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פתח דבר

"..מאחר ומדברים אודות ענין של תורה, הנה כאן המקום להעיר – שמכיון שנסעו והגיעו 
אורחים, הרי דבר נאה או טוב )עם כל הלשונות שבזה(, אשר כפי שעשו בשנים שעברו 
הינם  אורחים  שהינם  שבשעה  שאע"פ  היינו  התורה,  בלימוד  קביעות  עבורם  שיסדרו 
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.

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

)ש"פ תבא תשל"ג(

הבאים  האורחים  התמימים  ולתועלת  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  בקשת  ע"פ 
להסתופף בבית משיח – 770 בחודש החגים ה'תש"פ, הננו מוציאים לאור קובץ לימוד הכולל:

חסידות:

מאמרים מכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בעניני דיומא, ותודתנו נתונה ל"מכון להפצת תורתו 
של משיח" על כך שהמציא לידינו מאמרים אלו.

כהוספה הובא מאמר מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בעניני דיומא.

עיונא:

שיחי'  איסר  הרב  ע"י  טעם  בטוב  נערכו  אשר  לרגל,  עליה  למצות  בקשר  ערוכות  סוגיות 
שפרינגר, ר"מ בחח"ל ישי"ק צפת.

הלכה:

ליקוט מיוחד ערוך בעניני דיומא, מתוך ספר "הלכה למעשה" שיצא לאור ע"י "מכון הלכה 
חב"ד" ותודתנו נתונה להם על הרשות להשתמש בספר זה.

וזאת למודעי: השמטנו הלכות שאינם שייכים לתלמידי התמימים ולכן הסדר הינו שונה מגוף 
הספר.

גירסא:

מסכת קידושין הנלמדת השנה בישיבות תומכי תמימים ברחבי העולם.

לחביבותא דמילתא הובא ליקוט חלקי מתורת רבותינו נשיאנו מהסוגיות הנלמדות.

תודתנו נתונה ל'חי"ש – הוצאה לאור' על הרשות להשתמש ב"מסכת קידושין עם חידושי 
רבותינו נשיאנו".



גאולה ומשיח:

סוגיות ערוכות המבארות את הקשר בין עניני דיומא לבין הגאולה האמיתית השלימה, אשר 
נערכו בטוב טעם ע"י הרב דניאל שיחי' מוסטר, משפיע בחח"ל ישי"ק צפת

• • •

תודה מיוחדת לרב יוסף יצחק שיחי' דרחי וכן להת' מנחם מענדל שיחי' תמרין על כך שלקחו 
על עצמם את היוזמה בהוצאת חוברת זו לאור.

• • •

בשם כל תלמידי התמימים, הרינו בזה לישא ברכה לנגיד החסידי הרב שלום בער שי' דרייזין, 
על שנטל על עצמו לסייע בידי התמימים לקיים את רצונו של כ"ק אד"ש ולנצל את ימי חודש 
החגים בלימוד מתוך שקידה והתמדה. ישלח לו ה' משכורתו כפולה מן השמים, ויחזקו בבריאות 

איתנה, וירווה רוב נחת חסידי מיוצאי חלציו.

• • •

מה"מ  אד"ש  עד שכ"ק  ומפורסם,  ידוע  חיינו  בבית  בעת השהות  הלימוד  גודל החשיבות של 
בעצמו עורר והתעניין אודות סדרים אלו, ומובן גודל הנחת רוח הנגרם לו עי"ז.

וכגודל החשיבות, כן גודל המעלה הנפלאה של הלימוד בזמן זה אשר כל ענין וענין הנעשה בבית 
משיח יש בו חביבות מיוחדת, ודאי הדבר אשר כל אחד ואחד מאיתנו ינצל את הזמן כדבעי 

ללימוד בשקידה והתמדה להיות כלי לקיבול ההשפעות השופעות עלינו בימים נשגבים אלו.

בימי  הזמן  ניצול  על  בנפש  ובזכות ההחלטה  ה"ליראות",  אנו, שלאחר שקיימנו את  ובטוחים 
כ"ק  בהתגלות  והגשמיות  הבשריות  בעינינו  "לראות"  גם  נזכה  לפניהם,  ועוד  החגים  חודש 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שישמיענו תורה חדשה – תיכף ומיד ממש נא"ו.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אש"ל – המחלקה הרוחנית
אגף ההוצאה לאור

חודש הרחמים והסליחות ה'תשע"ט, ימות המשיח
מאה ושבעה עשרה שנה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברוקלין נ.י.
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בס״ד. יום ב׳ דר״ה ה׳תש״מ.

א( וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות גו׳ והיו לכם לזכרון לפני 
אלקיכם1, אני ה׳ אלקיכם. ואיתא בגמרא2 ומה תלמוד לומר אני ה׳ אלקיכם זה בנה אב 
לכל מקום שנאמר בו זכרונות יהיו מלכיות עמהן )דאני ה׳ אלקיכם הוא מלכיות3 ומזה שאומר 
גם מלכיות(.  זכרונות צ״ל  בו  גו׳ למדים שבכ״מ שנאמר  לזכרון  והיו לכם  גבי  ה׳ אלקיכם  אני 
ומזה למדים4 שבר״ה צ״ל מלכיות זכרונות ושופרות, ותקעתם גו׳ שופרות, והיו לכם לזכרון גו׳ 
רק  לא  הם  ושופרות(  זכרונות  )מלכיות  אלו  ענינים  ג׳  והנה  מלכיות.  אלקיכם  ה׳  אני  זכרונות, 
זכרונות  בר״ה מלכיות  לפני  וכמרז״ל5 אמרו  ושופרות,  זכרונות  פסוקי מלכיות  בדיבור, אמירת 
כו׳  שתמליכוני  כדי  מלכיות  הנ״ל  במרז״ל  שמבאר  וכמו  בפועל,  במעשה  גם  אלא  ושופרות, 
)שתמליכוני בפועל( זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם )שיעלה זכרוניכם בפועל( ובמה בשופר ע״י 
זו את  זכרונות ושופרות( מעכבות  תקיעת שופר במעשה בפועל6. והנה ברכות )ברכות מלכיות 
זו7, משא״כ ברכות ותקיעות אינן מעכבות זו את זו8. ומבואר בדרושי רבותינו נשיאינו ד״ה זה 
)וביום שמחתכם(9 לפי שברכות ותקיעות הם שני ענינים שונים, ברכות דיבור ותקיעות מעשה. 
וצלה״ב למה צריך בר״ה לב׳ הענינים10. ובפרט שפשטות לשון רז״ל ובמה בשופר פירושה היא 
שהוא  תק״ש  ע״י  נעשה  לטובה  לפני  זכרוניכם  ויעלה  עליכם  תמליכוני  שענין  שופר11,  תקיעת 
העיקר. וכדמוכח גם ממרז״ל12 שמצות היום בשופר היינו שכל הענינים דיום זה )ר״ה( נמשכים 
ע״י תק״ש. וכמובן גם ממ״ש הרמב״ם13 אע״פ שתקיעת שופר בר״ה גזירת הכתוב רמז יש בו 
כלומר עורו כו׳ ומבואר בדרושי רבותינו נשיאינו14 שבאריכות לשונו של הרמב״ם מרומזים ג׳ 
הענינים דמלכיות זכרונות ושופרות, שמזה מובן, שכל ג׳ ענינים אלו נמשכים ע״י תק״ש, והרמז 

1( בהעלותך יו״ד, יו״ד.
2( ר״ה לב, א.

3( ראה פירש״י ר״ה שם. וכ״ה בספרי ופירש״י בהעלותך שם.
4( ספרי שם.

5( ר״ה טז, א. לד, ב.
6( בד״ה וביום שמחתכם תרפ״ז ]וכ״ה בד״ה זה תרנ״ו[: ומ״ש במה בשופר היינו פסוקי שופרות שז״ע שופר 
בדיבור וצ״ל במעשה ג״כ. ואולי הכוונה ד״ובמה בשופר״ כולל גם פסוקי שופרות )כתירוץ השני בריטב״א ר״ה טז, 

א(. ולהעיר משו״ע אדה״ז ר״ס תקצ״א: וע״י מה ע״י שופר לפיכך אומר כו׳ פסוקי שופרות.
7( ר״ה לד, ב. או״ח סתקצ״ג.

8( או״ח שם.
9( תרנ״ו, תרפ״ז.

10( וכמו שמדייק בד״ה זה תרנ״ו, תרפ״ז.
11( ראה לעיל הערה 6.

12( ר״ה כו, ב )במשנה(.
13( הל׳ תשובה פ״ג ה״ד.

14( המשך תרס״ו בתחלתו. ד״ה שופר של ר״ה תש״ב פ״ג.
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)הכללי( בשופר עורו כו׳ הו״ע התשובה )כמבואר ברמב״ם שם(, היינו דהמצוה דתק״ש שייכת 
לכללות הענין דר״ה )מצות היום בשופר(, כי בר״ה חוזרים כל הדברים לקדמותם וצריך לעורר 
המשכה חדשה מעצמותו ומהותו, ולהמשיך זה בכל סדר ההשתל׳ עד בעשי׳, והמשכה זו היא 
המקור,  עם  התאחדות  הוא  כנ״ל שעיקר התשובה  התשובה  לענין  רומז  שופר  כי  שופר,  ע״י 
קדמותם וישנו באופן מלמטלמ״ע ומלמעלמ״ט כמ״ש15 והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה 
כמבואר בלקו״ת ריש פרשה זו )פרשת האזינו(, ולכן עי״ז מעוררים המשכה חדשה מעצמו״ה, 

וע״י העשי׳ )תקיעת שופר במעשה( ממשיכים16 זה עד בעשי׳17.

ב( והנה לא זו בלבד שצריך לעשי׳ גשמית )ואין מספיק ענין התשובה ברוחניות וגם לא אמירת 
הפסוקים(, אלא שבזה גופא אין מספיק שיהי׳ קלא פנימאה של האדם וצריך לתקוע 
בקול שופר של בהמה דוקא18, ביעל פשוט או בזכרים כפופים, כב׳ הדיעות שבזה דאלו ואלו 
דברי אלקים חיים19. וגם עכשיו, שתוקעין )בר״ה( בזכרים כפופים, יש ב׳ ענינים אלו בעבודה 
הרוחנית. של יעל פשוט כי כמה דפשיט איניש דעתי׳ טפי מעלי20 ומבואר בחסידות21 שהוא מה 
שהאדם צריך להפשיט את עצמו מכל רצונותיו. ואין הכוונה לרצונות הבלתי רצויים, כי מאי 
קמ״ל, וענין זה )שלא יהיו אצלו רצונות בלתי רצויים( כבר נעשה ע״י העבודה בחודש אלול לפני 
ר״ה. וענין דפשיט איניש דעתי׳ שבר״ה הוא שיפשוט את עצמו מכל ציור גם מציור דקדושה. כי 
ההמשכה דר״ה היא ממה שלמעלה מגדר מקום ומגדר ציור, ולכן צריך להיות העבודה דפשיט, 
וע״י הפשטות שבאדם הוא ממשיך הפשטות שלמעלה, ועד מבחי׳ תכלית הפשיטות. ותוקעין 
בשל זכרים כפופים כי כמה דכייף איניש דעתי׳ טפי מעלי20 ומבואר בחסידות21 שהוא העבודה 
דאתכפיא )שיש בזה מעלה גם על העבודה דהפשטת הרצונות22(, שעבודה זו היא ע״י בחי׳ זכר 

)זכרים כפופים(, איש דרכו לכבוש23.

ג( וזהו מצות היום בשופר, שע״י העבודה דשופר בב׳ האופנים דפשיט ודכייף ]שבכל אחד 
מהם יש מעלה מיוחדת[ ממשיכים אור חדש, וכמבואר באגה״ק24 שבכל ר״ה נמשך 
גם  חידוש  שנעשה  ועד  ההשתל׳,  סדר  בכל  חידוש  נעשה  ועי״ז  מעולם,  הי׳  שלא  חדש  אור 

15( קהלת יב, ז.
16( להעיר מלקו״ת ר״ה נט, ב )ועד״ז בעט״ר שער ר״ה פ״ט(: ולכן צריך לתקוע . . דוקא בשפר גשמי . . ועי״ז 

. . שיהיו השפעותם בגשמיות.
17( ומה שצריך גם לאמירת הפסוקים – ראה ד״ה יו״ט של ר״ה )דערב ר״ה ש.ז.( , וש״נ.

18( ראה לקו״ת שם: השפעת חיים גשמיים היינו בחי׳ בהמיות ונעשה ג״כ ע״י התקיעה . . בקרן הכבשים שהיא 
בהמיות.

19( עירובין יג, ב.
20( ר״ה כו, ב.

21( ד״ה אני לדודי תרצ״ג )נדפס בסה״מ קונטרסים ח״ג( פ״ז.
22( להעיר גם מתו״א פט, ד. קיד, ד.

23( יבמות סה, ב. וש״נ.
24( סי״ד.
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עי״ז  הנה  העולמות,  בפנימיות  הוא  שבר״ה  החידוש  שעיקר  היות  ועם  העולמות.  בחיצוניות 
נעשה חידוש גם בחיצוניות העולמות, כמבואר בסידור25 בד״ה להבין ענין תק״ש ע״פ כוונת 
שמבאר  כמו  אלקיכם26,  לה׳  אתם  בנים  קרובו,  עם  ישראל  ע״י  נעשה  זה  וכל  ז״ל.  הבעש״ט 
ית׳  לפניו  צדיקים27, שעלה  נמלך בנשמותיהן של  במי  בענין  ואו״ת בתחלתם  הה״מ בלקו״א 
נמשך  המוחלט  רצון  ומבחי׳  הרצון,  את  החליט  וזה  ישראל,  של  בעבודתם  שיתענג  התענוג 
לרצון הגלוי, ואח״כ נמשך בכל סדר ההשתל׳ עד בעוה״ז התחתון שאין תחתון למטה ממנו, 
שעי״ז דוקא נשלמה הכוונה דדירה לו ית׳ בתחתונים28. וזהו אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני 
עליכם כו׳ ובמה בשופר, שפירושו תקיעת שופר במעשה, דמצות היום בשופר, אלא שנכלל בזה 
)בהמשך להתחלת המאמר אמרו לפני כו׳ ושופרות( גם אמירת פסוקי שופרות11 ]ובפרט שעפ״ז 
יש להתאים גירסתנו בגמרא להגירסא29 אמרו לפני מלכיות כדי כו׳ זכרונות כדי כו׳ שופרות כדי 

כו׳ וי״ג לאח״ז30 ובמה בשופר[.

הענין  וסיום  המשך  הוא  גו׳(  בחצוצרות  ותקעתם  גו׳  שמחתכם  )וביום  זה  פסוק  והנה  ד( 
דלפנ״ז31 עשה לך שתי חצוצרות גו׳, וידועה תורת הה״מ32 שתי חצוצרות שתי חצאי 
ומזה  צורות.  חצאי  שתי  כביכול[  בלי  גם  ואולי  ]כביכול,  הם  וכנס״י  שהקב״ה  היינו  צורות, 
אלקיכם,  ה׳  אני  אלקיכם  לפני  לזכרון  לכם  והיו  גו׳  בחצוצרות  ותקעתם  הכתוב  פירוש  מובן 
שענין מלכיות )אני ה׳ אלקיכם( וזכרונות )והיו לכם לזכרון( שנעשה ע״י ותקעתם בחצוצרות, 
בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך הוי׳33 ]שבמקדש )לפני אלקיכם, לפני המלך הוי׳( היו 
שניהם )אלא שמצות היום בשופר, כמבואר במשנה12(, וע״י החלונות שקופים אטומים שהיו 
ואפילו  כולו.  העולם  בכל  ועד  בגבולין  גם  הענינים שבביהמ״ק(  )ככל  זה  נמשך  בביהמ״ק34, 
בזמן הגלות[, הוא מפני שהקב״ה וישראל הם שתי חצאי צורות35. והענין הוא, דנפש השנית 
על חלק  קאי  כי ממש  קצוות.  ב׳  בזה  וידוע37 שיש  אלוקה ממעל ממש36,  היא חלק  בישראל 

25( רמו, ג.
26( ראה יד, א.

27( ב״ר פ״ח, ז. רות רבה פ״ב, ג.
28( תניא פל״ו.

29( תוספתא ר״ה פ״א, יא.
30( שלטי הגבורים ר״ה טז, א. וי״ל שמפרש גירסת הרי״ף שהיא כבש״ס ולא דגריס כן בש״ס.

31( בהעלותך יו״ד, ב.
32( או״ת מה, ד ואילך. הובא ונתבאר באוה״ת לתהלים )יהל אור( ס״ע שנז ואילך. ובארוכה – בהמשך תער״ב 

פשפ״ד ואילך.
33( תהלים צח, ז. וראה ר״ה כז, א.

34( מלכים א ו, ד. וראה מנחות פו, ב ובפירש״י שם.
35( באו״ת להה״מ שם, הענין דשתי חצאי צורות הוא עה״פ עשה לך שתי חצוצרות. ובד״ה וביום שמחתכם 
תרפ״ז ]וראה גם אוה״ת לתהלים שם ע׳ שסב. ד״ה שופר של ר״ה תרצ״ט בתחלתו ובסיומו[ הובא זה גם לענין 

ותקעתם בחצוצרות.
36( תניא רפ״ב.

37( ראה ליקוט מ״מ ופירושים לתניא שם )ע׳ סז(.
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אלוקה ממעל, היינו שנפש השנית שבישראל היא חלק ממש מעצומ״ה, וידוע מאמר הבעש״ט38 
העצם כשאתה תופס בחלקו אתה תופס בכולו, ותיבת ממש מורה גם על קצה הכי תחתון, ממש 
מה שנתפס בחוש המישוש. וזהו מה שנפש השנית שבישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, 
שגם כשהיא מלובשת בגוף ממש מלשון מישוש, גם אז היא חלק ממש ממהו״ע ית׳, חד ממש 
עם עצומ״ה, וכתורת הה״מ )שהובא לעיל( שהם שתי חצאי צורות. והנה מכיון שאתם קרויין 
אדם39 על שם אדמה לעליון40, מובן שענין שתי חצאי צורות הוא גם בהנשמה עצמה. דהנה 
ידוע41 שבכל נשמה יש ב׳ דרגות כלליות, חלק הנשמה שלמעלה )בחי׳ מזל( ראש שבנשמה, 
וחלק הנשמה שבגוף )כחות הגלויים( רגל שבנשמה. וב׳ בחי׳ אלו הם השתי חצאי צורות שבכל 
נשמה פרטית42. וענין ותקעתם בחצוצרות גו׳ והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם גו׳ הוא שצריך 
לחבר ב׳ חצאי צורות שלו43 ולהעמידם )ַאוועקשטעלן זיי( לפני ה׳ אלקיכם, וע״י החיבור דב׳ 
חצאי צורות אלו )ראש ורגל( שבכל נשמה פרטית, עי״ז נעשה גם החיבור דראש ורגל שבכללות 
ישראל והעלאתם לפני ה״א, אתם נצבים היום )ר״ה44( כולכם לפני ה׳ אלקיכם ראשיכם גו׳ עד 
חוטב עציך ושואב מימיך, שכל ישראל ]הראש דישראל )ראשיכם( והרגל דישראל )חוטב עציך 
ושואב מימיך([ מתחברים יחד והם נצבים ומתעלים לפני ה׳ אלקיכם45, והם נעשים עמו דבר 

אחד כמו שממשיך בכתוב46 לעברך בברית גו׳, שענין הברית הוא שהם נעשים לדבר אחד47.

ה( וזהו וביום שמחתכם גו׳ ותקעתם בחצוצרות גו׳ אני ה׳ אלקיכם, ותקעתם הו״ע תקיעת 
שופר, דמצות היום )דר״ה( הוא בשופר, וכדאיתא במשנה שופר מאריך וחצוצרות 
וישראל  הענין דחצוצרות48 שהקב״ה  גם  ונתגלה  נמשך  ועי״ז  היום בשופר.  מקצרות שמצות 
הם ב׳ חצאי צורות, היינו מה שישראל הם מושרשים בעצמותו ית׳ והם המחליטים את הרצון 
)כנ״ל בענין במי נמלך בנשמותיהן של צדיקים(, ומרצון המוחלט נמשך לרצון הגלוי וכו׳ עד 
שנמשך למטה בעוה״ז, שזהו העיקר. והיינו שההמשכה בכל הדרגות, עונג רצון מוחין מדות 
ומלכות וכו׳ הוא ממוצע שעי״ז יומשך אח״כ בעוה״ז. וכמבואר בתניא קדישא49 שבכל סדר 
ההשתלשלות הוא ירידה מאור פניו ית׳, ותכלית הכוונה הוא עוה״ז התחתון שאין תחתון למטה 

38( המשך תרס״ו ע׳ תקכב. סה״ש תש״א ס״ע 32. וש״נ.
39( יבמות סא, א.

40( של״ה כ, ב. שא, ב. ובכ״מ.
41( לקו״ת ר״ה סב, ג. ד״ה וביום שמחתכם תרנ״ו, תרפ״ז. ובכ״מ.

42( ד״ה וביום שמחתכם תרפ״ז.
43( ד״ה הנ״ל בסופו. וראה גם ד״ה שופר של ר״ה תרצ״ט בתחלתו ובסופו.

44( לקו״ת ר״פ נצבים.
45( נצבים כט, ט-י. לקו״ת שם.

46( נצבים שם, יא.
47( לקו״ת שם מד, ב. וראה בארוכה ד״ה אתם נצבים דש״פ נצו״י תשל״ט ]סה״מ דברים ח״ב ע׳ רח ואילך[.

48( ראה ד״ה וביו״ש תרפ״ז בתחלתו: דענין החצוצרות הוא ע״י השופר דוקא. ושם בסופו )וראה גם אוה״ת 
לתהלים ע׳ שסב(, דשופר הוא למעלה מחצוצרות.

49( פל״ו.
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ממנו, בירא עמיקתא, שבו דוקא )בעוה״ז התחתון( נברא האדם וניתנה בו הנשמה חלק אלוקה 
ממעל ממש, וע״י עבודתו בתומ״צ )לעבדה ולשמרה50( נשלמה הכוונה דדירה בתחתונים, דירה 
לעצמותו ומהותו51, שיהי׳ אלה תולדות פרץ תולדות מלא52, שהוא למעלה יותר גם מכמו שהי׳ 
בתחלת הבריאה דעולם על מילואו נברא53, פרץ הוליד גו׳ את דוד54, דוד מלכא משיחא, שיבנה 
ביהמ״ק55 ויהי׳ ותקעתם בחצוצרות גו׳ לפני אלקיכם, בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך 
דתקעו  הגלות  זמן  ע״י העבודה שבמשך  כי  )בביהמ״ק( למטה מעשרה טפחים.  כפשוטו  ה׳, 
)ולא  שופר  בחודש  תקעו  הכתוב  כדיוק  חידוש  של  ובאופן  מעשיכם56,  שפרו  שופר,  בחודש 
תקעו שופר בחודש( כידוע פירוש הבעש״ט57 בזה, עי״ז נעשה הענין דעשה לך שתי חצוצרות 
גו׳ למקרא העדה ולמסע את המחנות58 לאסף את כל ישראל יחד ולמסע ולהליכה מחיל אל חיל, 
ונושעתם  נה״ב60  עם  דכי59 תבואו מלחמה מלחמה  והענין  רמה,  לאיגרא  עד  מבירא עמיקתא 
ע״י אתכפיא ואתהפכא, ועי״ז יהי׳ ותקעתם בחצוצרות לפני אלקיכם בביהמ״ק השלישי שיבנה 
ראשם61,  על  עולם  ושמחת  דוביום שמחתכם,  באופן  זה  וכל  צדקנו,  ע״י משיח  בקרוב ממש 

במהרה בימינו ממש.

50( בראשית ב, טו. ובתיב״ע שם: למהוי פלח באורייתא ולמטר פקודהא.
51( אוה״ת בלק ע׳ תתקצז. המשך תרס״ו ס״ע ג. ע׳ תמה. ובכ״מ.

52( רות ד, יח. ב״ר פי״ב, ו.
53( ראה ב״ר פי״ד, ז. פי״ג, ג.

54( רות ד, יח-כב.
55( רמב״ם הל׳ מלכים ספי״א.

56( תהלים פא, ד. ויק״ר פכ״ט, ו.
57( כתר שם טוב סרנ״ו )לה, א(.

58( בהעלותך יו״ד, ב.
59( שם, ט.

60( אוה״ת בהעלותך ס״ע שע.
61( ישעי׳ לה, י. נא, יא.
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בס״ד.ש"פ ניצבים, כ"ח אלול ה׳תשח"י.

הנחה בלתי מוגה

תקעו1 בחודש שופר גו׳ כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב2. וצריך להבין3 מ״ש בחודש 
סתם ואינו מפרש באיזה חודש, ולכאורה הוה לי׳ לומר בפירוש בחודש השביעי, ולמה 
לי׳ לכתוב סתם ויצטרכו ללמוד מלימודים באיזה חודש הוא4, דהוה לי׳ לומר בפירוש בחודש 
הפסוק  יעקב, דמשמעות  לאלקי  הוא משפט  לישראל  חוק  כי  להבין מ״ש  צריך  ועוד  השביעי. 
היא אשר ע״י שחוק לישראל עי״ז משפט לאלקי יעקב, וצריך להבין שייכות הענינים זה לזה. 
והנה בבחיי פ׳ קדושים5 כתב אשר החוקים נותן הקב״ה לישראל דוקא, כמ״ש6 חוקיו ומשפטיו 
לישראל, וכתיב חוק לישראל הוא. ומבאר שם, דחוקים הוא החקיקה והציור מהענינים שלמעלה, 
ולזאת הנה ענין זה נותנים לישראל דוקא. ובבחיי פ׳ אמור7 בתחילת פרשת המועדים כתב בשם 
הירושלמי8 ובשם מדרש תהלים9 אין לך אומה שמעכבת על אלקי׳ כו׳, ותשובת המלאכים היא 
בניך גזרו שיהי׳ ראש השנה ביום פלוני, מיד הקב״ה יושב באותו יום לדון עולמו כו׳, למה כי חוק 
לישראל הוא, מישראל גזרו חוק ראש השנה והרי הוא משפט לאלקי יעקב שהוא מקיים גזירתם 
פירוש  הנה  זה  מדרש  דלפי  עלי.  גומר  לא-ל  עליון  לאלקים  אקרא10  אומר  הוי  עמהם,  ומסכים 
הכתוב כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, דע״י חוק לישראל, כאשר ישראל למטה קובעים 

היום דראש השנה, עי״ז משפט לאלקי יעקב, דאז יושב הקב״ה בדין. 

והנה ידוע בענין ראש השנה הדיוק דראש השנה ולא תחילת השנה11, דכמו באדם אשר הראש 
פרטי,  אבר  לכל  חיות  ממנו  נמשך  ואח״כ  הגוף  אברי  כל  החיות של  כללות  בתוכו  כולל 
כמו״כ ראש השנה הוא כללות החיות של כל השנה, דמזה יובן גם בעבודה אשר העבודה דראש 
השנה היא דוגמת עבודת כל השנה, אלא שהיא כללות העבודה, וכמו בראש אשר בו הוא כללות 
החיות של כל הגוף. וגם מובן מזה אשר בכל יום ויום צריך להיות מעין העבודה דראש השנה, 
הוא  השנה  שראש  דאף  יובן  ובזה  בפרטיות.  אבר  לכל  חיות  נמשך  מהראש  אשר  באדם  וכמו 

1( לכללות מאמר זה – ראה ד״ה זה תרל״ד )סה״מ תרל״ד ע׳ שט(.
2( תהלים פא, ד-ה.

3( ראה גם מאמרי אדהאמ״צ דברים ח״ג ע׳ תשצג. וש״נ.
4( ר״ה ח, ב.

5( יט, יט.
6( תהלים קמז, יט.

7( כג, ב.
8( סנהדרין פ״א ה״ב.

9( פרק ד.
10( תהלים נז, ג.

11( ראה לקו״ת תבוא מא, ג. נצבים מז, א-ב. ר״ה נח, א-ב. עטרת ראש בתחילתו.
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וכמ״ש  התשובה,  הו״ע  השופר  דענין  בשופר12,  היום  מצות  וגם  תשובה  ימי  עשרת  התחלת 
הרמב״ם13 )והובא בכמה מקומות14( אע״פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש 
בו, כלומר עורו ישנים משינתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, 
מ״מ הרי מונים מצות השופר למצוה בפני עצמה, דגם מוני המצות שמונים את מצות התשובה 
מצוות.  לב׳  התשובה(  ומצות  השופר  )מצות  זה  מונים  הם  הרי  מ״מ  מצוות15,  התרי״ג  בכלל 
דמוכח מזה אשר עבודת ראש השנה אינה רק ענין התשובה להסיר את הענינים הבלתי רצויים, 
כי אם העבודה דראש השנה היא עבודה מצד עצמה, והיא כללות העבודה על כל השנה. והיינו 
דכאשר אכשור דרא16 אזי הנה העבודה דראש השנה היא כמו שהיא מצד שלימות העבודה, 

העבודה בשופר, כמו שהוא בכל השנה, אלא שהוא באופן כללי על כל השנה. 

והנה בענין העבודה דכל השנה כתיב17 עבדת את הוי׳ אלקיך בשמחה ובטוב לבב, שהעבודה 
צריכה להיות בשמחה. דהנה יסוד ושורש וראשית העבודה הוא שיהי׳ כלי קיבול להמשכת 
היא  העבודה  שראשית  והיינו  מחזיק18,  ריקן  כלי  שלמעלה,  לההמשכה  הכלי  ומהו  אלקות. 
לעשות את עצמו כלי ריקן, והוא ע״י השמחה דוקא. דענין הכלי ריקן אינו ע״י העצבות, שהרי 
ינוצח  בעצבות  הוא  דכאשר  באריכות  בתניא19  וכמבואר  רצוי,  בלתי  הו״ע  העצבות  אדרבה, 
בקל גם אם הוא גבור יותר מחבירו, ומ״ש20 בכל עצב יהי׳ מותר הרי אדרבה מוכח מזה אשר 
בהעצבות עצמה אין בה מעלה, כי אם המעלה היא בהשמחה שאחרי העצבות, תשמיעני ששון 
ושמחה21. ולכן העצבות צריכה להיות בעתים מזומנים דוקא, וגם אז הרי זה רק בשביל היתרון 
הבא מזה שהו״ע השמחה, ולכן תיקן האריז״ל לומר בשעת תיקון חצות אחרי אמירת תיקון 
חצות מזמור זה תשמיעני ששון ושמחה, שזהו התכלית הבא אחרי תגלנה עצמות דכית21. וגם 
ענין המרירות צריך להיות רק קודם העבודה, אבל העבודה עצמה צריכה להיות בשמחה, אלא 
שמקודם העבודה צריך להיות לפעמים במרירות בכדי להסיר את הענינים הבלתי רצויים. וענין 
המרירות אינו על חטאים ועוונות דוקא, כי אם כאשר מתבונן בגוף ענין ירידת הנשמה למטה, 
דבהיותה למעלה הרי חי הוי׳ אשר עמדתי לפניו22, שהיתה שייכת רק לעניני אלקות, ובירידתה 
גשמיים,  בדברים  מעלה  שישנה  הוא  יודע  אשר  ואף  גשמיים.  לענינים  שייכת  היא  למטה 

12( ר״ה כו, ב )במשנה(.
13( הל׳ תשובה פ״ג ה״ד.

14( המשך תרס״ו ע׳ ב ואילך. סה״מ ה׳שי״ת ע׳ 8 ואילך. ועוד.
15( ראה לקו״ב לתניא )קָארף( ח״ב ע׳ מ ואילך )נדפס גם בחידושים וביאורים בש״ס ח״א ע׳ קלו ואילך(. וש״נ. 

וראה גם לקו״ש ח״ו ע׳ 329. וש״נ.
16( ע״פ ל׳ חז״ל – יבמות לט, ב.

17( תבוא כח, מז.
18( ברכות מ, סע״א. סוכה מו, סע״א-ב.

19( פכ״ו. הועתק בד״ה זה שבהערה 1 )סה״מ תרל״ד ע׳ שי-שיא(.
20( משלי יד, כג.
21( תהלים נא, י.

22( מלכים-ב ה, טז. וראה לקו״ש חכ״ה ע׳ 147 הערה 53. וש״נ.
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דבגשמיות דוקא הוא אור הסובב, בתחתונים דוקא, מ״מ הנה גם כאשר הוא כדבעי בכל עניניו 
במחשבה דיבור ומעשה, הנה זה גופא שנופלת לפעמים חמדה בלבו ועולה במחשבתו במוחו, 
כי  ניט(,  דָאס  גייט  מחשבה  פון  )ווייטער  ממחשבה  הלאה  עוברות  אינן  אשר  באלו  גם  הנה 
מיד כשנופלת המחשבה במוחם מדחים אותה מיד, מ״מ הרי זה גופא אשר רגעים אלו היתה 
חמדה בלבו ומחשבה זו במוחו, הרי זה עצמו הוא שלימות הרע. דמאחר אשר כחות אלו אין 
להם כלי המעשה, הרי גם זה עצמו הוא כבר השלימות שלהם, והוא שלימות הרע. דלבד זאת 
אשר ברגעים אלו הרי זה צער גדול לנפש האלקית שנודע לה )ווָאס זי דערוויסט זיך( ממציאות 
הרע, דהנשמה מצד עצמה כתיב בה חי הוי׳ אשר עמדתי לפניו ובשעה זו יודעת היא ממציאות 
הרע, אשר זה צער גדול אצלה, לבד זאת הרי כח החמדה והמחשבה הם ברע. דתמורת זה שהיו 
צריכים להיות בעניני קדושה, תמורת זאת בשעה זו הם בעניני רע. דבזה גופא יש ב׳ ענינים. הא׳ 
אשר כח מחשבתו והחמדה הם בעניני רע, והב׳ והוא העיקר אשר ברגעים אלו הנה כחות אלו 
לא השתמשו בעניני קדושה, שזה גרוע עוד יותר. וכמבואר במ״א23 אשר סילוק האור הוא חמור 
יותר מהירידה ברע, ולכן פסק רבינו בהלכות תלמוד תורה24 ומיוסד על הראשונים25, אשר גם זה 
דכתיב בי׳26 מה לך לספר חוקי, הנה גם הוא, הוא מצד עצמו, צריך ללמוד תורה ולקיים מצוות, 
דהגם אשר מצד מצבו אינו שייך לתורה ומצוות, וכמ״ש בתניא27 שישנו מסך מבדיל ומחיצה 
של ברזל המפסקת בינו לאביו שבשמים, ומוסיף כח בקליפות לפי שעה28, מ״מ הרי כשיעשה 
וזה ברור שיעשה תשובה שהרי לא ידח ממנו נדח29, ולכן  תשובה יעלו עמו התורה ומצוות, 
הנה גם עכשיו יעסוק בתורה ומצוות, משא״כ אם לא יעסוק בתורה ומצוות הרי לא יהי׳ לו מה 
להעלות )וועט ער דָאך ניט הָאבן ווָאס צו מעלה זיין(. דמזה יובן גם בענין הנ״ל, אשר לבד זאת 
שחושב בכח מחשבתו עניני רע, לבד זאת הרי זה שהי׳ יכול לחשוב ברגעים אלו עניני קדושה 
ולא חשבם, הרי בזה הוא מאבד הון גדול ורב. אשר כשיתבונן בזה, הנה התבוננות זו עצמה 
מספיקה שיבוא למרירות עצומה. אמנם כל זה הוא קודם העבודה, אבל העבודה עצמה צריכה 

להיות בשמחה, ועי״ז נעשה כלי ריקן מחזיק. 

והנה אמרו רז״ל30 אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים, ואי לזאת צריך לסיוע מלמעלה, 
והוא ההמשכה שמלמעלה שנמשך ע״י האבות, כמ״ש31 באר חפרוה שרים, דבאר הוא 
הכלי ריקן, הנה החופרים את בור זה הם השרים, אבות העולם. שע״י ההמשכה שע״י האבות 

23( סה״מ תרס״ה ע׳ כח. תש״ג ע׳ 96.
24( פ״ד ה״ג.

25( ראה קו״א להל׳ ת״ת שם. וש״נ. וראה אגרות-קודש אדמו״ר מלך המשיח שליט״א חי״ט ע׳ שעז. וש״נ.
26( תהלים נ, טז. וראה סנהדרין קו, ב. חגיגה טו, ב.

27( פי״ז )כג, א(.
28( הל׳ ת״ת שם.

29( שמואל-ב יד, יד.
30( ברכות ה, ב.

31( חוקת כא, יח. תנחומא חוקת כא. וראה זח״ג קנ, א. לקו״ת חוקת סב, ד. ד״ה אז ישיר ישראל תשמ״ג )סה״מ 
במדבר ח״ב ע׳ צז ואילך(.
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הוא נעשה כלי ריקן מחזיק. ולכן בתחילת היום מזכירין זכות אבות, דבתחילת היום אומרים מה 
טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל32, דאהליך ומשכנותיך הם תורה ותפילה, שהוא תחילת 
עבודת כל היום, הנה אומרים אז ואני ברוב חסדך גו׳33 להזכיר זכותו של אברהם34, ופירוש זכות 
הוא כמ״ש כ״ק מו״ח אדמו״ר35 שהוא מלשון ַזכות, נקיות ובהירות )ריינקייט און קלָארקייט( 
שפעל בעולם. וזכותו של אברהם נרמז בתיבת ברוב חסדך, לפי שעיקר עבודתו הי׳ בחסד, דהגם 
שאברהם הי׳ זקן ויושב בישיבה36, וקיים כל התורה עד שלא ניתנה37, ועוד יותר שלמד ולימד 
)כמוכח גם ממאחז״ל38 שאליעזר עבד אברהם הי׳ דולה ומשקה מתורת רבו )אברהם( לאחרים(, 
בכל זאת עיקר עבודתו הי׳ בחסד, ולכן נקרא אברהם אוהבי39. וכדאיתא בספר הבהיר40 והובא 
לעשות  הוצרכתי  לא  בארץ  אברהם  היות  מימי  הקב״ה  לפני  החסד  מדת  שאמרה  בפרדס41 
מלאכתי שהרי אברהם עומד ומשמש במקומי. ביראתך הוא עבודתו של יצחק34 שהיתה עבודתו 
ענינם  דהנה  יעקב34,  של  עבודתו  הוא  רצון  עת  גו׳  תפלתי  ואני  יצחק42.  ופחד  הגבורה,  בקו 
של האבות ישנם בכאו״א מישראל, דזהו מ״ש43 וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, וארא 
לשון הוה44, לפי שהאבות ישנם בכאו״א מישראל ועל ידי זה וארא לשון הוה44, הגילוי אלקות 
לכאו״א מישראל בזכות האבות שישנם בו. דזהו באר חפרוה שרים, דענין החפירה הוא להסיר 
את הדברים המעלימים והמכסים, הנה חפירה זו היא ע״י האבות שבכאו״א, שעל ידם נתבטלו 
הדברים המעלימים כו׳ ונעשה כלי ריקן להחזיק המשכת אלקות. וענינו למעלה הוא מה שיסוד 

דנוקבא היא כלי קיבול לכל ההמשכות מצד הביטול שבה. 

והנה כמו שהוא בעבודת כל השנה, כמו״כ הוא גם בראש השנה, אלא שבראש השנה העבודה 
והוא הביטול  ריקן,  דכלי  להיות העבודה  צריכה  כנ״ל. דבראש השנה  כללי  היא באופן 
שבראש השנה, וההמשכה שע״י האבות, והוא ע״י תקיעת שופר, שבשופר יש ג׳ קולות תקיעה 
אברהם,  כנגד  למטה  מלמעלה  המשכה  היא  תקיעה  אבות45,  הג׳  כנגד  שהם  תרועה,  שברים 

32( בלק כד, ה.
33( תהלים ה, ח.

34( ראה זח״ג ח, ב. מגלה עמוקות אופן רלט.
35( סה״מ תרפ״ט ס״ע 101 )קונטרסים ח״א כח, א(. וראה גם סה״מ תרפ״ה ע׳ רה. תרפ״ט ע׳ 165 )מ, א(. 

ובכ״מ.
36( יומא כח, ב.

37( קידושין פב, א )במשנה(.
38( יומא שם. פרש״י לך טו, ב.

39( ישעי׳ מא, ח.
40( סימן קצא.

41( שער )כב( הכינויים פ״ד.
42( ויצא לא, מב.

43( וארא ו, ג.
44( תו״א ר״פ וארא )נה, א(.

45( ראה זח״ג צט, ב ובביאוה״ז להצ״צ לשם )ח״א ע׳ שצו ואילך(.
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שברים הוא העלאה מלמטה למעלה כנגד יצחק, ותרועה היא כנגד יעקב כמו שאומרים46 שומע 
קול תרועת עמו ישראל ברחמים, ויעקב מדתו היא מדת הרחמים, ואחרי הג׳ קולות תש״ר הוא 
תקיעה האחרונה, המשכה מלמעלה למטה, והיא ההמשכה שבאה אחרי העבודה ברצוא ושוב 
שבהג׳ קולות. וזהו ג״כ מה שבראש השנה אומרים ד״פ ובכן47, דהג״פ ובכן הם כנגד הג׳ אבות, 
דכשם  אבות.  הג׳  כנגד  שהם  אופנים  ג׳  יש  גופא  ע״ב  ובשם  ע״ב,  שם  בגימטריא  בכן  דהנה 
שגבי קריעת ים סוף כתיב48 ואתם תחרישון, בעתיקא תליא מילתא49, ולהיות אשר ההמשכה 
היא מעתיק, לזאת היא באה ע״י ג״פ שם ע״ב, דזהו ענין הג׳ פסוקים ויסע ויבא ויט50, דבכל 
כמו  ע״ב  שם  ולכן  ויעקב,  יצחק  אברהם  כנגד  ע״ב  שם  ג״פ  דהוא  אותיות,  ע״ב  ישנם  פסוק 
שהוא בפסוק ויסע הוא באופן ישר לפי שמדתו של אברהם היא המשכה באופן ישר, ובפסוק 
ובפסוק  למעלה,  העלאה מלמטה  היא  הגבורה  לפי שמדת  הפוך  באופן  הוא  ע״ב  ויבא השם 
ויט שהוא כנגד יעקב מדת התפארת, הנה הגם שהיא ממוצע בין חסד לגבורה, מ״מ היא נוטה 
לחסד כמאמר51 משפט איהו רחמי, ולכן גם בפסוק ויט הוא באופן ישר, דהג׳ אבות שהם בחי׳ 
חג״ת מגיעים עד בחי׳ חג״ת שבאריך, ובפרט בחי׳ הדעת )קו האמצעי( שמגיע עד בחי׳ אוירא 
דכיא52, ולכן בפסוק ויט כתיב רוח קדים שהוא בחי׳ אוירא דכיא שנמשך בקו האמצעי. הנה כמו 
שבקריעת ים סוף, להיות שההמשכה היתה מבחי׳ עתיק, הוצרך להיות ע״י ג״פ שם ע״ב, כמו״כ 
יובן גם בההמשכות דראש השנה שההמשכה היא מבחינה נעלית ביותר, לזאת ההמשכה היא 
ע״י ג״פ ובכן שהוא בחי׳ שם ע״ב ג״פ, כנגד אברהם יצחק ויעקב. דכל זה הוא כאשר אכשור 
דרא. אמנם בכן הד׳ הו״ע התשובה, וכמ״ש53 ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, דגם כאשר 
עבר על דת של תורה מ״מ מועיל ג״כ תשובה, לפי שהתשובה היא למעלה מהתורה, והיינו אשר 
ובכן הד׳ הוא למעלה יותר מזכות אבות, והיינו דגם כאשר הוא נמצא במצב כזה אשר זכות 
אבות אינו מועיל לפי שחטא ופגם ועבר את הדרך, מ״מ מועיל תשובה שהוא ובכן הד׳. דזהו 
ג״כ תוספת הוא״ו, ובכן, דהנה ובכן בגימטריא חסדו, חסד דשם הוי׳ שלמעלה מהשתלשלות, 
דזכות אבות הוא למטה משם הוי׳ כמ״ש43 וארא גו׳ ושמי הוי׳ לא נודעתי להם, אבל ובכן הד׳ 

מגיע בהעצמות, באמיתית עצמותו, שמשם הוא שורש התשובה. 

וזהו ענין ד״פ ובכן, שהם ד׳ אופנים בהחסד דהוי׳ כנגד ד׳ אותיות הוי׳, דלכן כתיב בהודו 
ד״פ חסדו, הודו גו׳ כי לעולם חסדו יאמר נא גו׳ כי לעולם חסדו יאמרו נא בית אהרן כי 
לעולם חסדו יאמרו נא יראי ה׳ כי לעולם חסדו54, שהם כנגד ד׳ אותיות שם הוי׳. ונמשך אח״כ 

46( בברכת שופרות במוסף דר״ה.
47( ראה זח״ב נב, ב. ביאוה״ז להצ״צ שם ס״ע תיא ואילך. וש״נ.

48( בשלח יד, יד.
49( זח״ב מח, א.

50( בשלח שם, יט-כא.
51( תקו״ז בהקדמה )יז, ב(.

52( ראה ע״ח שער )יג( א״א פ״ג-ד. סה״מ פסח ח״ב ריש ע׳ ד. וש״נ.
53( אסתר ד, טז.

54( תהלים קיח, א-ד.
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בפרטיות יותר בהלל הגדול55 כ״ו פעמים כי לעולם חסדו )הוי׳ בגימטריא כ״ו(, דזהו ג״כ ענין 
ניזונין בחסדו של הקב״ה56, שמצד חסד דהשתלשלות לא הי׳ מספיק לפי  הכ״ו דורות שהיו 
שהיו בלתי רצויים כי אם החסד הי׳ מצד שם הוי׳ דוקא שלמעלה מהשתלשלות, ולכן הועיל 
גם לדורות אלו, דאף שהיו בלתי רצויים מ״מ נמשך גם להם השפעת החסד, וגם בריבוי יותר, 
לפי שהמשכה זו היא למעלה מהשתלשלות. וזהו כללות ענין עבודת ראש השנה, שיש בזה ב׳ 
א׳ הוא כאשר אכשור דרא, שאז היא עבודת השופר, ההמשכה שע״י האבות,  אופנים. אופן 
ואופן הב׳ הוא כאשר ישנם ענינים הבלתי רצויים, שאז צריך לענין התשובה להסיר את ענינים 
אלו, שעבודת התשובה מגעת למעלה מזכות אבות, דג׳ אבות הוא בעקודים נקודים וברודים, 
אמנם ע״י התשובה ממשיכים בחי׳ האהבה עצמית של הקב״ה לישראל, והוא ענין שם הוי׳, 

אמיתית עצמותו. 

אמנם עדיין צריך להבין מה שנתבאר לעיל אשר עיקר העבודה הוא שיהי׳ כלי ריקן, דלכאורה 
זה סותר למארז״ל18 מדת הקב״ה כלי מלא מחזיק כלי ריקן אינו מחזיק, הרי שצריך להיות 
כלי מלא דוקא. הנה באמת אין זו סתירה כלל, לפי שמצד הגוף ונפש הבהמית צריך להיות כלי 
ריקן, אמנם מצד הנפש האלקית צריך להיות כלי מלא, והוא שיהי׳ כלי מלא בהענינים דתורה 
ומצוות. ובעומק יותר הענין הוא, דמלשון רז״ל משמע אשר באותו הענין עצמו שצריך להיות 
כלי ריקן, דכלי ריקן מחזיק, הנה באותו הענין עצמו צריך להיות כלי מלא. ויובן ע״פ מארז״ל57 
אין הקב״ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה שנאמר58 יהיב חכמתא לחכימין, ואין השכינה 
שורה אלא על חכם וגיבור כו׳59. ובאותיות הקבלה הוא אשר חכמה תתאה היא כלי לחכמה 
צריך  התלמיד  אף אשר  הנה  ערוך,  לתלמידו שבאין  ברב המשפיע שכל  עד״מ  ויובן  עילאה. 
יהיו לו כל המעלות  והיינו שיהי׳ בר שכל, דהרב המשפיע גם כאשר  להיות כלי מלא דוקא, 
שבמשפיע מ״מ הרי ידוע המאמר60 ַא קָאּפ קען מען ניט ַארויף שטעלן )אי אפשר להציב ראש(, 
וא״כ מובן אשר התלמיד צריך להיות בר שכל, בכל זאת צריך להיות כלי ריקן, כמאמר61 זרוק 
מרה בתלמידים. והיינו דלא זו בלבד אשר שבשעת קבלת השכל צריך להתרוקן )אויסליידיקן 
זיך( מכל הרצונות זרים המבלבלים לשכל, הנה עוד זאת, אשר גם בענין ההבנה והשגה עצמה 
שהיא כלי לשכל, הנה גם בזה גופא צריך להיות כלי ריקן, ועוד יותר אשר גם בענין זה עצמו 
שמשפיע לו הנה גם בזה עצמו צ״ל כלי ריקן, והיינו שלא יחשוב מאומה בהשכל כי אם יקבל 
את דברי הרב כמו שהם, דאם יחשוב בהשכל הרי אז תהי׳ ההשפעה מעורבת עם שכלו )של 
התלמיד(, ועוד זאת והוא העיקר אשר בשעה שיחשוב בשכלו אודות הענין הנשפע הרי בשעה 
זו הוא מאבד את דברי הרב ואינו מקבל את כל דבריו, אשר ענין זה הוא עוד גרוע יותר, דוגמת 

55( שם מזמור קלו.
56( פסחים קיח, א.

57( ברכות נה, א.

58( דניאל ב, כא.
59( שבת צב, א.

60( סהמ״צ להצ״צ ג, א. סה״מ תרנ״ט ע׳ ג. המשך תרס״ו ע׳ קעג. ועוד – נסמן בסה״מ בראשית ח״א ע׳ רעז.
61( כתובות קג, ב.
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מה שנתבאר לעיל אשר סילוק האור הוא גרוע יותר מהירידה ברע. וכמו״כ יובן בעבודה, אשר 
בבת אחת ובאותו הענין עצמו צריך להיות כלי מלא וכלי ריקן, דעם היות שצריך להיות כלי 
מלא בהענינים דתורה ומצוות, הנה בזה עצמו צריך להיות כלי ריקן, והיינו שיהי׳ בביטול, ואז 

הוא כלי קיבול להמשכת אלקות.

כל השנה,  על  החיות  ראש השנה שהוא התחדשות  על  קאי  בחודש  גו׳,  בחודש  תקעו  וזהו 
דבכל השנה אינו חידוש והוא רק המשכה מהכלל שנמשך בראש השנה אל הפרט, אבל 
נמשך  השני  השנה  ובראש  בלבד  אחת  שנה  על  רק  החיות שנמשך  חידוש  הוא  השנה  בראש 
עוד פעם חיות על השנה השני׳, הנה בחודש שהוא ראש השנה צריכה להיות עבודת השופר, 
והיא ההמשכה שע״י האבות כנ״ל, וגם צריך להיות הרמז שבשופר )כאשר לא אכשור דרא( 
שהו״ע ובכן הד׳ כנ״ל, וזהו שמסיים כי חוק לישראל הוא, דחוק הוא החותם בולט שמלמעלה 
שעי״ז נעשה החותם שוקע שמלמטה, דחותם בולט שמלמעלה הוא המשכת האהבה עצמית 
שעי״ז נעשה חותם שוקע למטה הוא הביטול דכלי ריקן, והיינו דכאשר צריך לענין התשובה 
שבשופר שאז אינו מספיק ההמשכה דזכות אבות, הנה אז צריך להתגלות האהבה עצמית שמצד 
יעקב, שהוא המשכת  דזהו משפט לאלקי  ריקן להמשכת אלקות,  כלי  נעשה  דעי״ז  העצמות, 
אלקות ביעקב בחי׳ ז״א, ולמטה יותר בחי׳ יו״ד עקב62, במדריגות התחתונות ביותר, וההמשכה 

היא גם בדברים הגשמיים, בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה.

62( ראה ע״ח שער )ג( סדר אצילות פ״ב. פרדס שער )כג( ערכי הכינויים בערכו. תו״א ואוה״ת ר״פ ויצא. ועוד.
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בס״ד. ליל ב' דראש השנה, ת׳׳ר צדיק )תר"צ(, נויארק.

״זה היום תחלת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כי חק לישראל הוא, משפט לאלקי יעקב״, דהיום 
דראש השנה הוא תחלת מעשיך. וצריך להבין: והלא ראש השנה הוא יום וא״ו למעשה 
ביום  יום ברא אדם הראשון, שהוא  הוא  וראש השנה  נברא העולם,  בראשית, דבכ״ה באלול 
וא״ו למעשה בראשית, שעל זה אמרו רבותינו ז״ל ״אחור וקדם צרתני״, שהאדם נברא אחור 
למעשה בראשית, והינו דהגם שהאדם בעצם מעלתו הרי הוא קודם לכל הנבראים, אבל בריאתו 
ויצירתו הוא אחור למעשה בראשית, ואם כן איך נקרא זה ״תחלת מעשיך״, והרי כל הנבראים 
נבראו קדם האדם, וכמאמר ״אם יחטא אדם אומרים לו אפלו יתוש קדמך״, דהן אמת שהאדם 
הוא קודם לכל הנבראים והיצורים, והוא כאשר מתנהג בהנהגה טובה, אבל אם הוא מתגאה בזה 
שהוא במעלה על כל הנבראים, והנהגתו אינה טובה, אז אומרים לו ״יתוש קדמך״, ואם כן איך 
נקרא ראש השנה ״תחלת מעשיך״. ועוד, מהו ״זכרון ליום ראשון״, דמאחר דראש השנה הוא 
ביום וא״ו למעשה בראשית, ונקרא ״תחלת מעשיך״, הוה ליה למימר ״זכרון ליום הששי״, ומהו 
״ליום ראשון״. ועוד צריכים להבין אמרו ״כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב״, דזהו נתינת 
טעם על ״זה היום תחלת מעשיך״, כלומר דטעם הדבר דהיום דראש השנה הגם שהוא יום וא״ו 
למעשה בראשית, שהוא יום שנברא האדם, ולא היום שנברא העולם, מכל מקום הרי נקרא זה 
היום בשם ״תחלת מעשיך״ לפי ״כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב״, דלכאורה אינו מובן 
שיכות הענינים זה לזה, וגם מהו המשך הענין של המאמר כללי ״זה היום תחלת מעשיך זכרון 
ליום ראשון, כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, ועל  המדינות בו יאמר איזה לחרב ואיזה 
לשלום, איזו לרעב ואיזו לשבע, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים״ כו', דנושא ותכן הענין הוא 
דהיום דראש השנה דהגם שהוא ביום שנברא האדם מכל מקום הוא ״תחלת מעשיך״, והגם 
הזכרון  הנה מכל מקום  הוא ״תחלת מעשיך״,  נברא האדם  וא״ו דמעשה בראשית שבו  דיום 
הוא ליום ראשון שבו נברא העולם, ולא זכרון ליום וא״ו. וטעם הדבר הוא לפי ״כי חק לישראל 
בריאת  בענין  יתברך  מאתו  המכונת  זו  שכונה  בכדי  הנה  ולזאת  יעקב״,  לאלקי  ומשפט  הוא 
העולם ויצירת האדם תבוא מן הכח אל הפעל, הנה לזאת ועל המדינות בו יאמר כו' ובריות בו 
יפקדו להזכירם לחיים״, הנה כל זה תלוי בהעבודה דישראל בתורה ומצוות. וזהו המשך הענין 
״זה היום כו' ועל המדינות״ כו', דכל עניני המדינות והבריות כו' הוא בשביל להשלים הכונה 

העליונה בבריאת העולמות.

והנה להבין הכונה פנימית בענין זה, הענין הוא, דהנה ראש השנה נקרא בכתוב בשם ׳היום׳, 
כו׳  זקניכם  שבטיכם  ראשיכם  אלקיכם,  ד׳  לפני  כלכם  היום  נצבים  ״אתם  שכתוב  כמו 
טפכם נשיכם כו' עד שאב מימיך״, וחשיב כאן עשר מדרגות רחוקות זו מזו, ראשיכם, ושואב 
מימיך, ואומר על זה ״אותם נצבים היום כלכם״, דכלכם עומדים וקימים, דבראש השנה הוא 
הדין ומשפט על כל היצור, אבל אתם הנה כלכם נצבים, והינו דכלכם עומדים וקימים ביום הדין. 
איהר בלייבט שטיין. ואתם נצבים היום כלכם לפני ד׳ אלקיכם, ראשיכם שבטיכם וכו׳ טפכם 
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נשיכם כו', דבהיום  דראש השנה כלם עומדים בהשואה לפני ה׳ אלקיכם. דהגם שיש חלוקי 
מדרגות באנשים שהם חלוקים בידיעותיהם וענינהם, וכדאיתא בזהר אית מארי רזין וסודין, הינו 
שישנם שיודעים סודות התורה וטעמי המצות ועוסקים בדברי קבלה ופנימיות התורה שנקראת 
ומשיגים חכמת התורה  יודעים   אורייתא שהם  ואית מארי  ורז,  סוד  סתימא דאורייתא שהוא 
בהבנה והשגה גדולה והינו גליא שבתורה, ואית מארי עובדן טבין שהם בעלי עבודה במעשים 
טובים שהם מקימים את המצוה בזהירות ובזריזות גדולה בחיות מיט א לעבעדיקייט מיט א 
שטארקען קלעפ און גישמאק. וכמו שיש באנשים אשר לכל אחד יש מצוה שעושה אותה בחיות 
רב, אזיי זעהען מיר במוחש, אז עס איז דא אזעלכע וואס ער איז מקים א מצוה פרטית מיט א 
חיות, כמאמר העולם ״אין דער מצוה האט ער גאר א באזונדער חיות״, וכן הוא בבעלי עבודה 
בכל המצות, שמקימים אותם בחיות ובהתלהבות. והינו דלא זו בלבד דקיום המצות אצלם הוא 
בהדור כדינו וכהלכתו. הנה עוד זאת שהוא בחיות, הנקרא בלשון העולם ״מיט א לעבין. דזהו 
ענין החסידות, חסידות מגלה החיות פנימי של כל דבר, חסידות אינו מוסיף דבר בהדבר עצמו, 
כי אם כל ענינה הוא שמגלה החיות פנימי של הדבר שהוא נשמת הדבר ההוא. אמנם נודע דלא 
עם הארץ חסיד. ולזאת הנה בכדי לקים מצוה כדבעי למהוי, צריכים לידע איך לעשותה בדיוק 
ובדקדוק, לכן יש להם זמן קבוע ללמד שלחן ערוך לידע את המעשה אשר יעשון, ועוסקים 
בצדקה ובגמילות חסדים בממונם גופם )טרחתם( ונפשם, וישנם אנשים פשוטים שאינם יודעים 
מאומה ומקימים מצוות ומנהגי ישראל בחמימות, דאנשים הפשוטים האלו הגם שאינם יודעים 
מאומה בחכמת התורה, ומכל שכן בסודות ורזין דאודייתאי דטעמי המצות, הנה מעלתם גדולה 
מאד בזה דקיום המצות אצלם הוא בחמימות, אשר זה יקר וחביב לפני הקדוש ברוך הוא יותר 
מכל זריעה והשגה, אבל מכל מקום הרי זה מדרגות חלוקות. הנה בהיום דראש השנה אומר 
״אתם נצבים כלכם, ראשיכם שבטיכם כו' טפכם נשיכם״ כו', הינו דכלם חשובים לפני הקדוש 

ברוך הוא שהוא אב הרחמים.

ויום הכפורים הוא בנקדת הלב שבכל אחד  הענין הוא, דהנה העבודה לראש השנה  ובאור 
ואחד מישראל, ראש השנה און יום הכפורים רירט אן יעדער אידן אין טיפין הארצין, 
ומתגלה נקדת היהדות באמונה פשוטה. דבזה הרי אין חלוקי מדרגות. דבהשגה שהיא בכחות 
שהוא  היהדות  בנקדת  אבל  פחות.  או  יותר  שמשיג  מי  מדרגות  חלוקי  יש  בזה  הרי  הגלויים 
מצד עצם הנשמה הנה בזה אין חלוקי מדרגות, ורק שאלו שהם בעלי השגה והבנה הרי הם 
קרובים יותר שיתגלה אצלם נקדת הלב מכמו באלו שאינם בעלי השגה, דזהו בכל השנה. אבל 
ראש השנה הוא זמן התגלות קרוב המאור אל הניצוץ וכמו שכתוב ״חשף ה׳ את זרוע קדשו״, 
ואז לפני ה׳  יעדער אידען דערוועקט די פינטעל הארץ,  ווערט  בא  דערפאר איז ראש השנה 
ישפך נפשו בהתעוררות גדולה. ולהיות דבראש השנה ויום הכפורים דהעבודה דכל ישראל הוא 
בנקדת הלב ובאמונה פשוטה בה׳, לכך הנה כלם חשובים לפני הקדוש ברוך הוא. דהנה ראש 
השנה הוא יום הדין והמשפט על כל החיים וכמאמר ״מי לא נפקד כהיום הזה״. ״וכל באי עולם 
יעברון לפניך כבני מרון״, דהדין ומשפט דראש השנה אינו רק דין כללי כי אם דין ומשפט פרטי 
לכל אחד ואחד בפרט. וכמאמר ״ותספר ותמנה ותפקד נפש כל חי, לחתך קצבה לכל נפש ונפש 
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יהיה החיים שלו אם בתכלית הבריאות או חס  ואיך  יחיה,  דינם״, אם  גזר  ולכתב את  ביחוד, 
ושלום כו׳. וכן בריאות אנשי ביתו. כל דבר ודבר בפרטי פרטיות. וכתיב ״ויביאו בני האלקים 
להתיצב על ה׳. דבוא גם השטן בתוכם להתיצב על ה׳״. ותרגם ״והוה יום דינא רבא״, ופרש 
במצודת דוד: ויהי היום - היום שהוכן לכשיבואו בו מלמדי הזכות והחובה, עס איז דא א טאג 
וואס דער טאג איז אפגישטעלט אויף דעם דין ומשפט, און אין יענעם טאג קומען די מקטרגים 
וואס מאנען די אלע זינד וואס די מענטשען האבין אפגיטאן דעם גאנצען יאר, און עס קומען 
די מליצי יישר וואס זיינען מלמד זכות אויף דעם מענטשען. וכמו על דרך משל בדין ומשפט 
למטה. דכשהאדם עובר על איזה חק ודין ממשפטי המדינה בגנבה, גזלה או רציחה או אונאה 
באיזה אפן שיהיה, והחוטא הנאשם נתבע לדין, הרי יש מלמדי זכות ומליצי ישר, ויש מלמדי 
חובה ותובעים לדון בדין קשה את העובר על החקים והמשפטים, דתביעתם היא תביעה כפולה, 
הא׳ תביעה כללית פארוואס איז גאר פאראן אזעלכע וואס זיינען עובר אויף די חקי המדינה. 
את החטא  ומגדילים  החק  על  עובר  ההוא שהוא  פרטית מהאיש  תביעה  הוא שתובעים  והב׳ 
והאשמה שלו, באמרם כי לפי שאין מיסרים את העוברים על החקים הנה על ידי זה נמצאים 
העוברים על החקים, על כן תובעים המה, דגם אם יצדקו דברי המלמדי זכות על אדם זה, הלא 
חטאו גדול מה שגורם לאחרים, ועל כן תובעים הם אשר חס ושלום ייסרו אותו במשפט קשה, 
מער וויפיל ער איז ווערט, למען שיפחדו גם אחרים, והסדר הוא אשר אחרי שהשופט שומע 
תביעת מלמדי החוב ומליצת המלמדי זכות נותנים רשות לבעל הדין בעצמו אשר ילמד זכות על 

עצמו, אשר באמת הנה בלמוד זכות הזה תלוי כל החלט המשפט.

ככל המשל הזה יובן בהדין ומשפט דראש השנה, דזהו ״ויהי היום״, דראש השנה הוא היום 
שהוכן למשפט ודין, ובו ביום באים רחמנא לצלן המקטרגים התובעים משפט על מעשה 
שהוא  שהשטן  ומתעה״,  ״יורד  א(  עמוד  טז  דף  בתרא  )בבא  ז״ל  רבותינו  וכמאמר  אדם,  בני 
מלאך רע יורד למטה ומתעה את הבריות, ער רעדט איין דעם מענטשען און פיהרט איהם אראפ 
ושלום  חס  האדם  את  לשפט  דין  תובע  עצמו  הוא  כך  ואחר  ומרגיזו,  ועולה  האמת  דרך  פון 
בדין קשה ורחמנא לצלן. והנה, כשם שבדין ומשפט דלמטה הרי אחרי שהשופט שומע דברי 
המלמדי זכות וחוב נותנים רשות להבעל דין עצמו ללמד זכות על עצמו, כן הוא בדין ומשפט 
דראש השנה שנתן רשות להאדם ללמד זכות על עצמו ועל בני ביתו ועל זולתו, והם התחנונים 
ובקשות שבתפלה. ואמירת מזמורי תהלים, דבזה הרי כל אחד ואחד מלמד זכות על עצמו, ולכן 
הנה השני ימים אלו דראש השנה. הנה לבד זאת שצריכים זהירות יתרה לפי שהוא הזמן דקבלת 
תורה,  לד' בתפלה,  נתונים  כל שעותיו  להיות  ורגע  כל שעה  ליקר  צריכים  על מלכות שמים, 
ואמירת תהלים. וכל זה צריך להיות נעשה בחיות ורגש פנימי, וכמו שאנו רואין במוחש דהדבר 
שנוגע להאדם בחיי נפשו ונפשות אנשי ביתו הוא עושה זאת מעמק נקדת לבבו, באשר יודע 
אשר בזה תלוי כל חיותו וחיות בני ביתו. וכמו על דרך משל מי שיש עליו איזה משפט אשר 
ענשו הוא בקנס בממון רב שאינו לפי כחו, והינו דמה שמרויח לפרנסת ביתו במשך זמן צריך 
לתן קנס, ובפרט משפט אשר ענשו ביסורים חס ושלום, ומכל שכן בענש מות רחמנא לצלן, 
ומתבונן כי עתה עוד אפשר לו למצא עצות איך להנצל מזה. וגדל הסכנה שהוא נמצא וגדל 
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הרחמנות שעל בני ביתו, הנה כל אשר לו יתן האדם בעד נפשו, עס איז ניטא קיין צו טייער, און 
עס איז ניטא קיין צו פיל, און קיינער דארף אים ניט מעורר זיין, בא אים איז יעדער רגע טייער, 
ומשתדל בהשגת טוענים ומליצי יישר היותר טובים, ומנח בזה בכל לבו נפשו ומאדו, ומוצא 
כל מיני הצטדקות שאפשר להיות ואין צריכים לזרזו על זה כלל. כי הוא עושה בעצמו בזריזות 
גדולה ובעיון רב. והגם שאינו יודע חק ומשפט הנה לפעמים הרי הוא ממציא המצאות וסברות 
עמקות באפן ההצטדקות שלו, מה שלא ימציאו בעלי שכל חריפים ביודעי דין והכל הוא אצלו 
ובפרט בעת עמדו למשפט  א אמת,  ערינסט מיט  זייער  ובתמימות,  גדולה באמת  בהתרגשות 
ודבר דבריו להצדיק את עצמו, או שמודה על האמת ומבטיח נאמנה אשר לא ישוב לכסלה עוד, 
ומתחנן ומבקש על נפשו לנפשות בני ביתו בבכיה עצומה ודבריו יוצאים מנקדת פנימיות לבבו, 
דכל זה הוא לפי שיודע שזה נוגע בנפשו ונפשות אנשי ביתו לחיים או חס ושלום וחס וחלילה 
כו', ודבריו אלו פועלים על השופט להקל במשפטו. והדגמא מזה יובן בעבודה בנפש האדם, 
בהדין ומשפט דראש השנה כשבאים בני האלקים להתיצב על ה׳ לתבע ולקטרג חס ושלום על 
כל אחד ואחד, וסופרים ומונים חטאיו פשעיו ועוונותיו אשר מהם הרבה אשר נשכחו מאתו 
במשך השנה, ומהם אשר גם לא שם לבו להם לחשבם לחטא מפני כמה סבות, הסבה הא׳ הוא 
מפני העדר הידיעה ועמי הארצות, שיש כמה בני אדם שאינם מקימים את המצות או רחמנא 
לצלן עוברים עברות מפני העמי הארצות שלהם, זיי זיינען שטארק פארגרעבט גיוואהרין, מיא 
וייס ניט דיא גרייסקייט פון לייגען תפלין, און די הארבקייט פון חלול שבת ומאכלות אסורות 
ובפרט טהרת המשפחה, אשר כל הצרות ויסורים בגדול בנים בא מזה. והב׳ הוא הקרירות. די 
זה הוא סבה מה שהוא שכח על חטאיו גם הגדולים,  קאלטקייט והטרדא בעניני עולם. דכל 
ובפרט הענינים שאדם דש בעקביו ועובר עליהם מפני העדר הידיעה באסור והתר, מעוט יראת 
אלקים והעדר שימת לב, אבל המקטרגים רחמנא לצלן זוכרים ומפרטים כל חטא ועון בפרט, 
ועוד זאת כי מגדילים את כל חטא ועון בטענות ותביעות שונות, בדגמת דבר - המלמדי חוב 
במשפט גשמי, שאומרים אשר גם אם יצדקו דברי המלמדי זכות על אדם זה בפרט, אבל חטאו 
גדול מנשוא שמחטיא את הרבים, וכאשר ישים האדם אל לבו מצבו האמתי באשר הוא, כאשר 
ידע איניש בנפשי הכח בכל פרטי פרטיות עניניו, ויתבונן בזה בהתבוננות עמקה עד אשר יציר 
זכות,  המלמדי  ודברי  חוב,  המלמדי  ותביעות  וטענות  והמשפט,  הדין  עניני  פרטי  כל  במחו 
ובתוך עמק פנימיות לבבו ידע את האמת שהוא בדגמת דבר הנתבע במשפט גשמי, והוא חטא 
ואשם, ואין לו שום התנצלות אלא לבקש רחמים וחנינה בלבד, וכאשר ישים אל לבו דהפסק 
דין וההחלט תלוי רק בבקשותיו ותחנוניו, ואבינו מלכנו יתברך ויתעלה פותח יד לקבל שבים. 
דזהו ענין תקיעת שופר, גנוחי גניח ילולא יליל בצעקה פנימית מקירות לבו. הרי אין הדבר תלוי 
אלא בו, ולזאת הנה בהיום דראש השנה דאז הוא עת רצון למעלה בהתגלות קרוב המאור אל 
הניצוץ צריך כל אחד ואחד לעורר את נקדת לבבו ולעמיד על נפשו להתחנן אל ד׳ על נפשו 
ונפשות אנשי ביתו בבקשת רחמים ותחנונים, כמו העומד לדין למטה במשפט הנוגע בנפשו, 
ויעשה תשובה שהיא החרטה גמורה על כל הדברים הלא טובים שעשה בעבר, ויקבל עליו על 

מלכות שמים על להבא.
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והנה, זהו ההפרש בין הדין ומשפט דראש השנה להדין ומשפט ששופטים את האדם אחרי 
מותו רחמנא לצלן. דהחילוק הוא בב׳ ענינים. הא' דהדין ומשפט שאחרי מותו רחמנא 
לצלן הוא משפט הנפש והנשמה, והדין ומשפט דראש השנה הוא משפט הגוף אם יחיה או חס 
ושלום וחס וחלילה כו', הינו אם תתקים ותחיה הנפש בהגוף או חס ושלום וחס וחלילה כו', 
אם יהיו לו בנים או חס ושלום כו', ואם יהיו הוא ובני ביתו בריאים או חס ושלום כו', אם תהיה 
פרנסתו ברוח ויתעשר או שחס ושלום יעני ותהיה חס ושלום פרנסתו בדחק, וכן בכל הענינים 
הגופניים בענג או חס ושלום בצער, ועל זה הוא הדין ומשפט, והמקטרגים טוענים טענותיהם 
הרעים ותובעים חס ושלום דין, והמליצי ישר שהם המעשים טובים של האדם טוענים בזכותו, 
אבל העקר הוא הדברי זכות והבקשת רחמים של הבעל דין בעצמו. והחלוק השני שבין הדין 
ומשפט שאחרי מותו של האדם רחמנא לצלן להדין ומשפט דראש השנה, דאחרי המיתה רחמנא 
לצלן הרי אי אפשר לעשות תשובה, וזהו אחד הענשים היותר גדולים כשבאים אל עולם האמת 
ורוצים לעשות תשובה ואין מספיקים בידם דארטען אין עולם האמת וויל מען שוין טאן תשובה 
און עס העלפט ניט, ובהדין ומשפט דראש השנה מועלת תשובה כמו שכתוב ״היום לעשתם״, 
בעולם הזה דוקא, וזהו ״יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם 
הבא״, אז דורך א שעה פון תשובה ומעשים טובים בעולם הזה קומט מען צו צו הויכע מדרגות 
ומלך  רצון  עת  שהוא  השנה  דראש  ביום  ובפרט  אותו,  מסיעין  לטהר  והבא  הבא.  עולם  אין 
פתוחה  יתברך  ידו  כי  ובדמעות  בתחנונים  ומתפיס  מתרצה  הוא  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי 
לקבל שבים, ולכן כאשר האדם מתעורר בתשובה מקבלים אותו, ולזאת צריכה להיות תפלת 
האדם בראש השנה ויום הכפורים בקול גדול. וכדאיתא בבית יוסף ארח חיים סימן קא, דבראש 
השנה ויום הכפורים נוהגים כל ישראל להשמיע קולם בתפלה ואמירת תהלים, ובספר מגן דוד 
להרדב״ז ז״ל אות ט כתב וזה לשונו: כי הדבור היוצא מפי האדם כו', אם טוב וישר הוא ויוצא 
בקדשה אז מקריבין אותו לפני מי שאמר והיה העולם כו' עד כאן לשונו, דזהו בכל זמן, ומכל 
שכן בראש השנה ויום הכפורים, דזהו ענין תקיעת שופר גנוחי גניח ילולא יליל, כמאמר רבינו 
הגדול נשמתו עדן בשם הבעל שם טוב נשמתו עדן, דישראל הם בנים למקום, והצעקות בעת 
תקיעת שופר הוא כבן הצועק אל אביו ״אבא, אבא, הצילני מאויבי ושונאי״, שהם המקטרגים 
רחמנא לצלן. וזהו ״זה היום״, דהיום דראש השנה שהוא יום ברא האדם, הוא ״תחלת מעשיך״, 
לפי שעקר הבריאה הוא האדם שהוא בחיר הנבראים, הנה יום זה הוא זכרון ליום ראשון, דבסדר 
הימים הרי יום ראשון הוא חסד, דעל ידי שהאדם עושה תשובה ושובר את לבבו בחרטה על 
העבר ומקבל על עצמו לשנות את דרכו לטוב, הנה הקדוש ברוך הוא שומע קול תרועת עמו 
ישראל, דתרועה הוא שברים צובראכנקייט, דער אויבערשטער נעמט צו את התשובה, הינו די 
צובראכנקייט ברצון, ועולה מכסא דין ויושב על כסא רחמים, ומגביר מדת החסד, ונותן לכלל 

ישראל שנת חיים.
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äîù úàáå 'åëå ïéáééç

‰Ó˘ Ì˙‡·‰Âåðùéù ìë
éñåé éáø 'åëåÈÏÈÏ‚‰

:øîåà(ה)„"‡·ùé íâå
äéì òîùî ïéúéðúîã áùééì

íéðô úééàøáã‰¯ÊÚ·
éîð úáéúå ì"öë éøééà

:÷çîð(ו)„"‡·ïéàù ìë
'åë êìéì ìåëé‡ÓÏ‡

äéá éøééàã ïè÷áã òîùî
éøééà äøæòá íéðô úééàøá

¯Ó‡˜„Óêìéì ìåëé åðéàù
àîìà øîà÷ úåáéúå ì"öë

:÷çîð(ז)„"‡·ïðéøîàã
ïî÷ì‡Î‰ „Úïàî

àáééçîã 'åëå åîà äéúééà
ÌÈ�Ù ˙ÈÈ‡¯·'åëå äøæòá

ÈÙÏÂ'åëå 'ùåøéä úèéù
úééàøá úáééçùÌÈ�Ù

‰¯ÊÚ·:àìà(ח)‰"„õåç
õî÷î øééùå 'åëåÛ¯ˆÓÂ

˙˘Á�:éñøåáå(ט)‰"„

éæç àìã ïåéë 'åëå åäæéà
ÔÂ˘‡¯·åðùé 'åëå éæç àì
ÔÂ˘‡¯·íåùî àìàÔÈ‡˘

:éåàø íåéä(י)„"‡·àì
éà÷ÌÈ�Ù ˙ÈÈ‡¯Ï

Ô·¯˜·íéðô úééàøì ÷ø
:äøæòá(כ)‰"„ìëä

â"òà 'åëå ééåúàì‡ÙÈÒ„
:øîà÷ ïéúéðúîã(ל)‰"„

àá äúà óà 'åëå äàøé
‡Â‰ ‰Ó ÂÏ ˙Â‡¯ÈÏ
ÂÈ�ÈÚ È˙˘· Í˙Â‡ ‰‡Â¯

‰‡Â¯ ‰˙‡ Û‡åúåà
'åëå ïëúé àìå êéðéò éúùá
äàøé äàøé ú"ø ñéøâ ë"òÅÈÅÈ

:úBàøì äîÅÈ

³

·"¯‰Ó ˙Â‰‚‰
‚¯Â·˘�¯

[‡'ÒÂ˙ïè÷ åäæéà ä"ã
óã äöéáã ÷"ôá àäã .'åëå
úåáéú ÷çîð .íùå áé
á"ôá á"ðå äöéáã ÷"ôá
ïëå ì"öë á"ò ë óã äöéáã
à"ô êìîä øòùá äéâä
óã ç äëìä äâéâç úåëìäî

:ù"åòé à"ò â"ñ

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
„·Ú ÂÈˆÁ˘ ÈÓ ÈÈÂ˙‡Ï

.ÔÈ¯ÂÁ Ô· ÂÈˆÁÂãáò ìáà
éðô úà áéúëã ,øåèô øåîâ
ïåãà åì ïéàù éî ,'ä ïåãàä

àåä àìà(:ב .(ערכין
'ÂÎ ¯Ó‡„ ‡�È·¯ÏÂ

.‰È‡¯‰ ÔÓ ¯ÂËÙéúééîå
éðú÷ã ïéúéðúîã àôéñî äì
íéøøçåùî íðéàù íéãáòå

Ê‰.(שם) ÔÈÓÂÏ˘˙ ÔÏÂÎ
.‰ÊÏïéàù íäá íåé êì ïéà

éîì åîöòá åá äéåìú åúáåç
,åéðôìù íéîéá äàøð àìù
äàøð àåäù ïåùàø íåéã
åéîéå äéãéãì ø÷éò àéáäì
äæì äæ ïéîåìùú åéøçàìù

ט.) íúä(לקמן éðú÷ã àäã .
ìâøä ìë úà êìåäå ââåç
íéîéä úòáù ìëã íåùî
ïåùàøì éðù äæì äæ ïéîåìùú
ãç ìë àîìà éðùì éùéìùå
àäã äéùôð éôàá áéùç ãçå
àëéàå ïéîåìùú åäì úéà
éæç àìã ïàîã øîéîì
áééç éðùá éæçå ïåùàøá

ב:) ÔÏÂÎ.(ערכין
.ÔÂ˘‡¯„ ÔÈÓÂÏ˘˙éøäù

ø÷éò áåúëä äùò ãçà íåé
,åúåà áéúëã ,ïìåëá
åì ïéîåìùú äùò åéøçàìùå

ט.) éåàø(לקמן àåäù éîì .
àìå áéø÷äì ïåùàøá áéåçîå
ìë êìåäå áéø÷î áéø÷ä
äàøð àìù éîå äòáù
àäã ,áééç åðéà áåù ïåùàøá
àìà ïéîåìùú ïðéà ïìåë

ïåùàøì(:ב ˘�‡Ó¯.(ערכין
.‰‡¯È ‰‡¯Èìë äàøéÄÀÆ

,äàøé àðéø÷å áéúë êøåëæÅÈÆ
ìë äàøé ïðéùøã åäééåøú
,äðéëùä éðô åàøéù êøåëæ
åéðôì åàøúéù òîùî äàøé
ì"ö) åúåàøì àá àåäù
êúééàø ùé÷ä (êúåàøì
àá ä"á÷äù êøãë ,åúéàøì
åì úåàøéì àá êë êúåàøì
äàåø àåä äî ,(êì ì"ö)
øîàðù ,íìù àåäùë êúåà
êéäìà 'ä éðéò (àé íéøáã)
äàåø äúà óà ,úéùàøî äá

êéðéò éúùá åúåàסנהדרין)

ב:) ערכין וכעי"ז Ô‡Î.ד:
.‰�Â˘‡¯ ‰�˘ÓÎíãå÷

á åãåäùãáò ú÷æçá äéä ä"
úåãåäì åøæçù øçà ìáà
åøøçùì åðéãéáå ìéàåä
úåùø ïéàù éîã øøçåùîë
äéá àðéø÷ àìå åéìò åáø

øçà ïåãà(:ב ÈÓ.(ערכין
Ô· ÂÈˆÁÂ „·Ú ÂÈˆÁ˘

.ÔÈ¯ÂÁïéçà 'á åéäù ïåâë
ãçà øøçùå ïéôúåù 'á åà

å÷ìç úà(.מא .(גיטין

³

Ï‡��Á Â�È·¯
ÏÎ‰ıÂÁ ‰ÈÈ‡¯· ÔÈ·ÈÈÁ

ÔË˜Â ‰ËÂ˘ ˘¯ÁÓ
‰ÓÂ˜Â‡Ï Ô�È˙‡ .'ÂÎ
ÏÎ‰ ÔÈ·ÈÈÁ ÏÎ‰ 'È�˙ÓÏ
ÂÈˆÁ˘ ÈÓ È‡Ó ÈÈÂ˙‡Ï
ÔÈ¯ÂÁ Ô· ÂÈˆÁÂ „·Ú
Ô�ÈÁ„Â .‰ÈÈ‡¯· ·ÈÈÁ˘
È‡Ó È‡‰· ¯ËÂÙ„ ‡�È·¯ÏÂ
ÈÓ ÈÈÂ˙‡Ï ÏÎ‰ ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÂ
ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ¯‚ÈÁ ‰È‰˘
¯‰· ˙ÂÏÚÏ ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡ÏÂ
Ë˘Ù˙� Ì‡Â ¯ÂËÙ˘ ˙È·‰
È�˘ ÌÂÈ· ‡Ù¯˙� ¯ÓÂÏÎ
'¯Ï ‡ÁÈ�‰ Ô�È¯Ó‡Â .·ÈÈÁ
ÔÏÂÎ ¯Ó‡„ 'ÈÚ˘Â‡
ÔÂÈÎÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓÂÏ˘˙
È‡Ó ÈÈÂ˙‡Ï ÔÈ˙È�˙Ó· È�˙˜„ ÏÎ‰ È‡‰ ÔÓ˜Ï ¯ÓÈÓÏ Ô�ÈÚ·„Î Ô‰ ÔÂ˘‡¯„ ÔÈÓÂÏ˘˙ ÔÏÂÎ ¯Ó‡„ Ô�ÁÂÈ '¯Ï ‡Ï‡ ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘· [·ÈÈÁ] ‚Á Ï˘ '· ÌÂÈ· ˙ÂÏÚÏ ÏÂÎÈ ‡Â‰˘
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‰‚È‚Á ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù ÔÈ·ÈÈÁ ÏÎ‰ :·
תקנתם. לא עצמו ואת רבו את àéäתקנתם ïàë åáø úð÷ú ìë

äéøôá ï÷úð àì ïåîîä èôùîá ï÷úð íà ïàë ïéà ãáòä úð÷ú ìáà
:äéáøå.יכול אינו שפחה äéäéלישא àì áéúëå åáù úåøçä ãö éðôî

'åâå ùã÷(âë íéøáã):.יכול אינו חורין åáù:בת úåãáò ãö éðôî
בראה. תהו ä"á÷äלא àøá àì

àìà áåùéé àìá úåéäì õøàä úà
:äøöé úáùì.כדתנןúëñî ùéøá

úåîåøú(á"î):בו שדברו חרש
מקום. בכל åúåàחכמים ååùäù

éîá àìà åøáã àì åøèåôì äèåùì
åäì íé÷ éëä øáãî åðéàå òîåù åðéàù
øáãî åðéàå òîåù åðéàù éîã ïðáøì

:åäðéð äòã éðá åàìãואינו מדבר
ãîìùשומע. ãò ç÷ô äéä åúìéçú

:ùøçúð ë"çàå øáãì.תנינא:ïéúéðúîá
רבנן. דתנו åðãîìåלהא àúééøáá

:äéìò ïéëîåñå ø÷éò úàæä àúééøáäù
כפקחים. וזה àìãזה ïéúéðúîë åðééä

:äèåùì äîåãä ùøç àìà øèôואי
אימא. ïå÷éøèåðבעית åòîùîë íìà

:åøåáã ìèéð äéìåìî ìé÷úùéà.פטור
ïéúéðúî éããäà ïééù÷ .äééàøä ïî

:àúééøáå.רבא éðúãאמר ïéúéðúî
:äèåùã àéîåã ùøç äééàø ìöà

קתני. והכי מיחסרא ô"òàã(א)חסורי
àéðú éëå øåèô äèåùì äîåã àìã
àåä äçîù éáâ äèåùã àéîåã ïéúéðúî
ïéúéðúî àðú ùøç éðéî éøúå éðúã
éðú÷ éëäå ïéúéðúî àøñçéî éøåñçå
ìë ùøçî õåç äééàøá ïéáééç ìëä
åà øáãî åðéàå òîåù åà åäã

:òîåù åðéàå øáãîפי על ואף
פטור. úåàøéì:שהוא äééàø úìåòá

áééç

íúð÷ú.åáø úàåäæù åéùëò åì ùé àø÷éòî åì äéäù äîá
äùà àùéì ìåëé åðéàù íúð÷ú àì åîöò úàå úåãáòä
åìåë äéä àø÷éòîã ïåéë ììë äéì úôëéà àì àä úåãáò íåùî éàå
úàå åîöò úà íúð÷ú ñéøâ íìåùî ø"øäå åîöòì åîåéá åéùëòå áøì

áøä íâù ììë íúð÷ú àì åáø
:úåãìååä ãéñôî

àùéì.ìåëé åðéà äçôùøåëîìå
àùéì éãë éöî àì åîöò
ãáòá øëîð åðéà øâ àäã äçôù
åúçôùî ìà áùå ïðéòáã éøáò

(äë àø÷éå)äæéàá àúéàãë àëéìåå
êùð(.àò óã î"á)àìã øçàî ãåòå

ïðéáñð àì úåãäéá äéáøå äéøô íéé÷
äéúååëãå åáù úåøéç ãöì úéðòðë äéì

ïéùåã÷ã ÷"ôá åðéöî(.ë óã)åì ïéà
äçôù åì øñåî åáø ïéà íéðáå äùà
ãö éúéì åðéî úá àùé ú"àå úéðòðë
ãöå úåøéç ãöá ùéîúùéìå úåøéç
äãéøôã àéîåã úåãáò ãöá úåãáò
ñåñ àì äéìò ïéòéáøî ïéà äòáúù
åúåà ÷øôá äðéî àìà øåîç àìå

åðá úàå(.èò óã ïéìåç)íúäã ì"éå
éøúã íéàìëá àìà àø÷ ãéô÷ àì
ïàîà àëä ìáà àëéì àäå íéðéî
ùéîúùéì àìã úåøéç ãöà àø÷ ãéô÷
àúéà àäå úåãáòá úåøéç ãö
áåëøì íâ éøù äòáøä éøùã íòèîå
úëñîã àúôñåúáå äãéøôä ìò

íéàìë(ç"ô éîìùåøéáå ä"ô)àéðú
øåñà äãåäé ïá éñéà éáø øîà
íå÷îá äîå å"÷î äãéøôä ìò áåëøì
øåñà ïé÷åìç éúù ùåáìì øúåîù
éðù âåäðì øåñàù íå÷î åúáåøòúá
åúáåøòúá øåñàù ïéã åðéà íéðéî

áéúë àäå äéì åøîà(ב)úà íúáëøäå
äãøôä ìò éðá äîìù(à à íéëìî)

ïî äøåú íéãîì ïéà íäì øîà
áéúëד) àäå ì"à äòå÷úä(הøùéä ùòéå

'ä éðéòá(ו:
àùéìåðéà äçôù.ìåëéúøæîîå

øîåàä ÷øô ïðúãë ãîåòå ùã÷ù éôì úøæîîá øúåî ãáòã â"òà àùé àì(.èñ óã ïéùåã÷)øæîî ãöéë øäèéì íéøæîî ïéìåëé
ïéñçåé äøùò ÷øô ïðúãë äá éøù úåøéç ãöå äçôù àùåð(íù)úåáøäì éãë ï÷úì åðì ïéàã ì"é àäã äæá äæ àáì åøù éøæîîå éøåøçù

éøåøçùå äðéúðå úøæîîã â"òàã àùé àì éîð äðéúðå ùéà úùàá ùîúùîå úåãáò ãö éúà ïéùåã÷ äá éñôúã ïåéë ãåòå íìåòá íéøæîî
ùã÷ åàìã úåãáò ãöá øåñà äðéúð éîð éà ùéà úùàá ùîúùîå úåãáò ãö éúàå ïéùåã÷ úñôúä äåä àäã äæá äæ àáì ïéøúåî

ùã÷ äéäé àìã åàìá øäæåî ìä÷ éø÷î àìã íåùî úøæîîá øúåîã â"òà àåä ãîåòå(âë íéøáã)[äøöé úáùìã] äùò éúéìå ú"àå
äìéî ïåâë àìà äùòú àì éçãå äùò éúà àìã éîð éà äééôë éãé ìò íäéðù íéé÷ì øùôà àëäã ì"éå ùã÷ äéäé àìã åàì éçãéìå

:äàéá øîâ ãò àëéì äùòå åàìá äéì øáåò äàøòä úòùî àëä ìáà äùò íéé÷î åàì ø÷òîã àðãéòáã úòøöá
àì.äàøá åäúàøúá ÷øôá äìéâîá øîàãë åáøå åøôî éôè íéìà äùò éàä(.æë óã)äøåú ãåîììå äùà àùéì ú"ñ íãà øëåî

øîàã äéáøå äéøôà ãé÷ôéî àì ãáòã íåùî î"é ìáà äàøá åäú àì éúééîå(זäéøô íéé÷ àì øøçúùðå åúåãáòá íéðá åì åéä
÷"åîã éîìùåøéá øîàã àéä àúìéî åàìå äéáøå(à"ô)àì àìäå ìèáé ïéúéðúî ïéãä ïî ïðéòîùð ïåäì øîà ãòåîá äùà àùéù åäî ãáò

ãòåîá äùà àùé àì äéáøå äéøô ìò äååöî àåäù ìë ïðçåé éáø íåùî àáà øá ïåòîù øîàå äéáøå äéøô ìéáùá àìà íìåòä àøáð
áח) àìà íìåòä àøáð àì àìäå àëä è÷ðã àðùéì ãåòååðééä äéáøå äéøô íéé÷ àì ïðéøîàã àäå éà÷ åäééåøúàã òîùî äéáøå äéøô ìéáù

éåø÷ åðéà äçôùä ïî ïá åì ùéù ìàøùé åìéôàå åéøçà ñçåéî åòøæ ïðéòáã íòèî(ג):ïòðëì óà áéúë çð éðá åäìåëà åáøå åøô ãåòå åéøçà
ïéôåë.åáø úàøîàã ìàåîùì åìéôà(.çì óã ïéèéâ)úåùòì äéì åãáò äéì àáèã àëä øåøçù èâ ö"àå úåøéçì àöåé åãáò øé÷ôîä

ïðéøîàã â"òàå øåîâ øåøçù(:æî óã úåëøá)ãáòéì àìå àèåæ àøåñéà áøä ãáòéìã ïì àçéð äùòá øáåò åãáò øøçùîä
ïéáøòî ìëá 'ôá ïéáåøéòá øîàãë äáø àøåñéà ãáòä(íùå :áì óã)úáù ùéøã àéääì éîã àìå(íùå .ã óã)íãàì åì ïðéøîà éëå

èçùð ãéîú ùéø ïðéøùã òãú úôä úåôàì åì äéä àìù éåä øáãá òùåô íúäã êøéáç äëæéù ìéáùá àèçå ãåîò(íùå .èð óã íéçñô)

äîìùäã äùò àëéàã â"òà áøòì çñô ïáø÷ ìëàéù éãë åøéáç úøôë íéáøòä ïéá ìù ãéîú øçà ïäëì áéø÷äì(ט:
÷íéùð.íéãáòåïèי) àðúå íéáø ïåùì íéùð éðú éàîà ééåù÷àì êééù àì(ד)äãðã àî÷ ÷øôá ÷ééããë ãéçé ïåùì ùøç(.ç óã)éáâ

àì ïè÷å ïî÷ì øîàãë úåöîä ìëî øåèô äèåùå ùøçã êãéàì ãç éîã àìå éðééðò éøú àëäã äùà àðú àëäå úåðè÷
ïéùåã÷ã àî÷ ÷øôá ïðé÷ééã éëäã ïëù ìë àì íéìôè êøåëæ áéúëã úåøåèô íéùðã å"÷î ÷ø àø÷î øåèôã ïðéòãé(íùå :ãì óã)

:ïëù ìë àì íéùð ïéáééç íéìôè
éîå.åéìâøáכ) úåìòì ìåëé åðéàùíà éîð ä"äå äøæòì ÷éìñ éöî àìã åøéòî àéòáéî àìã è÷ð àúåáøå äøæòì íéìùåøéî é"ùøô

:éúééà ïàî àëä ãò àøîâá òîùîãë øåèôã íéìùåøéì åøéòî úåìòì ìåëé åðéà àåä˘¯Á.ïè÷å äèåùã àéîåãäìéâîá
á"ô(:èé óã)úà àø÷ãî ïðéîéé÷ øáãîá ë"ò íúäã éëä ÷ééã àì 'åë ïè÷å äèåù ùøçî õåç äìéâîä úà àåø÷ì ïéøùë ìëä

ïéìåçá ïëå íéøçà ÷éôî äåä àì äæéîøáå äìéâîä(.á óã)íòèä íúäã éëä ÷ééã àì ïúèéçù úà åì÷ì÷é àîù ïè÷å äèåù ùøçî õåç
:èåçùì åãé úà ïîàì ìëåéù ïåéëá éåìú¯·„Ó‰.ùøç åäæ òîåù åðéàåíù éî áéúëã òîåù åðéàå øáãî åðéà äéì ÷éôî ø"áá

ùøç åà íìà íåùé éî åà íãàì äô(ã úåîù):åäééåøúì éà÷ äô [íù] éî
òîåù.äçîùá áééçå äééàøä ïî øåèô øáãî åðéàåàñøåñ éðúéîì éëäì ùç àì éëä øúá äçîùá éáééçîã íéùð éðú÷ àìã àäå

ïî÷ìã àéääå úåîå÷î äîëá åðéöî äæá àöåéëå(:å óã)ïäéúùá ïë ïéàù äî íéùðáå íéùðàá úâäåðù ïäéúùá ïéàù äçîùá ùé øîàã
úéçð àìã òîåù åðéàå øáãî ùøç ïåâë úçàá ïéàù ïäéúùá ùé éðúéîì éòá àìå áééçéî éîð äâéâçá íúäã òîåù åðéàå øáãî ùøç áéùç÷ àìå
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"שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך"
- ביאור ענינה ופרטיה של מצות עליה לרגל -

בפתח הסוגיה

העליה לרגל "שלנו" - למקום המקדש דלעתיד

סקירה מקיפה ומרתקת אודות מצוות עליה לרגל בזמננו - בנסיעת 
החסידים לבית הכנסת ובית המדרש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א - בית משיח 770 והשהייה בו במשך חודש החגים.

 • 

לב מי לא ירעד לשמע תיאורו של הילד אברהם- בער בן ה6 , המתלווה אל אביו בנסיעתו 
מבאברויסק לליובאוויטש, אל הרבי ה'צמח צדק'. הילד מתאר בצבעים חיים את מהלך הנסיעה 
היציאה מה'יחידות'.  והריקודים הסוערים אחרי  ואת השמחה הגדולה  והשהות בחצר הרבי 
כשברגע זה שואל הילד את אביו בעיניים דומעות "הלא עתה אין לנו לא בית המקדש ולא קדש 
ובמקום קדש הקדשים שעירים  בית המקדש חרב,  ורוקדים, הלא  ומדוע שמחים  הקדשים, 

ירקדו?"

וקדש  המקדש  בית  שחרב  חסידי "מיום  רגש  בפרץ  מוחלטת,  בספונטניות  משיב  והאב 
הקדשים עד אשר ירחם השי״ת וישלח לנו גואל צדק - הנה ליובאוויטש היא ירושלים שלנו, 
ובית הכנסת בו מתפלל הרבי הוא בית המקדש שלנו, והחדר בו יושב הרבי הוא קדש הקדשים 
ביום  הגדול  הכהן  דוגמת  זהו   - הקדשים  לקדש  הרבי  אל  יחידי  נכנס  החסיד  וכאשר  שלנו, 
בשמחה  וצוהלים  רוקדים  העם  היו  הקדשים  מקדש  הגדול  הכהן  שבצאת  וכמו  הכיפורים. 
גדולה, כך שמחים גם החסידים בעת צאתם מהיחידות אצל הרבי".  )קובץ 'התמים' ב' עמ' קכו(

'הנחה' חסידית פשוטה זו, שכנה בליבם של חסידים במשך כל הדורות, אך בדורנו השביעי, 
זכינו שהרבי יגלה ויבסס זאת מההיבט התורני, מפסוקים מפורשים ומדברי הגמרא ומפרשיה, 
ועד  השנים  במשך  בשיחות  לכך  האיתנים  היסודות  את  הרבי  מניח  שלב  אחרי  שלב  כאשר 

לביאור הבהיר והבנוי לתלפיות, לו זכינו בשנת ה'תשנ"ב - בקונטרס 'בית רבינו שבבבל'. 

לכל לראש, אנו מקבלים מהרבי שליט"א 'דוגמא אישית' ליחס כזה, בתור חסיד נלהב של 
לא'  שליט"א  הרבי  כותב  ה'תש"ח,  בשנת  תשרי  חודש  של  כשבסיומו  הריי"צ,  הרבי  חותנו 
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החסידים ומתפלא על כך שלא הגיע לשהות במחיצת כ"ק אדמו"ר הריי"צ במהלך החגים, הרבי 
והארה  במקדש  שהיתה  הפנימית  ההשתחוויה  בענין  ברכה  בפרשת  הלקו"ת  דברי  את  מביא 

ממנה במקדש מעט ומוסיף שזה בפרט כאשר באים בשלושת הרגלים לרבי:

השמע"צ  לימי  הנה  יבוא  שנה,  בכל  כמו  אשר,  אמרתי,  "אמור 
שונות  מסיבות  סיבות  אשר  וכנראה  יחד.  ונשוחח  ונתראה  ושמח"ת 
עכבוהו ולא יכול להוציא לפועל נסיעה זו. וחבל, וכמרז"ל )ר"ה טז, ב( 
"חייב אדם להקביל פני רבו ברגל" וראה בכס"מ ברמב"ם הל' ת"ת פ"ה 

ה"ז.

והנה אף שעתה מקילין בהנ"ל, וכמה טעמים נאמרו בזה, הנה עוד 
אחת יש בזה, והוא על פי הידוע הקושיא במה שאנו אומרים "ואין אנו 
יכולים לעלות ולראות ולהשתחות לפניך", דבשלמא לעלות ולראות אי 
אפשר מפני היד כו' אבל ההשתחוואה אפשר להיות בכל מקום לפניו 
ית' כמו "ואנחנו כורעים ומשתחווים" כו' ולמה צריך לזה בית המקדש 

דוקא?

והתירוץ על זה הוא כי יש ב' בחינות בהשתחוואה: א( השתחוואה 
חצונית שמשתחוה בגופו או, מדרגה נעלית יותר בהשתחואה חצונית, 
המלכים  מלכי  במלך  ימרוד  לא  בגופו,  תלוי  שזה  בפועל,  שבמעשה 
הקב"ה. ב( השתחואה פנימית שנעשה בבחי' ביטול רצונו מפני רצון 

הקב"ה שאין לו רצון וחפץ אחר כלל, וזהו השתחואת הנפש.

והשתחואה זו היו מקבלים ישראל ע"י הראי' ברגל בבית המקדש. 
ומשחרב בית המקדש הגם שאין אנו יכולים להשתחוות עכ"פ נתפשטה 
המדרש  ובית  הכנסת  בית  מעט  במקדש  קצהו  אפס  זו  הארה  קדושת 
והיינו בשעת התפלה )בלקו"ת פ' ברכה ד"ה מזמור שיר - הראשון - פ"ב 

בארוכה(.

והנה רואין אנו במוחש, אשר לבוא למדרגת בטל רצונך, שכלך וכל 
כחות נפשך בלי סיוע - קשה מאד: כי בהכירו ערך עצמו, לא ימצא טעם 
הכרה  לידי  יתקרב  אם  ואדרבה,  וכל.  מכל  עצמו  רצון  שיבטל  מספיק 
כזו  להחלטה  שבא  איש  הרי  עצמו,  רצון  לבטל  הוא  שצריך  והחלטה 
לו  אין  למה  מובן  אינו  שוב  וא"כ  חשובה,  במדריגה  שמים  ירא  ה"ה 

לסמוך על החלטות שכלו ורצונו.

והעצה היעוצה היא שיבקש עזר מאדם כזה שמודה הוא בו שעומד 
בטח  שאז  אלה,  בענינים  ח"ו  פניות  לו  ואין  הוא,  ממדריגתו  למעלה 
ישמע לפקודתו מה שיורהו בדרכי עבודת ה'. והזמן המסוגל לזה הוא 

בשלש רגלים וע"ד דוגמא כמו שהי' בזמן שביהמ"ק הי' קיים".
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אשר  נודע  )חסיד  כ"ץ  הכהן  יעקב  ר'  לחסיד  הממוען  נוסף  מכתב  הרבי  כתב  למחרת,  כבר 
עשיריות בשנים התהלך עם רבותינו נשיאנו בתמימות והתקשרות לבבית( במכתב זה, מפורש 
כבר רעיון הבדלי הדרגות ב'מקדשי מעט' כאשר 'בית המדרש של רבו' הוא 'יותר קרוב למעלת 

המקדש', הנה קטעים נבחרים מהמכתב - בתרגום ללה"ק:

. . שיערתי שנתראה כאן בתקופת סוכות )כפי רגילותכם לבוא לכ"ק 
מו"ח אדמו"ר שליט"א לימים אלו(, להתברך בפתקא טבא לשנה טובה 
ושמחה. לצערי, השנה לא הגעתם, בתקוה שהכל כשורה בבריאות הגוף 
אצלכם ואצל ב"ב שיחיו. אחת ממעלות הכהנים ועבודתם הקיימות גם 
לאחר חורבן בית המקדש היא נשיאות כפים בשעת התפלה, ואכן בתי 

כנסת קרויים מקדש מעט.

כפי  ביהודי,  פעלה  המקדש  לבית  לרגל  שהעליה  הדברים  אחד 
הגוף,  עם  בחיצוניות,  רק  ולא  משתחווה,  שהיה  מבארת,  שחסידות 
אלא גם עם נשמתו, כלומר, הוא ביטל את כל כחות נשמתו: רצון, שכל 
ומדות אל הקב"ה. במילא מובן שבית כנסת שבו ההשתחוויה הפנימית 
'מקדש  יותר  שהוא[  כזה  כנסת  ]בית  הוא  טוב,  הכי  באופן  מתבצעת 

מעט', יותר קרוב למעלת בית המקדש.

וזאת מוצא חסיד כאשר הוא מתפלל בבית המדרש של רבו, שהרי 
כל חסיד בטל פחות או יותר לרבי, וכשחסיד כהן נושא כפיו בביהמ"ד 
של רבו, הרי שבהשוואה לנשיאות כפים בסתם בית המדרש זה יותר 
גדול  )שהיה שלא בערך  בבית המקדש  כפים שהיתה  לנשיאות  קרוב 
אלו  )מכתבים  ע"ב(.  לז,  סוטה  משנה  ראה  במדינה.  כפים  לנשיאות 

נדפסו ב'אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א' כרך ב' עמ' רנד ואילך(

גם בשיחות הרבי שליט"א במהלך השנים, מוצאים אנו התייחסויות רבות לנסיעה לחצרות 
לאורחים  כח"  "יישר  הרבי  נתן  חודש תשרי,  בא' ההתוועדויות שאחרי  לרגל.  כעליה  קודשנו 

שלא מיהרו לנסוע ונשארו עד ז' מרחשון ע"ד עולי הרגל שרק אז הגיעו לבתיהם.

ובאריכות גדולה ביותר בשיחות שנות ה'הקהל', בהם קובע הרבי כי מקומו בזמננו הוא ב 770 
הנחה הנובעת מאותו עיקרון כי ביתו של נשיא הדור הוא מרכזו של העם היהודי, בדוגמת בית 

המקדש, מקום זה הוא המוקד אליו עם ישראל עולה לרגל ומקביל פני רבו.

בה  ה'תשמ"ז,  נח  פרשת  שבת  בהתוועדות  הייתה  זה  בעניין  ומיוחדת  מפורשת  התבטאות 
האריך הרבי בנושא זה, בשיחה מופלאה שהיא אחת מהמקורות עליהם מתבסס קונטרס "בית 

רבינו שבבבל" שיצא לאחמ"כ:

האדם  בנפש  הרוחנית  בעבודה  לרגל  דעלייה  העניין  לתוכן  "בנוגע 
יכולים  אנו  שאין  הגם  המקדש  בית  ש"משחרב  תורה  בלקוטי  מבואר 



34    קובץ לימוד || תשרי תש"פ

משתחווה  שהיה  ההשתחוואה  היא  הראייה  )"עיקר  להשתחוות 
במקדש  קצהו  אפס  זו  הארה  קדושת  נתפשטה  פנים  כל  על  ויוצא"(, 
מעט, בית הכנסת ובית המדרש", ועל אחת כמה וכמה בית הכנסת ובית 

המדרש מיוחדים ועל דרך של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

מישראל  ומאות  עשיריות  וכמה  שכמה  היום"  גם  "עושים  ואכן 
מטלטלים את עצמם )"טלטולי דגברא" וגם "טלטולי דאיתתא"( מביתם 
ומקומם כדי לשהות במשך מועדי חודש תשרי בד' אמותיו של נשיא 
דורנו, מעין ודוגמת וזכר לעניין דעלייה לרגל בזמן שבית המקדש היה 

קיים".

את מעלתה המיוחדת של עליה לרגל זו בחודש תשרי, מדגיש הרבי שליט"א בשיחת שבת 
פרשת נח, ערב ז' מרחשון ה'תש"נ, כשעל המילים המודגשות "כמו שעושים גם היום" מציין 

הרבי בשולי הגליון לשיחה דלעיל:

"וענין זה מודגש בחודש תשרי בעליה לרגל בחג הסוכות, "בבוא כל 
ישראל לראות את פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר", ועד"ז בזמן הגלות, 
כמ"ש רבינו הזקן בשולחן ערוך ש"אף לאחר החורבן היו מתאספים ג"כ 
מכל הסביבות בירושלים לרגל" - כמו שעושים גם היום, ועד להתאספות 
ובתי- בבתי-כנסיות  מושבותיהם  מקומות  בכל  דבנ"י  וההתקהלות 
מדרשות שנעשית במשך חודש תשרי ה"מרובה במועדות" יותר מבכל 
האחדות  ענין  ולפעול  להמשיך  הנתינת-כח  וזוהי  השנה;  חדשי  שאר 

במשך שאר חדשי השנה, כשנמצאים איש איש במקומו".

"בית  - הקונטרס המיוחד  זה  בנושא  ביותר  לגילוי הגדול  ישראל  עם  זכה  ה'תשנ"ב  בשנת 
המהרש"א  ודברי  תענית  במסכת  הגמרא  דברי  ע"פ  באריכות  הרבי  מבאר  בו  שבבבל"  רבינו 
שם המאירים באור חדש את ענינו של ה"מקדש מעט העיקרי בזמן הגלות". הרבי מחדש, ע"פ 
יסודות תורניים מוצקים, כי מבית זה - ביתו של נשיא הדור, המשיח שבדור - תתחיל הגאולה 

השלימה, כשבית המקדש יתגלה כאן תחילה ומשם ישוב לירושלים.

הקונטרס יצא לאור בכ' מר חשון וחולל סערה אדירה בעולם היהודי. הוא היווה גם קפיצת 
מדריגה בכל הקשור לגילוי זהות המשיח על ידי הרבי עצמו, כאשר בשיחה 'מוגהת' מציין הרבי 

כי 770 עולה בגימטריה "בית משיח" - נגמרו השאלות בענין הזה...

לסיכום

זוכים לגילוי  זה, ל"בית המקדש שלנו" בו אנו  זכינו לעלות לרגל בזמננו 
לפניך"  ולהשתחוות  ולהראות  "לעלות  של  המיוחדים  ולכוחות  הנעלה 
בהשתחוואה פנימית. ובהמצאנו כאן ב770 כשזמננו מנוצל ללימוד תורת 
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כ"ק אדמו"ר מלך  קודשו של  - כרצון  והתמדה  והחסידות בשקידה  הנגלה 
המשיח שליט"א - מקבלת סוגיית "עלייה לרגל" משמעות אקטואלית מאין 

כמוה.

הידיעה כי אנו נמצאים כעת בעיצומה של "עליה לרגל" ואת סוגיה זו אנו 
לומדים בין כתלי "מקום המקדש דלעתיד" נוסכת חיות חדשה בלימוד סוגיה 

.זו, המקבלת מימד מוחשי, כנושא העומד על סדר היום החסידי

בית המקדש  ירד מן השמים  עין ממש, עוד לפני תחילת הלימוד,  כהרף 
השלישי ויתחבר ל 770 כשכולנו נמריא על ענני שמיא לירושלים הבנויה. 
וכמו אותו יהודי שהגיש לרבי שליט"א בחלוקת הדולרים סלסלת "ביכורים" 
יהיה  אשר  "הכהן  אל  ביכורנו  ולהביא  ריקם"  פני  יראו  ל"לא  כולנו  נזכה 
בימים ההם" הרבי מלך המשיח שליט"א שיתגלה במלוא הדרו ויבוא ויגאלנו 

ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה תיכף ומייד ממש.
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מצות עליה לרגל - "ראיית קרבן" או "ראיית פנים"

במשנה ריש מסכת חגיגה איתא "הכל חייבין בראייה, חוץ מחרש, שוטה, וקטן, וטומטום, 
ומי שאינו  והזקן,  והחולה,  והסומא,  ועבדים שאינם משוחררים, החיגר,  ונשים,  ואנדרוגינוס, 

יכול לעלות ברגליו".

כוונת המשנה ב"ראייה" - שממנה פטורין  והירושלמי, מהי  ונחלקו שני התלמודים, הבבלי 
כל אלו. האם הכוונה היא למצות עליה לרגל - "ראיית פנים". או להבאת קרבן ראייה - "ראיית 

קרבן".

   שיטת התלמוד ירושלמי

בירושלמי ריש מסכת חגיגה איתא: "הכל חייבין בראייה חוץ מחרש וכו', מתניתא בראיית 
קרבן, אבל בראיית פנים אפילו קטן חייב. מן הדא הקהל את העם האנשים והנשים והטף, ואין 
קטן גדול מטף )בתמיה. וכיון דטף חייבין בהקהל כ"ש קטן וה"ה בראייה חייבין. קרבן העדה(".

היינו, דלשיטת התלמוד ירושלמי, כוונת המשנה היא ל"ראיית קרבן", דאלו הנמנין במשנה 
פטורים מהבאת קרבן, אבל אינם פטורין ממצות ראייה. והמקור לכך שחייבין בראייה, מבאר 

הירושלמי, נלמד ממצות 'הקהל' שבה חייבין גם נשים וקטנים.

   שיטת התלמוד בבלי

אולם התלמוד בבלי, לפי פירוש התוס' )הובא בדף הגמ' המצורף(, מפרש המשנה באופן אחר. 
והוא, דה"ראייה" במשנה פירושה "ראיית פנים" - מצות עליה לרגל. וא"כ, אלו הנמנין במשנה 
וכ"ש שפטורין  - מצות עליה לרגל,  שפטורין מ"ראייה" הכוונה היא שפטורין מ"ראיית פנים" 

מהבאת הקרבן.

ומביא התוס' כמה ראיות להוכיח שכך היא שיטת הבבלי:

א. בירושלמי לומדים דין זה, שנשים וקטנים וכו' חייבים בראיית פנים, ממצות הקהל. ואילו 
בגמ' דידן )למסקנא( לומדים מהקהל רק לפטור את החרש, ולא לחייב נשים וקטנים.

ב. מהפסוק "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלקיך . . ולא יראה את פני ה' 
 - זכורך"  "יראה כל  וראיית קרבן:  )ז, א( את שני דינים אלו, ראיית פנים  ריקם" לומדת הגמ' 
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ראיית פנים, "ולא יראה את פני ה' ריקם" - ראיית קרבן. ומפסוק זה ממש )שממנו לומדים גם 
את ראיית פנים( ממעטים בגמ' )ד, א( "זכורך" - להוציא את הנשים. א"כ נראה בפירוש )לשיטת 

הבבלי( שנשים פטורות גם מראיית פנים.

ג. במשנה נאמר "איזהו קטן - כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלים להר 
הבית". ושואלת הגמ' מי הביאו עד ירושלים? ומתרצת שאמו הביאתו כיון שחייבת בשמחה. 
ומדייק התוס' שבגמ' לא נאמר שחייבת בראייה אלא רק בשמחה, א"כ נראה שפטורה מראיית 

פנים.

ד. בגמ' לקמן )ו, ב( אומר רבי יוסי הגלילי: "שלש מצות נצטוו ישראל בעלותם לרגל, ראייה, 
וחגיגה, ושמחה . . יש בשמחה מה שאין בשתיהן - שהשמחה נוהגת באנשים ובנשים, מה שאין 
בשתיהן )בראייה ובחגיגה(". ולפי שיטת הירושלמי, אע"פ שפטורות מקרבן ראייה, הרי חייבות 
בראיית פנים. א"כ א"א לומר "מה שאין בשתיהן", כיון שישנן בראייה. אלא משמע שלשיטת 

הבבלי פטורות אף מראיית פנים. 

   השגותיו של ה'טורי אבן'

הטורי אבן דוחה ראיה אחת ממה שהביא התוס', ומביא אחרות במקומה:

אבל  קרבן,  בראיית  בד"א  קאמר  בירושלמי  כו'.  מחש"ו  חוץ  משנה 
בראיית פנים בעזרה הכל חייבין כמו בהקהל, אנשים ונשים וטף. והתוס' 

פי' דגמ' דידן לא ס"ל הכי, והביאו ראי' לזה ואינו מוכרח. 

אבל ל"נ להביא ראי', דאפי' מראיית פנים נמי פטורין, מפ"ק דר"ה )ו, ב(: 
דבעי ר' זירא אשה מהו בבל תאחר, מי אמרינן הא לא מיחייבה בראיה, או 
דילמא הא איתה בשמחה. א"ל אביי תיפוק לי' דהא איתה בשמחה. ופריך 

והאמר אביי אשה בעלה משמחה, ומשני לדבריו דר"ז קאמר.

ישנו איסור בתורה לאחר את תשלום הנדר - "בל תאחר". וזמן האיחור, דרשו חכמים, הוא 
שלושה רגלים מאז שנדר, שנאמר "בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני 

ה' ריקם" ומדרשו "היו נראין לפניו לשלם נדריכם ולא תבואו ריקם".

פטורות  הרי  אחד  מצד  תאחר'.  'בל  של  זה  באיסור  שייכות  נשים  האם  זירא,  ר'  ומסתפק 
ממצות עליה לרגל, שנאמר "כל זכורך" ודרשו חכמים "להוציא את הנשים". וא"כ נראה לומר 

שאינן שייכות ב'בל תאחר', כיון שזמן האיחור נלמד ממצות עליה לרגל - שפטורות ממנה.

ומצד שני, הרי חייבות במצות שמחה, שפירושה )בזמן שבית המקדש קיים( קרבן שמחה, 
ולכן אף שפטורות ממצות עליה לרגל, חייבות לעלות לירושלים כדי להקריב קרבן שמחה. וא"כ 
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אפשר לומר, ששייכות באיסור זה של 'בל תאחר' כיון שסוכ"ס עולות לירושלים. ובזה מכריע 
אביי )לדבריו של ר' זירא( כהצד השני - ששייכות ב'בל תאחר' כיון שחייבות בשמחה.

ומסוגיה זו מוכיח הטורי אבן:

ואי אשה חייבת בראיית פנים מא קא מיבעי לי' לר"ז, פשיט' דאית' בבל 
תאחר כיון דמחוייבת בראיית פנים. ואפי' אביי לא קאמר תיפוק לי' דהא 
איתה בשמחה אלא לדבריו דר"ז, משמע למאי דס"ל לדידי' דאשה בעלה 
אלא  פנים.  בראיית  דאית'  לי'  תיפוק  ואמאי  תאחר,  בבל  ליתה  משמחה 

ש"מ דאפי' מראיית פנים פטורה.

היינו, דהטורי אבן מביא ראייה חדשה להוכיח את שיטת התלמוד בבלי. והיא, מעצם הספק 
של ר' זירא. דאם אכן נשים חייבות בראיית פנים )כשיטת הירושלמי.(, היינו, שחייבות במצות 
ב'בל תאחר' או לא,  ופטורות רק מקרבן ראייה. אין מקום להסתפק האם חייבות  עליה לרגל 
דוודאי חייבות - כיון שחייבות בראיית פנים. אלא מוכח דהתלמוד בבלי סובר שאינן חייבות 

בראיית פנים.

וממשיך, ומקשה על ראייתו של התוס': 

בשמחה  דמחייבה  אימיה  א(  )ו,  בגמ'  מדאמרינן  ראי'  הביאו  והתוס' 
אייתי', ולא קאמר נמי דמיחייבה בראיית פנים - משמע דפטורה. ולדידי 
פנים  בראיית  דאלו  היא.  דפסיקתא  דמילתא  שמחה  דנקט  ראיה,  אינו 
כדאמרינן  שומע  ואינו  מדבר  או  מדבר  ואינו  שומע  כגון  פטורי'  הרבה 
ירושלמי  גמרת  אפי'  וודאי  ובהא  מהקהל.  ראיה  דראיה  מגז"ש  בגמרא 
מודה דהני פטורי דמתני' מייתי לה לחיובא בראיית פנים מהקהל בהאי 
גז"ש, א"כ מאן דפטור מהקהל בראיית פנים וודאי נמי פטור, אבל בשמחה 
וודאי מחייבי כדאמרינן בגמרא וכן מי שאין לו קרקע פטור מראיית פנים 

וחייב בשמחה וכמו שאכתוב לקמן.

אבל מהא דפ"ק דר"ה וודאי ראי' ברורה היא, דהא דשקיל וטרי אשה 
מהו בבל תאחר בע"כ מיירי שאין בה אחד מכל הני פטורי דאמרן, דאם לא 
כן מ"ש אשה דקא מיבעי' ליה ה"ל למיבעי נמי באיש כיון דפטור מן הראיה 
מהו בבל תאחר. אלא וודאי מאשה דיש בה כל תנאי דחיובי ראיה, דאיש 
כה"ג וודאי איתא בבל תאחר דהא איתא בראיה, ואפ"ה מיבע"ל באשה. 

ש"מ דאשה מצד עצמה פטורה מן הראיה לגמרא דידן ודלא כירושלמי. 

היינו, דהטורי אבן דוחה את ההוכחה השלישית של התוס', דהתוס' הוכיח שנשים פטורות 
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מראיית פנים, מכך שבגמ' נאמר שאמו )של הקטן( חייבת בשמחה, ולא נאמר שחייבת בראייה 
- משמע שפטורה מכך. ודוחה זאת הטורי אבן, דאין מכך הוכחה, דאפשר לומר שחייבת גם 
יותר.  מצוי  זהו מקרה  כי  הוא  חיוב השמחה,  דווקא את  נקטה  והטעם שהגמ'  פנים.  בראיית 
דישנם כמה מצבים הפוטרים מראיית פנים ואינם פוטרים מחיוב השמחה, כשומע ואינו מדבר 

וכו'. וא"כ אין מכך הוכחה ברורה לשיטת התלמוד בבלי.

ומביא ראיה נוספת לשיטת התלמוד בבלי:

ועוד נ"ל להביא ראי' לזה, מהא דפריך בגמ' )ד, א(: "זכור - להוציא את 
הנשים, למ"ל קרא מצות עשה שהזמן גרמא היא". ואי בראיית פנים נשים 
חייבות ובע"כ קרא דזכור בא להוציא את הנשים מקרבן ראיי', הא קרבן 
ראיי' מקרא דלא יראו פני ריקם נפקא דהוה לא תעשה, מאי ק"ל הא ל"ת 
אפי' שהז"ג קי"ל דנשים חייבות כדתנן בפ"ק דקידושין. אלא וודאי ש"מ 
דנשים אפי' מראיית פנים פטורים, וכיון דפטורים מעיקר ראיית פנים דה"ל 
מ"ע שהז"ג, ממילא פטורה מהל"ת דלא יראו פני ריקם דנפק' לן מיני' קרבן 
ראייה דתליא ובא מחמת מ"ע דראיית פנים דהא לא יראו פני ריקם כתב 
רחמנ', והשתא פריך שפיר ל"ל קרא. ולפנינו בסוגי' דאיזה קטן אבאר עוד. 

 - מהפסוק "שלוש פעמים יראה כל זכורך" לומדת הגמ' "זכור - להוציא את הנשים, זכורך 
להוציא טומטום ואנדרוגינוס". ומקשה הגמ' מדוע צריך לימוד מיוחד לפטור את הנשים ממצות 

עליה לרגל, הרי זוהי 'מצות עשה שהזמן גרמא' ונשים פטורות ממצות אלו.

בא  וודאי  א"כ,  הירושלמי.  כשיטת  פנים,  בראיית  חייבות  נשים  דאם  אבן,  הטורי  ומדייק 
הפסוק לפטור אותן מדין אחר, והוא - קרבן ראייה. ולפ"ז קשה ביותר, מהי שאלת הגמ' שזו 
מצות עשה שהזמן גרמא, הרי אין זה מצות עשה, אלא מצות לא תעשה - שנאמר "ולא יראו 
פני ריקם", ונשים חייבות במצוות לא תעשה שהזמן גרמא? אלא וודאי, מוכיח הטורי אבן, נשים 
פטורות מראיית פנים, ופטור זה עצמו לומדת הגמ' מ"זכורך". ולכן שואלת הגמ' דהרי זו מצות 

עשה שהזמן גרמא, ונשים פטורות ממנה.

   טעמי המחלוקת בין הבבלי לירושלמי

וממשיך הטורי אבן ומבאר את טעמי המחלוקת בין התלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי:

תרתי  ראי'  וקרבן  פנים  שראיית  הזה  הירושלמי  מן  ללמוד  נ"ל  ומ"מ 
נינהו, ואם ראה פנים ריקם בלא קרבן ראי' מצות ראיית פנים מיהו קיים, 
שהרי לפי דברי הירושלמי יש שמחויבים בראיית פנים ואין חייבין בקרבן 
נינהו ואפשר להא בלא הא, א"כ אפי' מאן דמחויב בקרבן  ראיי' דתרתי 
ראיי' אם עבר וראה פנים בלא קרבן אע"ג דעבר בל"ת דלא יראו פני ריקם 

מ"ע דראיית פנים מיהו קיים.
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ז"ל כתב )בפ"א מה' חגיגה הלכה א( "מי שבא בעזרה ביום  והרמב"ם 
ראשון ולא הביא עולה, לא די שלא עשה מ"ע, אלא עובר על ל"ת, שנאמר 
לא יראו פני ריקם", ולפי דעתו צריך לומר דלאו דלא יראו פני ריקם הוא 
וק"ל  קיים,  לא  מ"ע  ריקם  פנים  ראה  ואם  זכורך  כל  דיראה  לעשה  תנאי 
מההיא דירושלמי. והא וודאי אין סברא לחלק בין מי שמצווה על לאו דלא 
יראו פני ריקם - דלזה הא בלא הא לא סגי, ובין מי שאינו מצווה על לאו 
זה. דהא כיון דמשכחת לה למצוות ראיית פנים בלא קרבן ש"מ דאין קרבן 
ראה  אם  ראייה  בקרבן  המחויב  וודאי  אלא  פנים.  ראיית  למצוות  מעכב 

פנים בלא קרבן אע"ג דעבר בל"ת מ"ע דראיית פנים מיהו קיים.

מיהו בהא י"ל, דודאי לפי דברי הירושלמי דאיכא מאן דמחייבי בראיית 
פנים ואפ"ה פטורים מקרבן ראייה - אין קרבן ראייה מעכב למ"ע דראיית 
קרבן  בלתי  פנים  ראיית  חיוב  דליתא  דס"ל  שלנו  גמרא  לפי  אבל  פנים. 
ראייה, והחייב בזה חייב בזה, והפטור בזה פטור בזה, קרבן ראיה מעכב 
לראיית פנים, ואם ראה פנים בלא קרבן ראיה אפי' מצוות ראיית פנים לא 

קיים. ולקמן אכתוב עוד בזה. 

הטורי אבן מבאר את טעמה של שיטת התלמוד ירושלמי, והיא, שראיית פנים וראיית קרבן 
הינן שתי מצוות נפרדות. ולכן אפשר שנשים יהיו חייבות בראיית פנים ופטורות מראיית קרבן. 

וכן אם אדם עלה לרגל ולא הקריב קרבן ראייה - קיים את מצות ראיית פנים.

ולפ"ז מקשה על דברי הרמב"ם, שלא פסק כן, אלא פסק שמי שעלה לרגל ולא הקריב קרבן 
ראייה - לא קיים גם את מצות ראיית פנים.

פנים  ראיית  בבלי  התלמוד  לשיטת  אולם  ירושלמי,  התלמוד  לשיטת  הוא  זה  שכל  ומתרץ, 
וראיית קרבן הינן שתי פרטים של מצוה אחת, וא"כ אם לא הקריב קרבן ראיה - לא קיים את 

המצוה. ושוב לא קשה על הרמב"ם, דס"ל כהבבלי.

לסיכום

הוברר לנו ע"פ דברי הטורי אבן יסוד המחלוקת בין הבבלי והירושלמי:

שיטת התלמוד ירושלמי היא: שראיית פנים וראיית קרבן הינן שתי מצות 
נפרדות. ולכן אפשר לפרש את המשנה שאלו הנמנין בה פטורין רק מראיית 
ולא  לרגל  עלה  אדם  שאם  מכך,  ויוצא  פנים.  בראיית  חייבים  אבל  קרבן, 
הקריב קרבן ראייה, קיים את המצות עשה של עליה לרגל, אף שלא קיים 

את הלא תעשה של "ולא יראו פני ריקם".

מצוה  הינן  קרבן  וראיית  פנים  שראיית  היא:  בבלי  התלמוד  שיטת  אולם 
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כוונת  את  מפרשים  ולכן  מהמצוה,  אחד  פרט  רק  לקיים  א"א  וא"כ  אחת, 
המשנה, שנשים פטורות גם מראיית פנים. ויוצא שאם אדם עלה לרגל ולא 

הקריב קרבן ראייה, לא קיים את מצות עליה לרגל, דהא בהא תליא. 
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סליחות

   סליחות בציבור  

ברית  היום  לנו  ׳זכור  יאמר  לא  וכן  מידות1,  י״ג  יאמר  לא  ביחיד  סליחות  האומר  א. 
שלושה עשרה'2.

י״ג  סיים אמירת  כבר  אך הש״צ  הציבור,  עם  אפיים'  ׳א־ל ארך  לומר  ב. אם התחיל 
מידות - יכול לאמרם, כיון שנחשב זאת ל׳אמירה בציבור'3. אך אם נמצא בקטע אחר, 

יעצור ויאמר י״ג מידות עם הציבור.

כגון, הקטעים: "מחי  - ביחיד.  כן, אין לומר את הקטעים שנאמרים בארמית  ג. כמו 
ומסי" "מרן דבשמיא", אלא יש לאומרם רק בציבור4.

ד. כשאומרים "ויקרא בשם ה'" יש להפסיק מעט בין המילה "בשם" ובין "ה'"5.

   ימי הסליחות  

ה. זמן אמירת הסליחות: בשאר ימי הסליחות אומרים את הסליחות באשמורת הבוקר 
ולא בלילה6. המנהג בפועל לקום מוקדם יותר מבכל יום כדי לומר את הסליחות קודם 

התפילה, אך אין מקפידים שיהיה זה ׳באשמורת הבוקר'7.

1(  שו"ע סימן תקס"ה ס"ה. וראה שם, ובמג"א סק"ה, אשר יחיד יאמר י"ג מידות בניגון ובטעמים דרך קריאה. 
ובמשמרת שלום )קוידינוב( סימן יג ס"ג, כתב שיש אומרים שיחיד יאמר יג מידות בטעמים, כמו שקורא בתורה 
)וכן הוא בדפוסים ישנים של תהילת ד' שהוסיפו טעמים וכן פסק הרב חיים נאה ראה קצה"ש הערות למעשה ע' 
ס(. אמנם, מפי השמועה נמסר )ראה היכל מנחם ח"ג ע' רסה( אשר הרבי נשאל בענין אמירת י"ג מידות בניגון 

וטעמים - ענה "לא שמעתי". ועצ"ע.
2(  ט"ז אורח חיים סימן תקס"ה ס"ק ה.

3(  שו"ת תורה לשמה סימן צ"ו.
4(  מט''א סימן תקפ"א, סכ"א.

5(  דרכי משה סי' תקס''ו אות ב, בשם אבודרהם עמוד רנא. מג''א סי' תקס"ה סק"ה.
6(  היום יום כ"ה אלול. אך להעיר שע"פ יומנים היו פעמים בהם אמר הרבי את הסליחות לאחר 'ליל יחידות' - 

לפני אור הבוקר.
7(  התוועדויות תשמ"ה ע' 3063.
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ו. יש להיזהר לומר ברכות השחר, ולפחות לומר את ברכות התורה - לפני סליחות.

אף  הסליחות,  אמירת  בסיום  מיד  תתקבל  קדיש  לומר  מנהגינו  תתקבל:  קדיש  ז. 
שעומדים להתפלל שחרית מיד לאחר מכן8.

ח. אם יצאו חלק מן המתפללים, אך נשארו ששה מתפללים בבית הכנסת - ניתן לומר 
עדיין קדיש תתקבל9.

ט. חתן ובעל ברית: כאשר חתן נמצא בבית הכנסת, כדאי לבקש מהחתן שיצא מבית 
הכנסת קודם אמירת ה״תחנון".

י. כאשר בעל ברית )אבי הבן, סנדק ומוהל( נמצא בבית הכנסת - אין אומרים תחנון10, 
וע״כ יש לנהוג כנזכר בסעיף הקודם.

י"א. אם אומרים את הסליחות באשמורת הבוקר - לפני נץ החמה, יש לומר תחנון אף 
שבעל הברית נמצא עמם בבית הכנסת11. 

י"ב. יום שלישי ג׳ דסליחות: יום זה היה מהימים הקבועים לאמירת דא"ח ע"י כ"ק 
אדמו"ר הריי"צ. וראוי אשר במשך יום זה, ילמדו את אחד המאמרים או חלק מאחד 

המאמרים שנאמרו ביום זה12.

י"ג. ימי הסליחות המעוררים לתשובה, הם מהזמנים הידועים שהיו מנגנים את ניגון 
הד' בבות לאדמו"ר הזקן13.

8(  שולחן מנחם ח"ג עמ' פג.
9(  מט"א סימן תקפא סי"ז.

10(  להעיר, אשר 'בעל ברית' פוטר מתחנון, רק כאשר הוא מתפלל במניין הנוכחי אבל אם הוא רק נמצא בבית 
הכנסת או שהוא מתפלל במניין אחר - אין הוא פוטר מתחנון. אמנם, חתן פוטר מאמירת תחנון גם כאשר נמצא 

בבית הכנסת ואינו מתפלל עם הציבור. ויש שאין מחלקים בזה.
11(  פסקי תשובות סימן תקפא, ד.

12(  שיחת ג' דסליחות תנש"א.
13(  ספר השיחות תש"א עמ' 85. וראה אג"ק כ"ק אדמו"ר הריי"ץ ח"ג ע' שפב, אשר בהכנה מתאימה אפשר לנגן 

בכל חודש אלול עד שמחת תורה
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ערב ראש השנה

   סליחות  

)וכן בכתבי רבותינו נשיאינו(  א. הסליחות של ערב ראש השנה נקראים בפי העולם 
בשם "זכור ברית", על שם הפזמון "זכור ברית אברהם ועקידת יצחק" שנוהגים לאומרו 

בסליחות של ערב ר״ה. ואעפ״כ אין מנהגנו לאומרו14.

ב. אמירת תחנון: בסליחות אומרים תחנון אפילו לאחר עלות השחר15. אך בשחרית אין 
אומרים תחנון16.

ג. נוסח הסליחות: בפיוט ׳מרובים צרכי עמך, בסליחות נוסח ליטא כתוב "ותיטיב לנו 
הכתיבה והחתימה"17, וכן תוקן בכתב יד באחת מהוצאות קה״ת הראשונות, ולכאורה כן 

צריך לומר.

ד. את הקטע ׳אל תבוא במשפט עמנו׳ - אומרים חזן וקהל, פסוק בפסוק.

ה. את הפסוקים ׳אל תבוא׳, ׳והוא ישפוט׳, נפוץ לאומרם יחד - כפסוק אחד.

   התרת נדרים  

ו. זמן התרת נדרים: לאחר תפילת שחרית18 נוהגים לערוך ׳התרת נדרים׳.

14(  אג"ק חי"ח עמוד ע'.
15(  ע''פ הלבוש ומג"א סימן תקפ"א ס''ק י"ג.

16(  סידור אדה''ז.
17(  כגון בסליחות 'קודש הילולים' הוצאת לוין-אפשטיין, ירושלים תשכ"ה.

ותפילין  נוהג לערוך את התרת הנדרים כשהוא מעוטר בטלית  'קודם חצות'. כ"ק אד"ש  ובסידור אדה"ז:    )18
דרש"י.
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עשרה  בנוכחות  דהיינו,  דיינים19.  בעשרה  ה׳התרה׳  את  לעשות  נוהגים  הדיינים:  ז. 
אנשים חוץ מהאדם המקריא20. באם אין עשרה ניתן לעשרת גם בשלושה21.

ח. על הדיינים לשבת בעת הקראת נוסח ה׳התרה׳22.

נוסח  את  לבדו  יאמר  נדריו  המתיר  יחיד  שכל  נכון  הדין,  מעיקר  הנוסח:  אמירת  ט. 
ההתרה, ורק בשעת הדחק יאמרו כמה אנשים את הנוסח יחדיו23.

י. אם אינו מבין את נוסח ה׳התרת נדרים׳, עדיף לאומרו בשפה שמבין אותה - גם שלא 
בלשון הקודש. ואף שהדיינים אינם מכירים את השפה, די בכך שיודעים הם אשר הוא 

רוצה להתיר את נדריו.

צריך  וכך  שלפניה.  למשפט  מחוברת  ׳בכולהון׳,  המילה   - נדרים׳  ׳התרת  בנוסח  יא. 
לומר: "לכן אני שואל ממעלתכם התרה בכולהון", ולא "בכולהון אני מתחרט"24.

יב. התרת נדרים זו מועילה רק לנדרים אותם הוא לא זוכר. אבל, נדרים שנדר במהלך 
השנה וזוכרם, או הנהגה טובה שנהג יותר מג׳ פעמים ולא התנה שיהיה ׳בלי נדר', ורוצה 

לבטלם - צריך להתייעץ עם רב מורה הוראה כיצד עליו להתיר את נדרו25.

נשים: המנהג שנשים אינן עושות התרת נדרים בערב ראש השנה, וסומכות על  יג. 
אמירת כל נדרי ביום כיפור26.

19(  סידור אדה"ז, ראה גם מט"א תקפ"א סמ"ט[, דע"ת או"ח תרי"ט, וכ"ה בשל"ה )מסכת יומא פרק נר מצוה( 
ומקורם הוא מהנהגת  האריז"ל המובאת בפע"ח.

20( ראה בשל''ה ריש מסכת יומא ''עומד בפני העדה הקדושה, ואומר בזה הלשון".
21(  שו"ע שם, ס"א.

22( שו"ע יו"ד סימן רכח ס"ג-ד ש"ך סק"ט, פת"ש סק"ג.
23(  מט"א תקפ"א, סמ"ט. וראה שו"ע יו"ד סימן רכ"ח סמ"ו. קובץ נזר התורה ט'. עיי"ש.

וכן הוא  וכ"ק אד"ש )מראות קודש ער"ה תשמ"ט(  נוסח כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב )רשימות הרב לנדא(  כן    )24
בסידור בית יעקב.

25(  דרך החיים, סימן קלח. וראה שם, אשר באם רוצה להתיר נדר שזוכר אותו, יכול לפרט את הנדר בפני אחד 
מן הדיינים, וכל הדיינים יתירו לו - אך אין צריך לפרט את הנדר בפני כולם.

26(  קובץ מבית לוי גליון ד', הליכות שלמה פ"א ס"י, נטעי גבריאל פי"ז סי"ג והערה כ"א. אמנם, אם יודעות שיש 
לה איזה נדר או הנהגה הנדרשת התרה - ודאי תעשה התרה. )ובספר דרך אר"ץ הביא מנהג קדום שתלמידי חכמים 

הלכו מבית לבית להתיר לנשים והנשים היו נותנות להם שכרם(.
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   כתיבת פ״נ  

יד. נוהגים לכתוב פ״נ עבורו ועבור בני ביתו27.

טו. סדר כתיבת פ״נ: יש להקפיד לטבול במקווה ביום הכתיבה, וגם את הטיוטה ראוי 
לכתוב לאחר הטבילה במקווה28.

אותו  כותבים  הנשואים,  הכתיבה.  התחלת  לפני  צדקה  ונותנים  ידיים  נוטלים  טז. 
בחגירת אבנט29.

יז. כתיבת הפ״נ על נייר חלק.

יח. נוסח הכתיבה: אין המנהג לכתוב בראש העמוד - ב״ה30. בראש הדף, כותבים את 
המילה - פ״נ. 

פלונית'32,  בן  פלוני  של  נר״נ  על  רבים31,  רחמים  לעורר  ׳אנא  במילים  פותחים  יט. 
וממשיכים בבקשת הברכות.

כ. תוכן הפ״נ: אין לכתוב בפ״נ את החסרונות שמוצא בנפשו, אלא רק יבקש שיתוקן 
אצלו ענין פלוני33.

כא. יש לבקש בפ״נ לבטל את הדברים הלא טובים, באם ישנם ח״ו, ואין לכתוב בפ״נ 
אשר מקבל ע״ע יסורים וכדומה34.

כב. אין מקום כלל לכתוב בפ״נ דברים שליליים על יהודי אחר35.

כג. פ״נ כללי: החסידים מוסרים פ״נ עבור כ״ק אדמו״ר שליט״א וב״ב ועבור כלל ישראל 
הנק׳ בשם "פ״נ כללי"36.

27(  ספר המנהגים ע' 55.
28(  הוראת כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, לרב"צ רסקין ע"ה.

29(  ספר המנהגים, שם.
30(  ראה קובץ הערות וביאורים תתקכד, ע' 80.

31(  שיחת ליל ב' אייר תש"י.
32(  כשכותבים פ"נ עבור מישהו אחר, כותבים "אנא לעורר רחמים רבים עבור נר"נ של פלוני בן פלונית" )התק־

שרות תקעב, ע' 16 בשם המזכיר הרה"ח רי"ל גרונר(.
33(  אג"ק כ"ק אדמו"ר הרש"ב, ח"א ע' קנד.

34(  אג"ק ח"ד ע' שמח.
35(  אג"ק ח"ד ע' תכד.

36(  ספר המנהגים, שם.
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לימוד  הוא  ועניינם  מאחר  כללי,  בפ״נ  שמם  את  חותמים  אינם  הישיבה  בחורי  כה. 
תורה, וע״י זה הם פועלים את כל העניינים37.

   קברי צדיקים  

"והנמצאים  בתחינות38,  שם  ולהרבות  צדיקים  לקברי  ללכת  נוהגים  ר״ה  בערב  כו. 
בקרבת מקום לציון כ״ק אדמו״ר הריי״צ נוהגים ללכת ולהשתטח שם"39.

כז. אין הולכים ב׳ פעמים ביום אחד, לאותו הקבר40.

מקפידים  לאידך  אך  לאכול,  שלא  נוהגים  לציון  ההליכה  קודם  ההליכה:  סדר  כה. 
לשתות41.

כט. כדאי לתת צדקה קודם אמירת התחינות בבית החיים42.

ל. אין להיכנס לבית החיים בציציות מגולות שלא יהיה כ״לועג לרש". כלומר, שהרי 
הוא כלועג למתים שהם פטורים מן המצוות ואין יכולים לקיימן. ואנו יכולים לקיימן - על 

כן יש לכסותן שלא יראו אותן כלל43.

לא. אם לא היה בבית החיים במשך שלושים יום, כאשר נמצא בסמיכות לקבר44 יברך 
״ברוך אתה . . אשר יצר אתכם בדין, וזן אתכם בדין, וכלכל אתכם בדין, והמית אתכם 
בדין, ויודע מספר כולכם והוא עתיד להחיותכם, ולהקים אתכם בדין, ברוך אתה ה׳ מחיה 

המתים"45.

37(  שיחת ער"ה תש"כ, בעת מסירת הפ"נ כללי.
38(  רמ"א סימן תקפ"א, ס"ד.
39(  ספר המנהגים עמוד 55.
40(  מג"א תקפ"א, ס"ק ט"ז.

41(  שלחן מנחם ח"ה עמוד שכז ובשוה"ג שם.
42(  רמ"א סימן תקפ"א, ס"ד, ובמג"א שם ס"ק י"ז.

43(  שו''ע אדה"ז סימן כג סעיפים א־ב.
44(  אשל אברהם )בוטשאטש( סימן רכד. ועי"ע בשו"ת בצל החכמה ח"ג סימן מ, שסובר אשר יש לברך על 
ראיית הקברים גם אם אינו סמוך אליהם. אך מסיק שם שגם מי שאינו מברך על הראייה אלא רק כאשר עומד 

סמוך לקברים - יש לו על מי לסמוך.
45(  סדר ברכה"ג פרק יג, סעיפים יא,יג.
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לב. נטילת ידיים: היוצא מבית החיים צריך ליטול ידיו46.

לג. מעיקר הדין מספיק לשפוך שפיכה אחת של מים מהכלי, אך למעשה נהוג ליטול 
שלוש פעמים לסירוגין על כל יד47.

לד. ההולך לקברי צדיקים שדרך הגישה אליהם אינה דרך קברים נוספים - כגון קבר 
הרשב״י, אינו צריך ליטול ידיו ביציאתו48.

   דינים נוספים  

לה. תקיעת שופר: אין תוקעים בשופר במשך כל היום. בעל תוקע הרוצה להתאמן על 
התקיעות יעשה זאת בחדר סגור49.

לו. הכנת המאכלים: אין אוכלים דברים מרים50 וחמוצים בראש השנה, ואין מבשלים 
מאכלים בחומץ51. כמו כן אין אוכלים אגוזים, כי הם מרבים את הכחכוחים בגרון וכדומה, 
מאכלים  לאכול  שלא  מחמירים  ויש  התפילה52.  בשעת  הדעת  להסחת  גורם  זה  והרי 

חריפים53.

לז. הכנת הגוף: מכבסים ומסתפרים בערב ראש השנה, להראות שאנו בוטחים בהשם 
יתברך שיוציא לצדק משפטנו54.

לח. יש ליטול ציפורניים וכן להתרחץ55. טובלים במקווה לכבוד החג.

46(  שו"ע אדה"ז סימן ד, סי"ח.
47(  שו"ע אדה"ז סימן ד סעי' י"ח, מעשה מלך פכ"ד סל"ח.

48(  אשכבתא דרבי עמוד 106, שכך נהגו בליובאוויטש.
49(  השלמה לשו"ע אדה"ז סו"ס תקפא ע' 1364.

50(  מט"א סימן תקפ''ג ס"ג.
51(  ראה שו"ע אדה"ז סימן תקפ"ג ס"ב. קיצוש"ע סימן קכ"ט ס"ט. אך מותר להשתמש בלימון וכדומה לטיבול, 

כל זמן שהמאכל אינו נעשה חמוץ.
52(  שו"ע אדה"ז סימן תקפ"ג ס"ו.

53(  לקט יושר )הלכות ר"ה ט'(. ועוד. אך אם יש במאכל מעט תבלין חריף, אשר אינו נרגש בפה כדבר חריף - 
אלא הוא נועד רק כדי להוסיף טעם במאכל - מותר )ערוה"ש או"ח סימן תקפג ס"ג(.

54(  שו"ע סימן תקפ"א ס"ד, וט"ז סק"ה.
55(  שו''ע אדה"ז סימן תקכ"ט סעיפים ב' ו ה'.
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ראש השנה

   דיני תקיעת שופר  

א. ה׳בעל תוקע': חייב ה'בעל תוקע׳ להיות בקי בהלכות תקיעת שופר המבוארים בפוסקים1.

ב. ה׳בעל תוקע׳ ילמד קודם התפילה - בשני הימים של ר״ה, מאמר ד״ה ׳להבין עניין תקיעת 
שופר׳ שנדפס בסידור, וכן בחלק מן המחזורים2.

מאריך  התוקע  בדיבור3,  מקריא  אינו  אבל  בסידור,  באצבע  מורה   - המקריא  המקריא:  ג. 
בתקיעתו עד שמסיר המקריא אצבעו.

ד. כיסוי השופר: נוהגים לכסות את השופר במפה, ויהיה מכוסה עד גמר הברכות4.

ה. הברכה: הבעל תוקע מברך ״לשמוע קול שופר״, ו״שהחיינו״.

ו. אם טעה ובירך ׳לשמוע בקול שופר' לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולברך5.

וגם  ובתקיעות,  בברכות  חובתם  ידי  השומעים  את  להוציא  יכוון  תוקע  הבעל  כשמברך  ז. 
השומעים יכוונו לצאת ידי חובתם, ולא יענו ׳ברוך הוא וברוך שמו׳6.

ח. הפסק בין הברכה לתקיעות: ה׳בעל תוקע׳ וכן השומעים את התקיעות - אסור להם להפסיק 
בין הברכות לתקיעות. אם הפסיק, ודיבר דברים שאינם שייכים לתקיעות - חוזר ומברך7.

ט. עמידה בשעת התקיעות: התוקע צריך לעמוד בשעה שתוקע, ויזהר שלא להישען במהלך 
התקיעות על הבימה או כיוצא בזה8.

י. נהגו שגם השומעים את התקיעות - עומדים.

1( ספר המנהגים עמ׳ 56 הע׳ 7. חשוב להבהיר: מי שאינו בקי בהלכות שופר, אינו יכול להסתפק בכך שיחזור 
ויתקע שוב כאשר מסתפק האם תקע כראוי. מאחר והתקיעה בר״ה אסורה מדברי סופרים, ורק לצורך מצוה היא 

־מותרת - ואם תוקע שלא כדין, הרי עבר על איסור תק״ש ביו״ט משום ׳עובדין דחול׳. כמוכח מ׳מעשה דמגנצא׳ המו
בא בטור ופוסקים סימן תק״צ. כמו כן, פעמים ועלול לטעות בסדר התקיעות ־ ויש בזה פרטים שונים כיצד יש לנהוג.

2( ספר המנהגים, שם.
3( ספר המנהגים עמ׳ 56.

4( מט״א סימן תקפ״ה ס״ג.
5( שו״ע אדה״ז סימן תקפ״ה ס״ד.

6( שו״ע אדה״ז סימן קכ"ד ס"ב.
7( ע"פ שו״ע אדה״ז סימן תקצ"ב ס"ז. עיי"ש.

8( שו״ע אדה״ז סימן תקפ״ה ס״א.
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   התקיעות  

)מלבד  ותקיעה  תקיעה  כל  בין  בנשימה,  להפסיק  חייב  התקיעות:  בין  נשימה  הפסק  יא. 
ב׳שברים־תרועה׳ שבסדר תשר״ת, כפי שיפורט לקמן(.

יב. בדיעבד, אם לא הפסיק בנשימה, אלא הפסיק רק בעצירה קלה - יצא ידי חובתו. אמנם, 
לכתחילה יש להחמיר - ועליו לחזור ולתקוע את התקיעות הללו, ולהפסיק בנשימה בין תקיעה 

לתקיעה9.

יג. אם תקע ברצף ולא הפסיק כלום בין תקיעה לחבירתה, לא יצא ידי חובתו - וחייב לחזור 
ולתקוע שוב.

יד. אורך התקיעות:

בסדר תשר״ת:

התקיעה - אורך התקיעה, צריך להיות לפחות כאורך השברים והתרועה יחד.

השברים - תוקעים שלוש קולות ומחצה.

)ישנה טעות נפוצה - לתקוע רק שתי קולות ומחצה, וצריך להיזהר כי זה מעכב גם בדיעבד(10.

התרועה - יש לתקוע תשעה קולות קצרים. אך מנהגינו להרבות בקולות התרועה.

טו. בסדר תש״ת:

התקיעה - צריכה להיות כאורך השברים.

טז. בסדר תר״ת:

התקיעה - צריכה להיות כאורך התרועה.

יז. הפסק נשימה בין ׳שברים׳ ל׳תרועה׳: בסדר תשר״ת - נחלקו הפוסקים האם צריך לתקוע 
את ה׳שברים־תרועה׳ בנשימה אחת, או לא. על כן:

׳משהו׳  בהפסק  אך  אחת,  בנשימה  לתקוע  צריך  דמיושב׳,  ׳תקיעות   - הראשונות  בתקיעות 
ביניהם - דהיינו, לעצור מעט בין ה׳שברים׳ ל׳תרועה׳.

9( עיין היטב בשו״ע אדה״ז סימן תק״צ ס״ט.
10( צריך זהירות רבה בזה, כי רבים ברצונם לחקות את ההנהגה הזו נכשלים בשברים קצרים מדאי )שהם כמין 

חצאי שברים( ולעיתים כלל לא יוצאים ידי חובת תקיעות שופר, ואין צורך לבאר את חומרת הדבר.
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בהפסק  ה׳שברים־תרועה׳  את  לתקוע  יש  דמעומד׳,  ׳תקיעות   - מוסף  שבתפילת  בתקיעות 
נשימה ביניהם11.

לחזור  צריך  מיושב,  תקיעות  של  והתרועה  השברים  בין  ונשם  טעה  בתקיעות:  טעויות  יח. 
ולתקוע מתחילת תשר״ת זה, אך אינו צריך לחזור לסדר תשר״ת הראשון12. ובשעת הדחק, יכול 

לסמוך על התקיעות שתקע כבר ולא יחזור ויתקע13.

יט. טעה ולא הפסיק ב׳משהו׳ בין ה׳שברים־תרועה׳, לא יצא ידי חובתו, וצריך לחזור ולתקוע14.

כ. וידוי בלחש: בין תשר״ת לתש״ת ובין תש״ת לתר״ת יתוודה התוקע במחשבתו15. ועניינו, לא 
וידוי על חטא ועוון, אלא געגועים פנימיים. ומקובל אצל חסידים שזהו ציור פני הרבי.

   מבצע שופר  

בהלכות  בקי  להיות  הוא  גם  צריך  שופר׳,  ׳מבצע  בעת  בשופר  התוקע  תוקע:  הבעל  כא. 
שופר, ונכון שילמד את המאמר ד״ה ׳להבין עניין תקיעת שופר׳ שנדפס בסידור, וכן בחלק מן 

המחזורים16.

כב. לכתחילה, יש להקפיד אשר מי שתוקע בשופר ביום הראשון של ר״ה, יהיה ברור שהוא 
גדול ע״פ תורה. דהיינו, שהביא ב׳ סימנים.

כג. השומעים: ׳תקיעת שופר׳ אסורה ביום טוב, משום ׳עובדין דחול׳, ורק לצורך קיום המצווה 
מותר לתקוע.

לכן, יש להקפיד לתקוע רק עבור מישהו שמקיים בכך מצווה, ולא לתקוע תקיעות לחינם - 
כגון, כאשר תוקע לשם משחק וכדומה, או כאשר גוי מבקש לשמוע את התקיעה.

כד. קטנים: קטנים אינם חייבים במצוות ׳תקיעת שופר׳ - אך בשביל מצוות ׳חינוך׳ ראוי שגם 
קטנים ישמעו. לכן מותר לתקוע עבורם, גם אם התוקע כבר יצא ידי חובה.

כה. הברכה: לכתחילה יברך האדם היוצא בתקיעה זו ידי חובתו. באם ישנם כמה אנשים - 

11( שו״ע אדה״ז סימן תק״צ ס״ט.
12( ובשעת הדחק גדולה, כגון במבצעים אפשר להקל ]ראה שו״ע סימן תקצ ס״י[.

׳הפסק  עם  לתקוע  הוא  אדה״ז,  שמציין  במדינותינו׳  שה׳מנהג  בפרט  ס״ט.  תקץ  סימן  אדה״ז  משו״ע  כ״מ   )13
נשימה׳ בין התקיעות הללו.

14( שו״ע אדה״ז, שם.
15( לקו״ת עמ׳ 102, וראה גם סה״ש תש״ד עם׳ 41-42. ועיין ׳המלך במסיבו׳ ח״א עמ׳ רלב. וראה עוד שם ח"ב ע׳ 

קע׳׳ד.
16( ע״פ המבואר בספר המנהגים, ע׳ 56 הע׳ 7.
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אחד יברך בקול ויוציא את כולם ידי חובה.

כו. נשים: נשים יכולות לברך כאשר הן שומעות ׳תקיעת שופר׳.

אך התוקע אינו יכול לברך עבורם, באם יצא כבר ידי חובתו – אלא הן יברכו לעצמן17. באם 
אינן מעוניינות לברך, יתקע עבורן ללא ברכה.

- יאמר איתו את הברכה מילה במילה. אך באם אין  יודע לברך  כז. במקרה שאין השומע 
השומע יכול לומר את הברכה בעצמו ואינו מצליח לחזור על הברכה כראוי אחרי התוקע, יכול 

התוקע לברך, גם אם התוקע יצא כבר ידי חובתו - והשומע, יענה ׳אמן׳18.

כח. ניתן להחליף בעל תוקע גם באמצע התקיעות, וימשיך התוקע השני מאותו המקום שעצר 
הראשון, ואין צריך לברך שוב19.

כט. לכתחילה אין לעבור מחדר לחדר תוך כדי התקיעות - כי ההליכה נחשבת להפסק20.

ל. מספר התקיעות והלכותיהן: צריך לתקוע לכל אחד 30 קולות )תשר״ת שלוש פעמים, תש״ת 
שלוש פעמים ותר״ת שלוש פעמים(21.

לא. בתקיעת ׳תשר״ת׳, צריך שהשברים־והתרועה יהיו בנשימה אחת, כמו ב׳תקיעות מיושב׳. 
)ראה לעיל סעיף י"ד, פרטי הדינים שבזה(.

לב. בעת ׳מבצע שופר׳ יש לשים לב, אשר גם כאשר השומעים ממהרים - התקיעות נעשות 
כהלכה. בעיקר יש להשגיח, אשר: א. אורך התקיעות הוא כפי ההלכה. ב. יש הפסק של נשימה 

בין כל תקיעה ותקיעה.

מומלץ להתייעץ עם רב מורה הוראה, מהו האורך המינימלי של התקיעות וכיו״ב - כך שיוכלו 
לקיים את המצווה כראוי, ולזכות כמה שיותר אנשים במצוות שופר.

לג. זמן מצוות שופר: מצוות תקיעת שופר הינה בכל היום עד צאת הכוכבים. אמנם משעת 
השקיעה ואילך שהוא ספק לילה, יתקע בלא ברכה22.

שהוא  כיון  לצורך,  שלא  טוב  ביום  בשופר  לתקוע  אסור  לצורך:  שלא  בשופר  תקיעה  לד. 
׳עובדין דחול׳ ואסור ביו״ט. ואפילו על מנת להתלמד לתקיעות של יום ב׳ - אסור.

לה. אמנם, מותר לומר לילדים קטנים שיתקעו להתלמד, מכיוון שזה חלק ממצוות חינוך23.

17( שו״ע אדה״ז סימן תקפ״ט ס״ב
18( שו״ע אדה״ז סימן תקפ״ה ס״ה
19( שו״ע אדה״ז סימן תקפ״ה ס״ח

20( ע״פ שו״ע אדה״ז סימן תקפ״ט ס״ב.
21( כשאי אפשר כלל לתקוע 30 קולות, יתקע 10 קולות )תשר״ת תש״ת תר״ת( ללא ברכה. ויש אומרים שיכול 

לתקוע ובברכה.
22( משנ״ב סימן ת״ר סק״ז.

23( שו״ע אדה״ז סימן תקצ״ו ס״ב.
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   דיני השופר  

לו. מצוה מן המובחר ליקח שופר מקרן של איל כבשים, שעל ידי זה יזכור לנו את עקידת 
יצחק. באם אין להשיג שופר של איל, מותר לתקוע בכל קרן של בהמה כשירה, חוץ מקרן של 

פרה או שור24.

לז. לכתחילה נכון שהשופר של ראש השנה יהיה כפוף ולא ׳פשוט׳ - ישר, בדיעבד אם תקע 
בשופר פשוט, יצא ידי חובה25.

לח. לכתחילה נכון שלא להדביק על השופר כל תוספת שהיא, מאחר ותוספת זו עלולה לשנות 
את קול השופר26.

לט. שופר שנסדק, אם כשר לתקיעה, יש בזה פרטי דין רבים ולכן יש להראותו לרב מורה 
הוראה הבקי בדינים אלו.

מ. אורך השופר צריך להיות לפחות טפח אחד - שמונה ס״מ27.

ללא רשות הבעלים מכיוון שמן  בו, אף  מא. מותר להשתמש בשופר באותו מקום שנמצא 
הסתם נוח לו לאדם שיעשו מצוה בממונו בדבר שאין בו חסרון כיס, אך אין להוציא את השופר 

ממקומו ללא רשות28.

הפוסל  באופן  אותם  מתקנים  והיצרנים  הייצור,  במהלך  נפגמים  שופרות  רבות  פעמים  מב. 
אותם מכשרותם. על כן יש לרכוש שופר עם הכשר מהודר.

24( שו״ע אדה״ז סימן תקפו ס״ב.
25( שו״ע אדה״ז שם.

26( שו״ע אדה״ז שם סי׳׳ח.
27( שו״ע אדה״ז שם סי״ג.
28( שו״ע אדה״ז שם ס״ה.
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במקרא יוצא גם כשאינו מבין. פנימיות התורה בכלל                                             
שליש מקרא ויתורץ תמיהת הראשונים

שהעיקר  ותלמוד  משנה  לימוד  ע"ד  אינו  במקרא  הלימוד  ענין  הנה  כי  במקרא.  שליש  ענין 
הוא להשיג החכמה שבהן שעי"ז יתקשר שכל האדם בחכמה זו שבתורה כו' אלא דצריך ג"כ 
להוציא הדברים בדיבור פה דוקא אבל מ"מ אם אומר ההלכה ואינו מבין אינו נחשב לו ללימוד 
כלל כמ"ש במ"א סי' נ', משא"כ בעסק המקרא ותשב"כ אם מוציא בשפתיו אע"פ שאינו מבין 
אפי' פי' המלות מפני שהוא ע"ז ה"ז מקיים מצות ולמדתם, שלפיכך כל ע"ה מברך ברכת התורה 
בשחר לפני הפסוקים וכן כשעולה לס"ת, וכ"כ בפרדס שכ"ז פ"א גבי לימוד המקרא שגם מי שלא 
יבין לחבר התיבות גם הוא אם יעסוק בו יומם ולילה שכרו אתו ופעולתו לפניו כו', ואדרבה כתב 

והלומד בתורה לדעת כמי שלומד בספר זכרונות כו' הלואי שלא יפסיד כו' ע"ש.

שנותיו  אדם  ישלש  דלעולם  זו  מימרא  בפי'  המפרשים  גדולי  שנדחקו  מה  יתורץ  ועפ"ז   .  .
שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד דהר"ן ספ"ק דע"ז כ' ולאו דוקא שישליש ימותיו 
בשוה כו'. והרמב"ם פ"א מהל' ת"ת ס"ל דישלש היינו לשלישים שוים ממש אלא דנתכוין לתרץ 
בעתים  ויקרא  כו'  בחכמה  כשיגדיל  אבל  אדם  של  למודו  בתחלת  שזהו  במ"ש  הר"ן  קושיית 
מזומנים תשב"כ כו'. ולפ"ז דוחק קצת לשון לעולם ישלש כו' וגם מה שהקשו בגמ' מי ידע כמה 
חיי. דמזה משמע דכל שני חייו ישלש כו'. ורי"ו בשם הרמ"ה כתב דלא אמרו זה אלא לדורות 
ראשונים כו' כמ"ש בב"י. אמנם לפמ"ש א"ש דבתחלת למודו של אדם ישלש השליש במקרא 
ואחר  לו למהר ללמוד המקרא בתחלה  יש  יותר מ"מ  זמן  ממש לבדו. דאע"ג שלתלמוד צריך 
שהגדיל בחכמה יש לו לקיים השליש במקרא בתשב"כ עם מה שילמוד אח"כ מפנימיות התורה 
והאגדות שזה נכלל הכל בשליש במקרא כנ"ל, )ואפשר דגם לימוד מדרש רבה ושאר המדרשים 
הוא בכלל השליש במקרא שהרי בפ"ק דברכות דף י"א ע"ב משמע בהדיא בגמ' ופרש"י דמדרש 
הוא קרוב למקרא כו' לפי שהם מדרשי מקראות. וכ"מ בנדרים דל"ו סע"ב ואף שבהלכות ת"ת 
מבואר דמדרש תורה שהוא ספרא וספרי וכה"ג הן בכלל שליש במשנה היינו מפני שהן הלכות 
אפשר  ה'  ומוסר  המקרא  שעל  אגדות  שהן  הרבות  לימוד  משא"כ  המשנה  כמו  התורה  וגופי 
ענין לעולם ישלש  והנה  כו'.  ולכן אתי שפיר דלעולם ישלש אדם  נכלל בשליש במקרא.  שזה 
אדם מה שחלקו זה לשלישים י"ל כדכתיב ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. ואין כבוד אלא 
תורה. והנה תלמוד בבריאה ומשנה ביצירה וכתיב יוצר אור ובורא חושך. ולכן ארז"ל במחשכים 
הושיבני זה תלמוד בבלי. ומקרא בעשיה. והנה אף עשיתיו אף הוא בחינ' רבוי שמרבה בחינ' 
רביעית כמ"ש בד"ה מי מנה עפר יעקב כו' ע"ש, לכן בכלל שליש במקרא נכלל בחינה הרביעית 
שהוא לימוד פנימיות התורה. וזהו שארז"ל והביאו הרמב"ם בפי' המשניות ספ"ה דאבות ע"פ 

אף חכמתי עמדה לי חכמתי שלמדתי באף עמדה לי כו'(.

)לקו"ת ויקרא ביאור לד"ה לא תשבית פרקים ד-ה(
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מה נכלל בשליש

לעולם ישלש אדם את שנותיו שליש במקרא שליש במשנה ושליש בתלמוד, ולכאורה אין 
זה מובן כלל דהא שליש דתלמוד קטן מאד לפ"ע הצטרכות הפנאי ללמוד התלמוד כי רב הוא 
מאוד הרבה פעמים מן המקרא ואיך חילק הפנאי להמקרא והתלמוד בהשואה א' לזה שליש 
לזה שליש כו', אך הענין הוא דשרש לימוד המקרא עם לימוד חכמת הקבלה א' הוא כי הנה 
על מקראות  הזהר  פי'  כמו  קבלה  ובם  רז"ל  ואגדות  הנה המדרשות  הן  דבכלל המקרא  ידוע  
אלא שבמדרשות ואגדות רז"ל הסוד נעלם בדבריהם שהלבישום בדברים פשוטים ובזהר מבאר 

ומפרש הסודות הגנוזים במקראות וא"כ כללותם הוא רק מקרא.

)ביאוה"ז לאדמו"ר האמצעי ב, ד(

מתרץ סתירה באדה"ז בענין קבלה, אם הוא מקרא או תלמוד

ויש לומר, שבזה יש לתווך דברי אדמו"ר הזקן אודות לימוד חכמת הקבלה, שנראים כסותרים 
לכאורה זא"ז:

אחז"ל - וכן נפסק להלכה - שחייב אדם לשלש זמן לימודו - שליש במקרא שליש במשנה 
ושליש בתלמוד. ופסק אדה"ז בהל' ת"ת שלו, ד"חכמת הקבלה תחשב בכלל שליש בתלמוד" 
)ומיוסד על פסק הרמב"ם ש"הענינים הנקראים פרדס בכלל הגמרא הן"(; ואילו בספרו לקו"ת 
במקרא",  שליש  בכלל  הוא  וכהאריז"ל  הזהר  "דלימוד  הנגלה(  ע"ד  )ובשקו"ט  אדה"ז  מבאר 
רק  אינו משיג  דאורייתא  רזין  בלימוד  ועוד שגם  פסוקי התורה  על  הוא  "שהרי מדרש הזהר 
המציאות כו'", "וה"ז כעין לימוד המקרא שהוא קורא בשמותיו של הקב"ה אע"פ שאינו משיג 

כלל עצמיות הגנוז בהן . . וכעין זה הוא בלימוד הזהר וע"ח".

וע"פ הנ"ל שיש שני אופנים בלימוד פנימיות התורה יש לתווך, שאם לומד רק נקודות הענינים 
)ע"ד דברים קצרים שבמשנה( ה"ז בכלל "מקרא", משא"כ כשלומד בהבנה והסברה ובפרטיות, 
ובמיוחד - כשמשיג הענין ונתפס בשכלו ונעשו לאחדים, ה"ז ע"ד "שליש בתלמוד", שהוא לימוד 

טעמי ההלכות כו', עד ללימוד בעיון להבין דבר מתוך דבר וכו'[.

וי"ל ששני אופנים אלו באופן הלימוד, תלויים בב' הטעמים הנ"ל על גילוי פנימיות התורה 
בדורות האחרונים:

ע"פ הטעם משום "עת לעשות לה'", בשביל פיקוח נפש )ברוחניות(, מפני התגברות החושך 
וירידת הדורות - מספיק גילוי פנימיות התורה באופן של נקודות ובקיצור בתכלית, כי גם "נקודה" 
של פנימיות התורה, "המאור שבה", בכחה להחיות נפשות )וכיון שזה מספיק - הרי אין לגלות 

יותר(;

משא"כ גילוי פנימיות התורה כדי "ליישר ישראל ולהכין לבם" לגילוי פנימיות התורה שיהי' 
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"באותו הזמן" - הרי כיון שאז תהי' השגה גמורה בידיעת השם, "כפי כח האדם" ועד "כמים לים 
מכסים", הרי מובן, שגם ההכנה לזה בדורות האחרונים צ"ל ע"ד זה דוקא.

)לקו"ש ח"ל שיחת י"ט כסלו עמ' 173 ואילך(

ומזה יובן שאפשר להיות ג"כ לימוד בפני' התורה ע"ד לימוד הל' פסוקות שבמשנה ותלמוד 
שהוא ביצירה )שליש במשנה( ובזה מבואר מש"כ בפע"ח שער הנהגת הלימוד )מב, ב( ובכ"מ 

דמדרש והגדה הם ביצירה.

ובכ"ז כ' בלקו"ת שם שפני' התורה – מקרא, כי זהו בכלל ועיקרו, וכמו שתלמוד בבריאה אף 
שהלכותיו פסוקות שבו ביצירה וק"ל.

)מכתב כ"ג תמוז תשט"ו, לקו"ש חי"ד עמ' 273(

סדר הלימוד ע״פ המשנה - והנהוג בפועל

ראשי דברים ושקו׳׳ט בעת ביקור כ״ק הרה״צ רפמ״א מגור,                                                            
והרה״ג רמ״ק אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א

הגרמ״ק שליט״א: מצינו בתוס' שתנאים לא בקיאי בקרא. ולכאורה, מכאן ראיה שבימיהם 
היה הסדר שלא למדו את כל המקרא.

כ״ק אדמו״ר שליט״א: עד״ז מצינו בגמרא ״בארבעה לא מצינא בשיתא מצינא?״, ור׳ יהודה 
״כולי תנויי בנזיקין הוה״.

הגרמ״ק שליט״א העיר שברש״י ב״מ שם משמע שקדשים נוהגים בזמן הזה,

כ״ק אדמו״ר שליט״א השיב שהכוונה שם ללימוד ההלכות. 

אולם במסכת תענית מובא ש״אשכחיה ר׳ יוחנן לינוקא דריש לקיש וא״ל אימא לי פסוקיך: א״ל 
עשר תעשר . . א״ל הכי אמר רב הושעיא חוץ מזו שנאמר הביאו את כל המעשר גו׳ והריקותי 
. . א״ל אי הות מטי התם להאי פסוקא לא הוית צריכנא לך ולהושעיה  לכם ברכה עד בלי די 

רבך״, ומכאן שכן היה אז "מנהג ישראל" ללמוד תחילה מקרא.

אולם לאחר מכן השתנה הסדר - וגדולי ישראל צעקו ככרוכיא שילמדו כפי סדר המשנה: ״בן 
חמש למקרא, בן עשר שנים למשנה, בן חמש עשרה לגמרא״, ולא שיתחילו מיד ללמוד גמרא.

הגרמ״ק שליט״א: ה״בני יששכר״ אמר שרצונו ללמוד עם בניו כפי הסדר ״בן חמש למקרא 
וכו׳״ אך למעשה לא עלה בידו.
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כ״ק אדמו״ר שליט׳׳א: יתירה מזו מצינו שטענו וכתבו בזמנם המהר״ל, השל״ה ושאר גדולי 
ישראל - שילמדו כסדר ״בן חמש למקרא״. וכך הלאה.

הגרמ״ק שליט״א: איתא במשנה: ״ר׳ נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד 
את בני אלא תורה״ וכנראה שמשנה זו אינה להלכה, שכן, לפי״ז, צריכים היו להתחיל בגמרא.

ממקרא.  החל   - התורה  חלקי  לכל   - היא  נהוראי  ר׳  בדברי  הכוונה  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק 
והחידוש בהנהגת ר׳ נהוראי היא - שהנהגה זו אינה מדת כל אדם.

 הגרמ״ק שליט״א: אבל במשנה שם לא מפורט סדר הלימוד. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א: זהו משום שלא היה צורך בכך. שכן, זה )סדר המשנה באבות( היה 
דבר מפורסם וכהכלל: ״דיין שטעה בדבר משנה חוזר״. כיון שאין כאן דין כלל.

ואם נאמר שסדר המשנה באבות ״בן חמש למקרא, בן עשר למשנה כו׳״ אינו להלכה, הרי 
יכולים אף להרחיק לכת ולקבוע שגם הנאמר שם ״בן שלש עשרה למצוות״ אינו להלכה..!

הגרפמ״א שליט״א: איתא בגמ': "לעולם ישליש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה 
שליש בתלמוד״ ״לא צריכא אלא ליומי״ ומפרש התוס׳: ״שאנו סומכין אהא דאמרינן בסנהדרין 
ולפי״ז אפשר לומר שכאשר  ובגמרא דגמרת בבל בלול מכולם״.  בבלי בלולה במקרא במשנה 

לימדו קטנים גמרא נכלל בכך גם מקרא ומשנה.

כ״ק אדמו״ר שליט״א: כאשר המשנה מפרטת ״בן חמש שנים למקרא, בן עשר שנים למשנה, 
ד״בן חמש עשרה  בלימוד  יכללו  ומשנה  לפרש שמקרא  אי אפשר   - לגמרא״  בן חמש עשרה 

לגמרא״.

הגרמ״ק שליט״א: המחבר פוסק שילמדו )לא כסדר המובא במשנה, אלא( כפי הבנת הילד. 

בנקודות  ״הקריאה  שהיה  הסדר  את  אדה״ז  מביא  ת״ת  בהל׳  גם  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק 
בלימוד  ה׳ שנים  ואח״כ   .  . כל המקרא עם התינוקות  בלימוד  ה׳ שנים  עוסקים  והיו  וטעמים. 

המשניות בע״פ״.

הגרמ״ק שליט״א: אבל הוא אינו מביא שקודם התחלת לימוד הגמרא היו צריכים ללמוד את 
כל המשניות!

כ״ק אדמו״ר שליט״א: זה עד שיגיע ויהיה שייך ל״בן חמש עשרה לגמרא" ־־ אולם על לימוד 
מוקדם של משנה )לפי ״בן עשר שנים״( וגמרא )לפני ״בן חמשה עשרה שנים״( היו טענותיהם 
של גדולי ישראל - ומטענותיהם גופא משמע שלפועל לא היה נהוג במשך כל הדורות - סדר 
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הלימוד, כפי שכותבת המשנה.

הגרמ״ק שליט״א: מובא שר׳ חייא אקרי קרא לינוקי.

כ״ק אדמו״ר שליט״א: כן, כל חמשה חומשי תורה, ולאחר מכן משנה - אולם זה היה בזמנו 
של ר״ח - שעדיין לא היה גמרא, תושבע״פ.

הגרפמ״א שליט״א: מהפסוק ״אשר כתבתי להורותם״ ילפינן ״להורותם – זו גמרא״, ומשמע 
שהיו בקיאים אז באופן כללי בלימוד הגמרא.

כ״ק אדמו״ר שליט״א: שם מדגישה הגמרא עוד יותר: ״מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני״.

 - בסיני  למשה  לו  שנתנו  המצוות  ש״כל  מביא  החזקה״  ל״יד  הקדמתו  בתחילת  והרמב״ם 
פירושה״. אולם הוא אינו מביא את הענין  זו   - והמצוה  זו תושב״כ,   - . תורה   . נתנו  בפירושן 

ד״להורותם זה גמרא״, וכידוע השקו״ט בזה.

)בצל החכמה ע׳ 72־ 70(
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השופר הגדול דלעתיד לבוא

   א. שייכות מצות תקיעת שופר לגאולה

 - היינו  הכתוב",  "גזירת  היא  זו  מצוה  תקיעת־שופר.  מצות  היא  ראש־השנה,  היום של  מצות 
מצווה ללא טעם, אך חז"ל למדו כמה טעמים במצוה זו.

בין מוני הטעמים נמצא רב סעדיה גאון, המכונה "רס"ג". הרס"ג מונה עשרה טעמים )!( לתקיעת 
שופר בראש־השנה.

בין הטעמים הרבים, אנו מוצאים ארבעה טעמים שקשורים לגאולה וביאת המשיח:

מלחמת  תרועת  וקול  המקדש  בית  חורבן  להזכירנו  החמישי:[  ]הטעם 
האויבים, כמו שנאמר "כי קול שופר שמעה נפשי תרועת מלחמה". וכשאנו 

שומעין שופר נבקש מאת השם על בנין בית המקדש.

]הטעם השמיני:[ להזכיר יום הדין הגדול ולירא ממנו, שנאמר בו "כי קרוב 
יום ה' הגדול קרוב ומהר מאד יום שופר ותרועה".

]הטעם התשיעי:[ להזכירנו קיבוץ נדחי ישראל ולהתאוות אליו, שנאמר 
בו "והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור וכו'".

]הטעם העשירי:[ להזכירנו תחיית המתים ולהאמין בה, שנאמר בה "כל 
יושבי תבל ושוכני ארץ כנשוא נס הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו".

)אבודרהם, סדר תפלת ראש השנה ופירושה(

   ב. ה'שופר גדול'

בסוגיא זו נתמקד בטעם התשיעי שמביא הרס"ג - להזכיר לנו את קיבוץ נדחי ישראל שיהיה 
על־ידי ה'שופר גדול'.

מקור הדברים הוא פסוק מישעי' )כז,יג(: "והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האובדים 
בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלם".

פסוק זה עוסק בקיבוץ גלויות )כפי שמסתיים הפסוק שלפניו - "ואתם תלוקטו לאחד אחד בני 
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גדול, ובאמצעותו יתקבצו הגלויות הרחוקות  ייתקע שופר  ומוזכר בו שבאותו היום  ישראל"(, 
ביותר.

לשופר גדול זה ישנו ייחוס מעניין - האיל שנברא בין השמשות, אותו עקד אברהם אבינו על גבי 
המזבח במקום יצחק בנו. כפי שאומר המדרש:

ר' חנניא בן דוסא אומר:

אותו האיל שנברא בין השמשות לא יצא ממנו דבר לבטלה: אפרו של איל 
- הוא יסוד על גבי המזבח הפנימי; גידי האיל - אלו עשרה נבלים של כנור 

־שהיה דוד מנגן בהם; עורו של איל - הוא אזור מתניו של אליהו ז"ל, שנא
מר "איש בעל שער וכו'"; קרניו של איל - של שמאל שתקע בו בהר סיני, 
גדולה משל שמאל  ימין שהיא  "ויהי במשוך בקרן היובל", ושל  שנאמר 

־שהוא עתיד לתקוע בה לעתיד לבא, שנאמר "והיה ביום ההוא יתקע בשו
פר גדול והיה ה' למלך על כל הארץ".

)פרקי דרבי אליעזר, פל"א(

לאידך,  בגשמיות.  כפשוטה,  תהיה  גדול  בשופר  שהתקיעה  להסיק,  גם  אפשר  זה  ממדרש 
ה'מצודת דוד' מפרש שה'שופר גדול' הוא משל בלבד:

כאלו  ויבואו  יתקבצו  כולם  לומר  משל,  ענין  הוא   - גדול"  בשופר  "יתקע 
תקעו בשופר גדול להשמיע הקול בכל העולם להתקבץ ולבוא.

)מצודת דוד עה"פ(

   ג. משמעותו הרוחנית של ה'שופר גדול'

ויש לו תפקיד חשוב  בתורת החסידות מבואר, של'שופר גדול' ישנה משמעות רוחנית נעלית, 
בקיבוץ הגלויות. בכדי להבין זאת נקדים את הטעם הפשוט למצות תקיעת שופר, ונראה כיצד 

טעם זה מתחזק ב'שופר גדול'.

ואלו דברי הרמב"ם בטעם מצות תקיעת שופר:

אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב – רמז יש בו, כלומר: 
עורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו 
בתשובה וזכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל 
שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל – הביטו לנפשותיכם והטיבו 
דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא 

טובה.

)משנה תורה לרמב"ם, הל' תשובה, פ"ג ה"ד(
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היינו, שתפקידו של השופר הוא לעורר את האדם לעבודת ה', שיקוץ משינתו בהבלי העולם 
הזה.

כך גם כאשר מדובר על ה'שופר גדול': מצד שורשו הרוחני הנעלה, ה'שופר גדול' יעורר גם את 
היהודים הרחוקים ביותר, ה"אובדים" וה"נדחים", ויפעל שכולם יתקבצו לארץ ישראל.

את הצורך בשופר גדול דווקא בכדי לעורר גם יהודים אלו, מסביר כ"ק אדמו"ר האמצעי באריכות 
כדרכו, בספרו "עטרת ראש":

והיינו לפי שעיקר הכוונה יהיה בקול שופר גדול זה הוא כדי לקבץ הגליות 
"ובאו  כמו־שכתוב  הריחוק,  בתכלית  הארץ  כנפות  בד'  ישראל  שנדחו 
האובדים בארץ אשור כו'", על־כן צריך להיות בשופר גדול דוקא שמעצמו 

בא כנ"ל.

ולהבין הטעם לזה הנה מבואר במקום־אחר על־פסוק "משכני אחריך נרוצה 
במאור  שיש  לשלהבת  בקירוב  שעומדים  הניצוצות  כמשל  שזהו  כו'", 
השלהבת כח המושך להמשיך כניצוץ שירוץ ויוכלל בו כו', ועל־זה אומרים 
בנ"י להקב"ה "משכני" - שבהיותו קרוב אלינו יכול למשוך רוח ולב כנ"י 
שישובו אליו בתשובה שלימה, כמו בעשרת־ימי־תשובה, דכתיב "דרשו ה' 
בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב", שמתעוררים ממילא הכל גם מי שנתרחק 

מאד ימשיכנו אליו מצד היותו קרוב גם לרחוקים.

וכמו־שכתוב במתן־תורה שהיו כולם עומדים בקירוב בהכנת לבם לקבלת 
התורה ואור ה' מאיר עליהם בקירוב גדול, כמו־שכתוב "פנים בפנים דבר 
ה' עמכם" וכמו שאומרים "באור פניך נתת לנו כו'", הרי היה זה בקירוב 
המושך  כח  מצד  ממילא  נמשכו  שהניצוצות  הניצוצות  לגבי  המאור 
שבמאור שממשיך אותו. ובמ"ת היה הקירוב גם מצד המקבל, על־כן אין 
זה רבותא ]=חידוש[ כל־כך ולא היה צריך אז לשופר גדול אלא בשופר קטן 
היה מספיק לעוררם, וכמו־שכתוב "וכל העם רואים כו' ואת קול השופר כו' 
וקול השופר  כו'", ובתחלה כאשר שמעו קולות וברקים  וינועו  וירא העם 
ויחרד כל העם, חרדה זו הוא בחי' בטול במציאות כמו־שכתוב אם יתקע 

שופר בעיר ועם לא יחרדו כו'.

וכמאמר רז"ל "מה להלן באימה כו' ורתת כו'", ודבריו חיים וקיימים - שגם 
איננו  "ואשר  כמו־שכתוב  בתורה,  עוסק  בכל  מלך  פני  מאור  נמשך  עתה 
פה כו'", שיאר ה' פניו אליו בימין מקרבת לשמור נשמתו כו', כמו־שכתוב 
וכתיב  ואין אמת אלא תורה,  יקראוהו באמת" דוקא  "קרוב ה' לכל אשר 
שנקראת  התורה  והוא  קרוב  שנעשה  לרחוק   - ולקרוב"  לרחוק  "שלום 
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מאור  נמשך  א'  ולכל  כידוע.  כו'"  בניך  שלום  "ורב  וכמו־שכתוב  שלום, 
אור התורה למטה מטה להשיב  לפי שיורד  גם בהפרדו  תורה להמשיכו 
ולקרב גם את הרחוק, וכמו־שכתוב "כי אמרתך חייתני" וכמאמר "המאור 
שבה מחזירו למוטב", כי התורה נקראת 'אור' ומקור התורה נקרא 'מאור' 
שמקרב כל נצוץ הקשור באות א' דתורה, כידוע דס'־רבוא נשמות־ישראל 
וחזק  וזהו שקול השופר דמ"ת הולך  בס'־רבוא אותיות דתורה,  מתקשרן 
מאד להעלות ולקרב כל נצוצים הקרובים וגם הרחוקים לבלתי ידח וכמו־
שכתוב משכני וממילא אחריך נרוצה כולנו איש לא נעדר כו' מצד תוקף 

כח המושך כנ"ל וד"ל.

אך כל־זה אינו אלא שהמאור יורד ומתקרב, שגם הנצוצי' שנתרחקו ישיגם 
כח המושך. אבל אם הנצוצים נתרחקו כל־כך למטה מטה בשאול תחתית 
כו' באופן שלא ישיגם כח המושך של המאור כלל וגם המאור עצמו איננו 
כלל  למטה  אורו  יגיע  שלא  כל־כך  רום  בגובה  עומד  הוא  כי  למטה  יורד 
להמשיך הנצוצות ולעוררם - שאז יוכלו לידח ולישאר למטה )כמו בענין 
הנקראים  והנצוצות  ברחוק  ועומד  מסתלק  התורה  שאור  תורה,  בטול 
נדחים אין קורא בשמך כו', שאם היו קוראים בתורה שנקראת שמותיו, 
הרי אין דברי־תורה מקבלים טומאה כו' ואין עבירה מכבה תורה כו'(, הנה 
אז ודאי צריך לשופר גדול דוקא, וזה יהיה בעת קבוץ גליות דוקא שאז 

יתקע בשופר גדול דוקא,

"אסתיר  כמו־שכתוב  לעילא,  לעילא  אסתלק  קודב"ה  בגלותי'  כי  להיות 
פני ביום ההוא" -  בעצמות סתימא־דכל־סתימין כו', והנצוצות דנשמות־
ישראל נתרחקו מאור פני מלך בעוצם הרחוק כל־כך למטה, כמאמר "אתתא 
ומגודל  כו'",  אמכם  שלחה  "ובפשעיכם  כמו־שכתוב  מבעלה",  אתתרכא 
מעצמות  המושך  כח  ישיגם  לא   - והמקבל  המשפיע  מן  צד  מכל  הרחוק 
המאור כלל ולא יועיל אז אור תורה להשיב הנדחים כו', אלא שופר גדול 
דוקא בקול גדול שהוא בבחי' עצמות אור־אין־סוף ממש, דקמי' כחשיכה 
הנדחים  נשמות  גם  לעורר  יכול  כו'",  ממך  יחשיך  לא  חשך  "וגם  כאורה 
למטה מטה ביותר להוציאם מן החשך שיעלו משם ויבאו לפני ה'. וכמו־
שכתוב "ובאו האובדים כו' והנדחים כו' והשתחוו לה' כו'" לפי שבשופר 
גדול יש בו מעצמות אור־אין־סוף שלמעלה מאור תורה כו' עד שהרחוק 

וקרוב שוין שם.

השפל  ומדרגת  שבמקום  גדול,  בשופר  יתקע  דוקא  ההוא  ביום  וזהו   )..(
ביותר צריך למדרגה העליונה ביותר כדי להעלות גם הרחוק כל־כך שלא 
כמו שהוא  והוא מעצמות אא"ס ממש  כו'  תורה  אור  כח המושך  ישיגנו 
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שיתגלה לעתיד־לבוא כנ"ל, וזהו שאנו אומרים תקע בשופר גדול לחירותינו 
כו' שכדי לקבץ גליות שנדחו בקצה השמים יתקע בשופר גדול, ומעצמו - 
בלי אתערותא־דלתתא כלל. ומה שבתשובה נגאלין, גם זה יהיה מצד הקול 
גדול דשופר גדול שיתעוררו ממילא גם כל האובדים ונדחים כו', שאין זה 

בכח כל שופר זולת השופר הגדול דוקא מטעם הנ"ל וד"ל.

)עטרת ראש, סעיף כב(

כ"ק אדמו"ר הזקן בלקוטי תורה, מפרט יותר מי אלו ב' סוגי היהודים הרחוקים - "האובדים 
והנדחים":

אשור",  בארץ  "האובדים   - הא'  בחינות:  ב'  בהם  יש  כלל  דרך  והנה   )..(
'אשר' הוא בחי' תענוג, מלשון "אשרי יושבי כו'" "באשרי כי אשרוני בנות 
כו'", ובקדושה העליונה זהו ענין "אשר קדשנו במצותיו כו'" )..( וזה לעומת 
זה בחי' אשור, היינו תענוגי עוה"ז שנתהוו מפסולת התענוג עליון ממה 
שנפל בשבירת הכלים כו' )..(. ופי' "האובדים בארץ אשור" היינו שמחמת 
שרודף אחר תענוגי עולם הזה למלאות תאוותו הרעה נאבד ונשקע הניצוץ 
"וישמן  וכמו־שכתוב  כו',  וסט"א  הקליפות  יונקים  וממנו  שבנפשו  אלקות 
את  שמאבדים  אובדים  נק'  ואלו   ,)..( כשית"  עבית  שמנת  ויבעט  ישורון 

עצמן לדעת ח"ו )..(.

שמחמת  מיצר  לשון  מצרים  פירוש  מצרים",  בארץ  "הנדחים  הם   - והב' 
כו', וכמו־שכתוב גבי ישראל בהיותם  המצור והמצוק אין להם לב לדעת 
הצרה  רוב  מחמת  דהיינו  רוח",  מקצר  משה  אל  שמעו  "ולא  במצרים 
כדפרש"י שם, ובתרגום אונקלוס "ולא קבילו מן משה מעיק רוח כו'", ועד"ז 
ולא  ופי', שמבולבל כשכור  מיין".  ולא  "ושכרת  נ"ט(  סי'  )בישעיה  נאמר 
וכמו־שכתוב בתרגום־יונתן שם "דרויא  ויגון,  משתיית היין כי־אם מצרה 

מן עקא כו'". ואלו נק' נדחים.

ולעתיד־לבוא יתעלו כולם להיות "ובאו כו' והשתחוו כו'".

)לקוטי תורה, דרושים לר"ה ס,א(

   ד. משמעותו העכשווית של השופר־גדול

ומפליא:

והניצחון   - - עת בה עמדו צבאות ערב להילחם עם עם־ישראל  לאחרי מלחמת ששת הימים 
הניסי שהתרחש אז, הייתה התעוררות גדולה של אמונה בה' בקרב העם.
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במאמר ד"ה "והיה ביום ההוא", שנאמר בראש השנה תשכ"ח - כמה חודשים לאחרי המלחמה, 
אמר כ"ק אד"ש מה"מ כי בזמננו פעולתו של ה'שופר גדול' לעורר את לבבות בני  ישראל כבר 

התחילה:

. . שבסוף זמן הגלות שנשארו רק כמה רגעים שקודם ליום ההוא שיתקע 
בשופר גדול ]ויתירה מזה שבנוגע לכמה ענינים התחיל כבר הענין דיתקע 
שמעת  ובפרט  אדמו"ר,  מו"ח  דכ"ק  הנ"ל  ממאמר  כמובן  גדול,  בשופר 
האחרון  בזמן  ועאכו"כ  שנים,  כו"כ  עברו  כבר  עכשיו  עד  המאמר  כתיבת 
שראו במוחש שכו"כ שהיו תחלה במצב של אובדים ונדחים רח"ל התעוררו 

בתשובה ע"י התקיעה בשופר גדול[ . .

ובהערה 61:

ששת  מלחמת  שלאחרי  ההתעוררות  לאחרי  נאמר  זה  שמאמר  להעיר, 
הימים )המו"ל(.

)ספר המאמרים מלוקט ח"ו, עמ' ט(

בהתוועדות השניה שהתקיימה בשבת בראשית באותה השנה )תשכ"ח(, הרחיב עוד כ"ק אד"ש 
העולם  מלחמת  את  גם  וקישר  זו,  במלחמה  שנשמע  גדול'  ה'שופר  של  פעולתו  אודות  מה"מ 

הראשונה והשניה לתקיעת שופר נוספת המוזכרת בדברי הנביא זכרי'.

שיחה מרתקת זו באה בהמשך לשני מאמרים שאמר כ"ק אד"ש מה"מ בחודש זה סביב נושא 
זה )בראש השנה ובשבת־פרשת בראשית(.

פרטים  באו  )בהערות  ברדיו  פירסום  עבור  כ"ק אדמו"ר שליט"א  ע"י  הוגהה  השיחה שלפנינו 
נוספים מהנחה בלתי מוגה(.

א. בנוגע להמאמר שהתחלתו היתה בפסוק "והי' ביום ההוא יתקע בשופר 
גדול וגו"' - הנה:

טעם אמירת מאמר זה - שמיוסד על מאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר משנת תש"ג 
)ונדפס בספר המאמרים אידיש בשנת תש"ז( — כי, במאמר זה1 אף שנאמר 
משמעות  מהי  רבים:  לשאלת  מענה  בו  יש  שנה,  מעשרים  יותר  לפני 

המאורעות שאירעו בארץ ישראל בקיץ האחרון.

1( בהשגחה פרטית נזדמז לי לעיין במאמר זה )מצד ענין אחר(, וראיתי שממנו יכולים למצוא ביאור בענין זה. 
— ולא כמו אחרים שכל מה שיודעים הרי זה מה"עיתון" שקוראים בכל יום, ואם לא די בעיתון היומי, אזי מעיינים 
בעיתון השבועי שבו באים הענינים בביאור יותר, ואם גם זה אינו מספיק, אזי מעיינים בעיתון שיוצא לאור פעם 
בחודש, פעם בחצי שנה או פעם בשנה, וכיו"ב, וכמנהג העולם, הנה ככל שיש יותר נייר ודיו, אזי הקליפה הוא 

בתוקף יותר.
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ראינו במוחש שבעקבות מאורעות אלו נזדעזעו כל בנ"י. כל אחד מישראל, 
גם מי שנמצא בפינה נידחת בעולם, הזדעזע לגמרי, עד לאיבוד כל מהותו 
של  במצב  עתה,  ולא  עלינו  לא  עמדו,  ישראל  בארץ  שיהודים  בשעה   —
סכנה; ובא לידי התעלות והתעוררות בשעה שבחסדי ה' היתה הצלה נסית 

ליהודים בארץ ישראל. 

הגזירות  שאירעו  בשעה  אפילו  היו  לא   - כזו  והתעוררות  כזה  זעזוע 
וההשמדות ל"ע ול"ע, שלא היו כמותם בדורנו זה, שמאורעות הנ"ל היו 
לא  ואעפ"כ  רח"ל,  בפועל  ושמדות  וגזירות  יהודים,  מליון  לששה  בנוגע 
זעזוע2 כמו שהי' עתה בעקבות המאורעות בארץ ישראל,  סוג  גרמו כזה 
יקרה  שלא  ח"ו(  בפועל  בלתי־רצוי  ענין  )ולא  ופחד  דאגה  רק  כשהיתה 

מאומה ח"ו ליהודים בארץ ישראל.

ובכן, במאמר הנ"ל ישנו מענה ברור על זה, כדלקמן.

של  ענינים  שני  אודות  נבואות  שתי  אודות  מדובר  הנ"ל  במאמר  ב.   )..(
שופר שיהיו באחרית הימים:

הגלות,  סיום  )שהרי  דגאולה  אתחלתא  קודם  האחרונים,  הגלות  בימי 
ולאחרי' הגאולה וקיבוץ גלויות, תהי' רק ע"י משיח צדקנו, כפס"ד הברור 
של הרמב"ם ביד החזקה( — הנה בתור הכנה לגאולה האמיתית ע"י משיח 

צדקנו יהיו שני ענינים של שופר.

ובהקדים:

המשמעות של השופר בחיי האדם היא — התעוררות וזעזוע חזקים, אפילו 
כאשר לא מבינים בשכל מהי הסיבה לכך, וכמ"ש "אם יתקע שופר בעיר 

ועם לא יחרדו" )בתמי'(.

2( לא רק בתחלת התקופה, שאז השלו יהודים את עצמם שזוהי רק גוזמא, ולא האמת, אלא גם לאחרי שהת־
ברר המצב האמיתי באופן מבהיל שלא הי' לעולמים — שהי' צריך לגרום זעזוע אצל כאו"א מבנ"י, ש"כל ישראל 
חברים", ולפעול ההתעוררות ד"והשתחוו לה' גו"' — הנה בעוונותינו הרבים לא זעזע הדבר אפילו את אלו שלא היו 

במעמד ומצב ד"אובדים ונדחים".
]ובהקדים — שכיון שעומדים בשמח"ת, לא מזיק גם אם מדברים ענינים לא טובים, כידוע הפתגם: "שמח"ת 
שאדט ניט". וכפי שמצינו בנוגע למשה רבינו, שאף שהי' "עניו מכל האדם אשר על פני האדמה", אמר בשמח"ת 

בנוגע לעצמו דברים שהם היפך הענוה, כיון שבשמח"ת אין ענין של יניקת החיצונים.
וכפי שידע בנפשי' כל מי שאינו מרמה את עצמו — שיצא אז י"ח באנחה )"א קרעכץ"(, באמירת קאפיטל תהלים 
ובנתינת "צ'יק", אבל נשאר שלם בכל אבריו )ובודאי לא להיפך — באופן ש"מכף רגל ועד ראש אין בו מתום"(, 
ולא נגע בו הענין כדבעי למהוי, לפעול שינוי בכל מהותו, שתתבטל מציאותו לגמרי, שזהו תוכן ענין ההשתחוואה 

)"והשתחוו לה'"( בפישוט ידים ורגלים.
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בנ"י,  רק אצל  לא  בעולם,  ועיקרי  יסודי  יהי' שינוי  הגאולה  וכיון שבזמן 
אלא גם אצל אינם יהודים, להבדיל, שהרי אז יקויים היעוד "לתקן עולם 
במלכות שד־י", וגם אלו שאפילו אז יהיו במעמד ומצב של "זרים", יהיו 
מוכנים לרעות את צאנם של ישראל — יש צורך להכין את העולם למעמד 
ומצב זה, ובפרט בנוגע לבנ"י, שאצלם יקדים היעוד "ואתם תלוקטו לאחד 
אחד בני ישראל", וכדברי רש"י ש"הוא )הקב"ה( עצמו צריך להיות אוחז 

בידיו ממש איש איש ממקומו".

והכנה זו נעשית ע"י שני ענינים של שופר — מאורעות מזעזעים שיזעזעו 
את העולם בכלל ואת בנ"י בפרט בכדי להכין אותם לגאולה.

שתי הנבואות הם אודות שתי תקופות שונות בענין ההכנה לגאולה:

)ב(  תימן",  והלך בסערות  יתקע  הוי' בשופר  "ואדנ־י  זכרי' —  נבואת  )א( 
נבואת ישעי' — "והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ 

אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים".

זכרי' ניבא אודות תקופה קודמת שבה יהי' ה"שופר" הקשור עם מלחמות 
סוערות בין אומות העולם שיגרמו מהפכות בסדרי העולם הקבועים, וחבלי 

משיח נוראים רח"ל אצל בנ"י, שיזכירו אפילו להרחוקים שהם יהודים.

לביאת  יותר  קרובה  שתהי'  שלאח"ז,  תקופה  אודות  ניבא  ישעי'  ואילו 
המשיח, שאז יהי' "שופר גדול" — זעזוע חזק אצל כל בנ"י, אפילו הרחוקים 
ביותר )במובן הרוחני(, שיזדעזעו ויתעוררו ע"י קריאת הקירוב האבהית 
זעזוע גם אצל "האובדים בארץ  שהשי"ת קורא לבנ"י, שתכליתה לפעול 

אשור והנדחים בארץ מצרים",

גלות  בנ"י:  על  הגלות  של  הבלתי־רצוי'  בהשפעה  האופנים  ב'  שהם 
שנקראת בשם "אשור", מלשון אושר, שזוהי הגלות במדינות שבהם יש 
וכתוצאה  כפי שהיתה ההנהגה בארץ אשור כפשוטו,  כו',  ורווחה  חופש 
מזה יש כאלו ש"נאבדים" רח"ל מיהודים ויהדות בגלל השיקוע ב"לוקסוס" 
והצער של  "מצרים", שמסמלת את הסבל  וגלות שנקראת בשם  ותאוות; 
שעבוד הגלות, כפי שהיתה ההנהגה בארץ מצרים כפשוטו, וכתוצאה מזה 

יש כאלו ש"נדחים" רח"ל מיהודים ויהדות

לידי  יבוא  כדי שהדבר  פארלירן"(,  )"זיך  מציאותם  ביטול  זעזוע שיפעל 
ביטוי בכך ש"השתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" — התמסרות עמוקה 
היעוד  לקיום  ועד  שלימה,  שמים  יראת  מתוך  מצוותיו  לקיים  להקב"ה 
"והשתחוו . . בירושלים" כפשוטו — שכל בנ"י יגאלו מהגלות, וע''י משיח 

צדקנו יבואו להר הקודש בירושלים.
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ג. ובכן:

של  התקופה  היא   - זכרי'  נבואת  התקיימה  שבה  הראשונה,  התקופה 
הורעד  שאז  השני',  העולם  מלחמת  ובעיקר,  הראשונה,  העולם  מלחמת 

העולם כולו במלחמות סוערות, ובנ"י סבלו חבלי משיח קשים ביותר.

ובפרטיות יותר:

מלחמת העולם הראשונה פרצה בעקבות הריגת אדם אחד, וכתוצאה מזה 
התחילה מלחמה שהקיפה והבעירה את העולם כולו.

ומלחמת העולם השני' התחילה ע"י אדם שלא הי' ראוי לשום דבר, ללא 
מעלות כלל - מציאות של העדר )"א גארניט"( בכל המובנים, ובתחילה, 
אפילו חוצפה לא היתה לו - כידוע ההיסטוריא שלו. ואעפ"כ, נפל פחד על 
יותר משמונים מליון אנשים באותה מדינה שקיבלו את מרותו לחלוטין, 
וכן על העולם בכלל, שאף שידעו בבירור שהוא רוצה ומתכונן לבלוע את 

כל העולם רח"ל, התייראו לעצור אותו.

בשתי מלחמות אלו הורעד העולם כולו בסערות מלחמה נוראות, והסיבות 
שגרמו למלחמות אלו היו לגמרי שלא ע"פ שכל, אלא ש"לב מלך ביד ה' על 
כל אשר יחפוץ יטנו"; הי' זה "אדנ־י הוי'" ש"בשופר יתקע והלך בסערות 
תימן" - סערת מלחמות שהרעידו את העולם, והכינו אותו במדה מסויימת 

לשינויים שיהיו בגאולה ע"י משיח.

ישראל,  בארץ  האחרון  הקיץ  של  במאורעות  התחילה  השני'  והתקופה 
שגרמו לזעזוע אצל כל בנ"י, שמשמעותם היא - התחלת התגשמות נבואת 

ישעי' הנביא אודות ה"שופר גדול"!

משיח  ע"י  לגאולה  בנ"י  בהכנת  חדשה  תקופה  התחילה  אלו  במאורעות 
צדקנו, אשר מבלי הבט על כך שנמצאים עדיין קודם אתחלתא דגאולה 
]שהרי "מפני חטאינו גלינו מארצנו", וכל זמן שלא מתקנים את "חטאינו", 
בארץ  אפילו  בגלות,  עדיין  שנמצאים  המסובב,  עדיין  ישנו  הסיבה,  את 
ישראל[, נכנסנו לתקופה חדשה - שהקב"ה מצדו קרא לכל בנ"י, קריאה 
"האובדים  אפילו  מישראל,  אחד  בכל  שיש  האלקית  לנשמה  אלקית 
של  למענה  וממתין  גדול",  ה"שופר  ע"י  אותם  לזעזע  והצליח  והנדחים", 
בנ"י על קריאתו, עי"ז שבנ"י מצדם ינצלו את ההתעוררות כו' להתמסרות 

להקב"ה ולהתחזקות בקיום התומ"צ.

הי' משיח   - כו'  והיינו מנצלים כדבעי את הרגע של הזעזוע  זכינו  ואילו 
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עדיין  זכינו  לא  לדאבוננו  אבל  מהגלות;  בנ"י  כל  את  ומוציא  מיד,  בא 
לכך, ולכן ממתין הקב"ה עתה שברגע זה ינצלו את ההתעוררות כו', כדי 
להתחזק בשמירת התומ"צ, באופן ש"ובאו גו' והשתחוו לה' בהר הקודש 
בירושלים", במובן הרוחני, וגם כפשוטו, ע"י משיח צדקנו, שיוציא אותנו 

מהגלות ויביא אותנו אל הגאולה השלימה, בקרוב ממש.

)משיחת ש"פ בראשית תשכ"ח(





לזכות

כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א

לזירוז התגלותו בפועל ממש יה”ר 
שיראה רוב נחת מבניו תלמידי התמימים, 

ומשלוחיו, חסידיו ומקושריו, וכלל 
ישראל ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו 

וישמיענו תורה חדשה מפיו בגאולה 
האמיתית והשלימה תיכף ומי”ד ממ”ש!

.

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד


















