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 ב"ה

 אור קובץ 'הערות התמימים ואנ"ש',בשבח והודי' להשי"ת שמחים אנו להוציא ל
כ"ק  של הכולל פלפולים, הערות וביאורים על השיחות שבחלק כ"ה דלקוטי שיחות

 .אדמו"ר נשיא דורנו

ללמוד ולהבחן בשיחות שבלקו"ש  –למבצע 'הליקוט'  עם קובץ זה יוצא לאור בקשר
באופן דלמעלה מן המשוער ונתקבל אצל  אשר, ברוך השם וזכינו שהצליח –ה חלק כ"

מאות תמימים שבישיבות תומכי תמימים ברחבי ארצות הברית, שהראו בקיאות נפלאה 
 והבנה עמוקה במאד בשיחות.

כתוצאה מכך, כמעט מידי שבת בשבתו יצא לאור גליון פנימי הכולל הערות וביאורים 
כעת, לאחר סיום כל ספר בשיחות )של אותו שבוע או משבועות קודמות(. ולליבון ועיון 

גליון מורחב הכולל את ההערות שנכתבו עד עתה והוספנו הננו מוציאים לאור  –בראשית 
  .בידינו להכניסם בגליונות הקודמיםגם ההערות שלא סיפק 

י התמימים הערות שנכתבו ע"ותא דמילתא ולשלימות הענין, כמה גם הוספנו, לחביב
ואנ"ש בקובצי ההערות דישיבות מאריסטאון ואהלי תורה מאותם השנים שיצאו השיחות 

)וזאת למודעי, שעל מנת להתאימם לסגנון קובץ זה,  ;מ"ו(-מ"דכ"ה לאור )תש שבחלק
 עד"מ(.ובשמות הכותבים בפתיחתם  –סיגנון בהערות אלו את המעט מזעיר שינינו 

 

הננו מדפיסים כאן חלק  –"פותחין בדבר מלכות"  1בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר
 משיחת שמח"ת תשל"ב.

באותה שנה הפסיק כ"ק אדמו"ר את ההו"ל של ה'ליקוטים' באופן קבוע מידי שבוע, 
 וטענות החסידים להמשיך את הוצאתם לאור. ובשיחה זו מתייחס לבקשות

הנפלאה  יותודייחהבשיחה זו ישנם ביטוים נפלאים ונדירים שאפשר ללמוד מהם ע"ד 
של הלקו"ש, וכמובן עלינו לקחת ללבנו את תביעת כ"ק אדמו"ר על העדר הלימוד וה'קאך' 

 המתאים ללימוד השיחות.

------------------------ 
 .נ"וש(. 115' א עמ"חם התוועדויות חתורת מנ)ת "שי'אייר ה' ראה שיחת ב( 1



 

 תודתנו נתונה ל'ועד הנחות בלה"ק' על אישורם להדפיסה בקובץ זה.

צילום עלי הגהה בכתי"ק על שיחת  – פרסום ראשוןב –בתור הוספה, הננו מדפיסים 
בשלח, יו"ד שבט ה'תשל"ד בענין "שלש תקופות, שלשה אופנים  מוצש"ק פרשת

 במסירות נפש" היוצאת לאור זה עתה ע"י 'ועד הנחות בלה"ק'.

 

, מנהל ועד תלמידי התמימים אלטייןשיחי'  צבי הירשתודתנו נתונה ג"כ להרה"ת 
 קגרלישיחי'  פרץ, אלפרוביץשיחי' צבי הירש  מימיםהעולמי; ולמנהלי 'הליקוט': הת

 על עבודתם המרובה למען טובת התמימים שיחיו. – צייטליןשיחי' ברוך שניאור ו

 

 2יהי רצון שבזכות ההתעסקות וההוספה בתורה, אשר בקשר לזה אמר כ"ק אדמו"ר

נזכה בקרוב ממש לקיום היעוד "והקיצו ורננו  – 3שהיא הכנה ל"תורה חדשה מאתי תצא"
ובראשם, ויוליכנו קוממיות לארצנו הק' וישמיענו שוכני עפר גו'", ומלכנו נשיאנו בתוכם 

 , תיכף ומיד ממש.4נפלאות מתורתו, "תורה חדשה מאתי תצא"

 ועד תלמידי התמימים העולמי

------------------------ 
 .א"פ נשא תנש"ראה שיחת ש( 2

 .ד, נא' ישעי( 3

 .יט, כו' ישעי( 4
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 דבר מלכות

 
 

 



 

 

 



 

 

 
ידובר אודות ה"לקוטי  – 1שמתלקטים )"אתם תלוקטו"( מפינות רחוקות . לפנייא

  שיחות":

, הרי זה דבר 2לאור של הלקוטי שיחות-כתבו לי מכתבים: היתכן להפסיק את ההוצאה
 טוב ונכון וכו' וכו'. 

 .3ובכן: כל זה הוא בבחינת "טענו חטים והודה לו בשעורים"

שאין צורך להסביר לי שלקו"ש הוא דבר טוב וכו', כיון שבלאה"כ הנני  –ובהקדמה 
 סבור כן, ועוד יותר מזה!

שעכשיו נמצא כבר ב"עולם האמת",  –ו"ר שליט"א צחק ואמר: הי' פעם רב ]כ"ק אדמ
שהי' לו חוש הדיבור, "פה מפיק מרגליות", שפעם אירע שהוצרך לשמוע "דרשות" 
מאחרים שדיברו לפניו, ואילו הוא הי' צריך לדבר האחרון, למשך מספר דקות בלבד, 

 ישהו אחר תוקע וצריך לשתוקפר, שמשו-ובעמדו לדבר, דיבר אודות גודל מעלת תקיעת
. וסיים בנוגע לעצמו, שעד עכשיו הי' סבור  . עול-. שבשביל זה יש צורך בריבוי קבלת .

 .ם לשמוע אותו, וכעת רואה כו'...[בפשטות שכולם מרוצי

גם אני יודע  –כל ההסברות שמסבירים לי אודות מעלת הלקו"ש הם שלא במקומם. 
. ובפרט ע"פ הידוע ש"אדם  . להוסיף בזה נופך מדילי!שזהו דבר טוב, ואדרבה: ביכלתי 

שזהו אפילו  – 5, ו"אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירו"4חס על מעשה ידיו"
דא. ובכל אופן, לא צריך להסביר לי את המעלות של -בענינים גשמיים, וכ"ש בענינים כגון

 הלקו"ש.

------------------------ 
מגיעים להתוועדות גם , שככל שמתארך זמן ההתוועדות לאחרי צאת הכוכבים, ( כנראה הכוונה1

 (.ל"המו)ממקומות רחוקים יותר 

ב "הנה במשך שנת תשל, ת בכל שבועשיצאו לאור הלקוטי שיחו( א"תשל-ל"תש)( לאחרי שנתיים 2
וחזרה ונתחדשה בשנת , ה"וכן נפסקה בשנת תשל)ג "וחזרה ונתחדשה בשנת תשל, נפסקה ההוצאה לאור

 .ל"המו –(. ו"תשל

 .נ"וש. ב, ק לה"( ב3

 (.במשנה)א "רע, וראה ערכין כח. ח"מ בדא"ה בכ"( כ4

 .א, מ לח"( ב5



 

תי נוהג לקרוא הלקו"ש מתחילה נוסף לכך שהתייגעתי על זה, הנה לאחרי ההדפסה היי
 ,6מקומות-ועד סוף, עם כל המראה

ולא כמו אלו שמקבלים הלקו"ש ]שהרי לא מדפיסים הלקו"ש עבורי, אלא כדי שגם  –
אחרים יעיינו וילמדו[, שאינני יודע עד כמה הם לומדים זאת; לוקחים את הקונטרסים 

יא, ויש שמסתכלים לראות ומיד כורכים אותם, ולכל היותר מסתכלים לראות את הקוש
גם התחלת התירוץ, ויש שמגיעים אפילו לאמצע, ואולי יש כאלו שמסתכלים עד הסוף. 
ומה גם שיש כאלו שמקבלים הלקו"ש רק בגלל ששולחים להם, למרות שלא ביקשו, 

תכל בזה, כדי . וכיון שקיבל, עושה "טובה" ומס . לאחרי שהשיגו את הכתובות שלהם
 – ..לצאת יד"ח עבורי.

שכיון  ב ונכון )אע"פכך, שמובן ומוסכם שזהו אצלי דבר יקר, וללא ספק שזהו דבר טו
 שאינני אלא בשר ודם, יכולה לפעמים ליפול טעות כו'(. 

כמו בנוגע  –אלא שמצד כמה סיבות נתעוררו אצלי ספקות בענין זה אם יש צורך בו 
ק שהם דברים טובים, ועסקתי לענינים נוספים שנתחדשו על ידי, שבתחילה לא הי' לי ספ

 בהם בלהט )"זיך געקָאכט אין דעם"(, וראיתי בהם הצלחה רבה,

ולדוגמא: אמירת מאמר חסידות בכל התוועדות )ובאמת אינני רואה איזה מקום לספק 
יכול להיות באמירת מאמר חסידות בכל התוועדות(, או אמירת מאמר בחנוכה ביחוד עבור 

 שהייתי מלמד בכל שמח"ת,  התלמידים, או הניגון החדש

בחינה כזו שבדרך  –אלא שבהיותי "נוגע בדבר", הוצרכתי להעמיד את הדבר ל"בחינה" 
הטבע היתה צריכה להיות התוצאה באופן שיש להמשיך בזה, אבל לפועל היתה הוראת 

 שאין להמשיך בהם. –ה"בחינה" 

לא היתה להם כוונה  ויש להבהיר בנוגע לאלו שביחס אליהם נערכה ה"בחינה", שבודאי
מנעו מהם לעשות מה שהיו צריכים, כדי שאלמד את  שמלמעלהח"ו להכעיס וכיו"ב, אלא 

ההוראה בנוגע להנהגה שלי )ומה שטוענים שפלוני בן פלוני מפרש את ההוראה באופן 
הרי ההוראה היא לא בנוגע אליו, אלא בנוגע אלי, וכבר אמרתי שאינני רואה פירוש  –הפכי 

 ין זה(.אחר בענ

אין  –ולכן: חבל שמבלבלים אנשים לכתוב לי מכתבים שהלקו"ש הוא דבר טוב וכיו"ב. 
 יך לתוכן הענין שאודותיו מדובר.לי טענות אליהם, ותבוא עליהם ברכה, אבל, אין זה שי

הרי אני יודע  –. חשבתי לעצמי: מהי באמת הסיבה לכך שנפסקו הענינים האמורים יב
 טובים, ומדוע לא ירצו בכך?שמדובר אודות ענינים 

------------------------ 
 .64הערה  40' ו ע"מ חנ"( ראה גם תו6



 

 

ש"פעם אחת .. לא ירדו גשמים, שלחו לחוני המעגל התפלל  7ובכן: יש סיפור בגמרא
וירדו גשמים וכו'", ובסופו של דבר "ירדו בזעף כו'", עד שהי' צורך להתפלל ש"ילכו להם", 

 ואמר: "רבונו של עולם, עמך ישראל .. ברוב טובה .. אינן יכולין לעמוד כו'".

הרי מדובר כאן אודות ריבוי גשמים,  –כאורה אינו מובן: מהו הלשון "רוב טובה" ול
וא"כ הול"ל "ברוב גשמים אינן יכולים לעמוד"?! ומזה מוכח, שאצל חוני המעגל הונח 

 בפשטות ש"ברוב טובה אינן יכולין לעמוד"!

 ועד"ז בנדו"ד:

וועדות הוא דבר עד היום הזה מונח אצלי בפשטות שאמירת מאמר חסידות בכל הת
טוב ויציב ונכון וכו', ולכן ערכתי "בחינה" כזו שבדרך הטבע היתה צריכה להראות שיש 

. ולכן לפעמים הנני "מבריח" )"שמוגל ַאריין"( מאמר  . להמשיך בזה, אבל לפועל לא הי' כן
 . 8בתוך או כעין שיחה וכו'

אבל מסקנת ה"בחינה"  שאין ספק בכך שזהו דבר טוב ונכון, –וכמו"כ בנוגע ללקו"ש 
היתה שאין להמשיך בכך, כפי שהודעתי לפני כמה חדשים שלקראת שבת בראשית יופסק 

 הדבר. 

וכאמור, ההסברה היחידה היא שכנראה שזהו ענין שהוא בבחי' "רוב טובה" ש"אינן 
יכולים לעמוד". אלא שסוכ"ס כואב הלב על כך שנפסקה אמירת המאמרים בכל התוועדות 

 "ז בנוגע ללקו"ש.וכו', ועד

 . 9וכיון שמדברים על זה בשמח"ת, בודאי לא יזיק הדבר לאף אחד

 . ונוסף לכך יש עוד ענין צדדי:יג

על כך שבעבר הי' הסדר שבימי הש"ק היו לומדים תורה אור,  10כבר עוררתי פעם
לקוטי תורה, או מאמרים השייכים לפרשת השבוע. אך מאז שהתחיל  –ובשבועות הבאים 

להיותו "שּפיץ חב"ד", טוען  –לקו"ש, הרי זה נעשה הלימוד העיקרי של השבוע. לצאת ה
הוא, שכיון שפב"פ הורה להדפיס זאת לשבוע זה, הרי זה סימן שזהו הלימוד ששייך לשבוע 
זה, כך, שבמשך כל השבוע חושב הוא שכיון שצריך ללמוד לקו"ש, שוב לא צריך ללמוד 

גם הלקו"ש אינו לומד, אלא רק מעיף מבט בהשיחה לפועל,  –תורה אור ולקוטי תורה. 
 שבת...בין מנחה לקבלת 

------------------------ 
 .א, נית כג( תע7

 .17הערה  248' ז ע"מ ח"( ראה גם תו8

 .ועוד. ואילך 53' ש תורת שלום ע"( ראה סה9

 .נ"וש. 93' ד ריש ע"מ חמ"( ראה גם תו10



 

הנה מכאן ולהבא ילמדו המאמרים שבתו"א  –ובכן: כיון שמתחילה עכשיו שנה חדשה 
ובלקו"ת ושאר דרושים שמתחילים בפסוקי פרשת השבוע, וילמדו זאת באופן ד"הפך בה 

 לדאוג שלמישהו אחר יהי' לקו"ש –ים , ולא יהי' זמן לכתיבת מכתב11והפך בה דכולא בה"
. ושלום על ישראל. ומכאן ולהבא ידברו רק אודות דברים המשמחים בגשמיות  .

 וברוחניות.

ויה"ר שאזכה שאותם דברים שנתחדשו על ידי במשך עשרים שנה האחרונות שעדיין 
 ימשיכו להתקיים.  –לא נתבטלו 

עד שנת תורה, הן תורת הנגלה והן  –בכל אותיות הא"ב  –ותהי' השנה שנת אורה וכו' 
"תען  –תורת החסידות, ובשופי, ויכבשו את העולם ע"י התורה, באופן ש"אמר מלכא 

 עקר טורא", ולעשות מהעולם דירה לו ית' בתחתונים, בקרוב ממש. –לשוני אמרתך" 

 ]כ"ק אדמו"ר שליט"א התחיל לנגן ניגון אדמו"ר מהר"ש )מאמצע הניגון([. 



------------------------ 
 .א"ה מכ"אבות פ 11)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 וביאוריםרות עה

 
 

 



 

 

 



 

 
 ית א'שברא

 

 הכהן כהן' שיחי לוי' הת
 ל.א. – ד"מתיבתא אור אלחנן חב

למסקנת השיחה יוצא, דהטעם שהביא רש"י פירוש אגדה לפני הפירוש הפשוט, הוא 
הוא כפשוטו שהבדיל הטוב שבאור מן האור,  "ויבדל"משום שלפי פירוש האגדה תיבת 

הוא  "ויבדל"פירוש השני של רש"י אינו שייך לשון הבדלה, שהרי הפירוש של  משא"כ לפי
 הבדלה בין שתי דברים המחוברים, ולפי פירוש השני הוא רק קבע זמן בין אור וחושך.

 מבואר: (168 )עמ' לק ט'אמנם בלקוטי שיחות ח

ר דער לשון הבדלה פאסט ווען פריער זיינען זיי געווען נאר בסמיכות זל"ז אבע
אויסגעמישט צווישן זיך זיינען זיי ניט געווען, משא"כ דער לשון הפרשה ליגט זיך 
בעיקר בעת פריער איז דער דבר הנפרש געווען אויסגעמישט מיט די אנדערע 

 .33זאכען

וגם בויבדל בין האור ובין החושך שלא היו משתמשין בערבוביא פירוש  (33
שהאור וחושך עצמם היו מעורבים השני לפי רש"י שם, הרי הערבוביא היא לא 

שהרי לפי פשוטו אור דוחה חושך, כ"א שהיו משתמשים שניהם הן ביום והן בלילה, 
 וענין ההבדלה הוא כסיום רש"י שם שקבע לזה תחומו ביום ותחומו בלילה. 

ולא  "ויפרש"דלפי הביאור בפנים השיחה הול"ל  בפשטות הכוונה בהערה להקשות
לשון הבדלה דוקא ולא הפרשה, דלפי פשוטו אור דוחה חושך,  , ומבאר ששייך"ויבדל"

 וההבדלה היתה רק בקביעת זמניהם.

 הרי שמבאר משמעותה של "ויבדל" בדיוק להיפך מכפי שמבאר כאן )בחלק כ"ה(.

 השאלה היא בשנים: –ליתר הבנה 

 ,אדרבהלכאורה ירוש הראשון שייך לשון הבדלה, דרק בפ מבאר כאןמדוע  (א)
 הול"ל לשון הפרשה שהפריש טוב שבאור מן האור? "טבחלפי המבואר 

 



 

 –)לשון הפרשה גם בפירוש הפשוט  שייך לומר לפי המבואר בהערה שם (ב)
 השני( של רש"י?

(, 32ע"פ משנ"ת בההערה לפנ"ז )הא' הוא בפשטות,  שאלהאמנם באמת התירוץ ל
התרגום  כי בכמה מקומות ב' לשונות הללו משמשים לאותו הענין, שלכן" וז"ל הק':

שאלה זה אין מקום ל אשר לפי –" דהבדלה בד"כ הוא הפרשה, ראה לדוגמא בראשית א, ד
היא לא להקשות  הנ"ל 33וא"כ כוונת רבינו בהערה , דהביאור בפנים אינו על פסוק זה, כלל

הביאור שבפנים ניתן לבאר פסוק נוסף, שבאמת גם שם נוכל לומר שלא "פ קושיא, רק שע
 ונות.חילק בין שתי הלש

ון הבדלה שייך לשמבואר שהב', דבח"ט כותב  שאלהנם עדיין צריכים אנו ביאור לאמ
 שייך לכתוב לשון זה ע"פ פשוטו של מקרא? אילו כאן מבואר דלאבפירוש הפשוט, ו

כ"ה, בחשהביאור ל שבח"טויש לומר הביאור בזה, דיש חילוק גדול בין הביאור 
תי דברים בסמיכות זל"ז שייך לשון הבדלה, דאם יש ש – קאי על הנפעל"ט דהביאור בח

ים" שייך ועפ"ז, בפסוק "ויבדל אלוק. ם מעורבים ביחד שייך לשון הפרשהואם השתי דברי
כ"ה קאי על הפעולה, ומצד הפעולה אינו משא"כ הביאור בח ;מצד הנפעל – לשון הבדלה

 שייך לשון הבדלה, מאחר ואי"ז אלא קביעות זמן וכדומה. וק"ל.

♦ 

 קארף' שיחי יים הללחהת׳ 
 אנטאראמתיבתא ליובאוויטש ט

 יתו ותירוצו:ילא הבנתי קושבמחילת כבודו 

כגון  (״אויסגעמישט״) –שמעורב ט מבאר שלשון הפרשה שייך על דבר אחד "בח
שקודם ההפרשה לא היתה שינוי בין החלה לשאר העיסה.  – בחלה שהחלה מעורב בהעיסה

רים קודם ההבדלה כמו בהעוף ״ושסע אותו בכנפיו אבל הבדלה שייך על ב׳ דברים מחוב
 אלא זל״ז המחוברים דברים ב׳ הם אלא ״אויסגעמישט״לא יבדיל״ שאין שני חלקי העוף 

 (.בזמן או במקום) מהשני א׳ לגמרי הובדלו שלא

בסגנון אחר קצת: הפרשה שייך כשמפריש דבר אחד מדבר שנית שלא היתה חילוק 
 דלה שייך רק כשהיה חילוק אלא שהם מחוברים יחד.כלל ביניהם לפני זה אבל הב

לא שדלא מסתבר לומר  אין מקום לומר הפרשה כללובנדו״ד כשמבדיל הטוב מהאור, 
טוב  :נראה החילוק ביניהם עד שהפרישן, אלא נראה שהיו שתי פרטים בהאור שברא ה׳י' ה

בחלקי העוף דהוי  שלא היו דבר א׳ אלא בסמיכות זל״ז )היינו שבאים יחד, וכמו – ואור
, דכבר אבל בפי׳ הב׳ ברש״י לכאו׳ לא יתכן לומר אפילו הלשון הבדלה ;שתיהם מעוף א׳(

 שמיני(.שיחה ב' לפרשת ח״ז לקו"ש להעיר מו״מובדלים וניכרים הם״ )



 

 הראשוןאת פירוש  (שמביא הרש״יאף ) ועפ״ז מובן למה בההערה שם בח״ט לא ביאר
דלא קשה מפירוש  – נפעל כמו שחידש הת׳ הנ״לפעולה וובפרט לחלק בין  ,דרש״י
)ויש לדחות דכיון שהשיחה בח״ט נאמר לפני  ט לו"ן דכנ״ל מתאים הביאור דחהראשו

ברש״י וההערה מיוסד ע״פ רש״י בהשקפה  רבינו רוהשיחה דחכ״ה לא היתה מגולה ביא
ברש״י  רק קשה הפירוש השניוואכמ״ל(.  .ודחוק ,ראשונה ד״ויבדל״ הוי בין אור לחשך

דלכאו׳ פירושו הוא דהוי ממש בערבוביא ולא יתכן לשון הבדלה, ואף דהוי פירוש ב׳ ברש״י 
 ״לפי פשוטו״מ״מ כמו שמדגיש הרבי בהערה הוי זו הפירוש  בהמלה ויבדלמשום הדוחק 

 של הבדלה נגד הפרשה. התרגוםלכן צריך שיתאים עם 

בדיוק ״וכפי דבריו  – נהשל הבדלה ישת שהתרגוםובתירוצו צ"ע איך יתכן לומר 
אי הוי ״פעולה״ או ״נפעל״? וגם אינו מובן איך בא לומר שא׳ ״פעולה״ וא׳  – ״להיפך

 שני מבדיל שא׳ שפירושם ״הפרשתו״ ״הבדלתו״ הוא תבא בפ׳ רש״י של דהלשון״נפעל״ 
 ?!השיחות' ב בין החילוק ומהו, נפעל ולא פועל ג״כ זהו והוי וכו׳ אחרים דברים

♦ 

 הכהן כהןשיחי'  לויהת' 
 חב"ד, ל.א. –מתיבתא אור אלחנן 

 שלבים:קודם שאנסה לתרץ דברי הת' הנ"ל, אחלק דבריו )לתועלת הקוראים( לג' 
)א( הכוונה בח"ט אינו כמו שפירשתי, אלא ש'הפרשה' היינו מדבר שמתחילה לא הי' 

אלא  ביניהם שום חילוק לעומת 'הבדלה' ששייך כאשר מתחילה )אינם דבר אחד ממש,
כאשר( יש חילוק ביניהם רק שהם מחוברים יחד. )ב( בנדו"ד אין מקום לומר 'הפרשה' 
בנוגע להאור מכיון שבעוד טרם ש"ויבדל" היו נראים ב' הפרטים שבאור; ואשר )ג( לפי זה 

עם הביאור  מתאיםמובן מה שבההערה שם אינו מביא פירושו הא' של רש"י מכיון ש
 שפנים שם.

 "ע:ואתרץ כל שלב בפ

לכאורה מלשונו הק' אינו משמע כן, דהול"ל כן בפירוש. ועוד, הרי הדוגמא  (א)
שקודם  – תרומות ומעשרותשמביא שם אינו מהפרשת חלה כ"א מהפרשת 

הפרשתן הרי החטין של תרומות ומעשרות והחטין של חולין בעורבין כולם 
 בטבל!

לה אין דער מלשונו בחכ"ה "אז דער פירוש פון "ויבדל" איז כפשוטו: א הבד (ב)
צווישן דעם טוב שבאור און דעם אור שבאור )ע"ד ווי "יהי רקיע  –זאך גופא 

הבדלת שני דברים אינו המים ויהי מבדיל בין מים למים"(", משמע ש בתוך
 הסמוכים זה לזה כמו חלקי העוף.



 

שהטעם שרבינו אינו מביא  33לא זכיתי להבין כוונתו, דהלא מפורש בההערה  (ג)
שאינו מפני ולא כלל לנידון שבפנים שם ) שאינו שייךמפני את הרש"י, הוא 

 , כמו שרצה לתרץ(.מתאים

♦ 

 קארף' שיחי חיים הללהת׳ 
 מתיבתא ליובאוויטש טאראנטא

ניכר שאין  שויםשהיו דבר א' ולא ב' דברים, אלא שהיו ב' דברים  לא היתה כוונתי לומר
שכתב רש"י שהיו בערבוביא,  ב'הלכן בההערה שם בח"ט הקשה על פי' החילוק ביניהם. 

שהלשון משמע שהיו באופן דאין ניתן לחלקם )כמשמעות הענין של חשך ואור בבת א' 
הטוב  לא נבראא' דרש"י הדאין דבר שנראה חלוק ושנוי אלא הוי מבולבל(. אבל בפי' 

כמו בתרומה שנעשה החטה לתרומה ע"י ההפרשה, שלפני זה הי'  – שבאור ע"י ההבדלה
א' הנקודות  ומתורץבזה –ל הם כליאר החיטים בכרי ולא הי' ניכר החילוק בינטבל כמו ש

 .הת' הנ"ל ב' שכתבהו

מ אפרש דברי: לפי דברי הת' "ג' שכתב לא הבנתי כוונתו, אבל מהנקודה אך בנוגע ל
י אם מביא פירוש "ל )גם לפי התירוץ( אינו מובן למה לא הביא בהשיחה פי' הא' של רש"הנ

 !?מהשיחה שונהזהו ביאור  שלדבריו – הב'

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר בזה.





 

 ווילהעלם' שיחי אברהם דוד' הת
 שיקאגאמתיבתא ליובאוויטש 

"לפי סדר  –וק "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד" רש"י איז מפרש אויף דעם פס
"ה יחיד לשון הכתוב הי' לו לכתוב יום ראשון כו' למה כתב אחד לפי שהי' הקב

 בעולמו שלא נבראו מלאכים עד יום שני".

דאך אבער צוגעקומען בריאת  ולכאורה: אע"פ אז מלאכים נבראו ביום שני, איז
יט בעולמו", וואס ווייזט אז ס'איז נ יחידווי קען מען זאגן "שהי' הקב"ה  –האור 

 ?געווען קיין שום אנדער בריאה

ון קיין סתירה ניט דערצו וואס און דעריבער איז בריאת האור ביום ראש...
מ'זאגט אז ביום הראשון "הי' הקב"ה יחיד בעולמו". ווארום אדרבה ענין פון אור 
שנברא ביום ראשון איז )אור הסובב שלמעלה מהשתלשלות( בחי' טוב שבו, שענינו 
איז צו מגלה זיין אין דער בריאה גופא אז ס'איז ניטא קיין שום מציאות זולתו, 

 ד בעולמו"."הקב"ה יחי

הרי ביום הראשון נברא גם  ,מקשה )ומתרץ( רק על מציאות האור מדועקשה:  רהלכאו
 ?"רש"י "שהי' הקב"ה יחיד בעולמושסותר ג"כ לכאורה מ"ש החושך 

י"ל בפשטות ובהקדים מחלוקת הידוע האם חושך הוא רק העדר האור או  רהלכאוו
כיון שלא הי'  תי שפירדר האור אשהוא גם מציאות בפ"ע דאי נימא שהחושך הוא רק הע

דנרים בנוגע למש"כ המדרש ד'  221' ממציאות זולתו )וע"ד שנתבאר בסה"מ תש"ד ע
ו: "אן דעם אור זיינען זיי  ףבסעינו הק' לשו)ומדוייק )לכאו'( ב ;נבראו ביום א' ועיי' לקמן(

רה עבה בהעלם חשוך" שרק כשאין אור הם חושך ולא שהם חושך כמציאות בפ"ע )ועיי"ש
 (.מכמה ספרי חסידות שמשמעותם הוא שחושך הוא רק העדר האור(שמביא  36

 ,אבל ביאור זה אינו, כיון ששיטת חסידות חב"ד הוא שהחושך הוא מציאות בפ"ע
"ובענין החשך יש ב' דיעות  :י"ג תמוז תש"ח-י"ב טרסוכמ"ש רבינו בהערה בתחילת קונ

הב'". וא"כ  א בריאה בפ"ע והאמת כדיעההב' דחשך הו ,הא' החשך הוא רק העדר האור
 עיין לקמן(. – 36 הערהבנוגע המקומות שהובאו בהדרא קושיא לדוכתא )

ויש לבאר זה ע"פ המשך לשונו )בהערת רבינו שם( "ובעומק הענין הדיעה הב' אינו 
ביא תחילה מ"ש בשערי אורה אלבאר זאת ש – החולקת על הא' אלא מוספת עלי'"דיעה 

סלו פנ"ז( וז"ל: "והנה ידוע שיש מחלוקת אם החושך הוא רק העדר האור )ד"ה בכ"ה כ
בלבד ואינו מהות בריאה בפ"ע כלל וא"כ צריך שיקדים אור לחושך . . אבל הדיעה השנית 
והוא האמת החשך הוא בריאה בפ"ע וקדם מציאותו למציאות האור . . ואמנם הענין הוא 

מטה למעלה שהאור קודם ונסתלק . . אבל דשני הדיעות אמת דהעדר האור הוא החשך מל



 

ם ה )ועיין ביותר הרחבה בספר הערכיהעולה מז. "כו' למטה החושך קודם לאורמלמעלה 
ערך אור ביחס לחושך( הוא שתלוי במה מדובר )לדוגמא אור שלמעלה בערך  ,כרך ב' חב"ד

 למדריגת החושך שלמטה הימנו נחשב כמו העדר האור וכן להיפך(.

האור שנברא ביום א' הוא אור במדריגה נעלית ביותר : עניננובדא"פ( עד"ז י"ל )ב
ערך אור שנברא ביום הראשון(, ולכן החושך לגבי'  ,כרך ג' ם הנ"ל)וכמש"כ בספר הערכי

"ל( והמקומות שהובאו הנ ף ועי)בס רבינואינו מציאות בפ"ע )ולפי"ז יתורץ ג"כ לשון 
ף סעיף ז שהאור שנברא ביום א' הוא "אור מה שמדגיש בסו ג"כ זהודי"ל ]ו בהערות שם(

 .[הסובב שלמעלה מהשתלשלות בחי' טוב שבו", כדי להדגיש שאור זה הוא נעלית ביותר

בראו ביום א'" ומציין לסה"מ נמבאר מ"ש בב"ר "ד' דברים  54וכדאי להעיר שבהערה 
"שהי' תש"ד ד"ה וידבר אלקים )הב'( ששם מבאר שלכאו' זה בסתירה למש"כ רש"י )שם( 

הקב"ה כו'" ומתרץ שם וזלה"ק "יובן עפמש"כ במד"ר רפ"ד ע"פ "יהי רקיע" לחים היו 
 ביום הראשון ונקרשו ופי' לחים שלא היו עדיין במציאות דבר" ועפ"ז י"ל גם לענין הנ"ל.

 וכ"ז הוא בדא"פ ואקוה לשמוע הערות והארות ע"ז.

 



 

 

 טיאר' שיחי אליהו ברוך' הת
 טאראנטאיובאוויטש ישיבת ל

ווארום דעמאלט  ,ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים״, און דעם ענין איז
דעם אמת שבכל נברא אז אמיתית מציאותו זעענדיק  .דער ענין הבחירה וועט פעלן

הבדילו ,דעריבער  ,איז דאך ניט שייך צו בוחר זיין הפכו ,איז דער חיות אלקי
 ,כל פעול כי אתה פעלתו כו׳ וידעט דעמאלט וועט זיין ווא ,לצדיקים לעתיד לבא״

 .דעם בדבר ה׳ שמים נעשו גו׳ ,כל בשר יחדיו כי פי ה׳ דיבר״ וראו"ביז אז 

 ולכאורה יש להעיר ולהאיר:

עפ"ז דיקים אלא לכל אדם בימות המשיח. יהי' לא רק לצ – וראו כל בשר – גילוי ענין
, עתיד לבאהוא הסברה והטעם לזה שהבדילו ל" וכו'לצדיקים צ"ל דמשמעות "הבדילו 

ם ולא יהיו זקוקים להעלם שהטעם שהבדילו לע"ל הוא מפני שאז יהיו כ"י במצב של צדיקי
אע"פ שלפום רהטא פשטות לשון הבדילו כו' הוא למעט רשעים בזמן הזה שלא  –ר והסת

משום שלא וא שהבדילו לע"ל ה )בהשיחה( לזה, שהרי הטעם לע"ליהיה להם אותו גילוי 
להסיר ענין הבחירה, וענין זה גם לאלו שחטאו בזמן הגלות, וא"כ לעת"ל הוא  רצה הקב"ה

 יהיה גם לרשעים.

תיד אלא כהנ"ל ד"הבדילו לצדיקים לע"ל" כאן באה להסביר איך שהמצב שיהי' לע
 יוכל להיות הגלוי אז. – "ועמך כולם צדיקים"ש –לבא 





 

 

 
 בראשית ב'
 

 

 צירקינד' שיחי לום דובערש' תה
 ישיבת אהלי תורה

בקשר להשאלה שבתחילת השיחה במה עדיף הגמילות חסדים של מישהו שנולד 
 : 5לגבי מדת גמ"ח "שבטבע כל ישראל בתולדותם", מעיר רבינו בהערה  "בחמשה בשבא"

בפשטות י"ל כי הסוגיא בשבת איירי במין האדם בכלל, כולל אוה"ע וכו' אבל 
מסתבר לומר שגם בבנ"י  – (כמפורש בהסוגיא שם)שמדובר שם גם בבנ"י  מכיון

 של הנולד ביום החמישי. (וטבעו)במזלו  חידושיש 

 אח"כ ממשיך בסעיף ב:

 טבע החסד וואס איז פאראן ביי כל ישראל בתולדותם איז מיט א מדידה והגבלה,
ן או אופן אז מ׳זאל אבער ניט אי מ׳איז גרייט צו טאן חסד מיט אנדערע, – ובפשטות

צרכים )אדער דורכגיין צוליב דעם  אייגענעזיין גרייט צו פארבויגן אויף אלע 
 ;אנדערע שוועריקייטן(

 – (הקב״ה)ווען ס׳איז מאיר חסדו של משא״כ דער וואס איז נולד ביום חמישי 
יפל זיין חסד איז ניט נאר אויף וו ד.ה. ,18למעלה מהגבלהאיז ביי אים די טבע החסד 

אע״פ ואפילו  במדה והגבלה, )כשמה()וואס איז החסד  מדתס׳מאנט זיך מצד זיין 
אן קיין מדידה  אויף חסד, מסירת נפשנאר  ס׳איז "כדבעי" לי׳ למיעבד״(, ןווע

 והגבלה.

אבל לאידך יש מעלה בטבע גמ"ח שבישראל בתולדותם לגבי הנולד ביום ( 18
כי עניני המזל כו' שבשבת שם ענינם  –( 5רה )שזהו גם באוה"ע, כנ"ל העחמישי 

" לענין מסויים )לח"מ להל' תשובה פ"ה ה"ד. וראה נטי' קצתרק שמולידים "
ואילך(, משא"כ המדות טובות שבטבע כל ישראל  10בארוכה לקו"ש חט"ו ע' 

 שמצד טבע נפשותם. מדות טובות בפועלבתולדותם הן 

 



 

( "נטי' 18 רההוא )בלשון הע ביום ה'ולד חידושה של החסד של הנש)א(  –היוצא מזה 
, )ב( שחסד זה הוא חסד מוגבל בנ"י בתולדתםל, משא"כ החסד שיש 1קצת" לחסד בל"ג

 שייך גם אצל אוה"ע.

והנה בתניא )ספ"א( מבאר אדה"ז שמדת החסד אינה שייכת באוה"ע מכיון שכל צדקה 
ק לחסד הנוטה קצת לבלי ולכאורה הכוונה לזה לא ר –וחסד שעושים "לגרמייהו עבדין" 

 !בכללגבול, כי אם לחסד 

מפני מוגבלת הוא, כמבואר בסעיף ג, שחסדו של אדם לכך קר: הסיבה העיועוד והוא 
 הנוטה לבל"ג היינו מדת החסדזולתו. לעומת זאת, עבור  מציאותומוכן לצאת מ ן אדםשאי

כיצד  –עבדין" שכל מה שהם עושים "לגרמייהו  –, אוה"ע וא"כ. ע"י ביטול מציאותו
 מציאותם?! ביטולשמגיע ע"י  לחסד בל"גבכלל שייכים 

 

♦
 תשמ"ו – ץ"יוסף יצחק כ

שנולד  ישראלבהשיחה הוא רק לגבי  שהשאלהבהשקפה ראשונה ניתן לבאר בפשטות 
בענין הגמ"ח לגבי מה  (: מהו ההסופההגם שפשטות הגמ' איירי גם לגבי עכו"ם)בחמישי 

אור בהשיחה לגבי מה דאיתא שם בגמ' הוא מתאים יפ"ל שהבא"כ אא .בתולדתםדיש להם 
 וא"כ נופלת הקושי' הנ"ל. .ישראלהתירוץ הוא רק לגבי ו שאלהגם לעכו"ם, שהרי כל ה

 ,דמכיון שפשטות הגמ' מיירי גם לגבי עכו"ם ,לכאורה הסבר זה מושלל מעיקרואמנם 
א"כ צ"ל דאם  "סדיםשנולד בחמישי בשבא יהיה גבר גומל חהאי גברא "ובגמ' נאמר ש

חסד למעלה ממדידה  – י" מבטא את "הארת חסדו של הקב"ה"הענין של "נולד בחמיש
 (.גם לגבי עכו"ם) "אור חסדו של הקב"ה"שהרי זה מ ,גם על עכו"ם זה קאיא"כ ו – והגבלה

 והדרא קושיא לדוכתא.

טוי של חסד שלמעלה ימחדשת שלגבי ישראל יום ה' הוא בא"א לבאר דהגמ'  גם
הם מושג של גמילות יקיים אצל שבכלל הוא ממדידה והגבלה, אבל לגבי עכו"ם החידוש

 –( רק לגבי נולד ביום ה')וחסדים 

 :ומתרי טעמי ,דחילוק זה הוא נגד השכל

 בחדא מחתאקשה לומר דמשפט אחד בגמ' ידבר על שני חידושים שונים  (א)
ידוש שביום ראל החששלגבי י (, כלומר,ובפרט שזה לא מודגש בדברי הגמ')

הוא עצם וחידוש הב'  ;יש לו מס"נ על ענין החסדבו אדם שנולד הוא ש ה'

------------------------ 
אמנם כמובן בכוחו של כל יהודי להגיע , ג"לענין הביטול המביא לחסד הבל' שישנה לו נטי, ( דהיינו1

 .תר עבודהרק שידרוש יו, לביטול זה



 

 

במדידה והגבלה, דהרי למעלה )החסד  העובדה שאצל עכו"ם קיימת מדת
 .(ממדידה והגבלה אינו שייך בהם וכנ"ל

חידושה של הגמרא שאצל עכו"ם קיימת מדת החסד הוא דוקא לגבי  :ועיקר (ב)
נאמר בהמשך הגמרא שכל צדקה  על זהרש שם, וזה שנולד ביום ה' כמפו

 הרי שכן הוא לגבי הנולד ביום ה'. –וחסד שעושין אינו אלא להתייהר 

♦

 וילהלם' שיחי יאור זלמןשנ' הת
 .א.ל – ד"ישיבת אור אלחנן חב

מה שמבאר רבינו בכ"מ )הובאו בס' מ"מ הגהות אמנם מה שנראה לומר בזה, בהקדם 
 מה שמבאר אדה"ז בתניאד א', במדור ליקוטי פירושים( פרק , סוףוהערות קצרות לסש"ב

הם אכן שייכים לעשיית חסד ללא פני' אישית בזה, דלא קאי על חסידי אומות העולם, 
 עיי"ש.

 (נטי' קצת – ובלשון השיחה) ו, שביום החמישי ניתנה האפשרותננעפ"ז י"ל ג"כ בעני
מו וכו' יגיע למדה כזו של חסידי אם יעבוד על עצש כיוןגם לגוי להגיע לחסד בל"ג, מ

 אומות העולם השייכים גם לחסד בל"ג.

היינו, דיהודי בטבע אינו עושה חסד לגרמייהו בלבד, אף שיתכן וחסד זה הוא עדיין 
בגדר דחסד מוגבל, כלומר שאינו מוסר את נפשו עבור עשיית טובה ליהודי שני, משא"כ 

', יכול השפע דיום הלעצמו, ומ"מ ע"י  יא באופן שעושהגוי, שבטבעו מדת החסד שלו ה
 .להגיע עד לחסד דבל"ג ממש





 

 
 בראשית ג'
 

 כמה מהתמימים
 .א.ל – ד"חב נןישיבת אור אלח

שהטעם שצ"ל "כל ימיו בתשובה", הוא לא רק מפני שישנו  בשיחה היאנקודת הביאור 
שה הי' טוב ומתאים כל מה שעשאפי' באם חטא וענין לא טוב שדורש תיקון, אלא  האיז

 הוא, שהרי הרי נצחי נעלית יותר, ויחוד זה אתורה, מ"מ, בעת שעולה לדרג וכו' ע"פ
זו, וממילא זקוק להעלות אותם ג"כ, ובאם לאו  אנעמט ער מיט" את התומ"צ שלו לדרג"

 ה"ז חיסרון וענין שדורש תיקון.

ובת הלבבות )לרבינו והנה ישנם כו"כ המקשים, דלכאו' כל ענין זה מובא כבר בספר ח
וכבר נאמר על קצת הפרושים, "עבודת האלוקים פרק ג', וז"ל שם: בחיי אבן פקודא(, שער 

שהיו כל ימיהם בתשובה, מפני שהיו מחדשים בכל יום תשובה בעבור תוספת הכרתם 
 .עכ"ל כו'", הם חייבים לו מן העבודה בשעברבגדולת האלוקים בכל יום וקיצורם במה ש

כ המעשה המכונה בשם "תשובת הרס"ג" שהובא בריבוי ספרים ומקומות, ג"עד"ז ידוע 
כענין הנ"ל, שכשיהודי עולה  מה שביאר הרס"ג , ונקודתו היא1ג"כ בספרי חסידות פולין

צ"ל תשובה על צדקותו שלפני זה,  –ר, וממילא מכיר בגדולתו ית' יותר נעלית יות לדרגא
 וין בהקשר זה לדברי החובת הלבבות הנ"ל(.שלא היתה כראוי ובשלימות )ובכ"מ אף מצ

הדרך הרגיל בלקו"ש אשר לפי זה יש לעיין מדוע לא ציין רבינו כלל לדבריו כאן, דלא כ
 בכגון דא.

מביא המבואר בלקו"ש ח"ד, בהיפך  23 רהאמנם באמת יש להוסיף ולהעיר, דהנה בהע
כחטא גם ב אינו יכול להחש חה זו, שמעשה שלא נחשב לחטא בעברמהמבואר בשי

וכן מביא המבואר בח"ה וח"כ שרק במעשה שאינו "גלאטיק"  כשעולה לדרגה נעלית יותר;
 .לגמרי אפ"ל שכשעולה לדרגה נעלית יותר זקוק לעשות ע"ז תשובה מחדש

------------------------ 
' דרוש ג ב"ח(, מיכל מזלאטשוב' ת ר"מתלמידי הרה, ח ספר באר מים חיים"לבעמ)( סידורו של שבת 1

 .ג"פ

 



 

 

מעשה שבשעתה היתה  כזה של תשובה עלעל מושג כאן , מדוע שולל רה יל"עולכאו
 ארים ענין זה?מצינו בכמה מקומות קדומים המב באם כראוי

 רהעד"ז בחכ"ה, כל הביאור מיוסד ע"כ שהיחוד הוא נצחי ו"נעמט ער מיט", ולכאו
 מדוע צריך להגיע לזה.

לגולים ולא לס' ולהעיר שגם בח"ה כשמובא ענין זה, מציין רבינו לע"ח ולשער הג]
 [.חובת הלבבות הנ"ל

ינו מחדש פה עומק שרב פה בחכ"ה נראה אמנם לאחר העיון וההבנה בטוב בדברי רבינו
 נפלא שלא נמצא באף ממקורות הנ"ל.

 ואולי י"ל הביאור בזה בדא"פ ובכללות עכ"פ:

מבין  –שכשיהודי עולה לדרגה נעלית יותר  בפשטות, המבואר בדברי חובה"ל הוא
שביחד עם כל מעשיו אתמול עדיין לא הגיע לשלמות ולנדרש ממנו, וממילא זקוק לעשות 

 תשובה ע"ז.

מפני שאתמול הי' מוטל עליו להגיע לדרגה נעלית יותר ולא עשה הנדרש אמנם, לא 
לחיסרון כזה(, לא שייכים  יירי החובה"לם מהממנו )דהרי פשיטא שאותם "פרושים" שעלי

 היא, דמפני שמבין, מכיר ומרגיש –כשעלה לדרגה נעלית יותר  –אלא שהרגשתו עתה 
ה כל מה שעשה עד עתה אינו מספיק )ועד ואוהבו וירא אותו יותר, לכן הנ את הקב"היותר 

שנחשב כחיסרון לגביו ית', ע"ד המבואר בדא"ח עה"פ "אני ושלמה בני חטאים", דלגבי 
  כו'(. "ה כל מה שיהודי עושה כחטא יחשבהקב

לא יצא ידי חובתו  – שמחמת פחיתותו לגבי הקב"ה, זה רגש שאדם מרגישהיינו ש
ד עתה )ולרגש כזה אכן לאו דוקא שצריך להגיע למרות כל מה שעשה ע בעבודתו לקונו,

 ללימוד חסידות(.

ורוצה לצאת ידי הרגשה זו באה מחמת מציאותו של אדם העובד, שהוא עובד עבודתו, 
כשהוא מבין יותר וכשהוא מכיר ומרגיש יותר גדולת ית', חש  ,ולכן חובתו כלפי הקב"ה.

מהקב"ה וישנו מפריד עבודתו בתומ"צ הוא  בדקותשעדיין לא יצא ידי חובתו )בסגנון אחר: 
  והקב"ה(. האדם העובד, העבודה

אמנם מה שמבאר רבינו בשיחה הוא, שמכוין שעל ידי עבודתו בתומ"צ נעשה יחוד 
נצחי, לכן מחמת הדרגה הנעלית שבה נמצא עתה הרי עבודתו עד עתה נעשה "חסר" 

י"ז שמבין שמעשיו בעצם, ולכן צריך להוסיף בעבודתו ולעשות תשובה, כלומר, שא
אתמול לא היו בטוב וממילא צריך לעשות ע"ז תשובה, אלא שאף שהי' כראוי, מ"מ עתה, 

ילא עתה "עלו עמו" ג"כ מאחר ששייך לדרגה נעלית יותר, והתורה והמצוות נצחיים, וממ
 .מוטל להעלות יותר, ובאם לאו הרי לחסרון יחשבהרי עליו  –מעשים אלו 



 

שמביא רבינו מענין העומד לפני המלך )ונתינת צדקה(, שמה במשל הדבר מבואר יותר 
שכשלא הי' לפני המלך לא הי' בביטול בתכלית, אינו נחשב כאיזה חיסרון מאז, שצריך 
לתקן כשנמצא לפני המלך, אלא אדרבה, בעת שנמצא בריחוק מהמלך, מוטל עליו להיות 

ישנו הציווי "ששת מציאות בהרגשתו, ולמלא את פקודת המלך )ע"ד שבמשך השבוע 
ימים תעבוד", ואי"ז "כמחווי במחוג כו'"(, ורק כשנמצא לפועל לפני המלך נרגש שהמצב 

 לגבי מצבו עתה. –הוא אינו כראוי ה

היינו, שאי"ז מה שמרגיש שהוא לא כראוי, וכל מה שעשה לא מספיק, אלא אף באם 
החיסרון שלו(, שלגבי'  )ולאו דוקא מצד האמתמה שעשה הי' כראוי, נדרש ממנו יותר מצד 

 .2ית' נדרש תמיד עלי' גדולה ונעלית יותר מכפי שבעת שהוא לא לפני המלך

 וא"כ מובן שרבינו מחדש כאן ענין חדש לגמרי שלא נמצא לפני זה.

דברי אדה"ז בתניא מבואר בח"ד, מאחר ששם מבאר שאלה על הובזה יובן מדוע אי"ז 
, אלא תשובהעשה  אמנם – כל המדרגותב)פכ"ט( שדוקא במעשה רע, שבתחילה פגם 

לכן דרגות העליונות יותר. את הפגם ב ןלא תיקממילא ו שהיתה לפי ערך מדריגתו של אז,
 .אזקוק לעשות שוב תשובה כשעולה בדרג

ומבאר רבינו, דמשא"כ במעשה טוב, הרי מעולם לא פגם בשום מקום, וא"כ אאפ"ל, 
מצבו מאתמול, ויהי' נרגש מעשה ההוא שכשיעלה לדרגה עליונה יותר, הרי יתבונן ב

 לחיסרון, מאחר ומעולם לא הי' חיסרון.

יותר צריך לתקן את המצב היינו, דרבינו לא שולל את זה שכשיעלה לדרגה עליונה 
נמצא בדרגה נעלית יותר, אלא שמגיע לבאר הפשט בתניא,  שהיוםמחמת  –מאתמול 

, ולתקן את מעשיו הקודםלמצבו ומבאר, שבמעשה טוב לא שייכת הפעולה הזו לחזור 
 , מאחר ואז הוא אכן לא הי' מעשה רע.אזעתה מחמת מה שהי' 

ה עתה על מה שבעבר לא הי' וא"כ אי"ז ענין למובא בחובה"ל, שצריך לעשות תשוב
 כנ"ל בארוכה, –כראוי 

ואולי י"ל דהמבואר בח"ה וח"כ הוא ע"ד המבואר בחובה"ל, דעצם אין שייך תשובה על 
ורק שייך תשובה אם העבודה אינו גלאטיק, והיינו דאם מרגיש שהוא חסר  העבודה,

בעבודתו כלפי הקב"ה, הרי זה גופא מוכיח שעבודתו מוגבלת לפי מציאותו הוא, ולכן הרי 
 זה גופא ראי' שעבודתו אינו גלאטיק ויש מי שאוהב, ולכן שייך תשובה.

------------------------ 
כדי , אינו מחמת החיוב הנדרש מיהודי להוסיף תמיד בעבודתו, מה שעושה תשובה: ( בסגנון אחר2

כדי להתקשר  –חיובי  ז באופן"ע ללפנ"במעמד ומצב שאי" שטעלט זיך"אלא מה שיהודי , כדרוש' שתהי
 ,ג"ה הבל"עם הקב

ובנוגע למהות , ענין התשובה ומהות התשובה :ענינים' שמביא ב, ח"ה שיר המעלות תשמ"ויש להעיר מד
' ם ומצד עצמותו יתיואולי תלוי כפי שהוא מצד גילוי)מ "ואכ .ה"התשובה דוקא מציין לשיחה זו דחכ

 (.שלמעלה מגדר מעלה ומטה



 

 

מ"מ  –שמבארים בהיפוך זמ"ז אף  – 23 רהז, השיחות שמביא רבינו בהע]ולכאו' עפ" 
 לתווכם יחד, ואכ"מ.[אפשר 

♦ 

 הכהן כ"ץשיחי'  ישראל ארי' לייבהרב 
 בישיבת אהלי יוסף יצחק דיטרויט ר"מ

 ראיתי לסכם הדברים מיוסד על דבריהם בשינויים והוספות.

הנה בהאפשריות לעשיית תשובה, גם כשלא חטא, או שכבר עשה תשובה, כמה 
 ביאורים:

מתעלה לדרגא נעלית יותר ]ומתגלה לו גדלותו של הקב"ה יותר[, תופס כשאדם  א.
שמה שהיה נראה בעיניו בשעתו כעבודה בשלימות, הנה באמת היה חסר, לגבי מה שראוי 

שמה שהיה נראה בעיניו כמותר וכחומרא  (א)ונאה לו ית'. ]וזה גופא אפ"ל ב' אופנים: 
בדרגת העבודה  (ב)ע"ח "דקדוקי מצוות"[. יתירה וכו', עכשיו נראה לו כחטא. ]ובלשון ה

שלו, היינו שלגבי הכרתו בגדלותו של הקב"ה עכשיו, הנה הביטול שלו הקודם לישות 
 יחשב. וכיוצא בזה.

והנה עבודה זו שייך גם במי שלא חטא מעולם, ולכאורה גם אם עשה עבודתו בשלימות 
ס, וככל שמתעלה מתגלה ממש ]ולא עשה, אפי' דבר שאינו "גלאטיק"[, דיש עליות א"

שבאמת היה חסר בעבודה אתמול, וצריך להשלים. וזהו לכאורה הביאור המבואר בחובת 
 הלבבות.

להיות כל ימיו ב"עבודת התשובה" כפשוטה על חטא. ואף שכבר עשה תשובה נכונה, ב. 
הנה כשמתגלה אצלו דרגא נעלית יותר בנשמתו )ששייך שם תשובה נעלית יותר( ושם 

יין פגם של החטא )"והלב יש בו בחי' מדריגות רבות"(, הנה לפי דרגא זו, התשובה נשאר עד
 שלו הקודמת, אינו נחשב לתשובה, ולא נתקבל. וצריך לעשות תשובה נעלית יותר.

ועבודה זו שייך רק במי שעשה חטא ממש. ]או מי שעשה דבר שאינו גלאטיק[. וזהו 
 המבואר בתניא פכ"ט ובלקו"ש ח"ד.

ה זו מבאר כ"ק אדמו"ר בזה, שאפי' מי שעשה עבודתו בתכלית השלימות, ובשיח ג.
הנה גם אצלו שייך להיות כל ימיו בתשובה. דכשעולה בעבודתו, מתעלה עמו גם התומ"צ 
 שלו, וכלפי המדריגה הנעלית יותר הרי התומ"צ שקיים עד עתה היו חסרים וצריכים תיקון.

ודה בשלימותה. ]ודלא כהמבואר בביאור דשייך מציאות של עב (א)וב' פרטים בזה: 
דאעפ"כ שייך מציאות של תשובה ]ודלא כב'  (ב)הא', דמשמע משם דאין מציאות כזו[. 

 ביאורים הנ"ל דתשובה שייך רק כשלא עשה עבודתו בשלימות[.

]וביאור זו השלישי מוכרח לביאור השיחה, דמצד אחד העולם נברא שלם, ומצד שני 
 לתקן"[. – "לעשות



 

אור פרט הא' יותר: ההסתכלות הפשוטה הוא לכאורה, שענין ה"שלימות" ]במעלות ובי
רוחניות[ הוא ענין יחסי. והיינו דמעלה רוחניות השלם לגבי שלמטה ממנו הוא חסר לגבי 

שאין בו ( א) :(45שלמעלה ממנו. ]והנה יש ב' ענינים בשלימות )כמבואר בלקו"ש ח"ל ע' 
 ות נוספת. ועכ"פ השלימות הב' הוא לכאורה ענין יחסי[.שיש בו תמימות ושלימ (ב)מום. 

ובהשיחה מבאר, דכל דרגא בקדושה ובהנשמה, הוא עולם שלם של עצמו, ואם לפי 
דרגתו הוא שלם, אז הוא שייך עליו שם שלם בשם התואר. וע"ד שהתורה שבזמן הגלות, 

"ציונים", הנה אע"פ שזה "הבל לגבי תורתו של משיח", והמצוות שבזמן הגלות הם רק 
אעפ"כ בזמן הגלות הנה זהו תורה עם כל השטורעם של תורה, דכל זמן שלא מאיר התורה 
של משיח, הנה התורה שלנו הוא שלימות ענין התורה )כמבואר בשיחת ח"י אלול תשל"ט 

 )שיחה א'((.

]ואולי יש לקשר זה עם ענין מדת האמת המבואר בתניא פי"ג. ולהעיר מאג"ק סימן 
דרגא בקדושה אינו נעקר ממקומו ומדריגתו הראשונה ]והיינו שכל דרגא הוא ענין  כ"ז דכל

( דבבני ישראל כל מדריגה התכלית הוא 236אמיתי וכו'[. ומלקו"ש ח"ו פרשת ויקהל )ע' 
ז' חשון דהדירה בתחתונים מצטרף -בו בעצמו. ולהעיר מהמבואר בלקו"ש חכ"ה נח

 ".[כל בנ"י כולל ה"אחרון שבישראלמעבודת 

]וי"ל שההכרח לביאור של השיחה הוא, דהיתכן לומר שאין מי בישראל שעובד עבודתו 
בשלימות )וע"ד המבואר בשיחה זו ס"ג ש"ח"ו חושד זיין..."(. ולהעיר מהמבואר בתניא 
פל"ג "ישמח ישראל בעושיו שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר 

הקב"ה שש ושמח בדבר שאינו שלם והלא דוקא  בדירתו בתחתונים", וכי שש ושמח
"תמים יהיה לרצון". וצ"ל דהמבואר בענין "שמים לא זכו בעיניו" זה רק בהמקום ששם 

מאמר ד"ה בלא תהיה משכלה )עי' בארוכה ב רים "וכי איכפת ליה למי ששוחט.."אומ
 [.תשי"ב(

חה, הם ב' ולכאורה הביאור הא' המבואר בחובת הלבבות, והביאור המבואר בהשי
הסתכלויות שונות על אותו מציאות. דהסתכלות הפרושים )המבואר שם( בעלייתם 
בעבודתם הוא, דאין ענין אמיתי של שלימות, ולגבי הקב"ה שהוא א"ס הרי "שמים לא זכו 
בעיניו". ובהשיחה מבאר שמי שעובד עבודתו בתכלית השלימות שלו, הרי הוא באמת 

כ"ק אדמו"ר השיחה, אפשר לומר שמזה באמת נובע  שלם ותמים ]ורק שלאחרי ביאור
 הנהגת הפרושים[.

♦♦♦

 גרינברג' שיחילוי יצחק  'הת
 יטוטריישיבת אהלי יוסף יצחק ד

נאר אויך אויף דער , אויף באגאנגענע עבירות( נאר)די בקשה סלח לנו איז ניט 
, ע"שמו ווארום בתפלת. וואס בשעה זו איז זי דורשת תיקון, פון פריער 'עבודת ה

ביז , הביטול תכליתינט א מצב פון יוואס דאס מ – "עומד לפני המלך"איז 'ווען מ



 

 

הייסט א מרידה " קמי מלכא( איז'אויב ס)במחוג ' מחוו לי"אז אפילו די תנועה פון 
 (.אין עבודה)חסר , ז איז ניט אלעס"שלפנ 'עבודת ה די ווי מען דערהערט –במלכות 

שהובאה בחסידות ובשיחות רבינו בריבוי מקומות(, יש להעיר אודות מחז"ל זו )
מחמת המרידה במלכות  '( זה שנהרג לא היה, בשבפשטות הסוגיא במסכת חגיגה )

' חנניה הוה קאי בי קיסר אחוי לי שב"מחוו לי' במחוג קמי מלכא" גרידא: "ר' יהושע בן
קיסר  'עלינו אמר לי 'ידו נטוי 'אחוי לי 'מיני 'לאפי 'ההוא אפיקורוסא עמא דאהדרינהו מרי

עלינו  'ידו נטוי 'ואנא מחוינא לי 'מיני 'לאפי 'לר' יהושע מאי אחוי לך עמא דאהדרינהו מרי
ומאי אחוי לך לא ידענא  'מיני 'עמא דאהדרינהו מרי 'לההוא מינא מאי אחויית לי 'אמרו לי

 במחוג יחוי קמי מלכא אפקוהו וקטלוהו". 'אמרו גברא דלא ידע מאי מחוו לי

שאחוי לר' יהושע קמי מלכא בשעה שהוא "לא ידע  'משמע, שמרידת האפקורס הי
רשאי  'מבין מאי מחוו לי' הי 'מאי מחוו לי' במחוג קמי מלכא". ואדרבה, משמע שאם הי

 והרי לא הרגו ר' יהושע! –לעשות כן בעצמו 

קמי ( מזכיר הענין ד"מחוה במחוג 1050ד' )עמ'  ףבלקו"ש ח"ד בשיחה לפ' קורח סעי
' ]=ומשמע שזהו הסיבה ומה דמסיים שם גברא דלא ידע כו: "13בהערה מעיר מלכא", ו

הי' יודע כו' ]=האפקורס[  היינו שבאם –להריגתו, ולא מצד "מחוו לי' במחוג" גרידא[ 
]=ואז היה מותר לעשות  ענין המלך ושירות לו –הי' בה"מחוויי במחוג"  –וראוי לויכוח זה 
דוע בסיפורי חז"ל ששאל לריב"ח כמה פעמים בעניני אמונה וכו'(. )וכיכן לפני המלך[ 

]=מפני שב"מחוויי במחוג" שלו  וק"ל. ובזה מתורץ ג"כ מה שלא ענשו לריב"ח על דמחווי
 היה שירות להמלך[".

ובזה מובן איך המאחז"ל כפי שהובאה בחסידות ובדברי רבינו כאן מתאימים לפשטות 
 הסוגיא שבש"ס.





 

 

 קלמנסון' חישי ברוך שניאור' הת
 טאראנטאישיבת ליובאוויטש 

ואף שבמדרש הובא זה לענין "מפני מה לא נתנה )מילה( לאדם הראשון" )היינו 
מילה( יש לומר שהחפצה דערלה כדבר מאוס  –מתחילת בריתו הי' "צריך תיקון" ש

ל, )שצריך להסירה( נתחדשה ע"י הירידה דחטא עה"ד. ולהעיר שאדה"ר נולד מהו
וכמ"ש ביפ"ת לב"ר ד"לא האמין )הפילוסופוס( במדרשות שאמרו בכ"מ שאדה"ר 

 נולד מהול".

היינו שבפנים מבואר שכל הענין ד"לעשות לתקן" נתחדש רק לאחר חטא עה"ד, וצ"ע 
שהרי במדרש איתא שנברא אדה"ר ערל, ומתרץ שי"ל שהחפצה דערלה בתחילת בריאתה 

 לאחר החטא. אינו ענין מאוס מצ"ע ושנתחדשה רק

"אם חביבה היא המילה למה לא נתנה  כ מהי שאלת הפלופוס במדרש”אולכאורה צ"ל 
לאדה"ר" והתשובה ש"כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכה עשי'" אם הבריאה אמנם 

 אינה צריכה תיקון רק שנתחדשה ע"י חטא?

( 52 רההע 429' מע)י"ל הביאור בזה ע"פ מה שמבאר כ"ק אדמו"ר לקמן בהוספות ווא
.  . הי' זה בדוגמת קליפה שומר לפרי . . "שגם בתחילת הבריאה הי' מציאות הקליפות

ואח"כ ע"י החטא ירדו הקליפות להיות מנגדים לקדושה, והכוונה דנתאווה כו' היתה 
 ."כו' לרע האפשריות והעלוליותשיתהווה עולם )לכתחילה באופן כזה( שיש בו 

ר עם דבר שיש בו עלוליות לרע, ”' יכול לברוא אדהז שאלת המדרש היא איך הי”ועפ
 ואף שאז לא הי' רע בפועל.

ואין להקשות שגם לפי המסקנה של השיחה, שהענין דלתקן הוא ביום השביעי, ]
ר שהי' ביום הששי, כי כמובן שלמסקנת השיחה אין ”ד בריאת אדה”ובמדרש מדבר ע

המעמד ומצב של האדם ועבודתו, ד יום הששי והשביעי כפשוטם אלא בנוגע ל”המדובר ע
ולפעמים יכול להיות עלי' גם בימי החול ואז יהי' צורך בלתקן. ובכלל הביאור בשיחה הוא 

הכל  רק מצד הכוונה שהייתה בעת הבריאה )שנבראה על מילואה( אבל לאחרי החטא
 [השתנה ונעשו חסרונות ופשוט.

♦ 

 , וז"ל הק': 215 אמנם לכאו' צ"ע על זה מהא דמבואר בלקו"ש חט"ז עמ'

אויף דעם וואס אברהם אבינו האט ניט מקיים געווען מצוות פון די ביאורים 
מילה איידער ער איז דערויף נצטווה געווארן )הגם אז "קיים א"א כל התורה כולה 

פון מילה, איז במילא ניט עד שלא נתנה"( היות אז ס'איז דאן ניט געווען קיין מצוה 



 

 

דער גאנצער גדר פון ערלה, און במילא איז  –ות פון תורה אין דער מציא – געווען
דאן אויך ניט געווען א מציאות פון מל זיין א ערלה, עס וואלט געווען א חותך 

 .בעלמא

 ערלה כדבר המאוס נתחדש כבר בחטא עה"ד )או לפנ"כ(?דהגדר היינו דלא כנ"ל ש

לם ולפני ציווי על מילה יתכן לומר שבערלה יש ב' ענינים: )א( גם במציאות העווהנה 
היתה כבר דבר מאוס, )ב( חידוש שנתחדש בשעת הציווי לאברהם והוא מה שמבדיל בין 

 ישראל לעמים.

 ין הא' הוא בכ"מ:ענ

 בשיחה הנ"ל. (א)

אז איינער פון די טעמים אויף מצות " :)ממורה נבוכים( 761' מבלקו"ש ח"ג ע (ב)
 . . ארבונדן מיט דעם אברמילה, איז בכדי צו אפשוואכען די תאוה וואס איז פ

ויסאיידלן אויך דעם גוף ביז ער וועט ניט האבן קיין תאוה און געשמאק אין א
שאפי' לפני הציווי היתה במציאות העולם . זאת אומרת "גשמיות'דיקע זאכן

 ערלה דבר של גנאי.

ונח נולדו  הנ"ל( שאדה"ר, שת, חנוך רהבאדר"נ פ"ב ה"ה )שמצוין בהע (ג)
דם הראשון שמשך טענה על א 'ימוכח שה (ח, בלסנהדרין רא )ובגמ .מהולים
הערלה דבר מגונה לפני הציווי איזה מעלה יש לאלו  'ואם לא הי ;ערלתו

 שנולדו מהולים, ואיזה מקום טענה היה לאדם במה שמשך ערלתו.

ענין זה שהיתה הערלה דבר מגונה גם לפני הציווי רואים מפורש אצל אברהם אבינו, 
יז, ג( "ויפול אברהם על פניו" פרש"י: "ממורא השכינה, שעד שלא מל  שעה"פ )בראשית

לא הי' בו כח לעמוד ורוה"ק נצבת עליו. וזהו שנאמר בבלעם נופל וגלוי עינים". ובפירוש 
בכל הדברות שדבר עמו עד עכשיו הי' מנהגו כן )נפילה( ועכשיו נתקן לו תקנה " הדברי דוד:

 ."המילהע"ז ע"י 

, שהיא האות והסימן בין ציווי הקב"ה לבנ"יי "ין במילה שנתחדשה עיש עוד ענאמנם 
 :(59' מ)ע לך רשתישראל לעמים, כמבואר לקמן בשיחה ב' לפ

הלכה ח( רעדט דער רמב"ם וועגן( דעם ענין כללי )הלכה דער ערשטער אין )
ווי דאס איז פארבונדן מיטן גדר קדושת  ,דעם כללית'דיקן תוכן פון ברית מילה

 ...ישראל

דערפאר זאגט דער רמב"ם אין דער ערשטער הלכה: "מאוסה היא הערלה 
", וואס דערמיט מיינט ער ניט בלויז כל הגוים ערליםשנאמר כי  שנתגנו בה הגוים



 

נאר )בעיקר(, אז [ 1רלהענין הראשון שבע]גיש זיין די מיאוס וגנות שבערלה צו מד
אז "ערלה" איז א זאך  –ישראל הבדל צווישן גוים און בני אין דעם באשטייט דער 

" און דער אויפטו פון מילה אז דאס שאפט די שלימות אין ישראל הגוים"שנתגנו בה 
 ית פון אידן מיטן אויבשטער.און דעם קשר הבר

קונם שאני "ל( ”ם הנ”תחלת המשנה שמקור להרמב; ב לא,)נדרים במשנה הולהעיר מ
ם וכו' שאין הערלה קרוי' אלא לשם "עכו תר בערלי ישראל ואסור במולינהנה לערלים, מו

בשמן תרומה בתוך  אבל סכין את הקטן"ז ”א ה”וראה רמב"ם הל' תרומות פי". ם”עכו
כ אחר שבעה שיש מחלוקת ראשונים ”)משא "כל שבעה אינו חשוב ערלשבעה שהנולד 

 מ( שאצל ישראל אינו בגדר ערל עד שיש לך חיוב למול.”אם אנוס אוכל בתרומה ואכ

 :כעין זהג"כ  שמילת אברהם הי'שם  שיךוממ

און דאס איז מוסבר אין דעם וואס דער רמב"ם זאגט נאכדעם "גדולה היא 
המילה שלא נקרא אברהם אבינו שלם עד שמל שנאמר התהלך לפני והי' תמים 
ואתנה בריתי ביני וביניך גו": די שלימות פון ישראל, דער ברית מיטן אויבערשטן, 

 קא.איז דורך מילה דו

השני הנ"ל  עניןאת ה 'ומזה מובן מדוע אברהם לא מל עד שה' ציווהו כי עד אז לא הי
 וע"י הצווי הוא נוסף.



------------------------ 
 ( הוספת הכותב.1



 

 

 שוחאט' שיחי מנחם מענדלהרב 
 י.נ, שליח במנהטן

שם( שאם עשה דבר שלפי  33וזהו דלא כמשנ"ת בלקו"ש ח"ד שם )וראה הערה 
גא עליונה יותר )ששם נחשב מעשה זו מצבו אז אינו חטא, הנה גם כשמתעלה לדר

( 167)ח״כ ע׳  397שייך ע"ז ענין התשובה, ע"ש )וראה לקו"ש ח"ה ע׳ לא לחטא( 
משא״כ לפי  –שענין התשובה שייך רק אם עכ״פ הי׳ "ניט קיין גלאטע זאך"( 

המבואר בפנים, דגם כאשר בשעת מעשה הי׳ בתכלית השלימות יתכן )צ"ל( ענין 
 ״כ.התשובה כשמתעלה אח

בנוגע לקרבן עולה  –עני והעשיר  דוגמא בנגלה ובהלכה לשני האופנים: –
)רמב"ם )הל׳ שגגות פ"י ה"י( הל׳ מחוסרי כפרה פ״ה ה״ט: דאשמו  –ויורד שלו 

בעת הקרבת שנקבע אינו משתנה מכפי  –יו כמצבו בעת הקרבתו, דשאר קרבנות
 מהשיעורים דשבוע זה )בראשית תשמ״ו((. –האשם. 

 נתקשו בהבנת הערה זו, שהרי האשם דמצורע אינו משתנה בין עשיר לעני, אלארבים 
עיין לקמן(. ומעתה צריך ביאור מהי כוונת כ"ק  –לעולם מביא כבש )וכמפורש בקראי 

 אדמו"ר כשכותב "אשמו כמצבו בעת הקרבתו"?

ם , וימחלו לי נא המעייני'ולטובת הקוראים, נחזור בקיצור לראשית הסוגיא ומקורותי
 הנכבדים שכבר עיינו במראי מקומות דלקמן:

המצורע מחוייב בג' קרבנות, וכלשון הכתוב )מצורע יד, י( "וביום השמיני יקח שני 
ו'" ובהמשך שם: "ואם דל הוא שאין ידו גכבשים תמימים וכבשה את בת שנתה תמימה ו

אשר תשיג ידו  ו' ושתי תורים או שני בני יונהגולקח כבש אחד לתנופה לכפר עליו ומשגת 
 והיה אחד חטאת והאחד עולה".

ם ועולה, שם השמיני מביא של בהמות, חטאת ואוכך איתא במשנה )נגעים יד, ז(: "ביו
והדל היה מביא חטאת העוף ועולת העוף". וסדר הקרבתם היה: אשם, חטאת ועולה )וכפי 

 שמוכח מהכתובים ומהמשניות שם(.

עני בין עשיר, ורק בחטאת ועולה הוי עולה בין  –דהיינו שלעולם מביא כבש לאשם 
 תור או בן יונה. –כבש, אם עני  –ויורד לפי מצב המצורע, אם עשיר 

יא(: "מצורע שהביא קרבנו עני והעשיר  נו: איתא במשנה )נגעים יד,ינומעתה נבוא לעני
 או עשיר והעני הכל הולך אחר החטאת דברי ר"ש, רבי יהודה אומר אחר האשם".

לפי רבי שמעון הרגע המכריע הוא הקרבת החטאת, ולכן באם הקריב את דהיינו ש
עני )וכן  'לתו כעני, כי בעת הקרבת החטאת היהחטאת כעני, ואח"כ העשיר, משלים את עו



 

איפכא(. לאידך לפי רבי יהודה הרגע המכריע הוא הקרבת האשם, ולכן באם הקריב את 
ו כעני )וכן איפכא(. ובגמרא מבואר האשם כעני ואח"כ העשיר, ישלים את חטאתו ועולת

שנחלקו בביאור הכתוב "אשר לא תשיג ידו בטהרתו", האם הכוונה לדבר המכפרו או 
 המכשירו ואכ"מ )עיין בכריתות ט, ב ועוד(.

רע שהביא קרבן והרמב"ם פסק כרבי יהודה, וז"ל בהלכות מחוסרי כפרה פ"ה ה"ט: "מצ
בשעת  'בנותיו הכל הולך אחר האשם. אם הירעני והעשיר או עשיר והעני קדם שיקריב ק

 עני ישלם קרבן עני". 'האשם עשיר ישלם קרבן עשיר ואם הישחיטת 

עד כאן ליקוט המקורות. ומעתה נבוא לבאר )בדא"פ( את ההערה דידן בלקו"ש, תוך 
 שם(: עייןשכ'"ק אדמו"ר הדגיש בהערה הנ"ל ) –כדי הדגשת תיבת )ותוכן( "שנקבע" 

רי אע"פ שאינו משתנה )עולה ויורד( לפי המצב הכלכלי של המצורע, לגבי האשם, ה
מהו המצב קובע אבל שפיר האשם "מתייחס" למצב הכלכלי של המצורע, ועוד שהאשם 

ן שאר קרבנותיו, עד כדי כך שבאם בעת הקרבת האשם לעני והגדר הכלכלי של המצורע
ורע, ולא אכפת לן באם אח"כ הוא עני, נקבע גדרו כעני, לגבי כל שאר דיני קרבנות המצ

 העשיר. וכן איפכא.

דהיינו שבעת הקרבת האשם, נקבע מה נדרש מהמצורע לגבי שאר קרבנותיו, והאופן 
רע, ללא התייחסות שבו האשם קובע זאת הוא לפי המצב והדרישה העכשווית של המצו

ת החטאת, )ולכן גם אם באופן תיאורטי נדע בבירור שיהיה עני בעת הקרב לעבר או לעתיד
קרבן מעולה ורצוי, הא לא איכפת לן אלא עלינו  'פי המצב דאז, תור או בן יונה יהיול

 .להעמיד את המצורע ע"פ הדרישה עתה(

לאידך לגבי שאר הקרבנות, אף שמשתנים המה ע"פ המצב הכלכלי של המצורע, אבל 
 – קרבתםבשעת הקרבתם אין אנו דורשים מהמצורע להקריב לפי השגתו ויכולתו בעת ה

 עתה, אלא לפי מה שהיה נדרש ממנו בעת הקרבת האשם.

 'יונה הוי חטאת מעולה לגביו כי הישתור או בן נקבע ולכן באם בשעת הקרבת האשם, 
אז עני, אזי אע"פ שעתה העשיר, ויכול להביא כבש לחטאת, אינו חייב לשנות ו"לתקן" 

יר יכול להשלים את את מה שכבר נקבע בעת הקרבת האשם אודות חטאתו, אלא שפ
 הקרבת החטאת כעני.

אינו  – צבו בעת הקרבתו, ששאר קרבנותיוואולי זוהי כוונת ההערה: "דאשמו כמ
 בעת הקרבת האשם".שנקבע משתנה מכפי 

קרבנותיו( שאר  עניןדהיינו שבאשם, כשצריכים לקבוע את גדרו הכלכלי דהמצורע )ל
בשאר קרבנותיו, גדרו הכלכלי נשאר  בעת הקרבת האשם. לאידך –אזלינן בתר מצבו עתה 

 כפי מה שנקבע בעת הקרבת האשם ואין זה משתנה. ועצ"ע.

 ועפ"ז מבואר הדמיון בין אשם ושאר הקרבנות וב' המהלכים בתשובה:



 

חטא וחסרון, אזי לא צריך )ושייך(  'בחלק ד' מבואר שבאם לפי מצבו הקודם לא הי
 תשובה ותיקון על זה.

רבנות המצורע, שבאם בעת הקרבת האשם נקבע שאין שום לזה הוא שאר קובדומה 
חסרון שיביא תור או בן יונה לחטאת, כי היה אז עני, אזי בעת ההקרבה בפועל, אינו חייב 

 לחזור ולתקן עתה את מה שכבר נקבע, כי בשעתו היה זה בתכלית השלמות.

אדם לאידך בחלק כ"ה )"דלא כמשנ"ת בלקו"ש ח"ד"( המהלך הוא שהיות ועתה ה
התעלה, "נעמט ער מיט" את תורתו ועבודתו שעשה בעבר, והאי תורה ועבודה )לפי דרגתו 

אף  – ו"לתקנן"עליהם עתה( אינם בשלימות וכפי יכולתו, ולכן עליו לעשות עתה תשובה 
 שבשעתם היו בתכלית השלימות.

לזה הוא האשם דמצורע: אפילו שבשעת הקרבת החטאת והעולה יהיה עני, ובדומה 
 בעת הקרבת האשם –יקריבם ברמה של עניות, אפ"ה עתה כן לכאורה אין שום חסרון שול
היות והוא עשיר, יש לו "לתקן" את החטאת והאשם שיקריב, ולהעלותם לרמה של  –

 עשירות.

 .מבואר כל צרכו עניןועדיין אין הלשון וה

♦

 וילהלם' שי לימאהרב 
 מאריסטאון "לבישיבת תות ר"מ ומשפיע

שגגות שרבינו מציין אליו מבואר שבקרבנות ' בהל: ל בפשטות"ל אולי י"בהמשך להנ
 (.ולכן בקרבן עולה ויורד הולכים אחר שעת ההקרבה)הזמן העכשוי קובע 

, שמה שמביא כבש הוא לא מצד מצבו הקודם, וכן הוא גם בנוגע לקרבן אשם של מצורע
עכשוי ולא כפי מצבו אכן אין הפירוש שהולכים אחר זמן ה)אלא מצד מצבו העכשווי 

אבל החיוב להקריב כבש הוא כפי הזמן , שהרי קרבן אשם אינו משתנה כלל, הקודם
 (.משנתחייב באשם, העכשוי

שמצד מצבו , שהם קרבנות עולה ויורד( חטאת ועולה)החידוש הוא שבשאר קרבנותיו 
פי כ)הקרבת האשם  –פ המצב הקודם "כ נקבע דינם ע"ואעפ, העכשוי היה הדין משתנה

 (.מחוסרי כפרה' ם בהל"שכותב הרמב

שמסתכלים על , וכוונת רבינו הוא להביא דוגמא לדבר שבאדם אחד יהיו שני האופנים
וזהו בקרבנות מצורע שהאשם הוא כמו כל קרבנות , מצבו העכשוי או על מצבו הקודם

מיוחד  כי זהו דין שאינו, ג"שגגות בא בחצע' ולכן הציון להל)שהולכים אחר מצבו העכשוי 
 .ושאר הקרבנות הולכים אחר מצבו מקודם(, לקרבן אשם אלא כן הוא בכל קרבנות

♦ 



 

 הכהן כהןשיחי'  מנחם מענדלהרב 
 ל.א. –חב"ד  משפיע בישיבת אור אלחנן

 ין:הענ אר כלל בשלימותוננות לא באולם לאחר ההתבו

ו בעת באם האשם אינו משתנה לפי עניו ועשרו, אין שייך לומר בזה ש"אשמו כמצב
הקרבתו", דהרי אינו משתנה בלאו הכי וא"כ מהו החידוש בזה? ואפילו אם תרצה לומר 

ב כעת באשם שבפועל אינו משתנה, לכן שפיר אפשר לומר ישסוכ"ס מכיון שהוא מחוי
"אשמו כמצבו בעת הקרבתו", הרי אין שום אפשרות לדעת אם זהו קרבן עשיר או קרבן 

 , או שהולכים אחר מצבו בעת החטא?עני? והאם הוא השתנה מהעת שחטא

 ומה הקשר להמצוין בהל' שגגות ששם משתנה קרבנו לפי מצבו בעת הקרבתו?

והעירני חכם א' דיש לומר שאין כאן כלל הכוונה לאשם מצורע )שאין מילה זו מוזכרת 
כלל בשיחה במפורש(, אלא לקרבן עולה ויורד של ה"עני" והוא נקרא כאן "אשמו", )ראה 

הסבר( א"כ יש לפרש המילה אשמו כקרבנו של העני, וקרבן עולה ויורד משתנה להלן ה
 בוודאי.

א( קרבן עולה ויורד רגיל )אשמו( הנקבע )א"כ יש שתי סוגים בקרבן עולה ויורד גופא: 
ב( קרבן עולה ויורד של מצורע ; ו)לפי מצבו בעת הקרבתו, והוא המובא בהלכות שגגות

 רבן אחר, והוא המבואר בהלכות מחוסרי כפרה.הנקבע לפי מצבו בעת הקרבת ק

ושתי סוגים אלו בקרבן עולה ויורד הם שתי הסוגים בכפרה על העבירות ע"י תשובה: 
ישנה תשובה שצריכה להיעשות בכל פעם מחדש, ואין משנה המצב שהיה בעת החטא 
אלא נידון בכל פעם מחדש על מצבו כעת )חלק כ"ה(, ותשובה זו דומה למה שהחוטא 

עשיר  'ים האם בעת החטא הימביא קרבן עולה ויורד כפי מצבו בעת הקרבתו, ולא מתחשב
 ;או עני

נקרא חטא בעת מצבו  'וישנה תשובה שהיא מתחשבת כפי מצבו הראשוני, ואם לא הי
גם במצבו הנעלה )חלק ד' וה'(, וענין זה בתשובה  –אין צורך לעשות על זה תשובה כלל 

 מתחשב לפי מצבו בעת תחילת הקרבתו )עשיית התשובה(.דומה לקרבן עולה ויורד ה

 ולבאר מה שכאן נקרא הקרבן "אשם" י"ל בשתי אופנים:

קרבן עולה ויורד בתורה כתוב "והביא את אשמו לה' על  עניןא( בפסוקים המבארים )
חטאתו אשר חטא" ומיד מפרט אם זה חטאת או עולה, ואח"כ מביא גם את דיני אשם 

שגם חטאת ועולה של קרבן עולה ויורד נקראים אשם,  תכ התורה אומרגזילות וכו', א"
מקראות גדולות(  –ולפ"ז שייך לומר שכאן זה נקרא אשם גם כן. וכך כתב הרס"ג )על אתר 

 קרבנו". –בפירוש: "אשמו 



 

 הביא את אשמו לה' על חטאתו אשר חטא נקבה וגו'."וכך גם כותב רבינו בחיי ע"ז: 
אשם כי אם חטאת,  'יורד. ופירוש אשמו לקרבנו ולא היקרבן עולה ופרשה זו קראוה רז"ל 

בת יכמו שאמר כשבה או שעירת עזים לחטאת, ונקרא הקרבן בלשון אשם מפני שהאשם ס
בת החכמה כי המחשבה והחכמה יהקרבן, כשם שהכתוב קורא לחכמה לב מפני שהלב ס

 בלב".

ים דין קרבן אשם שואל מדוע ב( ואוי"ל ליתר ביאור, בהרמב"ן על הפסוקים המבאר)
יש סוגי קרבנות הנקראים "אשם" ומבאר שלכל מה שמביאים עליו קרבן אשם הוא חמור 
יותר מקרבן רגיל, וכך כותב על קרבן עולה ויורד: "וכן מה שאמר למעלה )פסוק ו( והביא 
 את אשמו בעבור כי מן הנזכרים מזידין כגון שבועת העדות יזכיר בו אשם והוא חטאת",

 חמור של מזיד. עניןשהקרבן עולה ויורד נקרא אשם כי יש בו  את אומרתז

"ז יובן שבתחילה שיש רק קרבן עולה ויורד נקרא הוא "אשם", כי הוא הכפרה על ועפ
המזיד, אבל במצורע שיש אשם אחר הבא לכפר על זה, הקרבן עולה ויורד נקראים "שאר 

 י מצבו בעת הקרבת ה"אשם" שלהם.קרבנותיו" )של העני החייב בהם( והם באים לפ

 ואבקש מקוראי הגליון לעיין בזה.

 

 



 

 
 נח א'
 

 טענענבויםשיחי'  מנחם מענדלהת' 
 ישיבת תות"ל מאריסטאון

איז דער טאטע מבאר דעם טעם, וואס "ר' יהודא מהפך בזכות דנח ור' יצחק 
מדבר כפי בחינתו  בהיפך שמהפך בחובתו", אז דאס איז דערפאר וואס "כל א' מהם

ומדריגתו": ר' יהודה איז בחי' חסד, און דערפאר איז ער "מהפך בזכותו כפי מדתו 
מדת החסד", און ר' יצחק "הוא בחי' גבורה . . לכן . . מהפך בחובתו כפי מדתו מדת 

 הגבורה".

דברי כ"ק אביו, גם בלי דבריו קשה דהרי אם יש  להביא בינוהצריך ר לכאורה מדוע
 ללמד זכות למה מלמדים חובה? אפשריות

ום בכלל מקהקשיא מעיקרא ליתא, כי אין כאן כ"ק הרלוי"צ הרי שלולי דברי  ,הביאור
ל "שר' יצחק סהמשך דברי הזהר  4 רהמציין בהעש וכמו – לדון אם זה זכות או חובה

", היינו דזה שמהפך בחובתו הוא מפני שהי' יכול להביא קרבן ל להביא קרבן"דהו"
 .ל ולא עשה כן, ולא שייך כאן לכאורה הכלל דהוי דן את כל האדם לכף זכותולהתפל

ל להביא קרבן הוא רק מפני מדתו של ר' "הודר' יצחק הא דס"ל לאבל כשמבינים שגם 
בה מפני שרש אינו מובן כלל למה מהפך בחו – ולא ענין טכני ,שהיא מדת הגבורה יצחק

 ל האדם לכף זכות.רי תנן הוי דן את כהנשמתו שהיא כך וכך, 



 



 

 

 גאלדמאן' חישי מנחם מענדל' הת
 ל מוריסטאון"ישיבת תות

...דער מכוון פון "יש )ש(דורשים אותו לגנאי" איז ניט צו דערציילן  (ג ףבסעי)
עס איז א  –אותו לגנאי"  דורשיםאז ביי נח'ן איז געווען א חסרון בפועל, נאר "

, צו פארהיטן אים פון א חסרון וטעות ביים ווייטןצדרשה ולימוד "לגנאי" פאר א 
 לערנען וועגן נח'ן.

"ר' יצחק קומט נאר באווארענען, אז עס זאל ניט ארויסקומען א  (ד ףבסעי)
תקלה ח"ו אין א שפעטערדיקן דור, מיינענדיק אז סאיז ניט קיין חסרון אויב מ'איז 

 דרש'נעןמען מוז  ניט מתפלל פאר אנשי הדור; דעריבער זאגט ר' יצחק, אז
)כאטש אז ביי נח'ן גופא  גנאי)ארויסברענגען( אז די זאך פאר זיך איז אן ענין של 

האט ניט געקענט זיין באופן אחר(, ווייל מען דארף זיך משתדל זיין בכל האופנים 
 האפשריים צו מתפלל זיין און בעטן רחמים פאר א צווייטן אידן.

מר )כפי שנראה בהשקפה ראשונה, ושמעתי כמה יש להעיר שאין הכוונה כאן ח"ו לו
שלא הי'  למרותשלמדו כן( שר' יצחק בא לחייב את נח על העדר תפילתו עבור אנשי דורו 

 –חסרון הרי בכדי שלא נלמוד ממנו לו האפשריות לכך, כלומר, דאף שבשביל נח אין זה 
א הביאור הוא לחסרון יחשב, דלפ"ז נמצא שר' יצחק מכסה את האמת על אודות נח. אל

ע"ד שמצינו בהלכה בנוגע ל"אונס רחמנא פטרי'", דאין פירושו שלהיותו אנוס הוה כאילו 
שנסתלק החיוב ממנו, אלא החיוב במקומו עומד, רק שלהיותו במצב כזה בו הוא נמצא 

 הרי הוא פטור מחיוב זה, ו"כמאן דעבד לא אמרינן".

תפילתו של נח לחסרון אינו מצד זה  בעניננו: לר' יצחק, הא דאין אנו מחשיבים העדר
הוה לו להתפלל עבורם )"עם כל דא  הי'שלא הי' עליו שם חיוב להתפלל, אדרבה, בעצם 

הי' פטור מזה. אך עם כל  -, להיותו במצבו ההוא בפועללמבעי רחמי עלייהו"(, ורק ש לי'
להיות נחשב , יכול למרותו בפטורתפילתו, -זה, מכיון שבעצם הי' לו החיוב אין הרי אי

 (.21ווי ס'איז א חסרון ביי נח'ן גופא" )לשונו הק' בסוף עמ'  כאילו"

מעתה יומתק מה שמבאר בסוף ס"ד: "און דורך דעם וואס מען באווארנט אז הנהגת נח 
איז אן ענין של חובה )ניט די אמת'ע שלימות(, ובמילא פירט מען זיך אין אנדערע דורות 

פלל על אנשי הדור, איז דאס גופא "מתקן" דאס וואס נח האט מת יעאין אן אופן אז מ'איז 
דכנ"ל,  – ין דעם ענין אויך ביי נח'ן גופא"בריינגט עס צו די שלימות א . . בפועל ניט געטאן

אפי' אם בפועל הי' פטור מלהתפלל אין זה מסתלק את החיוב ממנו להתפלל על אנשי 
 . . ות אצלו; ועל ידי זה ש"דורך איםהדור, ובמילא העדר תפילתו גורם גם העדר השלימ

האט מען די הוראה לדורות אז מען דארף יע מתפלל זיין על אנשי דורו", פועלים שיהי' 
 שניתוסף אצלו שלימות הזאת. -"כמאן דעבד" 



 

 

 הרצל' שיחי מנחם מענדל' הת
 'ישיבה שעל יד האהל הק

אותו לגנאי ובין לדיעות שדורשים  בין לדיעות שדורשים –י "לפי ביאור רבינו ברש
יכול להיות כן מכיון ' צדיק במאה אחוזים כי לא הי' נח לא הי: העובדות שוות, אותו לשבח

 .כ שהשפיעו גם עליו"שאנשי דורו היו רשעים כ

אבל כדי שלא , יכול להיות באופן אחר' ולכן מי שדורש אותו לגנאי מסכים שלא הי
 .יב לדרוש אותו לגנאייטעו בזה דורות הבאים היה חי

 :דברים' ויש להבהיר ב

מסכים עם ( שבזהר מהפך בזכותו של נח)מעיר שרבי יהודה  21בהערה  (א)
אבל . ולכן מבאר את מעלתו של אברהם לגבי נח, הדורשים אותו לגנאי

לכאורה אם הוא מהפך בזכותו זאת אומרת שאינו חושש מתקלה עתידית 
 ?כ מדוע דורש אותו לגנאי"וא, שתבוא

כאן כולם , אלא בפשטות מחלוקת רבי יצחק ורבי יהודה היא בדרגא אחרת לגמרי
. אלא חוסר הזכויות של הדור, לא בגלל חסרון בצדקותו –יכול להתפלל ' מודים שלא הי

, אין צורך להבהיר שאין זו ההנהגה הנדרשת מיהודי(סובר רבי יהודה ש)ולכן במקרה זה 
 .ברורה' ה זו לא תהיאולם רבי יצחק גם כאן חושש שנקוד

י יש שאלה על הפסוק למה נכתב "לפני לומדנו את ביאור רבינו ברש (ב)
ויש שדורשים את "? איש צדיק תמים היה"ומדוע לא סתם " בדורותיו"

ויש שדורשים , שבדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום –ההוספה לגנאי 
לפי הביאור אבל ; ש בדורו של אברהם"שאם בדורו היה צדיק כ –אותו לשבח 

בשיחה אינו מובן מדוע למי שדורשו לשבח יש להוסיף את המילה 
חי בדור ' צדיק ושהי' מספיק לומר שהי" צדיק תמים"ש "הרי מ", בדורותיו"

 ?אז מובן שבחו גם ללא הדגשת הפסוק –של רשעים 

 .[ע"אבל עצ, צדיק בדורו' בפשטות נכתב רק כדי להדגיש את שבחו שהי]

♦ 

 

 

 



 

 וילהלם' יחיש ז"שנ' הת
 .א.ל –ד "ישיבת אור אלחנן חב

דערצו איז ': "ל הק"וז, 280' ה עמ"ש ח"ראיתי להעיר שכיוון להמבואר להדיא בלקו
י די "במילא ברענגט רש, י ברענגט עס פריער"דא נאך אן ענין פון זכר צדיק לברכה ווי רש

" צדיק תמים"נ ש"היינו שאה –" (1הוספה בהברכה)ל אז לדרורתיו מיינט לשבח "דרשת חז
 ".בדורותיו"י הוספת "מ ישנה הוספה בגדלותו ע"אבל מ, כבר מבאר הענין

♦ 

 פלטיאל' שיחילוי יצחק ' הת
 'אוסטרלי –שליח בישיבה גדולה 

אותו  דורשיםויש ש"י "בסעיף ג מדייק בלשון רש: לכאורה יש לומר הביאור בזה
' דבזה כולם מסכימים שהי, חשאין המחלוקת שייך להמציאות של הצדקות של נ" לגנאי

מהו  – לדרושאלא המחלוקת הוא איך יש  –צדיק לפי ערך דורו ומאידך שהיו לו חסרונות 
במילא מובן . האם זה מלמד אותנו ענין השייך לשבחו או ענין השייך לגנאי: ההוראה מזה

גם  –" בדורותיו"מבלי לכתוב '" נח איש צדיק תמים הי"שאי אפשר להפסוק לכתוב 
לגבי " איש צדיק תמים"נח לא היה  –כי זהו היפך האמת ", יש דורשים אותו לשבח"הל

 .בדורותיונח היה איש צדיק רק ; צדיקים אחרים

? מה קשה כאן בפשט הפסוק שבא לתרץ: י בכלל"ז בהרש"אמנם עדיין צריך ביאור עפ
אשר על זה ", בדורותיו"י קשה המילה יתירה של "ל שלרש"אפ' הי" דורשים"לפני הדיוק 

צדיק ' שהמציאות הוא שנח הי)ל "פ הנ"אמנם ע; מביא שני שיטות לבאר היתרון בהפסוק
 ? י לתרץ"מה בא רש: ב"צ –( ואי אפשר להפסוק לתארו באופן אחר, בדורותיו

, י מוסיף בפשט הפסוק אינו שייך לעולם הפסוק"פ שיחה זו מה שרש"ע: בסגנון פשוט
 "?א באתי אלא לפשוטו של מקראל"דהרי , ב"וצ –והוא רק דרשה 

מה בא התורה ללמדנו עם  –י היא על הצורך בכל התיאור בכלל "ואולי קושיית רש
י על התורה "וגם יש להעיר שכללות השיחה אינו בא לבאר רש]תיאור גדר צדקותו של נח 

 .[אלא המחלוקת כפי שהוא במקורו בגמרא

♦ 

 

 

------------------------ 
 .הדגשת הכותב (1



 

 ברוין' שיחייעקב יהודה  'הת
 770 – ל המרכזית"תות

נתבארה " בדורותיו"כי הוספת , ד אין צורך כלל להיכנס לכל זה"ת הנה לפענ"במחכ
 .ובהשיחה לא שלל בכלל את הפירוש הפשוט, י"בלשון ברור ופשוט בפרש

צדיק ' בדורו של אברהם הי' שבא להשמיענו שאילו הי –למי שדורש לשבח  –והוא 
 (.נחשב לכלום' אף שלגבי אברהם לא יהי)עוד יותר 

כפי שמבאר  –( שעיקר החידוש הוא בהדרשה לגנאי)וזהו גם לפי הביאור בהשיחה 
ד "למ: שהפלוגתא היא מה כוונת התורה להשמיענו במילת דורותיו' באופן ברור בסעיף ג

 .להבהיר שלא יצא תקלה בההוראה מנח –ד השני "ולמ, לשבח את נח עוד יותר –הראשון 

 .ופשוט

♦♦♦ 

 וויינבאום' שיחי מנחם מענדלהרב 
 תושב השכונה

כשלומדים בפשטות את פירש"י על הפסוק "בדורותיו" ואת מאמר הזהר שבתחילת 
 השיחה נראה שהדורשים את הנהגתו של נח לגנאי היינו שצדקותו לא היתה בשלימות.

אמנם ע"פ ביאור השיחה מובן שלכו"ע הי' נח איש צדיק מצ"ע בשלימות )עכ"פ אילו הי' 
(, ומה שיש מרבותינו הדורשים אותו לגנאי הוא רק שדורשים כן לגבי בדור של צדיקים

  הדורות העתידים, שידעו מהי ההנהגה המתאימה.

שנה בכדי שאנשי הדור  120ולכאורה יל"ע, הרי נח בנה את התיבה עפ"י ציווי ה' במשך 
ר הטריח את עצמו עבו 120יראו את מעשיו ושכתוצאה מכך יחזרו בתשובה, היינו שבמשך 

וא"כ כיצד שייך לדורשו לגנאי ולומר שהנהגתו לא היתה באופן המתאים  –כל אנשי דורו 
)היינו שעלינו לא לנהוג כמותו( באם נראה שעשה מעל למדוה"ג על מנת לפעול על אנשי 

 דורו? 

מ"מ איך שייך לכנות את החסרון דהעדר תפילתו כגנאי  –]אף שאמנם לא התפלל עבורם 
ע"מ להחזירם  –עשה ופעל מעל ומעבר לכאורה  כןמה ש למרותכן שעלינו לא להתנהג 

 בתשובה?[

ולכאו' הביאור בזה יובן ע"פ המבואר בלקו"ש חט"ו שיחה א' לפרשת נח שיש הבדל עיקרי 
ש"כל  –בין נח וביננו: נח חי לפני מתן תורה ואנו הרי חיים אחר מ"ת, ומהחידושים דמ"ת 



 

שמחמת ערבות זו מוטל עלינו אף יותר מפעולת נח ישראל ערבים זה בזה". ממילא מובן 
 עד למיצוי ומסירת הנפש, וממילא לגבינו גם הנהגה כהנהגתו של נח תיחשב כגנאי. –

♦♦♦ 

 ווייסברגשיחי'  ישראל פינחסהת' 
 770 –תות"ל המרכזית 

אויף דעם זעלבן אופן קען מען מסביר זיין די צוויי דיעות פון ר' יהודה  )סעיף ד(
 יצחק אין דעם וואס נח האט ניט מתפלל געווען על דורו: און ר'

אויך ר' יצחק איז מודה, אז דאס  –ס'איז מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי 
וואס נח האט ניט מתפלל געווען על אנשי דורו איז ווייל ער האט )אין יענעם מצב( 

יתלי בזכותא מתפלל זיין אויף זיי, היות אז "לא הוה לי' במאן ד געקענטניט 
 עס איז ניט א חסרון אין נח'ן: –כמשה" 

ר' יצחק קומט נאר באווארענען, אז עס זאל ניט ארויסקומען א תקלה ח"ו אין 
א שפעטערדיקן דור, מיינענדיק אז ס'איז ניט קיין חסרון אויב מ'איז ניט מתפלל 

נגען( )ארויסברע דרש'נעןפאר אנשי הדור; דעריבער זאגט ר' יצחק, אז מען מוז 
)כאטש אז ביי נח'ן גופא האט ניט געקענט  גנאיאז די זאך פאר זיך איז אן ענין של 

זיין באופן אחר(, ווייל מען דארף זיך משתדל זיין בכל האופנים האפשריים צו 
 מתפלל זיין און בעטן רחמים פאר א צווייטן אידן.

את כל האדם און דערפאר איז דעת ר' יצחק ניט אין סתירה צום כלל "הוי דן 
ווייל אויך לויט ר' יצחק'ן איז עס ביי נח'ן ניט געווען קיין "חובה"  –לכף זכות" 

 .2אנדערעח"ו, נאר ער באווארנט ווי די זאך איז אן ענין של "חובה" ביי 

והנה ביאור זה צ"ב טובא איך להתאימו עם פשטות דברי הזהר, דהא מפורש בזהר  א.
ל נח עצמו, שבאמת טעם זה ד"לא הוה לי' במאן דיתלי בכ"מ דדרשינן דבר זה לגנותו ש

בזכותא כמשה" לא הי' מספיק לפוטרו מלבקש רחמים על דורו, וכמו שמצינו לגבי אברהם 
שגם אצלו לא הוה לי' במאן דיתלי בזכותא, ובכ"ז התפלל על אנשי סדום, ולהכי מכנה 

דמובא שזה שלפועל  הזהר את נח בתוארים הכי קשים ושליליים בגנותו, ועד כדי כך
 הושחת העולם הי' דוקא באשמתו על שלא תבע רחמנות! ואלה הם:

א( בזהר דפרשתינו )סז, ב( מובא: ר' יצחק פתח, מה בין משה לשאר בני עלמא, דמשה 
אמר "וכי אשבוק דינהון דישראל בגיני כו' כמה דעבד נח?! דכיון דאמר ליה קב"ה ]לנח[ 

------------------------ 
' מענין לענין יש להעיר עוד מקום שמצינו יסוד זה דתמיד צריך צדיק להתפלל על בני דורו ממה שפי (2
כי כהן הגדול , בהא דהורג נפש בשגגה צריך להמתין בערי מקלט עד שימות כהן הגדול( ב, מכות יא)ל "חז
 .דבעי מוטל הדבר באחריותוומכיון שלא התפלל כ, צריך להתפלל עליו שיגמר דינו לזכות' הי



 

א רחמין על עלמא ואתאבידו, ובגין כך אקרון מי המבול דישזיב ליה בתיבותא . . לא בע
 על שמיה . . ונח לא עבד כן אלא בעא לאשתזבא ושביק כל עלמא".

ת"ר מה השיב הקדוש ברוך הוא ב( בזהר חדש )כט, א. וכן בהשמטות רנד, ב( כתוב: "
לנח כשיצא מן התיבה וראה כל העולם חרב והתחיל לבכות עליו ואמר רבש"ע נקראת 

ום היה לך לרחם על בריותיך. השיבו הקדוש ברוך הוא: רעיא שטיא כען אמרת דא ולא רח
בזמנא דאמרית לך בלישנא רכיכא, דכתיב עשה לך תבת עצי גופר כו' ואני הנני מביא את 
המבול כו' לשחת כל בשר כו' ויאמר ה' לנח כו' כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, כולי 

ת לך בדיל דתבעי רחמין על עלמא, ומכדין דשמעת דתשתיזיב האי אתעכבית עמך ואמרי
את בתיבותא לא עאל בלבך בישותא דעלמא ועבדת תיבותא ואשתזבתא, וכען דאתאביד 
עלמא פתחית פומך למללא קדמי בעיין ותחנונין כו' . . ונח, התעכב עמו הקב"ה ואמר לו 

עליהם רחמים, ועשה  ריבוי דברים שמא יבקש עליהם רחמים, ולא השגיח ולא ביקש
 התיבה ונאבד כל העולם".

הרי דהקב"ה קרא לנח "רועה שוטה" והוכיחו על זה שכל הזמן שהתעכב עמו בכדי 
 שיתבע רחמין לא פתח פיו, ורק לאח"ז שנחרב אמר להקב"ה שהי' ליה לרחם על בריותיו.

אחר נח ושוב ממשיך הזהר: "א"ר יוחנן, בא וראה מה בין צדיקים שהיו להם לישראל 
. א"ר יהושע, מה ראה נח  ולא התפלל עליהם כאברהם וגו' . ובין נח, נח לא הגין על דורו

שלא ביקש רחמים על דורו. אמר בלבו אולי לא אמלט דכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני 
בדור הזה כלומר לפי הדור, ולפיכך לא ביקש רחמים עליהם. א"ר אלעזר אפי' הכי הוה ליה 

על עלמא בגין דניחא ליה לקב"ה, מאן דיימר טבא על בנוי. מנא לן מגדעון למבעי רחמין 
בר יואש דלא הוה זכאי ולא בר זכאי ומשום דאמר טיבותא על ישראל, אמר ליה קב"ה 
)שופטים ו'( לך בכחך זה והושעת את ישראל מיד מדין. מהו בכחך זה טיבותא דאמרת על 

 בני".

להתפלל דלא הוה זכאי ולא בר זכאי, בכל זאת הרי מפורש, דאף אם היו טעמים שלא 
הי' ליה להתפלל דניחא ליה לקב"ה מאן דיימר טבא על בנוי, וכמו שעשה גדעון בר יואש. 
ואינו מסתבר כלל לחלק דדוקא אצל גדעון ניחא לי' לקב"ה דיימר טבא על בנוי כיון דעכ"פ 

 .3הי' ליה זכות האבות דאברהם יצחק ויעקב כו', משא"כ בנח

( ויותר מפורש בזהר ויקרא )קו, א( שם מובא דאמר ר' יוסי שבזמן שנמצאים בני הדור ג
חייבין קמי קב"ה, הקב"ה ממתין לאותו צדיק שיש בעולם בכדי שיבקש רחמים על העולם. 

------------------------ 
, ד ביאור השיחה דשניהם מודים שצדק במעשיו"אפשר ליישב ולפרש רק במחלוקת הזה ע' ואולי הי (3

ה "זה שונה מפני שהקב' ז אצל נח הי"בכ, ואף שבאופן כללי יש לתבוע רחמין גם כשאינו זכאי ובר זכאי
אלעזר דבדורות אחרים כן יש לתבוע ' ל לר"אלא דס. (וכמו שיובא להלן)התבטא לו שכבר נחתם הגזירה 

 .גנאי אצל נח עצמו' ולהדגיש נקודה זו מפרשין כאילו זה הי, רחמין



 

מה עושה הקב"ה? מדבר עמו שיטיב עמו לבדו ויכלה את כולם. מה דרכו של אותו הצדיק? 
מד זכות על כל העולם להצילם. ומביא הזהר דוגמא לזה עוזב את שלו ולוקח עצמו לל

ממשה רבינו שאמר "מחני נא מספרך". ואח"כ כתב בזה"ל: "ואילו בנח כתיב ויאמר אלקים 
לנח קץ כל בשר בא לפני וגו'. אמר ליה נח, ולי מה את עביד. א"ל והקימותי את בריתי 

ונחיתו מיא, ואובידו בני  אתך וגו' עשה לך תיבת עצי גפר. ולא בעא רחמי על עלמא,
. מכאן דביה הוו תליין, דלא בעא רחמי על עלמאעלמא, ובגין כך מי נח כתיב. מי נח ודאי, 

. איש דאתעביד חולא"ר יוסי, מאי דכתיב ויחל נח איש האדמה. ויחל: כד"א לא יחל דברו, 
 דברי הזהר.ע"כ ". דבגיניה אשתציאו בני עלמא דלא בעא רחמי עלייהוהאדמה, 

והנה לגבי זה שאברהם כן התפלל אף דלא הוה לי' במאן דיתלי בזכותא, יש לתרץ 
בפשטות כדברי ר' יוסי בזהר דפרשתינו )סז, ב( ד"לא הוה יכיל לאנגא על עלמא, בגין דלא 
אשתכחו עשרה בעלמא כמה דאת אמר אולי ימצאון שם עשרה" וכו', הרי דנח ידע בבירור 

עדם ראוי' העולם להינצל ולפי' לא התפלל, ואילו שאין עשרה בני אדם צדיקים שבל
 אברהם כן חשב שהי' באותו זמן עשרה צדיקים בעולם.

אמנם עדיין צ"ע, דהא מפורש בזהר במק"א )זהר חדש שם וכן בהשמטות( שזה 
שאברהם הפסיק מלהתפלל הי' משום שחשב שהי' בעיר יחד עם לוט ואשתו ובנותיו 

יותר, אבל אילו ידע שאף זה לא הי', בטח הי' ממשיך עשרה צדיקים ולפיכך לא התפלל 
 .4להתפלל עליהם

וא"כ קשה בתרתי: א( למה לא התפלל נח בפועל כמו שעשה אברהם, ולמה לא יחשב 
. ב( איך אפשר לומר דלא הי' לו ברירה אחרת )כיון דלא הי' לו זכות אבות( 5הדבר לחסרון

חול", וש"רעיא שטיא" הוה, ושאילו  בשעה שהזהר מאשים אותו על זה וכותב "דאתעביד
הי' מתפלל הי' העולם נאצל ורק בגלל העדר תפילתו נחרב העולם, ונקרא משום זה איש 

 האדמה "דבגיניה אשתציאו בני עלמא דלא בעא רחמי עלייהו".

והנה שאלה הראשונה, יש ליישב בפשטות ע"פ מה שכתבו המפרשים בביאור ב. 
בול וגזירה על אנשי סדום, וז"ל האוה"ח הק' )בראשית ו, החילוק בין הגזירה על דור המ

יג(: "מדברי ה' אשר דבר לנח, גילה דעתו לנח כי הדבר מוחלט בעיני ה' להשחית, ולא נתן 
מקום לנח להתפלל, כאומרו "קץ כל בשר וגו' והנני משחיתם" בהחלט מה מקום להתפלל, 

האלה, אלא נתן לו מקום משא"כ כשדיבר לאברהם לא מצאנו שדיבר אליו כדברים 

------------------------ 
דרשות חלוקות למה ביקש אברהם שינצל העולם משום ' שיש בזה ב( יג, מט)וראה בבראשית רבה  (4

א למה עשרה שהיה "ד. א למה עשרה כבר נשתייר בדור המבול שמונה ולא נתלה לעולם בזכותן"ד: "עשרה
 ".חתניו' בנותיו וד' סבור שיש שם עשרה לוט ואשתו וד

ע לא פליגי "וכו)מיוחד בזה ' א ריש פרשתנו דאברהם הי"פני דוד להחיד' ( אבל יש להעיר מהמבואר בס5
כ אין לדמותו לשאר "וע", אברהםבדורו של ' אילו הי"וכדיוק הלשון (, נחשב לצדיק לגבייהו' שנח לא הי

 .יקים בדורות האחריםהצד



 

להתפלל וכו', וכמו"כ תמצא בדברו למשה בתוכחות על עון ישראל לא החליט הגזירה ובזה 
מצא מקום להתפלל וכמו שפירשנוהו במקומו )שלח יד, יא( משא"כ נח סתם ה' תפלתו" 
עכ"ל. ודבר זה קצת מרומז בדברי הזהר בכל המקומות שם שידע נח שלא יועילו תפילותיו, 

 א הי' תקוה לדור ההוא.ושל

ולפי"ז יש ליישב גם הא דלא ביקש נח רחמנות על דורו כמו שעשה אברהם גם בשלא 
היה לו זכות אבות, והיינו משום שלא נתן הקב"ה מקום לזה, משום שכבר סתם הגזירה על 

 על אנשי הדור להשחיתם.

תוארים אבל מזה שהזהר בכ"ז מאשים אותו על כלות העולם, ומשום זאת מכנהו ב
קשים של גנאי, משמע דס"ל שאפי' לאחרי שהוחלט הגזירה באמת הי' לו להתפלל ושאם 
הי' עושה כך אכן היו תפילותיו מועילות, ודלא כדברי האוה"ח. וראה גם בזהר חדש )כט, 
א. הועתק לעיל( דריבוי הדברים שאמר הקב"ה לנח "ואני הנני מביא את המבול מים" וגו', 

 גופר" וגו', הי' משום שמא יתעורר מזה ויבוא לבקש עליהם רחמים."עשה לך תבת עצי 

ובפשטות הי' אפשר לומר דבא רבינו בשיחה לבאר רק מחלוקת ר' יהודה ור' יצחק 
בזהר דפרשתינו, דמיד לאח"ז שלימד ר' יהודה זכות על נח "דלא הוה ליה במאן דיתלי 

מר ליה קב"ה והקמתי את בריתי זכותא כמשה", מובא "אמר ר' יצחק "ועם כל דא כיון דא
אתך, הוה ליה למבעי רחמי עלייהו", וכוונת רבינו שגם ר' יצחק מסכים דנח צדק בזה שלא 
התפלל, אלא שרצה להדגיש מזה הוראה לדורות הבאים, אבל אה"נ דבנוגע לשאר הדרשות 

 לגנותו של נח הנמצאים בדברי הזהר, אכן לא יועיל ביאור הנ"ל.

יצחק בקטע שלפנ"ז סב"ל דנקרא מי מבול על שם ד"שביק כל  אמנם קשה דגם ר'
עלמא" שלא התפלל עלייהו, ורצה להציל בזה רק את עצמו ומשפחתו, והיינו שלדעתו לא 

 .6צדק במה שעשה

והי' אפשר לדחוק דהכוונה דנקרא מי מבול על שמו רק להורות לדורות הבאים ולתקן 
ו, אבל אין הכוונה לומר שהי' בנח עצמו זה שלא התפלל והציל רק את עצמו ובני בית

ובדורו חסרון, אלא מכיון שהי' אונס רוצים אנו לתקן את המעשה אשר עשה וללמוד ממנו 
 איך שבאמת צ"ל, ולכן מזכירים ומכנים אותו על שמו, וכמהלך השיחה.

אבל באמת אם כנים הדברים, בזה לא התיישבנו כלום, דהא זה שהוכרח לרבינו לפרש 
ל היא משום שזה לא יעמד בסתירה להכלל דכשיש ברירה איך לדרוש הנהגה כל הנ"

ישנו פסק המשנה דהוי דן את כל האדם לכף זכות, ולפי"ז התינח ר' יצחק  –מסויימת 
שאכן דן את נח לכף הזכות, אבל איך זה מיישב דברי ר' יוסי ור' אלעזר וכו' במקומות 

------------------------ 
הוה ליה למבעי רחמי "שינה את דעתו ובלשון , יהודה זכות עליו' ( ודוחק גדול לומר דלאחרי שלימד ר6

 .נתכווין רק לדורות הבאים" עלייהו



 

רה לכלל זו. עוד צ"ב דאם לא התכוין האחרים בזהר שהאשימו את נח שלא יעמד בסתי
רבינו לבאר גם שאר המקומות בדברי הזהר, למה ציין אליהן בתחילת השיחה בהערה 

 שבזה יש לבאר גם דברי ר' יוסי. 21הראשונה, וכמו"כ ראה בהערה 

ועוד קשה, דהנה ראה באג"ק לכ"ק אדמו"ר זי"ע )חי"ח מכתב ו'תקמ"ב( דאכן מפרש 
זהר שלפי ר' יצחק לא היה נח פטור מלהתפלל והוה ליה למבעי רבינו כפשטות דברי ה

פרשת השבוע שקראנו בפ' נח, כביאור  -רחמין על עלמא, וז"ל: "והוא גם מענינא דיומא 
והסיבה  -הזהר הק' ענין התמוה שנקראים מי המבול מי נח, אף שצדיק תמים הי' בדורותיו. 

לי' )קוב"ה( דישזיב לי' הוא ובנוי לא בעי לשם זה הוא )זהר חלק א' ס"ז ב'(: כיון דאמר 
שאפילו  את אומרתן כך אקרון מי המבול על שמי', זרחמין על עלמא ואתאבידו, ובגי

כששומעין ציווי מפורש מבורא העולם ומנהיגו )ככתוב שם: ובאת אל התבה ומחיתי את 
י. ואם לפני כל היקום(, אין זה פוטר האדם כלל וכלל מלשלול הענין דאני את נפשי הצלת

עאכו"כ לאחרי נתינת התורה, אשר ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בה,  -מתן תורה כך 
 שכל ישראל ערבים זב"ז, וק"ל". -ובפרט לאחרי ערבות שבערבות מואב 

ווייל נח לא התפלל  –זאגט דערויף דער זוהר ...(: "452גם בלקו"ש ח"ב )עמ'  וראה
ערופן על שמו. דאס מיינט, אז הגם טאקע נח איז על דורו, דערפאר ווערט דער מבול אנג

ניט געווען שולדיק און ער איז ניצול געווארן . . אבער ער האט געדארפט מתפלל זיין און 
באשיצן און מחזיר בתשובה זיין די מענטשן פון זיין דור. ניט זיין אפגעשפארט פון דער 

פארט אין א תיבה פאר זיך, גאנצער וועלט אין א תיבה. בשעת אבער ער האט זיך פארש
איז הגם דאס איז געווען על פי ציווי הקב"ה, וואס דער אויבערשטער האט אים געהייסן; 
בא אל התיבה, פונדעסטוועגן זאגט מען אויף אים פאר ניט מתפלל זיין און טאן פאר דער 

 ".מי נחוועלט, אזא שווערן ווארט, אז די מי המבול ווערן אנגערופן על שמו 

ה הגם דשבעים פנים לתורה ובב' מקומות אלו הרי כוונת רבינו להביא מדברי הזהר והנ
כפשטות משמעות הדברים בכדי ללמוד מזה הוראה בעבודת ה' )ולאחרי מ"ת(, מ"מ לפום 

שגם בדורו הי' ליה להתפלל,  –דפשוט לרבינו  –ריהטא עדיין צ"ע קצת מה דמשמע שם 
ר"י ור"י וכולהו מודי דלא הי' אפשר לו להתפלל  ואידך מדברי השיחה מבואר דלא פליגי

שלא הי' לו זכות אבות, וגם לפי"ז הרי חומר קושיית השיחה במקומה עומדת דאיך זה 
 מתאים עם הכלל דהוי דן את כל האדם לכף הזכות כו'.

באווארענען ניט והנה בשיחה שם סוף אות ד' ממשיך לבאר: "ואדרבה: אויב מ'וועט ג. 
קען  –)אין אלגעמיין( פון ניט בעטן רחמים על אנשי הדור איז בלתי רצוי'  אז אזא הנהגה

הנהגה זאל קענען גורם זיין א זיין דאס גופא האבן אין זיך אן ענין של חובה אויך נח'ן, אז 
ער אליין  –תקלה ביי א צווייטן אידן. און דעריבער איז )אויך( דאס גופא "בזכותו" של נח 

זיין אז מען דארף יע מתפלל זיין על אנשי דורו, ביז צו זאגן דאס אין וויל מען זאל מדגיש 
לי' אן כאילו ווי ס'איז א חסרון ביי נח'ן גופא )כפשטות לשון ר' יצחק: ועם כל דא . . הוה 



 

כדי צו פארזיכערן אז עס זאל ניט ארויסקומען קיין חסרון  –)נח'ן( למבעי רחמי עלייה( 
 ביי א צווייטן".

לומר דגם זה שלומד רבינו את דברי הזהר כפשוטו כאילו היא חסרון אצל נח ולפי"ז יש 
היא באמת בזכותו, כיון שהוא בעצמו מרוצה להדגיש את זה בכדי לוודא שלא יהי' שום 
מקום לטעות בזה, ולו נמצא ח"ו בדורות אחרים אנשים שטעו והלכו בעקבותיו אז נמצא 

ת לפי כל הפירושים איך שנפרש דברי הזהר למפרע שאכן הי' בהנהגתו חסרון, אבל באמ
  לא הי' חסרון באותו הנהגה שעשה נח בדורו.

אמנם עדיין אינו מובן: דאטו נימא דבכדי למנוע נתינת מקום לדורות אחרים לטעות 
הרי צריכים אנו לכנות את נח בדברים כ"כ רעועים וקשים שאיך שהתנהג הי' מעשה "רועה 

תעביד חול", וש"בגיניה אשתציאו בני עלמא" כו', ד"אי -שוטה", "איש האדמה" 
כשבאמת לא עשה בזה שום טעות כיון שלא הי' לו ברירה אחרת!? וכן הא גופא טעון ביאור 

 למה לא התפלל בפועל אם הי' יכול להציל בזה את בני דורו, וכך הי' רצונו של הקב"ה.

( שם דרך 89ילך, וכן בעמ' וא 40והנראה לבאר בכ"ז, דהנה יעוי' בלקו"ש חט"ו )עמ' ד. 
 רבינו במסילה אחרת בביאור דברי הזהר, ואלה הדברים בזה"ל:

ובהקדים וואס דער זהר איז מבאר אינעם חילוק ההנהגה פון נח'ן און די צדיקים ..."
וואס זיינען געווען נאך אים, אז נח האט ניט מתפלל געווען על דורו "לא בעא רחמין על 

דבי הוו תליין, דלא בעי רחמי ", "מי נח"וערן די מי המבול אנגערופן ער ועלמא", און דעריב
; משא"כ די צדיקים וואס נאך אים האבן זיך מוסר נפש געווען אויף בני דורם ”על עלמא

ואם אין מחני נא מספרך אשר "ווי מען געפינט בא משה רבינו וואס האט געזאגט  –
  ."כתבת

: די חז"ל זאגן דאך, כנ"ל, אז נח האט מוכיח "וואס לכאורה קען מען דערויף פרעגן
געווען בני דורו און זיי מעורר געווען לתשובה. זעט מען דאך אז אים האט געארט דער 

היינט פארוואס האט ער אויף זיי ניט מתפלל געווען און מעורר געווען  –מצב פון בני דורו 
 ?7רחמים

פ "געווען בעיקר ניט מצד זיין מסנ "איז דער ביאור אין דעם: די תוכחה פון נח'ן איז
פאר אנשי דור המבול, נאר בכדי צו מקיים זיין דעם ציווי ה'. וואס דערפאר שטייט אין 

לא נתן עצמו על זה אשר תוכחתו והתראותיו יפעלו עליהם לעוררם "חסידות, אז נח 

------------------------ 
' א שורש ד"ח)סידורו של שבת ' וראיתי גם מובא בדברי המלקטים מדברי בעל הבאר מים חיים בס (7

כ הסיקו דנח "שמפאת קושיא זו ג(, ה ויולד נח"ד)שראל לבעל המגיד מקאזניץ עבודת י' וכן מס'(, ענף ב
 .ועוד לא הסתפקתי לעיין בגוף דבריהם, ודאי התפלל על אנשי דורו אלא דמשום מה לא הועילו תפילותיו



 

עם ציווי ה' , ווייל מיט זיין תוכחה איז ער געווען אויסן בעיקר צו מקיים זיין ד"לתשובה
 .8איז נצטווה געווארן, און דערפאר "לא בעא )במסנ"פ כמשה( רחמין על עלמא""ער וואס 

 ע"כ מדברי רבינו.

ולפי"ז יש לומר הביאור בדברי הזהר כאן בהשיחה שמדגישין צד הזכות והחיוב בהנהגת 
רק  הי' מפני שחשב להתפלל –נח, והיינו דזה ד"לא בעי רחמין על עלמא" מתוך מסנ"פ 

בגלל שכך רוצה הקב"ה ותו לא, די"ל דמכיון שלא היה לו זכות אבות, וגם סתם הקב"ה 
הגזירה באומרו "והנני משחיתם" "ומחיתי את על היקום" וגו', על כן לא הרגיש בנכון 
להוסיף ולהרבות בתפילה מדיליה ולהתעכב אחרי גזירת הקב"ה, ולא פליגי בזה שודאי 

 לל רק תפלה ובקשה בסיסית ומינימאלית.בדורו עשה כהוגן במה שהתפ

אלא דביחס להנלמד ממנו לדורות הבאים י"ל דאיפלגו אמוראי, דבהא דאמרינן 
שהקב"ה תמיד נענה לבקשת הצדיקים כשהם מוסרים נפשם על זה, ובפרט לאחרי מ"ת 
שכלל ישראל נעשו "מציאות אחת נצחיית" ונעשו ערבים זל"ז כו', הרי כו"ע מודי דודאי 

א לצדיק להתערב ולמבעי רחמין על עלמין במסנ"פ ואפשר על ידה לבטל הגזירה איכ
ולהציל את דורו, וזהו הכוונה במש"כ הזהר שהי' בכחו להציל את דורו שבדורות אחרים 
תמיד אפשר לעשות דבר כזה, ואם נבוא ללמוד מהעובדא דנח שלא לבקש רחמין הר"ז 

  הנהגת "רועה שוטה".

דבכדי ללמוד ולהדגיש הוראה החשובה הלזו יש לכנות את  אלא דסב"ל לר' יצחק
הנהגת נח בסגנון של גנאי ובביטויים חריפים וגרועים, אף שאצל נח באמת לא הי' אפשר 
להיות באופן אחר כיון דלא הי' לו זכות אבות וכבר נחתם הגזירה כו', וממילא הי' אפשר 

דה סובר דזה יותר פשוט ואין כ"כ מקום . ואילו ר' יהו9לו להתפלל רק מה שהי' צריך מן דין
למישהו לטעות בזה ולדמות את עצמו לנח, ולהכי אי"צ הבהרה כ"כ נחרצת, אלא שאצלו 

------------------------ 
איכפת ' אבל לא שבאמת הי, בפשטות הכוונה כאן שהתפלל רק להציל את עצמו מתחושה של חובה (8

אמנם לפי ', ג חומר קושיית השיחה דידן דהוי דן את כל האדם כו"ז צע"אבל לפי, להם לו מה שיארע
 .הנתבאר מובן שגם בזה עשה כהוגן

ל דזהו דוקא אליבא "י(, פ"במסנ)מתפלל ' אפשר לו להציל את דורו אם הי' וזה שכתב הזהר דבאמת הי (9
ידע דבר זה שתמיד אפשר לצדיק לבטל  דלא משום' ז לא התפלל בפועל יש לפרש דהי"וזה שבכ. יצחק' דר

וכדברי )או שלא ראה בעצמו כצדיק אמיתי אלא בהתאם לדורו '(, גם בשאין זכות אבות ועשרה וכו)גזירה 
ולכן (, 21וראה בשיחה בהערה , ע"בטוח אם יצליח להציל א' שלכן אף לא הי, יהושע בזהר שם' יהודה ור' ר

 .נ"אים שתמיד יש לבקש רחמים ובמסיז אשמתו אלא שזהו הוראה לדורות הב"אי

אכן אין זה מקומו , ואין לנו זכות אבות במה לתלות, ג שהגזירה כבר נחתם"סובר דבכהיהודה ' ואילו ר
אבל בכגון דא אמרינן דאינו מן הראוי לנסות , גם אם על ידה יתבטל הגזירה)צדיק לבקש אחרת ' של אפי

פ "שצריך להתפלל רק מה שמוכרח ומרוצה לו לבקש ע אלא(, ה לשנות את דעתו"להכריח ולשכנע הקב
 .דין



 

יותר חשוב להבהיר רק הטעם שלא תבע רחמנות ותו לא )"דלא הוה ליה במאן דיתלי 
 זכותא"(, וזהו די מספיק בכדי שלא יבואו ללמוד ממנו ולטעות בדורות מאוחרות.

לפי"ז הא דכתב הזהר בכל המקומות הנ"ל שבעת הגזירה ממתין הקב"ה לאותו צדיק ו
הדור שיבוא ויבקש רחמים על בני דורו )כמו שעשה אברהם ומשה בניגוד לנח(, הרי באמת 

רק לתפלה בסיסית ומצומצמת, ואילו לדורות הבאים הכוונה  -הי' הכוונה אצל נח בדורו 
ות ומסנ"פ, ובכדי להדגיש נקודה זו די ברור הרי לתפילה ותביעה חזקה מתוך התמסר

 דרשינן כאילו הי' זה דבר גנאי גם אצל נח עצמו.

ויש להוסיף בזה, דהנה ידועים דברי הזהר ודברי הרמב"ן בפ' לך לך )הובאו בלקו"ש 
( שכתבו שזה שאברהם עזב את ארץ ישראל 12הערה  39, ח"כ עמ' 51הערה  23ח"ה עמ' 

  וון אשר חטא שלא צווהו הקב"ה לכך.וירד למצרים הי' ע

ובלקו"ש ח"ה שם מביא רבינו המבואר בכ"מ שכל פעם שמוזכר ענין החטא אצל 
צדיקים, ובפרט אצל האבות שכל ימיהם היו מרכבה לרצון עליון, הרי בודאי שאין מובנו 

 כפשוטו שחטאו בזה ועבר על רצון העליון.

ונה חטא מלשון חסרון, דהיינו שהי' אלא דכשאומרין על צדיק שעשה עוון הרי הכו
איזה חסרון בדקות בהאופן שבו בצעו את הנדרש, שמפנ"ז נגרם העדר וחסרון בהמשכת 
האור עליון שהיו יכולים להמשיך. וחסרון זה גרם אשר המעשה היה יכול להתפרש כחטא 

 כפשוטו, אבל אי אפשר לומר שעבר על רצון ה' בפועל.

כולהו מודי דנח עשה כהוגן ודנין אותו בכף הזכות מפני כל ועד"ז י"ל גם הכא, דלעולם 
הטעמים המפורטים לעיל, אלא י"ל דאיפלגו רבותינו אם דרשינן הנהגה שיכולה להתפרש 
ע"י אחרים ובדורות הבאים כענין של חטא כדבר גנאי, והאם זה מספיק לכנותו בתוארים 

בזה סב"ל לר' יצחק ושאר הני גרועים וקשים, על אף שבאמת בדור ההוא צדק במעשיו. ו
אמוראי בזהר דכן ראוי לעשות, וזאת בכדי להורות לדורות האחרים לבל יטעו בזה. ואילו 

 ר' יהודה סובר דאין צורך בכך.

והנה בשיחה שם סוף אות ד' ממשיך: "און דורך דעם וואס מען באווארנט אז הנהגת ה. 
ובמילא פירט מען זיך אין אנדערע דורות  נח איז אן ענין של חובה )ניט די אמת'ע שלימות(,

מתפלל על אנשי הדור, איז דאס גופא "מתקן" דאס וואס נח האט  יעאין אן אופן אז מ'איז 
בפועל ניט געטאן: אע"פ אז בדורו האט ער דאס ניט געקענט דורכפירן, וויבאלד אבער אז 

מעלה( האט מען די הוראה  דורך אים )ד.ה. דורך ארויסברענגען ווי אזא הנהגה איז ניט קיין
לדורות אז מען דארף יע מתפלל זיין על אנשי דורו, בריינגט עס צו די שלימות אין דעם 

 ענין אויך ביי נח'ן גופא".



 

מר"י ענגיל בהא ד"אונס רחמנא ועוד(  29לקו"ש חל"ד ע' והנה ידוע מה שמביא רבינו )
 פטריה" דיש לפרשו בב' אופנים:

כמעשה האדם מ"מ אי אפשר לחייבו )עונש וכיו"ב( על דבר א( שמעשה העבירה נחשב 
על  שעובר העושהשנעשה בעל כרחו. ב( מכיון שנעשה בע"כ לא מיחשב עבירה )שענינה 

( "וע"ד ווי אחרונים זיינען מבאר דעם ענין פון 215רצון וציווי ה'(. ובלקו"ש חכ"ה )עמ' 
ד ער האט עס געטאן אינגאנצן "אונס רחמנא פטריה" אז דאס איז דערפאר וואס וויבאל

ניט ברצונו נאהר געצוואונגענערהייט, איז עס כאילו ווי ער וואלט די מעשה ניט געטאן, 
 ס' איז ניט זיין עשי' נאר "כאילו נעשה מאליו"".

והנה לפי צד הראשון מובן מה שיש מקום לתקן המעשה אשר עבד נח בזה שלא התפלל 
ב' דכשהי' אונס הווי כאילו לא עשה המעשה וכאילו כדבעי על בני דורו, אבל לפי צד ה

נעשה מאליו, יל"ע מהו ההדגשה שזה מתקן ומביא לשלימות אצל נח עצמו, שלכאו' אין 
המעשה בכלל מתייחס אליו? אלא דלפי האמור יש לפרש שעיקר התיקון היא רק לזה 

נגרם  שמעשיו הי' יכול להתפרש כחטא. או די"ל דהכא שאני דכשנאנס ובקשר לזה
 מאורעות קשים וממשיים בעולם, אז קשה לומר דכאילו נעשה מאליו, ודו"ק.





 

 ראזענפעלדהכהן ' שיחיאליהו עקיבא  'הת
 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

די  – גנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב"נאכמער: ס'איז א כלל אז אפילו "ב
ועאכו"כ אז די תורה  12בהמהתורה נוצט ניט קיין לשון "מגונה" אפילו בנוגע א 

 ...וועט ניט ריידן בגנותו של נח

 !נחראה פסחים ג, א )הובא ברשב"ם ב"ב שם( ולמדו זה מהדיבור אל  (12

ל "דהנה הגמרא שם לא למדה הכלל הנ", נחולמדו זה המדיבור אל "יש לדייק בלשון 
ומן ' "פסוק חאלא מ', פסוק ב' שבפרק ז" ומן הבהמה אשר לא טהורה"מהדיבור אל נח 

אלא הוי בקשר למה שנח עשה , פסוק זה אינו הדיבור אל נח". הבהמה אשר איננה טהורה
 .ודוקא מפסוק זה בא הלימוד דהגמרא שם", כאשר צוה אלקים את נח"

יש מקשים '(: "חכמי אנגלי' כ בתוס"ומובא ג)ש "הרא' פ מה שמביא תוס"ובפרט ע
ל "ונ. אותיות' רה היא והתם נמי עיקם חאמאי שבק קרא קמא מן הבהמה אשר לא טהו

אבל מסיפור , ואין ראוי ללמוד ממנו לשון בני אדם, ה שצוה לנח"דקרא קמא הוא מאמר קב
ודוקא מהלשון , ה"היינו דאין ללמוד מדיבורו של הקב". דברים שכתב משה ראוי ללמוד

 .כמו שכתבו משה רבינו יש ללמוד

אבל אינו , ה לנח"מוד מהפסוק של דיבור הקבאכן מביא הלי( ד"ב פ"פל)ר "והנה במד
 .ע"וצ, ולכן קשה לומר שלזה הוא כוונת רבינו, ל"מציין לזה בההערה ורק מציין להגמרא הנ

♦ 

 אלפרוביץ' שיחי צבי' הת
 770 –ל המרכזית "תות

 : לימודים' בקשר לפסוק זה מצינו בגמרא ב

שמונה אותיות  שהרי עקם הכתוב, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו" (א)
שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר , ולא הוציא דבר מגונה מפיו

 (.א, פסחים ג" )איננה טהורה
 

מאי רכות אילימא רכות ממש אפשר בגנות בהמה טמאה , ועיני לאה רכות" (ב)
, לא דבר הכתוב דכתיב מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה

 (.א, א בתרא קכגבב" )בגנות צדיקים דבר הכתוב



 

ב הלימוד הוא לא "ואילו בב', נידון הוא אודות חומר הדיבור בלשון נקיהבפסחים הרי 
 '(.אפילו בלשון נקי)לדבר בגנותו של מישהו 

ואכן בכל מקום מצויין המראה מקום , ש הובא ענין זה בכמה מקומות"בלקו: אגב] 
( דורותיו)ד שדורשין "המ שמקשה על( 281' עמ' )בחלק ה. שמתאים לנידון של השיחה

ד ההמשך שם "ע' )שהנידון הוא לשון נקי( 24' עמ' )ואילו בחלק י, ב"מציין לב –לגנאי 
 .[ראה להלן, מ בשיחה דידן"בנוגע למ. מציין לפסחים –'( בראי

דרשות ' ואי לאו תרי קראי לא הוי ילפינן הני ב: "ל"וז(, פסחים שם)א "ומבאר המהרש
 ',והך דהכא דיספר אדם בלשון נקי', בגנות בהמה וכו' אדם אפיהך דהתם דלא יספר  –

 ".אבל מתוך שני המקראות נלמדה דרשה דהכא ודהתם, אלא חדא מינייהו

אשר איננה "הלימודים דרשו מהפסוק ' דאף שב, ז יש לומר הכוונה כאן בהערה זו"ועפ
מתוך "א "מהרשל ב"כי כנ", למדו זה מהדיבור אל נח" –בלשון ההערה  –מ "מ", טהורה

 ".שני המקראות נלמדה דרשה דהכא ודהתם

וואס : "הלשון אלא ששם, ה שם מביא כענין השיחה דידן"ש ח"ואגב יש לציין שבלקו]
 ".[דאס איז דאך אן ענין אין פרשת נח גופא

דלפום ריהטא , מ בשיחה דידן"ל לכאורה יש לעיין טובא בהלשון והמ"פ הנ"אלא שע
אף שהגמרא בפסחים מדובר לכאורה בענין אחר לגמרי , הסוגייות' נראה שמערב יחד את ב

שהרי זה שדורש דורותיו לגנאי אינו בסתירה כלל לכאורה להחיוב לדבר )מנידון דידן 
 (:בלשון נקי׳

ב "סוגיית ב –" איז א כלל אז אפילו בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב'ס"מתחיל 
די תורה נוצט ניט קיין לשון "ומיד ממשיך ; השייכת לנידון שיחה זו( 11כמצויין בהערה )

שלכאורה אינה קשורה ( 12כמצויין בהערה )סוגיית פסחים  –" מגונה אפילו בנוגע א בהמה
כ אז די תורה וועט "ועאכו"ב "בסוגיית בב( בעניננו)ושוב ממשיך ומסיים ; כלל לנידון דידן

 ".ניט ריידן בגנותו של נח

במה ' גם יש לעיין לכאורה מה כוונתו הק)פסחים ב מדוע מביא כאן הגמרא ב"וצלה
 "(.ב שם"ם ב"הובא ברשב"שמביא שם ש

♦ 

 וילהלם' שיחי לימאהרב 
 ל מאריסטאון"מ ומשפיע בישיבת תות"ר

, ש גופא יש לתרץ קושייתו"הרא' מהתוס, אמנם באמת נראה לומר לכאורה דאדרבה
ורק כדי , לדבר בלשון מגונהה זהיר מ"נראה שהקב' דהרי בפירוש כותב שכבר מהפסוק הא

 .שאנו נלמד להתנהג כן זקוקים אנו לפסוק השני



 

מהפסוק הראשון שישנה הנהגה כזו למעלה להזהר לדבר ' כ לעניננו שפיר הוי ראי"א
 '.בלשון נקי

רק שעדיין אינו מובן מהו כוונת רבינו בהציון לגמרא בפסחים לאחרי שמקודם כבר ציין 
 .ב"ם בב"לעיין ברשבומהו הציון במוסגר , ב"לב

שישנו הבדל בין הנלמד , א בפסחים מבאר"דהנה המהרש, ואולי יש לומר הביאור בזה
'", אפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב דכתיב כו"ב הוא "דהלשון בב, ב ובפסחים"בב

היינו בלשון לא  –היינו שהלימוד מהפסוק הוא שהכתוב אינה משתמשת בלשון מגונה 
ואילו בפסחים הלשון "; בגנות בהמה טמאה, "שהוא גם בנוגע בהמות ושם מפורש, יפה

שמשמעו אינו זהירות מלהוציא לשון שאינה '", ולא הוציא דבר מגונה מפיו שנאמר כו"
וכמבואר בהמשך , היינו באופן לא מתאים, שלא לדבר באופן של גנות' אלא אפי, יפה

ה "ה, ולהיפך, גם בנוגע לבהמות שהיינו ההדגשהאמנם בגמרא זו לא קיימת . הגמרא שם
מהלשון גבי ' ורק מביאים לזה ראי", אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו"הוראה לאדם ש

 .בבהמה

ב מבואר שזהירות מלשון מגונה ולא יפה שייך גם "בב: כ יוצא שיש בזו מה שאין בזו"א
 .ובפסחים מתחדש שצריך להזהר גם מסתם דיבור לא מתאים, ביחס לבהמות

( ב)שבכלל התורה לא משתמשת בלשון מגונה ( א: )פרטים' רבינו מביא כאן ב ,והנה
בגנות בהמה "איז א כלל אז אפילו 'ס: נאכמער: "ובלשון השיחה. גם לא בנוגע לבהמה
 ".אפילו בנוגע א בהמה" מגונה"די תורה נוצט ניט קיץ לשון  -" טמאה לא דבר הכתוב

ב ששם מובא ענין זה דאין להשתמש בלשון "לבאכן מציין רבינו ' והנה בנוגע לענין הא
לכן כותב  –אמנם בנוגע לכך שזה גם בנוגע לבהמה לא הובא בפסחים במפורש , מגונה
מ מציין רבינו לגמרא זו כדי להוכיח "אך מ; דאין זה מפורש שם, בפסחים" ראה"רבינו 

ולא רק , פסוקשנאמר כאן ב" בדורותיו"כהלשון " ללשון מגונה"שכלל זה נאמר גם בנוגע 
ב את "שבזה שמביא בב, ם"ולכן מציין רבינו לרשב. שהובא בפסחים דוקא" בגנות בהמה"

 .ק"ודו, המסכתות' ז מורה על קישור הענינים שבב"דפסחים ה' הגמ

♦ 

 .א.ל –ד "קבוצת תלמידים בישיבת אור אלחנן חב

ב שאין "ל להגמרא בב"ובהקדים שלכאורה יש לעיין מנ, ד נראה לומר בפשטות"לענ
הרי דרשינן מקרא שעיקם הכתוב לומר , בשלמא האיסור לדבר בלשון מגונה: לדבר בגנות

ל שאין לדבר בגנות הזולת "אבל מנ. כדי לא לדבר בלשון המגונה" אשר איננה טהורה"
 –ב "וכן בב? לגנאי "דורותיו"ל שאין לדרוש את "מנ: ובעניננו? אפילו שלא בלשון גנאי

ושוב אין לימוד , הרי אין כאן לשון מגונה, היינו מבכי" יני לאה רכותע"מדוע אין ללמוד ש
 .לכאורה מהפסוק



 

איז א כלל אז אפילו בגנות בהמה טמאה 'ס': "את זה לכאורה מבהיר רבינו בלשונו הק
ומיד מפרש שהלימוד מבוסס ; ב השייכת לשיחה דידן"היינו סוגיית ב –" לא דבר הכתוב

די תורה נוצט ניט קיין לשון מגונה אפילו : "ר לשון מגונהעל הגמרא בפסחים אודות חומ
כ אז די תורה וועט ניט ריידן "ועאכו( "ו"בק)ב "ומסביר שממנה ילפינן בב", בנוגע א בהמה
אלא שמחומר הענין לומדים , היינו שמהפסוק גופא ילפינן הא דפסחים". בגנותו של נח

 ".די תורה וועט ניט ריידן בגנותו של נח כ אז"ועאכו" –ד "וכן הוא בנדו. ב בנוגע לאה"בב

היינו שהרי הגמרא בפסחים היא ", ב שם"ם ב"הובא ברשב"ב' כ כוונתו הק"ובזה יובן ג
 .ב לא לדבר בגנות"המקור והסמך להלימוד בב





 

 שמערלינג' חישי יצחק יוסףהת' 
 ישיבת תות"ל מאריסטאון

יף דעם ווארט "בדורותיו" מיינענדיק ועד"ז אין דעם ענין, וואס די תורה איז מוס
)לויט איין פירוש( "לגנאי": ווען תורה וואלט ניט ארויסגעבראכט אט דעם "גנאי", 

בנוגע להנהגה בפועל: מען  –וואלט געווען אן ארט צו האבן א טעות בנוגע להלכה 
געפינט ענינים בהנהגת נח וואס ווייזן אז ביי אים איז ניט געווען צדקות 

 ...16תבשלימו

( ראה לדוגמא תנחומא פרשתנו שם. ב"ר פ"ל, י. פרש"י ו, ט )ד"ה את 16
 האלקים(. ב"ר פל"ב, ו. פרש"י פרשתנו ז, ז. ועוד.

את דמ"ש "מבארים  )ו, ט(ופרש"י על תחילת הפרשה  (פ"ל)והנה התנחומא, ב"ר 
שר ברהם שכתוב בו אלא כאדהוא שהי' צריך סעד ועזר מהקב"ה,  "האלקים התהלך נח

ו' מפני מי המבול" גמפרשים מה שכתוב "ויבא נח ו )ז, ז(ב"ר ופרש"י הו ;התהלכתי לפניו
 ש"נח מקטני אמנה הי'".

הוי הענין  איךי זה נוגע להנהגה בפועל, אבל הר – שהי' מקטני אמנה מהבשלמא  וצ"ע,
 .להנהגה בפועלשהי' צריך לסעד ועזר מהקב"ה נוגע 

 שכשיצא מן התיבה נטע כרם וכו'. בתורה תהמפורש גם צ"ע למה אינו מציין להמעשה

ולא גנאי ממש )כמו שמבאר  "לגנאי דורשים"גם צ"ע מהו הפשט שענינים אלו הוי רק 
ורק  ;לנח, ורק שדורשים לגנאי בשבילנו בסעיף ג' בנוגע לענינים אלו שבאמת אינם גנאי

 בסעיף ד' מבאר שכן הוא גם בנוגע זה שלא התפלל על אנשי דורו(.





 

 
 נח ב'
 

 וואלאוויקשיחי'  ירחמיאלהת' 
 ליפשיץשיחי'  יאור זלמןשנהת' 

 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

דער ענין פון ״ארבעים יום כנגד יצירת  מען דארף נאך אבער האבן הסברה:
זיינען  )אלס עונש(הולד״ איז בלויז א טעם אויף דעם וואס די ארבעים יום של מבול 

פאר א שייכות אבער האט  סווא )ע״ד ווי די מ׳ יום של יצירת הולד(;ן נקודה איי
דער מספר פון מ׳ יום צו די ״גשמי ברכה״ וואס צוליב דעם זיינען אויך זיי געווען 

 במספר ארבעים און אלס איין נקודה?

 הגשםויהי “בתחילת השיחה מקשה שלכאורה יש סתירה בין הפסוקים, פסוק א' אומר 
, ומבאר ”ארבעים יום על הארץ המבולויהי “, ובפסוק אחר כתוב ”הארץ ארבעים יום על

י שהמבול הי' מ' יום כנגד יצירת הולד, וכשם שביצירת הולד כל המ' "פ פרש")בסעיף ב( ע
ה "ובעצם הוריד הקב –ז כל הארבעים יום דהמבול היו נקודה אחת "יום הם נקודה אחת, עד

ום בבת אחת, ובפועל על הארץ ירד בכל יום רק הגשם של את המים של כל הארבעים י
נהפכו המים למבול; אך בהמשך מקשה )בסעיף ד( שאין זה  –אותו יום, וכיון שלא חזרו 

מסביר שייכות ענין המ' יום לגשמי ברכה דוקא, ומסביר שהתוכן הפנימי של מי המבול 
ה )לטהר(, ו)ב( מבול )להעניש( הוא טהרת הארץ, והי' שני ענינים במים אלו: )א( גשמי ברכ

כנגד מ' סאה דמקוה המטהר, שענינם חד  –כ הגשמי ברכה נמשכו ארבעים יום "ולכן ג –
 הוא.

 ויש לעיין, האם ב' הסברים אלו הם תירוץ אחד או ב' תירוצים נפרדים.

כ מבול, ומכיון שאי''ז מסביר איך הי' גשם "תירוץ אחד: בסעיף ב מסביר שהי' גשם ואח
מוסיף לבאר ע"פ פנימיות הענינים שבמי המבול גופא הי' גשמי ברכה  –ים יום ממש ארבע

 לפועל כל המ' יום.

אך הקושי בזה: סעיף ב אינו מתאים עם סעיף ד, דהרי בסעיף ב נקודת הביאור היא 
שלא ירד גשם מ' יום בפועל, רק שהגשם הי' בכח והמבול הי' בפועל; אך בסעיף ד מבואר 

 פועל במשך כל המ' יום.שכן ירד גשם ל
 



 

לכן רבינו מביא תירוץ אחר  –שני תירוצים: כיון שהביאור בסעיף ב אינו מספיק 
 שמתרץ את הקושיות מסעיף א.

וועט מען דאס  . . אך הקושי בזה: )א( מדברי רבינו ''מען דארף נאך האבן הסברה
הרי התירוץ  פארשטיין'' משמע, שסעיף ד בא להשלים את הביאור דסעיף ב. )ב( לפ''ז

 בסעיף ב אינו מושלם כלל )ומדוע מביאו רבינו(?

♦ 

 צקייסלבט שיחי'אברהם שלמה הת' 
 קרעמערשיחי' מרדכי אייזיק הת' 

 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

יש להוסיף: )ג( התירוץ השני אינו מתאים עם פרש"י בפשש"מ שטעם המבול הי' מפני 
ירוץ הא'. )ד( מדוע מביא רבינו בסוס"ד "און ש"לא חזרו", ולכן מסתבר שלא חזר רבינו מת

 דאס איז אויך דער טעם פארוואס די ארבעים יום פון גשמי ברכה זיינען איין נקודה כו'"?

אמנם לכאורה נראה לבאר דברי רבינו בפשטות, שבאמת הם שני תירוצים שונים, אבל 
 התירוץ הב' הוא ענין צדדי לגמרי בהשיחה.

יקרית בכללות השיחה היא שכשהפסוק אומר "ויהי הגשם ההסברה בזה: הנקודה הע
והראי' לזה הוא  –ארבעים יום" אין זה כפשוטו, ורק שהתחלת ההורדה כלל כל המ' יום 

שלא מצינו הענין של 'נקודה אחת'  –מיצירת הולד; ועל זה מקשה בס"ד על פרט א' מהתי' 
ענין המקוה: "וועט מען  מביא – פרט זה של השיחהבנוגע להגשמי ברכה. לזאת, לבאר 

דאס פארשטיין פון דער ביאור )פנימי( אין ענין המבול" וכו', שהמבול הי' כמו מקוה 
היינו, שהענין של מקוה  –לעוה"ז. ובזה מסיים בסוס"ד: "און דאס איז אויך דער טעם" וכו' 

 ולא חזר מתירוצו כלל. –מתרץ פרט זה בהתי' הראשון 

שלאחר שהביא הרבי ענין המקוה לבאר תי'  –רך אגב ובאמצע סעיף ד' מביא כמו ד
הראשון, מוסיף גם אשר "עפ"ז קען מען טייטשן "ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום" גו' 

כפשוטו. ואגב  אינו", כלומר שדרך השיחה בכלל הוא שה"ארבעים יום" כפשוטו –
ו כפשוטו; אבל שהמ' יום הי –יש לתרץ עוד תירוץ נפרד לגמרי  –שהזכרנו ענין המקוה 

 זה אינו קשור עם כללות השיחה והוא רק ענין צדדי.

♦ 

 

 

 



 

 וילהלםשיחי'  לימאהרב 
 ר"מ ומשפיע בישיבת תות"ל מאריסטאון

 לכאורה יש להכריח בשני פנים שאין זה ביאור חדש:

בסוף הסעיף מסיים שע"פ ההבנה בכך שמי המבול בפנמיותם היו מי גשמים  (א)
מדוע גם המ' יום דמי גשמים הם נקודה אחת  הבאים לטהר את העולם מובן

 היינו כהביאור לפנ"ז בסעיף ב. –

כיצד נכנס זה ברש"י  –ע"פ פנימיות הענינים  –אילו הי' ביאור חדש לגמרי  (ב)
 אם רש"י לא מרמזו כלל.

אלא י"ל, דכוונת רבינו בחצי הב' דסעיף זה )מ"עפי"ז" ואילך( היא לבאר בפשיטות 
" אם לאחרי כל הביאור הנ"ל, הרי על הארץבאמרו "ויהי הגשם  יותר: מהי כוונת הפסוק

סוכ"ס הגשם לא ירד בפועל על הארץ, אלא שהי' רק ביכולתם לרדת על הארץ. ע"ז מבאר 
רבינו, שבפנימיות הענינים עכ"פ יש לבאר מה הכוונה ב"על הארץ", אבל אי"ז ביאור חדש 

 וביאור בפ"ע.





 

 וילהלםשיחי'  שניאור זלמןהת' 
 ל.א. –ישיבת אור אלחנן חב"ד 

דער קלקול הארץ לפני המבול האט דערפירט צו אזא שפל המצב פון דער 
וואס דערפאר האט דער דור המבול ניט תשובה  ביז אז ״לא הי׳ שייך בירור״, וועלט,

אז דאס האט  און דאס איז געווען דער אויפטו פון מבול ״לטהר את הארץ״, געטאן;
״להראות לעולם שאם ישובו  וועלט דעם כח אויף תשובה, –געבן אין אריינגע

 יקבלם״.

הנה כשלומדים השיחה בפשטות )כפי ששמעתי מכמה( נראה דעד המבול בכלל לא 
  .בה, ולכן לא עשו דור המבול תשובההי' שייך הענין של תשו

 הנה: אמנם באמת,

זא שפל המצב כו'", רט צו אלשון השיחה הוא: "דער קלקול הארץ האט דערפי (א)
אלא שמחמת ן לומר שלפני זה לא הי' ענין התשובה שייך בכלל, דאי היינו

 ;מצב שלא היו שייכים לעשות תשובה פחיתות הדור הגיעו לכזה

 הרי – ם ישנו צורך בתוספת הוכחה והסברהובא

ובה קודם המבול, מצינו במדרש במפורש כו"כ פעמים אודות עשיית תש (ב)
י אודות קין: "ר' חנין אמר עשאו אות לבעל (פכ"ב, כ"ז) ועד"מ במדרש רבה

וזהו אות לכל שקין עצמו עשה תשובה,  תשובה", ופי' בפי' העץ יוסף שם
 .(בסוף הפרק)ועיי"ש  שישנו הענין דתשובה

שע"י הקריאה לאדה"ר "איכה" נפעל  – 17הערה  208רת מנחם חלק כ"א עמ' עד"ז בתו
 אצל אדה"ר ענין התשובה.

ודל הירידה המצוין בשיחה, שמחמת ג (פרשתנו עמ' ס)א ג"כ במאמרי אדה"ז וכן אית
 עיי"ש בארוכה. –לא היו שייכים לעשיית התשובה וההגשמה דדור המבול 

 שכמה לא שמו לב לזה. כיוןמ ,יר ולעוררעולא באתי אלא לה





 

 

 גרינברג' שיחי מנחם מענדל' הת
 איזאווי' שיחי יצחק 'הת
 לי יוסף יצחק דיטרויטישיבת אה

נאמר ( יב, בראשית ז)בפסוק אחד . פסוקים' שיחה זו מתחילה בהבאת סתירה בין ב .א
היינו שבמשך ארבעים יום ירד גשם ", ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה"

היינו ", ארבעים יום על הארץ המבולויהי : "נאמר( יז, שם)ז "וכמה פסוקים לאח, סתם
 ".בלה את הכל"ארבעים יום היתה מבול ששבאותם 

ה המים הורידם תחלה "כשהוריד הקב"ש ל"פ דברי חז"ע( יב, שם)י "ומביא פירוש רש
, הביאור בזה בפשטות הוא ".מבול' שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה לא חזרו הי . . ברחמים

בתחילת ' הי" גשם"ה. זמנים שונים' פסוקים אלו מדברים אודות ב' י הוא שב"שכוונת רש
 (.לחזור בתשובהיכולים ברור שלא יהיו ' והי)כאשר לא חזרו ' הי" מבול"וה, הארבעים יום
ארבעים יום וארבעים "על הארץ ' כי גם אודות הגשם נאמר בקרא שהי, אלא שתמוה

 !על הארץשבמשך זמן זה היו גשמים , ולא עוד, לא רק בתחילת הארבעים יום", לילה

א "י במ"שהובאו ברש( 14ראה המצויין בהערה )ל "דברי חז שלפי, ומבאר רבינו בזה
, הטעם שימי המבול היו במספר ארבעים דוקא הוא כנגד יצירת הולד –( ד, בראשית ז)

 '.בתור עונש על זה שקלקלו להטריח ליוצרים לצור צורת ממזרים כו

א שמה שירדו מי המבול במשך ארבעים יום הוא לא באופן שכל יום הו, ומזה מובן
וזהו על דרך ". נקודה אחת, "עונש אחד שנמשך בארבעים יום' אלא שזה הי, עונש מיוחד
שבמשך ארבעים ימים הראשונים אין שום הוספה של פרטים אלא נקודה , יצירת הולד

 .של יצירת כללות מציאות הולדאחת 

ום במשך הארבעים יבפועל כי הגם ש, הפסוקים 'ועל פי זה יובן יישוב הסתירה שבין ב
" ארבעים יום וארבעים לילה( ויהי הגשם על הארץ")כוונת הכתוב באמרו , ירדו מי מבול

היתה זו הורדה אחת שכלל כמות ( שירדו ברחמים)ה את הגשם "הוא שכאשר הוריד הקב
 .המים שיכולים לירד במשך ארבעים יום

ו כי לאחרי שלא חזר, אלא שבפועל לא ירדו גשמים של רחמים במשך ארבעים יום
כ תוכן השיחה הנוגע "ע. היו במקום גשמי ברכה מי המבול, אנשי דור המבול בתשובה

 .לביאור זה

אלא שבכל אחד מדרכים אלו יש חסרון , והנה ביאור רבינו יש להבין בכמה פנים. ב
 :ונביא כמה דוגמאות. מסויימת

. ם יוםה כמות המים שבדרך כלל יורד במשך ארבעי"ל שביום הראשון הוריד הקב"י (א)
וכשנתברר . ואם היו חוזרים בתשובה היו מים אלו נשארים על הארץ במשך ארבעים יום

 .נהפכו למי המבול שבילו את הכל, שלא חזרו



 

כדי שלאנשי , הגשמים שירדו בתחילת הארבעים יום ירדו ברחמים: כי, ביאור זה קשה
 .הזדמנות לחזור בתשובה' דור המבול יהי

מלבד זאת שבקרא נאמר )זהו ההכרח )מים אלו היו רותחין  הרי, ולכאורה צריך להבין
כי אי אפשר , שהמבול היתה במשך כל הארבעים יום"( ויהי המבול ארבעים יום"במפורש 

כ צריכים לומר שהמבול "וא, לשרוד תחת מטר של מים רותחין יותר ממשך זמן קצר
יום כבר מתו ולא היתה כי כבר באותו , שהתחיל לאחרי שנתברר שלא חזרו התחיל בו ביום

אלא , בגשמים אלו משום רחמים' כ לכאורה לא הי"וא(, להם הזדמנות לחזור בתשובה
' ומשום זה הי(, פ לא באופן ששטפם בבת אחת"עכ)שצריכים לומר שירדו טיפין טיפין 

 .1להם הזדמנות במשך זמן קצר לחזור בתשובה

הם שום הזדמנות לחזור ואם ירד כמות מים של ארבעים יום בודאי שלא היתה ל
שכבר ביום , א"א לומר באו"ומאותו טעם מובן שא)כי בודאי היו מתים מיד , בתשובה

ואם , הראשון ירד כמות של גשמים שבדרך כלל היו יורדים בדרך כלל במשך ארבעים יום
 (.היו חוזרים בתשובה היו יורדים גשמים אחרים במשך שאר הימים

הרי , ני שמדובר בנקודה אחת של שנמשך בארבעים יוםשמפ, אפשר לומר' אולי הי (ב)
ד "ע)וכל חלק מהנקודה כלול מכל החלקים , בנקודה אין תחילה וסוף והכל הוא ענין אחד

העצם כשאתה תופס במקצתו כאילו אתה תופס ( "ג כסלו"ראה היום יום י)הפתגם 
ע שכולל ירידת אלא רג, כ בכל רגע שירד גשם אין זה רק רגע אחד של גשם"א"(, בכולו

 .גשמים של ארבעים ימים

", נקודה אחת"נו צריך להקדים הביאור אודות רבי' ז היינו יכולים להסביר מדוע הי"ועפ
ארבעים "ומה שנאמר בקרא , שום הורדה של גשם למשך יותר מיום אחד' כי בפועל לא הי

ניגוד לצירוף של מיוסד על הבנת הענין של נקודה ב, הוא ענין הגיוני" יום וארבעים לילה
 .חלקים שונים

ה איז געווען "ווארום דער הורידם פון הקב"כי לשון רבינו הוא , אלא שביאור זה אינו
דאס גאנצע וואסער וועלכע ירדו על , מיםכמות הורדה וואס האט כולל געווען די איין 

 של מים 2כמותהיינו שמדובר אודות ", אין די ארבעים יום( אלס גשמי ברכה)הארץ 
 .כפשוטו

מוכרחים לעשות הפסק בין ' משמע שלפי מה שנתבאר בסעיף ב' כי מסעיף ג, ועוד
, ל"ולפי ביאור הנ. ענינים שונים' תחילת הכתוב וסופו ולקרוא אותם כסיפור אודות ב

שמכיון שמחשיבים ירידת גשם של יום , לכאורה יכולים לקרוא כל הפסוק בהמשך אחד

------------------------ 
אלא שההכרח לזה שהמבול התחיל כבר , שלא היו המים רותחין( 8המובא בהערה )י "ולשיטת רש (1

רק מפני שהיתה בקיעת מעיינות ( כבפנים" ויהי המבול ארבעים יום"מלבד הפסוק )ביום ראשון הוא 
ל שהרחמים בזה היתה בזה גופא "צ –שך זמן קצר כבר נטבעו ולאחר מ, התהום ופתיחת ארובות השמים

 .כ שלכן לא נשטפו בבת אחת"שלא היו המים מרובים כ

 .הדגשת הכותב (2



 

( מצד הבנה)הרי גם על הארץ היו , צד הענין של נקודהמ, אחד כירידה של ארבעים יום
 .גשמים של ארבעים יום

 .וצריך להבין כוונת רבינו בזה

משבת פרשת נח , מיוסד שיחה זו' והענין יובן על פי לשון הנחת ההתוועדות שעלי. ג
( ה"י הקב"ע)הפעולה דירידת מי המבול "ש(: 442' א עמ"ג ח"התוועדויות תשמ)ג "תשמ

 (".יום' המכיל כמות של מ)של מים " פעקל"הורדת : כלומרת אחת בבהיתה 

וזה בא בהמשך למה שמבאר קודם שמי המבול היו צריכים להיות באופן של נקודה 
בן חמש "מבין ה, שמזה שמי המבול היו צריכים להיות באופן של נקודה אחת, היינו. אחת

אלא גשם של כל , ום אחדה את הגשם לא הוריד גשם של י"שכאשר הוריד הקב" למקרא
 .בבת אחת, הארבעים ימים

, ה"הגשם על ידי הקבהורדת פעולת : ענינים' שבירידת גשמים יש ב, וההסברה בזה
הוריד לכן , ומפני שעונש מי המבול היתה באופן של נקודה אחת. הגשמים בפועלירידת ו

רד ביום הראשון לא יעל הארץ היינו שבפועל . ה את הגשם של ארבעים יום בבת אחת"הקב
 .כבר נפתחו צנורות הגשמים של ארבעים יום ה"הקב מצדאבל , אלא גשם של יום אחד

שאר המים שירד בשאר הימים ' שאם היו חוזרים בתשובה הי, ה"ולכתחילה קבע הקב
וצריכים לומר . ומה שכבר ירד יפעול פעולה ברוכה וכדומה)דרך אותן צנורות גשמי ברכה 

 (.ולכן צריכים להיות גשמי ברכה מתחילתם, ברכה הם נקודה אחת מפני שכל הגשמי, כן

או )עד שימותו , יישארו המים רותחים, בפועל' כמו שהי, ואם לא היו חוזרים בתשובה
 (.שהיו יורדים מארובות השמים ועולים ממעיינות התהום, יטבעו בהמים

יינו שפעולת ה, קצת דוגמא לזה יובן מענין הפיכת בקבוק מלא משקין שראשו צר)
אלא שבפועל , האדם שהמשקין יישפכו מהבקבוק על הארץ היתה הפיכה של כל המשקין

 .(אין המשקין יורדין אלא במשך זמן ארוך יותר

ה איז "פון הקב" הורידם"דער ': "בסעיף ב, וזהו גם דיוק לשון רבינו בהשיחה המוגהת
אין די ..וועלכע ירדו על הארץ..געווען איין הורדה וואס האט כולל געווען די כמות מים

 ".ארבעים יום

ל אז ויהי הגשם באציט זיך אויף תחילת הורדת "אויך לפירוש הנ: "וגם מתחילת הקטע
יש לדייק ", האט עס כולל געווען די מים פון אלע ארבעים יום"(..הורידם תחילה)"המים 

 .ל"כנ

אם יחזרו יהיו גשמי "היתה באופן שהירידה ש, ש שם"ומובן שאין להקשות על זה ממ)
, ואין הכוונה שמדברים כאן אודות הירידה, כי זה בא לתאר רק אופן הירידה", ברכה

 .(ופשוט, שירידת הגשמים כלל הגשם של ארבעים יום

אם הוריד ? ביום הראשון ה"הקבאיזה כמות מים בדיוק הוריד , אלא שיש לעיין]
איך יהיו כמות מים , יכים לטבועכ שבמשך זמן קצר היו צר"לכתחילה מים מרובים עד כ



 

ה יעשה עוד פעולה וימעט כמות הגשם שכבר "ודוחק לומר שהקב)כזה גשמי ברכה 
אם אכן הוריד מים בכמות רק באופן שבכל יום של הארבעים יום היו , ולאידך(? הוריד

ה יעשה עוד פעולה "ודוחק לומר שהקב)איך נעשו לאחרי כן למבול , יורדים טיפין טיפין
 (?[בה כמות המים שכבר הורידויר

הוא לא מפני שזהו " נקודה אחת"שמה שמקדים רבינו הביאור אודות , ומכל זה מובן
ה "שהוריד הקב, כי הביאור בזה פשוט הוא, גשם במשך ארבעים יום' ש שהי"הביאור במ

ה "אלא שזהו מה שמכריח אותנו לומר שהוריד הקב, כמות גשם של ארבעים יום כפשוטו
 .ולא רק גשם של יום אחד, אשון גשם של ארבעים יום בבת אחתביום הר

במשך הארבעים יום היו המים , בפועל. יישוב הסתירה שבין הפסוקים, י"לפי רש, וזהו
ויהי הגשם על "ובפסוק ". ויהי המבול ארבעים יום על הארץ"כדברי הפסוק , מי מבול

, להאי קרא' ינא חריפא פסקיכי סכ, יש כוונה אחרת" הארץ ארבעים יום וארבעים לילה
ביום ' )שגם על הארץ הי –" על הארץויהי הגשם ( "א: )ענינים' ופסוק זה מלמדנו ב

שבתחלת ימי המבול  –" ארבעים יום וארבעים לילה( "ב). גשמים שירדו ברחמים( הראשון
בהשיחה ' וכמבואר בארוכה בסעיף ג, ה כמות מים שיספיק למשך ארבעים יום"הוריד הקב

 .שם

 שלארצה רבינו לבאר ' כי בסעיף א'. ומובן שאין לכל זה ענין כלל עם המבואר בסעיף א
הוא " על הארץ"מבואר כוונת הכתוב באמרו ' וכאן בסעיף ג, על הארץ בפועלירדו גשמים 

ויהי המבול "כ אין שום סתירה מפסוק זה להפסוק של "שירדו על הארץ ואעפ, כפשוטו
 .ל"כנ, הפסוק לשנים מפני שחולקים" ארבעים יום

, בעצם לא חזר רבינו בו מביאור זה' שנראה שגם לאחרי הביאור בסעיף ד, רק להעיר. ד
בתחילה יישוב הסתירה תלוי בזה ש' ולדידי)י כאן "כי ביאור זה אכן מתאים עם לשון רש

שאודותם מדבר הכתוב הן גשמי רחמים  "הגשם"וש, ה את הגשמים ברחמים"הוריד הקב
 (.3'כבסעיף ד, ברכהולא גשמי 

לתרץ שאלה )לפי מה שכתב שם , אופן ביישוב הסתירהעוד מוסיף ' אלא שבסעיף ד
ז בדוגמת מקוה "ולכן ה, גשמי ברכה' של מי המבול הי פנימיותש'( וג' על הביאור בסעיף ב

י אינו משתמש בביאור זה בכדי ליישב "ורש, י"שלכאורה אינו על פי פשטות לשון רש' )וכו
כי אינו לפי פשוטו של , המבול בפנימיות גשמי ברכה' י הי"אף שגם לפי רש, ירהאת הסת

 (.מקרא

 .ל"ועדיין יש להאריך ולעיין בכל הנ

♦ 

 

------------------------ 
כי איך יכולים לכנות ", גשמי ברכה"לא היו הגשמים ' וג' שלכאורה מוכרח שלפי הביאור בסעיף ב (3

 ".גשמי ברכה"בשם  –( 1ראה למעלה הערה , או ריבוי מים)מים רותחים 



 

 וילהלםשיחי'  זלמן רשניאוהת' 
 ל.א. –ישיבת אור אלחנן חב"ד 

 אשתדל לבאר הענין לפענ"ד, ועכ"פ יהי' זה כהוספה וביאור לדבריהם:

ב' ואילך הוא כדי להחזיר את מה  ףא, שכל הביאור בסעינקודת הביאור דלקמן הי
 שהציע רבינו לבאר בסעיף א:

בסעיף א הציע רבינו לתרץ את הסתירה ולבאר שמ"ש שהיו גשמים מ' יום ומצד שני 
כתוב שהי' מבול מ' יום, הכוונה היא, דכפי שירדו מלמעלה היו הם גשמים, ורק כשהגיעו 

 למטה נהפכו למבול.

 " מובן שאין לתרץ כן.על הארץ בפסוק כתוב "ויהי הגשםאמנם מאחר ש

 –אח"כ ממשיך רבינו ומקדים שהמ' יום דהמבול היו נקודה אחת של גשמים, וממילא 
הוריד הקב"ה כבר בשעה  –כפי' שדייקו לבאר הת' הנ"ל, ושללו בזה ביאורים אחרים 

 הראשונה את כמות המים של המ' יום.

כן שפיר שייך לומר את הביאור דסעיף א', ואי"ז סתירה והנה, ע"פ ביאור זה מובן שא
 למ"ש "על הארץ".

ובאותה  דמ' יום"פעקל" של גשמים  הקב"הוהביאור: מכיון שבשעה הראשונה הוריד 
 – כל הכמות הזאתהיינו את  –כגשמי ברכה  על הארץשעה היתה ה"תוכנית" להורידם 

ה השתנה לאחרי השעה הזו כשראה א"כ אין זה סתירה להא שבפועל ירדו כמי מבול, דז
 הקב"ה שלא עשו תשובה.

ע"פ החידוש שהמ' יום היו נקודה  א.הנחות: -ישנם כאן ב' חידושים –ובפרטיות יותר 
הכמות של המים כבר בתחילתם,  כלאחת מובן ששפיר שייך לומר שהקב"ה הוריד את 

יום הי' החלטה  שבכל –דאילו הי' זה ענין שהתחדש מידי יום מהמ' יום בפ"ע מחדש 
ליום נוסף, מובן שא"א לומר שמראש הוריד  –מי גשמים  –מחודשת להוריד את המבול 

 דביום הראשון עוד לא נחלט להוריד את הגשמים לעוד זמן; –הקב"ה את הכל 

אך מאחר וכל מ' יום אלו הם נקודה אחת, וממילא מראש נחלטה החלטה זו להוריד 
רי כל המבול אינו מבול, וממילא מובן שאפשר לומר שכבר ה –מים דמ' יום, וללא כמות זו 

 מראש הוריד הקב"ה את הכל.

ועומד במקומו, דהרי באותה שעה  חוזר עתהעפ"ז מובן, שהביאור שבסעיף א' שפיר 
 על הארץשבה הוריד הקב"ה את המים הי' הכוונה להורידם כגשמי ברכה, היינו להורידם 

וים ולא עשו תשובה השתנו מים אלו וירדו באופן באופן כזה, ורק לאחר שעבר זמן מס
דמבול, היינו, דאף שבפועל לא ירדו על הארץ, מ"מ לא הי' עיכוב מבחי' ההורדה דהקב"ה, 
אלא דלפועל לא הי' כן, והפסוק מתאר את היכולת והמכוון בהורדת הגשמים )ומכיון 



 

הב' דסעיף ד', וע"פ מבאר זאת רבינו בחצי  –שסוכ"ס ה"ז עדיין לא ממש בשטות הכתוב 
 פנימיות הענינים עכ"פ(.

ובהמשך לזה מבאר רבינו בסעיף ג' איך שיבואר עפ"י הנ"ל שינוי הל' בפסוקים 
 המתארים את הגשמים והמבול;

 –ד' מבאר רבינו מהי בכלל הסברא לומר שגם המ' יום הם נקודה אחת  ףואח"כ בסעי
ומבאר שמכיון שמטרתם היתה  – שלכן גם ביארנו לפנ"ז שירדו יחד בבת אחת בתחילה

 טהרת העולם, ע"ד מ' סאה דמקוה, ממילא גם הם מכוון ונקודה אחת.

♦♦♦ 

 גאלדמאןשיחי'  דובערהת' 
 מאריסטאון ת"לתוישיבת 

"ה המים הורידם תחילה "כשהוריד הקבבשיחה זו מבאר רבינו הא דכתב רש"י ש
יהי הגשם על הארץ ארבעים יום ו"שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה" דלכאו' כתוב  . . ברחמים

שכל המ' יום הוא נקודה אחת  ,ומבאר ,", היינו שכל המ' יום זה היה גשםוארבעים לילה
לענין העונשים, היינו עונש א' שנמשך מ' יום, ולא מ' עונשים שונים. "כנגד יצירת הולד 

יל כמות שקלקלו להטריח ליוצרם לצור" ולכן כבר ביום ראשון הי' 'פעקל' של מים )המכ
 של מ' יום(.

רק לענין העונשים,  הואא' שנת' שהמ' יום הם נקודה  דמהעל זה מקשה רבינו בסעיף ד 
ההסברה בזה שגם הגשמי  ושע"ז שייך לומר "ארבעים יום כנגד יצירת הולד", אבל מה

 עיי"ש. ; וממשיך לבארו בהמשך הסעיף,כים למספר מ', וזה בא כנקודה אחתברכה שיי

ד' שרבינו  ףוסיף הסברה בזה, דלכאו' מה היתה ההבנה בתחילה עד סעיואולי יש לה
מבאר את השייכות בין הגשמים למספר מ' מצד העונש שבהם, מבול, ולא מצד זה שהם 

 גשמי ברכה.

ד ההבנה היא  ףעד סעישהיינו , כאן ההבנה בהגדרה דגשם יתויש לומר שמשתנ
 גשמי ברכה אלא גשמים סתם.היו לא שהגשמים 

זה שאם יחזרו ויהפכו לגשמי ברכה הוא סברא רחוקה כי מדברים על דור  :ועוד זאת
 מפרש "חמסשכתב עליהם "כי מלאה הארץ חמס" ועיין בבראשית רבה )פרשה לא, ו( ש

ורשעים הם ברשות לבם, וא"כ לא  ,שפיכות דמים" . . זה גילוי עריות . . זה עבודת כוכבים
 כ"כ מסתבר שעכשיו יעשו תשובה.

"ק"פ שנה הי' מתרה הקב"ה בדור המבול שמא יעשו  איתאדרש תנחומא )נח ה( ובמ
עמד נח  .תשובה כיון שלא עשו תשובה אמר לי' ]הקב"ה לנח[ עשה לך תיבת עצי גופר

ועשה תשובה ונטע ארזים והיו אומרים לו ארזים אלו למה, אמר להן, הקב"ה מבקש להביא 



 

והיו משחקין ממנו ומלעיגין  ,לט בה אני וביתימבול לעולם ואמר לי לעשות תיבה כדי שאמ
 עיי"ש. כו'" בדבריו

מ"כ( הי' א' מהם נותן רגליו על התהום  .ועוד בב"ר )פרשה לא, יב( "הגבורים )הענקים
וסתמו, נותן ידו על החלון וסותמה )ארובות השמים שנפתחו להוריד גשמים וסותמו ולא 

 ."מ"כ(. הי' מחזיק אותם

נ"ל שהם לא חששו כלל מהמבול, וא"כ מובן שהוא סברא רחוקה וחזינן ממדרשים ה
 שיחזרו בהם.

נו בסעיף ב' שגשמים הוא נקודה אחת, כי הגשמים הם )מצד א' אמובן למה הב אם כן
עכ"פ( התחלת העונש )על מ' יום של יצירת הולד( של המבול שהוא באמת נקודה א'. ועל 

 ה".( "גשמי ברכעכ"פ )עד כאןם רבינו כן לא קרא

ועל זה בא הקושיא בס"ד: "וואס פאר א שייכות האט מספר מ' יום צו גשמי ברכה", כי 
 וא"כ גם בתחילת – אין כזה דבר גשם סתם, וכל סתם גשם הוא באמת ברכה )כדלקמן(

גשם סתם כ"א גשמי ברכה, וא"כ צלה"ב מה השייכות בין גשמי ברכה לא היו ההורדה 
 להמספר דארבעים יום.

המאמר חז"ל כך: "שאם יחזרו יהיו )נשארו מה שהיו( גשמי ברכה.  הביןם לעפ"ז צריכי
 (מבול".ל לא חזרו הי' )יהפכו

תורת מנחם י ברכה, ע"פ המבואר בהנחת השחה )וההסברה בזה שכל גשם הוא גשמ
ואילך(, וז"ל: "רש"י מפרש ש"הורידן ברחמים, שאם  434התוועדויות תשמ"ג ח"א ע' 

הרי בפסוק נאמר "ויהי , " מאן דכר שמי'", ולכאורה: "גשמי ברכהיחזרו יהיו גשמי ברכה
בסגנון אחר: היות שישנה סתירה  "כ מדוע מוסיף רש"י "גשמי ברכה"?וא – הגשם" סתם

 -בין הפסוק "ויהי הגשם" לפסוק "ויהי המבול" ולכן מתרץ רש"י ש"הורידן ברחמים כו'" 
ב(, ומנין לו לרש"י לחדש "שאם יחזרו מספיק לומר "שאם יחזרו יהי' גשם" )כלשון הכתו

 יהיו גשמי ברכה"?

ועל זה מתרץ רבינו: "על הפסוק "וכל שיח השדה טרם יהי' בארץ . . טרם יצמח כי לא 
המטיר ה' אלוקים על הארץ ואדם אין גו'" מפרש רש"י: "ומה טעם לא המטיר לפי שאדם 

אדם וידע שהם צורך לעולם,  אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, וכשבא
 התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים".

ברכה )"גשמי ברכה"( כי על ידם  -ומזה יודע הבן חמש למקרא שהגשמים ענינם 
צומחים האילנות והדשאים כו', כלומר: ע"י הגשמים נמשכת ברכה בעולם. ולא זו בלבד 

ידת הגשמים היא רק כאשר ישנו אדם שהגשמים הם ענין של ברכה, אלא יתירה מזו: יר
ש"מכיר בטובתן של גשמים" ולכן, כל זמן ש"אדם אין לעבד את האדמה" לא ירדו גשמים, 

 לפי ש"אין מכיר בטובתן של גשמים".



 

ועפ"ז מובן שמ"ש רש"י "גשמי ברכה" אין זו הוספה וחידוש ביחס ללשון הכתוב "ויהי' 
". ע"כ תוכן ”שהפי' ד"גשם" הוא "גשמי ברכההגשם", כי אם פי' וביאור הדבר, היינו, 

 הביאור מההתוועדות.

 "ד.נכך אפשר לפרש לפע





 

 

 

 שמערלינג' שיחי מנחם' הת
 770 –ל המרכזית "תות

בנוגע די ערשטע פערציג טעג פון מבול זיינען דא צוויי פסוקים וואס זיינען 
על הארץ  הגשםלכאורה בסתירה איינער צום צווייטן: פריער שטייט: "ויהי 

ארבעים יום על  המבול"ויהי  –ארבעים יום וארבעים לילה" אבער דערנאך שטייט 
 3"מבול"ארבעים יום איז געווען ניט נאר א גשם, נאר אויך  דיהארץ" )אז שוין אין 

 .(""שבלה את הכל כו' –

ולא שהמבול התחיל רק לאחרי המ' יום, כאשר "ויגברו המים וירבו מאד על  (3
 גו'" במשך ק"נ יום שעי"ז "ויגוע כל בשר גו' וימח את כל היקום גו'".הארץ 

 ,מתוך הק"נ יוםאפ"ל שהמ' יום הם מ' ' סברא שהי בפשטות הכוונה בההערה לשלול
על הארץ", ואח"כ יש ק"נ יום שהארבעים  הגשםמ' יום של "ויהי  'דהיינו שתחילה הי

 .ארבעים יום על הארץ" המבולהראשונים היו "ויהי 

: הסברא י"ל מפני שאז אין חילוק בין המ' יום להק"נ יום, והרי התורה חילקם לב' ענינים
ו המים על הארץ "ויגבר ; )ב("ויהי המבול על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה" )א(

ואם המ' יום היו בתחילת הק"נ יום היה צ"ל ארבעים יום ואחריהם  – חמשים ומאת יום"
פסוקים הק"נ יום הם ענין שלם בפני עצמם א"א לערב בהם מאה ועשר יום. ומזה שב

 הארבעים יום.





 

 
 נח ג'
 

 ראטנברג' ייחש יעקב נפתלי' הת
 ישיבת אהלי תורה

און דאס איז אויך דער טעם פארוואס נאכדעם ווי "יבשה הארץ" האט מען 
ואלט ווייל נח האט ניט געו –געדארפט אנקומען צו א ציווי "צא מן התיבה" 

געווען א מצב פון לעתיד  ארויסגיין פון תיבה; ער איז געווען אין אן ארט וואו ס'איז
 .לבא כו'

בשיחת ש"פ חוקת ה'תשמ"ה שואל על מה שנח שלח את העורב כדי לראות אם כבר 
הי' עליו להמתין  –יבשו המים מעל הארץ, דמכיון שכניסתו לתיבה היתה ע"פ ציווי הקב"ה 

לצאת ממנה )וכפי שאכן הי' בפועל, שרק לאחרי ש"וידבר אלקים אל נח  לציווי הקב"ה גם
גו' צא מן התיבה" )בראשית ח, טז( הרי "ויצא נח מן התיבה גו'")שם, יח((. וא"כ מה מקום 

הרי בלאו הכי לא יוכל לצאת מן התיבה עד שיצטוה  –לשלוח את העורב )ואח"כ את היונה( 
 –ב"ה הטיל עליו התפקיד לדאוג לקיום העולם על זה. ומבאר, שמכיון שידע נח שהק

שהרי ציוה עליו להתעסק בבנין התיבה, להכניס בה "מכל החי מכל בשר" )בראשית ו, יט( 
ולדאוג למזונם למשך כן זמן היותם בתיבה, ואשר על ידי זה יהי' קיום העולם לאחר שיצאו 

שכבר יבשה הארץ "ד קס, ולכן, כאשר היתה דרך הטבעהוצרך לעסוק בזה ב –מן התיבה 
: לשלוח את כפי יכלתולא המתין, אלא תיכף ומיד עשה  –ושהי' יכול לצאת מן התיבה 

גם את היונה וכו'. ולא עוד, אלא שפעולתו של נח  –העורב, וכעבור ימים אחדים 
והשתדלותו בכך )פעולה אשר על ידה בא לידי ביטוי גודל תשוקתו וחפצו של נח לצאת 

 וזירזה את ציווי הקב"ה לצאת מן התיבה.מן התיבה( מיהרה 

רצה לצאת  לאויש לעיין איך לתווך בין ב' השיחות, שהרי בחכ"ה מבואר להדיא שנח 
 גודל תשוקתו לצאתמן התיבה, ואילו בשיחה הנ"ל מבואר להדיא ששילוח העורב התבטא 

 מן התיבה?

אר )סה"מ והראני מו"ר הרה"ח ר' פיטשע שיחי' פעווזנער ביאור בזה ע"פ המבו
דמכיון שכל  –ה'תרנ"ט סוף עמ' ז( בנוגע לירידת הנשמה לגוף, שהוא ענין המשכה 

המשכה צריך להיות ברצון דוקא, איך יורדת הנשמה למטה להחיות הגוף נגד רצונה, 
כמאמר )אבות פ"ד מכ"ב( "על כרחך אתה חי". אך הענין, שהנשמה מרגישה האור הנעלה 

 



 

 

וצה היא לרדת ולהתלבש בה ולבררה וכו', ומה שאומרים דשרש ומקור הגוף, ומצד זה ר
שזהו בעל כרחה הוא מכיון שאין רצון זה מצד עצמה, זאת אומרת מצד טבעה )שטבעה 
לעלות למעלה דוקא )כמבואר בתניא פי"ט( ולא לרדת למטה( אלא מפני הרגשת שרשו 

 ומקורו של הגוף.

הנשמה בעוד טרם שירדה למטה,  ועד"ז יכולים לומר בנדו"ד, שנח בתיבה הוא בדוגמת
שמצדו לא רצה לצאת מן התיבה )שלכן הי' צריך להצטוות על זה(, ורק מפני שידע 

נתעורר בתשוקה  –שהכוונה העליונה הוא שצריך לבנות את העולם )והמעלה שבזה( 
 לצאת ושלח את העורב.





 

 מישולבין' שיחי מנחם מענדלהרב 
 ת"עורך בקה

זיינען מסביר )ע"פ פרש"י( אז דאס איז דערפאר וואס "הי' נח  און ווי מפרשים
דואג לעסוק בפרי' ורבי'". והביאור: נח האט געמאכט א חשבון: וואס וועט זיין 
דער תועלת פון האבן קינדער? עס קען דאך ווידער ווערן דער זעלבער מצב אז זיי 

האט אים דער  און דערפאר -וועלן חוטא זיין "ויבואו מי המבול וישטפום" 
אויבערשטער פריער מבטיח געווען "שלא לשחת העולם עוד" און ערשט דערנאך 

 אנגעזאגט "פרו ורבו".

 :כי, צריך בירור מדוע חשש נח שבניו יושחתו מן העולם כמו דור המבול

מיוחד ברעתו ואין זה דבר הרגיל גם בדורות ' הרי מובן מעצמו שדור המבול הי (א)
 ?רק לעתים רחוקות ביותר, יםשרוב אנשי הדור הם רשע

 
לו ' פ הי"צדיק ובטח חינך את בניו כדבעי ועכ' בנוסף לזה הרי נח עצמו הי (ב)

 .לבטוח שיהיו אנשים כשרים לפי ערך
 
להם ממי ללמוד ולקחת ' ובפרט שבניו ראו בעיניהם את עונש דור המבול והי (ג)

 .מוסר

עולם הבאים שמא  ואף שאפשר לומר שדאג לא רק לעתיד הקרוב אלא למשך כל ימי
כ מהמציאות "ושוב אין זה רחוק כ, יבוא עוד פעם דור כדור המבול ושוב יושחת העולם

לו ' כי מאותו הסיבה הי, הנה זה דוחק. עוד דור כדור המבול' שבמשך כל שנות עולם יהי
. לסוף אלף דור' ומה לו לדאוג מה שיהי, לדאוג מזה שהעולם מוגבל ואינו קיים לעולם

 .דאג נח לדורות הבאים בסמיכות אליוובפשטות 

ונסמן . והנה כבר מצאנו בתורה מקרה כעין זה שדאגו להקורות בדורות הבאים אחריהם
' שאחרי שהולידו נשיו בנים רצו לחדול מפרי, י גבי למך"כאן ומציין שם לפרש 56 רהבהע
 .דורות' שיאבד אחרי ז( זרע קין)כי כבר נגזר על זרעם ' ורבי

דהיינו  -נשי למך היתה זאת בניהם ממש שיכלו  -כי בשבילם , מה שדאגואך שם מובן 
. דהיינו שבניהם ונכדיהם מתו במבול, שהרי בתם היתה נעמה אשת נח, הדור שלאחריהם

 .דאגתו היתה לדור או שתי דורות לאחריו, ז אצל נח"ולכן מסתבר לומר שעד



 

 

י "וכמו שפרש, ות ממנודור ארבעיש לומר שנח דאג עד , ואם לקבוע מסמרות באנו
 .1א פסוק כג שעד כאן רחמי האב על הבן"לקמן בפכ

, י בראשית ה"פ המובא בהמשך שם בהערה מפרש"ואולי יש לבאר דאגתו של נח ע
שיוצא , ה כבש את מעיינו של נח שלא יהא יפת ראוי לעונשין בזמן המבול"שהקב: לב

 :מזה

 .דאג שמא יתקלקלו בניו של נח ה בעצמו"שהקב (א)
 
ממשי עד כדי כך שמנע מנח את הברכה הכי גדולה דפרו ורבו ' אגה זו היד (ב)

 !למשך מאות שנים

כ "ואעפ, ובפשטות זה שלא היו לו בנים במשך מאות שנים גרם לו לנח צער גדול
ונמצא , צער זה למנוע מצב שיתחייבו בניו כליה במבול' ה כדאי הי"בדעתו של הקב

 .ה"ש אמיתי גם מצד הקבחש' שדאגתו שיתקלקלו בניו של נח הי

יכול להיות בטוח שלא יחטאו בניו כי המבול גרם ' ואין לומר שאחרי המבול כבר הי]
 :כי. לו לדאוג' ושוב לא הי, להם לחזור בתשובה

ונשאר , בשעת המבול, רשע לפני המבול' חם הי, המציאות הוא הפכו ממש (א)
 .שעת בני נחכ המבול לא פעל שינוי בצדקת או ר"וא. כך גם אחרי המבול

 
דהיינו שסידר את הדברים שבניו , י מפרש שהשם כבש את מעיינו של נח"רש (ב)

אבל לא התערב בבחירתם החפשית , לא יהיו בגיל עונשים בזמן המבול
רק , אם היו רשעים לא פעל שישנו את דרכם, והשאיר הנהגתם כמקודם

דר ולכן סי, שלטובת נח רצה שלא יהיו ברי עונשין שלא יצטרך לאבדם
 .שיוולדו בזמן מסויים

 
ומסתבר , הרי בניו חיו בדור מבול משך עשרות שנים, ל"ל י"נוסף לכל הנ] (ג)

וטעות , מאד שמראות הנהגת הדור הרעה ההוא עדיין נשאר טבוע בנפשם
 .[לעולם חוזר

' וכפי שהי, לנח דאגה מבוססת שבניו לא ימשיכו בדרך הטובה לאורך ימים' ז הי"ועפ
כ שחטאם היתה "ועכ, אחרי המבול כבר קלקלו רוב הדור במגדל בבל בפועל שיובל שנים

ורק מפני אחדותם  ,"הם פשטו יד בעיקר"י ש"וכמפורש בפרש, חמורה מזה דדור המבול
 .2לא נאבדו מן העולם

------------------------ 
 .( ובכלל יש לעיין איך להתאים זה עם מה שנח קלל את חם וצאצאיו עד סוף כל הדורות1

מ היו בהם כמה צדיקים כמו נח "דהרי כמו שרוב רובם של העשרה דורות היו רשעים ומ, ( יש לעיין2
ל העתיד הרי העבר מלמד ע, לו לנח לעשות חשבון דאף שיש חשש שירשיעו בניו' ז הי"עד, ומתושלח



 

♦ 

 אסטונער 'שיחילוי הרב 
 תושב השכונה

תם כמה לו בנים טובים אשר בזכו' שם לב בכך שאולי יהי' שאילו הי, מבואר מדבריו
 גם, משפחתו וזרעוכל דדרך בני אדם לדאוג על , ויש לומר. דואג' פ לא הי"מהם ינצלו עכ

הוציא לחם ( "מלכי צדק)לדוגמא מהא ששם , וכדמוכח גם כן בכתובים. הם שאינם טובים
הראה לו שאין בלבו עליו על שהרג "י "ופרש( יח, בראשית יד)לאחר הריגת המלכים " ויין

. 3ה היו רשעים גמורים"למרות שבלא, צריך להיות על לבו' שבעצם הי הרי –" את בניו
 .ועוד

כ עליו לדאוג שבדור "וא, צדיק בדורות ההם' הלא מנח עד אברהם לא הי: ויש לומר עוד
 ?שיהיו רשעים ראויים שיבוא עליהם מבול ומי יימר שיהיו צדיקים שישמרו עליהם



------------------------ 
והרי זהו דרכו של , שישארו כמה צדיקים שבזכותם העולם קיים והם ניצולים ומהם חוזר ונבנה העולם

 (.ב, י מטות לא"ראה לדוגמא פרש)ה שמשאיר אומה שלמה בשביל צדיק אחד שעתיד לצאת מהם "הקב

ישמעאל )דאף שמצינו גם אצל אברהם וישמעאל שדאגו על בניהם הרשעים , ל"החידוש שבדבר י (3
ואילו כאן מדובר על , כי אצל אברהם ויצחק המדובר בנוגע לבניהם ממש, נוייש לחלק בינם לענינ –( ועשו

 .'לו לדאוג כו' רואים שבעצם הי כ"אפעו בני בנים



 

 

 טייכטלשיחי'  לויהת' 
 תא ליובאוויטש שיקאגאמתיב

מדוע , לפי הביאור בהשיחה שמצד גודל הגילוי אור בהתיבה לא רצה נח לצאת ממנה
 ?מעשה שמראה רצונו לצאת ממנה –שלח את הציפור 

אף שהוא בעצמו לא )שיצא מן התיבה ' שנח ידע שרצונו ית, אפשר לומר' לכאורה הי
אבל תירוץ זה אינו . ר יכול לצאתולכן שלח את הציפור בכדי לדעת באם כב(, רצה לצאת

יכול לעשות את עצמו נישט וויסנדיק ' דמכיון שהוא עצמו לא רצה לצאת הי, מספיק
מדוע שלח את : והדרא קושיא לדוכתא. ה"דערפון עד שיצטוה באופן ישיר מאת הקב

 ?הציפור

, מצד סקרנותו של נח לדעת מה המצב מחוץ לתיבה' ל ששילוח הציפוא הי"בפשטות י
 ?ז"ולשם מה תצטרך התורה להודיע אותנו עד, כ הרי זה דבר שאינו נוגע כלל"בל אא

שכאשר יהודי יודע שעל ידי שהוא , מבואר( סעיף ד)ח "מ' ז-והנה להלן בשיחת נח
בשבילו ומביאה לו " בשורה טובה"הוא גורם נחת רוח למעלה הרי זה ' מקיים רצונו ית

אבל , ייתכן שנח לא רצה לצאת מהתיבה: ד"בנדו ל"וכמו כן י(. עיין שם באריכות)שמחה 
החליט להתחיל את תהליך היציאה  –נחת רוח ' ורצה לגרום אצלו ית' בידעו שזהו רצונו ית

ז הוא ללמדנו שצריכים לקיים את "והטעם שמספרת לנו התורה עד; י שילוח הציפור"ע
 '.יו יתר לפנ"ז גורמים נח"כאשר אינו ברצוננו כיון שעי' אפי' רצונו ית

' ואפי, מעצמולו לצאת ' הי' ר אצלו ית"דאם אכן חיפש לגרום נח, ב"אבל תירוץ זה צ
 ?לשם מה שלח את הציפור. להמתין לציווימבלי 

רצה  –ה היתה שיצא מן התיבה "מתוך שידע שרצונו של הקב: ואולי יש לבאר כך
הציפור בכדי אשר לזאת לא המתין לציווי אלא שלח את , לקיימה בהקדים הכי אפשרי

נעשה קשה לו  –בפועל אולם כשהגיע הזמן לצאת מהתיבה . לדעת אם כבר יכול לצאת
ה בפועל ממש "ולא יצא עד שנצטוה על זה מאת הקב(, בגלל הגילוי אור שהאיר בהתיבה)
ז לראות הקלו "והרי כל מה שעשה נח לפנ: "4ל שזהו כוונת רבינו בהערה "ובפשטות י)

ל "אף שיש לחלק בין הנ -( ז, ראה פענח רזא שם)מדעת עצמו ' הי' המים מן הארץ וכו
 "(.1ליציאתו בפועל מן התיבה

ה "שמבאר שנח ידע שהקב( ו"סט, התוועדויות)ה "תשמ'פ חוקת ה"והנה בשיחת ש
מכל החי "הטיל עליו את התפקיד לדאוג לקיום העולם שהרי צוה עליו להכניס בהתיבה 

' בהזדמנות הראשונה שהי, ולכן, ך כל זמן היותם בתיבהולדאוג למזונם במש'" מכל בשר גו

------------------------ 
 .הדגשת הכותב (1



 

שבפעולה זו התבטאה גודל , שלח את הציפור –לו לראות באם יבשה הארץ ושיוכל לצאת 
 .תשוקתו ורצונו לצאת מהתיבה

ל "אבל לפי הנ –לכאורה הרי זה סתירה להמבואר בהשיחה כאן שנח לא רצה לצאת 
, אלא שכאשר הגיע הזמן בפועל, ולצאת מהתיבהה "נח רצה לקיים רצונו של הקב: מובן

 .נעשה קשה לו

שכבר מצינו שלא נכנס לתיבה , אף שנצטווה אינו קשה' מה שנח לא קיים רצונו ית]
 .[גם כשנצטווה

♦ 

 ראטנברג' שיחי יעקב נפתלי' הת
 ישיבת אהלי תורה

מה  ובפרט לפי, כ"דמה לו לדחוק בתירוץ שאינו מסתבר כ, לא זכיתי להבין דבריו
, שאאין זה סתירה –ה "מתשהשיחה כאן עם שיחת חוקת  –השיחות ' כתבתי לתווך בש

 .ש"ד רצוא ושוב ע"רצונות ע' אלא שלנח היו ב

כי גם לאחרי ביאור זה לתרץ , ל"ויש להעיר דלכאורה עדיין יש להקשות בהמשך להנ
' שא)תיבה לצאת או להשאר ב, רצונות הפכיים' שהיו לו ב –השיחות ' הסתירה שבין ב

דמשמעות השיחה , ז אינו מובן"עכ –( ל"ה והשני בשיחת חוקת הנ"מהן מוזכר כאן בחכ
נח צריך לצאת מכח ' הי, ה לצאת מן התיבה"היא שגם לולי ציווי הקב( בתחילתה)כאן 

אבל , חפץ להשאר' ורק מצד הגילוי אור אלקי ששרה בתיבה נמנע מלצאת והי, עצמו
יכול לצאת מן התיבה בשום ' שנח לא הי, ואדרבה, כי כללה לא משמע ה"בשיחת חוקת מ
מה מקום לשלוח את העורב הרי בלאו הכי לא : "שם בשיחה' כמו שמתמי, אופן ללא ציווי

 ".עד שיצטוה על זה . . יוכל לצאת

אופנים איך ללמוד סיפור יציאת נח מן התיבה ושבעים פנים לתורה ' ל שישנם ב"כ צ"ע
 .ה באופן אחר"ובחוקת תשמ' ופן אוכאן מלמדנו רבינו בא

 .ואבקש מלומדי השיחות לבאר הדברים

♦♦♦ 

 מישולביןשיחי'  שרגא פייוולהת' 
 ישיבת תות"ל מאריסטאון

בשיחה זו מקשה רבינו מדוע הי' נח צריך לציווי מיוחד "צא מן התיבה" ולא יצא מעצמו 
המשיח ולא רצה לצאת כשיבשה הארץ, ונקודת הביאור הוא שבתוך התיבה הי' מעין ימות 

ומשום זה הי' צריך לציווי, והטעם שאכן רצה הקב"ה שיצא הוא כדי שיעסוק בפרי' ורבי', 



 

 

כמ"ש "צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך", וכפרש"י: "איש ואשתו כאן 
 התיר להם תשמיש המטה".

מאחר וחשש ובהמשך השיחה מבאר רבינו שאעפ"כ הי' נח דואג לעסוק בפרי' ורבי' 
שמא יהי' עוד מבול, ולזה הבטיחו הקב"ה "שלא לשחת העולם עוד", ואח"כ ציווהו "פרו 
ורבו". ומקשה רבינו שהרי דאגת נח היתה "פן יוסיפו לחטוא", ומה התועלת בזה שלא יהי' 

ומתרץ ש"בהדי כבשי דרחמנא למה לך" וצריך לעשות כל התלוי בו בלי חשבונות  –מבול 
 .ולבטוח בהקב"ה

ולכאורה עפ"ז אינו מובן מהו התועלת בקשת כסימן שלא יהי' עוד מבול, דלכאורה אין 
זה נצרך בשביל שיעסוק בפרי' ורבי', אלא רק לחזק התעסקותו בזה, אך גם בלי סימן זה 

מפני הציווי, דבשלמא בנוגע הדאגה שלא יהי' עוד מבול, הרי זה חיזוק,  –הי' עוסק בפו"ר 
תו של נח "פן יוסיפו לחטוא", הנה אדרבה, ה"ז מוסיף בדאגתו משום דאג עיקראבל בנוגע 

שזהו סימן שאע"פ שיהיו חוטאים לא יביא עליהם מבול, ואם אין נוגע החשש מכך 
 שיחטאו בניו, משום ד"בהדי כבשי דרחמנא למה לך", אז מהו בכלל הצורך בסימן דקשת.

ברשותו דנח, וממילא לא ידע  ]ואולי יש לתרץ בדוחק עכ"פ, דכל ענין המבול לא הי'
מה בדיוק גרם לכך, ויתכן שחשב שאף אם אין בניו רשעים יהי' מבול, ומשום זה הקשת 
גרמה לו חיזוק, היינו, דאף שזה שהחשש דבניו יהיו רשעים היתה עיקר דאגתו, אמנם זהו 

יכול ענין שתלוי בו, משא"כ המבול אינו ברשות, ולכן דוקא הקשת שהוא סימן גשמי, הי' 
 לגרום לו חיזוק ומנוחה.[





 

 
 ז' מ"ח -נח 

 

 הומינרשיחי' ישראל ארי' לייב הת' 
 ישיבת אהלי יוסף יצחק דיטרויט

און דעריבער, נוסף ע"ז וואס בשעת א איד ווייס אז ער גייט דורכפירן דעם רצון 
, כמרז"ל זאל זיין( וואס איז גורם א נח"ר למעלה עספון אויבערשטן )וועלכן רצון 

"נח"ר לפני שאמרתי ונעשה רצוני", איז דאס א בשורה )טובה( פאר יעדן אידן און 
 ברענגט אים שמחה,

הקב"ה", מיטן  נתאווהובנדו"ד, וויבאלד אז די עבודה איז פארבונדן מיט "
תענוג פון דעם אויבערשטן, איז ווען א איד פירט דורך די עבודה ווערט דאס דער 

'ער עונג פון דעם אידן גופא ]ובפרט בא די אידן וואס די תורה "נתאווה", דער אמת
חיים כולכם היום", ווערט ביי זיי אין דער  הדבקים בה"אזאגט אויף זיי "ואתם 

עבודה פון לעשות לו דירה בתחתונים דערהערט דער תענוג הבורא, ביז באופן אז 
 דאס ווערט זייער תענוג אויך בגלוי[.

וונה, מהו הענין הראשון שעליו מוסיף ענין שני, ומהו הענין לכאורה צריך להבין הכ
 השני שמוסיף על הענין הראשון?

אין לומר שהכוונה הוא שנוסף על זה שבשעה שהיהודי מקיים רצון הקב"ה בכך גורם 
הרי זה גם בשורה טובה עבור היהודי ומביא לו שמחה, היינו, שהענין  – נחת רוח למעלה

רוח למעלה והענין השני הוא השמחה שזה מביא להיהודי )וא"כ  הראשון הוא גמירת נחת
כי אין הנ"ל מתאים עם משמעות הלשון  –בקטע הראשון יש גם הענין הראשון והשני( 

איז גורם  וואס "בשעת א איד ווייס אז ער גייט דורכפירן דעם רצון פון דעם אויבערשטן . .
איז דאס גורם קיומו את רצון הקב"ה "א נח"ר למעלה", דאם הכוונה הוא כנ"ל הול"ל שב

א נחת רוח איז דאס גורם א נחת רוח למעלה" , שהרי לא נאמר שבקיום רצון הקב"ה "
 נח"ר למעלה!?שהוא גורם למעלה", 

, והענין השני הוא שאין יהודישזה מביא לשמחה ולאידך, את"ל שהענין הראשון הוא ה
ענוג שלו, היינו שבקטע הראשון זה רק שמחה מצד הנח"ר דלמעלה אלא שזהו גם הת

שהובא לעיל מבואר הענין הראשון, ובקטע השני מבואר ההוספה על הענין הראשון )וכפי 
מדוע כתוב בראש הקטע "ובנדו"ד" עם וא"ו המחלק את ב'  –שמשמע מפשטות הלשון( 

 



 

 

ם לקרוא ב' קטעים אלו הקטעים לב' משפטים שונים, ולא בלי וא"ו שאז היינו יכולי
 ך אחד?כהמש

♦ 

 ברויןשיחי'  יעקב יהודההת' 
 770 –תות"ל המרכזית 

לפני )ל "הוא בסוף קטע השני הנ" אויספיר"שה, ד נראה לפרש בפשטות"לפענ
שאינו המשך לתחילת הקטע השני '", ַא איד פירט דורך כו וועןאיז " -( ריבוע-החצאי

 .ז"אלא לקטע שלפנ'"(, ד כו"ובנדו)"

כיון , גורם לו שמחה' איזה שיהי' ה רצוןשהולך לקיים  שהידיעה ז"נוסף ע: דהיינו
כיון שהעבודה קשורה עם  (ר למעלה הוא"הענין דנח)ד "ובנדו, ר למעלה"שגורם נח

 .שלו גופאכשעושה העבודה נעשה זה העונג  - נוסף על זההנה ", ה"נתאווה הקב"

 .1ולא באתי אלא להעיר
♦ 

 וילהלםשיחי'  לימאהרב 
 תו"ת מאריסטאון ר"מ ומשפיע בישיבת

אמנם לכאו' נראה לומר בפשטות ובאופן אחר, שההוספה אכן מתחילה רק בקטע השני 
"ובנדו"ד", וכוונת רבינו היא, ובהקדים המובא בדא"ח במעלת כח התענוג על הרצון,  –

שהתענוג הוא כח עמוק ופנימי יותר בנפש, ועפ"ז מבאר רבינו שבנוסף לזה שכללות 
הנה  –ונו ית' וממילא נוגע קיומם ומשמחת עשייתם את האדם התורה ומצוות הם רצ

בנדו"ד )דירה בתחתונים( הרי זה ביתר שאת, מאחר שדירה בתחתונים הוא התענוג 
הרצון הפנימי שלו, וממילא הרי זה עמוק יותר באדם ומתגלה ע"י  –דהקב"ה ו"הנתאווה" 

 "ואתם הדבקים כו'". –הדביקות בו ית' 
♦ 

 
 
 
 

------------------------ 
שהרי השאלה שהועלתה היתה על , אחרי העיון נתפלאנו איך בא לידי מסקנא כזו: הערת המערכת (1

" וויבאלד"כי מילת , ולפי ביאורו דברי רבינו כאן לא ניתנות לקריאה כלל, קטעים אלו' ביאת קראופן 
איז ה "וויבאלד אז דאס איז פארבונדען מיט נתאווה הקב"ל "ולפי דבריו הול. אין לו פירוש( בקטע השני)

 ,קטעים' ון לבמדוע מחלק רבינו את הענין הראש, וגם. מיטן תענוג פון דעם אויבערשטןדאס פארבונדן 
 .ומסיימו באותו קטע שבו מבאר מהו הענין שניתוסף על הענין הראשון



 

 הכהן כהן' ישיח לוי' הת
 .א.ל –מתיבתא אור אלחנן חב״ד 

דכמו שהעירו בהערת המערכת על הביאורים הקודמים שלפיהם דברי רבינו , ולהעיר
 .ו"עם וא" ד"ובנדו"ל "לא ניתנות לקריאה היא לכאורה גם על ביאור זה דלא הול





 

 

 שמערלינג' שיחי מנחם' הת
 770 –ל המרכזית "תות

 – ירת אדם באשטייט פון כמה חדריםדם דא למטה: א דובדוגמת דירת בשר ו
חדר אכילה, חדר שינה, וכו' ביז צו דער חדר וואס איז פטור ממזוזה. והיינו, אע"פ 
אז די חדרים זיינען ניט גלייך אין דער חשיבות ההשתמשות והדירה בהם: פאראן 

ינען נאר טפל, ס זיחדרים וואס אין זיי איז עיקר תשמישו ודירתו, פאראן חדרים ווא
אעפ"כ זיינען זיי אלע איינגעשלאסן אין איין און דער זעלבער  – ביז טפל דטפל

אין אלע חלקי הדירה. און  בשווה, איז דירההאדם, אלס זיין  בעלות. ד.ה. די דירה
דוקא בשעת עס זיינען דא )ניט בלויז דער חדר אין וועלכן ער טוט עיקר תשמישו, 

פל'דיקע חדרים, ווערט דעמאלט איין שלימות'דיקע נאר אויך( אלע אנדערע ט
 .56דירה

ובימיהם הכרח וחיוב להיות בית הכסא )רק( בכל עיר, וכל עיר שאין בה ( 56
)עשרה דברים הללו( אין ת"ח רשאי לדור בתוכה )סנהדרין יז, סע"ב. רמב"ם הל' 

רת דעות ספ"ד(. אבל במצב דהרחבה )ומפני צניעות( ובפרט בימינו נמצא בדי
 כאו"א. וראה שו"ע אדה"ז או"ח מהד"ת ס"ג ס"ב.

זה שמצינו שרק לאחרונה )במשך לערך מאתיים שנה( י"ל ד בתיווך המשל להנמשל
הבית הכסא "נמצא בדירת כאו"א" הוא בהתאם לאחד מיסודות החסידות שחידש 

ק"א הבעש"ט: "וזהו מלא כל הארץ כבודו שאף בע"ז וכל הגילולים יש ניצוצות קדושות" )ל
ולאחרי שזה  להה"מ סי' קכג. ובתורת הבעש"ט ראה בצוואת הריב"ש סי' קכ, קמא(.

נמשך הענין גם בגשמיות, שאפי' הבית הכסא נעשה חלק מדירת  נתחדש בתורת החסידות
 האדם.

 :ח'וראה בסעיף 

לאחרי אבער ווי "הגיע אחרון שבישראל לנהר פרת" און מ'האט די עבודה אין 
דעמאלט ווערט נתגלה ווי די "דירה לו  -חתון למטה ממנו" דעם "תחתון שאין ת

 ...69ית'" ווערט אויפגעטאן דורך אלע אידן שבכל ארץ ישראל

ובהזמן אשר מפני חטאינו גלינו מארצנו, עבודת בנ"י היא לעשות הדירה  (69
 ...לעשותו א"י, וכמאמר הצ"צ בזה -"ל גם בחו

אחרי החורבן נכלל חו"ל בהדירה. ועד"ז ל –שבמשך הזמן ניתוסף שטח להדירה  היינו
 י"ל בענינינו, כנ"ל.





 

 בייטעלמאןשיחי'  מתיתיהוהת' 
 ל.א. –ישיבת אור אלחנן חב"ד 

פ הביאור בארוכה בענין דירה תחתונים "וע)נקודת הדברים שמבאר רבינו בשיחה היא 
ישראל מכיון שדוקא חשון נפעלת השלימות בעם -מר' שדוקא בז( ש בארוכה"עיי, בכלל

השלימות  נעשית' י שמתעסקים בענינים התחתונים וכו"ז שישנם גם את אותם מבנ"עי
חשון כדי להתחיל בבקשת -מר' ולכן כולם היו צריכים להמתין עד לז, י כולם"בכל בנ
 .גשמים

חשון הוא -מר' דמה שמובן הוא שכל הענין דז, אך למסקנת השיחה לכאורה יש לעיין
, השלימות דאחדות בישראל והשלימות במהות העבודה דדירה בתחתוניםשאז נעשית 

שאז הוא הזמן שמתחילים לבקש  –חשון בפשטות -מר' לענינו של ז מתקשרואיך כל זה 
 ?על הגשם

י הגשם נעשה האפשרות "י פעולת הצמיחה שע"מה שע רקדוחק לומר שהוא ]
 .[לעשיית הדירה בפועל

מ בארוכה בהפרש "ח ובתורת רבינו בכ"המבואר בדא פ"ע, בזה הביאורואולי יש לומר 
כ "משא, כ לא נפסק לעולם"ולכן ג –שטל ענינו שנשפע מלמעלה למטה , שבין טל ומטר

, ובנוסף לזה מבואר בחסידות; היינו שתלוי בעבודת האדם –מטר שהוא מלמטה למעלה 
היינו , כ מה שהתהוות העננים המורידים את הגשם היא מהאידים שבארץ"שזהו ג

 .שהתהוותם היא מהמטה

דהדירה היא הרי מה שהאדם עובד באופן , ל שזהו הקשר לענין דירה בתחתונים"כ י"וא
 .בכח עצמו ועבודתו דירה בתחתונים' ועושה לו ית, דמלמטה למעלה

 '.כו לחכםותן 





 

 
 לך לך א'
 

 

 בלומינג' שיחי מנחם מענדל' הת
 ישיבת ליובאוויטש בלטימור

אז זיין , אס איז מדגיש תורה גלייך ביי דעם ערשטן אידן אברהם אבינואון ד
מעשה  –אין דער תורה )און זיין מעלה הויבט זיך אן ( אלס איד)אויסגעטיילטקייט 

אין זיין קירוב לאלקות דורך עבודתו  –געוואלדיקע מעלות  זיינעניט מיט ( אבות
אל אברם  'ויאמר ה"נאר מיט (, וואס איז געווען ביי אים אויך פריער) ובכח עצמו
זיין שייכות ; טיילט אים אויס אויבערשטערמיט דעם וואס דער '", לך לך גו

ז "האט זיך אויפגעטאן עי( ווי עס שטייט אין תורה)ן אויבערשטן 'ודביקות מיט
 .און ער האט מקיים געווען דעם ציווי' שנצטוו מאת ה

ואם ע"י ציווי הקב"ה  ,ה' לבנות תיבה נצטווה מאתגם נח )א( : צריך להביןלכאורה 
בני נח בכלל הרי יש  )ב( גם ?1זה אצל נח ג"כנעשה קשר בינו להמצווה, למה אין רואים 

וא"כ למה דוקא אצל בני ישראל ישנו קשר עמוק הזה,  ,םלקיי שצריכיםהז' מצוות  להם
יימת: "לשבת בשביל מטרה מסואף אם נאמר שכל הציווים לב"נ הוא דמשא"כ אצל בני נח )

למה זה נוגע, הרי העיקר הוא מה שהקב"ה ציוה אותו לעשות איזה דבר  :צ"ב –יצרה" 
 והוא קיים ציווי ה' וא"כ למה אצלו אין יחס וקשר הזה(?

שאלה ב' הנ"ל מתחזקת עוד יותר ע"פ המשל הידוע מחכם גדול המַצוה איש פשוט 
הם באין ערוך והאיש פשוט )ש לעשות משהו, שעצם הציווי פועלת קשר בין החכם גדול

( בלי חילוק מה ציוה אותו, וכפי שמבאר רבינו בהיום יום )ח' מר חשון( "ומובן ג״כ א' לשני
אשר ביחס להנ״ל אין הבדל כלל במה יהי' הציווי אם דבר גדול ונעלה או דבר קטן ופשוט"; 

"כ למה אין אצלם וא – ומשל זה שייך גם בנוגע הז' מצוות ב"נ )עיין אג"ק חט"ז עמ' צג(
בשיחה דידן שמציין רבינו להמשל  35קשר ויחס זה שישנו אצל ישראל )ועיין בהערה 

 דחכם גדול ואיש פשוט בנוגע מעלת ישראל(?

------------------------ 
שהציווים " –נראה שמבהיר ענין זה  41ואף שבהערה . ר"ז יש לשאול בנוגע לאדה"עד הערת המערכת: (1

דכי מפני שמסופר , הא גופא טעון הסבר לכאורה –'" להם נאמרו לאחרי שמסופר בתורה מעלתם וכו
 .ה"מאת הקבשנצטוו להעובדה " הפרעה' "ד מעלתם מדוע יהי"ע בתורה

 



 

איש פשוט, ותלוי בין החכם הגדול והשוי"ל בדא"פ שישנם ב' אופנים בהקשר והיחס 
וט בדבר של מה בכך לצרכו והיינו שאם החכם גדול מַצוה את האיש פשבמה היא הציוווי. 

וכיו"ב, הרי, אף שישנו קשר ויחס ביניהם, מ"מ אין זה התקשרות פנימית בין החכם גדול 
משא"כ אם החכם גדול מַצוה את האיש פשוט בדבר השייך לחכמתו וכיו"ב  פשוט;והאיש 

שה קשר בין החכם גדול אף שבכל ציווי נע, ולכן ,אז נוצר קשר ויחס פנימית ביניהם –
 מ"מ לפי ערך הציווי הוא הקשר. –האיש פשוט ו

בהמשל, שאם הציווי של החכם גדול להאיש פשוט הוא בקשר לדבר הנוגע  י"ל עוד
ויש לדייק מד"ה ביום קשר ויחס שהעליון יורד להתחתון ] לחייו של האיש פשוט, אז ה"ז

)ב( "ובפרט השמיני ה'שי"ת שמביא שם ב' דוגמאות )א( רצון שאינו שייך להחכם גדול; ו
ה כאשר הציווי הוא משלים רצונו של החכם הרי זה עילוי גדול של האיש הפשוט שנתעל

 .במדריגה ובמעלה מן האפס הגמור"[

ועפ"ז י"ל שעיקר החידוש בישראל הוא ענין הבחירה, והיינו משום שמושג הבחירה 
 הוא בחירה מצד העליון ולא מצד התחתון.

' לנח ואין אצל ב"נ המעלה שישנו אצל ישראל. ולפי זה יובן בפשטות מה שלא הי
מ"מ, מכיון  –דאע"פ שיש להם המעלה שנצטוו מאת ה', ואם כן יש קשר ויחס ביניהם 

שהציוויים אליהם יש להם שייכות אל המקבל, וכמו בנח שבשביל מעלותיו ניצל הוא 
את הנברא ומשפחתו מהמבול, וכן אצל ב"נ הוא "לשבת יצרה", נמצא שאין זה בשביל העל

לבורא אלא אדרבה איך שהבורא מתייחס להתחתון כמו שהוא תחתון )ואין זה ענין הבחירה 
תרס"ה עמ' ז'(. ואף שכמובן הציווים סה"מ אף שבורא ונברא הם באין ערוך, וכמבואר ב

שייכים לענין דירה בתחתונים, מ"מ זהו רק ע"ד חיצוניות הרצון, והיינו שיהי' עולם ששם 
ישראל הרי המצוות הם  יכולים למלאות הרצון בבריאת העולם. משא"כ אצליהיו ישראל 

לדרגא נעלית יותר, ודלא עי"ז מתעלים לכן אותנו, ומכיון שזהו מצד הבורא  מה שה' מַצוה
 כשאר האומות.

עפ"ז יבואר ג"כ למה אין ב"נ צריכים לקבל קב"ע מלכות שמים תחילה )עיין בלקו"ש 
בהמשך להמבואר שם בנוגע להמשל דחכם גדול והענין דמצוה  , והוא18הערה  33ח"ז עמ' 

מלשון 'צוותא וחיבור', וכתב רבינו בהפנים "ווארום די ז' מצות ב"נ זיינען אינגאצען אן 
אנדערע גדר"(, דמכיון שענין הקב"ע הוא לצאת ממציאותו ולעשות רצון הבורא, הרי אין 

שהז' מצוות דב"נ הוא ירידת העליון  זה ענינם של הז' מצוות ב"נ, ואדרבה כפי שנת"ל
 להתחתון.

בעומק יותר י"ל שהענין דקב"ע מלכות שמים לפני המצוות הוא ביטול לבעל הרצון, 
וזה מתבטא בזה שיעשה לא רק כפי הנצרך )עיין המשך שבועות תש"ט והמשך ר"ה 

א רק תר"ס(, ואינו מקבל רק מה שהוא יודע שיכול לקיימו וכו'. משא"כ אם הביטול הו
להרצון )ולא לבעל הרצון(, הרי זהו רק ביטול היש מה שאינו יוצא ממציאותו ויעשה רק 

 מה שצריך ולא יותר.



 

אף שיש להם ציווי הבורא וענין זה הוא  –וי"ל שזהו החילוק בין ישראל וב"נ: אצל ב"נ 
וא בא ענין נפלא שהרי בורא ונברא הם באין ערוך, מ"מ השייכות הוא רק שייכות חיצוני וה

לפעול בעולם לפ"ע גדרם ואינו מעלה אותם. משא"כ הציווי לבנ"י הרי השייכות הוא 
לפנימיות הבורא דוקא, ולזה צריכים לצאת ממציאותו ולהיות בביטול לגמרי, ודוקא אז 

 יכול להיות קשר ושייכות ביניהם.

יווי עצם הצשבמצוה, ועפ"ז יש להציע עוד חילוק בנוגע הציווי של מצוה לבן נח, 
עכ"פ(  –עושה קשר בין ישראל וקב"ה, משא"כ בנוגע אומות העולם תלוי )בעיקר בעצמו 

המצוה. והטעם לזה הוא משום שאצל ישראל אין התחתון נוגע כ"כ, והעיקר הוא  קיוםב
ירידה להתחתון, הרי רק אם יקיים בפועל מה  –ע אותו, משא"כ אצל אוה" המַצוההעליון 

חייב  –בלי חילוק איזה מהם  –)ולכן אם עובר על מז' המצות  שציוה אותו אז נעשה קשר
מיתה(, ועיין בלקו"ש ח"ז שם )ולפי זה יומתק מה שבאגרת הנ"ל שגם אצל אומה"ע שייך 

 המצוה(.מקיימים משל זה מדייק רבינו שהוא מה שהם 

אך לכאורה יכולים לשדות נרגא בכל האמור לעיל, שהרי הבאנו מהיום יום "ומובן ג״כ 
אשר ביחס להנ״ל אין הבדל כלל במה יהי' הציווי אם דבר גדול ונעלה או דבר קטן ופשוט", 

הנ"ל שפיר יש חילוק במה היא הציווי, דלפי ערך הציווי הוא אולם באם כנים הדברים 
 השייכות בין האיש פשוט והחכם גדול?

שיהי' קשר וי"ל דזה שאין חילוק במה היא הציווי הוא רק אם כוונת החכם גדול הוא 
בינו להאדם פשוט, אבל אם כוונתו הוא בכדי לפעול בעולמו של התחתון אז שפיר יש 
חילוק מהי הציווי אם דבר גדול ונעלה או דבר קטן ופשוט )ביאור זה הוא אם נאמר שהיום 
יום קאי על ישראל וכההנחה ראשונה, אבל אם נאמר שקאי גם על ב"נ צ"ל שהביאור הוא 

 החכם גדול והאיש פשוט אלא שהוא קשר חיצוני(. שיש איזה קשר בין

 כהנ"ל הוא בדרך אפשר ויל"ע.





 

 גאלדשיחי'  משההת' 
 770 –תות״ל המרכזית 

ישראל עם ה'. ומפני שיש מבאר הרבי יסוד גדול בענין מצוות הבורא וקשר  זובשיחת 
', אנסה לברר הדברים הבנה בסדר הדברים ומבנה השיחה, ויש כמה קושיות וכו-מקום לאי

 .שנראה לענ"דכפי 

שה' נתן לנו, דרך  – בסעיף ב מבאר יסוד גדול, שעיקר תוכן המצוות הוא ציווי הבורא
 קיום מעשים אלו, האפשרות להתקרב לו.

 ומפני שהוא ענין גדול ועיקרי ;רש גדול ועיקרי בין ישראל לבן נחוממשיך שבזה יש הפ
 ילת סיפור אברהם אבינו, תחילת סיפור עם ישראל.התורה ענין זה אצל תח המדגיש –

מבאר שאין זה רק "לשם ידיעה וועגן דעם מהות פון א אידן, און דער ענין  בסעיף ג
 המצוות בא אידן" אלא הוא הוראה בפועל בהתחלת קירוב יהודי לה'.

ההוראה: הי' מקום לומר שיהודי שאינו מקיים מצות ה' מתוך הבנה מהו ענין  בסעיף ד
המצוה )ועכ"פ הכרה בכללות היהדות(, אינו מקיים המצווה באמת. ועכ"פ חסר לו מעיקר 

 שיסוד קרבת אברהם אבינו הי' ציווי ה', וממשיך:. על זה באה ההוראה צווההמ

ס איז אויך דער עיקר אין אד אראיז דאס די ערשטע זאך אין זמן, נ אראון ניט נ
ן נתחבר ונתאחד מיטן אויבערשט א איד ס ווערטארום מיט וואעבודת השם בכלל. וו

 לגן ציווי הבורא.אן און פאדורך ט –

און  ה. דער יסוד העבודה פון א אידן איז אמונה וקב"ע פשוטה, טאן. ד
 לגן ציווי ה' בפועל.אאויספ

דהיינו, שכן הוא האמת, שלבד זאת שכן הוא התחלת עבודת ה', לפני שמבינים כוונת 
 ודת היהודי בכלל: אמונה וקב"ע פשוטה.המצוות, זהו ג"כ תוכן עב

עוד הוראה כאן, שכן צריך להיות הכוונה בכל פעם שיהודי מקיים  בסעיף ה מבאר שיש
 כל מצוה פרטית.

סעיף בסגנון אחר: בסוף סעיף ד מבאר מהו תוכן עבודת ישראל בכלל, ע"פ המבואר ב
 ;כפי שמביא בסעיף ה(עיקרה ושרשה, )ראשית העבודה ו והוא לעבוד ה' בקבלת עול – 'ב

ובסעיף ה מבאר שכן צריך להיות הכוונה בעת קיום המצוות בפועל )לחשוב ולכוון "אז ער 
 גייט מקיים זיים ציווי ה'"(.

 ואשמח לקבל בירורים וביאורים אחרים בענין זה.



 

 הרצלשיחי  מנחם מענדלהת' 
 האהל הק' ל ידישיבה שע

 של פשוטו מפרש רש״י והרי –( לב כח. ,יא)כי אף שהובא זה בפרש״י ס״פ נח 
 פירשו רבותינו ולא ,אגדה מדרש ובה (תושב״כ ולא) תושבע״פ בכלל ה״ז – מקרא
 .וכיו״ב

 ממג״א)ולהעיר לכללות פרש״י עה״ת חידוש בשו״ע אדה״ז או״ח סרפ״ה ס״ב 
 "!התלמוד יסוד על בנוי שהוא ״פרש״י (סק״ג שם

דלכאורה יש כאן שאלה על כללות שיטת כ"ק אדמו"ר  –זו  רהויש לבאר תוכן הע
עבור בן חמש למקרא שלא יודע התלמוד, דאם כן למה אדה"ז  שנכתבבפירש"י עה"ת 

  כותב שפירש"י "בנוי על יסוד התלמוד" הוא פשוטו של מקרא ובנוי על הבנתו של הילד?

דמו"ר דברי כ"ק אסברת בהקדים ה – ההערהאלא דנראה לומר שהא גופא תוכן 
 "פ:עתושב"כ ותושב ,ש"י יש שני ענייניםשבפיר

בכלל דרכו של רש"י לבאר כל דבר הקשה בפשט הכתובים על פי פשט הכתוב 
ן הפסוק אינה מסתדרת לשו כאשר, אלא ש')תושב"כ( מבלי להצטרך לאיזה מדרש שיהי

( ומחפש בהם ביאור המתאים גם פ"עאז פונה רש"י אל המדרשים )תושב – הפשט"פ ע
 ;("איני יודע"פי פשוטו )ואם אינו מתאים לפי פשוטו אזי אין רש"י מביאו כלל וכותב ל

אבל גם אם רש"י משנה מלשונם כמ"פ אינו מחדש מדרש משלו, ואינו יכול לכתוב בעצמו 
 סיפור גם אם יתאים לפשט הכתובים.

שהוא הביאורים לפי פשט הכתובים מבלי  –וא"כ בפשוטו של מקרא יש תושב"כ 
סיפורים  – ע"פים בתוך המקרא, אבל יש ג"כ תושביא סיפורים )וכיו"ב( שאינם כתובלהב

 .רושומוצא רש"י לנכון להביאם בתוך פי והוספות הבאים ממקורות שונים שלפעמים

ולפי"ז יובן מדוע כאן נוגע לכתוב שאדה"ז קורא לכל פירש"י שמיוסד על התלמוד, כי 
 ל מקרא"."פשוטו ש עניןכאן נוגע החילוק בתוך 

מדרש עד שיוצא סיפור משנה רש"י ממש מלשון ה לפעמיםאלא דצ"ע לפי"ז מדוע 
 שונה לגמרי?





 

 תשד"מ – מנחם מענדל רסקין

שנאמר בתורה יחודו של  בפרשתנו )לאחריע"פ המבואר בפנים יומתק מה שרק 
עשו  אברם "ויאמר ה' אל אברם לך לך"( מפורש )יב, ה ובפרש"י( "ואת הנפש אשר

 שהכניסן תחת כנפי השכינה", ולא נאמר זה קודם. –בחרן 

בכדי  –( "לך לך"לפני הציווי ) ברהם אבינודמה שלא נזכרו מעלות א הכוונה, בפשטות
 זיינעניט מיט  . . "אז זיין אויסגעטיילטקייט )אלס איד( און זיין מעלה הויבט זיך אן לרמז

אל אברם לך לך גו'" )כמבואר בארוכה בשיחה(  ויאמר ה'נאר מיט " . . געוואלדיקע מעלות
 (."בחרן עשואשר " "שענין זה כבר נפעל לפנ"ז )וכמ בפועלאבל 

לך, דלאחרי  רשתלפ חיובישייך גם באופן  "הנפש גו'"אמנם י"ל לכאורה, שהענין ד
 עילוי גדול יותר. ברהם אבינוהציווי פעל בהם א

( ב' ח-ז' מר חשון, סעיפים ז-ת לךשיחע"ד המבואר בלקו"ש ח"כ ) ההסברה בזה י"ל
הכרתו בחרן פירסם אלקות מצד  :לפרסם אלקות בעולם ברהם אבינותקופות בעבודת א

ה', והיינו  ציוויגילוי אלקות מצד  – אמנם מהציווי לך לך החל סדר חדש ;גדולת ה' בשכלו
אלה אלא ששם מבואר ב' תקופות  .)החילוק בין נברא לבורא כאןאותו נקודה המבואר 

 .(לעצמו ברהם אבינובנוגע עבודת א

הנפש אשר עשו "פעל ב – )אחר הציווי( ברהם אבינוועפ"ז יל"פ דלאחרי שנתעלה א
ל עולם" כפי שמאריך בלקו"ש ח"כ -הכרה בה' באופן ד"א :גופא עילוי גדול יותר "בחרן

 כו'". יומתקהנ"ל. ואולי לזה גופא התכוון בהערה הנ"ל "ע"פ המבואר בפנים 





 

 רוטנברגשיחי'  דב בערישהת' 
 ישיבה שעל יד האהל הק'

ביי אלע אנדערע אומות איז זייער קירוב ושייכות צום בורא עולם פארבונדן 
מיט זייער ידיעה והכרה אין בורא, וואס דורך דעם פארבינדן זיי זיך מיט דעם 

 עיקרזייער אויבערשטן און זיינען מקיים מצותיו. ביי עם ישראל אבער באשטייט 
דערהויבן  זיי מצ"ע)ניט אין דעם וואס  אידןקירוב לאלקות און זייער מציאות אלס 

זיך צו האבן א הכרה אין דעם בורא עולם און צו פארבינדן זין מיט אים, נאר( אין 
 קרבנוהאט זיי אויסגעטיילט, ובלשון חז"ל "ועכשיו  אויבערשטערדעם, וואס דער 

 ו המקום לו והבדילנו מהאומות וקרבנו ליחודו"., "קרבנ25המקום לעבודתו"

באברם והוצאתו מאור  בחרתולהעיר מנחמיה ט, ז "אתה הוא ה"א אשר ( 25
לפני האמירה ד"לך  –באור כשדים  היתהכשדים גו'". ומשמע שהבחירה באברם 

לך גו'". וראה לקמן פרשתנו )טו, ז( "אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים". וראה 
פרשת נח. רמב"ן בחיי ואברבנאל שם ובריש פרשתנו. של"ה רעז ,א.  ראב"ע סוף

 ועוד.

על כללות הביאור בסעיף זה שהתורה פותחת דווקא  הכוונה כאן להעירהנה בפשטות 
שכבר  –קא "ה נובע מצד בחירת הקב"ה דויהודי לקב ביןב"לך לך" כדי לרמז שיסוד הקשר 

התורה לפתוח באותה מידה בסיפור על  באור כשדים היתה בחירת הקב"ה )וממילא יכלה
 זה(. עניןאור כשדים כדי לרמז 

על המילים מהגדה של פסח "ועכשיו קרבנו  –ההערה בשיחה  מיקוםאך יש להבין את 
ולא על תיבות הביאור  –המקום לעבודתו" שבאות כראיה והוכחה לביאור שבשיחה 

 עצמו?

ריך להיות בסוף הסעיף, אך ]בהסתכלות "טכנית" יש לתרץ, שבעצם מקום ההערה צ
הועברה הערה זו  –( 26היות ועל המילים שבסוף הסעיף ישנה הערה בפני עצמה )הערה 

 לסיום המשפט הקודם.

להקדים את מיקום ההערה למשפט שלפני כן במילים  עדיף 'היאך גם אם נאמר כך, 
 [.עיףהאט זיי אויסגעטיילט" שבהן מונח כללות ביאור הס אויבערשטער"וואס דער 

לכוונה העיקרית דלעיל( לומר שעל פי  בנוסף –על כן יש לפרש, שכוונת רבינו )עכ"פ 
 לשון חז"ל שבהגדה: מתורצתהמבואר בשיחה 

"להעיר" דאף שמצינו שה"קרבנו" מצד הקב"ה היה כבר באור כשדים, ומדוע אם כן 
בסעיף זה  אלא שעל פי המבואר –" לעבודתו"מדגישים חז"ל בהגדה שהקירוב היה דוקא 

של  בציווישהקשר בין יהודי לקב"ה נובע מצד בחירתו של הקב"ה, ובזה גופא דווקא 



 

: "והיינו דמודגש כאן לא רק עצם ענין 39הקב"ה ליהודי, וכמו שמבהיר רבינו בהערה 
מובן היטב שה"קרבנו"  –בזה שהציל אותו או גם דיבר אתו, אלא בזה שנצטווה"  הבחירה

)ציווי(, ולא קירוב ובחירה שנעשה  "לעבודתו"הוא דווקא קירוב האמיתי מצד "המקום" 
 לפני כן. ואתי שפיר לשון ההגדה עם המוכח מנחמיה ט, ז ומהפסוק לקמן טו, ז.

" וכיוצא 39"וראה לקמן הערה  בסיום ההערה לציין"חלק" יותר  ')אלא שלפי זה הי
 (.כמו שכתבתי דלאמשמע  – ומכך שלא צויין; בזה





 

 גאלדמאןשיחי'  מנחם מענדלהת' 
 מוריסטאון "לתישיבת תו

בפנים השיחה מבואר שקירוב שאר האומות להקב"ה הוא ע"י קשור עם ידיעתם 
והכרתם בו ית', משא"כ קירוב בני ישראל לאלקות הוא על ידי הבחירה והקירוב של 

 , ועי"ז משתנים ישראל ונעשים מציאות אחרת.הקב"ה

בהמצוות שלהם, שבנוסף להחילוק הכמותי יש גם חילוק בתוכן  ענין זה מתבטא גם
בירור וזיכוך האדם והעולם, ואילו  – ת דבני נח הם בעיקר "לשבת יצרה"ובמהות, שהמצוו

ענינן של המצוות דבני ישראל הוא שעל ידן נעשית "צוותא וחיבור" עם הקב"ה, כמבואר 
 שם בארוכה.

רה גלייך ביי דעם ערשטן אידן אברהם און דאס איז מדגיש תו (סיום סעיף ב)
מעלה הויבט זיך אן )אין דער  זייןאבינו, אז זיין אויסגעטיילטקייט )אלס איד( און 

אל אברם לך לך גו'", מיט דעם וואס דער  ויאמר ה'מיט " . . מעשה אבות( –תורה 
טיילט אים אויס; זיין שייכות ודביקות מיט'ן אויבערשטן )ווי עס  אויבערשטער

טייט אין תורה( האט זיך אויפגעטאן עי"ז שנצטוו מאת ה' און ער האט מקיים ש
 .דעם ציווי געווען

באברם והוצאתו בחרת ולהעיר מנחמי' ט, ז "אתה הוא ה"א אשר ( 25 הערה)
לפני האמירה  –ים מאור כשדים וגו'". ומשמע שבחירה באברם היתה באור כשד

 ד"לך לך גו'...

עצם ענין הבחירה בזה שהציל אותו או  רקש כאן לא והיינו דמודג (39הערה )
 ...אלא בזה שנצטווה, גם דיבר אתו

לכאורה נראה לבאר )בדא"פ( ההסברה בזה, שעצם בחירת הקב"ה באברהם הי' בהיותו 
כבר הי' מיוחד  אזבאור כשדים, בעוד טרם שנצטוה "לך לך מארצך", וכבר 

את מהותו עד שנצטווה מאת  תשנהפן שו"אויסגעטיילט"; רק שלא יצא לידי גילוי באו
הקב"ה "לך לך גו'" וקיימה בפועל. זאת אומרת שבבחירת אברהם הי' כאילו ב' שלבים: 
)א( עצם הבחירה בו שגרם להיות מיוחד ונבדל; ובמילא הנתינת כח לפעול )ב( הוציאתה 

 –לידי פועל וגילוי, "דורך ציווי ה' וקיומו" 

)שיחה ב' לפרשת מסעי, סי"ב( בנוגע להתקשרותם המבואר בלקו"ש חח"י  1בדוגמת
של ישראל מצד הבחירה או מצד קיום תורה ומצוות, שהתקשרותם שמצד הבחירה הוא 

------------------------ 
לפי המבואר )דלא כבאברהם , באותו זמן שהרי אצל ישראל הן הבחירה והן נתינת התורה והמצוות קרה (1

אבל עצם הענין '. נצטוה במצוות לך לך וכו( ז"כמה שנים לאח)כ "ורק אח, ה"שתחילה בחר בו הקב( בפנים
 .דומה לכאורה( ות)מצוה(תורה ו)ה לבא לידי גילוי והוא על ידי קיום השהבחירה עצמה צריכ



 

קדושתם או איזשהי מעלה שמצד התומ"צ וכיו"ב(, אבל  מצד עצמותו ית' )ולא מצד
ם מקיימים בבני ישראל )דבר הנבחר(; ועל ידי זה שה ניכראינו  הקב"הלאידך, להיותו מצד 

 ;גילויתורה ומצוות באה התקשרות זו לידי 

בדבר הנבחר, שי"ל דזהו  ניכרהרי שיש עצם ענין הבחירה, אולם הגילוי שלה )ובאופן ש
הוא על ידי קיום  –( שינוי במהותהכוונה בחכ"ה בזה שנעשה אצל אברהם )היהודי( 

 המצוה.

 ולא באתי אלא להעיר.





 

 וטנברגר' שיחי דב בעריש' הת
 'ישיבה שעל יד האהל הק

שמסופר בתורה משא"כ באדם הראשון ונח שהציווים להם נאמרו לאחרי 
גו', ויניחהו בג"ע לעבדה ולשמרה )בראשית  בצלמנושנברא  –ר מעלתם וכו' )אדה"

 ח. טו(, ונח מזכיר הכתוב צדקתו )כנ"ל בפנים ס"א((.-ב, ז

 בשני אופנים: יש לפרש הראשוןאת המובא בסוגריים לגבי אדם 

של  מעלות"שנברא בצלמנו גו'" ו"ויניחהו בג"ע לעבדה ולשמרה" הן שתי  (א)
ה' אלוקים על האדם לאמר מכל  ויצואדם הראשון )והציווי עליו מדובר הוא "

פסוקים ט"ז  –" מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנועץ הגן אכל תאכל; ו
 וי"ז(.

ן, ואילו "ויניחהו בג"ע של אדם הראשו מעלתושנברא בצלמנו גו'" היא " (ב)
 עניןשעליו לעבוד בגן וכו' )כ–הראשון  לאדם הציווילעבדה ולשמרה" הוא 

 מחז"ל "לעבדה זו מ"ע ולשמרה זו מל"ת"(.

ולא לפסוקים לפני  ח-מו"ר דווקא לפרק ב' פסוקים זאך יש לדייק מדוע מציין כ"ק אד
 כן:

האדמה ויפח באפיו נשמת כתוב "וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן  ח-בפסוקים ז
ובפסוק  "גו'עדן מקדם וישם שם את האדם ויטע ה' אלוקים גן ב ';לנפש חי גו'חיים ויהי 

 את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה". גו'ט"ו כתוב "ויקח ה' 

ז' מובאת מעלה אחת של אדם הראשון,  שבפסוקונראה שכוונת הציון היא לומר 
 נאמר לו הציווי. 'נוספת שלו, ומיד לאחרי ובאת מעלהבפסוקים ח' וט"ו מ

 מעלתו ובפסוקים ח' וט"ו נאמר הציווי. נאמרהאו לפי הפירוש השני, שבפסוק ז' 

 לציווי נאמרה המעלה, בפסוק שלפני כן. כהקדמהוכוונת רבינו להדגיש שממש 

 לפסוקים קודמים: לצייןעדיף  'י שני הפירושים( היאך לכאורה )לפ

אתם  ויברךזכר ונקבה ברא אתם;  גו'כתוב "ויברא אלוקים  כח-זבפרק א' פסוקים כ
 ".גו'אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו 

( בו מדוברת המעלה "שנברא בצלמנו גו'", והעיקריהרי שכאן הוא המקום הראשון )
 ועדיף לציין לכאן לכאורה.



 

ורבו גו' )וכן בפסוק שלאחריו "לכם יהיה פרו  –גם הציווי הראשון נאמר דווקא כאן 
לאכלה", שנאסר עליהם לאכול בשר(, ואם כן וודאי שראוי יותר לציין לכאן שהמעלה באה 

 ממש כהקדמה לציווי דפרו ורבו גו'?

הראשונה נאמרה דווקא בפסוק ז' יוצא שהציווי  שהמעלהואדרבה לפי דברי רבינו 
 היפך דברי רבינו בהערה? –עלה המ לפניהראשון )פרו ורבו( נאמר בתורה 

לכם לאכלה" שבפסוק כ"ט(  ')וכמו כן "יהי 'פרו ורבו'וצריך לומר, שבפרק א' אין ענין ה
כברכה ולא כציווי,  'פרו ורבו', על דרך שנאמר לדגים טבע וסדר העולםכי אם הודעת  ציווי

 ועל דרך )בפסוק זה עצמו( "ורדו בדגת הים" שאינו ציווי.

הציווי ד"ויניחהו" או ד"מכל עץ הגן" הוא הציווי הראשון שנאמר לאדם ומשכך דווקא 
 הראשון, ושפיר המעלות נאמרו בתורה לפני הציווי.

מציין כ"ק אדמו"ר דווקא  –כהקדמה לציווי  ממשוכדי להדגיש שהמעלה נאמרה 
 לפסוקים ז' וח', כנ"ל.

על התורה( שהחיוב זה דרשו )והובא בפרש"י  מפסוקאך עדיין אין זה מרווח, שהרי 
 דפרו ורבו מוטל דווקא על האיש ולא על האשה, והיינו שזהו ציווי ולא רק הודעת הטבע.

בפסוק ז' מתוארת מעלת אדם הראשון בכך שהוא יציר כפיו  דסו"סגם צריך להבין, 
כך שצריך לציין דווקא לפסוק  – "שנברא בצלמנו גו'"של הקב"ה וכו', אבל לא הפרט ד

 נברא"ד הא ולא" באפיו ויפח.  שבגוף ההערה היה צ"ל המעלה ד"וייצר . כ"ז הנ"ל, או
 "?בצלמנו

 ויש לעיין עוד בזה.





 

 מ”תשד – גערליצקי הרב אברהם יצחק ברוך

אברהם'ען בברית בין  59אפגעגעבןוי"ל אז אויך זיי האט דער אויבערשטער 
 .ע צען ארצותגעווען אויף אלז ברית אי דער זעלבערהבתרים, וויבאלד 

" נתתילכאורה כ"ה לפי פשטות הלשון בהברית )שם, יח( "לזרעך  (59
)וממשיך בפסוק שלאח"ז "את הקיני גו'"(, ובב"ר פמ"ד, כב: מאמרו של הקב"ה 

היא עשוי'" )ראה בארוכה לקו"ש  כאילו]אלא שע"פ פשש"מ )פרש"י שם( " מעשה
 גם הז' ארצות[. –וש"נ(  .ואילך 204חט"ו ע' 

עשר אומות יש כאן ולא נתן להם אלא ( "ד"ר ספמ"מב)יט , י שם"בפרש ש"ומ
ל "י –" קיני קניזי וקדמוני עתידים להיות ירושה בעתיד. . שבעה עמים והשלשה 

לא רק שינוי הבעלות אלא (, קדושתהו)דזהו בנוגע לנתינתן שתיעשנה ארץ ישראל 
 '.כו גם שינוי האיכות

ין שנתן הקב"ה לאברהם מים )ב, יא( דעשרה עמיש להעיר בזה במ"ש הרא"ם פ' דבר
נתנו לו ז' עממין בשביל ישראל, וג' עממין בשביל בני  מלכתחילהבברית בין הבתרים, הנה 

עשו ובני לוט )שעיר עמון ומואב(, שיזכו בתורת יורשים מאברהם )שהם נכללים במ"ש 
ינה גמורה לאברהם נתתי וכו'( עיי"ש בארוכה. דלפי שיטתו יוצא דבאמת הי' נת לזרעך

כמו בכל א"י, רק דהי' בשביל בני לוט ובני עשו, ולפ"ז נמצא דמעולם לא היו ארצות אלו 
 .תיד לבאשייכים כלל לישראל, וזה יהי' רק לע

א( דזרע ) ,אבל בפרשת דרכים )דרך הקדש דרוש ז'( כבר תמה עליו דאי אפשר לומר כן
עיי"ש בארוכה " )לזרעך וגו'"ים במ"ש דהם נכלל שר לומרפסול לא איקראי זרע ואיך אפ

כאשר נשבע על הפסוק )דברים יט, ח( "ואם ירחיב ה"א את גבולך" פרש"י: "ב( ) .(בזה
, הרי מבואר בזה בהדיא שה' "לתת לך ארץ קיני וקניזי וקדמוני ויספת לך עוד שלש ערים

עם אברהם נשבע לתת לנו ארץ קיני כו' ולא מצינו שבועת ה' ע"ז אלא מה שכרת ברית 
 שקיני קניזי ה"ד( פ"חושמירת נפש הל' רוצח )וכ"כ הרמב"ם . לתת לזרעו קיני קניזי כו'

הרי מבואר בזה  ",נכרת לאברהם אבינו ברית עליהם ועדיין לא נכבשו כו'" וקדמוני
דהכריתת ברית עם אברהם לתת לו י' עממין הי' כדי להנחילם תיכף ומיד לישראל, אלא 

וכן מבואר במדרש  .זמן ולע"ל ינחילם לישראל כדי לקיים הבטחתו שלא זכו לכך באותו
דקאמר כך עלה בדעתו של מקום להנחיל להם לישראל ארץ עשרה עממין, אבל לימות 

 עכתו"ד, עיי"ש בארוכה בכ"ז. – המשיח יחזרו ויהיו לישראל כדי לקיים מאמרו של הקב"ה

ט( ועד"ז בבני עשו ב,  )דברים "ירושה גו' לבני לוט נתתי"כתוב בהדיא דשוהנה אף 
(, הנה לפי הנ"ל מובן דהפי' הוא דלעולם הי' זה צ"ל לישראל משום קיום ברית בין ם, ה)ש

הבתרים, אלא כיון דלא זכו, במילא נתן דוקא להם ולא לאומות אחרים, מצד ירושה. אבל 
 אי"ז קיום ההבטחה דברית בין הבתרים.



 

מנחלת אברהם, הקב"ה נתנה לבני לוט עי' ברמב"ן שם שכתב: שאעפ"י שהיתה ]
והנה  . . וא"כ הרי ארץ עמון ומואב והר שעיר מנחלתו של אברהם היא. .  בעבור אברהם

הנחיל ה' כל העמים ההם לזרעו של אברהם אחד מהם לעשו, והשאר לישראל שהוא הבן 
 [."כו' הבכור

דבאמת הרי והנה לפי מ"ש בפרשת דרכים הנ"ל, יש לבאר לכאורה כוונת השיחה, 
א( דכיון דלפועל לא זכו ישראל, נמצא דלא הי' נתינה מעולם )אפשר לומר בב' אופנים: 

ב( דבאמת מיד בברית בין הבתרים הי' כבר נתינה )לישראל, ובמילא אין זה שייך כלל לא"י. 
לישראל, ונעשו כשאר א"י בלי ענין הכיבוש, ואפי' אח"כ כשלא זכו ונתנם לבני לוט וכו' 

אבל בעלות של ישראל שהם  .לפועל, ושאי אפשר לפעול שם קדושהזהו רק בנוגע אפ"ל ד
 106' מוזהו ע"ד המבואר בלקו"ש חט"ו פ' לך ע ;זרעו של אברהם מעולם לא נפקע מהם

אינו נפקע לעולם, והו"ע תמידי אפילו לאחרי  דהבעלות שנתן הקב"ה לאברהם על א"י
ה שאומר כאופן הב' דכיון דהם היו בברית אחד החורבן כו' עיי"ש, וכן אפ"ל הכא, וזהו מ

, דמאמרו של נתתיביחד עם שאר הארצות במילא אין לחלק ביניהם, וגם ממ"ש לזרעך 
 הקב"ה חשיב מעשה, נמצא דכבר אז נתן הקב"ה אותם לישראל.

 , דאהא דכתיב "ויקרא שם המקום ההוא מחנים" כתבוראה ברש"י סוף פרשת ויצא
והקשה  ,שבאו עמו עד כאן, ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו""שתי מחנות של חו"ל 

ותירץ החתם סופר , הרמב"ן הא עדיין לא הגיע לא"י רק בגבול עמון ומואב ואדום
באו  ל כן)ירושלים תשי"ח( שהיו בניו קדושים כמו לעתיד לבוא שיהיו ג' אלו ג"כ א"י, ע

ל כמו לע"ל במהרה בימינו, ע מלאכי א"י, והנה עי"ז הבין יעקב כי בניו מחנה אלקים המה
 מחנה אלקים זה על בניו אמר כן, עיי"ש. כן

ולפי הנ"ל בהשיחה אולי אפשר לתרץ דהנה עד שלא כבשו לא חלה כלל קדושת הארץ 
הבאה ע"י כיבוש )כמבואר בלקו"ש חט"ו הנ"ל( וכל הקדושה דאז הי' מצד דזהו הארץ 

זה אין שום הפרש בין הז' עממין להג' שנתן ה' לאברהם בברית בין הבתרים, וכיון דמצד 
עממין, כנ"ל דבזה היו כולם שווים בהנתינה א"כ שפיר מובן דאז הי' זה א"י כהשאר, ולכן 

 באו כאן מלאכי א"י. ועי' בשו"ת ציץ אליעזר חט"ו סי' ה'.

 



 

 
 לך לך ב'
 

 ווילהעלם' שיחי אברהם דוד' הת
 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

' כוונת רבינו כאן להקשות על דעת הרמב"ם המונה את הי"ג בריתות ללא רהלכאו
איך יכול להיות  – ן שהמקור היחיד לכך הוא הירושלמיהברית שמובאת בירושלמי, וכיו

 שהם חולקים )ועי' לקמן(.

לכאו' יש לעיין, דהרי רבינו הביא את תירוץ הפני משה שאכן הירושלמי אינו אמנם 
במקומו את הפסוק ת ד"ביום ההוא", אלא הגירסא הנכונה היא לגרוס מונה את הברי
ותירוץ זה לא שלל רבינו )לגמרי( אלא שהקשה לפי הראשונים שכן , "ואתנה בריתי"

לשונו הק' "ולפירושם"  , וכדיוקהגירסא שלפנינו )עם "ביום ההוא"(מביאים הירושלמי עם 
קשה מדוע אי אפשר  אשר לפי זה – , אבל באמת תירוץ מספיק הואקשה לפירושםשרק 

לתרץ דעת הרמב"ם דס"ל כגירסא האחרת בהירושלמי )בלי "ביום ההוא"(, שלכן אינו 
 מונה הברית "ביום ההוא", ועפ"ז הרמב"ם והירושלמי אינם חולקין?

 ואולי יש לבאר זה בב' אופנים:

ב ידוע הכלל )יד מלאכי כללי מוהריק"א אות לח(, שהבית יוסף פוסק לפי רו .א
 השיטות של ג' גדולי הפוסקים: הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש ושיטתם. ובכן:

הרי"ף במסכת ברכות )מח, סע"ב. מובא בהמשך השיחה(: "פלימו אומר צריך  (א)
שיקדים ברית לתורה, שזו ניתה לשלש בריתות, וזו ניתנה בשלש עשרה 

ה בריתות". הובא ברי"ף, ומפרש ע"ז רבינו יונה )ד"ה פלימו אומר( "והמיל
לך". היינו שסובר רבינו יונה -פ' לך בסוףניתנה בי"ג בריתות והם מופרשים 

לך ובלי הברית של "ביום -שהבריתות הם בפרשת מילה, שהוא בסוף פ' לך
ההוא". היינו שלכאורה הוא סובר כגירסא האחרת בירושלמי, ולכן אינו מונה 

 עיין לקמן(.אותו הברית )וזה רק אי נימא ששיטת הרי"ף הוא כר"י, וא"ל 

על המילים "מ'געפינט אבער בראשונים" מביא רבינו  23בהערה שהרא"ש  (ב)
את אותם הראשונים שסוברים שהגירסא בהירושלמי הוא עם הברית "ביום 

 



 

היינו שסברת  ".הרא"ש 1בשםחיי סנהדרין וחמרא "ההוא", ומצויין לספר 
 .עם הברית "ביום ההוא"הוא כהגירסא שלפנינו בירושלמי:  הרא"ש

נכרית לו ברית על נתינת הארץ". וכתב על זה  [-המילה-]והנה הטור כתב "ובזכותה 
הב"י )סי' ר"ס ד"ה ובזכותה(: "נראה דהיינו מדכתיב ביום ההוא כרת ה' את אברם לאמר 
לזרעך נתתי". היינו שסובר הב"י שבכלל הי"ג בריתות הוא הברית "ביום ההוא" )רק קשה 

 נזכר"ג בריתות', ואולי אפשר לומר שמדייק וכ' "פי' שי"ג מה שכתב לפני זה בד"ה 'שי
ברית בפ' מילה" ולאו דוקא שכל הי"ג בריתות הוא משם )וע' בפי' המשניות נדרים ספ"ג( 

 והיינו שהגי' לפי הב"י בירושלמי הוא עם הפס' "ביום ההוא" דאל"כ מנ"ל(.

ן הבוחן ביניהם הוא דהאב ש לומרעפ"ז מצינו שישנה מחלוקת בין הרי"ף והרא"ש, וי
הרמב"ם. לכן צ"ל שגירסת הרמב"ם בהירושלמי הוא עם הפסוק "ביום ההוא", דהנה הב"י 

 –נקט הגירסא עם הברית "ביום ההוא", ואם הרמב"ם ג"כ גרס את הגירסא ד"ביום ההוא" 
ניחא, דהא פסק כהרוב )משא"כ אם גירסת הרמב"ם הוא בלי "ביום ההוא", דא"כ הי' פוסק 

 ט(.כהמיעו

ף אם לא וסתם רבינו יונה, ואבוהנה כ"ז הוא אי נימא שסברת הרי"ף הוא כמפורש 
צ"ל גי' הרמב"ם כמו הירושלמי שלפנינו, דאם לא הוי מחלוקת  – הרי"ף ולא פירשוה

הרמב"ם והרא"ש ולא עדיף הא מהא ואלמה פסק הב"י כהרא"ש ובפרט שרבינו יונה ג"כ 
 מלאכי שם( .נקט דלא כהגי' שלפנינו )ועיין יד 

 לכן עפכ"ז צ"ל שגירסת הרמב"ם הוא כמו הגירסא שלפנינו.

 :כדלהלןשיחה הכוונת רבינו בקושייתו אינה להקשות על הרמב"ם, והשקו"ט ב .ב

בסוף סעיף א מקשה על דעת הרמב"ם: מדוע אינו מונה את הברית של "ביום  (א)
 ההוא", כיון שמקורו בהירושלמי ושם מונה אותו ברית.

מתרץ את דעת הרמב"ם ע"פ מ"ש הרמב"ם בפיה"מ בהגדרת בהתחלת ס"ב  (ב)
 הבריתות שמונה, והברית ד"ביום ההוא" אינו בכללם.

מקשה לדעת הירושלמי למה עם הברית ד"ביום ההוא" יש רק י"ג לכאו' צ"ל  (ג)
 י"ד.

מתרץ בס"ג ב' תירוצים לדעת הירושלמי: )א( שאכן הגי' אינו כמו בהירושלמי  (ד)
רית ד"ביום ההוא" צ"ל "ואתנה בריתי"; ומקשה שלפנינו, אלא שבמקום הב

על תי' זה על פי הראשונים שמעתיקים הירושלמי עם הגי' שלפנינו, ומתרץ 
 איך למנות הבריתים )עי' בפנים(.לירושלמי יש חשבון אחר  –)ב( שליטתם 

------------------------ 
 ( הדגשת הכותב.1



 

לדעת אותם ראשונים שיש להם הגי' שלפנינו שלישטתם  בסוף הסעיףמקשה  (ה)
ב"ם(, לכאו' המקור היחיד להבריתות הוא הירושלמי, צ"ל חשבון אחר )מהרמ

 שהרמב"ם והירושלמי אינם חולקים. מסתברולכן 

היינו שקושיית רבינו )בסוס"ג( אינה איך חולק הרמב"ם על המקור היחיד לענין זה, 
אלא שמסתבר ששניהם אינם חולקים, והיינו שאף אי נימא שיש לו גירסא אחרת 

בין הראשונים והרמב"ם בהגירסאות )ולפי אותם הראשונים יהי' מחלוקת  –בהירושלמי 
' מיהי' חשבון אחר מהרמב"ם(, ולכן צ"ל מאי בינייהו, ובפרט עפמש"כ בלקו"ש חכ"ד ע

וז"ל הק': "ויש לומר אז אויך סברא ישנה בדבר און די סיבת המחלוקת איז ניט )נאר(  147
חלוקת בסברא קומט ארויס די מצד פירוש המשנה נאר מצד הסברא ואדרבה מצד זייער מ

(". והיינו שאף אם ישנה הגירסא וקביעות הגירסא במשנהמחלוקת אין פירוש המשנה )
יהי' קשיא מהו סברתם )ומה שלא אפי' רמז רבינו לכ"ז הוא משום שזה אינו עיקר קושיית 

 הרבי אלא עפ"ז הוא עיקר קושיית הרבי בין הירושלמי והרמב"ם(.

לפי ההו"א בהשיחה אבל לפי מסקנת השינה "כולם מתאימות להעיר שכ"ז הוא רק ]
 [זל"ז".





 

 תשמ"ה – נח שמחה פאקס

אין דער צווייטער הלכה )הלכה ט'( רעדט דער רמב"ם וועגן די ענינים בנוגע 
צו דער מעשה און חפצא של )מצות( מילה, און דערפאר ברענגט ער די אנדערע 

ינו עלי' אפי' שעה אחת" )אן ענין אין שלילה(, מאמרי חז"ל: "שלא נתלה למשה רב
בריתות  און "כל מצוות התורה נכרתו עליהם ג' בריתות כו' ועל המילה נכרתו י"ג

 (.חיובאין  עניןעם אברהם אבינו" )אן 

ו הכח לדחות יש ב)א(  והנה אפשר לומר דבהחפצא של מילה גופא ישנם שני ענינים:
 הכח לדחות מצוות שהם בגדר חפצא. יש בו; )ב( מצוות שהם בגדר גברא

עפ"ז אפשר לתרץ קושיית החדא"ג למהרש"א בנדרים )לא, ב. ד"ה גדולה מילה(, וז"ל: 
דהיינו למה -]"לכאורה מלתא זוטרתי היא שדוחה נגעים לגבי שבת דקאמר לעיל מיני' 

ה במשנה בנדרים מביאה שני הדינים, היינו, גדולה מילה שדוחה שבת ואח"כ גדולה מיל
וי"ל  [-שדוחה נגעים לכאורה כיון שדוחה שבת שחמורה כ"ש נגעים שזה רק לא תעשה

לפי ר' ישמעאל שאמר גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתות עיקרה במילה בזמנה נאמרו 
ומסיים בהו את בריתי אקים את יצחק שנימול לח' וכן שדוחה שבת היינו דוקא מילה 

שלא בזמנה גדולה מיהת שדוחה נגעים וכן מש"כ גדולה בזמנה וקאמר ר' נחמי' דגם מילה 
במהר"ץ חיות  מילה שאברהם לא נקרא שלם כו' במילה שלא בזמנה הוא" עכ"ל. עייג"כ

 הקשה כן.על המשנה הנ"ל ש

אברהם היתה בגדר של מילה  תסוברת שהמילהשיטה הלכאורה תירוץ זה מספיק רק ל
( וז"ל הק': "ולהעיר 16הערה  126עמ' אבל לשיטת רבינו בלקו"ש חי"ז ) .בזמנהשלא 

 –יו"ט דפסח )ראה תוד"ה אלא  –דאברהם נימול ביוהכ"פ )פדר"א פכ"ט(, או בט"ו ניסן 
אף שקיים כה"ת עד שלא ניתנה, וי"ל דמכיון שאז נצטווה על המילה דבו  –ר"ה י"א ע"א( 

ובמילא דוחה  בזמנהה"ג כמו מילה  –ביוס שצוהו מל )תוס' שם, רש"י לך לך י"ז, כ"ג( 
שבת )ויו"ט(" עכ"ל הק'; א"כ התירוץ דלעיל אינו מספיק כיון שאין ראי' מאברהם דהרי 

 לפי הנ"ל אברהם מל עצמו בזמנה.

ע"פ ההסבר הנ"ל אפשר לומר שמילה הוא גם בגדר הגברא וגם בגדר החפצא, אך 
רא )עי' ובהחפצא גופא יש שני ענינים )א( שהחפצא של מילה דוחה שבת שהוא בגדר גב

בספר לאור ההלכה לרש"י זוין ז"ל במע' שבת עמ' ריד שלפי שיטת החת"ס הרי זה חל 
ואכ"מ(, )ב( החפצא של מילה דוחה ענינים של . עיקר על הגברא ודלא כשיטת אדה"זב

חפצא, דהיינו נגעים שהוא שייך להחפצא א"כ כל דין במשנה צ"ל משום שני גדרים 
רא ואופן שני שחפצא דוחה חפצא.נפרדים אופן א' שחפצא דוחה גב



 

 דערעןהכהן שיחי'  ארי' לייבהת' 
 גרינברגשיחי'  לוי יצחקהת' 

 ישיבת אהלי יוסף יצחק דיטרויט

 בנוגע ענינים די וועגן רמב״ם דער רעדט (ט הלכה)..אין דער צווייטער הלכה .
 אנדערע די ער נגטברע דערפאר און ,מילה (מצות) של חפצא און מעשה דער צו

 אין ענין אן) אחת״ שעה אפילו עלי׳ רבינו למשה נתלה ״שלא :חז״ל מאמרי
ת בו׳ ועל המילה נכרתו י״ג בריתו ג׳ עליהן נכרתו התורה מצות ״כל און (,שלילה

 (.חיוב אין ענין אן)בריתות עם אברהם אבינו׳ 

והשינוי בתוך ההלכה היינו שבהלכה ח' מדבר אודות הגברא ובהלכה ט' על החפצא, 
 גופא הוא שקודם מביא השלילה ואח"כ החיוב.

 ויש להעיר:

מדוע הסדר הוא שקודם מביא השלילה ורק אח"כ החיוב, ובעיקר מהיכא תיתי  (א)
 ?במשנה שנמצא כפי הסדרשישנה את 

מאוסה היא "ואולי אפשר לתרץ שהמאמר בתחילת המשנה הוא שלילי )]
 [ולכן גם בסעיף הבא זהו הסדר. – זהר (, וגם הרמב"ם מתחיל במאמ"הערלה

שחילוק ההלכות הוא בין מילה כללית למילה  למסקנת הביאור בסעיף ז (ב)
)שהרי אינו מסביר  מהביאור של סעיף ה הז פרט גם אנו צריכיםהפרטית, 

שינוי הסדר בהלכה גופא(, שהסיבה שמשנה הסדר הוא שבתחילה מביא 
נו אינו שולל הביאור בסעיף ה השלילה ולבסוף מביא החיוב, היינו שרבי

לגמרי מכיון שלוקח נקודה זו של חיוב ושלילה לתרץ את שינוי הסדר גם 
 בהביאור בסעיף ז.

 וגם כאן צריך לבאר מדוע שלילה יהיה קודם לחיוב.

♦ 

 וילהלםשיחי'  לימאהרב 
 מאריסטאון "לתר"מ ומשפיע בישיבת תו

 יש לתרץ שאלתם בב' אופנים:

הנה בפשטות  –הוא מפני שכן הוא הסדר במשנה  שאולים, כפי שכתבו בסוגריי (א)
 אכן זהו הכוונה.



 

 הרי –באת"ל שלא ו

מובן שכשרוצים להדגיש איזה ענין, קודם שוללים את הענין ההפכי, ואח"ז  (ב)
המובא בנוגע לבנין בית, שקודם מנקים אותו,  וע"דמבארים את המעלה שבענין )

 ורק אז ראוי הוא להכניס בו כלים וכו'(.

וממילא הוא בתוספת  –עד"ז בעניננו, שקודם מבאר הרמב"ם את גודל השלילה, ואז 
 מבאר המעלה שבמילה. –הבנה והסברה 

♦ 

 שוסטערמאןשיחי'  מרדכי הת'
 סלבטיצקישיחי'  אברהם שלמההת' 

 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

בהמשך להמבואר שלכאורה אין רבינו שולל לגמרי את הביאור שבסעיף ה )רק 
אעפ"כ ישנם כמה פרטים בהרמב"ם שעדיין אינם מובנים. ומדוייק אכן בלשונו הק': ש

" כו'( משנהעס איז אבער ניט פארשטאנדיק וואס דער רמב"ם איז  . . "בפשטות יש לומר
 יש לתרץ ג"כ ענין אחר על המבואר לפי מסקנת הביאור, דהנה: –

שמעתיק אותם בהלכה  ילפם בהי"ג בריתות בהרמב"ם הוא ים כל הטעם להשינויבא
, הלשון "חמורה"צריך להיות  )א( , שלכןמילהע"ד המצוה פרטית ד רי המדוברושם ה ט'

אם  –מונה הפסוק "ביום ההוא"  גם אינו)ג( דוקא,  מצוותמחלק בין ברית מילה ושאר )ב( 
לכאורה  ?ההכרח לכתחילה שהי"ג בריתות צריכים להיות בהלכה ט'ו מה לה"בצ כן

א )ולהדגיש מעלת המצוה כללי כמבואר ייכול להעתיק המשנה כמות שה 'הרמב"ם הי
 '!בארוכה בהשיחה( בהלכה ח

לכה שהרמב"ם מביא "חמורה מילה" וכו' בהלכך הסיבה אמנם ע"פ הנ"ל יש לתרץ ש
והי"ג בריתות וכו' מדגיש  ,החפצא במצוות מילה ע"דמדובר  זוהוא מפני שבהלכה  ט'

 פרטיםפרטי בא לתרץ כמה מה\בל הביאור דכלליא; מעלת החפצא שבמצות מילה
 שבהרמב"ם כמ"ש בסעיף ה. ועדיין צריך ביאור.

 נו בזה.מקוראי הגליון להאיר עינ אנו מבקשיםהוא בדרך אפשר )ובדוחק קצת(, וכל זה 

♦♦♦ 

 איזאווישיחי' יצחק הת' 
 ישיבת אהלי יוסף יצחק דיטרויט

בחר הרמב"ם להדגיש על ידי הי"ג בסוף השיחה עדיין לא נתבאר, לכאורה, מדוע 
שבברית מילה, בתור אחד ממצות התורה,  המצוה הפרטיתבריתות דווקא החומרא של 



 

הענין כאשר במשנה )והירושלמי( רואים בי"ג בריתות אלו הדגשה אודות הגדולה של 
 במעשה המילה. הכללי

יתות וואס דער יובן על פי דברי רבינו בסוף השיחה: "די י"ג בר והביאור בזה בפשטות
רמב"ם רעכנט אויס זיינען בתוכנם די זעלבע ווי די י"ג בריתות וועלכע זיינען גערעכנט אין 

 ירושלמי".

של המצוה החומרא היינו שהן להירושלמי והן להרמב"ם הי"ג בריתות מדגישים 
הפרטית של מילה )ועד"ז מה שלא נתלה למשה אפילו שעה אחת, מדגיש את החומרא 

 לה(, ו"לא פליגי".של מצות מי

אלא ש"מר אמר חדא ומר אמר חדא": המשנה )והירושלמי שבא לבאר המשנה( הוא 
במסכת נדרים, ואין זה המקום לבאר את חומרת מצוה הפרטית של מילה, וכל עצמו של 
התיאור אודות גדולת המילה לא בא אלא בתור המשך לדין של הנודר מן הערלים. ועפ"ז, 

"מעניין" את המשנה, אלא שהמשנה רואה לא  – כשלעצמו – הואשברית מילה חמור מה 
"גדולה" מזו  הכללישמצות מילה חמורה היא מדגישה שתוכנה  הא גופא :בזה דבר נוסף

 של כל המצוות.

משא"כ דברי הרמב"ם הם בהלכות מילה, ששם אכן רוצה הרמב"ם לבאר חומרתו 
מטרתו (ש פי שכתב בהקדמתוב"ם הוא ספר ש)כהפרטית של מצוות מילה, ומפני שהרמ

הוא שההלכות יהיו גלויים לכל וכו', לא נחית לבאר זה שבחומרת המילה גופא רואים 
 ודו"ק. פשוט כ"כ שאין זהגדולתו הכללית של המילה, מפני 

♦♦♦ 

 שם טובשיחי'  מאיר שלמההת' 
 מאריסטאון "לתישיבת תו

ה והפועל ממש של ולהפע: )א( אר רבינו שבברית ישנם שני עניניםבשיחה זו מב
  הענין כללי של הברית. ; ו)ב(הברית

בביאור הענין הכללי שבמילה, ישנו שינוי, לכאו', בין תחילת  שבלשונו הק' להעיריש ו
השיחה לסוף השיחה. דבתחילה אומר "כל המפר בריתו של אברהם אבינו אע''פ שיש בידו 

באופן בולט ביותר וויפל ברית  תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא, דא זעט מען
שבלי ברית חסר  מילה איז פארבונדן מיט דעם עצם גדר קדושת ישראל", דהיינו שמדגיש

 ;בעצם גדרו כיהודי

שראל יש להם שאין לו חלק לעולם הבא אע''פ דכל י 51המבואר בהערה  "פובפרט ע
ש להם חלק לעולם 'צ ובמילא יכ' שרק ישראל נצטוו על תומ' 52 רהחלק לעולם הבא, ובהע

 ומשמע מזה דללא ברית מילה חסר בעצם יהדותו. – הבא



 

משא''כ בסוף השיחה אומר: "דער ברית כללי איז פאראן בא יעדן אידן, נאר דער גמר 
דהיינו  – דעם קיום פון ברית מילה בבשרכם" הדבר בפועל ובגילוי טוט זיך אויף דורך

 די באופן הכי שלם.שמדגיש שכל יהודי, אפי' אינו מהול הוא יהו

חד שמצד א: להדגיש שני הפרטים קושיא כלל, וכוונת רבינו האין זשאמנם באמת ברור 
אזי אין לו חלק לעולם הבא  – מנם באם בפועל אין זה בא בגילויהוא יהודי בעצם, א הרי

אין הכוונה לומר שאם אין  דן מיט דעם עצם גדר קדושת ישראל"וכו'. ובמילים "פארבונ
 אינו ישראל, אלא שהמילה בפועל נוגעת לכך שהעצם יהי' בגילוי. לו ברית





 

 שם טובשיחי'  מאיר שלמההת' 
 מאריסטאון "לישיבת תות

ועפ"ז יומתק  –דרק הם נצטוו על התומ"צ ובמילא מסובב מזה חלק לעוה"ב. 
 שאין לו חלק לעוה"ב אע"פ שיש בו תומ"צ.

ישראל נצטוו על התומ"צ מוכיח שהתומ"צ לכאורה הכוונה בזה הוא דזה שרק בני 
אין לו חלק  –קשורים עם עצם מציאותם בתור בני ישראל, וא"כ, מי שחסר אצלו בענין זה 

לעולם הבא, דהגם שיש בידו תורה ומעשים טובים, איך יזכה בגלל זה חיי עוה"ב אם חסר 
 אצלו היסוד: עצם קדושת ישראל.

חייב בתורה ומצוות, ולא מצינו שיש שינוי בחיוב  וצריך עיון, הרי גם מי שאין לו ברית
הערל בכללות התורה והמצוות )מלבד דינים מסויימים, לדוגמא בקשר לקרבן פסח( 

ההתחייבות  ביסודוע"פ הביאור בהשיחה שהערל חסר אצלו  –לחיובו של מהול רגיל כו' 
 ?1בתומ"צ, מדוע לא מצינו שינו בזה בין הערל והמהול



------------------------ 
גם מי שאינו , ישראלכל שבזה נצטוו  –החיוב במצוות ( א)בפשטות יש חילוק בין  :הערת המערכת( 1

רלי דהנודר לערלים מותר בע( א"ג מי"פ)ד דברי המשנה בנדרים "וע)דהיינו להיותו יהודי בעצם , מהול
, צ"י תומ"ההמשכה שע גילויב הוא "כי השכר של עוה –שאודותיו מיירי בהערה זו , שכרה( ב)ו '(;כו ישראל

 .א להיות במי שאין קדושת ישראל אצלו בהתגלות"וזה א



 

 

 
 וירא א'
 

 עפשטייןשיחי'  יונההרב 
 תושב השכונה

גו׳״, אז ער האט  הוירא והנאיז ווי קומט עס אז באותה שעה זאל בא עם זיין ״...
 דערזען די ג׳ אנשים?

מודגשת בפשטות להבהיר דלא תיקשי מנ״ל ״אז ער האט דערזען״, אולי  "והנה"מילת 
קראתם" אין לכאורה כל ראי׳ שמה רק ראה אותם בעלמא בלי שימת לב. כי מזה ש"וירץ ל

״ז שוב כתוב ״וירא וירץ שכתוב ״וירא״ פירושו ששם לבו להמלאכים, כי הרי לאח
 – הראשון "וירא"השני פירושו שימת לב, ואילו  "וירא"וא״כ י״ל שרק . לקראתם״

פירושו ראי׳ בעלמא )וכמו שפירש רש״י עה״ת(, ושוב אין ראי׳  –שהרמב״ם מצטט 
ה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה. וע״ז מדייק כ״ק להדגיש )מכאן( שגדול

 ״וירא והנה״ שפירוש והנה ג״כ שימת לב.



 



 

 

 שמוטקין' חישיברוך ' הת
 ישיבת אהלי יוסף יצחק דיטרויט

דער רמב״ם איז דארטן מבאר אז דער פסוק ״וירא אליו ה׳״ איז דער ״כלל" און 
 פירוט הנבואהאנשים נצבים גו׳״ הויבט זיך אן דער  פונעם פסוק ״וירא והנה שלשה

היתה צורת ההראות ההוא ואמר שתחלה  איךהתחיל לבאר " –פון ״וירא אליו ה׳״ 
 ראה שלשה אנשים כו'".

ולפ״ז, וויבאלד אז ״וירא והנה שלשה אנשים״ איז געווען במראה הנבואה, איז 
ה פון הכנסת אורחים לגבי דאך אין דעם ניטא קיין שום אנדייט וועגן דער העדפ

מפסיק די הקבלת פני  ניטויבאלד די ראיית ג׳ אנשים איז ו –הקבלת פני השכינה 
 –א אליו ה'"( השכינה, נאר דער "וירא והנה גו״ דאס גופא איז די נבואה )"ויר

 הקבלת פני השכינה.

משא״כ דער פסוק ״ויאמר ה' גו׳ אל נא תעבור״, איז וויבאלד אז דער 
ער האט אים דאס באוויזן במראה הנבואה )ווי אברהם זאגט צום אויבערשט

אויבערשטן ״אל נא תעבור״( איז דאס בא ללמד אז ״גדולה הכנסת אורחים 
 מהקבלת פני שכינה״, כנ״ל.

גדולה הכנסת "צ"ע, דהנה אם אנו אומרים שמהפסוק "אל נא תעבור" מוכח ש רהלכאו
כ יוצא שהוא עמד נגד הקב"ה גם במראה א" – קב"ההמזה שהוא אמר כן ל "אורחים כו'

לו את המראה הזה, אלא שגם במראה עצמו הוא  הראההנבואה. היינו לא רק שהקב"ה 
 ראה שהוא עומד לפני ה' ואז הוא ראה את המלאכים כו'.

ין כל הוכחה אמנם לאידך, מזה שרבינו אומר שמהפסוק "וירא והנה שלשה אנשים" א
שבמראה הנבואה לא ראה את עצמו עומד לפני ה', ורק  ,מוכח – שגדולה הכנסת אורחים

עומד  הי'לעיל ס"ב שכשנתבאר לו במראה נבואה את המלאכים. דהנה,  הראהשהקב"ה 
לפני הקב"ה אין שום מקום שהוא ישים לב למלאכים, וזה גופא שראה אותם מוכיח 

מכיוון שזה  כאן שא"א להוכיח מפסוק זה כלוםמבאר שגדולה הכנסת אורחים. וא"כ מזה ש
דלכאו' הרי סוכ"ס זה שבמראה הנבואה שהוא שם לב למלאכים  –היה רק במראה הנבואה 

צ"ל שלפי המו"נ הוא לא עמד לפני הקב"ה  –הוי הוכחה שגדולה הכנסת אורחים  ג"כ
 במראה הנבואה ולכן אין חידוש בזה ששם לב להם,

את מראה הנבואה אבל לא  לו הראההיינו שהפסוק "וירא אליו ה'" קאי רק על זה שה' 
 זה. וקם הוא ראה את ה' במראה הנבואה, ולכן אין כל הוכחה מפסגש

ר וא"כ קשה ממ"נ, האם הוא ראה במראה שהוא עומד נגד הקב"ה או לא: אם נאמ
הרי אפשר  ,מה העדיפות ללמוד מהפסוק "אל נא תעבור" –שראה א"ע עומד לפני הקב"ה 



 

 

אז אין כל הוכחה גם  –אם הוא לא עמד לפני הקב"ה ו ;"גו'להוכיח גם מהפסוק "וירא 
 מהפסוק "אל נא תעבור"?

♦ 

 חן' שיחי 'ישראל ארי' הת
 מאריסטאון "לישיבת תות

שראה במראה הנבואה שהוא עומד  מפורשבפסוק "אל נא תעבור"  :י"ל בדא"פאולי 
 ההוכחה מפורשת בהפסוק;, היינו שלפני הקב"ה מזה שאמר להקב"ה "אל נא תעבור"

שהוא עמד לפני הקב"ה במראה  מפורשואילו בהפסוק "וירא והנה שלשה אנשים" אינו 
וא"כ שפיר יש עדיפות ללמוד  –הנבואה כ"א שראה שלשה אנשים במראה הנבואה 

 קא.דו"אל נא תעבור"  וקמהפס

♦ 

 שפאלטרשיחי'  שלום הרב
 מאריסטאון "לתר"מ בישיבת תו

: "ולפ״ז, הק' ' שאי"ז כוונת רבינו. וז"לאחר העיון בלשון השיחה נראה לכאואמנם 
וויבאלד אז ״וירא והנה שלשה אנשים״ איז געווען במראה הנבואה, איז דאך אין דעם ניטא 
קיין שום אנדייט וועגן דער העדפה פון הכנסת אורחים לגבי הקבלת פני השכינה וויבאלד 

ער "וירא והנה גו״ דאס די ראיית ג׳ אנשים איז ניט מפסיק די הקבלת פני השכינה, נאר ד
  – ירא אליו ה'"( הקבלת פני השכינה"גופא איז די נבואה )"ו

די הקבלת פני השכינה" משמע שמה  מפסיקמהלשון "די ראיית ג׳ אנשים איז ניט 
שאין להוכיח מפסוק זה הא לא כי כאן לא מדובר שהוא עמד לפני הקב"ה במראה, אלא כן 

ב"ה במראה הנבואה, ואעפ"כ אין בכך כל ראיה מדובר בפסוק זה שהוא עמד לפני הק
 מהקבלת פני שכינה. הפסקשגדולה הכנסת אורחים כו' כי אי"ז נקרא 

דהרי לכאו' בס"ב נתבאר שזה שהוא שם לב למלאכים כשהוא מקבל  –וההסברה בזה 
יש לומר,  –גדולה כו', כמו שהקשה הת' הנ"ל פני שכינה ה"ז נקרא הפסק, ולכן זה מוכיח ש

שראיית המלאכים נק' הפסק הוא רק אם מדובר שהוא עמד לפני הקב"ה ואז הוא שמה 
, דזה נקרא הפסק כמבואר בס"ב, אמנם אם הוא ראה ובגשמיות בפועלראה את המלאכים 

 אי"ז נקרא הפסק ואי"ז מוכיח שגדולה כו'. במראהאת המלאכים רק 

א ראה את המלאכים כלומר, מכיון שכל נבואה הוא בעצם קבלת פני שכינה, ומה שהו
ממראה הנבואה ועצם ענין הנבואה מראה שאינו מפסיק מהנבואה, כי זה שיש לו  חלקהוא 

אריך הרמב"ם בהל' יסוה"ת נבואה מראה שהוא עדיין עומד בביטול אל הקב"ה וכמו שמ
 ;פ"ז ה"ט



 

אכתי הוי הפסק,  במראהמשא"כ הדיבור אל הקב"ה "אל נא תעבור גו'" אע"פ שזה רק 
שמה שרואה בהנבואה הוא מה שהוא אומר להקב"ה שהוא הולך מאיתו לפגוש מכיון 

מישהוא, הרי בזה גופא שרואה א"ז בנבואה )אע"פ שגם אז אינו מפסיק מנבואתו, מ"מ( 
הרי זה מראה שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, כי הוא רואה שאומר דבר שהוא 

 ב"ה.זה שהוא הולך מאת הק –לכאו' הפסק בנבואה 





 

 

 ליפשיץשיחי'  דוד צביהת' 
 ל.א. –ישיבת אור אלחנן חב"ד 

מ"ע של בפשטות לערנט מען, אז אין דער הלכה רעדט דער רמב"ם וועגן דער 
"לבקר חולים ולנחם אבלים כו'",  –דבריהם וואס איז פארבונדן מיט גמ"ח שבגופו 

גופו שאין להם שיעור". און ווי ער פירט אויס אין הלכה א' "ואלו הן גמ"ח שב
משא"כ דער חלק פון הכנסת אורחים, וואס באשטייט פון מאכיל ומשקה זיין די 
אורחים, איז אן ענין )בעיקר( פון גמ"ח בממונו, און דאס האט א שיעור )און ווי דער 

 רמב"ם איז מבאר דעם חילוק אין פירוש המשניות(.

אודות המצוה דהכנסת אורחים כפי  א' מדובר כהלבאר הפשט ברמב"ם, דבהל בארבינו 
שהיא בגופו, ולכן מביא הרמב"ם דענין הכנסת אורחים היא ללוות האורחים, דבזה מודגש 

 שהיא מצוה שבגופו,

"ם...", וכשלומדים בפשטות, נראה מלשון רבינו "אז אין דער הלכה רעדט דער רמב
ובר אודות הכנסת הלכה א', ולאפוקי הלכה ב', ששם מד –שבכוונה היא "דער הלכה" 

וואס באשטייט פון .  . ג"כ מסוף הקטע "משא"כ דער חלק אורחים בממונו, ועד"ז משמע
 "ב.שזהו הרי המדובר בה –מאכיל ומשקה" 

ולפי הנ״ל, אז דא רעדט זיך וועגן גמ"ח בגופו, ווי אמנם ממה שממשיך רבינו ומקשה "
מדובר אודות  "במובן, שגם בה – "קומט דא אריין דער ענין פון הכנסת אורחים בממונו

הרי בהלכה זו  – וונת רבינו "ווי קומט דא אריין"הכנסת אורחים בגופו, דאם לא כן, מהי כ
 מדובר אודות הכנסת אורחים בממונו, וא"כ זוהי מקומה, ומה מקשה רבינו.

כדי לבאר הכוונה  – קטע הקודם היתה, "אין דער הלכה"וע"כ צ"ל שכוונת רבינו ב
 "ב.נם לא לקבוע דהוא לאפוקי המברמב"ם, א

באר המעלה שכל כוונת הרמב"ם היא ל הטעם, דמהמשך הענינם בהלכות משמעולכאו' 
שענינו לוי', ולכן מסתבר כבר מלכתחילה שזוהי גם הכוונה בהלכה  –דלוי' והכנסת אורחים 

 ב'.

טות "והוא החוק כו'", שבפשהרמב"ם כותב בה"ב הטעם, כפי שממשיך רבינו, דולכאו' 
בגופו. וזה גופא מה נמשך למה שכתוב לפנ"ז "ושכר הלוי' כו'", היינו שמדובר בענין ש

שבהיות ומהתחלת הלכה זו ג"כ משמע שמדבר אודות גמ"ח שבגופו  שמקשה רבינו
היינו בהל' ב' ג"כ(, ממילא אינו  – דא רעדט זיך וועגן גמ"ח בגופו")בלשון השיחה "אז 

 כו'. מובן מהו ההמשך אודות אכו"ש

 ולא באנו אלא להאיר, אף דפשוט הוא, מחמת ונתקשו בזה כמה.



 

 וילהלםשיחי'  אברהםהת' 
 ישיבה שעל יד האהל הק'

אין דעם ענין פון גמ"ח זיינען דא בכלל צוויי פרטים: א( דער נפעל פון דער 
מצוה, וואס מיט זיין מעשה פון גמ"ח איז ער ממלא א חסרון של חבירו, אדער 

החסד פון דעם גומל  מדתדי  –נגט א תועלת לחבירו. ב( די פעולה מצד הגברא ברע
 ...החסד

און דאס דריקט זיך אויס אין דעם חיוב "ללות האורחים". ווארום לוי' איז ...
של האורח ווען ער איז אן אורח )ווי ביים  צרכיוניט קיין ענין פון ממלא זיין 

גם  –גמ"ח )ובמילא  מצדאר זי איז מצד באזארגן אים מיט אכילה ושתי' כו'(, נ
 אלץהלך לדרכו( ובמילא פילט דער אורח, אז  –לאחרי שפסקה השייכות ביניהם 

וואס ער האט געטאן בשבילו קומט דאס מצד דעם הרגש הלב פון דעם בעה"ב 
 המארח, אז ער איז זיך מתעניין אין אים, עם איז נוגע טובתו וכו'".

אר שמשמעות הליווי אינה משתנית לפי ביאור זה, כלומר, והנה לכאורה היה ניתן לב
"מיט לוי' ווערט באווארנט אז מ'זאל דעם  –שהמטרה בליווי היא כפי שהובנה עד עתה 

אורח ניט הרג'נען בדרך" )כלשון השיחה בס"ו(. והחילוק בין ליווי לבין הדאגה לשאר צרכי 
רח "ווען ער איז אן אורח" האורח כאכילתו ושתייתו, הוא שלשאר צרכיו דואג המא

 )בביתו(, משא"כ ליווי הוא "גם לאחרי שפסקה השייכות ביניהם".

אבל לפ"ז אינו מובן מהו יסוד הביאור, שהרי אף אם לא באמת איכפת למארח מהאורח, 
"נותן צדקה  –ודואג לו כמתוך הכרח )וע"ד לשון הרמב"ם בצדקה שהובאה לקמן בשיחה 

יו כבושות בקרקע כו'"(, מ"מ מכיון שליווי הוא חלק מצרכיו של לעני בסבר פנים רעות ופנ
האורח, לכן הוא דואג לו )כשם שדאג לאכילתו וכו'(. ומדוע בעת הליווי ניכרת מדת חסדו 

 של המארח?

( מוכח שהכוונה בשיחה היא שמטרת הליווי שונה 56אלא שבאמת לקמן )בהערה 
הכוונה בלוי' )לפי הגמ' שם( בכדי  מהמבואר לפנ"ז. דז"ל ההערה: "וגם לפי פשטות

שהאורח לא יוזק בפועל וכיו"ב, הרי בעת שמלוהו אינו במצב של נצרך וחסר, דלא כבשאר 
גמ"ח אכו"ש וכו' לאורח שהוא נצרך וחסר אז. וא"כ גם בזה ניכרת ומודגשת מדת חסדו 

ו וטובו". ומשמע שהפירוש בפנים השיחה במטרת הליווי שונה מהמבואר בגמ' )שזה
 "פשטות הכוונה בלוי'"(.

ואולי י"ל שהכוונה היא, שהליווי לא נועד ע"מ להגן על האורח מסכנה, אלא שמלווהו 
ע"מ שירגיש יותר נוח בדרך וכד'. ועפ"ז מובן מדוע בליווי ניכרת מדת חסדו של המארח, 

 "אז ער איז זיך מתענין אין אים, עם איז נוגע טובתו וכו'".



 

 

ה פשר ההדגשה בשיחה, ש"לוי' איז ניט קיין ענין פון ממלא זיין אך לפי"ז אינו מובן מ
גם לאחרי שפסקה ", וכן לקמן שהליווי נעשה "ווען ער איז אן אורחשל האורח  צרכיו

, דמשמע שעיקר החילוק הוא שכעת כבר איננו אורחו "1הלך לדרכו –השייכות ביניהם 
הרי )בפשטות( אין גדר 'אורח' וכבר פסקה השייכות ביניהם ואעפ"כ מתעניין במצבו. ו

שמחייב יותר לדאוג לצרכי האדם בשעה שהוא אורח ומתאכסן בבית המארח, אלא 
המצווה היא לדאוג לצרכיו של אדם שאינו שוהה בביתו, ומהו החילוק אם נמצא בבית 

 .2או שלאהמארח 

ה הנ"ל, שמבאר שאף לפי הפירוש הפשוט בליווי מובן שבז 56ועוד יש לעיין בהערה 
לאורח, שכן "בעת שמלוהו אינו במצב של נצרך וחסר, דלא כבשאר ניכר יותר תשומת הלב 

גמ"ח אכו"ש וכו' לאורח שהוא נצרך וחסר אז". ולכאורה אינו מובן, מדוע בעת הליווי "אינו 
במצב של נצרך וחסר" ]דאם הכוונה שבפועל בעת שמלווהו ה"ה מוגן מסכנה, הרי גם בעת 

 ?אינו רעב, ומאי שנא[ פועלשמאכילו כבר ב

 ואשמח לשמוע דעת הקוראים בכ"ז.

♦♦♦ 

 מרוזובשיחי'  יאור זלמןשנהת' 
 770 –תות"ל המרכזית 

דער הרגש  החסד, מדתאז די  .ביי הכנסת אורחים קומט צו א חידוש מיוחד,..
די פעולות וואס מ׳טוט פארן  איז נוגע צו דעם נפעל, החסד פון דעם בעה״ב המארח,

די הכנסת אורחים דארף געטאן ווערן באופן אז דער אורח זאל מרגיש זיין  אורח.
 מצד זיין רגש, אז אלע פעולות פון דעם מארח בשבילו זיינעו מצד זיין התענינות,

)כמרומז בדברי הרמב"ם אז כל מצות אלו . . הן בכלל ואהבת לרעך אהבת ישראל 
 ...כמוך״(

פרטים בגמ"ח באופן כללי: )א( הנפעל, מילוי בהתחלת הסעיף מבאר הרבי שיש שתי 
 חסרון חברו. )ב( פעולת הגברא גילוי מדת חסדו .

 ,וגם בהכנסת אורחים יש שתי הפרטים )א( מה שהאורח מקבל המאכל ומשקה וכו׳
 )ב( רגש החסד של המארח.

וממשיך שבכלל בעניני גמ״ח נוגע בעיקר הנפעל מה שהמקבל מקבל ולא נוגע כל כך 
כדי שהפעולה לאורח דו וההרגש של הנותן. והחידוש של הכנסת אורחים הוא שמדת חס

 ;והשימת לב שלו פועל על כל האירוחנוגע המדת חסדו של המארח  –תהיה בשלימות 

------------------------ 
 הדגשות הכותב.( 1

 .שלכאורה מתאים יותר שיודגש במהלך השיחה שהמטרה בליווי איננה כפי שהתבאר עד לכאן, ובכלל (2



 

מה שהרמב"ם מביא בסוף הסעיף שכל המצות האלו הם בכלל אהבת ישראל  מבאר שזהוו
 רח.שזה מוסיף שהכל שייך גם לרגש וההתענינות של המא

הרמב״ם מביא  – וש המיוחד" שנוסף בהכנסת אורחיםולכאורה צע״ק מהו ה"חיד
בתחלת ההלכה כמה מצוות שבהם נוגע יותר מדת חסדו והרגש של הגברא כמו ניחום 

 כלהרבי שהרמב״ם מרמז לזה במה שכתב שמסיים וכפי ש, אבלים, ביקור חולים וכו׳
גע ההרגש והתענינות של הגברא המצוות הללו הם מצד אהבת ישראל שבכל הנ"ל נו

שבגופו(  ולכאורה זה חל גם על שאר המצוות המובאות בהלכה )ולכאורה גם בכל גמ״ח
 ?ולא רק על הכנסת אורחים

ואפשר לבאר את החידוש המיוחד שבהכנסת אורחים: בשאר גמ״ח שבגופו מדת חסדו 
צווה היא של הגברא היא גופא המטרה של המצווה, למשל מצוות ביקור חולים המ

ההתעניינות והביקור של הבריא ועי"ז מקל מעל החולהו את החולי. החידוש של הכנסת 
אורחים הוא אף שהעיקר במצווה זו הוא פעולת האכו"ש שמקבל האורח, אבל בכל זאת 

 נוגע גם לקבלה סבר פניו של המארח והרגשתו.





 

 

 תשמ"ו – בוצה מלומדי שיחותק

 תי חן בעיניך אל נא תעבור וגו'...אם נא מצא 9ויאמר אדנ"י

 ...קאי על הקב"ה – ( דפשוטו9

"...נאך "ויאמר אד'  "ל הק':וז )שיחה ב' לפרשת וירא, סעיף ד(ולהעיר מלקו"ש ח"כ 
אין די פסוקים שלאח"ז )אלס המשך פון  גלייךאם נא מצאתי חן גו' מעל עבדך", שטייט 

ם וגו' ואקחה פת לחם וסעדו לבכם וגו'" אברהם'ס רייד( "יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכ
און וויבאלד אז פאר "יוקח נא" שטייט ניט נאכאמאל "ויאמר" איז פארשטאנדיק, אז דאס 
אלץ האט אברהם געזאגט אין איין אמירה ]און "אם נא מצאתי וגו'" איז געזאגט געווארן 

ו רגליכם גו'" האט אלס הקדמה צו "יוקח נא וגו'"[ און היות אז "יוקח נא מעט מים ורחצ
)בפשטות( אז אברהם געזאגט צו די "שלשה אנשים", פארשטייט דער בן חמש למקרא 

)ניט צום אויבערשטן,  ןאויך די התחלת האמירה "אדנ"י אם נא וגו'" איז געזאגט געוואר
 " ע"כ. וצ"ע איך לתווך עם הנ"ל?כו' 1נאר( צו די "שלשה אנשים"



------------------------ 
 הדגשות הכותב.( 1
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בסעיף ז מבאר החידוש שבמצות הכנסת אורחים לגבי שאר מצוות של גמ"ח, שבשאר 
המצוות העיקר הוא המעשה עצמה )ולא נוגע כל כך, עכ"פ לעצם המצוה, את רגשתו של 
האדם המקיימה( ואילו בהכנסת אורחים חשובה במאד את התענינות ושימת לב של 

מביא דוגמא ממצות צדקה איך שאין רגשתו של האדם נוגע להמצוה, המארח אל האורח; ו
 דאפילו ה"מאבד סלע מתוך ידו ומצאה עני והלך ונתפרנס בה" הרי הוא קיים מצות צדקה.

 :אולם בסעיף ח ממשיך לבאר חידושה של מצות הכנסת אורחים, ומוסיף

חה" און דער ווי צדקה וואס דארף געגעבן ווערן "בסבר פנים יפות ובשמ וע"ד]"
נותן איז "מתאונן עמו על צרתו", משא"כ ווען "נותן צדקה לעני בסבר פנים רעות 

 .ופניו כבושות בקרקע כו' אבד זכותו והפסידה"[

נוגע כל כך התענינותו  לאוצריך להבין, שהרי בסעיף ז מביא ענין הצדקה להוכיח ש
עד כמה  –ין הפכי לגמרי והתערבותו של האדם הנותן, ובסעיף ח מביא ענין הצדקה לענ

 חשובה ענין הנתינה בספר פנים יפות וכו'.

 *:53והנה בפשטות זהו מה שבא להבהיר בהערה 

כי בהמעלות הכי נעלות שבצדקה, "הנותן צדקה לעניים ולא ידע  ולא ממש...
למי נתן ולא ידע העני ממי לקח שהרי זו מצוה לשמה כגון לשכת חשאים שהיתה 

עלה גם מנתינת צדקה בסבר פנים יפות, משא"כ בהכנסת שהוא למ במקדש"...
אורחים שההתענינות ומדת חסדו של בעה"ב )שמתבטאת בלוי'( היא עיקר המצוה, 

 ונוגע להנפעל, וכבפנים.

מביאים דוגמא מגוף המצוה  – המעשהכלומר, שבס"ז, כאשר המדובר הוא אודות 
הרגשת האדם נוגע; ובס"ח,  עצמה: עצם המעשה שהאדם נותן ממונו לצדקה, שבזה אין

מביא דוגמא  –מאחר שמדובר אודות חשיבות הרגשת האדם במצות הכנסת אורחים 
מחלק פרטי של מצות צדקה בו חשוב גם כן הרגשת האדם )"דרגות פחותות" יותר 

 בהמצוה(.

אבל לכאורה צע"ק אם זהו כל הכוונה, דא"כ אין הענין מבואר כל צרכו, שהרי )א( ישנם 
סבר פנים יפות )כשנותן בעצבות וכיו"ב(. )ב( ועיקר: מהו  בליתוחות בצדקה גם דרגות פ

 האם נוגע רגשתו של הנותן בהנתינה או לא? –א"כ מהותה וגדרה של מצות צדקה 

אשר לכן נראה להסביר הביאור שבההערה זו בעומק יותר, ע"פ המבואר בלקו"ש חי"ט 
לעני בסבר פנים רעות "ופניו כבושות ( שהנותן צדקה 55)שיחה א' לפרשת תצא, הערה 



 

 

"הרי זה היפך תכלית וכוונת הצדקה להחיות נפש העני כו'". כלומר: עיקר  –בקרקע" 
הנתינה בלבד, אשר תכליתה: "להחיות נפש העני"; ומה  מעשההוא  –מצות הצדקה 

שצריך הנותן ליתנו לעני בספ"י הוא רק לשלול הנתינה בסבר פנים רעות, דבאם יתן 
קה בספ"ר הרי הוא עושה היפך הכוונה הנ"ל. וכן מבואר בלקו"ש חל"ד )שיחה ב' הצד

 ( שנתינת הצדקה באופן כזה "...אין זה מצות צדקה".35לפרשת ראה, הערה 

אינו רק שחסר  –זאת אומרת, שכאשר נותן צקדה בספ"ר ופניו כבושות בקרקע 
 .עשה הנתינהעצם מבהרגשתו של הנותן, אלא יתירה מזו, שחסר אצלו גם ב

ולא ממש" מצדקה למצות הכנסת  ע"ד, להסביר מהו ה"*53וזהו הכוונה בהערה 
)שהרי מעיקרי מצות הכנסת  בכלללא שהוא בדומה למצות הכנסת אורחים  –אורחים 

אורחים היא הרגשת המארח( אלא להפרט המבואר ממש לפנ"ז בקשר להלויית האורחים 
ר אצלו בקיום המצוה )עד שנחשב בשופך דמים, שבאם אינו מלוה את האורחים הרי חס –

 –שהרי גורם לו השפלה ובזיון( מכיון שמראה בכך העדר ההתעניינות וההתמסרות 
ופניו כבושות בקרקע רעות שבדומה לכך הוא במצות צדקה, שבאם נותן צדקה בסבר פנים 

אבל  הרי חסר אצלו גם בעצם מעשה המצוה )כי עושה היפך כל תכליתה של המצוה(; –
לא ממש, כי בצדקה הרי סוכ"ס אין התעניינותו והתמסרותו של הנותן נוגע כל כך לעצם 
המצוה )באופן חיובי(, לעומת מצות הכנסת אורחים ששם נוגע גם התעניינותו 

 והתמסרותו.

אמנם לפי זה צ"ב בסוס"ז, כאשר מבאר ע"ד מצות הכנסת אורחים ושאר מצות שבגופו 
: "ואף שגם המאבד סלע כו' קיים מצות 49מוך'; ומעיר בהערה שהם בכלל 'ואהבת לרעך כ

דבשלמא  –הרי ג"כ עיקר בצדקה שתהי' בסבר פנים יפות כדלקמן בפנים"  –צדקה כנ"ל 
הרעיון ע"ד חשיבות עצם לפי הנ"ל שהענין דנתינת צדקה בספ"י הובא רק כדוגמא ל

אשר על זה באה הערה שבהרגשת האדם, שנוגע לעצם מעשה המצוה. אבל כאן )בסוס"ז, 
( הרי מדובר על מעלת מצות הכנסת אורחים )ושאר המצוות שהם בגופו, שכוללם בכלל 49

מה בא רבינו להבהיר  –לגמ"ח )מצוה בממונו, כצדקה(, וא"כ  בניגודואהבת לרעך כמוך( 
 כאן?

ואולי יש לומר: בקטע זו מבאר ע"ד מעלת מצות הכנסת אורחים ושאר המצוות 
בכלל ואהבת לרעך כמוך. ונשאלת השאלה: הרי גם מצות צדקה היא לכאו' שבגופו שהם 

ענין גמ"ח(, ואילו מהפנים משמע שרק מצוות  בכלבכלל ואהבת לרעך כמוך )כמו 
מסויימות, להיותן מצוות שבגופו הם בכלל ואהבת לרעך כמוך. וכי מפני שמצות צדקה 

 היא מצוה שבממונו אינה בכלל ואהבת לרעך כמוך?

, להבהיר שאה"נ, גם בצדקה יש ענין של ואהבת לרעך כמוך: 49ה בא בהערה על ז
נתינתה בספ"י; אבל לא שזהו ענינו של מצות צדקה. דכנ"ל, עיקר המצוה היא המעשה 

 עצמה, רק שאין לחשוב דלהיותה מצוה שבממונו אינה בכלל אהבת ישראל.



 

 

ת הרמב"ם, ה"מצות (: "הרי שלדע85ואכן כך מדוייק מלקו"ש חל"ד שם )סוף עמ' 
צדקה לעניים כפי מה שראוי להעניים, היינו דמעשה הנתינה בפועל לפי  נתינתעשה" היא 

)נוספות(  מעלותצורך העני הוא כל גדר המצוה, אבל אופני נתינתה והנתינה בספ"י הן 
 י"ל: ענין אהבת ישראל וכיו"ב. –בחכ"ה(  49במצות הצדקה כו'", אשר, בעניננו )הערה 

 בדרך אפשר, ואבקש מהמעיינים להעיר ולהאיר בזה.כל זה 

 



 

 

 
 וירא ב'
 

 לברטוב' שיחי לויהרב 
 תושב השכונה

בפנים השיחה מבאר רבינו שמידת החסד דאברהם הי' מצד ביטולו בתכלית, "ואנכי 
והי' מוכן לוותר על טובתו האישית לגמרי בשביל הזולת. ומביא על זה שני  – עפר ואפר"

 וגמאות:ד

 .שבשביל פדיון שבויים העמיד עצמו בסכנה להלחם עם מלכים גיבורים (א)

של הקבלת השכינה בשביל הכנסת אורחים דערביים עובדי  עניןשהפסיק ה (ב)
 .עבודה זרה

 האט זיך אברהם געשטעלט אין סכנה . . ועל המילים: צוליב דעם ענין פון פדיון שבויים
 :36כתוב בהערה  –

שובה יו"ד שם ]ר"ס רנב[. וראה אנציקלופדי' תלמודית ראה השקו"ט )פתחי ת
 סכנה לספק ליכנס( מחוייב או) מותר אם – ט וש"נ(-ערך הצלת נפשות ע' שמח

 .ש"וע. לאו או ז"ע

וכוונתו להשאלה האם מותר לאדם להעמיד עצמו בספק סכנה בשביל להציל חבירו 
ליהו סי' מ"ג אם מחוייב מסכנה וודאית, וכמ"ש בפתחי תשובה שם: עיין בתשובת יד א

אדם להכניס עצמו בספק סכנת נפשות כדי להציל חבירו בודאי או אינו מחוייב אבל עכ"פ 
 …רשאי לעשות כן אם רוצה ממדת חסידות או מאהבת חבירו או אינו רשאי לסכן עצמו

ולכאורה צע"ק תוכן כוונת ההערה: דאם כוונתו להראות גודל המדת חסידות דאברהם 
ו באופן דלפנים משורת הדין, הווי לי' לומר באופן הפוך: ראה השקו"ט אם שסיכן עצמ

 ולא לכתוב באופן שמשמע שאינו מותר. – חוייב )או מותר( ליכנס לספק סכנהמ

ומשמע שלדיעות אלו אברהם עשה משהו היפך ההלכה בזה שהעמיד עצמו בסכנה?! 
שאינו רשאי להעמיד  והרבי מציין דוקא להפתחי תשובה, שמצדד כהדיעות שפוסקים

עצמו בספק סכנה בשביל חבירו )שאינו תלמיד חכם יותר ממנו וכו', ע"ש(, מלבד דיעה א' 
 



 

 

שמציין בסוף )החוות יאיר(, ראה שם. )אף שי"ל בפשטות שמביא הפ"ת מפני שהוא על 
 אתר, ביו"ד סי' רנ"ב שמדבר בדיני פדיון שבויים, אעפ"כ טעמא בעי.(

זה ובאריכות יותר, בנוגע לאלו  עניןמביא  19 רההע 153' מעולהעיר, שבלקו"ש חכ"ח 
ושם כתוב: דידועה השקו"ט אם מחוייב להכנס  – שמסרו נפשם על הצלת אדמו"ר הקודם

לספק סכנה להציל את חבירו )ראה ב"י וב"ח לטור חו"מ בסופו. וראה אנציקלופדי' 
או בשו"ע אדה"ז חלק ב' הדיעות הוב – (וש"נט. -תלמודית ערך הצלת נפשות ע' שמח

 …חו"מ

א( מביא השיטות שחייב להעמיד עצמו בספק סכנה בשביל חבירו )הב"י( )ושם רואים: 
 ב( כותב אם מחוייב))אף שלאח"ז מסיק שבנידון דשם לא היו מחוייבים גם לדיעות אלו(. 

 לא אם מותר. –

 ואולי י"ל:

ת הוא יותר גדול בהשיחה הרבי מבאר שלגבי אברהם אבינו, מסירת נפש ברוחניו
ממסירות נפש בגשמיות, ולכן עזיבת קבלת השכינה בשביל הכנסת אורחים הוא יותר 

 מסירות נפש איינשטעלן חיי הגוף שלו.

ואולי י"ל שבהערה זו רוצה כ"ק לרמז שגם בענין המלחמה בהמלכים הי' מסירות נפש 
ואעפ"כ —ה זושהרי ע"פ הלכה, יש להתספק האם מותר להעמיד עצמו בסכנ—ברוחניות

 העמיד עצמו בסכנה רוחניית זו בשביל פדיון שבויים. וכמו שכתוב בשיחה...

( כותב "האם מותר 2) מביא הפתחי תשובה שמצדד ש"אינו רשאי". (1) ובזה ניחא זה ש
 )או מחוייב(".

( מוסיף: ולהעיר שבנדו"ד: א( 19 רההע 153' מויש להעיר, שבלקו"ש שם )חכ"ח ע
ינה ההיא כו' היתה יותר מ)סתם( ספק סכנה. ב( לאידך, הצלחת ההשתדלות כו' במד

, וצ"ע האם גם בספק גדולההשתדלות )ע"י הנמצאים במדינה תחת ממשלה ההיא( היתה 
בנדון כזה יש חיוב )גם לדיעה הא'( ליכנס בספק סכנה. וראה אנציקלופדי' תלמודית שם. 

 ואכ"מ.

 – בוריםמלחמת אברהם בד' מלכים גיולכאורה כן הוא )ויותר מזה( בנידון דידן, ב
 ואעפ"כ, העמיד עצמו בסכנה.

גם יש להעיר: בדוגמא הב', הכנסת אורחים בשעת קבלת פני השכינה, מדגיש בהשיחה 
שאברהם מסר נפשו ברוחניות בשביל מי? בשביל ערביים, עוע"ז הכי פחותים 

 שמשתחווים לעפר רגליהם.

 שכלשון רש"י:—ר נפשו להציל את לוטולכאורה הי' צריך גם להדגיש שאברהם מס
)ויש  ומדרש אגדה הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר אי אפשי לא באברם ולא באלקיו



 

 

לעיין מה הי' גדרו אז, מומר וכו'(. אף שיש לעיין האם אברהם רדף אחריהם רק בשביל 
 – יםלוט )וכפשטות הכתוב "וישמע אברם כי נשבה בן אחיו"( או שרצה להציל כל השבוי

 ובהשיחה אינו מזכיר לוט בפירוש.

 ויש להעיר שהרבי דיבר בכללות שקו"ט זו כמה פעמים, ומהם:

ש"פ ויקרא תשמ"ו, בפרש"י לא תעמוד על דם ריעך )שקו"ט במדת הסכנה שצריך 
להעמיד את עצמו, וגם האם צריך לדעת בוודאות שיכול להציל את חבירו, ע"פ דרך 

 ההלכה, הפשט וכו'(.

: על דברי הרמב"ם בנוגע לגולה לעיר מקלט, שאפי' כל ישראל 127 עמ' חל"חבלקו"ש 
צריכין לתשועותו אינו יוצא משם לעולם, כתבו כמה אחרונים )אור שמח ועוד( שזהו 
משום שאינו מחוייב להעמיד עצמו בספק סכנה אפילו להצלת כל ישראל. וכ"ק שלל 

הלשון בתורת מנחם התוועדויות סברא זו בתכלית, מצד כמה טעמים, ראה שם. וראה 
שאין מחוייבים להעמיד עצמו בסכנה עבור הצלת  – , "עצם התירוץ552' מתשמ"ז ח"א ע

 הוא חידוש תמוה )"א ווילדע סברא"(. – שני, גם כשהמדובר בהצלת כל ישראלה

 

 



 

 
 וירא ג'
 

 הכהן כהןשיחי' לוי הת' 
 ןקסלמשיחי'  ישראל צביהת' 

 ל.א. – אלחנן חב״דמתיבתא אור 

״כ )או פסח( אף הביו א"ע יכול למול 'דהטעם שאברהם הי אר רבינובבשיחה זו מ
קיים את כל התורה  דלכאורה מילה שלא בזמנה אינה דוחה את השבת ויו״ט, והרי אברהם

כמילה וא"כ נחשב הוא מכיון שנצטווה על המילה באותו הזמן דוקא,  –עד שלא נתנה 
 .(יו"טהדוחה שבת ו) בזמנה

ולכאו' יל"ע, דהרי בלקו"ש ח"ה )שיחה ב' לפרשת ויצא, סעיף ד( מבואר דמה שהאבות 
במדת החסידות  חומרא ותוספתקיבלו עליהם לקיים כל התורה עד שלא ניתנה הי' בדרך 

שלהם, שלכן, כאשר קיום מצוה מסויימת שלא נצטוו בה הי' בסתירה למצוה שנצטוו בה 
המצוה שלא נצטוו בה, שהרי פשוט וברור שענין של חומרא  לא היו יכולים לקיים את –

 והידור אינו יכול לדחות דבר שיש בו ציווי וחיוב.

כמבואר בח"ה שם ולא להצטרך לחדש שבאותו זמן בפשטות א"כ הי' אפשר לתרץ 
 שנצטווה נחשב כמילה בזמנה?

-מיםברהם שמר היאעל המילה אע"פ שידע שווה אותו שהקב״ה צי מזהלתרץ דאין 
הי' באופן שלא מוכח לכאורה שהציווי  יו״טטובים ובאם יקיים המצוה לא ישמור בכך את ה

״און ווי גערעדט ַאמָאל בנוגע דעם טעם  שהרי מלשון השיחה –שלו יו״ט שמירתסתר ל
מל זיין ביום הכפורים, בעת אז דער דין איז ַאז אברהם אבינו הָאט זיך געקענט פַארווָאס 

און אברהם אבינו הָאט דָאך מקיים געווען  – איז ניט דוחה שבת ויו"טבזמנה  מילה שלא
 .מצד אברהם ולא מצד הקב״ה ' זהורה כולה עד שלא ניתנה״ משמע שהיכל הת

♦ 

 

 

 



 

 

 וילהלםשיחי'  שלום דובערהת' 
 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

 , ובהקדים:'שיירי קרבן'ה, מתאימה לשיטת ה"ל בחכ"באמת הסברא הנ

ו את כל התורה כולה עד שלא מצינו שעשה אברהם אבינ: "ה סוף קידושיןאיתא במשנ
. "אמר רב, קיים אברהם אבינו כל התורה כולה)כח, ב( איתא: "יומא  כתובמס". ניתנה

ה'שיירי  במאמרו של רב, שהרי משנה מפורשת היא בקידושין. וכתב ונתקשו המפרשים
ונראה דודאי יש לחלק בין מתני' לדרב. : "(קרבן' )ירושלמי סוף קידושין ד''ה ומצינו בא''ד

שנצטווה על כך דמתני' משמע שעשה אברהם כן מדעתו, אבל רב אמר 'קיים', משמע 
דמפרש דברי רב שקיים אברהם את התורה לאחר  . . וכן משמע מפרש''י שם . .וקיימו
  ."שנתנה

ז "פ, וע"כ איך מל ביוהכ"יש להקשות דא צ"מחוייב בתומשהי' אברהם  פ שיטתו"ע
 ל."ל כהנ"י

רת רבינו מבואר שבתו ]בנוסף לכךאפשר לומר שכן שיטת רבינו, דהלא אמנם אי 
הרי[ בלקו"ש חל"ה  –. ועוד רבות( 212לקו"ש חט"ז עמ'  ה למשל:)ראבאריכות שלא היו 

וז"ל הק': את שיטת ה'שיירי קרבן',  בפירוששולל  )שיחה ב' לפרשת תולדות, סעיף ב(
וש גדול הוא לומר דרב ס''ל שאברהם נצטווה על קיום כל התורה כולה, אבל לכאורה חיד

ה נצטוה יותר מהמילה וז' מצוות, אלא הוא "ד שאאע"ליכא למ"'א ד"וכמו שהקשה החיד
 ", עכלה"ק.מעצמו סביר וקבל

 וא''כ הדרא קושיא לדוכתא. 

♦ 

 קסלמןשיחי'  משההרב 
 בל.א. קליפורני' שליח

 ות:אולי יש לבאר הענין בפשט

 הגדרת ׳מילה שלא בזמנה׳ י׳׳ל בב׳ אופנים:

המילה נקראת ׳מילה שלא בזמנה׳ מפני שהיא מאוחרת. המצווה היתה  (א)
מחוייבת להיעשות קודם לכן כי המצווה היתה למול לפני זמן, אלא שנתאחרה 
המילה )מאיזה סיבה שתהיה( ומה שמקיימים עכשיו את המצווה, הרי זה 

 ׳שלא בזמנה'.

׳מילה שלא בזמנה׳ מפני שאין מצוות המילה מחוייבת  המילה נקראת (ב)
אלא מצוה כללית היא למול, והנצטווה יכול לבחור  – להיעשות בזמן מסויים



 

, עדיפא לי׳ "זריזים מקדימים למצוות"זמן לקיים את המצוה. ואף שמצד 
מ אין זה חלק מעצם המצוה "מ – לקיים את המצוה בהזדמנות הראשונה

הידור. ולכן נקראת ׳מילה שלא בזמנה׳ גם אם מקיים את למול, אלא חומרא ו
 המצוה מיד.

פשוט שכל מילה שנעשית אחרי  – ה למול ביום השמיני דוקא"ה הקבוהנה אחרי שצו
המילה מאוחרת. מצד ל, ש"יום ח׳ נקראת ׳מילה שלא בזמנה׳. והכוונה בזה כפירוש הא׳ הנ

 מחוייב למול ביום ח׳. 'עצם המצוה הי

ט וישמעאל בן "מילת אברהם וישמעאל, שלא נצטוו עד שהיה אברהם בן צאך בנוגע ל
ל שהיתה מאוחרת. כי מזה עצמו שלא ציווה אותם "א לפרש כאופן הא׳ הנ"ג, פשוט שא"י

 ה עד אז, פשוט שעצם המצווה לא היה למול קודם."הקב

׳ היא כ שכוונת הדיון בהשיחה אם מילתם היתה ׳מילה בזמנה׳ או ׳מילה שלא בזמנה"וע
אם ציווי הקב׳׳ה לאברהם היתה להימול בזמנה )זמן הציווי(,  זאת אומרתל. "כפירוש הב׳ הנ

או ׳שלא בזמנה׳ ציווי כללי להימול, ומותרים הם בעצמם לבחור מתי רוצים לקיים את 
 המצווה.

 :'ועפ׳׳ז תובן הראי

ישמעאל ע ו"אברהם מל א 'עאל היתה ׳מילה שלא בזמנה׳ לא היאם מילת אברהם וישמ
דוחה את המילה )ההידור  'פ, והי"מקיים את המצווה למחרת יוהכ 'פ אלא הי"בנו ביוהכ

 פ."של זריזין מקדימין( מפני חומרתו )והידורו( של קיום מצוות יוהכ

חומרא ל, שה"ה שם כנ"בח מבוארנצטווה, וכן פ לא נצטווה, ועל המילה "ואף שעל יוהכ
שם: "בשעת  'הקשונו ה רק כשיש סתירה ביניהם. וכלהרי ז – וההידור נדחים מפני הציווי

דער קיום פון א געוויסער מצווה שלא נצטוו עלי׳ איז געווען אין סתירה צו א מצוה אויף 
וועלכער זיי זיינען יע נצטווה געווארען האבן זיי דאן די אנגעזאגטע מצוה ניט מקיים 

 געווען". 

למחרת  מולבזמנה׳ היא ויכול ל מילה שלאכ כשאין סתירה ביניהם מפני ש׳"משא
, הרי גם זה אינו "זריזים מקדימים למצות")ואף ש פשיטא שלא היה מל ביוהכ׳׳פ – פ"יוהכ

 פ(."ציווי אלא הידור ופשיטא שאין ב׳זריזין מקדימין׳ את הכח לדחות את יוהכ

מילה בזמנה היא. ברהם אבינו א"ע ביוהכ"פ ע"כ ומובנת ראיית רבינו, דמזה שמל א
ה לאברהם היתה לא רק להימול בכלל, אלא להימול עכשיו "שציווי הקבאומרת  אתז

 )בשעת הציווי(.

אני חביב "שביארו המפרשים שמה שטען יצחק:  ז מובנת קושיית רבינו על מה"ועפ
צחק היתה המעלה דמצוה כ אין הכוונה בזה שדוקא במילת י"ע "ממך שנמלתי לח׳ ימים



 

 

ה "ת מצוה בשעתה מפני שנצטווה מהקבשמעאל נחשבכ גם מילת י"כי ע ,בשעתה עדיף
 למול בשעת הציווי.

♦ 

 וילהלםשיחי'  לום דובערשהת' 
 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

 :לכאורה יש להעיר כמה הערות על סברא זו

כלשונו הק': כפשוטו, ו "מילה שלא בזמנה" מפורש בשיחה שהכוונה כאן היא (א)
געקענט מל זיין ביוהכ''פ, בעת  דער טעם פארוואס אברהם אבינו האט זיך"

שהבעי'  "ט", היינודוחה שבת ויו ניטאז דער דין איז אז מילה שלא בזמנה, איז 
ט, "שמילה שלא בזמנה אינה דוחה את שבת ויו – היתה מצד הדין ע''פ תורה

שבת מסכת ל 9וטה )וכמצויין בהערה כ ודאי מדובר אודות המילה כפש"וא
 (., בקלב

 נ"לה המשמע שהיא בזמן הלא נכון, ולפי הגדר "בזמנהמילה שלא שון "הל (ב)
היכן יש מקור  יש לעיין . וחוץ מזה" או כיו"בוי' בזמןתל המילה שאינ"ל "צ

 בזמן. 'מילה שאינה תלוי: לכזה דבר

ר שברגע שאברהם לומ קשהה "ואר בכמה שיחות בחלק כפ המב"ועיקר: ע (ג)
 רי, וכדלהלן:לא רץ מיד לקיימה בהקדם הכי אפשה על המילה ונצטו

, און דאס איז מהותה צותא וחיבור עם הבורא…די מצוות פון אידן איז ענינן" :49' מעב
איז מובן אז כשם ווי די מציאות הנברא איז ניט תופס מקום לגבי הבורא, איז …פון א מצוה

אויך זיין עבודה ניט תופש מקום לגבי', און דער וועג ווי די צוותא ווערט אויפגעטאן, איז 
)ניט דורך דעם זיכוך ועלי' פון דעם אדם, דורך זיין ידיעה והכרה אין אלוקות, אדער 

. )וזה "מוציווי ה' וקיו . . איז הרגש ועבודה נעלית פון א בני אדם, נאר( דורך-עס-וועלכער
 צ של אברהם(."להתומ החילוק בין ברית מילה

ת אין ישראל און דעם דער אויפטו פון מילה אז דאס שאפט די שלימו": 59-60 בעמ'
מיט דעם עצם גדר ברית מילה איז פארבונדן  . . קשר הברית פון אידן מיטן אויבערשטן

 ".)קדושת( ישראל

 .מעלת הקשר שנוצר ע''י הברית וכו'ובפרט ע''פ המבואר בשיחה הזאת בפרטיות ב

 בענין זה[ (ד''ה דאמר , א.לא)]וראה ריטב''א קידושין 



 

וא''כ  לה גדולה שלא בערך משמירת יוהכ''פ דאברהם אבינו,ונמצא, שמעלת מצות המי
אם זה מנע  וצ של"נחשב אצל אברהם כלום מהתומ 'כבר לא היודאי ברגע שנצטווה ע''ז 

 את הקיום המיידי של המילה.

 וא''כ הדרא קושיא לדוכתא. 

♦ 

 וילהלםשיחי'  חיים אלימלךהת' 
 770 –תות"ל המרכזית 

דהא , 1איך הותר לו למול עצמו ביו"כ) קושיאנ אי"ז ה"לתרץ בפשטות דא אולי יש
גם לגדרי ש(, אלא מבארים נצטוהכן הכ"פ ואילו על המילה לא נצטוה על יוהרי כנ"ל 

דלפי ההסבר הנ"ל שהציעו ה"ז מדגיש על חסרון הן  מ"ת יש לזה היתר. לאחרהתומ"צ ש
דאברהם אבינו ובני בקיום המצוות דהאבות )שלא נצטוו עליהם( והן בקיום מצות מילה 

רק  'אלא דלפ"ז גדול כחה יותר משמירת יו"כ שלו שהי –' מילה בזמנה( הי שלאביתו )
 .שלובגדר חומרא 

חסרון במילת ישמעאל לגבי  הי' ושלאמילת אברהם  מעלתמשא"כ כאן מדגישים 
חסרון גם לא לפי  שוםמילה בזמנה, שבזה אין  ילת יצחק, ולכן מביא הסבר זה שהי'מ

. וזהו התוכן כאן בשיחה, שלא היה חסרון במילת ישמעאל לגבי מילת 2ים שלאחר מ"תהדינ
 יצחק.

באופן כזה שימול ביו"כ, ואיך לא  הקב"העוד י"ל בדא"פ שבא לבאר מה שציוהו 
והרי מצות ברית מילה ניתן  -התחשב הקב"ה )כביכול( בשמירת יו"כ של אברהם אבינו 

, וא"כ מסתבר לומר שלא יגרום 3בינו אצל הקב"הלאברהם לגלות חביבותו של אברהם א
הקב"ה שעי"ז יצטרך אברהם לעבור על החומרא שלו )שמירת יו"כ(. )וע"ד שמצינו בנוגע 

שאף שע"פ דין היה אפשר להדליק נרות המנורה בשמן טמא כי  4לנס פך השמן דחנוכה

------------------------ 
אין  "(און ווי גערעדט אמאל"ש כאן "; וכמ16 רההע 126' ז עמ"ש חי"ולהעיר דבמקור הסבר זה )לקו (1

ט "יו –ו ניסן "או בט(, ט"א פכ"פרדר)פ "ולהעיר דאברהם נימול ביוהכ"...הל' בדרך שאלה ותשובה, אלא : 
ל דמכיון שאז נצטוה על "וי. ניתנהת עד שלא "אף שקיים כה –( א, ה יא"ר –ה אלא "ראה תוד)דפסח 
דוחה שבת  –ובמילא  בזמנהז כמו מילה "ה –( ג"כ, ז"י לך י"רש, שם' תוס)דבו ביום שציוהו מל  –המילה 

 כו'". (ט"ויו)

בפשטות עדיף טפי לומר כך  -ת בשלימות "ל שקיימו המצות לפי דיניהם שלאחר מ"כל היכא די, וגם (2
 .מלומר שהוצרך לדחותם

 .ב, י לך לך יז"רש (3

 .מ"ובכ 81' א עמ"ש ח"ראה לקו (4



 

 

קיימו המצוה כך שי -טומאה הותרה בציבור, בכל זאת עשה הקב"ה נס שיהיה שמן טהור 
 כדי להראות חיבתם של ישראל(. -בהידור, ולא ע"י היתרים 

, דגם ע"פ דיני יו"כ )שלאחר מ"ת( כלללזה מבואר כאן דאין בזה דחיית שמירת יו"כ 
 .5בזמנהמותר לכתחילה למול מילה 

 

------------------------ 
הנה מצינו כעין  – ה"הקבשמהלשון בשיחה משמע שהשאלה על אברהם ולא על כמה ומה שהקשו  (5

איך זה שיעקב אבינו שכב וישן ( ובארוכה)ששואל  140' ב עמ"ש תשנ"סה)ב "פ ויצא תשנ"זה בשיחת ש
. ה למצב זה"כ על יעקב אלא למה זימנו הקב"ינה כשם מבהיר שהשאלה א 64 ובהערה, במקום המקדש

 .ש"ע

כ קשור "ובפרט מה שאברהם אבינו מל ביו, דכיון שברית מילה בכלל –פ "לחידודי עכ –ל "ועד י
ש "וע) 59' ה עמ"ש חל"כמבואר בלקו, מהתורה' שלמע –ה "לההתקשרות עצמית דעצם הנשמה להקב

ה אני "ש במאמר ד"ד מ"ע –ה "לציווי הקבבינו ולא רק שפיר ניתן לייחסו לאברהם א(, בכללות השיחה
י התעוררות מלמעלה "אף שמתגלית ע, הנשמהעצם שגילוי ( ז"קס' ד עמ"מ מלוקט ח"סה)ו "לדודי תשכ

 .ש"ע", לדודי אני' "נק



 

 אלפרוביץשיחי' צבי הת' 
 770 –תות"ל המרכזית 

רים פארוואס אברהם אבינו האט זיך ניט מל וואס דאס איז איינער פון די ביאו
אע"פ אז קיים  –טער האט אים אנגעזאגט אויף דעם געווען ביז דער אויבערש

ווייל א נברא, זייענדיק א בעל  – ינו כל התורה כולה עד שלא ניתנהאברהם אב
שינוי, קען בכח עצמו ניט אויפטאן אן ענין עולם, א "ברית עולם", אן אייביקן 

ס קען זיך אויפטאן בלויז מיטן כח הבורא וואס זאגט אן )וואס דאס גיט ברית; דא
 כח( אז "והיתה בריתי גו' לברית עולם".

, ובפשטות נראה שגם הביאור כאן 1הנה יש בלקו"ש כו"כ תירוצים פרטיים לשאלה זו
 הוא ביאור פרטי המתרץ רק שאלה זו של מילה.

ק משיטה כללית שנמצאת בכמה אמנם לכאורה נראה לומר שהביאור כאן הוא חל
 מקומות בלקו"ש, בהסברת זה שמצינו כמה מצוות שלא נתקיימו ע"י האבות.

, שעשיית המצוות ע"י האבות הי' בגדר 2]דהנה, אמנם יש שיטה כללית ידועה בחלק ה'
חומרא, ובמקרה שקיום החומרא מפריע למצוה שנצטוו האבות בתור בני נח, לא הי' להם 

 א.לקיים את החומר

אבל לבד שיטה זו, מצינו כמה ביאורים ותירוצים על מצוות שונות שלכאורה גם הם 
 מסתעפים מענין אחד, ואולי אפשר לומר שיש כאן עוד שיטה אחת כללית.[

והוא: האבות קיימו כל המצוות שנוגעות למה שהיה אז קיים במציאות. אבל במקרים 
אות של הדבר ההוא, אזי לא קיימו את בהם נתחדש במ"ת לא רק הציווי, אלא גם כל המצי

המצוה, כי הרי כל המצוה הוא על מציאות פלונית, שעתה )בזמן האבות( אינה במציאות, 
 ואינה באפשרותם של האבות לקיימה.

 ולדוגמא:

------------------------ 
 146שולל רבינו ע"פ פשש"מ )לקו"ש ח"ה ע'  –שנמנע כי "גדול המצווה כו'"  –א "תירוץ הריב (1) (1

קיום מצוה זו הוצרכה להיות מצד ציווי הקב"ה )שיעשה חפצא דקדושה(, בדוגמת קיוהמ"צ  (2). (27הערה 
 –על ידי המילה יעבור על איסור שפיכת דמים שנצטווה בה  (3)(. 25והערה  80שלאחרי מ"ת )שם ע' 

ירה עוד לא הי' שייך להעב –אילו הי' מל את עצמן והי' מעביר את הערלה  (4)(. 146בתור ב"נ )שם ע' 
מובא לקמן  –מציאות של ערלה לא היתה קיימת  (5)(. 215פעם כשיהי' נצטווה מאת ה' )שם חט"ז ע' 

 הביאור שבשיחה דידן.( 6))שם(. 

 .145' ראה שם ע (2



 

 

לא נזהרו בהאיסור של יציאה מהארץ לחו"ל, כי פירושו ותוכנו של איסור  3האבות )א(
ו"ל, היינו, שאין כאן איסור לא לצאת מגבולות גשמיים זה הוא לא לצאת מארץ הקודש לח

אלו, אלא לא לצאת מארץ זו המקודשת. ואם כן, הרי לפני מתן תורה לא היתה ארץ זו 
גם  –גבולות גשמיות, ועל גבולות אלו, אם -מקודשת, ונמצא, שלא היו גבולות אלו כי

לא יהי' שום איסור יציאה. ובמילא אין ענין להחמיר לא לצאת  –התורה  לאחרי נתינת
מהגבולות כי אין זו אותה המציאות ואין אלו אותם הגבולות שיאסור הקב"ה במ"ת היציאה 
מהם. על גבולות אלו לא יהי' אי פעם איסור יציאה. אלא שלאחרי מתן תורה נעשתה ארץ 

 לות אלו המקודשים.ישראל "ארץ הקודש", והקב"ה ציוה לא לצאת מגבו

 4בביאור על מה שלא מצינו בפשש"מ שהאבות קידשו את נשותיהם, מבאר רבינו)ב( 
)ולכאורה הוא הוא גדר הנ"ל(, ש"קידושין" פירושם "ליקוחין", והרי אשה מצד עצמה אינה 
'חפץ' שניתן לקנות. ובלשון רבינו "ואין זה אלא חידוש התורה, שהאדם קונה "אותה 

חר כך תהי' לו לאשה", היינו שהתורה חידשה לא רק את החיוב, שהאדם צריך תחילה . . וא
לקדש את האשה תחילה, אלא גם עצם האפשריות לקנות אשה )לפני נישואי' בפועל(, 

 שרק ציווי התורה הוא הוא המהווה מציאות )"ליקוחין"( כזו".

 :5אחד הביאורים בזה שאברהם אבינו לא מל את עצמו לפני שנצטווה)ג( 

הציווי על ברית מילה הוא לחתוך את בשר הערלה; אבל לפני מתן תורה לא היתה 
מציאות של ערלה, היינו שבשר זה לא הי' נחשב לערלה אלא הי' נחשב בשר בעלמא. ציוויו 

ב( את הערלה הזאת צריכים )ו ;א( הבשר הזה הינו ערלה)של הקב"ה חידש שני פרטים: 
על זה, לא מל אברהם אבינו את עצמו, שהרי כנ"ל לא  לחתוך. ולכן מובן שלפני שנצטווה

 היתה קיימת אצלו המציאות שלאחרי מ"ת יחול עלי' ציווי.

מביא  5מקשה רבינו איך יכול הי' יעקב לישא ד' אחיות. ובהערה  6בלקו"ש ח"ה)ד( 
רבינו תירוץ וזלה"ק: "לכאורה הי' אפשר לתרץ, שד' האמהות היו אחיות רק מן האב ולא 

אם, ובמילא לא היו אחיות כלל ע"פ דין, כי "אין אבות לב"נ" . . ולכן אין זה שייך מן ה
ל"תרי"ג מצוות שמרתי", כי מה שקיימו האבות כה"ת עד שלא ניתנה הוא דוקא בנוגע 
לציווים )שמציאות כזו שלאחרי מ"ת היתה אסורה, נמנעו מזה האבות אף שלא נצטוו(, 

ות מן האב נתחדשה לאחרי מ"ת ומקודם מ"ת לא היו משא"כ בנדו"ד, שכל המציאות דאחי
 .7אחיות כלל )במציאות תורנית(, לא הוצרך יעקב להחמיר ע"ע בזה", עכלה"ק

------------------------ 
 .229' ע' חלק ל. 152' ה ע"חלק כ. ואילך 203ו עמוד "חלק ט (3

 .244-245' ע' חלק ל (4

 .215' ז ע"חלק ט (5

 .141' ע (6

שם שבהכרח לומר שהאבות קיימו גם ' ומסיק בפירכא הב, והנה בהמשך ההערה שולל רבינו ביאור זה (7
. מ דהא הדוגמאות שהבאנו לעיל מכריחות להיפך"ולכאורה אי. ת"מצוות שהמציאות נתחדשה לאחרי מ



 

היינו שלפני מ"ת לא היה ייחוס ע"י האב נחשב לייחוס, וא"כ בזה שיעקב נשא אותן 
אחיות מן לא נשא אחיות כלל, דהרי לא אחיות היו. מתן תורה חידשה אף כאן ב' פרטים: 

 האב הן אחיות. ושאסור להתחתן עם אחיות מן האב.

וי"ל שכן הוא גם תוכן הביאור כאן בשיחה דידן: לפני ציוויו של הקב"ה אין במציאות 
לא על זה הוא מצוות מילה, ובמילא אין  –ת עולם גדר של ברית עולם. וברית שאינו ברי

תה פעולה של מילה, כלאחרי צווי שום ענין לאברהם אבינו למול את עצמו כי אין זו או
אפשרות ומציאות ברית עולם.  (א)הקב"ה. והיינו שאף כאן ציווי הקב"ה חידש ב' פרטים: 

 שיש חיוב לעשות מצוה זו. (ב)

ואם כנים הדברים נמצא לפ"ז ששיטה זו מתרצת את השאלה של מילה בב' פנים: )חלק 
ק כ"ה( מציאות של ברית עולם ט"ז( מציאות של ערלה לא היתה קיימת במציאות. )חל

 לא היתה במציאות.

כל הנ"ל הוא בכללות, אולם בפרטיות יש לכאורה לחלק את חמשת הדוגמאות לשתים: 
 ;8א( מצוות שכל המציאות של המצוה והאפשרות לעשותה לא היתה קיימת במציאות)
מ"מ לא ב( מקרים שאף שהמציאות היתה קיימת והי' ניתן לכאורה לעשות את הפעולה, )ו

)בזמן האבות( למציאות  9היינו שהתורה לא התייחסה -היתה למציאות זו מציאות תורנית 
 זו.

 :10מציאות

------------------------ 
ות הדוגמא' כי הרי ג, מתורץ הדבר, פ המבואר לקמן בחילוק בין מציאות למציאות תורנית"ע, הנה

אלא שלכאורה יש להקשות  .ולא רק שחסר להם מציאות תורנית, הראשונות כאן אין להם מציאות כלל
אולי טאקע הביאור שם אינו בתיאום , הנה, דשם מדובר בנוגע מציאות תורנית, ז"על הביאור בחלק ט

לקמן אין כל שאלה  פ המבואר"ע, כאן' ובנוגע פירכא הג. ויש לעיין( פירכות' הרי ישנם עוד ב' )לפירכא הב
 .י כלל"אינה שיחה על פירש( ז יש להקשות"שרק ע)שהרי השיחה בנוגע מציאות תורנית , כלל

י אחדותם "דרק ע, א"ש חלק ל"מהמבואר בלקו( אלא שאינו בענין האבות)יש להביא דוגמא לגדר זה  (8
, ומבאר? ת דבר הנבחרמצד מעל שאינוולכאורה הרי כל ענין הבחירה הוא , ה"של ישראל בחר בהם הקב

. אם גדר דבר הנבחר-כי "מעלה"ושאין זו . היינו עם שהם באחדות זה עם זה "עם אחד"ה בחר ב"שהקב
 .ד המבואר בפנים"ע -כדי לבחור בהם  "עם אחד"אינם מציאות של , ולולי אחדותם

 .12' ח ע"ראה חל (9

אינו ' ספירה'שענין של , העומר מבאר רבינו בנוגע ספירת( שבועות)ח "וחל( נשא)ח "ש ח"בלקו (10
. ד המבואר בפנים"ולכאורה הרי זה ע. י הציווי"וכל מציאותו נתהווה רק ע(, ראה שם) דבר של מציאות

י "ולכאורה דוחק לומר שע?! ]שלא קיימו האבות מצות ספירת העומר( מ"פ פשש"וגם ע)ל "ז צ"אבל עפ
ת דמנה "דמהי, שה ספירת ימים ענין של מציאותנע, ששרט לו שריטה בכותל – "'כעת חי"אמירת המלאך 

ס יש ענין של ספירה גם בלעדי הציווי ואלא שאין בספירה "דבספירה סו, אבל אולי אפשר לחלק?[. הימים
שלא היו מושגים האלו במציאות , כ באיסור יציאה וקידושין וברית"משא(, וכמבואר שם)ענין של מציאות 

 .גדרים בגדר של מציאות גופא' ב, ז יצא"עפאלא ש. וכמבואר בפנים, כלל וכלל



 

 

איסור יציאה מהארץ לא קיימו )כנ"ל( מכיוון שעל הארץ שהיתה בזמנם לא  (ג)
פעם איסור יציאה. האיסור הוא לצאת מארץ הקודש, ובזמנם לא הי' -יהי' אי

 שיחול עליו הציווי.קיים כזה דבר במציאות, כדי 

, ועל הנשים שהיו להם " לקנות אשההוא " לקדשועד"ז בקידושין שהחיוב  (ד)
לא יהי' אי פעם חיוב קידושין כי בזמנם לא היתה במציאות אשה שאפשר 

 לקנות. כל המושג שאשה ניתנת לקנות הוא חידוש של מ"ת.

ה אין שיחה דידן: מצות מילה היא לעשות ברית עולם, שבלעדי ציווי הקב" (ה)
 במציאות בעוה"ז ואין באפשרות לעשות.

 מציאות תורנית:

לאידך, יש כמה ענינים שאף שהיו קיימים במציאות בזמן האבות, מ"מ לא היתה להם 
 :11מציאות תורנית

בנוגע למצוות מילה, מובא לעיל דברי רבינו, שלפני שנצטווה על המילה לא  (א)
חותך בעלמא". היינו, שאף הי' קיים ענין של ערלה, ובחתיכתו לא הוה אלא "

שבשר הערלה היה קיים במציאות )כמובן בפשטות( עדיין אין זה מספיק 
שבעניני תורה וקיום מצוותיה הערלה תיחשב למציאות, כי רק על מציאות 

 שהתורה התייחסה אליה שייך לחול ציווי.

 וכן בנוגע לאחיות מן האב שמבאר רבינו שהיות ש"אין אבות לבני נח" לכן הי' (ב)
מותר ליעקב לישא אחיות מן האב. היינו, וודאי ש"אב" הוא מציאות, ואחיות 
מן האב הן אחיות מן האב )שהרי ייחוס זה הוא ענין גשמי( אלא שבגדרי 
התורה לא היה ייחוס זה נחשב למציאות תורנית, כי התורה אף פעם לא נתנה 

 לייחוס זה תפיסת מקום.

הוא שלא היא כאן "מציאות תורנית". בחלק  ואכן בשתי דוגמאות אלו הלשון בהשיחה
ה: "ומקודם מ"ת לא היו אחיות כלל )במציאות תורנית(". ובחלק ט"ז: "איז במילא ניט 

 דער גאנצער גדר פון ערלה". משא"כ בג' דוגמאות –אין דער מציאות פון תורה  –וען געו
מציאות אלא( שאין המדובר )שהיתה  –ת ובפשטו –הראשונות שלא דייק כן, כי כנ"ל 

שלא היתה מציאות תורנית, אלא יתירה מזו שלא היתה מציאות כלל לפני ציווי הקב"ה: 
לא היתה במציאות בעוה"ז אשה שניתנת לקנות, לא היתה הארץ מקודשת, ואין במציאות 

 האפשרות לברית עולם.

 ויש לעיין בכל הנ"ל.

------------------------ 
ת, "ג מצוות דלכאורה איפה מצינו שהתורה התייחסה למציאות שלהם לפני מ"ובנוגע כל שאר התרי (11

 .מ"ואכ. ז שם"ראה חלק ט –



 

 

 שפירא' חישיחיים הרב 
 מאריסטאון "למנהל דישיבת תות

וואס דאס איז איינער פון די ביאורים פארוואס אברהם אבינו האט  (בסעיף ב')
אע"פ אז  –אויף דעם  אנגעזאגטזיך ניט מל געווען ביז דער אויבערשטער האט אים 
ווייל א נברא, זייענדיק א בעל  –קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה 

, אן אייביקן ברית. עולם ברית, א עולםפטאן אן ענין שינוי, קען בכח עצמו ניט אוי
וואס זאגט אן )וואס דאס גיט כח( אז  הבוראדאס קען זיך אויפטאן בלויז מיטן כח 

 "והיתה בריתי גו' לברית עולם".

יש להעיר שישנם אחרונים שתירצו את השאלה באופן אחר. דהמושג "כריתת ברית" 
מובן  –רית ביניהם, משא"כ אדם אחד לבדו יחד ב שייך רק כשיש שני צדדים והם כורתים

 בפשטות שלא שייך לכרות ברית.

הרי זה  –ת מילה היא כריתת ברית עם הקב"ה וא"כ מובן שמכיוון שכל המושג של ברי
לא שייך כל זמן שהקב"ה לא ציווה אותו על כך, כי אין לו עדיין עם מי לכרות ברית, משא"כ 

 והקב"ה. לאחר הציווי יש כאן את אברהם

 ;לקמן מוכח שרבינו שולל תירוץ זה אמנם, באמת נראה לומר שמדברי רבינו

 בס"ג:קדשו ז"ל ד

דערמיט וועט מען פארשטיין פארוואס דער זמן פון ברית מילה איז דוקא 
בקטנות קטנותו לשמונה ימים . . א זאך וואס דער מענטש פירט דורך מיט זיינע 

ין זמן ביז ער איז גענוג גרייט און האט די יכולת אייגענע כוחות, פאדערט א הכנה א
דאס צו טאן. משא״כ דער ״ברית״ וואס ווערט אויפגעטאן דורך מצות מילה קומט 

 ס׳איז ניטא קיין תפיסת ידי האדם הנימול אין דעם. – בוראאינגאנצן מצד דעם 

 וואס בריתדי פעולת המצוה גופא ווערט טאקע געטאן דורך אן אדם, אבער דער 
שאפט זיך דורך דעם ווערט אויפגעטאן אינגאנצן מצד דעם אויבערשטן. ד.ה. ס׳איז 
ניט דער פשט, אז דורך מצות מילה פארבינדט זיר דער מענטש מיטן אויבערשטן, 

דעם אידן  דער אויבערשטערנאר פארקערט: בשעת א איד איז זיך מל, פארבינדט 
 .12מיט אים אין א "ברית עולם"

נראה שברית זו יכולה להיות גם באופן חד צדדי, שהקב"ה כורת ברית  מדברי רבינו כאן
 עם ישראל.

------------------------ 
 .ש"ובריבוי מקומות בלקו, לך' ג פ"ש ח"ז בלקו"וראה עד( 12



 

 

היינו שבד"כ כריתת ברית זה שיש שני צדדים שכורתים ברית ביניהם, כנ"ל. אמנם 
שייך עוד אופן בכריתת ברית, שהיא חד צדדית, ולדוגמא כשהקב"ה כורת ברית עם ישראל 

, כשאדם מחליט להתמסר לגמרי להקב"ה גם , ללא פעולה של ישראל. וכן להיפךמצדו
 בלי ציווי וכדו' מהקב"ה.

וכמו שאנו רואים כן בדוגמא זו של מילה גופא, למרות שיש ציווי של הקב"ה אך סוכ"ס 
, כפי שרבינו מדגיש כאן, ומובן בפשטות שקשה ימים שמונה בן תינוקהברית נערכת עם 

, אלא רק שהקב"ה כורת ברית שני צדדיםלומר שכריתת ברית כזו נחשבת כריתת ברית בין 
 עם התינוק.

 וא"כ לכאו' א"א לתרץ כאופן הנ"ל, כי שייך כריתת ברית גם רק מצד אחד.

 משא"כ הביאור שרבינו מביא בתחילת השיחה מתרץ שפיר את השאלה הנ"ל.





 

 בלאטנרשיחי'  מיכלהת' 
 מאריסטאון ת"לישיבת תו

רן מצות מילה ערשט נאכדעם ווי ער האט זיך צו אברהם'ן איז געגעבן געווא
געווען, דורך זיין פריערדיקער עבודה ביז ווערנדיק צ"ט שנה, מיט א  מכיןדערצו 

סדר והדרגה . . און דעריבער איז אין זיין קיום מצות מילה ניט געווען מודגש וניכר 
מלמעלה . בגילוי אז דאס איז א "ברית" און קשר וואס קומט לגמרי אינגאנצן נאר 

. דוקא ביי יצחק, וואס נימול לשמונה ימים איז געווען גלוי ווי דער ענין פון ברית 
א פארבונד וואס ווערט געשאפן )ניט מצד דעם אדם הנימול, א נברא,  –מילה איז 

 נאר( אינגאנצן מצד דער אויבערשטן.

  )סעיף ב(: ויש להעיר מהשינוי בין המבואר כאן להמבואר לעיל בשיחה א' לפ' לך לך

און דאס איז מדגיש תורה גלייך ביי דעם ערשטן אידן אברהם אבינו, אז זיין 
מעשה  –אויסגעטיילטקייט )אלס איד( און זיין מעלה הויבט זיך אן )אין דער תורה 

אין זיין קירוב לאלקות דורך עבודתו  –געוואלדיקע מעלות  זיינעאבות( ניט מיט 
אל אברם  ויאמר ה'א אים אויך פריער(, נאר מיט ")וואס איז געווען ב ובכח עצמו

טיילט אים אויס; זיין שייכות  אויבערשטערלך לך גו'", מיט דעם וואס דער 
ודביקות מיט'ן אויבערשטן )ווי עס שטייט אין תורה( האט זיך אויפגעטאן עי"ז 

 . ן ער האט מקיים געווען דעם ציווישנצטוו מאת ה' או

אינו ע"י עבודתו. ואילו כאן מבואר שבהקשר שנפעל ע"י  היינו שהקשר שלו להקב"ה
 ברית מילה אצל אברהם אבינו אינו מודגש ענין זה.

 יר.עולא באתי אלא לה





 

 

 

 הכהן ראזענפעלד' שיחי אליהו עקיבא' הת
 וילהלם' שיחי לוי' הת

 שיקאגאמתיבתא ליובאוויטש 

זה אומר אני , היו מדיינים זה עם זהישמעאל ויצחק " שואל על דברי המדרש בשיחה זו
מדוע פרט  –" ימים' שנמלתי לח וזה אומר חביב אני ממך, ג שנה"שנמלתי לי חביב ממך

 ,ומפרש. "היה ספק בידי למחות ולא מחיתי"יהיה למעלה מזה ש( ימים' ח)של המצוה 
' עולםברית 'ולא היה ניכר ה, היה בזה איזה שייכות לעבודתם( וישמעאל)שבמילת אברהם 

 .שבא למעלת המילה ללא הכנתו ועבודתו, כ ביצחק"משא, מצד המעלה בלבד

 :הרי כללות השאלה הייתה על מילת יצחק לגבי מילת ישמעאל, ולכאורה יש להקשות
צו דער מעלה פון , היינט ווי קען מען פארגלייכען די חביבות פון קיום המצוה בשעתה"

שהיה ספק בידי למחות ולא )קיום המצוה  א מעלה בשייכות צו כללות, מילת ישמעאל
מעלת  אבל בהתירוץ מדגיש ;""?חביב אני ממך"ביז אז דערפאר זאל יצחק זאגן ( מחיתי

ואילו הביאור על מילת ישמעאל הביא רק בחצאי ריבוע , מילת יצחק לגבי מילת אברהם
 !בסוף השיחה

 (:192דות, עמ' תול תהמבואר בלקו"ש חט"ו )שיחה א' לפרש פ"ע, ואולי יש לתרץ
און ישמעאל האט ניט , ממנו ישמעאל( ונפרד)איז אברהם יצא , לאידך גיסא אבער..."

ש "ע" )און דערפאר איז ער ניט געווען קיין יורש פון אברהם, געהאט קיין דין ישראל
לעיל בחכ"ה בשיחה א' פ המבואר "וע. יהודי 'כ לא הי"וא –( בההערות להמקורות בזה

לעומת , זיכוך האדם –ה הוא רק מעלת הנברא "נ להקב"ייכותו של בשכל ש לפרשת לך
 .מצד למעלה' יש לו שייכות להש יהודיה

והוא רק מפני  –היא רק אודות ישמעאל השאלה בשיחה ז אולי יש לבאר מדוע "ולפי
אבל בתירוצו מודגשת הכריתת ברית שעושה  .הוא התדיין עם יצחק –שכך אירע בפועל 

פארבינדערט דער אויבערשטער דעם , בשעת א איד איז זיך מל"לם ברית עו –ה "הקב
שאין , שמילה היא אתערותא דלעילא" 19ובהערה " )אידן מיט אים אין א ברית עולם
ז עיקר התשובה לטענת "ועפ, וזה אינו שייך בגוי"( אתערותא דלתתא מגעת לשם

ועיקר , ועבודתו במעלותיו ה הוא"ששייכותו להקב', כ בשיחת לך א"ישמעאל הוא מש
כ מעלת "ואעפ, ה"הביאור בשיחה זו הוא בנוגע לאברהם שגם בו היה הברית מצד הקב

 .1יצחק עליו שלא היה מצד עבודתו

------------------------ 
אל לקו"ש ( 30 הובהער 21 בהערה)פעמים  'שבקשר לישמעאל ציין רבינו ב, להעיר :הערת המערכת (1

, ששם מפורש שמילת ישמעאל היתה על פי טעם ודעת ולכן הייתה שייכת לשינויים ,19' סוף ע ח"א



 

פארבינדט דער אויבערשטער ' "בנוגע לאברהם כלשונו הק', דולכאורה יש לדייק כך ב
גע לישמעאל כתב ובנו; ה"י פעולת הקב"היינו שכריתת הברית באה ע" דעם אידן מיט אים

ן און 'קומט אויס אז ישמעאל האט מיט זיין שכל מסכים געווען צו זיך מל"בחצאי ריבוע 
ה מצד "קבההיה מה שהתקשר ל עניןהיינו שכל ה" ן'ן אויבערשטע'פארבינדען זיך מיט

 .שיכול להגיע רק לתכלית מעלת הנברא, פעולותיו

♦ 

 הרצל' שיחי מנחם מענדל' הת
 'ל הקהאהיד  לישיבה שע

 שאלה הנ"ל, בהקדים עוד שאלה:אופן אחר לתרץ 

ילת אברהם וישמעאל היא לכאורה מהביאור בשיחה יוצא שמעלת מילת יצחק על מ
וללא שייכות  'מעלה'מצד ה הי' הכלימים  8כי רק ביצחק שמילתו הייתה בן , דעיקרית מא

צורך בפעולה אין ' פ שאם הכל מצדו ית"אע – ומה שנצרך פעולה לברית)אל התחתון 
((. 19 רההע)כדי להסיר מה שמונע ומעכב  –והברית הייתה יכולה להיות ללא כל מעשה 

אדרבה זהו  –יכול למחות  'ש שמעלת ישמעאל הייתה מה שהוא היכ מה אומר המדר"וא
 ?כ יש לו שייכות לברית והיא איננה מצד הבורא"שהיה יכול למחות ואחסרונו 

עבודת  'ביאור במעלתו של יצחק היא שלא הינקודת הד, ויש לתרץ שתי השאלות יחד
אלא כיוון שאצלו , הכנה אבל ברור שגם אצל אברהם הברית הייתה מצד המעלה בלבד

מעלתו פחותה ממעלת יצחק שביצחק לא ( אלא שהייתה רק נייחא)הייתה הכנה גדולה 
 .הכנה כזו' אפי 'הי

כי אצל : אל הוא רק בסוגרייםולכן מובן מדוע אברהם הוא כתוב בעיקר השיחה וישמע
אברהם אכן הייתה הכנה ואצל ישמעאל ההכנה שלו הייתה רק זה שהוא לא סירב ולכן זה 

וה באברהם הייתה הכנה בשלימות וגם ההסבר ש כי אצלו לא –פחות מודגש בתוכן הביאור 
 .ובו

עלה אין זה גורע ממעלתו שלא סירב לעבור ברית כי היא מ, ולכן מה שהייתה לו הכנה
 .זה" חסרון"עצומה ללא שייכות ל

♦ 

 
 

------------------------ 
ברית היתה " –למעלה מטעם ודעת  –שהייתה לשמונה ימים '( כמו לידתו וכו)ודווקא הברית של יצחק 

 .ש"עיי, " שאינה ניתנת לשינויעולם



 

 

 הכהן כהן' שיחילוי ' הת
 .א.ל –מתיבתא אור אלחנן חב״ד 

 :דבסעיף א הביא רבינו ב' ענינים ובהקדם, ,אולי יש לבאר באופ"א ג"כ

המדרש אודות הויכוח שבין ישמעאל ויצחק, וע"ז כ' "מוז מען זאגן, אז דער  (א)
זמנה, נאר  –נאר א פרט אין דער מצוה  ענין פון נימול לשמונה ימים איז ניט

דאס איז נוגע צו כללות ענין המילה, מילה לשמונה ימים האט אן אנדער גדר, 
 איכות".

המחז"ל "אדם הראשון נצטוה על שבע מצוות כו' נח נתוסף לו אבר מן החי  (ב)
כו' אברהם נצטוה על המילה, יצחק חנכה לשמונה ימים", ומסיים: "איז 

ן אז דער ענין פון נימול לשמונה ימים טוט אויף א חידוש דערפון געדרונגע
עיקרי אין כללות ענין המילה"; וסעיף ב מתחיל: "וי"ל די ערקלערונג אין דעם 

 כו'".

ויצחק,  ישמעאלל, שהביאור בשיחה אכן אינו לבאר את המדרש דהוויכוח ד"י זה י"ועפ
ז ממילא מבואר גם "ועיל(, "ויצחק )המחזאברהם אלא את המדרש אודות מעלת מילת 

 .הפשט במדרש

♦♦♦ 

 גאלדמאן' שיחי מנחם מענדל' הת
 מאריסטאון ת"לישיבת תו

נקודת השיחה היא שתוכנה של מצות מילה היינו כלשון הפסוק )בראשית יז, יג( 
"והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם", שעל ידה נעשית קשר נצחי בין הנימול ובין הקב"ה. 

נפעלת לגמרי מצד הקב"ה;  בריתמה נעשית על ידי האדם, אבל האמנם פעולת המצוה עצ
ואשר זהו א' מהטעמים לכך שאברהם אבינו לא קיים מצות מילה עד שנצטוה מאת הקב"ה, 

דבאם הי' מקיים את המצוה בכח עצמו לא  –בשונה משאר המצוות שקיים גם בלי ציווי 
ציווי מאת הקב"ה ניתנת בזה הי' יכול לפעול ענין ה"ברית עולם" שבמילה, ועל ידי ה

 ממילא הכח שיהי' "לברית עולם".

אמנם ממשיך בסעיף ד שאעפ"כ, מכיון שנצטוה על כך בהיותו בן צ"ט שנה, לאחרי 
כל כך שהוא "ברית" וקשר הבאה  ניכר בגלוילא הי'  –עבודתו בכל משך ימי חייו עד אז 

 " העבודה שלו.מכיון שבקיום מצות מילה היתה "מעורבת –אך ורק מלמעלה 

בהשקפה ראשונה אינו מובן, דמכיון שבלאו הכי אין פעולת ה"ברית" שבמילה לא 
 נפעלה על ידו כ"א מלמעלה, מה איכפת לן באם היתה עבודתו "מעורבת" אי לאו?



 

והביאור בפשטות, דנהי שחלק ה"ברית" שבמילה נעשה על ידי הקב"ה, אבל ענינו הוא 
שבכך שהאדם מל את עצמו יוצא לידי ביטוי שייכותו  – והנימולשנפעלת קשר בין הקב"ה 

)כמבואר בארוכה בלקו"ש  לגמריוהתקשרותו עם הקב"ה שלמעלה מטעם ודעת ומציאותו 
יחסר  –ח"א פרשת לך, ועוד(. ובמילא, ככל שמציאותו או עבודתו מערוב בזה יותר 

 בשלימות הקשר הזה שהוא מעל למציאותו, ופשוט.

את הנה בקשר להחצע"ג בסעיף ד ע"ד המארז"ל "אי לאו דעביד ומדי דברי בשיחה הז
נייחא לנפשי' לא יהיב לי' מתנתא" הובא ההסבר בקיצור נמרץ, ולתועלת הלומדים אעתיק 

  כאן מלקו"ש חי"ג )שיחה א' לפרשת מסעי, סעיף ד'( בו מבארו באופן מפורט יותר:

ולא מצד עבודתו של המקבל, "...עם היות דמתנה באה אך ורק מרצונו של נותן המתנה 
אעפי"כ אמרו רז"ל "אי לאו דעביד לי' נייחא לנפשי' לא הווה יהיב לי'", שגם מתנה קשורה 
בעבדות המקבל, שאין נותנים מתנה אלא למי שראוי לה; אלא שבכ"ז נק' בשם מתנה 

נטיית הנפש של  –ובמילא  –כי עבודת המקבל ענינה רק שגורמת נייחא  –( חנם)מתנת 
שתנתן לו המתנה, ואינו יכול לתבוע  מכריחהותן אל המקבל, אבל אין עבודת המקבל הנ

את המתנה בשביל עבודתו, ובאה רק מרצונו הטוב של נותן הנתנה; היינו, שהמתנה אינה 
( מלמעלה, חנםולכן באה בדרך מתנה )מתנת  . . כלל מערכה ומהותה של עבודת המקבל

נטיית הנפש של הנותן אל המקבל,  –ייחא לנפשי'" והכנת המקבל היא רק מה ש"עסביד נ
 אבל אינה מכריחה המתנה כו'".

 

אולי יש לבאר זה בעומק יותר ע"פ המבואר בכמה מקומות )לקו"ש ח"ג  ולאחר העיון
פרשת לך. ועוד( שבמילה ישנם ב' ענינים, הפעולה חד פעמית של מילה ומה שהיא גם 

מצות מילה, ובמילא הי' לו הענין דפעולה  שאצל אברהם אמנם קיים –פעולה נמשכת 
ניט  קיום מצות מילהנמשכת, אבל, כדיוק לשון קדשו בסעיף ד' "און דעריבער איז אין זיין 
ומט לגמרי אינגאנצן געווען מודגש וניכר בגילוי אז דאס איז א "ברית" און קשר וואס ק

צם הפעולה )החד פעמית( הרי שהחסרון אצלו הי' )לכאורה( בענין הא' )ע –נאר מלמעלה" 
שבמילה(, מכיון שהי' גם עבודתו הפרטית מעורב בזה. משא"כ אצל יצחק הי' הברית 

מעלתו בענין וזהו , דהן ענין הא' והן ענין הב' שבמילה הי' אך ורק מצד למעלה, בשלימות
 זה.

♦♦♦ 

 

 

 



 

 

 פוזנר' שיחי שלום דובער' הת
 ישיבת ליובאוויטש בלטימור

חה ע"ד החילוק שבין יצחק לישמעאל במילתם )ובמילא בקשר להמבואר בהשי
החביבות שבמילת יצחק דוקא( צ"ע לכאו' מהמבואר בלקו"ש ח"כ )שיחה א' לפרשת וירא( 

 ושאר המילות שכולם מאת ה' נצטוו.שבאמת אין חילוק בין מילת ישמעאל 

 ולכאורה יש לומר שתלוי במה מדובר: בלקו"ש ח"כ שם מבאר טעם בכייתו של כ"ק
כמבואר )נ"ע למה אין הקב"ה מתגלה אליו, ויסוד טענתו הוא מו"ר )מהורש"ב( אד

מצד ענין הגמ"ח, ובזה משתווים מילת ישמעאל לשאר המילות שכולם הם  (יחה שםבהש
 ;כן מבאר רבנו בח"כ שם שאין חילוקה' ולמצד ציווי 

גם כלי  אולם, לפי תירוצו של כ"ק אדמו"ר הצ"צ שאין מספיק רק הגמ"ח וצריכים
 .2לקבל הגילוי, שפיר יש חילוק בין מילת ישמעאל ושאר המילות וזהו הביאור בחכ"ה

♦♦♦ 
 תשמ"ו – קבוצה מלומדי השיחות

דאברהם וישמעאל בא  סו"ס גם הבריתהרי ד יאור בהביאור שבהשיחה,לכאורה צריך ב
. צחקשל הברית די האיכותואינו תלוי בהמטה, נמצא דסו"ס זהו אותו  רק מצד למעלה

צלה"ב, הלא זהו ענין חיצוני בלבד,  – גלויואת"ל דהוי משום שאצל יצחק הי' זה מודגש ב
 ואיך ישתנה איכות הענין משום זה?

♦ 

 תשמ"ו – מיכאל לוזניק

, שענין הדירה 'דירה בתחתונים'עם המבואר בכו"כ מקומות לגבי  אולי יש לקשר הנ"ל
 .בגילוים נמצא בה , אלא גם( שהעצהעצםהוא )לא רק שנמצא בה כל 

דענין זה שהעצם  36ויגש, שמבאר בהערה  שיחה ב' לפרשת וראה בכ"ז בלקו"ש ח"ה
, 37יהי' בגילוי )הוא לא ענין נוסף, כ"א שזה( נוגע להמשכת העצמות )וכן ראה הערה 

דמבאר דאם חסר ה"לשמה" של תומ"צ, הרי לא רק חסר ב"גילוי" כ"א גם בהמשכת 
 .הועיי"ש בארוכהעצמות(, 

הרי  בגלוי ולכן, אולי י"ל דכן הוא לגבי ה"ברית" שנמשך מהקב"ה, דכל זמן שלא נמשך
א"כ מובן, דאין זה שינוי חיצוני בלבד  ."חסר" בגוף ענין הברית, וענין זה נתחדש ע"י יצחק

------------------------ 
ולכאורה יש חילוק בין השכר וגילוי , ה הוא חסרון הכלי וההכנה"אף שכל הביאור בחכ :תהערת המערכ( 2

 .לבין המצווה עצמה' ה



 

אלא ענין ה"ברית" גופא היא במדריגה נעלית, מכיון שנמשך בגלוי )ע"ד שאמרינן לגבי 
 מצות(.

פ' וירא שמבאר מהו החילוק דמס"נ שיחה ג' להעיר בענין זה בלקו"ש ח"כ וכן יש ל
דאברהם שהי' באור כשדים לזה שהי' בעקדה, ומבאר דדוקא ע"י נסיון דעקדה, שהי' מס"נ 

שגם  למפרעבגלוי )שאף קס"ד ב"עולם" שענין זה הי' ע"פ חשבון לא הי' קיים(, גילה 
 ס"נ.נסיונות ה"ראשונים", הי' ממש ענין של מ

ח ממשיך לבאר, דאע"פ שנתגלה למפרע שאף באור כשדים הי' מס"נ אמיתי,  ףובסעי
אבל מכיון שדוקא בנסיון העקדה הי' ענין המס"נ בגלוי, לכן אמרינן ד"פתיחת הצנור 
בעולם" על מסירות נפש הוא דוקא ע"י נסיון העקדה ולא אור כשדים )וכן בשו"ע אדה"ז 

דמכיון שהי' ניכר בגלוי, הרי הוא ענין נעלה יותר )ולא רק  מובא ענין העקדה(. הרי חזינן
 .עיי"שמה שפתח את הצנור בעולם למס"נ.  שהואענין חיצוני(( עד כדי כך, 





 

 

 
 חיי שרה א'
 

 תשמ"ה – הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי

מקלט אינו  מבאר דהא דפסק הרמב"ם )הל' רוצח פ"ח ה"י( ד"רוצח הדר בעריבסעיף ג 
נותן שכר ביתו, והדר בשאר ערי הלויים נותן שכר לבעל הבית" אין זה כדעת הירושלמי 
משום דערי מקלט לדירה ניתנו, אלא כפי שמשמע בבבלי דזהו דין מיוחד בערי מקלט 
ד"לכם לכל צרכיכם", אבל באמת לא חסר בבעלותם כלל בערי מקלט, והוה כשאר מ"ב 

 עיר, עיי"ש.

דר' יהודא ס"ל  (יג, א)מובא פלוגתת ר' מאיר ור' יהודא בהך דמכות  והנה בהשיחה
דמעלים היו שכר ללווים, ור"מ ס"ל דלא היו מעלים להן שכר, ובגמ' שם אמר רב כהנא 
מחלוקת בשש כו' אבל בארבעים ושתים דברי הכל היו מעלים עיי"ש, והקשה ע"ז בס' 

ת ר"מ דמ"ב ערים גם לר"מ למחלוקת גבורת ארי שם דלפי"ז נמצא )עפ"י הירושלמי( דדע
ניתנו ולכן גם הוא מודה במ"ב ערים דמעלים, וא"כ איך קאמר ר"מ לגבי מע"ש דאין 

 עיי"ש., מתוודין, הלא יש להם מ"ב ערים

אבל לפי המבואר בהשיחה א"ש, כיון דנתבאר דהבבלי חולק בזה עם הירושלמי, ולדעת 
גזה"כ דלכם לכל צרכיכם דאין מעלים שכר  הבבלי אפי' אם ס"ל דלמחלוקת ניתנו מ"מ יש

גם המ"ב ערים רק לדירה ניתנו שבערי מקלט, וא"כ אפ"ל עד"ז גם לדעת ר"מ, דאף דס"ל 
)ולכן אינם מתוודים( מ"מ לא שייך דין זה למעלים שכר או לא מעלים, ואפ"ל כי באמת 

ים בית לדירה, אפי' אם לדירה ניתנו צריך להעלות שכר, כיון דסו"ס זכתה התורה להלוו
וסתם ישראל שירצה לדור שם ודאי צריך להעלות להם שכר, אלא דבאה גזה"כ דלכם לומר 
דגם לרוצח יש זכות דירה ואי"צ להעלות, ולכן ס"ל לר"מ )לדעת רב כהנא( דגזה"כ זה הוא 
רק בהו' ערים ולא בהמ"ב ערים, ור"י ס"ל דאין כלל גזה"כ בזה כי לכם לקליטה, ולכן ס"ל 

ם מעלים שכר, ורבא חולק ע"ז וס"ל דלכו"ע דרשינן לכם לכל צרכיכם, ולכן גם אם דלעול
ס"ל למחלוקת ניתנו יש גזה"כ דאין מעלים )כמבואר בהשיחה כנ"ל( אלא דר"מ ס"ל דגם 

וכן  .המ"ב ערים נכללים בהך גזה"כ ואין מעלים, ור"י ס"ל דהגזה"כ הוא רק על הו' ערים
זה גופא הוא מקורו של הרמב"ם דהבבלי חולק על . ולפ"ז י"ל ג"כ דפסק הרמב"ם

 (רפי"ג)הירושלמי, ולכן אף דפסק דבשש ערים אין מעלים, שפיר פסק בהל' שמיטה 
ים בשש ערים ובמ"ב שווים הם )כמבואר בהשיחה(, וכנ"ל דמוכח כן ידבעלותם של הלו

 



 

 

ירה או מצד דעת רב כהנא דדין זה דמעלין או לא מעלין לא שייך להך פלוגתא אם לד
 למחלוקת. ועי' בס' נחל איתן סי' ו' סעי' י"א.

♦♦♦ 

צויין להרמב"ם סוף הל' מע"ש דלויים מתוודים כי יש להם ערי מגרש דפסק  29בהערה 
לענין מקרא  (פ"ד ה"ג)ויש להעיר דכן פסק הרמב"ם גם בהל' בכורים  .דלמחלוקת ניתנו

הרמב"ם בא בהמשך שנוסף לזה ]בהשיחה לזה שאינו מצויין בכורים עיי"ש, וי"ל הטעם 
שיש להם קנין בגוף הקרקע, מביכורים כי בכלל אין ראי' כ"כ  [מע"שלהירושלמי לענין 

דהרי בתוספתא פ"א דבכורים איתא דאפי' ר"מ )דס"ל דלדירה ניתנו( מודה בבכורים 
דלויים מתוודים, משא"כ לענין וידוי מעשרות ס"ל דאין מתוודין, ועי' בתוס' ר"י החסיד 

ועכצ"ל דבכורים  .שהקשה מאי שנא, ועי' בס' עטור בכורים הל' בכורים שם( כ, ב)ברכות ב
 שאני דאי"צ שיהי' שלו ממש )ואכ"מ(, לכן לא הוזכר מזה בהשיחה.

♦♦♦ 

, ועי"ז שייך בו קליטה, של שבט לויד דגדרו של עיר מקלט הוא דזהו  ףבהמבואר בסעי
ינוך ודייק מלשון החינוך שם "להבדיל שש בסופה דכן ס"ל להמנחת ח 54וכמ"ש בהערה 

", כדאי להעיר בזה במ"ש בס' משך חכמה פ' מסעי )לה, יג( במה מערי הלוייםערי מקלט 
שאמרו בסוף סוטה )מח, ב( שמשחרב מקדש ראשון בטלו ערי מגרש ללויים, א"כ אז לא 

, דרק במ"ב היו בבית שני שייכים ללויים הערים שלהם, ואז לא קלטו רק השש ערים בלבד
 62ו* 61ערים בעינן שיהיו של לווים דוקא, אבל לא בשש ערי מקלט, עיי"ש. ועי' בהערה 

 דגם בזמן בית שני היו שייך ללויים.

ובס' הדרת קדש )יהושע פכ"א( העיר בענין זה דילפינן מתהיינה דעד שלא נבחרו 
ב( ולכאורה אי  השלש בארץ כנען לא היו הג' ערי מקלט בעבר הירדן קולטות )מכות ט,

נימא דבלאה"כ אינן קולטות עד שיהיו ערי לויים, א"כ למה לי קרא דתהיינה, הלא בלאה"כ 
לא נתנו להם הערים עד אחר כבוש וחלוקה, וא"כ גם לולי הקרא לא יקלטו. וכן הביא 
מתוספתא מכות )פ"ב, ב( דאם נפלה אחת מערי מקלט, בונים אותה במקום אחר ואף 

וא"כ מוכח מזה דלא בעינן תנאי שיהיו של לויים דוקא, ומפרש דמ"ש  עיי"ש, בשבט אחר
החינוך מערי הלויים, אין ר"ל דזהו תנאי בערי מקלט, אלא בפועל ה"ז מערי הלויים עיי"ש, 

 .48ויל"ע בכ"ז ליישב לפי השיחה, ועי' בהערה 

♦♦♦ 

ומחמת  ערי מקלטא( הם קולטים מצד )ד כתב דבהשש ערים ישנם ב' גדרים:  ףבסעי
, ואעפ"י דיש בכלל ערי הלוייםב( הן קולטות מצד שהן )זה הן קולטות אפי' שלא מדעת, 

מאתיים מנה, י"ל דאפל' כשחסר אחד מהתנאים דערי מקלט, כגון שיהיו ששתן קולטות 
 כאחת, הן קולטות עכ"פ מצד הדין דערי לויים.



 

 

ר הירדן, וכשבאו שלש ערים הפריש משה בעב"והנה בתוספתא )מכות פ"ב, א( איתא: 
לארץ הפרישו עוד ג', ואעפ"כ לא היו אלו ואלו קולטות עד שכבשו וחלקו, משכבשו וחלקו 

תא פ. ובחסדי דוד שם תמה על התוס"נתחייבה הארץ בשביעית והיו אלו ואלו קולטות
שלא היו קולטות עד אחר  "פדמוכח דיהושע הפריש הג' ערים מיד כשנכנסו לארץ, אע

דף )הנה על משה שהפריש ג' בעבר הירדן אעפ"י שלא קלטו אמרינן בגמ' כיבוש וחילוק, ו
הטעם דאמר מצוה שבאה לידי אקיימנה הואיל והוא יודע שלא יכנס לארץ, אבל על  (י

 יהושע קשה למה הפריש קודם זמנו עיי"ש.

אבל לפי המבואר לעיל בהשיחה אפשר לתרץ דהא דמבואר דלא היו קולטות עד אחר 
, ולא היו קולטות שלא לדעת, אבל עכ"פ היו דערי מקלטזהו רק מצד הדין שכבשו וחלקו 

קולטות מצד הדין דערי הלויים לדעת, מיד כשניתנו להלווים, ובמילא אתי שפיר למה 
הפרישן יהושע מקודם, כיון דעכ"פ יקלטו בינתיים מצד ערי הלויים, וכמבואר בהשיחה 

בשו עדיין לא נתנו להלויים(. ועי' בקובץ בהדיא כנ"ל )ואכתי יל"ע בזה דעכ"פ בשבע שכ
 מאמרים בשטמ"ק פסחים ח"ב ע' קמ"ג.

 וכן יל"ע ממ"ש בס' הדרת קדש כנ"ל דהנתינה דשש ערים היו אחר שכבשו וחלקו.

♦♦♦ 

גם צ"ב בהמבואר במעלת חברון שהי' בו בעלות פרטית מכלב, דלכאורה סו"ס הלא אין 
, ובמה 60ינחלו הלויים בארץ, וראה הערה בזה המעלה דנחלה, כיון דיש איסור שלא 

המעלה שיש בו בעלות פרטית, כיון דגם בחברון הי' הדין דאין מעלין שכר  בפועלמתבטא 
 כו' ואכתי יל"ע.





 

 

 וילהלםשיחי'  שניאור זלמןהת' 
 ל.א. – חב"דישיבת אור אלחנן 

בשיחה זו, ובפרט  מאחר וכמה וכמה מהתמימים נתקשו בהבנת מהלך וסדר הענינים
בהמשך למה  (ב), 'ג ףמהו סדר הקושיות והתירוצים בסעי (א), היינו: 'וה 'ד ',בסעיפים ג

 .בדא"פ עכ"פהנני לבאר הענינים לפע"ד  –' ה ףבהמשך למה סעי)ג( , 'ד ףמגיע סעי

ב' מבאר רבינו, דמה שמצינו שללויים ישנה "גאולת עולם" במכריתם  ףבסעי
הבעלות הנצחית שיש להם בנכסיהם, ומזה מובן, דגם בעלותם על והקדישם, הוא מפני 

 היא בעלות שלימה. –וחברון בתוכם  –ערי המקלט 

משמע שערי הלוים ניתנו להם לא  ג' מקשה דלכאו' מהלשון "לשבת" ףאמנם בסעי
ם שגואלים לעולם הוא מפני לבעלותם, אלא לשבת שם בלבד, וא"כ אין הכרח לומר שהטע

 .בעלותם

הוא מח'  –גדר קנין הלוים בעריהם  –מתרץ רבינו שבירושלמי רואים שזה גופא  הל זע
שמתוודים וידוי  –בין ר"מ ור"י, בנוגע לוידוי מעשרות דהלוים, ופסק הרמב"ם כר"י 

 .שיטתי' יש להם בעלות שלמה בעריהםמעשרות, א"כ משמע של

וים, ובירושלמי ומ"מ מקשה רבינו, דישנה מח' האם מעלה הדר בעיר מקלט שכר לל
מבואר, שמח' הנ"ל בדין וידוי מעשרות, ומח' זו בדין מעלין שכר, הא בהא תלי', והיות 
והרמב"ם פסק שדוקא במ"ב עיר מעלין שכר, אמנם בשש ערי מקלט ש"הובדלו למקלט", 

, שש ערי מקלטכנ"ל( בעלות הלויים ב -אין מעלים בהם שכר, משמע ש)לפי הירושלמי 
 .הלא היתה בשלימות

שמהבבלי לא משמע שב' מח' אלו תלוים זב"ז, אלא דין מעלין  אמנם ע"ז מתרץ רבינו
 .ר הוא דין בפ"ע מצד "לכל צרכיכם"שכ

וממשיך רבינו שכן משמע גם מסתימת לשון הרמב"ם, שלכל ערי המקלט ישנו אותו 
 גדר.

ביאור  ד' ומתחיל "ויתירה מזו י"ל", היינו שבזה בא רבינו לבאר ףאח"כ ממשיך בסעי
מדוע מה שפסק הרמב"ם שאין מעלים שכר בשש ערי מקלט, אי"ז סתירה לבעלות  נוסף

 שישנה ללוים בעריהם,

ונקודת הביאור היא, דבעצם מה שערי מקלט קולטות הוא גם לולא הי' ציווי מיוחד 
להבדיל את ערים אלו למקלט, אלא מצד עצם העובדה ששייכים ללויים, ה"ז גורם להם 

 ד שהוא בשאר מ"ב עיר, דהטעם שהם קולטות הוא מפני שהם שייכים ללויים,לקלוט, וע"



 

 

ציווי מיוחד להבדילם למקלט, אמנם ציווי זה בא רק  נוסףרק שעל שש ערי מקלט 
להוסיף ולא לגרוע, הייינו שקולטים גם שלא מדעת וכו', אבל לא בא ציווי זה לגרוע 

שאין מעלים שכר ללויים בשש ערי  מבעלות הלויים בעריהם, ועפ"י זה יש לומר, דמה
מה שערים אלו בבעלות הלויים ללויים  –, אמנם עצם הענין הנוסףמקלט הוא מפני הציווי 

, סותר לכך שיש להם אי"ז נגרע, ולכן אין פסק הרמב"ם סותר שלפועל אין מעלים שכר
 .בעלות בעריהם

ערים אלו ניתנות ה', מדוע באמת כתוב בפסוק ש ףירק שבהמשך לזה מקשה רבינו בסע
בעלות כללית ובעלות פרטית כו',  –ללויים "לשבת" בהם, ומבאר דישנם בזה ב' גדרים 

 עיין בפנים, ואכ"מ להאריך בסוגי' זו.

ג', גם מבאר את הענין שללויים  ףד' לבאר הקושיא בסעי ףומ"מ יוצא שהמבואר בסעי
נו לבאר, ואדרבה, ענין זה ישנה בעלות חזקה על עריהם, אולם אי"ז עיקר הענין שבא רבי

 ב'. ףבסעי –מביא רבינו עוד בתחילת השיחה 

 כ"ז בדא"פ, ואשמח לשמוע דעת המעיינים בזה.





 

 

 

 שמערלינג' שיחי מנחם 'הת
 770 –ל המרכזית "תות

אבער לדעת הבבלי איז ניט משמע אזוי, ווארום פון בבלי קומט אויס אז דאס 
יין שכר צום לוי אין די שש ערי מקלט איז )ניט ווייל וואס א רוצח דארף ניט מעלה ז

, *38עס פעלט אין דער בעלות פון די לוים אויף די שטעט, נאר דאס איז( א דין מיוחד
"לכם  –הערים למקלט"  לכםווי די גמרא זאגט, אז מען לערנט אפ פון פסוק "והיו 

 לכל צרכיכם".

 א.*( וי"ל דזוהי הכוונה בתוד"ה לכם מכות יג, 38

 לכאורה יש לבאר כוונת רבינו כדלהלן:

חידושו של רבינו הוא שבשיטת רבא שבשש ערים אין מחלוקת ובודאי אין צריכים 
ד בהפסוק "ערי מקלט לשלם ללויים, אינו קשור לבעלותם על הערים, אלא זהו מפני הלימו

לט ות מקיהתורה קובעת שערים אלו אמורות לה"לכם לכל צרכיכם", ש –תהיינה לכם" 
 לרוצח ולכל צרכיו, ולכן אין צריכים לשלם ללויים.

 'ולכאורה עדיין אין זה שולל לגמרי שחסר להלויים בהבעלות על הערים, ועדיין הי
 מפני שחסר בבעלותם. הואעלים שכר אפשר לומר שהטעם שהפסוק קובעת שלא היו מ

בתוד"ה לכם  הכוונה –החידוש שזהו דין מיוחד  – דזוהיועל זה כותב רבינו "וי"ל 
דאין צריכים להעלות שום דבר ללוים".  לכם לכל צרכיכם.מכות": לשון התוס' הוא: "

להלויים, ובעצם גם כשמדובר  שום דברדהיינו שמהלימוד "לכם" לומדים שאין משלמים 
אעפ"כ, מחייבת התורה את  –בדברים אחרים שבודאי הם ברשות הלויים בבעלות גמורה 

ם להרוצחים שבערי מקלט. היינו שזהו דין בנוגע להתשלום, ואינו תושבי העיר ליתנם חינ
נוגע בעלות הדבר כלל. וכך לומד התוס' בפירוש הגמ' בהלימוד מהפסוק, שאין בהפסוק 

 שום טעם וסיבה, אלא זהו דין מיוחד )כלשון רבינו(.





 

 

 שמוקלערשיחי'  מנחם מענדלהת׳ 
 ל.א. – מתיבתא אור אלחנן חב״ד

למ"ד וכמו  ה״ז בכלל קנין ד"לשבת", שייך שם ירושה ומוכרים כו׳,דאף ש
וראה תוד״ה  לבית דירה ניתנו. )גם הבעלות כללי דהשבט(הנ״ל בירושלמי דבכלל 

 ב. דאי ערכין לא,

–שייך לבעלות הכללית  םולים להוריש ולמכור את עריהמה שהלויים יכהיינו: 
 נים השיחה. וע"ד המ"ד בירושלמי כו'. ומציין רבינו "לשבת", ולכן אי"ז סתירה למבואר בפ

 וראיתי לבאר לפע"ד כוונת רבינו בציון לתוס' דערכין:

י"ל דכיון דאינה כמכר אין בידו דאי ר"מ הא אמר מתנה אינה כמכר. " וז"ל התוס' שם:
ב כיון דכתי)לעיל כח:( לגואלה לעולם אפי' תוך י"ב חדש ולפי זה מה שהקשינו בפ' המקדיש 

לנו לומר שלא יתנו בתיהם במתנה אבל נוכל לפרש הכא דמתנה  'אחוזת עולם היא להם הי
אינה כמכר ויכול הנותן לגאול לעולם אפי' אחר י"ב חדש ובהכי ניחא דיכולים כהנים ולוים 

 ."ליתן לאחר בתיהם במתנה

היא ר"מ  טתהתוס' כתבו לבאר ההבדל בין מכר למתנה בנוגע לבתי ערי חומה, דשי הנה
דמתנה לעולם אא"פ להוציא מיד  (א) :דבכלל ישנו הבדל בין מכר ומתנה, וכתבו ב' אופנים

דא"כ אין הכהנים ולוים יכולים ליתן מתנה, דהרי  אך ומקשים על זה ;דלא כמכר –הקונה 
שלפי ר"מ לעולם יכולים  )ב(ולכן מתרצים  .היא שמה שנותנים אינו נחלט לעולםההלכה 

ה, דלא כמכר שאפשר רק בתוך השנה הא', ולפי זה גם לוים וכהנים כן לפדות את המתנ
 יכולים לתת בית כמתנה.

הא', שבו רואים שגם אם יש לכהנים בעלות כללית,  רוץכוונת רבינו לציין לתי רהלכאו
  אי"ז כבעלות הפרטית, שלכן לא בית ערי חומה כמתנה. עדיין

דבר שבבעלות  י' הב', שבו רואים עוד]ואין לומר שכוונת רבינו היא להיפך, לציין לת
הכהנים מצד ה"לשבת", דהיינו מה שיכולים לתת במתנה, דא"כ הרי הי' צריך להיות הציון 
לשטמ"ק בדף כ"ח ע"א, ששם כתירוץ הא׳ של תוס׳, ותירץ דהא דיכולים לתת במתנה הוא 

 .[וא"כ הראי' משם חזקה הרבה יותר מצד גזה׳׳כ,

תהי' ביד הלוים  – ובחברון יש ללוים גם בעלות פרטיתאחר "ז צ"ל, דמאמנם לכאו' עפ
גם לתיתה במתנה, ולא מצינו לפועל שישנו בזה הבדל בין חברון לשאר הערים ]וגם 

לפי הנ"ל, מדוע אפשר לפדותה לעולם, ולכאו' זה ראי' שחסר בבעלות פרטית,  י"ל,
 .כמבואר בתחילת השיחה[ –וממילא לא ניתנה לאחר באופן תמידי 



 

 

וי׳׳ל שאה"נ דכן הוא אם נלמד שאינם יכולים לתת במתנה לפי שאין להם בה בעלות 
פ שיטת ר"מ )משא"כ לשי' רבנן שמתנה היא כמכר, וממילא "ע –שזהו כוונת התוס'  –]

פשוט שיכולים להוציא מתנה ג"כ( שאין ללוים בעלות על עריהם כלל וכלל ]אפילו בעלות 
 "לשבת" כפשוטו[.כללית[ ושייכותם לעריהם היא רק 

אמנם בנוסף לזה י"ל שישנו טעם נוסף לזה, עפ"י ביאור רבינו בשיחה )שיתכן שגם 
תוס' מסכימים עם זה(, דהטעם שחברון היא עיר מקלט היא מפני ששייכת ללוים, וממילא 
י"ל, שמצד דין זה, גם מצד הבעלות פרטית אא"פ למכרה לעולם ]לא מצד חלישות 

 צד הקשר העצמי בין הלוים וחברון.הבעלות, אלא אדרבה[ מ

 

 



 

 

 
 חיי שרה ב'
 

  וילהלם' שיחי לום דובערש' הת
 ליפשיץ' שיחי יאור זלמןשנ' הת

 שיקאגאמתיבתא ליובאוויטש 

בלשון  השתמשו לא מדוע כשאליעזר דיבר אל בתואל ומשפחת רבינומקשה בשיחה זו 
רוש ומבאר, דפי ",ישלח מלאכו אתך"א אמר , אל"ישלח מלאכו לפניך"שאמר לו אברהם 

הוא שהמלאך הולך לפניו ומכין בשבילו את הדרך, כך שההצלחה מובטחת עוד  "לפניך"
כ יטען בתואל "כיון דא –" לפניך"לפני שאליעזר מגיע. ולכן לא אמר אליעזר לבתואל 

ממשיך, ו. "מ"מה אתה עושה פה, והלא המלאך פועל הכל, ואין על מה לנהל מו – לדבריך"
אתך, "ל ", דא"לפניך"ז רמז בדבריו ענין ה"פ שבפועל אליעזר שינה לשונו, בכ"דאע

ת ענין ההצלחה הוא כשזה בא ישאמית סביר,נוסף על דברי אברהם. ומ "והצליח דרכך
. "לפניך"כ התוכן ד"כ זהו ג"ואינו תלוי כלל בעבודת האדם. וא –מתנה מלמעלה דבאופן 

ה "בההצלחה כאן היא מצד הקש, דכיון "מה' יצא הדבר וגו'"אליעזר ולכן בתואל ולבן ענו ל
 ה.-פים אע''כ תוכן סעי. א לשנות בזה דבר"כ א"א –

דע באם לא רצה שבתואל י: ובממ"נ, ת מה היתה כוונת אליעזרולכאו' יש להקשו
הצליח", שמכך הבין בתואל ד"מה' יצא ובאומרו "מזו בכלל מדוע ר – מהברכה ד"לפניך"

 ". הדבר

הוא  "אתך": "לפניך"ל "אתך"ונראה לומר בפשטות: בסעיף ב' מבאר החילוק בין 
הוא שהמלאך מכין הכל  "לפניך; "אך רק מסייעשאליעזר עושה את עיקר השליחות, והמל

  ה, ללא שום השתדלות מצד אליעזר.מראש, כך כשאליעזר יבא, הכל יתנהל בהצלח

ב( אם ההשתדלות וכו' ) ,את עיקר השליחותא( מי עושה )נמצא שיש כאן ב' חילוקים: 
 נעשית בשעה שאליעזר ממלא השליחות, או לפנ''כ.

. היינו שגם כאן "והצליח דרכך"אמצעי:  –מחדש רבינו אופן שלישי אמנם אח"כ 
 ,באופן דמתנה מלמעלה –ע''י המלאך אלא  י אליעזר"( השליחות אינה נעשית עעיקר)

מחד גיסא הכל בעצם  –" דרכיוהוי' הצליח ". םעם עבודת האדאמנם זה נפעל דוקא 
 



 

 

זה נפעל  –זה נעשה בשעה שבה אליעזר מקיים השליחות  –ה, אך מאידך גיסא "מהקב
 איתו.

, שהענין נפעל עוד לפני "לפניך"דוקא על הלשון  :ובזה יובן מדוע אליעזר שינה לשונו
ז ". אמנם בכ"לעדיךמה מעשיך פה, הכל נפעל ב"ביאת אליעזר, יש מקום לבתואל לטעון 

זה  'אלא הי זה רק באופן של סיוע, 'לא הי לפועל , דהרי"אתך"אליעזר לא יכל לומר רק 
, ובזה הדגיש, שההצלחה בזה היא אך "הצליח דרכי"י המלאך. לכן אמר אליעזר "דוקא ע

דהרי השתדלות המלאך  –ולא מצ''ע. וע''ז לא יוכל בתואל לצעוק  –ה "ורק ע''י הקב
 כלום לא יתרחש. –י עבודת אליעזר, ובלעדיו "קא עמגיעה דו

ל מתעוררת תמי': מהי התשובה להטענה )המדומה( דבתואל? וכן "אמנם אחרי כהנ
 אברהם אבינו שלח את אליעזר ולא רק מלאך? באמתמדוע 

פ פשט, אין שום הכרח לומר שאברהם ישלח מלאך במקום עבד )ולא "ל בפשטות: ע"וי
הוי' ישלח "ובירכו ש ורה(. ולכן אברהם שלח את אליעזרכלל בתמצינו כזה אצל אברהם 

ינים עד שאליעזר כסיוע לשליחותו, שהמלאך ילך לפניו ויסדר את כל הענ – "מלאכו לפניך
ולקחתה. אמנם  צוא את רבקה )טרם כלה לדבר וכו'(למ י קפיצת הדרך("צריך רק לבא )ע

היינו שבלי  – "לפניך"נה בפסוק והכו ז השליח הוא אליעזר, ולא המלאך. ולכאורה זהו"בכ
כ התשובה לטענת בתואל: המלאך אינו ממלא את "אלעזר אין מקום למלאך כלל. וזוהי ג

השליחות, הוא רק פועל שהשליחות תהי' באופן היותר מוצלח )עד כדי כך שעיקר 
 המלאך לא יבא לחרן. –השליחות באה על ידיו(, אמנם אם אליעזר לא יבא לחרן 

♦ 

 סלאוויןשיחי'  יהושעהת' 
 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

פרשת וישב מבאר רבינו בענין ליש לבאר ג"כ באופן אחר, דהנה בשיחה ב'  ואולי
ולא ע"י עבודת האדם, מ"מ בזה  להענינה הוא שהיא באה מלמע בכללותהשההצלחה דאף 

האדם אבל יש לייחסה אל  להשאכן ההצלחה באה מלמע (א)גופא ישנם שני אופנים: 
 שאין מייחסים אותה כלל אל האדם, אלא רואים מלכתחילה שהיא מה'. (ב)העובד, 

פי' שהמלאכים  "לפניך""והצליח", דלעפ"ז יש לבאר בדא"פ את החילוק בין "לפניך" 
יעשו הכל בשביל אליעזר ולא צריך ליגיעה כלל, שמטעם זה אליעזר לא אמר לפניך, כי 

פי'  זאת "הצליח" . לעומתזקוקים למשא ומתן הזהמדוע בכלל אז יהי' לבתואל טענה 
אבל יש עדיין לייחסה אל האדם, ולכן על כך שהתברך בהצלחה לא הי'  להשבאה מלמע

בתואל טוען מהו הצורך למשא ומתן הזה, כי "הצלחה" אינה סותרת לפעולת ההאדם 
 העובד.

♦ 



 

 

 ליפסקער' שיחי יהודה' הת
 770 –המרכזית  "לתות

 באופ"א ג"כ:לכאורה יש לבאר 

לא הי' מתקבל אצל בתואל, כי הי' טוען  – בתחילה, באם אליעזר הי' אומר דבר כזה
לא שהוא מאמין לדברי אליעזר ומסכים שיקח את רבקה  – , והפירוש בזהכו'" "לדבריך

מבלי שקו"ט עד"ז כלל, אלא אדרבה שהוא צוחק מאליעזר וטוען שדבריו אינם אמת, מבלי 
 ך דבריו.שישמע אפילו את המש

]ואין הכוונה שבאם דברי אליעזר אמת אכן אין מקום לשקו"ט עד"ז, אלא זהו חלק 
 [.מטענת בתואל שצוחק מאליעזר

ולכן לא אמר זה אליעזר אליו בתחילה, אלא אמר שהובטח שיצליח )שזהו רק ברמז 
ולא אמר בפירוש שזה לגמרי מלמעלה(, ואח"כ סיפר לו את כל המאורעות שעל ידם 

ואז הבין וקיבל בתואל שהי' בזה הצלחה ניסית  – שאכן הצליח בפועל באופן נסי רואים
 ממש, ומה' יצא הדבר, ומעתה אין מקום לשקו"ט כלל אלא הוא מסכים לגמרי.

בסגנון אחר: לפני שמספר את סיפור ההצלחה לא הי' בתואל מאמין ומקבל שה' שלח 
רך שחוק(, אבל לאחרי סיפור דברים מלאכו לפניו, והי' אומר "מה אתה רוצה ממני" )בד

אלו שפיר יכול להאמין לו, ואז אומר בניחותא שאין סיבה לשאול אותי אלא הנני מסכים 
 מיד.

♦♦♦ 

 גרינבויםשיחי'  לוי יצחקהת' 
 ל.א. – ישיבת אור אלחנן חב"ד

באם בפועל אברהם בירך את אליעזר שיצליח בשליחותו באופן  יש להקשות: רהלכאו
היינו, דאף דלא  לא היתה באופן כזה? –הסכמת בתואל  –מדוע באמת פרט זה ד"לפניך", 

 אמר לו כן, אמנם המציאות היתה שהברכה שקיבל מאברהם היא "לפניך".

 ם שלמעלה מהטבע כו',יואולי י"ל, שהענין ד"לפניך" אינו שיתרחשו )ע"ד( ניסים גלוי
יסים שהיו עד אז, ועפיז מובן שבאופן זה הם כל הנ –אלא )ע"ד( ניסים המלובשים בטבע 

מדוע זה לא מנע את הוויכוח עם בתואל, מפני דהסכמת בתואל מיד ללא שקו"ט, ה"ז ענין 
 בלתי מובן ולגמרי לא טבעי. 

 "ק.ודו

♦ 

 



 

 

 פינסאןשיחי' יחזקאל הת' 
 ל.א. – מתיבתא אור אלחנן חב״ד

"לפניך" הנאמר , שהרי בפשטות אין לחלק בין פירוש מילת לכאו' יש לעיין בתירוצו
אצל אברהם לה"לפניך" הנאמר בקשר להמלאך בסיפור אליעזר, ובמילא, כמו שאצל 

משמעותה של מילת "לפניך" היא שהכל תלוי בו ונעשה על ידו מבלי שיסייעו  הריאברהם 
אותו )לעומת נח, כמ"ש רש"י )ועי' בפי' הגו"א שם( ש"שהי' צריך סעד לתמכו ע"ד הבא 

מבלי ייעשה על ידי המלאך הכל על דרך זה הי' צ"ל בעניננו: ש –( לטהר מסייעין אותו"
 .1עזרתו של אליעזר בכך שיתווכח עם בתואל וכיו"ב

הי' צ"ל בלי עיכוב כלל.  –)המלובש בטבע(  נסעוד זאת: באם אכן היתה הסיפור )ע"ד( 
 הםושאברמדוע א"כ מצינו שענו "תשב הנערה"? ואפי' את"ל, הול"ל "עבד אברהם אנכי" 

שבכך יהי' מספיק  –נתן את כל אשר לו ליצחק בנו וביקש ממנו לקחת אשה לבנו )ותו לא( 
 כדי שיסכים בתואל ויהי' )ע"ד( נס המלובש בטבע!

לכן חשב)ו(  –אלא נראה לפרש, דכיון שרבקה היתה קטנה והי' צריך אבי' לקדשה 
ס ולא מצד רצונו אליעזר )ואברהם( שאפי' באם הי' מסכים, הרי, להיותו רק מצד הנ

בתואל את האמיתי ייתכן שאח"כ לא ירצה ויהי' א"כ קידושין בטעות. לכן החליט לספר ל
 ;האריכות כדי שירצה באמת

ומה שעכבו אחי' ואמה הוא משום שכבר נסתלק המלאך כאשר אמר בתואל "לא נוכל 
יד כאשר גו'", כדמוכח מהא שלן שם באותו לילה ולא הלך תומ"י ועם קפיצת הדרך, כי מ

 הסכימו הרי קיים המלאך את שליחותו ובמילא לא הי' צריך להשאר שם עוד.

♦ 

 ליפסקער' שיחי יהודה' הת
 770 –המרכזית  "לתות

 לכאורה יש לבאר זה בשני אופנים:

אין בכחו של המלאך לשנות ולהפוך את טבעם של בני אדם שמתעורר אצלם ספק  (א)
פועל שלמרות הספיקות יצליח השידוך בפועל. כשמשהו אינו כשורה. אלא מאי, המלאך 

וע"ד המבואר בסוס"ו דהשיחה שישנו ענין הבחירה ויתכן שלא תאבה האשה וכו', ואעפ"כ 
 ברור שהשליחות תתבצע בפועל.

------------------------ 
לכאו' מלשון רבינו בשיחה בהביאו את פירש"י בנוגע לאברהם מדוייק שאין הכוונה  הערת המערכת:( 1

זה בין "אתך" ו"לפניך" אומר שהשינוי כאן הוא אותו פי' כהשינוי שם, אלא שמרש"י שם רק רואים ששינוי 
 דרשני. עיין בפנים, ודו"ק.



 

 

מה' יצא "עפ"ז, הספק שלהם אינה סתירה לההצלחה מלמעלה, אלא שהיו בספק אם 
רגיל ששואלים את הנערה )כמבואר או לא, והחליטו להתייחס לזה ככל שידוך  "הדבר

הנ"ל(, ובפועל הסכימה רבקה לשידוך הרגיל, ובהסכמתה  42בלקו"ש המצויין בהערה 
 גופא רואים את ההצלחה )כמבואר בסוס"ג בשיחה דידן(.

כיון שאליעזר הי' צריך לעשות הכל בדרך הטבע )אלא שמלכתחילה די"ל,  אולי (ב)
אמר "שלחוני" מבלי ליתן לה י"ב חודש )שמצד זה לא היתה הכוונה שי מובטחת ההצלחה(

התעורר אצלם הספק, כמבואר בלקו"ש שם( כיון שאין זה בסדר הרגיל של שידוך, ואברהם 
 לא צוה לו כלל עד"ז.

לא הי' בזה ההצלחה הגמורה מלמעלה  – וכיון שלא הי' זה חלק מהכוונה בהשליחות
בכללות הענין. ואולי הוא גם מכיון  כבשאר חלקי השליחות )ואדרבה, התעורר אצלם ספק

שהוסיף בהשליחות, וא"כ לא הי' בתכלית הביטול, שהוא מהתנאים להצלחה האלקית 
(. אלא שאעפ"כ, סו"ס הצליח בהשליחות בפועל, ואפילו 2)כמבואר בס"ז דהשיחה. וצ"ע

 בפרט זה שילך מיד(.



------------------------ 
ש "מלקו( ב) ,מצליח בסוף' כ לכאורה לא הי"א( אכי ), מעילה ממש בהשליחות' לכאורה אאפ"ל שהי (2

, שהראה להם שטר של כל טוב אדוניו ומזה תוכל לפרנס עצמה' י שם משמע שטעמו של אליעזר הי"ח
 .ממש מתנאים הרגילים של כל שידוךזה להיפך ' ז לכאורה לא הי"ועפ

ולכן , ואין זה בנוהג הרגיל של שידוך(, ש שם"כן משמע מלקו)ז בפירוש "אלא שאברהם לא הורה לו עד
 .ומיד, ס הצליח"ומצד שני הרי סו; פעל שיתעורר ספק בכל הענין



 

 

 

 ל.א. ד"אור אלחנן חב מתיבאקבוצת תלמידים ב

הי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יוצאת גו׳״ )נאך איידער ער האט .״וי..
איז מלכתחילה געווען אויסגעשטעלט מלמעלה אז  סע – “פארענדיקט זיין תפילה(

 זי זאל קומען באלד נאך אליעזר׳ס אנקום.

און סיי  ״קפצה לו הארץ״, )ווי רש״י זאגט(וואס  סיי מצד אליעזר, –און אזוי 
אז זי איז ארויס מביתה באופן אז ״ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה  מצד רבקה,
 יוצאת גו׳״.

לשליחות אליעזר, ועד כדי  של הקב"הסיוע הגודל  'מבאר עד כמה היהיינו שתחילה 
הרבי חוזר על אותו מיד בקטע הבא לאחריו ; וכילה לדבר" כבר רבקה יוצאתכך ש"טרם 

 ן שטרם כלה לדבר רבקה יוצאת.עני

סיוע לאליעזר וגם שעשה  'לומר שזה קיים גם מצד רבקה, שהי נכתבוליכא למימר ש
ש"קפצה לו נוסף מצד אליעזר  עניןהנס והסיוע מצד רבקה, דהא מיד לאחמ"כ כותב 

ן נוסף הרי "קפיצת הדרך" קדמה ליציאת רבקה, ולמה נכתב הארץ", ואת"ל שהוא עני
 באופן כזה?





 

 

 נאוויטששא' שיחי יוסף' הת
 ישיבת ליובאוויטש טאראנטא

בשעת אליעזר האט געפרעגט "אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי גו'" האט 
 השמים גו' ישלח מלאכו לפניך אלקיאברהם אים געענטפערטג "השמר לך גו' ה' 

ובמילא איז ער  אויבערשטער וועט שיקן א מלאך לבני משם" דער לקחת אשהו
 י משם",לבנ ולקחת אשה" – מבטיחאים 

 ולקחת אשה"איז ניט פארשטאנדיק: ווי קען אברהם פארזיכערן אליעזר'ן 
של האשה, און בפרט אז  ובבחירתהבשעת דאס איז תלוי ברצונה  –" לבני משם

ממשיך געווען "ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך  גלייךהאט  אברהם בעצמו
 ונקית משבועתי זאת גו'"?

אז דאס נעמט זיך פון אזא  – "לפניךמלאכו  לחנאר דא איז דער אויפטו פון "יש
יגיעת האדם )עבודתו(, וואס דערפאר איז די  פון"ארט" וואס איז "פריער", העכער 

אויבערשטן( ניט תלוי' אין דער השתדלות פון מעשה בני  הצלחה אין דעם )פון
אין  אדם; און אזוי אויך לאידך גיסא, אז דער רצון פון א בן אדם קען ניט "שטערן"

 דער הצלחה.

און דעריבער, אע״פ אז עס איז דא דער ענין הבחירה, וואס דערפאר איז דא 
עכ״ז איז אבער ברור,  – לא תאבה האשה גו'" ואם)לכאורה( די מעגלעכקייט פון "

אז ס'וועט זיך  – דער ענין, "ולקחת אשה לבני משם"אז בפועל וועט זיך אפטאן 
 ר זיין צו גיין מיט אליעזר'ן.געפינען אן אשה וועלכע וועט בוח

זר, ואמר לו בודאות כ"כ בטוח בהצלחת אליע 'לכאורה ע"פ המבואר כאן שאברהם הי
 שיש להלמה צריך להודיע ענין זה "ואם לא תאבה האשה"? אע"פ  –"ולקחת אשה" 

, ומצדו, לכאורה, נוגע רק שלפועל "ישלח מלאכו לפניך לאליעזראי"ז נוגע  –בחירה 
 ?ולקחת אשה"

שזה מדגיש יותר החידוש של "ישלח מלאכו לפניך",  בדרך אפשר ענה לי חכ"א)
שהמלאך גובר על הכל, אפי' על בחירתה. אבל אינו נראה לי, כי אינו משמע כן בלשון 

אין זה חידוש, שהרי פשוט שיש לה  –הפסוק כלל: "ואם לא תאבה"; ואפי' בלאו הכי 
"ז, לכאורה, מהענינים הכי גדולים שעשה לעומת אי 'בחירה, ומה שהמלאך יכול לגבור עלי

 – קפיצת הדרך, בא מלאך והמיתו )בתואל(. וא"כ אי"ז מורה על התוקף של "לפניך"
 .(הדרא קושיא לדוכתאו





 

 

 מינצברג שיחי'מנחם מענדל הת' 
 770 –תות"ל המרכזית 

דהנה "בשעת אליעזר  בס"ו מקשה הרבי דלכאו' איכא סתירה בדברי אברהם לאליעזר,
האט געפרעגט: "אולי לא לתאבה האישה ללכת אחרי גו'" האט אברהם געענטפערט: 

דער  –לבני משם"  ולקחת אשההשמר לך גו' ה' אלוקי השמים גו' ישלח מלאכו לפניך 
לבני  ולקחת אשה" – מבטיחאויבערשטער וועט שיקן א מלאך, ובמילא איז ער אים 

ניט פארשטאנדיק: ווי קען אברהם פארזיכערן אליעזר "ולקחת  משם". ומקשה הרבי: "איז
בשעת דאס איז תלוי ברצונה ובבחירתה של האשה, און בפרט אז  –אשה לבני משם" 

האט גלייך ממשיך געווען: "ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית  אברהם בעצמו
 משבועתי זאת".

אז דאס נעמט זיך פון  – לפניךאכו ומבאר בזה: "נאר דא איז דער אויפטו פון ישלח מל
" וואס איז "פריער", העכער פון יגיעת האדם )עבודתו(, וואס דערפאר איז די ארטאזא "

הצלחה אין דעם )פון אויבערשטער( ניט תלוי' אין דער השתדלות פון מעשה בנ"א, און 
 צלחה.אזוי אויך לאידך גיסא, אז דער רצון פון א בנ"א קען ניט "שטערן" אין דער ה

ומבאר זאת הרבי ואומר: "און דעריבער אע"פ אז עס איז דא דער ענין פון בחירה, וואס 
עכ"ז איז אבער  –דערפאר איז דא )לכאו'( די מעגלעכקייט פון "ואם לא תאבה האשה" 

אז ס'וועט זיך  –ברור, אז בפועל וועט זיך אפטאן דער ענין, "ולקחת אשה לבני משם" 
 ע וועט בוחר זיין צו גיין מיט אליעזר".געפינען אן אשה וועלכ

. . עכ"ז איז אבער ברור אז  בחירה"אע"פ אז עס איז דא דער ענין פון  -ובנוגע למילים 
: "להעיר ממ"ש הרמב"ם )הלכות 44" כותב הרבי בהערה עניןבפועל וועט זיך אפטאן דער 

 רצה כו'". אילו לא . . כל אחד ואחד . . על איש פלוניתשובה ספ"ו( "שלא גזר 

והנה בפשטות כוונת דברי רבינו כך הם: דאמנם ישנו לענין הבחירה, דמצד זה א"א 
והיינו יפעל,  עניןשתלקח ליצחק, אך עם זאת הובטח ליצחק שה פלוניתאשה  להכריח

כו'  עניןליצחק )וכלשונו "אז בפועל וועט זיך דער  לקיחה 'שהקב"ה "גזר" כביכול שתהי
ן אשה כו'"(. וע"ד דברי הרמב"ם שבהערה דהקב"ה לא גזר על ס'וועט זיך געפינען א

המצריים שהשתעבדו בבנ"י שישתעבדו בהם )"שלא גזר על איש ידוע"( כ"א רק ש"הודיעו 
להשתעבד בבנ"י. ועד"ז  שבחרושסוף זרעו להשתעבד בארץ לא להם" והמצריים הם אלו 

אומנם למעשה האשה שאליעזר ימצא אישה,  - עניןבענייננו שהובטח רק כללות ה
להילקח ליצחק ולא נשללה ממנה זכות הבחירה  שבחרהשנלקחה בסופו של דבר היא זו 

 צו גיין כו'"(.זיין  בוחר)"אז ס'וועט זיך געפינען אן אשה וועלכע וועט 



 

 

אך לפי"ז צ"ע לכאו', דהנה בס"ז כותב הרבי: "בנוגע צו תו"מ ווערט ניט צוגענומען פון 
בשליחותו של אליעזר איז געווען די הנהגה פון "ישלח  משא"כירה, מענשן דער ענין הבח

די הצלחה איז געווען פארזיכערט  –" אין אן אופן פון "והצליח דרכך" לפניךמלאכו 
כותב )בנוגע  49כו'" ]ובהערה  אפילו דארט וואו דאס רירט אן דעם ענין הבחירהמלמעלה 

ב( אודות הנהגת הקב"ה )לפעמים( -, אלמילים אלו האחרונות(: וראה לקו"ת במדבר )טו
דבפשטות משמע שבשליחותו של אליעזר אכן  –", עיי"ש"[. להטות לב בני אדם לטובה"

נשללה מרבקה בחירתה. וצ"ע כיצד יתאימו דבריו אלו עם מ"ש בסעיף ו' דכנ"ל המשמעות 
ו נשללה מרבקה בחירתה, וכל הבטחת אברהם וגזירת הקב"ה הי שלאשל דבריו שם היא 

 תלקח ליצחק, ודו"ק. שהיאיפעל, ולא שנגזר עלי' עצמה  שהעניןאך 

♦ 

עוד יש לעיין בנוגע לעצם הביאור )שבסעיף זה( בסתירה שבדברי אברהם, דלכאו' אין 
מובן, דהנה בדברי אברהם לאליעזר ב' פרטים: )א( "ואם לא תאבה האשה". )ב( "ונקית 

 משבועתי זאת".

ד"ולקחת גו'" וודאי  עניןשהאמת על אף ההבטחה והנה מה שמבאר כ"ק אדמו"ר שב
יקרה ויפעל עכ"ז ישנו ענין הבחירה שמצד זה ישנה אפשרות של "ואם לא תאבה כו'", כי 

כ"ז הוא לכאו' ביאור רק על הפרט והחלק הא'  –האשה לא הוכרחה לילך עם אליעזר 
שום ביאור על הינו מ"ש "ואם לא תאבה האשה", אבל לכאו' אין מזה  –שבדברי אברהם 

הפרט הב' שבדבריו ד"ונקית משבועתי זאת", דהא "ונקית גו'" יתכן רק באם לא ימצא 
שתלקח כו' כ"א  מסויימתאישה, וא"כ נמצא דלא רק שלא נגזר על אישה  שוםאליעזר 

לא הובטח ולא הוכרח להיות, שהרי מדבריו אלו מובן דיתכן מציאות  עניןשאף כללות ה
הינו שלא ימצא אליעזר שום אישה ליצחק, דאז ינקה מן  –ו'" של "ונקית משבועתי ג

 השבועה כו', וצ"ע.

♦♦♦ 

 שפירא' שיחי יהודא ליבהרב 
 רבתי מיאמי –ד "ראש ישיבת חב

בשיחה זו מבאר רבינו שכוונת מענת אברהם לאליעזר )על שאלתו "אולי לא תאבה 
ר לך פן תשיב גו' ה' האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את בנך גו'"( "השמ

ולקחת אשה לבני משם" היתה שה' מכין ומבטיח ההצלחה עוד  לפניךגו' ישלח מלאכו 
 תלך האשה אחריו.שבודאי לפני ההשתדלות של אליעזר, כולל 

אח"כ בסעי' ו' כותב וז"ל )מתורגם מאידיש(: "ואינו מובן: איך אפשר לאברהם להבטיח 
בשעה שזה תלוי ברצונה ובבחירתה של האשה,  את אליעזר "ולקחת אשה לבני משם" בה

"ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית  תיכףהמשיך  שאברהם בעצמוובפרט 
 משבועתי זאת גו'"?



 

 

", זה נובע מ"מקום" כזה שהוא "לפני", לפניך"אלא שזהו החידוש ב"ישלח מלאכו 
ההשתדלות של למעלה מיגיעת האדם )עבודתו(, ולכן ההצלחה בזה )מה'( אינה תלוי' ב

 מעשה בני אדם; וכן לאידך גיסא, שרצון בן אדם אינו יכול "לבלבל" ההצלחה.

"ולכן, אע"פ שיש ענין הבחירה, שלכן שייך כאן )לכאורה( האפשריות של "ואם לא 
שִתָמֵצא  –עכ"ז ברור שבפועל ייעשה הענין "ולקחת אשה לבני משם"  –תאבה האשה גו'" 

 ..אשה שתבחר ללכת עם אליעזר.

"ישנו כלל ש"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים". בנוגע לתומ"צ אין נוטלים מן האדם 
" לפניךענין הבחירה; משא"כ בשליחותו של אליעזר היתה ההנהגה של "ישלח מלאכו 

דרכך", ההצלחה היתה מובטחת מלמעלה אף שזה נוגע לענין הבחירה  והצליחבאופן של "
 כו'", ע"כ.

אפ"ל שאף שלפועל יש כאן ענין הבחירה כפי שאמר אברהם  ולכאו' אינו מובן איך
 תסכים ללכת עם אליעזר. שבודאיאברהם  מבטיח"ואם לא תאבה האשה גו'", ואעפ"כ 

שתמצא  –בפשטות מבואר זה בדיוק לשון השיחה ש"ברור שבפועל ייעשה הענין 
, אבל יש לה בחירה לא ללכת כל אשה בפ"עכלומר:  –שתבחר ללכת עם אליעזר" אשה 

 שתמצא אשה אחת שתסכים ללכת. מובטחה"ה  מכלל הנשים כולם

יכולה לבחור לא ללכת, הרי  כל אחתואף שלכאו' זוהי סתירה מיני' ובי', כי היות ש
מכלל אפשר להיות שלא תהי' אפילו אשה אחת שתסכים ללכת, ואיך אפשר לומר ש

ע"פ מ"ש הרמב"ם הנה זה מתורץ  –אחת שתסכים ללכת הנשים כולם בודאי שתמצא 
(, וז"ל הרמב"ם )לאחר שמבאר שלכאו"א יש בחירה(: 44)הל' תשובה ספ"ו. הובא בהערה 

"והלא כתוב בתורה ועבדום וענו אותם, הרי גזר על המצריים לעשות רע, וכתיב וקם העם 
לפי  –הזה וזנה אחרי אלקי ניכר הארץ, הרי גזר על ישראל לעבוד ע"ז, ולמה נפרע מהם 

ל איש פלוני הידוע שיהי' הוא הזונה, אלא כל אחד ואחד מאותם הזונים לעבוד שלא גזר ע
ע"ז, אילו לא רצה לעבוד לא הי' עובד, ולא הודיעו הבורא אלא מנהגו של עולם. הא למה 
זה דומה, לאומר העם הזה יהי' בהן צדיקים ורשעים לא מפני זה יאמר הרשע כבר נגזר מן 

ודיע למשה שיהיו רשעים בישראל, כענין שנאמר כי לא השמים עליו שיהי' רשע מפני שה
יחדל אביון מקרב הארץ, וכן המצריים, כל אחד ואחד מאותם המצירים והמריעים לישראל, 
אילו לא רצה להרע להם, הרשות בידו, שלא גזר על איש ידוע אלא הודיעו שסוף זרעו 

 עתיד להתעבד בארץ לא להם", עכ"ל. 

ל"ב ביאור כ"ק אדמו"ר דברי רמב"ם אלו, וזהו תוכן דבריו ובהתוועדות דש"פ שלח תש
)ואף שהוא בלתי מוגה, מ"מ הענין בכללותו נכון הוא(: יש לחלק בין יחיד לגבי רבים, 
כלומר: בנוגע ליחיד אאפ"ל בודאי שהוא יעשה כך וכך, כי יש לו בחירה. אבל כשמדובר 

 , ואין זה סתירה לענין הבחירה. אודות רבים, אפ"ל שחלק מהם יהיו צדיקים וחלק רשעים



 

 

וכ"ק אדמו"ר מוסיף שהמדעים המציאו דבר שאומרים שגילו חידוש שלא הי' ידוע 
בדורות שלפנינו, הנק' בלע"ז 'סטאטיסטיקס', שענינו, שאף שעל יחיד עעפ"ל מה יעשה 
בעתיד כי יש לו בחירה, אבל על רבים יכולים להגיד בזמן קדום של שנה, שנתיים ואפי' 

שר שנים, מה יהי' )כי יודעים איך הי' כמה פעמים לפנ"ז( ואכן נעשה כפי השערתם. ואף ע
שאין להם הסברה ע"ז, מ"מ כ"ה. ואמר כ"ק אדמו"ר שאי"ז ההמצאה שלהם, כ"א כ"ה כבר 

 ברמב"ם, ומיוסד על פסוקי התורה. –בתורה 

כת עם אליעזר וזהו הביאור בשיחה זו, שאף שלכל אשה ואשה יהי' בחירה אם לבחור לל
או לו, שלכאו' עפ"ז אפשר שכולן לא יסכימו ללכת, ואיך מבטיח "שתמצא אשה שתבחר 

 –נשים שם הרבה ללכת", מ"מ, ע"פ הרמב"ם דלעיל אפשר להבטיח, כי היות שישנן 
אפשר להבטיח שאחת מהן )מכלל הרבה נשים( תסכים ללכת. ואין זה סתירה לבחירה )איך 

 שיהי' ההסברה בזה(.

צלה"ב, דאם זהו הפי' בהשיחה, קשה: )א( מדוע מביא את הרמב"ם הנ"ל רק  אבל
בהערה, והרי זהו ענין "עקרי" בהבנת תוכן הביאור. )ב( ועיקר: מדוע הלשון בההערה הוא: 

ממ"ש הרמב"ם )הל' תשובה ספ"ו( "שלא גזר על איש פלוני . . כל אחד ואחד . .  1להעיר
 כ"א נוגע להבנת הדברים. הערה צדדית "ז והרי אי –אילו לא רצה כו' )ע"כ( 

)ג( אח"כ כותב "ההצלחה היתה מובטחת מלמעלה, אף שזה נוגע ]במקור באידיש: 
שזה  למרותאפילו דארט וואו דעס רירט אן[ ענין הבחירה" שהכוונה בזה בפשטות היא, ש

ה שיכול ואם מ"ש לעיל נכון דמ –שכן יהי'  מובטח)כעין( סתירה לענין הבחירה, מ"מ הי' 
להבטיח הי' מטעם מ"ש הרמב"ם הנ"ל, הרי אין סתירה לבחירה )מאיזה טעם שיהי', כנ"ל(, 
ובפרט שבשיחה ש"פ שלח הנ"ל מוסיף הרבי שע"פ הרמב"פ אין קשה כלל מה שהקשה 
 הראב"ד על הרמב"ם שזה סותר ענין הבחירה, כי להרמב"ם אי"ז סותר ענין הבחירה כלל.

ומר דלא כנ"ל, כ"א שאברהם אמר שבנדון זה יהי' ענין מיוחד ולכאו' מטעם זה מוכרח ל
אבל עפ"ז איך אמר אברהם "ואם לא תאבה  –שלא יהי' לאשה בחירה )איך שנסביר זה( 
אשה ]במקור באידיש: אז ס'וועט זיך  שתמצאהאשה וגו'". וגם, מדוע כתוב בהשיחה "

תמצא  כלל הרבה נשיםמשגעפינען אן אשה[ שתבחר ללכת עם אליעזר", שכוונתו הוא 
, והרי אם מכלל הרבה נשיםאשה אחת שתסכים ללכת עם אליעזר, מה נוגע שימצאו אשה 

 זה נדון מיוחד, גם על אחת אפ"ל שלא יהי' לה בחירה למאן ללכת עם אליעזר.

וי"ל בדוחק, שהכוונה בשיחה היא שנדון זה אכן לא יהי' לה בחירה, ומה שאמר אברהם 
זהו דבר ששיך בו בחירה, ומצד זה  שבעצםוגו'" הרי זה רק להגיד "ואם לא תאבה האשה 

אפשר להתבטא בלשון "ואם לא תאבה האשה גו' ונקית גו'", אבל לפועל לא יהי' בחירה 
כאילו: מתוך  –)מאיזה טעם( ולא מטעם מ"ש הרמב"ם הנ"ל; ומה שמוסיף "שתמצא אשה 

על עצם הענין,  כהוספהילתא, שתבחר ללכת עם אליעזר" זהו לרווחא דמ –הרבה נשים 

------------------------ 
 .( הדגשת הכותב1



 

 

שגם מטעם מ"ש הרמב"ם יתכן שלא יהי' לה בחירה, כי על רבים אפ"ל כן, ולאן מביא דברי 
 כו'", כי אין זה עיקר הכוונה. להעירהרמב"ם רק בהערה, ובלשון "

מלמעלה, אף שזהו נוגע ]רירט אן[ מובטחת ולכן גם אח"כ כותב ש"ההצלחה היתה 
 קר הביאור בהשיחה הוא שהי' נדון שלא הי' ע"ז בחירה.לענין הבחירה", כי עי

אבל כאמור דוחק גדול להעמיס זה בלשונות השיחה, ולא באתי רק להעיר ולעורר 
 לומדי לקו"ש, ובפרט המשתתפים במבצע 'הליקוט', לעיין בזה ולבא לידי הבנה.





 

 מינצברג שיחי'מנחם מענדל הת' 
 770 –תות"ל המרכזית 

"שיחתן )ושליחותו של אליעזר מ"צ( תו) מחלק הרבי בין "תורתן של בנים"עיף ז' סב
מר חז"ל "יפה שיחתן : "וי"ל אז דאס איז איינער פון די ביאורים אין די מא(של עבדי אבות"
ווייל בנוגע צו תורתן של בנים איז דא דער כלל אז  –מתורתן של בנים"  . . של עבדי אבות

בנוגע צו תו"מ ווערט ניט צוגענומען פון מענשן דער ", ץ מיראת שמיםהכל בידי שמים חו"
 , משא"כ בשליחותו של אליעזר כו'".ענין הבחירה

בס"ח, שכותב שם: "און דאס איז די הוראה  הלשוןאלו עם  םוצ"ע כיצד יתאימו דברי
ן החזקת אין דער עבודה פו . .ארויס פון "פרשה של אליעזר" בפועל וואס מען נעמט

עס זיינען פאראן אזעלכע וואס מיינען אז די דאזיקע שליחות  . . יהדות והרבצת התורהה
זיינען זיי כלל  – פון זייערע פעולות תוצאות, אבער בנוגע די טאןבאשטייט בלויז אין דעם 

אויף דעם צווייטן )אויף וועמען ער זוכט צו משפיע זיין( איז ער ניט קיין  . . ניט בעה"ב
איז א בעל בחירה, און מען קען אים ניט מכריח זיין צו פירן זיך היפך רצונו  בעה"ב, יענער

ן אין א מצב פון אז בשעת מ'שטעלט זיך אריי . . . אויף דעם נעמט מען די הוראההגלוי
און דערצו איז מען מתפלל להקב"ה אויף הצלחה במילוי שליחותו איז  . . "עבדי אבות"

דער אויבערשטער דרכך":  והצליח" און "לפניךכו ישלח מלא . . מען מובטח אז "ה'
מקערט  און –זו כנסת ישראל  –" ולקחת אשהאון " . . בשליחותו פארזיכערט עם הצלחה

אז אע"פ אז דער ענין הבחירה איז א וכפסק דין הרמב"ם ) . . איר אום "לאשה" הקב"ה
 –בסוף גלותן כו'"  שסוף ישראל לעשות תשובה הבטיחה תורהאיז:( "וכבר  . . עיקר גדול

דארט וואו  )"אפי' 1הבחירהזה דשלילת  עניןשייך  "צמדתו עניןבשגם דמדבריו אלו מובן 
 בשליחותו של אליעזר, וצ"ע. ולא רקדער ענין הבחירה"(,  רירט אןדאס 

♦♦♦ 

 גאלדמאן' שיחי מנחם מענדל' הת
 מאריסטאון ת"לישיבת תו

נהגה מלמעלה באופן של "ישלח מלאכו ר יהי' ההזעבסעיף ז' מבאר שבכדי שאצל אלי
אבות", שאין לו  עבדיהי' צורך לשני תנאים: )א( להיות " –דרכך"  והצליח", "לפניך

------------------------ 
ז "מ אי"ן שלילת הבחירה בתומשמע שזה שתתכ( ח –שבסעיף זה )ר "ק אדמו"ויש להעיר דמדברי כ (1

וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה ": ם"עיין לשון הרמב' )רק עניין שיקרה באחרית הימים כו
והוראה , א בזמננו אנו"א שענין זה הוא הוראה בנוגע לכאו"כ –ענין מחודש ויוצא דופן  – "(בסוף גלותן

 .ל"וק, תמידית



 

 

מציאות בפני עצמו כלל, )ב( הכרה ברורה של האדם שאין ביכולתו לסמוך על "די אייגענע 
 כחות", אלא הוא מוכרח להתפלל להקב"ה.

ב' על ענין הא'. אדרבה: באם אין לו הכרה ברורה ויש לעיין לכאורה מה מוסיף ענין ה
שאין עליו לסמוך על כחותיו שלו הרי זה ראי' לכאו' שאינו בטל לגמרי; ולאידך, אם עומד 

 כבר יש לו ההכרה הזאת? –בביטול גמור 

ולכאורה הביאור בזה )ע"ד המוסר עכ"פ( ע"פ המשך השיחה שם )סעיף ח( בלימוד 
 ות, וזה לשון קדשו:ההוראה מהנ"ל בנוגע לשליח

עס זיינען פאראן אזעלכע וואס מיינען אז די דאזיקע שליחות באשטייט בלויז 
זיינען זיי כלל ניט קיין  –פון זייערע פעולות  תוצאות, אבער בנוגע די טאןאין דעם 

בעה"ב. דער שליח איז מסכים אז ער דארף זיין איבערגעגעבן צו דער שליחות "בכל 
ניט קיין מנוחת הנפש, ניט ער און ניט בני ביתו, זייענדיק טרוד כחו", ביז ער האט 

 כל היום במילוי השליחות;

אבער אויף דעם צווייטן )אויף וועמען ער זוכט משפיע זיין( איז ער ניט קיין 
בעה"ב. יענער איז א בעל בחירה, און מען קען אים ניט מכריח זיין צו פירן זיך היפך 

 רצונו )הגלוי(!

נעמט מען די הוראה פון פרשה של אליעזר, אז בשעת מ'שטעלט זיך  אויף דעם
א ביטול מכל וכל, ווי אן עבד לאדונו, און  –אריין אין א מצב פון "עבדי אבות" 

איז מען מובטח  –דערצו איז מען מתפלל להקב"ה אויף הצלחה במילוי שליחותו 
 דרכך" כו'.והצליח " און "לפניךאז "ה'..ישלח מלאכו 

, שייתכן שא' יסע בשליחות ויתמסר את עצמו מכל וכל לשליחותו עד שזה יגרום היינו
, אבל מכל מקום מרוב ההתמסרות בזה הפרעה למנוחת הנפש שלו ושל כל משפחתואפי' 

ייתכן שלא ישים לב להעובדה שלהיותו אכן שלוחו של המשלח הרי יש לו ג"כ את כחותיו 
האלו או להטיל ספק באם יוכל להשפיע על  של המשלח, ובכן אין לו לעשות החשבונות

לזאת צריך הוא "להתפלל", לבא לידי ההכרה שהכל הוא עם ובכוחו של  –זולתו אי לאו 
 המשלח.

אפשר להביא מלקו"ש חכ"ב )שיחת בהר בחוקותי, סעיף ג( בביאור  2מעין דוגמא לדבר
ם כמותו" החילוק שבין שליח לעבד, דאע"פ שגם על שליח אומרים ש"שלוחו של אד

, אך לא שליחותאעפ"כ הא גופא שהוא "כמותו" הרי זה רק ביחס לה –ו"כמותו ממש" 

------------------------ 
רק שמעצם . לגבי השליח עבדב מדבר אודות מעלת ה"ואילו בחכ ,ה מדבר אודות שליח"שהרי בחכ (2

שצריך לעמוד בביטול כזה שאז הרי ההצלחה , ה גבי שליח"שבחכ' הענין ניתן להבין יותר לכאורה ענין הב
ובזה יובן ויתבאר עומק דברי רבינו בכמה (. כח המשלח)בשליחותו הוא מצד "אלקות" ' וה"הגבהה" וכו

ד השלוחים שביטולם צריכה להיות כביטול "ע (ועוד. ח"תשמ'פ תולדות ה"חת ששי: לדגומא)מקומות 
 .שלכן אין סתירה בין ביטולם להמשלח לה"הגבהה" וה"שטאלץ" שצריך להיות אצלם, של עבד



 

לגבי ענינים אחרים )אפי' בשעת מעשה(, לעומת זאת עבד שאינו מציאות בפני עצמו כלל 
)וכל מציאותו הוא מציאות האדון(, "מה שקנה עבד קנה רבו". והיינו מפני ששליח הוא 

שלח, וכיון שכן הרי גם בשעת שהוא מבטל את עצמו "בלייבט מציאות בפ"ע הבטל להמ
אן ארט פאר א מציאות", ואילו העבד אינו צריך לבטל את עצמו שהרי מלכתחילה אינו 
מציאות בפ"ע כלל. ומסיק )בסעיף ד(: "דערפון איז פארשטאנדיק, אז ווען מען האלט 

ווייל ס'איז ניט  –וקף והגבהה ביים אמת'ן ביטול צו אלקות, איז עס ניט קיין סתירה צו ת
 ."אלקותא תוקף והגבהה פון זיין מציאות, נאר דער תוקף והגבהה פון 





 

 

 

 וילהלם' שיחיאברהם ' הת
 'האהל הק ל ידישיבה שע

יכול לומר לבתואל שאברהם הבטיחו שהקב"ה "ישלח  'בס"ד מבואר שאליעזר לא הי
יטען בתואל שאין צורך בכל  –ניסי לגמרי שהוא  –", לפי שבאופן זה לפניךמלאכו 

 השקו"ט עמו, שהרי המלאך כבר פעל את השידוך בין יצחק לרבקה.

אמנם בס"ה בשיחה מבואר שבכל זאת אליעזר רמז זאת בדבריו, כאשר אמר שאברהם 
דרכך", שכן את ההצלחה האמיתית נותן  והצליחהבטיחו שהקב"ה ")ישלח מלאכו אתך( 

לא נוכל לדבר  מה' יצא הדברבתואל שמע את דברי אליעזר אמר "לאדם. וכאשר  הקב"ה
אליך רע או טוב", היינו שכששמע שבשידוך זה ישנה הצלחת הקב"ה, הבין שבן אדם לא 

 יכול לשנות בזה מאומה.

 ולכאורה אינו מובן:

שהטענה שהמלאך כבר פעל את השידוך איננה טענה אמיתית והיא אמתלא פשיטא 
השידוך, שהרי אדרבה, אם ברור שזהו רצון ה', עליו לסייע בזה ככל  בעלמא כדי לעכב את

הנדרש )וכשם שאליעזר לא טען לאברהם שאין צורך שילך להביא את רבקה, שהרי המלאך 
 כבר יפעל זאת(,

, מדוע לא 1ואם בתואל סבר שאם השידוך הוא רצון ה' אין בכוחו לשנותו או להתנגד לו
 "?לפניךון ה' עד כדי כך שהקב"ה שלח "מלאכו הדגיש אליעזר שהשידוך הוא רצ

♦ 

 גאלדבערגשיחי'  אהרן מרדכיהת' 
 שליח בישיבת ליובאוויטש טאראנטא

מוכן לקבל שהשידוך הוא רצון ה' עד כדי  'ע לא הי"יש לומר, דבאמת בתואל מצ ואולי
ה' כך ששלח "מלאכו לפניך", כמבואר בסעיף ד', ולכן שינה אליעזר מדברי אברהם ואמר ש

 'לזה שהי רמז כ כשאמר אליעזר "והצליח דרכך" שהוא רק"רק שלח "מלאכו אתך". משא
ה באופן של "לפניך", כמבואר בתחלת סעיף ה', וגם אמר כל הסיפור כמו "הצלחה מהקב

שהוא, איך שתפלתו של "מצליח דרכי" נתמלא, בתואל הבין מעצמו דמה' יצא הדבר. 
י ובאופן ברור שאברהם הבטיח לו "שישלח מלאכו אומר בגלו 'והיינו, שאם אליעזר הי

------------------------ 
מבואר בהרחבה שבאמת אחי' ואמה של רבקה לא התנגדו לשידוך  67' י עמ"ש ח"שגם בלקו, ולהעיר (1

יו מפורש ש"הוא הי' רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו" )פרש"י כד, נה((, ומה שבנוגע אל, לבד מבתואל)
( בעקבות דרישת אליעזר לקחת את רבקה מיד)כ ניסו לעכב הוא רק משום שהתעורר אצלם ספק "שאח

 .ואזי "נקרא לנערה ונשאלה את פי'" כבשידוך רגיל, עיי"ש', האם אכן זהו רצון ה



 

כ כשאמר "והצליח דרכך", שהוא רק בדרך רמז "לפניך", בתואל לא יהי' מוכן לקבל, משא
ובהמשך לזה סיפר לו כל השתלשלות הדברים כמו שהוא, מבלי להגיד לו שזהו תוצאה 

 בתואל כלי לקבל. 'מלאכו לפניך", באופן זה דוקא הי מ"ישלח

ה באופן של "לפניך", "להצלחת הקב רמזהצלחה הוא רק  מדועב קצת, "ן צאבל עדיי
אם פירוש האמיתי של הצלחה הוא שבא באופן של מתנה מלמעלה שאינו קשור עם 

 עבודת האדם כלל?

דבאמת ענין זה אינו מבואר כ"כ בהשיחה, אבל י"ל בדא"פ הביאור בזה והוא דתיבת 
"דער אמת'ע  'ו שמדגיש רבינו בתחילת סעיף הוכמ"הצלחה" כולל בתוכו כמה פירושים, 

 הצלחה, "דער ענין פון 'יז..." וגם בהקטע השלישי בסעיף הבאדייט פון הצלחה א
)אמיתית(...", והיינו שזהו הפירוש האמיתי בהצלחה, אבל יכול להיות פירושים אחרים. 

להצלחה ובמילא, אם מישהו אומר תיבת הצלחה אינו ברור למי ששומע שכוונתו הוא 
 שבא בדרך של מתנה מלמעלה.

♦♦♦ 
 מישולבין' שיחי מנחם מענדלהרב 

 ת"עורך בקה

בכללות הסיפור דשליחות אליעזר יש תמיהה גדולה, מדוע התפלל אליעזר להקב"ה 
שיעשה לו ניסים בשליחותו, "הקרה נא לפני" ועשה סימנים אצל הבאר שעי"ז יראה לו 

 אדוני".הקב"ה ש"היא האשה אשר הוכיח ה' לבן 

דלכאורה, הרי לא הי' זה שליחות מסתורית כמו אברהם בעקדת יצחק ששלחו אל 
המקום "אשר אמר אליך", והי' אברהם צריך להאמין באמונה שלמה שינחהו ה' בדרך 
הנכונה, משא"כ כאן שאברהם אמר בפירוש לאליעזר ששולח אותו לארם נהרים כי שם 

י העקדה "שנולדה רבקה בת זוגו" ובפשטות גרים בני משפחתו, וכבר בשרו הקב"ה אחר
מסר לאליעזר פרטים אלו, ועפ"ז ידע אליעזר בפרטיות את מטרת שליחותו, ומדוע רצה 
להסתמך על ניסים גלוים וסימנים מהקב"ה, הרי אברהם עשה אותו שליח, ונשאר לו לקיים 

ם ולשאול והי' צריך לבוא לארם נהרייבדרך הטבע, השליחות ע"פ מה שמסר לו אברהם 
 איפה גר בתואל, ולפגוש שם את רבקה.

בפי' האוה"ח מתרץ שסיבת תפלתו היתה שלא ירמו אותו ויתנו לו בת שפחה שלהם 
במקום בתם רבקה, ויאמרו עליה שהיא בתם. ויש להביא ראי' לפירושו מסיפור דיעקב 

ך זמן ובנות לבן, שהוא הי' לא רק שליח אלא ה'חתן' בעצמו, וכבר שהה בבית לבן מש
ואעפ"כ רימו אותו, ומכש"כ אליעזר מסתבר שחשש שמא ירמו אותו ולכן התפלל 

 שהקב"ה ישלח לו במזומן את האשה.



 

 

סוס"ג וסוס"ו אפשר לומר אף יותר שיחה ב' לפרשת וע"פ המבואר בלקו"ש חכ"ה 
מהאוה"ח, שהחשש הי' לא רק שמא ירמו אותו לכתחילה, אלא חשש הרבה יותר פשוט 

חשש שאברהם אמר בעצמו לאליעזר: "אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי", מזה, והוא ה
את האשה הנכונה ליצחק, עדיין יש חשש גדול שלא תאבה ללכת אחרי, דאף אם ימצא 

וע"כ התפלל שה' יצליח דרכו באופן דלמעלה מן הטבע, שה' יפעול על בחירתה של רבקה 
 .2שתסכים ללכת עם אליעזר

קק אליעזר לכך, מה נוגע לו שהשם ישנה את בחירתה של ואם ישאל השואל על מה נז
רבקה, הרי אם לא תרצה ללכת הוא את שלו עשה וקיים את השליחות, וכמפורש בדברי 
אברהם "אם לא תאבה" ונקית משבועתי", על זה יש לתרץ ע"פ המבואר בהשיחה כאן 

השתדלות באות ח, שאליעזר הי' שליח אמיתי שהי' נוגע לו לא רק לעשות את כל ה
שמצדו, אלא גם ובעיקר אז דער ענין זאל זיך אויפטאן, ולכן רצה ששליחותו יצליח גם אם 

 צריך לזה שינוי בחירתה של רבקה.



------------------------ 
ומה לאליעזר לדאוג ', וכבר ראה קפיצת הדרך וכו, לח מלאכו לפניויש' ואף שאברהם כבר הבטיחו שה (2
 .הקוראים יוכלו לתרץ' אולי א. הרי רואה בעליל שמצליח למעלה מן הטבע בשליחות זו, עוד



 

 

 וילהלם' שיחיאברהם ' הת
 'האהל הק ל ידישיבה ש

א ביטול מכל וכל,  –בשעת מ'שטעלט זיך אריין אין א מצב פון "עבדי אבות" 
נו, און דערצו איז מען מתפלל להקב"ה אויף הצלחה במילוי ווי אן עבד לאדו

 דרכך": והצליח" און "לפניךאיז מען מובטח אז "ה' . . ישלח מלאכו  –שליחותו 

דער אויבערשטער פארזיכרערט אים הצלחה בשליחותו ]ובמשך דער גאנצער 
פון שליחות: סיי בהליכתו, סיי במקום השליחות גופא, און סיי אומקערנדיק זיך 

 [.55מקום השליחות )הפרט המסוים הזה שבה(

 לאדוניוהרי גם בחזרת אליעזר מארם אמר "ואלכה  –. 27( ראה הערה 55
 ובבואו לא"י "ויאמר העבד הוא אדוני".

 ועפ"ז מתורץ העתקת רש"י מהפסוק גם תיבת "העבד" )לקמן כד, סו(.

)מ"הפרט המסוים בפשטות, כוונת ההערה היא להדגיש שגם בעת החזרה מהשליחות 
: "שגם בחזרתם אל בית 27הזה שבה"( רואים את הצלחתו של אליעזר, כמבואר בהערה 

אברהם, סיבב הקב"ה כך ד"ויצא יצחק לשוח בשדה גו' ותשא רבקה את עיני' ותרא את 
כתוצאה מהנהגתו של  ''". וע"ז ממשיך בהערה זו, שזה היבלי שהיות כו –יצחק גו'" 

 השליחות המשיך להתנהג כעבד לאדונו.אליעזר, שגם כשחזר מ

אבל אינו מובן מהו המשך ההערה, שמבאר את דברי רש"י לקמן פסוק סו. דז"ל רש"י 
שם: "ויספר העבד. גילה לו נסים שנעשו לו, שקפצה לו הארץ, ושנזדמנה לו רבקה 

 בתפלתו".

פר" והשאלה המתעוררת ע"ז היא, דאם כוונת רש"י היא לבאר את פירוש המילה "ויס
 מה סיפר אליעזר ליצחק, מפני מה העתיק רש"י גם את תיבת "העבד". –

ואינו מובן, כיצד מתיישבת שאלה זו ע"פ המבואר בהערה? דאף שע"פ המבואר בהערה 
שאליעזר המשיך להתנהג כעבד, אבל מהי שייכות הדגשה זו  בכתובמובן מדוע מודגש 

 לפירושו של רש"י כאן?

א( לכאורה מה הכריח את רש"י לפרש כאן, והרי )בהקדים: ואולי י"ל הביאור בזה, ו
ב( אם כוונת רש"י )מפורש בפסוק שהעבד סיפר ליצחק "את כל הדברים אשר עשה". 

לפרש מה אליעזר סיפר ליצחק, היה עליו להעתיק בד"ה את המילים ")כל( הדברים אשר 



 

 

יפר דווקא ענינים ג( מנין לרש"י בפשש"מ שהעבד ס)עשה", ועכ"פ לרמזם בתיבת וגו'. 
 ?1אלו

וי"ל בזה, שבאמת אין כוונת רש"י לשנות מפשט הכתובים, אלא באמת סיפר אליעזר 
כפשוטו. אלא שרש"י מוסיף ומגלה שסיפר לו גם  –ליצחק "את כל הדברים אשר עשה" 

את הניסים שנעשו לו במהלך השליחות, וההכרח לפירושו הוא מיתור לשון הכתוב "ויספר 
ומזה הבין רש"י שכוונת הכתוב להדגיש  –ולא בקיצור "ויספר ליצחק"  – ליצחק" העבד

 שסיפר לו גם דברים שהתרחשו לו בזכות היותו עבד לאברהם.

עפ"ז יש לבאר כיצד ע"פ הביאור בהערה מובן מדוע רש"י העתיק בד"ה גם תיבת 
 שכן בהערה נתבאר שכאשר הכתוב מתאר את שובו של אליעזר לא"י, הוא –"העבד" 

מדגיש שגם אז המשיך אליעזר להתנהג כעבד לאברהם. ובהמשך לכך הוסיף רש"י את 
להדגיש שבעת שאליעזר סיפר ליצחק את הניסים שנעשו לו, הוא הכיר  –תיבת "העבד" 

 .2היותו עבד לאברהםוהרגיש שהדבר נעשה לו בזכות 

♦ 

 ליפסקער' שיחי יהודה' הת
 770 –המרכזית  ת"לתו

 ור בזה בפשטות:ואולי יש לומר הביא

רושו )שסיפר ישנה שאלה מדוע מעתיק רש"י תיבת "העבד", כשאין זה נוגע כלל לפי
 ;נסים שנעשו לו וכו'(

ע"פ הביאור ש – והרבי מעיר כאן דבר פשוט מאד )שאינו קשור למ"ש לפנ"ז בההערה(
בהשיחה שההצלחה אלקית תלוי' בהביטול כעבד מתורץ מה שמעתיק רש"י תיבה זו )שאין 
זה מפני שזה היסוד לפירושו או שהוא מפרש תיבה זו, אלא( שכוונת רש"י להדגיש שכל 

 הניסים שנעשו לו וכו' הוא בזכות היותו בביטול דעבד.

------------------------ 
ויספר העבד ליצחק "להמפורש בכתוב  סותרי "דלכאורה פירוש רש, י הקשו יתירה מזו"מפרשי רש (1

א כתב שגם הניסים "ובגו. ה ולא אליעזר"ואילו את הניסים עשה הקב ,העבד –" את כל הדברים אשר עשה
. וזימן לו את רבקה' וכן התפלל לה, שהרי הלך בדרך וקפצה לו הארץ, שנעשו לו הם דרך המעשים שעשה

כמו ביד מי שהיכולת בידו , והרי זה מקרא קצר, ה"הכוונה להקב –" אשר עשה"ובדברי דוד מפרש ש
 .לעשות

 .י לשנות מפשט הכתובים"לרש הכריחומה  –אינו מובן  ז"אמנם גם עפ

שהכתוב )ל לרבינו שאילולי הביאור בההערה "כי מלשון ההערה נראה דס, כ"כ' חלק'אלא שזה אינו  (2
ה "לד הוסיףמפני מה , י"יש להקשות על רש –( מדגיש את הנהגת אליעזר כעבד גם אחר שחזר מהשליחות

י הי' מוכרח להעתיק תיבת "העבד" "רש, ל"ולפי הנ תיבת "ויספר".ב רקאת תיבת "העבד" ולא הסתפק 
 .לפירושו היסודזהו  –ואדרבה , מהכתוב



 

 
 'גחיי שרה 
 

 תשמ"ה – הרב שלום חאריטאנאוו

מבאר מש"כ הרמב"ם בהלכות כלי המקדש פ"א הי"א "ואם היתה שם מחלוקת רבינו 
שכין אותו כדי לסלק המחלוקת ולהודיע לכל שזהו מלך לבדו" ובהלכות מלכים )ספ"א( מו

כתב רק "כדי לסלק המחלוקת". ומבאר בזה ד"מלך לבדו" ישנו רק במלכי בית דוד, דהנה 
דזה שכתב הרמב"ם "להודיע לכל שזהו מלך לבדו" אין הכוונה בזה שהוא הוא המלך ולא 

" כל הזמן. ולא רק כמו שהי' בימי דוד ושלמה, אלא בדולהבעל מחלוקת, אלא שהוא "מלך 
כתר מלכות זכה דוקא דוד  –" לבדוגם כשישנו מלך משאר שבטי ישראל, הנה הוא ה"מלך 

 העומדים לעולםוזרעו אחריו, עד עולם. כי "עיקר המלכות לדוד". "מלכי בית דוד הם 
אל תפסק המלכות שנאמר כסאך יהי' נכון עד עולם אבל אם יעמוד מלך משאר ישר

מביתו". ויתירה מזו: "כל שהוא מזולת הזרע הנכבד הזה לענין מלכות נכרי קרינן בי' כשם 
שכל שהוא מזרע אהרן לענין עבודה זר קרינא בי'" )כמבואר בארוכה בהשיחה(. ולכן אומר 

כיון שזה פרט )לא  –הרמב"ם "להודיע לכל שזהו מלך לבדו" דוקא בהלכות כלי המקדש 
לגלות  – שמן המשחאשיכול להיות גם שאינו מלך "לבדו", אלא( בדיני  – מלך בהלכות

גם אצל מלך בן מלך )שהיתה עליו מחלוקת( הענין ד"מלך לבד" שינם במלכי בית דוד, 
 שגם אצלו ישנו ענין הנצחיות שבהם, שעומדים לעולם. ע"כ תוכן השיחה.

רמב"ם )משא"כ לדעת ולכאורה דורש ביאור: בתחלת השיחה מבואר אשר לדעת ה
רש"י( מה שצריכין למשוח למלך בן מלך כשישנו עליו מחלוקת, אי"ז בשביל לחדש בו 
ענין המלוכה, אלא רק "כדי לסלק המחלוקת". ועפי"ז כאשר מושחין אותו, שזה כבר 
מסלק המחלוקת, הרי אז הוא יורש את אביו בכל הפרטים, וא"כ מה צריכין בזה ענין נוסף 

שזהו מלך לבדו", דלכאורה ה"ז נכלל בענין הירושה, אשר אביו הי' "מלך "להודיע לכל 
הוספת ענין מיוחד( כבר נעשה לכאורה  בלילבדו", וכיון שהוא יורש אותו הרי גם הוא )

 "מלך לבדו"?

לכאורה הי' אפשר לתרץ: דגם לדעת הרמב"ם ענין שמן המשחא הוא לא רק הסרת 
ילוק בין דעת רש"י לדעת הרמב"ם הוא: אשר לדעת המניעה, אלא גם ענין חיובי, וכל הח

, ואי"ז ענין הירושה; משא"כ לדעת הרמב"ם המשיחה חדשרש"י המשיחה פועלת ענין 
רק הסרת המניעה. וכיון שגם לדעת הרמב"ם הרי  אינומגלה את ענין הירושה, אבל ג"ז 

 



 

 

ב( לגלות שהוא )א( לגלות שהוא מלך. )שמו המשחא הו"ע חיובי, לכן יש בזה ב' פרטים: 
 מלך לבדו.

החלוקת"  לסלקאבל א"א לומר כן: כי ]נוסף לזה: אשר לשון הרמב"ם )ולשון השיחה( "
", לבדו, ואביו הי' "מלך יורשלא משמע כן, הרי:[ סוף סוף כאשר מגלים שהוא מלך בתורת 

הרי בדרך ממילא, בתורת ירושה, נעשה הוא ג"כ "מלך לבדו". והדרא קושיא לדוכתא: 
 יל מה צריכין כאן לענין מיוחד "להודיע לכל שזהו מלך לבדו"?בשב

( אשר ענין זה ד"מלך לבדו" אינו בא בירושה כלל. ורק כאשר לכאורהובהכרח לומר )
אין מחלוקת בדבר אז מה שאביו הי' "מלך לבדו" ה"ז נמשך גם בבנו בתור פעולה נמשכת, 

בדבר אז צריכין ע"ז לשמן  ; וכאשר יש מחלוקתעולםשהמלכות דוד צריך להיות עד 
 המשחא, "להודיע לכל שזהו מלך לבדו".

 ואפשר לבאר זה בהקדים עוד ענין הדורש ביאור בהשיחה:

יש  – ובהקדים: מה שמלכות דוד חלוקה ממלכות ישראל והיא לעולם, "מלך לבדו"
ת הוא . כלומר: אשר אמיתית ענין המלכובמלכותלבאר זה בב' אופנים: )א( שזהו דין, וענין 

" כמו שהוא במלכות בית דוד; ושאר מלכי ישראל, אף שגם בהם ישנו לבדו"מלך  לעולם
ענין המלוכה, אבל אי"ז אמיתית ענין המלכות, והוא רק מעין, וכו'. )ב'( שזהו דין, וענין 

, כלומר: אשר אמיתית ענין המלכות הוא גם כשאין בזה ענין הנצחיות בשמן המשחא
, "מלך לבדו", הוא לא הפעולה דמלכות לעולםכות בית דוד הוא כמלכי ישראל, ומה שמל

 מצ"ע, אלא שזהו הפעולה דשמן המשחא )וכמובן, בתנאי שיהי' ממלכות בית דוד(.

דבסעיף ה' מבאר בארוכה איך , סתירה בהשיחה כעיןולכאורה בענין הנ"ל ישנו 
משמע ור בסעיף ו' שאמיתית ענין המלכות הוא מלכות בית דוד, כאופן הא'; והמשך הביא

 שענין הנצחיות הוא פרט בשמן המשחא, כאופן הב'? קצת

 ולכן נראה לבאר בזה אופן ג', אשר בזה יתורץ לכאורה סתירה הנ"ל. ובהקדים:

 :ואילך, אשר ישנם מצות שיש בהם ב' אופנים 143מבואר בארוכה בלקו"ש חכ"ב ע' 
כאשר מתחילין  – ן תמימותכמו שהם לכתחילה וכמו שהם בדיעבד. וכמו אמיתית עני

 כשחל בקביעות אחרת. עיי"ש כמה דוגמאות. (בדיעבד) ואממחרת השבת גם כפשוטו, 

 ועד"ז הי' אפשר לומר גם בנדו"ד, בנוגע לענין המלכות:

ת בשלימותה הוא כשהיא באופן נצחי, מלכות בית דוד, ע"ד לכתחילה; ואשר המלכ
 והמלכות בדיעבד הוא כשנפסק; מלכות ישראל.

הוא סוג  –וי"ל שע"ז מחדש בהשיחה שאינו כן. ורק שמלכות בית דוד שהיא נצחי 
 לענין זה. זרבמלכות. וכמודגש בהשיחה, שכל שאינו מזרע דוד הוא כמו  מיוחדוגדר 



 

ומזה נמצא ב' קצוות הפכים: מצד אחד, גם מלכות ישראל היא מלכות בשלימותה 
לכות, אבל סוג מיוחד בה, שגדרה הוא כגדר ולאידך, מלכות בית דוד הוא אמיתית ענין המ

 שמן המשחא, ניצחית.

ועפי"ז אולי י"ל, שטעם ההמשך דמלכות בית דוד הוא )לא רק מצד ענין הירושה, אלא( 
. וגדרה הוא כגדר שמן המשחא, שלכן זה נפעל ע"י שמן ניצחית – גם מצד סוגה המיוחד

 המשחא.

אולי י"ל בזה:  – רק הענין דירושה ואף שהרמב"ם כתב גם בנוגע למלכות בית דוד
בענין הנ"ל הוא רק בנוגע למלך בן  להלכהוכל הנפק"מ  הלכות.שהרמב"ם הוא ספר של 

פ הנ"ל "מלך שיש עליו מחלוקת, ובנדו"ז כתב הרמב"ם "להודיע לכל שזהו מלך לבדו", שע
 הפירוש בזה שההמשך דמלכות שלו הוא מצד ענין הנצחיות.

 ירור בכל הנ"ל.ועדיין צריך עיון וב





 

 

 תשמ"ה – דוד משה איידעלמאן

ז מבאר דמלכות שלמה לא היתה רק מצד שהוא היורש מדוד אלא עצם גדר  ףבסעי
ולכן  ,מלכות בית דוד הוא "מלכות דוד ושלמה" ביחד, והבחירה היתה גם בשלמה כו'

א ע"ש שניהם, כיון דהמלכות נקר –" ו בקרן נמשכה מלכותןחשנמש דוד ושלמה"אמרינן ד
אין קורים "ההפטורה במלוכת שלמה בפועל, כי בנוגע לעם ישראל את ולכן אין מסיימים 

 וזהו רק ע"י יעקב, עיי"ש. "אבות אלא לשלשה

גדר מלכות בית דוד הוא ע"י דוד ושלמה ביחד א"כ למה שדכיון  ,ולכאורה צריך להבין
 מזרע שלמה?לא הזכיר הרמב"ם גם בספר היד שלו להלכה בפועל דצ"ל 

וראיתי בספר הדרת מלך שתירץ דבאמת עתה אין נפק"מ למעשה לדין זה, שהרי עתלי' 
אבדה את כל זרע הממלכה ולא אשתייר אלא יואש )כמבואר במלכים ב' פרק י"א( ומבואר 
בסנהדרין )צה, ב( אמר רב יהודא אמר רב אלמלא נשתייר אביתר לאחימלך בן אחיטוב לא 

שריד ופליט, וכנגד אביתר אשתייר יואש שהי' בן אחר בן משלמה,  נשתייר מזרעו של דוד
וא"כ אף אם נאמר שכל בני דוד ראויים למלכות, הרי ע"כ עתלי' הרגה גם את זרעם שהרי 
לא נשתייר מכל זרע הממלכה אלא יואש, וא"כ ברור אף בלא דינו של הרמב"ם שהמשיח 

רמז תקע"א, וברש"י דברי הימים א' פ"ג יהי' ודאי מזרע שלמה, וכמבואר כן בילקוט זכרי' 
עיי"ש. ולכן לא כתב זאת הרמב"ם בספר היד, אלא שיש רק נפק"מ למסבר קראי ולדעת 

, ת"ר איזהו מטבע של ירושלים (צז, ב)את יסוד הדין. ע"כ. ועיי"ש ג"כ שמביא מהך דב"ק 
 דוד ושלמה מצד אחד, משמע מזה דהמלכות הוא דוד ושלמה ביחד.





 

 
 א' תולדות
 

 פייןשיחי'  יוסף הרב 
 תושב השכונה

בסעיף ג' מבאר רבינו שקודם מתן תורה הי' מצוה להפריש מעשר מכל הדברים  א.
שהיו ברשותם של האבות )שקיימו את כל התורה עד שלא נתנה(, והמקור לכך הוא 

 מאברהם אבינו שנתן למלכי צדק "מעשר מכל".

כב(: "וידר יעקב נדר -הנדר אשר נדר יעקב )כח, כוהנה בריש פרשת ויצא מסופר על 
לאמר, אם יהי' אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד 
ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והי' ה' לי לאלקים והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהי' 

 בית אלקים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך".

הפשט בפסוק הוא דאף על פי שלא הי' ליעקב  –י הביאור בשיחה לול –לפי פשטות 
שום חיוב לעשר "כל אשר תתן לי", מ"מ נדר לה' )משום שהי' עת צרה( שאם ישיבו 
בשלום יעשר לו מעשר. אמנם לפי המבואר בשיחה אינו מובן, דהא זה גופא הי' החיוב 

תה כוונתו שאם יהי' ה' עמו בלאו הכי ומה הועיל בנדרו ומה נתחדש עי"ז )דפשוט שלא הי
יקיים את מצות מעשר ואם לאו לא יקיים, דאין זה דרכו של א' מהאבות הק'. ועוד, דמאי 

 (?1שנא מצוה זו דוקא

לכאורה הי' אפשר לבאר דלא היו דברי יעקב ע" מעשר רגיל אשר עליו הי' מחוייב כבר, 
נו קשור עם ענין ומעשר זה אי –למעשר עוד יתן  כברעל מה שנותן  בנוסףאלא ש

 המעשרות הרגיל אלא הוא כמו התחייבות להקדש )וכדלקמן מהרמב"ם(.

אמנם באמת אי אפשר לבאר כן, דהנה בפרשת וישלח )לב, יד( כתיב "וילן שם בלילה 
ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו", ופרש"י )בפי' הג'( "דבר אחר, מן הבא בידו מן 

אמר עשר אעשרנו לך, והדר לקח מנחה". הרי מוכח להדיא החולין שנטל מעשר כמה דאת 
 ד"עשר אעשרנו לך" הי' בגדר מעשר רגיל המתקן חולין.

------------------------ 
ש "עיין לקו –על מנת לקבל פרס ' דנראה כעובד את ה, ( בנוגע לגוף הדבר מה שתלה יעקב נדרו בשכרו1
 .ויצא לפרשת' ו שיחה ג"חט

 



 

 

עוד הי' אפשר לתרץ ע"פ הא דאיתא בגמרא )כתובות נ, א(: "א"ר אילעא באושא 
אמר רב נחמן ואיתימא רב אחא בר יעקב מאי  . . התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש

תתן לי עשר אעשרנו לך", היינו שלמדו בפסוק שיעקב נדר לתת חומש.  קרא וכל אשר
ועפ"ז אתי שפיר מה שנאמרו הדברים בתורת נדר, משום שמצד עצמו אינו מחוייב לתת 

 חומש.

אך באמת גם תי' זה דחוק שכן רש"י אינו מזכיר פי' זה בפסוק, ומצד פשוטו של מקרא 
ל הלשון, ומצינו בכ"מ כפל לשון בפעולות, אין זה מוכרח )שהרי הלימוד בגמ' הוא מכפ

ואפילו בנוגע למעשר מצינו הלשון "עשר תעשר"(, ובתרגום כתוב: "וכל די תתן לי חד מן 
עשרא אפרשיני' קדמך". ועוד: רש"י הנ"ל בפ' וישלח כותב שיעקב נטל "מעשר" שנאמר 

 "עשר אעשרנו לך".

לג(: "יראה לי שאע"פ -ו הלכות לאזאת ועוד: כתב הרמב"ם )הלכות ערכין וחרמין פ" ב.
שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אם אמר הרי עלי להקדישו הרי זה חייב להקדישו 
כשיבוא לעולם משום נדרו ואם לא הקדיש הרי זה עובר משום בל תאחר ולא יחל דברו 

כל ראי' לדבר זה מה שאמר יעקב אבינו ו . . ומשום ככל היוצא מפיו יעשה כשאר הנדרים
 אשר תתן לי עשר אעשרנו לך ונאמר אשר נדרת לי שם נדר".

ממשמעות הדברים נראה שלא היו דברי יעקב אלא בגדר נדר להקדיש איזה דבר, ואם 
איתא שישנו כבר חיוב מעשר בלאו הכי הרי שאין זה ראי' כ"כ שחייב להקדיש את הדבר 

"אשר נדרת לי שם  כישבוא לעולם )אף שאפשר לומר שלכך הביא הרמב"ם את הפסוק
 נדר", דמזה מוכח שהי' לו חיוב לתת מעשר משום נדרו(.

אלא שלפי הרמב"ם ודאי אינו קשה שהרי כל הביאור בהשיחה אינו לפי שיטת הרמב"ם 
כמבואר בהדיא בהמשך השיחה שלפי הרמב"ם אין גדר מעשר כלל בדבר שאינו גידולי  –

ברי הרמב"ם הנ"ל "א"א הראי' מיעקב קרקע, גם לא קודם מ"ת. אלא שכתב הראב"ד על ד
ראי' היא", והרי לשיטת הראב"ד כן הי' מעשר על דברים שאינם גידולי קרקע. והדרא 

 קושיא לדוכתא, דאיך אפשר להוכיח משם אם היה זה דין מעשר בלאו הכי?

]אמנם לפי הביאור בשיטת הראב"ד שהמעשר קודם מ"ת הי' בגדר מעשר כספים אינו 
פ מ"ש הרמב"ם בהל' מתנות עניים שצדקה הוא בכלל נדרים, היה אפשר קשה כל כך, ע"

לומר שאין הכי נמי, יעקב באמת הפריש מעשר כספים, והאופן בו עושים זאת הוא ע"י 
נדר. אלא שזה יתרץ רק קושיא זו, אך לא יתרץ עדיין למה יעקב נודר זאת בתנאי על 

ך הוא לעשר אפי' אם לא ישוב "ושבתי בשלום", שגם אם זה מעשר כספים עדיין צרי
 בשלום וכו'.[

הנה מצד דברי רש"י אולי הי' אפשר לתרץ בדוחק דבאמת לא הי' המעשר דיעקב  ג.
מגדר מצות מעשר ע"ד הרגיל, אלא הי' זה כדברי הרמב"ם, שנדר להקדש, אלא שעד שלא 

וזהו  הפריש את המעשר שנדר לא היה יכול להנות מכל רכושו )עכ"פ משעת חלות הנדר(.



 

מה שמבאר רש"י במה שכתוב בפסוק "הבא בידו" שעכשיו תיקן את הדברים, וכלשונו: 
"מן הבא בידו מן החולין שנטל מעשר כמה דאת אמר עשר אעשרנו לך, והדר לקח מנחה", 
היינו שהפי' בפסוק הוא שעכשיו נטל מעשר )וזהו הכוונה מן הבא בידו( ואח"כ שלחם 

 לעשו.

הנדר של יעקב הי' "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" ולא אמר ולהוסיף ביאור: לשון 
מכל אשר תתן לי, אלא שאת הדברים שתתן לי אעשר, ואולי אפשר להוסיף לפי זה בענין 
הנ"ל שכל זמן שלא נטל המעשר הי' רכושו קדוש לה' וכשנטל מעשר עשאו "חולין" )אלא 

 (.2שאינו חולין ביחס לטבל כ"א חולין ביחס לקדוש

נם גם זה לא יועיל שהרי בשיחה מצויין להמעשה דיעקב כמקור לדין מעשר קודם אמ
 מתן תורה וכההבנה הפשוטה ברש"י.

ובאמת יש להוסיף: דברי רש"י הנ"ל בפ' וישלח תמוהים, דאיך אפשר לפרש את  ד.
הנדר של יעקב שמדבר במעשר רגיל, דלדבד הקושיא האמורה שלפ"ז אי"צ לנדר, הנה 

מעשרות לפני מתן תורה מצינו שאינו נותן חלק ללוי חלק לכהן חלק לעניים בדין נתינת ה
מלכי צדק מעשר מכל, ומזה  –אלא הכל הי' לכהן, שכן לגבי אברהם כתוב שנתן לכהן 

נלמד )שהרי זהו מקור הגדר של מעשר לפני מ"ת( שצריך לתת את כל המעשר לכהן )דלפי 
 שהיה יכול לבנות מזבח ולהקריבם לה'(.פשטות מובן שנתן לכהן גם מעשר מבהמות אף 

והנה אברהם אבינו נתן את המעשרות למלכי צדק משום שהי' כהן )כמובא ברש"י(, 
אמנם במדרשים מבואר )עיין מד"ר קדושים פכ"ה, ובעיקר במד"ר במדבר פ"ד( שלאחרי 

ם המעשה עם מלכי צדק העביר ה' את הכהונה )מפני שהי' צדיק או מפני שמלכי צדק הקדי
 את ברכתו לאברהם לפני ברכתו לה'( לאברהם אבינו ומשם נמשך ליצחק ואח"כ ליעקב.

ובאמת דבר זה מובן גם לפי פשוטו של מקרא כפי שמפורש ע"י רש"י לעיל בנוגע 
למעשה מכירת הבכורה, דמובן משם דתפקיד עבודת הכהונה הוא במשפחה שלהם דלכן 

 הבכור שבמשפחתם הוא הכהן.

ב לא הוצרך כ"א להפריש את המעשר לעצמו, אף שאפשר לומר שאת לפ"ז מובן שיעק
, משא"כ לפי 3הבהמות הקריב לה' מ"מ שאר הדברים לכאורה אינם שייכים להיות קרבן

ולפ"ז יקח יעקב כסף  –הפירוש הפשוט של הפסוק מובן שהרי יעקב נדר הכל לשמים 
תה שאינו מצוה אלא להביאו בשוויות מעשר נכסיו ויקריב בזה קרבנות לה' וכו', אמנם מע

 לכהן, מה תועלת בנדרו?

------------------------ 
 .ב"א ס"ת פני יהושע ח"( אמנם עיין שו2

 .וישלח א פרשת"עיין בתו( אמנם 3



 

 

העולה מכל האריכות הנ"ל הוא שלא יתכן לפרש אחרת את משמעות המושג "נדר"  ה.
כאן שהוא על דבר שכבר חייב, ולאידך מוכרחים לומר שנתינת המעשר הי' מן המחוייב 

 בלאו הכי )הן מצד המבואר בשיחה והן מצד דברי רש"י בפ' וישלח(.

 נראה לומר הביאור: ע"כ

לשון הנדר של יעקב "אם יהי' אלקים עמדי וגו' והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהי' 
בית אלקים וכל אשר תתן לי עשר עשרנו לך", ובפשטות לומדים שתוכן הנדר הוא ב' 

 פרטים נפרדים: )א( בניית מצבה באותו המקום לה', )ב( יעשר את כל אשר לו.

ה"ת:"...וענינו אם אשוב אל בית אבי אעבוד השם המיוחד אמנם כתב הרמב"ן בפי' ע
. 4בארץ הנבחרת במקום האבן הזאת שתיהי' לי לבית אלקים ושם אוציא את המעשר"

וב'אבן עזרא' כתב: "וטעם יהי' בית אלקים, מקום קבוע לתפלתי ולהוציא שם מעשר מכל 
 אשר תתן לי ממון לתתו למי שהוא ראוי לקחתחו לכבוד ה' כו'".

שעיקר מה שנדר יעקב לא הי' על גוף הפרשת המעשר,  –העולה ממשמעות דבריהם 
אלא על כך שיעשר כל מה שיש לו "לך". ובזה נכללים ב' פרטים: )א( את המעשר יתן לה' 
אף שהמעשר לכהן בד"כ, והוא הרי הי' הכהן כנ"ל בארוכה. וזהו מ"ש הרשב"ם ד"עשר 

)דבפשטות קאי עמ"ש "לך"(. )ב( את המעשר אעשרנו לך" הפי' להקריבם עולה לפניך 
הזה אשר יקריב לה', יקריב לך כאן בבית זה שהוא בית של ה' שאת זה יבטא בהקריבו 

 המעשרות אליו שלו בביתו.

 ובזה מתורץ בפשטות ב' קושיות אחרות:

מה שלא מפורש בקרא שיעקב קיים פרט זה בנדר, דאינו מוזכר בפשוטו של  (א)
ל ושב שם ועשה -ליעקב )לה, א( "קום עלה בית אמקרא, לא כשה' מצווה 

ל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך", והן בקיומו בפועל -שם מזבח לא
)שם, יד( "ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת אבן ויסך עלי' נסך 

 ויצק עלי' שמן".

מה שרש"י כותב שכבר במעשה דעשו, שיעקב לקח מנחה מן המותר לו  (ב)
החולין וכו' משום שעישר כבר את מה שהבטיח, דלכאורה אם דהיינו מן 

הכוונה שנדר נדר מיוחד ליתן מעשר אינו מחוייב בכלל לקיים הנדר של 
המעשר רק כאשר יבא בשלום לבית אביו, לאחרי שינצל מעשו, ולאחרי 
שיבנה את המצבה, אז מחוייב לעשר מכל אשר לו, דהיינו שאז יתחייב לעשות 

לו באותו הזמן ולהפרישו לה' )ולכן אין לתרץ דמה שהפריש חשבון מכל אשר 
הי' משום שנתן חלק לעשו והוצרך להפרישו לפני שיתן לו ולא יכל להמתין 

------------------------ 
י ה"ז חלק מהבקשה ואילו "דלרש" והי' אלקים עמדי"י בנוגע לדבריו "ן חולק על רש"( ואף שהרמב4

 .כדלקמן בפנים הנה הענין העולה מכאן לכאורה אינו תלוי בשיטתו דוקא,, ן ה"ז חלק מהנדר"להרמב



 

ל, וכמו שמובן בפשטות, דלפי הסברא שהוא נדר מיוחד -עד שיבא לבית א
 שלא הוצרך להפריש לפני כל אכילה מעשר מצד הנדר שנדר(.

סתירה כלל מה שהפריש יעקב את המעשר לפני כן למה אלא ע"כ מובן שאין זה ב
ל )וכיון שישנו חיוב בלאו הכי של מעשר לכן -שיקריב בפועל את המעשר בשובו לבית א

 היה חייב להפריש לפני שיתן לו את המנחה(.

ולפי"ז את שפיר המבואר בשיחה. ומי שיש בידו להשיג או להעיר על דברים אלו תבא 
 עליו ברכה.





 

 

 וילהלם' שיחי שניאור זלמן' הת
 .א.ל – ד"ישיבת אור אלחנן חב

"ויתן לו מעשר  – בנדו"דאון דאס איז געווען די שאלה פון עשו: ביי דער מעשר 
איז לכאורה  –וואס מען פארמאגט  אלץלחומרא( פון  –)  )אשר לו(", וואס איז מכל

המדה משקל או מנין  מקום לומר, אז מען רעכנט דעם מעשר התבן והמלח ניט לפי
ווען ער וועט  32*פון די זאכן שוויותווי מעשר בהמה, נאר לויט דער  –בפ"ע ובהווה 

 זיי נוצן בפועל.

ווי רעכנט מען זייער שוויות:  –וי, ווערט די שאלה ביי מלח ותבן און וויבאלד אז
י אלץ צי לויט זייער ווערט פאר זיך יעצט, אדער לויט זייער שוויות בעת מ'נוצט זי

 תערובת ונותן טעם כו'?

אשר לו" אינו ע"י הפרשת מעשר מכל מין ומין  מכל( והיינו, שה"מעשר 32*
 נכסיו. משוויות כל, אלא מפריש מעשר בפ"ע

ט דעשיו אודות עישור מלח ותבן ששאלתו לא היתה "מבאר רבינו השקו' בסעיף ד
מדין הפרשת מעשרות ולא )פשוט לו ' דזה הי –האם ישנו בכלל צורך בהפרשת מעשר 

 כיצד' אלא ספיקו הי(, מכל אשר להםולכן נתנו מעשר ', אלא מדין צדקה וכו, ת"דלאחר מ
 .או לפי שוויות –כמעשר בהמה  –האם לפי מדה משקל ומנין : מעשרים מלח ותבן

דעתה או שמכיון שכל : יש להסתפק לפי איזה שוויות( דבזה גופא)וממשיך רבינו 
 .מעריכים את שוויותם בתבשיל אחר –להועיל לענין אחר ענינם דמלח תבן הם 

שונה ' מדוע שיהי, מהי בכלל הסברא להפריש מלח לפי שוויותו, מ"והנה בפשטות א
 ?מכל מין אחר שמפרישים עשירית ממנו עצמו

לאבות הפרישו מעשר ' שמכל מה שהי, מבהיר רבינו שהכוונה היא* 32אמנם בהערה 
דבשאר המינים ברור שהולכים כפי  – 34מבואר בהערה כפי ה –רק , השוויותי "עפ

 .ורק במלח ותבן יש להסתפק לפי איזה שוויות מודדים, השוויות עתה

דזה פשוט דהפרשת המעשרות דהאבות , בפנים ףוכן משמע גם מלשון וסיגנון הסעי
 .היתה לפי שוויות

ל "את( ב) ,כיצד מעשרים בכלל( א: )ספיקות' לעשיו ב' ז מובן בפשטות דהי"ועפ
כ ממילא שאלה "ומבונת ג; כיצד מודדים מלח ותבן לפי שוויות –שמעשרים לפי שווי 

 .מדוע היתה כזו סברא להפריש גם אותם לפי שוויות: ל"הנ

מהי בכלל הסברא והמקור לומר שהאבות הפרישו ( א: )ובשתיים, יש להקשות' ולכאו
לפי  מלח ותבןהאם מפרישים  שנסתפק עשיו, לשון פנים השיחה הוא( ב, )לפי שוויות



 

ההבנה היוצאת בפשטות מההערות  –ל "י הנ"עפ' ולכאו. מנין ומשקל או לפי שוויות, מדה
שוב תחזור  –ואם לא נאמר כן . ולא רק על מלח ותבן ,בנוגע להכל' שהספק הי' וכו

מדוע מביא , לפני שוויות' ואם הכל הי? לפי שוויות' מדוע סבר שמלח ותבן יהי: השאלה
צריך להביא רק את הספק בנוגע ' לכאורה הי', רבינו צד לומר שאולי צריך לתת לפי מנין כו

 !כיצד מעשרים השוויות –למלח ותבן גופא 

 .[ולא ממעשר רגיל, דוקא בהמהממעשר '( לכאו)כן יש להקשות מהו הדוגמא רחוקה ]

מעשר אחר מדין ' י לא הי"דמכיון שמעשר האבות לשיטת רש, ל"י' בנוגע לשאלה הא
ממילא מובן שמקום לומר שנתנו אכן ', אלא מדין צדקה והפרשה כו( כביאור רבינו)ת "מ
אלא רצו לתת דווקא לפי , דאין ענין לתת דוקא חלק עשירי ממה שיש לו, פ שווי"ע

א לומר דהוא מפני "וא' )דהוא מספר חשוב וכו, ובזה גופא שוויות של עשירית, שוויות
 אחוזים מהמניןמ שלל מלחמה ניתן לפי "י פשש"דעפ, לל מלחמהשזה מדין הפרשת ' שהי

 (.בפרשת מטות בארוכה' בפס' עי -

 .עדיין קשה' לכאו' אמנם שאלה הב 

♦ 

 וילהלם' שיחי לימאהרב 
 ל מאריסטאון"מ ומשפיע בישיבת תות"ר

, דמכיון שכל התוכן דתבן ומלח הוא להוסיף טעם בענין אחר, פ"פ עכ"ל בדא"לכאורה צ
הוספה : דזהו מהותו, שלו השווילכן המעשר שלו נמדד דוקא כפי  –לא עבורו עצמו אבל 

 .1ולכן בנוגע לתבן מלח פשוט שנתן לפי שוויותם, והשלמה במשהו אחר

היינו דהפסוק אינו מחלק בין ", מכלויתן לו מעשר "מכיון דלשון הפסוק הוא , ומעתה
אלא כותב , מעשר מהתבן ומלחאופן נתינת המעשר מכל הנכסים לבין אופן נתינת ה

לכן צריכים לומר שגם משאר הנכסים נתן אז אברהם מעשר לפי , בשוה –" מכל"בפשטות 
ורק שבנוגע לאופן מדידת *( 32כמבואר בהערה )כפי שנתן מהתבן ומלח , שוויותם
 (.34כמבואר בהערה )נסתפק כיצד למדוד , השוויות

 .פי שמביא רבינו בתחילת הקטעכ –" לחומרא' "וזה גופא מפני שמעשר זה הי

♦ 

 

 
------------------------ 
שגם  -" ומשלים את המלח( "הבסימן שאל)וכתוב שם , בהנחה הבלתי מוגה' : ועיהערת המערכת( 1

 .היא כשמתערב במשהו אחר המלחשלימות 



 

 

 צירקינד' שיחי שלום דובער' הת
 ישיבת אהלי תורה

 :וכדלהלן. ובמילא יפלו כל קושיותיו, ד"כפי הנראה לענ רבינוראיתי לפרש דברי 

שמה שנותנים הוא עישור ( א: )אופנים איך להסתכל על מעשר' רבינו מבאר שיש לנו ב
( ב. )מעשר בפשטות' שנותנים א, ממעשר בהמה וכהדוגמא שמביא –מאותו מין עצמו 

 .של עישור אותו מין השוויותמה שנותנים הוא כפי 

אם מעשר מכמה מינים אינו צריך ליתן דוקא מאותו ' אופן הב שלפימבאר  32*ובהערה 
 .אלא נותן השוויות של עישור כללות נכסיו, מין שמעשר ממנו

שהרי כבר , ל בפשטות"וההסברה י'. הבכאופן " לכאורה מקום לומר"ורבינו כותב ש]
אלא דומה יותר מצות , מעשר זרעים אינושהמעשר של האבות ( בסעיף ג)ז "ביאר לפנ

ע אלא מכללות "ובאופן כזה אינו צריך ליתן מכל מין ומין בפ". מעשר מהקרן"צדקה 
 .[2נכסיו

יובן ( שנותן השוויות' )פ מה שביררנו שגדר המעשר הוא כאופן הב"כ ממשיך שע"אח
אלא שבנוגע לתבן ומלח יכולים לילך [, ל"כנ]הוא הבין שצריך ליתן השוויות : שאלת עשו

, 3מאותו המין גופא' שבאמת זהו אותו דבר כמו א)אחר השוויות של עכשיו כמו בכל דבר 
 .4או אחר השוויות של ההשתמשות בדבר(, ל"אלא שיכול ליתן משאר נכסיו כנ

 :ל"הנ' ומכאן להערת הת

משקל , שואל למה דוקא אצל תבן מלח נסתפק באם נותנים כפי מדה דבריוילת בתח
בשעה שבפשטות אצל שאר דברים נותנים  –או כפי השוויות ( מהדבר עצמו)או מנין 

שבאמת בכל הדברים נתנו האבות כפי , ומבאר שזהו כוונת רבינו בההערה; מהדבר עצמו
 .השוויות

------------------------ 
כ "שהרי א, גופא 32* ל בהערתו שזהו מה שרבינו רוצה לבאר בהערה"הנ' ש הת"אין לומר כמ' לכאו( 2

ז מקום "שלפ –וגם  "?!לכאורה מקום לומרוהרי בהשיחה כותב ענין זה רק בלשון " –חזקה ' ז ראי"למה אי
 לכאורה מקום לומר"."ים יותר אצל התיבות מתא' ההערה הי

 –דלעיל  'לאופן הב' מ בהשווי שמגיע להכהן בין אופן הא"נפק' ל שבאמת יהי"אבל י. ( בדרך כלל3
ה מעריך השוויות "אם הי' נותן השוויות של עישור בהמותיו ה: בהדוגמא שמביא רבינו של מעשר בהמה

' לפעמים יהי, כ אם הוא נותן הבהמה העשירית"משא של כללות בהמותיו ונותן השוויות של עישור;
שווה יותר מעישור ' שמינה ויהי' ולפעמים לאידך יהי שווה עישור מכללות הבהמות,' כחושה ולא יהי

( ל בפנים"כנ)אלא הכוונה , ז כוונת רבינו בהביאו הדוגמא של מעשר בהמה"כללות הבהמות ]כמובן אי
. ז נוגע["אי -תבן ומלח  -והרי בנוגע לשאלת עשו . כפשוטו ממנו מעשר' להביא דוגמא מדבר שמעשרין א

 .ע"וצ

אלא הכוונה (, כ מדה משקל או מנין הוא דבר שבהווה"משא)דוקא  שבעתיד( ואין הכוונה שזהו דבר 4
 .גם בהווה השתמשותולהשוויות של הדבר מצד 



 

. צ הסברה לזה כאן"ז בהשיחה וא"ר כבר לפנאלא שזהו דבר פשוט המובן ממה שנתבא
 .ההערה מבארת ענין אחר אכןולפי ביאורנו 

אם נותנים מהדבר עצמו או אפשר ( א: )ספקות' וממשיך שמובן בפשטות שלעשו היו ב
 כשוויותאם כשוויות דעכשיו או , בנוגע לתבן ומלח –בשוויות גופא ( ב, )גם כהשוויות
 .השתמשותו

אלא אנו חקרנו והגענו למסקנא שנותנים כפי , עשואינו של אלא שהספק הראשון 
 .5"איזה שוויות" שלומבינים הספק  ז"ועפ – השוויות

אכן בההערה הביא רבינו שהאבות נתנו מעשר ( א)ל "על הבנתו בביאור רבינו מקשה הנ
לעשו ספק ' ז נמצא שהי"לפ( ב? )אבל מאיפה יודע זאת רבינו, חפציהם כפי השוויות מכל
אם נותן מכל מין  –שהרי הספק הראשון שלו נוגע לכל דברים , בנוגע לתבן ומלח רק לא

 ?ע או כפי שוויות"ומין בפ

כ "וכפי שהוא אכן מבאר אח)כבר ביארנו שזה מובן מאליו ' הנה בנוגע לקושיתו הא
ע "הסתפק אם נותנים מכל מין ומין בפ לאעשו ( ל"כנ)הרי  –' לקושיתו הב ובנוגע(; בעצמו

 .שאכן אינו נוגע אלא לתבן ומלח' רק בנוגע לספק הב, כפי שוויות או

 

 אלפרוביץשיחי'  צביהת' 
 770 – תות"ל המרכזית

 :ואכתוב את מהלך השיחה כפי שהבנתי

ואינו אלא , הנה מה שכתוב בקטע הראשון אינו חלק משאלתו וספיקותו של עשו כלל
ש בקטע "והוא מ –א ספק אחד לעשו אל' לא הי'. הקדמה לספיקו של עשו שבקטע הב

כדי שנבין )ואילו בקטע הראשון מקדים . איך מודדים את השוויות של מלח ותבן –' הב
", מכל אשר לו"שהיות שמדובר כאן במעשר (, מסופק' ולא הי)שעשו הבין (, את הספק

, מובן שלא מפרישים לפי מדה משקל או מנין של כל מין בעצמו, שמעשר את כל נכסיו
הסתפק  -' ממשיך בקטע הב –ואשר לפי זה . פרישים לפי שוויות כל הנכסים יחדאלא שמ

 .עשו איך מודדים את שוויות התבן והמלח כעתה או כעתיד

, לאפוקי שאר הנכסים כפשוט אינו" רעכנט מען דעם מעשר התבן והמלח"זה שכתוב ]
" התבן והמלח" אלא בפשטות מזכיר(, מאי חילוק יש)כי כמובן שכן הוא גם בכל הנכסים 

------------------------ 
דעת איך עשה יצחק שהרי נתגדל צריך ל' שהי' כ הקושיא שהקשינו בסעיף א"שא, ע לפי דבריו"וגם צ( 5

 ?!איך לא ידע אם מעשרים מהדבר עצמו או רק מהשוויות: חוזר בכל תוקפו –בביתו 



 

 

ולכך מקדים , והרי זה הקדמה לספק שלו איך מודדים את התבן והמלח, כאןזהו הנידון כי 
 .[מעשרים לפי שוויות( בתוך כל הנכסים)שתבן ומלח 

היות , כי, מובן בפשטות –ד מפרישים לפי שוויות "מונח אצל עשו שבנדו' וזה שהי
אלא מודדים , ריש מגוף כל נכס ונכסאין סברא לומר שיצטרך להפ –ומפריש מכל נכסיו 

 .ומפריש מעשר מזה, את שוויות כל נכסיו יחד

 *:32ל בפשטות שזוהי הכוונה בהערה "וי

בפ"ע אשר לו" אינו ע"י הפרשת מעשר מכל מין ומין  מכלוהיינו שה"מעשר 
מודגשות ]נכסיו.  משוויות כל, אלא מפריש מעשר [אז יפריש מגוף הנכס. הכותב]ד

)כנ"ל(. משוויות , לכן מפריש מכל, כי תלויות זו בזו: מאחר שמפריש ב' התיבות
 [הכותב.

 .ז איך מודדים את שוויות התבן והמלח"שהסתפק לפ' ועל זה ממשיך בקטע הב

 

 שפאלטרשיחי'  שלוםהרב 
 מאריסטאוןת"ל ר"מ בישיבת תו

נה המובן מתוכן )ומסגנון לשון( השיחה הוא שלעשיו הי' רק ספק אחד )ולא שני וה
ספקות כפי שרצו אחדים לבאר(, היינו דזה הי' ברור לו שמכיון שענין המעשר המדובר 

 –הוא רק לחומרא )כי בעצם אין בזה שום חיוב מעשר כמבואר בפנים השיחה באריכות( 
משקל או מנין; וגם )ב( לא לפי השוויות לפני לכן ברור שאין נותנין )א( לפי המדה 

שישתמש בהם, אלא )כלשון כ"ק אדמו"ר( "לויט דער שוויות פון די זאכן ווען ער וועט זיי 
נוצן בפועל". וכל ספיקו של עשיו היתה רק אם השוויות הוא לפי מה שהם בעצמם שווים 

 טעם.בעת ההשתמשות או לפי שוויותם בעת ההשתמשות כתערובות ונותן 

וי"ל הביאור בזה, דהנה בכל דברים אחרים השוויות של הדבר היא בדיוק כמו המדה 
המשקל או המנין, למשל כשנותנים מעשר מעשרה קבין של תבואה או פירות וכיוצא בזה, 
הרי כל קב שוה בדיוק כמו הקב השני והשלישי וכו', וא"כ אין שום נפק"מ אם נותן לפי 

 לפי השוויות, דבשניהם יוצא דנותן אותו שוויות.מדה משקל ומנין או שנותן 

ורק במעשר בהמה החיוב הוא להפריש בהמה אחת מעשר בהמות, ובאופן כללי כל 
בהמה שוה שוויות שונה מבהמה השני', כי בהמה אחת גדולה יותר מבהמה אחרת וכו', 

יוב ואין החיוב לתת מעשר בהמה מעשר בהמות השווים בדיוק אחד להשני. וגם הרי ח
מעשר בהמה הוא בין בתמימים בין בבעל מומים וכו', ובפשטות בהמה בעל מום שוה פחות 

 מבהמה שאינה בעל מום )ולכן מחלק ומפרט מעשר בהמה משאר מעשרות(.



 

( 32ובקיצור, בשאר דברים שנותנים המעשר לפי מדה משקל או מנין )כמצוין בהערה 
 לפי מנין ולא לפי שוויות כנ"ל. זהו ג"כ לפי שוויות, ורק במעשר בהמה נותנים

אמנם בתבן ומלח יש מקום לומר שאין נותנים לא לפי המדה והמשקל והמנין, ולא לפי 
השוויות שהוא שוה בזמן ההפרשה )שאז אין שום חילוק בין אם נותנים לפי השוויות או 

שיהי'  לפי המדה וכו' כנ"ל בכל שאר הדברים שאין חילוק ביניהם כלל(, אלא לפי השוויות
שוה בזמן שישתמש בהם בפועל, מכיון שהשוויות שהם שווים בזמן ההפרשה אין בהם 
חשיבות גדולה, )כי יכול להיות שיתן את חלק המעשר לפי החשבון כפי השוויות באופן 
שלא ישתמש בהם לדבר הרגיל כמו מלח לאכילה אלא לטמון בו, ותבן לא כפי שישתמש 

הרצפה וכדומה שאז הם שווים פחות הרבה(, אלא בהם למאכל בהמה אלא לשטוח על 
השוויות שהם שווים בזמן ההשתמשות הרגיל שבהם שאז יש בהם תועלת יותר גדול והם 
שווים יותר. וזהו הפירוש בדברי כ"ק אדמו"ר "לויט דער שוויות פון די זאכן ווען ער וועט 

 זיי נוצן בפועל" היינו כשישתמש בהם בדרך הרגיל.

וא כפי שמבאר שם כ"ק אדמו"ר מכיון דכל ענין המעשר בהם הוא רק והטעם לזה ה
לחומרא מכיון דנתנו מעשר מכל אשר לו, ולכן מסתבר דאם רוצים להחמיר על עצמם 

 בפשטות נתנו את המעשר כפי שוויות החשובה.

 32בהמשך למ"ש בפנים "לויט דער שוויות פון די זאכן * 32וזהו לכאורה הפי' בהערה *
וועט זיי נוצן בפועל", וז"ל הק': "והיינו שה"מעשר מכל אשר לו" אינו ע"י הפרשת ווען ער 

מעשר מכל מין ומין בפ"ע, אלא מפריש מעשר משוויות כל נכסיו", ומשמע שבהערה זו 
רוצה לבאר יותר מ"ש בפנים )שזהו לכאורה הפי' במה שהתחיל ההערה בתיבת "והיינו"(, 

מ"ש בההערה למ"ש בפנים, שבפנים מבאר שהמעשר ולכאורה אינו מובן מה הקשר בין 
מתבן ומלח צריך להיות כפי השוויות בזמן ההשתמשות בפועל, ובהערה מבאר שאין 

 ההפרשה מכל מין ומין אלא משוויות כל נכסיו ביחד.

אמנם ע"פ הנ"ל י"ל דכוונת ההערה היא דאם הי' מפריש מהמלח ותבן כפי השוויות 
השוויות של המלח ותבן שווים כפי השוויות של כל שאר  של זמן ההפרשה הרי אז אין

נכסיו ואז הי' צ"ל להפריש מהמלח ותבן בפ"ע ולא ביחד וכפי שוויות כל נכסיו, אמנם ע"פ 
המבואר בפנים שמלח ותבן מפרישים כפי השוויות של שעת ההשתמשות הרי השוויות 

כל מין ומין בפ"ע, אלא שלהם היא כפי השוויות של כל שאר נכסיו, וא"כ אינו צריך מ
 מפריש מעשר משוויות כל נכסיו.

: "ראה רמב"ם הל' מעשר פ"א הי"ד )בנוגע למעשר זרעים(, הל' 32וראה בהערה 
תרומות פ"ג הי"א )בתרומת מעשר(". ולכאורה יש להעיר: )א( למה מציין לשניהם, )ב( 

ל' תרומות. ואולי לה אח"כהל' תרומות( ורק  אחרימציין להל' מעשר )שברמב"ם מופיעה 
י"ל דהקדים הל' מעשר מכיון דשם מבואר עיקר הדין דאין מעשרין באומד אלא במדה או 
במשקל או במנין, ואח"כ הוסיף להביא מהל' תרומות "דבר שדרכו למדוד מודד, ודבר 

והשוקל  . . הנשקל שוקל, דבר שאפשר למנותו מונה, היה אפשר למנותו ולשקלו ולמודדו



 

 

", די"ל דכוונתו בזה לבאר נקודה הנ"ל, דהנה נתבאר לעיל דבכל דבר אין משובח משניהם
שום נפק"מ אם נותן לפי מדה משקל ומנין או שנותן לפי השוויות, דבשניהם יוצא דנותן 
אותו שוויות, ולכאורה זה נכון בדבר הנשקל או הנמדד אבל בדבר הנמנה )למשל ביצים( 

גדול מהשני, לכן הביא גם מה שכתב הרמב"ם  הרי יכול לכאורה להיות דאחד יהא יותר
בהל' תרומות דהכל עושין לפי הדרך, ולכן רק בדבר שדרכו למנות מונין, ולמשל ביצים 
מוכרין לפי המנין ובביצים כולם הם )בדרך כלל( באותו גודל וא"כ גם בזה יוצא דהמנין הוא 

 כמו השוויות.

♦♦♦ 

 ראדשיחי' מנחם מענדל הת' 
 ריסטאוןמאת"ל ישיבת תו

"ויתן לו מעשר  – בנדו"דאון דאס איז געווען די שאלה פון עשו: ביי דער מעשר 
איז לכאורה  –וואס מען פארמאגט  אלץלחומרא( פון  –)  )אשר לו(", וואס איז מכל

המדה משקל או מנין  מקום לומר, אז מען רעכנט דעם מעשר התבן והמלח ניט לפי
ווען ער וועט  32*פון די זאכן שוויותלויט דער  ווי מעשר בהמה, נאר –בפ"ע ובהווה 

 זיי נוצן בפועל.

ווי רעכנט מען זייער שוויות:  –וי, ווערט די שאלה ביי מלח ותבן און וויבאלד אז
צי לויט זייער ווערט פאר זיך יעצט, אדער לויט זייער שוויות בעת מ'נוצט זיי אלץ 

 תערובת ונותן טעם כו'?

ער וועט עס נוצן", הרי כשנותנים מלח בתוך ירקות אינו  יש לעיין מה הפשט "ווען
דומה העלי' בהשוויות כמו אלו היו נותנים בתוך בשר וכדומה. אז איך משערים "זייער 

 שוויות בעת מ'נוצט עס"?





 

 סערעבריאנסקי' ייחש מענדל מנחם' הת
 תלמיד בישיבה

ין גדר פון הפרשת מעשר געווען א ניטלויטן רמב"ם איז דער "ויתן לו מעשר" 
ווי מצות מעשר לאחרי מ"ת, ווארום "אין המעשרות נוהגות אלא בגדולי קרקע 

 שלו" . . משא"כ לויטן ראב"ד, איז דאס געווען אין גדר פון מצות מעשר...

צווישן פירוש המדרש און פרש"י איז תלוי אין  חילוקועפ"ז יש לומר, אז דער 
 דער פלוגתא הנ"ל:...

נט אבער )כנ"ל סעיף ג( אז "ויתן לו מעשר מכל" איז געווען א גדר רש"י לער
דעריבער איז מתאים די  -דער "מעשר" איז "מכל"  וויבאלדפון מצות מעשר, און 

 שאלה "היאך מעשרין את המלח ואת התבן".

והנה בפשטות הרמב"ם חולק על שיטת רש"י בפירוש מצות מעשר בזמנים ההם, דלפי 
מעשר וא"כ גם יצחק ויעקב כשנתנו מעשר הי' כזה  רן אברהם הי' בגדשיטת רש"י מה שנת

שהי' מכל אשר להם, משא"כ לפי הרמב"ם מה שנתן אברהם הי' בגדר תרומת המכס וא"כ 
 המעשר שנתן יצחק ויעקב לא הי' כזה אלא הי' כמו לאחר מ"ת שהוא רק מתבואה וכו'.

ו שרש"י מפרש פשוטו של אבל לכאורה צ"ע שהרי, א. בתחילת התירוץ כתב רבינ
ין זה מתאים עם חלק ההלכה שבתורה, וצ"ל שהרי בזה י"ל שהוא סובר כשא גםמקרא 

חלק ההלכה לאיזה פרט התכוון רבינו שרש"י מפרש שלא בהתאם לכהראב"ד וא"כ 
ביא שיטת הראב"ד מבאר רבינו בארוכה איך זה שנתן משבתורה, ב. בהמשך השיחה כש

זה בתחילת השיחה בביאור דברי  אר, ויש לדייק למה אינו מבמעשר מכל הוא בגדר מעשר
 רש"י.

לפרש  יששבדרך ההלכה  סכיםבאופן אחר קצת, דבאמת רש"י מ "כ יש לפרשעו
כפירוש הרמב"ם להתאים זה עם גדר ההלכתי של מעשר, אלא שרש"י בא לפרש פשוטו 

ע אם זה מתאים עם של מקרא וא"כ בזה אינו מדבר כלל בגדר ההלכתי של הדבר ואינו נוג
 הלכות מעשר או לא.

וא"כ מובן שזה שכתב רבינו שפי' רש"י אינו צריך להתאים עם חלק ההלכה שבתורה 
היינו שאפי' אם זה מתאים עם ההלכה אין זה נוגע, ומובן ג"כ מה שביאר איך מעשר מכל 

 .נחשב כמעשר רק בדברי הראב"ד כי ברש"י אין זה נוגע כי זהו רק פשוטו של מקרא

 



 

 

 
 תולדות ב'
 

 וילהלם' שיחי לימאהרב 
 ל מאריסטאון"מ ומשפיע בישיבת תות"ר

 ,הווהוויבאלד אז דאס וואס ״אין קורין אבות אלא לשלשה" איז אן ענין של 
 – ובפרט) אבות מעשה פון פרטים אז מובן איז זה א דבר תמידי ונצחי״, עם וביחד

 א איז ,אבות די פון איינעם יעדן פון המיוחד ענינו אויס דריקן וואט (כללות׳דיקע
 בכל״ נאר ,מסוים ובמצב ,ישראל עם לכללות נאר ניט – לבנים כח ונתינת סימן

 אויך ווי אידן געפינען זיך בגלות בא״י, (,בפרט)דור ודור . . . בכל אדם מישראל״ 
 .בחו״ל או

על  –" תמידי ונצחי"אלא גם ענין ", בהווה"לכאורה יש לעיין מהי הכוונה שאין זה רק 
ומציין רבינו לשיחות שבהם )ומהי ההוספה דתמידי ונצחי , מה הכוונה שהוא רק בהווה

' אף שבחי, האבות' ג' א אודות זה שבכל יהודי ישנו בכל זמן ומקום את בחי"מובא התו
 "(.תמידי ונצחי"כ מדוע קורה לזה רבינו בלשון "וא, א"השבטים אינה קיימת בכאו

, ל"י ובחו"שזוהי הוראה לכל יהודי גם בגלות בא –כן צריך להבין הכוונה בסוף הקטע 
 '.א ףעל ההוראה שבסעי' ב ףדמשמע שזהו החידוש בההוספה שבסעי -

שההוראה , היינו", בהווה"הוא ביאור על ענין " תמידי ונצחי"ד, ל הכוונה"י' ולכאו
ולשאוף להגיע , שנמצא בגלות -ו ההווה ממצב להתנתקשיהודי צריך , ענינה' א ףשבסעי

 ',למצב של גאולה דווקא וכו

מהאבות איזה הוראה ' אלא צריך שתהי, ז מבאר רבינו שהוראה זו אינה מספיקה"וע
שהוא מתנתק " מצב"שגם יהודי שלא נמצא כעת בכזה , היינו, בהווהנצחית עבורנו 

הנה גם עבורו , י"באכשהוא  'ואפי, אלא הוא עדיין נמצא ברוחו בגלות עצמה, מהגלות
 .צריך למצוא איזה הוראה ולימוד מהאבות

♦♦♦ 

 
 



 

 סמואלס שיחי' יונתןהרב 
 תושב השכונה

לכאורה יש לעיין מה הי' חסר לנו בההוראה בסעיף א' מיצחק אבינו שמכריח לנו בסעיף 
 ב' ללמוד הוראה נוספת.

"אין קורין אבות אלא  ובפשטות זהו כוונתו הק' כאן בלשונו "וויבאלד אז דאס וואס
 , וביחד עם זה א דבר תמידי ונצחי, איז מובן כו'".הווהלשלשה" איז אן ענין של 

 ומפני שרבים שאלו על מהלך ולשונות השיחה כאן, אפשר את הנראה לענ"ד:

שמקומם  –בסעיף א׳ קבענו שבמעשיו של יצחק )עולה תמימה( יש סימן לבנים 
 גאולה באה״ק.האמיתי של עם ישראל הוא דוקא ב

יקויים  –בגאולה העתידה  –אה׳ בנוגע לעכשיו, אלא שבעתיד ונמצא שאין כאן ׳הור
 בנו הסימן של מעשה יצחק.

קענען אידן  . . גלינו מארצנו . . וזה שכתוב שם ״און דעריבער אפילו אין דעם זמן ווען
לנו הוראה בזה"ז  זיי זיינען מבקש ותובע כו'״, שמזה משמע שכן יש . . ניט זיין צופרידן

שמבאר שהיות  ותוצאה 'אויספירהנה: )א( לכאורה אין זה אלא אלא ' –מיצחק אבינו 
)סימן מיצחק( לכן אינם במנוחה עד שיגיע אותו הזמן,  –ומקומם של ישראל הוא באה״ק 

אבל אינו חלק מהסימן מיצחק. )ב( וגם את״ל שזה גופא שאנו מתגעגעים לגאולה הוא 
אינה  –אף שנוגעת לעכשיו  –צחק, הרי מ"מ כל תוכנה של הוראה זו חלק מסימן של י
 אלא ע״ד העתיד.

וע"ז ממשיך בסעיף ב', שמכיון ש"אין קורין אבות אלא לשלשה״, מובן, שלא מספיק 
שבעתיד תהי' לנו הוראה מיצחק, אלא שגם עכשיו "בהווה" צ״ל הוראה מיצחק. אלא 

יו בזמן הגלות אין הוראה ״בהווה״ מיצחק, שעדיין הי׳ אפשר לטעון ולומר שאף שעכש
מ״מ בהגיע הגאולה, ונחזור לאה״ק, אז יקויים אצלנו הסימן של יצחק גם ״בהווה״! וע״ז 
ממשיך שלא מספיק שתהיה הוראה ״בהווה״ אלא שגם צ״ל ״תמידי ונצחי״, שגם עכשיו 

 ״בגלות״ ואפילו בחו״ל, נלמוד ״בהווה״ מיצחק אבינו.





 

 

 וילהלם' שיחי מאליהרב 
 ל מאריסטאון"מ ומשפיע בישיבת תות"ר

 בהוספות (קה״ת)ראה כתר שם טוב )במקום מחשבתו של אדם שם הוא נמצא 
 ז"אדה ע"שו .המים מן חוץ ד״ה ב ,כו עירובין י"רש) לחלכה גם ונוגע(, נ"וש .סל״ח

 (.ח"סת ח"או

דהרי  – ר בפנים השיחהמדובהזו אין שייכות ל רהלהע רהלכאושכמה מהת' הקשו 
דבר מ . ואילו בההערהלומד כן בפועלהיינו ש ',יושב אהל'בפנים מדבר רבינו ע"ד יהודי ש

 מחשבתו היא שרוצה ללמוד.שרק  על יהודי שאינו לומד בפועל

אמנם אינו, דהרי הלשון בביאור ענינו של ישכר הוא: "אינגאנצן איבערגעגעבן צו  
וקא היינו ד – כל היום דשהוא בפועל לומאינו יבערגעגעבן" המילה "א לימוד התורה", ופי'

וע"ז מבאר רבינו  .שמסור לזה לגמרי בנפשו כרשב"י, אלא הכוונה "תורתו אמונתו"אחד ש
 שהוא כעין "במקום שמחשבתו כו'", עיי"ש. רההעהב





 

 
 ויצא א'
 
 

 הרצל' שיחי מנחם מענדל' הת
 'ישיבה שעל יד האוהל הק

כדרך שמוזהר בעה׳׳ב שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו : "לכות שכירות כותבם ה"ברמב
כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעה״ב ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום 
במרמה אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן וכן חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר 

טל שכר זאת אף בעולם הזה שנאמר ויפרץ האיש לפיכך נ .כי בכל כחי עבדתי את אביכן
 '".מאד מאד כו

יעקב "ם את יעקב אבינו בשם "בסעיף ג שואל רבינו שלכאורה מדוע קורא הרמב
ם מסיפור זה להוכיח "ומבאר שמטרת הרמב, שהיא לשון בלתי רגילה כלל" הצדיק

מביא ( סעיף הב)ובסוף הביאור ; שהעבודה בכל כוחו שייכת לענינים של בין אדם למקום
ם בהלכות דעות שצדיק הוא מי שהולך בדרך המיצוע השייכת לכל אדם ולא "את הרמב

 .ששייך לכל אחד" הצדיק"ם קורא ליעקב כאן "ולכן הרמב –רק ליחידי סגולה 

. ולכאורה אינו מובן מהי השייכות של ביאור זה בענין יעקב לכללות הביאור בשיחה
ובסעיף ד מביא , אבל לא כעיקר השאלה' כ בסעיף ג"שאכן הובאה ג)זוהי שאלה צדדית 

מהי ההוכחה מסיפורו של יעקב הרי (: מ"את השאלה הזו בסגנון אחר ויש לעיין בזה ואכ
( כדרך המיצוע של הצדיק)והביאור בזה הוא שהשם צדיק שייך לכל אחד  –הוא היה צדיק 

 ?שיחהכ מדוע זה הובא כאן כהמשך לביאור בכל ה"א. וזו הוראה לכולם

מידת חסידות והנהגה ' ם עצמו שזה לא הי"ל בכללות התירוץ מהי הוכחת הרמב"עוד צ
 .מיוחדת של יעקב כאחד מהאבות

הוא ציווי שבן אדם לחיברו ועד " לעבוד בכל הכח"ל מה נוגע לנו לדעת שהציווי "עוד צ
היה כחלק שהשכר שיעקב קיבל על מצווה זו : גדולה' ם מביא לענין זה ראי"כדי כך שהרמב

 ?ז"מהי הנחיצות הגדולה לבאר כ –ז "על העבודה בבית לבן ולא מענין אחר בעוהשכרו מ

 



 

 

ם שיש צורך "כל ההוכחה של הרמב: ולכאורה כל השאלות מתורצות אחת בחברתה
בעבודה בכל הכח על אף שהסיפור בתורה התרחש עם יעקב אבינו הוא מכך שסיפור זה 

 .לכל פועל ומעביד הוא ענין של בן אדם לחברו השייך





 

 

 ל"הנ

 :ב"חובות בעבודת הפועל אצל בע' ם יש ב"בהמשך השיחה מבאר שלשיטת הרמב
כי גם אם לא גוזל , ואין אחד תלוי בשני; לו כח למלאכה' שיהי( ב, )לעבוד בכל כוחו( א)

ו בכל זאת הרי זה חסרון בעבודתו שלא השקיע את כול –מאדונו בזה שלא עובד בכל כוחו 
 .והוא חייב בזה מדין השכירות, בזה

אלא יש כלל שכל פועל צריך לעבוד , ז אין שתי גדרים"אבל לכאורה לפי שיטת אדה
והפרט היוצא מדין זה הוא שישמור על כוחו , וההוכחה היא מיעקב אבינו" בכל כוחו"

ואין שיעבוד של גוף הפועל אצל , למלאכה עוד מקודם לזה ושלא יעבוד בלילה בנפרד
 .ב"בע

כ מדוע לשיטתו "וא, ז"ע דלכאורה מבאר רבינו ששתי ענינים הם גם לשיטת אדה"אך צ
הרי ( ם"כפי שמביא רבינו בההערה על הרמב)עשיית המלאכה בכל כוחו -אין גזילה באי

כ "וא, חסרון ההצלחה בעבודתו בבוקר היא מעבודתו הנוספת בלילה וזה תוצאה ישירה
 .ע"וצ, הרי זה גזילה –שיש שיעבוד לפועל בגופו  מדוע צריך הוכחה מיעקב אבינו





 

 

 גרינברג' שיחי לוי יצחק' הת
 שפאלטר' שיחי לוי יצחק' הת

 טוב שם' שיחי לייב' ישראל ארי' הת
 איזאווי' שיחי יצחק' הת

 ישיבת אהלי יוסף יצחק דיטרויט

ו של פועל בגדר חיוב דעותיהם של הרמב"ם ואדמו"ר הזקןבמהלך השיחה נתבאר 
לעומת הדין שהפועל צריך  – ב זה אינו יכול לעבוד בלילה וכו'לעבוד בכח שמפני חיו

 לדקדק בזמן ולעבוד בכל כוחו, שגם זה הוא חיוב של הפועל.

החיוב לעבוד בכל כוחו הוא מפני שבלאו הכי  – תוכן הביאור בקצרה הוא, שלהרמב"ם
הבית, היינו שחיובו לעבוד בכח קשור עם אינו נחשב לפועל, וא"כ הרי הוא גוזל את בעל 

ואילו גדר החיוב לעבוד בכל כחו וכו' הוא משום  ;מלאכה, שצריכה להיות נעשית כדבעיה
לעבוד בכל  יש חיוב כלפי בעל הביתעליו לבעל הבית, וגופו קנוי דבר אחר, והוא, שהפועל 

ודה בכל כחו משום כחו, ואין זה קשור עם עצם עשיית המלאכה, ואין הבעי' של העדר עב
 גזל.

גם החיוב לעבוד בכח הוא משום שגופו קנוי לבעל הבית  – משא"כ לדעת אדמו"ר הזקן
 (.44 רה)לשון רבינו בהע

ההוראה בסוף השיחה, שכאשר הנשמה יורדת למטה נהייתה פועלו של  העפ"ז בא
שות מלאכה הקב"ה למלא כוונתו לעשות לו ית' דירה בתחתונים. ולכן: )א( היהודי צריך לע

 – )ג( ואם אינו עובד בכל כחו ;)ב( זה שצריך לעבוד בכל כחו הוא חיוב גמור ;זו בכל כחו
 הרי זה גזל )ביטול( מלאכתו של בעל הבית )הקב"ה(.

והגם ששם המלאכה של עשיית דירה לו ית' בתחתונים, יכולה להיות גם אם אינו עושה 
 עבוד בגל כחותיו, הרצון והתענוג וכו'.להקב"ה צריך הוא לגופו קנוי בכל כחו, מפני ש

)ביטול( מלאכתו של  גזלולכאורה צע"ק בלשון רבינו שאם אינו עובד בכל כחו, הרי זה 
מלאכה י' בהעדר רמב"ם והן לאדמו"ר הזקן, אין הבעבעל הבית )הקב"ה(, כי לכו"ע, הן לה

והוא מפני  מלאכה אלא משום ביטול מלאכתו של בעל הבית גרידא,גזל משום  בכל הכח
שגופו קנוי ויש לו התחייבות כלפי בעל הבית, כנ"ל. וא"כ מדוע כותב רבינו שאם אינו 

 עובד בכל כחו, יש בזה משום גזל?

בנוסף למילת ביטול  אמנם, בנוגע לעצם השאלה מדוע מביא רבינו הלשון של גזל
שכותב  מפני שנמשך אחר לשונו של הרמב"םיש לומר בפשטות,  – )שנכתב בסוגריים(

שחיוב הפועל לדייק בזמן )שחיוב זה הוא מצד התחייבותו של הפועל, כנזכר( וכן זה שחייב 
הוא "כדרך שמוזהר בעל הבית שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו, כך העני  בכל כחו לעבוד



 

ולכן כתוב בהשיחה  – הבית". היינו שיש כאן משום גזילהמלאכת בעל יגזול מוזהר שלא 
ח"כ מביא בסוגריים לשון "ביטול" שזהו כלשון אדמו"ר הזקן "כך העני וא ;לשון גזילה

 .46מלאכת בעל הבית". וראה בהערה יבטל מוזהר שלא 

ש חילוק בין לשונו של מדוע אכן י צריך להבין לפי הביאור של השיחהאלא שעדיין 
ן של אדמו"ר הזקן, הרי בגדר החיוב לעבוד בכל כחו וכו' לכאורה איללשונו הרמב"ם 

 מחלוקת ביניהם?

הרמב"ם  ולהדגיש שאין בכאן משום גזל, אבלויש לומר, שאדמו"ר הזקן בחר לדקדק 
גזל על כעין לא דקדק בזה, ואולי זהו מפני שלכאורה הרי העדר מילוי ההתחייבות עכ"פ 

מפני שמשעובד  (43כעין( גזל )כמו שנתבאר בהערה דרך זה שעיכוב שכר העני הוא )עכ"פ 
ת החוב, ועד"ז יש לומר בנוגע לחיוב העני כלפי בעל הבית שאם אינו ממלא אליו לשלם א

שעבודו אל בעל הבית לעשות התחייבות זו, הרי זה עכ"פ כעין גזל, אלא שהוא מצד 
 ולא משום איסור גזל גרידא. מלאכתו

 וילע"ע.





 

 

 שם טוב' שיחי לוי יצחק' הת
 'ישיבה שעל יד האוהל הק

ז "ועד –" ולהשכירה שחרית ערביתבפרתו לדוש או ( "ו"שם ה)ם "ברמב( 6
מ "ף ב"ה ברי"וכ" )לחרוש" 8 ובתוספתא שבהערה) 20 ג דלקמן הערה"הוא בסמ

אדם בפרתו  יחרושלא ( "8 שבהערה)ובירושמי ((. ג"ש שם ס"וברא( א, פט)ז "פ
אם האיסור הוא דוקא כשעובד , ולכאורה הוי שינוי בדין". וישכירנו ביום בלילה

 .ראה חסידי דוד לתוספתא שם –לילה או רק בערבית ב

בהערה זו מתבאר שינוי לשון אדה"ז מהרמב"ם: אדה"ז כתב שיש איסור לעשות 
מלאכה )סתם( בפרתו בלילה, ואילו הרמב"ם כתב "סור לאדם לדוש בפרתו ערבית", אבל 

ן סתם שלכ רהעההירושלמי כתב "אסור לאדם לחרוש בפרתו ערבית", ולכאו' הביאור בה
 אדה"ז וכתב "מלאכה" לכו"ע.

על שינויי הלשונות שברמב"ם כתוב שהאיסור הוא לדוש  רבינובסוף ההערה מתעכב 
, וכותב הרבי ע"ז בלילה, ואילו בירושלמי )ובאדה"ז( כתב שהאיסור הוא לחרוש ערבית

 שיש שינוי בדין, ובלשונו הק': "אם האיסור הוא דווקא כשעובד בלילה או רק בערבית".

ק בלילה או שיש איסור כבר בהשקפה ראשונה השאלה היא אם האיסור הוא העבודה ר
בא לומר שעבודה רה "או רק בערבית" שלכאו לשון רבינו"ז צריך להבין אולם לפ. מהערב

צריך להיות כתוב "אפילו רק בערבית",  'הי רהולכאו – איסור חמור יותרמערבית היא 
 מילה "רק" שמורה על הקולא שבו?שהרי זה יותר חמור ולמה כתב את ה

אך . (בב"מ פ"ח, ב) 8מובאת בהערה המציין לחסדי דוד על התוספתא  רהבסוף ההע
 רבינו לשם? ציוןוצריך להבין מהו  ,בחסדי דוד שם על הלכה ב' אינו כותב מאומה )!(

ן אחר( וז"ל: חסדי דוד על הלכה ג' )בנוגע לעניאפשר לומר שהכוונה היא ל 'ואולי הי
מו דייש שהוא אבל פירוש בגופו בכל כוחו וכ . . בידיו וברגליו אבל לא בגופו דייש הוא רק"

ומזה מובן הביאור בנדו"ד )החילוק בין הרמב"ם לירושלמי בדין(:  – דייש בכל כוח גופו"
שהאיסור לחרוש הוא רק בלילה כיוון שזו מלאכה קלה, אבל לדוש יש איסור כבר מערבית 

 שהיא בכל גופו. –קשה כיוון שזו מלאכה 

ינו היא "אסור דהא לשון התוספתא )הלכה ב'( בענ ,כלל לומר כןאולם נראה דאי אפשר 
ביום,  לחרוש בפרתו בלילה", שמפורש בתוספתא שאף האיסור לדוש הוא רק בלילה ולא

, 6 רהיין בהעמצ 'חסדי דוד'לאיזה  :לדוכתא ייתנוקוש וזרתכביאור החסדי דוד, וא"כ ח
 ועצ"ע.



 

 

 ל"הנ

שהרי יעקב הצדיק אמר כי "שכירות ' ם בל"בפנים השיחה מביא הרבי את לשון הרמב
שאינו " יעקב הצדיק"ז מדוע כאן משתמש בלשון "ומקשה ע", בכל כוחי עבדתי את אביכן

מביא הרבה מראי  24ובהערה "; יעקב אבינו"ומדוע לא כותב לכל היותר , לשון מצויה כלל
 .ם"כן היא שיטת הרמבמקומות להוכיח ש

ם את "בהשקפה ראשונה נראה שבא להוכיח שברוב המקומות שבהם מביא הרמב
בה הוא משתמש בשיחה " הצדיק"ולא בלשון " אבינו"האבות הוא משתמש בלשון הרגיל 

 .זו

ואם רוצה לומר ", משה רבינו"ם כותב "אולם מיד בתחילה מביא שבנוגע למשה הרמב 
מדוע מביא התואר של משה " אבינו"בנוגע לאבות היא  ם"שהלשון הרגיל של הרמב

 "?רבינו"

או : אלא, 1"הצדיק"ת שכל מטרת ההערה היא להראות שלא נמצא כלל התואר "וא
ת "שהרי מציין גם להלכות יסוה, אי אפשר לומר כן כלל – 2התואר אבינו או התואר רבינו

ומהי השייכות לתוכן , לללא תואר כל" אברהם"ושם כתוב , בנוגע לאברהם( ט"ו ה"פ)
 "?אבינו"או " רבינו"אלא או תואר ", הצדיק"ההערה שבאה להראות שאין תואר 

שתוכן ההערה היא שלא נמצא בשום מקום תואר ( 3ובדוחק)אפשר לומר ' ואולי הי
מצויינת  24קשה שהרי הערה ' אך יהי. על האבות או על משה( מבלי סיבה" )הצדיק"

יותר מתאים לציין ' ל הי"ובאם הייתה הכוונה כנ", בלשון הרגיל" בפנים השיחה על המילים
אין ( אלס תואר)וואס איז ניט קיין לשון הרגיל " הצדיק"דער לשון "להערה זו במילים 

 .ע"וצ", אבינו"ולא על היכן שמבאר שלשון הרגיל הוא ", ם"רמב



------------------------ 
 .ג שם"אלא אם כן יש סיבה מיוחדת כבשוה( 1

 ".הצדיק"במקום  "רבינו"ם מלשון המשנה וכתב "ששינה הרמב 25 רהובפרט המובא בהע( 2

 .אותםכ מה מיוחד באבות ובמשה שמביא רק "שא( 3



 

 הרץ' שיחי 'גדלי' הת
 ישיבת תות"ל מאריסטאון

"ם בפיה"מ ריש פאה, שזהו החילוק בין ה"מצות במיוחדות לאדם וכמ"ש הרמב
 'תחשב לו לצדקה ויגמלהו הקב"ה עליבנפשו במה שיש בינו ובין הקב"ה", שבזה "

 "בנ"א קצתם עם קצתם )בין אדם לחבירו( בתועלתלעוה"ב", וה"מצות התלויות 
שנהג  "שתחשב לו לצדקה לעוה"ב לפי שעשה המצוה וימצא טובה בעוה"ז בעבור

מנהג הטוב בין בני אדם כי כשינהג מנהג הזה ינהגו אחרים כמנהגו יקבל כמו"כ 
 .שכר מענין ההוא"

 באופן ישר". הארמיאלא שבנדו"ד "נטל שכר זאת" לא מלבן 

על כך שפעל  מלמעלהלהבין שכוונת הרמב"ם היא שהוא יקבל שכר  לכאורה הי' אפשר
היינו  – אופן ישרשיעקב לא קיבל השכר מלבן בשאחרים ינהגו כמנהגו, ומהו כוונת רבינו 

 ?משאר המקרים מה שונה זה

הנה לשלימות הענין יש להעתיק את דברי הרמב"ם בשלימותם, וז"ל שם: "ואם קיים 
האדם המצות המיוחדות בתקינות יחסי בנ"א זה עם זה יש לו על זה שכר לעוה"ב על קיימו 

הגות טובה עם בנ"א. לפי שאם הלך בדרך המצווה וישיג תועלת בעוה"ז להתנהגותו התנ
 זו והלך זולתו בה יהנה גם הוא מאותה תועלת".

עצמו,  מהזולתהיינו שכוונת הרמב"ם לומר שהשכר שיקבל הוא לא מלמעלה כ"א 
, כ"א ארמיומובן החידוש בכך שיעקב לא קיבל את השכר מלבן עצמו באופן ישר, להיותו 

 .מלמעלה





 

 
 ויצא ב'
 

 שם טובשיחי'  ישראל ארי'' הת
 ישיבת אהלי יוסף יצחק דיטרויט

און דער ענין פון "מלאכים של ארץ ישראל" וואס "באו לקראתו ללותו ...
לארץ", איז די תוצאה פון דעם וואס מ'האט פון חו"ל געמאכט א"י: בגמר העבודה 

עבודתו,  "געמאכט ארץ ישראל" ע"י דארטןפון יעקב'ן בחו"ל, וויבאלד אז ער האט 
 בחו"ל. א"יהמשכת קדושת  – ארץ ישראלדי מלאכים של  דארטדערפאר קומען 

אך בהתוועדות ש"פ ויצא ה'תשמ"ב מבאר רבינו )בנוגע לעבודה של "לבטל ולהפוך 
הרי הוא זוכה  –"כאשר עבודתו היא באופן המתאים  את חושך הגלות את חושך הגלות"(:

כמ"ש בסיום פרשתינו "ויפגעו בו מלאכי אלוקים לסיוע ונתינת כח ד"מלאכי אלוקים", ו
 וגו' במחניים", הן מלאכי חוץ לארץ והן מלאכי ארץ ישראל".

♦ 

שיש ללמוד ממלאכי ארץ  –זהה להוראה זו אולם ראה בסוף השיחה שם שההוראה 
בעבודת  הוראהאיז א  תורהוהביאור שם "יעדער ענין אין  ,עתהישראל בנוגע לעבודתינו 

איז אויך בענין זה: דאס וואס תורה דערציילט אידן אז נאך זייענדיק אין חוץ  האדם. אזוי
איידער מען קומט אין ארץ ישראל, שיקט דער אויבעשטער מלאכי  – אין גלות –לארץ 

תו לארץ, איז דאס בכדי מגלה זיין ביי ובזמן הגלות( ללו – ארץ ישראל לקראתו )לחו"ל
מילא גיט דאס א תוספת כח און אן עידוד וחיזוק אידן דעם גודל המעלה שבעבודתם, וב

 אין דער עבודה".



 



 

 
 יו"ד כסלו
 

סלאוויןשיחי'  מנחם מענדלהת'   
  770 –תות"ל המרכזית 

אר שענין עשיית שלום הוא לבטל את מציאותו של המנגד ולהפכו להיות ובשיחה זו מב
 למטלמ"ע;מ ושלום מלמעלמ"טאוהב )כיו"ב(, רק שבזה גופא ישנם ב' אופנים: שלום 

אז כאשר בסנהדרין ישנם רוב הסוברים כאופן א' ומיעוט הסוברים להיפך, ש ,לדוגמא
 ב' אופנים, ובלשונו הק' בזה ישנם –צריכים המיעוט לבטל את דעתם כלפי דעת הרוב 

 עיף ז(:)ס

איין אופן איז, אז כאטש די דייני המיעוט מצד עצמם האלטן אנדערש, היות 
זיי ווייסן אז תורה זאגט "אחרי רבים להטות", זיינען זיי מבטל דעתם מפני אבער 

וואס אין דעם אופן, קומט די "אחדות ניט מצד זייער דעת, נאר מצד  –דעת הרוב 
 דעם רוב ופס"ד התורה )אחרי רבים(;

א צווייטער אופן איז, אז נאך דעם ווי מ'איז עומד למנין און איז מכריע כדעת 
אלס פסק פון כל חברי הסנהדרין, ווייל אלע זיינען  ךט עס נתהפהרוב, ווער

)דערנאך( מסכים צו דעת הרוב: )וויסנדיק אז תורה זאגט "אחרי רבים להטות"( 
זיי זיינען זיך מתבונן נאך אמאל אין דעם ענין כו' ביז אויך זייער דעת איז מסכים 

 מצד די "רבים" גופא. ונתהפך לדעת הרוב. וואס אין דעם אופן קומט דער "שלום"

המובן מזה לכאורה, שב' האופנים בעשיית שלום הם כב' האופנים שבאתהפכא חשוכא 
. כלומר, בנוסף להחילוק הכללי שבין אתכפיא 1לנהורה המבואר בכמה מקומות בלקו"ש

ואתהפכא )שבאתפכיא אמנם מבטלים את הרע, אבל הרי זה רק ע"י דחייתו )ובמילא הרי 
אינו מפריע עבודתו של האדם( ואילו באהתפכא הרי החושך  לפועל, רק שהוא עדיין קיים

מתהפך לאור וטוב( הנה באתהפכא גופא שני אופנים: )א( ע"י האור; או עצמווהרע 

------------------------ 
לפרשת ' ושיחה א( בביאור ענינו של הנס דחג הפורים)לפרשת צו ' ז שיחה ב"ש ח"ז בלקו"ראה עד( 1

' י שיחה א"ח(. ועוד. בנוגע לבית ראשון ובית שני)ט דלקמן בפנים "ח(. בביאור שמה של הפרשה)מצורע 
צ "ר הזקן והצ"ל אדמווסיפור הידוע ש, דוקא" מצריםיעקב בארץ  ויחי"בביאור העובדה ש)לפרשת ויחי 

לפרשת ' ושיחה ב"( הגוף נהנה מן הגוף"בביאור מעלת חודש זה בו )ו שיחת חודש טבת "חט(. בקשר לזה
 .א דלקמן בפנים"חל(. מנשה ואפרים: יוסף ובניו, בביאור החילוק שבין עבודתו של יעקב)ויחי 

 



 

 להפוךדכמו"כ הוא בעשיית שלום שבשיחה דידן, שענינו הוא  –)ב( ע"י החושך עצמו  
מלמעלמ"ט )ע"י האור( ומלמטלמ"ע  את מציאותו של האויב, רק שבזה גופא בב' אופנים:

 )ע"י החושך עצמו(.

ההסברה בזה יובן ע"פ המבואר בלקו"ש ח"ט )שיחה ג' לפרשת ואתחנן, סעיף ו ואילך 
 ובההערות שם( בביאור החילוק שבין תורה, מצוות ותשובה בפעולתן על העולם:

שלה לאור : כתיב )משלי ו, כג( "כי נר מצוה ותורה אור", שהתורה נמתורה ומצוות
היום )שמש( לעומת המצוות שנמשלו לאור הנר. החילוק ביניהם: אור השמש, אמנם אורה 

לא מתרחש  –גדולה וחזקה הרבה יותר מאור הנר, אבל אינה מאירה על הארץ באופן פנימי 
שום שינוי פנימי בעולם על ידי הארתה. לעומת זאת, אור הנר, אמנם אין אורה כ"כ גדולה 

יאירו ג"כ.  עצמםשהם  –את הפתילה, שמן וכו' לאור ואש  מהפכתהיא  וחזקה אבל הרי
כמו כן בנמשל: התורה היא בבחי' המשכה מלמעלמ"ט, ולכן, אפי' כאשר מדברת על 

בענינים  מתלבשתעליהם בלבד, אבל לא שהיא  דנהענינים גשמיים הרי זה באופן שהיא 
בדברים אשר  זיכוךדן נפעלת אלו, ואילו המצוות הן בבחי' העלאה מלמטלמ"ע, שעל י

 בהם מקיימים אותן.

: עבודת התשובה ג"כ מיוחדת בכך שפועלת זיכוך על האדם )הבעל תשובה( תשובה
והעולם )כדלהלן(, ופעולתה היא עמוקה הרבה יותר מאשר פעולות שאר המצוות על 

 הדברים אשר בהם מקיימים אותן. 

, דהנה אף שאור הנר אכן מהפך את הענין יובן מהא גופא שהמצוות נמשלו לאור הנר
האוחז בפתילה )ולא שנהפכה לאש ואור  האשהרי זה מצד  –הפתילה, שמן וכו' לאש ואור 

"איז אויך דער זיכוך פון דעם מענטשן און מצ"ע(. כמו כן בנמשל )בלשונו הק', סעיף ז(: 
אז זיי גופא כאטש  – אורדי דברים גשמיים וואס ווערט דורך קיום המצות פארבונדן מיט 

ווערן דערביי נזדכך, ווייל בעת מ'איז מקיים א מצוה, טוט מען דאך דאס דערפאר וואס 
צו  –מצד קבלת עול מלכות שמים  –מען "הערט" דעם ציווי הבורא און מ'איז גרייט 

מקיים זיין אים"; משא"כ בתשובה, הרי "א בעל תשובה, וואס מיט זיין חוטא זיין האט ער 
פון גילוי אור )מלמעלה(, קומט זיין  איזו וייטגעווען עול מ"ש און  פורקדאך פון זיך 

 (.26תשובה מצד זיך גופא כו'" )ועיי"ש הערה 

חילוק באופן הזיכוך של המצוות בכלל להזיכוך שע"י עבודת התשובה:  –כתוצאה מכך 
זה צריך שאותו הדבר יהי' מורכב מחומר כ –בכדי שאש יוכל לשרוף ולהאיר איזה דבר 

שלכן בכח האש להפוך פתילה, שמן וכו' דוקא לאש  –המוכשר להתאכל ולכלות בהאש 
ווערן נתברר בלויז מצות אבל לא אבנים וכיו"ב. על דרך זה בנמשל )ובלשונו הק'(: "דורך 

די ניצוצות וואס זיינען אין די דברים המותרים, וואס זיינען פון קליפת נוגה )אבער די 
אראפגעפאלן אין די דברים האסורים וואס זיינען פון ג' קליפות  ניצוצות וואס זיינען

ווערן אויך די  –הטמאות לגמרי, קען ער ניט מברר זיין דורך מצות(; משא"כ דורך תשובה 



 

זיכוך )לא  –( נהפך לזכיות" גקה"ט)וואס זיי זיינען דאך אין  2זדונותניצוצות וואס אין די 
 .3עצמומצד האור, כ"א( מצד החושך 

והנה בלקו"ש חל"א )שיחה ג' לפרשת שמות, סעיף ז( מבואר שפעולת האדם בבירור 
וזיכוך חומר הגוף ייתכן באופן של כיבוש ושליטה )שהאדם שולט על גופו ונפשו הבהמית, 
ומכניע את חומר גופו באופן שחומר הגוף לא יעלים ויסתיר על אור נשתמו( או באופן של 

ע"ד החילוק )הכללי( שבין אתכפיא לאתהפכא;  –ד ה'" , "שהגוף עצמו יהי' עובזיכוך
 ע"ד ב' האופנים באתהפכא גופא, עיי"ש. –ואח"כ ממשיך שבזיכוך גופא ב' אופנים 

: "ויש לבאר ג' דרגות אלו בעבודת האדם: א( העבודה דתורה 40וממשיך בהערה 
לעבודתו ומצוות, שבכללות היא העבודה בעניני קדושה, אלא שפועל שהגוף לא יבלבל 

שהוא עוסק ופועל בעניני  . . בקיום התומ"צ. ב( העבודה ד"כל מעשיך יהיו לשם שמים"
 –עניני הגוף  –" בדרכיךש" . הגוף )"מעשיך"( שיהיו לשם שמים. ג( "בכל דרכך דעהו".

וראה גם לקו"ש ח"ט )ע'  . . שמים"( לשםיודע את הוי' )ולא רק שעושה אותם " עצמם
 ד ג' הענינים דתורה מצות ותשובה(".ואילך. וש"נ( ע" 63

החילוק בין 'וכל מעשיך יהיו לשם שמים' ל'בכל דרכיך דעהו' נתבאר )בכמה מקומות, 
 וגם( לעיל בחכ"ה דלקו"ש )שיחה ג' לפרשת תולדות, סעיף ד( וזה לשון קדשו:

"כל מעשיך יהיו לשם שמים" מיינט, אז בשעת ער טוט די מעשים זיינען זיי ביי 
 צוליבשמים",  לשם, דברי הרשות, נאר ער טוט זיי "ךאן אופן פון מעשי אים אין

 אין עניני שמים. תועלתוועט ער פון זיי האבן א  דערנאךקדושה, 

": דעהו"בכל דרכך  –...א העכערער אופן אין עבודה )מיט דברי הרשות( איז 
אין , נאר צו "דעהו" דערנאך וואס ער טוט זיי וועט ער צוקומעןניט אז דורך דעם 

דברי הרשות,  –" ך"דעהו"; זיי זיינען טאקע "דרכי –כל דרכיך"( ב)" זיי גופא
 אבער די דברי הרשות אליין ווערן אן ענין פון קדושה.

אם כנים הדברים דלעיל יוצא לנו שהשיחות דפרשת תולדות ויו"ד כסלו קשורות קצת 
קביעות השנה היא באופן יש פעמים אשר  –, והרי, כמו שמוזכר בתחילת השיחה 4זל"ז

------------------------ 
ד הענין דחתיכה "ע" שהוא כמו רע כ עד"מתרחק ונחשך כ"כי הניצוץ ", זדונות"שגם הן נקראות בשם " (2

אבל לא  –( קמג' נעתק בקיצורים לתניא ע –ד "שערק פ . . ר"ה פדה בשלום העת"ד)עצמה נעשית נבלה 
 (.20לפרשת ויקרא הערה ' ז שיחה ג"ש ח"בלקו' לשונו הק'" )כו( ר"ה נח עת"ד)ו "הזדונות עצמם ח

 ע"מצוראה שם הדוגמא להפיכת החושך . ואילך שטו'א' ב עמ"( ליתר ביאור ואריכות עיין בהמשך תער3
 .י שהשליך משה בהם את העץ המר"למים מתוקים ע" מי מרה"מהפיכת 

ד המבואר "ע' )בכל דרכיך דעהו'( רק שבשיחה לפרשת תולדות ממשיך לבאר יש דרגא נעלית יותר מ4
( א שם"בחלוכן בההערה ש; של השיחה 46המצויין בהערה )יט כסלו -י שיחת וישלח"ש ח"בלקו

 . מ"ואכ(. אופנים' גופא ישנם ב' בכל דרכיך'הרי בבפרטיות ש

בכל 'אחר אמרו שב, בסעיף ז)וזה לשון קדשו , י שם"אמנם כיון דאתינן להכי יש להעיר בהמבואר בח
" גשמיות"ז נרגש בעשייתן גם ה"בכ –אף שכל עשיותיו הן בעצמן קדושה ( א(: "אופנים' ישנם ב' דרכיך



 

, שאז הרי ש"פ תולדות היא בשבת שממנה מתברכת גם יום 5שיו"ד כסלו חל בש"פ ויצא
יש שייכות ביניהם )עכ"פ בקשר להענינים המבוארים ש הנ"ל נמצא יו"ד כסלו, ועפ"ז

 בהשיחות שבחכ"ה(.



------------------------ 
הרי  . . מ הלא המצוה עצמה מחייבת לענג את השבת"מ . . שהיא עצמה מצוה, אכילת שבתמ "עד; שבהן

עד , כ באלקות"שכל עניניו הגשמיים בטלים ומיוחדים כ( ב . . שגם בעת קיום המצוה מורגשת גשמיותם
ולא רק בגלל ריבוי האור דקדושה  –שבהם כלל " גשמיות"שכל מציאותם נהפכת לקדושה ואינה נרגשת ה

הביא ' בכל דרכיך'ד' שלאופן הא –כ "ע", אצלו קדושה' נהי עצמואלא מצד זה שהדבר הגשמי  . . מאיר בוה
א שאולי יש להביא דוגמא "והעירני חכ. סתם ולא הביא דוגמא' דוגמא מאכיל שבת ואילו לאופן הב

 –" ערות שםוראה בהה. 74' ה ע"ש ח"לקו"בה מציין ל(, של השיחה דפרשת תולדות) 47מההובא בהערה 
ולולי זאת , כדי שיוכל לקיים מצות מעשר רקי יצחק "שכל תוכנו של זריעת הדגן שע( בפנים)ששם מבאר 

המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי "ובדוגמת : "61ומעיר בהערה '. תפיסת מקום לגבי שוםלדגן ' לא הי
ענין של  אין זהטפלה להאוכל כי מכיון שהכלי (, ב"סע, שבת צג" )פטור אף עך הכלי שהכלי טפלה לו

 .ק"ודו, ל"כנ' בכל דרכיך דעהו'שב' ולכאורה מכאן יש קצת דוגמא לאופן הב –" הוצאת כלי

 .היום יוםל הכבקביעות השנה ש, ז"תכן גם לפנ( וי5



 

 פינסאןשיחי'  יחזקאלהת' 
 ל. א. – מתיבתא אור אלחנן חב"ד

לרמז על האחדות אמירת 'שלום עליכם' היא שיחה יוצא שכל תוכן הביאור בלפי ה
 משא"כ ;השראת השכינה –עי"ז יש "שלום" שנפגשים יחד, ב' היהודים הנעשית ש

 ין זה כלל.כשיאמר "שלום עליך" לא מודגש ענ

 – "עלינויותר נכון לומר "שלום  "ז הי'ן זה עד הסוף, דלפלכאורה לא התבאר עניאבל 
ן שהשלום שנעשה כאן הוא בינו לבין האיש שפגש )"עלינו"( ולא בין האיש שהוא מכיו

 פגש ומישהו אחר )"עליכם"(?

 ואבקש מקוראי הגליון להעמיק בזה.





 

 ווערנערשיחי'  מנחם מענדלהת' 
 770 –תות"ל המרכזית 

 האדם הלומד ולא מצדוי"ל כי הקושיות שישנן בלימוד פנימיות התורה הן מצד 
כידוע הצ"ע שגם בזהר כו' מצינו דיעות חלוקות וכן קושיות וכו'.  – התורה עצמה.

 ואכ"מ.

באופן של העלם והסתר, ואילו פנימיות  באה התורה מצ"ע –היינו שבגליא דתורה 
הבנה בלימוד פנימיות התורה הוא מצד -התעלם ולא הסתתר, והאי מצ"ע לא –התורה 

תורה", ואילו ההעלם הוא מצד "החפצא של ה האדם. במילים אחרים: בגליא דתורה
הבנה הוא מצד הגברא. ובמילא מצד פנימיות התורה הרי ענינה -בפנימיות התורה האי

 שלום מקושיות ופירוקים.

וצ"ב שבהמשך השיחה מבואר שענין השלום שייך רק כשיש מתחילה מנגד ולאח"ז 
רק בחסידות חב"ד, שבו  שייך משלים אתו אז שייך ענין של שלום. ולכן ענין השלום

היינו במקום שיש חילוקי קווים וריבוי דיעות; אבל  –נים של אחדות הוי' באו בשכל העני
כשמתחילה אין מנגד אין שייך ענין של שלום. וא"כ בפנימיות התורה שמצ"ע אין בה 

 שקו"ט והעלם והסתר )כמבואר בההערה הנ"ל( מה שייך אצלו ענין השלום?

לומר שענין השלום שבפנימיות התורה הכוונה מצד הלומד שאצלו ניתן  'לכאורה הי
אכן יש קושיות וסתירות. אך צ"ב, דא"כ ה"ז באופן של שקו"ט ומה המעלה בזה על לימוד 

אצל אדה"ז  'שלמא אופן גילוי החסידות איך שהיגליא שבתורה שדוקא זה יקרא שלום? ב
בואר בהשיחה )ס"ט( "בשעת עס זה באופן של חכמה ומלמעלמ"ט אין קושיות, כמ 'שהי

לייכט די נקודת השכל )חכמה( פילט מען אז די אלע קושיות אין דעם זיינען בטל )כאטש 
ער ווייס נאך ניט ווי זיי ווערן פארענטפערט(". היינו שבשעה שמאיר האמת של הענין לא 

ת באה נוגע הקושיות והסתירות כיון שרואה אמיתיות הענין, ובמילא אפשר לומר שחסידו
במקום שיש קושיות ודיעות חלוקות ושם מאיר אצלו אחדות הוי' מבלי ליכנס לשקו"ט 

"צ שאצלו ענין החסידות באה מכיון שרואה אמיתיות הענין גם ע"פ שכל. אבל אצל אדהא
באופן שבאים להענין ע"י התבוננות בפרטי הענינים, ולא מאיר אצלו הענין עד שהדבר 

 ן השלום אצלו, הרי לפועל הצטרך לריבוי שקו"ט?מה עני –מובן מכל הצדדים 

♦♦♦ 

 תשמ"ו – יוסף נמס

לבאר הטעם שיש קושיות וחילוקי דיעות בחסידות  רההרי כמובן אין כוונה בההע
עצמה, הוא מצד המקבל )הלומד(, כיון דהצ"ע והמחלוקת הוא מצדיקים ונשיאים וכו' 

ידות כמו שהוא כיון דמדבר על שאינו שייך לומר שהאדם לא הי' מזוכך לקבל אור החס



 

צדיקים )ועי' בהמאמר המצויין לקמן די"ל שכשבחסידות כתוב רק דיעה א', הי' שקו"ט 
לפנ"ז וכמה שיטות אצל הנשיא, רק שבהכתב כתב דרך א', ומביא דוגמא מן מאמרי 
אדה"א, עיי"ש, רק שבהערה מבאר כשאדם סתם לומד חסידות( למה יש קושיות, הרי 

 ור הוא בגילוי וע"ז מתרץ מצד אדם הלומד.בחסידות הא

ובמאמר ד"ה וישלח תשמ"ג )ולהעיר מכמה ענינים  1ובשיחת כ"ף חשון ש. ז.
המבוארים שם להמבואר בהליקוט( שהטעם שיש קושיות וצ"ע, ומחלוקת, בפנימיות 
התורה )ובהירושלמי(, כדי שנוסף על זה שיש להם המעלה דאור ישר, יהי' להם גם מעין 

 ה דאו"ח )וכידוע דהלכה כבבלי( ולכן יש קושיות וכו' כדי לקבל גם ממעלת אור ישר.המעל



------------------------ 
 השנה שיצא שיחה זו לאור. –( תשמ"ו 1



 

 
 וישלח ב'
 

 לאופרשיחי'  מנחם מענדלהת' 
 מאריסטאון "לתישיבת תו

 עפ"ז איז אויך פארענטפערט:

ווייל  –א( פארוואס רש"י נעמט ניט אן דעם פירוש אז "קשיטה" מיינט "כבש" 
איז ניטא קיין לימוד ענין מיוחד )א ספעציעלע חשיבות, או כיו"ב(,  פון אזא תשלום

 ובמילא איז ניטא קיין טעם אז דער פסוק זאל וועגן דעם דערציילן.

אין מקום  –שקלים  ה'כשיש מקום לפרש ששלם  –של מקרא  בפשוטוב( 
לפרש ש)שוה השדה ו(שילם מאה שקלים, או מאה מרגליות וכו' ]דהיפך הפשט 

 פעמים דדיעה הא'?![. עשריםדבר האם היה  בשווה דפליגי

חמשה שקלים ]אדער "מאה  –כל( הג( וואס דער פסוק זאגט ניט )דעם סך 
, נאר שוויותאויף דער  ניטווייל די הדגשה דא איז  –"[, נאר "מאה קשיטה" גרה

 –קישוטים אז יעקב האט געצאלט פאר דער שדה, מיט אזא זאך וואס מ'נוצט אלס 
 "."קשיטה

 על פי ביאור זה. םענייניוממשיך רבינו ומבאר עוד 

ולכאורה יש לשאול בביאור הרבי השני )ב(: הרבי מניח שלפי כל הדיעות שווי השדה 
הינו חמישה שקלים, וכמו שכותב בחצאי ריבוע, שלא תיתכן מחלוקת כל כך קיצונית 

ל )חמישה שקלים בשווי השדה. אלא המחלוקת היא האם שילם יעקב את שווי השדה הרגי
מאה שקלים, או מאה מרגליות. ועל פי זה אומר  –מאה קשיטה(, או הרבה יותר מכך  –

הרבה יותר משווי  –הרבי שאין מקום לפרש ששילם יעקב מאה שקלים או מאה מרגליות 
 השדה, כאשר יש מקום לפרש ששילם רק ה' שקלים.

ביאור הקטע מתאים לאמור,  'שילם" הי)שווה השדה ו(ולכאורה לולי חצאי העיגול "ש
רש"י מעדיף את הפירוש  –שכיון שלפי כל הדיעות שווי השדה הינו חמישה שקלים 

יעקב רק חמישה שקלים כשווי השדה, ולא מאה שקלים )כבשים( או מאה  שילםש
שמדובר על שווי  –מרגליות. אך בצורה בה מנסח הרבי את הביאור )עם חצאי העיגול 

רק בגלל שזה סכום  –אין מקום לפרש ששווה השדה מאה שקלים  השדה(, לא מובן מדוע

 



 

ומדוע בחר רש"י את הדיעה  –לדיעה הראשונה )הממעיטה ביותר(  השוואהגבוה ב
ים ולא ? מהו ההכרח לפרש ששווי השדה הוא חמישה שקל'הראשונה, על פני הדיעה השני
 ?'מאה שקלים כפי הדיעה השני

פירוש "קשיטה" =  עניןב) סעיף ויך למבואר לעיל בעוד צריך ביאור, מה ביאור זה שי
לכאורה  –איז אויך פארענפערט" עפ"ז : "סעיף זקישוטים(, שלכך כותב הרבי בתחילת 

היינו יכולים לבאר ביאור זה )שהוא 'בפשוטו של מקרא'( מיד לאחר השאלה )אף לפני 
שקיע בכך הרבה שיעקב בא לקנות מקום דירה ארעי, ואין לומר שה – סעיף ההביאור ב

 כסף(.

♦ 

 ראזענפעלדהכהן שיחי' אליהו עקיבא הת' 
 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

 ונראה לבאר הענין לפע"ד:

קטע זה באה בהמשך למש"כ לפנ"ז למה אין רש"י לומד ש"קשיטה" פירושו "כבשים" 
 כי אין בזה חשיבות שיכתב בתורה. –

כי אין מקום למחלוקת  –ה וממשיך רבינו לבאר עוד למה אין מקום לפירוש כז
 –פעמים" יותר מזה  עשריםבמציאות אם השדה היה שווה ה' שקלים )מאה מעה( או "

כריתות  כתממס 66מאה שקלים, שזהו השוויות של מאה כבשים, כמו שמביא בהערה 
 "דכבש שווי סלע".

"כבשים" )נוסף למה שכבר נתבאר  –ולכן א"א לרש"י ללמוד פירוש "קשיטה" 
 שגם באונקלוס אין זה הפירוש(.בהשיחה 





 

 
 י"ט כסלו
 

 בייטעלמאן' שיחי מתיתיהו' הת
 .א.ל –ד "ישיבת אור אלחנן חב

דעם בריוו "ותהי זאת לפלא כי ה' אתנו ואין  איןדער אלטער רבי איז ממשיך 
עוד". ולפ"ז קומט אויס לכאורה, אז דאס וואס אויך כל השרים וכל העמים האבן 

האט דאס  – . כי אם מאת ה' היתה זאת כו'" ם פלא "וענו ואמרו .געזען דע
ארויסגעבראכט די גערעכטיקייט פון דעם אלטן רבי'ן )ותורת החסידות( פאר די 

 מנגדים כו'.

טעם פארוואס דער אלטער רבי  גאנצערמ'קען אבער ניט זאגן אז דאס איז דער 
 ארום:האט געשריבן דעם פלא הדבר בעיני כל השרים כו', וו

א( צו דעם איז ניט נוגע די אריכות אין דעם פלא שבהגאולה אז אויך "בעיני כל 
השרים וכל העמים . . יפלא הדבר", נאר דער עצם ענין אז אויך די שרים וכו' האבן 
אנערקענט די גערעכטיקייט פון דעם אלטן רבי'ן, ובמילא האט מען אים 

 ארויסגעלאזט לחירות.

רות", היינו שתיאור אדה"ז יהאט מען אים ארויסגלעאזט לחרבינו מסיים "ובמילא 
. אמנם מפשטות לשון אדה"ז, וכפי שמובן ותושלכן השרים שיחררו א הסיבהבמכתבו היא 

ש"ההפלא ופלא" וכו' הוא  – י"ט כסלו(-מהשיחה עד כאן )ועד"ז לקמן בשיחת וישב
 לשיחרור? כוונת רבינו שזה היתה הסיבה ומשיחרור אדה"ז, וא"כ מהתוצאה 

בדוחק ממש אפשר לומר שהכוונה ב"שרים" בקטע זה היא לא לאותם שרים שעליהם 
מדבר אדה"ז, דכאן הכוונה לשרים ששיחררו את אדה"ז, משא"כ במכתב אדה"ז יש לומר 

 כל העמים וכו'"....ים שבמלוכה, וכלשונו "עמי הארץשהכוונה היא רק לשאר השר

♦ 

 

 
 



 

 אזענפעלדרהכהן שיחי'  אליהו עקיבאהת' 
 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

לפע"ד נראה לומר, שאכן מפשטות הדברים נראה שבפועל היו ב' הענינים: )א( עצם 
ענין השחרור, )ב( הפלא בעיני השרים שהוא תוצאה מהשחרור. וקושיית רבינו היא שאם 

אדה"ז הי' כותב במכתב  –הכוונה היא שע"י הניצחון התגלתה אמיתת שיטת החסידות 
השרים "האבן אנערקענט די גערעכטיקייט" שלו, ולכן שחררוהו, ואין צורך בכתיבת ש

אריכות הפלא. היינו שרבינו אינו מבאר את מכתב אדה"ז אלא מקשה שכל המכתב הי' 
 צריך להכתב מלכתחילה באופן אחר. 

 כן נראה מפשטות דברי רבינו, ודו"ק.





 

 
 י"ט כסלו -וישב 

 
 

 ליפשיץ' חישי דוד צבי' הת
 .א.ל – ד"חב ישיבת אור אלחנן

אין דעם ספר "תניא קדישא", ווי ער איז אויסגעשטעלט לפנינו, קומט דער 
שער היחוד והאמונה אלס צווייטער חלק. ס'איז אבער ידוע )ווי מען דערציילט בא 
חסידים(, אז ביים אלטן רבי'ן איז געווען א קס"ד צו מסדר זיין שער היחוד והאמונה 

חלק, וואס מהאי טעמא געפינט מען אין "חינוך קטן" )די הקדמה צו  ערשטןלס א
 –ג פעמים דעם לשון "כמו שיתבאר" )בלשון עתיד( -שער היחוד והאמונה( ב

כאטש אז דערמיט ווערן געמיינט די ענינים וואס זיינען מבואר אין דעם ערשטן 
 חלק.

ציאות ואפשר לעיין ולבדוק כמה דבר שבמ , דהלא הואג פעמים"-הל' "בבצ"ב  רהלכאו
 ."כמו שיתבאר" בשער היחוד והאמונהפעמים ישנם 

והנה כאשר מעיינים בתניא מתברר מיד שהלשון "כמו שיתבאר" מופיעה בחינוך קטן 
 ג' פעמים )ובכולן ברור שהכוונה לפרטים שנתבארו בחלק א' דלקוטי אמרים(:

הן דחילו ורחימו  'ה' ויסודותי ת זאת כי שרשי עבודת"אך הנה מודע –בעמודה א' 
ו כמהיראה שרש ויסוד לסור מרע והאהבה לועשה טוב וקיום כל מ"ע דאוריית' ודרבנן 

 בלקוטי אמרים(.ש במקומן" )והכוונה לפרק ד שיתב'

"ואח"כ יתבונן באהבת ה' הגדולה ונפלאה אלינו לירד למצרים ערות  –בעמודה ג' 
ומתבונן בענין זה בעומקא דלבא לאהוב את ה' תתעורר האהבה בלב כל משכיל ...הארץ

והכוונה לפמ"ו ואילך במקומה באריכות" ) כמו שיתבאראהבה עזה ולדבקה בו בלב ונפש 
 לקוטי אמרים(.ד

נאמר  'ה"ז שעליו"שהיא מתן שכרן של צדיקים לטעום מעין עוה"ב בע –ובעמודה ד' 
 קוטי אמרים(.דל פי"דבמקומה" ) כמו שית'עבודת מתנה אתן את כהונתכם 

ר" מופיעה בחינוך קטן ומשכך צריך להבין את פשר לשון רבינו שהלשון "כמו שיתבא
 איזה מין ספק שייך בזה? –ג פעמים -ב

 



 

, 1לאגה"ת ואגה"קלומר שישנו ספק על אחד מהם האם הכוונה היא ללקו"א או  אין
 יתבאר"מצויין בכל מקום שכתוב "כמו ש ימות רבינו על שער היחוד והאמונהדברש

 ללקו"א!

(לשון ,בפשטות גם דוחק הוא לומר ש)מיוסד על לשון הגמ' "אטו כי רוכלא ליזל וכו'"ו
 זה הוא רק כביטוי הרגיל בלשון בני אדם.

♦ 

 רוטנברג 'שיחי דב בעריש' הת
 'הל הקישיבה שעל יד הא

ונראה לומר שהכוונה ב"ב' פעמים" היא לתניא מהדורא קמא, שם אכן מופיעה לשון 
 רק שתי פעמים:זו 

היראה שורש ויסוד לסור מרע והאהבה שורש ויסוד לועשה טוב וקיום כל מ"ע ..."
 דאוריי' ודרבנן כמשית' במקומן".

תתעורר האהבה בלב כל משכיל ומתבונן בענין זה בעומקא דלבא לאהוב את ה" ..."
 ;פש כמשי"ת במקומו באר נכון אי"ה"אהבה עזה ולדבקה בו בלב ונ

השלישית שמציין למבואר בחלק א' הלשון שם היא "שעלי' נאמר עבודת ואילו בפעם 
 מתנה אתן את כהונתכם כמש"כ במקומה".

ג פעמים", שהרי הלשון "כמש"כ" )כפי -ומעתה ברורה ומדוייקת מאוד לשון רבינו "ב
בראשי תיבות( אינה "לשון עתיד" שניתן להוכיח ממנה שהיתה קס"ד לסדר  –שנדפסה 

 והאמונה כחלק ראשון של התניא.את שער היחוד 

זה הוא דווקא מהמהדורא קמא שנכתבה ראשונה ובה היתה  עניןוהרי עיקר ההוכחה ב
 הקס"ד לאופן סידור התניא, ולכן מציין רבינו שלשון זו נכתבה ב' פעמים.

 אלא שמכל מקום הרי בתניא שלפנינו נדפסה לשון זו ג' פעמים.

לפנינו, כהקדמה למבואר בקטע שלאחר מכן ויש צורך מיוחד לציין את הנדפס  –
"וויבאלד דער אלטער רבי האט איבערגעלאזט דעם לשון "כמו שיתבאר" און ניט משנה 

האט ער  . . איז דאס א באווייז, אז אפילו נאכדעם –געווען "נתבאר" )ל' עבר( 
 –איבערגעלאזן א נתינת מקום צו סברתו הקודמת" 

------------------------ 
ראה )ז "יא דשנת תקנק לא נדפסו בדפוס ראשון של התנ"ת ואגה"נוסף לכך שאגה :הערת המערכת (1

, פ שלא היו בגוף הספר"ל שהתכוון להם אע"ואא]ז "ל שלהם התכוון אדה"כ אא"וא( כסלו' היום יום כ
א בלשון "א מזה שמציין ללק"א יהיה לפני לקו"כ מהי הוכחת רבינו בכלל שהיה סברא ששער היחוה"דא

 .[ל"וק? כ"אולי התכוון לאגרות שיכתוב אח - "כמו שיתבאר"



 

 ים".ג פעמ-ולכן כותב כ"ק אדמו"ר "ב





 

 טייכטל' שיחי לוי' הת
 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

דער חידוש אין פירוש הבעש"ט איז ניט נאר אז דער דבר ה' מוז שטענדיק 
מהווה זיין יעדן נברא, בכל רגע ורגע, נאר אויך אז די תיבות "יהי רקיע גו'" זיינען 

אין אלע נבראים, די  כל הרקיעים לעולם להחיותם"; און עד"ז מלובשות בתוך"
בתוכם  מלובשתיבות ואותיות שבעשרה מאמרות וואס זיינען זיי מהוה ומחי' זיינען 

]און ווי ער איז מאריך ווי אין יעדן נברא "יש בחי' נפש וחיות רוחנית", ווארום 
אפילו די זאכן ווערן ניט דערמאנט בעשרה מאמרות שבתורה, ווערט צו זיי נמשך 

משתלשל ממדריגה למדריגה פון די עשרה מאמרות שבתורה "ע"י א חיות וואס איז 
 להתצמצם ולהתלבשחילופים ותמורות האותיות וגימטריאות . . עד שיוכל 

 ולהתהוות ממנו נברא פרטי"[.

ולכאורה צריכים לבאר למה מביא כל הענין ד"חילופים ותמורת אותיות" בחצאי ריבוע, 
מולובש החיות האלוקי, ואי"ז ענין  כל נבראדהרי זהו חלק מהביאור שמביא מתניא שב

 צדדי?

ד', שכשמביא מתניא תורת  ואתחנן בסעיף רשתועד"ז הוא בלקו"ש חכ"ט שיחה א' לפ
ג"כ מביא בחצאי ריבוע דוקא הא דשאר הנבראים שאינם בעשרה מאמרות  –הבעש"ט 

 '.מקבלים חיותם באופנים הנ"ל. וכ"ה גם בלקו"ש חכ"ט שיחה לשבת חזון סעיף ז

א חצאי ריבוע: "ו'בעשרה אולם בסה"ש תנש"א שיחת ש"פ בה"ב סעיף ה' מביא בל
זה מזה ע"י  שמחולקיםדכל פרטי הנבראים  הצורהנבראת )נתגלתה(  – מאמרות'

מאמרות, כולל גם 'צירופים וחילופי אותיות המתגלגלות ברל"א  דעשרהההתחלקות 
 כל ריבוי פרטי הברואים שבעולם". שערים פנים ואחור כמ"ש בס' יצירה', שעי"ז נבראו

 ויש לבאר הענין בפשטות, שתלוי בהתוכן עליו מדובר בכל מקום, כדלקמן.

מלובשת בלקו"ש חכ"ה מבאר רבינו שהחידוש שבתורת הבעש"ט הוא שהדבר הוי' 
כל הרקיעים להחיותם, ולכן אינו נוגע לעצם הענין איך הדבר הוי' מתלבשת בתוכם,  בתוך

יך זה בשאר הנבראים שאינם בעשרה מאמרות גופא הרי זה רק בחצאי ולכן כשמבאר א
 ריבוע.

ואתחנן מבאר שאדה"ז שולל חשבון בשכל שיש חילוק בין  רשתפ טבלקו"ש חכ"
"שמים ממעל" לשאר נבראים, ולכן כשמביא הפסוק "לעולם ה' דברך נצב בשמים" ממשיך 

ואפילו ארץ הלזו הגשמית ים אח"כ "וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונ



 

" כ"ה. וגם כאן אינו נוגע להענין שמבאר רבינו איך הדבר הוי' מתלבשת ובחי' דומם ממש
 .1בתוכם

אבל בסה"ש ש"פ בה"ב תנש"א מבאר החילוק בין "מאמר אחד" ל"עשרה מאמרות", 
שב"מאמר אחד" כל הנבראים הם באופן שוה, וב"עשרה מאמרות" יש התחלקות בין כל 

נברא ונברא )גם אלו שאינם בכלל העשרה  כלא. וכדי לבאר ההתחלקות שיש בין נבר
מאמרות עצמם( מבאר שהם מקבלים חיותם מצירופים וחילוקי אותיות, כל אחד מצירוף 

 כך שיש התחלקות בין נברא לנברא. -אחר 

אלא דצ"ע בנוגע ללקו"ש חכ"ט שיחה לשבת חזון, שהרי שם מבאר איך שלעת"ל יהי' 
בגילוי "וראו כל בשר" איך שמציאותו האמיתית של כל נברא הוא הדבר הוי'  נראה

שבתוכו, ומביא על זה דוגמא מהמגיד איך שהי' יכול לראות בהכלי אם יוצרו הי' סומא 
וכיו"ב. וא"כ נוגע להביאור איך גם שאר נבראים מקבלים חיותם ע"י צירופי וחילופי 

 אותיות? וצ"ע.



------------------------ 
 ?למה מביאו רבינו בכלל אם אינו נוגע להמבואר בהשיחה -ב לאידך "דצלה אלא (1



 

 
 וישב א'
 
 

 גרינברג' שיחי לוי יצחק' הת
 ישיבת אהלי יוסף יצחק דיטרויט

נאך ה מקום", זאגט ער און אויף דעם וואס "כתב באיזה יום ובאיזה שעה באיז
א פירוש: וויבאלד אז די האפענונג אויף קיום פון א חלום איז ביז כ"ב שנה, ווי די 

ואוסט אליין מסברא(, גמרא לערנט עס אפ פון יוסף'ן גופא )און יעקב האט עס געו
 "לכן כתב היום והשעה לדעת עד מתי יש לו תקוה".

לכאורה צריך להבין, מנין הי' לו ליעקב לדעת מסברא שאחרי כ"ב שנה דוקא )לא פחות 
 ולא יותר( יתקיימו חלומותיו של יוסף, הרי לא הי' לו ממי ללמוד את זאת?

( ושם איתא: "אמר רבי לוי רע"בנה, הוא בגמרא ברכות ) 'יפה תואר'והנה מקורו של ה
לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד עשרים ושתים שנה מנלן מיוסף דכתיב אלה תלדות יעקב 
יוסף בן שבע עשרה שנה וגו' וכתיב ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה וגו' מן שבסרי 

 עד תלתין כמה הוי תלת סרי ושב דשבעא ותרתי דכפנא הא עשרים ושתים".

. נראה ע"פ מאי דאמרינן לקמן לעולם יצפה אדם לחלום טוב וכו'"א שם: "ובמהרש
בחלומות המתקיימים וי"א אף חלום שנשנה שנאמר ועל השנות החלום וגו' )היינו שדברי 
רבי לוי לא קאי אלא על חלומות שנמנו בגמרא בתור חלומות שבודאי יתקיימו בפועל, 

א' מהחלומות שנמנו שם לפי יש אומרים אבל שאר חלומות ייתכן שלא יתקיימו כלל. ו
 הוא חלום שנשנה(.

ולזה מבואר שגם חלום יוסף כיון שנשנה באלומות ובכוכבים א"א שיתבטל אף אם 
יתעכב בקיומו עד כ"ב שנים ומה שלא נתקיים מיד כמו חלום פרעה דכתיב ועל השנות 

ם כבוד אב החלום וגו'. וממהר האלהים לעשותו הוא בעונש יעקב שביטל כ"ב שני
 כדאמרינן סוף פ"ק דמגילה". עכ"ל.

ועפ"ז יש לבאר איך ידע יעקב מסברא שחלומותיו של יוסף יתקיימו עד כ"ב שנים 
לאחרי כן. דמפני שחלומותיו של יוסף הרי נשנו ואעפ"כ לא נתקיימו מיד )כמו חלומותיו 

 



 

במשך הכ"ב  1שלכן חשב יעקב שאולי זהו עונש על מה שביטל כבוד אביושל פרעה( י"ל 
 .2שנים שלא הי' בבית אביו

ב שנים יש תקוה שיתקיים החלום, הגם שנשנה ולא "וזה הי' הסברא של יעקב: עד כ
ב שנים וגם "נתקיים מיד, שאולי עכוב קיום החלום הוא מפני עונש יעקב, אבל אם יעברו כ
חלומות אלו אז לא יתקיימו החלומות, וכבר אין שום סיבה לעכוב זה, ממילא יובן שאין ב

 .3שום ממשות, ולעולם אין תקוה שיתקיימו



------------------------ 
פ "עה( ד"ז פסוק ל"פרק ל)י בפרשתינו "כמו שכתוב ברש, ז"נענש ע' ( שהרי לכאורה ידע יעקב שיהי1

וראה ". וסופי ללקות כנגדן, עלי הן, וזהו שאמר ללבן זה לי עשרים שנה בביתך לי הן" ":ימים רבים"
פ בדרך הפשט אין הכרח שעונשו של יעקב על ביטול כיבוד אב "שעכ, שם 32והערה  133' עמ י"ש ח"בלקו

י העדרו של "שאין הכרח שיענש ע, ז יש לומר עוד יותר"ועפ. ז שיוסף איננו חי"צריך להיות דוקא עי' הי
שעיכוב , א"הרשכ כוונת מ"ואולי זהו ג. מפני שבא לו מן בן שלו, העונש מדה כנגד מדה' כ יהי"ואעפ, יוסף

 .ע"ועצ. מהעונש( פ חלק"עכ)קיום החלום הוא 

וכמבואר בכמה , כמו שכתב רבינו בהמשך השיחה, ( הגם שלא סיפר יוסף את חלומו הראשון לאביו2
ז "ועפ, אלא שייתכן שלא ידע כל הפרטים בדיוק)אין הכרח שלא ידע יעקב אודות חלום זה  –מפרשים 

ש "וכן משמע קצת ממ(. כלום לאחרי ששמע אודות החלום הראשון יומתק מדוע לא כתב יעקב אבינו
אלא שכשבאה לו הבשורה ולא האמין לבניו שהוא ? מה צורך לכתוב זה: ואביו שמר את הדבר: "ם"הרשב

כי לא נשלחו כי אם על פי המלך כמו שכתוב שם עגלות על , חי וירא ישראל את העגלות אשר שלח פרעה
ב "פ בפרק מ"י עה"ק מלשון רש"צע" )שמוכיחין שסופו להיות מושל החלומותי אז האמין על יד, פי פרעה
 (.מ"ואכ'. פסוק ח

איך יכול כל אדם ללמוד , משום עונש' א שאם אכן עכוב קיום החלום הי"( אין להקשות על דברי מהרש3
י לא בא לו' ור, אינו בדוקא, בנוגע לשאר כל אדם, ב שנים"שיעור כ( )א: ל בשני פנים"די –? ממנו

ש בענף "פ מ"ע( )ב. עדיין יש לקוות שיתקיים, ב שנה"להשמיענו אלא שאפילו אם יתעכב קיום חלום עד כ
 .ש"עיי, אלא ממה שסיפרה תורה דברים שנראים מיותרים, שאין לומדים מהסיפור בעצמו, יוסף



 

 פינסאן' מענדל שיחימנחם ' הת
 ישיבת אהלי יוסף יצחק דיטרויט

חלומותיו אע"פ שהיו שונאים אותו לאחיו את שאמר יוסף לכך הטעם מבואר כאן ש
יהם והי' מראה להם שאינו רוצה למלוך על "אחר הפה םכל החלומות הולכי"הוא לפי ש

 הם שאמרו "המלוך תמלוך עלינו". הםו ,אלא הם יכולים לפרש החלום כמו שהם רוצים

הרי בודאי גם הם ידעו מדוע פירשו החלום שיהי' מלך,  – וצריך להבין, אם שנאו אותו
באופן שיהי' טוב  –שכל החלומות הולכין אחר הפה, ועל כן הי' להם לפתרו באופן אחר 

מכל מקום יכולים  –אע"פ שהחלום יש לו פירוש בפשטות להם, דהא מביא רבינו שם ד
 להפכו לגמרי ע"י הפתרון אחר הפה?

מלוך תמלוך גו'", בה"א השאלה, וכפי הפתרו אותו בל' תמיהה, " אתויש לומר דלז
 .שם שעי"ז שפירשו החלום בל' תמי' עכבו קיומו עד כ"ב שנה 24שמעיר רבינו בהערה 

תנה" לענוש את יוסף ולא רצו לפרש החלום להרע ליוסף, זאת אומרת שעדיין לא "הלכו דו
 רק לדחות את קיומה.

לא היו רוצים מ"מ ודאי ש –אבל עדיין צלה"ב, דאפי' אם עדיין לא רצו לדיין אותו 
ליתן לו גדלות )כמובן בפשטות מהא שהיו שונאים אותו(, א"כ הי' להם לפרש את החלום 

 עכבו קיומו? , ולמה רקכללבאופן שלא יתקיים החלום 

ויש לבאר זה בהקדים: יעקב "נטל קולמוס וכתב כו'" בקשר להחלום כדי לקיימו 
חלום לא נדחה כלל. בסגנון אחר: כמו שקיום החלום הי' יכול קיום הבפועל, ולפי זה, הי' 

בגלל  אותה שעהב להתקייםהיתה צריכה  –להיות נדחה בגלל תמיהתם של השבטים 
 כתיבת יעקב כו'.

לא הי' לו  –הנ"ל יתבאר שע"י שפתרו השבטים את החלום באופן של תמי'  אלא לפי
להתקיים כלל, ורק עי"ז שקיימו יעקב נתקיים בפועל. אך משום תמיהת השבטים נדחה 

 לכ"ב שנה. 

כבר ביאר רש"י שהוא כעונש ליעקב בדרך מדה כנגד  –]ומה שהי' כ"ב שנה דוקא 
 .[מדה





 

 
 מקץ א'
 

 רוטנברג 'שיחי ב בערישד 'הת
 'ישיבה שעל יד האוהל הק

מה שבתחום ו 6בטברי'אין מדרש שטייט אויף דעם: "נתן מה שבתחום טברי' 
ציפורי בציפורי מפני שכל ארץ וארץ מעמדת פירותי'. ר' נחמי' אמר נתן בהם עפר 

 ."וקטמיות דברים שהן מעמידין פירות

גם מת"כ לב"ר שם(: טברי' הפכים )ראה  –להעיר אשר טברי' וצפורי ( 6
וראה  –עמוקה ביותר וציפורי בהר ובראשו )שבת קיח, ב וברש"י שם. פס"ר פ"ח(. 

 ביכורים פ"א מ"ג, יו"ד.

 :הלשון דיוקאת דברי המדרש על פי  לפרשכוונת רבינו בהערה זו , כפי הנראה

 ;אין בנתינת הפירות בעיר הסמוכה אליהן כדי למנוע מהן ריקבון –בעצם 

שהמדרש אומר שיוסף נתן פירות ותבואה מתחום הערים בערים הסמוכות הוא  ומה
שעמוקה ביותר או ציפורי שיושבת ' כגון טברי, בערים שלהן יש תכונות מיוחדות דוקא

ולפי שבכדי לשמר פירות שגדלו בעמק יש להניחן בעמק דוקא ופירות שגדלו . בראש ההר
 .בהר דוקא –בהר 

: אופן שימור הפירות מביא רבינו מהמשניות במסכת ביכוריםלעובדה זו בנוגע ל' ראי
לא מתמרים שבהרים ולא מפירות "מבואר שאין להביא בתור ביכורים ' במשנה ג
 –" מפירות שבהרים מתמרות שבעמקים" –ואילו לגבי המקרה ההפוך ", שבעמקים

סוג פירות  הרי דיש. ד דשפיר מביאין ואף קוראין עליהן מקרא ביכורים"אומרת משנה יו
וסוג , גרוע' בהר יהי( או ישתמר)דוקא בבקעה וכשיגדל ( ולהשתמר)כזה שצריך לגדול 

 .אחר של פירות שעל מנת להיות טוב ומובחר צריך דוקא את ההיפך

כפי הנראה מכך שלא מציין לשום מפרש  –פירוש זה במדרש הינו חידוש של רבינו 
 .האומר זאת

כפי )שממוקמות בהר ובבקעה ' בין צפורי וטבריהמתנות כהונה מתייחס לההבדל ש]
 –( שמציין רבינו כאן

 



 

ורבנן אמרי אם "אך לא קאי אדברי התנא קמא אלא לגבי מה שנאמר בהמשך המדרש 
וכל בני ציפורי לאכול מה שבתחום ' לאכול מה שבתחום טברי' מתכנסין הם כל בני טברי

אפילו לא )מספיק אוכל ' לא יהיומפרש שרבנן אומרים ש –" ציפורי אין בה קומץ קומץ
' והטעם שטברי"מהתבואה הגודלת בעריהם בלבד ' לאנשי ציפורי וטברי( קומץ לאדם

יושבת בעמק וכולו בצעי מים לא יוכל לצמוח וכן ציפורי יושבת בהר מקום מנוגב ויבש 
 ";בלי מים

הוא  – וציפורי ולא בסתם ערים' ואילו לפרש שדברי תנא קמא נאמרו דוקא לגבי טברי
 .[חידוש של רבינו

 :יש כאן גם עומק חדש בביאור השיחה כולה, ויש לומר שבנוסף לפירוש דברי המדרש

 :מבאר( 28סעיף ח והערה )דהנה להלן בשיחה 

זאך צו באווארנען רקבון  אייןווייל לויט רש"י האט יוסף געטאן בלויז ...
 ...28התבואה: "ונותנין בתבואה מעפר המקום"

 – ה דוקא )ולא כדיעה הא' בב"ר שם(הטעם שנקט רש"י פירוש זו :28הערה 
 שבה התבואה לשלילת רקבון. דעיראין שייכות  בפשטותכי 

לכאורה צריכים הדברים ביאור: אם "בפשטות אין שייכות דעיר שבה התבואה ו
 כיצד אומר כך תנא קמא במדרש? –לשלילת רקבון" 

ימוד על דרך הפשט או על לוק בין ללח מקום ןסברא הגיונית כזו איל]מובן מעצמו ש
 כיון שהוא דבר שבטבע. וזה כעין פלוגתא במציאות. – דרך הדרש

אך יש להעיר שמהדגשת תיבת "בפשטות" קצת משמע שאכן כוונת רבינו לחלק בין 
 [.לימוד בפשטות או בעומק יותר

 :'מתורצת הקושיא מאלי 6חודש בהערה ואילו על פי הפירוש המ

תנא קמא שבמדרש "אין שייכות דעיר שבה התבואה לשלילת הת באמת גם לדע
וצפורי שהן ערים בעלות תכונות מיוחדות  'שום כך נקט בלשונו דוקא טברירקבון", ומ
 .'פלוגתא במציאות' ודאי שאין כאן כנ"ל. ולכן

פסוק "אוכל שדה את דברי ה מצמצםאלא שעל כל פנים הרי התנא קמא שבמדרש 
ימות שבהן יש תכונות אלו, ומשום כך רש"י ינתן בתוכה" לערים מסו 'העיר אשר סביבותי
בעולם  בכל העריםמעדיף ללמוד כפירוש השני שעל פיו עשה כך יוסף  בפשוטו של מקרא

 וצפורי. 'ולא רק בערים מסוימות כטברי





 

 ל"הנ

 וואס ער לערנט. 33די פירות, די "תבואה" פון אן אידן איז תורה

 דרין מב, א ובתוד"ה ורב תבואות שם.( ראה סנה33

ופירשו התוספות:  ."קרי רב יוסף אנפשיה ורב תבואות בכח שור"בסנהדרין שם: 
משום דיוסף איקרי בכור שור כדכתיב בכור שורו הדר לו ובעל שמועות הוא בעל חטין "

 ."הכל צריכין למרי חיטיא ואמרינן בשלהי הוריות דרב יוסף סיני )הוריות י"ד.(כדאמר 

"די "תבואה" פון אן אידן איז תורה וואס ער לערנט" הינה אשר ת רבינו בפשטות ראיי
 חיטין ותבואה רומזים לשמועות ותורה. –פות 'בעל שמועות הוא בעל חטין' מדברי התוס

אך לפי זה צריך עיון מדוע מציין רבינו לתוספות בסנהדרין שרק מביאים מהמבואר 
"הכל צריכין למרי חיטיא"  –וריות קור עצמו במסכת הבמסכת הוריות במקום לציין למ

ולפירוש רש"י שם "כלומר רב יוסף הוא מרי חטיא שמשנה וברייתא סדורין לו מפי 
 .ני דמשנה וברייתא אבוהון דהלכתא"השמועה כנתינתן מהר סי

קא בשיחה זו יש מקום מיוחד לציין להא דסנהדרין לפי שכאן )כפי ויש לומר שדו
ש התוספות( מקשר רב יוסף את ה'תבואות דתורה' )לא רק לעצמו, אלא( העולה מפירו
 ;"בכור שורו הדר לו"( –ר יק עצמו )שהוא הוא זה שנקרא שוגם ליוסף הצד

והרי בשיחה זו מדובר על צבירת התבואה על ידי יוסף הצדיק. וגם ההוראה שבשיחה 
 צרים.)ובפרט ההוראה השניה שבסעיף ח'( מקבילה למעשי יוסף בארץ מ

 לדברי הגמרא עצמה ולא רק לתוספות. בינורזה גם מובן מדוע מציין ועל פי 

 ועדיין דוחק קצת.





 

 
 חנוכה
 

 גרינברגשיחי'  ישראל ארי' לייבהת' 
 ישיבת אהלי יוסף יצחק דיטרויט

עס בלייבט אבער נישט פארשטאנדיק: עפ"ז קומט אויס, אז אין די נוסח פון 
וועגן דעם נס השמן  – ברמזאפילו ניט  –ערט גארניט דערמאנט ל הניסים" וו"וע

"מסרת גיבורים ביד  –בלויז וועגן נס דנצחון המלחמה  דהנרות! מען דערמאנט
 חלשים ורבים מיד מעטים כו' עשית תשועה גדולה כו'.

 שמונתוקבעו "שבסופו אומרים ", ועל הניסים"במרומז ולכאורה הרי נס השמן דהנרות 
 ?ימים שמונהמספיק שמן ל' והרי מספר שמונה ימי חנוכה קשור לזה שהי" , ה אלוימי חנוכ

♦ 

 תשמ"ה – פנחס יוסף לוי אנדרוסיער

ל דיש עוד טעמים לקביעת שמונה ימים ראה באנציקלופדיא תלמודית ערך "אולי י
ויש מן הראשונים שכתב שקבעו שמונה ימים לפי שהיונים ביטלו : "ל"מ וז"ר' חנוכה עמ

או שקבעו שמונה ימים כשיעור ימי החג הארוך מכל , מצות מילה שהיא לשמונה מהם
ויש מן האחרונים שהוסיף טעם לפי שמצינו שעל ידי הגזירות בטלו מלהקריב , המועדות

 .ל"עכ", לפיכך עשו חג שמונה ימים כימי חג הסוכות, בחג הסוכות

♦ 

 תשמ"ה – נתן טייטעלבוים

הרי , דלמה תיקנו שמונה ימים באמירת על הניסים לכאורה אפשר להקשות עוד יותר
 ?'רק ביום א' נצחון המחלמה הי

מכיון שהתקינו הלל ...": 14 רההע לקו"ש ח"י שיחת חנוכהש ב"אלא שצריך לומר כמ
משום הנס דפך )ימי הלל  שמונהל "וצ"( ועל הניסים"ב מרכנא)גם על נצחון המלחמה 

גברו "יום ש, "ה בכסלו"כ( הוא)שתחילתן "כיון מ –התקינו ששמונה ימים אלו ( ...השמן
 ".כו' שמחהיהיו גם ימי  –" ישראל על אוביהם ואבדום

 



 

השמן התקינו  ךבשביל נס דפ "ועל הניסים"לומר  כיםועד"ז י"ל בעניננו, דמכיון שצרי
 .אה)גם בהלשון של ועל הניסים( שיהיו שמונה ימי חנוכה אלו להלל והוד

ועל הניסים קאי רק על נס דנצחון המלחמה ולא על נס  ומ"ש בלקו"ש הנ"ל דנוסח
" הכוונה להנרות שהדליקו לשם הילול ושבח וכו', והדליקו נרותהשמן, וזה שאומרים "

לא מתאים להזכיר, צ"ל ש – ך מתאים להזכיר ג"כ את נס הנרותומשום כן רצה להקשות אי
דסו"ס  ,רמז )ששייך גם כאןהשמן כמ"ש שם, אבל  ךנו להזכיר בפירוש הודאה על נס דפהיי

 53 רהודאי שיכולים, וכמו שכתוב שם בהע ה ימים להלל על נס דנצחון כנ"ל(תקנו שמונ
"ומ"מ י"ל דזה שאומרים "והדליקו נרות בחצרות קדשך" השבח ע"י נרות )אף שבודאי 

 (".מרמז על ענין האור דחנוכה )הקשור עם נס הנרות שבחו ושמחו באופנים אחרים(





 

 שפאלטר' שיחי לוי יצחק' הת
 ישיבת אהלי יוסף יצחק דיטרויט

 .הנראה הדבר גשם ניט איז מראה משא״כ

 : הנה –' בראותי שנתקשו כמה בהבנת דברי רבינו בענין הראי

 ': אופנים בראי' שישנם ג( סעיף ו, ז"ת תרס"שיחת שמח)מבואר בתורת שלום 

כלומר שהעין מאירה קרני אור  –" העין מפיקה ניצוצי אור כלפי הגוף המבוקש" (א)
ועם האור הזה האדם רואה את ( כמו פנס)על הדבר אשר עליו האדם מסתכל 

 .הדבר
 

 ".והעין חש בכך, צורת הגוף המבוקש נקלטת באויר" (ב)
 

ניצוצי האור המופקים מן העין נפגשים עם צורת הגוף המבוקש באויר וחוזרים " (ג)
תחילה מאירה : האופנים הראשונים 'כלומר שהוא כשילוב ב –" חלילה אל העין

 . העין אור על הדבר וגורם שיוקלט באויר והעין חש בכך

באופן )שאין האדם רואה בראייתו את הדבר הגשמי אלא קרני אור , האופנים' היוצא מג
 .שלגבי המוח נראה כדבר גשמי –'( אופן הב)ההשלכה של הדבר או '( והג' הא





 

 תשמ"ה – יגערליצקהרב אברהם יצחק ברוך 

, ומזכיר רק הנס דפך שמן. על איזה נס קבעוה –" מאי חנוכה' "מבאר הגמ' ז ףבסעי 
"( חנוכה מאי)"כי כשמדברים אודות המהות דחנוכה , ואינו מזכיר הנס דנצחון המלחמה

, ההקדמה והסיבה להנס רוחני' י דנס הגשמי הי"ואעפ, דזהו נס רוחני, הוא רק הנס דנרות
ז הוא לאידך "וממשיך דעד, שיש הנס רוחני הנה הנס גשמי אינו תופס מקום מ לאחר"מ

ת על הנס דנצחון "שכשרוצים ליתן הודאה להשי, גיסא בנוגע הנוסח דועל הנסים
דאז מתבטל המציאות , אי אפשר להזכיר שם בחדא מחתא גם הנס דשמן, המלחמה

ההודאה על הנס דשמן הוא , םזמני' ולכן חילקו זה לב, והחשיבות דנצחון מלחמה הגשמית
, י אמירת ועל הנסים"וההודאה על נצחון המלחמה בגלוי הוא ע, י הדלקת הנרות"בגלוי ע

 .ש"עיי

ש בפסקי "יש להעיר במ, י הדלקת הנרות"ש דההודאה על נס השמן הוא ע"הנה במ
, לשנה האחרת קבעום ועשאום שמונה ימים שגומרין בהם את ההלל, "ב, ז שבת כא"הריא

כ "ג' ועי, ל דבעצם ההדלקה יש גם ענין ההודאה"וזהו כנ", בהדלקת הנרות מודים על הנסו
ם שם "דביאר למה לא הזכיר הרמב( ג"ג ה"הנוכה פ' הל)ם "י ברמב"בנימוקי מהרא

' גם בס' ועי, י הדלקת הנרות גופא"ם מפרש הודאה ע"כי הרמב', כמבואר בגמ" הודאה"
 .ל דבמצות ההדלקה יש גם משום הודאה"נדזהו כ. ג"ע' ח סי"משנת יעבץ או

שבת שם דקבעום להלל ' אבל יש עוד להעיר במה שהקשו האחרונים בהמבואר בגמ
ז הקשו בהנוסח דועל הניסים "ועד, ולמה לא נזכר כלל דקבעום גם להדליק נרות ,והודאה

ולפי השיחה יש )ולמה לא נזכר אודות מצות הדלקת נרות ' דקבעום להודות ולהלל כו
ולכן אינו מזכיר המצוה , ל"דבגלוי מדובר רק אודות נס הגשמי כנ, לתרץ בועל הניסים

התקינו חכמים : "ם שם"וכן דייקו בלשון הרמב( דהדלקת נרות דמדגיש בגלוי הנס רוחני
" בהן הנרות בערב ומדליקין, ימי שמחה והלל' שבאותו הדור שיהיו שמונת ימים אלו כו

 ?וכתב רק דמדליקין, ק נרותדלמה לא כתב שהתקינו להדלי

ל לנרות שמונה היינו לאחר חורבן "דהא דקבעו חז( ח"נ' סי)ת דברי סופרים "ותירץ בשו
כדמוכח בברייתא , קבעו בימי חשמונאים כי אם רק להודאה והלל' ובאמת לא  ,ק"ביהמ

ינו ל דעשרה נסים נעשו לאבות"מהם דאמרו רז' וא. ש"עיי, טעמים' ומבאר בזה ב', ל כו"הנ
ד שמשבחין "והרי זה דומה למלך בו, ומהיכי תיתי לתקן מצוה דוקא לנס הנרות, ק"בביהמ

ולכן רק אחר חורבן הבית תיקנו מצות הדלקה , כיון שהיו אז הרבה ניסים, אותו בדבר אחד
 .ש"עיי

חנוכה דכיון דבטלה מגילת ' נ הל"ש בצפע"י מ"עפ( ד"תקכ' ע)קול צופיך ' עוד כתב בס
צריך ליבטל ' דמשום הנס דמלחמות הי. ימי החנוכה עכשיו הם משום נס הנרותתענית הנה 

כיון דאז , ל דבאמת בזמן החשמונאים לא התקינו מצות הדלקת הנרות"ז אפ"דלפי, ש"עיי



 

אבל אחר שנתבטל מגילת , הולכן קבעום רק להלל והודאה, כ בשביל המלחמות"ג' הי
תיקנו אז מצות הדלקת הנרות להדגיש נס זה והעיקר דחנוכה הוא משום נס הנרות , תענית

ם שכתב "ז מתורץ הברייתא וגם מדוייק לשון הרמב"ולפי, ש בארוכה"במיוחד עיי
 .כ"כיון דזה ניתוסף אח", להדליק"ולא " ומדליקין"

, הללל דלזה תיקנו "ואפ, י ההדלקה"ל דתיקנו ההודאה דנס הנרות ע"אאפ, דאי נימא כן
( בראשית' בס)ש בשפת אמת "י מ"ויש לבאר זה עפ, ל הניסיםולמלחמה תיקנו הודאה בוע

וגם כי הודאה שייך על דבר , כי בהודאה לא נזכר הנס, נראה דהלל נתקן על נס הנרות: ל"וז
ולכך , צריכים להודות' כמו ד, ת שעזרהו"שאינו יכול להתקיים בלא זה ומודה להשי

, לתוספות חיבה ולשמחה יתירהרק ' והלל על נס הנרות שהי, ההודאה נתקן על ההצלה
 .ל"ועל זה שייך הלל עכ

מאי חנוכה על איזה נס ' ם אינו רוצה לפרש הגמ"דהרמב' י חנוכה נת"ש ח"ובלקו( ב
'? ולמה לא הוזכר זה בגמ, י נצחון המלחמה"ע' ז קשה דהרי עיקר הנס הי"דלפי, קבעוה
ולזה אומר , ע רוחני"זהום דמאי חנוכה היינו דלמה נתתקן להלל והודאה ד"הרמב' לכן פי

אמנם יש עוד , לכן קבעוה להלל והודאה, בהברייתא דזהו משום נס השמן שהוא נס רוחני
נס גשמי ' שהי, וזהו משום הנס דנצחון המלחמה, ענין עיקרי בחנוכה שהם ימי שמחה

 .ם שם"וכמבואר בלשון הרמב

זכירים רק הנס דבנוגע למהות חנוכה דמ' בהגמ ת חנוכה בחכ"הדלפי המבואר בשיח
ולכן , בזה' מ לא ניחא לי"ם מ"נמצא דהרמב, כי הנס גשמי אינו תופס מקום כלל, רוחני

 .ל"באופן אחר כנ' הוצרך לפרש הגמ

ם "אודות שיטת הרמב )שיחה ג' לפרשת ויצא(כ "ש ח"ויש לקשר זה להמבואר בלקו
מ הם נעשים "מ, לע רק בשביל התורה ובשביל ישרא"לגבי בני נח דאף ראין בהם תכלית מצ

, ם"ם לגבי שחיטת עכו"ש בשיטת הרמב"עיי, ת"ולכן הם שייכים למ, י הלכה"למציאות עפ
ויש עוד '. ס הם בשביל ישראל יש להם שייכות וחשיבות לתורה וישראל כו"דכיון דסו', כו
 .ם"ש בענין זה לשיטת הרמב"מ בלקו"בכ

י אף "מאי חנוכה כפירש ם לפרש"להרמב' ל גם הכא דלכן לא ניחא לי"ז אפ"דלפי
במילא , כ הנס רוחני"ל אח"אפ' י הנס גשמי הי"דהמהות דחנוכה הוא נס רוחני כי מכיון דע

, כ למה לא נזכר כאן מהנס גשמי"וא, יש חשיבות בהנס גשמי גופא שהוא שייך להנס רוחני
 .ולכן הוכרח לפרש באופן אחר

כדמובא , ימי שמחה בגשמיותל דימי חנוכה הם "ם סב"כ הטעם דהרמב"ל דזהו ג"ואפ
כ לשאר "משא, ם הסעודות הם סעודות מצוה"דלדעת הרמב, ל"י שם מהמהרש"בח

ולכן (, נ"ל בב"כעין הנ)ל דיש חשיבות גם בנס הגשמי "ם לשיטתו כנ"כי הרמב, פוסקים
 452ה ריש עמוד "ש ח"ובלקו, שם 18ד המבואר בהערה "וע, כ לימי שמחה"קבעו ג



 

, על הצלה מלחץ גופני הבא כתוצאה מגזירה על הדת שמחהים ל דקובע"ם סב"דהרמב
 .נ"וכמש, ש"עיי

♦ 

 תשמ"ה – .ז. ב. מ

ש שם יובן בפשטות שאי אפשר לקשר זה עם "אבל כד דייקת שפיר בהמבואר בלקו
שהדבר טפל נעשה חשוב כמו ( ם"לשיטת הרמב)מבואר שם דהא דאמרינן : ם דכאן"הרמב

( ובפעולה אחת, בזמן אחד)נעשים ביחד ( והעיקר, הטפל)העיקר זהו רק כשהשתי ענינים 
מפני שהיא מסייעת  מצוהמ יש לה "מ"ר "אשה אף שאינה מצווה במצות פו: לדוגמא]

יש לה החשיבות , ומכיון שהסיוע של האשה הוא כחלק מצות הבעל", לבעל לקיים מצותו
 ([.כמו הבעל)של המצוה עצמה 

, נעשים בזמנים שונים או בפעולות שונות( והעיקר, הטפל)כ כשהשתי ענינים "משא
. הדין הוא דמכשירי מצוה אינם דוחים שבת: לדוגמא]אין הטפל נעשה חשוב כמו העיקר 

מ כיון דבפעולה של "מ, לההכנה דהמכשירי מצוה מוכרחפ שבכדי לעשות המצוה "ואע
צוה אין המכשירי מ, בזמנים שוניםוהפעולה של המצוה עצמה נעשים , המכשירי מצוה

 .[ואינם דוחים שבת, נעשים חשוב כמו המצוה עצמה

ולכן אי אפשר לומר , ובנוגע לעניננו הרי הנס גשמי והנס רוחני נעשים בזמנים שונים
 .שהנס גשמי נעשה חשוב כמו הנס רוחני

פ שהם "והנה אף שמבואר שם דיש כמה ענינים הנעשים חשובים כמו העיקר אע
את הדבר טפל באופן שכל מציאות הוא בשביל העיקר " רואים"מכיון ש, בזמנים שונים

( בגשמיות)אין הפירוש רק כפשוטו , הא דאמרינן דצריך להיות בזמן אחד –את אומרת ז)
אינו )ואם עצם מציאותו של הדבר הוא , את עצם מציאותו של הדבר" לראות"אלא צריך 

אף )חשוב כמו העיקר הרי גם אז נעשה הטפל , בשביל הענין העיקר רק(בשביל עצמו ו כלל
את הנס " רואים"ש -אפשר לומר כמו כן כאן ' ולכאורה הי(( שהם נעשים בזמנים שונים

הנה באמת אי אפשר לומר , גשמי כאילו אינו מציאות לעצמו והוא רק בשביל הנס רוחני
 :48כן דהרי כתוב בפירוש בהערה 

"י הנס דמסרת ויתירה מזו: גם לולא הנס דפך השמן היו נגאלים מגלות יון ע
כו', וראוי לקבוע ע"ז יו"ט כו'". דמזה מובן דהנס גשמי הי' גם לעצמו, וממילא אי 

 אפשר שיהי' נחשב כמו הנס רוחני כנ"ל.

 –והטעם בזה , נ"בנוגע לב' ם כאן אינו בקשר עם שיטתי"דהרמב)והנה לפי מסקנא זו 
' ג' בסי: ק בגוף השיחהלכאורה יש לבאר דיו( משום דכאן אין הטפל והעיקר נעשים ביחד

די הצלה רוחנית : נאכמער: "ל"להזכיר גם את הנס גשמי ומוסיף וז' לגמ' ל דהי"מקשה כנ
און ")ולכאורה גם בלי התיבות  –" דער הצלה גשמית( און נאך)איז געקומען בלויז דורך 

הרי , י הנס גשמי"כי מכיון שהיתה ע, מובן דהנס רוחני היתה לאחרי הנס גשמי' הי(" נאך



 

ל דהטעם שהנס גשמי אינו חשוב כמו הנס "אבל לפי הנ. בפשטות היתה לאחרי הנס גשמי
 ברורכדי שיהא  -(" און נאך")רוחני הוא משום שהיו בזמנים שונים מובן למה מדגיש 

 ע"מצאלא שהגשמיות , ז דהגשמיות נעשה חשוב כמו הרוחניות"דהשאלה כאן אינו משו
 .הוי חשוב





 

 
 זאת חנוכה
 

תשמ"ה – הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי

ד' כתב דידוע ההסברה בפלוגתת ב"ש וב"ה דלשיטת ב"ש מדליקין כנגד ימים  ףבסעי
, ולכן מדליקין ביום ראשון ח' נרות כי יום הראשון כולל בכחהנכנסין, כי סב"ל דאזלינן בתר 

ל רק ז' ימים, אבל ב"ה סב"ל בכח כל הח' ימים, וביום ב' מדליקין ז' נרות, כי יום ב' כול
 דאזלינן בתר בפועל, ולכן מדליקין כפי הימים שישנם בפועל, עיי"ש.

וראה בס' המועדים בהלכה שם שהביא תירוץ הנ"ל שנתעצם כח השמן פי שמונה, 
נמצא דכבר הי' בלילה הראשון שמן של נס על כל ח' הימים, ולמחרתו לא הי' להם שמן 

וכו', ולפי זה ממשיך גם לבאר פלוגתת ב"ש וב"ה, דב"ש דסב"ל של הנס אלא כדי ז' ימים 
לדלוק  שבכחודאזלינן בתר בכח סב"ל דבליל הא' מדליקין ח' נרות, כיון דהי' להם אז שמן 

לח' ימים, ומצד ה"בכח" יש כבר נס של ח' ימים, וביום ב' הי' להם שמן של נס בכח לז' 
ם א' ראו הנס רק ליום א' מדליקין נר א' עיי"ש, ימים וכו', אבל ב"ה סב"ל דכיון דבפועל ביו

וכן כתב בס' לאור הלכה ע' ד"ש, נמצא מדבריו דביאור זה דפלוגתת ב"ש וב"ה שייך רק אי 
 נימא דהנס הי' באופן שנתעצם מיד פי שמונה וכו'.

והלאה דהנס הי' כאש שלמעלה דשורפת ואינה  186אבל לפי המבואר בלקו"ש חט"ו ע' 
דלא הי' להם מעיקרא שמן שבכח יש בו נס וכו' אלא דהנס נתחדש בשעת אוכלת, נמצא 

ההדלקה, וא"כ צ"ל דאיך שייך לפי"ז לומר כלל לב"ש דאזלינן בתר בכח, דאיזה נס הי' להם 
 בליל א' בכח לח' ימים, הרי הנס נתחדש לגמרי אח"כ? ויל"ע.

♦ 

 תשמ"ה – מיכאל לוזניק

מהו הקושיא שמקשים  –ולא רק לגבי חנוכה  ו בעוד אופן,לשאול לפי ביאור ישוהנה 
ואילך(, דמכיון שסובר "אין כח חסר פועל"  283על שיטת בית שמאי )ראה לקו"ש ח"כ ע' 

א"כ מהו הטעם לבריאת העולם? ולכאורה יש לתרץ ע"פ הנ"ל בפשטות, מכיון שלאחרי 
ריכים פעולה מעשה בראשית", צ בכל יום תמידבריה"ע צריכים עדיין לענין "מחדש בטובו 

תמידית בכל רגע ורגע, הרי זה נס חדש בכל רגע, א"כ ק נתוסף ענין חדש שלא הי' מקודם, 
 



 

, משום שהפי' ב"אין כח חסר פועל" כולל "פועל" זה, א"כ מובן מדוע מקשים אינואלא זה 
 על שיטת ב"ש, מה נתוסף ע"י ברה"ע.

ו' )"ביים יף בסע לפי שיטת בית שמאי, וכמבארעפ"ז, מובן דכן הוא, בנדו"ד 
אויבערשטען איז דאך "אין כח חסר פועל" . . ביים בורא איז ווי נאר די זאך איז דא "בכח" 
ווערט גלייך אויפגעטאן דער "בפועל" )אין דעם בכח(, און דעריבער האלטן ב"ש אז 

ווייל מצד התורה )של הקב"ה(, איז אין כח חסר פועל"(,  -)בעניני תורה( אזלינן בתר כח 
"ל דגם זה שהי' באופן דנמנע הנמנעות אין הפי' שנתחדש כל יום נס חדש, אלא דנס זה י

הי' בכח  הקב"המצד  את אומרת, זביום ראשוןשהי' כל יום בפועל כבר הי' כלול ב"כח" 
)במחשבתו(, שנס זה יערוך שמונה ימים )מצד הטעם שיוכלו להשיג שמן חדש ועוד כמה 

שבכל יום נתגלה )בא בפועל( ענין זה שהי' כלול בכח, טעמים( כבר ביום ראשון, אלא 
ולאחר שעברו שמונה ימים, ונודע שהנס הי' באופן של נמנע הנמנעות משך שמונה ימים, 
נתגלה למפרע שכבר ביום ראשון של חנוכה, הי' בכח )ברצונו ית'( שנס זה יהי' שמונה 

רצון הקב"ה שנס זה  ומרתאת איום ראשון "אזלינן בתר כח", זימים, ולכן ס"ל ב"ש דב
 דנמנע הנמנעות יהי' שמונה ימים, ולכן ס"ל "כנגד ימים הנכנסין".

)ויש להעיר מלקו"ש ח"א פ' וארא בסופו, דמבאר דלגבי ענין טוב, הקב"ה כאילו נאמר, 
שהוא מוכרח בדבר לאחר שעלה ברצונו לעשות ענין זה, ויש להוסיף, ומכיון שלגביו "אין 

ענין זה כבר נפעל, וכל מה שחסר שיבוא באופן גילוי לגבינו, וכמבאר  כח חסר פועל" הרי
שם בנוגע ענין הגאולה, מכיון שהקב"ה הבטיח את זה, הרי זה כבר נמצא, "עס איז מער 

 ווערן" עיי"ש.( נתגלהניט וואס זי דארף 





 

 מ”תשד – משה מנחם מענדל איידעלמאן

נן בתר בכח או בתר בפועל הוא פלוגתא בס"ו מבאר דמחלוקת ב"ש וב"ה אי אזלי
מבאר דזוהי פלוגתתם אם שמים נבראו תחלה  37 רהבכללות הגדר דתורה )ומצותי'(, ובהע

 או הארץ נבראת תחלה.

( מבאר בארוכה דיסוד המחלוקת דב"ש וב"ה 37 רה)המצויין בהע 73' מובלקו"ש ח"ו ע
 בש"ס הוא אם שמים נבראו תחלה או ארץ נבראת תחלה.

בשביל התורה ובשביל  -ה )ע"פ הידוע דבראשית ברא גו' את השמים ואת הארץ והנ
ישראל, ואסתכל באורייתא וברא עלמא( יש לבאר דזה גופא שמחולקים אם שמים נבראו 

 תחלה או ארץ נבראת תחלה הוא מצד שהם מחולקים בכללות בגדר ותורה ומצותי'.

חלוקת )אם שמים נבראו תחלה או דהיינו דבלקו"ש דזאת חנוכה ש. ז. מבאר אותו המ
 בכללות בגדר דתורה ומצותי'. -ארץ נבראת תחלה(, אלא בעומק יותר 

♦♦♦ 

 מ”תשד – פסח פישמאן

היא פלוגתא , ה אם אזלינו בתר בכח או בתר בפועל"ש וב"מבאר שמחלוקת ב' ו ףבסעי
א שיהיו דהיינו אם עיקר מכוון של נתינת התורה הו', בכללות הגדר של התורה ומצוותי

 .בגדרי המקבליםאו שהתורה יפעול , בהמקבלים( התורה) גדרי הנותן

ת של "מודגש שהלכה כבית הלל שהר מדרבנןט חנוכה שהוא "ז מבאר שדוקא ביו"ובס
 .נרות והלכה כבית הלל' ח: חנוכה הם

יעויין )ש והן בנר חנוכה "ש להשמיע שיטתו הן בק"ל אפשר להסביר למה צריך ב"פ הנ"וע
, ש"רק אצל זמן ק" אזלינן בתר בכח"ש שיטתו ש"כי אם השמיע ב( בא' לפ' יחה בו ש"ח

ז בגדרי "הרי, ש שהוא מן התורה"היה מקום לטעות ולומר שזמן ק, ולא אצל נרות חנוכה
מתכלים על גדרי , אבל נרות חנוכה שהם מדרבנן". אזלינן בתר בכח"ולכן ( התורה)הנותן 

להשמיע , ח"ש שיטתו גם אצל נ"ולכן השמיע ב". עלאזלינן בתר בפו"ולכן , המקבלים
 ".אזלינן בתר בכח"שגם בעניני מדרבנן מסתכלים על גדרי נותן התורה ו





 

 

 וילהלםשיחי'  יאור זלמןשנהת' 
 ל.א.  – ישיבת אור אלחנן חב"ד

רבינו מבאר דענינו דחנוכה הוא אודות המקבל דוקא, ולכן הדלקת הנרות היא כב"ה 
ם אחר מספר הימים שבפועל, מאחר שמצד המקבל אינו נמצא הענין כפי שהוא שהולכי

מפני שחנוכה הו"ע תקנת חכמים, היינו מצד המטה,  בכח, והטעם שהוא בחנוכה דוקא הוא
 היינו מצד למעלה. –ביאים ולא כפורים שהוא תקנת נ

והנס ומוסיף רבינו שההדגשה במעלת המקבל היא גם מצד ההבדל שבין הנס דחנוכה 
 וז"ל: דפורים,

ס'איז ידוע דער חילוק צווישן דער גזירה אויף די אידן אין די ימי הפורים )ווי  
עס ווערט דערציללט בפשטות אין דער מגילה( און דעם מצב פון אידן אין די גזירה 

פון אידן, ובלשון  גופותבימי חנוכה: דער עיקר גזירה פון פורים איז געווען אויפ די 
יתה הגזירה להרוג ולהשמיד את הגופות . . ולא את הנפשות"; ד. ה. הלבוש "שה

ביי אידן איז געווען ניכר אויך בגוף בגלוי אז זיי זייינען אן "עם אחד" וועלכער איז 
 פארבונדן מיטן אויבערשטן, אז "ודתיהם שונות מכל עם".

זרו ״ג )בלשון הרמב״ם(משא״כ בימי חנוכה איז געווען א מצב וואס בעיקר 
ס׳איז  גזירות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות״.

האט ניט  )נר מצוה ותורה אור(ווען דער אור התורה  געווען א מצב פון חשך רוחני,
אידן האבן זיך  טמאו כל השמנים שבהיכל; ״גלות התורה״, מאיר געווען בגלוי,

 זיך מוסר נפש געווען פאר דתם, ן די יוונים,מתגבר געווען אויפן חשך שבעולם פו
 תורה ומצות.

ינגאנצן מצד ה״מקבל״ משא״כ און וויבאלד אז די מסירת נפש איז געווען א
 – ות יכני׳ כו׳ מרדכי ואסתר וכו'גל ,נביאים געווען זיינען עס ווען –ים בפור

 כנ״ל. געקומען מצד תקנת חכמים, )חנוכה(דעריבער איז אויך דער יו״ט 

 ויש לבאר הכוונה בדברי רבינו לפע"ד,

הוא  שלהמן הי' איכפת מהגופים דישראל הנס דפורים הי' על הגופים דישראל, והטעם
הי'  יהודי, וא"כ יוצא שבזמן פוריםשהוא גוף של  בגלוימפני שגם בגוף של יהודי נרגש 

 בישראל גילוי אלוקות באופן מסוים, שלכן נגזרה עליהם הגזירה.

היוונים לגרום לביטול הדת, אלא  רצו, ולא רק שלבטל דתםמנם בחנוכה הגזירה היצה א
שבפו"מ טימאו את השמנים, ובפו"מ הביאו טומאה והעלם והסתר על בנ"י, וא"כ הי' זה 

 דזהו מה שגרמו היוונים בפעולתם. –בו גילוי אלוקות מצב שלא הי' 



 

ר לומר שהמסנ"פ היתה ע"י גילוי שבזמן פורים אפש –"ז מובן גם בנוגע למסנ"פ ועפ
וי אלוקות בהם בדרגה מסוימת מלמעלה, מאחר וכנ"ל, בפורים בנ"י יהיו במצב שהאיר גיל

 ;עכ"פ

משא"כ בחנוכה, אא"פ לומר שהמסנ"פ היתה תוצאה מהגילוי מלמעלה, מאחר ולא 
 מבנ"י עצמם ללא התעוררות –ילא מוכרח שהגילוי נבע מ"המקבל" הי' שום גילוי, וממ

 מלמעלה.

מר המוסגר, ולא זהו עיקר ההבדל ומה שרבינו סיים שאז הי' הנביאים וכו', והא כעין מא
 דאם לא כן, מהי האריכות בביאור ההבדל שבין הנס דפורים וחנוכה. –

 כן נראה לפע"ד, ואשמח לשמוע דעת המעיינים בזה.





 

 

 מ”תשד – מיכאל לוזניק

וע לגבי "חנוכת המזבח" אף יום ראשון נקרא בשם בתחילת השיחה מקשה רבינו מד
חנוכת המזבח" משא"כ לגבי חנוכה, רק יום השמיני נקרא "זאת חנוכה", אף שביום  זאת"

 הראשון הי' כלול זו הז' ימים.

, מלמעלהאלקות  גילויומבאר דמכיון ש"חנוכת המזבח", ענין במשכן )מקדש(, ענינו 
בו ה"בפועל" ובמילא אפשר לקרוא ליום א' "זאת  לכן ה"בכח" של יום ראשון כבר נמצא

חנוכת המזבח" משא"כ חנוכה שהוא "כולו פארבונדן מיט גדרי המקבל, קען מען ניט זאגן 
"זאת חנוכה" ביום ראשון מצד מללת ה"בכח", נאר דוקא אויפן לעצטן טאג חנוכה, ווען 

 ".כו' סאיז דא דער "בפועל"

, אעפ"כ הנשיאיםבח הי' תלוי בהבאת קרבנות והנה מובן מהנ"ל, דאף שחנוכת המז
אלקות מלמעלה" עדיין אפשר לקרוא ליום ראשון  גילוימצד זה, שהי' ענין במשכן שענינו "

חנוכת המזבח", וסברא זו הוא אליבא אף לפי בית הלל, דהרי הוא פסוק מפורש, א"כ  זאת"
 מובן דסברא זו אף בית הלל מודה.

הראשונה בהקרבת קרבנות הנשיאים, קוראים ליום  א"כ, אפשר לומר, דע"ד שבפעם
ששייך למקדש  במנורהראשון "זאת חנוכת המזבח", כן י"ל, לגבי נס חנוכה, שהי' נס 

שקשור עם גילוי אלקות מלמעלה )דמאי שנא "מזבח" מ"מנורה"( ג"כ בית הלל יודה שיש 
 חנוכה". זאת" הראשונהלקרוא ליום ראשון של חנוכה, בפעם 

משום שנס זה , ל דמדליקיו שמונה נרות ביום ראשון"ו הטעם מדוע בית שמאי סל דזה"וי
ד "לכן יש לקיים מצוה זה כל שנה ע, ענין של גילוי אלקות מלמעלה, קשור עם המנורה' הי

 .בפעם הראשונה' שהי

בארוכה השייכות של  ח-סעיפים זשעבר שנה, שקבעוה לחג, וכמבאר ב אבל, לאחר
המקבל )ענין המסירות נפש וכו'(, לכן ס"ל לבית הלל, מכיון  מאורעות חנוכה לגדרי

שמתחשבים ג"כ בעוד ענינים, שמדגיש ענין המקבל, לכן קבעו המצוה באופן שמתאים 
 לגדרי המקבל.

נצחון אבל ביאור זה, רק אפשר לומר כשיטת הרמב"ם שהקביעות דחנוכה הוא גם מצד 
'", אבל לפי שיטת אדה"ז והשו"ע כו שמחהשלכן "התקינו חכמים "ימי  ונס מלחמה

(, שכל הקביעות דחנוכה הוא מצד הנס 23הערה  חנוכהשיחה ב' ל)כמבואר בלקו"ש חט"ו 
דנרות ורק זה הפרסומא ניסא דנר חנוכה", א"כ, מכיון שכל המצוה נתקנה לא מצד גדרי 

לקות מצד נס הנרות, עניו שקשור עם גילוי א רקהמקבל )מס"נ שהי' במלחמה וכו'(, אלא 
 מלמעלה. א"כ צלה"ב מדוע פליגי על ב"ש, באופן קיום המצוה?



 

ח', תוכן של כללות המאורע והנס דחנוכה, שעי"ז  ףולכן, נ"ל, דמה שמבואר בסעי
מודגש גדרי המקבל בנס חנוכה, הוא רק הוספת ביאור לפי שיטת הרמב"ם, אבל לפי 

וצאין" )אע"פ שבפעם השו"ע ואדה"ז, כל הטעם מדוע בית הלל ס"ל "כנגד ימים הי
ז', כי כל עיקר חג חנוכה,  ףהראשונה גם הם היו מודים לב"ש( הוא משום מה שנת' בסעי

", משראה כח של בנ"י ש"מחדשים" יו"ט, וזה מבטא ענין חכמיםהוא רק משום "התקינו 
 את תורתו", דער אויפטו פון תורה אין )גדרי ה(מקבל. לנו"ונתן 





 

 

 
 ויגש ב
 
 

 איזאווי' שיחי יצחק' הת
 ישיבת אהלי יוסף יצחק דיטרויט

 ...(290)קמג, סע"א. ע'  הדוגמאות שבאגה"ק סכ"ו דיוקועפ"ז יובן 

להיפך ויש לפרש כוונת רבינו בזה, בהקדים הקושיא: הרי ממ"ש בתניא שם יוצא 
 מהמבואר בהשיחה כאן, כי זהו לשון התניא שם:

שלימות המשיח לא יצטרכו לידע הלכות "ועוד יש להפליא הפלא ופלא איך אפשר 
איסור והיתר וטומאה וטהרה כי איך ישחטו הקרבנות וגם חולין אם לא ידעו הלכות דרסה 
וחלדה ושהי' הפוסלים השחיטה ופגימת הסכין וכי יולד איש בטבעו שיהא שוחט בלי שהי' 

האגרת, עכ"פ ודרסה וגם הסכין תהי' בריאה ועומדת בלי פגימה לעולם". וגם לפי מסקנת 
לכות מתוך פנימיות התורה יהיו צריכים ללמוד את ההלכות פעם אחת, או לידע את הה

 ;שלומדים

ואילו העולה ממשנ"ת בשיחה זו הוא שלימות המשיח לא יצטרכו כלל ללמוד ההלכות 
כי "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", ולא יהי' אפשרות של "יצרו אנסו" כי מציאות של 

 בלתי אפשרי מצד גדרי העולם עצמו.עבירה יהי' 

ואולי יש לומר, שכאן מדובר אודות התקופה השני' של ימות המשיח, שאז יהיו 
 .1המצוות בטלות כמ"ש רבינו הזקן באגרת כ"ו שם. ולכן לא יהיו צריכים לידע ההלכות

ושם כתוב, שענין "את  108 רהתנש"א ובהע 'תורה חדשה מאתי תצא'וראה בקונטרס ]
לא יהי' אפשרות של חטא, אבל בתקופה ואז ומאה אעביר" הוא בתקופה השני' רוח הט

שם, שזהו ע"ד שבימות  109 רההעראה גם הראשונה עדיין יהי' אפשרות של חטא. ו
המשיח יצטרכו ללמוד הלכות איסור והיתר וכו', היינו שבתקופה הראשונה עדיין יהי' צורך 

 [גופא, מלבד לדעת את המעשה אשר יעשון. בלימוד הלכות אלו מצד עניינם של ההלכות

------------------------ 
 .יהודה ביתקשור במיוחד עם ' שתקופה השני, ואילך 418' ו ע"ש חט"( להעיר מהמבואר בלקו1

 



 

אלא שעפ"ז צריך ביאור לאידך גיסא: מהו השאלה בהשיחה, איך ידעו את המעשה 
אשר יעשון קודם לימוד ההלכות איך יקיימו את ההלכות, ומדוע צריכים כאן הביאור שלא 

ורך לידע יהי' אפשרות לעבור עבירה, הרי בלא"ה יהיו פטורים מקיום המצוות, ולא יהי' צ
 את ההלכות?

מבואר שגם  תשנ"ב 'הלכות תורה שבע"פ שאינן בטלין לעולם'אלא שבקונטרס 
מפני היותם  בדרך ממילאבתקופה השני' כאשר יהיו המצוות בטלות, יקיימו הלכות התורה 

 רצון הקב"ה.

ועפ"ז יובן השאלה והתירוץ בהשיחה כאן: השאלה היא, שמזה שלע"ל יהי' מעשה 
אעפ"כ לא יצטרכו ללמוד כדי לע"ל יהי' ענין המעשה, ובתקופה מסויימת דשגדול, מובן 

איך אפשר לקיים את המצוות בלי ידיעת ההלכות לפני זה? והתירוץ לעשות, וא"כ תמוה: 
הוא, שמדובר בתקופה שאז יהי' "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ" וכל עניני העולם יהיו 

צורך בידיעת ההלכות, כי אז יהי' ענין החטא מופרך בהתאם לרצון הקב"ה, וממילא לא יהי' 
 לגמרי.

ועפ"ז י"ל הפירוש בהערה הנ"ל, שכוונתו הוא, שרבינו הזקן כותב בתניא, שלימות 
המשיח יהיו צריכים לידע ההלכות, מפני שלא יהיו האנשים בטבע שוחטים כדבעי וכו', 

סכינים היו בדרך הטבע שמזה מובן, שאילו היו כל האנשים שוחטים בטבעם כדבעי, וה
לא תקופה השני', אודותה מדובר כאן, אבל בכדבעי, אכן לא היתה צורך בלימוד ההלכות. 

הי' אפשר במציאות לשחוט שלא כדבעי, וממילא אין שום צורך בלימוד ההלכות, והיינו י
 כנ"ל. 

אלא שלכאורה חידוש הוא להעמיס ביאור הנ"ל דתשנ"ב אודות אופן קיום המצוות של 
התקופה השני' בהשיחה כאן. ואולי כאן קאי לדעת האומרים שבעוה"ב יקיימו מצוות 

 וילע"ע.מרצונם הטוב, הגם שלא יהיו חייבים אבל זה דחוק. 





 

 
 'ויחי א
 

שוסטערמאן 'שיחימרדכי ' הת  
 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

ת ארונו ממצרים ולקברו בשיחה זו שואל רבינו על זה שיעקב השביע את יוסף לשאת א
בארץ ישראל אף שכבר הבטיחו יוסף בכך לפני זה, ואשר ביאור המפרשים אינו מספיק 

 לפי פשוטו של מקרא כי רש"י אינו מזכירו בכלל.

 וצריך להבין: 

- מדוע לא מבאר רבינו הטעם לכך שרש"י לא פירש כהמפרשים ורק מסיק (א)
וסף הי' להחזיק את שהוא סובר ששבועת י -מזה שלא פירש כהמפרשים

 יוסף?

רבינו מסיק ש'שבועה' חזקה יותר מ'הבטחה', ומקשה בתחילת סעיף ג' על  (ב)
זה שאם יוסף אכן הי' צריך להשבע הרי ה"אנכי אעשה דבריך" כלל גם את 

ולכאורה אינו מתרץ  –השבועה, ואח"כ מבאר את זה ע"פ פנימיות הענינים 
 בתחילת השיחה. הקושיא ע"פ פשוטו של מקרא שזה הי' הקושיא

התירוץ שמביא רבינו שיעקב רצה שיוסף ישבע שזה למעלה מטעם ודעת כי  (ג)
עבודת יוסף הוא שיעקב ישאר במצרים אינו מתרץ למה ה"אני אעשה 
כדבריך" לא כלל גם את הענין של למעלה מטעם ודעת, וכלשון הקושיא: "אני 

אין דעם באופן אעשה כדבריך כולל געווען אויף דעם ענין אז ער וועט טאן 
 פון שים גו' והשבע", שזה מורא על למעלה מטעם ודעת?

♦♦♦ 

 מ”תשד – מיכאל לוזניק

רבינו מביא תירוץ המפרשים לכך שהשביע יעקב את יוסף שיקברנו בארץ ישראל 
ועי"ז  שישבעשהצורך הי' משום פרעה, דירצה שיעקב יהי' קבור במצרים. לכן הי' צורך 

 קיים שבועתו.פרעה לא ימנע את יוסף מל
 



 

פרעה ירצה  יט( שזהו הטעם מדועשם,  .מז, יויגש )מציין לפרש"י בפרשת  4]בהערה 
שיקברו את יעקב במצרים. ולכאורה הו"ל לציין לפרש"י כאן פסוק כט שטעם ג' שנתן 
יעקב ליוסף ש"אל תקברני במצרים" הוא "ושאל יעשוני מצרים ע"א" ב"ר. וי"ל דהטעם 

 הוא מש"כ שם בפרש"י ב"ויגש" עיי"ש.[ לזה )שיעשו ממנו ע"א(

(, מ"מדרש הגדול": "ויאמר השבעה לי, 2ויש להעיר, ע"ד תירוצים המפרשים )הערה 
שמא אין פרעה מניח יוסף  אמר יעקבוכי לא האמין יעקב ליוסף אלא בשבועה. אלא 

לעלות, ואם יודע פרעה שיוסף נשבע הוא נותן לו רשות בשביל השבוע. וכן הוא אומר 
לפרעה אבי השבעני" ]ובעוד דפוס הלשון הוא אמר "מתיירא אני שמא יאמר לך פרעה 
קבור אותו כאן אצל קבורת המלכים, אי אתה זז מכאן עד שתשבע ותיישב דעתי מיד נשבע 

 לו"[.

ויש להעיר שגם בלקו"ש חט"ו )שיחה ה' לפרשת ויחי, סעיף ג( מבאר: "וויבאלד אז 
אז פרעה וויל אז יעקב זאל נקבר ווערן אין מצרים )ראה  יעקב און יוסף האבן געוואוסט

( ]וואס דעריבער האט זיך יעקב ניט פארלאזט אויף דברי יוסף "אנכי אעשה 21הערה 
כדי ער זאל ווי מפרשים זיינען מסביר,  -כדבריך", און האט געמוזט משביע זיין יוסף'ן 

יוסף געזאגט צו פרעה "אבי  [, און דערפאר האטדעמיט גופא קענען פועל'ן אויף פרעה
 לאמר" כו'". השביעני

וממשיך לבאר דא"א לומר בפרש"י כנ"ל, דאף שתוכנו הנ"ל מובא בפרש"י )בפרק נ 
פסוק ו(, הו"ל לרש"י לומר ענין זה כאן ולא אח"כ. ומזה מובן דאין זה הטעם לשבועה 

 (.דאס רש"י געזאגט גלייך אויף די ווערטער "השבעה לי")דאל"כ, וואלט 

לשבועת יוסף בפרק נ', אז  טעםולא הבנתי, דהרי סברא הנ"ל מובן, אם רש"י הי' נותן 
יש להוכיח מדוע לא הזכיר טעם זה לפנ"ז, ולכן מוכח דיש טעם אחר לשבועה, אבל בנדו"ד, 
רש"י בפרק נ' רק בא לפרש כוונת פרעה שענה, לאחר שיוסף ביקש ממנו רשות לקבור את 

בארץ כנען..." ומביא  אשר כריתי ליני לאמר הנה אנכי מת בקברי יעקב בא"י "אבי השביע
רש"י ג' פירושים על "אשר כריתי לי", וראה בלקו"ש שם הביאור בזה, דיוסף רצה להדגיש 
כמה חביב קברו בא"י, שיעקב רוצה ליקבר שם, ע"ז אמר פרעה "עלה וקבר את אביך כאשר 

 49ייתי מניחך כו'" ומפרש שם בהערה השביעך" ומפרש"י "ואם לא בשביל השבועה לא ה
שפרש"י זה "כוונתו שפרעה לא קיבל ההסברה ד"אשר כריתי לי", א"כ הי' אפשר לומר, 
דאין רש"י צריך לפרש כלום, משום דמובן ממש"כ בפ' כ"ט "ושלא יעשוני מצרים ע"א", 

 לכן יש צורך לשבועה, שלא ימנעו את יוסף לקבור את יעקב בא"י.

♦♦♦ 

 



 

", איז פארוואס האט יעקב כדברךהקשה דלאחר שאמר יוסף "אנכי אעשה  ג' ףבסעי
 "השבעה לי"? )ומבאר שם הביאור פנימי בזה(. איבערגעחזרט

"יש אומרים אסור לאדם שיכנס  –ויש להעיר מ'הלכות גדולות' כבוד או"א סי' נ"ו 
ו ערות למרחץ עם אביו, ור' יהושע אומר משום שלא יגלו ערוה זה עם זה דכתיב ייכס

אביהם, ובשעה שאמר יעקב ליוסף שים נא ידך תחת ירכי, לא עשה כן אלא כתיב ויאמר 
)יעקב( השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה", והובא בצפנת פענח על 

 התורה.

 וע"ד סברא הנ"ל מובא ברלב"ג, רד"ק ותרגום יונתן )ראה פי' יונתן(.

הי' צריך לשבועה, לאחר שיוסף אמר "אנכי ]אבל השאלה בשיחה היא, מדוע בכלל 
 אעשה כדבריך" שכבר כולל תוקף השבועה.[

ממצרים מען  –במצרים גו' ונשאתני"  אל נא תקברניוממשיך שם לבאר שיעקב אמר "
 ".עראיזאל ניט דערלאזן אז ער זאל לאחר פטירתו בלייבן אין מצרים אפילו באופן 

ף את עבדיו )פרק נ, ב( את הרופאים לחנט וצ"ע, מדוע לאחר פטירת יעקב, צוה יוס
את אביו, ענין לקח משך זמן של אב ארבעים יום? וי"ל, ע"פ פשש"מ שזה הי' לטובת 

, מאחר שנפטר וההליכה ממצרים עד כנען יקח הרבה זמן, לכן, ענין הנ"ל הי' שהגוף הגוף
ייה במצרים לא ירקב )ראה פי' האברבנאל, וראה פי' המלבי"ם(, ולכן אין זה נחשב שה

 באופן ארעי.

אבל האור החיים מפ' דלגבי צדיקים לא שייך סברא הנ"ל, והטעם הוא שהמצרים לא 
 יחשבוהו לע"א, עיי"ש.

וראה במד"ר עה"פ, מחלוקת בין ר' יהודה וחכמים, אם יוסף יתנהג כראוי בלצוות 
 שיחנטו את אביו.

כאשר צום" דמשמע שאף ]ומה שחכמים מביאים ראי' מפסוק י"ב "ויעשו בניו לו כן 
זה צוה להם, א"א לומר ע"פ פרש"י שם, משום דמש"כ בפסוק י"ג, רק זה הוא מה שצוה 

 להם, עיי"ש בדברי רש"י.[

אבל בנוגע עצם הענין, דביקש ליוסף שלא יהי' במצרים אפי' באופן ארעי במצרים יש 
שם בקבורה"  "אל נא תקברני במצרים להשתקע –להעיר מפי' החזקוני פסוק כט בסופו 

ד"א ושכבתי בקבר במצרים ונשאתני  –)וכוונתו למש"כ בפסוק ל'(, ובפסוק ל' מפ' 
 , כדאיתא פרק נזיר )סד, ב וס"ה, א( עיי"ש.שבתחלה הי' נקבר במצריםממצרים, 



 

 וכן לומד הצפנת פענח, דמציין למס' נזיר הנ"ל.

קבר משך זמן במצרים, )דאף שמהגמ' הנ"ל משמע שנ –אבל ב'פני דוד' לחיד"א פ' ויחי 
אין זה ראי' שנקבר שם, דהפי' בפסוק הוא( אל נא תקברני במצרים כלומר, לא עכשיו 
תקברני במצרים לפי שעה ואח"כ תוציאני, שאם אתה עושה כן אתה מוכרח "ונשאתני 

 ממצרים" שתטול מעפר מצרים כמו שהוא הדין כו' עיי"ש.

 ות קכ"ה.ויש להעיר שקו"ט בענין הנ"ל בתו"ש עה"פ א

♦♦♦ 

ד' מבאר דמצד הטעם "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים", בכדי שבנ"י  ףבסעי
יוכלו לצאת ממצרים היו צריכים קשר עם מישהוא יותר גבוה ממצרים )בית האסורים(, 

 ולכן יעקב לא יכל להשאר קבור במצרים, ע"כ.

ש"אין חבוש מתיר והנה, מצינו עוד כמה ענינים, שפעלו שבנ"י לא יהיו תחת הכלל 
 וכו'".

דהנה בלקו"ש ח"כ פ' וישב )סעיף ה( מבאר )ע"פ הזהר( דזה גופא שהאחים מכרו את 
מכרו את יוסף, וכן בפי' רבינו בחיי[  לאיוסף ]אבל ראה פי' הרשב"ם פ' לז, כח שהאחים 

ט "האט באווארנט, אז ווען די בנ"י זיינען דערנאך אראפ קיין מצרים, האבן די מצרים ני –
געהאט קיין פולשטענדיקע שליטה אויף אידן )אזוי ווי זיי האבן געהאט אויף אלע אנדערע 
זיינע עבדים ש"לא הי' עבד יכול לברוח ממצרים"(, ואדרבה: וויבאלד אז די מצרים זיינען 
געווארן עבדי יוסף, און יוסף איז געווען "עבד בני ישראל", קומט אויס אז "ישראל דשלטו 

 על כלהו".

כן ממש"כ בח"כ )שיחה ב' לפרשת ויחי(, דע"י ששבט לוי לא הי' תחת שעבוד מצרים ו
 את הגלות, עיי"ש, ועוד. להפוךכשאר השבטים, זה נתן כח לבנ"י 

 וי"ל דכל פרט הוא ענין נוסף בנתינת כח לבנ"י, שלא היו לגמרי תחת שעבוד מצרים.





 

 
 ויחי ב'
 

 תשמ"ה – קבוצה מאברכים לומדי השיחות

חטיפת המלוכה, ב( נוסף  –שבמדרש  הראשוןדעם א( ענין  משמיטרש"י איז 
וועלכע האט געבראכט און מעגלעך  סיבהאיז ער די  –וואס ער איז ראשון בזמן 

 .געמאכט דעם ענין השני, מלחמות שאול וכו'

ולכאורה צריך ביאור, דהלא כל המפרשים על אתר שם )שמואל א' יד מז( כתבו דשאול 
לכד במלוכה על ישראל דהתחזק במלוכה והיתה בידו בלי שום פקפוק כי ראו כל ישראל 
כי הי' מצליח במלחמותיו )עיין ברד"ק וברלב"ג וכן במצודת דוד שם(, נמצא מזה דאדרבה 
שע"י מלחמותיו לכד את המלוכה. ואף דכאן כתוב וילחם במואב ובאדום אחר דכתיב 

שנתן לו היכולת ללחום כו' כשאומרים  הסיבהומר דזהו ושאול לכד וגו', מ"מ איך אפשר ל
 דמלחמותיו הקודמות הן הסיבה מה שלכד המלוכה?

♦ 

 תשמ"ה – הרב דוד פרידמאן

כנראה מדבריהם שקושייתיהם כפולה כי מכיון שהתחזק במלוכה בלי שום פקפוק הרי 
חון א"א לומר דזה ענין חטיפה ועוד שאיך אפשר לומר שהמלוכה היתה הסיבה לנצ

 המלחמה שהרי פירשו להיפך דמלחמותיו היו הסיבה למה שלכד המלוכה עכ"ל השואל.

ונראה דלק"מ וקושיא אחת מתורצת בחבירתה דהמפרשים דברו בנוגע לחיזוק המלוכה 
של שאול ושזה יתפשט באופן שלא יהי' פקפוק ע"ז כלשון שהעתיק להתחזק כו' בלי שוק 

אול לא היתה בסיבת המלחמה שהרי שמואל פקפוק אבל בוודאי עצם המלוכה של ש
המליך אותו ואמר זה מלככם וכו' רק בענין "לכד המלוכה" נכלל ג"כ חיזוק המלוכה שלו 
וע"ז ביארו המפרשים שזה קשור עם הצלחה שלו מכיון שהכתוב מקשר זה עם וילחם וכו' 

ו והראי' אבל עיקר ועצם ענין חטיפת המלוכה מובן שאי"ז החיזוק רק עצם ההמלכה של
שהמדרש הקדים זה לענין ראשון בפי' של יטרף וכן בענין שמבואר בכתוב וילחם וגו' ובכל 
אשר יפנה ירשיע מובן שמדבר בנוגע לכללות ענין המלחמות של שאול, שבעיקר זה אחרי 
חיזוק המלוכה ובפרט להנ"ל שמדברים בנוגע לעצם המלוכה שלו הרי כולם היו לאח"כ 

 לפועל הכתוב כותבה בסדר מאוחר ובחד ענינא אין מוקדם וכו'.וכמודגש ג"כ בזה ש

 



 

 
 ויחי ג'
 

 ליפשיץ ' שיחי שניאור זלמן' הת
 פיקרסקי' שיחי מנחם מענדל' הת

 מתיבתא ליובאוויטש שיקאגא

ז' מבאר -בסעיף ג' הרבי מבאר ג' אופנים בהתכללות השבטים יחד, ובסעיפים ו'
 ה'. אופן הג' בעבודה: ההוראה מזה בעבודת 

אלע דרכים ואפנים בעבודת ה' ד.ה. עם בשלימות ...ביי יעד'ן שבט זיינען דא 
איז יעדער שבט פארנומען מיט זזיין באשטימטען בפועל  היות אז עיקר ורוב זמנו

אויך די  בשלימותדרך בעבודת ה' איז אבער בתוכן חייו זיינען ביי אים פאראן 
 אנדערע דרכים.

ל באופן שבאותה "לבאר, שהכוונה היא שלבעלי עסק הלימוד תורה שלהם צוממשיך 
אז דאס זאל "ח "ל העבודה דגמ"שעה אין לה כל אומנות אחרת וכו'. וכן אצל יושבי אהל צ

 ."צו לימוד התורה...נאר אלס ענין לעצמו ביי אים ניט זיין אלס )פרט ו( טפל

עבודה לא יהיו באופן טפל, אלא ע מה שרבינו מבאר כאן דכל שאר עניני ה”והנה צ
שיהיו ענין מיוחד לעצמו, והלא בסעיף ג' לכאורה משמע הפוך מזה, שהרי שם הרבי מקשה 

ז את ביאור המפרשים, שכל ”מדוע יעקב נתן ברכה ומעלה פרטית לכל שבט, ומביא ע
 ?!”באופן טפל ובמקצת“המעלות האחרות היו 

 זה כמות.( "תמקצ"הוא באיכות, ו "טפל")דלכאורה משמע ש

פארענטפערן “אמנם כד דייקת שפיר, תמצא שאין כל קושיא, ובהקדים לשונו הק' 
מפרשים, אז דאס איז דערפאר וואס דער שבט וועמען ער האט מייחס געווען די מעלה 

ע, איז אט די מעלה ביי אים עיקר ענינו, און די איבעריקע געפינען זיך ביי אים "פרטית בפ
ז ביי די אנדערע שבטים, אז עיקר ענינם איז די מעלה המפורשת ”. ועדבאופן טפל ובמקצת

בכל אחד מהם, און די אנדערע מעלות וועלכע זיינען מפורש ביי די אנדערע שבטים זיינען 
 דלכאורה מדוע כפל רבינו את הביאור?  – ”ביי זיי נאר במקצת

 



 

ות האחרות ל שהמעל”דהם ס –אמנם באמת רבינו לא לומד בדיוק כפי המפרשים 
כ לפי ביאור רבינו יוצא שהמעלות נמצאות ”נמצאות בשבטים רק באופן טפל; משא

 , אך לא טפל.”במקצת“בשבטים באופן ד 

 ק."ל הביאור דסעיף ז', ודו”ז אפ”כי רק עפ –ומעתה מובן מדוע מדגיש רבינו את זה 

 



 

 דערעןהכהן ' ייחש שלמה מאיר' הת
 בישיבה תלמיד

מבואר בהרבה מקומות החילוק שבין עבודתו של יוסף לעבודתם של האבות ושאר 
 :מ"ה מבאר רבינו ענין זה בכ"גם בלקוטי שיחות חלק כ. השבטים

ומקשר השייכות ", פדה בשלום"דרגות בענין ' ט כסלו מבאר ג"י-בשיחת וישב (א)
השבטים והאבות בתוך דבריו מבאר החילוק בין יוסף ל. ט כסלו ליוסף הצדיק"די
כשנמצאים בעולם לא היו ' היינו שאפי", מרכבתא עילאה' "שהאבות היו בבחי –

היינו שהעולם תפס ", מרכבתא תתאה' "השבטים היו בבחי; מתלבשים בהעולם
כי , מובדלים מהעולם בכדי שישארו בדביקותם –מקום אצלם ולכן היו רועי צאן 

' ויוסף הי; להם להישאר בדביקותם אפשר' אם היו יורדים להתלבש בעולם לא הי
' בירידתו למצרים הי –בעולם  בהתלבשות' הי' שמצד א", לאלקות ממשמרכבה "

כ "אעפו –תחת ממשלת פרעה ' משנה למלך הרי הי' כשהי' ואפי, עבד לפוטיפר
 .אדוניו הכיר בזה' כל הטרדות לא תפסו מקום אצלו עד כדי כך שאפי

 
, ילוק שבין גלותו של יעקב לגלותו של יוסףלפרשת ויגש מבאר הח' בשיחה א (ב)

בבית קרוב ' מפני שהי)בגלות ממש ' שיוסף היו בגלות ממש לעומת יעקב שלא הי
ל "בהמשך לזה מבאר חילוק העבודה הנ(. ש"שם ברצונו ובארצו עיי' והי, משפחתו

שהשבטים היו בפרישה מהעולם בכדי  –בין השבטים והאבות לעבודתו של יוסף 
האבות היו מרומים ; היינו שהעולם תפס מקום אצלם, א יבלבל אותםשהעולם ל

בהיות יעקב אצל לבן ' ולכן אפי, תופס מקום אצלם' היינו שהעולם לא הי, בעצם
עם כל אמנם אצל יוסף היתה הירידה ירידה ממש ו; שייך אצלו ענין הגלות' לא הי

מבלבל ' לא הי יכול להיות בגלות כי' ומצד זה הי, נשאר בדביקותו תמיד זה
 .ה"דביקותו בהקב

 
בגלות ולהישאר ' א להמשיך בעבודתו אפי"ומסיים רבינו שמיוסף ניתן הכח לכאו

 .ה"בדביקות עם הקב
 

לפרשת ויחי מבאר הטעם שיעקב תבע מיוסף שישבע לקבור אותו ' בשיחה א (ג)
' יעקב הי: פ החילוק בעבודתם"ע( ז"אף שכבר הבטיחו בכך לפנ)בארץ ישראל 

ואילו , במצב של גלות' כשירד לגלות לא הי' ולכן אפי, מענין הגלות בעצםלמעלה 
', ועבודתו של יוסף הוא לישאר במצרים ולבררו כו – ובהתלבשותיוסף הרי ירד 

ולכן . מצרים ולהעלות הניצוצות ממנו בתוךהיינו להמשיך צדקתו של יעקב 



 

אין חבוש "ש משום, ולא במצרים)השביע יעקב את יוסף לקברו בארץ ישראל 
 "(.מתיר את עצמו מבית האסורים

 –פ שמבארים בכללות אותו ענין "דאע, ויש לבאר החילוק בין הביאורים של כל שיחה
 .מ כל שיחה מבאר נקודה שונה מחברתה"מ

אם  –מבאר הענין בעיקר באותיות כלליות יותר ( א)ט כסלו "בשיחת וישב י: והענין
ואם השבטים היו "; מרכבה ממש לאלקות"או " עילאה", "מרכבתא תתאה"היו בדרגת 

ז ממשיך שם לקשר זה עם הסיפור "ועפ)יורדים תוך העולם היו מאבדים דרגתם במרכבה 
 (.ט כסלו"די

ט כסלו "י-וישב' פ הנתבאר בשיחת פ"ממשיך לבאר ע( ב)בהשיחה דפרשת ויגש 
כ לא "ואעפכ להתלבש בתוך הגלות "יכול ג' בנוגע לפועל ממש איך שיוסף דוקא הי

כ להתלבש בתוך "י שיוכל ג"א משאר בנ"ושיוסף דוקא נותן הכח לכאו, להתפעל מזה כלל
 (.כמבואר בסוף השיחה)הגלות ולא לירד ממדריגתו 

מבאר שהחילוק ביניהם אינו רק באם יכולים להתלבש בתוך ( ג)ובהשיחה דפרשת ויחי 
ועבודת יוסף ; בתוך הגלותאלא מחולקים גם בעבודתם ', הגלות ולא לאבד דביקותם בה

 .ז התחתון ולברר הניצוצי קדושה שבמצרים"להמשיך ענינו של יעקב עד לעוה' הי
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