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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 שיסדרו עבורם 
אורחים  שהינם  שבשעה  שאע"פ  היינו  התורה,  בלימוד  קביעות 
הינם פטורים מלימוד התורה ע"פ תורה, מאחר והדבר קשור עם 
ענינים של טלטול הדרך, ושום דבר הוא לא כדבעי, ולא באופן 
מסודר – אכילה שתי' לינה וכל הענינים – במילא הוא אינו יכול 
להתרכז בענין של לימוד התורה כדבעי, ואפילו שכן, הרי זהו 
באופן שלא כדבעי, במילא הוא חושב לעצמו שהוא יצא עם פרק 

אחד שחרית ופרק אחד ערבית.

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

• • •

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

לאור קובץ לימוד לימים שקודם ר"ה הבעל"ט – "ימי הסליחות", הכולל:

חסידות:



א. מאמרים מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בעניני דיומא: א. ד"ה "יו"ט של 
ר"ה שחל להיות בשבת" שנאמר בליל ער"ה תשמ"ג, וד"ה "אדון עולם" שנאמר 
ביום ב' דר"ה באותה השנה, ומהווים יחד 'המשך' שלם, המבאר באריכות את 

ענינו של תקיעת השופר בר"ה.

ב. שיחת ש"פ נצו"י תשמ"ט, בה מורחב הביאור בענין המבואר במאמרים הנ"ל.

נגלה לעיונא:

במצות  ועיונים  מערכות  ששה  חונים  ועלי'  ר"ה.  במס'  שופר  תקיעת  סוגית 
תקיעת שופר הנדונת בסוגיא זו.

הלכה:

דיני תקיעת שופר משו"ע כ"ק אדה"ז )סימנים תקפה, תקפט ותקצ(, עם ביאורים 
וסיכומים קצרים.

כהוספה הבאנו 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.

גרסא:

הדפים הראשונים במסכת ר"ה.

גאולה ומשיח:

סוגית מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בענינו של ביהמ"ק, ערוכה ומבוארת בטוב 
טעם.

כהוספה לסוגיא זו הבאנו: א. שיחת כ"ק אד"ש מה"מ )מלקו"ש חל"ו( אודות 
מחלוקת זו; ב. מכתב כ"ק אד"ש מה"מ לר"י רייטפארט אודות מחלוקת זו.

• • •

גודל החשיבות של הלימוד בעת השהות בבית חיינו ידוע ומפורסם, עד שכ"ק 
אד"ש מה"מ 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 העשה בבית משיח יש בו חביבות מיוחדת, ודאי הדבר אשר כל אחד ואחד 
והתמדה להיות כלי לקיבול  ינצל את הזמן כדבעי ללימוד בשקידה  מאיתנו 

ההשפעות השופעות עלינו בימים נשגבים אלו.

ובפרט בשנה זו, אשר מפני המאורעות בעולם וכו', הנה כל 'תמים' שזכה והגיע 
לכאן – הנה משמש הוא כנציגם של מאות ואלפי התמימים אשר נשארו לע"ע 

במקומם, ומובן גודל המעלה והאחריות שבזה.

בנפש  ההחלטה  ובזכות  ה"להיראות",  את  שקיימנו  שלאחר  אנו,  ובטוחים 
בעינינו  "לראות"  גם  נזכה  לפניהם,  ועוד  חודש החגים  בימי  הזמן  ניצול  על 
והגשמיות בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שישמיענו  הבשריות 

תורה חדשה – תיכף ומיד ממש נאו!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אש"ל – המחלקה הרוחנית

אגף ההוצאה לאור

חודש הרחמים והסליחות ה'תש"פ, ימות המשיח
שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברוקלין נ.י.
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קובץ לימוד פתיחה למאמרי ראש השנה10        

שנינו במשנה )ר"ה פ"ד מ"א( "יום טוב 
במקדש  בשבת  להיות  שחל  ר"ה  של 
וביארו  היו תוקעים אבל לא במדינה" 
בגמ' למסקנה שזהו משום גזירה דרבה 
"שמא ילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו 
ד' אמות ברה"ר" כידוע, ריבוי גדול של 
מאמרי חסידות ואף 'המשכים' ארוכים 
עליה  ומקשים  זו.  במשנה  נפתחים 
קושיות רבות. כמו: כיצד ביטלו מצוה 
קל,  כ"כ  חשש  מפני  כזו  ונישאה  רמה 
ועד שחשש זה ישנו רק אצל הדיוטים 
וקלי הדעת, ולאידך מדוע אכן במקדש 

תקעו, ועוד.

אין  מאמרים  בריבוי  אמנם, 
בפרטות  זו  לשאלה  ההתחייחסות 
בענינים  לביאורים  כפתיחה  אלא 
אחרים הקשורים לר"ה, כך זהו למשל 
תרס"ה  תרס"ו  תרנ"ט,  של  בהמשכים 

ועוד.

לקמן יובאו מאמרים ושיחות המבארים 
שאלות  בביאור  עיקריים  ענינים  ב' 

הנ"ל, וכדלקמן.

שבת תחליף לר"ה

אשר  הוא,  בנושא,  המרכזי  הביאור 
תקיעת שופר ענינה המשכת אור נעלה 
למלוך  הקב"ה  של  רצונו  את  לעורר 
באופן  בשבת  נמשך  זה  ואור  ומאחר 
בתקיעת  צורך  אין  שאז  הרי  ממילא, 
שופר. אמנם במקדש פועלת התקיעת 
שופר המשכה נעלית יותר מההמשכה 
הרגילה של שבת, ולכן הוצרכו לתקוע 

שם אף בשבת.

שאמרו  תשמ"ג  ר"ה  של  יו"ט  במאמר 
מבאר  ער"ה,  בליל  מה"מ  אד"ש  כ"ק 

ד"ה  הצ"צ  מאמר  יסוד  על  זה  ענין 
להבין הטעם המבאר ג"כ ענין זה.

לאחר מכן ביום ב' דר"ה המשיך כ"ק 
אד"ש מה"מ בענין זה והעמיק במאמר 
ד"ה "אדון עולם וכו'" על יסוד מאמר 
דשנת  זה  ד"ה  מהריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק 

ה'תש"ג.

אד"ש  כ"ק  מאמרי  ב'  מובאים  להלן 
מה"מ הנ"ל ]המאמר הב' עמוק ומורכב 
ומומלץ לתלמידי הישיבות הגדולות[.

עבודת הנבראים בר"ה שחל להיות בשבת

לאחר כל הביאורים מתעוררת שאלה 
תשרי  חודש  ענין  כל  והרי  קשה, 
והעבודה דר"ה הוא התעוררות ועבודת 
בר"ה  זה  ענין  כל  חסר  וא"כ  המטה, 
שחל בשבת, מאחר וההמשכות נעשים 
אך ורק מהעליון ללא עבודת התחתון?

ביאור  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ע"כ 
עבודתו  מהות  בגדר  נפלא  וחידוש 
בשיחה  לעליון  וביטולו  התחתון  של 
כללי דשנת התשמ"ט. השיחה  ומכתב 

מובאת לקמן.



        11ימי הסליחות

בס”ד. ליל ערב ראש-השנה ה’תשמ”ג

לא  אבל  תוקעין  היו  במקדש  בשבת  להיות  שחל  השנה  ראש  של  טוב  יום 
במדינה1. וצריך להבין ]כמו שמדייק אדמו”ר הצ”צ2 במאמרו ד”ה 
להבין הטעם3[, הרי תקיעת שופר היא מ”ע דאורייתא כמ”ש4 יום תרועה יהי’ 
לכם, והיאך ביטלו5 אותה משום גזירה שמא יעבירנו כו’6. וביותר יש לתמוה7, 
דמזה שבמקדש היו תוקעין גם בראש השנה כשחל בשבת הרי מוכח שמצות 
תקיעת שופר ישנה גם בפועל גם ביו”ט של ראש השנה שחל להיות בשבת, 
וגם  יעבירנו.  הגזירה שמא  ואפילו במדינה מפני  ביטלו אותה בחו”ל  ולמה 
צריך להבין8 מה שפסוקי שופרות אומרים גם בראש השנה שחל בשבת, דהגם 
שאמירת הפסוקים קשורה ובאה בהמשך לתקיעת שופר, ובראש השנה שחל 
בשבת אין תוקעין במדינה, מ”מ אמירת הפסוקים היא גם בראש השנה שחל 

בשבת.

ומבאר זה )במאמר הנ”ל( ע”פ הידוע דכל המצוות שלנו הוא )בכדי( שע”י 
היינו, דמה שישראל מקיימים את המצוות הוא בכדי  אתעדל”ת אתעדל”ע. 
ע”י  נעשים הם  כל המצוות שלמעלה  עי”ז המצוות שלמעלה. דהנה  לפעול 
שהאדם שלמטה מקיים את המצוות, וכמ”ש9 ועשיתם אותם, אתם כתיב, מעלה 
אני עליכם כאילו עשאוני10, רמ”ח פיקודין אינון רמ”ח אברין דמלכא11, בחינת 
ז”א, והמשכת האור בהכלים דז”א וכן הגדלת הכלים היא ע”י קיום המצוות 
של האדם התחתון דוקא12, כמ”ש אשר יעשה אותם האדם וחי בהם13, דהמצוות 

1( משנה ר”ה רפ”ד )כט, ב(.
2( דערב ר”ה הוא יום הולדת שלו )“היום יום” כט אלול, ערב ר”ה. ועוד(.

3( נדפס באוה”ת ר”ה )כרך ה( ע’ ב’קט ואילך. וראה גם ד”ה להבין המשנה בלקו”ת ר”ה )נו, א ואילך( ובסידור 
)עם דא”ח( שער התקיעות )רמ, ג ואילך(. המשך יו”ט של ר”ה תרס”ו. תש”ג. ועוד.

4( פינחס כט, א.
5( כ”ה באוה”ת שם. וברד”ה זה תרנ”ט, תרס”ה, תש”ג ועוד: איך דחו. ובסידור שם: איך הי’ כח ביד חכמים לעקור.

6( כמסקנת הגמרא )בבלי( בר”ה שם.
7( אוה”ת שם.

8( ראה גם המשך תרס”ו בתחלתו.
9( בהר כה, יח.

10( זח”ג קיג, א. וראה הגהות הרח”ו לזהר שם. לקו”ת שלח מה, ב. ובכ”מ.
11( ראה תקו”ז תיקון ל’ )עד, סע”א(, הובא בתניא פ”ד. רפכ”ג. ועוד.

12( ראה קו”א בתניא ד”ה להבין מ”ש בפע”ח )קנה, ב(: שכל המצוות לתקן רמ”ח אברי ז”א. וראה תו”א מקץ לד, 
ד. לה, ג. יתרו סז, ד ואילך. המשך יו”ט של ר”ה תש”ג פ”ה. ובכ”מ.

13( אחרי יח, ה. וראה לקו”ת תצא מ, רע”ג. שה”ש ב, א.
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שלמעלה הוא דוקא על ידי אשר יעשה אותם האדם, נשמה בגוף. דכמו כן 
הוא במצות תקיעת שופר, שע”י שישראל תוקעים בשופר, נעשה עי”ז תקיעת 

שופר שלמעלה.

ובזה מבארים מ”ש14 תקעו בחודש שופר, שידוע דיוק הבעש”ט בזה15, שלכאורה 
הול”ל תקעו שופר בחודש, ומבאר בזה, דמ”ש תקעו בחודש )בחודש בסמיכות 
לתקעו( הוא, כי בחודש קאי על תקעו, דבכל שנה צ”ל התקיעות באופן חדש. 
הענינים  שכל  ומכיון  השופר.  בחינת  מתחדש  שנה  בכל  כי  זה,  על  והטעם 
שלמעלה נעשים ע”י עבודת בנ”י, כתורת הרב המגיד16 בפירוש המשנה17 דע 
מה למעלה ממך דכל מה שלמעלה הכל הוא ממך, לכן צ”ל התקיעת שופר 

דישראל באופן חדש בכדי שעי”ז יופעל למעלה ענין חדש.

שהוא  שנה  שבכל  השנה  דראש  שופר  תקיעת  במצות  שהוא  כמו  והנה  ב( 
באופן חדש, עד”ז הוא בכל המצוות, כמארז”ל18 בכל יום יהיו בעיניך 
כחדשים, ויתירה מזו חדשים ממש19. אלא שבתקיעת שופר, מכיון שהיא מצוה 
כללית על כל השנה20, כידוע21 הטעם על מה שנקרא בשם ראש השנה )ולא 
תחלת השנה( לפי שהוא הראש הכולל כל ימי השנה, ענין זה הוא ביתר שאת. 
ויש לומר, דענין זה )החידוש שבתקיעת שופר( הוא השרש שממנו נמשך שגם 
המצוות דכל השנה יהיו חדשים. דהנה מצות תקיעת שופר בראש השנה ענינה 
הוא שתמליכוני עליכם22, ומכיון דאופן המצוות הוא לפי האופן דתמליכוני 
עליכם, כמובן ממארז”ל23 קבלו מלכותי תחלה ואח”כ אגזור עליכם גזירות, 
לכן ע”י שתקיעת שופר הוא באופן חדש נעשה כן בכל המצוות. דע”י תקעו 
בחודש נעשה התחדשות כביכול במדת מלכותו ית’, בזה שהוא ית’ מלך על 
ישראל )תמליכוני עליכם(, ועי”ז גם במלכותו על כל העולמות ]דגם זה נעשה 
ע”י ובשביל ישראל, שהקב”ה ממלא את בקשת ישראל מלוך על העולם כולו 
בכבודך24, שבזה )ב”העולם כולו”( נכללים כל העולמות כולם[, שבכל ראש 

14( תהלים פא, ד. ולהעיר, אשר מזמור זה הוא שירו של יום ר”ה )ר”ה ל, ב(.
15( כתר שם טוב )הוצאת קה”ת( סקי”ט )טז, א(. סרנ”ו )לה, א(.

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

18( שו”ע )ודאדה”ז( או”ח סס”א ס”ב. וראה פרש”י עה”פ ואתחנן ו, ו. מספרי שם.
19( פרש”י עה”פ תבוא כו, טז )וראה לקו”ש חכ”ד ע’ 193 הערה 40(.

20( וראה גם לקמן )ס”ע נט( ד”ה אדון עולם ס”ב בתחלתו.
21( לקו”ת תבוא מא, ג. נצבים מז, א. ר”ה נח, א. עט”ר שער ר”ה בתחלתו. ובכ”מ.

22( ר”ה טז, א. לד, ב.
23( ראה מכילתא )ויל”ש( עה”פ יתרו כ, ג. פרש”י עה”פ אחרי יח, ב. וראה המשך יו”ט של ר”ה תש”ג פכ”ו )סה”מ 

תש”ג ע’ 69(.
24( תפלת מוסף דראש השנה.
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השנה נמשך חיות חדש בכל סדר ההשתלשלות, חיות חדש שלא הי’ עדיין 
ימי  בכל  גם  אח”כ  נמשך  זה  וחיות  באגה”ק25,  הזקן  אדמו”ר  כמ”ש  מעולם, 
השנה, על ידי י”ב ראשי חדשים, כמבואר בארוכה בספר עטרת ראש לאדמו”ר 
כו’  יום  )בכל  שבמצוות  החידוש  דענין  במצוות,  גם  הוא  ועד”ז  האמצעי26. 
חדשים( במשך כל השנה, נמשך הוא מהחידוש דתקיעת שופר שבראש השנה.

ג( ובזה יובן27 שבראש השנה שחל בשבת אין תוקעין במדינה, כי מה שצריך 
עי”ז השופר  )כנ”ל( בכדי לפעול  הוא  לתקוע בשופר בראש השנה 
שלמעלה, ובשבת יש בחי’ זו )שופר( בלי עבודת האדם28. דהנה ידוע, דביו”ט 
אומרים מקדש ישראל והזמנים שישראל אינהו דקדשינהו לזמנים29, משא”כ 
שבת היא מקדשא וקיימא, ואינה תלוי’ בישראל שיקדשוה30. ולכן יש בשבת 
עבודת  בלי  גם  דשלימות,  באופן  כמה  ומהם  המוכן,  מן  ענינים שהם  ריבוי 
האדם. והנה כתיב31 לעשות את השבת, דישראל עושים את השבת, וכן כתיב32 
והענין  השבת.  את  לקדש  צריכים  דישראל  לקדשו,  השבת  יום  את  זכור 
עצמו,  מצד  וקיימא  מקדשא  ששבת  מה  מדריגות33,  שתי  יש  שבשבת  הוא, 
ואעפ”כ  בו ע”י עבודתם. דהנה שבת הו”ע התענוג,  ומה שישראל מוסיפים 
אמרו34 כל המענג את השבת, שצריכים לענג את השבת, וכן כתיב35 וקראת 
לשבת עונג, שצריך לקרוא ולהמשיך עונג בשבת, כי ע”י העבודה דישראל 
ממשיכים בשבת עונג נעלה יותר. אבל יש עונג בשבת מצד עצמו, מצד זה 
ששבת מקדשא וקיימא, והוא עונג בשלימות. דהרי כללות ענין השבת הוא 
שאז נעשה שלימות בכל הבריאה, כמ”ש36 ויכולו השמים והארץ וכל צבאם, 
התענוג  שגם  מובן  דמזה  הצ”צ37,  אדמו”ר  כפירוש  השלימות  הו”ע  דויכולו 
דשבת )כמו שהוא מצד עצמו( הוא בשלימות. וזהו מה שבראש השנה שחל 

25( סי’ יד.
26( בתחלתו )ג, ב(. וראה גם לקו”ת ר”ה שם.

27( בהבא לקמן – ראה אוה”ת שבהערה 3.
28( ראה גם לקו”ת ר”ה נז, א. סידור )עם דא”ח( רמג, א.

29( ברכות מט, א.
30( ביצה יז, א.

31( תשא לא, טז.
32( יתרו שם, ח.

33( ד”ה את שבתותי ה’ש”ת פ”ב – סה”מ ה’ש”ת ע’ 81 ואילך )ולהעיר גם מלקו”ת בהר רד”ה את שבתותי – מא, 
א(. וראה שם פ”ד – ס”ע 85 ואילך )ובכ”מ(, שבפרטיות יש ג’ מדריגות בשבת.

34( שבת קיח, א.
35( ישעי’ נח, יג.

36( בראשית ב, א.
37( אוה”ת ד”ה ויכולו )בראשית מב, ב ואילך. שם כרך ג תקח, ב ואילך(.
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בשבת אין הכרח כ”כ לתקוע בשופר במדינה. דהנה שופר הוא בחינת תענוג38, 
וכמו שמבאר בהמאמר39 דשופר הוא מלשון שפרו מעשיכם40 ומלשון הנותן 
תענוג.  הוא  שענינם  שם(,  בהמאמר  שמביא  לשונות  עוד  )וכן  שפר41  אמרי 
התענוג  בחינת  שיהי’  בכדי  לכן  ממך,  הוא  הכל  שלמעלה  מה  שכל  ומכיון 
)שופר( שלמעלה, נעשה זה ע”י תקיעת שופר דישראל. דכ”ז הוא בראש השנה 
שחל בחול. משא”כ בשבת, ענין התענוג הוא מן המוכן )בלי עבודת האדם(, 
ועד שהתענוג הוא בשלימות )כנ”ל(, ולכן בראש השנה שחל בשבת המצוה 
דתקיעת שופר אינה בתוקף כ”כ )עם כל השטורעם( כמו בראש השנה שחל 

בחול, ולכן היא נדחית מצד החשש דשמא יעבירנו כו’.

ד( והנה נוסף לזה שע”י תקיעת שופר נעשה השופר )תענוג( למעלה )בז”א 
ממשיכים  שופר  תקיעת  ע”י  הנה  ממך,  הוא  שלמעלה  דמה  וכו’(, 
וכמו  העשי’.  בעולם  עד  כולם,  העולמות  בכל  דשופר(  )הבחינה  התענוג 
שאומרים בתפלות ראש השנה וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור 
כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו כו’, ואיתא בסידור האריז”ל42 דג’ 
לשונות אלו קאי על ג’ עולמות בי”ע ]נשמה באפו קאי בעולם הבריאה, יצור 
בעולם היצירה ופעול בעולם העשי’[, שהם כללות כל העולמות, ולכן אומרים 
היא בכל העולמות  כי ההמשכה דראש השנה  ג’ לשונות אלו  בראש השנה 
הוא  תוקעין  אין  בשבת  שחל  השנה  שבראש  וזה  העשי’.  בעולם  עד  כולם, 
לפי שגם ענין זה שנעשה ע”י תקיעת שופר, המשכת התענוג בכל העולמות 
עד למטה, בשבת נעשה זה מצד שבת עצמו. כידוע שההמשכה דשבת היא 
בכל העולמות, גם בעשי’. וכמבואר בכמה דרושים )ומהם בהדרושים דראש 
יותר  נעלה  הוא  דעולם העשי’, בשבת  גם  העולמות,  דכל  השנה(43 שהחיות 
הדיבור,  מאותיות  הוא  דעולמות  החיות  החול  דבימי  החול.  שבימי  מהחיות 
ובשבת החיות שלהם הוא מאותיות המחשבה. הרי דשבת פועל בכל העולמות, 
גם בעולם הגשמי. ועד שזה פועל שינוי גם בטבע של עם הארץ44 דבשבת 

)הרי מצד טבעו( אינו יכול לשקר45.

38( ראה גם לקו”ת ר”ה נו, ד ואילך. סידור )עם דא”ח( רמב, ג ואילך.
39( שבהערה 3 )ע’ ב’קי(.

40( ויק”ר פכ”ט, ו. מדרש תהלים פא, ד.
41( ויחי מט, כא.

42( ועד”ז במשנת חסידים מס’ ליל ר”ה פ”ח מ”ב. – הובאו בלקו”ת שלח מז, א.
43( לקו”ת דרושי ש”ש סו, ג. המשך יו”ט של ר”ה תש”ג פט”ו. ובכ”מ.

44( ויתירה מזו, ששבת פועל שינוי )לא רק בטבע דישראל, אלא( גם בסמבטיון )ב”ר פי”א, ה. תנחומא תשא לג. 
וראה גם סנהדרין סה, ב ובפרש”י שם ד”ה נהר סבטיון יוכיח(, גשם העולם.

45( ירושלמי דמאי רפ”ד. רמב”ם הל’ מעשר רפי”ב. וראה לקו”ש ח”ד ע’ 1038 הערה 24.
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ומה שבמקדש היו תוקעין גם בראש השנה שחל בשבת, הוא לפי שבחינת 
נעלית  היא  במקדש  שופר  תקיעת  ע”י  שהמשיכו  שופר(  )בחינת  התענוג 
יותר46. והיינו דהתענוג שממשיכים ע”י תקיעת שופר במדינה הוא התענוג 
שיש בשבת מצד עצמו, מצד זה ששבת מקדשא וקיימא, ולכן בראש השנה 
שחל בשבת אין תוקעין במדינה, משא”כ ע”י תקיעת שופר במקדש ממשיכים 
בחינת תענוג נעלית יותר, שאינה בשבת מצד עצמו )והוא ע”ד שנת”ל בענין 
כל המענג את השבת, שיש בחינה בתענוג שאינה בשבת מצד עצמו ונעשית 
ע”י העבודה דישראל(, ולכן במקדש היו תוקעין בראש השנה שחל בשבת. 
השבת  את  המענג  דכל  גם  התענוג  מבחינת  יותר  למעלה  היא  זו  דבחינה 

)העבודה דשבת(47, ונמשכת רק בראש השנה ע”י העבודה דתקיעת שופר.

יש  שבמצוות  בתענוג  דהנה  שם48(,  בהמאמר  )כמבואר  הוא  והענין  ה( 
שני אופנים. אופן הא’ הוא התענוג מזה שקיים ציווי הקב”ה, אשר 
קדשנו במצוותיו וצונו, דתענוג זה הוא בכל המצוות בשוה, דמכיון שהרצון 
הוא שוה בכל המצוות, במילא גם התענוג שמצד הרצון הוא בכולם בשוה. 
מיוחד.  יש תענוג  הוא התענוג הפרטי שבכל מצוה, דבכל מצוה  הב’  ואופן 
מהתענוג  יותר  נעלה  הוא  מצוה  שבכל  הפרטי  דהתענוג  בהמאמר,  ומבאר 
שמצד הרצון שבשוה בכל המצוות. דזהו חידוש בדרוש זה. דבכ”מ49 מבואר 
דהכוונה הפרטית שבכל מצוה היא למטה במדריגה מהכוונה הכללית, וכאן 
מבאר דהתענוג הפרטי הוא נעלה יותר50. דהתענוג המלובש בהרצון )שהוא 
בשוה בכל המצוות( הוא בחינת גילוי התענוג, משא”כ התענוג הפרטי שבכל 
גילוי  מבחינת  מעלה  שלמעלה  התענוגים  מקור  מבחינת  הוא  שרשו  מצוה 
כפי מדריגתה  בחינה  לכל  נמשך הארה  ומבחינת מקור התענוגים  התענוג, 
דוקא. ועפ”ז מבאר שם51 ענין השופר מה ששופר הוא מלשון תענוג )הנותן 
אמרי שפר(, דלכאורה אינו מובן, הרי ענין התענוג הוא כשיש כמה פרטים 
דוקא, וכמו”כ הוא בתענוג שבקול )ניגון וכלי זמר( שהוא דוקא כשיש הרכבה 
תענוג.  בו  שיהי’  שייך  איך  אחד,  קול  הוא  דשופר  ומכיון  קולות,  כמה  של 
חרדה  מעורר  הוא  ואדרבה  תענוג,  בו  אין  שופר  דקול  רואים,  אנו  ובפועל 

46( ראה גם לקו”ת ר”ה נז, ב ואילך. סידור )עם דא”ח( רמג, סע”א ואילך.
47( ויתירה מזו, שהוא למעלה גם מבחינת מתנה דשבת, כמבואר באוה”ת שבהערה 3 בסיום המאמר )ע’ ב’קיד(.

48( פ”ד )ע’ ב’קיא ואילך(.
49( לקו”ת שלח מ, א. עט”ר דרוש לעשי”ת נח, סע”ב ואילך. המשך תרס”ו ע’ נו. ועוד.

50( התיווך בזה – ראה לקמן )ע’ סב ואילך( ד”ה אדון עולם ס”ה.
51( פ”ב ופ”ד.
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כמ”ש52 אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו53, וכן במ”ת כתיב54 וקול שופר 
חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה וכתיב55 וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, 
בביטול  היו  הופעת56  עליהם  שופר  דבקול  ונפלא  גדול  הכי  הגילוי  דמצד 
דשופר  אומרים  והיאך  התענוג,  היפך  הם  וביטול  דחרדה  מרחוק(,  )ויעמוד 
דמה  שם15(,  בהמאמר  )כמבואר  הוא  בזה  והענין  תענוג.  וענינו  מלשון  הוא 
מבחינת  שלמעלה  התענוגים  מקור  בחינת  להיותו  הוא  תענוג  הוא  ששופר 
גילוי התענוג. ולכן לא ימצא בקול השופר שום הרגשת תענוג כלל )ואדרבה 
גלוי, כ”א הוא מבחי’  הוא מטיל חרדה(, לפי שהוא למעלה מבחינת תענוג 
מקור התענוגים. ומבחינה זו נמשכים כל פרטי התענוגים. דזהו מה ששופר 
הוא מלשון שפרו מעשיכם, מעשיכם לשון רבים, דע”י תקיעת שופר נפעל 
בכל מעשה ומעשה השיפור והתענוג השייך למעשה פרטי זה, כי ההמשכה 
מבחינת מקור התענוגים היא )כנ”ל( באופן דהתחלקות פרטים דוקא. וזוהי 
ג”כ השייכות דשופר למ”ת, וכמו שאומרים במוסף דראש השנה אתה נגלית 
כו’ ללמד לעמך תורה ומצוות כו’ ובקול שופר עליהם הופעת, דבמ”ת היתה 
המשכת העצמות, אנא נפשי כתבית יהבית57, המשכת בחינת מקור התענוגים 
שלמעלה מבחינת גילוי התענוג, ומזה נמשך אח”כ התענוג בעשרת הדברות, 
בכל דבור בפרט )על כל דבור ודבור פרחה נשמתן58( התענוג השייך לדבור 
זה במיוחד, ואח”כ נמשך זה בפרטיות יותר ללמד לעמך תורה ומצוות, בכל 

מצוה ומצוה בפרט.

ו( ועד”ז הוא גם בענין תקיעת שופר דראש השנה, שהיא ההמשכה מבחינת 
מקור התענוגים )שלמעלה מבחי’ גילוי התענוג(. שהרי בראש השנה 
חוזרים כל הדברים לקדמותם וצריך לחדש כל ענין ממקורו ושרשו הראשון, 
עד מעצמות ומהות59. וכמו”כ הוא גם בענין הברית וההתקשרות דהקב”ה עם 
אתם  כמ”ש60  מחדש,  וההתקשרות  הברית  נעשה  השנה  ראש  דבכל  ישראל, 

52( עמוס ג, ו.
53( ולהעיר, שזהו אחד מטעמי תק”ש בר”ה – רס”ג, הובא באבודרהם בטעמי התקיעות )ענין השביעי(. וראה טור 

)ונ”כ( ר”ס תקפא; השלמה לשו”ע אדה”ז או”ח שם; אוה”ת נצבים ע’ א’רפ ואילך – בנוגע לתק”ש בחודש אלול.
54( יתרו יט, טז. – ולהעיר שזהו אחד מטעמי תק”ש בר”ה – רס”ג הובא באבודרהם שם )הענין השלישי(, הובא 

להלן בפנים.
55( יתרו כ, טו.

56( תפלת מוסף דר”ה )ברכת שופרות(.
57( שבת קה, א )ע”פ גירסת העין יעקב(. וראה לקו”ת שלח מח, סע”ד. אוה”ת יתרו ע’ תתקא ואילך.

58( ראה שבת פח, ב. בשבת שם “יצתה”, אבל בתניא )רפל”ד, פל”ו( ובכ"מ הובא “פרחה”. וראה שמו”ר פכ”ט, ד. 
שהש”ר פ”ה, טז )ג(.

59( ראה סידור )עם דא”ח( רמו, א-ב.
60( נצבים כט, ט-יא. וראה לקו”ת נצבים מד, א-ב.
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הברית  דהמשכת  אלקיך,  ה’  בברית  לעברך  גו’  השנה61(  )ראש  היום  נצבים 
משני  גם  וכמובן  הגילויים.  מכל  שלמעלה  מהעצמות  היא  השנה(  )בראש 
וככה לאדמו”ר מהר”ש62, משל  המשלים על תקיעת שופר שהובאו בהמשך 
שהוא  המלך  הכיר  פשוט  בקול  שצעק  שע”י  מלך  מבן  הבעש”ט  בשם  אחד 
קול בנו יחידו, ואף שאין בזה תיבות בלשון מדינת המלך, מ”מ, הנה דוקא 
מהרלי”צ  החסיד  מהרה”ג  ב’  ומשל  ובנו,  המלך  בין  הקשר  חידוש  פעל  זה 
ז”ל מבַארדיטשוב63 )אוהב ישראל הידוע ומפורסם64( מענין לבושים פשוטים 
דוקא,  הפשוטים  הבגדים  שלבש  דע”י  פשוט(,  מקול  למטה  הם  )דלבושים 
נתחדש הקשר שבין המלך לידידו. דנקודת הענין המובנת משני משלים אלו 
שופר  תקיעת  ע”י  השנה  בראש  שנעשה  וההתקשרות  הברית  דחידוש  הוא, 
מדינת  מלשון  אפילו  בו  אין  פשוט  בקול  ]שהרי  הגילויים  בחי’  מצד  אינו 
חדש  באופן  אם,  כי  מקול[,  למטה  שהם  פשוטים  לבושים  וכש”כ  המלך, 
בראש  שופר  דתקיעת  והשייכות  הקשר  ג”כ  וזהו  מעולם65.  עדיין  הי’  שלא 
בטעמי  הרס”ג  בשם  באבודרהם  ]כמובא  במ”ת  שהי’  שופר  קול  עם  השנה 
התקיעות )הענין השלישי(, וכמבואר גם בהמשך הנ”ל בהמשל דהרלי”צ ז”ל 
מבַארדיטשוב דתקיעת שופר דראש השנה הוא אותו הלבוש שהי’ במ”ת, ויהי66 
קול השופר[, דכשם שקול השופר דמ”ת הוא המשכת בחי’ מקור התענוגים 
ועד להמשכת העצמות כנ”ל, עד”ז הוא גם בענין תקיעת שופר דראש השנה, 
הרצון  וכן התחדשות  הוא מהעצמות,  הברית שמתחדש בראש השנה  דענין 
לקיום העולמות ולבחינת מלוכה שע”י תקיעת שופר )ענין תמליכוני עליכם(, 
מכיון שכל הדברים חוזרים לקדמותם, הוא מהעצמות. וזהו גם מה שהתחלת 
ברכת שופרות היא בענין מ”ת, אתה נגלית כו’ על הר סיני ללמד לעמך תורה 
ומצוות, ומסיימים וחותמים שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים, ולפנ”ז 
דהקב”ה  הברית  על  )בעיקר(  שקאי  הברית  זוכר  חותמים  זכרונות  בברכת 
בברכת  ולפנ”ז  אלקיך,  ה’  בברית  לעברך  גו’  היום  נצבים  אתם  וישראל, 
מלכיות מסיימים מלך על כל הארץ, שזה נעשה ע”י שתמליכוני עליכם, וכמו 

שאומרים לפנ”ז )בהפסוקים( מלך67 ישראל וגואלו.

61( לקו”ת שם. וראה גם לקו”ת ר”פ תבוא )מא, ג(, מרמ”ז לזח”ב לב, ב. וראה גם זח”ג רלא, א. פענח רזא ס”פ 
נצבים.

62( תרל”ז, פ”ע. וראה לקמן )ע’ סד ואילך( ד”ה אדון עולם ס”ח ואילך.
63( מספר קדושת לוי )ר”ה צו, א(.

64( ראה סה”ש ה’ש”ת ע’ 115. וראה גם לקמן )ע’ סו( ד”ה אדון עולם ס”י.
65( ראה אגה”ק סי”ד.

66( יתרו יט, יט.

67( ישעי’ מד, ו.
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וזהו68 מה שבמקדש היו תוקעין גם בראש השנה שחל בשבת, דמכיון דענין 
שלמעלה  התענוגים  מקור  בחינת  המשכת  הוא  השנה  בראש  שופר  תקיעת 
מבחינת גילוי )כמו קול השופר שהי’ במ”ת(, דבחינה זו היא נעלית מבחינת 
התענוג דשבת )גם מבחינה הכי נעלית דשבת(, לכן צריך לתקוע גם בראש 
לפי  הוא  במדינה  ולא  במקדש  רק  תוקעין  שהיו  ומה  בשבת.  שחל  השנה 
שהמשכת בחינה זו )מקור התענוגים( תלוי’ בתנאי המקום, ולכן דוקא בבית 
הי’ בהתלבשות69  ועד שהגילוי שבביהמ”ק  בו אלקות בגילוי,  המקדש שהי’ 
באבנים של הבית )ועד”ז במשכן(, הי’ אפשר להמשיך בחינה זו. ולכן במקדש 
היו תוקעין גם בראש השנה שחל בשבת, כי בחינה זו )מקור התענוגים( היא 
נעלית יותר מבחינת שבת, ואפילו מבחינת שבת כמו שהי’ במקדש ובראש 

השנה.

ביהמ”ק  שחרב  דמיום  בתורה.  גם  הוא  עד”ז  המקדש,  בבית  שהי’  וכמו  ז( 
אין לו להקב”ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד70. ולכן 
אומרים פסוקי שופרות גם בראש השנה שחל בשבת גם בחו”ל, דכיון שתורה 
מי  אלא  חורין  בן  לך  אין  הרי  והשומע71  התוקע  )ואדם  מקדש  בחינת  היא 
שעוסק בתורה72 )דע”י עסק התורה כדבעי נעשה ענין החירות בדוגמת שהי’ 
עושים  דתורה  שופרות  פסוקי  אמירת  ע”י  לכן  קיים((,  הי’  שביהמ”ק  בזמן 
)דוגמת( אותו הענין שהי’ נעשה ע”י תקיעת שופר במקדש. וזה נעשה בשמחה 
גדולה, כמבואר בהמשך יו”ט של ראש השנה שחל להיות בשבת לכ”ק מו”ח 
ובחינת התענוג שממשיכים  גדולה.  היא בשמחה  אדמו”ר73 שהכתרת המלך 
ע”י תקיעת שופר במקדש, ועד”ז ע”י פסוקי שופרות )גם בחו”ל(, היא בחינת 
תענוג הפשוט, ע”ד המבואר בארוכה בהמשך יו”ט של ראש השנה שחל להיות 
יום  בחינת  דוגמת  שהוא  התענוג  בענין  )מהורש”ב(74  אדמו”ר  לכ”ק  בשבת 
הוא  הכל  שלמעלה  מה  דכל  ומכיון  העולמים75.  לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו 
ממך )כנ”ל מתורת הה”מ(, לכן בכחו של כל אחד מישראל לעשות לא רק 
כל הענינים דהשתלשלות )גם ענינים הכי נעלים(, אלא שבכחו לעשות גם 
התענוג הפשוט, ושזה יומשך גם למטה, מלוך על העולם כולו בכבודך כו’ ועד 

68( בהבא לקמן ראה אוה”ת שבהערה 3 פ”ז )ע’ ב’קיד(.
69( ראה אוה”ת ויצא קעח, ב. סה”מ תרפ”ז ע’ פד.

70( ברכות ח, א.
71( ראה שו”ע אדה”ז או”ח סתקפ”ה ס”ד: קודם שיתקע יברך כו’ לשמוע קול שופר כו’ לפי שהתקיעה אינה עיקר 

המצוה אלא שמיעת קול שופר הוא עיקר המצוה כו’.
72( אבות פ”ו מ”ב.

73( תש”ג, רפ”ב.
74( תרס”ו ע’ תקמד-ה.

75( תמיד בסופה.
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שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ועאכו”כ שיהי’ מלך ישראל )כולל( וגואלו, 
בגאולה האמיתית והשלימה ע”י משיח צדקנו, שאז יתקעו גם ביו”ט של ראש 
השנה שחל להיות בשבת בביהמ”ק וביבנה76 וי”ל דגם בכל מקום ומקום )כי 

אז יתבטלו כל הענינים דגזירות(, במהרה בימינו ממש ובשמחה גדולה.

76( ראה משנה ר”ה רפ”ד )כט, ב(.
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סיכום המאמר "יו"ט של ר"ה"

מדוע  א.  להבין:  וצריך  במדינה,  לא  אך  במקדש  תוקעים  בשבת  שחל  בר"ה 
בשבת  גם  קיימת  המצוה  הרי  ב.  קל?  מפני חשש  ונישאה  רמה  מצוה  ביטלו 
והראי' שתקעו במקדש וא"כ מדוע לא תוקעים במדינה? ג. מדוע אומרים פסוקי 

שופרות בשבת זו?

ע"י  בכלים  אורות  להמשיך   – המצוות  ככל   – ענינה  שופר  תקיעת  והביאור: 
זו  שתקיעה  שופר  בחדש  תקעו  עה"פ  הבעש"ט  אומר  ולכן  התחתון,  עבודת 
והעבודה  ענין חדש  נעשה בה  ולמעלה  להיות כל שנה מחדש מאחר  צריכה 
הרי  המצוות  בכל  קיים  הנ"ל  ולמרות שענין  כהאופן שלמעלה.  היא  שלמטה 
בתק"ש ענין זה הוא בהדגשה, שהרי ענינה לגלות רצון ותענוג למעלה למלוכה 
והיינו שעיקרה הוא ביטול והכנת התחתון, ומזה נמשך קיום לעולמות וכן נמשך 

רצון לכל המצוות.

והנה שבת עניינה גילוי התענוג בעולמות ולכן אין צריך לתקוע בשופר בשבת 
מאחר שפעולת השופר נפעלת על ידי השבת עצמה, ויתירה מזו, כשם שהשופר 
פועל המשכת התענוג בכל העולמות, כך בשבת נמשך התענוג עד לעשיה עד 

ש"אפילו עם הארץ אינו משקר בשבת".

אלא שבמקדש ממשיכים ע"י תקיעת שופר תענוג נעלה מזה שבשבת, כי בתענוג 
והוא בכללות התומ"צ בשווה. ב.  ישנם ב' ענינים: א. תענוג המלובש ברצון 
מקור התענוגים אשר הוא מתלבש בכל מצווה לפי ענינה, אמנם בהתגלותו 
לא נרגש עונג בפועל מאחר שהוא מקור לכך. וזהו"ע השופר שענינו שיפור 
ותענוג ולמרות זאת הוא קול פשוט שאין נרגש בו עונג, והוא משום שענינו הוא 

המשכת מקור התענוגים.

שהרי  בשבת,  תקעו  התענוגים  דמקור  זו  בחי'  להמשיך  שניתן  במקדש  ולכן 
שבת מצ"ע ממשיכה עונג לבד ולא מקור התענוגים, אולם במדינה לא ניתן 
להמשיך בחינה זו ולכן לא תקעו. והנה התורה היא כמו מקדש במקום, ולכן 
פסוקי התורה עושים את פעולת התקיעה שבמקדש, וכ"ז מתוך שמחה גדולה 
שממשיכה תענוג הפשוט וכל זה נעשה - כנ"ל - ע"י עבודת האדם, ממך. ועד 
להתגלות מלך ישראל וגואלו בגאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו ממש 

ובשמחה גדולה.
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בס”ד. יום ב’ דראש-השנה ה’תשמ”ג

אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא1, ומדייק בזה כ”ק מו”ח אדמו”ר 
שחל  השנה  ראש  של  יו”ט  המתחיל  ]בהמשך  זה2  ד”ה  במאמרו 
בשמחה  היא  המלך  דהכתרת  הראשון3(  )במאמר  מבאר  שבו  בשבת,  להיות 
גדולה[, דצריך להבין, איך תתכן המלוכה בטרם כל יצור נברא, והרי המלוכה 
ויתירה מזו, דמלוכה היא  היא על הזולת דוקא כמאמר4 אין מלך בלא עם, 
דוקא על מי שבערכו, היינו שהעם הוא בדומה להמלך, דלא זו בלבד שענין 
כשיהי’  )דגם  חיים  בעלי  על  ולא  אדם  בני  על  דוקא  הוא  )באדם(  המלוכה 
גם בבני  אין שייך שיהי’ מלך עליהם(, הנה  חיים  לאדם אלף אלפים בעלי 
אדם גופא צריך שיהי’ להעם איזה שייכות ודמיון להמלך, כידוע5 שעם )אין 
מלך בלא עם( הוא מלשון עמו, ואיך יתכן ענין המלוכה בטרם כל יצור נברא. 
ומבאר זה בהקדים מ”ש בשל”ה6 )ובכמה ספרים7( גודל השבח דאדון עולם, 
ועד שאדון עולם בגימטריא אין סוף8, דענין אין סוף הוא דרגא הכי נעלית 
ויתירה מזו שהוא למעלה מענין הדרגות, דאמיתית ענין אין סוף  באלקות, 
הוא9 בעצמותו ית’. ועפ”ז מבאר ענין אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור 
אדון  דענין  מובן,  הרי  סוף,  אין  )בגימט’(  הוא  עולם  שאדון  דמכיון  נברא, 
עולם אשר מלך כו’ הוא בחינת המלכות כמו שמושרשת כביכול בעצמותו ית’ 
)אמיתית ענין א”ס(, ומכיון שעצמותו ית’ הוא כל יכול, שייך שיהי’ מלך גם 

בלא עם, בטרם כל יצור נברא.

השנה  ראש  של  יו”ט  ד”ה  להמאמר  בהמשך  כנ”ל,  בא,  זה  מאמר  והנה  ב( 
שחל להיות בשבת, שבו מבאר בארוכה הענין דתקיעת שופר בראש 
השנה, שהעבודה דתקיעת שופר היא ענין כללי שכולל כל פרטי העבודות 
דכל השנה. כי ענין תקיעת שופר הוא כמארז”ל10 אמרו לפני בראש השנה 

1( נוסח תפלת השחר.
2( דשנת תש"ג – נדפס בסה"מ תש"ג ע' 10 ואילך.

3( רפ"ב.
4( בחיי עה"פ וישב לח, ל. עמה"מ שער שעשועי המלך בעצמותו רפ"א. שעהיוה"א רפ"ז. ועוד.

5( לקו"ת במדבר ו, ב. נצבים מד, ד.
6( בסידורו )שער השמים(, ע"פ פרדס שער עצמות וכלים פ"ה.

7( אלי' רבא סמ"ו סקט"ו, ממטה משה סל"א בשם גאונים.
8( של"ה שם. הריעב"ץ בסידורו )בית יעקב(.

9( המשך תרס"ו ע' קסז ואילך. ס"ע קעב. ובכ"מ.
10( ר"ה טז, א. לד, ב.
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כו’ מלכיות כדי שתמליכוני עליכם כו’ ובמה בשופר, ומכיון דכל הציוויים 
שלמעלה )מצוות( שייכים דוקא לאחרי שהוא ית’ נעשה מלך, כמאמר11 קבלו 
גזירות, הרי, שהעבודה דתקיעת שופר  ואח”כ אגזור עליכם  מלכותי תחלה 
שענינה הוא שתמליכוני עליכם היא השורש לכל המצוות )העבודות( שבמשך 
הוא  שופר  תקיעת  שע”י  עליכם  שתמליכוני  דענין  שם,  ומבאר  השנה.  כל 
גדולה  בו”ד, שבאה בשמחה  )בדוגמת הכתרת מלך  המשכת הרצון למלוכה 
במלוכה(.  לחפוץ  ברצון  המלך  מתעורר  שעי”ז  המלך,  אל  עצום  ובביטול 
והטעם מה שעבודתם של ישראל מעוררת אצלו ית’ הרצון למלוכה הוא לפי 
שגם לפנ”ז יש לו רצון לזה, אלא שרצון זה הוא בהעלם, והעבודה דישראל 
ממשיכה את הרצון מההעלם אל הגילוי. והסיבה לזה שיש רצון נעלם למלוכה 
היא, לפי שענין הרצון למלוכה ישנו גם לפנ”ז )לפני הרצון הנעלם(, והוא 
הרצון המוחלט בעצמותו. ובאמת לא יתכן לומר על זה דהרצון למלוכה יש 
גם מקודם )כמו שאומרים בנוגע לרצון הנעלם, דגם טרם שנתעורר ברצון 
שם  שיש  לומר  שייך  אין  ית’  בעצמותו  כי  בהעלם(,  הרצון  כבר  יש  הגלוי 
בתכלית  הפשוטה  אחדות  בבחינת  הוא  שם  והכל  בהעלם,  שהוא  ענין  איזה 
הפשיטות. וענין תמליכוני עליכם שע”י תקיעת שופר הוא לא רק להמשיך 
הרצון למלוכה מההעלם אל הגילוי, מבחינת הרצון כמו שהוא כלול בהעלם 
באוא”ס שלפני הצמצום )בהבחינה דגילוי לעצמו(, כי אם, שעי”ז נמשך גם 
)ואין שייך  גופא  זה הוא כביכול העצמות  מרצון המוחלט בעצמותו, דרצון 
לומר עליו שהוא כלול בהעלם(. והמשכה זו בראש השנה היא ע”י תמליכוני 
דעיקר  )גזירות(,  דמצוות  הרצון  אח”כ  נמשך  ומזה  למלוכה,  רצון  עליכם, 
ענין המצוות הוא הרצון למעלה. וכמבואר בכ”מ12, דמה שקיום המצוות צריך 
להיות דוקא בפרטיות ובדיוק )כפי שנצטוינו(, הוא, כי ברצון נוגע שכל פרט 

ופרט יהי’ כפי הרצון.

ג( ומבאר בהמאמר )ד”ה אדון עולם13(, דע”י מעשה המצוות נעשה בנין הכלים
 דז”א, וגם המשכת האור בהכלים דז”א. וענין זה שייך גם ל)התחלת 
ההמשך( יו”ט של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא 
שנאמר  המאמר  מיוסד  )שעליו  הצ”צ15  דאדמו”ר  בהמאמר  כמ”ש  במדינה14, 
אין  בשבת  להיות  שחל  השנה  שבראש  מה  על  הטעם  השנה(  ראש  בערב 

11( ראה מכילתא )ויל"ש( עה"פ יתרו כ, ג. פרש"י עה"פ אחרי יח, ב. וראה המשך יו"ט של ר"ה תש"ג פכ"ו )סה"מ 
תש"ג ע' 69(.

12( לקו"ד כרך ד תשע, ב. וראה גם המשך תרס"ו ע' תקכב.
13( פ"ה.

14( משנה ר"ה רפ"ד )כט, ב(.
15( ד"ה להבין הטעם כו' – נדפס באוה"ת ר"ה )כרך ה( ע' ב'קט ואילך. וראה גם ד"ה להבין המשנה כו' בלקו"ת 

ר"ה )נו, א ואילך( ובסידור )עם דא"ח( שער התקיעות )רמ, ג ואילך(.
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אתעדל”ע,  אתעדל”ת  שע”י  )בכדי(  הוא  שלנו  המצוות  כי  במדינה,  תוקעין 
שע”י עשיית המצוות דהאדם נעשים המצוות שלמעלה )רמ”ח פיקודין אינון 
גם במצות תקיעת שופר שענינה הוא  רמ”ח אברין דמלכא16(. דכמו”כ הוא 
בכדי לעשות עי”ז בחינת השופר שלמעלה, ולכן בראש השנה שחל בשבת אין 
תוקעין )במדינה(, כי בשבת יש בחינת השופר שלמעלה )בחינת התענוג( גם 
בלי עבודת האדם, מצד השבת, ושבת הרי מקדשא וקיימא17. ומה שבמקדש 
שער  שזה  שבמקדש,  לפי  הוא  בשבת  שחל  השנה  בראש  גם  תוקעין  היו 
השמים18, הי’ נתינת כח לעשות בחינה נעלית יותר בתענוג )כמשנ”ת בארוכה 
בהמאמר דערב ראש השנה(. וענין זה, דהמצוות )הענינים( שלמעלה נעשים 
דוקא ע”י קיום המצוות דהאדם, הוא בכל הבחינות וכל הפרצופים דכל סדר 
ממך  למעלה  מה  דע  המשנה20  בפירוש  המגיד19  הרב  כתורת  ההשתלשלות, 
דכל מה שלמעלה הוא ממך. דבחינת התענוג )שופר( שלמעלה נעשית )כנ”ל( 
על ידי קיום מצות תקיעת שופר, ובחינת המוחין שלמעלה )שהו”ע התפילין, 
כידוע21 דד’ הפרשיות הם בחינת ד’ מוחין( נעשית ע”י קיום מצות תפילין, 
גם  הוא  וכן  תפילין22,  מניח  שהקב”ה  עושה  תפילין  מניח  שהאדם  ידי  דעל 
בהמדות )דז”א(, דעל ידי שהאדם שלמטה מקיים מצות ואהבת את הוי’ אלקיך 
נעשה  המצוות24(  לכל  השרש  הם  )דאהוי”ר  תירא23  אלקיך  הוי’  את  ומצות 
עי”ז הבנין דז”א, וכן הוא גם בבחינת המלכות, דבנין עולם הדיבור )מלכות( 
תוכן  וזהו  תפלה.  ודברי  תורה  בדברי  התחתון  אדם  של  הדיבור  ע”י  נעשה 
הענין דקיום המצוות )לפי המבואר במאמרים אלו(, כי הבחינות שלמעלה הם 
)בכלל( במספר רמ”ח )רמ”ח אברין דמלכא(, ובנין כל הבחינות שלמעלה הוא 
על ידי קיום רמ”ח מצוות עשה )דהאדם(, וכמ”ש25 ועשיתם אותם, אתם כתיב, 

מעלה אני עליכם כאילו עשאוני26.

16( ראה תקו"ז תיקון ל' )עד, סע"א(, הובא בתניא פ"ד. רפכ"ג. ועוד.
17( ביצה יז, א.

18( ויצא כח, יז. פרש"י עה"פ.
19( לקו"א להה"מ )הוצאת קה"ת( סקצ"ח )נ, סע"ג(. או"ת קיב, ב )בהוצאת קה"ת תש"מ ואילך – סת"פ(.

20( אבות פ"ב מ"א.
21( ראה סידור )עם דא"ח( שער התפילין ז, סע"א ואילך. אמ"ב ח"ג שער התפילין פקל"ה ואילך )הוצאת קה"ת 

תשמ"ה קיב, א ואילך(. ובכ"מ.
22( תו"א מקץ לה, ג. ובכ"מ. ושם, דכ"ה בכל המצוות, ד"עיקר הכוונה במעשה המצוות למטה באדם הוא . . להיות 

הקב"ה מקיים המצוות".
23( ואתחנן ו, ה. שם, יג. עקב י, כ. רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ב.

24( ראה תניא פ"ד. "פירוש" לרמב"ם שם.
25( בהר כה, יח.

26( זח"ג קיג, א. וראה הגהות הרח"ו לזהר שם. לקו"ת שלח מה, ב. ובכ"מ.
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ד( וצריך להבין, הרי ידוע27 שהעילוי בקיום המצוות הוא כשהקיום הוא מפני 
)וכנוסח ברכת המצוות אשר קדשנו במצותיו  ציווי הקב”ה  שזהו 
וצונו( ולא מצד הטעם28 והסגולה שבהם, כולל גם הטעם שע”י קיום המצוות 
והציווי  )הרצון  ויש לומר הביאור בזה, דבמצוות  נעשים המצוות שלמעלה. 
הציווי,  על  והטעם  הסיבה  ענינים.  שני  יש  מצוות(  יקיימו  שבנ”י  דלמעלה 
)הציווי(, שהוא מסובב מהטעם. ואח”כ )לאחרי  ומזה נעשה מציאות המצוה 
שני  ובזה  אותם.  שמקיים  האדם  ע”י  המצוה  עשיית  באה  דלמעלה(  הציווי 
אופנים כלליים. אופן הא’ שמקיימה לתכלית הציווי )שיושלם הטעם דהציווי(, 
ואופן הב’ הוא שמקיימה באופן נעלה יותר, דקיום המצוה שלו הוא באופן 
שעי”ז הוא עושה כביכול רצון חדש, שלמעלה באין ערוך מהרצון המסובב 
ומלכא  ישראל  )בעל הרצון(,  מהטעם. דלהיות שישראל מושרשים בעצמות 
שלא  חדש  רצון  לעשות  ביכלתו  מצוה,  מקיים  כשישראל  לכן  בלחודוהי29, 
רוח  נחת  רז”ל30  במאמר  הפירושים  שני  הם  דעד”ז  לומר  ויש  זה.  לפני  הי’ 
נתקיים  המצוה  קיום  שע”י  הוא,  הא’  פירוש  רצוני31.  ונעשה  לפני שאמרתי 
קיום  דע”י  הוא,  רצוני  בנעשה  הב’  ופירוש  בתחילה.  שהי’  )הציווי(  הרצון 
המצוה דישראל )כאופן הב’( נעשה )נתחדש( רצון חדש שלא הי’ לפנ”ז )ע”ד 
המבואר בכ”מ32 בפירוש עושין רצונו של מקום33, דפירוש עושין הוא שעושים 
רצון חדש(. ועפ”ז יש לומר, דמ”ש בדרושים הנ”ל דענין המצוות הוא בכדי 
לעשות עי”ז המצוות דלמעלה, זהו באופן הא’ דקיום המצוות, בבחי’ מקיימים 
אברין  רמ”ח  ההשתלשלות,  סדר  דכל  הבנין  שיהי’  מהטעם,  המסובב  הרצון 
דמלכא ]ובזה גופא שני ענינים, א’, הטעם והסיבה )דהרצון( – שיתהוו המצוות 
)הבחינות( למעלה. ב’, המסובב – הרצון שישראל יקיימו המצוות למטה[. אבל 
עשיית המצוות מצד שישראל מושרשים בעצמות הוא לעשות רצון חדש. וזהו 
מה שמבואר בריבוי דרושים שהעילוי בקיום המצוות הוא כשהקיום הוא מפני 
שזהו רצון )ציווי( הקב”ה, ולא מצד הטעם )כולל גם הטעם מה שע”י קיום 
המצוות נעשים המצוות שלמעלה(, כי רצון זה הוא רצון שלמעלה מהטעם. 
ועשיית המצוות )מצד רצון זה( הוא לא בכדי לפעול ענינים למעלה, כי אם, 

27( לקו"ת שלח מ, א. עט"ר דרוש לעשי"ת נח, סע"ב ואילך. המשך תרס"ו ע' נו. לקו"ד שבהערה 12. בספרים 
שבהערה הבאה. ועוד.

28( דעיקר ענין המצוות הוא – רצון העליון. ולכן גם המצוות ד"משפטים" צריך לקיימם מצד הציווי, בדרך קבלת 
עול )סה"מ קונטרסים ח"א פד, א. קפ, א. סה"מ אידיש ע' 46. ובכ"מ(.

29( ראה זח"ג לב, א. זח"א רח, ב.
30( תו"כ )הובא בפרש"י( עה"פ ויקרא א, ט. ספרי )הובא בפרש"י( עה"פ פינחס כח, ח.

31( ראה גם המשך וככה תרל"ז פי"ד.
32( ראה לקו"ת אמור לב, סע"ד ואילך. וראה ספר הערכים-חב"ד ערך אהבת ה' בכל לבבך, נפשך ומאדך ס"ו. 

וש"נ.
33( ברכות לה, ב.
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מצוה מלשון צוותא וחיבור34, היחוד דישראל עם בעל הרצון, ועד להיחוד עם 
העצמות. וע”ד מאמר אדמו”ר הזקן35 איך וויל זע גָאר ניסט איך וויל ניט דיין 

ג”ע איך וויל ניט דיין עוה”ב כו’ איך וויל מער ניט אז דיך ַאליין.

ה( ועפ”ז יובן גם מה שמבואר בדרוש הנ”ל דאדמו”ר הצ”צ36, דהתענוג הפרטי 
שבכל מצוה, מה שבכל מצוה יש תענוג מיוחד, הוא נעלה יותר מהתענוג 
התענוגים  מקור  מבחי’  הוא  ושרשו  בשוה,  המצוות  שבכל  הכללי  והרצון 
זה מתאים עם  אינו מובן איך  גילוי התענוג(, דלכאורה  )שלמעלה מבחינת 
המבואר בריבוי דרושים שהכוונה הכללית שבכל המצוות בשוה )וצונו( היא 
בזה,  הביאור  לומר  ויש  בפרט.  מצוה  דכל  הפרטית  מהכוונה  יותר  נעלית 
דבדרוש הנ”ל דאדמו”ר הצ”צ מדובר בענין הרצון במצוות כמו שהוא מסובב 
מהטעם, בכדי שיתהוו המצוות שלמעלה. ומה שמבואר שם דבמצוות יש שתי 
בחינות, ענין הכללי שבכל המצוות בשוה, וענין הפרטי שבכל מצוה בפרט, 
רצון  הוא  המשכתו  שבתחלת  הטעם.  שמצד  בהרצון  הן  הבחינות  שתי  הנה 
כללי שייעשו הענינים למעלה ע”י קיום המצוות דהאדם, ומזה נמשך אח”כ 
)למטה יותר( רצון פרטי לכל מצוה ומצוה בפרט, בכדי שע”י קיומה תיעשה 
וכן  )ע”י שופר דלמטה, שופר שלמעלה.  אותה המצוה דלמעלה שבדוגמתה 
)ועד  הפרטית  וכוונה  בתענוג  מעלה  דיש  שם  אומר  ולכן  המצוות(.  בשאר 
דשרש התענוג הפרטי דוקא הוא בבחינת מקור התענוגים(, כי הכוונה ברצון 
זה היא לעשות המצוות )פרטי ענינים( שלמעלה, וזה נעשה דוקא ע”י הפעולה 
ומה שמבואר בריבוי דרושים דהכוונה הכללית שבכל  הפרטית דכל מצוה. 
המצוות בשוה היא נעלית יותר, הוא, כי שם מדובר בהרצון שישראל מחדשים 
זה, אופן קיום המצוות הוא לעשות רצון,  ומצד רצון  ועושים ע”י עבודתם, 

כוונה כללית.

והנה שני האופנים הנ”ל בקיום המצוות ]מפני ובאופן הציווי דלמעלה,  ו( 
והחידוש שנעשה ע”י ישראל[ הם, כמובן, גם במצות תקיעת שופר. 
דהגם שגם ענין הפרטי דשופר )שמצד הציווי( הוא למעלה ממדידה והגבלה. 
בנוגע  המצוות37(  )כברוב  ומדה  שיעור  יש  שופר  תקיעת  במצות  שגם  דאף 
למספר הקולות ואופני הקולות38 וכיו”ב, הרי ענינה )התוכן והכוונה( דמצוה 
שופר  תקיעת  שענין  וכידוע39  והגבלה,  ממדידה  שלמעלה  העבודה  הוא  זו 

34( לקו"ת בחוקותי מה, ג. ובכ"מ.
35( הובא בסה"מ להצ"צ שרש מצות התפלה פ"מ )דרמ"צ קלח, סע"א(.

36( פ"ג ופ"ד. וראה עד"ז לקו"ת במדבר יח, ב.
37( ראה אגה"ק ס"י )קטו, א(.

38( ראה טושו"ע )ודאדה"ז( או"ח סתק"צ.
39( ראה לקו"ת נצבים מד, ב. ר"ה נו, ב. ובכ"מ.
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הוא הצעקה מעומקא דלבא שלמעלה ממדידת והגבלת השכל, בחינת בכל 
מאדך. ועד”ז )ובמכ”ש( הוא בבחינת השופר שלמעלה )שנעשה ע”י תקיעת 
שופר דהאדם(, שהוא למעלה ממדידה והגבלה, שהרי השופר שלמעלה הוא 
בחינת מקור התענוגים שלמעלה מתענוג פרטי כמבואר בארוכה בדרוש הנ”ל 
דאדמו”ר הצ”צ. ונמצא, דהגם שהענין דתקיעת שופר כמו שהוא מצד הציווי 
מלמעלה הוא בבחינת בלי גבול ]והציווי מלמעלה הוא האתעדל”ע והנתינת 
כח על זה שהעבודה דתקיעת שופר תהי’ באופן דבכל מאדך[, אעפ”כ, מכיון 
שישראל מושרשים בעצמות, יש ביכולתם לעשות רצון וענין חדש, המשכת 
רצון המוחלט בעצמותו שהוא כמובן למעלה גם מבחי’ מקור התענוגים הנ”ל. 
היא  שופר  תקיעת  שע”י  עליכם  תמליכוני  דענין  המאמר(  )בתחלת  וכנ”ל 

ההמשכה )גם( מרצון המוחלט בעצמותו.

ז( ויש לומר שזהו ג”כ זה שתקיעת שופר מתחיל בקול פשוט דוקא כמבואר 
בארוכה בסידור ד”ה להבין ענין תקיעת שופר ע”פ כוונת הבעש”ט 
ז”ל, דקול פשוט זה מעורר הפשטות )והפשיטות( דישראל, והפשטות דישראל 
הוא חד עם פשיטות העצמות40. וי”ל שזהו ג”כ מהטעמים דגודל ההשתדלות 
קטנים  וגם  פשוטים  שאנשים  כבעש”ט[  התגלותו  לפני  ]ועוד  דהבעש”ט 
וקטנות יאמרו ברוך השם וכיו”ב ]וסיפור פרט זה )דהנהגת הבעש”ט( נמסר 
לנו ע”י רבותינו נשיאינו41, היינו שזוהי הוראה ונתינת כח לכאו”א[, כי כאשר 
איש פשוט אומר ברוך השם וכיו”ב, כוונתו בזה היא להעצמות42 )כידוע43 דמה 

ששם שמים שגור בפי כל הוא העצמות(.

ועד”ז הוא גם בקיום המצוות, דקיום המצוות דאיש פשוט הוא לא מפני שע”י 
)עדיין( מה  יודע  אינו  נעשים הענינים למעלה, דאיש פשוט  קיומו המצוות 
למעלה ומה למטה ומה בד’ סטרין, אלא מפני הציווי, אשר קדשנו במצוותיו 
וצונו. וזהו”ע קול פשוט דתקיעת שופר, דלאחרי כל ההשגות בהעילוי שנעשה 
ע”י קיום המצוות, דע”י קיום המצוות דהאדם נעשים המצוות שלמעלה, וכמו 
במצות תקיעת שופר דעי”ז נעשה שופר שלמעלה, הנה תכלית השלימות הוא 
לקיים המצוה בפשטות ]וי”ל שהוא ע”ד נעוץ תחלתן בסופן44. דכמו שתחילת 
וחותם  בגמר  גם  הוא  עד”ז  בפשטות,  היא  לכוונות(  ששייך  )לפני  העבודה 

40( ראה תורת הבעש"ט )לקו"ד כרך ג תצא, ריש ע"ב. כתר שם טוב )הוצאת קה"ת, תשנ"ט( בהוספות סקנ"ה(: די 
פשיטות העצמות פון עצמות א"ס ב"ה איז זיך מתגלה אין די פשיטות פון ַא איש פשוט. וראה רשימת כ"ק מו"ח 

אדמו"ר ד"ה אתם נצבים תש"ז )סה"מ תש"ז ע' 256 ואילך(.
41( בסה"מ אידיש ע' 138 ואילך. וראה לקו"ש ח"ז ע' 136 ואילך.

42( ראה גם לקו"ד כרך ג תיג, רע"א.
43( תו"א וירא יד, ב. מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' יב. ענינים ע' סח. ע. סה"מ קונטרסים ח"ב רצו, א. ובכ"מ.

44( ספר יצירה פ"א מ"ז.
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פשיטות  עם  אחד  דבר  ונעשים  ממשיכים  דוקא  ועי”ז  העבודה[,  )שלימות( 
העצמות.

הוא  )שענינו  מהר”ש45  אדמו”ר  בדרושי  שמבואר  מה  גם  יובן  ועפ”ז  ח( 
א’  משל  שופר.  תקיעת  על  משלים  שני  ַאריבער46(  מלכתחילה 
וכו’ ועד ששכח גם לשון  בשם הבעש”ט ז”ל מבן מלך שהלך בדרך רחוקה 
גדול,  )בהמשל שם אומר הלשון בקול  והתחיל לצעוק בקול פשוט  מדינתו 
אבל בהנמשל אומר הלשון בקול פשוט47( שאביו יכירו בטביעת עין דקלא. 
לבושים  מענין  מבַארדיטשוב48  ז”ל  מהרלי”צ  החסיד  מהרה”ג  ב’  ומשל 
כשהמלך הי’ ביער )שאינם בגדי מלכות כלל49(, כמבואר שם בארוכה הפרטים 
שבזה. דלכאורה תמוה, הרי ידוע שבראש השנה צריך ליזהר מלהזכיר ענינים 
וצריך  השנה50,  בראש  וכו’  וידוי  אומרים  אין  שלכן  רצויים,  בלתי  ותוארים 
לדבר אז רק במעלתם ושבחם של ישראל, וכאן מבאר תקיעת שופר דראש 
השנה במשלים אלו שרוב הפרטים שבהם הם לכאורה ענינים דהיפך השבח51 
נקודת  רק  ולדבר  להזכיר  השנה  ראש  דערב  בהמאמר  זה  מטעם  ]ודייקתי 
)שבו נתבארו  והגם שמאמר הנ”ל  ולא הפרטים[.  התוכן דשני משלים אלו, 
בפרטיות שני משלים אלו( נאמר בש”פ תבוא ולא בראש השנה52, אעפ”כ, הרי 
משלים אלו הם ביאור על ענין תקיעת שופר דראש השנה. וגודל התמי’ שבזה, 
זה גופא מוכיח דכל הפרטים שבמשלים אלו הם )בפנימיות הענינים( לשבח53.

לפי  הוא  דוקא  פשוט  בקול  הוא  שופר  שתקיעת  דמה  הידוע  ע”פ  זה  ויובן 
הוא התקשרות  זה  דברית  אלקיך54,  הוי’  בברית  לעברך  הוא  דבראש השנה 

45( המשך וככה תרל"ז פ"ע. ולהעיר אשר בשנה זו )תשמ"ג( ימלאו מאה שנה להסתלקות-הילולא שלו.
46( אגרות-קודש לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' תריז. וראה לקו"ש ח"א ע' 124. חי"ב ע' 186. ועוד.

47( ומסתבר שגם בהמשל הכוונה לקול פשוט, שהרי "מחמת אריכות הזמן שכח גם לשון מדינתו", והמלך מכירו 
)רק( ע"י קולו.

48( מספר קדושת לוי )ר"ה צו, א(.
49( כמובן מזה ש"לא הכירו את המלך". וגם הבגדים של החכם )בשעה שהוליך את המלך מהיער( הם בגדים 

פשוטים שאינם לכבוד ולתפארת – שהרי רק לאח"ז )כשבא המלך לבית המלכות( הלבישוהו בגדים יקרים.
50( שו"ע אדה"ז או"ח סימן תקפד ס"ב. ולהעיר ממנהגנו )וצע"ק משו"ע אדה"ז שם ס"ג(, לדלג ב"אבינו מלכנו" 

כל ענין שיש בו הזכרת חטא ואפילו "כתבנו בספר סליחה ומחילה".
– אין זה דומה לנדו"ד, שמאריך  וגם לפי מ"ש אדה"ז בשו"ע שם ס"ב דבאמירת פסוקים כו' אין קפידא   )51

בהמאמר ובפרטיות )ולא רק הזכרה בעלמא(.
52( ראה מפתח המאמרים דהמשך הנ"ל.

53( ומכיון שהמאמר נאמר בש"פ תבוא ולא בר"ה – מספיק מה שרק בפנימיות הענינים הוא לשבח. ומה שמדברים 
ענינים אלו במאמר זה דר"ה – הרי במאמר זה מבארים בגילוי השבח דמשלים אלו.

54( נצבים כט, יא. וקאי על מ"ש לפנ"ז )שם, ט( אתם נצבים היום, דקאי על ר"ה )לקו"ת ר"פ נצבים. וראה גם 
לקו"ת ר"פ תבוא )מא, ג(, מרמ"ז לזח"ב לב, ב. וראה גם זח"ג רלא, א. פענח רזא ס"פ נצבים(.
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עצמית דהקב”ה וישראל )העוברים ביחד בין הבתרים( להיות דבר אחד ממש55. 
ומכיון דהתקשרות זו היא ההתקשרות דעצם הנשמה עם העצמות, פשיטות 
דעצם הנשמה עם פשיטות העצמות56, לכן גם זכרון הברית וההתקשרות הוא 
ע”י קול פשוט דוקא )שאינו מלובש באותיות(57, כי אותיות )גם אותיות הכי 
עם  הנשמה  עצם  דפשיטות  וההתקשרות  הברית  וזכרון  הגבלה,  הן  נעלות( 
פשיטות העצמות הוא ע”י קול פשוט דוקא. וזהו מה שהמשל על תקיעת שופר 
הוא מבן מלך ששכח גם הלשון, דשכחה זו היא למעליותא. דמכיון שהאותיות 
)הלשון( הם מגבילים, לכן בכדי לבוא ולהגיע לבחינת הפשיטות צריך לשכוח 
הלשון. וע”ד ר”ז58 צם מאה59 תעניתא לשכוח תלמוד בבלי בכדי שיוכל ללמוד 
תלמוד ירושלמי, ובדוגמת העמוד שבין געה”ת לגעה”ע שענינו הוא )כמבואר 
בתו”א60( שכחת וביטול ההשגה וחיזו דגעה”ת, דאז דוקא יכול לקבל הגילוי 
דגעה”ע,  לההשגה  מבלבלת  דגעה”ת  שההשגה  בג”ע  שהוא  וכמו  דגעה”ע. 
עד”ז הוא )ובמכ”ש( בענין גילוי בחינת הפשיטות שלמעלה מהשגה לגמרי, 
דכללות ענין ההשגה )גם השגה הכי נעלית( מבלבל לגילוי בחינת הפשיטות. 
)היינו  כוונה  צריכות  אין  מצוות  המ”ד62  טעם  ראש61  בעטרת  המבואר  וע”ד 
להפליא  יש  דלכאורה  וכוונה(,  טעם  בלא  עול  בקבלת  צ”ל  המצוות  שקיום 
גרעון  בזה16, שהכוונה עושה  ומבאר  גם הכוונה63,  יצרף  לן אם  מאי איכפת 
אור כביכול בגוף קבלת עול המצוות שאינה דרך עול כ”כ. דכוונת )וטעם( 
המצוה, גם בדרגא הכי עליונה, היא בגדר תואר ציור והגבלה, משא”כ המצוה 
שבדרך קבלת עול שרשה היא ברצון ותענוג הפשוט, והטעם מחליש כביכול 
את התוקף והבהירות דעצם המצוה. ומזה מובן גם בענין קול פשוט דתק”ש, 

שצ”ל שכחת וביטול הלשון, דעי”ז דוקא מגיע לבחינת הפשיטות.

55( לקו"ת נצבים מד, ב. סה"מ תרצ"ט ע' 25.
56( ויש לומר, דזהו גם מ"ש בהמשך וככה שם, "שהגם שבן ואח אין לו עכ"ז חבבן וקראן בנים" – דלכאורה בכו"כ 
מקומות מובא ענין זה )דישראל הם בנים למקום( בפשטות, ומדוע כאן דוקא מבאר "שהגם שבן ואח אין לו כו'"? 
ויש לומר, דכוונתו בזה היא לרמז, דמה שישראל נקראים בנים הוא )לא רק בהבחינה ד"אב" אלא( גם בהבחינה 
ד"בן ואח אין לו", דגם בבחינה זו "חבבן וקראן בנים". וראה שיחת ש"פ נצו"י תשמ"ב )התוועדויות תשמ"ב ח"ד 

ס"ע 2239 ואילך; ע' 2248 ואילך(.
57( לקו"ת שם )ס"ג בתחלתו(.

58( ב"מ פה, א.
59( וברש"ל הגי' – "מ' תעניות".

60( בראשית ז, ד. ויצא כב, ד. מג"א צב, א. צו, א. ק, ג. וראה בארוכה תו"ח חיי שרה קמ, סע"ב ואילך. המשך 
תרס"ו ס"ע יב ואילך.

61( דרוש לעשי"ת נט, ב.
62( ברכות יג, א. עירובין צה, סע"ב.

63( לשון אדמו"ר האמצעי בעט"ר שם )נט, א(.
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ט( ועד”ז הוא גם במשל הב’, מענין הלבושים, דהלבושים אף שהם לכבוד 
ולתפארת, כמו בגדי מלכות )וכן בגדים יקרים בכלל(, הם במדידה 
והגבלה. דהנה )בנמשל( הלבושים הו”ע התורה והמצוות, דמצוות הם לבושים 
וכמובן גם ממה שאמר הקב”ה לאברהם אבינו בא לבוש  כמבואר בתניא64, 
אלא  עוז  ואין  התאזר  עוז  ה’  לבש  כמ”ש66  לבוש  היא  התורה  וגם  לבושי65, 
תורה67. ובהיות שהעבודה דראש השנה היא ההתקשרות דישראל עם עצמותו 
ית’ כמו שהוא למעלה מבחינת מלך )שהרי בראש השנה צריך לעשות שיהי’ 
לאחרי  )שבאים  הגזירות  מענין  למעלה  ומכ”ש  עליכם(,  שתמליכוני  מלך, 
שנעשה כבר מלך(, הנה בכדי להגיע לזה צריך להיות ביטול לבושי מצוות 
שופר  תקיעת  על  המשל  ולכן  הלשון(.  וביטול  שכחת  בענין  שנת”ל  )וע”ד 
הוא מבגדים פשוטים דוקא, דבגדים אלו מורים על ההתקשרות עם עצמותו 
ית’ כמו שהוא למעלה מבחינת מלך68, כמו שמאריך בהמשל דבגדים אלו הם 
כשהמלך הי’ ביער לפני שהשיב אותו על כסא מלכותו, וגם בהנמשל מבאר 
דבגדים אלו הו”ע הלבוש שהי’ בזמן מ”ת כשהמלכנו אותו ית’ בשופר קודם 

מ”ת עצמו, היינו לפני )למעלה( שנעשה מלך.

וגם בהנמשל( כפי שהם בפשטות  והגם דהלשונות שאומר שם )בהמשל  י( 
אומר בהמאמר שם דמשל  הרי  ישראל,  אינם מדברים בשבחן של 
בכל  ומפורסם  וידוע  מבַארדיטשוב,  ז”ל  מהרלי”צ  החסיד  מהרה”ג  הוא  זה 
מישראל  כאו”א  על  יושר  ומליץ  ישראל  אוהב  הי’  ז”ל  דהרלוי”צ  העולמות 
ולכן,  ַאריבער,  דמלכתחילה  ובאופן  זכות  לכף  מישראל  כאו”א  את  ומכריע 
כשאומר בהמאמר דמשל זה הוא מהרלוי”צ ז”ל, מובן בפשטות דכל הלשונות 
כידוע  ישראל,  לבני  בנוגע  ודרכו  שיטתו  וה”ז  למעליותא.  הם  שם  שאומר 
פירושו של הרלוי”צ ז”ל בהפסוקים שבתחלת ספר ישעי’, שיש שם תוארים 
דבני ישראל שהם לכאורה כו’, ומפרש הרה”צ מבַארדיטשוב דתוארים אלו 
מורים על שבחם של ישראל ]וכדמוכח גם מזה שתוארים אלו נאמרו בספר 
ישעי’, דישעי’ הוא נביא הישועה, כשמו ישעי’ מלשון ישועה69[, ולא עוד אלא 

64( פ"ה.
65( ב"ר ספנ"ח. וממה שמסיים שם "ואברהם זקן בא בימים" – משמע, דקאי על לבושים דמצוות )ראה תו"א חיי 

שרה טז, א-ב(.
66( תהלים צג, א. – ולהעיר, אשר פסוק זה שייך לר"ה – ע"פ דרשת חז"ל בפדר"א פי"א, שביום שנברא אדה"ר, 

בראש השנה, המליך עליו )ועל כל הבריות( את הקב"ה ואמר ה' מלך גאות לבש וגו'.
67( מדרש תהלים עה"פ תהלים ח, ג. שהש"ר פ"א, ד. פ"ב, ג )ג(. וראה ויק"ר פל"א, ה. יל"ש בשלח רמז רמד. וראה 

גם מדרש תהלים עה"פ צג, א.
68( ויש לומר, שזה מרומז ב"את בגדיו צוה והכניסם לבית גנזיו". ולהעיר מהמבואר בהמשך באתי לגני ה'שי"ת 

פי"ב ואילך בענין האוצר שלמעלה.
69( ראה פרש"י ומצו"ד עה"פ ישעי' מט, א. זח"ב קעט, סע"ב. סה"ש תש"ג ריש ע' 140. אוה"ת נ"ך )כרך ב( ריש 
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שהם שבחים נעלים ביותר שאין בתוארי שבח דוגמתם. וי”ל, דע”פ הידוע70 
בפירוש מארז”ל71 נפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו )ועד”ז בפירוש לשון 
המשנה72 “דין וחשבון”(, דכאשר אדם אומר פסק דינו של אדם אחר הוא פוסק 
בזה גם על עצמו, הרי פסק דינו של הרה”צ מבַארדיטשוב בנוגע לתוארים 

הנ”ל שבישעי’ הוא גם פס”ד בנוגע לתוארים הנ”ל שבתורות ומשלים שלו.

שאמרו  בגמרא74  כמסופר  רב73,  ומעשה  לעולמים,  הי’  שכבר  ובפרט  יא( 
לשונות שנראים בחיצוניות כו’ ובאמת כולהו ברכתא נינהו, ומה 
שברכו אותו בלשון כזה הוא כמ”ש אדמו”ר הצ”צ75 לפי שהברכה באופן זה 
וגם  יותר  היא מבחינת סתים, דהברכות שמבחינת סתים הם ברכות נעלות 
המשכתם למטה היא בתוקף גדול יותר )מיט ַא שטורעם(. וכדאיתא בגמרא 
ישרים  בדור  הא”ס76  כח  וגילוי  המשכת  כו’  בנים  תוליד  אותו  שברכו  שם, 
יבורך. והנה פירוש זה )דמה שברכו בלשון כזה הוא לפי שהברכה באופן זה 
היא מבחינת סתים( אומר אדמו”ר הצ”צ שהוא “יותר נראה כפשטן”. דלפנ”ז 
אלא  הברכה  דהיפך  שהו”ע  בחוקותי(  שבפרשת  הברכות  )בענין  שם  מובא 
שזה קאי על הלעו”ז. ואח”כ מביא פירוש נעלה יותר77, דמה שהברכות נאמרו 
בלשון כזה הוא בכדי לחדודי. דגם לפי פירוש זה, ענין הברכה שבלשון זה 
אינו בפשטות ובגילוי, שהרי בכדי לעמוד על אמיתית הענין צריך לחידוד 
השכל. אבל לאח”ז מסיק, דמה שהברכות נאמרו בלשון כזה אין זה גרעון ח”ו 
אלא אדרבה מפני שהברכות נעלות יותר. ועל פירוש זה אומר שהוא “יותר 
נראה כפשטן”, דמה שלשונות אלו ברכתא נינהו אין זה פירוש מחודד כ”א 
הפירוש הפשוט, גם בעולם הפשט. ולאחר שאדמו”ר הצ”צ פתח את הדרך, 
ובפרט שלימד ונתן זה בתורה מלשון הוראה78, נעשה זה הוראה ונתינת כח 
לכאו”א, לפרש ולגלות הברכה גם בלשונות וענינים שבחיצוניותם נראים כו’, 
ואדרבה, ברכות אלו הם נעלות ביותר, וכפשטן, בטוב הנראה והנגלה. דכח זה 
)להמשיך כל הענינים בטוב הנראה והנגלה( הוא גם בכל ימי השנה. ובפרט 
בראש השנה כשמכתירים את המלך בשמחה גדולה )כמובא לעיל מכ”ק מו”ח 

ע' א'נט. וראה גם אגה"ק ס"ג.
70( לקו"ש ח"ד ע' 1207 ואילך. וש"נ.

71( אבות פ"ג מט"ז.
72( שם מ"א.

73( ראה שבת כא, א. וש"נ.
74( מו"ק ט, ב.

75( לקו"ת בחוקותי מח, ב בהגהה. וראה אוה"ת בחוקותי כרך ד ע' א'קפג ואילך.
76( ראה לקו"ת שה"ש מ, א. ד"ה שמח תשמח תרנ"ז )סה"מ תרנ"ז ע' קעו ואילך(. סה"מ עטר"ת ע' תיד. תרפ"ו 

ס"ע רכו ואילך.
77( מחדא"ג מהרש"א למו"ק שם.

78( ראה רד"ק לתהלים יט, ח. גו"א ר"פ בראשית. זח"ג נג, ב.
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אדמו”ר(, דשמחה פורצת כל הגדרים79. ועאכו”כ ביו”ט של ראש השנה שחל 
להיות בשבת, דכל ההמשכות הנעשים ע”י תקיעת שופר נעשים הם בשבת 
מצ”ע, דבשבת נמשך בחי’ תענוג הפשוט, כמבואר בארוכה בהמשך יו”ט של 

ראש השנה שחל להיות בשבת לכ”ק אדמו”ר )מהורש”ב( נ”ע80.

יב( וזהו אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, ומבאר כ”ק מו”ח אדמו”ר 
במאמרו ד”ה זה )כמובא לעיל בהתחלת המאמר( דאדון עולם בגימט’ 
אין סוף קאי על המלכות כמו שהוא בעצמותו ית’, רצון המוחלט בעצמותו, 
אבל  כלל.  מ”ן  העלאת  שייך  אין  בעצמותו  המוחלט  דברצון  שם81,  ומבאר 
אעפ”כ, כ”ז והמאמר ד”ה אדון עולם בא )כנ”ל( בהמשך להמאמר ד”ה יו”ט של 
ראש השנה שחל להיות בשבת שבו מבאר הענין דתקיעת שופר בראש השנה 
פועלת  ישראל  כל פרטי העבודות דכל השנה(, דעבודת  )העבודה שכוללת 
כנ”ל  ההשתלשלות,  דכל  והפרצופים  הבחינות  כל  )וגם  הז”א  בנין  רק  לא 
בארוכה(, ולא רק שהיא מעוררת גם באוא”ס שלפני הצמצום בחינת רצון הגלוי 
)בהבחינה דגילוי לזולתו( וגם בחינת רצון הנעלם )בהבחינה דגילוי לעצמו(, 
גם  זה שישראל מושרשים בהעצמות, הם ממשיכים  מזו, דמצד  יתירה  אלא 
מבחינת רצון המוחלט בעצמותו, בחינת אדון עולם בגימ’ אין סוף82. והמשכה 
זו היא )בעיקר( למטה בעולם העשי’ הגשמיית, ובזה גופא – בענינים גשמיים, 
דנוסף על הדין בראש השנה בענין המשכת אלקות, משפט83 לאלקי יעקב84, 
זוכים  הנה עיקר הדין בראש השנה הוא בענין השפעות גשמיות85, וישראל 
חיי  בבני  גשמיות  והן בהשפעות  רוחניות  הן בהשפעות  הענינים,  בב’  בדין 
בגשמיות,  ההמשכה  היא  השנה  דראש  הענין  דעיקר  וכאמור  רויחי,  ומזוני 
פועל ישועות בקרב הארץ86, דהמשכת הישועות )בכל הפירושים שבזה( תהי’ 
באופן דפועל, דלשון פעולה מורה על פעולה גשמיית דוקא עוד יותר מלשון 
עשי’, ובזה גופא בקרב הארץ87, בתחתון שאין תחתון למטה ממנו. ובפשטות 
הוא, שכאו”א מישראל נכתב ונחתם בספרן של צדיקים גמורים88, כי ועמך 

79( ראה ד"ה שמח תשמח תרנ"ז )סה"מ תרנ"ז ע' רכג ואילך(.
80( תרס"ו ע' תקמג ואילך.

81( פ"ה.
82( להעיר גם ממ"ש בסיום המאמר ד"ה אדון עולם תש"ג, דההפלאה )של השבח אדון עולם( היא "בענין התפלה 
. . בביטול והנחת עצמותו בהקבע"ו דר"ה". דמזה משמע, דענין העבודה )תפלה(, ובפרט בר"ה, שייכת גם לבחינת 

"אדון עולם".
83( תהלים פא, ה. ולהעיר אשר מזמור זה הוא שירו של יום ר"ה )ר"ה ל, ב(.

84( לקו"ת ר"ה נו, א.
85( לקו"ת שם נט, ב )מהגהות מיימוני )הל' תשובה פ"ג אות א( בשם הרמב"ן(.

86( תהלים עד, יב.
87( להעיר מפרש"י עה"פ וארא ח, יח )ד"ה למען תדע גו'(.

88( ר"ה טז, ב.
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כולם צדיקים89 )צדיקים גמורים(, לאלתר לחיים88 ולאלתר לגאולה90, דכאו”א 
מישראל יצא מהגלות לגאולה האמיתית והשלימה, וכמ”ש בההפטורה דראש 
השנה91 קהל גדול ישובו הנה, דבזה נכלל כל אחד ואחת מישראל כמבואר 
בארוכה בההפטורה דראש השנה, ובשמחה גדולה, וכנ”ל שהכתרת המלך היא 
בשמחה גדולה, ושמחת עולם על ראשם92, בגאולה האמיתית והשלימה ע”י 

משיח צדקנו, בקרוב ממש.

89( ישעי' ס, כא.
90( בלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר ב"קול קורא" )נדפס ב"הקריאה והקדושה" )סיון, תמוז, אב – תש"א )אגרות-קודש 
לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ה ס"ע שסא ואילך. שם ע' שעז ואילך. שם ע' תח ואילך(. תשרי תש"ג )אגרות-קודש 

ח"ו ס"ע תל ואילך((. ואח"כ גם בפ"ע(.
91( מירמי' לא, ח.

92( ישעי' לה, י. נא, יא.
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סיכום שיחת ש”פ נצבים וילך תשמ”ט

ידוע שזה שאין תוקעים בשופר בר”ה שחל בשבת הוא מפני שבשבת נמשכת 
ממילא ההמשכה דתק”ש, אך קשה הרי ר”ה עיקרו הוא עבודת המטה “אמרו 
לפני וכו’” וא”כ בר”ה בזמן זה חסר כל ענין הנ”ל, ומוכרחים לומר שעבודת 
המטה אכן נעשית רק שהיא נפעלת ע”י שלילה. וזו עבודה נעלית יותר מתקיעת 

שופר שבכל שנה.

ושביתה  מנוחה  ענינה  שבת  וכן  המלך  והמלכת  ביטול  ענינו  ר”ה  והביאור: 
ממלאכה – ביטול, וא”כ בר”ה שחל בשבת, הביטול הוא כולל את שתי המעלות.

 והכוונה בזה, דיש ביטול בכל מציאותו - אך בכל זאת מורגשת מציאות האדם, 
והביטול הנעלה הוא שלא נרגשת מציאות כלל. ובכללות זהו החילוק בין ביטול 
שנעשה ע”י התגלות אור שבערך העולמות, וביטול שנעשה ע”י התגלות אור 

שלא בערך העולמות. 

תקיעת שופר פועלת ביטול וע”כ נרגשת מציאות האדם, ובר”ה שחל להיות 
בשבת הביטול הוא נעלה ביותר עד שאין יכולים אפילו לתקוע בשופר מאחר 

שלא נרגשת כאן כל מציאות.

 אמנם גם בביטול זה עדיין נשאר מקום למציאות שהרי הוא שולל מציאות, 
ביטול אמיתי הוא אין סופי, אשר נרגש בו רק מציאות האדון וע”כ באם הוא 
כאן שום מציאות  נרגשת  לא  ועכ”ז  ֵיעשה,  רצונו  הרי  מצווה לתקוע בשופר 

אחרת זולת האדון.

 ומכיון שבמקדש האיר הא”ס הבל”ג הרי שם ניתן לחוש בביטול כה נעלה, לכן 
תקעו במקדש גם בשבת. ובעומק יותר, המצוות הם ציווים להאדם ובהם נרגש 
מציאותו, התורה היא תורת ה’ ובה נרגשת רק מציאותו של הקב”ה. ולכן בר”ה 
תוקעים רק במקדש ששם העיקר הוא הארון – התורה, ודווקא שם נרגש בשופר 
חלק התורה יותר מחלק המצוה, ולכן מציאות האדון נרגשת יותר ממציאות 

העבד, ומשום זה תוקעים במקדש בשבת.
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תקיעת שופר בשבת בעיר ירושלים
על דברי המשנה אבל לא במדינה – פי' רש"י לא בירושלים ולא בגבולין, וכן 
כתבו התוס' ולפי"ז הטעם שתוקעים דווקא במקדש אפילו בשבת הוא משום 

דאין שבות במקדש. אך הרמב"ם כתב להיפך מדברי רש"י:

    שיטת הרמב"ם

כשגזרו שלא לתקוע בשבת, לא גזרו אלא במקום שאין בו בית דין; 
אבל בזמן שהיה המקדש קיים, והיה בית דין הגדול בירושלים, היו 
הכול תוקעין בירושלים בשבת, כל זמן שבית דין יושבין.  ולא אנשי 
ירושלים בלבד, אלא כל עיר שהייתה בתוך תחום ירושלים, והייתה 
רואה ירושלים לא שתהיה בתוך הנחל, והייתה שומעת קול תקיעת 
ירושלים לא שתהיה בראש ההר, והייתה יכולה לבוא לירושלים לא 
שיהיה נהר מפסיק ביניהם – אנשי אותה העיר היו תוקעים בשבת 

כירושלים; אבל בשאר ערי ישראל, לא היו תוקעין.

)רמב"ם הל' שופר פ"ב ה"ח(

תוקעים  היו  בה  גם  ולכן  ביהמ"ק,  בכלל  היא  ירושלים  כל  הרמב"ם  לשיטת 
בשופר )ולא רק אנשי ירושלים אלא כל עיר שהייתה בסמיכות לירושלים(.

    טעם הרמב"ם

והרמב"ם מפרש במקדש היינו בכל העיר ירושלים, ולפי"ז ניחא 
יתירה היינו בבניינה. מ"מ צריך טעם  ירושלים  הא דקאמר היתה 
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מפני מה הי' לה יתרון זה  . . וי"ל דהיינו טעמא דתוקעין בכל מקום 
שיש בו ב"ד לאחר שחרב הבית, משום דכיון דלא רצו לבטל מצות 
שופר לגמרי, הניחו רווחא קצת, ותלו לה בב"ד מפני שאימת ב"ד 
ביבנה  דוקא  ולר"א  יעבירנו,  לשמא  כך  כל  למיגזר  וליכ'  עליהן, 
לשמא  חשו  ב"ד  סתם  במקום  אבל  שם,  סנהדרין  דאימת  תוקעין 
יעביר, דאין כ"כ אימת סתם ב"ד עליהן, וכיון דאין המקום מצד 
אין  הכי  משום  תליא,  סנהדרין  או  ב"ד  באימת  אלא  גורם,  עצמו 
בבניינה  ירושלים  ואלו   .  . בגמ'  תוקעין אלא בפני ב"ד כדמפרש 
לאו משום ב"ד הוא, אלא משום רווחא דמצות שופר, שלא לבטלו 
מפני  ישראל,  ערי  מכל  ֵאם  היתה  שהיא  בירושלים  ותלו  לגמרי, 
דפי'  כמותה מטעמא  עשו  לה  קרובה  לפיכך  וקדושתה,  חשיבתה 

הואיל ויכולה לבא שם בשבת:

)טורי אבן על אתר ד"ה במקדש(

ביאור דבריו: משום שתק"ש הוא מן התורה לא רצו לבטלה לגמרי, ולכן הניחו 
לתקוע במקום מצוצמם במקדש )דהיינו בירושלים( בזמן הבית, והניחו דווקא 
לתקוע בירושלים, מפני שהייתה ֵאם לכל ערי ישראל מפני חשיבותה, לכן בכל 

העיר הניחו לתקוע כמו במקדש.

    שיטת התוס'

לא בירושלים ולא בגבולים כדפירש בקונטרס, והא דקתני כל עיר 
שרואה ושומעת תוקעין בה, היינו לאחר חורבן שתיקן רבן יוחנן 

בן זכאי.

)תוד"ה אבל לא במדינה(

לשיטת התוס' תוקעין דווקא בבית המקדש אך לא בירושלים.

סיבת המחלוקת בין הרמב"ם לתוס' היא פירוש דברי הסיפא במשנה “ועוד זאת 
היתה ירושלים יתירה על יבנה שכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה 
לבוא תוקעין". לשיטת תוס' הסיפא מדברת לאחר החורבן, אך קודם החורבן 
אכן תקעו רק בבית המקדש. אך לשיטת הרמב"ם הסיפא מדברת קודם החורבן, 
תתפרש  המשנה  דברי  בביאור  רש"י  )שיטת  בירושלים.  אף  שתקעו  ומפורש 

לקמן(.
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    קושית הטורי אבן 

במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה. פי' רש"י לא בירושלים ולא בגבולין. ופי' 
התוס' והא דקתני כל עיר שרואה ושומע תוקעין היינו לאחר חורבן שהתקין 
ולא תליא  עיירות  ירושלים בחורבנה אמאי עדיפא משאר  יודע  ואיני  ריב"ז. 
מילת' אלא בב"ד לרבנן ובסנהדרי גדולה לר"א ובהא ירושלים וכל המקומות 

שוין.

לכאורה יש להבין מדוע לאחר החורבן תוקעים בכל ירושלים משא"כ ביבנה 
שתוקעים רק בפני בי"ד )לכאורה הקושיא היא דווקא לשיטת התוס' שקודם 
החורבן תקעו רק בבית המקדש ולא בירושלים, משא"כ לשיטת הרמב"ם – ראה 

טורי אבן לעיל(.

    תירוץ התרועת מלך

דבירושלים דין הבית דין שבה אינו בדרך אקראי – דעכשיו נזדמן 
שם,  הב"ד  להמציאות  גורמת  המקום  דקדושת  אלא  ב"ד,  לשם 
לאחר  אף  ולכן  גדולה,  וסנהדרין  הגזית  לשכת  מקום  הוא  ששם 
זה  ולגבי  בטלה.  לא  בעצם  ירושלים  קדושת  אבל  הבית  שנחרב 
ולכן  המקום,  עצם  מצד  הוא  שלה  הב"ד  שדין  ירושלים  עדיפא 
הקילו בכל סביבות ירושלים, משא"כ בשאר מקומות שאינו מחמת 

המקום, אלא מחמת שעכשיו יש שם בית דין.

)תרועת מלך סי' ס"ט(

ביאור דבריו: החילוק בין ירושלים לשאר המקומות, שבירושלים בית הדין שלה 
קשור לעיר ירושלים, וכיון שקדושת ירושלים לא בטלה, לכן תוקעים בכל העיר 
ירושלים, כיון שכל העיר קשורה לבי"ד, משא"כ בכל מקום שהתירו לתקוע רק 

בפני הבי"ד.

    שיטת רש"י

ברש"י מצינו סתירה שמצד אחד פירש לא במדינה – “לא בירושלים ולא בגבולין" 
כתוס', אך מצד שני כתב שהסיפא “ועוד זאת יתירה" מדברת כשירושלים הייתה 
)ביאור הדברים: זה שלשיטת הרמב"ם תוקעים אף בכל  – כהרמב"ם  בבנינה 
ירושלים ולא רק בביהמ"ק הוא מפני שהסיפא של המשנה מדברת על ירושלים 
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בזמן בנינה, וכתוב במפורש שהיו תוקעים בכל ירושלים, אך רש"י כתב שהיו 
תוקעים רק בבית המקדש ולא בירושלים, ואילו בסיפא של המשנה כתב רש"י 
שמדובר אודות ירושלים בבנינה כלומר שגם קודם החורבן היו תוקעים בכל 

ירושלים?(.

    תי' המהרש"א

בעודה  ירושלים  היתה  זאת  ועוד  פי'  גופיה  דרש"י  קשה  ועוד 
בית  חורבן  אחר  דוקא  דלאו  לפרש  ויש  ע"ש,  כו'  יתירה  בבנינה 
המקדש, אלא אחר שגלתה סנהדרין מלשכת הגזית לחנות, ומחנות 

לירושלים, כדאמרינן לקמן בפרקין ודו"ק:

)המהרש"א על אתר(

ביאור דבריו: הרישא מדברת בזמן שישבה הסנהדרין בביהמ"ק שאז היו תוקעים 
המקדש  מבית  סנהדרין  שגלתה  לאחר  מדברת  הסיפא  אך  בלבד,  במקדש 
וישבה בירושלים )אך ירושלים עדיין הייתה בבנינה( ובזמן ההוא היו תוקעים 

בירושלים וכל סביבותיה.

    תי' הפני יהושע

נראה  לענ"ד  אמנם  דוחק,  יותר  נראה  בזה  ז"ל  מהרש"א  ומ"ש 
הם  אחד  דבריו  דכל  בטעמם  וברורים  נכונים  ז"ל  רש"י  שדברי 
ה קדוש אמרם, דמ"ש ברישא דמתני' דדוקא במקדש עצמו היו  וֶפּ
לתקוע  רשאין  היו  שלא  לענין  היינו  בירושלים,  לא  אבל  תוקעין 
בירושלים ביו"ט שחל להיות בשבת קודם שתקעו בב"ד במקדש, 
והיינו מטעמא דמסיקנא בגמרא כיון דאין הכל בקיאין לתקוע שמא 
ילך אצל בקי ויעבירנו כו' ויבא לידי איסור סקילה, משא"כ בסיפא 
דמתני' דאיירי שכבר תקעו בב"ד ונשמע הקול בעיירות הקרובות 
ששמעו  מה  פי  על  חובתן  ידי  יצאו  כבר  וא"כ  בירושלים,  וכ"ש 
תקיעות הב"ד, אלא שעדיין היו רוצים לתקוע כל אחד בעצמו אי 
בשיטת  שאבאר  וכמו  לקמן,  כדקתני  המובחר,  מן  למצוה  בביתו 
רש"י הדברים על מכונם דשיטתו מוכרחת בזה, ומשום הכי, שפיר 
היו יכולין לתקוע, דתו לא שייך האי טעמא דשמא יעבירנו, דכיון 

שכבר יצא ידי חובה, ועוד שהרי היו תוקעין איש בביתו.
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)הפנ"י על אתר(

ששמעו  קודם  בבוקר  מדובר  בירושלים  אף  שאסרו  דברישא  דבריו:  ביאור 
התקיעה בביהמ"ק, משא"כ בסיפא שמותר לתקוע בכל ירושלים מדובר לאחר 

ששמעו התקיעה דבית המקדש.
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ביטול תקנת בי"ד הקודמת
על דברי המשנה משחרב ביהמ"ק התקין וכו' קשה הרי אין בי"ד יכול לבטל 
דברי חבירו אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין וכיון שתקנתם הראשונה היתה 

שלא לתקוע כלל במדינה איך היה ריב"ז יכול לבטל את תקנתם.

    תירוץ השפת אמת

ב"ד  אין  לכאורה קשיא דהא  כו',  ריב"ז  ביהמ"ק התקין  משחרב 
ובמנין,  בחכמה  ממנו  גדול  אא"כ  חבירו  ב"ד  דברי  לבטל  יכול 
וכיון דתקנה ראשונה הי' שלא לתקוע במדינה האיך הי' יכול ריב"ז 
לבטל שיתקעו בכל מקום שיש ב"ד? ואפשר דהכא שאני כיון דגם 
מעיקרא תקנו לתקוע במקדש נראה דמיד לא רצו לבטל כל מצות 
התקיעה, א"כ השתא נמי שחרב המקדש יש לתקוע בב"ד עכ"פ, 

ולא מיקרי ביטול.

)השפ"א על אתר(

ביאור דבריו: כאן המקרה הוא שונה כיון שגם מעיקרא תיקנו לתקוע במקדש, 
ונראה שזה שתקעו במקדש הוא כיון שלא רצו לבטל את מצוות תקיעה, א"כ גם 
עכשיו כשחרב המקדש יש לתקוע בב"ד עכ"פ כדי שלא לבטל מצוות התקיעה, 
ואינו נקרא ביטול התקנה הראשונה, כיון שתקנה זו עצמה היא כמו התקנה 

הראשונה, שלא לבטל מצוות תקיעה.
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החילוק בין שופר ולולב
לעיל הובא באריכות שהסיבה שלאחר החורבן תוקעים בבי"ד היא כדי שלא 
בטלו  בלולב  מדוע  להבין  צריך  וא"כ  שופר,  תקיעת  מצות  את  לגמרי  לבטל 
לגמרי נטילתו בשבת לאחר החורבן, ומדוע לא תיקנו שיטלוהו בכל מקום שיש 

בו בי"ד.

    תי' התוס'

וי"ל דשופר שהוא להעלות זכרוניהם של ישראל לאביהן שבשמים 
לא רצו לבטל לגמרי, וכיון דתקון בחד ב"ד תקון בכל מקום שיש 

ב"ד, אע"פ שבזמן הבית לא היה אלא במקדש דוקא.

)ד"ה אבל לא במדינה(

    תי' הריטב"א

משחרב בית המקדש וכו' ]בכל מקום שיש בו בו בית דין[ . . וזה 
ליכא  לכולן  תוקע  שאחד  שבשופר  מפני  בלולב  כן  התקין  שלא 
למיחש לגזירה, אבל בלולב שכל אחד ואחד חייב בלולב יש לחוש 
עדיין אף בבי"ד לגזירה דרבה, ועוד דלולב יש לו זכר בשאר ימים, 

משא"כ בראש השנה שהוא יום אחד ושמא ישתכח מישראל.

)הריטב"א על אתר(

ביאור דבריו: א. בשופר שאחד תוקע לכולם אין חשש שמא יעבירנו במקום 
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שיש בי"ד אבל בלולב שכל אחד נוטל לעצמו יש לחוש אף במקום בי"ד. ב. 
שופר תוקעים רק יום אחד ואם לא יתקעו בו שמא ישתכח מישראל, משא"כ 

לולב שנוטלים אותו בשאר ימי החג.
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ביאור מחלוקת התנאים במשנה

    דברי הגמ'

אמר ר"א לא התקין ריב"ז אלא ביבנה לבד אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום 
שיש בו ב"ד.

    שיטת רש"י

מדברי רש"י )במשנה ד"ה 'אלא' ובגמ' ד"ה 'בית דין דאקראי'( מובן, שדעת ר"א 
היא שרק בבי"ד של ע"א תוקעים, ולאו דווקא ביבנה אלא בכל מקום שיש שם 
ע"א, ודעת ת"ק היא שתוקעים אפילו בבי"ד דאקראי )ולאו דווקא של ע"א(, 

ולשיטת התנא ד'אמרו לו' תוקעים דווקא בבי"ד קבוע, )ולאו דווקא של ע"א(.

אך שיטה זו אינה מוסכמת על דעת כל הראשונים:

    שיטת רש״י לפי גירסת הריטב״א

אמרו לו אחד יבנה וכו'. ובגמרא פריך אמרו לו היינו ת״ק ופרקינן 
]שאין  סברי  תנאי  דכולהו  פרש״י  דאקראי.  ב״ד  בינייהו  איכא 
תוקעין[ אלא במקום שיש שם סנהדרין גדולה וכדאמר בגמרא )ל׳ 
א׳( ובר״ה לא היו תוקעין אלא בב״ד שקדשו בו את החדש, וסבר 
רבי אלעזר דדוקא ביבנה כשהיתה שם סנהדרי גדולה, ואידך תנאי 
סברי דהוא הדין כל מקום שיש בו סנהדרי גדולה, אלא דבהא פליגי 
דת״ק סבר דאפילו ב״ד דאקראי כלומר שאין סנהדרין קבועין שם 
אלא שבאו שם דרך מקרה ורבנן בתראי אתו לטפויי דבעינן קבועה, 
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ויש מוסיפין שדין סנהדרין אפילו יש שם שלשה של ב״ד סמוכין 
את  שקידשו  גדולה  סנהדרין  מכלל  השלשה  אותן  שיהיו  ]ובלבד 
החודש, אבל אם אינם מכלל סנהדרין גדולה לא[, וכל שכן בזמן 

דליכא ב״ד סמוכין.

)הריטב"א על אתר(

ביאור דבריו: לפי דעת כל התנאים במשנה אין תוקעין אלא בבי"ד של ע"א - 
סנהדרין גדולה, אלא שלרי'א אפשר לתקוע דווקא ביבנה )אך אם הבי"ד במקום 
אחר אי אפשר לתקוע(, אך לשאר התנאים אפשר לתקוע בכל מקום שיש ע"א 
התנאים  נוספת שלדעת שאר  דעה  מביא  )והריטב"א  דאקראי  בבי"ד  ונחלקו 

מספיק אף בי"ד של ג'(.

    שיטת הרי״ף

ונראה מהרב אלפסי ז״ל )הרי״ף( שהביא מימרות הללו בהלכות 
כן  לומר  שהזקיקו  ונראה  סמוך,  ב״ד  בעינן  דלא  סובר  שהוא 
מדאמרינן בגמ׳ אמרו לו היינו ת״ק איכא בינייהו בי דינא דאקראי, 
והכי פירושו, דת״ק סבר בכל ב״ד של שלשה תוקעין, דהיינו בי 
זכאי אלא  יוחנן בן  ור׳ אליעזר סבר דלא תקן רבן  דינא דאקראי, 
דומיא דבית המקדש, דהיינו בית הועד שיודעין בקביעא דירחא, 
החודש  דקדוש  החדש,  את  שקדשו  שלשה  בפני  תוקעין  ושם 
ויאמרו לו׳ סברי דנהי דלא בעינן ב״ד של ע״א כיבנה,  בשלשה. 
של  בב״ד  הלכך  כת״ק,  וקיי״ל  כ״ג,  של  בעיא  מיהא  קבוע  ב״ד 
שלשה נמי תוקעין. ולפיכך כתב הריא״ף )הרי״ף( ז״ל בהלכותיו 
הא דאמר רב הונא ועם ב״ד ובפני ב״ד. ועל זה היה סומך לעשות 

מעשה בדבר שהיו תוקעים בבית דינו בר״ה שחל להיות בשבת.

ומיהו משמע דנהי דלא בעינן ב״ד של כ״ג או סמוך ב״ד קבוע מיהא בעינן דהא 
כתיבנא לעיל דתרתי בעינן בפני ב״ד ובזמן ב״ד וכל ב״ד שאינו קבוע אין לו זמן. 
אבל הר״ם במז״ל )הרמב״ם( כתב בפרק ב׳ מהלכות שופר ובזמן הזה שחרב בית 
המקדש כל מקום שיש בו ב״ד קבוע והוא שיהיה סמוך בארץ ישראל תוקעין בו 

בשבת וכן דעת הר״ז הלוי ז״ל.

)ר"ן על הרי"ף על אתר(
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ביאור דבריו: מכך שהרי"ף הביא את המשנה )ודרך הרי"ף להביא רק דברים 
שנוגעים להלכה בזמננו(, צריך לומר שלדעתו של הרי"ף, לדעת רבנן תוקעים 
בפני כל בי"ד ואי"צ בי"ד סמוכין או מומחים אלא כל מקום שיש בי"ד בעיר 
תוקעין בפניו, מכיון שיש אימת בי"ד. וזהו כוונת הגמ' בי"ד דאקראי, אך דעת 
ודעת  סמוכים(  מבי"ד  ג'  אף  )ומספיק  סמוכים  בי"ד  דווקא  שצריך  היא  ר"א 
היאמרו לוי שצריך בי"ד קבוע של כ"ג. וכיון שקי"ל כשיטת ת"ק הרי תוקעים 
לתקוע  בעצמו  הרי"ף  נהג  וכן  סמוך  לא  שהבי"ד  אף  בי"ד  שיש  מקום  בכל 

בשופר בר"ה שחל בשבת.

רבותינו  ידי  על  פעמים  כמה  הובא  בשבת,  שחל  בר"ה  לתקוע  הרי"ף  מנהג 
ניצבים-וילך  לפי  שיחה  א'  בשבוע  זה  בקובץ  החסידות  בשער  ראה  נשיאנו 

תשמ"ט ובהערות שם.
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החילוק בין שופר למילה
לכאורה יש להבין מדוע לא גזרו את הגזירה 'שמא יטלנו' אף בברית מילה

    דברי הר״ן

ולא  בשבת  דשריא  מילה  שנא  ומאי  דגזרינן  הני  שנא  מאי  וא״ת 
גזרינן שמא יעביר תינוק או אזמל ד׳ אמות ברה״ר. י״ל דהני שאני 
לפי שהכל טרודין בהם ולא מדבר חד אחבריה, מה שאין כן במילה. 
ואע״ג דגזרינן בהזאת טמא מת שחל שביעי שלו בערב הפסח שחל 
להיות בשבת כדאיתא בפסחים פרק אלו דברים, התם היינו טעמא 
דנהי שאין הכל טרודים בהזאה הרי כולם טרודים בפסחיהם ולא 

מדכרו ליה.

ביאור דבריו: בשופר לולב ומגילה גזרו לא לעשותם בשבת כיון שכולם טרודים 
בעשייתם, ואין מי שיזכיר לחברו שלא לטלטלם בשבת, משא"כ מילה שהיא 
מצווה רק על אבי הבן, ואחרים שאינם טרודים יזכירו לו, )וזה שגזרו בהזאה, 
אף שהיא מצווה על אדם יחידי מכיון שאין מי שיזכיר לו שלא לטלטל כי כולם 

טרודים בקרבן פסחיהם(.

)הר”ן על הרי”ף על אתר(

    תירוץ התוס׳ באופן אחר

מילה בשבת אין לדחות דהא חמירא שכן נכרתו עליה י״ג בריתות, 
וגם אין אדם מל אלא אם כן הוי בקי דסכנה יש בדבר.
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)תום’ מגילה ד’ ע"ב ד"ה ויעבירנה(

    תירוץ הריטב״א באופן אחר

ולפי ההיא סוגיא משמע בהדיא, דלא דחינן מצוות של תורה משום 
גזירת רבה, אלא היכא דלא ידעינן בקביעא דירחא כגון שופר בכל 
מקום קודם החורבן, ולולב בזמן הזה, דלא ידעינן בקביעא דירחא, 
או בזמן שבהמ״ק קיים במקום דלא מטו שלוחים ועבדי תרי יומי, 
הא כל היכא דידעי בקביעא דירחא דחו, והיינו טעמא דמילה דחיא 
שבת ולא גזרו בה משום דרכה משום דלית בה ספיקא ששמיני שלו 

ודאי.

)הריטב”א על אתר )מס' ר"ה((

הסיבה שלא גזרו לדחות מילה שחלה בשבת הוא מפני שזוהי מצווה דאורייתא, 
משא"כ ר"ה וכן יו"ט של סוכות שחלו בשבת, שישנו ספק בקביעות החודש, 
ולא וודאי שזהו זמן חיוב המצווה )משא"כ במילה שלא תלוי' בקביעות החודש, 

אלא לעולם היא ביום השמיני(.

    תירוץ הט״ז באופן אחר

אין תוקעים בשופר. משום שמא יטלנו בידו לילך אצל בקי ללמוד 
ויעבירנו ד״א ברה״ר והקשה המזרחי ביו״ט נמי נגזר שמא יתקן 
כלי שיר, והאריך בזה ולבסוף לא תי׳ כלום, ולעד״נ דקול השופר 
לא ניתן לשיר אלא לתקועי של מצוה, על כן לא גזרו כן. ועוד נ״ל 
לתרץ דאין להם לגזור ולעקור לגמרי ד״ת שצותה לתקוע ביום זה, 
בשלמא בשבת לא מתעקר לגמרי כיון שבלא שבת תוקעין בי״ט, 
ונראה שזהו בכלל מה שעשו סייג לתורה, ולא לעבור על ד״ת, דזהו 
ניחא עוד מ״ש ב״י  לעבור על ד״ת לעקרו לגמרי, ומהאי טעמא 
בשם הר״ן, מ״ש מילה דדחיה שבת ולא גזרי׳ שמא יעביר התינוק 
ד״א ברה״ר ותי׳ לחלק בין זה לזה בדוחק, ולפי מ״ש ניחא דהתורה 
תורה  דין  לעקור  רצו  לא  בשבת  אפי׳  השמיני  וביום  בפי׳  רבתה 

בפירוש משום גזירה.

)חלק או”ח סי’ תקפ”ח סק"ה(
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והיינו שב'מילה' כתבה התורה בפירוש "וביום השמיני" כלומר שאפילו באם זמן 
המילה חל בשבת מלים את התינוק, ובמקום שהתורה אמרה בפירוש שצריך 
למול, לא רצו חכמים לעקור דבר זאת, )שלכן גם לא שייך לגזור שלא יתקעו 
בר"ה שמא יתקנו כלי שיר, כיון שבתקנה כזו נעקרת המצווה לגמרי, אך בתקנה 
כיום שאין תוקעים רק בר"ה שחל בשבת, מצוות תקיעת שופר לא נעקרת, כיון 

שעדיין יש מצווה לתקוע בר"ה שחל בימי החול(.
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סיבת הגזירה "שמא יטלנו"
בגמ' הובא שהחשש הוא שמא יטלנו ויעבירו ד' אמות, ולכאורה יש להבין מדוע 

לא חששו שמא יוציא מרשות היחיד לרשות הרבים.

    דברי התוס׳

פי׳  הרבים,  לרשות  היחיד  מרשות  יוציאנו  שמא  נקט  דלא  הא 
בקונט׳ בסוכה משום דלא פסיקא, דאם הגביהו על מנת להצניעו 
ונמלך והוציאו פטור, וקשיא דגבי העברת ד׳ אמות נמי לא מחייב, 
אלא א״כ הגביהו על מנת להעבירו ד׳ אמות, ונראה דמרשות היחיד 
לרשות הרבים אית ליה היכרא וליכא למיגור, אבל ברשות הרבים 

זימנין דלאו אדעתיה ומעביר ארבע אמות.

)ד”ה שמא יטלנו ויעבירנו ד’ אמות(

כיון שלא בכל המקרים  יוציא מרה"י לרה"ר  לשיטת רש"י אין לחשוש שמא 
מוציאו  מכן  לאחר  ורק  להצניעו  מנת  על  שמגביה  במקרה  כי  יתחייב,  הוא 
פטור. ועל כך הקשה תוס' שגם בהעברת ד' אמות פטור כשלא מגביה על מנת 
להעבירו. ולדעת התוס' הסיבה שלא גזרו משום שמא יוציא מרה"י לרה"ר הוא 
מכיון שמרשות לרשות יש הפרדה, אך ברשות הרבים, יש לחוש שלא ישים לב, 

ובשוגג יעביר ד' אמות.

    דברי הריטב״א

הרבים  ברשות  אמות  ארבע  ויעבירנו  כו׳  יטלנו  שמא  טעמא  מאי 
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היחיד  מרשות  יוציאנו  שמא  למיחש  דאיכא  הדין  והוא  פי׳  וכו'. 
לרשות הרבים אלא דנקט הא בלחוד לרבותא שאפילו היה השופר 
ברשות הרבים או בכרמלית עדיין יש לחוש מכל מקום שיעבירנו 

ארבע אמות ברשות הרבים.

)הריטב"א על אתר(

לדברי הריטב"א, אכן הגמ' חששה גם להוצאה, רק שנקטה איסור העברה לחדש 
שאפי' שהשופר נמצא ברשות הרבים גם שם יש לחוש שמא יוליך את זה ד' 

אמות ברה"ר.

וראה בענין זה, שיחת חג הפסח בלקו"ש חלק ז'. מובא להלן בתרגום ללה"ק.
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3 14

kzfu,

vuu"j rw rjnho tuxeruzud,u nr,nrho

unapj,o ahjhu phprbu

ktrhfu, hnho uabho yucu, gs cht, dutk mse

un,ul crhtu, vbfubv ukab, crfv uvmkjv cdu"r

** *

kzfu,

vrv", rw nbjo ngbsk vkuhahjhw adkuc

krdk huo vvuks, aku' chuo vcvhr - h"t bhxi

ktrhfu, hnho uabho yucu, gs cht, dutk mse

un,ul crhtu, vbfubv ukab, crfv uvmkjv cdu"r

*

bspx g"h tjhu

vrv", rw hux; hmje vkuhuzud,u nr, dhyk rjkahjhu adkuc

***

kghkuh ban,

vrv"j vrv", rw hjzetk vkuh

ci vrv"j rw jhho cbhnhi vkuhg"v

crts

bpyr chuo tw sjd vpxj' y"u bhxi vw,ax"v

,/ b/ m/ c/ v/

ukzfu,

zud,u nr, yhhcgk,jhw crts

kturl hnho uabho yucu, gs cht,

dutk mse' un,ul crhtu, vbfubv

*

bspx g"h cbh napj,o ahjhu
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9

vuxpv q caur, vdtukv

4
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5 8

vuxpv q caur, vdtukv
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7

vuxpv
caur, vdtukv

6
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הוספות
מאשר הנני קבלת מכתב כת"ר מג' דחד"ז, ואתו רוב הסליחה על עכוב המענה 
שלי עד עתה, מפני ריבוי הטרדות ובפרט בימים דלפני ולאחרי ימי הגאולה של 
כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ימי התעוררות והתועדות ההולכים 
נס"ו  באורחותיו  ונלכה  מדרכיו,  הורנו  אשר  בזה  פעולה  להוסיף  בעקבותיו 

)לשון רבנו הזקן באגה"ק סי' כ"ז(.

והעיר כת"ר במכתבו, במאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר דיום א' דר"ה תש"ג, בו כותב 
וז"ל: צריכים לומר דכשחל ר"ה בשבת אז הנה לא יש החיוב דמצות תקיעת 
שופר ולא שדחו אותה. וקשה לכת"ר ממס' יבמות צ' ע"ב בפרש"י ד"ה שומר, 
דכתב שם דמבטלין תק"ש בשבת מדרבנן. שהרי מזה מוכח דמצוה דתק"ש היא 

גם בשבת

וצ"ע בדברי כת"ר, דלמה ממרחק יביא לחמו, הרי בסוגיא זו עצמה, ובזה מתחיל 
כ"ק מו"ח אדמו"ר מאמרו - והוא בר"ה כ"ט ע"ב - אומר, דרבנן הוא דגזור 
על תק"ש בשבת )ואולי מדייק כת"ר כי בר"ה הלשון מדאורייתא מישרא שרי, 
משא"כ ברש"י דיבמות הביטוי מצות עשה. אבל הרי גם ברש"י לא קאמר מ"ע 

בשבת, ובמילא גם שם יש לפרש דבשבת רק מישרא שרי(.

והנה מאמר זה - מיוסד על מאמר רבנו הזקן אשר בלקוטי תורה דברים נ"ו ע"א, 
ומאמר בנו האדמו"ר האמצעי בסידור שער התקיעות )כמו שציינתי בהערותי 
למאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר(. וע"פ כלל רז"ל דברי תורה כו' ועשירים במקום 
אחר, הנה יש להוסיף ביאור במאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר ע"פ המבואר שם, וז"ל 
)לקו"ת נז' ריש ע"ב(: שבשבת נמשך מצ"ע כו' ממילא אינו נצרך לשופר כו' 

וע"כ נדחה מצות עשה של שופר בשבת.

ועוד יותר מבואר בסידור )שער התקיעות כ"ז ריש עמוד ד'( וז"ל: מדאורייתא 
לא בטלה מצות תק"ש גם בשבת אך מדרבנן.
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כלל  דתק"ש  עשה  מצות  אין  הכוונה  אין  אלו,  במאמרים  שגם  מוכח,  שמכ"ז 
בשבת, אלא רק שאינו דומה ההכרח בזה כמו כשחל באמצע השבוע, כי בשבת 
נמשכים הענינים גם בלא תק"ש, ולכן לולא הגזירה או קודם הגזירה תקעו גם 

בשבת בשופר, וגזירה דרבנן יכלה לבטל זה.

וזאת למודעי, אשר גם ע"פ נגלה, הנה גזירת רבה - דשמא יעבירנו - לבדה לא 
היתה - מבטלת תק"ש בשבת וכמבואר בתוס' ר"ה שם. ויעוין ג"כ היטב בלשון 
ו': אע"פ שהתקיעה כו' ולמה אין תוקעין כו'.  הרמב"ם הל' שופר פ"ב הלכה 
ולכאורה הוא אריכות לשון שלא במקומו ומובן ע"פ דעת התוספת, וכן ממ"ש 
רבינו הזקן בשו"ע סי' תקפ"ח סעיף ד'. וראה ג"כ במחצית השקל ובמקומות 

שציין.

)ממכתב כ"א תמוז תשי"ד – אג"ק ח"ט ע' רב-ג(

רפ"ד  דר"ה  מירושלמי  הבאתי  שלא  מה  הנה  תמוז,  מכ"ז  מכתבו  על  במענה 
בהנוגע להאמור במאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר בר"ה תש"ג מפני שלדעת הירושלמי 
מה דאין תוקעין בשופר בר"ה שחל להיות בשבת הוא מן התורה ולא מדרבנן 
והוא כקס"ד דרב חמא בר חנינא בש"ס דילן, ויעוין ג"כ בספרא פ' בהר )והובאה 
דרשה זו גם בירושלמי שם( שאף שכמה ממפרשי הספרא אומרים שבספרא אינו 
אלא אסמכתא ועיין ג"כ בפני יהושע ר"ה רפ"ד בזה, ובכל אופן אין הירושלמי 
שייך למאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר, ומה שר"ל דהירושלמי לא סבירא לי' בגזירה 
ג"כ בתוס'  והועתק  בירושלמי שבת  וכמובא  עזאי  דבן  והוא על דעתו  דרבה 
שבת ה, ע"ב, הנה אא"ל כן כי הרי גזירה דרבה היינו ג"כ טעמי' דמגילה ולולב 
והרי שם אין לימוד מפסוק, וגם להירושלמי סבירא לי' דאסור, וכסתם משנה. 
מה שהי' הרי"ף תוקע בר"ה שחל להיות בשבת, הרי מבואר טעמו כי לדעתו 
עתה תוקעין בכל מקום שיש בי"ד חשוב אע"פ שאינו סמוך ועיין ר"ן ריטב"א 

ומלחמות, בר"ה שם.

)ממכתב ג' מנ"א  תשי"ד – אג"ק ח"ט ע' רכב-ג(

במ"ש שמוכח במאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר, דר"ה שחל בשבת ליכא תק"ש מן 
התורה וכדעת הירושלמי, הנה כבר ציינתי שכ"ק מו"ח אדמו"ר כותב בפירוש 
שזהו רק מדרבנן וכן כותבים בפירוש האדמו"רים שקודמים לו בענין זה ועד 
לאדמו"ר הזקן ועוד זאת שבמאמר הנדפס בהסידור הנה מבואר ג"כ מפני מה 

תוקעין בשופר מן התורה ורק רבנן גזרו בזה יעויין שם.

פלא  דבר  שם  שנמצא  מפני  הוא  דר"ה,  רפ"ד  יהושע  בפני  לעיין  אני  ומ"ש 
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אין  התורה  מן  דגם  לפרש  מקום  יש  בבלי  להש"ס  לי' שגם  סבירא  שכנראה 
לתק"ש בשבת אשר לע"ע לא מצאתי לו חבר בזה.

)ממכתב כ"ז מנ"א תשי"ד – אג"ק ח"ט ע' רנ-רנא(

י"ט של ר"ה שחל להיות בשבת אין תוקעין בשופר אע"פ שהתקיעה בשופר 
וי"ט אלא מד"ס משום עובדין דחול )עיין  אינה מלאכה ואינה אסורה בשבת 
רנ"ד  סי'  ובב"י  ע"ב  קי"ז  דף  ובגמרא  שם  ור"ן  וברי"ף  ע"ב  ג'  שבת  ברש"י 
ותקיעות שופר שוה לרדיית הפת( ולמה אין דוחין איסור קל כזה מפני מ"ע של 
תורה כמו שדוחין אותו בכל י"ט של ר"ה הואיל ואין בו שבות גמור לפי שהכל 
חייבין בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר גזירה שמא יטלנו בידו 

וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות ברשות הרבים

)שו"ע אדה"ז סי' תקפח ס"ד(

גזירה שמא  בשבת  ביו"ט שר"ה שח"ל  תוקעין  דאין  בהא  כמה שקו"ט  מביא 
יעבירנו. וחבל דאישתמיטתי', כנראה, חדוש מפתיע של רבנו הזקן )שו"ע או"ח 
תקפ"ח ס"ד( דהא דאין תוקעין הוא משום עובדין דחול, עיי"ש. ועיי"ז יש ליישב 

אריכות הל' ברמב"ם הל' שופר פ"ב ה"ו.

)ממכתב ג' תשרי תש"ח - אג"ק ח"ב ע' רמג(

כותב שאינו רואה בשו"ע אדה"ז שיסבור שאין תוקעין אז משום עובדין דחול. 
אבל ז"ל אדה"ז שם )תקפ"ח ס"ד(: יו"ט שר"ה שח"ל בשבת אין תוקעין בשופר 
דוחין  אין  ולמה  . משום עובדין דחול   . . אסורה בשויו"ט   . אע"פ שהתקיעה 

איסור קל כזה . . כמו שדוחין אותו בכל יו"ט שר"ה כו'.

וההפתעה היא דמפרש דאין תוקעין בר"ה שחלב"ש משום עובדין דחול, וגזרה 
דרבה באה לחזק שבות זה שלא ידחה. משא"כ דעת התוס' )סוכה מג, א ורפ"ד 
דר"ה(, דע"פ המג"א ומחצה"ש גם הוא ס"ל דאין תוקעין משום שיש ב' שבותין, 

יל"פ דהעיקר הוא גזירה דרבה. וכשטחיות ל' הש"ס ונ"כ.

)ממכתב ח' מרחשוון תש"ח - אג"ק ח"ב ע' רסד(





        73ימי הסליחות



קובץ לימוד         74
1

תקיעה במעומד 
או מיושב

הברכות

בספק

הנהגות 
בתקיעה

החלפת בעל 
תוקע באמצע

כגון: האם  נלמד על שאלות פרקטיות העלולות להתעורר במהלך מבצע שופר,  בסימנים הבאים 
הבעל תוקע מברך כשרק נשים יוצאות ידי חובה, האם מי ששמע את התקיעות אך לא תכנן לצאת 
ידע שהיום ראש השנה( חייב לשמוע שוב או לא, אם תש כוחו של התוקע  )כגון שלא  ידי חובה 
באמצע – האם ניתן להחליפו או שחייבים לחזור מתחילת התקיעות, מהו אורך התקיעות המינימלי 

והמקסימלי, ועוד ועוד.

תקפה סדר התקיעות מיושב ובו י"א סעיפים:
א צריך לתקוע מעומד שנאמר יום תרועה יהיה לכם ולהלן 
הוא אומר וספרתם לכם מה לכם האמור שם מעומד כמו 
על  יסמוך  לא  ולפיכך  מעומד  כאן  אף  תפ"ט  בסי'  שנתבאר 
שום דבר בענין שאם ינטל אותו דבר שסמך עליו היה נופל 
שאין זו עמידה אלא סמיכה ומכל מקום אם עבר ותקע אפילו 
מיושב יצא ואין צריך לחזור ולתקוע מעומד לפי שעמידה זו 
אינה אלא מדברי סופרים כמו שנתבאר בסי' ח' ובסי' תפ"ט 

ע"ש:
ב השומעין התקיעות אף על פי שעדיין לא יצאו ידי חובתן 

אף על פי כן אינן צריכים לעמוד:
ג נוהגים לתקוע על הבימה במקום שקורין וראוי ליתן לתקוע 

לצדיק והגון ובלבד שלא יהא מחלוקת בדבר:
וצונו  במצותיו  קדשנו  אשר  מעומד  יברך  שיתקע  ד קודם 
לציית  דמשמע  שופר  בקול  יאמר  ולא  שופר  קול  לשמוע 
לקול השופר ולמה אין מברכין לתקוע בשופר לפי שהתקיעה 
אינה עיקר המצוה אלא שמיעת קול שופר הוא עיקר המצוה 
שהרי התוקע ולא שמע קול שופר לא יצא כמו ש]י[תבאר בסי' 
תקפ"ז ע"ש ומכל מקום אם עבר או טעה ובירך לתקוע בשופר 

או על תקיעת שופר יצא:
הבא]ה[  מצוה  שהיא  לפי  שהחיינו  יברך  זו  ברכה  ה ואחר 
מזמן לזמן ואחד התוקע לעצמו ואחד מי שיצא ידי חובתו 
ותוקע להוציא אחרים ידי חובתן מברך שתי ברכות אלו במה 
דברים אמורים כשאין השומע יודע לברך אבל אם הוא יודע 
לברך יברך בעצמו ולא ישמע ממי שכבר יצא ידי חובתו כמו 

שנתבאר בסי' רע"ג ע"ש:
פעמים  ג'  תשר"ת  יתקע  אלו  ברכות  שתי  שבירך  ו ואחר 
ותש"ת ג' פעמים ותר"ת ג' פעמים כמו שיתבאר בסי' תק"צ 

ע"ש.
מי שנסתפק לו אם שמע קול שופר ביום ראשון של ראש 

שספק  יברך  לא  אבל  לתקוע  צריך  התורה  מן  שהוא  השנה 
ברכות להקל ואם הוא ביום שני שאינו אלא מדברי סופרים 

אין צריך לתקוע דספק דברי סופרים להקל.
משום  בכך  לו  אפשר  אם  פיו  של  ימין  בצד  לתקוע  טוב 

שנאמר והשטן עומד על ימינו והתקיעה מערבבת השטן:
ז וטוב שיעמיד פה השופר למעלה ולא יטנו לצדדים שנאמר 

עלה אלהים בתרועה וגו':
ח אם התחיל לתקוע ולא יכול להשלים כל השלשים תקיעות 
יתקע אחר תחתיו ואם גם השני אינו יכול להשלים ישלים 
אחר תחתיו וכן לעולם וכולם אינם צריכים לברך לפי שכבר 
נפטרו כולם בברכת הראשון ואפילו אם הראשון לא היה יכול 
לתקוע אפילו תקיעה אחת אעפ"כ לא היתה ברכתו לבטלה 
וא"כ  השומעין  כל  להוציא  בברכתו  היתה  שכוונתו  כיון 
התוקעין אחרונים וכל הקהל ששמעו ברכתו אינם צריכים עוד 

לברך.
צריך  ברכתו  שמע  שלא  מי  תחתיו  לתקוע  בא  אם  אבל 

לברך קודם שיתקע שהרי הוא לא יצא בברכת הראשון:
ט במה דברים אמורים כשתוקע זה לא יצא עדיין ידי חובתו 
שלא שמע עדיין כל התקיעות אבל אם כבר יצא ידי חובתו 
ששמע כבר כל התקיעות בבית הכנסת אחרת אינו צריך לברך 
התוקע  מן  הברכה  כבר  שמעו  הצבור  שהרי  שיתקע  קודם 

הראשון:
י נוהגין שהמתפלל שחרית מקרא סדר התקיעות לפני התוקע 
מלה במלה כדי שלא יטעה בתקיעותיו ומנהג יפה הוא ועיין 

בסי' תק"צ:
אפילו  השנה  בראש  שופר  לתקוע  שכר  ליטול  יא )אסור 
ואסור  יו"ט  שכר  נוטל  שהוא  לפי  יו"ט  מערב  שכרוהו 
מטעם שנתבאר בסי' ש"ו ע"ש ואם נטל אינו רואה סימן ברכה 

מאותו שכר לעולם(:

שער הלכה
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קובץ לימוד - תשרי ה'תשע"ב 2

 החיוב 
 להתכוון 

לשם מצות 
שופר

בספק האם 
התכוון

 חציו עבד 
וחציו בן חורין

תקיעת נשים 
 לעצמן, 
והוצאתן ידי 
חובה

מודר הנאה

תקפט מי הם הראויים לתקיעת שופר ובו ט' סעיפים:
חורין  בן  לו  צריך שיתקע  חורין  בן  וחציו  א מי שחציו עבד 
שצד  לפי  עצמו  של  בתקיעתו  יוצא  אינו  אבל  להוציאו 
ואם  בכשרותו  שלימות  תקיעות  בתשע  נתחייב  שבו  חירות 
חציה  מפיו  שיוצאת  ותקיעה  תקיעה  כל  תהא  בעצמו  יתקע 

פסולה מחמת צד עבדות שבו:
ב אע"פ שהנשים פטורות מכל מקום אם רצו לתקוע בעצמן 
אסורה  בחנם  טוב  ביום  שהתקיעה  ואע"פ  בידן  הרשות 
מדברי סופרים מכל מקום כדי לעשות נחת רוח לנשים התירו 
אלא  גמור  שבות  משום  אפילו  בו  שאין  כזה  קל  איסור  להן 

משום עובדין דחול.
להן  לתקוע  מותר  חובתו  ידי  כבר  שיצא  אחר  אדם  וכן 

ומותר להוציא השופר לרשות הרבים כדי לתקוע להן.
וכבר נתבאר בסי' י"]ז[ דנהגו הנשים לברך על כל מצות 
עשה שהזמן גרמא על כן גם כאן יברכו הנשים לעצמן אבל 
אנשים לא יברכו להן אם כבר יצאו ידי חובתם ואינן תוקעים רק 
בשביל הנשים לפי שהיא ברכה לבטלה שהרי הנשים בעצמן 
אינן חייבות בברכה זו שיברך זה להוציאן ידי חובתן בברכה 
זו אלא שלהן בעצמן הרשות בידן לברך מטעם שנתבאר שם 

אבל אחר למה יברך בחנם.
והרוצה לתקוע לנשים ולברך להן יתקע להן קודם שישמע 
התקיעות בבית הכנסת או שיכוין בלבו שלא לצאת ידי חובתו 
בתקיעות של בית הכנסת דאז יכול לברך בשביל עצמו שעדיין 
ידי חובתו ואע"פ שהולך להן לתקוע בבתיהן וחוזר  לא יצא 
ושומע התקיעות דמעומד שעל סדר הברכות  לבית הכנסת 
אינו צריך לחזור ולברך עליהם ואע"פ שהפסיק בהליכה לבית 
הפסיק  אם  אפילו  שהרי  אלו  לתקיעות  ברכתו  בין  הכנסת 
בשיחה בינתיים אינו צריך לחזור ולברך מטעם שיתבאר בסימן 

תקצ"ב:
נהנה  שאני  קונם  שאמר  מחבירו  הנאה  מודר  שהוא  ג מי 
זו  לו תקיעה של מצוה שאין  לתקוע  חבירו  מותר  מפלוני 
חבירו  לו  שיתקע  והוא  תקפ"ו  בסימן  כמ"ש  הנאה  חשובה 
שאסר  דכיון  לו  שיתקע  לחבירו  יאמר  לא  הוא  אבל  מעצמו 

חבירו הנאתו עליו אסור לו לעשות חבירו שליח לתקוע לו:
ד במה דברים אמורים כשאסר הנאת חבירו עליו אבל אם 
פלוני  של  תקיעתו  קונם  שאמר  עליו  חבירו  תקיעת  אסר 

עליו אסור לו לשמוע אפילו תקיעה של מצוה מחבירו:
כן  אם  אלא  חובתו  ידי  בהם  יוצא  אדם  אין  המצות  ה כל 
זה לשם מצוה כמ"ש  דבר  נתכוין בעשייתן שהוא עושה 
בסי' ס' לפיכך המתעסק בתקיעת שופר כדי להתלמד לא יצא 
אע"פ שנתכוין  יצא  לא  מן המתעסק  וכן השומע  חובתו  ידי 
תקיעה  א"כ  נתכוין  לא  שהתוקע  כיון  מצוה  לשם  השומע 

פסולה שמע:
ו וכן התוקע לשורר ולא נתכוין לתקיעת מצוה לא יצא וכן 

השומע ממנו לא יצא:
ולא  חובתו  ידי  השומע  את  להוציא  התוקע  נתכוין  ז אם 
שנתכוין  או  זו  בשמיעה  חובתו  ידי  לצאת  השומע  נתכוין 
את  להוציא  התוקע  נתכוין  ולא  חובתו  ידי  לצאת  השומע 
עד  חובתו  ידי  השומע  יצא  לא  לעצמו  תקע  אלא  השומע 

שיתכוונו שניהם שומע ומשמיע.
תקיעתו  שישמע  מי  כל  להוציא  ונתכוין  שתקע  מי 
ידי חובתו אע"פ שאין התוקע  ונתכוין לצאת  ושמע השומע 
אעפ"כ  כלל  יודעו  ואינו  תקיעתו  ששמע  זה  לפלוני  מתכוין 
לכל  להוציא  נתכוין  התוקע  שהרי  חובתו  ידי  השומע  יצא 
בתוך  יושב  או  בדרך  מהלך  שהיה  מי  לפיכך  שישמענו  מי 
בשמיעה  לצאת  נתכוין  אם  יצא  מש"ץ  תקיעות  ושמע  ביתו 
חובתן  ידי  הרבים  את  להוציא  מתכוין  הוא  הש"ץ  שהרי   זו 

בתקיעתו:
נתכוין  אם  לו  נסתפק  ואח"כ  מצוה  תקיעת  ששמע  ח מי 
מי  אבל  מספק  שנית  לו  לתקוע  צריך  בשמיעתו  לצאת 
שהיה מהלך ועמד כדי לשמוע התקיעות מש"ץ ואח"כ נסתפק 
לו אם נתכוין לצאת בשמיעתו אין צריך לתקוע לו שנית דכיון 

שעמד מהליכתו חזקה שנתכוין לצאת ידי חובתו:
ט מי שבא לבית הכנסת כדי לשמוע התקיעות מש"ץ ולצאת 
ידי חובתו עם הציבור אע"פ שבשעה ששמע לא היה לו 
שום כוונה אלא שמע סתם יצא לפי שהוא נגרר אחר מחשבתו 
ידי חובתו אבל מי  הראשונה שבא לבית הכנסת כדי לצאת 
שבא לבית הכנסת בסתם שלא נתכוין בביאתו כדי לצאת ידי 
חובתו בשמיעת התקיעות מהש"ץ ואח"כ שמע בסתם בלא 
שום כוונה לא יצא דמצות צריכות כוונה כדי לצאת בהן ידי 

חובתן:
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תקצ סדר הראוי לתקיעת שופר ובו כ"א סעיפים:
החיוב  מהו  נלמד  )א-ג(  הבאים  בסעיפים 
מדאורייתא לתקוע בראש השנה, מה רבנן הוסיפו 

ומדוע.

א כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה תשע תר"ת 
בתורה  נאמר  תרועה  פעמים  ששלש  לפי  תר"ת  תר"ת 
ומפי  יובל  של  הכיפורים  ביום  ואחד  השנה  בראש  שנים 
השמועה למדו שהן למידין זה מזה ולכך הרי הוא כאלו כל 
תרועה  וכל  מהן  אחת  בכל  נאמרים  תרועה  פעמים  השלש 
והן הנקראים  צריכה להיות פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה 
והעברת שופר תרועה משמע שצריך  תקיעות סתם שנאמר 
והעברת  דלשון  התרועה  תהיה  ואח"כ  פשוט  קול  להעביר 
משמע העברת קול פשוט ואחר התרועה נאמר תעבירו שופר 
וגו' משמע שאחר התרועה צריך ג"כ להעביר קול פשוט וכן 
שהן  השנה  ראש  של  בין  יובל  של  בין  ותרועה  תרועה  בכל 

למדין זה מזה:
בעד  וכתיב  יבבא  מתרגמינן  בתורה  האמורה  זו  ב תרועה 
היא  שהיבבא  משמע  סיסרא  אם  ותייבב  נשקפה  החלון 
ויש להסתפק אם  כקול שאדם משמיע כשהוא בוכה ומיילל 
בגניחותם  שמאריכים  החולים  שדרך  כמו  היא  זו  יבבא 
ומשמיעים קול אחר קול ומאריכים בהם קצת וזה נקרא גנח או 
שהיא כמו אדם המיילל ומקונן שמשמיע קולות קצרים מאד 
תכופים זה לזה וזה נקרא יליל או שהיא כמו שניהם ביחד זה 
ואח"כ  זה היללה אחר הגניחה שכן דרך הבוכה מגנח  אחר 

מיילל.
לתקוע  הספיקות  כל  ידי  לצאת  כדי  חכמים  ותיקנו 
ביחד  ויללה  גניחה  היא  התרועה  שמא  פעמים  ג'  תשר"ת 
ואח"כ תש"ת ג' פעמים שמא התרועה היא גניחה לבד והיו 
והתורה  שלאחריה  להתקיעה  התרועה  בין  הפסק  היללות 
פשוט  שאינו  שופר  קול  הפסק  בלא  לאחריה  פשוטה  אמרה 
היללה  היא  התרועה  פעמים שמא  ג'  תר"ת  ואח"כ  בינתיים 
 לבד והיו הגניחה שבסדר תשר"ת הפסק בין התרועה לתקיעה 

שלפניה:
ג אם התנה בתקיעה אחרונה של ג' סדרי תשר"ת שאם סדר 
זו לתקיעה  תשר"ת הן הן עיקר המצוה תעלה לו תקיעה 
אחרונה של תשר"ת ואם סדרי תש"ת הן עיקר המצוה ובהן 
הוא יוצא ידי חובה תעלה לו תקיעה זו לתקיעה ראשונה של 
שהרי  הראשון  תש"ת  לפני  שנית  לתקוע  צריך  אינו  תש"ת 

ממה נפשך הוא יוצא בתקיעה זו וכן הדין אם התנה בתקיעה 
אחרונה של תש"ת שתעלה לו לתקיעה ראשונה של תר"ת.

אבל אם לא התנה כן אין תקיעה אחת עולה לשני סדרים 
תשר"ת ותש"ת ולא לתש"ת ותר"ת לפי שמצות צריכות כוונה 
עולה  אינה  תשר"ת  סדר  להשלמת  זו  בתקיעה  נתכוין  ואם 
כשנתכוין  א"כ  המצוה  עיקר  תש"ת  שאם  תש"ת  להתחלת 
וכן  כלל  מצוה  לא תקע לשם  זו להשלמת תשר"ת  בתקיעה 

בתקיעה שבין תש"ת לתר"ת:
שצריך  לזה  הסיבה  את  למדנו  אלו  בסעיפים 
לתקוע תשר"ת ג' פעמים, תש"ת ג' פעמים ותר"ת 

ג' פעמים ודינים המסתעפים מזה. 
השנה  בראש  התורה  ציווי  היא:  הדברים  ונקודת 
הוא לתקוע בשופר ולאחמ"כ להריע ולתקוע שוב, 
וכסדר הזה לעשות ג' פעמים. במשך הדורות נפל 
ספק מהי אותה תרועה, ומכיון שיש ג' אפשרויות 
האפשרויות  ג'  כל  את  עושים  אנו  התרועה,  מהי 
שגם  לומר  יש  אלו,  בסעיפים  המתבאר  )ע"פ 
הזה  כסדר  לתקוע  צריכים  במבצעים  התוקעים 
דלכאורה  ג"פ(,  ותר"ת  ג"פ  תש"ת  ג"פ,  )תשר"ת 
אם עושים תשר"ת תש"ת תר"ת ותו לא, הרי לא 

יוצאים ידי חובה ממה נפשך(. 
על  שונות  דיעות  נלמד  )ד-ז(  הבאים  בסעיפים 

אורך התקיעות למיניהם.

תרועה האמורה  כשיעור  בתורה  תקיעה האמורה  ד שיעור 
בתורה ושיעור תרועה האמורה בתורה כג' יבבות.

יש אומרים דהיינו ג' כחות בעלמא והם נקראים טרומיטין 
כדי  תר"ת  תש"ת  תשר"ת  לתקוע  חכמים  שתקנו  ועכשיו 
בתקיעה  להאריך  צריך  בתרועה  שיש  הספיקות  מכל  לצאת 
של תשר"ת כשיעור תרועה של סדר תשר"ת דהיינו ג' שברים 
בינונים שהם כג' גניחות בינוניות וכג' יללות קטנות שהרי הכל 
ביחד הוא תרועה של סדר תשר"ת ובסדר תש"ת אינו צריך 
להאריך בתקיעותיו אלא כדי שיעור ג' שברים בינונים שזהו 
שיעור תרועה של סדר תש"ת ובתקיעות של סדר תר"ת אינו 
יללות קטנות שזהו שיעור  ג'  צריך להאריך אלא כדי שיעור 

תרועה של סדר תר"ת.
בידו  הרשות  תקיעה  בכל  הרבה  להאריך  רוצה  ואם 
ולא אמרו שיעור לתקיעות אלא שלא  להאריך כמה שירצה 
יכול להאריך בטרומיטין כמה  וכן בתרועה  יפחות מהשיעור 
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ג' שברים אין בכך כלום  וכן בשברים אם מוסיף על  שירצה 
ואינו כמפסיק בין התרועה או השברים לתקיעה שלאחריו כיון 

שעושה כל השברים או כל הטרומיטין בנשימה אחת.
ומכל מקום נהגו שלא להוסיף על ג' שברים אבל טרומיטין 
קול  שברים  הג'  בסוף  עושין  ויש  שירצה  כמה  לעשות  יכול 
פשוט כעין תקיעה וכן עושין בסוף הטרומיטין אבל אין המנהג 

לעשות כן:
ה וצריך ליזהר בשברים של סדר תשר"ת שלא יאריך בשבר 
אחד מהג' שברים כדי שיעור ג' שברים בינונים וג' יללות 
ואם  סדר תשר"ת  של  תקיעה  שיעור  שזהו  טרומיטין  דהיינו 
ויקרא בשם  יצא מכלל שבר  זה  מאריך בשבר אחד כשיעור 
תקיעה ובסדר תש"ת ששיעור תקיעה הוא כג' שברים בינונים 
לא יאריך בשבר אחד כדי שיעור ג' שברים בינונים שלא יצא 
אפילו  בכך  נזהר  לא  ואם  תקיעה  בשם  ויקרא  שבר  מכלל 

בדיעבד לא יצא )לפי סברא זו(.
יאריך  לא  תשר"ת  בסדר  שאפילו  ליזהר  טוב  ולכתחלה 
בשבר אחד כדי שיעור ]ג'[ טרומיטין לפי שזהו שיעור תקיעה 
של סדר תר"ת ואם יאריך כשיעור הזה יהא עליו שם תקיעת 
תר"ת לא שם שבר ולפיכך טוב לקצר בכל שבר ושבר בכל מה 
דאפשר רק שלא יקצר יותר מדאי כדי שיהא עליו שם גניחה 

ולא שם יללה דהיינו טרומיטין:
ו ויש אומרים ששיעור יבבא היא ג' טרומיטין ושיעור תרועה 
כג' יבבות שהם ט' טרומיטין ושיעור תקיעה כשיעור תרועה 
ג"כ ט' טרומיטין ושיעור שברים בודאי לא פחות הוא משיעור 
תרועה ג"כ ט' טרומיטין לכל הפחות וא"כ צריך להאריך בכל 
שבר לא פחות מג' טרומיטין כדי שבג' שברים ביחד לא יהא 

פחות מט' טרומיטין כשיעור תרועה.
ולפי דבריהם צריך להאריך בתקיעות של תשר"ת לא פחות 
מן י"ח טרומיטין שזהו שיעור תרועה של סדר תשר"ת דהיינו 

ג' גניחות וג' יבבות ביחד שהם לא פחות מי"ח טרומיטין.
ויכול להאריך בכל שבר עד פחות מעט מן י"ח טרומיטין 
לפי שעד י"ח טרומיטין אין שם תקיעה ומכל מקום לכתחלה 
תקיעה  שיעור  שזה  טרומיטין  ט'  כדי  אחד  בשבר  יאריך  לא 
בסדר תר"ת וא"כ שם תקיעת תר"ת עליו אבל בדיעבד יוצא 
אם האריך בשבר של תשר"ת פחות מי"ח טרומיטין כיון שבזה 

הסדר עדיין אין עליו שם תקיעה.
ט'  כשיעור  בתקיעות  להאריך  צריך  תש"ת  של  ובסדר 
טרומיטין שזהו שיעור ]תרועה[ של זה הסדר ולא יאריך בשבר 

כשיעור ט' טרומיטין ואם האריך אפילו בדיעבד לא יצא לפי 
שיצא מכלל שבר ונכנס בכלל תקיעות של זה הסדר:

האחרונה  כסברא  תורה  בשל  להחמיר  יש  הלכה  ז ולענין 
טרומיטין  י"ח  כשיעור  תשר"ת  בתקיעות  שיאריך  דהיינו 
לכל הפחות ובתקיעות תש"ת תר"ת כשיעור ט' טרומיטין לכל 
הפחות ובכל שבר יאריך מעט כדי ג' טרומיטין ולא יאריך עד 
ט' טרומיטין אפילו בסדר תשר"ת ובכל תרועה צריך לעשות 
ושינה  תקע  בדיעבד שכבר  אבל  שנתבאר  כמו  טרומיטין  ט' 
אחד מכל אלו אינו צריך לחזור ולתקוע מפני שיש לסמוך על 

סברא הראשונה.
אבל אם שינה בשני דברים בענין שלפי שתי הסברות לא 
יצא כגון שלא האריך בתקיעותיו כשיעור שנתבאר לפי סברא 
האחרונה והאריך בשבר מן השברים יותר משיעור שנתבאר 
לפי סברא הראשונה או שלא האריך בשבר אחד מן השברים 
טרומיטין  ג'  דהיינו  האחרונה  סברא  לפי  שנתבאר  כשיעור 
ובשבר אחד מן השברים האריך יותר משיעור שנתבאר לפי 
סברא הראשונה צריך לחזור ולתקוע )כדין הטועה בתקיעותיו 
ועל דרך שיתבאר( ואינו יכול לתפוס קולות של שתי הסברות 

כיון שהן סותרות זו את זו:
ששיעור  אומרת  השנה  ראש  במסכת  המשנה 
הראשונים  ונחלקו  יבבות,  כשלוש  הוא  תרועה 
כוחות  ג'  שהכונה  אומר  רש"י  יבבות:  ג'  מהם 
ג'  יבבה היא  ואילו בתוס' יש דיעה שכל  בעלמא, 

כוחות בעלמא וממילא תרועה היא ט' קולות.
מחלוקת זו משפיעה גם על אורך שאר התקיעות: 
התרועה,  כאורך  הוא  התקיעה  שאורך  הוא  הדין 
וממילא גם אורך התקיעה ישתנה לפי הנ"ל, כמו 
על  בארכם  יעלו  שלא  בשברים  להקפיד  יש  כן 

התקיעה, וגם זה יהיה שנוי במחלוקת הנ"ל.
יש  שינה  ואם  בשו"ע(,  הב'  )הדיעה  כתוס'  הלכה 

לסמוך בדיעבד על שיטת רש"י.
הפסקים  על  נלמד  )ח-יא(  הבאים  בסעיפים 

שצריכים להיות בין התקיעות השונות.

ח היבבות של תרועות וכן הג' שברים שהם במקום תרועה 
צריך לעשותן בנשימה אחת ואם לא עשאן בנשימה אחת 
לשתי  מופסקת  ולא  תורה  אמרה  אחת  שתרועה  יצא  לא 

תרועות.
ששתיהן  אע"פ  דתשר"ת  ותרועה  שברים  השלשה  אבל 
היא  דשמא  בתורה  האמורה  אחת  תרועה  במקום  הן  ביחד 
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לעשותן  צריך  אין  אעפ"כ  זו  אחר  זו  ביחד  והיללה  הגניחה 
בנשימה  וליילל  לגנוח  האדם  דרך  שאין  לפי  אחת  בנשימה 
אחת אלא מפסיק ביניהם כדי נשימה דהיינו שעושה נשימה 
בינתיים ולפיכך גם התוקע צריך לעשות נשימה בינתיים ומכל 
מקום לא יפסיק יותר מכדי לעשות נשימה אחת בינתיים ולא 
אלא  תרועה  מלת  לפניו  המקרא  שיקרא  עד  מלהריע  ימתין 
יריע מעצמו אחר השברים תיכף ומיד לאחר שעשה נשימה 

אחת:
ט ויש אומרים דאע"פ שאין דרך האדם לגנוח וליילל בנשימה 
אחת מכל מקום כיון דמה שאנו תוקעין שברים ותרועה 
הוא מחמת ספק דשמא זהו תרועה האמורה בתורה א"כ אין 
מופסקת  ולא  תורה  אמרה  אחת  תרועה  שהרי  להפסיק  לנו 
לשתי תרועות לפיכך אם עשאן בשתי נשימות לא יצא אלא 
ביניהם  מעט  יפסיק  מקום  ומכל  אחת  בנשימה  אותן  יעשה 

בענין שיהיו נחלקין לשתי קולות.
והמנהג במדינות אלו כסברא הראשונה ואין לשנות המנהג 
להנהיג  יש  קבוע  מנהג  שאין  במקום  אבל  המחלוקת  מפני 
לעשות בתקיעות מיושב בנשימה אחת כדי שתהיה הברכה 
שמברכין עליהם כהלכה לדברי הכל שאף לסברא הראשונה 
יש אומרים שאם עשאן בנשימה אחת יצא כמו התוקע תר"ת 
דיצא כמו שיתבאר אבל בתקיעות  או תש"ת בנשימה אחת 
מעומד שאין מברכין עליהם יעשה בשתי נשימות כדי לחוש 
בנשימה  עשאן  אם  הראשונה  דלסברא  שאומר  מי  לסברת 

אחת לא יצא.
התוקע תר"ת או תש"ת בנשימה אחת אם הפסיק מעט 
ביניהם בענין שיהיו נחלקין לג' קולות יצא ויש אומרים שלא 
יצא וצריך לחזור ולתקוע כל הג' קולות שהתקיעה הראשונה 
לא היה לה הפסק וסוף והתקיעה האחרונה לא היה לה ראש 
שהעיקר  פי  על  ואף  אחת  בנשימה  הכל  שעשה  והתחלה 
האחרונה  לסברא  לחוש  יש  מקום  מכל  הראשונה  כסברא 

ויחזור ויתקע כל הג' קולות:
י ואם משך והאריך בתקיעה האחרונה של בבא אחת )פירוש 
סדר תשר"ת אחת או תש"ת אחת או תר"ת אחת נקראת 
כדי שיעור  או תר"ת  או תש"ת  בבא אחת( מבבות תשר"ת 
שתי תקיעות כדי שתעלה לו תקיעה זו לשתי תקיעות דהיינו 
לשם תקיעה אחרונה של בבא זו ולשם תקיעה ראשונה של 
בבא שלאחריה לא עלתה לו אלא בשביל תקיעה אחת דהיינו 
תקיעה אחרונה של בבא זו לפי שכל תקיעה צריך להיות בו 

שחשב  כמו  תקיעות  לשתי  זו  תקיעה  נחלק  ואם  וסוף  ראש 
לתקיעה  סוף  ולא  האחרונה  לתקיעה  ראש  כאן  אין  התוקע 
ראשונה ולפיכך אין אנו הולכין אחר מחשבתו בזה אלא אנו 
בשביל  לו  ועולה  ארוכה  אחת  לתקיעה  זו  תקיעה  חושבין 

תקיעה אחרונה של בבא זו:
וכיון  מחשבתו  אחר  הולך  שהכל  ואומרים  חולקין  יא ויש 
שהוא חשב שתעלה לו לשתי תקיעות אנו חושבין אותה 
אינה  ולכך  שנתבאר  מטעם  פסולות  ושתיהן  תקיעות  כשתי 
ולתקוע  לחזור  וצריך  אחת  תקיעה  בשביל  אפילו  לו  עולה 
תקיעה ראשונה של בבא זו ויגמור משם ואילך על הסדר כדין 

מי שטעה באמצע בבא שחוזר לראש כמו שיתבאר.
והלכה כסברא הראשונה ומכל מקום טוב לחוש לסברא 

האחרונה:
חייבים  התרועה  או  שהשברים  מביא  אדמוה"ז 

להיות בנשימה אחת, ואם לא, לא יצא.
השברים  האם  א.  מחלוקות:  ג'  מביא  לאחמ"כ, 
אחת  בנשימה  להיות  צריכים  בתשר"ת  והתרועה 
או  תר"ת  תקע  מישהו  אם  ב.  נשימות.  בב'  או 
אם  ג.  לא.  או  יצא  האם  אחת,  בנשימה  תש"ת 
הסדרים,  אחד  את  המסיימת  בתקיעה  האריך 
וחשב שיעלה לו גם לתקיעה הפותחת את הסדר 
את  המסיימת  בתקיעה  לפחות  יוצא  האם  הבא, 

הסדר הקודם, או שגם בזה לא יצא ידי חובה.
הפסקים  על  נלמד  )יב-יד(  הבאים  בסעיפים 
שינויים  כללי,  ובאופן  התקיעות,  במהלך  ושינויים 

אלו אינן מעכבים.

יב אע"פ שלכתחלה אסור להשיח מתחילת תקיעות מיושב 
תקצ"]ב[  בסי'  שיתבאר  כמו  מעומד  התקיעות  סוף  עד 
כמה שעות  הפסיק  אפילו  ושח  התוקע  עבר  אם  מקום  מכל 
ובין  ובין תרועה לתקיעה  בשיחה אפילו בין תקיעה לתרועה 

בבא לבבא ובין סדר לסדר אין צריך לחזור ולתקוע.
אחרים  בקולות  אחת  שבבבא  הקולות  בין  הפסיק  אפילו 
או  בתקיעות  נתעסק  שהריע  לאחר  או  שתקע  שלאחר  כגון 
בתרועות אחרות והפסיק בהם בין התרועה של אותה הבבא 
להתקיעות שלפניה ולאחריה אין בכך כלום דכיון שלא נתכוין 
בקולות האלו שנתעסק בהם באמצע הבבא לשם מצוה אלא 
התרועה  בין  הפסק  חשובין  אינן  לפיכך  בעלמא  כמתעסק 
אלא  תורה  הקפידה  שלא  לפי  ושלאחריה  שלפניה  לפשוטה 
בו  שנתכוין  פשוט  שאינו  שופר  בקול  ביניהם  יפסיק  שלא 
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לאחריה  או  לפניה  פשוטה  כאן  אין  דאז  מצוה  לשם  התוקע 
אלא קול שופר שאינו פשוט לפניה או לאחריה אבל אם לא 
נתכוין בו התוקע לשם מצוה אין כאן קול שופר שאינו פשוט 
לפניה או לאחריה לפי שאין קולו נחשב לכלום ודומה לקול 

בהמה וחיה כיון שלא נתכוין בו לשם מצוה:
יג וכן השומע אם שמע התקיעות בסירוגין דהיינו שהפסיק 
בינתיים הרבה בשיחה יצא והוא שבאמצע הבבא לא שמע 
קול שופר שאינו ראוי באותו מקום דהיינו שבין התרועה של 
שופר  קול  שמע  לא  ושלאחריה  שלפניה  להפשוטה  הבבא 

שאינו פשוט לשם מצוה ועל דרך שנתבאר בתוקע:
יד וכן אין צריך שישמע כל התקיעות מאדם אחד אלא אפילו 
אם שמע אותן מכמה בני אדם תקיעה מזה ותרועה מזה 
ותקיעה מזה וכן עד סוף כל הקולות יצא אבל אם שמע תקיעה 
זה  כאחד  כולם  שתקעו  אדם  בני  משלשה  תקיעה  תרועה 
תקיעה וזה תרועה וזה תקיעה לא יצא לפי שאין כאן פשוטה 
לפניה ופשוטה לאחריה כיון שכולם תקעו בבת אחת ואם כל 
אחד ואחד משלשתן תקעו תקיעה תרועה תקיעה אע"פ שכל 
אין  היוצאין בבת אחת  קולות  וב'  יוצאין בבת אחת  הקולות 
שומעין אפילו אחת מהן כמ"ש בסימן קמ"א מכל מקום בשופר 
כיון דחביב הוא על השומע לפי שאינו אלא פעם בשנה הוא 

נותן דעתו ושומע אפילו כמה קולות.
תקעו  ומקצתן  בחצוצרות  תקעו  מקצתם  אפילו  ולפיכך 
לשמוע  השופר  על  דעתו  נתן  חביבתו  דמחמת  יצאו  בשופר 

קולו:
שטעה  מי  על  נלמד  )טו-יט(  הבאים  בסעיפים 

במהלך התקיעות, מתי צריך לחזור ומתי לא.

טו תוקע העומד בסדר תשר"ת ולאחר שתקע שני שברים 
בין  להריע  והתחיל  טעה  השלישי  שבר  שסיים  קודם 
גמרה  שלא  בין  בטעות  בה  שהתחיל  התרועה  את  שגמר 
עדיין אלא נזכר באמצע יחזור ויתקע ג' שברים ויריע ויגמור 
את  ולתקוע  לחזור  צריך  אינו  אבל  הסדר  על  ואילך  משם 
שטעה  קודם  תקע  שכבר  זו  בבא  של  הראשונה  התקיעה 
בין  בטעות  שתקע  ותרועה  שברים  בשני  שהפסיק  ואע"פ 
תקיעה ראשונה של בבא זו לשברים ותרועה של בבא זו אין 
בכך כלום דכיון שהשברים תרועה שתקע בטעות הן מעין 
הא  הפסק  זה  אין  זו  בבבא  לתקוע  לו  שיש  תרועה  שברים 
למה זה דומה לתוקע שמתחיל להריע ואין הקול עולה יפה 
שישמעו  הקצר  הקול  שאין  להריע  ומתחיל  וחוזר  ופוסק 

בשופר חשוב הפסק בין תרועה לפשוטה שלפניה כיון שהוא 
מעין תרועה שצריך לתקוע:

טז במה דברים אמורים בסדר תשר"ת אבל אם עומד בסדר 
בין  השברים  שגמר  לאחר  להריע  שהתחיל  בין  תש"ת 
שהתחיל להריע קודם שגמר השברים אפילו לא עשה אלא 
שבר אחד בין שהתחיל להריע קודם שתקע אפילו שבר אחד 
דכיון  זו  בבא  של  הראשונה  תקיעה  גם  ולתקוע  לחזור  צריך 
זו  בבבא  לתקוע  לו  שצריך  השברים  מעין  אינה  זו  דתרועה 

לפיכך היא חשובה הפסק בין השברים לפשוטה שלפניה.
ואפילו בסדר תשר"ת לא אמרו שאין צריך לחזור ולתקוע 
תקיעה ראשונה אלא כשלא הפסיק בנשימה בין סיום השני 
הפסיק  אם  אבל  בטעות  שהריע  התרועה  להתחלת  שברים 
ביניהם בנשימה צריך לחזור ולתקוע גם תקיעה הראשונה של 
אין  להתרועה  השברים  בין  בנשימה  שהפסיק  דכיון  זו  בבא 
שניהם נחשבים כתקיעה הא' ואין התרועה מצטרפת כלל עם 
השברים והרי זה דומה למי שהריע תרועה לבדו בלא שברים 
לחזור  דצריך  תשר"ת  בסדר  שברים  השלשה  שתקע  קודם 
בתרועה  שהפסיק  לפי  זו  בבא  של  ראשונה  תקיעה  ולתקוע 
זו בין השברים לפשוטה שלפניהם שהרי תרועה זו אינה מעין 
מעין  שהוא  ואע"פ  זו  בבבא  לתקוע  לו  שצריכים  השברים 
כיון  כלום  מועיל  זו  אין  זו  בבבא  לתקוע  לו  התרועה שצריך 

שלא תקע עדיין השברים של בבא זו:
יז וכן אם לאחר שתקע שלשה שברים בין בסדר תשר"ת בין 
ותקע שברים אחרים  וחזר  בסדר תש"ת הפסיק בנשימה 
ואפילו לא חזר ותקע אלא שבר אחד וכן אם לאחר שגמר את 
הראשונה  סברא  לפי  טרומיטין  שלשה  דהיינו  התרועה 
את  גמר  לא  אפילו  והריע  וחזר  בנשימה  הפסיק  שביארנו 
התרועה צריך לחזור ולתקוע גם תקיעה ראשונה של בבא זו 
וגומר משם ואילך על הסדר דכיון שהפסיק בשברים יתירים 
לפשוטה  התרועה  בין  או  השברים  בין  יתירה  בתרועה  או 
ויגמור  התרועה  או  השברים  ויתקע  יחזור  ואם  שלאחריהן 
התרועה  או  היתירים  השברים  יהיו  הסדר  על  ואילך  משם 
היתירה שתקע כבר הפסק בין השברים או התרועה הכשרים 
או  שברים  מעין  שאינן  לפי  שלפניהן  לפשוטה  זו  בבא  של 
תרועה שצריך לו לתקוע בבבא זו שהרי אין צריך לו כלום כיון 

שכבר תקע אותם:
תקיעה  גם  ולתקוע  לחזור  שצריך  שנתבאר  מקום  יח כל 
לאחר  עד  מהטעות  נזכר  לא  אם  הבבא  של  ראשונה 
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שתקע תקיעה אחרונה של הבבא אותה תקיעה אחרונה עולה 
לו במקום תקיעה ראשונה וגומר משם ואילך על הסדר.

בסדר  אפילו  או  אחרת  בבבא  שעומד  עד  נזכר  לא  ואם 
אחר כגון שטעה מסדר תשר"ת ולא נזכר עד שעומד בסדר 
תוקע  כך  ואחר  בו  שנזכר  הסדר  כל  גומר  תר"ת  או  תש"ת 
בבא אחת תשר"ת ואע"פ שהפסיק באמצע הסדר של תשר"ת 
בתקיעות של תש"ת אין בכך כלום שלא הקפידה תורה אלא 
בין תרועה לפשוטה שלפניה ושלאחריה אבל  שלא להפסיק 
ראוי  שאינו  שופר  בקול  אפילו  לבבא  בבא  בין  מפסיק  אם 

לאותו סדר אין בכך כלום:
יט כל מקום שנתבאר שאם טעה צריך לחזור ולתקוע תקיעה 
תקיעות  בין  חילוק  אין  בה  שטעה  זו  בבא  של  ראשונה 
מעומד לתקיעות מיושב בכל אחת מהן צריך לחזור ועל דרך 
שנתבאר ואפילו במקום שתוקעין כל השלשים קולות בתקיעות 
מעומד אין אומרים שאם טעה התוקע בתקיעות מיושב נסמוך 

שבירך  דכיון  לחזור  צריך  יהא  ולא  מעומד  תקיעות   על 
ברכתו  תהא  שלא  כהוגן  לעשותן  צריך  אלו  תקיעות   על 

לבטלה.
אבל אם טעה בתקיעות שאחר התפלה אין בכך כלום לפי 

שאינן רק מנהג בעלמא:
תקיעה  ותקע  מי שטעה  כי  היא,  הדברים  נקודת 
סדר  מענין  היא  אך  כעת,  לתקוע  צריך  שלא 
התקיעות שבהן אוחזים, לא צריך לחזור, משא"כ 
לסדר  קשורה  שלא  תקיעה  ותקע  שטעה  מי 

התקיעות שבו אוחזים כעת, שאז צריך לחזור.

מן  לדבר  ורמז  יצא  לא  שופר  של  הרחב  בצד  תקע  כ אם 
המצר קראתי וגו':

כא ואחר שתקע יתחיל הש"ץ אשרי העם יודעי תרועה וגו' 
אשרי  יתחיל  ואח"כ  קרננו  תרום  עד  לומר  נוהגין  ויש 

יושבי וכו' ואח"כ מחזירין הספר תורה למקומו:

לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מהרה יגלה אכי"ר

יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו – התמימים בפרט, 

משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל – בכלל,

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

וישמיענו תורה חדשה מפיו

בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומיד ממ"ש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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סליחות

    סליחות בציבור 

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

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

בקטע אחר ,יעצור ויאמר י״ג מידות עם הציבור.

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

ד. כשאומרים “ויקרא בשם ה’” יש להפסיק מעט בין המילה “בשם” ובין “ה”’5.

    ימי הסליחות   

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.
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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.

לפני   - התורה  ברכות  לומר את  ולפחות  ברכות השחר,  לומר  להיזהר  יש  ו. 
סליחות.

ז. קדיש תתקבל: מנהגינו לומר קדיש תתקבל מיד בסיום אמירת הסליחות,  אף 
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.

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 .
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   

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

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

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

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

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

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

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

שיודעים הם אשר הוא רוצה להתיר את נדריו.

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

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 
עליו  כיצד  הוראה  מורה  רב  עם  להתייעץ  צריך   - לבטלם  ורוצה  נדר’,  ׳בלי 

להתיר את נדרו25.

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

     כתיבת פ״נ   

דרש”י.
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  24( כן נוסח כ”ק אדמו”ר מוהרש”ב )רשימות הרב לנדא( וכ”ק אד”ש )מראות קודש ער”ה תשמ”ט( 

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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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.

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

יט .פותחים במילים ׳אנא לעורר רחמים רבים31,  על נר״נ של פלוני בן פלונית’32, 
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.

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

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”.

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.
37( שיחת ער”ה תש”כ, בעת מסירת הפ”נ כללי.
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    קברי צדיקים   

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

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

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

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 - 

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.

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.
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כגון קבר הרשב״י, אינו צריך ליטול ידיו ביציאתו48.

    דינים נוספים   

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

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

מחמירים שלא לאכול מאכלים 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.

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.

ג. המקריא: המקריא - מורה באצבע בסידור,  אבל אינו מקריא בדיבור3,  התוקע 
מאריך 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.

בברכות  חובתם  ידי  השומעים  את  להוציא  יכוון  תוקע  הבעל  .כשמברך  ז 

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' 
המובא 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.
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ובתקיעות,  וגם 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.

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

י. נהגו שגם השומעים את התקיעות - עומדים.

    התקיעות   

יא. הפסק נשימה בין התקיעות: חייב להפסיק בנשימה,  בין כל תקיעה ותקיעה . 
)מלבד 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.

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

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.
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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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:

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

ה׳שברים– את  לתקוע  יש  דמעומד׳,   ׳תקיעות   - מוסף  שבתפילת  בתקיעות 
תרועה׳ בהפסק נשימה ביניהם11.

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

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   

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

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[.

13( כ״מ משו״ע אדה״ז סימן תקץ ס״ט. בפרט שה׳מנהג במדינותינו׳ שמציין אדה״ז, הוא לתקוע עם ׳הפסק
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.
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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 
משחק  לשם  תוקע  כאשר  כגון,   - לחינם  תקיעות  לתקוע  ולא  מצווה,  בכך 

וכדומה, או כאשר גוי מבקש לשמוע את התקיעה.

׳תקיעת שופר׳ - אך בשביל מצוות  קטנים: קטנים אינם חייבים במצוות  כד. 
׳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 - 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.

כז. במקרה שאין השומע יודע לברך - יאמר איתו את הברכה מילה במילה. אך 
באם אין 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 

16( ע״פ המבואר בספר המנהגים, ע׳ 56 הע׳ 7.
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.
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פעמים, תש״ת שלוש פעמים ותר״ת שלוש פעמים(21.

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

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

ההלכה. ב. יש הפסק של נשימה בין כל תקיעה ותקיעה.

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

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.

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

ב׳ - אסור.

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

    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.

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

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.
24( שו״ע אדה״ז סימן תקפו ס״ב.

25( שו״ע אדה״ז שם.
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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.

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

אך אין להוציא את השופר ממקומו ללא רשות28.

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

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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מחלוקות הרמב"ם והרמב"ן במטרתו 
של ביהמ"ק, וטעמי מחלוקתם

     שיטת הרמב"ם

הקרבנות,  בו  מקריבים  להיות  מוכן  לה'  בית  לעשות  עשה  מצות 
וכבר  מקדש,  לי  ועשו  שנאמר  בשנה  פעמים  שלש  אליו  וחוגגין 
נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, והיה לפי שעה שנאמר כי 

לא באתם עד עתה וגו'. 

)הלכות בית הבחירה פרק א הלכה א(

     שיטת הרמב"ן

והנה עקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון, 
מעל  אתך  ודברתי  שם  לך  ונועדתי  כב(  כה,  )להלן  שאמר  כמו 
הכפרת, על כן הקדים הארון והכפרת בכאן כי הוא מוקדם במעלה.

)פירושו עה"ת ריש פרשת תרומה(

היינו, דנחלקו הרמב"ם והרמב"ן בעיקר עניינו של בית המקדש. הרמב"ם סובר 
שהקרבת הקרבנות היא העיקר בבנין הבית. לעומתו סובר הרמב"ן שהשראת 

השכינה היא העיקר בבנין הבית.

מח' נוספת בענין המקדש הנובעת מענין זה נחלקו הראשונים הנ"ל:
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     שיטת הרמב"ם

המצוה העשרים היא שצונו לבנות בית עבודה. בו יהיה ההקרבה 
והבערת האש תמיד ואליו יהיה ההליכה והעליה לרגל והקבוץ בכל 
שנה כמו שיתבאר )מ"ע כז-ט, לט, מו, נב-ד, פג-ה. ל"ת פט-צ, קנו( 
והוא אמרו יתעלה )ר"פ תרומ'( ועשו לי מקדש. ולשון ספרי )ראה 
יב, י-יא, וסנה' כ, ב( שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ 
למנות להם מלך )מ' קעג( ולבנות להם בית הבחירה ולהכריע זרעו 
של עמלק )מ' קפח(. הנה התבאר שבנין בית הבחירה מצוה בפני 
יב( שזה הכלל הוא כולל חלקים  )ריש שרש  וכבר בארנו  עצמה. 
ושהמנורה והשלחן והמזבח וזולתם כלם הם מחלקי המקדש והכל 

ייקרא מקדש וכבר ייחד הציווי בכל חלק וחלק. 

)ספר המצוות מצוה כ' ממ"ע(

     שיטת הרמב"ן

 ולא הוכשר בעיני הטעם שכתב בו הרב שאמר )מ' כ( שהם חלק 
הם שתים  אבל  הבית  מן  חלק  הכלים  לפי שאין  מחלקי המקדש. 
זו ומקריבין בבית אף על פי שאין בו  זו את  ואינן מעכבות  מצות 

כלים אלו. 

)השגות הרמב"ן לספהמ"צ מצוה ל"ג(

היינו, דלדעת הרמב"ם אין מונים את בניית הכלים כמצוות פרטית מאחר שהם 
חלק מענינו הכללי של המקדש שמטרתו היא הקרבת הקרבנות וכו'. הרמב"ן 
משיג על הרמב"ם, וסובר שהכלים אינם חלק מענין הבית אלא הם ענין בפני 

עצמם, וע"כ יש למנותם כמצוות נפרדות.

הביאור במחלוקתם זו, הוא החילוק בשיטתם כנ"ל, בענינו ומטרתו העיקרית 
של בית המקדש, וכך מבאר באריכות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח:

והביאור בכ"ז: ענינם )תכליתם( של המשכן ובית המקדש הם שני דברים כללים:

א( בל' הרמב"ן הנ"ל "בית מקודש לשמו ושם כו' יווה את בנ"י כו'" )ו)לכן גם( 
"עיקר החפץ" הוא כו' הארון שמשם דיבר(, מנוחת והשראת השכינה שהיתה 
בהם, וכמו שמסיים )בהפסוק שממנו למד הרמב"ם המ"ע לבנות ביהב"ח( "ועשו 
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"זאת  לביהמ"ק  בנוגע  מפורש  זה  שמצינו  וכמו  בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי 
מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתי'" ועיקר מנוחת והשראת השכינה הוא בקדשי 

הקדשים.

אליהם  לרגל  והעלי'  הקרבנות(,  עבודת  ה"ה  )שבעיקרה  שבהם  העבודה  ב( 
בשלש רגלים.

ובזה היא מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן: מי משני אלה הוא העיקר בציווי הקב"ה 
לבנות ביהמ"ק: ומחלוקתם זו נובעת פלוגתתם הנ"ל בנוגע להציווי על עשיית 

הכלים בבית המקדש.

לדעת הרמב"ם תכלית המכוון בבנין המקדש הוא בשביל להקריב בו קורבנות 
הרמב"ם  ומדייק  הקרבנות(.  עבודת  שעיקרם  הכהנים  עבודות  כל  )שכולל 
בלשונו )בספרו – שהוא ס' פסקי הלכות(: "מצות עשה לעשות בית לה' מוכן 
להיות מקריבים בו הקרבנות כו'" – להדגיש שאין הציווי מוגדר ומוגבל לבנות 
בית כ"א לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות". היינו שאם אין 

הבית מוכן "להיות מקריבים בו", לא נתקיימה המ"ע של "ועשו לי מקדש".

)הם( מחלקי  כולם  וזולתם  והמזבח  והשלחן  בפשטות ש"המנורה  מובן  ועפ"ז 
חלקי  על  מצווה  הוא  הרי  המקדש  כל  עשיית  על  שבציווי  )היינו  המקדש" 
המקדש(, כי במה נעשה המקדש מוכן כו' – הוא ע"י עשיית המנורה והשלחן 
והטבת  הדלקת  שבביהמ"ק  העבודות  כל  נכללות  ב"הקרבנות"  )כי  והמזבח 
הנרות, עריכת לחם הפנים וכו'(. וע"ז הי' הציווי בתחילת עשיית המקדש. אבל 
לאחר שנעשה בית מוכן – אע"פ שנחרב, מקריבן )קרבנות( "אף שאין שם בית" 

וכלים כו', כי אין הכלים )והבית( מצ"ע מעכבין את הקרבנות.

מקום  להיות  )ומקדש(  בהמשכן  והחפץ  הכוונה  עיקר  הרמב"ן  לדעת  אמנם 
מוקדש לשמו כו' משם ידבר כו', ועל פי זה הציווי ד"ועשו לי מקדש ושכנתי 
בתוכם" לא קאי אלא על הבית עצמו, לבנות משכן להשראת השכינה – אבל לא 
נכללו בזה הציווים על הכלים, כי עיקרם לענין "הקרבנות" )העבודה( שבמשכן. 
והטעם שלא נמנו הכלים במצות בפ"ע, הוצרך לבאר שזהו משום שהכלים הם 

רק תשמישי קדושה להעבודות הנעשות בהם.

ולכן גם "עשיית הארון והכפורת לשום שם העדות תמנה מצוה בפ"ע", כי אין 
הארון "הכשר מצוה אחרת כמנורה והמזבחות והשלחן", ויש עליו ציווי )שנמנה 
בפ"ע( מיוחד ולא נכלל בכלל הציווי לעשות לו בית מקודש לשמו כי הארון 

)וקדה"ק( ה"ז "עיקר החפץ" אבל גם בלאה"כ ה"ז בית מקודש כו'.

)לקו"ש חי"א עמ' 120(
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במ"א מוסיף כ"ק אד"ש לבאר בעומק את שיטת הרמב"ם, מדוע אכן לשיטתו 
עיקר החפץ במשכן הוא עבודת הקרבנות:

לכל  יוצא  אורה  שממנו  עניניו  שמעיקר  הביהמ"ק,  ענין  כללות  ובדוגמת 
העולם כולו להמשיך שם אלקות )ראה פרש"י ד"ה שקופים מנחות פו, ב(, ולכן 
עיקר טעם "מצות עשה לעשות בית לה'" הוא שיהי' "מוכן להיות מקריבים בו 
הקרבנות" )רמב"ם ריש הל' בית הבחירה. ספהמ"צ מצוה כ. ודלא כהרמב"ן ר"פ 
תרומה ועוד. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1346(, מתאים עם הנת' לעיל )הערה 38( שזהו 

גם תוכן עבודת הקרבנות.

וע"פ הנ"ל שעיקר עבודת הכהנים )בביהמ"ק( מתבטא בעבודת הקטורת, יומתק 
מ"ש במו"נ )שם( "וזה )עבודת הקטורת( ג"כ ממה שמעמיד יראת המקדש וכו'", 
וכ"כ החנוך )מצוה קג( שהוא "להגדיל כבוד הבית, ולהיות מעלתו ומוראו ע"פ 

כל אדם".

)לקו"ש חי"ד עמ' 132 הע' 40(

כלומר, מחמת שהקרבנות ענינם לברר ולהעלות את עניני העולם לאלקות, הרי 
זהו הביטוי המלא של ביהמ"ק לייחד את עניני העולם לה', ולכן הם מהויים את 

עיקר ענינו של בית המקדש. 

     השלכות מהמחלוקת הנ"ל

א. לשיטת הרמב"ם משיח יבנה את ביהמ"ק כמ"ש בהל' מלכים רפי"א "המלך 
המשיח עתיד לעמוד . . ובונה מקדש במקומו". והטעם בזה, מבאר כ"ק אדמו"ר 

שליט"א:

ועפ"ז י"ל שהרמב"ם דס"ל דמשיח יבנה ביהמ"ק, גם הוא אזיל לשיטתי' במעלת 
עבודת המטה על הגילוי מלמעלה – בשייכות להמשכן ומקדש.

מנוחת  א(  כללים:  דברים  שני  היו  ומקדש  שבמשכן  שאף  משנ"ת  ע"פ  והוא 
והשראת השכינה שהיתה בהם וכמש"נ ועשו לי מקדש )בכדי שיהי'( ושכנתי 
בתוכם. ב( העבודה הנעשית בהם, שבעיקרה היא עבודת הקרבנות והעלי' לרגל 
בשלש רגלים, הנה לדעת הרמב"ם העיקר בציווי הקב"ה לבנות ביהמ"ק הוא 
ענין הב' – עבודת המטה, שיהי' לנו "בית מוכן להקריב בו קרבנות  וחוגגין 

אליו ג' פעמים בשנה".

מלמע'  הבאה  השכינה  בהשראת  שהיתרון  אף  הרמב"ם(:  )לדעת  בזה  והטעם 
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אינו בערך להעבודה שנעשית ע"י הנבראים, מ"מ יש בזה המעלה שאף שזהו 
רק "קב" אבל זהו "קב שלו" – עבודת הנבראים, וכאשר ציוה הקב"ה לישראל 
לעשות  משכן ומקדש, הייתה הכוונה בשביל עבודת האדם הנעשית בו )משא"כ 

השראת השכינה שהו"ע הבא מלמעלה(, ולכן גם לעת"ל משיח יבנה המקדש.

)לקו"ש חי"א עמ' 185-6(

ב. קודם כניסת הכהנים לעבודה היו צריכים להבדק ע"י הסנהדרין בלשכת 
נושאים  היו  לעבודה  כשרים  שנמצאו  לאחר  מומין,  בעלי  אינם  באם  הגזית, 

ברכה ושבח לה' על כך. 

בענין זה מצינו ב' גירסאות במשנה התלויים ג"כ במח' הנ"ל. וכך מבאר זאת 
כ"ק אדמו"ר שליט"א:

ד. ויובן כ"ז בהקדים לבאר בסיום דמס' מדות )שמס' זו תוכנה "מדת המקדש 
וצורתו ובנינו וכל ענינו"(: "לשכת הגזית שם היתה סנהדרי גדולה של ישראל 
יושבת ודנה את הכהונה וכהן . . שלא נמצא בו פסול לובש לבנים ומתעטף 
לבנים נכנס ומשמש עם אחיו הכהנים ויום טוב היו עושים שלא נמצא פסול 
בזרעו של אהרן הכהן וכך היו אומרים ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא פסול 
בזרעו של אהרן, וברוך הוא שבחר באהרן ובבניו לעמוד לשרת לפני ה' בבית 

קדשי הקדשים".

וכמה דיוקים בזה:

א( אמרו תחלה "ברוך המקום כו' שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן" ואח"כ 
כיון  הפוך,  בסדר  להיאמר  צריכין  לכאו'   – ובניו"  באהרן  שבחר  הוא  "ברוך 
שהשבח )והפרט( "שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן" שייך הוא לאחר "שבחר 

הקב"ה באהרן ובבניו לעמוד לשרת לפני ה' כו'".

ב( בברכה השני' "שבחר באהרן ובבניו לעמוד לשרת כו' בבית קדשי הקדשים" 
– אינו מובן שה"ז העבודה דכה"ג ורק פעם אחת בשנה )ביוה"כ( – ובחירת אהרן 
ובניו לעמוד לשרת בכהונה ה"ז לכל עבודות הכהנים: בהמקדש כולו ובמשך 
כל השנה כולה. ולמה לא נכללו בהברכה גם עבודות כל השנה ועבודות כל 

הכהנים?

והנה בחדא"ג כתב "ואומרים ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא פסול בזרעו 
כו' להיות כהן הדיוט, וברוך שבחר באהרן ובניו שהם נבחרים ביותר גם מתוך 
הכהנים להיות נכנסים לשרת בבית קדשי הקדשים ביום הכיפורים והיינו אהרן 
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ובניו".

. . ו. והנה בכמה דפוסים )ובעיקר – כת"י( של מס' מדות אין בהם )בסיום המס'( 
הברכה אחרונה "ברוך שבחר באהרן ובבניו לעמוד לשרת לפני ה' בבית קדשי 
הקדשים", וסיומה של המשנה הוא בברכת "ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא 

פסול בזרעו של אהרן", וכנראה כן היא גירסת הרמב"ם.

ועפ"י הנ"ל י"ל שג"ז תלוי בפלוגתא של הרמב"ם והרמב"ן הנ"ל:

מס' מדות ענינה כמ"ש הרמב"ם: "שהוא זוכר מדת המקדש וצורתו ובנינו וכל 
עניניו, והתועלת שיש בהענין ההוא כי כשיבנה ב"ב יש לשמור ולעשות התבנית 

ההוא וכו'", ומובן שבסיום המס' מבואר מהי התכלית בבנין ביהמ"ק:

הוא  ועיקרו  השכינה,  מנוחת   – הוא  במשכן  והחפץ  שהכוונה  הרמב"ן  לדעת 
בקדה"ק, הרי מובן שכל העבודות הנעשות בהמשכן ומקדש הוא לתכלית הזאת 
ומסיימים  בהמשנה  גרסינן  שפיר  לדידי'   – בקדה"ק   השכינה  מנוחת  שתהי' 
ה' בבית קדשי  ובבניו לעמוד לשרת לפני  "ברוך הוא שבחר באהרן  בברכת 
)שעיקרה(  השכינה  מנוחת  שתהי'  תכליתן  והשירות  הבנין  כל  כי  הקדשים", 

בבית קדה"ק.

אמנם לדעת הרמב"ם שעיקר המכוון של ביהמ"ק הוא שיהי' "בית מוכן להיות 
מקריבים בו הקרבנות וחוגגין עליו ג"פ בשנה כו'", ועיקר עבודה זו של הקרבת 
הקרבנות ועלי' לרגל היתה נעשית במשך כל השנה כולה, ובהמקדש כולו, ולא 
בבית קדה"ק, הרי לא יתכן שאמרו ברכה שבה מודגש רק העבודה "בבית קדשי 

הקדשים" )שהיא פ"א בשנה(.

)לקו"ש חי"א עמ' 118 ואילך. אותיות ד, ו(

ג. במנין המצוות לא מנה הרמב"ם את עשית הארון כמצוה בפ"ע אף שמנה את 
בנין ביהמ"ק וכל הכלים בו כמצות פרטיות, ומבאר בזה כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ 

שיטת הרמב"ם. 

שייכות לימוד התורה באופן דתכלית הביטול – לחודש אלול גם מרומז הוא ע"י 
הזכרתו בתחלת פרשת ראה )שקוראין בר"ח אלול או בשבת שלפניו(: כי אם 
אל המקום אשר יבחר גו' )יב, ה( אל המנוחה ואל הנחלה )שם ט( והי' המקום 
אשר יבחר ה"א בו לשכן שמו שם )שם יא( – בנו לכם בית הבחירה בירושלים 

)פירש"י שם(.

וענין  )ומקדש( הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון,  עיקר החפץ במשכן 
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הארון הוא: א( תורה כמ"ש )מ"א ח, ט( אין בארת רק שני לחות האבנים, ב( 
בארון לא הי' שום עבודה )כמו בשאר כלי המשכן(; ענינו הוא שהי' כלי להגילוי 
שמלמעלה26( – ונועדתי לך שם ודברתי גו'. ודוגמתו – לימוד התורה בתכלית 

הביטול.

ובהערה 26:

ועפי”ז יל”פ מה שהרמב”ם לא מנה עשיית הארון במנין המצות )ובפרט שמנה 
משאו בכתף. ושקו”ט בכ”ז בארוכה בפי’ רי”פ פערלא לסהמ”צ לרס”ג בסופו 
פרשה נב(. ולא עוד אלא שבסהמ”צ שם כשמבאר הטעם שאינו מונה את עשיית 
“המנורה והשלחן והמזבח וזולתם” כי “כלם מחלקי המקדש והכל יקרא מקדש”, 
אינו מזכיר את הארון – כי הארון ענינו רק כלי ל”ושכנתי בתוכם”, שזהו כללות 
ענין כל התומ”צ. והציווי לעשותו, אף שהוא “מעשה מיוחד”, הרי ענינו כולל 
כולל  וציווי  כולל,  כציוויי  נחשב  ולכן  כולם”  “המצות  כולה”  “התורה  עניני 
אינו נמנה במנין המצות )עיין שרש ד’ בסהמ”צ להרמב”ם ונ”כ שם(. – ובכ”ז 
נמנה בנין ביהב”ח אף שענינו “ושכנתי בתוכם”, כי בבנין ביהב”ח ישנם עוד 
ענינים: ההקרבה וכו’, והם הם שנמנו בתרי”ג המצוח – משא”כ בארון. )נתינת 
הלוחות בארון – לפי’ זה – אינה אלא פרט מעניני )קדושת( הארון(. – ובכ”ז מונה 
הרמב”ם מ”ע דמשא בכתף ומל”ת דלא יסורו, כי אין תלו’ בזה קדושת הארון 

וענינו ד”ושכנתי בתוכם”, כ”א ציווי מיוחד הוא לכהנים שישאוהו בכתף וכו’.

והנה פ’ הנ”ל בשיטת הרמב”ם דוחק הוא, דסו”ס כיון שיש ציווי על “מעשה 
מיוחד”, עשיית הארון – למה לא יכנס במנין המצות? ומה בכך שענינו כולל, כיון 
שנוסף ציווי “מעשה מיוחד”. ובמכש”כ ממ”ע דאמונת ה’ דמנינן, אף שענינה 
כולל עוד יותר )ולהעיר מסה”מ להצ"צ ריש מצות האמנת אלקות(. ולכן נ”ל פי’ 
שיטת הרמב”ם באופן אחר, ובהקדם התמי’ גדולות: א( למה השמיט הרמב”ם כל 
דיני עשיית הארון? ב( איך זה נטל יאשיהו הארון ממקומו שנצטוו בנ”י לשומו 
שם וגנזו? ובש”ס )יומא נב, ב( מוכח שלא הי’ זה ע”פ הציווי וכיו”ב, כ”א שדאג 

שמא יגלה לבבל לאחרי זמן?

ולתרץ כל הנ"ל י"ל – דמעשה יאשיהו מוכיח דקראי כפשוטם, דעשיית הארון 
והבאתו לקדה"ק הוא אך ורק כדי שיהי' "ונועדתי לך שם". ולאחרי שנעשה זה 
ו"אינה בטילה" לעולם – שוב לא מצינו מצוה בעשיית הארון. אלא שכל זמן 
שישנו )ולאחרי שיתגלה לעת"ל( – נצטוו לשאתו בכתף ושלא יסירו הבדים. 
כי  עשייתו,  דיני  הובאו  ולא  )לדורות(  כמצות  הארון  עשיית  נמנית  לא  ולכן 
מאי דהוי הוי, ומזמן בנין ביהמ"ק הא' אין כל ציווי בזה. ובזה מתורץ ג"כ הא 
דבמלחמות פלשתים וכיו"ב לא גנזו את הארון עד עבור המלחמה – וע"פ הנ"ל 
מובן, כי אז נטילת הארון ממקומו הייתה מבטלת ה"ונועדתי לך שם", שהרי 
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בנטילתו הי' למשכן רק קדושת במה גדולה וכנ"ל, )והטעם – שהייתה רק דירת 
עראי(

 – ורק במקום פקו"נ )מיתת אנשי בית שמש – ש"א ו, יט – ומיתת עוזה – ש"ב ו, 
ז( הותר שלא להחזיר הארון למשכן – 

וע"פ הנ"ל, מעשה יאשיהו – ראי' חזקה לשיטת הרמב"ם דאין מ"ע כלל )משנבנה 
ביהמ"ק( לעשות ארון. – ולפע"ד כ"ז ברור וגם פשוט. )אלא שמ"מ הוצרך לגנוז 
בטילה,  אינה  ששכינה  אף  כי  אחר,  במקום  ולא  דוקא  בביהמ"ק  הארון  את 
מ"מ כמה דרגות בהשראת השכינת שבביהמ"ק, כמפורש ביומא כא, ב. תניא 
פנ"ג. ונצטוו במ"ע נצחית – שבביהמ"ק תהי' אותה דרגת ההשראה שבאה ע"י 
שהכניסו לשם הארון באופן דדירת קבע. ובעת שישראל זוכין יש דרגא נעלית 

מזו: כשהארון נמצא )עכ"פ גנוז( בביהמ"ק, כשנמצא במקומו בקדה"ק וכו'(.

צריך  הכפורת  על  דהזי'  לעיל(  )הובא  המ"ד  לדעת  להבין:  יש  שעדיין  אלא 
שיגע – איך זה גנז יאשיהו את הארון, שהרי )עכ"פ לכתחילה( צריך שיגע. – 
וי"ל א( דהדאגה דיגלה לבבל מספיק כוחה לגנוז הארון בזמן שאין כל חיוב 
)אפילו לכתחילה( שיהי' בקה"ק, אף שלאח”ז בדרך ממילא לא תוכל להיות 
מ"ד  ב(  ברור(.  ואיסור  בחיוב  ואפילו  לזה,  דוגמאות  )וכמה  ביוהכ"פ  הנגיעה 
דצריך שיגע – יסבור כמ"ד דלא גנזו יאשיהו )אלא שניטל הארון לבבל(, ]ודלא 

כפסק הרמב"ם – דנגנז[.

)לקו"ש ח"ד עמ' 1346 והע' 26 שם(

ד. שמירת המקדש היא בלילה בלבד, אך ביום – מבאר כ"ק אד"ש – השמירה 
הם  הקורבן  הקרבת  הכהנים בשעת  בכוונת  כי  הקרבנות  עבודת  ע"י  נעשית 
פועלים את פעולת השמירה, שענינה לחשוב ולעסוק בענין המקדש, ענין זה 

הוא ג"כ ע"פ שיטת הרמב"ם הנ"ל.  

. . נוסף לכ"ז הרי תכלית מצוות בנין ביהמ"ק הוא "לעבודה בו יהי' ההקרבה 
והבערת האש תמיד כו' ההליכה לרגל כו'" )ספהמ"צ מ"ע כ. ריש הל' ביהב"ח( 
היא  מחשבתו  הרי  לשמה,  קרבנות  מקריבים  כאשר  הרמב"ם  לדעת  וא"כ 

בהתכלית ובענין שהוא חלק מביהמ"ק עצמו )וראה לקו"ש י"א שם(.

)לקו"ש חי"ג עמ' 62 הע' 47 בסופה(
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בענין מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בענין 
ביהמ"ק

)לקו"ש חל"ו ע' 291 ואילך(

א. כתב הרמב"ן בפירושו על התורה 
במשכן  החפץ  "עיקר  תרומה(:  )ר"פ 
שהוא  השכינה  מנוחת  מקום  הוא 
שם  לך  ונועדתי  שאמר2  כמו  הארון1 
כן  על  הכפורת  מעל  אתך  ודברתי 
)בפ'  בכאן  והכפורת  הארון  הקדים 
כו',  במעלה  מוקדם  הוא  כי  תרומה( 
אבל משה הקדים בפרשת ויקהל3 את 
וכן  מכסהו  ואת  אהלו  ואת  המשכן 
עשה בצלאל4 לפי שהוא הראוי לקדם 

במעשה".

דבריו:  בביאור  לומר  יש  ולכאורה 
הקב"ה  ציווי  הי'  הרמב"ן5  ל דעת 
למשה על עשיית המשכן )בפ' תרומה( 

1( ראה גם תנחומא פרשתנו )ויקהל( ז. וראה שם ו. 
שמו"ר פ"נ, ב. ועוד.

2( תרומה כה, כב.
3( לה, יא ואילך.
4( לו, ח ואילך.

5( ריש פרשתנו )ויקהל(.

לפני חטא העגל וציווי משה לישראל 
)בפ' ויקהל( הי' אחר החטא וסליחתו 
למחרת יוהכ"פ6, וכיון שכן הי' מקום 
לפרש דבציווי ה' למשה הקדים הארון 
והכפורת כי לפני חטא העגל הי' עיקר 
המכוון בבנין המשכן לצורך השראת 
וה כפורת,  הארון  והו"ע  השכינה, 
תוכן  הי'  בעגל7  כשחטאו  אח"כ  אבל 
המשכן בשביל הכפרה על חטא ה עגל, 
שזהו בעיקר על ידי העבודה ב משכן, 
הקרבת הקרבנות8, ולכן אפשר לו מר 

6( וכדעת זח"ב קצה, א.
7( ראה תורת משה להחת"ס תרומה )שם, י( ומלבי"ם 
שם, שמבארים השינוי ע"פ הנ"ל, דעשייתו היתה אחר 

חטא העגל.
8( בס' חמדת ישראל )קונטרס נר מצוה ס"ו )מ"ע כ(( 
מבאר כן, ומתרץ עפ"ז הסתירה בדברי הרמב"ן, דכיון 
שהרמב"ן מודה דכל תכלית בנין המשכן הי' בעיקר 
מצוה  וכפורת  הארון  עשיית  מנה  מדוע  א"כ  הארון 
לג(,  מ"ע  להרמב"ם  לסהמ"צ  בהשגותיו  )שם  בפ"ע 
מלבד מצות בנין ביהמ"ק )שם מ"ע כ(. אבל ע"פ מ"ש 
בפנים בפירוש הרמב"ן אא"פ לפרש כן, ראה לקו"ש 
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משה  הקדים  לא  ויקהל  בפ'  שלכן 
שמעתה  להורות  והכפורת,  ה ארון 
השראת  אינו  במשכן  ה חפץ  עיקר 

השכינה אלא הכפרה על חטאים כו';

שטעם  מבאר,  זו  סברא  לשלול  וכדי 
השינוי ש"משה הקדים בפרשת ויקהל 
את המשכן כו' וכן עשה בצלאל" הוא 
במעשה",  לקדם  הראוי  שהוא  "לפי 
העגל  חטא  לאחר  שגם  מובן,  שמזה 
נשאר ענינו ה עיקרי של המשכן היותו 
"מקום מנוחת השכינה שהוא הארון".

וכן מובן מדברי הרמב"ן בריש פרש–
תנו )פ' ויקהל(, שציווי זה "יתכן שהי' 
זה ביום מחרת רדתו ואמר לכולם ענין 
ה משכן אשר נצטווה בו מתחלה קודם 
להם  שנתרצה  כיון  הלוחות,  שבור 
הקב"ה ונתן לו הלוחות שניות כו' הנה 
כלולותם  ולאהבת  לקדמותם  חזרו 
כענין  בתוכם  שכינתו  שתהי'  ובידוע 
לי  ועשו  שאמר9  כמו  תחלה  שצוהו 
מקדש ושכנתי בתוכם ולכן צוה אותם 
משה עתה ככל מה שנצטווה מ תחלה".

ענין  עיקר  הרמב"ם  לדעת  אמנם 
כמ"ש  הוא  מצותו  ועיקר  ה משכן 
"מ"ע  הבחירה10  בית  הל'  בתחילת 
לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים 
בו הקרבנות וחוגגין אליו שלש פעמים 

בשנה שנאמר ועשו לי מקדש"11.

חי"א ע' 118 ואילך ובהערה 25 שם.
9( תרומה שם, ח.

10( וכן בסהמ"צ שם )מ"ע כ(. וראה שם שרש יב.
)ולשי טתייהו(  והרמב"ן  הרמב"ם  מחלוקת  ביאור   )11

ראה בארוכה לקו"ש שם ע' 116 ואילך. ועוד.

והנה בהמשך דבריו בר"פ תרומה  ב. 
ענין השראת השכינה  מבאר הרמב"ן 
שיהי'  הוא  המשכן  "וסוד  ב משכן: 
שוכן  סיני  הר  על  שכן  אשר  הכבוד 
עליו בנסתר וכמו שנאמר שם12 וישכן 
כבוד ה' על הר סיני וכתיב13 הן הראנו 
וכן  גדלו  ואת  כבו דו  את  אלקינו  ה' 
את  מלא  ה'  וכבוד  במשכן14  כתיב 
פעמים14  שני  במשכן  והזכיר  המשכן 
את  כנגד  המשכן  את  מלא  ה'  וכבוד 
פרשתנו  ובסוף  גדלו".  ואת  כבודו 
את  מלא  ה'  "וכבוד  כתב:  )פקודי( 
המשכן כי תוכו מלא הכבוד כי הכבוד 
כענין  המשכן  תוך  הענן  בתוך  שוכן 
אשר  הערפל  אל  סיני15  בהר  שנאמר 

שם האלקים".

ומבואר בספרים16, דכוונתו בזה לבאר 
וכן  במשכן  השכינה  השראת  גדר 
כמה  גם  שם  שהביא  )וכמו  ב ביהמ"ק 
פסוקים בנוגע לביהמ"ק( שיש בזה ב' 

דיעות:

לומר שהשראת  אין  לדעת הרמב"ם17 

12( משפטים כד, טז.
13( ואתחנן ה, כא.

14( סוף פרשתנו )פקודי( מ, לד לה.
15( יתרו כ, יח.

16( אוה"ת ויצא קעח, א ואילך. ביאוה"ז להצ"צ ויצא 
ע' קג ואילך. סה"מ תר"ל ע' סג ואילך. ועוד ]והובא 
כוזרי  פנ"ה.  ח"ג  הקודש  מעבודת  הנ"ל  במקומות 
מאמר ב ס"ח, ס"י וסי"ד. עיקרים מאמר ב פי"ז. ועוד[. 
פג  ע'  תרפ"ז  ואילך.  קפד  ע'  פר"ת  סה"מ  גם  וראה 

ואילך. לקו"ש חי"ט ע' 141 ואילך.
)הא מונות  הרס"ג  דעת  ]וכ"ה  פכ"ה  ח"א  מו"נ   )17
ב פ"ח*(.  וראה גם שם מאמר  פ"י.  ג  והדעות מאמר 
הרד"ק )ראה פירושו עה"פ מ"א ח, כז(, ועוד כהובא 

בדרושים שבהערה הקודמת[.
בשוה"ג: *( כ"ה בהדרושים שם. ובדפוס שתח"י הוא 
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השכינה הייתה במקום המקדש עצמו, 
שהרי הקב"ה אינו בגדר מקום, כי אם 
ש מקום המקדש הוא מוכשר שיעבור 
שאין  ]עד"מ18  הקב"ה  גילוי  ידו  על 
הנבואה שורה אלא בא"י, שנבואה היא 
השגה בבחי' ראי' רוחנית שאין הדבר 
הנראה בגדר מקום, ואעפ"כ אין ראי' 
בלבד[,  בא"י  אלא  לנביא  מתגלה  זו 
אצבעות  ע"י  שכל  כתיבת  ע"ד  והוא 
היד שהשכל אינו מאיר ושורה ביד כי 
אצבעות היד אין להם שייכות לשכל, 
אלא שהיד היא רק אמצעי שעל ידה 
שאפשר  ואע"פ  השכל.  ונמשך  עובר 
היד  ע"י אצבעות  רק  להעביר השכל 
היד  שרק  הרגל,  אצבעות  ע"י  ולא 
אינה  עצמה  היד  מ"מ,  לזה,  מוכשרת 

משגת השכל.

ודעת הרמב"ן19 היא שהשראת השכינה 
בביהמ"ק היתה באופן של התלבשות, 
עצמו,  המקדש  במקום  הי'  ש הגילוי 
שהשכל  במוח,  השכל  משכן  וע"ד 
מלובש במוח והמוח משיג את השכל.

והיינו שלדעת הרמב"ם היתה השראת 

בפי"א.
18( הובא בדרושים הנ"ל.

19( ראה דרושים הנ"ל, שהובא שם הרמב"ן הנ"ל דסוף 
פרשתנו )פקודי(, ודברי הרמב"ן בשער הגמול "בענין 
מכל שאר  נכבד  ההוא  המקום  "גם  התחתון"  עדן  גן 
מקומות העולם השפל כו' וע"כ יראו בו מראות אלקי' 
שא"י  מאמינים  אנחנו  כאשר  הארץ  מקומות  משאר 
שנאמר  וכענין  ה'  כסא  בהמ"ק  וכ"ש  כו'  וירושלים 
)ויצא כח, יז( מה נורא המקום הזה אין זה כ"א בית 
אלקי' וזה שער השמים תלה נבואתו הבאה אליו כו' 
מן המקום ההוא כו' כלימוד משה בסיני כענין שכתוב 

)תרומה כה, מ( אשר אתה מראה בהר".

השכינה בביהמ"ק בדרך מעבר20 ואינה 
שייכת למקום המקדש עצמו, ולדעת 
ה רמב"ן היתה באופן של התלבשות20 

במקום המקדש.

ענין  מבאר  שברמב"ן  מזה  והנה  ג. 
באופן  ה'(  )כבוד  השכינה  השראת 
לדבריו  בהמשך  התלבשות  של 
מקום  הוא  במשכן  החפץ  דעיקר 
מנוחת השכינה שהוא הארון, מסתבר, 
דשיטתו בגדר מטרת ה משכן ושיטתו 
תלויות  בו  השכינה  השראת  באופן 
בב'  עליו  דפליג  הרמב"ם  וגם  זב"ז. 
ענינים אלו, מסתבר ששיטתו בשניהם 

מיו סדת על אותו הדבר.

ויש לבאר קשר הענינים, ובפשטות:

במשכן  החפץ  ד"עיקר  כ'  הרמב"ן 
)שהוא  השכינה  מנוחת  מקום  הוא 
הארון(", לפי שס"ל דהשראת השכינה 
במקדש אינה ב דרך מעבר, אלא בדרך 
התלבשות במקום המקדש עצמו, ולכן 
מקום  הוא  החפץ  דעיקר  לומר  שייך 
לגוף  שייך  זה  כי  השכינה,  מנוחת 

מקום המקדש;

משא"כ הרמב"ם שכ' דעיקר מצותו של 
עשיית המשכן הוא להקרבת קרבנות 
לשיטתו  לרגל,  הליכה  תהי'  ואליו 
אזיל, דהשראת השכינה במקדש היא 
רק דרך מעבר, שאינה שורה במקום 
המקדש  שמקום  ורק  עצמו,  המקדש 

קו"א  תניא  ראה  והתלבשות  דמעבר  בהחילוק   )20
פט,  לקו"ת מסעי  א(.  )קנח,  בפע"ח  מ"ש  להבין  ד"ה 
יין ושכר )אוה"ת שמיני כרך ב' ע'  ב. ובארוכה ד"ה 

תסח ואילך(.
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גילוי  יהי'  ידו  שעל  מוכשר  הוא 
ועל  לשם,  שבאו  לישראל21  השכינה 
למשה  והנבואה  הדיבור  עובר  ידו 
וכמ"ש "ונועדתי לך שם ודברתי אתך 

מעל הכפורת".

שהרי  מספיק,  ביאור  זה  אין  אבל 
השכינה  השראת  הרמב"ן  לדעת  גם 
המקדש  מקום  מצד  אינה  במקדש 
וכפי  זהו בשביל ישראל,  עצמו, אלא 
מ"ת  דלאחר  הרמב"ן22,  שהאריך 
"וישראל קבלו עליהם לע שות כל מה 
שיצום כו' מעתה הנה הם לו לעם כו' 
ראויים  קדושים  הם  והנה  קדוש  גוי 
שכי נתו  להשרות  מקדש  בהם  שיהי' 
ביניהם ולכן צוה תחלה על דבר המש–

כן שיהי' לו בית בתוכם מקודש לשמו 
בני  את  ויצוה  משה  עם  ידבר  ושם 
"והנה עיקר החפץ  )ו ממשיך  ישראל" 
השכינה  מנוחת  מקום  הוא  במשכן 

שהוא הארון כו'"(.

עיקר  הרמב"ן  לדעת  שגם  ונמצא 
אלא  אינה  במקדש  השכינה  השר את 
שפלוגתתם  אלא  ישראל23,  בשביל 
ענין  עיקר  הרמב"ם  שלדעת  היא, 
דבנ"י  העבודה  בשביל  הוא  המקדש 
לדעת  ואי לו  כו'(,  קרבנות  )הקרבת 
השראת  בשביל  הוא  עיקרו  הרמב"ן, 

השכינה בישראל.

בנוגע  במ"א*23  נתבאר  ועוד:  זאת 

21( ראה גם חינוך מצוה צה.
22( בר"פ תרומה.

23( להעיר מרמב"ן תצוה כט, מו. בחיי שם. בחיי ס"פ 
שלח.

*23( לקו"ש ח"ד ע' 1346 הערה 24.

בעיקר  והרמב"ן  הרמב"ם  לפ לוגתת 
ומר  חדא  אמר  דמר  המקדש,  תכלית 
אמר חדא ולא פליגי, שהרי מקרא מלא 
דיבר הכתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי 
בתוכם", אלא שהרמב"ם בספר הלכה 
של  שגדרה  המצות(  בספר  )וכן  שלו 
הלכה הוא הציווי להאדם מדבר בתוכן 
ישראל לעשות  ענין המצוות ש נצטוו 
בביהמ"ק, והרמב"ן מדבר בענין וחפץ 
ושכנתי,  שהוא  עצמו,  בהמשכן  אשר 
השראת השכינה שהיתה בו מלמעלה, 

וזה הי' בעיקר ע"י הארון.

תלויות  הפלוגתות  שב'  הנ"ל  וע"פ 
בהפלוגתא  שגם  לומר,  מסתבר  זב"ז, 
הב' אם השראת השכינה היתה בדרך 
מר  הרי  התלבשות,  ב דרך  או  מעבר 

אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי.

בהקדם  בזה,  הביאור  לומר  ויש  ד. 
דההתקשרות  בזהר24  ה מבואר 
דישראל וקוב"ה היא ע"י שבחי' גליא 
דקב"ה  בגליא  מתקשרת  שבישראל 
בסתים  מתקשרת  דישראל  וסתים 

דקוב"ה.

מקדש  לי  ל"ועשו  בנוגע  הוא  ועד"ז 
ו שכנתי בתוכם", שיש בו ב' דרגות אלו: 
א( "ושכנתי בתוכם" בגליא דישראל, 
עם  דישראל  גליא  בין  הקשר  שהוא 

24( ח"ג עג, א. וראה אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ 
דגליא  א(  אופנים:  ב'  בזה  שיש  תקלה(,  ע'  )ח"ג 
דישראל  וסתים  דישראל  בסתים  מתקשר  דישראל 
ב(  וגליא דקב"ה בסתים דקוב"ה,  כו',  בגליא דתורה 
גליא  ע"י  דקוב"ה  בגליא  מתקשרת  דישראל  גליא 
דאורייתא, וסתים דישראל מתקשרת בסתים דקוב"ה 

ע"י סתים דאורייתא, וכמ"ש בפנים.
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בתוכם"  "ושכנתי  ב(  ד קוב"ה,  גליא 
סתים ד קוב"ה בסתים דישראל.

הגלוי  הקשר  הוא:  ביניהם  והחילוק 
שבין גליא דישראל עם גליא דקוב"ה 
פעולתם  ידי  על  הנעשה  דבר  הוא 
לי  "ועשו  ישראל,  של  ועבודתם 
"לעבודה  ה רמב"ם25  בלשון  מקדש", 
בו יהי' ההקרבה והב ערת האש תמיד 
לרגל  והעלי'  ההליכה  תהי'  ואליו 
והקבוץ בכל שנה והוא אמרו ית' ועשו 
בין  הסתום  הקשר  ואילו  מקדש";  לי 
וסתים דישראל נעשה  סתים דקוב"ה 
על ידי המשכן והמקדש עצמו, והיינו 
שגם מי שלא בא למקדש להקריב ולא 
המשכן  היות  בעצם  הרי  לרגל  עלה 
נעשה  ישראל  בני  בתוך  והמקדש 

"ושכנתי בתוכם", בתוך בני ישראל.

הנ"ל  הגדרים  ב'  שהם  לומר,  ויש 
ב השראת השכינה בהמשכן: הרמב"ם 
שכנתי  מקדש  לי  "ועשו  בענין  קאי 
דהיינו  בגלוי,  שהוא  כפי  בתוכם" 
ידי  על  הבא  ו קוב"ה  דישראל  הקשר 
עבודתם, הקרבת קר בנות ועלי' לרגל, 
בתוכם(  )ושכנתי  השכינה  והשראת 
גילוי שהרי  היא בבחי'  בזה  הקשורה 
של  ופעו לתם  מעשיהם  ידי  על  באה 
ישראל והוא הקשר דגליא ש בישראל 

עם גליא דקוב"ה;

"דב– בפירושו  שכולל  הרמב"ן  ואילו 
רים נעימים לשומעים וליודעים חן"26, 
ש מבאר סודות התורה, קאי ע"ד "ועשו 

25( סהמ"צ מ"ע כ.
26( ל' הרמב"ן בפתיחתו לפירושו עה"ת )ב סופה(.

לי מקדש ושכנתי בתוכם" בבחי' סתים 
לסתים  דישראל  סתים  שבין  ה קשר 
ידי  על  נעשה  לא  זה  וקשר  דקוב"ה, 
אלא  ישראל,  של  ופעולתם  מעשיהם 
בתוך  והמקדש  המשכן  הקמת  בעצם 

בני ישראל.

קשורים  אלה  פרטים  שב'  לומר,  ויש 
עם שני מקומות שונים במשכן עצמו: 
הקשר הגלוי שייך למקום הגלוי שב–

מקדש, מקום העבודה העזרה וההיכל; 
הסתום  למקום  שייך  הסתום  והקשר 
ב מקדש, קדש הקדשים, שאינו מקום 
עבודה ואין נכנסים שם כל השנה כולה 
)רק כה"ג ביום הכפורים בלבד(27, ובו 
גופא ב ארון, שלא הי' בו עבודה28, וכל 

ענינו הוא מקום מנוחת השכינה.

פרט  עוד  לבאר  יש  הנ"ל  ע"פ  ה. 
לבית  בנוגע  הרמב"ן  דעת  לפי 
שלא  מאחר  צ"ע:  דלכאורה  שני, 
החפץ  בעיקר  חסר  הרי  ארון,  בו  הי' 
שבמקדש, מקום מנוחת שכינה, שהוא 

הארון?

זאת ועוד: ארז"ל29 דמ"ש30 "גדול יהי' 
כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון", 
פירושו, שבית המקדש השני הי' גדול 
הראשון.  מבית  ובשנים  בבנין  יותר 

27( כלים ספ"א. רמב"ם הל' ביהב"ח פ"ז הכ"ב.
28( ראה לקו"ש ח"ד ע' 7 1346 בהערות. וראה צפע"נ 
עה"ת )ר"פ תרומה. פרשתנו )ויקהל( לז, א( דהארון לא 

הי' בגדר כלי שרת.
29( ב"ב ג, סע"א ואילך.

30( חגי ב, ט.
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הי'  שני  שבבית  כיון  מובן,  ואינו 
הי'  ובראשם  דברים31,  ה'  בו  חסרים 
החפץ"  "עיקר  הוא  שבו  הארון  חסר 
בית  להשוות  שייך  איך  המקדש,  של 
שני לבית ראשון בבחי' ה מקדש שבו 
וק"ו  וכ"ש  בתוכם",  "ושכנתי  שענינו 
לומר שהוא גדול ממנו בבנין וב שנים, 
בשנים  הבית  לקיום  יש  ערך  דאיזה 
ובבנין לגבי עיקרו של ביהמ"ק שהוא 
"מקום מנוחת השכינה שהוא הארון"?

שהוא  השכינה  "מנוחת  שענין  אלא, 
סתום  היותו  הוא  גדרו  עיקר  ה ארון" 
ונעלם, שמורה על הקשר הסתום שבין 
הגלוי  הקשר  ולא  וקוב"ה,  ישראל 
שבגלוי,  עבודתם  ידי  על  הנעשה 
ולכן בבית שני אף שלא הי' בו הארון 
באופן  הי'  מ"מ  גלוי בקדה"ק,  באופן 
של גניזה בקדה"ק גופא ]וע"ד ד איתא 
במקומו  "ארון  מ"ד  לחד  בגמרא32 
היום  עד  שם  "ויהיו  וכמ"ש33  נגנז" 
"בעת  וכפי שהאריך ברמב"ם34  הזה", 
שסופו  וידע  הבית  את  של מה  שבנה 
ליחרב בנה בו מקום לגנוז בו הארון 
למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות 
במקום  וגנזו  צוה  המלך  ויאשיהו 

שבנה שלמה"[.

ונמצא שענין ושכנתי בתוכם, השראת 
השכינה השייכת לסתום דישראל, הרי 
בבית שני לא רק שלא הי' חסר בזה 
גופא  זה  כי  יתירה,  במעלה  הי'  אלא 

31( יומא כא, ב. ירושלמי תענית פ"ב ה"א. ובכ"מ.
32( יומא נג, סע"ב ואילך.

33( מ"א ח, ח.
34( רפ"ד דהל' ביהב"ח. וראה בארוכה לקו"ש חכ"א 

ע' 158 ואילך.

שהארון הי' באופן של גניזה בקה"ק35 
מורה על דרגא נעלמת וסתומה יותר 
על  ובמילא  השכינה36,  בהשראת 
קשר סתים ופנימי יותר שבין ישראל 

להקב"ה.

ודבר זה קשור ותלוי בדרגת בני יש–
שבגלוי  היות  שני:  בית  בזמן  ראל 
במדריגה  ישראל  של  מצבם  אז  הי' 
והמצות  התורה  בקיום  יותר  תחתונה 
ועבודת ה' בכלל, ומה גם שלא היו כל 
ישראל על אדמתם37, שלא הי' "ביאת 
כולכם", הרי ההתקשרות שבין ישראל 
בדרגא  גם  להיות  הוצרכה  להקב"ה 
אין  שבגלוי  ישראל  בני  של  ובמצב 
נראה בהם שייכות לקדושת המקדש, 

ועד לאלו שנמצאים בחוץ לארץ.

35( ראה בארוכה לקו"ש שם )ס"ה ואילך(, ב ביאור דברי 
הרמב"ם דגניזת הארון הוי חלק מבנין הבית וקה"ק, 
וכן נקבע מלכתחילה בבנין הבית. וראה בהמובא שם 
מתוס' הרא"ש להוריות יב, א. צפע"נ עה"ת הפטורת 
פרשתנו )פקודי(, שזהו מה שאמר שלמה )מ"א ח, כא( 

ואשים שם מקום לארון.
)ט, סע"ב  וביומא  )הערה 31(  ואף שברז"ל הנ"ל   )36
שני,  במקדש  שכינה  שריא  הוי  שלא  איתא  ואילך( 
הירח  מיעוט  שער  ע"ח  וראה  )פנ"ג.  בתניא  ומבואר 
ש דרגת  ובכ"מ(  ב.  ס,  ר"ה  לקו"ת  פ"ב.  לו(  )שער 
תת אה(  )ה'  יותר  למטה  היא  שני  שבבית  השכינה 
]והמעלה  עילאה(  )ה'  ראשון  בית  שבזמן  מהגילוי 
שבבית שני שאז היו ישראל במדריגת בעלי תשובה 
יותר  ששייכת  המטה  ועליית  זיכוך  מעלת  מצד  הוא 
 27 ע'  ח"ט  לקו"ש  בארוכה  ראה  העולם  למציאות 

ואילך. 62 ואילך. ועוד[,
הרי זהו בגילוי, אבל בפנימיות הרי מזה גופא שהוא 
שייך לבע"ת מובן שהוא אור עצמי יותר ראה לקו"ש 

שם )ע' 27 ואילך( הערה 20, 26.
לא חרי  יאשיהו  שגנזו  ראשון  בית  זמן  בסוף  וכן   )37
ראה  מנשה  שבט  וחצי  גד  ושבט  ראובן  שבט  שגלו 

ערכין לב, סע"ב. רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"י ה"ח.
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וזהו תוכן ענין גניזת הארון בקדה"ק, 
ישראל  שבין  ההתקשרות  היתה  שאז 
מצד  יותר  סתים  בבחי'  ל הקב"ה 
ישראל, ובמילא מובן שזה מגיע בבחי' 

סתים יותר למעלה.

ו. ועפ"ז יש לבאר בעומק יותר השיי–
עיקר  ע"ד  הרמב"ן  שיטת  שבין  כות 
באופן  ושיטתו  שבמקדש  החפץ 
הרמב"ם  וכן שיטת  השראת השכינה, 

בזה:

מעבר  בדרך  המשכה  שבין  החילוק 
בפשטות  התלבשות  בדרך  ל המשכה 
פירושו  ההתלבשות  ענין  הוא38: 
הכלי  כפי  משתנה  המת לבש  שהדבר 
בדרך  המשכה  משא"כ  מתלבש,  שבו 
שאינה  יותר,  נעלית  היא  מעבר 
המקום,  וגדר  אופן  לפי  מתצמצמת 
שע"י  )ס"ב(,  הנ"ל  במשלים  וכמו 
שהשכל מתלבש במוח הגשמי נעשה 
בו צמצום והגשמה, ובכתיבת שכל על 
ידי אצבעות היד אין השכל משתנה על 
ידי האצבעות. ולכן ענין ההתלבשות 

יתכן רק בדבר שבערך.

והנה הטעם דס"ל להרמב"ם שהשראת 
מעבר  בדרך  היתה  במקדש  השכינה 
למעלה  הוא  הקב"ה  כי  כנ"ל,  הוא, 
לומר  שייך  אין  ולכן  מקום,  מגדר 
שנתצמצם ונשתנה להיות בגדר מקום 
רק  שפיר  אתי  זה  טעם  אך  גשמי. 
בבחי' גליא דקוב"ה, דלהיות ש מוגדר 
שייך  לפיכך  "גילוי",  בגדר  כביכול 

38( בהבא לקמן ראה בהנסמן בהערה 16, 20. סה"מ 
מלוקט ח"ה ע' קמא ואילך.

לומר שנתגלה רק במקום נעלה ו רוחני 
במקום  ויתצמצם  שיומשך  שייך  ולא 
דקוב"ה  סתים  בבחי'  אבל  גשמי, 
שאינו מוגדר בגדרים, הרי אין הפרש 
לגבי' בין מקום רוחני )השמים ושמי 
למעלה  והוא  גשמי,  ומקום  השמים( 
ממקום רוחני כשם שהוא למעלה מן 
בו  גופא שאין  זה  ומצד  מקום גשמי. 
הגבלות הרי ביכלתו ית' להתלבש גם 
וצמצום  ירידה  בלי  גם  גשמי  במקום 
המש– לשבת  "המגביהי  ]וכמ"ש39 

שמצד  ובארץ",  בשמים  לראות  פילי 
לשבת",  "המגביהי  שהוא  גופא  זה 
למעלה מגדר של ירידה והשפלה, לכן 
"המשפילי לראות. . )גם( בארץ", ויכול 

להיות נמשך גם בבחי' המקום40[.

אודות  בספרו  שמדבר  הרמב"ם  ולכן 
שבביהמ"ק,  הגלויים  הענינים 
הקרבנות והעבודה בו הקשורה בגליא 
השכינה  שהשראת  ס"ל  דישראל, 
של  באופן  ולא  מעבר,  בדרך  היתה 
התלבשות, כי הגליא ד ישראל קשורה 
עם גליא דקוב"ה, ובבחי' זו יש תפיסת 
גשמי,  למקום  שלילה(  )בדרך  מקום 
שמתלבש  בו  לומר  שייך  אין  ולכן 

במקום מסוים.

סתים  בבחי'  קאי  הרמב"ן  משא"כ 
ד קוב"ה השורה בביהמ"ק, הקשור עם 
שאינו  קשר  דהיינו  דישראל,  סתום 
קשר  אלא  עבודה  ידי  על  נעשה 
פנימי וסתום יותר, מצד עצם השראת 

39( תהלים קיג, ה ו.
40( אוה"ת )קעט, א ואילך( וביאוה"ז ויצא שם )ע' קח 

ואילך(. סה"מ תר"ל שם ס"ע סה.
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השכינה בקדה"ק, ולכן ס"ל שהשראת 
הת לבשות,  של  באופן  היתה  השכינה 
"כי  המשכן",  את  מלא  ה'  "וכבוד 
שוכן  הכבוד  כי  הכבוד  מלא  תוכו 
הקשר  כי  המשכן",  תוך  הענן  בתוך 
מגילוי  שלמעלה  ד ישראל  דסתים 
הוא עם בחי' סתים דקוב"ה שבו אין 
כי  וצמצום,  ירידה  הענין דהתלבשות 
אינו מוגדר גם בשלי לת מקום גשמי, 
שלו,  הבלי גבול  ביטוי  זהו  ואדרבה 
שאמיתית הבל"ג ביכלתו להתלבש גם 

במקום גשמי.

לשון  דיוק  לבאר  יש  הנ"ל  ע"פ  ז. 
ה רמב"ן )בר"פ תרומה( הנ"ל בפירוש 
הכתו בים דפרשתנו "סוד המשכן הוא 
סיני  הר  על  שכן  אשר  ה כבוד  שיהי' 
שוכן עליו בנסתר", שכוונתו ב"שוכן 
עליו בנסתר" אינה רק להאופן ששוכן 
נגלה  באופן  בו  הי'  )שלא  במשכן 
לדרגת  אלא  סיני41(,  בהר  שהי'  כמו 
דשכינה,  נסתר  בחי'  שהוא  השכינה, 
שב גלוי42,  שכינה  מדרגת  שלמעלה 
שממשיך  שזהו  וי"ל  במ"ת.  שהי' 
פעמים  שני  במשכן  ד"הזכיר  ומפרש 
שבחי'  המשכן",  את  מלא  ה'  ו כבוד 
זו ד שכינה שבבחי' נסתר היא עצמה 
ה'  דכבוד  שלמטה,  בהמשכן  נמשכה 
שלמעלה הוא הוא כבוד ה' שמלא את 

המשכן בפני מיות בבחי' התלבשות43.

שהי'  הגילוי  שבין  החילוק  וזהו 

41( ראה בחיי בהקדמתו לפ' תרומה )בסופה(.
)ס"ע  וראה שם  א'תל.  ע'  תרומה  באוה"ת  כמ"ש   )42

א'תכח ואילך( בביאור דברי הרמב"ן הנ"ל בארוכה.
43( ראה גם אלשיך תרומה כה, ח. מקומות שבהערה 

.40

במשכן  ה'  כבוד  לגילוי  מ"ת,  בשעת 
"פנים  נאמר44  סיני  בהר  גם  ומקדש: 
בפנים דיבר ה' עמכם", שנמשך לכ"א 
מישראל בפנים שלו בפנימיות, מבחי' 
ובחי'  דל מעלה,  פנימיות  "פנים" 
נעשה  מהשתלשלות  שלמעלה  הוי' 
כאו"א  של  וחיותך  כחך  "אלקיך" 
מישראל45. אבל במ"ת פרחה נשמתן46, 
עד  בפנימיות  בהתלבשות  הי'  שלא 
כ"כ47; ואילו בנוגע ל"ושכנתי בתוכם" 
של  באופן  זה  הי'  ומקדש,  שבמשכן 
בתוך  ושכנתי  ב פנימיות,  התלבשות 
פעל  גופא  זה  ולכן  מישראל,  כאו"א 
ולראות  לעלות  שיבואו  בכ"א  ועורר 
פנימי,  בבי טול  לפניך,  ולהשתחוות 

למעלה מכלי שכלו ומדותיו.

וזהו שמדייק הרמב"ן, שהטעם לזה הוא 
לפי ש"הכבוד אשר שכן על הר סיני 
השכינה  דדרגת  בנסתר",  עליו  שוכן 
יותר,  היתה באו פן נעלה, בחי' נסתר 
פנימית  בהתלבשות  ונמשך  בא  ולכן 

יותר.

)משיחות ש"פ ראה וש"פ תבא תשכ"ג(

44( ואתחנן ה, ד.
45( ראה לקו"ת ר"פ ראה.

46( שבת פח, ב.
47( וראה אוה"ת תרומה שם )ע' א'תכט ואילך( בפירוש 

"פרחה נשמתם". וראה תניא פל"ד. פל"ו.
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מכתב כ"ק אד"ש מה"מ, לרב רייטפארט
יש להעיר כמה במש"כ בספרו ומובן מהבא לקמן מה שנלפענ"ד בביאור שיטת 
הרמב"ם והרמב"ן: א( בתכלית בנין ביהב"ח. ב( בענין הארון - )והארכתי בכ"ז 

במק"א(:

בו  לעבודה  ביהב"ח  לבנות  ציוונו  כ(  מצוה  )מ"ע  בסהמ"צ  הרמב"ם  כתב  א( 
יהי' ההקרבה כו' ואליו תהי' ההליכה ועלי' לרגל כו' והוא אמרו ית' ועשו לי 
מקדש. ועד"ז הוא ברמב"ם ריש הל' ביהב"ח ובסהמ"צ שורש יב. לא כן דעת 
הרמב"ן שכתב: עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון 

)ר"פ תרומה. וראה ג"כ רמב"ן עקב י, ה(.

ולכאורה יוקשה בדעת הרמב"ם, שהרי כתוב זה עצמו שמביאו "ועשו לי

ג"כ   - זה  "ושכנתי"  ומקום  בתוכם",  "ושכנתי  העשי'  כוונת  מבאר   - מקדש" 
מפורש בכ"מ בקרא שהוא הארון )עיי"ש ברמב"ן(. וראי' )ועכ"פ - זכר( לדבר 
וצוונו אנחנו שנבנה היכל  וז"ל:  )מו"נ ח"ג פמ"ה(  גם מדברי הרמב"ם עצמו 

לשמו יתעלה ונשים בו הארון שיש בו כו'.

ועכצ"ל שגם לדעת הרמב"ם החפץ במקדש הוא מנוחת השכינה, ובעיקרה הוא 
על הארון, ובמילא מובן שבו תלוי' גם שלימות קדושת המשכן.

- ולכן המשכן בזמן שלא הי' בו הארון, הי' לו דין במה גדולה )תוספתא זבחים 
ספי"ג. וראה ג"כ מאירי מגילה ט, ב(. ואין להקשות מהא דביהמ"ק בקדושתו גם 
לאחר שנגנז )ואפילו לאחר שניטל( הארון - כי הוא לפי ש"שכינה אינה בטילה" 
)רמב"ם הל' ביהב"ח ספ"ו(; משא"כ המשכן שהי' מלכתחילה רק "לפי שעה", 

דירת עראי ולא מנוחה ונחלה. -

אלא שהרמב"ם מדבר בענין המצות שנצטוו בנ"י לעשות בביהב"ח, והרמב"ן 
מדבר בענין וחפץ אשר במשכן עצמו, שהוא "ושכנתי" וזה הי' בעיקר - ע"י 

הארון.

ב( ידועה הקושיא על שלא מנה הרמב"ם עשיית הארון במנין המצות )ובפרט 
- שמנה מצות משאו בכתף. ושקו"ט בכ"ז בארוכה בפי' רי"פ פערלא לסהמ"צ 
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לרס"ג בסופו פרשה נב(. ולא עוד אלא שבסהמ"צ שם כשמבאר הטעם שאינו 
מונה את עשיית "המנורה והשלחן והמזבח וזולתם" כי "כלם מחלקי המקדש 
כי   - יש לתרץ  ולכאורה   - אינו מזכיר כלל את הארון.  יקרא מקדש",  והכל 
התומ"צ,  כל  ענין  כללות  וזהו  בתוכם",  "ושכנתי  שיהי'  כלי  רק  ענינו  הארון 
"ואין ראוי למנות הציווים הכוללים התורה כולה" )סהמ"צ שרש ד'. וראה נ"כ 
שם(. והציווי לעשות הארון אף שהוא "מעשה מיוחד", הרי ענינו - כולל עניני 
"התורה כולה" ו"המצות כולם" ולכן נחשב כציווי כולל, וע"ד וערפכם לא תקשו 
עוד - שמביא בסהמ"צ שם. - ובכ"ז נמנה בנין ביהב"ח אף שענינו "ושכנתי 
הם שנמנו  והם  וכו',  ההקרבה  ענינים:  עוד  ישנם  ביהב"ח  בענין  כי  בתוכם", 
בתרי"ג המצות - משא"כ בארון. )נתינת הלוחות בארון - לפי' זה - אינה אלא 
פרט מעניני )קדושת( הארון או - שאינה לדורות(. - ובכ"ז מונה הרמב"ם מ"ע 
דמשא בכתף ומל"ת דלא יסורו, כי - לדיעה זו - אין תלוי' בזה קדושת הארון 

וענינו ד"ושכנתי בתוכם", כ"א ציווי מיוחד הוא לכהנים שישאוהו בכתף וכו'.

אבל פי' זה בשיטת הרמב"ם דוחק הוא, דסו"ס כיון שיש ציווי על מעשה מיוחד", 
כיון  כולל,  שענינו  בכך  ומה  המצות?  במנין  יכנס  לא  למה   - הארון  עשיית 
ה'  דאמונת  ממ"ע  הוא  שכש"כ  אלא  עוד  ולא  מיוחד".  "מעשה  ציווי  שנוסף 
דמונה הרמב"ם אף שענינה כולל עוד יותר )ולהעיר מסהמ"צ להצ"צ ריש מצות 

האמנת אלקות(.

ולכן צ"ל פי' שיטת הרמב"ם באופן אחר, ובהקדם התמי' גדולות: א( למה השמיט 
הרמב"ם כל דיני עשיית הארון? ב( איך זה נטל יאשיהו הארון ממקומו שנצטוו 
בנ"י לשומו שם וגנזו? ובש"ס )יומא נב, ב( מוכח שלא הי' זה ע"פ הציווי וכיו"ב, 

כ"א שדאג שמא יגלה לבבל לאחרי זמן?

ולתרץ כל הנ"ל י"ל - דמעשה יאשיהו מוכיח דקראי כפשוטם, דעשיית הארון 
והבאתו לקדה"ק הוא אך ורק כדי שיהי' "ונועדתי לך שם". ולאחרי שנעשה זה 
ובאופן ד"אינה בטילה" לעולם - שוב לא מצינו מצוה בעשיית הארון. אלא שכל 
זמן שישנו )ולאחרי שיתגלה לעת"ל( - נצטוו לשאתו בכתף ושלא יסירו הבדים. 
- ולכן לא נמנית עשיית הארון במצות )לדורות( ולא הובאו דיני עשייתו, כי 
מאי דהוי הוי, ומזמן בנין ביהמ"ק הא' - אין כל ציווי בזה. ובזה מתורץ ג"כ הא 
דבמלחמות פלשתים וכיו"ב לא גנזו את הארון עד עבור המלחמה )וע"ד שעשה 
יאשיהו( - וע"פ הנ"ל מובן, כי במשכן שילה וכו' - נטילת הארון ממקומו היתה 
מבטלת ה"ונועדתי לך שם", שהרי בנטילתו הי' למשכן רק קדושת במה גדולה 

וכנ"ל, )והטעם - מפני שהיתה רק דירת עראי(

- ורק שבמקום פקו"נ )מיתת אנשי בית שמש - ש"א ו, יט - ומיתת עוזה - ש"ב 
ו, ז( הותר שלא להחזיר הארון למשכן -
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וע"פ הנ"ל, מעשה יאשיהו - ראי' חזקה לשיטת הרמב"ם דאין מ"ע כלל )משנבנה 
ביהמ"ק( לעשות ארון. - ולפע"ד כ"ז ברור וגם פשוט.

אף  כי  אחר,  במקום  ולא  דוקא  בביהמ"ק  הארון  את  יאשיהו  גנז  אלא שמ"מ 
ש"שכינה אינה בטילה", מ"מ כמה דרגות בהשראת השכינה שבבית המקדש, 

כמפורש ביומא כא, ב.

ע"י  שבאה  ההשראה  דרגת  אותה  תהי'  שבביהמ"ק   - נצחית  במ"ע  ונצטוו 
שהכניסו לשם הארון באופן דדירת קבע. ובעת שישראל זוכין יש דרגא נעלית 
במקומו  כשנמצא   - מזה  יותר  שביהמ"ק,  גנוז(  )עכ"פ  נמצא  כשהארון  מזו: 

)בקדה"ק וכו'(.

אלא שעדיין יש להבין: לדעת המ"ד )ירוש' יומא פ"ה ה"ד( דהזי' על הכפורת 
צריך  לכתחילה(  )עכ"פ  שהרי  הארון,  את  יאשיהו  גנז  זה  איך   - שיגע  צריך 
שיגע. - וי"ל: א( דהדאגה שיגלה לבבל מספיק כוחה לגנוז הארון בזמן שאין 
כל חיוב )אפילו לכתחילה( שיהי' בקה"ק, אף שלאח"ז בדרך ממילא לא תוכל 
להיות הנגיעה ביוהכ"פ )וכמה דוגמאות לזה, ואפילו בחיוב ואיסור ברור. וראה 
בזה שדי חמד אס"ד מע' יוהכ"פ ס"א סק"י. וש"נ לש"ס, ראשונים וכו'(. ב( מ"ד 
דצריך שיגע - יסבור כמ"ד דלא גנזו יאשיהו )אלא שניטל הארון לבבל(. ]ודלא 

כפסק הרמב"ם - דנגנז[.

* * *

עפ"י הנ"ל לא הי' בארון שום עבודה )כמו בשאר כלי המשכן(; וענינו הוא כלי 
להגילוי שלמעלה.

וצע"ק מענין ההזי' על בין הבדים וכו'. וי"ל בהקדם התמי' איך הי' בזה כל אותן 
השנים שהי' המשכן בנוב וגבעון והארון בקרית יערים ועיר ציון. וע"כ צ"ל 
שהעיקר בזה מקום )בדי( הארון שבקדה"ק. אבל קשה למ"ד דהזי' על הכפורת 
צריך שיגע בכפורת )ירושלמי שם(. ועכצ"ל דגם לדידי' אינו מעכב כלל ונוב 

וגבעון יוכיחו. ועצ"ע.







לזכות

הוד כ"ק אדמו"ר

מלך המשיח שליט"א

יהי רצון שיראה הרבה נחת מבניו התמימים 

בפרט, משלוחיו, חסידיו, וכלל ישראל - בכלל 

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו וישמיענו 

תורה חדשה מפיו בגאולה האמיתית 

והשלימה תיכף ומיד ממש!




