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פתח דבר
מתוך רגשי גיל והודיה להשי"ת על הזכות הנפלאה שנפלה בחלקנו לעמוד 
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  בצילו  להסתופף  הבאים  אל  לעזר 
בחודש החגים, הננו לברך את אנ"ש והתמימים – אורחי המלך שליט"א בברכת

"ברוכים הבאים בשם ה' ברכנוכם מבית ה'".  

האירגון  החל  אורחים  הכנסת  אש"ל  ארגון  של  היווסדו  עם  לרבים  כידוע 
לדאוג לצרכיהם הגשמיים של האורחים וביחד עם זאת החל האירגון בקביעת 
סדרי לימוד והגשת חומרי לימודים לאורחים – וזאת ע"פ הוראתו המפורשת 

של כ"ק אד"ש מה"מ: 

או  נאה  דבר  הרי  אורחים,  והגיעו  שנסעו  שמכיון   – להעיר  המקום  "כאן 
טוב )עם כל הלשונות שבזה(, אשר כפי שעשו בשנים שעברו שיסדרו עבורם 
קביעות בלימוד התורה, היינו שאע"פ שבשעה שהינם אורחים הינם פטורים 
מלימוד התורה ע"פ תורה, מאחר והדבר קשור עם ענינים של טלטול הדרך, 
ושום דבר הוא לא כדבעי, ולא באופן מסודר – אכילה שתי' לינה וכל הענינים 
– במילא הוא אינו יכול להתרכז בענין של לימוד התורה כדבעי, ואפילו שכן, 
הרי זהו באופן שלא כדבעי, במילא הוא חושב לעצמו שהוא יצא עם פרק אחד 

שחרית ופרק אחד ערבית.

שידי  כפי  להבהיר  אני  צריך  בזה,  מתערב  שאינני  )ובפרט  טוב  דבר  הנה 
מגעת( שיסדרו קביעות בלימוד התורה, שגם האורחים יהיו קשורים עם לימוד 

התורה".
)ש"פ תבא תשל"ג(

וע"פ ההוראה הנ"ל הננו להגיש לקהל האורחים את קובץ הלימוד לחודש החגים תשע"ח. 
בקובץ זה לוקטו בעבור קהל האורחים מאמרי חסידות וסוגיות בתורת הנגלה ביחד עם לימוד 
הלכה וע"פ דברי אד"ש ש"הדרך הישרה" לפעול את ביאת המשיח היא ע"י לימוד עניני גאולה 

ומשיח הוספנו לימוד עניני גאולה ומשיח.

ובהיות אשר באורחי המלך עסקינן אשר עליהם מעיד כ"ק אד"ש "שהרגש החסידי האיר 
מיוחדת  מעלה  זה  שללימוד  ביודעם  הק',  תורתנו  ללימוד  פנוי  רגע  כל  ינצלו  בודאי  אצלם", 
כיון שנלמד הוא במקום השייך במיוחד עם לימוד התורה, מקום עליו אמרו חז"ל "אוהב ה' 
שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות . . מיום שחרב בית המקדש אין לו 

להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה",

פתח דבר
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הנה ממילא יהיו הסדרים כדבעי למהווי, ובוודאי גורם הדבר נחת רוח רב לכ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א ומזרז את התגלותו המושלמת לעין כל.

• • •

כדי להקל על הלומד קובצי הלימוד בשנה זו חולקו לארבעה קבצים: קובץ א לימי הסליחות; 
קובץ ב לעשרת ימי תשובה; קובץ ג לזמן שמחתנו; קובץ ד לזמן של "ויעקב הלך לדרכו".

החלים  למועדים  בהתאם  הזמן  לאותו  המתאים  לימוד  חומר  להביא  השתדלנו  קובץ  בכל 
בזמן לימוד הקובץ. 

קובץ זה מחולק לשישה שערים: שער חסידות בוקר; שער נגלה; שער עניני גאולה ומשיח; 
שער הלכה, שער גירסא ושער חסידות ערב.

להלן נסקור בקצרה את המובא בחוברת זו:

שער חסידות בוקר:

מאמר ד"ה זה היום תחילת מעשיך תשמ"ב )נדפס בסה"מ מלוקט ח"ג(; מאמר ד"ה תקעו 
בחודש שופר תשמ"ז )נדפס בסה"מ מלוקט ח"א(.

לפני המאמרים הוספנו הקדמה הכוללת:

)א( רקע כללי בו מתואר סדר אמירת המאמר ע”י כ”ק אד”ש מה”מ וההתרחשויות שארעו 
בקשר לכך בהתוועדות, וזאת ע”מ ‘להכניס’ את הלומד לאווירה המיוחדת בה נאמר המאמר. 
)ב( תוכן מקוצר בו מובא תוכן המאמר בקצרה ע”מ שיוכל הלומד לשים לב לנקודות העיקריות 
המבוארות במאמר ולסדר הדברים במאמר )ג( מהלך המאמר בו מסוכם המהלך הכללי במאמר 
פרטי  את  להבין  לעזר  ללומד  יהיה  זה  חלק  המאמר,  סדר  לפי  שלב  אחרי  שלב  סעיפים  לפי 
נתקל  בהם  מושגים  ביאורי  ובו  מושגים  )ד(  שלב.  אחרי  שלב  המאמר  מורכב  מהם  הדברים 
הלומד במהלך הלימוד. )ה( לחביבותא דמילתא ובו ביאור נקודות מענינות המופיעות במאמר.

שער נגלה:

דרך  אינה  כך שדרך הלימוד הרצויה  על  'עץ החיים',  ידועים דברי הרבי הרש"ב בקונטרס 
הלימוד הדוגלת בפלפול בעלמא אלא דרך הלימוד 'אליבא דהלכתא'. 

בהקדמה לשו"ע כותב אדמו"ר האמצעי הדרכה ללימוד כפי שקיבל מאביו אדמו"ר הזקן: א. 
ללמוד הגמרא עם התוספות הנוגעים להלכה )למעט התוס' העיוניים שאינם קשורים להלכה 
מהרא"ש  היוצאים  הדינין  פסקי  על  ולחזור  הרא"ש.  חיבור  את  בעיקר  ללמוד  ב.  למעשה(. 
בפנים. ג. אח"כ ללמוד הטור והבית-יוסף. ד. אח"כ ללמוד את השו"ע והרמ"א. ה. אח"כ ללמוד 
את שו"ע אדמוה"ז, ולחזור עליו כמה פעמים עד שיהיה בקי ושגור בפיו מקור כל דין, טעמו 

וההלכה הפסוקה בו.

ובהיות שכן ראינו לנכון לעשות טעימה מסגנון לימוד חשוב זה. 

מבנה הסוגיות הוא באופן שתחילה לומדים את הגמ' המהווה את יסוד הענין בהלכה, ולאחר 
מכן לומדים את המשך הסוגיא המביאה את דעות המפרשים והפוסקים עד לפסיקת הלכה 

למעשה בשולחן ערוך אדה"ז.
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מטרת הדברים היא לסייע ללומד להבין את אופן הלימוד 'אליבא דהלכתא' כך שיוכל גם 
בהמשך ללמוד ולפתוח את הספרים המתאימים על-מנת ללמוד בשיטת לימוד זו.

יצויין שאין לראות בהלכות המובאות למסקנא הלכה למעשה בפועל כיון שלענין מעשה יש 
לשאול רב מורה הוראה.

'מכון  בהוצאת  השלם  טורים  ארבע  מהדורת  מתוך  הם  בפנים  שהובאו  כליו  ונושאי  הטור 
ירושלים'.

איתו  תפילין  מבצע  עם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שיצא  לאחר  שנה  חמישים  אנו  שעומדים  כיון 
כובשים אנ"ש ותמימים את העולם כהכנה לקבלת פני משיח צדקנו – נבחרו סוגיות המבארות 

ענינים יסודיים הקשורים למצוות תפילין ובאופן ממילא למבצע תפילין.

בחוברת זו הובאו: א. דין סדר הנחת הפרשיות בתפילין ומחלוקת רש"י ור"ת בזה; ב. דין צבע 
הרצועות ובתי התפילין; בחוברות הבאות יובאו סוגיות נוספות בנושאים אלו.

כל הנ”ל נערך ע”י הרב יששכר שי’ דרחי ותודתנו נתונה לו.

שער גאולה ומשיח:

ע"פ הוראת כ"ק אד"ש מה"מ ללמוד עניני גאולה ומשיח כיון שזו "הדרך הישרה" לפעול 
את ביאת משיח צדקנו, וע"י לימוד זה ניתן "לחיות עם הזמן דימות המשיח" כמבואר בשיחות 

כ"ק אד"ש,

מביאים אנו בזה שיחה יסודית בגאולה משיח – קיסר ופלגי קיסר. שיחה זו נדפסה בלקו"ש 
חל"ה ע' 206 ואילך.

נקודות  מתבארות  בהם  הגיליון  בשולי  ביאורים  הוספנו  השיחה  הבנת  על  להקל  ע"מ 
הדורשות ביאור בשיחה זו. הביאורים נערכו ע"י הרה"ת מתיתיהו יהודה שי' לוינסון, משפיע 

בישי"ק חח"ל צפת.

שער גירסא:

ללימוד הגמרא למיגרס ולבקיאות הבאנו מספר דפים ממסכת בבא קמא - שנלמדת בשנה 
זו בישיבות תות"ל ברחבי העולם.

שער הלכה:

מספר פעמים עורר כ"ק אד"ש על החשיבות שבלימוד ההלכות הצריכות – לידע את המעשה 
אשר יעשון. וכיון שחודש תשרי הינו מרובה במועדות הבאנו בחוברות אלו את הלכות יום טוב 

משו"ע אדה"ז.

בחוברת זו נדפס:

סימן תקכ"ט - דיני שמחת יו"ט

סימן תצ"ה - איזו מלאכות האסורים ביו"ט

לגוף השו”ע נוספו כותרות והערות וכו’ לתועלת הלומד. הנ”ל נערך ע”י הרה”ת דוד שי’ ברוך 
ר”מ בישיבה קטנה חסידי חב”ד ליובאוויטש צפת.
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שער חסידות ערב

מאמר ד”ה אני לדודי תשכ”ט. שיחת ש”פ נצבים כ”ח אלול תשי”א. תודתינו נתונה ל’מכון 
להפצת תורתו של משיח’ על המצאת המאמר לידינו.

• • •

תודתנו נתונה להרה"ת יוסף יצחק שי' דרחי ולת' מנחם מענדל שי' תמרין שנטלו על עצמם 
את ריכוז עריכת חוברות הלימוד, ות"ח לו.

בלימוד התורה  יביא להוספה מיוחדת  רבה  ויגיעה  זה, שנערך בעמל  כי קובץ  אנו תקווה, 
וניצול הזמן של אורחי המלך ובודאי שדבר זה יגרום נחת רוב רב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א, ובטח תהיה זו הפעולה האחרונה 'המכה בפטיש' שיכריע את 'כף המאזניים', ויחיש 
את התגלותו המלאה לעין כל. ואת חגי תשרי נחגוג בבית המקדש השלישי ומלכינו בראשנו, 

ונשמע את תורתו – תורתו של משיח – תורה חדשה מאיתי תצא.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 הנהלת 'אש"ל - הכנסת אורחים'
המחלקה הרוחנית



שער
חסידות בוקר
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תוכן מאמר "זה היום תחילת מעשיך"
 ליל ערב ראש־השנה ה'תשמ"ב, כ"ט אלול ה'תשמ"א

- קונטרס ערב ראש־השנה ה'תשמ"ט, שנת המאתיים להולדת כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' -

רקע כללי

תשמ"א,  שנת  בשלהי  נאמר  זה  מאמר 
לרגל  אלול,  בכ"ט  שהתקיימה  בהתוועדות 

יום הולדתו של כ"ק אדמו"ר ה'צמח־צדק'.

בהתוועדויות,  הנהוג  מהסדר  בשונה 
זו הורה הרבי שליט"א  בכניסתו להתוועדות 
באמירת  הרבי  פתח  ומיד  הכנה,  ניגון  לנגן 
הדבר  שיחה.  הקדמת  מבלי  חסידות  מאמר 
לזמן  לא  אך  החסידים,  בעיני  לפלא  היה 
הרבי  הסביר  המאמר,  אמירת  לאחר  רב. 
תוך  הנהוג,  מהסדר  לכך ששינה  הסיבה  את 
ומופלאים  נדירים  בביטויים  מתבטא  שהוא 

שהותירו את החסידים פעורי פה:

זו  התוועדות  לפתוח  צריכים  היו  "לכאורה 
בדברי ברכה עבור האורחים – אמירת "ברוכים 
הבאים" וכיו"ב . . הרי ידוע מאמר חז"ל "גדולה 
הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה" . . 
ועם כל זה, היתה פתיחת ההתוועדות באמירת 

מאמר חסידות?...".

"והביאור בזה: שנה זו היתה שנת "הקהל", 
הארץ  מכל  אורחים  שמתאספים   – וענינה 
שהיו  והכיבוד   .  . וטף  נשים  אנשים  כולה, 
מגישים בפני האורחים הוא – שמיעת קריאת 

התורה מפי המלך!".

" . . קיום מצוות "הקהל" היתה בעזרה, ולכן 
לא מסתבר כלל שכל בני־ישראל, אנשים נשים 
וטף, כולל קטני קטנים היו מתיישבים לאכול 

ולשתות בעזרה בפני המלך . . )וממילא( קיום 
מצוות "הקהל" התבטא רק בשמיעת קריאת 
ד"מפי  ובאופן  המלך,  מפי  התורה  פרשיות 
הגבורה שומעה", "כיום שניתנה בו בסיני"!"...

זו  ששיחה  הרי  בכך,  די  היה  לא  אם 
"וצריכים  אלו:  מופלאות  במילים  הסתיימה 
האחרון  ביום  אלו  ענינים  ולהשלים  להזדרז 
בכל  הפעולות  ועל־ידי   .  . הקהל"  ד"שנת 
ומזרזים  ממהרים  לעיל,  האמורים  הענינים 
במהרה  שמו",  "מנחם  צדקנו,  משיח  ביאת 

בימינו ממש".

לקראת ערב ראש־השנה תשמ"ט, תחילת 
שנת המאתיים להולדת כ"ק אדמו"ר ה'צמח 
צדק', הכניסו חברי מערכת 'אוצר החסידים' 
הקודש  אל  להגהה  מהמאמר  ההנחה  את 
ג'  ביום  לאור  יצא  הקונטרס  ואכן  פנימה. 
בספר  ונדפס  תשמ"ח,  שנת  של  דסליחות 

המאמרים – מלוקט ח"ג בתחילתו.

תוכן מקוצר

מתוך  קטע  אד"ש  כ"ק  מבאר  זה  במאמר 
מוסף  בתפילת  הנאמרים  הזיכרונות  פסוקי 
מעשיך,  תחילת  היום  "זה  ראש־השנה:  של 

זכרון ליום ראשון" )ר"ה כז, א(.

לאורך המאמר מבאר לשון זו שתיקנו חז"ל 

שער חסידות
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על־פי דיוקי הלשונות וסדר הדברים, ומתוכן 
הדברים עולה שחז"ל רומזים כאן לג' דרגות 
בהמשכת  בני־ישראל  של  בפעולתם  שונות 
אלוקות בעולם: א( המשכת אלוקות בעולם 
אלוקות  המשכת  ב(  האדם.  עבודת  על־ידי 
ג(  דלעילא'.  'אתערותא  של  באופן  בעולם 
המשכת  בעולם,  האלוקות  גילוי  שלימות 
פנימיותו של הקב"ה – עצמותו ומהותו ית' – 

כאן בעולם הזה התחתון.

מקביל  חז"ל,  מאמר  תוכן  שמבאר  ולאחר 
בעולם,  אלוקות  דהמשכת  אלו  דרגות  ג'  בין 
ו'שופרות'  'זכרונות'  'מלכויות'  פסוקי  ובין 

הנאמרים בשעת תפילת מוסף.

בעבודת  אף  ישנם  אלו  שענינים  ומוסיף, 
האדם, שכאשר האדם עובד את הקב"ה עם 
הגילויים  את  ממשיך   – החיצוניים  כוחותיו 
כדי  אך  הקב"ה,  של  והחיצוניים  המקיפים 
צריך   – הקב"ה  של  פנימיותו  את  להמשיך 
נפשו,  פנימיות  עצם  עם  לעבוד  האדם 
הענין  תוכן  שזהו  הלב,  פנימיות  של  הצעקה 

של תקיעת שופר: "אבא אבא הצילני!".

את  להמשיך  מנת  על  ואף־על־פי־כן, 
די  לא  הגשמי,  הזה  בעולם  ית'  עצמותו 
אלא  הנפש,  פנימיות  מצד  המגיעה  בעבודה 
בכוחות  גם  ולהשפיע  להגיע  צריך  הדבר 
של  הגשמי  במעשה  ולהתבטא  החיצוניים, 
תקיעת שופר )ועד"ז בכל עניני תורה ומצוות, 
במעשה  שיתבטאו  הוא  האלוקי  שהרצון 
את  האדם  עושה  וכאשר  דווקא(.  בפועל 
התענוג  מזה  נגרם  הרי  הקב"ה,  של  רצונו 
שאמרתי  לפני  רוח  "נחת  דלמעלה,  העצמי 
בני־ישראל  זוכים  וממילא  רצוני",  ונעשה 
להם  ונמשכת  בראש־השנה,  ומשפט'  ב'דין 
שנה טובה בגשמיות וברוחניות, שנת גאולה.

מהלך המאמר

בירור מהותו של ראש־השנה )ס"א(

בפסוקי הזכרונות הנאמרים בתפילת מוסף 
בנוסח  לומר  חז"ל  קבעו  ראש־השנה  של 
זכרון   – מעשיך  תחילת  היום  "זה  התפילה: 

ליום ראשון".

ההולדת,  יום  בעל  של  דיוקו  את  ומביא 
באם  דלכאורה  צדק',  ה'צמח  אדמו"ר  כ"ק 
מעשיך"  "תחילת  הינו  דראש־השנה  היום 
לברוא  הקב"ה  התחיל  יום  שבאותו  כלומר 
את העולמות, כיצד שייך לומר שראש־השנה 
"זכרון  רק  והוא  הבריאה,  תחילת  יום  אינו 

ליום ראשון"?

שבראש־השנה  מסיק,  זו  שאלה  ומכוח 
על־ידי  הנפעלים  שונים  ענינים  שני  ישנם 

עבודתם של בני־ישראל )וכדלקמן(. 

"תחילת מעשיך" - בירור וזיכוך העולם )ס"ב-
ס"ג(

מקדים  אלו,  ענינים  תוכן  לבאר  מנת  על 
לומר  ניתן  כיצד  הידועה,  השאלה  לבאר 
מעשיך",  תחילת  "יום  הינו  שראש־השנה 
ואם־כן,  באלול,  בכ"ה  נברא  העולם  והרי 
היום  הינו  בתשרי  בא'  שחל  ראש־השנה 
תחילת  יום  ואינו  בראשית,  למעשה  הששי 

הבריאה?

והתכלית  שהטעם  הוא,  לכך  וההסבר 
בו  ימשיך  כדי שהאדם  הוא  לבריאת העולם 
גילוי אלוקות על־ידי עבודתו, וכמאמר חז"ל 
ברא  "אשר  בראשית:  מעשה  סדר  סיום  על 
אלוקים לעשות – לתקן", היינו שאף ש"עולם 
על מילואו נברא" ולא היה חסר בו כלום, ברא 
אותו הקב"ה באופן כזה שהאדם על־ידי קיום 
בעולם,  ולחדש  להוסיף  יוכל  ומצוות  תורה 

ולהמשיך בו גילוי אלוקות.

תחילת  היום  "זה  חז"ל  בלשון  הרמז  וזהו 
רוב  לכן  קודם  נבראו  שכבר  שאף  מעשיך", 
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הברואים, הרי רק בשעה שנברא האדם, ביום 
נוצרה האפשרות  השישי למעשה בראשית, 
בו  ולהמשיך  בעולם,  לתקן"   – "לעשות  של 
גילוי אלקות, ולכן אנו אומרים בתפילת מוסף 
זה  וביום  הואיל  מעשיך",  תחילת  היום  "זה 
התחילה האפשרות של עשיית דירה לקב"ה 

בתחתונים.

הוא,  היום"  "זה  שאומרים  לכך  והטעם 
של  לשונות  הינם  אלו  לשונות  שב'  מכיוון 
שנמשך  האלוקי  לאור  רומזים  והם  גילוי, 

לעולם על־ידי עבודתו של האדם. )ס"ב(. 

שנבראו  ברואים  וכמה  כמה  שהיו  ואף 
לא  הם  האדם  שנברא  עד  הרי  לכן,  קודם 
התחילה  לא  וממילא  לתכליתם,  הגיעו 
כאשר  ורק  בריאתם,  מטרת  בהם  להיפעל 
נברא האדם, החלו אף הם לשמש את תכלית 

ומטרת בריאתם.

היום  "זה  בתיבות  הפשוט  הפירוש  וזהו 
תחילת מעשיך" לשון רבים, שביום זה החלו 
בחמשת  שנבראו  אלו  )כולל  הברואים  כל 
התכלית  את  לממש  הראשונים(  הימים 
על־ידי  נפעל  וזה   – נבראו  הם  שבשבילה 

עבודתו של האדם. )ס"ג(.

אלוקות  המשכת   - ראשון"  ליום  "זכרון 
שלמעלה מהעולם )ס"ד-ס"ז(

שישנה  המעלה  שלמרות  לבאר,  וממשיך 
הרי  האדם,  עבודת  על־ידי  העולם  בזיכוך 
יכולה  זו  שעבודה  מכיוון  מוגבלת,  עבודה  זו 
הנבראים  היכן שביכולתם של  רק עד  להגיע 

להגיע, והנבראים הרי הם יצורים מוגבלים.

ליום  "זכרון  ואומר  שממשיך  הטעם  וזהו 
האלוקות  המשכת  על  רומז  שזה  ראשון", 
בראשית,  למעשה  הראשון  ביום  שהיתה 
שלא היתה מצד עבודת הנבראים )שהרי הם 
לא היו קיימים קודם לכן(, אלא הייתה ברצונו 
מצד  שהתעורר  הקב"ה,  של  הבלתי־מוגבל 

עצמו לברוא את העולם.

ועל־ידי שהאדם אומר את פסוקי הזכרונות 
בתפילת מוסף דראש־השנה, ומזכיר המשכה 
הוא  פועל  ראשון",  ליום  "זכרון  באמירת  זו 
שהמשכה אלוקית זו תומשך לעולם מחדש. 

)ס"ד(.

אלא שבזה גופא ישנם ב' דרגות:

ביום  שהיתה  האלוקית  ההמשכה  ישנה 
הראשון של מעשה בראשית כפי שהיא מצד 
"יום  של  האלוקית  ההמשכה  וישנה  עצמה, 
הקדמת  לאחרי  מגיעה  שהיא  כפי  ראשון" 

העבודה של "זה היום תחילת מעשיך";

עבודתו  עובד  שהאדם  שעל־ידי  היינו 
חלקו  ובירור  והמצוות  התורה  בקיום  כדבעי 
רוח  נחת  נפעל  מעשיך"(,  )"תחילת  בעולם 
לתכלית  הגיעה  שהבריאה  מכך  למעלה 
מלמעלה  נמשך  ואזי  נבראה,  היא  שלשמה 
מהגילוי  בערך  שלא  נעלה  אלוקות  גילוי 
למעשה  הראשון  ביום  שהיה  אלוקות 

בראשית.

)והנקודה המשותפת בין ב' דרגות אלו היא, 
שהם המשכה אלוקית שלמעלה מהעולם(.

"זה  אמירת  שמקדימים  לכך  הטעם  וזהו 
ראשון",  ליום  ל"זכרון  מעשיך"  תחילת  היום 
כי מלבד זאת שהגילוי ד"זכרון ליום ראשון" 
הוא גילוי נעלה יותר, הרי הוא יכול לבוא רק 
תחילת  היום  ד"זה  העבודה  הקדמת  לאחרי 
קיום  על־ידי  העולם  וזיכוך  בירור   – מעשיך" 

תורה ומצוות. )ס"ה(.

של  המשכתם  ששורש  שאף  ]ומבאר, 
התענוג   – מקום  מאותו  הינם  אלו  דרגות  ב' 
העצמי בעבודתם של ישראל, הרי ישנו חילוק 
הגילוי  של  ההמשכה  שורש  ביניהם:  מהותי 
יֵער  "ׁשִ שהקב"ה  ממה  רק  נובע  הא'  בדרגה 
שיהיה  התענוג  את  הבריאה  קודם  בעצמו" 
היה  לא  עדיין  אך  ישראל,  של  בעבודתם  לו 
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תענוג זה בפועל, ותענוג זה נמשך בשלימותו 
בני־ישראל  כאשר   – השניה  בדרגה  רק 
מקיימים בפועל תורה ומצוות, וגורמים אצל 
)והסיבה  העצמי  התענוג  את  בפועל  הקב"ה 
בפועל,  ומצוות  תורה  קיום  שעל־ידי  לעילוי 
היא  העולמות  בריאת  שתכלית  מכיוון  הוא 
ותכלית  בתחתונים",  דירה  ית'  לו  "לעשות 
בפועל של  דווקא על־ידי העבודה  נפעלת  זו 

בירור וזיכוך העולם([. )ס"ו(.

התענוג  המשכת   – זה  גילוי  ושלימות 
העצמי של הקב"ה מעבודתם של בני־ישראל 
בגאולה  תהיה   – ומצוות  התורה  בקיום 
האמיתית והשלימה, שאז יימשך לא רק גילוי 
הגילוי  שהיה  )כפי  הבריאה  שבערך  אלוקות 
ביום הראשון למעשה בראשית(, אלא יתירה 
מזו, גילוי שיפרוץ את כל המדידות וההגבלות 

דהעולם – גילוי עצמותו ומהותו ית'. )ס"ז(.

מלכויות, זכרונות ושופרות )ס"ח(

אלו  אלוקיות  המשכות  שג'  ומוסיף, 
מעשיך  תחילת  היום  ב"זה  הנרמזות 
הענינים  לג'  מקבילות  ראשון",  ליום  זכרון 
תוכן  )שזהו  ו'שופרות'  'זכרונות'  ד'מלכויות' 
להמשיך  ראש־השנה,  של  הכללי  העבודה 
על־ בעולם,  הקב"ה  של  מלכותו  את  מחדש 

ידי ג' ענינים אלו(.

אצל  לעורר  לבני־ישראל  שישנו  דהכח 
הקב"ה את ענין המלכות )'מלכויות'(, הוא רק 
התחתונים,  עבודת  'נוגע'  ששם  הדרגא  מצד 
שנעשית  האלוקית  המשכה  על־דרך  וזהו 
)"תחילת  האדם  של  ובפעולתו  בכוחו 
יכולים  בה  בדרגא  שעוסקים  היינו  מעשיך"(, 

בני־ישראל לפעול אצל הקב"ה.

והכח שיש לבני־ישראל להזכיר את עצמם 
על  מורה  )'זכרונות'(,  הקב"ה  לפני  לטובה 
ריחוק הערך בינם לבין הקב"ה, מכיוון שענין 
הזכרון נצרך רק כאשר ישנו ריחוק )או ריחוק 

על־ וזהו   – ה(  ַמֲעַלּ ּבְ ריחוק  או  וזמן,  במקום 
לעולם  שנמשכת  האלוקית  ההמשכה  דרך 
שעבודת  מכיוון  התחתונים,  עבודת  בלא 
שהיה  וכפי  שם,  נוגעת  אינה  התחתונים 
ביום הראשון למעשה בראשית )"זכרון ליום 

ראשון"(.

את  לעורר  לבני־ישראל  שיש  והכח 
הוא  הקב"ה,  של  התענוג  עצמות  פנימיות 
שמורה  )'שופרות'(,  בשופר  התקיעה  על־ידי 
על הצעקה שבפנימיות הלב, שמעוררת את 
פנימיותו של הקב"ה – עצמותו ומהותו ית'. 

)ס"ח(.

קיום המצוות בגשמיות דווקא )ס"ט-ס"י(

ועל־דרך ג' אופנים אלו בהמשכת אלוקות 
בכוחות  גם  אלו  אופנים  ג'  ישנם  לעולם, 
שכל  כגון  הפנימיים  הכוחות  שישנם  האדם, 
האלוקית  ההמשכה  בדוגמת  שהם  ומידות, 
עבודת  על־ידי  )שמגיע  הממלא  אור  של 
שישנו  היות  מעשיך"(,  "תחילת  התחתון, 
קשר ושייכות גלויה בין הכוחות לבין האברים 

שבהם הם מתגלים.

והמקיפים  החיצוניים  הכוחות  וישנם 
מתגלים  שאינם  הרצון(,  כח  )כגון  שבאדם 
פועלים,  הם  שבהם  דווקא  פרטיים  באברים 
והם  בשוה,  הגוף  בכל  נמצאים  הם  אלא 
בדוגמת ההמשכה האלוקית של אור הסובב 
)שאינו מגיע על־ידי עבודת התחתון, בחינת 

"יום ראשון"(.

כלל  קשור  שאינו  הנפש,  עצם  את  וישנו 
עצמותו  בדוגמת  והוא  לבוש,  או  כח  לשום 
את  עובד  האדם  שכאשר  היינו  ית'.  ומהותו 
הקב"ה עם עצם נפשו, פועל הוא את המשכת 
עצמותו ומהותו של הקב"ה כאן בעולם הזה.

עם  אחד  בקנה  עולה  זה  שענין  ומבאר, 
הינו  השופר  שקול  מקומות  בכמה  המבואר 
התגלות   – הלב  פנימיות  את  שמבטא  קול 
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ובני־ הקב"ה  בין  והפנימי  העצמי  הקשר 
ישראל.

הקשר  בהתגלות  די  לא  זאת,  למרות  אך 
דרושה  אלא  הלב,  פנימיות  של  העצמי 
בזה:  והביאור  דוקא.  גשמי  בשופר  התקיעה 
דירה  ית'  לו  "לעשות  היא  והמטרה  היות 
יתבטאו  הענינים  שכל  מוכרח  בתחתונים", 
גשמי  בשופר  ודווקא  גשמי,  במעשה  דווקא 
על־ ודווקא  פרה,  של  מקרן  העשוי  )דומם( 

ידי זה נשלמת כוונת הבריאה, ונגרם התענוג 
והנחת רוח אצל הקב"ה. )ס"ט(.

שייכים  לעיל  המדוברים  שהענינים  ואף 
ראש־השנה,  כשמגיע  הרי  השנה,  כל  במשך 
וזוכים  הקב"ה,  לפני  בדין  בני־ישראל  נצבים 
שנה  בני־ישראל  לכל  נמשכת  וממילא  בדין, 
טובה ושמחה, הפורצת את כל גדרי הגלות, 

בביאת משיח צדקנו תיכף ומיד ממש. )ס"י(.

מושגים

ה ְלֶעְליֹון" )ס"ב( ּמֶ אדם – "ֶאּדַ

והאמונה,  היחוד  בשער  המבואר  על-פי 
על  מורה  הקודש  בלשון  דבר  כל  של  שמו 
הדבר,  את  שמקיימת  האלוקית  החיות 
ומהווה אותו מאין ליש. לכן, שמו של כל דבר 

מורה גם על התוכן הפנימי שלו.

תיבת  של  גם  שורש  הינו  'אדם',  השם 
'ֲאָדָמה' – שהרי האדם נברא עפר מן האדמה, 
 – יד(  יד,  )ישעיה,  ְלֶעְליֹון'  ה  ּמֶ 'ֶאּדַ תיבת  של  וגם 
"בצלמנו  הוא  האדם  של  ששורשו  מכיוון 
שבמרכבה  העליון  אדם  פני  כדמותנו", 

העליונה.

הר"ר מנחם עזריה )הרמ"ע( מפאנו מסביר, 
בתוכו  כולל  'אדם'  שהשם  לכך  הסיבה  כי 
)"אדמה  לחלוטין  הפוכות  משמעויות  שתי 

 – ומנגד  ביותר,  הגבוהה  המעלה   – לעליון" 
מכיוון  היא  ביותר(,  הנחות  הדומם  אדמה, 
שניתנת  הנבראים  מכל  היחיד  הינו  שהאדם 
כאשר  וממילא,  הבחירה,  אפשרות  בידו 
תורה  ומקיים  ממנו  שנדרש  כפי  נוהג  האדם 
ומצוות, מתגלה בו שורשו – פני אדם העליון 
נוהג  הוא  כאשר  ואילו  העליונה,  שבמרכבה 
בצורה הפכית ח"ו – מתגלה בחינת ה'אדמה' 

שבו, הנחותה ביותר מכל הנבראים.

'זה' מורה על גילוי )ס"ב(

חז"ל אמרו כי "ראתה שפחה על הים )= ים 
שדרגת  היינו  הנביאים",  ראו  שלא  מה  סוף( 
בני־ישראל  זכו  לה  האלוקות  וגילוי  הנבואה 
לאין  נעלית  היתה  קריעת־ים־סוף,  בשעת 
ערוך ממה שראו גדולי הנביאים שקמו לעם 

ישראל לאורך הדורות.

הדבר נלמד מחילוקי הלשונות בין השירה 
לבין  סוף,  ים  קריעת  לאחר  בני־ישראל  של 

לשונות הנבואה שנאמרו על־ידי הנביאים.

הנביאים נתנבאו ב"כה אמר ה'", ומשמעות 
הדברים היא שאין זה דברי ה' בדיוק, אלא זה 
מה שהם הבינו והסיקו ממראה הנבואה )כגון 
ירמיה שראה סיר נפוח, וכוונת הדברים היתה 
רבות(,  וכהנה  וירושלים,  יהודה  גלות  על 
ואילו בני־ישראל על הים ראו אלוקות בדרגת 
שלהם  שהראיה  היינו   – ואנווהו"  א-לי  "זה 
באלוקות באותה שעה היתה כל כך מוחשית, 

עד שהם יכלו להצביע ולומר "זה".

בו  מקום  שבכל  מוכח,  אלו  ומדברים 
מופיעה תיבת "זה", מורה הדבר על גילוי.

אלה תולדות פרץ )ס"ז(

מופיע  העולם,  בריאת  פרשת  בסיום 
והארץ  השמים  תולדות  "אלה  הפסוק: 

בהבראם".

'תולדות' בכתיב  זה מופיעה תיבת  בפסוק 
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)למעט  בתנ"ך  המקומות  מכל  בשונה  מלא, 
תיבת  מופיעה  בהם  נוסף(  אחד  מקום 
חז"ל  )'תלדות'(.  חסר  בכתיב  'תולדות' 
 – נברא"  מילואו  על  ש"עולם  מכך,  דורשים 
נברא בשלימות מבלי שיהיה  היינו שהעולם 

חסר בו כלום.

'תולדות'  תיבת  מופיעה  בו  השני  המקום 
בכתיב מלא, הוא בפסוק "אלה תולדות פרץ". 
שהעולם  שאף  מוסבר,  החסידות  בתורת 
כשלעצמו נברא בשלימות מבלי שיהיה חסר 
בו דבר )'תולדות' מלא(, הרי שכשיבוא משיח 
המשכה   – יותר  נעלית  שלימות  בו  תתווסף 
ההגבלות  כל  את  שתפרוץ  נעלית  אלוקית 

והמדידות של העולם.

זהו למעשה הטעם הפנימי גם לכך שמשיח 
ואף מכונה בפסוק  פרץ,  מגיע מצאצאיו של 
שגילוי  מכיוון  לפנינו",  הפורץ  "יעלה  בתואר 
וההגבלות  המדידות  את  שיפרוץ  זה  אלוקי 
המלך  לכשיבוא  רק  יתגלה  העולם,  של 

המשיח, מהרה יגלה אכי"ר.

שופר – קלא פנימאה )ס"ח(

סוגים  מספר  שישנם  מוסבר  בחסידות 
בהתגלות הקשר שבין אב לבנו, ישנה התגלות 
חיבוק  כגון  חיצוני  קירוב  על־ידי  שבאה 
שמתבטא  יותר  פנימי  קשר  וישנו  ונישוק, 
על־ידי דיבור, שהאבא מגלה את אהבתו לבנו 

באמצעות דברי אהבה וכו'.

עצמי  קשר  יותר,  פנימי  קשר  ישנו  אך 
דיבור  של  סוג  בשום  להתבטא  יכול  שאינו 
דוקא  מתגלה  זה  וקשר  חיצוני,  גילוי  או 
קול  דוגמת  וזהו  פשוט,  קול  באמצעות 
השופר, "קלא פנימאה" – המבטא את הקול 

ומגלה את הקשר  פנימיות הלב,  העצמי של 
העצמי שישנו בין הקב"ה ובני־ישראל.

שהתרחק  מלך  מבן  בזה  המובא  )וכמשל 
וכאשר  המדינה,  שפת  את  ושכח  מאביו 
התעורר אצלו הקשר העצמי, צעק אל אביו 

בקול פשוט(. 

לחביבותא דמילתא

מעלת הגוף היהודי )ס"ט(

שגדלה  דאף  מבאר,  במאמר  ט'  בסעיף 
הנפש,  פנימיות  שמצד  העבודה  מעלת 
המתבטאת בתקיעת השופר, "קלא פנימאה 
שיהיה  היא  התכלית  הרי  אשתמע",  דלא 
בעבודה  די  לא  ולכן  דוקא,  בתחתונים  דירה 
גם  להיות  צריכה  אלא  הנשמה,  עצם  שמצד 
הגשמי.  הזה  בעולם  ממש  בפועל  העבודה 
90 נסמן )ובהדגשה( שמקור דברים  ובהערה 
"היום־יום..."  בלוח  המובא  הפתגם  הוא  אלו 
הזקן:  רבינו  "מפתגמי  ראש־השנה:  ערב  של 
הקב"ה  אצל  יקר  כמה  עד  כלל  מושג  לנו  אין 

גופו של יהודי".

והעולה מדברים אלו מפליא ביותר, שכ"ק 
עצמו  שהוא  לכך  הסיבה  את  מבאר  אד"ש 
קבע את פתגם זה בערב ראש־השנה, מכיוון 
רק  לא  הוא  ראש־השנה  של  ענינו  שתוכן 
ובעיקר  גם  אלא  הלב,  שבפנימיות  הצעקה 
בפועל.  גשמי  מעשה  היהודי,  הגוף  מעלת   –
הדיוק  לגודל  עליון'  ב'דעת  ביאור  לנו  והרי 
בפתגמים המובאים בלוח זה, "לוח אור זרוע 

לחסידי חב"ד".
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בס״ד. ליל ערב ר״ה ה׳תשמ״ב
יום ההולדת דערב  היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון1, ומדייק אדמו״ר הצ״צ2 ]בעל  זה 
)תחלה  מעשיך  תחלת  היום  זה  דפירוש  לסיפא,  מרישא  סתירה  כאן  יש  דלכאורה  ר״ה3[, 
ממש( הוא שבר״ה )זה היום( הוא התחלת התהוות כל העולמות, היינו שבכל ר״ה מתהווים כל 
ליום ראשון הוא שר״ה הוא רק  זכרון  ופירוש  העולמות מחדש4 כמו שהי׳ בפעם הראשונה, 
זכרון ליום ראשון. ומבאר בזה, דבר״ה ישנם שני הענינים, שהוא תחלת מעשיך ושהוא זכרון 
זכרון  מוסיפים שהוא  ליום ראשון. ומזה שבתחלה אומרים שר״ה הוא תחלת מעשיך ואח״כ 
ליום ראשון, מוכח, דזה שר״ה הוא זכרון ליום ראשון הוא נעלה יותר5 מזה שהוא תחלת מעשיך. 

זה היום תחלת מעשיך, דידועה זה בהקדים הביאור בזה שאומרים על היום דר״ה  ויובן   ב( 
השאלה בזה6, הרי בכ״ה באלול נברא העולם7, ור״ה הוא יום ברוא אדה״ר שהוא יום  

וא״ו למע״ב שבו הי׳ סוף וגמר הבריאה, ואיך אומרים על יום זה שהוא תחלת מעשיך. והביאור 
ופרט  פרט  כל  ועד שע״י  אלקות.  גילוי  בו  שיהי׳  הוא  העולם  דבריאת  הכוונה  דתכלית  בזה, 
שברא  מה  כל  אבות8(  דמס׳  וחותם  )בסיום  כמארז״ל  הקב״ה,  של  כבודו  יתגלה  שבהבריאה 
הקב״ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו. וגילוי זה נעשה ע״י עבודת האדם. ולכן אומרים על היום 
דר״ה זה היום תחלת מעשיך, כי ענין זה )שיהי׳ גילוי אלקות בעולם(, שהוא המכוון דמעשיך, 
הותחל ביום ברוא האדם9. דנוסף לזה שאז דוקא נעשית האפשרות שיהי׳ גילוי אלקות בעולם, 
נעשה אז כן גם בפועל, כמארז״ל10 שאדה״ר )ביום שנברא( הכריז לכל הברואים בואו11 נשתחוה 
ונכרעה נברכה לפני ה׳ עושינו, וכולם ענו ואמרו ה׳12 מלך גאות לבש. ויש לומר, דזה שאומרים 

1( תפלת מוסף דר״ה, מר״ה כז, א. 

2( בד״ה והי׳ ביום ההוא יתקע בשופר גדול תר״א, נדפס באוה״ת ר״ה כרך ה ע׳ ב׳עז ואילך. וראה גם ד״ה זה )בשינויים( 

בלקו״ת ר״ה נח, א ואילך. 

3( ״היום יום״ כט אלול, ערב ר״ה. ועוד. 

4( כי החיות שנמשך בכל ר״ה )כולל גם ר״ה הראשון שבתחלת הבריאה( הוא רק על שנה אחת )לקו״ת שם נח, ב. 

אוה״ת שם ע׳ ב׳עט(, ובכל ר״ה חוזרים כל הדברים לקדמותם )אוה״ת שם ע׳ ב׳פא. ובכ״מ. ובארוכה – סידור )עם דא״ח( 

שער התקיעות רמו, א ואילך(. 

5( ראה אוה״ת שם ע׳ ב׳פו בה״קיצורים״ ס״א בסופו. 

6( לקו״ת נצבים מז, ג. מאמרי אדהאמ״צ דברים ח״ג ע׳ תתמ. אוה״ת נצבים ע׳ א׳רנד. ד״ה והענין כו׳ זה היום תרנ״ד 

)סה״מ תרנ״ד ע׳ יג(. המשך תרס״ו ע׳ כ. רד״ה זה היום תרס״ט. המשך ר״ה תרצ״ה בתחלתו )סה״מ קונטרסים ח״ב שיח, 

ב(. רד״ה זה היום ה׳תש״ד. ועוד. 

)רמז  השביעי  ובחודש  א(  כט,  )פינחס  עה״פ  יל״ש  השביעי(.  )בחודש  כג  פיסקא  דר״כ  פסיקתא  רפכ״ט.  ויק״ר   )7

תשפב(. תוד״ה לתקופות – ר״ה ח, א. וראה פרקי דר״א רפ״ח ובהגהות הרד״ל שם. 

8( ולהעיר שלומדים פרק זה בהשבת שלפני ר״ה. 

9( ראה עד״ז ר״ן לר״ה טז, א ד״זה היום תחלת מעשיך כו׳״ ״על יצירת אדם קאמירנן״. 

10( זח״א רכא, ב. ח״ג קז, ב. תקו״ז תנ״ו )צ, ב(. וראה אוה״ת וארא ס״ע רלו ואילך. 

11( תהלים צה, ו. 

12( שם צג, א. פרקי דר״א פי״א )הובא גם בהמשך ר״ה הנ״ל פי״ז )סה״מ קונטרסים שם שא, ריש ע״ב((. 
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זה היום תחלת מעשיך )הגם שר״ה הוא לכאורה רק התחלת המכוון דמעשיך(, הוא, כי מעשה 
מורה על השלימות, דכמו שבאדם השלימות דכל ענין הוא כשבא בפועל דוקא, עד״ז הוא גם 
למעלה ]ואדרבא, מזה נשתלשל כן גם באדם התחתון13, אדם אדמה לעליון14[, שהשלימות דכל 
סדר ההשתלשלות היא בעשי׳ דוקא. וזהו זה היום תחלת מעשיך, דמעשה מורה על השלימות, 
שהיום דר״ה יום ברוא אדה״ר, הוא התחלת שלימות הבריאה. ויש לומר דזהו גם הטעם על זה 
שר״ה נקרא כאן )בהמשך לתחלת מעשיך( בשם זה היום, דזה היום הוא גילוי בתכלית ]זה מורה 
על גילוי15 כמו מראה באצבעו ואומר זה16, ויום מורה על גילוי17 כמ״ש18 ויקרא אלקים לאור 
יום, וזה היום )ב׳ לשונות של גילוי( הוא תכלית הגילוי[, וזהו זה היום תחלת מעשיך, דזה שר״ה 
הוא תחלת מעשיך, התחלת שלימות הבריאה, הוא שאז התחיל ענין הגילוי )דע״י עבודתו של 

אדה״ר נעשה גילוי אלקות בעולם, כנ״ל(, ענין זה היום19. 

הענין )שר״ה, יום ברוא אדה״ר, הוא תחלת מעשיך( בעומק יותר, הנה ידוע שעבודת  ג( וביאור 
האדם בכחה לשנות גם את העבר20. ומזה מובן )במכ״ש( בנוגע לעבודתו של אדה״ר  

שהי׳ יציר כפיו של הקב״ה21, שהעילוי שפעל בכל הנבראים ע״י הכרזתו בואו נשתחוה גו׳ לפני 
ה׳ עושינו הוא גם בנוגע למציאותם שלפני עבודתו. דכיון22 שכוונת הבריאה מלכתחילה היא 
שהאדם ע״י עבודתו ימשיך גילוי אלקות בעולם23, לכן, לאחרי שנמשך בעולם גילוי אלקות 

13( ראה שיחת יום ב׳ דר״ה שנה זו )ה׳תשמ״א( ס״ח-ט )לקו״ש חי״ט ע׳ 287-88(. 

14( עש״מ )לרמ״ע מפאנו( מאמר אם כל חי ח״ב סל״ג )קצג, ב(. של״ה ג, א. כ, ב. שא, ב. ובכ״מ. מאמרי אדהאמ״צ 

דברים ח״א ע׳ קכב. וש״נ. 

15( ראה ד״ה זה היום תרס״ט )סה״מ תרס״ט ע׳ ה(. ובאוה״ת דרושים לר״ה ריש ע׳ א׳תלב מציין לד״ה וידבר משה 

אל ראשי המטות לאמר זה הדבר )אוה״ת מטות ע׳ א׳פב( בענין ״כל הנביאים נתנבאו בכה ומשה נתנבא בזה״, ״ושם ג״כ 

ענין בכ״ה באלול נברא העולם הבריאה בבחי׳ כה, ור״ה נק׳ זה היום להמשיך בחי׳ זה״. ושם ע׳ א׳תלד מביא בהמשך 

ל״זה היום תחלת מעשיך״ ״ע״ד שלע״ל נאמר ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה״ – שהוא הפסוק שהובא בגמ׳ ובמדרש 

שבהערה הבאה. 

16( ל׳ חז״ל – שמו״ר ספכ״ג. תענית בסופה ובפרש״י שם. וראה גם פרש״י עה״פ בשלח טו, ב. 

17( ראה סה״מ תרס״ט שם. 

18( בראשית א, ה. וראה תו״א וירא יד, סע״א. סה״מ ה׳תש״ח ע׳ 118. 

19( ראה גם לקו״ת נצבים מז, ב-ג ובארוכה בסה״מ תרס״ט בתחלתו, ד״זה״ הוא גילוי המהות. וזהו ״זה היום״, דהעולם 

כמו שנברא בכ״ה באלול הי׳ בבחי׳ ״כה״, ובר״ה )יום ברוא אדה״ר( נעשה בבחי׳ ״זה״. ובסה״מ תרס״ט שם )ע׳ ה( דזהו 

גם פירוש ״זה היום״, כי )גם( ״יום״ הוא גילוי. 

20( דנוסף לזה שביכלתו לשנות את העבר שלו – ד״השב מאהבה נעקר עונו מתחלתו״ )רש״י ד״ה מכאן – יומא פו, 

סע״א( – ביכלתו לשנות גם העבר שחוץ ממנו*, כמו ״חכם עוקר את הנדר מעיקרו״ )כתובות עד, ב(; כשב״ד מעברין את 

השנה – בתולי׳ חוזרין )ירושלמי נדרים פ״ו ה״ח. ועוד(. 

21( ראה ב״ר פכ״ד, ה. קה״ר פ״ג, יא )ב(. 

22( ראה עד״ז לקו״ש ח״ו ע׳ 92 ואילך. וראה שם ע׳ 236 ובהערות שם. 

23( וזה שר״ה הוא ״תחלת מעשיך״ – אף שזהו כוונת כל הבריאה מלכתחילה – הוא, כי מכיון שגדר העולם הוא כשמו 

עולם מלשון העלם והסתר )לקו״ת שלח לז, ד. וראה לקו״ש שופטים תשמ״ז הערה 63. וש״נ(, הרי ענין זה גופא )שמציאות 

העולם שלפני עבודת האדם הוא הכנה להגילוי שלאח״ז( הוא בו בהעלם, ויתירה מזו, שבהעולם מצד עצמו )לפני עבודת 

האדם, ומכ״ש לפני בריאת האדם( אין שייך שזה יהי׳ בגילוי. ונמצא, שגם הגילוי דמציאות העולם בעבר שנעשה בר״ה – 

הוא באופן של ״חידוש״, התחלת ענין חדש שלא הי׳ שייך מקודם. 

*( דזה שנוגע כאן הוא שינוי העבר בהדברים שחוץ ממנו – ראה לקמן בפנים, דע״י עבודת אדה״ר נעשה שינוי בהעבר 
שבעולם. 
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נעשה עי״ז עילוי גם במציאות העולם שהי׳ לפנ״ז, ובפרט שענינו הוא הכנה להגילוי שנמשך 
ע״י עבודת האדם. 

מה שהיום דר״ה, יום ברוא אדה״ר, הוא תחלת מעשיך, דפירוש הפשוט )ואין ענין יוצא  וזהו 
ימים   בה׳  שהיו  המעשים  גם  המעשים,  כל  התחלת  הוא  מעשיך  דתחלת  פשוטו(  מידי 

הראשונים דמע״ב )כולל גם הזמן דימים אלו24(, כי ע״י עבודתו של אדה״ר נעשה עילוי וחידוש 
גם בהמציאות דעולם שהי׳ לפני זה, ולכן זה היום הוא תחלת מעשיך, ההתחלה של כל הבריאה. 

שבר״ה בפעם הראשונה, ביום ברוא אדה״ר, נעשה שלימות הבריאה )מעשיך(, ובאופן  וכמו 
של חידוש )תחלת מעשיך(, עד״ז הוא בר״ה שבכל שנה ושנה, דע״י שישראל מכתירים  

את הקב״ה שיהי׳ מלך עליהם ועל כל העולם, נעשה שלימות וחידוש בכל הבריאה, ועד שעי״ז 
נעשה שלימות וחידוש גם למעלה, כתורת הה״מ25 ואדמו״ר הזקן26 על מאמר המשנה27 דע מה 

למעלה ממך, דכל הענינים שלמעלה הם ממך. 

אומרו זה היום תחלת מעשיך מוסיף זכרון ליום ראשון, דזה שר״ה הוא זכרון ליום  ד( ולאחרי 
ראשון הוא נעלה יותר מזה שהוא תחלת מעשיך. כי תחלת מעשיך הוא השלימות  

רק  היא  שעי״ז  מלמעלה  דההמשכה  )כנ״ל(,  האדם  עבודת  ע״י  שנעשו  דהבריאה  והחידוש 
מבחי׳ שאתעדל״ת מגעת לשם. משא״כ ענין יום ראשון הוא )כמו שמבאר הצ״צ בדרוש הנ״ל28( 
שההמשכה אז היתה מצד עצמו, כי לא הי׳ עדיין מי שיעורר כמ״ש29 ואדם אין גו׳30 ]היינו, דלא 
רק שלא הי׳ אתערותא דלתתא בפועל אלא שלא הי׳ שייך כלל שיהי׳ אתעדל״ת[, וההמשכה אז 
היתה מצד חסדו ית׳, כי31 חפץ חסד הוא. והיינו, דנוסף לזה שההמשכה עכשיו )ע״י אתעדל״ת( 
היא בחי׳ דין ומשפט וההמשכה אז היתה מצד חסדו ית׳28, עולם חסד יבנה32, הנה חסד זה 
)דיום ראשון( הוא למעלה לא רק מהחסד כמו שהוא במדות אלא גם למעלה משרשו כמו שהוא 
במוחין וכו׳, כי ענינו הוא )לא חסד אלא( חפץ חסד, ענין החפץ )תענוג33(, אלא שהחפץ הוא 
שיהי׳ חסד, ומזה נמשך להיות עולם חסד יבנה, דמחפץ זה נבנה החסד שממנו נבנה העולם34. 

לומר, שהטעם הפנימי על זה שיום הראשון דהבריאה נק׳ בשם יום ראשון הוא, כי הגילוי  ויש 
דחפץ חסד שהאיר ביום זה הוא אור וגילוי )יום הוא אור וגילוי( הראשון, שהוא הסיבה 

והשרש להמשכת מדת החסד שממנה נתהוו כל העולמות. 

24( דגם ״הזמן עצמו הוא . . בחי׳ נברא מחודש כו׳״ – סידור )עם דא״ח( עה, סע״ד ואילך. 

25( לקו״א להה״מ )הוצאת קה״ת( סקצ״ח )נ, סע״ג(. או״ת קיב, ב )בהוצאת קה״ת תש״מ ואילך – סת״פ(. 

26( סה״ש ה׳תש״ג ע׳ 12. ה׳תש״ד ע׳ 23. ״היום יום״ יג אייר. וראה ד״ה פדה בשלום ה׳תשל״ח הערה 28 )סה״מ 

מלוקט ח״ב ע׳ ה(. 

27( אבות פ״ב מ״א. 

28( אוה״ת שבהערה 2 – ע׳ ב׳פ. לקו״ת שם נח, ב. וראה גם לקו״ת נצבים מז, ב. שה״ש יא, סע״ד. אוה״ת נצבים ע׳ 

א׳רמב-ג. שם ע׳ א׳רנג-ד. 

29( בראשית ב, ה. 

30( באוה״ת שם ד״יום ראשון״ הוא ״ר״ה הראשון . . יום שנברא אדה״ר״ )ולא כ״ה אלול(. ועפ״ז, הפירוש ד״לא הי׳ 

עדיין במי שיהי׳ אתעדל״ת כמ״ש ואדם אין גו׳״ הוא לכאורה – שלא הי׳ מי שיעורר הענין דבריאת האדם. וגם בריאת 

האדם )לא רק הבריאה דכ״ה באלול( היתה מצד כי חפץ חסד הוא. 

31( מיכה ז, ח. 

32( תהלים פט, ג. וראה שעהיוה״א פ״ד )עט, סע״א(. 

33( ראה לקו״ת שלח לח, ג. ברכה צג, ג. שה״ש כח, ריש ע״ד. שם לג, סע״ד. 

34( ראה לקו״ת שה״ש יא, ד. כה, ב. סה״מ ה׳תש״ח ריש ע׳ 273. 
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הראשון,  ביום  שהיתה  ההתהוות  אופן  שמזכירים  ע״י  ר״ה,  דבכל  ראשון,  ליום  זכרון  וזהו 
שהאיר אז הגילוי דחפץ חסד, עי״ז ממשיכים35 גילוי זה. וזהו שהענין שר״ה הוא זכרון 
ליום ראשון הוא נעלה יותר מזה שר״ה הוא תחלת מעשיך, כי תחלת מעשיך הוא מה שנמשך 
ע״י אתערותא דלתתא, ויום ראשון )הגילוי דחפץ חסד( הוא אור וגילוי הראשון שהוא השרש 
והסיבה לכל סדר ההשתלשלות )מעלה ומטה(, והוא עצמו הוא למעלה מהגדר דמעלה ומטה 

)עילא ותתא(. 

זה שישראל ע״י עבודתם )שמזכירים אופן ההתהוות שהיתה ביום הראשון( ממשיכים  ה( והנה 
הגילוי הנ״ל מגיע בשרשו עד בחפץ חסד מצד עצמו ואין אתעדל״ת מגעת לשם, כי  

השרש דישראל הוא למעלה יותר גם מהענין דחפץ חסד. וכידוע בענין במי נמלך בנשמותיהן 
של צדיקים36 )ועמך כולם צדיקים37(, דזה שנתעורר כביכול להיות חפץ חסד הוא מצד זה שעלה 
לקיים תומ״צ  ישראל  )מחשבה עצמית, שלמעלה מהגילוי דחפץ חסד( שעתידין  במחשבה38 
ולעשות דירה לו ית׳ בתחתונים39. ולכן, ע״י העבודה דישראל נמשך ]ונעשה40[ גם הגילוי דחפץ 
חסד. ומזה מובן, שהגילוי דחפץ חסד שנעשה עכשיו ע״י מעשינו ועבודתינו, הוא נעלה יותר 
מכמו שהי׳ גילוי זה בתחלת הבריאה, כי ע״י מעשינו ועבודתינו נעשה נחת רוח למעלה, נח״ר 
לפני שאמרתי ונעשה רצוני41, דנח״ר ותענוג זה )שנעשה רצוני, ע״י ישראל( הוא בעצמותו ית׳ 
ע״י  ונמשך  נתעורר  חסד  דחפץ  שהגילוי  וע״י  חסד,  דחפץ  מהתענוג  שלמעלה  לפני(  )נח״ר 
עבודת האדם, נמשך בו הנח״ר והתענוג דנעשה רצוני42. וזהו גם הטעם )הפנימי( על זה שלפני 
ראשון  ליום  דזכרון  מעשיך,  תחלת  שהוא  אומרים  ראשון  ליום  זכרון  הוא  שר״ה  שאומרים 
שלאחרי קדימת הענין דתחלת מעשיך )המשכת הגילוי דחפץ חסד שלאחרי קדימת העבודה( 

הוא נעלה יותר מכמו שהוא מצד עצמו, כמו שהי׳ בתחלת הבריאה. 

שגם הגילוי דחפץ חסד שהי׳ תחלה, שרש המשכתו הוא מהתענוג עצמי בעבודתם של  ו( והגם 
ישראל ]וכנ״ל, שזהו הסיבה לזה שנתעורר להיות חפץ חסד[, מ״מ, ע״י עבודתם של  

ישראל בפועל, ניתוסף עילוי נעלה יותר, וכמובן מזה שבכדי שתושלם הכוונה דנתאוה הקב״ה 
להיות לו ית׳ דירה בתחתונים43 הוצרך להיות בריאת העולמות בפועל, עד לעולם הזה התחתון44, 

35( וכידוע הפירוש ב״נזכרים ונעשים״, דע״י ש״נזכרים״ – עי״ז ״נעשים״ )ראה רמ״ז בס׳ תיקון שובבים. הובא ונתק 

בס׳ לב דוד )להחיד״א( פכ״ט(. 

36( ב״ר פ״ח, ז. רות רבא פ״ב, א )ג(. 

37( ישעי׳ ס, כא. 

38( בשערי אורה שבהערה הבאה, שזהו״ע ״ישראל עלו במחשבה״. 

39( כ״ה להדיא בשערי אורה שער הפורים ד״ה וקבל היהודים פ״ל )צז, ב(. 

40( ראה עט״ר שער ר״ה פ״י )ט, ב( ״דאותו בחי׳ חפץ חסד שהי׳ בעצמותו בתחלת ברה״ע הוא עצמו שמתחדש בכל 

ר״ה מצד מעשה התחתונים. 

41( תו״כ )הובא בפרש״י( עה״פ ויקרא א, ט. ספרי )הובא בפרש״י( עה״פ פינחס כח, ח. 

42( ראה שערי אורה שם. 

43( ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. במדב״ר פי״ג, ו. תניא רפל״ו. 

44( ראה המשך תרס״ו ע׳ ה ואילך )וראה גם שם ע׳ תמ(, שמצד הטעמים ד״בגין דישתמודעון לי׳״ ו״יתגלו שלימות 

אין חסר  ״כח  דלמעלה  בכח,  כמו שהם  העולמות  הי׳ מספיק  ג׳(  ע״ח שער ההקדמות הקדמה  א.  מב,  )זח״ב  כחותיו״ 

פועל״, ומכ״ש שהי׳ מספיק ההתהוות דעולמות העליונים. וזה שנתהוו העולמות בפועל, ועד לעוה״ז התחתון – הוא בכדי 

להשלים הכוונה דנתאוה כו׳ דירה בתחתונים. 
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ואח״כ הוצרך להיות מתן תורה שאז דוקא נעשה התוקף דקיום העולם כמארז״ל45 עה״פ46 ארץ 
יראה ושקטה, ואח״כ צ״ל עבודת האדם )שלאחרי מ״ת( בפועל, לימוד התורה, ובאופן דגדול 
לימוד שמביא לידי מעשה47 בקיום המצוות בפועל – אף שכל זה הי׳ בידיעתו ובמחשבתו ית׳ 
זו היא הסיבה לזה שנתעורר להיות חפץ חסד( – כי המחשבה שהיתה  גם מקודם )ומחשבה 
נעשה  זו  מחשבה  שמצד  וזה  מגילוי,  שלמעלה  ית׳  שבעצמותו  עצמית  מחשבה  היא  מקודם 
ולא  בעצמותה  נשארה  שהמחשבה  ]היינו,  דהבדלה  באופן  רק  הוא  חסד  דחפץ  ההתעוררות 
נמשכה בהענין דחפץ חסד48, והענין דחפץ חסד שנעשה עי״ז הוא רק החפץ והתענוג בחסד, 

גילויים[, וע״י עבודת האדם בפועל, נעשה גילוי העצמות49, דירה לו ית׳, לו לעצמותו50. 

שהשלימות דעולם שתהי׳ לע״ל, אלה תולדות פרץ52 תולדות מלא53, תהי׳ נעלית יותר  ז( וזהו51 
מהשלימות שהיתה בתחלת הבריאה, אלה תולדות השמים והארץ בהבראם54 תולדות 
מלא53, עולם על מילואו נברא55, שהשלימות דעולם כמו שהוא מצד הבריאה ]אלה תולדות 
)מלא( גו׳ בהבראם, עולם על מילואו נברא[ היא במדידה והגבלה. דכיון שהגדר דעולם הוא 
מדידה והגבלה, הרי מובן, שגם השלימות שלו היא במדידה והגבלה. והגם שהבריאה היתה 
מצד זה שחפץ חסד הוא, שהוא למעלה מהגבלה )כנ״ל סעיף ד(, הרי הענין דחפץ חסד הוא רק 
משא״כ  ומטה56.  מעלה  דהשתלשלות  באופן  היתה  עצמה  הבריאה  אבל  להבריאה,  הסיבה 
השלימות שתהי׳ לע״ל, מכיון שנעשית ע״י עבודת האדם שעי״ז נמשך גילוי התענוג העצמי 
שבעצמותו ית׳ )שאין שייך בו שום גדר(, לכן57 השלימות דעולם לע״ל תהי׳ למעלה ממדידה 
והגבלה, אלה תולדות פרץ, דענין פרץ ]שנקרא כן על שם מה פרצת עליך פרץ58[ הוא שפורץ 

כל המדידות וההגבלות. 

זו שנעשית ע״י עבודת האדם הותחלה ביום הששי למע״ב כשנברא האדם והתחיל  ושלימות 
לעבוד את האדמה, בתחלה את האדמה שבהאדם גופא, וייצר ה׳ אלקים את האדם  

עפר מן האדמה59, ואח״כ ועי״ז גם את האדמה שמחוצה לו, היינו כל סדר ההשתלשלות )דהכל 

45( שבת פח, א. ע״ז ג, א. 

46( תהלים עו, ט. 

47( קידושין מ, ב. וש״נ. רמב״ם הל׳ ת״ת פ״א ה״ג. פ״ג ה״ג. הל׳ ת״ת לאדה״ז פ״ד ס״ג. 

48( כ״מ מהמבואר בשערי אורה שם שע״י מעשה התחתונים ״מעורר בבחי׳ עצמות אוא״ס במדריגה היותר נעלה שלא 

הי׳ כן מצד התעוררות רצון וחפץ חסד״. 

49( וכיון דזה שנתאוה כו׳ דירה )שהעצמות יהי׳ בגילוי( הוא שנתאוה בעצמותו – הרי זה )שהעצמות הוא בגילוי( נוגע 

כביכול גם לעצמותו, מכיון שעי״ז דוקא נשלם זה שנתאוה. 

50( סה״מ תקס״ה ח״א ע׳ תפט. אוה״ת שה״ש כרך ב ע׳ תרעט. בלק ע׳ תתקצז. סה״מ תרס״ב ע׳ שלח. תרע״ח ע׳ קצג. 

המשך תרס״ו ס״ע ג. שם ע׳ תמה. סה״מ תרצ״ט ע׳ 48. ובכ״מ. 

51( בהבא לקמן ראה גם ד״ה זה היום דיום ב׳ דר״ה שנה זו )ה׳תשמ״א( ס״ג )סה״מ מלוקט ח״ב ע׳ קא(. 

52( רות ד, יח. 

53( ב״ר פי״ב, ו. שמו״ר פ״ל, ג. 

54( בראשית ב, ד. 

55( ראה ב״ר פי״ד, ז. פי״ג, ג. 

56( ראה שערי אורה שם. 

57( ראה שערי אורה שם, שמצד הענין דחפץ חסד – ההמשכה היא ע״פ סדר ההשתלשלות ״לפי ערך הגבלת המקבלים״, 

וענין הנסים )שהמשכתם הוא למעלה מסדר ההשתלשלות( שרשו הוא מהעצמות )שלמעלה מחפץ חסד(. 

58( וישב לח, כט. 

59( בראשית ב, ו. 
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הי׳ מן העפר60(, וכנ״ל שפעל בכל הבריאה הענין דנשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה׳ עושינו. 
ובפרט לאחרי יום הששי דמ״ת ]שאז נעשה עילוי ושלימות ביום הששי דמעשה בראשית61[, 
שעבודת האדם והפעולה בעולם )שנעשית ע״י עבודתו( שלאחרי מ״ת היא באופן נעלה יותר. 
ובפרט בראש השנה, זה היום תחלת מעשיך, שהוא בדוגמת תחלת מעשיך שנעשה ע״י עבודת 
אדה״ר בר״ה הראשון, ועוד למעלה יותר, ובר״ה גופא הנה בכל שנה ושנה ענין זה הוא באופן 
נעלה יותר, כהציווי62 מעלין בקודש, ועד שבכל ר״ה נמשך אור חדש עליון יותר שלא הי׳ מאיר 
עדיין מימי עולם אור עליון כזה63, ועד להגאולה שאז יעלה הפורץ לפנינו64 ויפרוץ כל המדידות 

וההגבלות. 

)העילוי דחפץ ליום ראשון  זכרון  )תחלת מעשיך,  הנ״ל הנמשכים בר״ה  ענינים  ג׳  והנה   ח( 
הענינים   ג׳  )ע״ד(  הם  חסד(  מחפץ  שלמעלה  העצמי  תענוג  גילוי  והמשכת  חסד(, 

)כמבואר בדרוש הנ״ל  והענין הוא, דמלכיות הם בבחי׳ ממכ״ע  ושופרות.  זכרונות  דמלכיות 
כדי  מלכיות  לפני  אמרו  וזהו  לשם,  מגעת  שאתעדל״ת  העולמות  שבערך  אור  דהצ״צ65(, 
שתמליכוני עליכם, דכמו שענין המלוכה למטה נעשה ע״י העם כמ״ש66 שום תשים עליך מלך, 
עד״ז הוא במלכותא דרקיעא67, דזה שהקב״ה נעשה מלך הוא ע״י שתמליכוני, שישראל מקבלים 
עליהם עול מלכות שמים ומבקשים מלוך כו׳ ]דבבקשה וקבלה זו נכללת גם הבקשה שיגזור 
עלינו גזירות וקבלת עול מצוות68, לקיים כל מה שיגזור ויצוה בדרך קבלת עול, וכהנוסח דברכת 
)כל( המצוות אשר קדשנו במצותיו וצונו, שקיום המצוות הוא מצד הציווי והגזירה69[, שעי״ז 
נעשה הקב״ה למלך על כל ישראל, שתמליכוני עליכם, ועל ידם גם מלך על כל הארץ. וזה שע״י 
העבודה דישראל מעוררים ענין המלכות הוא, כי ענין המלכות הוא )בכללות( באור הממלא, 
שאתערותא דלתתא מגעת לשם. וע״ד הענין דתחלת מעשיך. והגם שבר״ה חוזרים כל הדברים 
לקדמותם, והמשכת המלכות דר״ה היא מעצמות אוא״ס שלמעלה מענין המלכות ]וזה שבכחם 
המבואר  וע״ד  בהעצמות70,  מושרשים  שהם  לפי  הוא  אוא״ס  מעצמות  להמשיך  ישראל  של 
בלקו״ת71, דזה שביכלתם של ישראל לעורר התגלות מלכותו ית׳ מעצמותו ומהותו הוא מצד 
זהו  הנה  כמותו[,  אנשים  להמלך,  דומים  שיהיו  לעם72,  לו  להיות  עמנו  ה׳  כרת  אשר  הברית 

60( קהלת ג, כ. 

61( ראה פרש״י עה״פ בראשית א, לא. פרש״י שבת שם ד״ה מלמד. פרש״י ד״ה ה׳ דהששי – ע״ז שם. 

62( ברכות כח, ב. וש״נ. 

63( אגה״ק סי״ד. 

64( ע״פ מיכה ב, יג. וראה ב״ר פפ״ה, יד. אגדת בראשית ס״פ סג. 

65( אוה״ת שבהערה 2 – ע׳ ב׳פ ואילך. וראה לקו״ת שם נח, ב ואילך. 

66( שופטים יז, טו. 

67( ראה ברכות נח, א. 

68( כמארז״ל קבלו מלכותי תחלה ואח״כ אגזור עליכם גזירות )ראה מכילתא )ויל״ש( עה״פ יתרו כ, ג. פרש״י עה״פ 

אחרי יח, ב. וראה המשך יו״ט של ר״ה ה׳תש״ג פכ״ו )סה״מ ה׳תש״ג ע׳ 69((. ולהעיר מברכות יג, א )במשנה(: שיקבל 

עליו מלכות שמים תחלה ואח״כ מקבל עליו עול מצוות. 

69( ראה לקו״ת שלח מ, א. נצבים נ, ג. דרושים לר״ה נד, א. דרך חיים )שער התפלה( פמ״ט ואילך )נו, ד ואילך(. שם 

ספ״נ )נח, רע״ג(. עט״ר דרוש לעשי״ת נח, סע״ב ואילך. המשך תרס״ו ע׳ נו. ד״ה אדון עולם ה׳תשמ״ג ס״ד )סה״מ מלוקט 

ח״א ע׳ תלא(. 

70( ראה בארוכה לקו״ש ח״ד ע׳ 1147. 

71( נצבים מד, ב. 

72( נצבים כט, יא-יב. 
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ששרש ההמשכה הוא מעצמות אוא״ס, אבל ההמשכה עצמה היא שנמשכת ענין המלכות73, 
שבכללות הוא ממכ״ע. וענין זכרונות הוא באוא״ס הסוכ״ע74 שקדוש ומובדל מעולמות. כי ענין 
הזכרון אינו שייך אלא בדבר הרחוק, במקום או במעלה, ועד שאין הדבר תופס מקום לגבי׳. 
ליום  דזכרון  הענין  וע״ד  חשיבא75.  כלא  קמי׳  דכולא  אוא״ס  בעצמות  הוא  דזכרונות  וזהו 
ראשון76. אלא שאעפ״כ גם ענין הזכרון שייך דוקא על דבר שישנו במציאות גם לפני שזוכרים 
עליו )אלא שהדבר הוא רחוק ממנו במקום ובמעלה(. וזהו מה שזכרונות הוא בבחינת סובב, כי 

גם לגבי סובב יש המציאות דעולמות )ורק שהם במקום רחוק, דכלא ממש חשיבי(77. 

פנימאה שמבחי׳  שופרות הוא כמבואר בדרוש הנ״ל דהצ״צ78 דקול השופר הוא קלא  וענין 
אוא״ס  ועצמות  מפנימיות  היא  שופר  שע״י  שההמשכה  מובן,  דמזה  הלב,  פנימיות 
שלמעלה גם מסובב79. וכמ״ש80 לך אמר לבי בקשו פני את פניך הוי׳ אבקש, דע״י בקשו פני, 
הצעקה דפנימיות הלב, עי״ז את פניך הוי׳ אבקש, ההמשכה מפנימיות ועצמות אוא״ס. והוא 
ע״ד המשכת וגילוי תענוג העצמי שלמעלה גם מהענין דחפץ חסד. ובפרט ע״פ הידוע81 דשופר 
)מלשון שפרו מעשיכם82( הוא תענוג, ושבחי׳ התענוג דשופר הוא מקור התענוגים, ועד שעשוע 

המלך בעצמותו. 

ג׳ ענינים אלו )ממלא סובב ועצמות אוא״ס( יש כביכול דוגמתם באדם. דכיון שאדם  ט( והנה 
הוא אדמה לעליון, לכן יש בו דוגמת כל הענינים שלמעלה. דכחות הפנימיים שבאדם,  

שהם בגילוי באברי הגוף, הם דוגמת אור הממלא שמתלבש ומשפיע בעולמות בבחי׳ גילוי83. 
וכחות המקיפים שבאדם, וכמו הרצון שפועל בכל הכחות והאברים אלא שאינו בגילוי בהם84, 
הם דוגמת אור הסובב85 שהשפעתו בעולמות הוא בהעלם83. ועצם הנפש שלמעלה גם מכחות 
בכחות  הם  וזכרונות  דמלכיות  שהעבודות  מובן,  ומזה  אוא״ס.  עצמות  דוגמת  הוא  המקיפים 
)הפנימיים ומקיפים( הנפש, והעבודה לשופרות היא בעצם הנפש. וכנ״ל, שקול השופר הוא 
קלא פנימאה שמפנימיות הלב. והנה הגם שענין השופר הוא צעקה פנימית שמפנימיות הלב, 
מ״מ, צריכה להיות הצעקה ע״י תקיעה בשופר גשמי דוקא, שופר של כבש ואיל, חי )שלמטה 
ממדבר(, כמבואר בדרוש הנ״ל דהצ״צ86, ויתירה מזו, שקרן השופר צ״ל תלוש )מהכבש והאיל(, 

73( המשך תרס״ו ע׳ תקלח. 

74( כ״ה להדיא בהמשך הנ״ל ע׳ תקלט. 

75( ראה בכ״ז אוה״ת שבהערה 2 ע׳ ב׳פא ובלקו״ת שם נח, ג. המשך תרס״ו שם. 

76( ראה גם המשך תרס״ו שם, דענין זכרונות הוא ״כמו זכרון ליום ראשון״. 

77( ועד״ז הענין ד״חפץ חסד״, שיש לו איזו שייכות לעולמות, כנ״ל סעיף ז. 

78( אוה״ת שבהערה 2 ע׳ ב׳פא. לקו״ת שם נח, ד ואילך. וראה גם לקו״ת נצבים מד, ב ואילך. המשך תרס״ו בתחלתו. 

המשך ר״ה ה׳תש״י סוף ס״א ואילך. ובכ״מ. 

79( המשך תרס״ו ע׳ תקמ. 

80( תהלים כז, ח )המזמור שנוהגים לומר מר״ח אלול עד הו״ר(. וראה לקו״ת נצבים מד, ג. 

81( אוה״ת ר״ה כרך ה ע׳ ב׳קי. וראה שם ס״ע ב׳קיב. וראה ד״ה יו״ט של ר״ה ה׳תשמ״ג ס״ג ואילך )סה״מ מלוקט 

ח״א ע׳ תכג ואילך(. 

82( ויק״ר פכ״ט, ו. מדרש תהלים פא, ג. 

83( תניא פמ״ח )סז, ב ואילך(. 

84( לקו״ת קרח נב, ד. ספר המצוות להצ״צ טו, א. ובכ״מ. 

85( ראה גם לקו״ת וסהמ״צ שם. 

86( אוה״ת שבהערה 2 ע׳ ב׳פד. לקו״ת שם נט, ב. 
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דומם. דמזה מובן גם בעבודה הרוחנית, שהעבודה דשופר עם היותה מפנימיות ועצמות הנפש, 
הפנימית  הצעקה  ומתגלית  מתעוררת  דוקא  ועי״ז  שבאדם.  בהדומם  )גם(  להיות  צריכה 
שמפנימיות הלב. וע״ד הידוע87 בענין דצח״מ שבאדם שדוקא הדומם שבאדם שייך להמדבר 
הסובב  )בדוגמת  דצח״מ  דרגות  מחילוקי  שלמעלה  דאדם  בהמקיפים  גם  הוא  עד״ז  שבו, 
שלמעלה מחילוקי הדרגות דהשתלשלות(, וגם בעצם הנפש )שלמעלה גם מכחות המקיפים(, 
שהתעוררותם והתגלותם היא דוקא ע״י הדומם שבאדם. ולכן צריך לתקוע בשופר גשמי דוקא, 
דומם, כי הגילוי דקלא פנימאה שמפנימיות הלב הוא לא בהרצון שבראש )גלגלתא(, ועאכו״כ 
שאינו מתגלה ומתלבש בחב״ד שבמוחין או במדות שבלב, אלא דוקא בהדומם שבו, העבודה 
דקבלת עול, דומם שבנפש האדם ]וע״ד הידוע88 בענין יראה תתאה שבה דוקא מתגלה בחינת 
יראה עילאה[, ולמטה יותר – ענין המעשה )ששייך להדומם דגוף האדם(, תקיעה בשופר גשמי. 
ועד שענין זה )תקיעת שופר במעשה( דוקא היא המצוה היחידה – מצות היום דר״ה, כמארז״ל89 
מצות היום בשופר. ובזה יובן מאמר כ״ק מו״ח אדמו״ר90 בשם אדמו״ר הזקן )בקשר לר״ה( 
״מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בַא השי״ת דער גוף פון ַא אידן״, דאין הכוונה 
בזה שאפילו הגוף הוא יקר אצל השי״ת, אלא שעיקר היוקר הוא בהגוף. דזהו שאומר ״מען הָאט 
גָאר קיין השגה ניט״, כי יוקר הגוף הוא למעלה מהשגה והבנה, כי יוקר הגוף דישראל )דומם( 

הוא מצד העצמות91. 

ויש להוסיף, דכיון שנתאוה הקב״ה להיות לו ית׳ דירה בתחתונים, שגם העולם הגשמי )שמחוץ 
להאדם( יהי׳ דירה לו ית׳, לכן אין מספיק מה שקלא פנימאה )בחי׳ פנימיות הלב( מתגלה 
ע״י הדומם )קבלת עול, ומעשה( שבאדם, אלא צריך שגילוי קול זה )קלא פנימאה, שמבחי׳ 
פנימיות הלב( יהי׳ ע״י שופר של בהמה, ובזה גופא, כמו שהוא נפסק ממקום חיותו, דומם, 
דעי״ז דוקא פועל האדם )גם( בהעולם )ובדומם שבו( שיהי׳ דירה לו ית׳. בדוגמת כמו שהי׳ 
נשתחוה  בהם  שיהי׳  לו(  )שמחוצה  בהנבראים  )גם(  פעל  שאדה״ר  הראשונה,  בפעם  בר״ה 
וכמו  בגשמיות, בשופר של בהמה,  ]תק״ש  דשופר  זה  וענין  עושינו.  ה׳  לפני  נברכה  ונכרעה 
נשלמת  דוקא  עי״ז  כי  )כנ״ל(,  התענוג  פנימיות  מעשיכם,  שפרו  מלשון  הוא  דומם[  שנעשה 
רצוני  שנעשה  מזה  שלמעלה  שהנח״ר  הענינים  בפשטות  גם  וכ״ה  הקב״ה.  דנתאוה  הכוונה 
]דנח״ר זה הוא פנימיות התענוג, שלמעלה מהתענוג דחפץ חסד )כנ״ל סעיף ג([ הוא מקיום 

המצוה כפשוטה בגשמיות )בשופר דומם של בהמה(, נעשה רצוני. 

הנח״ר והתענוג דלמעלה מזה שנעשה רצוני הוא בכל השנה, אלא שבר״ה הוא והנה   יו"ד( 
שעי״ז   והנח״ר  העבודה  אופן  לפי  הוא  שבר״ה  והעילוי  וכו׳,  היום  מצות  עיקר 

במשך כל השנה. דכשישראל מוסיפים )בעבודתם, ובמילא( בהנח״ר במשך כל השנה, ניתוסף 
גם בהנח״ר מזה שנעשה רצוני בר״ה. ומכיון שכל אחד ואחד מישראל פעל בודאי בשנה שעברה 
כל הענינים, כל ישראל בחזקת כשרות הם92, דענין החזקה הוא עמוד חזק בתורה, ובפרט לאחרי 

87( תו״א בראשית ד, א. תו״ח בראשית כא, א ואילך. 

88( ראה תו״א קיד, ד. לקו״ת ראה לא, א. ביאוה״ז לאדהאמ״צ פא, א-ב. ביאוה״ז להצ״צ ע׳ תכג. קונטרס העבודה 

פ״ג )ע׳ 18(. 

89( ר״ה כו, ב )במשנה(. שם כז, א. רמב״ם הל׳ שופר פ״א ה״ב. 

90( אגרות-קודש שלו ח״ד ע׳ רל, נעתק ב״היום יום״ כט אלול, ערב ר״ה. 

91( ראה ספר השיחות תורת שלום ע׳ 120. 

92( רמב״ם הל׳ קדה״ח פ״ב ה״ב. 
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דחודש  הענינים  בכל  חיות  שמכניס  אלול  ח״י  לאחרי  גופא  ובאלול  אלול,  דחודש  העבודה 
אלול93 ]נוסף לזה שהוא יום הבהיר שבו נולדו שני המאורות הגדולים94[, שאז החזקת כשרות 
דכאו״א מישראל היא ביתר שאת ויתר עוז, ומיום ליום )בהימים שמח״י אלול ואילך( הכשרות 
שאתם  ברור  הרי  הסליחות,  בימי  ובפרט  ואור,  ומוסיף  דהולך  באופן  היא  מישראל  דכאו״א 
וכפירוש  יומין,  כולהו  דמיני׳95 מתברכין  בהסדרה שקראו בשבת  כמ״ש  כולכם,  היום  נצבים 
הבעש״ט96 דהיום קאי על ר״ה97 שהוא יום הדין, ואתם )כאו״א מישראל, כולכם( נצבים קיימים 
יש כבר בערב ר״ה, שלכן בערב ר״ה לובשים  )הזכי׳ בדין(  זה  ועומדים שזוכים בדין, דענין 
לבנים ומתעטפים לבנים98 וכו׳, והולכים בשמחה, ובשמחה גדולה99, להכתיר את המלך בר״ה, 
וזה נעשה גם  כי כבר בערב ר״ה ישנם כל ההכנות הדרושות, דשמחה פורצת כל הגדרים100. 
הכנה קרובה ליעלה הפורץ לפנינו בקרוב ממש, שבהכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה 
ויודגש שהשנה תהי׳ שנת גאולה, גאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו,  ויוכלל  יהי׳ 

יעלה הפורץ לפנינו, ובמהרה בימינו ממש.

93( ראה שיחת ח״י אלול ה׳תש״ה )לקו״ד כרך ג ע׳ 946. ספר השיחות ה׳תש״ה ע׳ 122(. – נת׳ בלקו״ש חי״ט שיחה 

לח״י אלול )ע׳ 250 ואילך(. לקו״ש חכ״ט ע׳ 161 ואילך. וראה גם לקו״ד כרך א לד, א. 

94( ספר השיחות ה׳תש״ג ע׳ 141 ואילך. וראה לקו״ש חכ״ד ע׳ 178 ואילך, ובהנסמן שם. 

95( זח״ב סג, ב. שם פח, א. 

96( קובץ מכתבים לתהלים אהל י״י ע׳ 193. ״היום יום״ כה אלול. אגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״ג ס״ע תל ואילך. 

כתר שם טוב )הוצאת קה״ת( הוספות סי׳ לא. 

97( רמ״ז לזח״ב לב, ב )הובא בלקו״ת תבוא מא, ג(. וראה גם זח״ג רלא, א. פענח רזא ס״פ נצבים. 

98( טור או״ח סתקפ״א, מירושלמי ר״ה פ״א ה״ג. 

99( ראה ד״ה יו״ט של ר״ה ה׳תש״ג רפ״ב, שהכתרת המלך היא ״בשמחה גדולה״. 

100( ראה בארוכה המשך שמח תשמח ס״ע 40 )סה״מ תרנ״ז ע׳ רכג( ואילך. ד״ה שמח תשמח דש״פ תצא שנה זו 

)ה׳תשמ״א( ס״ה )סה״מ מלוקט ח״ב ע׳ עט-פ(. 
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תוכן מאמר "תקעו בחודש שופר"
יום ב' דראש־השנה תשמ"ז – קונטרס וא"ו תשרי תשמ"ז, ספר המאמרים מלוקט ח"א עמ' תעה

תוכן מקוצר

מאמר זה שנאמר בשנת תשמ"ז, מיוסד על 
המשך המאמרים של אדמו"ר הריי"צ בחודש 
ארבעים  לאחר  כי  קבעו  חז"ל  תש"ז.  תשרי 
שנה עומד אדם על דעת רבו ומקבל את עומק 
כאשר  תשמ"ז,  בשנת  ואכן,  הרב.  של  שכלו 
מלאו ארבעים שנה לאמירת מאמרים אלו, כ"ק 
אד"ש מצא לנכון לבאר באופן נפלא את קישורי 
הדברים המתבארים שם. אות אחר אות, בונה 
לביאור  ביאור  אורג  לתפארה,  שלם  בנין  הרבי 
ומאמר למאמר, ויוצר יריעה נפלאה של ביאור 

מקיף על עבודת בני־ישראל בראש־השנה.

היהודי  עבודת  על  הוא  הביאור  ראשית 
היינו  חידוש,  של  באופן  להיות  שצריכה 
אנשים  כ'מצות  הדברים  את  יעשה  שלא 
מלומדה', אלא יעשה כל מצוה ומצוה עם כל 
החיות וההתלהבות, כפי שעשה אותה בפעם 

הראשונה. 

ימות  כל  למשך  נוגעת  זו  שעבודה  ואף 
השנה, הרי על־פי המבואר בהמשך המאמרים 
במיוחד בב' הימים של  זו  שם שייכת עבודה 
קבע  שהקב"ה  לכך  והסיבה  ראש־השנה, 
לאופן  במיוחד  המתאים  ומוגבל  מדוד  זמן 
עבודת  כללות  שתוכן  מפני  הוא  זה,  עבודה 
לקב"ה  לעשות  היא  הזה  בעולם  בני־ישראל 
התחתון,  בגדרי  שהם  כפי  בתחתונים,  דירה 
 – התחתון  בגדרי  יישאר  שהעולם  מנת  ועל 
ומוגבל  מוגדר  ומקום  זמן  לו  שיהיה  מוכרח 

לכל דבר ודבר.

דירה  יתברך  לו  "להיות  שהרצון  ומכיוון 
חז"ל  שאמרו  וכמו  תאוה,  הוא  בתחתונים" 
שינוי  שום  שייך  לא  הרי  הקב"ה",  "נתאוה 
כפי  בדיוק  שלא  יתבצע  הדבר  אם  כי  בזה, 
אצל  רוח  ונחת  תענוג  יגרום  לא  זה  הרצון, 
הקב"ה, ולכן העבודה של בני־ישראל בעולם 

היא דוקא בזמנים מוגבלים ומדודים.

שבו  ומוגבל  מדוד  זמן  הקב"ה  קבע  ולכן 
למלוך  הרצון  את  מחדש  יעוררו  בני־ישראל 
על העולמות, וזמן זה הוא דוקא בימי ראש־

השנה.

ספירת  שנה  כל  של  שבסיומה  מכיוון  אך 
בני־ צריכים  ונעלמת,  מסתלקת  המלכות 

ישראל להסיר את הכיסוי וההעלם שספירת 
המלכות מצויה בו, ורק לאחר־מכן לעורר רצון 
חדש אצל הקב"ה למלוך על העולמות. ואופן 
ביטול  על־ידי  הוא  וההעלם  הכיסוי  הסרת 
הגסות והישות, הן הישות הכללית שבעולם 
הישות  והן  והסטרא־אחרא,  הקליפה   –

והגאוה הפרטית שבתוך כל אחד ואחד.

ההעלם,  בהסרת  יותר  נעלה  אופן  וישנו 
את  ומסירים  שמבטלים  על־ידי  )לא  והוא 
שמזככים  על־ידי  אלא(  והסתר,  ההעלם 
ראוי  כלי  ממנו  ועושים  העולם,  גשמיות  את 
להשראת השכינה. ואף שזוהי עבודה נעלית 
ביותר, הרי בראש־השנה ניתן לכל אחד ואחד 
בפרטיות  )וכמבואר  לזה  הכח  מבני־ישראל 

במאמר(.

רצון  להמשכת  הראויה  ההכנה  ועל־ידי 
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חדש אצל הקב"ה למלוך על העולמות, נמשך 
לבני־ ורוחנית  גשמית  ברכה  של  חדש  שפע 

טובה  וחתימה  לכתיבה  ומתברכים  ישראל, 
תיכף  שזוכים  ועד  ומתוקה,  טובה  לשנה 
הכללית  והמטרה  הרצון  להתגשמות  ומיד 
יתברך  לו  "לעשות   – העולמות  בריאת  של 
דירה בתחתונים", בביאת הגאולה האמיתית 
הרבי  של  מלכותו  ובהתפשטות  והשלימה, 

שליט"א מלך המשיח, במהרה בימינו.

מהלך המאמר
עבודת ה' באופן של התחדשות )ס"א-ס"ב(

הפסוק  על  מבאר  הריי"צ  אדמו"ר 
ליום  בכסה  שופר  בחודש  "תקעו  בתהילים: 
חגנו", שהפסוק עוסק בעבודת ה' של היהודי 
מתכסה  שבראש־השנה  בראש־השנה, 
העולמות  על  הקב"ה  של  מלכותו  ונעלמת 
לקמן  עיין  "בכסה",  בתיבת  שמרומז  )וכפי 
היא  יהודי  של  והעבודה  מושגים'(  ב'ביאורי 
של  מלכותו  את  מחדש  ולגלות  להמשיך 
"תקעו  של  באופן  העבודה  על־ידי  הקב"ה, 

בחודש שופר". )ס"א(

ובכדי להבין מהו אופן העבודה של "תקעו 
תורת  את  לבאר  מקדים  שופר",  בחודש 
לכך  שהסיבה  זה,  פסוק  על  הבעל־שם־טוב 
הפוך  בסדר  מסודרות  בפסוק  שהמילים 
בשופר  "תקעו  ולא  שופר"  בחודש  )"תקעו 
אלא  'בחודש'  תוקעים  לא  שהרי  בחודש", 
'בשופר'(, היא מכיוון שהתקיעה של היהודי 
בראש־השנה צריכה להיות באופן של חידוש, 
אנשים  כמצוות  זה  את  יעשה  שלא  היינו 
מלומדה, אלא יעשה את זה בחיות מיוחדת, 
כאילו זה דבר חדש, ולכן כותב בפסוק "תקעו 

בחודש" – מלשון חידוש והתחדשות.

רק  אמור  אינו  זה  עבודה  שאופן  ומבאר, 
הוראה  זוהי  אלא  בשופר,  התקיעה  לגבי 
לעבוד  שצריך  היהודי,  של  בעבודתו  כללית 
דבר  עושה  כאילו  מיוחדת,  בחיות  עבודתו 
לעבוד  יהודי  יכול  בו  והאופן  ממש.  חדש 
יתבונן בתוכן  הוא כאשר  זה,  עבודתו באופן 
שהבריות  לכך  שהסיבה  הניסים,  ענין 
היוצאים  ומופתים  ניסים  מעניני  מתפעלות 
מגדר הטבע, זהו רק בגלל שהם אינם רגילים 
יחזור  'נס'  שאותו  ברגע  אך  אלו,  לענינים 
ממנו,  להתפעל  יפסיקו  ושוב,  שוב  ויתרחש 
יתבונן  יהודי  כאשר  שבאמת  רואים,  ומכך 
הוא  העולם,  של  האלוקית  בהנהגה  כדבעי 
ורגע  רגע  יש להתפעל בכל  יבחין שלמעשה 
הקטנה  ולו  אלוקית,  הנהגה  מכל  מחדש 

ביותר.

היהודי,  של  ה'  בעבודת  גם  ועל־דרך־זה 
ומעשה  מעשה  בכל  שמתבונן  שעל־ידי 
בכך  ההפלאה  גודל  על  עושה  שהוא 
הקב"ה,  את  לעבוד  האפשרות  לו  שניתנה 
ממש  חדש  באופן  עבודתו  את  לעבוד  יוכל 
כאשר  דוגמא:  לכך  להביא  אפשר  ]ואולי 
יתבונן וייזכר בהתרגשות הגדולה שאחזה בו 
ויפנים,  יבין  בפעם הראשונה שהניח תפילין, 
רבות  שנים  התפילין  הנחת  גם  שלמעשה 

לאחר מכן זוהי אותה מצוה ממש[. )ס"ב(

דוקא בעולם הגשמי, ודוקא בני־ישראל )ס"ג-
ס"ד(

ומוסיף בזה, שאף שנתבאר לעיל שעבודה 
עבודה  היא  'חידוש'(  של  באופן  )עבודה  זו 
כללית השייכת לכל השנה, הרי ענין זה שייך 
בעיקר בעבודה של ראש־השנה עצמו, וענין 
בו רש"י מפרש את לשון  זה מתבטא באופן 
הוא  ש"כסה"  חגנו",  ליום  "בכסה  הפסוק 
שהעבודה  היינו  מסויים,  ומועד  זמן  מלשון 
לעבודת  במיוחד  שייכת  חידוש  של  באופן 

בני־ישראל בראש־השנה.
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הוא  הקב"ה  של  שרצונו  בזה,  והביאור 
"להיות לו ית' דירה בתחתונים", היינו שרצונו 
של הקב"ה שעבודתם של בני־ישראל תהיה 
ראוי  למקום  הגשמי  העולם  בהפיכת  דוקא 
לדירה לשכינתו ית', וממילא, אם העולם היה 
זמן  גדרי  מבלי  רוחני  עולם  של  באופן  נברא 
הקב"ה,  של  רצונו  מתבצע  היה  לא   - ומקום 
מכיוון שלא היה זה עולם גשמי ותחתון, ולכן 
ברא הקב"ה את העולם באופן שיהיו בו את 
יקחו  שבני־ישראל  כדי  והמקום,  הזמן  גדרי 
ממנו  ויעשו  והתחתון,  הגשמי  העולם  את 

דירה לו ית'.

זמן  שיהיה  הוא  הקב"ה  של  רצונו  ולכן, 
בראש־ המלכות  להמשכת  ומוגבל  מדוד 

לעבודה  ומוגבל  פרטי  זמן  ושיהיה  השנה, 
קשור  יהיה  שזה  כדי  'חידוש',  של  באופן 
ומקום  זמן  גדרי  ועם  התחתונים  גדרי  עם 
התאריך  הוא  שראש־השנה  ומכיוון  בדוקא. 
העבודה  והחלה  העולם  בריאת  נשלמה  בו 
של דירה בתחתונים, לכן זהו הזמן המתאים 
הקב"ה  של  הרצון  יתבטא  שבו  ביותר 
של  באופן  תהיה  בני־ישראל  של  שהעבודה 
תחתונים בדוקא, בגדרי הזמן והמקום, וזוהי 
בחודש  "תקעו  של  שהעבודה  לכך  הסיבה 
שופר" שייכת ל"בכסה ליום חגנו" זמן מדוד 
ומוגבל, הזמן של ראש־השנה )וכפירוש רש"י 

על הפסוק(.

ומוסיף בזה, שכמו שביום של ראש־השנה 
בפעם הראשונה היה האדם יחידי בעולמו של 
הקב"ה, וכל העבודה של עשיית דירה לקב"ה 
בתחתונים היתה מוטלת על כתפיו בלבד, כך 
הוא גם כיום, שלכל אחד ואחת מבני־ישראל 
לעשות  האישית  והאחריות  הזכות  את  יש 
מהעולם דירה לו ית', ולהמשיך את מלכותו 

של הקב"ה. )ס"ג(

עבודתם  על־ידי  נעשה  זה  דענין  ומוסיף, 
להיעשות  יכול  ואינו  דוקא,  בני־ישראל  של 

מאותה  הוא  זה  ואף  העולם.  אומות  על־ידי 
הוא  הקב"ה  של  ותאוותו  שרצונו  סיבה, 
שהעבודה של עשיית דירה בתחתונים תהיה 
על־ידי בני־ישראל דוקא, וכפי שאין כל הסבר 
בתחתונים, כך גם אין  על ה'תאוה' של דירה 
שעבודה  הקב"ה  של  ה'תאוה'  על  הסבר  כל 
זו תהיה דווקא על־ידי בני־ישראל ]וכמאמר 
קיין  ניטא  איז  תאוה  ִא  "אויף  הזקן:  אדמו"ר 
קשיא" – על תאווה אין שאלות. ככה הקב"ה 

רוצה, ועל רצון לא שייך לשאול שאלות[.

על  המהר"ש  אדמו"ר  שמבאר  מה  וזהו 
האמרת  ה'  "את  כי־תבוא:  בפרשת  הפסוק 
היום", ש'האמרת' הוא מלשון שבח ותענוג, 
שיש  אלו  הם  בני־ישראל  שדווקא  והיות 
ביכולתם לגרום לתענוג של הקב"ה, לכן אומר 
הפסוק 'האמרת' – דווקא אתה, היהודי, יש 
הקב"ה  של  התאווה  את  להשלים  ביכולתך 

להיות לו ית' דירה בתחתונים. )ס"ד(

הזיכוך הנעלה של גשמיות העולם )ס"ה-ס"ז(

שנה  כל  של  שבסיומה  לבאר,  וממשיך 
מסתלקת  הקב"ה  של  המלכות  מידת  ושנה 
הכיסוי  בתכלית  ומתכסה  מהעולמות, 
בחזרה  אותה  להמשיך  ובכדי  וההעלם, 
שממשיכים  על־ידי  הגשמי,  הזה  לעולם 
אצל הקב"ה רצון חדש למלוך על העולמות, 
והכיסוי  ההעלם  את  להסיר  לכן  קודם  צריך 
שספירת המלכות נמצאת בו. ובכדי להצליח 
ספירת  של  וההסתר  ההעלם  את  להסיר 
המלכות, צריך האדם גם להסיר את כל שאר 
והן  בנוגע לעצמו,  הן  וההסתרים,  ההעלמות 
ענינים  יהיו  שלא   – בעולם  לעבודתו  בנוגע 
המונעים ומבלבלים אותו בעבודת ה'. וכאשר 
וההסתרים,  ההעלמות  כל  את  מסירים 
פועלים לאחר מכן על־ידי העבודה של ראש־

שיומשכו  נעלות,  הכי  ההמשכות  את  השנה 
כאן למטה לעולם הזה הגשמי.

והסתרים,  ההעלמות  כל  לביטול  והאופן 
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של  והישות  החומריות  שבירת  על־ידי  הוא 
שבשופר,  התרועה  של  ענינה  שזהו  האדם, 
לבבו  את  ולהכניע  האדם,  לב  את  להמיס 

הערל – את החומריות והישות שבו. )ס"ה(

חל  ראש־השנה  כאשר  מקום,  מכל  אך 
בשופר,  ומריעין  תוקעין  אין  בשבת  להיות 
ביטול  של  העבודה  כזו,  שבקביעות  היינו 
הגשמיות וההעלמות והסתרים – המתבטאת 
נעלה  באופן  היא   – בשופר  התרועה  על־ידי 

לאין ערוך.

חל  ראש־השנה  כאשר  בזה,  והביאור 
הוא  בני־ישראל  של  העבודה  אופן  בשבת 
בבית  בתקיעה  שהיה  העבודה  אופן  כמו 
מריעין  היו  המקדש  בית  שהרי  המקדש, 
בשופר גם בראש־השנה שחל להיות בשבת, 
שבבית־המקדש  משום  היא  לכך  והסיבה 
ואפילו  לחלוטין,  מזוככת  היתה  הגשמיות 
וממילא  ומזוכך,  מבורר  היה  הגשמי  המקום 
אינו  הענין הרוחני בתרועה שבבית המקדש 
זיכוך  ביטול הגסות והחומריות, אלא לפעול 
נעלה יותר בגשמיות גופא, וכמו 'מקום הארון 
גשמי  מקום  שבאותו  היינו  המידה',  מן  אינו 
נפעל שהוא יישאר אמנם דבר גשמי וחומרי, 
אך יחד עם זאת יהיה כלי ראוי לגילוי אלוקי 
הטבע,  בהגבלות  ומוגבל  מדוד  שאינו  נעלה 
בבית־ שופר  תקיעת  של  הפעולה  וזוהי 

המקדש, לזכך את הגשמיות עצמה שתהיה 
באופן הכי נעלה. )ס"ו(

ומחדש כ"ק אד"ש חידוש נפלא, שבראש־
השנה יש לכל אחד ואחת מישראל נתינת כח 
עצומה 'לתקוע בשופר' בבית מקדש הפרטי 
שלו, באותו אופן הנעלה של תקיעת השופר 
בעצמו  לפעול  היינו  הכללי,  המקדש  בבית 
)לא רק את שבירת הגסות והחומריות, אלא 
יתירה מזו, לפעול בעצמו( את אותו אופן של 
שגופו  נעלית,  הכי  בצורה  הגשמיות  זיכוך 
ראויים  כלים  יהיו  הגשמי  ומקומו  הגשמי 

בתכלית להשראת האור האלוקי.

ההקדמה  היא  זו,  נעלית  פעולה  ועצם 
ראש־ של  העבודה  להמשך  ביותר  הראויה 

הקב"ה  אצל  חדש  רצון  להמשיך  השנה, 
הכי  לשלימות  ועד  העולמות,  על  למלוך 
כולו  העולם  על  "מלוך   – שבזה  נעלית 
משיח  המשיח,  מלך  של  בביאתו  בכבודך", 

צדקנו, במהרה בימינו ממש! )ס"ז(

מושגים
"בכסה" – ראש־השנה )ס"א(

ד'  בחסידות,  רבות  פעמים  המבואר  כפי 
הספירות  לעשר  מרמזות  הוי'  שם  אותיות 
העולמות.  שבהשתלשלות  האלוקיות 
רומזת  ה'  החכמה,  לנקודת  רומזת  י' 
ולרוחב  לאורך  זו  נקודה  של  להתפשטותה 
וירידת  להתפשטות  רומזת  ו'  הבינה,  כח   –
השכל לרגש ולמידות, והה' האחרונה רומזת 
ספירת  עולם,  שבכל  האחרונה  לספירה 
ו'למלוך' על  המלכות, שענינה הוא להשפיע 

העולם שלמטה ממנה.

וזהו מה שמבואר במאמר, שבראש־השנה 
הוי',  שם  של  האחרונה  ה'  האות  מתכסה 
וספירת המלכות חוזרת ומתעלמת בשורשה 
העצמי. וזהו לשון הפסוק "בכסה ליום חגנו", 
שביום חגנו – היינו בראש־השנה – ישנו כס 
ה', והעבודה של יהודי היא לגלות  על האות 
כיסוי והעלם הזה, על־ידי העבודה של "תקעו 

בחודש שופר".

זמן ומקום הם גדרי העולם )ס"ג(

יחד  מהווים  והמקום  הזמן  של  המציאות 
הגבלות  עם  גשמי,  עולם  של  מציאותו  את 

גשמיות.
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לתאר  ינסה  מישהו  אם  הענין,  להמחשת 
לעצמו מצב בו העולם מאבד את מימד הזמן 
שלו – במצב שכזה לא נשארת שום הגבלה 
לחזור  תמיד  יכול  שהאדם  מכיוון  גשמית, 
בזמן ו'לתקן' את מה שהוא עשה, והוא נטול 

כל הגבלה.

המימד  את  מאבדים  כאשר  הדבר  ואותו 
ההגבלות  מתבטלים   – מהעולם  המקום  של 
הגשמיות: כולם נמצאים בכל מקום, כל אחד 
יכול להיות בשני מקומות בו־זמנית, והוא גם 
יכול להגיע להיכן שהוא רוצה ולהיות איפה 
כזה דבר להניח תפילין על  אין  רוצה.  שהוא 
אני  איפה  משמעות  שאין  מכיוון  דוקא,  היד 

מניח את התפילין, ורבות הדוגמאות.

ומקום  שזמן  הוא,  לציין  שראוי  נוסף  ענין 
הדברים  כוונת  לשני.  אחד  בהכרח  קשורים 
היא שבאותו רגע בו נוצרה מציאות של זמן, 
גשמי  מקום  של  המציאות  ממילא  נוצרה 
ומוגבל, שהרי אם ננסה לומר אחרת – נחזור 
שוב לאותה נקודה: מהי המשמעות של זמן 

אם אין שום הגבלה של מקום גשמי?

אדם הראשון נברא יחידי )ס"ג(

לכך  הפנימי  שהטעם  בחסידות,  מוסבר 
מכל  )בשונה  בעולם  יחידי  נברא  שהאדם 
החיות שנבראו בזוגות(, הוא כדי להורות על 
כעולם  נחשב  מישראל  ואחד  אחד  שכל  כך 
מלא, היינו שלכל אחד ואחד מישראל יש את 
האחריות האישית לזכך את העולם ולעשות 
לקב"ה דירה בתחתונים, הוא לא יכול להטיל 

את האחריות על מישהו אחר.

זהו גם הפירוש  על־פי המבואר בחסידות, 
לומר  חייב  ואחד  אחד  "כל  חז"ל  במאמר 
בשבילי נברא העולם", היינו שכל אחד ואחד 
נברא  "בשבילי  לעצמו,  לומר  צריך  מישראל 
'עולם'  שנקראת  המציאות  אותה  העולם", 
האור  על  ומסתירה  מעלימה  שהיא  בגלל 

אברר  שאני  בשביל  בשבילי,  נבראה  האלוקי 
ואזכך את העולם ואני אעשה מהעולם דירה 

ראויה לקב"ה.

ואחת  אחד  כל  על  מוטלת   – זו  ואחריות 
מישראל באופן אישי.

דוקא על־ידי בני־ישראל )ס"ד(

לכך  הטעם  מבאר  אינו  שבמאמר  אף 
דירה  יתברך  לו  "לעשות  שהעבודה 
בתחתונים" נעשית על־ידי בני־ישראל דוקא, 
)שהשנה  תער"ב  המאמרים  בהמשך  מבואר 
מלאו מאתיים שנה לאמירתו(, שהסיבה לכך 
היא מפני שבני־ישראל מושרשים בעצמותו 

ומהותו ית'.

ובכדי לבאר זאת מביא משל ממלך שרוצה 
לבנות ארמון לעצמו, שהרי בכדי שהפועלים 
הוא  מה  לדעת  הם  צריכים  רצונו,  את  יעשו 
הרצון של המלך, ובאם לא ידעו הם מה רצונו 
של המלך, הרי לא יעזרו כל המאמצים שלהם 
– מכיוון שהארמון לא ישביע את רצונו של 
המלך. ולכן לוקחים לעבודה זו דוקא פועלים 
היודעים מעצמם את רצונו של המלך, שלכן 
רצונו  את  בשלימות  למלא  בכוחם  דוקא 

ותאוותו.

העולם  בריאת  של  בתכלית  דבר  ואותו 
לקח  בתחתונים",  דירה  יתברך  לו  "לעשות 
היודעים  'פועלים'  זו דוקא  ל'עבודה'  הקב"ה 
את רצונו של הקב"ה, שבהיות שבני־ישראל 
מושרשים בעצמותו ומהותו יתברך, הרי הם 

יודעים מעצמם מהו רצונו של הקב"ה.

בנין המלכות )ס"ז(

עליו  ההמשך  של  מהמאמרים  בא' 
מיוסד מאמר זה, מביא כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
לספירת  רומזת  ש'אבן'  מאורי־אור,  מהספר 

המלכות.

אינה  המלכות  שספירת  בארוכה,  ומבאר 
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מגרמה  לה  "לית  שהרי  לעצמה,  מציאות 
האור  את  לקבל  רק  הוא  עניניה  וכל  כלום", 
אותם  ולגלות  ממנה,  שלמעלה  מהדרגות 
היינו,  יותר.  התחתונים  לעולמות  חוץ,  כלפי 
שספירת המלכות ענינה הוא הכלי שעל־ידו 

מתגלים האורות שלמעלה ממנה.

ריבוי  בהם  מצבים  ישנם  ומכל־מקום, 
הכלים לא רק שאינם מגלים את האור, אלא 
עליו.  ומסתירים  מעלימים  הם   – מזו  יתירה 
וכמו לדוגמא באותיות הכתב, שענינים הוא 
לגלות את השכל של הכותב, אלא שכאשר 
אינו  האותיות  ריבוי   – חידה  כתב  כותבים 

ומע ־מגלה את האור, אלא אדרבה, מסתיר 
לים עליו.

והמסקנא ממשל זה, שייתכן שישנם כלים 
את  מגלים  אינם  שהכלים  אלא  אור,  וישנו 
האור. וכך הוא גם בספירת המלכות, שייתכן 
שהכלים הינם בשלימות, אלא שאינם מגלית 
את האור. וזהו בחינת אבן, שספירת המלכות 
מגיעה  ואינה  שלם',  כ'פרצוף  נעשית  אינה 

ולהשפיע  האור  את  לגלות   – לתכליתה 
לתחתונים.

יעקב  "ויקח  יעקב:  אצל  שכתוב  מה  וזהו 
שהוא  היינו  מצבה",  אותה  וישם  האבן  את 
לקח את ספירת המלכות, ורומם ונישא אותה 
שהגיעה  עד  היינו   – מצבה  שנעשתה  עד 
לתכליתה והתחילה להשפיע בעולמות. וזהו 
'לבנות'  היינו  המלכות',  'בנין  של  הפירוש 
מעפרה,  אותה  להקים  המלכות,  ספירת  את 
 – בריאתה  מטרת  תכלית  אל  אותה  ולהביא 

שתשפיע ותאיר על העולמות.

שהדרך  שם,  במאמר  לבאר  וממשיך 
אור  שהמשיך  על־ידי  הוא  פעל  יעקב  שבה 
מה  שזה  כאן,  במאמר  ומבאר  ביותר.  עליון 
האור  יימשך  שכאשר  לעתיד־לבוא,  שיקרה 
כאן  יתברך  ומהותו  עצמותו  של  נעלה  הכי 
למטה בגדרי העולם הגשמי, ספירת המלכות 
נוצרה  היא  ותגיע לתכלית שלשמה  תתעלה 

– גילוי אור ה' בעולם.
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בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשמ"ז
– הנחה –

 תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו גו'1, ומבאר בזה כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ]במאמרו
ד"ה תקעו תש"ז2, לפני ארבעים שנה, דאחרי ארבעים שנה קאי אינש אדעתי' דרבי'3[,  

דארז"ל4 על הפסוק איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנה, דבכסה הוא כס ה' 
דה' קאי על ספירת המלכות וכס ענינו כיסוי וראש השנה נק' כסה לפי שבראש השנה ספירת 
יש להוסיף הקשר לענין חג שהחדש  )ואולי  כו'  המלכות מתכסית ומתעלמת בהעלם העצמי 
מתכסה בו בפשטות, דחדש בפשטות היא הלבנה, ונודע שהלבנה היא ספירת המלכות(, ולכן 
כדי  מלכיות  לפני  אמרו  כמארז"ל5  המלכות  ספירת  בנין  הוא  השנה  ראש  עבודת  עיקר  הנה 

שתמליכוני עליכם כו', וכדי להמשיך בחי' המלכות הוא ע"י תקיעת שופר וכמ"ש תקעו כו'.

בחודש. שופר  תקעו  דהל"ל  זה,  בפסוק  טוב6(  שם  )בכתר  הבעש"ט  מורנו  דיוק  ידוע   והנה 
ופירש בזה הבעש"ט, כי יראה האדם תדיר שיהי' בחודש ר"ל לחדש מעשים טובים שלא  

יהי' כמו חוק קבוע. ויש לפרש הדבר, דמכיון שפסוק זה קאי בענין עיקרי וכללי, ענין ראש 
השנה וענין תמליכוני עליכם, לפיכך יש בו הוראה עיקרית וכללית בעבודה הכללית דכאו"א 
ודבר שעושה,  ובכל דבר  ובכל רגע  מישראל, שצ"ל העבודה באופן של חידוש, שבכל פעם 
יעשהו כמו דבר חדש ממש7. ]ואולי יש להוסיף בזה עוד, דזהו גם דיוק הלשון תקעו, תקעו גם 
עד  בעבודתו,  שינויים  שום  בלי  גדול  הכי  ותוקף  בחוזק  עצמו  שיתקע  ותוקף8,  חוזק  מלשון 
שתוקע עצמו באופן נצחי, דעי"ז כל רגע מעבודתו הוא דבר חדש[. ובזה יש לבאר הקשר למ"ש 
לפנ"ז בתורת הבעש"ט שם, דענין הנס הוא שנתחדש הדבר בפעם הראשונה וכשבא עוה"פ ה"ז 
שבעולם  דבר  שכל  הבעש"ט9  תורת  עם  זה  לקשר  ויש  נס.  הכל  שבאמת  היינו   – טבע  נקרא 
נתחדש בכל רגע, ומה שנקרא בשם טבע הוא רק משום שההתחדשות כבר היתה לפנ"ז )ולא 
נתחדש עתה בפעם הראשון(. וע"י ההתבוננות בענין זה גופא מה שבאמת הכל נס ודבר חדש 

ה"ז נותן כח לכל ענין בעבודה שיעשהו באופן של דבר חדש ממש.

1( תהלים פא, ד. וראה בכל זה אור התורה )יהל אור( עה"פ. וש"נ.

2( סה"מ תש"ז ע' 125.

3( ראה ע"ז ה, ב.

4( ר"ה ח, סע"א ואילך. וש"נ.

5( ר"ה טז, א. לד, ב.

6( סקי"ט. סרנ"ו.

7( וראה גם ד"ה יו"ט של ראש השנה דליל ער"ה תשמ"ג סוף ס"א )לעיל ע' נב(.

8( ע"ד ותקעתיו יתד במקום נאמן )ישעי' כב, כג ובמפרשים(.

9( שער היחוד והאמונה בתחלתו.
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אח"כ בהמאמר )דתש"ז( שם, דפירוש כסה הוא )גם( לשון זמן ומועד10, דישנו זמן  וממשיך 
זמן   לשון  )כסה  זה  דענין  הקשר  לבאר  ויש  המלכות.  בחי'  להמשיך  מוגבל  ומועד 

הזקן  אדמו"ר  בדרוש  ]שהובאה  הידועה  המגיד  הרב  תורת  ע"פ  השנה,  ראש  לענין  ומועד( 
הנדפס בסידור עם דא"ח11 שנכתב ע"י בנו וממלא מקומו אדמו"ר האמצעי[, שהזמן הוא נברא. 
ומזה מובן, דכשם שבראש השנה נפעל חידוש בבריאת כל העולם, כמאמר12 זה היום תחילת 
הזמן  גדרי  היא התחדשות כללות בריאת  ליום ראשון, עד"ז הרי בראש השנה  זכרון  מעשיך 
הדיוק  ידוע  דהנה  הוא,  והענין  העולם13(.  גדרי  הם  ומקום  זמן  )שהרי  ומציאותם  והמקום 
)בלקו"ת14 וכו'(, שהרי בכ"ה אלול נברא העולם15, ובראש השנה הוא יום ו' למע"ב, יום בריאת 
אדם הראשון, ומהו זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון. ומבואר בזה14, דהגם שבריאת 
ימי בראשית, כמ"ש16 בראשית ברא אלקים את  כל העולם כולו היתה ברגע הראשון דששת 
השמים ואת הארץ, וכ"ש וק"ו שאז נבראו גדרי הזמן והמקום ומציאותם )שהם גדרי העולם 
כנ"ל(, מ"מ, שלימות הבריאה היתה דוקא ביום ו' למע"ב, יום בריאת אדם. ולכן דוקא יום זה 
נקרא תחילת מעשיך וזכרון ליום ראשון. ובזה יובן גם זה שיום זה נקרא בשם כסה סתם, שהוא 
זמן ומועד, כי הגם שהתהוות גדרי הזמן והמקום ומציאותם היתה ברגע הראשון, מ"מ ביום זה 
אדם  בריאת  יום  שזהו  משום  )והמקום(,  הזמן  ומציאות  גדר  דהתהוות  שלימות  הוא  דוקא 
הראשון. דאדם הראשון פעל שלימות בכל הבריאה ע"י המשכת אלקות )מלכותו ית'( בבריאה17, 
דזהו מה שנקרא אדם ע"ש אדמה לעליון18, שהמשיך אלקותו ית' למטה לעשות לו ית' דירה 

בתחתונים בגדרי הזמן ומקום.

כולל הבריאה,  בכל  אז שלימות  פעל  הראשון  הראשונה, שאדם  בפעם  זה  כשם שהי'   והנה 
בענין הזמן, עד"ז הוא בכל שנה ושנה ע"י עבודת כל אחד ואחד מישראל, הנקרא ג"כ  

ית'  והיינו שכל אחד ואחד מישראל ע"י עבודתו ממשיך אלקותו  אדם ע"ש אדמה לעליון19, 
למטה. ואדרבה, לפיכך נברא האדם יחידי ללמדך שכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים 
עולם מלא20, היינו דזה שאדם הראשון נברא יחידי, אדמה ליחידו של עולם )בחי' יחיד שלמעלה 

מבחי' אחד21(, בגלל נפש אחת מישראל.

ענין )מה שהמשכת מלכותו ית' בראש השנה קשורה עם זמן מסויים דוקא ועם עבודת  וביאור 
ישראל דוקא(, דהנה ידוע22 שתכלית כוונת הבריאה היא לעשות לו ית' דירה בתחתונים,  

היינו שהגילוי אלקות למטה )הדירה לו ית'( יהי' בגדרי התחתונים דוקא, בגדרי הזמן ומקום 

10( פרש"י תהלים שם. סנהדרין צו, ב.

11( שער הק"ש – עה, סע"ד ואילך.

12( ר"ה כז, א.

13( ראה שער היחוד והאמונה פ"ז )פב, א(.

14( נצבים מז, א ואילך. נא, ב. ד"ה זה היום תרנ"ז, תרפ"ד, תש"ד, תש"ט, ועוד.

15( פדר"א פ"ח. ויק"ר רפכ"ט. תוד"ה לתקופות – ר"ה ח, א.

16( בראשית א, א ובפרש"י שם, יד.

17( לקו"ת נצבים שם, ב. ובכ"מ.

18( עשרה מאמרות מאמר אם כל חי ח"ב פל"ג. של"ה ג, א. כ, ב. רסח, ב. שא, ב. ועוד.

19( ראה לקו"ת שם.

20( סנהדרין לז, א במשנה.

21( ראה תו"א נה, ב. ובכ"מ.

22( תניא פל"ו. ובכ"מ.
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ועשיית הדירה היא ע"י ישראל. ומטעם זה המשכת המלכות דראש השנה היא בגדרי הזמן דוקא 
וע"י עבודת ישראל דוקא23. וזהו מ"ש24 את הוי' האמרת היום גו', ומבאר בזה אדמו"ר הצ"צ25 
ואדמו"ר מהר"ש )בד"ה זה דשנת תר"ל26(, לכתחילה אריבער27, שהאמרת יש בו ג' פירושים, 
והפירוש הראשון )העיקרי( הוא האמרת לשון שבח ותענוג, והיום קאי על ראש השנה28, והיינו, 
דהאמרת היום קאי על המשכת התענוג בראש השנה. וכמבואר במ"א29 שזהו גם מה ששופר 
דראש השנה הו"ע התענוג, שופר מלשון שפרו מעשיכם30. דמזה מובן, שעיקר העבודה דראש 
השנה היא להשלים התענוג והתאוה שלמעלה לעשות לו ית' דירה בתחתונים, וזה נעשה ע"י 

עבודת ישראל, האמרת דייקא.

בכתבי כמבואר  השנה,  בראש  שהוא   – המלכות  בנין  דענין  בהמאמרים31,  אח"כ   וממשיך 
כל   הסרת  צ"ל  לזה  הנה  עליכם,  דתמליכוני  העבודה  ע"י  שנעשה   – האריז"ל32 

ההעלמות וההסתרים וכו'. ויש לבאר המשך הענינים עם המבואר לפנ"ז, דמכיון שבראש השנה 
המלכות מתכסית ומתעלמת, הרי העבודה דתמליכוני עליכם היא ע"י הקדמת ביטול הכיסוי 
וההעלם והסתר. דזה כולל ביטול כל הענינים המבלבלים ]כולל ביטול בלבולי הגוף, שתהי' 
וכו'[, ואדרבה שיהי' באופן דכפליים לתושי'33. והנה לאחרי הקדמת  רפואה קרובה ושלימה 
הסרת ההעלמות וההסתרים )שהו"ע הזדככות הכלי( צריך להיות העבודה ברצון )שעי"ז נעשה 
ענין  שזהו  די"ל  בהמאמר34,  כמבואר  הכלי(  זיכוך  שע"י  יותר מההמשכה  הרבה  האור  תוקף 
קבלת מלכותו ית' בפשטות, שהיא ברצון דוקא, ומלכותו35 ברצון קיבלו עליהם36. וע"י העבודה 
דביטול ההעלמות והסתרים, והעבודה דמלכותו ברצון קיבלו עליהם, נעשה בנין המלכות, ועד 
)בחי'  ועד שגם ההעלם דשם אלקים  יחוד אור ושפע,  ואלקים,  הוי'  יחוד  להשלימות שבזה, 
המלכות( עצמו יאיר, דזהו מה שהמלכות נבנית בבחי' פרצוף, דהמעלה בבחי' פרצוף דמלכות 

)על הנקודה שבה( שהיא בבחי' גילוי אור, כמבואר בהמשך שם בארוכה.

שם37, דזהו גם ביאור נוסח ברכת שופרות, שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים.  וממשיך 
דתרועה הו"ע שבירת החומריות והישות, שעי"ז פועלים שהמלכות תהי' בבחי' גילוי  

אור. ולכן יו"ט של ראש השנה שחל להיות בשבת )כ)יום א' ד(ראש השנה דקביעות שנה זו( 

23( ראה סה"מ תרס"א בתחלתו. סה"מ קונטרסים ח"א קכב, א ואילך.

24( תבוא כו, יז.

25( אוה"ת תבוא ע' תתרנו ואילך. תתרסח ואילך. תתרעט ואילך. ועוד.

26( סה"מ תר"ל ע' רצ ואילך. וראה גם ד"ה זה דער"ה ש.ז.

27( אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' תריז.

28( ראה גם רמ"ז לזח"ב לב, ב. זח"ג רלא, א. פענח רזא ס"פ נצבים. לקו"ת ר"פ נצבים.

29( לקו"ת ר"ה נד, ג. ובכ"מ.

30( ויק"ר פכ"ט, ו.

31( ע' 139 ואילך.

32( ראה פע"ח שער ר"ה. ובכ"מ.

33( ראה שמו"ר רפמ"ו.

34( שם ע' 140.

35( נוסח ברכות ק"ש של ערבית.

36( ראה לקו"ת ר"ה נו, סע"ב ואילך.

37( ע' 142.
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אין38 תוקעין, לפי שבשבת אין העבודה באופן דשבירה ובירור, דבשבת בורר אסור39. דטעם 
עבודת  להיות  אי"צ  ובזה  הגשמיות,  ענין  ואמיתיות  הוא שלימות  הוא משום שבשבת  הדבר 
הוא  היש  הרי  לפי שבמקדש  גם בשבת,  תוקעין  היו  במקדש  ומ"מ  וממשיך,  וכו'.  הבירורים 
כתיקונו, שהוא במקום היותר מובחר, והיינו שהגשמי הוא כדבעי, ולזאת במקדש היו תוקעין 
יש  ואולי  השלם.  בהגשמי  יותר  נעלית  שלימות  פעולת  אלא  בירור  ענין  זה  שאין  בשבת  גם 
להוסיף בזה, ע"פ הידוע40 דבקדש הקדשים מקום ארון אינו מן המדה, והיינו שהי' בזה ענין של 
מדידה והגבלה, מודד י' אמות לכל רוח41, ועד"ז הארון עצמו הי' בו מדידה והגבלה, אמתיים 
וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו42, וביחד עם זה אינו מן המדה, משום שהיש הוא 

כתקונו, שהמדידה עצמה היא בלי גבול.

)בשבת(  במקדש  התקיעה  ע"י  שנמשכה  ההמשכה  אותה  הנה  הענין  שבפנימיות  לומר,  ויש 
יו"ט של ראש השנה  זמן. וע"ד דגם כשאין תוקעין כשחל  נמשכת גם בכל מקום ובכל 
להיות בשבת, מ"מ נמשך ע"י אמירת פסוקי מלכיות זכרונות ושופרות הענין שהי' נמשך בבית 
דבנין  ההמשכה  אותה  ממשיכה  זמן  ובכל  מקום  בכל  הפסוקים  שאמירת  והיינו  המקדש, 
המלכות, וכמובן גם מזה שהפסוקים שאומרים )בכל מקום ובכל זמן( הם במספר עשר דוקא 
כנגד יו"ד ספירות שמהם נעשה בנין המלכות43, והיינו שע"י האמירה פועלים בנין שלם כו'. 
התקיעה  שע"י  הנ"ל  ההמשכה  גם  נמשכת  זמן  ובכל  מקום  שבכל  מזו,  יתירה  י"ל  דעד"ז 
שבמקדש. ויש לומר הביאור בזה, דהנה ידוע מארז"ל44 ע"פ45 ושכנתי בתוכם בתוכו לא נאמר 
אלא בתוכם בתוך כאו"א מישראל, ונמצא, שבכאו"א מישראל יש בחי' מקדש הנ"ל )שבו היו 
תוקעין גם בשבת(. ויתר על כן דפסוק זה )ושכנתי בתוכם( נאמר )בפשטות( על המשכן שעשה 

משה, שמשכן זה הוא נצחי, כמו כל מעשה ידי משה שהם נצחיים46.

ע"פ המבואר בתניא47 שיש בחי' משה בקרבו של כאו"א מישראל, שחודר בתוכו און  ובפרט 
נעמט אים דורך. ובפרט שיש בכאו"א מישראל גם בחי' הארון הנ"ל )אינו מן המדה(  

שהיא בחי' פנימיות הלב, כמבואר בלקו"ת ובדרושי אדמו"ר האמצעי48. ונמצא, שיש בכוחו 
גם  הגשמיות  להיות בשבת העלאת  ראש השנה שחל  ביו"ט של  לפעול  מישראל  כאו"א  של 
למעלה מתכלית השלימות שבו שבבית המקדש כמו ע"י תקיעת שופר בבית המקדש. ובפרט 
ע"פ המובא בהמשך המאמרים37 מהזהר49 שבשבת נעשה אתפשטותא דהאי נקודה, והיינו בנין 

38( משנה ר"ה רפ"ד. וראה לקו"ת שם נו, א ואילך. ובכ"מ.

39( ראה תו"א ר"פ חיי שרה. סהמ"צ להצ"צ צב, ב ואילך.

40( יומא כא, א.

41( פרש"י שם.

42( תרומה כה, י.

43( לקו"ת שם נו, ב. ובכ"מ.

]ועד"ז בכ"מ[. וראה ר"ח שער האהבה פ"ו. של"ה תרומה שכה, ב  44( לשון אדמו"ר הזקן בלקו"ת נשא כ, סע"ב 

ואילך. אלשיך תרומה כה, ח. ובכ"מ.

45( תרומה שם.

46( סוטה ט, א.

47( פמ"ב.

48( ראה לקו"ת נשא שם כג, סע"ג. תצא לו, א. תו"ח תרומה תמח, א ]בהוצאה החדשה – ח"ב שח, א[. וראה לקו"ש 

חט"ז ע' 472. חכ"ו ע' 253. וש"נ.

49( ח"ב רד, ב.
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ובפרט ע"פ המבואר בהמשך הידוע50, שכל  גילוי אור.  שלם דספירת המלכות שתהי' בבחי' 
שבת הוא מעין דלע"ל. דמכל זה מובן, שע"י עבודת ישראל בענין תקעו בחודש שופר בכסה 
ליום חגינו בראש השנה, פועלים למעלה בנין המלכות בתכלית השלימות, עד שזה פועל למטה 
גם בעוה"ז הגשמי, וכמבואר בהמשך המאמרים הנ"ל37, דהעבודה האמיתית היא דגם היש 
הגשמי הוא בבחי' כלי לאוא"ס, וזהו עלה אלקים בתרועה51, עליית שם אלקים, דהיינו המדידה 
והגבלה דעולם שנברא ע"י שם אלקים )כמ"ש בראשית ברא אלקים דייקא(, ושיעור העלי' הוא 
שנכלל בשם הוי', וגם שם הוי' עולה בקול שופר שהו"ע יחוד הוי' ואלקים, היינו פעולה חדשה 

בשם הוי' ובשם אלקים.

כתיבה  שתהי'  בפשטות  נכלל  ובזה  הנ"ל,  הענינים  כל  שיומשכו  לנו,  תהי'  שכן  רצון  ויהי 
וחתימה טובה לאלתר לחיים טובים בספרן של צדיקים גמורים52, ועתיד לאתבא צדיקיא 
)צדיקים גמורים( בתיובתא53, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, וכמבואר בהמשך 

שם54, דתרועה הוא יעקב ודוד, דוד מלכא משיחא, משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש. 

50( יו"ט של ר"ה תרס"ו ע' תקמג ואילך )הוצאת קה"ת, תשל"א ואילך(.

51( תהלים מז, ו.

52( ר"ה טז, ב. וראה לקוטי לוי"צ – אגרות-קודש ע' שי.

53( ראה לקו"ת ר"ה נח, ד. האזינו עה, סע"ב. שמע"צ צב, ב. שה"ש מה, א. נ, סע"ב. וראה זח"ג קנג, ב.

54( שם – מסידור האריז"ל.
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מבוא לעולם ההלכה
את  המתאר  תרשים  ה’.  תהלת  סידור  בסוף  המופיע  התרשים  את  מכירים  כולנו 
השתלשלות ההלכה מהתורה ועד השולחן ערוך ו”נושאי כליו”. במבוא שלפנינו נביא 
אדמו”ר  עד  הראשונים  תקופת  מתחילת  ההלכה,  השתלשלות  של  מורחבת  סקירה 
הזקן. נתאר בקצרה את חיבוריהם של “עמודי ההוראה שעליהם נשען בית ישראל” 

והרקע שהביא אותם לכתיבת חיבוריהם.

התקופות השונות בעם ישראל
בכדי להבין כראוי את השתלשלות ההלכה, כדאי לעמוד במילים קצרות על סדר התקופות 

בעם ישראל מזמן הגמרא ואילך.

ניתנו”.  בפירושן  בסיני  לו למשה  “כל המצות שניתנו  ל’יד החזקה’(  )בהקדמתו  כתב הרמב”ם 
ואכן פירושם של כל המצוות, נקבצו ונאספו לתוך קבצי הלכות, שהם המשניות והברייתות. 
לאחר-מכן, עמדו האמוראים )בין השנים1: ג’ תתק”פ – ד’ רל”ד( ופירשו וביארו הלכות אלו, וזה הי’ 

פועלם בכל תקופת התלמוד – ביאור דברי התנאים.

לאחר תקופת האמוראים, עמדו רבנן סבוראי )בין השנים: ד’ רל”ד – ד’ ש’2(, שהוסיפו במקומות 
תקופת  החלה  זו,  תקופה  אחר  הגמרא3.  חיבור  נחתם  ועל-ידם  התלמוד,  בתוך  מסויימים 
הגאונים )בין השנים: ד’ שמ”ט – ד’ תשצ”ז4(, וזמנה נמשך כמה מאות שנים. בזמן זה, פעלו ישיבות 
בבבל )בסורא ובפומבדיתא(, ומי שעמד בראשות  הישיבה הי’ מכונה ה’גאון’. הגאונים עמלו 

לפענח את כוונת התלמוד, וחיברו ספרים רבים העוסקים בביאור התלמוד.

זו,  תקופה  השונות.  הקהילות  במרכזי  היהדות  פריחת  החלה  בבל,  יהדות  שקיעת  לאחר 
שלאחר הגאונים, מכונה – “תקופת הראשונים” )בין השנים ד’תשצ”ז – ה’רנ”ב5(. ולאחר זמן זה, 

אנו מגיעים לתקופה המכונה כתקופת האחרונים, הנמשכת עד זמנינו אנו.

ולסיכום סדר התקופות בקצרה: א. האמוראים. ב. הסבוראים. ג. הגאונים. ד. הראשונים. ה. 
האחרונים.

1( מנין השנים בכל תקופות אלו – נערך ע”פ הספר ‘צמח דוד’ )לה”ר דוד גאנז תלמיד המהר”ל מפראג(.
2( בשנה זו נפטר רב סימונא )שהי’ ראש ישיבה בפומבדיתא(, לאחר פטירתו, גזרו הפרסיים לסגור את הישיבות, 
הסבוראים  תקופת  כחתימת  אלו  שנים  להגדרת  גרם  זה  שמצב  וכנראה,  שנה.  לחמישים  קרוב  נמשך  זה  ומצב 

והתחלת תקופת הגאונים.
3( חתימת התלמוד הייתה בשנת ד’ ר”ס לבריה”ע. ראה ‘צמח דוד’ בשנה זו.

4( אז נפטר רב האי גאון, שהי’ מבני זרובבל בן שאלתיאל מבית דוד מזרע המלוכה. והוא הי’ סוף הגאונים.
5( בשנה זו התרחש גירוש ספרד. וסימנך: “רבים בני שוממה”. ‘צמח’ דוד’. )אולם הוא לא מונה שנה זו כסיום 
תקופת הראשונים. ובכלל, אין בספרו התייחסות לכינוי זה – “תקופת הראשונים”. ובפשטות, הוא משייך את שנות 

חייו )ה’שנ”ב( - סה”כ כמאה שנה מאוחר יותר - כהמשך לתקופה זו(. 
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קביעת ההלכה – ע”פ התלמוד
במקומות   – והירושלמי  )הבבלי.  התלמוד  הוא  הלכתית  מבחינה  המחייב  הבלעדי,  הספר 

שאינו חולק על הבבלי(. וכפי שכותב הרמב”ם )שם(:

"כל הדברים שבגמרא הבבלי, חייבין כל ישראל ללכת בהם. וכופין כל עיר ועיר, וכל מדינה 
הואיל  בתקנותם.  וללכת  גזירותם  ולגזור  הגמרא,  חכמי  שנהגו  המנהגות  בכל  לנהוג  ומדינה, 
שגזרו  או  החכמים שהתקינו  ואותם  ישראל.  כל  עליהם  הסכימו  הדברים שבגמרא  אותם  וכל 
או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל או רובם והם ששמעו 

הקבלה בעקרי התורה כולה דור אחר דור עד משה רבינו עליו השלום.

וכל החכמים שעמדו אחר חיבור הגמרא ובנו בו ויצא להם שם בחכמתם הם הנקראים גאונים. 
וכל אלו הגאונים שעמדו בארץ ישראל ובארץ שנער ובספרד ובצרפת למדו דרך הגמרא והוציאו 

לאור תעלומותיו וביארו עניניו, לפי שדרך עמוקה דרכו עד למאוד".

ומדברים אלו אנו למדים, שהסמכות היחידה הקובעת להלכה, היא ההלכות העולות מתוך 
הגמרא. אולם, כיון ש”דרך עמוקה דרכו”, וקשה להבין את דברי הגמ’ - לכן חיברו בתקופות 
מאוחרות יותר, פירושים וביאורים לדברי הגמ’. ואנו פוסקים לפי פירושים אלו המבארים את 

הלכות הגמרא.

ואכן, בכל תקופת הגאונים והראשונים, חוברו פירושים רבים מאוד להבנת פשט הגמרא. 
ומפירושים אלו, יוצאים דרכים רבים לגבי פסק ההלכה כנגזר באופן טבעי מכל פירוש והבנתו 

בביאור הגמ’.

החיבורים שלאחר תקופת התלמוד
ביאור  ספרי  א.  סוגים:  לשלושה  כללי  באופן  למיין  ניתן  אלו,  בתקופות  שחוברו  הספרים 
ופירוש לגמ’.  ב. פסקי הלכה העולים מתוך הגמ’. ג. ספרי השו”ת – פתרון שאלות הלכתיות 

הנוצרות מתוך הווי החיים.

בכל קבוצה מהנ”ל, נמנים מאות ספרים השייכים לאותו סוג. ונמנה להלן דוגמאות בלבד. 
בסוג הראשון, ניתן למנות את מרבית הספרים שאנו משתמשים בהם בלימוד העיונא – רש”י, 
הרי”ף,   – הספרים  מוכרים  השני,  בסוג  ואילו  ועוד.  ועוד  הריטב”א  הרשב”א,  המרדכי,  תוס’, 
הרמב”ם, הרא”ש ועוד. ובסוג השלישי, ניתן לראות את שו”ת הרשב”א, ‘תרומת הדשן’, שו”ת 

התשב”ץ ועוד.

מ”מ,  לפסיקה,  מאשר  לפרשנות  יותר  שייכים  הראשונה,  בקבוצה  שהספרים  אף  כאמור, 
ספרים אלו משפיעים רבות על פסיקת ההלכה. כפי שאנו מגלים הלכות רבות בתוך פירושי 

התוס’ ושאר הראשונים.

ספרי ההלכה המרכזיים
מפני  לעיתים  ההלכתי.  המסקנה  בהסקת  שהקשו  שונים,  קשיים  נוצרו  השנים  במרוצת 
אחד  קם  תקופה  בכל  והמחלוקות.  הדעות  ריבוי  מפני  או  למקום  ממקום  וטלטולים  גזירות 
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מגדולי ישראל שכתב חיבור הלכתי מקיף שבו הכריע בין פסקי ההלכה. זו הייתה מטרתם של 
כותבי ספרי ההלכה החשובים.

הרי”ף: הראשון שבהם היה הרי”ף - רבנו יצחק בן יעקב אלפסי ) נולד - ד’ תשע”ג - נפטר ד’ 
תתס”ג(, הוא חיבר ספר הלכות הנקרא “הלכות הרי”ף”. בספרו הוא מלקט מתוך סוגיות הש”ס 
את פסקי ההלכה, אבל רק את אותן ההלכות הנהוגות בימינו. אגב הבאת פסקי הגמרא, נושא 
ונותן הרי”ף בדברי הגאונים שהיו לפניו ומכריע בין דבריהם. ספרו זה העמידו כגדול הפוסקים 

הראשונים.

 - נפטר  תתצ”ה   - )נולד  מימון  בן  משה  רבינו   - הרמב”ם  קם  אח”כ  שנים  כמאה  הרמב”ם: 
תתקס”ה( וחיבר את ספרו ההלכתי החשוב “משנה תורה”. בהקדמתו כותב הרמב”ם “ובזמן 
הזה תכפו הצרות יתרות ודחקה השעה את הכל ואבדה חכמת חכמנו ובינת נבוננו נסתרה... 
ומפני זה נערתי חוצני אני משה בן מימון הספרדי... ובאתי לחבר דברים המתבררים... כולם 

בלשון ברורה ודרך קצרה”. 

ספרו של הרמב”ם, ייחודי מכל ספרי הפוסקים, בכך שהוא מקיף את כל התורה כולה. גם 
את אותן הלכות שלא נהוגות כיום, כטומאה וטהרה וקדושים. בשונה מהרי”ף, הרמב”ם סידר 
את ספרו לפי נושאים והביא רק את פסק ההלכה, בלשון ברורה ובלי ציון המקורות. הבית יוסף 

מכנה אותו “הפוסק היותר מפורסם בעולם”.

הרא”ש: אח”כ עמד הרא”ש - רבינו אשר בן יחיאל )נולד- ה’ו’ נפטר- ה’פ”ח(, וחיבר את ספרו 
והוסיף את כל  “פסקי  הרא”ש”. בחיבורו הלך בדרכו של הרי”ף, סיכם את ההלכות בגמרא, 

החידושים שנתחדשו בבית מדרשם של בעלי התוספות וחכמי ישראל שקדמו לו. 

על מטרת כתיבת חיבורו, כותב המעדני יום טוב בהקדמתו: “ויהי כי ארכו הימים אחרי אלה 
שני המחברים )הרי”ף והרמב”ם( ונתוספו דעות חכמי צרפת אשכנז וספרד... נתחדשו ונשתנו 
כמה וכמה הוראות, ומפני זה עמד רבן של כל הגולה, רבינו אשר זצלק”ה וחיבר חיבור גדול 

מאוד...”.

הטור: את דרכו של הרא”ש, המשיך בנו רבינו יעקב בן אשר ) נולד - בערך ה’ל’ נפטר- ה’ק’( 
ספרים  ארבעה  של  קובץ  למעשה  שהוא  טורים”.  “ארבע  הנקרא  חשוב  הלכה  ספר  וחיבר 

נפרדים, המהווים ביחד ספר הלכה מקיף של ההלכות הנוהגות בזמן הזה6. 

ספר הטור מסודר באופן הגיוני ושימושי לפי נושאים ותתי נושאים, כאשר החלק הראשון 
- ספר אורח חיים - כולל את ההלכות היומיומיות ואת דיני המועדים; החלק השני - ספר יורה 
דעה - כולל את דיני איסור והיתר במאכל, בריבית, בדיני נידה וטבילה ועוד; החלק השלישי - 
ספר אבן העזר - עוסק בהלכות אישות; והחלק הרביעי - ספר חושן משפט - עוסק במשפטים 
ודיני ממונות. הספר כולו מיוסד על התלמוד ועל ספרות הפסיקה שלפניו, כאשר בולטים בין 

מקורותיו הרמב”ם ובעלי התוספות ואביו הרא”ש.

הלכה  ליחידות  ובתוכם,  טורים,  לארבעה  נחלקים  ההלכה  תחומי  שכל   - זו  יצירה  לאחר 
נושא  את  המרכיבים  ולסימנים  וכיו”ב(,  שמע  קריאת  הלכות  תפילה,  הלכות  )דוגמת,  שונות 

6( וזאת שלא כספר הרמב”ם המהווה חיבור הלכתי מקיף גם של ההלכות לימות המשיח.
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שאם  כך  זו.  חלוקה  בעקבות  ממשיכים  אנו,  זמנינו  עד  השונים,  ההלכה  ספרי  כל   – ההלכה 
ברצוננו לעיין בהלכה כלשהי המובאת בטור, נדע שהמקום לחפש את המשך הדיון הוא באותו 

סימן - בכל ספר שנעיין בו.

בהקדמתו כותב הטור מה הביא אותו לכתוב את ספרו: “ויהי כי ארכו לנו הימים בגלותנו 
ולא נשארה הלכה פסוקה  ורבו הדעות  וגדלו המחלוקות  ונשתבשו הסברות  ותשש כוחנו... 
שנים  ואלקטה  בספרים  ואבינה  ומחשבתי...  רעיוני  העירוני  כן  על  שונות...  דעות  בה  שאין 

ושלשה גרגרים... ואחבר ספר...”

 - נפטר  ה’רמ”ח   - )נולד  קארו  יוסף  רבי  חיבר  הטור,  אחרי  שנה  מ-200  יותר  יוסף:  הבית 
ה’של”ה( את שני חיבוריו הגדולים ה”בית יוסף” וה”שולחן ערוך”.

לשיטות  מקבץ  א.  ספרו:  בחיבור  מטרות  כמה  לנכון  שראה  כותב,  יוסף’  ל’בית  בהקדמתו 
ביאור  ב.  הראשונים.  ספרי  בכל  בחיפוש  זמן  בזבוז  מהלומד  למנוע  ובכך  בהלכה,  השונות 
שיטות הראשונים, והבנת כל פרט ופרט מתוך ההלכה. ג. הכרעת ההלכה בין השיטות השונות.

דומה, שהמטרה השלישית, היא החשובה ביותר. ואמנם, הבית יוסף מתנצל כביכול על נסיון 
אמיץ זה. וכפי שכותב: "ואיזהו אשר ימלאהו לבו להכניס ראשו בין ההרים, הררי אל, להכריע 
כי  הם.  הכריעו  במה שלא  להכריע  או  הם,  מה שביררו  לסתור  וראיות  טענות  פי  על  ביניהם 

בעונותינו הרבים קצר מצע שכלינו להבין דבריהם כל שכן להתחכם עליהם".

ומ”מ, כותב הבית יוסף, שאחר שנטל על עצמו משימה חשובה זו, אימץ שיטה מסויימת 
להכרעת ההלכה. ובלשונו: "ולכן הסכמתי בדעתי כי להיות שלשת עמודי ההוראה אשר הבית 
- בית ישראל - נשען עליהם בהוראותיהם, הלא המה הרי"ף והרמב"ם והרא"ש ז"ל. אמרתי אל 
לבי שבמקום ששנים מהם מסכימים לדעת אחת נפסוק הלכה כמותם, אם לא במקצת מקומות, 

שכל חכמי ישראל או רובם חולקין על הדעת ההוא ולכן פשט המנהג בהיפך"7.

הספר  את  וחיבר  הארוך,  חיבורו  את  יוסף קארו לקצר  רבי  נפנה  יוסף,  הבית  חיבור  לאחר 
בהלכה  בקיאים  יהיו  וכולם  כל,  בפי  שגור  יהי’  ההלכה  שדבר  במטרה  וזאת  ערוך”.  “שלחן 
למעשה. מעניין לציין שבהקדמתו לשו”ע, כותב המחבר, שבדעתו "לחלקו לחלקים שלשים, 
ללמוד בו בכל יום חלק, ונמצא שבכל חודש הוא חוזר תלמודו". ]אך, לא שרצה שיזנחו חלילה 
את לימוד ה’בית יוסף’, אלא שאחר לימוד הבית יוסף, ילמדו את השו”ע בכדי שיוכלו לשנן 

לימודם בדרך קצרה8[.

הופיע   – ההוראה  עמודי  ג’  מתוך  כשנים  והכרעתו  ערוך,  השולחן  פסיקת  כנגד  הרמ”א: 
הרמ”א – רבי משה איסרליש )נולד – בערך ה’ר”ץ, נפטר – ה’של”ב(, מגדול רבני אשכנז באותה 
תקופה, ודרך אחרת עימו בהכרעת ההלכה. להלן קטע מתוך דברי הרמ”א נגד שיטת ההכרעה 

של השלחן ערוך:

והרמב"ם במקום שרוב האחרונים  הרי"ף  הנ"ל מעצמו, לפסוק אחר  הגאון  "...הכלל שכלל 

7( ובהמשך דבריו מתייחס למצבים: א. שאחד מהשלושה לא התייחס לדין, שאז זהו אחד מול אחד, ובמצב 
כזה, ההכרעה תהי’ לפי נטיית שאר הראשונים כאחד מהצדדים. ב. אם אף אחד מהשלושה לא התייחס לדין – 

ההלכה תוכרע לפי דעת “החכמים המפורסמים” בדין זה.
8( ראה ב’יד מלאכי’ כללי השו”ע.
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חולקים עליהם, וע"י זה נתפשטו בספריו הרבה דברים שאינן אליבא דהלכתא, לפי דברי החכמים 
שמימיהם אנו שותין, והם הפוסקים המפורסמים בבני אשכנז, אשר היו לנו תמיד לעינים, ופסקו 
מהם קמאי דקמאי, והם האור זרוע והמרדכי ואשר"י וסמ"ג והסמ"ק והגהות מיימון אשר כולם 

נבנו על דברי התוס' וחכמי צרפת אשר אנו מבני בניהם".

אנו רואים, שהסיבה העיקרית לכתיבת המפה על השולחן ערוך, הוא החשש שמא יתקבלו 
הכרעות הבית יוסף בדברים שבני אשכנז נהגו אחרת ע”פ דעות גדולי ראשוני אשכנז.

שני חיבורים אלו - השולחן ערוך בצירוף השגות הרמ”א – חוברו עד מהרה לספר אחד. וספר 
זה התפשט בכל תפוצות ישראל, ונהפך ברבות השנים לספר היסוד והמקיף בתחום ההלכה.

ה’נושאי-כלים’ של השו”ע: עם הזמן, קמו מגדולי הרבנים, שלא קיבלו את הכרעות המחבר 
להם  שנראה  מה  כפי  מסויימות  בהלכות  ושיטתם  דעתם  את  להוסיף  ביקשו  אלא  והרמ”א, 
בהבנת הגמ’ והראשונים. כך התחילו להתחבר סביב ה’שלחן ערוך’ נושאי כליו. כשהחשובים 
והמפורסמים שביניהם, הם – המגן אברהם והטורי זהב )-הט”ז(, בחלק אורח חיים. השפתי 
כהן )-הש”ך(, והטורי זהב בחלק יורה דעה. ה’חלקת מחוקק’ וה’בית שמואל’ בחלק אבן העזר. 

הש”ך וה’מאירת עינים )-הסמ”ע( בחלק חושן משפט.

 - מצב  נוצר  שוב  השולחן-ערוך,  סביב  החיבורים  ריבוי  בעקבות  אדמוה”ז:  ערוך  שלחן 
שהלומד שברצונו לצאת עם הלכה למעשה, לא מוצא את ידיו ורגליו בין השיטות השונות ולא 

יודע כיצד להכריע. וכפי שכותבים ‘בני הגאון המחבר’ בהקדמה לשו”ע אדמוה”ז: 

הפוסקים  בין  להכריע  העבודה  עליהם  תכבד  בתלמוד,  ושם  יד  להם  לגדולים אשר  "...וגם 
לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, על פי הסכמת האחרונים אשר מימיהם אנו שותים ובדרכיהם 
אנו הולכים, כי ברוב המקומות יש דיעות מחולקות, זה מקשה וזה מפרק, זה בונה וזה סותר, 

ובידי אדם אין ברירה שיבור לו דרך ישרה".

כמענה למצב בעייתי זה, ממשיכים בני המחבר:

"אשר על כן . . משמיא אסכימו על ידי' דהרב הקדוש הנ"ל )המגיד(, לחפוש בחפש מחופש 
בתלמידיו, למצוא 'איש אשר רוח אלהים בו', להבין ולהורות הלכה ברורה, מתון ומסיק אליבא 
. ויבחר בכבוד אדמו"ר ז"ל, אשר בו בזמנו היה מלא וגדוש מים   . דהלכתא הלכות בטעמיהן 
התלמוד והפוסקים. והפציר בו עד בוש. ואמר לו: אין נבון וחכם כמוך לירד לעומקה של הלכה, 
לעשות מלאכה זו מלאכת הקודש להוציא לאור תמצית ופנימיות ההלכות הנזכים בכל דברי 

הראשונים והאחרונים".

ההלכות  הבאת  א.  אדמוה”ז:  של  השו”ע  לחיבור  הגדרה  מעין  לראות  ניתן  אלו  בדברים 
בטעמיהן. דבר הכלול, הן מהצגת המקורות והרקע ההלכתי לכל דין ודין. והן הטעמת וביאור 

הדינים השונים. ב. הכרעה בין שיטות הפוסקים, הראשונים והאחרונים9.

בנוגע לדרכו ההלכתית בהכרעה בין הפוסקים, כותבים שם: ש"פסקי הדינים . . מיוסד על 
פי דעת כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, ובראשם הרב בעל מגן אברהם, לא הפריז על המדה 

9( אך אדמוה”ז ממעט ביותר להביא דינים מחודשים שלא הובאו בפוסקים שקדמוהו. וראה באג”ק ח”ג עמ’ 
קל”ז. קמ”ט.
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לחלוק עליהם, רק להכריע ביניהם בראיות צודקות".

להכריע  אדמוה”ז  של  שדרכו  השו”ע,  כלי  נושאי  בין  מחלוקות  בהרבה  לראות  ניתן  ואכן, 
בהרבה מקרים כדעתו של המגן אברהם.

בקשר לזה, כותב בשו”ת “דברי נחמי’ה”: "שידוע שבשו"ע נדחק הרבה שלא לדחות כל דברי 
האחרונים ז"ל )בפרט דברי המ"א(, משא"כ בסוף ימיו, שהוסיף חכמה העמיד על דעתו הקדושה 
לחלוק עליהם אפילו להקל בכל מה שלא נראה לי' )וכידוע שבפירוש שמעו ממנו ז"ל, שחוזר בו 
במה שנתן נאמנות להמגן-אברהם יותר מדאי(. ואף בשו”ת צמח צדק, מעיד על כך: "ששמעתי 
ממנו בעצמו, שיש כמה דברים שחוזר בו ממה שכתב שם מפני שנסמך אז יותר מדאי על המגן-

אברהם".

•

יסוד, בדרך הלימוד הנדרש  ישראל אלה, משמשים כספרי  גדולי  ספריהם ההלכתיים של 
לפסיקת הלכה.
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דין סדר הנחת הפרשיות בתפילין
רוב היהודים המניחים תפילין, מניחים רק תפילין של רש"י. גם אלה שכן מניחים 
תפילין של ר"ת,  בדרך כלל, מתחילים להניח אותם בסמיכות לחתונה. אולם היום נהוג 
בחב"ד, שכל נער בר מצוה, מיד כשמתחיל להניח תפילין של רש"י מניח גם תפילין 
של ר"ת. מהו ההבדל בין תפילין של רש"י לר"ת? מדוע רבים לא מניחים ר"ת? ולמה 

בחב"ד מניחים מגיל בר מצווה?

בתוך בתי התפילין כתובים ארבעה פרשיות מהתורה שמוזכר בהן מצות תפילין. א, "קדש לי 
כל בכור" )שמות יג א(. ב. "והיה כי יביאך" )שמות יג יא(. ג. "שמע ישראל" )דברים ו ד(. ד. "והיה 

את שמוע" )דברים יא יג(. הגמרא דנה מהו הסדר של הנחת הפרשיות בתפילין. 

"ת"ר: כיצד סדרן קדש לי והי' כי יביאך מימין שמע והי' אם שמוע משמאל והתניא איפכא 
אמר אביי ל"ק כאן מימינו של קורא כאן מימינו של מניח והקורא קורא כסדרן: )מנחות לד ב(.

רש"י והתוספות חולקים בכוונת הגמרא: 

רש"י מפרש: והקורא קורא כסדרן: כסדר שהן כתובין בתורה מוקדם מוקדם ומאוחר מאוחר 
הילכך הא דקתני לעיל קדש והיה כי יביאך מימין מימינו של קורא קאמר דהשתא כשהוא קורא 
יביאך  ונמצא  קוראן כסדרן והא דתנא איפכא דמשמע קדש והיה כי  כדרכו מימינו לשמאלו 

משמאל אמניח קאמר דהוא ימין של קורא:

של  ימין  מצד  הפרשיות  שסדר  מפרש,  רש"י 
הוא:  המניח(  מול  שעומד  אדם  )היינו  הקורא 
אם  והיה  ד.  שמע  ג.  יביאך  כי  והיה  ב.  קדש  א. 
שמוע. שזהו הסדר שהפרשיות כתובות בתורה. 
ולאדם המניח זה הפוך, מצד שמאלו קדש, והיה 
והיה  "קדש  הגמרא  וכוונת  אם.  והיה  שמע,  כי, 
כי יביאך מימין" – מצד ימין של הבית לגבי אדם 
מהחצי   – משמאל"  אם  והיה  ו"שמע  הקורא. 

השמאלי של הבית. )ראה איור 1(

את  מביא  כסדרן"  קורא  "והקורא  התוספות 
דברי רש"י, שואל עליו ומפרש באופן אחר:     

"ומפרש ר"ת קדש והיה כי יביאך מימין של קורא ומשמאל של קורא הוי שמע מבחוץ ואחריה 
והיה אם שמוע מבפנים"

התוספות מסביר שכוונת הגמרא "קדש והיה כי יביאך מימין הקורא" כמו רש"י. אבל "שמע 

ש
            קד

         והיה כי יביאך
שמע

        
שמוע

והיה אם 

      שמאל
      

      
      

      
ימין

הקורא

ימין

המניח

איור 1
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והיה אם שמוע משמאל" היינו, שפרשת שמע היא מצד שמאל של הבית החיצוני. ואח"כ והיה 
הקורא  לאדם  והסדר  הפנימי.  בבית  שמוע  אם 
והיה אם, שמע. )ראה איור  כי,  והיה  הוא: קדש, 

.)2

הסוברות  נוספות  שיטות  מביא  התוספות   
כדעתו:  

"וכן פירש רבינו חננאל בסנהדרין )דף פט.( כל 
כגון  פסול,  האויר  את  רואה  שאינו  החיצון  בית 
סימן  מניח  והיה  גאון  האי  רב  וכן  ושמע.  קדש 
והיה אם שמוע  יביאך  כי  והיה  פי'  הויות להדדי 
פנימיות זו אצל זו. וכן בתשובת הגאונים שכתב 

ה"ר יוסף טוב עלם".

התוספות מביא דעות כשיטת רש"י: 

"ובמכילתא משמע כפירוש הקונטרס בפרשת והיה כי יביאך, דקתני התם בד' מקומות מזכיר 
פרשת תפילין קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע מכאן אמרו מצות תפילין ארבע פרשיות 
כו' והדר קתני כותבן כסדרן ואם כתבן שלא כסידרן יגנזו, משמע כסדר ששנאן ברישא. ויש 
לדחות דבכתיבת הסופר קאמר, אבל אין קובעין בתפילין כסדר זה, ואין נראה כלל. ובשימושא 
בביתא קמא  מימין  ומשוי פרשתא דקדש  וז"ל  הקונטרס  כפירוש  תיקון התפילין משמע  רבא 
ופרשתא דבסמוך ליה בביתא תניינא והיה כי יביאך ופרשתא דשמע בשלישית ופרשה דוהיה 

אם שמוע ברביעית".

הרמב"ם )הלכות תפילין פרק ג הלכה ה( פוסק כדעת רש"י: 

שמע  אם  והיה  שהיא  אחרונה  פרשה  מכניס  ראש  של  בתפלה  הפרשיות  סדור   "כיצד 
בבית ראשון שהוא על ימין המניח ושמע סמוכה 
לשמע  סמוכה  שלישי  בבית  יבאך  כי  והיה  לה 
המניח  לשמאל  שהוא  רביעי  בבית  לי  וקדש 
תפילין כדי שיהא הקורא שלפניו כנגד פני המניח 
קורא על הסדר הזה כגון זה ואם החליף סדור זה 

פסולות".

הרמב"ם סובר כרש"י, אבל הוא מונה את סדר 
הפרשיות מימין המניח. )ראה איור 3(. 

סימן  תפילין  הלכות  קטנות  )בהלכות  הרא"ש 
ד( מביא את דברי התוס' ואח"כ פוסק:

"ולפי שנחלקו בדבר זה גאוני עולם, ותפילין של אלו פסולין לאלו ואמרו חכמים מקום יש 
בראש להניח שם ב' תפילין וכן בזרוע, ירא שמים יצא ידי שניהם ויעשה שני זוגי תפילין ויניח 
שניהם. ויכוין בשעת הנחתן באותן שהן כתובין כתקנן בהן אני יוצא ידי חובתי ושאר הן כרצועה 

בעלמא."
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הרא"ש מכריע להניח שני זוגות תפילין גם של רש"י וגם של ר"ת יחד.

הטור )אורח חיים לד סעיפים א וב( מסכם את מחלוקת רש"י ור"ת ומביא את פסק אביו 
הרא"ש: 

"סדר הנחתן בבתים: לרש"י "קדש" משמאלו של המניח בבית החיצון, ואחריו "והיה כי יביאך" 
בבית השני, ובבית השלישי "שמע", ובבית הרביעי שהוא בית החיצון לימינו – "והיה אם שמוע". 
ולר"ת הוא הסדר: "קדש" משמאלו, ואחריו בבית השני "והיה כי יביאך", ובג' "והיה אם שמוע", 
וברביעי שהוא החיצון "שמע", סימן לדבר: הויות להדדי, ושני השיני"ן, דהיינו "קדש" "שמע", 

לצד חוץ אצל השיני"ן שבבתים. וכן הוא הסדר בשל יד, למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה..."

"ובדבר זה נפל מחלוקת בין הגאונים, יש מהם סוברים כדברי רש"י ויש מהם כדברי ר"ת. 
וכתב אדוני אבי ז"ל: לפי שנחלקו בו גאוני עולם, ותפילין של אלו פסולין לאלו, דתניא: החליף 
פרשיותיה, פירוש שנתן של בית זה בזה, פסולין; ואמרו חכמים: מקום יש בראש להניח בו שני 
תפילין, וכן בזרוע, לכן ירא שמים יצא ידי שניהם ויעשה ב' זוגות תפילין ויניח שניהם, ויכוין 
בהנחתן, באותן שעשויין כתקונן אליבא דהלכתא – בהם אני יוצא ידי חובתי, והאחרים הרי הן 

כרצועות בעלמא..."

הבית יוסף מביא את פסק הרא"ש ומביא אופן נוסף: 

"ומה שכתב רבינו בשם הרא"ש לעשות שני זוגות תפילין — כן כתוב בסמ"ג וסמ"ק והתרומה. 
וכתוב עוד בסמ"ג והתרומה, שאם אינו יודע לכוין המקום ולהניח שניהם יחד, יניח כדברי האחד 
של יד ושל ראש, ויסלקם מיד ויניח האחרים על סמך ברכה ראשונה, ואף על פי שמפסיק בין של 

יד לשל יד ברכת תפילין הראש, זה טוב יותר מלהניח לגמרי שלא להניח כלל".

הסמ"ג סובר, שאפשר להניח זוג אחד בברכה, לחלוץ מיד ולהניח את הזוג השני.

 הבית יוסף מביא פוסקים נוספים הסוברים כרש"י:

"וכתב סמ"ג והמרדכי, ששלחו כתב מארץ ישראל, שנפלה בימה שעל קבר יחזקאל ומצאו שם 
תפילין ישנים מאד כסדר הרמב"ם ורש"י. והרשב"א בתשובה האריך בדבר זה, ודחה דברי רבינו 
תם והעמיד דברי רש"י והרמב"ם, ובסוף התשובה כתב: סוף דבר דעתי נוטה כרש"י והרמב"ם 

ועליהם אנו סומכים ועושים מעשה, וכן היו נוהגים ה"ר יונה והרמב"ן ועושין מעשה בעצמן".

אח"כ מביא הבית יוסף את דעת המהרי"ל המסתייג מפסק הרא"ש, אך יחד עם זה, מביא 
אפשרות אחרת:

"ומצאתי בתשובה אשכנזית )תשובות מהרי"ל( כלשון הזה: שני זוגי תפילין לא חזינן רבנן קשישי 
ז"ל דעבדי הכי, וגופא אזיל בתר רישא, וסמכינן על מה שכתב סמ"ג בההוא דקבר יחזקאל, גם 
רבינו תם עשה שאלת חלום על ככה. וכמדומה הואיל ולא נהוג, מיחזי כיוהרא, ואין ליטול את השם 

אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות, מה שלא היו כן כל אותם שראיתים נוהגין כן". 

"והנוהגין כן, טוב להניחם בבת אחת. ואם על כל פנים לא יוכל להניחם בבת אחת, נראה לברך 
ונוהגים כוותיה, ושל רבינו תם אינם אלא כדי לצאת ידי כולם... ונראה  על של רש"י, הואיל 
דשל רש"י יהיו עליו בשעת קריאת שמע ותפילה, כיון דנהוג עלמא כרש"י, לא יפרוש מן הצבור 
לעשות אגודות; ואחר תפילה יניח של רבינו תם. ואם ידאג שלא יהא כמעיד עדות שקר בעצמו, 
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יקרא בהם "שמע" "והיה אם שמוע"".

המהרי"ל סובר שצריך להניח רק תפילין של רש"י, ומי שמניח גם ר"ת נראה כגאוותן. בכל 
זאת הנוהג כך, יניח של רש"י ויתפלל בהם ואח"כ יניח ר"ת ויקרא בהם שמע והיה אם שמוע.

בשולחנו )סימן לד( כותב הבית יוסף את מסקנת הדברים ופוסק: 

א. סדר הנחתן בבתים לרש"י והרמב"ם קדש משמאל המניח בבית החיצון ואחריו כי יביאך 
בבית שני ושמע בבית השלישי והיה אם שמוע בבית הרביעי שהוא בית החיצון לימינו ולרבינו 
כרש"י  העולם  ומנהג  שמע.  החיצון  שהוא  הרביעי  ובבית  שמוע  אם  והיה  השלישי  בבית  תם 

והרמב"ם:

ב. ירא שמים יצא ידי שניהם ויעשה שתי זוגות תפילין ויניח שניהם ויכוין בהנחתם באותם 
שהם אליבא דהלכתא אני יוצא ידי חובתי והשאר הם כרצועות בעלמא כי מקום יש בראש להניח 
שתי תפילין וכן בזרוע ואם אינו יודע לכוין המקום ולהניח שניהם יחד יניח כדברי האחד של 
יד ושל ראש. )ויסלקם מיד(, ויניח האחרים על סמך ברכה הראשונה. )ויש אומרים שאם( לא 
יוכל להניח בבת אחת יניח של רש"י ויברך עליהם ויהיו עליו בשעת קריאת שמע ותפלה ואחר 

התפלה יניח של רבינו תם בלא ברכה ויקרא בהם שמע והיה אם שמוע:

ג. לא יעשה כן אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות:

מנהג העולם להניח רק תפילין של רש"י. מי שהוא ירא שמים ומפורסם בחסידות יניח גם 
ר"ת. אופן א. יחד עם רש"י. ב. זה אחר זה מיד. ג. ר"ת לאחר התפילה. 

את  ומביא  ור"ת  רש"י  מחלוקת  את  לבאר  מאריך  א-ו(,  לד  )סימן  בשולחנו  הזקן  אדמו"ר 
מסקנת הפוסקים: 

קבלת חז"ל 

א סדר הנחת הפרשיות של ראש בבתים קבלו חכמים קדש והיה כי יביאך בימין הקורא שהוא 
האיש העומד כנגד המניח ושמע והיה אם שמע משמאל הקורא שהוא ימין המניח ואפילו אם 
המניח הוא איטר אין הולכין אחר ימין ושמאל שלו אלא אחר ימין ושמאל של הקורא דהיינו ימין 

ושמאל של כל אדם:

מה הפירוש "שמע והיה אם שמוע" משמאל

ג ויש בסדר זה מחלוקת ישנה בין הגאונים הראשונים ונחלקו ג"כ בזה רש"י ור"ת.

זו התחלתה היא  רש"י וסייעתו מפרשים דברי חכמים שמע והיה אם שמע משמאל שמאל 
מאמצע ראש המניח שב' פרשיות הראשונות הן בשמאל ראש המניח שהוא ימין הקורא ושתי 
היא  זו  ותחלת שמאל  הקורא  שהוא שמאל  ימינו  לצד  הראש  מאמצע  הן  האחרונות  פרשיות 
פרשת שמע ואחריה פרשת והיה אם שמע ונמצא שפרשת קדש הוא בבית החיצון שמשמאל 
המניח שהוא ימין הקורא ואחריה והיה כי יביאך ואחריה שמע מימין המניח שהוא שמאל הקורא 
ואחריה והיה אם שמע בבית החיצון ונמצא שהקורא כשקורא כדרכו מימינו לשמאלו קורא אותן 
כסדרן כמו שהן כתובות בתורה שכמו שכתיבתן צריכה להיות כסדרן כך הנחתן בבתים צריכה 

להיות כסדרן לגבי הקורא.
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אבל ר"ת וסייעתו מפרשים מה שאמרו חז"ל שמע והיה אם שמע משמאל שמאל זו התחלתה 
והיה  ואחריה  נותנין פרשת שמע  היא בבית החיצון שמימין המניח שהוא שמאל הקורא ושם 
אם שמע בבית הסמוך לו המתקרב יותר לימין הקורא ונמצא שפרשת שמע היא בבית החיצון 
שמימין המניח ופרשת קדש בבית החיצון שבשמאלו וסימן לדבר הוא שיני"ן דהיינו שיני"ן של 
קדש ושמע אצל שיני"ן שבצדדי הבתים החיצונים ופרשיות והיה כי יביאך והיה אם שמע הן 

באמצע וסימן לדבר הווי"ת סמוכות זו לזו..."

ירא שמים מניח שניהם יחד

ד והעיקר כרש"י וסייעתו וכן מנהג העולם ואעפ"כ כיון שתפילין אלו פסולין מן התורה לר"ת 
וסייעתו ונמצא שרוי כל ימיו בלא תפילין לכן כל ירא שמים יצא ידי שניהם ויעשה ב' זוגי תפילין 
ויניחם יחד ויכוין בהנחתן באותן שהן כהלכה אני יוצא ידי חובה והשאר הן כרצועות בעלמא 
כי מקום יש בראש להניח ב' זוגי תפילין וכן בזרוע ויניח תפילין של ראש של רש"י למטה לצד 

הפנים ושל ר"ת למעלה מהן )וכן בזרוע(..."

מתפלל עם רש"י ואח"כ ר"ת  

ה ואם אינו יודע לכוין המקום להניחן יחד או שחושש מפני היוהרא יניח של רש"י ויברך עליהן 
שהן העיקר והן יהיו עליו בשעת קריאת שמע ותפלה ולאחר התפלה יניח של ר"ת בלא ברכה 
כדי לצאת לדברי הכל ואם לבו נוקפו שקרא קריאת שמע בלא תפילין לר"ת וסייעתו והעיד 
עדות שקר בעצמו יחזור ויקרא קריאת שמע אחר התפלה פרשה שמע ופרשת והיה אם שמוע 

שבהן הוזכרו מצות תפילין וא"צ לומר גם פרשת ויאמר:

רק מי שמוחזק ומפורסם בחסידות

ויטול ולא יעשה כן במקום הרואים אלא  ו מכל מקום לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא 
מי שמוחזק ומפורסם בחסידות שכיון שהעולם נוהגים כרש"י נראין להם כיוהרא מי שחושש 

להחמיר על עצמו בזה אם אינו מוחזק להם שמחמיר על עצמו גם כן בשאר דברים:

בסידורו כותב אדמו"ר הזקן:

ויש  בהם.  שמע  קריאת  ולקרות  ברכה  בלא  התפילה  אחר  תם  דרבנו  תפילין  להניח  "מנהג 
נוהגים לומר גם פרשת קדש והיה כי יביאך".

בחסידות,  ומפורסם  שמים  לירא  רק  דר"ת,  תפילין  הנחת  את  הגבילו  שהפוסקים  למרות 
מעודד הרבי את ההנהגה להניח ר"ת מגיל בר מצווה. בפורים תשל"ו דיבר על כך הרבי בארוכה. 
מאז פשט מנהג זה בחב"ד. באחד המקומות )ספר השיחות תשמט ב עמ' 632 הערה 114( כותב 

הרבי:

)גם  דר"ת  תפילין  להניח  מתחילים  היו  לא  שלפנ"ז  שבדורות  שאף  תפילין,  במצוות  "וכמו 
הנישואין, מכל  ועד לאחר  זמן מהבר מצוה,  ומהדרים במצוות( אלא לאחר משך  המדקדקים 
מקום, בדורנו זה פשט המנהג )ובפרט מנהג חב"ד( שמתחילים להניח תפילין דר"ת באותו הזמן 

שמתחילים להניח תפילין דרש"י )כולל גם בנוגע לזמן ההכנה שלפני בר מצוה(". 
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דין צבע הרצועות ובתים
מידי יום שישי אני הולך למבצע תפילין באזור מסחרי. שכנעתי את אחד העובדים שם 
להניח תפילין בכל יום. ברשותו תפילין ישנות, שהצבע השחור מהבתים והרצועות 

התקלף. האם הוא יכול להניח אותם עד שיתקן אותם או עד שירכוש חדשות?

הרי"ף )דף ז ב( מסכם את הסוגיא: 

"אמר רב יצחק רצועות שחורות הלכה למשה מסיני והא תניא תפילין אין קושרין אותן אלא 
מילי  הני  אחר  ודבר  גנאי  משום  יעשה  לא  אדומות  בין שחורות  ירוקות  בין  לבנות  בין  במינן 

מבפנים אבל מבחוץ שחורות ותו לא מאי גנאי ודבר אחר מבפנים איכא זימנין דמתהפכת".

כלומר, הצד החיצוני של הרצועות צריך להיות שחור, אך את הצד הפנימי אפשר לעשות 
בכל צבע מלבד אדום.

וכך פוסק הרמב"ם )הלכות תפילין פרק ג הלכה יב(: 

"הרצועות של תפילין בין של ראש בין של יד פניהם החיצונים שחורים וזו הלכה למשה מסיני 
ירוקות או לבנות כשרות אדומות לא יעשה  אבל אחורי הרצועות הואיל ומבפנים הן אם היו 
שמא תהפך הרצועה וגנאי הוא לו ולא יהיה אחורי הרצועה לעולם אלא כעין הקציצה אם ירוקה 

ירוקין ואם לבנה לבנים ונוי הוא לתפילין שיהיו כולן שחורות הקציצה והרצועה כולה".

יהיה  שהכל  תפילין  ונוי  הבתים.  כצבע  יהיה  הרצועות  של  הפנימי  שצבע  מוסיף,  הרמב"ם 
שחור. 

הרא"ש )סוף סימן ח( מביא את דברי הגמרא וכותב: 

"יש שעושין בתים של תפילין מעור לבן דלא נאמר אסורות אלא ברצועות ומכל מקום נוי 
תפילין הוא שיהא הכל שחור".

הטור )הלכות תפילין סימן לב סעיף מ( פוסק כדברי אביו הרא"ש, וכותב לגבי הבתים: 

להיות  מצותן  שעיקר  אלא  כשרים,   – אחר  מצבע  עשאן  ואם  ושחורין;  מרובעין  "...ויהיו 
שחורין. “ 

הבית יוסף )סימן לב סעיף מ( מביא שני שיטות בצבע הבתים: 

"כתבו התוספות )ד"ה רצועות(: יש עושים בתים של תפילין מעור לבן, דלא נאמר "שחורות" 
אלא ברצועות. וכן כתב האגור בשם הרשב"א, וכן כתב הרא"ש. וכתב עוד: מכל מקום נוי תפילין 
הוא שיהיה הכל שחור. ובספר התרומה )סימן רז(: רצועות שחורות הלכה למשה מסיני. ושמא 
גם כן עור הבתים צריך להיות שחור. והמרדכי כתב שדקדק ר"י מהגמרא שהקציצה בעינן שחור 

כמו הרצועות".
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ישנה דעה נוספת הסוברת שגם הבתים צריכים להיות שחורים מעיקר הדין, ולא רק משום 
נוי.

הב"ח )סימן לב כה( סובר כדעה זו. הוא מביא דיוק של התוספות מהגמרא במסכת שבת 
שהלכה למשה מסיני שהבתים יהיו שחורים, וכותב1: 

"...אלמא דהקציצה פשיטא ליה לתלמודא דצריך שיהא שחורות. ומשמע ודאי לפי זה דהלכה 
למשה מסיני היא דצריכין שיהיו שחורות עור הבתים, דהא הך דרצועות שחורות הלכה למשה 
מסיני לא ידעינן להו אלא מדבעינן בבתים שיהו שחורות הלכה למשה מסיני כדפירשתי. והילכך 
נקטינן דפסולין הן אם צבען צבע אחר וכן אם צבען אינו יהודי.  ודלא כמ"ש בש"ע כאן עור 
הבתים מצוה לעשותן שחור עכ"ל דמשמע עכובא ליכא ונמשך אחר דברי הרמב"ם ורבינו ושאר 
ארוב  לסמוך  יש  אפשר  דלא  במקום  מיהו  להקל  דאין  דעתי  עניות  ולפי  בזה  להקל  פוסקים 

פוסקים דמקילין שלא יתבטל ממצות תפילין".

לגבי הרצועות פוסק הטור )סימן לג סעיף ג(: 

 "...ושיהיו שחורות מצד החוץ, ומצד הפנים איזה צבע שיהיה חוץ מאדום". 

ובהמשך )סעיף ד( מביא את דעת הרמב"ם : 

"וכתב הרמב"ם ז"ל שאם לא יעשה הבתים שחורים, יעשה הרצועה מצבע הבתים".

הבית יוסף מבאר את דברי הרמב"ם: 

"צריך לומר דאחורי הרצועה קאמר, דאילו פני הרצועה אי אפשר לעשותם אלא שחורות, 
ונוי הוא לתפילין שיהיו כולם שחורות,  נינהו. וכתב הרמב"ם )שם(:  דהא הלכה למשה מסיני 

הקציצה והרצועה כולה. כלומר, שגם אחורי הרצועה יעשה שחור, ולא נהגו כן". 

לדעת הרמב"ם נוי התפילין הוא שגם הצד הפנימי של הרצועה יהיה שחור, אבל הבית יוסף 
אומר שלא נהגו כך.

הדרכי משה )הרמ"א( )אות ב( כותב על זה: 

“וכתב באור זרוע, דעכשיו שנהגו לעשות הבתים שחורות, צריך להשחיר הרצועות בין בפנים 
בין מבחוץ, עד כאן לשונו. ולא נהגו כן".

גם האור זרוע סובר כדעת הרמב"ם, אך הרמ"א כותב שלא נהגו כן.

בשולחנו )הלכות תפילין סימן לב סעיף מ( כותב הבית יוסף:

"עור הבתים מצוה לעשותו שחור". 

ולגבי הרצועות כותב )סימן לג סעיף ג(: 

"הלכה למשה מסיני שיהיו הרצועות שחורות מבחוץ אבל מצד פנים יעשה מאיזה צבע שירצה 
חוץ מאדום שמא יאמרו שמדם חטטיו נצבעו והאדימו". 

אדמו"ר הזקן )סימן לב סעיף ס וסימן לג סעיף ד( מסכם את ההלכות ופוסק:

1( להרחבת עיין תוספות מסכת שבת כח ב “תפילין בהדיא כתיב בהו"
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צבע הבתים

"עור הבתים מצוה לעשותן שחור כמו הרצועות ואע"פ שברצועות הוא הלכה למשה מסיני ולא 
בתים  מכל מקום מצות תפילין הוא שיהיה הכל שחור".

צבע הרצועות 

"הלכה למשה מסיני שיהיו הרצועות שחורות מבחוץ אבל מצד פנים יעשה מאיזו צבע שירצה 
חוץ מאדום שהוא גנאי שלא יאמרו שמדם חטטיו נצבעו והאדימו  אבל הבתים אין צריך להיות 

שחורות אלא משום נוי מצוה  ולא מהלכה למשה מסיני כמו שנתבאר בסי' ל"ב".

וכו'(.  נוי מצוה ולא מעיקר הדין )כהרמב"ם הרא"ש  הבתים צריכים להיות שחורים משום 
יכול להיות בכל צבע חוץ  הצד החיצוני של הרצועות צריך להיות שחור, ואילו הצד הפנימי 

מאדום )כהבית יוסף והרמ"א ולא כהרמב"ם(.
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קיסר ופלגי קיסר
מלך  דוד  ״ועבדי  ויגש1:  פ׳  בהפטרת  א. 
. וישבו על   . עליהם ורועה אחד יהי׳ לכולם 
להם  נשיא  עבדי  ודוד  עולם  עד  גו׳  הארץ 

לעולם״א.

שני  בין  השינויים  בטעם  לעיין  ויש 
)ב(  ״נשיא״,  או  ״מלך״  )א(  הכתובים: 
דוד״  ״ועבדי  )ג(  ״להם״,  או  ״עליהם״ 
מוסיף  השני  בכתוב  )ד(  עבדי״.  ״ודוד  או 
בא  כי  הטעם  שבפשטות  ]ואף  ״לעולם״ 
עד  גו׳  ״וישבו  הכתוב  לתחילת  בהמשך 
עולם״ב, מ״מ מובן, שחידוש זה )שיהי׳ נשיא 
שלכן  דוקא,  ״נשיא״  להתואר  שייך  לעולם( 
הקודם(  )ככתוב  ״מלך״  תואר  כאן  נקט  לא 

אלא ״נשיא״[.

הגמ׳2:  דברי  ביאור  בהקדיםג  זה  ויובן  ב. 

1( יחזקאל לז, כד־כה,

2( סנהדרין צח, סע״ב, - וראה אוה״ת פרשתנו )כרך ה( 

״אמר רב יהודה אמר רב עתיד הקב״ה להעמיד 
להם דוד אחר ]שעתיד למלוך עליהם. רש״י[ 
דוד  ואת  אלקיהם  ה׳  את  ועבדו  שנאמר3 
מלכם אשר אקים להם, הקים4 לא נאמר אלא 
אקים5. א״ל רב פפא לאביי והכתיב ודוד עבדי 
נשיא להם לעולםד, )ומשני( כגון קיסר ופלגי 
קיסרה״. ובפרש״י: ״כגון קיסר ופלגי קיסר - 
מלך ושני לו, כן דוד החדש מלך כדכתיב ודוד 
מלכם אשר אקים, ודוד המלך שני לו כדכתיב 

נשיא להם ולא כתוב מלך״

הקב״ה  ש״עתיד  רב  כוונת  מהי  א(  וצ״ע: 
המשיח  שמלך   - אחר״  דוד  להם  להעמיד 

תתקפו, ב )וכן לנ״ך עה״פ יחזקאל שם( ביאור ענין ״קיסר 

ופלגי קיסר״ ע״ד החסידות,

3( ירמי׳ ל, ט,

4( ראה חדא״ג מהרש״א שם,

5( וכבר הקשה בבאר שבע לסנהדרין שם, מהי הראי' 

מלשון ״אקים״ שהוא ״דור אחר״, ואכ׳׳מ.

אודות  יחזקאל  הנביא  מנבא  אלו  בפסוקים  א 
ישבו  לבוא  לעתיד  כי  אומר  הנביא  הגאולה. 
התורה  את  ישמרו  ישראל,  בארץ  ישראל  בני 
והמצוות בשלימות, ויהיו כולם מאוחדים תחת מלך 
אחד, ולא כפי שהיה בעבר שהיה מלך אחד ליהודה 
)מבית דוד( ומלך אחר לשאר העם. המלך שימלוך 

על כל העם יהיה "עבדי דוד".

נתתי  אשר  הארץ  על  "וָישבו  הפסוק:  לשון  ב 
לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם, וישבו 
עולם",  עד  בניהם  ובני  ובניהם  המה  עליה 
ובסמיכות לכך בא סיום הפסוק "ודוד עבדי נשיא 

להם לעולם".

ומובן שכיון שהתחיל לדבר על כך שישבו בארץ 
 – יהיה הנשיא  "עד עולם", לכן גם על כך שדוד 

חוזר ואומר שזהו לעולם.

כהקדמה להבנת לשון ההפטרה, מתחיל הרבי  ג 
פסוק  על  המדבר  גמרא  קטע  לבאר  שליט"א 
הנ"ל. במהלך השיחה יתבארו קטע כמרא זה ולשון 
השאלות  יתורצו  ובכך  זה,  לצד  זה  עצמו  הפסוק 

מהסעיך הקודם. 

זה  מפסוק  שלכאורה  היא,  פפא  רב  שאלת  ד 
"דוד  יהיה  ישראל  על  שימלוך  שמי  רואים 
אחר  דוד  ולא  הידוע,  המלך  דוד  כלומר  עבדי" 
ב(  )שאלה  יקשה הרבי  )בהמשך  שיעמיד הקב"ה. 
שלכאורה כוונת הפסוק "ודוד עבדי" אינה לאותו 
ומכונה  מזרעו  שהוא  למשיח  אלא  הראשון,  דוד 

בשמו, ואם כן מה מקום לשאלה זו של רב פפא?(

בתרגום מילולי: מלך וחצי מלך. כלומר: מלך  ה 
ומשנה למלך, כפי שמביא הרבי מיד את לשון 

רש"י.

שער גאולה ומשיח
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והשאלות 
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שמלך  או  המלך(  דוד  )ואינו  ״דוד״  נקרא 
רק  משיחא(  מלכא  )דוד  ״דוד״  נק׳  המשיח 

להיותו מזרע דודו?

עבדי  ודוד  ״והכתיב  ר״פ  קושיית  מהי  ב( 
נשיא להם לעולם״, הרי בפשטות ״דוד״ כאן 
לא קאי על דוד המלך6 כ״א על מלך המשיח 
)כפי שפירשו במפרשים עה״פ7(, שנקרא ג״כ 
אחר״  ״דוד  והוא  דוד,  מזרע  )להיותו  ״דוד״ 

שעתיד הקב״ה להמליך על ישראל8?

מלך  בעצמו  המלך  דוד  שאין  עכצ״ל  ולכאורה   )6

המשיח שיהי' ״נשיא להם לעולם״, שהרי תחילת פעולת 

מלך המשיח תהי' קודם הגאולה, כמבואר ברמב״ם )הל׳ 

)גם  המתים  תחיית  קודם  ובודאי  ה׳׳ד(,  פי״א  מלכים 

ואהרן  ב( משה  ה,  )יומא  כמחז"ל  מיד,  הקמים  דצדיקים 

עמנו(,

)פ״א,  ואיכ״ר  ה׳׳ד(  )פ״ב  ברכות  ירושלמי  ראה  אבל 

נא( דמלכא משיחא ״אין מי חייא הוא דוד שמי', אין מי 

דמכייא הוא דוד שמי'" )אם מן החיים הוא יהי' שמו דוד, 

יהי' דוד בעצמו, פני משה(, ובפיוט  ואם מן המתים הוא 

דוד  הוא  כו'  צמח  ״קול  רבא(  )דהושענא  ישעך  אומץ 

בעצמו״,

שביאת  להדיעה  דקאי  פי'  שם  לאיכ״ר  ענף  וביפה 

המשיח אחרי תחה״מ, ע׳׳ש, וראה רד״ק יחזקאל )ועד״ז 

בירמי,( שם ״או רמז לתחיית המתים״,

ויש לומר הכוונה בזה שנשמת דוד המלך תתלבש במלך 

גואל  הוא  ראשון  גואל  הוא  ד״משה  הענין  ע״ד  המשיח, 

אחרון" )ראה שמו״ר פ׳׳ב, ו, זח״א רנג, א, ש' הפסוקים פ' 

ויחי( - אף דמשה לוי ומשיח משבט יהודה - שהכוונה בזה 

שנשמת משה תתלבש בגואל אחרון )אוה׳׳ח ויחי מט, יא(,

- וראה לקמן ס״ג והערה *19,

יחזקאל  ומצו׳׳ד  הא'(  )בפי׳  רד״ק  אברבנאל,  ראה   )7

שם, רד״ק ירמי' שם )בפי׳ הב'(,

ר״פ,  קושיית  פי׳  )ספ״מ(  ישראל להמהר״ל  ובנצח   )8

דממ״ש ״ודוד עבדי נשיא" משמע ש״לא יהי' המשיח מלך 

רק נשיא בלבד, וכיון דיליף מן ואת דוד מלכם א״כ יהי' 

מלך  או  נשיא  יהי'  )אם  זו  שסתירה  להעיר,  אבל  מלך״, 

ג( בדברי רש״י ״ודוד המלך שני לו כדכתיב 
מפורש  והרי  מלך״,  כתוב  ולא  להם  נשיא 
מלך  דוד  ״ועבדי  )כנ״ל(  שלפנ״ז  בכתוב 
)גם(  ״מלך״  נקרא  דוד  שגם  הרי  עליהם", 
הכתובים  בשני  ]ובפשטות,  לבוא9  לעתיד 

מדובר אודות אדם )״דוד״( אחד10[.

לו״,  ל״שני  המשיח  מלך  יצטרך  למה  ד( 
כן  מצינו  שלא  קיסר(,  )פלגא  למלך  משנה 

)כתובז( אצל מלכי בית דוד11?

]ולכאורה לא מצינו בהלכה ענין של ״משנה 
כהן  סגן  ישנו  גדול  שבכהן  ולהעיר  למלך״. 
מובן  במלך13.  כזאת  מצינו  לא  אבל  גדול12ח, 
שיתכן שהמלך ימנה ״שני לו״, אבל לא מצינו 
בהלכה שיהי׳ תוקף מיוחד למשנה למלך יתר 

על שאר שרי המלך14ט[.

אפשר להקשות, לכאורה, בכתובים דיחזקאל עצמם,

]אבל  שם,  לסנהדרין  הרש״ש  בהגהות  הקשה  כן   )9

דוד  ״ועבדי  מהכתוב  ר״פ  הקשה  לא  למה  שהקשה  מה 

מלך עליהם״, י׳׳ל, כי בל' הכתוב ״ודוד עבדי נשיא להם 

לעולם״ מודגש וברור יותר דקאי במלך המשיח )משא״כ 

הלשון ״עבדי דוד מלך עליהם״, שענין זה הי' גם בעבר([,

10( וראה באר שבע לסנהדרין שם,

11( מלבד אחז )דהי״ב כח, ז( - ש״לא עשה הישר בעיני 

ה' כדויד אביו״ )שם, א(,

אבל להעיר מבקשת יהונתן מדוד )ש״א כג, יז( ״ואנכי 

אהי' לך למשנה״ )ובאברבנאל שם, ״כמו שהי׳ בימי שאול 

אביו״(, ואכ״מ,

12( רמב״ם הל' כלי המקדש פ״ד הט״ז,

13( ברמב״ם שם שסגן כה״ג הוא ״כמו המשנה למלך״, 

אבל לכאורה כוונתו רק ע״ד הענין דמשנה למלך שמצינו 

יוסף שהי' משנה למלך )ראה מקץ מא, מג(,  בכלל ]ע״ד 

צ״ל  הלכה  שע״פ  מפני  ולא  בסופה([,  )מג״א  מרדכי  וכן 

משנה למלך,

תורה  ע״פ  דאפ״ל  ספ״א,  מלכים  הל'  בראב״ד   )14

הרבי מברר מהי כוונת רב בדבריו שמשיח יהיה  ו 
יהיה  משיח  של  שמו  א:  אפשרות  אחר".  "דוד 
דוד. אפשרות ב: שמו של משיח לא יהיה דוד, אלא 
יהיה לו שם אחר, ורק מכנים אותו דוד כיון שהוא 

מצאצאי דוד.

כלומר – אף אם היו למלכי בית דוד 'ִמשנים',  ז 

בשיחה,   11 הערה  וראה  כך.  על  כתוב  מצינו  לא 
שמביא יוצאים מן הכלל בענין זה.

תפקידו הוא לעמוד תמיד לימין הכהן הגדול  ח 
לשם כבוד.

ובמילא אף אם המלך ממנה משנה למלך, אין  ט 
לשר זה תוקף הלכתי מיוחד ומוגדר בענין זה 

ביאורים
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קיסר  ״כגון  הש״ס  בלשון  לדייק  יש  גם 
שהוא  ״קיסר״  ל׳  נקט  אמאי  קיסר״:  ופלגי 
שם מלכי רומי15 - ולא אמר )בלשון הקודש, 

וכלישנא דקרא16( ״מלך17 ומשנה למלך״?

כפשוטו,  חז״ל  כוונת  שאין  י״ל  ואולי  ג. 
את  שינהיגו  נפרדים  אנשים  שני  אז  שיהיו 
״ודוד  מ״ש  הגמרא  דברי  לפי  דגם  ישראל, 
עבדי נשיא להם״ קאי על מלך המשיח )ולא 
״דוד״  בשם  נקרא  משיח  גם  כי  המלך(,  דוד 
יהיו  עצמו  המשיח  שבמלך  אלא  )כנ״ל(, 
)כדלקמן  קיסר״  ופלגי  ״קיסר  גדרים,  שני 

בארוכה(י.

ופירוש דברי הגמ' ״עתיד הקב״ה להעמיד 
נשיא  עבדי  ודוד  והכתיב  כו׳  אחר  דוד  להם 
להם״ הוא: במלך המשיח יהי׳ חידוש עיקרי 
לגבי מלכי בית דוד )ואפילו לגבי דוד המלך 
זה  בענין  כי  אחר״,  ״דוד  נקרא  ולכן  עצמו(, 

אינו דומה לדוד הראשון18יא.

מלך מבית דוד ביחד עם מלך כשר ממלכי ישראל באופן 

״פלגי  של  גדרו  מהו  פי'  לא  אבל  קיסר״,  ופלגי  ד״קיסר 

קיסר״ בהלכה,

רש״י  ס״ה(.  בפנים  לקמן  )נעתק  ב  י,  ע״ז  תוס׳   )15

ברכות נו, רע״א, - וראה )ע״ד הקבלה( תורת לוי יצחק ע' 

רטו,

16( גם לשון ״משנה למלך״ )ראה הנסמן לעיל הערה 

,)13 ,11

17( ל' הערוך )ערך קסר בפי' גמ׳ זו,

18( ראה עד״ז חידושי אגדות מהר״ל סנהדרין שם,

וע״ז מקשה הגמ׳ ״והכתיב ודוד עבדי נשיא 
המשיח  מלך  דומה  לעת״ל  שגם  הרי  להם״, 
לדוד הראשון )ולכן נקרא ע״ש דוד המלך(יב?

קיסר״,  ופלגי  קיסר  ״כגון  מתרץ  וע״ז 
דבמלך המשיח תהיינה שתי המעלות, ד״קיסר 
ופלגי קיסר״: מצד החידוש שבמלכות דמלך 
המשיח לגבי דודיג נקרא ״קיסר״ )והוא ״דוד 
אחר״(, ומצד מעלתו בתור ״מלך מבית דוד״ 

נקרא ״פלגי קיסר״.

ויש לומר, שזהו החילוק בין שני הכתובים 
נשיא  עבדי  ודוד   .  . עליהם  דוד מלך  ״ועבדי 
הם  ו״נשיא״,  ״מלך״  התוארים  דשני  להם״, 
שיהיו  קיסר״19  ופלגי  ד״קיסר  הענינים  שני 
במלך המשיח. וזהו שנאמר ״ודוד עבדי נשיא 
להם לעולם״, דאע״פ שגדלה מעלת המלך על 
מעלת הנשיא )כהחילוק בין קיסר ופלגי קיסר(, 
מ״מ אין הנשיאות בטלה לגבי מעלת המלכות, 
ואדרבה, דוקא גבי ״נשיא״ נאמר ״ודוד עבדי 

נשיא להם לעולם״)כדלקמן סעיף ה(.

הכתובים  שני  בין  השינוי  לבאר  יש  ובזה 
הא׳  בפסוק  עבדי״:  ״ודוד  או  דוד״  -״ועבדי 
המדבר במעלת המלך המשיח בתור ״קיסר״ 
הראשון  לדוד  מתייחס  אינו  שבזה  )מלך(, 
]ורק שנקרא בשמו ״דוד״, ״דוד אחר״[, אומר 
ההדגשה  זו  שבלשון  דוד״,  ״ועבדי  הכתוב 

19( ראה עד״ז חידושי אגדות מהר״ל סנהדרין שם,

יותר משאר השרים.

שלא  לגמרי,  חדש  פשט  בגמרא  לומד  הרבי  י 
הכוונה שהמלך והמשנה למלך יהיו שני אנשים 
בתוך  וגדרים  ענינים  שני  אלו  יהיו  אלא  שונים, 
מלך המשיח עצמו. בסעיף זה יבאר רק את נקודת 
אך  ענינים,  שני  ישנם  המשיח  שבמלך   - הענין 
וכן  אלו.  ענינים  שני  הם  מה  מבאר  אינו  עדיין 
פי  והפסוקים על  ממשיך לבאר את דברי הגמרא 
שני  הם  מה  לנו  ידוע  לא  כשעדיין  זו,  הנחה 
הענינים. בסעיף הבא יבאר באריכות מה הם שני 

ענינים אלה שבמשיח.

מביעות  אחר"  "דוד  הגמרא  מילות  כלומר:  יא 
משמעות של גילוי דרגה חדשה שלא היתה 

אצל דוד הראשון.

כלומר – אין כוונת רב פפא להקשות שכוונת  יב 
הכוונה  שהרי  הראשון,  לדוד  היא  הפסוק 
בפסוק היא למלך המשיח, אלא השאלה היא מכך 
שהפסוק קורא למשיח בשמו של דוד, שזה לכאורה 
חידוש  יהיה  שבמשיח  שאמר  רב  לדברי  סותר 

מיוחד שלא היה בדוד.

החידוש שיהיה אצל משיח שלא היה אצל דוד. יג 

ביאורים

נקודת 
הביאור: 
"קיסר ופלגי 
קיסר" – 
ענינים שונים 
שיהיו באדם 
אחד
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נקרא  שה״עבד״  )אלא  ״עבדי״  על  היא  הרי 
באה  זו  שמעלה  לפי  והיינו  ״דוד״(,  בשם 
להיותו  אלא(  ״דוד״יד,  שהוא  מפני  )לא  בו 
בתור  המשיח  מלך  מעלת  משא״כ  ״עבדי״: 
״נשיא״ מתייחסת לדוד המלך19*טו, ולכן נאמר 

״ודוד עבדי נשיא להם״.

המלך  ״ודוד  רש״י  מ״ש  ליישב  יש  ועפ״ז 
שני לו כדכתיב נשיא להם ולא כתוב מלך״, 
 - עליהם״  מלך  דוד  ״ועבדי  שמפורש  אע״פ 
שהרי שני הענינים ד״קיסר ופלגי קיסר״ )מלך 
המשיחטז:  מלך  אדם,  באותו  יהיו  ונשיא( 
אלא שהפסוק הא׳ קאי במעלת המשיח בתור 
לדוד  מתייחס  אינו  )ובזה  ״מלך״  ״קיסר״, 
המלך כנ״ל(, והכתוב ״ודוד עבדי נשיא להם״ 
״כדכתיב  קיסר״,  ״פלגי  בתור  במעלתו  קאי 

נשיא להם ולא כתוב מלך״.

ד. הסברת העניןיז:

בהגדרת תפקידו ופעולתו של מלך המשיח 
מבאר הרמב״ם שני ענינים:

התורה  בדרך  לילך  ישראל״  כל  ״יכוף  א( 
בית  יבנה  ה״׳,  מלחמות  ״ילחם  והמצוות״ 
המקדש ויקבץ נדחי ישראל ויתקן את העולם 
״שתתיישב  אחר  ]וכן  ה׳20  את  לעבוד  כולו 

20( 19*(  וכ״כ בפי' מהרז״ו לאיכ״ר שם, צפע״נ עה״ת 

ויחי מט, ט,

יתייחסו  ישראל  כל  אליו  ויתקבצו  ממלכתו 
עליו״21[  שתנוח  הקודש  ברוח  פיו  על  כולם 
וכמ״ש  בכלל,  ישראל  מלך  של  ענינו  וזהו   -
הרמב״ם22 שכל מלך ״תהי׳ מגמתו ומחשבתו 
צדק  העולם  ולמלאות  האמת  דת  להרים 
מלחמות  ולהלחם  הרשעים  זרוע  ולשבור 
לעשות  אלא  תחלה  מלך  ממליכין  שאין  ה׳ 

משפט ומלחמות״יח.

בעל  דוד  מזרע  שיעמוד  המלך  ״אותו  ב( 
כו׳  גדול  ונביא  משלמה  יתר  יהי׳  חכמה 
ה׳  דרך  אותם  ויורה  העם  כל  ילמד  ולפיכך 
ידו  ועל  כו״׳23,  לשומעו  הגוים  כל  ויבואו 
כי  שנאמר24  והאמת  והחכמה  הדעה  ״תרבה 
אלה  שמדבריו  ה״׳23,  את  דעה  הארץ  מלאה 
כל  עסק  יהי׳  כו׳  הזמן  ש״באותו  דזה  מובן, 
העולם . . לדעת את ה׳ בלבד . . יהיו ישראל 
הסתומים  דברים  ויודעים  גדולים  חכמים 
דעה  הארץ  מלאה24  כו׳  בוראם  דעת  וישיגו 
את ה׳ כמים לים מכסים״25, כל זה יהי׳ על ידי 

)הערה 6( שנשמת דוד המלך  ובפרט ע״פ הנ״ל   )19*

תתלבש במלך המשיח,  הל' מלכים ספי״א,

21( שם פי״ב ה״ג,

22( שם ספ״ד,

23( הל' תשובה פ״ט ה׳׳ב.

24( ישעי' יא, ט,

25( ל' הרמב״ם הל' מלכים ספי״ב,

יד שהרי אצל דוד לא היתה מעלה זו.
שהרי "נשיא" הוא תוארו של משיח כ"פלגי  טו 
כנ"ל  דוד,  קיסר", מצד מעלתו כמלך מבית 

בפנים )קטע המתחיל וע"ז(.

לפי ההנחה הפשוטה שבשני הפסוקים מדובר  טז 
סתם באדם אחד, שעליו כתוב גם מלך וגם  

כיצד  הפשוטה:  השאלה  ב'  בסעיף  נשאלה  נשיא, 
מביא רש"י ראיה שלעתיד לבוא יהיה משנה למלך 
כתוב  כן  לפני  והרי  'נשיא',  כתוב  שבפסוק  מכך 
שתי  על  שמדובר  הביאור  לפי  אך  'מלך'?  עליו 
הרבי  כאן  מתרץ  אדם,  באותו  שישנן  מעלות 
'נשיא'  כתוב  השני  שבפסוק  מכך  שאכן  שליט"א 

כתוב  שבו  הראשון  לפסוק  )בנוסף  'מלך'  ולא 
'מלך'( מוכיח רש"י שבמשיח ישנה גם מעלה זו.

זה מרחיב ומבאר את נקודת התירוץ  בסעיף  יז 
שנתבארה בסעיף הקודם – שבמשיח יהיו שני 
ענינים – קיסר ופלגי קיסר. ויבאר בסעיף זה מה 

הם שני ענינים אלו שבמשיח.

שנאמרו הפרטים  לכל  המשותפת  הנקודה   יח 
)יכוף   המשיח  מך  של  בתפקידו  זה  בענין 

העולם  את  יתקן  ה',  מלחמות  ילחם  ישראל,  כל 
בפשטות  שזהו  והעולם,  העם  הנהגת  היא  וכו'( 

תפקידו של מלך.

ביאורים

הרחבת 
הביאור:
שני תפקידי 
המשיח – 
מלך ורב
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כאן מדובר על ענין נוסף, לא הנהגת העם, כי  יט 
את   דעה  העם  כל  את  ללמד   – לימוד  אם 

ה'. שזהו ענינו של רב.

העם  את  ללמד  הוא  הסנהדרין  של  ענינה  כ 
ולהורות להם את דרך התורה, וראש הסנהדרין 

משיח  גם   – לכך  בהתאם  נשיא.  בשם  נקרא 
בתפקידו ללמד את העם תורה נקרא בשם נשיא.

העולם  חוקי  על  נסובים  הרמב"ם  דברי  כא 
הכלליים, שטבע העולם לא ישתנה ולא יהיו 
דברים שעל פי טבע אינם יכולים להיות, אך בתוך 

ביאורים

הנהגת  להם״:  ו״נשיא  עליהם״  ״מלך 
שהמלך  מהעם,  רוממות  בדרך  היא  המלוכה 
״מלך  וזהו  העם,  מן  ונבדל  מרומם  צ״ל 
עליהם״, שהוא ממעל להם; משא״כ השפעת 
הנשיא, ללמד את העם ולהורות להם דרך ה׳, 
שהעם  שמשתדל  אליהם,  קירוב  בדרך  היא 
יבין ויקלוט את דבריו, ולכן עם היות שמצד 
התנשאות(,  )מלשון  ״נשיא״  נקרא  גדלותו 
הרי תיאור יחסו אל העם הוא ״)נשיא( להם״, 
כי השפעתו בתור נשיא היא באופן של קירוב.

״פלגי  )בגמ׳(  נק׳  הנשיא  מעלת  ]ולכן 
קיסר״, כיון שאין השפעת הנשיא באופן של 

רוממות כמלך )קיסר([.

ענינים  שני  בין  עיקרי  חילוק  יש  והנה  ה. 
הנ״ל:

הא',  בענין  המשיח  מלך  של  פעולתו 
הנהגת המלכות שלו, היא בדרך חידוש, שלא 
ע״פ טבע. כי על ידו יהי' חידוש עיקרי בכל 
ברמב״ם  בארוכה  וכמבואר  כולו,  העולם 
שם20 ש״יתקן את העולם כולו לעבוד את ה׳ 
ביחד״, ש״יחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו 
יהי'  לא  הזמן  ש״באותו  עד  ישחיתו״29,  ולא 
שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות 
יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את  ולא  כו' 
שלא  הרמב״ם29  שפסק  אע״פ  כלומר,  ה'״25. 
״יבטל דבר ממנהגו של עולם״ ולא ״יהי' שם 
כמנהגו  עולם  אלא  בראשית  במעשה  חידוש 
טבע  חוקי  יתבטלו  שלא  זהו  מ״מ,  נוהג״, 
הבריאהכא, אבל מובן שזה שכל העולם כולו 
יעבוד את ה' ביחד ולא תהיינה מלחמות כו' 

29( הל' מלכים רפי״ב,

מלך המשיח, שהוא ״ילמד כל העם״26יט.

ייקרא משיח  זה  ענין  לומר, שעל שם  ויש 
חכמים,  בלשון  שמצינו  ע״ד  ״נשיא״,  בשם 
שראש הסנהדרין ״הוא שקורין אותו החכמים 
משה  תחת  העומד  והוא  מקום  בכל  נשיא 
רבינו״27, ועד״ז יש לומר, שזה שמשיח נקרא 
״נשיא״ הוא לפי שהוא ״ילמד כל העם ויורה 

אותם דרך ה׳״28כ.

הכתוב,  בלשון  השינוי  לבאר  יש  ועפ״ז 

פנ׳׳ו  האמונה  שער  א־ב,  יז,  צו  לקו״ת  גם  ראה   )26

)מאמרי  פ״ג  מלך  מינוי  מצות  להצ״צ  סהמ״צ  ואילך, 

אדה״ז - נביאים ע' ד(. ועוד,

27( ל' הרמב״ם הל' סנהדרין פ״א ה׳׳ג, - וראה בארוכה 

בכ״ז לקו״ש חי״ט עי 166 ואילך, וראה גם לקו״ש חכ״ג עי 

192 ואילך )והערה 55 שם(,

28( ויש לומר, שזהו גם כפל הלשון ״ועבדי דוד מלך 

)לג,  מקץ  תו״א  ראה   – לכולם״  יהי'  אחד  ורועה  עליהם 

ב(,  נב,  )סוכה  אדם  נסיכי  וח׳  רועים  ד  בין  בההפרש  ד( 

דרועים ״היא המשכה בבחי' פנימית . .  ראשי אלפי ישראל 

המלמדים אותם תורה״ )משא״כ נסיכי אדם היא המשכה 

בבחי' מקיף, ע״ש(.

ועפ״ז מובן מה שנשיאות מלך המשיח מתייחסת לדוד 

המלך )כנ״ל ס״ג(, כי דוד נמנה )סוכה שם( בין הרועים*, 

לס'  הרמב״ם  הקדמת  וראה  ה״נשיא״**,  ענין  ע״ד  וזהו 

היד )ובכס״מ שם(, פיה״מ אבות פ״ד מ״ג,

*( וצ״ע, שהרי לכאורה עיקר ענינו של דוד הוא המלכות. 
דבדוד  פ״ב,  שם  להצ״צ  בסהמ״צ  המבואר  ע״פ  י״ל  ואולי 
״בכל  )משא״כ  המלכות״  שבמדת  ״החכמה  גם  האירה 
ע״ש  כו׳״.  עדרו  מנהל  הרועה  ״כמו  שאחריי'(,  המלכים 

באורך.
**( ואף שמשיח לא נמנה בסוכה שם בין הרועים )אלא 
בין הנסיכים( - ראה תו״א שם )לד, ריש ע״ב( ד״במשיח יש 
ב׳ הבחי׳״)וראה סהמ״צ להצ״צ שם פ״ג )וכן מאמרי אדה״ז 
בין  ומה שנימנה בגמ׳ שם רק  ומלך(.  יהי׳ רב  שם( שמשיח 

הנסיכים, י״ל לפי שזהו העיקר בו. ודוחק.

המשך 
הביאור: 

המעלות 
השונות 

בתפקיד הרב 
ובתפקיד 

המלך.
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חידוש  ה״ז  בלבד,  ה'  את  לדעת  יהי'  ועסקם 
בהנהגת העולם, שלא מצינו כזאת מעולם30.

זה שמשיח  נשיא,  בתור  משא״כ השפעתו 
אף  ה,״,  דרך  אותם  ויורה  העם  כל  ״ילמד 
כו'״*30  הסתומים  ״דברים  גם  בזה  שנכלל 
)כנ״ל(, מ״מ אין זה חידוש ממש, כי בתורה 
כפסק  )אמיתי(,  חידוש  להיות  אפשר  אי 
שינוי  לא  לה  ״אין  הזאת  שתורה  הרמב״ם31 

ולא גרעון ולא תוספת״32כב.

הגמרא  בלשון  נרמז  זה  שדבר  לומר,  ויש 
״קיסר ופלגי קיסר״:

מבואר בתוס׳33 בשורש שם ״קיסר״ שהוא 
על שם מלך רומי אחד ״שמתה אמו בלדתה 

 198 ע'  חכ״ז  )לקו׳׳ש  במ״א  ע״פ משנ״ת  ובפרט   )30

ואילף שגם להרמב״ם תהיינה ב' תקופות בימוה״מ, ומ"ש 

וראה  הא'  לתקופה  בנוגע  רק  הוא  נוהג  כמנהגו  עולם 

סה״ש תנש״א ח״א )״הדרן על הרמב״ם״, עי 107 ואילך(, 

דמ״ש הרמב״ם בסוף הל' מלכים ״ובאותו הזמן כו׳׳׳ קאי 

בתקופה זו כשיהי' שינוי במנהגו של עולם, ע׳׳ש.

30* וראה קה״ר )פי״א, ח( ״תורה . . בעוה״ז הבל היא 

לפני תורתו של משיח״, - וראה הערה 32,

מלכים  בהל'  גם  וכ׳׳ה  רפ״ט,  התורה  יסודי  הל'   )31

ספי״א )בהלכות משיח( בדפוסים שלא שלטה בהן בקורת,

32( ואף ש״תורה חדשה מאתי תצא, חידוש תורה כו'״ 

כשניתנה  בתורה  נכלל  שכ״ז  ידוע  הרי  ג(,  פי״ג,  )ויק״ר 

בפעם הראשונה, כי מ״ת לא יהי' עוד פעם )המשך תרס״ו 

שגם  ולהעיר,  ההעלם,  גילוי  רק  והוא  ועוד(,  כג.  ע'  ריש 

בזה מדייק ״מאתי תצא", ואינה פעולתו של מלך המשיח 

)אף שיהי' על ידו - ראה יל״ש ישעי' רמז תכט(. ואכ׳׳מ.

33( ע״ז י, ב,

קיסר  ונקרא   .  . חי  ומצאוהו  בטנה  ונבקעת 
]היינו  בעברי  כרות  לשון  והוא  רומי  בלשון 
לידה באופן ד״יוצא דופן״[כג ועל שמו נקראו 

כל המלכים שלאחריו קיסר״.

וזהו הרמז בכך שמשיח נקרא בשם ״קיסר״ 
דופן״, שלא  ״יוצא  - מלך שנולד באופן של 
לידה  של  סדר  הקב״ה  שהטביע  הטבע  כפי 
- להורות, שמלכותו של מלך  )דרך הרחם(34 
של  באופן  תהי׳  בעולם35(  )פעולתו  המשיח 
חידוש, שלא כפי טבע העולם, ״יוצא דופן״ 
למעליותא )משא״כ זה שמשיח הוא ״נשיא״, 
אין בו חידוש )כ״כ(, ומצד זה הוא רק בגדר 

״פלגי קיסר״*35(כד.

מלך  של  החידוש  שעיקר  אע״פ  אבל, 
עילוי  יש  בענין המלכות, מ״מ,  הוא  המשיח 

בענין הנשיאות על ענין המלכות.

הוא  המלוכה  בענין  הצורך  ובפשטות: 
האמת  דת  ״להרים  כדי  מרמב״ם(  )כנ״ל 
ולמלאות העולם צדק ולשבור זרוע הרשעים 
דלאחרי  מובן,  ומזה  ה'״,  מלחמות  ולהלחם 
שמשיח ״יתקן את העולם כולו לעבוד את ה׳ 

34( גם ע״פ תורה, שלכן יוצא דופן אינו בכור )בכורות 

מז, ב(, ועוד.

עיקר  כי  דוקא,  רומי  ל'  שנקט  הטעם  שזהו  וי"ל   )35

הפעולה באופן של חידוש )״יוצא דופן" למעליותא(, הוא 

בנוגע לאוה״ע,

35* נוסף על פשטות הענין, שדרגת הרוממות דנשיא 

אינה ברוממות המלך )כנ״ל סוס׳׳ד(.

ה',  את  כולה  הבריאה  תעבוד  עצמו  הטבע  חוקי 
שזהו חידוש גדול.

)וכן  בתורה  שמחדשים  החידושים  גם  שכן  כב 
ה"דברים הסתומים" שמתגלים( ניתנו כבר 
במתן תורה, אלא שנתינתם היתה באופן של העלם 

וכעת מגלים אותם.

מתה  שאמו  באופן  נולד  רומי  ממלכי  אחד  כג 
חי  אותו  ומצאו  נבקעה  ובטנה  בלידתה 
"קיסר"  לו  קראו  זו  לידה  בעקבות  בפנים. 
"כרות", על שם שנולד באופן שבטן  שמשמעותו 

הרגיל.  הלידה  באופן  ולא  ונחתכה,  נכרתה  אמו 
בעקבות כך נהיה השם "קיסר" נושא משמעות של 

"מלך".

"קיסר" מורה על חידוש – יוצא דופן. ולכן  כד 
נקרא כך משיח מצד תפקידו כמלך, שיביא  

חידוש ממשי בעולם. משא"כ מצד תפקידו בתור 
רק  נקרא  ממשי,  חידוש  בזה  יהיה  שלא  נשיא, 
אינו  )"קיסר"(  שהחידוש  שמראה  קיסר"  "פלגי 

גדול כל כך.

ביאורים
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ביחד״, ״ולא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת 
את ה׳ בלבד״, הרי אין צורך )כ״כ( בפעולת 
מלך  של  תפקידו  ועיקר  מלך36,  בתור  משיח 
דרך  ולהורותם  העם  את  ללמד  יהי׳  המשיח 

ה׳.

וזהו גם הטעם שדוקא אצל ענין הנשיאות 
נאמר ״ודוד עבדי נשיא להם לעולם״, כי עיקר 

)מאמרי  פ׳׳ג  שם  להצ״צ  בסהמ״צ  וכהשאלה   )36

אדה״ז שם ע' ב(, וע״ש ע״ד החסידות שענין המלוכה של 

המשכה  אלא  כפשוטה,  המלכות  הנהגת  אינה  אז  משיח 

בבחי' מקיף, ע׳׳ש.

36* ראה גם צפע״נ הנ״ל הערה 19,

ענין הנצחיות של מלכות משיח אינו בפעולת 
בתור  בהשפעתו  אלא  שלו,  המלכות  הנהגת 
אותם  ויורה  העם  כל  ״ילמד  שהוא  נשיא*36, 

דרך ה'״37.

ישי  בן  דדוד  קסר(,  )ערך  הערוך  מפי'  ולהעיר   )37

הוא המלך )קיסר(, ו״דוד אחר שני לו״ )וראה באר שבע 

לסנהדרין שם(, ועפ׳׳ז, מ״ש ״ודוד עבדי נשיא גו'״ היינו 

שם  סנהדרין  מהר״ל  בחדא״ג  פי׳  וכן  ד״קיסר״,  ענין 

)משא״כ בנצח ישראל ספ״מ כ' כפרש״י(,

להם  שב״נשיא  המעלה  בפנים  המבואר  ע״פ  ומובן 

לעולם״ על ״מלך עליהם״ - ד״נשיא״ היא השפעת התורה, 

דמשיח  שם,  ישראל  נצח  ]וראה  הפנימיים  בענינים  היינו 

 - ו״מלך  לגמרי״[,  ״יהי' מנהיג בדברים האלקיים  )קיסר( 

הפעולה בעולם, בענינים חיצוניים, ואכ״מ,
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סימן תקכ"ט

דיני שמחת יום טוב

חיוב כבוד ועונג ביו"ט
א. כשם שמצוה לכבד את השבת ולענגה, כך כל ימים טובים, שנאמר "לקדוש ה' מכובד", וכל 

ימים טובים נאמר בהן "מקרא קדש"1. 

הגדרת חיוב הכבוד 
ב. איזה כבוד? זה שאמרו חכמים שמצוה על האדם לגלח בערב יום טוב, כדי שלא יכנס לרגל 
כשהוא מנוול. וכן מצוה לרחוץ בחמין, ולחוף ראשו, וליטול צפרניו בערב יום טוב כמו בערב שבת 

כמ"ש בסי' ר"ס.

וכן מצוה ללוש פת בביתו, בערב יום טוב לכבוד יום טוב, כמו בערב שבת לכבוד שבת כמ"ש 
בסי' רמ"ב2 ע"ש.

הימנעות מאכילה סמוך ליום טוב
וכן מצוה להמנע מלקבוע סעודה3 בערב יום טוב, משעה עשירית4 ולמעלה, כדי שיאכל סעודת 

יום טוב לתיאבון שזהו מכלל הכבוד.

ואם ערב יום טוב הוא שבת, שצריך לאכול סעודה שלישית, יאכלנה קודם שעה עשירית. ואם 
שכח או עבר ולא אכלה קודם שעה עשירית, יאכלנה אחר כך. וכן הדין ביום טוב ראשון, שהוא ערב 

יום טוב שני של גליות5, או של ראש השנה אפילו בארץ ישראל: 

המנעות  ג.  לחם.  אפיית  ב.  לחג.  גופו  הכנת  א.  יו"ט:  כבוד  מדיני  לסיכום: 
חל  החג  ערב  אם  )אפי'  ראשון  יו"ט  בערב  בין  העשירית:  מהשעה  מאכילה 

בשבת(, ובין ביו"ט ראשון שהוא ערב יו"ט שני.

1( בפסוק )ישעי' נח יג( נאמר על שבת “וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד". ומכאן למדו חכמים )שו"ע סי' 
רמ"ב( שצריך לכבד את השבת ולענגה. וכשם שהשבת שנקראה “קדוש" – צריך לכבדה ולענגה, אף יו"ט שנקרא 

“קודש", חל עליו חיוב הכבוד והעונג הקיים בשבת.
2( ושם הוסיף שנוהגין ללוש בבית ולא לקנות לחמים מן השוק. ואין לשנות המנהג.

3( אבל לאכול ולשתות בלי קביעות סעודה, אינו נמנע בערב שבת ובערב יו"ט. וכ"כ בסי' רמ"ט ס"ט.
4( היינו מתחילת שעה עשירית, מט' שעות ולמעלה.

5( שאז מצד ספיקא דיומא, יתכן שזהו יום חול, ואז זהו רק ערב יו"ט, וממילא חל עליו הדין שאסור לאכול 
בערב יו"ט מהשעה העשירית.

שער הלכה



74 • קובץ לימוד

הגדרת חיוב העונג
ג. איזה עונג? זה שאמרו חכמים שחייב אדם לאכול בכל יום טוב ב' סעודות, אחת בלילה ואחת 

ביום בשחרית. אבל אין צריך לאכול סעודה שלישית, אלא אם כן חל בשבת: 

מרכיבי הסעודה
ד. ועיקר הסעודה הוא הלחם אשר הוא אוכל. לפיכך, צריך להזהר שיאכל בכל סעודה פת6 יותר 
מכביצה מעט - שעד כביצה נקרא אכילת עראי. וצריך לקבוע כל סעודה על היין. דהיינו, שישתה יין 

באמצע סעודתו, אם ידו משגת. וירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכלתו.

ויציאותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, חוץ  יום טוב, שכל מזונותיו  ואל יצמצם בהוצאת 
מהוצאות שבתות וימים טובים, שאם פיחת פוחתין לו, ואם הוסיף מוסיפין לו. ועיין בסי' רמ"ב. 

הזמן המחוייב בכבוד ועונג
ה. ב' מצות אלו, שהן 'כבוד' ו'עונג', הן נוהגות גם כן בראש השנה, שהרי נאמר בו "מקרא קדש". 
רמ"ב  בסי'  נתבאר  וכבר  קדש".  "מקרא  בהן  נאמר  לא  מועד, שהרי  של  בחולו  נוהגות  אינן  אבל 

שהכבוד והעונג הן מצות מדברי סופרים7, ומפורשין על ידי הנביאים. 

מצות השמחה בחג
ו. ויש בחול המועד מה שאין בראש השנה, והוא: שכל שבעת ימי הפסח, ושמונת ימי החג, וכן 
ביום טוב של עצרת - חייב אדם להיות שמח וטוב לב. הוא, ובניו, ואשתו, ובני ביתו, וכל הנלוים 

אליו. ושמחה זו היא מצות עשה מן התורה. שנאמר "ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך וגו'". 

אופן השמחה
ז. כיצד משמחן? הקטנים נותן להם קליות ואגוזים. והנשים קונה להם בגדים ותכשיטין כפי ממונו. 
בית  ועכשיו שאין   - היו אוכלין בשר שלמים לשמחה  קיים,  היה  בזמן שבית המקדש   - והאנשים 

המקדש קיים, אין יוצאים ידי חובת שמחה, אלא ביין8. שנאמר "ויין ישמח לבב אנוש".

אכילת בשר – חובה או מצוה
אבל בשר, אין חובה לאכול עכשיו, כיון שאין לנו בשר שלמים. ומכל מקום מצוה יש באכילת בשר 

)ובטעם הדבר, שכשם שבשבת חובת ה'לחם  יש חיוב של לחם משנה  ביו"ט  6( בשו"ע )המחבר( הביא שגם 
משנה' נובעת מכך שהמן ירד בערב שבת גם עבור השבת, כך גם ביו"ט ירד המן בערב יו"ט גם עבור יו"ט. ב"י בשם 

הרי"ף(. וכאן לא הביאו אדמוה"ז.
יו"ט חייב האדם לבצוע על לחם משנה, כמשי"ת בסי'  אמנם, בסי' תע"ה ס"ג, כתב אדמוה"ז: “אעפ"י שבכל 

תקכ"ט". וצ"ע שכאן השמיטו.
7( בסי' רמ"ב ס"א )ובקו"א שם(, מביא ב' דעות בזה: לדעת רש"י, מצות כבוד ועונג הוא מדאורייתא. ולדעת 

הרמב"ם הוא מדרבנן. וראה בדעת אדמוה"ז עוד ב'שולחן מנחם' ח"ב עמ' רמ"ו.
8( ויכול לצאת ידי"ח ברביעית יין ששתה בקידוש. )‘שלחן מנחם' ח"ב עמ' רמ"ז(. ובשיעור היין, כתב שם שצריך 

לשתות רביעית יין. וראה גם בתו"א מג"א צט, ג.
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ביום טוב9, כיון שנאמר בו שמחה. והואיל ואי אפשר לנו לשמוח בו בעיקר השמחה, שהיא אכילת 
בשר שלמים, יש לנו לשמחו בשאר כל מיני שמחות.

השמחה ביו"ט לעומת השמחה בשבת
לכך נהגו להרבות במיני מאכלים ביום טוב יותר10 מבשבת, שלא נאמר בה שמחה. וכן בגדי יום 

טוב, צריכים להיות יותר טובים מבגדי שבת. 

הכנת צרכי הסעודה בשחרית ביו"ט
ח. ביום טוב שחרית, מאחרין מעט לבא לבית הכנסת, כדי שיכינו מקצת צרכי הסעודה קודם 
הליכה לבית הכנסת, ולא יצטרכו להתעכב בתיקון כל צרכי סעודה בבואם מבית הכנסת. וגם בבית 
בחזנים  לגעור  ויש  טוב.  יום  כדי לשמוח בשמחת  לצאת  אין מאריכין מאד, אלא ממהרין  הכנסת 

המאריכים יותר מחצות היום כמו שנתבאר בסי' רפ"ח11 ע"ש. 

ויכולות הנשים להכין צרכי הסעודה בעוד שאומרים  ט. עכשיו בזמן הזה שמאריכים בפיוטים, 
הפיוטים, לפיכך ימהרו לבא לבית הכנסת כמו בשאר ימות השנה.

וצריך למחות ביד מקצת מקומות, שמאחרים לבא לבית הכנסת ביום טוב, וגם מאריכים בפיוטים 
קודם קריאת שמע, ומתוך כך הם עוברים זמן קריאת שמע. 

חלוקת היו"ט ללימוד ולאכילה
י. אף על פי שהאכילה ושתיה במועדות היא מצות עשה12, לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו. 
שהרי כבר נאמר "עצרת לה' אלהיך". ואף על פי שנאמר "עצרת תהיה לכם", כבר פירשו חכמים 

'חציו לה' וחציו לכם'.

לפיכך כך היא הדת הנכונה: בבקר משכימין כל העם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומתפללין 
בנביאים  וקורין  מדרשות  לבתי  והולכים  הבקר,  סעודת  ואוכלין  לבתיהם  וחוזרים  ומוסף,  שחרית 
ודורשין באגדה עד אחר חצות היום, כדי לקיים 'חציו לה''. ואחר כך מתפללין מנחה, וחוזרין לבתיהם 

לאכול ולשתות ולשמוח שמחת יום טוב, שאר היום עד הלילה, כדי לקיים 'חציו לכם'.

ועכשיו שמאריכים בניגונים בתוך התפלה, אין זה עולה בכלל 'חציו לה'' אלא בכלל 'לכם' הוא. 

חובת הדאגה לכלל
יא. וכשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה, עם שאר העניים האומללים. שנאמר 

"והלוי והגר והיתום וגו'".

9( וכתב ב'שלחן מנחם' )שם(, ששיעור הבשר הוא בכזית.
10( ויש להבחין, שאף שדין כבוד ועונג ביו"ט למדנו משבת. ובזה אין מעלה ביו"ט על שבת. הרי שחיוב ‘שמחה', 

קיים רק ביו"ט, ולכן מרבים בענייני שמחה ביו"ט יותר משבת.
11( שם )ס"א( ביאר שאסור להתענות בשבת )וה"ה ביו"ט( עד חצות, אפילו אם אינו מתכוין לשם תענית, ואפי' 

אם נמנע מלאכול כיון שמתעסק בתפילה, בכ"ז אסור.
12( והיינו, מצד מצות שמחה, ולא מצד מצות כבוד ועונג )הקיים גם בשבת( שזהו רק מדרבנן.
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אבל מי שנועל דלתי חצרו, ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי 
נפש, אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו. ועל אלו נאמר "זבחיהם כלחם אונים להם, כל אוכליו 
יטמאו, כי לחמם לנפשם טמא הוא"13. ושמחה כזו קלון הוא להם, שנאמר: "וזריתי פרש על פניכם 

פרש חגיכם"14. 

הזהירות מהוללות
יב. כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל, לא ימשוך ביין ובשחוק ובקלות ראש, ויאמר כל מי שיוסיף 
הוללות  אלא  שמחה  אינה  הראש  וקלות  הרבה,  והשחוק  שהשכרות  שמחה.  במצות  ירבה  בזה 
וסכלות, ולא נצטוינו על ההוללות והסכלות, אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל. שנאמר: 
היא  שהעבודה  למדת  הא  כל".  מרב  לבב  ובטוב  בשמחה  אלהיך  ה'  את  עבדת  לא  אשר  "תחת 

בשמחה, ואי אפשר לעבוד את ה', לא מתוך שחוק ולא מתוך שכרות. 

חובת השמירה על הצניעות בעת השמחה
יג. חייבים בית דין להעמיד שוטרים ברגלים, שיהיו מסבבין ומחפשין בגנות ופרדסים ועל הנהרות 
שלא יתקבצו שם אנשים ונשים לאכול ולשתות ויבואו לידי עבירה. וכן יזהירו זה לכל העם, שלא 
יתערבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה, ולא ימשכו ביין שמא יבואו לידי עבירה, אלא כולם יהיו 

קדושים.

13( פירוש הפסוק )לפי המצו"ד(, שהקרבנות שמקריבים, אינם עולים לנחת-רוח, אלא נחשבים כ'לחם אונים', 
והוא, לחם הנלקח בגזל ובכוח )=און-כח(. וממשיך הפסוק, שמוטב שהם יאכלו את לחמם ולא יבוא לבית ה' כי 

לא לרצון הוא.
14( פירוש הפסוק )לפי המצו"ד(, שה' אומר שהוא יפזר זבל )-פרש( על פני בנ"י. וחוזר ומפרש, שיפזר את זבל 

הבהמות שמקריבים בעת החגים, וזהו פרש חגיכם.
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סימן תצ"ה

איזה מלאכות האסורים ביו"ט

החגים ומצוותיהם
א. ששת ימים אלו, שהן ראשון ושביעי של פסח, וחג השבועות, וראש השנה, וראשון ושמיני של 
חג הסוכות, הן הנקראים ימים טובים. וכל העושה 'מלאכת עבודה' באחד מהן, הרי זה לוקה מן 
התורה. שנאמר "כל מלאכת עבודה לא תעשו"1. וכל השובת בהן מ'מלאכת עבודה', הרי זה קיים 

מצות עשה, שהרי נאמר בהן "שבתון"2, כלומר ְשבֹות: 

הגדרת מלאכת עבודה
צורך  זו  במלאכה  ואין  או משקה,  באוכל  נעשית  כל מלאכה שאינה  עבודה?  ומהו מלאכת  ב. 

לאכילה ושתיה. כגון: שכבה את הנר, או שבנה, או שחפר, וכל כיוצא באלו.

הגדרת מלאכת אוכל נפש
אבל כל מלאכה הנעשית באוכל או במשקה, כגון: הקצירה, והדישה, והעימור, והזרייה, והברירה, 
והטחינה, וההרקדה, והלישה, והאפייה, והשחיטה, והבישול, והבצירה, והסחיטה והצידה, וההוצאה 
מרשות לרשות, כל אלו כיון שהן נעשין בגוף האוכל ומשקה, וכשאדם נהנה מהאוכל ומשקה, הרי 
נהנה מגוף המלאכה עצמה )הנעשית לצורך אכילה או לשאר צורך יום טוב כמו שיתבאר(, לפיכך 
נקראין כל מלאכות אלו וכיוצא בהן "מלאכת אוכל נפש", שהתורה התירה לעשותה לצורך אכילת 

יום טוב. שנאמר "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם".

הגדרת ההבערה כמלאכת אוכל נפש, והטעם בזה
וכן ההבערה, אף על פי שאינה נעשית בגוף האוכל, אף אם היא לצורך אכילה, שהרי הוא מבעיר 
אש בעצים, ומבשל עליהם. מכל מקום כיון שהיא מתקנת את האוכל, שהרי ענין ההבערה3 הוא 

1( ומדקדק בלשונו כמה פעמים, שחיוב השביתה הוא מ"מלאכת עבודה", ולא מ"מלאכת אוכל נפש". מושגים 
אלו, יתבארו לקמן.

ובעצם היתר ‘מלאכת אוכל נפש', האם התורה התירה לעשותם בעבור שמחת יו"ט, או, שמלכתחילה התורה 
לא אסרה סוג מלאכות זה – ראה הדיון בזה ב'מועדים בהלכה' בתחילת הספר. ובלקו"ש חי"א )שיחה א' לפר' בא(, 

מבאר כאופן הראשון, ומדייק כך גם מדברי אדמוה"ז.
2( נאמר בתורה )ויקרא כג לט( “ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון". ולמדו בגמ' )שבת כד, ב( מכאן 

שיש גם מצות עשה לשבות ולא לעשות מלאכה.
3( ובקו"א )כאן( ביאר יותר: בכל הבערה נעשים ב' דברים: א. העצים נשרפים ונעשים אפר. ב. האש בוערת 
וגדלה. והוכיח בקו"א מכמה סוגיות, שאיסור ההבערה שאסרה תורה, הוא על המרכיב השני, היינו, על הגדלת 
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זו שהוציא או שהרבה, היא המתקנת ומבשלת את  וגוף האש   - הוצאת האש, או שמרבה האש 
האוכל4. הרי גם היא בכלל מלאכת אוכל נפש. 

סיכום סעיפים א-ב: למדנו, שהתורה אסרה לעשות "מלאכת עבודה". והם, 
כל המלאכות שאינם נעשות באוכל, ואינם מועילות לענייני אכילה. אך לעומת 
זאת, התירה התורה לעשות "מלאכת אוכל נפש". והם, כל המלאכות הנעשות 

באוכל או בשתי'ה עצמם.

תנאים בעשיית מלאכת אוכל נפש

כשניתן לעשותה מערב יו"ט
ה. ...מלאכות אוכל נפש עצמן, אף על פי שהיה אפשר לו לעשותן מערב יום טוב, מותר לעשותן 

ביום טוב מן התורה.

אבל מדברי סופרים, כל מלאכה שהיה אפשר לו לעשותה מערב יום טוב, ולא יהיה בה הפסד 
ולא חסרון טעם אם היתה נעשית מבעוד יום, אפילו שכח ולא עשאה, או שהיה טרוד ולא היה לו 
פנאי לעשותה, מכל מקום כיון שלא היה אנוס בדבר, אסור לעשותה ביום טוב5. אלא אם כן משנה 

קצת בעשייתה מדרך החול6.

מערב  מאלו  אחד  עשה  שאם  לפי  בחול.  כדרכו  ולבשל,  ולשחוט,  ולאפות,  ללוש,  מותר  אבל 
יום טוב, יש בכך הפסד או חסרון טעם7, שאין לחם שנילוש ונאפה היום - כלחם שנילוש ונאפה 
מאתמול. ולא תבשיל שנתבשל היום - כתבשיל שנתבשל מאתמול. ולא בשר שנשחט היום - כבשר 

שנשחט מאתמול.

וכן מותר להבעיר אש, אם רוצה להשתמש באש, דבר שלא היה אפשר לו לעשותו מערב יום טוב, 

האש, ולא על כליון העצים. וראה בלקו"ש חל"ו עמ' 187 בזה. 
4( ותמצית דבריו, שאף שלכאורה מלאכת ההבערה נעשית בעצים ולא באוכל )ואי"ז “מלאכת אוכל נפש"(, 
מ"מ, כיון שהגדרת ההבערה )כמבואר בהע' הקודמת( היא הגדלת האש, והאש עצמה כן עוסקת בגוף האוכל, 

שמכשרת אותו לאכילה, יוצא, שגוף המלאכה )האש שהבעיר(, אכן נעשה באוכל נפש ולא במכשיריו.
5( והזכיר כאן ג' מצבים: א. אם שכח ולא עשאה. ב. נמנע מלעשות מפני שהי' טרוד. ג. נמנע מלעשות מפני 

שהי' אנוס.
ופסק, שבב' המצבים הראשונים, אסור לו לעשות את המלאכה ביו"ט )אא"כ בשינוי מהדרך הרגילה(. ובמצב 

הג', מותר לעשות ביו"ט )ומשמע, שמותר ללא שינוי(.
6( ונח' האחרונים, האם מותר לכתחילה לתכנן לעשות את המלאכה ביו"ט ע"י שינוי, או שהיתר זה נאמר רק 
אם הגיע יו"ט ולא עשאה )המ"א )מתיר( והבגדי ישע )מפקפק להקל( הובא במ"ב סק"י(. וצ"ב דעת אדמוה"ז בזה.
באוכל. טעם  חסרון  שיש  או  הפסד.  שיש  או  הסיבות:  מב'  אחד  ע"י  ביו"ט  לעשות  להתיר  שניתן  ויוצא,   )7 
ונציין כמה דוגמאות פרקטיות המובאות בפוסקים: 1. חימום מים: אף שאין חסרון טעם במים שחוממו מאתמול 
למים המחוממים רגע לפני השתי', מ"מ כתב הגרש"ז אויערבאך להתיר לחמם את המים ביו"ט עצמו. וזאת מפני 

שיש הפסד כספי של השימוש בחשמל. וכן הפסד של המים המתאדים )שש"כ פ"ב ה"ו(.
2. כדוגמא לחסרון טעם באוכל, נמנים רוב התבשילים שטעימים בבישולם הראשוני, יותר מאשר כשמחממים 
אותם לאחר זמן. וכן אפילו שינוי מראה נחשב כחסרון טעם )כגון תפו"א או תפוחי-עץ, שע"י קילופם משתנה 

צבעם. גם בזה, מתירים לקלפם וכו' ביו"ט עצמו. פסקי-תשובות סי' תצ"ה.
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בלא הפסד וחסרון. או כדי להאיר, או בשאר עניינים שיתבארו בסי' תקי"א ותקי"ד. 

דוגמא למלאכות שאין בהם חסרון, אם ייעשו מערב החג
ו. אבל אסור לבשל ביום טוב, דברים שאין בהם הפסד ולא חסרון טעם, אם היה מבשלן מערב 
יום טוב. כגון, פירות היבשים, שהם טובים יותר כשנתבשלו מאתמול. וכן אסור ללוש ביום טוב, דבר 

שאין בו שום קלקול טעם, אם היה נילוש מערב יום טוב.

כגון מה שקורין בלשון אשכנז וורי"מזלי"ן, ובארצינו לאקשי"ן8, שהישנים יותר טובים וכן כל כיוצא 
בזה. 

טעם איסור עשיית מלאכות אלו – ביטול שמחת יו"ט
ז. ולמה אסרו דבר זה? גזרה שמא ימנע אדם מלעשות כל מלאכות אוכל נפש שאפשר לו לעשותן 
מערב יום טוב, ויניחן לעשות אותן ביום טוב, שהוא יום בטל. ונמצא, יום טוב כולו, הולך בעשיית 

אותן מלאכות, ויתבטל משמחת יום טוב. 

היתר ההוצאה – לרבות בשמחת יו"ט
ח. ומזה הטעם, לא אסרו ההוצאה אף שהיה אפשר לו לעשותה מערב יום טוב, ולמה לא אסרוה 
שידיו  כמו  יהיה  ולא  חפציו,  וישלים  כל מה שירצה,  ויביא  ויוליך  טוב.  יום  להרבות בשמחת  כדי 

אסורות. 

סוגי מלאכות אוכל נפש שנאסרו לעשותם
ט. וכן מזה הטעם - שלא יתבטל משמחת יום טוב, אסרו חכמים9, הקצירה, והדישה, והעימור, 
והזרייה, וברירת מיני תבואה - שדרך לבור אותם הרבה ביחד, והטחינה - של כל מינים הנטחנים 
ברחיים, שדרך לטחון אותם הרבה ביחד10, וההרקדה, והתלישה מהמחובר - שהיא תולדת הקצירה, 

וסחיטת פירות - שהיא תולדת דישה, שמפרק דבר מגידולו,

כל מלאכות אלו ותולדותיהם, וכל דבר הנאסר בשבילם בשבת מדברי סופרים, שמא יבא לעשות 
המלאכה עצמה, אסור גם ביום טוב אפילו ע"י שינוי, ואפילו לא היה אפשר לעשותם מערב יום טוב,

טעם איסור עשיית מלאכות אלו – ביטול שמחת יו"ט
לפי שכל מלאכות הללו, דרכן להעשות הרבה ביחד ביום אחד, לצורך אכילת ימים הרבה

8( אטריות למרק.
9( בגדר איסור המלאכות המוזכרות בסעיף זה נחלקו הראשונים: הרא"ש )וסיעתי'( סוברים שמה"ת מותרים כל 
המלאכות. וחכמים גזרו על מלאכות מסויימות. אמנם, יש ראשונים הסוברים שמלאכות אלו אסורות מדאורייתא. 

ומה"ת מותר רק המלאכות שמלישה ואילך. שהם לצורך אותו יום.
כמה  ]ויש  חכמים.  מדברי  רק  אסורות  אלו  שמלאכות  הרא"ש,  כדעת  שפסק  רואים  כאן,  אדמוה"ז  ובדברי 

השלכות הלכתיות אם האוכל אסור מדאורייתא או מדרבנן[.
10( ויש לשים לב שבמלאכות ברירה וטחינה, הזכיר במפורש שעוסק רק באלו שהדרך לעשות אותם הרבה יחד. 

ובזה ממעט את המוזכר בסוף הסעיף, על סוגי טחינה וברירה אחרים, המותרים לעשות ביו"ט.
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ולברור,  ולדוש,  ולעמר,  ביחד,  ענביו  כל  ולבצור  ביחד,  כל שדהו  לקצור  דרך האדם  - שהרי,   
ולטחון, הרבה תבואות ביחד. ולרקד קמח הרבה, ולדרוך ענבים וזתים הרבה ביחד

כיון שדרך  לצורך החול,  גם  טוב  ביום  יטרח  לו,  מותרין  יהיו  אלו  - חשו חכמים, אם מלאכות 
לעשותן לצורך ימים רבים, ולא יהיה לו פנאי להתעסק בשמחת יום טוב.

האיסור לצוד, וטעמו
וכן אסרו הצידה, לפי שעל הרוב אין דרך לעשותה לצורך היום, אלא לצורך מחר - לפי שאין 
האדם סומך על הספק, שלא לתקן מאכלו עד שיצוד, שהרי אינו יודע שמא תעלה מצודתו ריקנית, 

אלא עיקרה מיום לחבירו הוא.

האיסור לחלוב, וטעמו
וכן אסרו חליבת הבהמה, לפי שגם היא נעשית לצורך אכילת ימים רבים, שהרי אדם חולב כל 

צאנו ביחד.

האופנים המותרים בברירה וטחינה
אבל התירו שחיקת המלח ותבלין, וברירת מיני קטניות, לפי שאין דרך לעשותן הרבה ביחד לצורך 

ימים רבים, אלא מה שהוא צריך מהם לבו ביום בלבד.

אלא שכל שאפשר לעשותו מערב יום טוב אסור לעשותו ביום טוב, כי אם ע"י שינוי, כמו שיתבאר 
בסי' תק"ד ותק"י. 

הגבילו  חכמים  אולם  נפש.  אוכל  מלאכת  לעשות  התירה  התורה  לסיכום: 
היתר זה בכמה תנאים:

א. אם הי' ניתן לעשותה מערב החג, ללא הפסד כלשהו, אסור לעשותה בחג. 
כ"א ע"י שינוי.

ב. מלאכות מסויימות שדרך לעשותן לימים רבים – אסרו חכמים לעשותם.
משמחת  ויתבטל  אלו,  במלאכות  ביו"ט  יעסוק  שלא  אלו,  תנאים  ב'  וטעם 

יו"ט. ]וראה תנאים נוספים בהערה11[.

היתר 'מתוך' שהותרה לצורך - הותר גם שלא לצורך
ג. וקבלו חכמים שכל מלאכות אוכל נפש, מתוך שהתירה התורה לעשותן לצורך אכילת יום טוב 
- הותרו לגמרי אפילו שלא לצורך אכילת יום טוב, ובלבד שיהא בהן קצת צורך יום טוב, אף על פי 

ס"א(.  )תקי"ב  יהודי  בעבור  נעשית  אם  רק  מותרת  המלאכה  עשיית  ג.  תנאים:  ג'  עוד  יתווסף  בהמשך   )11
ולא דברים הנצרכים למפונקים בלבד )תקי"א ס"ה(. ה. עשיית  ד. התירו לעשות רק דברים השווים לכל נפש, 

המלאכה מותרת רק אם יהנה ממנה בו ביום )תק"ג באריכות(.
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שאינו צורך אכילה, אלא צורך הנאת הגוף12, או צורך מצוה עוברת שזמנה בו ביום13, שהיא ג"כ 
כהנאת הגוף לענין זה.

והוא שתהא הנאת הגוף זו שוה לכל נפש אדם מישראל14, כמו שיתבאר בסי' תקי"א ותקי"ב: 

מכשירי אוכל נפש
ד. במה דברים אמורים, כשגופו נהנה מגוף המלאכה עצמה הנעשית לצורך יום טוב. כגון: שמוציא 
חפציו מרשות היחיד לרשות הרבים, שהוא צריך להשתמש בהן ברשות הרבים. וכן, המדליק את 
הנר, כדי להשתמש לאורו תשמישים הצריכים לו בו ביום, אף על פי שאין בהם צורך אכילה. וכל 

כיוצא בזה.

מכשירי אוכל נפש האסורים בעשי'
אבל אם אין גופו נהנה ביום טוב מגוף המלאכה עצמה, אלא מדבר שנתקן ונתכשר להנאת האדם 
מגוף השפוד, אלא מהצלי  נהנה  גופו  בו, שאין  לצלות  כגון: שמתקן שפוד  ע"י עשיית המלאכה. 
שנצלה בו. או, שמבקע קורה לעצים דקים מאד, להצית בהם האור תחת קדירתו, שאין גופו נהנה 

מגוף העצים שנעשה בהם מלאכה, אלא מהתבשיל שנתבשל על ידי מלאכה זו.

כל אלו וכיוצא בהן, אף על פי שעושה אותן לצורך אכילת יום טוב, מכל מקום, כיון שאין המלאכה 
נעשית בגוף האוכל נפש, אלא בדבר המכשירו לאכילה, הרי הן נקראין 'מכשירי אוכל נפש', שאסור 
לעשותן ביום טוב מן התורה, אפילו אם הוא בענין שאם לא כן יפסיד אכילתו לגמרי ויתענה ביום 

טוב, שנאמר: "הוא לבדו יעשה לכם הוא ולא מכשיריו".

האיסור – דווקא כשאפשר לעשותם מערב יו"ט
במה דברים אמורים, במכשירים שאפשר לעשותן מערב יום טוב. כגון, לעשות שפוד חדש, שהרי 
אפשר לו לעשות מערב יום טוב. )ואפילו היה אנוס בערב יום טוב, ולא היה לו פנאי לעשות השפוד, 

מכל מקום, היה אפשר לו לעשותו כמה ימים קודם יום טוב(, וכן כל כיוצא בזה.

מכשירי אוכל נפש המותרים בעשי'
אבל מכשירין שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב. כגון, לתקן השפוד שנשבר ביום טוב, או אפילו 

12( ודקדק בדבריו ב' תנאים: א. שיהי' במלאכה צורך כלשהו, אבל אם אין צורך כלל – אסור. ב. שההנאה תהי' 
בתוך יו"ט, ולא שנהנה ממלאכה זו למחרת.

ובסי' תקי"ח )ס"א( הביא דוגמא לכך, אם מטלטל מפתח של הכספת שלו, זהו טלטול שאין לו הנאה ממנו ביו"ט 
עצמו, ולכן אסור לטלטלו.

יבואו  בוודאות שחלק מהמפתחות לא  יש לעורר, שמצוי מאוד שמטלטלים צרור מפתחות, אף שיודע  וכאן 
ביו"ט לשימוש. ובמקרה זה נח' הפוסקים,עע האם לאסור כבטלטול מפתח אחד שאינו צריך לו, או שצרור מפתחות 

דינו שונה. ראה פסקי-תשובות סי' תקי"ח.
‘מתוך  ואין אומרים  13( ובקו"א הביא דוגמא, שאם יש מקרה של מילה שלא בזמנה, אסור לעשותה ביו"ט. 

שהותרה חבורה לצורך – הותר נמי שלא לצורך', כיון שזוהי מצוה שניתן לעשותה גם למחרת.
זו תיעשה עבור  וע"ז מציין לסי' תקי"א. ב. שהנאה  14( ומזכיר כאן ב' תנאים: א. שההנאה שווה לכל נפש. 

ישראל. וע"ז מציין לסי' תקי"ב.
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שנשבר בערב יום טוב, אלא שלא היה אפשר לו לתקנו בו ביום, מחמת איזה אונס גדול - מותר 
לתקנו ביום טוב15. שנאמר "יעשה לכם", ודרשו חכמים "לכם - לכל צרכיכם", לרבות מכשירין שאי 

אפשר לעשותן מערב יום טוב. 

ולסיכום: מהפסוק "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם" למדנו 
שלוש כללים בהל' יו"ט: א. היתר עשיית מלאכת אוכל נפש.

ב. "הוא לבדו" – לאסור מכשירי אוכל נפש, שהי' ניתן לעשותם מערב יו"ט.  
לעשותו  ניתן  שהי'  כיון  לעשותו  שאסור  חדש,  כלי  עשיית  זהו  לכך,  ודוגמא 

קודם החג.
ג. "יעשה לכם" – להתיר מכשירי אוכל נפש שלא הי' ניתן לעשותם קודם 
החג. ודוגמא לכך, זהו תיקון כלי שנשבר, גם אם נשבר קודם החג, רק שמפני 

אונס גדול לא הי' ניתן לתקנו בערב החג.

איסור אמירה לנכרי
כל שאסור לעשותו ביום טוב - אסור לומר לנכרי לעשותו, שהאמירה לנכרי היא שבות ביום טוב, 

כמו בשבת.

15( ונמצא, שכאשר מדובר בעשיית שפוד חדש, יהי' אסור לעשותו אפי' במקרה שהי' אנוס. אבל, בתיקון שפוד 
ישן, בזה יהי' מותר לתקנו, אף כשנשבר מערב החג - אם הי' לו ‘אונס גדול' ולא יכל לתקנו קודם.
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בס"ד. שיחת ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשי"א.
ט. ]כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן "די ראש-השנה'דיקע תנועה"32, וצוה לחזור ולנגן כמ"פ, 

וגם כ"ק אדמו"ר שליט"א ניגן בעצמו מתוך בכיות נוראות. ואח"כ אמר:[

עומדים עתה בהכניסה ל"ימים נוראים", שבהם מתגלית מלמעלה מדת היראה33, ובמילא, גם 
העבודה היא בקו היראה.

ביראה גופא ישנם כמה מדרגות, ובכללות: יראה תתאה ויראה עילאה. וביראה תתאה גופא 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שמביא  )כפי  הרוממות  ויראת  העונש  יראת  ומהם:  מדרגות,  כמה  ישנם 

בהמאמר שיצא לאור לקראת ח"י אלול34(.

להתחיל  צריכים  נוראים(,  )בימים  היראה  דקו  העבודה  בהתחלת  כשנמצאים  ולכאורה, 
מהדרגא הראשונה שביראה תתאה – יראת העונש.

אבל, האמת היא, שכיון שבר"ה ישנה גם עבודת התשובה, שעל ידה נעשה דילוג שלא בסדר 
והדרגה, למעלה מסדר השתלשלות, ועד שבשעתא חדא וברגעא חדא יכול להשתנות מרשע 

גמור לצדיק גמור35 – יכולה להיות גם התחלת העבודה בדרגות נעלות.

ומזה מובן גם שהעבודה יכולה וצריכה להיות בשמחה דוקא – כיון שתנועת הדילוג )שע"י 
התשובה( קשורה עם שמחה, שפורצת גדר36.

י. ובפרטיות יותר:

כתיב37 "וגילו ברעדה", היינו, שגם העבודה ד"ימים נוראים" בקו היראה, "רעדה", צריכה 
להיות מתוך שמחה – "גילו ברעדה"38.

ויש להוסיף בדיוק לשון הכתוב "גילו ברעדה" – ולא "רעדו בגילה" – שההתחלה היא בענין 
השמחה )"גילו"(, אלא שהשמחה צריכה להיות מכוסה ברעדה.

אין   – נשמתו שלימה"  אין  ויוהכ"פ  בר"ה  בוכה  מי שאינו  האריז"ל39 ש"כל  בכתבי  ומ"ש 
הכוונה לבכי' של מרירות על מצבו הלא טוב, אלא בכי' של שמחה, שמצד גודל ועוצם מעלת 

32( הניגון שבו היו מתפללים רבותינו נשיאינו תפלת ערבית בליל א' דר"ה )ראה ספר הניגונים ח"א ניגון ט. וש"נ( – 

המו"ל. 

33( ראה אוה"ת ואתחנן ס"ע קעט ואילך. ועוד. 

34( ד"ה כי קרוב אליך דש"פ נצבים תרפ"א פ"ב )סה"מ תשי"א ע' 321(, ולאח"ז בסה"מ תרפ"א ע' שכה. 

35( ראה גם שיחת ח"י אלול סכ"ה )לעיל ע' 20-319(. 

36( ראה סה"מ תרנ"ז ס"ע רכג ואילך. 

37( תהלים ב, יא. 

38( ראה לקו"ת פרשתנו מז, א. ובכ"מ. 

39( פע"ח שער השופר פ"ה. שער הכוונות דרושי ר"ה )קודם דרוש א(. סידור האריז"ל סוף סדר הנסירה. 

שער חסידות ערב



86 • קובץ לימוד

הגילויים דר"ה ויוהכ"פ שאין כלי מוחו יכולים להכיל נעשית אצלו בכי' בדמעות, ע"ד מ"ש40 
אודות רבי עקיבא שזלגו עיניו דמעות כששמע סודות התורה מרבו רבי אליעזר41.

זו קשורה  שלימה", שבכי'  יומתק דיוק הלשון "כל מי שאינו בוכה כו' אין נשמתו  ]ועפ"ז 
עם שלימות הנשמה – כיון שאין הכוונה לבכי' של מרירות על מצבו הלא טוב, שאינה שייכת 
מעלת  ועוצם  גודל  הרגש  שמצד  לבכי'  היא  הכוונה  אלא  כו',  ואדרבה  הנשמה,  לשלימות 
דוקא, אלא שלהיותם  הנשמה  שלימות  נרגשים מצד  אלה  ויוהכ"פ, שגילויים  דר"ה  הגילויים 

גילויים נעלים ביותר, הרי גם מצד שלימות הנשמה אין בכחו להכילם[.

יא. ובביאור הטעם שגם בימים נוראים צריכה להיות התחלת העבודה מתוך שמחה )"גילו"( 
דוקא – יש לומר:

אם תהי' ההתחלה "ברעדה" – יתכן שלא תבוא ההתעוררות לעבודה עצמה, כי, כשיעשה 
חשבון-צדק בחודש אלול על כל מחשבותיו דיבוריו ומעשיו הלא טובים שהיו במשך השנה 
החולפת ורואה שהנהגתו היתה שלא כדבעי, ויוסיף לעשות חשבון-צדק על העבודה דחודש 
אלול גופא, שגם בחודש המיוחד שנתן הקב"ה כדי לתקן את כל השנה כולה, לא היתה הנהגתו 

כדבעי – אזי יבוא לתנועה של הכנעה ושפלות גדולה ביותר,

– כמשל "העני ומדוכה ביסורים . . שאינו צריך שום התעוררות לבכות"42, "כשנזכר . . על 
רוב דחקו . . יבכה במר נפשו תיכף כו'"43 –

ועד כדי כך, שלא יוכל להעיז ולבקש מהקב"ה להיות מלך ולקבל אותו לעבד! – לא זו בלבד 
שלא יוכל לדרוש ולטעון שצריכים לקבלו לעבד, אלא לא יוכל אפילו לבקש זאת בתורת צדקה. 

לא תהי' לו החוצפה וההעזה לבקש מהקב"ה – אפילו בתורת צדקה – שיקבלו לעבד!...

ומוכן  לו,  וגם כשהקב"ה כבר מוחל  ואח"כ המשיך:(  )כ"ק אדמו"ר שליט"א בכה הרבה, 
ליתן לו מבוקשו מבלי הבט אם ראוי הוא לכך אם לאו, הרי עדיין צריך להיות "פשט העני את 
ידו"44, ובמילא, צריך שיהי' לו "כלי" שעל ידו יוכל לקבל – וכיון שכן, נשאלת השאלה: במה 

יוכל לקבל )"מיט ווָאס וועט ער נעמען, מיט ווָאס"(?!...

יב. ולכן, צריכה להיות ההתחלה מתוך שמחה )"גילו"( דוקא – שפורצת גדר:

ע"י השמחה נעשית אצלו פריצת הגדרים – אשר מבלי להתחשב במעמדו ומצבו, יקיים את 
ציווי הקב"ה בתורה45: "אמרו לפני בר"ה מלכיות כו' כדי שתמליכוני עליכם"!

הקב"ה אומר לבנ"י: יהודים, הכריזו מלכיות )"אידן, שרייט מלכיות"( – שזוהי נתינת-כח 
לכל בנ"י ולכאו"א מישראל אשר מבלי הבט על מעמדם ומצבם יוכלו לומר מלכיות, לבקש 
לשבח )"אמרו" כמו "האמרת", לשון שבח46( את  ויתירה מזה,  מהקב"ה להיות מלך עליהם, 

40( ראה מהנ"ע וירא צח, ב. ט"ז באו"ח סרפ"ח סק"ב )בשם ז"ח(. 

41( ראה לקו"ת תצא לז, ד. לקו"ש ח"ט ע' 208. וש"נ. 

42( ד"ה כי קרוב הנ"ל פ"ו )סה"מ תשי"א ע' 335, תרפ"א ע' שלט(. 

43( דרך חיים פ"ב )ה, ד(. 

44( לשון חז"ל – ריש מס' שבת. 

45( ר"ה טז, סע"א. וש"נ. 

46( ראה אוה"ת תבוא ע' תתרסט. תתרפ. 
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הקב"ה בענין המלכיות – "כדי שתמליכוני עליכם".

וכאשר יהודי אינו מתחשב במעמדו ומצבו ואומר מלכיות, אזי מתנהגים עמו מלמעלה באופן 
כזה – שלא מתחשבים במעמדו ומצבו אם הוא ראוי אם לאו, אם הוא כלי ויש לו במה לקבל 
אם לאו, ונותנים לו כל הענינים – גם הכלים, כמ"ש47 "והוא יכלכלך", היינו, שהקב"ה נותן גם 
את הכלים48 – לא מצד מעלת עבודתו, אלא מצד הענין ד"יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב 

אשר אהב סלה"49.

]כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן ניגון שמח[.

)התוועדויות תשי"א ח"ב ע' 348 ואילך(

47( תהלים נה, כג. 

48( ראה סה"מ קונטרסים ח"ב שלח, סע"ב. סה"מ תרפ"ח ע' כח. תרצ"ט ע' 21. 

49( תהלים מז, ה. 
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לזכות 
הרה״ת שמואל 
וזוגתו אסתר 

ובנם  יהודה מנחם מענדל
שיגדל להיות חי"ל של הרבי

לנצנ׳ר
עכו

לזכות 
משפחת דרחי 
נחלת הר חבד

ולכל יוצאי חלציהם
לבריאות בגשמיות וברוחניות



לזכות
הרה"ח ר' זאב מאיר
וזוגתו מרת דבורה

וילדיהם
אהרון, שיינדל, טובה מושקא, מרדכי 

מענדל, יהודה קלמן, שלום דובער, שמואל 
בצלאל, טובה ביילא שיחיו

קדנר



לזכות

כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
מהרה יגלה אכי"ר


