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ב"ה. ימות המשיח

פתח דבר
זה  קובץ  להגיש  אנו  שמחים  העשרים,  בפעם  דוד'  בית  'חיילי  הקיץ  ישיבת  שערי  פתיחת  עם 
למובחרים מבין תלמידי התמימים מרחבי ארה"ק שהחליטו להקדיש את ימי 'בין הזמנים' להוספה 
בלימוד ולחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, תוך ניצול מירבי של זמן זה כרצונו 
הק' לצד הנאה חסידית צרופה – 'נפש בריאה בגוף בריא', כהכנה לכניסה המיוחלת לשערי תומכי 

תמימים בעוד ימים ספורים.

וכדבריו הקדושים: "ימי החופש של הקיץ אין משמעם חופש והפסק ח"ו מלימוד התורה. אדרבה! 
בימי הקיץ הארוכים, עת שהתלמידים חפשים מבית הספר התלמוד תורה או הישיבה. ניתנה להם 
האפשרות והזכות להקדיש שעותיהם הפנויות לתורה ביתר שאת וביתר עז" )ע"פ מכתב ט"ז סיוון תשי"א(.

ובמכתב נוסף: "דוקא בימים אלו, שאין מחויבים על פי דין הישיבה למשמעת וללמוד תורה מספר 
שעות בכל יום ויום, הרי מראים שברצון הטוב ומבלי ציווי מבחוץ - מוסיפים על מספר זה כמה וכמה. 
ובפרט שעליו להראות "דוגמא חיה" בסביבתו עתה, מהו תלמיד ישיבה בכלל וישיבת תומכי תמימים 

בפרט, שממנו יראו וכן יעשו" )מכתב כ"ד מנ"א תשט"ז(.

*  *  *

הקובץ שלפניכם כולל שלושה שערים המהווים מכלול מרתק של נושאים שנבחרו בקפידה על מנת 
להעשיר את הידע החסידי בעניניים שאינם נלמדים בדרך כלל במסלול הלימודים הישיבתי הרגיל:

שער חסידות – סוגיות ערוכות מתוך תורת רבותינו נשיאנו אודות ענינו ומעלתו של 'נשיא הדור'. 

שער נגלה – סוגיות ערוכות בנושאים שונים ומרתיקים, אשר נתקלים בהם במקרים רבים במשך 
בישיבות תות"ל,  הנלמד  הרגיל  אינם מצויים בחומר הלימוד  ואשר  מיוחדים,  בזמנים  או  היום-יום 

כמפורט במבוא בפתיחת שער זה.

ביציאה למבצעים,  הנוגעים  בנושאים  ובמיוחד  בנושא הנחת תפילין,  שער הלכה – לקט מיוחד 
אשר פעמים רבות אין שמים אליהם לב, ויש לשננם היטב.

כל השערים נחלקו לחמישה חלקים - כמנין ימי הלימודים הסדירים בישיבת הקיץ.

*  *  *
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רוח  נחת  גורמת  כדבעי  הקיץ  ימי  את  לנצל  דוד'  בית  'חיילי  של  התמסרותם  כי  איתן  בטחוננו 
כל ספק מזרז את התגלותו המיידית בגאולה  רב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, דבר שללא 

האמיתית והשלימה.

אך איננו מסתפקים בביטחון ובאמונה, רצוננו ותביעתנו היא שעוד בזמן קיומה של ישיבת הקיץ 
בשנה זו, נזכה לחזות עין בעין בהתגשמות נבואת הגאולה, כאשר כאן ב"צפת – המפורסמת במעלות 
שבה, ובפרט בנוגע להגאולה",  נראה בעיני בשר כיצד “ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי 
מחכים אנחנו לך", בביאת משיח צדקנו - מלך מבית דוד, וכולנו יחד בתוך כלל אחב"י נכריז לפניו 

בשמחה ובהתבטלות:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 ישיבת הקיץ 'חיילי בית דוד'
שע"י את"ה העולמי 

ימות המשיח, י"ב מנחם אב, הי' תהא שנת פלאות בכל מכל כל
מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



שער

חסידות



ענינו של נשיא הדור
“בכדי להיות מ”חיילי בית דוד” צריכים להיות שלמים בהתקשרות, 
לו  יכזבו  ובלשונם  “ויפתוהו בפיהם   - ולא רק התקשרות בדיבור 
ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו” )ברית מלשון התקשרות(, 
אלא דרושה התקשרות בפועל; ראשית כל צריך להיות הבפועל 
ידי  ואח”כ אפשר גם לדבר, אך בדיבורים בלבד אי אפשר לצאת 

חובה

ובאם חסר בהתקשרות, אזי לבד זאת שמפסיד את הטוב האמיתי 
אליו הי’ יכול לבוא - הרי זה נוגע גם לכלל ישראל, כפי שהי’ אצל 

תלמידי האריז”ל”.

תמים יקר!

המבארות  החסידות,  מתורת  קצרות  סוגיות  בפניך  מוגשים 
בטוב טעם את ענינו של נשיא הדור, כפי שנחלק לכמה וכמה 

ענינים שונים.

לדלות  הרוצה  וכל  בלבד,  חלקי  הינו  זה  לציין שליקוט  חשוב 
יכול להעמיק ע”י  זה  ממעיינות תורת רבותינו נשיאנו בנושא 

חיפוש מראי-מקומות וכיו”ב.

תקוותנו שלימוד זה יחזק אצל כל אחד ואחד מתלמידי התמימים 
שליט”א את ההתקשרות האמיתית בנשיא הדור ומנהיגו - כ”ק 
אדמו”ר מלך המשיח שליט”א, אשר רק ע”י ההתתקשרות אליו 
צדקנו,  משיח  לקראת  לילך  דוד’  בית  ‘חיילי  יכולים  בתכלית, 

תיכף ומיד ממש!
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יחידה הכללית
לכל יהודי ישנה נשמה אלוקית. נשמה זו כלולה מחמישה בחינות שונות: נפש, רוח, 

נשמה, חי' ויחידה.

נפש רוח ונשמה הם הבחינות הגלויות שבנשמה; וחי' ויחידה הם הבחינות הנסתרות 
שאר  נמשכות  וממנה  הנשמה,  עצם   - הוא  ענינה  ו'יחידה'  שבנשמה,  והעצמיות 

הבחינות שבנשמה.

בקונטרס 'ענינה של תורת החסידות' מבואר בארוכה שענינו העיקרי של משיח הוא 
– 'יחידה':

"ענינו העיקרי של משיח הוא – יחידה. כידוע, שדוד זכה לבחי' נפש, אלי' – לרוח, 
משה – לנשמה, אדם הראשון – לחי' ומשיח יזכה ליחידה.

מעלת היחידה על ד' הבחינות נרנ"ח ]בחמשה המדריגות של כל נשמה[: ד' הבחינות 
פרטים,  מגדר  שלמעלה  הנשמה  עצם  היא  יחידה  ובחי'  פרטיות,  מדריגות  הם  נרנ"ח 
נרנ"ח,  ד' הבחינות  נמשכות  יחידה – עצם הנשמה –  היות אשר מבחי'  ועם  כשמה. 
“יחידה" מורה  כי לשון  ו"כלל" לפרטים אלו –  אי"ז שבחי' היחידה היא בגדר מקור 
על אחדות פשוטה המושללת מאיזו שהיא שייכות לפרטים, גם מגדר מקור לפרטים 
)וכידוע ההפרש בין “יחיד" ל"אחד"( – כ"א שהיא נקודה עצמית של הנשמה, אלא 

שממנה נמצאות ד' הבחינות נרנ"ח.

הוא  כן  נקודה העצמית של הנשמה,  היא  היחידה  בחי'  נשמה פרטית,  וכמו שבכל 
ב)החיות ו(הנשמה של כללות ההשתלשלות, שבחי' היחידה שבה )ענינו של משיח( 
מעלות  כל  מסתעפות  זו,  ומנקודה  ציור.  מגדר  שלמעלה  החיות  נקודת  עצם   – היא 

הפרטיות, נרנ"ח דכללות".

ומבואר שם )הערה 43( שנשיאי הדורות הם ה'יחידה הכללית', המאחדת את ה'יחידה 
הפרטית' שבנשמת כל אחד ואחד:

"ולהעיר מה שאחי' השילוני – רבו של הבעש"ט, מייסד תורת החסידות ]פנימיות 
וכן  יחידה".  התורה, מעין פנימיות התורה שתתגלה לעתיד[ – נקרא בשם “בעל חי' 
יחידה  בחי'  הם  החסידות,  תורת  שגילו  הנשיאים   – דור  שבכל  ישראל  אלפי  ראשי 

הכללית של כלל ישראל".

ובמקום אחר )שיחת ש"פ האזינו תנש"א( מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
שענינו של ה'יחידה הכללית' הוא לגלות את ה'יחידה הפרטית' שבכל יהודי:
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"וע"פ המבואר לעיל יש להוסיף בעומק יותר: ידוע שנשיא הדור הוא בחי' יחידה 
הכללית של דורו, וי"ל שעי"ז הוא ממשיך כח לכל יהודי לגלות את היחידה שבנפשו 

עד בגופו הגשמי ובחלקו בעולם.

ובכדי להוסיף בהמשכה וגילוי - מזכירים בגלוי ובדיבור את שמות הנשיאים, ובעיקר 
שמותם כנשיאים )כנ"ל(, שמדגיש עוד יותר את ענין יחידה הכללית שלהם ]נוסף על 
שמם הפרטי, שקשור עם הנפש של הנקרא בשם זה[ וביחד עם הניגון שלהם, קולמוס 
הלב, המגלה הפנימיות וכו' - שעי"ז מתוסף בגילוי היחידה דכל הנשיאים, ובנתינת כח 
לגלות את היחידה שבנפש - ועאכו"כ חי', נשמה, רוח ונפש )החמשה שמות שנקראו 
לה( - עד בגוף הגשמי, בענינים הגשמיים דבנ"י. ועד יתירה מזו - הגילוי דיחידה הכללית 
של כל הדורות - משיח צדקנו, נשיא כל הנשיאים . . עד הגילוי ד"יחידה ליחדך" יחיד 

שלך, גילוי עצמותו ית' בדירה לו יתברך בתחתונים".

ובשיחת ש"פ ויקהל תשי"א מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שמכיון שנשיא 
הדור הוא ה'יחידה הכללית' של כל הדור, מובן עוד יותר הצורך וההכרח להתקשר 

אליו:

)שהיא למעלה  היחידה שבנפש, עצם הנשמה  בחי'  והמשכת  לעיל, שגילוי  "דובר 
 - שבנפש(  הגלויים  בכחות  אלא  אינו  שביניהם  שהחילוק  ודל,  דעשיר  מההתחלקות 

נעשה ע"י משה דוקא.

וכמשנ"ת לעיל שהאמונה דבנ"י בעצמות ומהות א"ס ב"ה נמשכת ומתגלה ע"י משה 
דוקא, דאף שאמונה זו היא בירושה מאברהם אבינו, ולכן נקראים בנ"י “מאמינים בני 

מאמינים", מ"מ, המשכתה והתגלותה בפנימיות היא ע"י משה דוקא.

אברהם  שאברהם  למשה,  אברהם  שבין  להחילוק  בהתאם  שזהו  במק"א  וכמבואר 
פסיק טעמא בגווייהו, שיש הפרש בין דרגתו של אברהם כמו שהוא באצילות לירידתו 
כמו  לבי"ע ה"ה  בירידתו  בגווייהו, שגם  בבי"ע, משא"כ משה משה לא פסיק טעמא 
נעשית המשכת האמונה  דוקא  ידו  על  ולכן  זעלבער משה"(,  )“דער  באצילות  שהוא 

בעצמות ומהות א"ס ב"ה בפנימיות.

ובפרטיות יותר:

איתא בזהר “תלת קשרין אינון מתקשרן דא בדא, קוב"ה אורייתא וישראל, ובכלהו 
סתים וגליא", ומבואר בחסידות שגליא דישראל מתקשר בגליא דתורה ועי"ז מתקשר 
בסתים  מתקשר  ועי"ז  דתורה  בסתים  מתקשר  דישראל  וסתים  דקוב"ה,  בגליא  גם 

דקוב"ה.

בחי'  הנשמה,  עצם  והמשכת  גילוי  נעשה  ידו  שעל  כיון   - משה  ע"י  נעשה  זה  וכל 
היחידה בנפש, שזהו הסתים דישראל, שמתקשר ומתחבר עם הסתים דתורה, פנימיות 

התורה, ועי"ז גם עם הסתים דקוב"ה, פנימיות ועצמות א"ס ב"ה.

אתפשטותא  שבדור,  משה   - לרבי  ההתקשרות  בענין  ההכרח  גודל  מובן  ומזה  ב. 
דמשה בכל דרא:
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ובהקדמה - שאף שהלשון הוא “אתפשטותא דמשה", התפשטות בלבד, מ"מ, כיון 
שמדובר אודות עצמי, ה"ז באופן ש"העצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו", 

כך, שגם באתפשטותא דמשה שבדור ישנו כל העצם דמשה.

וע"י ההתקשרות לרבי - משה שבדור, שיש בו כל העצם דמשה - מקשר הרבי את 
הסתים שבנשמה )ע"י סתים דתורה( עם הסתים דקוב"ה.

ולכן: כל ישראל צריכים לידע שע"י קיום התומ"צ בלבד, ללא התקשרות לרבי, וללא 
בקדושה,  נעלות  הכי  לדרגות  אמנם  מגיעים  הרביים,  ע"י  שנתגלתה  התורה  פנימיות 
ובהכרח שתהי'  ב"ה;  ומהות א"ס  הנשמה עם עצמות  אבל חסרה ההתקשרות דעצם 
את  מקשר  שהוא   - דמשה  העצם  כל  בו  שיש  שבדור,  משה   - הרבי  אל  ההתקשרות 
ע"י  שנתגלתה  התורה  פנימיות  דתורה,  סתים  עם  הנשמה,  עצם  דישראל,  הסתים 

הרביים, ועי"ז עם סתים דקוב"ה.

. בענין ההתקשרות אל הרבי יש תועלת גם בהדיבור על זה - בבחינת “ונשלמה   .
פרים שפתינו".

)וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א(: יעזור השי"ת שלא יצטרכו להענין ד"ונשלמה פרים 
שפתינו", אלא הרבי בעצמו - “הרבי שליט"א" - יוליכנו לקראת משיח צדקנו".
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רעיא מהימנא
ישנם שמות וכנויים שונים לבאר את ענינו של 'רבי', 'נשיא הדור'. ביחידה זו נתמקד 
 – הקדוש  הזוהר  מספר  החל  התורה,  בפנימיות  שנקרא  כפי  הדור  נשיא  של  בשמו 

“רעיא מהימנא".

בנאמנות,  ישראל  עם  את  'רועה'  שמשה  הוא  מהימנא"  “רעיא  של  הפשוט  הפירוש 
הפרטים  לכל  דאג  רבינו  שמשה  וכפי  ביותר,  הפשוטים  לרבדים  היא  בזה  והכוונה 

הגשמיים של בני ישראל, ועד לפרטים הנמוכים והשוליים ביותר.

אמנם בתורת החסידות מבואר הפירוש הפנימי בזה, שמשה רבינו הוא 'רועה' את בני 
ישראל בענין האמונה, וכפי שמבאר כ"ק אדמו"ר הריי"ץ בד"ה 'וקבל היהודים' תרפ"ז:

"הנה ידוע שמשה רבינו נקרא רעיא מהימנא, שהוא רועה נאמן. ומה שהוא רועה 
נאמן לפי שהוא רעיא מהימנא, שהוא רועה ומפרנס את ישראל בענין האמונה.

דהנה, מה שאנחנו כל ישראל מאמינים באמונה שלימה בהוי' במסירת נפש בפועל 
ממש, הנה משה הוא הרועה ומפרנס את ישראל, שמחזק אותנו באמונתנו בהוי' ונקרא 
בשם רועה. דהיינו כמו עד״מ הרועה המרעה את צאנו, שאינו מחדש דבר כלל כי אם 
ינהל, את הקטנים  מוליך את צאנו למקום מרעה טוב, בזרועו יקבץ טלאים כו' עלות 
ינהל בהנהגה בנחת ובוחר להם לכל אחד ואחד מזון ומרעה לפי ערכו כפי הדרוש לו. 
וכדאיתא במד״ר )שמות פ״ב( והי' מוציא הקטנים לרעות כדי שירעו עשב הרך, ואחר 
מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינונית, ואחר מוציא הבחורים כדי שיהיו אוכלין עשב 
הקשה. אמר הקב״ה מי שהוא יודע לרעות הצאן איש לפי כחו יבא וירעה בעמי, הה״ד 

מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו.

וזהו דמשה נקרא רעיא מהימנא, שהוא רועה נאמן שמחזק את אמונתינו בהוי', וכמ״ש 
ורעה אמונה, שצריכים לרעות ולפרנס את האמונה. וכדאיתא בזח״ג דרכ״ה ע״ב ההוא 
אמונה דלעילא יתזן ויתפרנס מני' על ידך, דהאמונה צריכה חיזוק. וזהו יתזן ויתפרנס, 
דמזונות בכלל פרנסה, ופרנסת האמונה וחיזוקה הוא על ידי משה, דאתפשטותא דמשה 
בכל דרא, והם ראשי אלפי ישראל עיני העדה, שהן המה רועי ישראל לחזק את האמונה 

בהוי' במסירת נפש בפועל בקיום התומ״צ".

מפני  הוא  בקב"ה,  אמונתם  את  שיחזק  ל'רועה'  זקוקים  ישראל  שבני  לכך  והסיבה 
'מקיף', וה'רעיא מהימנא' ממשיך  שאצל יהודי בטבע תולדתו האמונה היא בבחינת 

את האמונה בפנימיות.

נקודה זו מבוארת בארוכה בד"ה 'באתי לגני' ה'תשי"ד:
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"משה רבינו, רעיא מהימנא, רועה ומפרנס את האמונה דבנ"י שלא תהי' בדרך מקיף 
בלבד, שמצד זה יכול להיות גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרייא, כי אם באופן פנימי, 

שמצד זה לא יוכל האדם לעבור עבירה שהיא היפך רצון העליון.

ועד"ז בנוגע לאתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא, שזהו ענינם של הרביים נשיאי 
הדורות, עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא, שעבודתו היתה עם כאו"א מישראל, 
אפילו עם אלה שהם במעמד ומצב של נפרדים, עמו מלשון עוממות, שנתרחקו ונעשו 
מושקעים בתאוות בתענוג ורתיחה, ואפילו אלה שנכרת חבל נשמתם ע"י עבירות של 
ַא רבי'ן(,  כריתות ומיתות ב"ד – הרי זהו ענינו של רבי )דָאס איז דָאך דער ענין פון 
הרי  מזה,  ועוד למעלה  וביניכם,  הוי'  בין  עומד  כמ"ש אנכי  שלהיותו ממוצע המחבר, 
ולפעול פעולתה, החל ממצב  הוא פועל גם אצלם, שבחי' היחידה תוכל לבוא בגילוי 
של נסיון, להסביר לו שבענין זה מוכרח הוא לעמוד בנסיון, ואח"כ במשך הזמן לפעול 
אצלו החיבור דחבל נשמתו גם בנוגע להנימים הפרטיים. ועאכו"כ שפועל על אלה שהם 
בבחי' עמו כפי שהוא באופן של עילוי, שלא יבואו לידי מצב שהרוח שטות תוכל לכסות 

על האמת כו'".

ובד"ה 'ואתה תצוה' תשמ"א, מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ענין זה בעומק 
יותר:

פשוטה  באמונה  באלקות  מאמינים  שישראל  דזה  הידוע  ע"פ  זה  "ויש לבאר 
דהנשמה  חזי  שמזלייהו  לפי  טעמים.  שני  מצד  הוא  זה  על  ראיות  צריכים  ואין 
האמונה  שבגוף  בהנשמה  פועל  וזה  משכל(,  שלמעלה  )ראי'  שלמעלה רואה אלקות 
באלקות. ועוד ביאור, דשורש האמונה הוא מעצם הנשמה )שלמעלה ממזלי' חזי(. דזה 
שעצם הנשמה מקושרת באלקות היא התקשרות עצמית )שאינה תלוי' בסיבה, גם לא 

בענין הראי' שלמעלה משכל(.

בהנשמה  דהאמונה  הוא,  )הענינים(  הביאורים  שני  שבין  דמהחילוקים  לומר,  ויש 
המלובשת בגוף הבאה מראיית הנשמה שלמעלה היא בבחינת מקיף. דכיון שהנשמה 
שלמעלה היא למעלה מהתלבשות לכן פעולתה בהנשמה המלובשת בגוף היא בבחינת 
גילוי  ע"י  הוא  בפנימיות,  תהי'  בגוף(  המלובשת  )בהנשמה  שהאמונה  ובכדי  מקיף. 
ההתקשרות עצמית דעצם הנשמה. כי עצם הנשמה היא העצם של הנשמה המלובשת 
בהגוף, ולכן, האמונה דהנשמה המלובשת בהגוף שמצד עצם הנשמה היא בפנימיותה".

ה'רעיא  של  ענינו  בדיוק  מהו  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  זה  פי  ועל 
וכיצד הוא מתבטא ברועי ישראל שבכל הדורות – ה"אתפשטותא דמשה  מהימנא', 

שבכל דרא ודרא":

"ועפ"ז יש לבאר מ"ש בהמאמר דזה שמשה הוא רעיא מהימנא )שהוא זן ומפרנס 
את האמונה( הוא גם בנוגע לרועי ישראל שבכל דור )אתפשטותא דמשה שבכל דרא( 
זה  דלכאורה,  התומ"צ.  בקיום  במס"נ  שיעמדו  דישראל  האמונה  את  מחזקים  שהם 
שמשה זן ומפרנס את האמונה הוא )כמבואר בכ"מ וגם במאמר זה עצמו( ע"י שמשפיע 
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לישראל דעת באלקות שעי"ז באה האמונה בפנימיות, וזה שרועי ישראל שבכל דור 
מחזקים האמונה )המבואר במאמר זה( הוא שהאמונה דישראל תהי' באופן דמס"נ.

את  ומפרנס  זן  שהוא  זה  הוא  מהימנא  דרעיא  לומר, שעיקר הענין  יש  הנ"ל  וע"פ 
האמונה עצמה, שהאמונה תהי' לא רק כמו שהיא מצד הגילויים )מצד זה שהנשמה 
האמונה  את  ממשיך  שמשה  וזה  הנשמה.  עצם  מצד  אלא  אלקות(  רואה  שלמעלה 
עצמה  האמונה  את  ומפרנס  זן  שהוא  הוא תוצאה מזה  והשגה(  )בדעת  בפנימיות 
דהמשכת  ה(,  )סעיף  וכנ"ל  הנשמה(.  עצם  מצד  שהיא  כמו  האמונה  וגילוי  )המשכת 

האמונה בפנימיות )בדעת( הוא ע"י גילוי ההתקשרות עצמית דעצם הנשמה.

ישראל  רועי  חיזקו  בפועל  למס"נ  שהוצרכו  שבהדורות  דבזה  לומר,  יש  ועפ"ז 
דרעיא  הענין  נתגלה  במס"נ,  שתהי'  דישראל  האמונה  את  דמשה(  )אתפשטותא 
מהימנא )בענין זה עוד יותר מבמשה עצמו. כי המשכת וגילוי האמונה כמו שהיא מצד 
עצם הנשמה ]שע"י משה ואתפשטותא דילי' שבכל דרא[, עיקר התגלותה הוא מס"נ 

בפועל".
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ממוצע המחבר – חלק א
ביחידות הלימוד הבאות נעסוק בענינו של נשיא הדור כפי שהוא נקרא בלשון תורת 
החסידות – "ממוצע המחבר". הראשון שנקרא בתואר זה הוא משה רבינו, עליו נאמר 
"אנוכי עומד בין ה' וביניכם להגיד לכם את דבר ה'", ובחסידות מבואר שזהו ענינו של 

הנשיא שבכל דור – ה"אתפשטותא דמשה בכל דרא".

בדיבור המתחיל "פנים בפנים" תרנ"ט, שנאמר כחלק מ'המשך יו"ט של ראש השנה 
תרנ"ט' – מבאר כ"ק אדמו"ר הרש"ב בארוכה את ענינו ומעלתו של ה'ממוצע המחבר'.

ד(  )ואתחנן ה,  ראשית כל מביא כ"ק אדמו"ר הרש"ב את מאמר המדרש על הפסוק 
"פנים בפנים דבר ה' עמכם":

כדרך  דבר,  לא  על  אתכם  מטעה  אני  תאמרו  אל  משה,  אמר  כך  ברכי',  רבי  "אמר 
שהסרסור עושה בין המוכר ללוקח, הרי המוכר עצמו מדבר עמכם )פירש"י שם(".

ומקשה על כך כ"ק אדמו"ר הרש"ב:

"וצריך להבין מה שכתוב אחר כך אנכי עומד בין ה' וביניכם כו', דלכאורה הרי זה 
היות  דעם  שניהם,  יתכן  ואיך  עמכם,  ה'  דיבר  בפנים  פנים  תחלה  שכתוב  למה  סותר 

שאנכי בין ה' וביניכם ומכל מקום המוכר עצמו מדבר עמכם כו'".

ובכדי להבין זאת מתחיל כ"ק אדמו"ר הרש"ב לבאר בארוכה, שבין כל בחינה ובחינה 
לו  שיש  והכוח  הבחינות,  בין  לחבר  הוא  שענינו  ממוצע,  ישנו  וברוחניות  בגשמיות 
לחבר את הבחינה שמעליו ומתחתיו הוא מכיון שהוא כלול משניהם, ובלשונו הקדוש:

"והענין, דהנה ידוע מה שכתוב בע"ח, שבין כל בחי' ובחי' יש ממוצע ביניהם שגם 
שהם  אלמוגים  עצי  יש  לצומח  דומם  דבין  ממוצעים,  יש  ומדבר  חי  צומח  דומם  בין 
דומים כאבן וצומחים כצומח, ובין צומח לחי יש עוף הגדל באילן או אדני השדה הנזכר 
במשנה בכלאים פ"ח מ"ה, ובין חי למדבר יש ממוצע והוא הקוף כו'. וזהו בגשמיות, 
וכמו"כ הוא ברוחניות בב' מדריגות שהם רחוקים זמ"ז יש ממוצע ביניהם, וכמו משה 
שהי' ממוצע בין הקב"ה לנשמות ישראל, וכמו שכתוב אנכי עומד בין ה' וביניכם להגיד 
לכם דבר ה', דנשמות ישראל בעצמם לא הי' באפשרם לקבל את דבר ה', דבמתן תורה 
הרי על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתן כו', ולכן אמרו דבר אתה עמנו כו', שהי' משה 

ממוצע ביניהם כו'. 

שניהם,  כולל  שהממוצע  לפי  הוא  הבחינות  ב'  לחבר  הממוצע  בכח  שיש  והטעם 
וכמו במשה דכתיב בו איש האלקים ואיתא במדרש רבה פרשת ברכה: "מחציו ולמטה 
איש מחציו ולמעלה אלקים", ואיתא בעץ חיים דבחינת ז"א )שזהו בחי' משה שהוא 
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בתפארת( - בחי' המוחין שלו - נקרא אלקים, ומצד הזי"ן תחתונות שבו נקרא איש. 
ידו  על  ונמשכה  נפקת  מחכמה  דאורייתא  התורה,  נמשכה  ידו  שעל  ממוצע,  הי'  ולכן 

בבחינת מלכות למעלה ולנשמות ישראל למטה כו'".

עד כאן למדנו, אם כן, מהו ענינו הכללי של ה'ממוצע'. ובפרטיות יותר – ה'ממוצע' 
בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא, שהיות והוא כלול גם מהקדוש ברוך הוא כפי שהוא 

למעלה וגם מבני ישראל כפי שהם למטה – לכן ביכולתו לחבר ביניהם.

אמנם, עד עתה נראה ש'הממוצע' כולל ב' חלקים נפרדים, והוא מקשר ביניהם. בקטע 
מלך  אדמו"ר  כ"ק  מבאר   –  )51 )הערה  תנש"א  צו  ש"פ  מלכות  דבר  מתוך   – שלהלן 
המשיח שליט"א שאין הכווננ שב'ממוצע ישנם ב' חלקים נפרדים, אלא שכל מציאות 

הממוצע כלולה מב' החלקים גם יחד:

)מחציו  "איש  נפרדים,  ענינים  ב'  היו  שבמשה  משמע,  הלשון  שמפשטות  "דאף 
"האלקים"  שהוא  הוא,  במשה  והחידוש  ולמעלה(,  )מחציו  ו"האלקים"  ולמטה(, 
"מחציו ולמעלה )משא"כ שאר בני אדם הם כולו בבחי' איש, גם מחציו ולמעלה( – 
הרי, מפשטות לשון הכתוב )"משה איש האלקים"( מובן, שהיות ומשה הוא איש אחד, 
ולמטה"  "מחציו  שגם   .  . מציאותו  בכל  האלקים"  "איש  הוא  הרי  אחד,  בגוף  נשמה 
)בעסקו בענינים גשמיים( הוא חלק מ")איש( האלקים", וגם "מחציו ולמעלה" )בעסקו 
בענינים רוחניים( הוא חלק מ"איש )האלקים(" )משא"כ בשאר בני אדם, שיש להם ב' 
חלקים – נשמה וגוף, נשמה היא "חלק הוי' עמו", "חלק אלוקה ממעל ממש", וגוף הוא 

נברא גשמי(".

להשלמת ענין ה'ממוצע' בכללותו נביא קטע משיחת ער"ה תשמ"ד )בלתי מוגה(, בו 
ב'  לחבר  הוא  'ממוצע'  של  שענינו  שכיון  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מבאר 

ענינים, מוכרחים לומר שהוא למעלה משניהם )!(:

"ומטעם זה הי׳ משה ממוצע בין ישראל והקב״ה כמ״ש אנכי עומד בין הוי׳ וביניכם 
גו׳, כמבואר במ״א שהי׳ בבחי׳ ממוצע המחבר דוקא )ולא ממוצע המפסיק(, דממוצע 
המחבר ב׳ ענינים צריך שיהיו בו בעצמו ב׳ ענינים אלו. ועוד זאת, דכיון שהוא מחבר 
את ב׳ הענינים, מובן שהוא למעלה משניהם כביכול, היינו לא רק למעלה מישראל אלא 

למעלה, כביכול, גם מהקב״ה".
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ממוצע המחבר – חלק ב
ברבדים  גם  קיים  שהוא  כפי   – בכללותו  ה'ממוצע'  ענין  על  למדנו  הקודמת  ביחידה 
לעסוק  נעבור  כעת  לחי.  הצומח  ובין  לצומח  הדומם  בין  כגון  בעולם,  יותר  נמוכים 
וממוצע  המפסיק  ממוצע   – לשניים  בכללות  הנחלקים  שב'ממוצע',  השונים  בסוגים 

המחבר.

אשר  יותר,  התחתון  הממוצע  שהוא  המפסיק',  ה'ממוצע  אודות  נלמד  זו  ביחידה 
לאחר שנבין היטב את ענינו נוכל להבין בעומק יותר את ענינו של ה'ממוצע המחבר' 

)שיתבאר ביחידה הבאה אי"ה(.

בכדי להבין את ענינו של ה'ממוצע המפסיק', מביא כ"ק אדמו"ר הרש"ב )בד"ה 'פנים 
בפנים' תרנ"ט( ב' משלים, המבארים את הענין עומק לפנים מעומק. המשל הראשון 
הוא מרב המוסר שיעור לתלמידיו, כאשר בינו לבין התלמידים עומד מתורגמן )כפי 

שהי' נהוג בתקופת המשנה והגמרא(:

יובן עד"מ כמו המתורגמן שהוא המשפיע הדרשה  "וביאור ב' הבחי' שבהממוצע, 
לעם, כי להיות שהמשפיע גדול מעלתו וא"א להעם לקבל עצם ההשפעה כמו שהוא 
והוא  להמקבלי',  המשפיע  בין  הממוצע  שהוא  מתורגמן  צ"ל  ולזאת  המשפיע,  מן 
מן  ההשפעה  לקבל  ביכולתו  ולכן  המשפיע,  אל  ערך  קצת  איזה  לו  יש  המתורגמן  כי 

המשפיע, ויש לו ג"כ ערך אל העם שע"י יכולים לקבל ההשפעה".

דוגמא מוכרת ל'ממוצע' כעין זה מוצאים אנו בסדר קבלת התורה על ידי משה רבינו, 
שהי' מלמד את בני ישראל תורה על ידי יהושע, שהוא הי' ה'ממוצע' בין משה רבינו 

ובני ישראל. וכפי שמביא כ"ק אדמו"ר האמצעי )שע"ת קלד, א(:

"ובכל מקום שאין ערך כלל בין המשפיע והמקבל בהכרח שיומשך השפע ע"י בחי' 
וממנו נמשך  זה  ממוצע המפסיק דוקא, כדי שיצומצם האור והשפע תחלה בממוצע 
למקבל )כמו יהושע שהי' ממוצע בין משה וישראל כידוע(. וה"ז כמו משל חבל ארוך 
ביותר, שקצה העליון אחוז וקשור למעלה מעלה וקצהו התחתון אחוז וקשור למטה 

מטה ביותר, שיש חיבור עי"ז לעליון ותחתון, אבל אריכות החבל עצמו מפסיק".

כלומר, ה'ממוצע המפסיק' עומד בין הענינים אותם הוא מחבר, ולמרות שמצד אחד 
הוא אכן מחבר ביניהם, עם כל זה הוא עדיין מפסיק ומפריד ביניהם.

ובעומק יותר – גם כאשר המשפיע עצמו פונה ללמד את התלמיד, ישנם בו ב' בחינות 
אלו, ובלשונו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב )שם(:
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גם בהמשפיע עצמו, דהנה  ענין בחי' הממוצע  יותר ממה שאנו מוצאים  זה  "ויובן 
ידוע דכל בחי' שכל והתחכמות כמו שהוא במשפיע מצ"ע הוא בבחי' ריבוי גילוי אור 
בעומקו ופנימיותו, וכמו"כ גם בהאורך ורוחב, ואינו בערך המקבל כלל, וכשישפיע את 
השכל כמו שהוא אצלו לא יוכל המקבל לקבל כלל ויתבלבלו חושיו לגמרי. כ"א בהכרח 
שהמשפיע יעלים בעצמו את עומק חכמתו בשכל זה ומגלה רק החיצוניות לבד, דאם 
לא יעלים בחי' פנימיות שכלו לא הי' בחי' המשכת החיצוניות ג"כ, כי כשמאיר בחי' 
פנימיות השכל הוא מובדל בערך לגמרי מן המקבל ואינו שייך שיבוא בבחי' אור שלפ"ע 

המקבל".

כלומר, כל ענינו של ה'ממוצע המפסיק' הוא להעלים את פנימיות המשפיע, ולהמשיך 
רק את בחינת החיצוניות שבו.

וממשיך שם כ"ק אדמו"ר הרש"ב ומבאר, שבכל דרגא באלקות קיים ג"כ 'ממוצע', שרק 
הוא  הראשון  וה'ממוצע'  יותר.  הנמוכה  הדרגא  את  ולברוא  להוות  ניתן  באמצעותו 
ה'צמצום הראשון', הכולל – מחד – את פנימיות אור אין סוף שבכחו נברא כל סדר 

ההשתלשלות, ומאידך – יש לו איזה שייכות לסדר ההשתלשלות.

בין  ה'צמצום'  שהוא  'ממוצע'  ישנו  ההשתלשלות  שבסדר  ודרגא  דרגא  כל  בין  וכך 
הדרגא העליונה לזו שלמטה ממנה:

"והנה ראשית הממוצע הוא בחי' צמצום הראשון שהי' באור א"ס ואח"כ נמשך הקו 
. . כשהי' מאיר האור בגילוי כמו שהוא מצד המאור שהוא בחי' גילוי העצם כו', ממילא 
אינו שייך כלל לעולמות ואינו בגדר להיות מקור למקור לעולמות כו', כי כללות האור 

הוא בחי' אור עצמי כו' עד שאינו שייך בו ענין הספי' כלל אפי' בכח בהעלם כו' כנ"ל.

ולזאת הוכרח להיות הצמצום שיתעלם האור ואז אפשר להיות מקור לעולמות כו', 
אמנם ענין הצמצום הזה אין הכוונה שנסתלק האור לגמרי כ"א נשאר רשימה, וכמ"ש 
והרשימה הזאת היא  כו',  ונשאר חלל לאו דוקא אלא נשאר רשימה  בהגהות אוצ"ח, 
רושם מכללות האור והיינו שהיא בחי' נקודה שנושא בתוכה כל בחי' פנימי' ועצמות 

האור שנתעלם בתוכה.

וכ"ז הוא בחי' העליונה שבממוצע שהוא בחי' האור העצמי ממש אלא שהוא בבחי' 
העלם כו' ואח"כ נמשך בחי' הקו שהוא בחי' גילוי אור שלפ"ע העולמות".

כלומר, ה'צמצום הראשון' כולל ב' חלקים: א. ה'רשימה' שנשארה מאור אין סוף, והיא 
העולמות  בתוך  שנמשך  ה'קו'  ב.  סוף.  אין  אור  ועצמות  פנימיות  את  בתוכה  כוללת 
שהוא שייך ובערך לעולמות. ושני קצוות אלו הופכים את ה'צמצום הראשון' ל'ממוצע' 

בין אור אין סוף וסדר ההשתלשלות.

רק  הוא  ממשיך  שה'ממוצע'  מה  כאן,  עד  שנתבארה  כפי  ה'ממוצע'  בבחינת  אמנם, 
עצמו,  את  שמצמצם  מהרב  במשל  שנתבאר  )כפי  שמעליו  מהדרגא  חיצונית  בחינה 
ובנמשל ב'צמצום הראשון' שממשיך בעולמות רק את חיצוניות אור אין סוף(, ולכן 



 17 חסידות  •  

סוג ממוצע זה נקרא 'ממוצע המפסיק', כיון שהוא מפסיק ו'מצמצם' את האור הגדול 
שקיים קודם לכן, וממשיך רק חלק קטן וחיצוני.

ביחידה הבאה נלמד אי"ה מהו ענינו של ה'ממוצע המחבר', וכיצד ביכלתו להיות כזה.
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ממוצע המחבר – חלק ג
הענינים  בין  שעומד  המפסיק',  ה'ממוצע  אודות  באריכות  למדנו  הקודמת  ביחידה 

אותם הוא מחבר, וממשיך רק בחיצוניות.

לאחר ביאור זה, מבאר כ"ק אדמו"ר הרש"ב )במאמר הנ"ל(, שמשה רבינו – אודותיו 
נאמר "אנוכי עומד בין ה' וביניכם" – אינו דומה ל'ממוצע' רגיל שבין רב ותלמיד, או 

ל'ממוצע' בין דרגות ברוחניות:

"ולפהנ"ל צריך להבין דבחי' ממוצע דמשה מ"ש אנכי עומד כו' להגיד לכם כו' אינו 
דומה לבחי' ממוצע הנ"ל, דבבחי' ממוצע הנ"ל נת' שמה שמתגלה הוא בחי' חיצוניות 

האור לבד כו', אבל במשה ארז"ל שכינה מדברת מתוך גרונו של משה.

ומבואר במ"א המשל ע"ז כמו משקה ששופכין דרך המשפך הנקרא לייקע, שהמשפך 
הי' שכינה מדברת מתוך  ועד"ז  כו',  אינו מקבל כלל המשקה כ"א עובר דרך המשפך 

גרונו של משה בלי שום הרגש כלל כ"א דבר ה' הי' מדבר מתוך גרונו כו'.

ומבואר שם, דלכאורה מהו המעלה שלא הרגיש כלל, שלכאורה אם הי' מרגיש הי' 
יותר טוב. ונת' התי' ע"ז, שאם הי' מרגיש הי' מתעצם הדבר ה' בו ואח"כ הי' יוצא, א"כ 
אין זה דבר ה' ממש כ"א דבר משה מה שקיבל מה', אבל כשיוצא בלא הרגשה הי' דבר 
ה' ממש רק שהי' עובר דרך גרונו של משה כו', ונמצא דבחי' ממוצע דמשה אינו דומה 

לבחי' הממוצע שבעולמות".

משה רבינו – ה'רבי' הראשון, לא 'הפסיק' ח"ו בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא, אלא 
העביר את דברי הקדוש ברוך הוא כפי שהם, ללא שום צמצום ושינוי.

כ"ק אדמו"ר האמצעי )בשע"ת שם(, מביא על כך משל הממחיש עד כמה ה'ממוצע' 
אינו מציאות לעצמו, וכל ענינו להעביר את דבר ה' כפי שהוא:

רחוקה  שהדרך  אע"פ  המדבר,  דרך  לעיר  מעיר  ההולך  הגשמי  הדרך  עד"מ  "וכמו 
ויש הפסק גדול בין עיר לעיר במדבר ושדה וכה"ג מ"מ אין הדרך נקרא בחי' ממוצע 
המפסיק, רק שעל ידו מתחברים ב' העיירות הרחוקים זו מזו, שהרי אין העיירו' עצמן 
מתחברין כלל רק שאנשי העיירות מתחברי' זע"ז ע"י הילוכם בדרך כידוע, א"כ אין זה 
הפסק כלל שהרי כשהולכים מעיר לעיר מתחברי' אנשי עיר זו בעיר אחרת חיבור גמור 
מפני שכל גופם ועצמם כמו שהן באו לעיר זו האחרת בלי דבר מפסיק כלל רק שע"י 
אמצעות הדרך באו . . וכך יש הרבה בחי' ממוצעי' שאינן נקראי' בחי' מפסיק כלל רק 
שמביאי' מן הריחוק אל הקירוב או מן ההעלם לגילוי, אבל מביאין לגופו ומהותו של 

דבר שיתחבר בזולתו בלי הפסק ביניהם כלל".
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אלא שהשאלה כעת היא מהכיוון ההפוך – אם משה רבינו לא שינה מאומה בהשפעה 
להשפיע  הקב"ה  יכל  לא  מדוע  בכלל?  אותו  צריך  הי'  כן  אם  מדוע  לבנ"י,  מהקב"ה 

ישירות לבני ישראל, ללא ממוצע?

לכן מבאר כ"ק אדמו"ר הרש"ב, שמוכרחים לומר שגם ה'ממוצע המחבר' פועל משהו 
בהמשכה אותה הוא מעביר, ולמרות זאת אינו פועל בה שום שינוי.

ובכדי לבאר זאת מביא כ"ק אדמו"ר הרש"ב משל:

"והמשל בזה כמו הכותב שכל באצבעות היד, שאין הכח התנועה שביד כלי לשכל 
ואין השכל מתלבש בהכח התנועה שביד כ"א בדרך מעביר לבד, ולכן הכח התנועה בטל 
לגמרי לאור השכל וכפי אור השכל כן היד מתנענע מעצמו, והיינו לפי שאינו בדרך כלי 
לידי אותיות  ומ"מ ה"ז פועל שעי"ז בא השכל  כו' כמ"ש במ"א,  להתלבש את האור 

הכתב כו'.

וכמו"כ יובן בבחי' ממוצע דמשה, שעם היות שהוא בדרך מעביר לבד מ"מ ה"ז פועל 
שיוכל להתקבל בנש"י, אבל האור המאיר על ידו הוא בחי' אור עצם המשפיע ממש 

שהוא בחי' האור דפנימיות ועצמות אור אין סוף כו'".

ומסכם כ"ק אדמו"ר הרש"ב את הענין:

"וע"פ הנ"ל יובן מ"ש פנים בפנים דבר ה' עמכם כו' ומ"ש אנכי עומד בין ה' וביניכם 
להגיד לכם דבר ה' כו' שאינם סותרים זל"ז, דמ"ש פנים בפנים דבר כו' היינו שבתורה 
נתגלה בחי' פנימיות ועצמות אור אין סוף ממש כו' כנ"ל, אמנם הגילוי צ"ל ע"י משה 

דוקא כי בעצמם לא הי' ביכולתם לקבל את האור כ"א ע"י ממוצע דמשה.

אך בחי' הממוצע דמשה אינו דומה לשארי ממוצעים כנ"ל, שע"י משה נמשך בחי' 
עצמות האור ממש כו'. ולזאת עם היות דאנכי עומד בין ה' וביניכם כו' מ"מ פנים בפנים 
דיבר ה' עמכם שהמוכר עצמו מדבר עמכם, שנמשך ונקלט בנש"י בחי' פנימיות ועצמות 

אור אין סוף ממש כו'".

לשלימות הענין, נביא את השיחה הידועה מאחש"פ ה'שי"ת, בה מבאר כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א ש'ממוצע המחבר' פירושו "עצמות ומהות כפי שהעמיד עצמו 

בגוף" )!(:

"יש מקשין: מה שייך בכלל לבקש מהרבי, הרי זהו"ע של “ממוצע"? אחרים שואלים 
זאת בקשר לעניני יראת־שמים – משולח אחד )“פון היינטיקע משולחים"( הי' נוהג 
שכאשר ביקשוהו למסור “פדיון" בקשר לענינים גשמיים - הי' לוקח, אך “פדיון" בנוגע 
זאת,  עושה  אינו  בעצמו  הקב"ה  שאפילו  באמרו,  לוקח,  הי'  לא   – רוחניים  לענינים 

כמאמר “הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים".

והמענה על זה:

מתקשרין  שישראל  רק  לא  היינו,  חד",  כולא  וקוב"ה  אורייתא  ש"ישראל  כשם 
באורייתא ואורייתא בקוב"ה, אלא “חד" ממש, כך גם ההתקשרות בין חסידים לרבי, 



  20  •  ישיבת קיץ - חיילי בית דוד ה'תשפ"ב

שאינה כשני דברים המתאחדים, אלא נעשים “כולא חד" ממש. והרבי אינו “ממוצע 
מפסיק" כי אם “ממוצע מחבר". ובמילא, אצל חסיד, הוא והרבי והקב"ה -  כולא חד.

– לא ראיתי שיאמר כך בפירוש בתורת החסידות, אלא זהו “הרגש", ובמילא, מי 
שרוצה להרגיש כך – ירגיש, ומי שאינו – איני רוצה להתווכח עמו, יהי לו אשר לו. -

כפי  אודות “ממוצע" – מאחר שזהו עצומ"ה בעצמו,  אין מקום לקושיא  ובמילא 
שהעמיד עצמו )“ווי ער הָאט זיך ַאריינגעשטעלט"( בגוף".



שער

נגלה



קאכ’ן זיך אין לערנען
מלבד הנושאים התורניים אותם פוגשים התמימים באופו סדיר 
רבות  סוגיות  ישנם  תמימים,  תומכי  בישיבות  הנגלה  בלימוד 
מיוחדים,  בזמנים  או  היום-יום  במשך  אף  בהם  נתקלים  אשר 
אך אין יודעים את התוכן והמשמעות ובעיקר את הפן ההלכתי 

שלהם, בפרט בנושאים הקשורים עם שיטת חב”ד ומנהגיה.

שונים,  בנושאים  מרתקות  סוגיות  לערוך  נרתמנו  זה  לצורך 
קיץ  הישיבת  של  נגלה’  ב’סדר  התמימים  לקהל  יביאו  אשר 
שבימי  מאחר  ופשוטה.  נגישה  בצורה  אלו  נפלאים  נושאים 
הישיבת קיץ ישנם ששה ימי לימוד של חומר הנגלה – חילקנו 
נפרדות. אף על שבסוגיות קיימות  את החומר לששה סוגיות 
גמרות שלמות ומפרשים שונים עד לפסיקת ההלכה – הרי הם 
ערוכות ברמה קלה ופשוטה, אשר אף בקריאה ראשונית יהי’ 

ניתן להבינם ולהשיגם היטב.

מדוע  א.  דלקמן:  הנושאים  נבחרו  וקפדנית  בבחירה מאומצת 
אין מנהגנו לקיים את מצוות התורה שהכהנים יברכו את העם 
הדלקת  על  לברך  קטנה  לבת  נותנים  אנו  כיצד  ב.  יום?  בכל 
הנרות? ג. מדוע אנו מדייקים לקנות ציצית ברוחב גדול דווקא 
בשבת  חם  במקוה  טובלים  אנו  האיך  ד.  גרטל?  עלי’  ולהניח 
מהו  ה.  איסור?  שזהו  בפירוש  נשמע  הגמרא  מדברי  כאשר 
ו.  ‘העולם’?  חב”ד השונה מקשר  המיוחד בקשר התפילין של 
מהי הנפקא-מינה ב’שלשת האותות’ שנתן הקב”ה לישראל?    

היסודיים  מקומות  המראי  הבאת  הינו  הסוגיות  עריכת  סגנון 
לכל סוגיא וביאורם היטב - מתוך היצמדות למקורות הבסיסיים 
וכהנה.  כהנה  להרחיב  ניתן  אלו  מסוגיות  סוגיא  בכל  בלבד, 
הסוגיות הינם בפרט בנושאים הנוגעים להלכה למעשה ממש, 
בפרט במנהגי חב”ד אשר הם העומדים לנו ולחיינו החסידיים. 

הסוגיות כולם נערכו ע”י הרה”ת מנחם שניאור שי’ מיודובניק – 
ר”מ ונו”נ ישיבת חסידי חב”ד ליובאוויטש צפת.
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מדוע לא נוהגים הכהנים לברכנו כל יום?

המצווה ודרגת חיובה

בתורה )נשא ו, כג( נאמר:

ָרֵאל ָאמֹור  ֵני ִיׂשְ ָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ אמֹר, ּדַ ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ "ַוְיַדּבֵ
מּו  לֹום, ְוׂשָ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ָּך, ִיּשָׂ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ְמֶרָך, ָיֵאר ה' ּפָ ָלֶהם, ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם". ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ ֶאת ׁשְ

צריכה  ישראל  את  לברך  הכהנים  שצריכים  זו  שברכה  א(  לח,  )סוטה  בגמ'  ופירשו 
להיות בנשיאת כפים:

"תניא אידך: כה תברכו - בנשיאות כפים, אתה אומר: בנשיאות כפים, או אינו אלא שלא 
בנשיאות כפים? נאמר כאן כה תברכו ונאמר להלן וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם, מה 

להלן בנשיאות כפים, אף כאן בנשיאות כפים".

ובהמשך הגמ' )שם לח, ב( נאמר: 

"ואמר ר' יהושע בן לוי: כל כהן שאינו עולה לדוכן, עובר בשלשה עשה: כה תברכו, אמור 
להם, ושמו את שמי".

ועל פי דברים אלו נפסק להלכה בשו"ע אדה"ז )סקכ"ח ס"א-ד(:

יום בנשיאת כפים, שנאמר כה  "מצות עשה מן התורה שיברכו הכהנים את ישראל בכל 
תברכו וגו' ולהלן הוא אומר וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם . . כל כהן שאין בו אחד 
מהדברים המעכבין שיתבאר, אם לא עלה לדוכן אע"פ שביטל מצות עשה אחת, הרי זה 
כעובר בג' עשה: כה תברכו, אמור להם, ושמו את שמי, והוא שיהי' בבית הכנסת כשקרא 
ידיו שנאמר אמור להם  לו לעלות או ליטול  הש"ץ כהנים או אם אחד משאר העם אמר 

ומתרגמינן כד תימר להון, ואם לאו אינו מחוייב כלל לישא כפיו אלא אם רוצה".

והנה בגמ' )ראש השנה כח, ב( מובאת הברייתא הבאה:

"מנין לכהן שעולה לדוכן שלא יאמר הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך את ישראל, אוסיף 
ברכה אחת משלי, כגון ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם, תלמוד לומר לא תוסיפו על הדבר".

סוגיא א
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אחת  פעם  הכהן  שבירך  שלאחר  למסקנה  הגמ'  הגיעה  זו  בברייתא  הדיון  כדי  ותוך 
וכתבו  ואי בעי לא מברך",  ו"אי בעי מברך  זמן המצווה  ברכת כהנים שוב כבר עבר 

התוס' )שם ד"ה הכא(:

"הכא אי בעי מברך - משמע מכאן דכיון דעלה לדוכן פעם אחת ביום שוב אינו עובר בעשה 
דאמור להם כל היום, דהא קאמר אי בעי לא מברך".

וכן פסק אדה"ז )שם(:

"ומשנשאו כפיהם וברכו פעם אחת ביום יצאו ידי חובתן מן התורה, וחכמים תקנו שישאו 
כפיהם בכל תפלה מן התפלות שביום, )ו(שחרית ומוסף )דתענית(, ונעילה ומנחה דתענית, 
וגם במנחה של כל ימות השנה הי' ראוי להיות בה נשיאת כפים, אלא שמנעו משום חשש 

שכרות".

העולה מדברינו: מצווה מדאורייתא היא שישאו הכהנים כפים בכל יום, ומדאורייתא 
מספיק שישאו את כפיהם פעם אחת ביום, אך רבנן תיקנו נשיאת כפים בכל תפילה 

שאומר בה הש"ץ ברכת כהנים.

מנהג מדינות אשכנז

הבית יוסף )סימן קכח( נדרש למנהג שנתפשט בארצות הגולה שלא לישא כפים אלא 
ביום טוב בלבד, והביא את דברי האגור: 

אין  למה  כא(  סי'  )שו"ת מהרי"ל החדשות  מולן  קעו( שנשאל מהר"י  )סי'  האגור  "כתב 
יום מאחר שהוא מצות עשה? והשיב מפני שמנהג הכהנים  הכהנים נושאים כפיהם בכל 
לטבול קודם )כמו שכתוב בהגהות מיימוניות(, ובכל יום קשה להם לטבול בחורף, ולכן עלה 

המנהג דוקא ביום טוב, וגם מטעם ביטול מלאכה, וכשהכהן אינו נקרא אינו עובר".

נהגו  יום מב' טעמים: א. הכהנים  נהגו שלא לישא כפים בכל  האגור מבאר שבגולה 
לטבול קודם נשיאת כפים ובימות החורך הי' קשה להם להקפיד על כך. 

ביטול  כפים  בנשיאת  יש  מדוע  שהרי  תמוה  לכאורה  זה  טעם   - מלאכה.  ביטול  מפני  ב. 
מלאכה, ויתבאר לקמן.

בה  תורה  של  עשה  מצוות  לבטל  אלו  בטעמים  כח  יש  כיצד  להבין  צריך  ולכאורה 
נצטוו הכהנים לברך את עם ישראל? קושיא זו מתרץ האגור בסיום דבריו "וכשהכהן 
אינו נקרא אינו עובר", כלומר ביטול מצוות עשה זו הוא רק כאשר קורא הש"ץ בקול 
"כהנים", והכהן אינו עולה, אך כאשר הש"ץ לא קורא "כהנים", אין בכך ביטול מצוות 

עשה, ועל כן מחמת הטעמים דלעיל היו נמנעים הכהנים מלישא כפיהם.

הבית יוסף דוחה את דבריו של האגור בתוקף: 
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"דחק עצמו לקיים מנהג מקומו, ואינו מספיק, כי מה שכתב מפני שנוהגים לטבול קודם, 
האי חומרא דאתי לידי קולא היא, ותלי תניא בדלא תניא, שהרי טבילה לנשיאת כפים לא 
הוזכרה בתלמוד, ואם הם נהגו להחמיר ולטבול למה יבטלו בשביל כך שלש עשה בכל יום, 
ואף על פי שאינו עובר אלא א"כ נקרא מכל מקום מוטב להם שיקיימו שלש עשה בכל יום 
ולא יטבלו, כיון שאינם מחוייבים משיטבלו ועל ידי כן יניחו מלקיים שלש עשה בכל יום".

זה  יוסף מתייחס בדבריו לטעמו הראשון של האגור, וטוען שטעם קלוש הוא  הבית 
מפני שלא נזכר בתלמוד שיש לטבול קודם נשיאת כפים, ואף שאין בכך ביטול מצוות 
קיום מצוות עשה אין כאן, ומדוע אין  עשה )שהרי לא קרא הש"ץ "כהנים"(, הרי גם 

הכהנים מקיימים מצוות עשה שלהם מפני שאינם טובלים קודם?

ומסיים הבית יוסף:

ואינם  יום  בכל  כפיהם  שנושאים  מצרים,  מלכות  וכל  ישראל  ארץ  בני  של  כחם  "ויישר 
טובלים לנשיאת כפים". 

הרמ"א בספרו דרכי משה )אות כא( מגיב על טענת הבית יוסף, ומגן על מנהג אנשי 
חו"ל:

"ואני אומר, כי הטעם שחשבו הם לטפל הוא העיקר, כי מחמת ביטול מלאכה לעם שבאלו 
הארצות שהכהנים והעם טרודין במחייתן בגלותן, ואין להם לפרנס בני ביתם כי אם הלחם 
אשר ילקטו בזיעת אפם דבר יום ביומו, והם טרודין למחייתן ואינם שרוים בשמחה לכן 
אין נושאים כפיהם ביום שיש בו ביטול מלאכה לעם, ואף בשבת אינן נושאים כפיהם מפני 
גופם  וינוח  להיות,  ושעתידים  שעברו  ידיהם  מעשה  על  והרהורים  במחשבתם  שטרודים 
קצת מעמלם ואינם שרים כל כך בשמחה כמו ביום טוב שנאמר בו )דברים טז,יד( ושמחת 

בחגך, ולכן נשתרבב המנהג שלא לישא כפים כי אם בימים טובים, כן נראה לי".

הרמ"א טוען שטעמו השני של האגור "מטעם ביטול מלאכה" )שלא זכה להתייחסות 
בדבריו של הבית יוסף( הוא הטעם העיקרי, ובהקדים: 

בפוסקים )ראה שו"ע אדה"ז קכח,נה( מובא שאבל לא ישא כפיו, מפני שהמברך צריך להיות 
מטעמים  לו  לעשות  מעשו  שביקש  אבינו  ביצחק  שמצינו  כפי  לבב,  וטוב  בשמחה  שרוי 
קודם שיברכנו בכדי שיהי' שרוי בשמחה, ועל כן גם אדם שעובד לפרנסתו אינו יכול לברך 
בכל  כהנים  ברכת  לברך  יצטרך  ואם  בשמחה,  שרוי  ואינו  בכך  שטרוד  מפני  כהנים  ברכת 
על  במחשבות  טרודים  עדיין  ממלאכתם  שנחים  בשבת  ואפילו  ממלאכתו,  בטל  יהי'  יום 
עסקיהם, ורק ביום טוב שיש מצוות "ושמחת בחגך" אז שרויים הם בשמחה וראויים לברך.

הרמ"א בהגהותיו לשו"ע )סקכ"ח, סמ"ד( חוזר על דבריו בתוספת קטנה:

"נהגו בכל מדינות אלו שאין נושאים כפים אלא בי"ט, משום שאז שרויים בשמחת יו"ט, 
וטוב לב הוא יברך, מה שאין כן בשאר ימים, אפי' בשבתות השנה, שטרודים בהרהורים על 
מחייתם ועל ביטול מלאכתם, ואפי' בי"ט, אין נושאין כפים אלא בתפלת מוסף, שיוצאים 

אז מבהכ"נ וישמחו בשמחת יו"ט".
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מדברי הרמ"א עולה שאפילו ביום טוב אין נושאים כפים אלא בתפילת מוסף בלבד 
שאז הולכים אל ביתם לסעוד סעודת יו"ט, אך לא בתפילת שחרית.

ובסיום דבריו העתיק את  )סקכ"ח, סנ"ז( העתיק את כל דברי הרמ"א,  אדה"ז בשו"ע 
דברי הבית יוסף שהובאו לעיל:

"וכל טעמים אלו הם לישב המנהג, אף שאין בהם כדאי לבטל מצות עשה של תורה, מכל 
מקום כשאין קוראים כהנים אינם עוברים כלום, אבל מכל מקום יישר כחם של בני ארץ 
ג' מצות עשה  ומקיימים  יום כתיקון חכמים,  וסביבותיהם שנושאים כפיהם בכל  ישראל 

בכל יום ואין חוששין לטבול".

אך בפועל בסידורו כתב אדה"ז:

"נהגו בכל מדינות אלו שאין נושאים כפים אלא ביום טוב, שאז שרויים בשמחת יום טוב". 

לקמן  )וראה  בחו"ל  כפים  נשיאת  להנהיג  ישראל  מגדולי  כמה  ניסו  הדורות  במשך 
מאדה"ז( ולבטל מנהג הנ"ל, ובשו"ת בית אפרים )סי ו', לרא"ז מרגליות( כתב להשאיר 

את המנהג הקודם, ואלו דבריו:

"וכבר הראיתיך שהי' מנהג זה באשכנז לפני מהר"ם ותלמידיו, ומכללם הרא"ש ז"ל, ומזמן 
ההוא עד עתה יותר מחמשה מאות שנה, ועתה אהובי ידידי ירא וישפוט כעין שכלו את 
הגבורים אנשי השם האלה, אשר הקטן שבתלמידי תלמידיהם קטנם עבה ממתנינו, האם 
אמר יאמר ליצא ביד רמה ערוך אתם מלחמה ובכחו ועוצם ידו יעשה חיל ועזר כנגדו לבטל 
המנהג אשר יסדו רבים וגדולים זה זמן רב? ואף אם הי' נעלם מאתנו טעם הדבר לגמרי, 
וק"ו דטעמא אמרי בה וליכא דררא דאיסורא, שאנחנו מחוייבים לעשות אזנינו כאפרכסת 

לשמוע בקול דבריהם ואחריהם לא נשנה".

מנהג הגליל בארץ ישראל

נוהגים לישא כפים בכל  וסביבותיהם  ממה שלמדנו עד כה עולה שבני ארץ ישראל 
יום, אך למעשה ידוע שמנהג האשכנזים הנמצאים בגליל הוא לישא כפים רק בתפילת 

מוסף )של שבת, ר"ח, ויו"ט( אך לא בכל יום ואף לא בתפילת שחרית של שבת.

ידי  )עפ"י פסקי תשובות סקכ"ח ס"צ( שמנהג זה הונהג על  וההשערה המוצקת היא 
ראשי עדת החסידים תלמידי הבעש"ט שעלו לארץ ישראל והתיישבו בצפת ובטבריה, 
והורגלו מבית רבותיהם בחו"ל לישא כפים רק בימים טובים, ועל כן עשו כעין פשרה 
והתקינו לישא כפים גם בשבתות בתפילת מוסף, ויתכן שגם טעמים נסתרים הי' להם 
במה שהתקינו לשנות ממה שהי' מקובל בכל הדורות בכל ארץ ישראל, לישא כפים 

בכל יום.



 27 נגלה  •  

לסיכום: ישנם ג' מנהגים בעניין נשיאת כפים: מנהג יהודה וירושלים: לישא כפים בכל 
חוץ  מנהג  מוסף.  תפילת  שיש  פעם  בכל  כפים  לישא  והגליל:  צפת  טברי'  מנהג  יום. 

לארץ: לישא כפים במוסף של יום טוב בלבד.

דברי רבותינו נשיאינו בעניין זה

שרבינו  מספרים  שחסידים  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  הביא  מקומות  בכמה  והנה 
הזקן אמר שיש ברצונו להנהיג שישאו כפים בארץ ישראל בכל יום, וביחידות להרב 
מרדכי אליהו בתשנ"ב )התוועדויות ח"א עמ' 243( הוסיף הרבי שלאחרי ההשתדלות 

לא עלה בידי אדה"ז שהציבור יקבל תקנה זו.

ובשיחת עריו"כ תנש"א )לקו"ש חל"ט ע' 375( אמר הרבי שאעפ"כ הברכה דנשיאת כפים 
ע"י  ובפרט  לארץ,  שבחוץ  ישראל  לבני  גם  נמשכת  יום,  בכל  ישראל  בארץ  הכהנים  של 

הכהנים שמכוונים גם עבור בני ישראל שבחוץ לארץ.

והנה בשנת תשל"ט רצה רבה הראשי של חיפה הרב שאר ישוב הכהן, להנהיג בעירו 
ברכת כהנים בכל יום, דבר שלא הי' נהוג עד אז ברוב בתי הכנסת בחיפה, הדבר עורר 
הדים רבים וגדולי ישראל נדרשו לדבר, המנחת יצחק )הרב יצחק יעקב וייס ראב"ד 
העדה החרדית( כתב ב' תשובות ארוכות בנושא זה )שו"ת מנחת יצחק ח א-ב( בו יוצא 
הוא חוצץ נגד אלו הרוצים לשנות את המנהג, ולהנהיג ברכת כהנים במקום שלא נהגו 

בו עד כה.

גם הרבי נשאל שאלה זו ע"י הרב כהן, והשיב במכתב דלהלן )לקו"ש חי"ח עמ' 448(:

"נ.ב את כת"ר רוב הסליחה על שלא עניתי בענין דברכת כהנים בארץ הקודש, כי מתלבט 
אני רבות בנדון זה, בהמסקנא בזה, ובפרט בנוגע למעשה בפועל, והרי זה העיקר.

וכו'  ולהתייגע  לצדד  יש  מחברו,  מרובה  כו'  יום  לך  אין  חז"ל  שבלשון  כיון  גיסא,  דמחד 
להרבות בכל עניני ברכה, ובמיוחד בברכת כהנים שהיא נמשכת במהירות דרך כל העולמות 
- בס'  - בעל התניא והשו"ע  ואין מעיינים בדין כלל )לשון רבנו הזקן  באין מונע ומעכב 

לקוטי תורה ס"פ קרח(.

ולאידך גיסא, אף שלא חת אדמו"ר הזקן מפני כל, ובירר וקבע נוסה תפלה וכו' - הרי בנוגע 
מ"ע  קיום  שתהי'  כו',  להחזירה  רוצה  דהי'  בערך(  )הלשון  שאמר  מסופר  כהנים  לברכת 
זו בכל יום )גם בחו"ל(. ובכל זה לא עשה בזה וכו', ודוקא מפני שלא ידוע הדבר והטעם 
)בבירור( קשה עוד יותר השקו"ט וכו' בזה, ולהורות חצי דבר – הרי זה גופא שלילת החצי 

השני, כמובן. 

ולכן הנהגתי בזה כהוראת חז"ל הנח להם לבני ישראל כו'".

ונראה מדברי הרבי שמכיון שיש בשאלה זו צדדים לכאן ולכאן, על כן אין לשנות את 
המנהג ועל כן במקום שנהגו לא לישא כפים בחול ימשיכו במנהגם והנח להם לישראל 

"אם אין נביאים הן, בני נביאים הן" )פסחים סו,א(.
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מקור נוסף בסוגיא זו הוא מענה הרבי לרבה של כפר חב"ד, הרב שנ"ז גרליק: 

בסעודת יום ב' דחגה"ס שאל הרב הנ"ל את הרבי, שבבואו לכפר חב"ד בשנת תש"ט 
נהגו לישא כפים כמנהג הגליל, ועתה אמרו לו שמנהג יהודה הוא לישא כפים בכל יום, 

וכיצד יש לנהוג? ועל כך ענה לו הרבי:

"כיון שאדמו"ר הזקן כותב ש"אין נשיאת כפים אלא ביום טוב משום שאז שרויים בשמחת 
יו"ט", היו צריכים לנהוג כן גם בארץ ישראל, שכן האם שמחים באה''ק יותר מבחו"ל?

גודל הענין שתלמיד צריך  גם ממה שמצינו בדברי חז"ל בכמה מקומות הדגשת  ולהעיר 
לנהוג כרבו, וממילא יש להשתדל לנהוג כמנהגי רבותינו נשיאינו, כולל הנהגות שנהגו בד' 
אמות שלהם, ובהסכמתם, וכידוע בגודל הענין ד"מעשה רב", וא"כ, כפי שנהגו אצל כ"ק 

מו"ח אדמו''ר לשאת כפים רק ביו"ט למוסף - כך יש לנהוג בכל אתר ואתר גם באה''ק. 

כן בשבת,  לנהוג  יש  בזמנים אחרים  גם  כפים  לישא  ישראל  נהגו בארץ  כיון שכבר  אבל, 
דכיון שכתב אדה"ז שהטעם שנושאים כפים ביו"ט הוא משם שמחת יו"ט, הרי זה שייך 
כתב  הרי  העונג,  הו"ע  ושבת  השמחה  הו"ע  שיו"ט  בדא"ח  שמבואר  אף  שכן  לשבת  גם 
הבה"ג שגם בשבת ישנו ענין השמחה, ומקור הדברים הוא בספרי "וביום שמחתכם אלו 

השבתות", ולכן יעלו לדוכן גם בשחרית ותבוא עליהם ברכה".

כמנהג  לנהוג  צריך  הי'  שבעיקרון  בבירור  עולה  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  מדברי 
בית חיינו בכל מקום ומקום גם בארה"ק, אלא שאין לשנות מפני כן את המנהג, ועל כן 
במקום שנהגו לישא כפים בכל יום או לישא כפים בשבתות, יש להמשיך במנהג זה, 

וכן אמר הרבי לכמה אנשים בנוגע לעניין זה שאין לשנות מנהגים.

אך כאשר נפתחת קהילת חב"ד חדשה במקום חדש בארה"ק יש להם לנהוג לכאורה 
כמנהג בית חיינו ולישא כפים רק במוסף של יו"ט.

שאלות חזרה

1. מהי עיקר מצוות נשיאת כפים מן התורה, ומהי תקנת חכמים בעניין זה?

2. מהם הטעמים שביטלו נשיאת כפים בחו"ל מלבד ביו"ט, ומדוע אין בכך משום 
ביטול מצוות עשה?

3. מהי דעת רבותינו נשיאנו בעניין?
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האם מותר לבת לברך על הדלקת נרות?
בנות  כל  יצא הרבי מלך המשיח שליט"א בקריאה מיוחדת אשר  בסוף שנת תשל"ד 
ישראל ישתדלו בקיום מצות הדלקת נרות שבת קודש, כולל הבנות שעדיין לא נישאו 
על  ולעורר  לעסוק  הרבי  הרבה  מכן  שלאחר  ההתוועדויות  במשך  חינוך,  מגיל  החל 
מבצע זה, ועל כן התעוררו שאלות שונות מכמה רבנים שעירערו על מבצע זה מהפן 
ההלכתי של הדברים, הרבי השיב בעצמו על חלק מן השאלות, ואף הורה לחברי הכולל 
)שע"י המזכירות( לברר וללבן הלכה זו ולהראות שאין בה שום חשש מהפן ההלכתי.

בסוגיא שלפנינו נשתדל לעמוד על עיקרי הדברים, ולהבין סוגיא רחבה 
זו משרשה:

טעם המצווה

כתב אדה"ז בשו"ע )סרס"ג ס"א(:

"תיקנו חכמים שיהי' לכל אדם נר דולק בשבת בכל חדר וחדר שהולך שם בשבת, משום 
שלום בית שלא יכשל בעץ או באבן, וחייב כל אדם כשאוכל סעודת הלילה לאכלה אצל אור 
הנר, שזה בכלל עונג שבת הוא, ועיקר מצות הדלקת נרות הוא נר זה שאוכל אצלו, ויהא 
זהיר בו לעשותו יפה, וכל הזהיר בו זוכה לבנים תלמידי חכמים, שנאמר כי נר מצוה ותורה 

אור ע"י נר מצוה בא אור תורה".

מדברי אדה"ז עולה שישנם ב' טעמים להדלקת נרות שבת: א. משום שלום בית שלא 
זו צריך להדליק נר בכל מקום בו הוא הולך בשבת  יכשל בעץ או באבן, מפני סיבה 
)פרוזדור, חדרים שירותים וכו'(. ב. משום עונג שבת, ומפני טעם זה הנר העיקרי הוא 

הנר שמדליקים במקום האכילה.

מי מדליק?

כתב אדה"ז בשו"ע )שם ס"ה(:

"אחד האנשים ואחד הנשים חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת, אלא שהנשים מוזהרות 
בו יותר, מפני שמצויות בבית ועוסקות בצרכי הבית, ועוד, מפני שהיא כבתה נרו של עולם 

סוגיא ב
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הבעל  ירצה  אם  אף  ולפיכך  שקלקלה,  מה  שתתקן  שבת  נר  הדלקת  מצות  לה  נתנו  לכך 
להדליק בעצמו האשה קודמת, ומכל מקום טוב שהוא יתעסק בתיקון הפתילות והנרות, 

וגם ידליק בשאר חדרים שאין אשה מדלקת שם".

אלא  כנשים,  נרות  בהדלקת  חייבים  האנשים  העיקרון  שברמת  עולה  אדה"ז  מדברי 
מדליקה,  האשה  כאשר  כן  ועל  מסויימים,  מטעמים  האשה  על  החיוב  את  שהטילו 
אין אשתו  ונחשבת כשליח הבעל למצוותו, אך כאשר  כל הבית  עבור  מדליקה היא 

מדליקה, ידליק הבעל את הנרות במקומה ויברך על כך. 

האם מברכים על תוספת אורה?

אחת מהשאלות שנידונו בפוסקים היא, האם כמה אנשים שמדליקים אחד ליד השני 
יכולים לברך בנפרד, לדעת השו"ע )רסג,ח( אחרי שאחד כבר הדליק לא יכול השני 
לברך אחריו, ואם יברך ברכתו לבטלה שהרי נר אחד כבר דולק כאן, אך הרמ"א שם 
פסק שניתן לברך על כך מפני שע"י הנר הנוסף מתווסף אורה בבית, אדה"ז )שם ס"י( 

מביא את ב' הדיעות:

"ב' או ג' בעלי בתים שאוכלין על שלחן אחד ומברכים כל אחד על מנורה שלו, יש מפקפקין 
לומר שיש כאן ברכה לבטלה לפי שכבר יש שם אורה מרובה מנרות שהדליק הראשון, ויש 
מיישבין המנהג שכל מה שניתוספה אורה בבית יש בה שלום בית ושמחה יתירה להנאת 
אורה בכל זוית, ומכל מקום אפילו לפי דעתם לא יברכו שנים במנורה אחת שיש לה קנים 

הרבה.

ולדברי הכל יכול השני לברך בחדר המיוחד לו אע"פ שאינו אוכל שם ואינו משתמש שם 
שום צורך אכילה מטעם שנתבאר למעלה".

יכולה  הרמ"א,  כשיטת  הפוסקים  האשכנזים  לדעת  בשלמא  להבין,  צריך  ולכאורה 
הבת לברך למרות שאימה כבר הדליקה נרות שבת, שהרי מברכים על תוספת אורה 
אך כיצד הספרדים הפוסקים כדעת השו"ע יכולים לברך, והלא אין לברך על תוספת 

אורה?

ואכן הרבי במכתב התייחס לטענה זו )להלן בהשלמת מילים(:

"והנה שקלא וטריא בזה - יגדיל תורה ויאדיר, אבל פסק דין בזה )ובפרט לאשכנזים( – 
דהוי ברכה לבטלה, חס ושלום )היינו שאסור( א. הרי זה היפך ההנהגה בפועל: בבית אדמו"ר 
הזקן, בבית הרב דבריסק, דכמה נכדות השפת אמת ועוד ועוד. ב. לוקח על עצמו אחריות 
דכו"כ בתים בארה"ב ובאה"ק שרק הבת מדליקה, ועוד שנתקייים בבתים אלה מצוה גוררת 

עוד מצוה )בעניני שבת בפרט( וכו'.

כל  בכך  אין  הרמ"א  פסק  בעקבות  ההולכים  שלאשכנזים  ברור  נראה  הרבי  ממענה 
טעם  כך  כל  ברור  לא  הרבי  מדברי  הלכתית,  בעי'  בכך  אין  לספרדים  ואפילו  בעיה, 

הדבר, ובכמה במות התבארו הדברים כדלהלן:
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בימינו כאשר אור החשמל מאיר, התעוררה השאלה מה מועילה הדלקת נרות שבת 
והרי "שרגא בטיהרא מאי מהניא", וא"כ כיצד ניתן לברך על כך, ואפילו לפי השיטות 
שעל תוספת אורה ניתן לברך, הרי כאשר מאיר החשמל אין הנרות מוסיפים מאומה, 

ואינו נכלל לכאורה בגדר "תוספת אורה"? 

ואכן יש מן האחרונים שכתבו שמפני כן עדיף יותר להדליק את החשמל סמוך לזמן 
ההדלקה, ולאחר מכן בשעת הברכה על הנרות יש לכוון גם על הדלקת החשמל, אכן 
דולק  ובביאור מנהגינו כתבו שאף שאור החשמל  כן,  רבים מן האחרונים לא כתבו 
כבר, עכ"ז כשם שבשאר סעודת מצווה מדליקין נרות לכבוד המעמד, ויש בכך משום 
כבוד ועונג, כך גם בסעודת שבת יש בכך משום כבוד ועונג מעצם הנרות הדולקים על 
השולחן, וכיון שכיום נוהגים כן גם הספרדים ההולכים לפי פסקי השלחן ערוך, שוב 

אין להם מניעה לברך על נרות נוספים המוסיפים כבוד ועונג לסעודת השבת.

מדוע הבת הרווקה איננה נפטרת בהדלקת אמה?

המשיח  מלך  הרבי  של  הקדושה  תקנתו  על  רבים  הקשו  יותר  וקשה  נוספת  שאלה 
שליט"א, ובכדי להבינה בצורה טובה ראוי להקדים: 

כאשר כמה משפחות נמצאות בבית אחד, אין מניעה שכל אשה תברך ותדליק לעצמה 
- לדעת הרמ"א אפילו על אותו שולחן בו מדליקה אשה נוספת, ולדעת השו"ע תדליק 
בחדר אחר המיוחד לה ולבעלה אף שאינם אוכלים שם - וכמבואר בדברי אדה"ז )שם 

סי"ד(:

ובלבד  מקומות,  בשאר  גם  לכתחלה  לברך  יכולות  אחד  בבית  רבות  נשים  יש  אם  "אבל 
שיהא מקום שמשתמשים בו בשבת אע"פ שאין משתמשים בו צרכי אכילה, אם הוא חדר 

המיוחד לה או לבעלה".

וממשיך אדה"ז בהלכה שלאח"ז:

"במה דברים אמורים, כשאוכלת משלה, אבל אם היא סמוכה על שלחן בעל הבית אינה 
כלל  חייבת  אינה  כן  לא  שאם  לבעלה,  או  לה  מיוחד  החדר  כן  אם  אלא  שם  לברך  יכולה 
להדליק שם שאין חיוב נר שבת חל עלי' כלל, לפי שהיא בכלל בני ביתו של בעל הבית 
ועושה אותה שליח לפוטרו מחיובו  ואף אם בעל הבית מצוה לה להדליק  בנרו,  ונפטרת 
אכילה  צרכי  שם  משתמש  אפילו  בשבת,  שם  שמשתמש  לפי  שם  להדליק  חייב  שהוא 
בירכו  כיון שהוא או אשתו  בני ביתו אוכלים שם, מכל מקום  ואפילו אם הוא או מקצת 
במקום אחד ונפטר בברכה זו לכל החדרים שחייב להדליק שם כמו שנתבאר למעלה, אם כן 

גם שלוחו אינו יכול לברך שם.

ויש חולקים על זה וכן נתפשט המנהג במדינות אלו".       

ביאור הדברים: כל מה שנתבאר )סי"ד( שכל אשה יכולה לברך בחדרה, זהו רק כאשר 
משפחתה אוכלת משל עצמה, אך אם היא סמוכה על שולחנו של בעל הבית )שהיא 
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אורחת או אחת מבנות הבית( אין היא יכולה לברך על הדלקת עצמה, וכמו שביאר 
אדה"ז עצמו בקונטרס אחרון )שם סק"ה(:

"זה פשוט דבני ביתו אינם צריכים נר לכל אחד ואחד, דאפילו בנר חנוכה אמרו איש וביתו, 
והמהדרין שם היינו משום פרסומי ניסא, ובנר שבת לא אשכחן הידור זה בגמרא, אם כן אין 

לברך עליו כיון שאינו חיוב בדבר מחמת עצמו".

אין  כן  על  הבית,  את  לפטור  בכדי  אחד  נר  מספיק  העיקרון  שברמת  מכיון  כלומר, 
האורחת יכולה לברך על הנר מפני שנפטרה היא בברכתה של בעלת הבית שקיימה 

את עיקר המצווה ופטרה אותה בברכתה.

אך אעפ"כ ממשיך אדה"ז ומביא דיעה נוספת הסוברת שגם נשים אלו יכולות לברך, 
של  הסברא  מהי  אלו",  במדינות  המנהג  "נתפשט  לברך  המתירה  זו  שכשיטה  וכתב 
שיטה זו? לצורך הבנת הדברים נקדים שגם בדיני ברכת חמץ מצינו מחלוקת דומה, 

דהנה כתב אדה"ז )סתל"ב ס"ח-ט(:

"ואם אינו יכול לטרוח בעצמו לבדוק בכל החדרים ובכל המקומות יבדוק הוא חדר אחד או 
זוית אחת ויעמיד מבני ביתו אצלו בשעה שמברך על בדיקתו, ויכוין להוציאם בברכתו והם 
יענו אמן אחר ברכתו ויתכוונו לצאת בברכתו ויתפזרו לבדוק איש איש למקומו . . אפילו 
לא שמעו כלל את הברכה מבעה"ב אינן צריכים לברך על בדיקתם כיון שהם עצמם אינם 
חייבים בבדיקה זו, ואינן בודקין אלא כדי לפטור את בעה"ב מחיובו, וכיון שבעה"ב בעצמו 
אם הי' בודק גם אותן המקומות שבני ביתו בודקין לא הי' מחויב לחזור ולברך על אותן 
המקומות, כיון שכבר בירך פעם אחת לפיכך גם בני ביתו שעושים שליחותו אינם חייבין 

לברך".

ומבואר מדברים אלו שכאשר בני הבית בודקים את הבית בשליחותו של בעל הבית 
אינם צריכים לברך על כך, אף שלא שמעו את הברכה, מפני שהם אינם חייבים בכך 
וכל בדיקתם הינה רק בשליחות בעה"ב, והרי בעל הבית עצמו כבר בירך פעם אחת על 

הבדיקה, ואין לברך פעמיים על אותה מצווה.

אך מדברי אדה"ז בקו"א )סרס"ג ס"ה( עולה שיש שיטה נוספת בסוגיא זו:

"ולפי זה מבואר מדעת הרא"ש וטור דהם חייבים בברכה, והטעם משום דהם מצווים במצוה 
זו מדין ערבות )לכך הם צריכים לברך אשר קדשנו במצותיו וצונו . .(, ואף שהבעל הבית 
נפטר בברכה אחת לכל החדרים מכל מקום הן צריכים לברך על מצות שעושין שהם חייבים 
בעשייתם, דמה לי שחייבים מחמת עצמן ומה לי שחייבים מחמת ערבות, שהרי המחויב 
מחמת ערבות נקרא מחויב בדבר להוציא אחרים ידי חובתן המחוייבים מחמת עצמם כמ"ש 

הרא"ש פ"ג דברכות, א"כ למה לא יברך על חיוב זה כמו שמברך המחויב מחמת עצמו".

ערבין  ישראל  ש"כל  שמכיון  וסוברת  הראשונה  הדיעה  על  חולקת  זו  דיעה  כלומר: 
זה לזה", אם כן כאשר אחד מבני הבית בודק עבור בעל הבית אין הוא עושה מצווה 
רק עבור בעל הבית )שעל כך היתה מספיקה ברכתו של בעל הבית(, אלא עושה הוא 

מצווה שהוא עצמו מצווה בה, ואם כן פשוט שחייב הוא לברך עלי' בעצמו.
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ועד"ז בענינינו: לדיעה זו כיון שסוכ"ס מוטל על בעלת הבית להדליק בכל המקומות 
הבית  בעל  עבור  מדליקה  הבית  מבני  אחת  או  האורחת  כאשר  הרי  שם,  שאוכלים 
נעשית כאילו מחויבת היא עצמה במצווה מטעם "ערבות" ועל כן יכולה היא לברך אף 

שבעלת הבית כבר ברכה על הדלקתה.

וסיים אדה"ז בקונטרס אחרון הנ"ל:

"ולהכי אין למחות ולבטל המנהג שנהגו בהדלקת הנרות, כיון שיש להם על מי שיסמכו".

עפי"ז היינו יכולים להסביר לכאורה מדוע אין בעי' בכך שנשים לא נשואות )ובלשון 
השו"ע: "הסמוכות על שולחן בעה"ב"( יברכו על הדלקתן למרות שבעלת הבית כבר 

הדליקה.

מדוע נוהגין כן לכתחילה?

אך עדיין הדברים טעונים ביאור שהרי פשיטא שאין לנהוג כן לכתחילה וכדברי אדה"ז 
בקו"א הנ"ל שפשוט שהלכה כהשיטה הראשונה, אלה ש"אין למחות ולבטל המנהג", 

ומדוע הנהיג כן הרבי לכתחילה?

ומעניין שהרבי בעצמו בשיחת זאת חנוכה תשל"ה )ובכ"מ( התייחס לשאלה זו ואמר 
)להלן בתרגום חפשי משיחות קודש תשל"ה ח"א ע' 299 ואילך(:

איך  השואלים  לאלה  בנוגע  להזכיר  הזמן  כאן  גם  הרי  קודש,  שבת  נרות  למבצע  "בנוגע 
נכונים הדברים על פי נגלה.

בנוגע לעצמי, אינני זקוק לקושיא גדולה יותר ע"פ נגלה מאשר זאת שאדמו"ר הזקן כותב 
בפשטות בקונטרס אחרון )סימן רסג, קו"א ה( שמספיק אם דלוק נר אחד בכל הבית כולו, 
יחיד,  לשון   - הנר"  את  "הדליקו  ז'(  משנה  ב'  פרק  )שבת  מפורשת  משנה  שזוהי  ואומר 

אפילו לא שתי נרות כנגד זכור ושמור, והוא מחלק במפורש שזה לא דומה לנר חנוכה. 

כמה קושיות שישאלו לאיש חב"ד )חב"דניק( הוא אינו זקוק לקושיא גדולה יותר מזאת, 
והרי הוא לא כותב זאת בדרך של שקלא וטריא, אלא בתור פסק דין.

אולם מאידך, אינני זקוק לראי' גדולה יותר שאכן צריך לעשות כן, מזאת שרואים מעשה 
נרות  להדליק  מתחילות  היו  לחינוך  משהגיעו  קטנות  שבנות  הרב,  בית  מנהג  של  בפועל 

שבת. והרי הכוונה הייתה להודיע זאת ושזה יתפשט, ושיאירו בכל מקום שהוא.

ואין הפירוש אפילו לדעת השיטות האחרות שיש כאן עניין לחדש עניינים חדשים, וממילא 
נשאלת שאלה איך באים לשנות ממנהג אבותיהם. אלא אדרבה: זה הי' מנהג אבותיהם. 
היו  גלות,  ובגלות אחר  סיבות, עם הבלבולים  כמה  כך מצד  ואחר  אלא שמצד המלחמה, 
דברים שלא הי' אפשרי לבצע בפועל, והיו מרוצים אם הי' להם נר אחד או שנים, ואחר כך 

)מצד סיבות שונות ומשונות( לא חזרו למנהגם הראשון.
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חסידים,  לא  ובין  חסידים  בין  וחוג,  חוג  מכל  רואים  זאת  היה?  כן  שאכן  יודעים  ומהיכן 
בנוגע  ביררו  כנ"ל.  ברור  דבר  ויודעים  וביתו  הזקן  לאדמו"ר  בנוגע  ביררו  ליטאים.  ובין 
לאדמו"רים בפולין, מתחיל מהשפת אמת שמקובל אשר הנהגתו הייתה תואמת לגמרי על 
פי נגלה וספריו בנגלה נלמדים בכל סוגי הישיבות, בין בישיבות "חסידיות" ובין בישיבות 
"לא חסידיות", ויודעים מפי אלה שעשו זאת בעצמן ששם הייתה ההנהגה בפועל שהבנות 
משום  אלא  עצמן,  דעת  על  נעשה  לא  וזה  מצווה,  בנות  נהיו  שהן  לפני  להדליק  התחילו 

שהאבא והסבא ציוו עליהן לעשות זאת".

השיטה  בביאור  לעיל  שהובא  אחרון  הקונטרס  לדברי  הרבי  מתייחס  זו  בשיחה 
נר אחד בכל  ואומר שאף שאדה"ז כתב כדבר פשוט שאין להדליק אלא  הראשונה, 

בית, אעפ"כ למעשה בפועל הנהיג בביתו באופן אחר ממה שכתב בקו"א הנ"ל.

אך עדיין מתעוררת השאלה על מה סמך אדה"ז עצמו להנהיג כך?

בשיחה אחרת )ו' תשרי תשל"ה( ביאר הרבי שאדה"ז סמך למעשה על השיטה השני' 
המובאת בשו"ע ובקונטרס אחרון הנ"ל: 

"ההנהגה בפועל בבית הרב שנשים קודם הנשואין הדליקו נרות בברכה, ומסתמא כך הנהיג 
אדה"ז מפני שכך עבר מדור לדור, ומכיון שכך נהגו בדורות האחרונים ודאי שנהגו כן כבר 
הכריע  בפועל  למעשה  שבנוגע   .  . הזקן  אדמו"ר   – השלשלת  מראש  החל  דורות  מדורי 

כהדיעה השניה".

דיון בהנ"ל

אכן לכאורה אין הדברים דומים כלל וכלל שהרי הדיון הנ"ל עוסק במקרה שהנשים 
האחרות מדליקות בחדר אחר שעדיין לא הדליקה שם בעלת הבית, ובנדון כזה שייך 
מדליקות  ישראל  בתי  ברוב  כלל  בדרך  אך  "עריבות",  מטעם  לברך  שיכולות  לומר 
הבנות במקום שבו מדליקות אימהותיהן, ואז לא שייך לומר שהבנות חייבות להדליק 
שם מטעם "עריבות", שהרי מעיקר הדין אין כל צורך להדליק שם נרות נוספים, וכיון 
שלא חסר דבר בהדלקת בעלת הבית, מדוע תברך הבת על הדלקתה הנוספת והרי לא 

מצווה במאומה?

בשאלה זו התפלפלו רבות בקבצים שונים, להלן נביא את התשובה שהובאה בקונטרס 
נרות שבת קדש )להרשדב"ל לוין(, שיצא לאור בהוראת הרבי על מנת לחזק ולבסס את 

מבצע נש"ק:

מדברי אדה"ז )רסג,ט( עולה שבנוסף לכך שבכל בית צריך שידלק נר בכדי שלא יתקל 
אדם בעץ או באבן, עכ"ז כל אחד צריך לקיים בעצמו מצוות הדלקת נרות שבת, ועל כן 
אורח המתארח אצל בעל הבית ואינו סמוך על שולחנו יכול לקיים מצווה זו רק באחד 
מג' האופנים הבאים: א. להדליק בעצמו. ב. אם מדליקים עליו בביתו הפרטי משלו, 
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הדלקה זו עולה עבורו אף שאינו נמצא שם בשבת. ג. אף אם לא מדליקים עליו בביתו 
יכול לתת פרוטה לבעל הבית המארחו ובכך יהי' לו חלק בנרו של בעל הבית.

ואינו סמוך על שולחנו, אך כאשר  כל הנ"ל הוא רק כאשר מתארח אצל בעל הבית 
סמוך על שולחנו, נחשב הוא כבני הבית, ונפטר מחיובו הפרטי ע"י הדלקת נרות של 

בעלת הבית.

ואם כן כאשר כל אחת מבנות הבית והאורחות מכוונות שאינם רוצות לצאת ידי חובה 
בהדלקת הנרות של בעלת הבית, שוב רובצת עלי' החובה להדליק נר בעצמה, וכאשר 

מברכת אין בכך ברכה לבטלה כלל.

וכיון שכבר בימי אדמו"ר הזקן השתדלה כל אשה בישראל להדליק בעצמה, כמפורש 
בשו"ע אדה"ז )שם( שכתב "וכן נתפשט המנהג במדינות אלו", הרי מובן שכאשר הבת 
רואה את אמה מדליקה נרות שבת ויודעת שלאחר מכן תצטרך היא להדליק בעצמה, 
ממילא מכוונת היא שלא לצאת בהדלקת האם, ויכולה לברך על הדלקה זו ללא פקפוק.

שאלות חזרה

1. האם ניתן לברך על תוספת אורה, וכיצד מברכים בימינו כאשר נתפשט בעולם אור 
החשמל?

2. האם בני הבית הסמוכים על שולחן אביהם, יכולים להדליק נר בברכה? )ב' הדעות 
וטעמם(

3. הדלקת נרות שבת "חובת גברא" או "חובת הבית", ולמאי נפקא מינה?   
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מהי הסיבה להניח גומי על הציצית?
מצוות ציצית מצווה גדולה היא עד למאד, גם פרטי דיני' תופסים מקום רחב בספרי 
ההלכה, ובשו"ע עצמו מתפרסים הלכותי' על פני י"ז סימנים, אדה"ז בסידורו הקדיש 
טמונים  אדה"ז  של  בדבריו  ואכן  למעשה,  הלכה  הלכותי'  וליבון  לבירור  דפים  כמה 
חידושים רבים, בסוגיא שלפנינו ננסה לעמוד מקרוב על כמה מחדושים אלו בסוגיית 

שיעור הבגד החייב בציצית.

דברי הגמ' והראשונים

ּה",  ה ּבָ ַכּסֶ ר ּתְ סּוְתָך ֲאׁשֶ ְנפֹות ּכְ ע ּכַ ְך ַעל ַאְרּבַ ה ּלָ ֲעׂשֶ ִדִלים ּתַ בפסוק נאמר )עקב כב, יב( "ּגְ
ולמדנו מדברי הפסוק שהבגד בו מחוייבים אנו להטיל ציצית הוא בגד שמתכסים בו, 

מהו שיעור הבגד שמתכסים בו?

בגמ' )מנחות מ, ב( נאמר:

"מאי טלית פטורה? אילימא דלית בה שיעורא, והתניא טלית שהקטן מתכסה בו ראשו 
ורובו, והגדול יוצא בה דרך ארעי ]שאינו בוש לצאת בה לשוק – רש"י[ - חייבת בציצית, 

אין הקטן מתכסה בו ראשו ורובו, אע"פ שהגדול יוצא בה ארעי, פטורה". 

מדברי הגמ' עולים לכאורה ב' תנאים: א. בגד שיכול לכסות ראשו ורובו של קטן. ב. 
בגד שגדול יכול לצאת עמו מידי פעם לשוק ואינו בוש בו. 

אך הרמב"ם בהלכות ציצית )פ"ג( כתב:

"כסות שחייב אדם לעשות בה ציצית מן התורה היא כסות שיש לה ארבע כנפים או יותר 
על ארבע, ותהי' מדתה כדי שיתכסה בה ראשו ורובו של קטן המתהלך לבדו בשוק ואינו 

צריך אחר לשומרו ולילך עמו".

התנאי  את  בדבריו  מזכיר  אינו  אך  הראשון,  התנאי  את  רק  בדבריו  מזכיר  הרמב"ם 
שיהי'  הוא  בבגד  ציצית  להטיל  הנדרש בכדי  היחידי  שהתנאי  מדבריו  ונראה  השני, 
התנאי  את  מזכיר  אינו  הרמב"ם  מדוע  ורובו,  ראשו  בו  מתכסה  שקטן  שיעור  בבגד 

הראשון? מבאר הכסף משנה:

סוגיא ג
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"ומתוך דברי רבינו שהשמיט גדול יוצא בו דרך עראי נלמוד, שמה שאמרו בברייתא והגדול 
יוצא בה אינו תנאי לטלית להתחייב בציצית, כי הכל תלוי באם קטן מתכסה בו ראשו ורובו 
דאז מיקרי כסות ואם לאו לא מיקרי כסות, ומשום דקטן לאו בר חיובא הוא תלו הדבר 
בגדול ואמרו שהטעם שיתחייב הגדול בכסות כזה מפני שדרך הגדול לצאת בטלית כזה 
עראי, והדר קתני סיפא שאם אין הקטן מתכסה בה ראשו ורובו אע"פ שלפעמים על צד 

הדחק גדול יוצא בה עראי לא מיקרי כסות ופטור".

אינם  ארעי",  דרך  בו  יוצא  "והגדול  הברייתא  דברי  הרמב"ם  לדעת  הדברים:  ביאור 
באים לחדש תנאי נוסף, אלא מהוים הם ביאור מדוע משערים בקטן ולא בגדול, שהרי 
הברייתא  מבארת  כך  ועל  הציצית?  מן  הפטור  בקטן  משערים  כיצד  תמוה  לכאורה 
בגדול, מפני שכל בגד  ורובו" הינם שיעור  בו ראשו  "טלית שהקטן מתכסה  שדברי' 
שקטן מתכסה בו ראשו ורובו הוא כנראה בגד גדול דיו ללבישה ארעית על ידי גדול 

בצאתו לשוק, ולכן בגד בשיעור זה חייב בציצית.

אדה"ז בשולחן ערוך שלו )סט"ז ס"א( הביא להלכה את ב' הדעות: 

"שיעור טלית שחייבת בציצית שיערו חכמים, אם היא גדולה כל כך שקטן שהגיע לכלל 
חינוך מצות ציצית, דהיינו שהוא בן ט' שנים שאז הוא מתהלך לבדו בשוק וטליתו עליו 
ורוב  גופו  אורך  ורוב  ראשו  בה  מתכסה  הוא  ואם  ממנו,  יאבד  שלא  טליתו  לשמור  וא"צ 
רחבו, וגדול בן י"ג שנים הלובשה אינו מתבייש לצאת בה באקראי לשוק היא נקראת כסות 
וחייבת בציצית, ואסור להתלבש בה בלא ציצית אפילו בביתו, ואם אין הקטן בן ט' שנים 
מתכסה בה ראשו ורובו אע"פ שהגדול בן י"ג שנים יוצא בה באקראי לשוק, בטלה דעתו 

אצל כל אדם מפני שאינה נקראת כסות כלל ולכן היא פטורה מן הציצית.

ויש אומרים שאם הקטן בן ט' מתכסה בה ראשו ורובו, אע"פ שאין גדול בן י"ג שנים יוצא 
בה באקראי לשוק היא נקראת כסות וחייבת בציצית".

למעשה פסק אדה"ז:

"והלכה כסברא הראשונה, לכן צריך ]ליזהר[ שלא לעשות טלית קטן פחות מזה השיעור 
שנתבאר לפי הסברא הראשונה, ואם רוצה להתלבש בטלית שהיא פחותה מזה השיעור 

יטיל בה ציצית כדי לחוש לסברא האחרונה אבל לא יברך עליה".

העולה להלכה, שבכדי לברך על ציצית צריך הבגד להיות: א. בגד שיכול לכסות ראשו 
ורובו של קטן. ב. בגד שגדול יכול לצאת עמו מידי פעם לשוק ואינו בוש בו.

וליתר דיוק: בגד זה צריך להיות בשיעור שיכול לכסות ראשו ורובו של קטן "שהגיע 
לכלל חינוך מצות ציצית, דהיינו שהוא בן ט' שנים", אך אם יכול הוא לכסות רק קטן 

הקטן מגיל זה אין בגד זה חייב בציצית.  

מהו השיעור שיכול לכסות ראשו ורובו של קטן בגיל תשע? המשנה ברורה )סי' טז 
סק"ד( מביא דעות חלוקות בעניין זה? 
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"ובענין שיעור ראשו ורובו, כתב בספר פרי הארץ בשם ספר דרך חכמה ששיעורו ג' ריבעי 
אמה באורך, וחצי אמה ברוחב, וכתב על זה המחצית השקל והארצות החיים שאין סמך 
לזה מן הש"ס, ובפרט במה שכתב חצי אמה ברוחב. ומנהג אנשי מעשה לדקדק שיהי' בו 
אמה מלפניו ואמה מלאחריו ונקב בית הצואר אין עולה למנין, ובטלית קטן כזה יצא מן 
הספיקות ויכול לברך עליו, ועל כל פנים לא יפחות מג' ריבעי אמה באורך לכל צד, דאם לא 
הכי יש בו חשש ברכה לבטלה, כי כתבו האחרונים שמדדו ונמצא ששיעור ראשו ורובו של 

קטן הוא אמה וחצי"

אמה  וחצי  ומאחור(  )מלפנים  באורך  אמה  רבעי  שלשה  הארץ:  פרי  שלדעת  דהיינו 
ברוחב. ומנהג אנשי מעשה: אמה שלמה מלפנים ואמה שלימה מאחור.

אדה"ז בשולחנו לא כתב את השיעור בעניין זה, אך בסידורו החמיר בעניין זה מאד:

"ורוחב הטלית קטן צריך להיות אמה של תורה, שהיא רוחב כ"ד גודלין מרווחים מאדם 
בינוני והאורך שלאחריו מבית הצואר ולמטה צריך להיות ג"כ אמה של תורה מרווחת, בכדי 
והאורך שמלפניו  נקב בית הצואר שמלאחריו,  שיהי' שם אמה על אמה שלם עד תחלת 
מסוף נקב בית הצואר עד למטה צריך להיות גם כן אמה של תורה ורוחב אמה, ונמצא כל 
האורך שתי אמות לבד מבית הצואר שהוא נקב שיש בו חסרון ואינו עולה למדת שיעור 

טלית, ובזה מקיים המצוה לדברי הכל".

מדברי אדה"ז עולה שרוחב הטלית קטן צריך להיות לפחות אמה, ואורך הטלית קטן 
צריך להיות ג"כ אמה מכל צד, ובית הצואר איננו נכלל בשיעור זה.

אם מתרגמים אנו שיעור זה למדות זמנינו )עפ"י שיעור הגרא"ח נאה(, יוצא שהטלית 
צריכה להיות לפחות 49 ס"מ על 49 ס"מ לפנים, ואותו דבר מאחור, ושיעור זה איננו 

כולל את בית הצואר.

שיעור הטלית לקטן

וממשיך אדה"ז בסידורו וכותב שבטלית של קטנים יש להקל יותר בשיעור הטלית:

"ובקטנים שהגיעו לחינוך דהיינו מבן שש שנים עד בן י"ג אפשר להקל ולסמוך על דעת 
האומרים ששיעור בגד להתחייב בציצית הוא אמה על אמה בלבד".

והן  מלפנים  הן  אמה  שיעור  שיהי'  נדרש  שנה  י"ג  בן  גדול  של  שבטלית  אף  כלומר, 
מאחור, אך בקטן מגיל שש ניתן להקל ולהסתפק בשיעור אמה מלפנים ומאחור ביחד 

)לא כולל את בית הצוואר(. 

גומי לציצית

כל הנזכר לעיל הינו מעיקר הדין, אך ממשיך אדה"ז בסידורו ומביא חומרא נוספת:



 39 נגלה  •  

את  ומלביש  מופשט  כולו  להיות  צריך  קטן  הטלית  ואורך  הרוחב  של  הזה  השיעור  "וכל 
האדם בכל השיעור הזה כולו, כמ"ש אשר תכסה בה דייקא, ולא יתקפל ולא יתקמט כלום 
משיעור הזה, כי מקום הנקפל או הנקמט אינו עולה מן המדה, וצריך להשגיח על זה תמיד 
עם  בריוח  זה  שיעור  להיות  ליזהר  צריך  וגם  היום,  כל  ציצית  מצות  לקיים  הנזהרים  כל 
עודף מעט ברוחב הטלית קטן ולא בצמצום, כי זהו דבר הקשה ליזהר שיהי' מופשט כל כך 

השיעור כולו ברוחב".

מדבריו של אדה"ז עולה ששיעור האמה על אמה צריך להיות ישר ולא מקופל, שאם 
ע  ְך ַעל ַאְרּבַ ה ּלָ ֲעׂשֶ ִדִלים ּתַ לא כן שיעור הכפל איננו עולה למדת האמה, שהרי נאמר "ּגְ
ּה", ובשעה שהבגד מקופל איננו מכסה את האדם, ועל כן  ה ּבָ ַכּסֶ ר ּתְ סּוְתָך ֲאׁשֶ ְנפֹות ּכְ ּכַ

מציע אדה"ז ב' עצות: 

א. אכן יש להשגיח כל הזמן על הטלית שלא תתקפל, לצורך כך אנו נוהגים לשים על 
הטלית גומי או גרטל בכדי למנוע את קיפולה. ]לאחר הסתלקות אדמו"ר מוהרש"ב 
נ"ע סיפרה רעייתו הרבנית, שבהיותו ישן בלילה והי' הטלית קטן שלו מתקמט באופן 
הלכה  )ציצית  הקמטים  את  ופושט  תיכף  מתעורר  הי'  הנדרש  השיעור  מן  שחסר 

למעשה עמ' קלג([.

ב. מפני שגם זה לא תמיד עוזר, על כן אין להסתפק בטלית מצומצמת אמה על אמה, 
הגוף  את  תכסה  עדיין  תתקפל  אם  שאף  בכדי  יותר  גדול  בשיעור  לעשותה  יש  אלא 

בשיעור אמה.

לא כל הפוסקים הסכימו עם פסק זה של אדה"ז, לדוגמא כתב המשנה ברורה )סק"ד(:

כדי  בו כשיעור  אין  ואחר שנתקפל  בגדים,  לובשי  כדרך  ונתקפל קצת  "אם לבש הטלית 
לכסות ראשו ורובו, כתב בתשובת בית יעקב )סימן ק"ו( דכיון שעומד להתפשט כפשוט 

דמי, אף שלא נתפשט עדיין והרי יש בו כשיעור".

ביאור הדברים: ישנו כלל הלכתי המובא במקומות רבים בש"ס האומר שכל העומד 
להגיע למצב מסויים נחשב כאילו נחשב במצב זה כעת, ולדוגמא )ראה פסחים יג,ב( 
דין ידוע הוא שכאשר מביא אדם קרבן תודה וביחד עמו מביא גם חלות תודה, הרי 
משעה שנזרק דמו של הקרבן על גבי המזבח מתקדשות החלות בקדושת הגוף ואינן 
יכולות להיפדות בדבר אחר, והנה לדעת כמה תנאים מיד לאחר שנתקבל דם הקרבן 
בכלי שרת עוד טרם נזרק על גבי המזבח מתקדשים החלות בקדושת הגוף, מפני ש"כל 
העומד להיזרק כזרוק דמי", ולכן אפילו אם בסופו של דבר נשפך הדם ולא נזרק על 

המזבח, נתקדשו החלות בקדושת הגוף.

וטוען הבית יעקב שעד"ז בנדון דידן: אף אם בשעה מסויימת התקפלה הטלית, אך כיון 
שסוכ"ס עתידה היא להתיישר נחשבת היא כמיושרת אף בשעת קיפולה, ואין בכך כל 

בעיה.

מה יענה אדה"ז על שאלה זו? 
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וסופה  הטלית  את  פעם  כל  מיישר  האדם  שסוכ"ס  אף  פשוטה,  התשובה  לכאורה 
להתפשט, אך טיבעה התמידי של הטלית הוא לחזור ולהתקפל, ועל כן לא ניתן לומר 

במקרה זה "כל העומד להתפשט כפשוט דמי". 

התהלה לדוד )שם( העלה תמיהה נוספת על דברי אדה"ז:

וכנראה טעמא דאשר  ידענא טעמא מאי?  ולא  ז"ל בסידור החמיר מאד בזה,  "ומרן הרב 
תכסה בה דווקא כמ"ש ז"ל, אבל הנמוקי יוסף כתב )והביאו הבית יוסף סי' ח( זה לשונו: 
ואי משום אשר תכסה בה, ההוא לאו לכיסוי הגוף או עטיפת הראש אתי, אלא לרבות כסות 

סומא או בעלת ה'. וצריך עיון".

ישרה  להיות  צריכה  שהטלית  הדין  את  שלמד  נראה  אדה"ז  מדברי  הקושיא:  ביאור 
ברוחב אמה ואין הקיפול עולה לשיעור, מדברי הפסוק "אשר תכסה בה", אך לכאורה 
מדברי הנמוקי יוסף לא משמע כן, שהרי כתב שמן המילים "בגדיכם" ו"כסותך" למדים 
שגם  אחר,  ללימוד  נצרכים  בה"  תכסה  "אשר  והמילים  כשרים,  וכסות  מלבוש  שכל 

כסות סומא וכסות בעלת ה' כנפות חייבת בציצית )כמובא בשו"ע אדה"ז י,א(.

מלבוש  שבכל  לומר  ניתן  כיצד  יוסף(,  הנמוקי  דברי  )את  להבין  צריך  לכאורה  והנה 
יוצאים ידי חובה, והלא למדנו בתחילת הסוגיא שמן הפסוק "אשר תכסה בה" למדים 
)אמה על  ורובו של קטן  ששיעור הציצית צריך להיות כשיעור שיוכל לכסות ראשו 

אמה כנ"ל(?

אלא שנצטרך לומר שלדעת הנמוקי יוסף למדנו מן הפסוק "אשר תכסה בה" רק את 
שיעור הטלית - שצריכה היא להיות באופן שניתן לכסות בו ראשו ורובו של קטן.

הטלית  ששיעור  רק  שלא  למדים  בה"  תכסה  "אשר  הפסוק  מן  תבואר  אדה"ז  ודעת 
גם שיכסה את האדם  ורובו של קטן, אלא  בו ראשו  כזה שניתן לכסות  צריך להיות 
בפועל, ואם שיעור האמה נמצא רק בקיפול אין הוא מכסה את האדם, ואף שהפסוק 
"אשר תכסה בה" תפוס ללמדנו על כסות סומא וכסות בעלת ה' כנפות )כנ"ל(, צריך 
לומר שלדעת אדה"ז לימוד זה איננו בא לעקור את פשט הפסוק, וכיון שמפשט הכתוב 

משמע שיש להתכסות בטלית על כן צריך לנהוג כן.  

כיסוי כל החזה

חומרא נוספת החמיר אדה"ז בסידורו:

ידי  "וגם נכון ליזהר להיות שני צדי בית הצואר למעלה אצל הצואר תכופים זה לזה על 
קשירה במשיחות או על ידי קרסים, בכדי שיהי' החזה מכוסה ממש כמ"ש בכתבי האריז"ל".

כלומר: רבים נוהגים ללבוש ציצית שיש בה חתך בבית הצואר מלפנים במקום החזה, 
ועל כך כותב אדה"ז שעל פי הסוד )פרי עץ חיים שער הציצית( צריכה הטלית לכסות 
את כל בית החזה, ועל כן יש להקפיד לקנות ציצית ללא חתך, ואם כבר יש ברשות 
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האדם ציצית עם חתך ניתן לקשור את ב' חלקי הטלית זה בזה ובכך יהי' בית החזה 
מכוסה. 

שאלות חזרה

1. מהו התנאי לפיו נקבע שיעור הטלית, ומהו השיעור למעשה?

2. מהו חידושו של אדה"ז בעניין זה, ומה תיקן לעשות עקב כך? )ב' דברים(

3. מדוע אין ללבוש ציצית שיש לה חתך בבית הצואר?



  42  •  ישיבת קיץ - חיילי בית דוד ה'תשפ"ב

האם מותר לטבול במקווה חם בשבת?
אחד ממנהגי החסידים הוא להקפיד על טבילה במקווה קודם התפילה בכל יום, מנהג 
זה נתקל בקושי מסויים מבחינת ההלכה כאשר אדם טובל במקווה חם בשבת, להלן 

נעיין בנושא זו ונדון בצדדים השונים להיתרו.

בגמ' )שבת מ, א( נאמר: 

"אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: בתחילה היו רוחצין בחמין 
ואומרים: מערב שבת הוחמו, אסרו  שהוחמו מערב שבת, התחילו הבלנים להחם בשבת 
את החמין והתירו את הזיעה. ועדיין היו רוחצין בחמין, ואומרים מזיעין אנחנו - אסרו להן 
את הזיעה, והתירו חמי טבריה. ועדיין היו רוחצין בחמי האור, ואומרים בחמי טברי' רחצנו 
- אסרו להן חמי טברי' והתירו להן את הצונן. ראו שאין הדבר עומד להן - התירו להן חמי 

טבריה, וזיעה במקומה עומדת".

גזירת הבלנים

הוחמו  כאשר  אפילו  חמים  במים  בשבת  לרחוץ  אסרו  שחכמים  עולה  הגמ'  מדברי 
שבת  מערב  ואמרו  בשבת  מים  שחיממו  הבלנים"  "גזירת  משום  זאת  שבת,  מערב 

חיממנו אותם.

בגמ'  והלא  כזו של חילול שבת,  כיצד עברו הבלנים על עבירה חמורה  הר"ן הקשה 
נד, א( נאמר שאף שיש מישראל שחשודים לחלל את שנת השמיטה, אך את  )גיטין 

השבת אינם חשודים לחלל? ותירץ:

. . אלא שהיו נותנים שם עצים מבערב סמוך לחשכה, והם מתבערים  "לאו דוקא בשבת 
והולכים כל השבת, ואיכא למיחש שמא יחתה בגחלים".

כלומר הבלנים לא חיממו את המים בשבת, אלא הניחו עצים תחת המים הקרים בערב 
שבת, דבר שאסרו חכמים מחשש שמא יחתה בגחלים ויעבור על איסור מבעיר בשבת.

סוגיא ד
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חמין שהוחמו מערב שבת

מדברי הגמ' לעיל עולה שאסור לרחוץ בחמין שהוחמו מערב שבת, אך במים צוננים 
מותר, האם אין כל דרך לרחוץ במים חמים בשבת? מדברי הגמ' )שם( עולה שנחלקו 

רב ושמואל בדבר זה:

"אתמר: חמין שהוחמו מערב שבת; רב אמר למחר רוחץ בהן כל גופו אבר אבר, ושמואל 
אמר: לא התירו לרחוץ אלא פניו ידיו ורגליו".

גופו בחמין שהוחמו מערב שבת, אך בתנאי  כל  לדברי רב, מותר לרחוץ אפילו את 
שירחצם אבר אבר, ולא כולם ביחד. לאידך שמואל מחמיר יותר וסובר שאסור לרחוץ 

את כל גופו אבר אבר, והאברים היחידים שהתירו לרחצם הם פניו ידיו ורגליו.

הבית יוסף )סימן שכו( כתב שנחלקו ראשונים בדעת שמואל האם מותר לרחוץ פניו 
ידיו ורגליו בלבד, או שמא גם איברים אחרים והעיקר שלא ירחוץ את רוב גופו:  

"והוה משמע לי דפניו ידיו ורגליו לאו דוקא, דהוא הדין לשאר אברים דשרי כל שאינו רוחץ 
כל גופו, אלא דאהא דתנו רבנן )מ,ב( מיחם אדם אלונטית וכו' ובלבד שלא יביא קומקומוס 
של מים ויניחנו על בני מעים פירש רש"י שמא ישפכו עליו ונמצא רוחץ בשבת בחמין, והרי 
כשנשפכים עליו מים חמין אינו רוחץ אלא קצת גופו, ואפילו הכי אסר. ומיהו ממה שכתב 
הרא"ש בפרק תינוקת )הל' מקואות סי' לז( ומחממת קיתון של מים להדיח בית הסתרים . 
. משמע דפניו ידיו ורגליו לאו דוקא דאף על גב דהתם יום טוב והכא שבת אין זה מדברים 

שבין יום טוב לשבת".

למעשה, פסק אדה"ז )שם ס"א( כדעת שמואל, וכשיטת הראשונים המתירים לרחוץ 
אבר אבר גם את שאר האיברים, והעיקר שלא ירחוץ את רוב גופו:

"אסרו חכמים לרחוץ כל גופו או רובו בחמין, בין אם הם בכלי בין אם הם בקרקע, אפילו 
ואע"פ  ואמרו מערב שבת החמנו,  הוחמו מערב שבת, מפני הבלנים שהיו מחמין בשבת 
המים  תחת  עצים  נותנים  היו  מקום  מכל  בזדון  לחלל  השבתות  על  ישראל  נחשדו  שלא 
והולכים כל השבת ומחממים את המים  יום סמוך לחשכה והם מתבערים  צוננים מבעוד 

שעליהם, ודבר זה אסור משום גזרה שמא ישכח ויחתה בגחלים משחשכה.

לפיכך אסרו לכל אדם לרחוץ בחמין אפילו שלא במרחץ של הבלנים, ואפילו לשפוך המים 
המים,  בתוך  ואבריו  גופו  מכניס  ששם  שבמרחץ  רחיצה  דרך  זו  שאין  להשתטף  גופו  על 
ואפילו רוחץ כל אבר ואבר לבדו ולא רוב גופו בבת אחת, ואעפ"כ לא חלקו חכמים בגזרתם 

כיון שעכ"פ דומה קצת לרחיצה שבמרחץ שרוחץ כל גופו או רובו.

אבל מותר לרחוץ בחמין פניו ידיו ורגליו או שאר אברים, כל שאינו רוחץ רוב גופו".
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חמין שהוחמו בשבת

לפי מה שלמדנו לעיל יוצא שאסור לשטוף את כל גופו בחמין שהוחמו מערב שבת, 
אך אם רוחץ חלקים מסויימים מגופו אבר אבר, מותר לרחצם אך בתנאי שלא ישטוף 
כך את רוב גופו, אך חשוב לציין שכל זה מדובר במים חמים שהוחמו מערב שבת, אך 
כאשר הוחמו המים בשבת, אפילו כאשר הוחמו בהיתר )לדוגמא - אם התחממו מחום 
השמש, או כאשר חיממן הנכרי לצורך עצמו( אסור לרחוץ בהם אפילו אבר אחד, וכן 

פסק אדה"ז )שכו,ד(:

"וחמין שהוחמו בשבת אפילו בהיתר אסור לרחוץ בהם אפילו אבר אחד, ואפילו לא הוחמו 
אלא מעט שאין היד סולדת בו".

מקוה חמה בשבת

עפ"י כל הנ"ל צריך להבין מהו המקור למנהגינו לטבול בשבת במקוה חמה, והלא בכך 
רוחץ הוא את כל גופו, דבר האסור לפי כל השיטות שלמדנו לעיל?

ואכן המשנה ברורה )שם סק"ז( כתב:

"לפיכך במקום שנוהגין להחם המקוה, צריך ליזהר שלא יהיו רק פושרין, דאם לא כן אסור 
לטבול בו".

וביארו הפוסקים כוונתו, שההיתר לטבול הוא רק במים פושרים שחמימותם מועטת 
לטבול  היתר  שום  אין  חמה  במקווה  אך  המים,  קור  את  להפיג  רק  ומועילה  ביותר 

לדעתו, ושוב צריך להבין את מנהגינו בהיתר הנ"ל.

וכתבו הפוסקים שמקור ההיתר הוא מדברי הקרבן נתנאל )שבת פ"ב סי' כב אות ק( 
שכתב:

"ובעיקר הדין כתבתי באריכות שטבילת מי מקוה בחמין, לא הוי בכלל גזירת מרחצאות".

הקרבן נתנאל אינו מסביר מדוע טבילה במקוה לא נכללה באיסור גזירת הבלנים, וגם 
לא הגיע לידינו המקום בו ביאר הוא באריכות עניין זה, וכתב על דבריו הנודע ביהודה 

)או"ח תנינא סכ"ה(:

"והנה גוף הטבילה בחמין בליל שבת קודש, האמת אגיד שגם פה קהלתנו יש להם מקוה 
של חמין, ותמיד אני מזהיר שבערב שבת קודש יזילו החמין עכ"פ שתי שעות קודם הלילה, 
כדי שיהיו פושרין בליל שבת ולא יהיו חמין. ואמנם אני חושש שבעל המרחץ אינו נזהר 
בזה ומתחיל להזיל סמוך לבין השמשות ואני מעלים עין, כי לגוף הדין אין האיסור ברור 
בטבילה בחמין בשבת. וכבר נתעורר בזה הרב בעל קרבן נתנאל בפרק במה מדליקין סימן 
כ"ב שכתב שטבילת מי המקוה בחמין אינו בכלל גזירת מרחצאות, ואמנם לא ביאר טעמו 
ומפליג שביאר טעמו. ואין עלינו לקבל דברים שאין אנו רואים הטעם אם הוא טעם לשבח".
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והאחרונים ביארו את היתרו של הקרבן נתנאל בכמה דרכים:

א. האבני נזר )סתקכ"ו( כתב:

"אך נראה לי שלא למחות הטבילה במקוה זו במי שמתכוין למצוה אף שאין צריך לה, מצוה 
לטבול שנית בשבת שחרית כמבואר בכתבים . . ועל כן בנידון דידן שצריך רק לטבול ואין 

צריך חמימות המים שרינן לכתחילה משום מצוה".

מהמים  ולהינות  לרחוץ  מתכוין  כאשר  היתה  הבלנים  גזירת  שכל  לומד  נזר  האבני 
זו  גזירה  חלה  לא  למצווה  מתכוין  כאשר  אך  ירתיח,  שמא  חשש  יש  וע"כ  החמים, 
מלכתחילה, ואף שלכאורה אין שום מצווה בטבילה זו )שהרי תקנת עזרא בטלה( אך 

כיון שבספרים משבחים את הטבילה קודם התפילה נחשב הדבר כמצווה.

ב. בשו"ת בני יהודה )ח"ב סל"ב( כתב:

"יש לחלק, דמקוה המיוחד לרבים שאני דרבים מיזהר זהירי, ולא אתו לידי טעות שיבואו 
לחמם בשבת, דכל חד מדכר אחבריה".

כלומר, גזירת הבלנים אינה קיימת במקוואות בהם אנשים רבים, שאז אין חשש "שמא 
יחתה" )שזהו הטעם לגזירת הבלנים( משום שרבים יזכירו אחד לשני שלא לחתות.

למעשה: למרות שמנהגינו להתיר את הדבר, עכ"ז כתבו הפוסקים )ראה אבני נזר שם 
אות יג( שכל ההיתר הוא לטבול ולצאת מיד, אך לא להשתהות ולהינות מהמים.

איסור סחיטה

עד עתה למדנו על איסור רחצה בחמין, מה הדין בנוגע לרחצה בצונן? לכאורה אין 
בכך כל איסור, אכן מעיון בפוסקים רואים שהדבר כלל וכלל לא פשוט, דהנה כתב 

אדה"ז )שם ס"ו(:

"הרוחץ בנהר צריך שינגב גופו יפה כשעולה מהנהר שלא ישארו המים עליו ויטלטלם ד' 
וגם  גופו בנהר  אמות בכרמלית כמו שנתבאר בסי' ש"א, ועוד צריך ]ליזהר[ שלא לשוט 
ולכאן לנקות  פני המים אסור להפצילן לכאן  כגון הקסמין שעל  שלא להשיט שום דבר, 
המים כמו שיתבאר בסי' של"ט, ועוד צריך ליזהר כל רוחץ שלא לסחוט שערו, ואף שלא 
שייך סחיטה בשיער שהשער קשה ואינו בולע המים בתוכו ממש, מכל מקום אסור מדברי 

סופרים.

ומפני שאין הכל יודעים ליזהר בכל זה, לכן נתפשט המנהג במדינות אלו שלא לרחוץ 
כלל בשבת אפילו בצונן, אע"פ שאין איסור בדבר מן הדין".

מדברי אדה"ז עולים ג' חששות בנוגע לרחיצה בצונן:
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א. כאשר עולה מהנהר יש חשש שיטלטל את המים שעל גופו ויעבור על איסור טלטול 
ד' אמות בכרמלית, חשש זה קיים בנהרות בלבד, ואינו קיים במקוואות או כאשר רוחץ 

בביתו.

זה אסור מדרבנן מחשש  גביו, דבר  ב. שמא ישוט בנהר או ישיט חפצים אחרים על 
קיים  ואינו  בלבד  בנהרות  קיים  זה  איסור  גם  בו,  לשוט  בכדי  בשבת  כלי  יתקן  שמא 
כאשר טובל בכל כלי שיש לו שפה כבריכה מקווה וכדומה )כמבואר בשו"ע אדה"ז 

שלט,א(.

ג. שמא יסחוט את שערו, דבר זה איסורו מדרבנן בלבד שהרי מדאורייתא אין סחיטה 
בשער כלל, וחשש זה קיים גם במקוואות וכאשר רוחץ בביתו בצונן.

בצונן,  אפילו  בשבת  כלל  לרחוץ  לא  המנהג  שפשט  אדה"ז  הביא  לעיל  שראינו  כפי 
וכתבו הפוסקים )ראה קצות השלחן קלג,ח( שבמקום צער כגון בזיעה מחמת החום 

הגדול ניתן להקל ולרחוץ כל גופו במים צוננים אלא שיזהר לא לסחוט את שערו.

ובנוגע לטבילה במקווה, הנה כשם שראינו שלמנהגינו אין בעי' לטבול בחמין )למרות 
לחשוש  אין  כן  כמו  וכו'(,  מצווה  )שום  לעיל  שהובאו  הטעמים  מפני  הבלנים(  גזירת 
ולאסור לטבול משום חשש איסור סחיטה, שהרי במקום מצווה לא גזרו כנראה, וכ"כ 

הקצות השלחן שם, אך כמובן יש ליזהר מסחיטת השער כפי שיתבאר לקמן.

סחיטה בשיער

בכדי להבין יותר את הנדרש בזהירות בסחיטת השיער, נקדים את סוגיית הגמ' )שבת 
קכח, ב(:

"אם היתה צריכה לנר - חבירתה מדלקת לה את הנר, ואם היתה צריכה לשמן - חבירתה 
מביאה לה שמן ביד, ואם אינו ספק ביד - מביאה בשערה, ואם אינו ספק בשערה - מביאה 

לה בכלי".

ברייתא זו מדברת על יולדת שנחשבת כחולה שיש בו סכנה ומחללים עלי' את השבת, 
ואעפ"כ כיון שכאב היולדת הינו דבר טבעי ואין אחת מאלף נשים מתה מחמת לידה, 
על כן החמירו חכמים שיש לשנות בכל מה שאפשר, כלומר מתחילה יש להביא שמן 

ביד, ואם אי אפשר יש להביא בשער, ואם לא בכלי )ראה שו"ע אדה"ז סש"ל ס"א(.

ומדברי הברייתא עולה שבתחילה יש להביא שמן בשיער ורק אם אין ברירה יש להביאו 
בכלי, ומקשה הגמ' שהרי גם כאשר מביא את השמן בשיער יש בעי' של סחיטה: 

"אם היתה צריכה לשמן וכו'. תיפוק לי' משום סחיטה! - רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: אין 
סחיטה בשיער. רב אשי אמר: אפילו תימא יש סחיטה בשיער - מביאה לה בכלי דרך שערה. 

דכמה דאפשר לשנויי – משנינן".
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מפני  כלל  בשיער  סחיטה  אין  יוסף  ורב  רבה  לדעת  תירוצים:  ב'  עולים  הגמ'  מדברי 
שהשיער קשה ואינו בולע המים בתוכו, ועל כן כדאי יותר להביא שמן בשיער, לדעת 
רב אשי יש סחיטה בשיער, ולמרות זאת כדאי יותר להביא שמן בשיער מאשר להביאו 
ט,יא(  )שבת  והרמב"ם  החול,  מדרך  שינוי  מהווה  בשיער  השמן  שהבאת  מפני  בכלי 

פסק כרבה ורב יוסף:

"המכבס בגדים הרי הוא תולדת מלבן וחייב, והסוחט את הבגד עד שיוציא המים שבו הרי 
וחייב, שהסחיטה מצרכי כיבוס היא כמו שההגסה מצרכי הבשול, ואין סחיטה  זה מכבס 

בשער, וה"ה לעור שאין חייבין על סחיטתו".

והעירו הפוסקים )מגיד משנה על הרמב"ם שם( שמדברי הגמ' עולה בבירור שאפילו 
מדרבנן, שהרי עכ"ז לא התירו להביא  יוסף סחיטה בשיער אסורה  לדברי רבה ורב 
שמן בשיער בתור אפשרות ראשונה, וכן פסקו כל הפוסקים שמדרבנן יש להיזהר ולא 

לסחוט את השיער.  

לפי זה הי' אסור לכאורה להתנגב בשבת, שהרי עי"ז סוחט את השערות, וקשה שהרי 
כל העולם נוהגים כן? ובאמת חלק מן הפוסקים אסרו זאת, אכן הקצות השלחן )קלג, 

הערה ח( כתב להתיר את הדבר, וביאר:

"והטובל בשבת לא יסחטו השערות שלהם, אלא יביאו מטפחת גדולה )מגבת( המיוחדת 
לניגוב, ויתנגבו בה ויקנחו בה פניהם וראשם, ואף על גב דע"י הקינוח נסחט השיער? הוי 
יד  כלאחר  דהוי  גוונא משום  בכהאי  דרבנן התירו  וכיון דסחיטת שער  יד  כלאחר  סחיטה 

והמים הנסחטין הולכין לאיבוד.

ועם כל זאת לא יקנח בכח אלא בנחת לאט לאט עד שיבלעו המים שבשער במטפחת, ויש 
חסידים שאין מקנחים שערות הזקן אלא מנפצים אותו בידם ויניח שתתנגב מאליה".

הינו מדרבנן,  ומבואר מדבריו שיסוד ההיתר הוא מפני שכל איסור סחיטת השיער 
ועל כן במקרה שאינו צריך את המים הנסחטים נחשבת סחיטה זו כסחיטה לאחר יד, 

ומותרת.  

חשוב לציין: שכל החשש בסחיטה הינו רק בשערות הראש והזקן העומדות צפופות 
אחת לשניה, אך בשאר מקומות שבגוף אין צריך להיזהר כלל אף שיש בהם שיער, 

מפני שאין שיער זה בולע שהרי אין השערות צפופות יחד. 

שאלות חזרה

1. סכם את הדינים האם וכיצד מותר לרחוץ בשבת ב: א. חמין שהוחמו בשבת. ב. 
חמין שהוחמו בערב שבת. ג. צונן.

2. מהם הטעמים להתיר טבילה במקווה חמה בשבת?

ג. מאיזה דברים צריכים אנו להיזהר כאשר אנו טובלים במקווה בשבת?
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מדוע קשר התפילין שלנו שונה מה’עולם’?
בספר בית רבי כתב שאחד מתקנותיו של אדה"ז היתה בנוגע לקשר של תפילין:

והנחתן  ותיקונן  בכתיבתן  האריז"ל,  וקבלת  הראשונים  קבלת  פי  על  תיקן  התפילין  “את 
)כמו בכריכות הרצועה ובהקשר(.

ובאופן מפורט יותר מבוארת תקנתו של אדה"ז, בקצות השולחן )לגרא"ח נאה, ס"ח(:  

“מנהגינו על פי המקובל מאדמו"ר ז"ל, לעשות הקשר של יד באופן שהרצועה שכורך בה 
עוברת בעניבה קטנה שבתוך הקשר עצמו, ולא בתוך עניבה מקצה השני של המעברתא, 

והעניבה הזאת מתרחבת ומצטמצמת על ידי משיכת הרצועה העוברת בתוכה".

כלומר: הקשר שתיקן אדה"ז שונה מכל הקשרים בכך שבשאר הקשרים ההידוק הוא 
בעניבה היוצאת מהקשר, ובקשר שתיקן אדה"ז ההידוק נעשה בתוך הקשר עצמו.

דברי הגמ' ושיטת רבינו אליהו

בכדי להבין יותר את מעלתה של תקנה זו, נקדים לבאר את הסוגיא ממקורה, דהנה 
בגמ' )מנחות לה, ב( נאמר:

“אמר רב שמואל בר בידרי אמר רב ואמרי לה אמר ר' אחא אריכא אמר רב הונא, ואמרי לה 
אמר רב מנשיא אמר שמואל: תפילין מאימתי מברך עליהן? משעת הנחתן)משמע לאחר 
שהניחן- רש"י(. איני? והא אמר רב יהודה אמר שמואל: כל המצות כולן מברך עליהן עובר 

לעשייתן! אביי ורבא דאמרי תרוייהו: משעת הנחה ועד שעת קשירה".

מדברי הגמ' עולה שיש להניח את התפילין על הזרוע ורק לאחר מכן יש לברך, ולמרות 
זאת אין אנו מפסידים את מעלת “עובר לעשייתן" מפני שאנו מברכים קודם קשירת 

התפילין על היד, וכך גם נפסק בשו"ע אדה"ז )סכ"ה סי"ז(:

“כל ברכות המצות צריך לברך אותן קודם התחלת עשיית המצוה, לפיכך על תפילין של 
יד יברך אחר הנחה על הקיבורת קודם הקשירה, שקשירתה זו היא התחלת עשייתה, ועל 
תפילין של ראש יברך אחר הנחה על הראש קודם שיהדקנה היטיב על ראשו שההידוק הוא 

סוגיא ה
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התחלת עשייתה, אבל לא יברך קודם הנחה על הקיבורת או על הראש, מפני שצריך לקרב 
הברכה לעשיית המצוה ולסומכן זו לזו בכל מה דאפשר".

והנה על מסקנת הגמ' “משעת הנחה ועד שעת קשירה", כתבו התוס' )מנחות שם ד"ה 
משעת(:

“מכאן הי' מדקדק רבינו אליהו שצריך אדם לקשר תפילין בכל יום".

ביאור הדברים: בפשטות נראה שכוונת הגמ' בדברי' “משעת הנחה ועד שעת קשירה" 
מחדש  אליהו  רבינו  אך  הזרוע,  על  כריכתם  לפני  התפילין  על  לברך  שיש  לומר 
שמדקדוק דברי הגמ' “שעת קשירה", עולה שישנו חיוב לקשור את התפילין כל יום 
מחדש ולא רק לכרכם על היד, כלומר בכל יום יש לפרק את הקשר שנעשה אתמול 
ולקושרו מחדש קודם הנחתו על היד, ולשיטתו זוהי הכוונה בציווי התורה “וקשרתם 

לאות על ידך" שבכל יום ויום יש לקיים מצוות קשירה.

שיטת רבינו תם

אכן רבינו תם חלק על מסקנתו של רבינו אליהו, ולדעתו אין צריך לקשור את התפילין 
בכל יום, ואת לשון הגמ' ביאר באופן אחר:

“ורבינו תם מפרש דאין צריך . . ומשעת הנחה עד קשירה דהכא מפרש ר"ת, דהך קשירה 
היינו ההדוק שמהדקו ומצמצמו בראשו".

לדעת ר"ת דברי הגמ' “שעת קשירה" אינם מתפרשים על קשירה ממש אלא על ההידוק 
בו מצמידים את התפילין לזרוע, והביא רבינו תם כמה ראיות לשיטתו שאין לקשור 

את התפילין בכל יום:

ראי' ראשונה:

ומביא ראי' מהא דאמרינן בפ"ק דחולין )ט,א( דצריך אדם שילמוד ג' דברים, כתב שחיטה 
שכיחן,  הני  ואידך?  וציצית,  חתנים  וברכת  תפילין  של  קשר  אף  אמר  יהודה  ורב  ומילה, 
יום  בכל  בעי למקשר קשר של תפילין  ואי  להן,  לפי שתמיד צריך  ללומדן  וצריך  פירוש 

איכא דשכיחא טפי?

בגמ' נאמר שישנם שלשה דברים שצריך אדם ללמוד: כתב סת"ם, שחיטה ומילה, על 
גם קשר של תפילין, ושאלה הגמ' מדוע התנא  יהודה שצריך ללמוד  כך הוסיף רבי 
הראשון לא מנה ג"כ קשר של תפילין מבין הדברים שצריך ללמדם, ותירצה מפני שג' 
אלו )סת"ם שחיטה ומילה( נצרכים יותר, ולשיטת רבינו אליהו קשה מאד, שהרי אם 
נאמר שמצווה על כל אחד לקשור תפילין בכל יום מחדש הרי שדבר זה נצרך לדעת 

יותר מכולם?

ראי' שניה:
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ועוד מדקדק ר"ת דהך קשירה לאו ממש היא, מהא דחשיב בריש פ' בתרא דעירובין )צז,א( 
קשר של תפילין קשר של קיימא, ואם הי' צריך להתיר ולקשור בכל יום, אם כן לא הוי של 

קיימא.

מדברי הגמ' בעירובין עולה שאסור לקשור קשר של תפילין בשבת, והנה ידוע הכלל 
שכל האיסור לקשור בשבת הוא רק ב"קשר של קיימא" אך קשר שאינו בר קיימא אין 
איסור לקשרו, ואם נאמר כדברי רבינו אליהו שקשר של תפילין ניתר בכל יום מחדש 

מדוע יש איסור לקשרו בשבת?

ראי' שלישית:

לפירוש רבינו אליהו הוה לי' למימר משעת קשירה ועד שעת הנחה, ויש ספרים שכתוב כן.

לשיטת רבינו אליהו שקושרים מחדש את התפילין בכל יום, דבר ברור הוא שהקשירה 
נעשית קודם ההנחה על הזרוע שהרי לאחר הנחת התפילין על הזרוע קשה מאד לבצע 
שעת  ועד  קשירה  “משעת  לכתוב  הגמ'  היתה  צריכה  כן  ואם  הקשירה,  פעולת  את 
הנחה" שהרי הקשירה מתבצעת קודם להנחה, ומסיים התוס' שאכן ישנם גירסאות 

בהם נמצא כן.

המעלה בקשר של אדה"ז

והנה למעשה שיטתו של רבינו אליהו לא נתקבלה להלכה, ועל כן לא מצינו לאף אחד 
יום מחדש, ואעפ"כ ביארו חסידים שטעמו של  שנוהג לעשות קשר של תפילין בכל 
אדה"ז בכך שתיקן קשר חדש, הוא מפני שחשש לצאת יד"ח שיטה זו, ועל כן תיקן קשר 
יום מחדש, ולאידך על קשר זה לא יתעוררו  מיוחד בו מקיימים מצוות קשירה בכל 

השאלות שהקשה ר"ת על שיטת רבינו אליהו.

ביאור הדברים - כיצד ייתישבו קושיות רבינו תם על רבינו אליהו, לשיטת הקשר של 
אדה"ז: 

על השאלה הראשונה: לדעת רבינו אליהו כל אחד אמור לדעת לעשות קשר, אך לפי 
תקנת אדה"ז את הקשר עצמו לא כל אחד יודע לעשות, ומה שביד כל אחד הוא רק 

הידוק הקשר.

תקנת  לפי  אך  קיימא,  בר  אינו  עצמו  הקשר  אליהו  רבינו  לדעת  השניה:  השאלה  על 
אדה"ז הקשר עצמו הינו בר קיימא, ורק הידוקו אינו בר קיימא.

על השאלה השלישית: לדעת רבינו אליהו יש לקשור את התפילין קודם ההנחה על 
ההידוק  בשעת  ואח"כ  הזרוע  על  התפילין  את  מניחים  אדה"ז  תקנת  לפי  אך  הזרוע, 

מתבצעת הקשירה, שהרי הרצועה עוברת בתוך הקשר. 
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האם צריך להרחיב ולקצר את הלולאה בכל יום?

ע"י  שנתקן  בקשר  “וקשרתם"  מצוות  לקיים  שבכדי  יוצא,  כה  עד  שנתבאר  מה  עפ"י 
ומהדקים  אותו  מצמצמים  הברכה  ולאחר  יום,  בכל  הקשר  את  להרחיב  יש  אדה"ז, 
שמהדקים  ידי  על  הקשירה  מצוות  את  מקיימים  זה  ובצמצום  היד,  על  הרצועה  את 

ומחזקים את הקשר בעצמו )ולא רק מהדקים את התפילין על היד(.

בספר  דהנה  מנהגינו,  הוא  שכן  כך  כל  פשוט  הדבר  שאין  נראה  במקורות  מעיון  אך 
שבח יקר )עמ' 21( כתב:

וכן סיפר הגרז"ש דווארקין שכן לימדוהו  “נהגו אנ"ש לצמצם את העניבה אחר הברכה, 
כ"ק  נהג  שכן  שראה  שי'  גראנער  הרי"ל  הרה"ח  מיבל"ח  שמעתי  וכן  בליובאוויטש,  עוד 
אדמו"ר שליט"א, ויש מי שאומר שכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לו שאביו הרה"ק הרלוי"צ 
בין  בזה חשש הפסק  להיות  וגם אמר שיכול  לימדו לצמצם את הקשר אחר הברכה,  לא 

הברכה להקשירה".

לאידך בספר ימי מלך )עמ' 984( כתב:

זלמן  שניאור  הרה"ת  לפני  והראם  שלו  התפילין  את  שליט"א  הרבי  הביא  נסיעתו  “לפני 
בוטמאן, והרה"ת ר' בצלאל ווילשאנסקי זכרונם לברכה, הוא שאל את דעתם איך מקיימים 
רק מסובבים את  ואנחנו  כלומר קשירה,  “וקשרתם"  להיות  הנאמר שצריך  למנהגינו את 
בתוך  זזה  שהרצועה  נוהגים  זה  שמטעם  השיבו  שניהם  והיד,  המעברתא  סביב  הרצועה 
הרבי  ההידוק,  ידי  על  שקושרים  ונמצא  הברכה  אחר  אותה  מהדקים  פעם  ובכל  הקשר 

שליט"א הקשיב להסבר לא הפריך אותו אך גם לא קיבל אותו".

בנוסף לכך סיפר הרב יצחק מאיר גורארי' )בנו של הרש"ז גוראריה(:

שבימיו  אבי  שאל  שי',  אבי  עם  ביחד  שלי  תפלין  הנחת  תחילת  לפני  ליחידות  “בהכנסי 
לפתוח  נהגו  אחד  שבמקום  החסידים,  זקני  בין  סתירות  והיו  תות"ל,  ישיבות  בכמה  הי' 
הקשר של תפלין של יד כדי לקשור עוד הפעם מחדש כל יום, ומטעם שיש קבלה שזהו כל 
החידוש דאדמוה"ז בקשר של תפלין של יד, כדי שתהי' קשירה בכל יום מחדש, מה שאין 
כן באופני קשר אחרים, וככה פירשו בלשון הסידור דאדמו"ר הזקן, ומאידך גיסא בישיבת 

תומכי תמימים אחרת שלמד בה, לא נהגו ככה זקני החסידים.

ועל זה הי' תוכן המענה: )אין זה הלשון בדיוק( א. שלא הי' בעת הנחת תפלין של אדמו"ר 
מהריי"ץ נ"ע. ב. אם הי' ענין בזה היינו בפתיחת הקשר וקשירתו באופן כזה בכל יום בטח 

הי' אביו הרב לוי יצחק נ"ע מלמדו ככה, וממנו לא שמע כזה".

הדברים  שאין  נראה  בפנים(  הובאו  שלא  מקורות  כמה  )ועוד  הנ"ל  במקורות  מעיון 
ברורים כל כך, ולפי זה צריך להבין: אם נאמר שלדעת הרבי מלך המשיח שליט"א אין 
עניין לפתוח את הקשר ולצמצמו בכל יום מחדש, מהי התועלת בקשר שחידש אדה"ז?

כדי להבין זאת נראה שיש להקדים ולהעתיק את לשונו של אדה"ז בסידור:
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“ואח"כ יהדק הרצועה בתוך הקשר, כדי לקיים מצות וקשרתם לאות על ידך, שהוא מצות 
ההידוק על היד עצמו בקשר זה, שהרי הידוק זה על היד נעשה עם הקשר".

ומלשונו של אדה"ז נראה ברור שהטעם לכך שמקיימים את מצוות “וקשרתם" הוא 
מפני שמהדקים את התפילין על היד ולא מפני שעושים את הקשר מחדש בכל יום, 
מפני  לא  אך  “וקשרתם"  מצוות  את  מקיימים  היד  על  התפילין  הידוק  ע"י  כלומר: 
שההידוק  משום  רק  אלא  העולם(,  מנהג  )כפי  כקשירה  נחשב  עצמו  מצד  שההידוק 
ויתכן שבאמת אין  )כתקנת אדה"ז( נחשב הדבר כקשירה,  נעשה בתוך הקשר עצמו 

צורך בפתיחת הקשר וצמצומו כל יום מחדש.

קשר של קיימא

לעיל הבאנו שר"ת הקשה על רבינו אליהו, כיצד ניתן לומר שצריך לקשור תפילין בכל 
ובגמ' בעירובין מוגדר  יום מחדש, והרי לפי זה קשר התפילין אינו קשר של קיימא, 
קשר של תפילין כקשר שאסור לעשותו בשבת? ויש להוסיף על הקושיא, שאם נאמר 
את  בו  לקיים  ניתן  כיצד בכלל  קשה,  קיימא,  בר  שאינו  כקשר  מוגדר  שקשר תפילין 

ציווי התורה “וקשרתם" המדבר בקשר של קיימא דווקא?  

על קושיא זו מצינו תירוץ מיוחד בדברי הרבי )התוועדויות תש"י ח"א עמ' 30 ואילך(:

“כל דבר שנעשה על פי ציווי התורה הוא עניין נצחי, ולכן אף שכל קשר שעתיד להתירו 
אינו קשר של קיימא, מ"מ כשקשר זה נעשה ע"פ ציווי התורה יש לומר שחשיב בכמה 
ענינים קשר של קיימא )ע"ד מצוותי' אחשביה( דכיון שנעשה ע"פ תורה הרי הוא ענין 

נצחי, קיומו בפועל למטה הוא בזמן מסויים אבל ענינו נצחי.

ויתירה מזה אפילו כשהתרת הקשר שעתיד להתירו היא ע"פ תורה, מכל מקום חשיב הקשר 
בזמן היותו ענין נצחי, וגם ההיתר בזמנו הוא ענין נצחי היינו שכל אחד בזמנו הוא ענין נצחי, 
וע"ד המבואר בתניא שיחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד, אלא שלמטה הוא תחת הזמן.

ובזה מתורץ בענין קשר של תפילין להדעות שסוברים שבכל יום צריך להתיר את הקשר 
ולעשותו מחדש, דמכל מקום הוי קשר של קיימא".

ביסוד זה תירץ הרבי קושיא נוספת: מנהג העולם שמפעם לפעם כאשר אדם מבקש 
מחבירו להשתמש בתפיליו ולהניחם, אין מדת ראשו מתאימה לתפיליו של חבירו ואז 

מקצר או מרחיב את הקשר לפי מדת ראשו.

וכתב האבני נזר )או"ח סקפ"ג( שאין נכון לנהוג כך שהרי בכך מתברר שקשר זה אינו 
קשר של קיימא:

כרבינו  לן  קיימא  דלא  דלדידן  דחולין,  מרדכי  כאן מה שלמדתי מהגהות  להזכיר  “ראיתי 
יוצא בתפילין אלא בקשר של קיימא, כמו בשבת דלא חשיב קשר אלא של  אליהו אינו 
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קיימא, דלדידן אין לומר דרחמנא קרי' קשר אף אינו של קיימא, דמנא לן הא, דלדידן סתם 
קשרי תפילין של קיימא הם.

והני דנסבי תפילין של אחרים ומשנין הקשר לפי מדת ראשם לאו שפיר עבדי, דהבעלים 
ישנו אחר כך הקשר לפי מדת ראשם, נמצא ראשון לא הוי של קיימא ולא יצא ידי חובתו, 

ומצוה לפרסם הדבר".

חידושו של האבני נזר תמוה ביותר שהרי אין מנהג העולם כן, ועל כן כתב הרבי מלך 
המשיח שליט"א )אג"ק ח"י עמ' שעח( לתרץ ולהצדיק מנהג העולם:

“אבל כבר נהגו העולם דלא כן, וראי' חזקה להמנהג הוא מה שכתוב בפשיטות ב)שו"ע( 
של  בתפילין  להתלבש  דמותר  יב,  סעיף  לרבנו  בשו"ע  ג"כ  הועתק  ד'  סעיף  יד  סי'  או"ח 
חבירו וכו', והועתק בכמה אחרונים, ובשום מקום לא נתבאר שבמה דברים אמורים כשמדת 
הראש מתאמת, שבאמת רק לעתים רחוקות מזדמן כך, וכבר הקשו על האבני נזר הועתקה 

קושיתם שם סי' קפ"ד וקפ"ה.

ובכלי חמדה על התורה פרשת וילך לימד זכות על מנהג העולם: א. דתפלין לא בעי קשר של 
קיימא וכהרמב"ן. ב. דמה שמקשר לזמן מצותה נחשב קשר של קיימא".

הרבי מביא מספרים לתרץ מנהגינו בב' אופנים: א. מדברי הרמב"ן )במלחמות עירובין 
שקשר  נאמר  אם  אפילו  ב.  קיימא.  בר  להיות  צריך  אינו  התפילין  שקשר  עולה  שם( 
התפילין צריך להיות בר קיימא, הרי בכך שעושים קשר זה על פי ציווי התורה נחשב 

הוא כדבר נצחי אפילו שנעשה לשעה וכנ"ל בשיחה.

שאלות חזרה

1. מהי דעתו של רבינו אליהו במצוות “וקשרתם”, ומהם הקושיות שהקשה עליו 
ר”ת?

2. כיצד מתורצות קושיות אלו, לאור החידוש שחידש אדה”ז?

3. האם למנהגינו יש להרחיב ולצמצם את הקשר בכל יום?





שער

הלכה



כי שם ה’ נקרא עליך
דינים ומנהגים השייכים להנחת תפילין לעצמו ולהנחת 

תפילין לאחרים

לוקטו  חב"ד  שיטת  ע"פ  תפלין  ומנהגי  הלכות 
בשנים  ובפרט  ספרים1  בכמה  בהרחבה  כבר  ונדפסו 
האחרונות, וכן הושלמו בריבוי פרטים בכמה חוברות2. 
איזה  ולחדד  לשנן  אם  כי  זו,  בבמה  באנו  לא  ולכן 
הלכות ומנהגים השייכים לתלמידי התמימים, ובפרט 

בשאלות המתעוררות בעת היציאה ל"מבצע תפלין".

1. שערי הלכה ומנהג ח"א; שו"ע הקצר ח"א; שבח יקר. מעשה מלך. ועוד.
יי"צ למברג )תשנ"ו(. לוי"צ  2. מנהגי מלך. ותשורות לחגיגות בר מצווה של הת' 

ארנשטיין )תשנ"ו(. מ"מ אלטיין )תשנ"ז(. מ"מ נאגעל )תשנ"ז(. ועוד.
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פרק א’
פרק זה עוסק באופן הנחת התפילין בכל יום,

על פי הלכות ומנהגי חב"ד

הנחת תפילין של יד

א. מניחין1 את התפלין לפני "איזהו מקומן". ואף כשטועמים מזונות לפני התפלה אין2 נוהגים 
בפועל להניחן בקריאת שמע קטנה שקורין לפנ"ז, אא"כ3 היתה לו – "עצת רב חבד"י" מפורשת 

לעשות כן.

ויציאת מצרים  יחוד שמו  ד' פרשיות אלו שיש בהם  לכתוב  "שצונו הקב"ה  יכוון בהנחתם  ב. 
כדי שנזכור נסים ונפלאות שעשה עמנו שהם מורים על יחודו ואשר לו הכח והממשלה לעשות 
בעליונים ובתחתונים כרצונו, וצונו להניחן על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח שנשעבד 
הנשמה שהיא במוח וגם תאות ומחשבות לבנו לעבודתו ית', שע"י הנחת תפילין יזכור את הבורא 

וימעיט הנאתו". – לשון אדה"ז בשולחנו )סי' כ"ה סי"א( ובסדורו4. 

ולהעיר ממש"כ העט"ז5 "אם אינו יודע הכוונה ]הנ"ל[ נמצא התפלין במוח ובזרוע כמו אבנים 
ח"ו". ואף שמבואר בלקו"ש6 שאין הכוונה כפשוטה שלא קיים המצוה ח"ו, אבל אעפ"כ ברוחניות 

הענינים ה"ז )בנוגע אליו( כאילו היתה מצות תפלין כאבנים ח"ו, ולא7 הוה קיום מצוה בשלמות.

בתניא פמ"א מורה אדה"ז להתבונן לפני כל מצוה שבעשייתה ממשיך על עצמו אוא"ס, "ודרך 
פרט בתפילין ליבטל וליכלל בחי' חכמתו ובינתו שבנפשו האלהית בבחי' חכמתו ובינתו של א"ס 
ב"ה המלובשות דרך פרט בפ' קדש והי' כי יביאך דהיינו שלא להשתמש בחכמתו ובינתו שבנפשו 
בלתי לה' לבדו וכן ליבטל ולכלול בחי' הדעת שבנפשו הכולל חו"ג שהן יראה ואהבה שבלבו בבחי' 
דעת העליון הכולל חו"ג המלובש בפ' שמע והי' אם שמוע והיינו כמ"ש בש"ע לשעבד הלב והמוח 

כו'".

1. ספר המנהגים עמ' 5. היום יום י"ט מנחם אב. 
2. ע"פ שיחת ש"פ שלח תשי"ב )שיחו"ק תשי"ב ע' 320(. וראה הערה הבאה.

3. ע"פ מענה כ"ק אד"ש. ראה בכ"ז בארוכה קובץ "התמים" גל' כג עמ' 50 ואילך וגל' כד עמ' 9.
4. הרב אהרן יעקב שווי שליט"א, מד"א וחבר הבד"ץ דקראון הייטס מורה להשתדל לשנן נוסח כוונה זו בע"פ, כדי שיזכור 

היטב – בעת ההנחה – את כל פרטי הכוונה.
5. שו"ע או"ח ריש סי' כ"ה.

6. ח"ו עמ' 273 – מיוסד על המפורש בשו"ע בכ"מ – עיי"ש.
7. שם עמ' 274, בביאור דברי הבאר מים חיים פ' שופטים. 
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מפי השמועה8 שהרבי מניח את התש"י על הקיבורת מיושב ונעמד להברכה. אולם, מפי הרי"ל 
שי' גרונר שמעתי שהי' נוכח ריבוי פעמים בעת הנחת תפלין ומעולם לא ראה את הרבי יושב בעת 
ההנחה. – בעת הברכה נוהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להסיר את המיכסה מהתפילין של 

יד9, אך לאחר כך מחזירו ומשאירו כל התפילה10.

הנחת תפילין של ראש

ג. יניח התפלה של ראש באמצע רוחב הראש ממש שהוא סוף צמיחת השיער שכנגד הפנים 
בתוך  למעלה  הראש  מאחורי  ממוקם  להיות  צריך  והקשר  רופס  תינוק  של  שמוחו  מקום  והוא 
הגומא )וצריך להיזהר בזה מאד שאם לא כן אינו יוצא ידי חובה11( לאחמ"כ יהדק את הרצועות על 
ראשו ויזהר שלא יהי' דבר חוצץ בין התפילין והרצועות לראשו )ואותם שמברכים גם על תפילין 

של ראש יברכו בשעת הידוק הרצועות(.

חציצה בתפילין ורצועות התפילין

ד. שאלה: מהם הדברים שחוצצים בתפילין?

תשובה: עפר וכינים מתות נחשבות חציצה ולכן יש נוהגים לרחוץ את מקום התפילין של ראש 
טרם הנחתם12)אולם ג'ל בדיעבד אינו חוצץ(13.

 בין14 הנחת תש"י לש"ר אין להפסיק כ"א ל"דבר שבקדושה", היינו, ברכו, איש"ר וכיו"ב )כמו 
בברכות ק"ש(. וחייב15 לענות להנ"ל אף שעי"ז גורם לברך )"על מצות תפלין"( על ש"ר. 

ומיהו16 אם כשלא יכרוך הז' כריכות על היד יהי' לו פנאי להניח התש"ר ולענות עם הצבור – 
יעשה כן וישלים הז' כריכות אחר הנחת תש"ר. ובתנאי שיהיו התש"י מהודקים היטב שלא יזוזו 

ממקומם.

כשהפסיק לעניית איש"ר וכיו"ב קודם להנחת הש"ר – לכאורה יכול17 כבר לענות גם על שאר 
ה"אמנים" )כמו בפסוקי דזמרה(, הואיל וכבר צריך בלא"ה לברך על ש"ר. אבל לא יפסיק לברוך–

הוא–וברוך–שמו וכיו"ב.

8. מנהגי מלך )הוצ' שני'( עמ' 14. וראה עוד הנהגות רבותינו בכמה אופנים בזה בס' המנהגים עמ' 4. ועוד.
9. מעשה מלך עמ' 8

10. ליקוטי שיחות חכ"א עמ' 356.
11. שו"ע סימן כ"ז סעיפים י"ד ט"ו.

12. שו"ע סימן כ"ז סעיף ז'.
13. פתחי תשובה, יורה דעה סימן קצ"ח ס"ק כ"ג בשם שו"ת פני ארי' סימן ו' לגבי אבק לבן לנוי.

14. סידור אדה"ז הל' תפילין ד"ה "בד"א".
15. קצות השלחן סי' ח' בבדה"ש ס"ק ל"ג. שערי הלכה ומנהג ח"א עמ' סט.

16. שערי תשובה סי' כ"ה סק"ט. מ"ב ס"ק ל"ח. קצוה"ש שם.
17. כן העלה בס' "הפסק בתפלה" )ר"י למברג תשס"א( עמ' נט, שלמד כן מנימוקו של אדה"ז )סכ"ה סכ"ב( לכך שבתדר"ת 
מותר להפסיק "כיון שאינו גורם לברך ברכה שאינה צריכה על תש"ר", ומזה למד שה"ה בתפילין דרש"י במקרה שכבר הפסיק.
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אם בירך בטעות על של יד "על מצות תפילין" יצא ידי חובה ואי"צ לחזור18.

יש להיזהר שלא תזוז היו"ד של הקשר מהבית מטעם שנתבאר בזוהר19.

ה. יש20 ליזהר שלא יגררו רצועות התפלין ע"ג קרקע, ומספרים שפעם ראה כ"ק אד"ש רצועות 
של א' נגררים על הרצפה וא"ל: "התפלין שלך על הרצפה"21.

הסרת וקיפול התפילין

ז. בשעת22 הסרת התפלין יש להביט בחוזק בהשי"ן'ען. 

בקיפול התפילין23 – הן של יד והן של ראש – יש לכרוך את הרצועות על שני הצדדים, על שם 
"כנפי יונה". אלא שבשל יד אפשר לכרוך על הקשר ובש"ר אסור, אלא מניחים את הקשר באמצע.

ה. כשחולצין התפלין נכון24 להקפיד – ע"פ הסוד – להסיר התש"ר ולהכניסה לכיס ויסיר התש"י 
ויכניסה לכיס ]ואח"כ יסיר הטלית[ – היינו דלא יסיר התש"י עד שיהי' התש"ר מונחין כבר בכיסן.

ויש לשים לב לזה כשנחפזין לחלוץ התפלין מאיזו סיבה ואין פנאי לקפלן – אז עכ"פ יכניסן לכיס. 
וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אינו מקפיד בזה )כן ראו בשנים שקודם הנשיאות שמקפל 

התפילין רק לאחר הנחת כל ד' הזוגות( 25.

18. שערי תשובה סי' כה סעיף ה'.
19. שו"ע סי' כ"ז ס"ה.

20. מקור חיים סי' כ"ה סי"א. ונלמד ג"כ ממ"ש אדה"ז )סי' כ"א ס"ה( בנוגע לציצית שיש ליזהר שלא יהיו נגררים ע"ג קרקע. 
ובמאסף לכל המחנות סי' כ"א ס"ק כ"א מביא דברי המצת שימורים )להמקובל מהר"ן שפירא( בשער הציצית שקרא תגר על כך 
ש"אם יראו בבית הכנסת ציצית נוגע בארץ יחרדו כולם חרדה גדולה כאילו הי' ס"ת בארץ וירוצו גדולים וקטנים להגביהו, ואם 

יראו רצועות התפלין גוררת בארץ אין חוששין לה כאילו הותר רצועת הסנדל . . ונהפך הדבר ויהי' להיפך". עכ"ל.
21. ראה "התמים" גליון אדר–ניסן תשס"ד ע' 66 מכ"ק אדנ"ע.

ולהעיר, שי"א שבשעה שסידר כ"ק אד"ש את רצועות תש"י באמצע התפלה )שפעמים נרפה הידוק הרצועות ע"ג היד, ואז 
הוריד מזרועו הק' כל הכריכות )כדי להדקן שוב((, הרי שהרצועה ש"י הגיעה עד לרצפה ואף היתה מונחת במקצת ע"ג הרצפה. 
אולם, אולי יש לחלק, שמכיון שכ"ק אד"ש עמד בשעת מעשה ע"ג שטיח, א"כ השטיח הוי הפסק ולא חשיב כנגרר ע"ג הקרקע. 
וראה עוד בס' "מנהג ישראל תורה" סי' כ"ח אות ט' בענין הנוהגים – ע"פ סוד – "להשליך הרצועה לארץ". ועוד כתב שם: "שזהו 

רק להבאים בסוד ה'". ודו"ק.
22. מענה כ"ק אד"ש לא' ביחידות – נדפס ב"היכל מנחם" ח"א עמ' ר"י. שערי הלומ"נ ח"ה עמ' ל'.

ולהעיר מזהר פ' עקב דף רע"ד "כל מאן דבעי לאנחא תפלין דרישא מבעי לי' לאסתכלא באינון תרי שינין". וכתב בכף החיים 
סכ"ה אות ל"ה, דיש להסתכל בשי"ן של ד' ראשים תחלה ואח"כ בשי"ן של ג' ראשים שכן משמע בשער ההקדמות. עיי"ש.

23. "היכל מנחם" שם עמ' ר"ט. שערי הלומ"נ שם עמ' כ"ט.
24. קצוה"ש ח"א "הערות" דף פ"ט ע"א בשם שער הכוונות דף נ"א וקשר גודל להחיד"א ז"ל.

25. מעשה מלך עמוד 36 הערה 10.
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תפילין דרבינו תם

ח. בתפלין26 ש"ר דר"ת א"צ להקפיד כ"כ שיהיו מכוונים בדיוק באמצע )ויש אומרים שגם בר"ת 
יש להקפיד(27. כמו"כ מותר28 )וחייב( להפסיק בהם בין הנחת תש"י לש"ר על שאר אמנים )כמו 

בפסוד"ז( אבל לא29 ב"ה וב"ש וכיו"ב.

ט. שאלה: מי שהניח תפלין ופתאום הבחין שהם תפלין דר"ת והסירם – האם עליו לברך עוה"פ 
כאשר מניח תפלין דרש"י?

תשובה: אם30 הבחין בכך מיד לאחר ההנחה ועדיין לא הפסיק בדיבור )או באמירת "איזהו"( – יניח 
מיד את של רש"י ללא ברכה. ואף שי"א31 שיברך – כבר הכריעו האחרונים33 שזהו דוקא במי שאין 
דרכו להניח ר"ת, אבל הוא הואיל ובלא"ה הי' בדעתו להניח שתיהן לא חשיב הפסק. ויש32 מוסרים 

שכן הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א )שלא לברך שנית(.

ואם כבר הפסיק בדיבור, וכגון שסיים תפלתו וחלץ את תפיליו ורק אז הבחין שהם תפלין דר"ת – 
דעת רוב האחרונים33 שצריך לברך. אולם, הואיל ויש33 אומרים שגם בהפסק כזה אין לברך שנית, 
לכן כדאי34 ליצור הפסק ודאי ע"י שילך לבית הכסא )אם אפשר להסך רגליו, ועכ"פ להטיל מים( 
ואח"כ יברך על תפלין דרש"י, יקרא בהם ק"ש, ואם אפשר – גם יתפלל בהם תפלת מנחה )כדי 
לצאת י"ח מ"ש בשו"ע35 שצריך שיהיו עליו בשעת ק"ש ותפלה(, ולאח"ז טוב שיניח עוה"פ תפלין 

דר"ת כדי לקרות בהם פ' קדש והי' כי יביאך שלא קרא בהם.

ישנה אפשרות נוספת )באם לא מתאפשר ה"הפסק ודאי" הנ"ל וכדומה( והיא: לשמוע מאדם 
אחר )שכעת מניח תפלין( את הברכה, והאחר יוציאנו בברכה36.

י. ראוי37 שכ"א יסמן את התש"י דר"ת שלו, הואיל ואינן ניכרות מבחוץ אם הם של רש"י או ר"ת 
)כמו התש"ר(, ועלולים להתחלף עם של רש"י )ובפרט בשעה שממהרין לחלוץ ולקפל התפלין, 

כמו בראש חודש(. וכגון – שיחתוך את סוף הרצועה בצורה מסויימת וכיו"ב.

26. משמעות דברי אדה"ז בסידורו )ד"ה "ויכוין"(.
27. התמים אדר ניסן ס"ד עמ' 67

28. שו"ע אדה"ז סי' כ"ה סכ"ב.
29. אשל אברהם )בוטשאטש( סי' כ"ה ס"י. וכן דייק בקצוה"ש סי' ח' סכ"ב ממשמעות דברי אדה"ז )שם( שמותר לענות 

לקדיש קדושה ברכו ואמן, הרי שב"ה וב"ש אין לענות. וראה שו"ע אדה"ז סי' קכד ס"ח.
30. שו"ת חיים שאל ח"א סוף סי' א'. שו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' כ"ה. ועוד – רוכזו בשו"ע הקצר ח"א עמ' 89 הע' 114.

31. שו"ת האלף לך שלמה סי' י'.
32. רשימת הרה"ח ז.ו.ג. – הובא בשו"ע הקצר שם.

33. שו"ת באר יעקב )להה"ג מדאלינא( סי' א'. שו"ת דברי חיים ח"ב יו"ד סי' פ"ב בקבלה בשם החוזה מלובלין. אבל ראה 
במנחת אלעזר שם שמפרש דעתו שזהו דוקא בלא הפסיק בינתיים.

34. הערות התמימים צפת י"ד–י"ט כסלו ה'תשס"א עמ' 166 בשם הגרי"ק מארלאוו ז"ל מד"א וחבר הבד"צ דקראון הייטס.
35. סי' כ"ה ס"ד. שו"ע אדה"ז ס"א.

36. מפי הרב אהרן יעקב שווי שליט"א, מד"א וחבר הבד"צ דקראון הייטס.
37. ראה שו"ת הרמ"ע מפאנו סי' ל"ח וזכרון אלי' פכ"א סי' י"א.
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וכן יכול לכתוב מאחורי הרצועה )וכמו"כ לכתוב את שמו(, אך יש להימנע מלכתוב באותיות 
אדומות38.

לאחר שקיעת החמה.  גם  להניחן  דר"ת אפשר  תפלין  לומר:  אינשי  דכמה  בפומי'  מרגלא  יא. 
וטעמם ונימוקם עמם: דהואיל ולשיטתו דרבנו תם39 עדיין יום גמור הוא )עד ל–58 וחצי דקות אחר 

השקיעה הנראית( – א"כ אכתי זמן הנחת תפלין דילי' הוא.

אולם במחכ"ת, יש להעמידם על טעותם40, כי לענין סדר הפרשיות בתפלין אין דעתו )של ר"ת( 
דעת יחידאה כי "גם41 רבינו האי גאון ורבינו יוסף ט"ע ושאר גאונים קיימו בשיטתי'". ואנן נקטינן 
כוותייהו. משא"כ לענין ביה"ש אנן42 לא קיי"ל כשיטתו אף לענין מלאכה במוצש"ק, שהוא איסור 
סקילה לדידי', וא"כ ודאי שא"א לתפוס בזה קולא לענין תפלין שמקורם בגאונים הנ"ל ולהניחם 
אחר השקיעה דילן. ומה גם שהאריז"ל כתב43 ששתי הדעות אמת ואלו ואלו דברי אלקים חיים 
ומרומזים בתקוני הזהר44, א"כ ההולכים לאור פנימיות התורה ודאי לא יאתה לנפשם לתת מגרעות 

בקודש ולאחר זמנם.

יב. בנוגע להנחת ד' זוגות ידוע מה שמביא כ"ק אד"ש45 שהאחריות העצמית גדולה יותר ובקושי 
התירו להניחן. וגם על עצמו כתב "איך האב מורא געהַאט" ]= יראתי מכך[, ולא החל להניחן עד 

שנצטווה על כך מכ"ק אדמו"ר הריי"צ46.

אולם כדאי לציין, שבשיחת ש"פ תרומה, ד' אד"ר ה'תשנ"ב47 )בלתי מוגה( גילה הרבי שלע"ל 
יניחו כל בני ישראל ד' זוגות תפלין, מכיון שאז יהי' קיום כל המצוות בשלמות "כמצוות רצונך" – 

עיי"ש.

יג. יש ליזהר שלא לשים את תיק התפלין ע"ג ספרים. ואף שי"א48 שמותר לשים טלית ע"ג ספר 
– זהו דוקא משום דהו"ל כמכסה את הספר לצרכו. ובעיני ראיתי את כ"ק אד"ש מסיר תיק של 
טלית–ותפלין מע"ג ספר )שהי' מונח ע"ג השולחן(. והי' זה בזמן ומקום של צפיפות ודוחק נורא 

)ומ"מ הקפיד להורידו(.

38. שו"ת השלוחים עמ' כ.
39. בתוס' ד"ה רבי יהודה, פסחים צד, א. וראה שו"ע אדה"ז סי' רס"א ס"ה ובמ"ב סק"כ.

40. מפי הגרי"י שי' אופן.
41. לשון הנודע ביהודה מהדו"ת סי' ד', ומקורו בתוס' ד"ה והקורא, מנחות לד, ב. והוא מביא זאת כתשובה על השאלה למה 
המניחים תפילין דר"ת אין חוששין לשיטת ר"ת דהפרשיות צריכין להיות שוכבות בתוך הבתים )תוד"ה הא דעבידא. מנחות לג, 
א(, וע"ז מיישב שבענין זה אין לו מסייע משאר גאונים, משא"כ בשיטתו בהפרשיות כנ"ל. וראה בקסת הסופר כלל כ"ו סק"ב 
שמיישב עפ"ז מדוע אין כותבים בתפילין דר"ת לטטפת השלישי חסר ב' ווי"ן כשיטתו – כי לענין זה הוא דעת יחידאה, וע"ע 

במאסף לכל המחנות סי' ל"ד סק"ד. ותן לחכם ויחכם עוד.
42. סידור אדה"ז בסדר הכנסת שבת בתחלתו. ובמ"ב שם סקכ"ג בשם הרבה מהראשונים דלא קיי"ל כר"ת.

43. שער הכוונות דרוש ו' מדרושי תפילין.
44. תקו"ז חדש: "ובגין דלא בקיאין אלין דדרא בתראה שוויין תרי זוגין דתפלין". וראה בארוכה לקו"ש ח"ב עמ' 507 בהע' 39.

45. לקו"ש שם. שערי הלכה ומנהג ח"א עמ' ע"ה ובהע' 2.
46. לא' שביקש להניחן כתב: "אפשר כדאי שיתחיל להניחם לאחר ארבעים שנה" )שערי הלומ"נ שם עמ' ע"ו(. וכן מצינו 
שהרבי עודד )ובירך( כמה יחידים להניח ד' זוגות, כמו הרב זמרוני ציק שליח הרבי בבת–ים אה"ק ויו"ר האגודה למען הגאולה 

האמיתית והשלימה.
47. שיחות קודש תשנ"ב ח"ב עמ' 708.

48. שו"ת רבבות אפרים ח"א או"ח סי' קי"ט, וראה "הספר בהלכה" )אהלי שם, תנש"א( עמ' פ"ג הע' 55.
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יד. למי שלא הניח תפלין יום אחד )מחמת חולי( ר"ל – ישנו מענה משנת תשמ"ז וזל"ק49: "ע"ד 
המפורסם ]בקיאות בהל' כו'[" והכוונה בפשטות למענות כ"ק אד"ש50 לאלו ששכחו להניח תפלין 
דר"ת, שתוכנן: לימוד הל' תפילין עד שיהי' בקי בהלכות הצריכות, וב'–ג' מאמרי חסידות – עיי"ש. 

למי  כמו  תיקון  אותו  להם  נתן  דר"ת, שהרבי  ענין תפילין  חומר  ללמוד את  ניתן  אגב: מכאן51 
שחיסר הנחת תפילין דרש"י.

49. ס' "דבר מלך" עמ' 172.
50. ראה שערי הלומ"נ שם עמ' ע"ב ואילך. ח"ה עמ' ל'.

51. תשורה מחגיגת ב"מ ארנשטיין )צפת, תשנ"ו( עמ' 26.
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פרק ב’
פרק זה עוסק בדינים השייכים לאחר בין הנחת תפילין של יד ושל ראש, 

סיום הנחת תפילין של יד ודינים השייכים בשעה שמעוטר בתפילין

 הפסק בדיבור לאחר הנחת תפלין של ראש
לפני סיום קשירת רצועה של יד

א. בקצוה"ש52 פוסק אא"ז הגרא"ח נאה ז"ל, שאחר שהניח תש"ר נכון שלא להפסיק בשיחת 
חולין עד גמר כל ההנחה, דהיינו אחר שיכרוך הג' כריכות על האצבע ויקשור – מיוסד על דברי 
"ובסוף הכריכות  ומקורו ברמב"ם55 בנוגע לשיעור הרצועה(  )וכ"כ בשולחנו54,  אדה"ז בסידורו53 

יקשור", כי56 הקשירה שקושר הרצועה בסוף הכריכות היא מכלל מצות "וקשרתם" – ע"ש.

וב"אשכבתא דרבי"57 להגרמ"ד רבקין ז"ל כותב שאולי מטעם זה נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע 
שלאחר כריכת הז' כריכות על הזרוע כרך את כל מותר הרצועה על כף היד וקשרה והדקה היטב 
ורק אח"כ הניח הש"ר – היינו שעי"ז כבר קיים מצות "וקשרתם" לכל הדעות ולא נצרך להמתין עד 

לקשירה האחרונה שלאחר הג' כריכות.

אמנם בקצוה"ש ב"הערות"58 מביא דברי האשכד"ר ומשיב עליו ומסיק דאף אם עושין כהנהגת 
שייכים  הם  שגם  כיון  כריכות,  הג'  אחר  עד  חולין  בשיחת  יפסיק  שלא  מהנכון  עדיין  אדנ"ע 
למצות תפלין )ולשיעור הרצועה( ולכן גם אם קשרה היטב לפנ"ז – עדיין לא קיים המצוה בכל 

שלמותה. עיי"ש.

והנה, נושא זה הועלה כבר איזה שנים לפנ"ז באגרת קודש להרא"א הכהן יאלעס ז"ל59 בה כותב 
כ"ק אד"ש דממשמעות דברי הרמב"ם בתשובה שלו60 עולה דאסור להפסיק בדיבור עד לסיום 
הקשירה "ולא ראיתי נזהרין בזה", ואח"כ מיישב מנהג העולם ע"פ גירסא אחרת בתשו' הרמב"ם, 

ומסיים: "ובכ"ז צ"ע".

52. סי' ח' סי"א.
53. ד"ה "אחר שהניח".

54. סי' כ"ז סי"א.
55. הל' תפלין פ"ג הי"ב.

56. בדה"ש שם סקמ"ב. ועי' ב"הערות" בסוף ח"א דקצוה"ש דף פ"ו ע"ב ואילך שמאריך להוכיח שיטתו מכו"כ מקורות וכו'.
57. ברוקלין תשי"ג. עמ' 34 הע' 21.

58. ח"א דף פ"ז ע"ב. 
59. מיום כ' אייר תש"ב, והמשך הענין באג' מכ"ו אייר )נדפס ביומן כ"ק אד"ש חוב' כח(.

60. נדפסה בשו"ת הרמב"ם פאר הדור סי' ע"ג. ולהעיר שהגרא"ח בהערותיו )שם דפ"ז ע"א( כיון לאותו מקור ובנה יסודותיו 
על סמך תשובה זו. 
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ובנוגע לפועל, יש מוכיחין דאין לחוש להפסק אחר הנחת הש"ר – מהא דראינו ריבוי פעמים61 
שכ"ק אד"ש נכנס לביהכנ"ס קודם סיום כריכת הרצועות של יד, ותוך כדי הליכתו ממלמלין שפתיו 

הק' )אולי סיום "איזהו מקומן"62( ורק אח"כ סיים הקשירה – הרי דאין חשש הפסק אז63.

אבל לכאורה, אף את"ל שיש מכאן ראי' שמותר להפסיק לדברי קודש )אמירת איזהו מקומן 
וכדו'( – עדיין אי"ז ראי' שמותר להפסיק בדברי חולין, והרי הל' בקצוה"ש1 הוא "נכון שלא להפסיק 

בשיחת חולין".

וי"ל שמצינו דוגמא לחילוק זה בהוראת כ"ק אד"ש הידועה64 "כדאי ונכון להניח תפלין דר"ת 
תיכף אחרי התפילה שאז מקושר לברכת תפלין דרש"י )שאינו דומה הפסק תפלה להפסק עניני 
חול(" – עכלה"ק. – הרי חזינן דגם בהפסק יש נפק"מ אם הוא דברי תפלה או דברי חולין, וראוי 

ליזהר בזה.

 אופן וצורת הקשירה
בסיום הנחת תפלין של יד

יסוד  )על  להוכיח  האריך  בקצוה"ש65  הנה   – דהש"י  הרצועה  בסיום  הקשירה  לסוג  בנוגע  ב. 
עיי"ש.   – מתקיימת  וגם  שלימה  קשירה  גם  היינו  תמה"  "קשירה  דבעינן  ואדה"ז66(  הרמב"ם  ד' 

ובאותיות פשוטות: שצריך קשר גמור ממש לאחר הכריכות, וכתב לעשותו כתבנית יו"ד.

אבל בהנהגת כ"ק אד"ש נתפרסם בכמה מקומות67 שאינו נוהג כן, רק תוחב קצה הרצועה בתוך 
השולחן  הערוך  ד'  ממשמעות  ג"כ  מובן  וכן  פעמיים68(.  ולפעמים  אחת  פעם  )לפעמים  הכריכה 

שכתב69: "ויקשור, כלומר, שיתחב הרצועה באופן שתתקיים".

61. מעשה מלך עמ' 9 הערה 39.
62. אבל ראה הערות וביאורים אה"ת גיליון תתק"ו עמ' 81 שי"א שהרבי הניח תפלין קודם "הודו" )היינו לאחר אמירת "איזהו 

מקומן"(. ודו"ק.
מצות  קיים  כבר  וממילא  הש"ר  להנחת  קודם  הרצועה  להדק  אדנ"ע  כמנהג  אזיל  הרבי  שאולי  זו,  הוכחה  שדחו  63. ויש 
"וקשרתם" )כדברי האשכד"ר הנ"ל בפנים. ולא חש לחומרת הגרא"ח הנוספת שגם באופן זה מהנכון שלא יפסיק(, אבל כבר 
על הזרוע ללא קשירה.  העיד הרי"צ שי' גליצנשטיין שבשנת תשמ"ח הבחין שהרבי נכנס לביהכנ"ס כשהרצועה כרוכה עדיין 

וראה ג"כ קובץ "מנהגי מלך" עמ' 14 ס"ו.
64. לקו"ש חכ"א עמ' 358. שערי הל' ומנהג ח"א עמ' עב.

65. שם דף פ"ח ע"ב.
66. נסמנו כאן לעיל הערות 2, 3, ו–4.

67. "שבח יקר" עמ' 30 הע' 33, מעשה מלך עמ' 9.
68. מעשה מלך שם, הערה 38.

69. סי' כ"ז סי"ט. ובס' שבלי הלקט סס"י כ"ה מוסיף טעם לזה: דכשם שבלולב אנו נוהגין לקשור רק פ"א ושוב מעגל וכורכן 
סביב ומתוך כך מהודק יפה והוי כאילו קושרן ב"פ וא"כ גם בנדו"ד שמכניס הרצועה תוך העניבה ומהדקו על הזרוע . . מהני כמו 

ב' קשרים.
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נטילת ידים לאחר הנחת התפילין

אף  הנה  ההידוק70,  בעת  בראשו  המשמוש  מחמת  תפילין  הנחת  אחר  ידים  לנטילת  בנוגע  ג. 
שמדברי המג"א בסימן קס"ב )סקי"ד( משמע דגם בנגיעה בראשו לבד צריך נטילה, ועפ"ז כתב 
הפמ"ג שם דלפי דעת המג"א המניח תפילין צריך ליזהר שלא יגע כלל בשערות שבראשו – הנה 
בשו"ע אדה"ז שם )ס"ב( כותב שאפשר לנגב ידיו "אפילו בשערותיו רק שלא חכך בהן שאז הי' 

צריך לחזור וליטול" – עכל"ק. הרי חזינן בפירוש דנגיעה בעלמא לית לן בה.

שיחה, אכילה ושתי' כשהתפלין עליו

ד. אף שיש71 מחמירין שלא לשוח שיחת חולין כל זמן שהתפלין עליו, מצד חשש היסח הדעת 
– הנה בשו"ע אדה"ז מצאנו72 מפורש שמותר )עכ"פ מדינא(, והוא בהל' ראש השנה73 וז"ל הזהב: 
"כמו שהיושב בסוכה והלבוש תפלין מותר לשוח אע"פ שכל רגע ורגע שהוא יושב בסוכה ולבוש 

בתפלין הוא מקיים מצות הקב"ה".

אבל יש להעיר, דע"פ דברי כ"ק אד"ש במכתבו )דלעיל סס"א( בענין הנחת תפלין דר"ת מיד 
אחר התפילה "שאז מקושר לברכת תפלין דרש"י )שאינו דומה הפסק תפלה להפסק עניני חול(" 
– נמצא לכאורה דכאשר מדברים דברי חול בתפלין ה"ז מהווה הפסק בין ברכת התפלין דרש"י 

להנחת תדר"ת74.

אמנם חשוב להדגיש, שכ"ז מדובר בשיחת חולין סתם, משא"כ "שחוק ושיחה בטלה" – שנפסק 
ברור בסידור אדה"ז75 שאסור מכלל היסח הדעת "שהרי זה מפיר יראה". ויש להתיישב היטב מה 

נקרא "שיחת חולין" ומה נקרא "שיחה בטלה", וכבר אמרו חז"ל "סייג לחכמה שתיקה".

אסור76 לאכול בהן סעודת קבע )שמא ישתכר(, אבל אכילת עראי מותר. ואכילת77 עראי הוא 
פת כביצה ושתי' כביצה ואכילת פירות. וי"א78 שבמשקין שאינן משכרין מותר אף יותר מכביצה.

70. ראה דרכי חיים ושלום סמ"ט ועוד – רוכזו במנהג ישראל תורה חאו"ח סי' ד' אות ט"ז.
71. ראה הנסמן בזה ב"מנהג ישראל תורה" סימן כ"ח אות א' ובסימן ל"ו אות ג' – ושם גם בנוגע לתפלין דרבנו תם.

72. מפי הגרח"ש שי' דייטש.
73. סי' תקצ"ב ס"ז.

74. הערות וביאורים אה"ת גליון תתע"ד בשם הר' אהרן ב"צ שי' הלפרין על יסוד מכתב זה. ולהעיר שלפ"ז נמצא שבתפלין 
דר"ת קיל יותר לדבר דברי חולין מבתפלין דרש"י.

75. ד"ה אסור להסיח. וראה ג"כ בקובץ אהלי שם ח"ד עמ' קכג.
76. שו"ע אדה"ז סוף סי' מ.

77. קצוה"ש סי' ח' בבדיו סקנ"ד, ע"פ סי' רל"ב ומ"א שם ס"ק יז.
78. כף החיים סי' מ. וראה "שבח יקר" עמ' 79 הע' 2.
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שיעור רוחב הרצועה בקשר של יד

כי  הדין,  נגד  וזה  בהיו"ד של הקשר ש"י הרצועה דקה מאוד  רבים  ו. מצוה79 לפרסם: שאצל 
9 מ"מ(, וגם הרגל  1 )ובדיעבד  הרצועה – לכל ארכה – צריכה להיות רוחב שעורה שהוא ס"מ 
של יו"ד יהי' בתחילתו )סמוך לגג( רוחב שעורה ויחתכו ממנו באלכסון עד שבסופו יהי' דק כעין 
ויש ליזהר בזה כי לפעמים מרוב   – 9 מ"מ(  )ובדיעבד   1 יהי' ס"מ  וגם אורך הרגל  יו"ד,  רגל של 
השימוש בתפלין בעת מבצעים וכו' נכנס רגל היו"ד פנימה, וצריך למשכו מזמן לזמן שיהי' צורת 

יו"ד כתיקונו.

נישוק התפילין

בס'  להמובא  )בנוסף  אד"ש  כ"ק  בהנהגת  פרטים  שני  המציינים  יש  התפלין  לנישוק  בנוגע  ו. 
המנהגים(: 

א( אופן80 נישוק התפלין: מניח ג' אצבעות האמצעיות על תש"י ואח"כ על תש"ר, אח"כ מניח 
ב' האצבעות )'אצבע' ו'קמיצה'( על עיניו הק' ולאח"ז מנשק את האצבע האמצעית )שלא הונחה 

ע"ג העינים(. 

"ונזכה" ממשמש בתש"י,  לציון": כשאומר  ב"ובא  גם  הנ"ל(  )באופן  ב( הרבי81 מנשק התפלין 
"ונחי'" – ממשמש בתש"ר82.

79. קצוה"ש שם, וע"ש שי"א שגם היו"ד הלכה למשה מסיני הוא. וראה ג"כ מ"ב סל"ב ס"ק רל"ג ומנהג ישראל תורה סכ"ז 
אות ט'.

80. מנהגי מלך )הוצ' שני'( עמ' 16.
81. שם עמ' 32. ואף שמביא זאת במנהגי הרבי כשעובר לפני התיבה – מובן שנוהג כן גם כשעומד במקומו. )ראה בפתח דבר 

לחוב' אות ד'(.
82. אולם, יש להעיר, שי"א שראו בבירור שהרבי ממשמש בתש"י בעת אמירת "למען לא ניגע לריק", ובתש"ר באמירת "ולא 
נלד לבהלה", ולאחמ"כ מנשק כנ"ל בפנים. וכן מביא בשבח יקר עמ' 39 וראה שם הע' 9. אמנם בוידיאו רואים לכאורה כמ"ש 

במנהגי מלך הנ"ל הערה קודמת.
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פרק ג’
הפרק שלפנינו נתמקד בשאלות המתעוררות בעת היציאה ל"מבצע תפילין" 

וכדומה. 

השימוש בתפילין של אחר

א. מי שרוצה לצאת למבצעים ואין בידיו תפילין – אינו83 רשאי לקחת תפילין של חבירו ממקומם 
ולהוציאם למקום אחר, שמא יקפיד עליו בעל התפילין והוה "מצוה הבאה בעבירה". אבל מותר 
לפי  הקשר  את  להגדיל  או  להקטין  ואף84  בו,  מונחים  שהיו  אזור  באותו  מבצעים  בהם  לעשות 

הצורך, ויברכו עליהם כרגיל. ורק1 צריך ליזהר לקפלם אח"כ אם מצאם מקופלים. 

ולכאורה עפ"ז, אם בעל התפילין נוהג לפתוח הקשר של התש"י כשמקפלן )כדי לחזור85 ולהדקו 
בעת ההנחה( – צריך86 ג"כ השואל לפתוח הקשר טרם הקיפול.

השימוש בשקית התפילין

ב. כיס87 המיוחד לתפילין )כגון שקית88 הקטיפה שלנו( לא יכניס בה חפצי חול, ואפילו89 דברים 
של מצוה כגון מזוזה וסידור – הואיל וקדושתן למטה מקדושת התפילין לא יניחם שם אלא אם כן 

83. שו"ע אדה"ז סי' י"ד סי"ב.
84. שערי הלכה ומנהג ח"א עמ' סו.

85. ע"פ מש"כ אדה"ז בסדורו )הל' תפילין ד"ה "ויכוין"(: "ואח"כ יהדק הרצועה בתוך הקשר כדי לקיים מצות וקשרתם". אבל 
ראה מקדש מלך ח"ד עמ' תצט – שלפועל אין נוהגין כן, מטעם הפסק שבין הברכה להקשירה, עיי"ש.

וראה ג"כ מש"כ בזה הרא"ל ז"ל קפלן בקובץ "תפארת מלך" )כפ"ח – ה'תשנ"ה( עמ' 22.
אבל י"א שראו בבירור הנהגת כ"ק אד"ש כן לפתוח את הקשר קצת – ראה בארוכה קובץ "אהלי תורה" גליון לז )ש"פ משפטים 

תשנ"ז(, והעולה משם: שעכ"פ לא יפתחו הקשר לגמרי, כי אולי דוקא בפתיחה )וקשירה( מועטת לא חשיב הפסק. ודו"ק.
אולם הרב אהרן יעקב שווי שליט"א מעיד ששמע שהרבי אמר להרה"ח ר' יצחק מאיר שי' גורארי שלא ראה לעשות כן. ואם 

כן רוצים לעשות הקשר, שיעשו זאת קודם הברכה כדי שלא יהי' הפסק.
86. הואיל ובקפידא תליא מילתא. ולכן אף שלענין טלית פסק אדה"ז )שם ס"ט( שאין צריך לקפלה כסדר קיפולו הראשון 
דוקא – יש לחלק לכאו' דבטלית סתם בנ"א אין מקפידין על כך, משא"כ בנדו"ד גורם הדבר טירחא לבעה"ב כשיצטרך לפתוח 

הקשר בעצמו כשיניחם למחר. ודו"ק.
87. ע"פ שו"ע אדה"ז סי' מ"ב ס"ד. ומה שכתב היתר למנהג זה בסוף הסימן – ה"ז לכאורה רק במקום שנהגו כן. משא"כ 

בזמננו נהוג לשים חפצים בשקית הפלסטיק ולא בשקית הקטיפה יחד עם התפילין.
88. ואף שבבה"ל סי' ל"ד ד"ה "שתי" מבואר שכיס ]היינו שקית הקטיפה[ שמניחין בו תפילין כשהן בנרתקן ]היינו הבית בו 
מוכנס הש"י והש"ר[ הוי תשמיש דתשמיש ואין בו קדושה כלל – כבר העיר בזה הראב"צ רבינוביץ, בס' "הלכה סדורה" להל' 
תפילין )עמ' קכז הע' יב(, שצ"ע בנרתיק שלנו שאינו מכסה הרצועות, וא"כ ע"פ מש"כ המ"ב בסקכ"א ובבה"ל ס"א ד"ה מש"ר, 

להחמיר שלא בשעת הדחק, כדעת האומרים דרצועות הוי גוף הקדושה. א"כ גם בכיס יש מקום להחמיר שלא בשעת הדחק.
ובפרט בזמננו שהכיסים עשויים מבד יפה ומקושטים כו' – י"ל דמקרי שנעשו לכבוד, ויש להם דין תשמישי קדושה אף אם 

אינו נוגע ב"קדושה" עצמה וכמש"כ בשעה"צ סי' קנ"ד אות ז' לענין ה"בלעך" שעל תש"י יעו"ש. וצ"ע. – עכתו"ד.
89. מ"ב סי' מ"ב סקט"ז.
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התנה כן לפני שהכניס בו את התפילין בפעם הראשונה )היינו שהתנה חודשיים לפני הבר–מצוה 
שברצונו להכניס בכיס עוד חפצים(.

וגם במקרה שהתנה – אינו מועיל אלא לדבר חול, אבל להשתמש בו באופן בזוי אסור בכל ענין. 
ולכן אסור90 להכניס מעות ביחד עם התפילין גם כשהתנה כן אלא יקשרם בפ"ע. ובנרתיק החיצוני 

מותר בכל ענין.

אופן היציאה למבצעים

על  התפילין  הנחת92  רק שאת  קטן,  עם  גם  ללכת  ואפשר  בזוגות.  למבצעים  לצאת  כדאי91  ג. 
היהודי יעשה הגדול.

באופן  יהיו  הלבושים,  כמו  החיצונים,  הענינים  שגם  למבצעים,  כשיוצאים  להקפיד  יש  כמו"כ 
המתאים, בהתאם להשליחות93.

סוג התפילין

ד. מי שיש לו אטר–יד ]=שמאלי[ במבצעים, כדאי94 שיקח עמו גם תפילין שמאליות, ועאכו"כ 
מי שהוא אטר–יד בעצמו, שיקח עמו למבצעים גם תפילין רגילות. וכמובן, שכ"ז הוא לכתחילה 

ולרווחא דמילתא, אבל גם בלא"ה קיום המצוה הוא בשלמות.

אפשר95 לקחת למבצעים תפילין כתב אשכנזי )מכל סוג שהוא( ולהניחם ליהודים ספרדים, וכן 
לאידך אם יש בידו תפילין ספרדיות, יכול להניחם גם לאשכנזים – כי כל מה שלא נתבאר בגמרא 

אינו מעכב.

צריך להשמיע לאזנו מה שמוציא מפיו ואם לא השמיע לאוזנו יצא ובלבד שיוציא בשפתיו, אבל 
אם קרא בלבו לא יצא שהרהור לאו כדיבור.

עם  לחזור  רשאי  אני  האם  הברכות,  את  יודע  שאינו  אדם  במבצעים  פוגשים  כאשר  שאלה: 
המקורב מילה במילה )כולל שם ה'(?

תשובה: מותר96 )ואם יכול לתת לו לקרוא מתוך הכתב עדיף(.

90. מ"ב שם סקכ"ו.
91. אף שלא נמצא מקור ברור לזה, ישנה שמועה בפי חסידים בשם כ"ק אד"ש ש"סאלדעטַאן גייען אויף צוויי" ]=חיילים 

יוצאים בזוגות[.
והעיד הרש"ז שי' הרצל, ששמע מפי הרה"ח ר' דוד רסקין ע"ה כשהצטרף אליו ל"תהלוכה" שפעם הורה הרבי שלתהלוכה ילכו 
בזוגות שתים שתים. והוסיף ר' דוד לבאר את ההוראה מכך, ששני אנשים הרי הם ארבע רגלים, בדוגמת בהמה. דבר המורה שיש 

ללכת, לביצוע רצון האדון – בביטול וקבלת עול כבהמה.
92. בדבר הלכה ח"ב סימן ה' ה"א אוסר – בשם פוסקים – להניח לחולה וכיו"ב ע"י קטן במקום שיש גדול, הואיל ואינו בר 

חיובא.
93. מיחידות ג' תמוז תשט"ז לקבוצת "תלמידים השלוחים", נדפס ב'התמים' חוב' יט ע' 42.

94. כדי שיהא באפשרותו לקיים ה"מנהג נכון" שמביא אדה"ז בשולחנו – ראה להלן סעיף י"א ובהערה 30.
95. נו"ב מהדו"ת יו"ד סי' קע"א – ושם גם בנוגע לקרה"ת שאין סוג הכתב מעכב.

96. שו"ע סימן תפד.



 69 הלכה  •  

דף ק"ש לדוברי שפות שונות

ה. מי שיש לו במבצעים דוברי אנגלית שאינם מבינים לה"ק כלל, דהיינו שאינם יודעים פירוש 
המלות אפי' דפסוק97 ראשון "שמע ישראל..." – יש להכין עבורם ק"ש מתורגם לאנגלית, ויקרא98 
התרגום וזה עדיף מאשר שיחזור אחריו התיבות בלה"ק. כי99 אם אינו מבין ומכוון בפסוק ראשון, 

אינו נקרא קריאה אף בלה"ק. וכמו"כ בנוגע לרוסית, צרפתית ושאר שפות.

ויזהר במיוחד בהשמות  ואם אין לו דף מתורגם – ישתדל לתרגם עבורו לכה"פ פסוק ראשון, 
שלא100 יאמר "השם" כי אין בזה שם כלל, כי אם "גָאד" או לָארד שאז יש בזה קדושת השם. ועד"ז 

בשאר שפות.

ו. נכון לומר קודם ק"ש ברכת התורה "ברוך . . אשר בחר בנו וכו'". כן נכון להקדים "הריני מקבל" 
ולסיים באמירת "אך צדיקים". אם אפשר ראוי גם להוסיף התפילה "יה"ר . . שיבנה ביהמ"ק". 

ההנהגה במקום שלכאורה אינו ראוי לומר בו דברי קדושה

ו. שאלה: הנוסע בסאבוויי ]=רכבת[ או אוטובוס למבצעים ורוצה ללמוד או לקרוא שנים מקרא 
ואחד תרגום כמנהג התמימים, אבל מולו יש טפח מגולה באשה או אשה ששערה מגולה, ונפשו 

בשאלתו: האם יש היתר לומר דברי קדושה במצב כזה?

תשובה: אם101 יש באפשרותו לעבור משם או להחזיר פניו וגופו לצד אחר – יעשה כן, ואם לאו – 
הרי מכיון שמדובר בשעת הדחק שאי אפשר בענין אחר – יכול לקרוא מתוך הספר כל זמן שאינו 

מסתכל בה, אפי' רואה אותה בהעברה בעלמא, וכ"ש שיכול ללמוד ולהתפלל בעצימת עינים.

ואין102 נפק"מ בכ"ז בין אם היא יהודי' או גוי'. כמו"כ אשה103 לאו דוקא, כי אם גם קטנה מגיל 
שלש ומעלה נק' ערוה לענין טפח מגולה, משא"כ לענין שער מגולה שהוא ביהודי' ובנשואה בלבד.

הכניסה למקום ההנחה

ז. כשנכנסים104 לחנות או לבית – יכנס קודם מי שבידו התפילין.

97. "שהוא עיקר קבלת מלכות שמים . . אבל מואהבת ואילך אין הכוונה מעכבת בדיעבד" – שו"ע אדה"ז סי' ס' ס"ה.
98. ע"פ שו"ע אדה"ז סי' ס"ב ס"א בנוגע לק"ש דאורייתא – שמזה אפשר ללמוד גם בנוגע לק"ש בתפילין במבצעים. וכן 

הורה הרה"ח ר' משה ע"ה וובר להמניחים תפלין ב"דוכן" ע"י הכותל המערבי.
99. שו"ע אדה"ז סי' קפ"ה ס"ב.

100. שערי הל' ומנהג ח"א עמ' קכא.
101. שו"ע אדה"ז סי' ע"ה ס"א. ובקצוה"ש ח"א בהוספות דף פט ע"ב מחלק דין זה לג' סוגים: א( ערוה ממש – שבזה אין 
להתיר בעצימת עינים כשמחזיר פניו וגופו לצד אחר. ב( טפח מגולה – שבזה מביא אדה"ז ב' דעות ושיש לסמוך על המתירים 

בשעת הדחק – כדבפנים. ג( שיער מגולה – שבזה מותר בשעת הדחק בלי שום פקפוק – עיי"ש.
102. שו"ע שם ס"ז. ומרגלא בפומי' דהרה"ח ר' אלי' חיים רויטבלאט ע"ה בהתוועדויותיו: "מען טאר ניט קוקן אויף שווַארצע 

פרויען".
103. חיי"א סי' ע"ה. מ"ב סקכ"ג ובבה"ל בשם שלחן שלמה – הובא כ"ז בקצוה"ש שם עמ' צ'.

104. כן הורה פעם כ"ק אד"ש – בית משיח גל' 384 ע' 101.
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שתי' במבצעים

ח. מי שהציעו לו שתי' קרה או משקה חריף )לא יין( במבצעים – ידרוש כוס חד פעמית, ואם 
לא נמצא כזה – אין105 לשתות בכוס שלא הוטבלה )אא"כ ידוע לו שהיא מתוצרת הארץ(, ויש106 

מי שמתיר.

גוי הגיש לו כוס שתי' קרה  וכ"ז ביהודי הואיל וכבר נתחייב הכלי בטבילה ברשותו, אבל אם 
– יכול107 לשתותו לכו"ע, כי הכלי שביד הגוי מעולם לא נתחייב בטבילה והשואל לא קנה הכלי.

וכל הנ"ל דווקא כשהכוס נקי לחלוטין וגם במשקה אין כל חשש, כמובן וגם פשוט.

ההנהגה כשמניח רק תש"ר

ט. מי שאין לו זמן להניח תפילין )וכבר ניסו לשדלו להניחן לזמן קצר עכ"פ כו'( – כדאי108 לשדלו 
להניח עכ"פ תפילין של ראש )ובמיוחד אם הוא בגדר "קרקפתא דלא מנח תפילין"(, כי109 כל אחת 

מהתפילין מצוה בפני עצמה ואין מעכבין זה את זה.

ובמקרה זה – שמניח רק תש"ר – נראה להלכה110 שיברך עלי' ברכת "על מצות תפילין" לבד.

אופן הזהירות מהעברה על המצוות

י. כאשר עומדים להניח התפילין ליהודי – יש111 אוסרין להוציא את התש"ר מהכיס עד אשר 
התש"י מהודק כבר על הקיבורת, משום אין מעבירין על המצוות, ויש112 מתירין בזה בנדו"ד, כי 
האיסור להוציא הש"ר הוא רק למקיים המצוה בעצמו, משא"כ כשמוציאים אותו עבור אחר – לא 

מיקרי מעביר על המצוה.

ולשתי הדעות אין צורך להקפיד להכניס התפילין לכיס בין כל הנחה והנחה, כי29 בזה ששני 
התפילין מונחים לפניו לכו"ע אין חשש מעביר על המצוה כשמניחם לאחר, וכל האיסור – לדעת 

האוסרים – הוא רק להוציא עבור חבירו את הש"ר כאשר עדיין לא קיים מצות תש"י כנ"ל.

105. כדין ישראל שקנה כלי מהעכו"ם והשאילו לחברו – יו"ד סי' ק"כ ס"ח, כי האוכל בבית יהודי בכלי שלא הוטבל ה"ז 
וכן פסקו הגר"מ פיינשטיין והגרש"ז אויערבך – רוכזו דבריהם בס'  כשואל ממנו כלי – ראה שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשמה. 

טבילת כלים )להר"צ שי' כהן( פ"ג ס"י.
106. בשו"ת בית אבי )לה"ר יצחק אייזיק ליעבעס( כתב להקל במתארח אצל אחר כיון דאין זה לא שאלה ולא שכירות הואיל 
ואינו מתחייב באחריות הכלי אם ישבר, וגם אין לו להאורח נפק"מ לאכול או לשתות דוקא בכלי זה כי מצדו הוא מוכן לאכול גם 

בכלי נייר וכיו"ב הפטור מטבילה.
107. שו"ע יו"ד שם. 

108. קונ' "הליכות מבצעים" )ברינוא ה'תשנ"ח( עמ' 9 סכ"ד – מיוסד על שו"ע אדה"ז סי' כ"ו ס"א.
109. שו"ע אדה"ז סי' כ"ה סי"ג וסי' כ"ו ס"א. ואין לחשוש בזה משום "כ"ז שבין עיניך יהיו שתים" )מנחות לו, א( כי זהו דוקא 

במניח שניהם )תוס' ערכין ג, ב(, וראה נו"כ השו"ע בסי' כ"ו. ואכ"מ.
110. קצוה"ש סי' ח' )ובבדה"ש סק"ע(, וכן העתיק בלקט ציונים והערות לשו"ע אדה"ז סי' כ"ז ס"ג.

111. פרמ"ג סי' כ"ה א"א סקי"ט. בן איש חי וירא אות י"ט. כה"ח סכ"ה סקע"ב.
112. אלי' רבה סכ"ה סקי"ז. ארצות החיים סכ"ה. – ב' הדעות הובאו במ"ב סק"מ ולא הכריע ביניהם.
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כי אז כשמניח הש"י  ליהודי את שתי התפילין שיניחם בעצמו  יש להקפיד שלא להגיש  וכן28 
נקרא מעביר על המצוה דהש"ר – לדעה זו.

דינים שונים הנוגעים לאיטר יד

יא. שאלה: הפוגש במבצעים איטר–יד ]= אדם שמאלי[ ובידיו תפילין רגילות בלבד, וכן להיפך: 
איטר–יד היוצא למבצעים ורוצה להניח לבנ"א רגילים את תפיליו, והרי בשני מקרים אלו אם יניחן 

כרגיל ימצא הקשר בצד השני שלא כנגד הלב, וא"כ כיצד יעשה?

תשובה: הדבר113 הנכון ביותר במקרה זה הוא להניחם עליו באופן הפוך, דהיינו, שהקציצה כלפי 
הכתף והמעברתא כלפי המרפק. ואף שאינו מתאים לה"מנהג נכון" המובא בשו"ע114, שהמעברתא 
)או משיהי' מונח בצורה  יהי' שלא כנגד הלב  זה עדיף מאשר שהקשר  – הרי  תהי' לצד הכתף 

הפוכה אפי' בצד הלב(, שזהו115 מדינא דגמרא לכמה ראשונים.

ובאם זה אינו מתאפשר – וכגון116 שחושש שהיהודי יחשוב שלא הניחו לו התפילין כראוי – יש 
עצה אחרת117: להעביר את הקשר מצד ימין של הבית לצד שמאלו )ע"י שמושך118 הרצועה בתוך 
המעברתא קצת(, ואז יכול להניחו באופן רגיל – המעברתא לצד הכתף, ורק שבאופן זה נמצא 

שהקשר מונח בצורה הפוכה119. 

ממנו,  יזוח  באופן שלא  להתפלה  להדק את הקשר  מאוד  זה קשה  לב, שבאופן  לשים  יש  גם 
ולכן התירו אחרונים120 בכיוצא בזה לכרוך את הרצועה גם מעל גבי הקציצה )אף שבכלל כתב 

הרמ"א121 שאין לעשות כן(.

דיני איטר–יד ע"פ שיטת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק122:

א( איטר123 יד ימינו והוא העושה כל מלאכתו )וגם כותב( בשמאלו – יניח תפילין על יד ימין.

113. שו"ת שבות יעקב ח"א סי' ג' בסופו. מ"ב סכ"ז ס"ג בביה"ל ד"ה המנהג. וכן מעיד ר' ניסן דובאוו שכך הורה לו הגרי"ק 
מארלאוו ע"ה, ועיין גם בדברי הגר"ל ביסטריצקי בספרו ציונים והערות לשו"ע אדה"ז ח"א עמ' 239.

114. שו"ע אדה"ז סי' כ"ז ס"ו.
115. שבות יעקב שם. והרב ביסטריצקי מדייק בספרו שם שזה מרומז ג"כ בלשונו הזהב של אדה"ז: שבנוגע להענין שיהי' 
המעברתא לצד הכתף כתב )שם( "מנהג נכון" לבד. משא"כ בנוגע לכך שיו"ד צ"ל לצד הלב הוסיף וכתב )שם ס"ד( "מנהג יפה 

ונכון". ודפח"ח.
116. הגרי"ק מארלאוו – בהוראתו להנ"ל.

117. שו"ת נחלת שבעה סי' מ"א. שו"ת מאיר נתיבים חאו"ח סי' ג – שכן ראוי לעשות לכתחילה, וראה שו"ע הקצר עמ' 82.
118. ובשבות יעקב שם כ' שכשמעביר הרצועה לצד השני "הוא טרחא שלא לצורך . . גם הוי קצת כמורידן מקדושה".

119. "ואולי מה שהיו"ד לא יהי' פניו כלפי הבית לא נחשב יו"ד" – ל' המ"ב שם.
120. ארצות החיים – הו"ד במ"ב סכ"ז סקל"ב בסופו.

121. סכ"ז ס"ח בשם מהרי"ל. שו"ע אדה"ז סע' יג.
122. בנדון איטר יד כבר נחלקו קמאי אי אזלינן בתר כתיבה )"וקשרתם וכתבתם"( – וכן דעת אדה"ז בשולחנו סכ"ז ס"ט, או 
בתר רוב מעשיו )"ידכה" – יד כהה, חלשה( – וכן דעת הצ"צ בשו"ת שלו סי' ד', ה' וי"ב – ורק שלפעמים מחמיר גם כדעה הא' 

כמפורט בפנים.
123. שו"ע אדה"ז סי' כ"ז ס"ט. שו"ת הצ"צ או"ח ריש סי' ד'.



  72  •  ישיבת קיץ - חיילי בית דוד ה'תשפ"ב

כיון  יד שמאל ככל אדם,  יניח על   – ב( העושה124 כל מלאכתו בימין – אע"פ שכותב בשמאל 
שהיא "יד כהה" שלו.

ג( העושה125 כל מלאכתו בשמאל אבל כותב ביד ימין – ראוי שיניח על שתי ידיו. וסדר ההנחה 
הוא כדלהלן: 

יניח התפילין על ידו האחת126 בברכה )ויתכוון127 להוציא בברכתו גם מה שיניח אח"כ על ידו 
השני'( ועל ראשו. אח"כ128 יחלוץ תש"ר129 ותש"י, ויחזור ויניח תש"י על ידו השני' – ללא ברכה – 

ויניח הש"ר ויתפלל שחרית כרגיל.

ד( העושה130 כל מלאכתו בשמאל אבל כותב בשתי ידיו בשוה – יניח תפילין בימין, אולם יש לו 
להחמיר ולהניח ג"כ בשמאל. ובמקרה זה סדר ההנחה הוא כדלהלן: 

יניח תפילין בימינו ובברכה כמו כל איטר )ויתכוון להוציא בברכתו גם מה שיניח אחר התפילה 
בידו השני'( ועל ראשו ויתפלל בהם כל התפלה. ולאחר התפילה יחלוץ התפילין כרגיל, ויניח – 

ללא ברכה כמובן – על יד שמאל ועל ראשו ויקרא בהם בתורה או ילמד בהם מעט.

ידי  יצא  גם בדיעבד לא  ימין  ואם132 הניח על  – מניח בשמאל.  ידיו בשוה  ה( השולט131 בשתי 
חובתו.

ו( ודוקא133 ששולט בשתי ידיו בשוה, אבל מי134 שעושה רוב מעשיו בשמאל וגם לכתוב קל לו 
יותר ביד שמאל ורק שיכול לכתוב גם ביד ימין )וכגון שהרגיל את עצמו לכתוב גם בימין( – יניח 
וסדר  יד שמאל.  ג"כ על  יש להחמיר" להניח  זה "אפשר  גם במקרה  בימין כמו כל איטר. אולם 

ההנחה הוא כדלהלן:

יניח קודם התפלה על יד שמאל ובברכה135 )ויתכוון להוציא בברכתו גם מה שיניח בסמוך על יד 
ימין( ועל ראשו48 ויחלצם. ויחזור ויניח על יד ימין ועל ראשו ויתפלל בהם.

124. שו"ת הצ"צ שם, ד"ה "והיכא שעושה".
125. שם ד"ה "והיכא שכותב".

126. לא נתבאר בדברי הצ"צ איזו יד קודמת, ואולי י"ל הטעם בזה משום שמדמה דין זה לדין חליצת איטר )באבה"ע סי' קס"ט 
סכ"ה(, ושם הרי חולצת בשתי רגליו בבת אחת, ולכן סתם כאן. ואיזה שירצה יקדים.

127. אג"ק כ"ק אד"ש חי"א עמ' קמח.
128. במקרה זה אין הצ"צ מפרש מה לקרוא בתפילין אלו. ואולי סומך על מש"כ לפנ"ז ]הועתק כאן בפנים בסעיף ד[: "ויקרא 

בה בתורה או ילמוד בה מעט". ולולי דמיסתפינא הייתי מוסיף זאת גם במקרה זה.
129. ואין להחליף הש"י לבד מידו האחת להשני' )ללא חליצת הש"ר( משום "כ"ז שבין עיניך יהיו שתים" )שו"ע אדה"ז סכ"ח 

ס"ג( – פשוט.
130. שו"ת הצ"צ שם ד"ה "בפירש"י".

131. שו"ע אדה"ז סכ"ז סוף ס"ט. שו"ת הצ"צ שבהערה הבאה.
132. כן משמע משו"ע הצ"צ סי' ה' אות י' וסי' י"ב אות ד'.

133. ראה דבר הלכה ח"ב סי' ב' סע' ב.
134. שו"ת הצ"צ סי' ד' ד"ה "בפירש"י". סי' י"ב ד"ה "אבל".

135. אף שאין אלו התפילין העיקריות )כי מה שמניח על שמאלו הוא רק חומרא בעלמא להצ"צ(, הרי בברכה זו מוציא גם 
את מה שמניח על יד ימין ומתפלל בהם.
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ז( בכל המקרים בהם יש להניח תפילין על שתי ידיו – רצוי לסדר לעצמו תש"י נוסף שהקשר בו 
מסודר באופן המתאים ליד זו. זאת כדי שיהא באפשרותו לקיים את ה"מנהג נכון" שבשו"ע )הנזכר 

לעיל סעיף י"א( ולא יאלץ להפוך המעברתא לצד המרפק.

ח( בזמננו, לאחר שכ"ק אד"ש כבר הורה136 להתחיל להניח תפילין דר"ת עם תפילין דרש"י ואף 
השוה137 אותם באיזה פרטים – י"ל גם בנדו"ד, שהמניח תש"י על ב' ידיו יניח ג"כ תש"י דר"ת על 
ב' ידיו, היינו שיניח על ידו האחת )לפי סדר העדיפות המבואר במקרה שלו באותיות ג–ו( ויניח 
תש"ר, אח"כ יחלוץ שניהם ויניח על ידו השני'. ומה טוב138 שגם בזה יזמין לעצמו עוד תש"י דר"ת 

עבור ידו השני'.

136. בשיחת פורים תשל"ו. וראה ג"כ לקו"ש ח"ב עמ' 507 הע' 39. חכ"ו עמ' 404. סה"ש תשמ"ט ח"ב עמ' 632 הע' 114. 
ועוד.

137. לדוגמא: זמן התחלת הנחתן – סה"ש תשמ"ט שם, וה"תיקון" למי ששכח להניחן שהוא בדומה להתיקון על תפילין 
דרש"י – ראה גליון התמים חוב' כו עמ' 56 סי"ד. וש"נ.

138. וכן נוהג מד"א דכפ"ח הגרמ"ש אשכנזי שליט"א שמניח ב"פ תפילין דרש"י וב"פ תפילין דר"ת, כבפנים.
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פרק ד’
הפרק שלפנינו ממשיך לעסוק בשאלות הלכתיות הנוגעות ליציאה ל"מבצע 

תפילין" וכדומה. 

דוכן התפילין וחומר החלוקה

א. שבועות ספורים לאחר הנצחון דמלחמת ששת הימים, ביום כ"א סיון ה'תשכ"ז, נשלח מברק 
ממזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א להנהלת צא"ח באה"ק ת"ו, ובו מציע הרבי להקים ע"י הכותל 

המערבי "סוכה תמידית להנחת תפילין"139.

במברק זה הציע הרבי כו"כ ענינים שיש לבצע בדוכן זה )וכמובן שאין כל המקומות והדוכנים 
שוים, וכאו"א יוכל ללמוד מהם לפי תנאי מקומו(, ומהם:

א( להדפיס בפורמט קטן ברכות תפילין וקריאת שמע )ואולי להוסיף בו שזה, כמובן, אינו פוטר 
מלאמר ברכות ק"ש והתפלה בכלל( ולחלקם חינם.

ב( למכור שם תפילין בדוקות ובמחיר מינימלי.

ג( טוב ונכון לחלק שם גם איזה עלון המבאר ומסביר את החשיבות דהנחת תפילין, ועיקר גדול 
להוסיף שם שזה, כמובן, אינו פוטר מלאמר ברכות ק"ש והתפלה בכלל.

ד( כמובן, טוב שימצאו שם גם סידורים, תהלים )בפורמט קטן(, תניא וכו'.

ה( מוכרח שימצאו שם כיפות. – ע"כ ממכתב הנ"ל מה שנוגע לענייננו )הסעיפים חולקו על ידינו 
לנוחות הקורא(.

ב. מי שאינו מבין לה"ק – כדאי לסדר עבורו דף ק"ש מתורגם לשפתו כמבואר בפרטות בפרק 
הקודם.

הנחת תפילין אחר השקיעה

ג. שאלה: ההולך במבצעים ושקעה עליו חמה )ביום חול( – האם יכול להמשיך ולהניח ליהודים 
תפלין אחרי השקיעה?

139. צילום ממנו נדפס ב"המלך במסיבו" ח"א עמ' קעו.
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תשובה: אמנם לדעת רוב140 הפוסקים – וכן לד' אדה"ז בשולחנו141 – מותר להניח תפילין לאחר 
תפילין אחר  להניח  "אין  כ'  בסידורו142  אדה"ז  אולם  אסור,  הכוכבים  ורק מצאת  שקיעת החמה 
תחלת השקיעה" ועל יסוד זה יש143 הנוטים לאסור לגמרי הנחת תפילין משקיעת החמה ואילך, 
אבל הדעה הרווחת בקרב רבנים ומורי הוראה שביררתי אצלם144 היא, שבמקרה כמו בנדו"ד שלא 
הניח היום תפילין כלל – יניח145 גם לאחר השקיעה )עד צאת הכוכבים146(, אבל לא יברך147. ולכל 
הדעות, בדקות הראשונות שלאחר השקיעה יכול להניח ובברכה, הואיל ואדה"ז גופא אזיל148 בתר 

שקיעה האמיתית שהיא מס' דקות אחרי השקיעה הנראית.

ד. שאלה: נפלו התפילין ח"ו על הארץ, האם צריך להתענות?

הארץ  על  מידו  תפילין  כשנופל  להתענות  העולם  "נהגו  בשולחנו149:  אדה"ז  כתב  תשובה: 
)ולא כדעת  ונמצינו למדין שני דברים: א( דדוקא מי שנפלו מידו צריך להתענות  בלא נרתקן". 
נרתקן משא"כ  נפלו בלי  גם להרואה שנפלו מאחר או מעצמן(. ב( דדוקא  המצריכים150 תענית 
ובזמננו יש152 שפסקו להקל  אם היו אפילו בנרתיק לבד)קופסאות הפלסטיק(151 א"צ להתענות. 
גם בנפלו מידו ללא נרתקן שיפדה התענית בצדקה ובפרט ע"פ דברי אדמו"ר הזקן153 שבדורותינו 

140. מג"א סי' ל' סק"ב בשם המרדכי וראה מ"ב סק"ג.
141. סי' ל' ס"א: "אבל חכמים אסרו להניח תפילין בלילה". ובסעיף ד': "ושקעה עליו חמה דהיינו צאת הכוכבים".

142. הל' תפילין ד"ה "אין להניח" והביאו ג"כ אא"ז ב"פסקי הסידור" על השו"ע שם.
143. הגר"ל ז"ל ביסטריצקי בכתביו – לקט הלכות לעניני מבצעים – שהביא דברי אדה"ז בסדורו בפשטות בנוגע להולכים 
במבצעים. ובקובץ "אהלי שם" ח"ז עמ' רלט כ' הרלוי"צ שי' רסקין )מו"צ בלונדון. הועתק ג"כ בציוניו על "סדור רבה"ז" עמ' פג( 
שלדעתו חשש אדה"ז לדעת הרמב"ם ש"לילה לאו זמן תפילין" הוא מה"ת ולכן משקיעה"ח הוא ספק איסור תורה ולחומרא. 
ומפי הרש"ז שי' לבקיבקר פעיה"ק צפת שמעתי, שחומרא זו דאדה"ז היא לשיטתו בענין סוף זמן ק"ש, כי בשולחנו נמשך אחר 
שי' המג"א שמחשב הג' שעות דסוזק"ש מעלות השחר עד צאה"כ ולכן גם לענין סוף זמן תפילין )ש"כל הקורא ק"ש בלא תפילין 
כאילו מעיד כו'"( אזיל בתר צאה"כ, אבל בסדורו שהכריע כדעת הפוסקים המחשבים רביע היום מנץ החמה ועד שקיעתה – א"כ 

גם לענין תפילין אין להניחן אחר השקיעה דוקא. ודפח"ח.
144. הגרמ"ש שי' אשכנזי, הגר"י שי' פרקש, הגר"י הרצל ועוד.

145. וכמ"ש הפרמ"ג בא"א סי' ל' סק"ז ובכף החיים סי' ל' סי"ז שגם לדעת האוסרים להניח אחר שקיעה"ח זהו דוקא כשכבר 
קיים מצות תפילין, אבל אם עדיין לא הניח היום הרי "ספיקא דאורייתא לחומרא" וצריך להניח מספק. וא"כ גם בסידור אדה"ז 
י"ל דמיירי דוקא במי שכבר הניח היום ורק שרוצה להמשיך ולהניח )כמנהגם להניח כל היום – שבזה מיירי השו"ע, כנראה בחוש 

למעיין(, אבל לא במי שעדיין לא הניח ולחדש שאדה"ז פליג על כל הפוסקים וסובר שמספק לא יניח.
146. כף החיים סי' ל' סי"ז. אולם יש מפוסקי הדור האחרון שהגדילו לחדש, שמי שאין באפשרותו להניח תפילין ביום – 
)בנוגע לאנשי צבא(. שו"ת  נז  סי'  יח  יוסף" שנה  ב"וילקט  דייטש  ז"ל  ובברכה! – הגרא"ח  בלילה שלפניו  יניחנו מלכתחילה 
י' )בנוגע  שושנים לדוד )צאבח( סי' ג' )בנוגע לסוחר(. שו"ת דובב מישרים ח"א סי' קל"ג ס"ב. שו"ת אגרות משה או"ח סי' 
לפועל שכיר יום(, אולם טעם הברכה במקרים אלו מבואר שם כדי שלא יבואו לזלזל בהנחתן כיון דלא אפשר להם להניח ביום, 

משא"כ בנדו"ד שהי' ביכלתם להניח ביום והניחו אחר השקיעה – לא נמצא מי שיורה לברך.
147. כי ספק ברכות להקל – ראה משנ"ב וביה"ל סוף סי' ל'.

148. בסדר הכנסת שבת בתחילתו.
149. סי' מד ס"ב, ומקורו במ"א.

150. שו"ת שדה הארץ ח"ג או"ח סי' י"א וראה שו"ת יביע אומר ח"ב או"ח סי' כח ס"ג שהפריז בראיותיו לדחות דבריו.
151. שזה נק' נרתקן – ראה ביה"ל סי' ל"ד ד"ה "שתי". ובאג"ק ח"ז עמ' פג: "בנוגע להמאורע דהס"ת – הרי הייתה בנרתקה. 

ובכ"ז יתענו הרואים עוד ד' חצאי ימים והת' עוד חצי יום", אבל כמובן שאין לדמות נפילת תפילין לנפילת ס"ת.
כ'  וכן שמעתי מהגר"י שי' פרקש. ובמשנה הלכות ח"ה סי' ט"ו  152. שלחן גבוה ס"ס תק"פ )כתב להקל "בעת הצורך"(. 

שילמד איזה דפים גפ"ת במקום התענית )במקרה שאינו יכול להתענות(.
153. תניא אגה"ת ספ"ג.
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אלא יש למעט בתעניות ולעסוק בצדקה , וי"א154 דאף אם נפלו בנרתקן שאינו חייב בתענית יתן 
לצדקה כמה שרוצה.

מקרים חריגים במבצע תפילין

ה. שאלה: מי שיש גבס על ידו השמאלית – היכן יניחו לו תפילין?

יניח שם את התפילין, ואת הרצועות יכול  תשובה": אם155 יש מקום על הקיבורת ללא גבס – 
לקשור ע"ג הגבס. ואם גם הקיבורת חבושה בגבס – יניח156 את התש"י ללא ברכה במקומן ע"ג 

הגבס ויברך רק על הש"ר157, רק שבמקרה זה יזהר לכסות את התש"י שלא תהא נראית158.

אולם, מצאנו מי159 שחולק ע"ז וכותב שההיתר להניח ע"ג חציצה היא דוקא בתחבושת וכיו"ב 
שמרגיש את התפילין המונחים על גבה עכ"פ במקצת, אבל ע"ג גבס לא יניח כלל כי הוא דומה – 
לדעתו – לכובע עב שאין160 מניחין עליו תש"ר, וכ"ש הגבס שהוא עב ביותר וגדול על היד, ולכן 

פטור מתש"י בכה"ג – ע"כ תוכן דבריו. ולע"ע לא מצאתי אח ורע לדעה זו.

ו. שאלה: אדם שאינו יכול להפשיל את שרווליו )בימי החורף הקשים וכיו"ב(, האם ניתן להניח 
לו תפילין בכל זאת למרות שאינו מוכן להסיר הבגד החיצוני?

תשובה: יש לנהוג כדלעיל, להניח את התפילין ש"י ע"ג השרוול ללא ברכה, יכסה אותם באופן 
כל–שהוא, יניח התש"ר ויברך עליהם בלבד. 

ז. שאלה: מי שנקטעה ר"ל ידו השמאלית עד המרפק ונשאר לו רק מקום הקיבורת, מה דינו?

תשובה: בנדון זה ישנה דעה161 שפטור לגמרי מהנחת תפילין הואיל162 והתורה אמרה "על ידך" 
– למעלה מידך. וזה אין לו יד. ובשו"ע אדה"ז163 מביא ב' דעות בזה ומסיק )כדעת הרמ"א164( שיניח 

בלא ברכה. אבל הצ"צ165 דן בזה בארוכה ומסיק להניח בברכה.

154. באר משה ח"ג סי' ח'.
155. שו"ת חלקת יעקב ח"ב סי' מג. מנחת יצחק ח"ב סי' מו.

156. שם. כי דינו כדין סמרטוטין המבואר במג"א סי' כ"ז סק"ו וסק"ח ובשו"ע אדה"ז סכ"ז ס"ח.
157. ובנוגע להשאלה איזו ברכה יברך על הש"ר – שקו"ט בזה בקבצי "הערות התמימים" ולא הגיעו לידי הכרעה ברורה, אך 
בנוגע לפועל לכאורה יש לברך להניח תפלין כמשמעות תשו' הצ"צ בפשטות, וכאו"א ישאל רב מורה הוראה בפועל וינהג ע"פ 

דבריו.
158. כמבואר הטעם באורך בשו"ע אדה"ז שם.

159. שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' ד'.
160. ט"ז בסי' כ"ז סק"ה. מג"א שם סק"ז ושו"ע אדה"ז סק"ז.

161. והיא ד' אור זרוע שהביא בדרכי משה ריש סי' כז.
162. ראה מנחות לז, א ובתוס' ד"ה "אין".

163. בסי' כ"ז ס"ג.
164. בהג"ה סוף סעי' א'.

165. בשו"ת או"ח סי' ז'. וראה בסי' ו' אות ה': "יען רוב האחרונים תופסים עיקר דעת הב"ח שם דגידם שיש לו זרוע שמאל 
מניחו על הזרוע שמאל אפי' בברכה".
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וכ"ז שנקטעה עד המרפק ממש ולא נשאר כלום למטה מן המרפק, אבל אם נשאר אפי' משהו 
מקנה היד – לכו"ע166 מניח בברכה.

ח. שאלה: מי שנקטעה ר"ל אצבע האמצעית שלו – מה יעשה עם ענין הג' כריכות?

תשובה: יכרוך167 ג' כריכות על האצבע הסמוכה לאגודל )הנקראת "אצבע"(.

ט. שאלה: מי שנשתתקה ר"ל ידו הימנית – האם ימשיך להניח בשמאל?

תשובה: בפוסקים נחלקו בדין זה: דעת הדגול מרבבה168 שיתחיל להניח ביד ימין עכשיו, כיון 
שהיא נהייתה היד כהה שלו, עד אשר תחזור ותתרפא להיות ידו החזקה. אבל באמרי יושר169 חולק 
ע"ז ומסיק שימשיך ויניח בשמאלו. ובפרמ"ג170 מסתפק בזה ונראה שנוטה לצדד כהדג"מ שיניח 

בימינו כיון שהיא עתה שמאל דידי'.

ההרגשה  שניטלה  עד  לגמרי  נשתתקה  ימין  שיד  במקרה  שאולי  מכריע171  אויערבך  והגרש"ז 
ואז אולי אפשר  יד  – אז הוי כאילו שאין שם  ממנה באופן שאינו מרגיש אפי' כשדוקרים אותו 

לסמוך על האמרי יושר וימשיך להניח על יד שמאל.

יותר  וגבורה  זו כח  זמן שיש לו בימין  ידו הימנית והאצבעות – הנה כל  אבל מי שנקטעה כף 
מבשמאל – אע"פ שעושה כל מלאכתו וגם כותב ביד שמאלו השלמה – פוסק אדמו"ר הצ"צ172 

שיניח בשמאל.

 – לו אותם  ואחר מניח  יכול להניח בעצמו את התפילין  י. בכל מקרים הנ"ל, אף שגידם אינו 
מברך173 הוא בעצמו על התפילין.

ויש174 מדייקים שדווקא מי שחייב בעצמו בתפילין מותר לו להניחם לאחרים אא"כ הוא במקום 
שאין איש אז יכולה אשתו או קטן להניחם לו. וצ"ע בנוגע למעשה ובפרט במבצעים כאשר ישנה 
אפשרות לחסוך זמן ולהניח לעוד יהודים )ע"י שקטן יניח לכמה מהם( – צע"ג אם כדאי להימנע 

מזה175.

166. הואיל ומקור הדין דפטור הוא באור זרוע שם, ובמקרה זה גם הוא מודה דחייב כמבואר במ"ב סכ"ז סק"ה – תשובת 
הגר"י פרקש הנ"ל.

167. שו"ת בית ישראל ח"א ס"ג, שו"ת חלקת יעקב ח"ג סי' קג.
השמים  "מן  בנדו"ד  כי  איטר  להיות  עצמו  שהרגיל  למי  זה  לדמות  שאין  ושם:  סק"ט,  המג"א  על  בפירושו  כ"ז  168. סי' 

הרגילוהו".
169. לר' מאיר אריק ח"ב סי' יד.

170. בסי' תרנ"א סוף ס"ק י'.
171. נאמר בשמו בס' "ועלהו לא יבול" )לר"נ שי' סטפנסקי( עמ' נג.

172. בשו"ת או"ח סי' ה'. וע"ש באות ח' שמוכיח כן מדברי אדה"ז בשולחנו סי' תרנ"א סי"ד–ט"ו. והי' מי שרצה להוכיח מכאן 
שגם בנשתתקה ימינו הדין כן, אבל לכאורה לא דק כי עיקר יסוד הצ"צ שם הוא "כיון דמ"מ יש לו כח וגבורה בימין יותר אשר 

ניכר מזה שהיא ימינו" )סוף אות ז'(, וזה שייך לכאו' רק בנקטעה כף ידו לא בנשתתק כל ידו. וק"ל.
173. שערי הלכה ומנהג ח"א עמ' סז.

174. שו"ת דבר הלכה ח"ב סי' ה' ה"א בשם פוסקים.
175. ובפרט שע"פ מכתב כ"ק אד"ש המובא בשערי הל' ומנהג הנ"ל הערה 36 שמביא ראי' לכך שמברך )כשאחרים מניחין לו( 
מדין ניקף דכיון שמזמין השערות מחוייב מלקות מה"ת )מכות כ, ב( – נראה לומר בפשטות שגם בנדו"ד )כשקטן מניח לו( ודאי 

קיים המצוה בשלימות מדאורייתא עכ"פ. ודו"ק.



  78  •  ישיבת קיץ - חיילי בית דוד ה'תשפ"ב

יא. שאלה: מי שחקוק לו כתובת קעקע ע"ג הקיבורת, כיצד יניח תש"י?

תשובה: אם176 יש מקום פנוי על הקיבורת ללא כתובת קעקע – ישתדל להניח שם, ואם לאו – 
יניח על גבי הכתובת קעקע.

יב. שאלה: כיצד יש לנהוג באילם שאינו יכול לדבר בהנחת תפילין?

תשובה: יש לו להרהר בליבו )ואע"פ שאינו יוצא ידי חובה אלא באמירה ה' יראה לליבו ויתן לו 
שכר המחשבה177( ואת הברכה ניתן לברך עבורו והוא ישמע178.

יג. שאלה: מי שעונד שעון על ידו או טבעת על אצבעו, האם צריך להסירן קודם ההנחה?

תשובה: יש179 שכתבו שלכתחילה ראוי להחמיר כדעת הפרמ"ג180 שלא תהא חציצה אף במקום 
הכריכות ולכן אם אפשר בקל ראוי להסיר השעון, ויש181 שכתבו שמן הדין מותר לכרוך הרצועות 
ע"ג השעון ושהנוהגים להחמיר בזה אינו אלא ממדת החסידות וכשיש צורך כל דהוא אין להחמיר 

בזה כלל.

ובנוגע לטבעת – יש182 מי שהעלה שאסור לכרוך רצועות התפילין על הטבעת מטעם חציצה.

יד. שאלה: אדם רגיש מאד לקור שאם יגלה את ראשו עלול להתקרר ואינו מוכן להוריד את 
הכובע מראשו, האם זה חציצה?

תשובה: באם הכובע דק – מתירים לו שיסמוך על הסברא האומרת שלא צריך להיזהר שלא יהי' 
דבר חוצץ בין התפילין לבשר. אכן עליו לכסות את התפילין ולהסתיר את העובדה שהוא מניח 
תפילין על גבי בד, שלא יראו אחרים ויטעו וילמדו לעשות כן גם בלא אנס גדול, ולא יברך עליהם 
)היינו אפילו שדיבר והפסיק באמצע שמן הדין הי' צריך לברך(. אבל אם הוא לבוש כובע עבה 
– אסור לו להותירו על ראשו בעת הנחת התפילין )בשונה מתפילין של יד שמניחים גם על לבוש 

עבה בדיעבד בלא ברכה כנ"ל(183. 

טו. שאלה: אדם שלבוש בפאה נכרית האם זה חציצה?

תשובה: פאה נכרית מהוה חציצה לתפילין, ואם לא ניתן להסירה דינה כדין כובע דק כנ"ל184.

טז. שאלה: מהו גודל השערות שחוצץ בתפילין?

תשובה: אדם בעל שערות ארוכות שהתפילין כלל לא מונחות על ראשו דינו כדין כובע דק כנ"ל.

יז. שאלה: אדם שמגיע עם בלורית )או קוקו( האם זה חציצה?

176. שו"ת מנחם יצחק ח"ג סי' י"א.
177. שו"ע סימן ס"ב סעיף ג' לגבי הנמצא במקום מטונף.

178. שו"ע סימן ח' סעיף י"א.
179. שו"ת דובב מישרים )טשעבין( ח"ב סי' לז. בית ברוך )להגר"ב שי' זילבר( כלל י"ד ס"ק צ"ג שהעולם נוהגין להקפיד בזה.

180. בסי' כ"ז במשב"ז סק"ד.
181. שו"ת יביע אומר ח"ב או"ח סי' ב'. וכ"מ במ"ב סי' כ"ז סקט"ז להקל במקום הכריכות.

182. משנה הלכות ח"ב סי' י,א בסופו, וכותב שנ"ל שהוא מצד הדין.
183. שו"ע סי' כ"ז סע' ז'.

184. שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' ח'.
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תשובה: יש פוסקים הסוברים שהבלורית )והקוקו( מהוה חציצה לתפילין של ראש, ויש שהורו 
שאינה חוצצת, ולענין מבצע תפילין יש לסמוך על דברי המקילים185.

יח. שאלה: מי שלבוש רק במכנסיים ולא בחולצה – האם ניתן להניח עליו תפילין במצב כזה?

תשובה: כתב המ"א186 בשם ספר חסידים: "מי שליבו ערום לא יניח תפילין", והיינו אדם הלבוש 
במכנסיים אבל ערום מהם ולמעלה, וכן הביאו להלכה כמה187 אחרונים, ויש188 שדייקו כן גם מלשון 

הרמב"ם שכתב189: "ולא ילבש אדם תפילין עד שיכסה ערותו וילבש בגדיו".

וצ"ע בנוגע למעשה האם לעכב הנחת תפילין בשביל זה, וראה בספר נתיבים בשדה השליחות 
בהערה 25 שמביא בפשטות להתיר.

]ולכאורה כדאי שהבחור יתן לו את חליפתו )ובמקרה הצורך אף את חולצתו(, שיהי' המניח 
מכוסה באופן שליבו לא יהי' ערום וכו'[.

יט. שאלה: האם מותר להניח תפילין ליהודי ערל?

תשובה: באחרונים דנו בזה ויש190 שהסיקו שאין להניח לו תפילין עד שימול, לבד מי שמתו אחיו 
'מחמת מילה' שחייב בתפילין, ויתירה מזו – יש191 שכתבו שיניח תפילין אף בשבת)!(192.

כ. שאלה: אדם שרוצה להניח לבד )כגון שבא להפגין בקיאות וכיו"ב( ומניח בצורה שבה היו"ד 
של הקשר אינו צמוד לבית, האם יוצא ידי חובה?

תשובה: בדיעבד כן193.

כא. שאלה: מה הדין אם פגשתי )במבצעים בבית רפואה וכיו"ב( יהודי שמת לו קרוב משפחה 
בדרגא ראשונה ל"ע?

ההלווי'  כאשר  )ולמעשה  תפילין  מהנחת  פטור  הקבורה  של  הראשון  ביום  אבל  תשובה: 
מתקיימת לפני השקיעה נוהגים להניח תפילין לאחר ההלווי' בצנעה בלא ברכה( ובשאר הימים 

מניח כרגיל194.

כב. שאלה: האם מותר להניח תפילין לשיכור או למצוי תחת השפעת סם?

185. נתיבים בשדה השליחות עמ' 29.
186. סי' ל"ח סק"א.

187. א"ר ריש סל"ח. ובכנה"ג בסי' ל"ה שהתפילין חמורים מק"ש ותפילה בזה. ס' יפה ללב ס"ס מ"ה.
188. שו"ת יביע אומר ח"ב חיו"ד סי"ד.

189. בהל' תפילין פ"ד הכ"ג.
190. ציץ אליעזר חי"א סי' ל'.

191. תוספות חיים על חיי אדם הל' תפילין כלל י"ד סי' ט"ז סק"ל.
192. הואיל וחסר לו ה"אות" דמילה הרי הוא נצרך גם בשבת לה"אות" דתפילין, ודלא כשו"ת הרדב"ז סי' ב'של"ד, ברכ"י סי' 

ב'.
193. שו"ת השלוחים עמ' כ"א.

194. המבצעים כהלכתם עמ' 40.
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תשובה: אם נמצא במצב בו יכול לעמוד לפני המלך )דהיינו שיכול להגיד את המילים כראוי 
בלא טעויות195( – מותר, ואם לא אסור196.

כג. יש לשאול העוברים ושבים האם הם יהודים, וגם197 אם מתברר שהוא גוי – אין בזה משום 
היפך הכבוד, ואדרבה – יש בזה גם תועלת להגוי198.

195. שו"ע קפ"ה סעיף ה'.
196. שו"ת השלוחים עמ' כ'.

197. משיחת י"א ניסן ה'תשמ"ג – התוועדויות ח"ג עמ' 1211. וראה שם עמ' 1208 דוגמא על כך ממעשה שהי' ב"יאכטה".
198. כי "כאשר הגוי רואה שבלכתו ברחוב ניגש אליו אדם שמעולם לא ראהו ואינו מכירו, ומתעניין אצלו אם הוא יהודי, וכל 
זה למה – כדי לדעת אם הוא יכול לעשות לו טובה ולזכותו במצות הנחת תפילין, מעורר הדבר פליאה, וכתוצאה מזה – יחס של 

כבוד והערצה . . והרי זה פועל עליו שגם הוא ישתדל בעשיית טובה לזולת" )שם(.
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t/gk fpk kaui vf,uc1
"bjnu

bjnugnh htnr tkehfo" tunr
vnsra2: keu cfpkho un,bjnho
cfpkho/ vhhbu agbhi vbhjuo hvhw
fpuk/ umrhl kvchi nvh vfuubv uv,ufi
ak bjnv cfpkho?

ukthsl' hsugv veuaht cpayu,:
nvu vjhsua czv a"n,bjnho
cfpkho"' ntjr av"keu" vhw

"cfpkho"?

uhuci cvesho vchtur cxhuo nxw
nfu,' ado ao nmhbu fpk vkaui
sbjnv _ "gehct bhjn,bu gehct
bhjn,bu"3Q udo ao nsucr gk gbhi
vjurci uvdku,' ug"z ct fpk vkaui

"bhjn,bu"4/

ug"p vhsug avgbhbho s,uac"f

b,prau ub,ctru c,urv acg"p _
gs"z vut cbsu"s/

c/cxhuo nxw nfu, th,t cdnrt:
ufcr vhw r"d urtc"g ur"h5ur"g
nvkfhi csrl uangu euk vnubv ak
runh6npkyv crjue ntv ugarho nhk
v,jhku cufhi ur"g naje' tnru ku
npbh nv t,v naje' tnr kvo ut,o
npbh nv t,o cufho' tnru ku vkku
fuahho7ana,juho kgmcho uneyrho
kgcus, fufcho huachi cyj uvaey
utbu ch, vsuo rdkh tkehbu aru; cta
ukt bcfv' tnr kvi kfl tbh naje
unv kgucrh rmubu fl kguah rmubu
gtfu"f/ auc pgo tj, vhu gukhi
khruakho fhui avdhgu kvr vmupho
ergu cdshvo fhui avdhgu kvr vch,
rtu augk ahmt nch, esah vesaho
v,jhku vi cufhi ur"g naje' tnru ku
npbh nv t,v naje' tnr kvo npbh
nv t,o cufho' tnru ku neuo af,uc
cu8uvzr verc hun, ugfahu augkho

5( f"v xsro cdnw ucg"h uthf"r uhkeuy
)svgrv 21/ uchkeuy thw "rch tkgzr" x,o(/
tck cxprh )skeni ao( nesho r"h krtc"g/
urtv se"x/

6( f"v cruc spuxh va"x )vuctu cse"x('
ugs"z cthf"r uxprh )svgrv 21(/ ucg"h "ak
tro"/ ucfnv spuxho "ak cck"/ ufbrtv xhc,
vahbuhho _ npbh ceur, vnkfu,/

7( rtv cg"h: gu"f vkku/ ucse"x: aduho
vkku/

8( cnscr t' bt/ d' hu"s/ hj' z/

nahj, fw nb"t' a"p gec' a"p rtv ,ak"s/

bspx ckeu"a jh"y gw 76 uthkl/ ,rduo nthsh,/

*(uxhuo nxw nfu,/
1( haghw n' t/ vpyr, pra,bu/
2( hkeuy haghw ao/
3( rtv jst"d ao "nmhbu fk vbjnu, ckaui

fpuk bjnu bjnu gnh"/ ucfnv nprah v,urv
crha pra,bu ncutr xhuo nxw nfu,/ rtv
gehsv' rta sus/ ugus/

4( kvghr gk vahhfu, vnhujs, sxhuo nxw
nfu, )cw xhpurho skeni( k,ufi vnxw' cu nsucr
cbudg kdku, pryh"tku vi vdukhi")ufi c,jk,
vnxw(' ufi kpra,bu )s' nt uthkl( "tz hcshk
nav aka grho duw kbux anv rumj duw"' sdo
dku, vfkkhahhf, kaupl so vtso fuw )rtv
keu", cnscr hd' d/ ugus(/ ugrh neky vo do
fprv )nfu, c' c/ ucf"n( _ sudn, vdku,/
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vkfu cu ukt bcfv' tnr kvi kfl tbh
naje sf,hc9utghsv kh gsho btnbho
t, turhw vfvi ut, zfrhw ci hcrfhvu
ufh nv gbhi turhw tmk zfrhw turhw
cnesa rtaui uzfrhw cnesa abh tkt
,kv vf,uc bcut,u ak zfrhw cbcut,u
ak turhw' cturhw f,hc01kfi cdkkfo
mhui asv ,jra ]uduw[' czfrhw f,hc11

gus hacu zebho uzebu, crjucu,
hruakho' gs akt b,ehhnv bcut,u ak
turhw vhh,h n,hhrt akt ,,ehho
bcut,u ak zfrhw' gfahu ab,ehhnv
bcut,u ak turhw chsug abcut,u ak
zfrhw n,ehhn,' ckaui vzv tnru ku
gehct bhjn,bu gehct bhjn,bu21/

uvbv' tg"p avdnrt vb"k vht
njke vtdsv ac,urv ufkk vut athi
knshi vkfv ntdsv31_ vrh zvu ftar
vkhnus ntdsv vut cx,hrv kvkfvQ
tck to thi zv x,hrv' tzh fi knsho
gbhbh vkfv ntdsv uxunfho gk zv41/

ugus: tphku t,"k athi knsho
ntdsv vkfv kngav cpugk51_ tl
xcrt cvkfv tparkknus nnbv/

bux; gk vb"k' vbv cbsu"s thbu re

scrhtdsv' tkt ngav rc61' ngav
cpugk' thl dsukh v,btho )cvkfv(
v,bvduQ uvcrhh,t npra, t,
anu,hvo fukk r"g a"fukvu )fk ,urv
acg"p( tkhct sr"g"71_ t"f nuci
cpayu, aha czv fnv xcru,
abudgu, kvkfv/

ucpry acnerv vabh nxupr kt re
gk cufho unaje tkt do gk ngav

ak vkfv cpugk "fhui avdhgu kvr
vmupho ergu cdshvo" _ "sshbu
khgcs vfh"81/

gp"h fvb"k mrhl kvchi' uckaui
va"x cf"n' "cnth enhpkdh"Q nv vi
vxcru, vvkf,hu, avi vygo uvxhcv
knjkue, jfnho vb"k go rw gehct _
uni vemv tk vemv: n"cufhi"
k"naje"? utg"p acdnrt nxhho

"tnru ku gehct bhjn,bu gehct
bhjn,bu"' vrh nuci avvuu"t akvo
a"v,jhku cufhi" ha kv neuo cxcr,
vvkfvQ ucpry acxhpur vrtaui kt
bzfr atnru "gehct bhjn,bu"'
ufsnang do nzv a,auc, r"g
cnturg vrtauikt nbgv nvo
nkcfu, cnturg vabh _ "aucpgo
tj, ufuw"/

d/do mrhl kvchi fnv shueho
c,ufi uvnal vxhpurho vb"k91unvo:

9( haghw j' c/
01( nhfv d' hc/
11( zfrhw j' s/
21(cw xhpurho vb"k vuctu do cxprh gec

ht' yu/ hkeuy ao/ thf"r p"v' hj/ cfnv
ahbuhho/

31( hruaknh ptv p"c v"s/
41( xw vhar kr", xhw ,rh"y/ urtv as"j

fkkho ngrf, tw tu, mv' tbmhekupshw
,knush, grl tdsv/

51( au", buc"h nvsu", jhu"s xhw ext/ urtv
as"j utbmhekupshw ao/

61( ac, ft' t/ ua"b/ urtv c"c ek' c/
ucrac"o ao/

71( xbvsrhi pu' rg"t/ ua"b/
81( phw rchbu drauo/ ubudg kaeu"Y cvkfv

_ rtv yuau"g tu"j x,ex"t x"t ucw/ mpb,
pgbj knfu,/ keni vgrv 53/

91( fnv shueho skeni vo cnprah va"x
uvg"h/
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t( nv vh,v atk, r"g "npbh nv
t,o cufho"' vrh zvu scr vpauy
aftar aungho euk vnubv ak runh
fuw avjrhcv t, chvn"e' ucpry
)cnturg vcw( farutho t, ch,
vnesa cdusk jurcbu _ "augk ahmt
nch, esv"e" _ zv mrhl kgurr
tcku, ucfhu,/

c( h,hrv nzu thbu nuci: zv anxupr
cxhpur vabh' af"avdhgu kvr vmupho
ergu cdshvo"' cpayu, vfuubv vht
)fsnang nx,hn, uvnal vkw( ado
r"g gav zt,/ fkunr' ado r"g
v,tck tzgk jurci chvn"e _ t"f
nvh atk,u ktj"z "npbh nv t,o
cufho"?

d( vpxue "uvzr verc hun," thbu
nscr cbudg kfbhxvak zr kesv"e
tkt czr vguav gcusv cchvn"e*91'
untjr av,btho rmu kvsdha t,
vthxur )tphku( sfbhxv kesv"e vrh
vhw kvo kvcht t, vpxue02

"utk hcut
cfk g, tk veusa"' acu npura
atphku fv"d txur ku khfbx kesv"e

cfk vabv12/

s( nv vhw vex"s ak r"g "gs akt
b,ehhnv bcut,u ak turhw vhh,h
n,hhrt akt ,,ehho bcut,u ak
zfrhw" _ thl ahhl xpe abcutv kt
,,ehho j"uQ ucpry g"p nrz"k22

"fk
scur uscur ahmt nph vec"v kyucv

tphku gk ,bth kt jzr cu"?

v( knv vcht r"g suet t, vbcutv
s"mhui asv ,jra" ukt bcutv tjr,
)eusn,( svjurci )uvdtukv(?

u( kthzv murl npry cdnrt t,
anu,hvo ak fk v,btho vkku32' vrh
cgher budg kvanhgbu akr"g vh,v
sgv uvbvdv tjr, nvo _ t"f vrh vhw
tpar kunr g"s anmhbu cf"n: fcr
vhu r"g uzebhoufuw42' ufhu"c52/

z( knv re cnturg vabh tnru
jfnho )gk ,auc, r"g( "gehct
bhjn,bu"' ukt cnturg vrtaui?

j( "ckaui vzv tnru ku gehct
bhjn,bu gehct bhjn,bu" _ nvu fpk
)fk( vkaui62' uvshue tar "ckaui vzv

tnru ku"?

32( uvuct do cxprh hkeuy ucthf"r ao/
42( kvghr nesuahi n' c: "ufcr vhw r"y

uzebho nxuchi fuw"/
52( rtv c"r p"f' s: "fhui agku vzebho

krunh fuw" unang azv vhw ctu,v vvkhfv
utu,o vzebho' uthbu npra anu, fuko/ nat"f
cng"a p"v n"y' fh ao budg anu, f"t
atkhvo ahhl ngar zv/ ufi cxufv )nt' c( tdc
turjt en"k shbho:hartk ,"j ufvi ,"j nh
eso' ugus )urtv vda"p )ev",(gw yz(/ b,ctr
ctrufv cv,ugsu,' ufi cbudg kc"r vb"k/
utf"n/

ukvghr nxbvsrhi et' t: fajkv r"t bfbxu
,knhshukceru fuw v,jhku vi cufhi ur"g naje
fuw/ ukt bzfr anu, ,knhshu re sr"g/ urtv
keni ao:bfbxu trcgv zebho kceru r"y ur"h
urtc"g urg"e/

62( cxprh "uckaui vzv tnru ku gehct
gehct bjn,bu"/ tck chkeuy ao )avut eruc
kkaui vxprh(: gehct bjn,bu bjn,bu/ ucthf"r
ao: gehct bjn,bu ,,bjo crdkh ncar/ urtv
r"v )fv' t( cgbhi tjr "ckaui vzv tnr ku )r"h(
gehct bjn,bh bjn,bh"/

*91( rnc"o rp"y nvkw cht, nesa/ urtv
ra"h gv", cnscr t' bt/ d' h/

02( r"p tjrh/
12( fnu aveav cgrul kbr fti/ ugus/
22( crfu, z' xg"t/
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vnvra"t72nctr czv )euaht zw
ujw(: "fpku vscrho g"a abh vngaho
azfr"/ tck do ,hru. zv sura vxcrv:
vrh "abh vngaho" vhu cvpxe zni
uneuo82_ vngav vrtaui vhw favhu

"nvkfhi csrl" cv,erco krunh'
uvabh _ "auc" fa"vhu gukhi
khruakho" _ t"f thl tpar kmrpo
cjst nj,t cngbv tjs?

s/cpayu, tpar kvxchr'
acabh vnturgu, rutho t, vbeusv
vnau,p, acahy, r"d urtc"g ur"h
nms tjs ur"g nms vabh: r"d urtc"g
ur"h rtu cfk nturg t, vgbhi vkt
yuc aczv _ ur"g rtv do cvo t,
)v,fkh, u(v,ufi vyuc _ ur"g tzhk
czv kahy,u fnu atunr cne"t92

"kguko hvt tso rdhk kunr fk sgchs
rjnbt kyc gchs"' ufnxupr cdnrt
ao afl vh,v vbvd,u cpugk03/

ukph zv tpar kctr vygo avdnrt
nchtv t, cw vnturgu, cvnal tjs'
knru, avo vhu cneunu, uznbho
aubho fb"k: zvu kt re npbh aabh
vnturgu, thrgu go tu,o ,btho'
tkt npbh accw vnturgu, nmhbu tu,v
vbeusv cahy, r"g _ krtu, cvuuv
cfk scr t, v,ugk, uvyuc vhumt nzv
ktjr zni/

v/tck kph zv mrhl kvchi:

t( vmrhfu,t ak fk vdw _ nvu
vjhsua cahy, r"g ccw xhpurho tku
uc"kunr fk sgchs rjnbt kyc gchs"/

c( "kguko hvt tso rdhk kunr fk
sgchs rjnbt kyc gchs" vut fkk
akt nmhbu cu njkue, ufl bpxe
cau"g13_ ucnhkt thbu nx,cr
av,btho r"d urtc"g ur"h hjkeu
g"z23Q uchu,r _ atphku cnturg vabh
avo tnru "gehct bhjn,bu" thi vfrj
avo jzru cvo nsg,o/

d( kph vb"k vhw ku kr"g kunr
c,auc,u t, beus,ahy,u' "fk
sgchs rjnbt kyc gchs" )uktj"z
)cto zvu nufrj( t, vrthw vpryh,(/

u/uhuci zv cvesho vchtur cdnrt
cpayu,/

vygo k,nhv, r"g "npbh nv t,o
cufho" vut _ ntjr av,jhku kcfu,
re ftar "angu euk vnubv ak runh
ufuw"' ukt kpbh fi' nzv nufj
acfhh,o vht kt npbh gmo vhshgv
arunh vht c,ue;' avrh t, zv hsgu
gus kpbh ahmtu "csrl" ]h,hrv nzu:

72( uf"v cgehsv rha pra,bu )agr p"j(/
82( ufvkaui "auc pgo tj,")ugs"z cxprh

uhkeuy(/ ucthf"r "pgo tjr,"/
92( crfu, x' xg"c/
03( ugp"z h"k kfturv azvu do kahy,u

cxbvsrhi ao sr"g naje/

13( yuau"g tu"j xu"x r"k/
23( udo babh, ao "nauo rch nthr"/ tck

kvghr avrnc"o kt vchtu cvkfu, crfu,/
ucphw vnabhu, crfu, ao )bs' t(npra zv
)"ufnu avhu tunrho vjfnho cruc scrhvo fk
nv sgchs ni anht kyc fuw"( cjhhc tso kcrl
gk vrgv )uh"k sneuru nzv acdnrt vuct zv
fvnal kvb"k(/ ]tck cyuau"g vut gbhi cp"g

"shi em, crfu, pryhu,")vfu,r, cau"g([/
ugp"z tukh brnz ckaubu cvkfu, crfu, p"h v"d

"atphku cg, ahhmr ku husv uhacj canjv"/
nat"f cyuau"g xhw rfc x"d/ usuje/ urtv kaui
vrnc"o xp"h ao/ utf"n/
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gmo vvkhfvakvo krunh33' kcyk t,
vdzhru, gk hartk43' vut njn, ,ue;
vdku,[/

ugs"z cxhpur vabh: vcfhw akvo
kt vh,v gk gmo vjurci _ ucpry
agk vjurci vrh npura a)re( "ergu
cdshvo" gus kpbh fi53_ tkt xhc,
vcfhw vh,v "fhui/ / rtu augk fuw
v,jhkuvi cufhi"/

kfi atko r"g "npbh nv t,o
cufho" _ nv b,jsa tmko gfahu'
anpbh zv "v,jhkuvi cufhi"63/

z/,auc,o kr"g "vkku fuahho
fuw huachi cyj uvaey utbu ch, vsuo
rdkh tkehbu aru; cta" _ phruau:
gmo vgbhi ankfu, runh vht cnmc
ak "cyj uvaey" cgbhbh danhu,
vguko kt ,px tmko neuo gs kcfhwQ
tsrcv: nv ankfu, runh vht c,ue;
ucyj vut kyuc, hartk' afi

"uvkcbui ctshr hpuk"73Q fh vhu,
a"vfk kph vnchha uvn,chha"83vrh
vcuav vht eybv cvrcv favbphkv
ak v"kcbui" )chvn"e( vht suet g"h
nkfu, tshrv/

)uczv hun,e' nv ac,auc,o vo kt
v,jhku uvsdhau' ankfu, runh
vjrhcv t, chvn"e ucf"z vht c,ue;
)"cyj uvaey"( _ fh' tsrcv' zvu
kyuc, hartk' ftar zv nhek t, rda
vcuav ufuw' fb"k(/

ygb,o vh,v: zv arunh93vht cnmc
ak "cyj uvaey" cu czni a"tbu ch,
vsuo rdkh tkehbu aru;cta" vut
jhkuk a"a )bux; gk jhkuk ao
hartk(04/ h,r gk fi: fhui afk ,uepv
fuw ak runh vut re cfsh aheuhho

"uvkcbui ctshr hpuk" _ t"f knv
runh vht gshhi "tshr" u"cyj uvaey"
do gfahu ftar vchvn"e vut fcr
)nkpbh fi( aru;?

gs"z vut do cnturg vabh: fartu

"augk ahmt nch, esah vesaho" vo
rtu czv jhkuk a"a uao hartk _
a"neuo af,uc cu uvzrverc hun,"'
atxur kfk hvush tphku kv,erc
kao' gs atphku fv"d )vesv"e14

achartk( txur ku khfbx kao )ju.

73( haghw hu"s' ks/
83( c"e rp"j/
93( na,juuho kgmcho uneyrho kgcus,

fufcho' g"z _ abtxr do kci bj/
04( rtv g. hux; kg"h/
14( rtv sv"h t fd' hd/ urtv tnur )ft' h-

yu( "uvfvi vdsuk ntjhu duw fh tbh vw nesau"/
uc,u"f ao/

33(cdnrt kpbhbu "nvkfhi csrl"' tck
cxprh ucthf"r "bfbxho krunh"' uf"v cpayu,
vfuubv cdnrt/

43( stk"f thl hmtu nt"h kju"k' ucpry
artc"g vhw fvi uju"k dzru gkhw yuntv )ac,
hs' c uthkl/ ua"b/ urtv ,us"v tr. _ bzhr bs'
c/ ugus(/

53( snang sf"avdhgu kvr vmupho" ergu
gk vnesa/ rtv cvnmuhhi cmpg"b fti/ urtv
ao npra"h crfu, ny' c/ pxjho ny' t )mupho
neuo ahfuk krtu, cvn"e(/ crfu, xt' c/ ,uxw
crfu, ny' c/ urtv au"g tsv"z nvsu"e xhw d
xh"t/ ahj hmje fti/

ukvghr acxprh uhkeuy uthf"r vkw "vdhgu
kmupho")urtv se"x fti(' fkw ra"h u,uxw
cvb"k/ utf"n/

63( urtv jst"d fti/



 105 ליקוטי שיחות  •   26

npgo tj, cabv' huo-fhpur uczt,
)suet( hcut duw(' do vut bjac fzrfk
hnh vabv fuw24_ u"gfahu augkho
vkfu cu"?!

vhhbu' abeus, ygb,o vh,v: tnbo
bdzr achvn"e hjrc uhartk hdku _
tck npbh nv zvu ,ul jhkuk vao fzv
ujhkuk ao hartk? t( nkfu, runh vrh
thbbv mrhfv kvatr "cyj uvaey" do
ktjrh achvn"e fcr bjrcQ c( vrh
bcut, vjurci "mhui asv ,jra" vh,v
hfukv kv,ehho catr jkeh chvn"e
uktu suet cneuo esv"e' neuo acu
tphku cbudg khvush vfh esua btnr
vmhuuh "uvzr verc hun,"34/

j/ugk zv gbv kvo r"g: "unv
kgucrh rmubu fl kguah rmubu gk tj,
fnv ufnv": tnbo fi vut' agh"z
arunh cyj uvaey cg, ach, tkehbu
aru; cta v"z jhkuk a"a uao
hartkQ tck gh"z hvhu tj"f do vafr
uvyucv ch,r at,' avrh "unv kgucrh
rmubu fl kguah rmubu gtfu"f"'
fkunr' r"g rtv do cvmkj,v ak
runh utphku cjhkuk a"a ua"h t,
vyuc vnxucc gh"z/

ugs"z cxhpur vabh: ntjr abcut,
vjurci v,ehhnv cnhsv vfh nktv' gs
aaugk humt nch, esv"e' v"z dupt
vufjv' abcut, vdtukv ak zfrhw
,,ehho ctupi vfh bgkv/ kt vhw tmku
auo xpe j"u avbcutv ,,ehhoQ vxpe
vhw re cbudg ktupivehuo _ to hvhw
c,fkh, vghkuh tu kt44g"s anmhbu
cfu"f hgush v,urv/

ug"s c"asv ,jra" hfukv kvhu,
vmnhjv agh"z "utxp, sdbl"54' h,hrv
nzu _ "ntv agrho"64' h,hrv nzu _

"jyhoffkhu,"74h,hrv nzu _ fnu
ahvhw re kg,"kubda jura ceumr84/

ur"g rtv g"h tupi vehuo ak
bcut, vjurci )ak turhw( ado ehuo
vbcutv ak vdtukv hvhw ctupi vfh
bgkv/

gp"z nuci vygo avut ncht fti
suet t, vbcutv "mhui asv ,jra"94:
vgbhi sjrha, asv thbu fsh kekek
t, vasv' tkt tsrcv' vjrhav vht
scr vnufrj fsh avasv ,cut
kakhnu,v _ ub,bv vtr. hcukv' gh"z
vmnhjv ktjn"f vht fscgh05Q uffk

24( gp"z n,urm, veuaht vdw skghk x"d
andshk dusk jhkuk ao hartk' tck gshhi m"g
vkaui "neuo af,uc cu"/ uhk"p cnfa"f
nvsgu, )rtv vdvu, pgrkt knb"j nmuv rkc(
csrz"k ckpbh guur kt ,,i nfauk _ gmv
athbv vudb, ku ),u"f esuaho hy' hs/ vuct
cpra"h ao/ urtv kheuyho cxu; px"s kvm"m(
_ sthi zv aukk nert fpauyu _ b,hb, nfauk
fuw/ ugs"z h"k c"vzr verchun," )t; sgp"z
mg"e ckw vrnc"o ufuw(/ ucev"e vfk zrho/

34( rtv g. hux; kg"h/

44( rtv gb; hux; kg"h s"v vhh,h n,hrt/
54( gec ht' hs/
64( ,uksu, fu' hs/
74( ,u"f cjueu,h fu' s/ ,gbh, fd' t/ ugus/
84( gnux y' hz/ rtv hk"a gv"p gnux

cxupu/ ,gbh, v' t/ ra"h c"c yu' xg"c/
94( kvghr acdnrt )ufi cse"x( vuct re

"kfi cdkkfo mhui asv ,jra"' tck cg"h xprh
uhkeuy vuct do vnal vf,uc uhruakho ghhi
,vhw uvr vch, kcnu, hgr/ ucthf"r vuct vfw
chrnhw )fu' hj( fv tnr vw duw uhruakho ghho
,vhw/

05( rtv jst"d nvra"t ac, eky' t/
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ajuraho hu,r t, vasv' fl yucv
hu,r vzrhgv uktjrh zv vmnhjv/ ugs"z
cgbhbbu: jurci chvn"e vut csudn,
vjrhav' asuet gk hsv )unnbv( ct
vh,rui cmnhj, vdtukv' ukfi' ftar
r"g rtv avjurci )vjrhav( vdhg gs
,fkh,u: gs kneuo esv"e15' vhw zv
tmku vufjv ado vdtukv )vmnhjv(
,vhw c,fkh, vghkuh25/

y/gp"z ha kctr t, jhkueh
vshgu, cnjkue, r"g go v,btho
vtjrho/ avi ,kuhu, catkv fkkh,
anmhbu cfnv nmu,:

vto mrhfho kv,jac )ukph zv
kvfrhg( cvuuvgo nmuv ujhuc ahcutu
cg,hs' g"svsudnt35: jukv aksg,
vruptho cto h,gbv cmuo-dskhw gh"z
kt hufk kv,gbu, chuvf"p _ vto vut
hfuk )umrhl( kv,gbu, cmuo dskhw
avut jhuc nscrh eckv45' knru,
agh"z kt hufk kehho cg,hs t, vjhuc
nsturhh,t _ kv,gbu, chuvf"pQ tu
atxur ku kv,gbu, cmuo dskhw fsh
ahufk kv,gbu, chuvf"p55/

uh"k azuvh d"f vvxcrv cnjkue,
r"g uv,btho vtjrho cbudg kjhkuk
a"a uao hartk cvuuv' anzv hmt
ktjr znighkuh dsuk khartk uehsua
a"a dsuk hu,r: r"d urtc"g ur"h
x"k' sntjr acvuuv zvu jhkuk vao
dsuk vrh nv ahmt nzv ktjr zni thbu
nfrhg' tkt n,jacho go vnmc
acvuuv _ fhui acvuuv zvu vhpl
ehsua a"a uehsua ao hartk vrh zv
rg fk fl gs azv ncht khsh cfhw/

r"g xucr' ado cvuuv nfrhgv
v,umtv acg,hs _ ukfi x"k kr"g
fti afhui anvjhkuk vao ujhkuk ao
hartk acvuuv hmt nzv tj"f ghkuh
uh,rui cehsua vao uehsua ao
hartk' cvdtukv vg,hsv' vrh zv
vfrhg tmku cnmcu cvuuv' gs fsh fl
avhw "naje"/

hu"s/uh"k anjkue,o ,kuhw do

catkv fkkh, buxp,' aahhf, hu,r65

k,ufi shsi:

anynthi kn, t; agh"z kt hufku kgau, vpxj/
ugus/ urtv au"g tsv"z tu"j xrg"t x"s
uceu"t ao/ au", vm"m nhkutho xh"t/ hu"s
xm"c/ urtv keu"a jy"u x"g 354 uthkl/ jy"z
gw 893 uthkl/

ukfi vuctu sudntu, vb"k suet' fh cscrho
ajhuco b,jsa czni aktj"z h"k )skt fb"k
vgrv 35( sthi czv nauo thi ngchrhi' rtv
as"j ao/

ukvghr satkv vb"k h"k do ctupi tjr
em,: to nmu, vbuvdu, cznbho nhujsho vjhuc
akvo vut re cag, zni vnmuv tu afk

vznigkhu vjhuc ahgav vnmuv cznbv)rtv
kej yuc _ kvr"h gbdk _ fkk uw tu, dw/ ugus/
keu"a jk"c gw 03-921 uvgrv 33/ jk"v gw 56
uthkl ucvgru, ao(/

65( ugus: cbsu"s h"k svuh dsr nmuv tj,'

15( rtv zj"d )rmu' c( ses"e bew "mhui"/
25( rtv do keu"a j"u gw 761 vgrv 43

ctupi tjr em,/
35(ukt nna fh czv h"k a,kuh cthi

ngchrhi gk vnmu, ufhu"c )rtv vbxni cvgrv
55(/

45(f"f cas"j acvgrv vctv/ uhk"g czv
avrh tphku cbudg k,"c czv"z ha af,cu athbu
tkt nsrcbi ukt nscrh eckv )pb"h pxjho bs'
c/ yu"t ndhkv v' c(/

55( rtv ctrufv as"j txhp, shbho ngw
huvf"p x"t xe"h/ uao do vsudnt snpkhd d"h
kpbh vac, )rtv cw vshgu, cau"g tsv"z xhw
rnj xh"d(/ pra"h xufv fv' c s"v ajk achgh
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nmuv atpar kehhnv cfk pryhw'
tck gh"z hjxr cfkku, vvhsurak
vnmuv' ukthsl' cto hehhnuv cvhsur
hjxr pry )athbu kghfuct( cvnmuv _
nv nfrhg: ehuo vnmuv cfk pryhw tu
vvhsur cfkku, vnmuv/

]sudnt kzv )ukt nna( vht atk,
vtjrubho75ccrh, nhkv: cto hehhnu
t, vnmuv ccuer _ kph vfkk s"zrhzhi
neshnhi knmu," _ hvhw jxr c"crc
go vsr, nkl"Q kthsl' cto hsju t,
vcrh, kagv hu,r ntujr, chuo' kt
hvhw zv ctupi ak zrhzhi neshnhi' tck
gh"z hehhnu t, v"crc go vsr,
nkl"85_ nv nfrhg/

ugs"z cfnv gbhbho _ fag"h sjhh,
vnmuv ktj"z hehhnu tu,v cvhsur uni
vnucjr95[/

udo czv vht njkue,o06: zv
ahartk hecku afr g"z avo guah

rmubu ufuw' uacag, vdtukv hvhw
ehsua a"a ua"h _ v"z pauy'

tck vatkv vht: nkfu, runh
agucsho g"z "huachi cyj uvaey utbu
ch, fuw aru;"' u"augk ahmt nch,
esah vesaho fuw neuo af,uc cu
uvzr verc hun,"' vrh zv )fcr gfahu(
gbhi ak jhkuka"a' jxrui cgmo
vgbhi ak ehsua a"aQ ukgun, zv nv
akhartk hvhw afr bgkv chu,r
uabcut, zfrhw ,euhho ctupi bpkt

chu,r' vut gbhi ak vhsuru,uxp,

)cturl hnho' crhtu, fuw _ cfkku,o(
cehsua a"a )ahcut tj"f ktjr
zni(16_

kph r"d urtc"g ur"h' ntjr
agfahu ha jxrui cgmo vgbhi ak
ehsua vao )utg"p ackt"v ktjr
vjurci thi ehsua ao hartk uehsua
a"a' vrh tpar azv hvhw akt ctupi
ak jhkuk(' t"f thbu budg nv aktjr
zni hmt nzv vhsur uvuxpvcehsua
vao _ ucnhkt "v,jhku cufhi"/

ehsua vao ujhkuk vao/ nat"f cvb"k agher
vatkv vut ca,h nmu, _ rtv cneunu,
amuhhbu cvgrv veusn,/

75( ctrufv cas"j fkkho ngw z fkk t-d/
ngw p fkk ky/ urtv tbmhekupshw ,knush,
cgrfu/

85( szrhzhi neshnhi vut pry cguav'
cvnmuv )uhafo tcrvo( ugs"z cgahh,v czrhzu,
)annvrho kru. ukerc ukzrue _ ra"h s"v
tdc' pxjho xv' t(/ nat"f "crc go" thi fk
ahbuh cpryh erht, vndhkv' cvnuvk uvnhkv/
ugus/

95( rtv ao to kvn,hi ccrf, vkcbv gs
numa"eQkvn,hi cehuo sw nhbho gs ahahd sw
nhbho nvusrhoQkvn,hi gs ahufk kgau,
vnmuv cvhsur hu,r/ ugus/

06( cas"j nfrhg szrhzhi neshnhi fuw sujv
vt scruc go fuw na"x sr"v )kc' c( _ tck
rtv n"a ngw pw ao' svhhbu nauo scrc go fuw

thbu vhsur cdu; nmuv' nat"f cbsu"s avvhsur
vut cdu; vgbhi svdtukv/ udo cbudg kcrc go
fuw h"k a,kuh cthzu nmuv nsucr ucfnv nmu,
h"k )gs"n cnhkv( svuh vhsur cdu; vnmuv/ urtv
keu"a j"z x"g 603 uthkl/ utf"n/

16( gp"z hun,e avcht vbcutv "gus hacu
zebho uzebu, crjucu, hruakho"' rtv ,uxw ao
svnsucr tjr ,jv"n' uvhhbu athi vnsucr
cvhgus ak vdtukv tu ak ,jv"n' spahyt vut
avrh vut hxus ctnubv' tkt ado"hacu zebho

uzebu, crjucu,hruakho"_ sthbu nufrj uvut
vhpl ycg vrdhk/ nat"f hksho uhksu,/ ugp"z
nuci nv acdnrt )uf"v cg"h' xprh uhk"a( vuct
re f,uc zv/ tck kvghr acthf"r thw "uf,hc
c,rhw urjucu, vghr hnktu hksho uhksu, fuw"/
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tck ahy, r"g vht' avvhsur

cfkku, vnmuv nfrhg kdch pry
cvnmuv _ ukfi vvhsurvbux; aktjr
zni cfkku, gbhi ehsua vao ducr gk
vjxrui sgfahu cgmo vgbhi ak ehsua
vao _ ukfi vhw "naje"/

ht/zvu cfkku,' cpryhu, ha
mrhfu,t ujhsua cxhpur vabh kdch
vrtaui cfk dw vpryho vb"k: fk
sgchs rjnbt kyc gchsQ to
n,jacho cvuuv go v,umtu,
akg,hsQ vto pry cvnmuv nfrhg
kdch vvhsur cfkku, vnmuv/

zv ar"g tunr "fk sgchs rjnbt
kyc gchs"' phruau' acvuuv zuvh rgv'
tkt avnfuuinzv vut kycQ ufnu
avut csudnt anuct, cdnrt26cbudg
kr"g gmnu: zv avut ki ckhkv casv
ukt cghr' uthcs t, jnuru u,rbduku
uvbr fcv _ nzv hmt tj"f yucv ak
vmk, vbpaQ fkunr' vngav gmnu vut
gbhi ak mgr uvhze' tck zv vhw kao

yucv36/

_ gp"z nuci thl zv n,tho go
vshi cdnrt46' aftar eurv nturg kt
yuc' knru, atj"f ,mt nzv yucv'

"fdui act ku ay; gk asvu tg"p
afahgcur vay; vht yucv ku avaev
asvu"56' mrhl kcrl crul shhi vtn,'
fh "va,t nhvt rgv vht"66_

ucgbhi zv s"kunrfk sgchs fuw"'
do r"d urtc"g ur"h nusho kr"g'
fb"k/

vjhsua cbsu"s vut acvrgv gmnv'

"augk ahmt nch, es"e"' rtv r"g
kt re t, v,umtvvyucv aktjr zni'
tkt vut rtv t, zv dupt c,ur jke76

uv,jkv86ak vyucv96/

ug"p nrz"k gv"p07fhkvvw t,
jn,u _ "gk vgmho ugk vtcbho ukt
apl jn,u gk cb"h" ukfi btnr ctx;
kt "cfhktx;" tkt "nznur ktx;" _
un,h ugk-hsh nv bgav fhkv)kdnrh(

abv zu"/ ukvghr nrnc"o ao "athi ncrfhi gk
vg,hs kvhu, tkt gk nv athrg g,v"/

76( uh"k vjhkue ncrf, shhi vtn, athi
ncrfhi gk vg,hs kvhu, fn"a cphv"n ao "kph
avg,hsu, vvo tpar ahvhu tu akt hvhu"/ ukfi
thi ncrfhifuw/ nat"f cbsu"s/

86( scvb"k "fk sgchs rjnbt fuw" vrh
vnsucr cgucst tj, )rgv(' avht cachkgbhi
tjr )yuc(/ nat"f cbsu"s' "mhui asv ,jra"
avht v,jk, pgukv aktjrhw )ufnu casv
fpauyu avht v,jk, vzrhgv uvmnhjv(/ urtv
keni xh"d s"v uvvfrj/ ugs"z vut vjhkue
cbudg kvatkv svuuv ug,hs skeni xh"c _ rtv
vgrv 37/

96( ckeu"a j"c ao b,ctr avygo nv
aahy, rg"e vht "fk sgchs rjnbt kyc gchs"
ukt fvbvdv sbjuo tha do zu _ "do zukyucv"
),gbh, ft' t/ xbvsrhi ej' c( azv gmnu yuc'
fh rg"e vhw ,knhsusbjuo tha do zu' ukfi
csuru )ajual vdku, b,dcr( tt"p krtu,
cdhkuh cfk gbhi vyuc aczv' tck zvu cbudg
kvbvdv sfk tsoQ ufksgchs rjnbt' nat"f
cbsu"s avnsucr cscr vbudg kfkku, go
hartkQ hxush ufkkh _ dtuk,hartk uvafhbv
)uaha g"z bcutv npura, fskeni cpbho( h"k
stpar krtu, cdkuh vyuc aczv/

07( thfv s' ht/ thf"r ao/

26( crfu, x' xg"c/
36( rtv keu"a j"c gw 493/
46( ao x' t/ rnc"o vkw crfu, p"h v"s/

yuau"g tu"j xrf"c x"s/
56( kaui vau"g ao/
66( fpra"h crfu, ao "anjck, ,cutv ak
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jn,u' g"h aaugkho vkfu nch, ev"e
)uhruakho ghhi duw17(/

tck cvxhpur vrtaui knru, ado
ao vhw "naje" udo czv ha jhsua
kdch "fk sgchs rjnbt kyc gchs"

]tar t( re tunrho uhusgho azvu

"kyc"' tck kt husgho' thi zv bhfr
ubdkv nv vut vyc' c( zuvh rgv
a"kyc gchs"' tck do to fk vgbhi
kt vhw nkf,jhkv d"f vhw yc' fsudn,
vnturg avhw go r"g' acto kt vhw
ku nkf,jhkv jnur u,rbduk fuw d"f
vhw bhmk' nat"f cbsu"s "nv kgucrh
rmubu fl kguah rmubu gtfu"f": t(
vut rutv t, v"fl"' nvuv,ufi ak
vyuc aczv' c( n,uxp, ,ugk, ungkv
nzv' hu,r nnv avhw ckt"v['

tck thi zv ctupi azv gmnu vut
jke uv,jkv ak vyucv27/

hc/gs"z vut ca,h vatku,
vtjru,:

kph vvxcrv av,umtv acg,hs'
nfrhgv t, tupi pguk, vnmuv
acvuuvQ ufnu fi kph vxcrt avvhsur
cfkku, vnmuv nfrhg kdch vpry
acnmuv gmnv' vrh vygo czv )cfkk(
vut fh zv nfrhguducrQ fkunr'
cvpgukv acvuuv ukdch vpry
acvnmuv zvu tfi jxrui' tkt
avngkv acg,hs' uvvhsur cfkk
ducrho gk vjxrui unfrhgho tu,u'
afi vut )cfkku,( cxhpur vtw/

tck cbsu"s cxhpur vcw' vrh ksg,
r"g th"z re cdsr ak nfrhg' tkt
acpgukv acvuuv ufuw' vut rutv re

t, vngkv acg,hs' vhhbu at,
vvhsur ak ehsua ao anho uao
hartk ahmt nzv kg,hs' rutv r"g
fthku zv fcr v,jhk cvpgukv acvuuv
_ cnv abrtv fjxrui cehsua vao
uao hartk37/

hd/uzvu vygo asuet cnturg
vabh tnru ku "gehct bhjn,bu gehct
bhjn,bu" ukt cnturg vrtaui:
vjhsua cphrua vgbhi s"augk ahmt
nch, esah vesaho" ksg, r"g kdch
sg, atr v,btho av,jhku vi cufhi

17( rtv vgrv 94/
27( uhk"g cthzv tupi vut zv s"r"g naje"

cxbvsrhi )et' t( spahyt azvu ctupi bgkv
n"fk sgchs rjnbt kyc gchs" svrh "r"g
naje / / anj"/ ucpauyu vrh"z fxhpur vtw
sfti "ugfahu atbh rutv rch cmgr tbh anj
fuw" )rtv pra"h ao "uafru na,nr kvct kfl
tbh anj"(/ tck h"k azvu nghi "fhkvjn,u"
cguv"z/ tu h"k )urtv keni ao "bgbv r"g utnr
jchchi hxurhi fuw"(svut g"s tar htvc vuhw
hufhj )nakh d' hc/ urtv crfu, v' t( ufvphw
azvu jxsho nfuxho ubgkho njxsho dkuho )rtv
,bht pf"u/ tdv"e xhw ht(/ ukph"z vrh"z fxhpur
vcw' tck kvghr aczv kt nmhbu ahtnr gehct
bhjn,bh/ rtv keni cpbho/ urtv ao keni "tnr
kvo xnfubh utangv fuw"/

37( ug"s aha kvn,hi kgau, vnmuv ctupi
hu,r naucj sthi czv nauo thi ngchrhi _
nat"f cnmu, aubu, _ au", jf"m xhw eu
cxupu/ urtv kaui tsv"z au"g xhw ms x"v "uthi
czv nauo thi njnhmhi t, vnmu, uzrhzho
neshnhi knmuv fhui an,fuhi fsh kehho nmuv ni
vnucjr"' uvhhbu avvn,bv dupt vht jke
nvvfarv ujchcu, vnmuv )nat"f cau"g ao
xf"v x"s' anmuv ni vnucjr ao vht kt cnmuv
zu gmnv' tkt kvesho nmuv ,shrv/ ukfi czv
tnrhbi "thi navhi t, vnmuv"s,pkhi(/ utf"n/
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vut cabh gbhbho' kt zu t; zu: ksg,o
vo rtu czv gbhi ak vhpl vyuc
vngurr kcfhw _ sg, r"g vht akt zu
ckcs amrhl kvx,fk gk vgbhi vyuc
)ehsua a"a uao hartk c,fkh,
vakhnu,( ahmt nzv' tkt h,r gk fi'
avghkuh uv,ugk, ahvhw gh"z cvdtukv
thbv fnu scr vnuad g"h scr abh
)athbu yuc(' tkt zvu gbhi tjs _

"mhui asv ,jra"Q vjurci gmnu ha cu
vngkv sjrha, vasv avnafvvut
zrhgv umnhjv/

uzuvh vbjnv vfpukv: t( vngkv
uvvhsur acg,hs' c( avghkuh uvbjnv
bnmtho cvpgukv acvuuv/

uvvfrj gk zv vut' "sf,hc utghsv
kh gsho btnbho t, turhw vfvi ut,
zfrhw ci hcrfhw fuw ,kv vf,uc fuw":
vf,uc gmnu tunr' avo thbo abh
gbhbho bprsho' tkt vo gbhi tjs _
ufnu dsr vgsu, )gp"h abhgsho _
bgah, nmhtu, tj,s"gsu,"47('
bcut,u ak zfrhw ubcut, turhw vo
gsu, tj,57/

nat"f cxhpur vrtaui ar"g vhw

"naje" nms vygo "nv kgucrh rmubu
fl kguah rmubu gtfu"f"' v"z re

kahy, r"g' tck v,btho vtjrho
batru csg,o/ ucpry aczv mrhfho
kknus ukrtu, t, vngkv uvyuc ak
scr tjs )"guah rmubu"(  nscr abh
)"gucrh rmubu"( _ ugk zv vut kt
vcht kvo auo rthw npxue fcxhpur
vabh )annbu husgho cnfa"f cbudg
kxhpur vrtaui(/

hs/gp"z ha kctr t, vygo
acdnrt vut npryt, anu,hvo ak
fk v,btho' fh gk hsh zv nuci vygo
uvxhcv ak jhkueh vsgu, chbhvo: r"d
vhw baht _ hartk )nacy hvusv(Q
rtc"g vhw fvi _ sur gahrh kgzrt67'
r"h vhw kuh )ni vnaurrho(77Q r"g vhw
ci drho87_

ucpayu,' nh hfuk krtu, )ukpguk(
ckgun, zv' cms vvhpl' t, chyuku
ak vrg acu tphku favut c,epu ut,
vngkv uv,ugk, cgbhi vjurci ctupi
ak bjnv cfpkho _ suet zv acu
gmnu vhw ctupi fzv )g"s nv sth,t
cdnrt97' asuet gucshw v,bct gk
npk, tsuo' fh "gucshw dr tsunh vhw
uvhhbu stnrh thbah nbhw uchw tct
bhzhk chw brdt"(' nat"f ci hartk _
vi fvi vi kuh uvi hartk _ thbu hfuk
krtu, t, zv ngmnu' tmku zvu jhsua/

ugs"z vut vjhkue chi ahyu,hvo
cvkfv: nv nfrhg' vvuuv tu vg,hsQ
pry cvnmuv tu vhsur cfkku, vnmuv:

67( crfu, fz' c/
77( grfhi ht' c/ urtv g"s vb"k cnprah

vnabhu, ng"a p"v n"y/
87( xsr vsuru, cgrfu/ ua"b/
97( xbvsrhi ky' xg"c/

47( kvghr nxuyv )c' rg"c/ ua"b( fk neuo
abtnr gs vrh fti abho fuw/

57( uh"k azvu g"s n"a vrnc"i kl )hc' u/
urtv kcua krebyh kl ao/ srau, vr"i srua
cw(avygo acfnv bcutu, nmhbu avec"v mhuv
kgau, pguku, danhu, cfsh avbcutv ,,ehho
cdanhu,/ ugs"z h"k cbsu"s' afartv "mhui
asv ,jra" vrh v,jhkv vbcutv kv,ehho
cdanhu, ut"f "chsug abcut,u ak zfrhw
n,ehhn,"/
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suet r"g' abux; kzv avhw ci drho'
vrh do vut gmnu v,jhk kknus ,urv
re cvhu,u ci trcgho08_ vrh to vhw
nx,fk un,jac go nmcu ugbhbu
cvuuv' kt vhw ndhg kngk, r"g18Q
suet npbh artv t, v,umtv uvngkv
ahfukho kmt, )uzv tfi hmt tmku(
cg,hs' uvut rtv t, zv cchrur
ucustu, fnu vrthw s"tcbho ajeu
nho"*18_ zv dro av,jhk kknus
,urv ctupi vncutr crz"k28/

yu/gp"z h"k azuvh do vvxcrv
cvh,rui uvngkv sbjnv cfpkhho
)bjnu bjnu gnh( gk fkku, vdku,
uvjurci ctupi ak "keu cfpkhho":
v"keu cfpkhho" vut czv abux; kgmo
vjurci uvdku, )uvhpl ehsua a"a
uao hartk czv(' vbv ha do jhkuk ao
anho uao hartk chu,r_ hu,r ntar

g"h gmo vjurci uvdku, )ufb"k' g"s
vnxupr cxhuo nxw nfu, vb"k vkku
na,juuho fuw huacho cyj uvaey utbu
fuw augk ahmt nch, esv"e('

ucv,to kzv vbv do vbjnv vht
cfpkhho: bux; gk vbjnv czv
an,dkh, v,ugk, uvyucv sgmo
vjurci uvdku, _ thl afk zv vhw fsh
ah,dku vdhkuhho ak vdtukv vg,hsv'
vrh n,dkv do vngkv uvghkuh
acvuxpv)"keu cfpkhho"( svjurci
uvdku, )uzv dupt vut ctupi ak

"bjnv cfpkhho"(38' vhhbu akt zu
ckcs ahvhw brda afsth dusk vhrhsv
uvdku, uckcs kvdhg kvvuxpv

uvvhsuraczni vdtukv' tkt ado
nrdhaho t, vyucv uvngkv
acvvuxpv cjurci udku, dupt _ ugk
zv tunrho48

"tuslvw fh tbp,ch"/

gp"z h"k vrnz sgbhi vbjnv
cpra,bu' fnu atnru rz"k58)ura"h
ncht zt,( cbudg kcaurv68

"fh ,ukhs
cbho ucbh cbho ubuab,octr. duw"'
a"rnz78kvo ahdku nnbv kxu; jw
ntu, ubc abv fnbhi ubuab,o uvut
vesho uvdko kxu; jw ntu, ujnaho

08( tsr"b p"u' c/ urtv pxjho ny' c/ urtv
ahyv neucm, cao rhyc"t f,ucu, xc' c
sneuso kt vhw mbugh ungkh/

18( uct kzv g"h ve"u _ fcxudhhi: unv fuw
gtfu"f _ stcbho ajeu nho _ tsr"b ao/

*18( tsr"b ao/
28(gus h"k:ar"g vhw ci drho tar

n,hhjx cgher kt "ktcrvo hmje uhgec
)hartk( f"t knh _ atnr uvhw vguko" ),auc,
vrnc"o krw gucshw dr mse )rnc"o _ b/h/ ,a"z
_ cvuxpu, kj"t xhw hy/ ,aucu, vrnc"o
hruakho )frl cw( xrm"d((' ukfi cfk gbhi vhw
npra dsru nms vec"v: cvuuv rtv t, vg,hs
_ skdch vec"v vhw vuv uhvhw ftjs )agr vhjus
uvtnubv p"z )pc' t((Qcfk scr rtv czv

"sgchs rjnbt"ut"f vrh zv yuc sthi rg hurs
fuw/ nat"f cr"d urtc"g ur"h _ cb"h _
npraho fnu avut cdsr shartk' rtv vda"p
)ev",' ,an"u uaktj"z( gw ,xv uthkl _ vsri
)vtw( snxw pxjho cnjkue, srg"e ur"h/

38( kvghr sfpkho phruau kt re a,h
pgnho tkt _ cf"n _ do ctupi sth"g' ug"s
vphw cnsra )anu"r rpn"u( fpkhho k,uahw
)thuc ht' u(/ ukvghr stu,hu, fpuku, runzhw
kdtukv )psr"t pn"j/ hk"a kl rnz xs(/ urtv
s"v uhtnr duw kl ,rf"z' avahhfu, stu,hu,
fpuku, kdtukv vht kph atu,hu, fpuku, vo
ncjhw vxucc' akngkv nvdckv/

48( haghw hc' t/
58( xbvsrhi kj' t/
68( s' fv/
78( kaui ra"h/
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uvesho cw abho kubuab,o fsh akt
h,ehho cvo fh tcs ,tcsui uzvu
abtnr88uhaeus fuw msevgav gnbu
anvr kvchtvcw abho kpbh znbv"/
fkunr' kt re vngkv uv,ugk,
acdku, dupt' fph avf,uc nxhho azv
hcht k"ucea,o nao t, v"t unmt,

fh ,srabu duw uac, gs v"t duw"98'
tkt do vghkuh ceshn,vdku,'
aveshnv ncyk, t, v"tcs ,tcsui"/

ug"h ngahbu ugcus,bu cnal zni
vdku, bzfv cdkuh nna k"bjnu bjnu"
uh,hrv nzu k"tbfh tbfh vut nbjnfo"
ccht, nahj msebu/

98( s' fy-k/ 88(  sbhtk y' hs/
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t/gv"p "uvhw gec ,angui"'
habo fnv phruaho/ unvo:

t( "gec" nmhhi xud nxuho ak
nmu,: "nmu, eku, atso sa
cgechu"1/ uvphrua c"uvhw gec
,angui" vut' a,ehhnu do nmu, tkv/

c( "gec" eth gk vzni s"gec,t
snahjt"/ uvphrua c"uvhw gec
,angui" vut' atz' cgec,t snahjt'
usth",angui" _ fvvcyjv cpw
bmcho2' akpbh cht, vnahj hvhw

"uac, gs vuhw tkehl"3/

ntjr aabh vphruaho vo gk tu,u
pxue' uh,hrv nzu _ gk tu,v ,hcv'
nuci4aha ahhfu, chbhvo/

c/uhuci cvesho nv aktjrh
ucvnal k"uvhw gec ,angui duw"
tunr vpxue "uanr vw tkehl kl t,
vcrh, ut, vjxs tar bacg
ktcu,hl"/

uthbu nuci:

cvapgv nkngkv habo abh
tupbho: vapgv vbh,b, ktso ntjr'

acdkk ngahu vyucho' vht ndhgvkuQ
uvvapgv abu,bho do knh athbu
rtuh' vctv nms jxs vw )g"s vf"u
suru, akpbh n", avhu bhzubhi cjxsu
ak vec"v5(' tu abu,bho kcbh hartk
nms vcrh, uvjxs tar bacg' nms
frh,, vcrh, ak vec"v go vtcu,
uvacugv abacg kvo' anms zv mrhl
k,, kcbh hartk fk yuc' tphku czni
cu vo thbo rtuhho kzv j"u6

]ucsudn, abh tuvcho btnbho
afur,ho crh, chbhvo' anangu,
vscr vht' atphku to cnal vzni hvhu
scrho vnprhgho' afph vrdhk nchtho
kvhpl vtvcv _ tgp"f kt ,hjka
vtvcv7'

ugs"z do _ acugv' agbhbv vut _
vjkyv th,bv ujzev chu,r kcmg t,
vgbhi gkhu bacgho: atphku to hvhu
fnv nbhgu, ughfucho uygnho g"p
afk akt kgau, t, vscr gkhu vut
bacg' tl vut' nms vacugv' kt
h,jac cauo jacubu, uhehho t,
vacugv cfk v,btho8[/

5( pxjho ehj' t/ udo ktjrh n", ahhl zv _
ctu"v/ utukh h"k sdo ccb"h _ kzni emr )rtv
cf"z _ tdv", p"u/ ,u"t r"p cakj/ eubyw
unghi ntnr jw uthkl(/

6( um"g k,uul zv go vncutr ctdv", ufuw
vnxuni kghk/

7( keu", bmcho ns' c/ ucf"n/
8( akfi bacghi kehho t, vnmu, cfsh kzrz

t, gmnu )bsrho j' rg"t/ ua"b(/ urtv eubyw

nntnr uahj, a"p gec ,ah"t/ ahj, fw

nb"t ,af"y/ bspx ckeu"a j"y gw 17 uthkl/

,rduo nthsh,/

1( pra"h rha pra,bu/ uc,bjunt fti:
nmu, eku, / / anakhfhi tu,i ,j, gechvi"/

2( k' c/ urtv rnc"o vkw ,aucv p"z v"v/
3( tuv", rha pra,bu/ ao x"g ,mt/ rha

gw ,es )cao tuv"n(/
4( rtv keu"a j"d gw 287' afk vphruaho

acpxue tjs ahhfho zv kzv/ ghh"a/
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uthbu nuci: vrh anhr, "vcrh,

ut, vjxstar bacg" mrhfv kfturv
kvhu, cfk tupi ahvhw/ unsug ,ukv
zt, vf,uc c"gec ,angui duw"Q
ukthsl dhxt: ftar habu v"gec
,angui duw"' vhhbu acbh hartk
nehhnho tphku t, vnmu, eku, atso
sa cgechu' vrh tz ndhgkvo vafr _
unsug ha murl ccrh,' jxs uacugv9?

d/uvchtur czv:

ftar bu,bho ktso n,b, jbo'
avut kt v,hhdg gkhw' v"z "bvnt
sfxupt"' kjo cuav' vbh,i jhbo' ckh
avscr tfi ndhg ku01/ uvrh vec"v
rumv k,, kcbh hartk t, vyuc
vako' ukfi vut ecg afkvvapgu,
_ do tkv vctu, nkngkv
nva,kaku,' akao gcus, vbcrtho
)nms gmnv( thbv hfukv kvdhg _
hcutu suet g"h gcusv' uagcusv zu
,vhw nghi11vvapgv21/

ukfi bsra, gcusv do cachk
vvapgv vctv nms "vcrh, ut, vjxs
tar bacg ktcu,hl"' usuet vgcusv
ak "gec ,angui"' fhui agcusv zu

vht nghi vcrh, uvjxs tar bacg
ktcu,hl )fskeni xgh; uw(/ ukfi
ftar "gec ,angui"' neckho
nkngkv )kt re t, vndhggcur
vgcusv' vhhbu vvapgv vnsusvkph
vgcusv' tkt( vapgv ck,h nudck,

_ akph "vcrh,ut, vjxstar bacg

ktcu,hl"/

s/uhuci cveso ngk, vgcusv ak
cbh hartk czni vdku, kdch vgcusv
aczni vch,' uczni vdku, dupt _
ngk, vgcusv czni sgec,t

snahjt31' ftar jal vdku, jze
chu,r*31:

ftar hvush nehho nmu, czni cu
tkeu, nthrv cdhkuh' ftar habu
,gbud cgcusv' n,grc, cnhkt
vnmhtu, aku' uvchyuk kvec"v thbu
f"f cdhkuhQ nat"f cehuo vnmu, czni
vjal' atz nmhtu, vtso thbv

vb"k ntnr hs p"t/ ntnr suw ,arh ,a"k/
ugus/

9( gs"z veav do vfkh her fti )s"v uanr
v"t kl(/

01( rtv ,sct"r p"f/ keu", mu z' s/
11( agh"z suet n,cyt avgcusv vht vht

vnnahfv t, vvapgv akngkv/ tck cto vh,v
vvnafv ctv do g"h gcusv tjr,' vh,v tz
vufjv amurl vgcusv vut re gbhi msshcsrl
xdukv' ukt avgcusv ngurr,t, vvnafv _
ucnhkt )t; avvnafv ctv g"h gcusv( v"z
gf"p cdsr"bvnt sfxupt"' nfhui avvnafv
ctv kt ctupi sxhcv unxucc )rtv gs"z keu"a
j"d gw 9001( _ ucnhkt thi fti akhnu, vyuc/

21( csudn, nv ado cjhw "nts" akngkv
)ck"d vtnh,h( ctv g"h gcusv' usuet _ g"h

vgcusv s"ucfk ntsl"' avht nghi ucsudnt
kcjhw nts vtnh,h )srn"m efd' c/ ex' c/
ucf"n(/ urtv keu"a j"s gw 3311 uthkl
ucvgru, ao' ado ccjhw tur vck"d' vgcusv
)thbv gbhi mssh' f"t( vht vhtvnnahfv t,
vtur/ ghh"a/

31( ugs"z cfkku, hu,r _ vghkuh abgav
cbanv g"h hrhs,v knyv )atz vht _ cjhw
hgec hu"s gec),u"t gz' c/ ucf"n((/ urtv ,bht
pk"z )nj' t(' ahrhs, vbanv kguv"z vht "cjhw
dku, nna"/

*31( fncutr cnxw xuyv _ cxupv _
ctrhfu,/
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n,grc, un,dkv vchyukaccbh
hartk41/

uvdo aczni vdku,51
"thi tbu

hfukho )kgku, ukhrtu, u(kva,juu,
kpbhl"61: suet czni vch,' ftar
vtkeu, vh,v cdhkuh _ "khrtu,"'
vh,v rthh, tkeu, ufsrl act krtu,
fl ct khrtu,71_ vchtv vrthw

kva,juutv "ccjhw pbhnhu,"'
k"cyk81rmubl npbh rmubu"' vhhbu
avtso n,cyk kdnrh untcs t, rmubu
vpryhQ nat"f czni vdku,' ntjr
athi t, v"khrtu," vbv cnhkt do thi
t, v"kva,juu,"' uvva,juutv afi
habv g,v vht re "ccjhw jhmubhu,"'
vhhbu aha ku "rmui tjr unjacv
tjr, cp"g"' ure zt, _ avut

"nfbhg t, vdu; akt hnrus"91'

tnbo zvu re cbudg kfnu,vchyuk/
avchyuk szni vch, jsr ctso kdnrh'
gs a"thi ku rmui ujp. tjr fkk"'
uthku czni vdku, vtso thbu jsur
cchyuk' tkt vut batr "scr cpbh
gmnu"' uvut re nfbhgt"g kvec"v'

tck cbudg knvu,vchyuk _ vrh
tsrcv02: vvfbgv czni vdku,' ntjr
afb"k vht thbv eaurv knmhtu,
vtso' v"v chyuk tnh,h/ vjxrui czv
vut' avchyuk thbu jusr ctso uvut

81( kaui vnabv _ tcu, p"c n"s/
91( rtv cf"z keu", crfv mj' c/
02( ucsudn, ngk, vgcs "pauy" gk vgcs

"btni"/ st; agcus, vgcs pauy vht "csrl
guk unat' fh thbu jp. czv ctn, fh cag,
ngav vut rumvkvhu, jpah" _ ukt fgcs
vbtni agcus,u vht canjv u,gbud' n"n gher
vchyuk uvbj, gmnu,u vut cgcs vpauy suet/
fh gcs vbtni' nfhui av,earu,u ktsubu vht
njn, anfhr ngk, tsubu vrh cv,earu,u zu
ngurc, do nmhtu, vgcs )t; avv,earu, aku
vht ctupi sgcs' ukt fv,earu, stuvc utvuc
ufsunv(/ nat"f gcs vpauy agcus,u vht
njn, thnv upjsntsubu )avo nfrhjhotu,u
kgcus t, tsubu vhplycgu urmubu(' v"z chyuk
kdnrh )s"v unebv rc ,rx"u uvntnrho
aktjrhu/ ghh"a ctrufv(/

41( cf"n ncutr )tuv", ,mt gw ,,e/ s"v
fh gnl a", c,jk,u _ cao vcga"y/ ucf"n('
avghkuh aczv"d vut cgbhi vmntui uvtvcv/
uvut nv avmntui ktkeu, czv"d vut hu,r
nczni vch,/ uvjhsua acpbho vut' ado
cvchyuk _ ha h,rui czv"d/ fh cvchyuk anms
vdhkuhho' ngurc do nmhtu,u ak vcyk' nat"f
cchyuk aczv"d' fcpbho )ug"s vncutr kvki
vgrv 02(/

51( uf"v do cbudg kfkku, gbhi hrhs,
vbanv knyv )rtv kghk vgrv 31(' a"do ahvhw
mshe dnur / / kt hdhg kngk, scheu,u* cvw
csjhku urjhnu cyro hrhs,u kguv"z vjunrh"
),bht ao(/

61( buxj v,pkv _ nux; shu"y/
71( jdhdv c,jhk,v/ tuv", x"p uhrt gw ed'

c uthkl/

*( shue vkaui "scheu,u": vvpra chi

scheu, kv,earu, )rtv s"v uvhw gec ,rg"d _

cvnal ,gr"c( vut' ascheu, nurv athbu

nmhtu, kgmnu )akfi' kaui vnurdk cbudg ktur

vut' avut scuecvntur _ fh fk nmhtu, vtur

vut re dhkuh vntur(/ uv,earu, nurv' avut

nmhtu, kgmnu tkt avut neuar fuw/ ukfi'

cbudg kvbanv fnu avht yrohrhs,v' fu,c

"scheu,u"' nat"f cvbanv aknyv tnru )rtv

zj"d gd' t/ urtv keu", cnscr )yz' c(' s"v tz

hahr ,a"s ugus' azv eth gk vbanu, fnu avi

knyv( ",k, earhifuw hartk n,earthi
cturhh,t fuw"/

tkt an"n' vkaui "n,earthi" nurv do gk

vghkuhabgav g"h hrhs, vbanv knyv/
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batr cnmhtu, ha' tck vchyuk afi
habu )cjhmubhu,(' vut chyuk tnh,h12Q
nat"f vchyuk aczni vch, vct nms
dhkuh tur' vrh gmo vchyuk thbu chyuk
kdnrh' fhui avchyuk dupt eaur
knmhtu,u' fb"k22/

v/fk gbhi ct xuf"x khsh chyuh
cpugk nna _ ngkv vb"k ahabv
c"gec"' gec,t snahjt' n,cyt,
cehuo "nmu, eku, atso sa
cgechu"/

ftar vgcusv eaurv knmhtu,
aku' tzh ha tmku jhkue chi nmuv tj,
kabhw: vnmu, veauru, go v"rta"'
cvi nthr tur bgkv' heru, tmku uvut
nvsr cvi hu,r ntar vnmu, veauru,
k"gec"Q nat"f ftar ehuo vnmu,
vut csrl eck, guk' nms mhuuh
vtsui' tzh vut nehho t, fk 
vnmu, ctu,u tupi32' fhui anms 
vnmuuv )fnmuuv' rmui(' thi 
jhkue chi "ekv aceku," u"jnurv
acjnuru,"42/

u/uzuvh do vahhfu, ak "uvhw gec
,angui" k"uanr duw t, vcrh,ut,
vjxstar bacgktcu,hl":

ehuo vnmu, anms vrda vtur'
ndhg knsrhdv zuctkeu,' vnthrv
kbcrtho' vhhbu fph avut mnmo t"g
fchfuk kph grl vbcrtho' fsh avo
hufku kvahd tu,u52' tck kt knsrhd,
vtkeu, akngkv nvmnmuo _ fhui
aao vrh "kh, njacv ,phxt chw
fkk"62/

uh,hrv nzu: ntjr a"vut kcsu vut
utpx ckgsu nna"' vbv ntjr acag,
vgcusv' nms vrda vtur aczv'
n,grc, nmhtu,u' vrh azvu cx,hrv
kdhkuh vgmnu,73/

usuet g"h vgcusv csrl eck,
guk' _ "gec,angui"' cv kt
n,grcho afku unmhtu,u' suet gh"z
vut ndhg k)dhkuh v(gmnu,' fph avut
nms gmnu82/

12( udo cbudg kvtso' vrh gcus, gcs
vpauy suet )go vhu,v bds rmubu( "bgav tmku
fnu ycg cbpau nna"' unhkuh rmui tsubu "zvu
fk jhu,u unmhtu,u akzv bcrt ubumr uthi ku
scr gmnh zuk, zt," )s"v unebv rc ao(/ akfi

"gcus,u vht ,nhsh, ckh auo ahbuh ujhku;"'
nat"f cgcs vbtni )s"v tkv vscrho ,rx"u(/

22( unghi usudn,scr' asuet cguv"z vut
vchyuk s"thi gus" )s"v ukej,o ,rx"t/ urtv
s"v to cjueu,h ,rx"z )vnal ,rx"u x"g ,kj(

"sgbhi vgcusv cpugk scjhw thi gus vu"g
ecgun"a cjhw gcus, gcs"(/

32( rtv s"v tkv vscrho ao/
42( rtv hkeu"a rha pra,bu/ ugus/ urtv

keu"a j"s gw 5911/

52( cs"v tkv vscrho ao' a)do(
vv,earu, ak gcs vbtni' vht nms vrda
vvpktvstut"x )thl avut nupkt unruno
nguknu,' udo vvpktv stut"x nms gmnu(/
tck' do vchyuk anms cjhw zu vut re s"fukt
enhw fkt jahc"' a"ha fti nmhtu, vnrdha / /
)tkt( an,cyk cnmhtu,u g"h vrda zv"/
uvchyuk s"thi gus" _ vut nms gmnu, suet
)s"v ukej,o ao/ to cjueu,h ao(/

62( vesn, v,eubh zvr _ p,j tkhw/ urtv
s"v kl ,rx"u/ ,fkh, jfnv )eubyw sruah
j,ubv _ cxv"n eubyrxho j"t( ,rp"y/

72( rtv gs"z ,bht pk"v )ns' c(/
82( rtv s"v esua t,v ,rx"z cvnal

,rx"u )eruc kxupu(' avgcusv sec"g ndhgv
ccjhw vgko vgmnh st"x nna/
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ukfi tunr vpxue "uvhw gec
,angui duw" _ "uanr duw t, vcrh,

ut, vjxstar bacgduw"' fhui ag"h
vgcusv ccjhw "gec"' bgaho92fkh03

kgmnu,/

z/fcr sucr pgo ctrhfu,13'
a,fkh, vfuubv vht' ado vgbhbho

akngkv nva,kaku, hcutu cdhkuh23

ucpbhnhu,/ ukfi ha murl' ado
vgcusv ak ec"g vctv nms gmo

vbanv veaurv go vgmnu,' ,thr
cpbhnhu,/

fkunr' aha murl ca,hvngku,:
aehuo v,un"m hvhw )ktnms vvrda
aku' tkt( nms vv,nxru, uvchyuk
kvec"v akngkv nvadvQ uavchyuk
hvhw jsur cfk nmhtu,u' ugs azv
bgav v,gbud aku/

uzv nrunz do czv anhs ktjrh pw
gec gucrho kpw rtv: c,jk,
vgcusv' ftar gunsho csrd, "gec"'
thi t, v"khrtu," )fb"k x"s('
uvgcusv vht re ctupi ak ",angui"Q
tck suet gh"z' ndhgho ,hf; k"rtv"'
u)kt krthw ccjhw vdhkuhho' tkt(
k"rtv tbfh" _ dhkuh vgmnu,/

j/g"p vb"k tpar do kctr t,
vxsr ak akua, vprahu, uvvpyru,
vrtaubu, nvacgv sbjn,t*23:

23( aczv suet bakn, vfuubv s"shrv

c,j,ubho" )rtv keu"a ao gw 659 vgrv 11/
j"s gw 4501(/

*23( cyur tu"j x,f"j: "ncrtah, gs h"z
c,nuz npyhrhi nghi vprahu, sunv csunv
unao uthkl kph vzni ukph vnturg"/ tck'
nfhui afk vgbhbho ac,urv vo c,fkh, vshue
]ucpry' ado vprahu,s"unao uthkl" ha kvi
ahhfu, k"purgbh,t" uk"bjn,t" _ rtv ak"v
jke ,uac"f r"p uhac/ urtv do ao axu' t
uthkl[' vrh nzv gmnu aecgu ")scrh hrnhvu kpw
pbjx / /( bjnu kut,jbi u,tnr mhui kgec gbhw
xugrv krtv tbfh ufuw"' nuci' ado vpyru, tku
ahhfu, kvprahu, )tkt a"scrh hrnhw" _ vi
kpbjx uvi knyu,' "angu" _ vi knyu, uvi
knxgh ufuw(/ urtv keu"a j"y gw 16 )kghk gw
19(/

92( csudn, vgec actso' apguk, vrmui
]athbu nmhtu, kgmnu' f"t nrum, uvnaf,
vgmo_ s"v tbfh ,a"d/ ucf"n/ urtv xv"a
,a"s x"g 78 uthkl[ vht cgec hu,r ncrta
)s"v thi vec"v ct cyrubht ,rp"v/ tbh habv
,a"y ugus(/

03( kfturv vhw tpar kunr' avgec
]actso/ ugs"z cbnak _ vgcusv sec"g[ thbu
n,hhjx kvrmui hu,r nvrta' f"t avrta'
kvhu,u fkh kafk _ vafk acu nx,hr gk
vrmui' ucvgec _ kt habu vx,r zv/

tck nvkaui c,u"t )t' c( "uccjhbv zu bert
vrdk rta/ / axupi vut ,jk,i acjhw vrdk
bert rta"' nang angk, vrdk "ccjhw zu"
vht csudn, ngk, vrta ccjhw vdhkuhho/ uvhhbu
abghm, ,jk,i cxupi vut ctupi' acjhw xupi _
rdk' vut fkhkcjhw ,jk,i _ fnu avrta vut
fkh kafk/

ufi nuci do nvgbhi s"shrv c,j,ubho"' nv
asuetv,j,ubho vo shrv kgmnu,u h,w
)ucguknu, vgkhubho _ re dhkuh' azvu "hrhsv
ntur pbhu h,w" ),bht pk"u/ b,w cs"v ct,h kdbh
,ah"t p"v/ ua"b( _ azvu kt re kph avdhkuhho
ahabo cgkhubho nx,hrho gk vgmnu,' ucguv"z
_ thi vx,r zv' tkt do( kph avvrda
anmhtu,u ngmnu,u _ cguv"z' vut csudn,

uvut "fkh" ushrv kvgmnu, anmhtu,u ngmnu,u
)tdv"e xhw fw/ chtuv"z cakj nd' d/ chtuv"z
kvm"m gw rhs/ urtv vnal r"v ,rm"s cxv"n
,ha"t )ph"s/ ucs"v cxufu, ao c,jk,u(/ nmv
zu ,a"z p"c/ ucf"n(/

unzv nuci do cbudg kgbhbbu' avgcusv
sec"g vht fkhkvgmnu, )nahj, a"n thhr
,af"v(/

13( rtv do keu"a j"d gw 189 ucvgrv 21/
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vv,jkv uvb,hb, fj kfk gbhi vht
_ t,gru,t skghkt33/ ukfi cac,
vrtaubv ktjrh ,"c_ v,jk,
vgcusv aktjrh vjurci sxkhe kghkt
ukghkt*33_ eurhi pw ut,jbi _ n,b,
jbo43/ udo vvpyrv tz vht "bjnu bjnu
gnh htnr tkehfo" _ bjnv vctv nms
kngkv/

uzvu do nv avceav s"ut,jbi duw"
vht "tgcrv bt utrtv"53' cjhw rthw
)akngkv nanhgv63(' fhui anms dhkuh
tur zv vnthr nkngkv uctupi ak
n,b, jbo' tkeu, nthrv ccjhw
pahyu,' rthw/

tck vhu, avnaf, vgmnu, ctv
suet g"h vgcusv csrl t,gsk",'
uthku t,gsk"g nms gmnv vht re
ncjhw jhmubhu, vtur73)avsrdt
sjhmubhu, vtur ha kv ahhfu,
nxuhhn, kbcrtho(' kfi vrthw vctv
csrl n,b, jbo_ vht re ccjhw
vdhkuhho uvht thbv pugk, t, vchyuk
vtnh,h ]fnsucr kghk )xgh; sw('
cbudg k"kva,juu,"' vct nms

v"khrtu," )cchvn"e83(' acva,juuhw
vh,v ngurc, do nmhtu, vbcrt[/

uzvu do nv avbjnv ak ac, )pw
ut,jbi' ac,( bjnu' ctv g"h bchtho:
ntjr acvnafv nkngkn"y v"nyv"
,upx neuo' kfi ctv vvnafv ctupi
avnyv hfuk k,pxv93/

ktjr nfi mrhfv kvhu, vgcusv
csrl t,gsk", _ nhartk ktkeu,
)kt nms vdhkuh tur nkngkv' tkt(
nms gcus,o vpryh,04/ azvu vgbhi
ak "uvhw gec ,angui"' ado csrdt
ak "gec" avtkeu, thbv nthrv
cdhkuh' vhvush ncyk14unfbhg t"g
kvec"v ctupi ak ",angui"24/

33( rtv keu", uhert c' c/
*33( rtv zj"t rh' t/ j"d f' c/ gv' rg"t/

_ vkaui "kghkt ukghkt" b,ctr crahnu,
)tuv",( kthfv gw 51/ 02 uthkl/ 14 )tuv",
kb"l j"c gw twns/ twb uthkl/ twmc-d(/ cxv"n
,rf"u gw efj uthkl/ ucf"n/

43( xprh' sc"r' ,bjunt )d( ura"h r"p
ut,jbi/

53( ut,jbi d' fv/ urtv keu", ut,jbi )d'
d(' armv kvnahl cjhw rthw cfbx"h cpbhnhu,
)uao g"s' st; akt pgk zt, _ vnahl cjhw zu
cvo ccjhw neh; gf"p(/

63( rtv ctrufv keu"a j"u gw 2-121
ucvbxni ao/

73( keu", av"a fc' d/ fd' s uthkl/

83( rtv tuv", pw ut,jbi )gw xv' md
ucvbxni ao(' acto vhu nnktho cea,u ak
nav "tgcrv bt utrtv"' kt vhw gbhi vdku,
fkk/ ugp"z ,un,e vahhfu, s"tgcrv bt
utrtv" spw ut,jbi kgbhi "khrtu, ukva,juu,"
schvn"e/

93( rtv gs"z keu"a j"v gw 621 ado
vbhxho vctho csrl vnafv nkngkv knyv'
nfhui ahabv thzu ,phx, neuo kvnyv kdch
vnafv zu )avrh gbhbv vut _ a,vhw vvnafv
knyv(' ha kvo tjhzv cycg _ dsrh vnyv/

04( kvghr do nvvpra achi pra, ang
)acpw ut,jbi( kpra, uvhw to anug )acpw
gec(' acpra, ang btnr "uabb,o" euso
k"uear,o duw" _ ,knus dsuk' ucpw uvt"a
btnr "uear,o duw" kpbh"ukns,o duw" _
ngav dsuk )tuv", s"v uabb,o(/ uvrh ,knus
vut sudn, vnafv ankngkv' ungav _ gcusv
anms vnyv )fnuci ntuv", ao(/ urtv keu"a
j"y gw 97 uthkl/

14( kvghr do nzv' avjhsua acpw uvt"a
)spw gec( vut "t; ktjr a,dkuvhu nmuhhbho
cnmu," )ra"h pra,bu ht' hj/ nxprh ao' hz(/

24( ugp"z hun,e nv avntnr s"v uf,c,o
,rf"y btnr cpw gec )uvut vntnr s"v zv



 127 ליקוטי שיחות  •   48

uzvu do nv avpyr, pw gec vht

"u,tnr mhui gzcbh vw utsw afjbh"'
avnrhru, ctv ]kt nms vdhkuh vnthr
nkngkv _ fhui atsrcv' zvu nmc ak

"gzcbh" u"afjbh" _ tkt[ nms vnyv
dupt/

uzv eaur kphrua vnsra34

a"u,tnr mhui duw" vut vngbv gk

"bjnu bjnu duw": ktjrh avec"v tunr
kbchtho avohbjnu t, cbh hartk'
tunr, fbx"h "gzcbh vw utswafjbh"'
avo rumho t, vbjnv nvec"v gmnu
)kt g"h vbchtho( _ ukfturv: vrh cbh
hartk angu t, scrh vbchtho ntz
zni nrg"v' utsrct _ zvu hxus ugher
dsuk ctnubv ufn"a vrnc"o: "nhxush
vs, khsg avt-k nbct t, cbh
vtso"4_ tkt asuet ftar thifk
dhkuh _ "gzcbh" u"afjbh" _ gunsho
csrdt ak "gec" utgp"f habv
vgcusv ak ",angui"' thi nx,peho
cdhkuhho urumho t, vnaf, vgmnu,54/

tkt afhui a,fkh, vfuubv v"v
)fb"k x"z( ahvhu a,h vngku, _ ado
srd, vtkeu, vbgkh, kdnrh

nvbcrtho ,vhw ccjhw rthw _ vbv g"z
ctv tj"f vprav "rtv tbfh" _ ado
c"tbfh" ha t, vgbhi ak "rtv"/

uzvu do nv avpyr, pw rtv64vht

"gbhw xugrv kt bjnv"' vhhbu atnhr,

"mhui gzcbh duw" durn, ktnhr,
vbchtho akujh vw "gbhw xugrv kt
bjnv"' tkt antjr udhkuh zvct fcr
ktjrh vgcusv sknyv)u,tnr mhui
duw(' kfi vbv )knru, ado vut ct g"h
bchtho' tck( gbhbu u,ufbu34vut
avbjnv ag"h vbchtho thbvnxphev'
uvec"v nxfho*64acygbv "gzcbh vw
duw" fbx"h muse, _ "gbhw xugrv kt

bjnv"' umrhl kvhu, )fcvpyrv
aktj"z( "tbfh tbfhvut nbjnfo"74/

y/g"p vb"k huci do nv apw gec
eurhi ,nhs cjsa tc' upw rtv _
cac, ncrfho tkuk tu cr"j tkuk
dupt:

tc vut jsa ak shbho84' uvut nnw

64( cruc vabho/ nat"f fajk cr"j/ tck
do tz vut re kph avpyr, gbhw xugrv bsjh,

nvpyr, vanho fxth )rtv c"j x,f"v(/
*64( avrh thi nert humt nhsh pauyu

a"gbhw xugrv duw" _ vht bcutv' "avtk nbct
t, cb"t"/

74( uh"k' avxsr ak dw vpyru, tku _
t,gsk"g nms gmnv' t,gsk",' ut,gsk"g
aktjrh t,gsk", )afukk, cw vngku, _ rtv
kghk xgh; zw( _ vut fxsr dw nsu, vrtaubu,
jd", )fh "acgv sbjn,t" vo fbds zw vnsu,'
udw vrtaubu, _ jd",(: jxs _ vnafv' dcurv
_ vgktv' u,ptr, _ v,fkku, na,hvi/

84( zvr anu, hc' rg"t/ uao nang aeth
gk fk vjsa )urtv do nd"t tu"j r"x ,ebt(/
tck czvr h,ru gj' c )vuct cbhmumh turu, kzvr
anu, ao/ urtv do erci b,btk kvrt"a ,gbh,
p"s x"v(' azvu re gs ,"c/ )ukvghr nbhmumh
turu, h,ru ao: "aakhy,u cxw* hnho"(/

*( fi vut cbmu"t ao' ukfturv crur am"k

cyw/ uhk"g cspux vtw sbmu"t/

actuv", _ bxsr g"h f"e tsnu"r vm"m d"f
csruah pw gec( _ t; avpxue "uf,c,o duw"
btnr do cpw ut,jbi akpbhpw gec _ fh ,ufi
ntnr zv vut' ngk, gbhi vanhgv uec"g_ tzi
aangvgk vr xhbh fh kh cbh hartk gcsho/

34( vuct ctcusrvo cxsr vprahu,
uvpyru,/

44( vkw hxuv", rp"z/ urtv d"f phrua
vnabhu, r"p jke hxus vaah )uvachgh(/

54( rtv gs"z keu"a j"j gw 19 ucvgrv 24/
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huo vtnmgho avhu "cfgx"94/ uthku
tkuk vut jsa vrjnho05' uvut nnw huo
vtjrubho avhu "crmui"94/

ukfi cjsa tc _ shbho' brda
cgher vvgko uvrhjue _ v"gec"
u"gzcbh duw afjbh"/ tck suet gh"z

ctho tj"f kjsa vrjnho15_ "rtv
tbfh" uvbjnv ak "tbfh tbfh duw"/

unfl avgcusv ak "uvhw gec
,angui" uvnrhru, "gzcbh duw afjbh"
nchtv k"rtv tbfh" u"tbfh tbfh vut
nbjnfo"' nuci dusk vghkuh acgcusv
zu' fhsug25acxhcv ucscr vduro
)kgbhi nxuhho( habu ghkuh kdch vscr
vct cxhc,u/

94( ra"h pra,bu hu"s' hu"s/
05( rtv tu"j r"x ,ept/ keu", rtv kc' t

uthkl/
15( rtv keu", bmcho nz' rg"d: "g"h vcfhw

rjk ncfv fuw ngurrho rjnho kvhu, bnal
tj"f ctkuk hd"n vrjnho"/ urtv do rahnu,
vm"m kthfv gw 02/ 72 )tuv", kb"l j"c gw twb/
twbz-j(/

25( vnal uffv ,rk"z py"u/ ucf"n/
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לעילוי נשמת

אברהם בן ר' עזריאל שלום חיים ברוך וזוגתו 

מרת חי' חנצ'ה בת הרב משולם ע"ה

•

הרב יעקב ב"ר טובי' ע"ה וזוגתו מרת רחל 

בת הר' שמואל ע"ה

•

האשה מרת שטערנא שרה ע"ה בת 

יבלחט"א שלמה זלמן

•

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול, בהתלבשותה בגוף 
גשמי בתחיית המתים בגאולה האמיתית והשלימה 

תכיף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


