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ב"ה

פתח דבר

מוציאים  הננו  ויצא  פרשת  שבת  לקראת  להשי"ת,  והודיה  שבח  מתוך 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "ВАЙЕЦЕ" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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פרשת ויצא
יו"ט של רב יוסף

כרך ה'
מתורגם ללשון הקודש

ְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְרֹאת... )בראשית, כז, א( י-ָזֵקן ִיְצָחק, ַוּתִ ַוְיִהי ּכִ
ם... ֶלן ׁשָ קֹום ַוּיָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ֶלְך, ָחָרָנה. ַוּיִ ַבע; ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעֹקב, ִמּבְ ַוּיֵ

ֱאלִֹהים,  ַמְלֲאֵכי  ה  ְוִהּנֵ ָמְיָמה;  ָ ַהּשׁ יַע  ַמּגִ ְוֹראׁשֹו,  ַאְרָצה,  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  ְוִהּנֵ ֲחלֹם,  ַוּיַ
ָאִביָך,  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ְיהָוה  ֲאִני  ַוּיֹאַמר,  ָעָליו,  ב  ִנּצָ ְיהָוה  ה  ּבֹו�. ְוִהּנֵ ְוֹיְרִדים  ֹעִלים 
ה, ּוְלַזְרֶעָך�. )בראשית, כח, י-יג( ֶנּנָ ֵכב ָעֶליָה-ְלָך ֶאּתְ ה ׁשֹ ר ַאּתָ ֵואלֵֹהי ִיְצָחק; ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ

"ואלקי יצחק"

א. על הפסוק "אלקי אברהם אביך ואלקי 
יצחק"  , נאמר במדרש  , ורש"י מביא זאת 
שהקדוש- שלמרות  התורה ,  על  בפירושו 
ברוך-הוא אינו מייחד את שמו על הצדיקים 
"שלא  ודאות    אין  אצלם  גם  כי  בחייהם, 
יטעה אותן היצר הרע", למרות זאת אמר 

 .  פרשתנו כח, יג.

 .  תנחומא תולדות ז.

 .  ואף ש"הקב"ה יודע כל מה שיהי' וקודם שיהי' יודע 
ספ"ה.  תשובה  הל'  הרמב"ם  )לשון  כו'"  צדיק  יהי'  שזה 
אינו  בכ"ז  כו'(,  מכריחה  ידיעתו  שאין  מה  הטעם  ועיי"ש 
"אלקי  )לומר  בדבור  בחייהם  הצדיקים  על  שמו  מייחד 
)בדיבור(,  בגילוי  באה  שלמע'  הידיעה  כאשר  כי  פלוני"(, 
מכריחה היא את האדם. וכידוע בענין צדיק ורשע לא קאמר 

)ראה תו"ח תולדות יג, ג ואילך. ובכ"מ(.
 ועפ"ז יובן מה שהקשה הרמב"ם שם ספ"ו "והלא כתוב 
כו'" –  וזנה  הזה  העם  וקם  אותם...  וענו  ועבדום  בתורה 
אף שכבר כתב לפנ"ז )ספ"ה( שאין ידיעתו מכרחת כי אין 
מה  כי   – שם(  בלח"מ  שהקשה  )וכמו  כידיעתנו  ידיעתו 
דוקא  הוא  עליו",  גוזר  ולא  מושכו  הקב"ה  )ידיעת(  ש"אין 
כשהידיעה אינה באה בדיבור, אבל "ועבדום וענו אותם" וכן 
"וקם העם הזה וזנה גו'" – שזהו דיבורו של הקב"ה, ה"ז 

מכריח את האדם. ובלשון הרמב"ם – "הרי גזר כו'".

אף  על  יצחק",  "ואלקי  הקדוש-ברוך-הוא 
ונתייסם בעיניו  שהיה זה בחייו, כי "הואיל 
כאילו הוא מת, לפי שהיה גנוז לתוך הבית 

ויצר הרע פסק ממנו".

בכך אין מובן: אמנם, סומא חשוב כמת, 
כנאמר בגמרא   "ארבעה חשובין כמת, עני 
ומצורע וסומא ומי שאין לו בנים", והסומא 
אף מושווה יותר למת: כשם שמת פטור מן 
גם  כך  חפשי"  ,  "במתים  כנאמר  המצוות, 
לגבי סומא, יש דעה הסוברת, שהוא פטור 

מכל המצוות  

– אך כל זאת עדיין אינו הסבר מספיק 
פסק  הרע  ש"יצר  שלעיל,  המדרש  לדברי 
ולמעשה,  במוחש  רואים  והרי  ממנו": 
והוא עלול  יצר הרע,  שלסומא יש תאוות, 

 .  נדרים סד, ב. וש"נ. ב"ר פע"א, ו. וש"נ.

 .  תהלים פח, ו. שבת ל, א.

 .  קידושין לא, א. ב"ק פז, א.

ויצא
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ГЛАВА "ВАЙЕЦЕ"
Праздник рава Йосефа

Ликутей сихот, т. 5

 И было, когда Ицхак состарился и притупилось зрение глаз его… (Берейшит, 
27:1)

И вышел Яаков из Беер-Шевы, и пошел в Харан. И пришел на одно место, 
и заночевал там…
И снилось ему: вот лестница поставлена на земле, а верх ее касается неба; и 
вот ангелы Б-жие восходят и нисходят по ней. И вот Г-сподь стоит при нем 
и говорит: "Я Г-сподь, Б-г Авраѓама, отца твоего, и Б-г Ицхака…”. (Берейшит, 
28:10-13)

1. Б-г Ицхака
По поводу слов 1 "[Я Г-сподь,] Б-г 

Аврага́ма, отца твоего, и Б-г Ицхака" 
Мидраш говорит 2 (и Раши приводит это 
в своем комментарии), что Всевышний 
обычно не связывает Свое Имя с правед-
никами при их жизни, называя себя Б-гом 
какого-то человека. Пока человек жив, 
есть опасение, что он не оправдает до-
верие, оказавшись под влиянием дурного 
начала – йецер ѓа-ра 3. Тем не менее здесь 
Всевышний назвал себя "Б-г Ицхака", хотя 
Ицхак на тот момент еще был жив, "по-
скольку глаза Ицхака перестали видеть, и 
он был словно мертвым, – не выходил из 

1. Берейшит, 28:13.
2. Мидраш Танхума, Толдот, гл. 7.
3. Хотя Всевышний наверняка знает, что про-

изойдет с человеком до конца его жизни, тем не 
менее, Он не связывает Свое Имя с праведниками 
в форме речи, говоря: "Б-г такого-то". Ибо знание 
Всевышним будущего не отнимает у человека сво-
боды выбора, но проявление этого знания явным 
образом (речью) – отнимает (прим. Ребе).

дома, и йецер ѓа-ра его оставил".  

Возникает вопрос:  

Слепой действительно приравнивается к 
мертвому, как говорится в Талмуде 4: "Чет-
веро считаются мертвыми: нищий, про-
каженный, слепой и не имеющий детей". 
Слепой даже более всех других подобен 
мертвым, ибо о мертвых сказано 5: "Сре-
ди мертвецов свободный", т. е. мертвецы 
свободны от выполнения заповедей. Также 
в отношении слепцов Талмуд 6 приводит 
мнение, что те свободны от обязанности 
выполнять заповеди. 

Однако этого сравнения недостаточно, 
чтобы объяснить, почему "йецер ѓа-ра его 
оставил" еще при жизни. Мы же понима-
ем, что в реальности у слепцов есть стра-
сти и йецер ѓа-ра, что и слепой способен 
согрешить и т. п. 

4. Недарим, 64б.
5. Теѓилим, 88:6.
6. Кидушин, 31а, и Бава кама, 87а.

ВАЙЕЦЕ



לקוטי שיחות    ●    ויצא

●

במדרש  נאמר  וכיצד  וכדומה?  לחטוא   
פסק  הרע  יצר  בעיניו...  ונתייסם  "הואיל 
ממנו", ושמשום כך ייחד הקדוש-ברוך-הוא 

את שמו על יצחק אף בחייו?

רב יוסף – יצא מעונש 
כרת בגיל ששים?

ולבאר  להקדים  יש  זאת  להבין  כדי  ב. 
את המסופר בגמרא   על רב יוסף – אשר 
היה  סגי נהור*  – שכאשר מלאו לו ששים 
ואמר  לרבנן"  טבא  "יומא  עשה  הוא  שנה 
שהסיבה לכך היא, משום ש"נפקי לי מכרת" 
)=שיצאתי מאפשרות של עונש כרת(. על 
מכרת  מר  ליה  דנפק  "נהי  אביי  שאלו  כך 
)=אם  מר"  נפיק  מי  דיומי  מכרת  דשני, 
אמנם יצא אדוני מכרת של שנים, אבל וכי 
יצא אדוני מכרת של ימים? כלומר, מיתה 
ועל כך  פתאומית הנחשבת כמיתת כרת!( 
פלגא  מיהא  לך  "נקוט  יוסף  רב  לו  השיב 
בידך" )=לפחות חצי בידי, שיצאתי מאופן 

אחד של מיתת כרת(.

 .  ולהעיר מסנה' צא, ריש ע"ב. שד"ח פאת השדה כללים 
א, קמט )כרך ז' ע'   0  – הוצאת קה"ת(.

 .  מו"ק כח, א. 
* ( הטעם מה שהסומא נקרא בשם "סגי נהור" שפירושו 
ריבוי אור – אף שלכאורה הוא היפך ענין הסומא, שהרי 
הסומא אינו רואה כלל – נתבאר בד"ה מן המיצר תש"ה 

פ"ד. עיי"ש.

בדברי חז"ל אלו יש להבין:

הוא  שמחה  ,  יהודי  אצל  יש  כאשר  א( 
ידידיו.  לכל  טבא"(  )"יומא  סעודה  עורך 
ומדוע מסופר בגמרא שרב יוסף ערך "יומא 

טבא )דוקא( לרבנן" 0 ?

הבדל  לכאורה,  אין,  כרת  של  בענין  ב( 
בין "כרת דשני" לבין "כרת דיומי": כאשר 
מפני  חטופה"     ב"מיתה  ר"ל  מת  מישהו 
ששים,  גיל  לאחר  עבר  אשר  כרת  איסור 
גיל  לפני  כאדם    שמת  לכאורה,  זה,  הרי 
ששים מפני שנכשל באיסור כרת לפני כן. 
ואין מובן: כיון שמ"כרת דיומי" לא יצא רב 
יוסף, ועדיין נותר החשש "שמא ימות מיתה 
טבא"  "יומא  ערך  הוא  מדוע  חטופה"   , 

ושמח על יציאתו מ"כרת דשני"?

 .  ושאני "עבידנא יומא טבא לרבנן" שבמס' שבת )קיט, 
בנוגע  הוא  שם  המדובר  כי  שם –  וב"ק  וקדושין  רע"א( 
לסיום מסכת* ושכר מצות. משא"כ "נפקי לי מכרת", שזוהי 

שמחה על החיים.
הבעלי  כל  נהגו  סקכ"ז:  סרמ"ו  יו"ד  מש"ך  ולהעיר   )*

בתים... מנהג להודיעם כו'.

0 .  ואין לומר שזהו לפי שרק הם היו ידידיו – כי לפ"ז 
קאתי  גופא  דזה  לומר  ודוחק  "לרבנן".  להדגיש  הו"ל  לא 

לאשמועינן דכל ידידיו היינו רק "רבנן".

וראה פרש"י שם ד"ה כרת    .  לשון הגמ' במו"ק שם. 
דיומי.

כו'  דנפק  "נהי  אביי בפשטות  כמובן ממה שהקשה    .  
מכרת דשני, מכרת דיומי מי נפיק מר".

  .  לשון רש"י שם.
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Почему же Мидраш говорит, что Все-
вышний связал Свое Имя с Ицхаком "из-
за того, что тот ослеп, и йецер ѓа-ра его 
оставил"? 

2. Рав Йосеф и угроза 
наказания карет 7

Прежде чем объяснить вышесказанное, 
приведем талмудический рассказ 8 о том, 
как рав Йосеф, который был слепым, от-
праздновал свое шестидесятилетие. Он 
устроил трапезу и пригласил мудрецов. 
Объяснил он это тем, что "вышел из-под 
угрозы карета", т. е. вышел из того воз-
раста, когда можно получить карет в на-
казание.

Абайе, один из приглашенных его уче-
ников, спросил: "Положим, господин 9 
освободился от угрозы карета годов 10, 
но разве освободился от угрозы карета 
дней 11?" (т. е. рав Йосеф вышел из возрас-

7. Карет (букв. "отсечение", перен. "истребление") 
— небесная кара за сознательное нарушение опре-
деленных запретов Торы, когда смерть приходит 
преждевременно в относительно молодом возрас-
те. 

8. Моэд катан, 28а.
9. Обращение к учителю, принятое в эпоху 

Талмуда.
10. Карет годов – человек умирает до шестидеся-

ти лет, что считается преждевременной смертью.
11. Карет дней – если человек совершил соот-

ветствующий грех уже после шестидесяти лет, 
его настигает внезапная смерть. В этом возрасте 
смерть от болезни считается естественной, и лишь 

та, когда есть опасность получить карет 
годов, но ведь и после шестидесяти люди 
могут умереть неожиданно, что считается 
каретом дней). 

Рав Йосеф ответил: "Хотя бы от поло-
вины я избавился" (т. е. освободился от 
одного из двух видов карета). 

Этот рассказ требует пояснения.

1) Когда у еврея происходит радост-
ное событие, то он приглашает на празд-
нование всех своих друзей. Почему рав 
Йосеф пригласил только мудрецов 12?

2) Неожиданная смерть после ше-
стидесяти лет из-за тяжкого греха, нака-
зуемого каретом, на первый взгляд ничем 
не отличается от смерти до шестидесяти 
лет – из-за подобного греха 13. Таким об-
разом, рав Йосеф не вышел из-под угрозы 
карета дней и в его почтенном возрасте 
существовала опасность внезапной смер-
ти. Почему же он устроил праздник, ра-
дуясь, что освободился от карета годов?

внезапная смерть рассматривается как наказание 
за грехи.

12. Мы встречаем в Талмуде упоминания празд-
ника для мудрецов в связи с торжественным за-
вершением изучения трактата или в честь радости, 
связанной с исполнением заповедей, что объясня-
ет присутствие на праздновании мудрецов Торы. 
Однако в нашем случае речь идет о радости, свя-
занной с личной жизнью человека, и ее уместно 
отмечать со всеми (прим. Ребе).

13. Это следует из вопроса Абайе (прим. Ребе).
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ג( אילו סבר רב יוסף ש"כרת דשני" ו"כרת 
ואשר  שונים,  ענינים  שני  אכן  הם  דיומי" 
משום כך ערך "יומא טבא" על כך שיצא, 
למרות  דשני",  "כרת  של  מעונש  לפחות, 
היה  צריך  הוא  יצא,  לא  דיומי"  שמ"כרת 
)=אחד  חדא  מיהא  לך  "נקוט  לאביי  לומר 
משני הענינים( בידך"   , ולא "נקוט... פלגא 
)=חצי מהענין( בידך", שהרי הביטוי "פלגא" 
עצמו מראה, ש"כרת דשני" ו"כרת דיומי" 
אותו ענין, ושבמלאת  הם שני חצאים של 
לו ששים שנה הוא יצא רק מחצי ענין של 

כרת?

השאלות על עריכת "יומא 
טבא" בגיל ששים

ג. בנוסף לשאלות אלו על הסיפור עצמו, 
אין מובן:

א( מדוע אין מובא בשולחן ערוך וכדומה 
לערוך  עליו  שנה  ששים  לאדם  שבמלאת 

"יומא טבא"?

לגבי  אם  וחומר:  בקל  זאת  ללמוד  ויש 
"תיתי  אביי  אמר  כך  שעל  מסכת,  סיום 
יומא  לי שכרי( שאז "עבידנא  )=יינתן  לי" 
טבא לרבנן"   , שהביטוי "תיתי לי" מצביע 
חסידות   ,  מדת  מצד  רק  הנעשה  ענין  על 

  .  וכמו שהקשה בחדא"ג מהרש"א )לסנה' צ, ב – ד"ה 
מנין( על הלשון "פלגא" שבסנה' שם.

  .  שבת קיח, סע"ב ואילך.

  .  ראה ב"ח או"ח ס"ב: וכל תיתי לי דהתם כולהו מדת 
חסידות נינהו. וראה יד מלאכי כלל תרמו ובספרים שנסמנו 

בשד"ח מע' תי"ו כלל א' )כרך ג' ע'     (.

ובכל זאת נפסק כך ברמ"א   , על סמך דברי 
מצוה  מסכת,  "כשמסיים  הללו,  הגמרא 
אחת- על-  הרי  סעודה".  ולעשות  לשמוח 
כמה-וכמה צריך היה לפסוק כך להלכה, או 
כמנהג, לגבי "שיתין שנין", שיערכו "יומא 
הגמרא  מספרת  זאת  את  כי   – טבא" 
בפשטות, ולא כענין של "תיתי לי", ש"רב 
יוסף כי הוה בר שיתין עביד להו יומא טבא 
מוזכר  זה  ענין  אין  ואף-על-פי-כן  לרבנן", 

כלל בדברי הפוסקים   . ומדוע?

של  השלישי  בדור  היה  יוסף  רב  ב( 
רבים  אמוראים  היו  לפניו  האמוראים   . 
במשך מספר דורות, ולפניהם – תנאים 
שבין  ומובן,  רבים.  דורות  במשך  רבים 
התנאים והאמוראים הרבים הללו שהיו לפני 
לגיל ששים 0 .  מהם  רבים  הגיעו  יוסף,  רב 

  .  יו"ד סרמ"ו סכ"ו.

דהמחבר  הנהגות  ספר  והוא   – יושר  לקט  בספר    .  
תרס"ד(:  ברלין  )בדפוס    0 ע'  חיו"ד   – הדשן  תרומת 
וזימן אליו ב'  "ביום שסיים הגאון זצ"ל עשה סיום למסכת 
זקנים כדי לפטרו גם מסעודת ששים". אבל נוסף לזה, שזו 
נזכר  לא  שלכן  תה"ד –  בעל  של  מיוחדת  הנהגה  היתה 
זה בפוסקים כבפנים, גם בעל תה"ד קישר ענין זה עם סיום 

מסכת.
 ואולי י"ל, שגם אצל בעל תה"ד היו הוכחות שחיותו היא 
מקדושה ע"ד שהי' אצל רב יוסף )ראה לקמן סעיף ו'(, ועד"ז 
– בנוגע ל"כרת דיומי" )ראה לקמן ס"ז(. אלא שמ"מ, מצד 

גודל ענוותנותו – קישר זה עם סיום מסכת.
על  ההודאה  כי  י"ל,  זקנים –  ב'  למה שהזמין  הטעם   
"דנפקי לי מכרת" היא בדוגמת וע"ד ברכת ההודאה, ברכת 
)סדר  ת"ח"  מהם  ושנים  י'  "בפני  להיות  שצריכה  הגומל, 

ברה"נ לאדה"ז פי"ג ה"ב(.

הדורות  סדר  "היד".  לספרו  הרמב"ם  הקדמת  ראה    .  
ד"א פב.

0 .  וגם בהסוגיא דמו"ק שם גופא – שרב הונא הגיע 
לגבורות ורב חסדא חי תשעין ותרתין שנין, והרי רב הונא 

ור"ח הוי לפני רב יוסף )ראה סה"ד בערכם(.

3
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3) Положим, рав Йосеф считал ка-
рет годов и карет дней различными вида-
ми наказания. В таком случае ему следо-
вало ответить примерно так: "Хотя бы от 
одного из них я избавился". Но он отве-
тил: "Хотя бы от половины я избавился", 
из чего видно, что карет годов и карет 
дней являются двумя половинами одного 
целого, и что в шестьдесят лет рав Йосеф 
освободился только от половины карета.  

3. Вопросы по 
поводу празднования 

шестидесятилетия
 На этом вопросы не заканчиваются. Не-

понятно следующее:

1) Почему в Шулхан арухе и других 
законодательных трудах не делается прак-
тического вывода из упомянутой истории 
о том, что человеку следует праздновать 
свое шестидесятилетие 14? 

В Талмуде 15 рассказывается, что Абайе 
говорил: "Да воздастся мне за то, что я 
устраивал праздник для мудрецов в честь 
завершения изучения одного из трактатов 

14. Празднование дня рождения в целом не было 
принятой еврейской традицией вплоть до 20-го 
века. 

15.  Шабат, 118б, в конце.

Талмуда". Из этого высказывания ("Да воз-
дастся мне!") понятно, что речь идет не об 
обязанности, а о благочестивом поступке. 
Тем не менее Рамо 16 из этого рассказа вы-
водит правило: "Когда заканчивают изуче-
ние одного из трактатов Талмуда, обязаны 
радоваться и устраивать трапезу" 17. 

Тем более следовало установить празд-
нование шестидесятилетия, ибо об этом 
Талмуд рассказывает как о простом факте, 
а не об особом благочестии, как в случае 
с Абайе ("Да воздастся мне за то, что я 
устроил праздник"). Тем не менее ни один 
законодатель не предлагает ввести такой 
обычай*17. Почему?

16. Рамо – сокр. рабби Моше Исерлис, раввин 
Кракова, 16 в., автор примечаний к Шулхан аруху, 
ставших законодательной основой га́лахи для аш-
кеназских евреев. 

17. Шулхан арух, Йоре деа, 246:26.
17*. Об авторе книги Трумат га́-дешен (р. Исраэль 

Ашкенази, выдающийся законоучитель, Германия, 
Австрия, 15 в.) рассказывается, что тот торже-
ственно отметил завершение изучения талмуди-
ческого трактата в день своего шестидесятилетия, 
пригласив двух мудрецов Торы. Видимо из скром-
ности он связал это празднование именно с завер-
шением трактата, не привлекая внимание к осво-
бождению от карета. 

Вероятно он имел основания считать, что живет в 
святости и не согрешит.

Так или иначе речь идет об особом случае с кон-
кретной личностью (прим. Ребе).
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ומתעוררת השאלה: מדוע אין אנו מוצאים 
אלו  ואמוראים  מתנאים  אחד  אף  אצל 
בהגיעו  טבא"  "יומא  שערך  עליו  שמסופר 

לגיל ששים?

עקב עבירה "נכרת ונפסק 
חבל ההמשכה..."

ד. ההסבר לכל האמור לעיל הוא:

התשובה     באגרת  מבאר  הזקן  אדמו"ר 
את הסיבה לכך שבזמן הבית, כאשר יהודי 
היה  הוא  כרת,  איסור  על  ר"ל  עובר  היה 
היה  הוא  וכאשר  חמישים,  גיל  לפני  נפטר 
עובר על איסור מיתה בידי שמים, הוא היה 
זה,  עונש  )אשר  ששים     גיל  לפני  נפטר 
מגיע  מלמעלה   ,  הבאים  הענשים  ככל 

בכורים  הירוש'  כשיטת  והוא  רפ"ד.  באגה"ת  כ"ה    .  
רפ"ב – כפי' התוס' )שבת כה, א ד"ה כרת. יבמות ב, א 
ד"ה אשת(. ובתוס' שם, ששיטת הבבלי )מו"ק כח, א( היא, 

שכרת היא – שאינו מגיע לששים שנה.
 ומ"ש אדה"ז כשיטת הירושלמי, י"ל:

 א( כי אליבא דהירושלמי הקושיא "והרי נמצאו כו'" היא 
גם מחייבי כריתות שהגיעו לנ' שנה, ולכן נקט כאן שיטת 

הירושלמי בכדי לחזק את קושייתו.
 ב( בתוס' ישנים יבמות שם גרס גם בבבלי )במו"ק שם( 
"כי הוינא בן חמשים... נפיקנא מכרת". ומכיון שגם בבבלי 
)ובפרט שמובא  דר"י שם  במימרא  גירסאות  ב'  ישנן  גופא 
ששים...  כרת...  שנה...  בחמשים  "מת  לפנ"ז  שם  במו"ק 
מיתה ביד"ש"( – הרי ידוע הכלל )ראה יד מלאכי כלל צד. 
שם כללי שני התלמודים כלל ח. שד"ח כללים מע' ב' אות 
צ' )כרך א' ע'    (. שם כללי הפוסקים סי' ב' )כרך ט' ע' 
א'תתז(( שבמקום שישנן דיעות בבבלי ולא נפסקה הלכה – 

סמכינן אהירושלמי.

  .  משא"כ עונשי ב"ד )ראה הערה הב' להערה   (.

דיעות  שתי  מובאות  א-ב(  )יב,  אחרון  בית  בשל"ה    .  
בזה. וממ"ש אדה"ז )תניא ר"פ לז( "הגורם שכר המצוה היא 
בנוגע  גם  שכ"ה  לאדה"ז,  שס"ל  מסתבר  בעצמה",  המצוה 
לעבירות*. וכ"מ באגה"ת פ"ה )הובא לקמן בפנים(. שעה"ת 

כתוצאה טבעית של העבירה עצמה   ( – 
שזאת מפני שעקב העבירה על איסורים אלו 
"נכרת ונפסק חבל ההמשכה משם הוי' ברוך 
הוא". וכיון שאצל היהודי גם חיות הגוף היא 
מהנפש האלקית – המקבלת את השפע 
"חבל"  כאשר  לכן,  הוא,  ברוך  הוי'  משם 
חיות  ממילא  נפסקת  ונפסק",  "נכרת  זה 
ומיתה  כריתות  חייבי  שגם  )והענין  הגוף. 
גיל חמישים  לחיות עד  יכולים  בידי שמים 
או ששים, הוא משום שעד אז עדיין נשאר 

אצלם ה"רשימו" של הנפש האלקית  (.

הענין,  את  הזקן     אדמו"ר  מיישב  בכך 
כריתות  חייבי  וכמה  "כמה  יש  דור  שבכל 
ושנותיהם  ימיהם  והאריכו  ומיתות 
השפעת  הגלות  בזמן  כי   – בנעימים"    

)לאדמוה"א( ח"א ו, ג. יז, ד ואילך. נ, סע"ב. דרמ"צ לח, ב.
פי'  מצוה  מצוה  "שכר  א(:  )נג,  פל"ט  תניא  ראה   )*
גם  שזהו  מוכח  שמזה  ומדרגתה".  מהותה  נדע  שמשכרה 
הפי' ד"שכר עבירה עבירה" ]שהרי במשנה )אבות פ"ד מ"ב( 
ש"משכרה  זה  והרי  אחד[ –  בהמשך  הענינים  שני  נשנו 
נדע מהותה כו'", בפשטות הוא לפי שהשכר הוא מסובב כו'.

  .  פ"ה.

  .  שם פ"ו.

  .  לשון אדה"ז באגה"ת פ"ד.
הי'  הכי  בלאו  כי   – "בנעימים"  שמוסיף  למה  הטעם   
וכו'  עוני  עונש  ע"י  עכ"פ( שנתקיים  )בדוחק  לפרש  אפשר 
רז"ל"  וב"דברי  יט(  ד,  )שמות  "הכתוב"  בל'  "מתו"  שנק' 

)נסמן בהערה   – הובא בפרש"י עה"ת שמות שם(.
לפי  היא,  ב"בנעימים"  שכוונתו  לומר,  אין  זה  אבל   
להם  הי'  שלא  אלו  כריתות  מחייבי  דוקא  היא  שקושייתו 
יסורים, מכיון שבח"כ אלו שהי' להם יסורים יש לתרץ )מה 
)כברפ"א  ממרקין"  ש"יסורין  לפי  שהוא  ימיהם(  שהאריכו 

דאגה"ת מסוף יומא(
 – כי )א( גם יסורים במשך זמן מועט, ממרקין הם )וע"ד 
שאמרו )מכות כג, סע"א( כיון שלקו נפטרו מידי כריתתן(, 
ומזה שהאריכו כו' בנעימים אין שום הוכחה שלא הי' להם 
יסורים גם זמן מועט. )ב( מכיון שקושיית אדה"ז כאן היא 
)כבהערה  בטבע  הם  מסובבים  ביד"ש  ומיתה  שהכרת  לפי 

4
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2) Рав Йосеф принадлежал к тре-
тьему поколению амораев 18. Ему предше-
ствовало множество амораев предыдущих 
поколений, а еще раньше – многочислен-
ные танаи 19 нескольких поколений. Оче-
видно, что многие из них достигали ше-
стидесятилетнего возраста. Почему нигде 
не упоминается, чтобы кто-то из них от-
мечал свое шестидесятилетие? 

4. Из-за греха "отрезана 
и прервана нить"

Объяснение:

Алтер Ребе в "Послании о покаянии" 20 
разъясняет, что в эпоху Храма еврей, со-
вершавший грех, наказанием за который 
полагается карет, умирал прежде, чем 
достигал возраста пятидесяти лет; если 
совершал грех, наказанием за который 
полагается смерть с Небес 21, то умирал 
прежде, чем достигал возраста шестиде-

18. Амораи – мудрецы Талмуда, толкователи 
Мишны (3-5 вв. н. э.).

19. Танаи – мудрецы эпохи Мишны (1 в. до н.э. – 2 
в. н. э.).

20. Третья часть Тании, главы 5-6.
21. Смерть с Небес – наказание за определенные 

грехи, посылаемое самим Всевышним. Этот вид 
казни является менее строгим наказанием, чем 
карет, потому что, в отличие от карета, который 
подразумевает наказание души также после смер-
ти, смерть с Небес искупает грех в момент самой 
смерти.

сяти лет 22. Это наказание, как любое на-
казание Свыше, являлось естественным 
следствием самого греха. Нить жизненно-
сти, исходящая от Б-га к человеку, в этих 
случаях отрезалась и пресекалась. У еврея 
в те времена даже тело получало жизнен-
ную энергию от Б-жественной души, ко-
торая, в свою очередь, питалась энергией 
самим Всевышним. Если жизненность 
Б-жественной души прерывалась, то есте-
ственным образом прерывалась и жизнен-
ность тела (хотя эти люди могли жить до 
пятидесяти или шестидесяти лет, потому 
что до тех пор в теле еще существовал 
отпечаток Б-жественной души, которого 
хватало, чтобы достигнуть этого возраста). 

Однако сегодня мы видим, что многие 
из тех, кто заслужил карет или смерть с 
Небес, живут долго и счастливо. Это по-
тому, что во времена галута (изгнания ев-
рейского народа) Шхина облачена в десять 
сфирот 23 клипат но́га 24, и оттого можно 

22. Так приводится в Иерусалимском Талмуде 
(Бикурим, гл. 2, в начале), но Вавилонский Талмуд 
(Моэд катан, 28а) говорит, что также и те, кому по-
ложен карет, умирают ранее шестидесяти лет.

23. Десять сфирот – десять духовных атрибутов, 
посредством которых Всевышний управляет ми-
рами. Каждая сфира выражает отдельное качество 
самого Всевышнего. Десяти сфирот сферы святости 
противопоставлены десять сил нечистоты (клипы), 
которые здесь названы "десятью сфирот клипы". 

24. Клипат но́га (досл. "сияющая скорлупа") – 
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של  הספירות  בעשר  מלובשת  השכינה 
בכרת  החייב  אף  יכול  ולכן     "נוגה". 
ואפילו  ימים,  להאריך  בידי שמים  ובמיתה 

שם  שבמכות  המשנה  על  גם  היא  קושייתו  הרי  הבאה(, 
מלקות  ע"י  מכרת  נפטר  איך  יומא( –  דסוף  )והברייתא 

)ויסורים( מכיון שבטבע אינו יכול לחיות.

  .  הטעם שהוזקק אדה"ז לתירוץ זה – אף ש"חייבי 
להן"  מוחלין  שלמעלה  ב"ד  תשובה  עשו  אם  כו'  כריתות 
עשו  ימיהם  שהאריכו  שאותן  אפשר  וא"כ  ב(,  יג,  )מכות 
תשובה ]וכמו שתירצו בתוס' )כתובות ל, ריש ע"ב( על מה 
שאמרו )כתובות שם( דין ד' מיתות לא בטלו*, אף ד"חזינן 
כמה עבריינים ועובדי עבודת כוכבים שמתים על מטותם"[ 

–
כי קושייתו )בפ"ד( היא על זה גופא – איך ע"י תשובה 
אלו**  שעונשים  דמכיון  ביד"ש.  ומיתה  מכרת  נפטרים 
ע"י  מהם  ליפטר  אפשר  איך  מהעבירות,  בטבע  מסובבים 
לפי  הוא  עונש כרת  וע"פ הביאור שבפ"ה, שענין  תשובה. 
גם  במילא  מתורצת  כו'",  ההמשכה  חבל  ונפסק  "שנכרת 
השכינה  השפעת  מחזיר  ש"בתשובתו  מכיון  כי  זו,  קושיא 
למקומה" )ספ"ו( – הרי עי"ז מקשר הנשמה לשרשה. וראה 
לקו"ת ר"פ במדבר )א, ב(: ונכרתה הנפש כו' כמשל האדם 
שנכרת גופו מראשו והעצה היעוצה לזה הוא כמו ד"מ אם 
כו'  הוא  כך  ראשו  אל  גופו  לחבר  ברפואות  נמצא***  הי' 
]ולהעיר אשר שם א, סע"ד: "בענין כריתות כו'" – כנראה 

חסר[.
*( הטעם לזה שקושיית התוס' שם היא על "דין ד' מיתות" 
שמחדש בגמרא שם, ולא אחייבי כריתות ומיתה ביד"ש – 
כבאגה"ת  לתרץ  אפשר  ביד"ש  ומיתה  כריתות  אחייבי  כי 

)מובא בפנים(.
**( משא"כ מלקות וד' מיתות ב"ד, מכיון שעונשם נמסר 
לב"ד, עכצ"ל שרצה הקב"ה וביטל הטבע ד"תייסרך רעתך" 
שבעבירות אלו. וכ"ה גם בנוגע ל"דין ד' מיתות" – מכיון 

שהם תמורת מיתת ב"ד.
]אבל צ"ע מדרז"ל )מכות י, ב( עה"פ והאלקים אנה לידו 

דקאי ע"ז דהי' חייב מיתה ואין עד כו'[.
רק  היא  פ"ד(  )באגה"ת  אדה"ז  שקושיית  מה  יובן  ועפ"ז 
על חייבי כריתות ומיתה ביד"ש ולא על דין ד' מיתות )אף 

שחמורים יותר(.
חרב,  )הרוגי  מלכות  הרוגי  ב:  קז,  מב"מ  להעיר   )***
פרש"י( כו' אי לאו כו' עבדי להו סמי וחיי. ולכאורה עפ"ז 
קשה הל' "אם הי'" – שהרי ישנו ודאי. אבל ראה ב"ב )עד, 
ב( שאינו מצוי כלל. ועפ"ז מובנת ג"כ הוספת התיבה )אם 

הי'( נמצא. וגם בזה נראה גודל דיוק ל' רבותינו נשיאינו.

מששים  או  מחמישים  יותר  "בנעימים", 
)אצלו(  ונפסק  "נכרת  שכבר  למרות  שנה, 
חבל ההמשכה משם הוי' ברוך הוא" – כי 
אז הוא מקבל חיות מהיכלות הסטרא אחרא 
ר"ל. ואז, בזמן הגלות, אפשר לחיות גם על 

ידי חיות זו.

בגיל ששים אין יוצאים 
לגמרי מדין כרת

אין  מדוע  בפשטות  מובן  זה  לפי  ה. 
מובא בשולחן ערוך שכאשר מגיעים לגיל 
בנוסף  כי  טבא",  "יומא  לערוך  יש  ששים 
לכך שעדיין לא יצאו לגמרי מעונש "כרת 
לגיל  מגיעים  כאשר  גם  הרי  דיומי"   , 
ששים, אין זו לגבי אנשים רבים הוכחה לכך 
הגלות  בתקופת  כי  דשני",  מכרת  ש"נפק 
יכול להאריך ימים יותר מששים שנה, אף 

מי ש"חבל ההמשכה" אכן נכרת ונפסק.

בכך מובן מדוע אין מסופר לגבי תנאים 
בית  חורבן  לאחר  היו  אשר  אחרים, 
המקדש   , ולגבי האמוראים, אשר היו לפני 
"יומא טבא" בהגיעם  יוסף, על עריכת  רב 
לגיל ששים, כי מפני ענוותנותם הרבה הם 
חששו – כביטוי הידוע "איני יודע באיזו 
דרך מוליכין אותי" 0 , ולפיכך יש מקום ר"ל 

  .  שגם מצד טעם זה עצמו – נשלל כבר הנתינת-מקום 
לעשיית יומא טבא כשנעשה בר שיתין, כדמוכח מקושיית 
אביי )ראה לעיל הערה   (. ועפ"ז מובן הטעם שלא מצינו 
יומא טבא אפילו קודם החורבן )ראה להלן בפנים(.  שעשו 

ושאני רב יוסף – כדלקמן סעיף ו' ואילך.

  .  ראה הערה הקודמת.

0 .  ברכות כח, ב.
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жить долго, даже счастливо, невзирая на 
то, что нить жизненности уже оторвана 
от Всевышнего. В этом случае человек по-
лучает жизненную энергию из сфер нечи-
стоты, и такое форма существования еврея 
возможно во времена галута.

5. В шестьдесят лет не 
полностью освобождаются 

от карета
Теперь понятно, почему Шулхан арух не 

предписывает отмечать шестидесятилетие. 
В этом возрасте человек еще не освобо-
дился от наказания каретом дней, а также 

высший уровень сил нечистоты, скрывающих 
Б-жественность (отсюда название "скорлупа"). В 
отличие от совершенно нечистых сил клипы, кли-
пат но́га содержит искры Б-жественного света, ко-
торые можно извлечь, используя блага этого мира 
для служения Б-гу. От клипат но́га получает духов-
ную энергию все, что не запрещено Торой, в том 
числе и животная душа еврея.

для многих людей шестидесятилетие не 
указывает на освобождение даже от каре-
та годов, ведь во времена галута можно 
жить дольше, невзирая на то, что нить 
жизненности уже отрезана и прервана.

Поэтому танаи после разрушения Хра-
ма и амораи прежде рава Йосефа 25 не 
праздновали шестидесятилетие. Будучи 
скромными людьми, они опасались, что, 
возможно, запятнали себя грехом, как 
сказал один из них перед смертью 26: "Не 
знаю, по какой дороге меня поведут…". 
Поэтому они беспокоились, что их долго-
летие связано лишь с тем, что они полу-
чают жизненность не от сил святости. 

25. Рав Йосеф жил в Вавилонии примерно через 
200 лет после разрушения Храма.

26. Рабби Йоханан бен Закай, один из величай-
ших танаев, жил в период разрушения Храма. 
Рабби Йоханан сомневался, поведут его в рай или 
в ад. – См. Талмуд, Брахот, 28б.
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לספק, שאולי חיותם אינה נובעת מהיכלות 
הקדושה.

"יומא טבא"   ,  יוסף אכן ערך  ואילו רב 
כי לגביו היתה הוכחה ברורה שחיותו היא 
רק מהיכלות הקדושה, כפי שיוסבר להלן.

רב יוסף – חיות מהקדושה בגלוי

בגמרא   ,  מסופר  יוסף  רב  אודות  ו. 
"שהיו   – "סיני"  בתואר  הוגדר  שהוא 
משניות וברייתות סדורות לו כנתינתן מהר 
סיני"   , ורבה היה "עוקר הרים" – "חריף 
ומפולפל בתורה"  . כאשר היה צורך למנות 
ראש ישיבה והתלבטו את מי מבין שניהם 
ישראל לשאול  לארץ  למנות, שלחו שליח 
"איזה מהם קודם", והתשובה היתה, ש"סיני 
)=לבעל  חטיא"  למרי  צריכין  הכל  עדיף.. 

החטים, שבידיו הבקיאות(.

ומסופר בגמרא, שבכל זאת לא רצה רב 
לראש  מונה  ורבה  המינוי,  את  לקבל  יוסף 
דמלך  שני  "וכל  הגמרא:  ומסיימת  ישיבה. 
לא  לביתי'  אומנא  אפילו  יוסף  רב  רבה, 
ה"אומן"  את  להזמין  לא  )=אפילו  חליף" 
הרמ"ה   ,  ומבאר  ריפוי(.  לצורך  ביתו  אל 
ולא  יוסף השפיל את עצמו,  שמשום שרב 
חפץ לנהוג ב"שררה" לפני רבה, הגנה זכות 

)מס' סוטה בסופה.  עניו בתכלית  הי'    .  אף שגם הוא 
פרש"י שם(.

  .  סוף מס' הוריות. ועד"ז הוא בסוף מס' ברכות.

  .  רש"י בהוריות שם.

"והדין  ומסיים  שם.  להוריות  הרא"ש  בתוס'  הובא    .  
פירוש מסתבר לן".

כל  שבמשך  ביתו,  בני  ועל  עליו  זו  ענוה 
השנים הללו – עשרים ושתים שנה, אשר 
מבני  אחד  אף  חלה  לא   – רבה  "מלך" 
ביתו, כך שלא נזקקו כלל ל"אומן" לצורך 

הקזת דם.

ההלכה  זוהי הנהגה שמעל הטבע:  והרי 
קובעת   , שאסור לתלמיד חכם לדור בעיר 
שאין בה "אומן" )מקיז דם(. כי לפי הטבע 
האדם,  בגוף  הקדוש-ברוך-הוא  שקבע 
ייתכן  וכיצד  דם.  להקזת  להזדקק  הכרחי 
לא  השנים  ושתים  עשרים  כל  שבמשך 

נזקקו לכך רבי יוסף ובני ביתו?

היתה  אצלו  הגוף  שחיות  רואים,  בכך 
בגלוי  היתה  חיותו  הטבע:  שמעל  באופן 
בדומה  והתבטלותו,  ענוותנותו  מצד 
למלאכים, אשר חיותם היא מצד יראת ה' 

והתבטלות   .

לפי זה מובן מדוע אמר רב יוסף בפשטות 
הגלות  שבזמן  למרות  מכרת",  לי  "נפקי 
יכול גם מי שחייב כרת ר"ל להאריך ימים 
חיותו  את  בקבלו   – שנה  מששים  יותר 
יוסף  רב  אצל  כי   – הטומאה  מהיכלות 
"אינם  גופו  שחיי  בשר,  לעיני  בגלוי,  ראו 

  .  סנה' יז, סע"ב. רמב"ם הל' דיעות ספ"ד.

  .  ראה דרמ"צ טז, ב. 
מובן  באגה"ק  ועפמש"כ  ל.  יד,  משלי  הכתוב  ל'   )  *
לאברהם  בנוגע  הכתוב  בדרשו  רפנ"ז  בפשטות מה שבב"ר 

– מפרש "בשרים" דלא כפשוטו.

6
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Рав Йосеф, однако, устроил праздник, 
ибо знал наверняка, что получает жизнен-
ность от святости 27, как будет объясняться 
дальше.

6. Рав Йосеф – жизнь 
в явной святости 

В Талмуде 28 говорится, что рава Йосе-
фа называли "Синай". Причиной такого 
прозвища было его удивительное знание 
устной Торы. Оно было столь ясным и 
упорядоченным в его памяти, что каза-
лось будто рав Йосеф получил его прямо 
от Всевышнего на горе Синай. 

Его современника и оппонента Ра́бу 
называли "Опрокидывающий горы" за 
острый ум и особые аналитические спо-
собности.  

Рассказывается, что однажды возник-
ла необходимость назначить нового главу 
ешивы. Сомневались, кого из них выбрать. 
Вопрос послали в Землю Израиля: кого 
предпочесть? Ответ был таков: "Синай 
предпочтительней, ибо все нуждаются в 
имеющих пшеницу" (т. е. его знания об-
ширней 29).

Рав Йосеф, невзирая на такой ответ, все 
равно назначения не принял, и назначили 
Ра́бу. Талмуд заканчивает этот рассказ тем, 

27. Притом, что сам рав Йосеф был чрезвычайно 
скромным человеком, как сказано в конце трактата 
Сота (прим. Ребе).

28. В конце трактата Ѓорайот и в конце трактата 
Брахот.

29. Другими словами, потребность в мудреце, 
который сможет дать ответ на широкий спектр 
га́лахических вопросов, более насущна, чем по-
требность в глубокой аналитике.

что за все время, пока правил Ра́ба, рав 
Йосеф даже врача домой ни разу не вы-
звал. 

Автор комментария Яд Рама рабби 
Меир Абулафья 30 объясняет 31: рав Йосеф 
настолько принижал себя и не хотел быть 
у власти, что в заслугу такой скромности 
ни он, ни один из его домочадцев в тече-
ние всего правления Ра́бы (а это двадцать 
два года!) ни разу не заболел, и даже не 
потребовался специалист по кровопуска-
нию 32.   

Это было невероятно. Га́лаха запреща-
ет мудрецу проживать в городе, в котором 
нет специалиста по кровопусканию 33. По 
законам природы, установленным Б-гом, 
люди были вынуждены прибегать время 
от времени к кровопусканию. Как же рав 
Йосеф и его домочадцы в течение двад-
цати двух лет не имели в этом нужды?

Очевидно, что тело рава Йосефа не 
подчинялось природе. Жизненная энер-
гия явным образом приходила к нему от 
его скромности и отрицания собственной 
значимости – подобно ангелам, жизнен-
ная энергия которых приходит к ним от 
их страха и трепета перед Всевышним и 
полного устранения своего "я" перед Ним.  

30. Рабби Меир га́-леви Абулафья (сокр. Рама) – 
комментатор Талмуда, каббалист и поэт, Испания, 
12–13 вв.

31. Это объяснение приводит рабейну Ашер (сокр. 
Рош, Германия, Испания, 13–14 вв.) в своем коммен-
тарии к трактату Ѓорайот, там же.

32. Во времена Талмуда кровопускание использо-
валось как метод поддержания здоровья и лечения 
от ряда недугов.

33. Талмуд, Сангедрин, 17б, Рамбам, Законы о чер-
тах характера, конец гл. 4. 
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חיים בשריים*   כי אם חיים רוחניים"    – 
"יראת    ה' לחיים".

אך בכל זאת, לפני מלאת לו ששים שנה, 
הוא חשש שאולי היה אצלו ענין של איסור 
כרת – כי גם מי שחייב כרת יכול לקבל 
חמישים  גיל  עד  הקדושה  מצד  חיותו  את 
אצלו  נשאר  עדיין  אז  עד  כי  ששים,  או 
כמובא  האלקית,  נפשו  של  ה"רשימו", 

לעיל, בסעיף ד', מאגרת התשובה.

ביטול היצר הרע גורם 
ליציאה מדין כרת

ז. אך עדיין יש להבין:

חפשית,  בחירה  יש  יהודי  שלכל  מובן, 
אינם  שחייו  בוודאות  שיודע  מי  אף  ולכן 
"חיים בשרים" אלא "חיים רוחניים" עלול, 
עבירות.  לעבור  החפשית,  בחירתו  עקב 
ומשום כך מורה התורה    לכל יהודי "ואל 
כך,  ואם  מותך".  יום  עד  בעצמך  תאמין 
נשארת השאלה: מה היתה שמחתו של רב 
יוסף בהגיעו לגיל ששים, כאשר עדיין לא 

יצא מדין "כרת דיומי"?

  .  אגה"ק סי' זך )קמו, ב(.

  .  משלי יט, כג )הובא באגה"ק שם*(.
ב"הערות  נתקן  וכבר  )בוא"ו(,  "ויראת"  שם:  באגה"ק   )*

ותיקונים" לתניא שם.

  .  אבות פ"ב מ"ד.

ההסבר לכך הוא:

)מ"אגדה"(,  הראשונים 0   בדברי  מובא 
לידי  להגיע  היה  יכול  לא  יוסף  שרב 
המנעות מהסתכלות מחוץ לארבע אמותיו, 
נפשיה"  "סמי  נהור  סגי  להיות  הביאו  וזה 
שגרם  וכיון  להתעוור(.  לעצמו  )=גרם 
הגורמת     רואה"  "העין  לשלילת  לעצמו 
כל    נובעים  מכך  אשר  חומד",  ל"והלב 
הענינים השליליים, לכן מובן, שעל ידי כך 
לארבע  מחוץ  מהסתכלות  להימנע  שרצונו 
אמותיו השפיע אף על גופו עד כדי ביטול 
האפשרות לראות – הרי בכך הוא עקר 
מעצמו גם את "הלב חומד" שעלול להיגרם 
היה  הוא  ולכן  העין,  ראיית  ידי  על  שלא 

מוגן גם מ"כרת דיומי".

אך בכל זאת אמר רב יוסף לאביי "נקוט 
לך מיהא פלגא בידך", כי מפני ענוותנותו 
שהרי  בכך,  בטוח  היה  לא  הוא  העצומה 
יום  עד  בעצמך  תאמין  "אל  הכל  למרות 
שמ"כרת  בראותו  שני,  מצד  אך  מותך". 
בסעיף  כדלעיל  בודאי,  יצא  הוא  דשני" 
ו', הוא התחזק בבטחון שלא יחול עליו גם 
"יומא  ערך  הוא  כך  ומשום  דיומי".  "כרת 

טבא".

0 .  ר"ן ורמב"ן בקידושין לא, א.

לט  טו,  שלח  רש"י  ה"ה.  פ"א  ברכות  ירושלמי    .  
)מבמד"ר ותנחומא שם( ועוד.
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Теперь понятно, почему рав Йосеф так 
просто заявил, что "вышел из-под угрозы 
карета", невзирая на то, что во времена 
галута те, над кем висит угроза карета, 
могут прожить более шестидесяти лет, по-
лучая жизненность из сферы нечистоты. В 
случае с равом Йосефом было очевидным, 
что жизненная энергия его тела не плот-
ская, а духовная, как сказано 34: "Страх 
пред Г-сподом (ведет) к жизни".  

Однако до достижения шестидесяти лет 
он опасался, что, возможно, когда-то со-
грешил, и ему полагается карет. Ведь 
даже в этом случае он мог прожить пять-
десят-шестьдесят лет благодаря остаточ-
ной энергии Б-жественной души, которой 
хватает на это время (как сказано выше в 
п. 4). 

7. Устранение йецер ѓа-ра 
освобождает от карета

Тут требуется дополнительное поясне-
ние. 

Ясно, что у каждого еврея есть свобо-
да выбора. Поэтому даже тот, кто знает о 
себе, что живет не телесной, а духовной 
жизнью, может согрешить (вследствие 
имеющейся у него свободы выбора). По-
этому Тора указывает каждому еврею 35: 
"Не верь себе до самого дня твоей смер-
ти".

Если так, то возникает вопрос: чему ра-
довался рав Йосеф, ведь он все еще не 
вышел из-под угрозы карета дней?

34. Мишлей, 19:23.
35. Мишна, Авот, 2:4.

Объяснение: 

Ранние комментаторы 36 пишут (на ос-
новании агадических преданий), что раву 
Йосефу не удавалось контролировать себя 
в том, чтобы не смотреть вокруг и не ви-
деть нежелательных вещей, и именно это 
привело его к слепоте. Иными словами, 
он сам привел себя к слепоте ради того, 
чтобы не смотреть туда, куда не следует. 
Он так сильно желал уберечь себя от это-
го, что это повлияло на него физически, 
уничтожив саму возможность видеть. Тем 
самым рав Йосеф уничтожил йецер ѓа-ра 
в своем сердце, включая такие соблазны, 
которые не связаны с возможностью ви-
деть, что избавило его от угрозы карета 
дней. 

Тем не менее рав Йосеф сказал Абайе: 
"Хотя бы от половины я избавился", ибо 
по своей великой скромности не был в 
этом уверен. Ведь сказано "не верь себе 
до самого дня твоей смерти". 

С другой стороны, видя, что из-под 
угрозы карета годов он вышел наверня-
ка, (как сказано в п. 6), он укрепился в 
уверенности, что также наверняка не под-
падет под действие карета дней. Поэтому 
устроил праздничную трапезу. 

Это и имел в виду рав Йосеф, когда ска-
зал: "Хотя бы от половины я избавился", 
а не "от одного". Слова "от половины" 
указывают на то, что выход из-под угро-
зы карета годов не является законченным 
действием, а лишь половиной действия по 
выходу из-под  карета вообще, включая 

36. Рабейну Нисим и Рамбан к Кидушин, 31а.
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לך  "נקוט  יוסף  רב  לדברי  ההסבר  זהו 
אשר  "חדא",  ולא  בידך",  פלגא  מיהא 
הביטוי "פלגא" מצביע, כדלעיל בסוף סעיף 
אינה  דשני"  מ"כרת  שיציאתו  כך,  על  ב', 
ענין בפני עצמו בלבד, אלא זוהי מחצית מן 
היציאה מכרת בכלל, כולל יציאה מ"כרת 

דיומי",

שחזקה  היא  דשני"  מ"כרת  יציאתו  כי 
את בטחונו, שלא יחול עליו ח"ו גם "כרת 

דיומי".

כלומר, שני הענינים – יציאתו מ"כרת 
דשני" ובטחונו שלא יהא אצלו "כרת דיומי" 
– נובעים מאותו גורם: ביטול היצר הרע.

"יומא טבא" דוקא "לרבנן"

ח. לפי האמור לעיל יובן מדוע ערך רב 
יוסף "יומא טבא" דוקא ל"רבנן":

אדם  קרא  לא  "אפילו  בגמרא   :  נאמר 
קיים  וערבית  שחרית  שמע  קריית  אלא 
לא ימוש. ודבר זה אסור לאומרו בפני עם 
הארץ" – כי עם הארץ עלול לקבל דברים 
אלו כפשוטם בכל המקרים, מפני אי-הכרתו 

את פרטי הדין.

ולכאורה, מדוע אסור לומר דין זה "בפני 
זאת  לו  להסביר  אפשר  והרי  הארץ",  עם 

  .  מנחות צט, סע"ב.

באופן ברור   , ואז לא ייגרם על ידי כך שום 
כשלון?

כאשר  טבעי,  באופן  הוא:  לכך  ההסבר 
אדם שומע ענין מסויים שנעים לו לשמוע, 
הוא קולט זאת היטב. אך אם זהו ענין שאין 
נקלט אצלו,  אין הוא  ברצונו לשמוע, הרי 

אלא על ידי מאמץ מיוחד וכדומה.

זוהי הסיבה לכך ש"דבר זה אסור לאומרו 
בפני עם הארץ"   , אף אם מיד לאחר מכן 
יסבירו את פרטי דין זה )שאין די בקריאת 
שמע בשחרית ובערבית בלבד וכדומה(, כי 
על  שגם  הוא  אצלו  ונחקק  שנקלט  העיקר 
ידי קריאת שמע בלבד מקיימים את הציווי 

"לא ימוש".

מזמין  יוסף  רב  היה  אילו  בעניננו:  כך 
שנה  ששים  לו  במלאת  שערך  לסעודה 
והיו  "רבנן",  שאינם  הארץ,  עמי  את  אף 
מסבירים להם שזאת מפני שרב יוסף עקר 
ואפילו  חומד",  "הלב  את  לחלוטין  מעצמו 
את  שוללת  אינה  אשר  ודאות  זוהי  אצלו 

"אל תאמין בעצמך עד יום מותך",

היו עמי הארץ עלולים להבין מכך, שכל 
צריך  אינו  כבר  ששים,  לגיל  המגיע  אחד 

והנה  ד"ה  פ"ג –  לאדה"ז  ת"ת  בהל'  קו"א  ראה    .  
חילוק זה.

  .  וזהו גם הטעם למה שבכמה ענינים "אין להקל בפני 
עם הארץ" )ראה שו"ע אדה"ז או"ח סשי"ז ס"ו. ועוד(.

8



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ВАЙЕЦЕ

●

8

карет дней. Но выход из-под угрозы каре-
та годов укрепил его в уверенности, что 
и карет дней его не коснется. 

Таким образом, обе вещи – выход из-
под угрозы карета годов и уверенность в 
том, что он избежит карета дней – имели 
одну причину: устранение йецер ѓа-ра. 

8. Праздник для мудрецов
В связи со всем сказанным понятно, по-

чему рав Йосеф сделал праздник только 
для мудрецов.   

В Талмуде говорится 37: "Даже если че-
ловек прочитал лишь молитву Шма утром 
и вечером, выполнил этим предписание 38: 
"Да не отходит эта книга Торы от уст 
твоих, и размышляй о ней днем и ночью”. 
Но запрещено об этом рассказывать в 
присутствии неучей". Неучи могут понять 
эти слова поверхностно и буквально, при-
меняя их как должное (и пренебрегая из-
учением Торы), так как не знают деталей 
этого закона 39. 

37. Менахот, 99б.
38. Йего́шуа, 1:8.
39. В действительности вышеупомянутое вы-

сказывание подразумевает лишь формальное вы-
полнение обязанности, что может быть полезным 
в крайних случаях, если нет никакой возможно-
сти посвящать время изучению Торы. На практике, 
естественно, человек должен посвящать Торе все 
свободное время.

Непонятно, на первый взгляд, почему 
запрещено рассказывать этот закон в при-
сутствии неучей, ведь можно растолковать 
им все очень подробно – так, чтобы не 
вышло никакой ошибки. 

Объяснение таково: когда человек слы-
шит то, что ему приятно, он хорошо и 
легко воспринимает это. Но то, чего он 
слышать не хочет, им не воспринимается 
естественным путем, для усвоения этого 
требуется приложить усилия. 

Оттого и запрет "рассказывать этот за-
кон в присутствии неуча": даже если не-
учу сразу объяснят детали закона (что на 
практике одного чтения молитвы Шма 
утром и вечером недостаточно), тем не 
менее, в его мозгу уже будет отложено, 
что одного лишь чтения молитвы Шма 
два раза в день ему хватит, чтобы вы-
полнить заповедь изучения Торы днем и 
ночью.

То же в отношении рава Йосефа. Если 
бы он пригласил всех, включая неучей, то 
им бы, конечно, объяснили, что радость 
рава Йосефа объясняется тем, что тот пол-
ностью избавился от соблазнов (хотя даже 
в его случае эта уверенность не отменя-
ет правила "Не верь себе до самого дня 
твоей смерти"). Неучи же могли сделать 
вывод, что любой человек, достигший 
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להתגבר על היצר הרע. לכן ערך רב יוסף 
את הסעודה רק "לרבנן".

יצחק – "יצר הרע פסק ממנו"

דברי  יובנו  לעיל  האמור  כל  לפי  ט. 
המדרש על יצחק "הואיל ונתייסם בעיניו... 

ויצר הרע פסק ממנו":

מראות"   ,  עיניו  "ותכהין  הפסוק  על 
הראשון "בעשנן של  אומר רש"י בפירושו 
לעבודה  ומקטירות  מעשנות  )שהיו  אלו 
זרה   (". ולכאורה: אמנם, עשן מזיק לעיניים 
הכרחי  אך  לעיניים"(,  "כעשן  )כנאמר    
לומר, שהעשן שנשי עשו עשנו והקטירו לא 
היה חזק עד כדי גרימת עוורון לכל אחד, 
נשי  ובראשונה  בראש  היו  כן,  אם  שהרי 
ואם  מתעוורות.  עצמו(,  )ועשו  עצמן  עשו 

כך, מדוע אכן הזיק העשן ליצחק?

עיניו  ש"ותכהין  הוא,  לכך  ההסבר 
ידי  על  נגרם  לא  יצחק  אצל  מראות" 
העשן עצמו בלבד, אלא מפני שהעשן היה 
עיניים  "טהור  היה  יצחק  זרה":  "לעבודה 
יכול  היה  לא  כך  ומשום  ברע"   ,  מראות 
ש"ותכהין  כך  כדי  עד  זרה,  עבודה  לסבול 

– נתייסם בעיניו".

  .  תולדות כז, א.

דפוס  גם  כולל  הדפוסים,  )וברוב  שם.  ברא"ם  כ"ה    .  
הראשון – ליתא(. וראה יל"ש ותנחומא כאן.

  .  משלי יו"ד, כו.

  .  חבקוק א, יג – בשינוי לשון, וראה רד"ק שם.

כסיפור הידוע    על רבי נחום מצ'רנוביל, 
חלב  בטעות  לו  הגישו  אחת  פעם  אשר 
עכו"ם, והוא לא ראה חלב זה. לאחר מכן 
באמצעות המשנה 0   נחום  רבי  זאת  הסביר 
ישראל  ואין  כוכבים  עובד  שחלבו  "חלב 
ישראל  "אין  המשפט  שפירוש  רואהו", 
כי     זאת.  רואה  אינו  הוא, שיהודי  רואהו" 

הוא אינו רואה מה שאינו צריך לראות.

וכיון שעוורונו של יצחק נבע מפני שלא 
יכול היה לסבול כלל עבודה זרה, לכן על ידי 
ש"נתייסם בעיניו" ניטלה ממנו כל מציאותו 
ממנו".  פסק  הרע  "יצר   – הרע     של 
ומשום כך ייחד הקדוש-ברוך-הוא עליו את 

שמו אף בחייו, ואמר "ואלקי יצחק".

 )משיחת י"א ניסן תשכ"ב

– חגיגת סיום – שנת הששים*(

נדפס   – )ותשט"ז(  תרס"ו  ישראל  נער  כי  ד"ה    .  
בהמשך תרס"ו בהוספות.

0 .  ע"ז לה, ב.

  .  ד"ה כי נער ישראל הנ"ל.
 ועפ"ז יש לבאר המחלוקת בכל מילתא דאמר רחמנא לא 

תעביד אי מהני בדעביד )תמורה ד, סע"ב(.

)ראה   – הבית"  לתוך  "גנוז  במדרש  וההוספה    .  
האפשריות  לשלול  שהוא  לומר  יש   – השיחה(  בתחילת 
דהשפעה מבחוץ וע"ד שכאשר הקריב לבוא מצרימה, דוקא 
אז )משא"כ לפנ"ז( אמר אברהם "הנה נא ידעתי גו'" )ראה 

לקו''ש ח''ה ]המתורגם[ ע'    ובהערות שם(.
 *( בהתועדות זו, עשה כ"ק אדמו"ר שליט"א סיום על מס' 

פסחים. וראה לעיל הערה   .

9
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шестидесятилетнего возраста, не нуждает-
ся более в борьбе с йецер ѓа-ра. Поэтому 
рав Йосеф пригласил только мудрецов. 

9. Йецер ѓа-ра покинул Ицхака
В соответствии со всем сказанным ста-

нут понятны слова Мидраша об Ицхаке, 
приведенные в начале: "поскольку глаза 
Ицхака перестали видеть… йецер ѓа-ра 
его оставил". 

В связи со стихом 40 "(И было, когда 
Ицхак состарился) и притупилось зрение 
глаз его" Раши говорит в своем первом 41 
комментарии, что глаза Ицхака ослепли 
"от дыма воскурений (жен Эйсава чужим 
богам)". Действительно, дым вредит гла-
зам (как сказано 42: "Что уксус для зубов и 
дым для глаз - ленивый для посылающих 
его"). Однако дым воскурений жен Эйсава 
не мог быть таким сильным, чтобы осле-
пить каждого. Ведь в таком случае жены 
Эйсава должны были ослепнуть в первую 
очередь (а также сам Эйсав). Если так, то 
почему дым навредил именно Ицхаку?

Объяснение этому таково: зрение Иц-
хака притупилось не только по причине 
дыма, но и потому, что этот дым предна-
значался чужим богам. Ицхак не мог вы-
терпеть язычества настолько, что ослеп.

40. Берейшит, 27:1.
41. Иногда Раши приводит несколько коммента-

риев на один стих. Первый комментарий всегда 
основной.

42. Мишлей, 10:26.

Это подобно тому, что рассказывают о 
рабби Нахуме из Чернобыля 43: однажды 
по ошибке ему подали молоко, надоенное 
неевреем 44, и он это молоко просто не 
увидел. Потом он объяснил этот феномен 
словами мишны 45: "Молоко, которое доил 
язычник, и еврей не видел его…"  Про-
стой смысл мишны в том, что еврей не 
видел, как язычник доил корову, но рабби 
Нахум растолковал эти слова так, что ев-
рей не видит того, что не до́лжно видеть. 

Слепота Ицхака проистекала от невоз-
можности терпеть язычество в любом 
виде. Поэтому вследствие наступления 
слепоты зло покинуло его совершенно – 
"йецер ѓа-ра его оставил". И поэтому Все-
вышний не сомневался в нем и связал с 
ним Свое Имя еще при его жизни, сказав: 
"Я…Б-г Ицхака". 

(Из беседы 11 нисана 5722 (1962) г. на 
праздновании завершения изучения трактата 

Псахим и шестидесятилетия Ребе*.)

43. Рабби Нахум из Чернобыля – ученик Баал-
Шем-Това и Магида из Межерича, основатель 
Чернобыльской хасидской династии (18 век, 
Украина).

44. Мудрецы запретили употреблять молоко, на-
доенное неевреем, без того чтобы еврей, по край-
ней мере, наблюдал за процессом дойки из-за опа-
сения, что в молоко может быть добавлено молоко 
нечистых животных.

45. Авода зара, 35б.
*. Ребе объединил празднование своего шестиде-

сятилетия с завершением изучения трактата, сле-
дуя примеру автора Трумат га́-дешен, см. прим. 17*.





לזכות

הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה

שיחיו ליפסקר

לזכות ילדיהם:
מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי'

להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם

מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה

שיחיו וובר

לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין

רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך

שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה

שיחיו נימוי

לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא

רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי'
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.



לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא איידל

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא איידל בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


