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פתח דבר
בחסדי ה' יתברך הננו נרגשים בזה, להוציא קובץ יחודי זה, העוסק בהלכות קריאת שמע 

לפי שיטתו של כ"ק אדמו"ר הזקן זצוקללה"ה נ"ע, בספריו.

וכנרמז בשמו  ובספר התניא שלו נסתר שבתורה,  נגלה שבתורה,   בשולחן ערוך שלו, 
שניאור, שני אור נגלה דתורה ונסתר דתורה )עיין ים של שלמה על גיטין פ"ד סי' כ"ו(

ובעניין זה עצמו, בהלכות קריאת שמע, והוא עניין המסירות נפש, בעניינינו הוא מסירות 
נפש על לימוד התורה של התמימים היקרים שעמלו רבות וטרחו על הכנת קובץ זה. 

מסירת נפש זו, על לימוד התורה, החדורה כל כך בליבות התמימים, שהיא עיקר עניינם, 
כמבואר בשיחות )עיין לקוטי שיחות חלק י"ד עמוד 313(

שמע  קריאת  בענין  אדמו"ר  כ"ק  של  נפלא  ביאור  הובא  התמימים,  להערות  כהקדמה 
ומסירות נפש, והובא כאן כהקדמה, לפי הכלל הידוע פותחין בדבר מלכות.

ויהי קובץ זה לזכות כל התמימים העומלים עליו, והשייכים ונוגעים בדבר, וכל התמימים 
בכלל, עד כל התמימים שבכל אתר ואתר, בתוך שאר כל עם ישראל, האומרים פעמיים 

באהבה כל יום שמע ישראל.

ויהי רצון, שזכות כל התמימים, והתעסקותם בשיחות, תביא במהרה בימינו את ההתגלות 
השלמה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח.

וכמובא בשיחה דלקמן, מה שמשה ועוד אחד, היינו בעניינינו כ"ק אדמו"ר והמסירות 
נפש של התמימים בהקובץ כאן על לימוד התורה, יחד גימטריא משיח.

ויהי רצון שנזכה לראות את פני כ"ק אדמו"ר למטה מעשרה טפחים במהרה בימינו ממש.
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 ברכת ראש הישיבה
הרב יצחק אהרון אקסלרוד שליט"א

זה היום עשה ה׳ נגילה ונשמחה בו

תלמידיי חביביי היקרים התמימים החשובים משיעור ב' ו ג' 

אשר שהפליאו לעשות ולחבר חיבור חידושי תורה שהעלו תוך שקידה והעמקה בהלכה.

חיבור זה נולד מתוך לימוד הלכות קריאת שמע לכ"ק אדמו"ר הזקן אשר בסיומו התעוררו 
ללחום לשקול ולהשיב במלחמתה של תורה והעלו יפה בידם על עלי קובץ זה המלא בכל 

אשר חידשו ולמדו.

ישיבתנו משקיעה מאמצים רבים להעמיד תלמידים הבקיאים במקצועות ההלכה ללדעת 
את המעשה אשר יעשון בנוסף ללימודי עיונא וגירסא כמובן ופשוט.

רוב תודות לרב ארז בנדטוביץ ר"מ שיעורי ב' וג' אשר משקיע רבות בתלמידים וניצח על 
המלאכה!

ישר כח לחתן התמים השליח בישיבתנו יניב גלילי שריכז את הפרויקט.

כאן המקום להודות לשליח הנוסף בישיבתינו התמים ישראליק ברנדלר שיחי' שמשקיע 
רבות בקידומם של התלמידים ביחד עם התמים יניב שיחי' וישלם להם ה' שכרם מן השמים.

כפי בקשתו של הרבי ועידודו לבחורי התמימים לעלות על כתב חידושי תורה, יהי רצון 
שקובץ זה יהיה לנחת לכ"ק הרבי מלך המשיח.

עלו והצליחו תמימים יקרים 

ישר וחזק חילכם
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אי'  תשלח  ביד  נא  שלח  עה"פ  א. 

נא  שלח  רבש"ע  משה  אמר  במדרשו 

לגלות  עתיד  שהוא  משיח  תשלח  ביד 

אמנם בקשתו זו של משה לא נתקבלה כי 

רצונו של הקב"ה הי' שדוקא יהי' השליח 

להוציא את בנ"י ממצרים מדברי המדרש 

ומשיח  משה  בין  מיוחדת  שישנה  מובן 

אשר זה ביקש משה שהשליחות של בנ"י 

ממצרים שהוטלה תמסר ביד משיח אלא 

דיצי"מ  הגאולה  להיות  צריכה  שמ"מ 

גאולתן  הוא  משיח  של  וענינו  משה  ע"י 

של ישראל מגלותם האחרון והנה תוכנה 

של שייכות זו משה ומשיח שמפני זה בא 

הצד לגאול השוה את בני ישראל מגלותם 

מובן ע"פ מארז"ל משה הוא גואל ראשון 

הוא גואל אחרון והנה אין הפירוש שמש 

גופו ובעצמו משה הוא משבט לוי ומשיח 

אלא  יהודה  משבט  דוד"  מבית  "יעמוד 

ראשון"  "גואל  שהוא  שמשה  הפירוש 

הוא הוא בכוחו ועל ידו יבא משיח הגואל 

האחרון 

ועיקר  ראשית  היא  התורה  והביאור: 

בתורה  הוגה  המשיח  מלך  של  מעלתו 

והיינו שכחו זה להיות גואלן של ישראל 

וכן  משה;  תורת  שהיא  התורה  ע"י  הוא 

עד"ז כחם של ישראל להביא את הגאולה 

העתידה ע"י עבודתם הם הוא ע"י התורה 

וכמשי"ת לקמן ושייכות פנימית זו שבין 

שביאת  בזה  גם  מרומזת  ומשה  משיח 

משיח נקראת יבוא שילה שיבא "שילה" 

בגימט'  "ושילה"  "משיח"  בגימט' 

של  גילויו  היינו  שילה  יבא  כי  ו"משה" 

משיח  בגימ'  הוא  בפועל  וביאתו  משיח 

ישנו  שכבר  )זה  היינו  משה  בגיפ'  ושילה 

קודם ל"יבוא"( הכח על ביאתו של משיח 

הוא הוא ענינו של משה 

ידועה שיחה כ"ק מו"ח אדמו"ר  והנה 

שיבא שילה בגי' אחד ומשה בצירוף אחד 

בגי' משיח

בפועל  משיח  של  שביאתו  והיינו 

)"יבא"( יהי' ע"י העבודה באופן של אחד 

דבר מלכות
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ממשה  לנו  ניתן  זו  עבודה  לבצע  והכח 

זו  עבודה  על  הכח  נתינת  משה  ולכן 

בצירוף אחד העבודה עצמה בגי' ימשיח 

ב. והביאור בזה ארז"ל עולם על מילואו 

נברא היינו שכאשר נברא העולם היו כל 

עניניו בשלימותם אלא שאח"כ ע"י חטא 

עה"ד שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא 

וירד האדם והעולם משלימותו וממעלתו 

כי  מירידתן  נתעלו  שאז  דמ"ת  הזמן  עד 

ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן 

העגל  חטא  ע"י  אח"כ  ירידה  באה  ושוב 

בעולם  היא  ועדיין  זוהמתן  חזרה  שאז 

היעוד  ויקויים  העתידה  הגאולה  בוא  עד 

מן  אעביר  הטומאה  הטומאה  רוח  "ואת 

לגמרי  הזוהמא  תתבטל  שאז  הארץ" 

בתכלית  ויתעלה  ויזדכך  יתברר  העולם 

הבירור הזי והעלי' והנה ידוע אשר וירידה 

של  תכליתה  שכל  והיינו  היא  עלי'  צורך 

לצורך  היא  הקודמת  ממדריגה  ירידה 

שהעלי'  מובן  הרי  ידה  על  הבאה  עלי' 

שלאחרי הירידה יש בה עלי' לגבי העילוי 

שהי' קודם הירידה ומובן מזה שמדריגת 

העלי' ע"י מ"ת שבאה לאחרי הירידה ע"י 

חטא עה"ד יש בה יתרון על דרגת העילוי 

שכמו"כ  ובודאי  עה"ד  חטא  שקודם 

עתידה  העלייה  של  מעלתה  ביתרון  הוא 

שלאחרי הירידה בחטא העגל לגבי העלי' 

של  ומעלתה  העגל  חטא  שקודם  דמ"ת 

המעלה  לגבי  ירידה  ה  שלאחרי  זו  עלי' 

הקודמת היא ביתר שאת הן מצד המשכת 

מצד  והן  מלמעלמ"ט  ב"ה  אוא"ס 

התעלותם של בנ"י והעולם מלמטלמ"ע.

היות  רעם  דמ"ת  בעלי'  שמצינו  וכמו 

קיום  על  הכח  ניתן  כבר  מ"ת  קודם  שגם 

ששה  שעל  הרמב"ם  ובלשון  המצות 

לנח  והוסיף  וכו'  אדה"ר  נצטווה  דברים 

ונצטווה  אברהם  בא  כו'  החי  מן  אבר 

הוסיף  ויעקב  כו'  ויצחק  כו'  יתר על אלו 

כו' ואמחז"ל ד"האבות קיימו כל התורה 

דוקא  הרי  עכ"ז  נתנה"  שלא  עד  כולה 

ותוספת  רב  עילוי  רק  לא  נתחדש  במ"ת 

כח בקיום המצות עצמן אלא גם כל הענין 

בבנ"י  הקב"ה  בחירת  בחרת"  ד"ובנו 

אור  מכל  שלמע'  ית'  מעצמותו  הבאה 

גם  הוא  וכן  מ"ת  קודם  שנתגלה  וגילוי 

והעולם  בנ"י  של  דרגתם  למעלת  בנוגע 

זוהמתן  חזרה  העגל  חטא  שע"י  דאעפ"י 

של ישראל מ"מ לא היתה זוהמא זו כמו 

קודם מ"ת דלפי שהבירור והעילוי דפסקה 

יותר  נעלית  בדרגא  הי'  במ"ת  זוהמתן 

והיינו  עה"ד  חטא  קודם  העילוי  מדרגת 

שפעולתו היתה פנימית וחודרת יותר לכן 

גם בירידה שלאח"ז עדיין ניכרת פעולתו.

ג. ועד"ז הוא גם בענין העלי' בגאולה 

כל  את  תורה  משיח  ילמד  שאז  העתידה 

בדוגמת  משיח  של  תורתו  "י  כולם  בנ"י 

גדולה  מעלה  בה  שגם  ז  שבמ"ת  העלי' 

ויתירה על העלי' שבמ"ת ובשני הענינים 

הנ"ל בגילוי האלקות מלמע' ובמדריגתם 

של בנ"י והעולם מבואר בתניא שעם היות 
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בבחי'  הי'  במ"ת  שהי'  האלקות  שגילוי 

ראי' תושיית בכ"ז הי' זה רק מעין ודוגמת 

הגילוי שיהי' לע"ל. הרי מובן מזה שבחי' 

אוא"ס  גילוי  וגו'"  הוי'  כבוד  "ונגלה 

מבחי'  יותר  נעלה  הוא  לע"ל  שיהי'  ב"ה 

בנוגע  וגם  במ"ת  שהיה  האלקות  גילוי 

לע"ל  הרי  והעולם  בנ"י  של  למדריגתם 

אעביר  הטומאה  רוח  ואת  מ"ש  יקויים 

והיינו  וגו'  לנצח  המות  ובלע  הארץ  מן 

דלא כמו שהי' במ"ת שרק פסקה זוהמתן 

ועדיין נשארה אפשריות שתחזור לאח"ז 

וכמו שהי' בפועל ע"י חטא העגל והיינו 

לפי שהזיכוך שנפעל בעולם ]לא הי' מצד 

וגילוי  המשכת  מצד  כ"א  עצמו  העולם 

היובל  במשוך  ולכן  מלמעלה  אלקות 

שוב אפשריות  היתה  זה  גילוי  כשנסתלק 

לחזרת הזוהמא אבל לעת"ל היינו[

שענין הטומאה והזוהמא יועבר לגמרי 

הוא  ענינו  מצד  עצמו  שהעולם  והיינו 

והעלי'  הגילוי  גם  ולכן  ויזדכך  יתברר 

באופן  בעולם  ויחדור  יתגלה  עי"ז  שיבא 

של לנצח.

ד. והנה מזה שדווקא אחרי הירידה היא 

הירידה  אשר  מובן  ביותר  העלת  עהלי' 

הבאה  להעלי'  מוכרחת  הכנה  אלא  אינה 

במקום  העבודה  דוקא  כי  והיינו  אחרי' 

וכמו  העלי'  את  המביאה  היא  הירידה 

שהעלי' דמ"ת באה ע"י ההכנה ד"מעשה 

אבות" ואח"כ הבירור וזיכוך דכור הברזל 

והעולם  בנ"י  את  שהכינו  שהם  במצרים 

שיוכלו לקבל הגילוי דמ"ת כך ע"י ההכנה 

משך  זמן  כל  דתינו  ועבו  מעשינו  של 

הגלות בבירור וזיכוך העולם עד שהעולם 

עצמו מצד ענינו הוא יזדכך ויתעלה כנ"ל 

תבוא העלי' דגאולה העתידה.

הקושיא  בהקדים  יובן  והענין  ה. 

ה'  וגו'  ישראל  שמע  מ"ש  על  הידועה 

יותר לומר ה'  אחד דלכאורה הי' מתאים 

יחיד כי מלת אחד אינה מורה לכאורה על 

אמיתית יחודו של הקב"ה שהרי יש אהד 

אחד  יש  נאמר  ולכן  לו  שני  שיש  המנוי 

ואין שני כי מלת אחד לבדה עדיין אינה 

שוללת  יחיד  מלת  משא"כ  שני  שוללת 

מעיקרו ענין של שני והביאור בזה דהיא 

של  אחדותו  ואמיתית  תכלית  הנותנת 

הקב"ה אינה ניכרת בשלילת כל מציאות 

כאשר ישנה מציאות של עולם ובכ"ז נרגש 

דוקא  בזה  בעולם שאינו מציאות לעצמו 

הקב"ה  של  אחדותו  אמיתת  מתבטאת 

וזהו ענין אחד שגם כשישנו למציאות של 

בתכלית  ית'  עמו  הוא  מיוחד  מ"מ  עולם 

שבמלת  האותיות  בג'  וכמרומז   ' היחוד 

רקיעים  ז'  ה'  העולם  רוחות  ד'  ד'  אחד 

וארץ מעלה ומטה א' הקב"ה אלופו של 

שצריכים  הוא  אחד  במלת  והפי'  עולם 

להמשיך ולגלות אלקותו ית' )הנרמז באות 

שגם  וד'(  ח'  באותיות  )הנרמז  בעולם  א'( 

שהוא  כפי  והסתר  העלם  לשון  בעולם 

שכל  יורגש  הוא  ובגדריו  במציאותו 

)וכמרומז  עולם  אלופו של  הוא  מציאותו 
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על  הרומזת  אחד  שבמלת  שהא'  בזה  גם 

אלופו של עולם היא הראשונה וכלולים בה 

ובטלים אלי' הח' והד' הרומזות על מציאות 

העולם(

ו. אך לכאורה איך יהי' העולם שענינו 

כלי  אלקות  על  ולהסתיר  להעלים  כשמו 

של  אלופו  עי"ז  שיתגלה  ובאופן  לקבל 

לישראל  תומ"צ  נתנו  לזה  הנה   ? עולם 

ויזככו  יבררו  וע"י  שבהם  בכדי  במ"ת 

יתברך  לו  דירה  ויעשוהו  העולם  את 

לברר  הכח  ניתן  שבמ"ת  וזה  בתחתונים 

ולזכך את העולם היינו לא זו בלבד שאז 

ייעשה  ידם  שעל  ומצוותי'  התורה  ניתנו 

העולם דירה לו ית' אלא שגם עצם גילוי 

העולם  של  ומדריגתו  שבמ"ת  האלקות 

וזיכוך  בירור  על  הכח  נתנו  שעה  באותה 

העולם לאחרי מ"ת בשעה שניתנה התורה 

מחמת  לגמרי  ממציאותו  העולם  נתבטל 

שביטול  והיינו  שמלמעלה  הגילוי  עוצם 

זה הי' מורגש גם בעולם כמארז"ל צפור 

וכו'  שותק  העולם  אלא  כו'  צווח  לא 

בגדריו  שהוא  כמו  עצמו  שהעולם  ואף 

ובמציאותו לא הי' ראוי עוד לקבל גילוי 

אור הנעלה שבמ"ת ורק שנתבמל מגדריו 

וממציאותו וכו' מצד הגילוי הבא מלמע' 

ולכן הי' זה רק לפי שעה כנ"ל. הנה ביטול 

שיוכל  הכח  שנתן  הוא  מ"ת  בשעת  זה 

ולהתעלות  ולהזדכך  להתברר  העולם 

אח"כ עד אשר לו יהי' כלי לדירה לו ית'.

הוספת  ב  שמשה  מה  יבואר  ועפ"ז  ז. 

משה  של  ענינו  משיח  בגימטריא  אחד 

בבירור  העבודה  על  נתינת  הוא  מ"ת 

של  זו  ועבודה  אחד  של  באופן  וזיכוך 

ענינו של  הגאולה שהוא  תביא את  משה 

הפנימית  השייכות  מבוארת  עפ"ז  משיח 

בין משה ומשיח כי הגאולה העתידה באה 

בפועל ע"י משיח אבל זהו בכחו של משה 

שממנו וע"י ניתנה היכולת לקרב ולהביא 

ההבדל  גם  מובן  מאידך  משיח  גילוי 

של  גואלם  הוא  שמשה  אף  כי  שביניהם 

וגלות מצרים  ישראל הרי תכלית שעבוד 

ממצרים  ישראל  של  ויציאתם  וגאולתם 

העם  את  בהוציאך  כמ"ש  מ"ת  הוא 

ההר  על  האלקים  את  תעבדון  ממצרים 

הזה וענינו של מ"ת שהוא ענינו של משה 

)נוסף על הענין העיקרי של בחירת הקב"ה 

בבנ"י כנ"ל( ה"ה נתינת הכח על העבודה 

משיח  של  ענינו  העולם  וזיכוך  בבירור 

הוא גמר הבירור והזיכוך והעיקר העבודה 

ויזדכך  יתברר  לאח"ז כאשר העולם כבר 

וכו'.

סדר  וע"ד  קטן.  עולם  הוא  האדם  ח. 

בכאו"א  הוא  כן  )כפשוטו(  בעולם  הנ"ל 

לפעלו  אדם  "יצא  אשר  ויום,  יום  ובכל 

ולעבודתו עדי ערב" ואח"כ אומר "בידך 

ברייה  נעשה  ולמחרתו  רוחי"  אפקיד 

עבודת  חדשה  עבודה  ומתחיל  חדשה 

לביהכ"נ  ותורה  בתפלה  מתחילה  היום. 

מקבל  גם  ואז  לביהמ"ד".  ומביהכ"נ 
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מתפשטת  נפה"א  בעולם  לעבודתו  הכח 

בגופו ע"י התפלה, ויכול למשול ביצה"ר 

ובחלקו בעולם ע"י התורה תבלין ליצה"ר 

וכ פשוטו הוראה בכל דרכיו, ואח"כ באה 

בהם  הנהג  עולם  בעניני  בפועל  העבודה 

מנהג דרך ארץ ועד אשר כמ"ש הרמב"ם 

כו'  ניכר  שיהי'  צריך  כו'  "שהחכם 

ענינים  שבכל  והיינו  ובמשקהו  במאכלו 

ניכר שהוא החכם עיניו בראשו  אלו יהי' 

מתו"  בחכ  קטנה  העיר  את  הוא  ו"מלט 

עולם  של  אלופו  לה"אלף"  בטל  ה"חד" 

ע"י "אאלפך חכמה". 

עושה  שאז  היום  עבודת  גמר  ולאחרי 

במשך  עבודתו  של  צדק  חשבון  האדם 

המשיך  ל  תפקידו  שוב  מודגש  היום 

וזהו  העולם  עניני  בכל  האל"ף  בחי' 

שאומר "בידך אפקיד רוחי גו' אל אמת" 

אחד  בחי'  ע"ד  הוא  אמת  של  ענינו  כי 

הנ"ל וכמש"נ "ואמת הוי' לעולם וכדאי' 

אמת"  הקב"ה  של  ש"חותמו  בירושלמי 

לפי שבג' האותיות אמת הנה הא' ראשונה 

אחרונה  ות'  אמצעיתן  ומ'  שבאותיות 

שבאותיות כמ"ש "אני ראשון ואני אחרון 

ומבלעדי אין אלקים" והיינו שבכל עניני 

העולם מן הקצה אל הקצה יומשך ויתגלה 

ושמאמתית  עולם  של  אלופו  הוי'  אמת 

מציאותו נמצאו כל הנמצאים ולכן איתא 

בספרים ש"בהסיר הא' ממלת אמת נשאר 

"מת" היפך ענין החיים. 

ניתן  תורה  במתן  הרי  שבנללות  וכשם 

הכח על בירור וזיכוך העולם כך בעבודתו 

וזיכוך  בירור  ע"י  כאו"א  של  הפרטית 

עליו  כמצווה  דתו  עבו  ע"י  בעולם  חלקו 

בתורת בחי' משה באים להגאולה הכללית 

)בחי' משיח( בעגלא דידן.
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חיוב קב"ע בק"ש על נשים

הת' אברהם סגל שיחי'

אומר כ"ק אדמה"ז בשו"ע סימן ע' סעיף א' 

נשים ועבדים פטורין מק"ש מפני שהוא מצוות עשה שהז"ג שאין מצוותה אלא בזמן שכיבה 
ובזמן קימה ומ"מ נכון הוא ללמדם שיקבלו עליהם עול מ"ש ויקראו לפחות פסוק ראשון. וכן 
פטורין מברכות ק"ש, שיש להם ג"כ זמן קבוע של ערב עד נץ החמה, ושל שחר עד ד' שעות 
כמו שנת' בסי' נ"ח. ומ"מ חייבים בזכירת יציאת מצרים, שהוא מ"ע שאין הז"ג שמצוותה ביום 
וכייון  ויציב,  אמת  שהוא  מצרים  יציאת  על  שנתקנה  הברכה,  לברך  להם  יש  לפיכך  ובלילה, 

שחייבים בתפי' י"ח כמשי"ת בסי' ק"ו יש להם גם כן לסמוך גאולה לתפילה.

לכאורה צריך להבין, דהנה איתא במדרש )ילקוט שמואל א' רמז ע"ח( למה נשתתפו נשים עם עבדים 
וקטנים, לפי שאין להם אלא לב אחד. ופי' הענף יוסף, שאין להם לב אחד, הכוונה היא, שאין 

להם יצר טוב, אלא רק יצר הרע.

ולפ"ז צ"ל למה חייבות במצוות בכלל, לפי שאין להם יצר טוב.  ובפרט אצלנו, מה טעם ללמד 
אותם עול מלכות שמים, הרי כל עניינם הוא שאין מקבלות עול מלכות שמים?

ואם תאמר שהרי יש להם יש איזה טוב, שהרי אפשר להפך ליבם לטוב, גם אם באופן זמני, הרי 
אין זה אמיתי, כיוון שמיד לאחר כן, חוזר היצר הרע שלהם, ואין דומה העבודה בכלל לעבודה זו, 

כי אצל יהודי, אפילו רשע ורע לו, יש טוב חבוי בו, ולכן יכול להפכו.

מה שאין כן, עבדים, גויים, ולמדרש הנ"ל גם נשים וילדים, הרי יש להם רק יצר הרע? וניחא 
ילדים, שיכולים לגדול לאנשים אם יצר טוב, אבל נשים, מה איכא לך למימר? 

ואכן, קשה שיטה זו מאוד, ונדחקו בה רבים. ובדרך כלל הפירוש הוא להיפך, כמו שכתב בשו"ת 
יביע אומר ) חלק א' אורח חיים סימן מ' אות ט'(: דסגי להם לשעבד את ליבן בתורה ובמצוות ששייכים 

בהם. 

ולכן כתב גם שמברכות שעשני כרצונו, שבזה מצדקות על עצמן את הדין, שלא זכו לקיים את 
כל המצוות כמו גברים, ]ולהעיר שאין זה מנהגנו, ולפי המוסבר לקמן מובן[ והסיבה לכך היא, 

כנ"ל, שמספיק להן לשעבד ליבן למה ששייך להן. 
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אך עיקר חסר מן הספר לשיטות אלו: למה אכן נשתתפו נשים עם עבדים וקטנים? לפי שאין 
להם אלא לב אחד, ולפי הנ"ל אין להם לב אחד, אלא שייכות לדברים ששייכים בהם. 

והנה, בלקוטי שיחות חלק כ"ט שיחה א' מבאר כ"ק מדוע יש חילוק בין אנשים לנשים, בנתינת 
המצוות בכלל. וזה לשונו:

משא"כ להמכילתא כיון שניתן להם ראשי דברים דהיינו כללי כל התורה כולה הרי שייכות הנה 
כל  הרי  ומצוותי'  התורה  נתינת  אבל  במעשה  קיומן  בענין  רק  הוא  והפטור  כולה  התורה  לכל 
התורה ומצוות גם מ"ע שהזמ"ג ניתנו גם לנשים וזה שאינן חייבות בעשייתן אינו ממעט כלל 

בהנתינה והקבלה

ויומתק עוד יותר ע"פ מ"ש האריז"ל שבעשות הזכר את המצוה אין מהצורך שגם הנשים תעשנה 
לבדה כי כבר נכללת עמו בעת שעושה אותה המצוה אבל מל"ת כו" ומסיים וז"ס מה שארז"ל 
אשתו כגופו דמיא וכדאי' גם בזהר שהאיש והאשה כל אחד לעצמו הוא פלג גופא וענין זה הוא 
לא רק בנשים נשואות אלא גם בבנות ישראל שלא נישאו עדיין לי כי כיון שאיש ואשה יחד הם 
נשמה אחת וכ"א בפ"ע הוא פלג גופא הרי גם לפני חיבור שני החצאים יחד מהני המעשה של 

האיש לחציו השני, להאשה.

ולא  דוקא  לנשים  התורה  כללי  דברים  ראשי  נאמרו  להמכילתא  למה  ביאור  צריך  זה  ואמנם 
לאנשים? 

ויש לומר שזהו בהתאם למעלה כללית שמצינו בנשים לגבי האנשים בענין עבודת ה' בכלל דהנה 
אנו רואים שאצל נשים יש יותר בגילוי אמונה בה' ויראת ה' שאף שהטעם לזה בגלוי הוא לפי 
יותר לקבל באמונה פשוטה ועושות בלי חקירה" הרי  "שאין שכלם חזק כל כך שלכן קרובים 

שורש הענין הוא לפי שמאירה אצלם האמונה כפי שהוא מצד הקב"ה

יצר הרע, אלא  רק  להן  הכוונה שיש  אין  אלו, ש'לב אחד',  מובן מה הטעם של שיטות  ולפ"ז 
אדרבה, יש לומר, שיש להן רק יצר טוב, רגש האמונה בהן הוא בגלוי. )והסיבה לפטור כנ"ל(

] ולפי זה יובן גם מה שאין מברכות שעשאני כרצונו, שהוא כנ"ל, לא צידוק הדין )ואדרבה, יש בהן 
גם מעלה זו( אלא פשט הברכה הוא, גילוי הקשר העצמי שלהן עם הקב"ה, 

ולפי זה יומתק מה שמ"מ אין זה מנהג חב"ד, שמצד השלמות של הקשר, אין כלל צורך בברכה[

ולפי זה יובן מה שנשים עבדים וקטנים, צריך מ"מ ללמדם פסוק ראשון, כיוון שמאיר אצלם 
זה שמלמד אותם,  ידי  ועל  הקב"ה כפי שהוא, אך חסר אצלם הענין של קבלת עול המצוות. 

מתווסף בהם גם מעלה זו. 
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חיוב קריאת שמע גם לבעלי עסקים

הת' שמואל אטל שיחי' 

כותב האדמה"ז )הלכות ק"ש סי' ע' סעיף ד'( מי שהוא עוסק במלאכה )בדורות הראשונים( או בצרכי 
הרבים לא יפסיק באמצע מלאכתו כדי לקרות קריאת שמע אלא ימתין עד שיסיים מלאכתו

ומתאים עם הזהר המפורסם בפרשת בלק, דף קפז. א. וז"ל:

ינוקא החכם עיניו בראשו וגו' וכי באן אתר עינוי דבר נש אלא בראשו דלמא בגופיה או בדרועיה 
דאפיק לחכם יתיר מכל בני עלמא?אלא קרא הכי הוא ודאי דתנן לא יהך בר נש בגלוי דרישא 
ד' אמות. מאי טעמא? דשכיונתא שריא על רישיה. וכל חכים עינוי ומלוי בראשו אינון בההוא 
אצטריך  רישיה  על  דאסליק  נהורא  דההוא  לינדע  תמן  עינוי  וכד  רישיה  על  דקיימא  דשריא 
למשחא בגין דגופא דבר נש איהו פתילה ונהורא אדליק לעילא ושלמה מלכא צווח ואמר ושמן 
על ראשך אל יחסר דהא נהורא דבראשו אצטריך למשחא ואינון עובדין טבאן ועל דא החכם עינו 

בראשו ולא באתר אחרא.

היינו: מסופר על ילד חכם וצדיק שראה כמה חכמים חוזרים ממקום מסוים ואמר להם "רואה 
אני עליכם שלא קראתם ק"ש" ענו לו החכמים : חזרנו מפדיון שבויים ולכן אנו פטורים מק"ש. 

שואל הזהר על הפסוק "החכם עיניו בראשו" ,שענה הילד לחכמים, האם השאלה היא היכן עיניו 
של החכם? אלה הפסוק הוא משום שכתוב "לא יהיה אדם הולך ארבעה אמות בגילוי ראש" – 
והסיבה : ששכינה שורה ראשו וכל חכם עיניו ומילותיו בראשו וכאשר רוצה לדעת את האור 
שדולק על ראשו צריך להמשיך שמן על גופו "שמן על ראשך אל יחסר" – והשמן הוא מעשים 

טובים 

כלומר : כיוון שהם לא עשו קריית שמע היה חסר להם מעלת מצוות ק"ש ולכן ממשיך אדמוה"ז 
האחרונים  כל  שלא  )אף  מצווה  יחסר  שלא  שם(  וברוך  )שמע  ראשון  פסוק  להגיד  יש  שמ"מ  בהלכה 

מביאים זאת( 

וזה מה שהינוקא )ילד( התכוון כשאמר לחכמים . שלמרות שעסקו במצווה עדיין יכלו לא להחסיר 
מצווה אחרת. אע"פ שהיו צדיקים ובוודאי עשו כן, מכל מקום, היה להם לדחוק בעצמם לכווין 

יותר. 
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שהה במהלך ק"ש

הת' אלחנן נחמיאס שיחי'

כותב האדמה"ז )סימן ס"ה סעיף א'(: קראה דהיינו שהתחיל לקרות והפסיק...

וצ"ל מאי קמ"ל בתיבות דהיינו שהתחיל לקרות והפסיק? ולכאורה היה יכול לכתוב רק שקרא 
לסירוגין?

מטא  כי  ק"ש,  קרא  ואזיל,  שקיל  הקא  הו  אבהו  ר'  ל"ד:  דף  ר"ה  במסכת  הכתוב  להקדים  יש 
למבואות המטונפות אישתיק בתר דחליף אמר ליה מהו לגמור א"ל אם שהית כדי לגמור את 
כולה חזור לראש. ה"ק ליה: לדידי לא סבירא לי. לדידך דס"ל אם שהית לגמור את כולה חוזר 

לראש.

והרמב"ם הל' ק"ש פ"ב הל' י"ב כותב : קראה לסירוגין יצא וכו' 

וכותב על כך המשנה למלך: בפרק מי שמתו אמרינן דכ"ע אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר 
לראש ובירושלמי פרק היה קורא נסתפקו בהא דאמרינן דאם שהה והפסיק בה כדי לגמור את 
כולה דלא יצא אם הוא ק"ש וברכותיה או ברכותיה ולא היא או היא ולא ברכותיה עוד נסתפק 
אם הפסיק שליש וחזר והפסיק שליש אם מצטרפין השהיות ושני בעיות אלו לא נפשטו שם. 

עוד נסתפקו אם בקורא משערין או בכל אדם ופשטוה דבקורא משערינן וע"ש

כן, לא חוזר  והנה משמעות הבבלי דלפנינו היא שחוזר לראש רק היכא שמקיים מצווה. ואם 
בברכות ק"ש. 

ולכן פוסק האדמה"ז שלקרות ק"ש הוא רק כאשר התחיל את הקריאה. 

ולכאורה י"ל שפליג על הירושלמי, כי נסתפק באיפה השהייה. 

ולכן נראה לי לומר שמדייק אדמה"ז שקראה היינו שהתחיל לקרות והפסיק, וקמ"ל בזה, שרק 
אם קרא את הק"ש עצמה ושהה חוזר, מה שאין כן בברכותיה, ולא כירושלמי וכנ"ל. 
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מזכירים יציאת מצרים בלילות

הת' נוה גשמא שיחי'

המשנה בברכת מזכירין יציאת מצרים בלילות אמר ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה 
ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות.

והנה, ידוע הגמ' )מסכת דף ( על כך שהוצרכו להעלות את ר' אלעזר בן עזריה לנשיאות, וטענו 
שאין לו זקן, על כן קרה נס וצמח לו זקן בלילה אחד.

וי"ל לפי זה דיוק המשנה הרי אני כבן שבעים שנה, ולא בן שבעים שנה ממש, שהרי היה בן 
שמונה עשרה.

ויש להוסיף בלשון הרי אני כבן שבעים דווקא, ולא שישים או שמונים, שמורה על שיבה, כלומר 
זקנה בדעת שהיא דבר טוב.

וכמו שכתוב במפרשים על זה, שנלמד מדוד, שהרי הוא בן שבעים שנה נפטר.

ובסוף מסכת קינים, כותב : רבי שמעון בן עקשיא אומר כל זמן שזקני עמי הארץ מזקינין דעתם 
מטרפת עליהן שנאמר מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח. 

וז"ל  הן מוסיפין חכמה.  לידי תשות כח  ובאין  זמן שמזקינין  כל  יו"ט שם: לשון הר"ב  ובתוס' 
הרמב"ם ונתלשים ויפסיד גופם תרבה חכמתן ויתחזק שכלם ויוסיפו שלימות

ובבי"ש אומר: " בשבת קנ"ב הגרסא ע"ה ות"ח ולא כתוב זקני, אך על דרך הדרוש ביארתי ע"פ 
פי' הרב"ם על פרק קמא דברכות הרי אני כבן שבעים שנה, וכו' והרמב"ם קירב הדבר אל הטבע 

שכל שמעמיק הרבה נעשה זקן אף בילדותו... וכו' עיי"ש. 

וזקן מה ששוקד על  )וכן הוא בקידושין לט:(  זקן, מה שקונה חכמה,  כלומר, שני ביאורים במילה 
לימודו, אף שלאו דווקא למד הרבה בכמות.
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מחשבה של ק"ש האם מועלת לצאת ידי חובה?

הת' מנחם אלעל שיחי'

כותב האדמה"ז בהלכות ק"ש סי' א' סעיף ג' : 

צריך להשמיע לאזניו מה שמוציא מפיו שנאמר שמע השמע לאזניך ואם לא השמיע לאזניו יצא 
ובלבד שיוציא בשפתיו אבל אם קראה בלבו לא יצא שהרהור אינו כדבור 

ומ''מ אם הוא אנוס שאינו יכול להוציא בשפתיו כגון שאין המקום נקי בענין שאינו יכול להוציא 
בשפתיו דהיינו שאין המקום מטונף לגמרי יש לו להרהר ואף על פי שאינו יוצא ידי חובה אלא 
באמירה יש לו ל-הרהר בלבו וה' יראה לבבו ויתן לו שכר המחשבה דאמרינן הכי במדרש אמרי 
האזינה ה' אמר דוד רבונו של עולם בשעה שאני יכול לדבר אמרי האזינה ובשעה שאיני יכול 
לדבר בינה הגיגי והגיגי רצה לומר המחשבה שאם היה רוצה לומר דיבור אפילו לבשר ודם אין 

לומר בינה בדבר ששומ-ע אלא מתוך שאינו אלא במחשבה אמר לשון בינה.

והנה, לכאורה נראה מעשה לסתור.

ברישא כותב שהמחשב בליבו לא יצא, ואילו היכן שאנוס יכול אף לחשב את ק"ש.

ומביא הוכחה, שאם הרהר בליבו יצא, שנאמר בהגיגי תבער אש. אמר דוד בשעה שאני יכול 
לדבר האזינה ה', ובשעה שאיני יכול לדבר בינה הגיגי.

אך אם כן, מנין לו לחלק בין אנוס, שמהרהר, לבין מי שהרהר אף שאינו אנוס.

וכמו שמשמע בסעיף, שאכן לא יוצא ידי חובת מצוות ק"ש. וצ"ל אם כן מה מועיל הרהור? איזה 
מצווה מן התורה יש כשמהרהר? 

ואין לומר שהוא מדברי דוד, שעוסקים בפשט על תפילה!

וכמו שפירש רש"י על הפסוק: כשיש בי כח לשאול צרכי לפניך וכשאין בי כח להתפלל לפניך 
והדאגה עצורה בלבי בינה הגיגי.

וכן הפסוק חם ליבי בקרבי בהגיגי בפשט מדבר על תפילה.

בין  בין תורה,  כל מקום,  או על  הולך על תפילה  ונראה שיש מחלוקת ראשונים האם הפסוק 
ק"ש ובין תפילה, כי המקור לדברי האדמה"ז הוא מהרבינו יונה, ובהכרח יפרש אחרת את פשט 

הפסוק. 
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ונפסק כמו ר' יונה להלכה, שלומד כן לא רק על ק"ש או תפילה, אלא על כל דבר שבקדושה. 

ובכ"מ , ראה למשל הלכות ברכת המזון סי' קפה סעיף ג'.

ולא נראה שרש"י חולק בזה, אלא רש"י רק בא לפרש פשוטו של מקרא. 
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גמר ק"ש לפני זמנה

הת' מנחם מענדל גורדו שיחי'

: קריאת שמע שחרית וערבית היא מן התורה  כותב האדמה"ז בהלכות ק"ש סי' נ"ח סעיף א 
שנאמר בשכבך ובקומך יש אומרים שפרשה ראשונה בל-בד היא מן התורה ומה שנאמר בפרשה 
שנייה ובשכבך ובקומך בדברי תורה הכתוב מדבר וי''א שגם פרשה ב'היא מן התורה וי''א שפסוק 
ראשון בלבד שהוא שמע ישראל הוא מן התורה ומה שנאמר ודברת בם כו'ובשכבך ובקומך הוא 
מוסב על פסוק ראשון בלבד אבל פרשת ציצית שתקנוה משום זכירת יציאת מצרים לדברי הכל 
היא מדברי סופרים כשמזכיר יציאת מצרים בפני עצמו כמ''ש בסימן ס''ז ) ובעל נפש יחמיר 

לעצמו בשל תורה בכל מה שנוגע למעשה בחילוקי סברות אלו כמו שיתבאר לפנינו.

זמן קריאת שמע של שחריתמן התורה הוא משעלה עמוד השחר שאז מקצת בני אדם רגילים 
לקום ממטתם ואע''פ שהם מועטים הרי אמרה תורה ובקומך לשון יחיד לומר שהולכין אף אחר 
המיעוט אבל הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו מן התורה שאף שמקצת בני אדם קמים גם כן 
קודם עלות השחר מקרה הוא ואין הולכין אחריו וחכמים עשו הרחקה וגדר ותקנו שלא יקרא 
לכתחלה עד שעה שדרכן של רוב בני אדם לקום ממטתם דהיינו שיאיר היום כל כך עד שיראה 
יכירנו אפילו  ויכירנו והוא שרגיל עמו קצת שאם רגיל עמו הרבה  את חבירו ברחוק ד' אמות 
יכירנו אפילו בקרוב אלא כמו אכסניא שרגיל לבא  מרחוק הרבה ואם אינו רגיל עמו כלל לא 

לקץ עתים:

היינו: ישנה מחלוקת בק"ש מה צריך לקרוא מן התורה: האם צריך פסוק ראשון )שמע( או גם 
פרשה ראשונה, או גם פרשה שניה. )אך פרשה שלישית היא מד"ס מדברי הכל(

ומסעיף ב' משמע שסוף זמן ק"ש גם הוא מצווה דאורייתא.

והנה, יש להבין, לפי שני השיטות, שיש לקרוא גם פרשה ראשונה ושניה, האם הוא מן התורה 
גם לעניין סוף זמנה.

למשל, כמובא בסעיף ו' שם, מי שהולך בדרך מסוכנת, שאסור לו להפסיק האם יפסיק לק"ש 
פסוק ראשון, או שיקרא ק"ש כולה. 

ראשון  פסוק  כמו  דאוריתא,  כיוון שהם  ולקרוא,  לעצור  יש  אכן  נ"ל שלפי שיטתם,  ולכאורה 
ממש. 
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אבל להלכה, לכאורה נסתפק בסברה ראשונה, ולא נחמיר לעשות את כל הפרשיות. 

אך נסתפקתי, שמא גם לדעה ראשונה, יש להחמיר לקרוא את כל הפרשיות לפני סוף הזמן. 

שהרי, סוף זמן ק"ש הוא מדאוריתא, וא"כ יש לומר שעליו לקרוא את כל הפרשה, לפני סוף 
הזמן. 

ומה שמביא בסעיף א' הוא רק לעניין מה שבעל נפש יחמיר על עצמו, ולא לקולא.

אך מסמיכות ההלכות משמע שהלכה ראשונה היא הקדמה לכל ההלכות בסימן, וא"כ יש לומר 
שאכן, מספיק פרשה ראשונה. 

ו' שם, מהלשון "אפי' פסוק ראשון בלבד". משמע, שאין צורך ביותר מכך  כן משמע מסעיף 
לדעה הראשונה. 



23 קובץ הקריאה הנצחית

אהבת עולם

הת' ראם אברהם הורביץ שיחי'

אומר האדמה"ז הלכות ק"ש סי' ס' סעיף א' ברכה שניה נחלקו חכמים בפתיחתה יש אומרים 
אהבה רבה ויש אומרים אהבת עולם אהבתנו כו' והגאונים הכריעו לומר בשחרית אהבה רבה 

ובערבית אהבת עולם וכן נוהגים במדינות אלו

ולמה אין ברכה זאת פותחת בברוך מפני שהיא סמוכה ליוצר אור ודי לה בברוך של יוצר אור" 
עכ"ל.

הגאונים,  הכרעת  היפך  התפילות,  בכל  עולם  אהבת  אומרים  בתפילה  אנו  מדוע  להבין  ויש 
שבבוקר יש לומר אהבת עולם?

ולכאורה הוא על פי פרי עץ חיים שער הק"ש ריש פרק ג' וזה לשונו:

אהבת עולם הוא בהיכל אהבה. ואין לומר אהבה רבה, כי אהבה רבה היא באצילות. וכאן ברכת 
... ונקרא עולם והיא  ק"ש אנו עדיין בהיכלות לכן נכון לומר אהבת עולם כי היא אהבה זוטא 

עדיין למטה בהיכלות. 

ולפי זה אנו אומרים אהבת עולם, מצד סדר העליות. 

אך לכאורה אין זה לפי ההלכה? ומוכרח כאן שהולכים לפי הקבלה לעומת ההלכה. 

נוהגין במדינות אלו, ולכאורה לפי  וכן   : אך יש להבין, הרי בגוף ההלכה כותב האדמו"ר הזקן 
הנ"ל, אין זה המנהג, אלא מה שכתוב בסידור, שאין אומרים אהבה רבה רק אהבת עולם!

אמנם אכן נראה לומר, שזה היה המנהג, אך האדמה"ז לא הכניס אותו בסידורו. וצ"ל מדוע שינה 
האדמו"ר הזקן מן ההלכה וגם נגד המנהג? 

ואם תאמר, שהוא בהתאם לשיטה הכללית של האדמה"ז, שיש להכניס קבלה לסידור היכן שיש 
שייכות להבין. )כמובא בלקו"ש חלק ל"ט שיחת ר"ה עיי"ש(

הרי אומר כ"ק אדמו"ר בלקו"ש: ומטעם זה גופא תיקן אדמו"ר הזקן נוסח תפלה המיוסד על 
כוונות האריז"ל כדי שכל ישראל יהיו שייכים לענין כוונות אלו וי"ל שהוא ע"ד מ"ש אדמו"ר 
הזקן בהל' ת"ת שלוי לענין לימוד חלק הסוד שבתורה שכל נפש צריכה לתיקונה לעסוק בפרד"ס 
כו' צריך לבוא בגלגול עד שישיג וידע כל מה שאפשר לנשמתו להשיג מידיעת התורה הן בפשטי 
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ההלכות הן ברמזים ודרשות וסודות היינו שכל נפש צריכה לעסוק בהשגת סודות התורה דמעה 
אלא שרוב  נפש  לכל  שייכות  הסוד שהן  ע"ד  כוונות התפלה  בענין  הוא  ביתר שאת  ואולי  זה 
הצבור ש אין יודעים לכוין הכוונות בפועל שייכים רק להנפעל שע"י התפלה בנוסח זה נפעלים 
הענינים וידועים דברי כ"ק מו"ח אדמורי ידוע ומקובל אשר אלו שאין דעתם יפה לכוון מפני 
העדר הידיעה כו' מספיק שיכוונו כוונה כללית להיות תפלתו נשמעת לפניו ית' עם כל הכוונות 
המבוארות בספרי קבלה ועד"ז הוא בענין הכוונות דתק"ש שהן שייכות לכל נפש אלא שפעולת 
הענינים לרוב הציבור שאין יודעים לכוון כל הכוונות היא ע"י אמירת מזמור מ"ז שבתהלים ז' 

פעמים.

 וי"ל עפמשנ"ת לעיל )סעיף ב( דבעצם ס"ל לאדה"ז שענין הכוונות גם ע"ד הסוד שייך לכל נפש 
אלא שזהו בנוגע ל"הנפעל" שלכל נפש ניתן לפעול את הענינים וההמשכות המפורשים בכוונות 

המצות אף שמעשה הכוונות אינו דבר השווה לכל נפש.

היינו שאין שייכות לכווין ממש, אלא רק לזה שיש לכווין שצריך לכווין. 

ואיך שינה אדמה"ז מהמנהג שהיה נהוג בזה? 

ועצ"ע ואשמח לשמוע דעת המעיינים.
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 האוחז בק"ש והציבור בעמידה,
האם יקרא בישיבה או עמידה?

הת' שמואל חביב שיחי'

והנה, ראשית כל, יש להקדים, שלכתחילה וודאי צריך לקרוא ק"ש בישיבה, כמובא בגמ' ונפסק 
גם להלכה, כמו שכתוב בסימן ס"ג סעיף ב' וז"ל:

מי שרוצה להחמיר לעמוד כשהוא יושב ולקרותה מעומד נקרא עבריין שעובר על דברי חכמים 
ואף שהחכמים התירו גם מעומד מ''מ כיון שלפי דבריהם אין מעלה כלל במעומד מביושב שזה 
שנאמר ובקומך אין הכתוב מדבר כלל בעמידה אלא בזמן קימה והוא מחמיר לעמוד הרי נראה 
שאנו  חומרות  לשאר  כלל  דומה  ואין  מיתה  וחייב  בכתוב  ולפירושם  לדבריהם  חושש  שאינו 
מחמירין מאיזה טעם במה שהקילו חכמים שאף חכמים היו מודים שיש מעלה בחומרא מאותו 

טעם אלא שלא רצו להחמיר

כמובא  לעמוד,  שצריך  ההלכה  אומרת  הרי  בעמידה,  אוחזים  הציבור  כאשר  היא  השאלה  אך 
בכמה וכמה מקומות הענין של "אל תפרוש מן הציבור".

ואמנם, יש מקור גם לכך שאפשר לקרוא ק"ש גם בעמידה, כמו שכתוב שם, סעיף לאחר מכן:

"במה דברים אמורים ביושב שעומד אבל אם היה מהלך ורוצה לעמוד לקרות כל הג' פרשיות 
של קריאת שמע כדי שיוכל לכוין היטב רשאי ותבא עליו ברכה כיון שאינו מתכוין בעמידה אלא 

בשביל הכוונה" 

ואולי י"ל בדוחק שעבריין הכוונה היא שהוא כמו שוטה, שכל מי שעושה מצווה ואינו חייב נקרא 
שוטה, אך אם זה מצד הידור מותר. וכך גם נפסק להלכה. 

ולכן גם במקרה שלנו, אמנם יכול להיות שיקרא עבריין, אך במקרה כזה יפסיק ויעמוד. 

ובפרט כאשר יש מי שיגער בו אם לא יעמוד, שאז הוא וודאי היסח הדעת מהכוונה בק"ש.
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 האוחז בק"ש והציבור בעמידה,
האם יקרא בישיבה או עמידה? )גליון(

הת' שמואל פיק שיחי'

כתב הת' ש.ח. שלשיטתו יש לעמוד בזמן ק"ש אם הציבור אוחזים בעמידה, עיין מה שכתב שם.

עם  תפילה  כן  שאין  מה  ישיבה,  ומחייבת  מדאורייתא,  היא  ק"ש  שכוונת  להוכיח,  יש  והנה, 
הציבור היא רק מדין "אל תפרוש" כנ"ל שם.

דהנה כותב האדמה"ז בשולחנו הערוך, סימן ס' ס"ה וז"ל: כל המצות צריכות כוונה לצאת ידי 
חובה בעשיית אותה מצוה ואם עשאה בלא כוונה לצאת ידי חובתו אלא כמתעסק בעלמא או 
לכוונה אחרת ולא לשם אותה מצוה לא יצא ידי חובתו מן התורה ויש אומרים שמצות אין צריכות 
כוונה ואף המתעסק יצא בדיעבד והלכה כסברא הראשונה במה דברים אמורים במצות של תורה 
אבל בשל דברי סופרים י''א שהלכה שא''צ כוונה ויש חולקין כמ''ש בסי' תע''ה וקריאת שמע 

היא מן התורה וצריכה כוונה לדברי הכל

ואם כן מוכח שצריך לכוון מדאורייתא, ומסברא אוסיף שידחה את דין אל תפרוש מן הציבור. 

שדין אל תפרוש מן הציבור הוא דרבנן, אבל כוונה היא וודאי דאורייתא, כדמוכח לעיל.

ועצ"ע ואשמח לשמוע דעת המעיינים
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וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך

 הת' שמואל פיק שיחי'

והנה, מפשט פסוק משמע, שהסדר צריך להיות קודם כל תפילין של יד, ולאחר מכן תפילין של 
ראש. 

וצריך להבין איך מסתדר עם התוכן הפנימי של תפילין, דלכאורה הרי הענין הוא להשליט המוח 
על הלב, ומדוע יניחו את התפילין של יד ראשונות?

ולכאורה, כן הוא הסדר בסידור אדמה"ז 

"וצינו להניחן על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח כדי שנשעבד הנשמה שהיא במוח וגם 
תאוות ומחשבות ליבנו לעבודתו ית' שעל ידי הנחת תפילין יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו"

והנה, כותב האדמה"ז בסדר כזה, שראשית מדבר על הזרוע כנגד הלב, ורק אחר כך על הראש 
כנגד המוח. 

אך כאן יש לכאורה סתירה, שמיד אחרי כן כותב כדי שנשעבד תאוות ומחשבות ליבנו... שעל 
ידי הנחת תפילין יזכור הבורא וימעיט הנאותיו.

אם כן, הסדר לכאורה הפוך לא רק מן הפסוק, אלא מרישא לסיפא באדמה"ז עצמו! 

ואולי י"ל בדא"פ, שהעיקר הוא לכוף את הלב, והראש הוא רק אמצעי. ולכן, כשמסביר, אומר: 
על הזרוע כנגד הלב. 

והנה, בכלל צ"ל למה צריך לכוף את הנשמה שהיא במוח, ולכאורה הכוונה לכוף הנשמה, נפש 
הבהמית, שאותה צריך לכוף. 

לנפש  היא  כאן  הכוונה  וא"כ  ט'(  )פרק  בלב  הוא  הבהמית  נפש  משכן  בתניא,  המוסבר  לפי  אך 
האלוקית. ולמה צריך לכוף אותה? 

אלא, הנפש האלוקית בטבעה היא רוצה לעלות חזרה למעלה. אך היא נמצאת פה בעולם הזה, 
כדי לברר את גוף ונפש הבהמית. 

ועל זה אומר לכוף הנשמה שהיא במוח, לברר הנפש הבהמית על ידי זה שתעורר בה אהבה לה' 
במקום אהבה לענייני עולם הזה. 
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אך מזה מובן, שעיקר העבודה היא בלב. 

אהבה  עיניך,  בין  לטטפת  והיו  ידי  על  איך?  ידיך,  על  לאות  וקשרתם  הוא  בפסוק  הסדר  ולכן 
לקב"ה, על ידי נפש האלוקית הנמצאת שם, שהיא מטבעה אוהבת את הקב"ה ועבודתה היא 

לעורר אהבה זו גם בלב. 

ועדיין צ"ע בכל זה, ואשמח לשמוע דעת המעיינים.
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בענין ק"ש מה עדיף כוונה או דקדוק אותיותיה

הת' שניאור סלמי שיחי'

במסכת ברכות טו. נחלקו התנאים במי שקרא ק"ש ולא דקדק באותיותיה האם יצא וזה הלשון 
שם:

ר' יהודה ר' יוסי אמר לא יצא קרא ולא דקדק באותיותיה ר' יוסי אומר יצא ד יהודה אומר לא יצא 
הקורא למפרע לא יצא קרא וטעה יחזור למקום שטעה

מוצא  לאזנך מה שאתה  "שמע השמע  וכמבואר שם טעמי המחלוקת:  סובר שיצא  יוסי  ורבי 
מפיך, ות"ק סבר שמע בכל לשון שאתה שומע, ור"י תרתי שמעת מינה"

והנה בדף י"ג נחלקו עד היכן צריך כוונה ] היינו פי' המילות [ עיי"ש

וכ"ז בדיעבד, אבל  וכמה דעות בזה, מ"מ משמע שאי"צ כוונה אלא פסוק ראשון כדעת ר"מ, 
לכתחילה כל אחד ודעתו כנ"ל

רק  היא  כיוון שהכוונה שם  עדיף,  לכו"ע  ראשון,  אותיות, משמע שחוץ מפסוק  דקדוק  ומ"מ 
דיעבד.

וכמבואר בשו"ע סי' ס"ב ס"א : " אע"פ שמצווה לדקדק באותיותיה קראה ולא דקדק בהן יצא"

ומובא במשנה ברורה סי' קטן ב' : " אין העניין שלא דקדק שלא הזכיר התיבות ואותיות שבוודאי 
לא יצא. אבל עניין לא דקדק הוא שלא נתן רווח בין הדבקים"

וכמבואר בשו"ע סי' ס"א סעיף א':" יקרא ק"ש בכוונה, באימה ביראה ברטט ובזיע "

ומשנה ברורה סימן ס"א ס"ק א:" כתב המ"א ... משמע שהוא חולק וכן מבאור הגר"א שם כתב 
גם כן שאין לחלק בין מצוה דאורייתא למצוה לדרבנן כמו שכתב המ"א לקמן. אף להשו"ע פסק 
ולעשות  לחזור  צריך  ראשונה  בפעם  כיון  שלא  היכא  וא"כ  כוונה  נמי  צריכות  למצות  להלכה 
המצוה ודע עוד מה שכתב המ"א, דמה דמצריכינן ליה לחזור ולעשות המצוה, היינו במקום שיש 
לתלות שעשייה הראשונה, היתה לשם מצוה, כגון בתקיעה שהיתה להתלמד או בק"ש שהיתה 
דרך לימודו, כיון נמי לצאת יצא. אבל אם קורא ק"ש כדרך שאנחנו קוראים בתפילה וכן שאכל 

מצה או שתקע ונטל לולב יצא"
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ר"ל שהיכא שעושה מצווה דמוכח, למשל תוקע בשופר, שאין רגילות בכך, אלא למצווה, או 
קורא ק"ש בתפילה, שמוכח שרוצה לכווין, יצא אף בלי כוונה!

)בן ה'אמרות משה'( האם עדיף כוונה או  יוסף  ומובא באמרות מה שנסתפק בזה הרה"ג ר' יעקב 
דקדוק אותיות 

למאי נפק"מ? מביא שם, שני נפקא מינות: 

שלא יודע לקרוא ולכווין מה ילמד ראשון.. 1

וכשעובר זמן קריאת שמע, וצריך להזדרז, אם יכוון לא ידקדק, ואם ידקדק לא יכוון.. 2

וסובר מסברא פשוטה שסתם קריאת שמע הוא מה שהתורה אמרה הוא שיבין פירוש המילות, 
כדי שיוכל לקיים ולעורר עצמו לעשות מה שכתוב בהם. 

דין  טז:(  )דף  חכמים שם  אריה( משום שסמכו  דברי השאגת  )הביא  האמרות משה,  כתב  זה  על  אך 
דקדוק אותיותיה על הפסוק ולמדתם אותם, שצריך שיהיה לימודך )כלומר קריאת שמע( תם )כלומר 

שלם( שיתן רווח בין הדבקים וכו' 

והנה נראה שנסתפק לו, מה יותר חמור, כוונה או דקדוק אותיות, 

כמו  הפרשה,  תוכן  את  שנכווין  רצתה  התורה  שהרי  חמורה,  יותר  כוונה  מדוע  סברא  ומביא 
שמשמע בפשט פרשה, "ואהבת את ה' אלוקיך" בפועל, על ידי הכוונה. 

אך צריך להבין, כנ"ל, אין כלל צורך לכוונה להלכה, שהרי אם אומר זאת בתוך סדר התפילה, יצא 
ידי חובה, גם אם לא כיוון.

ובכלל צ"ל הדעה במשנה שמי שלא כיוון ק"ש לא יצא, והאם הוא הדין לשאר המצוות?

ויש לבאר זה לפי דברי האדמו"ר הזקן, סימן ס' ס"ה וז"ל:

כוונה לצאת  ואם עשאה בלא  ידי חובה בעשיית אותה מצוה  כוונה לצאת  כל המצות צריכות 
ידי חובתו אלא כמתעסק בעלמא או לכוונה אחרת ולא לשם אותה מצוה לא יצא ידי חובתו מן 

התורה וי"א שמצות אין צריכות כוונה.

ואף המתעסק יצא בדיעבד והלכה כסברא הראשונה. במה דברים אמורים במצות של תורה אבל 
בשל דברי סופרים י''א שהלכה שא''צ כוונה ויש חולקין כמ''ש בסי' תע''ה וקריאת שמע היא 
מן התורה וצריכה כוונה לדברי הכל ואף להאומרים שאפילו מצות של תורה א''צ כוונה מ''מ 
בקריאת שמע צריך כוונת הלב שיבין מה שאומר בפיו ולא אמרו שאינו צריך כוונה אלא בכוונה 
לצאת יד"ח אבל צריך כוונת הענין כלומר שלא יהרהר בדברים אחרים כדי שיקבל מלכות שמים 
בהסכמת הלב ואינו דומה לשאר מצות שהן מצות עשייה וכל שעשה מצותה אע''פ שלא כיון 
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לה הרי קיים מצות עשייתה אלא שאין זה מן המובחר וכ''ש אם כיון לצאת אע''פ שהרהר בה 
באמצע בדברים אחרים יצא לדברי הכל

אבל קריאת שמע ותפלה שהן קבלת עול מלכות שמים או סידור שבחים אינו בדין שיהיה לבבו 
פונה לדברים אחרים וכל זה בפסוק ראשון של קריאת שמע שהוא שמע ישראל שהוא עיקר 
מעכבת  הכוונה  אין  ואילך  מואהבת  אבל  תפלה  של  ראשונה  בברכה  וכן  שמים  מלכות  קבלת 

בדיעבד.

ולדעה זו, שכוונת קריאת שמע היא דאוריתא, מובן מדוע תדחה כוונת ק"ש את דקדוק אותיותיה.

שדקדוק  מודה  השאג"א  שהרי  האותיות.  דקדוק  את  באמת  ידחה  זה,  שלפי  י"ל  אולי  והנה, 
האותיות הוא דרבנן, ורק אסמכוה אקרא, אבל לפי האדמו"ר הזקן הנ"ל יוצא להיפך, שהכוונה 

היא דאוריתא, ואילו דקדוק אותיות הוא דרבנן. 

ועצ"ע ואשמח לשמוע דעת המעיינים.
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וכתבתם על מזזת ביתך

התה"ש יניב גלילי שיחי'

אומר הכתוב וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. 
ודרשו על כך במסכת מנחות דף לד: וזה לשון הגמרא שם:

)שהצריכו שני  לו שני פצימין מאי טעמא דרבנן  כיון שאין  וחכמים פוטרין  מאיר מחייב במזוזה 
)שמספיק פצים אחד?(  פצימין( מזוזות כתיב ומעוט מזוזות היינו שתים. מאי טעמא דרבי מאיר? 

דתניא כתיב בפרשת שמע וכתבתם על מזוזות שומע אני )ממה שכתב מזוזות ולא מזזת מיעוט מזוזות 
)והיה אם שמוע( שאין תלמוד לומר מזוזות, והוי  הוא שתים( כשהוא אומר מזוזות. בפרשה שניה 

ריבוי אחר ריבוי, ואין ריבוי אלא למעט. מעטו הכתוב למזוזה אחת, דברי ר' ישמעאל. 

ר"ע אומר: אינו צריך. שהרי הוא אומר על המשקוף ועל שתי המזוזות. שאין ת"ל שתי. ומה 
ת"ל שתי, זה בנה אב שכל מקום שכתוב מזוזות אינו אלא אחת עד שיפרט לך הכתוב שתים. 

ורבי  ריבה,  ישמעאל שלכך  ר'  דעת  שזו  בואי"ו.  הוא  הסוגיה שמזוזות  בכל  ולכאורה, משמע 
עקיבא, חולק עליו, ואומר שאע"פ כן, אין ריבוי, בגלל ש"זה בנה אב".

וכן ראינו בתפילין:

באפריקי  פת  בכתפי שתים  צריך טט  אינו  אומר  ר"ע  ארבע.  כאן  הרי  "טטפת טטפת טטפות 
שתים. 

משמע הריבוי הוא מהואי"ו.

וצ"ל למה אתא הואי"ו לר"ע. 

כן איך ריבה רי"ש  ואם  וזו המסורה.  ואי"ו,  גם צריך להבין, שבמזוזות שלנו כתוב מזוזת בלי 
מזוזות שתיים, אם אין שם כלל ואי"ו!

והנה, דן בכך באריכות בתבואות שור, ומפרש שם כמה וכמה ראשונים בנושא, עיין שם.

 ולמסקנתו, הלכה כמו הרמב"ם שכתב מזוזת בפרשה ראשונה, ומזוזות בפרשה שניה.

ומשמע שהלכה כמו ר' ישמעאל ור' מאיר )ור"ע(. שאפילו יש רק מזוזה אחת, חייב. 
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וכתבו התוס' שלפי דבריהם, ר' ישמעאל לומד שיש אם למקרא ואין אם למסורת, ולכן לומד 
מזזת ולא מזוזת, משמע שתים ולא אחד. 

אבל לכאורה הרמב"ם, חולק על זה, ולומד שר' ישמעאל, יש לו אם למסורת, ולכן יהיה כשר 
במזוזה אחת.

ונראה שזו כוונת רש"י על החומש: "מזוזת כתיב שאין צריך אלא אחת"

והנה, אולי יש לומר שלא זו הכוונה, כמו שמביא באמרי שפר לר' רנ"ש שפירא. 

דהנה, יש חילוקים ברש"י מתי רש"י כותב את המילה חסר כאשר חסר דבר בכתוב, ולעיתים לא 
כותב. ומבאר הרבי מה"מ שליט"א בלקו"ש

שיש לומר בשני אופנים: או שהוא )א( מצד חסרון בתוכן ) כמו עפרן חסר ואי"ו שאמר הרבה ואפילו מעט 
לא עשה( או שהוא )ב( מצד חסרון בעניין )כמו לוחות הברית, שכתוב בהם לחת, חסר ואי"ו, לומר שנשתברו( 

ובלשון כ"ק אדמו"ר בלקו"ש חלק כ' פרשת עקב, שיחה א': 

ויש לומר די הסברה אין דעם ע"י תוספת ביאור אין דעם כלל הנ"ל ריש סעיף ג' אז דער שינוי 
פון חסירות ויתירות כשלעצמו איז ניט קיין שווערקייט אין פשוטו של מקרא וועלכע רש"י מוז 
באווארענען לבן חמש אנדער שווערקייט אין פשוטו של מקרא און עס ווערט פארענטפערט 
לויט דעם ביאור אין דעם חסר ויתיר דאמאלס ברענגט עס רש"י ומבאר אבער דער כלל איז נאר 
אין פאל ווען עס איז ניטא קיין קשיא וסתירה אין דעם חסר או יתיר עצמו עס איז נאר שאלה פון 
מאי טעמא חסר או יתיר משא"כ אין פאל ווען מצד תוכן הכתובים האט דער ווארט געדארפט 

שטיין בדוקא מלא און ניט חסר )או להיפך( דעמאלט שטעלט זיך רש"י אויף דעם 

והטעם: דער שינוי פון מלא וחסר איז ניט ווי באזונדער ענין אין תורה וואס האט ניט קיין שייכות 
צום לערנען פשוטו של מקרא )און בלויז בשעת הצורך באנוצט זיך רש"י מיס חסר ויתיר אויף צו פארענטפערן 

ענין אין פשש"מ בדוגמא ווי ער באנוצט זיך מיט אן אגדה המיישבת דברי המקרא(

ובתרגום חופשי:

ויש לומר ההסברה בזה על ידי תוספת ביאור בכלל הנ"ל, ריש ס"ג שהשינוי של חסירות ויתירות 
לא קשה בפשש"מ ]= בפשוטו של מקרא[ כיוון שרש"י צריך לפרש לבן חמש למקרא קושי אחר 
בפשש"מ ועונה הוא לפי הביאור של חסר ויתיר, על כך מביא רש"י ומבאר לפי הכלל זה רק בזמן 
שאין שאלה על החסר ויתיר עצמו, אלא השאלה מאי טעמא חסר או יתיר משא"כ בזמן שמצד 
תוכן הכתובים צריך להיות דווקא מלא ולא חסר )או להיפך( אז רש"י עומד על מילים אלו לפרשם. 

שייכות  להם  שאין  בתורה,  אחרים  עניינים  כמו  לא  הוא  וחסר  מלא  של  השינוי  לזה,  והטעם 
לפשש"מ ורק בשעת הצורך נעמד רש"י על חסר ויתיר, על דרך אגדה המבארת את דברי המקרא( 
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ומביא שם כ"ק אדמו"ר רשימה שלמה, של רש"י בכל מיני מקומות בתורה, שמעיר היכן חסר, 
ומבאר את החילוק התוכני הזה. 

אם כן, ישנם ג' דרגות: א( מילים שאין צורך כלל בפשוטו של מקרא לפרשם, ואכן רש"י לא 
מפרש בהם חסר ויתיר.

ב( מילים שיש קושי בפסוק, כיוון שהמילה חסירה או יתירה,

ג( מילים שיש קושי בפסוק, שבזכות זה שהן חסירות או יתירות יש ביאור לפסוק. 

ובקשר למילה מזוזות מובא בשיחה שם:

במזוזה  צורך  במזוזה שאין  צריך אלא אחת  כתיב שאין   - "מזזות  "מזזות"  ט'  ו'  ואתחנן  "כ"ז 
נוספת על פתח זה )ראה באר מים חיים משכיל לדוד( מכיוון שמזוזה אחת על הפתח פועלת פעולתה 

בשלימות

]כלומר כוונת רש"י לישב קושי אחר, והוא, בלשון המשכיל לדוד:

אפשר דק"ל לרבינו דאמאי כתיב וכתבתם על מזוזות, והא היא כתובה על הקלף, אלא שקובעה 
במזוזה? 

ולכך תי' שהקלף שבו כתוב נקרא מזוזה, על דרך ההשאלה, ועליה קאי קרא, דמשום הכי כתיב 
מזוזות, לומר שאין צריך אלא אחת.

כלומר, מפשוטו של מקרא משמע, שכותבים את המזוזות בקלף, כמו וקשרתם, אך מהלשון יש 
מקום לטעות ולומר שכותב על המזוזה עצמה,

ועל כך מפרש רש"י, שאכן, למה לי להשמיע בלשון כזו? כדי לחדש דין, ועניינו של דין זה הוא, 
שאפשר לכתוב גם היכן שיש רק מזוזה אחת[

א"כ, זהו פשוטו של מקרא, שמספיק מזוזה אחת.

אך לפי זה קשה, איך יכולים חכמים ללמוד, היפך פשוטו של מקרא, שצריך שיהיו שתי מזוזות 
כדי שיהיה חיוב מזוזה!

ואין לומר שדורשים כן מהמסורת, לפיה קוראים מזוזות, ומשמע שתים,

שהרי, גם ר' עקיבא הולך אחר המסורת, ואף על פי כן, דורש בנין אב לכל התורה, שמזוזה היא 
אחת, עד שיפרוט לך הכתוב שתיים? 

)ור"ע שיטתו היא, שיש אם למקרא, ויש אם למסורת, כמובא בתוס' כאן, ועיקרו בפסחים לו. עיי"ש אך זה עצמו צ"ב, 

ואין כאן מקומו )עיין באוצר מפרשי הרמב"ם, סדר משנה עמ' תתי"ז מה שהביא בשם מהרז"ה ז"ל בספר הצבא((
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מאוד,  מוקשה  זה  אך  רק מהמסורת.  ולומדים  זה,  אב  בנין  על  גם  לומר שחולקים  אלא שיש 
מתוס' מסכת סנהדרין דף ד. ד"ה ירשיעון אותו. שם דנה הגמרא במספר החכמים בבית דין לפי 
שיטת רבי: אלא היינו טעמא דרבי אשר ירשיעון אלהים תרי נאמר אלהים למטה ונאמר אלהים 
למעלה מה למטה שנים אף למעלה שנים ואין בית דין שקול מוסיפין עליהם עוד אחד הרי כאן 

חמשה ורבנן אשר ירשיעון כתיב. 

וכותב התוס' : "ורבנן ירשיען כתיב. וישכבן כתיב דבפרק במה בהמה אפי' רבי מודה משום דקרא 
מוכח דפנחס לא שייחסו הכתוב"

וכפי שביארו לפי ספרי א-ב לר' חיים יוסף אג'ייני )אות שיז(

אם  דיש  מוכח  דמן המקראות  היכא  אבל  מנייהו  כחד  מוכח  לא  הענין  דמן  בהיכא  דוקא  היינו 
למסורת אפילו מאן דסבר דיש אם למקרא סבר התם דיש אם למסורת

וגם בסברא, איך יכולים לחלוק חכמים על פשוטו של מקרא, כפי שפרשו רש"י, ולומר שצריך 
שיהיו שתי המזוזות? 

ולולא דמסתפינא, הייתי אומר כלל בזה, על יסוד ובהמשך להשיחה הנ"ל. 

יש לומר שרש"י בא לפרש פשוטו של מקרא, כלומר, היכא שיש מסורת היפך המקרא, ופשט 
הפסוק מוקשה, )שכן היה צריך לומר וכתבתם על קלף שבמזוזות( יעדיף רש"י לפרש את פשוטו של 

המקרא, ולא לפי פשוטה של המסורת. 

והסיבה לכך, יש לומר, שכאשר ילד לומד פשוטו של מקרא, הוא ראשית כל שומע את המורה, 
לו מה שהוא שומע, מאשר מה  יותר פשוט  ולכן,  המרש דברי המקרא, לפני שקורא בעצמו. 

שהוא קורא לאחר מכן בינו לבין עצמו. 

ועדיין צריך עיון, מדוע שיטת חכמים היא אכן שיש אם למסורת ולא למקרא, ולכאורה, אין 
הם חולקים על המקרא, אלא פוסקים שהמסורת גוברת, אע"פ, שהמקרא נשאר מושלל הבנה, 
וצ"ע,  גוברת.  ואע"פ שיש אפשרות ללמוד בבנין אב, היפך המסורת, אעפ"כ המסורת  וצ"ע, 

ואשמח לשמוע דעת המעיינים בזה.



לזכות הנהלת הישיבה

 הרב יצחק אהרון אקסלרוד
ראש הישיבה

 הרב זאב סלאווין
 משלוחי הרבי לארץ הקודש - מנהל גשמי ומנכ"ל הישיבה 

 הרב זוהר דנסון
ראש חוג ידידי ותומכי הישיבה 

 הרב יוסף יצחק קליין
סמנכ"ל הישיבה

 הרב יוסף יצחק בקשי
משגיח כללי

 הרב פנחס שוורץ
מנהל רוחני

 הרב מנחם מענדל בקשי
משגיח אחה"צ ערב

 הרב מתיתיהו חברים
מנהל הפנימיה



  ולזכות הרמי"ם והמשפיעים

 הרב ארז בנדטוביץ
 הרב אושריאל דהן
 הרב שמואל דונין

 הרב טוביה יעקובוביץ
 הרב איצע מיידנציק

 הרב ברוך שניאור נחשון
הרב שניאור זלמן קוביטשעק



קובץ הקריאה הנצחית38

יחי אדוננו 
מורנו ורבינו 
מלך המשיח 

לעולם ועד


