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ללמוד בעילוי כפי שכלו  
דובר לעיל בנוגע לתינוקות, שיש לראות ולפעול 
לומדי  רבן",  בית  של  "תינוקות  יהיו  שהתינוקות 

תורת ה',
קטנים  על  רק  לא  מוטל  זה  קדוש  שחוב  ועוד, 
בישראל, ולא רק על אנשים פשוטים ובינונים, אלא 

גם גדולים בישראל מחוייבים בזה, 
כל  'נוגע'  הרי  הילדים  לחינוך  בנוגע  ואדרבא: 
דרכו"  פי  על  לנער  "חנוך  הציווי  [מצד  ושעה  שעה 
כדבעי  יהי'  הוא  יזקין"  כי  ש"גם  להבטיח  על-מנת 
"מצוה  זה  בענין  שאדרבא,  מובן  ומזה  למהוי]. 

בגדול", כי יהיו נשמעים לדבריו מהר יותר.
 אמנם, מובן מעצמו, שאלו שלפי השכל שלהם 
יותר  נעלה  ללימוד  שייכים  שלהם,  הידיעות  ולפי 
אין   – רבן"  בית  של  "תינוקות  של  לימוד  מאשר 
שהוא  בלימוד  התורה  לימוד  מצות  ידי  לצאת  להם 

בערך לימוד תשב"ר.

"מים תחתונים בוכים אנן בעינן 
למיקם קמי' מלכא קדישא"

דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר עם העברת חלק מתלמידי 
מקום  "שמבחינת  תורה'  ל'חובבי  חיינו'  מ'בית  הישיבה 
גשמי ישנו פירוד בכמה וכמה אמות בינתיים" • א' השיחות 

דהתוועדות פורים ה'תשל"ב - הנחה ּפרטית בלתי מוגה

דבר מלכות
מתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

לתלמידי הישיבות

רקע היסטורי: 
הי' זה בשנת תשל"ב. עד אז, למדו הבחורים 
– תלמידי הישיבה ד-770 – בזאל הקטן. כמות 
מקום  והיה  כך  כל  גדולה  היתה  לא  הבחורים 
הבחורים  והן  המקומיים  הן   – הבחורים  לכל 

מארה"ק ('קבוצה'). 
ב-770,  הבחורים  התרבו  תשל"ב  בחורף 
הזאל  אל  בחורים  מספר  ירדו  שכך,  ומכיוון 
ללמוד  מנת  על  התחתונה),  (בקומה  הגדול 
היות  יפה,  בעין  זאת  ראתה  לא  ההנהלה  שם. 
שהמשגיחים ושאר רבני הישיבה ישבו למעלה, 
הבחורים  על  לפקח  אפשרות  להם  היתה  ולא 

בשתי הקומות גם יחד. 
כי   – לבחורים  ההנהלה  הודיעה  כך  משום 
ורק  אך  אלא  הגדול,  בזאל  ללמוד  רשות  אין 
ההנהלה  נאלצה  מקום,  חוסר  מחמת  למעלה. 
(כולל  יותר  הצעירים  הבחורים  את  לשלוח 
'חובבי  בישיבת  ללמוד  ה'קבוצה')  תלמידי 
משם,  הרחק  לא  היום)  (עד  השוכנת  תורה', 

ב-885 איסטערן פארקוויי. 
למרות המרחק הקצר – בלאק אחד בלבד – 
לא הסכימו הבחורים לעבור. התחושה הטובה 
להם  נתנה  לא  ב-770,  בלימודם  אותם  שאפפה 
הי'  זמן  איזה  משך  וכך,  אחר.  למקום  לעבור 

כמין 'נתק' בין הבחורים להנהלה. 
בהתוועדות פורים באותה שנה, החל הרבי 
הי'  בתחילה  הנושא.  על  השיחות  באחת  לדבר 
זה כעין 'רמז', אך בסוף השיחה היה ברור מעל 
כי  קבע  הרבי  מתכוון.  הרבי  למה  ספק  לכל 
המעבר הוא לטובתם של הבחורים – שלימודם 
שמחובתם  והדגיש  זה,  באופן  יותר  טוב  יהיה 

של הבחורים לשמוע להנהלת הישיבה. 
הבחורים,  עברו  פורים  שלאחר  כמובן 

מרצונם הטוב, ללמוד ב'חובבי תורה'. 

ה'תשנ"ג  לשנת  עד  נמשכה  זו  חלוקה 
ל-770,  בחזרה  הבחורים  עברו  אז  (בערך), 
שהרבי  רגע  בכל  ולהיראות'  'לראות  מנת  על 
שכן   – לתפילות  בפתאומיות  ייצא  שליט"א 
ובעוד  לתפילות,  'מסודרים'  זמנים  היו  לא  אז 
זמני  את  לדעת  יכולים  היו  קודמות  שבשנים 
התפילות ו'לקפוץ' אז ל-770, הרי שבזמן ההוא 

הי' זה מן הנמנע. 
מתלמידי  חלק  למדו  כבר  שנים  באותן 
הייתה  שלא  כך  למטה,  הגדול  בזאל  הישיבה 

עוד בעייה של חוסר מקום.
עד עצם היום הזה לומדים הבחורים ב-770 
– מייחלים, מצפים ומתחננים לראות שוב את 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה  שליט"א,  מלכנו 

תיכף ומיד ממש.
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הראיה בזה ממקרא מגילה
שהביאו  הראי'  פעמים,  כמה  כבר  וכמדובר 
ו'מקרא  ל'תלמוד-תורה'  בנוגע  בזה:  האחרונים 
מצוות  כשתי  זאת  מונה  שהגמרא  מצינו  מגילה' 
והקשו  מה.  את  דוחה  מה  ומבררת  נפרדות, 
של  ענין  הוא  מגילה'  'מקרא  גם  הלא  באחרונים: 
'תלמוד תורה'?! והא ראי' – שתורה-שבכתב טעונה 
המגילה  את  לקרוא  שאסור  בפשטות  ומובן  ברכה, 

לפני 'ברכת התורה'!
מהפסוקים  הנלמדים  דינים  כמה  חזינן  והא 
בסוגיות  דינים  וגם  פורים,  הלכות  כל  שבמגילה: 

אחרות שנלמדים גם כן מפסוקי המגילה,
מגילה'  'מקרא  האם  לברר  שייך  מה  כן,  ואם 
דוחה מצות 'תלמוד-תורה' או 'תלמוד-תורה' דוחה 
מקיים  המגילה  את  הקורא  הלא   – מגילה'  'מקרא 

מצות לימוד-התורה!
ותירצו בזה, שהקורא את 
נחשבת  קריאתו   – המגילה 
כלימוד בדרך המקרא; ואפילו 
נעלה  לימוד  לאופן  השייך  זה 
עצמה,  המגילה  בפסוקי  יותר 
זאת  קורא  שהוא  בשעה  הרי 
הוא  אין   – מגילה')  ('מקרא 
בלימוד  בקריאתו  מתעכב 
הדרוש,  ההלכה,  על-דרך 
לא  ואפילו  והרמז,  הסוד 
שישנם  פשטים  כמה  בלימוד 
קורא  הוא  אלא  בפסוקים, 
זאת, ובמרוצה... – כפי הסדר 
במקרא  דרובא  ברובא  הרגיל 

מגילה.
דרובא  שברובא  ומצד 

למצות  בערך  לכן   – יותר  נעלה  ללימוד  שייכים 
תלמוד  "מבטלין  בגדר  זה  הרי  לימוד-התורה 
המגילה  קריאת  האם  השקו"ט  ושייך  תורה", 
"דוחה מצות תלמוד תורה" או "תלמוד תורה דוחה 

מקרא מגילה".
ה'תפיסת  העדר  הוא  כך  כדי  שעד  ולהוסיף, 
'מקרא  של)  באופן  המגילה  (לימוד  של  מקום' 
לימוד  בערך  (ואפילו  התורה  ללימוד  בערך  מגילה' 
לימוד  מצד  הנדרש  הלימוד  באופן  עצמה  המגילה 
מצוות  לגבי  למדים  בזה  שמהשקו"ט   – התורה) 

אחרות, שאינם שייכים לגמרי ללימוד התורה!
בהלכות  מביא  הזקן  שרבנו  (כפי  מזה  והלימוד 
ברחבות  ללימוד  ששייך  שמי   – תלמוד-תורה) 
לו  אין   – ועמקות  ובהשגה  ובהבנה  ובהתפשטות 
על- התורה  לימוד  חובת  ידי  יוצא  אינו  ואף  לצאת 

ידי לימוד (שבערכו נחשב כלימוד) שטחי.

עצה לזה - דיבוק חברים
ב'דיבוק  שלומדים  בשעה  לזה,  העצות  ואחת 
חברים', דבר המביא לידי ענין של 'קנאת סופרים', 

שאז – "קנאת סופרים תרבה חכמה":

אם בלומדו לעצמו הוא 'מתמיד' – כעת (בלומדו 
יתירה;  בהתמדה  לומד  הוא  הרי  נוסף)  מישהו  עם 
אם אינו 'מתמיד' – כעת יהא עליו לעמול עד שהוא 

ילמד בהתמדה וכו';

אך בשעה שזהו לימוד 'בד בבד', הלומד יחיד – 
אזי "ונואלו" (כדברי הגמרא)! מוכרח שיהי' לימוד 

עם מישהו נוסף שאז "מחדדין זה את זה".

באותה  חברים'  ב'דיבוק  אמורים  והדברים 
כיתה;

יש  שכאשר  האדם,  בטבע  רואים  לכך  מעבר 
 – הימנו  גבוהה  כיתה  מעליו 
סופרים',  'קנאת  נעשית  אזי 

'קנאה' של קדושה,

מוסר,  בספרי  כמובא 
בזה  מאריך  והצמח-צדק 
(באור-התורה) בביאור הכתוב 
באחותה",  רחל  "ותקנא 
רגלי  מד'  היותה  עם  שרחל 
כן  פי  על  אף  המרכבה, 
רחל  "ותקנא  הכתוב  אומר 
באחותה" – מביא שם הצ"צ, 
שזהו בדוגמת "קנאת סופרים 

תרבה חכמה".

סופרים  ("קנאת  זה  וענין 
בפרט  שייך  חכמה")  תרבה 
בלימוד תורה שבעל-פה, 'דברי 
הגמרא  (כמאמר  סופרים' 
שקאי  תורה"  מדברי  סופרים  דברי  עלי  "ערבים 

בעיקר על תורה שבעל-פה).

ברתא  יסד  (חכמה)  "אבא  הקבלה:  ובאותיות 
נעשה  שב"ברתא"  זה  ידי  ועל  שבעל-פה)",  (תורה 
חכמה"  "תרבה  נפעל   – סופרים"  ד"קנאת  הענין 

בבחינת אבא, חכמה.

הפרדה לשתי כיתות
בקרב  הפרדה  עושים  כאשר  ובפשטות: 
בכיתה  נמצאים  התלמידים  כל  שלא  התלמידים, 
"תרבה  נעשה  אזי   – ביניהם  מפרידים  אלא  אחת, 
חכמה" הן בכיתה אחת, בכיתה הקטנה, ואפילו בזו 
גדול  שהוא  להראות  רוצה  בה  שהלומד   – הגדולה 

מזה שנמצא בכיתה השני'.

עם  לימוד  שיהי'  מוכרח 
"מחדדין  שאז  נוסף  מישהו 
זה את זה". והדברים אמורים 
באותה  חברים'  ב'דיבוק 
רואים  לכך  מעבר  כיתה; 
יש  שכאשר  האדם,  בטבע 
 – הימנו  גבוהה  כיתה  מעליו 
סופרים',  'קנאת  נעשית  אזי 

'קנאה' של קדושה

עם לימוד  שיהי'  מוכרח 
"מחדדין שאז  נוסף  מישהו 
זה את זה". והדברים אמורים
באותה חברים'  ב'דיבוק 
רואים לכך  מעבר  כיתה; 
יש שכאשר  האדם,  בטבע 
– הימנו  גבוהה  כיתה  מעליו 
סופרים', 'קנאת  נעשית  אזי 

'קנאה' של קדושה
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ואם כי לכאורה יש בזה פני' 'שלא לשמה', ענין 
שנעשה מפני קנאה? – אך זה יכול להיות קנאה של 

קדושה;

ואפילו אם מעורב בזה פני' 'שלא לשמה' – הרי 
שלא  אפילו  אדם  "ילמד  (לא  הוא  הגמרא  לשון 
שלא  תורה  אדם  ילמד  "לעולם  אלא)  לשמה", 
לשמה"! וטעם הדבר, כיון שהתורה הרי ניתנה לבני 
אדם, ומצד ש"התורה על הרוב תדבר", רואה היא 
דנפשי'";  "אדעתא  זהו   – גמר"  כי  "מעיקרא  כי 
לכתחילה כיצד ניגשים ללימוד התורה – זהו באופן 

של 'שלא לשמה',

הרמב"ם  שמאריך  וכפי 
שבתחילה  בפירוש-המשניות, 
שלא  פניות  מפני  לומדים 
וממון  מנעלים  כגון  לשמה, 
כל  שם  כדחשיב  וכו',  וכבוד 
עם  כיצד  ומבאר  הדרגות 
טיב  משתנה  התלמיד  גידול 
עדיין  זה  אבל  לשמה',  ה'לא 

בגדר "שלא לשמה",

שמה"לעולם",  עד 
"לעולם"  שהיא  מההתחלה 
אדם  "ילמד  של  כזה  באופן 
אזי   – לשמה"  שלא  תורה 
סוף  כל  סוף  יבוא  הוא  לבטח 
שבה  "המאור  כי  לשמה, 
מחזירו למוטב", וכפי שמביא 
זאת (בקיצור) בהלכות תשובה 

בסופן.

ולכן כאשר רואים שישנם 
בכיתה  תלמידים  וכמה  כמה 

אחת ובמקום אחד,

דיעותיהן  ש"אין  וכיון 
שוות" – מן הנמנע שכולם יהיו באותו מעמד ומצב 
בהרחבה  או  בהבנה  או  בהעמקה  או  בלימודם, 

והשגה וכו' באיזה פרטים שיהיו –

שתהי'  כך  הכיתה,  את  להפריד  ההכרח  מן  אזי 
קבוצה קטנה יותר בכל כיתה וכיתה.

ק"ו מהתחלת הלימוד
אל"ף- ללימוד  בנוגע  אם  וק"ו:  שכן  ובמכל 
פסק- הזקן  אדמו"ר  מביא  הלימוד,  והתחלת  בי"ת 

מכ"ה  יותר  לא  היא  ש"כיתה"  ת"ת  בהלכות  דין 
תלמידים וכו', מ' וכו', עם כל הפרטים שחשיב בזה 

–

הגם שבלימוד אל"ף-בי"ת או פשוטו של מקרא 

העמקה  או  יתירה  העמקה  לכאורה  שייך  אין 
כמה  אחת  על  הפשט.  על-דרך  לימוד  זהו  פחותה; 
והנקודות  האותיות  בלימוד  כשמדובר   – וכמה 
כמות  את  מגבילים  כן  פי  על  ואף  המילות,  ופירוש 

התלמידים, מפני יכולת המלמד, מצד טעם זה.

של  הנימוק  מלבד  כאשר  וכמה  כמה  אחת  על 
בענין  הצורך  גם  מיתוסף  והמשגיח  המלמד  יכולת 
לכיתות  לחלק  בהכרח  אזי   – סופרים'  'קנאת  של 

נפרדות.

לתת  כדי  אלא  מישהו,  להשפיל  כדי  ח"ו  ולא 
של  הענין  שיחול  מקום 
ידי  שעל  סופרים",  "קנאת 
בכל  חכמה"  "תרבה  יהי'  זה 
נחלקה  שאליהם  הכיתות 

אותה הקבוצה.

לעיל  המדובר  ועל-פי 
תדבר"  הרוב  על  ש"התורה 
אצל  לפעול  קשה  לרוב  הרי   –
כדי  תוך  התלמידים  אותם 
אמות,  ד'  באותם  הימצאם 
שאף על פי כן האחד בפינה זו 
בפינה  השני  זו;  בכיתה  יהי' 
 – אחרת  בכיתה  יהי'  השני' 
שזה  אדם  בני  טבע  היפך  זהו 

יהי' 'חלק' ("גלַאטיק").

חילוק גם במקום גשמי
הוא,  בזה  הסדר  ולכן 
גם  חילוק  להיות  שצריך 
במקום גשמי, כלומר, מצד זה 
(שכמוה  במעלה  חילוק  שישנו 
בידיעה  אם  רוחני),  כ"מקום" 
גם  חילוק  נעשה   – וכו'  בהעמקה  אם  בהבנה  אם 

במקום גשמי.

קבוצה  שישנה  שבשעה  הוא,  הסדר  הרי  ולכן 
גדולה של תלמידים, הרי אם-כי פשיטא ש'בד בבד' 
כיתות':  'כיתות  להיות  צריך   – הלימוד  סדר  אינו 
(ברכות),  הגמרא  כדברי  ישראל",  ושמע  "הסכת 

"עשה כיתות".

זהו   – ביותר  גדולה  כיתה  שתהי'  מאידך,  אבל 
באחד  התורה  בלימוד  בהישג (ב'שטייגן')  סדר  אינו 
וכו',  הבנה  או  הסברה  או  העמקה  אלו:  מאופנים 

ולעיתים אף חסר בכל שלשת האופנים.

אין  לפועל,  שבנוגע  פעמים,  כמה  כמדובר  וזהו, 
זה מן הרצוי שישנם ריבוי תלמידים באותה כיתה; 

יש   - לפועל  בנוגע  ולכן, 
זו  הצעה  אחר  למלא 
כך  כיתות,  לכמה  להפריד 
יימצאו  מהכיתות  שחלק 
עתה,  עד  שהיו  במקום 
וחלק מהכיתות במקום אחר 
בסמיכות  כן  גם  (הנמצא 
שמבחינת  פי  על  אף  מקום, 
פירוד  ישנו  גשמי  מקום 
בכמה וכמה אמות בינתיים),

כולם:  לטובת  זהו  וכאמור - 
עליונים",  ה"מים  לטובת  הן 
ה"מים  עבור   - יותר  ועוד 

תחתונים"

יש  - לפועל  בנוגע  ולכן, 
זו הצעה  אחר  למלא 
כך כיתות,  לכמה  להפריד 
יימצאו מהכיתות  שחלק 
עתה, עד  שהיו  במקום 
וחלק מהכיתות במקום אחר
בסמיכות כן  גם  (הנמצא 
שמבחינת פי  על  אף  מקום, 
פירוד ישנו  גשמי  מקום 
בכמה וכמה אמות בינתיים),

כולם:  לטובת  זהו  וכאמור - 
עליונים", ה"מים  לטובת  הן 
ה"מים עבור   - יותר  ועוד 

תחתונים"
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וכן אינו מן הרצוי שיהיו שתי כיתות נפרדות באותן 
ד' אמות.

בין  להפריד  ההצעה  שעולה  בשעה  לכן,  אשר 
להפריד  ביחד,  למדו  שתהי'  סיבה  שמאיזו  אלה 

אותם לכיתות נפרדות ולמקומות נפרדים –

הרי לבטח זהו מטובת כל אחד מאלה שיופרדו; 
עושה  הוא  אלא  לשני,  טובה  עושה  שהוא  רק  לא 

טובה לעצמו, כי:

(בנוגע  הקטנה  בכיתה  יהי'  הוא  אם  אפילו 
על  הוא,  טוען  לכאורה,  הרי   – וכו')  והשגה  להבנה 
זה נסוב כל ה'שטורעם' (והביאור) ד'מים תחתונים' 
ו'מים עליונים': כל עוד הם היו ביחד, עמדו ה'מים 
לאחרי  מכמו  יותר  עליונה  בדרגא  תחתונים' 
ש"ויבדל הרקיע בין מים למים", העלי' לא ניתוספה 
הם  ההבדלה  שעל-ידי  העליונים  המים  כלפי  אלא 

נתעלו יותר –

ההפרדה מביאה ל'בוכים'
אלא שמיד מוסבר בחסידות, שעל ידי זה הביא 
הדבר לכך ש"מים תחתונים בוכים אנן בעינן למיקם 
קמי' מלכא קדישא", שדוקא אז הם מגיעים לדרגא 
זו, כמובא ש"בֹכים" הוא ראשי-תיבות "ברוך כבוד 
הוי' ממקומו"; מי ממשיך את "כבוד הוי' ממקומו" 
– דוקא על-ידי ה"בוכים", ומי הם העומדים בדרגת 

ה"בוכים" – דוקא המים התחתונים בוכים!

כלומר: ה"בכי" אינו עקב כך שלומד בד' אמות 
אלו או בד' אמות אחרות – אלא הוא "בוכה" מדוע 
הוא טרם המשיך את "כבוד הוי' ממקומו", המשכה 
של  באופן  עד  וביותר,  ביותר  לימוד  על-ידי  נפעלת 

"יגעת" בתורה.

ההצעה בנוגע לפועל
זו  הצעה  אחר  למלא  יש   – לפועל  בנוגע  ולכן, 
להפריד לכמה כיתות, כך שחלק מהכיתות יימצאו 
במקום  מהכיתות  וחלק  עתה,  עד  שהיו  במקום 
פי  על  אף  מקום,  בסמיכות  כן  גם  (הנמצא  אחר 
וכמה  בכמה  פירוד  ישנו  גשמי  מקום  שמבחינת 

אמות בינתיים),

וכאמור – זהו לטובת כולם: הן לטובת ה"מים 
עליונים", ועוד יותר – עבור ה"מים תחתונים",

שה"מים  לכך  הדרך  תפתח  זה  ידי  ועל 
שבידיהם,  הכשרונות  את  ימלאו  התחתונים" 
התשוקה  אצלם  שתהי'  כך  פועל,  לידי  ויביאום 
הגדולה ביותר, עד שהם יהיו אלה שימשיכו בחינת 

"כבוד הוי' ממקומו".

אודות   – מדובר  שכלפיהם  אלה  לכל  וכמבואר 
מה מדובר בזאת.

וכמו כן בנוגע לכל מקום ומקום – ובהקדמה:

ה',  תורת  לומדים  שבו  מוסד-חינוך  לכל  ביחס 
בשגשוג  להימצא  הציווי  ישנו  שהוא,  מקום  בכל 
תמידי ("הַאלטן אין איין שטייגן"), "מעלין בקודש", 
ככל  מדה":  מארץ  "ארוכה  וכמאמר  ויותר,  יותר 
כעת –  וגדול  עמוק  האדם  של  ומצבו  מעמדו  שיהי' 

הרי זה שלא בערך לגבי מידתה של תורה,

"אורייתא  נאמר  והתורה  הוא  שכלפי  וכיון 
יהי'  רק  באם  הנה  חד",  כולא  וקוב"ה  וישראל 
להשיג  ביכולתו   – 'ומצאת'  יהי'   – אצלו  ה'יגעת' 

ולהגיע שלא-בערך לפי מעמדו ומצבו הנוכחי.

ההורדה בכמות תוסיף באיכות
ואחת הדרכים בזה היא – כאשר לא יהיו כיתות 
שיתחלקו)  (כפי  כיתה  כל  תהי'  כך  בכמות,  גדולות 

כיתה מרובה באיכות,

העולם,  מטבע  כמות:  גם  תיתוסף  זה  ידי  ועל 
("שטייגט")  משגשגת  זו  שכיתה  רואים  שכאשר 
בלימוד התורה בעילוי אחר עילוי, במילא מתפרסם 
תלמידים,  ויותר  יותר  מיתוספים  וכך   – הדבר 

ונעשה ריבוי בכמות.

 – האיכות  עם  ביחד  הכמות  נעשית  כך,  ואחר 
מגשמיות  שעושים  פשוטות,  ובאותיות  אחד,  לדבר 
לגבי  שכמות  וכיון  איכות,   – מכמות  רוחניות;   –
 – נמצא  'עליון',  לגבי  כ'תחתון'  כמוה  איכות 
דירה  יתברך  לו  "לעשות  כיצד  האופנים  א'  שזהו 

בתחתונים".

בכמות,  הריבוי  על-ידי  ב"תחתונים",  ודוקא 
של  גדול  ריבוי   – יתברך"  לו  ה"דירה  תיעשה  זו 
לומדי תורה. ומה גם שעיל ידי זה ולאחר זה תבוא 
ההוספה ב"ומצאת", הבנה והשגה והעמקה בתורה 
באופן של 'מציאה', שהיא שלא-בערך לגבי היגיעה 

שלו (לאחרי אשר יגע כפי יכולתו).

ואז ישגשגו ויתעלו ("וועט מען שטייגן") ב"היא 
חיינו ואורך ימינו", עד שמגיעים ל"מחי' חיים יתן 
"ישראל  ונעשה  ביומא,  הגמרא  כלשון  חיים",  לך 

אורייתא וקוב"ה כולא חד",

ועל ידי זה נפעלת היציאה מן הגלות הגשמי, על 
אחת כמה וכמה – מגלות הרוחני: "אין לך בן חורין 

אלא מי שעוסק בתורה",

ו"תלמודו  צדקנו  משיח  פני  לקבל  והולכים 
ובקרוב  משיח,  של  תורתו  לומד  הוא  שאז   – בידו" 

ממש.
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הרב מרדכי ע"ה מענטליק
אף  שהיה  ב-770  המרכזית  תמימים  תומכי  ישיבת  ראש 
'חוזר' של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ, 'שר המשקים' בהתוועדויות 
כ"ק אדמו"ר שליט"א, אחראי על אפיית המצות של הרבי, 
 • התמימים  של  ו'אבא'  לארה"ק  השלוחים  קבוצת  ראש 
 • מענטליק  ע"ה  מרדכי  הרב  החסיד  הגאון  של  לדמותו 

מוגש על ידי התמים שלום יהודה לייב שי' גינזבורג

ליובאוויטש וחייליה 
לדמותם של ראשי ישיבות 
ומשפיעים בתומכי תמימים

תולדותיו באירופה
פנחס  לר'  תער"ב  בשנת  נולד  ע"ה  מרדכי  הרב 
קלה  על  המקפידים  יהודים  מענטליק,  וזוגתו 
התנהלו  בה  גליציה,  במדינת  נולד  הוא  כבחמורה. 
גם  השתייכה  להם   – שונים  חסידיים  חצרות 

משפחתו. הוריו וכל משפחתו נספו בשואה, הי"ד.
בישיבת  ללמוד  נכנס  תרצ"ז  שנת  בסביבות 
כ"ק  התגורר  שם  באטוואצק,  תמימים  תומכי 
הימים,  באחד  שעה.  באותה  מהוריי"צ  אדמו"ר 
יהודי  שהיה   – מארה"ב  שטוקמהר  דוד  ר'  שלח 
ירא שמים גדול (באג"ק נדפסו מכתבים רבים אליו 
לאטוואצק,  בנותיו  שתי  את   – נשיאינו)  מרבותינו 
הישיבה.  מתלמידי  בחורים  לשני  שיינשאו  מנת  על 
 – חפץ  מרדכי  ר'  של  בהמלצתו  זאת  עשה  הוא 
שהגיע באותה עת לארה"ב כשד"ר של כ"ק אדמו"ר 
שתי  התקיימו  ובאטווצק  הווה,  כך  מהוריי"צ. 
החתונות בהפרש קצר – הראשונה של הרב מרדכי 
שבוע  ולאחר  גיטל,   למרת  שנישא  ע"ה  מענטליק 

נישא ר' משה פנחס כץ למרת מינדל. 
כבר אז, בהיותו באטווצק, שימש הרב מענטליק 
כ'חוזר' של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, באין שם איש 
נוהג  שליט"א  הרבי  בעוד  זאת.  לעשות  שיוכל  אחר 
לומר מאמר דא"ח בעיניים עצומות, אמרו רבותינו 
פקוחות,  בעיניים  המאמרים  את  שלפניו  נשיאינו 
כדי  אחד,  מישהו  אל  הזמן  כל  במשך  מביטים  והיו 

נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  (כ"ק  הדעת  את  להסיח  לא 
נהג להביט על בנו יחידו – כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ). 
אדמו"ר  כ"ק  נהג  באטווצק,  בהיותו  כי  מספרים 
המאמרים  אמירת  בשעת  להסתכל  מהוריי"צ 
זלמנוב  שמואל  ור'  מענטליק  מרדכי  ר'  של  בפניהם 
ע"ה (שנקראו אז "דער שווַארצער (זלמנוב) און דער 
להראות  כדי  בה  יש  זו  הבטה  (מענטליק)").  געלער 

עד כמה היו בטלים וקשורים לרבי.
אדמו"ר  שכ"ק  מענטליק  הרב  זכה  לכך,  בנוסף 
כמנהג   – פסח  לפני  החמץ  את  לו  ימכור  מהוריי"צ 
אדמו"רי חב"ד למכור את החמץ לרב, שהוא ימכור 
אותו לגוי בערב קבלן. נוסח מכירה זו שהגיע לידינו, 

נדפס באג"ק אדמו"ר הריי"צ חי"ד אגרת ה'רלז.

הרב מענטליק עומד לימין הרבי בהתוועדות קודש

ישיבה  וראש  למנהל  אותך  ממנה  "הנני 
אדמו"ר  כ"ק  כתב  אותם  המילים  אלו  כאן" – 
ע"ה  מענטליק  מרדכי  הרב  אל  נ"ע  מהוריי"צ 
לרב  יותר  מאוחר  שנים  הראה  אותו  (בפתק 
 – ב-770)  הישיבה  מהנהלת  זרחי,  שי'  שלמה 
וחייו  מהותו  מציאותו,  כל  את  שהיוו  מילים 
של  'אבא'  בעצם  שהיה  מענטליק,  הרב  של 

התמימים. כך ראו בו תלמידיו.
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מעברו לארה"ב
את  הזוגות  שני  עזבו  מכן,  לאחר  שנים  כמה 
אטוואצק, והפליגו לארצות הברית אל בית חמיהם. 
לחזור  מרדכי  לר'  הורה  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
חסידות במקום בו ישהו בדרכם. הם הגיעו לעיירה 
בו  מקום  חיפש  מרדכי  ור'  השבוע,  באמצע  מרסיי 
יבצע את הוראת הרבי ויחזור מאמר דא"ח. בהגיע 
מתאים  מקום  מצא  טרם  מדרכי  ור'  שבת,  ערב 
הספינה  קברניט  בשבת.  בעיר  להישאר  ביקש  לכך, 
סירב בתקיפות, והודיע להם ברורות – שאם רצונם 
במשך  גם  שם  להישאר  ייאלצו  בשבת,  להישאר 
הפלגה  עוד  מתוכננת  ולא  מאחר  הלא-קרוב,  הזמן 

הברית...  לארצות  ספינה  של 
התעקש  רבו,  דברי  על  אמון 
לחזור  שם  ונשאר  מרדכי  ר' 
מספר  ורק  בשבת,  דא"ח 
הפליגו  יותר  מאוחר  ימים 
התברר,  אז  הברית.  לארצות 
היו  בה  הקודמת  האוניה  כי 
לא  ואשר  לנסוע,  אמורים 
ידי  על  הוטבעה  להם,  חיכתה 

הגרמנים ימ"ש...
הברית,  לארצות  בהגיעם 
וזוגתו  מענטליק  הרב  גרו 
הרב  ג'רסי.  שבניו  בנוארק 
כמגיד  ללמד  נכנס  מענטליק 
תומכי  בישיבת  שיעור 
נוסע  והיה  ב-770,  תמימים 
יורק  לניו  מנוארק  יום  בכל 
שנותיו  כל  במשך  וחזרה. 
הסדרים  זמני  על  הקפיד 
שלסדר  כך  גדול,  הכי  בדיוק 
בשעה  בדיוק  מגיע  היה  נגלה 
תחילת  שעת   – עשרה  אחת 
מאוחרות  בשנים  הסדר. 
יותר, כאשר עבר לגור בקראון 

הייטס, היה מגיע גם לסדר חסידות בשבת בבוקר – 
בשעה שמונה בדיוק.

ביו"ד שבט תש"י – כאשר הסתלק כ"ק אדמו"ר 
רבים  חב"ד  חסידי  ל-770  באו  נ"ע,  מהוריי"צ 
איסטערן  רחוב  בסוף  ששכנה  בראנזוויל  משכונת 
לאחר  במקום  להישאר  רצונם  היה  ועז  פארקוויי, 
אז  (שנקרא  שליט"א  הרבי  אך  שחרית.  תפילת 
הרמ"ש)  הורה להם לחזור לבתיהם, ואמר שבשבת 

אין עצב, ומוכרחים לאכול סעודת שבת.
וקרא  החסידים  אל  מענטליק  הרב  אז  פנה 
על  קיבל  אז  כבר   – רבי"!...  לנו  "יש  בהתרגשות: 
עצמו את מלכותו של הרבי כנשיא הדור, וזה היווה 

בכל  לרבי,  שלו  האיתנה  ההתקשרות  לעוצמת  סמל 
פרט ופרט ובכל ימי חייו.

'שר המשקים'
אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאותו  מראשית  כבר 
מענטליק  הרב  החל  ה'תשי"א,  בשנת   – שליט"א 
כל  בתחילת  הרבי.  של  המשקים'  'שר  להיות 
וחוזר  הרבי,  של  לכוסו  יין  מוזג  היה  התוועדות 
בשנת  אחת,  פעם  ההתוועדות.  בשעת  וממלאה 
תשי"א, ביקש הרבי מהרב מענטליק שימזוג לחיים 
רוצה  שהוא  א'  כשאמר  בהתוועדות.  למשתתפים 
אודות  לדבר  הרבי  החל  בעצמו,  הזקן  מאדמו"ר 
ובחסידות,  בקבלה  המובא 
בהגדרת  אופנים  ב'  שישנם 
אחד  קו  הוא  האם   – הקו 
או  סופו,  עד  מתחילתו  ארוך 
שהוא מורכב מנקודות, ועל פי 
זה ביאר שכל רבותינו נשיאינו 
לאחר  אחד.  עצם  הינם 
שהרב  א',  לאותו  אמר  מכן 
מענטליק הוא "שר המשקים" 

שלו, וממנו יקבלו.
פעם אחרת, התבטא הרבי 
בהתוועדות  המשיח  מלך 
שהרב  מכך  מאושר  "הנני 
את  אותי".  משמש  מענטליק 
ההתבטלות שלו לרבי ראו בכל 
זה  בעניין  במיוחד  ופרט,  פרט 
של מזיגת היין. האופן בו ניגש 
יראת  מתוך  היין –  את  למזוג 
הרוממות ויראת הכבוד, ניכרו 
גם  מחדש.  פעם  בכל  והורגשו 
עומד  היה  ברכה  של  בכוס 
שעות ארוכות עם קנקן בידיו, 
וממלא את כוסו של הרבי מיד 

כשזו נגמרת.
משפיע  גאלאמב,  שי'  חנוך  מיכאל  ר'  הרה"ח 
בישיבה המרכזית ב-770, מספר: "באחת השבתות 
בה  בתקופה  האחרונות,  בשנותיו  כבר  זה  היה   –
והגיע  מענטליק  הרב  התאמץ  קשה –  ממחלה  סבל 
של  המשקים'  כ'שר  תפקידו  את  למלאות  כמנהגו 
למזוג  וניסה  התעקש  הוא  אך  רעדו,  ידיו  הרבי. 
לקח  הרבי  הצלחה.  ללא  הרבי,  של  לכוסו  מהיין 
לכוסו.  בעצמו  ומזג  מידיו,  הקנקן  את  הק'  בידיו 
ואכן,  'שמימי'.  משהו  כאן  שיש  נראה  היה  לרבים 
זו היתה הפעם האחרונה שהוא מזג את היין – מאז 

נפל למשכב, ממנו לא קם עוד".

מלך  הרבי  החל  בהן  בשנים 
'מכתב  לשלוח  המשיח 
השנה  ראש  לקראת  כללי' 
אודות  המדבר   - הפסח  וחג 
וקביעותו,  החג  של  תוכנו 
גבי  על  שעות  יושב  היה 
בכל  ומעיין  ופותח  שעות 
וימים  מקומות',  ה'מראי 
ספורים לאחר צאת המכתב, 
בהשתתפות  מלמד  היה 
את  ואנ"ש  הישיבה  תלמידי 
המכתב כללי, עם כל ה'מראי 
מהרבי  שניתנו  מקומות' 

למכתב

מלך הרבי  החל  בהן  בשנים 
'מכתב לשלוח  המשיח 
השנה ראש  לקראת  כללי' 
אודות המדבר   - הפסח  וחג 
וקביעותו, החג  של  תוכנו 
גבי על  שעות  יושב  היה 
בכל ומעיין  ופותח  שעות 
וימים מקומות',  ה'מראי 
ספורים לאחר צאת המכתב,
בהשתתפות מלמד  היה 
את ואנ"ש  הישיבה  תלמידי 
ה'מראי המכתב כללי, עם כל
מהרבי שניתנו  מקומות' 

למכתב
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ראש הישיבה
מספר שנים לאחר בואו, התמנה הרב מענטליק 
לראש הישיבה ב-770. בין לבין, עבר לישיבת תומכי 
תמימים ברחוב בעדפורד, שם שימש כראש ישיבה, 
הישיבה  ראש  בתפקיד  החליפו  תקופה  ובאותה 

ב-770 הרב חיים מאיר בוקיעט ע"ה.
בנגלה  שיעורים  מוסר  היה  תפקידו,  מתוקף 
מידי שבוע. מפי הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי, ראש 
ההבנה   – ההתמקדות  כי  שמעתי,  בצפת,  הישיבה 
אותם  וללבן  לפתח  המדוברים,  בנושאים  הישרה 
היה  הוא  מחדש.  שיעור  בכל  ניכרת  היתה  צד,  מכל 
על  יהודא"  הספר "שערי  של  העיקריים  מהעורכים 
הש"ס, ויש האומרים שסגנון שיעוריו דמו לאלו של 

רבו – ר' יהודה עבער הי"ד – מחבר הספר. 
"אמרי  בשם  ספר  לאור  הוציא  מענטליק  הרב 
לפי  בתרא,  בבא  במסכת  חידושים  ובו  מרדכי", 
קונטרסים  הו"ל  כן  שלו.  המיוחדת  הלימוד  שיטת 
בעניינים שונים, כמו "הפלפול וההגיון", 'שם דבר' 

שמאפיין את סגנון לימודו – ה'הגיון'.
לאנ"ש  גמרא  שיעור  מוסר  היה  שבוע  מידי 
בביתו של הרה"ח ר' צבי הירש שי' חיטריק. שיעור 
בבוקר  ראשון  יום  בכל  מוסר  היה  לאנ"ש  נוסף 
בשיחות הרבי, תוך שהוא משלב מה'מראי מקומות' 
נפלאה.  בעמקות  השיחה  את  ומבאר  וה'ציונים', 

שיעור זה התקיים עד לשנותיו האחרונות ממש. 
לשלוח  המשיח  מלך  הרבי  החל  בהן  בשנים 
 – הפסח  וחג  השנה  ראש  לקראת  כללי'  'מכתב 

יושב  היה  וקביעותו,  החג  של  תוכנו  אודות  המדבר 
ה'מראי  בכל  ומעיין  ופותח  שעות  גבי  על  שעות 
המכתב,  צאת  לאחר  ספורים  וימים  מקומות', 
ואנ"ש  הישיבה  תלמידי  בהשתתפות  מלמד  היה 
שניתנו  מקומות'  ה'מראי  כל  עם  כללי,  המכתב  את 

מהרבי למכתב. 
פונה  היה   – במכתב  שאלות  לו  שהיו  במקרים 
והסברים  למענות  זוכה  והיה  הרבי,  אל  בשאלות 
אלא  לעצמו  שמר  לא  אלו  מענות  שביקש.  מה  בכל 

מיד עם קבלתם פרסמם לרבים.
קורס  על  אחראי  גם  היה  מענטליק  הרב 
כך  הגיע,  זה  מינוי  הישיבה.  לתלמידי  'שחיטה' 
העסיק  הוא  עצמו.  המשיח  מלך  מהרבי  מספרים, 
שמאוחר  יוניק,  בער'ל  הרב  את  גם  כ'שוחט'  עמו 
יותר אף החליף אותו בתפקיד זה וגם בתפקיד 'שר 

המשקים' של הרבי – לאחר פטירתו.

הבחינות
המשיח  מלך  הרבי  דיבר  תשכ"ג,  אלול  בחודש 
הבחורים  שכל  ביקש  הרבי  בבחינות.  הצורך  על 
שהגיעו  האורחים  גם  כולל  בישיבה,  הלומדים 
בכדי  לימודיהם.  על  ייבחנו  החגים,  חודש  לקראת 
כי  המשיח  מלך  הרבי  ביקש  ישתהה,  לא  שהעניין 
במוצאי  ואכן,  היום.  באותו  עוד  יתחילו  הבחינות 

אותה שבת כבר החלו הבחינות... 
על  אחראי  מענטליק  הרב  היה  אז,  מיני 

הרב מענטליק מוסר 'שיעור כללי' בזאל הקטן של 770
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יום  לאחרי  ועד  הסליחות  ימי  מתחילת  הבחינות. 
מלבד  עניין  שום  על  עמו  לדבר  יכלו  לא  הכיפורים 
באותם  עניינו  כל  היה  זה   – 'הבחינות'  הבחינות. 
את  שיבחנו  רבנים  ומשיג  טורח  היה  בהם  ימים, 
הבחורים. הרבי ביקש כי את תלמידי הישיבה יבחנו 
האורחים הרבנים שהגיעו לכבוד חודש תשרי. הרב 
להבטיח  המאמצים  כל  את  עשה  מצידו,  מענטליק 
כי כולם ייבחנו, ואת תוצאות הבחינות היה מכניס 

לרבי מלך המשיח. 
התקיימו  החורף  בחודשי  גם  כי  לציין,  יש 
בחודשי  הבחינות  את   – הישיבה  לתלמידי  בחינות 
הרב   – ב-770  הישיבה  הנהלת  עורכים  היו   החורף 
הרב  ויבלט"א  ע"ה  פיקארסקי  הרב  מענטליק, 

לבקובסקי שי'.
הרב מענטליק דייק בכל פרט ופרט – בכל חייו, 
ובפרט בבחינות אלו. הוא היה מקפיד על כל תלמיד 
סופו.  ועד  מראשו  החומר  את  שיידע   – ותלמיד 
אך  בנעימות  השתדל,  ידע,  לא  שהתלמיד  במקרה 
החומר.  את  ידע  לא  כי  לבחור  להראות  בתקיפות, 
אך  ייפגע,  לא  שהבחור  באופן  זאת  עושה  היה  הוא 

יבין שבפעם הבאה צריך להיות יותר טוב...
מוצאים  מהרבי  ומיוחדת  נדירה  התייחסות 
תשכ"ו  טבת  ד'  בתאריך  שנכתב  במכתב  אנו 
הבחינות  תוצאות  אודות  במענה  ט'סח),  (אגרת 
ת"ח  "ת"ח  מענטליק:  הרב  שהכניס  הבחורים  של 
תמיד  טוב  יבשר  תכה"י [=  יבש"ט  כן  הבשו"ט.  על 
שיש  הראשונה  דמעלה  לבשו"ט  ועד  הימים],  כל 
פי'  זהו  (שכנראה  תלמידיהם  לתלמידי  תלמידים 
וכמו  בסופה)  עדיות  (תוספתא  תלמידיו  נשתכחו 
את  משכחות  אחרונות  כו'  שכח  ספ"א:  בברכות 
 – וכת"י)  הדפוסים  כל  לשבש  ואין  הראשונות. 
והטעם י"ל משום דמכאן ואילך לא צריכנא (לנתינת 
כח – ע"י קריאה בשם רבי – להיות רבי הוא או תל') 
– כיון שתורה (באופן ומעלה זו) מחזרת על אכסניא 

שלה (ג' דורות דרבי)".

שבט  כ'  בתאריך  הרבי,  לו  כתב  אחרת  ופעם 
קבלת  הנני  "מאשר  ז'תקעב):  (אגרת  תשכ"א 
הבחינות  תוצאות  אודות  הטובה  בבשורה  מכתבו 
ת"ח  ברורים.  בדברים  כהלכה  להשיב  ידעו  אשר 
בידיעה  שגרם  רוח  ונחת  רוח  הקורת  על  ת"ח 
האמורה, ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה 
אלא שכ"פ ככה, יתבשר בשו"ט הגורמות נחת רוח 

אמיתי בכל עניניו".

קבצים תורניים
מענטליק  הרב  היה  הישיבה,  ראש  בתור 
"פלפול  הקבצים  של  לאור  להוצאתם  גם  אחראי 
היה  הראשון  וביאורים".  ו"פלפולים  התלמידים" 
מיועד לפרסום שיעוריהם של ה'קנים', ואילו חברו 
שרצו  הבחורים  לשאר  תורנית  במה  לשמש  נועד 
הסכים  לא  התחנונים,  למרות  מחידושיהם.  לכתוב 
הגיעו  ואז  התלמידים",  ב"פלפול  יכתוב  אחד  שכל 

ל"רעיון חדש" – שנקרא "פלפולים וביאורים".
הרב  ידי  על  שהתבקש  ווילשאנסקי,  י"י  הרב 
מענטליק בהיותו תלמיד ב-770, בעריכת הקובצים 
בכל  מענטליק  הרב  של  דיוקו  על  מספר  אז,  שי"ל 
קוצו של יו"ד, ועד לפרטי הפרטים: "הרב מענטליק 
עיניים  בשבע  והשגיח  ופלפול,  פלפול  כל  על  עבר 
פלפול  בכל  ואם  כראוי.  ומתוקן  מוגה  שיהיה 
אחת  על  זמנו,  את  משקיע  מענטליק  הרב  היה 
את  נותן  היה  הוא  עצמו.  שלו  בפלפול  וכמה  כמה 
עובר  היה  מכן  ולאחר  ועריכה,  לכתיבה  שיעוריו 
יתר  מרחיבים  היו  בהם  במקרים  שכתבו.  מה  על 
בשיעורים,  הביא  אותם  ב'מקורות'  המבואר  על 
לפרש  שרצה  ומה   – בהסבר  מענטליק  הרב  קיצץ 
בדבריהם וכו', היה מבהיר בנקודות מעטות, העיקר 
הסבר  מילות  שהם  איזה  יבואו  בו  מצב  יווצר  שלא 
שאינם מוכרחים ממש בדבריהם של הראשונים או 

האחרונים שפלפל בהם".

'שבעת קני המנורה'
בהוראתו  נהוג,  היה  ב-770  המרכזית  בישיבה 
ממנה  שההנהלה  המשיח,  מלך  הרבי  של  הישירה 
פלפול  למסור  ב'נגלה'  התמימים  מבחירי  שבעה 
אחת לשבוע, ושבעה ב'חסידות' כנ"ל. הפלפול בנגלה 
והפלפול  בבוקר,  נגלה  בסדר  שישי  ביום  נמסר  היה 
בחסידות בליל שבת קודם קבלת שבת. בחורים אלו 
הרב  המנורה'.  קני  'שבעת   – הרבי  כהוראת  נקראו 
תוארם   – ה'קנים'  את  מאוד  מחבב  היה  מענטליק 
של מוסרי הפלפולים, והוא דאג להם לכל צרכיהם. 
הנהלת  חברי  כשנכנסו  תשכ"ג,  שנת  בשלהי 
הישיבה ליחידות אצל הרבי – כפי הנוהג שהיה אז 

ביטולו הנדיר לרבי
בקרב  גם  נדיר  דבר  היה  הרבי  אל  ביטולו 
ישב  לא  ימיו  בכל  גדולים.  ומקושרים  חסידים 
בתפילה  או  בהתוועדות  מעולם  מענטליק  הרב 

עם הרבי. 
אף שמקומו של הרב מענטליק היה בספסל 
היה  שם   – קודש  לארון  משמאל  הראשון 
נתן  לא  שרוי,  היה  בו  העצום  הביטול  מתפלל, 
לו לשבת במחיצת הרבי. פעם אחת אף נתן את 
מקומו לבחור חלש, שהיתה קשה עליו העמידה 

ביום כיפור.

Master Hatomim 31 - 713.indd   10Master Hatomim 31 - 713.indd   10 9/17/2009   01:03:529/17/2009   01:03:52



11מוסף "בית משיח" - תשרי-חשון ה'תש"ע

להיכנס מידי ערב ראש חודש אל הרבי (כשבתחילה 
היה זה מידי שבוע, אח"כ בכל שבועיים ולבסוף רק 
פעם בכמה חודשים, עד שפסק לגמרי), שאל אותם 
בנגלה  עניינים  חוזרים  לא  ה'קנים'  מדוע  הרבי 
וכמה  כמה  כתב  הוא  והרי   – צדק  הצמח  מהרבי 

ספרים בתורת הנגלה. 

כינוס תורה
 – ב-770  היום  עד  מתקיימים  תורה'  'כינוסי 
באסרו חג של סוכות, פסח ושבועות. הרב מענטליק 
להזמין  לקיומו,  לדאוג   – הכינוס  על  אחראי  היה 
האמורים  אלו   – הרבנים  של  להשתתפותם  ולפעול 
לנאום בכינוס, ואלו שבאו כמשתתפים גרידא. בתור 
החלה  את  מהרבי  מקבל  היה  הכינוס,  על  אחראי 
הכינוס.  משתתפי  עבור  ההתוועדויות  של  והמים 
לאחר ה'כינוס תורה' ערך הרב מענטליק התוועדות, 
שקיבל  והחלה  מהמים  המשתתפים  לכל  חילק  בה 

מהרבי ביום האתמול עבור הכינוס.
באחריותו של  לאור –  יוצאת  היתה  בשנה  פעם 
בה  תורה",  "כינוס  בשם  חוברת   – מענטליק  הרב 
ה'כינוס  בעת  שנאמרו  והפלפולים  מהביאורים  היו 

תורה'.

אפיית המצות
אצל רבותינו נשיאינו היתה נהוגה אפיית מצות 
מיוחדת עבורם, כמסופר בארוכה בשיחותיו של כ"ק 
היה  המשיח,  מלך  הרבי  אצל  מהוריי"צ.  אדמו"ר 

האחראי הראשון הרב אליהו יאכיל סימפסון ע"ה. 
וטרח  עסק   – בעבודה  השתתף  גם  מענטליק  הרב 
האפייה  התחלת  מרגע  ובאפייה.  החיטים  בקצירת 
כלל.  פיו  פוצה  מענטליק  הרב  היה  לא  לסיומה,  עד 
עד  וחריצות  במסירות  עבד  הרבי,  של  'עובד'  בתור 
ביום  מתפלל  היה  לא  גם  כך  האחרון.  והרגע  הפרט 
ממנו,  שנצרך  מה  כל  את  שסיים  לאחר  עד  האפייה 
ולשקוע  ותפילין  בטלית  להתעטף  נפנה  היה  אז  רק 

בתפילה...
מהרבי  מקבל  סימפסון  הרב  היה  שנה  בכל 
חתיכת מצה בערב החג, בתור 'הוקרה' על עבודתו. 
סימפסון"  הרב  "היכן  שאל  כשהרבי  אחת,  פעם 
והוא לא נכח במקום, קיבל הרב מענטליק במקומו 

את חתיכת המצה.
מענטליק  הרב  מונה  יותר,  מאוחרות  בשנים 
שנסע  שבזמן  קרה  המצות.  אפיית  על  לאחראי 
התוועדות  התקיימה  החיטים,  קצירת  לצורך 
פתאומית של הרבי. על אף תחושת ההחמצה, אמר 
כי אינו מצטער כלל על כך שהפסיד את ההתוועדות, 

משום שעסק באותו זמן בשביל הרבי.

בשליחותו של הרבי
כאחראי  הרבי  ידי  על  מונה  מענטליק  הרב 
על  כך  ואחר  לאוסטרליה,  הבחורים  קבוצות  על 
תשל"ו-ל"ז- בשנים  לארה"ק  השלוחים  קבוצות 

הרבי,  של  המזכירות  מצד  הגיע  שהדבר  אף  ל"ח. 
לאוסטרליה  שיסעו  הבחורים  את  בפועל  בחר  הוא 

הרב מענטליק ממלא את גביעו של הרבי בחלוקת 'כוס של ברכה'
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ואת השלוחים לארה"ק. בימים שקודם הנסיעה לא 
נח ולא שקט לרגע, עד אשר מילא את רצונו הק' של 

הרבי, ובחר את הקבוצה המתאימה.
לארץ  אותם  ליווה  השלוחים,  שנבחרו  לאחרי 
ובבית  נבחרים  אישים  אצל  ביקורם  ובעת  הקודש, 
הקבוצה  כראש  לתפקידו  באה"ק.  הפרזידנט  משכן 
עמהם,  ולנסוע  ללוותם  בעצמו  הרבי  ע"י  נשלח 
את  באה"ק  שהותו  כל  במשך  חגר  לכך,  ובהתאם 
הפרזידנט  עם  הפגישה  בעת  גם  עליו,  ה'גארטל' 
מר אפרים קציר. משום כך גם לא ביקר במקומות 
ידיעה  הגיעתו  חזרה,  נסיעתו  שקודם  אלא  אחרים. 
הקדושים,  במקומות  ביקר  באם  מתעניין  הרבי  כי 
יום  שיתעכב  הרבי  לו  הורה  בשלילה,  ומשהשיב 

במקומות  ויבקר  נוסף, 
הקדושים שבארץ ישראל. חוץ 
אפילו  ביקר  לא  זה,  מביקור 
שגר  היחיד  בשרו  שאר  אצל 
בסיום  ומיד  הקודש,  בארץ 

שליחותו חזר ל-770.

דאגתו הפנימית 
לבחורים

גם  שימש  מענטליק  הרב 
כמנהל קופת בחורים של 770, 
ודאג לה במסירות רבה עד אין 
האחרון.  יומו  ועד  ממש,  קץ 
התמימים  לכל  דאג  הוא 
בפרט,  ה'קבוצה'  ולתלמידי 
עם  ביחד  אחראי  היה  עליהם 
לו  (ישלח  רסקין  דוד  הרב 
בכל  בקרוב).  רפו"ש  השי"ת 
נכנס  היה  הפורים,  בחג  שנה, 
הרבי,  של  הקדוש  לחדרו 
עבור  תרומה  מהרבי  ומקבל 

'קופת בחורים'.
לביגוד  התמימים  לכל  דואג  היה  פסח,  כל  לפני 
עד  וכו'  חולצות  חליפה,  כובע,   – כלה  ועד  מהחל 
רצה  אותם  פריטים  משני  חוץ  האחרון.  הפרט 
הוא  קטן.  וטלית  כיפה  יקנו:  בעצמם  שהבחורים 
רצה שהבחורים ידאגו לפריטים אלו מעצמם, ושלא 

יחשבו שמישהו אחר אמור לדאוג לכך. 
בביגוד.  הצטמצמה  לא  התמימים  עבור  הדאגה 
כל תמים שהיה זקוק למשהו, היה דואג לו במלוא 
היוו  ובחור  בחור  לכל  שלו  האכפתיות  המסירות. 
דוגמא חיה לכל מכריו. בחור שהיה זקוק לנעליים, 
היה מקבל כסף לקניית נעליים חדשות, בכל תקופה 
המרכזית  בישיבה  נו"נ  גולדברג,  יעקב  הרב  בשנה. 

מענטליק  הרב  אותו  פגש  פעם  כי  מספר  ב-770, 
הוא  אם  אותו  שאל  הוא  חורים.  יש  שבנעליו  וראה 
גולדברג,  הרב  חדשות.  נעליים  עבור  כסף  צריך 
יש  כי  ענה  מענטליק,  מהרב  כסף  לקחת  שהתבייש 
כעבור  אותם...  ילבש  והוא  אחרות,  נעליים  עוד  לו 
ותבע  מענטליק  הרב  אליו  פנה  שוב  ימים,  מספר 
כסף  צריך  אתה  לך?  שיש  שאמרת  הנעלים  "היכן 

אולי?"... 
לא  התמימים,  על  מאוד  הקפיד  כי  אף  מאידך, 
כרצונו,  לעשות  יכול  הוא  כי  להרגיש  לבחור  נתן 
ניגש  פעם  כי  מספרים,  במקום.  להעמידו  ודאג 
לבחור ושאל אותו היכן היה בסדר הקודם. הבחור 
אל  לילך  צריך  היה  וכי  טוב,  הרגיש  שלא  'ענה' 
הרופא. הרב מענטליק התחיל 
היכן  רופא,  איזה   – להתעניין 
בטוב,  שלא  חש  במה  גר,  הוא 
מה בדק אותו הרופא, מה אמר 
לאחרי  נתן...  תרופות  ואיזה 
כשהבחור  הללו,  השאלות  כל 
סיים  כבר  שהוא  בטוח  היה 
"להיבדק" אצל הרב, אומר לו 
הרופא  "אבל  מענטליק  הרב 
כבר  נפטר   – נעס  ד"ר   – הזה 
הוא  חודשים...".  כמה  לפני 
הבחור  את  לקטוע  רצה  לא 
משסיים  אך  דבריו,  באמצע 

העמידו על מקומו...

דיוקו בכל פרט ועניין
היתה  אצלו  הדייקנות 
לשם דבר. בכל פרט ופרט היה 
 – האחרון  הקצה  עד  מדייק 
לא רק בזמני הסדרים עליהם 

היה אחראי.
מספר הרב יקותיאל ראפ, 
המרכזית  בישיבה  משגיח 
כשפנה  המ"מים,  שנות  בתחילת  זה  "היה  ב-770: 
יום  באותו  עזרה.  בבקשת  מענטליק  הרב  אלי 
מבחן  ב-770,  שחרית  תפילת  לאחר  מיד  התקיים, 
בישיבת "חובבי תורה" על ידי הרב אליהו שי' לנדא. 
משום כך, רצה הרב מעטליק כי אגש למסעדת "עס 
הרב  עבור  ואקנה   ,770 מול  ששכנה  בענטש"  אנד 
לנדא כוס תה ועוגה. הוא הביא לי שני דולר, וביקש 
אליו  אותם  ואביא  המצרכים,  את  עבורו  אקנה  כי 

למקום הבחינה. 
ושאל  מענטליק  הרב  אלי  ניגש  היום,  בהמשך 
עניתי  כסף.  חסר  היה  שמא  או  עודף,  היה  האם 
סנט,  ועשרה  דולר  שני  היה  שהמחיר  בפשטות  לו 

גם  שימש  מענטליק  הרב 
של  בחורים  קופת  כמנהל 
במסירות  לה  ודאג   ,770
ועד  ממש,  קץ  אין  עד  רבה 
דאג  הוא  האחרון.  יומו 
ולתלמידי  התמימים  לכל 
עליהם  בפרט,  ה'קבוצה' 
הרב  עם  ביחד  אחראי  היה 
דוד רסקין (ישלח לו השי"ת 
שנה,  בכל  בקרוב).  רפו"ש 
נכנס  היה  הפורים,  בחג 
הרבי,  של  הקדוש  לחדרו 
עבור  תרומה  מהרבי  ומקבל 

'קופת בחורים'.

גם שימש  מענטליק  הרב 
של בחורים  קופת  כמנהל 
במסירות לה  ודאג   ,770
ועד ממש,  קץ  אין  עד  רבה 
דאג הוא  האחרון.  יומו 
ולתלמידי התמימים  לכל 
עליהם בפרט,  ה'קבוצה' 
הרב עם  ביחד  אחראי  היה 
דוד רסקין (ישלח לו השי"ת
שנה, בכל  בקרוב).  רפו"ש 
נכנס היה  הפורים,  בחג 
הרבי, של  הקדוש  לחדרו 
עבור תרומה  מהרבי  ומקבל 

'קופת בחורים'.
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הימים  עברו  עניין.  בו  שאין  פעוט  סכום  זה  וכי 
עצרת,  ושמיני  הסוכות  חג  ימי  גם  חלפו  הנוראים, 
ויום אחד ניגש אלי הרב מענטליק ומביא לי מטבע 
היה  כזה  החוב".  "עבור  באמרו  סענט,  עשרה  של 
פעוט  בסכום  גם  אחד,  אף  שכח  לא  מענטליק.  הרב 

כמו עשר סנט".
הדייקנות  מידת  על  לספר  מוסיף  גאלאמב  הרב 
שלו: "פעם אחת, הייתי זקוק לאישור עבור תעודת 
אחר  במקום  לימודו  שהתחיל  שי',  לאחי  הסמיכה 
מענטליק,  הרב  אל  ניגשתי  ב-770.  אותו  וסיים 
בפתק.  כך  על  אישור  לי  שיכתוב  ממנו  וביקשתי 
הוא סיכם איתי שאגש אליו אחרי מעריב ויביא לי 
מהאוהל  הרבי  חזר  היום  באותו  בפועל,  האישור. 
מאוחר, והתפילות התקיימו ביחד (מנחה ומעריב). 
הגעתי  למחרת  העניין.  מכל  שכחתי  בלאגן,  מרוב 
הייתי  היכן  כששאל  האישור.  את  וביקשתי  אליו, 
העניין  כל  הבלאגן  שמחמת  עניתי  האתמול,  ביום 
לך  מענטליק "חיכיתי  הרב  לי  אמר  מזיכרוני.  פרח 

כאן שתי שעות"..."

אישיותו וסגנונו
בכלל, אופן דיבורו היה מאוד מיוחד. הוא היה 
מילה,  אחר  מילה  ברורה,  בהברה  בחדות,  מדבר 
יחדיו.  הידיים  שתי  בתנועות  משתמש  שהוא  תוך 
אדמו"ר  כ"ק  אל  הגיע  בזמנו  כי  מספרת,  השמועה 
לו  אמר  לו.  שהיה  לגמגום  ברכה  וביקש  מהוריי"צ 
לאט  יותר  לדבר  עליו  כי  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 

ובתקיפות, וכך ייעלם הגמגום, וכך הווה.
שהיו  אף  כי  שמעתי,  ווילשאנסקי  י"י  הרב  מפי 
הבנה  על  מראה  דיבורו  שאיטיות  שחשבו  אלו 
איטית, ההיפך הוא הנכון – שאף שהיה מדבר לאט, 
מחשבתו היתה מהירה מאוד, וכפי שראו זאת כמה 

וכמה פעמים.
הרב מענטליק היה יהודי חי מאוד, עם מצב רוח 
נעים באופן תמידי. בתור יהודי שכזה – גם כשהיה 
שהכל  שירגישו  משתדל  היה  טוב,  לא  במצב  שרוי 
טוב, ואף דיבר ב'דרך צחות' וכדומה. ב'ווארט' של 
של  אחייניתו  הינה  (שזוגתו  גאלדבערג  יעקב  הרב 
לדבר,  זמן  מענטליק  לרב  הקציבו  מענטליק),  הרב 
והוא אכן הבטיח כי הוא ידבר "כמה דקות". כאשר 
דרשתו,  באמצע  עדיין  והוא  ארוכה  שעה  עברה 
הפסיק ואמר "אמרתי שאני ידבר כמה דקות, ואכן 
מתחילות  דקות"  ה"כמה   – בדיבורי  אעמוד  אני 

מעכשיו...".
כדי  תוך  הגמרא  על  שנרדם  בחור  ראה  פעם 
לימוד. בחיוך קל אמר "עד כדי כך הוא מונח בתוך 

הגמרא...".

רגש חם ואוהב
הרב לבקובסקי, ראש הישיבה המרכזית ב-770 
מענטליק  הרב  שחש  הרגש  עוצמת  על  מספר  כיום, 
שהגיעו  שקודם  הסדר  היה  "פעם  בחור:  כל  אל 
הבחורים ללמוד ב-770, למדו תקופה במאריסטאן. 
הרב  לי  קרא  אחד  יום  שם.  למד  הגדול  בני  גם 
מענטליק וביקש לראות את בני. הוא תפס את ראשו 
של בני, ונישקו בחום. לאחר מכן הסביר לי, כי הוא 
ידע כל כך טוב במבחן, עד שלא יכול היה להתאפק 
אליו  ניגש  היה  ילד,  שראה  פעם  בכל  כך  מלנשקו". 
ומנשקו. הוא עצמו לא זכה לילדים, ואהבתו העזה 

לילדים היתה באופן מיוחד.
האהבה  אודות  לספר  מוסיף  גולדברג  הרב 
עם  במונית  נסעתי  "פעם   לילדים:  שרחש  הגדולה 
במונית  וחצי.  שנה  בת  אז  שהיתה  הקטנה  ילדתי 
לשחק  החלה  ובתי  מענטליק,  הרב  דודי  גם  ישב 
שאל  בי?!"  תיגע  בת  "וכי  נרעד  בתחילה  בזקנו. 
שלש?".  בת  כבר  "היא  מוסיף  שהוא  תוך  ברעד, 
לה  הניח  ומחצה,  שנה  בת   – קטנה  שהיא  כשנענה 

ואף עודדה לשחק עם זקנו..."
בבית  בהיותו  כי  לציין,  ראוי  לכך  בקשר 
ביקש  והוא  בו,  תטפל  שאחות  הסכים  לא  הרפואה 
ודרש שיהיה רק רופא (או אח) מטפל. פעם הזעיקו 
התברר   – למחלקה  כץ  הרב  קרובו  את  הרופאים 
שהרב מענטליק מסרב להגיב ולדבר כבר כמה ימים, 
נכנס  כץ  הרב  העניין.  את  לברר  ממנו  ביקשו  והם 
הרופאים.  עם  מדבר  אינו  מדוע  אותו  ושאל  לחדרו 
טענו  הרופאים  אך  בו,  טיפלה  אחות  כי  טען  הוא 
התברר  לבסוף  מעולם.  דברים  היו  לא  כי  בלהט 

שהיה זה אח עם שערות ארוכות...

•
בשנותיו האחרונות חלה במחלה ההיא, ואושפז 
הרופאים  כשרצו  הרפואה.  בבית  רבות  פעמים 
ואין  לניתוח,  מידי  עדין  הוא  כי  הרבי  אמר  לנתחו, 
בכך צורך. אכן לתדהמת כל הרופאים הבריא הרב 
מכן  לאחר  תקופה  עוד  וחי  הניתוח,  ללא  מענטליק 
סעודת  אז  ונערכה  המחלה,  שככה  תשמ"ז  בשנת   –
הודיה לרגל הבראתו. אך לאחר כמה חודשים שוב 
במוצאי  לפטירתו  עד  עוזה,  במלא  המחלה  פרצה 
נהג  בו  בזמן   – תשמ"ח  תשרי  כ"ד  בראשית  שבת 
הכוס  חלוקת  בעת  היין  את  הרבי  של  לגביע  למזוג 

של ברכה.
כ"ה  ראשון  ביום   – למחרת  נערכה  הלווייתו 
בדיוק  היתה  וקבורתו  הצהרים,  בשעות  בתשרי 
לאחרי   –  3:30) תורה'  ה'כינוס  התחלת  של  בזמן 

תפילת המנחה) עליו היה אחראי עשרות בשנים... 
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בבית המלך

"אַ סוכה פאַרקילט ניט"
כ"ק  במחיצת  השביעי  חודש  מסעודות  דברים  ראשי 
מרשימותיהם   • ותשכ"ו  תשכ"א  בשנים   שליט"א  אדמו"ר 
של הרה"ח משה סלונים ע"ה (תשכ"א) ואחיינו - יבלחט"א 
 • (תשכ"ו)  וולפא  שי'  הלוי  דובער  שלום  הרב  הגה"ח   -

פרסום ראשון

הרמ"ס  ע"י  בשעתו  נרשמו  שלפנינו  הר"ד 
והרשדב"ו שנכחו בסעודות, אך נכתבו (כמובן) לאחר 
זמן – מזיכרון, וצויין בהם שהלשון אינו מדוייק כלל. 
המערכת.  ידי  על  נעשו  מקומות'  וה'מראי  ההערות 
רוב העניינים בר"ד לא התפרסמו כלל עד היום. חלקם 
במסיבו'  'המלך  בספר  שונות  מרשימות  התפרסמו 
רבים  פרטים  ובתוספת  בשינויים  באו  וכאן  ח"א, 
הקורא.  שיווכח  כפי   – לראשונה  כאן  המתפרסמים 

הנ"ל  צויין בהערות על אתר. 

הכוונה בסוכה היא מגוף המצוה1
מוצאי יום הכיפורים תשכ"א 

כשעה אחרי הבדלה יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א 
עלו  כשחזר,  לביתו.  הלך  ואח''כ  לבנה,  לקידוש 

למעלה אל הסעודה.
חב''ד)  דכפר  (מד"א  גרליק  זלמן  שניאור  הרב 
סוכה2,  הלכות  הקהל  עם  למד  שהוא  לאד''ש  סיפר 
שכך  אמרתי  הלימוד  על  שערערו  "לאלו  והוסיף 
ותשאלו  לכו  מאמינים  אינכם  ואם  הרבי,  רוצה 

אותו".
אמר3  וחמי  מורי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
הלכות  ללמוד  או  לעסוק  צריך  יוהכ"פ  שבמוצאי 
סוכה. ישנו דבר פלא בהלכות סוכה בשו"ע, שהסימן 
ידעו  למען   .  . תשבו  "בסוכות  עה"פ  הוא  הראשון 

דורותיכם" – וזה כל הסימן. 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אמר  הדברים  בתוך 
בסוכות  כי  דורותיכם  ידעו  ד"למען   –] זו  שכוונה 

הושבתי גו'] מעכבת. 
לשעבד   – בתפלין  כוונה  כמו  זה  גרליק:  הרב 

גדול  בקיצור  אחרת  רשימה  ראה  דלהלן,  לקטע    (1
ושינויים – 'המלך במסיבו' ע' נח.

2)  כ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר עד"ז בשבת שובה (נדפס 
גרליק  הרב  דיבר  וכנראה  ב-1),  ע'  ה'תשכ"א  קודש  בשיחות 

בהקשר לזה.

3)  ראה ספר המנהגים חב"ד ע' 59.

המוח והלב? 
היא  הכוונה  שם  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
לשלימות המצוה, משא''כ הכוונה בסוכה היא מגוף 

המצוה.
הרב גרליק: ואם לא כיוון? 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: קרוב לוודאי שלא יצא, 
אלא   – כדבעי  שלא  היא  שהמצוה  רק  שלא  מפני 
הכללית  הכוונה  כמו  ועד  המצוה,  בגוף  גם  שחסר 
כל  את  לימוד  לשם  יאמר  אחד  שאם   – שבתפילה 
הרי  החזקה4,  יד  שברמב"ם  התפילה  של  הנוסח 
מאחר  הנה  וכה''ג,  מעשה  בשעת  עומד  הוא  אפי' 
שלא היתה הכוונה הכללית לשם תפילה, אזי אפילו 
בדיעבד לא יצא. אין זה כמו הענין של כוונה בברכה 
הראשונה של התפילה או הכוונה בפסוק ראשון של 
המילות5,  בפירוש  לכוון  היא  הכוונה  ששם  ק''ש, 
וכו'.  מתפלל  שהוא  הידיעה  היא  הכוונה  כאן  אלא 

ועד''ז הוא בסוכה. 
הרב גרליק התחיל להוכיח ואמר שאף פעם לא 
לשם  הכללית  הכוונה  להיות  [שצריכה  זה  על  שמע 
תפילה]. ושאל את כ"ק אד''ש אם יודע זאת מסברא 

או שראה בפירוש. 
בפירוש  זאת  ראיתי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
ברמב''ם6 וגם בקונטרס אחרון7 וכן בשו''ע אדה''ז8, 
שמעכבים  הדברים  בין  היא  התפילה  שכוונת 

לתפילה כמו גוף נקי והמקום. 
הרב גרליק התדיין בעניין משך זמן, וכ"ק אד''ש 

חזר והסביר מספר פעמים.
כך  גם  זה  תורה  בלימוד  האם  גרליק:  הרב 

[הכוונה]? 
למד  אפילו  בלימוד,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
המצווה  את  מקיים  אז  גם  שלמד,  מה  יודע  ולא 

4)  סוף ספר אהבה.

5)  שו"ע אדה"ז או"ח ריש סימן ק"א.

6)  הל' תפילה וברכת כהנים פ"ד הט"ו. 

7)  סי' ס"א סק"א.
8)  סימן צ"ג.
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זה  וכן  וכו'10,  מרשב''י  והראי'  תורה9.  תלמוד  של 
שהגמרא אומרת11 שאפשר לצאת ידי חובה בפסוק 
א' שחרית ופסוק א' ערבית, היינו פסוק ראשון של 
שמע,  קריאת  לשם  שאומרו  שהגם   – שמע  קריאת 

יוצא ידי חובת לימוד תורה. 

שהרבנים יפסקו שמשיח יבוא12
לאורחים  היו  עתה  עד  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
הכיפורים.  ויום  השנה  ראש   – טובים  ימים  שני 
ויום  ישראל,  בארץ  גם  יומיים  עושים  השנה  ראש 
כיפור גם בחוץ לארץ עושים רק יום א', אך בסוכות 
יהיה להם [לאורחים] יו''ט שני של גלויות, אם לא 
שמשיח יבוא באמצע, שאז גם שאר היו''ט יהיו יום 

אחד.
מארץ  בעיתון  ראיתי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
הם  שגם   – רבנים  ה'  באווירון  שנוסעים  ישראל 

יסכימו שמשיח יבוא!
בהסכמה  רק  תלוי  [זה]  האם  גרליק:  הרב 

שלנו?
כ"ק אדמו"ר שליט"א: למה לך לומר "אם"?
הרב גרליק: שכ"ק אדמו"ר שליט"א יסכים13.

9)  הל' תלמוד תורה לאדה"ז פ"ב סי"ב.

10)  מנחות צט, ב: "אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי: 
אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית – קיים 

לא ימוש". 

11)  שם.

12)  לקטע דלהלן, ראה רשימה אחרת עם שינויים קלים 
– 'המלך במסיבו' ע' נט.

אדמו"ר  כ"ק  "פני  נכתב:  שם  במסיבו'  ב'המלך    (13
גם  שם  וראה  הדברים".  על  הגיב  לא  אך  הרצינו,  שליט"א 
כ"ק  שאמר  תשכ"א –  הסוכות  דחג  א'  מליל  ר"ד  סא –  בע' 

מדוע יו"כ הוא יום אחד בחו"ל
הוא  הכיפורים  יום  מדוע  השיחה  נסובה  אח''כ 

יום א' גם בחוץ לארץ. 
כ"ק אדמו"ר שליט"א: גם בזמן שהיו מקדשין 
עפ"י הראיה והיה ספק דאורייתא, הנה גם היה רק 
יום א'. ואין מספיק הטעם – מפני שאי אפשר לצום 
צריכים  היו  כן  אם  כי  סכנה14,  זהו  ואז  ימים  ב' 
להישאר שאר העניינים והדינים של יום הכיפורים 
[מלבד הצום] – כמו שכתוב גבי שבת15, שמי שהולך 
ימים  ששה  שימנה   – שבת  מתי  יודע  ואינו  במדבר 
צריך  הימים  בשאר  אך  שבת,  ינהג  השביעי  וביום 
לעשות מלאכה רק כדי חייו, מפני שהוא ספק מתי 
להיזהר  צריך  שהי'  הכיפורים,  ביום  ועד"ז  שבת. 
לפחות בנעילת הסנדל וכו' ולאכול פחות מכשיעור, 

נגלה.  על-פי  אחר  טעם  שיש  לומר  מוכרח  אלא 
הוא  השנה  ראש  למה  מיושב  חסידות  פי  על  דהנה, 
וגם  קיים,  היה  שביהמ''ק  בזמן  אפי'  ימים   ב' 
מיושב מדוע יום הכיפורים הוא יום אחד. אך עפ"י 

נגלה מוכרח שיש טעם על-זה.
ראה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  האם  גרליק:  הרב 

טעם באיזה מקום?
כ"ק אדמו"ר שליט"א: לא ראיתי.

אדמו"ר  כ"ק  שיגיד  כן,  אם  גרליק:  הרב 
שליט"א טעם לכך, ואצלנו זה יהיה כמו שכתוב..

מספיקה  ואמר):  (חייך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
עפ"י  טעם  לכך  שיש  שמוכרח  שאמרתי  ההערה 

נגלה.

יכולתם  הרי  גלויות?  של  שני  "יו"ט  שליט"א:  אדמו"ר 
לחסוך זאת לגמרי!..."

14)  ראה שו"ע אדה"ז או"ח סי' תרכ"ד ס"י.

15)  שו"ע שם סי' שדמ.

הסוכה בדירת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, בה סעד כ"ק אד"ש את סעודות החגים עד שנת תשל"א
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שבשנחאי  גם  הזכיר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
שמרו יומיים יום הכיפורים16.

יש  אולי  ואמר):  להתדיין  (המשיך  גרליק  הרב 
שע"פ  רוב17,  של  ענין  כאן  שיש]  לכך,  הטעם  [לומר 

רוב יום כיפורים הוא בזמן זה וכן יש כאן סכנה.
כ"ק אדמו"ר שליט"א: אין זה רוב טוב.

"לחיים",  אמרו  מסביב  שהצטופפו  הבחורים 
וכ"ק אדמו"ר שליט"א גם אמר לחיים על 'משקה' 

– אחרי הדגים ובסיום הסעודה.

'אמן' על "יעלה ויבוא" של המזמן
בא' מסעודות ימים הראשונים של חג הסוכות 

ה'תשכ"א
הרב גרליק: כשמברכים ברכת המזון בזימון – 
מתי צריך לחכות בכדי לענות אמן על יעלה ויבא של 

המזמן?
כ"ק אדמו"ר שליט"א: לפני "ובנה ירושלים", 
אם  שאלה  זה  לרביעית  שלישית  ברכה  שבין  מכיון 

מותר להפסיק, מאחר ואז אין זה מאותו ענין.
• • •

משלים לתקיעת שופר בראש-השנה
יום ב' דראש השנה תשכ"ו

מהר''ש  הרבי  בכתבי  לויטין:  שמואל  הרב 
ישנם18  שני משלים לענין תקיעת שופר בר''ה:

לאחרי  וחזר  שאבד  מלך,  של  יחידו  מבנו  א. 
ורק  הכירו,  לא  ואביו  השתנו  ולבושיו  זמן  הרבה 
אח''כ כשדיבר הכירו לפי הקול – דקול לא משתנה.

ב. ממלך שתעה בדרך וא' הצילו ועל ידי זה עשה 
להרגו,  ונגזר  חטא,  אח''כ  חשוב.  לשר  המלך  אותו 
וניתן לו לבקש בקשתו האחרונה לפני מותו, וביקש 
שילבישוהו הבגדים שהציל בהם את המלך (וכן את 
המלך שילבישו הבגדים שלבש אז). ויעמידוהו לפני 
שהצילו  בזה  נזכר  המלך  וכשראה  כן,  ויעשו  המלך 

וביטל הגזר דין מוות.
שהקב"ה  לקב''ה,  מזכירים  השופר  ע''י  וכך 
ביקש מכל העמים לקבל את התורה ולא רצו, ורק 
השופר,  ע''י  מזכירים  זה  ואת  רצה.  ישראל  עם 

דבמ"ת היה ג''כ שופר.
ולכאורה, מה מוסיף המשל הב' (שהוא מרלוי''צ 

מבארדיטשוב) על המשל הא'?
שאין  היא,  ההוספה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

צריך צעקת הקול ורק תקיעה פשוטה.

16)  מצד השאלה שהתעוררה בעניין קו התאריך.

17) ראה ר"ה יח, א - רש"י ד"ה "על אלול מפני ר"ה.

18)  המשך "וככה" תרל"ז פרק ע'.

לימוד המאמר לפני התקיעות
מוצאי יום כיפור תשכ"ו

המאמר  להבין  קשה  רבקין:  דובער  הרב 
ואולי  שופר'19],  תקיעת  ענין  'להבין  [ד"ה  דתקיעות 

אפשר ללמוד מאמר אחר.
הבנה  עניין של  זה  אין  אדמו"ר שליט"א:  כ"ק 

והשגה, והראיה: שצריך ללומדו שוב גם ביום הב'.

"אַ סוכה פאַרקילט ניט"20
ליל א' דחג הסוכות תשכ"ו

מצונן  אד"ש]   -] שהוא  אד''ש  לכ"ק  אמר  רש''ג 
והראה כלפי החלון הפתוח שנכנסה בעדו רוח.

"ווייל  החג,  מלפני  זה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
אינה  שסוכה  כיון   =] ניט"...  פַארקילט  סוכה  ַא 

מצננת].

פעולת משה ע"י ראייתו את הארץ
יום א' דחג הסוכות תשכ"ו

מבאר21,  הרוגוצ'ובי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
שע''י שמשה ראה בדרך נס את כל ארץ ישראל, הוא 
עשה את ה'ושלשת'22. דהרי הקב''ה אמר לו שיעשה 
זאת, ו[ע"י הראי' של כל הארץ] הוא ידע בדיוק את 

המדות וכו' וחילק את הארץ. 
ועוד, דקנין הקרקע הוא ע''י פעולה, וקנין אויר 
הוא גם ע''י ראיה. ואת זה פעל משה ע''י ראייתו23. 

מקורו של אדה"ז בב"ח24
שמביא  למה  בנוגע   -] לויטין:  שמואל  הרב 
הזקן  לאדמו"ר  מנין  סוכה]  הל'  בריש  אדה"ז 
מגוף  היא  דורותיכם"  ידעו  "למען  של  שהכוונה 

המצווה25? 

19) ראה ספר המנהגים חב"ד, שכ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ 
עם  בסידור  הנדפס  זה,  מאמר  ילמד  שהבעל-תוקע  הורה 

דא"ח, בבוקר ימי ראש השנה. 

20)  לקטע דלהלן, ראה רשימה אחרת בשינוי – 'המלך 
במסיבו' ע' צו.

21)  צפע"נ (המלוקט) עה"ת ברכה לד, א. 

22)  שופטים יט, ג.

ד"ה  ראה   – החסידות  ע"ד  משה  ראיית  פעולת    (23
ח"ב  שעה"ת  ואתחנן).  פר'  (ריש  ואוה"ת  בלקו"ת  ואתחנן 

חינוך (כט, סע"ב ואילך). ועוד.

 – אחר  באופן  אחרת  רשימה  ראה  דלהלן,  לקטע    (24
'המלך במסיבו' ע' צו.

הכיפורים  יום  מוצאי  מסעודת  ר"ד  לעיל  ראה    (25
תשכ"א. 
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זאת  מדייק  הב''ח  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
מהפסוק הנ"ל שאותו הביא אדה"ז ("למען ידעו"). 

מקומו של יוסף בסדר ה'אושפיזין'
ליל ב' דחג הסוכות תשכ"ו

לסדר  בקשר  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
משה  לפני  הוא  יוסף  בו  סדר  שישנו  באושפיזין26, 
לומר,  ויש  דוד –  לפני  הוא  יוסף  בו  אחר,  סדר  ויש 
שהסדר הראשון הוא לפי סדר התולדה, והסדר הב' 
הוא לפי סדר הספירות, שיוסף הוא יסוד [ודוד הוא 

מלכות].
•

מהורש''ב  אדמו"ר27  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
היה מתפלל [לפני התיבה] ביארצייט של הצ''צ. 

א' אמר: אדמו"ר מהורש''ב היה נותן כסף בכדי 
להתוועד בכ''ד טבת.

 – מנהגים?  פוילישע  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
אצל  לשאול  צריך   =] רייצ'יקען  בַא  פרעגן  מ'דַארף 

(ר' שמואל דוד) רייטשיק, (שהי' נוכח בסעודה)]. 

קבלת עול מתוך שמחה
שמיני עצרת תשכ"ו

רש"ג: איך יכולה להיות שמחה בקבלת עול?
כמו  הוא  בזה  ההסבר  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
על  ציווי  להיות  יכול  כיצד  השאלה  על  התירוץ 

26)  בהבא לקמן ראה שיחת ליל ד' דחג הסוכות תשד"מ 
(התוועדויות ח"א ע' 224). וש"נ.

ב'המלך  להנדפס  המשך  (כנראה)  הוא  זה  קטע    (27
במסיבו' ע' קה. עיי"ש.

דרך  ועל  ההתבוננות.  על  הוא  שהציווי   – ואהבת28 
זה הוא גם כאן29.

מתי מקבלים את הנשיאות?
בית  בשמחת  התוועדו  הרביים  האם  שאל:  א' 

השואבה? 
א' אחר ענה: הרבי מהורש''ב התוועד. 

א' אחר הוסיף: היה זה לפני שנת תרנ''ד, לפני 
קבלת הנשיאות30. 

מיד,  מקבלים  הנשיאות  את  דוכמאן:  רש''ז 
דבר  בפתח  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כותב  כך  שהרי 

בתש''י31.
כ"ק אדמו"ר שליט"א: [ענין זה שאת הנשיאות 
שם  כתוב  וכן  יחיד,  בבן  רק  זהו  מיד]  מקבלים 
לאדמו"ר  בנוגע  שולל  זה  אין  אך  הרמב''ם32.  בשם 

מהורש''ב33.  

רסז  ע'  א'  כרך  חב"ד  הערכים  בספר  בהנסמן  ראה    (28
ואילך, וע' שטו ואילך.

עול  בקבלת  שההתבוננות   – בזה  הפי'  לכאורה    (29
מביאה לשמחה.

אדמו"ר  כ"ק  הסתלק  אז  תרמ"ג,  תשרי  מי"ג    (30
את  ע"ע  לקבל  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  רצה  לא  מהר"ש, 
במקומו  להתפלל  החל  תרנ"ד  מר"ה  החל  ורק  הנשיאות, 
הנשיאות  להתחלת  ברור  רמז  הי'  וזה  נ"ע,  אביו  של  הקבוע 

בגלוי.

31)  פתח דבר לקונטרס ב' ניסן השי"ת (ספר המאמרים 
תש"י ע' 150).

32)  פ"א ה"ז.

33) אבל ראה שיחת ש"פ וירא – כ"ף מרחשון ה'תשמ"ג, 
שנשיאותו של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב החלה בשנת התרמ"ג. 

ועיין שם אריכות הביאור בזה.

כ"ק אד"ש מתוועד עם זקני החסידים בקומה השניה של 770, בדירת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע
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'התמים' - ביטאון לתלמידי התמימים1818

מועד לאדם 
ומועד לבהמה*

מאת הרה"ת יהושע מנחם שי' נויהויזר, ר"מ בישיבה גדולה 
שערי תורהתומכי תמימים ליובאוויטש אור-יהודה, אה"ק

חידושים וביאורים בתורת הנגלה

א
א) ב"ק ב ע"ב: "מאי שנא גבי אדם דכתיב כי יקח 
ליה  דאית  אדם  יגוף,  כי  דכתיב  בהמה  גבי  שנא  ומאי 
כי  כתיב  מזלא  לה  דלית  בהמה  יגח,  כי  כתיב  מזלא 
הוי  לאדם  דמועד  קמ"ל,  אורחיה  אגב  ומילתא  יגוף. 

מועד לבהמה ומועד לבהמה לא הוי מועד לאדם".
לז  (להלן  פפא  רב  דעת  שהרי  הראשונים,  והקשו 
אין  ולכאורה  לבהמה,  מועד  אינו  לאדם  שמועד  ע"א) 
ברייתא זו מתאימה לשיטתו, שהרי כאן נאמר כי מועד 
לאדם הוי מועד לבהמה? על כך נאמרו בראשונים כמה 

תירוצים, ונבארם להלן:
פפא  רב  דברי  כי  כתבו,  הראשון  בתירוץ  התוס' 
בהמה  נגח  ולא  אדם  פעמים  שלשה  כשנגח  אמורים 
אף  מועד  זה  ששור  אין  כי  ר"פ  סובר  זה  ובאופן  כלל. 
בהמה  מנגיחת  יותר  קשה  אדם  שנגיחת  ואף  לבהמה, 
מין  את  דוקא  לנגוח  זו  בהמה  שבטבע  אפשר  אעפ"כ 
מועד  כי  ר"פ  סובר  עצמם  שבבהמות  (וכשם  האדם 
בטבע  שיתכן  דהיינו  אחר,  למין  מועד  אינו  זה  למין 
כמו  מסוים,  מין  רק  לנגוח  מועדת  היא  כי  הבהמה 
אף  האדם,  מין  את  רק  לנגוח  מועדת  היא  כי  יתכן  כן 

שנגיחתו קשה יותר מנגיחת בהמה).
מועד  הוי  לאדם  מועד  כי  בברייתא  והנאמר 
היתה  הנגיחות  משלוש  שאחת  במקרה  היינו  לבהמה 
זה  ובאופן  וחמור.  שור  אדם  שנגח  וכגון  אדם,  של 
כדי  הבהמות  לנגיחת  להצטרף  מועילה  האדם  נגיחת 
שלוש  הנוגח  וכדין  הבהמות,  מיני  לכל  מועד  לעשותו 
מיני בהמות שונות שבזה סובר רב פפא כי נעשה  מועד 
של  נגיחות  שלוש  כאן  היו  שלא  ואע"פ  הבהמות.  לכל 
האדם  נגיחת  מקום  מכל  בלבד,  שתיים  אלא  בהמות 
מתבטא  ובזה  הבהמות,  לכל  מועד  לעשותו  מצטרפת 

הדין ש"מועד לאדם הוי מועד לבהמה".
מועד  אינו  לבהמה  "מועד  דברייתא  והסיפא 
אשר  בהמות,  מיני  שלוש  שנגח  במקום  היינו  לאדם", 
בכך נעשה מועד לכל מיני הבהמות, ולמרות זאת למין 
שמועד  הדין  מתבטא  ובזה  מועד.  נעשה  אינו  האדם 
שלוש  נגיחת  שע"י  שאע"פ  לאדם,  מועד  אינו  לבהמה 
הבהמות,  מיני  כל  בין  מבדיל  שאינו  מוכח  בהמות 

מנגיחת  יותר  קשה  שנגיחתו  האדם  לגבי  מקום  מכל 
הבהמות אין הוכחה ששור זה מועד אף אליו. עד כאן 

תוכן דברי התוס'.
הדין  כי  מבואר,  התוס'  מדברי  להקשות:  ויש  ב) 
של מועד לאדם הוי מועד לבהמה מתבטא באופן שנגח 
אדם שור וחמור, אשר נגיחת האדם מצטרפת לנגיחת 
מכך,  והעולה  הבהמות.  לכל  מועד  לעשותו  הבהמות 
מנגיחת  יותר  קשה  האדם  שנגיחת  מחמת  שדוקא 
"כי  הלשון  בשינוי  הכתוב  השמיענו  (שזאת  הבהמה 
יגח" ו"כי יגוף") על כן מצטרפת נגיחת האדם לעשותו 
היא  האדם  של  זו  ונגיחה  מאחר  כי  לבהמות,  מועד 
כוללת  היא  בודאי  כן  על  הבהמה  מנגיחת  יותר  קשה 
היא  ובמילא  בהמה,  נגיחת  על  גם  הוכחה  בתוכה 
אך  האחרות.  הבהמה  נגיחות  לשתי  היא  מצטרפת 
אילו היתה נגיחת הבהמה קשה יותר מנגיחת האדם, 
לנגיחת  מצטרפת  הקלה  האדם  נגיחת  היתה  לא  אזי 

הבהמות הקשה כדי שייעשה מועד לבהמות.
ולכאורה הדבר תמוה, שהרי מדברי התוס' מבואר 
מועד  נעשה  אזי  וחמור  שור  אדם  שנגח  זה  באופן  כי 
אף  מועד  נעשה  כי  היא  הדברים  פשטות  אשר  "לכל", 
התוס',  דברי  המשך  ע"פ  הרש"ש  שדייק  (וכמו  לאדם 
האדם  נגיחת  כי  נוקטים  שאנו  אף  על  וזאת  עיי"ש), 
התוס',  לדעת  כי  ונמצא  הבהמה.  מנגיחת  יותר  קשה 
צריך  אין  (האדם)  החמור  למין  מועד  לעשותו  בכדי 
אף  אלא  החמור,  המין  של  יהיו  הנגיחות  שלוש  שכל 
כאשר היו שלוש נגיחות ורק אחת מהן היתה של המין 
החמור, מ"מ אנו נוקטים כי הוא אינו מבדיל בין המין 
לכאורה  זה  ולפי  לחמור.  אף  מועד  והוא  לחמור  הקל 
נגיחת  היתה  אם  שאפילו  גיסא,  לאידך  אף  הדין  הוא 
הבהמה קשה יותר מנגיחת האדם, מכל מקום כאשר 
נגח שלוש נגיחות ומתוכן אפילו נגיחה אחת בלבד של 
בהמה הרי היה נעשה בכך מועד אף למין הבהמה, וכל 
אדם,  של  ואחת  בהמה  של  נגיחות  שתי  כשנגח  שכן 
שנגיחת האדם היתה מצטרפת בודאי לנגיחת הבהמות 

לעשותו מועד.
ולפי זה נמצא, כי לענין זה לא חידש הכתוב מאומה 
מנגיחת  יותר  קשה  האדם  נגיחת  כי  שלימדנו  בכך 

*)  נכתב מתוך שיעור שנמסר בישיבה.
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 – אדם  פעמים  שלוש  כשנגח  ממנ"פ:  שהרי  הבהמה, 
הרי אינו נעשה מועד לבהמות אף שנגיחת האדם קשה 
אזי  בהמה –  של  היתה  מהפעמים  אחת  וכאשר  יותר, 
היה נעשה מועד לבהמה בכל אופן, ואפילו אם נגיחת 

הבהמה היתה קשה יותר משל אדם.
מה  בהקדם  התוס',  דברי  בביאור  לומר  ונראה  ג) 
הברייתא  מדברי  עצמה:  בברייתא  להקשות  שיש 
מבואר כי שינוי הלשון שנקט בו הכתוב כדי להשמיענו 
שנגיחת האדם קשה מנגיחת הבהמה, בא ללמדנו שני 
לבהמה  ומועד  לבהמה,  מועד  הוי  לאדם  מועד  דינים: 

אינו מועד לאדם.
ולכאורה קשה: בשלמא לענין הדין השני מובן, כי 
לולא חידוש התורה לא היינו יודעים כי יש הבדל בין 
ואם  שווה,  היה  ודינם  הבהמה  לנגיחת  האדם  נגיחת 
בהמות  של  מינים  שלוש  נגיחת  כי  נותן  הדין  היה  כן 
שמועילה  וכשם  לאדם,  אף  מועד  לעשותו  מועילה 
התחדש  ולזאת  הבהמות.  מיני  לכל  מועד  לעשותו 
מועד  נעשה  אינו  זה  ובמקרה  כן  הדין  אין  כי  בכתוב 
לאדם. אך לענין הדין הראשון קשה, שהרי אם לא היה 
שמועד  נותן  הדין  היה  כן  גם  מאומה  מלמדנו  הכתוב 
לאדם הוי מועד לבהמה, שהרי לולא שינוי הלשון לא 
בהמה  לנגיחת  אדם  נגיחת  בין  כלל  מחלקים  היינו 
מיני  שלוש  שבנגח  כשם  כן,  ואם  שווה,  היה  ודינם 
שור  אדם  נגח  אם  כן  כמו  לכולם  מועד  נעשה  בהמות 
וחמור יהא מועד לכולם. וא"כ קשה על דברי הברייתא 
המפרשת כי הכתוב בא להשמיענו גם את הדין שמועד 
אף  הדין  היה  כך  שלכאורה  לבהמה,  מועד  הוי  לאדם 

לולא הכתוב.
לעיל,  כאמור  כך:  הדברים  בביאור  והנראה  ד) 
אף לדעת ר"פ הסובר שמועד למין זה אינו מועד למין 
מועד  נעשה  שונים  מינים  ג'  כשנגח  מקום  מכל  אחר, 
אחד  מין  ונגיחת  מאחר  כי  חידוש,  זה  בדין  ויש  לכל. 
עושה אותו מועד רק למין זה היה לנו לומר כי נגיחת ג' 
מינים עושה אותו מועד רק לג' מינים אלו. ומכל מקום 

נתחדש כי בג' מינים נעשה מועד לכל.
והנה בפשטות יש לומר כי מקורו של דין זה הוא 
מסברא (ועיי' בדברי הנמוק"י להלן לז ע"א עיי"ש). אך 
נראה לומר כי לפי פירוש התוס' כאן נמצא כי באמת 
יש לדין זה יש מקור מפורש בכתוב, והוא מהפסוק "כי 

יגח" ו"כי יגוף".
כדי  בלשונו  שינה  הכתוב  שהרי  הדברים,  וביאור 
להשמיענו הדין שמועד לבהמה אינו מועד לאדם, כיון 
דין  התוס'  ולדברי  מהבהמה.  קשה  האדם  שנגיחת 
מועד  שנעשה  שאף  בהמות,  מיני  ג'  כשנגח  נאמר  זה 
לבהמות מ"מ אינו נעשה מועד לאדם. וא"כ מכך מוכח 
לכל  מועד  הוי  בהמות  מיני  לג'  שמועד  הדין  עצם  גם 
אלא  לעולם  מועד  שאינו  נאמר  אם  שהרי  הבהמות. 
לאלו שנגח, אם כן שוב אין כלל חידוש במה שלימדה 

וע"כ  הבהמה  מנגיחת  קשה  האדם  נגיחת  כי  התורה 
מועד לבהמה אינו מועד לאדם, שהרי בלאו הכי מועד 
שווים  יהיו  אם  ואפילו  לאדם  מועד  יהא  לא  לבהמה 
בדרגת קושי הנגיחה, שהרי לעולם מועד למין זה אינו 
ג'  בנגח  שאמנם  לומר  בהכרח  וע"כ  אחר.  למין  מועד 
להם  השווים  הבהמות,  מיני  לכל  מועד  נעשה  מינים 
בקושי הנגיחה, וחידוש הכתוב הוא כי מ"מ לאדם לא 

יהא מועד בכה"ג משום שנגיחתו קשה יותר.
ללמד  כדי  בלשונו  הכתוב  ששינה  מכך  כי  ונמצא, 
שנגיחת האדם קשה מהבהמה, למדנו כי נגיחת בהמות 
אינה עושה אותו מועד לאדם. ומדיוקא דקרא נלמד כי 

לשאר הבהמות אכן כן נעשה מועד.
הברייתא  כוונת  גופא  זהו  כי  לומר  נראה  ומעתה 
לבהמה".  מועד  הוי  לאדם  "מועד  הראשון  בדין 
הוי  לאדם  "מועד  מהלשון  לכאורה  הנה  כי  ונקדים, 
הנגיחות  שאחת  משום  שדוקא  נראה,  לבהמה"  מועד 
לבהמה  מועד  נעשה  ע"כ  אדם  של  קשה  נגיחה  היתה 
למועדותו),  יותר  גדולה  הוכחה  יש  קשה  (שבנגיחה 
משא"כ כשנעשה מועד לבהמה אחת אינו מועד לבהמה 
דברי  הרי  כך  שאם  כן,  לומר  אין  באמת  אך  אחרת. 
מבואר  שמהרישא  וביה,  מיניה  סותרים  הברייתא 
מועד  ואילו  לבהמה  מועד  הוי  לאדם  מועד  שדוקא 
מהסיפא  אך  אחרת,  לבהמה  מועד  אינו  זו  לבהמה 
מבואר שדוקא מועד לבהמה אינו מועד לאדם משום 
שנגיחת האדם קשה יותר ומשמע שלגבי בהמה אחרת 
שבודאי  אלא  מועד.  נעשה  אכן  דרגא  באותה  שהיא 
לאדם  מועד  רק  שלא  בדוקא,  אינה  ברישא  הלשון 
הוי מועד לבהמה, אלא אף מועד לבהמה זו הוי מועד 
לבהמה אחרת, וכפי שאכן קיי"ל שבגנח ג' מיני בהמות 
נעשה מועד לכל הבהמות (ולשיטת רב זביד החולק על 
שנעשה  אחת  בהמה  בנגח  אפילו  הדין  הוא  להלן  ר"פ 
מועד לכולן), ומה שנקטה הברייתא "מועד לאדם הוי 
בהמה  שנקטה  הסיפא  אגב  אלא  אינו  לבהמה"  מועד 

ואדם ע"כ נקטה כן גם ברישא.
נתחדש  ג"כ  זה  דין  באמת  הרי  האמור  לפי  והנה 
בפסוק זה גופא, דהיינו עצם הדין שמועד למין זה הוי 
מועד  שנעשה  מינים  ג'  בנגח  (היינו  אחר  למין  מועד 
בדין  הברייתא  כוונת  גופא  שזהו  י"ל  וא"כ  לכולם). 
הראשון "מועד לאדם הוי מועד לבהמה", דהיינו ללמד 
אחר.  למין  מועד  הוי  זה  למין  שמועד  הדין  עיקר  את 
ומעתה לא קשה כלל מה שהקשינו לעיל איזה חידוש 
מחלקים  היינו  לא  הפסוק  לולא  שהרי  זה,  בדין  יש 
כלל בין אדם לבהמה וא"כ היה הדין ג"כ שיהא מועד 
עיקר  את  שהרי  לבהמה,  מבהמה  כמו  לבהמה  מאדם 
היינו  לא  לבהמה  מבהמה  אף  מועד  שנעשה  זה  דין 

יודעים כלל ללא הכתוב וזהו גופא מה שנתחדש כאן.
שכתבו  התוס'  דברי  גם  היטב  מיושבים  וא"כ 
לגבי  נאמר  לבהמה  מועד  הוי  לאדם  מועד  של  שהדין 
נגח אדם שור וחמור שנעשה מועד לכל. והקשינו, שהרי 
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החמור,  לאדם  אף  מועד  נעשה  בכה"ג  התוס'  לדברי 
כן  ואם  לחמור,  מצטרפת  הקל  שנגיחת  משום  והיינו 
אפילו אם היינו אומרים שבהמה חמורה מאדם מ"מ 
לא  שנתבאר  מה  לפי  אך  לבהמה.  האדם  מצטרף  היה 
היינו  עצמם  והחמור  השור  לגבי  שאמנם  כלל,  קשה 
יודעים בודאי שנעשה מועד כי נגיחת האדם מצטרפת 
מועד  שנעשה  כלל  יודעים  היינו  לא  עדיין  אך  אליהם, 
לכל מיני הבהמות, שדין זה שבנגח ג' מינים הוי מועד 
לכל המינים לא ידענו כלל אילולא הכתוב, וזהו גופא 

מה שבא ללמדנו שנעשה מועד לכל הבהמות. ודוק1.

ב
ה) ובעיקר מה שנקטו התוס' בפשיטות שבנגח אדם 
שור וחמור נעשה מועד לכל, דהיינו אף לאדם, אין זה 
והרמ"ה  כאן  פרץ  רבינו  שלדעת  הדעות,  לכל  מוסכם 
מועד  זה  באופן  נעשה  לז)  דף  להלן  בנמוק"י  (המובא 
רק לשור וחמור ולא לאדם. דהיינו שרק נגיחת החמור 
מצטרפת לקל לעשותו מועד לקל, אך נגיחת הקל אינה 
ולשיטתם  לחמור.  מועד  לעשותו  לחמור  מצטרפת 
לאדם  "מועד  בפשיטות:  הברייתא  דברי  מתפרשים 
לאדם",  מועד  אינו  לבהמה  ומועד  לבהמה  מועד  הוי 
והיינו באופן זה שנגח אדם שור וחמור, שנגיחת האדם 
מצטרפת לעשותו מועד לבהמה, ונגיחת הבהמה אינה 

מצטרפת לעשותו מועד לאדם.
וכדי לבאר את שורש המחלוקת הראשונים בענין 
זה, נקדים להביא את סוגיית הגמרא בחגיגה (ג ע"ב) 

אשר בה מתבאר יסוד הענין של העדאה:
המעידים  סימנים,  שלושה  נאמרו  שם  בברייתא 
דיני  כל  לגבי  'שוטה'  הוא  כי  אותם  העושה  אדם  על 
התורה, והם: היוצא יחידי בלילה, והלן בבית הקברות, 
והמקרע את כסותו. ולדעת רב הונא שם, כשעשה אחד 
שלושתם  את  כשעשה  ורק  שוטה  נעשה  אינו  מהם 
רק  עשה  שכאשר  שיטתו,  את  הגמ'  ומבארת  יחדיו. 
מכך  ראיה  אין  הקברות,  בבית  שלן  וכגון  מהם,  אחד 
שהוא שוטה, כי יש לתלות שעשה זאת מסיבה אחרת 

הוא  ברישא  הברייתא  חידוש  שעיקר  משנ"ת  ולפי    (1
לענין  באמת  א"כ  לכל,  מועד  שנעשה  מינים  ג'  נגח  של  הדין 
בדוגמא  דוקא  לנקוט  תוס'  צריכים  היו  לא  החידוש  עצם 
וגמל  חמור  שור  בנגח  כמו"כ  אלא  וחמור  שור  אדם  נגח  של 
(שכתבו התוס' בסיפא של דבריהם) מבואר חידוש זה שנעשה 
מועד לכל הבהמות. אלא שהתוס' באו לבאר לשון הברייתא 
לאו  היא  זו  שלשון  ואף  לבהמה",  מועד  הוי  לאדם  "מועד 
הענין  גם  כאן  שנתחדש  ה"ה  אלא  שביארנו,  כמו  דוקא 
ומה  גופא,  בבהמות  אחר  למין  מועד  הוי  זה  למין  מועד  של 
מ"מ  הסיפא,  אגב  רק  היינו  ובהמה  אדם  הברייתא  שנקטה 
אם לא היה נמצא דין זה באדם ובהמה לא היתה הברייתא 
הוצרכו  וע"כ  הסיפא,  אגב  נכון  שאינו  בדין  ברישא  נוקטת 
בנגח  והיינו  ובהמה,  אדם  לגבי  זה  דין  חל  היכן  לפרש  תוס' 

אדם שור וחמור.

את  רק  כשעשה  וכן  טומאה),  רוח  עליו  שתשרה  (כדי 
באיזו  זאת  לתלות  יש  עצמם  בפני  האחרים  הדברים 
סיבה אחרת כמבואר שם. אך כאשר עשה את שלושתם 
ניתן  עדיין  שלכאורה  ואף  כשוטה.  מוחזק  הוא  אזי 
לתלות כל אחד מהם בסיבה המיוחדת לו, מכל מקום 
"כיון דעבדינהו לכולהו הוה להו כמי שנגח שור חמור 
וגמל ונעשה מועד לכל". ויסוד הדברים הוא כי אמנם 
רחוקה  בסיבה  לתלות  אפשר  שניים  או  אחד  מקרה 
בשלושה  אך  שטות,  מפאת  הוא  כי  לומר  הכרח  ואין 
מקרים הדבר כבר רחוק לתלות את שלושתם בסיבות 
אלו ובהכרח לומר שיש טעם אחד לכולם, והוא מפני 

שהשור נגחן מטבעו ושהאדם הוא שוטה.
ונמצאנו למדים, כי יסודה של חזקה הוא, שכאשר 
נעשו שלושה מקרים שונים אזי אין לתלותם במקרה 
רחוק, שכן אין הדבר מצוי שיצטרפו יחדיו כמה מקרים 
רחוקים, אלא מצד הסברא אנו נוקטים בהכרח כי יש 
אחד  מקרה  רק  נעשה  כאשר  אך  להם.  הגורמת  סיבה 
סיבה  לחדש  בכדי  עדיין  בכך  אין  עדיין  שניים,  או 
(דהיינו להחליט בתורת ודאי שהאדם הוא שוטה, או 

שהשור הוא נגחן בטבעו)2. 

2)  יש לציין, כי כעין סברא זו שנתבארה כאן ע"פ דברי 
ב'  צירוף  ענין  בביאור  האחרונים  כתבו  חזקה,  לענין  הגמ' 
ע"א  והיינו  מצטרפים,  הלואה  אחר  הלואה  שקיי"ל  עדים. 
המעיד שהלוה ראובן לשמעון מנה ביום א' וע"א מעיד שהלוה 
ראובן לשמעון מנה ביום ב' שמחייבים אותו מנה. ולכאורה 
הדבר קשה, כיון שעל כל מעשה בפני עצמו יש רק ע"א ואין 
ומתבאר  שניהם.  יצטרפו  ואיך  ממון  להוציא  מועיל  ע"א 
סי'  ונתה"מ  סקי"א  פא  סי'  קצוה"ח  (ע'  האחרונים  בדברי 
נאמן  ע"א  שאין  תורה  שאמרה  הענין  שיסוד  סק"ב),  קמה 
(או  שמשקר  יתכן  שע"א  משום  היינו  עדים,  ב'  ורק  לממון 
שטועה), אך לומר שב' עדים משקרים זה לא מסתבר, וא"כ 
בהכרח צ"ל שלכה"פ א' מהם אומר אמת. ונמצא שכל הטעם 
אומר  בודאי  מהם  שא'  שנאמר  כדי  הוא  עדים  ב'  שצריך 
אם  הרי  מ"מ  אחר  מעשה  על  מעיד  כשכ"א  גם  וא"כ  אמת. 
משקרים  ששניהם  לומר  נצטרך  א"כ  כלל  חייב  שאינו  נאמר 
שב'  לומר  יתכן  לא  הרי  וזה  הלואה,  מעשה  שום  היה  ולא 

עדים משקרים וע"כ א' מהם אומר אמת.
על  מאוד  תמה  כב)  סי'  (כתובות  שקופ  הגר"ש  הנה  אך 
סברא זו, והקשה לפי זה, שאם העיד ע"א על ראובן שקידש 
אשה וע"א מעיד עליו שהזיק, האם נחזיק שבודאי א' מהם 
ממון?!  חיוב  קידושין וספק  כאן ספק  ונאמר שיש  לא שיקר 
ששני  יתכן  לא  כי  אומרים  אנו  שלעולם  זו  סברא  לפי  שהרי 
עדים משקרים א"כ גם כאן נצטרך לומר שאחד בודאי אומר 
שם  כתב  כך  ומתוך  הדעת.  על  יעלה  לא  בודאי  וזה  אמת, 

לבאר הענין באופן אחר עיי"ש.
אך באמת סברא זו שכתבו האחרונים הנ"ל לענין צירוף 
לענין  הגמ'  מדברי  הנראית  הסברא  היא  היא  לכאורה  עדים 
חזקה. ואמנם יש להקשות גם כאן קושיית הגרש"ש, שמצד 
שהם  יחדיו  מעשים  שלושה  על  לומר  יתכן  שלא  הסברא 
מקרה רחוק ובהכרח לתלות לפחות אחד מהם בסיבה, א"כ 
נצטרך לצרף אף ענייני חזקות שונים. ולדוגמא: ע"ד החזקה 
לענין שוטה יש חזקה של קטלנית, שאם ג' פעמים מתו בעליה 
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אף  כי  לומר,  נראה  היה  מסברא  לכאורה  והנה 
כאשר נעשו שלושה מקרים, אשר אז בהכרח לחדש כי 
קיימת סיבה, עדיין אין בכך כדי להוכיח כי כל שלושת 

תחתיה הרי היא מוחזקת קטלנית (ולדעת רבי בתרי זמני הוי 
חזקה, עי' יבמות סד ע"ב). ולכאורה יקשה ע"ד הנ"ל: באשה 
שעשתה ב' מעשים של שטות, וכן בעל א' מת תחתיה, האם 
נצטרך  א"כ  במקרה  דברים  ג'  לתלות  וא"א  שמאחר  נאמר 
והיינו  מהם,  לאחד  לכה"פ  סיבה  שיש  מוכח  שבודאי  לומר 
שבודאי צ"ל שהיא קטלנית או שוטה, וא"כ תהא בדין ספק 
וא"כ  כן.  לומר  יתכן  לא  בודאי  הרי  קטלנית.  וספק  שוטה 
בהכרח שאין בכוח ג' מקרים לחדש סיבה, ומדוע לאותו ענין 

עצמו כן הוי ראיה?
אך באמת נראה שאי"ז קשה כלל. וביאור הדברים הוא, 
שהענין תלוי האם אנו דנים על כל המקרים כאחד או שדנים 
וע"א  קידושין  על  מעיד  ע"א  שכאשר  והיינו,  בפ"ע.  כ"א  על 
דנים  אנו  והרי  שונים,  נידונים  ב'  כאן  הרי  ממון,  על  מעיד 
על ענין הקידושין לחוד ועל הממון לחוד. וא"כ כשאנו דנים 
לענין קידושין הרי יש כאן רק ע"א ובזה ע"פ דין התורה יש 
לומר שמשקר, וא"כ נפסק שאין כאן חשש קידושין. ואח"כ 
כשאנו דנים על הממון כמו"כ י"ל שהע"א משקר ובמילא אין 
כאן ספק ממון. ואף שבצירוף הדברים נמצא כי אנו נוקטים 
על  דנים  ואנו  מאחר  אך  אפשר,  אי  וזה  משקרים  עדים  שב' 
כל ענין בפ"ע זה לא איכפת לן. וזהו ע"ד הענין של ב' שבילין 
שבבאו לישאל בזאח"ז מטהרים את שניהם (ומדאורייתא כן 
הוא אף בבת אחת, כיון דמ"מ אין הדין של של שניהם נוגע 
מיניה  ועדיפא  בפ"ע).  כ"א  על  הוא  הנידון  אלא  לחבירו  א' 
הכא, ששם אנו מטהרים את שניהם אף שלא יתכן במציאות 
משא"כ  טמא.  ודאי  אחד  שביל  שהרי  טהורים  ששניהם 
בנדו"ד הרי בודאי יתכן במציאות ששניהם משקרים, שהרי 
בעולם יש כו"כ שקרנים, ורק שכשאנו דנים על שניהם כאחד 
אזי אנו אומרים כי מאחר ורוב העולם בחזקת כשרות ואינם 
מהמיעוט  ב'  שהצטרפו  לומר  מסתבר  אין  א"כ  שקרנים 
הוא  כי  לומר  שיתכן  בפ"ע  כ"א  על  דנים  כאשר  אך  כאחד. 
כל  אין  אחד  על  כך  שנפסק  אחרי  א"כ  השקרנים,  מהמיעוט 
שני  על  כשמעידים  הוא  וכ"ז  אחר.  על  אף  כך  לפסוק  מניעה 
מנה  לשמעון  ראובן  שחייב  שניהם  כשמעידים  אך  עניינים, 
הרי זה מה שנתחדש בדין הלואה אחר הלואה שאנו דנים על 
התוצאה הנוגעת לדינא ביחד, והיינו שאנו דנים האם ראובן 
שניהם  על  דנים  אנו  זה  ענין  על  וא"כ  ממון.  לשמעון  חייב 

כאחד ושוב אין לומר ששניהם משקרים.
שונים,  עניינים  שני  על  מדובר  שכאשר  בענייננו,  ועד"ז 
כגון דין קטלנית ודין שוטה, הרי כשאנו דנים על דין קטלנית 
מיתת  של  האחד  המעשה  את  לתלות  האם  הוא  הנידון  הרי 
שאנו  ובזה  קטלנית,  של  סיבה  מצד  או  במקרה  הבעל 
מעשה  רק  תולים  אנו  הרי  קטלנית  בגדר  שאיננה  מחליטים 
אחד במקרה וא"כ אין לנו הכרח לתלות בקטלנית. וכן כשאנו 
מצד  נעשו  שטות  של  המעשים  שני  האם  שוטה  לענין  דנים 
שהיא שוטה או מצד סיבה רחוקה, הרי אין לנו הכרח לומר 
שהיא שוטה כיון שכשאנו מחליטים שאיננה שוטה הרי אנו 
תולים עי"ז רק שני מעשים במקרה ולא שלושה. ואין סתירה 
בכך שלמעשה נמצא שאנו תולים בכו"כ מקרים. אך כשנעשו 
בזה  הרי  שוטה  שאיננה  נאמר  אם  אזי  שטות  של  מעשים  ג' 
ולכן  רחוקות  בסיבות  כאחד  המעשים  ג'  כל  את  תולים  אנו 

יש להחליט שהיא שוטה. ועיי' היטב בכ"ז.       

עדיין  יתכן  אלא  סיבה,  אותה  מחמת  נעשו  המקרים 
לומר כי אחד או שניים מתוכם אינם שייכים לאותה 
סיבה אלא הם מצד מקרה בעלמא. וכגון לגבי שוטה: 
כאשר אדם יצא יחידי בלילה ולן בבית הקברות וקרע 
את כסותו, אשר באופן זה הוא מוחזק כשוטה, עדיין 
מחמת  דוקא  נעשו  המקרים  כל  כי  לכך  הוכחה  אין 
שטותו, אלא יתכן לומר כי אחד המקרים נעשה מצד 
נעשתה  הקברות  בבית  הלינה  וכגון  הרחוקה,  הסיבה 
שכאשר  כשם  שהרי  טומאה.  רוח  עליו  שתשרה  כדי 
בסיבה  תולים  אנו  שניים  או  אחד  מקרה  רק  נעשה 
רחוקה, והיינו שמקרה אחד או צירוף של שני מקרים 
מחמת  שנכריח  בכדי  הנמנע  בגדר  אינו  עדיין  רחוקים 
כך כי קיימת סיבה של שטות, כמו כן אף כאשר ידוע 
את  לשלול  כדי  בכך  אין  עדיין  שוטה  שהוא  כבר  לנו 
האפשרות שנעשה מקרה אחד או שניים מחמת סיבה 
ואין  מקרים  שלושה  כאן  ונעשו  שמאחר  ורק  רחוקה. 
לתלות את כל השלושה בסיבה רחוקה, על כן בהכרח 
לחדש כי קיימת סיבה של שטות. אך מאידך עדיין אין 
הכרח לומר כי כל השלושה הם מפאת השטות כי יתכן 

שאחד מהם נעשה דוקא מצד הסיבה הרחוקה3.
ו) אך באמת אין לומר כך, כי לפי זה יקשה הדין 
של נגח שור חמור וגמל שנעשה מועד לכל. כי בשלמא 
בנגח ג' פעמים שור, הרי מאחר ואין לתלות ג' מעשים 
במקרה ע"כ בהכרח לומר כי קיימת לכך סיבה בטבעו 
והיינו שהוא נגחן לשוורים.  אך בנגח שור חמור וגמל, 
אין  הרי  מ"מ  במקרה,  נעשו  שכולם  לומר  שא"א  אף 
בכך להוכיח ששלושתם נעשו מצד סיבה, ויתכן כי אחד 
או שניים מתוכם היו במקרה שלא מחמת טבעו. ואם 
כן, מנין לומר שהוא מועד לשלושתם (וע"י כך אנו אף 
אומרים כי הוא מועד לכל)? שמא נאמר כי הוא מועד 
רק לשוורים, ואילו נגיחת החמור והגמל היו במקרה 
וגמל  חמור  נוגח  היה  שאם  (וכשם  טבעו  מחמת  שלא 
טבעו).  מחמת  שלא  במקרה  זאת  תולים  היינו  בלבד 
ואמנם מאחר ולא יתכן לומר ששלושתם נעשו במקרה 
ע"כ בהכרח שהוא מועד לאחד מהם לכל הפחות, אך 
עדיין אנו בספק לאיזה מהם. ואין מסתבר כלל לומר 

3)  וע"ד הדוגמא שהבאנו לעיל מצירוף ב' עדים, שכאשר 
כ"א מעיד על מעשה אחר של הלוואת מנה אנו מחייבים אותו 
במנה כיון שלכה"פ א' מהם אומר אמת. אך אין אנו מחייבים 
אותו ב' מנים אף שלדברי שניהם ביחד היו שתי הלואות של 
בלבד  שע"א  וכמו  משקר  מהם  שאחד  יתכן  שזה  כיון  מנה, 
אינו מוציא כלל ממון כי יתכן שמשקר כמו"כ בשניים שאף 
מהם  שאחד  יתכן  עדיין  אך  משקרים  אינם  בודאי  ששניהם 
שאם  שבמקום  הקצות (שם)  חידש  זה  מכוח  ואמנם  משקר. 
כלל,  חיוב  אין  אזי  מעשה  בשעת  ע"א  אלא  היה  שלא  נאמר 
בזה  א"כ  משטה  לומר  יכול  אחד  שבפני  הודאה  לענין  וכגון 
לא  ובמילא  משקר  שאחד  יתכן  שעכ"פ  כיון  צירוף  מהני  לא 
פא  (בסי'  הנתיבות  (ואמנם  עיי"ש.  ב'  בפני  הודאה  היתה 
עדים  בשני  שיש  מיוחדת  גזיה"כ  מכוח  ע"ז  חולק  סק"ו) 

שנחזיק ששניהם אומרים אמת ואכמ"ל בזה).
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שכל דין ההעדאה במקרה זה הוא מצד הספק בלבד.
ג'  נעשו  כאשר  באמת  כי  לומר,  בהכרח  אלא 
הסיבה.  באותה  שלושתם  את  תולים  אנו  מקרים 
וביאור הדברים הוא, כי לאמתו של דבר אפילו כאשר 
נעשה מעשה אחד בלבד, ויתכן לתלותו במקרה בעלמא 
שיש  נותנת  הסברא  בסיבה,  לתלותו  יתכן  ומאידך 
מועד  נעשה  שאין  ומה  במקרה.  ולא  בסיבה  לתלותו 
ע"י נגיחה אחת בלבד הטעם בזה הוא, כי אף שמסתבר 
יותר לתלות בסיבה מאשר במקרה מ"מ עדיין אין בכך 
וא"כ  כלל,  לנו  ידועה  שאיננה  סיבה  לחדש  כדי  הכרח 
כאשר  אך  מועד.  שהוא  אחת  מנגיחה  להוכיח  א"א 
הדבר כבר ידוע שהוא מועד, אזי בודאי יש לתלות בכל 
נגיחה ונגיחה שנעשתה מחמת הסיבה הידועה לנו כבר 

ולא במקרה בעלמא.
ולפי זה יתבארו הדברים כך: כאשר נגח שור וחמור 
בלבד אינו נעשה מועד כלל, מאחר ובשני מקרים עדיין 
וגמל,  חמור  שור  בנגח  אך  סיבה.  לחדש  בהכרח  אין 
מאחר ושלושה מעשים אין לתלות את כולם במקרה, 
וע"כ צריך לומר שיש בו טבע של נגיחה לכה"פ לאחד 
מינים  שני  עוד  שנגח  ראינו  וכבר  ומאחר  מהמינים, 
א"כ הסברא נותנת לתלות אותם ג"כ באותה הסיבה 

הידועה לנו ולא במקרה.
אחד  למין  המועד  שור  יתכן  ר"פ  שלדעת  ואע"פ 
יש  בהכרח  כי  נוקטים  אנו  כאשר  אף  וא"כ  בלבד, 
סיבה, עדיין הסיבה המוכרחת היא רק לגבי מין אחד 
ואין ראיה שמועד לעוד מינים, וא"כ מניין לנו לחדש 
האחרים,  המינים  את  גם  כוללת  זו  שסיבה  ולומר 
אף  כי  לומר,  יש  כך  על  במקרה?  לתלותם  ניתן  כאשר 
שאמנם יש שור המועד למין אחד בלבד, מ"מ הרי כמו 
כן ישנם שוורים המועדים לכל המינים. ואם כן נמצא 
כי כאשר אנו כבר יודעים כי הוא מועד למין אחד הרי 
זה  למין  רק  מועד  הוא  האם  השקול:  ספק  לפנינו  יש 
מין  רק  שנגח  באופן  כן,  ועל  אחרים.  למינים  אף  או 
לנו  אין  מספק  עדיין  אחרים,  מינים  כלל  נגח  ולא  זה 
כאשר  אך  אחרים,  למינים  אף  מועד  הוא  כי  להוכיח 
ולומר  לתלות  עדיף  אזי  אחרים,  מינים  עוד  נגח  כבר 
כי הוא אכן מועד אף למינים אלו ואף נגיחות אלו לא 

היו במקרה.
כללו של דבר: מה שאין נעשה מועד בנגיחה אחת, 
היינו משום שע"י מקרה אחד אין הכרח לחדש סיבה, 
מקום  שיש  אלא  ידועה  סיבה  כבר  ישנה  כאשר  אך 
שהוא  ידוע  כאשר  והיינו  גופא,  זו  בסיבה  להסתפק 
או  אחד  למין  מועד  הוא  אם  להסתפק  יש  ורק  מועד 
המעשה  בכוח  הרי  השקול,  ספק  והרי"ז  המינים  לכל 
האחד לברר את הספק ולהכריע כי הסיבה כוללת את 
מחמת  נעשה  המעשה  אותו  גם  ובמילא  המינים  כל 

אותה הסיבה הידועה.
ז) ולפי זה נבוא לבאר את מחלוקת תוס' והרמ"ה 

לענין נגח אדם שור וחמור אם נעשה מועד אף לאדם 
שור  כנגח  זה  הרי  התוס'  דעת  שלפי  ונראה,  לא.  או 
חמור וגמל, שכשם שבנגח שור חמור וגמל אין הוכחה 
יתכן  שהרי  לשלושתם,  מועד  שהוא  החזקה  מעצם 
לומר שהוא מועד רק למין אחד והשניים האחרים היו 
במקרה, ומכל מקום כיון שאנו כבר יודעים שיש סיבה 
של מועדות אנו מפרשים אותה באופן כזה שישתייכו 
אליה שאר הנגיחות ולא נצטרך לתלותם במקרה, הוא 
הדין והוא הטעם אף לענין נגח אדם שור וחמור, שאף 
שאין הכרח לומר שמועד גם לאדם, מכל מקום מאחר 
א"כ  המינים,  לאחד  לכה"פ  שמועד  לומר  צריך  וע"כ 
שמאידך  כיון  אך  לאדם  מועדות  מכריח  זה  שאין  אף 
לאדם  גם  מועדות  כוללת  כן  זו  שמועדות  יתכן  גיסא 
אנו מפרשים אותה באופן כזה שאף המעשה של נגיחת 

האדם תתפרש ע"פ הסיבה ולא מצד המקרה.
ואף שבנגח ג' מיני בהמות נעשה מועד רק לבהמה 
המועדת  בהמה  שיש  שכיון  משום  היינו  לאדם,  ולא 
לבהמה ולא לאדם ע"כ אין הכרח וראיה לומר שהיא 
מועדת גם לאדם. אך כאשר כבר היה מקרה אחד של 
נגיחת אדם הרי כאשר כבר יש סיבה ידועה אנו תולים 
הסיבה  מחמת  נעשה  האחד  המקרה  שאף  כזה  באופן 

וכמו שנתבאר.
שכן  העניינים.  בין  לחלק  יש  הרמ"ה  לדעת  אך 
הסיבה  את  מפרשים  שאנו  אף  וגמל,  חמור  שור  בנגח 
אחת  אף  נתלה  ולא  הנגיחות  לכל  שתתאים  באופן 
במקרה, זהו דוקא כאשר אין אנו מחדשים כלל סיבה 
חדשה בנוסף לידוע לנו מכבר, שהר יתכן לומר שאותה 
הגורמת  היא  שוורים  לנגוח  לו  שגורמת  נגחנות  סיבת 
לו לנגוח גם בהמות אחרות. אך לענין נגיחת אדם, הרי 
בכך  יש  הרי  לאדם  גם  מועד  שהוא  תולים  אנו  כאשר 
כבר משום תלייה בסיבה חדשה שעדיין איננה ידועה 
באופן  היא  הנגיחה  מזלא  ליה  דאית  באדם  שכן  לנו, 
אחר, וכמבואר ברש"י (ד"ה אדם) ש"אינו נוח להמיתו 
בכוח  בנגיחה  אלא  מעט  קרן  דחיפת  דהיא  בנגיפה 
ובכוונה ובתחיבת קרן בגוף". וזה אין לנו לחדש שהוא 
ויתכן  לכך  ראיה  שאין  כיון  בכוח  לנגיחה  אף  מועד 
שור  לגבי  ורק  מועטת.  לנגיחה  רק  מועד  שהוא  לומר 
חמור וגמל שאין הפרש בסוג הנגיחה ע"כ אין זה בגדר 
סיבה חדשה לתלות ולומר שמועד אף לשאר המינים. 

ויל"ע בזה ותן לחכם ויחכם עוד. 

ג
לחלק  מנחם  רבינו  בשם  התוס'  הביאו  עוד  ח) 
שדברי  ר"פ,  לדברי  בברייתא  האמור  בין  אחר  באופן 
לענין  נאמרו  לבהמה  מועד  אינו  לאדם  שמועד  ר"פ 
אדם  ונגח  תם  שהיה  שור  דהיינו  מלכתחילה,  העדאה 
ג' פעמים, שבזה אנו אומרים כי אינו נעשה מועד אלא 
לאדם ולא לבהמה. וס"ל לרב פפא שאף שנגיחת אדם 
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דוקא  נוגח  זה  ששור  יתכן  מ"מ  בהמה  מנגיחת  קשה 
לאדם  שמועד  בברייתא  הנאמר  אך  האדם.  מין  את 
הוי מועד לבהמה זהו לענין חזרה, דהיינו שהיה מועד 
לאדם ובהמה, וראה ג' פעמים בהמות ולא נגח, אשר 
בדרך כלל הרי"ז נחשב לראיה שחזר בו ממועדותו, אך 
כאן באותו זמן המשיך לנגוח אדם. וע"ז נאמר "מועד 
שממשיך  שמכך  דהיינו  לבהמה",  מועד  הוי  לאדם 
להיות מועד לאדם בהכרח שנשאר מועד אף לבהמה, 
ואף שראה ג' פעמים בהמות ולא נגח מ"מ אנו תולים 
את כל ג' הפעמים במקרה. אך כשראה ג' פעמים אדם 
ולא נגח הרי"ז חזרה, ואף שממשיך לנגוח בהמות מ"מ 
אנו אומרים שנשאר מועד רק לבהמות ולא לאדם, וזהו 
"מועד לבהמה אינו מועד לאדם" היינו שזה שממשיך 
אף  מועד  שנשאר  מכריח  אינו  לבהמות  מועד  להיות 
בו  שחזר  פעמים  ג'  של  ראיה  ויש  מאחר  אלא  לאדם, 

מנגיחת אדם הרי"ז ראיה.
אך לכאורה הדברים צריכים ביאור: איזה טעם יש 
העדאה  שלענין  כשם  והרי  לחזרה?  העדאה  בין  לחלק 
אנו אומרים כי אף שנגח ג' פעמים אדם אין בכך ראיה 
שהוא מועד אף לבהמה, ואף שנגיחת אדם קשה יותר 
מ"מ יתכן ששור זה מועד דוקא לאדם, אם כן אף לענין 
חזרה, מדוע נאמר כי מכך שממשיך להיות מועד לאדם 
יש ראיה בהכרח שממשיך במועדותו אף לבהמה, והרי 

יתכן כי הוא מועד דוקא לאדם ולא לבהמה?
באופן  מדובר  חזרה  לענין  שהרי  קשה,  וביותר 
שהרי  לבהמה,  ממועדותו  בו  שחזרה  לכך  ראיה  שיש 
אומרים  אנו  ואעפ"כ  נגח,  ולא  בהמות  פעמים  ג'  ראה 
כי בודאי נשאר מועד לבהמה, ותולים את ג' הפעמים 
אדם.  לנגוח  שממשיך  הראיה  סמך  על  וזאת  במקרה, 
מועד  שהוא  לומר  לגמרי  מושלל  זה  שדבר  והיינו 
הפעמים  ג'  את  תולים  שאנו  עד  לבהמה,  ולא  לאדם 
מדובר  העדאה  לענין  ומאידך,  במקרה.  נגח  שלא 
באופן שאין ראיה לכך שאינו מועד לבהמה, אלא רק 
שאכן  לומר  מניעה  כל  ואין  לאדם,  שמועד  ראיה  יש 
נעשה  שאינו  אומרים  אנו  ואעפ"כ  לבהמה,  גם  מועד 
מהווה  אינה  לאדם  שמועדותו  והיינו  לבהמה,  מועד 
ראיה  שאין  אף  לבהמה  גם  שמועד  לכך  הוכחה  כלל 
חזרה  לענין  ואילו  לבהמה.  מועד  שאינו  לומר  להיפך 
שמועד  ברורה  ראיה  נחשבת  לאדם  שמועדותו  אמרנו 
אף לבהמה, ואף שיש כנגדה ראיה הפוכה לומר שאינו 

מועד לבהמה!
ט) ונראה לומר בביאור הדברים כך: אף לדעת רב 
אי"ז  באמת  לבהמה,  מועד  אינו  לאדם  שמועד  פפא, 
בגדר דבר המצוי כלל שיהא מועד לאדם ולא לבהמה, 
ונמצא,  כנ"ל.  מבהמה  יותר  קשה  האדם  נגיחת  שהרי 
כי כאשר אנו רואים שהוא מועד לאדם, א"כ מצד הרוב 
יש לנו לומר כי הוא מועד אף לבהמה. והטעם שאעפ"כ 
מועד לאדם אינו מועד לבהמה היינו משום שבכך שאנו 
להוציא  באים  אנו  הרי  לבהמה  אף  שמועד  מחליטים 

נזק  לשלם  המזיק  את  לחייב  דהיינו  מהמוחזק,  ממון 
שור  כדין  בלבד  נזק  חצי  ולא  בהמה  נגיחת  עבר  שלם 
וע"כ  הרוב.  אחר  בממון  הולכין  אין  קיי"ל  והרי  תם, 

אין בכוח הרוב להכריע שהוא מועד אף לבהמה.
מועד  שנשאר  רואים  ואנו  מאחר  חזרה,  לענין  אך 
שנשאר  הוכחה  משום  בכך  יש  הרוב  מצד  א"כ  לאדם 
מועד אף לבהמה, שהרי רוב השוורים המועדים לאדם 
לומר  כנגד  הוכחה  שיש  ואף  לבהמה.  אף  מועדים 
שאינו מועד לבהמה מכך שראה ג' פעמים בהמות ולא 
נגח, מ"מ הרוב מכריע כנגד ראיה זו ועדיף לתלות את 
ג' הפעמים במקרה מאשר לומר כי הוא שייך למיעוט 

שאינו מצוי של שוורים המועדים לאדם ולא לבהמה.
ואין  זה  רוב  ע"פ  ממון  להוציא  באים  שאנו  ואף 
הולכין בממון אחר הרוב, מ"מ כאשר אנו יודעים כבר 
האם  הוא  והספק  ולבהמה,  לאדם  מועד  השור  שהיה 
חזר בו לגבי בהמה, הרי יש כאן חזקה דמעיקרא ששור 
להכריע  דמעיקרא  החזקה  ובכוח  לכל,  מועד  היה  זה 
העדאה  לענין  משא"כ  מהמוחזק.  להוציא  כדי  אף 
בתחילה, שהרי אדרבה יש לו חזקת תמות, ורק מצד 
הרוב בלבד יש לנו לומר שמועד גם לבהמה, הרי הרוב 

אינו מועיל להוציא ממון.
אפשר  דמעיקרא  החזקה  שמצד  שאמרנו  וזה 
הראשונים  במחלוקת  תלוי  הרי"ז  ממון,  להוציא 
שם  שמבואר  ע"א),  (טז  בכתובות  הסוגיא  בביאור 
נאנסתי  משארסתני  לענין  הסובר  ר"ג  לדעת  שאף 
והוא אומר לא אלא עד שלא ארסתיך, שנאמנת מצד 
לא  כאן  עד  אך  בתולה,  שהיתה  דמעיקרא  החזקה 
קאמר אלא בברי ושמא (שהיא טוענת ברי והוא טוען 
שמא שהרי אינו יודע מתי נאנסה), אך בברי וברי לא 
אמר. ונחלקו בזה הראשונים, שיש הסוברים (כנראה 
דמעיקרא  חזקה  בצירוף  שדוקא  הסוגיא)  מפשטות 
עם ברי ושמא אפשר להוציא ממון ממוחזק, אך בכוח 
חזקה בלבד א"א להוציא. אך יש הסוברים (דעת רש"י, 
עיי"ש לו ע"א ובתוד"ה החרשת ובדף עה ע"ב ברש"י 
ד"ה אתאן, ובפנ"י שם לאורך הסוגיא) שבטענת שמא 
להוציא  דמעיקרא  החזקה  אחר  הולכים  ג"כ  ושמא 
ממון, ולא נתמעט אלא כשיש כנגד החזקה דמעיקרא 
להוציא  לבד  החזקה  בכוח  שבעצם  והיינו  ברי.  טענת 
ברי  של  המעלה  את  גם  אליה  לצרף  ואי"צ  ממון 
ושמא, אלא שכאשר יש טענת ברי נגדה אז דוקא לא 
אף שגם בעל  טוען טענת שמא,  הלה  כאשר  מהני. אך 
החזקה טוען מספק (ואין כאן מעלת ברי ושמא שהרי 
שניהם שמא) באופן זה מועילה החזקה. וכבר האריכו 
האחרונים בביאור ענין זה. ולפי"ז א"ש בנדו"ד שהרי 
כאן הרי"ז טענת שמא ושמא שא"א להוכיח ספק זה 
אם השור מועד לבהמות או לא ובכה"ג הולכים אחד 

החזקה דמעיקרא שנשאר מועד4.

מה  לפי  יפה  עולה  אינו  זה  ביאור  כי  להעיר  יש  אך    (4
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הראשונים  שיטות  ע"פ  בזה,  לומר  יש  ועוד 
(רמב"ן ורשב"א שם י ע"א ובעה"מ ט"ז ע"א) שאף 
להוציא  לבד  דמעיקרא  החזקה  אחר  הולכים  שאין 
שברי  שכשם  מהני.  רוב  בצירוף  חזקה  אך  ממון, 
כנגד  ("תרתי  המוחזק  כנגד  לחזקה  מצטרף  ושמא 
המוחזק.  כנגד  לחזקה  מצטרף  רוב  כמו"כ  חדא") 
ולפי"ז יש לומר בנדו"ד, לפי האמור שרוב השוורים 
הרי"ז  וא"כ  לבהמה,  אף  מועדים  לאדם  המועדים 
מצטרף לחזקה דמעיקרא שהיה מועד כדי להוציא 

ממון.
ונשאר  מבהמה  חזרה  לגבי  אלא  אינו  זה  וכל  י) 
מועד לאדם, שמאחר ורוב השורים המועדים לאדם 
מועדים אף לבהמה הרי רוב זה מכריע את הראיה 
מכך שראה ג' פעמים בהמות ולא נגח, ושוב אזלינן 
אך  לשניהם.  מועד  שהיה  דמעיקרא  החזקה  אחר 
כשחזר בו מאדם ונשאר מועד לבהמה, בזה אומרים 
שבכך  דהיינו  לאדם"  מועד  אינו  לבהמה  "מועד 
חזרתו  את  לבטל  כדי  אין  לבהמה  מועד  שנשאר 
לבהמה  אדם  בין  החילוק  מתבטא  ובזה  מאדם. 
יותר  קשה  אדם  ונגיחת  שמאחר  מהפסוק,  הנלמד 
מנגיחת בהמה, ע"כ ע"פ הרוב שור המועד לנגוח אדם 
הרי הוא מועד גם לבהמה, ושור המועד לאדם ולא 
לבהמה  המועד  שור  אך  מיעוט.  בגדר  הוא  לבהמה 
שנגיחת  הסברא  (מצד  מצוי  דבר  הרי"ז  לאדם  ולא 
ג'  שראה  רואים  כשאנו  וע"כ  מבהמה),  קשה  אדם 
ואין  מעלייתא,  חזרה  הרי"ז  נגח  ולא  אדם  פעמים 
שהרי  בהמות  לנגוח  שממשיך  מכך  לכך  סתירה  כל 
ולכן  לאדם,  ולא  לבהמות  שמועד  המצוי  דבר  זהו 
מועילה חזרתו וכדין כל חזרה שהיא ראיה מספיקה 

לבטל את המועדות הקודמת.
המהר"י  בשם  בשטמ"ק  הובא  תירוץ  עוד  יא) 
כץ, והוא ע"ד תירוץ רבינו מנחם לחלק בין העדאה 
לענין  נאמרו  ר"פ  דברי  אחר:  באופן  אך  לחזרה, 
העדאה בתחילה, שכשנגח ג' פעמים אדם אינו נעשה 

וחדא)  ד"ה  ברש"י  ע"א  (עו  שם  בכתובות  הפנ"י  שחידש 
ברי  טענת  נגדה  כשאין  מועילה  לבד  שחזקה  רש"י  שלשיטת 
אין  דקיי"ל  דהא  והיינו  יועיל,  בכה"ג  רוב  שאף  צ"ל  א"כ 
ברי  טוען  כשהמוחזק  דוקא  היינו  הרוב  אחר  בממון  הולכין 
ולא כשטוען שמא, שהרי רובא וחזקה רובא עדיף וא"כ אם 
החזקה מועילה להוציא ממון בטענת שמא כ"ש שיועיל הרוב. 
דאף  ה"ה  א"כ  כרש"י  מנחם  רבינו  דעת  אם  בנדו"ד  ולפי"ז 
רוב יועיל להוציא ממון בטנת שמא, וא"כ אף לענין העדאה 
בתחילה כיון שמצד הרוב יש הוכחה שמועד לבהמות יש לנו 
כפירוש  נבאר  זה  ולפי  שמא.  בטענת  המוחזק  כנגד  כן  לומר 
השני שכתבנו, והיינו שבאמת דעת רבינו מנחם שחזקה לבד 
אינה מוציאה ממון אף בטענת שמא וה"ה רוב לבד, והטעם 
שמועיל כאן הוא בצירוף הרוב והחזקה וכשיטת הראשונים 
על  גובר  זה  שרוב  בלבד  זו  לא  כי  נאמר  (ולפי"ז  שהבאנו. 
הרי"ז  זו  ראיה  כנגד  שגם  אלא  פעמים,  ג'  נגח  שלא  הראיה 

עדיין נשאר בגדר רוב ולא נהפך לספק השקול. ודו"ק).

מועד לבהמה. ודברי הברייתא נאמרו באופן שהיה 
מועד לבהמה, וראה ג' פעמים בהמות ולא נגח, ולענין 
אדם לא התברר לנו אם נשאר נגחן או לא (וזה שלא 
זמן  כשבאותו  מדובר  שלפיו  הקודם,  התירוץ  כמו 
חזרתו  כי  אומרים  אנו  שבזה  אדם),  לנגוח  המשיך 
בו  חזר  שאם  אדם,  לגבי  אף  חזרה  מהווה  לבהמה 
וזהו  הקשה.  מאדם  שחזר  כ"ש  הקלה  מבהמה 
"מועד לאדם הוי מועד לבהמה", דהיינו שאם היה 
לבהמה,  גם  מועד  היה  בהכרח  לאדם  מועד  נשאר 
שאינו  ע"כ  לבהמה  מועד  שאינו  רואים  שאנו  וכיון 
מועד אף לאדם. אך כשראה ג' פעמים אדם ולא נגח 
עדיין אין בכך ראיה שחזר בו אף מבהמה, כי יתכן 

שנשאר מועד לבהמה ולא לאדם.
וגם כאן יש להקשות: 

מאחר ולענין העדאה אנו אומרים כי אף שנגח ג' 
פעמים אדם עדיין אין בכך ראיה שמועד אף לבהמה, 
שאע"פ שנגיחת אדם קשה מבהמה מ"מ יתכן שמועד 
דוקא לאדם ולא לבהמה, א"כ מדוע לענין חזרה יש 
גם  בו  שחזר  לבהמה  מועד  אינו  שכבר  מכך  הוכחה 
לאדם  דוקא  מועד  הוא  שעתה  יתכן  והרי  מאדם, 
צריך  הרי  למועד  הוחזק  שכבר  (וכיון  לבהמה?  ולא 
דינו,  את  לשנות  כדי  מועד  אינו  ששוב  לכך  הוכחה 
בכך  אין  לכאורה  לבהמה  מועד  להיות  שחדל  ובזה 

משום הוכחה לגבי אדם).
ולפי ההנחה האמורה, שאף לדעת ר"פ שיש שור 
המועד לאדם ולא לבהמה, מ"מ הרי"ז בגדר מיעוט 
אף  מועדים  לאדם  המועדים  השוורים  רוב  ואילו 

לבהמה, יש ליישב גם פירוש זה בפשטות:
שוורים  מיעוט  שיש  כיון  העדאה,  שלענין 
הוכחה  כאן  אין  א"כ  לבהמה  ולא  לאדם  המועדים 
גמורה שמועד אף לבהמה, ואין הולכים בממון אחר 
אחר  הולכים  כן  בזה  חזרה,  לענין  אך  כנ"ל.  הרוב 
ע"כ  לבהמה  מועד  אינו  שכבר  שמכיון  לומר  הרוב 
(שהרי  לאדם  מועד  אינו  שאף  לומר  יש  הרוב  מצד 
אף  מועד  היה  לאדם  מועד  היה  אם  הרוב  מצד 

לבהמה). 
כבר  אך  הרוב,  אחר  בממון  הולכים  שאין  ואף 
כתבו התוס' (ב"ב כג ע"ב ד"ה חוץ) שזהו דוקא כדי 
להוציא ממוחזק, והיינו משום שבמוחזק נאמר דין 
גמורה,  בראיה  אלא  ממנו  מוציאים  שאין  מיוחד 

ורוב אינו ראיה גמורה. 
התורה  דיני  כל  כמו  הרי"ז  מוחזק  כשאין  אך 
כאיסורים וכו' שהולכים אחר הרוב. ולכן במציאה 

הולכים אחר הרוב עיי"ש. 
בא  אינו  שהרוב  חזרה  לענין  בנדו"ד  אף  וא"כ 
למוחזק  לסייע  אדרבה  אלא  מהמוחזק  להוציא 
(לומר שאינו מועד אף לאדם ולא ישלם על נזקיו נזק 

שלם ורק חצי נזק) בזה הולכים אחר הרוב.
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מושגים בחסידות
ביאור ענייני חסידות בפשיטות 

ובבהירות

'נמנע הנמנעות' 
– אינו מן המדה!

מוגש ע"י הרה"ת אסף חנוך פרומר
ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש (צפת) – סניף חיפה

הסבר המושג בקיצור:
סותר  לחלוטין,  אפשרי  בלתי  דבר   = נמנעות 
מציאות  לתאר  מסוגל  לא  השכל  ההגיון,  כללי  את 
להגדיל  מבלי  מחט  בחור  פיל  להכניס  כגון:  שכזו. 
את המחט או להקטין את הפיל. היו שסברו כי אלה 
(בשונה  הבורא  אצל  גם  "נמנעות"  בגדר  כביכול 
מים  להציב  כמו  ה',  ביכולת  שהם  "רגילים"  מנסים 
לתאר  יכול  אך  האדם,  ביכולת  שאינם   – כחומה 
היא  החסידות  תורת  הכרעת  כזו).  מציאות  בשכלו 

שהבורא יתברך הוא – 
נמנע הנמנעות = מן הנמנע שיהיו אצלו נמנעות. 

אצל הבורא יתברך לא קיים מושג של דבר נמנע.

את  להמליץ  ניתן  הנמנעות"  "נמנע  המושג  על1 
מאמר  המקדש,  בבית  הארון  אודות   – חז"ל  לשון 
המהוה הוכחה למושג זה – "נמנע הנמנעות אינו מן 

המדה", כל כולו חיבור הפכים על כל צעד ושעל:
שהבורא  הסוברים  כראשון  המובא  הרשב"א, 

1)  תודת הכותב נתונה מראש לכל מי שיעיר את הערותיו 
למאמר זה, או יציין למ"מ נוספים הקשורים לתוכנו.

בתשובה  מתבטא   – הנמנעות"  "נמנע  אכן  הוא 
הידועה"  ואילו "התשובה  שונה,  בצורה  גם  אחרת 
"כתב  אלא  אינה  הרף,  ללא  מציינים  אליה  בספרו 
רב!  בפירוט  החולקת  הדעה  מוצגת  בה  התנצלות" 
לאידך, הרמב"ם במורה נבוכים, אבי הסוברים שגם 
ב"משנה  מתגלה   – "נמנעות"  ישנם  הבורא  בחיק 
מהבורא  כשולל  הרבי,  לביאורי  בהתאם  תורה", 
שסברו  החסידות  על  החולקים  נמנע.  כל  לחלוטין 
הנמנעות"  ב"נמנע  אחזו   – כפשוטו  הצמצום  כי 
תורת  ביאור  דווקא  ואילו  לשיטתם2,  כהוכחה 
אינו  ארון  "מקום  חז"ל3  מאמר  אודות  החסידות 
פנים  כל  על  "אחיזה  לזה  שיש  גורס   – המדה"  מן 

בשכל".
נמנע הנמנעות!

והתפתחות  הופעת  את  נסקור  שלפנינו  במאמר 
מושג זה.

א. הקב"ה כל יכול
עליו  ישראל  באמונת  וברור  פשוט  יסוד 
הוא  הקב"ה  כי  רבן,  בית  של  תינוקות  מתחנכים 
ולשדד  לשנות  ביכולתו   – מוגבל  ובלתי  יכול"  "כל 
וכשם  יחפוץ,  אשר  ככל  וחוקיו  הטבע  מערכות  את 
את  להחזיר  ביכולתו  ליש,  מאין  העולם  את  שברא 

המציאות כולה לאין ואפס כמקודם.
מורים על כך הנסים הרבים המסופרים בתנ"ך 
– מכות מצרים וקריעת ים סוף (לגבי מכות מצרים 
אני  כי  תדע  היתה "למען  שמטרתם  בכתוב  נתפרש 
תחיית  בגבעון,  השמש  העמדת  הארץ"),  בקרב  ה' 
בריאת  של  הנס   – מהם  פחות  ולא  ועוד;  המתים, 
אף  בהרבה  יותר  גדול  פלא  שהוא  וארץ,  שמים 

מקריעת ים סוף.
זה:  רעיון  מביעים  בתורה  מפורשים  פסוקים 
בן  שתוליד  הרעיון  למשמע  שרה  צחקה  כאשר 

2)  מאפס הפנאי והמקום לא התייחסנו כאן לסוגיא זו 
(ולעוד נושאים הקשורים לנידוננו), ועוד חזון למועד.

3)  ב"ב צט, א. יומא כא, א. מגילה י, ב.

"קלָאץ-קשיות"  אינם  ששואל  השאלות 
בענינים  הם  נוגעים  ואדרבה,  במכתבו,  כלשונו 
אין  בהם,  שהורגלו  שמפני  אלא  יסודיים, 
ש"משתמשים"  גופא  זה  לתוכנם.  לב  משימים 
בהם לעתים תכופות גורם שנדמה שמובנים הם 
לתכליתם. אף שאחרי העיון נראה שרובם קשה 

להשיגם ולהבינם.

החלק  אשר  ומדע,  חכמה  בכל  הוא  וכן 
הדורש עיון ועמקות ביותר, הוא חלק הכולל את 

המושכלות הראשונות של מדע זה ויסודותיו.
(אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ב ע' שעג, מכתב 
להת' י"ל ביסטריצקי)
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המלאכים  נענו  בזקנותה, 
וכפי  דבר"?!  מה'  "היפלא 
דבר  שום  "וכי  רש"י:  שפירש 
ממני  ומכוסה  ומופרד  מופלא 

מלעשות כרצוני"?!
קצר  במשפט  נאמר  וכך 
הנוראים:  הימים  בתפילת 
כל  שהוא  מאמינים  "וכל 

יכול"4.
זה –  מושג  בהבנת  אמנם, 
יכול",  "כל  הפירוש  אכן  מהו 
גדולי  בקרב  שונות  דעות  היו 

ישראל.
של  החקירה  בספרי 
וקדושי  ישראל  "גדולי 
תורת  התגלות  טרם  עליון"5, 
כי  הדעה,  הובעה   – הקבלה6 
למרות שהקב"ה הוא כל יכול, 
"נמנעות",  אצלו  גם  קיימות 
שכביכול אף הוא אין ביכולתו 

בחיק  קיים  טבע  לנמנעות  "יש  ובלשונם  לעשותם. 
הבורא".

גאון8,  סעדיה  רבי  הרמב"ם7,  אחזו:  זו  בדעה 
רבי יוסף אלבו בעל "העיקרים"9, רבי ידעיה הפניני 
בספרו  עראמה  יצחק  רבי  עולם"10,  "בחינות  בעל 

"עקידת יצחק"11, האברבנאל12, הרלב"ג13, ועוד.
חלילה  לשלול  דעתם  על  עלה  שלא  וברור  פשוט 

והוא  ויוהכ"פ.  לר"ה  במוסף  מאמינים"  "וכל  פיוט    (4
ראה  תוכל".  כל  כי  "ידעתי  ב)  מב,  (איוב  הכתוב  לשון  ע"פ 

לקמן הערה 52 ביאור כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בל' הפיוט.

5)  שיחת ש"פ בשלח תשי"ב.

6)  "שהרס"ג והרמב"ם ובעל העקרים וכו' וכו', מגדולי 
אלו  בשאלות  דנו  ולתורתו,  לה'  הנאמנים  ישראל  בני  חוקרי 
דיעות  שלכמה  אף  הקבלה,  תורת  דעת  חוות  להביא  מבלי 
ותיק  התלמיד  בא  לא  עדין  שכנ"ל,  כיון  להם,  היתה  ידועה 
 – הנסתר  תורת  ונעשית  לכל  שנתפרסמה  באופן  וחידשה 

גלוי'". אג"ק ח"ז ע' רצג.

7)  מורה נבוכים ח"ג פט"ו. וראה גם שם חלק א' פע"ה.

8)  האמונות והדעות מאמר שני פרק י"ג.

9)  ספר העיקרים מאמר ראשון פרק כב.

בכל  תיח.  סי'  הרשב"א  בשו"ת  שנדפסה  בתשובתו    (10
ידעיה  ר'  "תשובת  ובהערות  בפנים  לקמן  שנכתב  מקום 

הפניני" הכוונה לתשובה זו.

11)  שער פ'.

הוא   – ד'.  מאמר  אלוקים",  "מפעלות  בספרו    (12
מתאמץ להוכיח שם כיצד בריאת יש מאין אינה בגדר (חיבור 

הפכים שהוא) "נמנעות"!

13)  בפירושו על ספר יהושע פרק ד פסוק כ.

הוא  הקב"ה  כי  היסוד  את 
לשנות  וביכולתו  יכול  כל 
הדגישו14  בדבריהם  הטבע; 
בעל  אדם  שום  ִיָקֵרא  "לא  כי 
חלילה  מאמין  אינו  אם  דת" 
לשנות  "יכולת  הבורא  שבכח 
שברא  כמו  כי  הנמנע;  טבע 
הגמור  האפס  מן  המינים  כל 
יכול  הוא  כן  ורצונו,  בכוחו 
סדרים  ולשנות  כוחם  לבטל 
סיפורי  כל  שירצה".  עת  בכל 
בתורה  המופיעים  הניסים 
שבכתב "מחייב כל אשר בשם 
יחסר  שלא  יכונה,  יעקב  זרע 
מפשוטיהם בשום פנים כחוט 

השערה".

כי  הסבירו  הם  אלא, 
ב"נמנעות" – שני סוגים.

ב. מה בין ניסים לנמנעות
בני  אצל  רק  הנמנע  הוא  נמנעות,  של  אחד  סוג 
בני  לגבינו  לנו.  המוכר  הטבע  חוקי  לפי  או  אדם, 
נמנע  דבר  זהו  אכן   – החלושים"15  "אנחנו   – אנוש 
בשום  להמציאו  נוכל  "שלא  משום  אפשרי  ובלתי 
להתבצע  אפשרי  בלתי  הדבר  כן  וכמו  תחבולה"; 

מבחינת חוקי הטבע.

אבל – "אינן16 נמנעות בחוק הבורא, כמו תחיית 
וארבעים  יום  ארבעים  יושב  איש  וִהָמֵצא  המתים, 
בהר],  רבינו  משה   =] ושתייה  אכילה  בלא  לילה 
אצל  נמנעות  שהן  הנפלאות  ממין  לזה  והדומה 
הניסים  כל  את  כפשוטם  ביארו  זו  בדרך  הטבע". 
בחיק  רק  נמנעים  אלה  מעשים  בתנ"ך:  המסופרים 
האדם ומחמת חוקי הטבע – אך אינם נמנעים בחיק 

הבורא שעשאם ברצונו.

שניתן   – הללו  הנסים  בכל  השוה  הצד  אמנם, 
לתאר ולדמיין מציאות כזו בשכל, ובניסים שמסופר 
עליהם בתורה – אף קיימת עדות ברורה שהתרחשו 
ולכן, "כל  נעשו.  כיצד  להבין  ניתן  שלא  אף  בפועל; 
וייפול  בו,  האמונה  שתבוא  אפשר   – בו  וכיוצא  זה 
תחת היכולת הבלתי בעל תכלית" [= הוא ביכולתו 

של הקב"ה שהוא אין סוף].

14)  תשובת ר' ידעיה הפניני.

15)  תשובת ר' ידעיה הפניני.

16)  עיקרים שבהערה 9.

הנסים  בכל  השוה  הצד 
הללו – שניתן לתאר ולדמיין 
ובניסים  בשכל,  כזו  מציאות 
בתורה  עליהם  שמסופר 
ברורה  עדות  קיימת  אף   –
שהתרחשו בפועל; אף שלא 
ניתן להבין כיצד נעשו. ולכן, 
אפשר   – בו  וכיוצא  זה  "כל 
וייפול  בו,  האמונה  שתבוא 
בעל  הבלתי  היכולת  תחת 
תכלית" [= הוא ביכולתו של 

הקב"ה שהוא אין סוף].

הנסים בכל  השוה  הצד 
הללו – שניתן לתאר ולדמיין
ובניסים בשכל,  כזו  מציאות 
בתורה עליהם  שמסופר 
ברורה עדות  קיימת  אף   –
שהתרחשו בפועל; אף שלא
ניתן להבין כיצד נעשו. ולכן,
אפשר  – בו  וכיוצא  זה  "כל 
וייפול בו,  האמונה  שתבוא 
בעל הבלתי  היכולת  תחת 
תכלית" [= הוא ביכולתו של

הקב"ה שהוא אין סוף].
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שחוסר  דבר   – בנמנעות  אחר  סוג  קיים  ברם, 
האפשרות לעשותו אינה מפני חסרון כח, אלא הוא 
את  לחלוטין  סותר  דבר  זהו  עצמו;  מחמת  נמנע 
ההגיון, והשכל אינו יכול לצייר מציאות כזו בשום 

אופן.

ג. חיבור הפכים בנושא אחד
המובאת   – שכזה  ל"נמנע"  הידועה  הדוגמא 
בריבוי מקומות בחסידות – היא מדברי רבי ידעיה 
ובלתי  רוכב  שהוא  בראובן,  "כאומרנו  הפניני: 
יתכן  לא  מהזמן".  נרמזת  אחת  בנקודה  יחד  רוכב 
הולך  גם  בזמן  ובו  החמור  על  רוכב  שהאדם  לומר 
 – כדמותו  נוסף  אדם  שיברא  נס  אמנם  יתכן  לידו. 
זה  הוא  הוא  החמור,  על  הנמצא  אדם  שאותו  אך 
זה  דבר  החמור,  ליד  ילך  גם  ממש  רגע  שבאותו 
כלל  אפשרי  ובלתי  עצמו,  מחמת  בגדר "נמנע"  הוא 

לתארו בשכל.

"כיוצא באלו הנמנעות" – מסכם בעל העיקרים 
להאמין  הקבלה  שתבוא  אפשר  "אי   – דעתו  את 
לצייר  לשכל  אפשר  שאי  אחר   .  . במציאותם 
מציאותם, ולזה לא יתכן שתבוא האמונה על זה". 
עם  זו  דעה  מובאת  חסידות17  מאמרי  בכמה  אגב: 
שיש  שאומרים  מהחוקרים  תוספת "קטנה": "דיש 
שנמנע  רוכב  ובלתי  רוכב  וכמו  קיים  טבע  לנמנעות 

ח"ו [= חס ושלום] גם בחיק הבורא"18...

נוספות  דוגמאות  מובאות  החקירה  בספרי 
יהיה   – מסויים  שמספר  באלו":  כיוצא  ל"נמנעות 
וקר  חם  יהיה   – מסויים  שעצם  פרד;  וגם  זוג  גם 
שוה  יהיה  כולו –  המרובע  היקף  שאורך  זמנית;  בו 
בשנים  גדול  יהיה  שהבן  מצלעותיו;  אחת  לאורך 
מבלי   – מחט  בחור  פיל  להכניס  מולידו;  מאביו   –
להקטין את הפיל או להרחיב את חור המחט, ועוד.

הללו:  הנמנעות  כל  בין  המשותף  המכנה 
 – הפכים"  "חיבור  של  הגדרה  תחת  נכנסות  הן 
התקבצות של שני מושגים סותרים בנושא אחד. כך 
מסביר הצמח צדק19 בהביאו את שיטתם: "וכידוע 
 .  . קיים  טבע  לנמנע  שיש  ענין  בפירוש  בספריהם 
אחד  בנושא  שוכנים  שיהיו  והיפוכו  דבר  דהיינו 
זהו  אחד  בנושא  ויבשה  ים  שיהיו  בזה  וכיוצא   .  .
בכך  אין  לדעתם,  כי  מדגיש  בדבריו  גם  מהנמנע". 
כללי:  באופן  ה'  ע"י  הטבע  בשינוי  לאמונה  סתירה 
גם   .  . בנסים  מאמינים   .  . מהפלוסופים  "הרבה 

17)  את הוי' האמרת תרע"ח (סה"מ תרע"ח תכ), והוא 
הוא מאמר מים רבים תשי"ז (סה"מ מלוקט ח"א ע' ס').

המחזיקים  אודות  מפאריטש  הר"ה  לשון  גם  ראה    (18
בדעה זו (הובא ונסמן בהערה 45) "ה' יכפר בעדם".

19)  אוה"ת ענינים ע' קצב.

המאמין בחידוש הבריאה לא יאמין בנמנעות כאלו 
במורה  כמבואר  קיים20  טבע  לנמנע  שיש  ויאמר 

נבוכים"...

ד. ההבדל בין חסרון ונמנע
נמצא  סוף,  כל  סוף  השאלה:  נשאלת  כך  אם 

כאילו אין הקב"ה, חלילה, "כל יכול"?!
מה  עושה  שאינו  מי  כל  "לא  הרמב"ם:  מסביר 
עצמו] –  מצד  אפשרי  בלתי  לעׂשות [=  בעצמו  שאין 
נקרא חסר-אונים", "לא נקרא לזאת צורך [= העדר 
ששונה  שמה  מכיוון  יכולת,  חוסר  ולא  שלימות21] 
מכך – נמנע". "ואין ליאות בחיקו ולא חוסר יכולת 

בהיותו בלתי משנה אותו"22.
תכלית  אכן  הוא  הקב"ה  פשוטות:  במילים 
יכולת;  העדר  או  חסרון  אצלו  שייך  ולא  השלימות 
ברם, אין שום חסרון בכך שאי אפשר לעשות – דבר 
יד  קוצר  זה  "ואין  עצמו!  מצד  אפשרי  בלתי  שהוא 

ולא חוסר יכולת כלפיו בכך שאינו משנה אותן".
בתמצית  מסכם  קדשו23  מאיגרות  באחת  הרבי 
על  שאפשרי  דבר  רק  הוא  יכול" –  דעתם: "כל  את 

פי שכל. ומסיים "ומובן הדוחק שבפירוש זה".

20)  מאמר הצ"צ – "להבין מה שכתוב בע"ח" – יסודו 
אדה"ז  במאמרי  השאר  בין  שנדפס  הזקן,  אדמו"ר  במאמר 
עניינים ע' לג ואילך. שם מבואר שישנם ב' ההפכים של גילוי 
אפשריות  על  ולראיה  ובפרסא;  וכלים  באורות  יחד  והעלם 

הדבר, מביא את הדעה שאין נמנעות למעלה.
המאמר:  נוסחאות  בין  הבדל  יש  מסויים  בפרט  אמנם 
אדה"ז  שבמאמרי  הב'  בנוסח  וכן  (שבפנים,  הצ"צ  בהנחת 
שם ע' מ' ואילך), הוא, כפי שמשמע בפשטות ברוב המקומות 
סוברים  העולם,  בחידוש  שמאמינים  אף  שהפילוסופים   –
אין  הרשב"א  לדעת  ורק  נמנע;  בגדר  הוא  הפכים  שחיבור 
(שם  האמצעי  אדמו"ר  בהנחת  אמנם,  נמנעות.  ית'  אצלו 
להיפך:   – פל"ו)  הק"ש  שער  בינה  באמרי  משמע  וכן  לט,  ע' 
נברא  שהעולם  מאמינים  שאינם  מהם"  "יש  שהפלוסופים 
(אלא הוא קדמון), ובכל זאת (מאמינים במציאות ה', ולכן) 
 .  . אלקות  כח  מצד  להיות  אפשר  "שהנמנעים  "מאמינים 
וגם מה שהוא נמנע בשכל אנושי כמו ב' הפכים כאחד יוכל 

להמציא מכוח האלקות".

21)  דהיינו, הצטרכות לעניין שלא נמצא אצלו.

כי  האחרונים,  אחד  של  מפתיע  פירוש  לציין  כדאי    (22
גם לדעת הרמב"ם במו"נ יתכן בדרך נס חיבור הפכים בנושא 
אחד; ומפרש שזהו דיוק לשון הרמב"ם "ואין ליאות בחיקו 
. . בהיותו בלתי משנה אותו" כלומר באופן תמידי, שאין זה 
ובטבע,  בבריאה  רגיל  כדבר  כזה  עניין  הטביע  שלא  חסרון 
אבל שפיר יכול לעשותו בדרך נס (ספר "המכלולים לרקב"ג" 
על התורה (ב, ב. פיסקא המתחלת אמנם ביאור), לרב יעקב 

קאפיל צבי אב"ד פאלטשיאה).

23)  אג"ק חי"א ע' שס.
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ה. המטרה: 
קיום יסודות האמונה

מה הביא את אותם גדולי 
ישראל לפירוש זה?

צורך  היה  ימים,  באותם 
לבני  להוכיח  והדור  השעה 
האמונה  יסודות  את  ישראל 
ומופתים  הוכחות  של  בדרך 
החקירה  בחכמת  שכליים. 
הרמב"ם  ע"י  שהוסברה  כפי 
וסייעתו – הוכיחו את מציאות 
ונצחי  קדמון  אחד,  שהוא  ה', 
לו  שאין  ותכלית,  קץ  ללא 
ברא  שהוא  הגוף,  ודמות  גוף 
צריכה  המציאות  וכל  העולם 

לו ועוד.
אחת הנחות היסוד שבבסיס הוכחות אלו – היא 
יכול  לא  אחד  שדבר  כלומר:  "נמנעות",  של  קיומן 
להכיל שני הפכים. לדוגמא: מדבר גבולי – לא יתכן 
מוגבל  בלתי  שהוא  דבר  ולאידך,  גבול;  בלי  שיווצר 
שיהיה  יתכן  לא  גוף;  לו  שיש  יתכן  לא   – סוף  ואין 

יותר מאחד, ועוד.
גדולה  תועלת  הנמנעות:  מקיימי  איפוא24  טענו 
מצד  ולחייב  להכריח  נוכל  כך  כי  זו,  בשיטה  יש 
אחד  ה'  כי  הידיעה  ישראל,  דת  יסודות  את  השכל 
ונצחי וכו'; ולדחות ולהרחיק את היפוכם של דיעות 

אלה.
הדברים  על  הגבלה  כל  תהיה  לא  אם  אדרבה: 
לדעות  להגרר  עלולים   – בהם  להאמין  שאפשר 
משובשות שהם היפך עיקרי האמונה. שכן, אם "כל 
יכול" הוא מושג לא מוגבל לחלוטין – יכול האדם, 
מוכרח  אינו  הקב"ה  כאילו  להסיק  וחס,  חלילה 
יכול  שהוא  או  שנים,  להיעשות  ויכול  אחד  להיות 
להגשים את עצמו או שיחול בו שינוי וכיוצא בזה25.

24)  ראה בארוכה בתשובת ר' ידעיה הפניני.

האדם  אצל  יתערערו  נמנע  כל  בהעדר  שמא  החשש    (25
"תיאורטי"  באופן  ספרים  בכמה  מובא   – האמונה  יסודות 
בלבד, כנגד עצם השיטה השוללת את הנמנעות. ברם, מכמה 

מקורות עולה, כי לחשש זה היתה כתובת ברורה:
יש איגרת מפורסמת מבעל פירוש "האפודי" לספר מורה 
נבוכים – רבי יצחק פרופייט דוראן – הידועה בשם "איגרת 
למשומד  סגי-נהור  בלשון  נכתבה  היא  כאבותיך".  תהי  אל 
שהמיר את דתו, בה כאילו "משכנע" אותו להשאר בקלקלתו 
בהסבירו את "נכונות" הדת החדשה שקיבל; אך למעשה זהו 
הנוצרים.  אמונת  את  רב  בגיחוך  המציג  לגלוג,  שכולו  חיבור 
באיגרת זאת מוצאים כי הנוצרים נתלו בדעה שהבורא אינו 
אין  כאילו  המשובשות,  דיעותיהם  להצדקת   – כלל  מוגבל 

פגם בהגשמת האלקות ואמונת ה"שילוש", רחמנא ליצלן.

כל  שאין  כשם  ולכן, 
שייך  שלא  בכך  חסרון 
מאחד,  יותר  יהיה  שהקב"ה 
או שיברא עוד א-ל כמותו, או 
יתחולל בו שינוי – כך אין כל 
לעשות  מאתו  שנמנע  חסרון 
מצד  הנמנעים  הדברים  שאר 
אמנם  אלו  בדברים  עצמם; 
לאמונה  ישירה  סתירה  אין 
יכנס  שפיל  אכפת  למי  (וכי 
היסוד  אך  המחט...),  לחור 
זה  שדבר  המכריח  השכלי 
גם  בנויים  עליו  נמנע,  הוא 

ההוכחות לעיקרי האמונה.
גם:  טען  ה'עיקרים'  בעל 
יכול  "אמונה"  המושג  עצם 
ברורים  וכללים  "תמרורים"  בעזרת  רק  להתקיים 
שיגדירו "בזה תאמין", "בזה אל תאמין". מבלעדם 
אין אפשרות לאדם להשתכנע באופן מלא כי הדבר 
בו,  להאמין  וראוי  ויציב  אמת  הריהו   – מאמין  בו 
כדי  לכן,  בסיס.  חסרות  באמונות  שוגה  הוא  ואין 
דברים  שיש  לומר  חייבים   – האמונה  את  לבסס 
ציווי  שיהיה  יתכן  ולא  לחלוטין,  נמנעים  שהם 

להאמין בהם.

ו. שיטתם בראי החסידות
נדחתה  אמנם  הנמנעות  מקיימי  של  דעתם 
 – בתורה  "קא-סלקא-דעתך"  גם  ברם,  למסקנא; 
מקומות  בכמה  מופיעה  זו  סברה  ואכן,  הוא.  תורה 
בתורת רבינו26 כהוכחה לכך שגם בניסים שלמעלה 
יותר  נוגד  שהדבר  ככל  והדרגה.  סדר  יש  מהטבע – 
את השכל – הריהו נס גדול יותר; הראיה לכך היא 
אפילו  יתכנו  שלא  דברים  יש  כי  והסברא  הדיעה 

בגדר נס, להיותם "חיבור הפכים"27.
מלכתחילה  כי  ואומר28,  מוסיף  אף  הרבי 
היא  "כוונתם   – אלו  ישראל  גדולי  של  דבריהם 
השכל",  בגדרי  עצמו  שצמצם  כפי  יתברך  להבורא 
בדרגת  אבל  "נמנעות"29,  קיימות  אכן  זו  שבדרגא 

26)  ראה לקו"ש ח"ו ע' 52. ועוד.

27)  להעיר, שבכמה מקומות מוצאים כעין ביאור זה – 
הנמנעות,  נמנע  הוא  שהקב"ה  בחסידות,  המסקנה  לפי  גם 
חיבור  הקב"ה  שהטביע  שבטבע  מכיוון  זאת,  בכל  אבל 
הוא  הפכים  חיבור  של  לפעול  הרי  נמנע –  בגדר  הוא  הפכים 
ע'  חכ"ו  (לקו"ש  "קשה"  כביכול  הוא  למעלה  שאפילו  עניין 
234 הערה 39. מאמרי באתי לגני תשל"ד). וראה בפנים סעיף 

י"ג בביאור דברי הצ"צ בספר החקירה.

28)  הדרן על הרמב"ם תשמ"ו הערה 15.

מוריסטאון,  ואנ"ש  הת'  (הערות  בזה  העירו  כבר    (29

ואומר,  מוסיף  אף  הרבי 
דבריהם  מלכתחילה  כי 
אלו  ישראל  גדולי  של 
להבורא  היא  "כוונתם   -
עצמו  שצמצם  כפי  יתברך 
זו  שבדרגא  השכל",  בגדרי 
אבל  "נמנעות",  קיימות  אכן 
שלמעלה  האלוקות  בדרגת 

מזה - "נמנעו הנמנעות"

ואומר,  מוסיף  אף  הרבי 
דבריהם  מלכתחילה  כי 
אלו  ישראל  גדולי  של 
להבורא  היא  "כוונתם   -
עצמו  שצמצם  כפי  יתברך 
זו  שבדרגא  השכל",  בגדרי 
אבל  "נמנעות",  קיימות  אכן 
שלמעלה  האלוקות  בדרגת 

מזה - "נמנעו הנמנעות"
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האלוקות שלמעלה מזה – "נמנעו הנמנעות".
דעת  בפשטות  מובאת30  נוסף  נושא  לגבי 
הרמב"ם על אחת הנמנעות היותר ידועות – "שבגוף 
מוגבל"  בלתי  חיות  מלובש  שיהי'  אפשר  אי  מוגבל 
מאשר  יותר  נמנע  הוא  הצמח-צדק31  שכלשון  (דבר 
שניהם  בזה  שהרי  דמחטא"  בקופא  להכניס "פילא 

בעלי-גבול):
בחסידות,  מוכיחים  הללו  הרמב"ם  מדברי 
שהחיות האלוקי המלובש בנבראים הוא אכן חיות 
והתמידיות  הנצחיות  באה  מנין  כן,  אם  מוגבל; 
לומר  בהכרח  ישבותו"?  "לא  הטבע,  שבהנהגת 

שהוא בא מצד אור אין סוף הבלי גבול.

ז. התגלות דעת הקבלה ע"י הרשב"א
הראשון שחלק בפירוש על דבריהם, הוא רבינו 
שלמה בן אדרת, הרשב"א (שהשנה מלאו 700 שנה 
מוצאים  בדבריו  ה'ס"ט-ה'תשס"ט).  להסתלקותו, 
"נמנע  הוא  הקב"ה  כי  הדעה  את  לראשונה32 

"התמים"  בקובץ  ממש"כ  תשמ"ו)  צו  פ'  עש"ק  ת"ס,  גליון 
על  גם  לומר  יש  באמת  "וכן  צג:  ע'  ב'  חוברת   – ווארשא   –
דברים  לכאורה  בדבריהם  נמצא  אשר  האלוקיים  החוקרים 
לנמנעות  שיש  מאמרם  וכמו  אלוקינו,  ה'  על  כן  לא  אשר 
האמונה  נגד  לכאורה  שזהו  וכידוע,  הבורא  בחוק  קיים  טבע 
מאמינים  וכל  ית'  עליו  האומרים  ישראל  כל  של  הפשוטה 
עולם  שגדולי  יתכן  ואיך  הגבלות,  בלי  והיינו  יכול,  כל  שהוא 
יאמרו נגד זה, אך הענין כנ"ל שדברו (בשכל) רק מהאוא"ס 
דברי  לפי  (אשר   .  . העולמות  להוות  שנתקרב  קירובו  בערך 
האריז"ל הוא בחינת אור הקו הנמשך אחר הצמצום, ובאמת 
לומר  צודקים  דבריהם  אין  חסידות,  ממאמרי  הנראה  כפי 
שיש לנמנעות טבע קיים גם בבחינת אור הקו, כי הוא מעין 
המאור ויש בו דבר והיפוכו כמבואר הענין בארוכה במאמרי 
אבל  לדבריהם),  מקום  יש  זו  במדריגה  עכ"פ  אבל  חסידות, 
האמינו בפשיטות בעצמותו ית' בלי הגבלות ובלי חקירות, כי 
כל יכול הוא, רק לא ידעו לכלכל הדברים בשכל, עד שנתגלה 
וקירובו  האריז"ל,  ע"י  הצמצום  בענין  לאמיתו  האמת  אור 
הקדושים". –  רבותינו  ע"י  החסידות  בתורת  ובהשגה  בדעת 
בהערה  (הובא  מפאריטש  הר"ה  שכתב  דומים  דברים  וראה 

45), שטעו מצד השכל אך אמונתם אמיתית היתה כו'.

(סה"מ  ד'  סעיף  תשי"ב  מצרים  מארץ  צאתך  כימי    (30
מלוקט ח"ד ע' רכז ואילך). האפשרות של בלי-גבול בנבראים 
היא סוגיא רחבה בחסידות שאין כאן מקומה, ולא נגענו בה 

אלא כדי להראות שיש בה פנים גם לשיטת הרמב"ם.

מדרושי אדמו"ר  בכמה  והובא  החקירה ב, ב.  31)  ספר 
מהר"ש, כגון סה"מ תרכ"ז ע' תפ.

יש  שעו) "דהנה  (ע'  תרל"ד  סה"מ  שבסוף  בהנחות    (32
 .  . קיים  טבע  לנמנע  יש  אם  והרמב"ן  הרמב"ם  בין  חקירה 
להיות  שאפשר  קיים  טבע  לנמנע  שאין  כמ"ד  רבינו  והכריע 
דייק  ואם  בחסידות.  יחידאה  והוא  הבורא".  בחוק  שניהם 
חלק  שהרמב"ן  משום  להסבירו  יש  אולי  בדבריו,  המניח 
שיש  התפיסה  על  המיוסדים  הרמב"ם  מפירושי  הרבה  על 
אדם,  לבני  מלאכים  ואף  נבואה  התגלות  כגון  נמנעות, 

דבר  אצלו  שיהיה  הנמנע  מן  כלומר:  הנמנעות", 
נמנע.

כמפורש   – היא  זה,  לחידוש  הפנימית  הסיבה 
שבזמנו  העובדה  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  בדברי 

החלה להתגלות תורת הקבלה. וכלשונו הקדוש33:
וקדושי  ישראל  גדולי  גם  ישראל,  חוקרי  "יש 
למעלה  גם  שייך  ד"נמנעות"  שהענין  שאמרו  עליון, 

בחיק הבורא.
קודם  ישראל  גדולי  ע"י  נאמר  זה  ענין  אמנם, 
שאע"פ  והיינו,  התורה.  פנימיות  התגלות  שהיתה 
מכל  התורה,  פנימיות  גם  למדו  בעצמם  שהם 
לכל.  בהתגלות  התורה  פנימיות  היתה  לא  מקום, 
ע"י  ובפרט  התורה,  פנימיות  שנתגלה  לאחרי  אבל 
תורת החסידות – נתבאר כבר שהקב"ה הוא "נמנע 
שני  להיות  יכולים  ית'  עצמותו  ומצד  הנמנעות", 

הפכים בנושא אחד ובבת אחת".

ח. המלחמה בלימוד הפילוסופיה
אותו  שהביאה  גלויה  סיבה  גם  היתה  אמנם, 

להלחם בשיטה זו:
בפילוסופיה  השתמש  שהרמב"ם  בעוד 
כ"תרופה" לנבוכים בזמנו, כסיוע לחיזוק האמונה – 
הרי בזמנו של הרשב"א הפכה הפילוסופיה למחלה. 
רק  לא  פילוסופיה,  ללמוד  החלו  המוני-המונים 
הבדלות,  אלפי  להבדיל  אלא  ישראל,  חכמי  מספרי 

גם של חכמי יוון.
על  המיוסדת  חקירה  רק  זו  היתה  לא  כבר 
אמונה צרופה34, אלא "פילוסופיה לשמה"; כל דבר 
גויי-שכלתני.  "הגיון"  של  מידה  אמות  פי  על  נמדד 
התוצאה לא איחרה לבוא: רוחות של כפירה החלו 
להשמע  החלו  חוצות  בראש  ישראל.  במחנה  לנשב 
סמלים  אלא  אינם  התורה  סיפורי  לפיהם  רעיונות 
הפכו  ושרה  אברהם  ליצלן.  רחמנא  ומשלים, 
המתוארים  הניסים  וצורה",  ל"חומר  בדמיונם 
הסברים  שקיבלו  או  מפשוטם,  הוצאו   – בתורה 

כאילו נעשו "באמצעות תחבולה", וכהנה רבות.
גדולי ישראל בדור ההוא, יצאו בשצף קצף35 נגד 

כי  הנביא",  בנפש  "מצוייר  רק  שהוא  סבר  שהרמב"ם 
מהנמנע שיתלבש ענין אלוקי בראייה חושית. והרמב"ן כידוע 

חלק עליו בתוקף (ראה רמב"ן עה"ת וירא יח, א).

קודש  שיחות  ס"ה.  תשי"ד  בשלח  ש"פ  שיחת    (33
והתוועדויות במקומו.

של  החקירה  בין  ההבדל  אודות  הידוע  וכפתגם    (34
לו  היתה  שהרמב"ם  רמב"ם,  של  החקירה  לבין  אריסטו 
ואילו  העיגול;  את  שרטט  ומסביבה  (האמונה)  הנקודה  את 
להגיע  ניסה  ודרכו  המעגל  את  שרטט  להבדיל,  אריסטו 

לנקודה, ולכן הגיע לכפירה.

35)  ראה לשון רבינו הזקן "והרשב"א בתשובה השיב על 
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שיטה זו וגרורותיה. הרשב"א התעורר לעסוק בכך 
מחבר  מלוניל,  מארי  אבא  רבי  של  פנייתו  בעקבות 
חומרת  את  בפניו  הציג  אשר  קנאות"  "מנחת  ספר 
בעקבות  הפילוסופיה.  שגורמת  הנזק  וגודל  המצב 
כך הכריז הרשב"א ובית דינו שלוש פעמים חרם על 

לימוד הפילוסופיה.
הרשב"א,  שאלות-ותשובות  של  הראשון  בחלק 
ישיר  באופן  העוסקות  תשובות  סדרת  מופיעה 

בסוגיא זו (תיג-תיח).
מופנות  תיג-תיד36,  הראשונות,  התשובות  שתי 
מובעת  ובה  הנזכר,  מלוניל  מארי  אבא  לרבי 
השקפת  כנגד  עקרוני  באופן  הרשב"א  של  עמדתו 
(תטו-תטז)  הבאות  התשובות  ושלוש  הפילוסופיה, 
נזקי  את  ופירט  חזר  בהם  שגם  החרם,  כתבי  הן 

לימוד הפילוסופיה.
אחת ההשקפות בהן ראה סכנה גדולה לאמונה 
לבורא.  גם  נמנעות  המייחסת  היא  ישראל,  בדת 
וכלשונו בתשובה תט"ו: "ובן אדם שוכן בתי חומר 
– הישפוט א-לוה עושהו, יאמר חס ושלום זה אפשר 

וזה לא יוכל"?!
אלה,  בתשובות  פעמים  כמה  חוזר  זה  רעיון  על 
האדם  את  תביא  בהכרח  זו  שהשקפה  בהדגישו 
בחידוש  האמונה  התורה,  מופתי  כל  את  לבטל 
"וכן  תי"ג:  בתשובה  לדוגמא  ראה  ועוד.  העולם 
טבע  לנמנע  בהם  שיש  הפלוסופים  בספרי  לנו  יארע 
גם  כלומר:   =] המציאות  לכל  סוג  זה  ועושין  קיים 
האותות  בטול  להם  יצא  ודאי  ומזה  לבורא].  ביחס 
וכלל   .  . והירח  השמש  ועמידת  סוף  ים  כקריעת 

דברים אלו אסור לשמען כל שכן לאמרן".
תי"ח  תשובה  זו,  בסדרה  האחרונה  התשובה 
בספרי  רבות  מציינים  אליה  התשובה  והיא   –
בעצם   – לעיל  צוטטו  ממנה  וחלקים  החסידות 
לו  ששלח  התנצלות"  "כתב  אלא  לרשב"א,  אינה 
בשמו  יותר  הידוע  פרופיאט,  אברם  אנבוניט  רבי 
הספרותי: רבי ידעיה הפניני הבדרשי37, מחבר ספר 
את  באריכות  מסביר  זו  בתשובה  עולם".  "בחינות 
שיטתם  כולל  המאמינים,  הפילוסופים  השקפת 

דבריהם וקרא תגר" (מאמרי אדה"ז ענינים ע' מב).

36)  תשובה תיג עוסקת בעיקר בשאלה – באיזה רפואות 
שלילת  מוזכרת  אגב  ובדרך  האמורי",  "דרכי  משום  אין 
לעמוד  מעניין  קיים.  טבע  לנמנעות  שיש  הפילוסופים  דעת 
הפילוסופים  דברי  שרוב  למרות  שם:  העניינים  הקשר  על 
נכונים  דברים  גם  שיש  מופרך  לא  מקום  מכל  וכפירה,  שקר 
שהם  אף  בזמנם,  הרפואות  ספרי  גם  כן,  ואם  בספריהם (!); 
הטבעיות  הרפואות  את  פוסל  זה  אין  כישוף,  בדרכי  מלאים 

המובנות על פי חכמה הרפואה המופיעות בהם.

בערבית:  (חרוזים  בערבית  למשורר  כינוי  פניני =    (37
פנינים); בדרשי (או ברדשי) = על שם עיר הולדתו.

בכל  שמאמינים  אף  על  הבורא,  בחיק  נמנעות  שיש 
הניסים הכתובים בתורה.

ט. דעת הרשב"א מתבררת 
מדעת החולקים עליו

יש  זו?  לתשובה  דווקא  שמציינים  הסיבה  מה 
לשער כי ההסבר לכך הוא38:

מוצאים  לא  עצמו,  הרשב"א  בתשובות 
הנמנעות,  סוגי  בין  לחילוק  מפורשת  התייחסות 
והוא כותב בכללות שלא שייך נמנעות אצל הבורא. 
בדבריו,  ולפרש  לטעון  לבעל-דין  מקום  היה  לכן, 
הם  הנמנעות  כל  כי  השיטה  את  רק  שולל  הוא  כי 
בניסים  האמונה  לגמרי  מבטל  (שזה  הבורא  בחיק 
מסויימות  נמנעות  יש  ועדיין  יתכן  אבל  שבתורה), 

שהן גם בחיק הבורא39.
לעמוד  ניתן   – הפניני  ידעיה  ר'  מתשובת  אך 
ריה"פ  פורס  בתשובתו  הרשב"א:  דעת  על  בבירור 
הנמנעות,  סוגי  בין  בחילוק  שיטתו  את  בבהירות 
ורק  ניסים,  לעשות  ה'  יכולת  את  שולל  הוא  שאין 
נמנעות  הן  רוכב"  ואינו  "רוכב  דוגמת  דברים 

למעלה.
של  השני40  לחרם  בתגובה  כתב  תשובתו  את 
הרשב"א על לימוד הפילוסופיה. למרות שבתשובתו 
בכתב  הרשב"א  שהעלה  הנקודות  לכל  התייחס 
את  מכן  לאחר  קצר  זמן  הרשב"א  פרסם   – החרם 
הכתוב  הפילוסופיה41,  לימוד  נגד  השלישי  החרם 
בין  הבחנה  ללא  קודמיו,  מכל  יותר  חריף  בסגנון 
טענתו  על  חוזר  ובו  לאחרת,  זו  פילוסופית  שיטה 
בענין  לכפירה  מביאה  הנמנעות  בענין  ששיטתם 
הניסים42. ברור איפוא כי הרשב"א לא הסכים לכל 
בין  שלו  החילוק  כולל  ידעיה,  ר'  בתשובת  הנאמר 

הנמנעות.
מכך מוכח, כי מלכתחילה כל המחלוקת האם יש 
נמנעות בחיק הבורא – היתה דווקא ביחס לנמנעות 
הפכים,  חיבור  בשכל,  לציירם  אפשרות  שאין  אלו 
הפילוסופים,  שיטת  על  הרשב"א  חלק  זו  ובנקודה 

בערגשטיין  אברהם  הרב  של  המקיף  מאמרו  פי  על    (38
וביאורים  הערות  קובץ  הנמנעות",  בנמנע  הרשב"א  "שיטת 
אהלי תורה גליון תתקיט. להכנת המאמר הנוכחי נסתייעתי 

רבות בדבריו ובהנסמן בהם.

39)  וראה לקמן הערה 47, כי כך ניתן להבין משטחיות 
לשון הרשב"א בתשובה אחרת.

40)  תשובה תטז.

41)  תשובה תיז.

וסמ"ך  מ"ם  שאמרו  מה  כי  כתב  אלו  של  "ורבן    (42
שבלוחות בנס היו עומדים אינו אפשר שכל בעל גוף אי אפשר 

שיעמוד אלא תחבולה ועניין היה בפנים ומעמידן".
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וסבר כי אין נמנעות כלל בחיק הבורא.
אך עדיין נותר העניין קצת תמוה: סוף כל סוף, 
נמנעות  אין  כי  במפורש  הרשב"א  ענה  לא  מדוע 
כלל בחיק הבורא, ואנו צריכים ללמוד את הסתום 

בדבריו מן המפורש בתשובת ר' ידעיה הפניני?
בזה  שהביאו43  ומצאתי  עיני  ה'  האיר  ובכן, 
מדברים מפורשים שכתב החסיד הנודע הרב ר' הלל 
מפאריטש בספרו פלח הרימון44: "ולאפוקי45 מדעת 
ב״י [=  מעמינו  קצת  אחריהם  ונמשכו  הפילוסופים 
טבע  לנמנעות  שאומרים  לנו  יכפר  ה׳  ישראל]  בני 
קיים כו' יעוין בתשובות הרשב״א, ואעפ״י ששתק 
להם הרשב״א היינו מפני שכפי תירוצם אין סתירה 
רצה  לא  ונסתרות  שבתורה,  ומופתים  לאותות 
הקבלה  חכמת  מגלים  היו  שלא  ההם  בימי׳  לגלות 
והדברים  כו'".  סגולה]  ליחידי   =] ליחי״ס  רק 
 – עליהם  חלק  אכן  הרשב"א  עצמם:  בעד  מדברים 
אך העדיף להמנע בזמנו מדיבור מפורש על עניינים 
שיסודם בתורת הקבלה, מאחר שראה כי סוף סוף 

עש"ק  נח,  גליון   ,770 ואנ"ש  התמימים  בהערות    (43
מצאתי  נוספים  רבים  ומקורות  הגליון  את  תשל"ו.  פינחס 
ספרים  אלפי  המכיל  "היברו-בוקס",  התורני  במאגר 

מספריית ליובאוויטש ב-770.

44)  שיר השירים ע' קכו, א.

45)  נושא דבריו שם, אודות בחינת הרצון למעלה, שהוא 
עצמותו  שכל  בי'", "אעפ"י  דתפיס  מאן  בזוהר "לית  כנאמר 
מצד  ולכן  נתפס,  בלתי  הוא  מקום  מכל  אחד,  במקום  נתפס 
נמנע הנמנעות יוכל להתפס גם כן בכל עצמותו במקום אחר 
(אלא שבנדו"ד מצד הבחירה, הרצון הוא רק בנשמות ישראל 
ובתורה). וכעין זה, לגבי שהקב"ה לא נתפס בבריאה, בפרשת 
קיים  טבע  שאמרו  עמב"י  כפילוסופים  "דלא  קע)  (ע'  תזריע 
"והיינו  ג)  (מה,  וירא  בפרשת  וכן  וד"ל"  כו'  בעדם  יכפר  ה' 
ובענין   .  . הבורא  בחק  קיים  טבע  לנמנעות  שאומרים  מצד 
האנושי  שכלם  מצד  יכפר  ה'  עמינו  מבני  קצת  גם  טעו  זה 
אע"פ שאמונתם אמיתית היתה מצד הנשמה אלקית שבהם 
ה"לומר  מעניין  להרשב"א".  פרווינצא  חכמי  בתשובת  יעויין 
בלשון רבו" בו נוקט לגבי הסוברים כך – "ה' יכפר בעדם" – 
כפשוטו  שהצמצום  הסוברים  לגבי  הזקן  רבינו  כלשון  בדיוק 

(שעהיוה"א פ"ז).
הרצון  בחינת  לגבי  דומים  מדברים  לציין  מעניין 
הרש"נ  מהאדמו"ר  למאור",  "שמן  בספר  המופיעים 
בהתייחס  שם  אף  כט,  ע'  השנה  ראש  דרושי  מבאברויסק, 
בשם  ג"כ  הרצון  נקרא  חיים  "ובעץ  הנ"ל:  הזוהר  למאמר 
רצון פשוט, ולכאורה הוא שני הפכים רצון ופשוט, אך התשו' 
הנבראים  בחוק  שנמנע  ממה  תמצא  אלוק  החקר  הוא  ע"ז 

אינו נמנע בבחינת הנאצלים".
פעמים  כמה  חוזר  עליו   – חידוש  גם  יש  הרש"נ  בדברי 
לא  גם  אלא  הבורא",  "בחיק  נמנעות  שאין  רק  לא  בספרו: 
נמנעות  קיימות  "הנבראים"  בחיק  ורק  הנאצלים",  "בחיק 
נמנע  שהוא  "מה  שמע"צ:  בדרושי  קפז  ע'  שם  (לדוגמא: 
אינו  אחד  בנושא  הפכים  שני  להיות  רבריאה  נשמה  בכח 
שבספרי  ולהעיר  בכ"מ).  ועד"ז  דאצילות".  נשמה  בכח  נמנע 

רבותינו נשיאנו לא מצאתי לשון דומה.

אין דעתם שוללת את הניסים שבתורה.
[בנוסף לתשובות אלו, יש בשו"ת הרשב"א עוד 
שתי תשובות העוסקות בנושא זה: תשובה ט' בחלק 
במספר  העוסק  סיומה  בשל  בעיקר  מפורסמת  א', 
עוסקת  תחילתה  אך  הטבע,  מעל  שהוא  שמונה 
רלד  ותשובה  וה"נמנעות"46.  הפילוסופיה  בשלילת 

בחלק ד' (ראה בהערה47)].
ישראל  מגדולי  וכמה  כמה  הלכו  כבר  לאחריו 
אין  הקב"ה  אצל  כי  בדעה  המקובלים48,  ובפרט 
לתארו  שאין  הפכים  חיבור  של  בענין  גם  נמנעות, 

בשכל.

יו"ד. הכרעת תורת החסידות
הוא  זה,  בענין  החסידות  לדעת  הנפוץ  הציון 
לנאמר  ונידרש  נשוב  להצמח-צדק.  החקירה  לספר 
כדאי  העניין,  הבנת  לתועלת  אך  בהמשך,  שם 
להביא דווקא מדברי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב (ספר 

יתמו"  לא  "ושנותיך  הפסוק  ביאור   – ממנה  חלק    (46
אין  כי  האוזן,  לשבר  שזהו  ותי'  למעלה,  שנים  שייך  (שאיך 
מצוטט  ממש)–  גבול  בלי  של  ענין  תחלה  להשיג  יכול  האדם 
חיבור  שהוא  הביאור  מובא  לזה  ובהמשך  מאמרים,  בכמה 
ברם,  הנמנעות".  "נמנע  הוא  שהקב"ה  משום  ובל"ג,  גבול 
הפירוש  זה  שאין  אלו,  במאמרים  הלשון  והמשך  מפשטות 
"באופן  הפסוק  פירוש  שזהו  אלא  עצמם,  הרשב"א  בדברי 
ומים  תרע"ח  האמרת  הוי'  את  (ראה:  חסידות  ע"פ  אחר" 
רבים תשי"ז ס"ט – ושם נסמן משום מה "שו"ת (הרשב"א) 
ח"א סתי"ח"!). סה"מ תרל"ב ח"ב ע' תפג-ד. תרפ"ב ע' כה. 

ובכ"מ).

חלקים  שני  "ואצלי  הרשב"א:  כותב  זו  בתשובה    (47
בנמנע. האחד, ההכרחי וישר מצד עצמו, להיות צלע המרובע 
בזה,  כיוצא  והרבה  היה  שלא  שהיה  מה  או  כאלכסונו  גדול 
והשני,  האפשרות.  בו  ישוער  לא  עצמו  מצד  גמור  נמנע  וזה 
הנמשך  מצד  החכמה  וממניעת  מצדנו,  אלא  עצמו  מצד  לא 
באלו  כיוצא  והרבה   .  . מים  מוציא  סלע  מצינו  שלא  בטבע, 
דברי  הם  הם  והלא  נמנע".  אינו  ית'  הבורא  בחוק  אבל   .  .

הפילוסופים!
כי   ,(38 הערה  (הנ"ל  בערגשטיין  הרב  במאמר  ראה  אך 
השואל,  לדעת  אלה  דברים  כתב  כי  מוכח,  התשובה  מסגנון 
כנודע,  הפילוסופיה  בלימוד  דבק  שהיה  הסלמי  שמואל  ר' 
עם  כל  זכה  סיני  הר  שבמעמד  הרשב"א  דברי  לו  והוקשו 
השיב  כך  ועל  "נמנע".  לדעתו  שהוא  דבר   – לנבואה  ישראל 
הפילוסופים  מדעת  אוחז  אינו  שבכלל  באריכות,  הרשב"א 
שיש  השואל  לשיטת  גם  אך  הבורא,  בחיק  נמנעות  שיש 
נמנעות – הנה זה רק בעניינים של חיבור הפכים, אבל נבואה 
לאדם פשוט, אינו בגדר נמנע אפילו לדעת החוקרים. וניכרים 

דברי אמת לכל המעיין בלשון הרשב"א שם.

48)  הרמ"ע מפאנו בעשרה מאמרות מאמר חקור דין (ד, 
ט), הרי"א חבר (ביאורי אגדות אפיקי ים שבועות כ, ב). יש 
שציינו גם לדרשות הר"ן דרוש חמישי, ואין הדברים מוכרחין 
המחלוקת.  עיקר  שהם  הפכים,  חיבור  של  לנמנעות  שנתכוין 

וראה לקמן הערה 56 מדברי המהר"ל מפראג.
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הנושא  מופיע  בהם  עדר),  ע'  תרמ"ט,  המאמרים 
בבהירות רבה:

אשר  כתב,  כ״ב  פרק  א'  מאמר  "בעיקרים 
אפשר  שאי  הבורא  בחיק  גם  קיימות  הנמנעות 
וכדומה.  כו'  לצלעו  שוה  המרובע  קוטר  שיהיה 
והאמת אינו כמו שכתב בעל העיקרים, כי אם בחיק 
דבר  שאין  לומר  רצונו  הנמנעות49,  נמנעו  הבורא 

נמנע בחיק הבורא.
שמקום  המקדש  בבית  בחוש  ראינו  וכאשר 
קדש-הקדשים  הבית  המדה,  מן  היה  לא  הארון 
והארון  רוחב50,  אמות  ויו״ד  אורך  אמות  כ׳  היה 
ועמד  רחבו.  וחצי  ואמה  ארכו  וחצי  אמתיים  הי׳ 
באורך  להיות  צריך  והי׳  הקדשים,  קדש  באמצע51 
ג׳  אמות  וח׳  מזה,  אמה  רבעי  וג׳  אמות  שמונה 
אמות  ד'  להיות  צריך  הי׳  וברוחב  מזה,  אמה  רבעי 
ולאחר  מזה.  אמה  ורבע  אמות  וד'  מזה,  אמה  ורבע 
אמות  ועשר  מזה  אמות  עשר  שהי׳  נמצא  המדידה 
מזה, וכן ברוחב ה' אמות מזה וה' אמות מזה. אם 
לא  מקום  ומכל  במקום,  ועמד  במדה  שהי׳  הארון 
נתפס בגדר מקום, שהרי לא פיחת את המדד. כנ״ל.

הרי שבכוח יכולת52 הבורא להיות מקום ובלתי 
שארי  להיות  יוכל  כן  וכמו  אחד.  בנושא  מקום 
הפכים בנושא אחד. וצריכים להאמין בזה באמונה 

שלימה, וכבר נתאמת בחוש כו׳ כנ״ל.

לדורותיהם  נשיאנו  רבותינו  במאמרי  לציין:  ראוי    (49
הוא  הנושא  כלומר  הנמנעות",  "נמנעו  הלשון  מופיע 
"נמנעות", אלא שבחיק הבורא "נמנעו הנמנעות" = לא יתכנו 
שמופיע  הראשונה  הפעם  לודאי,  קרוב  כמדומה  נמנעות. 
כלפי  תואר  שמשמעה   – הנמנעות"  "נמנע  המדוייק:  בלשון 
"פנים  בד"ה  הוא   – הנמנעות"  "נמנע  הוא  שהקב"ה  ה', 
 :(276 ע'  תרצ"ז  (סה"מ  מהוריי"צ  אדמו"ר  לכ"ק  בפנים" 
"להיות העצמות ית' ויתעלה נמנע הנמנעות". אח"כ באיגרת 
קדשו מתאריך ה' מרחשון תרצ"ט (אג"ק ח"ד ע' תלז): "יש 
האמיתי איז דָאך נמנע הנמנעות". ושוב ברשימתו שנדפסה 
הוא  באמת  מוגדר  "והבלתי  ואילך   292 ע'  תש"ח  בסה"מ 
ומאז,  ויתעלה".  יתברך  אחד  אל  רק  שהוא  הנמנעות  נמנע 

במקומות אין ספור בתורת כ"ק אד"ש.

קה"ק  במקדש  והן  במשכן  הן  שהרי  צע"ג,  הלשון    (50
וגם  אמה).  כ'  ובמקדש  אמות  י'  (במשכן  כרחבו  ארכו  הי' 
לקמן חוזר על זה שלאחר המדידה הי' באורך י' אמות מכל 
קה"ק  אורך  שתפס  ונראה  צד.  מכל  אמות  ה'  וברוחב  צד 

שבמקדש ורחבו שבמשכן.

בב"ב  והרשב"ם  במגילה.  רש"י  פירוש  לפי  הוא  כן    (51
ולכן  קה"ק,  במערב  עומד  שהיה  הרמב"ם)  (כדעת  פירש 

"ולפניו כ' עד הדביר".

52)  "בהיכולת העצמי . . שיכול בכל מיני יכולת ההפכים 
כאחד . . ובזה יובן לנו המאמר המתחיל "הכל יכול וכוללם 
והבלתי  האפשרי  כוללת  האמיתי  היכולת  כלומר  יחד", 
ע'  ח"ב  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  אג"ק   – כאחד".  אפשרי 
ובד"ה פנים בפנים תרצ"ז (סה"מ ע' 276) איתא להדיא  תי. 

דבבחינת היכולת הוא חיבור הפכים שמצד נמנע הנמנעות.

במה  נדע  איך  העקרים  הבעל  קושית  ולתרץ 
הוכרח  מזה  (אשר  להאמין  שלא  ובמה  להאמין 
מה  נאמר:  אנו  אף  כו׳).  הנמנעות  מיני  בב׳  לחלק 
שלא  אף  נאמין  אנו  להאמין –  התורה  לנו  שצוותה 
באמונה  בזה  נאמין  מקום  מכל  בשכל,  יצוייר 
בפרקים  הוכיח  כאשר  אמת  שהתורה  שלימה, 
בה  שבא  ומה  התורה  שצוותה  מה  וכל  הקודמים. 
נאמין ולא נסתפק באמיתתם. וכמו מציאות ה׳ כו' 
וכמו   .  . בתורה  שבאו  והשרשים  העקרים  וכדומה 
כן הענינים שאמרו ז״ל במדרש הכתובים . . נאמין, 
מהעקרים  לאחד  מכחיש  או  התורה,  שנגד  מה  וכל 
או מהשרשים – אותו נרחיק ולא נאמין בהם כלל, 
אף  בהם  נאמין  עלי׳  וצוותה  בתורה  שבא  מה  וכל 
בלל  נסתפק  לא  מקום  מכל  בשכל,  יצויירו  שלא 
כו׳  העקרים  בעל  קושיית  סרה  ובזה  באמיתתם. 

וד״ל".
את  בקיצור  שמביא  לאחר  הדברים:  לסיכום 
כ"ק  כותב  הבורא,  אצל  הנמנעות  מקיימי  דעת 

אדמו"ר מהורש"ב שלוש נקודות עיקריות:
לא  הבורא  אצל  כי  היא  האמיתית  הדעה  א') 

קיימות נמנעות.
ב') ראיה מכרעת53 לכך – ממאמר חז"ל "מקום 
ארון אינו מן המדה"54. הלוא זה הדבר אותו חיפשנו 
– נס יוצא דופן שיש בו "חיבור הפכים" בבת אחת: 
מקום  שתפס  גשמי,  ארון  היה  הארון  אחד  מצד 
(ואדרבה – זו הסיבה שהיה לו על פי תורה הגדר של 
גשמיות  למידות  בהתאם  שנעשה  העדות",  "ארון 
קדש  ממקום  החסיר  לא   – בשעה  ובה  אלו!), 

הקדשים55, והיו בו עשר אמות מכל צד56.

 – שצג)  ע'  ח"ב  (אג"ק  אד"ש  כ"ק  לשון  הוא  כן    (53
מכרעת"  "ראיה  יש  המדה  מן  אינו  ארון  ממקום  שדווקא 
הראה  שהקב"ה  במחז"ל  (משא"כ  הנמנעות  דנמנע  לענין 
זמן  של  חיבור  זה  שגם  ודורשיו,  דור  דור  הראשון  לאדם 
ובעין  ברוחניות  היתה  אדה"ר  ראיית  כי  מהזמן,  ולמעלה 
מן  אינו  ובכ"ז  ממש,  גשמי  ארון  שהיה  כאן  משא"כ  השכל, 

המדה).

54)  בשו"ת הרשב"א לא מובא מחז"ל זה כהוכחה לכך 
שאצל ה' אין נמנעות, אך מופיע בתשובת הרשב"א לרבי אבא 
אמנם,  סא.  מכתב  קנאות"  "מנחת  בספרו  שנדפסה  מלוניל 
מוכח  דווקא  שממנו  זה –  שבנס  המיוחד  מדגיש  לא  שם  גם 
בנשימה  מובא  והוא  הפכים" –  יתכן "חיבור  הקב"ה  שאצל 

אחת עם הנס של "מ"ם וסמ"ך בלוחות בנס היו עומדין".

55)  ראה שיחת יום שמח"ת תשמ"ג סי"ג: "קודם גילוי 
פנימיות התורה בשלימות כו', היו גדולי ישראל שסברו שלא 
יתכן שיהיו ב' הפכים בנושא אחד; ומה שמצינו שישנו הענין 
ד"מקום הארון אינו מן המדה", למרות שהארון עצמו היה 
במדה מוגבלת דווקא (חיבור הפכים בנושא אחד) – הרי זה 

תפקידם למצוא תירוץ לדבר". עכ"ל.
כי  שכותב  לאחר  הפניני,  ידעיה  ר'  בתשובת  לציין:  יש 
הניסים הכתובים בתורה הריהם כפשוטם, מתייחס לניסים 
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נדע  כיצד   – העיקרים  בעל  לקושיית  תירוץ  ג') 
 – בתורה  שכתוב  במה  לא:  ובמה  להאמין  במה 
מה  וכל  בשכל;  לציירו  כלל  ניתן  שלא  אף  נאמין, 
לא   – הדת  עיקרי  את  או  התורה  דברי  את  שסותר 

נאמין.

שבדברי חז"ל: "ואמנם ההגדות, וכל מה שבא מן הסיפורים 
כל   .  . הדרך  זה  על  ננהיגם  ובמדרשות,  בתלמוד  הרבים 
המאמרים הזוכרים שינוי מהמין השני מהנמנעות הקיימות 
. . בודאי נפרשם ונוציאם מפשוטם". ומביא כמה דוגמאות 
בעניין  (בעיקר  כפשוטם  שלא  חז"ל  באגדות  לפירושים 
הרחקת הגשמה מאלקות). ואולי גם במחז"ל זה יפרש שלא 

כפשוטו.
חיים  לר'  איוב,  ספר  (על  חיים  מורה  בספר  וראיתי 
ההסכמות  בין  (אגב:  מרומשיסאק  צדק  רי"ל  בן  אלחנם 
הרבות לספרו מצויה גם אחת של רב חב"די, הרב יקותיאל 
זלמן לאנדא מוויטעפסק) ע' 52) – שניסה לדחוק במחז"ל זה 
לפי הרמב"ם שלא יהיו בו ב' הפכים "אפס המקום אשר עליו 
קה"ק  של  השטח  שהתרחב  היינו  למענו".  נתפשט  [הארון] 

ולכן היו י' אמות מכל צד.
תשכ"ב,  יהיה"  במאמר "גדול  ממ"ש  להעיר  יש  לאידך, 
מן  אינו  ארון  ש"מקום  מבואר  מקומות  שבכמה  אף  כי 
המדה" הוא מצד נמנע הנמנעות שנושא הפכים, אבל, בכמה 
המקום  ביטול  הי'  שבביהמ"ק  מצד  שהוא  איתא  מאמרים 
לגבי למעלה ממקום (כמבואר עניינו במאמר שם) – ולביאור 
זה מובן כי "יש לזה גם אחיזה עכ"פ בשכל" (!), והטעם לזה: 
"כי חיבור ההפכים שמצד "נמנע הנמנעות" הוא גם כששניהם 
הם בתוקף (ואין אחד מתגבר על השני או בטל אליו)". עכ"ל. 
(סה"מ מלוקט ח"ד ע' שמ הערה 59. וראה גם המכתב הידוע 
באג"ק ח"ב ע' שצב ואילך, ג' אופנים-מדריגות בביאור בענין 

מקום ארון כו'). ואין כאן המקום להאריך.
[אמנם כדאי להדגיש אף שהוא מובן וגם פשוט: "אחיזה 
(ה"פילוסופי",  השטחי  במובן  אינה  רבינו  שבדברי  בשכל" 
כל  לפי  שהרי  אנושי) –  בשכל  כזה  עניין  לצייר  אפשר  כאילו 
שהארון  (היינו  הפכים  חיבור  כאן  יש  בחסידות  האופנים 
מקום).  הארון  תפס  לא  זאת  ובכל  במדתם,  נשארו  וההיכל 
חיבור  של  מציאות  שישנה  מהתורה  שיודעים  לאחר  אלא, 
ולמעלה  מקום  גדרי  יש  אחד  שבעניין  בנדו"ד,   – הפכים 
אופנים:  בב'  זו  מציאות  לבאר  יש   – אחת  בבת  ממקום 
אופן א', שאחד מהם מתבטל כלפי השני (וכאילו נאמר: אף 
שדבר  הגדר  אצלו  בטל  והמקום,  הגשם  מציאות  שקיימת 
גשמי חייב לתפוס מקום) – דאף שאין לנו מושג במציאות כזו, 
מכל מקום יש לזה עכ"פ "אחיזה" בשכל, שהרי הוא בהתאם 
לכלל (שעליו יש דוגמאות מוחשיות) שדבר "חלש" בטל לגבי 
חזק ממנו וכיו"ב. ואופן ב', ששני העניינים והסתירה ביניהם 
נשארים בתוקפם, ואף על פי כן מתחברים, שזה לא רק שאין 

לנו מושג במציאות כזו, אלא זה היפך השכל לגמרי].

"גבורות  לספר  שניה  בהקדמה  שהמהר"ל  להעיר    (56
ה'", מאריך לבאר כי בנס יכול להיות חיבור הפכים, ומביא 
 – רווחים"  ומשתחוין  צפופין  "עומדין  מהמשנה  הוכחה 
גשם  הכנס  שזהו  לפילוסופים,  נמנע  הוא  זה  דבר  גם  "הנה 
רווחים לפי שעה שנתגדל  שהשתחוו  בגשם לפי שעה, כי מה 
המקום ולא היתה העזרה גדולה ממה שהיא קודם". עיי"ש 
של  באופן  דווקא  בתנ"ך  ניסים  כמה  ומפרש  דבריו,  אריכות 
חיבור הפכים, כגון עמידת השמש ליהושע ובו בזמן המשיכה 

י"א. הסברו הנפלא של הרבי
אכן  היא  הנמנעות"  "נמנע  של  התרחשות 
לאוירת  בניגוד  אבל  בשכל;  לצייר  ניתן  שלא  דבר 
בדורות  זה  נושא  כלפי  השוררת  עצום"  ה"חידוש 
כל  ללא  מוחלטת  אמונה  הדורש  כמושג  הקודמים, 
הרבי  של  בשיחותיו  הרי   – אנושי  שכל  של  עירוב 
ראשון  ומושכל  דפשיטא  כמילתא  העניין  מתבאר 

ברור, והרי "למה לי קרא – סברא הוא"57.
ובלשונו הקדוש58:

מזה  הרי  יתברך,  ממנו  נבראו  השכל  גדרי  "כל 
מובן בפשטות שהוא יתברך שברא את הגדרים אינו 
מוגדר בהם חס ושלום, וכתשובת הרשב"א הידועה 
אין  יתברך  שלפניו  הנמנעות",  יתברך "נמנע  שהוא 

שייך חס ושלום שום דבר נמנע".
פירוש הדברים:

העולם  את  ברא  שהקב"ה  אומרים  כשאנו 
מין  לעצמנו  מתארים  אנחנו  המוחלט,  ואפס  מאין 
"חלק ריק" שלא קיים בו מאומה. אבל בתת-מודע, 
כשננסה לדמיין שבתוך ה"כלום" הזה ייברא משהו 
חדש – נחשוב בהכרח בהתאם למושגים של העולם 
כפי שהוא כיום. לדוגמא: אם זה יהיה נברא גשמי 
– בוודאי שיתפוס מקום, יהיו לו אורך ורוחב, יהיה 
אפשר למקם אותו ביחס לששת הקצוות (ד' רוחות 
בוודאי  זה  יהא   – לא  ואם  ומטה).  ומעלה  העולם 

נברא רוחני, שנמדד בהתאם למעלה ומדריגה וכו'.
שהם  מושגים  קיימים  שלנו  בתפיסה  כלומר: 
כביכול מוכרחים: שיש מושג של "אורך" ו"רוחב", 
ולתוך  מ"קצר",  ארוך  יותר  הוא  "ארוך"  שדבר 
של  מערכת  כל  דוחסים  אנחנו  הללו  המושגים 
מציאות. אנו מחילים בהכרח כללים מסויימים על 

כל מציאות שהיא.
רק  לא  העולם  בריאת  שלפני  היא,  האמת  אך 
מערכת  כל  היתה  לא  גם   – וארץ  שמים  היו  שלא 
כעת!  לנו  המוכרים  וההגיון  השכל  של  המושגים 
החשבון  כללי  היו  לא  הפיזיקה,  חוקי  היו  לא 
לנו  המוכר  אחר  כלל  שום  ולא  והמתמטיקה, 

מחכמות ומדעי העולם.
הוא  ההגיון,  ואת  השכל  את   – ברא  הקב"ה 
ושדבר  ארבע,  שוה  שתים  ועוד  ששתיים  החליט 
מקטן,  גדול  יהיה  גדול  ושדבר  מקום,  יתפוס  גשמי 

מהלכה לכל העולם. [וכבר העירו ממש"כ בעצמו בספרו גור 
אריה עה"ת דברים י, יב, שהביא בפשיטות דעת "החכמים" 

שקיבוץ הפכים הוא נמנע, ומפרש עפ"ז מחז"ל כו'. ואכ"מ].

57)  וכלשונו "ודבר זה מובן בפשטות אפילו בלי אמונה"! 
(שיחת ש"פ שמיני תשמ"ו סל"ד).

58)  הדרן על הרמב"ם תשמ"ו, סעיף ה'. וראה גם שיחת 
ש"פ וישב תשמ"ו בתחילתה (הנחה), ובכ"מ.
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יהיו  הם  לחלקים  מסויים  דבר  מחלקים  ושכאשר 
קטנים ממנו, שלכל דבר תהיה סיבה, וכך הלאה. זו 

הסיבה היחידה שכללים כאלו קיימים59.
אולם, הקב"ה שברא את הכללים הללו – ברור 
לא  לפיכך,  כלל;  בהם  ומוגדר  מוגבל  שאינו  ופשוט 
"רוכב  יהיה  שאדם  לעשות  שביכולתו  כלל  יפלא 
כאורך  שהיקפו  מרובע  ליצור  כאחת",  רוכב  ובלתי 
העולם  בתוך  כך  יעשה   – ברצונו  מצלעותיו60.  אחת 
כללים  יברא   – ברצונו  הקיימים,  לכלליו  ובניגוד 

אחרים והפוכים של שכל. ומי יאמר לו מה תעשה.
באחת  הרבי  של  לשונו  סגנון  את  להביא  וכדאי 

ההתוועדויות61:
מוגבל  לדעתך  האם  פשוט  אדם  ישאלו  "כאשר 
שכלך  שמחייב  מסויימת  הגבלה  באיזו  הקב"ה 
כיצד  שכמותך,  אדם"  "פרא  מיד:  יענה   – הדל?! 
פנים"  הוא "עז  ואם  כזו?!...  שאלה  דעתך  על  עולה 
יוסיף ויאמר ל"גדול" ששואל שאלה זו: יתירה מזה 

– אפילו בשכל הגדול שלך לא מוגבל הקב"ה!....

'החוזר'  שסיפר  סיפור  להביא  כדאי  לכך,  בקשר    (59
הגה"ח ר' יואל שי' כהן:

תשמ"ז  לכם"  הזה  "החודש  המתחיל  דיבור  במאמר 
(נדפס בספר המאמרים מלוקט ח"ב ע' רפו הערה 29), הזכיר 
בהשתלשלות  צורך  יש  מדוע  בחסידות,  המבואר  את  הרבי 
שהקב"ה  מפני  ועלול –  עילה  בדרך  לדרגה  מדרגה  העולמות 
על- יהיה  העולמות  התהוות  עניין  שאפשר  כמה  שעד  רצה 

זה  השתלשלות  בסדר  עצמו  צמצם  הוא  לכן  ודעת.  טעם  פי 
שע"י כך יש מקום להבנת עניין הבריאה 'יש מאין' (ולמרות 
מאין'  'יש  ההתהוות  ההשתלשלויות,  כל  אחרי  עכשיו,  שגם 
של  באופן  היא  שההתהוות  זה  מקום,  מכל  פלא,  דבר  היא 

השתלשלות נותנת לעניין איזושהי אחיזה בשכל הטבעי).
הלשון:  בזה  כתבתי  הרבי  להגהת  שהוכנסה  בהנחה 
"הסדר דהשתלשלות עילה ועלול . . הוא מצד זה שהוא ית' 
עלי  כאשר  בשכל".  מקום  שיהיה  בכדי  כביכול  עצמו  צמצם 
ההגהה יצאו מחדרו של הרבי, ראיתי שהרבי שינה אות אחת 
במשפט זה: במקום הניסוח "מקום בשכל" – הוא שינה את 

הבי"ת ללמ"ד כך שיהיה כתוב "מקום לשכל".
הבנת  בכל  שינוי  זהו  אבל  אחת,  באות  שינוי  אמנם  זה 
מציאות  שעצם  אומרת  זאת  כתוב "בשכל" –  כאשר  העניין. 
על-ידי  ההתהוות  וסדר  מכבר,  הקיים  מושג  זהו  השכל 
יתקבלו  שהדברים  מאפשר  ועלול  עילה  בדרך  השתלשלות 
בשכל זה; אמנם הניסוח שכתב הרבי "מקום לשכל" מבטא 
לא  העולמות  השתלשלות  שבלי  רק  לא  לגמרי:  אחר  עניין 
מציאות  כל  אלא  בשכל,  ההתהוות  עניין  להבנת  מקום  היה 
ההשתלשלות,  זו.  השתלשלות  ללא  קיימת  היתה  לא  השכל 
לעצם  מקום  שנותנת  זו  היא  שבהתהוות,  וההדרגה  הסדר 

המושג שכל.

60)  מעניין לציין: לאחר "פתיחת הצינור" בתורת כ"ק 
אד"ש – חלחלה תפיסה זו גם לעולם האקדמיה, ראה מאמרו 
של ד"ר אלכנסנדר קליין "בעיית הנס בהגות היהודית" (שדה 
חמד תשס"א 1-3), ושם בפיסקא "הנס כבעיה לוגית", כותב 

ביאור זה בפשטות, כסברא מדילי'.

61)  ש"פ תצוה תשמ"ה.

י"ב. ההכרח ליסודות האמונה - רק מהתורה
ואם תאמר: אם כן חזרה הטענה, שאת יסודות 
זו  שהרי  שכל?!  פי  על  להוכיח  ניתן  לא  האמונה 
היתה טענת מקיימי הנמנעות, שבכך יוכלו להכריח 

ולקיים את עיקרי האמונה.
שום  הבורא  לגבי  קיימות  לא  אכן  אם  ולאידך: 
נמנעות – איזה מקום יש לכל ההוכחות וההסברים 
השכליים אודות אחדות ה' וכו', הסברים המופיעים 

בהרחבה גם בספרי חסידות?!
והתשובה היא62: העניינים שהם היפך האמונה 
אכן מופרכים לחלוטין – אך לא מצד הכרח השכל! 
כל יסודי האמונה הם מפני שכך עלה ברצונו יתברך. 

אף שמצדו, יכול63 הקב"ה לעשות גם באופן אחר64.
שום  על  להכריח  ניתן  לא   – השכל  הכרח  מצד 
העניינים  את  לא  אפילו  למעלה,  הוא  כיצד  דבר 
העיקריים דוגמת אחדות ה' והשגחתו. שהרי, לגבי 

הקב"ה לא תופסים כל הכללים הללו.
אך  היא –  אלו  בעניינים  לידיעה  היחידה  הדרך 
ורק מזה שהקב"ה הודיע לנו בתורתו65, ואכן הודיע 

סימן  תשמ"ה  אחו"ק  ש"פ  משיחת  הנחות  ראה    (62
הביאור לפני זה). ש"פ שמיני תשמ"ו  באריכות  נח (עיין שם 

סימן לד. וראה המובא לקמן הערה 65.

שכן  לביאור  להגיע  חייבים  מסויימים,  בעניינים    (63
לאדם,  הנתונה  החפשית  הבחירה  בעניין  וכמו  בפועל.  הוא 
שלכאורה הוא בסתירה ליסוד ש"אין לשום אחד מהנמצאים 
ברצונו  פועלים  כולם  כי  זולתו  ושלום  חס  שלטון  שום 
ובמצוותו"? ברם "מכיוון שהוא יתברך נמנע הנמנעות – הרי 
לא שייך לגביו שום הגבלות חס ושלום, כולל גם "הגבלות" 
אלו שמצד י"ג עיקרי הדת . . ובמילא: מה שכל הנבראין אין 
להם כח הבחירה ופועלים בכל הפרטים רק כפי רצונו יתברך 
מהנמצאים  שיש  האומרים  ואלו  הדת,  מיסודי  שזהו  (אף 
וכפירה  זרה  עבודה  של  ענין  הוא  כרצונו  לעשות  שיכול 
שכך  ורק  כן,  מוכרח  שהדבר  זה  אין   – יתברך)  באחדותו 
עלה ברצונו יתברך; מה שאין כן בנוגע לאדם, שרצונו וחפצו 
פשיטא  הרי   – חפשית  בחירה  לו  שיהיה  הוא  הקב"ה  של 
על  שיעכב  מי  ואין  שירצה,  מה  כל  לעשות  יתברך  שביכולתו 
(הנחה).  סל"ד  תשמ"ו  שמיני  ש"פ  שיחת   – ושלום"  חס  ידו 

עיי"ש.

64)  להעיר גם מהמבואר בהתוועדות ש"פ נצו"י תשמ"ג 
רק  לא  הוא  הנמנעות",  "נמנע  של  העניין  שעיקר  ג',  סעיף 
הטבע"  בגדר  "נמנעים"  שהם  דברים  לעשות  יכול  שהקב"ה 
– דמאי קמ"ל?! אלא שיכול לעשות עניינים שהם "נמנעות" 
ע"פ תורה. עיי"ש שזהו הענין שהקב"ה נותן כח לבני ישראל 

שיהי' "נצחוני בני נצחוני".

65)  ראה גם הדרן על הרמב"ם תשמ"ו סעיף ו'-ז', שזהו 
ה"ד)  פ"א  התורה  יסודי  (הלכות  הרמב"ם  בדברי  הכוונה 
שהתורה  והוא   .  . אמת  אלקים  וה'  אומר  שהנביא  – "הוא 
גדר  בשום  מוגדר  אינו  ית'  הוא  כי  מלבדו",  עוד  אין  אומרת 
חלילה, ולכן הוכחה היחידה על אופן הבריאה כו' הוא ממה 
ידיעת  במצות  ופרט  הלכה  הוא  גופא  וזה  בתורה.  שנאמר 
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אחדות   – מלבדו"  עוד  ש"אין  בתורתו  הקב"ה  לנו 
 – מלא"  אני  הארץ  ואת  השמים  את  ו"הלא  ה', 
ע"י  היתה  העולם  בריאת  וכן  ותכלית,  קץ  לו  שאין 
את  שעזב  באופן  חלילה  (ולא  כו'  אורו  את  שצמצם 

הארץ לכוחות אחרים חס ושלום).
את  וברא  עצמו  צמצם  שהקב"ה  לאחר  אמנם 
מסויים –  והגיון  סדר  פי  על  שיהיו  וקבע  העולמות 
הרי בדרגא זו יש מקום66 לכל ההוכחות וההסברים 
ה',  ידיעת  ממצות  חלק  זה   – ואדרבה  השכליים67; 
בגדרי  גם  השלימות  תכלית  הוא  שהקב"ה  לדעת 

השכל68.
נמצא אם כן, שדעת תורת החסידות היא:

נמנעות,  שייכים  לא  יתברך  הבורא  אצל  א') 
עצמו  צמצם  שברצונו  לאחר  ב')  שהוא.  סוג  משום 
בגדרי השכל וקבע שכן הוא הסדר בבריאה, בדרגא 

זו יש נמנעות.

י"ג. דברי הצמח צדק בספר החקירה
של  החקירה  בספר  דווקא  איך  נראה,  כעת 
הצמח-צדק69 מופיעים יסודות אלו בפירוט ובבירור 
בחסידות  המקומות  מריבוי  כי  הסיבה,  אולי  (זו 
הנמנעות  נמנע  הוא  הבורא  כי  בפשיטות  המזכירים 

– מציין הרבי תדיר דווקא לספר החקירה).
תחילה נקדים:

הוכחות  הצמח-צדק  מביא  החקירה,  בספר 
שונות למציאות הבורא, חידוש העולם וכו'. היסוד 

דבר  שום  להכריח  אפשר  אי  הקב"ה  פעולת  שבאופן   – ה' 
מהתורה.  ראיה  להביא  צריך  מצד השכל, ועל כל פרט ופרט 
פשוט  וכדבר  הרבי  של  המחודשת  הגישה  על  העירו  וכבר   –]
כותב  נבוכים  מורה  ובספרו  בעוד  הרמב"ם:  דברי  בהבנת 
(הערה  שם  ההדרן  ובסגנון   – למעלה  נמנעות  שיש  הרמב"ם 
15), שדיבר "כפי שהבורא יתברך צמצם עצמו בגדרי השכל" 
הוא  כי  מקומות,  בכמה  החזקה  היד  בספר  שיטתו  הרי    –
שלפני  הידיעה  בענין  ו"מדבר  הנמנעות",  "נמנע  יתברך 

הצמצום"].

66)  ראה גם שיחת ש"פ וישב בתחילתו.

 .  . מאמריו  "קראתי  כ':  ע'  חכ"ב  אג"ק  ראה    (67
ומשתמש שם כו"כ פעמים בביטוי must [=מוכרח] בנוגע לה', 
ואף שרגיל ל' זה וכיו"ב "טבע" וכו' בכ"מ ואפילו בס' הקבלה 
. . מובן שצ"ל איזה ביאור בזה, כיון, שאין כל הכרח למעלה 
ח"ו, כי הוא נמנע הנמנעות (עיין שו"ת הרשב"א סתי"ח, וכך 
אשר  שרואים,   – ונקודתו  החסידות).  תורת  מסקנת  היא 
רצה ה' שתהי' הבריאה ע"פ חוקים וסדר מסוים (וביכולתו, 
וגם עתה, לרצות אחרת). וע"פ סדר זה – מוכרחת: התהוות 
הפשוט  מאחד  שהמתהווה  הוא  החוקים  אחד  (כי  הספירות 
ע'  ח"ג  אג"ק  עד"ז  וראה  עכ"ל.  וכו'".  וכו'  פשוט)  ג"כ   –

שפד-ה.

68)  ראה גם הדרן הנ"ל באריכות.

69)  לד, ב.

יכול  לא  מוגבל  שדבר  הוא,  אלו  מהוכחות  לכמה 
מוגבל  והיפוכו:  דבר  זהו  (שכן  גבול  בלי  להיות 
יותר.  ולא  כך  מסויימת,  הגבלה  לו  שיש  פירושו   –
והדבר דומה לאומר שבשנה בת 365 יום – יש ששים 

רבוא ימים).
וכך מוכיח הצמח-צדק שם, כי לא יתכן שהזמן 
לפנינו.  דורות  גבול  בלי  היה   – לחלקים  הנחלק 
ע"י  ונברא  מחודש  הוא  שהזמן  לומר  חייבים  ולכן, 

הקב"ה, שהוא דווקא בלי גבול.
הוכחה זו טובה ויפה דווקא אם מניחים שישנם 
יהיה  מוגבל  שדבר  יתכן  שלא  כלומר,  "נמנעות", 
נניח  אם  אבל,  גבול.  בלי  הפכית-)  תכונה  (נושא 
זו…  הוכחה  לקבל  "מפריע"  זה   – נמנעות  שאין 
גם   – זו  הוכחה  לקיים  הצמח-צדק  איפוא  חותר 

לדעת הרשב"א.
שתי  החקירה  בספר  מופיעות  זו,  בנקודה 
מעיד  השניה  הנוסחא  שעל  נוסחאות/מהדורות, 
הנוסחא  היא  שכן  הגליון  בשולי  בהערתו  הרבי 

"בכתב יד".
כל המעיין שם מבחין בהבדל בין שתי הנוסחות: 
הרשב"א  אמנם  כי  נאמר,  הראשונה  במהדורא 
אבל  נמנע",  שום  אין  הקב"ה  שלגבי  ליה  "סבירא 
בלתי  להיות  יכול  המוגבל  שהזמן  דידן,  בנידון 
שיש  וענין  ושקר,  שוא  שהוא  מודים  "הכל  מוגבל 
לנמנע טבעי קיים אינו ערוך כלל לענין זה". כלומר, 

גם שוללי הנמנעות סוברים שהדבר הוא נמנע.
[בקטע אחר ממהדורא-קמא של ספר החקירה70 
מופיעים מילים מפורשות יותר: "ולכן אף לפי דעת 
קיים  טבע  לנמנע  יש  סברת  על  שחולק  הרשב"א . . 
אין  יתברך  השם  שאצל  באמרו  הפלסופים,  שאמרו 
שיהיה  אפשר  שאי  זה  נמנע  מקום  מכל  נמנע,  שום 
השם יתברך ממציא כמותו ודאי היא אמת לפי דעת 
הרשב"א גם כן, וכמו כן זה שבבעל גבול יתן השם 
הבעל  שיהיה  ובפרט  גבול  לבלי  הקיום  כח  יתברך 
שנמנע  המניעה  כמו  כן  גם  זהו  ונצחי,  קדמון  גבול 

שימציא השם יתברך כמותו"].
יש  הרשב"א  לדעת  גם  זו,  להבנה  כי  נמצא, 
בחדא  וגבול  גבול  בלי  כמו  מסויימות,  "נמנעות" 
מחתא – דברים שהם "שוא ושקר" אף יותר מעניין 
של חיבור הפכים71. במהדורא קמא אף משוה זאת 
שגם  דבר  כמותו,  אחד  יברא  שהקב"ה  לרעיון   –

70)  בהוספות להוצאה החדשה של ספר החקירה קמד, 
א.

71)  כן הוא לענ"ד הפירוש בנוסח זה, מאחר ובמהדו"ק 
(שבהוספות) נכתב הדבר בפירוש. יתכן ויש להעמיס בדוחק 
בנוסח  כמו  הדברים  כוונת  שבפנים  הראשון  בנוסח  שגם 

השני, אלא שבנוסח השני נכתב באופן ברור יותר.
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כדברי  ממש  ספק72,  ללא  "נמנע"  הוא  לרשב"א 
הרמב"ם במורה נבוכים ובעל העיקרים!].

באופן  הדברים  מתבארים  השני,  בנוסח  אמנם, 
שונה:

אצל הקב"ה אכן לא שייך כלל נמנעות; אבל כל 
הנבראים!  בגדרי  לא  אך  הקב"ה,  אצל  רק  הוא  זה 
שייך  האם  המוגבל,  העולם  על  דנים  כשאנו  לכן, 
לדעת  שגם  ברור   – גבול  בלי  יהיה  שבו  שהגבול 
להוכיח  ניתן  ולכן,  נמנע73,  הוא  הדבר  הרשב"א 

בשכל שהעולם הוא נברא ומחודש. ובלשונו:
בנו  גבול,  בעל  בלתי  ענין  שנלביש  זה  "אבל 
ענין  זהו  גבול  בלי  היו  שהדורות  לומר  הגבול  בעלי 
הרשב"א  דעת  לפי  אף  והנה  קיים.  טבע  לנמנע  יש 
שהוא  יתברך  אצלו  היינו  קיים –  טבע  לנמנע  שאין 
העולם  על  זה  כח  שנלביש  אבל  הנפלאות,  אדון 
על  לכן  אשר  אינו.  ודאי  זה  גבול  הבעל  הגשמי 
לבד  בגבול  שהיו  בודאי  לתפוס  יש  האנשים  דורות 
האנשים  שלגבי  גבול  הבלתי  הענין  להם  ליתן  ולא 

ודאי יש לנמנע זה טבע קיים לכל הדיעות".
אין  הקב"ה  שלגבי  העניינים:  ב'  נתבארו  הנה 
יש  הנבראים  בגדרי  זאת,  ובכל  כלל74,  נמנע  כל 
היה  המוגבל  שהזמן  לומר  שייך  לא  ולכן  נמנעות75, 

תמיד אלא בהכרח הוא מחודש76.

72)  בכ"מ בספר החקירה מזכיר סברא זו (לדוגמא בע' 
62) – כאשר קאי לדעת הרמב"ם ודעימי'. אבל בקטע שבפנים 
הרשב"א  לדעת  גם  להדיא  זה  שמזכיר  היחידה  הפעם  הוא 
(ויל"ע בלשונו בהוספות ע' 234 שמייסד זה במחז"ל). וראה 

הערה 74 דברי הצ"צ שהובאו בסה"מ תרמ"ט. ואכ"מ. 

73)  אך ביחד עם זאת, מצד כח האין-סוף, יכול להיות 
ס'  ע'  ח"א  מלוקט  סה"מ  ראה   – בל"ג  של  עניין  בעולם  גם 

ובהערה ד"ה "בלי שיעור ממש". אג"ק ח"ג ע' שפה. 

מהורש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  בדברי  איתמר  ובפירוש    (74
כמותו:  לברוא  ה'  יכול  אם  בעניין  גם  הצ"צ  לדעת  הוא  שכן 
שאי  כמו  זה  בפרק  לקמן  העיקרים]  [בעל  שכתב  "ומה 
יברא  [שהקב"ה  כו'  אחד  לברוא  כו'  הקבלה  שתבוא  אפשר 
והשני  עלול  האחד  יהי'  שבהכרח  צד,  מכל  לו  שדומה  אחד 
אחד  שאל  זו  שאלה   – צד]  מכל  לו  דומה  אינו  וא"כ  עילה, 
והלא  לו,  והשיב  זצוקללה"ה  אאזמו"ר  מכ"ק  מהמשכילים, 
ישראל,  אלקי  אל  לו  ויקרא  פסוק  על  רז"ל  אמרו  באמת 
הקב"ה קרא ליעקב אל, והוא בחינת כתב ותפארת. ועניינים 
דרך  על  היטיב  שיבין  ומי  מקומות.  בכמה  בחסידות  מבואר 
איך  היטב  בשכלו  ויבין  יראה  המדריגות,  ב'  אילו  החסידות 
אילו  בדבריו  דק  לא  הרמה  כבודו  במחילת  העקרים  שבעל 
כו'". – סה"מ תרמ"ט ע' עדר. ונושא זה דורש אריכות בפ"ע 

ואכ"מ.

הובא  שבהם  תשל"ד,  לגני  באתי  מאמרי  וראה    (75
ונתבאר סעיף זה בספר החקירה.

הוכחת  מקיים  בו  הצ"צ,  של  נוסף  דרוש  לציין  יש    (76
הפלוסופים גם לדעת הרשב"א (אוה"ת ויקרא כרך ג', פ' בהר 

ע' תתפח), וז"ל:

י"ד. ירבו נמנעות בישראל
נפלא הדבר, כיצד הרבי "מלביש" את עניין נמנע 
הנמנעות על סוגיות ועניינים רבים מלספור. נסתפק 

כאן בדוגמאות אחדות בלבד:
ראשית – השיחה הידועה על אופן נס פח השמן 
כיצד  לתרץ  החוקרים"  כל  ש"נלאו  בחנוכה77; 
תירוצים  מאות  והכבירו  שהרבו  וככל  הנס,  היה 
וביאורים, לא הגיעו אלא לידי שני ביאורים בלבד: 
שמן  שזהו  קשה  ואז   – השמן  בכמות  היה  שהנס 
 – השמן  באיכות  היה  שהנס  או  זית;  שמן  ולא  נס 
כמדתה".  לה  "תן  קיימו  שלא  משום  קשה  ואז 
על  העולה  שלישי,  תירוץ  לראשונה  מביא  הרבי 
כולנה: "אש שלמעלה שורפת ואינה אוכלת" כדברי 
כליון  ע"י  היתה  האש  שהעלאת  ברור  אך  המדרש, 
השמן, היה איפוא נס של "נמנע הנמנעות" – כליון 

ואי כליון בבת אחת!
 – רבי  לאמור:  כתוב  קדשו  בדברי  מצאנו  ועוד 
הריהו "נמנע הנמנעות", שלגביו לא שייך שום שאלה 

של סדר מלמעלה למטה או מלמטה למעלה78;
לסליחות  חסידים  של  הליכתם 
לאחר  מתנדנדים   =] "שָאקעלדיקערהייט" 
של  ענין  היא  אף   – 'לחיים'...]  ואמירת  התוועדות 
בשמחת  לרקוד  ניתן  וכיצד  הנמנעות"!79  "נמנע 
"נמנע   – הגלות?  בזמן  ברחוב  השואבה  בית 

הנמנעות"!80;

"שהאור והכלי הם ב' הפכיים ואיך יצאו שניהם ממקור 
אחד זהו כי הא"ס כל יכול וגם על ב' הפכיים בנושא א' לדברי 
הרשב"א דפליג עמ"ש הרמב"ם שיש לנמנע טבע קיים, א"כ 
כי  מוגבל  בכלי  להתלבש  יוכל  גבול  בלי  שהאור  אף  לדבריו 
למה  סותר  זה  אין  ואעפ"כ  יכול.  הכל  מכח  נמשך  כ"ז  כי 
שא"א  מפני  בגוף  כח  אינו  ית'  שהבורא  החוקרים  שהכריחו 
שיהי' כח בלתי בע"ג מלובש בגוף שיש לו גבול ולדרכינו הרי 
לפי  בע"ג  שהם  בכלים  מלובשים  גבול  בלי  שהם  האורות 
שהיא כל יכול, כי זה אמת לאחר שכבר ידענו מציאת הבורא 
יתברך האין סוף ממש ואין לו תחלה ותכלה הפשוט בתכלי' 
יחוד  כ"א  וגוף  נשמה  כמו  הרכבה  משום  ומושלל  הפשיטות 
הוא  זו  שבחי'  אא"ס  מבחי'  ג"כ  למעלה  הוא  ובאמת  ממש 
רק אור וזיו ממנו . . ע"כ יתכן שהוא כל יכול לחבר האור עם 
הכלי אף שהם שני הפכיים . . אמנם אם ח"ו נניח שעצמותו 
כח  שהוא  א"ס  מבחי'  מורכב  ח"ו  הוא  כן  אם  בגוף  כח  הוא 
בבע"ג ומהגוף שהוא בע"ג א"כ מי הוא הקושר והמחבר שני 
העצומים  הפכיים  שני  והמחבר  הקושר  שבע"כ  אלו  הפכיים 
אלו הוא אינו הם אלא חוץ להם ולמעלה מעלה משניהם . . 
א"כ שפיר הכריחו שהבורא ית' אין לו גוף ולא דמות הגוף, 
ולחבר  לקשר  יכול  ולכן  יכול  כל  הוא  הרי  כן  להיות  אמנם 

האורות עם הכלים".

77)  לקו"ש חט"ו שיחה ה' לפ' חיי שרה. 

78)  ש"פ שמיני תש"י (שיחו"ק והתוועדויות במקומו).

79)  ש"פ נצו"י תשמ"ג סל"ג.

80)  ליל ג' דחה"ס תשד"מ סט"ו.
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37מוסף "בית משיח" - תשרי-חשון ה'תש"ע

ובענייני הגאולה:
שבע"פ  תורה  של  "הלכות  על  הידוע  בקונטרס 
לעתיד  כי  הרבי  מסיק   – לעולם"  בטלים  שאינם 
לבוא יהיה קיום ההלכות גם כבית שמאי וגם כבית 

הלל. הכיצד? "נמנע הנמנעות"!
ואפילו לב האבן – "ַא הַארטער איד, ַא שטיינער 
את  בשומעו  ימס  המס   – האבן"  לב  ַא  מיט  איד 
לגאולה  הזעקה  אודות  הרבי81  של  הידועה  השיחה 

לכל  המוכר  ל"וידאו"  שזכתה  תשד"מ,  תמוז  י"ב    (81

היתכן  ממשיך:  ושם  היינט"!  וועלט  א  "קער 
נבנה  שלא  מי  "שכל  ידיעה  מתוך  לגאולה  לזעוק 
בית המקדש בימיו כאילו כך וכך" – וביחד עם זה 
לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב, לשמוח בשמחת 

חג הגאולה וכדומה?!
ואף הוא מתרץ: "ַא איד איז צוגעוויינט צו נמנע 
בנמנע  ומלומד  מורגל  הריהו  יהודי   – הנמנעות" 

הנמנעות, "נמנעות בבת אחת"...

אשר בשם חב"ד יכונה.

המשפיע הרה"ח משה שי' אורנשטיין – משפיע 
כבחור  שנאלץ  אחת  פעם  על  מספר  צפת,  דישיבת 
והרב  תשל"ד,  בכסלו  זה  היה  ביחידות:  לדבר 
הוא  לאה"ק.  לחזור  התעתד  כבחור  אורנשטיין 
ניגש לריל"ג בבקשה שיקבע לו תור ליחידות, אולם 
הגיב  ביחידות'  היית  עכשיו  'רק  הסכים –  לא  הלה 
(היחידות המדוברת היתה בחודש תמוז לרגל היום 
זה  היה  'יחידות',  של  התור  במושגי  אולם  הולדת, 

אכן קרוב מאוד). 
לו  קרא  ההתוועדות  אחר  בשבת  לבסוף, 
בתנאי  ליחידות  להיכנס  לו  שייתן  ואמר  הריל"ג, 
שלא יכנס עם פתק ושאלות, אלא רק יבקש ברכה. 
הרב אורנשטיין הסכים, אולם התחכם והכניס את 
עצמה  ליחידות  היחידות.  לפני  השאלות  עם  הפתק 
במבטו  הרבי  הביט  בהיכנסו,  פתקה.  ללא  נכנס 
הק' ואמר לו (תוכן): "הפתק עם השאלות שלך לא 
הגיע אלי, אתה זוכר את השאלות?" לא היתה לרב 
אחת  את  להציג  הוכרח  והוא  ברירה,  אורנשטיין 

משאלותיו, כשהרבי מביט בו כל העת...

היחידות לובשת צורה ופושטת צורה
הרגיש  ליחידות,  הרבי  אל  שנכנס  יהודי  כל 
זאת,  מלבד  שלו'.  'כולו  שהרבי  רגעים  באותם 
לאדם.  מאדם  שונה  היתה  ביחידות  ה'אווירה' 
זכו   – מאנ"ש  לא  אשר  שונים  ואחמי"ם  מקורבים 
בדרך כלל לקירובים ואווירה חמימה יותר, לעומת 

זאת יחידות של 'תמים' היתה מאויימת ביותר.
על  מספר  שי'  אורנשטיין  הרב  המשפיע 
את  הממחיש  תיאור  חתן,  בתור  שלו  ה'יחידות' 
השינוי הקיצוני באווירה של היחידות: "כשנכנסתי 
בפעם החמישית בחיי ליחידות, היה זה בתור חתן. 

והכלה  והחתן  המחותנים  שנכנסים  היה,  אז  הנוהג 
ביחד.

ממש  היתה  והאווירה  לרבי,  כולנו  נכנסנו 
עוד  המחותנים  את  הכיר  שהרבי  בפרט  משפחתית, 
יחס  הרבי  אצל  שמור  היה  ולכאלה  שבט,  י'  לפני 
'מכיר' וקרוב מאוד. הרבי חייך הרבה, ואמר ברכות 

רבות. 
לכלה  לקרוא  שלח  והרבי  יצאו,  המחותנים 
שתחזור. נשארנו לבדנו אצל הרבי, ובאחת האווירה  
את  נתן  ואז  רציני,  יותר  נהיה  הרבי  השתנתה, 

ברכתו לחתן ולכלה. 
הוצאתי  לבדי.  נותרתי  ואני  יצאה,  הכלה 
התחילה  ואז  לרבי,  אותו  והגשתי  שלי  הפתק  את 

'יחידות של בחור' באופן של אימה ופחד".
לעומת היחידות של הבחורים, נראה מהתיאור 
"כבר  הרבי:  אצל  'מקורב'  של  הרגשתו  את  הבא 
החסידות  בלשון  או  לשיחה,  נכנסתי  פעמים  כמה 
פעם  בכל  מליובאוויטש.  האדמו"ר  אל  ל'יחידות' 
בטרם  עמוקה  הרגשות  אותה  מחדש  אותי  ליוותה 
אותי  מילא  תמיד  הרבי,  של  חדרו  מפתן  את  עוברי 
כדי  תוך  התעלות-הנפש  של  גדול  אור  שהוא  איזה 
שיחה עם הרבי. וכאשר יצאתי מעם פני הרבי, אחוז 
והנדירה  הקורנת  האישיות  בקסמי  רב  זמן  הייתי 

שפגשתי.
. . השעה היתה כבר סמוך לעלות השחר כאשר 
מצאתי עצמי שוב פנים אל פנים עם הרבי.. על פניו 
את  מיד  יוצר  אשר  ולבבי  כובש  חיוך  אותו  היה 
היא  אישיותו  רק  כי  ברור,  אליו..  הנפשי  הקשר 
שום  כאן  אין  כי  זו.  אווירה  בחדר,  כאן  היוצרת, 
סממנים חיצוניים למשהו בלתי רגיל. להיפך, ריהוט 
כמה  רחב.  כתיבה  שולחן  הפשטות,  בתכלית  מיושן 
כיסאות. אפילו הכיסא שהוא יושב עליו אינו בנוסח 

כיסא של אדמו"ר, ובכל זאת...
אשרי עין ראתה כל אלה..."

המשך מעמוד 65
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ממדף ספרי הישיבה
סקירה על ספרים הנלמדים בישיבות

כיצד ייתכן שמשיח כבר "בא"
אבל טרם זכינו ל"ביאת המשיח"?

הספר  עורך  בלומינג,  חיים  שמואל  הרב  עם  מעמיק  ראיון 
והחידושים  הספר,  של  ייחודיותו  על   - הגאולה"  "בשורת 
מבט   • בו  שלוקטו  הרבי  בשיחות  עיון  כדי  תוך  שעולים 
 - המקדש"  בית  גג  מ"על  המושמעת  הגאולה  בשורת  על 
"מקדש מעט שבחוץ לארץ" - "בית רבינו שבבבל" • מוגש 

ע"י הרה"ת אברהם ישעי' שי' רייניץ

אב  מנחם  חודש  בראש 
הספר  לאור  יצא  תשנ"ג 
במבט  הגאולה".  "בשורת 
בליקוט  רק  מדובר  ראשון, 
מהשנים  שיחות  קטעי  של 
העוסקים  תש"נ-תשנ"ב 
הגאולה.  בשורת  בנושא 
של  השער  בדף  כבר  אולם 
שלא  להבין  אפשר  הספר 
אלא  ליקוט',  ב'עוד  מדובר 
כלל,  בדרך  מיוחד.  בספר 
ליקוטים  בספרי  השער  נוסח 
וכו'",  משיחות  "מלוקט  הוא 
נכתב  שלפנינו  בספר  אולם 
מאת  הגאולה –  כך: "בשורת 
מנחם  אדמו"ר  קדושת  כבוד 
שניאורסאהן  שליט"א  מענדל 
אין  לאמר:  מליובאוויטש". 
בשורת  זוהי  אלא  ליקוט,  זה 

הגאולה של הרבי!
שוחחנו  הספר,  שם  של  העמוקה  המשמעות  על 
עם הרב שמואל חיים בלומינג, מי שזכה לערוך את 
בלומינג  מהרב  ביקשנו  תחילה  אך  המיוחד.  הספר 

לספר לנו מה המטרה בהוצאת הספר?
בשנים  לכולם,  שידוע  כפי  בלומינג:  הרב 
תנש"א-נ"ב היתה התעוררות עצומה בענייני גאולה 
ממשית  היתה  המשיח  להתגלות  והציפייה  ומשיח, 
החסידים.  עדת  של  היום-יומיים  בחיים  וחדורה 
תשנ"ב,  א'  אדר  בכ"ז  הבריאותי  האירוע  לאחר  גם 
לראות  זכינו  לא  בהן  החודשים  ששת  למרות 
השבועות  בחג  אחת  הזדמנות  (למעט  הרבי  את 
וממש  וגברה,  הלכה  לגאולה  הציפייה   – תשנ"ב) 
הרבי  משתנה,  הכל  רגע  שעוד  התחושה  עם  חיו 
בגאולה  הקדושה  לארצנו  כולנו  את  ומוליך  מתגלה 

השלימה. בתשרי תשנ"ג החל 
ועודד  לקהל,  לצאת  הרבי 
החסידים  שירת  את  בחוזקה 
הוסיף  ובכך  אדוננו",  "יחי 
גאולה  בענייני  חדשה  חיות 
הגדולה  והפעילות  ומשיח, 

להחשת התגלותו.
במקביל לחיות המחודשת 
היו  העצומה,  וההתעוררות 
בחלל  שעמדו  שאלות  הרבה 
את  שאלו  אנשים  האוויר. 
שדווקא  ייתכן  כיצד  עצמם 
שהגענו  אומר  הרבי  כאשר 
ביאת  של  השיא  לתקופת 
פתאום  מתחילה  המשיח, 

תקופה של העלם והסתר? 
תנש"א,  בקיץ  כבר 
תקופה  אותה  של  בעיצומה 
כך  על  הרבי  דיבר  מיוחדת, 
ישנו  שווער",  ָאן  ש"ס'קומט 
בפועל  שיחיו  כך  לידי  החסידים  את  להביא  קושי 
ממש את ענייני גאולה ומשיח. הרבי אמר שהפיתרון 
שכן  ומשיח.  גאולה  ענייני  לימוד  על-ידי  הוא  לזה 
כאשר הראש מתמלא בענייני הגאולה, בהכרח שזה 

ישפיע גם על הלב, ואחר-כך על כוחות המעשה.
מהשנים  הרבי  של  שיחותיו  תקופה,  באותה 
שהביטויים  כך  בספר.  נדפסו  טרם  תנש"א-תשנ"ב 
עיני  לנגד  היו  לא  שנים  מאותן  הרבי  של  הנפלאים 
שיצאו  החוברות  את  ששמרו  כאלה  היו  החסידים. 
לספר  חוברות  חבילת  דומה  אינה  אבל  שבוע,  מידי 
נדפסו  תשנ"ג  קיץ  לקראת  רק  בו.  לעיין  שאפשר 
ספרי השיחות. אבל גם אז, הביטויים הנפלאים של 
הרבי היו בבחינת נעלם עבור רוב ציבור החסידים. 
ליקוט  לאור  להוציא  צורך  שיש  חשבתי  לכן, 
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מהביטויים הנפלאים של הרבי באותן שנים. 
רבות  ופעמים  פארק,  בבורו  גדלתי  אני  בנוסף: 
יהודים  עם  הגאולה  בענייני  לשוחח  לי  הזדמן 
על  להם  סיפרתי  כאשר  חב"ד.  חסידי  שאינם 
וכו'  התקופה  אודות  הרבי  של  הנפלאים  הביטויים 
– הם התקשו להאמין שאכן הרבי התבטא ביטויים 
מחוץ  ההסברה  לצורך  גם  וחדים.  ברורים  כך  כל 

לחב"ד, היה צורך בספר שירכז את דברי הרבי.
ועיקר העיקרים: כאשר לומדים בכל שבוע את 
קשה  שבוע,  באותו  הרבי  של  הנפלאים  הביטויים 
הרבי  של  האמירות  הכוללת.  התמונה  את  לראות 
במשך אותה שנה וחצי מופלאה, היו עקביות מאוד, 
ומי שעוקב אחר מהלך הדברים יכול לראות שהרבי 

דיבר משנה סדורה בסדר התגלות המשיח.
ה'ועד  חברי  לפני  הרעיון  את  הצעתי  כאשר 

קיבלו  הם  שיחות',  להפצת 
שאלקט  וביקשו  הרעיון  את 

את קטעי השיחות.
מה הסיבה לכך שהציטוט 
משיחת  הוא  בספר  הראשון 
תש"נ,  ראה  פרשת  שבת 
הילקוט  את  הרבי  ציטט  בה 
"שנה  על  המפורסם  שמעוני 
שמלך המשיח נגלה בו וכו'"? 
האם לא היו ביטויים נפלאים 
במשך  כן,  לפני  הרבי  של 

הקיץ של תש"נ?
נפלאים  ביטויים  אכן, 
ובכל  לכן.  קודם  גם  היו 
את  להתחיל  החלטתי  זאת 
ראה  פרשת  משבת  הספר 
לכך  הסיבה  ואילך.  תש"נ 
הפעם  היתה  זו  פשוטה:  היא 
לעם  בישר  שהרבי  הראשונה 

הציטוטים  כל  גאולתכם".  זמן  ש"הגיע  ישראל 
בהמשך הספר הם בעצם פירוט והסבר של הילקוט 

שמעוני שמובא בציטוט הראשון.
אחורה  מעט  לחזור  צריכים  זה,  את  להבין  כדי 

ולהסביר את הרקע באותה תקופה:
המאורעות  החלו  אב,  מנחם  חודש  באמצע 
במפרץ הפרסי. מלך פרס (זה סאדם) תקף את מלך 
ועזרה  עצה  ליטל  פנתה  וכווית  כוויית),  (זאת  ערב 
העולם  אומות  וכל  הברית),  ארצות  (זאת  מארם 
נרעשו. בינתיים סאדם איים לשרוף את ארץ ישראל 

ר"ל, וישראל מתרעשים ומתבהלים. 
אחד מתושבי שכונת קראון הייטס, יהודי בשם 
ר' אהרן קליין, תלה על הקיר ב-770, היכן שתולים 
הילקוט  דברי  עם  דף  לחתונות,  ההזמנות  את 

שמעוני. הוא ציטט מתחילת הקטע "אמר רבי יצחק 
שנה שמלך המשיח נגלה בו" עד סוף הקטע "ואומר 
עשיתי  לא  שעשיתי  מה  כל  תתיראו  אל  בני  להם 
על  נוספו  יומיים,  כעבור  וכו'".  בשבילכם  אלא 
שמלך  בשעה  רבותינו,  "שנו  שורות:  שתי  עוד  הדף 
משמיע  והוא  המקדש  בית  גג  על  עומד  בא  המשיח 
גאולתכם".  זמן  הגיע  ענוים  ואומר  לישראל  להם 
על-פי  היתה  החדש  הקטע  שהוספת  נודע  אחר-כך 

הוראת הרבי.
בשבת פרשת ראה תש"נ, היתה הפעם הראשונה 
גם  בהתוועדות.  שמעוני  הילקוט  את  ציטט  שהרבי 
הנ"ל,  השורות  שתי  את  הרבי  הוסיף  בהתוועדות 
הקודם.  הקטע  של  ההמשך  שזה  מתבטא  כשהוא 
כאשר מעיינים בילקוט שמעוני, מבינים שההוספה 
של הרבי היא חידוש מאוד גדול, ולמעשה הרבי קבע 

בזה את גדר ביאת המשיח!
הנושא  שמעוני,  בילקוט 
קטעים.  לשני  מחולק  כולו 
שנה  על  מדבר  הראשון  הקטע 
וכל  בו,  נגלה  המשיח  שמלך 
וכו'  פרס  מלך  של  הסיפור 
של  ההרגעה  בדברי  ומסתיים 
תתייראו  אל  "בני  הקב"ה 
מתחיל  השני,  הקטע  וכו'". 
שמלך  בשעה  רבותינו,  ב"שנו 
בית  גג  על  עומד  בא  המשיח 
להם  משמיע  והוא  המקדש 
הגיע  ענוים  ואומר  לישראל 
ואחר-כך  גאולתכם",  זמן 
כך:  ואומר  המדרש  ממשיך 
"ואם אין אתם מאמינים, ראו 
באותה  עליכם,  שזרח  באורי 
אורו  הקב"ה  מבהיק  שעה 
ישראל  וכל  המשיח  מלך  של 
של  לאורו  הולכים  כולם 
באים  העולם  אומות  וכל  ישראל  ושל  המשיח  מלך 
ונופלים על פניהם לפני משיח לפני ישראל, ואומרים 
נהיה לך ולישראל לעבדים וכל אחד מישראל 2800 

עבדים יהיו לו".
על פניו נראה כי המדרש מדבר על שתי תקופות: 
לפני ביאת המשיח, ואחר ביאת המשיח. כל הסיפור 
נגלה  המשיח  שמלך  בשנה  מתרחש  פרס  מלך  של 
הקטע  ואילו  בפועל.  המשיח  התגלות  לפני  אבל  בו, 
המשיח,  התגלות  שלאחר  התקופה  על  מדבר  השני 
כאשר מלך המשיח ניצח כבר את כל אומות העולם, 
אם  ישראל.  עם  של  עבדים  להיות  באים  שהם  עד 
את  מסמלת  שמעוני  בילקוט  הקטעים  חלוקת  אכן 
חלוקת התקופות – השורות שהרבי הוסיף, שייכות 
שלכאורה  וכפי  המשיח,  התגלות  שלאחר  לתקופה 

שבוע  בכל  לומדים  כאשר 
של  הנפלאים  הביטויים  את 
קשה  שבוע,  באותו  הרבי 
לראות את התמונה הכוללת. 
במשך  הרבי  של  האמירות 
מופלאה,  וחצי  שנה  אותה 
ומי  מאוד,  עקביות  היו 
הדברים  מהלך  אחר  שעוקב 
דיבר  שהרבי  לראות  יכול 
משנה סדורה בסדר התגלות 

המשיח.

שבוע בכל  לומדים  כאשר 
של  הנפלאים  הביטויים  את 
קשה שבוע,  באותו  הרבי 
לראות את התמונה הכוללת.
במשך הרבי  של  האמירות 
מופלאה, וחצי  שנה  אותה 
ומי מאוד,  עקביות  היו 
הדברים מהלך  אחר  שעוקב 
דיבר שהרבי  לראות  יכול 

משנה סדורה בסדר התגלות 
המשיח.
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בית  גג  על  עומד  שמשיח  מכך  בפשטות  משמע  גם 
המקדש.

דברי  לפי  במדרש.  אחר  פשט  לומד  הרבי  אבל 
הרבי, שתי השורות אודות מלך המשיח שעומד על 
גג בית המקדש ומכריז "ענווים הגיע זמן גאולתכם" 
התגלותו  בטרם  עוד  הראשונה,  לתקופה  שייכים   –
המוחלטת של מלך המשיח, שכבר אז – בשנה שמלך 
את  המשיח  ממלך  שומעים  כבר  בו –  נגלה  המשיח 
מי  גאולתכם".  זמן  הגיע  "ענווים  הגאולה  בשורת 
שבכל  יראה  הגאולה",  "בשורת  הספר  על  שיעבור 
הרבי  דייק  שמעוני,  הילקוט  את  שציטט  פעם 
הדגיש  ממש  הרבי  הללו.  השורות  את  גם  לצטט 
עוד  מתחילה  המשיח  מלך  של  הגאולה  שבשורת 

בזמן הגלות, לפני שכל אומות 
עבדים  להיות  הופכים  העולם 
לישראל. באחת השיחות (ש"פ 
התבטא  אף  תנש"א)  בראשית 
ומסיים...",  "וממשיך  הרבי 
הם  אלו  שורות  ששתי  היינו 

הסיום של הקטע הקודם.

לאיזה  נפקא-מינה  למאי 
תקופה שייכים שתי השורות 

הללו?
בליקוט  שרואים  כפי 
לא  הרבי  שבספר,  השיחות 
הילקוט  את  ציטט  סתם 
הסביר  אלא  שמעוני, 
לנגד  רואים  שאנו  שהמציאות 
המתוארת  זו  היא  עינינו, 
שמעוני.  בילקוט  רב  בדיוק 
שמדובר  אומרת  זאת 
עכשוויים  בתהליכים 
כאשר  ולכן,  ואקטואליים. 
הרבי אומר שגם שתי השורות 
של  הגאולה  בשורת  אודות 
לקטע  שייכות  המשיח,  מלך 

באותה  מתרחש  זה  שגם  אומרת,  זאת   – הקודם 
הללו  השורות  בשיוך  אחרות:  במילים  תקופה. 
לקטע הראשון, הרבי אומר למעשה שדברי הילקוט 
המקדש,  בית  גג  על  שעומד  משיח  אודות  שמעוני 
אותה  תנש"א,  בשנת  שמתרחשת  המציאות  זוהי 
הכול  וכו'.  ערבי  במלך  מתגרה  פרס  מלך  שבה  שנה 

מתרחש בעולם הזה הגשמי באותו פרק זמן.
בצירוף  כך  על  רמז  רק  הרבי  בתחילה  אם 
פרשת  שבשבת  הרי  הראשון,  לקטע  הללו  השורות 
חיי שרה תנש"א, לאחר שציטט את דברי המדרש, 
ומכריזים  שהכריזו  "כפי  ואמר:  הרבי  הוסיף 
המשיח  שמלך  אומרת,  זאת  לאחרונה".  במיוחד 

הגיע  והכריז "ענווים  המקדש,  בית  גג  על  עמד  כבר 
זמן גאולתכם".

כמובן שאמירה כזאת מעלה מייד את השאלה: 
אפשר  ואיך  נבנה,  טרם  המקדש  בית  הרי  הייתכן? 
המקדש  בית  גג  על  כבר  עמד  המשיח  שמלך  לומר 
נדרש  הרבי  גאולתכם"?  זמן  הגיע  "ענווים  והכריז 
הידוע  פי  על   – ומבאר  שיחה,  באותה  בהערה  לכך 
ואין  ברמז  המדרשים  מדברים  רבות  שפעמים 
בית  "גג  שבמילים   – דברים  של  לפשוטם  כוונתם 
המקדש" מתכוון המדרש לרמז שהכרזתו של משיח 
תבוא מחוץ לארץ, שלא נתקדשה כמו ארץ ישראל, 
בית  כמו  התקדש  שלא  המקדש  בית  לגג  בדומה 

המקדש עצמו.
יצא  כאשר  אחר-כך, 
שבבבל,  רבינו  בית  קונטרס 
שאי  סברה,  גם  הרבי  הוסיף 
המדרש  שכוונת  לומר  אפשר 
שבית  לאחר  שכן  כפשוטו, 
מה  לשם  כבר,  בנוי  המקדש 
שהגיע  להכריז  המשיח  צריך 
כולם  הרי  גאולתכם,  זמן 
ועוד  כבר?!  זאת  יודעים 
בקונטרס  ואומר  הרבי  מוסיף 
בית  ש"גג  שבבבל,  רבינו  בית 
המקדש" הכוונה ל-770, ממנו 
תקופה  באותה  הרבי  הכריז 
את בשורת הגאולה "הגיע זמן 

גאולתכם".
דיבר  תקופה  אותה  כל 
שמעוני  הילקוט  על  הרבי 
אולם  שמתרחשת,  כמציאות 
נשא  פרשת  בשבת  היה  השיא 
לאחר  כחודשיים  תנש"א, 
שליט  של  הסופית  כניעתו 
באופן  הרבי  קבע  אז  עיראק, 
"נתקיימו  זו  שבשנה  ברור 
"שנה  שמעוני  הילקוט  דברי  במקור!]  [ההדגשה 
בחודש  (ובפרט  ומאז   ,".  . בו  נגלה  המשיח  שמלך 
שמלך  "בשעה  כבר  עומדים  הגאולה),  חודש  ניסן, 
המשיח בא ("הנה זה בא") . . ומשמיע להם לישראל 
הכי  במילים  גאולתכם".  זמן  הגיע  ענוים  ואומר 
ברורות הרבי אומר שאנו עומדים כבר בזמן שמשיח 

עומד ומשמיע לישראל את בשורת הגאולה!

שאוחזים  אומר  הוא  כאשר  הרבי  כוונת  מה 
כבר "בשעה שמלך המשיח בא" – האם כבר היתה 

"ביאת המשיח"? 
כן ולא. במובן מסויים היתה כבר ביאת המשיח, 
במובן  המשיח  לביאת  זכינו  לא  שעדיין  כמובן  אבל 

דברי  את  שציטט  לאחר 
ואמר:  הרבי  הוסיף  המדרש, 
ומכריזים  שהכריזו  "כפי 
זאת  לאחרונה".  במיוחד 
כבר  המשיח  שמלך  אומרת, 
המקדש,  בית  גג  על  עמד 
זמן  הגיע  "ענווים  והכריז 
שאמירה  כמובן  גאולתכם". 
את  מייד  מעלה  כזאת 
הרי  הייתכן?  השאלה: 
נבנה,  טרם  המקדש  בית 
שמלך  לומר  אפשר  ואיך 
המשיח עמד כבר על גג בית 

המקדש? 

דברי את  שציטט  לאחר 
ואמר: הרבי  הוסיף  המדרש, 
ומכריזים שהכריזו  "כפי 
זאת לאחרונה".  במיוחד 
כבר המשיח  שמלך  אומרת, 
המקדש, בית  גג  על  עמד 
זמן הגיע  "ענווים  והכריז 
שאמירה כמובן  גאולתכם". 
את מייד  מעלה  כזאת 
הרי הייתכן?  השאלה: 
נבנה, טרם  המקדש  בית 
שמלך לומר  אפשר  ואיך 
המשיח עמד כבר על גג בית

המקדש? 
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הפשוט של המושג.
ומכיוון  בתכלית,  מדוייקים  הרבי  של  דבריו 
שלאחר המילים "בשעה שמלך המשיח בא", מצטט 
בא",  זה  "הנה  הפסוק  לשון  את  בסוגריים  הרבי 
עליה  המשיח  שביאת  ללמדנו  רוצה  שהרבי  מובן 
מדובר, היא על דרך ביאת המשיח המדוברת בפסוק 

"הנה זה בא".
פסוק  מתוך  הם  בא"  זה  המילים "הנה  שלושת 
במדרש  בא".  זה  הנה  דודי  "קול  השירים  בשיר 
לאחר  הפסוק.  כוונת  על  דיון  יש  המקום  על  רבה 
מדבר  שהפסוק  הסוברים  דעות  שלושה  שמובאים 
את  לגאול  למצרים  שהגיע  בשעה  רבינו  משה  על 
רבי  של  רביעית,  דעה  המדרש  מביא  ישראל,  עם 

ש"זה  נחוניא,  ורבי  יהודה 
מלך המשיח". ואומר המדרש 
של  ביאתו  על  כאן  שמדובר 
בפועל,  הגאולה  לפני  משיח 
לעם  לבשר  מגיע  משיח  כאשר 
ישראל אודות הגאולה. בלשון 
זה  "הנה  המילים  הקודש, 
בשני  להתפרש  יכולים  בא" 
כיוונים. אפשר לומר שמדובר 
הוא  מעט  שעוד  עתיד,  בלשון 
לפרש  גם  אפשר  אולם  מגיע; 
בא  הוא  שהנה  הווה,  בלשון 
בוחר  המדרש  אלה.  ברגעים 
הווה,  בלשון  שמדובר  לפרש 
אותו  על  שמדובר  מפרש  ולכן 
מגיע  משיח  בו  התחלתי,  שלב 
לישראל  ומבשר  ממש  בפועל 

אודות הגאולה.
הרבי  עונה  למעשה  בכך 
יכולים  שאנשים  שאלות  על 
שכבר  אומר  הרבי  לשאול: 
בא  שמשיח  בשלב  עומדים 
 – המקדש  בית  גג  על  ועומד 

את  לא  רואים  איננו  והרי  כך,  לומר  אפשר  כיצד 
עונה  כך  על  המשיח?!  מלך  את  ולא  המקדש  בית 
הרבי בציטוט הפסוק "הנה זה בא" משיר השירים, 
שמלמדנו כי השלב הראשון בביאת המשיח, מתחיל 
אודות  להם  ומבשר  ישראל  לעם  בא  משיח  כאשר 

הגאולה. 

האם זאת ביאת המשיח לה ציפו בכל הדורות? 
הרי אנחנו עדיין עמוק בתוך הגלות...

כל  ציפו  לה  המשיח  שביאת  לחלוטין  ברור 
כאשר  משיח,  של  ביאתו  שלימות  היא  הדורות, 
וכו'.  במקומו  מקדש  ויבנה  ישראל  נדחי  יקבץ 
השלב  על  מורה  בא"  זה  ש"הנה  מקודם  הדגשתי 

שלא  ברור  לכן  המשיח.  ביאת  של  בלבד  ההתחלתי 
זו ביאת המשיח השלימה, לה אנחנו עדיין מצפים; 
כבר  המשיח  ביאת  שתהליך  לדעת  חשוב  ולאידך – 

החל בשנת תנש"א.
אמר  הרבי  ששואלים:  אלו  לכל  התשובה  זאת 
נגלה  המשיח  שמלך  ה"שנה  שהיא  תנש"א,  בשנת 
בא",  המשיח  שמלך  "בשעה  כבר  ומתקיים  בה", 
תנש"א  בשנת  אכן  כי  בגלות... –  עדיין  אנחנו  והנה 
מלך  שהרבי  בכך  המשיח,  ביאת  תחילת  היתה 
זוהי  הגאולה.  בשורת  את  ופירסם  עמד  המשיח 
לשלימות  זכינו  לא  שעדיין  אלא  ביאתו.  תחילת 

ביאת המשיח, ולכן אנחנו עדיין בגלות.

בא,  שמשיח  ייתכן  איך 
האם  בגלות.  עדיין  ואנחנו 
לומר  כמו  סתירה?  זאת  אין 
גם  אבל  בגאולה,  שנמצאים 

בגלות...
אכן  הם  וגאולה  גלות 
הפכיים.  וזמנים  מושגים  שני 
גם  בעת  בה  שנמצא  יתכן  לא 
זמן  אבל  בגלות.  וגם  בגאולה 
בהכרח  אינה  המשיח  ביאת 
להיות  יכולה  הגאולה.  זמן 
בתקופה  המשיח  ביאת 
זמן  לאחר  ורק  מסויימת, 
הזה  הרעיון  הגאולה.  תהיה 
ביותר  ברורות  במילים  מופיע 
של  אמת"  "שפת  בפירוש 
מסכת  על  מגור,  האדמו"ר 
וכך  ב),  ע'  יא  (דף  השנה  ראש 
בן  "ביאת  זאת:  מגדיר  הוא 
לחוד".  וגאולה  לחוד,  דוד 
השפת אמת משווה את ביאת 
משה  של  לביאתו  המשיח 
רבינו למצרים – כגואל ראשון 
כך גואל אחרון – כאשר משה רבינו הגיע למצרים, 
הרי הגיע הגואל, אבל הגאולה לא החלטה. להיפך: 
פרעה הכביד את העבודה... רק לאחר למעלה משנה 
שלימה, במהלכה היו עשרת המכות, היתה סוף סוף 
תחילה  המשיח,  בביאת  גם  כך  ממצרים.  הגאולה 
יבוא המשיח, ואז ייתכן שהגאולה טרם תבוא. רק 

אחר-כך תבוא הגאולה.
על רקע דבריו אלה של השפת אמת אפשר להבין 
מחד,  כיום:  חיים  אנו  בה  המורכבת  המציאות  את 
בכמה  ברורים  (והדברים  המשיח  ביאת  החלה  כבר 
חד- באופן  הרבי  קובע  בהן  הרבי,  של  משיחותיו 

משמעי שכבר עברנו את התקופה שמשיח בא ואומר 
לישראל "ענוים הגיע זמן  גאולתכם"). ולאידך, עוד 

כל  ציפו  לה  המשיח  ביאת 
הדורות, היא שלימות ביאתו 
של משיח, כאשר יקבץ נדחי 
ישראל ויבנה מקדש במקומו 
וכו'. הדגשתי מקודם ש"הנה 
השלב  על  מורה  בא"  זה 
ביאת  של  בלבד  ההתחלתי 
זו  שלא  ברור  לכן  המשיח. 
לה  השלימה,  המשיח  ביאת 
אנחנו עדיין מצפים; ולאידך 
שתהליך  לדעת  חשוב   -
החל  כבר  המשיח  ביאת 

בשנת תנש"א.

כל ציפו  לה  המשיח  ביאת 
הדורות, היא שלימות ביאתו
של משיח, כאשר יקבץ נדחי
ישראל ויבנה מקדש במקומו
וכו'. הדגשתי מקודם ש"הנה
השלב על  מורה  בא"  זה 
ביאת של  בלבד  ההתחלתי 
זו שלא  ברור  לכן  המשיח. 
לה השלימה,  המשיח  ביאת 
אנחנו עדיין מצפים; ולאידך
שתהליך לדעת  חשוב   -
החל כבר  המשיח  ביאת 

בשנת תנש"א.
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הפשוט  במובן  המשיח,  ביאת  שלימות  היתה  לא 
שלה, ועדיין לא הגיעה הגאולה. 

יום  בכל  יהודים  אומרים  שנים  מאות  במשך 
(ובחב"ד, שלא אומרים, הרי חושבים על כך) "אני 
האם   – המשיח"  בביאת  שלימה  באמונה  מאמין 
כבר  היתה  שכן  הנוסח,  את  לשנות  צריך  כעת 
"ביאת המשיח"? או בסגנון הלכתי: בגמרא מובא 
שבן  ביום  נזיר  "הריני  שהאומר  ב),  מג,  (עירובין 
דוד בא" אסור בשתיית יין בכל ימות השבוע, שמא 
לפי  הנזירות.  עליו  ותחול  יום,  באותו  יבוא  משיח 
דברי  כבר  התקיימו  תנש"א  שבשנת  הרבי,  דברי 
 – בא"  המשיח  שמלך  "בשעה  שמעוני  הילקוט 
האם כבר חלה הנזירות על אותו אדם, שכן משיח 

בן-דוד כבר בא?
ביאת  אודות  לעורר  החל  הרבי  כאשר  (בחיוך:) 
שמשיח  ייתכן  שלא  המתנגדים,  אז  אמרו  המשיח, 
יבוא בפועל ממש, שכן אז יתבטל ח"ו אחד מעיקרי 

האמונה – להאמין בביאת המשיח...
של  לשלב  הגענו  שטרם  בוודאי  העניין,  לעצם 
מאמין".  "אני  בנוסח  מדובר  על  המשיח",  "ביאת 
הכוונה  המשיח",  "ביאת  על  סתם  מדברים  כאשר 
לשלימות ביאת המשיח, ועל-כל פנים לשלב מתקדם 

מאוד בביאת המשיח.
והזכרת  הלכתי,  בסגנון  גם  ששאלת  ומכיוון 
 – בא  דוד  שבן  ביום  נזירות  הנודר  של  הסוגיה  את 
בביאת  שלבים  כמה  שיש  מוכח  שם  מהסוגיה  הרי 
"ביאת  סתם  אומרים  כאשר  אולם  המשיח, 
מתקדמים  מאוד  לשלבים  מתכוונים  המשיח", 
במלכותו  יכיר  כולו  העולם  כאשר  המשיח,  בביאת 

של מלך המשיח:
הנודר  של  כוונתו  בדיוק  מה  דיון  יש  באחרונים 
באמרו "ביום שבן דוד בא". יש האומרים שהכוונה 
ליום בו משיח יקבץ את נדחי ישראל, ויש האומרים 
האומות  כל  את  ינצח  משיח  בו  ליום  שהכוונה 
שסביביו. זאת אומרת שברור לאחרונים שיש כמה 
שלב  לאיזה  הוא  והדיון  המשיח,  בביאת  שלבים 
ברור  וכמו-כן  נודר.  אותו  מתכוון  המשיח  בביאת 
המשיח,  בביאת  שלב  לאותו  היא  הנודר  שכוונת 
שיהיה ידוע לכולם שמשיח בא (אלא שבזה מחלוקת 
האחרונים – מתי יהיה ידוע לכולם). ובלשון החתם-

סופר (שו"ת ח"ו סי' צ"ח): "דבאמת אין דעת הנודר 
בנזיר אביאת בן דוד לבדו אלא איום פרסומו . . וזה 
יהי' לכאורה שיקבץ כל נדחי ישראל . . שעל-ידי-זה 

יתפרסם ביאתו לכל העולם ולזה כיון הנודר".
באגרות  בזה,  הרבי  הכרעת  אלא  לנו  אין  ואנו 
ע'  חכ"ג  שיחות  בלקוטי  (נדפס  רלד  ע'  ח"ב  קודש 
בשבת  בא  דוד  בן  אין  חז"ל  מאמר  שמפרש   ,(394
האומות  כל  את  כשינצח  היא  שהכוונה  כו'  ויו"ט 

 – דאתי  "דכיון  שם  בש"ס  שאומר  וכמו  שסביביו, 
שכאשר  אומרת,  זאת  לישראל".  הן  עבדים  הכל 
מדברים סתם על ביאת המשיח, מתכוונים לשלב בו 
כדי  עד  שסביביו  האומות  כל  את  ניצח  כבר  משיח 
לצערנו,  זה,  שלב  לישראל".  הן  עבדים  ש"הכל  כך 

טרם הגיע נכון לרגע זה.
בניגוד  קודם,  שהזכרתי  כפי  זאת,  עם  יחד 
לחלוקה הרגילה בילקוט שמעוני, שהפסקה אודות 
מחוברת  המקדש  בית  גג  על  המשיח  של  ביאתו 
לישראל"  עבדים  ש"הכל  כך  על  מדובר  בה  לפסקה 
– הרבי מחבר את הפסקה הזאת לפסקה הקודמת, 
ובכך  בו",  נגלה  המשיח  שמלך  על "שנה  מדובר  בה 
נגלה  שבה  השנה  היתה  תנש"א  ששנת  וקובע  מגלה 
המשך  גם  התקיים  שנה  ובאותה  המשיח,  מלך 
וסיום הפסקה "בשעה שמלך המשיח בא ("הנה זה 
הגיע  ענוים  ואומר  לישראל  להם  ומשמיע   .  . בא") 

זמן גאולתכם".

ביאת  של  העיקריים  לשלבים  הגענו  טרם  אם 
שכבר  כל-כך  הרבי  מדגיש  מה  בשביל  המשיח, 
הגענו לשלב של התגלות המשיח, או אפילו תחילת 
עדיין  אנחנו  כך  ובין  כך  בין  הרי  המשיח?  ביאת 

נמצאים בגלות?!
היתה  תנש"א  שבשנת  לדעת  חשוב  ראשית, 
אחרת  כי  המשיח,  מלך  של  ההתגלות  תחילת  כבר 
רבות,  כה  עליו  דיבר  שהרבי  שמעוני  הילקוט  כל 
הופך ללא-רלוונטי ח"ו. הרי כתוב שם מפורש שכל 
המשיח  שמלך  ב"שנה  מתרחשים  האלה  האירועים 
לא  המשיח  ומלך  שנה,  אותה  עברה  ואם  בו",  נגלה 
ההם  האירועים  על  שלא  למפרע  מתברר   – נגלה 
שנה  באותה  שאכן  הרבי  הדגיש  לכן  המדרש.  דיבר 
ובמה  המשיח,  מלך  של  וביאתו  התגלותו  החלה 
ופרסם  שהכריז  בזה  זו?  בשנה  התגלותו  התבטאה 
רבינו  לבית  הכוונה  (שכאמור  המקדש  בית  גג  מעל 
שבבבל) את בשורת הגאולה "הגיע זמן גאולתכם". 
זה הופך את דברי הילקוט שמעוני לעובדה קיימת, 

שכבר התקיימה לכל פרטיה.
פעולות  על  הרבי  הצביע  ואילך,  זה  [משלב 
כמו  המשיח.  מלך  של  פעולותיו  שהן  מסויימות, 
בשבת פרשת חיי שרה תשנ"ב: "ורואים בפועל איך 
וכמה  בכמה  וינצח  ה'"  מלחמות  ה"ילחום  שנפעל 
ענינים", או בשבת פרשת משפטים תשנ"ב: "רואים 
על  המשיח  מלך  של  פעולתו  ו)התחלת  (מעין  כבר 

העמים", ועוד].
מאוד,  עמוק  עניין  כאן  יש  לזה,  מעבר  אבל 
פרשת  שבת  בשיחות  אליו  מתייחס  עצמו  שהרבי 
יש  דור  שבכל  אומר  הרבי  תשנ"ב:  ותולדות  וירא 
של  מציאותו  עצם  וזהו  משיח,  להיות  הראוי  אחד 
בלתי- עניינים  מתערבים  היו  לא  ואילו  משיח, 
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בכל  אבל  ממש.  בפועל  ובא  מתגלה  היה  רצויים, 
בלתי- עניינים  התערבו  כן  עכשיו,  עד  הדורות 

לא   – משיח  להיות  ראוי  שהיה  מי  וכל  רצויים, 
התגלה בפועל ממש.

עבודת  שהסתיימה  מכיוון  בדורנו,  אבל 
כל  נתבטלו  אלו  בימינו  "הרי,  וכו',  הבירורים 
רק  (לא  ישנה  שכן,  וכיוון  כו',  והעיכובים  המניעות 
המציאות דמשיח, אלא) גם ההתגלות דמשיח". כך 

קובע הרבי בשיחת פרשת וירא.
תולדות,  פרשת  בשיחת  אחר-כך,  שבועיים 
המשיח:  בהתגלות  שלבים  שני  שיש  הרבי  מבהיר 
ב.  המשיח.  מלך  בתור  מציאותו  התגלות  א. 
כאשר  היינו  פעולותיו,  ידי  על  כל  לעין  התגלותו 
משיח ינצח את האומות וכו'. ואומר הרבי, ש"עיקר 
החידוש דביאת המשיח, הוא בהתגלות מציאותו . . 

כי כל פרטי העניינים שלאחרי 
ידי  על  כל  לעין  (התגלותו  זה 
ישראל,  את  לגאול  פעולותיו 
וכל העניינים דימות המשיח), 
והסתעפות  כתוצאה  באים 
וכלולים  מציאותו,  מהתגלות 

בה".
– רואים כאן שתי נקודות 
אוחזים  אנחנו  (א.)  חשובות: 
רק בשלב הראשון של התגלות 
מציאותו.  התגלות  המשיח, 
לשלימות  זכינו  לא  עדיין 
ישראל,  את  לגאול  פעולותיו 
ועדיין לא זכינו ל"כל העניינים 
דימות המשיח". אבל (ב.) יחד 
 – לו  זכינו  שכן  מה  זאת,  עם 
משיח  של  מציאותו  התגלות 
דביאת  החידוש  עיקר  זהו   –

המשיח. 
מדוע זה עיקר החידוש? כי בזה מתבטא למעשה 
בכל  זה.  לדורנו  הדורות  כל  בין  העצום  ההבדל 
משיח.  להיות  מצדקתו  שראוי  אחד  היה  הדורות 
אבל בסופו של דבר הדור לא זכה, והוא לא התגלה. 
מהשלב  המעבר  היה  שכבר  מכיוון  בדורנו,  אבל 
"התגלות  של  לשלב  משיח",  של  "מציאותו  של 
האל-חזור,  נקודת  היא  זו  נקודה  הרי   – מציאותו" 
שממנה אי אפשר לחזור אחורה. כי – כדברי הרבי 
יש  להתגלות,  ההוראה  את  נותן  הקב"ה  כאשר   –

בהוראה זו 'אור ירוק' לכל סדר ההתגלות.
שבשנת  לנו  מגלה  הרבי  שכאשר  אומרת,  זאת 
תנש"א החלה התגלותו כמלך המשיח – הוא מגלה 
הפקודה  את  כבר  לו  נתן  שהקב"ה  למעשה  לנו 
לגאול את עם ישראל, ומכאן ואילך מתחיל תהליך 

ימים  לקחת  יכול  זה  תהליך  ממש.  בפועל  הגאולה 
לקחת   – קורה  שלצערנו  כפי   – ויכול  ספורים, 
בגלות,  נמצאים  עדיין  כאשר  גם  אבל  שנים.  כמה 
הוראת  את  נתן  כבר  שהקב"ה  יודעים  כאשר  הרי 
הגאולה, הרי בלשון ההלכה: אין זה מחוסר מעשה, 

אלא מחוסר זמן בלבד.
של  השלב  בין  המעבר  אחרות:  במילים 
"התגלות  של  לשלב  משיח"  של  "מציאותו 
מציאותו", זהו מעבר של חידוש. כי כל עוד יש רק 
החליט  לא  עדיין  הקב"ה  משיח,  של  מציאותו  את 
לאחר  אבל  שלא.  או  הגאולה,  תבוא  הזה  בדור  אם 
עכשיו  הרי  משיח",  של  מציאותו  "התגלות  שיש 
שעד  שהרבי,  סופי  באופן  וקבע  החליט  הקב"ה 
המלך  יהיה  הוא  משיח",  להיות  "ראוי  היה  עתה 
יכולים  לא  ואילך,  זה  משלב  ממש.  בפועל  המשיח 
ומוכרחים  שינויים,  להיות 
עד  הבאים,  לשלבים  להגיע 
הרבי  של  השלימה  להתגלותו 
ומיד  תיכף  המשיח,  מלך 

ממש.

לסיכום:
לעומק  לומדים  כאשר 
הגאולה",  הספר "בשורת  את 
כל  על  חדש  מבט  מקבלים 
בדברי  רק  מדובר  לא  העניין. 
מעט  שעוד  הרבי,  של  עידוד 
זה  אלא  הגאולה,  מגיעה 
"ענווים  מבשר  שהרבי  עצמו 
זוהי   – גאולתכם"  זמן  הגיע 
מלך  של  התגלותו  ראשית 
כלולים  הזה  בשלב  המשיח. 
עד  הבאים,  השלבים  כל 
עם  יחד  המושלמת.  להתגלות 
המשיח,  ביאת  לשלימות  הגענו  שטרם  כמובן  זאת, 
ועלינו להוסיף בתורה ומצוות ומעשים טובים לזרוז 

התגלותו השלימה של הרבי מלך המשיח. 
מעורבת:  להיות  צריכה  שלנו  התחושה  ולכן, 
לשלב  כבר  שהגענו  כך  על  עצומה  שמחה  מחד, 
אולם  המשיח.  מלך  של  מציאותו  התגלות  שלאחר 
שיביא  מהקב"ה  ודרישה  בקשה  תפילה,   – לאידך 

את הגאולה השלימה תיכף ומיד ממש.
וזה למעשה תוכן דברי הרבי בכ"ח ניסן תנש"א: 
שדווקא לאחר שעבר חודש ניסן, בו (בעיקר) היתה 
זמן  הגיע  "ענווים  בהכרזת  המשיח  מלך  התגלות 
הייתכן  הגדולה:  התמיהה  מתעוררת   – גאולתכם" 
מבהיל  זה  הגאולה?!  לשלימות  הגענו  לא  שעדיין 
ביותר, ומעורר אותנו להמשך השיחה "עשו כל אשר 

ביכולתכם להביא את משיח צדקנו בפועל ממש".

המעבר  היה  שכבר  מכיוון 
של  "מציאותו  של  מהשלב 
של "התגלות  לשלב  משיח", 
נקודה  הרי   - מציאותו" 
האל-חזור,  נקודת  היא  זו 
לחזור  אפשר  אי  שממנה 
הקב"ה  כאשר  כי  אחורה. 
להתגלות,  ההוראה  את  נותן 
ירוק'  'אור  זו  בהוראה  יש 

לכל סדר ההתגלות.

המעבר היה  שכבר  מכיוון 
של "מציאותו  של  מהשלב 
של "התגלות לשלב  משיח", 
נקודה הרי   - מציאותו" 
האל-חזור, נקודת  היא  זו 
לחזור אפשר  אי  שממנה 
הקב"ה כאשר  כי  אחורה. 
להתגלות, ההוראה  את  נותן 
ירוק' 'אור  זו  בהוראה  יש 

לכל סדר ההתגלות.
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לחוש את הנסיעה לרבי
לרבי,  בנסיעה  שיש  החשיבות  על  לדבר  בהחילי 
מקומי)  בחור  (בתור  למדתי  בהם  בימים  הנני  נזכר 
בישיבה המרכזית ב-770. באותן שנים הייתה שנת 
בחודש  ומסתיימת  ניסן  בחודש  מתחלת  ה'קבוצה' 
מצפה  הייתי  כמה  עד  וזכורני   – הבאה  בשנה  ניסן 
בימים  שהתנהגותם  ה'קבוצה',  תלמידי  של  לבואם 
הראשונים לשהותם ב-770, השאירו עליי רושם בל-

יימחה.

הנסיעה  כאשר  הלמ"ד'ים,  בשנות  המדובר 
הייתה  לרבי  הקדושה  מארצנו 
הוצאה כספית ניכרת, ואף בחור 
לעצמו  להרשות  יכול  היה  לא 
החגים...  לחודש  כך  סתם  לנסוע 
לכן, כאשר הבחורים היו מגיעים 
שנת  במסגרת  חיינו'  ל'בית 
ככולם  לרובם  הרי  ה'קבוצה', 
שהם  הראשונה  הפעם  זו  הייתה 

רואים את הרבי.

את  לתאר  אפשר  אי 
בפעמים  שלהם  ההתלהבות 
את  לראות  שזכו  הראשונות 
הרבי. באותן שנים הרבי לא היה 
כאשר  אולם  תפילה,  לכל  יוצא 
לקריאת  או  לתפילה  יצא  הרבי 
התורה – לא התיקו את מבטיהם 

מרבית  לב  בתשומת  עקבו  הם  הרבי.  של  מדמותו 
הרבי.  של  הקדושות  מתנועותיו  תנועה  כל  אחר 
כאשר הרבי היה מסיים את התפילה וחוזר לחדרו 
הק' – כל תלמידי ה'קבוצה', כשלושים במספר, היו 
מלווים אותו עד לפני חדרו, משתדלים שלא להפסיד 

רגע אחד שאפשר לראות את הרבי.

כאחד שגדל כל השנים ליד הרבי, הייתי מתבונן 
במין פליאה בהתלהבות שלהם. היה נראה לי מוזר 
שאף  זר,  איש  כמו  הרבי  על  מסתכל  חב"ד  שחסיד 

פעם לא ראה את הרבי...

עם  זה  בנושא  שוחחתי  יותר,  מאוחרות  בשנים 
והוא  פוטרפס,  מענדל  ר'  הרה"ח  הידוע  המשפיע 
לרבי  המגיעים  לאלו  גדולה  מעלה  שיש  לי  הסביר 
של  בשכונתו  שנולדו  אלה  פני  על  הקודש,  מארץ 

הרבי, ומאז ילדותם רגילים לשהות במחיצתו:

כל  את  אמנם  זוכר  מענדל,  ר'  לי  אמר  אתה, 
החגים במחיצת הרבי – את התקיעות, את ההקפות 
ואת כל ההתוועדויות, אבל את הטעם המיוחד של 
הנסיעה לרבי, אין לך. חסר לך את ההכנות לנסיעה, 
שמתלווה  המיוחד  הרגש  את 
וכמובן  עצמה,  ולנסיעה  להכנות 
פנימי  רגש  אותו  את  לך  שחסר 
הראשונה  הפעם  אל  המתלווה 

בה חסיד רואה את הרבי... 

– את הטעם הזה, של הנסיעה 
הראשונה לרבי, קיבלו התמימים 

שבאו מאה"ק. 

להתבטל לרבי
המיידיות  ההשפעות  אחת 
היא  חיינו,  בבית  השהייה  של 
לרבי.  המוחלטת  ההתבטלות 
יכול בחור להיחשב בחור חסידי, 
המעלות  שאר  וכל  למדן  משכיל, 
 – תמימים  תומכי  תלמידי  בהם  שנתברכו  הטובות 
עד  לו.  יחסר  לרבי  והעמוק  הפנימי  הביטול  אולם 

שיבוא אל הרבי.

שרואים  הראשון  ברגע  לרבי,  מגיעים  כאשר 
כה  הוא  הביטול  לחלוטין.  מתבטלים   – הרבי  את 
מוחלט, עד שליד הרבי אין מקום להבדלי מעמדות. 
באותו  לתפילה –  או  להתוועדות  נכנס  הרבי  כאשר 
ראש  או  עסקן  לאברך,  תמים  בין  הבדל  אין  רגע, 
על  שמעיד  פנימי  מתח  למין  נכנסים  כולם  ישיבה. 

התבטלות מוחלטת מול הרבי.

להרגיש את הרבי ב-770
בחור שיתבונן בכסא ובסטנדר של הרבי ויצייר לעצמו את 
תיפול  מיד  ומתפלל -  הסטנדר  מול  הכסא  על  יושב  הרבי 
עליו אימה ופחד, והוא יתבטל כליל לרבי! • התוועדות עם 
בישיבת  ומשגיח  משפיע  גרונר,  מענדל  מנחם  ר'  הרה"ח 

תומכי תמימים ליובאוויטש קרית-גת, אה"ק

התוועדות חסידית
עם משפיעים וראשי ישיבות

הרב מנחם מענדל גרונר
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באחד ממאמריו בשנת תשי"א, הסביר זאת הרבי 
הקטגור,  נמצאים  בו  לבית-משפט  משל  באמצעות 
הסנגור, השופטים ועורכי הדין – מגוון אנשים בעלי 
למקום  המלך  ייכנס  כאשר  לחלוטין.  שונות  דעות 
ויאמרו  האישית,  דעתם  את  כולם  יבטלו  מיד  כזה, 

'אמן' אחר דבריו של המלך. 

המעלות  לאחת  הייתה  לרבי  ההתבטלות 
הגדולות של הלימוד והשהייה ב-770. בתור בחורים, 
והחשיבות  המעלה  כל  שעם  הייתה,  שלנו  ההרגשה 
הרי   – וכדומה  ההקפות  התקיעות,  בראיית  שיש 
המוחלטת  בהתבטלות  היא  האמיתית  שהחשיבות 
בדל"ת  שנמצאים  העובדה  מעצם  שנגרמת  לרבי, 

אמותיו של הרבי.

כשרואים גילוי - 
מתעצמים

לראשונה  הגענו  כאשר 
בשליחותו  לארץ-הקודש, 
לשמוע  הופתענו  הרבי,  של 
אין  בכפר-חב"ד  שבישיבה 
התוועדויות  על  מוקדם  מידע 
הרבי  כאשר  וגם  הרבי,  של 
רק  כך  על  יודעים   – התוועד 
כמה ימים לאחר ההתוועדות. 
מגיעה  הייתה  שבוע  תוך  אם 
אם  או  מהשיחה,  'הנחה' 
קלטת  שולח  היה  מישהו 
ממש  היה  זה   – מההתוועדות 

הישג...

את תמיהתנו הבענו בקול, 
מהבחורים,  אחד  אף  אבל 
אצל  היו  לא  שעדיין  אלו 
הם  אותנו.  הבין  לא  הרבי, 
לא הבינו מה 'בוער' לנו לדעת 
נאמר  ומה  התוועד  הרבי  אם 

בהתוועדות.

גם באותן התוועדויות גדולות שהועברו בשידור 
הרבי,  אצל  בעבר  שהיינו  אנחנו,   – לארץ  ישיר 
וממש  הרבי,  של  קולו  את  לשמוע  מאוד  התרגשנו 
לעומת  בעיניים.  הגעגועים  את  לראות  אפשר  היה 
הרבי,  את  ראו  לא  שמעולם  בחורים  אותם  זאת, 
לא הבינו על מה ההתרגשות. הם היו ניגשים אלינו 

ושואלים: ממה אתם מתרגשים כל-כך?...

וחזרו  שלימה,  שנה  הרבי  אצל  שהיו  לאחר  רק 
שוב לכפר-חב"ד, הם ניגשו אלינו ואמרו שכעת הם 
למשמע  בנו  שאחזה  ההתרגשות  פשר  את  מבינים 

קולו של הרבי בשידור חי.

הגדולים  הגילויים  כיצד  במוחש  לראות  ניתן 
שרואים ב-770, מחזקים את ההתקשרות העצמית 

בין החסיד לרבי.

גם היום!
לחשוב,  תמימים  יכולים  זו  הקדמה  לאחר 
וגם  איומה  כה  בגלות  נמצאים  שכיום  שמכיוון 
בתפילות  הרבי  את  רואים  לא  גילויים,  אין  ב-770 
הלימוד  בין  גדול  הבדל  שאין  הרי   – ובהתוועדויות 

ב-770 ללימוד בישיבה אחרת בארץ-הקודש...

הם היו צודקים אילו היו חיים לפני עשרים שנה. 
אז, ללא ראיית פניו של הרבי, לא היו חשים ביטול 
מעצם השהייה ב-770. אבל כיום, דווקא בגלל המצב 
לנו  מעניק  והגלותי,  הקשה 
שעצם  מיוחדים,  כוחות  הרבי 
על  פועלת  ב-770  השהייה 
התמימים את הביטול שחשנו 
הרבי  את  ראינו  כאשר  אנו 

בתפילות ובהתוועדויות.

ל-770,  כיום  שיכנס  בחור 
של  ובסטנדר  בכסא  יתבונן 
הרבי  את  לעצמו  ויצייר  הרבי 
הסטנדר  מול  הכסא  על  יושב 
עליו  תיפול  מיד   – ומתפלל 
יתבטל  והוא  ופחד,  אימה 

כליל לרבי!

הרש"ב  הרבי  על  אם 
מסופר שהיה נכנס לחדר אביו 
הרבי  של  כיסאו  מול  ועומד 
הוא  כאילו  ובוכה  המהר"ש 
עומד מולו; אם הרבי התייחס 
הריי"צ  הרבי  של  למקומו 
כאילו הוא עדיין יושב שם, גם 
לאחרי יו"ד שבט תש"י – תוך 
הקפדה שלא לשנות את צורת 
הישיבה שלו ליד השולחן בעת שהרבי הריי"צ היה 

נוכח,

ב-770  נמצא  שהרבי  וקל-וחומר  כל-שכן   –
בשעות הקבועות לתפילות והתוועדויות!

תפילת  זמן  מגיע  שכאשר  לדעת,  צריך  בחור 
על  יושב  ב-770,  כעת  נמצא  הרבי  הרי   – שחרית 
תביא  בזה,  ההתבוננות  עצם  הסטנדר!  מול  מקומו 

את אותו בחור להתבטלות מוחלטת לרבי.

כיצד ניתן לחוש זאת
צריך  אבל  זאת,  ירגיש  אחד  כל  שלא  יודע  אני 
לדעת ש'לא בשמים היא'. אם כל אחד יתבונן 'אליבא 

היו  אילו  צודקים  היו  הם 
שנה.  עשרים  לפני  חיים 
של  פניו  ראיית  ללא  אז, 
ביטול  חשים  היו  לא  הרבי, 
מעצם השהייה ב-770. אבל 
המצב  בגלל  דווקא  כיום, 
מעניק  והגלותי,  הקשה 
מיוחדים,  כוחות  הרבי  לנו 
ב-770  השהייה  שעצם 
את  התמימים  על  פועלת 
כאשר  אנו  שחשנו  הביטול 
בתפילות  הרבי  את  ראינו 

ובהתוועדויות

היו אילו  צודקים  היו  הם 
שנה. עשרים  לפני  חיים 
של פניו  ראיית  ללא  אז, 
ביטול חשים  היו  לא  הרבי, 
מעצם השהייה ב-770. אבל
המצב בגלל  דווקא  כיום, 
מעניק והגלותי,  הקשה 
מיוחדים, כוחות  הרבי  לנו 
ב-770 השהייה  שעצם 
את התמימים  על  פועלת 
כאשר אנו  שחשנו  הביטול 
בתפילות הרבי  את  ראינו 

ובהתוועדויות
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דנפשיה' ויצייר לעצמו איך הרבי נכנס ל-770 בשעה 
על  יושב  התפילה  ובמשך  שחרית,  לתפילת   10:00
לדור  במיוחד  שניתנו  הכוחות  בעזרת  הרי  מקומו, 

זה, יכול אותו בחור להגיע לתכלית הביטול לרבי.

אתן דוגמא לכך: בשנים בהן הייתי ב-770, היה 
ליחידות  נכנס  הולדת,  יום  לו  שיש  בחור  שכל  נהוג 
הרבי  עם  הבחור  היה  היחידות,  בעת  הרבי.  אצל 
לבד, כמובן. כל אחד מאיתנו יכול לתאר לעצמו את 
מנת  שהייתה  המוחלטת  והאפסות  הפחד  תחושת 
חלקו של הבחור – כאשר הרבי היה מסיים לקרוא 
את הפתק, מרים את עיניו הטהורות ומתבונן בבחור 

העומד מולו...

נכנס  שפעם  זוכר  אני 
כל-כך  לא  בחור  ליחידות 
נפגש  הוא  וכאשר  חסידי, 
פשוט  הוא  הרבי,  של  במבטו 
על  לחץ  הרבי  והתעלף!  נפל 
זמזם מיוחד בצד שולחנו, ומיד 
נכנס המזכיר לחדר, העיר את 
והוציאו  מעלפונו  הבחור 

מחדרו הק' של הרבי.

המזכיר  נשאל  זמן,  לאחר 
אם אותו בחור יזכה ליחידות 
נוספת, שהרי סוף סוף הוא לא 
המזכיר:  ענה  ביחידות...  היה 

זאת הייתה היחידות שלו...

הוא  מי  לפני  הכיר  הוא 
נמצא,  הוא  והיכן  עומד, 
שגרמה  היא  זו  והתבוננות 
הלוואי  במקום.  להתעלף  לו 
הייתה  מאיתנו  אחד  שלכל 

כזאת יחידות.

תגובה  של  דוגמא  לנו  הרי 
להיות  צריכה  שלכאורה 
טבעית לכל מי שנכנס ליחידות 
כמעט  זאת,  ובכל  הרבי.  אצל 

כולם יוצאים מהיחידות אצל הרבי ללא זעזוע גדול 
והחומריות  מגושמים,  שאנחנו  כיון  מדוע?  שכזה... 
יכולנו  כך   – הרוחניות  על  ומסתירה  מעלימה  שלנו 

לעמוד מול הרבי ולא להתעלף במקום...

לא  גם  השתנה,  לא  דבר  שום  הרבי  מבחינת 
על- והידיעה  ב-770,  נמצא  הרבי  עלינו.  השפעתו 

כך הייתה צריכה להעביר בנו רטט של קדושה בכל 
או  הרבי,  של  במניין  ב-770  מתפללים  שאנחנו  פעם 
מתחילה  בו  הזמן   –  1:30 בשעה  בשבת  נמצאים 
ההתוועדות של הרבי. הסיבה היחידה לכך שאנחנו 
שאנחנו  משום  רק  היא  זאת,  כל  מרגישים  לא 

מגושמים! 

הרי  הרוחני,  במובן  יותר,  עדינים  נהיה  אם 
ללא ספק שחיל ורעדה יאחזו בנו כאשר נעמוד ליד 
ליד  או  ההתוועדות,  בשעת  ההתוועדויות  בימת 
בימת התפילה בשעת התפילות. כאשר נרגיש שאנו 
נמצאים בסמיכות לרבי, נתבטל לחלוטין לרצונותיו 

של הרבי.

ההכנות בהתאם
ב"ה, התמימים – חיילי-בית-דוד מבינים היטב, 
לנסוע  מוכרחים  הנוראי  וההסתר  ההעלם  שלמרות 
ל-770. חשוב מאוד לדעת לקראת מה נוסעים, כיצד 

להתכונן ועל מה להניח דגש במהלך השהייה.

הרבי  מצטט  רבות  פעמים 
הרמב"ם  של  דינו  פסק  את 
לצאת  אסור  עקרוני  שבאופן 
מקרים  לבד  ישראל,  מארץ 
היתר  ניתן  בהם  מיוחדים, 
הללו  ההיתרים  אחד  מיוחד. 
התורה  לימוד  כאשר  הוא 
בחוץ לארץ טוב יותר מלימוד 

התורה בארץ.

מותר  בשלה  הסיבה 
לנסוע  ישראל  ארץ  לתלמידי 
היא  שבניו-יורק,  ל-770 
אחת: רק שם אפשר להתבטל 
להיות  לרבי,  לחלוטין 
וברור  לרבי,  באמת  מקושרים 
התורה  לימוד  דומה  שאינו 
שבטל  לבחור  סתם  בחור  של 

לרבי!

נוסע  בחור  כאשר  לכן, 
לדעת  צריך  הוא  חיינו,  לבית 
להתבטל  כדי  נוסע  שהוא 
ב-770  יהיה  הוא  כאשר  לרבי. 
בשעת  או  התפילה  בשעת 
יושב  הרבי  את  עיניו  לנגד  יצייר  הוא  ההתוועדות, 
את  שיחוש  עד   – מתוועד  או  מתפלל  הכסא,  על 
של  חלקם  מנת  שהייתה  התבטלות  תחושת  אותה 
הרבי  את  ראו  כאשר  קודמות,  בשנים  התמימים 

נכנס ל-770.

יהי רצון שמיד ממש נזכה לחזות בהתגלות הרבי 
בפועל ממש, ואז לא נצטרך לפלפולים והסברים על 
הימצאותו של הרבי ב-770, כיון שכולנו נראה זאת 
– "כי עין בעין יראו" ו"מלך ביופיו תחזינה עיניך", 

תיכף ומיד ממש.
(מתוך דברים שנאמרו בכינוס הכנה לקראת הנסיעה ל'קבוצה' 
– תשנ"ז)

בחור  ליחידות  נכנס  פעם 
וכאשר  חסידי,  כל-כך  לא 
הוא נפגש במבטו של הרבי, 
והתעלף!  נפל  פשוט  הוא 
מיוחד  זמזם  על  לחץ  הרבי 
נכנס  ומיד  שולחנו,  בצד 
את  העיר  לחדר,  המזכיר 
והוציאו  מעלפונו  הבחור 
מחדרו הק' של הרבי. לאחר 
זמן, נשאל המזכיר אם אותו 
נוספת,  ליחידות  יזכה  בחור 
היה  לא  הוא  סוף  סוף  שהרי 
ביחידות... ענה המזכיר: זאת 

הייתה היחידות שלו...

בחור ליחידות  נכנס  פעם 
וכאשר חסידי,  כל-כך  לא 
הוא נפגש במבטו של הרבי,
והתעלף! נפל  פשוט  הוא 
מיוחד זמזם  על  לחץ  הרבי 
נכנס ומיד  שולחנו,  בצד 
את העיר  לחדר,  המזכיר 
והוציאו מעלפונו  הבחור 
מחדרו הק' של הרבי. לאחר
זמן, נשאל המזכיר אם אותו
נוספת, ליחידות  יזכה  בחור 
היה לא  הוא  סוף  סוף  שהרי 
ביחידות... ענה המזכיר: זאת

הייתה היחידות שלו...
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איתא בגמ' מגילה (כט, א): "תניא ר"ש בן יוחי 
הקב"ה,  לפני  ישראל  חביבין  כמה  וראה  בוא  אומר 
שבכל מקום שגלו שכינה עמהן . . בבבל היכא? אמר 
אביי בבי כנישתא דהוצל, ובבי כנישתא דשף ויתיב 
הכא  זמנין  אלא  והכא,  הכא  תימא  ולא  בנהרדעא. 
וזמנין הכא . . ואהי להם למקדש מעט – אמר רבי 
יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, ור"א 

אמר זה בית רבינו שבבבל".
בזה  מבאר  שבבבל'  רבינו  בית  וב'קונטרס 
ור"א  שר"י  לומר,  "ויש  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
בתי  כל  נקראים  ר"א  לדעת  שגם  היינו,  פליגי,  לא 

כנסיות ובתי מדרשות שבבבל 
לדעת  וגם  מעט",  "מקדש 
הענין  ושלימות  עיקר  ר"י 
ב"בית  הוא  מעט"  ד"מקדש 
רבינו" . . שישנו מקום מיוחד 
שהוא  ומיוחד)  יחיד  (אחד, 
שבירושלים  המקדש  תמורת 
ה'")  בו  יבחר  אשר  ("המקום 
וגילוי  השראת  עיקר  שבו 
תימא  "לא  שלכן,  השכינה, 
כנישתא  (בבי  והכא  הכא 
דשף  כנישתא  ובבי  דהוצל 
זמנין  אלא  בנהרדעא)  ויתיב 
במקום  הכא",  וזמנין  הכא 

אחד דוקא".
שגלו  מקום  דבכל  היינו 

ישראל – ישנה השראת השכינה בכל הבתי  כנסיות, 
ועיקר השראתה הוא ב"בית רבינו שבבבל".

 – א)  (י,  שם  בגמ'  מחלוקת  ישנה  מאידך,  אך 
גם  או  לשעתה,  רק  קידשה  ראשונה  קדושה  אם 
הבחירה  בית  בהלכות  הרמב"ם  ופסק  לבא.  לעתיד 
אף  כולם  הקרבנות  מקריבין  "לפיכך  הט"ו):  (פ"ו 
קדשים  קדשי  ואוכלים  בנוי,  בית  שם  שאין  פי  על 
מוקפת  ואינה  חרבה  שהיא  פי  על  אף  העזרה  בכל 
אף  שני  ומעשר  קלים  קדשים  ואוכלין  במחיצה, 
קידשה  ראשונה  והקדושה  חומות,  שם  שאין  פי  על 

לשעתה וקידשה לעתיד לבא". 

דברי  יתיישבו  כיצד   – להבין  צריך  ולכאורה 
הגמ' "שבכל מקום שגלו שכינה עמהם", עם הדעה 
ראשונה  ש"קדושה  כנ"ל)  הרמב"ם,  פסק  (וכן 
קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא", היינו שמקום 
המקדש  במקום  ונשאר  היה  השכינה  השראת 

בירושלים.
ב'ליקוט'  היטב  מבוארים  הדברים  כי  ונראה 
כשלושה   – תשנ"ב  תרומה  לש"פ  לאור  שיצא 
בית  'קונטרס  של  לאור  צאתו  לאחר  חודשים 
אדמו"ר  כ"ק  כותב  שם   49 בהערה  שבבבל'.  רבינו 

שליט"א, וזלה"ק (לקוטי שיחות חל"ו ע' 128): 
בזה  דגם  לומר,  "ויש 
מעט"  ב"מקדש  הוא  העיקר 
שבבבל"  רבינו  בית  "זה 
דכמו  והיינו  א).  כט,  (מגילה 
"מקדש  לקדושת  שבנוגע 
הקב"ה  שנותן  העיקר  מעט", 
במקום  הגלות  בזמן  לישראל 
אשר  הגדול  "המקדש 
עה"פ)  (מצו"ד  בירושלים" 
שבו  שבבבל,  רבינו  בית  הוא 
(בהבית)* עיקר השראת וגילוי 
וישב  מקדש  "שנסע  שכינה 

שם" . . ".
על  מציין  הגליון  ובשולי 

תיבת "בהבית":
הא  כן  שאין  "*)מה 
וירושלים  המקדש  לגבי  בטילה  אינה  דשכינה 
ולא  המקדש  במקום  רק  הוא  לעתיד,  גם  שקדשה 
בהבנין. ויתירה מזו גם לפני החורבן נאמר (יחזקאל 
ז, כב) ד"באו בה פריצים וחללוה", דיצא מקדושתו 

(ראה ע"ז נב, ב. מלחמות להרמב"ן שם)".
השראת  עיקר  הגלות  שבזמן  מבואר,  נמצא 
השכינה היא בבניין של "בית רבינו", בניגוד למקום 
ש"קדשה  היות  עם  אשר   – בירושלים  המקדש 
בזמן  עצמו  לבניין  קשורה  הקדושה  אין  לעתיד", 

הגלות.

תורת הגאולה
ביאורים בענייני גאולה ומשיח

מקום השראת השכינה 
בזמן הגלות

רבינו  בית  ב'קונטרס  העניין  כללות  מתוך  העולה  תמיהה 
שבבבל', מוצאת את יישובה בביאור המתקבל מתוך 'ליקוט' 
שיצא חודשים ספורים לאחר צאתו לאור של ה'קונטרס'  

הגמ'  דברי  יתיישבו  כיצד 
שכינה  שגלו  מקום  "שבכל 
עמהם", עם הדעה ש"קדושה 
לשעתה  קידשה  ראשונה 
היינו  לבא",  לעתיד  וקידשה 
השכינה  השראת  שמקום 
המקדש  במקום  ונשאר  היה 

בירושלים

הגמ'  דברי  יתיישבו  כיצד 
שכינה שגלו  מקום  "שבכל 
עמהם", עם הדעה ש"קדושה
לשעתה קידשה  ראשונה 
היינו לבא",  לעתיד  וקידשה 
השכינה השראת  שמקום 
המקדש במקום  ונשאר  היה 

בירושלים

Master Hatomim 31 - 713.indd   47Master Hatomim 31 - 713.indd   47 9/17/2009   01:05:029/17/2009   01:05:02



'התמים' - ביטאון לתלמידי התמימים4848

שנת ה'קבוצה' 
בבית חיינו

לקט משיחות ומכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות אופן 
ב-770  ללמוד  שבאו  מאלו  הנדרשת  וההנהגה  הלימוד 
• מוגש ע"י הגה"ח הרב חיים אשכנזי, רב קהילת חב"ד 

תל-אביב, אה"ק

אשכילה בדרך תמים
לקט הוראות והדרכות מרבותינו 

נשיאינו לתלמידי התמימים

התנאי להיתר יציאה מארץ הקודש

אם לוקח ע"ע לימוד התורה כדבעי למהוי, 
נכון הדבר שיבוא ללמוד כאן

במענה על מכתבו מכ"ב תמוז, בו כותב שמכמה 
טעמים רצונו לבוא ללמוד בישיבת תומכי תמימים 
בברוקלין, וכן הוא גם חוו"ד המנהל רוחני דישיבתם 
חיים  שלמה  מוה"ר  וכו'  נו"מ  אי"א  הוו"ח  הרה"ח 

קעסעלמאן:
מותר  ישראל  מארץ  אשר  דין  הפסק  יודע  בטח 
אשה)  (ולישא  תורה  תלמוד  בשביל  רק  לצאת 
ובמילא צ"ל לימוד התורה כדבעי למהוי, ואם לוקח 
שיבוא  הדבר  נכון  אזי  כזו,  הנהגה  עצמו  על  הוא 
או  בעצמו  אם  מראש  להתדבר  ועליו  לכאן,  ללמוד 
ע"י הנהלת הישיבה שלומד בה, עם הנהלת הישיבה 
שהשי"ת  ויה"ר  כו',  הדרושות  הניירות  בענין  בכאן 
יר"ש  חסיד  ויהיה  ביר"ש  בלימודו  הצלחה  לו  יתן 

ולמדן.
(כ"ה מנ"א ה'תשי"א. אג"ק ח"ד ע' תכח)

כיוון שזהו ההיתר היחיד, מקבלים סיוע 
בלימוד יותר מבן חו"ל

הרי ישנם כאן תלמידים שהגיעו מארץ ישראל, 
ש"מושבע  זה  על  טובה  ובקבלה  לחיים,  שיאמרו 
הטוב  מרצונם  שיומשך  הנה  סיני",  מהר  ועומד 
שיוסיפו   – לאורייתא"  רבה  ה"מודעה  ותתבטל 
הנגלה  בלימוד  והתמדה,  בשקידה  בלימודם 
הענינים  ובכל  בהידור  המצוות  ובקיום  והחסידות, 

הנצרכים. 
אדמו"ר  כ"ק  אמר  לחיים,  שאמרו  [אחרי 

שליט"א:]
הכנה  ימי  היו  הראשון,  השבועות  שלחג  וע"ד 
"והימים  כעת  להיות  צריך  כן  כמו  תורה,  למתן 
החלטה  עצמם  על  ויקבלו  ונעשים"  נזכרים  האלו 
בלימוד  להוסיף  השבועות –  הכנה אלו לחג  בימי   –

התורה, וההחלטות שמקבלים על עצמם בימים אלו 
שמחליטים  ההחלטות  משאר  סיוע  בתוספת  הם 

בכל ימות השנה, 
שהרי  מיוחד,  סיוע  להם  שיש  אלו  אצל  בפרט 
ההיתר היחיד שיש להם לצאת מארץ ישראל לחו"ל 
הוא בשביל לימוד התורה, ובכך ממילא נעשית בהם 
מציאות חדשה בכוחות הנפש שלהם עוד יותר מבן 

חו"ל.
שאר  על  לראש  לכל  בסביבתם,  גם  שישפיעו 
והמשפיעים  הישיבות  ראשי  על  ואף  הישיבה,  בני 
את  שמפרנסים  ה"זבולון"  על  ובפרט  והמשגיחים, 
ה"יששכר", שכל אחד מהם יעשה מלאכתו באמונה 

ובשלימות ומתוך שמחה וטוב לבב.
(משיחת אחרון של פסח ה'תשכ"ז – הנחה בלתי מוגה)

אם לא יוסיפו בלימוד התורה, אסור לבוא 
לכאן – והאשמה עלי

ענין  שיש  ישראל,  מארץ  שבאים  אלו  ובפרט 
שהרמב"ם  לחו"ל,  ישראל  מארץ  בהיציאה  נוסף 
פוסק שמותר רק בכדי ללמוד תורה ולישא אשה . . 

וזה נוגע לי כי יש לי חלק בזה וחלק האשמה עלי.
לי  לעשות  רוצים  שלא  שאלו  מבקש  אני  לכן 
ובחסידות  בנגלה  התורה  בלימוד  שיוסיפו   – צער 

ובעבודת התפלה, ואם לאו הרי אסור לבוא לכאן.
לא  הנה  שעברה,  בשנה  לכאן  שבאו  מאלו   .  .
עוד  ומחכה  יושב  ואני  התוצאות,  את  רואים 
שיבואו  ומחכים  בכח,  רק  הם  שעדיין  לתוצאות, 
לא  כן  גם  הנה  כאן,  שנמצאים  אלו  וגם  לפועל. 

רואים אלא בכח.
מזה  משתמט  אחד  וכל  ללמוד,  סדר  אמרתי 

בתירוצים שונים.
בלימוד  יוסיפו  לא  זו  שנה  שבאו  אלו  ואם   .  .
שנה  עד  ח"ו  אם  הנה  התפלה,  ובעבודת  התורה, 
הבאה משיח לא יבוא – הנה יצטרכו לישב ולשקול 

בישוב הדעת אם כדאי להוציא כ"כ הרבה כסף.
(משיחת ש"פ וילך, שבת שובה ה'תשכ"ב – הנחה בלתי מוגה)
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אם אינך יכול להסתדר עם היצר-הרע שלך – 
מי אמר לך לנסוע?!

גמור  בהיתר  היה  זה  הרי  עכשיו,  שהגיעו  אלו 
בארץ  נשארים  היו  שאם  משום  תורה,  ללמוד  כדי 
שאין  עצמם  את  לפתות  יכולים  היו  הרי  ישראל, 
להם כח להתגבר על היצר הרע, אף על פי שזה אינו 
היו  מקום  מכל  שיחנא",  גמלא  שהרי "לפום  אמת, 

יכולים לפתות עצמם, 
הוא  ההיתר  כל  הרי  לכאן,  כשהגיעו  משא"כ 
אפשר  אדם  מכל  שלא  מפני  תורה,  ללמוד  כדי  רק 
ללמוד, ולעולם ילמוד אדם במקום שלבו חפץ, ולכן 
הוא נסע משם ובא ללמוד מפלוני וכו', זה אמנם רק 
יודעים  הם  שהרי  תורה,  ללמוד  כדי  מפורש  בתנאי 
היצר-הרע  עם  להסתדר  יכול  לא  אתה  ואם  מזה, 

שלך, מי אמר לך לנסוע?!
כך שעוד יכלו לבאר האם קבלו את התנאי, היות 
שתיקה  א)  בש"ס:  שתיקה  של  אופנים  שני  שישנם 
ב)  שמודה.  הכוונה  ששותק  וכיון  דמיא,  כהודאה 
כיון ששותק מתכוין לומר שכל הענין אין איתו כל 

שייכות, ואין לו בכלל מה לומר.
שירד  בשעה  שתיקה;  רק  היתה  כאשר  בד"א 
אמנם למעשה בפועל, הנסיעה מארץ ישראל לחו"ל 
וההיתר  התנאי,  את  עליהם  שקבלו  מגלה  זה   –

היחיד לנסיעה הוא בשביל לימוד תורה.
(משיחת ש"פ אחרי, שבת הגדול ה'תשכ"ז – הנחה בלתי מוגה)

אופן הלימוד הנדרש

צריכה להיות הוספה לגבי מה שלמדו בא"י – 
פעמיים מתלמיד בחו"ל

שם,  שלמדו  כפי  לגבי  הוספה  של  ובאופן   .  .
תורה,  וללמוד  שם  להישאר  יכלו   – לא  שאם  היות 

והראיה שהרי שם באמת למדו ולא יכלו בשביל כך 
לצאת מארץ ישראל, מובן שזה צריך להביא הוספה 
שלמדו  מכפי  יותר  ללמוד  שלהם,  התורה  בלימוד 

שם.
הגמרא  אומרת   – בההוספה  השיעור  כמה 
עדיף  ישראל)  (מארץ  מינייהו  ש"חד  עה.)  (כתובות 
וממילא  בבבל)",  תלמידים  (משני  מינן  כתרי 
מתלמידי  פעמיים  ללמוד  חוב  עליהם  שמונח  מובן 
(בחו"ל)  בחור  שלומד  מכפי  פעמיים  והכוונה  חו"ל. 
מדובר  לא  עסקינן",  לא  ש"בשופטני  היות  מתמיד, 
אודות בחור "שופטני", שלא למד כפי שצריך, אלא 
מתמיד  בחור  שלומד  מכפי  פעמיים  ללמוד  שצריך 

שלומד בהתמדה.
 (משיחת ש"פ שמיני מבה"ח וער"ח אייר ה'תשכ"ח – הנחה 
בלתי מוגה)

לימוד באופן שהלימוד לפני זה, 
אינו נקרא 'תלמוד תורה'

תורה,  למדו  ישראל,  בארץ  שם,  שגם  ואע"פ 
באים  ובמילא  דרגות.  ישנם  התורה  בלימוד  אמנם 
נעלית,  בדרגא  כזה,  באופן  שלומד  להוספה  הם 

ששם לא למד.
תורה"  "ביטול  נקרא  כן  לפני  שלמד  שמה  עד 
ללמוד  ניתן  שאם  פעם  שדובר  וכפי  עכשיו,  לגבי 
תורה בעמקות יותר, ולא לומדים, נקרא זה ביטול 
אומרת  שהגמרא  ממה  כך  על  שהראיה  כפי  תורה, 
מגילה",  מקרא  בשביל  תורה  תלמוד  ש"מבטלין 
ולכאורה אינו מובן: מגילה הינה גם כן חלק בתורה, 
כן  גם  היא  מגילה  תורה",  "ביטול  זה  נקרא  מדוע 

ענין של לימוד תורה?
דרוש  רמז  פשט  עם  ללמוד  שיכול  מכיון  אלא, 
אינו  הוא  המגילה  את  שקוראים   ובשעה  וכו',  סוד 
יכול לעשות כך, כיון שצריך לאחוז עם הבעל קורא 
ולא  המילות,  פירוש  לשמוע  רק  הוא  ויכול  וכו', 
אין  ערכו,  שלפי  כיוון  תורה,  ביטול  זה  נקרא  יותר, 

לימוד בהתמדה בלבד
שאינם   .  . וישנם  שהיות  הצעה  הועלתה 
לתרגם  באידיש,  אד"ש  כ"ק  שיחות  מבינים 
 . היא  ושאלתי   .  . ללה"ק  זו  דשנה   .  . שיחות 
[מהקבוצה]   .  . וכן   .  . שהת'  ונכון  ראוי  האם   .

יעשו במלאכת התרגום?
כ"פ   .  . שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  מענה 
ללמוד  וע"מ  בתנאי  לכאן  שביאתם  ונת'  נדבר 
הרמב"ם.  פס"ד  וע"פ   – וכו'  וכו'  בהתמדה 

ותמיה גדולה על שאלתו הנ"ל.
(אייר ה'תשכ"ז. היכל מנחם ח"ג ע' רד)

שלכל אחד יהיה חברותא - כך לא 
יהפכו יום ללילה ולילה ליום

לכל  ברכה  הרבי  נתן  היחידות  בסיום 
 – הקודש  מארץ  שהגיעו  ה'קבוצה'  תלמידי 
ובשמירת  והחסידות  הנגלה  בלימוד  להצלחה 
חברותא  יהיה  מהם  אחד  ושלכל  הסדרים, 
שיהפכו  בודדים  בחורים  יהיו  לא  וכך  ללימוד, 
מיוחדת  ברכה  וכן  ללילה,  ויום  ליום  לילה 

לאחדות בין הבחורים.
(יחידות לא' התמימים. יום ה' כ"ז סיון ה'תשכ"ז)
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זה לימוד תורה.
ועד"ז מגיעים עכשיו לכזו דרגא בלימוד התורה, 

שלפני כן אין זה נקרא לימוד תורה לגבי זה.
(משיחת ש"פ צו, שבת הגדול ה'תשכ"ט)

הכוונה – פשוט לשבת וללמוד בכמות 
ובאיכות בכל רגע פנוי

מארץ  שהגיעו  אלו  תלמידים  האמור,  ומצד 
גם  (ובמילא  הזכות  להם  יש  לחו"ל,  ישראל 
פשוט  והכוונה   – עוז  וביתר  שאת  ביתר  האחריות) 
ובפועל  באיכות,  ובין  בכמות  בין   – וללמוד  לשבת 
פנוי.  רגע  בכל  אלא  ביום,  אחת  פעם  רק  לא  ממש, 
לנצלם  מחוייבים  שו"ע  שע"פ  רגעים  ישנם  שהלא 
מאותם  מתפנים  כאשר  אולם  אחרים,  לענינים 

ענינים, אזי אין לו בעולמו אלא לימוד התורה. 
העם  את  מה"בהוציאך  היא  זה  בכל  וההתחלה 
לחו"ל  ישראל  מארץ  לצאת  שכדאי  וגו'",  הזה 
את  "תעבדון  של  הנעלית  למדרגה  יגיע  שעי"ז  כדי 

האלקים".
כפשוטו,  והכוונה  העיקר,  הוא  המעשה 
ובזמן  לאחרונה  ישראל  מארץ  שבאו  שהתלמידים 
קבלו  שהם  מכיון  הוא  שלהם  שההיתר  זה,  שלפני 
וכיון  ישראל.  בארץ  מאשר  יותר  ללמוד  עצמם  על 
שמצווים הם מפיו של הקב"ה, צריך להיות הקיום 
נהיה  זה  שהרי  יצליחו  ואז  לבב,  ובטוב  בשמחה 
"מקום שלבו חפץ" (או "מקום שלבו רוצה", כידוע 
הענינים  כל  מהם  יסירו  שעי"ז  בזה),  הענינים  שני 

המבלבלים כו', עד "א-ל זר אשר בקרבך". 
"יגעת  יהיה  שאז  ושקידה,  בהתמדה  וילמדו 
עליו  "ונחה  בהם  ויקויים  ו:),  (מגילה  ומצאת" 
ויפעלו  בפסוק,  המפורטים  הפרטים  ובכל  ה'"  רוח 
בעצמם שיהיו במצב ד"הר קדשי", עד ל"כמים לים 

מכסים". 
ראשי  התלמידים,  לשאר  חיה  דוגמא  ויהיו 
ובקרוב  ישראל,  ולכלל  לבעלי-בתים  הישיבות, 
האמיתית  בגאולה  ה'  בצבאות  ללכת  יוכלו  ממש 

והשלימה.
(משיחת אחרון של פסח ה'תשל"ד – הנחה בלתי מוגה)

"ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים"
אוהל  שענין  וגו'",  מועד  האוהל  "ומפתח   .  .
מועד בפשטות הוא ענין התורה, ש"לא תצאו שבעת 
ימים", זאת אומרת, שלא רק בשבת ובימות החול – 
שהינם ימי הקריאה, ולא רק יום ראשון שלמחרתו 
של יום השבת, אלא "כל שבעת ימים", בכל שבעת 

הימים – לא תצאו.
הישיבה,  סדר  שאינם  זמנים  שישנם  ואעפ"י 
וכו'"  תצאו  "לא  של  הענין  אצלו  קיים  זאת  בכל 

ענינו הוא – לימוד התורה. שום דבר אינו נוגע לו כי 
לאחר  גם  אך  הישיבה,  סדרי  על  לשמור  שעליו  אם 

זה עליו ללמוד וזהו כל ענינו.
תצאו  "לא  לומר  אפשר  "איך  ויטען  אפשר 
הוא  זקוק  והרי  ימים"  שבעת  מועד  אוהל  מפתח 
לאכול  לא  אפשרות  אין  תורה  ועפ"י  ולישון  לאכול 

ולא לישון".
אישן  "שלא  נשבע  שאם  בירושלמי,  וכמבואר 
מפני  השבועה,  קיום  של  אפשרות  אין  וכו'" 
להיות  מוכרחים  ימים  בשבעה  או  ימים  שבשלושה 
ע"פ  העולם  את  הקב"ה  הטביע  כך  כי  אלו,  ענינים 

הטבע, והו ע"פ התורה.
ולא  מועד"  אוהל  "מפתח  הוא  הנאמר  ברם, 
שדרכו  הוא  בפשטות  הפתח  ענין  מועד".  מ"אוהל 
הכהן  אהרן  היה  בתמידות  לא  ויוצאים.  נכנסים 
בשעת  רק  נמצא  היה  בו  מועד  באוהל  בעצמו 
מועד  לאוהל  מסביב  נמצא  היה  תמיד  אך  עבודתו, 

נכון לאפשרות שיצטרך להכנס.
וממילא, גם באכילתו ובשינתו הרי הוא ב"פתח 
לשם  הינם  אלה  מעשים  שגם  מפני  מועד"  אוהל 

שמים ו"בכל דרכיך דעהו". 
 (משיחת ש"פ צו, שבת הגדול ה'תשכ"ט)

ההנהגה החסידית הנדרשת 

הטבה ניכרת בהנהגתו – הוכחה שכדאית 
נסיעתו

הזמן  משך  כל  הנה  שי', –  בנו  אודות  במ"ש   .  .
סו"ס  אשר  והוא  העיקר,  מלהזכיר  משתמט 
הסכמתי לנסיעתו לכאן, היה זה בתנאי מפורש באם 
שרק  בהנהגתו,  ניכרת  הטבה  תהיה  זו  שנה  במשך 
זו תשמש הוכחה שכדאית נסיעתו לכאן, ובאם לא 
נראית הטבה זו, מובן שהרי נשאר הנני בדעתי מאז, 
שטוב לפניו, וכמו שאמרתי לו בארוכה בהיותו כאן, 
שימשיך להיות . . בקירוב מקום להוריו שי', ופשוט 
שדעתי כן, מפני שלפי הנ"ל זוהי טובתו באמת, ולכן 
ההתאמצות  האמור,  תנאי  נתקיים  לא  באם  תמיה 

שדוקא יסע לכאן.
(תשרי תשי"ח. אג"ק חט"ז ע' יג)

לא ללכת לטייל, אלא להתעסק בעבודת 
התפילה וקיום מצוות בהידור

מזה  משתמט  אחד  וכל  ללמוד,  סדר  אמרתי 
בתירוצים שונים, וצריכים לידע שעשרת ימי תשובה 
כמו  'ֵּפייֶּפער'  ולקרוא  ולטייל,  ללכת  הזמן  לא  הנה 
בעלי- נקרא  שבאמריקה  כמו  חשובים,  בעלי-בתים 
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בלימוד  ללמוד  צריכים  ובעשי"ת  חשובים,  בתים 
בהידור.  המצוות  ובקיום  התפלה  ובעבודת  הנגלה 
הוא  בהידור  מצוות  קיום  של  הפנימי  שתוכנה 
להוסיף  צריכים  לכאן  שבאו  ואלו  התפלה,  עבודת 
בלימוד התורה, ומכיון שצריך להוסיף בלימוד הנה 
נותן  שזה  התפלה  בעבודת  להוסיף  שצריך  בהכרח 
דבר  לא  הוא  התפלה  עבודת  התורה.  בלימוד  כח 

נוסף, אלא בהכרח ללימוד התורה.
(משיחת ש"פ וילך, שבת שובה ה'תשכ"ב – הנחה בלתי מוגה)

באם רצונו להתנהג כדבעי למהוי – אין לו 
ענינים המבלבלים

בלימוד  להוספה  לעיל (בנוגע  להמדובר  בהמשך 
בתלמוד  מחוייב  ואחד  אחד  שכל  אע"פ  התורה), 
תורה, אמנם מובן שמי שאין לו דאגות וכו' – מוטל 
עליו חיוב זה ביתר שאת וביתר עוז. ולכן, על בחור 
ישיבה חל חיוב זה אפילו יותר מראש הישיבה שלו, 
שהלא הראש ישיבה טרוד בהכנת שיעורים בבחינת 
רצונו  באם  ישיבה,  בחור  משא"כ  וכו',  התלמידים 

להתנהג כדבעי למהוי – אין לו ענינים המבלבלים.
(משיחת אחרון של פסח ה'תשל"ד – הנחה בלתי מוגה)

מה יש לך להסתובב ברחובות ולראות מה 
מתרחש עם גויים?!

פיזור  ישנו  שאז  חדש,  למקום  שנוסעים  ובפרט 
הנפש, ובפרט שבאים לכרך גדול של רומי ש"ישיבת 
פיזור  יותר  ישנו  שאז  קי:),  (כתובות  קשה"  כרכים 

הנפש ובלבול הנפש מהנסיעה.
צריך  שזה  ישראל,  מארץ  שבאים  ובפרט 
הענין  ישנו  שבזה  (ובפרט  התורה  בלימוד  להוסיף 
מתווסף  שעי"ז  בחזרה),  ונסיעה  לכאן  נסיעה  של 
ישראל  מארץ  היציאה  היתר  וכל  התורה,  בלימוד 
הוא ללימוד התורה, ולכאורה יכול גם שם ללמוד? 
שלו  התורה  לימוד   – לחו"ל  שנוסע  שעי"כ  אלא 
באופן אחר לגמרי, עד כדי כך, שכמה שיכל ללמוד 

יותר,  טוב  יהיה  לחו"ל  נסיעתו  ע"י  ישראל,  בארץ 
שהרמב"ם  כפי  ישראל,  מארץ  לנסוע  ההיתר  שזהו 
שאף  הפסק-דין  וכך  אומר,  ט)  ה,  מלכים  (בהלכות 

אחד לא יכול לחלוק ע"כ.
פיזור  מיד  בא  תורה,  וללמוד  לשבת  ובמקום 
מתרחש  מה  לראות  ברחוב  להסתובב  שצריך  הנפש 
יותר  ישנם  העולם  בכל  גויים!  מליון  עשרה  עם 
גויים!  ביליון  שני  ישנם  גויים,  מליון  עשרה  מאשר 
והכוונה שהקב"ה רוצה לבצע על ידם – יבצע. אבל 

מה נוגע מה מתרחש עם הגויים?!
בכדי  העמים"  מכל  בנו  מה"בחר  הרי  אתה 
לבנות את "עיר אלקינו", ובכדי לקיים את פסק דין 
בעצמך  ואתה  תורה,  וללמוד  לשבת  בכדי  הרמב"ם 
אמרת שתקיים זאת, מה יש לך להסתובב ברחובות 

ולראות מה מתרחש עם כל הגויים?!
(משיחת ש"פ מצורע, שבת הגדול ה'תש"ל – הנחה בלתי מוגה)

סידור הניירות הנחוצים

להתדבר מראש עם הנהלת הישיבה בענין 
הניירות

ע"י  או  בעצמו  אם  מראש  להתדבר  עליו   .  .
הישיבה  הנהלת  עם  בה,  שלומד  הישיבה  הנהלת 
שהשי"ת  ויה"ר  כו',  הדרושות  הניירות  בענין  בכאן 
יר"ש  חסיד  ויהיה  ביר"ש  בלימודו  הצלחה  לו  יתן 

ולמדן.
(כ"ה מנ"א ה'תשי"א. אג"ק ח"ד ע' תכח)

המשרד שענינו הוא לפעול שלא יצאו מארץ 
ישראל, גם הם אישרו

עתידין  ובניסן  נגאלו  "בניסן  אודות  מדובר 
ויבואו  מחו"ל  שיצאו  הכוונה  שכפשוטו  להגאל", 
לארץ ישראל, וכאן נעשה לכאורה ענין הפכי שיצאו 

מארץ ישראל לחו"ל, 
שהרי אפילו רק מנין הרי זה ענין של פרהסיא, 
של  ובאופן  מנינים  משני  יותר  ישנם  הרי  וכאן 
עד  ריקודים,  היו  ושם  ריקודים  היו  וכאן  פרסום, 
יצאו  שלא  לפעול  הוא  שענינו  שהמשרד  כך  כדי 
מארץ ישראל, ולהעמיד צבא לישראל, גם הם אשרו 

זאת עד שנתנו ברכה לנסיעתם.
(משיחת ש"פ אחרי, שבת הגדול ה'תשכ"ז – הנחה בלתי מוגה)

בשעה שמגיע ללימוד פנימיות התורה, 
היושב במשרד הבטחון נותן רשות 

בשעה שהוא נכנס לזה שיושב במשרד הבטחון, 
ענינו  אלא  לישיבה,  בחורים  לשלוח  ענינו  לא  שזה 

על ההנהלה להזהיר שהנסיעה תלויה 
בלימוד ביר"ש ובהנהגה חסידותית

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  ששלח  ממברק 
שליט"א להנהלת ישיבת תו"ת באה"ק:

לא  שכאילו  השמועה  ומוזרה  תמוה 
הרוצים  מהתלמידים  ממש  אחד  כל  הזהירו 
התקיפה  בהחלטתם  תלוי  שזה  לכאן,  לנסוע 
ובהנהגה  שמים  וביראת  בהתמדה  כאן  ללמוד 
חסידותית, ובוודאי יזהירו עתה. ויודיעני בטח.
('אשכילה בדרך תמים' ע' 338)
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ישראל  ארץ  על  להגן  הוא 
שגוי לא יוכל לנגוע ביהודי, 
לו  להרשות  לא  ובדווקא 
כשמגיעים  אעפ"כ  לנסוע, 
או  וששה  ארבעים  אליו 
בחורים  ושבעה  ארבעים 
שכולם בגיל הגיוס וצריכים 
ישראל,  בארץ  להיות 
שאומרים  בשעה  אעפ"כ 
ללמוד  לנסוע  שרוצים  לו 
הוא  אז  התורה  פנימיות 
שאחר  אע"פ  רשות,  נותן 
כך יהיו לו צרות מהחברים 
נתת  שאתה  היתכן   – שלו 
בשעה  אעפ"כ  לנסוע!  להם 
של  לעניין  מגיע  שזה 
פנימיות התורה הוא אומר 
לא  מתערב,  אינו  שהוא 
לא  והוא  ע"ז  יודע  שהוא 
אם  ובמילא  בזה,  מתערב 
הוא רוצה לנסוע נותנים לו 

היתר יציאה.
(משיחת ש"פ שמיני כ"ז אדר 
ה'תש"ל – הנחה בלתי מוגה)

אם משה דיין נתן היתר 
יציאה, מותר לקבל את 

הבחור
משם  אלי  שלחו  ולכן 
היתכן  "שטורעם"  עם 
את  פעלו  שכבר  שלאחר 
קבלו  ולבסוף  הענינים,  כל 
הרי  ההיתרי-יציאה,  את 
שצריך  השעה  כשמגיעה 
מכאן,  תשובה  לענות 
אינו  הוא  לא!   – אומרים 
לקבלו!  אפשר  אי  רוצה! 
אף  כאן  האנשים  כל  שבין 
כלום.  עושה  אינו  אחד 
עם  איש  חמישים  ישנם 
("מיט  ה"אביזרייהו"  כל 
אביזרייהו"),  גאנצע  די 
לעשות  השעה  וכשמגיעה 
עושים  אינם  דבר,  איזה 
כל  את  וזורקים  זאת 
אחד,  אדם  על  האשמה 
חשבון  שזהו  וחושבים 
צדק. מה שהוא טוען שהוא 
כלל אינו בעל הבית על זה, 

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לראש הממשלה דאז 
– מר מנחם בגין

ב"ה, כ"ב שבט ה'תש"ל,
ברוקלין נ. י.

         
לכבוד מר מנחם שי' בגין

בענין  שבט,  מי"ד  מר  של  מכתבו  תוכן  לי  מסר  שי'  חודקוב  הרב 
הבחורים הרוצים לבוא לכאן ללמוד תורה משך זמן, שזה תלוי ברשיון 

מיוחד וכו'.

האישית  התענינותו  בעד  למר  הלבבית  תודתי  אביע  לראש  ולכל 
ותשומת ליבו בזה.

מן  אינו  זה  בגיל  לבחורים  יציאה  רשיון  שככתבו,  אף  הענין,  ולעצם 
הדברים הפשוטים, אבל הרי אין הדברים אמורים בבחורים שגויסו כבר 
לצה"ל, אלא בבחורים שמשאת נפשם היא לבוא ללמוד תורה כאן משך 
עולמם  והשקפת  בלימודם  חיל  יעשו  כאן  כי  הם  משוכנעים  ואשר  זמן, 
וכולי. וידוע הכלל שהצלחה בלימוד גדולה יותר אם הוא במקום שליבו 

חפץ.

להכיר  בהדגשה  היא  כאן  מקבלים  שתלמידים  שההדרכה  זאת,  עוד 
הרבים,  לטובת  כוחותיהם  לנצל  עליהם  המוטלת  האחריות  ולהוקיר 
ובהדגשה  בישראל,  בקהילות  מנהיגים  בתור  או  החינוך  בשדה  אם 
כל  ולמעשה,  למקומם.  ישובו  וחינוכם  לימודם  תקופת  שבתום  יתרה 
התלמידים מסוג שבאו לכאן מאה"ק ת"ו שבו לאה"ק ת"ו אחרי גומרם 
חוק לימודם, והיותם כאן הביאה ברכה לא רק להם, כי אם גם לאה"ק 

ת"ו.

עם  שהתחברותם   – ת"ו  מאה"ק  הבאים  לתלמידים  נוספת  תועלת 
עליהם  מחבבים  וגם  חבריהם,  על  לטובה  משפיעה  שבכאן  התלמידים 
את הארץ ומעוררים בהם החשק לנסוע לאה"ק על משך זמן. ואמנם זה 
משנים שקיימת אצלי תכנית של חילוף תלמידים, מהתם להכא ומהכא 
ללמוד,  לאה"ק  הנוסעים  מארה"ב  מהתלמידים  חלק  וממילא  להתם. 

נשארים כאן בקביעות.

אשר  והיא  נקודה,  עוד  לפרסום,  שלא  אף  לציין,  כדאי  אגב"  "דרך 
מפריעים  ואם  עזה,  במידה  ומרץ  שאיפה  בעלי  שהם  הנוער –  בני  בטבע 
להם לנצל כוחותיהם בכיוון הטוב, הרי לפעמים קרובות גורם זה שינצלו 
כוחותיהם בכיוון ובענינים בלתי רצויים. וגם זה טעם נוסף שלא לעצור 

בפניהם למלא שאיפתם הטובה.

אוהל  יושבי  בחורים  שיש  שכשרואים  ברורה  דעתי  האמור,  לאור 
חדורים שאיפה רצינית לשקוד על התורה, ומאמינים הם שכאן יעשו חיל 
בלימודם ובחינוכם, ראויים הם לסיוע בזה. וכאמור, התועלת שבזה היא 
לא רק להם אלא לטובת העם כולו ולאה"ק ת"ו בפרט. – אלא שצריכה 

הבקשה לבוא מהנהלת הישיבה באה"ק . . . עליהם וכו'.

ות"ח ת"ח מראש על הסיוע של מר בזה.

בכבוד ובברכה ובפ"ש

/מקום החתימה/
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53מוסף "בית משיח" - תשרי-חשון ה'תש"ע

באמת אינך בעל הבית, אבל האם מחית?! עונה הוא 
שלא – שלא מחה כלל, וכך זה נשאר.

נתן  דיין  משה  שאם  לבד  לדעת  וצריכים   .  .
היתר יציאה ונתן לנסוע – מותר לקבל את הבחור! 
("אין  אמסטרדם"  ב"אותיות  גסה  בלשון  פשוט 

אמסטערדאמע אותיות").
(משיחת ש"פ שמיני כ"ז אדר ה'תש"ל – הנחה בלתי מוגה)

בשעה שלא לומדים, מתחילים בעיות עם 
הניירות בנוגע לשהייה פה

התרחש:  מה  מיד  רואים  יתום,  דור  שזהו  כיון 
אמר  הוא  הרי  לומד,  אינו  מדוע  א'  בחור  שאלתי 
וענה   – וילמד  שישב  עצמי  לי  ואמר  וילמד,  שישב 

שכך באמת אמר, אמנם התכוון לאחרי הפסח. 
עם  בעיות  החלו  מייד  מכך:  יצא  מה  רואים   .  .
ניירותיו בנוגע לשהייה פה; שמראה שלא מקשר את 
שבשעה  קשורים,  הינם  באמת  אבל  הדברים,  שני 

שלא לומד – יש לו בעיות עם השהייה פה.
של  בגנותם  לספר  ולא  מוסר  לומר  כוונתי  אין 
ישראל, זה רק כדי ש"מהם יראו וכן יעשו" ושמכך 
ילמדו, ומכיון שההיתר היחיד לצאת מארץ ישראל 
לומדים  שלא  בשעה  ולכן  תורה,  ללמוד  הוא  לחו"ל 
מראה  שבזה  בחו"ל;  השהייה  עם  בעיות  יש   –
הקב"ה ששני הענינים קשורים, לא רוצים ללמוד – 
לא ניתן להיות פה ("מ'וויל ניט לערנען, קען מען דָא 

ניט זיין").
והכוונה היא שצריכים מיד להתחיל ללמוד, עוד 
לפני פסח, ולא משנה מה היה עד עכשיו אלא שמכאן 
לא  שעדיין  ובפרט  ללמוד.  להתחיל  צריכים  והלאה 

אם  אפילו  חזקה;  אין  עדיין  שלכן  ימים,  ג'  עברו 
היתה חזקה, הרי יש חזקה קודמת ש"מושבע ועומד 
מהר סיני", שזה יותר חזק מחזקה, מכיון שזה ענין 
אבל  חזקה;  מועיל  אינו  עכשיו  שלכן  ש"מושבע", 
בין כך לא נוגע כל הפלפולים, העיקר שילמדו, ולפני 
ההכנות  כל  עם  להתעסק  צריכים  (ולא  כן  גם  פסח 

לפסח).
. . ולא יצטרכו שום צרות להאריך שום ניירות, 
אלא יוכלו לשבת וללמוד בהרחבה בלי שום ענינים 
בכל  ושמח  כשר  פסח  יביא  שזה  המבלבלים, 

הענינים. 
(משיחת ש"פ מצורע, שבת הגדול ה'תש"ל – הנחה בלתי מוגה)

לימוד ההנהגה בליובאוויטש 
שנה שלימה

מלך  אדמו"ר  כ"ק  שלח  השנים  באחת 
למר  ה'קבוצה'  תלמידי  את  שליט"א  המשיח 
שעשה  המאמצים  על  לו  להודות  כדי  שז"ר 
שנה  הרבי  אצל  לשהות  יוכלו  שהתמימים  כדי 

שלימה. 
שז"ר  למר  הודו  התמימים  שנציגי  לאחר 
אמר לו  כי פעם  השתדלותו, אמר מר שז"ר  על 

הרבי אודות 'קבוצה':
לעמוד  התלמידים  יוכלו  זו  תקופה  במשך 
דבר  כולה,  השנה  במשך  וחצרו  הרבי  מנהגי  על 

שיעזור להם במשך כל חייהם.
('נשיא וחסיד' ע' 236)

לא קיים אתמול
הכריז  ב-770,  תשנ"ג  תמוז  י"ב  בהתוועדות 
"והימים   – בקול  פעמים  כמה  מענדל  ר'  המשפיע 
הראשונים יפלו", בלי לומר למה מתכוון. אך המובן 

היה ברור – שאין להתרפק אודות זכרונות העבר. 
ההתוועדויות:  באחת  ימים  באותם  שניגן  וכמו 
מָארגן,  קיין  ניטָא  ס'איז  נעכטן,  קיין  ניטָא  "ס'איז 
מיר  הָאבן  ווָאס  היינט  שטיקעלע  ַא  נעמען  לָאמיר 
מחר,  קיים  לא  אתמול,  קיים  לא   =) זָארגען"  צו 
יש  מה  היום,  של  הווה  חתיכת  איזו  ניקח  בוא 
פעמים  לעבר  ההשוואות  כי  והסביר,  לדאוג).  לנו 
וורוד  לעתיד  והציפיות  לב,  ומכמיהות  שמעציבות 
להגיע  כיצד  הנפש  את  מסעירות  ביותר  ומרומם 
לתוצאות אלו, אך כשמתנהגים בפשטות וחיים את 

הרגעים הקטנים, הנפש מיושבת.
ובעל  זקן  אותו  של  לשונו  על  רגיל  היה  וכך 
"תמים  תשנ"ב-ד,  בשנות  מענדל  ר'   – יסורים 
עמו  רש"י "התהלך  מפרש   – אלקיך"  ה'  עם  תהיה 
בתמימות . . לא תחקור אחר העתידות . . מה שיבוא 

עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו".

להתבטל במקום המקדש
אודות  אומר  היה  ליפסקר  ע"ה  יעקב  ר'  הגבאי 
הרגישו  המקדש,  במקום  להתבטל  שבמקום  אלו 
היו  תורה  שמחת  ולקראת  ב-770,  'בעל-הבתים' 
ותוקעים  מלאכה  לבית  חיינו  בית  את  הופכים 
שונות  בפינות  שונים  ואביזרים  ומדפים  מסמרים 
היד  "מפני  נאמר  שע"ז  ביופיו,  מלך  לראות  כדי 

שנשתלחה במקדשך".

המשך מעמוד 59

Master Hatomim 31 - 713.indd   53Master Hatomim 31 - 713.indd   53 9/17/2009   01:05:119/17/2009   01:05:11



'התמים' - ביטאון לתלמידי התמימים5454

מאה שנה לעת"ר
סקירת עניינים מופלאים 

ב'המשך עת"ר'

פיקח אומר: "אחת שאלתי" עת"ר
כיצד 'נחנך' את הנה"ב להסתכל על העולם בעיניים אחרות, 
עד שתהיה שייכת 'שמץ מינהו' ל"איך וויל נאר דיך אליין" 
"אנא נסיב מלכא" • ביאור נפלא בייחודיותו של מאמר "אחת 
שאלתי" עת"ר • מוגש ע"י הרה"ת מיכאל חנוך שי' גאלאמב 

- משפיע בישיבת תות"ל המרכזית בית משיח 770 

איתו התחילו להתפלל
שבליובאוויטש,  החסידים  זקני  מפי  מסופר 
(בפרט  מתפללים  היו  עמו  היסוד  ממאמרי  שאחד 

המתחילים) הי' המאמר ד"ה אחת שאלתי עת"ר.
עניין  אודות  המדברים  רבים  מאמרים  ישנם 
מקום  ומכל  וכו',  וכו'  התבוננות  סוגי  התפילה, 
עם  דווקא  התחילו  שבליובאוויטש  (כנ"ל)  מסופר 
מדוע –  לעיין  יש  לכאורה  שאלתי".  המאמר "אחת 
כ"ק  במאמרי  גם  עבודה,  מאמרי  הרבה  ישנם  הלא 
שובה  ד"ה  וכמו   – גופא  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר 
ישראל תרנ"ט, (ולפני זה) ד"ה האמנם תרמ"ג ועוד 
כנראה  יש  מקום,  ומכל  השנים,  כל  במשך  כו"כ 

במאמר זה איזה עניין בו עולה הוא על גביהם.

עבודת התפילה – דבר נצחי
קודם שנעיין בזה, יש לציין אודות כללות עניין 
ואיכות  שבכמות  אמת  הן   – בתפילה  ההתעסקות 
וכו', אבל  והזמן  המצב  אופן  שינויים לפי  הדבר יש 
זאת וודאי, שרבותינו נשיאינו תובעים מהתמימים 
כידוע  ערכו,  לפי  ואחד  אחד  כל  התפילה  עבודת 
כמבואר  תמימים,  בתומכי  היסודות  א'  שהיא 

בקונטרס עץ החיים.
לילך  לא   – זהירות  בזה  להיות  צריך  כמובן   
וכמבואר  שווא,  בדמיונות  ונפלאות  בגדולות 
בארוכה בכ"מ וכמו בשער היחוד, בקונטרס התפילה 
(ולדוגמא ראה שם פ"ג הזהירות מלהמציא פירושים 
כו' ע"ש) ועוד; אמנם לאידך, אין עניין לקחת קצה 

השני, ולבטל השתדלות אמיתית בתפילה. 
אד"ש  כ"ק  הורה  כאשר  שבתשמ"ז –  (ולהעיר, 
אז  אמר   – שבט  יו"ד  קודם  ייבחנו  שהתלמידים 
שצ"ל לא רק בחינה אחת, כ"א ג' בחינות, וקישר זה 
עם מ"ש בשער היחוד (פ"ד) שצ"ל התבוננות פרטית 

דווקא, דבאופן כזה דווקא נעשה זה עניין פנימי).
ע'  חי"ד  בלקו"ש  (נדפס  תשל"ו  אחש"פ  בשיחת 
314 ואילך) אמר אז כ"ק אד"ש "דלא כדעת הטועים 

בדורות  שהי'  למפרע,  של  הו"ע  התפילה  שעבודת 
איך  באריכות  וע"ש  עתה",  בזמננו  ולא  הקודמים 
תורה  של  הקוים  בכל  התמימים  של  ההנהגה  צ"ל 
שהורה  העובדא  שעצם  שם,  ועוד  וגמ"ח.  עבודה 
קונטרס  את  להדפיס  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ברורה  הוראה  זו  הרי  תש"ו,  בשנת  החיים  עץ 
אז,  כמו  בדורנו  שייכים  שם  המדוברים  שהעניינים 

כי תוכניתה של הישיבה נצחית, ע"ש.
אם כך אמר כ"ק אד"ש בנוגע להוראה להדפיס 
הקונטרס בתש"ו, אז מה נענה אבתרי' אודות שנת 
וחילק  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עמד  בה  תנש"א, 

בעצמו קונטרס זה לכאו"א משך שעות רבות.
[ב'הרגש' יתכן לומר – לא גרע נתינה מאמירה, 
והרי זה כאילו אמר כ"ק אד"ש בעצמו כל קונטרס 

עץ החיים משך שעות רבות אלו בשנת ה'תנש"א].

שינוי רק באופן הדברים
מאז,  חילוקים  יש  בפירוש  הלא   – תאמר  ואם 
וכמו שינוי הסדרים, שבליובאוויטש למדו שעתיים 
והיום  וערב),  בוקר   – מהסדרים  א'  (בכל  חסידות 
החיים  עץ  בקונטרס  ע"ש  הנה   – וחצי  שעה  רק 
גופא, שגם אז נתן כ"ק אדנ"ע לשינוי הזמנים עבור 
מוקדם  לישן  הצריכים  יותר  הצעירים  התלמידים 

יותר וכו' –
זאת אומרת, ש'מהות ועצמות' עניינה של תומכי 
מסויימים  שבפרטים  רק  משתנית,  אינה  תמימים 
כבר  בזה  ואיכות),  בכמות  (כנ"ל  הדברים  באופן 
הישיבה  הנהלת  הוראת  ע"פ  לשינויים,  מקום  ניתן 

כמובן.
ההולכים  תמימים  הרבה  ישנם  לא-ל,  תודה 
בדרך שרוצים ותובעים מייסדי הישיבה, שמחפשים 
עצות איך להתפלל באמת ובתמים ובפנימיות, וכבר 
נדפסו  ודבריו  מהוריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  ע"ז  ניבא 

בריש קונטרס העבודה וריש קונטרס עץ החיים:
נפשית  בתביעה  יבוא  הצעיר  ודור  יבואו  "ימים 
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אל  ובפרט  מנהיגיו  כל  אל 
וראשיהם  הישיבות  מנהלי 

לאמר:
הוכחתם  לא  מה  מפני 

אותנו על דרכנו.
אמרתם  לא  מה  מפני 
תורת  של  האמת  את  לנו 

אלקים חיים, במילואה.
מפני מה לא הוריתם לנו 
בחיים  החיים  עץ  דרך  את 

היום יומיים לאמר: 
בכל  להתפלל  עלינו  איך 
מלכי  מלך  אבינו  לפני  יום 
המלכים הקב"ה . . ", עי"ש 

כל ההמשך. 
בקצה  שאחזו  ולאלו 
וכו',  ח"ו  לפסול  השני 
ימשיכו  שלא  עדיף  אולי 
כי  לקמן,  הבא  את  לקרוא 
אותם  עבור  רק  נכתבו  אלו 

שאומר  שמה  הסוברים  ה"פשוטים"  המאמינים 
"כפתיים  ושאנו  באמת,  לזה  מתכוון  הוא  הרבי 

אצלו", המאמינים לכל דבריו.
ונחזור לענייננו – לאלו העוסקים קצת בתפילה 
קודם  חיים  אלקים  בדברי  ובמחשבה  במתינות 
התפילה או (גם) באמצע התפילה, הנה הדבר נראה 
בעליל שיש יתרון בפרט אחד, באופן הרצאת העניין 
גם  הוא  כך  כי  ייתכן  שאלתי").  ("אחת  זה  במאמר 
בעוד מאמרים, אבל עכ"פ במאמר זה  הדבר בולט 

לכאורה.

'דמיונות' ו'דמיונות שוא'
הפחות)  (לכל  פעמיים  מובא  שבתניא  ובהקדם, 

עניין ולשון 'דמיונות':
ונבון  חכם  שהוא  מי  אף  "כי  איתא:  ג'  בפרק 
ויתקע  דעתו  יקשר  לא  אם  הנה  ב"ה,  א"ס  בגדולת 
יראה  בנפשו  יוליד  לא  ובהתמדה  בחוזר  מחשבתו 

ואהבה אמיתית כ"א דמיונות שוא . . ".
אהבה  ע"א-ב): "ולהוציא  ס"ג  (דף  מ"ד  ובפרק 
קרוב   .  . הגילוי  אל  והסתר  מההעלם  המסותרת  זו 
לעורר  וקולו  לשונו  על  רגיל  להיות  דהיינו   .  . הדבר 
החיים  בחיי  מחשבתו  להעמיק  ומוחו  לבו  כוונת 
ומקור  האמיתי  ממש  אבינו  הוא  כי  ב"ה  א"ס 
 . האב  אל  הבן  באהבת  האהבה  אליו  ולעורר  חיינו 
. וכשירגיל עצמו כן תמיד, הרי ההרגש נעשה טבע. 
ואף אם נדמה לו לכאורה שהוא כח דמיוני לא יחוש 

מאחר שהוא אמת לאמתו מצד עצמו . . ", ע"ש.

שינוי  יש  דייקת,  וכד 
כותב  ג',  בפרק  בהלשון: 
באופן  דעת  שבלי  אדה"ז 
של "יתקע מחשבתו בחוזק 
עם  ישאר   – ובהתמדה" 
משא"כ  שוא";  "דמיונות 
לשון  כותב  אינו  בפמ"ד 
'שוא'. והטעם פשוט, כמ"ש 
בהיותה  זו  שאהבה  תיכף 
אמת  "הוא  מסותרת 
ואינו  עצמו",  מצד  לאמתו 
'דמיוני' אלא בנוגע ליציאת 
האהבה מהעלם אל הגילוי, 
זה  דרך  עם  שמשתמשים 

של הרגל על לשונו וכו'.

תענוגות גשמיים 
ואהבת ה'

השאלה  אמנם 
על  רגיל  להיות  זו  עצה  שהביא  אחרי   – מתעוררת 
נפשי  לבחי'  גם  "והנה  וכותב  ממשיך  כו',  לשונו 
איויתיך הנ"ל קרוב הדבר . . ע"י ההרגל תמיד בפיו 

ולבו שוין . .". 
[כלומר, לעיל בפרק זה מובאים ב' סוגי אהבה: 
הא' – האהבה הנק' נפשי אויתיך, כמו אדם התאב 
כברא  הנק'  מסותרת  אהבה   – הב'  וכו';  נפשו  לחיי 
שקרוב  וכותב  מקדים  הב'  אהבה  על  כו'.  דאשתדל 
לחשוש  ואין  תמיד,  והרגל  וכוונה  קול  ע"י  לעורר 
אם הוא כח דמיוני. ועל אהבה הא' כותב שגם היא 
יכולה להתעורר ע"י קול והרגל כו', כלומר אבל לאו 

דווקא].
וכן מוסיף: "אם אינו יכול . . ". 

והוא תמוה – מדוע באהבה הב', ברא דאשתדל, 
הא',  באהבה  ודווקא  יכול",  אינו  "אם  כותב  אינו 

נפשי איויתיך, כותב כן?
כ"ק  מהגהות  מובא  התניא  בספר  בשיעורים 
אד"ש ביאור לשאלה זו, וזלה"ק: "(בהאהבה דכברא 
דאשתדל) בזה צריך להיות נעשה כטבע שהוא אבינו 
ולכן  לגופניות;  שייך  ולא  ושכל,  שבהרגש  ענין   –
מובן יותר שהתעוררות הכוונה (על ידי הקול) תועיל 
נעשה  להיות  צריך  אויתיך)  דנפשי  (בהאהבה  בזה, 
כטבע שזהו חייו – ולכאורה אם אין גופו מרגיש זה 
מה  כו')  מעונה  שהי'  לאחרי   – נפשו  חיי  (כהרגשתו 

תועיל בזה כוונת הלב הרוחני?"
ובאותיות פשוטות: גם מי שמונח בענייני עצמו, 
גם  לו  שיהי'  סתירה  זה  אין  וכו'  תענוגיו  רצונותיו, 
אהבה לאביו, עד כדי מסירות נפש. והיינו, כי זוהי 
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בשאר  הרגילים  לחייו  שייך  זה  ואין  עצמית  אהבה 
עניינים.

אינו  אבינו"  ש"אתה  ההרגש   – בהנמשל  וכן 
בענינים  וכו'  רצונותיו  עם  וגם  לגופניות,  שייך 
גופניים, ה"ה מוותר בעבור אהבתו לאבינו שבשמים 
מצד עצם נפשו, ומוכן למסור עצמו (וכמבואר לעיל 
התעוררות  תועיל  ולזה  נפש.  במסירות   – פי"ח-ט) 

כוונה ע"י קול והרגל כו' (כי שייך להרגש ושכל).
אבל באהבה ד"נפשי איויתיך", הרי יש סתירה 
– כי בהרגשתו הגופנית ה"ה מרגיש שחייו הם חיים 
וא"כ  גופניים,  הם  ותענוגותיו  ורצונותיו  גשמיים, 
בשעה  בה  רוחני לזה,  והרגש  במוח  כוונה  יועיל  מה 

שהרגש גופו אומר אחרת.
להיות  שיכול  "גם",  בלשון  כותב  לכן,  ואשר 
שיעזור ההרגל בכוונה וקול (וכגון שאינו כ"כ גופני), 
פנימיים,  בעניינים  כי  שלא.  להיות  אף  יכול  אבל 
כדי  והדרגה  סדר  להיות  מוכרח  שבעבודה,  עניינים 

להיות בפנימיות באמת.

טפלים כמו שהם במציאותם
בד"ה  מסויים  יתרון  לראות  ניתן  זה  ובעניין 
דומה  פרטים  בהרבה  אכן,   – עת"ר  שאלתי  אחת 
מאמר זה לכל המאמרים המדברים אודות "ובחרת 
שבזה  כאן,  בדבריו  יש  א'  דיוק  אבל  וכו',  בחיים" 
לנה"ב  גם  כערכנו,  לאנשים  גם  שיורד  איך  רואים 
לו  מראה  הוא  אליו  גם  החומריים,  בענייניו  שמונח 

באצבע איך להתקרב להשגת עניין אלקי בנפשו:
במאמר זה, אין התביעה לביטול במציאות, וגם 
דטפל  באופן  אם  כי  בתוקף,  כ"כ  אינו  היש  ביטול 

ועיקר – 
וכמו  הרוחני,  אל  ובטל  טפל  הגשמי  ולכן   .  .  "
 ".  . אחריו  ונגרר   .  . הנפש  אל  ובטל  שטפל  הגוף 

(סה"מ עת"ר ע' יח). 
בעצם  שבטלים  זאת  "ולבד  שלאח"ז)  (ובע' 
במציאותם  שהן  כמו  הרי  זאת  לבד   .  . מציאותם 
ה"ה בטלים  . . שהעיקר הוא האור והחיות אלקי . 

. העליונים והתחתונים טפלים ובטלים . . "
 . ובטל  טפל  בבחי'  להתקשר  יחפוץ  ולא   .  .  " –
. ". וכך כו"כ פעמים – לא בטל (כמ"ש בד"כ) כ"א 

טפל ובטל.
של  הגילוי  שיהי'  ירצה  זאת,  ל"ועוד  בא  (ומזה 

האור והחיות האלקי . .".
ולאחרי זה מוסיף ועולה: "ובפרט כאשר יתבונן 
הוא  "כי   ,"  .  . החיים  את  לפניך  נתתי  ראה  כמ"ש 
שבממלא,  סובב  בחי'  בפרט,  הנשמות  חיי   – חייך" 

ע"ש).
בתו"א  הנ"ל  דיוק  יסוד  מקור  שי"ל  [ולהעיר, 

ריש פר' תשא, ע"ש].

לתפוס ולקרב גם את הנה"ב
בכדי  הבהמית,  הנפש  עם  בעבודה  והרי 
הוא  שגם  באופן  להיות  צריך  בפנימי,  עניין  שיהי' 
בה'בהמיות' שלו יכול לתפוס ולהתקרב. כי בהשגה 
ה',  אחדות  בשכלו  שיבין  מאוד  אפשרי  והשכלה 
ביטול במציאות, ביטול דאין, ביטול דאפס כו', אבל 
דיבורים  בליקוטי  שכתוב  אמת  בהשכלה.  רק  זהו 
שהשכלה מזככת הכלי, אבל בנוגע לחייו הגשמיים, 

אין זה נוגע כ"כ. חייו ה"ה חיים גופניים (כנ"ל).
לא   – יכול  הנה"ב  גם  זה   – ועיקר"  "טפל  אבל 
רק להבין אלא גם – להסכים לזה (ולהעיר מסה"מ 
ודוגמאות  המשלים  וע"פ  ק).  ע'  ח"ו  מלוקט 
שגם  ויותר,  יותר  העניין  לקרב  אפשר  שבהמאמר 
יחפוץ בזה [ראה גם תניא פל"ה שמונה כמה שלבים: 
" . . אתכפין לקדושה, בע"כ עונין אמן, ומסכימין, 
ולעזוב  להניח  ממנו  תובעים  אין  שהרי  ומתרצין"]. 
ענייניו לגמרי, כ"א גם "כמו שהן במציאותם" ה"ה 

טפלים, כנעתק לעיל. 
וע"י מחשבה בזה יום יום ה"ה 'מחנך' את נפשו 
 – אחרות  בעיניים  העולם  על  להסתכל  הבהמית 
והוא  שקר,  זהו  אבל  עיקרי,  לעניין  זה  דבר  נדמה 
שבכל  העיקר  'לראות'  מתחיל  לאט  ולאט  טפל. 
מהטפל  מרומה  להיות  ולא  שלו,  האמת  שהוא  דבר 
המשקר ומעלים על העיקר. ובזה הרי מאיר חשכת 

הנפש הבהמית ומוכשר לעלות עוד.
בלימוד  כמו  עצמו  עם  בעבודה  שגם  [ולהעיר, 
התורה – כשנופל לו הרגש ישות כו', גם על זה העצה 
בלקו"ת  אדה"ז  ובל'  מהטפל.  להתפעל  לא  היא 
ויקרא: "ואע"פ שהאדם אינו מרגיש כלל התכללות 
שאפשר  אלא  עוד  ולא   .  . בתורה  עסקו  בשעת  זו 
שיתערב מקצת ישות באמצע אם השכיל בטוב כו', 
מ"מ מאחר שעיקר כוונתו לשמה ובתורת ה' חפצו 

דווקא חפצו . . מזלי' חזי . .", ע"ש].

לחקוק בנפש יוקר העיקר
בהעיקר  להבחין  מתחיל  כאשר  זה,  ובכיוון 
בעיניו  יקר  העיקר  נעשה  הרי  הטפל,  את  ולהניח 
החיות  שגם  עוד,  להשיג  ביכולתו  ואזי  ויותר.  יותר 
האמיתי,  היוקר  והוא  העיקר,  שהיא  הזה,  אלקי 
והגשמה  ירידה  אלא  אינו  הוא  גם  באמת,  הנה 
בעוה"ז  שהתלבש  מה  שהרי   – האמיתית  ממעלתו 
זה  שגם  נמצא,  וכו'.  דהארה  הארה  הוא  הגשמי 
אינו אלא בבחי' טפל להעיקר האמיתי שלמע'. וזהו 
משיגים  שהם  בהמא',  המובא  המלאכים  השגת 
(מל'  והמקור  מהעיקר  הארה  היא  שחיותם  איך 
אז  הי'  במקורו  עצמה  זו  חיות  וכשהי'  דאצי'). 
יותר,  הרבה  משובח  ובאופן  נעלה  ומדריגה  במעלה 
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יציאה  "בבחי'  ותשוקה  ברצון  מתעוררים  ובזה 
מהגבלתן" (שם ע' יז), ע"ש.

מאוד,  מוצלח  שהי'  לאדם  משל  לומר  [ואפשר 
וירד ממעלתו, הנה כשנזכר על העבר, שהי' במעלה 
מקדם.  כבימים  להיות  רצוא  לו  נעשה  וכו',  גבוהה 
ליל  שיחת  ראה   – שאמיל  של  הסיפור  הוא  ועד"ז 
שמחת תורה תשי"ט, אלא ששם המשל הובא לעניין 
גם  הוא  זה  בדוגמת  אבל  האלקית,  הנשמה  ירידת 

בחיות אלקי שבכל הנבראים].
שבתניא,  טז  פרק  תוכן  כללות  שזהו  לומר,  ויש 
שגם מי שאינו שייך להוליד אהבת ה' בהתגלות הלב, 
מ"מ יכול להגיע להכרה ש"יאתה לו יתברך שתכלה 
לצאת   .  . לאורו  ולהכלל  לידבק  חי  כל  נפש  אליו 
שמדובר  [ואף   ."  .  . בו  לדבקה  הגוף  הוא  מנרתקן 
קמי'  דכולא  ב"ה  א"ס  ב"גדולת  התבוננות  על  שם 
גדולת  מהו  שם  מאריך  אדה"ז  אין  הנה  כל"ח", 
ההתבוננות  שראשית  לומר  מאד  נראה  ולכן  א"ס, 
עניין  גם  וכן  הנ"ל.  וטפל'  'עיקר  בעניין  הוא  שבזה 
כולא קמי' כלא חשיב ה"ז גם המשך ל'עיקר וטפל', 
כלא  שהרי  יותר.  הרבה  נעלה  באופן  שהוא  אלא 
חשיב פי' שאין לו חשיבות, ולא שאינו נמצא, והוא 
ג"כ כמו עניין טפל]. ואיך שיהי', הנה נקודת העניין 
של  היוקר  בנפש  נחקק  תחילה  להיות  שצריך  הוא, 
העיקר, והוא (לכאורה) היסוד למחשבת דא"ח (עי' 

קונ' העבודה פ"ד).

איזהו חכם הרואה את העיקר
ולהדגיש  להכיר  להבחין   – זה  הסתכלות  סוג 
וחכמה:  פקחות  בשם  מכונה   – דבר  שבכל  העיקר 
א)  ד,  (אבות  אדם"  מכל  הלומד  חכם  "איזהו 
"איזהו חכם הרואה את הנולד" (תמיד לב, א). צד 
הצד  על  ה'טפל'  להניח  שביכולתו  שביניהם,  השווה 
ולהתמקד ב'עיקר' – "מכל אדם" ללמוד מכל אחד 
בכל מצב, כמו הצדיק ר' זושא שלמד מגנב חמישה 
כי  אייר),  ג'  יום  (היום  התשובה  בעבודת  דברים 
מה'עיקר'.  לומד  אלא  שבו  ב'טפל'  מסתכל  אינו 
"הרואה את הנולד", עוד קודם שנולד, כאשר נראה 
עדיין אחרת, אין הוא נתפס ב'טפל' וכבר רואה את 

התוצאות שיבואו אח"כ.
ר'  אודות  ב)  (נג,  עירובין  בגמ'  הסיפור  ידוע 
דרך  באיזה  ושאלו  תינוק  שפגש  חנני'  בן  יהושע 
וזו  וארוכה  קצרה  ענהו "זו  והתינוק  לעיר,  מגיעים 
וארוכה  קצרה  בדרך  ריב"ח  הלך  וקצרה".  ארוכה 
וחזר  פרדסים),  (מחמת  לעיר  להכנס  הצליח  ולא 
להתינוק וטען "הלא אמרת לי קצרה", ענה התינוק 
ואמר  ריב"ח  נשקו  ארוכה",  לך  אמרתי  "ולא 
"אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים מגדולכם 

עד קטניכם". 

מהי החכמה כאן? אלא דנראה שיש כאן חכמה 
גם  הפנימיות  לראות  יכול  כנ"ל  שחכם   – גדולה 
כשעדיין בולט החיצוניות – העיקר הנעלם בהטפל: 
ב'כמות' השטח, ייתכן שדרך זו נראית קצרה, אבל 
יש  הדרך  ב'איכות'  כי  ארוכה,  היא  זה  עם  ביחד 
נהפוך  השני  ובדרך  כו'.  המונעים  ועיכובים  מניעות 
הוא: בחיצוניות נראית דרך ארוכה, אבל זהו 'טפל' 
למחוז  בפועל  הכניסה   – אח"כ  ה'נולד'  לה'עיקר' 

חפצו (העיר).

"אנא נסיב מלכא"
ואולי בזה נפתח לנו שער ומבוא להתקרב למה 
כ"ק  של  הידוע  הביטוי  אודות  אד"ש  כ"ק  שאמר 
אליין",  דיך  נאר  ניט,  גאר  זע  וויל  "איך   – אדה"ז 
מובא בהיום יום ח"י כסלו, ובמא' ד"ה ואתה תצוה 
הקדושה  בידו  אד"ש  כ"ק  שחילק  לע"ע  (האחרון 
משך שעות רבות). ושם איתא שמזה שהצ"צ פרסם 

הדבר, הרי זו הוכחה ששייך 'שמץ מנהו' לכאו"א.
נה"ב  על  מדובר  הלא   – הוא  איך  ולכאורה, 
ניחא.  הנשמה,  מצד  רק  הכוונה  באם  הנ"ל.  מסוג 
נפשו  למסור  מוכן  שבקלים  הנשמות, גם של קל  כי 
וכו' כמבואר בתניא פי"ח-ט. אבל אם הכוונה שיהי' 
ה'שמץ  הדבר (אפי'  תמוה  הנה"ב –  מצד  באמת גם 
עד  תביעת  שצ"ל  ניסן  כ"ח  משיחת  ולהעיר  מנהו'). 

מתי באמת.
על  מדובר  שלא  לומר  ניתן  הנ"ל  ע"פ  אך 
אתהפכא של הנפש הבהמית כליל, כ"א כנ"ל בדרך 
'טפל ועיקר', שכאשר מתבונן בעניינים המבוארים 
ויגיע  שיבוא  עכ"פ  שייך  שאלתי",  "אחת  במא' 
קמי'  וכולא  טפל  הכל  שבאמת  מסויימת  להכרה 
גם  וא"כ,  הנ"ל).  פט"ז  בתניא  (וכמ"ש  חשיב  כלא 
שקראו  השמות  כל  (עם  וכו'  ובהמי  חומרי  שהוא 
מתגבר  עכ"ז  פכ"ט),  בתניא  כמ"ש  ז"ל,  חכמינו 
בהעיקר  לידבק  לו"  ש"יאתה  הכרה  אצלו  ונעשה 

האמיתי, עצמותו ית'.
הידוע  עשר  עשתי  ביום  ד"ה  מסיום  מובן  וכך 
ואילך),  קט  ע'  ח"ג  מלוקט  בסה"מ  נדפס  (תשל"א, 
שאמר  כמו  מלכא",  נסיב  "אנא  אומר  שהפיקח 
לזה  הכח  וניתן  אליין",  "דיך  רק  שרוצה  אדה"ז 

מאת רבותינו נשיאינו לכאו"א – 
לרצונות  ועד  רצונות,  ריבוי  לו  שיש  דהגם   .  .  "
בלא  יהיו  שלו  הרצונות  שכל  הבהמית,  נפש  שמצד 
העצמות,  כוונת  להשלים  יהי'  רצונו  ועיקר  ולב,  לב 
לעשות לו ית' דירה בתחתונים (ע"ד ומעין שהי' אצל 
אליין),  דיך  אז  ניט  מער  רצה  שלא  הזקן  אדמו"ר 
את  לעשות  בכדי  (בעיקר)  יהי'  בגשמיות  רצונו  וגם 

הגשמיות כלי לאלקות", ע"ש.
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חסידים מספרים
לקט סיפורי חסידים

בנושאים שונים

לחיות בתמידות את 770
לישיבת  להגיע  השי"ת  זיכני  תשמ"ז  טבת  בו' 
תות"ל – אחרי שכמה משנות בחרותי הייתי בכרמים 
של אלו שאינם מהידידים הטובים של ליובאוויטש. 
בשבת פרשת ויגש היתה הפעם הראשונה ששמעתי 

את המשפיע ר' מענדל ע"ה פוטרפס מתוועד. 

בתחילת  לנסוע  היה  אצלו  הסדר  כלל  בדרך 
אלול מאה"ק, להתעכב איזה שבועות בלונדון אצל 
משפחתו על מנת לעסוק בעזר ליהודי רוסיה ואח"כ 

להגיע לתשרי לבית חיינו. 

ומתעסק  לקליפורניה,  נוסע  היה  תשרי  לאחר 
שוב בעזר ליהודי רוסיה יחד עם השד"ר ר' שמואל 
דוד ע"ה רייטשיק. רק בסיום כינוס השלוחים, היה 

חוזר לשליחותו בישיבת תות"ל בכפר חב"ד. 

לרגל  קדשינו  בחצרות  עוד  התעכב  שנה  באותה 
חתונת נכדו, ובא בסמוך לשבת ויגש. 

התמימים  של  ההכנות  היה  ההתוועדות  נושא 
בשיעור ג' לנסוע לשנת ה'קבוצה', ואשר שם 'קבוצה' 
ויסוד  הרבי  שרצון  מורה  בעצמו,  הרבי  זאת  שקרא 
הוא,  ה'קבוצה'  מתלמידי  אחד  כל  של  ההצלחה 
ומתעניין  לעצמו,  יחיד  הוא  שאין  בזכרו  דווקא 

במצב חבריו הן בגשמיות והן ברוחניות. 

הוא  נחת  רק  איך   – לפלא  בעיני  אז  זאת  היה 
לרבי  לנסיעה  נתונות  מחשבותיו  וכבר  מהטיסה, 
הוא  והתעניינותו  חייו  שכל  כך  שלאחריו –  בתשרי 

סביב הנסיעה לרבי.

להרגיש בבית
שי'  זלמן  שלמה  ר'  הרה"ת  המשפיע  לי  סיפר 
ר'  המשפיע  עם  חיינו  בבית  פעם  שנפגש   – לנדא 

מענדל ע"ה, כשר' מענדל פנה אליו בשאלה: 

ומיד  עתה?"  בהגיעך  כאן  מרגיש  אתה  "איך 
מיד  ל-770,  נכנס  כשאני  לו: "אצלי,  ואמר  המשיך 

מרגיש הנני בבית". 

להיות כדג במים
בשנותיו האחרונות נאסר על המשפיע ר' מענדל 
לקחת ריבוי משקה. עד אז היה רגיל בכך, וזה סייע 
עתה  היה  כן,  על  אשר  בחופשיות.  יותר  לדבר  לו 
כשהיה  אך  בהתוועדויות,  הדיבור  יותר  לו  קשה 
במים  כדג  בזרימה  מדבר  היה  חיינו,  בבית  מתוועד 

ונהנה מכל רגע. 

יש הכנה ויש הכנה...
אחד המשפיעים בישיבה בכפ"ח התוועד איתנו 
פעם ודיבר במילים חזקות על אלו שמערבים בתוך 
בעניינים  הכנות   – והיסודיות  העיקריות  ההכנות 
בצבעים  לנו  תיאר  הוא  דטפל.  לטפל  ועד  טפלים 
על  ל'קבוצה'  לנסוע  שמתכונן  בחור  של  ציור  חיים 
שהרי   – בלבנים  מלאה  מזוודה  ממלא  שהוא  ידי 
הוא נוסע לא רק לחודש אחד, שמסתפקים בלבנים 
מילתא  כלום   – שלימה  לשנה  נוסע  אלא  בודדים, 
שיהיה  רבתי  הכנה  זאת  דורש  היא?!...  זוטרתי 
יקרע  שמא  להחלפה,  ורבים  השונים  בגדיו  כל  לו 
ואולי יאבד. והרי מובן לכל איזה פנים ישנה להכנה 

שכזו... 

כל נסיעה פועלת
פעם שמעתי את ר' מענדל אומר שנוסעים אנחנו 
שהוא  אלא  אותו,  רואים  שאנו  העיקר  לא   – לרבי 
יראה אותנו ויתקן אותנו. א"כ, סיים ר' מענדל, כל 

נסיעה ודאי שפועלת. 

לא להתמהמה בהכנות
לקראת פסח תשל"ז, לא היה ברור אם תתארגן 
שההנהלה  בודדים  תלמידים  היו  'קבוצה'.  שנת 
ששומרים   – לנסיעתם  הסכימו  באה"ק  דתות"ל 
הסדרים וכו', אך בינם לבין עצמם התלבטו חלקם 
להתכונן  צריכים  ואולי  כבר,  הם  ראויים  האם 
גופין,  שי'  רש"ז  (אז)  הצעיר  למשפיע  ניגשו  עוד. 

מגיעים הביתה
אליה  ההכנות  לרבי,  הנסיעה  אודות  סיפורים  לקט 
ע"י  מוגש   • דלעתיד  גופיה  המקדש  במקום  והשהייה 
הרה"ת ר' שלום בער הכהן שי' רייכמאן, משפיע בישיבת 

תות"ל בקריות, אה"ק
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דמלכתחילה  באופן  תסעו  להם:  ענה  ולפליאתם 
אריבער. לא להתמהמה בהכנות. 

התמים  לחסיד  תלמיד  שבהיותו  חשבו  (הם 
בדרישתו  שנודע  קסלמן,  ע"ה  הרש"ח  המשפיע 
לתפילה  בהכנות  שירבו   – פנימית  לעבודה 
קצת.  עוד  שיחכו  דעתו  תהיה  בדא"ח,  והתבוננות 
אך כיון שר' זלמן  היה גם תלמיד 'קבוצה', כנראה 
בשביל זאת היתה עינו יפה בשל אחרים – שגם הם 
אצל  האימרה  שידועה  גם  ומה  בהקדם.  לכך  יזכו 
עוד  עלול  המצב  מידי,  יותר  תחכה  אם  חסידים: 

להתדרדר...).
סיפור זה שמעתי מר' בועז שי' סגל שהיה אז בין התלמידים

כל המקדים משובח
ר' מענדל סיפר פעם בהתוועדות בישיבה, שהוא 
שעומדת   – דאוסטרליה  מאנ"ש  כמה  ע"י  נשאל 
ואזי  אלול,  לח"י  לרבי  לנסוע  אפשרות  בפניהם 
יוכרחו לחזור לביתם לקראת ראש השנה ולהפסיד 
השנה  לראש  שיסעו  או  וכו';  הרבי  מפי  תקיעות 
מענדל,  ר'  אמר  להם,  והשבתי  לו.  בסמוך  ממש 
שיסעו לח"י אלול. מאי טעמא? פשוט כי ח"י אלול 
הוא קודם לראש השנה, און ווָאס פריער קומט מען 
להגיע  שמקדימים  כל   =) בעסער  איז  רבי'ן,  צום 

לרבי, הרי זה משובח).

לא לדחות את הנסיעה ל'קבוצה'
אחר  קצרה  תקופה  תשמ"ג-מ"ה,  בשנות 
תות"ל,  בישיבת  למשפיע  גינזבורג  רלוי"צ  שנתקבל 
מענדל,  ר'  מהמשפיע  בהול  טלפון  אחד  יום  קיבל 
הישיבה  הנהלת  של  צוות  לאסיפת  אותו  שהזעיק 
שייך  רלוי"צ  היה  לא  חדש,  משפיע  בתור  בכפ"ח. 
מענדל  ר'  אך  הנהלה,  באסיפות  להשתתפות  כלל 

התעקש שיבוא, והיו דברים בגו. 
של  הצעה  היתה  לדיון,  שעלה  הנושאים  אחד 
לשנה  לימודים  מסגרת  לפתוח  מההנהלה  אחד 
לכך  הטעמים  ל'קבוצה'.  יסעו  לאחריה  ורק  נוספת 
בצורה  הסדרים  ושמירת  למסגרת  יוסיף  שזה  היו 
הלימוד  ואילך  ה'קבוצה'  שמן  בעוד  מוסדית,  יותר 
כל  של  ברצונו  מסויימת  במידה  תלויים  והשקידה 
טעמים  ועוד  פוחתת,  קצת  העונש  יראת  תמים, 
תוקף  בכל  כך  על  עמד  מענדל  ר'  המשפיע  שונים. 
האסיפה  בסיום  לרבי.  לנסיעה  דחייה  תהיה  שלא 
היתה הצבעה על הצעה זו, כשקולו של רלוי"צ שי' 
נפלה  ד'  שיעור  לפתוח  שההצעה  כך  הכף,  את  הטה 

על חודו של קול. 
סיפור זה שמעתי מרלוי"צ שי' גינזבורג בעצמו

חסידים מנצלים את השהייה ב-770 להתוועדות פנימית - בראי מכחולו של הצייר החסידי ר' זלמן קליימן

המשך בעמוד 53
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יחידות. אותם רגעים מרטיטים בין חסיד לרבו. 
וקבלת  פתקה  להגשת  מעבר  הרבה  הנה  יחידות, 
מ'נתינת שלום'  נעלה גם  היא  טובה,  עצה  או  ברכה 
הנהוגה בחצרות חסידיות. אצל חסידים הקדמונים 
פסגת  היתה  ראשונה,  יחידות  ובפרט  'יחידות',   –
הצטרפותו  או  התבגרותו  מאז  חסיד.  של  חייו 
היחידות  רגעי  לקראתה,  עצמו  את  הכין  לחסידות 
עצמה לא ניתנו כמעט לתיאור. היו אלו רגעי קודש 
נפשו,  על  אש  ובלבת  ברזל  של  בציפורן  שחרטו 
הציתו את מידותיו, שיעבדו את מוחו ולבו, ובלהב 

שלהבת עיצבו דמות של חסיד.
סלולה.  דרכו  היתה  מיחידות,  חסיד  כשיצא 
מעתה  הליכה.  ברת  אך  ופתלתלה,  ארוכה  אמנם 
היחידות  מילות  היחידות.  ציר  סביב  חייו  סובבו 
היוו עבור החסיד את המפה, את ברכת הדרך ואת 
דרך  היתה  היחידות   – החיים  לדרך  הסיום  קו 

החיים של חסיד במלא מובן המילה!
*

מהי 'יחידות'?1
בקצרה:  זאת  מגדיר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
שואלת  אחת  שבנפש  שיחידה  הוא,  היחידות  "ענין 

ומתדברת עם יחידה שבנפש שניה".
יותר.  בעומק  הרבי  מגדיר  ע' 25  חל"ב  בלקו"ש 
וז"ל: "ענינה – התאחדות של ה"יחידה" של הנכנס 

ליחידות ושל ה"יחידה" של הרבי".
מתקשר  הרבי   – ליחידות  לרבי  נכנס  כשחסיד 
אל שורש נשמתו של החסיד, ונותן לו דרך בעבודת 
ה' על פי שורשו הוא. הדבר אינו פשוט כלל ועיקר, 
גדולה  וגשמית  רוחנית  התאמצות  מהרבי  ודורש 
זאת  עושה  לחסיד,  באהבתו   – הרבי  אולם  ביותר, 
פעם,  התבטא  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  למענו. 
וההפשטה  ההלבשה  הוא  ביחידות  הקושי  שעיקר 

התמידית. 

ראה   – ובפרטיות  באריכות  'יחידות'  של  מהותה  על   (*1

גיליון 666  משיח'  'בית  בשבועון  השורות  כותב  של  בכתבתו 
שי"ל לקראת ראש השנה ה'תשס"ט.  

בחכמה  ניחן  שלא  הרביים,  אחד  של  משרתו 
שהרבי  כך  על  החסידים  באוזני  התפלא  יתרה, 
סיום  אחרי  שלו  הלבן  בגדי  את  להחליף  מוכרח 
לגמרי  רטובים  שהם  כיוון  ליחידות,  הקהל  קבלת 
מזיעה! כששמע על כך הרבי, הקפיד על גילוי הדבר, 
ימשיך  וכי  מפוטר,  הוא  כי  משרת  לאותו  והודיע 
הרבי  והמשיך  בקביעות.  משכורתו  את  לו  לשלוח 
הרי  אלי,  נכנס  כשיהודי  מבין?  אינך  'מדוע  (תוכן): 
על מנת שאוכל לעזור לו – עלי 'להתלבש' בלבושיו, 
כדי  מכן,  לאחר  אצלו.  העניין  לעומק  לרדת  כדי 
נו!  בלבושיי.  בחזרה  'להתלבש'  עלי   – ברכה  לתת 
כשנכנסים שלושים יהודים עלי להתפשט ולהתלבש 

שישים פעמים, האין מזיעים מכך?!'

סדרי היחידות 
אצל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

אשר  לוורשא  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  כשהגיע 
בפולין, צבאו על פתחו המונים – מהם חסידי חב"ד 
שמילטו את נפשם מעמק הבכא הרוסי, ועתה ששו 
על ההזדמנות להתראות עם הרבי בגלוי ובלא פחד; 
 – אירופה  בארצות  שחיו  רבים  חסידים  גם  היו 
לחזות  כמהה  שנפשם  וגרמניה,  אנגליה  פולין  כגון 
במדינה  העינוי  שנות  לאחר  הקדושים  פניו  בזיו 
ששמעו  רבים  פולין  חסידי  נוספו  ועליהם  ההיא; 
של ה'ליובאוויטשער רבי' ופעולותיו הכבירות הגיע 

עדיהם, וחפצו לפגשו. 
אי לכך, נקבעו שלשה ימים מסודרים כמועדים 
לקבלה ליחידות: ימים א' ג' וה'. כך נמשך סדר זה 

גם כשהגיע כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ל-770.
בשנים הראשונות קיבל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
מספר  ולאחר  שליט"א,  הרבי  של  בחדרו  ליחידות 
ליחידות  לקבל  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  החל  שנים 

בדירתו שבקומה השנייה של 770. 
דברי  את  להבין  רבים  התקשו  השנים  באותן 
את  היטב  שהבינו  בודדים  חסידים  והיו  הרבי, 

לפני המלך
תמימים מספרים על שהותם 

ביחידות אצל הרבי

"פנים אל פנים 
ממקור הברכות"

סקירה כללית ומקיפה אודות סדרי היחידות אצל כ"ק אדמו"ר 
שליט"א לאורך שנות הנשיאות • בקשר עם 'חודש השביעי' בו 
נוסעים החסידים לרבי, בתחינה ובקשה להתראות עם המלך 

פנים בפנים • מוגש ע"י הרה"ת ישראל שי' יהודה
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מרדכי  הרב  שליט"א,  הרבי   – ביניהם  הדברים, 
מענטליק והרב אליהו יאכיל סימפסון ע"ה.

אודות   – הבא  התיאור  מובא  בראשית'  ב'ימי 
מפריז,  שהגיעו  'רוסיים'  תמימים  של  קבוצה 

וביקשו להתקבל אצל הרבי ליחידות: 
"היום באה קבוצה של ארבעה בחורים מרוסיא 
גדלי׳  יוניק,  דובער  מרוזוב,  שלום  התמימים   –
קארף ויצחק פעווזנער שלמדו ע״ע בפאריז – ללמוד 
בחצרות קודש כ״ק אדמו״ר שליט״א [– מהוריי"צ 

נ"ע].
ל״יחידות"  היום  להכנס  רצו  הנ״ל  התמימים 
מהמזכיר  וביקשו   – אחת  בקבוצה  יחד  כולם   –
סידור  על  האחראי  שהי׳  רודשטיין  ליב  משה  הרב 
נסע  סימפסאון  אלי׳  הרב  (כי  היום  ה״יחידות״ 

בשליחות ה״מעמד״ לכמה עיירות), רשות להכנס.
לקבל  כדי  לרבי  שמותם  את  הכניס  הרמ"ל 
רשות  ששואלים  הנהוג  [כפי  הרבי  של  אישורו  את 

שרוצה  כאו"א  עבור  מהרבי 
הרבי  ענה  ליחידות],  להיכנס 
אחרי  ליחידות  יקבלם  שהוא 
שבת [הרמ"ל אמר להם שלענ"ד 
שתמיד  ידוע  כי  הוא  ע"ז  הטעם 
שקודם  חסידים  אצל  הסדר  הי' 
ורק  דא"ח,  מהרבי  שומעים 
והרי  ל"יחידות",  נכנסים  אח"כ 
'רבי' אומר דא"ח בכל שבת (אלא 
ולכן  לשמוע...),  זוכים  אנו  שאין 
הורה הרבי שיכנסו לאחרי שבת, 
דאמירת  הענין  לאחרי  היינו 

דא"ח ברוחניות עכ"פ...].
ליחידות,  שנכנסו  לפני   .  .
שאל הת' שלום שי' מרוזוב אצל 

הרמ"ש שליט"א:
א) אם יש לברך את הברכה 

(שאומרים על חכמי ישראל) "ברוך שחלק מחכמתו 
כו'"?

מזה.  למעלה  הוא  'רבי'  שליט"א:  הרמ"ש 
רם  בקול  שיאמרו  והוסיף  'שהחיינו',  לברך  והורה 

כדי שהרבי יוכל לענות אמן על הברכה.
ב) האם יש ללבוש אבנט?

אבנט,  לחגור  צריך  לדעתי  שליט"א:  הרמ"ש 
אלא שאין צורך שזה יהי' דוקא מעל הבגדים באופן 

בולט, ויכולים ללובשו גם מתחת למעיל.
ג) האם להיכנס לפני או אחרי תפילת ערבית?

אחרי  להכנס  טוב  יותר  שליט"א:  הרמ"ש 
התפלה, אמנם אם יהיה כ"כ מבולבל עד שלא יוכל 

להתרכז בתפלה – יתפלל לאחר היחידות".
באותה תקופה עודד מאוד כ"ק אד"ש את אנ"ש 

שאף  הסביר,  הרבי  ליחידות.  להיכנס  והתמימים 
וכו',  גדולות  הכנות  עושים  היו  כתיקונן'  ש'בשנים 

אבל עתה זהו זמן של "חטוף ואכול חטוף ושתי".
ליל ה'יחידות' האחרון התקיים ביום חמישי ח' 
זכה   – בא  פ'  עש"ק  שישי  ביום  ואילו  תש"י,  שבט 
נפתלי  ר'  הרגיל,  דרך  על  שלא  ליחידות,  להיכנס 
לארץ  באונייה  היום  באותו  שנסע   – דוליצקי 
להיכנס  שזכה  האחרון  החסיד  היה  הוא  ישראל. 

ליחידות אצל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ.  

החסידים 'מנדנדים' להיכנס ליחידות
לאחר ההסתלקות, כשהחלו להתאושש מהשבר 
הגדול אשר פקד את עדת החסידים, נשאו החסידים 
עיניהם אל כ"ק אד"ש, וראו בו את המתאים ליטול 
לא  הרבי  אולם  ליובאוויטש.  מלכות  עטרת  את 
בדרכו  והמשיך  הנשיאות,  את  עליו  לקבל  ניאות 
אדמו"ר  כ"ק  עליו  הטיל  אשר  בקודש  ועבודתו 

מהוריי"ץ נ"ע.
מצד  שלימה  'מערכה'  התנהלה  שנה  באותה 
וגשמית,  שמימית  פעולה  בכל  שנקטו  החסידים, 
יקבל  אד"ש  שכ"ק  מנת  על   – אפשרית  דרך  ובכל 

עליו את עול הנשיאות. 
החסידים  של  חפצם  היה  עניין  מאותו  חלק 
ש'יחידות'  הרי,  ידוע  הרבי.  אצל  ליחידות  להיכנס 
כשהרבי  וממילא  בלבד,  לרבי  ששייך  עניין  היא 
ניאות לקבל מאן דהו ליחידות, הרי זו מעין 'הוכחה' 
נוספת לכך שהנה הנה הרבי מקבל עליו כבר את עול 

הנשיאות. 
נחשבה  הימים  באותם  יחידות  כל  זו,  מסיבה 
ידי  על  רבה  בהתרגשות  וסופרה  ל'מופת',  כמעט 
עול  לקבלת  בדרך  נוספת'  כ'הצלחה  החסידים 

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחדר היחידות
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הנשיאות ע"י הרבי.
סיפר,  ע"ה  גורארי'  זלמן  שניאור  הרה"ח 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אל  נכנס  הימים  שבאחד 
וביקש להתקבל ל'יחידות', כי רוצה לשאול שאלות 
עליו  הביט  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מסויימות. 
ַאן  מיט  דָאס  מיינט  'איר  (בצחוק)  ושאלו  בתימהון 
השיב  הוא  ברצינות?]...  מתכוון  אתה   =] אמת'? 
שאינו מתבדח 'אין נשמה-זַאכן' [= בענייני נשמה], 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברצינות.  לזה  מתכוון  ואכן 

הרצין, התיישב במקומו, וענה לו על שאלותיו.
הרב  הרה"ח  הרה"ג  חזר  תש"י  בניסן     
באה"ק,  מביקורו  דשנחאי)  (הרב  אשכנזי  מאיר 
לאחד  שייכים  שהיו  יד  כתבי  'ביכלאך'  ובאמתחתו 

החסידים שהיה משפיע בישיבת תות"ל בווילנא.
באותם כתבים מצא רמז לכך שכ"ק אד"ש צריך 
לכ"ק  זאת  לומר  ונכנס  הנשיאות,  את  עליו  לקבל 
אד"ש. בהמשך לזה מסופר: "מספרים, שבהזדמנות 
זו (או אחרת) הגיש הרב אשכנזי פ"נ לכ"ק אדמו"ר 
שליט"א, וביקש מכ"ק אדמו"ר שליט"א שיענה לו 
על שאלותיו בתור 'יחידות'. כ"ק אדמו"ר שליט"א 
סירב בתוקף, וענה לו שיסע ל'אוהל' וישטח שם את 

בקשותיו.
הרב אשכנזי לא הרפה, והמשיך להפציר בכ"ק 
אד"ש  כ"ק  אך  ל'יחידות',  לקבלו  שיואיל  אד"ש 
האוהל  על  פתק  עם  שליח  שישלח  לו  ואמר  סירב 

וכו'.
אינו  אד"ש  שכ"ק  אשכנזי  הרב  נוכח  כאשר 
שכל  בפניו  לטעון  התחיל  אופן,  בשום  מסכים 
בשנחאי,  אח"כ  ברוסיה,  נפש  במסירות  הי'  השנים 
ועד שהשי"ת עזר לו וזכה לצאת מעמק הבכא, ואם 
את  צריך  הוא  ומה  לו,  שווה  זה  מה  'רבי' –  לו  אין 
כל זה?... נענה כ"ק אד"ש והסכים לקחת ממנו את 

הפ"נ, וקיבלו ליחידות".
אל  נכנס  אחד  שיהודי  מובא,  אחר  במקום 
כ"ק  לו  ענה  ל'יחידות'.  לקבלו  וביקשו  אד"ש  כ"ק 
אד"ש: לאחד שלובש מעיל קצר אתה רוצה להיכנס 
עם  'רבי'  פעם  הראית  רבי..  לא  זה  ל'יחידות'?!... 
אל  באתי  לא  ואמר:  היהודי  נענה  קצר?!...  מעיל 

המעיל, באתי אל הרבי!
אל  המיוחד  היחס  היה  ניכר  הימים  באותם 
זה  ובכלל  מיוחד,  באופן  קירבם  הרבי  התמימים – 

גם הכניסה שלהם ליחידות היתה 'קלה' יותר. 

סדרי היחידות אצל הרבי
לקבל  הרבי  החל  כבר  תש"י  תשרי  בסביבות 
אנשים ליחידות בזמנים ובמועדים קבועים. באותם 
אכן  שהרבי  לכך  הסימנים  מן  חלק  זה  היה  הימים 
מתואר  וכך  הנשיאות,  עול  את  עליו  לקבל  מוכן 

כ"ק  של  הנהגתו  "מאופן  בראשית':  'ימי  בספר 
אד"ש מחודש תשרי ואילך כדלהלן, ניכר שמסכים 
עדיין  זה  אין  כי  אם  הנשיאות,  את  עצמו  על  לקבל 

בצורה רשמית". 
רבינו,  של  הנהגות  מספר  נמנות  בהמשך 
שלש  ל'יחידות'  לקבל  נוהג  אד"ש  "כ"ק  וביניהם: 
פעמים בשבוע בלילות א, ג, ה (בעבר לא היו זמנים 
 8:00 בשעה  מתחילה  ה'יחידות'  לכך).  קבועים 
הלילה,  חצות  אחרי  אחת  לשעה  עד  ונמשכת  בערב 
ולפעמים עד השעה  שתיים לפנות בוקר. בין הבאים 

גם הרבה שאינם מאנ"ש.
כ"ק  שלוחי  כמו  הכלל  מן  יוצאים  ישנם  אך 
אד"ש, עסקנים, 'חוזרים' וכיו"ב, שכאשר יש להם 
איזה ענין דחוף, פונים הם להרב חודקוב והוא נכנס 
לשאול את כ"ק אד"ש אם יכולים להיכנס, וכאשר 
הוקבעו  שלא  בימים  גם  נכנסים  הם  בחיוב  עונה 

ליחידות".
עד אותה תקופה לא היה לדברים מבנה מסודר. 
התמימים היו פוגשים את כ"ק אד"ש כשהיה יוצא 
לתפילה, או אפילו היו דופקים בדלת חדרו, נכנסים, 

ומבקשים להיכנס ליחידות.
שהיחידות  כך  מסודר,  סדר  החל  מכן  לאחר 
הוגבלה למספר לילות בשבוע, והאחראי על היחידות 

היה ראש המזכירות הרמ"א חודקוב ע"ה.
בהקשר לניהולו של הרב חודקוב התייחס פעם 
הנני  יושב   – לדבר  קל  "לי  השיחות:  באחת  הרבי 
סענט   20 ומוציא  כבר  מגיע  מישהו  ואם  בחדרי, 
באותם  התחתית  ברכבת  הנסיעה  דמי  כנראה   =]
הימים], ורוצה להיכנס – אין הרב חודקוב מאפשר 

לו ואומר כי תפוס, ומורה להגיע בעוד חודשיים".

כ"ק אדמו"ר שליט"א בחדר היחידות, 
בשנים הראשונות לנשיאות
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שנים  נמשך  הזה  הנוהג 
תשכ"ה  שנת  עד  מאוד,  רבות 
על   אבילות  שנת  שהיתה 
הרבנית חנה ע"ה – אז צומצמה 
היחידות במשך תקופה ארוכה 

לשני לילות בשבוע.
צומצמה  מכן  לאחר 
תשל"ח-ל"ט  בשנים  היחידות 
בשמח"ת.  האירועים  לאחר 
הרבי  כותב  לכך  בהקשר 
התירו  "לע"ע  למישהו: 
מכתבים,  על  לענות  הרופאים 
וכיו"ב.  לשיחה  קבלה  לא  אבל 
אין קובעים תאריך מתי יתירו 

גם זה".
התקיימה  תשל"ח,  חורף  של  תקופה  באותה 
בעודו  שנה.  אותה  של  תשרי  בסוף  מיוחדת  יחידות 
שכל  הרבי  ביקש  הרפואיים,  למכשירים  מחובר 
חדרו  בפתח  יושב  כשהוא  פניו,  על  יעבור  הקהל 
הק'. כל אחד הניח את פתקתו וקיבל דולר. למרות 
שניים  או  אחד  היו  הפתקים,  את  קרא  לא  שהרבי 

שזכו שהרבי יענה על בקשתם במקום... 
יום  לרגל  ליחידות  הכניסה  היה  נוסף  נושא 
'כרטיס  הולדת  יום  היה  הראשונות  בשנים  הולדת. 
חשבונות  ללא  הרבי  אל  להיכנס  לתמימים  ירוק' 
רגיל  היה  יותר  קדמוניות  בשנים  תורות.  וללא 
היו   – לידה  לפני  אשה  או  מצווה,  בר  חתן  שגם 

הדברים  ליחידות.  נכנסים 
עד  והתמעטו,  הלכו  הללו 
שנת  של  בראשית  שבשבת 
את  גם  הרבי  ביטל  תשל"ה 
הולדת.  ליום  להיכנס  הנוהג 
שהתמימים  אמר  הרבי 
לפתור  בכדי  זה  מעמד  ניצלו 
שהתעוררו  שונות  שאלות 
אין  אך  ה',  בעבודת  אצלם 
זהו  שכן  הרצוי',  'הסדר  זה 
המשפיעים  של  מתפקידם 

להתוות 'סדר'. 
הרבי:  אמר  לזה  בהמשך 
בשבת  שנמצאים  'כיוון 
כל  עתה  יינתנו  בראשית, 
זה  והרי  הברכות,  ממקור  פנים'  אל  'פנים  הברכות 
אל  פה  הברכות  ושמעו  [ב'יחידות']  נכנסו  כאילו 

פה...'

יחידות כללית
בחורים  מספר  התארגנו  תשמ"א  בתשרי 
יחדיו  להיכנס  שביקשו  בכפ"ח,  תות"ל  מישיבת 
קבוצה  גם  התארגנה  אליהם  במקביל  כקבוצה. 
המזכירות  חברי  כך  על  כשהודיעו  בלוד.  מהישיבה 
כי  הוסיף,  ואף  העניין,  את  הרבי  אישר  לרבי, 
באישור ראשי הישיבה יוכלו להיכנס כולם כקבוצה 

אחת.

כ"ק אדמו"ר מה"מ אומר שיחה במהלך יחידות כללית

הרבי:  אמר  לזה  בהמשך 
בשבת  שנמצאים  'כיוון 
כל  עתה  יינתנו  בראשית, 
פנים'  אל  'פנים  הברכות 
זה  והרי  הברכות,  ממקור 
[ב'יחידות']  נכנסו  כאילו 
אל  פה  הברכות  ושמעו 

פה...'

הרבי:  אמר  לזה  בהמשך 
בשבת  שנמצאים  'כיוון 
כל  עתה  יינתנו  בראשית, 
פנים'  אל  'פנים  הברכות 
זה  והרי  הברכות,  ממקור 
[ב'יחידות']  נכנסו  כאילו 
אל  פה  הברכות  ושמעו 

פה...'
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המשפיע שנוכח במקום היה הרה"ח הרב חיים 
שי' אשכנזי, שכמובן אישר את איחוד הקבוצות, וכך 
כללית'  ל'יחידות  כולם  נכנסו  תשמ"א  תשרי  בכ"ו 
הראשונה בחדרו הק' של הרבי. כל תלמיד הניח את 
פתקתו, ולאחר מכן השמיע הרבי לפני כולם דברים 

בלשון הקודש, שאף נדפסו לאחר מכן.
התלמידים  מרבית  המשיכו  השנה  באותה 
להיכנס כקבוצות, וגם חלק מאנ"ש נכנסו כקבוצות. 
בשנת תשמ"ב הפכה ה'יחידות כללית' לנחלת הכלל. 
בשלב ראשון התקיימה היחידות כללית בחדרו של 
ובשנים  למעלה,  הקטן'  ב'זאל  מכן  לאחר  הרבי, 

ב'זאל'  כללית  היחידות  התקיימה  מכן  שלאחר 
הגדול למטה. 

היחידות  התקיימה  בה  קצרה  תקופה  באותה 
חברי  כך:  הסדר  היה  הרבי,  בחדר  לקבוצות 
את  לרבי  ומוסרים  אחד  אחד  ניגשים  היו  הקבוצה 
הפתק עם בקשות הברכה. אחר-כך דיבר הרבי לפני 
וקיבלו  הרבי  לפני  עברו  ולבסוף  הקבוצה,  חברי 

דולר לצדקה.
עברה  הכללית  היחידות  כאשר  אחר-כך, 
תחילה  הסדר:  השתנה  הגדול,  בזאל  להתקיים 
דיבר הרבי לפני הקהל, ולאחר מכן עבר כל אחד מן 
דולר  וקיבל  פתקתו  את  הניח  הרבי,  ליד  הנוכחים 

מהרבי.
לרבים  היה  קשה  זה  חדש  שסדר  מובן, 
כל  עם  פרטית'  ל'יחידות  רגילים  שהיו  מהחסידים 
המעלות הנפלאות שהרגישו בה. הרבי התייחס לכך, 
בדרגתה  והסביר כי ה'יחידות כללית' אינה פחותה 

מה'יחידות פרטית', ואדרבה. 
לאחד מהם כתב הרבי: "לפלא הכי גדול כותבו 
עצמו  בפני  ואחד  אחד  לכל  יחידות  עתה  שאין 
שכנראה אינו יודע, או שלא הגיעו – המדובר וכמה 
הכללית  דה'יחידות'  המעלה  גודל  דבר  על  פעמים 
כתי"ק  (ראה  כו'"  המדרש  ובבית  הכנסת  ובבית 

במסגרת).
בשנת  כללית'  ב'יחידות  הרבי  אמר  לזה  ביאור 
בענין  השינוי  שמצד  החושבים  "ישנם  תשד"מ: 
 – בפ"ע  כאו"א  את  לקבל  שבמקום  היחידות, 

מקבלים את כולם ביחד, יש איזה גרעון ח"ו . .
 – ביחד  כולם  את  מקבלים  כאשר  ובפשטות, 
 – ה'ציבור'  ומעלת  תוקף  עם  הקשור  העילוי  ישנו 

"ברוב עם הדרת מלך".
ונוסף לזה, ישנו העילוי מצד מעלת המקום שבו 
מתאספים  שבו  מקום   – ביחד  כולם  את  מקבלים 
צדקה  לתת  תורה,  ללמוד  להתפלל,  כדי  יהודים 
ולחגוג שמחות... שכל זה פועל שהדברים הנאמרים 
 =] דערהערן'  מ'זָאל  'ַאז  כוונה  (מתוך  ונשמעים 
באופן  פעולתם  את  יפעלו   – להפנים])  כוונה  מתוך 

נעלה יותר..."
ה'יחידות  ונתמסדה  הלכה  השנים  במשך 
לקבוצות  חלוקה  לפי  אורחים  קיבל  הרבי  כללית'. 
–  אורחים מארצות שונות, חתנים וכלות, חתני בר 

מצווה, תלמידי התמימים וכו'.
להתקיים  החלו  השנים  באותם  כי  לציין,  יש 
יום  מידי  קבוע  באופן  דולרים'  ה'חלוקת  מעמדי 
שעות  רגליו  על  עומד  שליט"א  כשהרבי   – ראשון 
בזה  אנשים  אלפי  ומקבל  הפסקה,  ללא  ארוכות 
הקודש,  פני  עם  מפגש  של  שניות  באותן  זה.  אחר 
איתו,  רק  זה  ברגע  נמצא  שהרבי  אחד  כל  הרגיש 

הכניסה ליחידות - תלויה במבקש
 – אורנשטיין  שי'  משה  הרה"ח  המשפיע 
השנים  במשך  מספר:  צפת,  דישיבת  המשפיע 
הגעתי מספר פעמים ל-770, ובכל פעם הצלחתי 
ולאחר  בתמוז,  הולדת  ליום  גם  שאכנס  לסדר 
וכד'.  לאה"ק  הנסיעה  לקראת  שוב  מכן 
בחוה"מ פסח תשל"ד הגעתי אל הרבי, ולקראת 
היום הולדת ביקשתי מהרי"ל גרונר לקבוע תור 
נעורים"  "חסד  לי  זכר  שי'  הריל"ג  ליחידות. 
מספר  נכנסתי  בהן  הקודמות  השנים  אודות 
אופן  בשום  לי  לאפשר  הסכים  ולא  פעמים, 
'ויזה'  היה  הולדת  יום  אז  ליחידות.  להיכנס 
בכל  הריל"ג  אולם  ליחידות,  להיכנס  פתוחה 

זאת לא הסכים לקבוע  לי תור בשום אופן.
 – בכוונותיו  רציני  אכן  שהריל"ג  כשהבנתי 
הולדת  היום  מגיע  שהנה  כך  על  לרבי  כתבתי 
ואני  ליחידות,  להיכנס  לי  מניחים  ולא  שלי, 

בצער מכך וכו'.  
שאלה  סימן  שכתבתי  הפתק  על  כתב  הרבי 
וקריאה, ובהמשך כתב: "והרי זה כאילו נכנס 

שהרי מצידו לא היתה מניעה, וק"ל".
מסר  מקופל  אלו  מופלאות  מילים  במספר 
שואל  הרבי  הוא:  באשר  תמים  לכל  וברור  חד 
מצטער?'  אתה  מה  'על  וקריאה,  שאלה  בסימן 
מצידך  מוכן  אתה  אם  ליחידות –  נכסנת  והרי 
היחידות,  את  לך  נותן  אני  ליחידות,  להיכנס 

וכל ההמשכות של היחידות מגיעות ונמשכות.
להיכנס  כראוי  התכונן  תמים  באם  כלומר, 
לאמיתו,  באמת  בזה  רוצה  והוא  ליחידות, 
והסיבה שלא נכנס היא מצד עניין שלא תלוי בו 
יחסר  כזה  שבמצב  ייתכן  לא  הרבי  מצד  הרי   –

למקבל את ההשפעה שלו.
זה?  את  רוצה  באמת  אתה   – אומר  הרבי 

אני נותן לך את זה!
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ורבים ניצלו זאת לבקשת ייעוץ או ברכה.  

סדר הקבלה ליחידות
לפנות  צורך  היה  ליחידות,  להתקבל  מנת  על 
ובשנים  ע"ה,  חודקוב  לרב  הראשונות  בשנים   –

המאוחרות יותר למזכיר הרי"ל שי' גרונר.
במקווה  טבילה   – כללו  ל'יחידות'  ההכנות 
 – לבגדים)  מתחת  התמימים  (אצל  אבנט  וחגירת 
בעצמו.  אד"ש  כ"ק  ע"י  שהודרכנו  הדברים  אלו 
כל  במשך  לצום  מהתמימים  רבים  נהגו  לכך  בנוסף 
להיכנס  נהג  אף  הגדול  וחלקם  היחידות,  של  היום 

ליחידות כשכל הבגדים חדשים לגמרי.
שמונה  בשעה  כלל  בדרך  התחיל  היחידות  סדר 
בשעות  מאוחרת.  לילה  שעת  עד  ונמשך  בלילה, 
נמשכו  וגדל,  הלך  ליחידות  התור  כאשר  הכ"פים, 
ולאחר  המוקדמות,  הבוקר  לשעות  עד  היחידויות 
ה'בעלי  בלילה.  אחת-שתיים  עד  הסתיימו  תשל"ח 
בסביבות  ואחריהם,  בד"כ,  ראשונים  נכנסו  בתים' 
מישהו  כשהגיע  התמימים.  נכנסו  שלש-ארבע, 
קובעים  היו  רב,  זמן  פנימה  בקודש  שישהה  שידעו 
של  הדמדומים  לשעות   – הבחורים  אחרי  תור  לו 

ארבע-חמש לפנות בוקר.
והתמימים  אנ"ש  היו  ההמתנה  שעות  במשך 
לתורם  קודש  בחרדת  וממתינים  תהילים,  אומרים 
ש.  פעם  תיאר  וכך  פנימה.  הקודש  אל  להיכנס 

החסידים  את  פנים' –  אל  'פנים  בעיתון  אביגדור – 
הממתינים בתורם אל הרבי: "ראיתי איך החסידים 
הרבי.  אל  ייכנסו  בו  רגע  לאותו  וממתינים  עומדים 
שעל  התהילים  פסוקי  פניהם,  שעל  החיוורון 
שפתותיהם, ה'אבנט' הקשור היטב כבשעת תפילה, 
אלה  כל  שבעין,  הדמעה  הידיים,  כפות  של  הרעד 

העידו מהי ה'יחידות' אצל חסיד.."
התמים  נכנס   – המזכיר  ידי  על  האות  כשניתן 
אין  ידועים:  די  היחידות  בחדר  הכללים  פנימה. 

יושבים, ואין מושיטים יד. 
את  ונותן  ניגש  התמים  כסאו,  על  יושב  הרבי 
התמימים  שאחד  מובא  לכך  בהקשר  לרבי.  פתקתו 
על  הפ"נ  והניח  לרבי,  ליחידות  תש"י  בשנת  נכנס 
בעסער  פ"נ  "ַא  אד"ש:  כ"ק  לו  אמר  הק'.  השולחן 

געבן אין הַאנט!" [= פ"נ – יותר טוב לתת ביד].
הרבי לוקח את הפתקה וקוראה (די מהר), ותוך 
כדי כך מסמן בעפרונו סימונים בשולי הדף מלמעלה 
בדף  הק'  כשעיניו  לענות,  הרבי  מתחיל  אז  למטה. 
הרבי  בוחר  לפעמים  וכו''.  וכך  כך  ששאלת  'מה 
הסוף  לקראת  שנכתבו.  מהנקודות  מחלק  להתעלם 
ביחידות.  העומד  אל  הק'  מבטו  את  הרבי  מפנה 
היחידות  כי  האות  זהו  לדבר  הרבי  כשמסיים 
הסתיימה, והתלמיד יוצא כשהוא מתהלך לאחוריו 

עד היציאה מ'גן עדן העליון'.

"המעלה דהיחידות הכללית"
מהיר

לפלא הכי גדול

כתבו ע"ד שאין עתה

"יחידות" לכאו"א בפ"ע -

שכנראה אינו יודע (או

שלא הגיעו - (ראה לקו"ת ר"פ

שמיני)) המדובר וכמה

פעמים ע"ד גודל

המעלה דהיחידות הכללית

ובביהכ"נ ובביהמ"ד וכו'

כל התוועדות - מעין יחידות
שישאלם  תועלת  ומה  שאלותיו,  כל  על  נענה   (5

עוה"פ?!

וכל התוועדות עתה, היא מעין יחידות - להרוצה 
בזה.

המשך בעמוד 37
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נשמות נבחרות
תלמידי ישיבות 

מגיעים לתומכי תמימים

שיעורי חסידות
מלקטי נשמות

ומי  של 770,  מהפסיפס  נפרד  בלתי  חלק   - ראנס  מאיר  ר' 
מספר  בישיבות -  תניא  שיעורי  של  מסועף  מערך  שמנהל 
על הדרך באמצעותה התקרבו בחורים רבים לאורו הגדול 

של כ"ק אדמו"ר שליט"א • מוגש ע"י אברהם בער

"צדקה, הושענא רבה, חבר'ה" – כמעט אין מי 
מכריז,  ראנס  מאיר  ר'  את  פגש  ולא  ב-770  שהיה 
בהתלהבות האופיינית לו, משפט כזה או אחר. לא 
כולם יודעים שמאחורי ר' מאיר וה'צדקה' שמלקט, 
ארגון  של  שנה  וחמש  מארבעים  למעלה  עומדים 
לחב"ד,  משתייכים  שאינם  בישיבות  תניא  שיעורי 
בניהולו  המרכזית  צאגו"ח  מטעם  פועל  הוא  בהם 
אלו,  ארוכות  שנים  במשך  רסקין.  שי'  דוד  הרב  של 
זכו להתקרב דרך השיעורים עשרות בחורים, שכיום 

רבים מהם נמצאים בשליחות המלך. 
ר' מאיר ניאות לבקשת מערכת 'התמים', וסיפר 
לנו על קצה המזלג, כמה אנקדוטות אותם שמע או 
הבחורים  של  התקרבותם  לשיעורים,  בקשר  ראה 

המשתתפים וכניסתם ללמוד ב'תומכי תמימים': 

תחילת הדרך
מסוף  ישראל'  'גן  בקעמפ  מדריך  להיות  "זכיתי 
תפקידי  הכפי"ם,  שנות  אמצע  עד  היודי"ם  שנות 
היה,  בקעמפים  אז  הסדר  מחליף'.  'מדריך  היה 
יומיים  מדריך  כל  מקבל  שבועות  שלושה  שכל 
המדריכים  את  להחליף  היה  שלי  התפקיד  חופש. 
בימים בהם נסעו לחופש, כך שבכל יומיים היתה לי 
קבוצה אחרת. היו הזדמנויות שהדרכתי ילדים בני 
חמש ובני חמש עשרה באותו שבוע. למעשה, הייתי 
מדריך של רוב ילדי הקעמפ (תוך כדי שיחה, מספר 
ב'מחנה  מביקור  עתה  זה  חזרתו  על  מאיר  ר'  לי 
שהנהג  לו  התברר  הנסיעה  כשבמהלך  אמונה', 
עם  ילד  בתור  בילה  חב"דית,  לא  ממשפחה  שמגיע 

כל אחיו ב'גן ישראל', והיה חניך שלו עצמו...).
היו  בקעמפ  מדריך  של  היום  מסדר  חלק 
 – שיעור  יום  מידי  למסור  צריך  הייתי  השיעורים. 
כח  לי  היה  לא  לגמרי.  אחרת  גיל  לקבוצת  פעם  כל 
גיל  לקבוצת  פעם  בכל  שיתאים  יומי  שיעור  להכין 
אחרת, לכן  הייתי לומד עם כולם את דיני שלושת 
השבועות שהזמן גרמא, ואח"כ מספר להם סיפורי 

שרוב  העובדה  לאור  בפרט  לי,  חשוב  היה  צדיקים. 
לספר  חב"דיות,  ממשפחות  היו  לא  הקעמפ  ילדי 
הרבי  על  בעיקר  אלא  שנפטרו,  צדיקים  על  רק  לא 
בישראל.  חי  רבי  שיש  יידעו  שהילדים   – שליט"א 

שצדיקים זה לא רק  היסטוריה יפה.
שכבר   – מחניכיי  אחד  אלי  צלצל  שנים  אחרי 
סיפר  הוא  ב"ה.  ילדים  כמה  לו  ונולדו  התחתן  גדל, 
שטרם  קשה  במחלה  שחלה  מילדיו  אחד  על  לי 
הימים  (ברבות  עת  באותה  אותה  לאבחן  הצליחו 
הסיקו כי היא נגרמת מבעיות גנטיות), וביקש ממני 
את מספר הטלפון במזכירות. הוא נזכר בכל אותם 
והחליט  הרבי,  על  ילד  בתור  לו  שסיפרתי  סיפורים 
לתודעתי  חדרה  עת  באותה  לצרתו.  ברכה  לבקש 
הצדיקים  סיפורי  משפיעים  כמה  עד   – ההבנה 
זו  השפעה  של  ופעולתה  קטנים,  לילדים  שמספרים 

לכל החיים.
אחרי שסיימתי את הקעמפים, היה לי קשר עם 
בישיבות  אז  ולמדו  לבחורים  שהפכו  ילדים  הרבה 
שהיה  צעירים  בחורים  היו  הם  חב"דיות.  שאינם 
ללימוד  שייכים  והיו  חב"ד,  עם  טוב  קשר  להם 
וסיכמנו  רסקין,  שי'  דוד  הרב  עם  דיברתי  חסידות. 
הישיבות  בכל  חסידות  שיעורי  לארגן  שאתחיל 
למימון,  רסקין  הרב  דאג  הדרך  בתחילת  האלה. 
ואח"כ התחלתי אני לאסוף את הכסף. מצאנו מגידי 
שיעורים – תמימים ובעלי בתים בעלי חוש בהסברת 
חסידות, והתחלנו להסיע אותם לישיבות. בתקופות 
הקיץ, הבחורים היו נוסעים לקעמפים ומוסרים שם 
השיעורים  ממשיכים  הזה  היום  עצם  עד  שיעורים. 
ובתקופת  בישיבות,  השנה  במהלך   – להתקיים 

הקיץ בקעמפים. 
והגיעו  שהתקרבו  מהבחורים  רבים 
שיעורים  למוסרי  כך  אחר  הפכו  לליובאוויטש, 
שנבחרו  נשמות  ועוד  עוד  לגלות  זכו  וכך  בעצמם, 

ללמוד ב'תומכי תמימים'". 
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זכות זה יעמוד לו בבקשתו
כשאני מדבר עם ר' מאיר על בחורים שהתקרבו 
והחלו בעצמם למסור שיעורים באופן ד'שליח עושה 
שליח', הוא נזכר בסיפור מעניין שהתרחש עם אחד 
ממארגני  אחד  להיות  והפך  שהתקרב  הבחורים 

השיעורים בישיבתו:
הרב  מוסר  היה  ישיבה  באותה  השיעור  "את 
מלך  הרבי  ע"י  נשלח  הוא  מאיעסקי.  זלמן  שלמה 
לישיבה  הראשונה  השלוחים  בקבוצת  המשיח 
לאחת  תדיר  לנסוע  החל  משם,  וכשחזר  במלבורן, 
שם  למסור   – המפורסמות  הליטאיות  הישיבות 

שיעור תניא.  
יפה,  ב"ה  שהתקדם  בחור  היה  שיעור  באותו 
פסח,  לקראת  השיעור.  ממארגני  לאחד  היה  וכבר 
התקופה בה הוא היה אמור לחזור הביתה, הוא נפל 
ושבר את המרפק – שבר מאד קשה. הרופא שגיבס 
את ידו אמר לו כי יצטרך להשאיר את ידו מגובסת 
למרות  חודשים,  שמונה-תשעה  לפחות  למשך 
חודשיים.  רק  כך  אותה  משאירים  כלל  שבדרך 

הבחור והמשפחה כולה היו מודאגים מאוד. 
וכשחזרו  פסח,  לפני  הדבר  קרה  כאמור, 
למסור  חזר  מאיעסקי  והרב  לישיבה  פסח  אחרי 
עבורו  שיבקש  הבחור  ממנו  ביקש  השיעור,  את 
חזר  מאיעסקי  כשהרב  המשיח.  מלך  מהרבי  ברכה 
בוקר,  לפנות  שתיים  בסביבות  השעה  היתה  ל-770, 

הזכיר  בו  פתק  כתב  הוא  יחידות.  ליל   – שישי  ליל 
אחד  הוא  כי  וציין  הבחור  של  אימו  ושם  שמו  את 
הפתק  את  והכניס  בישיבתו,  השיעורים  ממארגני 

לרבי.
בבוקר.  ארבע  בשעה  בערך  הסתיימה  היחידות 
או  התוועד   – ב-770  קצת  נשאר  מאיעסקי  הרב 
דיבר עם מישהו. בשעה חמש בבוקר שמע שהמזכיר 
מיד  כי  לו  אמר  הלה  אותו.  מחפש  קליין  בנימין  ר' 
ויש  שלו,  הפתק  את  הרבי  קרא  היחידות  אחרי 
פתק  יקרא  שהרבי  נדיר  דבר  זה  עבורו! (היה  מענה 

של מישהו ויענה לו מיידית אחרי יחידות).
בהם  המילים  את  הקיף  הפתק,  את  לקח  הרבי 
כתב שהוא ממארגני השיעור, עשה חץ וכתב (תוכן): 

"וזכות זה (וגם יוסיף) תעמוד לו בבקשתו".

התוצאות בשטח
צילום  לעבור  הלך  והבחור  ימים,  כמה  עברו 
הצילום  את  עבר  הרנטגן,  לחדר  נכנס  הוא  שיגרתי. 
בינתיים,  אותו.  לפתח  הלכה  והאחות  הנדרש 
כי  מיד  הבחין  הוא  ידו.  את  לבדוק  הרופא  החל 
להיראות  אמורה  שהיתה  כפי  נראית  אינה  ידו  כף 
ושאלו  ושימוש,  תנועה  ללא  חודש  של  גיבוס  לאחר 
ענה  הבחור  היד.  עם  החודש  במשך  השתמש  אם 
הוא  היד,  כף  את  לו  גיבסו  שלא  שמכיוון  בפשטות 
חשב שהוא יכול להשתמש בה, ולכן שיחק כדורסל 

עם היד הזאת...

ר' מאיר ראנס מקבל דולר לברכה מהרבי 
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הדברים,  משמעות  את  עיכל  ההמום  כשהרופא 
לנזק  גרם  שהוא  להיות  יכול  כי  עליו  לצעוק  החל 
יכול  שבורה,  יד  עם  כדורסל  משחק  הפיך.  בלתי 

לזעזע את כל העצם השבורה ממקומה.

עם  לחדר  האחות  נכנסה  בו,  נוזף  הוא  בעוד 
בחן  הרופא  לרופא.  אותו  והראתה  בידה,  הצילום 
חמורות  בפנים  חלופות,  בבחור  והביט  הצילום  את 
סבר. הבחור קצת נלחץ, ושאל את הרופא למה הוא 
את  ראה  כן  לפני  שחודש  הרופא,  כך.  עליו  מסתכל 
הצילומים שהעידו על השבר, השיב לו כי הוא אינו 
מאמין למראה עיניו – "אני מסתכל על הצילום ולא 
רואה שום שבר". כשהבחור הסביר לו שהוא קיבל 
ברכה מרב גדול, התימהון שלו גבר שבעתיים. הוא 
לבדוק   – נוסף  חודש  הגבס  עם  להמשיך  לו  הורה 

שאין כל טעות. 

השבר  לגמרי.  נקי  הצילום  היה  חודש  לאחר 
חודשים,  שמונה-תשעה  במקום  לחלוטין.  החלים 

הגבס היה על ידו שמונה-תשעה שבועות".

קשיים בדרך לליובאוויטש
התניא  שיעורי  החלו  ודעת'  'תורה  בישיבת 
הריי"צ  הרבי  של  בואו  קודם  הצדי"ק,  בשנות  עוד 
ג'ייקובסון.  ישראל  הרב  ידי  על   – הברית  לארצות 
משיעורים אלו 'נולדו' התמימים, אריות שבחבורה, 
 – תמימים  תומכי  ישיבת  את  הרבי  הקים  איתם 
בדוגמת הרב מאיר גרינברג והרב מענדל פלדמן ע"ה. 
במשך השנים עברו אף שיעורים אלו לאחריותו של 
בקשר  ושמע  שראה  במה  אותנו  שמשתף  מאיר,  ר' 

עם ארגון השיעורים:  

ודעת'  ב'תורה  חסידות  שלמד  הבחורים  "אחד 
רצה להיכנס ליחידות קודם חתונתו, אך הרב גרונר 
מנע זאת בעדו, ואמר כי יחידות לפני החתונה היא 
זכות אשר בה זוכים רק תלמידי 'תומכי תמימים'. 
הצלחתי  ואכן  עבורו,  שאפעל  ממני  ביקש  הוא 

וחב"דניק  חסידות  לומד  שהוא  המזכיר  את  לשכנע 
באומרו  פעם,  מידי  זאת  לי  מזכיר  הוא  דבר.  לכל 

שמכיר לי טובה על כך עד עצם היום הזה. 

לא  קשיים.  היו  אלו  שלבחורים  לדעת  צריך 
שלא  מהורים  מבית –  לחץ  ופשוט.  חלק  הלך  הכול 
ומצד  הילד;  של  החדש  ה'שיגעון'  את  אהבו  תמיד 
לא  הם  בחב"ד  גם  כי  הרגישו  מהם  הרבה  שני, 

נקלטו עדיין לחלוטין.

הורים מודאגים
לבחור  הורים  כאשר  מעניין,  סיפור  זוכר  אני 
ואחר-כך  בברונקס  תמימים'  'אחי  בישיבת  שלמד 
בתומכי תמימים בבעדפורד – רצו שהוא יילך לקולג' 
ההמומים  ההורים  סירב.  והבחור  (אוניברסיטה), 
שישכנע  לרבי  ליחידות  להיכנס  ביקשו  והכועסים, 
את הבן שלהם ללכת לקולג' (צריך להבין, שבציבור 
הדתי והחרדי המודרני בארצות הברית, אחרי כמה 
זוהי  בשבילם  לקולג'.  הולך  הבחור  בישיבה  שנים 

מציאות חיים שאי אפשר להיפרד ממנה).

לשכנע  יצליחו  לא  כי  וגילו  ליחידות  כשנכנסו 
לצאת  עמדו  בקולג',  ללמוד  לבנם  להתיר  הרבי  את 
מהחדר עם פני 'מרה שחורה'. הרבי אמר להם שאי 

אפשר לצאת כך מהחדר, והם חייבים לחייך...

גם לי עצמי היה סיפור דומה – אבי רצה שאלמד 
בו  לרבי,  מכתב  כתב  אבי  סירבתי.  אני  אך  בקולג', 
לקולג'.  ללכת  צריך  שאני  לי  שיסביר  מבקש  הוא 
אני, כמובן, לא ידעתי מכלום. רק כשהגעתי הביתה 
לפסח, סיפר לי אחי שהגיע מכתב הביתה מהרבי... 

ה'  כי  לאבי  מסביר  המשיח  מלך  הרבי  במכתב, 
שלא  לאלה  גם  זאת  נותן  והוא  פרנסה,  הנותן  הוא 
יזיק  לא  שהקולג'  כתב  שאבי  מה  על  לקולג'.  הלכו 
רבים  מכיר  הוא  כי  הרבי  כתב  (באידישקייט),  לי 
אהיה  כי  הרעיון  את  ניזוקו.  וכולם  לקולג'  שהלכו 
הרבי,  שלל   – בקולג'  יום  וחצי  בישיבה  יום  חצי 
קרים  למים  חם  מחדר  לקפוץ  כמו  זה  כי  בהסבירו 

כמה פעמים ביום  –  לא שייך שזה לא יזיק.

הורה מודאג אחר שאני זוכר, היה יהודי שכמה 
מבניו התקרבו לליובאוויטש, ודאג שהם לא ימצאו 
שהגיע   – חבר  בפני  שח  זו  דאגתו  את  טוב.  שידוך 
החסיד  ה'תניא'.  שיעורי  דרך  לליובאוויטש  בעצמו 
הפיקח שאל את היהודי אם הוא מכיר את ר' ניסן 
נעמנאוו. "או, ר' ניסן? בטח שאני מכיר" – היהודי 
המלחמה,  שאחרי  מהתקופה  ניסן  ר'  את  הכיר 
שהגעתי  "אחרי  פשוט.  לא  ביהודי  מדובר  כי  וזכר 
מקמניץ לליובאוויטש השתדכתי עם נכדתו", סיים 

החב"דניק להרגיע את חברו".

לדבר בלימוד
לכך  הרבי  של  ההתייחסות  יוקר  על 
כי  יראו  אחרות  בישיבות  שבחורים 
להעיד  יכול  ללמוד,  יודעים  בליובאוויטש 
חיים  ר'  כי  לרבי  דווח  כאשר  הבא:  המענה 
שיעור  למסור  חברו  את  מסיע  שהיה  ליין,  דוד 
תניא באחד הקעמפים, מנצל את זמן ההמתנה 
בלימוד,  בחורים  עם  ולשוחח  ל'זאל'  להיכנס 
ענה על כך הרבי מלך המשיח (תוכן): "מהנכון 

שהמבקרים בשאר המחנות יעשו כזה ג"כ".
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שיעור דרך בית הקברות
ר'  מספר  ממש,  של  במחתרת  שיעורים  על 

מאיר: 
"בישיבה במונסי התקיים שיעור די גדול – בערך 
ח"י תלמידים אותו מסר ר' אברהם סטון. בתחילה 
אך  לישיבה,  קרוב  כנסת  בבית  השיעור  התקיים 
באחת  כי  הישיבה,  להנהלת  הלשין  מישהו  כנראה 
תוך  משם,  אותו  וזרק  המשגיח  הגיע  הפעמים 
לא  הוא  שנית.  יחזור  שלא  עליו  מצווה  שהוא  כדי 
הסתפק בכך, והזהיר את בחורי הישיבה – בל יהין 

מי מהם להשתתף בשיעור תניא.
הנהלת  מבחינת  מידי  מאוחר  קצת  זה  היה 
ראו  כבר  במקום,  שלמדו  הבחורים   – הישיבה 
השיעור.  את  להמשיך  ורצו  טוב,  כי  האור  את 
והמשגיח  הישיבה  ראש  כי  גילו  שלתדהמתם  אלא 
לתפוס  מנת  על  הישיבה,  סביב  ברכב  מפטרלים 
לימוד  של  החמורה'  ב'עבירה  העוברים  אלו  את 

חסידות... התלמידים פחדו מהם פחד מוות.
שהם  שהחליטו  בחורים  כמה  בישיבה  היו 
ממשיכים את השיעור, ויהי מה. הם רוצים ללמוד 
ד"ר  מאנ"ש,  אחד  עושים?  מה  מחיר.  בכל  חסידות 
משרדו  את  פתח  במקצועו,  פסיכולוג   – ע"ה  הייס 
איך  אבל  הקדושה.  המטרה  למען  במונסי  שהיה 
המפטרלים  של  הפקוחה  עינם  תחת  לצאת  אפשר 

מבלי להיתפס?
היו  הבחורים  קברות.  בית  שכן  לישיבה  צמוד 
לבית  האחורית  מהדלת  החשוך  בלילה  יוצאים 
ומשם  שיעור',  ה'מגיד  להם  חיכה  שם  הקברות, 
הדרך  באותה  חזור  המשרד.  אל  חתחתים  בדרך 
הקברות  ומבית  הקברות  בית  אל  גדול  בסיבוב   –
מהמשתתפים   (!) שישה  מתוך  שלושה  לישיבה. 

בשיעור זה הגיעו לליובאוויטש.
אחד מבחורים אלו פגש אותי אחרי שנים, חיבק 
ונישק אותי, נתן לי שטר של חמישים דולר תרומה 
הייתי  שלך,  השיעור  לא  אם  לי:  ואמר  לשיעורים 

נשאר מתנגד... 

הר"מ הליטאי 'תופס טרמפ' 
עם מוסר השיעור

לא כל ראשי הישיבות התנגדו בצורה שכזאת. ר' 
זושא פלדמן, למשל, היה מוסר שיעור ב'בית מדרש 
הרב  של  בראשותו  שהיתה  ישיבה   – במונסי  עליון' 
השיעורים,  אודות  ידע  שור  הרב  ע"ה.  שור  גדליה 
תופס  היה  הייטס,  בקראון  אז  גר  שהיה  ומכיוון 
חזרה  בדרכו  השיעור,  מוסר  הבחור  עם  'טרמפ' 

ל-770, כשבדרך היו מדברים ארוכות בלימוד. 
כאשר הרב ברוך לשס, רב קהילת חב"ד במונסי, 

בישיבת  הקבוע  השיעור  את  למסור  פעם  הגיע 
בכניסה לישיבה הרב שניאור קוטלר  לייקווד, עמד 
ע"ה, ראש הישיבה. כשראה את הרכב נכנס לשערי 
הישיבה, התעניין למטרת בואו של הבחור, וכשנענה, 

הנהן בראשו בשביעות רצון: "גוט, גוט"".

לראות שיודעים ללמוד
ישיבת  את  הקים  מהורש"ב  אדמו"ר  כשכ"ק 
בכך  'תמימים'  השם  את  הסביר  תמימים',  'תומכי 
 – תמימה"  ה'  "תורת  את  לומדים  אלו  שבחורים 

נגלה וחסידות. בקשר לכך מספר ר' מאיר:
בחורים  הביאו  החסידות  שיעורי  רק  "לא 
עצמם  שהחזיקו  בחורים  הרבה  לליובאוויטש. 
לבני תורה, שנפגשו ב'תמימים' שידעו ללמוד נגלה, 
נדהמו לגלות כי בליובאוויטש יודעים ללמוד נגלה. 
ליחס  אצלם  שגרם  מה  זה  היה  מהם,  רבים  בשביל 
זה  היה  לאחרים  ולחסידות;  לליובאוויטש  כבוד 

הצעד הראשון בדרך ל'תומכי תמימים'.
מוסר  שהיה  התמימים,  אחד  כיצד  זוכר  אני 
נכנס  הליטאיים,  הקעמפים  באחד  תניא  שיעורי 
פעם לשיחה עיונית עם כמה בחורי ישיבה. הם ראו 
אחד  את  ושלחו  נושא,  בכל  מהם  יותר  בקי  שהוא 
תוך  בלימוד.  עימו  לדבר  הישיבה  של  ה'למדנים' 
ידיו  מוצא  אינו  כי  'למדן'  אותו  גילה  דקות  מספר 

ורגליו מול התמים.
הפיקחות החסידית, היתה אף היא לכלי חשוב 
בויכוחים כגון אלה. פעם הרב שלום דובער ליפסקר 
פלורידה)  ביץ',  במיאמי  אד"ש  כ"ק  שליח  (כיום 
בלימוד.  אותו  לבחון  רצו  והם  ליטאי,  בקעמפ  היה 
הבחור השיב בלי היסוס כי הם יכולים לבחון אותו 
בכל מסכת שהם רוצים. הוא ידע, שבישיבות שלנו 
יוכלו  כבר  מה  ועל  מסכתות,  אותן  נלמדות  ושלהם 
לשאול אותו? המבחן הסתיים כשהבחורים יוצאים 
כל  את  יודע  הבחור   – התפעלות  מרוב  מכליהם 

הש"ס!...
יש לי קרוב משפחה שמשמש כיום כראש ישיבה 
הוא  כי  ידעתי  בה  שלי,  החתונה  לפני  ליטאית. 
שידעו  מהתמימים  שלושה  עם  סיכמתי  ישתתף, 
ללמוד היטב (הרב לייבל קפלן ע"ה, ויבלחט"א הרב 
ליפסקר),  שלום  והרב  לאבקובסקי  זלמן  שניאור 
ואכן,  איתו.  לדבר  ייגשו  והם  מיהו  להם  שאסמן 
על  להם  הראיתי  הריקודים  כדי  תוך   – היה  כך 
ארץ  בדרך  מכן  לאחר  אליו  ניגשו  הם  מדובר.  מי 
ובכבוד, וביקשו לשמוע ממנו משהו. הם דיברו איתו 
בלימוד משך זמן. יומיים אחר כך, הוא הגיע לאחת 
משמחות השבע ברכות, ושם אמר לי בהתפעלות כי 

לא ידע שישנם בחב"ד כאלה 'עילויים'...
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יום שבת קודש א' דראש השנה
מלבכות.  פעמים  כמה  התאפק  מפטיר  באמצע 

לפני כל תפילה שרו "אבינו מלכנו".

יום ב' דראש השנה
גיסתו  יאצ"ט  הקדישים [=  אמר את כל  אד"ש 
לפני  תש"ב].  בשנת  הי"ד,  הורנשטין  שינא  מרת 
שהלך לומר הקדיש שאחרי קריאת התורה לקחו ר' 
לייבל (גרונר) ור' בנימין (קליין) את חמשת חבילות 
(ובין  רשות  עם  רק  עלו  לבימה  לבימה.  הפני"ם 

המקבלים (רשות) היה גם כן הזוכה בגורל). 
בשעת ההכנה לתקיעת שופר כיסה את פניו ואת 
מהפסוקים  האחרון  בפסוק  טלית.  עם  הפדיונות 
התאפק אד"ש מלבכות, אח"כ כיסה שוב את פניו, 
לבן  שופר  עם  תקע  אד"ש  לסירוגין.  בכיות  ושמעו 
(לא כרגיל, עם שחור). שמעו את התקיעות באופן די 
ברור. תקיעות מיושב תקע הרב מענדל טננבוים עם 

אותו שופר שתקע בו אד"ש.
תשליך התקיים ליד 770 – קצת לפני השקיעה. 
אד"ש ירד להתוועדות ונטל ידיים. נתן חתיכת חלה 
ליהודי ממוצא גרוזיני, הסתובב לר' דובער ריבקין, 
במפית  אותה  עטף  חלה,  חתיכת  לקח  עמו.  ודיבר 
מגרוזיה.  מה'חכמים'  לא'  חלה  ג"כ  ונתן  לו,  ונתן 
את  לשיר  אד"ש  הורה  זה  ואחרי  שיחה,  היתה 
עשרת הניגונים. כל פעם לפני ניגון הורה אד"ש לר' 
הניגון  את  ששרו  ואחרי  לשיר,  שיתחיל  (כהן)  יואל 
של "אתה בחרתנו" – ניגונו של אד"ש, אמר אד"ש 
מאמר ד"ה "זה היום תחילת מעשיך". אח"כ אמר 
ניגון  איזה  שישירו  קולאשר  יהודה  ולר'  ל'חכמים' 
הגרוזינים  כל  ניגשו  השיר  באמצע  ושרו.  "משם", 
שהיו שם ג"כ לשיר, ואחרי זה נתן אד"ש ל'חכמים' 
וכן  משקה  בקבוק  א'  לכל   – קולאשר  יהודה  ולר' 
"אתם  להם  ואמר  מגרוזיה,  יהודים  כמה  לעוד 
חילקתם ניגון, עכשיו תחלקו משקה". היו שם כמה 
יהודים מבוכרה ואד"ש נתן להם יין מכוסו ואמרו 

לחיים.

רוצה  שאינו  ואמר  שיחה,  אד"ש  אמר  אח"כ 
לדבר מעניין הידוע (מיהו יהודי) בראש השנה, ולכן 
ידבר רק הצד הטוב, ואמר שישירו "אתה בחרתנו", 
בין  גויים  יתבוללו  ולא  הקליפות  ישברו  זה  ידי  ועל 
ממקומו  קם  ואד"ש  לשיר  החלו  רח"ל.  יהודים 
בהתלהבות  והיה  ידיו  שני  עם  עשה  כפים,  ומחא 

רבה.
בסוף ההתוועדות נתן משקה לר' יוסף ויינברג. 
ניגון  שרו  המזון,  לברכת  הסידור  פתח  כשאד"ש 
אדמו"ר הזקן. לאחרי ברכת המזון התפללו מעריב, 
אד"ש ערך הבדלה. אחרי זה החלה חלוקת כוס של 
בשמחה,  מאוד  היה  ברכה  של  כוס  בשעת  ברכה. 
סימן  וכן  השירה  להגברת  ידיו  עם  רמז  באמצע 

באצבעותיו לחזן הרוסי צ'אצ'קעס – שישרוק. 
האם  ושאל  שישירו,  ל'חכמים'  אמר  אד"ש 
בן  משיח  שאל "היכן  שלום"?  השיר "אתם  יודעים 

רפאל?", כשבבת שחוק נסוכה על פניו.
ב-11:15.  הסתיים  ברכה"  של  ה"כוס  חלוקת 

בסוף החל אד"ש לשיר "כי בשמחה תצאו"...

יום ג' ד' תשרי
הלילה הי' ליל 'יחידות', שהסתיים ב-5:40.

יום ד' ה' תשרי
בשנת  ע"ה  חנה  הרבנית  אמו  [יאצ"ט  בערב 
מעריב  לתפילת  העמוד  ליד  עמד  אד"ש  תשכ"ה], 

ב-9:30.

יום ה' ו' תשרי
כ-10  ולאחר  מביתו,  ב-8:20  ברגל  הגיע  אד"ש 
ב-9:30  לתפילה  ירד  למקווה.  רגלי  ג"כ  הלך  דקות 
נסע  בבוקר.  שרו  מלכנו  אבינו  התיבה.  לפני  ועמד 
לאוהל בערך ב-1:00 וחזר למנחה ב-7:20 (התפילה 
היתה בביהמ"ד למטה). אבינו מלכנו לא שרו. מעריב 

ב-8:30 למעלה, אד"ש התפלל ליד הסטענדער.

יומנו של תמים ב-770

תשרי בליובאוויטש
בהיותו  התמימים  אחד  לעצמו  שרשם  יומן  לפנינו 
בחודש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  במחיצת  חיינו  בבית 
"ר"ה   - זו  כבשנה  קביעות  באותה  שחל  תשל"ג,  תשרי 
הנראה  ככל   • יאָר"  שבת'דיקן  "אַ  בשבת",  להיות  שחל 

מתפרסם כאן יומן זה לראשונה
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מאומה  טעם  לא  ב-9:00,  החלה  ההתוועדות 
אד"ש  שביעית.  מסכת  על  שערך  הסיום  לאחר  עד 
אמר להקים ספריות בכל המקומות, בין בנגלה ובין 
בחסידות שיהיה באופן ד"הכותב ספרים ומשאילם 

לאחרים". הי' מאמר 'כעין שיחה'.
אחרונה.  ברכה  וברך  הסידור  לקח  אד"ש 
אודות  ואמר  לרבי  ניגש  חודקוב  הרב  כשגמר, 
זה.  על  עורר  מיד  ואד"ש  חנה,  קרן  עבור  המגבית 
  – עמך"  את  "הושיעה  לשיר  החל  אד"ש  בינתיים 
ואחריו כל הקהל, אח"כ אמר שישירו ניגון מרוסי'. 
רמז לר' בערל זלצמן שיתחיל לשיר "אחד מי יודע", 
ואד"ש הי' בשמחה. אח"כ התחיל יהודי אחר לשיר 

"ניע זש'וריצי", ואד"ש עודד.
אד"ש נסע לביתו בערך ב-11:20.

יום ו' ז' תשרי
הגיע  כשאד"ש 
עני'  אליו  ניגשה  מהבית, 
אד"ש  נדבה.  ובקשה  אחת 
ועשה  לכיס,  ידו  הכניס 
לו.  שאין  כאומר  ידו  עם 
הסתכל על ר' בנימין קליין 

ורמז לו לתת לה צדקה.
דקות  כ-20  בערב, 
עם  הלך  שבת  קבלת  אחר 
הכנסת  לבנין  חדקוב  הרב 
'ופרצת').  (בבנין  אורחים 
בירך  פנימה,  נכנס  אד"ש 
ואח"כ  האורחים,  את 
אמר לר' משה ירוסלבסקי 
שמחה,  "שנה  (המארגן) 
ַא  און  (בערך),  וענג  תענוג 
ולשנה  כח,  יישר  גרויסן 

לחדרו.  הלך  ואד"ש  הבנויה",  בירושלים  הבאה 
דרך  ימינה  כרגיל)  (שלא  הלך  הביתה  בלכתו 
בנין  וליד  הנ"ל),  "ופרצת"  בנין  (מקום  קינגסטון 
הכנסת אורחים הלך לאט. בדיוק אז שרו, ולאד"ש 

הי' נחת רוח. אד"ש הלך דרך רחוב יוניון.

שבת קודש, ח' תשרי
מאמר  אמר  אד"ש  כ"ק  התוועדות.  התקיימה 
אחר-כך  ישראל".  "שובה  המתחיל  בדיבור  שהחל 
אח"כ  ל'.  פסוק  ל"ב  פרק  רש"י  על  שיחה  היתה 
בהכנסת  למתעסקים  כח  יישר  שוב  אמר  אד"ש 
ירוסלבסקי,  משה  לר'  משקה  בקבוק  נתן  אורחים. 
המתעסקים  שהם  רסקין,  דוד  ולר'  כץ  מ.פ.  לר' 

בהכנסת אורחים. 
נתן בקבוק משקה לר' ש.ז. גפני, לראש עיריית 

רסקין,  דוד  לר'  משקה  בקבוק  עוד  ונתן  דימונה, 
ליום  שנוסעים  אלו  עבור   – לו  מסר  המזונות  וכן 

הכיפורים למקומות אחרים. 
אד"ש הזכיר שוב אודות הגבלת שתיית המשקה 
ניעט  לשיר "ניעט  החל  מנחה  ואחרי  בהתוועדויות, 

ניקאווא".

יום א' ט' תשרי, ערב יו"כ
לשוחט  ללכת  ה'כפרות'  עם  יצא  ב-7:05 
הדם  את  כיסה  אד"ש  השחיטה  ואחר  לשחטם, 
בעפר. ב-8:45 ירד לתפילה עם טלית ותפילין. אחרי 

התפילה אד"ש חילק לעקח כ-3 שעות.
צדקה  חילק  בדרכו  ב-3:15.  מנחה  תפילת 
על  אד"ש  עלה  מנחה  אחרי  קופות].   =] לצלחות 
דרך  ששמעוה  הברכה  את  ואמר  בימה]   =] שולחן 

לפני  לעקח.  שוב  חילק  מנחה  ואחרי  המיקרופון, 
"כל נדרי" בירך את התמימים בזאל למעלה.

יום ב', יום הכיפורים
עלה  ל"מארש"  ובכה.  יונה  למפטיר  עלה  אד"ש 
על הכסא ועשה עם ידיו, והי' התלהבות גדולה בין 

הקהל.
אחרי הבדלה אמר ג' פעמים "גוט יו"ט" ואחריו 

כל הקהל. 
קידוש לבנה לא הי' כי הי' מעונן.

יום ג', י"א תשרי
אחת  נכנסה  הנכנסים  בין  'יחידות'.  ליל  הי' 
שמה  להחליף  ובקשה  "מרטין"  ששמה  מצרפת 
לשם יהודי. אד"ש אמר לה ששמה יהי' שרה. אח"כ 

התוועדות שמחת תורה ב"בית חיינו". צולם על ידי צלם נוכרי מהעיתון "ניו-יורק טיימס"
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שאלה אד"ש איך שמה של אחותה? שמה הי' דומה 
לשם שרה, ואד"ש אמר לה שלאחותה יקראו שרה 
ולה יקראו מרטא, כי שם זה מופיע בגמ' – "מרטא 

בת בייתוס".

יום ד', י"ב תשרי
ה'חכמים'  ג"כ  נכנסו  'יחידות'.  התחיל  ב-8:30 
הסתיימה  היחידות  וחצי.  כשעה  ושהו  מגרוזי' 

ב-4:10.

יום ה', י"ג תשרי
החלה  בערב  ב-6:45  לאוהל.  נסע  ב-4:00 
"בסוכות  ד"ה  מאמר  הי'   .9:00 עד   התוועדות 

תשבו".

יום ו', י"ד תשרי
מארץ  שהגיעו  האורחים  נכנסו  הגיע,  כשאד"ש 
אחד  כל  בחר  אח"כ  ברכה.  אמר  ואד"ש  ישראל, 
כפר  עבור  מינים  ד'  מסר  אד"ש  בשבילו.  אחד  הדס 

חב"ד ו'נחלה', וכן מסר אתרוג ולולב לזוכה בגורל.

יום שבת קודש, א' דחוהמ"ס
כשהלך לביתו בליל שבת נכנס לסוכת האורחים 

שבחצר.
יום א', ב' דחוהמ"ס

מאיר  לר'  מינים  הד'  מסר  אד"ש.  הגיע  ב-9:00 
התפילה  אחרי  לברך.  החלו  הקהל  וכל  הארליג, 
הסכך.  על  הי'  הסוכה  ומכסה  לסוכה  נכנס  אד"ש 
והורידו  בחורים  נגשו  ומיד  זה,  על  הסתכל  אד"ש 

המכסה.

יום ב', י"ז תשרי
מנחה למעלה, מכיון שלמטה הי' כנס שנתי של 
של  מנחה  כבכל  דרום,  בצד  הי'  הסטענדער  צא"ח. 

עש"ק.
אד"ש  עלבערג.  שמחה  ר'  לאד"ש  נכנס  ב-3:30 
נסע לביתו, ולפני שנכנס למכונית הביט על הסוכה 

של 'ופרצת'.

יום ג', ב' דחוהמ"ס.
אד"ש הביט בפנים הסוכה של 'ופרצת'.

יום ד', ג' דחוהמ"ס.
שיודיע  חודקוב,  לרב  אמר  ממעריב  בצאתו 
שכולם ילכו לשמחת בית השואבה (שתהי' ב-770), 

אשר בה ידברו ה'חכמים'. 

חי  אבנר  כנסת  החבר  לאד"ש  נכנס  ב-10:10 
ורבע.  כשעתיים  בפנים  שהו  הם  ורעייתו,  שאקי 
שהתוועדו,  במקום  לסוכה,  נכנס  שאקי  מכן  לאחר 
ביחידות.  אד"ש  לו  שאמר  ממה  סיפר  שלא  וכמעט 
כשאד"ש יצא מחדרו עמדו הבחורים ושרו, ושאקי 
לשאקי  ידו  עם  רמז  אד"ש  הבחורים.  בין  הי'  ג"כ 

(ע"י הצבעה) כל הדרך עד הרכב. אד"ש הלך וחייך.

יום ה' ד' דחוהמ"ס
ב-1:00 אחר חצות ירד אד"ש לומר תהלים (ליל 

הושענה רבה).

יום ו', כ"א תשרי, הושענה רבה
בהוצאת הס"ת אורו פני אד"ש. לאחר התפילה 
בערב  קיבלו  שלא  לאלו  לעקח  וחילק  לסוכתו  נכנס 
שעמד  שוטר  ג"כ  הי'  הניגשים  בין  הכיפורים.  יום 
'שנה  לו  ואמר  מאוד,  אליו  חייך  אד"ש   ,770 ליד 
לשמע"צ  שנוסעים  השלוחים  גם  באנגלית.  טובה' 
להם  אמר  ואד"ש  ניגשו,  יהודים  לשמח  ושמח"ת 
"שנה טובה והצלחה רבה". אחריהם ניגשו הנשים 

שהמתינו בתור.
לשיר  החל  אד"ש  הראת"  "אתה  לפני  בערב 

"אתה בחרתנו". 
בפסוק  הפסוקים.  של  כיבודים  החלו  ב-9:00 
"אתה  בין  אד"ש,  את  כיבדו  והאחרון  הראשון 
כפיים.  ומחה  ניגון,  החל  אד"ש  לשני,  אחד  הראת" 
פסוק  יאמר  השלוחים  על  שהממונה  אמר  אד"ש 

"מלכותך".
ורקד  אד"ש  קיבל  ואחרונה  ראשונה  הקפה 
בנימין  ר'  מסר  לאד"ש  הס"ת  את  הרש"ג.  עם 

אלטהויז. 
אמר  ואד"ש  רוסי',  יהודי  קיבלו  שני'  הקפה 
שגם הילדים ירקדו. אד"ש שאל היכן ד"ר דובקין? 
אם  הזמן  כל  הסתכל  אד"ש  אד"ש).  קרובת  (אשתו 
בשאר  בשמחה.  מאוד  הי'  ואד"ש  כבר,  נמצא  הוא 

ההקפות כיבדו את האורחים.
"גוט  פעמים  ג'  בקול  אמר  ההקפות  לאחר 
הניגון  עם  יצא  ואד"ש  אחריו,  והקהל  טוב"  יום 

"ושמחת".

שמע"צ, שבת קודש, כ"ב תשרי
ב-8:45 ירד להתוועדות. 

אד"ש,  בקשת  כרגיל  הודיע  טעלישבסקי  הרב 
הוא  קידוש.  שיעשו  קידוש  עשו  שלא  אלו  שכל 
אמר:  ואד"ש  ביקש,  שאד"ש  כפי  בדיוק  אמר  לא 
התקנה  שידועה  טלישבסקי  הרב  בשם  "אומרים 
בעצמו  לעשות  צריך  אחד  שכל  נ"ע  הרבי  של 
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שישמע  יכול  שאינו  ומי  תורה,  בשמחת  קידוש 
קידוש  לעשות  והחל  נעמד  שיפרין  הירשל  מאחר". 
עשו),  לא  שעדיין  אלו  (את  הקהל  את  להוציא  כדי 

ואד"ש הכריז: "שא שטילער". 
באמצע ההתוועדות אמר אד"ש לילדים שעמדו, 

שיאמרו לחיים.
שהלכו  אלו  שכל  אמר,  ההתוועדות  בסוף 
הלכו,  שלא  אלו  וגם  לחיים,  שיאמרו  לשליחות 
בתוכם".  הקטן  "ואני  לחיים,  ג"כ  שיאמרו 
שכל  אמר,  אד"ש  ב-11:30.  הסתיימה  ההתועדות 
ברכה,  פרשת  על  שמו"ת  אמרו  לא  שעדיין  אלו 
כעת  שעושים  מהטעמים  ג"כ  וזה  כעת,  שיאמרו 
הפסקה. אד"ש ירד להקפות בשעה 12 בערך, והחל 
והגביר  ז"ל  אביו  של  הניגון  את  מקומו  ע"י  לשיר 

השירה עם ידיו. הי' מאוד בשמחה.
הראשונה  בפעם  וכיבדו  מכרו,  הראת"  "אתה 
חברו.  את  איש  כיבדו  הפעמים  ובשאר  אד"ש,  את 
ואד"ש  הישראלית,  ה'קונסול'  חברי  באו  באמצע 
שמשותק  א'  ג"כ  הי'  ביניהם  ידו.  את  א'  לכל  נתן 

ר"ל ברגליו, ואד"ש שוחח עמו וקירבו מאוד.
פסוק  אד"ש  עבור  קנה  הקונסול  מראשי  א' 
מכבד  שאד"ש  הודיעו  אח"כ  אד"ש).  (את  וכיבדֹו 
הקונסוליה בפסוקים (כמעט כולם אמרו  את אנשי 
אד"ש  הסתובב  הראת"  "אתה  כל  בין  פסוקים). 

לקהל והחל לשיר.
אנשי הקונסוליה קיבלו גם הקפה, ואד"ש מחא 

חזק עם הידיים (כרגיל בהקפת ישראלים).
אח"כ אמר להם אד"ש: "איבער ַא יָאר אי"ה" 

(בערך בלשון זו) [= (שתזכה) לשנה הבאה].
ונתן  הסתובב  אד"ש  בדרך  אד"ש:  של  בהקפה 
לר' בערל ליין (שישב מתחת השולחן) שינשק הס"ת, 
שינשק  באנגלית  לו  אמר  מאנגליה,  לילד  ניגש  וגם 
יותר  טוב  יהיה  הבאה  שבשנה  לאביו  ואמר  הס"ת, 

(ג"כ באנגלית).
יו"ט".  "גוט  פעמים  ג'  בסוף  אמר  אד"ש 

ההקפות הסתיימו ב-3:30.

יום שמחת תורה.
ניגון  לשיר  והחל  ב-10:30  לתפילה  ירד  אד"ש 

אביו, ומחה כפיים עם ידיו.
ה'  "בך  הפסוק  ג"כ  מכרו  הפסוקים  במכירת 
ג'  את  אמר  אד"ש  אד"ש.  את  בזה  כיבדו  חסיתי", 

הפסוקים הראשונים (מפרק ע"א).
הקהל.  לכיוון  היו  אד"ש  פני  התורה,  בקריאת 
והכריז,  שטילער",  "שא  אמר:  ואד"ש  רעש,  הי' 
יחד  כולם  יעלו  חג  אחד  יום  רק  שעושים  אלו  שכל 
על  ו"יצאו"  המקום,  מתושבי  אחד  שיקבל  בעליה 

ידו.

קוראים  זו  (בעליה  בראשית  לחתן  עלה  אד"ש 
ג"כ (לפני אד"ש) לרבי הריי"צ, בשמו ובשם אביו).

רקדו  והבחורים  מביתו  אד"ש  בא  ב-4:15 
לפני  השירה.  להגברת  ידו  עם  ועשה  בפרוזדור, 
מנחה שוב שרו הבחורים "על הסלע", ואד"ש הורה 
רקד  כסא,  על  עלה  וג"כ  השירה,  להגברת  ידו  עם 

ומחה כפיים.
ההתוועדות החלה ב-6:30. אד"ש אמר שעל ידי 
מקרבת,  (חסד)  ימין  התחברות  יש  כפיים  מחיאת 
בא  ההתוועדות  בהמשך  (גבורה).  דוחה  שמאל  עם 
עם  עשה  אליו,  חייך  קצת,  התרומם  אד"ש  שאקי. 
הורה  אח"כ  ידו.  את  לאד"ש  נתן  ושאקי  ראשו, 
אד"ש לשיר שיר "משם", ור' משה טלישבסקי החל 

לשיר שיר מגרוזיה.
נתן  שטילער",  "שא  אד"ש:  אמר  בהמשך 
בקבוק משקה לרב קאזארנובסקי ואמר לו שיחלק 
למסובים סביבו, ונתן משקה גם לשאקי. הנ"ל אמר 

לחיים לאד"ש, ואד"ש חייך אליו.
חצות  לאחר  ב-1:00  הסתיימה  ההתוועדות 
זקנתו  יאצ"ט  קדיש [=  אד"ש  אמר  במעריב  בערך. 
חלוקת  הי'  הבדלה  אחרי  ע"ה].  ינובסקי  רחל  מרת 
המקבלים  בין  ומקורבים.  לעסקנים  ברכה  של  כוס 
הי' הרב ישעיהו הרצל עבור נצרת עילית, ר' אלחנן 
יעקובוביץ' עבור נחלת הר חב"ד, ר' יוסף בלוי עבור 
הכנסת  בית  עבור  יוזביץ'  יהושע  ר'  העם',  'שלימות 
צ"צ, ר' טוביה בלוי, ר' נחום כהן, ר' מאיר פרידמן, 
ר'  סופר,  יחזקאל  ר'  אביו,  עבור  מיידנצ'יק  צבי  ר' 

חלוקת 'כוס של ברכה' – תשרי תשל"ג
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יוסף ויינברג קיבל ג' בקבוקים, ועוד. 
אמר  אד"ש  בניו,  עם  ניגש  רסקין  לייבל  ר' 
ניגשו  אמן.  ענה  ואד"ש  ברכה  שיאמר  הקטן  לבנו 
אד"ש  יד  ונישקו  מכאן)  (לא  ספרדים  בחורים  ג"כ 
אד"ש  ניגונים.  ניגנו  החלוקה  זמן  במשך  כמנהגם. 

רמז להגברת השירה, וכן רמז באצבעותיו לשרוק. 
"כי  לשיר  החל  בצאתו  ב-3:30.  החלוקה  גמר 

בשמחה תצאו".

יום ב', כ"ד תשרי
בלילה  כנ"ל].   =] הקדישים  היום  במשך  אמר 

היתה 'יחידות'.
תורה,  בשמחת  שהי'  ה'נכה'  הי'  הנכנסים  בין 
שאלו  אד"ש  ישראל.  בארץ  תחבורה  לענייני  מנהל 
ניתוחים  הרבה  לו  שהי'  וענה  לרגליו,  בנוגע  מה 

ועכשיו לא מתעסק בזה כמעט. 
נמצא  הוא  שכעת  שמכיוון  לו,  אמר  אד"ש 
שאם  והוסיף  מומחים,  רופאים  עם  שידבר  פה, 
ואד"ש  המזכירות,  של  הטלפון  שייקח  רוצה,  הוא 

יקשרהו עם רופא מומחה.
ואד"ש  וולף,  בערק'ה  ר'  ג"כ  הי'  הנכנסים  בין 
אמר לו שידחה נסיעתו ממוצש"ק ליום אחר, מכיון 
בלוי  יוסף  ר'  שמחה.  מלכה  מלוה  יהי'  שבמוצש"ק 
שלומד  מהענין  אצלו  שאל  ואד"ש  בנו,  עם  נכנס 
שמסתמא  אמר,  לאביו  קטן.  סידור  לבן  ונתן  בו 
המלמדים מלמדים רק מהר"ם שיף ותוספות, ולא 

פשט. 
היחידות הסתיימה ב-7:40 בבוקר.

יום ג', כ"ה תשרי
לאד"ש  יחכו  שלא  הודיע  (גרונר)  לייבל  ר' 

למנחה.

יום ד', כ"ו תשרי
ד.מ.  ר'  הי'  הנכנסים  בין  'יחידות',  ליל  הי' 
דרוקמן ואד"ש אמר לו שיחליף נסיעתו ממוצש"ק 
ליום אחר, מכיוון שטכנאי המטוס מחממים המנוע 

בשבת, ואפי' שזה חברה לא יהודית.

ש"ק פ' בראשית, שבת מברכים מר חשון
"ויכולו  ד"ה  מאמר  אמר  התוועדות.  הי' 
הדיבור  רשות  את  נתן  המאמר  ואחרי  השמים", 
גורארי'  שמריהו  ר'  העליות.  שימכרו  כדי  לגבאים, 
הבאה  בשנה  לאד"ש  הראשון  הס"ת  מסירת  קנה 
פה  יהי'  שהוא  בתנאי  שקונה  ואמר  נדרי,  כל  לפני 
והוסיף,  "אמן",  ואמר  חייך,  אד"ש  הבאה.  בשנה 

שישלם זאת מעכשיו.
לאד"ש  חתנים  כמה  ניגשו  ההתוועדות  באמצע 
ברכה.  ונתן  לכוסיות  מזג  אד"ש  בקבוק,  עם 
ב.  רסקין,  ש.  שטרסברג,  י.מ.  היו  הניגשים  בין 

ג'ייקובס.
רמז  יהודי,  מיהו  אודות  אד"ש  דיבר  בשיחות 
צריך  שהי'  ואמר  הבחורים,  שני  של  המעצר  אודות 

לשבת יחד בבית הסוהר.
משקה  בקבוק  נתן  אד"ש  ההתוועדות  בסוף 

ליהודי בוכרה ולר' שלמה קונין.
אחר ברכה אחרונה אד"ש החל לשיר "הושיעה 

את עמך". אחרי מנחה שוב החל אותו ניגון.

במיוחד,  גבוהה  ברמה  לימוד  על  דגש  בו  ויושם 
הראשית  הרבנות  למבחני  הלומדים  הת'  והכנת 
"היכל שלמה". כמו כן, במהלך היום יעסקו הת' גם 
המעיינות  ובהפצת  בעיר  הגרים  יהודים  עם  בלימוד 

חוצה. 

ישיבות לבעלי תשובה

ירושלים
תלפיות- השכונות  משולש  בלב  מרווח  בבניין 

מקור חיים – קטמון, הוקמה השנה ישיבה לחוזרים 
לגל  האחרונה  בתקופה  ב"ה  זוכה  האזור  בתשובה. 
של חזרה בתשובה, וחסרונה של ישיבה כזו שתקלוט 
את אותם צעירים השבים לצור-מחצבתם הלך וגבר. 
אכן  ומטרתה  קטמון",  "ופרצת  נקראת  הישיבה 

המעיינות  הפצת  לפעילות  'ופרצת'  תנופת  להעניק 
באזור זה.

בראשות הישיבה עומד הרב שאול שי' רוזנבלט. 
הרפז,  שי'  נועם  הרה"ח  הם  בישיבה  המשפיעים 
שי'  מיכל  יחיאל  והרב  ניסלביץ'  שי'  חיים  הרה"ח 
דברוסקין . על הצד הגשמי מופקד ר' אריה שי' לוי.
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ישיבת צוות ראשונה של הישיבה בקטמון
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