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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 
הזמן 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:

המעלות  שיר  ד”ה  מאמר  ח”א(;  מלוקט  בסה”מ  )נדפס  תש”מ  ישראל  שובה  ד”ה  מאמר 
תשל”ט.

לפני המאמרים הוספנו הקדמה הכוללת:

)א( רקע כללי בו מתואר סדר אמירת המאמר ע”י ר”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 באופן ממילא למבצע תפילין.

בחוברת זו הובאו: א. דין אורך רצועות התפילין של יד; ב. ב. דין קשרי התפילין; ג. דין מתי 
מברכים על התפילין; ד. דין ברכת התפילין; ה. דין שלא להסיח דעת מהתפילין.

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

שער גאולה ומשיח:

תשרי  בו'  וייחודי.  נוסף  מועד  עוד  לארח  במועדות  המרובה  תשרי  חודש  זוכה  זו  בשנה 
תשע"ח מתקיים סיום הרמב"ם מחזור הל"ו. כידוע ומפורסם, ענין הסיום הוא מהדברים עליהם 

עורר כ"ק אד"ש מה"מ בצורה מיוחדת והעיסוק בזה גורם נחת רוח מיוחד.

במסגרת סיומים אלו זכינו לאור הגדול של "הדרנים על הרמב"ם" אותם אמר כ"ק אד"ש ואף 
הגיהם כל שנה בקשר לסיום. הדרנים אלו נודעו בחשיבות ויסודיות מיוחדת בתורת הגאולה 
של כ"ק אד"ש. בהדרנים אלו מבאר כ"ק אד"ש את ההלכות האחרונות והראשונות ברמב"ם 
בצורה נפלאה שנדיר למצוא כמותה בתורת כ"ק אד"ש. ניכר כי יש להדרנים חביבות ו'טעם' 

מיוחדים במינם.

ומיוחד.  חדש  באופן  ומבארו  הרמב"ם  מסיום  מסוים  חלק  אד"ש  כ"ק  מביא  הדרן  בכל 
שיהיו  ה'  בידיעת  עמוקים  חידושים  נכנסים  בו  הסגנון  בשל  גם  הוא  הדברים  של  ייחודיותם 

בימות המשיח – בגדרים ברורים בלשונו של הרמב"ם.

ולאור האמור לעיל בחוברת זו הבאנו את הדרן על הרמב"ם תשמ"ה אותו ילמדו תלמידי 
התמימים במסגרת סדר גאולה ומשיח.

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.
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בחוברת זו נדפס:

סימן תק”ג - שלא להכין מיו”ט לחבירו

סימן תק”י - דין בורר 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.

שער חסידות ערב:

על  משיח’  של  תורתו  להפצת  ל’מכון  נתונה  תודתינו  תשט”ז.  ישראל  שובה  ד”ה  מאמר 
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 להם.

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
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חסידות בוקר

שער חסידות
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תוכן מאמר "שובה ישראל"
ש"ק פ' האזינו, 'שבת שובה', ה'תש"מ

רקע כללי

למאמר  המשך  מאמר  הינו  זה,  מאמר 
לפניו  )המופיע  ה'תש"מ  שמחתכם"  "וביום 
שנאמר  ח"א(,  מלוקט  המאמרים  בספר 
הוא  אף  ועוסק  דראש־השנה  בהתוועדות 
באותו ענין – תקיעת השופר וקיום המצוות 

במעשה בפועל ובגשמיות דווקא.

בו  יום  שבאותו  הדבר,  הוא  מפליא  כמה 
נאמר המאמר, בו עיקר הביאור עוסק בענין 
פעמים  ג'  הרבי  הורה  ואלוקים,  הוי'  יחוד 
ניגון "הוא אלוקינו": פעם א' לאחר  לנגן את 
ההתוועדות,  בסיום  הב'  פעם  מוסף,  תפילת 
ובפעם הג' לאחר תפילת מנחה. )בנוסף לסדר 
'כתר' בחזרת  הרגיל בכל שבת, בעת אמירת 

הש"ץ של תפילת מוסף(.

ו'  לקראת  לאור  ויצא  הוגה  דר"ה  המאמר 
תשרי, יום הסתלקות הרבנית הצדקנית מרת 
חנה, אמו של כ"ק אד"ש, ומאמר זה שנאמר 
י"ג  לקראת  לאור  ויצא  הוגה  אליו  בהמשך 
אדמו"ר  כ"ק  של  הסתלקותו  יום  תשרי, 
מלוקט  המאמרים  בספר  ונדפס  המהר"ש, 

ח"א עמ' שמג ואילך.

תוכן מקוצר

ש"פ  דהפטרת  הראשון  בפסוק  פותח 
אלוקיך"  הוי'  עד  ישראל  "שובה  תשובה, 

במאמרי  המובאים  דיוקים  כמה  בו  ומדייק 
רבותינו נשיאינו.

של  הפנימית  משמעותו  את  להבין  כדי 
הפסוק, מבאר ב' אופנים ביחוד הוי' ואלוקים. 
אופן אחד מלמעלה למטה – שמגלים בעולם 
שגם הצמצום וההעלם וההסתר על אלוקות 
של  מושלם  ביטוי  למעשה  הם  )אלוקים(, 
הקב"ה )הוי'(, וממילא הוי' ואלוקים כולא חד, 
עבודת  וזו  לשני.  אחד  כלל  סותרים  אינם  כי 
בעולם,  אלוקות  ולהמשיך  לגלות  הצדיקים, 
והאלוקית  הפנימית  הכוונה  את  בו  ולגלות 

שבו.

למעלה,  מלמטה  הוא  השני  והאופן 
גם שם  ית'  ומהותו  שמגלים שלגבי עצמותו 
)אלוקים(,  והעלם  צמצום  הכל  סך  הוא  הוי' 
היות  חד,  כולא  ואלוקים  הוי'  וממילא 
עצם  את  ומסתירים  מעלימים  ששניהם 
עבודת  וזו  מהשתלשלות.  שלמעלה  האור 
נפשם,  עצם  את  שמעוררים  הבעלי־תשובה, 
וממשיכים המשכה אלוקית שלמעלה לגמרי 

מסדר ההשתלשלות – עצמותו ומהותו ית'.

הענינים  בב'  הצורך  את  מבאר  ועל־פי־זה 
שבתשובה )ובתקיעת שופר(, שצריך גם את 
הנשמה  עצם  של  הפנימי  הקול  התעוררות 
את  וגם   – אשתמע"  דלא  פנימאה  "קלא   –
מעשה המצוות בפועל, כי על־ידי התעוררות 
ומהותו  עצמותו  את  מעוררים  הנשמה  עצם 
בפועל  ההמשכה  את  להמשיך  כדי  אך  ית', 
בעולם, צריך את העשייה הגשמית במעשה 

שער חסידות
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בפועל דווקא, כמו תקיעת שופר וכדו'.

אלוקיך",  הוי'  עד  ישראל  "שובה  וזהו 
שרומז על יחוד הוי' ואלוקים ב' פעמים, בפעם 
הא' "שובה . . עד הוי' אלוקיך", שמגלים את 
עצם הנשמה, עבודת הבעלי־תשובה, ולאחר 
מכן בפעם הב', יחוד הוי' ואלוקים באופן של 
"הוי' אלוקיך" אלוקיך לשון יחיד, שמורה על 
שם  שגם  באופן  למטה  מלמעלה  ההמשכה 

הוי' נעשה אלוקיך, כוחך וחיותך.

ומגלה  בתשובה  חוזר  שיהודי  ועל־ידי־זה 
מהגלות  עצמו  את  פודה  נשמתו,  עצם  את 
הפדיה  את  וממהר  מזרז  וזה  שלו,  הפרטית 
הכללית של כל בני־ישראל מהגלות, יחד עם 
פדיית השכינה, "פדאני לי ולבני מבין אומות 
ומיד  תיכף  צדקנו  משיח  בביאת  העולם", 

ממ"ש ממ"ש! 

מהלך המאמר

ביאורי רבותינו נשיאינו בפסוק )ס"א-ס"ב(

על הפסוק "שובה ישראל עד הוי' אלוקיך" 
בשבת  הנאמרת  ההפטרה  את  הפותח 
הכיפורים(,  ליום  ראש־השנה  )שבין  תשובה 
א(  דיוקים:  מספר  נשיאינו  רבותינו  מדייקים 
מדוע אומר "שובה . . עד ה'", והרי התשובה 
היא אל הקב"ה, ולא עד הקב"ה, ואם כן היה 
ישראל  "שובה  בפסוק  כתוב  להיות  צריך 
השמות  בב'  נוקט  מדוע  ב(  אלוקיך".  להוי' 
התשובה  דרגת  הרי  ג(  ו"אלוקיך".  "הוי'" 
התשובה  דרגת  היא  זה  בפסוק  עוסקים  בה 
וכמודגש  עילאה,  תשובה  ביותר,  הנעלית 
ישראל", שנוקט בשם  בלשון הפסוק "שובה 
נעלית  הרי  היא  זו  ותשובה  דווקא,  המעלה 
וכל־שכן  הוי',  לשם  מהתשובה  יותר  הרבה 
לכאורה  וא"כ  אלוקים,  משם  יותר  שנעלית 

מכיוון  אלוקיך"  הוי'  "עד  לומר  מתאים  לא 
שעוסקים בדרגא נעלית הרבה יותר. )ס"א(

ונקודת הביאור בזה במאמרים היא, שענין 
ואלוקים,  הוי'  יחוד  ענין  עם  קשור  התשובה 
זה,  יחוד  נפגם  עובר עבירה  שהרי כשהאדם 
לרדת  האלוקית  מההמשכה  מונע  ובמעשיו 
עם  קשור  התשובה  ענין  וממילא  לעולם, 
ואלוקים.  הוי'  יחוד  ענין  והוא  זה  פגם  תיקון 
ובזה גופא )יחוד הוי' ואלוקים( ישנם ב' דרגות 
ואופנים, עבודת הצדיקים )כפי שהיה בשעת 
מתן־תורה בהר סיני( ועבודת התשובה )כפי 

שהיה אצל אליהו הנביא בהר הכרמל(. )ס"ב(

ביאור ב' האופנים שביחוד הוי' ואלוקים )ס"ג-
ס"ה(

ב'  ישנם  ואלוקים  הוי'  שביחוד  ומבאר, 
ופירושים: א( ששם הוי' מאיר בשם  אופנים 
אלוקים, ועל־ידי זה מתגלה שגם שם אלוקים 
האלוקות  של  והעלם  צמצום  הוא  שענינו   -
אור  גילוי  הוי',  שם  היא  האמיתית  מהותו   –
צמצום  של  באופן  בא  שזה  )אלא  בעולם  ה' 
והעלם כדי שהנבראים יוכלו לקבל את הגילוי 
דרגא,  כזו  וממשיכים  שמגלים  ב(  האלוקי(. 
שלגבי דרגא נעלית זו גם שם הוי' אינו אלא 
צמצום והעלם על האלוקות כמו שם אלוקים, 
וממילא הוי' ואלוקים כולא חד, כי לגבי דרגא 
זו גם שם הוי' וגם שם אלוקים מסתירים על 

הקב"ה. )ס"ג(

ביחוד  דלעיל  הא'  האופן  יותר,  ובפרטיות 
בעולם  ה'  אור  גילוי  המשכת  ואלוקים,  הוי' 
המשכת  הצדיקים,  לעבודת  בעיקר  שייך 
אלוקות שנעשית על־ידי קיום תורה ומצוות, 
לעבודת  בעיקר  שייך  דלעיל  השני  והאופן 
את  והעביר  פגם  האדם  דכאשר  התשובה. 
צריך  המעוות,  את  ליישר  וברצונו  הדרך 
שלמעלה  מבחינה  להמשיך  החוטא  האדם 
דרגה  ממשיך  וכאשר  ההשתלשלות,  מסדר 
חד,  כולא  ואלוקים  שהוי'  מתגלה  זו,  נעלית 
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שגם שם הוי' מסתיר ומעלים על אלוקות.

של  אמירתם  לכפל  הסיבה  מבאר  ועפ"ז 
בני־ישראל "הוי' הוא האלוקים" בהר הכרמל 
בתשובה  בנ"י  חזרו  )שאז  הנביא  אליהו  ע"י 
שענין  היות  לבעלים(,  שעבדו  על־כך 
התשובה כולל ב' ענינים, הא' הוא התעוררות 
האדם מלמטה למעלה, שמגלה את פנימיות 
האלוקות  פנימיות  את  מעורר  ועי"ז  נשמתו 
מגיע  מכן  ולאחר  ית',  ומהותו  עצמותו   –
ענין הב' שבתשובה, המשכת גילוי אור חדש 
מלמעלה למטה, המשכת אלוקות בעולם. וב' 
הוי'  שביחוד  הענינים  ב'  הם  הם  אלו  ענינים 

ואלוקים דלעיל. )ס"ד(

תקיעת שופר  לכך שענין  הסיבה  גם  וזוהי 
כולל ב' ענינים הפכיים לחלוטין, מצד א' קול 
עצם הנשמה,  השופר מבטא את התעוררות 
זה  עם  ויחד  אשתמע",  דלא  פנימאה  "קלא 
העשוי  דוקא,  גשמי  בשופר  לתקוע  צריך 
כדלעיל,  היא  לכך  והסיבה  איל.  של  מקרן 
חדשה  המשכה  שמעוררים  שלאחר  מכיוון 
מפנימיות עצמותו ומהותו ית', צריך להמשיך 
זו בפועל לתוך העולמות, והמשכה  המשכה 
בשופר  התקיעה  על־ידי  דוקא  נעשית  זו 
גם  ותחדור  תימשך  שההמשכה  כדי  גשמי, 

למקומות הכי נמוכים בעוה"ז התחתון. )ס"ה(

ביאור לשון הפסוק "שובה ישראל" )ס"ו(

המבואר  ע"פ  הפסוק  לשון  לבאר  וחוזר 
האופנים  ב'  נרמזים  זה  שבפסוק  לעיל, 
שלכאורה  )אף  ואלוקים  הוי'  שביחוד 
בפסוק מופיע רק פעם אחת "הוי' אלוקיך"(, 
הוי'  עד  ישראל  "שובה  אומר  שבתחילה 
אלוקיך" שהוא לשון נצחיות )וכמו שאומרים 
ימלוך  עד  "לעדי  ראש־השנה  של  ב'יוצרות' 
מלך עליון", שפירושו – לנצח נצחים(, והוא 
זמן  בגדרי  שישנה  ביותר  הנעלית  הבחינה 
ומקום )שהרי למעלה מזמן ומקום לא שייך 
הזמן(,  בחי'  שם  שאין  כיון  הנצחיות  ענין 

ישראל"(  )"שובה  התשובה  שענין  והיינו 
פועל, שהיהודי שב יחד עם הכוחות והדרגות 
לעצמות  ומקום  זמן  שבגדרי  נעלות  הכי 
ומהות אין סוף ב"ה, שמבחינת דרגה זו "הוי'" 

ו"אלוקיך" נחשבים כאחד ממש.

הוי'  שביחוד  הב'  אופן  מגיע  מכן  ולאחר 
ואלוקים הנרמז בפסוק, שהוא המשכת האור 
לשון  בדיוק  ונרמז  למטה,  מלמעלה  האלוקי 
. . עד הוי' אלוקיך", 'אלוקיך'  הפסוק "שובה 
ממשיך  זה  יחוד  שעל־ידי  היינו  יחיד,  לשון 
את הדרגות הכי נעלות עד למטה מטה, ועד 
על  ונקרא  עימו  מתייחד  האלוקי  שהגילוי 
בתפילת  גם  ישנו  זה  )וענין  "אלוקיך".  שמו, 
"הוי'  אמירת  בשעת  דיום־הכיפורים,  נעילה 

הוא האלוקים"(.

שופר מאריך וחצוצרות מקצרות )ס"ז-ס"ח(

לבאר  מוסיף  הנ"ל,  הביאור  לאחרי  והנה 
מאריך  "שופר  שבראש־השנה  לכך  הטעם 
מצוות  שעיקר  היינו  מקצרות",  וחצוצרות 
בשופר  התקיעה  היא  דראש־השנה  היום 
הרב  תורת  ובהקדם  בחצוצרות(,  )ולא  דוקא 
בחצוצרות",  "ותקעתם  הפסוק  על  המגיד 
חצוצרות,  בב'  תוקעים  היו  המקדש  שבבית 
ובני־ הקב"ה   – צורות  חצאי  לב'  הרומזות 

ישראל, המשלימות אחת את השניה. אך כל 
זה שייך רק איך שבני־ישראל נמשכו למטה 
שבני־ישראל  כפי  אך  הגשמי,  הזה  בעולם 
בשורשם הם מציאות אחת עם הקב"ה, ואין 
הם שני חצאים שונים המשלימים זה את זה, 

אלא הם מציאות אחת שלימה.

לחצוצרות,  שופר  בין  החילוק  וזהו 
מצד  בני־ישראל  עבודת  על  רומז  שהשופר 
ומהותו  עצמותו  עם  הקשור  הנשמה  עצם 
ית', ואילו החצוצרות רומזות על עבודת בני־

בעוה"ז  למטה  נמשכים  שהם  כפי  ישראל 
הגלויים.  הכוחות  שמצד  העבודה  התחתון, 

)ס"ז(
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בעיקר  היא  בראש־השנה  שהעבודה  ואף 
בעיקר  המתבטא  הנשמה,  עצם  של  הגילוי 
פנימאה  "קלא  בשופר,  התקיעה  על־ידי 
גם  צריכים  אף־על־פי־כן  אשתמע",  דלא 
שאחרי  וכדלעיל,  החצוצרות,  עבודת  את 
שמעוררים המשכה חדשה מלמעלה, צריכים 
וזאת  הגלויים,  הכוחות  על־ידי  העבודה  את 
ההשפעה  את  ולהמשיך  להוריד  מנת  על 
)ולכן  הגשמי  הזה  בעולם  בגילוי  שתהיה 
עיקר  כי  מקצרות,  וחצוצרות  מאריך  שופר 
וענינם  השופר,  עבודת  היא  היום  עבודת 
הגילוי  את  להמשיך  רק  הוא  החצוצרות  של 

בפועל בעולם(. )ס"ח(

המעלה דשבת תשובה )ס"ט(

והמורם מכל האמור לעיל הוא, שאף שתוכן 
גילוי הכוחות העצמיים הוא  ענינים אלו של 
שופר(  תקיעת  )על־ידי  בראש־השנה  בעיקר 
וביום הכיפורים )על־ידי אמירת ז' פעמים הוי' 
שאומרים  מכך  מקום,  מכל  האלוקים(,  הוא 
מוכח,  תשובה  דשבת  בהפטרה  זה  פסוק 
לעבודה  הכח  את  יש  ויהודי  יהודי  שלכל 
שנפדה  שלו  הפרטית  התשובה  ועל־ידי  זו, 
מהגלות הפרטית שלו, מביא תיכף ומיד את 
קיום הייעוד "פדאני לי ולבני מבין האומות" 
– "בגאולה האמיתית והשלימה על־ידי משיח 

צדקנו, בקרוב ממש ובעגלא דידן". 

מושגים

תשובה עילאה )ס"א(

אל  לשוב  הוא  ענינה  התשובה  מהות 
ואופנים,  דרגות  ריבוי  בתוכה  וכוללת  ה', 

הנחלקים בכללות לב':

חטאים  על  תשובה   – תתאה'  'תשובה  א( 

הפגמים  את  לנקות  הוא  וענינה  ועוונות, 
בה  שנפעלה  מהירידה  הנפש  את  ולהעלות 

על-ידי החטאים.

אל  הנפש  השבת   – עילאה'  'תשובה  ב( 
שירדה  קודם  הראשון  ושרשה  מקורה 
האלוקים  אל  תשוב  "והנפש  הזה,  לעולם 
אשר נתנה". אופן זה של תשובה, אינו שייך 
לחטאים ולעוונות, אלא הוא עליה מחיל אל 
פועל  זו  'תשובה'  גופא.  ובקדושה  חיל בטוב 
בגמ"ח  התורה,  בלימוד  בהתעסקותו  האדם 

ובעבודת התפילה. 

הכוללת  תתאה'  מ'תשובה  בשונה 
והעוונות,  החטאים  על  וחרטה  התמרמרות 
שמחה  תשובה עילאה מגיעה דווקא על־ידי 
להתקשר  ליהודי  שיש  האפשרות  מעצם 

לקב"ה.

יחוד הוי' ואלוקים )ס"ב(

יחוד הוי' ואלוקים משמעותו היא שהאור 
אלוקים,  בשם  ומתגלה  מאיר  הוי'  שם  של 

והם מתאחדים להיות כאחד.

ודרגות,  אופנים  כמה  ישנם  זה  בייחוד 
הנחלקים בכללות לשניים: א( שם הוי' מאיר 
אלוקים הוא העיקר  בשם אלוקים, כך ששם 
שם  ב(  המקבל(.  אל  המשפיע  )התקשרות 
כך  הוי',  שם  כמו  ומאיר  מתעלה  אלוקים 
המקבל  )התקשרות  העיקר  הוא  הוי'  ששם 
הוי'  ששם  כמו  שבדיוק  היינו  המשפיע(,  אל 
הוא כלי לאור האלוקי ואינו מצמצם ומעלים 
מסתיר  אינו  אלוקים  שם  בדיוק  כך  עליו, 

ומעלים על האור האלוקי.

]להמחשת הענין ניתן להמשיל זאת ליחוד 
השכלי שבין שכל הרב ושכל התלמיד, כאשר 
והרב  התלמיד,  שכל  הוא  העיקר  הא'  באופן 
כן  ואם  לו,  להשפיע  מנת  על  מדרגתו  יורד 
אמנם,  מאוחדים  הרב  ושכל  התלמיד  שכל 
אך בדרגא הנמוכה של שכל התלמיד בלבד, 
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מתעלה  התלמיד  הב',  היחוד  באופן  ואילו 
העצמי  השכל  בו  ומאיר  הרב  של  לדרגתו 
דרביה",  אדעתיה  איניש  "קאי  הרב,  של 
יותר,  גבוהה  בדרגא  אך  מאוחד,  שכלם  ואז 

בדרגת שכלו של הרב[.

הוי'  יחוד  של  המציאות  אמיתית  אך 
דוקא  היא  ביותר,  הנעלית  בדרגה  ואלוקים 
בזמן בו לא יורגשו כלל הבדלי הדרגות ביניהם 
והם יהיו באחדות מושלמת. יחוד זה יתרחש 
בבואו של מלך המשיח, מלך שהשלום שלו, 
ולא  המשפיע  לדרגת  יתעלה  המקבל  שאז 
יוכר כל הבדל וחילוק ביניהם, דבר שיתבטא 
בכך שאור הלבנה )המקבל( יאיר כאור החמה 

)המשפיע(.

עתיקא קדישא )ס"ו(

ד'  את  כוללת  העולמות  השתלשלות 
העולמות אבי"ע, ואת דרגת הכתר המשפיעה 
ומקיפה עליהם מלמעלה. דרגת הכתר גופא 
כוללת בתוכה ב' דרגות: 'עתיק יומין' ו'אריך 

אנפין'.

ישנה  האדם  אצל  גם  לכך,  במקביל 
ומידות,  שכל  הכוללת  הכוחות  השתלשלות 
אך מעליהם ישנם כוחות המקיפים את כולם 
בשווה, והם אלו המנהיגים אותם. כוחות אלו 
שאדם  פעולה  כל  ו'תענוג'.  'רצון'  נקראים 
להשיג  רוצה  שהאדם  מכיוון  נעשית  עושה 
של  פעולותיו  כל  כן  ואם  משהו,  באמצעותה 
האדם מונהגות על-פי הרצון שלו, אך הטעם 
הפנימי לכל הפעולות נעוץ במקום גבוה ועמוק 
יותר בנפש – התענוג. כאשר אדם משלים את 
במעשה  מתבצע  שלו  והרצון  שלו  הפעולה 

בפועל, נגרמת לאדם תחושת עונג פנימית.

כפי שאצל האדם הכח הגבוה ביותר שישנו 
באלוקות  גם  כך  התענוג,  כח  הוא  בנפש 
ההשתלשלות  בסדר  ביותר  הגבוהה  הדרגה 
דרגת  החסידות  בלשון  התענוג.  דרגת  היא 

הרצון המקיפה על כל העולמות נקראת בשם 
בשם  נקראת  התענוג  ודרגת  אנפין",  "אריך 

"עתיק יומין".

המדרגה של "עתיקא קדישא" היא המדרגה 
השתלשלות  בסדר  רק  לא  ביותר  הגבוהה 
כולו.  ההשתלשלות  בסדר  אלא  העולמות, 
דרגא זו הינה העונג הפנימי ביותר שישנו, לא 
רק תענוג ממעשה כזה או אחר, אלא תענוג 

פנימי ועצמי.

שם  שכאשר  במאמר,  שמבואר  מה  וזהו 
בסדר  ביותר  הגבוהה  לדרגא  מתעלה  הוי' 
כשם  לעומתו  הוא  נחשב   – ההשתלשלות 
מצמצם  הוא  שלעומתו  מכיוון  אלוקים, 
שם  כמו  בדיוק  האלוקי  האור  על  ומעלים 

אלוקים המצמצם ומעלים על אור הוי'.

משיח – בחי' היחידה )ס"ט(

מדריגות:  ה'  ישנם  יהודי  כל  של  בנשמתו 
נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כל ד' הבחינות 
מסויימים  ופרטים  כוחות  מבטאים  נרנ"ח 
)נפש – כח המעשה. רוח –  שישנם בנשמה 
מחשבה ודיבור. נשמה – כוחות פנימיים, שכל 
ומידות. חיה – כוחות מקיפים, רצון ותענוג(, 
ואילו דרגת היחידה מבטאת את עצם נשמתו 
לפרטים,  מהתחלקות  שלמעלה  היהודי  של 
וממנה נמשכות ומסתעפות כל שאר הדרגות 

והבחינות שבנשמה.

כל יהודי ויהודי הוא נשמה פרטית, שהיא 
חלק מהנשמה הכללית של כללות עם ישראל. 
ובדיוק כמו שאצל כל יהודי פרטי יש את בחי' 
היחידה שבנפש שהיא הנקודה העצמית של 
כולם,  הכוחות  כל  נמשכים  שממנה  הנשמה 
כך גם בנשמה הכללית של כללות עם ישראל, 
הנקראת  המשיח,  מלך  של  נשמתו  את  יש 
החיות  נקודת  עצם  שהיא  הכללית',  'יחידה 
כל  נמשכים  וממנה  כולו,  ישראל  כל עם  של 

הנשמות של כל עם ישראל.
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בס״ד. ש״פ האזינו, שבת שובה ה׳תש״מ. 
אלקיך  הוי׳  עד  אומרו  מהו  נשיאינו  רבותינו  דיוק  בזה  וידוע  אלקיך1,  ה׳  עד  ישראל  שובה 
דלכאורה הול״ל להוי׳ אלקיך2. וגם מה שנקט ב׳ השמות הוי׳ ואלקיך3. ובפרט שאומר 
כאן שובה ישראל, דשם ישראל מתאר מדריגה הנעלית שבישראל, דבנ״י נחלקים בכלל לב׳ 
מדריגות יעקב וישראל, ושם ישראל הוא ע״ש כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל4, שמזה 
מובן שמדבר כאן בענין שלימות התשובה5. וכמובן גם ממה שההפטורה דשבת תשובה היא 
שובה ישראל, שהתשובה דשבת תשובה היא דרגא נעלית בתשובה עילאה. דהנה שבת אותיות 
תשב היא בחי׳ תשובה עילאה6, ובתשו״ע גופא ]שיש בה כמה דרגות[ היא תשובה נעלית שהרי 
צ״ל כל ימיו )גם בימי החול( בתשובה עילאה7, שמזה מובן, ששבת היא דרגא נעלית בתשו״ע 
גופא. ובפרט בשבת תשובה שמתקן ומעלה את כל שבתות השנה ]כמבואר בכתבי האריז״ל8 
בענין ז׳ הימים שבין ר״ה ליוהכ״פ שיש בהם כל ז' ימי השבוע, שביום הראשון בשבוע שבימים 
אלו מתקנים ומעלים את ימי ראשון דכל השנה, ועד״ז ביום ב׳ וכו', ובשבת תשובה מתקנים 
ומעלים את השבתות דכל השנה[, כי התשובה דשבת תשובה היא נעלית גם מהתשובה דכל 
שבתות השנה, ותשובה זו היא בדוגמת יום הכפורים9 דכתיב בי׳10 כי ביום הזה יכפר עליכם גו׳ 
לפני הוי׳ תטהרו, לפני הוי׳ דוקא למעלה משם הוי׳11, ועוד יותר מזה אומר יכפר עליכם סתם 

מאן דלית לי׳ שם ידיעא ולא אתפס בשם כו'12, ולמה אומר כאן עד הוי׳ אלקיך. 

 ב( וידוע הביאור בזה13, דמ״ש שובה ישראל עד הוי׳ אלקיך הוא ענין יחוד הוי׳ ואלקים כמ״ש14
וידעת גו׳ הוי׳ הוא האלקים, שהיא ידיעה נעלית ביותר, כמבואר בזהר15. ולכן אומר  

1( הושע יד, ב. 

2( לקו"ת ש"ש סו, ריש ע"ב. רד"ה זה תרס"ו. ובכ"מ. 

3( רד"ה זה תרנ"ט. תרצ"ה. ובכ"מ. 

4( וישלח לב, כט. 

5( ראה לקו"ת שם סה, ג, שענין שובה ישראל הוא ע"ד מה שבשמו"ע דוקא אומרים סלח לנו כי חטאנו, כי דוקא לאחרי 

העבודה דק"ש )"שמע ישראל"( "יבין שיש חטא ופשע ואזי יאמר סלח לנו כו'". 

6( אגה"ת ספ"י. 

7( שם פי"א )ק, סע"ב(. 

8( שעה"כ דרושי ר"ה )לפני דרוש הא'(. סידור האריז"ל במקומו. מ"ח מס' ימי תשובה פ"א מ"ג. 

יום  עיקר  . שהוא   . כל שבתות השנה  נקרא שבת שבתון שהוא השבת של  "יו"כ  ג:  עב,  האזינו  להעיר מלקו"ת   )9

התשובה ובכל השבתות מאיר הארה ממנו" – שגם התשובה דשבת תשובה פועלת בכל שבתות השנה, ע"ד הנ"ל )בפנים( 

מכתבי האריז"ל – ראה לקמן ס"ט ובהערה 77. 

10( אחרי טז, ל. 

11( לקו"ת אחרי כו, ג. ש"ש סה, א. 

12( לקו"ת אחרי שם. 

13( ראה לקו"ת ד"ה שובה ישראל )הא'(. ד"ה זה תרצ"ה )בסופו(. תש"ד. 

14( ואתחנן ה, לט. 

15( ח"ב כה, א. קסא, א – הובא ונתבאר בסהמ"צ להצ"צ מצות אחדות ה' )ס, א ואילך(. 
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שובה ישראל עד הוי׳ אלקיך כי ענין התשובה שייך לידיעה זו כמ״ש16 )גבי ענין התשובה שהי׳ 
בהר הכרמל( ויאמרו הוי׳ הוא האלקים הוי׳ הוא האלקים. וכפל הוי׳ הוא האלקים הוי׳ הוא 
האלקים ב׳ פעמים לפי שע״י עבודת התשובה, שהיא למעלה מעבודת הצדיקים, נמשך ענין 
וכדאיתא במדרש17 נאמר בסיני18 אנכי ה׳ אלקיך בכרמל יאמר  הוי׳ הוא האלקים ב׳ פעמים. 
כפול ה׳ הוא האלקים ה׳ הוא האלקים, ומבואר בלקו״ת19 שבסיני היו ישראל בדרגת צדיקים, 
וע״י עבודת הצדיקים )תומ״צ( נמשך ענין הוי׳ הוא האלקים פעם אחת, משא״כ בהר הכרמל 
ע״י התשובה המשיכו הוי׳ הוא האלקים ב׳ פעמים. והוא ע״ד מה שבמ״ת כתיב אנכי ה׳ אלקיך, 
אנכי פעם אחת, משא״כ גבי תשובה כתיב20 אנכי אנכי הוא גו׳ למעני גו׳, אנכי ב׳ פעמים, לפי 
שע״י העבודה דתומ״צ נמשך בחי׳ אנכי פעם אחת, משא״כ ההמשכה שע״י עבודת התשובה 
היא למעלה יותר מההמשכה שע״י העבודה דתומ״צ21. דזהו ג״כ מ״ש אנכי אנכי הוא גו׳ למעני 
ותרגם בדיל שמי, עד בחי׳ שמו הגדול22, ולמעלה יותר בחי׳ הי׳ הוא ושמו בלבד, לפני הצמצום. 

הוא, הנה בהוי׳ הוא האלקים יש ב׳ פירושים וענינים23. הא׳ שגם הצמצום דאלקים  ג( והענין 
הוא הוי׳. דהנה הוי׳ הוא לשון מהוה24, דכל ההתהוות היא משם הוי׳, אלא שבכדי  

שתהי׳ ההתהוות בפועל בבחי׳ יש ודבר נפרד, הנה זהו ע״י שם אלקים שהוא מעלים ומסתיר על 
שם הוי׳, כמ״ש25 כי שמש ומגן הוי׳ אלקים. וזהו הוי׳ הוא האלקים, דהגם שההתהוות בפועל 
ובגילוי היא משם אלקים כמ״ש26 בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ול״ב פעמים 
אלקים נאמר במעשה בראשית27, שמצד זה נעשה העולם ליש ודבר נפרד, הנה ע״ז בא הציווי 
וידעת גו׳ כי הוי׳ הוא האלקים, שגם שם אלקים המצמצם ומעלים הוא הוי׳, דהוי׳ ואלקים כולא 
חד, ולכן באמת )כמו שהוא לגבי הקב״ה( אינו מסתיר כלל28, וע״י העבודה דתומ״צ ממשיכים 
גילוי שם הוי׳ בעולם. דזהו מ״ש אשר ברא אלקים לעשות29, לעשות לתקן30, שצריך לתקן את 
ההסתר דשם אלקים ולהמשיך גילוי שם הוי׳ בעולם, כמ״ש )לאח״ז31( ביום עשות הוי׳ אלקים 
ארץ ושמים, שנזכר כאן גם שם הוי׳. כי ע״י עבודת האדם, לעבדה ולשמרה )תורה ומצוות32( 
ועד  מלא33,  תולדות  גו׳31,  והארץ  תולדות השמים  אלה  ונעשה  בעולם,  הוי׳  גילוי שם  נמשך 

16( מ"א יח, לט. 

17( "מדרש אגדה" הובא בפרש"י )לנביאים( שופטים ה, ג. 

18( יתרו כ, ב. 

19( ד"ה שובה הא' )סה, ב(. 

20( ישעי' מג, כה. וראה פרש"י שופטים שם. 

21( לקו"ת שם, רע"ג. וראה גם ד"ה אנכי אנכי תרפ"ז )קרוב לסופו(. 

22( ראה ד"ה אנכי שם: למעני בדיל שמי שהוא בחי' מל' דא"ס. 

23( לקו"ת שם פ"ב. 

24( שעהיוה"א רפ"ד. וראה זח"ג רנז, ב. פרדס ש"א פ"ט. ועוד. 

25( תהלים פד, יב. וראה שעהיוה"א פ"ד. 

26( בראשית א, א. 

27( תקו"ז תי"ב. 

28( שעהיוה"א פ"ו )פ, ב(. 

29( בראשית ב, ג. 

30( ראה ב"ר פי"א, ו ובפרש"י שם. 

31( בראשית שם, ד. 

32( שם, טו. תיב"ע עה"פ. 

33( ב"ר פי"ב, ו. 
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לאלה תולדות פרץ, תולדות מלא34, שהוא למעלה יותר גם מאלה תולדות השמים והארץ, כי 
ע״י העבודה דתומ״צ פורצים את כל ההעלמות וההסתרים דשם אלקים, ועושים דירה לו ית׳ 
בתחתונים. וענין הב׳ בהוי׳ הוא האלקים הוא, שגם שם הוי׳ )כמו שהוא למעלה מהתלבשות 
בשם אלקים( הוא רק בחי׳ אלקים וצמצום לגבי עצמותו ומהותו ית׳ כביכול, וכמ״ש35 אני הוי׳ 
הוא שמי שבחינת הוי׳ אינו אלא שם, זיו והארה בלבד, שהוא צמצום רב ועצום לגבי אור א״ס 

ב״ה עצמו כביכול. 

שני ענינים אלו נמשכים ע״י ב׳ העבודות דצדיקים ובע״ת. דכאשר האדם הוא באופן  ד( והנה 
דהאלקים עשה את האדם ישר36 הנה ע״י עבודתו בתומ״צ הוא ממשיך הגילוי דשם 
הוי׳ בשם אלקים )ענין הא׳ בהוי׳ הוא האלקים(, כנ״ל )ס״ג(. אבל כשחטא ופגם והעביר את 
הדרך א״א לו להמשיך מבחי׳ הוי׳ )מאחר שפגם בשם הוי׳(, וצריך להמשיך מבחי׳ שלמעלה 
משם הוי׳37. והמשכה זו היא ע״י עבודת התשובה. כי כל הענינים שלמעלה נמשכים ע״י עבודה 
שורה  אינה  שם,  מגעת  אתעדל״ת  שאין  מהשתלשלות  שלמעלה  אוא״ס  המשכת  וגם  דוקא. 
פנימיות( אלא כשיש שלימות במעשה התחתונים38, דקוב״ה לא שריא אלא  )בבחי׳  ומתגלה 
דלמעלה  העבודה  ע״י  היא  מהשתלשלות(  שלמעלה  )דאוא״ס  זו  והמשכה  שלים39.  באתר 
מהשתלשלות )שבאדם(, עבודת התשובה. דכאשר עושה תשובה ובפרט כזו שזדונות נעשו לו 
כזכיות40, שהיא תשובה מאהבה מעומקא דלבא באהבה רבה כמבואר בתניא41, הנה עי״ז הוא 
מעורר מבחי׳ שלמעלה משם הוי׳, שלגבי׳ גם הוי׳ כאלקים יחשב, ענין הב׳ בהוי׳ הוא האלקים. 
)והעלי׳(  התשובה  כי  תשב,  אותיות  דשבת  התשובה  על  כפשוטה  שבתשובה  המעלה  ]וזוהי 
דשבת אותיות תשב היא רק ענין ויכל אלקים42, שכלתה מדת הצמצום וההסתר דשם אלקים 
ע״י  נעשה  זה  הנה  הוי׳,  לעורר מבחי׳ שלמעלה משם  הוי׳43, אבל בכדי  ונמשך התגלות שם 
והפיכת  בירור  ע״י  כי  כזכיות,  לו  נעשו  שזדונות  כזו  תשובה  ע״י  ובפרט  כפשוטה,  תשובה 
הזדונות נעשה יתרון האור. ובמכ״ש ממה דאיתא בזהר44 שענין מ״ת נעשה דוקא ע״י הודאת 
יתרו עתה ידעתי כי גדול הוי׳ מכל האלקים45, אף שבמ״ת נאמר אנכי )רק( פעם אחת, עאכו״כ 
המבואר  וע״ד  דוקא.  החושך  והפיכת  בירור  ע״י  היא  שהמשכתו  פעמים,  ב׳  אנכי  אנכי  ענין 
)בעיקר(  תלוי  בתחתונים,  ית׳  לו  דירה  המשיח,  בימות  שיהי׳  השלימות  שתכלית  בתניא46 
)ע״י  מהוי׳  שלמעלה  ההתעוררות  ולאחרי  דוקא[.  הגלות  זמן  במשך  ועבודתינו  במעשינו 

34( רות ד, יח. ב"ר שם. 

35( ישעי' מב, ח. 

36( ע"פ קהלת ז, כט. 

37( לקו"ת שם פ"ג. 

38( לקו"ת שה"ש כד, סע"א ואילך. 

39( זח"ג צ, ב. 

40( יומא פו, ב. 

41( פ"ז )יב, א(. 

42( בראשית ב, ב. 

43( לקו"ת בלק עב, א. שה"ש לב, א. המשך תרס"ו ע' כב. ובכ"מ. ובלקו"ת בלק שם, שזהו"ע שבת אותיות תשב. 

44( ח"ב סז, ב. נתבאר באוה"ת ר"פ יתרו. ד"ה ויאמר משה תש"ט פ"ו. ובכ"מ. 

45( יתרו יח, יא. 

46( רפל"ז. 
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התשובה( צריך להמשיך47 מלמעלה למטה בבחי׳ הוי׳ לשון מהוה, ועד לבחי׳ הוי׳ כמו שהוא 
מתלבש בשם אלקים, ענין הא׳ בהוי׳ הוא האלקים. וזהו מה שבתשובה נאמר ב׳ פעמים הוי׳ 
הוא האלקים, שבתחלה הוא ענין העלי׳ מלמטלמ״ע עד שלגבי׳ הוי׳ כאלקים יחשב )פירוש הב׳ 
וכמו שמתלבש בשם  לשון מהוה,  בהוי׳  ואח״כ ההמשכה מלמעלמ״ט  הוא האלקים(,  בהוי׳ 
אלקים )פירוש הא׳ בהוי׳ הוא האלקים( שמזה נעשה ההתהוות בפועל, בראשית ברא אלקים את 
השמים ואת הארץ26, ולא רק ההמשכה בע״ס )כפירוש הזהר48 שבראשית גו׳ קאי על הע״ס(, 

אלא גם בהשמים והארץ וכל צבאיהם כפשוטם. 

ג״כ ב׳ הענינים49 שבתקיעת שופר )שרומז לענין התשובה50(, מה שקול השופר הוא  ה( וזהו 
קלא פנימאה )בחי׳ פנימיות הלב( וביחד עם זה צריך לתקוע בשופר גשמי דוקא, כי  

בר״ה חוזרים כל הדברים לקדמותם, וע״י השופר מעוררים המשכה חדשה מהעצמות. ששופר 
הוא בחי׳ בינה שהיא למעלה מהשתלשלות, בחי׳ רצון שלמעלה גם מבחי׳ בינה, ולמעלה יותר 
המשכה חדשה מפנימיות ועצמות ב״ה, ומשם נמשך בבחי׳ פנימיות הרצון, בפנימיות בינה וכו׳ 
בסידור51  כמבואר  העולמות,  בחיצוניות  גם  אח״כ  נמשך  ומזה  העולמות,  פנימיות  בבחי׳  עד 
בד״ה להבין ענין תק״ש ע״פ כוונת הבעש״ט ז״ל. ולכן יש בשופר ב׳ ענינים הנ״ל, ע״י קלא 
פנימאה שבשופר, בחי׳ פנימיות הלב, מעוררים בעצמות, וע״י התקיעה בשופר גשמי, ובשופר 
)ולא מחובר להבהמה(, בחי׳  להיות תלוש  צריך  מזו שקרן השופר  ויתירה  דוקא,  של בהמה 
דומם, עי״ז ממשיכים למטה בעשי׳ עד לבחי׳ דומם. וכמו שאומרים בתפלת ר״ה וידע כל פעול 
כי אתה פעלתו, שגם בעשי׳ )כדאי׳ בכתבי האריז״ל52 שכל פעול קאי על עולם העשי׳(, וגם 

הדומם שבעשי׳, ידע כי אתה פעלתו. 

 ו( וזהו שובה ישראל עד הוי׳ אלקיך, עד לשון נצחיות53, שענין הנצחיות שייך בגדר הזמן דוקא
)דמה שלמעלה מגדר הזמן הוא למעלה אפילו מהי׳ הוה ויהי׳ כאחד54(, אלא שבגדר  

הזמן הוא בבחי׳ נצחיות. ולכן עד היא בבחי׳ מלכות, שהיא55 בבחי׳ וגדר הזמן53. וישראל הוא 
בחי׳ ז״א. ופירוש שובה ישראל עד הוי׳ אלקיך, שצריך להשיב ישראל עד שתהי׳ המל׳ באופן 
דעד ובחינות ישראל ובחי׳ עד )ז״א ומלכות, בחינות ההשתלשלות( להוי׳ אלקיך, היינו לעצמות 
אוא״ס שלגבי׳ הוי׳ כאלקים יחשב56, ומשם צריך להמשיך בבחי׳ הוי׳ אלקיך, הוי׳ לשון מהוה 
ג״כ מה שאומרים  וזהו  וחיותך.  ונעשה אלקיך כחך  גופא כמו שמתלבש בשם אלקים,  ובזה 
בנעילת יוהכ״פ ז׳ פעמים הוי׳ הוא האלקים, כי בעשי״ת גופא ]שאז התשובה היא יפה ביותר 

47( ראה לקו"ת ד"ה שובה הנ"ל פ"ד. 

48( ח"א רנו, ב. 

49( ראה גם ד"ה וביום שמחתכם ש. ז. ספ"א ורפ"ב )סה"מ מלוקט ח"א ע' שלח(. 

50( רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ד. 

51( רמו, ג. 

52( סידור האריז"ל במקומו. 

53( לקו"ת ד"ה שובה הב' )סז, ג(. 

54( עט"ר שער ר"ה פ"ד: "הי' הוה ויהי' כא' שהוא למעלה מבחי' התחלקות הזמן דעבר הוה עתיד", "מ"מ הרי הוא 

שרש התחלקות הזמן . . ונק' מקור הזמן עכ"פ". ועוד. ועיין לקו"ת שם )וכ"ה גם באוה"ת ש"ש ריש ע' א'תקכב(. 

55( ראה גם שעהיוה"א פ"ז )פב, א(. 

56( לקו"ת ד"ה שובה ה' ספ"ג. 
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יום הכפורים הוא זמן  ומתקבלת היא מיד57[ עיקר התשובה הוא ביוהכ״פ, כמ״ש הרמב״ם58 
התשובה לכל כו׳ והוא קץ מחילה וסליחה לישראל כו', וביוהכ״פ גופא עיקר התשובה הוא 
בתפלת נעילה )גמר היום( שאז הוא נעילת שערים ונמצאים ישראל ומלכא בלחודוהי59, לכן 
אומרים אז ז' פעמים הוי׳ הוא האלקים, שיש בזה ב׳ ענינים הנ״ל. ענין העלי׳ )מלמטלמ״ע( 
יוהכ״פ( הוא מה שז״א  וכידוע דענין הוי׳ הוא האלקים )שאומרים בנעילת  בעצמות אוא"ס, 
)הוי׳( בעלותו לעתיקא כאלקים יחשב60, וענין ההמשכה מלמעלמ״ט )בהוי׳ לשון מהוה ועד 
כמו שמתלבש בשם אלקים(, דזהו מה שאומרים זה ז׳ פעמים בכדי להמשיך בבחי׳ ז״ת. וי״ל 
דזהו ג״כ מה שאומרים אז שמע ישראל הוי׳ אלקינו הוי׳ אחד פעם אחת ובשכמל"ו ג׳ פעמים 
והוי׳ הוא האלקים ז׳ פעמים, שמע ישראל גו׳ פעם אחת הו״ע העלי׳ מלמטלמ"ע61 ובשכמל״ו62 
ג׳ פעמים והוי׳ הוא האלקים ז״פ הו״ע ההמשכה מלמעלמ״ט בכל הע״ס )ג׳ מוחין וז׳ מדות(. 

 ז( ויש לקשר זה עם הכתוב וביום שמחתכם גו׳ ותקעתם בחצוצרות גו׳63, וידועה תורת הה״מ64
שתי חצוצרות שתי חצאי צורות, ומבואר בהמאמר65 דענין שתי חצאי צורות הוא  

בבחי׳ הגילויים )צורה מורה על גילוי(, ששם שייך לומר שהקב״ה וכנס״י הם שתי חצאי צורות 
ב׳  לומר שהם  שייך  )ואין  וקוב״ה הם חד ממש  ישראל  זא״ז. משא״כ בעצמות,  שמשלימות 
ראש  שלמעלה  הנשמה  חלק  שבנשמה66,  צורות  חצאי  שתי  בענין  גם  הוא  וכמו״כ  חצאים(. 
שבנשמה וחלק הנשמה שבגוף )בחי׳ נר״נ( רגל שבנשמה, שזהו דוקא בבחי׳ הגילויים שבנשמה, 
דגם ראש שבנשמה הוא עד בחי׳ חי׳ שיש לה שייכות לבחי׳ רגל שבנשמה )נשמה שבגוף(, 
שלכן נקראת בשם מזל לפי שהיא מזלת ומטפת להארת הנשמה המלובשת בגוף. משא״כ בחי׳ 
כל  את  נושאת  יותר  ולמעלה  הכחות  כל  את  כוללת  היותה  עם  הנשמה,  עצם  ובפרט  יחידה 
הכחות, היא למעלה מבחי׳ מקור ושייכות לבחי׳ הגילויים, והיא )דוקא67( נמצאת בכל הבחינות 
דנשמה68, עד בבחי' עקב שבה, וגם בבחי׳ עקב שבגוף, וגם בד׳ אמות )שמחוץ לגוף האדם(69, 
חצוצרות,  על  דשופר  המעלה  וזוהי  בכ״מ71,  כמבואר  לו70,  קונות  אדם  של  אמותיו  ד׳  שלכן 

57( רמב"ם שם פ"ב ה"ו. 

58( שם ה"ז. 

59( ראה זח"ג לב, א. 

60( לקו"ת שם סה, ריש ע"ד )ממ"ח סוף מס' יומא(. 

61( ראה בשל"ה שצריך לכוון למסנ"פ. 

62( בכתבי האריז״ל )סידורו וכו'( מבואר באופן אחר לגמרי – אבל ע"פ משנ"ת בד"ה יחיינו תרצ"ד )תשי"א( ותש״ז 

וז"ל: ״ובשכמל״ו .. אומרים ג"פ, דבעיקרו הוא בהמדות והמדות עיקרם חג"ת .. והוי׳ הוא האלקים זהו העבודה בפועל .. 

לכן אומרים זה ז"פ להורות דענין זה יהי׳ קבוע בכל מדה ומדה ממש", היינו דיש )גם( כוונה שמדובר בעבודה ובהמשכה 

מלמעלמ"ט – אולי י״ל גם כמבואר בפנים. 

63( בהעלותך יו"ד, יו"ד. 

64( או"ת מה, ד ואילך. וראה ד"ה וביום שמחתכם ש.ז. הערה 35 )סה"מ מלוקט ח"א ע' שלט(. 

65( ד"ה אנכי אנכי תרפ"ז. וראה גם המשך תער"ב פשפ"ד. 

66( ראה ד"ה וביום שמחתכם הנ"ל פ"ד )לעיל שם(. 

67( משא"כ בחי' חי' – ראה קונטרס העבודה פ"ד )ע' 33(. 

68( שהרי היא ה"עצם" של כל מדריגות הפרטיות – ראה בארוכה קונטרס ענינה של תורת החסידות פי"ז. 

69( אמ"ב שער הק"ש פמ"ב. ד"ה אתה אחד לאדהאמ"צ )ברוקלין, תשכ"ה( ע' 10. 

70( ב"מ י, א. 

71( קונטרס הנ"ל ס"כ. 
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כמרז״ל72 שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופר, כי העבודה דשופר היא בעצם 
הנשמה שהיא חד ממש עם העצמות, למעלה73 מענין שתי חצאי צורות. 

 ח( וזהו ג״כ שופר מאריך, דענין האריכות הוא הן למעלה והן למטה, כי העבודה דשופר מגעת
למעלה(,   )אריכות  הגילויים  מכל  שלמעלה  ית׳(  ובעצמותו  הנשמה  )בעצם  בהעצם 

שהוא נמצא כנ״ל גם בהעקב )אריכות למטה(, ועי״ז נשלמה הכוונה דדירה לו ית׳ בתחתונים, 
בב׳ הענינים, לו לעצמותו ובתחתונים. אלא שצריך גם לבחי׳ הגילויים, וכמו בדירת מלך בו״ד 
שצ״ל )נוסף על העיקר, דירה לעצמות המלך( דירה נאה וכלים נאים, לכן צ״ל גם חצוצרות, 
ומצד החביבות שבזה נשמעים ב׳ הקולות )חצוצרות ושופר( 74, אבל מצות היום בשופר, לפי 

שעיקר העבודה בר״ה הוא העבודה שמצד עצם הנשמה שהיא חד עם העצמות. 

 ט( וזהו מה שבעשרת ימי תשובה )עשרה ימים שבין ר״ה ליוהכ״פ( מפטירים שובה ישראל עד
כמו   ולכן  ויוהכ״פ.  ר״ה  בדוגמת  הם  ליוהכ״פ  ר״ה  שבין  אלו  ימים  כי  אלקיך,  הוי׳ 

שראש השנה הוא בחי׳ ראש שממנו נמשך החיות לכל ימי השנה וגם אח״כ ההנהגה בכל ימי 
השנה היא כפי אופן ההנהגה וההחלטה דר״ה )כמבואר בארוכה בעט״ר בראשו(, ועד״ז הוא גם 
ופנימיות76,  ולא עוד אלא שיוהכ״פ הוא בחי׳ נשמה  ג״כ בשם ראש השנה75  יוהכ״פ שנקרא 
עד״ז גם בהז׳ ימים שבין ר״ה ליוהכ״פ שהם בחי׳ ראש שמהם נמשך על כל ימי השנה. וע״ד 
דאיתא בכתבי האריז״ל )כנ״ל ס״א(, י״ל עד״ז77 שמיום הראשון דשבוע שבז׳ ימים אלו נמשך 
על כל יום ראשון שבמשך השנה, ומיום שני דז׳ ימים אלו על כל יום שני וכו', ומשבת תשובה 
על כל שבתות השנה. ולכן בדוגמת שני הענינים דהעלאה והמשכה בשופר דר״ה ובאמירת ז״פ 
הוי׳ הוא האלקים בנעילת יוכ״פ, עד״ז הוא בהתשובה בימי התשובה שביניהם ]ובפרט בשבת 
תשובה, הראש דכל שבתות השנה, שבת אותיות תשב[, שיש בה ב׳ ענינים אלו. ולכן אומרים 
עד  ובחי׳  )ז"א(  ישראל  דבחי׳  העלי׳  הענינים,  ב׳  שכולל  אלקיך,  הוי׳  עד  ישראל  שובה  אז 
)מלכות( לבחי׳ הוי׳ אלקיך היינו לעצמות אוא״ס שלגבי׳ הוי׳ כאלקים יחשב, ואח״כ ההמשכה 
מעצמות אוא״ס לבחי׳ הוי׳ אלקיך היינו לבחי׳ הוי׳ כמו שנעשה אלקיך כחך וחיותך. וכל זה 
נמשך  ]ומזה  יחידה  פון  און דער קער  ע״י שובה סתם, התשובה שמצד עצם הנשמה,  נעשה 
תשובה בבחי׳ ישראל ראש שבנשמה ועד רגל שבנשמה[, ועי״ז נעשה הפדי׳ מהגלות, גאולה 
הפרטית78 ואח״כ גם גאולה הכללית בביאת משיח צדקנו שאתא לאתבא צדיקייא בתיובתא79, 
שגם זה שייך לבחי׳ יחידה כידוע שמשיח הוא בחי׳ יחידה80, שיהי׳ פדה בשלום נפשי גו׳ פדאני 
לי ולבני מבין האומות81, בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, בקרוב ממש ובעגלא 

דידן.

72( ר"ה כו, ב )במשנה(. 

73( ד"ה וביום שמחתכם תרפ"ז )בסופו(. ד"ה אנכי שם )בתחלתו ובסופו(. 

74( ר"ה כז, א. 

75( יחזקאל מ, א. וראה לקו"ת ר"ה סד, א. ובהנסמן שם. 

76( לקו"ת שם נח, א. 

77( כמו שבשבת ויכולו גו' דהשבוע שעבר ומיני' מתברך השבוע הבא. וראה עט"ר עד"ז בנוגע להראש והאברים. 

78( אגה"ק ס"ד. 

79( הובא בלקו"ת שמע"צ צב, ב. שה"ש נ, סע"ב. ובכ"מ. וראה זח"ג קנג, ב. 

80( סה"מ תרצ"ט ע' 207 בשם הרמ"ז. 

81( תהלים נה, יט. ברכות ח, א. 
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תוכן מאמר "שיר המעלות"
 ש"פ וילך, שבת שובה, ו' תשרי תשל"ט – בלתי מוגה

- יום ההילולא של הרבנית הצדקנית מרת חנה, אמו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א -

תוכן מקוצר

הפסוק  את  אד"ש  כ"ק  מבאר  זה  במאמר 
הראשון מהמזמור "שיר המעלות ממעמקים 
דעשרת  בתפילה  )שנאמר  ה'"  קראתיך 
את  ממשיכים  שבני־ישראל  תשובה(,  ימי 
מלכותו של הקב"ה 'ממעמקים', וגורמים לה 
הזה  בעולם  למטה  כאן  ותתגלה  שתומשך 
הגשמי. ובזה גופא מבאר כמה דרגות, עומק, 

ועומק בתר עומק, ולמעלה מזה.

ל'שם',  'כח'  בין  החילוק  לבאר  ומקדים 
החכמה  כח  )כגון  הנפש  כוחות  שגילוי 
אל  מההעלם  הכח  הוצאת  הינו  שבנפש( 
כי  חידוש,  דבר  שום  בזה  אין  אך  הגילוי, 
הכח עצמו היה קיים כבר קודם לכן. משא"כ 
כאשר נותנים שם לאדם, ממשיכים את עצם 
הנפש שלו, וגילוי זה הוא חידוש )שהרי קודם 

לכן לא היה לאדם שם כלל(.

אך בעצם גילוי הנפש על־ידי הקריאה בשמו 
)א(  ודרגות:  אופנים  כמה  ישנם  האדם  של 
שכאשר קוראים לאדם בתואר )שם( מסויים, 
זו  שתכונה  גורמים  'חכם',  או  'חסיד'  כגון 
שבנפשו תצא מן הכח אל הפועל. )ב( כאשר 
עצם  את  ממשיכים  בשמו,  לאדם  קוראים 
שרוי  האדם  שכאשר  שרואים  וכמו  הנפש. 
בחוזקה,  בשמו  שקוראים  על־ידי  בעילפון, 
שממשיכים  היינו  מעלפונו,  אותו  מעוררים 
נותנים  )ג( כאשר ההורים  את הנפש עצמה. 
לילד שם מבלי נתינת טעם )ולדוגמא, בשונה 

מהשם 'שמעון' שנקרא כך מכיוון ש"שמע ה' 
העצמית  השייכות  בגלוי  ניכרת  עוניי"(,  את 

שבין שם זה לאותה נפש פרטית.

ימי  בנ"י בעשרת  ועל־פי־זה מבאר עבודת 
תשובה בהמשכת מידת מלכותו של הקב"ה 
ודרגות,  אופנים  כמה  בזה  שיש  בעולמות, 
ואמיתית הענין שבזה היא במדרגה הגבוהה 
פנימיות  המשכת   – שם  קריאת  של  ביותר 
ביותר  העצמי  הקשר  ית',  ומהותו  עצמותו 
שבין בני־ישראל לקב"ה, "ההמשכה ממקום 
שאין בו שום מציאות לבד ממציאות ישראל 

ומציאות העצמות ומהות".

על־ כדבעי  הקב"ה  של  מלכותו  והמשכת 
ידי העבודה של עשרת ימי תשובה, ממהרת 
להוי'  "והיתה  היעוד  קיום  את  ומזרזת 

המלוכה", בקרוב ממש במהרה בימינו.

מהלך המאמר

ממעמקים קראתיך – עומק בתר עומק )ס"א-
ס"ב(

חז"ל  תיקנו  תשובה,  ימי  עשרת  במשך 
להוסיף ולומר בנוסח התפילה את מזמור ק"ל 
בתהילים, בין אמירת פסוקי־דזמרה לברכות 
בני־ישראל  עבודת  תוכן  קריאת־שמע. 
הינה  ימי־תשובה,  ובעשרת  בראש־השנה 
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על  למלוך  הקב"ה  של  חדש  רצון  המשכת 
בכבודך",  כולו  העולם  על  "מלוך  העולמות, 
כנגד עשר הספירות  זה מכוון  ומזמור  והיות 
אומרים  אנו  המלכות,  שבספירת  הפרטיות 
אותו במשך עשרה ימים רצופים, כל יום כנגד 

ספירה פרטית אחת.

המזמור  תוכן  שזהו  אד"ש,  כ"ק  ומבאר 
ש'קוראים'  ה'",  קראתיך  "ממעמקים   –
הקב"ה,  של  מלכותו  את  ו'ממשיכים' 
העומקים  כל  דרך  גבוה,  הכי  מה'עומק' 
והספירות  המדרגות  כל  של  פנימיים  הכי 
של  מלכותו  את  שממשיכים  עד  האלוקיות, 
וימלוך בפועל ממש בעולם  הקב"ה שיתגלה 

הזה התחתון. )ס"א(

נשיאינו  רבותינו  מדיוקי  א'  את  ומביא 
משמע  "ממעמקים"  דמהלשון  זה,  בפסוק 
די בכך שממשיכים  ולא  ב' עומקים,  שישנם 
להמשיך  שצריכים  אלא  בלבד,  אחד  עומק 
'עומק בתר עומק', היינו להמשיך את מידת 
'פנימי'  הכי  מהמקום  הקב"ה  של  מלכותו 
מהי  להבין  וצריך  הקב"ה,  אצל  ו'עמוק' 
הקב"ה  של  המלכות  שהמשכת  ההדגשה 
דווקא  עומק'  בתר  מ'עומק  להיות  צריכה 
בעומק  די  ולא  רבים(,  לשון  )"ממעמקים", 

אחד גרידא.

שבראש־השנה  היא,  הביאור  ונקודת 
של  מלכותו  מידת  ומתעלמת  מסתלקת 
חיות  כל  עמה  ויחד  העולמות,  מכל  הקב"ה 
העולמות וכל שאר עניני האלוקות שבבריאה. 
חוזרים  האלוקיות  המדות  ששאר  בעוד  אך 
השייך  בהעלם  ומתעלמים  לשורשם 
לגילוי,  השייך  העלם  העולמות,  למציאות 
עמוק  במקום  מתעלמת  המלכות  ספירת 
העלם  במציאות,  שאינו  שבהעלם  יותר, 
לכך  הסיבה  וזוהי  הגילוי.  אל  שייך  שאינו 
שלא די בהמשכת העומק שבאלוקות סתם, 
לשון  "ממעמקים"  ההמשכה  את  צריך  אלא 

רבים דווקא, עומק בתר עומק, מכיוון שכדי 
צריך  הקב"ה  של  המלכות  למידת  להגיע 
ועצמי.  פנימי  הכי  ולהגיע עד למקום  לחדור 

עומק בתר עומק. )ס"ב(

המשכת הנפש על־ידי קריאת שמות )ס"ג(

יותר,  בפרטיות  זה  ענין  לבאר  מנת  על 
מקדים לבאר החילוק שישנו בין גילוי כוחות 
הנפש של האדם לבין גילוי עצם הנפש שעל־

ידי הקריאה בשמו של האדם, שכאשר האדם 
החכמה  כח  )כגון  נפשו  כוחות  את  מגלה 
ומוציא  אותם,  מגלה  שבנפש(, הוא סך הכל 
אותם מן הכח אל הפועל, אך כאשר ההורים 
נותנים בעת הברית שם לילד שלהם, הרי על־

ידי נתינת שם זה נמשכת הנפש עצמה, היינו 
שנפעל כאן ענין חדש, האפשריות להמשכת 
נפש פרטית זו על־ידי שבעתיד כאשר יקראו 
עצמותו,  בכל  לקוראו  יפנה  הוא  בשמו  לו 
)דבר שלא היה קודם לכן, שהרי קודם נתינת 
השם לא היתה כל שייכות בין הילד לבין אותו 

השם שניתן לו בעת הברית(.

של  השבחים  בכח  מופתים  עשיית 
התלמידים )ס"ד-ס"ה(

וממשיך לבאר בענין המשכת כוחות הנפש 
על־ידי קריאת השם, שמצינו פלא גדול אצל 
משבחים  היו  שתלמידיהם  הצדיקים,  גדולי 
בעניני  ונפלאים  גדולים  בשבחים  אותם 
ששבחים  מזו,  ויתירה  וכיוצא־בזה,  מופתים 
היו פועלים עליהם שייפעלו עניני ניסים  אלו 
ומופתים. ומקשה, כיצד ייתכן הדבר שדוקא 
בטלים  שהיו  האמיתיים,  ישראל  גדולי  אצל 
אותם  ששיבחו  על־ידי  לקב"ה,  לחלוטין 
ופיארו אותם, ולפעמים אף כאשר הם עצמם 
 – פעלו  שהם  הנפלאות  במעשי  השתבחו 
לאלוקות  הביטול  ענין  היפך  זהו  שלכאורה 
מופתים  עניני  לפעול  הצדיקים  –הצליחו 

ונפלאות? )ס"ד(
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והביאור בזה, שדוקא מכיוון שצדיקים אלו 
הרי  לאלוקות,  בתכלית  הבטלים  צדיקים  היו 
לא היתה להם שום מציאות עצמית, והם היו 
המרכבה,  )כמו  לאלוקות,  מרכבה  בבחינת 
הרצון  כל  אלא  עצמה,  משל  רצון  לה  שאין 
שלה הוא רק הרצון של הרוכב על המרכבה 
– הקב"ה(, ועל־כן, המציאות היחידה שלהם 
האדון  פני  "מאן  הקב"ה,  של  מציאותו  היא 

הוי'? – דא רשב"י!".

אותם  משבחים  שכאשר  יוצא,  ממילא 
עצמם(  את  משבחים  הם  כאשר  )ואפילו 
שלהם,  הגשמית  המציאות  על  אינו  השבח 
אלא על המציאות האלוקית שלהם, הקב"ה, 
'בעל־ היינו שכאשר משבחים אותם בתואר 

מופת' וכיוצא־בזה, השבח לא מגדיל ומפאר 
אותם וממשיך את גילוי הכוחות שלהם, אלא 
השבח הוא על המציאות האלוקית שמתגלה 
הינה  השבח  של  ופעולתו  הצדיקים,  על־ידי 
בעולם.  כאן  הקב"ה  את  ולגלות  'להמשיך' 
וכן הוא בפשטות, שכאשר מתרחשים ניסים 
ומתקדש  מתגדל  בעולם,  גלויים  ומופתים 

שמו של הקב"ה בעולם. 

ממש  הפעולה  דאותה  בזה,  ומוסיף 
שנעשית על־ידי הצדיקים שמחוללים ניסים 
בקיום  ונפעלת  נעשית  גלויים,  ומופתים 
שהרי  בני־ישראל,  של  והמצוות  התורה 
בני־ישראל בקיום התורה  תוכן עבודתם של 
בעולם,  הקב"ה  את  להמשיך  הוא  ומצוות 
"לעשות לו ית' דירה בתחתונים", וזהו אותו 
ומופתים,  אותות  עשיית  של  ממש  התוכן 
להמשיך גילוי אלוקות בעולם )וכדלעיל(. )ס"ה(

"ממעמקים קראתיך" – הקריאה לעצמותו 
ומהותו ית' )ס"ו-ס"ז(

ועל־פי המבואר לעיל בענין הדרגות שישנם 
לו  שקוראים  על־ידי  האדם  נפש  בהמשכת 
שממשיך  'חסיד',  או  'חכם'  בשם  )אם  בשם 
לו  שקוראים  ואם  הנפש,  כוחות  את  ומגלה 

את  ממשיכים  זה  שעל־ידי  הפרטי,  בשמו 
אדם  כאשר  לראות  שניתן  וכמו  נפשו,  עצם 
בשמו  שקוראים  שעל־ידי  בעילפון,  שרוי 
כיון  מעילפונו,  אותו  מעוררים  בחוזקה 
את  ממשיכה  האדם  של  בשמו  שהקריאה 
שונות  דרגות  גם  שישנם  הרי  נפשו(,  עצם 
בני־ישראל  שפועלים  האלוקית  בהמשכה 
על־ידי עבודתם בקיום התורה ומצוות, ישנם 
מהעלם  רק  אלוקות  שממשיכים  פעולות 
השייך אל הגילוי, שזהו על־דרך קריאת שם 
שאותו  בלבד,  ההעלם  גילוי  חסיד,  או  חכם 
כח שהיה עד עכשיו בהעלם מגיע כעת בגילוי 
המשכה  שממשיכים  פעולות  וישנם  למטה, 
מההעלם  המשכה  יותר,  נעלית  אלוקית 
שאינו שייך אל הגילוי, שזהו על דרך הקריאה 

בשמו הפרטי של האדם.

אלא שגם בקריאה בשמו הפרטי של האדם 
ישנם חילוקי מדרגות, דכאשר ההורים נותנים 
לבנם שם בעקבות מאורע מסויים הקשור עם 
הלידה וכיו"ב )כמו שמעון שנקרא על שם "כי 
וענין  טעם  כאן  יש  הרי  עניי"(,  את  ה'  שמע 
שנפעלת  הנפש  המשכת  עצם  מלבד  נוסף 
ההורים  כאשר  ואילו  השם,  קריאת  על־ידי 
נותנים לבנם שם ללא כל סיבה או הסבר, הרי 
כאשר קוראים את האדם בשם זה יש בזה רק 
את הענין העצמי של המשכת עצם נפשו של 
האדם, אמיתית הענין של ההמשכה הנפעלת 

על־ידי הקריאה בשם.

וכן הוא גם בנמשל, שישנה 'קריאה בשם' 
שממשיכה אלוקות מהעלם שאינו שייך אל 
הגילוי, אך ישנה דרגה גבוהה יותר, המשכת 
מפנימיות  העצמי,  מההעלם  האלוקות 
עבודת  וזו  ברוך־הוא,  אין־סוף  ועצמות 
הקב"ה  את  ולהמשיך  'לקרוא'  ראש־השנה, 
"ממעמקים  ופנימי,  'עמוק'  הכי  מהמקום 
לעומק  עד  עומק,  בתר  עומק  ה'",  קראתיך 

הכי נעלה שישנו, עצמותו ומהותו ית'. )ס"ו(
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ועל פי כל הנ"ל מבואר היטב מדוע אומרים 
וזהו  היות  בעשרת־ימי־תשובה,  זה  מזמור 
תוכן כללות עבודת בני־ישראל בימים אלו – 
"ממעמקים",  הקב"ה  את  ולהמשיך  'לקרוא' 
הכי  לעומק  שמגיעים  עד  עומק,  בתר  עומק 
של  מלכותו  את  משם  וממשיכים  נעלה 

הקב"ה לשנה החדשה באופן הכי נעלה.

שעל־ הוא,  האדם  בעבודת  הענין  ותוכן 
ידי שמגלה ומעורר את המעמקים שבנפשו, 
את  זה  כנגד  ממשיך  הנפש,  עצם  את  היינו 
הקב"ה  של  שמלכותו  שלמעלה,  העומק 
נמשכת ומתגלה על כל העולם מחדש, באופן 
של שנה טובה ומבורכת בכל המצטרך לבני־

ישראל בגשמיות וברוחניות, והעיקר – גילוי 
להוי'  "והיתה  צדקנו,  משיח  של  מלכותו 
בימינו,  ובמהרה  ממש  בקרוב  המלוכה", 

ממ"ש נאו! )ס"ז(

מושגים

קריאה - המשכה )ס"א(

על הפסוק המופיע בישעיה: "וקרא זה אל 
זה ואמר", מתרגם אונקלוס: "ומקבלין דין מן 
דין", היינו שהוא מפרש ומתרגם שה'קריאה' 
של המלאכים המופיעה בפסוק, פירושה הוא 
מקבלים  שהמלאכים  היינו  והמשכה.  קבלה 
וממשיכים את החיות האלוקית מאחד לשני.

הסבר  מופיע  בחסידות  מקומות  )במספר 
עונג",  לשבת  "וקראת  הפסוק:  לגבי  דומה 
ל'קרוא'  והאפשרות  הכח  את  יש  שליהודי 
ולהמשיך את העונג האלוקי של יום השבת(.

שכאשר  בפשטות,  גם  הדבר  הוא  וכך 
האדם קורא לחברו, חבירו 'נמשך' אליו ועונה 
לו, הרי שפעולתה של הקריאה הינה המשכת 

הדבר שאליו קוראים.

אותיות שם הוי' – צמצום והתפשטות )ס"א(

אדמו"ר  מבאר  ד',  פרק  התשובה  באגרת 
מורות  הוי'  שם  של  שהאותיות  הזקן 
החיות  השתלשלות  סדר  על  ומרמזות 
כל אות מסמלת  האלוקית לעולמות, כאשר 
האור  השתלשלות  בדרך  אחר  השפעה  סוג 

האלוקי:

את  ומסמלת  קטנה,  נקודה  היא  הי'   – י' 
מצומצמת,  עדיין  שהיא  כמו  החיות  נקודת 
העולמות  את  להאיר  שנמשכת  קודם 

ולהשפיע בהם את החיות האלוקית.

לה  יש  ה'  האות  י',  מהאות  בשונה   – ה' 
התפשטותו  את  מסמלת  והיא  ורוחב,  גובה 
שהוא  כפי  האלוקי,  האור  של  והתרחבותו 
יוצא מההעלם ומתפשט באופן של מציאות 
ממשית בעלת אורך רוחב וצורה )אם כי צורה 

רוחנית מופשטת(.

ו' – צורתה של האות ו' מורה על ההמשכה 
האלוקית כפי שהיא נמשכת מלמעלה למטה, 
היינו כפי שהיא נמשכת מהעולמות העליונים 
את  ולהחיות  להשפיע  למטה  ומשתלשלת 

העולם הזה.

ה' – האות ה' השניה שנמצאת בשם הוי', 
מתפשט  שהוא  כפי  האלוקי  האור  על  מורה 
בתוך  בפועל  ומתלבש  הזה,  העולם  בתוך 
הנבראים ומחיה ומהווה אותם )שהרי לא די 
בכך שהאור נמצא כאן בעולם באם הוא לא 

פועל את פעולתו(.

העלם שאינו במציאות )ס"ב(

במציאות'  שישנו  'העלם  של  המשמעות 
מכוסה  אמנם  הדבר  של  שהמציאות  היא, 
בחסידות  וקיימת.  נמצאת  היא  אך  ונעלמת, 
בגחלים,  המצויה  מהאש  לזה  משל  מובא 
אך  האש,  מציאות  את  רואים  לא  שאמנם 
האש קיימת בהעלם בתוך הגחלים, ולכן על־

ידי פעולה קלה של עשיית רוח ניתן להוציא 
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את האש מההעלם אל הגילוי.

במציאות'  שאינו  'העלם  זאת  לעומת 
משמעותו, שהדבר אינו נמצא כאן כלל, ואין 
לו כל מציאות, אלא שישנה כאן רק אפשרות 
לחדש ולהוציא את הדבר מההעלם. והמשל 
'צור  המכונה  אש,  )אבן  מאבן־צור  לזה 
אש  של  מציאות  שום  בה  שאין  החלמיש'(, 
עשרות  אותה  ישקיעו  אם  שגם   – )והראיה 
לא   – הים  במעמקי  או  מקפיא  בקור  שנים 
יפחת כלום ממציאות ה'אש' שבאבן, כי אין 

ניתן  לא  גם  וממילא  כלל,  אש  מציאות  שם 
מתאמצים  כאשר  ורק  זו(,  מציאות  לבטל 
מתגלה  צור,  האבן  על  רב  בכח  ומכים 

האפשרות הטמונה בה להוציא אש.

אל  מהעלם  שההוצאה  בנמשל,  גם  וכך 
שהיא  כפי  המלכות  ספירת  של  הגילוי 
הוצאה  היא  תשובה,  ימי  בעשרת  מתעלמת 
צריך  כן  ועל  במציאות,  שאינו  מהעלם 

להמשיך אותה מ'עומק בתר עומק' דוקא.
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בס״ד. מוצאי ש"פ וילך, שבת שובה, ו' תשרי ה'תשל"ט
הנחת הת' בלתי מוגה 

המעלות ממעמקים קראתיך ה׳1. הנה מזמור תהלים זה נתקן לאמרו בעשרת ימי תשובה  שיר 
)מר״ה ועד יוהכ״פ( באמצע התפלה, ומזה מובן )וכמפורש בקבלה2( שמה שאומרים עשר 
פעמים שיר המעלות ממעמקים הוא כנגד עשר ספירות שבמלכות, שע״י אמירתו ממשיכים בנין 
ספירת המלכות בשלימותה. ובזה יובן מ״ש ממעמקים דוקא, דהנה מבואר בד״ה להבין ענין 
המלכות  המשכת  ע״י  הוא  שבר״ה  המלכות  שבנין  ז״ל3  הבעש״ט  כוונת  ע״פ  שופר  תקיעת 
מפנימיות ועצמות התענוג ולמעלה יותר מפנימיות ועצמות ומהות, וזהו מ"ש ממעמקים, כי 
ההמשכה היא מפנימיות ועצמות דכל הדרגות )כמבואר בדרוש הנ״ל( עד מפנימיות ועצמות 
ממש. ומזה נמשך אח״כ עד לעוה״ז התחתון, וזהו מ״ש קראתיך הוי׳, קריאה הו״ע ההמשכה 
וההמשכה היא באופן דהוי׳ שאותיות הוי' מורות על צמצום והתפשטות המשכה והתפשטות4, 

עד שנמשך לעוה״ז התחתון באופן דתמליכוני עליכם. 

האדם  של  מעמקים  דהיינו  מפרש  יצחק  דר'  בזהר5,  דעות  ב׳  יש  ממעמקים  במ״ש  והנה 
)בעבודתו( ור' אבא מפרש דהיינו מעמקים שלמעלה. וכיון שב׳ הפירושים הם באותה 
התיבה צ״ל שישנה שייכות ביניהם. והביאור בזה, דכמו שהוא בנוגע לכללות עבודת האדם 
)ועד״ז הוא באתעדל״ע שלפני האתעדל״ת6 שצ״ל מעת האתעדל״ת  דבאתעדל״ת אתעדל״ע 
המתעוררת על ידה(, כן הוא גם בהענין דמעמקים, דהמעמקים שלמעלה נמשך ע"י המעמקים 
שבאדם. וזוהי השייכות דב' הפירושים שבזהר, כי המשכת העומק שלמעלה תלוי׳ בהעומק של 
האדם, והחילוק בין ב׳ הפירושים בהעומק של האדם, הוא רק באיזה עומק הוא עיקר הענין 
ב׳ עומקים,  רבים( הוא  )ל׳  פירוש ממעמקים  והנה  )בהעומק דלמטה או בהעומק דלמעלה(. 
עומק בתר עומק, וע״פ הנ״ל צ״ל שהן בהעומק שלמטה והן בהעומק שלמעלה צ״ל עומק בתר 
עומק דוקא. וצריך להבין, מהו ענין ההדגשה שצ״ל עומק בתר עומק דוקא, שמזה גופא מובן 

שישנו עומק סתם שאינו עומק בתר עומק, ואי"ז מספיק עדיין וצ״ל עומק בתר עומק דוקא. 

הענינים  בכל  הוא  לקדמותן  הדברים  כל  חוזרין  שבר״ה  דמה  נת״ל7  דהנה  הוא  הענין  אך 
שחוזרים לפנימיות העולמות. אך פנימיות העולמות סתם הו״ע העומק סתם. וכדי שתהי' 

1( תהלים קל, א. 

2( פע"ח שער תפלת ר"ה פ"ז. הובא בשער הכולל ספ"ו. 

3( סידור רמו, א. 

4( ראה אגה"ת פ"ד )צד, ב ואילך(. 

5( ח"ג סט, סע"ב ואילך. וראה ד"ה זה דשנת תש"ג בתחלתו )סה"מ תש"ג ריש ע' 19(. 

6( ראה לקו"ת ויקרא ב, ב. 

7( בד"ה יבחר לנו את נחלתנו דיום ב' דר"ה )סה"מ תשל"ט ע' א ואילך(. 
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ההפרש  דזהו  דוקא.  עומק  בתר  מעומק  המשכה  צ״ל  עליכם8,  שתמליכוני  המלכות,  המשכת 
שבין מלכות לשאר המדות9, דשאר המדות שרשם הוא בהעלם השייך אל הגילוי או בלשון אחר 
העלם שישנו במציאות. משא"כ ההעלם דספירת המלכות הוא העלם שאינו שייך אל הגילוי 
)העלם שאינו במציאות(10. וכן הוא גם בר״ה כשחוזרים כל הדברים לקדמותם, שכל המדות 
חוזרים לשרשם שהוא בהעלם שישנו במציאות משא״כ ספירת המלכות חוזרת למקורה בהעלם 
שאינו במציאות. והנה ב׳ בחי' אלו שבהעלם הן ב׳ בחי׳ עומקים הנ״ל, עומק ועומק בתר עומק. 
וזהו שאומרים בעשי״ת ממעמקים קראתיך הוי׳, דמכיון שבר״ה ממשיכים בנין ספירת המלכות 
מהעלם שאינו שייך אל הגילוי, העלם שאינו במציאות )וסיבת הדבר נת״ל11 לפי שההמשכה 
דתמליכוני עליכם היא מרצון המוחלט, וכמבואר בארוכה בהמשך תש״ג ובכ״מ(, לכן אומרים 

אז ממעמקים ל׳ רבים, עומק בתר עומק. 

וזהו החילוק בין כח נק' שם והמדות הן כחות.  ידוע שהמלכות  הענין הוא12, דהנה   וביאור 
בהנפש,   לגילוי  השייך  בהעלם  מ״מ  ה״ה  בגילוי  שנמשך  לפני  גם  הרי  דכח  לשם, 

הזקן  רבינו  שמבאר  ממה  וכמובן  לגמרי.  בהעלם  הוא  המשכתו  שלפני  השם  ענין  משא״כ 
בהוספות לתו״א פ׳ ויחי13 )שמבאר בענין ע״ס הגנוזות שלמעלה דהעלם שלמעלה אינו כמו 
העלם האדם( ואומר שם בזה״ל, וכמו שהגילוי מן ההעלם נעשה ע״י העלאת מ״ן כמו״כ גם 
ההעלם נעשה באותו הפעם מן עצמות הפשוט כו'. ואח״כ אומר וז״ל, וה״ז דומה ממש לשמו 
של אדם שאינו כ״כ בהעלם בו קודם שיקראוהו )הכוונה, דאי״ז רק שקודם שקורין אותו בשמו 
)כלומר בפעם הראשונה בעת שנותנים לו השם( הנה השם הוא רק בהעלם וע״י נתינת השם 
מגלים אותו מהעלם אל הגילוי, אין הענין כן, אלא שהוא בהעלם ובעומק כו'(, משא״כ הרצון 
נמצאים  ה״ה  התגלותן  קודם  הרי  הנפש  כחות  שהם  וחכמה  דרצון  )דהכוונה  כו׳  והחכמה 
בהעלם, ומ״מ ה״ה בקירוב יותר מכמו השם שהוא בהעלם ובעומק יותר(. וכשיקראוהו )בשמו( 
יפנה לקוראו, עכ״ל. שמזה מובן החילוק בין קריאת שם חכם וחסדן, שע״י רק מתגלה ההעלם 
)לפי שחכמה וחסד הן כחות(, לקריאת שמו של אדם, שע״י קריאת השם )בפעם הא׳( מחדשים 

את השם באדם, וע״י פונה לקוראו בכל עצמותו. 

כללות הענין שע״י קריאת שם מגלים ענין שבהעלם )אם ע״י קריאת שם חכם וחסדן או  והנה 
ע״י קריאת שם של אדם(, נוגע לעבודת האדם, עד לשלימות האדם. ובזה יובן14 הא דאי׳  

בזהר דתלמידי הרשב״י נ״ע היו מפליגים בשבחים והילולים דרשב״י וכמאמר15 מאן פני האדון 
כו׳ דא רשב״י, ור׳ יהודה קארי לי׳ שבת16 וכיו״ב. וכן בשארי הצדיקים הגדולים שאמרו עליהם 
בהפלגה  וכו׳(  תוארים  )בכמה  שבח  דברי  עמהם(  שייכות  להם  שהיתה  אלו  או  )תלמידיהם 
נאמן הראשון  הרועה  רבינו שהוא  ועד שגם משה  גם בשבח עצמם.  ומהם שהפליגו  גדולה, 

8( ראה ר"ה טז, א. לד, ב. 

9( ראה סה"מ תרצ"ט ע' 15 ואילך. ה'ש"ת ע' 23. תש"ט ס"ע 15 ואילך. ועוד. 

10( ראה מקומות שבהערה הקודמת. 

11( ד"ה הנ"ל. 

12( ראה המשך ר"ה תש"ט פי"ג )סה"מ תש"ט ע' 19 ואילך(. 

13( קג, ג. הועתק בסה"מ שם. 

14( המשך הנ"ל פי"ב )סה"מ שם ריש ע' 18 ואילך(. 

15( זח"ב לח, א. 

16( זח"ג קמד, ב. 
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)רעיא מהימנא( אמר לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך גו'17, דלכאו׳ נפלא הדבר מאד שהרי 
משה אמר ונחנו מה18, )ומשה מדתו מדת האמת, וכיון שאמר ונחנו מה מובן( שהי׳ בתכלית 
לו  יקראו  )וכידוע תורת הבעש״ט19 דשמו אשר  גם בשמו  זה הוא בגלוי  ועד שענין  הביטול, 
בלה״ק הוא המהוה ומחי׳ את הדבר ומורה על תוכנו(, דבהשם משה ישנן גם האותיות מ׳ וה׳, 
ביטול  ענינם  מן המים משיתיהו20, דמים  כי  גם מה שנקרא משה  וזהו  ביטול.  שזהו״ע מ״ה, 
אמר  איך  הביטול  בתכלית  שהי׳  וכיון  נמוך.  למקום  גבוה  ממקום  יורדים  דמים  כמארז״ל21 
התפאר עלי גו׳. ועד״ז הוא בדוד שרואים שהי' בתוקף הכי גדול כמבואר בכ״מ במזמורי תהלים 
שלו, ואעפ״כ אמר אם לא שויתי ודוממתי גו׳22 ואנכי תולעת ולא איש גו׳23. ויתירה מזו מצינו 
בנוגע לכמה צדיקים שסיפרו כמה פלאים בעניני מופתים על עצמם. וכנ״ל, דמשה רבינו אמר 
גדולים בהדורות שלאחריו שהיו  ועד״ז הוא בעוד צדיקים  גו׳.  התפאר עלי למתי אעתיר לך 
בענינים  לראש  לכל  היתה  והנהגתם  נאמנים,  רועים  שהיו  היינו  קאמרת24  שפיר  משה  בבחי׳ 
רוחניים בלימוד התורה וקיום המצוות אבל גם )כידוע( בנוגע לענינים גשמיים וגם בנוגע לעניני 
מופתים. וכידוע המעשיות והסיפורים הכי נפלאים מהבעש״ט וכלשון הידוע25 אחד הי׳ וכו׳. 
ועד שרגיל בפי העולם )והוא מנהג ישראל( שאומרים על עניני מופתים שזהו ַא בעל-שם׳סקע 
הנהגה, ַא בעל-שם׳סקער ענין, לפי שזה הי׳ ענינו של הבעש״ט. ואדרבה, תחלת עניניו הי׳ במה 
שעשה טובות לישראל בעניני גשמיות26, ועד באופן דהנהגה מופתית. ועד״ז בתלמידיו ותלמידי 
תלמידיו ממלאי מקומו, וכמו שכתב כ״ק אדמו״ר הצ״צ27 בנוגע המופתים שהיו אצל הבעש״ט 
הה״מ ואדמו״ר הזקן, שהוא )הבעש״ט( ותלמידו הרב המגיד נ״ע היו רואים מסוף העולם ועד 
ועד״ז בהנשיאים  קולע אל השערה,  נ״ע שמענו עתידות  גם מזקני  כו'  ראי'  סופו ממש בעין 
ממלאי מקומם ראו אצלם מופתים גלויים. ולכאו׳ כ״ז אינו מובן, דלאחרי גודל המעלה שהיו 
בביטול אמיתי לאלקות באופן דונחנו מ״ה, אם לא שויתי ודוממתי, הנה איך אפשר הדבר כי 
יהללו וישבחו אותם בשבחים כאלו, ואשר השבחים ההם יהיו ח״ו תופסים מקום אצלם שיפעלו 
בהם שינוי, כמו עד״מ כח החכמה שנמשך ע״י השבח בנוגע לחכמה וכיו״ב בשאר ענינים, ועד 

שהיו מספרים לפניהם עניני מופתים שלהם ולפעמים היו גם משתבחים בהם. 

הענין הוא, דהיא הנותנת דלהיות שהם צדיקים גדולים ובתכלית הביטול ממש באלקות,  אך 
בי׳  להיטא  בי׳  אחידא  בי׳  בקוב״ה28  בי׳  אתקטרנא  קטירא  בחד  שאמר  רשב״י  וכמו 
אתדבקת29, ועד״ז דוד המלך שאמר ואנכי תולעת ולא איש גו׳ אם לא שויתי ודוממתי גו׳, ועד״ז 

17( וארא ח, ה. 

18( בשלח טז, ז. 

19( שעהיוה"א בתחלתו. 

20( שמות ב, י. 

21( ראה תענית ז, א. תניא פ"ד )ח, ב(. 

22( תהלים קלא, ב. 

23( שם כב, ז. 

24( ראה חולין צג, א ובפרש"י שם ד"ה משה. 

25( באגרת הרמ"מ מהאראדאק – נדפסה בספרו פרי הארץ )זיטאמיר תרכ"ז ע' 60. ווארשא תרל"ט ע' 54(. 

26( ראה לקו"ש ח"א ע' 261. 

27( דרך אמונה מצות עדות ספ"ח )ע' סה(. 

28( זח"ג רפח, א. 

29( שם רצב, א. 
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משה רבינו שאמר ונחנו מה שהוא מ״ה בלי מהות כלל, מפני גודל עוצם הביטול שלו, ועד״ז 
בכמה צדיקים גדולים דמבואר בשער היחוד והאמונה30 שענין האותות ומופתים שע״י צדיקים 
הוא מה ששיתף בו מדת רחמים כו׳, הנה משום זה הרי כל השבחים וההילולים אינם קשורים 
למציאותם לפי שאינם מציאות בפ״ע כלל, וע״כ כל השבחים ששבחום אחרים או שספרו על 
עצמם הם על מציאותם האמיתית היינו אלקות. שכן הוא בנוגע למשה רבינו, וכן הוא גם בנוגע 
לרשב״י )שהי׳ ניצוץ משה רבינו31( שאמר ראיתי בני עלי׳ והן מועטים כו׳32 אם חד הוא אנא 
וכ״ק  המגיד  והרב  מהבעש״ט  החל  שלאחריו  בנשיאים  הוא  וכן  המלך,  בדוד  גם  וכן  הוא33, 
אדמו״ר הזקן, כ״ק אדמו״ר האמצעי, כ״ק אדמו״ר הצ״צ, כ״ק אדמו״ר מהר״ש, כ״ק אדמו״ר 
)מוהרש״ב( נ״ע, וכ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, שאינם מציאות בפ״ע כלל וכל מציאותם הוא 
רק מה שבחד קטירא אתקטרנא בי׳, וכמאמר מאן פני האדון ה׳ דא רשב״י, היינו, שמציאותו 
רבינו  וכמאמר  ושלאחריו.  שלפניו  בנשיאים  הוא  ועד״ז  ה׳,  האדון  רק  הוא  בגלוי  האמיתית 
להקב״ה אשר  הצדיקים שמתפללים  דתפלות  אדמו״ר34(  מו״ח  כ״ק  ע״י  )שהובא  ז״ל  הגדול 
הוא בשביל  ומופתי,  נסיי  גם בדרך  כו׳  והשפעה מרובה  ישראל  גלויים בשארית  נסים  יעשה 
שיתגדל ויתקדש שמו ית׳ וידעו כי יש אלקים בישראל והוי׳ הוא אלקים דכולא חד, היינו שגם 
בדרך הטבע )שזהו אלקים בגימט׳ הטבע35( יראה ויתגלה הלמעלה מהטבע )שזהו הוי', מדת 
הרחמים36, מה ששתף עמו מדת הרחמים, שהיא למעלה ממרידה והגבלה(. וזהו ענין האותות 
והמופתים, דהכוונה בהם היא שע״י יתוסף בהידיעה הרמה ונישאה שהוי׳ הוא האלקים. וכמו 
שהי׳ במשה רבינו שאמר התפאר עלי למתי אעתיר לך גו׳, לפי שפרעה אמר לא ידעתי את הוי׳ 
ורק האלקים יענה את שלום פרעה37, ומשה רבינו פעל שיומשך בגלוי דהוי׳ הוא האלקים, שזהו 
ע״י שרואים אות ומופת בגלוי בעיני בשר, ועי״ז נוסף גם בהרחבה ויציאה ממדידה והגבלה, 
הם  הצדיקים  כי  ולהיות  והגבלה.  ממדידה  דלמעלה  ובאופן  המצות  וקיום  התורה  ובלימוד 
במדריגת דביקות כזו, על כן כדי שהכחות שלהם )כמו שהם בדרגתם( יומשכו למטה לדרגת 
התלמידים וכל העולם, לזאת צריכים התלמידים לשבחו בשם חכם וכיו״ב שעי״ז מעוררים את 
גילוי הכח. וכן הוא גם בענין המופתים דע״י שקורין אותו בעל מופת הרי זה ממשיך עשיית 

המופתים שלו וכן הוא גם כשמשבח את עצמו ה״ה מגלה בעצמו ענין המופתים. 

ישראל הם מקדשי השם, וכמ״ש וישמחו בך כל ישראל מקדשי שמך. דשם היא ספי׳  והנה38 
המל׳ וכנ״ל דהמל' נק׳ שם. והנה ספי׳ המל׳ רגלי׳ יורדות כו׳39 ומלכותך מלכות כל  

עולמים40, היינו שעל ידה הוא התהוות כל סדר ההשתלשלות. ולפיכך ישראל הם מקדשי השם, 
לפי שעל ידם הוא גילוי המל׳ בכל העולמות, כמ״ש גלה כבוד מלכותך עלינו ועי״ז מלוך על 

30( רפ"ה. 

31( הגה"ה בהקדמת הזהר בסופה )יד, סע"ב(. וראה גם סידור שז, ב. 

32( סוכה מה, ב. 

33( ב"ר פל"ה, ב. 

34( בסה"מ שם ס"ע 18. 

35( פרדס שי"ב פ"ב. שעהיוה"א רפ"ו. 

36( ראה אגה"ק סי"ב )קיז, ב(. 

37( ל' הכתוב – שמות ה, ב. מקץ מא, טז. וראה סה"מ שם. 

38( ראה סה"מ שם ס"ע 16. ע' 21. 

39( משלי ה, ה. וראה לקו"ת במדבר ג, סע"ב ואילך. 

40( תהלים קמה, יג. 
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העולם כולו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עוזך וכו׳, עד שגם בעולם 
העשי׳ ידע כל פעול כי אתה פעלתו41. והוא ע״י עשיית האותות ומופתים שעי״ז מקדשים את 
השם כנ״ל, ובכללות הנה ע״י כל פעולה של כאו״א מישראל לעשות לו ית׳ דירה בתחתונים, 
ה״ה מקדש את השם, שמגלה את ענין המלכות, עד שהוא בגלוי לעיני כל בשר למטה, שנעשה 

דירה לו ית׳. 

נת״ל דבענין קריאת שם יש כמה דרגות וענינים42. דבקריאת שם חכם וחסדן הנה הגם  והנה 
הרי   מ״מ  ונעתק,  ומובדל  נשא  אפי׳ מאדם  והחסד  מדת החכמה  את  שעי״ז ממשיכים 

המדה ישנה במציאות גם לפנ״ז. וע״י הקריאה בשמו של האדם ה״ה פונה לקוראו בכל עצמותו. 
כי השמות חכם וחסדן וכיו״ב קשורים עם כח וענין מסוים, מעלה מסוימת, שישנה בהאדם גם 
לפנ״ז, משא״כ שמו של האדם דלפני שקורין אותו בשמו הוא בתכלית ההעלם. ולכן הגם שענין 
זה מתגלה ע״י הקריאה בשם מ״מ אין שייך לומר ע״ז שפונה לקוראו בכל עצמותו. משא״כ 
שמו התמידי של האדם )בדוגמת שם ראובן ושמעון וכו'( הנה לפני שקורין אותו הוא בתכלית 
וכתורת הבעש״ט43  )ולכן הוא בתכלית ההעלם(.  העילוי והשלימות והתקשרות בעצם הנפש 
דשמו של כל דבר מחי' ומהוה ומקיים אותו. וכן הוא באדם דע״י השם נמשך החיות מעצם 
הנשמה אל הנשמה שבגוף, ולכן ע״י קריאת השם נמשך בכל עצמותו, וכמו שאנו רואים במוחש 
דענין  מהתעלפותו44,  מתעורר  בחזקה  בשמו  שקוראים  ע״י  הנה  מתעלף  האדם  דכאשר 
ההתעלפות הוא סילוק החיות, וע״י שקוראים בשמו ממשיכים מהבחי׳ בנפש שלמעלה מהכחות 

שנתעלמו ונתעלפו ונמשך החיות אל הגוף למטה. 

גם השמות ראובן ושמעון הרי יש בהם פירוש מסוים, דראובן הוא ע״ש כי ראה הוי׳  אמנם 
ושמעון ע״ש כי שמע הוי׳45. אך ישנם שמות שאין יודעים טעם עליהם. וי״ל בדא״פ 
שזהו דרגא שלישית בענין השם. היינו, דנוסף על המבואר בארוכה במאמר כ״ק מו״ח אדמו״ר 
נשיא דורנו46 ב׳ הבחי׳ שבשמות, ע״ד שם חכם וחסדן וע״ד שם ראובן ושמעון, ישנה עוד דרגא 
בשמות שהם השמות שאין ידוע הטעם להם וע״פ תורת הבעש״ט מובן שהם המחיים ומהווים 
בכל  נפנה  ושמעון  ראובן  שמות  בקריאת  שגם  דאף  עצמותו.  בכל  נפנה  דוקא  ידם  ועל  וכו' 
עצמותו )דלא כבקריאת שם חכם והסדן(, מ״מ הרי בשם שלא ידוע לו טעם הנה על ידו הוא 

נפנה יותר )״איז ער מערער נפנה״( בכל עצמותו. 

יובן בענין המשכת המלכות למעלה, תמליכוני עליכם, דע״י שאומרים כמה מזה   והדוגמא 
פעמים במשך עשי״ת את התואר מלך, נמשכת המלכות משרשה בהעלם שאינו שייך  

אל הגילוי, העלם שאינו במציאות, ועד שכפי שהמלכות היא בשרשה אין שייך לומר שזהו ענין 
המלכות. וזהו בדוגמת השם שלא ידוע לו טעם. משא"כ הענין שבשם שהוא כמו שם ראובן מל׳ 
כי ראה ה׳ או שמעון מל׳ כי שמע ה׳, שזהו משל על בחי׳ המלכות כפי שהיא כבר באיזה ענין 
היא  ההמשכה  כאשר  בר״ה  משא״כ  מלך.  בשם  שנקרא  לומר  שייך  דאז  ומציאות,  גילוי  של 

41( ראה סידור האריז"ל במקומו. 

42( ראה ג"כ המשך הנ"ל פי"א )סה"מ שם ע' 17(. 

43( וראה גם המשך תער"ב ח"א פש"ו ואילך. 

44( סה"מ תש"ב ע' 73. וראה גם סה"מ תש"ט שם. 

45( ל' הכתוב – ויצא כט, לב-לג. 

46( ד"ה מן המיצר דשנת תש"ט. 
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מפנימיות ועצמות ממש, שלמעלה מכל ענינים אלו לגמרי ועד שאין שייך אפי׳ לשלול ממנו 
והקורא  בהשם  שהנקרא  אע״פ  קוראיו,  לכל  עצמותו  בכל  נפנה  יהי׳  הוא  גם  הנה  זה,  ענין 

מובדלים באין ערוך זה מזה, עד לאי״ע האמיתי. וזהו ע״ד השם שלא ידוע לו טעם. 

מה שאומרים בעשי״ת שיר המעלות ממעמקים, שעי״ז פועלים בנין ספירת המלכות בכל  וזהו 
לפי   עומק.  בתר  מעומק  דייקא,  ממעמקים  היא  וההמשכה  )כנ״ל(.  שלה  הדרגות  עשר 

שכל המעמקים אינם מספיקים כדי להמשיך את בחי׳ המלכות, שם, כי צריך להמשיכו ממקום 
כזה שאין שם כלל מציאות של שם, מציאות של מלכות, ממקום שאין בו שום מציאות לבד 

ממציאות ישראל ומציאות העצמות ומהות. 

האתעדל״ת שכאו״א מישראל מעורר בעצמו את בחי׳ המעמקים שבו, שזהו ענין הזזת  וע״י 
עצם הנפש שלמעלה מכל ענינים של טעם שבשם, היינו למעלה אפי׳ משם ראובן שהוא  

ע״ש כי ראה ה׳ או שם שמעון שהוא ע״ש כי שמע ה׳, הנה זה פועל את המשכת המעמקים 
שלמעלה שנהי׳ קראתיך, קריאה ל׳ המשכה, ובאופן דקראתיך הוי׳, שנמשך בד׳ האותיות דשם 
הוי׳ עד לה׳ התחתונה שהיא בדוגמת ספירת המלכות שהיא כבר באופן דשטח עד להשטח 
וכאו״א  הוי׳.  שבשם  אחרונה  ה׳  כנגד  שהוא  ממנו  למטה  תחתון  שאין  התחתון  שבעוה״ז 
מישראל פועל בנין ספי׳ המלכות, שהקב״ה מקבל את ההכתרה בסבר פנים יפות, לאחרי שכבר 
התחיל זה )הקבלה בסבר פנים יפות( בחודש אלול, ואח״כ באור פני מלך חיים47 בר״ה ועשי״ת 
ויוהכ״פ עד לתפלת נעילה. וממשיך משמע ישראל גו׳ לג׳ פעמים בשכמל״ו וז' פעמים ה׳ הוא 
האלקים כמבואר ענינם בכ״מ48. ונעשה חודש תשרי מל׳ תשרי ותשפר ל׳ שפר ותענוג. שלכל 
ישראל תהי׳ שנה של תענוג בכל הענינים שלמעלה עד להענינים שלמטה מטה, בבני חיי ומזוני 
רויחי, שנה טובה ומוברכת בכל המצטרך. וכדאיתא במדרש49 שחודש תשרי נק׳ חודש השביעי 
מל׳ שובע שהוא חודש מושבע ומשביע את כל השנה כולה. עד להגילוי של שבעת הרועים50 
בכלל ושל משיח צדקנו במיוחד, בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו בשנה זו ממש 
ובתחלתה. דמיד אחד תקיעת שופר היא באופן דמתעשרת בסופה51 כמבואר במ״א בארוכה52. 
ונמשך באופן דשופר ותענוג שזה מרחיב את כל הענינים הרוחניים והגשמיים עד והיתה לה׳ 

המלוכה53 בקרוב ממש במהרה בימינו. 

47( ל' הכתוב – משלי טז, טו. 

48( ראה אוה"ת ש"ש ע' א'תקט. סה"מ תשי"א ע' 33. ועוד. 

49( ויק"ר פכ"ט, ח. וראה ד"ה יו"ט של ר"ה ה'שי"ת בתחלתו. 

50( מיכה ה, ד. וראה תו"א מקץ לד, ריש ע"ב. 

51( ראה ר"ה טז, ב. 

52( סה"מ תרכ"ז ע' תו. 

53( עובדי' א, כא. 
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דין אורך רצועות התפילין של יד
ביום שישי הלכתי למבצע תפילין. אחד האנשים שהניחו תפילין היה גדל גוף ובעל 
לג' הכריכות שעל אצבע  יד שלי, לא הספיקו  רצועות התפילין של  זרועות רחבות. 
האמה. מה עלי לעשות במקרה כזה? מה צריך להיות אורך רצועות התפילין של יד?

הרי"ף )מנחות דף ז ב( מביא את סיכום הסוגיא: "... וכמה שיעורא אמר רמי בר חמא אמר 
רבי שמעון בן לקיש עד אצבע צרדא. רב אחא מחוי כפוף. רב אשי מחוי פשוט. רב קטיר ליה 
ופשיט ושדי ליה. רב אחא בר יעקב קטר ליה ומתלית ליה. מר בריה דרבנא עביד ליה כדידן". 

הרא"ש )הלכות תפילין סימן יא( מביא שני פרושים בגמרא: 

מניח  כשהיה  רבא  שפירש  ראש.  של  ברצועות  איירו  אמוראי  דהני  משמע  פרש"י  "ומתוך 
להו  ומתלית  מאחוריו  כתפיה  על  להו  ושדי  פשיט  רצועות  ושיורי  ברישיה  להו  קטר  תפילין 
לרצועות התלויות היה גודלן ומשלשלן תרצי"ר בלע"ז, ומשמע דשיעור אורך רצועות הראש 
חוץ לקשר למ"ד כפוף כמו שיכול לפשוט מאצבע ועד אמה ולמ"ד פשוט כמו שיכול לפשוט 

מגודלו עד שיעור אצבע. ובשיעור אורך רצועות היד לא איירי". 

"ובערוך כתב בערך צרדי דכתב בילמדנו )במכילתא( בפרשת בא אל פרעה דשיעור רצועה של 
יד אמר ר"ל עד אצבע צרדא כשידו פשוט וכפוף ומאי צרדא אמצעי דתניא בתוספתא איזו היא 
אצבע צרדא זו אצבע גדולה של ימין. וכפוף ופשוט לפי המכילתא פשוט היינו שתגיע הרצועה 
עד ראשי אצבע צרדא כשידיו פשוטות. וכפוף היינו שתגיע הרצועה עד אצבע צרדא כשכופף 

אצבעותיו על פס ידו ולרצועות הראש לא פירש שיעור, ובשמושא רבא מפרש שיעורייהו.

מסביר  הערוך  לעומתו,  הקשר.  אחרי  הראש  רצועות  באורך  עוסקת  הסוגיא  רש"י  לדעת 
שהסוגיא מדברת בשיעור רצועות היד, שאורכן הוא עד אצבע האמצעית.

הבית יוסף מביא את המרדכי, המסביר את דברי הגמרא:

כתב המרדכי, שנראה לו שמפרשים הכי: רבה קטיר לה, כלומר, קושר רצועה, באצבע צרדא. 
רב אחא בר יעקב קטר גם כן באצבע צרדא, ומתלית, פירוש, גודל סביב אצבעו שלוש פעמים. 

אי נמי, "מתלית" כמו משלש, והיא היא, עד כאן. 

כלומר, אורך הרצועות צריך להספיק, גם כדי כריכה ג' פעמים על האצבע.  

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

"... ואורך רצועה של יד כדי שתקיף את הזרוע ויקשור ממנה הקשר ותמתח רצועה אחת על 
אצבע אמצעית ויכרוך ממנה על אצבעו שלש כריכות ויקשור".
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כך גם פוסק הטור )הלכות תפילין סימן כז סעיף ח(:

"והרצועה יכרוך אותה סביב זרועו עד שיגיע לאצבע האמצעי, וכורכה סביבו שלוש פעמים".

הבית יוסף מביא  את דברי הגמרא הרא"ש והרמב"ם ופוסקים נוספים וכותב:

"והם תופסים עיקר כרב אחא".

 ומוסיף: "ולא נזכר בדברי הפוסקים כמה פעמים צריך לכרוך הרצועה על הזרוע, והעולם 
נוהגים לכרוך שש או שבע כריכות":

דהיינו, בנוסף על כריכות האצבע, נוהגים לכרוך גם על הזרוע. 

הדרכי משה )הרמ"א( )אות ה( כותב:

נאמר.  בעלמא  לשיעור  וזה  כלל,  כריכה  בעינן  דלא  דהמנהג  משמע  המרדכי  מדברי  "אבל 
ומנהג שלנו כדעת הרמב"ם, לכרוך הרצועות ג' פעמים ולקשור".

לדעת המרדכי, לא צריך לכרוך בפועל על האצבע. אך לדעת הרמ"א, המנהג לכרוך גם על 
האצבע. 

ובהמשך )אות ו( מביא הרמ"א: 

התיתורא  על  הרצועות  נמי  דכורכין  אוסטריי"ך  בני  מנהג  לו  מקובל  דאין  מהרי"ל,  "כתב 
שבזרוע להדק בכוח על הזרוע; ואינו נכון, רק יהא תלויין כעין של ראש, עד כאן לשונו".

לדעת המהרי"ל אין לכרוך את הרצועה על התיתורא.

בשולחנו פוסק הבית יוסף )הלכות תפילין סימן כז סעיף ח(: 

"אורך רצועה של יד כדי שתקיף את הזרוע ויקשור ממנה הקשר ותמתח על אצבע אמצעית 
ויכרוך ממנה על אצבעו שלשה כריכות ויקשור ונוהגין העולם לכרוך על הזרוע ששה או שבעה 
כריכות". הרמ"א מוסיף: הגה: ואין לכרוך הרצועה על התיתורא כדי לחזקה על היד )מהרי"ל(:

הט"ז )ס"ק ח( מבאר היכן כורכים את הג' כריכות על האצבע:  

"על אצבעו ג׳ כרכות. בכוונות האר״י כתוב ששנים מהם יהיו על פירקי התחתון של אצבע 
והשלישי ע״ג בפרק האמצעי וטעמו ע״ד הקבלה":

וכן כותב המגן אברהם )ס"ק יב(:

"ג' כריכות: ב' בפרק התחתון וא' בפרק העליון )כוונת ושל"ה( והעולם נהגו בדרכים אחרים 
ואין להם עיקר בגמ' ובפוסקים":

הט"ז )ס"ק ט( מרחיב את דברי המהרי"ל שהביא הרמ"א:

"ואין לכרוך כו׳. כתוב במהרי״ל שם כי יש נהגו כן לקיים בזה וקשרתם ולא נראה למהרי״ל 
כי כבר התקיים ברצועה שע״י במעברתא אלא יהיו תלוים כמו בשל ראש ע״כ כיון שאין זה מן 

המצוה ע״כ אין להניחה על הקציצה שהיא יותר קודש מהרצועה".
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על דברי הבית יוסף ש"על הזרוע כורכים ששה או שבעה כריכות" כותב המ"א )ס"ק יג(:

"שבעה: ובכוונות כתוב לעשות ז' כריכות וכן כתב של"ה":

הבאר היטב )ס"ק טו( מביא דעות החולקות על המהרי"ל והרמ"א וסוברות שכורכים גם על 
התיתורא:

"התיתורא. רק היא תלוי כעין של ראש, מהרי״ל. ובשירי כנסת הגדולה חולק על מהרי״ל בזה, 
וכתב ופוק חזי מאי עמא דבר, שכל העולם נוהג לקשור המעברתא עם הרצועות עיין שם, וכן 
כתב עטרת-זקנים ממשמעות ש״ע מר״י לוריא וז״ל: ישים רצועה של יד על התיתורא של יד מיד 
אחר הקשירה כדי שלא תזוז ממקומה, דאם זזה ממקומה אז היה בא לידי ספק ברכה, ואח״כ 

יקשור בקיבורת ג׳ כריכות ובזרוע ד׳ כריכות ואח״כ יניח של-ראש". 

אדמו"ר הזקן )הלכות תפילין סימן כז( מסכם את פרטי הדינים:

אורך הרצועה מעיקר הדין, כדעת הרמב"ם הטור והבית יוסף.

יא שיעור אורך רצועה של תפילין של יד כדי שתקיף את הזרוע ויקשור ממנה את הקשר 
ותמתח רצועה א' עד אצבע אמצעית ויכרוך ממנה על אצבעו ג' כריכות ויקשור:

המנהג לכרוך על הזרוע )כבית יוסף והמ"א(. היכן כורכים על האצבע )כהט"ז והמ"א(. 

לכרוך בפרק התחתון של  ויש  כריכות  ז'  היד להמרפק  סביב הפרק שבין  לכרוך  נוהגין  יב 
האצבע האמצעי ב' כריכות ובפרק העליון כריכה אחת:

פוסק כדעת המהרי"ל והרמ"א שאין לכרוך על התיתורא.  

יג אין לכרוך הרצועה על התיתורא כדי לחזקה ולהדקה על היד אלא תהא התפילין של יד 
תלויה ומונחת על הקיבורת כעין תפילין של ראש על הראש כיון שאין מצוה כלל בכריכה זו לכן 

אין להניחה על התיתורא שיש בה קדושה יותר מן הרצועה:

בסידורו חוזר בו אדמו"ר הזקן ממה שכתב בשולחנו:  

"...ורשאי לכרוך הרצועה סביב התיתורא כדי לחזקה על היד אבל לא סביב הקציצה )ויש 
כורכין ב פעמים סביב התיתורא כדי שיהיה כמין שי"ן עם הרצועה המהדקת את התפילה על 

היד(. ואח"כ עושין שבעה כריכות על הפרק הזרוע המחובר אל היד". 

כמו כן, מביא בסידורו את סדר הכריכות על האצבע:

 "אחר שהניח תפלין של ראש יכרוך ג כריכות על אצבע 
ואח"כ  האמצעי  פרק  על  אחת  כריכה  בתחלה  האמצעי. 
שתי כריכות על פרק התחתון )וכרך המותר על כף היד( 

ובסוף הכריכות יקשור". 

האדמו"ר  דברי  מובאים   )4 )עמ'  המנהגים  בספר 
הרש"ב, כיצד מנהגנו בכריכת הרצועות: 

כ"ק  לימדני  יד  של  התפילין  של  הכריכות  "ובענין 
אאמו"ר )המהר"ש( לכרוך ז' כריכות עם הב' חצאין. והיינו 

קציעה

מעברתא

תיתורא

שמות חלקי הבית
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מעט  פנוי  מקום  להניח  ואח"כ  זה,  אל  זה  בקירוב  שלמות  כריכות  וב'  העליונה  הכריכה  חצי 
ולעשות עוד ד' כריכות שלימות וחצי כריכה באלכסון ולכרוך פעם אחת על פס היד )ונעשה 

כמין ד' הפוכה( ואח"כ לכרוך ג' כריכות על האצבע".

“ובענין כריכות אלו איך לעשות אינני זוכר בבירור. אך כמדומה לי ברור שראיתי שכרך תחלה 
כריכה אחת על הפרק התחתון הסמוך לכף היד, ואח"כ כריכה אחת על הפרק הב', ואח"כ עוד 

כריכה א' על הפרק התחתון".

הרבי נוהג לכרוך את הכריכה השניה של הפרק התחתון על הכריכה הראשונה )שבח יקר 
עמ' 24 הערה 32(.

הרבי לא עושה קשר בסוף הרצועה, אלא תוחב את קצה הרצועה בתוך הכריכה )שבח יקר 
עמ' 24 ובהערה 33(.
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דין קשרי התפילין
הקשר של היו"ד, בתפילין של יד התרופף, כתוצאה מכך חלק מקצה היו"ד (החלק 
החתוך באלכסון) נכנס פנימה, ורק  חלק ממנו נשאר בולט. האם יש בכך בעיה? מהו 

השיעור שלו?

הרי"ף )ח א( מצטט את דברי הגמרא )לה, ב( "אמר רב יהודה בר רב שמואל משמיה דרב קשר 
של תפילין הלכה למשה מסיני".  

הרמב"ם )פרק ג הלכה יג ( מבאר כיצד עושים את קשרי התפילן וכותב:

וקושר קשר מרובע כמין דל"ת  ומקיף במדת ראשו  "ומכניס רצועה של ראש בתובר שלה 
וקשר זה צריך כל תלמיד חכם ללמדו ואי אפשר להודיע צורתו בכתב אלא בראיית העין וכן 
בשל יד קושר קשר כמין יו"ד ותהיה הרצועה של יד עולה ויורדת בתוך הקשר כדי שירחיב 

ויקצר בעת שירצה לקשור על ידו".

הרא"ש )סימן יב( מצטט את רש"י המסביר למה עושים כך:

בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב, קשר של תפילין הלכה למשה  יהודה  רב  "אמר 
מסיני. פרש"י שישים הרצועה על ראשו כעין דלי"ת, כדי שיהא שדי נראה עליהן, בקמט בית 
רצועה קטנה  כמין  יד  באותו של  נראה  ויו"ד  נראה בקשר  ודלי"ת  שי"ן.  כעין  החיצון שכפוף 
וראשה כפוף מעט כעין יו"ד. וכן פירש"י וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך אלו תפילין 

שבראש לפי שכתוב עליהן רוב השם שי"ן ודלי"ת ובשל יד אין בהן אלא יו"ד."

והיו"ד שבקשר של היד  רש"י מסביר, שהשי"ן שעל הבית של הראש והדל"ת של הקשר 
ביחד שם ש-ד-י.

הרא"ש מסייג את דברי רש"י וכותב: 

ונראה לי דדלי"ת ויו"ד שבתפילין לאו אותיות גמורות הן ולא חשיבי מאותיות השם, דלעיל 
קדושים.  אינן  עצמן  שהן  משמע  קדושה,  תשמישי  לרצועות  להו  קרי  דמגילה  בתרא  ובפרק 
ובשום דוכתא לא קרי להו אלא קשר של תפילין. ועוד אמר בפרק במה מדליקין "לא הוכשרה 
למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד. למאי הילכתא אילימא כו' אלא לעורן והא אמר 
אביי שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני". כלומר דפשיטא דבעי עור בהמה טהורה ומסיק אלא 
נמי פשיטא.  הך  כן  אם  והלכה למשה מסיני  הם  אותיות השם  ויו"ד  דלי"ת  ואם  לרצועתייהו. 
ומטעם זה היה מסתפק הר"י מאורליני"ש אם צריך לחלוץ תפילין של יד כשנכנס לבית הכסא, 

דשמא כיון דמחופות בעור לא צריך. ולא אסרו אלא תפילין של ראש משום שי"ן.

לדעת הרא"ש, לדל"ת וליו"ד שברצועות אין קדושה כמו השי"ן שבבית של הראש.
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וכך פוסק הטור )הלכות תפלין סימן לב סעיף נב(: 

"ואחר כך יכניס הרצועה תוך המעברתא. ויעשה קשר של תפילין, שימדוד הרצועות סביב 
ראשו ויעשנו שם בעניין שישב על מקומו, כאשר פירשתי למעלה )טור אורח חיים כז(ויעשנו 

כמין דלי"ת.

ויעביר הרצועה במעברתא,  ומעברתא...  יכפול העור לעשות התיתורא  יד,  יעשה בשל  וכן 
ויעשה קשר שתהא הרצועה עוברת בו להדקה בזרועו, ובסוף הרצועה אצל הקשר יעשה קשר 
קטן כצורת יו"ד, להשלים אותיות של שדי עם השי"ן שבבתים של ראש והדלי"ת שבקשר. ויש 

שחותכין בסוף הרצועה אצל הקשר כצורת יו"ד".

הבית יוסף )סימן לב סעיף נב( מביא את דברי רש"י, לגבי צורת הדל"ת:

"ויעשנו כמין דלי"ת — מדברי רש"י בהקומץ משמע שלא היתה נראית צורת דלי"ת בקשר 
"ונוייהן לבר", פירש שהצד של הקשר  אלא לצד חוץ לבד, דאהא דאמר רב נחמן בר יצחק: 
נהגו  ועכשיו  בו דלי"ת.  נראה  אינו  פנים  נראה מבחוץ, משמע דמצד  יהא  בו הדלי"ת  שנראה 

לעשות הקשר בענין שהדלי"ת נראית משני צדדין, ומיהו משמע שאין קפידא בדבר". 

מרש"י משמע שצורת הדל"ת צריכה להראות רק מהצד החיצוני, והבית יוסף כותב שנהגו 
לעשות את צורת הדל"ת שתראה משני הצדדים. 

אח"כ מביא תיאור כיצד עושים את הקשרים:

"וזה לשון העיטור: "... קשר של תפילין שבראש: מכניס רצועה בעניבה, שיהא שתי רצועות 
שוין, ומאריך רצועה של שמאל, וכופל שתי רצועות למטה, ונוייהן לחוץ. ומכניס של שמאל 
בימין, ולוקח רצועה של שמאל מלמטה ונותנה מלמעלה, ומביא ראשי רצועות בימין, ומכניס 
מכניס  יד,  ושל  לימינו.  ארוכה  רצועה  נמצא  דלי"ת,  כעין  ונעשה  ומהדק,  בעניבה של שמאל 
וכופל ראש רצועה מלמעלה ומאריך עליו  רצועה בעניבה, שיהא בית רצועה מימין לשמאל, 
יו"ד",  כעין  בעניבה  ומכניסו  לשמאל,  מימין  פעמים  מלמטה שלוש  ומחזירו  ומוציאו משמאל 

עכ"ל". 

בהמשך מביא את דברי הטור ודעות נוספות לגבי קדושת הדל"ת והיו"ד:

"יעשה קשר קטן כצורת יו"ד להשלים אותיות של "שדי" עם השי"ן שבבתים של ראש והדלי"ת 
שבקשר — כן פירש רש"י בהקומץ אהא דאמרינן "קשר של תפילין הלכה למשה מסיני". ואף על 
פי שהתוספות )ד"ה אלו( והרא"ש והמרדכי וסמ"ג )שם( כתבו דנראה דדלי"ת ויו"ד של תפילין 

לאו אותיות גמורות הן, ולא חשיבי מאותיות השם, סתם רבינו דבריו כדברי רש"י".

בשולחנו )הלכות תפילין סימן לב סעיף נב( פוסק הבית יוסף: 

"יכניס הרצועה תוך המעברתא ויעשה קשר כמין דלי"ת בשל ראש וכמין יו"ד בשל יד להשלים 
אותיות שד"י עם השי"ן שבשל ראש.

...ולא יעשה הקשרים אלא לאחר שעשה השי"ן מתפילין ואחר כך יעשה הדלי"ת ואחר כך 
היו"ד כסדר אותיות השם".

הבית יוסף מוסיף, שצריך לעשות כסדר אותיות השם. שי"ן, דל"ת ואח"כ היו"ד.
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המגן אברהם )סעיף קטן סט( מוסיף:

"קשר כמין דלי"ת:  ועכשיו נהגו לעשות הקשר בענין שהדל"ית נראה משני צדדין ]ב"י[".

אדמו"ר הזקן )הלכות תפילין סימן לב סעיף עט( מסכם את פרטי הדינים ופוסק:

"קשר של תפילין הלכה למשה מסיני, שלאחר שהכניס הרצועה לתוך המעברתא יעשה קשר 
כמין דלי"ת בשל ראש וכמין יו"ד בשל יד להשלים אותיות שד"י עם השי"ן שבשל ראש. וטוב 
ליזהר להשלים השם כסדרו שמתחלה יעשה השי"ן ואח"כ הקשר של ראש וקשר של יד אחר 
כך, כסדר אותיות השם. והקשר של ראש אין צריך שיהיה נראה כמין דלי"ת אלא מצד חוץ ולא 

מצד פנים שכלפי הראש. ויש נוהגין לעשותו בענין שיהיה נראה כמין דלי"ת מב' צדדין".

הפרי מגדים  )באשל אברהם סימן כז ס"ק יח( כותב, שגם במקום הקשר, רוחב הרצועה צריך 
שיש  מציין,  פט(  )עמ'  השולחן  קצות  אחד(.  )סנטימטר  שעורה  רוחב  שהוא  כשיעור,  להיות 
להיזהר שגם רגל היו"ד תהיה רחבה כשיעור. דהיינו, שרוחבה יהיה ס"מ ואורכה בצד הארוך 

יהיה ס"מ.   
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דין מתי מברכים על התפילין
מידי פעם קורה שאדם שאני מניח לו תפילין, מתחיל את הברכה עוד לפני שהנחתי לו 
את התפילין על הזרוע. לפעמים להיפך, אדם מניח תפילין, אומר את הברכה ותוך כדי 
כך מהדק וכורך את הרצועות. האם הם נוהגים כהלכה? מתי הוא הזמן שצריך לברך?

הרי"ף מסכם את הסוגיא )דף ח א(: 

"אמר רב שמואל בר ברודי אמר רב ואמרי לה אמר רב אחא אריכא אמר רב הונא ואמרי לה 
ורבא  ירמיה אמר שמואל כל המצוות מברך עליהן עובר לעשיייתן אביי  אמר רב מנשיא בר 

דאמרי תרוייהו משעת הנחה עד שעת קשירה"

וכך פוסק הרמב"ם )הלכות תפילין פרק ד הלכה ז(:  

"..וכל המצות כולן מברך עליהם קודם לעשייתן לפיכך צריך לברך על התפלה של יד אחר 
הנחה על הקיבורת קודם קשירתן שקשירתן זו היא עשייתן"

כלומר, מברכים על התפילין "משעת הנחה" אחרי ההנחה על הקיבורת, ולפני הקשירה.

הגהות מיימוניות על הרמב"ם )ד( מוסיף שאותו הדין הוא גם בתפילין של ראש, וכותב: 

"בספר התרומה והמצות כתב גם בתפילין של ראש שמברך משעת הנחה עד שעת הידוק 
בראש"

הגהות מיימוניות )ה( מפרש מה הכוונה "קשירה":

"פירוש הידוק שמהדקן על זרעו כדמוכח לעיל פרק ג' בהלכה י"ג וכן פר"ת הא דפרק הקומץ 
אביי ורבא דאמרי תרווייהו משעת הנחת עד שעת הידוק והרבה מצינו בתלמוד לשון קשירה 

שפירשו הידוק וכן מוכח פרק המוצא תפילין" 

"ודלא כר' אליהו שהיה אומר שצריך לקשור קשר חדש בכל שעה שמניחן"

היא  קשירה"  שעת  "עד  לדעתו  אליהו.  ר'  שיטת  מעניינת,  דעה  מביא  מיימוניות  הגהות 
כפשוטו, עשיית קשר. דהיינו בכל פעם שמניחים תפילין צריך לעשות קשר חדש. ר"ת דוחה 

את דבריו1 וכן רוב הפוסקים.

וכן כותב גם הרא"ש  )הלכות תפילין סימן טז(: 

"ת"ר תפילין מאימתי מברך עליהן. משעה שיתחיל להניחם עד שעה שיהדקם בזרועו ובראשו. 
כדי שתהא הברכה עובר לעשייתן".

1( עיין תוספות “משעת הנחה עד שעת קשירה" מנחות לה ב. 
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 גם הטור פוסק כך )הלכות תפילין סימן כה  סוף סעיף ח(: 

“ומברך עליהם משעה שמתחיל להניחם עד שעה שמהדקן בראשו ובזרועו"

הבית יוסף )הלכות תפילין סימן כה סעיף ח( שני הסברים ל"משעת הנחתם". 

על  לברך  צריך  לפיכך  לעשייתן,  עובר  עליהן  מברך  כולן  המצוות  "וכל  כתב:  "...והרמב"ם 
תפילה של יד אחר הנחה על הקיבורת קודם קשירתן, שקשירתן זו היא עשייתן", עד כאן. 

ויש לדקדק, היכי קאמר דמשום דכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן, לפיכך צריך לברך 
אחר הנחה? דאדרבה אם יברך קודם הנחה הוי מברך טפי קודם לעשייתן? ויש לומר, דבעינן 
שיברך קודם עשייתן בסמוך, וקשירתן זו היא עשייתן, וכשמברך אחר הנחה וקודם קשירה הוי 

שפיר קודם לעשייתן. אבל לא יברך קודם הנחה, משום דהוי ליה קודם דקודם.

 ועוד יש לומר, שמה שכתב: לפיכך צריך לברך, אקודם קשירתם קאי ולא אאחר הנחה, ולא 
אתא לאשמועינן אלא דלא נימא הנחתם זו היא עשייתן וצריך לברך קודם הנחה, דליתא, אלא 
קשירתן זו היא עשייתן, ולפיכך יכול לברך קודם קשירתם אף על פי שהוא אחר הנחתם. ומה 
שכתב: צריך לברך, הכי קאמר: לפיכך קודם קשירתם הוא דצריך לברך, כדי שלא יהא מברך 
אחר עשייה. ולפי זה, אם רצה לברך קודם הנחה מעת שהמצוה מזומנת לפניו לעשותה, הרשות 
בידו, דהא דתנו רבנן: מאימתי מברך עליהם? משעת הנחתם, לאו למימרא דקודם לכן לא יברך, 

אלא לומר שאף משעת הנחתם ואילך יברך, דשפיר חשיב עובר לעשייתן. 

עובר  דהיינו  הנחתם,  קודם  עליהם  "ומברך  שכתב:  ירוחם  רבינו  דעת  היה  שזה  ואפשר 
לעשייתן". אבל מדברי הרא"ש והר"ן בפרק לולב הגזול נראה כמו שכתבתי בתחילה, דאינו יכול 

לברך קודם הנחה. וכן ראוי לנהוג".

לפי ההסבר הראשון "עובר לעשיתן" פירושו, סמוך לעשיתן שהיא הקשירה. לכן צריך לברך 
דוקא אחרי ההנחה לפני הקשירה. ואילו לפי הפירוש השני, מכיון שצריך לברך עובר לעשיתן, 
והקשירה היא העשיה, מדגישים שאפשר לברך גם אחרי ההנחה לפני הקשירה, אך לא אחרי 
הקשירה. אולם אפשר לברך גם לפני ההנחה. הבית יוסף מסיים שראוי לנהוג כפירוש הראשון. 

הב"ח )סימן כה  אות ו( מבאר את העניין בלשון ברורה: 

"ומברך עליהם משעה שמתחיל להניחם וכו' פירוש לא יתחיל לברך עד אחר הנחה של יד 
על הקיבורת קודם קשירתם וכן בשל ראש לא יברך עד אחר הנחה סביב הראש קודם שמהדקן 
בראשו דאם היה מברך קודם הנחה על הקיבורת וקודם הנחה סביב הראש היה מברך קודם 
עובר לעשייתן ולא תקנו לברך אלא דוקא עובר לעשייתן כלומר סמוך לעשייתן וכיון דהקשירה 
בשל יד וההידוק בשל ראש היא עשייתן א"כ צריך לברך אחר ההנחה על הקיבורת ואחר ההנחה 
סביב הראש דהוי ליה סמוך לעשייתן ולא קודם דקודם וכך משמע ממ"ש הרמב"ם וכך פי' בית 

יוסף בפירושו הראשון והוא האמת".

בשולחנו )הלכות תפילין סימן כה סעיף ח( פוסק הבית יוסף:

"כל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן )פירוש קודם, "ויעבור את הכושי" פירושו רץ והקדים 
לפניו( לפיכך צריך לברך על התפלה של יד אחר הנחה על הקיבורת קודם קשירתם שקשירתם זו 

היא עשייתן. הרמ"א מוסיף: הגה: וכן בשל ראש קודם שמהדקן בראשו שמהדקו בראשו".
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הט"ז )ס"ק ז( מציין את שני הפירושים שבבית יוסף: 

"לפיכך צריך לברך" פי' קודם הנחה פשיטא שלא יברך דעכ"פ סמוך לעשייתו בעי' וזה הוי 
קודם דקודם על כן יברך אחר ההנחה וקודם עיקר העשי' שהיא הקשירה דהיינו הידוק הרצועה 
המנחת על הזרוע כן פירש בית יוסף פי' א'. ועוד פי' שני שלא בא למעט רק שלא יעשה אחר 

ההידוק אלא קודם לו אבל אם בא להקדים גם קודם ההנחה שפיר דמי והסכים הב"י לפי' א".

המגן אברהם )ס"ק י"ב( כותב:

 "עובר": פירוש סמוך לעשייתן לפיכך מברך אחר הנחתם דקודם לכן אין ראוי לברך". 

ובס"ק יג כותב המגן אברהם "קודם שמהדקן: היינו ג"כ אחר הנחה על הראש וקודם ההידוק 
דלא כמו שנוהגין העולם שמברכין קודם הנחה".

אדמו"ר הזקן  בשולחנו )הלכות תפילין סימן כה סעיף יז( מבהיר בלשונו הזהב את המושג 
"עובר לעשייתן" בכלל ובמצוות תפילין ופוסק:

“ כל ברכות המצות צריך לברך אותן קודם התחלת עשיית המצוה לפיכך על תפילין של יד 
יברך אחר הנחה על הקיבורת קודם הקשירה שקשירתה זו היא התחלת עשייתה ועל תפילין של 
ראש יברך אחר הנחה על הראש קודם שיהדקנה היטיב על ראשו שההידוק הוא התחלת עשייתה 
אבל לא יברך קודם הנחה על הקיבורת או על הראש מפני שצריך לקרב הברכה לעשיית המצוה 

ולסומכן זו לזו בכל מה דאפשר"2.   

2( שים לב, הרמב"ם בדבריו מציין רק מתי יש לברך על תפילין של יד. אך הוא לא מזכיר מתי מברכים על 
תפילין של ראש.     גם הבית יוסף בשולחנו, לא מביא מתי מברכים על תפילין של ראש. לעומתם, הרא"ש, הטור, 
הרמ"א ואדמו"ר הזקן בשלחנו, כותבים מתי מברכים על תפילין של יד ומתי מברכים על תפילין של ראש. אתה 

יכול לומר הסבר לכך? כדי להשיב, עיין בדין ברכת התפילין.
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דין ברכת התפילין
על התפילין של ראש,  גם  כאלה שמברכים  ישנם  תפילין,  למבצע  יוצא  אני  כאשר 
למרות שלא דיברו באמצע הנחת התפילין. האם הם מברכים ברכה לבטלה? התחלתי 
להניח תפילין והחזן התחיל לומר קדיש, האם אני יכול או צריך לענות "אמן", "אמן 

יהא שמיה רבה"?

על דברי אביי ורבא )מנחות לו, א( "לא סח מברך אחת סח מברך שתים" כותב התוספות:

 פירש בקונטרס "לא סח מברך אחת" בין של יד בין של ראש. "סח מברך שתים" להניח תפילין 
בשל יד ועל מצות תפילין בשל ראש.

ורבנו תם פירש "לא סח מברך אחת" על של ראש מברך על מצוות תפילין שזו היא ברכתו. 
"סח מברך שתים" על של ראש "להניח" ו"על מצות". 

לשיטת רש"י, מברכים רק ברכה אחת "להניח" על של יד ושל ראש. אבל כשדיבר באמצע, 
ו"על  יד,  של  על  "להניח"  מברכים  תמיד  תם,  לרבנו  תפילין".  מצות  "על  ראש  של  על  מברך 

מצות" על של ראש. וכשדיבר, מברכים על של ראש עוד פעם "להניח" וגם "על מצות".  

הרי"ף )דף ח עמ' א( מצטט את הגמרא ופוסק כרש"י:

"אמר רבה בר חייא בר רב הונא אמר רב חסדא  שח בין תפילין לתפילין חוזר ומברך שח אין 
לא שח לא והאומר רב חייא משמיה דרבי יוחנן על תפילין של יד הוא אומר ברוך אשר קידשנו 
במצותיו וציוונו להניח תפילין על של ראש הוא אומר אשר קידשנו במצותיו וצוונו על מצות 
תפילין אביי ורבא דאמרי תרוייהו לא שח מברך אחת שח מברך שתים" וכן הלכתא )והכי נמי 
אשכחן בירושלמי כשהוא לובשן מברך אקב"ו להניח תפילין ושמע מינא דאינו מברך על שתיהן 
)שאליתות פר' בא  אלא אחת. והכי נמי כתב רב האי גאון, והכי נמי כתב רב אחא משבחא ז"ל 
שאליתא מה(( וחזינא בהלכות גדולות בהא מילתא טעותא. והלכתא כדכתבינן דלא מברך שתים 

אלא היכא דשח  אבל לא שח אינו מברך אלא אחת".

גם הרמב"ם )הלכות תפילין פרק ד הלכות ד-ו( פוסק כרש"י:

ד תפלה של ראש אינה מעכבת של יד ושל יד אינה מעכבת של ראש מפני שהן שתי מצות 
זו לעצמה וזו לעצמה. וכיצד מברכין על של ראש מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות 

תפילין ועל של יד מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין".

ה. בד"א כשהניח אחת מהן אבל אם הניח שתיהן מברך ברכה אחת והיא להניח תפילין וקושר 
של יד ואחר כך מניח של ראש..." 

ו. מי שבירך להניח תפילין וקשר תפילין של יד אסור לו לספר ואפילו להשיב שלום לרבו 
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עד שיניח של ראש ואם שח הרי זו עבירה וצריך לברך ברכה שנייה על מצות תפילין ואחר כך 
מניח של ראש".

הרא"ש )סימן יד( מחזק את שיטת ר"ת:

"...וכן מסתבר, דאי נתקן ברכה "על מצות" על של ראש כשהוא מניחה לבדה בלא של יד, 
למה לא יברך נמי אותה ברכה כשהוא מניחה עם של יד? וא"ת ברכת "להניח" שבירך על של יד 
פוטר של ראש, א"כ יברך נמי "להניח" כשהוא מניח של ראש לבדו, ולמה תיקנו ברכה אחרת. 
אלא מסתבר שעיקר תיקון הברכות כך היתה בתחילת הנחתם תיקנו לברך "להניח" וקאי נמי על 
של ראש. וכשמניח של ראש מברך נמי "על מצות" שזו היא גמר המצוה. הילכך אם סח והסיח 

דעתו, צריך לחזור ולברך גם להניח. וכן אם מניח תפילין של ראש לבדו יברך שתים. 

וכן משמע לישנא "דחוזר ומברך" שחוזר ומברך אותה ברכה שבירך כבר. אלא שהמקשן לא 
הבין דבריו והיה סבור דקאמר שמברך ברכה אחרת, ופריך לה דאפילו לא סח נמי מברך על של 
ראש "על מצות". ותירצו אביי ורבא דהא דקאמר סח חוזר ומברך היינו, שחוזר ומברך אותה 
ברכה שבירך כבר מלבד הברכה שנתקנה לה לשל ראש. וכן כתב בה"ג וכן כתב רב עמרם ז"ל 
בסידור ברכות שלו. וכן בספר השכ' וכן בלקח טוב. אבל הרי"ף כתב כפירוש רש"י וכן רב האי 

גאון וכן רב אחא משבחא. ורוב הגאונים הסכימו על שתי הברכות. 

ה"ר  )רבו(  משום  אחי שאמר  ממורי  כן שמעתי  כי  בילדותי,  אחת  ברכה  מברך  הייתי  ואני 
שמואל מאיברא, דכיון דפליגי ביה רבוותא, טוב יותר שלא יברך, דברכות אין מעכבות, ממה 
שיברך ברכה לבטלה. עד שלמדתי מנחות ונראה לי לפום ריהטא דגמרא שיש לברך שתי ברכות. 

וכן היה נוהג מהר"ם מרוטנבור"ג.

הטור )הלכות תפילין סימן כה סעיף ה'( פוסק כדעת אביו הרא"ש:

"ויניח של יד תחילה, ויברך "אשר קדשנו במצותיו וציוונו להניח תפילין", ואחר כך של ראש, 
ויברך "אשר קדשנו במצותיו וציוונו על מצות תפילין". אף על פי שרב אלפס פסק שאין לברך 
על שתיהן אלא ברכה אחת, שהיא "להניח", אלא אם כן יפסיק ביניהן בדיבור, שאז מברך על של 
ראש "על מצות תפילין", וכן כתב רש"י והרבה מהמחברים. אבל אדוני אבי הרא"ש ז"ל הסכים 
שיש לברך שתי ברכות אף בלא הפסק; ואם הפסיק בדיבור – חוזר ומברך על של ראש "להניח" 

וגם "על מצות תפילין".

הטור פוסק שעל תפילין של יד מברך "להניח" ועל של ראש "על מצות". כשהפסיק בדיבור, 
חוזר ומברך "להניח" וגם "על מצות" כשמניח של ראש.

הבית יוסף )סימן כה ה( מביא את הדעות השונות ואח"כ כותב:

"והאגור כתב וזה לשונו: ואני המחבר מצאתי בספר הזוהר בפרשת פינחס מאמר דרבי שמעון 
בן יוחאי, דאין לברך על שניהם אלא ברכה אחת, וזה לשונו: "אמר רבי שמעון: תפילין אינון על 
מוחא לקבל זכור, ותפילין דדרועא שמאלא על לביה לקבל שמור. ומה זכור ושמור בדיבור אחד 
נאמרו, אף הכא ברכה אחת לתרווייהו ולא צריך לאפרשא בשהייה בעלמא בין דא לדא, כמה 
דאוקמוה". ואני תמהתי על הני רברבי החולקים על רבי שמעון בן יוחאי, אם היה שידעו מאמר 

זה. ומכל מקום העולם נוהגים לברך שתים, עד כאן לשונו. 
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ואיני יודע למה תמה על זה יותר מכמה דינים שמצינו שכתב רבי שמעון בן יוחאי בספר הזוהר 
היפך ממסקנא דתלמודא, ואין הפוסקים כותבים אלא מסקנא דתלמודא. וטעמא, משום דאפילו 
דידן.  דפליג אתלמודא  להו במקום  חיישי  הוו  לא  יוחאי  בן  רבי שמעון  דברי  יודעים  היו  אם 
והמפרשים דלעולם צריך לברך שתים, משמע להו דבהדיא קאמר תלמודא הכי, ולפיכך פסקו 

כן. כל שכן שבימי הפוסקים עדיין לא נגלה ספר המאור הקדוש בעולם. 

ועוד, שאין המאמר ההוא מכריע שלא לברך אלא ברכה אחת, דהא אפשר דאיהו נמי סבר 
דמברך שתים, ומה שכתב: "אף הכא ברכה אחת לתרווייהו", היינו לומר דברכת "להניח" קאי 

נמי אשל ראש, ומשום הכי אין להפסיק ביניהם".

האגור מדייק מהזוהר שצריך לברך רק ברכה אחת, ותמה על הפוסקים שצריך לברך שתי 
ברכות. אך הבית יוסף מסביר את דעת הפוסקים, ומוסיף שמהזוהר אין הכרח לכך שמברכים 

ברכה אחת. 

ממשיך הבית יוסף:

"והרב מהר"ין' חביב כתב, ששמע מקובלים אומרים שמצאו בספר הזוהר שאסור לברך שתים, 
ושהראו לו רבים מהם אותם המאמרים, וראה שאין בהם עזר כל כך לקיים מה שאומרים בשמם. 

ושמקובל אחד הראה לו מאמרים שאפשר לקיים מהם שראוי לברך שתים. 

והוא ז"ל כתב, שהיה נוהג לברך שתים כדברי רבינו תם, ולהציל עצמו מספק ברכה לבטלה, 
היה אומר אחר הברכה: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". ואף על פי שאין משיבין את הארי, 
אין דבר זה נראה בעיני, שיביא האדם עצמו לידי ספק ברכה לבטלה, ויסמוך על שיאמר "ברוך 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

מהר"י בן חביב נהג לברך שתי ברכות ולומר אח"כ “ברוך שם כבוד...". הבית יוסף שולל מנהג 
זה.

הבית יוסף מסכם וכותב:  

“ הרשב"א כתב בתשובה: כדברי קצת הגאונים והרי"ף שאמרו שאין מברכין אלא ברכה אחת 
על שתיהם אנו נוהגים, עד כאן. וכן הלכה, מאחר שהרי"ף והרמב"ם ז"ל מסכימים בכך, וכל שכן 

שרש"י והרשב"א סוברים כן. וכן נהגו העולם, שלא לברך אלא ברכה אחת לבד".

הדרכי משה - הרמ"א )אות ה( חולק על הבית יוסף וכותב:

"ומנהגנו לברך ב' ברכות, כהסכמת הר"מ והרא"ש והר"ן, דהני בתראי והסכימו לדעת רוב 
הגאונים לברך ב' ברכות, ואין לשנות. ומכל מקום טוב לומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
ועד" כדברי הר"י בן חביב. ואין זה נקרא מביא לידי ברכה לבטלה, מאחר שנראה שהלכה לברך 
ב' ברכות, ולא אמרינן "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" רק לרווחא דמילתא, כן נראה לי".

בשולחנו )הלכות תפילין סימן כה סעיף ה( פסק הבית יוסף:

"...ויניח של יד תחלה ויברך להניח תפילין ואחר כך יניח של ראש ולא יברך כי אם ברכה אחת 
לשתיהם. הרמ"א כותב: הגה: ויש אומרים לברך על של ראש על מצות תפילין אפילו לא הפסיק 
בינתיים )הרא"ש הלכות תפילין( )וכן פשט המנהג בבני אשכנז שמברכין שתי ברכות וטוב לומר 
תמיד אחר הברכה השניה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד( )מהר"י בן חביב אגור סימן ל"ח(".
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בהמשך )סעיף ט( כותב הבית יוסף:

"אסור להפסיק בדיבור בין תפלה של יד לתפלה של ראש ואם הפסיק מברך על של ראש "על 
מצות תפילין". והרמ"א מוסיף: הגה: ולדידן דנוהגין לברך שתי ברכות, אף אם לא הפסיק צריך 

לחזור ולברך על של ראש "להניח" וגם "על מצות" )דברי עצמו(:

לדעת הבית יוסף, מברכים רק ברכה אחת "להניח תפילין". אם דיבר באמצע מברך על של 
ראש "על מצות תפילין". לדעת הרמ"א, תמיד מברכים על של יד "להניח" ועל של ראש "על 

מצות". אם דיבר מברך על של ראש גם "להניח" וגם "על מצות". 

אדמו"ר הזקן בשולחנו )הלכות תפילין סימן כה( מסכם את הלכות והדעות ומביא את הטעמים:

שיטת רבנו תם

ברכת )להניח( של היד פוטרת את ברכת )להניח( של ראש, כשלא הפסיק בניהם.

יג תפילין של יד ותפילין של ראש אינן מצוה אחת אלא הן ב' מצות שאין מעכבות זו את זו 
כמו שיתבאר בסימן כ"ו, ולפיכך כל אחת ואחת טעונה ברכה בפני עצמה.  ומפני שאסור לברך 
ברכה שאינה צריכה  אם אפשר לפטור את עצמו בברכה אחת אין לברך ב' ברכות. ולפיכך תקנו 
חכמים שיסמוך הנחת תפילין של ראש להנחת תפילין של יד בלי שום הפסק דיבור בינתיים,  כדי 

שתעלה הברכה  שיברך על של יד גם לתפילין של ראש:

למרות זאת צריך לברך על של ראש  עוד ברכה )על מצות(.

יד ותקנו חכמים לברך עוד ברכה אחרת על תפילין של ראש לפי שהיא חשובה והיא עיקר 
המצוה ויש בה יותר קדושה שיש בה ד' בתים והשי"ן  לכן מפני חשיבותה קבעה ברכה לעצמה :

כשדיבר ביניהם, צריך לברך על של ראש "להניח" ו"על מצות". 

יח כבר ביארנו  שאסור להפסיק בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ואם הפסיק אזי 
אין ברכת תפילין של יד עולה לתפילין של ראש וצריך לברך על תפילין של ראש ב' ברכות 

להניח תפילין ועל מצות תפילין :

כא אם שמע קדיש  או ברכו או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש לא יפסיק לענות 
עם הצבור  אלא שותק ושומע ומכוין למה שהציבור אומרים כמו שיתבאר הטעם בסימן )ק"ט( 
]ק"ד[. ואם פסק וענה  הוי הפסק בין ברכת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש וצריך לברך 

על תפילין של ראש ב' ברכות :

כששומע קדיש וקדושה לא יענה, )מפני שגורם לברכה שאינה צריכה, לברך שוב "להניח"(

שיטת רש"י

כג  ויש אומרים  שלעולם אין תפילין של ראש טעונה ב' ברכות כי אם ברכה אחת כשאר כל 
המצות, ולא נתקנה ברכת על מצות תפילין לתפילין של ראש אלא אם כן הפסיק בדיבור בין 
ברכת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש, אבל אם לא הפסיק בינתיים אזי עולה ברכת להניח 

תפילין שבירך על תפילין של יד גם לתפילין של ראש.

כשלא הפסיק בדיבור, ברכת "להניח" של יד פוטרת את של ראש ולא מברכים "על מצות". 
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הלכה למעשה 

והמנהג באלו הארצות כסברא הראשונה,  ומכל מקום לרווחא דמלתא  טוב לומר אחר ברכת 
על מצות תפילין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שכן צריך לומר אחר כל ברכה לבטלה כמו 
שיתבאר בסי' ר"ו. וכן אם הוא מברך ב' ברכות על תפילין של ראש  כגון שהשיח בין תפילין 
של יד לתפילין של ראש יאמר אחר ברכה השניה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שלפי 
סברא האחרונה שנתבאר בסמוך היתה ברכה ראשונה לבטלה. ובעת שמברך ברכה ראשונה על 
תפילין של ראש שהיא ברכת להניח תפילין טוב למשמש בתפילין של יד בשעת ברכה  משום 

שהמשמוש הוא חשוב כאלו מניחה עכשיו על הקיבורת ועל זה שייך לברך להניח תפילין:

אדמו"ר הזקן פוסק בשולחנו כדעת ר"ת, לברך גם על התפילין של ראש "על מצות", ולומר 
אח"כ "ברוך שם...". 

אולם בסידורו פוסק אדמו"ר הזקן כדעת רש"י, וכותב כך:

"ואחר הנחת התפלה של יד על הקיבורת קודם שמהדקה יברך: ברוך אתה ה' אלהינו מלך 
העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפלין: 

ויכוין לפטור גם את של ראש..  ..ואח"כ יניח את של ראש... 

ואם שח בין תפלה לתפלה יברך על של ראש: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו 
במצותיו וצונו על מצות תפלין".

ומתכוונים  יד  של  תפילין  על  “להניח"  רק  שמברכים  כרש"י,  הזקן  אדמו"ר  פוסק  בסידורו 
לפטור את של ראש. כשדיבר מברך על תפילין של ראש “על מצות".

"...אף על פי כן אם שמע קדיש או ברכו או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש מותר 
להפסיק ולענות עם הצבור. ואע"פ שגורם ברכה אחרת על של ראש ואסור לגרום ברכה שאינה 
צריכה, לפי שיש אומרים שמברכים לעולם על של ראש על מצות תפילין אף אם לא שח בינתים, 
ואף שאין לנהוג כן לכתחלה דספק ברכות להקל, מכל מקום לענין איסור גרם ברכה שאינה 

צריכה כדאי הם לסמוך עליהם שלא לבטל מעניית דבר שבקדושה".

גם לגבי ענייה על קדיש, פוסק בסידורו, שמותר לענות על קדיש וקדושה באמצע ההנחה, 
למרות שגורם לברך גם על תפילין של ראש. היות שאפשר לסמוך על הדעה שתמיד מברכים 
)דהיינו, “אמן יהא שמיה רבה..",  על של ראש, על מנת שלא לבטל מעניית דבר שבקדושה 

“קדוש..", “ברוך.." ו"ימלוך.." וכיוצא בזה(.

באגרות קודש )חלק טו עמ' קפה( כותב הרבי, שאף שבסידור הלשון “מותר להפסיק ולענות" 
הכוונה שזה חיוב לענות.
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דין שלא להסיח דעת מהתפילין
לכך? האם  בתפילין במשך התפילה במספר מקומות. מהי הסיבה  מנהגנו למשמש 
צריך למשמש קודם את היד ואח"כ את הראש, או שהסדר לא משנה? באיזה מקומות 

בתפילה עושים זאת?  

הרי"ף  )דף ט א( מצטט את הגמרא )לו, ב(:

"אמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה קל וחומר מציץ ומה ציץ שאין 
בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא תסיח דעתו ממנו תפילין שיש בהן 

אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה".

הרמב"ם )הלכות תפילין פרק ד הלכה יד( מרחיב ופוסק: 

אחד  רגע  אפילו  מהם  דעתו  יסיח  שלא  עליו  שהם  זמן  כל  בתפיליו  למשמש  אדם  "חייב 
שקדושתן גדולה מקדושת הציץ שהציץ אין בו אלא שם אחד ואלו יש בהם אחד ועשרים שם 

של יו"ד ה"א בשל ראש וכמותן בשל יד".

הטור )הלכות תפילין סימן כח א( מוסיף פרטים וכותב:

"וימשמש בהם כל שעה. וימשמש בשל יד תחלה ואחד כך בשל ראש".

ובהלכות קריאת שמע ) בסוף סימן סא(:

"וכשיאמר "וקשרתם לאות על ידיך" ימשמש בתפילין של יד, וכשיאמר "לטוטפות בין עיניך" 
ימשמש בשל ראש. ויש נוהגין למשמש גם בציצית כשאומר "והיה לכם לציצית וראיתם אותו"".

כלומר, צריך להקדים את היד לשל הראש, והזמן הוא כשמזכיר מצותן בקריאת שמע.

הבית יוסף ) הלכות תפילין סימן כח א( מסביר למה מקדימים את היד לפני הראש:

"בפרק שלישי דיומא )יומא לג( "אמר ריש לקיש אין מעבירין על המצות. אמר רבא שמע 
עבורי( שהרב  )ד"ה  וכתבו התוספות שם  אסיר".  עבורי דרעא אטוטפתא  לקיש  מינה מלריש 
רבינו אליהו פירש דלענין משמוש קאמר, דבשל יד ממשמש תחלה דפגע בהו ברישא. וכן כתבו 
הרא"ש והמרדכי בהלכות תפילין. ואף על פי שיש פירוש אחר בהאי מימרא לרבא כדבסמוך 

כתב רבינו גם כדברי הפירוש הזה משום דאפשר דתרוייהו איתנהו".

 הבית חדש )סימן כח  א( מבאר את דברי הטור "וימשמש בהן כל שעה". 

"וימשמש בהן כל שעה. בסוף פרק הקומץ, יליף לה בקל וחומר מציץ, שאין בה אלא אזכרה 
אחת אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו תפילין שיש בהם אזכרות הרבה על 
אחת כמה וכמה. ואיכא למידק דמקרא לא שמעינן אלא שלא יסיח דעתו מהם, אבל שימשמש 
בהם כל שעה לא שמענו. ותו דמשמוש זה לא שמענו פירושו, וכי בכל הזמן שתפילין על ידו 
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ועל ראשו ימשמש בהן שלא יסיר ידו מהם? אתמהה? ונראה דהכי קאמר, חייב אדם למשמש 
בתפיליו בכל שעה שנזכר מהם, דמיד לאחר שנזכר מהם חייב למשמש בהם כדי שלא יגיע לידי 

היסח הדעת".

הבית יוסף )הלכות ציצית סימן כד( מביא דיון מעניין, בענין אחיזת וראית הציצית בקריאת 
שמע ואחיזה בתפילין ב"וקשרתם".

"וזה לשון ספר ארחות חיים: אמר רב נטרונאי גאון, האוחז בציציותיו בידו כשקורא את שמע 
וכי מאחר שהתבונן בציציותיו בשעת  עוד,  וביאר  גאון.  נמי רב משה  וכן כתב  היא.  יהירותא 
נמי  צריך  לוקשרתם  בידו? אלא מעתה כשמגיע  אוחזן  כך למה  ובירך עליהן, לאחר  עטיפתו 
לאחוז תפילין?! ואם תאמר, יאחוז, – וכשמגיע ל"וכתבתם" צריך לבא ולהניח ידו על מזוזתו?! 
הילכך העושה כך צריך ללמדו ולהשביעו שלא יעשה כן, עד כאן. והרב ר' יונה החסיד כתב: 

צריך לעיין בהם כשמגיע ל"וראיתם אותו", עד כאן לשון ארחות חיים". 

"והריב"ש כתב בתשובותיו )ח"ב סימן קכ"ז( שאלת, כי נהגת להסתכל בציצית בשעת קריאת 
שמע כשאתה מגיע ל"וראיתם אותו", מפני שראית כן לה"ר יונה בספר היראה, וגם בספר עמודי 
גולה מונה מצוה לעצמה להסתכל בציציות. ואמרת כי יש לועגים עליך, ונסמכים למה שמצאו 
תשובה לרב נטרונאי ז"ל שמלמדין למי שעושה כן שלא יעשנו, שאם כן כשמגיע ל"וקשרתם" 
נאמר שיאחז תפיליו, וכשמגיע ל"וכתבתם" נאמר שהוא צריך שיבא לביתו ויניח ידו על מקום 

המזוזה. 

תשובה. עם היות שנראה שאין ראוי שתמנה הראיה מצוה לעצמה כמו שכתוב בספר עמודי 
גולה, כי אין זה כי אם נתינת טעם למצוה כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ( מנחות מג ב( 
ראוי  אין  וטעם המצוה  לידי עשיה;  זכירה מביאה  זכירה,  לידי  ראיה מביאה  אותו",  "וראיתם 
שתמנה מצוה לעצמה, ושאר מוני המצות לא מנו הראיה מצוה לעצמה. אבל כיון שהראיה היא 
תכלית ראשון למצוה זו, כדי שיבא לתכלית האחרון שהוא קיום המצוה, – טוב וראוי להסתכל 

בציצית בשעת העטיפה כשמברך עליה, וכן אני נוהג. 

תניח  אל  אותו",  ל"וראיתם  מגיע  כשאתה  שמע  קריאת  בשעת  בה  להסתכל  שנהגת  ואתה 
מנהגך, כי מנהג יפה הוא וחבובי מצוה הוא, וכן היה נוהג מורי החסיד הרב רבי פרץ הכהן ז"ל. 
ומה שהקשו, שאם כן יעשו כן בתפילין? – יעשה ויעשה, שהרי חייב אדם למשמש בתפיליו בכל 
שעה, כדי שיהא זריז בהם, כדאמרינן בפרק קמא דשבת חייב אדם למשמש בתפיליו בכל שעה, 
קל וחומר מציץ; ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה )שמות כח לח( "והיה על מצחו 
תמיד", שלא יסיח דעתו ממנו; תפילין שיש בהן כמה אזכרות, על אחת כמה וכמה. ואם כשמגיע 
ל"וקשרתם אותם" ממשמש בהם, כל שכן שהוא מנהג יפה, והרב ר' יונה כן כתב בספר היראה 

גם בתפילין.

ומה שהקשו: יעשו כן במזוזה? – אינו ענין; שאם אמרו במה שהוא לבוש ומזומן לפניו, לא 
אמרו במה שהוא קבוע בכותל ואינו לפניו. ועוד, שבציצית הזכיר הכתוב הראיה כדי שיבא לידי 
זכירה; ובתפילין גם כן, שהמשמוש בהם מצוה, כדי שיהא זריז בהם, ואם עושה כן כשמזכיר 
אחוז  ולכן  כן;  אינו  במזוזה  אבל  לעשות.  שמפליא  שכן  כל   – מצוה  חבוב  משום  "וקשרתם" 

במנהגך אל תרף, והמלעיגין עליך בזה – לא יפה הם עושים, עכ"ל.
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רב נטוראי גאון סובר, שאחיזה בציצית בק"ש זוהי יהירות ואין לנהוג כך, כמו שלא אוחזים 
בתפילין באמירת "וקשרתם". לעומתו הריב"ש כותב בתשובה, מנהג יפה וחיבוב מצוה, לאחוז 

בציצית בק"ש ולמשש בתפילין באמירת "וקשרתם".  

וכך פוסק הבית יוסף בשולחנו )הלכות תפילין סימן כח סעיף א(: 

תחלה,  יד  בשל  וימשמש  מהם,  דעתו  יסיח  שלא  שעה  בכל  בתפילין  למשמש  אדם  "חייב 
וכשיאמר וקשרתם לאות על ידך ימשמש בשל יד וכשיאמר והיו לטוטפות בין עיניך ימשמש 

בשל ראש".

המגן אברהם )סעיף קטן א( מסביר:

"כל שעה: פי' בכל שעה שנזכר בהם חייב למשמש שלא ישכחם ]ב"ח[".

אדמו"ר הזקן בשולחנו )הלכות תפלין סימן כחס יפים א וב( מבאר את פרטי הדינים בלשון 
ברורה ופוסק:

  גדר איסור הסחת דעת

" אסור להסיח דעתו מהתפילין כל זמן שהן עליו אפילו רגע אחד קל וחומר מציץ, מה ציץ 
שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש 
בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה. ואינו נקרא היסח הדעת אלא כשעומד בשחוק או בקלות 
ראש )או שמטריד דעתו כל כך לצרכי הגוף עד שלבבו פונה מיראת שמים מחמת טרדתו(, אבל 
כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו אף על פי שעוסק במלאכתו ובאומנתו ואין דעתו על התפילין 
ממש אין זה נקרא היסח הדעת, שאם לא כן איך יכול כל אדם לילך בתפילין כל היום. ומכל 

מקום מצוה מן המובחר שלא להסיח דעתו מהן כלל זולת בשעת תלמוד תורה ובתפילת י"ח".

פעולות למניעת הסחת הדעת

" חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ושעה, דהיינו בכל פעם שנזכר בהם חייב למשמש 
יד  בשל  וימשמש  גמור.  הדעת  היסח  לידי  יגיע  ולא  תדיר  עליהם  נזכר  כך  ידי  בהם, שעל 
יותר  למשמשו  לו  סמוכה  יד  שהשל  המצוה,  על  להעביר  שלא  ראש,  בשל  כך  תחילה ואחר 
מהשל ראש. ואינו חייב למשמש בהן בשעת התפלה שאז אין לחוש שיבוא לידי היסח הדעת 
גמור שהוא שחוק וקלות ראש ,ואף על פי כן טוב שימשמש בהן כדי שיהיה דעתו עליהן ממש 
שזהו מצוה מן המובחר. ומנהג יפה למשמש בתפילין כשמזכיר מצותן בקריאת שמע, וממשמש 

בשל יד כשאומר וקשרתם לאות על ידך ובשל ראש כשאומר והיו לטוטפות בין עיניך".

מנהגנו למשמש בתפילין "כשמזכיר מצותן" בקריאת שמע, וכן ב"קדש" וב"והיה כי" בהנחת 
רבנו תם. דהיינו: בפרשת "שמע" - באמירת "וקשרתם לאות" בשל יד, ובאמירת "והיו לטוטפות" 
בשל ראש. בפרשת "והיה אם" - באמירת "וקשרתם אותם" בשל יד, ובאמירת "והיו לטוטפות" 
בשל ראש. בפרשת "קדש" - באמירת "והיה לך לאות" בשל יד, ובאמירת "ולזכרון בין עינך" בשל 

ראש. בפרשת "והיה כי" - באמירת "והיה לאות" בשל יד, ובאמירת "ולטוטפות" בשל ראש.

בנוסף לכך, באמירת "פותח את ידך"  משמש בשל יד, ובאמירת "ומשביע לכל"  בשל ראש.  
)ספר המנהגים עמ' 9( וכן באמירת "יוצא אור"  בשל יד ובאמירת "ובורא חושך" בשל ראש. 

)ספר המנהגים עמ' 10( 
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אצבעות  ג'  להניח  תחילה  דלהלן:  ובסדר  הק'.  אצבעותיו  עם  למשמש  הוא  הרבי  מנהג 
האמצעיות על של היד לאחר מכן על של הראש. אח"כ להניח ב' אצבעות )אצבע וקמיצה( 
על עיניו הקדושות, ולנשק את האצבע האמצעית )האמה( שלא הונחה על גבי העיניים )שבח 

יקר עמ' 33(.
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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(. 



שער נגלה • 57

•

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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הדרן
על ספר משנה תורה להרמב״ם

משיחות י״א ניסן* ואחש׳׳פ תשמ״ה

כותב  היד  ספר  של  האחרונה  בהלכה  א. 
שם  יהי׳  לא  הזמן  ״ובאותו  וז״ל:  הרמב״ם, 
ותחרות  קנאה  ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא 
שהטובה תהי׳ מושפעת הרבה וכל המעדנים 
יהי׳ עסק כל העולם אלא  מצויין כעפר, ולא 

לדעת את ה׳ בלבד״.

הוא  מדויק  הרמב״ם  שלשון  ידוע  והנה 
עצמו2  הרמב״ם  ודברי  ובלשון  בתכלית1. 
נכתב  זה  שחיבורו  היד(  לספר  )בהקדמתו 
מובן,  ומזה  קצרה״.  ודרך  ברורה  ״בלשון 
שאריכות לשון הרמב״ם — ״שהטובה תהי׳ 
מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר״ 
— היא לא כפל לשון3 )ליופי המליצה וכיו״ב(, 

כ״א מלמדנו שני ענינים שיהיו באותו הזמן.

ויש לומר הביאור בזה4 ובהקדם: 

ממ״ש הרמב״ם ״שהטובה תהי׳ כו״׳ )לא — 
״והטובה כו'״( מוכח שכוונתו נתינת טעם על 
הקודמו, דהסיבה לזה ש״לא יהי׳ שם לא רעב 

כו׳״ הוא מפני ״שהטובה תהי׳ מושפעת כו'״.

*( בחגיגת סיום מחזור הראשון של לימוד ס׳ משנה תורה 
להרמב״ס כפי שנחלק ללמוד ג׳ פרקים ליום.

1( יד מלאכי כללי הרמב״ם אות ג. ועוד.

2( וראה הל׳ דעות פ״ב ה״ד: בד״ת . . יהיו דברי האדם 

מעטים ועניניהם מרובים . . אם היו הדברים מרובין והענין 

מועט ה״ז סכלות.

היא  ״קנאה״  כי   — ותחרות״  ״קנאה  הלשון  וכפל   )3

הרגש שבלב, המביא לידי ״תחרות״ )בפועל(.

ם׳  על  ה״הדרן״  דלקמן(  ענינים  )ובכמה  ג״כ  ראה   )4

וכמה  תשמ״ה(  ניסן  י״א  ברוקלין,  )קה״ת,  תורה  משנה 

פרטים נתבארו שם באו״א.

)א(   — בהטעם  הענינים  שב׳  לומר,  ויש 
וכל  )ב(  הרבה,  מושפעת  תהי׳  שהטובה 
המעדנים מצויין כעפר — הם כנגד ב׳ הענינים 
ולא  רעב  לא  יהי׳ שם  לא  )א(  לפנ״ז  שמונה 

מלחמה )ב( ולא קנאה ותחרות:

זה ״שהטובה תהי׳ מושפעת הרבה״ שולל 
יש  אז הרי  כי  ומלחמה —  מציאות של רעב 
במלחמה  צורך  ואין  הרבה  טובה  אדם  לכל 

לשלול שלל וכו׳ להוסיף ברכושו ונכסיו;

אמנם עדיין אין זה שולל הרגש של ״קנאה 
ותחרות״ — כי ידמה במחשבתו שאפשר יש 
וכיו״ב,  אודותה  יודע  שאין  "טובה"  לחברו 
שאינו  )כיון  ״מלחמה״  לידי  יביאו  לא  שזה 
הוא  מרגיש  אבל  לעצמו(  לשלול  מה  יודע 

״קנאה ותחרות״.

המעדנים  ״וכל  הרמב״ם  מוסיף  ולכן 
המעדנים  כל  של  שחשיבות  כעפר״,  מצויין 
״כעפר״, דהיינו )כמ״ש הרמב״ם בנוגע  תהי׳ 
להשבתת חמץ5( ״כדבר שאין בו צורך כלל״.

״כדבר  אצלו  הם  המעדנים  שכל  ומכיון 
שאין בו צורך כלל״, שוב לא שייך שום רגש 

 — למעדנים6  )בקשר  ותחרות״  ״קנאה  של 

5( הל׳ חמץ ומצה פ״ב ה״ב.

בו  )שאין  ״כעפר״  אינה  )סתם(  ה״טובה״  משא״כ   )6

בדברים  צורך  יהי׳  המשיח  בימות  גם  כי   — כלל(  צורר 

גשמיים כדי שיהי׳ הגוף בריא ושלם שמדרכי )עבודת( השם 

הוא )רמב״ם הל׳ דעות רפ״ד. וכדלקמן בפנים סעיף ד(.
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ענינים גשמיים(7.

האריכות  להבין  צריך  עדיין  אמנם,  ב. 
כל  עסק  יהי׳  ״ולא  הרמב״ם  לשון  בהמשך 

העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד״:

)ולא כתב  . . אלא״  ״לא  יתור לשון זה — 
ה׳  את  לדעת  יהי׳  העולם  כל  עסק  בקיצור: 
בלבד( — מורה, כידוע, על שלילה נוספת )גם 

לעיכובא8(. ולכאורה:

רק  )לא  הזמן  שבאותו  כתבו  לאחרי 
עוד  כ״א  הרבה״,  מושפעת  תהי׳  ״שהטובה 
זאת( ״וכל המעדנים מצוין )חשובין( כעפר״, 
״כדבר שאין בו צורך כלל״ — שלכן אין שייך 
שום רגש של ״קנאה ותחרות״, הרי ישנה רק 
של  בסוג  שאינם  בענינים  דעסק  האפשריות 
הנוספת  השלילה  ומהי   — המעדנים״  ״כל 
שמרמזה הרמב״ם ביתור לשונו ״לא יהי׳ עסק 

כל העולם אלא לדעת כו׳״?

ויתירה מזו: לא הסתפק הרמב״ם באריכות 
ה׳(  את  לדעת  ״)אלא  מוסיף  אלא  זו,  לשונו 
שידעינן  לאחרי  דגם  משמע,  שמזה  בלבד״. 

את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי׳  ש״לא 
מוסיף  ולזה  הכל,  נשלל  לא  עדיין  ה׳״, 

הרמב״ם עוד מיעוט ״בלבד״.

ג. וממשיך הרמב״ם בסיום וחותם ההלכה 
חכמים  ישראל  יהיו  ולפיכך  היד(:  )וספר 
גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת 
בוראם כפי כח האדם שנאמר9 כי מלאה הארץ 

דעה את ה׳ כמים לים מכסים.

וגם בזה כמה דיוקים, ומהם:

שני  הביא  לא  שהרמב״ם  זה  בפשטות  מובן  ועפ״ז   )7

מצויין  ״וכל המעדנים  ותחרות״,  קנאה  )״לא  אלו  ענינים 

כעפר״( בהל׳ תשובה פ״ט ה״א — כי בהל׳ תשובה מדובר 

בהזמן שלפני ימות המשיח, שמציאות העולם עדיין אינה 

בשלימות, ואין העולם במצב כזה ש״כל המעדנים מצויין 

)חשובין( כעפר״, ובמילא שייך ״קנאה ותחרות״.

8( ראה תוד״ה מתני׳ — מנחות פג, סע״ב.

9( ישעי׳ יא, ט.

א( ״דברים הסתומים״ — מה הם ה״דברים 
לאיזה  הרמב״ם  פירש  לא  ולמה  הסתומים״, 

״דברים״ הכוונה?

ב( ״כפי כח האדם״ — מאי קמ״ל? פשיטא 
יותר,  ולא  כחו  כפי  רק  להשיג  יכול  שהאדם 

ובפרט כשהמדובר אודות ״דעת בוראם״?

סיום הפסוק  גם  ג( מדוע מעתיק הרמב״ם 
שבהלכות  ובפרט  מכסים״.  לים  ״כמים 
איך  הרמב״ם  מתאר  שם10  שגם  תשובה, 
כו׳״  והחכמה  הימים תרבה הדעה  ש״באותן 
ומביא אותו הפסוק ״כי מלאה הארץ גו׳״, לא 

הביא סיום הכתוב ״כמים לים מכסים״.

ד. וי״ל נקודת הביאור בכל זה:

אלא  העולם  כל  עסק  יהי׳  ״לא  בלשונו 
)לא רק  לדעת את ה׳ בלבד״ שולל הרמב״ם 
״עסק״ שאינו ״עבודה למקום ב״ה״11, כ״א( 
גם עסק כזה שבזמן הזה )לפני ״אותו הזמן״( 
מחוייבים בו ע״פ תורה והוא ענין של ״עבודה 
שיהי׳  השינוי  מחמת  אבל   — ב״ה״  למקום 
צורך  יהי׳  לא  שוב  הזמן״,  ״באותו  בעולם 
בעבודה זו, ובמילא ״לא יהי׳ עסק כל העולם 
)אפילו לא בעבודת ה׳ אחרת( אלא לדעת את 

ה׳ בלבד״.

והביאור:

הרמב״ם  למ״ש  בהמשך  באה  זו  הלכה 
בהלכה שלפנ״ז שבימות המשיח יהיו ישראל 
״פנויין בתורה וחכמתה״, ובלשון ההלכה12 — 

״תורתם אומנתם״.

אומנתו,  שתורתו  מי  גם  הזה,  בזמן  והנה 
פסק הרמב״ם13 ד״כל המשים על לבו שיעסוק 
בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה 
לעשות  וצריך  כו׳״,  השם  את  חלל  ה״ז 

10( פ״ט ה״ב.

11( לשון הרמב״ם הל׳ דעות ספ״ג, כדלקמן בפנים.

12( שבת יא, א. רמב"ם הל' תפלה פ"ו ה"ח.

)ראה  בזה  השקו"ט  וידועה  ה"י.  פ"ג  ת"ת  הל'   )13

כס"מ שם. ועוד(. ואכ"מ.
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וכמו  חייו״14.  כדי  מעט  יום  בכל  ״מלאכה 
שמזה  בעסק״,  ממעט  הוי  חכמים  ש״צוו15 

מובן שמיעוט עסק — כן צריך להיות.

שתורתו  במי  שהמדובר  שכיון  אלא 
רק  הוא  ומתן  במשא  עסקו  הרי  אומנתו, 
גופו  ״שיהא  בשביל  הרמב״ם16(  )כמ״ש 
לדעת את  שלם וחזק כדי שתהי' נפשו ישרה 
ה׳״, שלכן המשא ומתן גופא נעשה ״עבודה 
למקום ב״ה״, הוא ״עובד את ה׳ תמיד אפילו 
בשעה שנושא ונותן . . כל מעשיך יהיו לשם 

שמים . . בכל דרכיך דעהו״.

זה הוא בזמן הזה. אבל ״באותו  אמנם כל 
הזמן״, שאז ״הטובה תהי׳ מושפעת הרבה״, 
)גם  עסק17  במיעוט  אפילו  צורך  יהי׳  לא  הרי 
לא באופן שהמשא ומתן עצמו הוא ״עבודה 
כל  עסק  יהי׳  ״לא   — ולכן  ב״ה״(,  למקום 

העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד״18.

הרמב״ם  הוספת  ג״כ  לבאר  יש  עפ״ז  ה. 
תיבת ״בלבד״ — אלא לדעת את ה׳ בלבד — 
שהיא שלילה נוספת, ב״לדעת את ה׳״ גופא. 
כלומר: לא זו בלבד שלא יהי׳ שום עסק אחר 
מלבד  ב״ה״(  למקום  ״עבודה  כשהוא  )גם 
העסק ״לדעת את ה׳״, אלא עוד זאת, שהעסק 
ד"לדעת  באופן  יהי׳  עצמו  ה׳״  את  ב״לדעת 
את ה׳ בלבד״. היינו: לא לדעת בשביל מטרה 
את  לידע  )כמו:  קדושה  מטרה  גם   — אחרת 

14( רמב״ם שם ה״ט. ולהעיר מרדב״ז סוף הל׳ שמיטה 

ויובל.

15( ל' הרמב"ם שם סה"ח.

16( הל' דעות ספ"ג.

17( ראה פיה"מ להרמב"ם סנהדרין בהקדמתו לפ' חלק 

בני  על  מאד  נקל  יהי'  הימים  "באותם  אחל(  ועתה  )ד"ה 

האדם למצוא מחייתם עד שבעמל מעט כו'".

18( ועפ״ז מובן השינוי: בהל׳ תשובה שם ה״א הלשון 

ימינו  כל  נעסוק  שלא  כדי  בו׳  הטובות  כל  לנו  ״וישפיע 

בדברים שהגוף צריך להן כו״ — דשולל רק ״כל ימינו״, 

״לא  לעת״ל  משא״כ  בפנים(:  )כנ״ל  עסק  מיעוט  צ״ל  כי 

יהי׳ עסק כו׳ אלא לדעת את ה׳ כלבד״ )וזה שתהי' אכו״ש 

של  באופן  יהי׳  לא   — מחייתם  למצוא  מעט״  ו״עמל 

״עסק״, ביגיעה והשתדלות(.

המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תיעשנה( 
התורה  והשגת  ידיעת  לשם  ורק  אך  כ״א   —
בלבד, לימוד התורה לשמה — לשם התורה 

עצמה19.

ה׳ לשמה  ביאור הרמב״ם20 בעבודת  ]ע״ד 
האמת  כ״שעושה  רק  שזהו   — )מאהבה21( 
תכלית  איזו  בשביל  ולא  אמת״,  שהוא  מפני 
לחיי  ״שאזכה  כמו  דקדושה  לא  גם  אחרת, 
הרמב״ם  ביאור  שע״פ  אף  הבא״,  העולם 
עצמו22 הרי עולם הבא הוא ״סוף מתן שכרן 
של מצות״, וזה שאנו עוסקים בתורה ובמצות 
העולם  לחיי  שנזכה  ״כדי23  הוא  הזה  בעולם 

הבא״[.

״פנויין בתורה  כי מאחר שבני ישראל יהיו 
אז  יקיימו   — אומנתם  תורתם   — וחכמתה״ 

מצות ת״ת בשלימותה: ושלימות הענין דת״ת 
איזו  בשביל  לא  הוא  הלימוד  כאשר  היא 
והשגת  ידיעת  רק בשביל  כ״א  תכלית אחרת 

התורה עצמה,

בשביל  רק  תורה  שלומד  )זה  גופא  ]וזה 
ידיעת והשגת התורה( מביאו לידי זה שאינו 
התורה,  מלימוד  חוץ  אחר  ענין  בשום  עוסק 
התורה  עם  ומתאחד  מתקשר  עי״ז  דוקא  כי 
)בסגנון הרמב״ם24: אין . . נקשרת בלבו של 

19( ראה בארוכה בזה לקו״ש חי״ז ע׳ 402 ואילך )וראה 

הנסמן שם הערה 9(.

20( הל׳ תשובה פ״י ה״ב. וראה ג״כ פיה״מ להרמב״ם 

סנה׳ שם ד״ה וכת חמישית )ושם: ולא תהי׳ אצלי תכלית 

שאח״כ  אלא  בלבד.  אותה  לדעת  אלא  החכמה  למוד 

ידיעתה  ותכלית  כר  האמת  תכלית  אין  ״וכן  ממשיך 

לעשותה״. ואכ״מ(.

21( ראה שם ה"ה.

22( שם פ"ט בארוכה.

)פי״ב  כאן  מלכים  בהל׳  וכ״ה  שם.  הרמב״ם  ל׳   )23

קרוב  אחל״  ״ועתה  )ד״ה  שם  סנה׳  פיה״מ  וראה  סה״ד(. 

אינו  )עוה״ב( הוא התכלית המבוקש  היותו  ואם  לסופו(: 

וראה  כו׳. ע״ש. —  . שיהי׳ עובד להשיג העוה״ב   . ראוי 

לפרקי  ״ביאורים  בסו״ס  )נדפס  אבות  מס׳  על  ״הדרן" 

אבות״( הערה 80. לקו"ש שלח תשמ״ז ס״ד ואילך.

24( הל׳ תשובה ספ״י )ושם ה״ג( — לענין אהבה. וראה 
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אדם עד שישגה בה תמיד(, וכדלקמן סעיף ט 
ואילך[.

- ואף שגם אז יהי׳ קיום המצות )כי מצות 
ובמילא  המתים25(  לתחיית  רק  בטילות 
אשר  המעשה  את  לידע  כדי  ללמוד  צריכים 
לזה מספיק שילמוד פעם  כו׳ — הנה  יעשון 
אחת כל התורה כולה, היינו כל ההלכות של 
ת״ת27  בהל׳  אדה״ז  )וכמ״ש  שבע״פ26  תורה 
ש״אפשר ללמוד כל התורה שבע׳׳פ כולה . . 
כי באמת ההלכות הנגלות לנו ולבנינו יש להן 
קץ ותכלית ומספר״(, ושוב לא יצטרכו לעסוק 
בלימוד זה28 )כי בימות המשיח, כאשר ״רוח 

הטומאה אעביר מן הארץ״29, אין שכחה30(,

ובמילא — ״לא יהי׳ עסק כל העולם אלא 
ב״עומק  העיון  היינו  בלבד״,  ה׳  את  לדעת 
טעמי ההלכות והפלפול בטעמיהן כו׳״31, עד 
ויאדיר״32,  תורה  ד״יגדיל  באופן  הלימוד   —

״דרוש וקבל שכר״33.

]ובזה יומתק דיוק לשון הרמב״ם ״עסק כל 
״עסק״  הלשון  כי   — כו״׳  לדעת   .  . העולם 
)בשייכות לתורה( מורה על הטורח והיגיעה34 
פלפול״35.  של  ומתן  ב״משא  בתורה, 

רמב״ם סוף הל׳ איסורי ביאה.

25( אגה״ק סכ״ו )קמה, סע״א ואילך(.

זה  שבספרו  היד  לס׳  בהקדמתו  הרמב״ם  ראה   )26

״מקבץ לתורה שבעל פה כולה״. וראה הל׳ ת״ת לאדה״ז 

עם  גם  צ״ל  אדה״ז  שלשיטת  )אלא  רפ״ג  שם  ס״ה.  פ״א 

שם(,  פ״ג  ס״א.  פ״ב  ת״ת  )הל׳  קצרה״  ״בדרך  הטעמים 

משא״כ לשיטת הרמב״ם — ראה אדה״ז קו״א לרפ״ב שם(. 

וראה לקו"ש חכ"ז ע׳ 230 ואילך.

27( פ"א שם.

28( וראה לקו״ש חכ״ה ע׳ 263 )ס״ז(.

29( זכרי' יג, ב.

30( ראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"ב סוס"י.

31( ל׳ אדה״ז — הל׳ ת״ת פ״א שם.

32( ישעי׳ מב, כא. חולין סו, ב.

33( סוטה מד, א. וש״נ.

שם  או״ח  ט״ז  ונוסחא.  ד״ה  סמ״ז  לטאו״ח  ב״ח   )34

סק״א.

35( ל׳ הט׳׳ז שם.

שפועל  עד  בתורה,  שמחדש  באופן  ובפרט 
תורה  ״יגדיל   — בתורה  ״הגדלה״)והוספה( 
ויאדיר״ — וכמחז״ל36 שענינו של עסק הוא 
איקרי  תגרא  וזבין  ״זבון  כי  מרויח,  כאשר 

)בתמי׳(״[.

הרמב״ם  לשונות  דיוקי  גם  יובנו  עפ״ז  ו. 
בסיום ההלכה, ועל הסדר:

א( ״ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים״ — 
גדלות בחכמה, לימוד  לא סתם חכמים, כ״א 

באופן ד״יגדיל תורה ויאדיר״.

״דברים  הסתומים״ —  דברים  ״יודעים  ב( 
)כנ״ל(  המשך  )שה״ז  שבתורה  הסתומים״ 
בתורה  ״פנויין  הקודמת  בהלכה  לדבריו 
ההלכות  טעמי  ״עומק  שהם  וחכמתה״(, 
קץ  לזה  )שאין  כו׳״  בטעמיהן  והפלפול 
הסתומים׳׳  ״דברים  והם  ותכלית27(, 
לההלכות  בערך  אלקינו״37(  לה׳  )״הנסתרות 
לנו  ״הנגלות  מאדה״ז(  )כנ״ל  שהם  עצמן 

ולבנינו״.

יותר  נעלה  סוג  הרמב״ם  מפרט  אח״כ  ג( 
״וישיגו   — שבתורה  הסתומים״  ב״דברים 
דעת בוראם״, ההשגה בעניני מעשה מרכבה38 
סתום  שהיא  בוראם״,  ״דעת  להשגת  עד 
בהלכות  הרמב״ם  שהאריך  כמו  מהנברא, 
להשיג  לאדם  אפשר  שאי  התורה39  יסודי 
אמתת המצאו של הבורא. וכן בנוגע לדעתו40.

שכוונת  לומר,  יש   — האדם  כח  כפי  ד( 
הרמב״ם היא ]לא )רק( להגביל השגת האדם 
)כי,  האדם״  כח  ״כפי  רק  שהיא  ההוא  בזמן 
דמכיון  להיפך[:  אלא   — קמ״ל(  מאי  כנ״ל, 

36( ב״מ מ, ב.

37( ל' הכתוב – נצבים כט, כח.

38( ראה בארוכה בזה לקו"ש חכ"ו ע' 117 ואילך.

39( פ"א ה"ט ואילך. ועוד.

40( ראה רמב״ם הל׳ יסוה״ת ספ״ב. הל׳ תשובה ספ״ה 

— הובאו בשער היחוה״א פ״ז )אלא ששם עיקר הכוונה 

בשער  משא״כ   — והבנה  לשכל  ולא  דברים  לידיעת 

היחוה״א פ׳׳ח(.
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ש״לא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ 
״כפי  בשליחותה,  ההשגה  תהי׳  לכן  בלבד״, 
כח האדם״ — כלומר: כדבעי41 — ככל יכלתו 

של האדם.

מתורה  ראי׳  הרמב״ם  מביא  זה  ולכל 
שבכתב — ״שנאמר כי מלאה הארץ דעה את 
תהי׳  שהארץ  מכיון  מכסים״:  לים  כמים  ה׳ 
מקום  אין  שוב  הרי  ה׳״,  את  ב״דעה  מלאה 

לאיזה עסק וענין אחר )דאל״כ לא שייך לומר 
כל  עסק  יהי׳  ד״לא   — ומזה  ״מלאה״(,  ע״ז 

העולם )הארץ42( אלא לדעת את ה׳ בלבד״.

כאן  הרמב״ם  הוספת  ג״כ  מובנת  עפ״ז  ז. 
״כמים לים מכסים״:

״לדעת  כ״א  אחר  עסק  שום  שאין  מאחר 
תהי׳  ה׳״  את  ש״דעה  והיינו  בלבד״,  ה׳  את 
באופן של עסק43, ועסק היחידי, לכן, נוסף על 

שהאדם מלא מ״דעה את ה׳״

- שזה אפשרי גם כשהם שני דברים: האדם 
וכידועה   — ה׳״  את  ״דעה   — שני  וענין 
חיות  הם  שהמים  הים,  ומי  דגים  הדוגמא: 
שלדעת  )ועד  דברים  שני  הם  ובכ״ז  הדגים 

חכמים44 — דגים חוצצין( -

כ״א שה״דעה״ נעשית כל מציאותו, בפועל 
ובגלוי,

וזה ״כמים לים מכסים״, דנוסף על שהארץ 
שיהי׳  זאת  עוד  ה׳״  את  מ״דעה  מלאה  תהי׳ 
שאין  דכמו  מכסים״.  לים  ד״כמים  באופן 
רואים קרקעית הים ולא כל הברואים שבים, 
כ״א רק המים המכסים על הכל — כמו כן לא 
יהי׳ נראה שום מציאות אחרת בארץ, כ״א רק 

הענין ד״דעה את ה׳״.

41( ראה כתובות סז, רע"א.

42( ראה לקמן סעיף יג־יד.

43( ראה לקו״ש שבהערה 19. וש״נ.

44( ת׳׳ק במשנה מקואות וידים שבהערה הבאה )ראה 

מפרשים שם(.

דכל  רשב״ג45  דעת  ע״פ  בפרט  ויומתק 
שהוא מבריית המים אינו חוצץ, והיינו דמכיון 
שברואי הים נבראו מן המים46, הרי אמיתית 
מציאותם היא המים, ולכן אינם חוצצים בפני 

המים.

על  מכסים  הים  שמי  דזה  נמצא,  ועפ״ז 
אין  הענין,  הרי באמיתית  הברואים שבתוכו, 
״גילוי״  אדרבא  כ״א  הסתר,  של  כיסוי  זה 
אמיתית  הם  הרי  המים  כי   — ה״סתום״ 
)המכוסים  הים  ברואי  של  המציאות 

בהמים(.

וככה הוא בנמשל, דמכיון ש״לא יהי׳ עסק 
הרי  בלבד״,  ה׳  את  לדעת  אלא  העולם  כל 
האמיתית  מציאותו  נעשית  ה׳״  את  ה״לדעת 
של ״כל העולם״47. ולכן, זה שלעתיד ״יראה״ 
ביטול  לא  הוא  ה׳״  את  ד״דעה  הענין  רק 
 — אדרבה  כ״א  העולם״,  ״כל  של  מציאותו 
זהו מה שתתגלה אז מציאותו האמיתית ד״כל 

העולם״ — ״דעה את ה'"48.

* * *

וחכמתה״  ״התורה  בעסק  זו  שלימות  ח. 
שתהי׳ בימות המשיח )בכל פרטי׳ המבוארים 
תובן   — בארוכה(  כנ״ל  הרמב״ם,  בלשונות 
תלמוד  בהל׳  הרמב״ם  ביאור  ע״פ  יותר, 
תורה שלו, אודות קיום מצות ת״ת כשלימות, 

שאין  אלא   — מ״ב.  פ״ב  ידים  מ״ז.  פ״ו  מקואות   )45

- אבל הרי  אני, תרס״ב(  וראיתי  )נת׳ בד״ה  הלכה כמותו 

בזה  שקו״ט  וכבר  א(.  )כב,  דזבחים  בהא  כוותי׳  פסקינן 

בתוי״ט מקואות שם. והאריך בזה בס׳ גולות עליות שם. 

חיבור לטהרה הל׳ מקואות כלל ב׳ בסופו )לפענ״ד בשנויא 

דחיקא(. ועוד, ואכ״מ.

46( ראה חולין כז, ב.

47( ראה לקמן סעיף יד.

בתחילת ההלכה  גופא הטעם למ״ש הרמב״ם  וזה   )48

ש״באותו הזמן לא יהי' . . קנאה ותחרות . . )מפני ש(וכל 

כי   — א(  סעיף  )כנ״ל  כעפר״  )חשובין(  מצוין  המעדנים 

היא  הארץ  של  האמתית  שמציאותה  אז  שתתגלה  מכיון 

״דעה את ה׳״, הרי מובן שאין שום חשיבות למעדנים.
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לבו  שנשאו  ״מי   — שם49  הרמב״ם  ובלשון 
בכתר  מוכתר  ולהיות  כראוי  זו  מצוה  לקיים 
תורה כו׳״ )היינו, שקיום מצוה זו כראוי הוא 
מובן,  שמזה  תורה(.  בכתר  מוכתר  כשהאדם 
ענינה  המשיח,  בימות  שתהי׳  זו  ששלימות 

שבני ישראל יהיו מוכתרין בכתר תורה.

הרמב״ם  לשונות  לומר, שפרטי  יש  ועפ״ז 
העסק  אופן  אודות  הספר  וחותם  שבסיום 
להפרטים  בהתאם  הם  ה׳״,  את  ב״לדעת 
בביאור  ת״ת(  )הל׳  בהרמב״ם  המבוארים 
מוכתר  ולהיות  כראוי  זו  ״מצוה  קיום  אופן 

בכתר תורה״.

וז״ל הרמב״ם בהלכות ת״ת רפ״ג:

תורה  כתר  ישראל  נכתרו  כתרים  בשלשה 
זכה  כהונה  כתר  מלכות.  וכתר  כהונה  וכתר 
. . כתר  . . כתר מלכות זכה בו דוד  בו אהרן 
תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל . . 
כל מי שירצה יבא ויטול. שמא תאמר שאותם 
הכתרים גדולים מכתר תורה הרי הוא אומר . . 

הא למדת שכתר תורה גדול משניהם.

למס׳  המקור  מציין  משנה  בכסף  והנה 
״שלשה  הלשון  נאמר  לא  שם  אבל  יומא50, 
וכתר  כהונה  וכתר  תורה  כתר   .  . כתרים 

מזבח  של  הן,  זירים  ״שלשה  כ״א  מלכות״, 
אהרן  זכה  מזבח  של  שלחן,  ושל  ארון  ושל 
ארון  של  ונטלו,  דוד  זכה  שלחן  של  ונטלו, 
ויקח  יבוא  ליקח  עדיין מונח הוא כל הרוצה 

שמא תאמר פחות הוא ת״ל כו״.

וכן — עוד כמה שינויים ברמב״ם לגבי ל׳ 
הש״ס.

המפרשים  כדעת  לפענ״ד  נראה  ולכן 
שמקור  בארוכה(  במק״א51  )כמשנ״ת 
שם  הלשון  שכללות  מספרי52,  הוא  הרמב״ם 

49( הל' ת"ת פ"ג ה"ו.

50( עב, ב.

51( לקו״ש חכ״ח ע׳ 105 ואילך.

52( קרח יח, יט־כ. — ועד״ז באבות פ״ד מי״ג. וראה 

קרוב יותר53 ללשון הרמב״ם.

אלא שעצ״ע: מדוע בחר הרמב׳׳ם ב)לשון( 
הספרי ולא בהש״ס הנ׳׳ל?

משנה  ספר  הביאור54:  נקודת  לומר  ויש 
שמזה  הלכות״55.  ״הלכות  ספר  הוא  תורה 
מחז״ל  בהביאו  הרמב״ם  שכוונת  מובן, 
ד״שלשה כתרים כו׳״ היא לא רק כדי להדגיש 
לגבי  גם  )ואפילו  שבתורה  והגדלות  המעלה 
נוגע  שזהו  משום  כ״א  ומלכות(,  כהונה 

להלכה.

בוחר  שהרמב״ם  מה  לבאר  יש  ועפ״ז 
ב)לשון( הספרי ״שלשה כתרים״, ולא ב)לשון 
הש״ס( ״שלשה זירים״ — כי הנפק״מ להלכה 
מהענין ד״כתר תורה״ מודגשת יותר בהלשון 

״כתרים״, ״כתר תורה״ )כדלקמן סעיף יא(.

ט. ה״הלכה״ בקשר להענין ד״כתר תורה״ 
מבוארת היא בהרמב״ם בהמשך הפרק, שבו 
״להיות  כדי  הנצרכים  תנאים  שלשה  מזכיר 

מוכתר בכתר תורה״:

ולא  אחרים  לדברים  דעתו  יסיח  ״לא  )א( 
ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד 
)ב( שמא תאמר עד שאקבץ ממון  כאחת״56. 
צריך  שאני  מה  שאקנה  עד  ואקרא  אחזור 
תעלה  אם  ואקרא,  אחזור  מעסקי  ואפנה 
לכתרה  זוכה  אתה  אין  לבך  על  זו  מחשבה 
של תורה לעולם57. )ג( מי שרצה לזכות בכתר 
אפילו  יאבד  ולא  לילותיו  בכל  יזהר  התורה 
בתלמוד  אלא  כו׳  ואכילה  בשינה  מהן  אחד 

תורה ודברי חכמה58.

הרמב״ם  מונה  זה  בפרק  ביאור:  וצריך 

אדר״נ רפמ״א )צויין בהגהמי״י על אתר(.

53( אף שגם בזה שינויים )ראה בארוכה לקו״ש שם(.

54( בכל הבא לקמן — ראה גם לקו״ש שם.

55( ל׳ הרמב״ם בסוף הקדמתו לס׳ היד.

56( שם ה״ו.

57( שם ה״ז.

58( שם הי״ג.
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תורה  כדי שדברי  הנצרכים  תנאים  כו״כ  עוד 
כמו:   - האדם  אצל  וקיימים״  ״מצויים  יהיו 
לא בגסי הרוח היא מצוי׳ כו׳59; האדם צריך 
להסיר ״התאוות ותענוגי הזמן מלבו״60; אין 
עליהן61;  עצמו  שמרפה  במי  מתקיימין  ד״ת 
לא  אלו  ובכל   — כו׳61  קולו  המשמיע  כל 
הזכיר הרמב״ם שהוא ״מוכתר בכתר תורה״, 

משא״כ בג׳ תנאים הנ״ל.

ד״מוכתר  העילוי  בזה:  הטעם  לומר  ויש 
בכתר תורה״ הוא בזה — שהאדם שקוע כל 
כך בתלמוד תורה עד שזה נעשה כל מציאותו. 
כלומר: לא זו בלבד שלומד תורה, ועוד זאת 
עדיין  אבל   — בידו״  מתקיים  ש״תלמודו 
הלומד  האדם  מציאות  בין  להפריד  אפשר 
והדברי תורה שלמד, הוא מציאות בפני עצמו 
)עד  תורה  דברי  ״קנה״  ״רכוש״,  לו  שיש 
ש״תורה דילי׳ היא״62( — כ״א שהוא מוכתר 
נעשה  שזה  באופן  תורה  בדברי  )ומסובב( 

מציאותו ועצמותו63.

לשלשה  מוכרחים  זו  למעלה  להגיע  וכדי 
ומוכיח  מורה  מהם  אחד  שכל  הנ״ל,  תנאים 
שלא זו בלבד שהוא לומד תורה, אלא שתורה 
בינו  להפריד  ואי אפשר  כל מציאותו  נעשית 

ובין התורה. כדלקמן.

59( שם הלכה ח־ט

60( שם ה"ט.

61( שם הי"ב.

הרמב״ם  הזכיר  שלא  ומזה   - רע״ב.  לב,  קידושין   )62

כבודו  על  שמחל  דהרב  הדין  גבי  הי״א(  פ״ה  ת״ת  )הל׳ 

זה  שענין  מוכח,  תורה״  ד״כתר  הפרט  מחול  כבודו 

)ד״תורה דילי' היא״( עדיין אינו המעלה דכתר תורה.

בנוגע  ואילך  ז  סעיף  שם  לקו״ש  בארוכה  וראה   )63

לכתר כהונה וכתר מלכות.

הפסוקים  הרמב״ם  מביא  זה  שמטעם  שם,  וראה   -

ולזרעו  לו  ״והיתה  וכתר מלכות( —  )בנוגע לכתר כהונה 

יג(, "זרעו לעולם  אחריו ברית כהונת עולם״ )פינחס כה, 

יהי' וכסאו כשמש נגדי״ )תהלים פט, לז( — כי בזה מודגש 

שלכן  ועצמותם,  מהותם  נעשה  והמלכות  הכהונה  שענין 

לה  אין  ירושה  נצחי,  נעשה  ובמילא  בירושה  אצלם  בא 

הפסק, לו ולזרעו אחריו.

יסיח  ״לא   — הוא  הראשון  התנאי  יו״ד. 
רק  לא  והיינו:  אחרים״.  לדברים  דעתו 
שבפועל אינו עוסק בדברים אחרים, אלא שגם 

דעתו ומחשבתו מושקעת כל כולה בתורה, עד 

שאינו מסיח דעתו מתורה.

״שמא  תנאי:  עוד  הרמב״ם  מוסיף  אח״כ 
תאמר עד שאקבץ ממון אחזור ואקרא כו״ — 
יסיח דעתו לדברים  והחידוש בזה לגבי ״לא 
אחרים״ ]דלכאורה: מאחר שידעינן שאיו לו 
להסיח דעתו לדברים אחרים — כש״כ שאם 
שעה(  לפי  )גם  ממון  בקיבוץ  בפועל  יתעסק 

אא״פ לו לזכות בכתר תורה[:

כדי  ממון  לקבץ  )המחשבה(  האמירה 
הדעת  היסח  אינה  ולקרות,  לחזור  שיוכל 
כוונתו  כל  אדרבא  שהרי  אחרים״,  ״לדברים 

ומטרתו בעסק זה היא רק כדי שיוכל ללמוד 
)אח״כ( תורה במנוחה )וע״ד ביאור הרמב״ם 
בנוגע למשא ומתן שהיא עבודה למקום ב״ה, 
כנ״ל סעיף ד(. אבל בכל זה, כדי להיות מוכתר 
בכתר תורה אי אפשר שיעבור יום שמלאכתו 

ללמוד  שיוכל  בשביל  מטרתו  אם  )גם  קבע 
אח״כ במנוחה(, כי זה מורה שאפשר להפריד 
בינו ובין התורה)עכ״פ לשעה קלה(, כ״א צ״ל 
״תורתך  זו(  בהלכה  הרמב״ם  דברי  )כהמשך 

קבע ומלאכתך )רק( עראי״.

הרמב״ם  לשון  מפשטות  מזו:  ויתירה 
משמע שעצם אמירה ומחשבה זו כבר פוסלת 
זו  מחשבה  כי   — תורה  בכתר  מלזכות  אותו 

מורה שאין דעתו שקועה לגמרי בת״ת.

]וע״פ הנ״ל במעלת ״כתר תורה״ יובן עוד 
תאמר  ״שמא   — כאן  הרמב״ם  בלשון  דיוק 
שאקנה  עד  ואקרא,  אחזור  ממון  שאקבץ  עד 
משמע,  זה  שמלשון   — ואקרא״  אחזור  כו' 
ומחשבתו  ולמד,  קרא  שכבר  במי  שהמדובר 
)אחזור  הפעם  עוד  חזרתו  לדחות  רק  היא 

ואקרא( ״עד שאקבץ ממון כו״.
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)שמביא  המשנה64  לשון  ולכאורה: 
״לכשאפנה  הוא  ההלכה(  בסיום  הרמב״ם 
בתחילת  משנה  והרמב״ם  )סתם(,  אשנה״65  
ההלכה וכותב שהמדובר בזה האומר ״אחזור 

ואקרא״?

מדגיש  שהרמב״ם  לומר,  יש  הנ״ל  וע״פ 
בזה שהמדובר כאן במי שרוצה לזכות בכתר 
שרוצה  במי  המדובר  אין  כלומר:  תורה. 
ללמוד  שמחוייב  י״ח  לצאת  תורה  ללמוד 
ת״ת66(  בהל׳  )כמבואר  כולה  שבע״פ  תורה 
— שבזה פשיטא שמקודם צריך לקיים מצות 
ת״ת, ואין לדחותה עד שאקבץ כו' — כי אם 
שבע״פ  תורה  ו(למד  י״ח  )יצא  שכבר  בזה 
כולה: ולאחרי זה רוצה לזכות בכתר תורה ע״י 
שישים כל מעינו בתורה ב״עיון עומק טעמי 

ההלכות כו'״, ״אחזור ואקרא״[.

והתנאי השלישי — ״יזהר בכל לילותיו ולא 
יאבד אפילו אחד מהן" כי הבחינה שהתורה 
בזה שאינו אובד  היא  חדרה לעצם מציאותו 
אפילו לילה אחד: כמובן, החסרון בזה שאובד 

לילה אחד

להקדיש  צריך  זמן שהי׳  בזה שביטל  אינו 
הזמן  שישלים  אפשר  )כי  התורה  ללימוד 
שהחסיר — ביום(. אלא, מכיון שהלילה הוא 
אדם  )דאין  התורה  ללימוד  המיוחד  הזמן 
. אין רנה של  רוב חכמתו אלא בלילה.  למד 
נעשית  מי שתורה  הרי  בלילה67(,  אלא  תורה 
כל מציאותו, אי אפשר לו שיאבד אפילו לילה 
לדחות  יכול  אינו  בעולם  דבר  שום  כי  אחד. 

ענין ששייך ונוגע לעצם מציאותו67*.

64( אבות פ״ב מ״ד.

65( שדוחק הכי גדול הוא לפרש ״אשנה״ — לא אלמוד 

משנה )בניגוד למקרא(, אלא מלשון ״שני״.

ושם  רפ״ב  ס״ד־ה.  פ״א  לאדה״ז  ת״ת  הל׳  ראה   )66

סי״א. רפ״ג.

67( רמב"ם שם.

זו – ראה גם לקו"ש חל"ד ע' 43  67*( בביאור הלכה 

ואילך.

הרמב״ם  שבחר  הטעם  מובן  עפ״ז  יא. 
בלשון הספרי ולא בלשון הש״ס:

כהונה  כתר   — )וכן  תורה״  ״כתר  הלשון 
וכתר מלכות( אפשר לפרש בשני אופנים:

א( הכתר של התורה: 1( כתר מכסף וכיו״ב 
שמשימין על התורה68 2( חלק מיוחד בתורה. 
התורה  הלכות  ש)דוקא(  שמצינו69  וכמו 

נקראות ״כתרה של תורה".

האדם הלומדה.  ב( התורה נעשית כתר על 
אין המדובר בחלק )או ענין( מיוחד שבתורה, 
את  מכתירה  )בכללותה70(  שהתורה  כ״א 

האדם.

כתרים  ״בשלשה  מדייק  ברמב״ם  והנה 
״כתר  שמעלת  היינו  ישראל״71  נכתרו 

תורה״71*, כאן היא )כאופן הב׳( בזה שהתורה 
מכתירה את לומד התורה, ובזה היא ה״הלכה״ 
שברמב״ם כאן, ותלוי באופן ותנאי הלימוד, 

כנ״ל בארוכה.

הש״ס  לשון  הרמב״ם  הביא  לא  ולכן 
הלשון  פשטות  כי  כו׳״ —  הן  זירים  ״שלשה 
״שלשה זירים הן, של מזבח )כהונה( ושל ארון 
)תורה( ושל שלחן )מלכות(״ ענינו, שהמדובר 
אשר  )וחפצא(  בגוף  אשר  מיוחדת  במעלה 
בכהונה תורה ומלכות. וכמו ״הזירים״, שהיו 
והשולחן  הארון  המזבח  של  )העליון(  חלק 
עצמם. וכן בנמשל, שהיא מעלה הכי עליונה 

בגוף הכהונה ומלכות )כהונה גדולה72 מלכות 

68( זח״ג רנו, ב.

69( מגילה כח, ב. ועיין אגה״ק סכ״ט. וראה לקו״ש שם 

סעיף ה והערה 45 שם.

אותו  הכולל  המין  בשם  הפרטי  למין  קוראים  כי   )70

)הקדמת פיהמ״ש בשם טהרות — וכן בשם כוכב ועוד(.

71( אף שלשון זה )בכתרו ישראל( ליתא בספרי )ובכמה 

מהמקומות שהובא ענין זה(. וראה לקו״ש שם הערה 82. 

וש״נ.

71*( וכן כתר כהונה וכתר מלכות, כנ״ל הערה 63.

72( אבל ראה ר״ח יומא שם: זכה אהרן ונטלה כלומר 

לקח הכהונה )ולא כתר כהונה, כה״ג(.
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דוד(, וכן בתורה.

כתרים״,  ״שלשה  בלשון  בחר  ולכן 
שבפשטות ״כתר״ הוא — הלבוש ותכשיט על 
ראש האדם, ״בשלשה כתרים נכתרו ישראל״.

ביאור  בתוספת  יובן  הנ״ל  כל  וע״פ  יב. 
״עסק  אודות  ספרו  בסיום  הרמב״ם  תיאור 

העולם״ בימות המשיח:

בימות  אשר  להדגיש  היא  הרמב״ם  כוונת 
המשיח יזכו כל ישראל להיות מוכתרין בכתר 
תורה. דאף שגם בזמן הזה הוא ״מונח ועומד 
זוכה  אדם  כל  אין  הרי  ישראל״,  לכל  ומוכן 
הדרושים  הנ״ל  התנאים  לקיים  שיוכל  לזה 

לזה.

בתורה  ״פנויין  שנהי׳  הזמן,  באותו  אמנם 
הרבה  מושפעת  תהי׳  ו״הטובה  וחכמתה״, 

אלא  העולם  כל  עסק  יהי׳  ״לא  הרי   — כו׳״ 
לדעת את ה׳ בלבד״. כי לא יהי׳ צורך להסיח 
זו בלבד שאין  ולא  דעתו ״לדברים אחרים״, 
אחזור  ממון  שאקבץ  ״עד  למחשבה  חשש 
ואקרא״, אלא עוד זאת, שלא יהי׳ צורך אפילו 

ב״מלאכה בכל יום מעט״;

בכתר  מוכתרין  ישראל  יהיו  שאז  ומאחר 
את  לידע  בשביל  הלימוד  אין  הרי  תורה, 
י״ח  לצאת  כדי  או  כר,  יעשון  אשר  המעשה 
רק  כ״א  כולה,  שבע״פ  תורה  ידיעת  מצות 
והשגת  ידיעת  בלבד״, בשביל  ה׳  ״לדעת את 

התורה.

הארץ  מלאה  ״כי  מש״נ  יקויים  ובמילא 
דעה את ה׳ כמים לים מכסים״ — שבנ״י יהיו 
שיהיו  רק  לא  ולכן  תורה,  בכתר  מוכתרין 
התאחדות  שתהי׳  כ״א  תורה,  מדברי  מלאים 
גמורה עם התורה, עד שלא תראה מציאותה 
של הארץ כ״א רק הענין ד״דעה את ה׳״ )כנ״ל 

סעיף ז(, ״כמים לים מכסים״.

* * *

בסיום  הרמב״ם  בלשון  דיוק  עוד  יג. 

וחותם ספרו: ״ולא יהי׳ עסק כל העולם אלא 
בזה  נכללו  שבפשטות  בלבד״.  ה׳  את  לדעת 
בפרק  הרמב״ם  )וכמ״ש  העולם  אומות  גם 
העולם  את  ״יתקן  המשיח  שמלך  שלפנ״ז73 
כולו לעבוד את ה׳ . . אהפוך אל עמים גו׳״(, 

ובפרט שתיכף לאח״ז משנה הרמב״ם וכותב 
כר״,  גדולים  חכמים  ישראל  יהיו  ״ולפיכך 
העולם״  ״כל  לפנ״ז  דמ״ש  מוכח,  שמזה 

כוונתו לכלול בזה גם בני נח.

וע״פ הנ״ל בפירוש ״לדעת את ה׳ בלבד״, 
בשביל  )לא  התורה  עסק   — בזה  שהכוונה 
כ״א(  כו',  יעשון  אשר  המעשה  את  לידע 
כדי  עצמה,  התורה  והשגת  ידיעת  בשביל 
להיות מוכתר בכתר תורה — נמצא, שאפילו 

מעלה זו ג״כ שייכת לבני נח.

ויש לומר, שמקורו דהרמב״ם הוא מספרי 
תורה  ״כתר  הלשון:  ששם  ח(,  )סעיף  הנ״ל 
מונח כדי שלא יתן פתחון פה לבאי העולם כו׳ 
כתר תורה מונח לכל באי העולם״ — שלשון 
אוה״ע75.  גם  כולל74  העולם״(  באי  זה)״כל 

ונמצא שגם ב״נ שייכים לכתר תורה76.

]אלא שבהל׳ ת״ת לא העתיק הרמב׳׳ם פרט 
זה )וכתב ״כתר תורה הרי מונח כו׳ ומוכן לכל 
ישראל שנאמר77 תורה צוה לנו משה מורשה 

73( ספי"א.

74( ראה ר״ה פ״א מ״ב, וברמב״ם הל, תשובה פ״ג ה״ג 

הל׳  סוף  ה״ג.  פ״ו  שם  ברמב״ם  ועד״ז  העולם״.  ״מבאי 

הל׳  סוף  וברמב״ם  ה״י.  פ״ח  מלכים  הל׳  ויובל.  שמיטה 

ס״ת, הל׳ סנהדרין פי״ב ה"ג: כל באי עולם. וראה לקו״ש 

חי״ג ע׳ 230. וש״נ. ואכ״מ.

75( וכן מפורש במדרש לקח טוב ר״פ חוקת: כדי שלא 

ליתן פתחון פה לאומות העולם.

76( אבל מובן ד״כתר תורה״ השייך בב״נ אינו כמעלת 

הוא  תורה  כתר  בנ״י  גבי  שהרי   — דבנ״י  תורה״  "כתר 

וכן  שם,  הספרי  דברי  )כהמשך  כהונה  מכתר  למעלה 

שלאח״ז  בהלכה  שממשיך  וכמו  זו,  בהלכה  ברמב״ם 

שעוסק  נכרי  משא״כ  ע״ה(,  לכה״ג  קודם  ת״ח  דממזר 

בתורה שהוא רק ״ככהן גדול״ ולא למעלה ממנו )תוס׳ ע״ז 

ג, א(. וראה לקו״ש ח״ה ע׳ 12 הערה 49. ועוד.

77( ברכה לג, ד. — ומזה למדין )סנהדרין נט, רע״א( 
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ד׳׳ה אין  )יג, א  ודלא כמ״ש בחדא״ג מהרש״א חגיגה   *
מוסרין( ד״אפי׳ בז׳ מצות שלהם אין מוסרין להם סודן וטעמן. 
שלא  שם(,  )חגיגה  אמי  ר׳  בדברי  זה  שכתב  להעיר  אבל 

הובאו בפוסקים )כידועה השקו״ט בזה(. ואכ״מ.

שב״נ  בספרי  שכתב  מזה  מזו:  ]ויתירה 
 – ישנם  שב״נ  משמע,  תורה,  לכתר  שייכים 
שבע  )תורת  ת״ת  במצות   — הספרי  לשיטת 

לעסוק  חיוב  בהם  שיש  היינו  דידהו(,  מצות 
בשביל  רק  )לא  דידהו  מצות  שבע  בהלכות 
ת״ת  של  חיוב  כ״א(  כו׳  המעשה  את  לידע 
שלהן,  המצות  בין  נמנה  שלא  )והא  בפ״ע85 
ולא קום  בז׳ מצות מונים רק מצוות ל״ת  כי 

ועשה86([.

וי״ל שזהו ג״כ מה שהרמב״ם מביא הכתוב 
״כי מלאה הארץ דעה את ה׳״ — לא רק בני 
כל  עסק  יהי׳  ״לא   — ״הארץ״  כ״א  ישראל, 

העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד״*86.

יד. עפ״ז יש לבאר הקשר והשייכות דסיום 
ספר היד להתחלתו:

יהי׳  ד״לא  הרמב״ם  מדגיש  ספרו  בחותם 
בלבד״  ה׳  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק 
שזה  היינו  מכסים״,  לים  ד״כמים  באופן 
נעשה כל מציאותו )לא רק דבנ״י, כ״א( ד״כל 

העולם״.

קרובו  עם  ישראל,  בני  בשלמא  ולכאורה: 
שניתן להם נשמה קדושה, חלק אלקה ממעל 
״דעה   — היא  מציאותם  שכל  מובן  ממש87, 

לנכרי  תורה  ללמד  האיסור  סשס״ד(, דמשמע שם שטעם 

הוא משום שיש בזה מכשול לישראל )ע״ש( — והרי זוהי 

גם  מצוות  ז׳  ללמוד  לנכרי  שמתיר  שם,  המאירי  שיטת 

באופן ש״רוב גופי תורה נכללין בהם״, כי באופן זה ״אין 

כאן חשש לטעות אחריו כו'״.

85( ראה תוד״ה אין חגיגה )יג, א( דמהא דאפילו נכרי 

ועוסק בתורה ה״ה ככה״ג נפקא לן דמצוה ללמדם )דמצות 

שלהם( — והרי הענין ד״ה״ה ככה״ג׳׳ מורה על חשיבות 

דתורה בפ״ע, כנ״ל בפנים )והערה הקודמת(.

86( סנהדרין נח, סע״ב.

ישראל  יהיו  ״ולפיכך  ממשיך  שהרמב״ם  ומה   )86*

חכמים גדולים כו׳״ — כי עיקר כוונת הרמב״ם כאן היא 

לבאר הטעם )אמ״ש בהלכה שלפנ״ז( ש״נתאוו החכמים 

כו׳ לימות המשיח כו׳ כדי שיהיו פנויין בחורה ובחכמתה״, 

שזהו מצד מצב העולם ״באותו הזמן״, ״לא יהי׳ שם כו׳ 

ולא יהי׳ עסק כל העולם כו׳ — ולפיכך יהיו ישראל כו׳״.

87( תניא רפ"ב. וראה איוב לא, ב.

גם  תורה  כתר  שיש  זה  כי   — יעקב״(  קהלת 

דידהו  מצות  )בשבע  העולם״  באי  ״כל  אצל 
נוגע  אינו  פה״  ה״פתחון  לסלק  כדלקמן( 
מרמזו  רק  והרמב״ם  ישראל78:  של  להלכות 

בתיאור מצב העולם באותו הזמן[.

מיתה79  חייב  תורה  שלמד  שנכרי  ואף 
אבל  דישראל,  מצות  תורת  בלימוד  רק  ה״ז 
 — אדרבה  הרי  דידהו,  מצות  שבע  בלימוד 
בתורה  ועוסק  נכרי  ״שאפילו  חז״ל80  אמרו 
שהוא ככהן גדול״, שמעלה זו )״שהוא ככהן 
גדול״( שייכת למעלת התורה עצמה, כדאיתא 
דדרשינן82  משום  גדול  כהן  ״דנקט  בתוס׳81 
הנכנס  גדול  מכהן  מפנינים83  היא  יקרה   ..
לפני ולפנים״. שמזה מוכח, דזה שנכרי ישנו 
בלימוד התורה בשבע מצות דידהו, הוא לא 
בזה  יש  כ״א  דילהו,  מצות  לקיום  הכשר  רק 

מעלה וחשיבות של תורה84.

דנכרי שעסק בתורה חייב מיתה.

78( כי טענתם היא לנותן הכתרים, הקב״ה )ולא לבנ״י(.

79( סנהדרין שם. רמב״ם הל׳ מלכים פ״י ה״ט.

80( סנהדרין שם. וש״נ.

81( ב״ק לח, א. וכן בע״ז ג, א.

82( סוטה ד, ב. הוריות יג, א.

83( משלי ג, טו.

84( ראה בארוכה בזה לקו״ש חי״ד ע׳ 38 ואילך. וראה 

מאירי סנהדרין שם: ״כל שהוא עוסק בעקרי שבע מצוות 

תורה  גופי  שרוב  אע״פ  מהם  שיוצא  ובמה  ובפרטיהם 

נכללין בהם מכבדין אותו אפילו ככהן גדול כו'״. ומהמשך 

קיום  לכוונת  "לא  ללמוד  לנכרי  שמותר  מוכח  שם  דבריו 

ז׳  תורת  לידיעת״  לירד  חפץ  שלבו  אלא  מצוותי׳  עקרי 

וע״ז   — בהם״(*  נכללין  תורה  גופי  ש״רוב  )עד  המצות 

נאמר ד״מכבדין אותו אפילו ככה״ג״.

וראה עד״ז בשו״ת מחנה חיים )ח"א סי׳ ז(. ושם, דזהו 

דיוק לשון חז״ל ״נכרי ועוסק בתורה״, שמורה על הלימוד 

 ,)35 הערה  לעיל  צויין   — הט״ז  )כמ״ש  בתורה  ופלפול 

שדוקא אז נחשב ככה״ג.

וש״נ. פריימאן  )פאר הדור  ולהעיר מתשובת הרמב״ם 
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את ה״׳. אבל איך יתכן לומר כן בנוגע ל״כל 
העולם״, שכל מציאותו יהי׳ ״לדעת את ה'״?

להשלמה״88  התחלה  ״מתכיפין  לזה  הנה 
יסוד  היד:  ספר  בתחילת  תיכף  ולומדים 
היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי 
וכל הנמצאים  ראשון והוא ממציא כל נמצא 
נמצאו אלא  לא  ומה שביניהם  וארץ  משמים 

מאמיתת המצאו,

דהלשון ״ממציא כל נמצא״ )לא ״המציא״, 
בהווה  גם  ש״ממציא״   — פירושו89  עבר(  ל׳ 

88( ל' ה"רשות לחתן בראשית".

וראה  ה"ג.  פ"א  יסוה"ת  להל'  ה"פירוש"  ראה   )89

שעהיוה"א פ"א.

אמיתית  שלכן,  נמצא.  כל  ורגע(  רגע  )בכל 
המציאות של כל נברא הוא )כביאור אדמו״ר 
. . שבנפעל  הזקן בארוכה90( רק ״כח הפועל 

המהוה אותו תמיד״.

״כי   — לבא  לעתיד  שיתגלה  מה  וזהו 
מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״, 
שאז תתגלה אמיתית מציאותו של כל הארץ, 
ש״כל הנמצאים משמים וארץ כו׳ לא נמצאו 
תהי׳  לא  ובמילא  המצאו״,  מאמיתת  אלא 
נראית גשמיות הארץ )כולל כל באי העולם( 
כדבר בפני עצמו, כ״א רק — ״דעה את ה״, 

״אמיתת המצאו״.

90( שם פ"ג.
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סימן תק”ג

שלא להכין מיו”ט לחבירו

עשיית המלאכה – רק כשנהנה בו ביום
א. כל מלאכת אוכל נפש, לא הותרה ביום טוב, אלא אם כן עושה אותה כדי ליהנות בה ביום טוב, 

אבל אסור לאפות ולשחוט ולבשל ביום טוב, מה שיאכל בחול.

ואם אפה ושחט ובישל, או עשה שאר מלאכות אוכל נפש ביום טוב, לצורך מחר, אפילו הוא שבת 
שחל להיות אחר יום טוב - הרי זה לוקה מן התורה1. 

היתר 'הואיל'
ב. במה דברים אמורים: כשעשה המלאכה ביום טוב סמוך לחשכה, בענין שאי אפשר כלל ליהנות 

ממנה ביום טוב עצמו.

אבל אם אפשר ליהנות ממנה ביום טוב עצמו, אף על פי שאינו רוצה ליהנות ממנה ביום טוב, 
ואינו עושה אותה אלא לצורך חול - הרי זה פטור מן התורה. אף על פי שאין המלאכה צריכה לו כלל 
ביום טוב, שכבר אכל כל סעודתו - הואיל אם היו מזדמנים לו אורחים, שלא אכלו עדיין היום, היתה 

מלאכה זו צריכה להם, והיה מותר לו לעשותה, א”כ, הרי מלאכה זו נקראת ’מלאכת אוכל נפש’.

ואף שאין לו אורחים, אין איסור מן התורה לעשותה. ומכל מקום, חכמים אסרוה. והעושה כן, 
מכין אותו מכת מרדות. 

איסור הכנה מיו"ט ליום אחר
ג. ואפילו דבר שאין בו מלאכה כלל, כגון, להדיח כלים וכיוצא בזה, אסור לעשות ולהכין ביום טוב 

לצורך חול, ואפילו לצורך שבת שלאחריו, אם לא הניח עירובי תבשילין.

וכן לצורך יום טוב שני בגולה, ואפילו לצורך יום טוב שני של ראש השנה, שהן קדושה אחת, 
ונחשבים כיום אחד ארוך - להחמיר אבל לא להקל2. שהרי אנו בקיאין בקביעות החדש, ואנו יודעים 

סמוך  )כשמבשל  מן התורה  לוקה   – שבת  עבור  ומבשל  ביום שישי,  יו”ט  חל  אם  בדבריו, שאפי’  ומבואר   )1
לחשיכה )שאז אין ‘הואיל’((. ועי’ במילואים.

2( לכמה דברים נחשבים ב’ הימים של ראש השנה כקדושה אחת, וכיום אחד ארוך. ולדוגמא, ביצה שנולדה 
ביו”ט א’ של סוכות )למשל(, מותרת באכילה ביו”ט ב’ של גלויות. אבל, אם הביצה נולדה ביו”ט א’ של ר”ה, אסור 

לאכלה ביו”ט ב’ של גלויות, כיון שב’ הימים נחשבים כקדושה אחת ארוכה )ראה סי’ תקי”ג ס”ח(.
וכאן מדגיש, שהגדרה זו לראש-השנה, היא רק להחמיר )-לאסור הביצה, למשל(, אבל לא להקל )-להתיר הכנת 

הדברים מהיום הראשון לחבירו(.

שער הלכה
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שיום אחד הוא קדש מן התורה, ויום שני חול גמור מן התורה, ונמצא מכין מיו”ט לחול.

ולכן יש ליזהר, שלא להביא יין ביום טוב ראשון, לצורך קידוש של ליל יום טוב שני. וכן לא יחפש 
בספר תורה ביום טוב ראשון, מה שצריך לקרות ביום טוב שני, או בשבת שאחר יום טוב. אף על פי 
שהניח עירובי תבשילין. שאין עירוב תבשילין מתיר, אלא תיקון צרכי סעודת שבת, אבל לא שאר 

הכנות מיו”ט לשבת כמ”ש בסי’ שצ”ג. 

סיכום סעיפים א-ג: אסור לעשות מלאכה ביו"ט, גם מלאכת אוכל נפש, אם 
אינו נהנה ממנה בו ביום.

כלל  אפשרות  כשאין  מדאורייתא,  איסור  א.  אופנים:  בב'  קיים  זה  ואיסור 
ב.  יו"ט.  למוצאי  סמוך  המלאכה  כשעושה  כגון,  המלאכה.  מעשיית  ליהנות 
איסור מדרבנן, כשיש אפשרות ליהנות מהמלאכה. רק שהוא עושה המלאכה 

לצורך יום אחר.
והתבאר, שהאיסור כולל כל התעסקות ועשי' ביו"ט לצורך יום אחר, גם אם 

עושה דבר שאינו מלאכה כלל.

•

יום אחר.  ד-י: עד כאן ראינו, שאסור לבשל מיו"ט לצורך  הקדמה לסעיפים 
להלן נלמד, שאין צורך שיהנה מכל המלאכה ביו"ט, אלא התירו חכמים 'להרבות 
מתכנן  אם  גם  שלם,  תבשיל  לבשל  לאדם  שמותר  והיינו,  המלאכה'.  בשיעור 

להנות ביו"ט רק ממקצת התבשיל, ושאר התבשיל יהנה ממנו ביום אחר.
ובנדון זה, ישנם כמה שאלות יסוד שמהם נובעים פרטי ההלכות:

א. האם באמת צריך לתבשיל באותו יום. או שטועם ממנו, רק בשביל להתיר 
את בישולו )ס"ו(. דבר נוסף החשוב לבדוק, כאשר אינו צריך לתבשיל: האם 
מבשל קודם שאכל סעודת שחרית, או לאחרי' )שאחרי הסעודה - ההערמה 

ניכרת הרבה יותר( )ס"ט-י(.
ב. אופן הבישול: האם עושה פעולה אחת בשביל כל הבישול, או שבתחילה, 
חתיכות  הוסיף  בישל הנצרך לו לאותו יום, ואחר שהניח את הסיר על האש, 

לתוך הסיר לצורך יום אחר )ס"ד-ה(.
יום, משביחים את החלק  ג. האם חלקי התבשיל שאינם נצרכים לו לאותו 

הנצרך לו לאותו יום, או שאין שבח ויתרון בהוספת שאר החתיכות )ס"ה(.

האופנים בהם מותר להכין מיו"ט ליום אחר
ד. בשני דרכים, התירו חכמים, לעשות מלאכת אוכל נפש ביום טוב לצורך החול, אם נהנה מן 

מקצת מלאכה זו ביום טוב עצמו:

הא’, שעושה כל המלאכה בבת אחת. כגון, שממלא חבית של מים, ונותנה על האש, ואין צריך 
לו ביום טוב אלא קיתון אחד - הרי זה מותר. כיון דבשעת עשיית המלאכה, דהיינו, בשעה שנותנה 
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על האש, היא נעשית כולה כאחת, ואינו מוסיף מלאכה לצורך החול. ומכל מקום, אסור לומר בפה 
בשעת בישול המים שהמותר יהיה לחול, אלא מבשל סתם.

ואפילו, אם אינו צריך ביום טוב אפילו קיתון אחד של מים שמבשל ביום טוב, מותר לו להערים 
כדי להשתמש  מים,  לו לבשל חבית מלאה  ומותר  לקיתון אחד של מים חמין’.  אני  ’צריך  ולומר: 
בקיתון אחד של מים חמין ביום טוב. והוא, שיקיים הערמתו, וישתמש ביום טוב בקיתון אחד של 

מים שמבשל. 

סיכום הסעיף: כאשר עושה כל המלאכה בבת אחת, מותר3 לבשל גם לצורך 
יום חול. וזאת בתנאי: א. אם צריך חלק מהתבשיל. ב. גם אם אינו צריך חלק 
אמירתו,  לקיים  צריך  אבל  מהתבשיל.  חלק  שצריך  לומר  יכול  מהתבשיל, 
ולהשתמש באותו חלק. ג. אסור לומר בפה: 'שרוצה לבשל גם עבור יום אחר'.

אופן ההיתר השני
ה. הב’, שמקצת המלאכה שנהנה ממנה ביום טוב, היא משבחת ומתעלה ע”י שארית המלאכה 

שהיא לצורך החול. ולפיכך, אף על פי שאין כל המלאכה נעשית בבת אחת - הרי זה מותר.

כיצד? מותר למלאות קדרה בשר, אף על פי שביו”ט אינו צריך אלא חתיכה אחת, ואף על פי 
שלאחר שהעמיד הקדרה אצל האש - הוסיף בה עוד בשר. ואפילו היתה קדרה קטנה, ועירה ממנה 

לקדרה גדולה, והוסיף בה - הכל מותר.

ואף על פי שהוא מוסיף במלאכה לצורך החול, מכל מקום, כיון שהתבשיל יותר משתבח ומיתקן 
כשיש בשר הרבה בקדרה, נמצא, שמה שהוא לצורך יום טוב, הוא מתעלה על ידי מה שהיא לצורך 
החול, והרי כל המלאכה היא לצורך יום טוב. אבל אסור לומר בפה בשעת בישול ’שהמותר יהיה 

לצורך החול’, אלא יבשל בסתם.

כשאינו צריך את התבשיל ביו"ט, ועשה שלא 'בבת אחת'
ו. אבל אם אינו צריך כלל לקדרה זו ביום טוב, שיש לו אחרות, ואינו מבשל אלא לצורך החול, או 
לצורך יום טוב שני, או לצורך שבת, ולא הניח עירוב תבשילין, אף על פי שרוצה לאכול ביום טוב גם 

מקדרה זו - אין הערמה זו מועלת לו כלום, כיון שאינו אוכל אלא כדי להתיר לו הבישול.

הטעם שה'הערמה' לא מועילה
במה דברים אמורים: כשאינו עושה כל המלאכה בבת אחת, דהיינו שלאחר שנתן הקדרה אצל 
האש, הוסיף בה בשר לצורך מחר. ונמצא, שהוא מוסיף במלאכה לצורך מחר. ולפיכך, אף על פי 
זו, אין שבח  זו ביום טוב עצמו, הוא משתבח ומתעלה ע”י תוספת מלאכה  שמה שאוכל מקדרה 
ועילוי זה מועיל כלום, כיון שהוא בעצמו אינו צריך לשבח ועילוי זה כלל, שהרי אינו צריך לאכול כלל 

מן קדרה זו ביום טוב, ואינו אוכל ממנה אלא כדי להתיר לו לבשלה לצורך מחר.

3( ראה להלן ס”ח-ט עוד תנאים בהיתר זה.



92 • קובץ לימוד

כשאינו צריך את התבשיל ביו"ט, ועשה 'בבת אחת'
אבל אם הוא עושה כל המלאכה בבת אחת, דהיינו, שמתחלה נתן כל הבשר בקדרה והעמידה 
כולה  נעשית  היא  דהיינו, עמידת הקדרה אצל האש  ונמצא בשעת עשיית המלאכה,  אצל האש. 
כאחת - מותר להערים ולומר4 ’אוכל מקדרה זו היום’, ואף על פי שאינו צריך כלל לאכילה זו, אעפ”כ 
מותר לו לבשלה בשביל אכילה זו, לפי שלא חלקה התורה במלאכת אוכל נפש, בין ’שצריך לאכול’ 
בין ’שאינו צריך לאכול - ואוכל’,  וכיון שמה שיאכל ביום טוב, הוא מבשל בבת אחת עם שאר הבשר 

שיאכל בחול, ואינו מוסיף בשביל החול, הרי זה היתר גמור.

ובלבד שלא יאמר בפיו, שהוא מבשל שאר הבשר לצורך החול. כיון שהיתר זה הוא ע”י הערמה, 
שהרי באמת אינו צריך כלל לאכול מקדרה זו.

כשצריך את התבשיל ביו"ט, ועשה 'בבת אחת'
בפה  לומר  מותר  זו,  שבקדירה  בשר  לקצת  צריך  הוא  באמת  אלא  כלל,  מערים  אינו  אם  אבל 
שהמותר צריך לו לחול, כיון שאין כאן שום חשש איסור כלל. שהרי הוא צריך למעט בשר, ואותו 
ידי שאר  על  ומתעלה  וגם אותו המועט משתבח  המעט הוא מבשל בבת אחת עם שאר הבשר, 

הבשר: 

סיכום סעיפים ה-ו: כאשר חלקי התבשיל מועילים ומשביחים זה את זה: 

1. כשאינו צריך את התבשיל ביו"ט כלל:
ע"י  חול,  יום  לצורך  גם  לבשל  מותר5  אחת:  בבת  המלאכה  עושה  אם   •
שיאמר שרוצה להשתמש בתבשיל ביו"ט )ויקיים הערמתו(. אך אסור לו 

לומר, שמתכנן להשתמש בתבשיל הנשאר ליום אחר.
אם אינו אינו עושה בבת אחת: אסור לבשל ביו"ט, ולא יועיל שיטעם חלק   •

מהתבשיל.

2. כשצריך את התבשיל ביו"ט:
אם עושה המלאכה בבת אחת: מותר לו לבשל לצורך יום חול. ואף מותר   •

לו לומר בפה, שמתכנן להשתמש בתבשיל הנשאר ליום אחר.
יום חול, אבל  אם אינו אינו עושה בבת אחת: מותר לו לבשל גם לצורך   •

אסור לו לומר בפה שמתכנן להשתמש בתבשיל הנשאר ליום אחר. 

4( וכאן לא סיים כמ”ש בסעיף ד’ שצריך שיקיים הערמתו. אבל מ”מ, נראה שגם כאן צריך שיקיים הערמתו. וכן 
משמע גם מלשונו כאן, שכתב “..בין שאינו צריך לאכול – ואוכל”.

והדברים מוכחים יותר בסי”ב, שמביא שם מקרה להערמה אסורה, כגון, שאמר שרוצה לאכול מהתבשיל, ולא 
טעם ממנו מאומה. עיי”ש.

5( ובס”ח-ט מוסיף ומגביל את ההיתר: א. כל ההיתר הוא דווקא אם מבשל קודם סעודת שחרית. שאז לא ניכרת 
ההערמה. אבל אם רוצה לבשל אחרי סעודת שחרית, אסור, גם בבת אחת.

ב. ישנה דיעה שחולקת על כל ההיתר כאשר אינו צריך לתבשיל. ולכן, גם למתירים, ניתן להתיר רק מיו”ט 
לחבירו, ולא ליום חול.
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מנהג העולם וטעותם
ז. ועכשיו נהגו העולם, לבשל ביום טוב ראשון בשחרית, לצורך ליל יום טוב שני. וטועמין מעט 
מתבשיל זה, ביום טוב ראשון, ואין נזהרין מלומר בפירוש ’שמבשלין לצורך הלילה’, וצריך להזהירם 

על כך.

וגם צריך להזהירם, שלא יוסיפו בשר בקדרה אחר שכבר העמידוה אצל האש, כיון שאינו אוכל 
ממנה אלא מעט, נמצא שהוא מוסיף במלאכה בשביל יום טוב שני, ולא הותרה הערמה אלא אם כן 

עושה כל המלאכה בבת אחת. 

כאשר אינו צריך את התבשיל: דעת המחמירים והכרעת אדמוה"ז
ח. וגם נכון להזהירם, שלא ינהגו כן אלא ביום טוב ראשון לצורך ליל יום טוב שני, שהוא לצורך 
מצות שמחת יום טוב. אבל לא יבשלו בהערמה זו ביום טוב שני, לצורך החול, לפי שיש מחמירין 
ואוסרים ההערמה לגמרי. ואין היתר אלא אם כן באמת הוא צריך למעט בשר, ואז התירו לו חכמים 

על דרכים הללו שביארנו.

וכל בעל נפש יחוש לדבריהם, אף ביום טוב ראשון לצורך ליל יום טוב שני. 

את  צריך  אינו  כאשר  לבשל  ואוסרים  המחמירים  יש  ז-ח:  סעיפים  סיכום 
התבשיל ביו"ט. והכרעת אדמוה"ז: מעיקר הדין: מותר לבשל לצורך יו"ט שני 
)משום שמחת יו"ט(. ובעל נפש יחוש לדברי האוסרים. אבל לצורך יום חול – 

אסור לבשל.
את  צריך  אינו  כאשר  בהערמה,  לבשל  למתירים  )גם  להיזהר  יש  וכמו"כ, 
לצורך  בנשאר  שמשתמש  בפה  לומר  ולא  אחת'.  'בבת  רק  לבשל  התבשיל(: 

יו"ט שני.

בישול קודם \ לאחר סעודת שחרית - כאשר אינו צריך את התבשיל.
ט. ואף לסברא הראשונה6, אין היתר להערים אלא קודם אכילת שחרית, הואיל ומבשל בשעה 
לו, שאילו היה רוצה היה אוכל כל בשר הזה בסעודת שחרית, אבל אחר  שכל הבשר הוא ראוי 

אכילת שחרית, אין היתר להערים.

בישול לאחר סעודת שחרית - כאשר צריך את התבשיל.
אפילו  חתיכות,  כמה  בקדרה  להוסיף  לו  מותר7  אחת,  לחתיכה  צריך  הוא  באמת  כן  אם  אלא 
בזה אחר זה. ואף על פי שעושה כן לצורך החול, מכל מקום, כיון שמה שלצורך יום טוב, משתבח 

ומתעלה על ידי ריבוי הבשר, הרי הכל נחשב צורך יום טוב. 

6( שמתירה לבשל לצורך יום אחר, גם כאשר אינו צריך כלל את התבשיל, וזאת כאשר טועם מהתבשיל באותו יום.
7( ונראה, שכאשר צריך את התבשיל, אין חסרון כלל בכך שמבשל אחר סעודת שחרית. שכן, כל החסרון לבשל 
לאחר הסעודה, הוא רק כאשר אינו צריך את התבשיל, שאז ניכרת הערמתו, אבל כאשר צריך את התבשיל, שאין 

כאן כלל הערמה, אין פגם כלל בבישול לאחר הסעודה. 
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בישול מספר קדרות: תבשיל אחד \ כמה תבשילים
י. ואפילו קודם אכילה, אין היתר להערים אלא בקדרה אחת, אבל אסור לבשל מין אחד בשתי 
קדרות, ולטעום מעט מכל אחת. כיון שטעם שתי הקדרות הוא שוה, א”כ, כל מה שטועם משתיהן 

- יכול לטעום מאחת. ונמצא, שהקדרה השנית אינה מתבשלת, אלא לצורך החול.

ראשון  טוב  )ביום  שחרית  אכילת  קודם  קדרות,  מיני  בכמה  מטעמים,  כמה  לבשל  מותר  אבל 
לצורך ליל יום טוב שני(, וטועם כזית מכל אחת ואחת, ואפילו מטעים לתינוק - די בכך8, לפי סברא 

הראשונה שביארנו שהיא עיקר9. 

עבר ובישל – דין התבשיל )סי"א-י"ב(

כשבישל קדרה אחת )או ב' קדרות שונים(
יא. וכל זה לכתחלה, אבל בדיעבד שכבר בישל ביום טוב לצורך החול, אפילו אחר אכילת שחרית, 
ואפילו בישל בכמה קדרות, אם הם מיני מטעמים שונים בכל קדרה וקדרה, הרי זה טועם כזית מכל 
קדרה ביום טוב - ומותר לאכלם במוצאי יום טוב מיד, ואינו צריך להמתין כלום. ואף על פי שבישל 
באיסור, לא קנסוהו חכמים, כיון שטעם מכל קדרה וקדרה ביום טוב, ולא היה בישולו לגמרי לצורך 

החול.

ואפילו לא טעם מאומה מהקדרות, אלא שבשעת הבישול היה בדעתו לטעום מכל אחת ואחת. 
אם בישל קודם אכילת שחרית - מותר לאכול מהם במוצאי יום טוב מיד, כיון שבישולו היה בהיתר, 

שהיה רוצה לאכול מכל אחת ואחת. 

סיכום סעיף י"א: אם בישל קדרה אחת )או כמה קדרות עם תבשילים שונים(, 
ולא הי' לו צורך בתבשיל: בין שבישל אחר סעודת שחרית, וטעם מהתבשילים, 
ובין שבישל קודם סעודת שחרית, והי' בדעתו לטעום מהתבשילים, ובפועל לא 

טעם - בשני מקרים אלו, התבשיל מותר בדיעבד.

כשבישל ב' קדרות השווים בטעמם
קודם  פי שבישל  יב. אבל אם בישל לצורך החול שתי קדרות ממין אחד שווין בטעמן, אף על 
אכילת שחרית, על סמך היתר הערמה, דהיינו שיאכל כזית מכל אחת ואחת, או אפילו אכל כזית 

מכל אחת ואחת,

או שהערים לומר ’שמא יזדמנו לי אורחים ואצטרך לשתי הקדירות’, בין שאכל מהן ביום טוב בין 
שלא אכל,

הרי מאכלים הללו אסור לו, ולכל אנשי ביתו10, לעולם. כיון שהורה היתר לעצמו, להערים הערמה 

8( ובנוסף, צריך שישים כל הקדרה בבת אחת על האש, ולא יוסיף בקדרה אחר נתינתה. וכמ”ש לעיל ס”ו.
9( ואכן בסי’ תקכ”ז סכ”ז סותם כדעת המתירים )שניתן לבשל מיו”ט לחבירו ע”י טעימת התבשיל(, ללא הזכרת 

הדעה החולקת. )אמנם מציין שם שפרטי ההלכות נלמדים בסי’ תק”ג(.
10( וטעם הדין התבאר בקו”א, שכן: המערים ביו”ט דינו כמבשיל במזיד בשבת. והמבשל במזיד בשבת, אסור 
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שאסרוה חכמים - יש לחוש שמא יתיר לעצמו פעם אחרת, וגם אחרים ילמדו ממנו היתר זה, לכך 
קנסוהו חכמים. אבל אחרים מותרים לאכול מהם במוצאי יום טוב מיד. 

המבשל במזיד
יג. וכל זה במערים, שסבור שעושה כהיתר חכמים, אבל המבשל במזיד ביום טוב לצורך החול - 
הרי תבשיל זה מותר במוצאי יום טוב מיד, אפילו להמבשל עצמו. דכיון שהוא רשע שעשה במזיד, 
אין לחוש שמא ילמדו אחרים ממנו לעשות כמעשהו במזיד, וגם הוא עצמו משים אל לבו ושב11, 

לכך לא קנסוהו חכמים.

וגם על מה שכבר עבר ובישל ביום טוב, לא ראו חכמים לקונסו על איסורי יום טוב הקלים12, אלא 
על איסורי שבת החמורים הוא שקנסו - כמ”ש בסי’ שי”ח, ושכ”ג, ושל”ט13.

הניח  ולא  לצורך שבת שלאחריו,  או  החול,  לצורך  נפש  אוכל  מלאכות  בעושה שאר  הדין  וכן 
עירובי תבשילין או לצורך יום טוב שני.

סיכום סעיפים י"ב-י"ג: אם בישל כמה קדרות השונים בטעמם, ולא הי' לו 
בין   - מהתבשיל  שיטעם  הערמה  ע"י  זה  בישול  להתיר  ורצה  בתבשיל,  צורך 
מהתבשיל  לאכול  ביתו  ולבני  לו,  אסור   - טעם  שלא  ובין  מהתבשיל  שטעם 

לעולם. 
אבל אם בישל במזיד - מותר לו להנות מקדרות אלו, ולא אסרו את המזיד 

כשם שאסרו את המערים.

לו לעולם. ומי שהתבשל עבורו האוכל – דינו כמבשל עצמו. ולכן אסור גם לבני ביתו, כשם שאסור למבשל עצמו.
11( והיינו, שאין כאן את ב’ הטעמים שבגללם גזרו בהערמה: א. בהערמה יש לחוש שאחרים ילמדו ממנו, אבל 
במזיד אין לחוש לכך. ב. בהערמה יש לחוש שהוא לא מודע לחומרת מעשהו, וישוב על טעותו. אבל במזיד, הוא 

מודע שמעשיו פסולים, וכשיתבונן בכך, בודאי ישוב בתשובה.
הקלים”  יו”ט  )ו”איסורי  חכמים  קנסו  לא  דאורייתא,  באיסורי  גם  יו”ט,  איסורי  שבכל  כוונתו  האם  וצ”ב   )12
הכוונה לעונש מלקות ביחס לעונש סקילה בשבת שהוא חמור יותר(. או שרק באיסורים דרבנן לא קנסו חכמים. 

וראה בזה ב’פסקי תשובות’ סי’ תצ”ה אות ב’ ובנסמן שם.
13( בסי’ שי”ח מבאר את דין המבשל במזיד )באיסור דאורייתא( שאסור לו לעולם. ובסי’ שכ”ג ושל”ט מבאר 

את העובר על איסור דרבנן במזיד, שקנסו אותו שלא יהנה בשבת עצמה.
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מילואים:

הע' 1 בישול ביו"ט עבור שבת.
נחלקו בגמ’ )פסחים מו, ב(, רבה ורב חסדא, בדין המבשל ביו”ט עבור יום חול: לרב חסדא – 
לוקה מן התורה. לרבה: הדבר תלוי: אם בישל סמוך לחשיכה, שאין אפשרות ליהנות מבישול 
זה ביו”ט – לוקה מן התורה. אבל, אם בישל ביו”ט, כשיש לו שהות ביו”ט ליהנות מהמלאכה, 
זו  במלאכה  אין  לכן  עצמו,  ביו”ט  מהאוכל  יהנו  והם  אורחים,  לביתו  שיגיעו  שיתכן  כיון  אזי, 

איסור מן התורה. 
ושאלו בגמ’ על דעת רב חסדא, כיצד מותר ע”י ‘עירובי תבשילין’ לבשל ביו”ט עבור שבת? 
שהרי אם מדובר באיסור תורה, כיצד יש בכח תקנת חכמים - להניח ‘עירובי תבשילין’ - לעקור 
איסור תורה? ותירצו: שלדעת רב חסדא, יש חילוק בין המבשל ביו”ט ליום חול, למבשל ביו”ט 
לצורך שבת. ומן התורה מותר לבשל ביו”ט עבור שבת. ורק חכמים אסרוהו. ולכן ע”י עירוב 

תבשילין ניתן לבשל.
ונמצינו למדים: שלדעת רב חסדא, אין אפשרות שהמבשל ביו”ט עבור שבת ילקה מן התורה, 
כיון שכל האיסור הוא רק מדברי חכמים. אבל לדעת רבה, שעצם האיסור הוא מן התורה. ורק 
שע”י ‘הואיל’, נחלש האיסור. הרי, שבמצב שבו אין ‘הואיל’ )כשמבשל סמוך לחשיכה(, חוזר 

האיסור ונהי’ איסור תורה, אפי’ בבישול ביו”ט עבור שבת.
ונח’ האחרונים בדבר, האם הלכה כרבה או כרב חסדא. ומ”מ למדנו, בדעת אדמוה”ז שס”ל 
וכמו”כ סובר,  ‘הואיל’(.  )כשאין  ביו”ט עבור שבת  הלכה כרבה. שהרי מחייב מלקות למבשל 

שהמבשל ביו”ט לצורך חול – פטור מן התורה.
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סימן תק”י

בסימן זה נעסוק בדיני בורר ביו”ט. יסודות דיני בורר נלמדים בהלכות שבת 
בסי’ שי”ט. ואילו הסימן שלנו יעסוק בהבדלים ההלכתיים הקיימים שבין יו”ט 

לשבת. 
שבת  מהלכות  סעיפים  מספר  נעתיק  בשלימותו,  הענין  הבנת  לצורך  לכן, 

העוסקים בדיני בורר, ועל ידם נוכל להבין טוב יותר את ההלכות שבסימן זה.

סימן שי”ט

ברירת פסולת מתוך אוכל
בוררים הפסולת מתוך הסממנים. לפיכך כל  היו  א. הבורר הוא מאבות מלאכות, שכן במשכן 

הבורר פסולת מתוך האוכל, אפילו בידו אחת, ואפילו כדי לאכול לאלתר - חייב.

אבל הבורר אוכל מתוך הפסולת, כדי לאכול לאלתר, אינו חייב אלא אם כן בורר בנפה או כברה 
שזהו דרך ברירתו. אבל אם בירר בקנון1 או תמחוי, פטור מן התורה אבל אסור מדברי סופרים, גזרה 

משום נפה וכברה.

אוכל מתוך פסולת – האופנים המותרים ואסורים
בידו, כדי לאכול לאלתר – מותר, מפני שנטילת האוכל מתוך הפסולת כדי  בורר האוכל  ואם 
לאכלו מיד, אין זה מעין מלאכה כלל, שדרך אכילה כך הוא, שהרי אי אפשר לאכול הכל - האוכל 

עם הפסולת. ולא אסרתו תורה אלא לעשותו בכלי המיוחד לכך, דהיינו נפה וכברה.

זו  הרי  לאכילה,  ראוי  שיהא  האוכל,  תיקון  דרך  אלא  אכילה  דרך  זו  אין  הפסולת,  נטילת  אבל 
האוכל,  בברירת  יותר  טורח  ויש  הפסולת,  על  מרובה  האוכל  אם  אפילו  ולפיכך,  גמורה.  מלאכה 

אעפ”כ לא יברור הפסולת אפילו כדי לאכול לאלתר. 

אוכל מתוך פסולת – לאחר זמן
ב. וכן הבורר אוכל מתוך הפסולת, שלא לאכול לאלתר, אלא להניחו לאכלו לאחר זמן, אפילו בו 
ביום, נעשה כבורר לאוצר וחייב. לפי שלא שייך כאן לומר ’דרך אכילה כך הוא’, כיון שאינו אוכל 

לאלתר. 

1( והוא כלי שראשו אחד רחב, וראשו השני עשוי כמין מרזב קצר, ונותן הזרעונים בתוך הרחב, ומנענע, והאוכל 
מתגלגל דרך המרזב והפסולת נשאר בכלי”. שו”ע אדמוה”ז תק”י ס”ב.
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 .1 מדאורייתא:  ברירה  איסור  ישנו  אופנים  בשלושה  א-ב:   סעיפים  סיכום 
לאכלו  ע"מ  שלא  פסולת,  מתוך  אוכל  הבורר   .2 אוכל.  מתוך  פסולת  הבורר 

לאלתר. 3. הבורר אוכל מתוך פסולת  - ע"י כלי המיוחד לברירה.
זהו איסור   - אבל אם בורר אוכל מתוך פסולת, ע"י כלי שאינו מיוחד לכך 

דרבנן. ואם בורר בידו - מותר לכתחילה.

• • •

סימן תק”י

ברירת קטניות, הדין והטעם
ג. הבורר קטניות המעורבים עם עפרורית, או עם מוץ שלהם, בורר כדרכו - אפילו פסולת2 מתוך 
בין הערבים.  לאכול  בורר בשחרית  אלא  לאלתר,  אוכל מהם  אינו  ואפילו  בקנון3,  ואפילו  האוכל, 
ואף על פי שכיוצא בו בשבת, חייב חטאת, אפילו בורר אוכל מתוך הפסולת, מכל מקום, ביום טוב, 

לצורך אכילה4, התירו לברור כדרכו אפילו פסולת מתוך האוכל.

ולא אמרו, דהברירה היא ממלאכות האסורות ביום טוב, אף לצורך אכילה, אלא בברירת תבואה, 
שדרך לבור אותה הרבה ביחד, וכמ”ש בסי’ תצ”ה עיין שם הטעם. אבל מיני קטניות שאין דרך לבור 

אותן, אלא מה שצריך לו מהם בו ביום - מותר לברור כדרכו. 

אפשרית.  ברירה  דרך  בכל  ביו"ט,  לברור  מותר  התורה  מן  הסעיף:  סיכום 
וחכמים אסרו לברור דברים מסויימים שדרכם לברור אותן הרבה ביחד. אבל 
מיני קטניות, שהדרך לברור מהן רק מה שנצרך לאותו יום, מותר לבררם גם 
נפה  ע"י  לבררם  אסור  אבל  לאלתר.  להם  צריך  אינו  אם  וגם  מאוכל,  פסולת 

וכברה.

2( ואין בנטילת הפסולת משום איסור מוקצה – שהרי “מותר לטלטל מוקצה לצורך אכילה. כגון אבנים המונחים 
על גבי פירות, מותר לטלטל האבנים כדי לאכול הפירות ביום טוב. לא יהא טלטול המוקצה חמור מעשיית מלאכה 

גמורה שהותרה לצורך אכילה”. שו”ע אדמוה”ז סי’ תק”ט סט”ז.
3( אבל בנפה וכברה, אסור. כיון שהם כלים שהדרך לברור בהם הרבה ביחד, לפיכך המשתמש בהם, נראה 

כבורר לימים רבים”.
ומכאן כתבו הפוסקים )שש”כ פ”ד סי”א, ועוד( להתיר לקלף פירות וירקות במקלף ביו”ט, כיון שאין המקלף 

נחשב כנפה וכברה, שהרי אין דרך לקלף בו לימים רבים.
4( והנה בסי’ שי”ט ס”ח כתב )לענין ברירה בשבת(, שאיסור בורר קיים לא רק באוכלים, אלא בכל שני מינים 

מעורבים. עיי”ש.
ויש לעיין לפי מ”ש כאן, שהיתר הברירה הוא ‘לצורך אכילה’, האם לגבי שאר הדברים, יהי’ אסור לבררם ביו”ט 

כבשבת.
ובספר ‘יו”ט כהלכתו’ )פ”ח ס”ל ואילך(, תלה נידון זה, בשאלה האם היתר “מתוך”, נאמר גם לגבי במלאכת 

ברירה, או לא. והביא דעות הפוסקים לכאן ולכאן. 
וראה גם בשו”ע אדמוה”ז סי’ תצ”ה ס”ג. וסי’ תמ”ז ס”ה.
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ברירה - כשהאוכל מרובה על הפסולת
ד. במה דברים אמורים: כשהאוכל מרובה על הפסולת, שיש יותר טורח בברירת האוכל מתוך 
הפסולת, מבברירת הפסולת מתוך האוכל, לפיכך, הצריכו אותו לברור הפסולת5 כדי למעט בטורח 

ביום טוב.

ברירה  - כשהפסולת מרובה על האוכל
אבל אם הפסולת מרובה על האוכל, צריך לברור את האוכל ולהניח את הפסולת, כדי למעט 

בטורח.

אוכל מרובה מול ריבוי טרחה בפסולת
וכן אפילו אם האוכל מרובה על הפסולת, אלא שיש יותר טורח בברירת הפסולת מברירת האוכל, 
כגון, שהפסולת הוא דק מאוד, ויש טורח ליקח אותו בידו, צריך לברור האוכל ולהניח הפסולת, כדי 

למעט בטורח.

פסולת מרובה מול ריבוי טרחה באוכל
וכן אם הפסולת מרובה על האוכל, אף על פי שיש יותר טורח6 בברירת האוכל מברירת הפסולת, 
כיון שכמות הפסולת  ולהניח את הפסולת,  לברור את האוכל  צריך  דק מאד,  הוא  כגון שהאוכל 

מרובה על כמות האוכל.

כמויות שוות, ויש ריבוי טרחה באוכל
אבל אם כמות האוכל הוא שוה לכמות הפסולת, ויש יותר טורח בברירת האוכל מברירת הפסולת, 

צריך לברור את הפסולת מתוך האוכל, כדי למעט בטורח.

שוויון בכמויות ובטירחה
ואם האוכל והפסולת, שניהם שוין בכמותן ובטירחתן, הרשות בידו לברור איזו שירצה. 

סיכום הסעיף: מלאכת בורר הותרה ביו"ט גם כשבורר פסולת מתוך אוכל. 
אמנם, היתר זה מוגבל רק במקרים הבאים:

בברירת  טורח  פחות  ויש  הפסולת,  מכמות  גדולה  האוכל  כמות  אם  א.   
הפסולת מברירת האוכל.

יוציא  ואם  האגוז,  פרי  לבין  חתיכה מהקליפה  תיפול  אגוזים, שמא,  נזהרים מלפצח  בשבת  לדבר:  דוגמא   )5
הקליפה, יחשב כבורר ‘פסולת מתוך אוכל’, ויתחייב מדאורייתא על הברירה )ראה בסידור ‘הלכתא רבתא לשבתא’(.
אבל ביו”ט, נראה להתיר לפצח אגוזים. כיון, שביו”ט מותר להוציא הקליפה. וכמבואר כאן, ש’פסולת מתוך 

אוכל’ - כשכמות הפסולת מועטת, וטרחתה קטנה, יברור הפסולת. וכ”כ ב’שבת כהלכה’ פי”ג הע’ מ”ב.
6( ובטעם הדבר שלא מתחשבים בריבוי הטרחה, אלא בריבוי הכמות – ראה ‘יו”ט כהלכתו’ פרק ח’ הע’ 28. 

והעו”ב סוכות תשס”ז.
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ב. אף אם כמות האוכל שווה לכמות הפסולת, אבל יש יותר טורח בברירת 
האוכל – בשני מקרים אלו, צריך לברור הפסולת מתוך האוכל.

ג. אם כמות האוכל שווה לפסולת, ואף הטירחה בשניהם שווה – הרשות 
בידו לברור איזה שירצה.

בכל המקרים האחרים, בין כשכמות הפסולת גדולה מהאוכל, ובין, כשהטורח 
בברירת הפסולת גדולה מברירת האוכל - צריך לברור האוכל מתוך הפסולת.

ברירה בחג – כשהי' באפשרותו לברור מערב החג 
ה. וכל זה כשלא היה אפשר לו לברור מערב יום טוב, אבל אם היה אפשר לו לברור מערב יום 
טוב, אסור לברור פסולת מתוך האוכל, אפילו בידו. אף על פי שהאוכל מרובה על הפסולת, ויש יותר 
טורח בברירת האוכל מבברירת הפסולת. ואפילו אוכל מתוך הפסולת אין לו לברור, אלא מה שהוא 

צריך לאכול לאלתר, כמ”ש בסימן שי”ט לענין שבת.

לפי שכל מלאכת אוכל נפש שהיה אפשר לו לעשותה מערב יום טוב, ולא יהיה בכך הפסד ולא 
חסרון טעם, אסור לעשותה ביום טוב, מטעם שנתבאר בסימן תצ”ה7. 

נתינת מים בשביל להפריד הפסולת מהאוכל
שיצוף  כדי  במים,  הקטניות  להניח  אסור  טוב,  יום  מערב  לברור  אפשר  היה  לא  אם  ואפילו  ו. 
וכברה,  ואין צריך לומר שאסור לנפותן בנפה  הפסולת למעלה, או כדי שירד העפרורית למטה8, 

מטעם שביארנו למעלה9. 

סינון חרדל
פי  אין מסננין את החרדל במסננת שלו, מפני שנראה כבורר, שמשליך הסובין שלו. אף על  ז. 
שאין זה בורר ממש, שהרי גם הסובין ראויים לאכילה, ואינן נקראים פסולת, מכל מקום כיון שנראה 

כבורר, אסרוהו חכמים, שהרי אפשר לסננו מערב יום טוב.

אבל אם לא היה אפשר לסננו מערב יום טוב, מותר לסננו ביום טוב10. 

7( והיינו משום שלא יתבטל משמחת יו”ט, לכן כל המלאכות שיכל לעשותם מערב יו”ט, אסור לדחות עשייתם 
ליו”ט עצמו.

ושם מבואר, שאף במקרה שיכל לעשותם מערב החג, ולא עשאם, יכול לעשותם ביו”ט ע”י שינוי. וצ”ע מדוע לא 
הזכיר היתר זה כאן. ]ויתירה מזו, שכאן אוסר לברור בידו, ואינו מחשיב ברירה זו כ’שינוי’[.

8( ולכן אסור לתת עלי חסה )וכיו”ב(, בתוך קערה עם מים, ע”מ שהעפר ישקע למטה. או להפריד את התולעים 
הדבוקים בעלים. וראה ב’שבת כהלכה’ )פי”ב סל”ו( האופן המותר והאסור בזה.

9( מכיון שבאופן זה )בנתינה למים, או בנפה וכברה( הדרך לברור הרבה יחד. “לפיכך המנפה בהם נראה כמנפה 
לימים רבים”. שועה”ר תק”י ס”ב. 

‘פסקי  יו”ט.  מערב  לסננם  ניתן  הי’  לא  שהרי  ביו”ט,  שבשלם  אטריות  לסנן  להתיר  הלומדים  יש  ומכאן   )10
תשובות’ תק”י אות ב’. שש”כ פ”ד ס”ו.
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סינון במסננת
ט. משמרת שהיתה תלויה ועומדת מערב יום טוב, מותר ליתן בה שמרים של יין לסננן, וכן שמרים 
של שאר משקים טובים וחזקים, בענין שאם היה מסננן מערב יום טוב, לא היה המשקה היוצא מן 

השמרים, כל כך טוב וחזק כמו שהוא עכשיו, שמסנן בו ביום ששותה אותו11.

אבל אסור לתלות את המשמרת לכתחלה ביום טוב, כדי לסנן בה, שלא יעשה כדרך שהוא עושה 
בחול, משום זלזול יום טוב, שנראה כמתקן וקובע המשמרת לסנן בה יין הרבה בקבע. 

תליית משמרת – האופן המותר
י. ומותר להערים לתלות המשמרת, כדי להניח בתוכה פירות, ואח”כ נותן בה שמרים לסננן לצורך 

יום טוב, והוא שנתן בה פירות קודם שנתן בה שמרים.

אבל אם נותן בה שמרים, קודם שנתן בה פירות - ניכר הדבר שתולה אותה בשביל השמרים, 
ואסור.

יין ושאר משקים ביו"ט, במקרה בו הסינון  סיכום סעיפים ט-י: מותר לסנן 
מערב החג יפיג את טעם המשקה.

אבל להתקין את המשמרת - אסור ביו"ט, משום זלזול בחג. ויש באפשרותו, 
להערים ולתלות את המשמרת כמקום אחסון לפירות )ויניח בה בפועל פירות(, 

ואח"כ ישתמש בה לסינון המשקה.

עשיית גבינה
טובה  ישנה  שהגבינה  טוב,  יום  מערב  לעשותה  שאפשר  לפי  טוב,  ביום  גבינה  עושין  אין  יא. 

מהחדשה. 

הפרדת השומן מהחלב
בורר,  ואסור משום  להעמידו12,  קיבה  לתוכה  שנותנין  דהיינו,  טוב,  ביום  חלב  מעמידין  אין  יב. 
שמפריד הקום מן החלב. ואף על פי שהיא מלאכת אוכל נפש, מכל מקום, כיון שדרך להעמיד הרבה 

חלב בבת אחת, חששו חכמים אם נתיר לו להעמיד ביום טוב, שמא יעמיד הרבה לצורך החול.

ומטעם זה, אסור לעשות חמאה מן שומן שצף על פני החלב, שהרי הוא בורר, שמפריד החלב 
מן החמאה שבו.

ואפילו ע”י נכרי, אסור לעשות, כדין שאר איסורי יום טוב - שאסור אפילו ע”י נכרי.

11( ומטעם זה, מותר להשתמש בשקית תה ביו”ט, בדרך הרגילה שמשתמש בה ביום חול, ואין לחשוש לברירה. 
ואין לומר שהי’ לו לעשות תמצית תה מערב החג, שכן, אין טעם התמצית כטעם תה שמכין סמוך לשתייתו. וראה 

ב’פסקי תשובות’ שם. ובשש”כ שם סט”ו.
]ולגבי האם בכלל יש בשקית תה משום ברירה, לענין שימוש בשבת - ראה ‘שבת כהלכה’ פי”ד סל”ו ואילך[.

12( והיינו, שדרך עשיית הגבינה, הוא, שנותנים דבר בעל חמיצות, הגורם לשומן )-הקום( להפרד ממי החלב.
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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


