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פתח דבר

לקראת שבת פרשת לך לך, הננו שמחים להוציא לאור קובץ השלישי ד”פרויקט 
לקוטי שיחות - הערות וביאורים” אשר בו הערות, ביאורים ועיונים בלקו”ש חלק 

י’.

הפרויקט, שהתחיל לכבוד שבעים שנה לנשיאות רבינו, ביו”ד שבט העבר, זכה 
ועד עתה מנויים בפרויקט  ואנ”ש,  גדולה בקרב התמימים, שלוחים  להתעוררות 
קרוב לעשרת אלפים יהודים, שקבלו על עצמם ללמוד בכל שבוע שיחה או כמה 

שיחות בלקו”ש ע”מ לגומרה אי”ה.

מעת התחלת הפרויקט כבר דנו הלומדים בינן לבין עצמם מעל במות שונות, 
ובפרט בהשיעורים הרבים הנמסרים מידי שבוע, ללבן ולברר בשקו”ט וכו’ את תוכן 

השיחות הנלמדים -

ובכן, מטרת קובץ זו למלאות בעזה”י את הצורך לרכז את כל הדיונים לפונדק 
אחד, אשר בו יוכלו לשאול ולהשיב, להקשות ולתרץ בהבנת השיחות. 

. . .

ידועה לכל גודל החביבות שרחש כ”ק אדמו”ר להוצאת קובצי הערות, ובפרט 
לאלו העוסקים בתורתו הק’ כפי שכתב מענה לא’ על שאלתו באחת השיחות:

“נהנתי להערותיו בלקו”ש, בנוגע לשאלותיו בזה - הרי זוהי מטרת קובצי הערות 
הת’ ואנ”ש המו”ל בכ”מ - לרכז שם כל כיו”ב ושידונו רבים עד”ז וכו’”, עכלה”ק.

ואנו בטוחים שהוצאת הקובץ תגביר את ה’קאך’ והחיות בלימוד השיחות לנחת 
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רוחו הק’, ותעורר רבים להשתתף בהלימוד.

. . .

בקשתינו שטוחה לכל מאן דאית לי’ הערות וביאורים בשיחות אלו, שיואילו נא 
בטובם לשולחם אל המערכת על מנת שנוכל להדפיסם בקובצים הבאים שיצאו 

לאור בעזה”י.

אלו, אשר  קובצים  ושבזכות הדפסת  לרבינו,  נח”ר  לגרות  ואנו תפילה שנזכה 
בקשר לזה אמר כ”ק אדמו”ר שהוא הכנה ל”תורה חדשה מאתי תצא”, נזכה בקרוב 

ממש לגאולה האמיתית והשלימה, אמן סלה.

המערכת

ערש”ק פרשת לך לך תשפ”א - תהא שנת פלאות אראנו
שבעים שנה לנשיאות כ”ק אדמו”ר
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לך לך א
סעיף ד-ה

כמה תמימים בתות”ל המרכזית

א.

בהתחלת השיחה הקשה רבינו מהו יסוד וטעם פלוגתת ר”י ור”ע )חולין מט, א( 
בענין ברכת הקב”ה לכהנים אם נצרך לימוד מיוחד לזה או לא. 

ובסעיף ב’ ממשיך לבאר החילוק שבין ברכה ותפלה, שברכת בשר-ודם פירושו 
המשכה ממקורו )מסדר השתלשלות(, ותפלה הוא בקשה שיהי’ רצון חדש )למעלה 

מסדר השתלשלות(. 

יש בה המעלה  לכן  והגבלות,  כלל ח”ו במדידות  אינו קשור  אך ברכת הקב”ה 
דתפלה ובכחה להביא ענין חדש. וכן הוא בברכת כהנים, שמברכים בשליחותו של 

הקב”ה, ה”ה ברכתו של הקב”ה - מלמעלה מסדר השתלשלות.

ובסעיף ו’ מתרץ קושייתו, ומבאר יסוד פלוגתתם ע”פ חקירה בגדר שליחותם 
לברך: שאין זה שכעו של הקב”ה מתעצם עם ברכת הכהן )בשר-ודם(, כי אם כח 
מיוחד  פסוק  צ”ל  ר”ע  לשיטת  ולפ”ז  הקב”ה.  של  ברכתו  תהי’  שברכתם  מיוחד 

לברכתו של הקב”ה לכהנים )עיי”ש(.

או שכחו של הקב”ה מתעצם עם )ברכת( הכהן, ודרגת הכהן עצמו בעת הברכה 
היא למעלה מסדר השתלשלות, ולפ”ז לשיטת ר”י כתוב “ואני אברכם”. 

ב.

והנה בסעיפים ד-ה מסביר הגמרא בסוף מס’ ראש השנה )לה, ב( שהביאו ראי’ 
מברכת כהנים דעם שאחורי הכהנים אינם בכלל הברכה שכן הוא בתפלה ולא פטר 

רבן גמליאל אלא עם שבשדות. 

התפלה  בה ממעלת  יש  כהנים  ב’( שברכת  )סעיף  הנ”ל  ע”פ  מסביר  ומתחלה 
כהנים  מברכת  ללמוד  אפשר  הכי  ומשום  השתלשלות.  מסדר  מלמעלה  שמגיע 

לתפלה.
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ואחרי זה מסביר שראיית הגמרא היא חזקה יותר, כי באמת בברכת כהנים יש 
מעלה נוספת על ענין התפלה. כי בתפלה צריך להיות ט’ שומעין, היינו שמצריך 
נתינת כח של השמועין כדי שהוא יהי’ מציאות של ש”ץ. משא”כ בברכת כהנים לא 
צריך ט’ שומעין, כי ענין הברכה הוא שהמברך נמצא במדריגה שלמעלה מהמקור 
כח  נתינת  מצריך  לא  באמת  א”כ  הברכה,  את  לצוות  ובכחו  המקור  באה  שממנו 
מהשומעים1. ואעפ”כ עם שאחורי הכהנים אינם בכלל הברכה, מזה נלמד במכ”ש 
לתפלה שצ”ל נתינת כח להש”ץ ואינו מוציא אלא עם שבשדות דאניסי. עד כאן 

בקיצור נמרץ הנתבאר שם.

דאיתא  מה  תחלה  צלה”ק  זה  “להבין  ד’:  סעיף  בהתחלת  הלשון  ביאור  וצריך 
בגמרא...”, )ובסעיף וא”ו: “עפ”ז י”ל דבזה פליגי ר”ע ור”י...”(. 

מה מוסיפה הביאור בסוף ר”ה בביאור יסוד וטעם פלוגתת ר”י ור”ע באם נצרך 
לימוד מיוחד לברכתם של הקב”ה לכהנים?

ג.

ונראה לבאר בהקדם המובן מהקושיא שהקשה בסוף סעיף ג’ ש”אף שאין כתוב 
תיבת “אני” בפירוש - ה”ז גופא אי”מ: מה לי אם כתוב “אני” בפירוש, אם לאו - 

הרי בין כך הכוונה שהקב”ה עצמו מברך!...”. 

בלי  ור”י  ר”ע  של  לפלוגתתם  ויסוד  הסברה  איזה  להיות  שצריך  מזה  מובן 
שיחלוקו על הלימוד מיוחד מ”ואני אברכם”, שלדעת ר”ע אין ברכת כהנים מצ”ע 
שברכת  מעצמו  מובנת  ר”י  ולדעת  השתלשלות,  מסדר  מלמעלה  להמשיך  יכול 

כהנים יכול להמשיך מלמעלה מסדר השתלשלות.

ולהבין זה מבאר רבינו ענין מחודש בנוגע לעניין הברכה, שאין זה שהיא המשכה 
)היינו  בברכה  זה  וענין  ציווי.  של  באופן  אם  כי  בקשה,  של  באופן  נעלה  ממקום 

ד' שבכל ברכה צריך להיות הכנה מהתברך  זה מתאים עם הנתבאר לעיל בסעיף  יש שהקשו איך    1
"להסיר את המניעה או העיכוב", והרי בכחו של המברך לצוות מלמעלה למטה בלי נתינת כח מהמטה?

וההסבר פשוט, שאינן דומות כלל. מצד המשכת הברכה מלמעלה למטה אין צורך בנתינת כח מהמטה, 
כי בכחו לצוות )ודלא כבתפלה שבאמת מקומו למטה וכשאר בני אדם דמי, וצריך נתינת כח שיהי' בגדר 
ש"ץ שיבקש מלמטה למעלה עבורם(. אך אע"פ שבכחו לצוות שההשפעה יומשך למתברך, בכל זאת ייתכן 

שהברכה לא תתקיים אצל המתברך מפאת המניעה או עיכוב שמצדו. 

בקבלת  עיכוב  להיות  "ואפשר   :15 הערה  תשנ"ב(  כסלו  )י"ט  תשכ"ו  בשלום  פדה  בד"ה  עד"ז  וראה 
ההשפה מצד המתברך, שאינו כלי להברכה וכיו"ב, אבל לא בהמשכת ההשפעה מצד המברך". ]ולכן מצינו 

שהרבי ענה כמ"פ שנצרך כלי הכנה כדי "איינקעשען" )מלשון 'להפקיד )את המחאה('([.
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הוודאות שמצד נותן הברכה, שבכחו לצוות( הוא משום שהמברך נמצא במדריגה 
שלמעלה מהמקור שממנו ממשיך ההשפעה.

ודוקא עפ”ז מסביר יסוד פלוגתתם, דלפי ר”ע אין הברכה של הכהנים מצד עצמו 
נמצאים  )המברכים( אינם  יכול להיות למעלה מסדר השתלשלות שהרי הכהנים 
שבבחי’  ברכה  גם  היא  להם  הקב”ה  שברכת  ונמצא  השתלשלות.  מסדר  למעלה 
הכהנים  )ברכת(   - הקב”ה  של  שבשליחותו  ר”י  דעת  לפי  משא”כ  השתלשלות. 
נמצאים למעלה מסדר השתלשלות, ולכן ברכתם בעצם היא בדרך ציווי מלמעלה 
למטה מלמעלה מסדר השתלשלות. נמצא לשיטתו שברכת הקב”ה להם היא גם 

כן מבחי’ זו.

וזהו הכוונה בסעיף וא”ו בסוף אופן הב’: “ובמילא דרגת הכהן עצמו בעת הברכה 
היא למעלה מהשתל’ כנ”ל”, היינו כנ”ל בסעיף ה’ )לפי ר”י( דדרגת הכהן המברך 

הוא למעלה מסדר השתלשלות. 

ויש לעיין עוד.

א’ מתושבי השכונה

במכ”ש:   - לתפלה  מב”כ  הגמרא  הוכחת  ביותר  תומתק  כהנ”ל  וע”פ 
ומה ברכת כהנים, שהכהן המברך אינו צריך לנתינת כח כו’ ואין פעולה 
מהמתברכים )שהרי נמצאים בשדות(, ומ”מ עם שאחורי הכהנים אינם 
 - ההשפעה  לקבל  בכדי  המתברכים  הכנת  שצ”ל  לפי  הברכה,  בכלל 
כש”כ בתפלה, שהש”ץ צריך לנתינת כח כו’ הרי מכש”כ שצריכה להיות 
בזה הכנה מצד הצבור. ולכן אלו דלא אניסי אין יוצאים בתפלת הש”ץ.

לעם  ממשיכים  זה(  וע”י  העם  את  )מברכים  הכהנים  כהנים,  דבברכת  יל”ע,   
מלמעלה מהשתלשלות. משא”כ בתפילה בפשטות הש”ץ מוציא את הציבור ידי 
חובת תפילה, דהיינו שיחשב כאילו שהם עצמם התפללו )והמשיכו( ולא שמתפלל 
עבורם דהיינו שממשיך להם את ההמשכה שע”י התפילה. וא”כ צ”ע האם באמת 

ב”כ ותפילה שוות בתוכנן, ואפשר ללמוד מאחת לשני’.
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לך לך ב
הערה 5

הרב יעקב שי’ גורוויץ

מבניו  לכאו”א  ומנחיל  מוריש  הוא  הרי  אבינו”  „)אברהם(  דלהיותו 
היורשים את הכח להיכנס בברית עם הקב”ה.

גם מהא  וכדמשמע  ישנו בטבע כאו”א מבנ”י  זה  5 שהרי ענין  ובהע’ 
מורה  וזה  ב(.  לא,  )נדרים  ישראל  בערלי  )גם(  אסור  ממולים  דהנודר 
ב  ל,  )נדרים  בנ”א”  לשון  אחר  הלך  „בנדרים  כי  בעולם  בגילוי  שזהו 

וש”נ(.

תנן במס’ נדרים )לא, ב( “קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור 
במולי עובדי כוכבים, שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי 

כוכבים שאין הערלה קרוי’ אלא לשם עובדי כוכבים”.

ש”בנדרים  מפני  הוא  ישראל  בערלי  אסור  ממולים  שהנודר  הטעם  ובפשטות 
הלך אחר לשון בנ”א”, וכיון דרוב ישראל מולים הם )או רוב מולים ישראלים הם(, 

אמרינן דמן הסתם כוונתו הי’ על כל ישראל.

ולפי מה שנתבאר בהערה שם יוצא עומק חדש בפסק המשנה הנ”ל, 

והוא בהקדים מה שנתבאר “דלהיותו ‘)אברהם( אבינו’ הרי הוא מוריש ומנחיל 
לכאו”א מבניו היורשים את הכח להיכנס בברית עם הקב”ה” היינו שכאו”א מבני 
ישראל )בניו של א”א( ישנו עכ”פ )בכח( הנקודה מהברי”מ של א”א, וזאת אפי’ 
אם המדובר באחד שלא מל עדיין אעפ”כ כיון שהוא מבניו של אברהם אבינו יש לו 

נקודה מהברי”מ שלו, ומפני זה הנודר ממולים אסור אפי’ בערלי ישראל.

ובגילוי בעולם שהרי “בנדרים הלך  ומוסיף שם שענין זה נמשך בטבע כאו”א 
אחר לשון בנ”א” כנ”ל, וא”כ מסתבר שבהלשון “נהנה למולים” הכוונה לכל ישראל 

כי הרי זה לשון הרגיל בפי בנ”א.

ויש לבאר זה בדא”פ בעומק יותר, דבזה שמוסיף הדין “בנדרים הלך אחר לשון 
בנ”א” בא לבאר עוד ענין עיקרי הדורש ביאור ע”פ מהלך השיחה:

מצוה  ]“כל  ע”א(:  נ”ט  )דף  בסנהדרין  איתא  קטורה  בבני  מילה  בהחיוב  דהנה 
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שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה”,[ ופריך “הרי מילה ]שנאמרה 
“מילה  ומשני[  נח?”  לבני  ולא  נאמרה  לישראל  וכו’,  בסיני  ונשנית  וכו’  נח  לבני 
מעיקרא לאביהם הוא דקא מזהר ליה רחמנא ‘ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך 
אחריך לדורותם’, ‘אתה וזרעך’ - אין, איניש אחרינא לא”. ופריך “אלא מעתה בני 
ישמעאל לחייבו?” ומשני “כי ביצחק יקרא לך זרע, אלא מעתה בני עשיו לחייבו?” 

ומשני “ביצחק ולא כל יצחק”.

וממשיך שם: “מתקיף לה רב אושעיא אלא מעתה בני קטורה לא לחייבו והאמר 
ר’ יוסי בר אבין ואיתימא ר’ יוסי בר חנינא ואת בריתי הפר לרבות בני קטורה?”.

ולא זרעם אבל אברהם  וז”ל “אותם ששה לבדם  וכתב רש”י בד”ה בני קטורה 
נצטוה לכל הנולדים לו”. 

שבני  חכמים  “אמרו  כתב:  ח(  הלכה  י  )פרק  מלכים  בהלכות  הרמב”ם  אולם 
קטורה שהם זרעו של אברהם שבאו אחר ישמעאל ויצחק חייבין במילה”. והיינו 

דס”ל להרמב”ם דגם זרעם של בני קטורה נתחייבו במילה דלא כדברי רש”י.

]ובאחרונים דנו בעיקר חיוב מצוות מילה בבני קטורה בזמן הזה. ואכ”מ.[

ולכאו’ לפי ביאור השיחה “דלהיותו “)אברהם( אבינו” הרי הוא מוריש ומנחיל 
לכאו”א מבניו” הרי נכלל בזה גם בני קטורה שהם מבניו של אברהם אבינו.

ולכן אם נאמר כפי פי’ הפשוט של המשנה )“הלך אחר לשון בנ”א” ו”רוב ישראל 
מולים הם” מן הסתם כוונתו הי’ על כל ישראל( מובן שאין מקום לשאלה הנ”ל )אם 
נכללו בני קטורה במודר הנאה ממולים( כי הרי הולכין אחר לשון בנ”א, ובני קטירה 
לא היו בדעתו, משא”כ לפי ביאור השיחה יוצא שכל מי שהוא מבניו של אברהם 

אבינו הרי הוא נכלל בנדר שלו.

כשאדם  כי  בנ”א”,  לשון  אחר  הולכין  ד”נדרים  הדין  שם  בההע’  שמוסיף  וזהו 
מודר עצמו ממולים אע”פ שנכללו בעצם עוד בני קטורה ג”כ כיון שהם בגדר מולים 
)עכ”פ בכח(, מ”מ אמרינן שדעתו על ישראל דרובן מולין הן בפועל והנקודה שזהו 

“בגילוי בעולם” זה דוקא בנוגע ישראל. 
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סעיף ג’

הנ”ל

נפש  כניסת  „תחלת  אשר  בשלחנו  אדה”ז  דברי  בהקדים  זה  ויובן   
נפש  „כניסת  בזה:  והביאור   .  . מילה”.  במצות  כו’  היא  הקדושה  זו 
הקדושה” פירושה - חיבור פנימי של הנשמה עם הגוף, ועד להתאחדות 
והתעצמות למציאות אחת. . כניסתה הפנימית של נפש הקדושה בגוף 
מפני  הברי”מ,  ע”י  דווקא  וניכרת  נפעלת  הריהי  הגלוי’  והתחברותה 
הקב”ה  עם  שהברית   - עולם”  לברית  בבשרכם  „בריתי  אז  שנעשה 
טבועה וחתומה בבשר הגוף הגשמי, ועד „לברית )הנראית וניכרת גם 

לאומות ה(עולם”

בלקו״ש ח״ג פרשתינו )761-763( מסביר ג”כ מאמר אדה״ז הנ״ל )או”ח מהדו”ת 
סוס”ד( שכניסת הנפש דקדושה היא בברית מילה אלא שכאן הוא בעומק יותר: 

“אז  ופמ״ט(  פל״ה  )ח״ג  נבוכים  במורה  דמבואר  הא  שם  מביא  הרבי  דהנה 
איינער פון די טעמים אויף מצוות מילה, איז בכדי צו אפשוואכן די תאוה וואס איז 

פארבונדען מיט דעם אבר”. 

וממשיך שם דזהו מה שכותב אדה״ז בשולחנו שתחילת כניסת הנפש הקדושה 
בגוף היא ע״י מילה, כי הגוף מצד עצמו נמשך רק לענינים גשמיים וחומריים וע״י 
והיינו  ועי״ז הוא כלי פנימי לאור הנשמה,  יותר  ועדין  המילה נעשה הגוף מזוכך 

שהברית הוא כעין הכנה והכשרה לכניסת הנפש דקדושה.

נעשה  מילה  הברית  שע״י  בלבד  זו  שלא  יותר,  בעומק  הוא  כאן  הביאור  אך 
הגוף מזוכך יותר וכלי לכניסת הנשמה אח”כ, אלא שהברית היא הכניסה עצמה, 
של  תוכנה  שזהו  בפנימיות,  להגוף  הנשמה  בין  ואחדות  חיבור  נעשה  גופא  ובזה 
מצוות מילה, שרואים בהגוף הגשמי ובאופן גלוי התקשרות הנשמה עם הגוף, ועד 
ש״בריתי )קשר בין יהודי להקב״ה( בבשרכם״ החודר בהגוף וניכר לעין באופן שגם 

גוים יכולים לראותה.
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סעיף ד’

א’ מאנ”ש

ובזה גדלה מעלתה של כריתת-הברית דמילה על כריתת-הברית דחורב 
)וכיוצא בה(: הברית שכרת הקב’’ה עם בנ’’י בסיני ובערבות מואב הי’ 

גם עם אלו...

לה(  )והדומות  מואב  בערבות  אשר  שכריתות-הברית  מזה,  ...ומובן 
היתה בעיקר...

לכאורה צ”ב שינוי הלשונות )חורב )וכיו”ב(, סיני ובערבות מואב, בערבות מואב 
)והדומות לה((.

סעיף ז’

קבוצת לומדי השיחות

אדה”ז כותב בשולחנו: “אין לאדם רשות על גופו כלל כו’ לצערו בשום 
צער”, ומובן מזה בפשטות שאין האדם רשאי לחפש אחרי התעסקות 
שליחות  של  בענין  הוא  כשהנידון  ובכ”ז  צער.  לו  יגרום  אשר  בענין 
ית’ דירה בתחתונים, אז, הרי אדרבא, אינו רשאי להימנע  לו  לעשות 
מזה מחמת הצער הקשור בזה - ו”בהדי כבשי דרחמנא למה לך”, ואולי 

דוקא באופן זה הוא ממלא תפקידו ושליחותו.

ויש להאריך קצת בביאור הקשר שבין הכרח הצער במילה לאפשרות של צער 
בשליחות.

בפשטות נראה שההוראה היא לפעול גם כשיש מצב של צער, וע”ד ברית מילה. 
מלבד שזה יהי’ קשור לשליחותו בענין דירה בתחתונים, שאז זה חלק מתפקידו. 
משיב  ע”ז  הגוף,  את  לצער  אסור  ההלכה  מצד  דהרי  הא  לתרץ  רק  שבא  היינו 

שלפעמים זה השליחות, וממילא תפקידו.

מובן  אינו  כשלעצמה  הצער  בענין  ותוכן  צורך  יש  אם  רק  הסברה,  לתוספת 
השייכות ביניהם, אך בשיחה לעיל )ס”ו( הרי מבאר שכל ענין הצער הוא רק שבזה 
בשליחות  ה”ה  וא”כ  ח”ו(,  כשלעצמה  תכלית  )ואינו  בתחתונים  הדירה  מתבטא 
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ההוראה  ולכן  צער.  של  אפשרות  יש  ע”כ  התחתונים,  ענין  עם  שקשורה  מכיון 
שמתנאי קיום שליחותו הוא שמתחשב רק עם תפקידו לעשות דירה בתחתונים 

אף אם יהי’ קשור בענין של צער.

עי”ז  בתחתונים  הדירה  מתקיים  כאשר  בשיחה,  שמסיים  וכפי  מזו,  ויתירה 
גופא  זה  ומצד  בפועל  אבל  צער,  עם התחתון שיש שם אפשרות של  שמתעסק 
שכבר נשלם הכוונה עי”ז שמתמסר לתפקידו בכל כחותיו, יהיה זה בודאי בלי צער 

ויסורים, כי אם בשמחה וטוב לבב.

הנ”ל

דוקא  ואולי  לך”,  למה  דרחמנא  כבשי  “ו”בהדי  בההוראה  שכתוב  למה  בקשר 
תפקידו  את  ממלא  הוא  צער[  מתוך  הוא  שלו  שהשליחות  ]היינו  זה  באופן 

ושליחותו”, יש להעיר מאגרות קודש חלק ז’ עמ’ כ’, וז”ל:

“ידוע המובא באחרונים ומאריך בזה הגאון הרוגוצבי אשר במצות מילה ישנם 
שלשה ענינים, א( שצריך למול, ב( שלא להיות ערל, ג( להיות נמול, ומובאים בזה 

כמה נפ”מ וחילוקים,

שצ”ל  שפשיטא  החסידות,  בתורת  המבואר  ע”פ  בקיצור  בעבודה  הענין  וי”ל 
נמול,  שלהיות  הענין  ג”כ  להיות  וצריך  ערל,  להיות  שלא  היינו  מרע,  דסור  ענין 
אדמו”ר  מו”ח  כ”ק  שסיפר  מה  ע”פ  כולנה  על  והעולה  טוב,  דועשה  הענין  היינו 
ניט פון בדרך  זי”ע אז א חסיד האלט  זי”ע בשם נשיאינו הק’  נבג”מ  זצוקללה”ה 
ממילא, וכל דבר צ”ל ביגיעה ועל ידי עבודה וזהו שצ”ל ג”כ פעולת המילה”, עכ”ל. 

וראה על דרך זה ובאריכות יותר בלקוטי שיחות חלק ג’ שיחה לפרשתנו.

ובפרט שמדגיש לעיל בשיחה בסעיף ה’ ש”עיקר ענין המילה הוא להכניס את 
הבשר הגשמי ממש” ולכן לא שייך הכנה ל”הפעלת והטבעת הברית בגשם הגוף”, 

א”כ ההוראה היא בקשר לעיקר ענין המילה - שצריך למול.
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כללות השיחה

בעניין ‘’ראשון’’ בברית מילה

הרב מנחם מענדל שי’ הלוי ברוד, תל אביב
הרב ישראל ארי’ ליב שי’ רבינוביץ, אשקלון 

א. 

בס”א מבאר באריכות שאאע”ה היה ראש וראשון למולים, ושהוריש את עניין 
במקום  עומד  ושהיורש  יורש,  תינוק  שגם  הירושה  שבגדרי  וכיון  לבנ”י.  הברית 
המוריש, מובן הנוסח “בבריתו של א”א”, היינו שעומדים באותו המקום של הברית 

דאברהם.

. אלא   . אנו מלין מפני שא”א מל  “אין  א( מלשון הרמב”ם  ע”ז  בס”ב מקשה 
מאברהם,  הם  למול  וכוח  ששהכשרה  ש)אף  מובן  שמזה  ציוה”,  שהקב”ה  מפני 
הרי( המילה אינה מתייחסת וממשיכה ברית דא”א, כ”א היא מצווה שניתנה ע”י 
משה בסיני. )ובפרט שידוע החילוק בין מצוות שלאחר מ”ת לשלפני’(. וא”כ למה 
נקראת מצוה זו “בריתו של א”א”? ב( בעצם העניין )היינו: גם אילו היה זה המשך 
למצווה דאברהם(: היינו צריכים להדגיש “בברית עם הקב”ה” יותר מאשר להדגיש 

שזה המשך לבריתו של א”א?

]ולאחר שמבאר שגדר הברית לגלות הקשר של נה”א עם הבשר בגלוי, בשונה 
משאר מצוות שאינו בגלוי, ומשאר בריתות שהם עם הנפש )ס”ג(, ושלכן הברית 
היא )דוקא( בבן ח’ ימים, כי אין צריך להכשרה שמצד הנפש, כ”א שהבשר הגשמי 

יתקשר עם הקב”ה )ס”ד(. הנה עפ”ז[

מבאר בס”ה נוסח הברכה “בבריתו של א”א”, שאין עניינה המשכיות הברית של 
אאע”ה, כ”א להיפך – שכל אחד הוא ראשון בזה כמו אברהם. דלפי שגדר הברית 
אינו עניין שמצד הנפש, כ”א קביעת “בריתי בבשרכם”, )ולכן אין יחס בין המעשה 
לההכנה והכשרה הרוחנית(, לכן כל רך הנימול הוא ראשון כמו אאע”ה, וא”כ הוא 
בפרי  זה  על  שמבואר  במס”נ,  כ”ראשון”  ]ודלא  ממש”.  א”א  של  “בבריתו  נכנס 
הארץ שלפי שהראשון עשה “דבר קשה” ו”פתח הצינור” להבאים אחריו, לכן יותר 
בנקל להבאים אחריו למסור הנפש, דזה שייך רק בעניין התלוי בנפשו, ברוחניות 

וכו’, משא”כ בברית מילה, דלעצם מצות המילה )חיתוך הבשר( אין הכנה[.
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ב. 

וצ”ב בזה בכמה פרטים, ואשמח לראות דעת המעיינים בזה:

היסוד  דוחה  זה  האם  שבס”ה,  והביאור  שבס”ב,  השאלות  מהות  לברר  יש  א( 
שמבאר בס”א שהברית היא בגדר ירושה לבני ישראל. דמעיון בלשון השיחה בשני 
על  בעיקר  הם  והשאלות  לגמרי,  זה  לדחות  הכוונה  נראה שאין  )א-ב(  הסעיפים 

נוסח הברכה. 

בסעיף א’ שמודגש הצד שהברית היא המשך ישיר מאאע’’ה מודגש שזהו רק 
‘’הכשרה’’, ‘’כח’’ להיכנס בברית. היינו, שאף שמסקנת העניין בס”א לעניין הברכה 
היא שכיון שהיורש עומד במקום המוריש, לכן מברכים בבריתו של א”א. אך עצם 
זה שהכח וההכשרה הם ירושה לנו מא”א, אין פרט זה סותר להמבואר שבפעולת 

הברית עצמה כאו”א הוא “ראשון”.

ומאידך בסעיף ב’ אין רמז לכך שהברית אינה ירושה, ורק מדייקים ‘’דאף שהכח 
. . ניתן בירושה . . מ”מ המצווה עצמה . . מיוסדה ומתחילה בציווי הקב”ה”. היינו, 
שאי”ז בסתירה לעצם המבואר בס’’א, שהכח לברית הוא בירושה. ומדוייק גם מהא 
דהשאלות שבס’’ב שהם )רק( על נוסח הברכה ‘’להכניסו בבריתו של אאע’’ה’’ ולא 

על עצם ההנחה שבס’’א שכאו’’א יורש מאאע’’ה הכח והמוכשרות לברית.

גדר   - גיסא  דמחד  בהשיחה:  הביאור  יותר  להגדיר  הצורך  מאוד  בולט  וא’’כ 
בנוסח  שמהביאור  ועד  דאברהם.  לבריתו  כלל  בהמשכיות  שאינה  הוא  המצווה 
הברכה ‘’בבריתו של אאע’’ה’’ גופא יש משמעות ששוללת ההמשכיות לאברהם, 
היינו שמדגישים  בכך שלא קדמוהו אחרים,  הוא  לברית דאברהם  שלכן הדימיון 
בזה גופא שאי”ז בהמשך. ומאידך - הכח וההכשריות למילה זו גופא היא ירושה 

מאברהם ועד שהיורש עומד במקום המוריש וכו’.

שאין  הוא  גדרה  שכל  כזו  למצווה  וההכשר  הכח  של  התוכן  מהו  אחר:  בסגנון 
לייחס הפעולה של המצווה לההכשר וההכנות נפשיות אל הפעולה.

ובפרטיות יותר בנוגע להמבואר בסעיף א’: שאמנם לגבי זה שמקבלים מאאע”ה 
הכח וההכרה הרוחנית אין סתירה מעצם הגדר דמילה, אבל בהמבואר שם מגדר 
בגדר  להמבואר  מתאים  אי”ז  לכאורה  המוריש,  במקום  עומד  שהיורש  ירושה, 
המצווה, דמהי המשמעות שעומדים במקומו של א”א בברית, באם אאע”ה נותן 
רק הכח וההכשרה רוחנית לברית, ועצם המעשה )שהוא עיקרה( של הברית אינו 

מתייחס ובהמשך לבריתו דא”א. 
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]ולהעיר שזה מתאים להמבואר בהערה 5, שירושת אברהם היא עניין שבטבע 
שאף  ישראל.  בערלי  גם  אסור  במולים  דהנודר  מההלכה  זה  ומוכיח  ישראל,  כל 
שבהערה הובאה הלכה זו לבאר שהירושה היא בטבע כל ישראל, שזה בגילוי בעולם, 
הנה לאחרי שמתבאר בס”ב ואילך שאי”ז שייך לגדר המצווה עצמה, והוי רק ירושה 
של הכח הרוחני לקיים המצווה, זה יומתק בהא שירושה זו היא בטבע ישראל קודם 

המילה, ולא במילה עצמה שאין לה שייכות לההכנה וההכשרה הרוחנית[.

ג. 

ב( בסוף סעיף ב’ שואל “גם צריך להבין” - שלכאורה הי’ עדיף יותר להדגיש לא 
שהברית )מצידנו( היא המשך וירושה לברית דא”א, כ”א שהיא ברית עם הקב”ה. 

והי’ צ”ל בנוסח הברכה “להכניסו בברית עם הקב”ה”. 

ויש לעיין אם שאלה זו מיושבת על ידי הביאור שבשיחה, דלכאורה שאלה זו 
היא נפרדת מעיקר השאלה בסעיף א’, ועניינה הוא, שגם אם נאמר שהברית היא 
המשך ובמקום דא”א, עדיין כשיש בפנינו הברירה להזכיר ממי ירשנו ברית זו או 
עם מי היא הברית, עדיף להזכיר שהיא ברית עם הקב”ה מלהזכיר שהיא בריתו 

דא”א. 

של  “בבריתו  הזכרת  שנקודת  בשיחה,  הביאור  לאחר  גם  דלכאורה  צ”ב,  וא”כ 
א”א” היא שכ”א שנימול הוא “ראשון” כמו אברהם, עדיין אפשר להקשות בזה, 
הו”ל  טפי  בהאדם,  מעלה  ראשון,  הוא  הנימול  שהילד  המעלה  הזכרת  שתמורת 
להזכיר שהברית היא עם הקב”ה. דביחס לשאלה זו, מהו החילוק בין ב’ הפירושים 
“בבריתו של א”א” אם היא אותה הברית )ס”א( או שהיא דומה לברית דא”א )ס”ה(?

ואולי אין מקום לשאלה זו כשמפרשים “בריתו של א”א” לא כשבח שאנו עושים 
בהמשכיות לא”א, כ”א שזה מתאר גדר )ויחודיות( המצוה )על כל שאר המצוות( – 
שזו מצווה יחידה שהעושה אותה הוא בגדר ראשון, שאז אין להקשות שיש לבאר 

שהברית היא עם הקב”ה. וצ”ע.

ד. 

שייכות  ללא  בגוף  פעולה  הוא  מילה  ברית  שגדר  מבאר  ה’  בסעיף  בביאור  ג( 
להכנה רוחנית לזה, ולכן לא מועיל לזה שהיה לפניו מי ש’’פתח הצינור’’, וא’’כ כל 
אחד הוא הראשון בזה. ולכאורה חסר ביאור מהי המעלה שכל אחד הוא ראשון, 
אם היותו ראשון אינו בא מצד שכלו ומצידו )מודעות שלו וכו’(, והוא רק פעולה 

גשמית של הטבעת הברית בגשם הגוף?
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ובסגנון אחר - בלשון השיחה:

בסיום הסעיף, כשמבאר נוסח הברכה ‘’בבריתו של אאע’’ה’’ אומר שמעלתו של 
אברהם בזה הוא שהיה ‘’הראשון, כנ’’ל’’ וכיון שכל אחד הוא ראשון בזה לכן הוא 

נכנס בבריתו של אאע’’ה. ממש.

כנ’’ל, אבל הנ’’ל הוא הביאור בפרי הארץ  היינו, שמעלת הראשון כאן היא – 
שהראשון הוא פתח הצינור להדורות שלאחריו, והרי זו המעלה )שבמס’’נ( נשללת 
ברית  הוא  המילה  גדר  שכל  וכיון  שלפנ’’ז.  להנימולים  שייכות  אין  שבה  במילה 

הקב’’ה עם האדם בלי עירוב גילוי נפשו, אזי מדוע יש מעלה להיות ראשון בזה?

והי’  אפ’’ל שביאור מעלת “ראשון” אינה רק מה שהוא פותח הצינור להבאים 
אחריו, כ”א היא מעלה עצמית על עצם היותו “ראשון” )ולכן זה שייך אצל כל מי 
שהוא ראשון, כולל גם בברית שכל אחד הוא ראשון, ואין השפעה להבאים אחריו(.

הנה  ראשון,  שהוא  מה  הדבר,  עצם  בתוכן  גם  שהרי  ביאור,  צריך  עדיין  אבל 
)‘’כל  ביותר’’  ‘’דבר קשה  המבואר כאן מפרי הארץ הוא מה שלהיות ראשון הוא 
ההתחלות קשות’’(, שבפשטות הסבר זה במעלת ראשון קשור למה שהאדם מצד 
כשרונותיו ושכלו וכו’ הוא הראשון שפועל זאת. וא’’כ אי’’ז רק עניין שבפועל – 
לגבי  כ’’א שגם  גם הם ראשונים,  כי  אין שייך השפעה להבאים אחריו,  שבברית 
הוא  הברית  שגדר  כיון  הצינור,  לפתוח  הקשה  בדבר  ביגיעתו  מעלה  אין  עצמו 

פעולה בבשר שאין לשייכה לההכנות הנפשיות בזה.

שבזה  הנפשי  העניין  את  להחשיב  אין  כשלעצמו  ראשון  בהיותו  גם  ולפי’’ז 
למעלה כלל. וא’’כ, כשמבארים שבברית כל אחד הוא ראשון, צריכים לכאורה גם 
לבאר ביאור חדש מהי המעלה ד’’ראשון’’ בגדרי מצוות ברית מילה )שלכאורה אין 
שייך בה מעלת הראשון המבוארת )“כנ”ל”( בפרי הארץ, ודשאר מצוות וכו’ שהם 

עניין שבנפש(.
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נח ג

שיטת רבינו בזמן “יבושת המים מעל הארץ” והמסתעף בביאור הכתובים2*

הרב יוסף יצחק שי’ ליפסקער
שליח כ”ק אדמו”ר בשערמאן אוקס, קאליפורניא

בלקו”ש ח”י שיחה ג’ לפ’ נח, ביאר רבינו ע”פ פשש”מ מאין לקחה היונה את 
עלה הזית, ובין הדברים ביאר ג”כ איך ידע נח ע”י הבאת עלה הזית שקלו המים 
)בהצעת הקושיות(  ס”ד  ובריש  דוקא.  זית  היונה עלה  ולמה הביאה  מעל הארץ, 
מעל  המים  שקלו  נח  ידע  זית  העלה  את  שהביאה  שע”י  בכתוב  “מבואר  איתא: 
הארץ, שהכוונה בזה שידע לא רק שהמים – היו הלוך וחסור, כי זה התחיל זמן 
בכתוב  וכמפורש  וכו’(,  התיבה  נחה  שהרי   – עד”ז  נח  ידע  )ובודאי  לפנ”ז  הרבה 
שיבשו המים מעל הארץ קודם שילוח היונה, כ”א גם – קלות המים עד כ”כ שכבר 

יש מקום שכעבור זמן קצר יהיה מנוח, לנוח על הארץ”.

ובמ”ש שיבשו המים מעל הארץ קודם שליחות היונה, שאלו המניחים באריכות 
ההגהה  עלי  בחוברת  שתא  בהאי  הדברים  נדפסו  ות”ל  רבינו,  מאת  למענות  וזכו 
שפורסמה ע”י ועד PLS )ע’ מב-מד(. ובאתי בזה לפענח הדברים בס”ד3, ולהציע 
בפני קהל הלומדים את אשר יוצא מכ”ז לענ”ד בדעת רבינו בכללות המשך הכתובים 

דשליחות העורב והיונה. וזה הדבר:

כתבו המניחים בשאלתם: “לא תפסנו, כי הרי בהר”ד ]היינו ההגהה הראשונה 
– נדפס בחוברת הנ”ל ע’ ג, יד. הכותב[ הי’ כתוב שעי”ז שהביאה היונה העלה זית 
ידע נח שקרובה הארץ להתיבש וכו’ )היינו שעדיין לא יבשה הארץ(, והוא מפורש 
יבשה  אז(  )רק  לחודש  יום  ועשרים  בשבעה  השני  “ובחודש  יד(  )פסוק  בהכתוב 
הארץ”, שזה הי’ כמה זמן לאחרי שילוח היונה בפעם הג’, וגם בזה ש”בראשון בא’ 
לחודש חרבו המים מעל הארץ” הי’ לאחר שילוח היונה בפעם הג’. ומפורש הוא 
בהכתוב דלאחר שילוח היונה בפעם הא’ “לא מצאה היונה מנוח גו’ ותשב אליו גו’ 

2 *( התודה נתונה להת' מ"מ שיחי' מקובצקי להערותיו המחכימות בהבא לקמן, אף שלאו דוקא יסכים 
עם כל הפרטים הכתובים לפנינו, ונהרא נהרא ופשטיה.

3 הצילום שהתפרסם קטוע הוא בצדו השמאלי וחסר שורה שלימה דכתי״ק )כנראה גם עיקרית(. גם 
באמצע העמוד קשה לפענח תיבה אחת )שגם היא עיקרית לנידון(. ובעז״ה כשנקבל צילום ברור יותר נעדכן 

הדברים בהתאם.
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כי מים על פני כל הארץ”. ומה שכתוב גבי העורב “עד יבושת המים מעל הארץ” 
לפני שילוח היונה בפעם הא’, הרי בפשטות פירושו – וכן מובן ממפרשים )מפרשי 
התורה ומפרשי רש”י( – ומפורש הוא בכמה מהם – דמה שהי’ הולך “יצא ושוב עד 
יבושת המים” היינו או עד “בחודש השני בשבעה ועשרים יום לחודש” שאז “יבשה 
הארץ” או עד “בראשון באחד לחודש” שאז “חרבו המים מעל הארץ”. ומוכרח הוא 
דהרי כנ”ל מפורש בקרא לאחר שילוח היונה בפעם הא’ “כי מים על פני כל הארץ”. 
)וגם  הארץ”  ד”יבושת  הזמן  לפני  היא  הארץ”  מעל  המים  ש”יבושת  הכוונה  אם 
הרי   – שבהכתובים  הל’  משינוי  לכאורה  וכדמשמע  הארץ”(  מעל  המים  ד”חרבו 
מפורש בהכתוב שבעת שילוח היונה בפעם הא’ היו “מים על פני כל הארץ” ומוכרח 

לכאורה ד”יבושת המים” היינו זמן דלאחר שילוח היונה בפעם הא’ )עכ”פ(”.

כלומר, שהמניחים הבינו שהכתוב “עד יבושת המים מעל הארץ” הוא “בפשטות” 
דבר אחד עם מ”ש לקמן “חרבו המים מעל הארץ . . יבשה הארץ”, שהיתה לאחרי 
שילוח היונה בפעם הג’, ובמילא לא תפסו א( איך מתאים לכתוב בשיחה שיבשו 
המים קודם שליחות היונה, ב( ולאידך, אפילו אם נאמר שקדמה “יבושת המים” 
ל”יבשה הארץ”, מוכרח שהיתה עכ”פ לאחרי שילוח היונה בפעם הא’, דאי לאו הכי 

איך אפשר שלא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ״כי מים על פני כל הארץ”.

יבושת  ובזמן  הארץ”,  מ”יבשה  המים”  “יבושת  דשאני  בזה,  רבינו  דעת  אמנם 
]וזהו הנראה בצילום שרבינו סימן שני קווים תחת  המים עדיין לא יבשה הארץ 
התיבות “שעדיין לא יבשה הארץ”[. ושפיר איכא למימר דיבשו המים מעל הארץ 

קודם שליחות היונה4.

והנה, במה שהכריחו ד”יבושת המים” היתה עכ”פ לאחרי שילוח היונה בפעם 
הא’, דאם לאו איך אפשר שלא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ״כי מים על פני כל 
הארץ”, הגיב רבינו: “?! כנראה ג”ז נשמט מזכרונם שבר”ח אב כבר ירדו ולא הי’ 
מים בראשי ההרים, ובמ’ יום שלאח”ז חסרו המים בגובה עוד עשר אמות ושטח 
עצום ברחבי הארץ הי’ בלי כיסוי מים.” והכוונה בפשטות, דאי משום הא עדיפא 
הו”ל לאקשויי, דאיך יאמר הכתוב דלא מצאה מנוח כי מים על פני כל הארץ, והרי 
כבר ישנו שטח עצום בלי כיסוי מים והו”ל ליונה לנוח שם. אמנם לא הרחיב בביאור 

עצם הענין.

( ולהעיר, דבמה שהביאו דברי המפרשים ש"יבושת המים" הנזכר בעורב הוא הוא "יבשה הארץ",   4
ענה רבינו: "?! מפורש בפרש"י דשליחות העורב )מצדו דנח( )נסתיימה( ארכה ז ימים. ופשוט שנסתיימה 
בשליחות היונה. וא"כ מה – לדעתם – עשה העורב בחוץ לאח"ז?!" דהיינו שלסברתם גופא יוקשה מה 
עשה העורב מחוץ לתיבה לאחרי שנסתיימה ]זמן[ שליחותו. ומשמע מזה דעת רבינו, דהעורב היה "הולך 

ומקיף סביבות התיבה" רק "עד יבושת המים מעל הארץ", אבל אח"כ חזר )החזירו נח( פנימה.
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והנראה ברור בדעת רבינו בזה, דהכתוב קאי גם במקומות שכבר נתקיימה בהם 
“יבושת המים”, ועדיין אפשר לומר עליהם ש”מים על פני כל הארץ”. והביאור בזה 
בפשטות, ד”יבושת המים” שבסיום זמן שליחות העורב, היתה רק “מעל הארץ” – 
בגובה, שלא כיסו המים את הארץ. אבל גם אלו המקומות שלא היו מכוסים במים, 
עדיין היה בהם “מים על פני כל הארץ”, וכנראה בחוש ומעשים בכל יום שכאשר 
שופכים הרבה מים על הארץ, אף ששוקעים המים בתוך הארץ ואינם מכסים אותו, 
היתה  שכבר  הגם  ובמילא,  עליו.  לנוח  וא”א  במאד  ולח  רטוב  הארץ  נשאר  מ”מ 
“יבושת המים מעל הארץ”, עדיין “לא מצאה היונה מנוח לכף רגלה כי מים על פני 
כל הארץ” ]ולכאורה ידוייק לפי”ז שינוי הל’ בכתוב, דביבושת המים נאמר “מעל 
הארץ” )בלי תיבת “כל”(, ובשליחות היונה נאמר “על פני כל הארץ”: דבאמת לא 
יבשו המים מעל כל הארץ, דהרי עד סיום שליחות העורב הספיקו המים לרדת רק 
כ”ו אמה וג’ רבעי אמה5, ופשוט ששאר העולם עדיין היה מכוסה במים. אבל מה 

שפני הארץ נשאר רטוב, הוא בכל הארץ, גם המקומות שכבר לא היו מכוסים[.

מזה  היוצא  את  להציע  לענ”ד  נראה  היה  זה  יסוד  על  הנה  הדברים,  כנים  ואם 
כוונתו  היתה  גופא  וזה  כ”ז,  את  והבין  ידע  שנח  די”ל  הכתובים:  המשך  בפירוש 
בשליחות היונה, “לראות הקלו המים מעל פני האדמה”: הוא ראה6 שכבר נתגלה 
)וכן שאר השטח ברחבי הארץ – כל מקום שבתוך עשר  שטח העצום שמסביבו 
אמות מראשי ההרים(, אבל הוא רצה לראות ולהבין אם עדיין מכבידים המים על 
פני האדמה והיא רטובה, וא”א לנוח ולדור שם, או שהוקל כובדם וכבר אין האדמה 
רטובה, ובלשון השיחה “כעבור זמן קצר יהיה מקום מנוח, לנוח על הארץ”7. וע”ז 
שלח היונה “ללכת לדרכה, ובזו יראה אם קלו המים, שאם תמצא מנוח לא תשוב 

5 ( לפי חשבון אמה לד' ימים )המפורש בפירש"י ח, ד. וקצב זה המשיך לדעת רבינו גם לאחרי שנתגלו 
ראשי ההרים, כמפורש בלשון המענה "ובמ' יום שלאח"ז חסרו המים בגובה עוד עשר אמות". והוא דלא 
יום עד  יום עד ר"ח אב – ט"ו אמה שמעל ראשי ההרים, ארבעים  כגו"א לפירש"י שם. ואכ"מ(: ששים 

שליחות העורב – י' אמה, ז' ימים דשליחות העורב – אמה וג' רבעים.
6 ( כתבתי "ראה", כי כן יראה מפשטות הכתובים שנח היה יכול לראות את הנעשה בחוץ אחרי ש"ויפתח 
נח את חלון התיבה אשר עשה". דאין לומר שהחלון היה בעיקר משום אור ואולי היה בגג התיבה או למעלה 
בקירותיה מקום שאין ידו מגעת לשם, דהרי מפורש "וישלח ידו ויקחה ויבא אותה אליו", דהיינו שהיה 

במקום שידו )ובמילא ראשו( מגעת. וראה הערה 5.
רבינו  )וכל'  מ"ארץ"  יותר  ולח  רך  דהוא  "האדמה",  נאמר  שכאן  מה  לפי"ז  להמתיק  אפשר  והיה   )  7
"שליבשה קרא ארץ"(, דהרי זה גופא היה הספק דנח, אם הקרקע רטוב ובמילא הוי אדמה, או שקלו המים 
מעל פני האדמה. אבל לכאורה אינו, דא"כ איך נאמר לעיל "יבושת המים מעל הארץ" ולקמן "כי מים על 
פני כל הארץ". ובאמת צ"ע טובא בשינויי הלשונות "הארץ" ו"האדמה" מהתחלת פרשת נח עד סוף פרק 

ח, ורבים הם וא"א לפורטם. 
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אליו” )פירש”י ח, ח(8.

וע”ז מספרת התורה שהלכה היונה ואכן “לא מצאה מנוח לכף רגלה כי מים על 
יהיה מנוח  זה  וכיו”ב, אבל  לנוח על האילנות  יכולה  היונה היתה  פני כל הארץ”: 
לגופה בלבד, כי ברגליה היא צריכה להיאחז באילן כל הזמן וכו’. מנוח לכף רגלה 
היה אפשר למצוא רק על הארץ, ואת זה היא לא מצאה כי “פני כל הארץ” היה 

רטוב במים כנ”ל, ולכן חזרה אל התיבה.

והנה כעבור שבעת ימים, רצה נח לברר שוב, אולי כעת קלו המים וכבר אפשר 
לנוח על הארץ עוד מעט, “ויוסף שלח את היונה מן התיבה”. ולכאורה צ”ל, דהסימן 
שאחז בידו הפעם הוא אותו דבר משליחות הא’, “שלחה ללכת לדרכה, ובזו יראה 
אם קלו המים, שאם תמצא מנוח לא תשוב אליו”. אלא שכמובן הבירור בזה אפשרי 
רק אם יעברו כמה ימים ולא תשוב היונה. ולפועל נתברר הענין באופן מהיר יותר, 
כי כבר באותו יום שבה אליו היונה לעת ערב “והנה עלה זית טרף בפיה, וידע נח כי 

קלו המים מעל הארץ”.

כ”כ  עד  המים  קלו  אם  לדעת  חיפש  שנח  דמכיון  בשיחה,  ע”ז  רבינו  והקשה 
“שכבר יש מקום שכעבור זמן קצר יהיה מקום מנוח, לנוח על הארץ”, הרי “מהי 
ההוכחה על זה ע”י עלה של זית, והרי אפשר שעלה זה לוקח מאילן שעל הר גבוה 
)ובפרט שהתיבה היתה בהר גבוה( ומראש האילן, ובגובה זה כבר לא היו מים זמן 

לראות  נשלח  הוא  נראה שגם  ראשונה  דאף שבהשקפה  העורב.  בהגדרת שליחות  לדידי  ועצ"ע   )   8
הקלו המים )ולא נכתב כן בפירוש כי בפועל "לא הלך בשליחותו"(, הנה ממה שהדגיש רש"י דוקא ביונה 
ש"וישלח" הוא לשון "שילוח, שלחה ללכת לדרכה, ובזו יראה אם קלו המים, שאם תמצא מנוח לא תשוב 
אליו" ]ובפרט אם נדייק בל' רש"י שכתב "ובזו" ל' נקבה, דקאי על היונה, ולא "ובזה"[, משמע דהבחנה 
זאת היתה אפשרית רק ביונה, ובעורב לא היה ענין זה. ואדרבה, בפשטות אי אפשר ששלח העורב לראות 
הקלו המים, שהרי עוד לא יבשו המים )ונח הרי ראה כ"ז, כנ"ל הערה 3(. אף שבאמת הא גופא צ"ב, דאיך 
יאמר "יבושת המים מעל הארץ" דוקא לאחרי ז' ימי שליחות העורב, והרי גם לפני ז' ימים אלו היה שטח 
עצום בלי כיסוי מים כנ"ל בפנים, ומאי פסקא )ובפרט לשיטת רבינו שקצב הירידה של המים לא השתנה 

גם לאחרי שנראו ראשי ההרים(.

ושמעתי כמה שלמדו שבאמת לא ראה נח כלום מחוץ לתיבה, אבל הבין שיבשו המים מעל הארץ )עכ"פ 
במקומות ספורים, או אולי לגמרי( מזה שנחה התיבה בהר. ]ולכאורה יומתק לפי"ז מה שהמתין ארבעים 
יום עד שפתח החלון ושלח את העורב, דסבר שכמו שגשמי המבול ירדו ארבעים יום, כן יחסרו בארבעים 
יום. ואף שאליבא דאמת חשבון זה אינו מדוייק, דהרי המים התחילו לחסור עוד קודם לזה, הרי לאו דוקא 
שנח ידע מזה בשעתו, ורק כאשר נחה התיבה בהר הכריח שהתחילו לחסור )ומ"ש בשיחה ש"בודאי ידע נח 
עד"ז – שהרי נחה התיבה וכו'", צ"ל שאכן ידע מזה רק כשנחה התיבה([. אבל כנ"ל, צ"ב למה לא נכתב זה 

בפירוש בקראי דעורב, וגם למה פירש"י כל האריכות דוקא ביונה. וצ"ע בכ"ז.



פרויקט לקוטי שיחותכב 

המבול,  מקודם  נשארו  הזית  דאילני  שם  וביאר  גו’”.  נח  דוידע  הזמן  לפני   – רב 
אך לא העלים שלהם, “ומוכרח לומר שהעלה זית שהביאה היונה היה עלה חדש 
שצמח – לאחר המבול וכעבור זמן מספיק – מהזמן שהאילן זית לא היה מכוסה 
עוד במים והתחיל להצמיח עד שצמח העלה שהביאה היונה. ומובן שידע נח עי”ז 

שקלו המים מעל הארץ”.

במקומה  קושיא  דסו”ס  העבר(,  בקובץ  דבריהם  )הובאו  בזה  הלומדים  והקשו 
עומדת, דאפשר שהעלה לוקח מראש אילן שבהר גבוה, ומאי ראיה שקלו המים 
מעל הארץ. ואי משום שעבר זמן מספיק, הרי היה נח יכול לעשות החשבון בעצמו 

בלי שילוח היונה כלל, ומזה גופא שחיפש סימנים מוכח שלא ידע.

שהיה  כשנאמר  )אפילו  חדש  עלה  שצמח  דמזה  שפיר,  אתי  עפהנ”ל  אולם 
באילן בראש הר גבוה( ידע נח שעבר מספיק זמן שהמים ייספגו בארץ גם בשאר 
]ועכ”פ אפשר  )כובד( המים מעל הארץ” באופן המתואר לעיל  “קלו  המקומות, 
להכריח מזה שכעבור זמן קצר יהיה כן בשאר הארץ שנתגלה. ואולי משו”ז גופא 
המתין עוד ז’ ימים עד ששלח היונה בפעם הג’[. ואכן התברר צדקת חשבונו כאשר 

שלח את היונה בפעם השלישית “ולא יספה שוב אליו עוד”.

ואחר כל זה היה עוד שלב, כאשר )לא רק שיבשו וקלו המים אלא גם( ״חרבו 
המים מעל הארץ״, ועוד ראה נח כי “חרבו פני האדמה”, שהאדמה עצמה נכנסה 
לשלב חדש של חורב, כאשר “נעשה כמין טיט וקרמו פניה של מעלה” )פירש”י ח, 

יג(, עד שלבסוף “יבשה הארץ”, “נעשה גריד כהלכתה” )פירש”י ח, יד(9.

9 ( וצע"ק שבמים מכונה שלב המוקדם "יבושת" ושלב המאוחר "חרבו", ובארץ הוא להיפך, תחילה 

"חרבו" ואח"כ "יבשה".
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מהו כוונת נח בשליחות היונה ומהו בשורת היונה )גליון(

הרב שלום שי’ אזדאבא
מנהל מכון “מעינות החסידות”

גולדרס גרין, לונדון

זית חדש, הרי אם  בגליון הקודם הקשו: לאיזה תועלת היתה הסימן של עלה 
הזית הי‘ בראש ההר ונח הבין מזה שכבר עבר מספיק זמן שיקלו המים מעל הארץ, 
הי‘ צורך בכלל  וכו‘, למה  יורד המים  ז.א. שידע לעשות החשבון באיזה מהירות 
לשלוח את היונה, הי‘ יכול לעשות את החשבון מרגע שהתיבה נחה על ההר בלי 

שישלח את היונה.

בסגנון אחר: כמו בהו”א, שהיה עלה ישן, אפשר שלוקח מראש אילן שעל הר 
גבוה שלא היה שם מים זמן רב, ואין ראי’ שעוד מעט אפשר לנוח על הארץ, הוא 
הדין למסקנא, שמדובר בעלה חדש שצמח לאחר המבול, אפשר שלוקח מראש 
אילן שעל הר גבוה, שהיה מחוץ למים זמן מספיק, ומהו הראי’ שעוד מעט יתגלה 

הארץ? 

זהו קשיא על הפשוט’ע טייטש של התירוץ. מעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי 
קסבר? 

לא  )וגם  חשבונות  עשיית  בלי  בשיחה,  מפורש  צ”ל  התירוץ  לתירוץ:  הקדמה 
וחסרון  ירידת  וקצב  המים,  עומק  בשיעור  אלו(  בחשבונות  נח  בבקיאות  דיונים 
כל  לישבות  נוספים,  חלקים  ליבשות  ההרים,  יבשות  בין  זמנים  וחילוקי  המים, 
מישור האדמה. הן בהשיחה, והן בפשוטו של מקרא, לא נזכרו פרטים אלו, וממילא 

אינם נוגעים כלל.

תירוץ: צריכים לברר ב’ פרטים. מה רצה נח לדעת? ואיזה סימן הביא לו היונה?

מה  הארץ”.  מעל  המים  “הקלו  לדעת  היתה  היונה  של  הא’  שליחות  הידיעה: 
פירוש “הקלו”? לא רצה לדעת אם המים יורדים, שהרי נח כבר ידע שזה התחיל 
זמן שהתיבשו  ובינתיים עבר משך  וחסור,  הלוך  היו  זה, שהמים  לפני  זמן הרבה 
“שטח עצום ברחבי הארץ” )כלשון מענת הרבי למניחי השיחה(. גם אין שום זכר 
שרצה לדעת לאיזה דרגא, בעומק או ברוחב כו’ נתמעטו המים. לנח היה נוגע רק 
כל  על  חדשים  חיים  ולהתחיל  לנוח  ויכול  לגמרי  המים  ירדו  כבר  האם  התכלית, 
המים  שקלו  מספיק  דלא  ב’  בסעיף  )כמ”ש  שירצה.  מקום  באיזה  הארץ,  מישור 
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בארץ ישראל, אלא רצה לדעת שקלו המים מעל כל הארץ(.

הסימן: שהעוף תמצא מנוח ולא תחזור. דאילו נשאר מים, יחזור לתיבה שהרי 
גם  לנוח  היה מספיק  לומר שלעוף  )ואין  מנוח.  לאדם  אין  וממילא  מנוח,  לו  אין 
על  כמה חלקים הגבוהים של האדמה שנתיבשו בתחילה, דאם כן למה היה צריך 
בשליחת העוף, שהרי כבר היו ראשי ההרים יבשים זמן הרבה לפני זה, וכמו”כ לפי 

ההו”א בסעיף ב’ היה יכול לנוח בארץ ישראל(.

עכשיו צריכים לברר תוכן הידיעה הסימן בחזרת היונה בפעם הב’ בעלה זית.

הוה אמינא של השיחה - תחלת סעיף ד’:

זית  היונה בעלה  חוזר בחזרת  היונה  “הקלו המים” שבשליחת הא’ של  הלשון 
- “וידע נח כי קלו המים מעל הארץ”, ומסתבר דגם כאן פירושו, שירידת המים 
הביאו למצב של מנוח. אבל היונה לא מצאה מנוח? לכן, בהתאם לשינוי הסימן, 
שחזרה אבל בעלה זית, משתנה הפירוש של הידיעה. בלשון השיחה: “קלות המים 
“זמן  לנוח על הארץ”.  מנוח,  יהי’  זמן קצר  יש מקום שכעבור  כך, שכבר  כדי  עד 
קצר”, בלי נתינת זמן מסויים, ובלי חשבון כמות המים, כמו שביארנו בהקדמה, 
שאין צריכים חשבונות אלו, אלא העיקר הוא, שהמים מספיק מועטים שבעוד “זמן 

קצר” יחסרו לגמרי. 

ועל זה מקשה בשיחה: בשלמא, אם העלה לוקח מאילן הסמוך לקרקע, יודעים 
שעוד מעט ירדו המים לגמרי, אבל הרי אפשר שלוקח ממקום גבוה, שהיה מחוץ 

למים זמן רב?

תירוץ ומסקנת השיחה - סוף סעיף ד’:

לאחר  שצמח  חדש  בעלה  אלא  המבול,  מלפני  שנשאר  ישן  בעלה  מדובר  לא 
המבול. ואפילו צמח בראש הר גבוה, הרי צמיחת עלה חדש לוקח זמן חשוב, וזה 
מוכיח שכבר עבר, בלשון השיחה: “זמן מספיק, מהזמן שהאילן לא הי’ מכוסה עוד 
במים והתחיל לצמוח עד שצמח העלה שהביאה היונה”. “זמן מספיק”, בלי נתינת 
זמן מסויים, במשך תקופה ארוכה כל כך שלוקח לצמוח עלה חדש היו המים יורדים 
וחסרים, וממילא, המים שנשארו, אף שבפועל מעכבים מלנוח על הארץ, נחשבים 

ש”קלו המים”.

נקודת החילוק בין קושית ומסקנת השיחה: בהו”א מדגיש העתיד, שכעבור זמן 
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קצר יהי’ מנוח. ועל זה שפיר קשה, איך ידע שזה זמן קצר? ואילו בהמסקנא מדגיש 
העבר, שכבר עבר זמן מספיק, וממילא יוצא שהמצב עכשיו הוא בגדר “קלו”.

סיכום: נח חיפש התקדמות במיעוט כמות המים, וכוונתו ב”הקלו המים” סיום 
המבול כפשוטו, שיוכל לנוח על הארץ בפועל. אבל היונה לימדה בעלה זית, שיש 
המבול  חומר  מיעוט  )ולחגוג(  להחשיב  צריכים  באיכות.  המים”  “קלו  של  מושג 
שעניינו “וימח” וביטול כל החיים בזה שצמח עלה זית, החזרת החיים למין הצומח. 
זהו שלב חשוב - “זמן מספיק” - בהתקדמות והתפתחות סיום המבול, וגורם ציור 
טעימה  ע”ד  וזהו  ומתקרב.  הולך  הארץ  על  לנוח  שיוכלו  שהזמן  מוחשי,  והרגש 

ומעין הגאולה לפני הגאולה בפועל.

עלי  החיים  בהחזרת   - החיים  סוגי  ד’  כנגד   - שלבים  ד’  שהיו  למדין,  נמצינו 
אדמות לאחרי המבול. 

דומם:  נראו ראשי ההרים. א’ אב.  

צומח: צמיחת עלה זית. כ”ד אלול.

חי: חרבו המים. היונה מצאה מנוח )ראה הערה 24(. א’ תשרי.

מדבר: יבשה הארץ. נח וביתו יצאו מן התיבה. כ”ז חשון.





הערות וביאורים כז

הערה 7 

ואנ"ש  ו הע' הת'  ]ראה לקמן סעיף 
.])770(

הערה 22

גליון  מאריסטאון  ואנ"ש  הת'  הע'   
"הוא  שם  באגה"ק  ]הל'  ב(  )הערה  סה 
כולם" משא"כ במשנת חסידים  כללות 

"מפני חשיבותו"[.

והערה 26

הע' הת' ואנ"ש מאריסטאון גליון יב 
מהמבואר  ]מקשה  תשל"ד,  א(  )הערה 

בהמשך תרס"ו שם ומתרץ[.

סעיף ו

סג  גליון   )770( ואנ"ש  הת'  הע' 

הוספה
מפתח קובצי העו"ב לקו"ש ח"י 

- שיחות לפרשת לך לך

)הערה א( ]ישוב איך מתאים ע"פ הלכה 
"בכלל  הם  שכהנים   )7 בהע'  )המבואר 
ברכה זו ממש". וסתירה בשו"ע אדה"ז 
לסנ"ב  כר"י(  )שפוסק  ס"א  קכ"ח  סי' 

)שפוסק כרע"ק([.

הנ"ל גליון לח ]שני אופנים בשיטת 
ר"י[.

גליון  מאריסטאון  ואנ"ש  הת'  הע' 
הרמב"ם  בשיטת  כללי  ]דיון  תי"ד 

ומקורו[.

הערה 27

גליון  מאריסטאון  ואנ"ש  הת'  הע' 
תתכו ]דיון באיזה מהג' דרגות בשליחות 
אדמו"ר  כ"ק  בהוספת  ופשט  מדובר, 
כידו  שנעשית  כו'  אוחז  "כאילו  בההע' 

אריכתא" שמורה על כל ג' הדרגות[.

שיחה א'



פרויקט לקוטי שיחותכח 

הערה 5

הע' הת' ואנ"ש מאריסטאון גליון יב 
ע"פ   – ישראל'  'ערלי  ]גדר  ב(  )הערה 

דברי הראשונים והפוסקים[.

ג(  )הערה  שם  ואנ"ש  הת'  הע' 
]'בנדרים הלך אחר לשון בנ"א' בדין זה 

דהנודר ממולים ע"פ תוס' והרמב"ם[.

סעיף ג 

א. הע' הת' ואנ"ש מאריסטאון גליון 
יב )הערה ד( ]זה שהעובר אינו נפסד אף 
שהוא מצד חיות הנפש הרי זה בהעלם[.

גליון  מאנטרעאל  ואנ"ש  הת'  הע' 
ע"פ  הנשמה  הכנסת  ]זמן  ג(  )עמוד  ג 

מקומות אחרים בתורת רבינו[.

ב. הע' הת' ואנ"ש מאנטרעאל גליון 
כ'  ח"ה  וירא  ]בלקו"ש  ה(  )עמוד  ג 
שאברהם  נראה  הכתובים  שמפשטות 

נימול לאחרונה[.

הערת המערכת שם ]תירוץ[.

סעיף ד

מאריסטאון  ואנ"ש  הת'  הע'  א. 
גליון יב )הערה ה( ]בזה שמביא דוגמה 
שבגופו  ממצות  ולא  צדקה  ממצות 

)תפילין([. 

טז  גליון   )770( ואנ"ש  הת'  הע'  ב.  
נעשה  פיות  עשיית  ]לכאו'  ב(  )הערה 

שינוי בהגוף[.

טז  גליון   )770( ואנ"ש  הת'  הע' 
)הערה ג( ]גליון[.

גליון  חב"ד  כפר  ואנ"ש  הת'  הע'  ג. 
נכלל  דחורב  ]בהברית   )17 )עמוד  קסז 
גם תינוק בן יומו ולכאו' עולה מזה שגם 
ומעלות  לכוחות  שייך  אינו  זה  ברית 

האדם[.

סעיף ה

טז  גליון   )770( ואנ"ש  הת'  הע'  א. 
)הערה ו( ]בפרי הארץ נראה שהמעלה 
במס"נ דא"א הוא בזה שלא הרהר אחריו 

ית' ולא בזה שהי' ראשון[.

המערכת  ובהערת  ז,  הערה  שם 
]תיווך הנ"ל[.

הע' הת' ואנ"ש )770( גליון יח )עמוד 
רבי  בבית  המסופר  ע"פ  ]לכאורה  ט( 

א"א לתוך כנ"ל[.

הע' הת' ואנ"ש כפר חב"ד גליון קסח 
פ'  ח"כ  שבלקו"ש  ]התיווך   )8 )עמוד 

וירא הערה 47[

שיחה ב'



הערות וביאורים כט

הערות וביאורים )אהלי תורה( גליון 
הת'  הע'  ]כנ"ל   )20 )עמוד  תתקמט 

ואנ"ש )770( גליון טז )הערה ו([

טז  גליון   )770( ואנ"ש  הת'  הע'  ב. 
)הערה ד( ]אם הכח להתגבר על עצמו 
ולהחליט להיות נמול בא מא"א איך זה 

דומה ל'ראשון'[.

שם ]אם בתינוק אין המילה בא מצד 
החלטתו איך זה דומה לא"א[.

הע' הת' ואנ"ש מאריסטאון גליון מב 
)הערה ה( ]כנ"ל[.

גליון  מנחם  בית  התמימים  הערות 
49( ]כנ"ל. החילוק בין מס"נ  ט )עמוד 

לברית מילה[.

ג. הע' הת' ואנ"ש מאנטרעאל גליון 
ג )עמוד ה( ]לכאו' ראשון משמע שהוא 

ראשון לשני ולשלישי - נתינת כח[.

הע' הת' ואנ"ש )770( גליון טז )הערה 
א( ]לכאו' הלשון 'אברהם אבינו' מדגיש 

ענין הירושה, היפך המבואר בשיחה[

הערה 24

טז  גליון   )770( ואנ"ש  הת'  הע' 
)הערה ז( ]'ועיין אגה"ק סכ"א. וי"ל' - 

התיווך בדא"פ[.

עיר  ירושלים  ואנ"ש  הת'  הע' 

]לקמן  ב(  )הערה  יז  גליון  העתיקה 
בהוספות )ע' 205( מדבר על זה[.

הערה 28

ג  גליון  מאנטרעאל  ואנ"ש  הת'  הע' 
)עמוד ה( ]החילוק בין 'דרך' ל'אורך'[.

הע' הת' ואנ"ש צפת גליון צג )עמוד 
65( ]החילוק ע"פ המבואר בשבסה"ת[.

הערה 29

הע' הת' ואנ"ש )770( גליון טז )הערה 
ז( ]'וראה לקו"ש ח"ה' שם מבאר שהוא 

משום שא"א פתח הצינור למילה[

הערה 30

הע' הת' ואנ"ש )770( ליקוט הערות 
גליון ב )הערה א( ]מהו ההוכחה שהצער 
מברכים  שאין  מזה  בהמצוה  עיקר  הוא 

שהחיינו[.

סעיף ז

ד  גליון  ואנ"ש מאנטרעאל  הת'  הע' 
)עמוד ה( ]בזה שמצינו צדיקים שצערו 

את עצמם[.

כללות השיחה

קובץ שערי התמימים – ביתר עילית 
השיטות  ]ביאור   )41 )עמוד  יא  גליון 

במקור החיוב דמילה ע"פ השיחה[.







מוקדש לחיזוק ההתקשרות
 לכ"ק אדמו"ר

לעילוי נשמת התמים גבריאל מרדכי 
בן יבדלח״ט הרב אפרים שי׳.

***
ע״י חברי המערכת


