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ãò äîçìî Enò äNò àåä-øLà øéòä-ìò øBöî̈À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²¦§¨−̈©¬
:dzãø ּדמאכל אילן לא ארי ּדתּדע אילן לחֹוד ¦§¨«ְְְֲֲִִִֵַַַָָָ

קרּתא  על כרקֹומין ותבני ּותקּוץ ּתחּבל יתּה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָהּוא

פ  ּדתכּבׁשּה: עד קרבא  עּמ עבדא היא ְְְְְִִִִַַָָָָָּדי

àéäìà ýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ékE ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì Eì ïúðŸ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬

:eäkäéäìà ýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ékE ¦¨«¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
:eäkä éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì Eì ïúðŸ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«
ל יהב אלה יי ּדי ּבארעא קטילא יׁשּתכח ְְְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָָארי

ּבחק  רמי קטלּה:למירתּה מן אתידע לא לא ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ

áéð÷æ eàöéåéèôLå EøLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
:ììçä úáéáñéð÷æ eàöéåéèôLå Eeããîe E §¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ

:ììçä úáéáñ øLà íéøòä-ìàסבי ויּפקּון ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«ְְִָָ

קטילא: סחרנּות ּדי לקרוּיא וימׁשחּון ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָודּיני

âéð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á
da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò àåää øéòä̈¦̧©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈

:ìòa äëLî-àì øLàäáøwä øéòä äéäå £¤¬Ÿ¨«§−̈§«Ÿ§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈
ø÷a úìâò àåää øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧©¦¹¤§©´¨À̈

:ìòa äëLî-àì øLà da ãaò-àì øLà ּותהי £¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈§«Ÿְֵ

קרּתא  סבי וידּברּון לקטילא ּדקריבא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָקרּתא

נגידת  לא ּדי ּבּה אתּפלח לא ּדי ּתֹורי עגלת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָההיא

ãäìâòä-úàּבניר: àåää øéòä éð÷æ eãøBäå ְִ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ
òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà ïúéà ìçð-ìà¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©

:ìçpa äìâòä-úà íL-eôøòåøéòä éð÷æ eãøBäå §¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©§¦¿¦§¥Á¨¦̧
ãáòé-àì øLà ïúéà ìçð-ìà äìâòä-úà àåää©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬
:ìçpa äìâòä-úà íL-eôøòå òøfé àìå Ba−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©
בּיר  לנחלא עגלּתא ית ההיא קרּתא סבי ְְְְֱֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָויחתּון

ית  ּתּמן וינקפּון יזּדרע ולא ּבּה אתּפלח לא ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָּדי

ּבנחלא: äíáעגלּתא ék éåì éða íéðäkä eLbðå ְְֲֲַַָָ§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈

éäìà ýåýé øçaì Eýåýé íLa Cøáìe BúøL ¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®
:òâð-ìëå áéø-ìk äéäé íäét-ìòåeLbðå §©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§¦§´
éäìà ýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkäì EBúøL ©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½

La Cøáìe-ìëå áéø-ìk äéäé íäét-ìòå ýåýé í §¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬§¨
:òâð יּתרעי בהֹון ארי לוי ּבני ּכהנּיא ויתקרבּון ¨«©ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָ

ועל  דיי ּבׁשמא ּולברכא לׁשּמׁשּותּה אלה ְְְְְְֱִֵַַַָָָָָָָָָיי

סגירּו: מכּתׁש וכל ּדין ּכל יהי åìëåמימרהֹון ְְְְְִִֵֵֵַַָָ§ÀŸ
eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øéòä éð÷æ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ

:ìçpá äôeøòä äìâòä-ìò íäéãé-úàéð÷æ ìëå ¤§¥¤½©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§ÀŸ¦§¥Æ
íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øéòä̈¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ¤§¥¤½

:ìçpá äôeøòä äìâòä-ìò ההיא קרּתא סבי וכל ©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©ְְִֵַַָָֹ

עגלּתא  על ידיהֹון ית יסחּון לקטילא ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּדקריבין

בנחלא: ְְְֲִֶַָָּדנקפּתא

æ øéèôîàì eðéãé eøîàå eðòåéø÷ äëôù áéúëeëôL §¨−§¨«§®¨¥À³ŸÆ¨«§Æ
:eàø àì eðéðéòå äfä ícä-úàeøîàå eðòå ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«§¨−§¨«§®

:eàø àì eðéðéòå äfä ícä-úà eëôL àì eðéãé̈¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«
הדין  ּדמא ית אׁשּדֹו לא ידנא ויימרּון ְְְְְִִֵֵַָָָָָָויתיבּון

חזאה: לא ç-øLàועיננא ìàøNé Enòì øtk ְֲֵָָָָָ©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤
Enò áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãẗ¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤©§´

:ícä íäì øtkðå ìàøNéìàøNé Enòì øtk ¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«©¥Á§©§Æ¦§¨¥³
Enò áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤©§´

:ícä íäì øtkðå ìàøNé ּכּפר יימרּון ּכהנּיא ¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«ְֲֵַַַָָ

ּדם  חֹובת תּתן ולא יי פרקּתא ּדי יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָלעּמ

ּדמא: על להֹון ויתּכּפר יׂשראל עּמ ּבגֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָזּכי

èäNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬
:ýåýé éðéòa øLiäé÷pä ícä øòáz äzàå ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−

:ýåýé éðéòa øLiä äNòú-ék Eaøwî ּתפּלי ואּת ¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«ְְְֵַַ

יי: קדם ּדכׁשר תעּבד ארי מּבינ זּכי דם ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָאׁשּדי

ñ ñ ñ.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö

íéèôåù úùøôì äøèôäáð-àð ÷øô äéòùéá

àðáé:ïúpé øéöç íãà-ïaîe úeîé LBðàî éàøézå zà-éî íëîçðî àeä éëðà éëðà̈«Ÿ¦¯¨«Ÿ¦²−§©«¤§¤®¦©³§©¦«§¦Æ¥«¡´¨½¦¤¨−̈¨¦¬¦¨¥«
âé÷éönä úîç éðtî íBiä-ìk ãéîz ãçôzå õøà ãñéå íéîL äèBð ENò ýåýé çkLzå©¦§©º§Ÿ̈´Ÿ¤À¤´¨©»¦»§Ÿ¥´¼̈¤¼©§©¥̧¨¦¹¨©À¦§¥Æ£©´©¥¦½

:÷éönä úîç äiàå úéçLäì ïðBk øLàkãéàìå úçMì úeîé-àìå çútäì ärö øäî ©«£¤¬¥−§©§¦®§©¥−£©¬©¥¦«¦©¬Ÿ¤−§¦¨¥®©§«Ÿ¨´©©½©§¬Ÿ



כבוד התורה

כמובן וכנהוג בכל מקום – כשאדם רואה דבר 
שצריך תיקון ובפרט כשנוגע לציבור – 

עליו הזכות והחובה לעשות כל התלוי בו לתקנו – ולא 
זו הדרך לכתוב מעבר לים
והובטח – יגעת ומצאת

אזכיר עה"צ להנ"ל ]= על הציון להנזכר לעיל[
תוצ']אות[ בדהתפוהמ"ז ]= בדיקת התפילין והמזוזות[

החובה לתקן הכתב והמכתב 

פרשת שופטים | תשובה מרצון

החידוש בחודש אלול, שעניין התשובה ב'רצון' קשור גם עם פרשת שופטים: 

עניינו של כל ספר דברים הוא עניין התשובה, שהרי "אלה הדברים" הן דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות 
שהכעיסו לפני המקום בהן, כדי שיחזרו בתשובה כו'.

אמנם, החידוש של פרשת שופטים הוא עניין התשובה ברצון – כמובן מדיוק הלשון "שופטים ושוטרים תתן 
לך", "תתן" דייקא, ולא "תעשה" ]או "תשים" כמו במינוי מלך[, כי, לשון עשייה, אף שיכול להיות גם ברצון, 
הרי זה יכול להיות גם בדרך כפיה, ואדרבה: לשון עשייה הוא בעיקר מלשון כפייה, כלשון ה'בית יוסף' )יו"ד 

סרמ"ח(: "מעשין על הצדקה";

מה-שאין-כן לשון נתינה )"תתן"(, הרי "כל הנותן בעין יפה הוא נותן" )בבא-בתרא נג,א(, שפירושו "יותר 
מדאי" )פירוש הרשב"ם שם עא,א(, ומזה מובן, שהעבודה ד"שופטים ושוטרים תתן לך" היא ברצון, וזהו גם 

עניינו של חודש אלול – תשובה ברצון. 

)תורת מנחם תשכ"ט חנ"ז ע' 312(

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
א' באלול ה'תש"פ – ח' באלול ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' עבודת כוכבים הל' שבת פרק יח-כ.א' באלולו'
מל"ת שכא.וחקותיהם פרק ז.

מל"ת שכא.פרק ח.פרק כא-כג.ב' באלולש"ק

מ"ע קנה.פרק ט.פרק כד-כו.ג' באלולא'

מ"ע קנה.פרק י.פרק כז-כט.ד' באלולב'

פרק ל. הלכות עירובין.. בפרקים ה' באלולג'
מ"ע קנה.פרק יא.אלו. פרק א-ב.

מל"ת שכ.פרק יב.פרק ג-ה.ו' באלולד'

הל' תשובה.. בפרקים פרק ו-ח.ז' באלולה'
מל"ת שכא.אלו. פרק א.

הלכות שביתת עשור.. בפרקים ח' באלולו'
מ"ע קסה. מל"ת שכט. פרק ב.אלו. פרק א-ג.

מ"ע קסד. מל"ת קצו.
30

:íòä Làøa úBàáö éøN eã÷ôeúlëk äéäå ¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«§¨¨²§©¬Ÿ
úBàáö éøN eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨®̈¨«§²¨¥¬§¨−

:íòä Làøa עם למּללא סרכּיא יׁשצּון ּכד ויהי §¬Ÿ¨¨«ְְְִִֵֵַַַָָָָ

ס  עּמא: ּבריׁש חילא רּבני וימּנּון ְִֵֵֵַַַַָָָָעּמא

é éòéáùúàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨
ì äéìà:íBìLäéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék ¥¤−¨§¨«¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨

ì äéìà úàø÷å:íBìL לקרּתא תקרב ארי §¨¨¬¨¥¤−¨§¨«ְְְֲִֵַַָ

ּדׁשלם:(÷àáø)לאגחא מּלין לּה ותקרי עלּה ֲַָָ§¨¨ְְְֲִִִִֵַַָ

àéðòz íBìL-íà äéäåäéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈
:Eeãáòå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä íòä-ìk̈¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«

ðòz íBìL-íà äéäåíòä-ìk äéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈®̈§¨º̈¨¨¨´
:Eeãáòå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä ׁשלם אם ויהי ©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«ְִִֵַ

ויה  ל ותפּתח ּבּהּתענּנ דיׁשּתכח עּמא כל י ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

:ויפלחּנ מּסין מּסקי ל áéàì-íàåיהֹון ְְְְְִִִֵַָָֻ§¦³Ÿ
zøöå äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®§©§−̈

:äéìòEnò äúNòå Cnò íéìLú àì-íàå ¨¤«¨§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−
:äéìò zøöå äîçìîעּמ תׁשלם לא ואם ¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨ְְִִֵַָָ

עלּה: ּותצּור קרב עּמ âéýåýéותעּבד dðúðe ְְְְֲִֵַַָָ§¨¨²§Ÿ̈¬
éäìà:áøç-éôì døeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E ¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈§¦¨«¤

éäìà ýåýé dðúðedøeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈
:áøç-éôì ּכל ית ותמחי ּביד אלה יי וימסרּנּה §¦¨«¤ְְְְְְֱִִִִֵַָָָָָָ

ּדחרב: לפתּגם ãéóhäåּדכּורּה íéLpä ÷ø ְְְְִֶַַָ©´Â©¨¦Â§©©̧
æáz dììL-ìk øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨§¨−̈¨´Ÿ

éáéà ììL-úà zìëàå Cìýåýé ïúð øLà E ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cì EøLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø ¡Ÿ¤−¨«©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧

ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìk øéòá äéäé¦«§¤¬¨¦²¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´
éáéàéäìà ýåýé ïúð øLà E:Cì E נׁשּיא לחֹוד «Ÿ§¤½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«ְְַָ

עדאּה ּכל בקרּתא יהי ּדי וכל ּובעירא ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹוטפלא

יי  יהב ּדי דסנא עדאה ית ותיכּול ל ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָּתבֹוז

: ל אלהåèú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk ֱָָָ¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àì øLà ãàî Enî¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

òä-ìëì äNòz ïkøLà ãàî Enî ú÷çøä íéø ¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àì לכל ּתעּבד ּכן Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨ְְֵֵַָ

מּקרוי  לא ּדי לחדא מּנ רחיקין ּדי ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָקרוּיא

אּנּון: האּלין æèälàäעממּיא íénòä éøòî ÷ø ְִִֵַַָָ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤
éäìà ýåýé øLàäiçú àì äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−

:äîLð-ìkýåýé øLà älàä íénòä éøòî ÷ø ¨§¨¨«©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì ïúð E לחֹוד ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«ְ

ל יהב אלה יי ּדי האּלין עממּיא ְְְֱִִִִֵֵֵַַָָָָָָָמּקרוי

נׁשמתא: ּכל תקּים לא æéíøçä-ékאחסנא ְְֲִַַַָָָָָָ¦©«£¥´
éeçä éføtäå éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´§©§¦¦½©«¦¦−

éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå:Eíøçä-ék §©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¦©«£¥´
éeçä éføtäå éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´§©§¦¦½©«¦¦−

éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå:E גּמרא ארי §©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ֲֵַָָ

חּואי  ּופרּזאי ּכנענאי ואמראי חּתאי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹתגּמרּנּון

:אלה יי פּקד די ּכמא çéøLàויבּוסאי ïòîì ְְְֱִִֵַָָָָָָ§©À©£¤̧
øLà íúáòBz ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬
:íëéäìà ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò̈−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ
ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà íúáòBz«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬

:íëéäìà ּככל למעּבד יתכֹון יּלפּון לא ּדי ּבדיל ¡«Ÿ¥¤«ְְְְְְִִֶַַָָָ

יי  קדם ּותחֹובּון לטעותהֹון עבדּו ּדי ְְְְְֲֲֲֳִַָָָָָּתֹועבתהֹון

ס èéíéaøאלהכֹון: íéîé øéò-ìà øeöú-ék ֱֲָ¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹
döò-úà úéçLú-àì dNôúì äéìò íçläì§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ
àì Búàå ìëàú epnî ék ïæøb åéìò çcðì¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦ µ¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ

ëúéðtî àáì äãOä õò íãàä ék úøE ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−
:øBönaíçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék ©¨«¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯

åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì dNôúì äéìò̈¤´¨§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ
íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî ék ïæøb©§¤½¦ µ¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ

éðtî àáì äãOä õò:øBöna E תצּור ארי ¥´©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«ְֲֵ

לא  למכּבׁשּה עלּה לאגחא סּגיאין יֹומין ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָלקרּתא

מּנּה ארי ּגרזנא עלֹוהי לארמא אילנּה ית ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָתחּבל

אילן  כאנׁשא לא ארי תקּוץ לא ויתּה ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָּתיכּול

ּבצירא: מּקדמ למעל ë-øLàחקלא õò ÷ø ְְְֳִִֵַַָָָָָ©º¥´£¤
úéçLú Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−
äNò àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯

:dzãø ãò äîçìî Enòék òãz-øLà õò ÷ø ¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«©º¥´£¤¥©À¦´
úéðáe zøëå úéçLú Búà àeä ìëàî õò-àìŸ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−§¨®̈¨¨¦´¨



דבר מלכות
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 "תמים תהיה
עם ה' אלוקיך!"

מה קורה כאשר ישנן כל הסיבות הטובות להמשיך ולדבוק בשקר? • 
ומהו ערכו של ביזיון זמני ביחס לגרום שמחה לקדוש-ברוך-הוא כאשר 
ילד יהודי מצליח להודות על האמת • כאשר הנך מצליח להקשיב בקול 

היצר-טוב הרי הקדוש-ברוך-הוא נעשה "שמח במעשיו" "מעשה ידי 
להתפאר" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחיילי צבאות ה'

א
של  הכללי  התפקיד  על  שנוסף  פעמים  כמה  דובר 
לזמן  מזמן  הנה  היצר,  במלחמת  לנצח  ה'",  “צבאות 
כלומר,  זה,  לזמן  השייכים  מיוחדים  תפקידים  ישנם 
“ראש  של  המיוחד  עניינו  ולדוגמא:  יום".  “פקודת 
השנה" הוא – “תמליכוני עליכם"1, וכיוצא בזה בנוגע 

לשאר זמני השנה.
ועל דרך זה מובן בנוגע להוראות שלמדים מפרשת 
ביותר  הן ההוראות השייכות  השבוע, שהוראות אלו 

ומודגשות במיוחד לזמן זה.
ובנוגע לענייננו – הרי זו ההוראה שלמדים בפרשתנו 
“תמים  היומי2:  החומש  בשיעור  שופטים(,  )פרשת 
תהיה עם ה' אלוקיך"3, הוראה זו מהווה “פקודת יום" 

של זמן זה.
היא  ה"יצר"  של  המחוכמות  התחבולות  אחת   ]...[
– לדבר על לבו של ילד יהודי )או מבוגר( שאין צורך 
כי  לתכליתה,  ה"אמת"  באמירת  ולהיזהר  להקפיד 

לפעמים כדאי לו לומר דבר שאינו אמיתי, כדלקמן.
החומש  משיעור  הנלמדת  ההוראה  באה  זה  ועל 
צריך  יהודי  אלוקיך":  ה'  עם  תהיה  “תמים   – היומי 

1( ראש השנה טז, א. לד, ב.
2( יום רביעי – הערת המערכת.

3( דברים יח, יג.

להתנהג באופן של “תמימות", היינו, שלא “להתחכם" 
ולחשוב שכדאי לו לומר פעם אחת היפך האמת מכיון 
שעל ידי זה תצמח לו תועלת כו', אלא עליו להתנהג 
באופן של “תמימות", ולומר אך ורק האמת לאמיתתה, 

ביודעו שהוא נמצא “עם ה' אלוקיך".

ב
הביאור בזה:

זו  בפעם  שמע,  לילד:  ואומר  ה"יצר"  בא  לפעמים 
מכיון  לאמיתתה,  האמת  את  לומר  כך  כל  חשוב  לא 
שהדבר עלול לפגוע בך, פגיעה בכבודך, בבריאותך, 
בהנאתך וכיוצא בזה, ולכן – אומר ה"יצר" – לא נורא 
שבשאר  מכיון  האמת,  את  תאמר  לא  אחת  פעם  אם 

הזמנים אומר אתה רק את האמת!
ולדוגמא: ילד קם בבוקר, ורואה על השלחן מאכל 
ערב, וחפצו גדול לאכול מאכל זה, ופתאום נכנס אביו 
הילד  מבקש  ואז  המדריך(,  או  המורה  )או  אימו  או 
שיתנו לו מאכל זה. וכאשר שואלים אותו: ומה בדבר 
ידך  נטלת  כבר  האם   – השחר  וברכות  ידים  נטילת 
ואמרת ברכות השחר? – בא ה"יצר" ואומר לו: ראה, 
אם תאמר את האמת שעדיין לא נטלת ידיך, תצטרך 
ליטול את ידיך ולומר ברכות השחר, ובינתיים... יבוא 
ויקדימו אותך באכילת מאכל ערב  אחיך או אחותך, 
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:Eaøwî òøä zøòáe åéçàì úBNòì ותעּבדּון ©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«ְְְַ

עבד  ּותפּלי לאחֹוהי למעּבד חּׁשיב די ּכמא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּה

:מּבינ ë-àìåּדביׁש eàøéå eòîLé íéøàLpäå ְִִֵָ§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«Ÿ
:Eaø÷a äfä òøä øáck ãBò úBNòì eôñéŸ¦̧©«£¹À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«
ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À

:Eaø÷a äfä òøä øáck יׁשמעּון ּודיׁשּתארּון ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«ְְְְֲִִָ

ביׁשא  ּכפתּגמא עֹוד למעּבד יֹוספּון ולא ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָוידחלּון

:ּבינ àëðéòהדין ñBçú àìåïéò Lôða Lôð E ֵֵָָ§¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦
:ìâøa ìâø ãéa ãé ïLa ïL ïéòañBçú àìå §©̧¦Æ¥´§¥½¨¬§−̈¤¬¤§¨«¤§¬Ÿ¨−

ðéòìâø ãéa ãé ïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E ¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬§−̈¤¬¤
:ìâøa עינא נפׁשא חלף נפׁשא עינ תחּוס ולא §¨«¤ְְְְֳֵֵַַַָָָָָ

רגלא  ידא חלף ידא ׁשּנא חלף ׁשּנא עינא ְְְֳֳֳִִֵַַַַָָָָָָחלף

ס רגלא: àEáéà-ìòחלף äîçìnì àöú-ék ְֳַַָ¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À
äî àøéú àì Enî áø íò áëøå ñeñ úéàøåí §¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®

éäìà ýåýé-ék:íéøöî õøàî Eìònä Cnò E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
íò áëøå ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ

éäìà ýåýé-ék íäî àøéú àì Enî áøCnò E ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈
:íéøöî õøàî Eìònä קרבא לאגחא תּפֹוק ארי ©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦ְֲֲִֵַָָָָ

מּנ סּגי עם ּורתּכין סּוסון ותחזי דבב ּבעלי ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ּבסעּד מימרּה אלה יי ארי מּנהֹון תדחל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵַַָָָָָלא

דמצרים: מארעא ּדאּסקá-ìà íëáø÷k äéäå ְְְְְִִֵַַָָָ§¨¾̈§¨«¨§¤−¤
:íòä-ìà øaãå ïäkä Lbðå äîçìnääéäå ©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬¤¨¨«§¨¾̈

-ìà øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬¤
:íòä ויתקריב קרבא לאגחא ּכמקרבכֹון ויהי ¨¨«ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

עּמא: עם  וימּלל âòîLּכהנא íäìà øîàå ֲִִֵַַַָָ§¨©³£¥¤Æ§©´
-ìò äîçìnì íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²©¦§¨−̈©
eætçz-ìàå eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯§©©§§²

:íäéðtî eöøòz-ìàåìàøNé òîL íäìà øîàå §©©«©§−¦§¥¤«§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½
Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì íBiä íéáø÷ ízà©¤̧§¥¦¬©²©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´
eöøòz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà íëááì§©§¤À©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−

:íäéðtî קריבין אּתּון יׂשראל ׁשמע להֹון ויימר ¦§¥¤«ְְְְְִִִֵֵַַַָ

לא  דבביכֹון ּבעלי על קרבא לאגחא דין ְְֲֲֵֵֵַַַָָָָָָָיֹומא

ולא  תתּבהּתּון ולא תדחלּון לא לּבכֹון ְְְְְְֲִִִַַַָָָיזּוע

מּקדמיהֹון: ãCìääתּתברּון íëéäìà ýåýé ék ְֳִִֵָָ¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−

òéLBäì íëéáéà-íò íëì íçläì íënò¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©
:íëúàíçläì íënò Cìää íëéäìà ýåýé ék ¤§¤«¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬

:íëúà òéLBäì íëéáéà-íò íëì יי ארי ¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«ְֲֵָ

עם  קרב לכֹון לאגחא קדמיכֹון ּדמדּבר ְְְֱֲֲֳִִֵַַַָָָָָאלהכֹון

דב  יתכֹון:ּבעלי למפרק äíéøèMäביכֹון eøaãå ְְְְֲִֵֵַַָָ§¦§´©«Ÿ§¦»
Lãç-úéá äða øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

:epëðçé øçà Léàåíòä-ìà íéøèMä eøaãå §¦¬©¥−©§§¤«§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´
Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà Léàä-éî øîàì¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epëðçé מן למימר עּמא קדם סרכּיא וימּללּון ©§§¤«ְְְֳִֵַַַַָָָָָ

ויתּוב  יה חנכּה ולא חדּתא ביתא בנא די ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָּגברא

אחרן  ּוגבר קרבא ּבאגחא ימּות דילמא ְְְְְֲֳִֵֵַַָָָָָָָלביתּה

åBìlçיחנכּנּה: àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe ְְִֵַ¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epììçéCìé Bììç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe §©§¤«¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epìlçéאחלּה ולא ּכרמא נציב ּדי  ּגברא ּומן §©§¤«ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

קרבא  ּבאגחא ימּות ּדילמא לביתּה ויתּוב ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָיה

יחּלּנּה: אחרן æNøàּוגבר øLà Léàä-éîe ְְֳִֵַַָָ¦«¨¦º£¤̧¥©³
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:äpçwé øçà Léàå äîçìnaøLà Léàä-éîe ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨¦«¨¦º£¤̧
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:äpçwé øçà Léàå äîçìna ארס ּדי גברא ּומן ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨ְִֵַַָָ

יהך  נסבּה ולא ימּות אּתתא ּדילמא לביתּה ויתּוב ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

יּסבּנּה: אחרן ּוגבר קרבא çeôñéåּבאגחא ְְְֲֳִִַַַָָָָָָ§¨«§´
àøiä Léàä-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³©¨¥Æ
ááì-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬

:Bááìk åéçàíòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå ¤−̈¦§¨«§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼
Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä Léàä-éî eøîàå§¨«§À¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®

:Bááìk åéçà ááì-úà ñné àìå סרכ ּיא וי ֹוספּון §¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈¦§¨«ְְְַָָ

ּותביר דדחל  ּגברא מן  ויימר ּון עּמא עם ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָלמּללא

דאחֹוהי לּבא ית י ּתבר ולא לביתּה ויתּוב יה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָלּבא

èíòä-ìàּכלּבּה: øaãì íéøèMä úlëk äéäå ְִֵ§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®
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שמע   – דבריו  בחלקת  ה"יצר"  ממשיך   – ולכן  זה!... 
ורק בפעם הזו בלבד, כמובן   – הזו  נא לעצתי: בפעם 
שכבר  להוריך  אמור  ה"אמת",  אמירת  על  “תוותר"   –
נטלת את ידיך ואמרת ברכות השחר, ואז תוכל להנות 
מהמאכל הערב, ואחר כך – כאשר הוריך יצאו מהחדר, 

אזי תיטול את ידיך ותאמר ברכות השחר!
ומה העוולה בכך?! – ממשיך ה"יצר" בדברי הפיתוי 

– את ידיך הרי נטלת, וברכות השחר אמרת, אלא מאי, 
אכלת דבר מאכל לפני נטילת ידיים – הרי זו “עבירה 
לא  מצווה!...  בר  לפני  שהנך  ובפרט  בלבד!...  קטנה" 
נורא!... ובינתיים – הצלחת למלא את תאוותך ורצונך 
אם  אפילו  הדבר  הוא  כדאי  ולכן  זה,  מאכל  לאכול 
לצורך זה צריך הנך לומר דבר שאינו אמת – לרגע אחד 
בלבד, כי במשך שאר הזמן בוודאי תמשיך להקפיד על 

אמירת האמת!...
הנה על זה באה הוראת התורה: “תמים תהיה עם ה' 
אלוקיך"!... יהודי צריך להתנהג באופן של “תמימות", 
חס  וערמומיות  שקרים  אמירת  של  התחכמויות  ללא 

ושלום!...

ג
בכל  ה"יצר"  של  הנ"ל  לתחבולה  להתנגד  ובהכרח 
ושלום  חס  יתפתה  כאשר  כי  מועד,  מבעוד  התוקף, 
לעצת ה"יצר" בפעם זו, ימשיך ה"יצר" להוליכו שולל 

באותה צורה:
באמירת  הילד  את  להכשיל  מצליח  ה"יצר"  כאשר 
דבר שאינו אמיתי חס ושלום )כבדוגמא הנ"ל(, הנה גם 
כאשר הילד מתחרט על זה שלא שמע ל"יצר הטוב", 
)או  הוריו  בפני  להתוודות  בתשובה,  לחזור  ומחליט 
מוריו( ולספר להם שנכשל באמירת דבר שאינו אמיתי 
כיצד  לו  שיורו  מהם  ולבקש  תקפו"(,  ש"יצרו  )מפני 

ואילך  מכאן  השתדלותו  על  )נוסף  הדבר  את  לתקן 
– בא אליו ה"יצר"  כזה(  יקרה דבר  ולהבא ששוב לא 

ואומר לו:
לאחרי שכבר עשית את המעשה הבלתי רצוי – לא 
על  שתתוודה  במקרה  כי  כך,  על  להודות  לך  כדאי 
הנהגתך הבלתי רצויה – יפגע כבודך )שהרי הוריך או 
מוריך ידעו שנכשלת בדבר בלתי רצוי(, וייתכן אפילו 

שיענישו אותך לתת סכום כסף לצדקה, ללמוד בזמנו 
הפנוי, וכיוצא בזה, ודבר זה יפגע באמינות דבריך שלא 
של  בכבודם  יפגע  זה  שדבר  ועד  לך,  להאמין  יוכלו 
הוריך ומוריך – שיש להם בן או תלמיד שנכשל בדבר 

בלתי רצוי!...
ולדוגמא – בעניין האמור: מדוע לגרום בזיון של ילד 
יהודי – שיתבזה בכך שאכל לפני נטילת ידיים, ויתירה 
וחינכוהו,  שגידלוהו  ומוריו  הוריו  את  לבזות  מזו: 
יהודי  ילד  ביניהם  שישנו  על  כלל ישראל  את  ולבזות 

שאכל לפני נטילת ידיים?!...
היפך  היא  כזו  הודאה   – ה"יצר"  טוען   – מזו  יתירה 
ומספר  מודה  הנך  כאשר  השם":  “קידוש  של  העניין 
על הנהגה בלתי רצויה, מודיע אתה שישנו ילד יהודי 
)אתה( שהתנהג היפך ציווי הקדוש ברוך הוא, ואם כן, 

הרי זה היפך “קידוש ה'"!...
שלא   – היא  היעוצה  העצה  ה"יצר",  ממשיך  ולכן, 
לספר ולהודות על האמת, אלא לומר “שקר" נוסף!... 
שאכלתם  לספר  שלא  כן,  לעשות  לחברך  גם  ולהציע 

יחדיו לפני נטילת ידיים, וכיוצא בזה!
ה'  עם  תהיה  “תמים  של  ההוראה  כללות  וזוהי 
אלוקיך": יהודי צריך להתנהג באופן של “תמימות" – 
שלא להתחכם על ידי ערמומיות ודיבורים שהם היפך 

האמת חס ושלום, כי אם לומר את האמת לאמיתתה!
וטעם הדבר – ביודעו שהוא נמצא “עם ה' אלוקיך":

שברא  הוא  ברוך  שהקדוש  יודע  יהודי  ילד  כאשר 

מדוע לגרום בזיון של ילד יהודי – שיתבזה בכך 
שאכל לפני נטילת ידיים, ויתירה מזו: לבזות את 
הוריו ומוריו שגידלוהו וחינכוהו, ולבזות את כלל 
ישראל על שישנו ביניהם ילד יהודי שאכל לפני 

נטילת ידיים?!
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éúáàì úúì:Eéäìà ýåýé áéçøé-íàå-úà E ¨¥¬©«£Ÿ¤«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤
éúáàì òaLð øLàk Eìáb-ìk-úà Eì ïúðå E §ª´§½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨

éúáàì úúì øac øLà õøàä:E יי יפ ּתי ואם ¨½̈¤£¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«ְְְִֵַָ

ויּתן  לאבהת קּיים די ּכמא ּתחּומ ית ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָָָאלה

:לאבהת למּתן מּליל ּדי ארעא ּכל ית ְְֲִִִַַַַָָָָָָָל

èdúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈
ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàEì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãa úëììå E ¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬
ìL ãBòìMä ìò íéøò L:älàä LøîLú-ék Æ¨´¨¦½©−©¨¬¨¥«¤¦«¦§ŸÁ

Eeöî éëðà øLà dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiäåéëøãa úëììå E ©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈
ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìkìMä ìò íéøò LL ¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬

:älàäלמעּבדּה הדא ּתפקדּתא ּכל ית תּטר ארי ¨¥«¤ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

אלה יי ית למרחם דין יֹומא מפּקד אנא ְְְְְֱֲִִֵַַָָָָָָָּדי

ותֹוסף  יֹומּיא ּכל קדמֹוהי ּדתּקנן ּבארחן ְְְְְְְֳִִֵַַַָָָָָָולמה

אּלין: ּתלת על קרוין ּתלת עֹוד לéCôMé àìå ְְְִִִֵַַַָ§³Ÿ¦¨¥Æ
éäìà ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð ícïúð E ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

éìò äéäå äìçð Eì:íéîc Eé÷ð íc CôMé àìå §−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½
éäìà ýåýé øLà Eöøà áø÷aäìçð Eì ïúð E §¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®

éìò äéäå:íéîc Eּבגֹו זּכי ּדם יׁשּתפ ולא §¨¨¬¨¤−¨¦«ְְְְִֵַַָָ

אלהך  יי ּדי ארעעל ויהי אחסנא ל יהב ְְְֱֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ

פ ּדקטֹול: ּדין àéàðNחֹובת Léà äéäé-éëå ְִִַ§¦¦«§¤¬¦Æ¥´
úîå Lôð eäkäå åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®

:ìàä íéøòä úçà-ìà ñðåàðN Léà äéäé-éëå §¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«§¦¦«§¤¬¦Æ¥´
ñðå úîå Lôð eäkäå åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈

:ìàä íéøòä úçà-ìà סני גבר יהי וארי ¤©©−¤«¨¦¬¨¥«ְְֲֵֵֵַַָ

נפׁש וימחּנּה עלֹוהי ויקּום לּה ויכמן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַלחברּה

האּלין: קרוּיא מן לחדא ויערֹוק áéeçìLåוימּות ְְֲִִִִִֵֵַַָָָ§¨«§Æ
ãéa Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²

:úîå ícä ìàbBúà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå Ÿ¥¬©−̈¨¥«§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−
:úîå ícä ìàb ãéa Búà eðúðå íMî ויׁשּלחּון ¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«ְִַ

ּביד  יתּה ויּתנּון מּתּמן יתּה וידּברּון קרּתּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָסבי

וימּות: ּדמא âéðéòּגאל ñBçú-àìåéìò E ְִֵָָ«Ÿ¨¬¥«§−¨¨®
:Cì áBèå ìàøNiî é÷pä-íã zøòáeñBçú-àì ¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬¨««Ÿ¨¬

ðéò:Cì áBèå ìàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E ¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬¨«
זּכי  דם אׁשּדי ּותפּלי עלֹוהי עינ תחּוס ְְְֲִִֵֵַַַַָָָלא

ס  :ל וייטב ְְִִֵֵַָָמּיׂשראל

ãé éùéùíéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà EúìçðaE §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:dzLøì Eì ïúðà Eòø ìeáb âéqú àìeìáb øL Ÿ¥¬§−§¦§¨«³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−
ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçða íéðLàø¦«Ÿ¦®§©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:dzLøì Eì ïúð E ּתחּומא תׁשני לא ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«ְְֵַָָ

תחסן  ּדי ּבאחסנּת קדמאי תחימּו ּדי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָדחבר

ס  למירתּה: ל יהב אלה יי ּדי ְְְְְֱִֵֵַַָָָָָָּבארעא

åè-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨
éðL | ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa úàhç©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´

ìL ét-ìò Bà íéãò:øác íe÷é íéãò-äL ¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬¨¨«
úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
Bà íéãò éðL | ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa§¨¥−§£¤´¤«¡®̈©¦´§¥´¥¦À²

ìL ét-ìò:øác íe÷é íéãò-äL סהיד יקּום לא ©¦¬§¨«¥¦−¨¬¨¨«ְִָָ

ּדי  חט ּבכל חֹובין ּולכל עּוין לכל ּבגבר ְְְְִִִֵַַַָָָָָחד

ּתלתא  מימר על אֹו סהדין ּתרין מימר על ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָיחטא

ּפתּגמא: יתקּים æèñîç-ãòסהדין íe÷é-ék ְְֲִִִַַָָָ¦«¨¬¥«¨−̈
:äøñ Ba úBðòì LéàaLéàa ñîç-ãò íe÷é-ék §¦®©«£¬−¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®

:äøñ Ba úBðòì ּבגבר ׁשקר סהיד יקּום ארי ©«£¬−¨¨«ְְְֲִִֵַָָ

סטיא: בּה æéíéLðàä-éðLלאסהדא eãîòå ְְְֵַַָָָ§¨«§¯§¥¨«£¨¦²
íéðäkä éðôì ýåýé éðôì áéøä íäì-øLà£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ

:íää íéîia eéäé øLà íéèôMäåeãîòå §©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬¨¥«§¨«§¯
éðôì ýåýé éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥³
:íää íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬¨¥«
קדם  יי קדם ּדינא להֹון ּדי ּגברין ּתרין ְְְְֳֳִִִִֵָָָָֻויקּומּון

האּנּון: ּביֹומּיא יהֹון ּדי ודּינּיא çéeLøãåּכהנּיא ְְְֲִִַַַַָָָָָָ§¨«§¬
äðò ø÷L ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä íéèôMä©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½¤−¤¨¨¬

:åéçàáèôMä eLøãåø÷L-ãò äpäå áèéä íé §¨¦«§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ
:åéçàá äðò ø÷L ãòä והא יאּות ּדּינּיא ויתּבעּון ¨¥½¤−¤¨¨¬§¨¦«ְְְְִַַָָָָ

ּבאחֹוהי: אסהד ׁשקרא סהדא ׁשקר ְְְֲֲִִִַַַַָָָָסהיד

èéåéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®
:Eaøwî òøä zøòáeíîæ øLàk Bì íúéNòå ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−
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ברא  “בראשית  שכתוב4  )כמו  כולו  העולם  ואת  אותו 
בלבד  זו  לא  הנה  הארץ"(,  ואת  השמים  את  אלוקים 
ש"מלא כל הארץ כבודו"5, אלא עוד זאת, הוא נמצא על 
ידו ובוחן את הנהגתו כו' )כמו שכתוב6 “והנה ה' ניצב 
כיצד   – כראוי"(  עובדו  אם  ולב  כליות  ובוחן  כו'  עליו 
ייתכן שיעז פניו לומר דבר שקר בפניו של הקדוש ברוך 

הוא חס ושלום?!...        
רצוי  בלתי  בעניין  ושלום  חס  נכשל  אם  גם  ולכן, 
הטוב":  “היצר  לו  אומר   – ה"יצר"(  מפיתויי  )כתוצאה 
הוא  ברוך  אומר הקדוש  יהודי,  ילד  לך, שבהיותך  דע 
להתפאר"! הקדוש ברוך  ידי  עליך7 “נצר מטעי מעשה 
שאפילו  בך"  “להתפאר  שיוכל  ומצפה  ממתין  הוא 
נטילת  לפני  מאכל  באכילת  נכשלת  שאתמול  לאחרי 
ידיים, יש לך את הכוח והעוז לשמוע בקולו של היצר 
הטוב ולהודות על המעשה, ולא להיות חצוף ולחלל שם 
שמיים, רחמנא ליצלן, על ידי אמירת דבר שקר )כאשר 
ישאלו אותך אם אכלת אתמול לפני נטילת ידיים( בפניו 

של הקדוש ברוך הוא, שבעצמו ראה את מעשיך!...
ובקשר לטענת ה"יצר" שההודאה על ההנהגה הבלתי 
“היצר  לו  מסביר  )כנ"ל(  ביזיון  לידי  תגרום  רצויה 

הטוב":
ואין לו ערך  זה אינו אלא לשעה קלה בלבד,  ביזיון 
שתחזור  זה  ידי  על  לך  שתהיה  התועלת  לגבי  כלל 
בתשובה ]ובוודאי שלא תוסיף עבירה נוספת על ידי זה 
וההודאה על האמת  כי החרטה  שתכחיש את האמת[, 
מצדך, תגרום אצל הקדוש ברוך הוא עונג ושמחה, כמו 

4( בראשית א, א.
5( ישעיה ו, ג. 

6( תניא ריש פרק מא.
7( ישעיה ס, כא.

הוא  ברוך  ועד שהקדוש  ה' במעשיו",  “ישמח  שכתוב8 
להתגבר  להתפאר"( שהצלחת  ידי  )“מעשה  יתפאר בך 

על עצמך ולשמוע בקולו של ה"יצר הטוב"! 

ד
]...[ כאשר יהודי מתנהג באופן של “תמימות", “תמים 
תהיה עם ה' אלוקיך" – הרי הוא מקיים את רצונו של 
כו',  וערמומיות  התחכמויות  ללא  הוא  ברוך  הקדוש 
וללא אמירת דברי שקר חס ושלום, ביודעו ש"ה' ניצב 

עליו כו' ובחון כליות ולב עם עובדו כראוי".
 – רצוי  בלתי  באופן  והתנהג  ושלום  חס  נכשל  ואם 
ברוך  הקדוש  כי  זאת,  ולהכחיש  להעלים  מנסה  אינו 
הוא בוודאי יודע את האמת, ולכן אומר הוא את האמת 
ברוך  הקדוש  של  שרצונו  )מכיון  ומוריו  להוריו  גם 
הוא שיאמר רק את האמת(, ומביע חרטה על הנהגתו 
ה"יצר",  בלבולי  מפני  זאת  שעשה  באמרו  הקודמת, 
אבל מכאן ולהבא יתנהג אך ורק על פי הוראת התורה, 
תהיה  “תמים  של  באופן  ובינתכם"9,  חוכמתכם  ש"היא 
של  הפרטים  ובכל  היום,  רגעי  בכל  אלוקיך",  ה'  עם 

מחשבה דיבור ומעשה. 
והנהגה זו פועלת את העניין של “ישמח ה' במעשיו", 
היינו, שהקדוש ברוך הוא שמח בהנהגתו של ילד יהודי 
זה, ויתירה מזו: הקדוש ברוך הוא מתפאר בו )“מעשה 
ידי להתפאר"( – שלמרות שלרגע קטן נלכד ב"שבי" של 
ה"יצר", הרי תיכף ומיד השתחרר מ"שבי" זה, וניצח את 
ה"יצר"  יודע  ואילך  שמעכשיו   – כך  כדי  ועד  ה"יצר", 
ששוב לא יצליח להכשילו, מכיון שהוא מתנהג בהתאם 

8( תהלים קד, לא.
9( דברים ד, ו.

שלמרות שלרגע קטן נלכד ב"שבי" של ה"יצר", הרי 
תיכף ומיד השתחרר מ"שבי" זה, וניצח את ה"יצר", 
ועד כדי כך – שמעכשיו ואילך יודע ה"יצר" ששוב 
לא יצליח להכשילו, מכיון שהוא מתנהג בהתאם 

להוראה “תמים תהיה עם ה' אלוקיך"
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:àeää àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬©«
øLà úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´£¤³
íéäìà íLa øaãé øLàå øaãì åéúéeö-àì«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´

:àeää àéápä úîe íéøçà ירׁשע ּדי נבּיא ּברם £¥¦®¥−©¨¦¬©«ְְְִִַַַָ

למּללא  פּקדּתּה לא ּדי ית ּבׁשמי פתּגמא ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָלמּללא

נבּיא  ויתקטל עממּיא טעות ּבׁשּום ימּלל ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָודי

àë-úàההּוא: òãð äëéà Eááìa øîàú éëå ַ§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤
:ýåýé Bøaã-àì øLà øácäEááìa øîàú éëå ©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®

:ýåýé Bøaã-àì øLà øácä-úà òãð äëéà וארי ¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«ֲֵַ

מּללּה לא ּדי ּפתּגמא ית נּדע אכּדין ּבלּב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָתימר

áëäéäé-àìåיי: ýåýé íLa àéápä øaãé øLà ְָ£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³
Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé àìå øácä©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−

:epnî øeâú àì àéápä Bøac ïBãæa ýåýéøLà §Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«£¤Á
àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ
Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä àeä́©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´

:epnî øeâú àì àéápä דיי ּבׁשמא נבּיא ימּלל ּדי ©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«ְְְְִִִֵַַָָָ

לא  ּדי פתּגמא הּוא יתקּים ולא פתּגמא יהי ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָולא

ס  מּנּה: תדחל לא נבּיא מּללּה ּברׁשע יי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמּללּה

àéäìà ýåýé úéøëé-ékýåýé øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàzáLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬

:íäézááe íäéøòáéäìà ýåýé úéøëé-ék-úà E §¨«¥¤−§¨«¥¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤
éäìà ýåýé øLà íéBbäíöøà-úà Eì ïúð E ©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®

:íäézááe íäéøòá záLéå ízLøéå יי יׁשצי ארי ¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«ְְֲֵֵֵָ

ארעהֹון  ית ל יהב אלה יי ּדי עממּיא ית ְְְֱֱֲִֵַַַָָָָָָָָָָאלה

ּובבּתיהֹון: ּבקרויהֹון ותיתב áLBìLותירתּנּון ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָ¨¬
ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò̈¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:dzLøì Eì ïúð Eìécáz íéøò LBìL ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¬¨¦−©§¦´
éäìà ýåýé øLà Eöøà CBúa CìEì ïúð E ¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:dzLøì יי ּדי ארע ּבגֹו ל ּתפרׁש קרוין ּתלת §¦§¨«ְְְְְְִִִַַַַָָָ

למירתּה: ל יהב אלהâCøcä Eì ïéëz ְְֱֵֵַָָָָ¨¦´§»©¤¼¤¼
lLåýåýé Eìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL §¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´

éäìà:çöø-ìk änL ñeðì äéäå EEì ïéëz ¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©¨¦´§»
lLå Cøcäýåýé Eìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL ©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´

éäìà:çöø-ìk änL ñeðì äéäå Eל ּתתּקן ¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©ְֵַָ

יי  יחסנּנ ּדי ארע ּתחּום ית ּותתּלת ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָארחא

קטֹולא: ּכל ּתּמן למעירֹוק ויהי אלהãøác äæå ְֱִִֵֵַָָָָָָ§¤Æ§©´
-úà äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä̈«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³¤
ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-éìáa eäòø¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íLéçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå ¦§«Ÿ§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®
Bì àðN-àì àeäå úòã-éìáa eäòø-úà äké øLà£¤̧©¤³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−

ìL ìîzî:íL ּתּמן ּדיערֹוק קטֹולא ּפתּגם ודין ¦§¬Ÿ¦§«Ÿְְְִִֵֵַַָָָ

והּוא  מנּדעּה ּבלא חברּה ית יקטּול ּדי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָויתקּים

לּה סני ּומּדקמֹוהי:לא äàáéמאתמ ּלי øLàå ְְִִִֵֵֵֵַָָָ©«£¤Á¨¸Ÿ
ïæøbá Bãé äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ
àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬
-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø-úà¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«

:éçå älàäáèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå ¨¥−¤¨¨«©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ
ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéöò¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ
úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø-úà àöîe õòä-ïî¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬

:éçå älàä-íéøòä ּבחרׁשא חברּה עם יעּול ודי ¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«ְְְְִִֵֵַָֻ

אעין  למּקץ ּבפרזלא ידּה ותתמרג אעין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָלמּקץ

וימּות  חברּה ית ויׁשּכח אעא מן ּפרזלא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָויׁשּתלף

ויתקּים: האּלין קרוּיא מן לחדא יערֹוק ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָהּוא

åBááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´
ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬

ìL:íBLíçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït ¦§«¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå Bááì§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî:íBL ¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
יחם  ארי קטֹולא ּבתר ּדמא ּגאל ירּדֹוף ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָּדילמא

נפׁש ויקטלּנּה ארחא תסּגי ארי וידּבקּנּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָלּבּה

לּה הּוא סני לא ארי ּדקטֹול ּדין חֹובת לית ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָולּה

ּומּדקמֹוהי: æøîàìמּתמּלי Eeöî éëðà ïk-ìò ְְִִִִַָ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ
ìL:Cì ìécáz íéøò LEeöî éëðà ïk-ìò ¨¬¨¦−©§¦¬¨«©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−

øîàììL:Cì ìécáz íéøò L אנא ּכן על ¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬¨«ֲֵַָ

:ל ּתפרׁש קרוין ּתלת למימר מפּקדç-íàå ְְְְְְִִֵַַַַָָָ§¦
éäìà ýåýé áéçøéòaLð øLàk Eìáb-úà E ©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−

éúáàìøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−
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בפרשתנו מצווה התורה: "תמים תהיה עם ה' אלוקיך".

לעיתים היצר הרע מפתה לומר דבר שקר בכדי להשיג איזו הנאה ותועלת. היצר טוען, כי 
אמירת שקר פעם אחת בלבד איננה דבר חמור כל כך.

היצר  בא  זאת,  ולתקן  האמת  את  לגלות  ורוצים  שקר,  דבר  אמירת  על  מתחרטים  כאשר 
ומסית שלא לעשות זאת. היצר טוען כי אם המתחרט יגלה ששיקר – ייפגעו כבודו ואמינות 
דבריו והוא אף ייענש. גם, בעצם זה שיגלה כי עבר על דברי ה' הרי הוא מחלל שם שמיים... 

לפיכך, מוטב שלא יתקן זאת אלא ימשיך להחזיק בדברי השקר שלו.

על כך באה הוראת התורה "תמים תהיה עם ה' אלוקיך":

"תמים תהיה" – אל תתחכם בדברי שקר, היה תמים ואמור את האמת.

ומביט במעשיך. היעלה על הדעת  נוכח לצידך  ה'  ה' אלוקיך" –  "ִעם  מדוע? משום שהנך 
לשקר בפניו?!... 

תיקון המעשים אמנם כרוך באי-נעימות אך היא זמנית בלבד, וחסרת משמעות ביחס לרווח 
שנפעל מהתיקון – שהקדוש ברוך שמח ומתפאר באדם על שניצח את יצרו, "מעשה ידי 
להצלחה  מיוחדת  כוח  נתינת  ישנה  ב'שדה',  ה'מלך'  כאשר  אלול,  חודש  בימי  להתפאר". 

ביישום הוראה זו.

סיכום

להוראה “תמים תהיה עם ה' אלוקיך".
]...[ זוהי “פקודת היום" הנלמדת משיעור החומש 

היומי – “תמים תהיה עם ה' אלוקיך".
נמצאים  כאשר  מיוחדת  כוח  נתינת  ישנה  זה  ועל 
בימי חודש אלול, שאז ה"מלך" נמצא “בשדה"10, ולכן 

10( ליקוטי תורה ראה לב, ב.

ישנה נתינת כוח מיוחדת להצליח בכל הקשור למילוי 
ההוראה “תמים תהיה עם ה' אלוקיך", קבלת החלטות 

טובות בעניין זה וקיומן במעשה בפועל.

)משיחת יום ד' פרשת שופטים, ב' דראש חודש אלול 
ה'תשמ"ג, לילדי “צבאות השם". תורת מנחם התוועדויות 
 ה'תשמ"ג חלק ד עמ' 1958 ואילך. הנחת השומעים,
בלתי מוגה(

26

די  לאתרא נפׁשּה רעּות ּבכל וייתי ּתּמן דר ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָהּוא

יי: æëkיּתרעי åéäìà ýåýé íLa úøLååéçà-ì ְְִִֵָ§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ
:ýåýé éðôì íL íéãîòä íiåìäíLa úøLå ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−

éðôì íL íéãîòä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬
:ýåýé אחֹוהי ּככל אלהּה ּדיי ּבׁשמא ויׁשּמׁש §Ÿ̈«ְְְֱֲִִִֵַַַָָָָ

יי: קדם ּבצלֹו ּתּמן ּדמׁשּמׁשין ç÷ìçלואי ְְְְֳִִִֵֵַַָָָָ¥¬¤
:úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk÷ìç §¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«¥¬¤
:úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk חלק §¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«ֳָ

ּבכן  בׁשּבּתא ּדייתי מּמּטרּתא ּבר ייכלּון ְְְְְֳִֵֵֵֵַַַַַָָָָּכחלק

ס אבהתא: èõøàä-ìàאתקינּו àa äzà ék ְֲִַָָָ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤
éäìà ýåýé-øLàúBNòì ãîìú-àì Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½

:íää íéBbä úáòBúkõøàä-ìà àa äzà ék §«£−Ÿ©¦¬¨¥«¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤
éäìà ýåýé-øLàúBNòì ãîìú-àì Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½

:íää íéBbä úáòBúk ּדיי לארעא עלל אּת ארי §«£−Ÿ©¦¬¨¥«ְְְְֲֵֵַַַָָָ

עממּיא  ּכטעות למעּבד תילף לא ל יהב ְְְְֱֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָאלה

éLàaהאּנּון: Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì ִָ«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®
:óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñ÷àöné-àì Ÿ¥´§¨¦½§¥¬§©¥−§©¥««Ÿ¦¨¥´

ïðBòî íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬
:óMëîe Lçðîeּברּה מעבר ּב יׁשּתכח לא §©¥−§©¥«ְְְֲִֵַַַָָ

וחרׁש: ּומנחׁש מענן קסמין קסם ּבנּורא ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֻּוברּתּה

àé-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤
:íéúnäLøãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå ©¥¦«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−

:íéúnä-ìà ותבע ּוזכּורּו ּבּדין וׁשאל רטן ורטין ¤©¥¦«ְְְְְִִִֵַָָָָ

מתּיא: áéälàמן äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék ִֵַָ¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤
éäìà ýåýé älàä úáòBzä ììâáeLéøBî E ¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

éðtî íúBà:Eälà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék −̈¦¨¤«¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤
éäìà ýåýé älàä úáòBzä ììâáeíúBà LéøBî E ¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈

éðtî:E ּובדיל אּלין ּדיעּבד ּכל יי מרחק ארי ¦¨¤«ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָ

:מּקדמ יתהֹון מתר אלה יי האּלין ְְְְֳֳִִֵֶַָָָָָָָָָּתֹועבּתא

âééäìà ýåýé íò äéäz íéîz:Eäéäz íéîz ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦´¦«§¤½
éäìà ýåýé íò:E ּדיי ּבדחלּתא ּתהי ׁשלים ¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְְְְְִֵַַַָָ

:ֱָָאלה

ãé éùéîçLøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´
äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà íúBà½̈¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈

éäìà ýåýé Eì ïúð ïë àì:Eäìàä íéBbä | ék ´Ÿ¥½¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¦´©¦´¨¥À¤
íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà íúBà LøBé äzà øLà£¤³©¨Æ¥´½̈¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−

éäìà ýåýé Eì ïúð ïë àì äzàå eòîLé:E ארי ¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ֲֵ

ּומן  מעננּיא מן יתהֹון ירת אּת ּדי האּלין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָעממּיא

:אלה יי ל יהב כן לא ואּת ׁשמעין ְְְְְֱִֵַַַַָָָָָָָָקּסמּיא

åèéçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìà:ïeòîLz åéìà Eéçàî Eaøwî àéáðE ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ

éäìà ýåýé Eì íé÷é éðîk:ïeòîLz åéìà E נבּיא ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«ְִָ

יי ל יקים ּכותי מאחי מּנּהמ ּבינ אלה ְְְֱִִִִֵֵֵַָָָָָָָ

æèýåýéּתקּבלּון: íòî zìàL-øLà ìëk ְְַ§¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³
éäìàóñà àì øîàì ìäwä íBéa áøça E ¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À

ìäìãbä Làä-úàå éäìà ýåýé ìB÷-úà òîL ¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬
:úeîà àìå ãBò äàøà-àì úàfä-øLà ìëk ©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−§¬Ÿ¨«§¸Ÿ£¤

éäìà ýåýé íòî zìàLìäwä íBéa áøça E ¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬©¨−̈
ì óñà àì øîàìéäìà ýåýé ìB÷-úà òîL ¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

àìå ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−§¬Ÿ
:úeîà ּבחרב אלה יי מּקדם ׁשאלּתא ּדי ּככל ¨«ְְְְְֱֳִִֵֶָָָָָֹֹ

קל  ית למׁשמע אֹוסף לא למימר דקהלא ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָּביֹומא

אחזי  לא הדא רּבתא אּׁשתא וית אלהי דיי ְְְְֱֱֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָמימרא

אמּות: ולא æéeáéèéäעֹוד éìà ýåýé øîàiå ְֵָ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−
:eøac øLà:eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå £¤¬¦¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥®̈¥¦−£¤¬¦¥«

מּלילּו: ּדי אֹוטיבּו לי יי çéíé÷àואמר àéáð ְֲִִִִַַַָ¨¦̧¨¦¬
åéôa éøáã ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì̈¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½

:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãåíé÷à àéáð §¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«¨¦̧¨¦¬
øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì̈¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´

:epeöà øLà-ìk úà íäéìà להֹון אקים נבּיא £¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«ְְֲִִָ

ּבפּומּה נבּואתי ּפתּגמי ואּתן ּכות אחיהֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָמּגֹו

אפּקדּנּה: ּדי ּכל ית עּמהֹון èéLéàäוימּלל äéäå ְְֲִִִִֵֵַַָָ§¨À̈¨¦Æ
éîLa øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®

:Bnòî Løãà éëðàòîLé-àì øLà Léàä äéäå ¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ
:Bnòî Løãà éëðà éîLa øaãé øLà éøác-ìà¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«
ּבׁשמי  ימּלל ּדי לפתּגמי יקּבל לא ּדי ּגברא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָויהי

מּנּה: יתּבע ëøaãìמימרי ãéæé øLà àéápä Cà ְְִִִֵֵַ©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧
øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´



8

הנבואה ש"לאלתר לגאולה"
הנבואה העיקרית

הלימוד שישנו לכל אחד בעמדנו בשבת פרשת שופטים בדורנו זה ובפרט בזמן האחרון, הרגעים האחרונים 
דהגלות – שצריכה להיות עבודה בהתאם, מידה כנגד מידה למצב הגאולה:

לפרסם אצל עצמו ואצל אלו שאליהם אפשר להגיע – שצריכים לקבל על עצמם )ביתר חוזק( את ההוראות 
ועצות ד"שופטיך" ו"יועציך" שבדורנו – "מאן מלכי רבנן" בכלל, ובפרט נשיא דורנו – הבא בהמשך לרבותינו 

נשיאינו שלפניו – שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו...
ישנה ההוראה כנ"ל, שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו 
הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע 
לעבודת כל בני-ישראל וכל האנשים דדור זה, בכל ענייני תורה ומצוות, ובנוגע להנהגת חיי היום-יום הכללית, 

גם ב"כל דרכיך )דעהו(" ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים(",
עד – הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא".

)משיחת ש"פ שופטים תנש"א. התוועדויות שם כרך ד' עמ' 202-102(

כוח התורה פועל במציאות העולם
...ויש להוסיף, שאף שעיקר החיוב ד"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך" הוא בארץ-ישראל, כפסק-דין 
הרמב"ם "אין אנו חייבין להעמיד בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר אלא בארץ-ישראל בלבד . . שנאמר 
תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך", מה-שאין-כן בחוץ-לארץ, ועל-אחת-כמה-וכמה בזמן 
הגלות ובחוץ-לארץ, שגם כשנמצאים בחסדי ה' במלכות של חסד, צריכים לקבל רשות ממלכות המדינה )שיש 
לה תוקף על-פי תורה – דינא דמלכותא דינא( למנות דיינין )ואין זה באופן ד"שופטים ושוטרים תיתן לך"(, מכל 
שבכל  המדינות  להנהגת  )ועד  כולה  המדינה  הנהגת  נעשית  התורה,  בכוח  המתאים  בתוקף  כשעומדים  מקום, 
העולם כולו( בהתאם לפסק דין דישראל על-פי התורה – "שופטים ושוטרים תתן לך", על דרך סיפור כ"ק מו"ח 
אדמו"ר נשיא דורנו אודות הנהגת הצמח-צדק, שבהיותו בעיר ליובאוויטש עשה "סדרים" בפטרבורג, עיר הבירה 

של כל מדינת רוסיה.
ועוד ועיקר – שבכוח התורה פוסקים בני-ישראל שהגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו צריכה 

להיות תיכף ומיד, ונעשה כן במציאות העולם בפועל ממש...
ובסגנון דחודש אלול )מלך בשדה( – שהמלך בא לשדה, דיש לומר ש"שדה" קאי בפרט על מקום הגלות, שבו 
נעשית כללות ה"מלאכה" ד"מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות" בל"ט מלאכות דעובדין דחול לעשות לו 
יתברך דירה בתחתונים, ועד שמהפכים הגלות לגאולה על-ידי המשכת האל"ף )המלאכה ה"אחת"(, אלופו של 

עולם, שעל-ידי זה נעשה מ"גולה" "גאולה", ועד ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

)משיחת שבת פרשת שופטים, ד' באלול ה'תש"נ; התוועדויות שם כרך ד, עמ' 202-200(

משיח וגאולה

25

ì ïeôñú àì íëì øîà:ãBò äfä Cøca áeL÷ø ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«©»
äîéøöî íòä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨
ïeôñú àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïòîì§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À

ì:ãBò äfä Cøca áeL סּוסון לּה יסּגי לא לחֹוד ¨²©¤¬¤©¤−«ְְֵֵַָָָ

לּה לאסּגאה ּבדיל למצרים עּמא ית יתב ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולא

ּבארח  למּתּוב תֹוספּון לא לכֹון אמר ויי ְְְְֲִַַַָָָָֹסּוסון

עֹוד: æéBááìהדא øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå ָָ§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®
:ãàî Bl-äaøé àì áäæå óñëåBl-äaøé àìå §¤´¤§¨½̈¬Ÿ©§¤−§«Ÿ§³Ÿ©§¤Æ

Bl-äaøé àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð̈¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ©§¤−
:ãàî וכסּפא לּבּה יטעי ולא נׁשין לּה יסּגי ולא §«Ÿְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ

לחדא: לּה יסּגי לא çéìòודהבא BzáLë äéäå ְְֲֲֵֵַַַָָָ§¨¨´§¦§½©−
äøBzä äðLî-úà Bì áúëå Bzëìîî àqk¦¥´©§©§®§¨̧©¹¤¦§¥̧©¨³

:íiåìä íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfääéäå ©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«§¨¨´
äðLî-úà Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò BzáLë§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹¤¦§¥̧
:íiåìä íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«
ית  לּה ויכּתֹוב מלכּותּה ּכרסא על כמּתבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָויהי

ּכהנּיא  קדם מן ספרא על הדא אֹוריתא ְְְֲֳִִֶֶַַַַָָָָָָָּפתׁשגן

èéïòîìלואי: åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå ֵֵָ§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©
ì åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé-ìk-úà øîL ¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨

älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzä éøác¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤
:íúNòìïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå ©«£¨«§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©®̈§©´©

ì åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìééøác-ìk-úà øîL ¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º
:íúNòì älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzäּותהי ©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«ְֵ

ּדילף ּבדיל חּיֹוהי י ֹומי  ּכל בּה קרי  ויהי  ְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָעּמּה

אֹוריתא  ּפתּגמי ּכל ית למּטר אלהּה יי קדם ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלמדחל

למעּבדהֹון: האּלין  קימּיא וית ë-íeøהדא ézìáì ְְְְְִֵֶַָָָָָָָ§¦§¦³«
ìïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Báá §¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´

éøàé ïòîì ìåàîNeàeä Bzëìîî-ìò íéîé C §®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬
:ìàøNé áø÷a åéðáeåéçàî Bááì-íeø ézìáì ¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈

éøàé ïòîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìeC §¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸
:ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîî-ìò íéîé ּבדיל ¨¦¯©©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«ְִ

מן  יסטי דלא ּובדיל מאחֹוהי לּבּה ירים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָדלא

על  יֹומין ּדיֹור ּבדיל ּוׂשמאלא יּמינא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּתפקדּתא

ס יׂשראל: ּבגֹו ּובנֹוהי הּוא ְְְְִִֵֵַָמלכּותּה

à éùéìùéåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-íò äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàééåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àì «Ÿ¥«ŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-íò äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàé דלוי ׁשבטא כל לואי לכהנּיא יהי לא «Ÿ¥«ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ואחסנּתּה דיי קרּבנּיא יׂשראל עם ואחסנא ְְְְְְֲֲֳִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻחלק

áýåýéייכלּון: åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå ְֵ§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäBl-äéäé-àì äìçðå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−

:Bì-øac øLàk Búìçð àeä ýåýé åéçà áø÷a§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤−¦¤«
לּה ּדיהב מּתנן אחֹוהי ּבגֹו לּה יהי לא ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָואחסנא

ס לּה: מּליל די ּכמא אחסנּתּה אּנּון âäéäéיי äæå ְְְֲִִִֵֵַַַָָ§¤¿¦«§¤Á
çáfä éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäåíòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå §©¥¨«§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈
ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà çáfä éçáæ úàî¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½

:äáwäå íééçläå òøfä לכהנּיא דחזי יהי ודין ©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«ְְְְֲֵֵֵַָָָ

ויּתן  אּמר אם ּתֹור אם נכסתא נכסי מן עּמא ְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָמן

וקבתא: ולֹועא ּדרֹועא ãðâcלכהנא úéLàøE ְְְְְֲַָָָָֻ¥¦̧§¨«§¹
ðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz:Bì-ïzz E ¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−¦¤«

ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz ּגּזא וריׁש ּומׁשח חמר עבּור ריׁש ¦¤«ְְְִִִֵֵַָָָָ

לּה: ּתּתן דענäéäìà ýåýé øça Bá ékE ְִֵֶָָ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éèáL-ìkîì ãîòì Eàeä ýåýé-íLa úøL ¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬

:íéîiä-ìk åéðáeéäìà ýåýé øça Bá ékE ¨−̈¨©¨¦«¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éèáL-ìkîì ãîòì Eåéðáe àeä ýåýé-íLa úøL ¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈
:íéîiä-ìkׁשבטי מּכל אלה יי יּתרעי בּה ארי ¨©¨¦«ְְְֱֲִִִִֵֵֵָָָָָ

ּכל  ּובנֹוהי הּוא דיי בׁשמא לׁשּמׁשא ְְְְְִִֵַַַָָָָָלמקם

ַָיֹומּיא:

éòéáøñåéøòL ãçàî éålä àáé-éëå-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨
BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà ìàøNé¦§¨¥½£¤−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½

:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìàéålä àáé-éëå ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¦«¨¸Ÿ©¥¦¹
éøòL ãçàîàáe íL øb àeä-øLà ìàøNé-ìkî E ¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨¦§¨¥½£¤−¨´¨®¨Æ

:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa§¨©©´©§½¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«
ּדי  יׂשראל מּכל מּקרוי מחדא לואה ייתי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָוארי



הגאולה מתוך הקשיים
עם  שני שיחות שנאמרו, אחת בקיץ תשל"ד אחרי השברון שתקף את 
ישראל אחר מלחמת יום-הכיפורים והשנייה אחרי פרסום התאריכים "תהי' 
שנת ביאת משיח" ו"תהי' שנת דברי משיח", והקשר שביניהם • למה חשוב 
ללמוד 'קדשים' ולעסוק בענייני בית המקדש בזמן הזה? • כשתשעה באב 
• ה'קושי' מהווה  וַהשפיעו על רבים מבני ישראל  זועק: סעו ל'שליחות' 
הוכחה דווקא ל'שייכות' לעניין • מדוע עסקו הרמב"ם והרמב"ן ברפואה? 

• כשהרבי שלל מלכתחילה את תירוצו של היעב"ץ

הגאולה מתוך הקשיים
שתי שיחות של הרבי קשורות זו בזו: 

ב'לקוטי שיחות'  ומשם  נדפסה בשנת תשל"ז  אחת 
מכות  מסכת  סיום  והיא  ואילך,   67 עמ'  י"ט  כרך 
'משחק'  שהיה  עקיבא  רבי  שיטת  בביאור  ועוסקת 
בעוד שאר התנאים שהיו 'בוכין' על פי שיטת ההלכה 

)משיחות קיץ תשל"ד(. 
ב'לקוטי  ומשם  תשמ"ה,  בשנת  נדפסה  השנייה 
תשמ"ב  )משיחות  ואילך   9 עמ'  כט  כרך  שיחות' 
להקב"ה  'מותר'  היה  איך  הרבי  דן  בה  ותשד"מ( 
להחריב את בית-המקדש היפך הציווי “לא תעשון כן 
וגו'“. וכן ישנו ביאור בענין 'מחשבי קיצין' והשייכות 

לשבת חזון.
תוכן הדברים:

ואפילו  רומי  של  בהצלחתה  רואה  עקיבא  רבי 
בחילול שם-שמים ושם-ישראל את הטוב שיצמח מזה. 
ואם החורבן התקיים בצורה הכי מלאה, עד ששועל 
הוכחה  מהווה  הדבר  קדשי-הקדשים,  מבית  יוצא 

ניצחת שהגאולה תהיה בתכלית העילוי.
המקדש  בית  את  לבנות  נועד  המקדש  בית  חורבן 
בניין,  השלישי. נמצא, שהחורבן הוא בעצם גדר של 
“נולד  כבר  המקדש  בית  לחורבן  בסמיכות  ולכן, 
מושיען של ישראל", כי ה'חורבן' הוא חלק מהתחלת 

ה'בנין'.

]יושם לב:
היה  הראשונה,  השיחה  נאמרה  שבו  תשל"ד,  קיץ 
שבור  היה  ישראל,  בארץ  ובפרט  ישראל,  שעם  זמן 
מאוד אחרי מלחמת יום הכיפורים ואחרי התקפות של 

מחבלים, בהן נהרגו יהודים הי"ד.
השיחה  נאמרה  שבהן  ותשד"מ,  תשמ"ב  בשנים 
אומרים  דבר'  'עמא  כי  ציטט  שהרבי  אחרי  השנייה, 
מציין  ואחרי שהוא  “ביאת משיח"  ראשי-תיבות  שהן 
“תהיה שנת דברי משיח", זוהי בדרך אפשר השייכות 

לביאור שאין זה גדר של “מחשבי קיצין"![
ונראה לקבוע בזהירות כי דברי הרבי בשיחות הנ"ל 
מיוסדים על עוד דרשות חז"ל )גם אלה שלא נזכרו שם 
במפורש – ראה מעין זה ב'אגרות-קודש' כרך לא עמ' 

קד: “לא קראתי בשם – כי רבים המה"(
ולדוגמה:

אשב  כי  קמתי,  נפלתי  “כי  ח(  ז,  )מיכה  עה"פ  א( 
בחושך ה' אור לי" דורשים חז"ל )‘ילקוט שמעוני' נ"ך 

תרכח(:
“כי נפלתי קמתי" – אילולא שנפלתי לא קמתי,

שישבתי  אילולא   – לי"  אור  ה'  בחושך  אשב  “כי 
בחושך – לא הי' אור לי.

וממנה   – ליעקב  היא  צרה  “ועת  ז(  )ל,  בירמי'  ב( 
יושע".

ג( בסליחות )לשני קמא( “וממכה עצמה מתקן רטי'".
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סהיד  מימר על יתקטל לא קטֹול ּדחּיב ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָיתקטל

æBúéîäìחד: äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé ָ©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½
øä zøòáe äðøçàa íòä-ìk ãéå:Eaøwî òãé §©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«©´

íòä-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä̈«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬¨¨−̈
:Eaøwî òøä zøòáe äðøçàa ּתהי דסהדּיא ידא ¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«ְְְֲֵַַָָ

עּמא  דכל וידא למקטלּה ּבקדמיתא ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָבּה

פ :מּבינ ּדביׁש עבד ּותפּלי çékּבבתריתא ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ¦´
ïéc-ïéa íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨̧§¹̈¥«¦´

éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

ïéc-ïéa íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨̧§¹̈¥«¦´
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«
לדמא  ּדמא ּבין לדינא ּפתּגמא מּנ יּתכסי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָָָארי

סגירּו למכּתׁש סגירּו מכּתׁש ּובין לדינא דינא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָּבין

לאתרא  ותּסק ּותקּום ּבקרוי דינא פלגּתא ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻּפתּגמי

ּבּה: אלה יי יּתרעי èíéðäkä-ìàּדי úàáe ְְֱִִִֵֵָָָ¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ
íää íéîia äéäé øLà èôMä-ìàå íiåìä©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®

:ètLnä øác úà Eì eãébäå zLøãåúàáe §¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬©¦§¨«¨À̈
íéîia äéäé øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´

:ètLnä øác úà Eì eãébäå zLøãå íää ותיתי ¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬©¦§¨«ְֵֵ

האּנּון  ּביֹומּיא יהי ּדי ּדּינא ּולות לואי ּכהנּיא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָלות

דדינא: ּפתּגמא ית ל ויחּוּון éúéNòåותתּבע ְְְְִִִִַַָָָָָ§¨¦À¨
àeää íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´©½
øLà ìëk úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

:EeøBéEì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå «§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½
zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää íB÷nä-ïî¦©¨´©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´

k úBNòì:EeøBé øLà ìë מימר על ותעּבד ©«£½§−Ÿ£¤¬«ְְֵֵַַַ

יי  יּתרעי ּדי ההּוא אתרא מן ל יחּוּון ּדי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָּפתּגמא

:יּלפּנ ּדי ּככל למעּבד àéäøBzäותּטר ét-ìò ְְְְְִִֶַַַָֹֻ©¦̧©¹̈
Eì eøîàé-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà£¤´À§©©¦§¨²£¤«Ÿ§¬§−
ïéîé Eì eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬§−¨¦¬

:ìàîNeètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò §«Ÿ©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²
-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì eøîàé-øLà£¤«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤

:ìàîNe ïéîé Eì eãébé ּדי אֹוריתא מימר על ©¦¬§−¨¦¬§«Ÿְִֵַַַָ

תסטי  לא ּתעּבד ל יימרּון ּדי ּדינא ועל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻיּלפּנ

ּוׂשמאלא: יּמינא ל יחּוּון ּדי ּפתּגמא ְְְִִִִַַָָָָָָמן

áé-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤
ì ãîòä ïäkäéäìà ýåýé-úà íL úøLBà E ©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−

òøä zøòáe àeää Léàä úîe èôMä-ìà¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈
:ìàøNiîòîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå ¦¦§¨¥«§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©

ì ãîòä ïäkä-ìàéäìà ýåýé-úà íL úøLBà E ¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−
òøä zøòáe àeää Léàä úîe èôMä-ìà¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiî ּדלא ּבדיל ּברׁשע יעּבד ּדי ּוגבר ¦¦§¨¥«ְְְְְִִִֵַַַָ

יי  קדם תּמן לׁשּמׁשא ּדקאם ּכהנא מן ְְְְֲֳִֵַַַַָָָָָָָָָלקּבלא

ּותפּלי  ההּוא ּגברא ויתקטל ּדּינא מן אֹו ְְְְְֱִִֵֵַַַַָָָָָאלה

מּיׂשראל: ּדביׁש âéeàøéåעבד eòîLé íòä-ìëå ְְִִִֵֵָָ§¨¨−̈¦§§´§¦¨®
:ãBò ïeãéæé àìåàìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå §¬Ÿ§¦−«§¨¨−̈¦§§´§¦®̈§¬Ÿ

ãBò ïeãéæé: ולא וידחלּון יׁשמעּון עּמא וכל §¦−«ְְְְְְֲִִַָָָ

ס  עֹוד: ְִַירׁשיעּון

ãé éðùéäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékE ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå Cì ïúðŸ¥´½̈¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk Cìî éìòàáú-ék ¨©Æ¤½¤§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«¦«¨´Ÿ
éäìà ýåýé øLà õøàä-ìàdzLøéå Cì ïúð E ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈¦«¦§−̈

íéBbä-ìëk Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤§¨©¦−
:éúáéáñ øLà יהב אלה ּדיי לארעא תעֹול ארי £¤¬§¦«Ÿ¨«ְְְֱֲֵֵֵַַָָָָָ

מלּכא  עלי אמּני ותימר ּבּה ותיתב ותירתּה ְְְְְֱֲִֵֵֵֵַַַַַַָָל

בסחרני: די עממּיא åèéìòּככל íéNz íBNE ְְְֲִַַַָָָָ´¨¦³¨¤̧Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà Cìîéçà áøwî Ba EE ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À

éìò íéNzéìò úúì ìëeú àì Cìî ELéà E ¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´
éçà-àì øLà éøëð:àeä Eéìò íéNz íBNE ¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«´¨¦³¨¤̧Æ

éäìà ýåýé øçáé øLà Cìîéçà áøwî Ba EE ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À
éìò íéNzéìò úúì ìëeú àì Cìî Eéøëð Léà E ¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½

éçà-àì øLà:àeä E ּדי מלּכא על תמּני מּנאה £¤¬«Ÿ¨¦−«ְְֲִֵַַַָָָָ

מלּכא  על ּתמּני אחי מּגֹו ּבּה אלה יי ְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָיּתרעי

אחּו לא ּדי נּוכרי ּגבר על למּנאה רׁשּו ל ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָלית

æèáéLé-àìåהּוא: íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³
ýåýéå ñeñ úBaøä ïòîì äîéøöî íòä-úà¤¨¨Æ¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ
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ד( במדרש שוחר טוב עה"פ )תהלים כ, א( יענך ה' 
ביום צרה: משל לאב ובן שהיו מהלכין בדרך ונתייגע 
הבן, אמר לאביו והיכן היא המדינה אמר לו אביו בני 
סימן זה יהא בידך אם ראית בית הקברות לפניך דע 
לישראל אם  כך אמר הקב"ה  לך.  כי המדינה קרובה 
אתם  שעה  באותה   – אתכם  מכסות  שהצרות  ראיתם 

נגאלים שנאמר יענך ה' ביום צרה.
ה( בפירוש מלבי"ם לתהלים )מב, ח-ט(:

אות  אצלי  זה  הי'  גדולות  צרות  עלי  "שבעת שבאו 
תפילה  כו'  גדולות  ונפלאות  נסים  לי  שתעשה  ומופת 
לא-ל חי – שכבר שרתי שיר החסד והתפללתי עליו.. 
החסד  שיבוא  ידעתי  והמשברים  התהומות  בהנשא  כי 

אחריהם".
בכהנ"ל הנקודה פשוטה:

החושך, זה גופא הביא ל"אור לי",  כיון שהיה שיא 
הקימה היא תוצאה של הנפילה; ממנה )הצרה( דווקא 
כש"הצרות  דווקא;  מ"מכה עצמה"  היא  הרטי'  יוושע; 
נפתח  למעלה  )מצד  שעה  באותה   – אתכם  מכסות 

הפתח ל( אתם נגאלים".
לא  וכ"ק  ביותר,  קשות  הן  מהנ"ל  שחלק  ויתכן   -  
 – יסודם  אך  בפירוש,  ולהזכירם  פתח  לפתוח  רצה 

בשיחות הנ"ל.

 על לימוד קדשים 
וצורת הבית בזמן הזה

לימוד  למעלת  הרבי  התייחס  הזדמנויות  במספר 
סדר קדשים )ראה גם ‘תורת מנחם' כרך נג עמ' 155(.

יש לציין ל'ספר חסידים' סימן רסא: "אהוב לך   -  
את המצוה הדומה למת מצוה שאין לה עוסקים כגון 
שתראה שבני עירך לומדים מועד וסדר נשים – תלמוד 

סדר קדשים".
בית  בעניני  העסק  במעלות  רבות  פעמים  והאריך 
וביאורים  ב'חידושים  ראה   – הבית  וצורת  המקדש 
בהלכות בית הבחירה' )קה"ת תשמ"ו. תש"נ( ב"פתיחה 

– לימוד תורת הבית".
לספרו של  הרמ"א  מובאים בהקדמה  שני טעמים 
בחורבנו  תמיד  להתאונן   – הראשון  העולה':  ‘תורת 
והשני  בעונותינו.  לנו  שנחסר  התועלת  גודל  כשנדע 
בו תמיד קרבנות  – להיות מיד מוכן לפנינו להקריב 
מקדשנו  בית  מול  מגמתינו  כשנשים  ברעיוננו 

ותפארתנו.
וזה מחוייב כל איש כי אין אדם צדיק בארץ אשר 
או  במחשבה  או  במעשה  הן  יחטא  ולא  טוב  יעשה 

במבטא, ועתה ושב ורפא לו.
הרד"ק עה"פ )יחזקאל מג, י( "ומדדו את תבנית" – 
כתב: "תבנית צורת הבית שתראה להם ימדדו ויכינו 
לסימן  אותו  ויכינו  ימדדו  להם  שתראה  לסימן  אותו 
המתים,  ויחיו  הגואל  בבוא  לעתיד  כן  יעשו  עוד  כי 
בבנין  יחיו  הצורה  זאת  שהרואים  לסימן  אותו  יכינו 
הבית לעתיד וזה ראי' לתחיית המתים" ]השווה למ"ש 

התויו"ט ב'צורת הבית'[.

חמש )ולא ארבע( תקופות 
)מעברים( ב'בין המצרים'

את הדברים לקמן השמיע הרבי בכ"ד תמוז תשל"ו 
ונכללו   )482 עמ'  ב'  כרך  תשל"ו  )‘שיחות-קודש' 
אלה",  לימים  בקשר  אדמו"ר...  כ"ק  של  ב"ההוראות 
בית  להלכות  וביאורים  ל'חידושים  דבר'  ב'פתח 

הבחירה' )קה"ת תשמ"ו. תש"נ(:
בהימים דבין המצרים גופא – להוסיף בהנ"ל ]“משפט" 
שבהם  פרטית  מתקופה  ו"צדקה"[  התורה(  )לימוד 

לתקופה שלאחרי'
1[ ]=מי"ז תמוז[ עד ראש חודש מנחם-אב;

2[ מראש חודש מנחם-אב;
3[ שבוע שחל בו תשעה-באב;

4[ ערב תשעה-באב;
5[ ותשעה באב.

מצינו  אלו   - מעברים   – תקופות  חלוקת   – פירוט 
]“הרב  והמופלא  החסיד  “הרב  ע"י  קדום  מזמן  כבר 
היום'"  ‘סדר  ב]ספרו[  מכיר  בן  מהר"ם  וקדיש"[  עיר 
)לשונות הרב החיד"א בספריו ‘גאולת עולם' )פיסקא 
אלו הן( ו'ככר לאדן' )לאבות דר' נתן פי"ב(( ]“מרבנן 
מע'  הגדולים  שם   – צפת"  בעיה"ק  קשישיאי  קדישי 

גדולים אות מ סקנ"ה[, הכותב כדלהלן:
“נמצא כללן של דברים, שיש משבעה עשר בתמוז 
מזה.  חמור  זה  זמנים  ארבעה  באב  תשעה  יום  עד 
הראשון – משבעה עשר בתמוז עד ראש חודש. השני 
להיות  באב  תשעה  שחל  השבוע  עד  מראש-חודש   –
יום   – הרביעי  באב.  תשעה  ערב   – השלישי  בתוכו. 

התענית עצמו שהוכפלו בו הצרות בעוונות".
לדבריו, ישנם ארבעה מעברים מתקופה לתקופה – 

23

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

çééøòL-ìëa Eì-ïzz íéøèLå íéèôLøLà E «Ÿ§¦´§«Ÿ§¦À¦¤§Æ§¨§¨¤½£¤̧
éäìà ýåýéì Eì ïúð EéèáLíòä-úà eèôLå E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¦§¨¤®§¨«§¬¤¨−̈

:÷ãö-ètLî-ìëa Eì-ïzz íéøèLå íéèôL ¦§©¤«¤«Ÿ§¦´§«Ÿ§¦À¦¤§Æ§¨
éøòLéäìà ýåýé øLà Eì Eì ïúð EéèáLeèôLå E §¨¤½£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¦§¨¤®§¨«§¬

:÷ãö-ètLî íòä-úàל ּתמּני ּופרענין ּדּינין ¤¨−̈¦§©¤«¤ְְִִֵַַָָָֻ

וידּונּון  לׁשבטי ל יהב אלה יי ּדי קרוי ְְְְְֱִִִִֵָָָָָָָָּבכל

ּדקׁשֹוט: ּדין עּמא èéàìית ètLî ähú-àì ְִִַָָ«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ
éðéò øeòé ãçMä ék ãçL çwú-àìå íéðt øékú©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´

:í÷écö éøác ólñéå íéîëçètLî ähú-àì £¨¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦««Ÿ©¤´¦§½̈
øeòé ãçMä ék ãçL çwú-àìå íéðt øékú àì¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ

:í÷écö éøác ólñéå íéîëç éðéò דין תצלי לא ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«ְִֵַָ

ארי  ׁשחדא תקּבל ולא אּפין תׁשּתמֹודע ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹלא

ּפתּגמי  ּומקלקל חּכימין עיני מעּור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹׁשחדא

ëzLøéåתריצין: äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö ְִִ¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´
éäìà ýåýé-øLà õøàä-úà:Cì ïúð E÷ãö ¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«¤¬¤

-øLà õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤£¤
éäìà ýåýé:Cì ïúð E רדיף ּתהי קׁשטא קׁשטא §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«ְְְִֵָָָֻֻ

יהב  אלה ּדיי ארעא ית ותירת ּדתיחי ְְְְְֱִֵֵֵֵַַַָָָָָָּבדיל

ס :לàëìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àì ָ«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤
éäìà ýåýé çaæî:Cl-äNòz øLà Eòhú-àì ¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨««Ÿ¦©¬

éäìà ýåýé çaæî ìöà õò-ìk äøLà EìøLà E §²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cl-äNòz ּבסטר אילן ּכל אׁשרת ל תּצֹוב לא ©«£¤¨«ְֲִִִֵַַָָָָ

:ל תעּבד ּדי אלה ּדיי áëíé÷ú-àìåמדּבחא ְְְְֱִֶַַַָָָָָ§«Ÿ¨¦¬
éäìà ýåýé àðN øLà äávî Eì:Eíé÷ú-àìå §−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§«Ÿ¨¦¬

éäìà ýåýé àðN øLà äávî Eì:Eל תקים ולא §−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְְִָָ

סני ּדי סקמא :אלה àýåýéìיי çaæú-àì ְֱִֵָָָָָָ«Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸
éäìàøác ìk íeî Bá äéäé øLà äNå øBL E ¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´

éäìà ýåýé úáòBú ék òø:àeä Eçaæú-àì ¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−««Ÿ¦§©Á
éäìà ýåýéììk íeî Bá äéäé øLà äNå øBL E ©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧¦«§¤¬Æ½−Ÿ

éäìà ýåýé úáòBú ék òø øác:àeä E תּכֹוס לא ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«ִָ

ּכל  מּומא בּה יהי ּדי ואּמר ּתֹור אלה יי ְְְֱֳִִֵֵָָָָָָֹקדם

ס  הּוא: אלה יי קדם מרחק ארי ּביׁש ְְֱֲֳִִֵַַָָָָָָמּדעם

áéøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékýåýé-øLà E ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬

éäìàäNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯
éäìà-ýåýé éðéòa òøä-úà:Búéøa øáòì E ¤¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
éøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékéäìà ýåýé-øLà EE ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

éðéòa òøä-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúðŸ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤¨©²§¥¥¬
éäìà-ýåýé:Búéøa øáòì Eּבינ יׁשּתכח ארי §Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«ְְֲִֵֵַָ

אּתתא  אֹו ּגבר ל יהב אלה ּדיי מּקרוי ְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָָָָּבחדא

על  למעּבר אלה יי קדם ּדביׁש ית יעּבד ְְְְְֱֳִִֵֶַַַָָָָָּדי

âeçzLiåקימּה: íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå ְֵָ©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−
íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà | LîMìå íäì̈¤®§©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦

:éúéeö-àì øLàíéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå £¤¬«Ÿ¦¦«¦©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½
àáö-ìëì Bà çøiì Bà | LîMìå íäì eçzLiå©¦§©−¨¤®§©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬

:éúéeö-àì øLà íéîMä לטעות ּופלח ואזל ©¨©−¦£¤¬«Ÿ¦¦«¦ְְֲֲַַַַַ

לכל  אֹו לסיהרא אֹו ּולׁשמׁשא להֹון ּוסגיד ְְְְְְְֲִִִַַָָָָעממּיא

פּקדית: לא ּדי ׁשמּיא ãêì-ãbäåzòîLåחילי ְִִֵֵֵַַָָ§ª©§−̈§¨¨®§¨
äúNòð øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈¤«¤§¨²

:ìàøNéa úàfä äáòBzäzòîLå Eì-ãbäå ©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«§ª©§−§¨¨®§¨
äúNòð øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈¤«¤§¨²

:ìàøNéa úàfä äáòBzä ותׁשמע ל ויחּוּון ©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«ְְִִַָָ

אתעבידת  ּפתּגמא ּכון קׁשטא והא יאּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻותתּבע

ּביׂשראל: הדא äLéàä-úàּתֹועבּתא úàöBäå ְְְִֵֶָָָָ§«¥¨´¤¨¦´
-úà eNò øLà àåää äMàä-úà Bà àeää©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹£¤´Â¨Â¤

éøòL-ìà äfä òøä øácäBà Léàä-úà E ©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤¨¦¾−
:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úàúàöBäå ¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«§«¥¨´

eNò øLà àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä-úà¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹£¤´Â¨Â
éøòL-ìà äfä òøä øácä-úàBà Léàä-úà E ¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤¨¦¾−

:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà ית ותּפק ¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«ְֵַָ

ית  עבדּו ּדי ההיא אּתתא ית אֹו ההּוא ְְֲִִִַַַָָָָָּגברא

ּדינ ּבית לתרע הדין ביׁשא ית éåø÷ì)(Cּפתּגמא ְְִִִִֵֵַָָָָָ§¦§¨ָ

וימּותּון: ּבאבנּיא ותרּגמּנּון אּתתא ית אֹו ְְְְְְְִִִִַַַָָָָּגברא

åìL Bà íéãò íéðL | ét-ìòúîeé íéãò äL ©¦´§©´¦¥¦À²§¨¬¥¦−©´
:ãçà ãò ét-ìò úîeé àì únäíéðL | ét-ìò ©¥®´Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«©¦´§©´¦

ìL Bà íéãòét-ìò úîeé àì únä úîeé íéãò äL ¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®´Ÿ©½©¦−
:ãçà ãò סהדין ּתלתא אֹו סהדין ּתרין מימר על ¥¬¤¨«ְְֲֲִִֵֵַַַַָָ
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מפני שהשמיט התקופה שמתחילת שבוע שחל בו ת"ב 
עד ערב ת"ב; ודבר זה הוסיף-חידש הרבי נשיא-דורנו.

 כבוד ל'שליח'
 שמרשים בידיעותיו

שלום  ר'  להרה"ח  הרבי  אמר  הבאים  הדברים  את 
)‘האמת  תשי"ב  שמיני  פרשת  בש"ק  )ז"ל(  חסקינד 
במרוקו  לשליחותו  כהכנה   )32 עמ'  אהבו'  והשלום 

ובארץ-הקודש:
הן  ענינים  כמה  תכין  שלי,  לשליחות  תסע  אם 
וכשתדבר  פלפולים,  כמה  בחסידות,  והן  בנגלה 
ים  בכל  בקי  שאתה  יחשבו  הם  בלימוד  עמהם 
יודע... לא  שאתה  לדעת  מחוייבים  לא  הם   התלמוד. 

ג'( איתא  )פ"י סוף הלכה  בירושלמי שביעית  אמנם, 
שאדם היודע מסכת אחת והגיע למקום בו מכבדים את 
היודעים שתי מסכתות – עליו להודיע להם שהוא יודע 

רק מסכת אחת.
אך באמת אין זו סתירה. 

ביאורים: כמה  מצינו  הדבר  בטעם   כי 
כשמקלסים  מדובר  בירושלמי  כי  מסביר  המהרי"ט  א( 
 אותו בפניו בנושא זה בפניו ושותק, ומשתיקתו טועים בו.
ואכן  תורה,  בכבוד  שנהנה  מפני   – החיד"א  ב( 
היא  רבתי  מילתא  והכבוד  לזה  ראוי  אינו 
חינם. כבוד  לו  יתנו  שלא  להודיעם  עליו   ולכן 
ג( מהאחרונים היו שהבינו כי )עכ"פ לשיטת המהרי"ט( 
איש  בגבולו של  בירושלמי רק במקרה שנכנס  הכוונה 

אחר.
בנידון-דידן  כי  לנידונינו,  שייך  אינו  זה  כל   והנה, 
חזרה  מלבד  פעולה  שום  עשה  לא  מעצמו  השליח   )1
וק"ל. כדבעי,  ידע  אכן  הוא  שאותם  דברי-תורה,   על 
מסכתות  בהרבה  בקי  גדול  ת"ח  היה  עצמו  הוא   )2
וכו'( בצעירותו  להוראה  )הוסמך   ופוסקים 
אכן  שהוא  המשלח  את  המייצג  שליח  ה"ה  העיקר:   )3

“גאון אדיר בכל חלקי התורה".

 כתב יד תלמיד חכם 
צריך להיות נאה וקריא

כ"ק  נדפס מענה   357 ב'לקוטי שיחות' כרך לט עמ' 
אדמו"ר )לבעל מח"ס נטעי גבריאל(:

 1...כמו ש"לשון ברורה" מעלה היא גם כתב ברור כן הוא.

ופשוט. ברור  הכי   – חב"ד  נשיאי  כל   2...כתב-יד 
וצריך-עיון  נאה,  כתב  )ובהלכה(  חז"ל  מלשון  להעיר   .3

הפירוש.
רבי  הגאון  למכתב  וציין  נענה  המכתב  מקבל  ואכן, 
מתפעל  יותר  שנפש  לספריו  בהקדמתו  איגר  עקיבא 
על  חן  “ותשואות  לו:  הודה  והרבי  נאה,  וכתב  בלשון 

מלוי בקשתי, ובלשון חז"ל אותיות המכונה מאירות"
ב'לקוטי  )ראה  זה  הדגישו  נשיאינו  רבותינו  וכבר 
קרית  הקודש',  טהרת  על  בחינוך  והלכות  הנהגות 
.)1 בהע'  שם  והנסמן  צז-ח  עמ'  תשל"ו,   מלאכי 
ט,א: חולין  הגמרא  בדברי  הפירוש  שזה  י"ל   ולכאורה 
א"ר יהודה אמר רב תלמיד חכם צריך שילמד ג' דברים 

]והראשון בהם:[ "כתב".
שידע  “לכתוב,  פירש:  'כתב'  ד"ה  שם  ברש"י 
לעדות". או  בדין  ישב  אילו  שמו  את   לחתום 
ידו נאה לדין  זה פירש המאירי: “להיות חתימת  ומעין 
“שילמוד  המאירי(:  )הוסיף  לכך  ובנוסף  לשטרות"  או 
את  יודעין  שהרבה  אדם  לבני  הצריכות  שטרות  תיקון 
הדין שאינם בקיאין לעשות נוסח השטרות כראוי והוא 
גנאי לו" – היינו הסגנון אבל משמע כי העיקר הוא אכן 

עצם הכתב שיהיה נאה וקריא.

תשעה באב עצמו זועק: לנסוע 
ל'שליחות' ולהשפיע

דברים  באב,  תשעה  ענייני  שם  היום'  ב'סדר  עוד 
ל'שליחות'  היציאה  וחשיבות  גודל  על  מבהילים 

וההשפעה על רבים מישראל – ומועתקים פה הדברים:
"ואם כן איך לא יעורר כל אדם את לבו, לומר, בשלנו 
הרעה הגדולה הזאת נחפשה דרכנו ונחקרה וכו', ואיש 
ואיש את שקוצי  יעזרו לשוב אל ה' אלהינו,  את רעהו 
עיניו ישליכו ואת גלולי יצרו הרע יעזבו, ויבחר בדרך 
הטוב אשר צונו אלהינו ללכת בה, ולא איש אחד ולא 
שנים יעשו זאת כי מה תועלת לעם בשוב היחידים, כי 
התועלת להם לבדם ומה בצע לתשובה אחר שרוב העם 
ה'  וחרד את דבר  ירא  כל  אינם חוזרים בתשובה, אלא 
את  ידעו  לא  אשר  ופוחזים  רקים  אנשים  לאסוף  צריך 
ולדרוש  עשרים,  וזה  עשרה  זה  השמים,  אלהי  משפט 
יעשון  אשר  המעשה  ואת  בה  ילכו  הדרך  את  להם 
ולקרבם אל אביהם שבשמים. ובזה תעלה ארוכה ומרפא 
המרובים  בין  שמים  שם  ויתקדש  ולצרותינו  למכותינו 
ובין היחידים, והמעטים הנשארים מהם יראו וכן יעשו, 
הנקראים  הם  ולהרימה  להקימה  בדת  המחזיקים  ואלו 
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ליישר את העולם
“עת לעשות לה' הפרו תורתך“. )קיט, קכו(

בכוח בית-דין לפסוק הלכה בתורה שלא על-פי כללי ההלכה המקובלים. לדוגמה, הכלל במחלוקת בין 
חכמים הוא שיחיד ורבים הלכה כרבים, אך לצורך שעה בכוח בית-דין לפסוק הלכה גם כדעת היחיד.

וכמו כן, בכוח נשמות ישראל לחדש ולפסוק עניינים בתורה. מצד התורה עצמה הרי “אלו ואלו דברים 
אלוקים חיים", אך נשמות ישראל פוסקים כאחת השיטות, לפי שהם נמצאים בדרגה שלמעלה מהתורה. 

וזהו מה שנאמר “עת לעשות לה' הפרו תורתך". לכאורה: מכיוון שהוא עת לעשות לה', מדוע זו הפרה של 
התורה, הרי זה מצב שעל פי תורה נדרש לעשות שינויים בהלכה המקובלת?!

ישראל  נשמות  כוח  לא בא מצד התורה עצמה, אלא מצד  אכן, הכוח לבצע שינויים בהלכה  והביאור: 
שמחדשות בתורה, והוא מה שבכוח בית-דין לא רק להוסיף גזירות וכו' אלא גם לבטל מצוות עשה לצורך 

השעה, לפי שהן, נשמות ישראל, למעלה מהתורה, והן מחדשות בתורה.
וזהו לימוד תורה לשמה: נשמות ישראל ממשיכות בתורה אור שלמעלה ממנה.

)ממאמר ד"ה תורה צוה תשי"ז(

מנהג ישראל בל"ג בעומר להוציא את הילדים לשדה ולשחק בחץ וקשת. מנהג זה מעורר תמיהה. הרי 
ידועה חשיבות לימוד התורה של תינוקות של בית רבן, עד כדי כך ש"אין מבטלין תינוקות של בית רבן 

אפילו לבנין המקדש" )שבת קיט, ב(, וכיצד מבטלים את לימוד התורה של התינוקות ויוצאים לשדה?
אמנם בהיותם בשדה מספרים לילדים את שבחו של רשב"י, אומרים עמהם ברכות וכו', אך אין זה דומה 

למעלת הלימוד והעיון בתורה.
בסוף  המשנה  וכדברי  תורתך",  הפרו  לה'  לעשות  “עת  בתהלים  שנאמר  מה  דרך  על  הוא  בזה  הביאור 
מסכת ברכות “הפרו תורתך משום עת לעשות לה'", “פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לה'": מצד 
אחד מדובר אודות מעלת התורה, “תורתך" של הקב"ה, ולאידך גיסא מדובר אודות עניין של עשייה בלבד, 
מיוחד  זמן  כשמגיע  שלכן,  מ"תורתך",  יותר  נעלה  לה'"  ד"לעשות  העניין  ואף-על-פי-כן  לה'".  “לעשות 

ד"לעשות לה'", “עת לעשות לה'", צריך להיות העניין ד"הפרו תורתך", בשביל העילוי ד"לעשות לה'".
לדוגמא: הירושלמי )יבמות י"ב, ה"א( אומר “מנהג מבטל את ההלכה", ויש לומר, שהמנהג שנהגו ישראל 
במעשה שבפועל הוא בבחינת “לעשות לה'", ולכן, “מבטל את ההלכה", כאמור, “הפרו תורתך משום עת 

לעשות לה'".
וכך נבין את מנהג ישראל לבטל את סדרי הלימוד של תינוקות של בית רבן ביום ל"ג בעומר, ולצאת 
עמהם לשדה, שמעשה זה הוא בבחינת “עת לעשות לה' הפרו תורתך", כפי שאנו רואים במוחש שעל ידי 
ועוז, עד לאופן  ישראל ביתר שאת  ילדי  ניתוסף בחינוכם של  והמנהגים השייכים לל"ג בעומר  הפעולות 

ד"להזהיר... הקטנים", שהם נעשים מאירים וזוהרים באור התורה והיהדות.

)תורת מנחם תשמ"ז ח"ג ע' 269(

תש"יישמיע  כל תהילתו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי
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עמודי שמים והם מצוקי ארץ והם המעמידים את כל 
העולם כולו, ויש להם זכות כמשה רבנו עליו השלום 
בדורו אשר זכה וזיכה את הרבים, והם המוציאים יקר 
מזולל ויש מאין, והם שותפין לבורא יתברך ויתעלה 

בבריאת העולם ובהעמדתו.
"אבל לומר כל אחד רב או רבן שלום עליך נפשי, 
ולהסגר בתוך ביתו ללמוד או לעסוק בחפצי שמים, 
כי אינו דומה הזוכה  ה',  זו הדרך הרצויה בעיני  לא 
כנפי  תחת  ולקרבן  הרבה  נפשות  לעשות  לקנות 
השכינה כמי שהוא מזכה את נפשו יחידה והאחרים 
בהמות ירעו, ומי יודע אם עתיד לתן דין וחשבון על 
ולהציל  מעוון  רבים  להשיב  בידו  שהיה  אחר  ככה 
לקוחים למות מרוב רשעתם ולהחיות את נפשם בחנו 
ובחסדו אשר חננו ה' ולא עשה, הנה הוא גרם את כל 
הרעה אשר תבוא חס ושלום אחר שלא הזהירם, וזה 
שכתוב על ידי יחזקאל הנביא עליו השלום )יחזקאל 
לג ח( ‘ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיותו 
הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש'. וכתיב )שם 
ט ו( ‘וממקדשי תחלו', ואמרו ז"ל בגמרא )שבת נה.( 
אל תקרי ‘וממקדשי' אלא ממקודשי, ואף על פי שלא 
ז"ל )שם( אם לפניך  היה בידם למחות, שהרי אמרו 
גלוי לפניהם מי גלוי וכו', עם כל זה כביכול חזר בו 

ונגזרה עליהם הגזרה .. 
היו  אשר  הראשונים  החסידים  כל  דרך  היה  "וזה 
מקהילים קהילות ברבים לדרוש להם את דבר ה' את 
בה,  ילכו  הדרך  את  להם  ומורה  משפטיו  ואת  חקיו 
ונמצא זכות כל אותם תלמידים או אנשים הנאספים 
עמו תלוי באותו רב או רבן ושכרו גדול במאד מאד 
שכר שאין לו ערך וקצבה אשר עין לא ראתה, וזה הוא 
להיותו  הירא  האדם  צריך  אשר  והיגון  הדאגה  ענין 
תורתו  וחילול  ה'  חילול  על  באב  תשעה  יום  דואג 
וחורבן ביתו וביזת עמו ושפלותו כל הזמן הזה הארוך 
הזאת,  הגדולה  למכה  ארוכה  עלתה  ולא  והנמשך 
ומתוך כך יתן את לבו להשגיח בענין זה לבקש ולחפש 
לדרוש ולחקור איזה דרך נעלה ונצליח בענין זה, ואין 
דרך אחר ארוכה וקצרה אלא זה שכתבתי, וזה צריך 
האדם להשגיח ולרדוף אחריו, ואם לאו בר הכי הוא 
ישתדל לפקוד ולצוות למי שהוא בר הכי שיעשה וכל 

הזכות תלוי בו כי הכל הולך אחר המעמיד".

 ה'קושי' מהווה 

הוכחה ל'שייכות'
חידוש גדול מצינו בדברי הרבי בשיחת ט"ז תמוז 

תשי"ב )‘לקוטי שיחות' כרך ב' עמ' 347(:
מסויימת  מצוה  לגבי  לו  שיש  רואה  כשאדם  לפיכך 
העלמות והסתרים במדה יתירה – משמש הדבר הוכחה 
זו עצמה  יתירה אליו. מעובדה  זו שייכות  יש למצוה  כי 
נוגע  יש להוכיח שהדבר   – כזו  שנערמים קשיים במדה 

לו יותר.
לענין  שייכותו  את  שכלו  בעיני  רואה  אינו  אם  ואף 
זה, ואדרבה: הוא רואה שמצווה זו עולה לו ביתר קושי 
עריבות  לו  אין  בתורה  פלוני  שבמקצוע  או  מאחרות, 
והצלחה – למרות זאת הרי ענין זה הוא ענינו המיוחד 
בכלל  התעלות  תהיה  ובאמצעותו  בפרט,  לו  השייך 
התורה והמצוות שלו, דוקא משום כך עומד היצר הרע 

נגדו במדה חזקה כזו, שכן הענין נוגע לו מאד.
רק  ]לא  כי  הוא  לכאורה  אלו  בדברים  החידוש 
במקרים יוצאים מן הכלל “כגון עם-הארץ שאינו יכול 
ללמוד" )לשון התניא פ"ח – יג, א( או “תלמיד שלא 
ראה סימן יפה במשנתו" )חולין כד, א. וש"נ( אלא[ 
חפץ  שלבו  במקום  אדם  ילמד  לעולם  אחז"ל  בכלל 
)עבודה זרה יט, א( ש)כמבואר ב'לקוטי שיחות' כרך 
כ"ד עמ' 355( מוסב כלפי “איזה מסכת וכו' ללמוד", 
עריבות  לו  כש"אין  שגם  הרבי  קובע  זאת  ובכל 

והצלחה – הרי ענין זה הוא ענינו המיוחד".
אמנם, ייתכן וכוונת הרבי היא שה'קושי' אינו אלא 
ניסיון – ומעין רוח הדברים אותו כתב באיגרת מיום 
כד עמ'  כרך  )‘לקוטי שיחות'  ד' אדר ראשון תשי"ט 

:)405
בכוונה?  להתפלל  וכן  ללימוד  לחשק  תרופה  איזו 
ולא מצאת  יגעת  חז"ל  היא כמאמר  על-דבר-זה  העצה 
להתפלל  וכשירצה  תלוי,  הדבר  בו  כן  ואם  תאמין,  אל 
בכוונה וללמוד בהתמדה, סוף סוף יצליח. והוא הדין לכל 
ולהתגבר  מהם  להתרשם  שאין  האדם  בדרך  הנסיונות 
עליהם, וכשרוצים באמת מצליחים. ילמוד... בספר תניא 
שיעור  הספר...  בסוף  ענינים  במפתח  וכנדפס  קדישא 

תהלים חדשי... בכל יום אחר תפלת הבוקר.

היתרם של הרמב"ם והרמב"ן 
ללמוד רפואה

אודות  שכתב  אחר  ח'  פרק  קדישא  תניא  בספר 
שאין  מסיים,  האומות,  חכמת  שבלימוד  הטומאה 
איסור בלימוד זה כאשר “עושה אותן קרדום לחתוך 
בהן, דהיינו כדי להתפרנס מהן בריוח לעבוד ה'. או 
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יום שבת קודש פרשת שופטים

הרבי  החל  היום,  של  בשחרית  תהילים  אמירת  לאחר 
חודש  בימי  הנאמרים  הפרקים,  ג׳  של  תהילים  באמירת 

אלול.
כשהוא  לערך,  ב-13:30  בשעה  להתוועדות  ירד  הרבי 
ְמלּוֶוה בשירה. לאחרי הקידוש החלו כרגיל את הניגון "שיר 

מזמור", ומיד החל הרבי בשיחה.
שאנו  אלול  חודש  ימי  על  הרבי  דיבר  הראשונה  בשיחה 
עומדים בהם כעת, שהם ימים כלליים כיוון שהם מתקנים 
את כל החיסרון של השנה שעברה, וגם מהווים הכנה לשנה 
הבאה, ויש לומר שבזה גופא כל יום מתקן ומכין את היום 
השייך אליו. כלומר: א' אלול מתקן את כל ימי א' של כל 
השנה, ומכין את כל הימים הראשונים של שנה הבאה. וכן 

הלאה בשאר הימים.

שופטים ושוטרים
והנה, פרשתנו מתחילה בציווי "שופטים ושוטרים תתן לך 
בכל שעריך". ואף שציווי זה מוטל על הציבור, מכל מקום 
התורה כותבת "תתן לך", בלשון יחיד, שעל כל אחד מוטל 
אחד  שכל  הידוע  ]כפתגם  הציבור  לכללות  לעזור  חיוב 

צריך להיות "עסקן ציבורי"[.
אחד  שכל  ושוטרים"  "שופטים  על  הפירוש  ידוע  כן,  כמו 
ושני  הגוף,  שערי  על  ושוטרים"  "שופטים  להעמיד  חייב 
הפירושים קשורים זה בזה: מכיוון שעל ידי עבודת האדם 
הציבור  כללות  על  לפעול  יכול  "קשוט עצמך"  עם עצמו 
"קשוט אחרים", ולענייננו - חשבון הנפש של חודש אלול 
על  והן  עצמו  עם  האדם  לעבודת  בנוגע  הן  להיות  צריך 

עבודתו בנוגע לכל הציבור.
בסיום השיחה הראשונה ניגנו ניגון שמח והרבי עודד מידי 
פעם בתנועות ידו, ובפרט לילדים, וכן היה בשאר השיחות.

מעלתם של ישראל
היומי  שיעור  סיום  על  הרבי  התעכב  השניה  בשיחה 
ברמב"ם, בו נאמר "כל המציל נפש אחת מישראל כאילו 
קיים עולם מלא". ויש לומר, שהטעם לכך הוא מכיוון שכל 
את  להפוך  יהודי  יכול  ולכן  מהעולם,  למעלה  הוא  יהודי 
העולם לקדושה, ]ו"כאילו" בכ"ף הדמיון - הוא למעליותא 

- למעלה מעולם מלא[. 

"ספינה  נאמר  ומזיק",  "חובל  הלכות  בסיום  זה  דרך  ועל 
והקילה  אחד  ועמד  המשוי,  מכובד  להישבר  שחישבה 
רודף  כמו  שבה  שהמשא  פטור",  בים  והשליך  ממשאה 
והושיעם",  שהשליך  עשה  רבא  ומצווה  להרגם,  אחריהם 
שגם במצווה זו רואים את מעלתם של ישראל שלכן "מצוה 

עשה שהשליך והושיעם".
 ]בהמשך שיחה זו ביאר הרבי הלכה זו כפי שהיא בעבודת 
האדם. הביאור היה מעניין ונקודת העניין הייתה שהירידה 
הים  "יורדי  ענין  )שזהו  האחרונה  ולגלות  בכלל  לעוה"ז 
באוניות" "מים רבים"( היא כדי שתהיה עליה נעלית במאוד 
האמיתית  ולגאולה  השלישי  לביהמ״ק  נבוא  זה  ידי  שעל 

והשלימה.[
ובהמשך לזה - יש לעורר על עריכת סיומים בהלכה זו.

לבוא,  לעתיד  שתהיה  לשלימות  שנזכה  רצון  יהי  וסיים: 
גוזר   - "ועמך כולם צדיקים"   – זה שצדיק  ידי  ובפרט על 
כל  שכלו  לגזירה  עד  מקיים,  והקב"ה  הגאולה[  ]שתבוא 
כבר,  מו"ח אדמו"ר אמר שגם תשובה עשו  וכ"ק  הקיצין, 

וממילא הגאולה צריכה לבוא תיכף ומיד ממש.

עידוד נמרץ
בסיום שיחה השנייה החלו בניגון שמח, והרבי החל לעודד 
בתנועות יד. בתחילה בתנועות איטיות, אבל לא עבר זמן 
ניגן במשך  נופף בידו בתנועות חזקות. והקהל  רב והרבי 
וכמה פעמים, כשמידי פעם  וחזר על הניגון כמה  זמן רב 

הרבי גם עודד בתנועות ראשו.
השיחה השלישית עסקה בעניינים שהזמן גרמא, על דבר 
לאומרו  שמתחילים  וכו'  אורי"  ה׳  "לדוד  מזמור  אמירת 
מתחילת חודש אלול עד סיום הושענא רבא, וכן על קיום 
המנהג של אמירת ג' מזמורי תהילים בכל יום מימי החודש. 
בסיום השיחה החלה חלוקת בקבוקי המשקה, הפעם היו 
בתחילה  מזג  הרבי  השולחן.  על  משקה  בקבוקי  ארבעה 
מהבקבוקים לכוסו, ואחר כך מכוסו לבקבוקים ונתן להם 

לחיים מהבקבוקים. 
ברכה".  לכם  "והריקותי  לנגן  הרבי  החל  החלוקה  בסיום 
"שיבנה  לנגן  טלישבסקי  משה  ר'  לחזן  סימן  מכן  ולאחר 
ביהמ״ק". אח״כ הזכיר הרבי אודות אמירת ברכה אחרונה. 
על  הרבי  התיישב  הש״ץ  בחזרת  מנחה  בתפילת  הפעם 
בחזרת  יושב  לא  שבמנחה  כלל  מבדרך  ]בשונה  מקומו 

הש״ץ[.

תשמ"ט / יומן מתוך 'בית חיינו'

יהודי - יותר מ'עולם מלא'
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וזהו  או לתורתו.  ה'  בהן לעבוד  שיודע להשתמש 
שעסקו  וסיעתן  ז"ל  ורמב"ן  הרמב"ם  של  טעמו 

בהן".
ומסביר הרבי נשיא-דורנו:

והרמב"ן  הרמב"ם  של  מסוגם  סגולה  שליחידי 
העולם  אומות  חכמות  את  ללמוד  מותר  וסיעתן, 
שחסרון  קודם  וגם  לפרנסה,  קרדום  בשביל  לא 
ידיעתו בהם מנעו מהבנת התורה, וגם לא בחכמות 
יודע  הוא  כאשר  אלא  וכו'.  ללמדם  שמצוה  כאלו 

להשתמש בהם אחר כך לעבודת ה' או לתורתו.
)וראה במדור ‘סוגיות בתורת רבנו' גיליון 1331 

בו הובא המכתב בהרחבת הביאור(.
והנה לאור דברי הרבי בהזדמנות מאוחרת יותר 

ניתן לבאר הנהגת הרמב"ם והרמב"ן:
ספרי  מכל  היחידי  הוא  הרמב"ם  של  ספרו 
הפוסקים שנתבארו בו פרטי ההלכות דשבע מצוות 
הקדמתו  אחרי  ט-י(  פרק  מלכים  )הלכות  נח  בני 
ש"צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי 
העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח" )שם פ"ח ה"י(, 
ונזהר  מצוות  שבע  המקבל  ש"כל  אלא  עוד,  ולא 

לעשותן.. יש לו חלק לעולם הבא" )שם הי"א(.
וענין זה – המשיך הרבי – נרמז בנבואת צפניה 
כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  “אז 
בשם ה' לעבדו שכם אחד" )צפניה ג, ט(, וזה יהי' 
שלימות  ולפעול  לתקן  משיח-צדקנו  של  תפקידו 

בעולם כולו.
ומצינו עדות אישית בה מעיד הרמב"ם על סדר 
יומו הקבוע בה מצוין כי הוא העניק עזרה וסיוע 

רפואיים גם לאינם-יהודים.
הדור  פאר  )שו"ת  באיגרתו  מופיעים  הדברים 
סימן קמג( כתיאור המתרחש עם שובו מחצר המלך 
)מבלי התחשב במצבו האישי – כשהוא עצמו עייף 
ורעב( “אמצא האכסדראות כולם מלאות בני אדם 
גויים ויהודים בהם.. ואצא לרפאותם ולכתוב להם 
הלילה..  עד  חלייהם..  רפואות  ונוסחאות  פתקות 

ואני בתכלית החולשה כו'".
 – תשמ"ה  ניסן  י"א  )בהתוועדות  ציין  והרבי 
‘התוועדויות תשמ"ה' כרך ג' עמ' 1710( שהדברים 
הם בחינת “מעשה רב" כהוספה לפסק-דינו בספר 
 – העולם  לתיקון  להשפיע  צריך  שיהודי  הי"ד 
כאשר  אישית,  דוגמא  הרמב"ם  אפוא,  הראה, 
של  )גם  הגוף  מבריאות  מתחיל  העולם"  “תיקון 

אומות-העולם במובן הפשוט(.

)שו"ת  הרשב"א  של  עדות  מצינו  לזה  בדומה 
הרב  את  ראיתי  “ואני  קכ(  סימן  א  חלק  הרשב"א 
רבינו משה ב"ר נחמן ז"ל שנתעסק במלאכה זו אצל 
הנכרית ]לרפא אשה נכרית כדי שתתעבר[ בשכר".

דברי הרשב"א נאמרו כתשובה לשאלה בה נשאל 
האם מותר לרופא יהודי לרפא נכרי' כדי שתתעבר 
א(  כו,  זרה  )עבודה  בגמ'  המופיע  האיסור  לאור 
בן  שמגדלת  מפני  נכרי'  ליילד  שלא  מיילדת  על 

לעבודה זרה?
הרשב"א פוסק עפ"י הגמרא שם שתמורת שכר 
אינו  ואם  לכל,  שמרפא  רופא  “וכל-שכן   – מותר 

מרפא אתהן – הויא להו איבה טפי".
]ולמרות שהיו שהתרעמו על הרמב"ן כמו רבינו 
שאתה  ברכה  עליך  “תבא  להרמב"ן  שכתב  יונה 
מרבה זרעו של עמלק" )מובא בבית יוסף יו"ד סוף 
להרמב"ן  לו  שהי'  סבור  הי'  וכנראה  קנד(  סימן 

להשתמט מדבר זה[
וציין הרשב"א את הנהגת הרמב"ן – אשר לאור 
שאדרבה  נראה  להרמב"ם,  בקשר  הרבי  דברי 
לגויים  להראות  צורך  ראו  הרמב"ם  כמו  הרמב"ן 
ובכך  לרפואה,  מומחים  הם  שמים  יראי  שיהודים 
נקל להשפיע על אומות-העולם אודות שבע מצוות 

בני-נח.
והרמב"ן  הרמב"ם  של  עיסוקם  שעל-ידי  נמצא 
בחכמת הרפואה השפיעו על אומות-העולם בנושא 

ז' מצוות בני נח ותיקון העולם.
 - וזה לכאורה, אולי, הי' גם יסוד ההיתר שלהם 

מלכתחילה. ועצ"ע.

הרבי שלל מלכתחילה את 
תירוצו של היעב"ץ

ב'לקוטי שיחות' כרך לד עמ' 26 ואילך דן הרבי 
“דלשתכח  להתענות  זירא  לר'  הותר  איך  בשאלה 
תלמוד  ממנו  שתשתכח  כדי  מיני'"  בבלאה  גמרא 
בבלי )בבא מציעא פה, א( בעוד ישנו איסור שכחת 

דברי תורה )אבות פרק ג' משנה ח(?
המהרש"א  בדברי  דיון  אחרי   25 הע'  ובסיום 

מסיים הרבי:
וע"פ זה מובן גם כן שדוחק לומר שרצה לשכוח רק 
שכח  לא  )אבל  בבלי  תלמוד  של  הלימוד"  “דרך  את 
השקלא-וטריא שכבר למד( – שהרי-זה היפך פשטות 
“גמרא  רש"י  ובלשון  בבלאה",  “גמרא  הגמרא  לשון 
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עליית החסידים הראשונה לארץ הקודש

מנחם  ר'  הרה"צ  בראשות  הקודש  לארץ  הראשונה  החסידים  עליית    
מענדל מויטבסק, הרה"צ ר' אברהם קאליסק והרה"צ ר' ישראל מפולוצק.

    בתחילה התיישבו חבורת החסידים בעיר צפת, אך מחמת הקשיים 
צפת  את  מויטבסק  מענדל  מנחם  רבי  עזב  בעיר  שנערמו  המרובים 

והתיישב בעיר טבריה. 
)ראה תולדות חב"ד בארץ הקודש ע' ב ואילך(

בשעה שעלה בדעת הרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטבסק וסייעתו לעלות 
ולהתיישב באה"ק, הצטרף אליהם גם כ"ק אדמו"ר הזקן בנסיעתם והגיע 
בדרכו עד למוהילוב שבפודוליה )על יד תורכיה(: "שם במאהליב נשאר 
בדעת כולם שלא להניח את רבינו לנסוע, כי אם שישאר פה לפקח בטובת 
אנ"ש ברוחניות וגשמיות, והפצירו בו עד בוש וגם רבותינו בקשוהו מאד 
עד שהוכרח למלאות בקשתם והתפרדו רבותינו מרבינו ומאנ"ש בבכי 

עד כי הגדיל מאוד".
)בית רבי, ז,ב(

תקל"ז

ה' 
אלול

בית מדרשו של הרה"ק מויטעבסק בעיה"ק 
טבריה. צילום: 'תולדות חב"ד בארה"ק'.

 

 פרצה השריפה
הגדולה בליובאוויטש

ביום רביעי פרשת תצא, פרצה השריפה הגדולה בליובאוויטש. בשריפה זו נשרף גם ביתו של אדמו"ר ה'צמח צדק', 
ועלו בלהבות כתבים רבים של הרבי ה'צמח צדק' בנגלה ובחסידות.

)'פרדס  ה' כ"ד אייר תשל"ז לאדמו"ר מגור שליט"א  על השריפות שפרצו בעיירה בליובאוויטש סיפר הרבי ביום 
חב"ד' גיליון 18 עמ' 21(:

"פעם היתה ליובאוויטש, עיירה לא גדולה בכמות, כך שבמקרים שאירעו מזמן לזמן והיו נזקקים לכיבוי אש – ל"ע – 
התנהלו הדברים ב"אופן חסידי" ]=בטלנות[... פעם פרצה שריפה, ועד שהצליחו לכבותה נשרפו כתבים רבים שהיו 

ברשותו של הצמח־צדק.
"הזמין הצמח־צדק לחדרו כמה חסידים וביקש מהם במפגיע להחזיר לו את הכתבים שגנבו! הם השיבו לו שלא גנבו 

שום כתבים והצמח־צדק הביע צערו על שלא עשו כן, שכן עתה אין בידו אפשרות להשתמש וליהנות בהם!".
על אופיים של הכתבים שנשרפו בליובאוויטש סיפר הרבי בהזדמנות )'המלך במסיבו' כרך ב' עמ' פו(, שהיו אלו 

כתבים הן בנגלה הן בחסידות, אך מסתבר – כך אמר - שרובם היו בתחום של נגלה! 
 )סה"ש תורת שלום ע' 81. סה"מ תש"ט ע' 91(

תרי"ז

ו' 
אלול

עת לדעת
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שלנו" – עד-כאן-לשונו-הקדוש.
של  תירוצו  וכל  מכל  לשלול  כוונו  אלו  בדברים 
היעב"ץ בהגהותיו לש"ס ב"מ שם )שנדפסו במהדורת 
הערת   – הרגיל  וילנא  בש"ס  אינו  אבל   – ווגשל 
ותירץ  הנ"ל  קושי'  שהקשה  מעדני-אשר(,  בעמח"ס 

כנ"ל.
בעל מחבר ספר מעדני אשר )הרה"ג רא"א שווארץ 
שליט"א מבית שמש( האריך בעלונו השבועי לתרץ 
שם  בהשיחה  ראה  אבל   – המהרש"א  דברי  עפ"י 
ששולל בפירוש פירושו של המהרש"א וקובע על-פי 
כל  לשכוח  אכן  התאמץ  שר"ז  הגמרא  לשון  פשטות 
התלמוד בבלי )ולא רק חלק זה שהוא בגדר “פלפול 
של הבל"(, ומכל מקום לא היה זה איסור כי נשאר 

מחובר ודבוק לה' וכו'.

'זכות' לתת צדקה
ובדיבוריו  בשיחותיו  הרבי  התבטא  רבות  פעמים 
כי  לצדקה  שטרות  חלוקת  במהלך  כמו  ב'יחידות' 
“זכות היא להמסוגלים לתת מממונם לצדקה" )ראה 

‘שערי צדקה', היכל מנחם ועוד(.
ברכות  ב'סדר  גם   הוא  לכך  המקור  ובפשטות 
עני  ס"ג: שאם המקבל  פי"ב  הזקן  הנהנין' לאדמו"ר 

הוא טובה לנותן שזיכה הקב"ה לעשות צדקה.

קדושת ארץ ישראל בפירותיה
כי  הרבי  ציין   – בשבט  ט"ו  מהתוועדויות  באחת 

קדושת ארץ ישראל משפיעה לשבח על פירותיה.
הן   – הדברים  מקור  על  להצביע  ניתן  ולכאורה 
בנגלה הן בנסתר. בנגלה – ב"ח סימן רח ד"ה )וכתב 

עוד ויש(:
הארץ  מקדושת   – בה  הנשפעת  הארץ  קדושת 
העליונה היא נשפעת גם מפירותי' שיונקים מהשכינה 
השוכנת בקרב הארץ .. באכילת פירותי' אנו ניזונים 

מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה.
בנסתר - חסד לאברהם )לר"א אזולאי( ג, כא:

כו' הקדושה  ע"י  הם  א"י   "פירות 
]הרבי התבטא במספר הזדמנויות כי הב"ח הי' מקובל 
)ראה גם ‘המלך במסיבו' כרך א' עמ' פ. ‘תורת מנחם' 
416. ‘שיחות-קודש' תשל"ו כרך א' ע'  כרך סח עמ' 
דבריו  ומ"מ  כנ"ל,  בקבלה  שיסודו  ומסתבר   .)347

לפס"ד כפוסק בנגלה![".

 “אצלנו הכל צריך 
להיות בדרך הטבע"

חג-השבועות  באסרו  התרחש  שלפנינו  המאורע 
ב'  ‘מקדש מלך' כרך  תשל"ו )מתואר בעיקרו בספר 
כאוב  היה  גליצינשטיין  צבי  ישראל  הת'   .)416 עמ' 
בית  את  בעצם  עזב  והוא  נפוחה  הייתה  רגלו  מאד. 
ב'יחידות'  הוא  נמצא  על דעת עצמו, עתה  הרפואה 
ערב חתונתו האמורה להתקיים ימים ספורים לאחר-

מכן בארץ-הקודש, הרבי שואל אותו לפשר ההוראות 
שנמסרו לו בבית הרפואה, ואח"כ אמר:

מכיון ואנו אנשים שלא מתנהגים בדרכים למעלה 
מהטבע, אצלינו צריך להיות הכל בדרך הטבע. אזי 
מה  לך  שיאמר  זליגסון  לד"ר  הפעם  עוד  מחר  תלך 

לעשות .. וזה יעבור.
ד"ר זליגסון הורה לו לשתות מיץ תפוזים... וברדתו 
מן המטוס בארץ-הקודש חלפו להם הכאבים לתמיד. 

ויהי לפלא.
 – אור'  ‘תורה  בספר  המפורשים  הדברים  הן  והן 

לרבינו הזקן – מגילת אסתר צד, א:
על  הגלות  שבזמן  ראינו...  לא  אותותינו  כתיב  והנה 
שלא  הטבע...  דרך  נעשים  והנפלאות  הנסים  כל  הרוב 
הי' דבר נראה לעין שהוא למעלה מהטבע... ומ"מ נראה 
בחוש שכל הסבות היו רק למעלה מהטבע והוא שהנס 
המדות  וכשנסתלקו  הטבע...  על-דרך  ובא  נשתלשל 
ונשאר ההארה ממקום יסוד אבא כו' שצריך להתלבש 
אלקים  בחינת  שהוא  הטבע  ע"פ  תחתונים  בדברים 

גימטריא הטבע.

ה'נודע ביהודה' וההלכה
הרבי סיפר במספר הזדמנויות, ש"פ שלח תשל"ד 
יום   ,)207 עמ'  ב'  כרך  תשל"ד  )‘שיחות-קודש' 
כרך  תשל"ו  )‘שיחות-קודש'   – תשל"ו  שמחת-תורה 
)‘שיחות-  – תשל"ו  נשא  ש"פ  ואילך(.   119 עמ'  א' 
עמ'  החכמה  )‘בצל   329 עמ'  ב'  כרך  תשל"ו  קודש' 

:))241 .102
פעם נשאל ה'נודע ביהודה' שאלה קשה, ואחר שפסק 

מה שפסק הראו לו שפסק שלא כהלכה.
הגיב הנוב"י ואמר כי בטוח שהשאלה לא היתה נוגעת 
הלכה למעשה, שאילולי כן, לא היו מכשילים אותו מן 

השמים. ראה מה שביאר הרבי בזה בהזדמנויות הנ"ל. 
8 מקורות  וראה מ"ש במדור זה בגליון א'מג עמ' 
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לבאר מעלה מיוחדת שמצאנו אצל אדמו"ר הזקן לגבי 
קודמיו:

כ"ק אדמו"ר הרש"ב מביא )סה"ש תורת שלום ע' 169, בנוסח 
הרבי  של  פתגמו  את  תרס"ב(  ד  דיבורים  בליקוטי  מהמובא  אחר 

בזמן  היה  שאילו  הזקן,  אדמו"ר  אודות  צמח-צדק 
האמוראים היה אמורא ואילו היה בזמן התנאים היה 
תנא )וסיים:( ועוד יותר מזה. ופירש הרבי נ"ע שהכוונה 

לדורות הנביאים.
כזה  תואר  לומר  יתכן  כיצד  השואלים:  ישנם 

בדורותינו אלו?
ואכן, מצאנו שכעין זה אמרו על רבי יהודה החסיד, 
ידוע  שלא  מעשיות',  ב'ספר  הובאו  שהדברים  אלא 
עד כמה מחברו היה בר-סמכא. אך יתירה מזה מצינו 
בדברי רז"ל במדרש רבה )ב"ר פנ"ו, ז(: "אין דור שאין בו 

כאברהם... כמשה".
אם-כן, מהו החידוש בתואר שבפתגם הרבי הצ"צ, 

הלוא יתירה מזה מצאנו במדרש הנזכר?!
ביאור העניין:

היא באופן  דור,  ומשה שישנם בכל  בחינת האבות 
שהצדיקים עצמם, כאברהם ומשה, נמצאים במדרגתם 
קיים,  הוא  שבזכותם  בעולם  ופועלים  הנעלית 
בעניינם  והשגה  הבנה  אין  עצמו  הדור  לאנשי  אבל 

ובמדרגתם של הצדיקים.
ובסגנון האמור לעיל – הצדיקים שבכל דור מחוברים 
לא  אבל  כמשה",  "כאברהם...  הם  ולכן  מקורם  עם 
באופן של יציאה וזחילה חוץ מהם, אלא מהם והלאה 
)משנה  חז"ל  מאמרי  על-דרך  ]והוא  ההשפעה.  נפסקה 
סוף סוטה( על מספר דברים שהיו בעולם בזכות צדיקים, 

ומשמתו התבטל העניין בעולם ולא שב - "משמת רבי 
בטלה ענווה", ועוד.[

בנוסף, גם צדיקים שכמה מההוראות, פסקי הדינים 
רבי  דוגמת  לימינו  עד  השתמרו  שלהם  והמנהגים 
בפועל,  לעשייה  בנוגע  רק  זה  הרי   – החסיד  יהודה 
נשארו  שלו  ה'נבואה'  ובחינת  ההוראות  טעמי  ואילו 

בהעלם ולא באו לידי גילוי. 

– כשמקיימים את הוראותיו יודעים שמקורם בדברי 
"חוקה  של  באופן  הוא  קיומן  אבל  החסיד,  יהודה  ר' 
חקקתי, גזירה גזרתי" )תנחומא חוקת ג( ללא הבנה והשגה, 
והרי הבנה והשגה הוא עיקר עניין התורה, כפסק הדין 
מה  מבין  אינו  שאם  שבעל-פה,  תורה  ללימוד  בנוגע 
שלומד אינו יוצא ידי חובת לימוד התורה ואינו יכול 

לברך ברכת התורה – 
שבהוראותיו  הזקן,  אדמו"ר  של  חידושו  מגיע  כאן 
הנעלות  ובתורת החסידות שלו הלביש את הבחינות 
לימוד  כך שעל-ידי  בהשגה,  אותן  והביא  ביותר שלו 

תורת החסידות 'לוקחים' את כל הבחינות הללו.
ה',  תורת  שזו  ההפנמה  על  מבוסס  התורה  לימוד 
ובשלב זה הקב"ה עוזר ליהודי ללמוד בהבנה והשגה 

– כדי שיבין בשכלו את תורת ה'.
החסידות  תורת  ואפילו  התורה,  לפנימיות  ובנוגע 
עצמה, אצל אדמו"ר הזקן החלה הזכּות ללמוד בהבנה 
והשגה, שתבע ודרש שתהיה הבנה והשגה גם בעניינים 
הנעלים ביותר בתורת החסידות, אלא שציווה לחֵּבר 
של  ה'בכן'  שהוא  בפועל,  מעשה  עם  הלימוד  את 

הלימוד, שלכל לראש צריך להיות בהבנה והשגה.
שלו  חיים'  שה'מים  במעיין,  המעלה  יתרון  וזהו 
ב'חוצה'  שגם   – למעיין  מחוץ  גם  ויוצאים  זוחלים 
יוכל האדם ללמוד ולהבין את העניינים של פנימיות 
ויתחבר  יתקשר  זה  ידי  ועל  האנושי,  בשכלו  התורה 
האדם שב'חוצה' עם המקור של "דברי אלוקים חיים" 

– הקב"ה.
חיּות זו נמשכת לא רק בלימוד החסידות, אלא גם 
בלימוד תורת הנגלה, ומשם למחשבה דיבור ומעשה 
'איש חי', שמקושר עם  בכל היום, שרואים שמתהלך 
בתורה,  עצמותו  את  שהכניס  הקב"ה,  החיות,  מקור 

ועל-ידה מאירים את העולם באור התורה.

)משיחת י"ט כסלו תשט"ו – תורת מנחם כרך יג עמ' 132 ואילך(
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מרש"י ב"ב קלג, ב ע"ז כב, א. ועוד.
שכותב  מפורשים  דברים  עם  מתאים  זה  סיפור 
ביהודה  )נודע  מתשובותיו  באחת  הנודע-ביהודה 
נוגע  נמנע להשיב דבר שאינו  “אני  תנינא סימן לח(: 
יספיק  לא  קושיות,  על  להשיב  באתי  אם  כי  לדינא, 

הזמן ושערי תירוצים לא ננעלו"!

לימוד תורה לשמה - מהו?
בכמה הזדמנויות )‘לקוטי-שיחות' כרך טו"ב עמ' 
402 הע' 9. ‘לקוטי-שיחות' כרך כ"ג סוף עמ' 146 
 631 עמ'  ב'  כרך  ‘לקוטי-שיחות'  גם  וראה  ואילך 
הוא   – לשמה  תורה  שלימוד  הרבי  מסביר  ועוד( 
לשם השגת התורה עצמה ואפילו לא לשם ידיעת 

הלכה, עיין-שם מה'חתם-סופר'(. ]וראה עוד ‘ספר 
המאמרים-מלוקט' מלוקט ח"ג עמ' ס'. ועוד[

ביהודה  הנודע  כי  לחדש  אכן  הרבי  וכוונת 
)‘ליקוטי  חיים  והחפץ  ו(  דרוש  הצל"ח  )דרושי 

הלכות' הקדמה א( כתבו להפך.
וכך כותב הנודע ביהודה: ש"עיקר הלימוד הוא 
לידע  לעשות,  מנת  על  ובפוסקים  בגמרא  לעמול 
.. שזה העיקר לעסוק בתורה לשמה"!  מקור הדין 
תורה  למוד  שעיקר  הסה"ק  “כמ"ש  והחפץ-חיים: 
לשמה הוא לידע בירור ההלכה של כל ענין בש"ס". 

וק"ל.

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת שופטים

ב' באלול
הפטרה: אנכי אנכי הוא מנחמכם – אלקי ישראל. 

)ישעיה נא-נב(

פרקי-אבות: פרק א.
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שאסורים מפני שבאים מן האיסור.
על פי סברה זו יש לבאר עניין נוסף:

המים,  תנועת  הוא  מקווה  לפסילת  הגורמים  אחד 
להיות  על המים  זוחלין'.  'מים  באופן המכונה בהלכה 
מכונסים על עומדם ללא תזוזה, מצב המכונה 'אשבורן'.

מעָין, לעומת זאת, מטהר הן כאשר המים 'זוחלין' הן 
כאשר הם ב'אשבורן'.

סברה  מופיעה  המעָין,  בתוך  עדיין  שהמים  במקרה 
בזוחלין  שמטהרים  ב(  נה,  בכורות  'שמא'  )ד"ה  ב'תוספות' 

דווקא ולא באשבורן.
ותמוה: אם כאשר נפסקו המים ממקום חיבורם הם 
מחוברים  עדיין  הם  כאשר  מדוע  באשבורן,  מטהרים 
אלא  יטהרו  ולא  באשבורן  מלטהר  יָּפסלו  למעיין 

בזוחלין?
והביאור: בהיות המעיין במצבו הטבעי, כלל מרכיביו 
הם מציאות אחת הקרויה 'מעיין', וחלים עליהם מכלול 
הגדרים ההלכתיים של 'מעיין' – ובהם הדין שֵמי המעיין 
מטהרים בזוחלין )בלבד(, שהרי זרימת המים הוא מצבו 
ממקום  ניתקו  שהמים  בשעה  אך  המעיין.  של  הטבעי 
שנתלשו,  חיים  מים  של  דין  להם  יש  במעָין  חיבורם 

וחלים עליהם גדרים שונים מגדרי המָעין.

מים ו'ביטול'
הבדל זה בין מעיין למקווה, משקף את ההבדל בין 
דברי  יובנו  ומעתה  התורה,  לפנימיות  דתורה  נגלה 
המשיח לבעש"ט שהשווה את פנימיות התור למעיין – 

"מעיינותיך חוצה":
עיקר הכוונה בלימוד תורת הנגלה הוא "לאפשא לה" 
כפי  יב-ב(,  א',  חלק  זהר   – בתורה  ולחדש  )=להוסיף 

יכולת השגת שורש נשמתו של הלומד.
הוא  העיקר  התורה  פנימיות  בלימוד  זאת,  לעומת 
חידושים.  חידוש  ולא  הדברים  של  והזיכרון  השינון 
ועדיין נדרשת מידה מסוימת של פלפול ו'שקלא וטריא' 

בדברי הרב כדי להבינם על בוריים ולעומקם.
המעיין  בדוגמת  היא  התורה  שפנימיות  נמצא, 
שהמים נמצאים בו, ואינם מציאות בפני עצמם כי אם 
חלק מהמעיין עצמו. וכשם שהמעיין מטהר בכל כמות 
ריבוי,  דורש  אינו  התורה  פנימיות  לימוד  גם  שהיא, 
'כל שהוא' לעמקו  די להיטהר בעניין  וחידוש,  הוספה 

ולאמיתתו על-ידי היגיעה בו.
מעיין  דוגמת  היא  זאת,  לעומת  הנגלה,  תורת 
הנגלה  תורת  שהרי  חיבורו,  ממקום  שהפסיקוהו 

שקר.  של  לטענות  עד  הזה  עולם  בענייני  התלבשה 
כאן נדרש שיעור דווקא )לא רק 'כל שהוא'(, ובהתאם 
לזה נדרשים הריבוי וההוספה בכמות במידת האפשרי, 

כמובן לפי כללי התורה, בהקדמת יראת שמים.
זהו הדיוק במאמר המשיח "יפוצו מעיינותיך חוצה": 
כיון שפנימיות התורה היא דוגמת מעיין שמימיו אינם 
שעומד  הלומד  באדם  ודוגמתו  עצמם,  בפני  מציאות 
ההפצה  החוצה;  היציאה  מן  לחשוש  אין  בביטולו, 
בוודאי לא תזיק ללומד, מכיוון שבכל מקום ממלא הוא 
מקום,  בכל  ותורתו  ה'  דבר  את  להביא  שליחותו  את 
ולהאיר את מי שנמצא ב'חוצה', מחוץ למחנה ישראל 

רח"ל.

מבחן הטהרה
שני דינים נוספים במעיין: 

לא זו בלבד שהמים צריכים להיות מחוברים למעיין, 
שמא  )ד"ה  התוספות  של  ה'קא-סקלא-דעתך'  לפי  אלא 
בכורות נה, ב( על המים להיות בתנועה )זוחלין( גם מחוץ 

למקום הטבילה. מה-שאין-כן אם נפסק המעיין, גם אם 
 – המעיין  הטבילה  למקום  מחוץ  היא  ההפסק  נקודת 

פקע דין 'מעיין' גם במקום הטבילה.
דין נוסף: האדם שטובל במקווה או במעיין נטהר רק 

בעלייתו מהמקווה.
בנוגע  האדם  בעבודת  האלו משמעות  הדינים  לשני 
התורה  לפנימיות  בנוגע  ובפרט  הטהור",  הדעת  ל"מי 

שנקראת בשם מעיין:
אכן נטהר כהלכה יש לבחון  כדי לבחון האם האדם 
את מצבו בצאתו מהמקווה או המעיין, ובנמשל: בצאתו 
של  שליחותו  במילוי  בעולם  לעבודתו  התורה  מעסק 
הקב"ה. אם גם אז הוא חדור בפנימיות התורה – סימן 

שאכן נטהר.
ותנאי נוסף: שלא יהיה דבר שמעכב את התפשטות 
במקום  גם  בתנועה  ויהיו  יזרמו  הם  אלא  חיים'  ה'מים 
החוצה. אז ביכולת המים לתקן ולטהר כל מי שב'חוצה', 
גם מי שנטמא בטומאת מת, ועל ידי המים החיים נעשה 
הטמא טהור וביכולתו לבוא אל הקודש פנימה, "לעמוד 

לפני ה' לשרתו" )עקב י, ח(.

מעלת אדמו"ר הזקן
צריך  למקורו  לעיל, שחיבור המעיין  פי האמור  על 
להיות לא רק במקום הטבילה אלא גם חוץ ממנו, יש 
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פרשת שופטים
ראשית דגנך תירושך ויצהרך 

וראשית גז צאנך תיתן לו )יח,ד(
דגן תירוש ויצהר, שהם מיני אוכל, מסמלים את 
הכוחות הפנימיים, השכל והמידות; ואילו ראשית 
הכוחות  את  מסמל  בגדים,  עושים  שממנו  הגז, 
הראשית  את  התענוג.  וכוח  הרצון  כוח  המקיפים, 
ל'כוהן'  להקדיש  יש  הסוגים  שני  של  והמובחר 

שבאדם, הנפש האלוקית.

)לקוטי שיחות ב, עמ' 326(

תמים תהיה עם ה' אלקיך )יח,יג(
על-ידי  ושלם  תמים  תהיה   – תהיה"  "תמים 
אהבת-ישראל.  מתוך  כלל-ישראל  עם  שתתאחד 
שכן כל ישראל הם כגוף אחד גדול, וכשם שאיברי 
הגוף כלולים זה מזה )שלכן אפשר לרפא איבר אחד 
הנשמות  כל  כמו-כן  אחר(  איבר  רפואת  על-ידי 
הרי  השנייה.  את  אחת  ומשלימות  מזו  זו  כלולות 
שאדם ששונא את חברו הוא 'בעל מום', שכן חסרה 
לו השלמות של נשמת חברו, ורק על-ידי אהבת-

ישראל לכל ישראל ניתן להגיע לתמימות.
ה'  עם  להתחבר  תוכל  אז  רק   – ה' אלקיך"  "עם 
ובעל  כקרבן,  חשובה  תפילה  שכן  התפילה,  בעת 

מום אסור להקריב קרבן.
לכן נהוג לומר קודם התפילה "הריני מקבל עלי 

מצוות-עשה של ואהבת לרעך כמוך".

)אור התורה דברים עמ' תתלט(

תכין לך הדרך )יט,ג(

מקלט מקלט היה כתוב על פרשת 
דרכים )רש"י(

המצב של העם היהודי בזמננו מחייב כל יהודי 
יהודים  נמצאים  שם  דרכים',  ב'פרשת  להתייצב 
שאינם יודעים באיזה דרך ללכת, ולהפנותם לדרך 
התורה, שהיא מקלט רוחני מפני 'גואל הדם', השטן 

המחטיא והמקטרג. כמאמר רז"ל )מכות י( "דברי 
תורה קולטין".

)לקוטי שיחות ב עמ' 365(

כי האדם עץ השדה )כ,יט(

וכי אדם עץ שדה הוא?! אלא... אם 
תלמיד-חכם הגון הוא – ממנו תאכל 
ואותו לא תכרות )למוד הימנו, רש"י(; 
ואם לאו – אותו תשחית וכרת )סור 
מעליו, רש"י( )תענית ז(

'דומם'  בחינת  הן  שהאותיות  מבואר  בחסידות 
'חי'   – השכל  שבנפש;  'צומח'   – המידות  שבנפש; 
שבנפש; ושורש כוח הדיבור – 'מדבר'. לאור זאת 

נשאלת השאלה:
"וכי אדם עץ שדה הוא" – וכי גדולתו וחשיבותו 
היינו  שבו,  ה'צומח'  בבחינת  הוא  האדם  של 
'מדבר',  בהיותו  הוא  האדם  ייחוד  והלא  מידותיו, 

דהיינו בשכלו?!
והתשובה היא:

"אם תלמיד-חכם הגון הוא" – אמנם מעלת האדם 
היא שכלו, 'תלמיד-חכם', אבל השכל אינו מושלם 
המעשה,  ועל  הלב  על  משפיע  הוא  כאשר  אלא 

"תלמיד-חכם הגון".

)ליקוטי-שיחות, כרך ד, עמ' 1115(

* * *
אדמו"ר הזקן אמר לאחד האברכים, שהיה למדן 

מופלג, ב'יחידות' הראשונה שלו:
"כי האדם עץ השדה". אילן שאינו עושה פירות 
ולהיות  בש"ס  בקי  להיות  אפשר  סרק.  אילן  הוא 
אילן סרק ח"ו. מה התועלת בתורתך ועבודתך, אם 

לא הארת אור ביהודי אחר?
והרבי סיים: "דרחים רבנן", מי שעושה מיודע-

הבורא,  בעבודת  דרך  לו  ומראה  אוהב-ה'  תורה 
"הוויין ליה בנין רבנן" )שבת כא(.

)ליקוטי-דיבורים חלק א, עמ' קלב(

ממעייני החסידות
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המים החיים של 
פנימיות התורה

דיני מקווה מחלקים בין מעיין מים חיים נובעים, לבין מקווה מים שאינם 
לבעל-שם-טוב:  המשיח  אמרת  את  מבאר  אלו,  בדינים  עיון   • זורמים 
"לכשיפוצו מעיינותיך חוצה" • מדוע שבחו של אדמו"ר הזקן הוא ביחס 
לתנאים ואמוראים ולא לצדיקי התנ"ך? • לקראת ח"י אלול, יום הולדת 
המאורות הגדולים – מוגשת סוגיה מרתקת בתורת רבינו ששזורה בעניינם 

של הבעל-שם-טוב ואדמו"ר הזקן • מעובד בידי מערכת 'התקשרות'

ידוע מענה מלך המשיח לבעל שם-טוב על שאלתו 
חוצה"  מעיינותיך  לכשיפוצו   – מר?  קאתי  "אימתי 

)ראה כתר שם טוב עמ' שמה(.

להלן תתבאר הלשון 'מעיין' בהקשר של פנימיות 
התורה.

מהותי  דין  יש  שלמעיין  נקבע  מקוואות  בהלכות 
עם  מחוברים  ממנו  הנובעים  שהמים  זמן  כל  והוא: 
פרק  )מקוואות  חיים"  "מים  נקראים  הם  הנביעה  מקור 
ולומר,  להוסיף  יש  ח'(.  הלכה  ט'  פרק  מקוואות  הל'  רמב"ם  ה', 

נבדלת  מציאות  אינם  שהמים  רק  לא  זה  שבמצב 
ונפרדת מהמעיין, אלא הם חלק אינטגרלי מהמעיין 

עצמו.
בכך יובן טעם הדין שהטבילה במעיין מטהרת בכל 
כמות מים שהיא, בשונה ממקווה שמטהר ב-40 סאה 
עצמאית  מציאות  אינם  המעיין  שֵמי  משום  בלבד, 
המפרידה ביניהם לבין מי מקור הנביעה של המעיין, 
הנביעה  ממקור  ברצף  שבאה  מים  טיפת  כל  אלא 
נחשבת למהות אחת עם יתר טיפות המים שבמעיין.

בין מעָין לבהמה
על פי רעיון זה מתבארת סתירה שעולה לכאורה 

בדברי הרמב"ם: 
בהלכות עבודה זרה )ח, א( נפסק שאדם שמשתחווה 
לבהמת חברו אינו אוסרּה באכילה מכיוון שאין אדם 
אוסר דבר שאינו שלו. לעומת זאת, הקרבתה למזבח 

על  'מאיסותא',  משום  א(  ח,  מזבח  איסורי  )הלכות  נאסרת 
ָרע?  ֵאין  ִלְזֹּבַח  ִעֵּור  "ְוִכי־ַתִּגיׁשּון  בנביא  הנאמר  דרך 
ְוִכי ַתִּגיׁשּו ִּפֵּסַח ְוחֶֹלה ֵאין ָרע? ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך 
)לאדם חשוב( ֲהִיְרְצָך אֹו ֲהִיָּׂשא ָפֶניָך? ָאַמר ה' ְצָב-א

ֹות" )מלאכי א, ח(.
הנובע  למעין  "המשתחווה  נפסק:  הבאה  בהלכה 
בשונה  לנֵסך",  פסולין  מימיו  הרי  )ברשותו(  בארצו 
את  פוסל  שאינו  שלו,  שאינו  למעיין  ממשתחווה 

המים לניסוך על המזבח.
לבהמה  המשתחווה  בין  ההבדל  את  להבין  ויש 
המזבח,  על  להקרבה  שאוסרּה  שלו,  שאינה 
מותרים  שמימיו  שלו  שאינו  למעיין  למשתחווה 
לניסוך על המזבח. לכאורה, גם על המים חל עניין 

של מיאוס ומשום כך אין להעלותם על המזבח?!
על פי המוסבר לעיל מובן ההבדל בין הדינים:

אסורה  והיא  אותה  ממאיס  לבהמה  המשתחווה 
בהקרבה, אבל המשתחווה למעיין ולאחר מכן נלקחו 
מן  המים  ניתוק  שמרגע  הרי  לניסוך,  מהמעיין  מים 
המעיין הם נעשו מציאות חדשה ונפרדת ממי המעיין, 
עם  אחידה  מציאות  הם  המעיין  בתוך  בהיותם  שכן 
מי  עוד  אינם  הם  ממנו  שניטלו  ומשעה  המעיין, 

המעיין שנעבדה בו עבודה זרה.
ברשותו  שנובע  למעיין  המשתחווה  זאת,  לעומת 
המים נאסרים איסור גמור )ולא רק מפני 'מאיסותא'( 
– במקרה זה אין משמעות לניתוק המים מן המעיין 
אסור  דבר  לגידולי  הללו  המים  בין  הבדל  ואין 

סוגיות בתורת רבינו


