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מאמרי
הלכה ומנהג 

במשנת רבוה"ק 
מקאמארנא זי"ע

ברכת שהחיינו על מצות ישיבת סוכה 
קודם התחלת זמן המצוה והמסתע

א

איתא בסוכה מו ע"א, ת"ר העושה סוכה 
נכנס  כו',  שהחיינו  ברוך  אומר  לעצמו 
כו',  קדשנו  אשר  ברוך  אומר  בה  לישב 
לחדש  יכול  אם  ועומדת,  עשויה  היתה 
לישב  בה דבר מברך, אם לאו לכשיכנס 
חזינא  אשי  רב  אמר  שתים.  מברך  בה 
ליה לרב כהנא דקאמר להו לכלהו אכסא 

דקדושא.

ס"א(  תרמא  )או"ח  בשו"ע  כתב  וכן 
שהחיינו היה ראוי לברך כשעושה אותה 
לעצמו, אלא שאנו סומכים על זמן שאנו 

אומרים על הכוס של קידוש.

דמשמע  נכנס(,  )ד"ה  בתוס'  ודייקו 
אינו  עשיה  בשעת  שהחיינו  דכשמברך 
לישב  אלא  בה  לישב  כשנכנס  מברך 
דעל  דשהחיינו  דאף  והקשו  בסוכה. 
עשיה,  בשעת  ברך  כבר  הסוכה  עשיית 
היו"ט,  לומר שהחיינו בשביל  חייב  מ"מ 
ועצרת  דפסח  יו"ט  על  שמברכין  כמו 
ושמא  ותירצו   טובים.   ימים  וכל שאר 
כיון דסוכה מחמת החג בא, סברא הוא 
אמירת  חיוב  ידי  ולצאת  לברך  שאפשר 

שהחיינו משעת עשיית הסוכה. עיי"ש.

להקדים  שאפשר  קבעו  שחז"ל  וכוונתם 
על  שהחיינו  אמירת  חיוב  ידי  ולצאת 
עשיית  משעת  יו"ט  קודם  אף  היו"ט 

הסוכה.

ב

על  אך  תוס'  הקשו  דמדוע  להעיר,  ויש 
שהחיינו שעל היו"ט יותר הו"ל להקשות 
עשיית  בשעת  שהחיינו  שבירך  דאף 
חדש  חיוב  חל  יו"ט  בליל  מ"מ  הסוכה, 
לברך שהחיינו משום מצות ישיבת סוכה.

והנראה בזה דהיה פשיטא לתוס' דברכת 
יצא  סוכה,  ישיבת  מצווות  על  שהחיינו 
עשייה.  בשעת  שעשה  שהחיינו  בברכת 
משום  שהחיינו  חיוב  דאף  חדשו  ואך 
שעדיין  אף  עשייה  בשעת  יוצא  היו"ט 

חול עתה.

התוס'  כתבו  לעיל  שהרי  נראה,  וביותר 
)ד"ה העושה( דס"ל להאי תנא דאין לברך 
לעשות סוכה, וכדהסביר במשנה ברורה 
עיקר  העשיה  שאין  לעצמו(  ד"ה  )ביה"ל 
תקנו  כן  שהחיינו  מדוע  וא"כ  המצוה. 
והסוכה, אלא  הלולב  לברך בעת עשיית 
פעולת  על  שהחיינו  ברכת  שאין  נראה 
וסוכה, אלא שהברכה היא  עשיית לולב 
ישיבת  ומצות  לולב  נטילת  מצות  על 
והגדירו  קבעו  שחז"ל  אלא  סוכה. 
להקדים ברכת שהחיינו של קיום המצוה 
משעת עשיית הלולב והסוכה. ובאו תוס' 
היו"ט,  על  ברכת שהחיינו  דאף  והוסיפו 

תקנו להקדים משעת עשיית הסוכה.

ג

שברכת  כתוס'  קיי"ל  דלא  אף  ולהלכה 
על  אף  חלה  עשייה  בשעת  שהחיינו 
קיום  על  שחלה  קיי"ל  בזה  מ"מ  היו"ט, 

מצות ישיבת סוכה. 

דהנה לגבי לולב קיי"ל )או"ח סי' תרסא( 
דביו"ט שני אין מברכין שהחיינו. והטעם 
)עי' רא"ש סוכה פ"ד ה"ב. טור, ט"ז, מ"א, 
שבירך  במה  שיצא  משום  תרסב(  סי' 
שיו"ט  שאפשר  ואע"פ  ראשון,  ביו"ט 
בירך  מאם  גרע  מ"מ לא  חול,  ראשון 
שהחיינו בשעת עשייה דיצא ידי שהחיינו 
על קיום מצות לולב. וכן כשעשה קידוש 
שהחיינו  ובירך  לסוכה  מחוץ  שני  ביוט 
לסוכה,  כשנכנס  אח"כ  היו"ט,  בשביל 
אינו מברך שהחיינו בשביל מצות סוכה, 
דיצא במה שבירך ביו"ט ראשון, דלא גרע 
מאם בירך שהחיינו בשעת עשייה דיצא 
ידי שהחיינו על קיום מצות  סוכה )סי' 

תרמא באחרונים(. 

משא"כ לגבי שהחיינו משום היו"ט קיי"ל 
קיי"ל  לא  שבזה  שני,  ביו"ט  אף  שמברך 
לצאת  אפשר  עשייה  שמשעת  כתוס 
היו"ט,  בשביל  שהחיינו  חובת  ידי  גם 
והריטב"א  והרמב"ן  הרמב"ם  וכשיטת 

)ועי' עוד בביה"ל שם ד"ה אלא. ויל"ע(. 

ורואים מזה ב דברים

א אחר 	. מרובה  זמן  אף  ברך  דאם 
ואף  והלולב,  הסוכה  עשיית 

שעדיין חול )כלשון ר"י וגדולי 
גרמייש"א המובא ברא"ש פ"ד 
והט"ז  הטור  כתבו  וכן  ה"ב. 
, יצא ידי חובת  ומ"א. ודו"ק.( 
ולו סוכה  מצות  על  ־שהחיינו 

לב )ועי' בשו"ת הב"ח סי' קלב, 
בעינן  אם  שדנו  שם,  ובא"ר 

שהסוכה והלולב יהיו לפניו(.

א דאין 	. הפוסקים  דסתמו  מזה 
ולולב  מברכין על מצות סוכה 
הוא  אם  שנא  לא  שני,  ביו"ט 
ואגד  סוכתו  את  עשה  עצמו 
אח אם  שנא  ולא  ־לולבו, 

דאף  ש"מ  בשבילו,  עשו  רים 
יוצא  בשבילו,  עשו  כשאחרים 
הסוכה  עשיית  משעת  בעה"ב 
על  שהחיינו  כשמברך  והלולב 
המ קיום  על  שהחיינו  ־חיוב 
)וכ בחול  כשמברך  ואף  ־צוה, 

המ"א  דברי  משמעות  פשטות 
בפמ"ג שמיאן  ועיי"ש  בסק"א. 
מ"א  דברי  לפרש  ונדחק  בזה 
באופן אחר, וצ"ע. ועי' עוד שם 
דמשמע  לעצמו  ד"ה  בביה"ל 

דנקט כפשטות דברי המ"א.(.

קבעו  שחז"ל  הוא,  אחד  הדברים  ויסוד 
על  שהחיינו  ברכת  להקדים  שאפשר 
קיום מצות סוכה ולולב משעת עשייתם, 
שהחיינו  חיוב  את  אף  תוס'  ולשיטת 

בשביל היו"ט.

ד

עשיית  בשעת  שהחיינו  דברכת  ולפי"ז 
ענין  אין  המצוה,  קיום  על  היא  הסוכה 
דוקא  ראשון  יו"ט  בליל  לקדש  להקפיד 
שהחיינו  שברכת  בשביל  שלו,  בסוכה 
דאף  משום  הסוכה.  עשיית  על  תחול 
אלא  אינו  הסוכה,  עשיית  על  כשמברך 

קיום מצות סוכה.

ה

שהחיינו  ברכת  לגבי  מצינו  זה  וכעין 
לחקור  שיש  חדשים.  פירות  הרואה  על 
הראיה,  על  ניתקנה  הברכה  עיקר  האם 
עיקר  אכילה  בשעת  לברך  כשנהגו  ואף 

הברכה על הראיה, אלא שקבעו בשעת 
הפרי.  מראיית  נהנה  ודאי  שאז  אכילה, 
אלא  האכילה,  על  הברכה  שעיקר  או 
שחז"ל קבעו להקדים ברכת שהחיינו על 

האכילה משעת ראיה.

והנה בשו"ע סי' רכה ס"ג איתא. הרואה 
מברך  לשנה  משנה  מתחדש  חדש  פרי 
שהחיינו וכו', ונהגו שלא לברך עד שעת 
אכילה. וברמ"א כתב, ומי שבירך בשעת 
בירך  לא  ואם  וכו',  הפסיד  לא  ראייה 
בראיה ראשונה יכול לברך בראיה שנייה.

שהסביר  סק"ג,  רכו  סי'  בשעה"צ  ועי' 
רכה, מאי  בסי'  הגר"א  ביאור  דברי  לפי 
)סי'  שדינם  הראיה  ברכות  משאר  שנא 
רכה ס"י( שאם ראה פעם אחת ולא בירך 
דהכא  וההסבר  לברך.  יכול  אין  ששוב 
אינו כשאר ברכות הראייה, כיון דקיי"ל 
קבעו  וחכמים  באכילה,  תלוי  שהעיקר 
להקדים הברכה משעת ראיה. ולכך אף 
לברך  יכול  ראשונה  בראיה  בירך  שלא 
על  היא  הברכה  דעיקר  שנייה,  בראיה 
זמן שלא אכל עדיין  וכל  הנאת אכילה, 

יכול לברך. 

ועי' עוד בבאור הגר"א בסי' רכה, שדימה 
הא שנהגו לברך בפירות חדשים בשעת 
שהאידנא  בגמ'  שאיתא  להא  אכילה, 
אם  ולכאורה  בקידוש.  זמן  לברך  קבעו 
העשייה,  ברכת  שצירפו  בסוכה  הכוונה 
לברכה שעל מעשה המצוה ולברכה שעל 
ניחא,  להנ"ל  אבל  דומיא.  מאי  היו"ט, 
תלוי  העיקר  חדשים  שבפירות  שכמו 
הברכה  להקדים  קבעו  וחז"ל  באכילה, 
לסוכה,  דומה  זה  הרי  הראיה,  מעת 
קיום  על  העיקר  שהחיינו  שברכת 
משעת  להקדים  קבעו  וחז"ל  המצוה, 

עשיה.

סמ"ק,  בשם  הביא  )סק"ז(  במ"א  אבל 
שעת  עד  לברך  שלא  שנהגו  שהטעם 
רק  בראייתו  נהנה  שאינו  דמי  אכילה, 
באכילתו מברך באכילתו, משמע דעיקר 
הראיה.  הנאת  על  ניתקנה  הברכה 
הראיה.  ברכות  כשאר  דינו  ולשיטתו, 
סק"ט(  המ"א  )הביאו  ס"ל  שפיר  ולכך 
שאם לא בירך בראיה ראשונה שוב אינו 

יכול לברך על ראיה.

ו

ואפשר לתלות בזה האם מברכין קודם 
קודם  או  הפרי,  ברכת  ואח"כ  שהחיינו 
במ"ב  )עי'  שהחיינו  ואח"כ  הפרי  ברכת 
עיקר   דאם  ובשעה"צ(.  סקי"א  רכה  סי' 
שהחיינו היא על הראיה, א"כ מקדימים 
עיקר  ואם  שהחיינו.  ברכת  קודם 
מקדימין  האכילה,  על  היא  שהחיינו 
קודם ברכת הפרי ואח"כ שהחיינו, וכמו 
בסוכה שמקדימין ברכת המוציא לברכת 

לישב בסוכה )תרמג ס"ג(. 

נקט שעיקר שהחיינו  זי"ע  ורבינו הק'
שמקדימים  פסק  ולכך  הראיה,  על  היא 
בשלחן  וז"ל  שהחיינו.  ברכת  קודם 
פרי  מין  אכל  ס"ו(.  רכה  )סי'  הטהור 
ברכת  ושבח  הודאה  יתן  שמתחדש, 
יברך  ולא  ומלכות,  בשם  שהחיינו 
שהחיינו עד שעת אכילה, כי כך המנהג. 
נתחייב  שכבר  ברכת שהחיינו  ויברך 
יברך  ואח"כ  קודם,  הראיה  בשעת 
או  בפה"א  או  שנ"ב  הפרי  ברכת 

בפה"ע. עכ"ל.

ז

וכמו"כ מצינו בהלכות חנוכה )סי' תרעו 
שעשה  מברך  חנוכה  נר  כשרואה  ס"ג(, 
ובליל ראשון מברך גם שהחיינו.  נסים, 
בא  שלישי  או  שני  בליל  כך  אחר  ואם 

להדליק, אינו חוזר ומברך שהחיינו.

ובמור וקציעה חולק, וס"ל שאף שבירך 
הרואה שהחיינו, מ"מ אחר כך בליל שני 
או שלישי כשבא להדליק, חייב לברך על 
המצוות  ברכות  כשאר  המצוה,  מעשה 

הבאים מזמן לזמן. 

הב"י.  שיטת  להסביר  אפשר  להנ"ל  אך 
הסוכה  בעשיית  שהחיינו  מדין  שלמד 
והלולב, שאף הכא  בברכת הרואה, הגדר 
המצוה,  מעשה  על  היא  שהברכה  הוא, 
אלא שחז"ל תקנו לברך ברכת שהחיינו 

על מעשה המצוה כבר משעת הראיה.

נשיאת כפיים בנעילה
הרב הגאון רבי ישראל יצחק שטוקהמר שליט"א
רב ודומ"ץ קהילתנו הק'

משנה והלכה
פניני הלכה מעובדים במשנת רביה"ק ההיכל הברכה מקאמארנא זי"ע

משולחן מערכת "משניות קאמרנא – המבואר"

מה שהוסיף דהיינו במתניתין, כך ולמוד המתניתין
סדר שלא רבי קסבר מה כן דאם אינו, זה שנחסר,
לפרש אלא לסתום בא ולא ההוספה, ענין במשנה
ולא הם, הקודש שמות המשניות שכל והענין וכו’,
יוצאים כן כי אחר בענין לסדר לרבינו אפשר הוה

)דף כעניןהמשנהבשבת ודקדוקים, צירופיהשמות
גלוי הרי חייב, ה’שני ו’מלאוה ה’שני י’שב ע”ב( ק”ו

השםהקדושבראשיתיבות,ועלכןאעפ”ישנחסרה
המתני’הוזקקרבילסדרכך,כיכןסדרהשמותסוד
זזהממקומהכי ה’ליראיו,ולכןקאמרוהמשנהלא

הוכרחהלעמודבשבילהצירוף,והכיקאמר,‘חסורי
‘הכי מקום מכל המתני’, שנחסרה אעפ”י מחסרא’

קתני’כמושהואלפניךמטעםהנ”ל”.

“חסורימחסרא”–התנאחיסרבלשונוורמזהכלבמיליםקצרות
את השוו שכולם מהלכים כמה הובאו עתה עד
חסרה אכן המשנה לשון שלדעתם בכך מידתם
בפועלאתהדיןהמבוארבגמרא,אלאשרבינוהקדוש

סידרכןבדווקאמפניטעמיםשונים.

שהלכו הדורות גדולי מרבותינו לכמה מצינו אמנם
מחסרא’, ‘חסורי אותם בביאור לגמרי אחרת בדרך
לשיטתם,איאפשרלומרכללשהתנאחיסרמלשונו
ביאור אלא הנצרכים, הדינים כל את לנו שנה ולא
הדברהואשרבינוהקדושברוחבבינתוקיצרבהרבה
מקומות,ובמיליםקצרותרמזלכמההלכות,ובדורות
הראשוניםהיהליבםפתוחכאולםוידעולעמודעל
הגלויות שרבו וכיון המשנה. של צפונותיה סתרי
בכוחינו ואין ומוחינו, שכלנו נחלש הצרות ותכפו
להביןאתרמיזותהמשנה,ולכךהוצרכובעליהגמרא
לפרשלנואתכלאותםהמקומותבהםקיצררבינו
הדינים את לנו ולהורות המשניות, מסדר הקדוש

הנזכריםבדבריוברמזקצר.

ל”ט( אות המ’ )מערכת זוכר’ ‘עין בספרו החיד”א כתב כן
בזה”ל:“וכתבעודב’ספרהקנה’)דףפ”אע”ב(‘ובארבינו
הקדושוקיצראותהמשנה)היינוששתסדרימשנהשנסדרו
ה’משנה’ וסידר העורך( הלל. בית וזקני שמאי בית זקני ידי על

– שמה את הסיב הנותרת והמשנה שבידינו, הזו
וכןבכלמקוםשקיצררבינוהקדוש וכו’, ‘תוספתא’
ואומרים האמוראים חוזרים וכו’ המשנה לשון את
היא מחוסרת כלומר קתני’, והכי מחסרא ‘חסורי
המשנהמשלפניההקרויהתוספתא’,עדכאןלשונו
ידועדהוא וכבר עייןשם, ועודהאריך )שלספרהקנה(

קודם רבות שנים ונכתב ונורא, קדוש קדמון ספר
התלמוד,כלומרקודםשסידררבאשיוכתבהתלמוד.
ומדבריקדשולמדנוד’חסורימחסרא’היינושבכוונה
מכוונתקיצרהרבינוהקדושמהמשניותשסדרוזקני
וברוח הלל, שסידר או הלל בית וזקני שמאי בית
מבינתוכלכלדבריושיובנולמבינים”עכ”להחיד”א.

)שמותלדכז(: וכןכתברבינובחייבפירושועלהתורה
“ורבינוהקדוששחיברהמשנהוכו’,ועמדורבינאורב
כילרוב וחברוהתלמודשהואפירושהמשנה, אשי
פירוש היה דורו בני וחכמת הקדוש רבינו חכמת
ואצל המשנה, מתוך ופשוט מבורר אצלם התורה

דורותרבינאורבאשיהיהעמוקוסתוםמאוד,ומזה
אמרובתלמודעלהמשנה‘חסורימחסריוהכיקתני’,
שאיןהכוונהלהיותהמשנהחסירהכללחלילה,אבל
הכוונהשהיאחסירהאצלנומפניחסרוןשכלנו,מפני

שאיןאנומגיעיםלעומקדורםשלחכמיהמשנה”.

נמצאאםכןשרבינוהקדושסידראתלשוןהמשנה
הנצרכים, הדינים כל את בה ורמז נפלאה, בחכמה
אלאשמכיוןשאיןבידינולירדלעומקדעתםפירשו

חכמיהגמראאתצפונותהמשנה.

וזהלשוןהרמ”עמפאנו)מאמרמאהקשיטהסימןז’(:“והכי
גורם כיחסרוןההבנה ‘חסורימחסרא’, דייקאמרם
‘חסורי מאי אלא כן, הדבר ואין חסרה, שנראית
)שיר מלשון פירוש חמו”ק ר”ת קתני’ והכי מחסרא
שרמיזותיהם תנאים בסוד ירכיך’, ‘חמוקי ב( ז השירים

דברי דבריה ובכלל הראשונה, הנוסחא מחייבות
הנוסחאהשניה,שהכלאמת,ודיבזהכאן”.

כפי לשנות אותם חייבה התנאים שרמיזות היינו
אמנם הראשונה’[, ]-’הנוסחא שבידינו הנוסחא
בעלי ידי על שנוספו הדינים גם נמצאים בדבריהם

הגמרא]-’הנוסחאהשניה’[.

וכןמצינושכתבהשל”ההק’)מסכתשבועותפרקתורהאור
“והנהבכלמקוםשצריךלפרש וזהלשונו: אותקפא(

הכל בזה, וכיוצא קצר’ ‘מקרא או המקרא’ ‘סירס
בערךהבנתינו.אבללפיהאמת,מישהיהמביןחכמת
מבין הוא אז דקים, דקדוקים באיזה הלשון ורמיזת
צריכין ממנו, רק שהדבר ומכח סירוס, בלי הענין
אנחנולסרסאולהפוךוכיוצאבזה.אבלחכמהגדולה
וכן סירוס. בלא כפשוטו הוא נסתרת,שהדבר היא,
‘חסורי בגמרא שאומר במשניות, אפילו מאמין אני
מחסרא’כו’,זהולפיערךהבנתינו.אבלרבינוהקדוש
לשון ובמליצות הקודש, ברוח המשניות חיבר
מובחר,ועמוקעמוקהרמוזבו.ואילוהיהמובןאזלא
רבינוהקדוש, רמיזותיושל את מבינים היינו )אילו צריכיןלחסר,
כן על העורך(. מחסרא’. ‘חסורי לומר – ‘לחסר’ צריכים היינו לא

לשוןהמשנהלאזזהממקומה.וזהוענין‘איןמקרא
)שבתדףס”גע”א(,שכלהדבריםהם יוצאמידיפשוטו’
כפשוטןממש,מישמבינם,ולאדברריק,רקממנו,

וצריכיןאנחנולסרס”.

וכןמצינולרביה”קמהרצ”המזידיטשובשכתב)עטרת
לסתום התנא “ודרך ע”ב(: רכ”ג דף א חלק - הזוהר על צבי

קתני’ והכי מחסרא ‘חסורי דרך על תיבות, ולחסר
והבן”.

ונראהשמצינומקורלביאורזהגםבדבריהרשב”ם
לחסרה לנו “טוב וחסורי( ע”ב צ”ג דף בתרא )בבא שכתב
מעט,כדרךמשנהשמדברתבקוצר”,היינושאפשר
ליישבאתדבריהמשנהבאופןהמבוארשםבגמרא
לפי וזאת המשנה, בלשון קצת דחוק שהוא אף

ש’המשנהמדברתבקוצר’.

ביןגדוליהדורותשהלכובדרךזובפירושהמשניות
המקובל הגאון הוא הלוא האריז”ל מגורי אחד היה
חסידים’, ה’משנת בעל הי”ד ריקי חי עמנואל רבי
המשניות על עשיר’ ‘הון לספרו בהקדמתו אשר
“ועודמצאתילבעליהתוספותוהביאם כתבבזה”ל:
בעלשל”ה)עייןשל”התורהשבעלפה-כלללמ”ד-ח(שאמרו
בכח, ולא בפועל הוא שבמשנה מחסרא חסורי כל
ולכן מהימנא, ברעיא משמע דהכי עמהם, והדין
יגעתיומצאתיבכלפעםשביופיקצורלשוןהמשנה
דבר שאחד שראיתי אלא עוד ולא נכלל, החסרון
התנאהאלקיושתיםזושמענובקיצורהלשוןההוא,
שלכאורהישלהקשות,מהראההתנאעלככהומה
ואין וכו’, בלשונו הבריות את בהכשיל אליו הגיע
המשנהצריכהשוםטעםלקצורלשונה,כיכךהיא

דרכהלדברארוכהבקצרה”.

בדבריומבוארשהמשנהקיצרהבלשונהמפניהטעם
הפשוט‘כיכךהיאדרכהלדברארוכהבקצרה’,אמנם
‘ביופיקצורלשוןהמשנה’כברנכללגםהדיןהחסר.

הולך הוא עלהמשניות עשיר’ ‘הון בחיבורו כן ועל
המשנה קיצרה בהם המקומות מן הרבה ומבאר
והגמראמשלימהאתדבריהבאמירת‘חסורימחסרא
כבר המשנה שבדברי מפרש והוא קתני’, והכי

מבואריםהדיניםהחסרים.

“משניותקאמארנא”–לפקוחעיניהאנשיםלדעתדבריחכמיהמשנה
זי”עהעמיד רביה”קההיכלהברכהמקאמארנא אף
ליסודמוסדשכלהתורההמצויהבידינותמימההיא
ואיןבהלאחסרולאיתר,וכדרכםשלגדוליהדורות

הללושבדבריהמשנהכברנכללהכל.

סק”א( זהב זר ע”ז )סימן הטהור’ ב’שולחן שכתב וכפי
בזה”ל:“למאןדרגילאצלינומבוארשאיןשוםחסרון

כי במשנה, חסרון שום אין באמת כי וכו’, במשנה
בלשון ניכללין והכל לקצר המשנה לשון מיופי
על זקן’ ‘פני בביאורי הכל שביארנו כמו המשנה,

משניותוהירושלמי”.

אל “ידוע מ”ה(: פ”ד השנה ראש עדן )עצי רבינו כתב וכן
המשכיליםהרגיליםאצלינובישיבה,מהנמרצואמרי

יושרלדקדקבלשוןהתנא,שבכללדבריויהיודברי
שני להמליץ שיחייבהו מה מהמה, ויותר הגמרא

הטעמיםבלשוןחכמה”.

דברי מרומזים כבר המשנה דברי שבכלל היינו
התנא את חייב זה ודבר מהמה’, ‘יותר ואף הגמרא,
כל את ולרמוז להצפין בכדי חכמה’ ‘בלשון לדבר

דבריו.

דרכינו “וכך מ”א(: פ”ג סוכה עדן )עצי בחריפות רבינו כתב וכן
ולאנקיטלישנא לפרשבכלהש”ס,דהתנאדייקבלישנא
קטיעא,וכךהיהכוונתהגמרא,ולאשנאמר‘חסורימחסרא’

שהתנאחיסרבלשונובלתידקדוק,חסמלהזכיר”.

היתהאיפואתורתושלרבינוהקדושמסדרהמשנהנראית
כחסירה,ואיןאישיודעאתסתרימטמוניותיה,עדאשרבא
בבי נהורא ונפל לדרעיה וגלייה זי”ע מקאמארנא רביה”ק

מדרשא.

בזאתנתייחדהחיבור“עציעדן”אשרב”משניותקאמארנא”,
שכןבהרבהמןהמקומותשחז”לפירשואתדבריהמשנה
ד’חסורימחסראוהכיקתני’נטלרבינועלעצמולבאראת
לבאר והואמאריך התנאים, רבותינו כוונותיהםשל עומק
יתירה בגמרא, הנוסף הדין גם התנא בלשון מרומז היאך
מזאת,כמהפעמיםמצינושרבינואףמוסיףומבאראתטעם
זהמלשוןהמשנה,ומדועאכן הדברשהתנאהחסירפרט

נמנעמלהזכירו)ראהמסגרת(.

“משניות בשער ועופרת ברזל בעט נחרט אשר וזאת
תרכ”ב(: )לעמבערג המחבר רבינו בחיי נדפס אשר קאמארנא”
“גםהוספנופירוש‘מעשהארג’,ו’פניזקן’,‘עציעדן’,מהרב
בנגלה בקי האמיתי הגאון המפורסים החסיד הקדוש
נ”י אייזיק יהודה יצחק מהור”ר נ”י פ”ה ע”ה ובנסתר
מקאמארנא,בהםעשההרבהמחברמטעמיםלפקוחעיני

האנשיםלדעתדבריחכמיהמשנה”.

היתה זו אלא בעלמא, מליצה בגדר הדברים אין כאמור,
דרכושלרבינובפירושו‘עציעדן’–‘לפקוחעיניהאנשים

לדעתדבריחכמיהמשנה’אשרנמסרובקוצראמרים.

לאתחסרכלבה
והכי מחסרא ה’חסורי בענין המופלאים הדברים מן אחד
קתני’הואשבתלמודהירושלמילאמצינו-ולופעםאחת
‘חסורי באמרם המשנה לשון על יוסיפו שהאמוראים -
במטבע משתמשים הם זאת במקום קתני’, והכי מחסרא

הלשון‘כינימתניתין’–כךהיאכוונתמשנתינו.

)דבריםח,ט( דורשירשומותכברהמליצועלכךאתהפסוק
“ארץאשרלאבמסכנותתאכלבהלחם,לאתחסרכלבה”,
שאףבתלמודהשלארץישראללאמצינו‘חסורימחסרא’.

אמנםרבינומעוררעלכךמדוענבצרמחכמיארץישראל
לפרששהמשנהחסירהכמושפירשואמוראיבבל,איןזאת
אלאששניהםלדבראחדנתכוונו,ואלוואלורקמפרשים
אינם אבל בה, הרמוזים והדינים המשנה צפונות את

מוסיפיםכלוםבגוףלשוןהמשנה.

יח(: )אות קאמארנא” “משניות בהקדמת רבינו שכתב וכפי
“פרשתיהמשנהבליחסרון,שכןבכלהירושלמילאתמצא
אין ובמשנה מתניתן’, ‘כיני אלא מיחסרא’ ‘חסורי שיאמר

שוםחסרוןלמדקדקבה”.

בעקבותה”משנת
חסידים”

ישלצייןכיככלהנראההלךרבינובדרךלימודובעקבות

ועוד זאת 
היתה ירושלים 

יתירה על 
יבנה

פ”ד השנה )ראש במשנה שנינו
ראש של טוב “יום מ”א-מ”ב(

בשבת, להיות שחל השנה
אבל תוקעים, היו במקדש
בית משחרב במדינה. לא
יוחנן רבן התקין המקדש,
בכל תוקעין שיהו זכאי בן
ועוד דין. בית בו מקוםשיש
יתירה ירושלים היתה זאת
שהיא עיר שכל יבנה, על
רואהושומעתוקרובהויכולה
לבוא,תוקעין.וביבנהלאהיו
תוקעיןאלאבביתדיןבלבד”.

ובגמראדייקומלשוןהמשנה
ירושלים היתה זאת “ועוד
שישנה יבנה”, על יתירה
הוזכרה שלא נוספת מעלה
התקיעה בדין )שהרי במשנה
הושוו הראשונה במשנה הנזכר בשבת

בגמרא ומבואר ויבנה(, ירושלים

יתירה היתה שירושלים
בפני שלא אף בה שתוקעין

ביתדין.

הרע”ב כתב זה פי ועל
‘מתניתיןחסורימחסראוהכי
תוקעין היו בירושלים קתני,
דין שבית זמן כל העיר בכל
יושבין ]שביתדין יושביןבמקדש
לא וביבנה ביום[, שעות שש עד

אלא העיר בכל תוקעין היו
בפניביתדין,ועודזאתהיתה

ירושליםיתירה’וכו’.

בחיבורו מבאר רבינו אמנם
ב”משניות אשר עדן” “עצי
קאמארנא”,א(המשנהאיננה
סיבה ישנה ב( כלום. חסירה
השמיט שהתנא מיוחדת
מעלהזושבירושליםתוקעין

שלאבפניביתדין.

פי על הוא הדבר וביאור
אבל( )ד”ה התוס’ שכתבו מה
היתה ריב”ז של שתקנתו
שירושליםלאחרחורבנהגם

תהאיתירהעליבנה.

היא המשנה כוונת זה ולפי
באופןזה:

יוםטובשלראשהשנהשחל
היו במקדש בשבת, להיות
במדינה לא אבל תוקעים,
בין תוקעים שהיו –

אבל בירושלים ובין במקדש
העיר שכל לפי בגבולין, לא
וזמן המקדש, אל בטילה
התקיעההואבמשךכלהיום
וערוך אבן טורי יהושע פני )עיין כולו

לנרשם(.

משחרבביתהמקדש,התקין
שיהו זכאי בן יוחנן רבן
בו שיש מקום בכל תוקעין
ביתדין–וחיובהתקיעההוא
רקבביתדין,ואםכןתוקעים
עד דהיינו דין בית בזמן רק

שששעותובפניביתדין.

ירושלים היתה זאת ועוד
עיר שכל יבנה, על יתירה
שהיארואהושומעתוקרובה
וביבנה ויכולהלבוא,תוקעין.
לאהיותוקעיןאלאבביתדין
בלבד–היינושלאחרהחורבן
בירושלים, אף תוקעין היו
בית בפני שלא אף ותוקעין
שהיא עיר בכל גם אלא דין
רואהושומעתוקרובהויכולה
לבוא,ואילוביבנהאיןתוקעין
ובפני בלבד דין בבית אלא

ביתדין.

הדין א( כן: אם נמצא
- דין בית בזמן רק שתוקעין
‘שיהו המשנה בדברי מרומז
בו שיש מקום בכל תוקעין
דמשחרב דמשמע דין’, בית
ביתהמקדשאיןחיובתקיעה
חיוב אלא מקדש, משום
דין, התקיעההואמשוםבית
בשעה רק תוקעין כן ואם

שהםיושבין.

תוקעין שבירושלים הדין ב(
אףשלאבפניביתדין–נלמד
מכךשאףכלעירשהיארואה
ויכולה וקרובה ושומעת
לבואתוקעיןבה,ושמעמינה
בפועל לבוא צריכה שאינה

ממשואפילוהכיתוקעין.

היו שבתחילה הדין ג(
היום כל בירושלים תוקעים
רק תוקעין החורבן ולאחר
שזהו משום שעות שש עד
זמןביתדין–דיןזהלאנזכר
שמשנתנו משום במשנה,
של המעלות את רק מונה
תקעו המקדש שבזמן )א. ירושלים
החורבן שלאחר ב. בירושלים. רק

והתנא הרואה(, בכל אף תוקעין

את בפירוש להזכיר רצה לא
ירושלים של חסרונותיה
שירדהמכבודהשאיןתוקעין
ברמז והזכירה היום, כל בה

‘התקיןריב”זשיהותוקעין
בכלמקוםשישבוביתדין’,
בירושלים שאף מינה ושמע
תוקעיןמדיןביתדיןורקכל

זמןשביתדיןיושבין.

ופליגי קטנה בסוכה פליגי
בסוכהגדולה

מ”ז( פ”ב )סוכה במשנה שנינו
ורובו ראשו יושב שהיה “מי
הבית בתוך ושולחנו בסוכה
הלל ובית פוסלין ביתשמאי

מכשירין”.

ג דף )סוכה מבואר ובגמרא
ענינים. בשני שנחלקו ע”א(
בסוכה ביושב נחלקו א(
הבית בתוך ושולחנו גדולה
ימשך שמא חיישינן אי
נחלקו עוד ב( שולחנו, אחר
שאינה קטנה סוכה בשיעור
ורובו ראשו אם כי מחזקת
הגמרא וכלשון שולחנו, ולא
ופליגי קטנה, בסוכה “פליגי
וחסורי גדולה, בסוכה
מיחסראוהכיקתני,מישהיה
ושולחנו בסוכה ורובו ראשו
שמאי בית הבית, בתוך
הלל ובית יצא, לא אומרים
אומריםיצא.ושאינהמחזקת
בלבד, ורובו ראשו כדי אלא
ביתשמאיפוסלין,וביתהלל

מכשירין”.

ששני מבאר רבינו אמנם
בלשון נכללים הדינים
מיירי אילו שכן המשנה,
סוכה אודות רק המשנה
חיישינן אי ונחלקו גדולה,
שולחנו אחר ימשך שמא
היה המשנה(, לשון פשטות )כפי

שונה היה שהתנא בכך די
משנתובלשוןהזה‘מישהיה
שולחנובתוךהבית’,וכלאחד
שהמשנה מדעתו מבין היה

עוסקתביושבבסוכה.

אלאעלכרחךשהתנאנתכוין
הדין דברים, שני בזה לכלול
יושב שהיה ‘מי הראשון
לו ואין בסוכה’ ורובו ראשו
שםשולחןכלל,והיינוסוכה
אם כי מחזקת שאינה קטנה
שולחנו, ולא ורובו ראשו
יושב שהיה ‘מי השני והדין
הרי הבית’ בתוך ושולחנו
אחר ימשך שמא בחשש זה
שולחנו,נמצאאםכןשבלשון
המשנהלאנשמטשוםפרט
‘חיסר שהתנא אלא למעשה

וקיצר’בלשונו.
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מאמר
המערכת

המטרופולין המרכזי לתורה וחסידות
קאמארנא,  של  הקודש  אש  שלהבת 
זיע”א,  הבעש”ט  מרן  של  היכלא  מבי 
כובשת  בדורנו,  מחודשת  לעדנה  זוכה 
ואנשי  חסידים  ואלפי  מאות  לבבות  את 

מעשה בארץ ישראל ובעולם כולו.

בטבורה  שנבנה  והקדוש  הגדול  הבית 
כשנה  בתוך  הפך  שמש,  בית  העיר  של 
תושבי  למאות  תלפיות  לתל  ומחצה 
העיר, ש”קאמארנא” הפכה לבית הרוחני 

השני שלהם. 

הידיים על ארבעת קומותיו,  הבנין רחב 
כבר אינו מכיל את הציבור הגדול שפוקד 
בימים  ולכן  ביומו,  יום  מדי  המקום  את 
ופתחנו  הקודש,  מלאכת  התרחבה  אלו 
בית  שטח  את  שתכפיל  מואצת,  בבנייה 
בית  השטיבלא’ך,  התורה,  היכל  המדרש, 

המדרש הגדול וכל שאר האגפים. 

את  לראות  יאה  וכמה  נאה  כמה 
מסלתה ושמנה  ה”חסידישע יונגעלייט”, 
של בית שמש רבתי, המסתובבים בחצר 
ב’קאווע  חמין  כוס  לוגמים  הקודש, 
ישעיה’לע  ר’  של  שמו  על  שטיבל’ 
היום,  כל  במשך  הפועל  מקרעסטיר 
ולאחר טבילה רותחת במקווה המפואר, 
פונים המה אל חדרי השטיבלאך, לאחר 
תפילה חמימה, יפנו אל היכלי הכוללים, 
הצורך  בשעת  התורה’.  ל’היכל  ומשם 
שיעורי  וגם  הוראה’,  ‘בית  לצידם  עומד 

חסידות מפעם לפעם.

שהפך  ווינקל,  חסידישע  ווארעמע  א 
 - שמש  בבית  “קאמארנא”  דבר.  לשם 

פינת יקרת לה’ ולחושבי שמו.

מחזה  היה  האחרונה,  השנה  במהלך 
מכל  חשובים  אורחים  לראות  נפוץ 
מוסד    ומנהלי  ראשי  וכן  העולם,  רחבי 
לסיור  שהגיעו  וחסידות,  תורה  ות 
מפשפשים  כשהם  קאמארנא  במרכז 
להבין  מצליחים  ולא  בתימהון  עיניהם 
מהו  קאמארנא.  של  המשיכה  סוד  את 
סוד ההצלחה? איך בונים מקום שכולם 
פשר  מה  שלהם,  הבית  שזה  מרגישים 

ה’חן’ המיוחד העוטף את המקום?

אין תשובה פשוטה לכך. 

כי סוד הקסם הרוחני, טמון עמוק עמוק 
בתוך היסודות.

בית  שרי  הקדושים,  רבותינו  הם  אלו 
רבי  מזידיטשוב,  הירש’לע  רבי  הזוהר, 
הקודש  ושושלת  מקאמארנא,  אייזיק’ל 
הגדול  הבית  עומד  עליהם  שלאחריהם, 
והקודש הזה. הם הם היסודות הקדושים 
ולא  עמודי התווך של היכלי קאמארנא, 

פלא שאלו הם התוצאות.

תנופה!!

שנת הבכורה בכל מוסדות, מלאה חדוות 
יצירה.

אבל דרך העולם,  ככלות שנת הפתיחה, 
לשגרה,  איכשהו  נכנסים  העניינים 

ותחושת ההתלהבות שוככת לאיטה.

בקאמארנא זה לא כך!

תאוצה  יותר  צוברים  שהמוסדות  ככל 
תנופה  מורגשת  כך  הזמן,  במרחב 

והתרגשות מחודשת. 

אגפי  בכל  מרגישים  הזאת  התנופה  את 
המוסדות, החל מרשת הכוללים ששמם 
לפעילות  ועד  ולתהילה,  לשם  יוצא 
האברכים  חבורת  אצל  המבורכת 
לילדי  וכן ה’מתמידים’ בערב  והבחורים, 

אנ”ש. 

כאשר  הבניה,  תנופת  מורגשת  בתווך 
לאחר  עצמו  את  מכפיל  המוסדות  בנין 
הפעילות  את  מלהכיל  צר  שנעשה 
שוקקת החיים הממלאת את אגפיו בכל 

שעות היממה.

נחשבת  אינה  שמש  בבית  ג’2  רמה 
בפאתי  ממוקמת  היא  העיר’.  ‘מרכז 
העיר, שכונה צנועה ושלווה. ובכל זאת, 
בית  בעיר  דבר  לשם  הפכה  קאמארנא 
מנין  צריך  יהודי  וכאשר  כולה,  שמש 
לפני  שעה  רבע  לילה,  באישון  מעריב 
ומגיע  מונית  לוקח  הוא  השחר,  עלות 

ל’שטיבלאך בקאמארנא’... 

הטהורים  והשולחנות  הקודש  מעמדי 
שליט”א,  אדמו”ר  מרן  כ”ק  בראשות 
מכל   - ה’  למבקשי  שואבת  לאבן  נהפכו 
החפצים   - לה  ומחוצה  העיר  שכונות 
ולהתבשם  הקודש  עבודת  את  לראות 

באור תורת הבעש”ט ותלמידיו.

והמפואר,  המרווח  התורה”  ב”היכל  גם 
ניתן למצוא שם יהודים משכונות אחרות 
נוח  שקט,  מקום  למצוא  שביקשו  בעיר 
הכתובת  את  הכירו  מהרה  ועד  ומפואר, 

של קאמארנא.

ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך  ִויִריעֹות  ָאֳהֵלְך  ְמקֹום  ַהְרִחיִבי 
ִויֵתֹדַתִיְך  ֵמיָתַרִיְך  ַהֲאִריִכי  ַּתְחֹׂשִכי  ַאל  ַיּטּו 
ַחֵּזִקי. ִּכי ָיִמין ּוְׂשֹמאול ִּתְפֹרִצי )ישעיה נד, 

ב-ג(

“בהיכלי קאמארנא”

שכבות  מכל  שהתקבל  הנלהב  המשוב 
הבטאונים  על  הארץ  רחבי  בכל  הציבור 
ועל  ער  ביקוש  על  מלמד  הקודמים, 
התורני  בעולם  שיש  גדול  צימאון 
תורת  של  הנרחב  ליבול  והחסידי 
על  וגם  ההלכה  חלק  על  גם  קאמארנא, 

החלק הנוגע לעבודת ה’ הפנימית.

קבוצות  על  עדויות  הגיעו  למערכת 
שלמות שהתגודדו סביב הבטאון ופיתחו 
דיונים ערים אודות הנושאים המדוברים 
מכל   - אברכים  חבורות  כן,  כמו  בהם. 
הדברים  את  ליבנו   - החסידות  גווני 
כשהם  ארוכה,  תקופה  ה’חבורה’  במשך 
שהתלבנו  המאמרים  סביב  מתעסקים 

בביטאון.

הגיעו גם תגובות מעניינות מגדולי בעלי 
של  והליכותיו  משנתו  אודות  ההלכה 
‘היכל הברכה’ מקאמארנא  רביה”ק בעל 

שנדפסו בביטאונות הקודמים.

להמשיך  ניסינו  שלפנינו  בביטאון  וגם 
אודות  שבעידית  העידית  את  להגיש 
משנת קאמארנא בנגלה ובפנימיות, ואנו 
סמוכים ובטוחים שהקהל הקדוש יתענג 
של  אוצרות  לדלות  וישכיל  הדברים  על 

תורה ויראת שמים.

הדנים  במאמרים  עוסק  מיוחד  מדור 
מלא  כשהוא  קאמארנא,  במחשבת 
שושלת  צדיקי  של  באוצרותיהם  וגדוש 
רבותינו  של  בתורתם  החל  קאמארנא, 
בליקוט  וכלה  תשרי,  לחודש  הקדושים 
אדמו”ר  מרן  כ”ק  של  מתורתו  מובחר 

שליט”א.

של  למאמרו  הוקדש  עצמו  בפני  מדור 
שיינפלד  יהושע  יחיאל  רבי  הגה”ח 
שליט”א משפיע קהילת קאמארנא ובעל 
‘אש המועדים’, המתפרסם כעת במלואו 
היחוד  דרכי  אודות  ראשון  בפרסום 
יסודות רבים  במשנת קאמארנא, כאשר 
שזור  היחודים  ובדרכי  החסידות  בדרכי 

ומשובץ בהם.

מדור נוסף של חכמי ורבני מכון ‘אוצרות 
ומנהג  הלכה  בענייני  עוסק  קאמארנא’ 
במשנת רביה”ק בעל ‘היכל הברכה’ זי”ע 
ביניהם  בפתחנו,  העומד  הסוכות  חג  על 
מאת  לראשונה  המתפרסמים  מאמרים 
ההוראה  בית  חברי  הגאונים  הרבנים 
ראשי  לצד  קאמארנא,  ברכה’  ‘שערי 
‘היכלי  הכוללים  רשת  של  הכוללים 

הוראה’ קאמארנא.

צלותהון  “עמוד   - המרכזי  המאמר 
דישראל” - מגלה טפח על דרכו וגישתו 
בתורת  שליט”א  אדמו”ר  מרן  כ”ק  של 
דן  שלפנינו  במאמר  הקדוש.  הבעש”ט 
נכנסים  ידם  שעל  השערים  בארבעת 
שלימד  כפי  באותיות  הדביקות  להיכל 
מופיע  אינו  שלפנינו  המהלך  הבעש”ט. 
במפורש בכתבי הבעש”ט ותלמידיו, אך 
לאחר שיובנו הדברים על בוריים מגיעים 
ניתן  שלא  המתבקשת  המסקנא  אל 
להגות בתורת הבעש”ט ולהבין היטב את 
משנתו בלי היסודות הבסיסיים הנזכרים 

במאמר שלפנינו.

בין קפלי הבטאון מופיעה סקירה נרחבת 
קאמארנא  הקודש  חצר  אירועי  של 
השוקק  החולפת,  השנה  במחצית 
כאשר  היממה,  שעות  כל  משך  חיים 
בשולחנות  מתרוממים  אברכים  מאות 
בשיעורים  הקודש,  במעמדי  הטהורים, 
החסידיים,  בשמועסן  התורניים, 
ובשאר  הכוללים,  ברשת  בשטיבלאך, 
החסד  התפילה,  התורה  מפעלות 
שמם  על  ונוסדו  שהוקמו  והטהרה, 
וזכרם, על דרכם והליכותם בקודש, של 
רבותינו הקדושים שרי בית הזוהר לבית 

קאמארנא. 

שיהא  מעונים  שוכן  קדם  תפילה  ואנו 
מעיינותיהם  בהפצת  להמשיך  בעזרינו 
תורה  להגדיל  הק’,  רבותינו  של  המפכים 
הקדושה  גבולי  ולהרחיב  ולהאדירה 
ההולכים  הקדושים  רבותינו  של  בדרכם 
מרנא  הימים  שבעת  אור  בנתיבות 

הבעש”ט הק’ זי”ע.
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סליחות 

 אמירת סליחות
בעת קדרותא דצפרא

קדושי עליונים, מרן הריב"ש טוב מלאך אלהים  ראינו 
בקדרותא  התפלה  בסידור  מתחיל  היה  ויותר,  ויותר 
לכל  זה  על  מזהיר  והיה  וציצית,  בתפילין  דצפרא 
המון ישראל, ורבינו הקדוש מורנו הרב ר' יעקב יצחק 
קדרותא  במעט  בחורף  להתפלל  עומד  היה  מלובלין 
דצפרא, היינו קודם מעט, וכן הרבה בעלי רוח הקודש 
אבותינו הקדמונים הזהירו לנו לחבר יום ולילה ולילה 
כשינוח  הזהיר  האר"י  מרן  וגם  ותפלה,  בתורה  ביום 
לישן יהיה זהיר לעמוד קודם אור הבקר להיות נעור 
וכי  איגרא,  מרפסין  ואלו  דברים  ועוד  בתורה,  ועוסק 
שהיחוד  מרן  שאמר  בפרט  למעלה  יחוד  שיש  בעת 
בזמן  להיות  צריכין  וכי  גדולים,  רחמים  הוא  הזה 
זה  מה  דבור,  שום  לעורר  שלא  דומם  כאבל  היחוד 
הזה  הדבר  ישתקע  עיניהם,  מראות  טח  זה,  מה  ועל 
סליחות  לומר  גדול  רצון  עת  הוא  אדרבה  יאמר,  ולא 
מדות,  עשרה  שלש  ובפרט  ההוא,  בעת  ותחנונים 
ולהניח תפילין בעת ההוא, ולומר קריאת שמע, אשרי 
והסכים  הרמ"ז,  האדון  הסכים  וכך  לחלקו,  ואשרי  לו 
מורי דודי רבינו הקדוש צבי לצדיק ]מזידיטשוב[,  כך 
ויזהר שלא להשתקע בשינה בעת ההוא, אלא להיות 
שמע,  וקריאת  וציצית  בתפילין  למעלה  לעורר  נעור 

ובשירות ותשבחות והודאות. )זהר חי ח"ב דף שמב ע"א(

 אין נופלים על אפים
 בסליחות

נפילת אפים, אין נופלים בעת שאומרים סליחות, אף 
שהוא יום, כיון שהוא סכנה אין מן הראוי ליפול אלא 
כאחת,  הצבור  וכל  עשרה  שמונה  תפלת  זכות  אחר 
כך נראה מדברי מרן, וכן המנהג בין צדיקים אמיתיים 

תלמידי מרן הר"י בעל שם טוב. )שולחן הטהור סי' קלא ס"ט(

 כשאין לו פנאי
 יאמר סליחות

וידחה תיקון חצות ממקומו
בימי הסליחות, אם אין לו פנאי ידחה סדר חצות, ויאמר 
הסליחות בצבור. כי גם אשרי שקודם ]סליחות[ הוא 
תיקון כמו 'אודה השם', ותפלת צבור עדיף, וחצות טוב 
יותר ביחידות מבציבור מכמה טעמים. )שולחן הטהור סי' א 

ס"ו וז"ז שם סק"י(

ותחנונים  סליחות  לומר  באשמורת  לקום  נוהגים 

)שו"ע סי' תקפא ס"א(. עיין בזה בשערי תשובה )סק"א( בשם 

ואין פנאי  ל(, דמי שקם באשמורת  )סי'  ז"ל  הק' הרמ"ז 
יותר  טוב  חצות,  תיקון  לבטל  צריך  ויהיה  לשניהם 
כן  גם  כן  וכתוב  האריז"ל,  כסדר  חצות  תיקון  שיאמר 
בדברינו  עיין  אמנם  סק"ו.  א'  בסימן  תשובה  בשערי 
חו"ז הה"ק מה"ר  )מהדורא קמא אות עו( בשם  בדברי תורה 
או"ח  על  )בכתי"ק שלחן הטהור  ז"ל  אייזיק מקאמארנא  יצחק 
הם  הסליחות  גם  דהא  זה,  על  שהשיג  ו'(  אות  א'  סימן 

תפלות ובקשות והתעוררות על גלות השכינה וצרות 
י"ג  ישראל, אך יש להם מעלה גדולה יותר שאומרים 
הסליחות  בודאי  כן  על  פעמים,  כמה  בצבור  מדות 
 בצבור עדיף כשאין זמן לשניהם, ודבריו ז"ל מסתברים. 

)נמוקי אורח חיים ]להגה"ק ממונקאטש זיע"א[ סי' תקפא סק"א(

ראש השנה

כל שנה יש לו ראש ומנהיג שהוא יום 
ראש השנה

הביא הרה"ק מקאמארנא זי"ע בספרו נוצר חסד )פ"ו מ"ב( 

שכל  זי"ע,  מליזענסק  אלימלך  ר'  הרבי  הרה"ק  בשם 
מקום שאין שם ראש ומנהיג, אז הס"מ שרו של עשו 
נעשה שם ראש, עיי"ש. וראיה לדבר חזינן מברייתו של 
עולם, שקבע הקב"ה ראש ומנהיג לכל זמן ולכל חפץ, כי 
ימות השנה יש להם ראש השנה, וכל חודש יש לו ראש 
חודש, וכן ימות השבוע יש להם יום שבת קודש, ומזה 
ומנהיג.  לו ראש   נמצינו למדין שכל דבר צריך שיהא 

)ברך משה פר' קרח(

צריך לסלסל ז’ פעמים לפני ‘המלך’
בעת שנסע כ"ק מרן רבי יעקב משה מקאמארנא זי"ע 
מגלייכענבערג בשנת תרס"ו, היה אז שני שבועות לפני 
ראש השנה, וישבתי גם אני בעגלה. שאל אז להגבאי ר' 
הוא  איך  נשמע  נוראים(,  בימים  תפילה  בעל  הוא  )הלא  מאטיע 
עם  'המלך'  את  ]הלה  השמיע  כאשר  'המלך',  אומר 
כל נעימתה[, שאלו מרן זי"ע, כמה פעמים הוא מזמר 
ידע ספורות, אז  כי לא  'המלך', והשיב  הנגינה שלפני 
אמר לו כבוד קדושתו כי ]הסלסולים בנעימה שלפני 
זכרון  קאמארנא.  )שלשלת  פעמים.  שבע  להיות  צריך  'המלך'[ 

קדוש אות לח(

אכילת אגוזים בראש השנה
וקאמארנא אכלו אגוזים בראש השנה, כי  בזידיטשוב 
ו, יא( 'אל גנת אגוז  )שה"ש  'אגוז' בגימטריא 'טוב', וכתיב 
שאינו  מעלתו  אגוז  כי  הנחל',  באבי  לראות  ירדתי 
מתלכלך, והוא לימוד זכות לבני ישראל, שאכן אם הם 
ח"ה  או"ח  מנחם  )קול  עצמם.  את  לנקות  הם  יכולים  נופלים 

סי' כה(

סתרו יושר עצתו אמונה
סתרו יושר עצתו אמונה )פיוט לשחרית דר"ה(. אמר הקדוש 
רבינו יחיאל ]מיכל[ מזלאטשוב, 'סתרו יושר', שהיושר 
ועיקר  יושר,  הוא  הסתרה  ואף  גדולה,  בהסתרה  הוא 
לאחוז  'עצתו'  אבל  בא,  יושר  כך  שאחר  הוא  הסתרה 
המשגיח,  הארות  לו  יתגלה  ואז  ב'אמונה'  דרכו  צדיק 
שיראה השגחה על כל תנועה ותנועה, לרשעים הסתתר 
צדיקיא  לגבי  אבל  ע"ב(,  עא  דף  תיקו"ז  )עי'  ושתני  קב"ה 
בהסתרה  שגם  יודעין  כי  אסתתר,  ולא  אשתני  לא 
און.  פועלי  כל  יתפרדו  ובזה  כבודו,  הארץ  כל   מלא 

)היכל הברכה ויקרא דף קסה ע"א(

מלכויות
העמים  לכל  יקרא  השנה,  ראש  של  מלכיות  סוד 
כלם  ויקבלו  שדי,  במלכות  עולם  לתקן  כל  בפי 
המלוכה,  לה'  והיתה  עליהם,  מלכותך  עול  את 
ה'  יהיה  ההוא  ביום  הארץ  כל  על  למלך  ה'  והיה 
בימינו. במהרה  יהיה  כן  אמן  אחד  ושמו   אחד 

 )היכל הברכה בראשית דף מה ע"ב(

זכרונות
ידוע הוא שכלל גדול בתורה, בכל מקום דכתיב בתורה 

נעשה למעלה עת רצון ונענו 
עבורו כל ישראל בתפלתם

שמעתי מאאמו"ר, שפעם אחת בא בן כפר לעיר על יום 
אחת  אות  אפילו  להתפלל  ידע  לא  והוא  השנה,  ראש  טוב 
ולא ברכה אחת, אלא שראה שכל בני הכפרים באים לעיר 
התפלה  עת  וכשבא  לשם,  בא  כן  גם  הוא  השנה  ראש  על 
והנה,  הנה  מתנענעים  ישראל  שכל  וראה  הכנסת  בבית 
כלל,  מזה  ידע  לא  והוא  רם,  בקול  דיבורים  איזה  ואומרים 
ושאל לאביו מה זה, ואמר לו שהקב"ה היושב בשמים אליו 
בב'  ובפרט  השנה,  כל  ומתפללים  ומדברים  קוראים  אנחנו 
ימים אלו שהקב"ה דן את כל העולם מה יהיה לכל איש כל 
השנה, וכששמע זאת מאביו, אמר, אני מה אעשה להקב"ה 
שאין אני יודע להתפלל, והשיב לו אביו, שתוק ושמע מאלו 
אני  הרי  אבי,  אבי,  לו,  והשיב  אומרים,  שהם  מה  ישראל 
איני יודע מה הם מדברים, מה אני אעשה להקב"ה, וגער בו 
אביו, ואמר לו, שתוק, כדי שלא יתוודע שאתה עם הארץ, 
ועמד איזה רגעים, ואמר בזה הלשון, איך וועל פאפין מיט 
לעצור  יכול  לא  והוא  אביו,  בו  וגער  להקב"ה,  מויל  מיין 
עצמו, ואמר בזה הלשון, איך שוועוויטש, ועשה כן בכל כחו 
ונענו עבורו  גדול,  רצון  ונעשה למעלה עת  נפש,  במסירות 

כל ישראל בתפלתם, ע"כ.

)בן ביתי תהלים קיט, קח(



בהיכלי
 מלכים

ניצוצות אור
על ירח האיתנים
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לקט סיפורים
מספרי רבוה”ק מקאמארנא זי”ע
עד היכן מגעת כוחה של תשובה

אין לך דבר העומד בפני התשובה
שמעתי מאאמו"ר זלה"ה ששמע מזקני הרה"ק רבי אברהם 
מרדכי מפינטשוב שסיפר מרבו הרב הקדוש איש אלקים 
אחת  זלה"ה מאפטא שפעם  יהושע העשיל  מו"ה אברהם 
שלום  פריסת  לו  והביא  ישראל,  בר  אחד  איש  לפניו  בא 
ישראל  רבינו  השם  קדוש  אלקים  איש  המגיד  מהרב 
לפניו  בא  לימים  פעמים.  הרבה  היה  וכך  זלה"ה  מקאזניץ 
וראה  האיש הנ"ל בפריסת שלום עוד הפעם מהרב הנ"ל, 
הניח  שלא  גמור  רשע  הוא  הזה  שהאיש  מאפטא  הרב 
הללו  לעבירות  אפילו  להכעיס,  עבר  שלא  בעולם  עבירה 
שלא היה לו שום הנאה מהם, כגון להשתחות לעבודה זרה 

וכיוצא בהם הרבה, אעפ"כ עשה להם להכעיס להקב"ה.

מיד הרב הצדיק הנ"ל הרים קולו בקול גדול עליו, ואמר לו 
בזה הלשון: רשע, האיך מלאו לבך לעשות ולהביא בינינו 
פריסת שלום, כי אתה מומר להכעיס, לך במהרה לחוץ, כי 
יכול להסתכל בפנים רשע כזה, אין אתה ראוי לבוא  איני 
לביתי, מיד כשהרשע בעצמו ראה את רוח קדשו של הרב, 
היה האיש הנ"ל שואל להרב הצדיק מאפטא הנ"ל, רבי רבי, 
ואין לך דבר שעומד  הן,  לו  לי עוד איזה תיקון, השיב  יש 
לבכות  התחיל  מיד  הן,  הרב  לו  וכשאמר  התשובה.  בפני 
בבכיות גדולות עד אין חקר, עד שנפל על פניו לארץ לערך 
שעה. ואחר כך אמר לו הרב עמוד על רגליך, וכשעמד על 
רגליו, היה שואל להרב הנ"ל, רבי, איזה תשובה צריך אני 
לעשות לצורך תקוני, כי הרביתי לעשות להכעיס להשי"ת, 
והשיב לו הרב הנ"ל, בתחלה צריך אתה להתחיל להתענות 
משבת לשבת פעם אחת, ]ו[אם תלך ממך שנה תמימה ולא 
תעשה שום עבירה בעולם, ותעשה תשובה שלימה בשנה 
מיד  לתקונך.  תשובה  איזה  לך  אתן  לפני  כשתבא  אז  זו, 
התחיל האיש הנ"ל לעשות תשובה בשברון לבו, כל אותה 
הרב  של  ביתו  בני  כל  היה  השבת,  יום  וכשבא  זו,  שבוע 
וכשראה  רח"ל,  רעים  בחלאים  נופלים  ]מאפטא[  הצדיק 
זו  בשבוע  ששיבר  שמחמת  יודע  היה  זאת,  הצדיק  הרב 
קליפה גדולה כזו, לזה מתגברים עליו הקליפות. אזי מיד 
לך  לו:  ואמר  הנ"ל,  להאיש  מאפטא  הרב  קרא  שבת  אחר 
לביתך לעיר מולדתך ושם תעשה תשובה כמבואר בספרים 
קדושים, ובכמה ספרים הראה לו איזה דרך תשובה, שצריך 
לך  ואתקן  אצלי  תבוא  ואח"כ  תיקונו,  כפי  לעשות  הוא 

לגמרי.

והיה  שלימה,  תשובה  ועשה  לביתו  הנ"ל  האיש  הלך  מיד 
שלימה,  בתשובה  העבודה  ועל  התורה  על  בביתו  יושב 
הנ"ל  הקדוש  רבו  לפני  בא  כך  ואחר  שנים.  שבעה  לערך 
לפניו  וכשבא  נפשו,  לתיקון  איזה תשובה שיהיה  לו  ליתן 
קם הרב הצדיק הנ"ל מלפניו מלא קומתו, כי ראה ששורה 
מקום  ומאיזה  אתם,  מי  לו  ואמר  הקדושה,  השכינה  עליו 
ואמר  גדולה,  הוא הצדיק הזה, מיד התחיל לבכות בבכיה 
בזה הלשון: רבינו לא הכיר אותי עוד, אני הוא רשע שהיה 
הרב  מיד  מהם,  יודע  שרבי  הללו  העבירות  כל  עושה 
והיה  אליו,  כלומר  אתו  עמו  לבכות  התחיל  הנ"ל  הקדוש 
כולו  צורה  בו  רואה  והיה  הזה,  האיש  של  בצורה  מסתכל 
היה  בוש ממנו. מיד  והיה הרב הקדוש  יותר ממנו,  רוחני, 
מחבב לו ומנשק לו, ואמר לו: אתם לא צריכים עוד ממני, 
ליתן לכם איזה תיקון לנפשכם, כי הנשמה שלכם כבר הוא 
מתוקן מכל וכל, ואין אתם צריכים עוד שום תיקון, כי אתם 
עשיתם כל כך תשובה, עד שאינו נרשם בכם שום עבירה 

בעולם, ואפילו הגוף שלכם הוא מזוכך מכל וכל.

כחה  מגיע  היכן  עד  ברבים,  הרב  דרש  קודש  ובשבת 

דבר  לך  ואין  הקב"ה,  לפני  לשמה  באמת  תשובה  של 
ימיו  כל  היה  הנ"ל  הקדוש  והרב  התשובה.  נגד  שעומד 
ראו  להם:  ואמר  הנ"ל,  זו  המעשה  לתלמידיו  מספר 
מגעת. שלימה  תשובה  היכן  עד  שלי  וחברים   תלמידים 

)זקן ביתו פ"א מ"ז אופן י"ג, פ"ב מ"ד אופן ו'(

גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד
שמעתי מאאמו"ר זלה"ה שהיה בארץ שלשה אחים, שלא 
יהודים או לאו,  היה מכיר בהם שום אדם בעולם, אם הם 
בשוק  חזיר  אוכלים  והיו  בפרהסיא,  שבת  מחללים  והיו 
שומע  והיה  בדרך,  מהם  אחד  היה  אחת  ופעם  כל.  לעיני 
שאיש יהודי אחד נתפס בבית האסורים על בילבול אחד. 
ויהיה  כופר  כשיהיה  לו,  אומרים  היה  והכומרים  והנכרים 
לו על  ומוחלים  לו שום דבר,  גוי כמוהם, אזי אינו עושים 
הדבר הזה, ואם לאו יתלו אותו על העץ, ומקברים אותו בין 
פגרים של גויים. והאיש הזה היה איש פשוט, והיה חושב 
מה לו לקדש את השם, כי בלאו הכי קוברים אותו בפגרים 
גוים, ולא יהיה לו עבור זה שום עולם הבא, מוטב לו  של 
שיהיה גוי וכופר בעיקר הדת יהודית, ולא היו הגוים נותנים 
רשות לשום ישראל בעולם לכנס אצלו, אלא בכל יום היו 
גוים וכומרים נכנסים אצלו לפתה לו שיהיה כופר בישראל 

ויחיה.

זאת,  ושמע  מקום  באותו  הנ"ל  אחים  משלשה  האח  והיה 
עמם  ומדבר  הגוים  אצל  הולך  היה  זאת,  כששמע  מיד 
בלשונם, כי לא היו מכירים בו אם הוא איש יהודי כי היה 
הולך בלבושו כמוהם ומדבר עמם כמותם, ואמר להם: אני 
חי.  שישאר  כדי  יהודית  בדת  שיכפור  אותו  ואפתה  אלך 
וכשבא אצלו  לו,  לכנוס לפתות  רשות  לו  נותנים  היו  מיד 
מיד היה סוגר הדלת במפתח והיה אומר לו: אני איש יהודי 
תכפור  אם  בדבר,  מסופק  שאתה  עליך  ושמעתי  כמותך, 
תקדש  אם  הכי  שבלאו  שמעת  כי  לאו  אם  יהודית  בדת 
נקברו,  שפגריהם  במקום  אותך  יקברו  יתברך,  שמו  את 
אל תחשוב ח"ו כך, ואל תעש ח"ו כך, ואל תפרד אותך ח"ו 
מדת יהודית, ומאת הקב"ה. והשיב לו, מה אעשה, כי כשאני 
מקדש את שמו יתברך יקברו אותי בפגרים שלהם, ועבור 
זה לא יהיה לי בלאו הכי עולם הבא, יותר טוב לי שאכפור 
בהקדוש ברוך הוא. והאיש האח הנ"ל גם כן סבר שהוא כך, 
אם יקברו אותו שם אזי לא יהיה לו שום עולם הבא אזי מיד 
השיב לו האח הנ"ל, אני אתן לך תקיעת כף שאני בעצמי 
אביא לך תיכף בלילה ההיא לקבורת ישראל, וראה שיש בי 
כח שאני יכול לעשות כן כי אני גבור גדול, ואם אין מניחין 
לי לעשות כן אני בעצמי במקל הזה שיש בידי אהרוג אותם 

עד שיהיו כולם פגרי מתים.

מיד כששמע האיש שבבית אסורים זאת, מיד שמח שמחה 
גדולה, ונתן לו האח הנ"ל תקיעת כף על זה, והלך לו לעיר, 
ואמר להגוים בחכמתו, שאינו יכול לפתות לו להיות כופר 
הערלים  כששמעו  מיד  אופן.  בשום  יהודית  דת  בעיקר 
רוצה  ושאלו אם הוא  זאת, הולכין אצלו תיכף,  והכומרים 
לכפור בישראל אם לאו, מיד השיב להם איני רוצה לכפור 
חס ושלום בה' אלקי ישראל, מוטב שתעשו לי מה שאתם 
מבזה  שהיה  אלא  עוד  ולא  אלקי,  בה'  אכפור  ולא  רוצים 
כולכם סרוחים  ואמר להם שאתם  גדולות,  להם בבזיונות 
כטינוף רותחת, ואתם כולם פגרים מתים, הבל וריק, ועוד 
אותו  ותלו  חוץ  אותו  מושכין  מיד  גדולות.  בזיונות  שאר 
היו  והערלים  ערב.  עת  עד  העץ  על  תולה  והיה  העץ,  על 
רוצים שיהיה תלוי כך על העץ שלשה ימים ולילות, אחר 



בהיכלי
מלכים
ניצוצות אור

על ירח האיתנים

להושיע  הקב"ה  כשרוצה  זהו  זכירה,  לשון 
אזי  לכלל  להשני  וכן  פרט  איזה  אחד  לאיש 
כמו  בתפלתו,  ונענה  ישועה  לו  יש  ומיד  תיכף 
ח,  )בראשית  נח  את  אלקים  ויזכר  כתיב  נח  אצל 
א(, וכן ויזכר אלקים את רחל ויפתח את רחמה 
שכחה  שאין  אעפ"י  בו,  וכיוצא  כב(,  ל,  )בראשית 

לשון  כתיב  אעפ"כ  יתברך,  כבודו  כסא  לפני 
בראש  הדין  הוא  יכול,  כל  הקב"ה  כי  זכירה, 
מזה  תרועה  זכרון  מזכירין  כשישראל  השנה 
וכל  זכירה,  בחינת  כן  גם  למעלה  מעוררים 
ישראל יושעו בכל צרכיהם אמן. )דמשק אליעזר ח"ו 

דף מב ע"א(

שופרות
כל איש ישראלי נתעלה פנימיות נפשו למעלה 
בקטנות,  ונשאר  החיות  ונסתלק  צר  במקום 
אין  מאור  מחודש  חיות  יוצא  השופר  ידי  ועל 
סוף ונעשה כבריה חדשה תתחדש, ומזה הענין 
יום  בכל  המוחין  התחדשות  השנה  לכל  בא 
כידוע לעובדי השם  וברגע המתוק,  עין  בהרף 

באמת בלב אמת. )אוצר החיים ויקרא דף רנב ע"א(

אלהים  שם  נתעלה  שופר  תקיעות  ידי  על 
עמדי',  אלהים  'ואין  עד  השנה  בראש 
בני  טוב  כל  משפיעים  חסדים  ממש  ונעשה 
הרע  יצר  אתיא  השנה  ובראש  ומזוני,  חיי 
התוקע  פני  שנתאדם  ידי  ועל  לקטרגא, 
בהארות  השערים  כתר  אור  וממשיך 
וחיים.  חסד  כולו  נעשה  עתיקא  של   פנים 

)זהר חי ח"ב דף רפ ע"ב(

 היה פניו מבהיק ומאיר
כעין קשת של מעלה

ארצי  עדן  בגן  בו  המלובש  דרבנן  חילוקא 
בעולם  גם  בו  זוכה  ולפעמים  פטירתו,  אחר 
ומרדכי  אסתר  בו  וזכו  מלכות,  לבוש  הזה, 
וצדיקים בעת תורה ותפלה, ר' אבא אתלהיטו 
ואני  כלפידים.  בוערת  פניו  כנורא,  אנפוי 
מורי דודי ]רביה"ק מהרצ"ה  זכיתי לראות פני 
פניו  שהיה  השנה  ראש  במנחה  מזידיטשוב[ 
עד  שלמעלה,  קשת  כעין  ומאיר  מבהיק 
שנפלתי לאחורי מאימה ופחד, והבין זה מורי, 
עוד.   ראיתי  ולא  רגע,  על  לכותל  פניו   והחזיר 

)זהר חי ח"ד דף רסה ע"ב(

ראיתי על פניו זיו וזהר השכינה 
בכמה מיני זיו וזהר והדר כמראה 

הקשת של מעלה בגוונין נהירין
זכיתי לראות בראש השנה אצל מורי ]רביה"ק 
מהרצ"ה מזידיטשוב[ שחל יום ראשון בשבת, 
לתקוע,  יכול  ורבי  מורי  היה  לא  השני  וביום 
היה  שלו  ותפלה  מנחה,  להתפלל  מורי  ועמד 
תמיד אש שורף שלהבת יה כנודע, וכשראיתי 
זאת הלכתי ממקומי ועמדתי אצל החלון קרוב 
למקום מורי להתפלל שם, ואחר התפלה היה 
להחלון,  וגם  ואנה  אנה  מעט  לילך  מורי  דרך 
זיו  פניו  על  ראיתי  הכותל  מן  פניו  וכשהחזיר 
וזהר השכינה בכמה מיני זיו וזהר והדר כמראה 
הקשת של מעלה בגוונין נהירין, ונפל עלי פחד 
אדם  בני  בי  והחזיקו  לאחורי,  ונפלתי  ורעדה 
שלא אפול, ולא ידעו הסיבה, וכשראה מורי את 
הרעדה שלי החזיר את פניו לכותל, וסמך ראשו 
על הכותל שנים או שלשה רגעים, והחזיר את 
מספר  והיה  דבר,  שום  עוד  ראיתי  ולא  פניו 
והולך שגם בעת פטירת מורי הרגשתי וראיתי 
תורתו להשגת  זכיתי  ומזה  עליו,  וזהר   זיו 

 )נתיב מצותיך נתיב היחוד שביל ד אות ד(

שביזה להם מאד, והיו שומרים אותו עשרה גוים, 
כדי שלא יבוא איש יהודי ולוקח משם לקבור אותו 
בהם, כי הם היו רוצים לקבור אותו בין פגריהם. וכשבא 
לעת ערב בא האיש האח הנ"ל, שהיה נותן לו תקיעת 
כף לקבור אותו בקברות של ישראל, והיה לוקח אותו 
התחילו  הנ"ל,  השומרים  כשראו  מיד  ההוא,  מהעץ 
עד  אותם,  והכה  הוא  קם  מיד  במקלות,  אותו  להכות 
שהרג במקלו תיכף שלשה גוים עד שמתו לגמרי. מיד 
ברחו הגוים הנשארים לביתם מפני פחד היהודי כנ"ל. 
כתפו,  על  הנ"ל  המת  את  קיבל  הנ"ל,  האח  היה  מיד 
בלילה  שבא  עד  מיל,  שני  לערך  בלילה  הולך  והיה 
דשם,  הקהל  מעורר  והיה  שם,  דרים  שישראל  לישוב 
לגמול חסד של אמת עם המת הזה. מיד היו עושין כל 
היהודים דשם מצוה זו, ולא יוודע הדבר לעולם לשום 

אדם.

בעצמו,  לחשוב  התחיל  הנ"ל  האח  היה  בבוקר,  מיד 
באיזה מעמד הוא עומד בדת ישראל, ואמר, אני עשיתי 
מצוה כזו, ואני אהיה ח"ו עוד רשע גמור, כמו שהייתי 
והלאה  אני אקבל עלי מהיום  כן, אלא  אינו  עד עתה, 
לעשות תשובה שלימה לפני יוצר בראשית. מיד הלך 
לביתו, וספר לשני אחיו כל המעשה זו שאירע לו בדרך 
הזה, והתחיל לבקש מאחיו שיעשו גם כן תשובה עמו, 
מיד התחילו לעשות תשובה שלימה. ואחר כמה שנים, 
היה אאמו"ר זלה"ה רואה את האחים הללו, והיה מדבר 
עמהם, והיה רואה בהם שהם תלמידי חכמים גדולים, 
הנ"ל,  מהמעשה  יודע  היה  לא  ואאמו"ר  השם,  יראי 
ואנשי עירם היו מספרים לו כל המעשה הנ"ל, ושאל 
אאמו"ר זלה"ה אותם, מה שלמדו, עד שנתודע הדבר, 
כל הזהר הקדוש כמעט  ויכולים  זהר הקדוש  שלמדו 

בעל פה.

וכל ימיו של אאמו"ר זלה"ה היה מספר המעשה הנ"ל, 
ואמר בפיו הקדוש שלו, בזה הלשון: ראה כמה גדולה 
ועד היכן מגיע תשובה שלימה לפני  תשובה שלימה, 

יוצר בראשית. )זקן ביתו פ"ב מ"ד אופן ו'(

מודה ועוזב ירוחם
שמעתי מאאמו"ר זללה"ה, שאמר לי בשם מורי דודי 
בא  אחת  פעם  והוא.  זללה"ה,  מזידיטשוב  צבי  רבינו 
לפניו תלמיד אחד גדול על שבת קודש, וקודם שבא 
לשם, היו מלשינים כמה חסידים לשון הרע עליו, לפני 
רבינו דודי הנ"ל, עד שרבינו דודי היה על תלמיד הנ"ל 
התחיל  קודש[,  שבת  ]בערב  לפניו  אז  וכשבא  בכעס, 
כאיש  שותק  היה  והתלמיד  עליו,  לכעוס  דודי  רבינו 
דומם, ואחר שכעס רבינו דודי עליו, היה אומר בלשון 
רכה, שבת טוב יהיה לרבינו, ואחר השבת בא התלמיד 
הלז לפני רבינו דודי, לאמר לו, רבי מורי, חטאתי עויתי 
שום  יודע  איני  זה  כל  עם  אבל  רבינו,  לפני  פשעתי 
לפני  עלי  שהלשינו  המלשינות  מכל  קל,  דבר  נדנוד 
ואמר  גדולה,  בשמחה  היה  זאת,  רבינו  וכשמע  רבינו, 
לו, בזה הלשון, בני חביבי, אם היה אדם הראשון עושה, 
כמו שאתה עשה, היה העולם בתיקון השלם, והקדוש 
ברוך הוא היה מחל לו תיכף ומיד, והוא, שאתה היית 
ולא  לפני,  שחטאת  ואמרת  דברי,  על  בתחלה  מודה 
תירוץ,  אומר  היה  הראשון  ואדם  תירוץ,  שום  אמרת 
כדכתיב )בראשית ג, יב( האשה אשר נתת עמדי והיא 
תיכף  הודה  היה  אם  ]אבל[  שגרם,  מה  גרם  לזה  וגו', 
חטאו,  על  תחלה  שהודה  בנו  קין  כמו  חטאתו,  על 
פשעתי  עויתי  חטאתי  ואמר  תשובה,  עשה  כך  ואחר 
 לפניך, ]בוודאי היה נמחל מיד על חטאתו אשר חטא[. 

)דמשק אליעזר ח"ב דף נ"ב ע"א(

תשובה שלימה
וכפר  הכלל,  מן  גדול  איש  יצא  הריב"ש,  מרן  בימי 
עד  רבנים,  שנעשו  באחיו  קנאתו  על  חיים,  באלהים 
ושבת  אחד,  ביום  בקפיצה  פרסאות  מאה  מרן,  שיצא 
שם בעיר ראדום במדינת פולין, עד שהחזירו בקפיצה 

לעירו, ועשה תשובה שלימה. )נוצר חסד פ"ד מכ"א(

השב בתשובה מכריע את כל 
העולם לכף זכות

]מליזענסק[  אלימלך  רבי  מרן  רבינו  בשם  ששמעתי 
זלה"ה, שפעם אחת אמר לתלמידיו הקדושים, ידעתם 
להושיע  ישראל,  אלפים  כמה  לאלימלך  נוסעים  למה 
מ  דף  )קידושין  רז"ל  שאמרו  לפי  צרתם,  מכל  אותם 
ע"ב( עשה מצוה אחת אז מכריע את כל העולם לכף 
זכות, ואם עושה עבירה אחת, אז מכריע את כל העולם 
אלפים  כמה  אצלי  שנוסעים  הטעם  זהו  חוב.  לכף 
כמה  עשה  שאלימלך  לפי  ישועתם,  עבור  ישראל 
עבירות, והכריע את כל העולם לכף חוב, עבור זה חסר 
להם, לזה מזונות ולזה בנים, ולזה חיים ]ולזה[ רפואה. 
כי אם הייתי עושה רק מצות השי"ת בלי שום עבירות, 
חסר  היה  ולא  זכות,  לכף  ישראל  לכל  הכרעתי  אז 
שעשיתי,  עבירות  ידי  על  עתה  אבל  דבר,  שום  להם 
כל  להם  חסר  לזה  חוב,  לכף  לישראל  הכרעה  היה 
שחסר  ישראל  אלו  אצלי  באים  לזה  הנ"ל,  בקשתם 
להם, ואומרים, אלימלך התפלל להשי"ת שיהיה אצלנו 
ישועות אלו, כי אתה מחוייב בדבר לעשות תשובה, כי 
אם היית צדיק גמור, לא היה חסר לנו שום דבר, לפי 
לזה  שלך,  עבירות  ידי  על  חוב  לכף  אותנו  שהכרעת 
באנו אצלך להחזיר לנו מה שנחסר לנו, ע"כ. ודפח"ח.

)בן ביתי תהלים כג, ד(

תשובה על שלא למדו תורה לשמה
מעשה אירע בזמן אדונינו רבינו יוסף מערבי, תלמיד 
היה  ויטאל  חיים  )ורבי  בצפת,  האר"י  מרן  מתלמידי 
אליהו  יוסף[  ]לרבינו  לו  שאמר  הזה(.  בזמן  בדמשק 
שיתחזק  למעלה  גדול  קטרוג  שיש  השנה,  בראש 
מיכאל  שמלאך  עד  מאד,  גברו  כי  הדינים,  להמתיק 
נשתתק, ותש כחו מרוב הקטרוג והדין. ואמר לאליהו 
למדו  הזאת  בשנה  יודע  אני  הלא  הנ"ל,  יוסף  רבינו 
תורה הרבה, והשיב לו אליהו, על זה הקטרוג מתגבר 
היינו, שלמדו הרבה תורה, וכל רוב התורה מסורה ביד 
ולחוץ,  ימ"ש, שלמדו משפה  טינופת של ס"מ הרשע 
ריח  בלתי  ולהתגאות  ולקינטור  הבל,  של  לפלפול 
בו באותיות  ולא הלכו בתורה, ללמוד לדבקה  לשמה 
האותיות  כל  הביא  והוא  השכינה,  ולקשט  התורה, 
וכאשר ראו פמליא  דין של מעלה,  בית  והתורה לפני 
של מעלה התורה נתנה ביד הקליפות, על זה נתגברו 
כי  מיכאל,  ונשתתק  הקצף  ויצא  והדינים,  הגבורות 
טהורה  שהיא  מה  מיכאל,  שהביא  התורה  הוא  מעט 
ימסרוה  שלא  בעצמה,  האות  לשם  לשמה,  ונקיה 
אבינו  מה  יוסף,  רבינו  לו  ושאל  חלילה  לקליפות 
אברהם  אומר, ואמר אליהו, שיש לו ]לאברהם אבינו[ 
בושה גדולה, ובוש לילך ולהמליץ עבורם, יותר מאלו 
שמסרו  מטעם[  ]והוא  שבעולם,  העבירות  כל  עברו 
שעשועין דמלכא קדישא, למקום הטינופת והסירחון. 
העם  לב  העיר  אליהו,  דברי  את  הרב  כשמוע  ויהי 
לתשובה גדולה ועמד רבינו יוסף והכריז זה ברבים, כי 
ועשו  צפת  אנשי  כל  שנתעוררו  עד  המקטריגים,  רבו 
זה,  על  גדולה  ובכיה  תשובה  שבצפת,  הקהילות  כל 
ובא אליו אליהו ואמר לו, שבכח תשובת בתי כנסיות 
לפני  והלך  הרחמן,  אבינו  ]אברהם[  נתלבש  שבצפת 
הבית דין וביטל מעט מהגזירה, שיתעכב הגזר דין עד 
את  ויוציאו  תשובה,  יעשו  כך  שבתוך  הכיפורים  יום 
הודיע  הזמן,  משך  ובתוך  הקליפות.  מעמקי  התורה 
תשובה. ועשו  מדינות,  להרבה  יוסף  מוהר"ר   הרב 

)מעשה ארג סוף מס' עוקצין(

תשובה חמורה
הרבה מהצדיקים שהכרתי, שאם טלטלו איזה חפץ בלא 
 שכל, עשו על זה תשובה, כאלו עברו עבירה חמורה.

)פני זקן מס' ברכות דף יג(
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בכל ראש השנה היה אומר מי המה 
המליצי יושר של זו השנה

מנהגו  'המוציא',  ]ברכת[  אחר  השנה,  דראש  א'  בליל 
לומר  לשנה,  משנה  זיע"א[  הברכה'  ה'היכל  רביה"ק  ]של 
מי המה המליצי יושר של זו השנה, וכמוהו הרבה ענינים 
אצלי. הכמוס  מטעם  הכתב  על  להעלות  דרכי   שאין 

)כתבי שם עמ' שסב(

לא יגזור חלילה שום עינוי נפש רק פרנסה 
ברכה הצלחה שפע טובה בריאות הגוף 

לכל ישראל
פרנסה  בספר  'כתבנו  ומרעישין  הומין  ישראל  המון 
לי  יקיר  הבן  והן  המבורך,  ה'  את  ומברכין  וכלכלה', 
אזכרנו  זכור  בו  דברי  מדי  כי  שעשועים  ילד  אם  אפרים 
לא,  )ירמי'  ד'  נאם  ארחמנו  רחם  לו  מעי  המו  כן  על  עוד, 
ה',  אחר  ומרעישין  הומין  אשר  ישראל  ומהמון  יט(, 

יענה  לא  ואזי  עלינו,  לרחם  רחמיך  נא  יהמו  ואומרים 
ברכה  פרנסה  רק  נפש,  עינוי  שום  חלילה  יגזור  לא 
אמן. ישראל  לכל  הגוף  בריאות  טובה  שפע   הצלחה 

)היכל הברכה בראשית דף מו ע"א(

 לא יאכלו דגים
בליל א’ של ראש השנה

לא יאכלו דגים בליל ראשון של ראש השנה, משום סימנא 
מילתא. )היכל הברכה דף ריט ע"א(

אמירת ‘זכרנו לחיים’
זי"ע ]בעל  שמענו מפי הרה"ק ר' חיים יעקב מקאמארנא 
זכרנו  אמר  ]מזידיטשוב[  צבי  העטרת  שמרן  חיים'[  'פרי 
קבלה. עפ"י  לזה  טעם  ונתן  הל'  תחת  בפתח   לחיים 

)הוספות מנהגים – זידיטשוב עניני ראש השנה(

עשרת ימי תשובה

מי שמקשר עשי”ת ביראה ואהבה כך 
מתנהג כל השנה כי הכל הולך אחר 

השורש
האדם,  על  ופחד  יראה  בא  נוראים  ימים  קודם  שנה  בכל 
היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו )עמוס ג, ו(, ומי שמקשר 
השנה,  כל  מתנהג  כך  ואהבה  ביראה  תשובה  ימי  עשרת 
]ו'החזירנו[  שיהיה  והעיקר  השורש,  אחר  הולך  הכל  כי 
הנשמה,  מלבוש  'לבוש'  ר"ת  ל'פניך  ש'לימה  ב'תשובה 
ויקשר בימים אלו באמונה שלימה כי לית אתר פנוי מניה, 
ובנקל לו לעשות תשובה מאהבה, עד שמעוונות בעצמו 
ל'פניך.  ש'לימה  ב'תשובה  ו'החזירנו  של  לבוש  לו  יהיה 
וידע כי כל עוונות נרשמים לו על אברים, כמו שעיני ראו 
ולא זר, צדיק אחד שאמר לאדם מה שעבר בנשג"ז עם כל 
הסימנים, שנתן לה חתיכות בגד יפה, וגם זה נרשם עליו. 
מלך  שכן  מכל  כך,  ויודע  רואה  הצדיק  אדם  אם  ומעתה 
מלכי המלכים הקב"ה, והחי יתן אל לבו ואל יתייאש עצמו 
כי גדול כח התשובה, ובנקל לשבר כל המסכים המבדילים 

ולדבק עצמו לקונו על ידי צדיק הדור. )נוצר חסד פ"ה מ"ח(

יקדש הלבנה קודם יום הכיפורים ויכריע 
לו זאת המצוה לחיים בחותם חיים

אפילו  הלבנה  לקדש  רבה  ומצוה  פסוקה  הלכה 
אפילו  אותו  יקדש  שיראנה  ותיכוף  חודש,  בראש 
שבעה,  קודם  לקדש  הרוצין  צבור  לו  אין  אם  ביחיד, 
ימתין  ולא  הכיפורים  יום  קודם  אותו  יקדש  וגם 
חיים. בחותם  לחיים  המצות  זאת  לו  ויכריע   כלל 

)זהר חי ח"ב דף לח ע"ב(

יום הכיפורים

אדון עולם אחר התפלה
ראיתי  וכך  התפלה,  אחר  עולם  אדון  לומר  כלל  חיוב  אין 
ואנו  ברכה,  עליו  תבוא  והאומרו  הצדיקים,  בין  מנהג 
ערבית. הכפורים  יום  בליל  אם  כי  לאומרו  נוהגין   אין 

)שולחן הטהור סי' קלב סי"ד(

עבודת הקודש ביום הכפורים של רביה”ק 
מזידיטשוב זי”ע

וכו' העטרת צבי ]מזידיטשוב[  שרבינו הקדוש  ידענו  וכן 
זי"ע אמר במוצאי יום הכפורים, שעל ידי היחודים שכיוון, 
 הלך בכל ההיכלות של מעלה כמו הכהן הגדול בעבודתו.

)בית יעקב ]לרביה"ק ה'פרי חיים' זי"ע[ עמוד שעג(

אין יוה”כ מכפר אלא על השבים 
ומאמינים בכפרתן

פטור,  הכיפורים  יום  עליו  ועבר  תלוי  אשם  החייב 
מכל  עליכם  יכפר  הזה  ביום  כי  ל(  טז,  )ויקרא  שנאמר 
ה'  אלא  בו  מכיר  שאין  חטא  תטהרו,  ה'  לפני  חטאותיכם 
אלא  מכפרין  קרבנות  ולא  הכיפורים  יום  ואין  לו,  נתכפר 
ומחשב  המבעט  אבל  בכפרתן,  ומאמינים  השבים  על 
בכפרות  בעט  אם  לפיכך  מכפרין,  אינן  מכפר  שאין 
תלוי  אשם  כל  להביא  חייב  זה  הרי  הכיפורים  יום 
הכיפורים.  יום  אחר  בתשובה  יחזור  אם  בו  חייב   שהיה 

)אוצר החיים ויקרא דף לה ע"ב(

 בביהכנ”ס הרצופה באבנים
 צריכין ביוה”כ להציע מחצלאו

 ועשבים על הארץ
משכית.  אבן  על  נשתחוה  שלא  תעשה  לא  מצוה 
להקדוש  משכית  אבן  על  משתחוין  המקדש  ובבית 
ביום  צריכין  באבנים  הרצופה  הכנסת  ובבית  הוא,  ברוך 
ונוהג  הארץ,  על  ועשבים  מחצלאות  להציע  הכפורים 
אשריו.  מצוה  ושומר  ובנקבות,  בזכרים  מקום   בכל 

)היכל הברכה ויקרא דף רפ ע"ב(
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סוכות

 מותר לישב בסוכה
אף שגשמים יורדים בה

ונפקא  חלילה.  לרבו  עבד  ולא  לעבד  רבו  לו  ושפך 
יורדים  שגשמים  אף  ]בסוכה[  לישב  דמותר  מינה 
מרוב  הוא  אם  אדרבא  אלא  הדיוט,  בזה  ואין 
לישב  מחויב  בגשמים  מרגיש  אינו  מצוה  שמחת 
היה  לא  בביתו  שמחה  לו  היה  אם  בבית  דגם   בה, 

לדינא,  מינה  שנפקא  כיון  ולכן  אחר,  למקום  הולך 
וכן  למי,  שפך  מי  זה  הבעיא  והרא"ש  הרי"ף  הביאו 
חלקם. ואשרי  להם  אשרי  והחסידים  הצדיקים   נהגו 

)עצי עדן מס' סוכה פ"ב מ"ח(

 אף ששופך הרב על עבד
  קיתון מים

 אין העבד רוצה להיות
נדחה מפני רבו

כתב חו"ז הגאוה"ק זצללה"ה בפי' המשניות עצי עדן 
)סוכה סוף פ"ב(, דמה דאמרינן בסוכה )דף כט ע"א( על מתני' 

דדומה לעבד שמזג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו, 
שפך  דרבו  דהיינו  ואיפשיטא  למי,  שפך  מי  ואיבעיא 
לעבדו, ולא עבד לרבו חלילה, דאז לא היו רשאין ח"ו 
הגמרא  דכתב  דאף  מינה  ונפקא  אופן,  בשום  לישב 
שגשמים  אף  לישב  מותר  מקום  מכל  הדיוט,  דנקרא 
מרוב  הוא  אם  אדרבא  אלא  הדיוט,  בזה  ואין  יורדין 
וכו'. ואדרבא אם  שמחת מצוה אינו מרגיש בגשמים 
יושב בבית ואוכל בסוכות יש לו עצבות גדול כמובן, 
לעבדו,  קיתון  הרב  כשופך  רק  אינו  דאם  ר"ל  והיינו 
נדחה  להיות  רוצה  איננו  כן  פי  על  אף  אומר  ועבדו 
ברצון. כך  אחר  יקבלוהו  בודאי  אז  ומעבודתך,   ממך 

)אות חיים סי' לח ס"ב(

עולו אושפיזין עילאין קדישין
מזצוק"ל  מקאמארנא  מוהרי"א  הגה"ק  מורינו  סיפר 
שבפעם אחת שרבינו ]מרצ"ה מזידיטשוב[ היה חולה 
והתאכסן  המועדים,  על  בלובלין  בהיותו  ל"ע  מאד 
בחצר קדשו של רבינו מלובלין, ובחג הסוכות הפציר 
הרבי  של  קטנה  הסוכה  אל  העליה  על  שיעלוהו 
לו  להביא  הלך  ומשמשו  כזית,  שם  לאכול  מלובלין 
מצא  המרק  עם  המשמש  ובבוא  לסוכה,  מרק  מעט 
כי זקן אחד הבלתי ניכר לו יושב אצל הרב רבינו צבי 
ונתן  בהסוכה, ותהי לפלא בעיני הר' יעקב המשמש, 
לו שלום, ואחרי זמן מה נעלם ממנו, והגיד לו אח"כ 
רבינו צבי כי הוא היה אברהם אבינו ע"ה, והדבר ידוע.

)עשר קדושות מערכת ב אות לא(

אתרוג מארץ ישראל
הדר  אתרוג  לי  שהיה  הזאת,  בשנה  השם  זיכני 
הפלא  נפלא  מאכל  היה  ותוכו  קטן,  והיה  מירושלים, 

ופלא. )פני זקן מס' מעשרות פ"א מ"ג(

 גזירת חיים של ר”ה
נשלם במצות סוכה

סוכה  במצות  נשלם  השנה  ראש  של  חיים  גזירות 
יצאו  ההוא  ביום  חיים,  מים  באר  כטעם  המים,  בדין 
ממשיך  סוכה  וחלל  ח(,  יד,  )זכריה  מירושלים  חיים  מים 
המועדות  כל  שורש  כולל  הסוכות  חג  ולכן  חיים, 
להמשיך בנים חיים מזוני, כי יעקב בחיר האבות כולל 
וקיים.  חי  בגזירת  וברוחב  באורך  נבאר  ואי"ה   הכל, 

)אוצר החיים שמות דף קצח ע"א( 

 ע”י ניסוך המים בששון להמשיך
 רוח הקודש ונחה רוח ה’ 

על כל לומדי תורה
שמשם  השואבה,  בית  בשמחת  בחג,  המים  ניסוך 
להשיג  ה"א(,  פ"ה  סוכה  מס'  )ירושלמי  הקודש  רוח  שואבין 
ידידות עריבות נעימות הארות השכלה, לקשר השכל 
התפשטות  והוא  השכל,  בלתי  ממושכל  במשכיל, 
כל  להעלות  א"ס,  אור  הארות  להמשיך  הגשמיות, 
התורה שעסקו בה לפעמים מן השפה ולחוץ, ותורה 
של המוני ושל הלומדים, להמשיך את לב כולם לאור 
וחיות ודביקות נעימות עריבות אור א"ס, רוח הקודש 
ממש, שיהיה כל אחד טועם לפי מעשיו מאור הגדול 
והנעים והמתוק ממש המחיה נפש ישראלי, ובזה לא 
חד  כל  לאמיתו  אמת  תורת  וישיגו  ההבל,  אחר  ילכו 
לפום דרגא דיליה, ויהיה אהבה ושלום, ומגודל האור 
ובזוהר  והתענוג והדביקות שטועם בתורה הקדושה 
שנאה  קנאה  רעות  ומדות  תאות  כל  יתבטל  הקדוש 
זה מצוי בלומדי תורה  תחרות איבה ומשטמה, שכל 
ועל  אמלך,  אני  ולהתגאות,  לקנטר  ולחוץ  השפה  מן 
ונחה  הקודש  רוח  להמשיך  בששון  המים  ניסוך  ידי 
רוח ה' על כל לומדי תורה, וחזרו למוטב ללמוד תורה 
חסדים  ובהמשכות  קודש,  הדרת  זיו  בנועם  לשמה 
דאבא משביל עליון על ידי ניסוך המים בחג הסוכת.

)היכל הברכה במדבר דף קפט ע"א(

אפילו לומד אדם מסכת סוכה בחג 
הפסח או חג השבועות אעפ”כ מגינה 

ומצלה
זצ"ל  צבי  מו"ה  הקדוש  הצדיק  הרב  משם  שמעתי 
מרימנוב ששאל אותו הרב הגאון ר' ענזיל אב"ד סטריא 
זצ"ל אמרו רז"ל )מס' סוטה דף כא ע"א( אמר רב יוסף מצוה 
בעידנא דעסיק בה מגינה ומצלה בעידנא דלא עסיק 
בעידנא  בין  תורה  מצלה,  לא  אצולי  מגינה  אגוני  בה 
דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה מגינה ומצלה, 
דעסיק  בעידנא  מצוה  הנ"ל,  הקדוש  הרב  לו  והשיב 

וכיוצא  הסוכות,  חג  קודם  הסוכה  עשיות  היינו  בה, 
בהם בשאר מצות מעשיות וזמניות, אזי אז לבד מגינה 
ומצלה לאדם, ואם כשיעשה איזה מצוה שלא בזמנה, 
סוכות  קודם  ולא  השנה  בתוך  הסוכה  עשיות  היינו 
לו, אבל למוד בתורה הקדושה  ולא מצלה  לא מגנה 
מס'  קודש  בשבת  שבת  מס'  בה  דעסיק  בעידנא  בין 
דלא  בעידנא  ובין  בהם,  וכיוצא  הסוכות  בחג   סוכה 

סוכה  מס'  אדם  לומד  אפילו  אם  היינו  ביה  עסיק 
בחול  שבת  מס'  או  שבועות  חג  או  הפסח  בחג 
ודפח"ח.  ע"כ,  ומצלה  מגינה  אעפ"כ  ביו"ט,   או 

)זקן ביתו פ"ב מ"א אופן כ(

שמחת תורה

 שמיני עצרת
 הוא עת רצון
לכל השנה

ידבק  ומוסף,  שחרית  בתפלת  עצרת  בשמיני 
הוא,  ברוך  הבורא  בדביקות  מאד  ונפשו  גופו 
השנה.  לכל  גדול  רצון  עת  כן  גם  הוא  אז   כי 

)הקדמת אור עינים ח"ב כלל כב אות קעז(

 שמיני עצרת
 הוא גודל עת רצון
 ונמתק כל הדינים

מישראל
א"ז, הוא שמונה, שהוא שמיני עצרת, כי יכול להיות 
מימי  נשארו  הקדושים  ישראל  אדם  בני  שאיזה 
הסוכות, שלא היו יכולין להמתיק דין שלהם, ותולים 
כל  של  חותם  גמר  עצרת,  ושמיני  רבה  הושענא  עד 
התפילות מר"ה ומיוה"כ ומסוכות. והוא בברכת שים 
כל  מתאספים  ששם  במוסף,  הש"ץ  חזרת  של  שלום 
והולכים למעלה, אם ראוים לעלות,  תפילות ישראל 
כי אז בברכת שים שלום של מוסף הוא גודל עת רצון, 
יחוד קוב"ה ושכי' האמיתי, הכל כנודע מכתבי האר"י 
זלה"ה. לזה מי שנתעכב עד שמיני עצרת, שאז הוא 
גודל עת רצון, ונמתק כל הדינים מישראל הקדושים.

)בן ביתי פר' בלק(

על אילן אתרוג נכתב שם הוי”ה

ורשימין בכתיבה דשמא קדישא, 
 כי על אילן האתרוג נכתוב שם יהו"ה,
כך שמעתי משם הגאון מוהר"ר יעקב 

ליסא.
)זהר חי ח"ה דף קמט ע"ב(
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דברות קודש
מכ”ק מרן אדמו”ר שליט”א

       

 יום הכיפורים
       

 “על חטא שחטאנו לפניך בחוזק יד”
 קבלה טובה

לכבוד השנה החדשה
בנוסח הווידוי של יום הכיפורים אנו אומרים "על חטא 
הוא  בזה  הפשוט  והפירוש  יד",  בחוזק  לפניך  שחטאנו 

שכפינו את רצונינו על אחרים.

וכשאנו עומדים עתה בתחילת עשרת ימי תשובה וצריך 
ולהשלים  עצמו  לטהר  מחפש  אחד  וכל  רבות  זכיות 
עצמינו  על  ליקח  מאוד  ראוי  זמן  הוא  נפשו,  חלקי  את 
'בחוזק  של  מהפגם  נקי  להיות  זה,  בענין  טובה  קבלה 
יד', לא לכפות את רצונינו על אחרים, לא במישרים ולא 
מן  עמו  שיארע  מה  כל  עצמו  על  לקבל  אלא  בעקיפין, 

השמים בלי לשנות את הרצון האלוקי.

המלך  את  עצמו  על  להמליך  יזכה  זו  קבלה  ידי  ועל 
הוא  הרי  אחרים  על  רצונו  את  כופה  כאשר  כי  הקדוש, 
פגם  ונעשה  זולתו  על  כרחו  בעל  עצמו  את  ממליך 
במלכות העליונה, אך כאשר משלים עצמו בחלק זה הוא 

נעשה כלי שישרה עליו מלכותו יתברך בשלימות.

ומסופר שהרה"ק בעל התולדות זי"ע הגיע פעם לאיזה 
עיר, וסמוך לעיר הזאת נולד בן ליהודי אחד ובא האיש 
סנדקאות,  לו  ויתן  לברית  לבוא  התולדות  את  להזמין 
והסכים לכך, אבל ביקש ממנו שרק כאשר הכל יהיה כבר 
לו  אין  כי  אותו  יקראו  הברית  לפני  האחרון  ברגע  מוכן 
זמן לחכות והבטיח לו היהודי שכן הוא והכל כבר מוכן. 
כשבא היהודי עם התולדות לבית ששם הברית ראו שיש 

רק תשעה ואי אפשר לעשות הברית.

והאיש פחד מאוד מהקפדתו של בעל התולדות, ומיהר 
שאל  לדרכו,  הולך  יהודי  ומצא  עשירי  לחפש  לרחוב 
אותו אם הוא מוכן להצטרף לברית ולהיות עשירי, ענה 
לו: זאל זיין אזוי ]-שיהיה כך[, אח"כ שאל אותו אם הוא 
רוצה באיזה כיבוד, ענה: זאל זיין אזוי ]-יהי כן[, וכל דבר 

ששאלו אותו ענה 'זאל זיין אזוי'.

לחדר  אותו  שיקראו  התולדות  ביקש  הברית  ואחרי 
גדולה  לתמיהה  זאת  והיתה  ואיננו.  האיש  ונעלם  שלו, 
להתולדות, ועשה שאלה בשמים מי היה האיש, וענו לו 
אותו  ללמד  ובא  הברית  מלאך  הנביא  אליהו  היה  שזה 
שעל כל דבר צריכים להגיד 'זאל זיין אזוי' כלומר לקבל 
על  שעובר  מה  וכל  באהבה,  עושה  שהקב"ה  מה  הכל 

האדם ירגיל עצמו תמיד לומר 'זאל זיין אזוי'.

אח"כ עלה התולדות על העגלה ונסע לדרכו מן הברית, 
פתאום ניגש אליו איש אחד וביקשו שיתן לו לעלות על 
'זאל  העגלה. ושאל אותו התולדות מי אתה, ושוב ענה: 

זיין אזוי'.

אחת  גירסא  זצ"ל  לדרמן  אשר  חיים  מרבי  ושמעתי 
שמע  כאשר  הקדוש  הבעש"ט  אל  נתקרב  שה'תולדות' 
ממנו תורה אודות מאמר הכתוב 'יהי כן', כי בכל יום של 
הבריאה נאמר 'ויהי כן' אבל גם ביום השישי נאמר )בראשית 
א ל( 'ויהי כן' ולכאורה שם אין לו משמעות בפסוק, כי לא 

כתוב שם שום דבר שנברא שלכן יאמר הקב"ה 'ויהי כן'. 
'ויהי כן' אלא אדם  אלא הביאור הוא שלא הקב"ה אמר 
)בראשית ג, יח(  הראשון אמר זאת בשעה שאמר לו הקב"ה 
'וקוץ ודרדר תצמיח לך' וזלגו עיניו דמעות ואמר לפניו 
רבש"ע אני וחמורי נאכל באבוס אחד )פסחים קיח.(, אך בכל 

זאת קיבל עליו את הדין ואמר 'יהי כן'.

וכאשר שמע זאת בעל ה'תולדות' נזדעזע מאוד, כי היה 
רצונותיו  כל  את  לפועל  להוציא  ונתעקש  גדול  קפדן 
והקפיד על מי שהפריע ועיכב אותו מלהוציא את רצונו 
את  שמע  וכאן  מהקפדתו,  חששו  שכולם  עד  לפועל 
התורה יוצא מפי הבעש"ט ונכנסו הדברים אצלו וחדרו 
כליות ולב עד שקיבל על עצמו להתבטל להנהגת הבורא 

ולומר על כל דבר 'יהי כן'.

שחזר  שאחר  טוב  שם  הבעל  שבחי  בספר  ומסופר 
מנסיעתו הראשונה אל הבעש"ט "היה מחלק כל המעות 
שלו כי החזיר כל הקנסים שקיבל וכל המו"מ שהיה בו 
נדנוד איסור החזיר והכריז בחרם שכל מי שקיבל ממנו 

ואינו בהכשר יבוא ויחזיר מעותיו עד שנשאר עני".

מידת  כי  זו,  למידה  להגיע  כך  על  לעמול  יש  והרבה 
שהאדם  זמן  וכל  אליה,  להגיע  מאוד  קשה  ההשתוות 
עם  ללחום  ימיו  כל  צריך  שלו,  ה'אני'  את  לו  ויש  חי 
ה'  על  להתפלל  רק  תבונה  ואין  עצה  ואין  הגאוה  מידת 
ולהעתיר בתחינה, כמו שמספרים על הבעש"ט ששאלו 
אותו תלמידיו לאיזה רבי ילכו אחר פטירתו, והשיב להם 
יתן  ואם  הגאוה,  מידת  נגד  עצה  יש  אם  אותו  שישאלו 
להם עצה הרי זה סימן שאינו רבי, ורק באם יאמר שאין 

עצה רק להתפלל אותו יבחרו לרבי עליהם.

כן',  'יהי  זו של  על כן לכל הפחות אפשר לאחוז במידה 
לא  רצונותיו  את  לכפות  ולא  הבורא  להנהגת  להתבטל 
על עצמו וכל שכן על אחרים בשום צורה ואופן שהוא, 
את  עצמינו  על  להמליך  כולנו  נזכה  זו  קבלה  ידי  ועל 

המלך הקדוש ונזכה לגמר חתימה טובה אכי"ר. 

שולחן הטהור נעילת ראש השנה תשפ"ב 
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 וידוי בפה
       

החזרת האותיות לשורשן
ענין הוידוי והתשובה יובן על דרך מאמר הבעש"ט 
מתאוה  אם  ע"א(:  )ג  הריב"ש  צוואת  בספר  המובא 
ההוא  העבירה  של  הפסוקים  יאמר  עבירה  לאיזה 
בטעמים ובנקודות בדחילו ורחימו, ואז תלך ממנו 
ח"ו  רעה  מדה  לאיזה  מתאוה  ואם  ההיא,  התאוה 
כחו  בכל  וכו'  הכנעני  עמים  השבעה  יאמר  אזי 

בדחילו ורחימו ותסתלק ממנו. עכ"ד.

מלבד  חוטא,  האדם  כאשר  כי  הוא,  בזה  והענין 
מה שעבר על פי ה' וצריך לתקן מעשיו, יש לו גם 
כי לקח חיות אלוקית  לתקן את הקלקול שעשה, 
של אהבה ויראה ותענוג וכו', והוריד אותם למקום 
ובגלות  בשבי  נמצאת  האלוקית  והחיות  אסור, 
וממתינה שיגאל אותה החוטא וישיבנה לשורשה.

את  'החטיא  מלשון  'חטא',  המילה  הוראת  וזהו 
המטרה' היינו שהחיות האלוקית שנשלחה לעולם 
אותה  נטל  האדם  כי  ומוקמה,  ליעדה  הגיעה  לא 

והחטיא את המטרה.

אותיות,  ומוציא  בפיו  מתוודה  שהחוטא  ידי  ועל 
של  הפסוק  את  בתורה  קורא  כאשר  שכן  וכל 
החיות  את  לשרשה  מחזיר  הוא  ההוא,  האיסור 

האלוקית שנפלה לתוך החטא.

אותיות  כ"ב  שכ"ה(:  )אות  טוב  שם  כתר  בספר  וכתב 
בכולן,  ופגמו  מלך,  של  מטבע  שהם  התורה 
וכו', זהו  ואומרים הוידוי בדרך א"ב אשמנו בגדנו 

הפרעון כו'.

כללא  וזל"ק:  בהעלותך(  )פר'  הארץ  בפרי  כתב  עוד 
דמלתא שחיות כל דבר הם האותיות שבתוכו ואם 
החיות  שהם  האותיות  מכניס  ח"ו  חוטא  האדם 
נראה בעיני בשר  ונותן כח ברע, הגם שאינו  ברע 
האמת ידוע, ולכן נותן וידוי דברים באומרו חטאתי 
במרירות לב מחמת יראת ה' ושתוף אהבת ה' הרי 
ונשאר הרע בלתי  מוציא אותיות המחיה מן הרע 

חיות וממילא בטל ]וראה במאור עינים )פר' ויצא([

       

 ותשובה ותפילה וצדקה
       

היחוד הנעשה על ידי צדקה
מובא בכתבי האריז”ל )לקו”ת זכריה יד( כי חכמה ובינה 
נרמזים באותיות י”ה דשם הוי”ה, וז”א ונוק’ נרמזין 
באותיות ו”ה, אבל לעתיד יקראו גם זעיר ונוקביה 
ספירות,  עשר  בן  תמיד  יהא  ז”א  כי  י”ה,  באותיות 
והנוק’  בקביעות,  ג”ר  המוחין  בו  שיאירו  היינו 
תהיה במדרגתה הראשונה ללא מיעוט. ע”כ. וא”כ 
הו’  כי  י’הו”ה,  ולא  י’היה,  השם  יהיה  לבוא  לעתיד 
ה’  יהיה  ההוא  ‘ביום  הכתוב  וכלשון  ליו”ד.  יתהפך 
אחד ושמו אחד’. כלומר, השם י’הו”ה יהפוך לי’היה. 
ולמעשה עם ספרי  יעשו להלכה  ידענא מה  ]ולא 
ולהבא  מכאן  ייפסלו  אם  ומזוזות,  תפילין  תורה 

וצ”ע ואכמ”ל[.

לשון  את  מבאר  בסופו  לרש”י  הפרדס  ובספר 
והתקדשתי’  ‘והתגדלתי  הפסוק  שם  על  הקדיש, 
הוי”ה  שם  כי  מבאר  ושם  עיי”ש.  כג(  לח  )יחזקאל  וכו’ 
של  עומקן  לסוף  לרדת  קשה  וכו’,  בארמית  הוא 
תיבות  למצוא  אפשר  כי  לבאר,  נראה  אך  דבריו, 
ובארמית  הקודש  בלשון  לזו  זו  הדומות  רבות 

ביו”ד,  נכתבים  הקודש  שבלשון  אלא  כידוע, 
ובארמית בוא”ו. וכגון התינוק בלשון הקודש נקרא 

‘ילד’ ובארמית ‘ולד’, ועוד כיוצא בזה.

וייתכן שזה עומק העניין, ששמא קדישא הוא כעת 
)ח”א קנה א(  בבחי’ גלות, ואינו בשלימות. עיי’ זוה”ק 
לאו  קדישא  שמא  בגלותא  ישראל  דכנסת  וז”ל: 
בוא’ו,  נכתב  הזה  כיום  כי  עיי”ש.  וכו’  הוא.  שלים 

ולעתיד לבוא ייכתב ביו’ד וכנ”ל. 

גופא  זה  בארמית,  הוא  שהשם  הדבר  שעצם  ונ”ל 
הוא’ו  שיוחלף  לבוא  ולעתיד  והחיסרון,  הגלות 

ביו’ד זו תהיה הגאולה וכנ”ל.

ואולי יש כאן רמז למ”ש לעיל ברש”י )סוף בשלח בשם 
התנחומא( כל זמן שזרעו של עמלק בעולם אין השם 

עמלק  של  מזרעו  עוד  שישנו  זמן  וכל  וכו’,  שלם 
בעולם הרי יש כאן אלה שמכריזין אין דין ואין דיין 
והעולם הפקר וכו’, וממילא אי אפשר לה לשכינה 
המוחין  לז”א  לו  וחסר  בשלימות.  כאן  שתשרה 
בעוה”ז  כאן  השכינה  והשראת  וכנ”ל,  הג”ר  שהם 
עדיין לוקה בחסר רח”ל. ולכן עדיין וא’ו של הוי’ה 

שמרמז לז”א לא מתהפך ליו’ד וכנ”ל ודו”ק. 

)ישעיהו  עוד איתא בספר הליקוטים למרן האריז”ל 
לב יז( עה”פ ‘והיה מעשה הצדקה שלום’, וזל”ק: כבר 

ידעת כי בעו”ה בגלות נפרדו איש מעל אחיו, ו’ה מן 
י’ה. והנה ע”י הצדקה הוא מקשר קב”ה בשכינתיה, 
ועולה ו’ה לי’ה, וז”ש ‘והיה’, קשור להוי’ה. זה גורם 
שנקרא  ג”כ,  יסוד  זיווג  גורם  גם  הצדקה.  מעשה 
‘שלום’. וזה ג”כ ע”י מעשה הצדקה. ומורי ז”ל אמר 
זרוע  כי  שיכוין  והוא  בצדקה,  אחת  כוונה  בפסוק 
האדם הנותן הוא בסוד ו’, וה’ אצבעות הנותן הם ה’ 
ראשונה, והפרוטה שנותן היא בסוד י’, וה’ אצבעות 

העני המקבל הרי ה’, וזה ‘והיה’. עכל”ק.

ע”י  צדקה  נוטלי  על  התרעם  שהבעש”ט  וידוע 
מטפחת, ואמר שמפסיקין הייחוד הנ”ל.

ומה מתקו דבריו של מר אבא אדמו”ר זצ”ל בספרו 
‘ויקחו  “וזה  דבריו,  בין  שכתב  שלום”  “מעשה 
נתינת  שע”י  היינו  לשמי  לי  ופירש”י  תרומה’  לי 
ושכינתיה,  קוב”ה  של  שמו  יושלם  לשמה  תרומה 
וכו’  בשלימות  יהיה  הוי’ה  ששם  לשמי’  ‘לי  וזהו 

עיי”ש.

הגדול  שמו  במהרה  ויתוודע  שיתגלה  רצון  ויהי 
ההוא  ביום  הארץ,  כל  על  למלך  ה’  והיה  בעולם, 

י’היה ה’ אחד ושמו אחד, אכי”ר.

      
 פורים כפורים

       
ביום כיפור יש מחילת עוונות, היינו שאין תובעים 
אדם  בבית  שעשה  עבירות  על  יותר  האדם  את 
למקום, וכל זה משום שיורד מן השמים הארה של 

כפרה על ישראל.

והנה כפרה הוא מלשון 'כיסוי', כמו 'כפורת', והיינו 
שהקב"ה מכסה את העוון וכביכול אינו רואה אותו 
מחטאו  שב  אינו  אם  מצידו,  האדם  אולם  יותר. 

נשאר עם החטא.

מישראל  אחד  כל  נדרש  זו,  כפרה  לעורר  וכדי 
מן  תובע  שהקב"ה  והיינו  כיפור,  ביום  להתענות 
האדם רק שלא יענג עצמו, וזהו העינוי שבתורה. 
וכולם חייבים בו כאחד  ועינוי זה שווה לכל נפש, 
ללא הבדל, חוץ מקטנים וחולים וכדו'. ולגבי עצם 
העינוי אין הפרש בין צומו של פלוני לבין צומו של 

אלמוני, וכולם שוים בו.

והנה לגבי פורים אמרו חז"ל )מגילה יד.( גדולה הסרת 

ונמצא שכל 
מין צומח 

במקום אחר, 
ואוספים את 
כולם באגודה 
אחת להניפם 
תנופה לפני 

ה', כמאמרם 
)סוכה לז:(: 

מוליך ומביא - 
למי שהארבע 

רוחות שלו, 
מעלה ומוריד 
- למי שהשמים 
והארץ שלו. ועל 

ידי זה מסלק 
כל פגעים רעים 

מהתבואה, 
כמו שאמרו 
במערבא: 

מוליך ומביא 
- כדי לעצור 
רוחות רעות, 
מעלה ומוריד 
- כדי לעצור 
טללים רעים.
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לישראל,  להם  שנתנבאו  נביאים  יותר ממ"ח  הטבעת 
וכלום חזרו בתשובה וקבלו את התורה מאהבה, כמ"ש 
כי  מכפורים,  פורים  מעלת  גדולה  וא"כ  וקבלו.  קיימו 
שכל  שגרמה  גדולב  הארה  אותה  שנה  בכל  מתגלה 

החטאים נעקרו מעיקרא.

ובפורים תובע הקב"ה מן האדם את מצוות היום: מקרא 
מגילה משלוח מנות מתנות לאביונים ומשתה ושמחה, 
ולא כל אחד מסוגל לקיים את הדברים הללו כהוגן, לא 
לשתות  מסוגל  אחד  כל  לא  לשמוח,  מסוגל  אחד  כל 

כראוי.

מעליותא  הכיפורים  וביום  בפורים  שיש  ונמצא 
וגריעותא בכל אחד מהם, כי ביום הכיפורים שוה עבודת 
נעקר  ובפורים  הבדל,  ללא  כאחד  מישראל  אחד  כל 

החטא מעיקרא אף בלא תשובה.

וזהו שהשוו בזוה"ק 'פורים כפורים', מה ביום הכפורים 
בגמ'(,  אחת  )לדעה  שבים  לשאינם  אפי'  העוון  מתכפר 

ו'עיצומו של יום מכפר', אף פורים כן.

      

 סוכות
       

 מלקטים ארבעת המינים
 הגדלים בכל חלקי ארץ ישראל

נטילת  שטעם  בראשונים  מובא  המינים.  ארבעת  ענין 
בארץ  האסיף  בתקופת  שנמצאים  משום  הוא  מינים  ד' 
ישראל, על כן יש להרים תנופה את כל התבואה והפירות 

שאוספים בימים ההם ולהראות שהכל מידו ית'.

יש  ארץ,  חבלי  לשלושה  נחלק  ישראל  שארץ  וכידוע 
חיפה  עכו  כמו  והערים שמה  הים,  לאורך  שפלת החוף 
שרשרת  ישנה  יותר  מזרחה  ואח"כ  ועוד.  אשדוד  יפו 
הרים המתחלת בהרי חברון ונמשכת בירושלים ואח"כ 
ההרים בשומרון ואח"כ בגליל צפת מירון וחרמון ועוד. 
שאן  בית  כנרת  ים  יד  על  השפלה  יותר  מזרחה  ואח"כ 

טבריה יריחו וכל בקעת הירדן.

המינים  משלושת  אחד  שכל  ביותר,  מפליא  דבר  וזהו 
צומחים  החוף  בשפלת  כי  אחד.  ארץ  בחבל  נתגדל 
שם.  צומחים  ג"כ  ההדר  פירות  שכל  כידוע  האתרוגים 
שהם  צפת,  הדסי  כידוע  ההדסים  צומחים  ההרים  ועל 
הירדן  ובבקעת  נמוך.  האקלים  ובהרים  לקור,  זקוקים 
ולחות.  לחום  זקוקים  תמרים  כי  הלולבים,  צומחים 
וערבי נחל רומזים על המים, ובכל מקום שיש שפע מים 

שם צומחים ערבות.

ונמצא שכל מין צומח במקום אחר, ואוספים את כולם 
)סוכה  כמאמרם  ה',  לפני  תנופה  להניפם  אחת  באגודה 

מעלה  שלו,  רוחות  שהארבע  למי   - ומביא  מוליך  לז:(: 

ומוריד - למי שהשמים והארץ שלו. ועל ידי זה מסלק 
כל פגעים רעים מהתבואה, כמו שאמרו במערבא: מוליך 
ומביא - כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד - כדי 

לעצור טללים רעים.

ועל כן בחג האסיף אנחנו נוטלים מכל מקום בארץ את 
הפרי המובחר שבו שנלקט ממנו, ושאינו צומח במקום 
השמחה,  את  להראות  בו  ומנענעים  בו,  ושמחים  אחר, 

כידוע שענין הנענוע משמעו שמחה. וזהו פלאי פלאים. 

      

 פרי עץ הדר
       

טעם עצו ופריו שווה
אמרו חז"ל )סוכה לה.( שאתרוג טעם עצו ופריו שווה.

ויש להסביר עפ"י פשטות, כי כל משפחת ההדרים ]כגון 
לימון או תפוז אשכולית או קלמנטינה[ יש בו פנימיות 
דקה  קליפה  של  ציפוי  יש  ועליו  נוזל,  אחוז  כתשעים 
מבחוץ. אולם אתרוג הרי כולו 'קליפה', ואילו חדרי הזרע 

והגרעינים אינם אלא מיעוט שבמיעוט במרכז הפרי.

ובאמת קליפה זו היא עצם הפרי, ואתרוג התימני נאכל 
כמות שהוא ופרותיו טעימים למאכל וטעמו כטעם אגס 
החיצון  המעטה  מן  חוץ  כלל  בישול  טעון  ואינו  בשל, 

הדק הצהוב.

ממש.  הפרי  היינו  לעניינינו  'עצו',  הפשט  עומק  וזה 
ו'פריו שווה'. שזה היינו הך. כלומר, מה שנקרא קליפה 

במקום אחר 'עצו', כאן זה עצם הפרי. ודו"ק.

שוב מצאתי חידוש זה בשו"ת חתם סופר )ח"א או"ח סי' רז( 
בשם כפות תמרים, וסיים 'ודברי אלקים חיים המה'.

      

 ענין חבטת הערבה
       

להשפיע כח המים בקרקע
רבה,  בהושענא  לעשות  שנהגו  הערבות  חביטת  בענין 
הנה ערבות רומזים על מים, כי המה זקוקים למים רבים 
רבא  בהושענא  בקרקע  והחבטה  כידוע.  גדילתם  לשם 
באה לעורר כח המים, כאילו משפיעים מים בקרקע. וכל 
מים  על  אלא  אינם  רבא  בהושענא  והבקשות  הפיוטים 
כידוע ]ואגב יש לציין כי רש"י במס' סוכות מפרש חיבוט 

חריות, דחיבוט משמעו ניענוע, ולא חבטה בקרקע[.



ארבעת השערים שעל ידם נכנסים 
להיכל “דביקות באותיות”  שגילה הבעש”ט

על פי שיעורי כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א
במשך שלושים השנים האחרונות 
העמיד כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א 
ואלפים  מאות  של  לגיונות 
מבקשי ה’ שהשתוקקו לעבוד את 
שגילה  המיוחד  בדרך  ית’  הבורא 

הבעש”ט הקדוש.

דרך הבעש”ט גבוהה ונשגבה היא, 
ללמדה  שאפשר  ‘שיטה’  זו  אין 
בתוך ימים מספר, אלא היא השפה 
כל  ולכן,  הנשמה.  של  המיוחדת 
מה שקשור לשכל האנושי אין לו 
את  כי  הבעש”ט,  במשנת  מקום 

באמצעות  מבינים  לא  הזו  הדרך 
הנשמה,  באמצעות  אלא  השכל 
ושם - בנשמה - צריך להשקיע. 
אצל  מתגלית  שהנשמה  ברגע 
שלמד  מה  כל  יבין  כבר  האדם, 

במשך השנים שקדמו לכן.
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עמוד
צלותהון

דישרא"ל
 תורת הבעל שם טוב

 במשנת כ"ק מרן
אדמו"ר שליט"א



 |שימו לב אל הנשמה |
כדי להגיע לידי דביקות אמת, סלל הבעש”ט את דרכו המיוחדת, 
בה לימד את תלמידיו החבריא קדישא עצות ודרכים איך להכנס 
לעולמה של הנשמה, שם אין כלום, לא שכל לא רגש ולא עשיה, 
אלא ‘אין’ מוחלט, ביטול, ורצון אינסופי להתכלל בהקב”ה שהוא 

‘אין סוף’.

לצורך הבנת הדברים נתאר מישהו שנעמד להתפלל, הלב יבש, 
אין ‘מוחין’, ובקושי אפשר להתרכז בפירוש המילות?

קרובות.  לעתים  אותנו  פוגש  וזה  טוב,  די  לנו  מוכר  כזה  מצב 
לנשמה  להתחבר  אלא  אחרת  עצה  לנו  אין  רגעים  באותם 

שבקרבינו.

על  לחשוב  אחד:  דבר  עם  רגע  כל  עסוקים  וחושיו  הגוף  בעוד 
שוכן  בעולם,  ומציאותו  הנאתו  את  להגדיל  איך  האדם  תועלת 
בקרבנו מנוע נוסף - הנשמה האלוקית. והנשמה רוצה רק דבר 
אחד - להתדבק בהקב”ה. הנשמה רוצה להתבטל, לא להרגיש 
במציאות  לגמרי  להתכלל  אלא  נפרדת,  כמציאות  עצמה  את 

האלוקית.

המשתוקקת  כשלהבת  יוקדת,  כאש   - שבקרבינו  הנשמה 
מאיתנו  אחד  כל  ואצל  בשורשה.  ולהתבטל  למעלה  להתעלות 
קיימת הנשמה הזאת, גם אצל מישהו שמתנהג כמו רשע, כי כל 
הרוע מתמקד רק במעשים של האדם, בלבושי הנפש, אבל הנפש 
כרשע,  כצדיק  אחד,  בכל  ולכן,  טהורה.  תמיד  נשארת  עצמה 
שוכנת הנשמה, והיא משתוקקת בכל רגע להתעלות ולהתבטל 

לגמרי באלוקות, ואנו צריכים רק להתחבר אליה.

ולכן, כאשר מרגישים יבשים, אין התעוררות, ניתן לצאת מתוך 
הגוף הרדום, החומרי והגשמי, ולהתחבר אל הנשמה האלוקית, 

הבוערת באהבה וביראה תמידית אל הקב”ה.

|עמוד העבודה |
ולשם כך נקבעה התפילה. בימינו - בזמן הגלות - אין לנו אלא 
לרמה  רק  היהדות  הצטמצמה  ולכן  הנשמה,  של  קטן  ניצוץ 
המצוות,  את  מקיימים  אנו  והגשמית.  החיצונית  המעשית, 
התורה  של  המעשה  בחלק  רק  ומתעסקים  הלכותיה,  לומדים 

והמצוות.

היו  קיים,  היה  המקדש  שבית  בזמן  בתפארתו,  ישראל  כלל  אך 
נראים באופן אחר לגמרי. כל יהודי היה מוצף עם נשמה אלוקית, 
והנשמה רואה הכל, צופה וחוזה הכל, וכאשר יהודי הניח תפילין 
התיקונים  כל  את  ראה  אלא  עור,  של  קופסא  ידו  על  הניח  לא 
בתפילה  מילה  כל  איך  ראה  הוא  העליונים,  בעולמות  הנעשים 
מחוללת יחודים עליונים. ילד קטן היה רואה יותר ממה שהצדיק 
התורה,  המצוות,  כל  לראות.  מסוגל  בדורותינו  ביותר  הגדול 
המחשבות והמעשים התעסקו סביב הנושא של דביקות אלוקית 
ורבים היו משקיעים שעות על גבי שעות כדי לחזק את הדביקות 

ולהגיע לדרגות עצומות של ביטול ואין.

לצערינו אין לנו בזמן הגלות את האפשרות הזאת, להתחבר אל 
הנשמה האלוקית. אנו פוגשים את עצמינו שוב ושוב עם הגוף, 

ואילו הנשמה בקושי מורגשת.

התפילה  אל  ההתייחסות  העבודה’.  ‘עמוד  השתכח  זאת  לאור 
הגשמיים  הפרטיים,  צרכינו  על  מבקשים  אנו  שבו  כנוסח  היא 
של  הגשמיות,  והתפשטות  דביקות  של  כשעה  לא  והרוחניים, 

התענגות ודביקות בהקב”ה.

הבעש”ט החזיר - במידת מה - את עמוד התפילה לעולם. הוא 
החיה שוב את מושגי הדביקות, ובימיו התפשטה שוב התופעה 
בה אנשים מקדישים זמן כדי לעורר את הנשמה ולהתענג על ה’.

|חלק אלוקי ממעל |
כעת יש לברר כיצד מעוררים את הנשמה? 

 - הגוף  לנו  שמציע  הכלים  עם  להשתמש  היום  כל  רגילים  אנו 
מחשבה דיבור ועשיה. הגוף אינו מסוגל לחוות ולהרגיש דברים 

וזמן,  במקום  מוגבל  הוא  האנושי,  השכל  להשגת  מעבר  שהם 
ותופס את הדביקות האלוקית לפי המושגים שלו.

אבל הנשמה רואה את הדברים באופן אחר לגמרי. הנשמה היא 
עצם החיים שלנו, והחיים אין להם גוון וצורה, אי אפשר להגדיר 
את החיים, האם הם ירוקים או אדומים, טובים או רעים, גדולים 
או קטנים, והרי זה כדוגמת זרם החשמל שאין לו תואר והגדרה, 
בו  נוגעים  כאשר  רק  קר,  ולא  חם  לא  רע,  ואינו  טוב  אינו  הוא 

מרגישים את מציאותו, אבל מעבר לכך אין לו הגדרה.

הניצוץ  בגלל  ורק  בתוכינו,  השוכן  אלוקי  ניצוץ  היא  הנשמה 
אלוק  חלק  הוא  הזה  הניצוץ  כי  בהקב”ה,  להתדבק  שייך  הזה 
ממעל, וכל חלק משתוקק להשלים את עצמו עם הכלל ולחזור 
ולהתכלל בשורשו, ובכוח זה אנו יכולים להצטרף אל התשוקה 

הזאת ולהתחבר אל הדביקות ואל הביטול האלוקי.

מאוד  זעיר  ניצוץ  רק  שהיא  הנשמה  מהות  על  לומדים  וכאשר 
של הבורא ית’ ובכל זאת היא מופשטת לגמרי, ניתן לקבל מבט 
על עצם המציאות האלוקית שהוא פשוט בתכלית הפשיטות, לא 

שייך להגדיר בו מאומה, לית מחשבה תפיסא ביה כלל.

כיצד בכל זאת ניתן להתדבק בהקב”ה, הרי לא שייך להשיג אותו 
כלל.

מסוגל  אינו  המוגבל  האנושי  המוח  שאכן  היא,  לכך  והתשובה 
הקב”ה  ואילו  דבר  כל  להגדיר  חייב  המוח  כי  אלוקות,  להשיג 
היא  ה’,  נוכחות  את  מרגישה  הנשמה  אבל  לגמרי.  מופשט 
הדביקות  אל  להגיע  יכולים  אנו  הנשמה  וע”י  ה’,  על  מתענגת 

האלוקית המוחלטת.

מכל  תחילה  להתפשט  יש  הנשמה,  אל  להתחבר  רוצים  כאשר 
את  להרגיש  הנשמה,  של  בפשיטות  ולהתדבק  הגוף  הגדרות 
ולהתכלל  לחזור  הנשמה  של  בתשוקה  ולהתדבק  שלנו,  החיים 

במקור חוצבה, במציאות האלוקית.

| להתדבק במופשט |
אלא שכאשר ננסה לצאת מהגבלות הגוף, לא לחשוב, לא לדבר, 
ולא לעשות, ניווכח לראות שבכל זאת הגוף יותר חזק מאיתנו. גם 
אם ננסה לא לחשוב כמה רגעים לא נצליח בכך וברוב המקרים 

נהיה עסוקים בעצם הדבר שאנו מנסים לא לחשוב.

המחשבות  של  המסחרר  המעגל  מתוך  לצאת  שייך  לא  ולכן 
בגדר  שאינו  פשוט  בחפץ  נאחזים  כאשר  אלא  פוסקות,  הבלתי 
גשמי,  חפץ  על  המחשבה  בריכוז  שמסתכלים  כגון  מחשבה. 
בעדינות  אותה  דוחים  מיד  מחשבה,  בקרבינו  עולה  אם  וגם 

וממשיכים להתרכז בראיה.

האנושית  מהחשיבה  רגעים  לכמה  מתנתקים  שאנו  בשעה 
ניתן  הנשמה.  של  בעולמה  עצמינו  את  מוצאים  אנו  המוגבלת, 
לחוות דברים שהם מעבר ליכולת החשיבה האנושית, ניתן להבין 
איך שייך דברים סותרים, ואיך יתכן שלמרות שאנו רואים עולם 

ממשי לפנינו אין העולם קיים כלל. 

ולצורך כך לימד הבעש”ט את תלמידיו מושג חדש בשם ‘דביקות 
באותיות’ כפי שקיבל ממורו אחיה השילוני, להתדבק במופשט 
דרך האותיות הקדושות, כי מלבד הכוונה הפשוטה של המילים, 
יש להוסיף ולצייר את גוף האות עצמה, שאין בה שום השכלה 

ושום פירוש, אלא היא פשוטה בתכלית הפשטות.

ולאחר  החסידות,  במשנת  ביותר  מהעמוקות  היא  זו  סוגיא 
כ"ק  מלמד  הבעש"ט,  במשנת  הענין  ליבון  של  עמוקות  שנים 
מרן אדמו"ר שליט"א את הדרך איך להכנס לסוד הענין על ידי 

ארבעה שערים, זה אחר זה.

|אין סוף שבתוך האותיות |
הדביקות  מצות  על  נצטוינו  דהנה  לבאר,  יש  לכך  כהקדמה 
בהשי"ת  להתדבק  יכול  אינו  המוגבל  האנושי  והשכל  בהשי"ת, 
ולכן  כלל במחשבה,  נתפס  ואינו  רעיון  ונעלם מכל  גבוה  שהוא 
כדי שנקיים מצוות הדביקות כתיקונה צריך להתדבק באותיות 
של  והאחרונה  התחתונה  הדרגה  הן  האותיות  כי  הקדושות, 
הוא  האותיות  תמונת  וגוף  הנעלם,  האלוקי  האור  השתלשלות 
מתדבק  כאשר  ולכן  ומחשבה,  לשכל  שייך  שאינו  פשוט  עצם 
אל גוף האותיות בלי לכוין כלום אלא מתוך רגשי אהבה ויראה 

לאחר שנים 
רבות של 
חקירה 

ודרישה בענין 
הדביקות 
באותיות, 

יסד כ"ק מרן 
אדמו"ר 
שליט"א 

את השיטה 
של ארבעת 

השערים 
שעל ידם 

אפשר להגיע 
אל הדביקות 

האלוקות 
שבתוך 

האותיות,
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עמוד
צלותהון

דישרא"ל
 תורת הבעל שם טוב

 במשנת כ"ק מרן
אדמו"ר שליט"א

ודביקות אלוקית שמחברים אותו אל השי"ת, הוא זוכה לדבק את 
נשמתו אל האור האלוקי המופשט והנעלם ששוכן בתוך האותיות, 

וזו היא תכלית הדביקות.

האותיות  וז"ל:  ע"ד(  ד  )ח"ב  טוב  שם  כתר  בספר  כתובים  הדברים 
שבתורה הם חדרים של השם יתברך שהוא ממשיך בהם את אצילות 
כי הכוונה  ולתוכן צריך אדם לתת כל הכוונה שהיא הנשמה,  אורו, 
וישראל  ואורייתא  הוא  בריך  קודשא  הדבקות,  וזהו  הנשמה,  הוא 
כולא חד, וזהו התפשטות הגשמיות, פירוש שיפשיט נשמתו מגופו, 
ותהיה נשמתו מלובשת באותן המחשבות שהוא מדבר, ויראה כמה 

עולמות העליונים.

ידוע  וזל"ק:  שניה(  קדושה  )פורים,  לוי  קדושת  בספה"ק  מובא  זה  ענין 
העולמות,  כל  נבראו  אתוון  ובכ"ב  עלמא,  קוב"ה  ברא  דבאורייתא 
והגם שיש לתמונת אותיות טעמים כמוזכר בספר התמונה ובכתבי 
האריז"ל, גם בוצינא קדישא הבעל שם טוב גילה תמונת אותיות. ע"כ

כך  ואחר  התיבה,  כוונות  כל  את  הדיבור  קודם  שיכוין  צריך  ולכן 
הכוונה  כי  המילות,  מפירוש  יחשוב  אל  עצמה  הדיבור  בשעת 
האנושית מוגבלת מאוד ואינה נוגעת כלל בדביקות האלוקית, אלא 
יסלק כל מחשבה ותפיסה אנושית וגשמית עד שיגיע להתפשטות 
הגשמיות, וכל זאת על ידי שידבק עצמו בעצם תמונת האות, וכיון 
אין  האור  בה  שישכון  כלי  היא  לכן  פירוש,  בה  אין  עצמה  שהאות 
בה  ומתדבק  האות  לתוך  עצמו  את  מכניס  שהאדם  ידי  ועל  סוף. 
ביראה ואהבה אלוקית, אזי מתחברת נשמתו אל האין סוף שבתוך 
אל  מאותיות,  שמורכבת  הבריאה  כל  את  עמו  ומעלה  האותיות, 

שורשה העליון בחיי החיים א"ס ב"ה.

דבר  בכל  שיש  אלקות'  נשמות  'עולמות  החלקים  שלושת  וזהו 
והיינו  השילוני.  אחיה  מורו  מפי  הבעש"ט  שקיבל  כפי  בעולם 
'אלוקות'  שורה  ובתוכו  'עולמות',  בחינת  היא  הגשמית  שהאות 
וכאשר  להשיג,  אפשר  שאי  סוף  אין  האור  עצמות  שהוא  נעלמת 
ידי  על  ה'נשמה' שבקרבו להשי"ת השורה בתוך האות  מחבר את 
יראה ואהבה אלוקית, הרי הוא מתדבק במקום שלמעלה מתפיסת 

השכל שהיא תכלית מצוות הדביקות.

|ארבעת השערים |
לאחר שנים רבות של חקירה ודרישה 

בענין הדביקות באותיות, יסד כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א את השיטה 

ידם  שעל  השערים  ארבעת  של 
הדביקות  אל  להגיע  אפשר 
האותיות,  שבתוך  האלוקות 

וזה סדרם:

דיבור  להוציא  ניגש  כאשר 
שיקדמו  צריך  התפילה,  בעת 

לכך כמה שלבים.

שהקב"ה  להתבונן   - "יראה"  א. 
יראה  לידי  ולבוא  לנגדו  עומד 

מגודל  בלב  מורגשת  והתפעלות 
אפסיותו  את  שיחוש  עד  ית'  רוממותו 

וגודל ריחוקו.

וירצה  ה',  את  לאהבה  יתעורר  כך  מתוך  "אהבה"  ב. 
להתכלל בהשי"ת ולהתבטל בו באהבה.

אהבה  ידי  על  להשי"ת  מחוברת  שנשמתו  לאחר   - "מחשבה"  ג. 
להוציא  רוצה  שהוא  המילות  פירוש  את  במחשבתו  יכוין  ויראה, 

מפיו.

מתוך  אלא  כוונה,  שום  בלי  התיבה  את  יוציא  ואז   - "דיבור"  ד. 
וכדי שלא תתערב מחשבתו בדבר גשמי  דביקות באין סוף ממש, 
משמעות  שום  בהם  שאין  האותיות  גוף  תמונת  את  יצייר  ומוגבל, 
שום  בלי  פשוט  אור  שהוא  סוף  אין  אור  שורה  ובתוכם  ופירוש, 

השגה.

| מה פירוש דביקות באותיות?|
עיקר המעכב אל הדביקות האלוקית היא השכל האנושי, שמפריע 
ומעכב יותר מהגשמיות והחומריות. כי כאשר יהודי רוצה להתדבק 
שום  שאין  ולהשיג  בוראו,  אל  הנברא  של  מוחלט  ביחוד  בהשי”ת 

מציאות מלבד המציאות האלוקית, הגם שהנשמה מרגישה את זה, 
מפריע  האנושי  השכל  אבל  האמת,  הוא  שכך  ומאמין  יודע  והלב 
וטוען: הלא אני רואה כאן בריאה גשמית נפרדת, ואין לי אלא מה 

שעיני רואות.

שמסוגל  מי  שאין  מוחלט,  בטחון  לידי  בתפילה  כשמגיעים  גם 
הכח  שהוא  השי”ת  מלבד  בעולם  גדולה  או  קטנה  תנועה  לעשות 
היחיד הפועל בעולמו, הנה בא השכל האנושי ומתנגד לכך, שהרי 

כל אחד יכול לפעול ולעשות כרצונו ואין מעכב בעדו.

ונמצא שהשכל האנושי אין כמוהו לעכב את הדביקות, כי הקב”ה 
צמצם את המוח הגשמי שלא יוכל לקלוט אלוקות, אלא יראה הכל 
כמו גשמי נפרד, ואילו היה הבורא ית’ מסלק את הצמצום היה מכיר 
שום  לה  ואין  עינים  אחיזת  אלא  אינה  כולה  הבריאה  שכל  האדם 
ולפעול בעולם,  וכל מה שנדמה שהאדם מסוגל לעשות  מציאות, 

הכל הוא תעתוע שוא, כי הכל ברצונו של המקום ב”ה.

היכלא  בני  את  ללמד  הק’,  הבעש”ט  של  לימודו  עיקר  היה  וזה 
השכל  מעל  ולהתעלות  השכל  את  לסלק  איך  הקדושים  תלמידיו 
האנושי, ועל דרך בני הנביאים בזמן בית המקדש שהיו מבודדים 
את נשמתם מתוך הגוף, עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות, 
וכנפסק בשו”ע )או”ח סי’ צח סעי’ א(, והיינו שהיו מתעלים מעבר להשגת 

השכל ומגיעים אל השגת הנשמה שרואה הכל אלוקות מוחלטת.

וכל אחד מישראל מתעוררת אצלו לפעמים השגה זו שמדבק עצמו 
ב’אין’ המוחלט, למעלה מהגדרה, ומתדבק בעצמיות הבורא ית”ש, 
ומרגיש את נוכחותו הפשוטה כמו אדם המרגיש את עצם החיים 
שמגיע  תהילתו’  כן   - שמו  ‘הודאי  בבחינת  כלל,  הגדרה  לו  שאין 
למקום שמרגיש שמחוייב להיות מציאות אלוקית ודאית, אף שאין 
הוא  שכך  בבהירות  מרגיש  אבל  השכל,  בכלי  והוכחה  ראיה  לכך 
המציאות, אלא שברוב הפעמים אינו יודע שהגיע למצב נעלה זה 

יען כי הוא מופשט באותה שעה מהשגת השכל.

הדורות,  בכל  מצויה  היתה  והתבודדות  הפשטה  של  זו  עבודה 
הרמ”ק  ובכתבי  והראשונים,  הקדמונים  דברי  בכל  ונזכרת 
והאריז”ל, וגם מהרח”ו גילה דרכי ההפשטה וההתבודדות 
בספרו ‘שערי קדושה’, אך דרכים אלו היו כרוכים 
הקדושים  השמות  והזכרת  שונים  ביחודים 
נעלם,  אלוקי  באור  התדבקו  ידם  שעל 
וכן נזכרים דרכים נוספות כיצד להגיע 

להתפשטות הגשמיות.

אחרת  דרך  הק’  הבעש”ט  אבל 
ממורו  שקיבל  כפי  לו  היתה 
להתדבק  השילוני,  אחיה 
האותיות  דרך  במופשט 
הכוונה  מלבד  כי  הקדושות, 
יש  המילים,  של  הפשוטה 
האות  גוף  את  ולצייר  להוסיף 
השכלה  שום  בה  שאין  עצמה, 
פשוטה  היא  אלא  פירוש,  ושום 
“שמעתי  הפשטות,  בתכלית 
כי  זללה”ה  זקני  אבי  מאדוני 
אפרים,  מחנה  )דגל  פירוש”  בלי  האותיות 
ידי  על  נשמתו  שמדבק  ומתוך  עקב(,  פר’ 

אהבה ויראה אלוקית באותיות עצמן, הוא 
מתדבק באור אין סוף הנעלם מכל רעיון. 

“המכוון בתפלתו בכל הכוונות הידועות לו, אינו מכוון רק אותן 
בכל  נכלל  גדול,  בהתקשרות  התיבה  כשאומר  אבל  לו,  הידועות 
התיבה כל הכוונות מעצמן ומאליהן, שכל אות ואות הוא עולם שלם, 
וכשאמר התיבה בהתקשרות גדול, בוודאי מתעוררין אותן העולמות 

העליונים” )צוואת הריב”ש אות קי”ח(.

תלמידי  של  הקודש  בכתבי  והמעיין  גדול,  לימוד  צריך  זה  ודבר 
הבעש”ט הק’ בענין התפילה יבוא להשגת הדבר.

כ”ב  שיש  כמו  והנה  וז”ל:  בראשית(  )פר’  יוסף’  יעקב  ה’תולדות  וכתב 
והגשמי  החומר  עניני  בכל  יש  כך  ותפילה,  תורה  בדיבור  אותיות 
שבעולם ג”כ כ”ב אותיות שבהם נברא העולם וכל אשר בו, וכמ”ש 
בהם  שנברא  אותיות  לצרף  בצלאל  הי’  יודע  א(  )נה  דברכות  בש”ס 
שמים וארץ וכו’. רק שהאותיות מלובש בחומר עניני העולם בכמה 
כסויין ולבושין וקליפין, ובתוך האותיות שורה רוחניות הקדוש ברוך 

הוא.

בשם  לשונו:  וזה  מקץ(  )פר’  לצדיקים  הגנוז  אור  בספר  מובא  וכן 
יתברך,  ה’  של  וחדרים  כלים  הם  שבתורה  האותיות  ז”ל,  הבעש”ט 



ידי כוונת האדם ממשיך בהן את אצילות אור עליון,  שעל 
כמו שכתוב בזוה”ק )אחרי מות עג.( הקב”ה ואורייתא כולא חד, 
וזהו  הנשמה,  שהוא  הכוונה  כל  לתת  האדם  צריך  ולתוכן 

הדביקות הקב”ה ואורייתא וישראל כולא חד. ע”כ. 

על  מביטים  בתחילה  האדם,  על  שמביטים  כמו  זה  והרי 
רזה  שמא  או  הוא  גבוה  האם  והגופני,  החיצון  מראהו 
עמו,  לדבר  מתחילים  כאשר  מכן  לאחר  כיוצ”ב.  וכן  הוא 
לאחר  תכונותיו.  את  ויודעים  הפנימית,  נפשו  אל  נכנסים 
יהדותו,  על  מביטים  האלוקית,  נשמתו  אל  חודרים  מכן 
יוצאים  כך  יהדותו,  קדושת  את  יותר  שמרגישים  וככל 
מההגדרות הפרטיות שיש לכל יחיד, ומתדבקים בהגדרה 
חלק  מצד  מישראל  אחד  בכל  השוה  והכוללת,  הפשוטה 
אלוק ממעל המצוי בתוכם, שהוא גבוה יותר מכל התכונות 

הגופניות והנפשיות.

וכך גם באותיות. בתחילה רואים את הציור הגשמי של גוף 
האותיות ואת הכוונה הפשוטה של התיבה, אחר כך נכנסים 
פנימה וחודרים אל ההרגשה הפנימית שבתוך האות, ואחר 

כך חודרים אל האלוקות המופשטת שבתוך האות.

בכח  לא  האותיות,  תוך  אל  להכנס  צריך  כך  ולצורך 
ובהתאמצות, אלא ירפה עצמו לכוין כפי דרכו כמה שיוכל, 
שה'  לו  שטוב  יחשוב  וז"ל:  ס"א(  )אות  הריב"ש  צוואת  ]ראה 
בכוונה  רובו  או  תפלה  חצי  כמו  שיכוון  לו  יעזור  יתברך 
גמורה, ולבסוף כשיחליש ושיבטל הדבקות מה לעשות לו, 
יתפלל כפי יכלתו בכוונה קטנה עד סוף עלינו[. ובתוך כך 
“פעמים מתפלל  אולי יזדמן לו ליפול באמצע לדביקות - 
ועולה  נשמתו  אור  מאיר  אחד  ברגע  כך  ואחר  בקטנות 

לעולם העליון” )לקוטים יקרים אות נ”ה(.

| וצריך אמונה גדולה לזה|
וזהו עיקר דרכו של הבעש”ט להורות דרכי הדביקות באין 
סוף, בלי להזדקק ליחודים ושמות, אלא בדביקות פשוטה 
אין  באותיות הקדושים שהם היכלות שבהם שורה האור 
גדולה  “וצריך אמונה  )אות ע”ה(  בצוואת הריב”ש  וכתב  סוף. 
באופן  האלוקית  הדביקות  מורגשת  לא  בתחילה  כי  לזה” 
עצמו  לדבק  שמכוין  זה,  בדבר  אמונה  ידי  על  ורק  זה, 
להגיע  הזמן  במשך  יוכל  האותיות,  שבתוך  סוף  האין  אל 

לדביקות זו באור הפשוט שהוא עצם מהותו ית’.

כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א מרבה לעורר על ענין האמונה 
- להאמין בעצמו שאפשר להגיע לדביקות, ולהאמין בכח 
שמרבה  ככל  הקדושות.  באותיות  שיש  הגדול  הסגולי 
יותר  להתחבר  יכול  וכך  יותר,  פועל  זה  כך  להאמין,  יותר 

לקדושת האותיות.

ד’(:  אות  )וישלח  שלמה”  “דברת  בספר  שכתב  מה  לציין  ויש 
העולמות  כל  אזי  בהשי”ת  עצמו  את  מקשר  כשהאדם 
והעיקר  ידו,  על  בהשי”ת  מתקשרים  ממנו  שלמטה 
שפועל  מאמין  אינו  ואם  בהשי”ת,  עצמו  את  שיתקשר 
בדיבור והתקשרות בהשי”ת באמת אינו פועל למעלה כלל. 
וכלל  פי’ שלקח ממנו האמונה.  ירכו  ויגע בכף  וזה שכתב 
ויראה  בני אדם שיש להם אהבה  גדול באמונה שיש כמה 

ואין פועלין למעלה מחמת חסרון באמונה שלימה. עכ”ל.

להפשיט  עבודה  בשעת  שצריך  הוא,  כן  האמת  דרך  “כי 
עצמו מגשמיות עולם הזה, עד שיחשב בעיניו כאילו אינו 
פשוט  ודיבור  בקול  האותיות  ולומר  כלום,  הזה  בעולם 
ולהבין  הקדושים,  בהאותיות  מחשבתו  ולקשר  ולדבק 
יתלקח  פתאום  ממילא  ואז  הקדושים,  המלות  פירוש 
ואהבה  היראה  הבערת  שלהבת  להבת  אש  בו  ויתלהב 
עילאין בעוז ועצום עד מאד, וזהו הדרך ישכון אור בעבודת 
הקודש פנימה. ששמעתי וקבלתי זה הדרך הקדוש ממורי 
הרב ]הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע[ זצוק”ל, והוא קיבלו מרבו 
והוא  זצוק”ל  הבעש”ט  מרבו  קיבלו  והוא  זצוק”ל  המגיד 
האמיתי  הדרך  שזהו  זצוק”ל,  השילוני  אחיה  מרבו  קיבלו 

בעבודתו יתברך” )תולדות אהרן, ליקוטים חדשים(.

|העלאת האותיות |
יש לזכור כי הדביקות כשלעצמה איננה המטרה, אלא רק 
 אמצעי, שאם האדם מגיע לדרגה זו אז הוא מוכשר וראוי 

היחידה  המטרה  היא  וזו  ולהעלותם.  אותיות  לבטא 
והסופית - להעלות את האותיות לשורשם.

שהרי הקב"ה ברא את עולמו על ידי דיבור, כמאמר הכתוב 
)תהלים לג, ו( 'בדבר ה' שמים נעשו', ובתחילה יצר את האותיות 

מאמר  תשרי  יששכר,  )בני  זי"ע  ממעזריטש  המגיד  שפירש  כמו 
'את'  הקב"ה  ברא  הראשון  שהדבר  את'  ברא  'בראשית  ב( 
דהיינו כ"ב אותיות התורה מא' עד ת', ועל ידי אותיות אלו 

נבראו שמים וארץ, באמצעות עשרה מאמרות. 

וזה צריך להיות הכוונה הכללית בשעה שמבטא האותיות 
מאותיות,  כולה  מורכבת  הגשמית  הבריאה  שהרי  מפיו, 
וכאשר האדם מכניס דביקות אלוקית בתוך האותיות הוא 
אותה  ומעלה  כולה  הבריאה  בתוך  אלוקית  חיות  מכניס 

לשורשה העליון ע"י מחשבה אלוקית. 

היא  הבריאה  כי  כולה,  הבריאה  בעצם  הנם  האותיות 
אותיות, ומטרת העלאת הבריאה היא לקרב את העולם - 
הבריאה כולה - להקב"ה, ולעשותה רוחנית, ועי"ז לטהר 
את הבריאה מכל פגעיה, וכאילו לברוא אותה מחדש, ולזה 

ייקרא תיקון העולם.

דבקותו  ע"י  הבריאה,  נזר  שהוא  האדם,  ורק  האדם, 
בהשי"ת מסוגל לזה, לבטא אותיות תוך כדי דביקות, ואז 

הכל מתעלה.

צריכה  אינה   - כולה  הבריאה  את  להעלות   - זו  כוונה 
יכולה  אלא  התפילה,  עת  בכל  תמיד  במחשבתו  להיות 
היא שתשמש כתנאי מוקדם לכל משך זמן ההגייה וביטוי 

אותיות ומילות התפילה.

וזה עיקר ותוכן חידושו ותורתו של מרן הבעל שם טוב.

|לצייר את צורת האותיות |
את  לצייר  חובה  אין  הבעש"ט  תלמידי  אצל  המבואר  לפי 

האותיות, ואפשר בהחלט להעלות האותיות בלי הציור.

פרשת  )הפטרת  ישראל’  ‘עבודת  בספרו  מקאזניץ  המגיד  אך 
המלך  “ויצו  וז’’ל:  האותיות,  צורת  ענין  את  מזכיר  תרומה( 

ויסעו אבנים גדולות... ליסד הבית” )מלכים א ה לא(. יש לומר 
ידי  שעל  יצירה  בספר  אבנים  נקראים  האותיות  דהנה 
אבנים  בתחילה  שנוטלים  וכמו  התיבה,  נבנה  האותיות 
גדולות לעשות היסוד הבית, כמו כן צריך לצייר בתחילה 
ואזי  מפיו  האותיות  שמוציא  קודם  במחשבתו  האותיות 
של  אותיות  שבמחשבתו  לפי  גדולות,  אבנים  נקראים 
התיבה הם בצירוף אחד וכשמוציאן מפיו הם יוצאין זה אחר 
קטנות  חיות  נקראים  וכן  קטנות  אבנים  נקראים  ואזי  זה 
עם גדולות, וזהו “ויצו ויסיעו אבנים גדולות”, רצונו לומר 
האותיות  לצייר  ויקרות  גדולות  אבנים  בתחילה  שייקחו 
ליסוד  שיהיה  כדי  גזית”,  אבני  הבית  “ליסד  במחשבתן. 
לאבני גזית, הם האותיות קטנות שנגנזים בדיבור זה אחר 

זה. עכ’’ל. 

והאותיות  התיבות  לצייר  היה  שדרכם  משמע  מדבריו 
מקובל  היה  שכך  לשער  ניתן  להגייתן.  עובר  במחשבתם 
ממרן  גם  ואולי  ממעזריטש,  הגדול  המגיד  רבו  אצל 
ולא  רבתי,  משמעות  האותיות  לצורת  יש  וא’’כ  הבעש’’ט, 

רק סימנים בעלמא. 

היינו  'מהדרין'.  בבחינת  שזה  לומר  אפשר  אולי 
האותיות,  צורת  את  דווקא  לצייר  צריך  לא  שמלכתחילה 
הוא  הרי  האותיות  צורת  גם  מצייר  זאת  שבכל  מי  אולם 

משובח, ועבודתו היא בעלת ערך גדול יותר.

כ”ק מרן 
אדמו”ר 
שליט”א 
מרבה 

לעורר על 
ענין האמונה 

- להאמין 
בעצמו 
שאפשר 
להגיע 

לדביקות, 
ולהאמין 

בכח הסגולי 
הגדול שיש 
באותיות 
הקדושות. 

ככל שמרבה 
יותר 

להאמין, 
כך זה 

פועל יותר, 
וכך יכול 

להתחבר 
יותר 

לקדושת 
האותיות.
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עמוד
צלותהון

דישרא"ל
 תורת הבעל שם טוב

 במשנת כ"ק מרן
אדמו"ר שליט"א

“להתעדן באהבתך ויראתך”
המושגים “אהבה ויראה” נזכרים ברטט וסילודין בפי ישרים, ודווקא משום כך יש לפעמים שמושגים אלו 

נראים כה גבוהים ונעלמים, רחוקים מעולם המעשה ושייכים רק לנחלתם של צדיקי עולם.

‘אהבה  ‘בעל שם טוב’ על התורה, מבוארים המושגים של  בשיעורי כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א על ספר 

ויראה’ עד לשפת המעשה, בדרך פשוטה, על פי דרכו ומורשו של הבעש”ט.

שיעוריו של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א נדפסו בספר “אור שבעת הימים”, כאשר עד הנה יצא לאור הכרך 

הראשון על ‘עמוד התפילה’ שהתקבל בחיבה יתירה בתפוצות ישראל, ולאחר שאזל מן השוק עומדים 

כעת לקראת הוצאתו לאור במהדורה חוזרת יחד עם כרך נוסף על פרשת בראשית-נח.

יראה קודמת לאהבה
כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א מציין, כי הרמב”ם מתחיל במצות 
הבעש”ט  בתורת  ואילו  היראה,  במצות  ומסיים  האהבה 
]בעל  אהבה  אח”כ  ורק  יראה  תחילה  הפוך,  סדר  מצינו 

ה’תולדות יעקב יוסף’ עוסק בכך בפרשת עקב, עיי”ש[.

לפי הבעש"ט יש להתחיל לעבוד ולהתבונן רק על היראה, 
היראה  למדרגת  שמגיע  מי  ממילא.  בדרך  באה  והאהבה 

אנו  אין  לעולם  אך  האהבה,  את  במתנה  לו  נותנים 
האהבה  כי  האהבה,  עם  ה'  בעבודת  מתחילים 

שווא  לדמיונות  אותנו  להביא  יכולה 
היא  היראה  מידת  ואילו  ובלבולים. 

שהאדם  ומחשבה,  שכל  של  ענין 
למצב  ומגיע  במחשבה  חושב 

את  לעצמו  לתאר  יכול  שהוא 
שעומדת  האלוקית  הנוכחות 
מולו. והתוצאה הטבעית של 

מחשבה זו היא יראה ופחד.

על  הוא  הדגש  עיקר  לכן 
בעוד  ה’יראה’,  השגת  דרכי 
מאליה  מתעוררת  ה’אהבה’ 

על ידי היראה.

הדרך להגיע
ליראת ה’

במידת  להתדבק  הוא  הראשון  השלב 
'יראה  בחינת  עצמו  על  ממשיך  שהאדם  היראה, 

עילאה'. ואין הכוונה להכניס עצמו למצב של פחד וחרדה, 
כי אם האדם חושב על ֵאימה הוא מכניס את עצמו לדינים. 
את  משתקים  ופחד  חרדה  כמו  תתאה  יראה  בחינות  וכל 
המחשבה. אדרבא, יש לחשוב על נוכחות הבורא, כי 'יראה' 
רואה  כאילו  לעצמו  לדמות  שצריך  'ראיה',  אותיות  היא 
עומד',  אתה  מי  לפני  'דע  בבחינת  נכחו,  עומד  הקב"ה  את 
את  להבין  רק  לא  לנסות  ויש  והעליון,  הגדול  המלך  לפני 
המצב הזה שהאדם עומד לפני המלך אלא גם להרגיש את 
הנוכחות הזאת ולמלא את חדרי הלב עם רגש של יראה, ועל 

ידי זה מגיע המתפלל למצב של ביטול ויראה. 

זו היא היראה הנדרשת והראויה, וכך צריך האדם להיראות 
יש לו לעצור  בתפילה. וכאשר איש ישראל הולך להתפלל 
ועומד  עליו  ניצב  הוי"ה  הרי  מתפלל?  אני  למי  ולהתבונן: 
'מעמיד' כביכול את הבורא מולו, הוא  נכחו. וכאשר האדם 
שאנו  היראה  מידת  וזוהי  נוכחותו,  נוראּות  מפני  מתבטל 
עוסקים בכאן, והיא השער והפתח להכנס בו לשאר הדרגות. 

יסודי  בהלכות  הרמב"ם  של  המהלך  כפי  נקט  הבעש"ט 
)פרק ב הלכה ב( וזה לשונו: "והיאך היא הדרך לאהבתו  התורה 
הנפלאים  וברואיו  במעשיו  האדם  שיתבונן  בשעה  ויראתו, 
מיד   - קץ  ולא  ערך  לה  שאין  חכמתו  מהן  ויראה  הגדולים 
הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם 
ֵלא-ֹלִהים  ַנְפִׁשי  "ָצְמָאה  ג(  מב  )תהלים  דוד  שאמר  כמו  הגדול 

נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב  ָחי",  ְלֵאל 
אפלה  שפלה  קטנה  בריה  שהוא  ויודע  ויפחד  לאחוריו 

עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות". 

כאשר אדם רואה את העולם ואת הבריאה כולה, הוא חושב 
לעצמו: הרי לפני חכמה שאין לה סוף ואין לה תכלית, ונמצא 
אם כן כי הבורא קיים בסמוך אלי, הוא נמצא בכל והוא בורא 

את הכל.

ולכן נבאר תחילה כיצד יבוא האדם לידי מידת היראה. הנה 
כאשר אדם מתבונן בנוכחות הבורא ית' בעולם, 
קטן  עצמו  את  ורואה  ל'אין'  הופך  הוא 
לעומת  הוא  היכן  רואה  כי  ומבוטל, 
אפילו  איננו  שהאדם  הבורא, 
נוראות  לעומת  חול  כגרגר 
אשר  הבורא  של  גדלותו 
וסובב כל  ממלא כל עלמין 
עלמין. הרגשת היראה הזו 
שבאה לאדם היא הרגשה 
והביטול הזה  של ביטול, 
'יראה  של  הרגשה  הוא 

עילאה'. 

פחד  יש  כי  להדגיש  ויש 
ויש יראה, והם שני דברים 
נקרא  הפחד  כי  נפרדים. 
שהאדם  היכולת'  'יראת 
פוחד מחיות טורפות ביער, או 
שאר  או  ישראל,  שונאי  מגויים 
זהו  לו.  להרע  עלולים  אשר  דברים 
'יראה  הבעש"ט  בלשון  הנקרא  פחד 
של  דרכו  הרצויה.  היראה  שאיננה  נפולה' 
דברים  ומשאר  אפילה  מחושך  מנחש,  לפחד  האדם 
ואוסף את  ועוצר את האדם,  וזהו פחד שמשתק  מפחידים, 
הדם אל נקודת הלב ומכנס את האיברים ושולל את יכולת 
והאדם אינו מסוגל לעשות כלום כשהוא במצב  המחשבה, 

של פחד. 

מאידך, היראה מפני הבורא, וכתוצאה מזה - הביטול בפני 
הבורא - היא יראה שמרחבת את דעת האדם. האדם חושב 
נורא  ויחיד  אחד  באותו  דבוק  להיות  וחושק  יותר  טוב  אז 
שהוא ירא הימנו כל כך, וזו היא כבר דרגת האהבה. כי יראה 

היא ריחוק, ואהבה היא קירוב. 

'אור', האור  היא  והאהבה  'כלי'  היא  כללא דמילתא, היראה 
אינו נמצא בידי האדם, ומה שהאדם מסוגל לעשות הוא רק 
לבנות את הכלי על ידי שחושב ומתבונן בגדלות ה' האין-
סוף, לא רק בשכל ובידיעה אלא ממלא את כל חדרי לבו עם 
שהוא  יראה  זה  אין  בעולם,  ית'  הבורא  נוכחות  מפני  יראה 
צריך לרעוד בלבו, אלא התפעלות ויראה פנימית של ריחוק 
ובושת ואפסיות, ולאחר שעשה את הכלי של מידת היראה, 
עז  ורצון  חשק  ומקבל  האהבה  אור  מלמעלה  עליו  מאיר 
להתדבק ולהתקרב מאוד אל הבורא ית', כמו כל אדם גדול 
שמרגישים יראה וריחוק מפני גדלותו, ודוקא הריחוק הזה, 
מביא את האדם שירצה להתקרב אליו ולהסתופף בקרבתו.

בנוכחות  ומתבונן  שרואה  ידי  על  מתעוררת  היראה  דרגת 



לידי  בא  ומכך  כך,  כל  קטן  והוא  כך  כל  גדולה  שהיא  האלוקית 
הרגשת האין והאפסיות. וזהו הפחד הכי גדול ששייך בעולם הזה, 

כאשר האדם ָחֵדל מלהיות מציאות, ומתבטל מלהיות יש. 

לו  שיש  ביותר  הגדול  הפחד  כי  נמצא  בדבר,  לחשוב  כשנעמיק 
לאדם, יותר מכאבים וכיו"ב, הוא הפחד מהתבטלות מציאותו. וכגון 
ר"ל,  יהרגו אותו  כי למחרת  ויודע  ל"ע,  אדם ששפטו אותו למוות 
הנה עצם פעולת ההמתה היא כהרף עין, ולא זה מה שמפחיד את 
הנידון בפחד נורא כ"כ, הפחד מתרכז בכך שאדם חושב: "הנה, אני 
אני חדל מלהיות  ופתאום  וכיוצ"ב,  ואוכל  ומדבר  אני חושב  הווה, 
יותר. החידלון הזה שיתרחש ויגיע - זה הדבר הגרוע ביותר שעומד 
שניתן  ביותר  הגדולה  היראה  הרגשת  היא  זו  חרדה  לפני".  כרגע 

לדמיין .

התבטלות  של  יחס  הוא  הקב"ה  כלפי  האדם  של  היחס  כאן,  גם 
'אין', וכמבואר בארוכה במאמרי החסידות. בכל  מוחלטת בבחינת 
מקהלות החסידים הרבו לעסוק ב'ביטול היש' שלהם כלפי הבורא, 
וגדושים  מלאים  החסידות  מאורי  וספרי  העצמיות.  ביטול  שזהו 

מזה. 

ב,  הלכה  ב  פרק  התורה,  )יסודי  מקומות  בכמה  במפורש  כותב  הרמב"ם 
וביטול זה היא  , שהצדיקים מתבטלים בפני הבורא,  יב(  ופרק ד הלכה 

אותם  ומרבה  שמפֶרה  ביטול  הוא  זה  ביטול  שלהם.  היראה  דרגת 
ונותן להם עומק ורוחב של מחשבה והשגות. הם מדמים לעצמם 
כיצד עומדים בפני הבורא בביטול עצום כלפי נוכחותו ית' המלאה 
כל הארץ, והם חפצים בקרבתו ורוצים להיות דבקים בו ונמשכים 
מחמת  שנולדת  האהבה  מידת  היא  וזו  וכיסופין.  בערגה  אחריו 

היראה. 

מצות האהבה
לאחר שלב היראה מתעוררת האהבה מאליה, כי לאחר שנתעורר 
הבורא  נוכח  אפסיותו  וגודל  והביטול  הריחוק  והרגשת  היראה  בו 
ית’ שהוא אין סוף ובלתי בעל גבול, ישתוקק להיות דבוק בבורא ית’ 

ולהתקרב אליו כפי אשר תשיג ידו.

ב’מגיד  ממעזריטש  הגדול  המגיד  דברי  את  כאן  לצטט  הנכון  ומן 
ַהָּבִאים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  “ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות  וז”ל:  )עמ’ עה אות צב(  דבריו ליעקב’ 
וגו’ ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבאּו” )שמות א א(. הנה תכלית הכל היא היראה, כי אם 
אין יראה אין חכמה ספונה וחשובה כלל, ותכלית חכמה היא יראה. 
רק   - לתפוס  צריך  אין  ויראה,  באהבה  הש”י  לעבוד  שצריך  הגם 

יראה וממילא תשרה עליו אהבת הבורא ית’”.

ממנו  ירא  והוא  נשגב,  לצדיק  מקורב  שהוא  לאחד  דומה  והדבר 
ומרגיש את גודל הריחוק שיש בינו לבין הצדיק ומתעורר בו בושת 
וריחוק וביטול, ותוך כדי כך הוא אוהב אותו ומשתדל להתקרב אליו 
וזהו הדוגמא של היראה שאנו צריכים לירא מהקב”ה  כפי שיוכל. 
ולאהוב אותו כאחת. הבעש”ט מצטט את הרמב”ן )מובא ב’בן פורת יוסף’ 
כאחד’.  משמשים  ואהבה  ‘יראה  היא  האלוקית  שהדביקות  ע”ג(  מה 

וזהו דבר המיוחד רק לדביקות האדם עם אלוקיו. כי בשאר הדברים 
זולתו  את  לאהוב  יכול  האדם  כאחד,  לשמש  לשניהם  אפשר  אי   -
או לירא ממנו, אבל שניהם כאחד אינם משמשים בערבוביא, ואילו 
לגבי הקב”ה מתחילים תמיד עם היראה, כאשר הסיום היא האהבה. 

ה’אהבה’
היא תוצאה של ה’יראה’

כשהאדם חושב על הנוכחות האלוקית, נופלת עליו יראה ובושה, 
וחוזר  יראה,  מרוב  לאחוריו  מתרחק  והוא  ואפס,  אין  ומרגיש 
אחורנית, ועם כל זה, ותוך כדי זה, אומר האדם "אני חייב להתקרב 
'אחד',  גימטריא  'אהבה'  הזאת".  האלוקית  הנוכחות  אל  ולהתדבק 
הוא  בו.  ולהתאחד  האלוקית  המציאות  עם  להתאחד  רוצה  הוא 
זו היא  ורוצה להתבטל ולהתכלל עם הנוכחות הזאת.  נמשך אליו 
אין  להשתוקקות  הנוכחות  הרגשת  את  להפוך  שרוצה  האהבה, 

סופית.

האהבה היא תנועה של התקרבות. ונמצא שיש כאן תנועה הפוכה 
של יראה ואהבה. היראה מושכת אותנו להתרחק לאחור, והאהבה 
בזמן,  זאת  להעריך  ננסה  אם  ולהתאחד.  להתקרב  אותנו  מושכת 
בכל  המתרוצצות  מהירות  מחשבות  אלא  אלו  שאין  לדעת  ניווכח 
עת בתודעתו של האדם, ואין כאן אלא תנועה החוזרת על עצמה 
שוב ושוב, של יראה ואהבה, אולי רגע אחד או שתיים, אולי כמה 
שניות ותו לא. האדם מתעורר ביראה והתפעלות מנוכחות הבורא, 
מהרגשת  נופל  רגעים  כמה  ולאחר  ולהתאחד,  להתקרב  רוצה  ואז 
חוזרים  תמיד  אנו  היראה.  עם  מחדש  מתחיל  הוא  ואזי  האהבה, 
לנקודת ההתחלה הלא היא היראה, תמיד מתחילים עם היראה ולא 

עם האהבה, וכנ"ל.

ושוב  מאהבה  נופל  אתה  עצמו:  על  החוזר  קבוע  לסדר  הופך  זה 
מתחיל עם יראה ומתוך כך אתה בא לידי אהבה, ושוב נופל ומתחיל 

- עד שאתה מתרגל לכך, וזהו סדר העבודה. 

ואיתא ב'כתר שם טוב' שקיבל מרבותיו שאנחנו צריכים לעבוד רק 
על יראה, ואת האהבה נקבל ממילא, אי אפשר לעבוד על זה, אלא 

היא תוצאה של היראה.

אית יראה אית יראה
ופוחד  ירא  שהאדם  יראה  היא  הראשונה  יראה,  מיני  שני  קיימות 
ממשהו, יראה זו היא יראה שסוגרת ומשתקת את הגוף ואת הנפש, 
הופך  חש מאוים,  ואת המחשבה  עד שהאדם  את המוחין  עוצרת 
להיות פחדן ונס על נפשו. וזהו הפחד הנמשך לאדם ממשהו גשמי 
שיכול להזיקו, כמו נשיכת שרף ועקרב, חיות רעות, מחושך וכיו''ב. 
כאשר האדם עומד מול מזיקים אלו חושב האדם רק כיצד להינצל. 

זו אינה יראה טובה ורצויה, אלא יראה של מרה שחורה וקליפות. 

לעומת זאת, יש יראה המתעוררת כשהאדם מעלה במחשבתו את 
הוד רוממותו של הקב''ה, את גדלותו האדירה, ואז הוא מגיע ליראה 
של ביטול, יראה של הרגשת אפסות ואין. יראה זו פותחת ומרחיבה 

אותו. זו יראה טובה, ראויה ורצויה. 

היראה שהרמב''ם )לעיל( מבאר היא אכן יראה כזו. אדם שמגיע לרעד 
גופני ולעתים זולגות מעיניו דמעות מרוב רוממות, זוהי היראה - 
ה'  בחכמת  וחושב  במחשבתו  המעמיק  אדם  התבטלות.  של  יראה 
שאין לה קץ. המחשבה על המציאות הבלתי מושגת של הבורא ית' 
ממלאת את כל מחשבתו ומהותו של האדם, ועד מהרה הוא מרגיש 
לאחוריו",  "נרתע   - אחורנית  נע  הוא  אפסיותו  שמרוב  עצמו  את 
)עיין לעיל אות נח(, וכאילו חדל מלהתקיים ואיבד את  כלשון הרמב''ם 
כנברא  להתקיים  יחדול  שמא  הפחד  לגמרי.  והתבטל  מציאותו 
שעומד בפני עצמו הוא הפחד הגדול ביותר שקיים בעולם, ופחד 
זה מתעורר באדם כשרואה את אפסיותו נוכח הגדלות של חכמת 

הבורא ית"ש שאין לה סוף ואין לה תכלית.

וכמו כן, קיימים שני מיני אהבה. יש אהבה שהיא אהבה של חשק. 
שהאדם חושק בחפץ מסוים, זוהי אהבה של 'מרה אדומה' וקליפות 
הנמשכות מכוחם של היצרים. אבל האהבה העליונה איננה אהבה 
היא  ש'יראה'  כשם  גשמית.  אהבה  רגשי  בה  מרגישים  אין  גשמית, 
תנועה אחורנית כמבואר לעיל, כך 'אהבה' זו היא תנועה של הרצון 
לים  שנופלת  כטיפה   - ית'  הבורא  הוא   - האהוב  בדבר  להידבק 

ומתבטלת בו, וכנר הנכלל באבוקה. 

כי  היראה,  של  תולדה  היא  זו  אהבה  כי  נמצא,  בדבר  לכשנעמיק 
היראה של הביטול מביאה את האדם להשתוקקות עצומה דווקא 
להתקרב, לדעת את הקב''ה ולהיות עמו ולהתכלל בו. קיימת כאן 
ופסיעה קדימה. היראה הינה פסיעה אחורה,  כמין פסיעה אחורה 
והתבוננותו  מחשבתו  ידי  על  ומתבטל  מתרחק  כמו  שהאדם 
לחזור  אלא  יכול  אינו  כך  כדי  ותוך  הבורא,  של  האדירה  בחכמתו 
במצב  היראה  ביטול.  של  ואהבה  יראה  מין  זה  בו.  דבוק  ולהיות 
הזה היא יראה של ביטול, והאהבה שבאה בעקבותיה היא תנועה 
שמושכת את האדם להתקרב יותר כלפי האהוב, והיא גם כן רגש 
של התבטלות והתדבקות בבורא. ונמצא שהיראה והאהבה נפגשים 

יחדיו והופכים כמעט לאחד.

הדוגמא לכך הוא מטבע של כסף. כל מטבע - שתי פנים לו, ואף על 
פי כן עצם אחד הוא. וכמו כן שניהם - היראה והאהבה - הם מצבים 
כמעט דומים של דביקות ובשעה שהם פועלים בלב איש ישראל 
כמעט ולא ניתן להבחין ביניהם, כי מגיעים ליראה עילאית, ובעת 

ובעונה אחת גם לאהבה עילאית. יראה ואהבה כאחד!

רב,  זמן  נמשכות  אינן  אליה  הנלוות  והדביקות  והביטול  האהבה, 
ואז האדם שעובד את בוראו מתחיל  - קצרות המה בזמן  אדרבה 
מחדש לעורר עצמו ב'יראה' שהופכת בסופו של דבר ל'אהבה'. ואז 

הוא שוב נופל מהרגשיו - וחוזר חלילה, יראה ואח''כ אהבה. 

בשכלו,  להתבודד  יכול  והאדם  במחשבה.  הינה  היראה  המשכת 
היא  האהבה  אבל  בה.  ולהתלבש  אליה  להגיע  היראה,  על  לחשוב 

התפתחות ותוצאה של היראה, ובאה אחריה.

הרגשת ה’נוכחות’
 האלוקית בכל מקום

מביא ליראה
על חושב  כשאני  כי  משמע  ב(,  ב  התורה  יסודי  )הל'  הרמב"ם   מלשון 

והיינו  השי"ת,  של  סופית  האין  מחכמתו  מתפעל  אני  האלוקות 
שמשיגים את החכמה האלוקית ששם היא הדרגה העליונה ביותר 

שאפשר להתקרב אליה. 

לעומת זאת, 
יש יראה 

המתעוררת 
כשהאדם 

מעלה 
במחשבתו 
את הוד 

רוממותו 
של הקב''ה, 
את גדלותו 
האדירה, 
ואז הוא 

מגיע ליראה 
של ביטול, 
יראה של 
הרגשת 
אפסות 

ואין. יראה 
זו פותחת 
ומרחיבה 
אותו. זו 

יראה טובה, 
ראויה 
ורצויה. 
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עמוד
צלותהון

דישרא"ל
 תורת הבעל שם טוב

 במשנת כ"ק מרן
אדמו"ר שליט"א

אבל בדורותינו אנו, הורגלנו על ידי תלמידי הבעש"ט לחשוב 
על מציאות ונוכחות ה' בעולם ולכן כאשר מתבוננים במציאות 
הרבה  בזה  יש  אצלינו,  כאן  ונמצאת  נוכחת  אשר  האלוקית 
ודביקות  לו להתפעלות  יותר כח להפעים את האדם, לגרום 

מאשר המחשבה על חכמתו יתברך הנמצאת בבריאה. 

וכאשר חושבים הרבה על ה'נוכחות' של ה' בכל מקום בעולם, 
מגיע  לא  זה  הזו.  העבודה  פירות  את  אט  אט  לקצור  אפשר 
ביום או יומיים, צריך לדעת תחילה שהנוכחות קיימת. הקב''ה 
התפעלות  הינם  הללו  המחשבות  ותוצאת  כאן.  הוא  קיים, 

והתפעמות. יראה שאחריה אהבה. 

כאשר האדם עומד
בתפילה ורוצה לדבר עם ה', 

 צריך תחילה להציב 
כביכול את ה' מולו

כשאדם מתחיל לברך "ברוך אתה..." הוא עוצר לרגע, ושואל 
את עצמו: איה הוא אותו ה'אתה'? ה' עומד כאן כנגדו, ממלא 
את הכל. ועל ידי המחשבה על נוכחות ה' לפני התפילה יכול 
שהוא  לדעת  אותו,  לחוש  נוכחותו,  את  להרגיש  המתפלל 
'דעו'  במילה  זאת  מדגישה  הגמרא  מולו.  פה  ונמצא  קיים, 
לבוא  צריך  שהאדם  עומדים'   אתם  מי  לפני  'דעו  בהדרכה 
ממש לידי ידיעה להכרה לפני מי הוא עומד ]יש להיזהר מאוד 
ולא להפליג בדמיונות ח"ו, אלא רק על דרך )תהלים עג כח( "ואני 

קירבת אלקים לי טוב", להרגיש הטוב בפועל ממש[.

יראה מתוך התבוננות
ומכח זה נובע החילוק בין דברי הרמב"ם לדרך הבעש"ט, כי 
הרמב"ם מדבר על יראה שמתעוררת כתוצאה מכך שהאדם 
חכמה  גדולה,  בחכמה  עולמו  שיצר  גדול  בורא  על  חושב 
אדירה שאין לה חקר ותכלית, שמכוחה נוצרו תבל ומלואה. 
צריכה  שההתבוננות  מובא  הבעש"ט  תלמידי  בספרי  ואילו 
פי  על  כי  בעולם  הקב"ה  של  התמידית  מציאותו  על  להיות 
משנת הבעש"ט אין הסתלקות, אין חלל פנוי, אלא רק דמיון 
של הסתלקות. ואע"פ שהעין הבשרית והגשמית אינה רואה 
את ה' אבל הוא קיים וכבודו מלא את העולם, וכפי שהבעש"ט 
גורס בתפילת שחרית: אתה הוא עד שלא בראת העולם, אתה 
הוא משבראת העולם. כי לגבי מציאות ה' לא חל שום שינוי 
והוא גם עתה ממלא כל עלמין בשוה, כמאמר 'אני הוי"ה לא 
שניתי'. אם קיים הסתר הרי זה רק כלפינו, כאילו כיסו לנו את 

העיניים. 

'אין'  נהיה  אדם  ביטול.  אלא  פחד,  לא  היא  היראה  לעניינינו, 
כתוצאה מזה שהוא מרגיש את הכח האדיר הזה שעומד מולו. 
ועל ידי שהאדם מעמיק במחשבתו בין בחכמתו יתברך שעל 
ידה ברא את העולם ובין במציאותו יתברך שמלא כל הארץ 
כבודו, הרי הוא בטל ומבוטל כלפי אותו כח עליון, ומתוך כך 

הוא בא לידי יראה.

)פרק ד הלכה יב:( "בזמן שאדם  וכן מובא בהמשך דברי הרמב"ם, 
וגלגל  ממלאך  הברואים  כל  ומכיר  האלו,  בדברים  מתבונן 
ואדם כיוצא בו, ויראה חכמתו של הקב"ה בכל היצורים וכל 

בשרו  ויכמה  נפשו  ותצמא  למקום,  אהבה  מוסיף  הברואים, 
ודלותו  משפלותו  ויפחד  ויירא  הוא,  ברוך  המקום  לאהוב 
וקלותו, כשיעריך עצמו לאחד מהגופות הקדושים הגדולים, 
וכ"ש לאחת מהצורות הטהורות הנפרדות מן הגולמים שלא 
נתחברו בגולם כלל" - אלו המלאכים - "וימצא עצמו שהוא 

ככלי מלא בושה וכלימה ריק וחסר". 

משהו  לעומת  עצמו  ערך  את  משוה  האדם  כאשר  כלומר, 
שגדול ממנו - הרי הוא בא לידי יראה כי כל מציאותו בטלה 

היות והוא הופך להיות כאין וכאפס נגד כח עליון. 

זה הפחד הגדול ביותר אצל האדם, כאשר כל הויתו ומציאותו 
האדם  של  שורשו  כי  מוחלט,  ביטול  של  סכנה  בפני  עומדת 
זה ישותו ומציאותו, ישנם אנשים בעלי דעת רחבה שהפחד 
מן המוות אינו קיים אצלם כי הם יודעים שמהותו של האדם 
נשארת ורק הגוף מתכלה והולך כמו בגד ישן וכדומה. אולם 
כאשר האדם חושש שגם נשמתו תהפוך לאין הרי זה הפחד 

האמתי.

יראה מחמת ביטול
לראות  ניתן  ביטול  מתוך  הבאה  היראה  למהות  דוגמא  קצת 
אצל בני אדם הזוכים לקירבה מצד אדם גדול – אם זה גאון 
בקדושתו  הנודע  נשגב  צדיק  או  התורה,  בכל  הבקי  אמיתי 
וכדומה. הם חשים באפסיותם ביחס לגדלותו הענקית ומתוך 
כך באים לידי ביטול גמור כלפיו, ומרגישים לידו כננס על יד 
הענק. ועם כל זה, בעת ובעונה אחת אוהבים אותו עד כלות 

הנפש, ודבקים בו עד לאחת. והדברים ידועים ליודעים.

שהאדם  ברגע  אבל  להתבטל,  מאוד  לאדם  לו  קשה  ככלל, 
מתבטל באמת הרי הוא בא לידי יראה ואהבה.

לפעמים כאשר האדם זוכה לבוא לידי ביטול זה, אינו מוצא 
כך  כל  היא  לעתים  הביטול,  האין,  תחושת  לעצמו.  מקום 
מוות.  כפחד  ההרגשה  את  המדמים  כאלו  שיש  עד  עצומה 
מתנוצצת  כך,  כדי  תוך  אולם  המוות...  מן  עמוק  זה  ובאמת 

ובאה לה האהבה, זו תחושת ההשתוקקות והקרבה. 

אין דרך ואין מילים לתאר זאת, צריך פשוט לחוש זאת... בלי 
לחוש את זה אי אפשר לתאר. 

הקב''ה  של  בחכמתו  להתבונן  האדם  שעל  הרמב"ם,  לפי  בין 
ובין לפי הבעש"ט, שהיא  שאין לה קץ כדי לבוא לידי יראה, 
על ידי התבוננות בנוכחותו יתברך שלא נסתלקה מעולם. על 
הנפלאה  במציאותו  להתבונן  הזו,  הנקודה  על  לעבוד  האדם 
שאין לה קץ, ואז נכנס האדם לפחד נורא, כי הרגשת האפסיות 
גורמת לו לחוש כאילו הוא חדל מלהיות. לפעמים נכנסים לזה 

מהרה, ולעתים עלול לקחת זמן רב עד שחשים ביראה זו. 

בנוכחות  לחלופין  או  קץ  לה  שאין  בחכמתו  התבוננות 
האלוקית, שעל ידיהם באים לידי יראה ואהבה, אינה נרכשת 

בו ביום. אלא נבנית בנפשו של אדם בהדרגה במשך הזמן.

די לו לאדם בהפשטה רבתי ובהרגשה אלקית עמוקה ואמתית 
ולחיות  בכך,  'להיזכר'  כמנסה  אלא  אינו  ואח''כ  בחיים,  אחת 

מחדש את אשר חי בעבר, ולכאורה די לו בכך...



מחשבת
קאמארנא

מאמרי 
מחשבה
 על ירח 
האיתנים

בכסה ליום חגינו
יחוד החמה והלבנה בחודש תשרי

והשמחה של אחדות הידיעה עם הבחירה בחג הסוכות
במשנת רביה”ק מקאמארנא זיע”א

הסוד הנעוץ
בתיבת “בכסה”

בחודש תשרי יש סוד הנקרא "בכסה".

המקור לכך שיש 'יום הדין' בראש השנה, הוא מהפסוק 
)תהלים פא, ד( 'תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו - כי 

חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב', ודרשו חכמינו 
מתכסה בו, הווי אומר  )ר"ה ח.( איזהו חג שהחודש  ז"ל 

זה ראש השנה.

על  מתהווה  השנה  בראש  הדין  של  שמהותו  מכאן 
ידי 'בכסה', כאשר השמש מסתיר פניו מהלבנה והיא 
'לבנה'  גימטריא  'בכסה'  כי  ומצינו  ממנו,  מתכסית 

)אבודרהם(.

כל זמן שלא נתקדש חודש תשרי למטה - לא מתעורר 
הדין למעלה. וכמו שדרשו חז"ל )ר"ה ח:( שאין בית דין 
של מעלה נכנסין לדין אלא אם כן קידשו בית דין של 
מטה את החודש. ונמצא כי תוקף הדין מתעורר כאשר 

מקדשים למטה את ה'לבנה'.

כך נמשך הדין בעשרת ימי תשובה, כשהשמש מסתיר 
שאומרים  הזוה"ק  במאמר  וכדאיתא  מהלבנה,  פניו 
בלי  השנה  בראש  נבנית  שהלבנה  התקיעות  קודם 
לירח,  השמש  בין  ומסתיר  ענן  ועומד  השמש,  אור 
והיא  ההסתר,  מן  הלבנה  יוצאת  העשירי  שביום  עד 
מאירה ושלימה ומקבלת אור ממקום עליון שלמעלה 
מהשמש. ההסתר של 'בכסה' מסתלק, ואז נמתק הדין.

כל שנה נולדת ‘מלכות’ 
חדשה

תשרי  בחודש  כי  יראה  החסידות  בספרי  המתבונן 
ביחודא  ולהביא אותה  עבודתינו לבנות את המלכות 

שלים עם דודה. 

במילים  הללו  הגבוהות  המילים  את  לתרגם  ניתן 
כערכינו.  פשוטים  ליהודים  המתאימות  פשוטות 
מוטל עלינו לייחד את הבריאה עם הבורא, לדבק את 
עצמינו ]כנסת ישראל[ לאבינו שבשמים, ולחבר את 

העולם עם הקב"ה.

מחוברים  לא  אנחנו  הזמן  רוב  ולצערינו,  לדאבונינו 
הגשמיים  שלנו,  העיסוקים  עם  עסוקים  אנו  לה', 
ולא  היום,  רוב  מנותקים  אנו  ובפועל  הרוחניים,  ואף 
מרגישים כל הזמן את השי"ת לצידנו, אין לנו 'מוחין' 
להחזיק חזק בדעתינו ולא ליפול ממחשבת הדביקות 

התמידית.

באופן  עולמו,  את  הקב"ה  יצר  וכך  שלנו,  המצב  זה 
שנרגיש מרוחקים רוב הזמן. לעתיד לבוא יהיה יחוד 
דבוקים  הזמן  כל  נרגיש  לבורא,  הבריאה  בין  תמידי 
ידי  על  נפעל  שהכל  ההרגשה  עם  תמיד  ונחיה  לה', 
הבורא ית'. אך לעת עתה בחשכת הגלות נפעל היחוד 
רוב  ואילו  ומפקידה לפקידה,  רק לעתים, מזמן לזמן 
נפרדת  והבריאה  דודה  מאת  המלכות  נפרדת  הזמן 

מהבורא - כמובן ביחס למחשבתינו.

חדשה.  'מלכות'  נולדת  השנה,  בראש  שנה,  כל 
ועבודתינו  מתחדשת,  הבריאה  מתחדשים,  העולמות 
לבנות את המלכות, וכאשר תושלם בכל קומתה נוכל 

לייחדה ביחודא שלים בשמחת תורה.

ידי  נבנית על  דרכו של בנין המלכות היא שבתחילה 
גבורות ואחר כך על ידי חסדים. תחילה צמצום ואח"כ 
התפשטות ]וכדרך המלכות שתחילה בניינה היא על 
ידי ריחוק וצמצום, ובזה נגרם מורא מלכות, ורק אחר 

כך מאיר המלך את פניו ליושבי מלכותו[. 

הבריאה  דהיינו  רואים,  שאנו  התחתונה  ה'מלכות' 
בעצם  הם  הרוחניים,  העולמות  ואפילו  הגשמית 
מביט  שהאדם  אלא  ממש.  בהם  אין  עינים.  אחיזת 
גורם  ובכך  עצמו,  בפני  כישות  אותם  ומזהה  עליהם 

שיהיו נראים כלפי חוץ כמציאות בפני עצמו.

וכפי  האמת  הוא  כך  אך  ומוזר,  תמוה  נשמע  זה 
שיתבהר להלן.

 אורה של הלבנה
אינו אלא דמיון ואחיזת 

עינים
הדוגמא לכך הוא השמש והירח.

כאשר אדם מרים עיניו השמיימה, הוא רואה לפניו את 
שני המאורות - השמש והירח. שניהם מאירים, אחד 
בתוקף גדול והשני באור מצומצם, אך כלפי חוץ נראה 
שיש כאן שני גופים המוציאים אור, ואף אחד לא ישים 
לב כי אורה של הלבנה אינו אלא השתקפות ובבואה 

של אור השמש. 

הלבנה נדמית לאחד שעומד ליד הררי כסף וחבילות 
ידיו  אין  אך  העצום  לסכום  מתאוה  הוא  שטרות, 
זה,  'חכם'  עושה  מה  ומייחלות.  כלות  ועיניו  משיגות 
מעמיד אספקלריא וראי מלוטש, והנה כל כספו וזהבו 
היא  זאת  כל  אך  אצלו.  נמצאים  העשיר  חבירו  של 
ממש,  בה  שאין  עינים  אחיזת  בלבד,  ודמיון  אשליה 
ולא יוכל לקנות מאומה עם הררי הכסף המשתקפים 

אצלו באספקלרייתו.

למעלה  מאירה  אותה  רואים  כולם  הלבנה.  גם  כך 
בשמי השמים, אך כלפי חוץ לא מתגלה הסוד האמיתי 
שהלבנה אין לה מעצמה כלום, ואם יסתלק ממנה אור 

השמש תמצא את עצמה חשוכה וקדורנית.

מתמלאת  כך  ואחר  הירח  מתמעטת  שלפעמים  אלא 
גורם  וחסרון  שלימות  של  זה  חודשי  מחזור  שוב, 
לאדם להבין כי אורה של הלבנה אינה שלה אלא מן 

השמש. 

בלי  חסרון,  בלי  תמיד  עומדת  הלבנה  היתה  אילו 
ירידות ועליות, לא היו מבחינים כלל שאור הלבנה בא 
מן השמש, והיו מדמים שהלבנה יש לה אור מעצמה 
ומלומד  חוקר  בא  היה  אם  ואף  השמש.  כמו  בדיוק 
השמש  של  אלא  שלה  אינה  הלבנה  שאור  ומגלה 
ראיה  הבא  לו:  ואומרים  בפקפוק,  עליו  מביטים  היו 
לדבריך, כי העין רואה שהלבנה יש לה אור מעצמה, 

והנה מאירה היא.
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מלכים  לשני  אפשר  'אי  טוענת  הלבנה  היתה  לכן 
מלכים,  שני  כאן  יש  ס:(,  )חולין  אחד'  בכתר  שישתמשו 
העולם  את  מאירים  שניהם  הגדולים,  מאורות  שני 
בשוה, אבל האור הוא אחד בלבד, שניהם משתמשים 
בכתר אחד, כי הלבנה משתמשת עם האור והכתר של 
השמש, היא סך הכל אספקלריא וראי מלוטש שנשקף 
בה אורו של השמש, אך בפועל מכירים בה הנבראים 

כמאור גדול שיש לו אור מחמת עצמו.

מה ענה לה הקב"ה: לכי ומעטי עצמך, אני מכניס אותך 
ועליות,  ירידות  ומיעוט,  שינוי  של  חדשה  לעבודה 
היא  שהאור  לראות  כולם  יוכלו  כך  וחסרון,  שלימות 
של השמש, ואילו הלבנה אין לה מעצמה כלום - 'לית 
אלא  אינה  הלבנה  של  אורה  כל  כלום',  מגרמה  לה 
דמיון שוא, אחיזת עינים, השתקפות מהשמש ותו לא.

הבריאה אינה מציאות 
עצמה

הנרמזים  והבריאה  הבורא  לגבי  משל  הוא  זה  כל 
בשמש וירח.

הבריאה.  את  פוגש  הוא  עיניו  מרים  אדם  כאשר 
הבריאה נדמית לו כמציאות קיימת שיש לה ממשות, 

כאילו היא מציאות נפרדת שמתקיימת בכח עצמה.

והנה בא האיש החכם ומגלה כי כל מציאות הבריאה 
מחיה  ית'  הבורא  שהרי  עינים,  אחיזת  אלא  איננה 
הוא  ורגע.  רגע  בכל  הבריאה  פרטי  כל  את  ומהווה 
השמש  כמו  מאין,  יש  הבריאה  את  רגע  בכל  מוליד 
היה  אילו  הלבנה.  אל  רגע  בכל  אורו  קרני  ששולח 
הבריאה  התחדשות  את  אחד  רגע  מסלק  הקב"ה 
לאין  והופך  מקיומו  מתבטל  העולם  היה  התמידית, 

ולאפס כמו קודם הבריאה.

יחוד של ראש השנה עם 
ראש חודש

שהבריאה  הזאת  המציאות  את  האדם  תופס  אימתי 
דהיינו  ה'מלכות'  וכל  מציאות,  שום  בה  אין  כולה 
הכל  כלום',  מגרמה  לה  'לית  התחתונים  העולמות 

אחיזת עינים ודמיון שוא? 

הבריאה  כאשר  השנה,  בתחילת  מתרחש  זה  דבר 
ורעדה  וחיל  יחפזון  מלאכים  בפחד,  נתקפת  כולה 
אין  והמלאכים  עבירות  לה  אין  הבריאה  יאחזון. 
בידיהם חטא ועון, הפחד אינו ממשקל המאזנים של 
העבירות והמצוות, אלא הוא פחד קיומי, חרדה לנוכח 
החלטה  צריך  הבריאה  בתחילת  שעכשיו  הידיעה 
חדשה מלמעלה האם להמשיך את הבריאה או שמא 

להפסיק.

החמה  סיבוב  מצד  ימים  שס"ה  יש  השנה  במשך 
השנתי, אשר תחילתו בראש השנה. שנת החמה אינה 
נחלקת לחודשים ]ואינה כשנת הירח התלויה בסיבוב 
חדשי[, אלא היא סיבוב שנתי שמתחיל בראש השנה 
ד(.  דרוש  אמור  פר'  נחל,  ערבי  )עי'  הכיפורים  ביום  ומסתיים 

ולכן 'שנה' מתייחס רק לשמש, כי הסיבוב השנתי של 
השמש הוא במשך שנה, ואילו 'חודש' מתייחס לירח 

שהסיבוב שלה היא במשך חודש.

שהוא  השנה'  'ראש  בין  יחוד  נעשה  השנה  בראש 
שהוא  חודש'  'ראש  לבין  החמה,  שנת  הילוך  תחילת 
שהשמש  וצריך  מ.(,  עירובין  )עי'  הלבנה  הילוך  תחילת 
להיחשב  הלבנה  שתוכל  כדי  מהלבנה  פניו  יסתיר 
מאיר  שהשמש  זמן  כל  כי  עצמה,  בפני  כמציאות 
הלבנה  אין  ללבנה,  מאיר  שהוא  רואים  וכולם  בגילוי 

יכולה להיבנות כמאור בפני עצמו.

אך סילוק זה, הגם שהוא לטובת בנין הלבנה כמציאות 
נפרדת, מעורר 'דין' מחמת ההסתר, וכמאמר חז"ל )ר"ה 
ח.( כתיב 'תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו' )תהלים פא, 
ד(, איזהו חג שהחודש מתכסה בו - הוי אומר זה ראש 
השנה, וכתיב )שם, ה( 'כי חק לישראל הוא משפט לאלהי 
יעקב', כי הלבנה נידונה האם יודעת שאין לה מעצמה 
כלום או שמא מחשיבה עצמה למציאות, ולכן אמרו 
מתעשרת  מתחילתה  שרשה  שנה  כל  טז:(  )ר"ה  חז"ל 
בסופה, שנאמר )דברים יא, יב( 'מרשית השנה' בכתיב חסר 
איניש  דכייף  כמה  השנה  בראש  כו:(  )ר"ה  אמרו  וכן  א', 
דעתיה טפי מעלי, והיינו שהעבודה בראש השנה הוא 

ההכנעה וההתבטלות של הבריאה לבוראה.

מיעוט הירח תלוי בשמש
הרי לפנינו שבתחילת שנת החמה ישנם עשרה ימים 
שהשמש אינו מאיר פניו אל הלבנה. הוא מכסה פניו 
"בכסה",  של  במצב  הלבנה  נעשית  זה  ומכח  ממנה, 
ממציאותה  מנותקת  ממקורה,  וננסרת  נפרדת 

האמיתית, וכמו שיתבאר להלן. 

השמש מצידו ממשיך להאיר אליה את נוגה אורו, אבל 
לעצמה,  נפרדת  כמציאות  מרגישה  מצידה  הלבנה 
חייבת  היא  כאילו  מעצמה,  מאירה  אורה  כאילו 
העליות  כאילו  מתוכה,  להאיר  ימשיך  שהאור  לדאוג 
ידי מחזור השמש  ידה ולא על  והירידות נגרמות על 
את  ומחפשת  דואגת  ולכן  ממנה,  ומתרחק  שמתקרב 
מקור האור ומבקשת את פניו, למען יאיר בה את אורו, 
היא בטוחה כי השמש נכזב ממנה, וכועס על הקירוב 
והריחוק שיש ביניהם, כי מצידה נדמית לה שהשמש 
הסתיר פניו ממנה ועזבה לנפשה מחמת ריבוי הקירוב 

והריחוק שהיה ביניהם. 

ומבינה  תופסת  הלבנה  היתה  אילו  כי  לכך,  והטעם 
שבאמת אין לה כלום, וחלק מה'כלום' הזה הוא שגם 
הקירוב והריחוק שלה, העליות והירידות שלה, אינם 
אשר  בלבד  השמש  מחמת  אלא  כלל,  עצמה  מחמת 
אור  להתגברות  גורם  והשנתי  החדשי  מחזורו  סיבוב 
הלבנה ומיעוטה, אבל הלבנה עצמה אינה כלום, ממש 
כלום, כמוה ככלי ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו 
מקצר. כשם שמילואה אינה בזכותה, כך מיעוטה אינה 
את  מבינה  הלבנה  היתה  אכן  אילו  כלל.  בה  תלויה 
האמת הזאת, לא היתה מרגישה כלל מציאות לעצמה, 
אלא מבוטלת לגמרי בשמש, מרגישה שהיא תלויה בו 

באופן מוחלט. 

'שני  שיהיו  הקב"ה  רצה  כי  רצוי,  אינו  זה  מצב  אבל 
לעצמם,  מציאות  שניהם  והירח,  השמש  המאורות' 
ורק לאחר שיש כאן שני מציאות, תדע הלבנה שאין 

לה מעצמה כלום, אלא כל מציאותה היא השמש.

אל  מתקרבת  שהלבנה  ככל  כי  במציאות,  רואים  וכך 
השמש מחצי החודש ואילך, כך מתמעט יותר אורה, 
עד שכאשר מתקרבת ביותר אל השמש בסוף החודש 
כך לאחר ראש  ואחר  לגמרי.  ונחשכת  היא מתבטלת 
אורה  נגדלת  מהשמש  יותר  שמתרחקת  ככל  חודש 
רק  היא  אורה  מציאות  שכל  ונמצא  יותר,  ומתרבית 

מחמת ריחוקה מהשמש )עי' מאור ושמש פר' ויקרא(.

וזה הכלל, עצם יחיד לא שייך בו 'יחוד' כי אחד ומיוחד 
בהם  שייך  עצמים  לשני  שנפרד  לאחר  ורק  הוא, 
'יחוד' כאשר העצם השני מבין שכל מציאותו תלויה 

ונמשכת מהעצם הראשון.

בנין הלבנה בין כסה 
לעשור

מהלך זה של בנין הלבנה - נעשה בעשרת ימי תשובה 
- 'בין כסה לעשור'.

שנת  ואילו  ימים,  שס"ה  היא  החמה  שנת  הנה  כי 
הלבנה היא שנ"ה ימים, כמנין 'שנה'. ויש עשרה ימים 
שאינם בכלל ימות הלבנה, ואיתא בשל"ה הק' כי אלו 
הם עשרת ימי תשובה שהם ממוצע בין השנה שעברה 
והשנה הבאה, כי מצד הלבנה מתחיל השנה ביוהכ"פ, 
וכנודע שיוכ"פ נקרא ג"כ 'ראש השנה' כדכתיב )יחזקאל 
מילתא,  ]וסימנא  לחודש'  בעשור  השנה  'בראש  א(  מ, 

שהלכות קידוש החודש ומולד הלבנה נחקקו במסכת 
הכפורים  יום  הלכות  לגבי  מצינו  וכן  השנה',  'ראש 
שנקטו בגמ' לענין הגורלות כדעת רבי הסובר ש'שנה' 
כחכמים  ולא  החמה,  ימות  כמנין  ימים  שס"ה  היא 

שהוא שנה מיום ליום[. 

לרביה"ק  חסד  נוצר  בספה"ק  מופיע  הדברים  יסוד 
בחינת  ואמנם  וזל"ק:  מ"ח(  פ"ה  )אבות  זי"ע  מקאמארנא 
'שנה' תחסר לה יו"ד ממספר שס"ה ימות החמה, והן 
עיני  אשר  השנ"ה  ראשית  שהוא  תשובה  ימי  עשרת 
בחינות  והוא  מתשרי,  השנה  מראשית  בה,  אלהיך  ה' 
העדר שבין שנה לשנה שקודם הויה של חג הסוכות 
בדבר  השנה  הוית  לחדש  ונסירה  שינה  בחינת  והוא 
חדש בסוד 'עש"ר תעשר את כל תבואת זרעך' לתוכחת 
מגולה על כל באי עולם שעכ"פ יעשרו כל תבואת זרע 
השדה תולדותיהם של צדיקים מצות ומעשים טובים, 
מיין  'היוצא השדה' לחקל תפוחין קדישין להעלאות 
נוקבין ביראה עליונה, 'שנה שנה' בעשרת הימים של 
ימי תשובה שהן בחינות העדר וגלם, סוד אין אני כתר 
הנאצל,  עם  המאציל  הבחינות  כל  מקשר  הוא  אשר 
ארבע  בכל  וגלם  ממוצע  יש  שבעולם  דבר  ובכל 
וכן עשרת ימי תשובה הם סוד 'שנה  היסודות כנודע, 
שנה' מקשר שני השנים, שנה שעברה והעתידה, וצריך 
לקשרם בבחינות 'עשר תעשר' ביו"ד ימי תשובה בסוד 
נקודת יו"ד יראה. ותבין היטב שעשר ימים אלו שייכין 
'שנה'  כמנין  ונשאר  זאת,  לשנה  וגם  שעברה  לשנה 

בכסה ליום חגינו
הגה"ח רבי יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א
משפיע קהילתינו ומח"ס אש המועדים



מחשבת
קאמארנא

מאמרי 
מחשבה
 על ירח 
האיתנים

ולכאן,  לכאן  שייך  ג"כ  אחרת  שנה  של  ימים  ועשרת 
ביראה  תעשר'  'עשר  בבחינת  שנים  נתקשרין  ובזה 
ועבודה, ובכל שנה קודם ימים נוראים בא יראה ופחד 
ומי  יחרדו',  לא  והעם  בעיר  שופר  'היתקע  האדם  על 
שמקשר עשרת ימי תשובה ביראה ואהבה כך מתנהג 

כל השנה, כי הכל הולך אחר השורש. עכד"ק.

ביום הכפורים נעשה היחוד בין השמש לירח. השמש 
אליו  מתבטלת  הלבנה  פנים,  במאור  הירח  אל  מאיר 
ומכרזת ואומרת: כל מציאותי - שלו היא. כל מעלותי 
- שלו הם, גם ירידותי - ממנו המה. אין כאן חטא ולא 
עוון, כי איני מציאות לעצמי, אין לי כח להזיז אצבע 
מבלעדי רצונו, 'כי הנה כהגה ביד המלח, ברצותו אוחז 
וברצותו שילח, כן אנחנו בידך אל טוב וסלח'. באותה 
נעלם  ההסתר  החרדה,  ומסתלקת  הפחד  סר  שעה 
קודם  הזוהר  במאמרי  ]ראה  ביניהם  השמחה  ורבתה 

התקיעות )ויקרא ק:([.

הקדוש  יום  במוצאי  הלבנה  לקדש  נוהגים  כן  על 
דייקא, כי רק אז נשלמה מציאות הלבנה )ראה צמח צדיק 

עשי"ת; אמרי נועם ראש השנה אות לו(.

ידי  על  הוא  זה,  יחוד  נעשה  כיצד  הדבר  ושורש 
שמתגלה אור נעלה מאוד שהוא גבוה מהשמש והירח, 
האור  על  הבית  בעל  אינו  השמש  שגם  מגלה  והוא 
שלו, וכל כוחו להאיר הוא רק מחמת השפע התמידי 
שהקב"ה משפיע אליו כל רגע שיוכל להאיר ולהזריח 
אורו, ובאם יסלק הקב"ה את שפע חיותו אפילו רגע 

אחת, מיד תכבה אשו הגדול של השמש. 

כלל,  עצמו  מחמת  אינו  השמש  של  שאורו  וכיון 
אינו  הלבנה  אל  המאיר  השמש  של  האור  גם  כן  אם 
אשר  עולם  של  אורו  הם  יחדיו  ושניהם  השמש,  של 
חושך,  ובורא  אור  יוצר  והוא  ערבים,  מעריב  בדברו 
ובזה נעשה יחוד האמיתי בין השמש והירח ומתגלה 
שהם אחדות מוחלטת על ידי כח הבורא ית' המאחד 
אותם לאחדים, וכדברי הזוה"ק הנזכר בתחילת הפרק 
עליון  ממקום  אור  הלבנה  מקבלת  הכיפורים  שביום 
שלמעלה מהשמש, אשר דרגה זו תתגלה לעתיד שאז 

יהא אור הלבנה כאור החמה.

נמצא כי בעשרת ימי תשובה - 'בין כסה לעשור' נבנית 
הלבנה כעצם נפרד בפני עצמו, ואז היא בחינת 'בכסה'. 
בחינת  הוא  השנה  שראש  רנ:(  )פקודי  בזוה"ק  וכדאיתא 
עלינו  משגיח  הוא  שבאמת  החלונות',  מן  'משגיח 
אבל אנחנו לא מרגישים זאת, כמו אחד שמשגיח מן 
החלונות, שהוא רואה את כולם, אך מן הצד לא ניכר 
ואינו  פניו  שהסתיר  נראה  אלא  ומביט,  צופה  שהוא 

רואה, ומצדינו נדמה כאילו הכל תלוי בידינו.

מהלבנה.  נכסית  השמש  אלא  נכסית,  הלבנה  לא 
ובאותו פרק של הסתר אנו בונים את הלבנה כמציאות 
בפני עצמה, כאילו אורה מחמת עצמה. רק באופן זה 
שהלבנה ננסרת מהשמש, שייך פירוד, וכשיש פירוד 

שייך אח"כ יחוד.

השמש והירח מבטאים 
את ה’ידיעה’ ואת 

ה’בחירה’
מה זה קשור אלינו?

מבטאים  והירח,  השמש   - הגדולים  המאורות  שני 
את  לשלב  עבודתינו  ה'בחירה'.  ואת  ה'ידיעה'  את 
הסתירה  עם  יחד  לחיות  יחדיו,  הללו  המאורות  שני 

התמידית בין ה'בחירה' ל'ידיעה'.

ויודע את האמת. אילו הוא  השמש מביט על הלבנה 
'כלום', ממש כלום.  מסתלק לרגע אחד - אין הלבנה 
היא  והרי  אור,  של  מציאות  שום  ללבנה  אין  מצידו 
הלבנה  של  וחסרונה  מילואה  גם  לא.  ותו  עפר  כגוש 
אל  ומתקרב  מתרחק  אשר  השמש  במחזור  תלויים 

הלבנה ולפי זה תלויה אורה.

מבט זה מבטא את ה'ידיעה' של הקב"ה על המתרחש 
בעולם. אילו מפסיק רגע אחד להחיות את הבריאה - 
יכול  אינו  האדם  ממציאותה.  הבריאה  מתבטלת  מיד 
יתברך.  ידיעתו  זולת  גדולה או קטנה  לעשות תנועה 
מצוות  לא  לעשות  מסוגלים  אינם  מצידם  והנבראים 
ולא עבירות, אלא הכל מפלאות תמים דעים, ואת הכל 

יעשה בחשבון מדוקדק.

בפני  נפרדת  כמציאות  עצמה  על  מביטה  הלבנה  אך 
עצמה. הנה היא מאירה. יש לה אור, וכל העולם רואים 
'מעולם לא  כג:(  )ר"ה  ומביטים על אורה. חז"ל אומרים 
ראתה חמה פגימתה של לבנה - דחלשה דעתה'. את 
ירידת ועליית האור - היא תולה בעצמה, במעלותיה 

ובחסרונותיה.

כן, העולם הזה, נראה מצד הנבראים כאילו יש  וכמו 
מפסיק  אילו  ובאמת  עצמו,  מצד  ומציאות  קיום  לו 
מתבטל  מיד  התמידי,  שפעו  את  אחד  רגע  הבורא 
את  רוצה  ית'  הבורא  אך  ולאפס.  לאין  וחוזר  העולם 
חומר  קרוצי  אדם  בני  מחשיבים  ולכן  הזה,  הדמיון 
עבודה  שיש  ואף  כמציאות,  הזאת  ה'מציאות'  את 
בטל  שהכל  במחשבתו  ולחקוק  ית'  אלוקותו  לגלות 
במציאות, אך קודם לכן צריך לבנות את הדמיון הזה, 

ורק אח"כ אפשר לבטלו.

שיש  התחתונים,  של  ה'בחירה'  את  מבטאת  זו  ראיה 
להם כח הבחירה לבחור לרע או לטוב, וכך היא האמת 
סילק  כאילו  חופשית,  בחירה  בידיהם  הקב"ה  שנתן 
כוחו ורצונו מהם והם יכולים לעשות ככל העולה על 

רוחם.

שתי בחינות אלו - ידיעה ובחירה - סותרות זו את זו, 
אך שתיהן אמת. השכל האנושי לא יוכל להשיג כיצד 
יש  כי  מאמינים  אנו  אך  זה,  ליד  זה  להם  מסתדרים 
ואיננו מסוגלים להבין  דברים אשר שכלינו מצומצם 

הכל.

בחירה.  לצד  ידיעה  אלו,  הנהגות  בשתי  חפץ  הקב"ה 
מידות  את  ה'שמש'  את  מסמלת  ה'ידיעה'  כאשר 
ואילו  אנפין',  'זעיר  הנקראות  העליונות  ההנהגה 
'מלכות',  הנקראת  ה'לבנה'  את  מסמלת  ה'בחירה' 
ועבודתינו לשלב את שניהם יחדיו, לדעת שיש בחירה, 
ואם לא נבחר לפעול ולהתאמץ - לא יהיה כלום ולא 
נגיע לשום דבר, אך כל זאת מתוך הכרה שאי אפשר 
אינה  ובחירתינו  לפניו,  ידוע  כבר  והכל  כלום  לפעול 

מועילה ואינה גורעת כלום.

המיעוט והריחוק הוא 
רק מצד התחתונים ולא 

בעצם
יותר,  מעמיקה  התבוננות  שלאחר  היא,  והאמת 
יודעת היטב שאין לה מעצמה כלום,  נראה שהלבנה 
יש  כאילו  ומדמים  בה  טועים  התחתונים  אנו  אבל 
לה אור מעצמה. הפירוד בין השמש לירח נעשה על 
עצמם  והלבנה  החמה  כי  התחתונים,  מחשבת  ידי 
מסתדרים היטב בינם לבין עצמם, ורק אנו יוצרים את 

הפירוד ביניהם. 

הלבנה עצמה אין בה שום שינוי, לעולם חציה שכנגד 
השמש מאירה וחציה השני חשוכה, אין בה לא מיעוט 
ולא חסרון, לא עליה ולא ירידה. וכל השינוי הוא רק 
כל  אזי  לשמש  קרובה  היא  באם  כי  הנבראים,  מצד 
חציה המאיר פונה למעלה, כי גלגל הלבנה הוא למטה 
מגלגל החמה, וכל עוד שהיא עומדת מרחוק מהשמש 
החודש  חצי  עד  יותר,  המאיר  חלק  לנו  יתראה 
שעומדת נוכח השמש בתכלית הריחוק אז יתראה לנו 

כל חלקה המאיר. 

אלא  אינם   - בלבנה  והשלימות  שהמיעוט  ומכאן 
שיש  השינויים  כל  וכן  התחתונים.  מצד  מצידנו, 
בבריאה, שלפעמים הוא מתקרבת אל בוראה ורואים 
שהבורא ית' עושה הכל וידיעתו בכל משלה, ולפעמים 
מעצמה  מתקיימת  וכאילו  משורשה  מתרחקת  היא 
הוא  זה  כל  בתוקפה,  שולטת  והבחירה  נפרד  כדבר 
שום  אין  באמת  כי  הנבראים,  מצד  מצדינו,  ורק  אך 
שינוי בעולמות, ותמיד מחיה הקב"ה את עולמו, אלא 
שלפעמים אנו התחתונים אינם מרגישים את מציאות 
ית',  מאיתו  נפרדת  שהבריאה  לנו  ונדמה  בעולמו,  ה' 
דבוקה  שהבריאה  איך  להרגיש  זוכים  ולפעמים 

בבוראה כמציאות אחת.

בחירה - לעתיד, ידיעה - 
למפרע

אנו  תשובה,  ימי  עשרת  כל  ובמשך  השנה  בראש 
בונים את ה'בחירה' כמציאות בפני עצמה, ללא הארת 
ה'ידיעה'. כך באופן זה מתעורר הדין על האדם, שהרי 
חטא  ולמה  כרצונו,  לעשות  חופשית  בחירה  לו  יש 

לפני המקום והמרה את פי השי"ת.
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מצב כזה הוא דין חזק עם תוקף הגבורות, בלי המתקת 
החסדים.

וגבורות,  חסדים  ידי  על  נבנית  המלכות  הנה  כי 
התחתונה  שהמציאות   - היא  הדברים  ומשמעות 
בבחינת  הנכללים  כולה  הבריאה  וכל  העולמות  של 
יחד.  גם  וגבורות  מחסדים  להבנות  צריכים  'מלכות', 
להתקיים,  העולם  יוכל  לא   - בלבד  גבורות  היו  אילו 
גבול,  בלי  להתפשטות  גורמים  לבד  החסדים  וגם 

וצריך שילוב ויחוד של שניהם, זה לצד זה.

שכביכול  הצמצום  כח  הם  ה'גבורות'  אומר,  הווי 
מסלקים ומצמצמים את כוחו של הקב"ה מן העולם, 
ובכך נחשב כאילו אינו מנהיג ח"ו את העולם, וכאילו 
מוסר את ההנהגה בידי האדם שיכול לבחור לכאן או 

לכאן, לטוב או לרע. 

של  והנהגתו  כוחו  התפשטות  הם  ה'חסדים'  ואילו 
יכול לעשות מאומה  הקב"ה בעולם, עד שאין האדם 

והכל נקבע בידיעתו ית"ש. 

ואילו  העולם,  את  לשרוף  יכולים   - לבד  הגבורות 
החסדים לבד - יכולים לבטל את העולם. 

חשק  כלל  לו  אין  בלבד,  'ידיעה'  עם  האדם  חי  אילו 
יכולת  שום  לו  שאין  ויודע  מאחר  בבוקר,  לקום 
ה'בחירה'  וגם  בעולם.  כאן  כלום  לעשות  ואפשרות 
בלבד יכולה להביא את האדם להכרה מוחלטת בכוחו 
שניהם  את  לשלב   - היא  הנכונה  והדרך  ידו.  ועוצם 

יחדיו.

התעוררות הדין מצד 
ה’בחירה’ המוחלטת 

בעשי”ת
בעשרת ימי תשובה מתחילים לבנות את המלכות על 
ידי הגבורות. אילו מכניסים כעת גם את החסדים אי 
היא מציאות  כי המלכות  לבנות את המלכות,  אפשר 
מונהג  שהכל  שמרגישים  עוד  וכל  חוץ,  כלפי  נפרדת 
ית' אי אפשר לבנות את המלכות כמציאות  בידיעתו 
ב'גבורות'  המלכות  את  לבנות  צריך  ולכן  נפרדת, 
בלבד, בכח הצמצום, כאילו האדם מסוגל לעשות הכל 

לבד, וכאילו הבריאה מסתדרת לבד. 

כלל  בדרך  כי  אלו,  בימים  הדין  תוקף  מתעורר  ולכן 
יחדיו,  והבחירה  הידיעה  שילוב  ידי  על  הדין  נעשה 
אבל כעת נבנית ה'בחירה' כפרצוף בפני עצמה, וא"כ 
כח  לך  יש  אדם  בן  אתה  הרי  מאליו,  הדין  מתעורר 
הבחירה לטוב או לרע, ולמה בחרת לעשות הרע בעיני 
ה'. אין פתחון פה לומר שזה לא אתה אלא השי"ת, כי 
עכשיו לא מקבלים תירוצים כאלו, הכל תלוי אך ורק 

בך, ברצונך.

על ידי גבורות אלו - כאילו נפרדת הבריאה מבוראה 

וכיון  עצמה.  בפני  כמציאות  להיווצר  ומתחילה 
יום מעשרת  שהמלכות יש בה עשר ספירות, לכן כל 
הפירוד  והרגשת  הגבורות  מתפשטות  תשובה  ימי 
באחת מעשר הספירות, ובכך ננסרת ונפרדת ספירה 
דהיינו  העליונה  ההנהגה  שהוא  העליון  משורשה  זו 

מידותיו ית"ש הנקראים 'זעיר אנפין'.

 לפני ה’ תטהרו 
מצד התגלות ‘ידיעה’ 

מוחלטת ביוהכ”פ
ה'מלכות'  של  הספירות  כל  נשלמים  יוהכ"פ  בערב 
להינסר. הבריאה עומדת כעת כלפי חוץ כאילו נפרדת 
לגמרי מההנהגה העליונה, כאילו יש בה כח להתקיים 
לבד. ולכן מתגבר תוקף הדין על האדם ומתגברת עליו 

התביעה למה עשה נגד רצון ה'.

'בינה',  אל  המלכות  כל  עולה  הקדוש,  יום  בהגיע  אך 
כלומר, כל הבריאה שעומדת עתה כמציאות נפרדת, 
נכנסת בתוך המחשבה העליונה של האדם, ומתברר 

בבינתו שהכל מציאות אלוקי, אין שום פירוד.

'בינה' היא חלק ה'ידיעה', ביום הכפורים אנו טובלים 
מציאותינו  כל  'ידיעה',  של  הטהורה  המציאות  בתוך 
מציאותה,  את  מאבדת  ה'בחירה'  לגמרי,  מתבטלת 
ויחד עם זה יורד אור של טהרה, סליחה ומחילה, אין 

עוונות, העליות אינן שלנו, וגם לא הירידות.

הנה  'כי  הפיוט  את  יוהכ"פ  בליל  אומרים  אנו  לכן 
מקצר,  וברצותו  מרחיב  ברצותו  היוצר,  ביד  כחומר 
חלק  את  מעוררים  אנו  ובכך  וכו'.  בידך'  אנחנו  כן 
ה'ידיעה', לאמר: הננו בידך, הכל שלך, כל פעולותינו - 

ממך הוא, גם מצוותינו וגם עוונותינו.

 סוכות
שמחה עם אור הידיעה

מצד  המלכות  נבנית  כבר  כאשר  הקדוש,  יום  לאחר 
מתחילים  בשורשם,  הגבורות  נמתקו  וכבר  הגבורות, 
דהיינו  החסדים,  צד  עם  המלכות  את  לבנות  עתה 
הנהגתו  והתפשטות  בעולם,  ית"ש  אלוקותו  גילוי 
וידיעתו ית' בכל הבריאה, ואז מתגלה שמחה עצומה 
עוונות  של  וחציצה  מחיצה  בלי  שמחה  בהקב"ה, 

האדם וחסרונותיו.

הבריאה  בתוך  החסדים  את  להמשיך  ממשיכים  כך 
במשך שבעת ימי חג הסוכות, יוצאים מהבית, כאילו 
שום  בו  אין  כולו  שהעולם  להראות  נדוד,  הרחקתי 
מציאות וחשיבות, חוסים בצילא דמהימנותא עילאה, 
בצילא דקוב"ה, כנשר יעיר קינו, כאימא הסוככת על 
ומיניו  הלולב  עם  עולים  וזרם,  ממטר  לחסות  בנה, 
על  אותו  מעוררים  החסדים,  נמצאים  שם  הדעת  אל 
להכניס  למטה,  כאן  אותם  וממשיכים  הנענועים,  ידי 

הספירות  שבעת  בכל  ית"ש  אלוקותו  גילוי  אור  את 
שבעת  את  באהבים  מקבלים  ואנו  שבתוכינו, 
הבאים  אלוקיות  מידות  שבע  המה  הלא  האושפיזין, 

ומסובים בסוכתינו.

 צל הלבנה
ליל הושענא רבה

כך אנו ממשיכים לבנות את ה'מלכות' על ידי החסדים, 
עד שנגדלת בכל קומתה, ובהגיע ליל 'הושענא רבה' 
על  ומאירה  בניינה,  חותם  נשלם  אז  הלילה,  בחצות 
הארץ. ה'מלכות' מתגלה בתפארתה, היא מנהיגה את 
כי  המלך,  מציאות  אל  סתירה  בכך  ואין  העולם,  כל 
נכללת כולה  והמלך הם מציאות אחת, היא  המלכות 
במציאותו, מאוחדים המה בלי פירוד, ומכינים עצמם 

אל 'יחודא שלים' של שמיני עצרת.

על  משגחת  שהיא  הק',  השכינה   - המלכות  והנה 
העולם ומנהגת את כל הבריאה, נרמזת ב'לבנה' דלית 
והנהגת המלכות בעולם מתבטאת  לה מגרמה כלום. 
ב'צל' שיש לכל דבר בעולם בשעת הלילה על ידי אור 

הלבנה. 

ולכן בליל הושענא רבה נהגו לבדוק את צל האדם, כי 
אם יש לו צל - סימן הוא כי מושגח על ידי הלבנה ועל 
ידי המלכות העליונה, אך אם סר צילו מעליו נגזר דינו 
ונסתלק  ממנו  השגחתה  עיני  את  סילקה  והמלכות 

מחצרות החיים.

יחודא שלים
של  השלם  ליחוד  מגיעים  תורה  בשמחת  כך  אחר 
עם  הלבנה  יוצרה,  עם  הצורה  בוראה,  עם  הבריאה 
הגבורות,  עם  החסדים  הידיעה,  עם  הבחירה  החמה, 
רחל עם לאה, והמלכות עם מידות ההנהגה האלוקית, 
ומתגלה  האלקים',  הוא  הוי"ה  כי  לדעת  הראת  'אתה 
של  מציאות  אותו  הוא  החסדים  שהוא  הוי"ה  ששם 
שם 'אלקי"ם' שהוא הגבורות, 'אין עוד מלבדו' יש רק 

מציאות אחת ויחידה. 

באותה שעה מתקיים 'ישמח ישראל בעושיו', ו'ישמח 
ה' במעשיו'. כלומר, יש בריאה, היא עומדת וקיימת, אך 
אין בזה כלל סתירה אל מציאותו היחידה והמוחלטת 
של הבורא. יש לבנה, והיא מאירה, ובכל זאת אין בזה 
סתירה אל האור היחיד של השמש לבדו. יש 'בחירה' 
היחוד  זהו  ה'ידיעה'.  אל  סתירה  בזה  אין  זאת  ובכל 
מתעלים  אנו  בה  תורה,  בשמחת  הנעשה  המוחלט 
אל  ומגיעים  האנושי,  והשכל  הדעת  ממקום  למעלה 
כל  להם  מסתדרים  שם  המוחלטת,  האחדות  מקום 

הסתירות יחדיו.

]הרחבות ומראי מקומות בספר "אש המועדים" - תשרי[

בכסה ליום חגינו
הגה"ח רבי יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א
משפיע קהילתינו ומח"ס אש המועדים



היכלי הלכה ומנהג
מאמרי הלכה ומנהג

במשנת רבוה"ק מקאמארנא זי"ע

ברכת שהחיינו על 
מצות ישיבת סוכה 
קודם התחלת זמן 
המצוה והמסתעף

כש"ת הגאון רבי ישראל 
יצחק שטוקהמר שליט"א

רב ודומ"ץ דקהילתנו הק'

 נשיאת כפיים
בנעילה

ביום, בין השמשות, 
ובלילה

 הרב הגאון רבי יצחק
דייטל שליט"א

ראש כולל היכלי הוראה קאמארנא

בלשון חסידים 
תתקדש

מנהגי קהילות החסידים 
בענין אמירת קדיש

הרה"ג רבי יוסף מאיר 
סאפרין שליט"א

בעמ"ח "יסודות הקדיש"
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עמוד
צלותהון

דישרא"ל
 תורת הבעל שם טוב

 במשנת כ"ק מרן
אדמו"ר שליט"א

משנה והלכה
פניני הלכה מעובדים  במשנת רביה"ק ההיכל הברכה מקאמארנא זי"ע

משולחן מערכת "משניות קאמארנא – המבואר"

 חסורי מחסרא
והכי קתני

האמנם התנא שכח דין 
מדיני המשנה?

הרה"ג רבי יוסף מאיר 
סאפרין שליט"א

עורך ראשי "משניות קאמארנא"

באחד בתשרי ראש 
השנה להפרשת חלה
קמח חדש וישן האם 
מצטרף לשיעור חלה?

הרה"ג רבי אברהם יעקב 
ליבוביץ שליט"א

ראש כולל היכלי הוראה קאמארנא

על ארץ שהנחלת 
לאבותינו

 בענין קנין וקדושת
ארץ ישראל

הרה"ג רבי חיים פנחס 
הורוביץשליט"א

מחו"ר מכון אוצרות קאמארנא



היכלי
הלכה
ומנהג

מאמרי
הלכה ומנהג 

במשנת רבוה"ק 
מקאמארנא זי"ע

ברכת שהחיינו על מצות ישיבת סוכה 
קודם התחלת זמן המצוה והמסתעף

א
איתא בסוכה מו ע"א, ת"ר העושה סוכה לעצמו אומר 
אשר  ברוך  אומר  בה  לישב  נכנס  כו',  שהחיינו  ברוך 
קדשנו כו', היתה עשויה ועומדת, אם יכול לחדש בה 
דבר מברך, אם לאו לכשיכנס לישב בה מברך שתים. 
אמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא דקאמר להו לכלהו 

אכסא דקדושא.

וכן כתב בשו"ע )או"ח תרמא ס"א( שהחיינו היה ראוי 
לברך כשעושה אותה לעצמו, אלא שאנו סומכים על 

זמן שאנו אומרים על הכוס של קידוש.

ודייקו בתוס' )ד"ה נכנס(, דמשמע דכשמברך שהחיינו 
בשעת עשיה אינו מברך כשנכנס לישב בה אלא לישב 
הסוכה  עשיית  דעל  דשהחיינו  דאף  והקשו  בסוכה. 
שהחיינו  לומר  חייב  מ"מ  עשיה,  בשעת  ברך  כבר 
ועצרת  דפסח  יו"ט  על  שמברכין  כמו  היו"ט,  בשביל 
דסוכה  כיון  ושמא  ותירצו   טובים.   ימים  שאר  וכל 
מחמת החג בא, סברא הוא שאפשר לברך ולצאת ידי 

חיוב אמירת שהחיינו משעת עשיית הסוכה. עיי"ש.

ידי  ולצאת  להקדים  שאפשר  קבעו  שחז"ל  וכוונתם 
חיוב אמירת שהחיינו על היו"ט אף קודם יו"ט משעת 

עשיית הסוכה.

ב
ויש להעיר, דמדוע הקשו תוס' אך על שהחיינו שעל 
שהחיינו  שבירך  דאף  להקשות  הו"ל  יותר  היו"ט 
יו"ט חל חיוב חדש  בשעת עשיית הסוכה, מ"מ בליל 

לברך שהחיינו משום מצות ישיבת סוכה.

והנראה בזה דהיה פשיטא לתוס' דברכת שהחיינו על 
שעשה  שהחיינו  בברכת  יצא  סוכה,  ישיבת  מצווות 
משום  שהחיינו  חיוב  דאף  חדשו  ואך  עשייה.  בשעת 

היו"ט יוצא בשעת עשייה אף שעדיין חול עתה.

וביותר נראה, שהרי לעיל כתבו התוס' )ד"ה העושה( 
דס"ל להאי תנא דאין לברך לעשות סוכה, וכדהסביר 
העשיה  שאין  לעצמו(  ד"ה  )ביה"ל  ברורה  במשנה 
עיקר המצוה. וא"כ מדוע שהחיינו כן תקנו לברך בעת 

עשיית הלולב והסוכה, 

עשיית  פעולת  על  שהחיינו  ברכת  שאין  נראה  אלא 
נטילת  מצות  על  היא  שהברכה  אלא  וסוכה,  לולב 
לולב ומצות ישיבת סוכה. אלא שחז"ל קבעו והגדירו 
משעת  המצוה  קיום  של  שהחיינו  ברכת  להקדים 
עשיית הלולב והסוכה. ובאו תוס' והוסיפו דאף ברכת 
עשיית  משעת  להקדים  תקנו  היו"ט,  על  שהחיינו 

הסוכה.

ג
 ולהלכה אף דלא קיי"ל כתוס' שברכת שהחיינו בשעת 

עשייה חלה אף על היו"ט, מ"מ בזה קיי"ל שחלה על 
קיום מצות ישיבת סוכה. 

דהנה לגבי לולב קיי"ל )או"ח סי' תרסא( דביו"ט שני 
פ"ד  סוכה  רא"ש  )עי'  והטעם  שהחיינו.  מברכין  אין 
במה  שיצא  משום  תרסב(  סי'  מ"א,  ט"ז,  טור,  ה"ב. 
ראשון  שיו"ט  שאפשר  ואע"פ  ראשון,  ביו"ט  שבירך 
חול, מ"מ לא גרע מאם בירך שהחיינו בשעת עשייה 
דיצא ידי שהחיינו על קיום מצות לולב. וכן כשעשה 
קידוש ביוט שני מחוץ לסוכה ובירך שהחיינו בשביל 
שהחיינו  מברך  אינו  לסוכה,  כשנכנס  אח"כ  היו"ט, 
בשביל מצות סוכה, דיצא במה שבירך ביו"ט ראשון, 
דלא גרע מאם בירך שהחיינו בשעת עשייה דיצא ידי 
שהחיינו על קיום מצות  סוכה )סי' תרמא באחרונים(. 

שמברך  קיי"ל  היו"ט  משום  שהחיינו  לגבי  משא"כ 
שמשעת  כתוס  קיי"ל  לא  שבזה  שני,  ביו"ט  אף 
שהחיינו  חובת  ידי  גם  לצאת  אפשר  עשייה 
והרמב"ן  הרמב"ם  וכשיטת  היו"ט,  בשביל 
ויל"ע(.  אלא.  ד"ה  שם  בביה"ל  עוד  )ועי'   והריטב"א 
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ורואים מזה ב' דברים:

הסוכה  עשיית  אחר  מרובה  זמן  אף  ברך  דאם  א. 
והלולב, ואף שעדיין חול )כלשון ר"י וגדולי גרמייש"א 
המובא ברא"ש פ"ד ה"ב. וכן כתבו הטור והט"ז ומ"א. 
סוכה  מצות  על  שהחיינו  חובת  ידי  יצא   , ודו"ק.( 
ובא"ר שם, שדנו  )ועי' בשו"ת הב"ח סי' קלב,  ולולב 

אם בעינן שהסוכה והלולב יהיו לפניו(.

מצות  על  מברכין  דאין  הפוסקים  דסתמו  מזה  ב.  
סוכה ולולב ביו"ט שני, לא שנא אם הוא עצמו עשה 
עשו  אחרים  אם  שנא  ולא  לולבו,  ואגד  סוכתו  את 
יוצא  בשבילו,  עשו  כשאחרים  דאף  ש"מ  בשבילו, 
כשמברך  והלולב  הסוכה  עשיית  משעת  בעה"ב 
ואף  המצוה,  קיום  על  שהחיינו  חיוב  על  שהחיינו 
המ"א  דברי  משמעות  )וכפשטות  בחול  כשמברך 
לפרש  ונדחק  בזה  שמיאן  בפמ"ג  ועיי"ש  בסק"א. 
דברי מ"א באופן אחר, וצ"ע. ועי' עוד שם בביה"ל ד"ה 

לעצמו דמשמע דנקט כפשטות דברי המ"א.(.

שאפשר  קבעו  שחז"ל  הוא,  אחד  הדברים  ויסוד 
להקדים ברכת שהחיינו על קיום מצות סוכה ולולב 
משעת עשייתם, ולשיטת תוס' אף את חיוב שהחיינו 

בשביל היו"ט.

ד
היא  הסוכה  עשיית  בשעת  שהחיינו  דברכת  ולפי"ז 
על קיום המצוה, אין ענין להקפיד לקדש בליל יו"ט 
שהחיינו  שברכת  בשביל  שלו,  בסוכה  דוקא  ראשון 
על  כשמברך  דאף  משום  הסוכה.  עשיית  על  תחול 

עשיית הסוכה, אינו אלא קיום מצות סוכה.

ה
וכעין זה מצינו לגבי ברכת שהחיינו על הרואה פירות 
ניתקנה  הברכה  עיקר  האם  לחקור  שיש  חדשים. 

עיקר  אכילה  בשעת  לברך  כשנהגו  ואף  הראיה,  על 
הברכה על הראיה, אלא שקבעו בשעת אכילה, שאז 
על  הברכה  שעיקר  או  הפרי.  מראיית  נהנה  ודאי 
האכילה, אלא שחז"ל קבעו להקדים ברכת שהחיינו 

על האכילה משעת ראיה.

חדש  פרי  הרואה  איתא.  ס"ג  רכה  סי'  בשו"ע  והנה 
מתחדש משנה לשנה מברך שהחיינו וכו', ונהגו שלא 
שבירך  ומי  כתב,  וברמ"א  אכילה.  שעת  עד  לברך 
בראיה  בירך  לא  ואם  וכו',  הפסיד  לא  ראייה  בשעת 

ראשונה יכול לברך בראיה שנייה.

ועי' בשעה"צ סי' רכו סק"ג, שהסביר לפי דברי ביאור 
הראיה  ברכות  משאר  שנא  מאי  רכה,  בסי'  הגר"א 
שדינם )סי' רכה ס"י( שאם ראה פעם אחת ולא בירך 
כשאר  אינו  דהכא  וההסבר  לברך.  יכול  אין  ששוב 
כיון דקיי"ל שהעיקר תלוי באכילה,  ברכות הראייה, 
וחכמים קבעו להקדים הברכה משעת ראיה. ולכך אף 
שלא בירך בראיה ראשונה יכול לברך בראיה שנייה, 
זמן שלא  וכל  דעיקר הברכה היא על הנאת אכילה, 

אכל עדיין יכול לברך. 

ועי' עוד בבאור הגר"א בסי' רכה, שדימה הא שנהגו 
שאיתא  להא  אכילה,  בשעת  חדשים  בפירות  לברך 
בגמ' שהאידנא קבעו לברך זמן בקידוש. ולכאורה אם 
הכוונה בסוכה שצירפו ברכת העשייה, לברכה שעל 
מעשה המצוה ולברכה שעל היו"ט, מאי דומיא. אבל 
תלוי  העיקר  חדשים  שבפירות  שכמו  ניחא,  להנ"ל 
וחז"ל קבעו להקדים הברכה מעת הראיה,  באכילה, 
על  העיקר  שהחיינו  שברכת  לסוכה,  דומה  זה  הרי 

קיום המצוה, וחז"ל קבעו להקדים משעת עשיה.

שהטעם  סמ"ק,  בשם  הביא  )סק"ז(  במ"א  אבל 
שנהגו שלא לברך עד שעת אכילה, דמי שאינו נהנה 
בראייתו רק באכילתו מברך באכילתו, משמע דעיקר 
דינו  ולשיטתו,  הראיה.  הנאת  על  ניתקנה  הברכה 
כשאר ברכות הראיה. ולכך שפיר ס"ל )הביאו המ"א 
סק"ט( שאם לא בירך בראיה ראשונה שוב אינו יכול 

לברך על ראיה.

ו
ואפשר לתלות בזה האם מברכין קודם שהחיינו 
ואח"כ ברכת הפרי, או קודם ברכת הפרי ואח"כ 
ובשעה"צ(.  סקי"א  רכה  סי'  במ"ב  )עי'  שהחיינו 

א"כ  הראיה,  על  היא  שהחיינו  עיקר   דאם 
עיקר  ואם  שהחיינו.  ברכת  קודם  מקדימים 
שהחיינו היא על האכילה, מקדימין קודם ברכת 
שמקדימין  בסוכה  וכמו  שהחיינו,  ואח"כ  הפרי 
ברכת המוציא לברכת לישב בסוכה )תרמג ס"ג(. 

על  היא  שהחיינו  שעיקר  נקט  זי"ע  הק'  ורבינו 
ברכת  קודם  שמקדימים  פסק  ולכך  הראיה, 
ס"ו(.  רכה  )סי'  הטהור  בשלחן  וז"ל  שהחיינו. 
אכל מין פרי שמתחדש, יתן הודאה ושבח ברכת 
עד  שהחיינו  יברך  ולא  ומלכות,  בשם  שהחיינו 
שעת אכילה, כי כך המנהג. ויברך ברכת שהחיינו 
שכבר נתחייב בשעת הראיה קודם, ואח"כ יברך 

ברכת הפרי שנ"ב או בפה"א או בפה"ע. עכ"ל.

ז
ס"ג(,  תרעו  )סי'  חנוכה  בהלכות  מצינו  וכמו"כ 
כשרואה נר חנוכה מברך שעשה נסים, ובליל ראשון 
מברך גם שהחיינו. ואם אחר כך בליל שני או שלישי 

בא להדליק, אינו חוזר ומברך שהחיינו.

הרואה  שבירך  שאף  וס"ל  חולק,  וקציעה  ובמור 
כשבא  שלישי  או  שני  בליל  כך  אחר  מ"מ  שהחיינו, 
להדליק, חייב לברך על מעשה המצוה, כשאר ברכות 

המצוות הבאים מזמן לזמן. 

מדין  שלמד  הב"י.  שיטת  להסביר  אפשר  להנ"ל  אך 
שהחיינו בעשיית הסוכה והלולב, שאף הכא  בברכת 
הרואה, הגדר הוא, שהברכה היא על מעשה המצוה, 
מעשה  על  שהחיינו  ברכת  לברך  תקנו  שחז"ל  אלא 

המצוה כבר משעת הראיה.

 

 ברכת שהחיינו על מצות ישיבת סוכה
קודם התחלת זמן המצוה
כש"ת הגאון רבי ישראל יצחק שטוקהמר שליט"א
רב ודומ"ץ קהילתנו הק'



היכלי
הלכה
ומנהג

מאמרי
הלכה ומנהג 

במשנת רבוה"ק 
מקאמארנא זי"ע

נשיאת כפיים
בענין נשיאת כפים בנעילה

  )ביום, בין השמשות ובלילה( והמסתעף
בירור דעת רביה”ק ההיכל הברכה מקאמארנא זי”ע בענין זה

 דין זה האם מותר לישא כפים בין השמשות ובלילה

 נראה מקופיא שנוגע רק לתפילת נעילה ביום כיפור או במנחה בתענית ציבור, אך האמת הוא 
שהפוסקים למדו והוציאו מזה הרבה נפק"מ לדינא הנוגעים יום יום כדיבואר לקמיה, ומכיון 

שעניין זה רחב ועמוק הוא עד למאוד על כן נכתוב בקצרה את שורשי ועיקרי הדברים:

א
בירושלמי  הוא  בלילה  כפים  נשיאת  לאיסור  המקור 
דאיתא  ס"כ  ח'  פרק  יומא  בראש  שהובא  כ'  תענית 
שם פלוגתא בין רב ור' יוחנן אימתי זמן תפילת נעילה 
דלרב זמנה אפילו בלילה דס"ל דתפילת נעילה מכוון 
יוחנן  ולרבי  בלילה,  שהוא  שמים  שערי  נעילת  נגד 
זמנה ביום דווקא דנעילה הוא נגד נעילת שערי היכל 

שהוא ביום, 

וז"ל  יוחנן  רבי  לדעת  ראיה  הביאו  שם  ובירושלמי 
ליה  מסייע  "מתניתין  ענתונדריא:  יודן  רבי  אמר 
את  נושאים  הכהנים  פרקים  בשלשה  יוחנן  לרבי 
כפיהם ארבעה פעמים ביום בשחרית במוסף במנחה 
ולית לן  ויום הכפורים  ובנעילה בתעניות ובמעמדות 
למימר נעילת שערי שמים דהא איתקש נשיאות כפים 
מה  היום  עד  בשמו  ולברך  לשרתו  דכתיב  לשירות 
שירות ביום אף נשיאות כפים ביום" עכ"ל הירושלמי 

שהביא הראש שם.

האבודרהם  כן  גם  הביא  בירושלמי  הזאת  וכגירסה 
הלכות יום הכיפורים. 

דתנן  דכיון  הוא  יוחנן  רבי  לדעת  דהראיה  והיינו 
דנושאים כפים בנעילה ונשיאת כפים אינה אלא ביום 
ביום  הוא  נעילה  דתפילת  מוכרח  לשירות  דאיתקש 

דווקא ולא בלילה דאסור בנשיאת כפים.

לפנינו  דבירושלמי  העיר  כ'  אות  שם  נתנאל  ובקרבן 
בקורבן  אך  לשירות,  כפים  נשיאת  ההיקש  את  ליתא 
אפילו  כנ"ל  הראיה  פירש  שם  א'  בפירוש  העדה 

לגירסה שלנו.

כתבו  ב'  בפירוש  העדה  ובקרבן  משה  הפני  אבל 
דלגירסה דידן הראיה לר' יוחנן הוא מדאיתא במשנה 
ארבעה  כפיהם  נושאים  הכהנים  פרקים  בשלושה 
דנעילה  מוכח  ביום  במתניתין  מדנקט  ביום,  פעמים 
ולא  ביום  שהוא  היכל  שערי  כנעילת  ביום  דווקא 
בלילה כנעילת שערי שמים, והראיה אינה כלל משום 

הנשיאת כפים אלא מלשון המשנה ביום.

ולקמן יתבאר דכן סוברים הרבה אחרונים.

את  בירושלמי  גרס  לא  ג"כ  כ"ו  בתענית  הריטבא 
שונה  גירסתו  אך  לשירות  כפים  נשיאת  של  ההיקש 
הכהנים  פרקים  בשלושה  וז"ל  שלפנינו,  מהגירסה 
נושאים כפיהם ארבעה פעמים ביום ובירושלמי אמרו 
מאי נעילת שערים ר' יוחנן אמר נעילת שערי שמים 
צאת  אחר  והיינו  היכל  שערי  נעילת  אמר  שמעון  ור' 
דשלושה  יוחנן  לר'  ליה  מסייע  מתניתין  הכוכבים 
ביום  פעמים  ארבע  כפיהם  נושאים  הכהנים  פרקים 
דהיינו  ביום  הוא  שמים  שערי  דנעילת  מינא  שמע 
והמאחרים  השקיעה  סוף  שהיא  השמשות  בין  קודם 
אותה לאחרי כן טועין הם בב' שמתפללין אותה שלא 

בעונתה וגם שאומרים ברכת כהנים בלילה עכ"ל.

מבואר בדבריו דגרס ר' שמעון במקום רב, ור' שמעון 
סובר  יוחנן  ור'  בלילה  הוא  היכל  שערי  נעילת  סובר 
נעילת שערי שמים הוא ביום להיפך מהגירסה שלנו 

הנ"ל.

מלשון  הוא  לדידיה  יוחנן  לר'  הראיה  פנים  כל  ועל 
המשנה 'ביום' דמוכח דנעילה ביום, ומזה למד גם כן 

דנשיאת כפיים הוא רק ביום.

ג' פעמים את ההיקש הנ"ל  בהגהות מיימוניות הביא 
בלילה,  כפים  לישא  ואסור  לשירות  כפים  דנשיאת 
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בהלכות תפילה פרק ג' לגבי תפילת נעילה הביא את 
כהן  לגבי  ט"ו  בפרק  וכן  הרא"ש,  כגירסת  הירושלמי 
אסור  תשובה  שעשה  פי  על  אף  זרה  עבודה  שעבד 
מהאי  בלילה  כפיים  נשיאת  ואין  וז"ל  כפיו,  לישא 

היקשה כדלעיל פרק ג'.

הפיזמונים  כל  וכן  כתב  עשור  שביתת  הלכות  ובסוף 
נשיאת  לאחר  עד  מורי  דחה  בנעילה  לומר  שנוהגים 

כפים כדי שיהיה נשיאת כפים ביום.

ב
אומנם ישנם כמה וכמה ראשונים החולקים וסוברים 

דמותר לישא כפים בלילה 

לישא  האוסרים  שיטת  הביא  תתע"ז  בסימן  הראביה 
בתפילת  כרב  נהגו  והעם  כותב  אך  בלילה  כפיים 
כדקדוק  ולא  בלילה  שהם  כפים  בנשיאת  וגם  נעילה 

הירושלמי.

ובאור זרוע סימן תי"ג הביא את דברי הראביה ומסיים 
ובספר שלפני לא מצאתי זה בירושלמי ע"כ.

וביראים סימן רס"ט ז"ל "ואף על גב דאיתקש משרת 
לענין עמידה, לא איתקש לכל חומרא לפסול בלילה 
ובמום )כן הוא הגירסה הנכונה כמבואר בסביב ליראיו ובתועפות ראם 
שם( דאמרינן בתענית בפרק בתרא אסמכתא דרבנן 

הוא ולקולא, 

"נעילה  וז"ל  שכתב  ו'  אות  ליראיו  בסביב  שם  ועיין 
לאחר  נמשכת  אפילו  פירוש  כפים  נשיאת  בה  יש 
זה לעיכובא אפילו  אין  רבינו  צאת הכוכבים דלדברי 
הוי  ביום  אלא  אינו  כפים  דנשיאת  דין  דעיקר  בלילה 
רק מדרבנן ולכתחילה, ואע"ג דמדרבנן מיהא מצרכינן 
ביום דוקא, אבל בנעילה כיון שרוב תפלתו ביום אע"ג 
לעיל  שכתבתי  וכמו  לזה  לחוש  אין  בלילה  שנגמרת 

אות ג באריכות עיין שם"

ובמהרי"ל הובא בדרכי משה סימן תרכ"ג וז"ל "דאפילו 
דאברים  כפיו,  נושא  הלילה  עד  נעילה  תפילת  איחר 

ופדרים מקרבן תמיד היו נשרפין בלילה עכ"ל.

ג
לכאורה  הפרק  בראש  שם  תענית  בירושלמי  והנה 
ש"מ  לשונו  דזה  בלילה  כפים  נשיאת  דאין  מפורש 
ביום,  אלא  בלילה  כפים  נשיאות  ואין  תלת  )מהמשנה( 

ע"כ.

בלילה  כפים  נשיאת  האוסרים  הנ"ל  ולראשונים 
בפני  שם  פירש  וכן  כשיטתם  מהכא  מוכח  שפיר 
משה כפשוטו, אך לראשונים הנ"ל המתירים נשיאת 
כפים בלילה צריך תלמוד איך יפרנסו את הירושלמי 

הכמעט מפורש דאסור, 

את  פירשו  האחרונים  גדולי  וכמה  בכמה  באמת  אך 
הירושלמי דמותר לישא כפים בלילה 

בקורבן העדה פירש דהש"מ הוא מדלא נזכר במשנה 
הש"ס  ובגיליון  ערבית,  בתפילת  כפים  נשיאות 
דכוונת  אטינגא(  ורמ"ז  נתנזון  רי"ש  הגאונים  גיסי  תרי  )מהני  שם 
הש"ץ,  בחזרת  רק  הוא  כפים  דנשיאת  הירושלמי 
ובערבית אין חזרת הש"ץ, ואין נשיאות כפים בלילה 
היינו תפילת לילה שאין בה חזרת הש"ץ, מה שאין כן 
תפילת יום אפילו נמשכה בלילה מכיון שיש בה חזרת 
הש"ץ נושאים בה כפים, ויום ולילה היינו תפילת יום 

ותפילת לילה.

וז"ל  אריה  לשאגת  ארי  בגבורת  איתא  זה  וכעין 
יוחנן  לר'  מסייע  מתניתין  בירושלמי  שם  "וגרסינן 
ארבע  כפיהם  את  נושאים  הכהנים  פרקים  בשלשה 
ובנעילת  ובמנחה  ובמוסף  בשחרית  ביום  פעמים 
ביום  שמים  שערי  נעילת  למימר  לך  אית  שערים 
פעמים  דארבעה  דאלישנא  פירושא  דהכי  לי  ונראה 
הא  שמים  שערי  נעילת  דאי  ליה  קשיא  קא  ביום 
דקתני  ביום  פעמים  ארבעה  ומאי  בלילה  אלא  אינו 
הכי  דירושלמי  ולישנא  בלילה  הוי  הרביעי  פעם  הא 
ודלא  יוחנן  לרבי  מסייע  דביום  דמלישנא  דייקא 
לך  אית  שכתב  יומא  מסכת  בשלהי  הרא"ש  כפירוש 
למימר נעילת שערי שמים הא איתקש נשיאות כפים 
לשירות דכתיב לשרתו ולברך בשמו מה שירות ביום 
דמילתא  דאגופיה  דכיון  ע"כ  ביום  כפים  נשיאות  אף 
פריך דבלילה אין נשיאות כפים הוה ליה למימר אית 
לך למימר נשיאות כפים בלילה ולמאי דפירשתי ניחא 
אלא  פריך  בלילה  כפים  נשיאות  דאין  משום  דלאו 
למימר  לך  אית  פריך  ביום  פעמים  דארבעה  אלישנא 
נעילת שערי שמים ביום הא ודאי דאינו אלא בלילה 

ואיך קאמר ד' פעמים ביום.

כפים  נשיאת  דאין  הרא"ש  דכתב  דמילתא  ואעיקרא 
איכא  ודאי  הא  לי  קשה  לשירות  מדאיתקש  בלילה 
הקטר  דברכות  קמא  פרק  ריש  כדתנן  בלילה  שירות 
חשובה  ועבודה  הלילה  כל  מצותן  ואברים  חלבים 
היא וזר חייב עליהם מיתה כדאמרינן בפרק ב' דיומא 
זריקה  מיתה  עליהם  חייב  זר  עבודות  ארבעה  כד  דף 
אע"ג  בלילה  דכשר  שירות  דאיכא  כיון  והקטרה 
מהקישא  ללמוד  אפשר  אי  לשירות  ברכה  דאיתקוש 
בירושלמי  מיהו  בלילה  ברכה  דאין  לשירות  דברכה 
ריש פרקין אמתניתין דשלשה פעמים הכהנים נושאין 
מינה  שמע  את  אמרינן  ביום  פעמים  ארבע  כפיהם 
אלא  בלילה  כפים  נשיאות  אין  מינה  שמע  את  תלת 
ביום ומשמע דהכי הוא מדייק מדתניא ארבע פעמים 
ולא חמשה פעמים דהא איכא נמי ערבית שמע מינה 
דאין  לי  נראה  מקום  מכל  בלילה  כפים  נשיאות  דאין 
הא  בלילה  כפים  דנשיאות  תימא  דאפילו  ראיה  מזה 
ז' דמסכת סוטה דף לח כל כהן שאינו  אמרינן בפרק 
אהרן  וישא  שנאמר  עולה  אינו  שוב  בעבודה  עולה 
וכיון  וירד מעשות החטאת  ויברכם  ידיו אל העם  את 

דצריך עכ"ל.

דכוונתו  כתבו  שם  ובהערות  הסיום,  שם  וחסר 
כהגיליון הש"ס הנ"ל. 

וכמעט כדברים האלו כתב ביד המלך הלכות תפילה 
פרק י"ד שהאריך להקשות על הרא"ש וסיעתו ומוכיח 
דאף לירושלמי מותר לישא כפים בלילה ובוודאי לרב 
ואפילו  בלילה  כפים  נושאים  בלילה  נעילה  דתפילת 
ביום.  נעילה  דתפילת  סובר  הוא  רק  מותר  יוחנן  לר' 
וז"ל "ראיתי להרא"ש בשלהי פ"ב דיומא שהביא בשם 
הירושלמי וז"ל אימתי הוא נעילה רבנן דקסרין אמרי 
שמים  שערי  נעילת  אמר  רב  ורב  יוחנן  ר'  איתפלגון 
דהיינו  ההיכל  שערי  נעילת  אמר  ור"י  בלילה  אפילו 
יודן מתניתין מסייע  ר'  נרות ביום אמר  אחר הדלקת 
כפיהם  נושאים  הכהנים  פרקים  בשלשה  לר"י  ליה 
ארבעה פעמים ביום בשחרית במוסף במנחה בנעילה 
נעילת  למימר  לן  ואית  ויוה"כ  במעמדות  בתעניות 
לשירות  כפים  נשיאת  איתקש  דהא  שמים  שערי 
דכתיב לשרתו ולברך בשמו עד היום מה שירות ביום 

אף נשיאת כפים ביום ע"כ. 

ודברים תמוהים המה ואנכי עיינתי בדברי הירושלמי 
האלה בפרק בתרא דתענית וגם בפרק תפלת השחר 
ולא הוזכר כלל בירושלמי בשני מקומות האלה היקש 
זה דברכה לשירות לענין מניעת נשיאות כפים בלילה, 
גם לא הובא בשום אחד מן הראשונים מניעת נשיאות 
כפים בלילה מכח היקש זה דברכה לשירות, גם הטור 
לא הביא לדברים האלה של אביו הרא"ש ז"ל, ואדרבה 
אנו רואין לענין עמידה בנשיאות כפים דהביא הטור 
ועל  תברכו  דכה  קרא  על  דסמכו  הספרי  קכ"ח  בס' 
כרחך דלא מסתבר ליה היקש זה דברכה לשירות כלל 
דהוזכר  מעומד  לענין  להביאו  לו  היה  יותר  דאל"ה 
נתן  ר'  לדעת  בפירוש  דידן  בגמרא  זה  היקש  עכ"פ 
להצריך מכח היקש זה נשיאות כפים בעמידה ומכ"ש 
דלא סבירא ליה לטור היקש זה לענין מניעת נשיאות 
בבלי  בתלמוד  מקום  בשום  הוזכר  דלא  בלילה  כפים 

ולא בירושלמי. 

דברי  ג"כ  הביא  ה'  אות  תפלה  הל'  פ"ג  בהגמ"י  גם 
ומלתא  ברא"ש  האמור  וכלשונו  ככתבו  הירושלמי 
דתמיה הוא על שני המאורות הגדולים האלה הרא"ש 
והגמ"י ז"ל דהלא בירושלמי לא הוזכר היקש זה כלל. 

דירושלמי  וטעמא  ודוחק לומר דזה דברי עצמן הוא 
מפרשים דמשום כך אית לן למימר טפי נעילת שערי 
ההיכל משום דנעילת שערי שמים הוא בלילה ומכח 
היקש זה יש לנו למעט דאין נשיאת כפים בלילה דאין 
זה  היקש  עיקר  כל  דהלא  כלל  כן  לומר  סברא  שום 
אינו אלא אסמכתא בלבד ואיך יש בכחו לעמוס עליו 
ולא  יזכר  לא  אשר  את  בלילה  כפים  נשיאות  מניעת 

יפקד כלל בשום מקום בגמרא.

ולולי שאיני כדאי לדבר דבר נגד דעת רבותינו הרא"ש 
כוונת  בפירוש  לדעתי  שנראה  מה  ה"א  ז"ל  והגמ"י 
הירושלמי הזה דלא עלה כלל בכוונת הירושלמי הא 
דאין נשיאות כפים בלילה וגם כל ענינו של היקש זה 
דברכה לשירות לא עלה על דעת הירושלמי כלל רק 
דכוונת הירושלמי הוא דמתניתין מסייע ליה לר' יוחנן 
נעילת שערי היכל דהא חשיב  היינו  דנעילת שערים 
כפיהם  נושאים  שהכהנים  פרקים  שלשה  במתניתין 
נעילה בהדי  וקא חשיב תפילת  ביום  ארבעה פעמים 

נשיאת כפיים בנעילה
הרב הגאון רבי יצחק דייטל שליט"א
מראשי כולל "היכלי הוראה – קאמארנא"



היכלי
הלכה
ומנהג

מאמרי
הלכה ומנהג 

במשנת רבוה"ק 
מקאמארנא זי"ע

דכוונת  מזה  שמעת  הרי  ביום  פעמים  ארבעה  הני 
ביום  דהיינו  ההיכל  שערי  על  הוא  שערים  נעילת 
דאי נעילת שערי שמים דהוא בלילה הרי אין נושאין 
כפיהם אלא שלשה פעמים ביום שחרית מוסף ומנחה 
ופעם הרביעית הוא בלילה בתפלת נעילה ואיך קאמר 
במתניתין ארבעה פעמים ביום וממתניתא זו יש סיוע 
לר' יוחנן דנעילה הוא נעילת שערי ההיכל ושפיר הוי 
גם נשיאות כפים של תפלת נעילה ג"כ ביום אבל בכל 
זאת יכול להיות דאנן קיימינן כרב דנעילה הוא נעילת 
שערי שמים ונשיאות כפים כשר אף בלילה, וגם לר"י 
יש נ"מ אם נאנסו ונתעכבו בתפלת נעילה עד הלילה 
דהכהנים נושאים כפיהם אף בלילה דאין ההיקש קאי 

כלל על מניעת נשיאות כפים בלילה, עכ"ל.

ותוכן  זה  ג"כ בענין  נ"א האריך  יעב"ץ סימן  בשאילת 
ועל  בלילה  נעילה  דתפילת  כרב  לן  דקיימא  דבריו 
לשירות  כפים  נשיאת  דאיתקש  סבר  לא  דרב  כרחך 
לענין זה וקרא אסמכתא בעלמא הוא ותו מאן לימא 
לילה  לעבודת  דילמא  דיום  לשירות  דאיתקש  לן 

איתקש כנגד איברים ופדרים עכת"ד.

ושני הטעמים שכתב חזינן כבר לעיל הראשון ביראים 
דההיקש אסמכתא בעלמא הוא ולא לכל מילי איתקש, 
והשני במהרי"ל דאף אם נאמר דאיתקש הרי איברים 
ופדרים קרבים בלילה, והיעב"ץ כותב שם בסוף דאחר 
זמן בא לידו ספר מהרי"ל וראה שכיון לטעמו ומסיים 
עלה  לו  ואומרין  ומתברך  המברך  הכהן  עושה  יפה 

והצלח.

דאפילו  ג"כ  כתב  קכ"ט  סימן  וקציעה  מור  ובספרו 
בלילה נושאים כפיהם בנעילה, ואריך.

כהנים  שיכולין  פסק  ובמהרי"ל  כתב  תרכ"ג  ובסימן 
שהחזקתי  יעב"ץ  שאלת  עיין  בלילה  כפיהם  לישא 

דבריו במלח ותבלין עכ"ד.

נוהגים  יש  כתב  ה'  סעיף  תרכ"ג  בסימן  יוסף  והברכי 
שמאריכים בנעילה ונושאים כפים בלילה ויש להם על 
מה שיסמוכו הרב שאילת יעב"ץ ונסתייע שם מדברי 

מהרי"ל עכ"ל.

וכן בסימן קכ"ט הביא את היעב"ץ הנ"ל. 

היעב"ץ  את  הביאו  קכ"ט  סימן  גיבורים  במגן  וכן 
והברכי יוסף הנ"ל.

ד
"נושאין  נפסק  ס"ה  תרכ"ג  סימן  ערוך  ושולחן  בטור 
שלא  אלו  במדינות  "והמנהג  וברמ"א  בנעילה.  כפיים 
לישא כפים", ובטעם המנהג כתב המשנה ברורה ס"ק 
ט' מפני שכמה פעמים נמשך סיום התפילה עד הלילה 
הוא  ואפילו  פעם  אף  כפים  לישא  שלא  נהגו  לפיכך 

בוודאי יום, 

כדציין  המשנ"ב  דברי  מקור  שהוא  בב"ח  ועיין 
ואף  כפיהן  נושאין  דאין  נוהגין  "ואנו  דכתב  בשעה"צ 
על פי שאיפסקא הילכתא בפרק בתרא דתענית כרבי 
דרוב  מאחר  מקום  מכל  בנעילה  כפיהן  דנושאין  יוסי 
אסור  ובלילה  הלילה  עד  התפילה  נמשכת  פעמים 
בשמו"  ומלברך  מלשרתו  כדילפינן  כפיים  בנשיאת 

ע"כ.

וכטעם זה נקט גם כן בשו"ע הרב ס"ח דנשיאת כפים 
הוקש לעבודה ואסור בלילה וזה לשונו "נושאים כפים 
בנעילה ולפי שנשיאת כפים הוקש לעבודה כמ"ש בסי' 
קכח ועבודה אינה אלא ביום לפיכך צריך הש"ץ למהר 
ביום  שהות  אין  אם  הסליחות  ולדלג  נעילה  בתפילת 
בענין שתהא נשיאת כפים ביום קודם צאת הכוכבים 
אבל במדינות אלו אין נוהגין כן אלא אין הכהנים עולין 
לדוכן כלל בנעילה לפי שמאריכין בסליחות ופזמונים 

עד הלילה ואין נשיאת כפים בלילה"

הכהנים  נושאין  דמדינא  כתב  השולחן  בערוך  וכן 
כפיהן בנעילה אך מנהג מדינות אלו שלא לישא כפיהן 
ואין  בלילה  מסיימים  הרוב  פי  דעל  משום  הוא  ונכון 

דוכן בלילה.

ה
נוסף  טעם  הגר"א  מהביאור  הביא  הציון  בשער  והנה 
נושאין  במוסף  דרק  בנעילה  כפים  לישא  לא  למנהג 
וכוונתו לרמ"א בסי' קכ"ח  כפים ולא בשאר תפילות, 
נושאין  שאין  אלו  מקומות  בכל  "נהגו  דכתב  סמ"ד 
יו"ט  בשמחת  שרויים  שאז  משום  ביו"ט  אלא  כפים 
נושאין  אין  ביו"ט  ואפילו  וכו'  יברך  הוא  לב  וטוב 
כפים אלא בתפילת מוסף שיוצאים אז מבית הכנסת 
בו כפים כמו  נושאים  ויוהכ"פ  יו"ט,  וישמחו בשמחת 
ויש  בנעילה.  כפים  בו  שנושאים  מקומות  ויש  ביו"ט 
הטעם  כתב  ברורה  ובמשנה  בשחרית"  אפי'  מקומות 

בשם הלבוש שיש בו שמחת מחילה וסליחה, ע"כ.

ולכן יש שנהגו בו כמו כל יו"ט לישא כפים רק במוסף, 
יום מחילה  הוא  היום  ויש שנהגו בכל התפילות דכל 
עיקר  אז  כי  ונעילה  במוסף  שנהגו  ויש  וסליחה, 
ואומרת  יוצאת  קול  ובת  וסליחה  דמחילה  השמחה 
ביהכה"נ  כיציאת  זה  והרי  לחמך  בשמחה  אכול  לך 
נשיאת  למנוע  טעמים  שני  דיש  נמצא  הנ"ל.  דיו"ט 
בלילה  שימשך  דחיישינן  משום  או  בנעילה  כפים 
ואסור לישא כפים בלילה, או משום דהוא כמו כל יו"ט 

דנושאין כפים רק במוסף.

שנושאין  בא"י  במקומות  הוא  הטעמים  בין  והנפק"מ 
כפים כל יום לטעם הראשון אין נושאין כפים בנעילה, 
ולטעם ב' נושאין כפים וכן המנהג פשוט בא"י לישא 

כפים בנעילה.

הגר"א,  כטעם  דנקטו  משמע  ובמג"א  בד"מ  ובאמת 
כפים  שנושאין  המהרי"ל  דברי  שהביא  אחר  דבד"מ 

לאברים  דדמיא  בלילה  נמשכה  אם  גם  בנעילה 
ופדרים. כתב "ואנו נוהגים שלא לשאת כפים בנעילה 
כלל". משמע דאינו חולק על עצם הדין דנשיאת כפים 
נושאין  דאין  כפים  לישא  לא  דהמנהג  אלא  בלילה. 

כפים אלא במוסף דיום טוב בלבד.

הלילה  עד  איחר  ואפילו  כתב  ג'  ס"ק  אברהם  והמגן 
נושאין כפים )מהרי"ל דרכי משה(

ומדציין מהרי"ל ודרכי משה יחדיו אפשר דסבר דלא 
פליג הד"מ דלנושאין כפיים בנעילה נושאין גם בלילה, 
ולכן על דברי המחבר דנושאין כפים כתב כנ"ל, ואח"כ 
הביא דעת הבאר שבע האוסר לישא כפים משום דאין 

נשיאת כפים בלילה.

ו
והנה בשולחן הטהור סימן קכ"ט ס"ב כתב רבינו וז"ל 
"ביום הכיפורים נושאים כפים בשחרית, מוסף ונעילה 
רב אנשי אשכנזים אבותינו  נהגו  וכך  כלל  ישנה  ולא 

ואבות אבותינו" עכ"ל.

בשאילת  כתב  האשכנזים  נהגו  דכן  רבינו  וכדברי 
יעב"ץ בסימן נ"א וכן בשו"ת "חתם סופר" או"ח סימן 
יום שמברכין באשכנז  כ"ב כתב בתו"ד ומעשים בכל 

בנשיאת כפים שחרית מוסף ונעילה.

כצאן  ובנוהג  קנ"ט  סימן  ורמיזא  במנהגי  הוא  וכן 
כפים  דנושאין  ופרנקפורט(  אשכנז  דק"ק  ומנהגים  )פסקים  יוסף 

בנעילה.

ז
בין  הוא  אם  ואפילו  כתב  י"א  אות  הציון  ובשער 
השמשות צריך עיון דאיתקש לשירות ובשירות בעינן 
דוקא יום ברור )פמ"ג( והנה ידוע שיש תרי בין השמשות 
השמשות  בין  ואחד  יהודה  דרבי  השמשות  בין  אחד 
יהודה  כרבי  לנהוג  מחמירים  דאנו  ונהי  יוסי,  דרבי 
לעניין שבת וכמה דברים אפשר דבזה שיש בלאו הכי 
דעת רבינו תם וסיעתו דעד לערך חצי שעה טרם צאת 
להקל  דיש  אפשר  ליום  אותו  חושבים  אנו  הכוכבים 
לענין נשיאת כפים דנחשבהו ליום כל שיש עדיין חצי 

שעה קודם צאת הכוכבים וצריך עיון.

הגרשז"א  של  מכתביהם  הביא  המפורש  ובמחזור 
והגריש"א דעד י"ג דקות אחר השקיעה נושאין כפים, 

וכ"ה בהליכות שלמה פי"ז.

ח
נמשכת  אם  כתב  ס"ג  קכ"ט  הטהור  בשולחן  ורבינו 
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כפים  נושאים  כן  פי  על  אף  בלילה  הרבה  נעילה 
הסכמת אחרונים, ברכי יוסף. ע"כ.

והבאנו הברכי יוסף לעיל, והסכמת האחרונים שכתב 
רבינו כבר כתבנו לעיל שכן סוברים הרבה אחרונים.

במקור חיים לבעל חוות יאיר בסימן תרכ"ג ס"ה כתב: 
ודאי  שהיה  קדושות  בקהילות  פעמים  כמה  "ראיתי 
הכהנים  נשאו  מקום  ומכל  כפיים  נשיאת  לפני  לילה 
וכתב  זה  על  תיגר  קרא  באר שבע  והרב בעל  כפיהם 
לבטל המנהג, וברור לי דאישתמיטתיה דברי מהרי"ל 
נושאים  הלילה  תוך  נמשך  אם  דאף  להדיא  שכתב 
כפיהם ועין שו"ת באר עסק סימן צ"ח באריכות" עכ"ד.

ובשלמי ציבור דיני ברכת כהנים הביא את לשון הבאר 
עסק בשם הרמ"ע מפאנו "לא יקשה אם נאריך תפילת 
הלילה  עד  כפים  נשיאות  ותהיה  הלילה  עד  נעילה 
שכבר  ובפרט  יאיר,  כיום  לילה  זה  על  אני  וקורא 
נתבטל הקטגוריה מבלילה עד ראשון לחשבון עוונות 
וכו' והיה נראה דעדיף טפי להמשיך נשיאת כפים עד 
עכ"ל  כיום  לילה  של  רצון  של  פנים  להאיר  הלילה 

והנאני" עכ"ל של"ץ.

וכן פסק בישועות יעקב סימן קכ"ט ס"ק א' שאף אם 
כפיהם  הכהנים  נושאין  בלילה  נעילה  תפילת  נמשך 
לעיל  המלך  והיד  ארי  כגבורת  הירושלמי  את  וביאר 
דראוי  בלילה  אף  הברכה  לומר  מנהגנו  נכון  וסיים 

לנשיאת כפים.

ובשו"ת מהרש"ם או"ח סימן קנ"ח ובספרו דעת תורה 
והביא  בלילה  כפים  דנושאין  סובר  ג"כ  תרכ"ג  סימן 
ראיה מדלא הביאה המשנה במגילה כ': דכל היום כשר 

וכו' גם נשיאת כפים חזינן דלא תליא ביום כלל.

חסידים  המשנת  בעל  מכת"י  הביא  או"ח  ובנימוקי 
שנושאין כפים בנעילה גם בלילה, 

ובספר  מזידיטשוב  רביה"ק  בשם  המטה  בקצה  וכ"כ 
ובכף החיים  מרא דשמעתא בשם הגה"ק מסאטמר,  

שהנושאים כפים בלילה יש להם על מה שיסמוכו.

ט
זו  בהלכה  למעשה  נפק"מ  הרבה  הרבה  יש  והנה 

ונכתבם בקצרה: 

אינו  חולשתו  שמרוב  כהן  אם  האחרונים  נחלקו  א. 
יכול לעמוד אם יכול לישא כפיו יושב או נסמך, הנודע 
החמירו  קפ"ו  סימן  מאירות  ובפנים  ה'  סימן  ביהודה 
בזה, וכן פסק במשנה ברורה ס"ק נ"א, ובשבות יעקב 

אסמכתא  דההיקש  מכיון  בזה  להקל  פסק  ס"א  ח"ב 
בעלמא הוא,

כוותיה  פסק  ט"ו  סעיף  קכ"ח  בסימן  בשוה"ט  ורבינו 
וז"ל כהן זקן ושבע ימים ואינו יכול לעמוד ולא לישא 
כפיו וכו' יסמכו אותו אנשים שיעמדו ויסמכו ידיו כמו 
שעשה אהרון וחור למשה רבינו ויברך את ישראל כפי 

כוחו. ע"כ. 

שעבד  כהן  ה"ג  ט"ו  פרק  תפילה  הלכות  ברמב"ם  ב. 
שעשה  פי  על  אף  בשגגה  בין  באונס  בין  זרה  עבודה 
תשובה אינו נושא כפיו לעולם שנאמר לא יעלו כהני 
הבמות וברכה כעבודה שנאמר לשרתו ולברך בשמו, 
דמורו  שם  ומסיים  מתירים  דיש  מביא  שם  ובהגמ"י 
סבר דההיקש הוא היקש גמור ולכן אסור לישא כפים 
והביא דיש  ל"ז פסק כהרמב"ם  ובשו"ע סעיף  בלילה 
דכן  כתב  והרמ"א  תשובה.  עשה  אם  דמותר  אומרים 
עיקר, וכן פסק רבינו בסעיף כ"ב כהן שהמיר וכו' ולא 
לו  הוא  כי סכנה  כפיו  ישא  לא  עשה תשובה הראויה 

אבל התמרמר על מעשיו וכו' נושא כפיו.

ג. בט"ז סימן קכ"ח ס"ק כ"ז ול"ה דהשותה רביעית יין 
אסור מדאורייתא לישא כפיו מכוח ההיקש דנשיאת 
ולכן, אפילו שתה מעט משאר משקין  כפיו לשירות, 
עליהם  חייבים  שאין  פי  על  אף  כפיו  לישא  אסור 
ולמג"א ס"ק נ"ד ועוד הרבה אחרונים אפילו רביעית 
כמבואר  לקולא  רק  הוא  וההיקש  מדרבנן  הוא  יין 
נתן  או  שתיתו  באמצע  הפסיק  דאם  תענית,  בגמרא 
לתוכו מים מותר בנשיאת כפים, ושאר משקין אסור 
כשוטה.  נחשב  דאז  לוט  של  לשכרותו  בהגיע  רק 

ובשוה"ט

הלכות  וכמה  כמה  לנו  הרי  כמג"א,  פסק  כ"ג  סעיף   
אסמכתא  דההיקש  כשיטתו  בהם  פסק  שרבינו 

בעלמא הוא.

ישא  לא  דסומא  פסק  ל'  סעיף  קכ"ח  סימן  בשו"ע  ד. 
כפיו, ואם דש בעירו מותר אפילו סומא בשתי עיניו, 
ובשו"ת משכנות יעקב סימן צ"א אוסר לסומא בשתי 
עיניו לישא כפים כשם שפסול לדון דאין תחילת דין 
בלילה  כפים  נושאים  ואין  לדידיה  לילה  והוי  בלילה 
האריך  ס"ג(  תפילה  בית  )חלק  אש  עמודי  ובשו"ת  ע"ש, 
לא  הגוף  חובת  שהם  מצוות  דלענין  דבריו  לדחות 
בלילה,  כפים  לישא  דמותר  וכן  ללילה,  סומא  דמיא 
והפשט בירושלמי הוא כהאחרונים הנ"ל וגם הרא"ש 
רק  ההיקש  את  הביא  ולא  דאסור  לדינא  סובר  אינו 
לענין אחר ולכן לא הביאו הטור לדינא, ומכיון דמותר 

לישא כפים בלילה גם סומא בשתי עיניו נושא כפיו.

ה. בביאור הלכה בתחילת הלכות נשיאת כפים הביא 
ישראל  את  כהן  לברך  עשה  מצות  החרדים  ספר  את 
פנים  העומדים  וישראל  בנ"י  את  תברכו  כה  שנאמר 
לקבל  ליבם  ומכוונים  בשתיקה  הכהנים  פני  כנגד 

ברכתם כדבר ה' הם נמי בכלל המצוה, ע"כ.

ובמנחת חינוך מצוה שע"ח כתב דלדעת הרא"ש דאין 
נשיאת כפים בלילה מדאוריתא דהיקש ברכה לשירות 
הוא היקש גמור אם כן הוא מצות עשה שהזמן גרמא 
דההיקש  מבואר  תענית  בגמרא  אך  פטורות  והנשים 
הוא רק אסמכתא ואם כן מצוה גם על הנשים להתברך 
חינוך  הנ"ל, אומנם כתב שם המנחת  לדעת החרדים 
דבריטבא סוכה ל"א: כתב דהמצוה על הכהנים בלבד, 
עכ"ד. וכן כתב בשו"ת "חתם סופר" או"ח סימן קס"ז 

ובערוך השולחן סימן קכ"ח סעיף ד'.

ו. בשו"ע סימן מ"ז ס"ט כתב נהגו לומר פסוקי ברכת 
כהנים אחר ברכת התורה, ובמג"א הביא דהמהרש"ל 
אוסר לומר פסוקים אלו קודם אור הבוקר מטעם דאין 

נשיאת כפים בלילה.

אומרים  אנו  לימוד  דמטעם  דמותר  חולק  והמג"א 
אותם, וכן פסק במשנ"ב ובשו"ע הרב שם.

ז. לסיום, נביא עוד נפק"מ משו"ת שואל ומשיב תנינא 
מוה'  ושנון  החריף  תלמידי  "הנה  ס"ח:  סימן  ד'  חלק 
ערבית  שהתפלל  לו  שקרה  לי  אמר  אלימלך  ישראל 
והתפלל  אח"כ  בבקר  ונזכר  הרוח  משיב  לומר  ושכח 
לשל  לו  תעלה  רם  בקול  שהתפלה  כדי  העמוד  בפני 
ולפום רהיטא אמרתי לו שלא כהוגן עשה  תשלומין. 
שהרי בתפלה בקול רם היה צריך לומר ברכת כהנים 
כפים  נשיאת  שאין  ערבית  לתפלת  לו  יעלה  ואיך 
דקי"ל  ביום  המאורע  מעין  שלא  הפסק  והוה  בלילה 
בשם  העתיק  א'  ס"ק  ק"ח  סי'  במ"א  והנה  יצא.  דלא 
אבל  רם  בקול  שהתפלל  במה  דיצא  ורדב"ז  הכנה"ג 
ששכח  להיפך  דמיירי  לומר  דיש  ראיה  אין  משם 
בשחרית ויצא במה שמתפלל מנחה ושם ליכא נשיאת 
אם  דהרי  השיב  והוא  שמענו  לא  להיפך  אבל  כפים 
שכח ער"ח משיב הרוח מתפלל ערבית שתים ואומר 
יש  אמנם  יוצא.  ואפ"ה  הפסק  הוה  וא"כ  ויבא  יעלה 
ויבא  ביעלה  נתחייב  היום  באותו  עכ"פ  דשם  לחלק 
שנתחייב  הוא  יום  כ"ד  דף  בשבת  דאמרו  כמו  והוה 
בד' תפלות, אבל כאן בלילה ליכא נשיאת כפים ואיך 
יפסיק בדבר שאין מקומו, ואף דביום יש נשיאת כפים 
הא דוקא בשחרית ולא במנחה ומכ"ש במה שמתפלל 
בתשלומין. והנה עיינתי בפר"ח והעתיק דברי הכנה"ג 
רם  בקול  שמתפלל  ערבית  תפלת  לענין  אף  ורדב"ז 
בשחרית וכן הוא ברדב"ז ח"א סי' שס"א וע"כ אמרתי 
דמזה ראיה למ"ש היד אהרן סי' ק"ח הובא בבה"ט שם 
ס"ק ח"י דלענין תפלת תשלומין לא אכפת לן בהפסקה 
שמפסיק בדבר שאין זמנו כעת יעו"ש ומדברי הרדב"ז 

הנ"ל ראיה ברורה לדבריו ודו"ק היטב:" 

עיין  תשלומין  בעד  הש"ץ  חזרת  להתפלל  ובעניין 
בשוה"ט סימן ק"ח סעיף ב' דאין להתפלל חזרת הש"ץ 

בשביל תשלומין עיי"ש מש"כ בארוכה. 

נשיאת כפיים בנעילה
הרב הגאון רבי יצחק דייטל שליט"א
מראשי כולל "היכלי הוראה – קאמארנא"



היכלי
הלכה
ומנהג

מאמרי
הלכה ומנהג 

במשנת רבוה"ק 
מקאמארנא זי"ע

בלשון חסידים תתקדש 
מנהגי קהילות החסידים בענין אמירת קדיש

מאמר ראשון
 חובת אמירת הקדישים בתפילת שחרית

בימות החול ובשבת קודש

חובת אמירת הקדישים בסדר התפילה עפ”י האריז”ל  | מנהגי 
אודות  המחלוקת   | הקדישים  אמירת  בענין  הדורות  צדיקי 
חילוקי   – עלינו  שלאחר  קדיש   | עלינו  שלפני  דרבנן  הקדיש 
| חובת אמירת הקדישים בשבת מנהגים מן הקצה אל הקצה 

נוסח ספרד
הק’  הבעש”ט  ידי  על  ביותר  שנתפשטו  הדברים  מן 
ותלמידיו זי”ע הוא סדר התפילה עפ”י נוסח ספרד – 
נוסח האריז”ל, אולם הבעש”ט לא קיבל ממש את כל 
הברכה  ההיכל  רביה”ק  שכתב  וכפי  האריז”ל,  מנהגי 

מרן  שעמד  “עד  סק”א(  מו  סי’  זהב  )זר  זי”ע  מקאמארנא 
וקדיש  עיר  ונורא  קדוש  אלקים  איש  קדשים  קודש 
רבינו ישראל בעש”ט, וסידר תפלתו בכמה דברים על 
מנהגינו  תפס  דברים  ובכמה  ז”ל,  האר”י  מרן  דעת  פי 
מנהג אשכנזי, וכל אחד אבאר במקומו כפי הקבלה, אף 
שבכמה דברים מנה מרן האר”י את האותיות, אעפ”כ 

כל  כי  אשכנזי,  סדר  את  זצ”ל  הריב”ש  מרן  שינה  לא 
]וכו’[,  כן  גם  עילאין  רזין  עפ”י  נתייסד  נוסח אשכנזי 
שום  ישנו  שאל  נפשי  אוהבי  לחבירי  מזהיר  אני  ולכך 
דבר מנוסח אשכנז, חוץ ממה שאבאר כאן עפ”י קבלת 

מרן הריב”ש זצ”ל”.

הק’  הבעש”ט  שינה  בהם  הענינים  מן  אחד  כידוע, 
בסיום  אשכנז  נוסח  פי  שעל  הוא  התפילה  סדר  את 
אומרים  תתקבל  קדיש  לאחר  תיכף  שחרית  תפילת 
נוסח ספרד  פי  על  ואילו  יום,  ושיר של  עלינו לשבח 
אחר קדיש תתקבל אומרים תחילה שיר של יום וסדר 

פיטום הקטורת ולאחמ”כ עלינו לשבח. 

עיר וקדיש
פעמים  וכמה  כמה  אומרים  תפילה  כל  במשך  הנה 
כללים  שני  ישנם  בפוסקים  המבואר  פי  ועל  קדיש, 
לומר  צריכין  לעולם  א(  קדיש:  לומר  צריך  אימתי 
קדיש אחר שאמרו פסוקים )לבוש סימן קל”ג ס”א(, לעולם 
אין אנו מתחילין תפלת שמו”ע בלא קדיש לפניה חוץ 
מתפילת שחרית מפני סמיכת גאולה לתפילה )לבוש רצב 

ס”א; שו”ע הרב שם סק”ב(.

אמנם האריז”ל גילה דברים מכבשונו של עולם בענין 
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דנו  דבריו  ולפי  בתפילה,  הנאמרים  הקדישים  סדר 
המקובלים אודות חובת אמירת הקדישים אף אם אין 
סקירה  בעזהשי”ת  נערוך  שלפנינו  במאמרים  יתום, 
חובת  התפילה,  בסדר  הקדישים  כל  אודות  מקיפה 
אמירתם עפ”י גורי האריז”ל, מנהגי קהילות החסידים 
בענין חובת אמירת הקדישים, וכמובן, מנהגי רבוה”ק 

מקאמארנא זי”ע בענין זה.

סדר התפילה – אצילות 
בריאה יצירה עשיה

אנו  שחרית  תפילת  סדר  שבמשך  גילה  האריז”ל 
בריאה  יצירה  עשיה  העולמות:  ארבעת  את  מתקנים 
עשיה, בשעת תפילת שמו”ע אנו מקבלים שפע עליון, 
ולאחר מכן אנו חוזרים ומשפיעים לארבעת העולמות 

הנזכרים.

וזה לשון רבי חיים ויטאל זי”ע )שער הכוונות - דרושי תפלת 
השחר דרוש א(: 

מן  כי  לעיל,  נתבאר  כבר  שחרית  תפלת  סדר  “בענין 
ב’עולם  הוא  שאמר  ברוך  עד  ברכות  הי”ח  התחלת 
ומשם  היצירה’,  ‘עולם  אור  יוצר  עד  ומשם  העשיה’, 
קדיש  עד  ומשם  הבריאה’,  ‘עולם  הוא  י”ח  תפלת  עד 
ומן  ב’אצילות’,  הוא  יושבי  אשרי  קודם  שאומרים 
‘עולם  להיות  חוזר  לדוד  תפלה  עד  יושבי  אשרי 
הבריאה’, ומשם עד אין קדוש כה’ )-פיטום הקטורת( חוזר 
הוא  לשבח  עלינו  עד  ומשם  היצירה’,  ‘עולם  להיות 

‘עולם העשיה’”. 

העולמות  להעלות  בתחילה  שצריך  היא,  “והכונה 
התחתון  עולם  ומתקשרים  כנ”ל,  למעלה  ממטה 
העולמות  כל  שנמצאים  עד  ממנו,  העליון  בעולם 
כולם יחד קשורים ב’עולם האצילות’ בעת שמתפללין 
תפלת י”ח בעמידה, ואז נעשה שם הזווג העליון, ואחר 
ההוא,  הזווג  מן  הנמשך  העליון  שפע  לקבל  צריך  כך 
מעילא  התחתונים  בעולמות  למטה  להורידו  וצריך 
תפלה  עד  ביתך  יושבי  אשרי  באומרינו  ולכן  לתתא, 
לדוד אנו מורידין השפע מן ה’אצילות’ אל ה’בריאה’ 
בלתך,  אין  כי  כה’  קדוש  אין  עד  זה  דרך  על  וכן  וכו’, 
כי אז אנו מורידין השפע מ’יצירה’ ל’עשיה’, ואחר כך 
אחד  כל  הנזכרים  העולמות  יורדין  אז  לשבח  בעלינו 

במקומו” עכ”ל. 

שעיקר  נפלאים,  דברים  וגילה  האריז”ל  הוסיף  עוד 
העליה מעולם לעולם ]בחלקה הראשון של התפילה 
התחתונים  לעולמות  השפע  ירידת  וכן  שמו”ע[,  עד 
]בחלקה השני של התפילה עד עלינו לשבח[, שניהם 
נפעלים על ידי אמירת הקדיש אחר כל חלק מחלקי 
התפילה, וכפי שכתב בשער הכוונות )דרושי הקדיש אות א’(:

“אחר שנכללו ו’ היכלות התחתונות שבעשיה זה בזה 
התפילה  התחלת  מן  שיש  התפילה  בתיקון  בזה,  וזה 
עד הודו לה’ כנ”ל, אז אנו צריכין להעלות אותם בסוד 
עמוד אחד שיש בין כל עולם ועולם, ובאמצע כל היכל 
והיכל, ודרך העמוד הזה עולה כל היכל והיכל בחבירו 

שלמעלה ממנו ונכלל בו כנזכר בפרשת פקודי, והנה 
אשר  הנזכר  העמוד  בחינת  הוא  הזה  הקדיש  סוד 
שבין  השני  הקדיש  כונת   ... העשיה  עולם  באמצעות 
הראשון  הקדיש  דוגמת  הוא  גם  הנה  ליוצר  ישתבח 
בריאה  עולמות  ב’  שהם  אע”פ  לתפילה  גאולה  בין   ...

ואצילות, לא תיקנו לומר בהם קדיש לסיבה הנ”ל”.

יושבי  אשרי  קודם  העמידה  שלאחר  שלישי  “קדיש 
ביתך, לפי שבתחילה העלינו כל העולמות למעלה כדי 
שכל העולמות יוכללו בעולם האצילות ... אנו צריכים 
 ... הנשפע  השפע  שיקבלו  העולמות  להעלות  לחזור 
ולכן אומרים עתה זה הקדיש כדי לכלול פעם אחרת 
... קדיש רביעי לכלול  הבריאה באצילות לקבל שפע 
לדוד,  תפילה  היצירה  ואח”כ   ... הבריאה  עם  היצירה 
היצירה  אל  העשיה  להעלות  חמישי  קדיש  ואח”כ 
נשלמה  והרי  הקטורת,  פטום  היא  העשיה  ואח”כ   ...

התפילה”.

בתחילת  שכן  הקדישים,  שבין  בשינוי  להבחין  ויש 
התפילה עד שמו”ע, כאשר מסיימים חלק מן התפילה 
אנו מעלים אותו אל עולם גבוה יותר על ידי אמירת 
הקדיש לאחריו, וכגון הקדיש שלאחר הקרבנות מעלה 
את אמירת הקרבנות מעולם העשיה אל עולם היצירה 
שלמעלה ממנו, וכן הקדיש שלאחר פסוד”ז מעלה את 

המזמורים מעולם היצירה אל עולם הבריאה. 

הפוכה,  היא  הקדישים  פעולת  שמו”ע  לאחר  אבל 
אומרים  אנו  מהתפילה  חלק  כל  אמירת  לפני  שכן 
כדי להוריד את השפע לעולם הנוסף. הקדיש  קדיש 
שלפני אשרי מעלה את אשרי וסדר קדושה שבעולם 
הבריאה לכללו בעולם האצילות לקבל השפע ממנו. 
תפלה  מזמור  את  כולל  לדוד  תפילה  שלפני  הקדיש 
ממנו  שלמעלה  הבריאה  בעולם  יום  של  ושיר  לדוד 
מעלה  הקטורת  פטום  שלפני  והקדיש  השפע.  לקבל 
את הקטורת שבעולם העשיה לכללו בעולם היצירה. 

שבאמירת  הכוונות  בשער  שכתב  מה  יובן  ובזה 
שתפקידו  הקדיש  שכן  התפילה,  נשלמה  הקטורת 
הקטורת(  פיטום  )-היינו  העשיה  לעולם  השפע  להוריד 
הקדיש  אם  כי  הקטורת  פיטום  שלאחר  הקדיש  אינו 

שלאחר שיר של יום לפני פיטום הקטורת. 

אומרים  לשבח  עלינו  לפני  הקטורת  פיטום  לאחר 
קדיש יתום, קדיש זה אינו מכלל הקדישים הנזכרים, 
הקדיש  ידי  על  מסתיימת  השפע  ירידת  כאמור  שכן 
מבריאה  השפע  את  המוריד  יום  של  שיר  שלאחר 
וכפי  עצמו,  בפני  ענין  איפוא  הוא  זה  קדיש  לעשיה, 

שממשיך בשער הכוונות )שם(:

הנזכרים,  הקדישים  מכלל  אינו  בתרא  קדיש  “אמנם 
הקדיש  זה  אמנם  העולמות,  כל  עלו  שכבר  לפי 
שאומרים  קדיש  לומר  רוצה  יתמא’,  ‘קדיש  נקרא 
הוא  הזה  שהקדיש  הוא,  והענין  היתומים.  אותו 
להעלות  כדי  המיתה,  בחינת  ששם  העשיה’,  ב’עולם 
כן  ועל  המתים,  תחית  בסוד  והנפשות  הנשמות  כל 

אומרים אותו היתומים על מיתת אב ואם” עכ”ל.

מנהג המקובלים – 
היתומים אומרים רק את 

הקדיש שלפני עלינו אבל 
שאר הקדישים שייכים רק 

לש”ץ
שהקדישים  משמע  הכוונות  שער  מלשון  והנה 
עליית  לצורך  התפילה  סדר  מחובת  גמור  חיוב  המה 
לומר  חובה  ישנה  כן  ואם  השפע,  וירידת  העולמות 
כמו  יתומים,  שם  אין  אם  אפילו  הללו  הקדישים  את 
שלאחר  הקדיש  את  שרק  לשונו  מהמשך  משמע  כן 
בשאר  אבל  היתומים,  אומרים  הקטורת  פיטום 

הקדישים שבסדר התפילה אין להם כל חלק ונחלה.

פי  על  ההולכים  אל  בית  חסידי  מנהג  היה  כן  ואמנם 
וכן  סקל”ב;  נה  )סימן  החיים  בכף  שכתב  וכפי  האריז”ל, 
אל  בית  “מנהג  יד(  סימן  ח”ב  פעלים  רב  בשו”ת  חי  איש  הבן  כתב 

יכב”ץ שבעיר קודשנו ירושלים תובב”א, כשיש לאחד 
ורוצה  אחר  דבר  או  יארצייט  יכב”ץ  אל  בית  מחסידי 
אל  בית  של  שהחזן  מפני  בלחש,  אומרו  קדיש  לומר 
יכב”ץ הוא מכוין בקדיש, ואינו יכול לשמוע קול אחר, 

כדי שלא תתערבב הכוונה” עכ”ל.

כל  את  אומר  היה  הוא  שהחזן  מדבריו  ומשמע 
היארצייט  שבעל  אלא  התפילה,  שבסדר  הקדישים 
היה אומר עימו בלחש )ולא נתבאר בדבריהם האם בעל יארצייט 
אומר רק קדיש בתרא עם החזן או אף קדיש שלפני הודו ולאחר שיר של 

יום(.

עדות  בני  קהילות  בקרב  המנהג  נתפשט  כבר  אמנם 
דרבנן  הקדיש  את  אף  אומרים  שהיתומים  המזרח 
יום,  של  שיר  שלאחר  הקדיש  את  וכן  הודו,  שלפני 
“ובענין  סק”כ(  נה  )סימן  החיים  בכף  כתב  הדבר  בטעם 
הקדיש שאומרים היתומים, לפי דברי האר”י ז”ל הוא 
דוקא קדיש בתרא שאומרים קודם עלינו לשבח הוא 
ירושלים  קדשנו  עיר  ופה  וכו’.  המת  לנשמת  מועיל 
ת”ו יש נוהגים לומר היתומים גם קדיש שקודם הודו 
וקדיש שקודם קוה, ושאר כל הקדישים אומרם החזן 
לבדו, ונראה לי הטעם שנהגו לומר גם ב’ קדישים אלו 
מפני שהם בחינת עליית עולם העשיה, שהיא בחינת 
לנפש  כן  גם  שתועיל  ואפשר  היצירה,  בעולם  נפש 

הנפטר’ עכ”ל.

אות  ויחי  )פרשת  חי  יוסף  עוד  בספרו  כתב  חי  איש  והבן 
קדיש  חכמים  שקבעו  כיון  תשאל  “ואם  לשונו  וזה  ו( 
בתרא זה בשלש תפלות לתועלת הנפטר, למה אומר 
העולמות,  לצורך  בתפלות  שנתקנו  קדישים  הבן 
מאחר  כי  והיינו  משכיל,  לכל  מובן  הוא  זה  דבר  הנה 
נכנעים  התפלות  לצורך  שהם  אלו  שבקדישים 
על  העולמות,  בעלית  לעלות  יכולים  שאין  הקליפות 
כן אעפ”י שקדישים אלו הם של הציבור, טוב שיהיה 
היתום הוא שליח ציבור בקדישים אלו לעשות הכנעה 
לעשות  אותו  מסייע  הציבור  וזכות  בהם,  לקליפות 
פועל בקדישים אלו להכניע הקליפות, על כן ממילא 

בלשון חסידים תתקדש
הרה"ג רבי יוסף מאיר סאפרין  שליט"א
עורך ראשי "משניות קאמארנא" בעמ"ח "יסודות הקדיש"



היכלי
הלכה
ומנהג

מאמרי
הלכה ומנהג 

במשנת רבוה"ק 
מקאמארנא זי"ע

יהיה לו מזה סיוע גם לענין קדיש יתמא שאומר עבור 
יקטרגו  שלא  הקליפות  להכניע  בו  שיתגבר  אביו, 
בעלית הנשמה של אביו ממדרגה למדרגה, או גם כן 
אם אביו נדון בגיהנום יהיה לו תועלת בפועל היוצא 
ממדרגה  לסלקו  זה  בענין  הזה  הקדיש  אמירת  מן 

למדרגה להקל מעליו דין גיהנום” עכ”ל.

יתומים  שם  אין  אם  אף  זה  שלפי  ברור  הדבר  אמנם 
דעת  עפ”י  אלו  קדישים  לומר  הש”ץ  צריך  בודאי 

האריז”ל לבל יחסר המזג.

בלשון חסידים תתקדש – 
מנהגי קהילות החסידים

עתה נבוא לבאר את מנהגי הצדיקים והחסידים בענין 
חובת אמירת הקדישים בסדר התפילה, וכפי שיתבאר 
לפנינו יש שנהגו בקדישים מסוימים שהש”ץ יאמרם 
אף אם יש יתום בביהמ”ד, יש שנהגו ליתן הקדישים 
יאמרם  יתום  אין  אם  אף  אולם  ליתומים  לכתחילה 
הקדישים  כל  את  לשמוע  שהתאמצו  ויש  הש”ץ, 
תוך  יתום  שם  היה  לא  אם  אולם  התפילה  שבסדר 

שנתו לא היו אומרים כלל את הקדישים.

הנוהגים  באותם  תחילה  נפתח  הדברים  סדר  למען 
שאף אם אין יתום אומר הש”ץ את כל הקדישים בסדר 

התפילה.

הקדיש קודם הודו 
והקדיש אחר שיר של יום

הקדיש הראשון בסדר הקדישים - הלוא הוא הקדיש 
דרבנן שקודם הודו, נתקדש בקדושה מיוחדת, ומצינו 
לכמה מצדיקי הדורות שהנהיגו שהש”ץ יאמר קדיש 

זה, והיתומים אינם אומרים אותו כלל.

שאמר  זי”ע  מסטרעליסק  הרה”ק  דעת  היתה  כן 
להבעל  שייך  מקומן  ואיזהו  הקטורת  אחר  “הקדיש 
תפילה, ולא כנוהגים שיאמר אותו הקדיש איש אחר” 

)אמרי קדוש סטרעליסק אות יד(.

זי”ע  מקארלין  אהרן  הבית  הרה”ק  במנהגי  מובא  וכן 
שייך  זה  דרבנן  דקדיש  תרפב(  פיעטרקוב  אהרן  בית  )סדור 

הרה”ק  שכתב  היום  בסדר  כן  כמו  תפילה.  להבעל 
)נדפס  קדשו  יד  בכתב  זי”ע  מקארלין  אהרן  הבית 
הקדישים  כל  את  והולך  מונה  הוא  אהרן(  בית  ספר  בראש 

מתחילת התפילה עד קדיש תתקבל ותו לא, ומשמע 
דדוקא קדיש דרבנן לפני הודו הוא חובה לאמרו, אבל 
הקדישים שאחר שיר של יום ופיטום הקטורת אינם 

חובה כל כך.

וכפי  זי”ע,  וכן היה מנהג הרה”ק מהרי”א מזידיטשוב 
מזידיטשוב  מהרי”א  בילקוט  )מובא  זידיטשוב  במנהגי  המובא 

ולא  איזהו,  אחר  קדיש  תפילה  הבעל  “אמר  שצ(  עמוד 

‘תפילה קדיש’”  זה הקדיש הוא  יתומים, דרבינו אמר 
עכ”ל.

וכתב בספר פאר יצחק )פרק כא אות ה( שהרה”ק מהרי”א 
התיבה  לפני  יום  בכל  אומר  היה  זי”ע  מזידיטשוב 
היה  וכן  ישמעאל,  דרבי  ברייתא  עד  השחר  מברכות 
אומר בעצמו קדיש דרבנן, ולאחמ”כ ירד לפני התיבה 
נהג  וכן  המדרש.  בית  מבאי  אחד  שחרית  לתפילת 
הרה”ק החקל יצחק מספינקא זי”ע כמנהג זידיטשוב 

ואמר קדיש זה בעצמו )אש תמיד פ”ד סי”ב(.

זי”ע  מקאמארנא  הברכה  ההיכל  רביה”ק  דעת  וכן 
שקדיש זה שייך רק לש”ץ, וכפי שכתב )שולחן הטהור סימן 
יאמרם  וכיוצא  הודו  קודם  הקדישים  “שאר  ס”ח(  קלב 

הש”ץ, ולא שייכים ליתומים כלל, ואין להם חלק בו” 
עכ”ל. 

הנהגה זו יש בה פלא, שכן על פי האריז”ל לא מצינו 
מעלה מיוחדת לקדיש זה יותר מן הקדיש שאחר שיר 
סדר  בחובת  שוה  בדרגה  לכאורה  ושניהם  יום,  של 

התפילה, ומי יעמוד בסוד קדושים.

את  אומר  בלבדו  שהש”ץ  הנוהגים  אותם  לעומת 
מצאנז  הרה”ק  שדעת  הרי  הודו,  שקודם  הקדיש 
הקדישים  אל  שוה  הודו  שקודם  שהקדיש  היתה 
ליתומים  לכתחילה  ליתן  יש  וכולם  התפילה,  בסיום 
את  הש”ץ  יאמר  יתום  שם  אין  שאם  אלא  לאמרם, 
הקדישים הללו אפילו יש לו אב ואם, וכמקובל עלינו 
עליית  לצורך  הקדישים  חובת  בענין  האריז”ל  מפי 

העולמות וירידת השפע בסדר התפילה.

וכפי שכתב בספר דרכי חיים )צאנז, אות ו( “רבינו הקדוש 
הקדישים,  כל  בתפילה  דיאמרו  מקפיד  היה  זצ”ל 
אין  ואחר  יום,  של  שיר  ואחר  הודו,  שקודם  דהיינו 
קדיש  אבל  בביהמ”ד,  חיוב  היה  לא  אפילו  כאלקינו, 
חיוב  שכשאין  רביה”ק  אומר  היה  עלינו  שאחר 
רביה”ק  אמר  אחת  ופעם  לאמרו.  צריך  אין  בביהמ”ד 
היא  עשרה  שמונה  ועד  היכלות,  ארבע  יש  כי  הטעם 
ואחר  קדיש,  היכל  לכל  וצריכין  העולמות  עליית 
שמונה עשרה יורדין בחזרה וצריכין גם כן לכל היכל 
קדיש, על כן אפילו אם אין חיוב בביהמ”ד צריך הבעל 
תפילה לומר קדישים הנ”ל אפילו יש לו אב ואם, רק 
ביום שיש בו מוסף היא עליה אחרת בהיכלות אין חיוב 
להבעל תפילה לומר קדישים הנ”ל” ע”כ מספר הנ”ל. 

וראה גם בספר טעמי המנהגים )קונטרס אחרון אות תתרמח( 

שהרה”ק מצאנז התרעם פעם ואמר “עד מתי אלמוד 

אתכם זאת” ע”כ.

וכן מצינו שכתב רביה”ק מקאמארנא בחובת אמירת 
“יאמר  ס”ג(  קלב  סימן  )שוה”ט  יום  של  שיר  שאחר  הקדיש 
מסדר  חיוב  הוא  אחריו  קדיש  בנועם,  יום  של  שיר 
מדברי  ומשמע  עכ”ל,  תתקבל”  קדיש  כמו  התפלה 
רבינו שקדיש זה הוא חיוב גמור ואף אם אין שם יתום 

 אמירת
הקדישים כראוי 

 כיון שנתקנו
עבור חובת 

הציבור 
הבן  שכתב  מה  להביא  ראוי  לענין  מענין 
לומר  להיזהר  צריכים  שהיתומים  חי  איש 
כל  האריז"ל  פי  שעל  כיון  כראוי  הקדישים 

הקדישים הם חובת הציבור. 

אות  ויחי  )פרשת  מקבציאל  בספרו  לשונו  וזה 
ומדלגים  הרבה  בו  ממהרין  "הקדיש  כח( 

ומבליעים תיבות ואותיות, וגוזלין את כנסת 
ישראל, וגוזלין הציבור אשר מוציאים אותם 
שייך  לא  הקדישים  מן  ]שהרי[  חובה,  ידי 
זה של קודם עלינו לשבח,  ליתום אלא רק 
ציבור  שליח  צריך  הקדישים  שאר  אבל 
ורק  הציבור,  תפלת  לצורך  הם  כי  לאמרם 
טובה עשו עם היתום שהוא יאמר הקדישים 
נחת  יהיה  שבזה  חובה,  ידי  הציבור  ויוציא 
תיבות  ובולע  מדלג  הוא  ואם  לנפטר.  רוח 
הרי  בידו,  יש  ועושק  עול  כמה  אותיות  או 
גלימא,  בלא  חבירו  שמצא  לאדם  דומה  זה 
והולך לתפילה בזמן הקור ומצטער, והשאיל 
בטיט  אותה  טינף  והוא  משלו,  גלימא  לו 
וכיוצא, כמה קשה ענשו של זה. ונמצא זה, 
לא מיבעיא שלא עשה נחת רוח לאביו, אלא 
של  דין  בבית  לו  שאומרים  צער,  לו  עושה 
ציבור  שליח  מן  הקדיש  לקח  'בנך  מעלה 
נעשה  הסנגור  ונמצא  בו',  וקלקל  בעבורך 

קטגור בר מינן" עכ"ל. 
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או מי שאין לו אב ואם צריך הש”ץ לומר קדיש זה.

להקפיד  שיש  זיע”א  מסאטמאר  הרה”ק  הנהיג  וכן 
לומר את כל הקדישים אף אם אין שם יתום )מנהג ישראל 

תורה סימן נה ב(. 

אמירת  חובת  בענין  ליובאוויטש  מנהג  אודות 
מיוחד  ביטוי  לציין  יש  התפילה  בסדר  הקדישים 
לענין  זיע”א  מליובאוויטש  הריי”צ  מהרה”ק  הנמצא 
 )98 עמוד  תש”ט  המאמרים  )ספר  הודו  קודם  דרבנן  הקדיש 
אומרים  אין  אצלם  אשר  שכותב  מכתבו  על  “במענה 
קדיש דרבנן קודם התפילה ושואל אם ישתדל לומר 
על  התפילה  בסדר  הדברים  אריכות  ]ואחר  בעצמו. 
וחובה  מצוה  מכתבו:[  את  מסיים  האריז”ל  קבלת  פי 
להקים את דבר אמירת הקדיש דרבנן קודם התפילה 

כנהוג בכל ישראל” עכ”ל.

התפילה  בסדר  הקדישים  שאר  אמירת  לענין  אמנם 
הרמ”מ  אדמו”ר  כ”ק  כתב  שנתו  תוך  יתום  אין  אם 
“אודות  שב(  עמוד  י’  חלק  )אג”ק  זיע”א  מליובאויטש 
חיובים  כשאין  תתקבל,  קדיש  שלאחרי  הקדישים 
אמרתי  כבר  לא,  או  אחר  יאמרם  אם  הכנסת  בבית 
לבאר  בזה  ובאתי  הקדישים,  שיאמרו  דעתי  חוות  לו 
עיי”ש  שמעתי”,  לא  בזה  הוראה  כי  ונימוקי  טעמי 
נגלה  עפ”י  הקדישים  חובת  שמבאר  המכתב  המשך 
אשר  הנ”ל  מכל  ‘המורם  ומסיים:  האריז”ל,  ועפ”י 
לדעתי יש לומר כל הקדישים - שמנהגנו לאומרם - 
לאחר  הקדיש  גם  היינו  בביהכ”נ,  חיוב  כשאין  אפילו 
שיר של יום, קוה, עלינו, ולא עוד אלא אפילו הקדיש 
לאחר  לאומרו  שנקבע  התהלים  שיעור  שלאחר 
אשר  קלב  סימן  הלבוש  שכתב  וכמו  שחרית,  תפילת 

לעולם צריכים לאמר קדיש לאחר שאמרו פסוקים”.

ספיקא דרבנן - הקדיש 
שאחר פיטום הקטורת 

בענין הקדיש שאחר פיטום הקטורת ישנה מחלוקת 
במקום  זה  קדיש  לומר  צריך  האם  המקובלים  בין 
שאין שם יתום, שהרי דעת האריז”ל שקדיש זה אינו 

מירידת השפע אלא הוא מעלה את הנשמות.

דעת הכף החיים )סימן נה סק”א( שגם קדיש זה הוא חובה 
לומר  צריך  יתום  שם  אין  אם  ואף  התפילה,  מסדר 
אלא  קטן  ליתום  זה  קדיש  ליתן  אין  ולכן  זה,  קדיש 
יועץ  הפלא  בעל  כתב  וכן  סקי”ט(,  )עיי”ש  יאמרנו  גדול 

בספרו חסד לאלפים )סימן קלא סכ”ב(. 

וכפי שכתב  זיע”א,  גם דעת הרה”ק מצאנז  וכן היתה 
בספר דרכי חיים )שם( “רבינו הקדוש זצ”ל היה מקפיד 
הודו,  שקודם  דהיינו  הקדישים,  כל  בתפילה  דיאמרו 
ואחר שיר של יום, ואחר אין כאלקינו, אפילו לא היה 

חיוב בביהמ”ד”.

דדוקא  שכתב  הי”ב(  ויחי  )פרשת  חי  איש  בן  עיין  אולם 
הקטן  ואין  הם  “חובה  הראשונים  הקדישים  חמשת 
גדול להוציא הציבור  יוכל לאומרם לבדו, אלא צריך 
י”ח, וקדיש שקודם עלינו לשבח שאומרים אחר תנא 
זה  תקנו  שחז”ל  יתום,  קדיש  נקרא  זה  אליהו  דבי 
אינו  ומשמע דקדיש דרבנן  לאומרו היתומים” עכ”ל, 
חובה כמותם ואף הקטן יכול לאמרו )ועיין מה שכתב בספרו 

מקבציאל פרשת ויחי אות כז(. 

וכן בדברי רביה”ק מקאמארנא משמע קצת שקדיש 
זה אינו חובה מסדר התפילה, שכן כתב במנין תשעים 
אמנים שבכל יום )שוה”ט סי’ רט”ו ס”ד( שבתפילת שחרית 
עשרים  חמשה,  חמשה  של  קדשים  “חמשה  ישנם 
אותם  את  רק  שמנה  הרי  עכ”ל,  אמנים”  וחמשה 
‘דאמירן  עד  דהיינו  הקדיש  מחובת  שהם  אמנים 
בעלמא ואמרו אמן’, ומנה בתפילת שחרית רק חמשה 
יום,  של  שיר  של  הקדיש  אחר  עד  דהיינו  קדישים, 
לפני  הקטורת  פיטום  דאחר  דהקדיש  מינה  ושמע 

עלינו אינה חובה.

“יאמר שיר של  ס”ג(  )סי’ קל”ב  לדייק בדבריו  יש  כן  כמו 
יום בנועם, קדיש אחריו הוא חיוב מסדר התפלה כמו 
רבי  אמר  וכו’,  כאלקינו  אין  ואומרים  תתקבל.  קדיש 
ואחריו  בעולם,  שלום  מרבין  חכמים  תלמידי  אלעזר 
קדיש יתום” עכ”ל, הרי שחילק בלשונו וכתב שהקדיש 
שאחר שיר של יום הוא ‘חיוב מסדר התפילה’, ואילו 
יתום’,  ‘קדיש  הוא  הקטורת  פיטום  שאחר  הקדיש 
)יש לציין שמהדיר הספר שולחן הטהור  ולא הזכיר שהוא חיוב 
‘קדיש  זהו הכינוי של  יתום’ שכן בפי העולם  ‘קדיש  תמה על לשון רבינו 

יהא שלמא’, ועל כן ‘תיקן’ בלשון רבינו ‘קדיש דרבנן’, אולם הדבר פשוט 

דקושיא מעיקרא ליתא, וכוונת רבינו היתה כפי שקדיש זה מכונה ‘קדיש 

אם  חובה  אינו  זה  שקדיש  נראה  רבינו  לשון  משינוי  לכך,  ובנוסף  יתמא’, 

אין שם יתום(.

נוספת  סיבה  ישנה  הקודש  שבארץ  לציין  יש  אמנם 
לאמירת קדיש זה אף אם אין שם יתום, וטעם הדבר 
תפילת  בסיום  ברכו  לומר  ישראל  ארץ  שמנהג  מפני 
מצאנו  שלא  הפוסקים  וכתבו  עלינו,  לפני  שחרית 
לפניו,  קדיש  ללא  התפילה  בסיום  ברכו  אמירת 

ואכהמ”ל. 

אם אין מי שיאמר קדיש 
הדבר מיסב לו ייסורי נפש 
אין  שאם  הדורות  מצדיקי  רבים  נהגו  זאת,  לעומת 
יתום תוך שנתו לא היו אומרים כלל שום קדיש בסדר 
התפילה חוץ משבעת הקדישים שבכל יום, וכן עמא 

דבר.

יש  כמה  עד  המנהגים  בחילוקי  תלוי  שהדבר  ייתכן 
וכלשונם,  ככתבם  הארז”ל  מנהגי  קיום  על  להקפיד 
אולם אפשר שלענין הקדישים היתה קפידא מיוחדת 
שלא יאמר אותם מי שאינו יתום מאב ואם, וזאת מפני 

קדיש  אומרים  היתומים  שרק  המנהג  נתפשט  שכבר 
זה, ואם כן אמירת הקדישים יש בה משום ‘אל תפתח 
פה לשטן’, וזאת על אף שעל פי האריז”ל אין לקדישים 

הללו שום שייכות ליתומים.

מחזרים  שהיו  כאלו  היו  הדורות  צדיקי  בין  אולם 
כדי  יתום,  יהא עימהם  ומתאמצים שבשעת התפילה 
שיוכל לומר את הקדישים כסדרן, אולם אף על פי כן 
לא היו מורים לומר את הקדישים ע”י מי שיש לו אב 

ואם.

מפשעווארסק  איציק’ל  רבי  הרה”ק  אודות  מובא  כן 
לשלוח  שיראה  “אמר   )180 עמוד  ח”ב  פשעווארסק  )בית  זי”ע 

אל העמוד רק כזה ש”ץ שאומר את כל הקדישים”.

החדש  בספר  שמצאתי  מה  אעתיק  הקודש  ולחיבת 
ה’ישועות  אדמו”ר  כ”ק  הליכות   – וברחימו”  “בדחילו 
כי  רבינו  אמר  “פעם  תסד(:  )עמוד  זי”ע  מויזניץ  משה’ 
אם אין מי שיאמר קדיש הדבר מיסב לו ייסורי נפש. 
בגודל יקרת הענין בעיניו, אף היה רבינו מוזיל דמים 
מכיסו עבור יהודי שיאמר קדיש במנין התפילה שלו, 
מצומצם.  מנין  עימו  והתפלל  למנוחה  כששהה  כגון 
ובשהותו במושבים “בית מאיר” ו”שואבה” הסמוכות 
טירחה  ושכר  נסיעות  דמי  מימן  עיה”ק,  לירושלים 
שהה  וכאשר  ביומו.  יום  דבר  כך  לשם  שיגיע  ליהודי 
יהודי  אם  כי  קדיש,  שיאמר  מי  נמצא  ולא  בערד 
מוקדמת  בשעה  להתפלל  שנהג  המקום  מתושבי 
שהלה  ובלבד  התפילה,  זמן  את  רבינו  הקדים  יותר, 
קביעות  תוקף  את  והיודע  קדיש,  ולומר  להגיע  יוכל 
כי לאו מילתא  ישכיל   – רבינו  היום אצל  סדר שעות 

זוטרתא היתה לדידו...”. 

קדיש שאחר עלינו – 
השוללים והמחייבים

בין  דעות  חילוקי  מצאנו  עלינו  שאחר  הקדיש  לענין 
צדיקי הדורות, כאשר יש השוללים אמירת קדיש זה 

לחלוטין, ויש שהנהיגו לומר בדייקא קדיש זה.

יש להקדים שאמירת קדיש  לצורך הבנת המחלוקת 
לאחר עלינו שנויה במחלוקת בין הנגלה והנסתר.

על פי נגלה ישנה חובה לומר דוקא את הקדיש אחר 
עלינו, וכפי שכתב הרמ”א )סי’ קל”ב ס”ב( “אומרים קדיש 
יתום אחר עלינו, ואפילו אין יתום בבית הכנסת יאמר 
אב  לו  שיש  מי  ואפילו  ואם,  אב  לו  שאין  מי  אותו 
ואם יכול לאומרו אם אין אביו ואמו מקפידין” עכ”ל, 
קל”ג  )סי’  הלבוש  כתב  זה  קדיש  אמירת  חובת  ובטעם 
שאמרו  אחר  קדיש  לומר  צריכין  לעולם  “שהרי  ס”א( 

קדיש  וצריכים  פסוקים  כן  גם  יש  ובעלינו  פסוקים, 
שמת  ליתום  להניחו  זה  בקדיש  שנהגו  אלא  אחריו, 
אביו ואמו תוך שנה זו וכו’, ומפני שתקנוהו ליתומים 
שמא  אם,  או  אב  לו  שיש  מי  כלל  לאומרו  נוהגין  אין 

בלשון חסידים תתקדש
הרה"ג רבי יוסף מאיר סאפרין  שליט"א
עורך ראשי "משניות קאמארנא" בעמ"ח "יסודות הקדיש"



היכלי
הלכה
ומנהג

מאמרי
הלכה ומנהג 

במשנת רבוה"ק 
מקאמארנא זי"ע

אביו או אמו יקפידו משום אל יפתח אדם פיו לשטן 
ויאמרו אתה מקוה למיתתינו, לפיכך אם אין אביו או 
אמו מקפידין בכך יכול לאומרו אפילו מי שיש לו אב 

ואם” עכ”ל.

זה,  קדיש  כלל  נזכר  לא  האריז”ל  בכתבי  אמנם 
עליית  לענין  נתקנו  התפילה  בסדר  הקדישים  שהרי 
בסדר  האחרון  והקדיש  השפע,  וירידת  העולמות 
פיטום  ולאחר  יום,  של  שיר  לאחר  הקדיש  הוא  זה 
הקטורת מוסיפים לומר ‘קדיש בתרא – קדיש דרבנן’, 
להעלות  ‘כדי  הוא  אמירתו  וטעם  יתום’  ‘קדיש  וזהו 
כן  ועל  המתים,  תחית  בסוד  והנפשות  הנשמות  כל 
ואילו  ואם’,  אב  מיתת  על  היתומים  אותו  אומרים 

לאחר ‘עלינו לשבח’ אין צריך כלל לומר קדיש.

מנהגים  חילוקי  מצאנו  למעשה  המנהג  לענין  ואכן 
בין צדיקי הדורות היאך יש לנהוג בקדיש זה שלאחר 

עלינו.

מנהג קאמארנא – 
זידיטשוב: אומרים רק את 
הקדישים שנזכרו בדברי 

האריז”ל
 - קאמארנא  לבית  הזוהר  בית  שרי  רבוה”ק  דעת 
זידיטשוב זי”ע שיש לנהוג בענין זה כמנהג האריז”ל, 
ולכן אין לומר קדיש אחר עלינו בתפילת שחרית, וכפי 
)סימן קלב ס”ח( “קדיש עלינו לא  שכתב בשולחן הטהור 
נמצא בדברי מרן )-האריז”ל( ויש ליתנו לקטן, וגדול לא 
קדיש  אומר  גדול  אף  ומעריב  במנחה  אבל  יאמרנו, 
)אות  קאמארנא  במנהגי  איתא  וכן  עכ”ל,  עלינו”  אחר 
לא  שחרית  שבתפילת  כ(  )אות  זידיטשוב  ובמנהגי  עב( 

עלינו,  שלאחר  הקדיש  את  אומרים  היתומים  היו 
אבל בתפילות מנחה וערבית היו אומרים את הקדיש 

שלאחר עלינו.

וערבית  למנחה  שחרית  תפילת  בין  החילוק  וטעם 
כל  שאחר  האר”י  בכתבי  מפורש  שנמצא  לפי  הוא 
אחת משלשת התפילות אומרים קדיש יתום, וכמובא 
בשער הכוונות )דרושי הקדיש דרוש א’( “ואני ראיתי למורי 
שנה  בכל  בתרא  קדיש  אומר  שהיה  ]-האריז”ל[  ז”ל 

ושנה ביום שמת בו אביו בג’ תפלות” עכ”ל.

והנה למנהג האריז”ל בין בתפילת מנחה ובין בתפילת 
תהלים  מזמור  אומרים  תתקבל  קדיש  לאחר  ערבית 
)במנחה – ‘למנצח בנגינות’ )תהלים ס”ז(, בערבית – ‘שיר למעלות אשא 

כף  )עיין  יתום’  ‘קדיש  אומרים  ואחריו  קכ”א((,  )תהלים  עיני’ 

אין אומרים שוב קדיש  ואחר עלינו  נ”ה סק”א(,  סי’  החיים 

את  אומרים  אין  החסידים  בקהילות  אמנם  יתום, 
הירושלים  מעיה”ק  )חוץ  וערבית  מנחה  בתפילות  המזמור 
בערבית(,  המזמור  לומר  האחרונים  בדורות  המנהג  נתפשט  בה  תובב”א 

אלא תיכף לאחר קדיש תתקבל אומרים עלינו לשבח, 
ועל כן דעת רבוה”ק לבית קאמארנא - זידיטשוב זי”ע 

האריז”ל  כמנהג  לגמרי  לנהוג  יש  שחרית  שבתפילת 
את  אבל  לשבח,  עלינו  עד  הקדישים  את  רק  ולומר 
יתום  שם  יש  כן  אם  )אלא  לומר  אין  עלינו  שאחר  הקדיש 
קטן הרוצה לומר קדיש(, ואילו בתפילות מנחה וערבית יש 

לומר קדיש יתום אחר עלינו.

מנהג צאנז: אם יש חיוב 
יאמר קדיש אחר עלינו

יש  שאם  היתה  זי”ע  מצאנז  הרה”ק  דעת  אמנם 
שאחר  הקדיש  את  יאמר  שנתו  תוך  יתום  בביהמ”ד 

עלינו.

וכפי שכתב בספר דרכי חיים )צאנז, אות ו( “רבינו הקדוש 
הקדישים,  כל  בתפילה  דיאמרו  מקפיד  היה  זצ”ל 
אין  ואחר  יום,  של  שיר  ואחר  הודו,  שקודם  דהיינו 
קדיש  אבל  בביהמ”ד,  חיוב  היה  לא  אפילו  כאלקינו, 
חיוב  שכשאין  רביה”ק  אומר  היה  עלינו  שאחר 

בביהמ”ד אין צריך לאמרו” עכ”ל. 

מנהג זה הוא לכאורה שילוב בין הנגלה והנסתר, שכן 
הקדיש  את  רק  לומר  חובה  ישנה  הרמ”א  דעת  עפ”י 
לומר  יש  פסוקים  אמירת  אחר  שהרי  עלינו  שלאחר 
רק  לומר  יש  האר”י  מנהג  עפ”י  זאת  ולעומת  קדיש, 
אין  אבל  העולמות  לסדר  השייכים  הקדישים  את 
סדר  נשלם  שכבר  לפי  עלינו  אחר  קדיש  לומר  צריך 
מצאנז  הרה”ק  הנהיג  שלכן  ואפשר  השפע,  ירידת 
שלענין הקדישים בסדר התפילה עד עלינו יש לנהוג 
כדעת האריז”ל, ואף אם אין שם יתום יאמר הש”ץ את 
הקדישים אף אם יש לו אב ואם, אמנם לענין הקדיש 
ס”ב(  קלב  )סימן  הרמ”א  כפסק  לנהוג  יש  עלינו  שלאחר 
שכאשר יש שם יתום תוך שנתו יאמר אף את הקדיש 
שלאחר עלינו, אבל אם אין שם יתום אין צריך לומר 
אין שם  ואם אבל  לו אב  יש שם מי שאין  )ומשמע שאפילו  זה  קדיש 

‘חיוב’ דהיינו יתום תוך שנתו אין צריך לומר קדיש לאחר עלינו(.

מנהג גור וויזשניץ: מי שאין 
לו אב ואם אומר את 
הקדיש שלאחר עלינו

מנהג חסידי גור מיסודו של כ”ק אדמו”ר הבית ישראל 
שיש  הרמ”א  דברי  פשטות  על  להקפיד  זי”ע  מגור 
תוך  יתום  שם  אין  אם  ואף  עלינו,  אחר  קדיש  לומר 
ואם,  אב  לו  שאין  מי  ידי  על  זה  קדיש  נאמר  שנתו 
אמנם שאר הקדישים בסדר התפילה נאמרים דייקא 
על ידי יתום תוך שנתו, וכן הנהיג כ”ק אדמו”ר תורת 

מרדכי מוויזשניץ מאנסי זי”ע.

אמנם מנהג כללות קהילות החסידים שכל הקדישים 
שווים לטובה, ואם יש בביהמ”ד יתום תוך י”ב חודש 
הוא אומר את כל הקדישים, ואין יתום תוך שנתו אין 

אומרים שום קדיש בסדר התפילה.

דברי הרמ”א 
בענין חובת 

אמירת הקדיש 
לאחר עלינו  

קדיש  "אומרים  ס"ב(  קלב  )סימן  הרמ"א  כתב 
בבית  יתום  אין  ואפילו  עלינו,  אחר  יתום 
ואם,  אב  לו  שאין  מי  אותו  יאמר  הכנסת 
ואפילו מי שיש לו אב ואם יכול לאמרו אם 

אין אביו ואמו מקפידין" עכ"ל.

הרמ"א  שדברי  לומר  שגור  רבים  בפי  והנה 
הללו אודות חובת אמירת קדיש אחר עלינו 
בחובת  האריז"ל  דברי  עפ"י  המה  מכוונים 
שכן  התפילה,  סדר  על  הקדישים  אמירת 
תתקבל  קדיש  לאחר  האריז"ל  עפ"י  הנה 
אומרים שיר של יום והקדיש שלאחריו הוא 
חובה מסדר התפילה, אך עפ"י נוסח אשכנז 
תתקבל,  קדיש  לאחר  תיכף  עלינו  אומרים 
וא"כ הקדיש שלאחר עלינו הוא מכוון בסדר 
ירידת השפע כנגד הקדיש שלאחר שיר של 

יום.

זו היא רק בדרך  אמנם יש להעיר דמימרא 
צחות בעלמא, שכן מקור דברי הרמ"א הוא 
בדרכי משה בשם תשובת מהרי"ל )ראה לעיל 
ריש פרק ב( ושם לא מיירי כלל בענין הקדיש 

יתום  קדיש  בענין  אם  כי  עלינו,  שאחרי 
ואחר  מדליקין'  'במה  פרק  אחר  הנאמר 
הדרשות, אלא שהרמ"א העתיק דין זה לגבי 

כל קדיש הנקרא 'קדיש יתום'. 
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חובת אמירת הקדישים 
בסדר התפילה בשחרית 

ומוסף בשבת
אמנם יש לציין שחובת אמירת הקדישים בסדר התפילה 
החול,  בימות  שחרית  בתפילת  רק  היא  האריז”ל  פי  על 
בסדר  לומר  צריך  אין  דשבת  ומוסף  בשחרית  אבל 
התפילה כי אם את הקדישים עד קדיש תתקבל בשחרית 
בשחרית  יום  של  שיר  אחר  יתום  קדיש  אבל  לא,  ותו 

וקדיש דרבנן אחר פיטום הקטורת במוסף אינה חובה.

החול  בימות  שחרית  בתפילת  שכן  הוא  הדבר  וטעם 
עולם  עד  לעולם  מעולם  לעלות  מכוון  התפילה  סדר 
שמו”ע  לאחר  ותיכף  עליון,  יחוד  נעשה  ושם  האצילות, 
עד  לעולם  מעולם  השפע  לירד  ומתחיל  היחוד  נפסק 
מעולם  השפע  וירידת  העולמות  ועליית  העשיה,  עולם 
לעולם הם על ידי הקדישים דייקא, וכפי שכתוב בשער 
הכוונות )דרושי הקדיש דרוש א(: “מן התחלת התפלה עד ברוך 
עשרה  שמונה  ותפלת  וכו’,  העשיה  בעולם  הוא  שאמר 
הוא עולם האצילות, ואחר כך אלו יורדים מעילא לתתא, 
לפי שבימי החול אין בנו כח להעמיד כך, רק ליחדם לפי 
תפלה  עד  אשרי  מן  הנה  למקומם,  חוזרים  ותיכף  שעה 
לדוד הוא עולם הבריאה וכו’, ולכן תקנו קדיש אחד בכל 

שינוי עולם ועולם”.

אמנם בסיום דבריו בענין הקדישים כתב בשער הכוונות 
תפלת  בענין  “דע  הרביעי(:  הקדיש  כוונת  א  דרוש  הקדיש  )דרושי 

קודם  ידינו  על  להעשות  צריכה  העלאתם  שענין  החול 
אין  העליון  השפע  שקבלו  אחר  בשבת  אבל  התפילה, 
אנחנו צריכים להורידן, כי מעצמם הם יורדין אחר עלינו 

לשבח” עכ”ל.

על  השפע  ירידת  סדר  נפעל  לא  שבשבת  כן  אם  נמצא 
ידינו תיכף אחר שמו”ע, אלא השפע יורד מעצמו בפעם 

אחת אחר גמר עלינו לשבח.

וכן כתב הבן איש חי בספרו עוד יוסף חי )ויחי הלכה ג( וז”ל 
אשר  בדברים  שכתב  ]-האריז”ל[  ז”ל  רבינו  ‘מדברי 
העתקתי לעיל, וזה לשונו ‘ואחר כך אלו יורדים מעילא 
רק  כך,  להעמידם  כח  בנו  אין  החול  שבימי  לפי  לתתא, 
בזה  ע”כ,  למקומם’  חוזרים  ותיכף  שעה  לפי  ליחדם 
תבין הטעם שאין עושין בתפלת שבת יו”ט ענין הירידה 
ענין  תיכף  העליות  אחר  עושין  בחול  דוקא  כי  הנזכרת, 
אבל  כך,  אותם  להעמיד  כח  בחול  שאין  מפני  הירידה, 
עליתם,  תתארך  רבה  כי  קדושתם  מחמת  ויו”ט  שבת 
זמן  מאליהן  יורדין  אלא  ידינו  על  להורידם  צורך  ואין 
ז”ל  וכן מפורש הדבר בדברי רבינו  ארוך אחר התפילה, 
תפלת  בענין  דע  ‘גם  וז”ל  ע”ב(  סוף  טו  )דף  הכוונות  בשער 
קודם  ידינו  על  להעשות  צריכה  העלאתם  שענין  החול 
אין  העליון  השפע  שקבלו  אחר  בשבת  אבל  התפילה, 
אנחנו צריכים להורידן, כי מעצמם הם יורדין אחר עלינו 

לשבח ע”כ’ עכ”ל.

הקדישים  שאמירת  שכיון  למד  אתה  הדברים  וממוצא 
מקדיש תתקבל ואילך המה לצורך ירידת השפע, אם כן 
בשבת אין חובה לומר את הקדישים שאחר שיר של יום 
אין  שהרי  במוסף,  הקטורת  פטום  סדר  ואחר  בשחרית 
דרבנן  הקדיש  את  ורק  ידינו,  על  השפע  לירידת  צורך 

שלפני הודו צריך לומר לצורך עליית העולמות.

וכן הורה למעשה הרה”ק מצאנז זי”ע שבשבת אין צריך 
לומר את הקדישים בסיום התפילה, וכפי המובא להדיא 
]מצאנז[  הקדוש  “רבינו  ו(:  אות  )צאנז,  חיים  דרכי  בספר 
זצ”ל היה מקפיד דיאמרו בתפילה כל הקדישים, דהיינו 
כאלקינו,  אין  ואחר  יום,  של  שיר  ואחר  הודו,  שקודם 
אמר  אחת  ופעם  וכו’,  בביהמ”ד  חיוב  היה  לא  אפילו 
רביה”ק הטעם כי יש ארבע היכלות, ועד שמונה עשרה 

ואחר  קדיש,  היכל  לכל  וצריכין  העולמות  עליית  היא 
היכל  לכל  כן  גם  וצריכין  בחזרה  יורדין  עשרה  שמונה 
צריך הבעל  חיוב בביהמ”ד  אין  כן אפילו אם  על  קדיש, 
תפילה לומר קדישים הנ”ל אפילו יש לו אב ואם, רק ביום 
שיש בו מוסף היא עליה אחרת בהיכלות אין חיוב להבעל 

תפילה לומר קדישים הנ”ל” ע”כ. 

זידיטשוב שאינו  והנה בספר לבושי מכלול מובא מנהג 
ידוע, וזה לשונו )סימן ד אות נד(: “בשם האריז”ל דאין צריך 
לומר כלל קדיש אחר עלינו אותן שאומרים אין כאלקינו, 
ראיתי  וכן  יתום,  קדיש  הוא  אין כאלקינו(  )-אחר  זה  והקדיש 
בזידיטשוב וסטרעטין. ושם המנהג בשבת קודש לא היו 
אומרים קדיש גם אחר אין כאלקינו, ולא נשאר ליתום רק 

הקדיש של שיר של יום” עכ”ל. 

היינו שבימות החול אין אומרים קדיש יתום אחר עלינו 
אומרים  אין  בשבת  ואילו  לעיל(,  זה  מנהג  הובא  שכבר  )וכפי 

היתומים שום קדיש יתום כי אם את הקדיש יתום שאחר 
טעם  לבאר  שנדחק  מה  ועיי”ש  לא,  ותו  יום  של  שיר 
המקטרגים,  לשבר  כח  היא  הקדיש  שאמירת  המנהג 

אולם שבת שאני שכן כל דינין מתעברין מינה.

באופן  זידיטשוב  בית  צדיקי  מנהג  לבאר  נראה  אמנם 
סדר  נפעל  לא  שבשבת  לעיל  נתבאר  שכן  יותר,  פשוט 
לומר  חובה  כל  ואין  תתקבל  קדיש  אחר  השפע  ירידת 
זידיטשוב  בית  מנהג  והנה  ואילך,  משם  הקדישים  את 
קדיש  לומר  שלא  הקפידו  ולכן  בקדישים,  מרבים  שאין 
יתום אחר עלינו בשחרית, וטעם הדבר משום שהיתומים 
אומרים  הם  כן  ועל  אחד  קדיש  הדין  מעיקר  צריכים 
בימות החול רק את הקדיש שלפני עלינו, ועל כן בשבת 
הקדיש  דהיינו  בלבד,  אחד  קדיש  היתומים  אומרים 
)ומה שאין די באמירת הקדיש דרבנן  יום, ותו לא  שאחר שיר של 
לפני הודו מפני שמנהג זידיטשוב שקדיש זה הוא ‘תפילה קדיש’ ואינו קדיש 

יתום כלל וכפי שנתבאר לעיל(. 

מודעה ובקשה!
מאמר זה נערך מתוך ספר נרחב על עניני אמירת הקדיש הנמצא בשלבי עריכה מתקדמים, 

על כן אבקש שכל מי היודע על מנהגי צדיקי הדורות בענין חובת אמירת הקדישים על סדר 

התפילה, בין לחיוב ובין לשלילה, יואיל לשולחם לשולחן המערכת.

בלשון חסידים תתקדש
הרה"ג רבי יוסף מאיר סאפרין  שליט"א
עורך ראשי "משניות קאמארנא" בעמ"ח "יסודות הקדיש"



משנה והלכה
פניני הלכה מעובדים במשנת רביה"ק ההיכל הברכה מקאמארנא זי"ע

משולחן מערכת "משניות קאמארנא – המבואר"

 הרה”ג רבי יוסף מאיר סאפרין שליט”א
עורך ראשי “משניות קאמארנא”

חסורי מחסרא והכי קתני
האמנם התנא שכח דין מדיני המשנה?

כל הלומד תלמוד בבלי כבר נתקל בדרך לימודו הרבה 
ומכח  המשנה,  על  קושיא  מקשה  שהגמרא  פעמים 
הקושיא הגמרא מתרצת: “חסורי מחסרא והכי קתני”. 
דין  חסירה  שהמשנה  היא  הפשוטה  ההבנה  כאשר 

מסוים ועלינו להוסיפו בגירסת דברי המשנה.

רבותינו  שהרי  התימה,  מן  בה  יש  זו  הנחה  אמנם 
התנאים היו גדולי עולם, ולפלא שהם שכחו להכליל 
הלוא  מזאת,  יתירה  המשנה,  בסדר  רבים  כה  דינים 
היה  משנה”  סדרי  ה”ששה  חיבור  תכלית  עיקר 
התורה  מסירת  שלשלת  את  להמשיך  כדי  למטרה 
למאוד  עד  הוא  תמוה  מישראל,  תשתכח  שלא 
מאה  קרוב  שכח  המשניות  מסדר  הקדוש  שרבינו 
פעמים !!! פיסקאות שונות בגירסת המשניות עד כדי 

שהאמוראים הוצרכו להשלימן.

את  כתב  אף  הקדוש  שרבינו  הדעות  לפי  בפרט 
המשניות )אכהמ”ל בענין זה( סביר להניח שהוא הגיה את 
זה  הכיצד  כן  ואם  כתיבתם,  לאחר  המשניות  גליונות 

לא הרגיש בכל אותם חסרונות בגירסת המשנה.

ספורות  במילים  הרמב”ם  ביטא  כבר  זאת  תמיהה 
“ראיתי  לשונו:  וזה  המשניות,  לפירוש  בהקדמתו 
אפשר  שאי  דבר  במשנה  עושה  שהוא  התלמוד 
ויאמר,  להשיגו בסברא לעולם, שהוא מביא עיקרים, 
זו המשנה העידה על ענין כך וכך, שזאת המשנה  כי 
חסרה מלים, ותיקון דברים ראוי להיות כך, או שזאת 
מוסיף  שהוא  ועוד  כך,  ודעתו  לפלוני  היא  המשנה 

במיליה, ומחסר מהם, ויגלה טעמיה”.

היאך  לדבר  ביאור  כל  אין  אכן  הסברא  שמצד  הרי 
לומר  המשנה  בדברי  השלימו  האמוראים  רבותינו 

“חסורי מחסרא והכי קתני”.

על  שישבו  רבותינו  בעקבי  נלך  שלפנינו  במאמר 
זו, כאשר כמובן נאמרו בענין זה כמה דרכים  מדוכה 
אשר יתבארו לפנינו, ובפרט נבאר את דרכו ש רביה”ק 
“עצי  בחיבורו  זי”ע  מקאמארנא  הברכה”  ה”היכל 
עדן” על המשניות, חיבור אשר נמצא בשלבי עריכה 
חכמים  תלמידי  צוות  ידי  על  בעזהשי”ת  מתקדמים 

השוקדים על עריכתו במכון “אוצרות קאמארנא”.

המאירי והליכות עולם: מפני השכחה
ההבנה הפשוטה הרווחת בקרב ציבור הלומדים היא 
והאמוראים  מסוים  דין  בדבריו  לגרוס  שכח  שהתנא 

השלימוהו מכח קושיא.

כמדומה שהמקור הראשון לכך שהאמוראים “תיקנו” 
את לשון המשנה הוא בספר “סדר תנאים ואמוראים” 
“וכל  שכתב:  הגאונים(  ידי  על  שנתחבר  בערכו  הגדולים  שם  )עיין 

היכא דאיכא “חסורי מחסרא והכי קתני”, זה שכתוב 
אחר ‘חסורי מחסרא’, אמרו חכמים: ‘חסר מן המשנה, 
וכן היה ראוי במשנה לומר’, הואיל ולא אמרה אותה 

המשנה תקנו החכמים בגמרא”. 

בספר  כתב  אלו  תיבות  חיסר  שהתנא  הדבר  ובטעם 

י”ד( “בהרבה מקומות  ב’ אות  ב’ פרק  )שער  “הליכות עולם” 
כאומרם  דברים,  בה  ומוסיף  המשנה,  הגמרא  מגיה 
‘חסורי מחסרא והכי קתני’ וכו’, והטעם, משום דאדם 

טועה בגירסא לחסר דבר על ידי שכחה” עכ”ל. 

)אבות פ”א מ”א(: “ועם כל זה  וכן כתב המאירי בסגנון זה 
האחרונים  והוצרכו  הצרות,  מרוב  הלבבות  נתמעטו 
איתמר  תמיד  וכן  והרחבה,  ביאור  דרך  אחריו  לחבר 
‘חסורי מחסרא’ כו’, וכן ‘לאו תרוצי מתרצת לה תריץ 
ואימא הכי’, וכן הרבה כיוצא באלו וכו’, וכמו שאמרו 
דרך כלל ‘מקום הניחו לנו’ כו’, כלומר שאין השלימות 
שלא  עד  שבהם,  במובחרים  ואפילו  בנבראים,  נמצא 

יהיו אחרונים רשאין לחלוק עמהם בקצת דברים”.

הרי שדעתו היא גם כן שעם כל גדולתם של רבותינו 
דינים  בגירסתם  לשכוח  יכולים  היו  הם  התנאים 
מסוימים, ומקום הניחו לאחרונים להתגדר בו ולתקנו 

באופן הראוי.

י’ ע”ב  דף  )סנהדרין  גם בדברי רש”י שכתב  זה מצינו  כעין 
ד”ה והא; יומא דך מ”א ע”ב ד”ה לא(: “דרך תנא טועה בגירסא 

לעיין  יש  כי  אם  עכ”ל,  שכחה”  ידי  על  תיבה  לחסר 
יכול  בדעת רש”י, אם דווקא לתיבה אחת היה התנא 
שלמים,  ודינים  פיסקאות  אף  שכח  שמא  או  לשכוח, 
וזוהי כוונת חז”ל באומרם “חסורי מחסרא והכי קתני”.

כללי התלמוד: מפני הלשון השגור בפי התלמידים
שסברו  הדורות  גדולי  מרבותינו  לכמה  מצינו  אולם 
שרבינו הקדוש מסדר המשניות לא “שכח” דינים אלו 
חיבר  כן  פי  על  ואף  המשנה,  נוסח  את  שתיקן  בעת 
וזאת  כ”פגום”  הנראה  זה  באופן  המשניות  נוסח  את 

מטעמים שונים.

קארו  מהר”י  של  התלמוד”  ב”כללי  מצינו  אחד  טעם 
)על הליכות עולם שם( שכתב דאליבא דאמת רבינו הקדוש 

להיות  הצריכה  הנכונה  הגירסא  את  ידע  גם  ידע 
היה הראשון  לא  רבינו הקדוש  הנה  במשניות, אמנם 
שחיבר את נוסח המשניות, אלא הרבה משניות כבר 
הקודמים,  בדורות  התנאים  של  מדרשם  בבית  נשנו 

ורבינו הקדוש רק קיבצם למקום אחד וסידרם בסדר 
נכון, וכן השמיט הרבה מימרות, עד שהעלה את נוסח 

ה”ששה סדרי משנה”.

הרבה  היו   – קארו  מהר”י  מבאר   – הדורות  במרוצת 
משניות שלקו בחסר על ידי תלמידים טועים ששכחו 
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דין מסוים, לכן, אף כאשר רבינו הקדוש  לגרוס בהם 
נוסח המשניות הוא לא רצה לזרוע בלבול  חיבר את 
וכל אותן המשניות שכבר היה חסר  בפי התלמידים, 
בהם פיסקא מסוימת הותיר רבינו הקדוש על כנה את 
המעיין  על  וסמך  התלמידים  בפי  השגורה  הנוסחא 

שיגיה את החיסרון.

וזה לשון מהר”י קארו: “ויש לתמוה למה היה חסרון 
‘חסורי  מקומות  בקצת  לומר  שהוצרך  במשנה 
ונראה  כתקנה.  שנאה  לא  ולמה  קתני’,  והכי  מחסרא 

פה  על  שונים  ]שכשהיו[  )שכששנו(  מפני  שהטעם  לי 
גרמה השכחה בקצת מקומות ושכחו קצת תבות, ולא 
רצה רבי לכתוב אלא בלשון שהיתה שגורה בפי רוב 
התלמידים, על דרך ‘משנה לא זזה ממקומה’ )יבמות דף 

ל’ ע”א(, וסמך על המעיין שיבין החסרון ויגיה”.

תפארת ישראל: מפני ניגון המשנה
הוא  גם  כתב  ערכין(  מסכת  )סוף  ישראל”  ה”תפארת 
אלו,  דינים  נשמטו  לא  הקדוש  רבינו  של  שמזכרונו 
הוא  המשנה  בנוסח  הכניסם  שלא  הדבר  טעם  ואת 
מבאר באופן מחודש, וזאת על פי מה שמצאנו שבימי 
התנאים היו גורסים את המשניות בניגונים מיוחדים, 
ולכל משנה היה ניגון אחר, וזאת כדי להקל על השינון 

בעל פה.

)מגילה דף לב.( “אמר רבי שפטיה אמר  וכן מצינו בגמרא 
זמרה  בלא  ושונה  נעימה  בלא  הקורא  כל  יוחנן  רבי 
להם  נתתי  אני  ‘וגם  כה(  כ,  )יחזקאל  אומר  הכתוב  עליו 
חוקים לא טובים’ וגו’”, הרי שהיה דרכם לשנות מתוך 

זמרה. 

בשעה שרבינו הקדוש תיקן את נוסח המשנה הוא גם 

הצמיד ניגון מיוחד לכל משנה, וכן התאים את תיבות 
המשנה לחלקי השיר השונים, פעמים שחיסר מלשון 
פרטים  המשנה  בלשון  שהוסיף  ופעמים  המשנה, 
כדי  והכל  זו”(,  לומר  צריך  ואין  “זו  אותם  תתרץ  )שהגמרא  שונים 

להתאים את המשנה לניגון המיוחד לה.

הגר”א מווילנא: שלשה ביאורים
מהלכים  שלשה  נמסרו  מווילנא  הגר”א  של  משמו 

בביאור דברי הגמרא “חסורי מחסרא והכי קתני”.

משקלוב  ישראל  רבי  ידי  על  נכתב  אחד  מהלך 
“והיה  הגר”א:  רבו  אודות  השולחן  לפאת  בהקדמה 
דלא  בשיטותיו  שבתלמוד,  מחסרא’  ‘חסורי  כל  יודע 
חסירה כלל בסדר שסידר רבי המתניתין, ולאו אורחא 
שחיסר דבר, רק דרבי סבירא ליה כחד תנא, דאליביה 
ליה  סבירא  וגמרא  אליביה,  כלל  חסר  ולא  סתמה, 
כאידך תנא, ואליביה קאמרה הגמרא ‘חסורי מחסרא 

והכי קתני’”.

היינו שלשון המשנה שסידר רבינו הקדוש ‘לא חסירה 
כלל’, אלא דאנן קיימא לן כשיטה אחרת, ולפי אותה 

שיטה צריך לומר ‘חסורי מחסרא והכי קתני’.

אם כי יש לציין שהרבה כבר נתקשו שכלל זה לכאורה 
רבים  מקומות  ישנם  שכן  המקומות,  בכל  תקף  אינו 
שהגמרא מקשה על הלכה מסוימת ‘מאן דכר שמיה’ 
ומכוח קושיא זו מתרצים ‘חסורי מחסרא והכי קתני”, 

במקרים כאלו לכאורה לא שייך לתרץ שהמשנה היא 
כשיטה אחרת, אלא פשוט הדבר שצריך להוסיף דין 

מסוים בלשון המשנה. 

הגר”א  של  בנו  אברהם  רבי  כתב  השני  המהלך  את 
סידר  הקדוש  שרבינו  “כמו  ר’(:  אות  פעלים  )רב  מווילנא 
שיתא סדרי משנה בחכמה נפלאה, עד שבדיבור אחד 
וכו’,  לשון  בקוצר  סברות  וכמה  עיקרים  כמה  נכללין 
קתני’,  והכי  מחסרא  ‘חסורי  לפעמים  שאמרו  ומה 
נר”ו  המפורסם  החסיד  הגאון  אבי  מאדוני  שמעתי 
שאין במשנת רבי שום חסרון בלישנא, ומה שהוסיפו 

– מובן בזך הלשון של רבינו הקדוש זכרונו לברכה”.

מסדר  הקדוש  רבינו  של  לשונו  שבצחות  היינו 
בגמרא,  המובאים  הדינים  כל  נרמזו  כבר  המשניות 
‘עד שבדיבור אחד נכללין כמה עיקרים וכמה סברות 
)וכפי שיובא להלן מצינו כמה מגדולי רבותינו שהלכו  בקוצר לשון’ 

בדרך זו(.

מקומות  הרבה  שישנם  מבואר  אכן  זה  מהלך  לפי 

משום  אם  חסרון,  על  מורה  המשנה  גוף  שבהם 
הקושיא ‘מאן דכר שמיה’, או משום התמיהה ‘מעשה 
לסתור’, נמצא אם כן שרבינו הקדוש רימז לנו בקיצור 
לשונו שישנו חיסרון בלשון המשנה וסמך על המעיין 

שיבין את אשר לפניו.

שאמר  פונביז’  גאב”ד  של  בשמו  מובא  שלישי  מהלך 
חסורי  ענין  לבאר  כז(  לד,  שמות  המלך  )משאת  הגר”א  בשם 
חז”ל  שאמרו  מה  פי  על  הוא  הדבר  שטעם  מיחסרא, 
)גיטין ס’ ע”ב( ‘דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם 

בכתב’, וכל ההיתר האידנא הוא רק משום ‘עת לעשות 
לה’ הפרו תורתך’, לכן לא הותר לכתוב המשנה אלא 
לעמוד  ניתן  שיהא  בכדי  ביותר,  המצומצמת  במידה 
ללמוד  שניתן  במקומות  ולכך  לא,  ותו  ההלכה  על 
לפרש  היתרא  ליכא  מיחסרא  חיסורי  ע”י  גם  ההלכה 

יותר.

של  מדרשו  מבית  יצאו  אכן  הטעמים  ששלשת  יתכן 
רק  לומר  שייך  בהם  מקומות  שישנם  מפני  הגר”א, 

תירוץ אחד מתוך השלשה.

המקובלים: התנא קיצר בלשונו מפני יחודים וצירופי שמות שבמשנה
טעם נוסף לקיצור לשונו ולרמיזותיו של רבינו הקדוש 
מחבר המשניות מצינו בכתבי האר”י הק’, שזהו מפני 
הקדוש  רבינו  ידי  על  נערכו  שבידינו  שהמשניות 
ולכן  תורה,  סתרי  רמזי  בתוכם  צופנים  שהוא  באופן 
מן ההכרח היה לקצר לפעמים בלשון המשנה בדיני 
הנגלה כדי שיהיו תואמים יחדיו עם פנימיות התורה, 
וזה לשונו )ספר עץ חיים - הקדמת מוהרח”ו לשער ההקדמות(: “גם 
ו’הכי  ‘תניא’  עליהם  הנאמר  שבתלמוד  הקושיות  כל 
אלו  כל  ו’תיק”ו’,  קתני’  והכי  מחסרא  ‘חסורי  קתני’ 
איך  ויראו  למישור,  יחזרו  מעקשים,  בעינינו  נראים 
והמעוקש,  החסר  הזה  בלשון  להאמר  הלשון  הוכרח 

לסבת רמזי התורה הנסתרים ונרמזים בו”. 

וראה שם סיום הדברים: “ואל יאמר אדם אם כן מעתה 
אני פטור ומותר מלהתעסק בחכמה הזאת עד לעתיד 
הכתוב  אמר  ולכן  ליודעם,  כח  אין  בעוה”ז  כי  לבוא, 

)ישעיה מב טז( ‘אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים’ ואמרו 

)מדרש תנחומא חוקת סי’ ח’( ‘אעשה אעזבם לא כתיב,  רז”ל 
שכבר עשיתים לר’ עקיבא וחביריו’, וכמו שאמרו ז”ל 
על ר”ע שהיה יושב ודורש על כל קוץ וקוץ תלי תלים 
של הלכות )עיין מנחות דף כ”ט ע”ב(, וא”כ לא דבר ריק הוא, 
ואם ריק הוא – מכם, ואינכם חפצים לידע, עם שהוא 

בידכם ובבחירתכם”.

בדרך זו כתב גם המקובל רבינו שמשון מאוסטרופולי 
ברק  בני  ומכת”י,  בדפוס  מאוסטרופולי  ר”ש  דברי  אוסף  שמשון,  )נצוצי 

היחודים  היא מפני  שסיבת הדבר  קי”ב-קי”ג(,  עמ’  תשמ”א, 

וזה  המשניות,  נסדרו  בהם  הקודש  שמות  וצירופי 
ב(,  ז  השירים  )שיר  חלאים  כמו  יריכיך  “חמוקי  לשונו: 
יר”ך  כמנין  ק’תני,  ו’הכי  מ’חסרי  ח’סורי  ר”ת  ‘חמוקי’ 
מחסרא’  ‘חסורי  פעמים  ושלשים  מאתים  בגמרא  הם 
‘חסורי  )הערת המהדיר: צריך עיון שלפנינו בש”ס נמצא רק צ”ט פעמים 

מחסרא’(. ואמר שהוא סוד נפלא, לאו למימרא שנחסר 

מה  שהוסיף  דהיינו  במתניתין,  כך  ולמוד  המתניתין 
סדר  שלא  רבי  קסבר  מה  כן  דאם  אינו,  זה  שנחסר, 
לפרש  אלא  לסתום  בא  ולא  ההוספה,  ענין  במשנה 
ולא  הם,  הקודש  שמות  המשניות  שכל  והענין  וכו’, 
יוצאים  כן  כי  אחר  בענין  לסדר  לרבינו  אפשר  הוה 
)דף  בשבת  המשנה  כענין  ודקדוקים,  השמות  צירופי 
ק”ו ע”ב( י’שב ה’שני ו’מלאוה ה’שני חייב, הרי גלוי השם 

הקדוש בראשי תיבות, ועל כן אעפ”י שנחסרה המתני’ 
הוזקק רבי לסדר כך, כי כן סדר השמות סוד ה’ ליראיו, 
הוכרחה  כי  ממקומה  זזה  לא  והמשנה  קאמר  ולכן 
מחסרא’  ‘חסורי  קאמר,  והכי  הצירוף,  בשביל  לעמוד 
כמו  קתני’  ‘הכי  מקום  מכל  המתני’,  שנחסרה  אעפ”י 

שהוא לפניך מטעם הנ”ל”.
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חסורי מחסרא: התנא חיסר בלשונו ורמז הכל במילים קצרות
עד עתה הובאו כמה מהלכים שכולם השוו את מידתם 
את  בפועל  חסרה  אכן  המשנה  לשון  שלדעתם  בכך 
כן  סידר  הקדוש  שרבינו  אלא  בגמרא,  המבואר  הדין 

בדווקא מפני טעמים שונים.

שהלכו  הדורות  גדולי  מרבותינו  לכמה  מצינו  אמנם 
מחסרא’,  ‘חסורי  אותם  בביאור  לגמרי  אחרת  בדרך 
לשיטתם, אי אפשר לומר כלל שהתנא חיסר מלשונו 
ביאור  אלא  הנצרכים,  הדינים  כל  את  לנו  שנה  ולא 
הדבר הוא שרבינו הקדוש ברוחב בינתו קיצר בהרבה 
מקומות, ובמילים קצרות רמז לכמה הלכות, ובדורות 
וידעו לעמוד על  כאולם  ליבם פתוח  היה  הראשונים 
הגלויות  שרבו  וכיון  המשנה.  של  צפונותיה  סתרי 
בכוחינו  ואין  ומוחינו,  שכלנו  נחלש  הצרות  ותכפו 
להבין את רמיזות המשנה, ולכך הוצרכו בעלי הגמרא 
רבינו  קיצר  בהם  המקומות  אותם  כל  את  לנו  לפרש 
הדינים  את  לנו  ולהורות  המשניות,  מסדר  הקדוש 

הנזכרים בדבריו ברמז קצר.

ל”ט(  אות  המ’  )מערכת  זוכר’  ‘עין  בספרו  החיד”א  כתב  כן 
בזה”ל: “וכתב עוד ב’ספר הקנה’ )דף פ”א ע”ב( ‘ובא רבינו 
)היינו ששת סדרי משנה שנסדרו  וקיצר אותה משנה  הקדוש 
על ידי זקני בית שמאי וזקני בית הלל. העורך( וסידר ה’משנה’ הזו 

שבידינו, והמשנה הנותרת הסיב את שמה – ‘תוספתא’ 
לשון  את  הקדוש  רבינו  שקיצר  מקום  בכל  וכן  וכו’, 
‘חסורי  ואומרים  האמוראים  חוזרים  וכו’  המשנה 
המשנה  היא  מחוסרת  כלומר  קתני’,  והכי  מחסרא 
ספר  )של  לשונו  כאן  עד  תוספתא’,  הקרויה  משלפניה 
ספר  דהוא  ידוע  וכבר  שם,  עיין  האריך  ועוד  הקנה( 

קדמון קדוש ונורא, ונכתב שנים רבות קודם התלמוד, 
כלומר קודם שסידר רב אשי וכתב התלמוד. ומדברי 
קדשו למדנו ד’חסורי מחסרא’ היינו שבכוונה מכוונת 
בית  זקני  שסדרו  מהמשניות  הקדוש  רבינו  קיצרה 
שמאי וזקני בית הלל או שסידר הלל, וברוח מבינתו 

כלכל דבריו שיובנו למבינים” עכ”ל החיד”א.

כז(:  לד  )שמות  התורה  על  בפירושו  בחיי  רבינו  כתב  וכן 
רבינא  ועמדו  וכו’,  המשנה  שחיבר  הקדוש  “ורבינו 
כי  המשנה,  פירוש  שהוא  התלמוד  וחברו  אשי  ורב 
לרוב חכמת רבינו הקדוש וחכמת בני דורו היה פירוש 

ואצל  המשנה,  מתוך  ופשוט  מבורר  אצלם  התורה 
דורות רבינא ורב אשי היה עמוק וסתום מאוד, ומזה 
אמרו בתלמוד על המשנה ‘חסורי מחסרי והכי קתני’, 
שאין הכוונה להיות המשנה חסירה כלל חלילה, אבל 
הכוונה שהיא חסירה אצלנו מפני חסרון שכלנו, מפני 

שאין אנו מגיעים לעומק דורם של חכמי המשנה”.

נמצא אם כן שרבינו הקדוש סידר את לשון המשנה 
הנצרכים,  הדינים  כל  את  בה  ורמז  נפלאה,  בחכמה 
אלא שמכיון שאין בידינו לירד לעומק דעתם פירשו 

חכמי הגמרא את צפונות המשנה.

ז’(: “והכי  )מאמר מאה קשיטה סימן  וזה לשון הרמ”ע מפאנו 
גורם  ההבנה  חסרון  כי  מחסרא’,  ‘חסורי  אמרם  דייק 
‘חסורי  מאי  אלא  כן,  הדבר  ואין  חסרה,  שנראית 
)שיר  מלשון  פירוש  חמו”ק  ר”ת  קתני’  והכי  מחסרא 
שרמיזותיהם  תנאים  בסוד  ירכיך’,  ‘חמוקי  ב(  ז  השירים 

דברי  דבריה  ובכלל  הראשונה,  הנוסחא  מחייבות 
הנוסחא השניה, שהכל אמת, ודי בזה כאן”.

כפי  לשנות  אותם  חייבה  התנאים  שרמיזות  היינו 
אמנם  הראשונה’[,  ]-’הנוסחא  שבידינו  הנוסחא 
בעלי  ידי  על  שנוספו  הדינים  גם  נמצאים  בדבריהם 

הגמרא ]-’הנוסחא השניה’[.

)מסכת שבועות פרק תורה אור  וכן מצינו שכתב השל”ה הק’ 
לפרש  שצריך  מקום  בכל  “והנה  לשונו:  וזה  קפא(  אות 

‘סירס המקרא’ או ‘מקרא קצר’ וכיוצא בזה, הכל בערך 
הבנתינו. אבל לפי האמת, מי שהיה מבין חכמת ורמיזת 
הלשון באיזה דקדוקים דקים, אז הוא מבין הענין בלי 
לסרס  אנחנו  צריכין  ממנו,  רק  שהדבר  ומכח  סירוס, 
או להפוך וכיוצא בזה. אבל חכמה גדולה היא, נסתרת, 
שהדבר הוא כפשוטו בלא סירוס. וכן אני מאמין אפילו 
במשניות, שאומר בגמרא ‘חסורי מחסרא’ כו’, זהו לפי 
ערך הבנתינו. אבל רבינו הקדוש חיבר המשניות ברוח 
הקודש, ובמליצות לשון מובחר, ועמוק עמוק הרמוז 
בו. ואילו היה מובן אז לא צריכין לחסר, )אילו היינו מבינים 
‘חסורי  לומר   – ‘לחסר’  צריכים  היינו  לא  רבינו הקדוש,  של  רמיזותיו  את 

ממקומה.  זזה  לא  המשנה  לשון  כן  על  העורך(.  מחסרא’. 

וזהו ענין ‘אין מקרא יוצא מידי פשוטו’ )שבת דף ס”ג ע”א(, 

שכל הדברים הם כפשוטן ממש, מי שמבינם, ולא דבר 
ריק, רק ממנו, וצריכין אנחנו לסרס”. 

וכן מצינו לרביה”ק מהרצ”ה מזידיטשוב שכתב )עטרת 
לסתום  התנא  “ודרך  ע”ב(:  רכ”ג  דף  א  חלק   - הזוהר  על  צבי 

קתני’  והכי  מחסרא  ‘חסורי  דרך  על  תיבות,  ולחסר 
והבן”.

הרשב”ם  בדברי  גם  זה  לביאור  מקור  שמצינו  ונראה 
שכתב )בבא בתרא דף צ”ג ע”ב וחסורי( “טוב לנו לחסרה מעט, 
כדרך משנה שמדברת בקוצר”, היינו שאפשר ליישב 
אף  בגמרא  שם  המבואר  באופן  המשנה  דברי  את 
שהוא דחוק קצת בלשון המשנה, וזאת לפי ש’המשנה 

מדברת בקוצר’.

זו בפירוש המשניות  בין גדולי הדורות שהלכו בדרך 
המקובל  הגאון  הוא  הלוא  האריז”ל  מגורי  אחד  היה 
רבי עמנואל חי ריקי הי”ד בעל ה’משנת חסידים’, אשר 
בהקדמתו לספרו ‘הון עשיר’ על המשניות כתב בזה”ל: 
של”ה  בעל  והביאם  התוספות  לבעלי  מצאתי  “ועוד 
חסורי  כל  שאמרו  ח(   - למ”ד  כלל   - פה  שבעל  תורה  של”ה  )עיין 

מחסרא שבמשנה הוא בפועל ולא בכח, והדין עמהם, 
דהכי משמע ברעיא מהימנא, ולכן יגעתי ומצאתי בכל 
ולא  נכלל,  החסרון  המשנה  לשון  קצור  שביופי  פעם 
עוד אלא שראיתי שאחד דבר התנא האלקי ושתים זו 
שמענו בקיצור הלשון ההוא, שלכאורה יש להקשות, 
ומה הגיע אליו בהכשיל את  מה ראה התנא על ככה 
טעם  שום  צריכה  המשנה  ואין  וכו’,  בלשונו  הבריות 
לקצור לשונה, כי כך היא דרכה לדבר ארוכה בקצרה”. 

בדבריו מבואר שהמשנה קיצרה בלשונה מפני הטעם 
הפשוט ‘כי כך היא דרכה לדבר ארוכה בקצרה’, אמנם 

‘ביופי קצור לשון המשנה’ כבר נכלל גם הדין החסר.

הולך  הוא  המשניות  על  עשיר’  ‘הון  בחיבורו  כן  ועל 
המשנה  קיצרה  בהם  המקומות  מן  הרבה  ומבאר 
והגמרא משלימה את דבריה באמירת ‘חסורי מחסרא 
כבר  המשנה  שבדברי  מפרש  והוא  קתני’,  והכי 

מבוארים הדינים החסרים.

 משניות קאמארנא:
לפקוח עיני האנשים לדעת דברי חכמי המשנה 

העמיד  זי”ע  מקאמארנא  הברכה  ההיכל  רביה”ק  אף 
ליסוד מוסד שכל התורה המצויה בידינו תמימה היא 
ואין בה לא חסר ולא יתר, וכדרכם של גדולי הדורות 

הללו שבדברי המשנה כבר נכלל הכל.

וכפי שכתב ב’שולחן הטהור’ )סימן ע”ז זר זהב סק”א( בזה”ל: 
“למאן דרגיל אצלינו מבואר שאין שום חסרון במשנה 
מיופי  כי  במשנה,  חסרון  שום  אין  באמת  כי  וכו’, 
המשנה,  בלשון  ניכללין  והכל  לקצר  המשנה  לשון 
משניות  על  זקן’  ‘פני  בביאורי  הכל  שביארנו  כמו 

והירושלמי”. 

אל  “ידוע  מ”ה(:  פ”ד  השנה  ראש  עדן  )עצי  רבינו  כתב  וכן 
המשכילים הרגילים אצלינו בישיבה, מה נמרצו אמרי 
דברי  יהיו  דבריו  שבכלל  התנא,  בלשון  לדקדק  יושר 
שני  להמליץ  שיחייבהו  מה  מהמה,  ויותר  הגמרא 

הטעמים בלשון חכמה”.

דברי  מרומזים  כבר  המשנה  דברי  שבכלל  היינו 
התנא  את  חייב  זה  ודבר  מהמה’,  ‘יותר  ואף  הגמרא, 
כל  את  ולרמוז  להצפין  בכדי  חכמה’  ‘בלשון  לדבר 

דבריו.

“וכך  מ”א(:  פ”ג  סוכה  עדן  )עצי  בחריפות  רבינו  כתב  וכן 
ולא  בלישנא  דייק  דהתנא  הש”ס,  בכל  לפרש  דרכינו 
ולא  הגמרא,  כוונת  היה  וכך  קטיעא,  לישנא  נקיט 
‘חסורי מחסרא’ שהתנא חיסר בלשונו בלתי  שנאמר 

דקדוק, חס מלהזכיר”. 

היתה איפוא תורתו של רבינו הקדוש מסדר המשנה 
נראית כחסירה, ואין איש יודע את סתרי מטמוניותיה, 
עד אשר בא רביה”ק מקאמארנא זי”ע וגלייה לדרעיה 

ונפל נהורא בבי מדרשא.
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ב”משניות  אשר  עדן”  “עצי  החיבור  נתייחד  בזאת 
קאמארנא”, שכן בהרבה מן המקומות שחז”ל פירשו את 
דברי המשנה ד’חסורי מחסרא והכי קתני’ נטל רבינו על 
עצמו לבאר את עומק כוונותיהם של רבותינו התנאים, 
גם הדין  והוא מאריך לבאר היאך מרומז בלשון התנא 
הנוסף בגמרא, יתירה מזאת, כמה פעמים מצינו שרבינו 
אף מוסיף ומבאר את טעם הדבר שהתנא החסיר פרט 
)ראה  מלהזכירו  נמנע  אכן  ומדוע  המשנה,  מלשון  זה 

מסגרת(.

“משניות  בשער  ועופרת  ברזל  בעט  נחרט  אשר  וזאת 
)לעמבערג  המחבר  רבינו  בחיי  נדפס  אשר  קאמארנא” 
תרכ”ב(: “גם הוספנו פירוש ‘מעשה ארג’, ו’פני זקן’, ‘עצי 

האמיתי  הגאון  המפורסים  החסיד  הקדוש  מהרב  עדן’, 
יהודה  יצחק  מהור”ר  נ”י  פ”ה  ע”ה  ובנסתר  בנגלה  בקי 
אייזיק נ”י מקאמארנא, בהם עשה הרב המחבר מטעמים 

לפקוח עיני האנשים לדעת דברי חכמי המשנה”.

זו  אלא  בעלמא,  מליצה  בגדר  הדברים  אין  כאמור, 
היתה דרכו של רבינו בפירושו ‘עצי עדן’ – ‘לפקוח עיני 
האנשים לדעת דברי חכמי המשנה’ אשר נמסרו בקוצר 

אמרים.

לא תחסר כל בה
אחד מן הדברים המופלאים בענין ה’חסורי מחסרא והכי 
פעם  ולו   - מצינו  לא  הירושלמי  שבתלמוד  הוא  קתני’ 
באמרם  המשנה  לשון  על  יוסיפו  שהאמוראים   - אחת 
‘חסורי מחסרא והכי קתני’, במקום זאת הם משתמשים 
במטבע הלשון ‘כיני מתניתין’ – כך היא כוונת משנתינו.

דורשי רשומות כבר המליצו על כך את הפסוק )דברים ח, 
ט( “ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל 
בה”, שאף בתלמודה של ארץ ישראל לא מצינו ‘חסורי 

מחסרא’.

ארץ  מחכמי  נבצר  מדוע  כך  על  מעורר  רבינו  אמנם 
אמוראי  שפירשו  כמו  חסירה  שהמשנה  לפרש  ישראל 
ואלו  נתכוונו,  זאת אלא ששניהם לדבר אחד  אין  בבל, 
ואלו רק מפרשים את צפונות המשנה והדינים הרמוזים 

בה, אבל אינם מוסיפים כלום בגוף לשון המשנה.

)אות  קאמארנא”  “משניות  בהקדמת  רבינו  שכתב  וכפי 
הירושלמי  בכל  שכן  חסרון,  בלי  המשנה  “פרשתי  יח(: 

לא תמצא שיאמר ‘חסורי מיחסרא’ אלא ‘כיני מתניתן’, 
ובמשנה אין שום חסרון למדקדק בה”.

 בעקבות
ה”משנת חסידים”

לימודו  בדרך  רבינו  הלך  הנראה  ככל  כי  לציין  יש 
בעקבות ה”משנת חסידים” בספרו “הון עשיר”.

יש, שכ רבינו  זכר לדבר  פי שאין ראיה לדבר,  ואף על 
כתב בלשונו ‘כי מיופי לשון המשנה לקצר והכל ניכללין 
בלשון המשנה’, לשון כעין זה מצינו גם בהקדמת “הון 

עשיר” ‘שביופי קצור לשון המשנה החסרון נכלל’.

 ועוד זאת
 היתה ירושלים
יתירה על יבנה

של  טוב  “יום  מ”א-מ”ב(  פ”ד  השנה  )ראש  במשנה  שנינו 
היו  במקדש  בשבת,  להיות  שחל  השנה  ראש 
המקדש,  בית  משחרב  במדינה.  לא  אבל  תוקעים, 
מקום  בכל  תוקעין  שיהו  זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין 
שיש בו בית דין. ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על 
יבנה, שכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה 
לבוא, תוקעין. וביבנה לא היו תוקעין אלא בבית דין 

בלבד”.

היתה  זאת  “ועוד  המשנה  מלשון  דייקו  ובגמרא 
נוספת  מעלה  שישנה  יבנה”,  על  יתירה  ירושלים 
הנזכר  בשבת  התקיעה  בדין  )שהרי  במשנה  הוזכרה  שלא 
בגמרא  ומבואר  ויבנה(,  ירושלים  הושוו  הראשונה  במשנה 

שירושלים היתה יתירה שתוקעין בה אף שלא בפני 
בית דין.

ועל פי זה כתב הרע”ב ‘מתניתין חסורי מחסרא והכי 
קתני, בירושלים היו תוקעין בכל העיר כל זמן שבית 
ביום[,  שעות  שש  עד  יושבין  דין  ]שבית  במקדש  יושבין  דין 
וביבנה לא היו תוקעין בכל העיר אלא בפני בית דין, 

ועוד זאת היתה ירושלים יתירה’ וכו’.

אשר  עדן”  “עצי  בחיבורו  מבאר  רבינו  אמנם 
חסירה  איננה  המשנה  א(  קאמארנא”,  ב”משניות 
כלום. ב( ישנה סיבה מיוחדת שהתנא השמיט מעלה 

זו שבירושלים תוקעין שלא בפני בית דין.

וביאור הדבר הוא על פי מה שכתבו התוס’ )ד”ה אבל( 
שתקנתו של ריב”ז היתה שירושלים לאחר חורבנה 

גם תהא יתירה על יבנה.

ולפי זה כוונת המשנה היא באופן זה:

יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש 
בין  – שהיו תוקעים  לא במדינה  היו תוקעים, אבל 
ובין בירושלים אבל לא בגבולין, לפי שכל  במקדש 
העיר בטילה אל המקדש, וזמן התקיעה הוא במשך 

כל היום כולו )עיין פני יהושע טורי אבן וערוך לנר שם(.

משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו 
תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין – וחיוב התקיעה 
הוא רק בבית דין, ואם כן תוקעים רק בזמן בית דין 

דהיינו עד שש שעות ובפני בית דין.

ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה, שכל עיר 
שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא, תוקעין. 
וביבנה לא היו תוקעין אלא בבית דין בלבד – היינו 
שלאחר החורבן היו תוקעין אף בירושלים, ותוקעין 
אף שלא בפני בית דין אלא גם בכל עיר שהיא רואה 
אין  ביבנה  ואילו  לבוא,  ויכולה  וקרובה  ושומעת 

תוקעין אלא בבית דין בלבד ובפני בית דין.

א( הדין שתוקעין רק בזמן בית דין -  נמצא אם כן: 
מרומז בדברי המשנה ‘שיהו תוקעין בכל מקום שיש 
אין  המקדש  בית  דמשחרב  דמשמע  דין’,  בית   בו 

התקיעה  חיוב  אלא  מקדש,  משום  תקיעה  חיוב 
הוא משום בית דין, ואם כן תוקעין רק בשעה שהם 

יושבין.

בית  בפני  שלא  אף  תוקעין  שבירושלים  הדין  ב( 
דין – נלמד מכך שאף כל עיר שהיא רואה ושומעת 
וקרובה ויכולה לבוא תוקעין בה, ושמע מינה שאינה 

צריכה לבוא בפועל ממש ואפילו הכי תוקעין.

ג( הדין שבתחילה היו תוקעים בירושלים כל היום 
משום  שעות  שש  עד  רק  תוקעין  החורבן  ולאחר 
שזהו זמן בית דין – דין זה לא נזכר במשנה, משום 
ירושלים           של  המעלות  את  רק  מונה  שמשנתנו 
תוקעין  החורבן  שלאחר  ב.  בירושלים.  רק  תקעו  המקדש  שבזמן  )א. 

את  בפירוש  להזכיר  רצה  לא  והתנא  הרואה(,  בכל  אף 

שאין  מכבודה  שירדה  ירושלים  של  חסרונותיה 
ריב”ז  ‘התקין  ברמז  והזכירה  היום,  כל  בה  תוקעין 
ושמע  דין’,  בית  בו  שיש  מקום  בכל  תוקעין  שיהו 
מינה שאף בירושלים תוקעין מדין בית דין ורק כל 

זמן שבית דין יושבין.

 פליגי בסוכה קטנה
ופליגי בסוכה גדולה

ראשו  יושב  שהיה  “מי  מ”ז(  פ”ב  )סוכה  במשנה  שנינו 
ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית בית שמאי פוסלין 

ובית הלל מכשירין”.

ובגמרא מבואר )סוכה דף ג ע”א( שנחלקו בשני ענינים. 
א( נחלקו ביושב בסוכה גדולה ושולחנו בתוך הבית 
אי חיישינן שמא ימשך אחר שולחנו, ב( עוד נחלקו 
ראשו  אם  כי  מחזקת  שאינה  קטנה  סוכה  בשיעור 
בסוכה  “פליגי  הגמרא  וכלשון  שולחנו,  ולא  ורובו 
מיחסרא  וחסורי  גדולה,  בסוכה  ופליגי  קטנה, 
ושולחנו  בסוכה  ורובו  ראשו  שהיה  מי  קתני,  והכי 
בתוך הבית, בית שמאי אומרים לא יצא, ובית הלל 
אומרים יצא. ושאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו 

בלבד, בית שמאי פוסלין, ובית הלל מכשירין”.

בלשון  נכללים  הדינים  ששני  מבאר  רבינו  אמנם 
סוכה  אודות  רק  המשנה  מיירי  אילו  שכן  המשנה, 
גדולה, ונחלקו אי חיישינן שמא ימשך אחר שולחנו 
)כפי פשטות לשון המשנה(, היה די בכך שהתנא היה שונה 

‘מי שהיה שולחנו בתוך הבית’,  משנתו בלשון הזה 
וכל אחד היה מבין מדעתו שהמשנה עוסקת ביושב 

בסוכה. 

שני  בזה  לכלול  נתכוין  שהתנא  כרחך  על  אלא 
ורובו  ראשו  יושב  שהיה  ‘מי  הראשון  הדין  דברים, 
בסוכה’ ואין לו שם שולחן כלל, והיינו סוכה קטנה 
שולחנו,  ולא  ורובו  ראשו  אם  כי  מחזקת  שאינה 
והדין השני ‘מי שהיה יושב ושולחנו בתוך הבית’ הרי 
כן  אם  נמצא  שולחנו,  אחר  ימשך  שמא  בחשש  זה 
שבלשון המשנה לא נשמט שום פרט למעשה אלא 

שהתנא ‘חיסר וקיצר’ בלשונו.
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שש מאות סדרי משנה
מן הדברים הנעלמים בסדר השתלשלות מסירת התורה שבעל פה הם - “שש מאות סדרי משנה”.

אין בידינו כל ידיעה מה היה כתוב בשש מאות סדרי משנה הללו, המקור היחיד בה הן נזכרים בדברי 
ומיהודה  מירושלים  מסיר  צבאות  ה’  האדון  הנה  “כי  א(  ג  )ישעיה  הנביא  ישעיה  נבואת  אודות  הוא  חז”ל 
משען ומשענה”, על כך אמרו חז”ל )חגיגה דף י”ד ע”א( “משען - אלו בעלי מקרא, משענה - אלו בעלי 
משנה, כגון רבי יהודה בן תימא וחביריו. פליגו בה רב פפא ורבנן, חד אמר: שש מאות סדרי משנה, וחד 

אמר: שבע מאות סדרי משנה” עכ”ל הגמרא, ופירש”י “שש מאות סדרי משנה - היו בימיהן”.

 ספר הקנה:
משה רבינו הוריד “שש מאות סדרי משנה”

הללו  משנה  סדרי  מאות  שש  אודות  נפלאים  דברים 
ונכתב שנים  ונורא,  )‘הוא ספר קדמון קדוש  מצינו ב”ספר הקנה” 
רבות קודם התלמוד’. עין זוכר להחיד”א מערכת מ’ אות ל”ט( מהם אנו 

התורה  עיקר  הם  הם  הללו  המשנה  שסדרי  למדים 
שבעל פה שנמסרה למשה מסיני.

וזה לשונו: “מימות משה ועד הלל הזקן היו ת”ר סדרי 
לא  הורידם,  וכך  למשה,  הקב”ה  נתנה  וכך  וכו’,  משנה 
פחות ולא יותר. ועם אותן המשניות היה דן את ישראל 
לכתוב  משה  רצה  ולא  במדבר,  שהיו  שנה  ארבעים 
שכן  למיתתו,  סמוך  שנה  ארבעים  בסוף  אלא  התורה 

העד מעיד )דברים לא, ט( ‘ויכתוב משה את התורה’, וכאשר 
הוריד תורה שבכתב היה מפרש הת”ר סדרי משניות, 
ולא העתיקו בספרים אחרים עד סמוך למיתתו, ומכאן 
ששרי אלפים ושרי מאות ואותן אנשי חיל  אתה למד 

שנתמנו על ישראל בצאתם ממצרים, שהיה חשבונו 

ולמרות שרבינו בודאי ראה את דברי מהרח”ו שכתב )הקדמת 
עץ חיים(: “גם כל הקושיות שבתלמוד הנאמר עליהם ‘תניא’ 

אלו  כל  ו’תיק”ו’,  קתני’  והכי  מחסרא  ‘חסורי  קתני’  ו’הכי 
נראים בעינינו מעקשים, יחזרו למישור, ויראו איך הוכרח 
רמזי  והמעוקש, לסבת  הזה החסר  הלשון להאמר בלשון 

בא  רבינו  למעשה  אולם  בו”.  ונרמזים  הנסתרים  התורה 
להעמיק ברוב גאונותו ולמצוא גם ביאור בדרך הנגלה היכן 

מרומזים במשנה אותם הדינים הנוספים בגמרא.

נוסף בו מצינו שרבינו הלך בדרכו של ה”הון עשיר”  דבר 

הוא ששניהם היו דורשין כתרי אותיות, דהיינו את התיבות 
והאותיות בהם מתחילה ומסתיימת כל מסכת, אולם בעוד 
הוסיף  שרבינו  הרי  הרמז,  בדרך  דרש  עשיר”  “הון  בעל 
שמות  ויחודי  צירופי  בגלותו  הסוד  בדרך  דבריו  לדרוש 

הנמצאים בתחילת ובסיום המסכתות.

“גוזמא קתני” – האומנם?
הֲאמּונה  רבינו  של  לימודו  בדרך  בעסקינו  לענין,  מענין 
על שלימות התורה וקדושת לשונם של רבותינו התנאים 
והאמוראים, יש לציין למקום נוסף בו נראית גודל דביקותו 

בשלימות דברי רבותינו אשר נאמרו באמת וצדק.

הלשון  מטבע  את  פעמים  כמה  חז”ל  בדברי  מצינו  הנה 
“גוזמא קתני”.

הפרוכת  אודות  מ”ה(  פ”ח  )שקלים  במשנה  ששנינו  מה  כגון 
זהב(  )-דינרי  ריבוא  ושתים  “ומשמונים  המקדש  שבבית 
בר  יצחק  “רבי  שם(  )ירושלמי  כך  על  בגמרא  אמרו  נעשית”, 
)ירושלמי שם( “תמן  ביסנא בשם שמואל, גוזמא”, ועוד אמרו 
מזבח  של  באמצעיתו  היתה  ‘תפוח  מ”ב(  פ”ב  )תמיד  תנינן 
פעמים עולה עליו שלש מאות כור’, רבי יוסי בר אבין בשם 

שמואל גוזמא”.

דברי הגמרא הללו יש בהם מן התימה, וכי כך היתה דרכם 
של רבותינו לדבר בלשון גוזמא, אמנם רבינו כתב על כך 
דברים נפלאים ש’גוזמא’ הוא לשון חיתוך, וכוונת הגמרא 
שבדברי המשנה הללו רמוז סוד אשר גזמוהו ולא נתנוהו 

להיגלות.

גוזמא(:  ד”ה  שם  ירושלמי  שקלים  מסכת  על  זקן  )פני  רבינו  לשון  וזה 
הגוזמות,  מן  בראשית  יוצר  של  עצתו  לאנשי  “חלילה 
שכל  חלילה,  עלגים  ומלשון  יתר,  שפת  ומן  הפלגות,  ומן 
דבריהם להבות אש. אלא שבאמת כיונו לאיזה סוד עמוק, 
חתוך,  לשון  וכתבו  הסוד  את  והעלימו  שקיצרו  אלא 
 - ‘גוזמא’  לשון  וזהו  הסוד,  והעלימו  דבריהם  את  שחתכו 
‘חתוך’, שחתכו דבריהם לחצי ולא גילו, ויש בזה ענין נפלא 

אין כאן מקומו אף ברמז” עכ”ל

כעין דבריו של רבינו מצאנו בספר הקדמון “ספר הברית” 
)חלק ב מאמר יב דרך הקודש פרק ה(: “וכדרך התורה ומנהג נביאים 

ובינת  נפלאה,  בחכמה  כלם  חכמים  דברי  כך  וכתובים 
ברוח  וגם  דעלמא,  במילי  דבריהם  תוך  תסתתר  נבונים 
מלומדי  נשמות  כי  לשונם,  תחת  בו  סוד  ימתיקו  הקודש 
נכונים  חמדה  חכמי  ונפשות  אלה,  על  מסוגלים  מורשה 
מבלי  בלשונם  מלה  אין  כי  עד  בעזרם,  יעקב  ואלקי  לזה, 
הגבה למעלה, ובסוד אלו-ק ימצא, אף גם בכל דבר אשר 
הוא לשון הבאי ודרך גוזמא תוכו רצוף איזה סוד מסודות 
בכמה  למו  בחרו  אשר  מאות  שלש  מספר  כמו  התורה, 
כמו  גוזמא,  לשון  הוא  גם  אשר  מאות  ד’  ולא  מקומות, 
התורה בכבודה ובעצמה שמדברת ומספרת לפעמים דרך 

גוזמא, ובכל זאת יש בו סוד” עכ”ל
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דנין  היו  לא  כולם  ות”ר,  אלפים  וה’  רבוא  ח’  עולה 
כב(  יח,  )שמות  בהם  שכתיב  והוא  שבע”פ,  מתורה  אלא 
שבעל  שתורה  למדת  הא  עת’,  בכל  העם  את  ‘ושפטו 
פה היתה עמהם, ואותו התורה שבע”פ שהיו דנין בה 
והיתה  התלמוד,  בכל  ראשונה’  ‘משנה  הנקרא  הוא 
סדורה בפיהם, היא, ואבות שלהם - שהם מן התורה 
בפירוש, ותולדות שלה - שכל התורה אבות ותולדות 

מימות משרע”ה”.

השלב הראשון בקיצור התורה שבעל פה היה על ידי 
“ומימות  הקנה”:  ב”ספר  שממשיך  וכפי  והלל,  שמאי 
נחלשה,  התורה  ושררת  העולם,  הענו  ושמאי  הלל 
וכו’,  משנה  סדרי  שיתא  אלא  ושמאי  מהלל  תקנו  ולא 
והיו מתנהגים במשנה מהלל עד רבי ורבי נתן ג’ מאות 
וי”א שנה, והם היו סוף משנה. ומשרבו תלמידי שמאי 
אלו  זקני  עם  אלו  זקני  ונתחברו  וכו’  הלל  ותלמידי 
וסדרו ששה סדרים, וכתבו אותם, וקראו אותו ‘משנה’, 

והניחו שאר המשנה כולה, ואמרו תהא מונחת בקרן 
זויות וכל מי שירצה ללמוד יבא וילמוד, והיו רבים בני 

אדם קורין את המשנה הזה הסדורה הנזכרת למעלה 
דור אחר דור”. 

רבינו  שבא  “עד  המשנה:  בחיבור  האחרון  השלב 
המשנה,  אותה  וקצר  הנשיא,  יהודה  רבי  הוא  הקדוש 
בלשון  היום  בידינו  שהיא  הזאת  המשנה  את  וסדר 

קצרה”

 הרמב”ם:
ה”תורה” וה”מצוה”

כלל  אינו מזכיר  “ספר הקנה” הרי שהרמב”ם  לעומת 
פירוש  בהקדמת  ולא  החזקה  היד  בהקדמת  לא   –
המשניות - את אותן “שש מאות סדרי משנה” בסדר 

השתלשלות התורה שבעל פה. 

המצוות  “כל  החזקה(:  היד  )בהקדמת  הרמב”ם  לשון  וזה 
שניתנו לו למשה בסיני בפירושן ניתנו, שנאמר )שמות 
והמצוה’.  והתורה  האבן  לוחות  את  לך  ‘ואתנה  יב(  כד, 

פירושה.  זו   - וה’מצוה’  שבכתב.  תורה  זו   - ‘תורה’ 
היא  זו  ו’מצוה’  ה’מצוה’,  פי  על  ה’תורה’  לעשות  וצונו 
משה  כתבה  התורה  כל  פה’,  שבעל  ‘תורה  הנקראת 
שבט  לכל  ספר  ונתן  ידו,  בכתב  שימות  קודם  רבינו 
)דברים  שנאמר  לעד,  בארון  נתנהו  אחד  וספר  ושבט, 
וגו’.  אותו’  ושמתם  ‘לקוח את ספר התורה הזה  כו(  לא, 

וה’מצוה’, שהיא פירוש התורה, לא כתבה, אלא צוה בה 
יג,  )דברים  ישראל, שנאמר  כל  ולשאר  ליהושע  לזקנים, 

א( ‘את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרו 
לעשות’ וגו’, ומפני זה נקראת ‘תורה שבעל פה’. אע”פ 
שלא נכתבה תורה שבע”פ, לימדה משה רבינו כולה, 

בבית דינו, לשבעים זקנים”.

מאות  “שש  אותם  את  להדיא  מזכיר  אינו  הרמב”ם 
סדרי משנה” אולם במקום זאת הוא מציין שיחד עם 
אותה  פה’  שבעל  ה’תורה  גם  ניתנה  שבכתב’  ה’תורה 

לימד משה רבינו לבני ישראל.

הרמב”ם  כתב  ה”משניות”  חיבור  השתלשלות  אודות 
רבנו  משה  ומימות  המשנה.  חיבר  הקדוש  “רבנו  )שם(: 

אותו  שמלמדין  חיבור  חיברו  לא  הקדוש,  רבנו  ועד 
ראש  ודור,  דור  בכל  אלא,  פה.  שבעל  בתורה  ברבים, 
בית דין או נביא שהיה באותו הדור, כותב לעצמו זכרון 
השמועות ששמע מרבותיו, והוא מלמד על פה לרבים. 

מביאור  כחו,  כפי  לעצמו,  כותב  ואחד  אחד  כל  וכן 
ומדברים שנתחדשו  ומהלכותיה כמו ששמע,  התורה 
בכל דור ודור, בדינים שלא למדום מפי השמועה, אלא 
דין  בית  והסכימו עליהם  במדה משלש עשרה מדות, 
הקדוש,  רבנו  שבא  עד  תמיד.  הדבר  היה  וכן  הגדול. 
הביאורים  וכל  הדינים,  וכל  השמועות,  כל  קיבץ  והוא 
דין  בית  ושלמדו  רבינו,  ממשה  ששמעו  והפירושים, 
ספר  מהכל  וחיבר  כולה,  התורה  בכל  ודור,  דור  שבכל 

המשנה”.

היה  הוא  הקדוש  שרבינו  משמע  הרמב”ם  מדברי 
היתה  מלאכתו  המשניות,  את  ש”חיבר”  הראשון 
לקבץ את כל אותם שמועות דינים ביאורים ופירושים 
ודלא  המשניות,  את  מהם  ולחבר  פה  בעל  שנמסרו 
ששה  אותם  ‘קיצר’  רק  הקדוש  שרבינו  הקנה  כספר 
סדרי משנה שנתחברו על ידי שמאי והלל ותלמידיהם.

 רביה”ק מקאמארנא:
 ששה סדרי משנה כוללים

ברמז כל השש מאות סדרים
הברכה  ההיכל  רביה”ק  דברי  את  נראה  עתה 
סדרי  השש  חיבור  השתלשלות  אודות  מקאמארנא 

משנה )הקדמת עשירית האיפה על תורת כהנים(:

שחלק  דשמיא  ומרא  דארעא  מרא  רחמנא  “בריך 
כל  מעיני  הנעלמה  התורה  חכמת  ליריאיו,  מחכמתו 
חי, ומסר לנו שש מאות סדרי ‘משנה ראשונה’ תורה 
שהתורה  מדות  עשרה  שלש  לנו  ומסר  פה,  שבעל 

נדרשת בהם, למצוא כל דברי חפץ בתורה הקדושה”.

סדרי  ששה  וחיבר  הקדוש  רבינו  בא  הענין  “ומזה 
הצורך  כל  ראשונות  מהמשניות  וקבץ  ואסף  משנה, 
במידות  חכמים  שחידשו  מה  כל  ואסף  שעה,  לצרכי 
מחלקי  החלק  בזה  שנפלו  מחלקותן  וכל  התורה, 
משניות  סדרי  מאות  שש  כל  כולל  וברמז  התורה, 

הנ”ל” עכ”ל שם הנוגע לעניננו.

“ספר  דברי  שילוב  מעין  לכאורה  יש  רבינו  בדברי 
את  מזכיר  הוא  גיסא  מחד  הרמב”ם,  דברי  עם  הקנה” 
שש מאות סדרי משנה שנמסרו למשה מסיני, ומאידך, 
הוא אינו מזכיר את שמאי והלל בסדר חיבור המשניות, 

אלא רבינו הקדוש הוא אשר חיבר את המשניות.

הקדוש  רבינו  חיבר  משנה  סדרי  ששה  ואותם 
הקדמונים,  משנה  סדרי  מאות  השש  מתוך 
כל ‘קיבץ  הרמב”ם  שכתב  מה   ולענין 

השמועות וכל הדינים וכל הביאורים והפירושים’, על 
כל  ראשונות  מהמשניות  וקבץ  ‘ואסף  רבינו  כתב  כך 

הצורך לצרכי שעה’.

המשניות  חיבור  אודות  רבינו  כותב  נוסף  פלא  דבר 
אשר בידינו ‘וברמז כולל כל שש מאות סדרי משניות 

הנ”ל’. 

שכל  המחבר  רבינו  של  הסדורה  משנתו  לנו  הרי 
ורמוזה  טמונה  בידינו  המסורה  פה  שבעל  התורה 
בששת סדריהמשנה שחיבר רבינו הקדוש, ואף כל שש 
מאות סדרי המשניות שהיו בידי התנאים הראשונים, 
וכלל הקדוש  רבינו  וקיבץ  אסף  לכל  כאשר   הכל 

בידינו.  אשר  המשנה  סדרי  בששת  קצרה  בלשון 
ונלאה  הצרות,  ותכפו  הגלויות  נתרבו  שכאשר  אלא 
האמוראים  הוצרכו  קדושים,  בסוד  לעמוד  לבב  כל 
אם  גנוזותיה,  ולפרש  המשנה  סתומות  את  לבאר 
ורבא דאביי  בהוויות  אם  כהנים,  ובתורת   בתוספתא 

שנתבארו בגמרא.
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הרה”ג רבי אברהם יעקב ליבוביץ שליט”א
מראשי כולל “היכלי הוראה – קאמארנא”
ומחו”ר מכון “אוצרות קאמארנא”

באחד בתשרי ראש השנה 
להפרשת חלה

 חבילת קמח חדשה וחבילת קמח ישנה – האם מצטרפים לשיעור חלה?
 הפרשה מקמח חדש על ישן ולהיפך * צירוף קמח חדש וישן * בלילת קמח חדש וישן 

  היאך מחשבים חדש וישן לענין הפרשת חלה
בירור בדעת גדולי הפוסקים ורביה”ק ההיכל הברכה מקאמארנא זי”ע

האיסור להפריש חלה 
מעיסה העשויה מתבואה 
חדשה על עיסה העשויה 
מתבואה ישנה ולהיפך, 
מדאורייתא או מדרבנן

ישן  וקב  חדש  'קב  מ"ד(  פ"ד  )חלה  במשנה  איתא  א. 
מן  יטול  אומר,  ישמעאל  רבי  בזה,  זה  שנשכו 

האמצע. וחכמים אוסרים'. 

והכוונה, דהנה מי שעשה שני עיסות נפרדות ואחר כך 
חזר וחיברם באופן שהן 'נושכות זו מזו' ]שמחוברים 
בחוזק כל כך עד כדי שכאשר יפריד העיסות ייקרע 
חלק מעיסה זו ותדבק בחבירתה, ובמקום חיבורן יהא 
נראה כאילו העיסה 'נשכה' בחבירתה[ הרי זה צירוף 

לחייבן בחלה כאילו הן עיסה אחת.

ובזה נחלקו לענין 'קב חדש וקב ישן שנשכו זה בזה', 

דחכמים אוסרים לצרפם יחד לשיעור חלה, ולקמן 
יתבאר אם עבר וצירפם מה תקנתו.

ומקשה הירושלמי )שם ה"ב( מאי טעמא דרבנן שחדש 
וחיטים  מכוסמין  שנא  מאי  מצטרפים,  אין  וישן 
שאף על פי שהם שני מינים הדין הוא שמצטרפים, 
בחדש  שכן  וכל  לחיטים,  דומים  שהכוסמין  מפני 
הירושלמי  ומתרץ  שיצטרפו,  אחד  מין  שהוא  וישן 
'כוסמין וחטין שני מינין, ואין בני אדם טועין לומר 
וישן מין אחד הוא, אם  שתורמין מזה על זה, חדש 
את אומר כן, אף הוא סבר לומר שתורמין ומעשרין 

מזה על זה'. 

וישן  חדש  מצטרפים  התורה  מן  שאכן  דהיינו 
יצטרפו  שלא  גזרו  חכמים  אבל  בחלה,  ונתחייבו 
העיסות, שמא יאמרו שהם מין אחד, ודין אחד להם, 
וכן  הישן,  על  החדש  מן  ולעשר  לתרום  אף  ומותר 
משמע מלשון הרמב"ם )הל' ביכורים פ"ז ה"ד( הרמב"ן )הל' 
)יו"ד סי' שכ"ד  )ח"ב סי' רצ"ה פ"ה( והשו"ע  חלה כ'( והתשב"ץ 

ס"ח(.

ב. עד כאן נתבאר דין צירוף חדש וישן, אכן נחלקו 
להפריש  התורה  מן  אסור  בחלה  האם  רבותינו 
או  ומעשרות,  בתרומות  כמו  הישן  על  מחדש  חלה 

שאיסורה מדרבנן. 

'אין  הי"א(  פ"ה  תרומות  )הל'  תרומה  גבי  פסק  הרמב"ם 
תורמין מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה, ולא 
ואם תרם  זו,  פירות שנה  מפירות שנה שעברה על 
)דברים יד כב( 'שנה שנה'', וכתב  אינה תרומה, שנאמר 
גבי חלה )הל' בכורים פ"ה הי"ד( 'וכל שאמרנו בתרומה לא 
יתרום ואם תרם אינה תרומה, כך בחלה', נראה מזה 
שאסור מן התורה להפריש חלה מן החדש על הישן.

יליף  תרומה  'גבי  ס"ח(  שכ"ד  סי'  )יו"ד  הלבוש  כתב  וכך 
מקראי שאין תורמין מן החדש על הישן או להפך, 
מפרישין  שאין  תרומה  שנקראת  בחלה  הדין  וכן 
כתב  וכך  איפכא',  או  הישנה  על  חדשה  מתבואה 
מן  תורמין  'דאין  מ'(  ס"ק  י"ג  סי'  חלה  )הל'  יו"ט  מעדני 
'עשר  )שם(  מדכתיב  לה  ודרשינן  הישן,  על  החדש 
תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה', 
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בחלה  הדין  והוא  זה,  על  מזה  תורמין  שאין  מלמד 
דמקרי נמי תרומה'. 

וכן יש להביא ראיה מהירושלמי )חלה פ"א ה"ג( 'שמואל 
ומבאר  שבחלה',  וישן  חדש  זהו  אי  בעי,  אבא  בר 
חלה  חיוב  לענין  וישן  חדש  נקרא  'מה  משה  הפני 
מחדש  תורמין  שאין  לפי  זה,  על  מזה  יפריש  שלא 
חדש  שגדר  הירושלמי  ומסקנת  זה',  על  מזה  וישן 
שיתבאר  )וכפי  שחת  מכלל  שיצאו  משעה  הוא  וישן 
שמוכיח  כ"ב(  אות  ד'  )פרק  הארץ  בתורת  ועיין  לקמן(. 

מהא דהירושלמי מבאר לענין חדש בחלה גדר אחר 
ובשונה מתרומה שזמנה בהבאת  וישן,  לענין חדש 
מן  חלה  להפריש  האיסור  ואם  להלן[,  ]עיין  שליש 
שלא  ]משום  מדרבנן  אלא  אינו  הישן  על  החדש 
מן  להפריש  ומעשרות  בתרומה  גם  לטעות  יבואו 
החדש על הישן[, אם כן למה עשו זמן אחר לחדש 
משום  היא  הגזירה  עיקר  דכל  כיון  דחלה,  וישן 
בחלה  הזמן  לעשות  להם  היה  ומעשרות  תרומות 
כמו בתרומות ומעשרות, אלא על כרחך דגם בחלה 

איסורה מן התורה.

ובשו"ת  א'(  אות  תכ"ט  )סי'  נזר  אבני  בשו"ת  עיין  אמנם 
י"ב( שמדייקים  סי'  )ח"א  לרבי מאיר אריק  יושר  אמרי 
מלשון הירושלמי 'חדש וישן מין אחד הוא, אם את 
ומעשרין  שתורמין  לומר  סבר  הוא  אף  כן,  אומר 
מזה על זה', ולא קתני 'אף הוא סבר לומר שתורמין 
דמן  מינה  שמע  זה',  על  מזה  ומפרישין  ומעשרין 
ישן,  על  מחדש  חלה  להפריש  איסור  אין  התורה 
ולכך מבארת הגמרא שגזרו רק מפני החשש שמא 

יבואו להפריש תרומות ומעשרות מזה על זה. 

יש לדחותה שכוונת הגמרא תורמין חלה  זו  וראיה 
מזה על זה, וכלשון הרמב"ם )הל' ביכורים פ"ז ה"ד( בענין 
)יו"ד  וכן כתב הט"ז  יתרום מאמצע שתיהן',  'ולא  זה 
חלה  להפריש  יבואו  שלא  היא  שהגזירה  ח'(  ס"ק  שם 

מזה על זה, וכך מבאר רביה"ק במעשה ארג )חלה שם( 
שמוסיף בדברי הגמרא 'כוסמין וחטין שני מינין, ואין 
על  מזה  ומפרישין  שתורמין  לומר  טועין  אדם  בני 
זה, חדש וישן מין אחד הוא, אם את אומר מצטרפין, 
ומפרישין  ומעשרין  שתורמין  לומר  סבר  הוא  אף 
זה', משמע דסבירא להו דמדאורייתא אין  מזה על 

מפרישים חלה מזה על זה. 

ג. אמנם בדברי התוס' )בכורות דף י"ב ע"ב ד"ה כיון( משמע 
רק  הוי  ישן  על  מחדש  חלה  להפריש  שהאיסור 
מדרבנן, שהתוס' כתבו לענין הפרשת חלה מעיסת 
דיכול להפריש מעיסה אחרת  גב  'ואף על  שביעית 
התורה  דמן  משמע  זאת',  על  שביעית  של  שאינה 
עיסת  על  אחרת  שנה  של  מעיסה  להפריש  יכול 

שביעית, וכך דייקו הרש"ש ושו"ת אמרי יושר )שם(. 

וכך נראה דעת הטורי אבן )ראש השנה דף ט"ו ע"א( שמביא 
את דברי התוס' וכתב 'והא גבי תרומה ליכא למימר 
שיפריש מתבואה שאינה של שביעית על זאת דהוי 
וכו', כל שכן חלה דאפשר  ליה מן הישן על החדש 

להפריש משאינו של שביעית עליו'. 

אמנם גם ראיה זו יש לדחותה, שכוונת תוס' שיכול 
היינו  שביעית  של  שאינה  אחרת  מעיסה  להפריש 

עיסת חוצה לארץ שאין בה שביעית, וחייבת בחלה 
מן התורה כשנכנסה לארץ כדאיתא בחלה )פ"ב מ"א(, 
אבל שני העיסות הם משנה אחת, וכך דחו הרש"ש 
וראיתי  ד"ה  ב'  להרמב"ן  חלה  הל'  )על  אלגזי  והמהרי"ט  )שם( 

שעיסת  סבר  )שם(  יושר  אמרי  בשו"ת  אמנם  להתוס'(, 

בחלה  התורה  מן  מתחייבת  אינה  לארץ  חוצה 
בכניסתה לארץ ישראל ולכך דחה תשובה זו. 

שנעשתה  בעיסה  לה  דמשכחת  לדחות  יש  ועוד 
השנה  ראש  קודם  שליש  שהביאה  מתבואה 
על  שביעית,  בקדושת  קדושה  ואינה  דשביעית 
עיסה שנעשתה מתבואה שלא הביאה שליש קודם 
גבי  אבל  שביעית,  בקדושת  שקדושה  השנה  ראש 
חדש נחשבים שניהם כשנה אחת, שהתבואה חייבת 
ואפשר  וכדלהלן,  שליש  שהביאה  קודם  אף  בחלה 
דזהו גם כוונת הטורי אבן, וכך דחה בספר בן אריה 

ובתורת הארץ )פרק ד' אות כ'(. 

ועוד דחה במלא העומר )סי' שכ"ד ס"ק ד'( דמיירי בשני 
בדמי  האחד  את  שקנה  השישית,  משנה  עיסות 
אמנם  שביעית.  קדושת  עליה  שחלה  שביעית 
המהרי"ל דיסקין )קונטרס תורה מציון שנה ג' חוברת ב' סי' י"ח( 

דחה תשובה זו, עיין שם.

להפריש  דהאיסור  נראה  הגר"א  בביאור  אמנם  ד. 
חלה מחדש על ישן אינו אלא מדרבנן אטו תרומות 
הירושלמי  קושיית  מבאר  אינו  דהגר"א  ומעשרות, 
לענין צירוף חדש וישן, רק לענין הפרשה מחדש על 
מינים  שני  וחיטין  'כוסמין  מקשה  שהגמרא  הישן, 
חדש  מצרף  אומר  את  לו  מדמה  שהוא  ידי  על  הן 
וישן לא כל שכן', שכשם שעיסה העשויה מכוסמין 
וחיטים מותר להפריש חלה מזה על זה, ואף על פי 
שהם שני מינים, וטעם הדבר מפני שהם דומים זה 
יהא  אחד  מין  שהם  וישן  חדש  בעיסת  גם  כך  לזה, 
שגבי  הגמרא  ומתרצת  זה,  על  מזה  להפריש  מותר 
שמותר  לומר  טועין  אדם  בני  אין  וחיטין  כוסמין 
לתרום ולעשר מזה על זה, אבל בחדש וישן חיישינן 
שיטעו לומר שמותר לתרום ולעשר מזה על זה, לכך 

אסרו להפריש חלה מזה על זה. 

ועיין במלא העומר )סי' שכ"ד ס"ק ד( שהקשה על דברי 
הירושלמי מה הדמיון מכוסמין וחיטים לחדש וישן, 
הרי כוסמין וחיטים מותר להפריש מזה על זה ולכך 
מצטרפים, אבל חדש וישן דאסור להפריש מזה על 
זה לכך אין מצטרפים, אלא על כרחך שגם חדש וישן 

כשמצטרפים מותר להפריש מזה על זה.

בדיעבד אם הפריש מן 
החדש על הישן ולהיפך 

אינה חלה
ה. ונראה מדברי הרמב"ם שאף בדיעבד אם הפריש 
גבי  כמו  חלה,  אינה  להיפך  או  הישן  על  החדש  מן 
'אין  הי"א(  פ"ה  תרומות  )הל'  תרומה  גבי  שפסק  תרומה, 
תורמין מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה, ולא 
ואם תרם  זו,  פירות שנה  מפירות שנה שעברה על 

)דברים יד כב( 'שנה שנה''. וכתב  אינה תרומה, שנאמר 
גבי חלה )הל' בכורים פ"ה הי"ד( 'וכל שאמרנו בתרומה לא 

יתרום ואם תרם אינה תרומה, כך בחלה'. 

)הל'  הרמב"ם  כתב  בהמה  מעשר  שגבי  פי  על  ואף 
הנולדים  מן  מעשרים  'אין  לשונו:  וזה  ה"ה(  פ"ז  בכורות 

שאין  כשם  אחרת  בשנה  הנולדים  על  זו  בשנה 
מן  ולא  הישן  על  החדש  מן  הארץ  בזרע  מעשרין 
שנה  השדה  'היוצא  )שם(  שנאמר  החדש,  על  הישן 
ויראה לי, שאם עישר בהמה משנה על שנה  שנה'. 
לא  שהרי  הקדשים,  חומרת  מפני  מעשר  זה  הרי 
שיהיה  בפירוש  בהמה  מעשר  על  תורה  הקפידה 
שנה שנה', ע"כ. והנה בחלה לא מצאנו גם כן בפירוש 
אלא  הישן,  על  החדש  מן  להפריש  שאין  בפסוק 
דילפינן מתרומה, ולכאורה נימא גם כן דהוי כמעשר 

בהמה דמהני בדיעבד. 

נ"א(  ס"ק  ברכה  בשיורי  סט"ז  ג'  )סי'  לחם  בחלת  ומתרץ 
דחלה  ממעשר,  עדיף  ותרומה  דחלה  'דהקישא 
ולפי מה שכתב הלחם משנה  גופיה איקרי תרומה, 
על  החדש  מן  לעשר  וחומר  קל  איכא  דהתם  )שם( 

הוא  שהרי  ועוד  לחלה.  דמי  דלא  פשיטא  הישן, 
עצמו כתב הטעם מפני חומר הקדשים, מה שאין כן 
בחלה דדמיא לתרומה. ועוד דתרומה גופה לא כתיב 
משום  לה  וילפינן  במעשר  אלא  בפירוש  גבה  נמי 
דתרומה ומעשר אחד הוא כמו שכתב הרמב"ם )בפי' 
תנינן בתרומה  כן  פי  על  ואף  מ"ה(,  פ"א  תרומות  המשניות 

)שם( 'ואם תרמו אין תרומתן תרומה', אם כן הוא הדין 

בחלה', וכדבריו פסק רביה"ק בפני זקן )חלה שם(.

מתי ראש השנה לחלה 
ומהו הגדרת עונתן

ו'ישן' לענין חלה,  ו. ועתה נבאר מה הוי גדר 'חדש' 
והנה גדר 'חדש' ו'ישן' מורכב משני חלקים, א( זמן 
מצב  ב(  חדשה.  לשנה  נחשב  פלוני  מיום   – בשנה 
התבואה והפירות – שאם גדלו כשיעור מסוים וכבר 
ופירות  כתבואה  נחשבים  הם  הרי  השנה  נסתיימה 
ישנים, ואם לא הגיעו לשיעור זה, אזי אף שהגיעה 

השנה החדשה הם נחשבים כיבול השנה החדשה.

והנה הזמן של חדש וישן לענין תרומות ומעשרות 
השנה  בראש  כדאיתא  השנה,  בראש  היא  בתבואה 
מעשר  הל'  שם;  תרומות  )הל'  הרמב"ם  פסק  וכן  ע"א(  י"ב  )דף 

וכך כתב  גם לענין חלה,  כן הוא  ובודאי  שני פ"א ה"ב(, 

השנה  ראש  בתשרי  'ואחד  )שם(  זקן  בפני  רביה"ק 
לתבואה', וכך פסק בחלת לחם )שם(. 

ראש  קודם  התבואה  שתגדל  השיעור  כמה  אך  ז. 
השנה ותהא נחשבת כבר משנה הקודמת, ואם לא 
תחשב  השנה  ראש  לאחר  אלא  זה  לשיעור  הגיעה 
וחלה,  ומעשרות  תרומות  דומה  אין  בזה  לחדשה, 
הדבר  תלוי  בתבואה  ומעשרות  תרומות  דלענין 
שליש  שהביא  מזה  מפרישין  ואין  שליש,  בהבאת 
לפני ראש השנה על זה שהביא שליש לאחר ראש 
היא  בתבואה  שליש  דהבאת  להיפוך,  וכן  השנה, 
במעשרות  כדתנן  מעשרות,  לעונת  שהגיעה  הזמן 
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)פ"א מ"ג( 'התבואה והזיתים משיכניסו שליש'.

אבל לגבי חלה תנן בחלה )פ"א מ"ג( 'אלו חיבין בחלה 
הביאה  שלא  ותבואה  וכו'  המעשרות  מן  ופטורים 
שליש', הרי שהתבואה חייבת בחלה אף על פי שלא 
הביאה שליש, ואף על פי שרבי אליעזר פליג ואמר 
אין  החלה'  מן  פטורה  שליש  הביאה  שלא  'תבואה 
)רמב"ם הל' ביכורים פ"ו ה"ג(, ואם כן אין זמן  הלכה כמותו 

עונתן לחלה בהבאת שליש. 

ומבאר הירושלמי )שם ה"ג( 'אי זהו חדש וישן שבחלה 
]'מה נקרא חדש וישן לענין חיוב חלה שלא יפריש 
מזה  וישן  מחדש  תורמין  שאין  לפי  זה,  על  מזה 
שליש  הביאה  אחת  שדות  שתי  משה([.  )פני  זה'  על 
ואחת פחות משליש, לחלה אחת למעשרות שתים 
ולמעשרות הוה להו  ישן,  ]'פירוש, דלחלה שתיהם 
חדש וישן' )מעשה ארג שם([. אחת פחות משליש ואחת 
]'פירוש,  אחת  ולמעשרות  שתים  לחלה  עשבים, 
משליש,  לפחות  עשבים  בין  חילוק  אין  דלמעשר 
שם([.  ארג  )מעשה  מעשר'  לענין  עשבים  דשתיהם 
בין  לחלה  בין  עשבים,  ואחת  שליש  הביאה  אחת 
עשבים  מכלל  שמשיצאו  חזינן  שתים'.  למעשרות 

חייבים בחלה. 

מכאן מקור לדברי רביה"ק )פני זקן פ"ד שם( שגבי חלה 
זמן עונתן תלוי במה שיצאה מכלל שחת, ]והוא לפני 
הבאת שליש, ששליש היינו שליש בישולו )רש"י ראש 
השנה דף י"ב ע"ב ד"ה והזיתים(, וכעין זה כתב הר"ש )שביעית 

)מעשרות פ"א מ"ג( ששליש היינו כשבא  ותיו"ט  פ"ד מ"ט( 

לטוחנן טוחן מהם שליש ממה שיטחון כשנתבשלו 
שתמה  שם  ועיין  )שם(  לחם  בחלת  כתב  וכך  יפה[, 
בשיורי ברכה )ס"ק נ"ד( 'ומה תימה שסתמו הפוסקים 

ולא הביאו שום שיעור דחדש וישן'.

שהתבואה  זה  שמזמן  שם(  זקן  )פני  רביה"ק  ומוסיף 
על  וחייב  מצה,  ידי  בה  'יוצא  שחת  מכלל  יצאה 
טעמא  'מה  )שם(  הירושלמי  פי  על  והוא  חמוצה', 
מה  בחלה,  לחם  ונאמר  בפסח  לחם  נאמר  דרבנן, 
לחם הנאמר בפסח דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ 
מצה  לידי  בא  שהוא  דבר  בחלה  שנאמר  לחם  אף 
שלא  תבואה  שמחייבי  רבנן  של  שטעמם  וחמץ', 
הביאה שליש בחלה משום שלמדו גזירה שוה לחם 
ימים תאכל  'שבעת  ג(  טז  )דברים  לחם, שנאמר בפסח 
עליו מצות לחם עוני', ונאמר בחלה )במדבר טו יט( 'והיה 
מהא  לה'',  תרומה  תרימו  הארץ  מלחם  באכלכם 
לפני  והיינו  שמתחמץ,  מזמן  לחם  שנקרא  ילפינן 
הבאת שליש, וכך פסק בחלת לחם )שם ועיין בשיורי ברכה 

ס"ק נ"ג-נ"ד(.

בימי  זאת  'ובמדינה  שם(  זקן  )פני  רביה"ק  לשון  וזה 
וגם  הקיץ שבא תבואה חדשה, ועשה עיסה ממנה, 
עשה עיסה מתבואה של קיץ העבר, אסור להפריש 
מזה על זה, ובמדינות שקוצרין אחר ראש השנה, אם 
תבואה אחת הגיעה לעונת חלה קודם ראש השנה, 
לכלל  והגיע  שחת  מכלל  התבואה  משיצאה  דהיינו 
תבואה, ואפילו לא הביאה שליש, הקמח שלה חייב 
בחלה, ויוצא בה ידי מצה, וחייב על חמוצה, ולכן לא 
יפריש מזה על תבואה שהיתה שחת כשהגיע ראש 

השנה, ונגמרת אחר ראש השנה, דהוה מן הישן על 
החדש, וכן להיפוך'.

עיסה שנשכה
חדש וישן מה דינה

ח. עד כאן נתבאר דין הפרשה מן החדש על הישן, 
ואחת  ישן  מקמח  אחת  עיסות  ב'  העושה  דהיינו 
מקמח חדש ובכל אחת מהן יש שיעור חלה ורוצה 
להפריש מזו על זו, דבר זה אסור לכולי עלמא, אלא 

שנחלקו אם איסורו הוא מן התורה או מדרבנן.

וישן,  חדש  קמח  צירוף  הדין  מה  לבאר  נבוא  עתה 
ואחת  ישן  מקמח  אחת  עיסות  שני  העושה  דהיינו 
אין שיעור חלה, אלא  ובכל אחת מהן  מקמח חדש 
הוי צירוף לשיעור חלה  בזו, האם  זו  'נושכות'  שהן 
שיעור  שהן  בזו  זו  הנושכות  עיסות  שני  שאר  כמו 

לחייב בחלה.

דמדרבנן  המאמר  בתחילת  נתבאר  כבר  והנה 
לשיעור  וישנה  חדשה  עיסה  לצרף  אין  לכתחילה 
]ולהפריש  ולעשר  לתרום  יבואו  שלא  כדי  חלה, 
חלה[ מן החדש על הישן, אמנם יש לעיין מה הדין 
וצירף אותן לחלה, הרי נתחייבו בחלה מן  אם עבר 
התורה, ואם כן כיון שחכמים אסרו להפריש בעיסה 

זו מיניה וביה מה תקנתו.

אינה  חדש  'עיסת  ה"ד(  פ"ז  )ביכורים  הרמב"ם  כתב 
כדי  אחד,  ממין  שהן  פי  על  אף  ישן  לשל  מצטרפת 
שלא יאמרו תורמין מן החדש על הישן. ולא יתרום 
מאמצע שתיהן, אלא יביא עיסה אחרת חדש או ישן 

ויצטרף להם להשלים השיעור'.

ונחלקו האחרונים בביאור שיטת הרמב"ם האם סגי 
ישן כפשטות לשון הרמב"ם,  בעיסה אחת חדש או 

או דצריך שני עיסות חדש וישן. 

בעיסה  דסגי  כתבו  משנה  והכסף  קורקוס  מהר"י 
קורקוס  מהר"י  הדבר,  ובטעם  באופן  ונחלקו  אחת, 
ומצרפה  ישן  או  חדש  אחת  עיסה  שמביא  מבאר 
וכיון  לעיסה שנשכה, החדש לחדש או הישן לישן, 
על  חלה  ממנה  ומוציא  כשיעור  אחד  במין  שיש 
האחר לא יטעו עוד לומר שתורמין מזה על זה, שכן 
רק כשאין חיוב חלה באחד מהן ורואין שמצרף חדש 
וישן יאמרו שכמו שמצטרפים זה עם זה הוא הדין 
כשיעור  באחת  כשיש  אבל  זה,  על  מזה  שתורמים 

לא יטעו. 

והכסף משנה מבאר שמביא עיסה אחת חדש או ישן 
ומניחה ליד העיסה ממין הנגדי, שיהיה ישן מצד זה 
וישן מצד זה וחדש באמצע, או חדש מצד זה וחדש 
האמצעי  הנגדי  המין  שאז  באמצע,  וישן  זה  מצד 
)יו"ד סי' שכ"ד  מצרפן ונתחייב בחלה, וכך פסק בשו"ע 

ס"ח(.

ט. אמנם הרדב"ז כתב וזה לשונו: 'ומה שכתב רבינו 

להם  ויצרף  ישן  או  חדש  אחרת  עיסה  יביא  אלא 
ויצרף לחדש  להשלים, אין כוונתו שאם יביא חדש 
ויהיה בחדש שיעור עיסה שיפריש ממנה ויפטור את 
שתיהן, דאכתי איכא למיחש שלא יאמרו תורמים מן 
החדש על הישן, אלא כוונתו ז"ל אם רוצה לתקן את 
החדש יביא חדש וכו', או ישן אם רוצה לפטור את 
יוסיף מן החדש  ואם רוצה לתקן את שתיהן  הישן, 
עד שיהא בו כשיעור, וכן יוסיף מן הישן עד שיהיה 

בו כשיעור'. 

שדחה  כ'(  להרמב"ן  חלה  הל'  )על  אלגזי  מהרי"ט  ועיין 
דברי  על  להקשות  והוסיף  משנה,  הכסף  דברי  את 
המהר"י קורקוס, שלדבריו שמביא עיסה אחת חדש 
או ישן ומצרפה למינה ומפריש ממנה על הכל, הרי 
והרי  החדש,  על  מישן  או  הישן  על  מחדש  מפריש 
וכשמפריש  צירופן,  ידי  נתחייבה בחלה על  העיסה 
יש  ולכך  חלה,  הוי  לא  להיפך  או  ישן  על  מחדש 
לדחוק בדברי הרמב"ם כביאור הרדב"ז, וכך הסכים 
)שם סי"ז  )פני זקן שם(, וכך פסק גם בחלת לחם  רביה"ק 
)הל' חלה  ועיין שם בשיורי ברכה ס"ק נ"ו(. וכך פירשו הרמב"ן 

)חלה שם( שמביא שני עיסות חדש  ור"ש  שם( הרא"ש 

וישן.

כתב  ד'(  אות  ס"ח  שכ"ד  )סי'  העומר  מלא  בספר  אכן 
ליישב דברי המהר"י קורקוס, דסבירא ליה שאיסור 
הפרשת חלה מחדש על ישן אינו אלא מדרבנן אטו 
על  שיוסיף  סגי  ולכך  זו,  על  מזו  תרומה  הפרשת 
אחד מהם שיהא כשיעור דהוי היכר ולא יאמרו עוד 
מהרדב"ז  ומוכיח  זה,  על  מזה  ומעשרין  דתורמין 
ליה  דסבירא  אלגזי  כמהרי"ט  הקשה  דלא  מהא 

שאיסור הפרשת חלה מחדש על ישן הוא מדרבנן.

על  אחרות  מעיסות  שיפריש  מהני  אם  ולענין  י. 
)שם(  ר"ש  עיין  שיצרפם,  ללא  זו  מעורבת  עיסה 
ורדב"ז )שם( דמהני, ומדבריהם נראה דגזירת חכמים 
זה,  היתה רק על ההפרשה שאין להפריש מזה על 
הורמה  שלא  אחרות  מעיסות  שיפריש  מהני  ולכך 
אין  אבל  הישן,  על  ומישן  החדש  על  מחדש  חלתן 
ונתחייבו  נצטרפו  שכבר  לעיסה,  לצרפם  צריך 
)שם  לחם  ובחלת  )שם(  אלגזי  מהרי"ט  ועיין  בחלה. 
בשיורי ברכה ס"ק נ"ז( שחלקו על זה, וכך נראה גם מלשון 

אלא  אחרות  מעיסות  הפרשה  מהני  דלא  רביה"ק 
צריך דווקא לצרפם, חדש לחדש וישן לישן, שגזירת 

חכמים היתה שלא יצטרפו לחלה.

עיסה
שנבללה חדש וישן

מה דינה
חדש  קמח  נטל  אם  הדין  מה  לעיין  נבוא  עתה  יא. 
ניכר כלל מהו  ואין  גדולה  יחד לעיסה  ובללם  וישן 

הקמח הישן ומהו הקמח החדש.

בעיסה  אמורים  דברים  'במה  )שם(  הרמב"ם  כתב 
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חמשת  קמח  הבולל  אבל  אחרת,  בעיסה  שנגעה 
חמשתן  הרי  אחת,  עיסה  מהם  ועושה  המינין 

מצטרפין לשיעור עיסת חלה כמו שביארנו'. 

פ"ד  חלה  אחרונה  משנה  קורקוס;  )מהר"י  האחרונים  ופירשו 
שגם  בדבריו  נ"ח(  ס"ק  ברכה  בשיורי  סי"ז  שם  לחם  חלת  שם; 

גבי חדש וישן אם בלל קמח חדש וישן ועשה עיסה 
מפריש חלה ממנה, ואינו צריף לצרף עיסות אחרות. 
דבמה  לפרש  נראה  'ועוד  קורקוס  הר"י  לשון  וזה 
בהם  שגם  וישן,  אחדש  נמי  קאי  אמורים  דברים 
יש ללמוד מכאן שאם נבללו מצטרפין, והיינו דלא 
חדש  עיסת  כתב  רבינו  גם  ונשכו,  אלא  בהו  קתני 
מצטרף,  הכל  ובלל  הקמח  עירב  שאם  מוכח  וכו', 
הארץ  ובתורת  לי'.  נראה  כך  גזרינן,  לא  האי  דכולי 
)פרק ד' אות כ"ט( כתב בטעם הדבר משום שבבלול אינו 

ניכר שמפריש מהחדש על הישן ולא יבואו לטעות, 
)בשיורי ברכה שם( הוסיף דבלאו הכי  ובספר חלת לחם 

קיימא לן דיש בילה ומפריש מכל אחד ממינו. 

וכך פסק בספר דרך החיים מרבי יעקב מליסא בעל 
החות דעת ונתיבות המשפט )סי' נ"ו ס"א( 'אם לש עיסה 
אחת מתבואה חדשה וישנה, או שעירב העיסות עד 

שנעשו גוף אחד, מצטרפין', וכך פסק רביה"ק )פני זקן 
שם( 'עיסת חדש שבלל עם עיסת ישן עד שנעשו גוש 

אחד, מפריש חלה מניה וביה', ונוסף בדבריהם שגם 
כשלא בלל הקמח רק בלל את העיסות נמי מהני אם 
בללן לגמרי, והוא על פי הט"ז )יו"ד שם ס"ק ב'( 'אם עירב 

העיסות ממש, הוה כמו עירב קמח בקמח'.

הדרך  בשם  שמביא  )שם(  יושר  אמרי  שו"ת  ועיין 
וישן,  חדש  קמח  לכתחילה  לערב  שאסור  החיים 
וחולק עליו ומתיר לערב אף לכתחילה. אמנם בעיון 
או  נשיכה  גבי  שרק  נמצא  )שם(  החיים  דרך  בספר 

צירוף סל של עיסת חדש וישן אסר לכתחילה.

תמצית דיני הפרשת חלה 
מן החדש על הישן

להפריש  התורה  מן  שאסור  הנ"ל  מכל  העולה  יב. 
הם  התורה  מן  אמנם  הישן,  על  החדש  מן  חלה 
מצטרפים לחלה, וגזרו חכמים שלא יצטרפו, ולכך 
אסרו חכמים לעושה עיסה שנעשתה מתבואה שלא 
יצאה מכלל שחת לפני ראש השנה ואין בה כשיעור 

שיצאה  מתבואה  שנעשתה  עיסה  עוד  ועשה  חלה 
לשיעור  יחד  לצרפן  השנה  ראש  לפני  שחת  מכלל 
חלה, ואם צירפן יעשה עוד עיסה מכל מין ויצרפם 

למינם.

וזה  נ"ד(  ס"ק  ברכה  בשיורי  )שם  לחם  חלת  בספר  ועיין 
לשונו: 'והנה מאוד תמהתי זה כמה מה שלא ראיתי 
שלא  לישן  חדש  בין  מקום  בשום  בזה  מדקדקין 
יפרושו מזה על זה, וסבור הייתי לומר דאיכא הכירא 
דבהא  מא״ל  בקמח  מקום  מכל  לחדש,  ישן  בין 
שלימה  משנה  הרי  ועוד  הכירא,  דליכא  פשיטא 
שנכנסו  'החמרין  ז׳  משנה  דמאי  דמס׳  פ"ה  שנינו 
לעיר ואמר אחד שלי חדש ושל חבירי ישן' וכו' הרי 
לא  דרבנן  ואולי בחלת חוצה לארץ  דליכא הכירא, 
לחקור  יש  בזה  נבוך  אני  ועדיין  מספיקא,  חיישינן 

אחר זה אם אפשר'.

לשיטתו  שכתב  )שם(  יושר  אמרי  בשו"ת  ועיין 
שהאיסור להפריש מזה על זה הוי מדרבנן, 'יש לומר 
דבחוצה לארץ לא גזרו, אבל חס ושלום להקל בזה, 
כי סתימת הפוסקים נראה דגם בחוצה לארץ אסור'.

העולה להלכה:
שני עיסות אחת מקמח ישן ואחת מקמח חדש ובכל אחת יש שיעור חלה – אין להפריש חלה מזו על זו, ואפילו 

בדיעבד אין חלתו חלה.

שני עיסות אחת מקמח ישן ואחת מקמח חדש ובכל אחת אין שיעור חלה – אין לצרפן כדי לחייבן בחלה. ואם 
יוסיף על  יוסף –  ויפריש ממנו. להבית  יוסיף על מין אחד עד שיהא בו כשיעור  עבר וצירפן: להר"י קורקוס – 
ורביה"ק  ולגדולי האחרונים  ויפריש ממנו. לרמב"ן  הנגדי  ליד המין  אותו  ויניח  בו כשיעור  מין אחד עד שיהא 

מקאמארנא בדעת הרמב"ם – יוסיף על שני המינים עד שיהא בשניהם כשיעור ויפריש משניהם.

עיסה אחת שבלל בה קמח חדש וישן ובכל אחת אין שיעור חלה  – הרי הן מצטרפות לשיעור חלה ומפריש מיניה 
וביה.

גדר ישן – יצא מכלל שחת לפני ראש השנה, אמנם למעשה כיום אין קוצרים את התבואה כי אם לאחר גמר גידולן 
לגמרי כאשר ראויים למאכל אדם, קצירה זו היא במשך הקיץ, הדבר טעון איפוא בירור אצל ועדות הכשרות מתי 

הוא הזמן בו מגיע לשוק הקמח החדש כדי ליזהר שלא להפריש חלה מן החדש על הישן.
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בס"ד

שהנחלת לאבותינו" "על ארץ
 בירור מקיף בסוגיית קנין וקדושת ארץ ישראל בשיטת רביה"ק היכל הברכה זי"ע

בפירושו מעשה אורג על המשניות, ובדעת קדשו בדין יבול נכרי בזמן הזה 

מבוא
עומדים אנו במוצאי שביעית, בפתחה של השנה השמינית הבאה עלינו לטובה. פירות האילן בתקופה זו הם 
פירות אשר גדלו בשנת השמיטה, נתעלו ונתקדשו בקדושת שביעית, והם אסורים בהפסד ובמסחר. מטבע 
הדברים, חלק ניכר מן הפירות אשר נמכרים כעת בשווקים הינם מיבול נכרי. רבים מיראי ה' סומכים על 
דעת מרן הבית יוסף כי הפירות הללו אינם קדושים בקדושת שביעית, ואף שהרמב"ם פוסק להלכה )פ"א 
מהל' תרומות ה"י( כי אין בידו של נכרי להפקיע את קדושתה של ארץ ישראל, מכל מקום כל זמן שהקרקע 

ברשותו פקעה הימנה קדושת הארץ.

פסק הלכה זה עורר בשעתו התנגדות חריפה, ורבים ראו גם תמהו על הבית יוסף, והקיפוהו בחבילי קושיות 
והררי פירכות, כידוע ומפורסם. אולם הבית יוסף עמד בשלו, וכתב בחיבורו על הרמב"ם כסף משנה )פ"ד 
מהל' שמיטה ויובל הכ"ט( כי המנהג הפשוט בכל ארץ ישראל הוא להתיר, ומי זה ואיזהו ואשר מלאו ליבו 
לחלוק על כך. ואין רשות לאף אחד להחמיר בזה, משום איסור לא תתגודדו. הגיעו הדברים לידי כך, שכאשר 
ראה הבית יוסף כי חמת המחלוקת לא שככה, כינס את כל חכמי עירו, וגזר בגזירת נח"ש )נידוי, חרם, שמתא(, 
כי לעולם לא יעשר אדם פירות אשר נלקחו מנכרי. כך שלמרות שדבריו נסתרים לכאורה מן הכתובים, בכל 
זאת משנה ראשונה לא זזה ממקומה, ומכאן תולדתה של מנהג ירושלים שאינם נזהרים בפירות יבול נכרי 

בקדושת שביעית. 

האחרונים דחקו עצמם ליישב את הקושיות הרבות אשר הערימו גדולי הדור ההוא על דעתו של הבית יוסף, 
והאריכו למעניתם בפירוקם. אולם דומה כי אחרי ככלות הכל, לא נתבארו דבריו כל צורכם, ונותרו סתומים 
וחתומים במידת מה. לפיכך גמרנו אומר להגיש לפני קהל שוחרי התורה פרק אחד מתוך משנתו של רביה"ק 
בעל היכל הברכה זי"ע, אשר מעמיד יסודות איתנים בענין קניינה וקדושתה של ארץ ישראל, אשר לפיהן 

נופלות הקושיות מאליהן, ושיטתו של הבית יוסף קמה וגם ניצבה בהוד תפארתה.

הדברים מיוסדים על פי דברי רבינו בפירושו "מעשה אורג" על מסכתות פאה, דמאי, שביעית וחלה. ברם, 
ספר פירוש זה לא נכתב במבנה מסודר, מערכה על גבי מערכה, רק נערך כביאור לדברי הירושלמי המוסבים 
על המשנה, אלא שמהתבוננות מתוך כמה מקומות, זעיר פה זעיר שם, בהם הוא מאריך רבינו בביאור דעת 
הבית יוסף, מצטרפת לה נימה לנימה ונרקמת למפת פאר הנפרסת על שולחנו הערוך של מרן הבית יוסף. 
אשר על כן ראינו לנכון לזכות את ישראל המשתוקקים להנות מזיו אור תורתו של רבינו, ללקוט שושנים 
ולקבץ נפזרים מתוך פירושו, לעורכם בדרך של מהלך, החל משורשי הדברים, מקורותיהם מדברי ראשונים 
ועד לענפים המשתרגים מהם, ודברי האחרונים אשר דנו בהם, למען ירוץ בו הקורא. אולם, מכיון שהדברים 
בסיום  ציטטנו  ולפיכך  דעתינו,  קבלו  ולומר  מסמרות  לקבוע  ברצונינו  אין  בדבריו,  הבנתינו  לפי  נכתבים 

המאמר את דברי קדשו ככתבן וכלשונם. יראה קורא וישפוט, ואם שגינו - ה' הטוב יכפר בעדינו. 

 סימן א

קנין ארץ ישראל
הוכחות   | אבינו  לאברהם  הארץ  הבטחת 
 | בפועל  הארץ  את  קנה  אף  אבינו  שאברהם 
ישראל  בארץ  אבינו  אברהם  של  קנינו  מהות 
אברהם  של  קניינו  בגדר  רבינו  חידוש   |
הקרקע  גידולי  דין   | ישראל  בארץ  אבינו 
עם  לוט  רועי  וויכוח   | הארץ  כיבוש  בזמן 
דברי  ביאור   | רבינו  דברי  לאור  אברהם  רועי 
עמכם' אנוכי  ותושב  'גר  חת:  לבני  אברהם 

א
הבטחת הארץ לאברהם אבינו

לפני  הוא  ברוך  הקדוש  התגלה  פעמים  שלוש 
אברהם  המובחר,  העם  אבי  למאמינים,  הראשון 
אבינו ע"ה, ונתן בידו הבטחה ברורה כי ארץ ישראל 
לאחר  ראשונה,  יצא  וזה  אחריו.  לזרעו  תינתן 
וממולדתו  לגלות מארצו  בנסיון הראשון  שנתנסה 
לו:  ויאמר  ה'  אליו  התגלה  אז  או  ישראל,  ארץ  אל 
אברהם  בשמוע  הזאת".  הארץ  את  אתן  "לזרעך 
אבינו את הבשורות הללו, בנה שם מזבח לה' "על 
)רש"י  ישראל"  ארץ  בשורת  ועל  הזרע  בשורת 

בראשית יב, ז(.

בן  מלוט  שנפרד  אחר  היה  השנ'י,  ידו  על  ואשר 
אחיו, שוב התגלה אליו ה' ויאמר אליו )שם יג, יד(: 
עומד  אתה  אשר  המקום  מן  וראה  עיניך  נא  "שא 
הארץ  כל  את  כי  וימה,  וקדמה  ונגבה  צפונה  שם 
עולם...  עד  ולזרעך  אתננה  לך  רואה  אתה   אשר 

הרה”ג רבי חיים פנחס הורוביץ שליט”א
מחו”ר מכון “אוצרות קאמארנא”
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קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה, כי לך אתננה...".

עוד לו שלישי'ה, מצינו בברית בין הבתרים שהקב"ה 
)שם  שנאמר  כמו  הארץ,  ירושת  על  ברית  עמו  כרת 
מאור  הוצאתיך  אשר  ה'  אני  אליו  "ויאמר  ז-יט(:  טו 
כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה... ביום ההוא 
כרת ה' את אברם ברית לאמר, לזרעך נתתי את הארץ 
את  פרת,  נהר  הגדול  הנהר  עד  מצרים  מנהר  הזאת, 

הקיני ואת הקניזי..."

ב
 הוכחות שאברהם אבינו אף קנה 

את הארץ בפועל

לו  ניתנה  לא  כי  נראה  הפסוקים  שמפשטות  בעוד 
בגמרא  אנו  מוצאים  גרידא,  אם הבטחה  כי  לאברהם 
מקור לכך שבשעת ההבטחה אף ניתנה הארץ בפועל 

לאברהם אבינו. 

א(,  )ק,  בתרא  בבא  במסכת  הוא  הדברים  מקור 
הילוך לאורכה  ידי  ניתן לקנות קרקע על  בנידון אם 
אליעזר  רבי  דעת  את  מביאה  הגמרא  ולרוחבה. 
הסובר שאפשר לקנות על ידי הילוך, ואת דעת רבנן 
הגמרא:  אומרת  טעמיהם  בביאור  עליו.  החולקים 
דכתיב  אליעזר,  דרבי  טעמא  מאי  אלעזר:  ר'  "אמר 
אתננה',  לך  כי  ולרחבה  לארכה  בארץ  התהלך  'קום 
דקאמר  הוא  דאברהם  חביבותא  משום  התם  ורבנן, 
ליה הכי כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו". סברת רבנן 
בדברי  ביאור  וביתר  הרשב"ם  בפירוש  שם  מבוארת 
הריטב"א, כי מה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו 'קום 
קנין, אלא  אינו לשם עשיית מעשה  והתהלך בארץ', 
ישראל  ובני  לו,  שקנהו  הכל  ידעו  הילוכו  ידי  שעל 
יורשים את הארץ בדין ואינם גזלנים, ולא יהיה מקום 

לשטן לקטרג. 

נמצינו למדים, כי לדעת הכל לא היתה זו רק הבטחה 
ותו לא, אלא אברהם אבינו אף קנה את הארץ בקנין 
אלא  וחכמים  אליעזר  רבי  נחלקו  ולא  בפועל,  גמור 
אליעזר  ר'  לדעת  ומתי.  קנהו  קנין  מעשה  באיזה 
היתה ההקנאה לאברהם אבינו בפעם השניה בה דיבר 
הקב"ה  עליו  ציוה  אז  הארץ,  ירושת  על  עמו  הקב"ה 
להתהלך בארץ לשם עשיית הקנין, ובכך קנה אברהם 
את הארץ לנחלה לו ולזרעו אחריו. אך לדעת רבנן לא 
וכל כולו  וכלל,  היה מעשה ההילוך מעשה קנין כלל 
לא נועד אלא להכריז בפני קהל ועדה כי הארץ קנויה 

לו. 

יחד עם זאת, מעשה הקנין בו קנה אברהם את הארץ 
לא נתברר בכתוב במפורש, ויתכן אף שלא קנהו כלל 
ע"י מעשה קנין אלא בדיבורו של הקב"ה, כמו שהביא 
רש"י מן המדרש על הפסוק "לזרעך נתתי את הארץ 
הקב"ה  של  "אמירתו  כי  יח(  טו,  )בראשית  הזאת", 
)ב"ב,  וכן נראה מדברי הריטב"א  כאילו היא עשויה", 
אלא  בהילוך  אברהם  קנאה  לא  רבנן  לדעת  כי  שם( 
בדיבור, ועל פי הכלל הידוע: "אמירה לגבוה כמסירה 
להדיוט" )קידושין כח, ב(. ועיין שם בדבריו עוד הצעה 
אחרת כיצד קנה אברהם לדעת רבנן. וכן בפירוש אור 

החיים  ובכלי יקר )שם יג, יד(.

חז"ל  שהתייחסו  בש"ס  מקומות  בכמה  מצינו  ואכן, 
כן  ירושה.  בתורת  ישראל  בארץ  ישראל  בני  לקנין 
ח(:  ו,  )שמות  הפסוק  על  ב(  קיט,  )שם  בגמ'  מצינו 

לכם  היא  ירושה  ה'"  אני  מורשה  לכם  אותה  "ונתתי 
ב(.  )נג,  זרה  עבודה  במסכת  הוא  וכן  מאבותיכם, 
מבואר איפוא כי כבר קנאה אברהם אבינו כאמור, ובני 
ישראל ירשוה ממנו. וכן מפורש בירושלמי )חלה פ"ב 
דא"ר  ירשו,  למפרע  לה  נכנסו  שלא  עד  "תמן  ה"א(: 
הונא בשם רב שמואל בר נחמני לזרעך אתן אין כתיב 

כאן, אלא לזרעך נתתי - כבר נתתי".

ג
מהות קנינו של אברהם אבינו בארץ ישראל

מה היתה מהות קנינו של אברהם אבינו בארץ? נחלקו 
המובא  את  נקדים  הענין  להבנת  הראשונים.  בזה 
בנות  על  ב(  קטז,  במשנה  )שם  בתרא  בבא  במסכת 
צלפחד, כי הללו נטלו שלושה חלקים בנחלה בארץ 
מיוצאי מצרים, לדעת  א. חלק אביהן שהיה  ישראל: 
פי  על  ואף  הארץ",  נתחלקה  מצרים  "ליוצאי  הסובר 
שמתו כולם במדבר, מכל מקום, כשהתחלקה הארץ 
נחלקה לפי שמות יוצאי מצרים. ב. כמו כן חלקו עם 
אחיו של צלפחד בנכסי חפר, שאף הוא יצא ממצרים 
והיה לו חלק בארץ, ובנות צלפחד נטלו חלק אביהן 
שהיה לו בנכסי אביו. ג. כיון שהיה צלפחד בכור, ואילו 
היה חי היה נוטל שני חלקים בנכסי חפר, ירשו איפוא 

בנותיו את זכותו לרשת חלקים אלו.

בארץ  חלקו  את  קיבל  לא  עדיין  שחפר  למרות 
ישראל, והלכה היא בידוע ש"אין הבכור נוטל בראוי 
שנים  פי  ליטול  זכות  לבכור  אין  כלומר,  כבמוחזק", 
אין  כי  בגמ'  מבואר  אביו,  לידי  ליפול  שעתיד  במה 
חלקו של חפר נחשב ראוי אלא מוחזק, משום ש"ארץ 
ישראל,  אותה  ירשו  וכבר  היא",  מוחזקת  ישראל 

ולפיכך נטלו בנות צלפחד שני חלקים בנחלת חפר.

נג  )שם,  יוסף  הנימוקי  הסיק  הללו  הגמרא  מדברי 
ע"ב מדפי הרי"ף( כי "אם נתנו לאביהם קרקע מהיום 
בכור  הנותן,  בחיי  אביהם  ומת  הנותן  מיתת  ולאחר 
ואף על  נוטל פי שנים, דגופא דארעא דאבוהון הוה, 

גב דלא אכל פירי, דומיא דארץ ישראל לחפר".

כי מהות הקנין שקנה אברהם בארץ  מבואר מדבריו 
כלומר,  זמן",  לאחר  ופירות  מהיום  הגוף  "קנין  היא: 
אברהם קנה את גוף הארץ מיד בשעת נתינת הבטחה, 
ישראל  בני  כשיכנסו  לרשותו  יעברו  פירותיה  ואילו 
זה, מאז קניינו של אברהם ועד שנכנסו  ולפי  לארץ. 
בקנין  לישראל  קנוי  כבר  בארץ  גוף  היה  לארץ  בנ"י 

גמור.

קציר  ד"ה  א  יג,  )ר"ה  התוספות  בעלי  כתבו  כן  כמו 
נכרי( כי אברהם קנה קנין הגוף מהיום ולכנענים היה 
אם  מפורש  לא  שבדבריהם  למרות  פירות.  קנין  רק 
אברהם קנה את הפירות לאחר שנכנסו ישראל לארץ, 
כן  שאלמלא  משום  כן,  לומר  אנו  מוכרחים  כי  נראה 
אינו מובן לענין מה היה קנין הגוף של אברהם אבינו, 
והלא לא יתכן שיהיה קנין הגוף ללא קנין פירות כלל 

)יעוין במסכת בבא בתרא, קלו, ב(

אנו  רבה(  אחא אמר  בד"ה  )שם  אולם בדברי הרמ"ה 
לך  והא  הקנין,  מהות  את  לפרש  אחר  אופן  מוצאים 
לשונו: "דמעיקרא זכו בה אבות הוה כמאן דאקני ליה 
לאיניש קרקע מהיום ולאחר זמן פלוני, אי נמי מהיום 
ולכשיהיו כך וכך ומת מקבל המתנה בתוך הזמן, דלכי 
שעתא  דמההיא  למפרע  מילתא  איגלאי  זימניה  מטי 

דאקני ליה קנייה מקבל מתנה לההוא קרקע". וכעין 
זה מבואר אף בדברי הריטב"א שם. 

נכלל  לא  אבינו  אברהם  של  בקניינו  הדברים:  ביאור 
אלא  הארץ,  כיבוש  שלפני  לתקופה  הגוף  קנין  כלל 
מהות קניינו היה "מהיום ולאחר זמן", כלומר, הארץ 
נקנתה לו לאברהם לזמן בו יכנסו אליה בני ישראל. 
מהיום  לפלוני  קרקע  להקנות  שניתן  שמצינו  כמו 
שיקבלו לאחר זמן, שכבר עתה קנויה לו הקרקע לכך 

שיקבלה לאחר זמן.

)בראשית  הכתוב  בפירוש  זאת  העמיס  אף  הרמב"ן 
וזה  ולזרעך",  אתננה  לך  הארץ...  כל  את  "כי  יז(:  יג, 
לשונו הבהיר: "וטעם לך, ולזרעך - שתחזיק במתנה 
)ב"ב  מעכשיו להנחילה לזרעך, כמו שאמרו רבותינו 

קיט, ב( ירושה היא להם מאבותיהם".

קנויה  היתה  הארץ  כי  למדים  נמצינו  מקום  מכל 
זה  לפי  בה.  והתיישבו  כבשוה  בטרם  עוד  לישראל 
לא  ישראל  בני  הכיבוש  מטרת  שכל  לכאורה  נמצא 
ועומדת להם  היא  קנויה  קנין, שהרי  היה בה עשיית 
מימי אברהם וירושה היא להם מאבותיהם, אלא ענין 

של יישוב הארץ בלבד. 

שנינו  מפורשת.  מגמרא  נסתרים  הדברים  ברם, 
)כו, א( שנכסים שאין להם אחריות  במסכת קידושין 
מקורות  שני  לכך  ומובאים  חזקה,  קנין  ידי  על  נקנין 
אשר  בעריכם  ישבו  קרא  אמר  חזקיה  "אמר  בגמרא: 
ישמעאל  ר'  דבי  בישיבה.  תפשתם-  במה  תפשתם, 
ירשתם,  במה  בה,  וישבתם  אותה  וירשתם  תנא 
מישיבת  טהור  מקורו  חזקה  קניין  כל  ואם  בישיבה". 
הללו  שהוצרכו  איפוא  מוכח  בארץ,  ישראל  בני 
לעשות מעשה קנין בבואם לארץ נושבת. והאחרונים 
כיבוש  של  קנין  היה  למה  לבאר  למעניתם  האריכו 
משמש ולמה שימש קנין החזקה )ראה בספר המקנה 
יא(. אך בכל אופן,  שם, ובספר דבר אברהם, ח"א סי' 
עד  כי  מוכח  בארץ  קנין  לעשות  שהוצרכו  ממה 
ורכושם, והדברים סותרים  זו קניינם  עתה לא היתה 
סוגיית הגמ'  כה מתוך  לכאורה את מה שנתבאר עד 
להם  היא  "ירושה  ישראל  שארץ  הראשונים  ודברי 

מאבותיהם".

ד
חידוש רבינו בגדר קניינו של אברהם אבינו 

בארץ ישראל

שכבר  למרות  כי  הראשונים,  מדברי  נראה  בפשטות 
זה בקנין  היה  לא  הקנה הקב"ה את הארץ לאברהם, 
גמור, ועיקר קניינו היה רק לזמן שירשו ישראל את 
קניינו  שכל  או  לפירותיו,  הגוף  את  יקבל  אז  הארץ, 

עתה אינו אלא לגבי הזמן ההוא. 

מחודשת  הבנה  נגלה  רבינו  בדברי  מעיון  ברם, 
של  קנינו  לתוכן  מחודש  גדר  בהציעו  בדבריהם, 
אברהם אבינו. חידוש המשדד מערכות, מפיל קושיות 
ומיישר הדורים. וביסוד חידוש זה השתית רבינו את 
העוברת  ישראל,  ארץ  קדושת  בסוגיית  שיטתו  בניין 
כברית התיכון בין בתרי פירושו. ביד אמן קושר הוא 
נימה לנימה, עד אשר נפרשת לפנינו השמלה, מעשה 

חושב ו"מעשה אורג".    

לדעת רבינו אין הדבר תלוי בזמן מסוים, ויהיה אם כן 
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פירוש הענין כי היה לאברהם עתה קנין בארץ אשר 
הוחלט בזמן ביאתם של ישראל לארץ, או שכבר קנה 
כעת אף קניין הגוף לענין זמן זה. לשיטת רבינו עומד 
קנה  שאברהם  כלומר  מסוים,  ב"מצב"  ותלוי  הדבר 
הארץ  תהיה  שבהם  הזמנים  אותם  לענין  הארץ  את 
עומדת בירושה לישראל, דהיינו כאשר תהיה מוגדרת 
ישיבתם של בני ישראל בארץ ישראל כאחיזת ירושה 

ותפיסת נחלה. 

עיקר נקודת העניין איפוא איננה תלויה בזמן שבו חל 
לידיו  קיבל  לא  אברהם  הקנין:  חל  במה  אלא  הקנין, 
את כל מקומות הארץ לכל הזמנים, אלא רק את מה 
הזמנים  כל  כלומר,  בארץ.  לרשת  ישראל  שעתידין 
ישראל,  בני  לפני  נכבשת  ישראל  ארץ  תהיה  שבהם 
יתברר למפרע כי לגבי זמנים אלו קנה אברהם אבינו 
בירושה  הארץ  תעמוד  שלא  וכל  אז.  כבר  הארץ  את 
לא  הללו  זמנים  שלגבי  למפרע  יתברר  ישראל,  לבני 
עד  לדוגמא,  ומעולם.  מאז  כלל  אבינו  אברהם  קנה 
של  קניינם  זו  היתה  לארץ,  ישראל  בני  נכנסו  שלא 
הכנענים לגמרי, משום שלגבי זמן זה לא קנה אותה 

אברהם. 

הלכות,  כמה  רבינו  חידש  זו  מחודשת  הגדרה  פי  על 
הם במשנתו ערוכות:

שכבש  לאחר  ישראל  ארץ  קנין  את  דנים  כיצד  א. 
שנכנסו  משעה  כי  נראה  בפשטות  נבוכדנצר?  אותה 
לארץ היתה הארץ קנויה בקנין גמור לאברהם ולזרעו 
יצאה  מישראל  וכבשה  נבוכדנצר  וכשבא  אחריו, 
רבינו  דברי  לפי  אולם  ישראל.  ומיד  מרשות  הארץ 
היתה  לארץ  ישראל  שנכנסו  שעד  שכשם  נמצא, 
וכל  זמן,  לאותו  גמור  בקנין  לכנענים  שייכת  הארץ 
כלל  נכללו  לא  הללו  בזמנים  שגדלו  הארץ  פירות 
בקנינו של אברהם. כמו כן לאחר חורבן בית ראשון, 
כשכבש נבוכדנצר את הארץ מידי ישראל, מתברר כי 
לגבי שנים אלו לא קנו ישראל את הארץ מלכתחילה. 
שוב  וחזרו  עזרא  בימי  מבבל  ישראל  כשעלו  אמנם, 
לארץ סגולה לא נצרכו למעשה קנין חדש, אלא כיון 
שאז כבר היתה הארץ בתורת ירושה לישראל, מתברר 

כעת שוב כי לתקופה זו קנה אברהם את הארץ.

ב. עוד נמצא לפי זה, שיתכן שיהיה קנין גמור בארץ 
שהאבות  משום  לארץ,  ישראל  לכניסת  קודם  אף 
התיישבו במקומות מושבותיהם בתורת ירושה, וא"כ 

נכללת קניינם בקנינו של אברהם.

נכנסו  כאשר  זה:  לפי  רבינו  מעלה  נוסף  חידוש  ג. 
הם  ונכנסו  כבר,  שגדלו  פירות  ומצאו  לארץ  ישראל 
בתורת  בידם  והוחזקו  הארץ  בכיבוש  רשותם  תחת 
קנויה  היתה  כבר  שהארץ  למפרע  מתברר  ירושה, 
בעודם  ואף  הללו,  הפירות  לגבי  אבינו  לאברהם 
הקנוים  באילנות  אלו  פירות  גדלו  הכנענים  ברשות 
ולא  ישראל.  ברשות  היה  איפוא  וגידולם  לישראל, 
בשדה,  המונחים  תלושים  פירות  שאפילו  זו,  אף  זו 
הארץ  את  ישראל  שכבשו  כיון  שיהיו,  ככל  עתיקים 
להם,  קנויים  היו  הללו  שהפירות  נתברר  וירשוה, 

וגידולם היה ברשותם. 

ה
דין גידולי הקרקע בזמן כיבוש הארץ

לאמיתו של דבר, הנידון אם גידולי הקרקע של הארץ 

טרם בואם של בני ישראל אליה היו שייכים לישראל 
בגמרא,  סוגיות  במספר  כבר  מוזכר  לכנענים  או 

ומסקנותיהם סותרות לכאורה. 

סוגיא אחת בה מוזכר נידון זה, מובאת במסכת ראש 
בני  הקריבו  מהיכן  הגמרא  דנה  שם  ב(,  )יג,  השנה 
ישראל את העומר בכניסתם לארץ: "עיתא בעו מיניה 
חברייא מרב כהנא, עומר שהקריבו ישראל בכניסתן 
נכרי  ביד  דעייל  תאמר  אם  הקריבוהו,  מהיכן  לארץ 
)שנתבשל עד שלא באו לארץ(, קצירכם אמר רחמנא 
ולא קציר נכרי". כלומר, תבואה שגדלה בארץ קודם 
בואם של ישראל חשובה לקציר נכרי, ולפיכך פסולה 

היא לקרבן עומר.

כי   רב  בשם  מובא  ב(  )נג,  זרה  עבודה  במסכת  אולם 
השתחווה  ולא  לה,  להשתחוות  לבינה  שזקף  ישראל 
למרות  אסרה.  לה  והשתחוה  כוכבים  עובד  ובא  לה, 
שיעבדנה  עד  הישראל  בזקיפת  נאסרה  לא  שעדיין 
שייכת  שאיננה  ולמרות  ב(,  נא,  שם,  ר"ע  )לדעת 
בני  בכניסת  שנאמר  ממה  נלמדת  זו  הלכה  לנכרי. 
)דברים  באש"  תשרפון  "ואשריהם  לארץ  ישראל 
היא  ירושה  "מכדי  זו:  הלכה  על  מקשה  הגמ'  יג(.  יב, 
שלו",  שאינו  דבר  אוסר  אדם  ואין  מאבותיהם,  להם 
וכיצד יכלו האמוריים לאסור את האילנות בעבודתם 
אדעתייהו  גלו  לעגל  ישראל  מדפלחו  "אלא,  להם, 
כוכבים  עובדי  אתו  וכי  כוכבים,  בעבודת  להו  דניחא 
הגמרא.  דברי  תוכן  כאן  עד  עבדי",  דידהו  שליחותא 
מבואר איפוא שגידולי הארץ שייכים לישראל ואשר 
כמבואר  שלא  לאוסרם,  יכולים  הכנענים  אין  לכן 
במסכת בבא בתרא שהבאנו לעיל )יצוין כי החזון איש 
רק  כי  התוספות  בדעת  כתב  ב(  אות  א  סי'  )שביעית 
אופן,  בכל  אולם  והעצים.  הפירות  את  ולא  קנו  הגוף 
והרמב"ן,  הריטב"א  הרמ"ה  הראשונים,  שאר  לדברי 

נותרת עדיין הקושיא על כנה(.

הסתירה  את  ליישב  אפשר  רבינו  דברי  לפי  אולם 
הכנענים  שאין  בגמרא  שמבואר  מה  מרווח:  באופן 
ירושה  שהארץ  משום  בארץ  אילנות  לאסור  יכולים 
היא לישראל מאבותיהם ואין אדם אוסר דבר שאינו 
ישראל  ירשו  הללו  האילנות  שאת  מחמת  הוא  שלו, 
בכניסתם לארץ ומתברר אם כן שהארץ ואילנות אלו 
לארץ,  הכניסה  זמן  לענין  אבינו  לאברהם  קנוים  היו 
לאוסרם  יכולים  הכנענים  אין  מדוע  איפוא  ומובן 
לישראל, שהרי לגבי הזמן ההוא אין האילנות שייכים 

להם כלל ו"אין אדם אוסר דבר שאינו שלו".

אך מה שמבואר במסכת ראש השנה שגידולי הקרקע 
בעת כניסת בני ישראל לארץ פסולים לעומר, למרות 
לענין  הארץ  את  קנה  שאברהם  לומר  יש  כאן  שאף 
מקום  מכל  לארץ,  כניסתן  בעת  שירשו  התבואה 
לכנענים,  שייכת  התבואה  היתה  מסוים  שבזמן  כיון 
שנאמר  כיון  לעומר,  שתיפסל  בכך  די  כי  לומר  יש 
ראויה  בו  הזמן  מן  כי  מכך  אנו  ולמדים  "קצירכם", 
כבר התבואה להיקצר צריכה היא להיות של ישראל, 
וכיון שבאותה שעה היתה שייכת לנכרי פסולה היא 

לעומר.

ו
ביאור הוויכוח בין רועי לוט לרועי אברהם לאור 

דברי רבינו

לאחר שהצענו את שיטת רבינו, שומה עלינו להידרש 

רועי  ריב  בלימוד  לעלות  העלולה  מסוימת  לקושיא 
לוט עם רועי אברהם. נאמר בפרשת לך לך )בראשית 
יג, ז(: "ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה 
לוט והכנעני והפרזי אז יושב בארץ". בביאור ריב זה 
הביא רש"י בשם המדרש: "לפי שהיו רועים של לוט 
רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים, ורועי אברם 
הארץ  נתנה  אומרים  והם  הגזל,  על  אותם  מוכיחים 
לאברם ולו אין יורש ולוט יורשו ואין זה גזל, והכתוב 
בה  זכה  ולא  בארץ  יושב  אז  והפרזי  והכנעני  אומר 

אברם עדיין".

לכאורה  כי  מובנים,  הדברים  אין  רבינו  דברי  ולפי 
צדקו רועי לוט בטענתם, שכן כבר קנה אברהם את 
הארץ לכל מה שירשו יורשיו, וא"כ מה שאכלו ועלה 
בידיהם של יורשיו נכלל בקנינו של אברהם, ונמצא כי 
מה שלקחו רועי לוט, יורשו של אברהם אבינו באותה 

תקופה, שלהם לקחו. 

על  קושיא  כל  כאן  אין  כי  דרכו  יורה  האמת  אולם 
ניתנה  לאברהם  הרי  כי  וקיימים.  חיים  ודבריו  רבינו, 
ולנחות  בארץ  לרשת  ישראל  שעתידים  מה  כל 
בתורת ירושה, ואם כן עלינו קודם לדון בכל תפיסה 
וחזקה של ישראל האם הדבר נחשב לירושה בארץ, 
ולפיו נוכל לברר למפרע אם הדבר נכלל בקניינו של 
אכילת  שאין  הדבר  פשוט  בענינינו,  אולם  אברהם. 
פירות גרידא נחשבת לירושת הארץ ואין בה גדר של 
בעלמא,  גזילה  מעשה  אלא  אינה  תוכנה  וכל  ישיבה, 
ולכן באמת אינו נכלל בקנינו של אברהם, ושוב הרי 

הוא כגזל לכל דבר וענין.

ז
ביאור הצורך למעשה קנין של כיבוש וחזקה

ועתה נתנה ראש ונשובה לבאר את אשר דרשו חז"ל 
מישוב  חזקה  קנין  של  מקורו  את  קידושין  במסכת 
הארץ. כמבואר לעיל, מלבד לקנין של כיבוש נצרכו 
מה  לשם  והקשינו  חזקה,  של  לקנין  אף  ישראל 
ועומדת  קנויה  הארץ  והלא  חזקה,  לקנין  הם  נצרכו 
לומר,  יש  האמור  פי  על  אולם  אברהם.  מימות  להם 
צריך  אבינו  אברהם  של  בקניינו  שיכלל  שבשביל 
וישיבה,  ירושה  של  תוכן  כיבושם  במעשה  שיהיה 
ודבר זה נעשה על ידי מעשה קנין. אין הכוונה שעל 
קונים בפועל את הארץ, אלא  ידי מעשה הקניין הם 
הדבר  נכלל  ממילא  קנין  מעשה  בה  שעשו  שבזה 

בקנין הראשון שנעשה ע"י אברהם אבינו. 

ח
ביאור דברי אברהם לבני חת: 'גר ותושב אנוכי 

עמכם'

של  בדבריו  נוסף  ביאור  הרווחנו  רבינו  של  לדרכו 
עמכם  אנכי  ותושב  "גר  חת:  בני  אל  אבינו  אברהם 
אשר  ד(.  כג,  )בראשית  עמכם..."  קבר  אחוזת  לי  תנו 
'גר'  אברהם  עצמו  על  קרא  כיצד  תמוה,  לכאורה 

ו'תושב' בחדא מחתא. 

אגדה:  ממדרש  הביא  ותושב(  גר  ד"ה  )שם,  ורש"י 
ואטלנה  תושב  אהיה  לאו  ואם  גר,  הריני  תרצו  "אם 
הארץ  את  אתן  לזרעך  הקב"ה  לי  שאמר  הדין,  מן 
הזאת". והקשו מפרשי רש"י )יעוין בפירוש גור אריה, 
וכן במזרחי, ובפרשת דרכים(, והלא מקרא מלא דיבר 
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עליה  וביאר  ו(,  יב,  )שם  בארץ"  אז  "והכנעני  הכתוב 
רש"י כי אברהם אבינו עדיין לא זכה בה וכיצד איפוא 
אמר אברהם ליטלה מן הדין. וממה נפשך, אם באמת 
ואם  לגר,  הוא  נחשב  למה  לאברהם  המערה  שייכת 

איננה שייכת לו מדוע בדין הוא שיטלנה.

בעמידת  תלוי  אברהם  קנין  כי  רבינו  לדברי  ברם, 

חומר.  כמין  הדברים  עולים  ירושה,  בתורת  הקרקע 
זוהי טענת אברהם לבני חת: אם תרצו אקנהו בכסף 
אטלנה  לאו,  ואם  מקנת-כספי,  המערה  ותהא  מלא 
וממילא  בידי,  ונחלה  כירושה  ותהא  מכם,  בחוזקה 
מיום  ומתמיד,  מאז  שלי  היתה  זו  מערה  כי  יתברר 

קנותי את האדמה הזאת. 

 סימן ב

קדושת ארץ ישראל
קדושת  חלה  הארץ  כיבוש  קודם  שאף  הוכחות   | הארץ  את  לקדש  דרכים  שתי   - מקדשין  כיצד 
יחיד  כיבוש  אם  המחלוקת  ביאור   | רבינו  במשנת  ישראל  ארץ  קדושת  חלות   | ישראל  ארץ 
לשאר  עממין  ז'  ארץ  בין  ההבדל   | והקנין  הכיבוש  אופני   – הכובש  גיבור  איזהו   | כיבוש  שמיה 
שניה לקדושה  ראשונה  קדושה  בין  המחלק  הרמב"ם  דברי  ביאור   | ישראל  שכבשו  ארצות 

א
כיצד מקדשין - שתי דרכים לקדש את הארץ

נשים  ישראל,  ארץ  נקנית  כיצד  שביררנו  לאחר 
אשר  ישראל,  ארץ  קדושת  נוסף:  ענין  לברר  פעמינו 
כדוגמת  בארץ,  התלויות  המצוות  כל  תלוים  בה 
הפרשת תרומות ומעשרות, שביתת הארץ בשמיטה 
ויובל. נצעד איפוא בדרך המלך, מאן מלכי רבנן, על 

פי משנתו המזוקקת שבעתים של רבינו. 

ישראל  ארץ  קדושת  כי  מבואר  הרמב"ם  מדברי 
תלויה ועומדת בכיבושה, והא לך לשונו )הל' תרומות 
מן  נוהגות  אינן  והמעשרות  "התרומות  ה"א-ב(:  פ"א 
האמורה  ישראל  ארץ  ישראל...  בארץ  אלא  התורה 
בכל מקום היא בארצות שכיבשן מלך ישראל או נביא 
מדעת רוב ישראל וזהו הנקרא כיבוש רבים, אבל יחיד 
וכבשו לעצמן  מישראל או משפחה או שבט שהלכו 
נקרא  אינו  לאברהם  שניתנה  הארץ  מן  אפילו  מקום 

ארץ ישראל כדי שינהגו בו כל המצות".

חלה  ישראל  ארץ  שקדושת  שנקטו  אחרונים  ישנם 
את  וירושתם  בתוכה  ישראל  בני  התיישבות  ידי  על 
הארץ, וכיון שהתיישבו בה מיד נתחייבו בכל המצוות 
)חידושי  מבריסק  הגר"ח  כתב  כן  בארץ.  התלויות 
הוא  לכך  המקור  כי  וציין  ה"י(,  פ"א  תרומות  רח"ה, 
ממה שנאמר "וירשתם אותה וישבתם בה" )דברים יא, 
זה  פסוק  נדרש  ב(  )פב,  יבמות  במסכת  ובגמרא  לא(,  
ידי  על קדושת הארץ, כיון שעיקר קדושתה חלה על 
מה שירשוה ישראל וישבו בה, וכן כתב הגאון רבי דוד 
רפפורט בספרו מקדש דוד )סי' ד, ועיי"ש עוד שרצה 
להוכיח כן מדברי רש"י בחולין ז, א( וציטט בדבריו את 
דעומדות  "דכיון  כה(:  סי'  )ח"א  המהרי"ט  של  לשונו 
לפי  אולם  מתקדש".  ממילא  ירושלים  בשערי  רגלינו 
דבריהם אינו מובן כל צורכו מה שחילק הרמב"ם בין 
יחיד  בכיבוש  גם  הרבה  כי  רבים,  לכיבוש  יחיד  כיבוש 

ישנה מציאות של התיישבות בארץ.

הארץ  את  לקדש  בכדי  כי  אחר,  באופן  שפירשו  יש 
בעשיית  צורך  יש  בה  התלויות  במצוות  ולהתחייב 
מעשה מסוים המחיל את הקדושה, וכעין מה שמצינו 
ושני  שיר  ידי  על  שחל  וירושלים  העזרות  בקדושת 

כן, בשביל  כמו  א(,  טו,  )ראה שבועות  תודה  קרבנות 
להחיל את קדושת הארץ אנו נצרכים לעשיית מעשה 
וישנם שטענו שהכיבוש עליו דיבר הרמב"ם  מסוים. 
השגת  משמעות  היא  )כך  המקדש  המעשה  הוא 
וראה ברדב"ז  הראב"ד, פ"ו מהל' בית הבחירה הי"ד( 
)הל' תרומות פ"א ה"ה( שקדושת הארץ חלה על ידי 

דיבור המקדש.

ב
הוכחות שאף קודם כיבוש הארץ חלה קדושת 

ארץ ישראל

ארץ  קדושת  חלה  לא  האמורים,  הדרכים  כל  לפי 
הדברים  אולם  ישראל.  בני  כבשוה  אשר  עד  ישראל 
בימי  שגם  מקומות  בכמה  שמצינו  ממה  מוקשים 
ונציין  הארץ.  קדושת  שתחול  שייך  היה  האבות 

אחדים מהם: 

א. מבואר במסכת יבמות )פב, ב(: "תניא בסדר עולם: 
אשר ירשו אבותיך וירשתה - ירושה ראשונה ושניה 
זו  אבותיך  ירשו  ]אשר  להן  אין  ושלישית  להן,  יש 
ופירשו  שניה[,  קדושה  זו  וירשתה  ראשונה,  קדושה 
חננאל,  רבינו  בשם  ירושה(  ד"ה  )שם,  התוספות 
ויעקב,  יצחק  אברהם  ירושת  זו  ראשונה  שקדושה 
מדבריהם  מבואר  יהושע.  ירושת  זו  שניה  וקדושה 
ישראל  ארץ  היתה  ויעקב  יצחק  אברהם  בימי  שגם 

קדושה.

ב. על הפסוק )בראשית מח, ז( "ואני בבואי מפדן מתה 
עלי רחל וגו' ואקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם". 
פירש"י: "ואקברה שם ולא הולכתיה אפילו לבית לחם 

להכניסה לארץ". 

שלא  כך  על  יוסף  בפני  התנצל  אבינו  יעקב  כלומר, 
קבר את רחל בארץ ישראל. והענין תמוה, הלא דרך 
שלא  ובהכרח  ישראל.  בארץ  שוכנת  היא  אף  אפרת 
אלא  ישראל  ארץ  של  לשטחה  אבינו  יעקב  התכוון 
את  קבר  שלא  על  בפניו  התנצל  ולפיכך  לקדושתה, 
אימו במערת המכפלה אשר קנאה אברהם בכסף מלא 

ונתקדשה בקדושת ארץ ישראל.

זו חזר ושנה רבינו מספר פעמים בפירושו  על ראיה 

מעשה אורג, ראה שביעית פ"ו מ"א ופ"ט מ"ט, דמאי 
פ"א מ"ג, פאה פ"ד מ"ט.

)ד"ה  התוספות  כתבו  א(  )ב,  גיטין  מסכת  בתחילת  ג. 
ישראל,  בארץ  דרו  מסתמא  שהאבות  אשקלון( 
ישיבה  של  המעלה  שכל  מבואר  דבריהם  ובהמשך 
בהכרח  וא"כ  נתקדשה,  אם  רק  היא  ישראל  בארץ 
אף  הארץ  קדושת  שייכת  היתה  התוספות  שלדעת 

בזמן האבות. 

הראת לדעת כי אף בימי האבות היתה שייכת קדושת 
הדרכים  לכל  להקשות  יש  מעתה  ישראל.  ארץ 
אם  ובין  לכיבוש  שנצרכים  נאמר  אם  בין  שנאמרו, 
נאמר כי די בהתיישבות בארץ, והלא כאן לא היתה כל 
התיישבות בארץ, והאבות רק קנו מקומות מסוימים, 
הארץ,  את  לקדש  כלשהו  מעשה  שעשו  מצינו  ולא 
ובכלל אינו ברור כי ניתן לקדש על ידי מעשה קודם 

מתן תורה, וכיצד אם כן נתקדשה הארץ בזמנם. 

ג
חלות קדושת ארץ ישראל במשנת רבינו

חלה  כיצד  אחר  באופן  מתבאר  רבינו  בדברי  ואכן, 
קדושת הארץ. כפי שנתבאר, בפעם השניה שהתגלה 
הקב"ה לאברהם אבינו עבור בשורת הארץ, לא היתה 
בפועל,  הקנאה  אף  נעשתה  אלא  גרידא  הבטחה  זו 
הקב"ה  נתינת  בעצם  כי  בטובו  רבינו  איפוא  מחדש 
עלתה  ולזרעו  לו  במתנה  אברהם  לידי  הארץ  את 
כל  כלומר,  המצוות.  בכל  ונתחייבו  הארץ  ונתקדשה 

מה שקיבל אברהם יש בו קדושה. 

אם כן בצירוף יסוד זה לשאר יסודות רבינו שנתבארו 
עד עתה, ִנְפַרש בפנינו מהלך מחודש בקנין וקדושת 
אבינו  אברהם  בהם:  שנכלל  ומה  גדרם  ישראל,  ארץ 
ישראל לרשת  כל מה שעתידין  גמור את  קנה בקנין 
ממילא  חלה  אלו  ובכל  ולזמניהם,  למקומם  בארץ 
קדושת ארץ ישראל להתחייב בכל המצוות התלויות 

בארץ.

האבות,  בימי  הארץ  בקדושת  נדון  כאשר  ומעתה, 
שהם  כיון  בארץ,  האבות  שקנו  מה  שכל  פשוט  הרי 
של  בקנינו  הם  נכללים  לישראל,  כירושה  נחשבים 

אברהם וחלה עליהם קדושת הארץ.

אחר,  מצד  לחלוק  דין  לבעל  מקום  יש  שעדיין  אלא 
שהרי לכאורה כל קניינם של האבות אינו אלא כיבוש 
יחיד, ואנו נוקטים להלכה כי "כיבוש יחיד לאו שמיה 
שכיבוש  שהכלל  לומר  יתכן  ב(.  ח,  )גיטין  כיבוש" 
מאוחרת  בתקופה  רק  נאמר  כיבוש  נחשב  אינו  יחיד 
יותר, שאז היתה הארץ שייכת לכלל ישראל ולכן מה 
זאת  רואים  ואנו  לירושה  נחשב  לא  כובש  שהיחיד 
שכל  אברהם  בימי  אולם  לעצמו,  קרקע  קנה  כאילו 
קנין הארץ היתה שייכת לו לבד, א"כ אין הוא נחשב 
לעצמו  מה שקונה  שכל  לומר  ויש  כ'יחיד',  זה  לענין 

נחשבת לירושה.

עוד כתב רבינו לחדש, שגם על הפירות שגדלו כבר 
קודם שכבשו את הארץ ואפילו על הפירות שנתלשו 
הארץ,  את  שכבשו  בשעה  בשדה  ומונחים  מכבר  זה 
הרי כיון שפירות אלו שייכים בתורת ירושה לישראל 



משנה והלכה
פניני הלכה מעובדים במשנת רביה"ק ההיכל הברכה מקאמארנא זי"ע

משולחן מערכת "משניות קאמארנא – המבואר"

ואף הם נכללו בקניינו של אברהם כמבואר לעיל, א"כ 
הוא הדין לענין קדושת הארץ שחלה על כל הפירות 

הללו.

ד
ביאור המחלוקת אם כיבוש יחיד שמיה כיבוש

אחר הדברים האלה, זכינו לביאור חדש במה שנחלקו 
נקודת  לכיבוש:  נחשב  יחיד  כיבוש  אם  אמוראים 
המחלוקת היא, אם ניתן להחשיב כיבוש יחיד כירושה 
להחשב  יכול  יחיד  כיבוש  אין  שלעולם  או  לישראל 
יחיד.  אותו  של  פרטי  כקנין  אלא  לישראל  כירושה 
קדושת  חלה  אם  הנידון  ועומד  תלוי  שבזה  וכמובן, 
הארץ בכיבוש יחיד, אם נסבור כי כיבוש יחיד נחשב 
כירושה לישראל, כלול הוא איפוא בקנינו של אברהם 
וחלה עליו קדושת הארץ, אבל אם נאמר שאין בכוחו 
של כיבוש יחיד להחשיבו כירושה לישראל א"כ אינו 

כלול בקנין אברהם ולא תחול עליה קדושה.

ה
איזהו גיבור הכובש- אופני הכיבוש והקנין

מעתה נמצא כי כל הדרכים אשר מצינו שבהם נקנית 
הארץ,  ירושת  הוא  בכולם  הקניין  תוכן  ישראל,  ארץ 
בהם  דרכים  ומספר  פנים  כמה  אלא  אינם  וכולם 
תיחשב הישיבה בארץ ישראל לירושתה. לפי זה מנה 
רבינו שלושה דרכים שעל ידם עומדת הארץ בתורת 

ירושה לישראל:

שני  זה  ולאופן  הארץ,  כיבוש  ידי  על  הוא  אחד  אופן 
צורות: הצורה האחת, הריגת כל יושביה והחרמת כל 
בצורה  בהמה.  עד  מאדם  ומקנם  קניינם  להם,  אשר 
יוצאי מצרים את הארץ, על פי הציווי: "לא  זו כבשו 
המוזכרת  זו  והיא  טז(,  כ,  )דברים  נשמה"  כל  תחיה 

בדברי הרמב"ם לעיל ומוסכמת על הכל. 

כיבוש  נוספת:  צורה  רבינו  לה  מוסיף  יסודו  פי  על 
מלכות  תחת  כולם  כפופים  שיהיו  למס,  המדינה 
ישראל. למרות שבצורה זו לא קנו ישראל את רכושם 
לכיבוש  זו  אף  נחשבת  לבעליהם  הם  שייכים  ועדיין 
של  עשייה  אינה  כיבוש  של  שתכליתה  כיון  מועיל, 
הוא  אף  למס  וכיבוש  ירושה,  של  צורה  אלא  קנין 

נחשב לירושה.

ידי  על  הוא  שיטתו,  פי  על  רבינו  שמוסיף  שני  אופן 
מעשה חזקה. אף באופן זה נחשב כי ירשוה ישראל, 
וכדוגמת  אברהם.  של  בקנינו  היא  נכללת  וממילא 
העניק  כורש  שהמלך  שני,  בית  בזמן  שמצינו  מה 
במתנה את השדות והבתים שבארץ לבני ישראל, ואז 

נתקדשה הארץ בקדושתה העליונה. 

ניתן  הארץ  את  לקדש  האחרונים  הדרכים  שני  את 
לשיטתו  שכן  כמובן.  רבינו,  שיטת  לפי  רק  להציע 
ירושה  בתורת  עומדת  בעודה  מתקדש  שהארץ 
לישראל ניתן לומר כי בשני הדרכים הללו, אף שאין 
בהם כיבוש של ממש או קנין גמור, מחילים הם את 
קדושת הארץ כיון שהם מעמידים את הארץ בתורת 
ירושה. אך אם נאמר כי לקדושת הארץ נצרך מעשה 
קנין או כיבוש גמור אין מקום לכאורה לומר שיועילו 
מן  רבים  ואכן,  ישראל.  ארץ  לקדושת  אלו  דרכים 

לדוגמא  ראה  אלו,  דרכים  על  מפקפקים  האחרונים 
בספר דרך אמונה )הל' תרומות, ביאוה"ל פ"א( החולק 
)הל' תרומות פ"א  על הדרך השניה, ובחדושי הגר"ח 

ה"י( הממאן בדרך השלישית.

שהעלו  רבתית  לתמיהה  מזור  העלינו  אלה  בדברים 
האחרונים )ראה דבר אברהם, שם(, מה הועילה נתינת 
המלך כורש, והרי הארץ כלל לא היתה שייכת לו, אם 
משום  ואם  למס,  אלא  הארץ  את  כבש  שלא  משום 
שנכרי אינו יכול לקנות את הארץ מידי ישראל על ידי 
לעולם  בשופי:  הדבר  מובן  האמור  לפי  ברם,  כיבוש. 
אלא  אינו  תמיד  הנידון  וכל  קנין,  על  דנים  אנו  אין 
וכאשר  הארץ,  נמצאת  מי  של  ובירושתו  בתפיסתו 
שלא  למרות  כורש,  עבור  למס  כבושה  היתה  הארץ 
כזה  באופן  הרי  מקום  מכל  לו,  וקנויה  כבושה  היתה 
אין הארץ נחשב כעומדת בירושת ישראל, ושוב אינה 

נכללת בקנין אברהם.

ו
ההבדל בין ארץ ז' עממין לשאר ארצות שכבשו 

ישראל

היטב  מתיישבת  באחרונים  המובאת  נוספת  תמיהה 
)נו,  בתרא  בבא  במסכת  הגמרא  רבינו.  דברי  לפי 
שהראהו  "כל  הלכה:  פסק  שמואל  בשם  מביאה  א( 
ומבארת  במעשר",  חייב   - למשה  הוא  ברוך  הקדוש 
בכתוב,  המפורשים  עממין  ז'  של  לחלקם  כוונתו  כי 
הקניזי  הקיני,  העמים,  שאר  של  חלקם  את  ולמעט 

והקדמוני, שאינם חייבים במעשר.

ותמה הגאון בעל המקדש דוד )זרעים סי' ב( הרי אף 
לאחר  עד  במעשר  נתחייבו  לא  עממין  ז'  של  חלקם 
עממין,  מז'  שאינם  ארצות  שאר  ולגבי  כיבושם, 
"כל  הפסוק:  מן  עקב(  פרשת  )סוף  הספרי  דורש 
כל  כי  ג(,  א,  )יהושע  רגלכם"  כף  תדרוך  אשר  מקום 
ארץ  בקדושת  יתקדשו  ישראל  שיכבשו  הארצות 
ישראל להתחייב בכל המצות התלויות בארץ. אם כן 
מה ההבדל בין ארצות שבעת העמים לשאר ארצות, 
ושניהם  כיבוש,  ללא  קדושים  אינם  שניהם  והלא 

מתקדשים בעת כיבושם! 

היא  שונה  ביניהם.  לחלק  ניתן  המבואר  לפי  ברם, 
שחלה  מזאת  עממין,  ז'  כיבוש  על  שחלה  הקדושה 
במתנה  ניתן  לא  לאברהם  ארצות.  שאר  בכיבוש 
יתברר  מהם  שיכבשו  ומה  עממין,  ז'  ארצות  אלא 
למפרע שהיה קנוי מאז ומעולם לאברהם. אולם שאר 
מחמת  קדושים  אינם  ישראל  יכבשו  אשר  הארצות 
שגזרה  מחודש  דין  מחמת  אלא  אברהם  של  קניינו 
על  מחודשת  קדושה  להחיל  ישראל  שבכוח  תורה 

ארצות שיכבשו, וקדושתן חלה מכאן ולהבא.

הוראת שמואל כי רק ארצות ז' עממין חייבות במעשר 
ז'  ארצות  את  ישראל  כובשים  כאשר  איפוא.  ברורה 
עממין מתברר למפרע כי ארצם היתה קנויה לישראל, 
ברשות  נתגדלו  האילן  פירות  של  גידולם  אף  וא"כ 
וכדין,  כן הם מתחייבים במעשרות כדת  ואם  ישראל 
מה שאין כן כאשר יכבשו ישראל את שאר הארצות, 
ולהבא  מכאן  ומתחייבים  מתקדשות  שהן  פי  על  אף 
עתה  עד  שגדלו  הפירות  הרי  מקום  מכל  במעשרות, 
אינם מתחייבים במעשרות כלל, שכן נתגדלו ברשות 

נכרי עד כה, והקרקע נתקדשה מכאן ואילך.  

ז
ביאור דברי הרמב"ם המחלק בין קדושה 

ראשונה לקדושה שניה

גדולי  בהם  שהתקשו  זה,  בנידון  הרמב"ם  דברי  אף 
האחרונים, מובנים היטב לפי האמור. דברי הרמב"ם 
בין קדושה ראשונה שנתקדשה  מוסבים על ההבדל 
ארץ ישראל על ידי יהושע ובני דורו, לקדושה שניה 
הראשונה  שזו  בעוד  לארץ.  כשעלה  עזרא  שקידשה 
עדיין  השניה  הרי  ראשון,  בית  חורבן  בזמן  נתבטלה 
קיימת ועומדת. הרמב"ם מנמק את החילוק )הל' בית 
הבחירה פ"ו הט"ז וכן כתב בקוצר אמרים בפ"א מהל' 
וירושלים  במקדש  אומר  אני  "ולמה  ה"ה(:  תרומות 
קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר 
ארץ ישראל לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא 
קדשה לעתיד לבוא, לפי שקדושת המקדש וירושלים 
אומר  הוא  והרי  בטלה,  אינה  ושכינה  השכינה  מפני 
פי  על  אף  חכמים  ואמרו  מקדשיכם  את  והשמותי 
הארץ  חיוב  אבל  עומדים,  הן  בקדושתן  ששוממין 
כבוש  שהוא  מפני  אלא  אינו  ובמעשרות  בשביעית 
הכבוש  בטל  מידיהם  הארץ  שנלקחה  וכיון  רבים 
שהרי  ומשביעית  ממעשרות  התורה  מן  ונפטרה 
לא  וקדשה  וכיון שעלה עזרא  ישראל,  מן ארץ  אינה 
קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה, ולפיכך כל 
מקום שהחזיקו בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא 
השנייה הוא מקודש היום, ואף על פי שנלקח הארץ 
ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על הדרך שביארנו 

בהלכות תרומה". 

יוסף קארו בעל הכסף משנה ראה  רבינו  יוסף  הבית 
יודע מה כח  "איני  גם תמה על דברי הרמב"ם הללו, 
חזקה גדול מכח כיבוש ולמה לא נאמר בחזקה גם כן 
בראשונה  ותו  חזקה,  בטלה  מידנו  הארץ  משנלקחה 
מי  אטו  חזקה  שם  היה  לא  וכי  בכיבוש  שנתקדשה 
עדיפא חזקה בלא כיבוש מחזקה עם כיבוש", ונשאר 

בצריך עיון.

דסליק  וממאי  היטב.  הדברים  מבוארים  ולאמור 
הקדושה  נתבטלה  שלא  נאמר  לא  מדוע  נפתח: 
הראשונה מחמת החזקה שהיתה בה בנוסף לכיבוש. 
אם נצא מכלל הנחה כי המחיל את קדושת הארץ הוא 
חלק העשייה שבהם, מעשה הכיבוש או מעשה הקנין, 
לחלות  גורם  אשר  הוא  הקניין  חלות  שבשניהם  או 
קדושה  נתבטלה  מדוע  מובן  אינו  אכן  הקדושה, 
ישראל  שעשו  למרות  הכיבוש,  כשנתבטל  ראשונה 
אף מעשה חזקה. אולם לדברי רבינו כי חלות קדושת 
בחלות  ולא  העשייה  בחלק  לא  תלויה  איננה  הארץ 
'ירושה' שחלה על ישיבת בני  הקנין אלא בעצם שם 

ישראל בארץ, מאירים הדברים באור חדש: 

בקדושה הראשונה אשר מה שגרם שייחשב לירושה 
אם  מעתה  הקנין,  חלות  ולא  הכיבוש  מעשה  היה 
וכיון שנתבטל מצב הכיבוש  בטל היסוד בטל הבנין, 
כאשר בא נבוכדנצר וכבש את הארץ, בטלה קדושתה. 
למרות שעדיין היו הקרקעות שייכים לישראל, אין די 
בכך בכדי לחול קדושת ארץ ישראל, כאמור. מה שאין 
הארץ  את  ירשו  כי  חלה  אשר  השניה,  הקדושה  כן 
כיון  המלך,  מאת  במתנה  קיבלו  אשר  הקנין  ידי  על 
שקנין זה לא פסק מעולם ועדיין היתה הארץ שייכת 
של  מתנה  מכוח  שהחזיקו  זו  חזקה  ע"י  לישראל 
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המלך, ממילא לא בטלה מעולם קדושת הארץ, ודו"ק.

בעל  של  הראשונה  קושייתו  מתורצת  וממילא 
של  מכוחו  החזקה  של  כוחו  יפה  מה  משנה,  הכסף 
ממעשה  אלים  החזקה  מעשה  אין  כי  אמת  הכיבוש. 
הכיבוש, אלא שמעשה הכיבוש נתבטל על ידי כיבוש 

נבוכדנצר, ואילו קניינם של ישראל בקדושה השניה 
לא נתבטלה, שכן זו אינה מתבטלת אלא אם כן קנאוה 
ישראל  בני  של  קניינם  נפקעה  לא  ולעולם  אחרים, 

בארץ. 

 סימן ג
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א
איכות קנין הנכרי בארץ

תוכן  את  דשמיא  בסייעתא  היטב  שביררנו  לאחר 
נפנה  קדושתה,  חל  מה  ועל  ישראל,  בארץ  הקניין 
לבירור נוסף בענין ארץ חמדתינו: דין קניינו של נכרי 
קדושת  נכרי  של  לקרקע  ישנו  האם  ישראל.  בארץ 

ארץ ישראל, ומה דינו של גוף הקרקע ודין פירותיו.

בגדר קניינו של נכרי בארץ ישראל נחלקו אמוראים 
במסכת גיטין )מז, א(: "אמר רבה: אף על פי שאין קנין 
מעשר,  מידי  להפקיע  ישראל  בארץ  כוכבים  לעובד 
יש  אבל  הארץ,  קדושת  לי  הארץ',  לי  'כי  שנאמר: 
בורות  בה  לחפור  ישראל  בארץ  כוכבים  לעובד  קנין 
והארץ  לה'  שמים  'השמים  שנאמר:  ומערות,  שיחין 
נתן לבני אדם'; ור' אלעזר אומר: אף על פי שיש קנין 
מעשר,  מידי  להפקיע  ישראל  בארץ  כוכבים  לעובד 
קנין  אין  כוכבים, אבל  עובד  דגן  ולא  'דגנך',  שנאמר: 
לעובד כוכבים בא"י לחפור בה בורות שיחין ומערות, 

שנאמר: 'לה' הארץ'".

ור' אלעזר באיכות קנין  מבואר איפוא שנחלקו רבה 
פרטים:  בשני  היא  ומחלוקתם  בארץ,  בקרקע  הנכרי 
בורות  בה  לחפור  בארץ,  הגוף  קנין  לנכרי  יש  אם  א. 
ב. אם  שיחין ומערות או שאין לו אלא קנין לפירות. 
יש בקניינו להפקיע מידי חובת תרומות ומעשרות, או 

שאין בכוח קניינו להפקיע זאת. 

שגוי  ה"י(  תרומות  מהל'  )פ"א  הרמב"ם  פסק  להלכה 
ישראל לא הפקיעה מן המצוות  שקנה קרקע בארץ 

והרי היא עומדת בקדושתה כלפנים.

אדירי  במחלוקת  שנויה  ארץ,  מני  רחבה  זו  סוגיא 
התורה וארזי הלבנון ומשליכה על פרטי דינים רבים. 
גיסא עומד  אנו, כאשר מחד  לדורנו  נותרו עד  עדיה 
חזון  של  דעתו  ניצבת  ומנגד  ירושלים,  מנהג  לפנינו 
איש החולק עליו בכל תוקף. קולמוסים רבים נשתברו 
בביאור מערכה זו, ובמסגרת מאמרינו נשתדל לבאר 
בעזרת ה' ככל אשר ידינו מגעת את דעת רבינו בענין.

ב
חידושו של הכסף משנה בדין קנין הנכרי

למשנה  בפירושו  יוסף  הבית  דברי  בשערים  נודעו 
פ"א  תרומות  הל'  )ראה  משנה  כסף  להרמב"ם  תורה 
והל'  הט"ו,  פ"ב  בכורים  בהל'  וכן  וה"כ,  הי"ג,  ה"י, 

בספרו  תשובה  ובאגרת  הכ"ט(  פ"ד  ויובל  שמיטה 
ותורף דבריו הם, שאפילו לדיעה שאין  רוכל,  אבקת 
לענין  הוא  הכוונה  מעשר,  מידי  להפקיע  לנכרי  קנין 
מתחייב  שאז  הנכרי  מן  וקנאה  הישראל  חזר  שאם 
הוא במעשרות, אולם לכל הדיעות מועיל קנין הנכרי 
להפקיעה מקדושתה כל זמן שהשדה תחת ידו, על כל 

פנים לדעת רבינו הרמב"ם. 

בשעתו.  ההלכה  עולם  את  הסעיר  זה  הלכתי  חידוש 
המדוכה,  על  לשבת  נדרשו  האחרונים  גדולי  כל 
אשכנזי  בצלאל  כרבי  הדור,  גדולי  את  מוצאים  ואנו 
מהריט"ץ  שו"ת  בעל  והגאון  מקובצת,  השיטה  בעל 
והמבי"ט  בדבריו,  רבות  ופלפלו  למעניתם  שהאריכו 
בכל  וחלקו  קושיות  בחבילי  והקיפוהו  והמהרי"ט 

תוקף על חידושו.

שיצא  הראשון  משנה  הכסף  אין  דבר,  של  לאמיתו 
לחדש הלכה זו, וכבר קדמוהו גדולים בבית המדרש. 
ואכן, הכסף משנה רומז עליהם, ומציין לבעל הכפתור 
הדברים  את  מביא  אף  והוא  ל"ח(,  עמ'  )פ"ד  ופרח 

מפורש יוצא מפי מהר"י קורקוס )פ"ו ממעשר הי"ב(.

זאת ועוד, חידוש זה מופיע אף בדברי אחד הראשונים 
כמלאכים, הלא הוא רבינו המאירי, שכתב כן במפורש 
)מס' ע"ז דף כא, א( ואלו הן דבריו: "ומה שאמרו שאין 
קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר פירושה 
מחמת  הופקעה  שלא  לישראל  ומוכרה  כשחוזר 
שלא  כמי  הוא  הרי  אלא  גוי  מחמת  עכשו  לו  שבאה 
היתה ביד גוי מעולם אבל בעוד שהוא ביד גוי הופקעו 

מעשרותיה". וכן נראה מדבריו במסכת גיטין )מז, א(.

ביאר  הקדמונים,  בדברי  יסודותיו  ותמך  רבינו  ואתא 
את דבריהם בביאור נפלא על פי ההקדמות שנתבארו 
באריכות בסימנים הקודמים, וקושיות ותמיהות רבות 

החלו נופלים מאליהם כלא היו.

ג
קושיות האחרונים על חידוש הכסף משנה

גוף חידושו של הכסף  האחרונים הרבו להקשות על 
שני  מחמת  מסברא  מובנים  הדברים  שאין  משנה, 

טעמים:

א. הרי מבואר בגמרא כי טעמו של הסובר שאין קנין 
את  שדרש  משום  הוא  מעשר,  מידי  להפקיע  לגוי 
הפסוק "כי לי כל הארץ", ואין הנכרי יכול לקבל קנין 
עלינו  כן  אם  הטעם  מאותו  הקדושה.  להפקיע  שם 

בכוח  אין  הנכרי  של  ידו  תחת  כשהיא  אף  כי  לומר 
קניינו להפקיע את קדושת הארץ, "כי לי כל הארץ"!

משנה  הכסף  לדעת  מובנים:  אינם  הדברים  עצם  ב. 
וקנהו  ישראל  חזר  בו  באופן  רק  היא  המחלוקת  כי 
מיד הנכרי, שיש הסובר כי מה שחזר הישראל וקנהו 
נחשב לכיבוש יחיד ולפיכך אינו מתחייב במעשרות. 
הרי דעת הסובר שאין קניין לנכרי אינה מובנת: הרי 
ידו הרי היא מופקעת  אף הוא מודה כי בעודה תחת 
מקדושתה, וכאשר הישראל קונה את הקרקע חוזרת 
של  קניינו  כל  והרי  מחודשת,  בקדושה  ומתקדשת 
הישראל אינו אלא כיבוש יחיד וכיצד יכול הוא להחיל 

קדושה נוספת על הקרקע.

בטרם נפנה לבירור שיטת הכסף משנה, הבה ונעמיק 
בדעת ר' אלעזר הסובר שיש קנין ביד נכרי להפקיע, 
עכו"ם.  דגם  ולא   – "דגנך"  מהפסוק  נדרש  והדבר 
נקודות  שני  לכאורה  נראה  בדבריו  בעיון  כאשר 

תמוהות הטענות ביאור.

א. עצם הדין שקנין הנכרי מפקיע קדושה אינו מובן 
כלל. וכי קנינו של הנכרי מחשיב את הקרקע לקרקע 
חו"ל אשר תפקע קדושתה, אתמהא. וכבר תמה בזה 

הגר"ח מבריסק )הל' תרומות פ"א ה"י(. 

בעל  של  העצומה  מקושייתו  להתעלם  נוכל  לא  ב. 
ר'  אמר  כיצד  ב(.  אות  א  סי'  )שביעית  איש  החזון 
מכל  להפקיע  נכרי  ביד  קנין  שיש  למרות  כי  אלעזר 
מקום אין בידו לחפור בה בורות שיחין ומערות, והרי 
הארץ  קדושת  את  מפקיע  שהנכרי  אנו  אומרים  אם 
חו"ל  כקרקע  היא  תהא  א"כ  חו"ל,  כקרקע  היא  והרי 
עוד  וראה  בורות.  לחפור  קניין  לנכרי  בה  יש  אשר 
בדבריו, אשר מערים על הכסף משנה הררי קושיות 
ר'  לדעת  אפילו  כי  בדוחק  מסיק  הוא  מכוחם  אשר 

אלעזר אין קדושת הקרקע נפקעת. 

ד
ישוב רבינו לדברי הכסף משנה

אולם לפי הקדמות רבינו האמורים, שמחים הדברים 
שקדושת  נתבאר  כבר  מסיני.  כנתינתן  ומאירים 
ירושה  של  באופן  נמצאת  כשהיא  חלה  ישראל  ארץ 
לישראל, שבאופן זה מתברר למפרע שנכללה בקניינו 

של אברהם וחלה עליה קדושת הארץ.

יד הנכרי, הרי  מעתה, בשעה שהקרקע שוכנת תחת 
וודאי שאין הקרקע כעת באופן של ירושה לישראל, 
ולענין זה לא קנה אברהם את הארץ ולא חלה עליה 
קדושה כלשהי. וכדוגמת מה שנאמר לעיל לגבי הזמן 
בידי  עדיין  היתה  אשר  בעת  הארץ,  לכיבוש  שקדם 
הכנענים, אשר לא חלה אז כל קדושה בארץ כיון שלא 

היתה אז באופן של ירושה לישראל. 

ממדרש  להפקיע  נכרי  ביד  קנין  אין  אם  אף  כן,  אם 
מכל  הארץ,  קדושת  לי   - הארץ"  כל  לי  "כי  הפסוק: 
אין עליה קדושה,  יד הנכרי  מקום בעוד שהיא תחת 
מעולם,  קדושה  עליו  חלה  לא  זה  זמן  שלגבי  משום 
'כי לי כל הארץ',  ואין זה עומד כלל בסתירה לנאמר 
שכן אין בכוחו של הנכרי להפקיע את הקדושה, אך 
כאשר איננה בתורת ירושה מלכתחילה לא חלה עליה 

כל קדושה. 

וביאור המחלוקת שנחלקו רבה ור' אלעזר הוא באופן 
להיות  הארץ  חזרה  שמעתה  וקנאו,  ישראל  שחזר 
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בתורת ירושה לישראל, ואם כן לכאורה עלינו לומר 
שזמן זה נכלל בקנינו של אברהם, וחלה עליו קדושה. 
אך ר' אלעזר סובר כי מכיון שבכוח הישראל למוכרו 
לצמיתות, מעתה כשחוזר ישראל וקונה את הקרקע, 
הרי אין קניינו עתה מכוח קנינו של אברהם אלא קנין 
מחודש שקנה בעצמו מידיו של הנכרי, ועל מה שקנה 
ישראל מעצמו לא חלה קדושה, שאין הקדושה חלה 

אלא מכוח קנינו של אברהם אבינו, כאמור.

אולם רבה סובר כי אין לנכרי כלל קנין המפקיע את 
שהקרקע  בעוד  כי  למרות  כן  ואם  הארץ,  קדושת 
תחת ידו יש בו קנין, לפי שלגבי זמן זה לא חלה עליה 
תחזור  אשר  הזמן  לגבי  מקום  מכל  מעולם,  קדושה 
ירושה  של  בגדר  הינה  אז  אשר  לישראל  הקרקע 
וקדושה  אברהם  של  בקניינו  הוא  ונכללת  לישראל 
קנויה  הקרקע  היתה  זה  זמן  שלגבי  נאמר  אם  היא, 
את  יפקיע  הנכרי  של  קניינו  כי  א"כ  נמצא  לנכרי, 
לעשות,  בכוחו  שאין  רבה  דרש  זאת  והרי  הקדושה 
נמצא  זה.  זמן  לגבי  קנין  לנכרי  שאין  לומר  ובהכרח 
איפוא כי כאשר חוזר הישראל וקונה את הקרקע שוב 
חלה הקדושה, כיון שנתברר למפרע כי לענין זמן זה 
לא קנאה הנכרי, נמצאת היא בידי ישראל מכח קנינו 

של אברהם וקדושה היא בקדושת הארץ.

גמור  קנין  יש  כי  סובר  אלעזר  שר'  למרות  כי  יצוין, 
זה  אין  אברהם,  של  קנינו  את  להפקיע  בארץ  לנכרי 
סותר את דעתו כי אין לו קנין לחפור בה בורות שיחין 
ומערות, משום שוודאי שאין בכוח הנכרי להחשיב את 
הארץ לקרקע חו"ל, אלא כיון שקדושת הארץ אינה 
לפיכך  כאמור,  ישראל  בירושת  הארץ  בו  בזמן  אלא 
כיון שקנאה הנכרי שוב איננה נחשבת שנמצאת תחת 
ירושת ישראל, למרות שאין לנכרי קנין גמור לחפור 

בה בורות שיחין ומערות.

ה
ביאור דברי הרמב"ם בענין פירות נכרי

קושיא נוספת שהקשו האחרונים )ראה מעדני ארץ, 
שביעית סי' ד, ועוד( על הכסף משנה, מתיישבת לפי 
מהל'  )פ"א  הרמב"ם  דברי  את  ציטטו  אלו  האמור. 
תרומות הי"א( הקובע להלכה בדינם של פירות הנכרי 
נגמרה  שאם  ישראל,  בארץ  שקנה  בקרקע  שגדלו 
ממעשרות,  פטורים  הם  הרי  הנכרי  ביד  מלאכתם 
שתגמר  קודם  שנתלשו  אחר  ישראל  לקחן  אם  אבל 
מלאכתם, וגמרם ישראל חייבים פירות אלו בתרומות 
דברי  עם  הדברים  עולים  ואיך  התורה.  מן  ומעשרות 
הכסף משנה בקנה אחד, הרי אם בזמן שהקרקע ביד 
הפירות  של  דינם  מקדושתה,  מופקעת  היא  הנכרי 
מתחייבים  וכיצד  בחו"ל,  שגדלו  כפירות  איפוא  הוא 

הם במעשרות.

אך לדברי רבינו )נתבארו לעיל סי' א( אין כאן כל קושי, 
כי כיון שחזר הישראל וקנה את הקרקע מתברר כעת 
ירושה  בתורת  הם  הרי  בשדה  שגדלו  הפירות  גם  כי 
הארץ,  את  אברהם  קנה  אלו  פירות  ולענין  לישראל, 
מעתה לדיעה כי אין קנין לנכרי לא נכללו פירות אלו 
יד  תחת  הקרקע  שהיתה  בזמן  אפילו  הנכרי,  בקניין 
הנכרי, בכדי שלא תפקיע קדושת הארץ. ומובן היטב 
מדוע כאשר חזר הישראל וקנהו חייב הוא במעשרות.

ו
זאת תורת העולה: סיכום הדברים

הכסף  בעל  של  שיטתו  איפוא  היא  ונהירה  מחוורת 
אנו  שלהלכה  למרות  כי  דהרמב"ם,  אליבא  משנה 
מקום  מכל  להפקיע,  נכרי  ביד  קנין  שאין  נוקטים 
ורבינו  קדושה.  בה  אין  לנכרי  קנויה  שהיא  בשעה 
אחריו  החזיק  והחרה  דמעיקרא,  הצדיק  את  הצדיק 
שמותר  מקומות  בכמה  ופסק  ולמעשה,  להלכה 
לאכול פירות שביעית שגדלו אצל הנכרי ואין עליהם 
קדושת שביעית ולא חיוב ביעור, וכדעת הבית יוסף 
והמהרי"ט  המבי"ט  כדעת  ולא  משנה,  כסף  בפירושו 

שיצאו לחלוק עליו.

כי  בבירור  שידוע  באופן  רק  הוא  זאת  כל  כי  יצוין, 
אבל  וכדין,  כדת  מישראל  הקרקע  את  קנה  הנכרי 
של  קרקע  נחשבת  היא  הרי  ישראל,  מיד  גזלו  אם 
וחייבים  נגזלת,  אינה  שקרקע  כיון  דבר  לכל  ישראל 
ולפיכך  ישראל.  של  קרקע  כל  כדין  בשביעית  עליה 
חתם רבינו את ענין זה בשורות הבאות )מעשה אורג, 
שביעית(: "ואם אזכה ואסיק לארעא קדישא, לא אוכל 
בשביעית ספיחין של גוים, אם לא מקרקע שקנה מיד 
ישראל בקנין גמור. הגע עצמך, אם אחד גזל איזה דבר 
באופן דלא קנה והפקירם בעל הבית, האם נאמר דלא 
הוה הפקר כן הכא בשמיטה... וזה ברור ואין עוד, אבל 
באופן  הזה  בזמן  אפילו  מישראל  שדה  גוי  קנה  אם 
וחייב  ספיחין  איסור  משום  דליכא  מודינא  המועיל, 

בתרומות ומעשרות".

ז
ביאורים נוספים על פי שיטת רבינו

במסכת בכורות )דף יא, ב( מובא בשם רבי חנינא בדין 
אינם  הגוי  ביד  שבעודם  גוי,  ביד  ממורחים  טבלים 
ד(  יח,  )דברים  "דגנך"  נאמר  שהרי  במעשר,  חייבם 
להפריש  חייב  מידיו,  ישראל  לקחו  ואם  גוי,  דגן  ולא 
וללוי.  לכהן  אותם  ליתן  חייב  אינו  אולם  מעשרות 
שישראל  באופן  אמורים  הדברים  כי  בגמרא  ומבואר 
מחובתו  ולכן  בשדה,  שמרחן  הגוי  של  אריסו  שהיה 
חובת  מידי  להפקיע  לגוי  קנין  שאין  כיון  לעשרן 
לכהן  ליתנם  חייב  אינו  גיסא  מאידך  אולם  מעשר, 
מחמת שהוא טוען לו "קאתינא מכח גברא דלא מצית 
אישתעיה דינא בהדיה", כלומר באתי מכוח מי שאין 
חייב  אינו  הנכרי  שהרי  דין,  עימו  לעשות  יכול  אתה 

במצוות נתינה.

בהשקפה ראשונה נראה, כי ביאור דברי הגמרא הוא 
כך: מחד חייב הוא לעשר כיון שאנו סוברים שאין קנין 
בחיובה  עומדת  ועודנה  מקדושתה  להפקיעה  לנכרי 
בא  שהוא  משום  שלו  הן  הרי  מקום  ומכל  לעשר. 
עליו בטענה מחודשת שהוא בא מכוח מי שלא היה 
ביד הכהן להוציא ממנו, ואפילו אם היו אלו הפירות 
הכהן  ביד  אין  הגוי,  אצל  בעודם  במעשר  מחויבים 

להוציא ממי שבא מכוחו.

משום  וכי  לכאורה,  מובנת  אינה  הדבר  סברת  אולם 
שבדין אין הכהן יכול להוציאו ממנו הרי הוא בא נפטר 
מהם, הלא מן הראוי הוא שהירא את דבר ה' יעשר את 

הפירות כפי שהוא מצווה ועומד מסיני.

הגמרא  דברי  את  לבאר  ניתן  רבינו  דברי  לפי  אכן, 
אינם  הנכרי  בידי  הם  הפירות  כאשר  אחר:  באופן 
מתחייבים במעשרות, שהרי זמן זה לא נכלל בקניינו 
אולם  הארץ.  קדושת  עליהם  חלה  ולא  אברהם,  של 
אם יקנה ישראל את הפירות הללו לאחר מכן, נמצא 
כן  אם  במעשרות.  הפירות  נתחייבו  זה  זמן  שלענין 
כי  יתכן  שכן  לעשרן,  עליו  ספק  מכלל  לצאת  בכדי 
יבואו בעתיד לידי ישראל ונמצא כי לגבי הזמן ההוא 
מוטל  שהדבר  מחמת  אמנם,  במעשר.  הם  מחויבים 

בספק, אי אפשר להוציאו מידיו והרי הן שלו.

והפסוק "דגנך", אותו מביא רבי חנינא לדרוש כי דגן 
החיים  באוצר  רבינו  כתב  המעשרות,  מן  פטור  גוי 
)אמור רכג, ב( שאין זה אלא אסמכתא בעלמא, אולם 
אף לולי הפסוק פטור הוא מן המעשרות משום שלא 
חלה עליהן קדושה. ומצינו סמך גדול לדבריו מדברי 
לו  שאומר  משום  הפטור  בטעם  שכתב  הרמב"ם, 
דאתינא מכוח גברא דלא מצי אישתעיה דינא בהדיה, 
וכבר  "דגנך",  הפסוק  את  הביא  דבריו  בהמשך  ואילו 
טעמים.  שני  בין  שילב  שהרמב"ם  האחרונים  תמהו 
ולדברי רבינו לא קשה ולא כלום, שהרי הפסוק הינו 

אסמכתא בלבד.

בדין  דבריו,  פי  על  רבינו  חידש  נפלא  חידוש  עוד 
תבואה שגדלה בשדה עכו"ם, בזה לדעת בעל הכסף 
לנכרי מכל מקום  קנין  כי אפילו לסובר שאין  משנה 
בשעה שנמצא תחת ידו לא חלה עליה קדושה, שונים 
כי  בה.  להחמיר  יש  שבזה  חדש,  דין  לגבי  הדברים 
כשם שחייב לעשר מספק כך יש להחמיר בדין חדש 
מחשש פן יקנה ישראל את הקרקע לאחר מכן ונמצא 

שאכל מאיסור חדש. 

"וכיון  )שם(:  החיים  אוצר  הטוב,  באוצרו  מצינו  כך 
בשל  נוהג  אינו  דחדש  אנא,  להו  אמינא  לזה  שזכינו 
נוהג בשל  וכל חובת קרקע שאינו  גוים כמו תרומה, 
כרמל  קלי  לחם  לאכול  אסור  כן  אע"פ  אבל  גוים, 
השדה  ישראל  יקנה  שמא  דחיישינן  גוי,  של  דחדש 
חדש  דאכל  נמצא  לעומר,  קודם  אחת  שעה  הגוי  מן 
למפרע, ולכן אמרינן דחדש נוהג בשל גוי, ואפשר אף 
אם יקנה ישראל השדה אחר כמה שנים, נמצא דלא 
היה קנין לנכרי בה, ואכל חדש למפרע, אבל אם נדע 
שבודאי לא יקנה שום ישראל את השדה מן הנכרי עד 
שימות הנכרי, והיה קנינו קנין גמור, היה מותר לאכול 
חדש של גוי, וכן הלוקח טבלים ומירחן, לא היה חייב 
שקנה  יארע  ואם  ידוע,  אינו  שזה  אלא  כלל,  לעשרן 
ישראל לחם חדש מן הנכרי, ומת הנכרי קודם לעומר, 
מצוי.  שאינו  דבר  שזה  אלא  זה,  לחם  לאכול  מותר 
וכל זה בארץ ישראל, אבל בחוצה לארץ הקרקע של 
הנכרי וקנינו לעולם, ויש לו קנין עולם בקרקע שלו, 

אין חדש נוהג בו כלל בשל גוים..."

"אבל יש עוד לעקש על זה, דהן אמת דבתרומה שהן 
חובת קרקע הוה הטעם דנוהג בשל גוי דמעשרן והן 
לנכרי  קנין  אין  ואז  השדה  ישראל  יקנה  שמא  שלו, 
שפקע  כיון  ישראל  של  למפרע  והוה  קנינו  ופקע 
הטעם,  זה  לן  מנא  בחדש  אבל  הנכרי,  קנין  לגמרי 
כשאר  הוה  בחו"ל  אף  דנוהג  כיון  הטעם  דילמא 

איסורין שבתורה שאינה חובת קרקע".
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 להלן חלקי ציטוטים הלקוחים מתוך לשון קדשו של רבינו

 בפירושו "מעשה אורג" על המשניות,

אשר מתוכם ועל גביהם נבנה מאמרינו:

 מעשה אורג שביעית פ"ט מ"ט

ִּתְזּבּון  ָלא  לתלמידים,  ְמַפֵּקיד  ֲהָוה  ֵלִוי  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי 
ְלטֹוב,  ָזכּור  ִעֵּמיּה  ָקם  ְּדִסיְסָרא.  ִמִּגיְּנָתא  ֶאָלּא  ְיַרק  ִלי 
ָאַמר ֵליּה ֵאיִזיל אימא ְלַרָּבְך, ֵלית ֲהָדא ִּגיְּנָתא ְּדִסיְסָרא, 
ָּבִעיָתא  ִאין  ִמיֵּניּה,  ְוַנְסֵביה  ְוַקְטֵליּה  ַהְוַית  ִּדיהּוָדֵאי 

ַמְחְמָרא ַאַנְפָׁשְך ִאְׁשַּתֵּוי ְלַחְבָרְך. 

ופירש מרן הכסף משנה בפ"ד מהלכות שמיטה ויובל 
)הכ"ט(: 'ונראה דהכי פרושו, שרבי יהושע בן לוי צוה 
מגינתא  אלא  בשביעית  ירק  יקנה  שלא  לתלמידו 
דסיסרא, דהוה משמע ליה שהיתה של סיסרא הכתוב 
נכבשה  לא  ומעולם  ד-ה(  פרקים  )שופטים  במקרא 
בשביעית  עובדה  שהגוי  פי  על  אף  כן  אם  מישראל, 
}שהיה{  אחרות  בשדות  אבל  מותרים,  פירותיה 
מקודם  שמא  להסתפק  יש  גוי  של  עכשיו  ]שהיו[ 
פירותיהם  בשביעית  שנעבדו  וכיון  ישראל,  של  היו 
זכור  ליה  אמר}י{  הגוי.  שעבדם  פי  על  אף  אסורים 
ולפי  מקודם,  ישראל  של  היה  זאת  שדה  שגם  לטוב 
חששתו גם זה אסור. אבל לפי האמת גם זה פירותיו 
מותרים, כיון דבחזקת גוי הוא' ויש קנין לגוי להפקיע 
משביעית כל זמן שתחת ידו, אף שיקנה ישראל מזה 
אמרינן  דלא  מיחוש,  בית  כאן  אין  השדה  את  הגוי 
דקנה ישראל הוה למפרע כאלו לא היה של גוי אלא 
לא  'ולכן  שביעית,  לענין  ולא  ותרומה  מעשר  לענין 

יחמיר על עצמו יותר ממה שהחמירו חביריו'.

וכתב עליו מהרי"ט בתשובה וכו'. 

ולדעתי נראה לפי שיטתנו )לעיל פ"ו מ"א(, שהקב"ה 
נתן לאברהם הארץ לענין מה דאם יקנה חלק בארץ 
בדמים הוא ובנו עד סוף הדורות, הוה כאלו לא היתה 
השדה  לחלקת  המכפלה  ומערת  מעולם.  גוי  של 
לכל  ישראל  ארץ  קדושת  עליהם  היה  יעקב  שקנה 
דבר, וכן }בנין{ ]בניו[ שזכו בכיבוש כשכבש יהושע, 

הוה למפרע מימות אברהם בקדושתה. 

מדינה  מרדה  אם  אחד  ]א[  כיבוש:  מיני  שני  ויש 
בשדות  בכבושו  זוכה  יושביה,  כל  הורג  והמלכות 
המדינה  את  שכובש  ואחד  ]ב[  ושלל.  ובבזה  ובתים 
למס והוא מלך עליהם, אבל הקרקעות והבתים וכל 

אשר להם אין לו בהם זכיה. 

את  שהרגו  כיבוש,  ידי  על  זכו  יהושע  בימי  וישראל 
כשכבשם  ולכן  עולם.  של  במלכו  שמרדו  יושביה 
זכות  נבוכדנצר, אפילו שלא כבשם אלא למס, בטל 
את  שהרג  שכן  ומכל  כיבוש,  ידי  על  שהיה  שלהם 
העם',  'דלת  אלא  הושאר  ולא  לבבל  והגלם  יושביה 
ואחר כך זכו ישראל בימי עזרא מטעם חזקה, היינו 
ובודאי  ישראל,  ארץ  את  במתנה  המלך  להם  שנתן 
שבימי עזרא היה כמה גוים שהיה להם חלק ונחלה 
שלהם.  קרקע  ליתן  המלכות  ביד  כח  ואין  בארץ, 
למס  אלא  היה  לא  טמיא  שחיק  טיטוס  וכשכבשם 
נישאר  בארץ  שהיה  והנחלה  החלק  אבל  ולעבדים, 
קרקע  אין  הגוים  גזלם  שעתה  אף  לעולם,  קנינם 
נגזלת, אלא אם כן יש קרקע שהיה בזמן עזרא ביד 

גוי. 

קנין'  'יש  ע"א(  ק"א  דף  מציעא  )בבא  שאמרו  ומה 
ו'אין קנין', זה לא שייך אלא בזמן בית ראשון, או אם 
קנה הגוי מידי ישראל בדמים שלימים, אבל כל ארץ 
וקדושת  בידם,  היא  גזולה  גוים  ביד  שעתה  ישראל 

ארץ ישראל עליהם לכל דבר כי אין קרקע נגזלת. 

ורבי יהושע בן לוי היה לו קבלה שגנת סיסרא ]לא[ 
היה ביד אבותינו מימות עזרא ולא זכה ישראל בימי 
לטוב  זכור  ליה  ואמר  ארץ,  קדושת  בו  ואין  עזרא 
שגם זה גזל בידו, 'ואי בעית מחמרא אנפשך אשתוי 
הוא  גזולה  קרקע  שכ]ו[לם  גוים  לחביריו  לחברוהי' 

בידם. 

ביד  ישראל שהוא עתה  ומעתה עלה השיטה דארץ 
גוים, }רובים{ ]רובם[ גזלני ארעא ויש עליהם קדושה 
ככל דיני הקדושות, ומה שנמצא 'יש קנין' ו'אין קנין' 
או גוי שאמר פירות עזקה הן )יבמות דף קכ"ב רע"א(, 
מיירי שקנה הנכרי מישראל בדמים וידוע שלא גזל 

קרקעו. 

קנין  דיש  פוסק  ה"י(  פ"א  תרומות  )הל'  והרמב"ם 
קנה  אם  אבל  שבידו,  זמן  כל  דוקא  אבל  להפקיע 
כמו  מעיקרא,  הגוי  כח  נפקע  הקרקע  ישראל 
ישראל  ארץ  רוב  עתה  אבל  פעמים,  כמה  שהארכנו 
וחל  נגזלת,  קרקע  ואין  אצלם  הוא  גזילה  שבידם 
בהם  שאין  אלא  הגוים,  פירות  על  שביעית  קדושת 
כדעת  ומעשרות  מתרומות  ופטורין  ספיחין  איסור 
מה(  סי'  וח"ג  שלו,  ריז,  כא,  יא,  סי'  )ח"א  המבי"ט 

ומהרי"ט ולא מטעמם. 

וכל זה כתבתי לדעת מרן ומהרי"ט, אבל האמת יורה 
בפ"ב  מובא  לוי  בן  יהושע  דרבי  מעשה  שהאי  דרכו 
דדמאי )ה"א( לענין ירק במוצאי שביעית, שהתיר רבי 
ירק במוצאי שביעית, ורבי יהושע בן לוי החמיר על 
אלא  ליקנות  רצה  ולא  ספיחין,  איסור  משום  עצמו 
של גוי דאין עליו איסור ספיחין, ואמר לו אליהו דזה 
השדה לא קנה הגוי אלא גזל ויש עליו איסור ספיחין. 
ונראה מזה דארץ ישראל שהוא עתה ביד גוים גזולה 
הרמב"ם  דקדק  וכן  ספיחין.  איסור  עליו  ויש  בידם, 
)פ"ד הכ"ט( גוי שקנה שדה היינו ידוע שקנה אין עליו 

איסור ספיחין. 

ואם אזכה ואסיק לארעא קדישא, לא אוכל בשביעית 
ספיחין של גוים, אם לא מקרקע שקנה מיד ישראל 
בקנין גמור. הגע עצמך, אם אחד גזל איזה דבר באופן 
דלא קנה והפקירם בעל הבית, האם נאמר דלא הוה 
הפקר, כן הכא בשמיטה, פירות גוים אסורים משום 
דליכא  בגווני  או  בספיחין  נקל  אם  אפילו  ספיחין, 
וזה  ומעשרות,  מתרומות  פטורים  ספיחין,  משום 
ברור ואין עוד. אבל אם קנה גוי שדה מישראל אפילו 
בזמן הזה באופן המועיל, מודינא דליכא משום איסור 

ספיחין, וחייב בתרומות ומעשרות:

מעשה ארג פאה פ"ד מ"ט

דע ענין יקר, דארץ ישראל ניתנה לאברהם, ולאיזה 
ענין, דודאי לא היה בה שום קדושה עד שכבשם עולי 

מצרים, וכשגלו לבבל נסתלקה הקדושה, אלא לענין 
זה היה המתנה מוחזקת מאברהם, דאם יכבשוה אזי 
אע"פ  שישנן,  הפירות  וכל  הקדושה,  חלה  למפרע 

שנגמרו ביד גוי, חלה הקדושה עליהם למפרע. 

וכן מה שקנה אברהם במעות השדה והמערה מתורת 
ארץ  קדושת  המקום  אותו  על  קדושה  ירדה  קנין, 
דמתורת  שני,  בבית  קדושה  שירדה  כמו  ישראל, 
חזקה וקנין ירד הקדושה על ארץ ישראל כן אפילו 
קרקע  ישראל  בני  שקנו  מה  ואחריו,  אברהם.  בימי 
רש"י  ורמזו  ישראל.  ארץ  קדושת  ירדה  במעות, 
שרחל לא נקברה בארץ, דהיינו במערה, שהיה עליה 

קדושת ארץ ישראל לכל הדינים. 

קנה  אם  רבים,  בכיבוש  הארץ  שנכבשה  אחר  וכן 
הנכרי קרקע מישראל, כל זמן שהוא תחת ידו נפקע 
הקדושה, ואין בה לקט ושכחה ופאה. אבל אם קנה 
ביד  הוו  לא  כאלו  דינה  אז  הגוי,  מיד  השדה  ישראל 
שגדל  תבואות  כל  על  חלה  למפרע  ואז  מעולם,  גוי 
ומירחן  הגוי  שגמרן  לא  אם  ומעשרות,  תרומות  בה 

פטורין מכלום, שנאמר דגנך ולא דגן נכרי. 

ופליגי אם יש קנין לנכרי להפקיע ממעשרות, דלמ"ד 
אין קנין היינו אם קנה ישראל אז הוה כאלו לא היתה 
ישראל  לקח  אם  ומעתה,  למפרע.  מעולם  גוי  ביד 
חייב  ישראל,  וגמרן  מלאכתן  שתגמר  קודם  תבואה 
מפריש,  שלו  והן  מעשר  ותרומת  תרומה  להפריש 
לה  ליתן  הזה  הגוי  מן  הקרקע  ישראל  יקנה  דילמא 
והן  ומעשרות  תרומה  חיוב  עליה  שהיה  למפרע, 
שלו, דילמא לא יקנה ישראל ולא יתבטל קנין הגוי. 
ברשות  שגדילה  תבואה  כל  לנכרי,  קנין  יש  ולמ"ד 
נראה  זה  כל  פטורה.  המעשרות  לעונת  והגיעו  נכרי 

מן הש"ס אחר עיון אמת הדק היטב:

מעשה אורג דמאי פ"א מ"ג

קנה  אם  לענין  אבינו,  לאברהם  ניתנה  ישראל  ארץ 
ישראל קרקע מן הגוי. כל התבואות המנוחות שלא 
מן  חייבים  בשבלים,  בשדה  מונחים  והם  הגוי  מרחן 
התורה להפריש עליהם תרומות ומעשרות, כאלו לא 

היה של גוי מעולם אפילו תבואות של ששים שנה. 

וישראל בימי יהושע כבשו במלחמה את ארץ ישראל 
ואח"כ  שלהם,  נחלטת  והארץ  יושביהם  כל  והרגו 
ונתבטל  הראשון  הכיבוש  בטל  נבוכדנצר  כשכבשם 
אלא  בכיבוש  לקחו  לא  שני  ובבית  הארץ,  קדושת 
וחזקה  במתנה  המלכות  להם  שמסר  וקנין,  בחזקה 
את הקרקע, וזה אינו בטל לעולם אף שכבשם אח"כ 
טיטוס, כי מלך שכבש מדינה אסור לו ליקח קרקעות 

ובתים של בעלי הבתים. 

היה  יקרים,  בדמים  המכפלה  מערת  שקנה  ואברהם 
לקיים  הדברים,  לכל  ישראל  ארץ  קדושת  עליה 
בשדה שקנה אברהם כל מצות התלויות בארץ, ולזה 
במערת  היינו  בארץ  נקברה  לא  שרחל  רש"י  רמז 
אלא  הארץ  קדושת  היה  לא  ההיא  שבעת  המכפלה, 

על מערת המכפלה:
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לבקר בהיכלו
 קטעים מתוך הספר הנפלא "לבקר בהיכלו"
שיצא לאור ע"י מכון "אוצרות קאמארנא"

ביטול מוחלט
או השגה שכלית

 משנתו של ה'היכל הברכה'
לעומת שיטת הבעל התניא 

הגה"ח רבי יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א 
משפיע דקהילתינו הק' 



הגה”ח רבי יחיאל יהושע שיינפלד שליט”א
משפיע דקהילתינו ובעל ‘אש המועדים’

 ביטול מוחלט
או השגה שכלית

משנתו של ה’היכל הברכה’ לעומת שיטת ‘בעל התניא’

דביקות מופשטת
או דביקות שכלית

הדביקות  אופני  אודות  שונות  דעות  מצינו  הק’  הבעש”ט  תלמידי  בקרב 
האלוקית.

יש שסברו שהדביקות האלוקית מופשטת מכל השגה גשמית, וכשם שאי 
שכלי  רעיון  להכניס  בתוך כוס גשמי, כי הכוס אינו ‘כלי’ לדבר אפשר 

האנושי  השכל  אין  כך  מופשט,  רוחני 
מה  אין  כן  ועל  אלוקות.  להשיג  ‘כלי’ 
בכל  האנושי  השכל  עם  להתעסק 

הנוגע לדביקות אלוקות.

יוכל לעולם להבין את  לא  בלי הנשמה האלוקית שבקרבו,  השכל האנושי 
המציאות האלוקית שלמעלה מכל תפיסה ומכל הגדרה. והרי השכל האנושי 
כולו מוגדר בהגדרות, כדרך כל ענין שכלי שמהותו היא ההגדרה. ואף אם 
יעמול כל ימיו להשיג את הדביקות האלוקית שהיא פשוטה, בלי הגדרות, 
אזי ככל שחושב שמשיג יותר כך מתרחק יותר מהדביקות האלוקית, שהרי 

המציאות האלוקית בלתי ניתנת להשגה כלל וכלל.

לית מחשבה תפיסא  אכן האלוקות מופשטת,  היו שסברו שאדרבה,  מנגד, 
ביה כלל, אך כאשר מבינים על ידי השכל האנושי, המוגבל והמצומצם, את 
הביטול האלוקי, נוטלים בכך כביכול את המלך העליון אשר 'לית מחשבה 
תפיסא ביה כלל', ונותנים לו מקום לא רק בעולמות העליונים שאין שם גבול 
ומידה של מקום וזמן, אלא משכינים אותו ונותנים לו דירה גם בתחתונים, 
בתוך הגבול של מקום וזמן. ובזה נוסף לו כבוד על כבודו, כי עד עתה נתגלה 
הגשמי  האדם  השגת  ידי  על  ועתה  גבול,  שם  שאין  במקום  רק  כבודו  אור 
תחת  שנמצא  במקום  גם  ית'  אלוקותו  אור  מאיר  האנושי,  במוחו 

צמצום המקום והזמן

אזהרה לאדם לבל  )פר’ ראה(:  אגרא דכלה  וכך כתב בספר 
יאמר מה לי להתעסק במושכלות ובדביקות האלקות 
רק  בורייה,  על  להשיג  אפשר  שאי  דבר  הוא  הלא 
יום להתבונן כפי שכלו, וכשיתוודע  מחויב בכל 
יותר,  לגבוה  ממנה  יעתק  מושכל  איזה  לו 
ובכל יום ובכל שעה יוסיף אומץ במושכלות 
כן  על  עולם,  אלקי  גדולת  ובהתבוננות 
חכמה  בחלקו  לשמוח  לאדם  מהראוי 
בינה ודעת שנתן לו הבורא ית”ש ומה 
ובדביקות,  בחכמה  הבורא  שחננו 
ויותר.  יותר  יום  בכל  לו  יעזור  והש”י 
וזהו שיש לפרש ‘והלוי אשר בשעריך’, 



59

ר”ל הדביקות אשר בהשערות שכלך ]יתפרש לוי מלשון 
‘לא  ושיעור[,  השערה  מלשון  ובשעריך  עליך,  ונלוו 
תוכל  לא  כי  ר”ל  עמך’,  ונחלה  חלק  לו  אין  כי  תעזבנו 
כי  רב,  שכל  לך  שיהיה  עד  ויחודים  בדביקות  להמתין 
אפילו תחיה כימי מתושלח לא תשיג אמיתיות מושכלות 
הבורא ית’ כי זה אינו מחוק האפשרי לשום נברא ומכל 
שכן למין האנושי הדר בעולם הזה בעפריות החומר, ואם 
כן בריאתך לריק ח”ו, כי הש”י הנעלם מכל נעלם אין לו 
כשהתחתונים  שעשועיו  זה  רק  בגשמיות,  ונחלה  חלק 
ונדבקים  באנושיותם  כח  שיש  מה  מאלקותו  משכילים 

בשכלם בשורשם האמיתי.

זי”ע  מסטראשעלי  אהרן  רבי  הרה”ק  בהקדמת  וראה 
הוי”ה  שהאיר  וזל”ק:  שני(  )חלק  והאמונה  היחוד  לשערי 
את אור ישראל וקדושו, הלא הוא עיר וקדיש מן שמיא 
שם  בעל  ישראל  רבי  הרב  מורינו  האלקי  הקדוש  נחית, 
ברוח  הקדושים  דבריו  לבאר  התחיל  והוא  ז”ל,  טוב 
אליו  נגלה  אשר  השמים,  מן  עליו  הופיע  אשר  קדשו 
ואיזן  אליהו זכור לטוב, וגילה תעלומות החכמה הזאת, 
הנפש  התקשרות  מבחינת  הרבה  משלים  ותיקן  וחיקר 
עם הגוף, כמו שכתוב ומבשרי אחזה אלוה, והוא זכרונו 
לקופה  אזנים  ועשה  ישראל,  את  להושיע  החל  לברכה 
קצת  בו  שיהיה  ודעת,  טעם  במציאות  השכל  אל  לקרב 
תפיסה והבנה, בכדי שיהיה יכול העובד לעבוד עבודתו 
תמה על פי ביאור דברים הקדושים האלו, ולהיות נתפס 
יחודו יתברך בלב כל אחד ואחד, כל חד וחד לפום שיעורא 
דיליה, ולקשר נפשו ביחודו יתברך להיות מטפס ועולה 
ויורד בהתקשרות העולמות אליו יתברך, כאשר  מטפס 
הקדושים  לתלמידיו  הקדושים  דבריו  נשמעים  היו 
אור  גאוני הזמן קדושי עליון נשמתם עדן, אשר קיבלו 
קדשם  ברוח  כן  גם  השפיעו  ז”ל  והם  הקדושה,  תורתו 
הקדושים  דבריו  לבאר  ובינה  שכל  ברוח  לתלמידיהם 

המאירים כספירים. עכל”ק.

וידעת - והשבות
היום  ‘וידעת  מצות  לענין  התניא  בעל  הרב  שיטת  זהו 
יכולות לאהוב  אינן  והשבות אל לבבך’, שמידות האדם 
מישהו שאינו מכיר, אי אפשר לצוות על האדם לאהוב 
בדעתו  שמכניס  לאחר  ורק  מכירו.  שאינו  אחר  אדם 
אזי  ותפארתו,  גדלו  ואת  ההוא  האדם  מעלת  גודל  את 
ולרומם  ולהעריץ  לאהוב  מאליהן  המידות  מתעוררות 
את האדם הגדול ההוא, כמאמר הכתוב ‘וידעת היום’ על 

ידי דעת, ואחר כך ‘והשבות אל לבבך’ בהרגש הלב. 

התעוררות כזאת של המידות היא עבודה קשה, כי צריך 
אבל  ה’,  בגדלות  בהתבוננות  מחדש  פעם  כל  להתבונן 
מאליה  המתעוררת  אהבה  מאשר  יותר  פנימית  היא 

שלפעמים היא רק בגדר ‘דמיונות שוא’.

מצד שני, יש בספרי החסידות שלא האריכו בהתבוננות 
בענייני ידיעת ה’, כגון ‘מאור עינים’ ו’בית אהרן’ ועוד, והם 
השקיעו יותר בהתעוררות המידות והתלהבות הנפשות. 

את  ‘דע   - ה’  ידיעת  מצות  מתפרשת  אלו  ספרים  לפי 
האנושי,  השכל  השגת  מתוך  לא   - ועבדהו’  אביך  אלהי 
אלא כמו ‘והאדם ידע את חוה’ והיינו באופן מורגש כמו 
אהבה פנימית של אב אל בנו וכיוצ”ב שהיא הרגש נעלם 
שאי אפשר ולא שייך לגלות לאחרים. קשר פרטי ופנימי 
זה אינו שייך כלל לתחום השכל והוא מסור ללב בלבד, 
וכאשר רוצים להבעיר את הלב צריך רק לגלות ולעורר 

את הנשמה, ואז תעלה האבוקה מאליה.

שילוב שתי השיטות
מחלוקת זו יסודתה בהררי קודש, בימי הראשונים, כאשר 
הרמב”ם סובר שעיקר הדביקות היא בדעת האדם, ואילו 
רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי ועמו רבי חסדאי קרשקש 

בעל אור ה’, ועוד, סוברים שעיקר הדביקות הוא ברגשי 
הלב.

וכן מצינו מחלוקת כזאת על דרכי העבודה, בין הרב בעל 
התניא זי”ע והרה”ק מקאליסק זי”ע, האם להשקיע יותר 
מו(,  )ראה פרי הארץ, מכתב  בעבודת המחשבה או בעבודת הלב 
וכפי שהרחיב בזה הרה"ק מפיאסעצנא זי"ע בספרו מבוא 

השערים )פ"ה(.

ברור שאף אחד מהצדיקים לא נטה לדעת הפילוסופיא 
שיש לעסוק רק בשכל בלבד ולא בדברים שאינם מובנים 
שלא על פי השכל, כי הבסיס של האמונה ושל הדביקות 
ידי הנשמה האלוקית המרגשת  רק על  היא  עם הבורא 
את מציאות הבורא ית' - שלא על פי השכל. וכמו כן ברור 
שכל  בלי  בלבד,  הלב  בעבודת  הצדיקים  נתעסקו  שלא 
שכליים,  ברעיונות  מלאים  הצדיקים  ספרי  כל  כי  כלל, 
הדרכים  שני  את  לשלב  שצריך  מודי  עלמא  כולי  אלא 
ע"י  שבקרבו  האלוקית  הנשמה  גילוי  את  לעורר  יחדיו, 
מרגיש  כבר  שהלב  ולאחר  מהשכל,  שלמעלה  אמונה 
את נוכחות הבורא ית' בעולם, צריך לקחת את האמונה 
יוכל  ידי כלי השכל האנושי למען  הזאת ולהרחיבה על 
שליחותו  את  ולתקן  יוצרו  את  לעבוד  הבהמי  הגוף  גם 
אופן  ובאיזה  היא רק כמה  בזה העולם. אלא שהשאלה 
נפשו  לפי  אחד  כל  נחלקו,  ובזה  הצדדים,  בין  לשלב 

ותכונותיו ולפי שורש נשמתו.

הכל אלוקות
ידוע כי החסידות היא קומה שלימה, הכוללת: מחשבה 

רגש ומעשה.

ובכל  זו,  שלימה  בקומה  כולם  התברכו  הקודש  חצרות 
זאת, יש חצרות שאצלם בולט חלק המעשה, העובדות, 
חצרות  יש  והגינונים;  הניגונים  המנהגים,  ההנהגות, 
ששם עיקר הדגש הוא על עבודת הלב, ברעותא דליבא 
תליא מילתא, רחמנא ליבא בעי; ויש חצרות ששם הניחו 
את הדגש על המחשבה, וביניהם בולטים חב”ד ברסלב 

וקאמארנא. 

קשה להגדיר את דרכיהם של צדיקי עולם, אך גלוי וידוע 
התקדשות,  של  אור  לעולם,  אורה  יצא  שמליזענסק 
בעיקר  עסקו  לובלין,  תלמידי  ליזענסק,  גזע  ספרי  וכל 
שכתוצאה  האיברים,  התקדשות  של  יגיעה  בעבודת 
מכך זוכים בדרך ממילא לכל ההשגות והגילויים. ומשם 
אור  אשר  גאליציה,  בית  צדיקי  של  עבודתם  נתפשטה 
בעיקר  שייך  זה  כל  כאשר  בהיכלם,  שרתה  קדושה  של 

לקומת המעשה.

פולין  שספרי  הגם  המידות.  עם  בעיקר  עבדו  בפולין 
ומי  משמואל  שם  צדיק,  ופרי  אמת  שפת  כדוגמת 
ורעיונות  מחשבה  של  ענק  אוצר  בהם  יש  השילוח, 
עמוקים, אבל הם בעיקר ‘געדאנקען’ שהם בחינת שכל 

הקשור אל המידות.

חב”ד  בספרי  היא  מצויה  עצמה  בפני  השכל  קומת  אך 
וקאמארנא וכן בספרי ברסלב, שם יש אריכות גדולה של 

עומק עמקים בכל נושא ובכל סוגיא.

את  לידע  ונבקש  היחוד,  בסוגיית  נוגעים  אנו  וכאשר 
דרכה של קאמארנא, יש לחדד את הדברים עם אימרה 

שנונה שסח פעם יהודי פיקח:

ואילו  ה’,  עם  ה’, בברסלב מדברים  על  “בחב”ד מדברים 
בקאמארנא - הכל ה’!”.

כלומר, אני והשי”ת אינם שני דברים נפרדים, אלא הכל 
אלוקות! לית אתר פנוי מיניה, ממלא כל עלמין וסובב כל 

עלמין. אין שום מציאות בלתי ה' יתברך.

כל פעם שיהודי חושב על כך שהכל אלוקות, הוא זוכה 
לקיים מצות עשה דאורייתא של יחוד ה’, שהיא המצוה 

־יש כאן דרך מחו
דשת של יחודים, 

וכמו שאמר כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א 

בשיעוריו על ספר 
בעש"ט עה"ת ]נדפס 

בספר 'אור שבעת 
־הימים'[, שיש חי

דוש בתורת הבעש"ט 
שלא נתגלה בתורת 

האריז"ל, כי לפי 
האריז"ל אם רוצים 
לעשות יחוד, כגון 

לייחד את השולחן 
עם האלוקות המחיה 

אותו, צריך למצוא 
בתיבת 'שולחן' אחד 
משמות הקודש על 

ידי צירופים ותמורות 
וגימטריאות וכיוצ"ב, 

ואח"כ יש למצוא 
שם קדוש הרומז על 

האלוקות המחיה 
את השולחן, ואז 

מייחדים שני שמות 
הללו ונעשה יחוד, 

ומכך נשפע שפע 
קודש ותוספת חיות 
־מהאלוקות אל השו

לחן, וכן בכל פרט 
ופרט יש לקשר אותו 

אל אחד משמות 
הקודש ואז מעוררים 

את היחוד.



החשובה ביותר העומדת מעל כל המצוות, וכל המצוות באות רק לתכלית 
זו - להגיע אל דרגת היחוד, וכמבואר בהרחבה בספרי הקדמונים.

זהו עולם שלם של ‘יחודים’, לחיות כל הזמן את האחדות האלוקית, לייחד 
כי הקב”ה לא נמצא רק בגבהי מרומים, לא רק במעלות  אותו בכל מקום, 
הצדיקים, אלא בכל אתר ואתר, וכמאמר הירושלמי )תענית פ"א ה"א( אם ישאלך 

אדם איה אלהיך, תאמר לו בכרך גדול של רומי.

חידוש הבעש”ט על האריז”ל
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שאמר  וכמו  יחודים,  של  מחודשת  דרך  כאן  יש 
שיש  הימים'[,  שבעת  'אור  בספר  ]נדפס  עה"ת  בעש"ט  ספר  על  בשיעוריו 
חידוש בתורת הבעש"ט שלא נתגלה בתורת האריז"ל, כי לפי האריז"ל אם 
אותו,  המחיה  האלוקות  עם  השולחן  את  לייחד  כגון  יחוד,  לעשות  רוצים 
צריך למצוא בתיבת 'שולחן' אחד משמות הקודש על ידי צירופים ותמורות 
האלוקות  על  הרומז  קדוש  שם  למצוא  יש  ואח"כ  וכיוצ"ב,  וגימטריאות 
המחיה את השולחן, ואז מייחדים שני שמות הללו ונעשה יחוד, ומכך נשפע 
וכן בכל פרט ופרט יש  שפע קודש ותוספת חיות מהאלוקות אל השולחן, 

לקשר אותו אל אחד משמות הקודש ואז מעוררים את היחוד. 

]ובפרט לפי הרש"ש ז"ל )נהר שלום לג ע"ב( שאין לכוין על מידת החסד האלוקי, 
כי בכך מגשמים את הקב"ה שהוא ללא הגדרה כלל, אלא יש לכוין על שם 
שמות  ידי  על  רק  כי  החסד,  למידת  הרומז  סגו"ל  בניקוד  הקדוש  הוי"ה 
הקדושים הותר לנו להתדבק בהקב"ה, בבחינת 'תמונת הוי"ה יביט', ועל ידי 
יחודי השמות יתקיים מאמר הכתוב )שמות כ, כא( 'בכל המקום אשר אזכיר את 
שמי אבוא אליך וברכתיך', שהמשכת הברכה נעשית על ידי הזכרת שמות 

הקודש[. 

הדבר  ועצם  העולם,  בזה  למטה  עד  האלוקות  את  הוריד  הבעש"ט  אך 
הגשמי,  הדבר  פעולת  בשעת  ית'  הבורא  דביקות  אל  במחשבתו  שמקושר 
ושכינתיה',  קוב"ה  'יחוד  בבחינת  האלוקות  עם  הגשמיות  את  לייחד  גורם 

ואינו זקוק לכוין שמות הקדושים דווקא.

בגדר  הוא  שהקב"ה  שמכיון  היא,  המקובלים  שסברת  הוא,  הדבר  ]ועומק 
'אין המוחלט' א"כ כל הגדרה של 'יש' מהווה סתירה אל ה'אין'. אך הבעש"ט 
לימד שהקב"ה אינו מוגבל בתואר 'אין' אלא הוא הרבה יותר גבוה מהשלילה 
כביכול  עצמו  שמשפיל  כשם  א"כ,  מ'אין',  יותר  גבוה  שהוא  וכיון  'אין',  של 
להיתפס בגדר 'אין' כך בדיוק יכול להיתפס בגדר 'יש' על ידי הבנה והשגה 
לא.(  )מגילה  ז"ל  מאמרם  על  החסידות  בספרי  וכדאיתא  אנושי,  בשכל 
במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה, שם אתה מוצא ענוותנותו. והיינו 
שהגדולה של הקב"ה הוא בכך שאנו מתארים אותו 'אין סוף', אך הא גופא 
היא ענוותנותו, שמשפיל עצמו כביכול אל התחתונים שיוכלו להגדיר אותו 

בתואר השלילה, ובאמת הוא גבוה מעל גבוה, מעל האין ומעל היש[.

בכתבי  המבוארים  שמות'  'יחודי  מלבד  כי  אופנים,  וכמה  כמה  בזה  ויש 
יחוד  כגון:  השכל,  בדרכי  נוספים  יחודים  הק'  הבעש"ט  לימד  האריז"ל, 
ההנהגה,  יחוד  השכינה,  יחוד  העולמות,  יחוד  הספירות,  יחוד  הדביקות, 
יחוד מחשבה ומעשה, וכפי שנתפרש בהרחבה במשנת רביה"ק מקאמארנא 

כמו זי"ע, ובכללות - בספרי הדור  הק'  הבעש"ט  תלמידי  של  הראשון 
'תולדות' 'דגל' 'מאור עינים' וכיוצ"ב.

צריך  אין  כאלו  יחודים  ידי  על 
שמות  עם  בתמידות  להתעסק 
אפשר  אלא  הקדושים, 

ידי  להיות עסוק בעניינים גשמיים ובכל זאת להיות מיוחד עם השי”ת על 
שמייחד את המעשה הגשמי עם הכוונה הרוחנית.

מרן  שאמר  כמו  א’(:  אות  ג’  שביל  אמונה  )נתיב  מצותיך  נתיב  בספר  רביה”ק  וכתב 
אלוקי אור ישראל ]הבעש”ט[ ‘ואתהלכה ברחבה’, שאני יכול לילך בשווקים 
שאני  דהיינו  דרשתי’,  פיקודיך  ‘כי  והטעם  אחד,  כל  עם  לדבר  וברחובות 
דורש מעולם יחודים וקישוטי השכינה להעלות איברי השכינה, ואני מאמין 
באמונה שלימה שאין שום דבר קטן וגדול בלתי חיות ורצון אין סוף ברוך הוא, 
אלא שהוא בהסתרה מחמת עוונות ופשעים, וכשאדם עושה  חיות אלהות, 
בלי  עליון  אור  עריבות  מתיקות  הגדול  אורו  עליו  שיתגלה  יאמין  תשובה, 
טעות מקליפת נוגה, וכיון שכל תנועה וחיות הוא מאור אין סוף, ידקדק על 
כל תנועה שיהיה לשם שמים בלי פנייה, ויקבל כל אדם בשמחה ובלב שמח 

ויעשה יחודים בכל דבר קטן וגדול וטוב לו. עכ”ד.

ושאלתי  הבעש"ט:  איגרת  וכידוע  צדקינו,  משיח  ממתין  אלו  יחודים  ועל 
את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך 
ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת, ויוכלו גם 

המה לעשות יחודים ועליות כמוך.

ההבדל בין ‘אלוקות’ ל’אלוק’
אין לטעות  ‘הכל אלוקות’  יש להעמיד אזהרה, שכאשר אומרים  זה  ובענין 
חלילה ולומר שהאדם והעולם הם בגדר ‘אלוק’, כי הקב”ה יחיד ומיוחד ואין 
אין שום מקום שחלילה  כי   - זה ברור שהכל מציאות אלוקית  בלתו, אבל 

נפרד מאיתו ית’.

בתחילת דרכה של החסידות התגלה אור גדול של אחדות אלוקית, לא רק 
שהשי”ת מנהיג כל פרט בעולם ואין שום כח מלבד השי”ת, אלא שאין שום 

מציאות מלבד השי”ת, הכל אלוקות!

אחד  צעד  שלקחו  והיו  הזאת,  לשפה  רגילים  היו  לא  הם  התלהבו,  אנשים 
קדימה וצעקו ברחובות ‘הכל אלוקות’ ללא הכלים המתאימים. 

בשנת תק”ל - התפתחה קבוצה קטנה של חסידים שלקחו את ענין האחדות 
האלוקית באופן קיצוני, הם התהלכו בשווקים ב’ביטול היש’ ואמרו שהכל 
והיו  התנגדות,  עליהם  עוררו  בכך  לדבר.  דבר  בין  להבדיל  בלי  אלוקות 
שפחדו שיבואו לומר שהעולמות הם אלקות ממש, ובכך להגיע לכפירה של 
חיים  )ירמיה ב, כז( 'אומרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתנו'. ואכן הרה"ק רבי 

חייקא מאמדור זי"ע מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש יצא בחריפות כנגד 
הרה"ק  של  אדרתו  בשולי  שנאחזו  תל"ק'  'חסידי  בשם  שנקראה  הקבוצה 

מקאליסק זי"ע.

נזכר  לא  ‘אלוק’,  הוא  העולם  או  שהאדם  אמר  לא  אחד  שאף  היא,  והאמת 
משום  לו  ולהשתחוות  האדם  את  לעבוד  שמותר  בחסידות  מקום  בשום 
‘חיות אלוקית’,  והכל  ‘מציאות אלוקית’  נזכר שהכל  ח”ו. אלא  שהוא אלוק 
וכמו שכתב הרמב”ם בתחילת יסודי התורה שאם הקב”ה מסלק את מציאותו 
מהעולם, מתבטל הכל וחוזר לאין ולאפס כמו קודם הבריאה ומכאן שהכל 
מציאות אלוקות. ועל כך מעידים חכמינו ז”ל )ב"ר סח, ט(: מפני מה מכנין שמו 
של הקב"ה וקוראין אותו 'מקום', מפני שהוא מקומו של עולם ואין עולמו 

מקומו. כלומר, מציאות הבריאה היא אלוקית, אבל אינה עצם האלוק.

לשון  פירוש  וזהו  אלקות(:  האמנת  )מצות  מצוותיך  דרך  בספר  צדק  הצמח  וכתב 
ממש,  עצמותו  ולא  התפשה  שהם  כלומר  אשכנז[  בלשון  ]געטליך  אלקות 
עכ”ד.  עצמו.  בפני  דבר  בבחי'  שהוא  הנברא  כמו  נפרדים  אינן  עכ"ז  אבל 
שהיא  ר"ל  'אלקות',  ג"כ  נקרא  ומ"מ  בזה"ל:  לא(  אות  התפילה  מצות  )שורש  כתב  וכן 
התפשטות אלקות ]ונקרא 'געטליך' בלשון אשכנז[ אבל לא שהן ח"ו 
לגבי  המחשבה  משל  דרך  על  כמו  אלא  ממש,  האלוה  מהות 
ערוך  אינה  אבל  ממנה  כח  התפשטות  היא  הנה  הנפש 

למהות ועצמות הנפש. עכ"ל.

אורה  אשר  לאבוקה  במשל  הדבר  להסביר  ניתן 
מתפשט בכל החדר. האור המתפשט בכל החדר 
אינו עצם האבוקה, זה דבר בפני עצמו הנקרא 
'אור'. אך כאשר נוציא את האבוקה מן החדר 
האור  אומר:  הווי  מאליו.  האור  יתבטל   -
ובכל  מהאבוקה  נפרד  בלתי  חלק  הוא 

זאת אינו עצם האבוקה.

אייזיק  מרבי  קודש  באגרת  ואיתא 
מהומיל לענין האמונה שהכל אלוקות 
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- ‘אלץ איז גאט’, בזה”ל: ואמונה זו ישנה לכל החסידים, 
זאת  להם  אין  כו’  שאינן  אותן  אפילו  מתנגדים,  אבל 
שהיו  כמו  ממש  מאד  מאד  גדול  בהעלם  רק  האמונה 
צו  אלץ  אויך  זייא  בא  איז  גאט  הגם  במצרים,  ישראל 
גלייבין אוין אים, עכ”ז האבין זייא קיין ארט ניט לאמונה 
להאמין  ראוי  אצלם  שגם  ]-הגם  גאט’  איז  ‘אלץ  אז  זו 
אודות הכח האלוקי שמנהיג ומשגיח הכל, עכ”ז אין להם 
אבער  אלוקית[,  מציאות  שהכל  זו  לאמונה  כלל  מקום 
חסידים האבין דאס לעולם. און גאנץ אלטע חסידים כו’ 
חסידים  אצל  ]-אבל  ווילד  גאר  גיווען  בוקע  דאס  האט 
הראשונים  החסידים  מקצת  ואצל  זו,  אמונה  מושרשת 
להם  היה  שלא  מחמת  קיצוני[,  באופן  זו  אמונה  בקעה 

התבוננות הרבה. עכ”ד.

מסירות נפש
עתה נשוב לדרכה של קאמארנא.

ידי הרגשה או  הרי ידוע שאי אפשר להתדבק בהשי"ת על 
מחשבה  לית  גבוה,  מעל  גבוה  הוא  כי  תענוג,  או  מחשבה 

תפיסא ביה.

וכתב בספה"ק פרי הארץ )פר' ויקהל פקודי(: "ובאמת שאין שום 
השגה משגת ותופסת הדביקות האמיתי באין סוף בשום 
ממילא מובן שכל הרגשת  שכל, כל שכן בהרגשה ותענוג, 
היראה או אהבה או תענוג הדביקות והרגשת עניני כל אדם 
כוזב, כי 'לא ברעש ה'' )מ"א יט, יא(, אבל הדביקות האמיתי אחר 
המורגש הוא השאינו מורגש בשום תפיסה, והראיה כי 'לא 
שום  בלי  האמונה  ע"י  אם  כי  כ(,  לג,  )שמות  וחי'  האדם  יראני 
עליו  לעמוד  שא"א  המציאות  בטול  ענין  שהוא  הרגשה, 

בעצמו וכ"ש להבין ולהשכיל לאחרים".

כיון שהשי"ת מופשט ולא שייך להשיגו בשכל, איך בכל זאת 
ניתן להגיע אל הדביקות?

התשובה שניתנה לכך מבית מדרשה של זידיטשוב, היא שאי 
אפשר להגיע אל הדביקות אלא על ידי 'מסירות נפש', שם 

מתחברים חיי הנשמה עם חיי החיים ית'.

המוח האנושי אינו מסוגל להבין אלוקות, וכדי להתחבר אל 
האלוקות יש לעורר את הנשמה. כי כאשר הנשמה מתעוררת 
אלא  בעולם,  בורא  שיש  וראיות  הוכחות  להביא  צורך  אין 
הנשמה מרגישה את מציאות הבורא, שהרי הנשמה היא חלק 

אלוק ממעל.

הנשמה היא אש לוהטת הנמצאת בקרב כל איש ישראל, והיא 
מעוררת אותו בלהט קודש להתדבק אל קונו באהבה. כל כולה 
צמאון והשתוקקות לבוראה, והיא סוחפת עמה את האדם - אם 

ישים לב אל נשמתו.

תשוקה זו היא הדבר הכי טבעי ששייך, ואם לא מסתירים 
נמשכת  הלב,  וטמטום  הגשמי  הגוף  עיבוי  ידי  על  אותה 
מנהיג  שיש  לה  שיודיעו  בלי  בוראה,  אל  מאליה  הנפש 
לבירה, עד כדי כך שיהא האדם מוכן לסבול כל היסורים 
ובלבד שלא להפרד  ולקפוץ לתוך כבשן האש  שבעולם 

מהשי"ת אפילו רגע אחד.

להגיע  וכדי  הנשמה,  לה  נרדמת  כלל  שבדרך  אלא 
ידי שמדמים לעצמינו  יש דרך על  להתעוררות הנשמה 
או  האש  כבשן  לתוך  לקפוץ  האם  לבחור  לנו  שנותנים 

שמא לכפור חלילה במציאות הבורא ית'. 

במשך אלפי שנים הוכיחו מיליוני יהודים שהם בוחרים 
וחסידים,  שמים  יראי  דווקא  ולאו  הראשונה,  באפשרות 
אלא גם אלו שמוגדרים 'קל שבקלים'. ולא משום שעמדו 
על המחקר והוכיחו שיש מציאות אלוקית בעולם, אלא 
משום שבאותה שעה התעוררה הנשמה, והנשמה מכירה 
משורשה  להפרד  מסוגלת  ואינה  האלוקית,  האמת  את 

העליון. 

שמצייר  ידי  על  הן  נפש,  מסירות  עם  חי  יהודי  וכאשר 
לעצמו איך שנעקד על קידוש השם בפועל ממש, בפרטי 
רצון  עבור  ונפשו  רצונו  את  שכופה  ידי  על  והן  פרטים, 

ה', יש שם התגלות הנשמה, ואז יכול להתדבק במעלות 
הדביקות והיחודים.

כמובן שכל עוד שהאדם מרגיש עצמו ל'יש', אין הנשמה 
כל  שמבטל  הן  מתבטל,  כאשר  ורק  להתגלות,  יכולה 
שמבטל  והן  קונו,  רצון  לעשות  הרצון  מלבד  אחר  רצון 
הנשמה  יכולה  ומכובד,  נחשב  אדם  להיות  הרצונות  כל 
להתגלות בקרבו, כי הנשמה מהותה ביטול ו'אין', והקב"ה 
'אין המוחלט', ולכן כל ענין הדביקות  הוא כביכול בגדר 

תלוי רק בהכנעה מוחלטת ובהרגשת 'אין'.  

)נתיב אמונה שביל ג(: "כי אי  נתיב מצותיך  וכתב רביה"ק בספר 
אפשר שום יחוד ואחדות עם אין סוף, עד שיבטל לגמרי 
כל בחינות 'יש' שלו, עד שיבוא למדריגה לעבוד על מנת 
מניעה  הוא  ו'אני'  'יש'  בחינות  כל  כי  פרס,  לקבל  שלא 
לאחדות, להתקשר באין סוף בייחוד וזיווג אחדות אור אין 
סוף, דאנת הוא דקשיר להון ומייחד להון )רעיא מהימנא ויקרא 
קט:(, וזה אי אפשר אלא בביטול 'ואנחנו מה' )שמות טז, ז(, 

אין לגמרי, ואינו תופס לעצמו שום דבר לא עולם הזה ולא 
עולם הבא. וזהו רגע של היחוד אמת בלב אמת אמת אמת, 
יחוד  בעת  ערוך  בשולחן  המבואר  הגשמיות  התפשטות 

התפלה.

האם אפשר להשיג הספירות
גם  פנימה,  יותר  להכנס  יש  זה,  בענין  עוסקים  וכאשר 
לגבי לימוד החכמה הפנימית, שאין לזה שום שייכות עם 

השכל, אלא שייך לנשמה שמעל השכל.

החיים,  תכלית  זה  בהקב"ה,  דבוק  להיות  רוצה  אחד  כל 
האדם,  את  המזככות  והמצוות  התורה  תכלית  וזהו 
ומגבירין בו את אור הנשמה, ומכשירין אותו להיות דבוק 

באלקים חיים.

מחשבה  לית  ההעלם,  בתכלית  נעלם  עצמו  הקב"ה  אך 
תפיסא ביה כלל, וא"כ איך אפשר להיות דבוק בו.

וכדי שיוכל הקב"ה להתגלות אל הנבראים, התגלה אליהם 
דרך הספירות הקדושות שעל ידם הוא מנהיג את עולמו, 
אנו  הספירות  ובאמצעות  וכו',  תפארת  גבורה  חסד  כמו 
יכולים להתדבק בהקב"ה על ידי שאנו מתדבקים בדרכיו 

ועל ידי שאנו יודעים שהוא מנהיג את העולם.

וכאן נפלה שאלה גדולה בין הקדמונים, האם מותר לנו 
להשיג בשכלינו את מהות הספירות, כאילו יש להקב"ה 
מגשמים  אנו  לכאורה  ותבונה.  וחכמה  וגבורה,  אהבה 
ואסור  הגדרה  מכל  למעלה  שהוא  ית'  הבורא  את  בכך 
מחשבותי  לא  כי  אנושית,  פעולה  שום  אליו  לדמות  לנו 

מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי.

והנה על פי הלכה יש איסור לגשם את הבורא ית' דווקא 
בדבר גשמי, מוצק, כמו פסל ומסיכה, ואסור לדמותו ח"ו 
לאחד מגרמי השמים כמו השמש והמזלות. וכפי שרואים 
לישראל  נתגלה  הקב"ה  כאשר  התורה,  קבלת  במעמד 
ואמר "אנכי ה' אלקיך", ומיד לאחר מכן הזהיר "לא תעשה 
לך פסל וכל תמונה" וגו'. וכן נאמר )דברים ד, טו( "ונשמרתם 
מאד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר ה' 

אליכם בחורב מתוך האש".

אבל הנידון הוא האם יש איסור 'לגשם' את הקב"ה באופן 
שיש  הפרטים  כל  ולענין  הספירות  לענין  היינו  רוחני, 
לנו  מותר  הדין  מצד  שלכאורה  ההשתלשלות,  בסדר 
על  וחושב  עלינו  ומרחם  אותנו  אוהב  שהקב"ה  לחשוב 
יש גדולי עולם  ובכל זאת  הבריות, ואף מצוה יש בדבר, 
שסברו שהספירות וכל העולמות העליונים הם למעלה 
ובמהותם,  בהם  להרהר  ואסור  האנושי,  השכל  מהשגת 

אלא בידיעת מציאותם בלבד.

מחלוקת זידיטשוב וחב”ד

ידועים דבריו של שר בית הזוהר רביה"ק רבי צבי הירש 

שגם כשהאדם 
אינו מרגיש 
שום הארה 

בנפשו בעשיית 
היחודים, 

מכל מקום 
פועל גדולות 

ונצורות בגבהי 
מרומים. 
ולא יפול 

רוחו בקרבו 
כשלומד 

תורת הסוד 
או מתעסק 

ביחודים ונדמה 
לו שאינו 

משיג כלום, 
כי על ידי 

לימודו 'מעורר 
בשרשים 
עליונים, 

ובהתעוררות 
התחתונים 

יתעוררו 
העליונים, 

ויאירו למטה 
בעילוי רב אור 

גדול'



אלו  אודות  יב(  אות  רביעי,  )פרק  טוב  ועשה  מרע  סור  בספרו  זי"ע  מזידיטשוב 
שמפרשים כל סדר ההשתלשלות על פי שכל ועל פי דרכי העבודה. הוא 
השכל  פי  על  כלל  מושגים  שאינם  רוחניים  אורות  הם  שהספירות  טוען 

האנושי ואין מה להשתמש עם השכל בכל הנוגע לתורת הסוד.

וזל”ק: והנה הארכתי בכל זה, כי ראיתי לחכמים חכמי הדור אשר לוקחים 
ומסבירים כל דברי הזוהר והאדרות ודברי האר”י ז”ל המדבר בפרצופי אבי”ע, 
ומסבירים  האל,  לעבודת  וחכמה  וחידות  משל  דרך  הכל  זה  כי  ואומרים 
ענינים על ידי משל בחקירות השכל, ומוציאין הדברים מהוויתן לקרב הכל 
כמו שראיתי מי שכתב לקרב אל השכל רדל”א ]רישא  אל השכל החושיי, 
דלא אתיידע[ וכדומה דברים העומדים ברומו של עולם, ואנו לא כן עמנו, 
וקבלתי ממורי נב”מ להרחיק מדעת זו מלהוציא הדברים מפשטן והווייתן 
כי בזה מגשם וקרוב ח”ו למעשה אחר רחמנא לשזבן,  אל השכל האנושי, 
אבל צריך להאמין כנ”ל אשר כל הסיפורים מן האדרות וספרא דצניעותא 
ודברי האר”י ז”ל, הכל הווים ונמצאים אורות רוחניים דקים מושגים בצורת 
הרמב”ם  שכתב  כמו  והנביאים  הקודש  רוח  לבעלי  הראות  לזכי  המרכבה 
ז”ל )מורה נבוכים ח”ב פמ”ד(, ויש אורות רבים מקובלים אצלינו אשר לא ישיג שום 
נביא ושום חוזה מופרש ומובדל מכל רעיון מתעלם מן ההעלם אל העלם 
השמים  מעוף  וגם  חי  כל  מעין  ‘ונעלמה  וכאמור  עליון,  ויותר  פנימי  יותר 
עליונים  דברים  להוציא  האלה  לחכמים  להם  ולמה  כא(,  כח,  )איוב  נסתרה’ 

ציורים דקים להמשיל משל חושיי בשכל גס אנושי.

ספרי  כל  אשר  זי"ע,  התניא  בעל  הרב  אל  הנראה  ככל  מתייחס  בדבריו 
חב"ד עוסקים בענין זה, להוריד את המשל הנעלם של סדר ההשתלשלות 

ולגלות את הנמשל הרוחני שבהם.

וכך כתב בספה"ק יושר דברי אמת )אות כב( וזל"ק: וזה נקרא 'חכמת הנסתר', 
ש'נסתר'  ז"ל  ]מפרעמישלאן[  מענדל  מנחם  מו"ה  קדוש  מפה  ששמעתי 
נקרא דבר שאין אדם יכול להבינו לחבירו, כמו הטעם של המאכל אי אפשר 
לספר לאדם שלא טעם טעם זה מעולם ואי אפשר לפרש לו בדיבור איך ומה, 
אי אפשר לפרש  ית"ש  ויראתו  ענין אהבת הבורא  כך  זה דבר סתר,  ונקרא 

לחבירו איך היא האהבה בלב, וזה נקרא נסתר.

כל  הלא  'נסתר',  הוא  האיך  הקבלה,  חכמת  נסתר  קוראים  שהם  מה  אבל 
מי שרוצה ללמוד הספר לפניו, ואם אינו מבין הוא עם הארץ, ולפני איש 
הזהר  שבכל  הנסתרות  ענין  אלא  נסתר,  נקרא  כן  גם  ותוספות  גמרא  כזה 
וכתבי האריז"ל הכל בנוים על פי דביקות הבורא, למי שזוכה להדבק ולהיות 
צופה במרכבה עליונה, כמו האר"י זלה"ה דהוי נהירין ליה שבילין דרקיע, 
והיה מהלך בהם תמיד בעיני שכלו, כמו הארבעה חכמים שנכנסו בפרד"ס, 
כמבואר בתוספות במסכת חגיגה )יד: ד"ה נכנסו לפרדס(, ובהגהות מיימוני )הל' יסודי 

התורה סוף פ"ד(. עכל"ק.

מחלוקת בדרכי ההשגה
הרה"ק בעל 'בני יששכר' זי"ע בהוספות מהרצ"א על ספר 'סור מרע ועשה 
טוב' )אות צו( מעיר על דברי הרה"ק מזידיטשוב זי"ע, ומחלק בין שני עניינים 
שיש בלימוד תורת הסוד. מצד אחד אכן אסור לחשוב שאנו משיגים את 
האורות העליונים, אך מצד שני אנו רשאים ואף מחוייבים להשיג חכמה זו 

על פי דרכי העבודה.

להתבונן  ודאי  רוחניים וזל"ק:  באורות  הנאמרים  הדברים 
רק  אסור,  ודאי  משלים  למשול 
דבר  ברוחניות  הוא  שכך  להאמין 
שאינו מושג רק בשמות וצירופים, 
אבל עם כל זה נ"ל שבהיפך אין 

איסור, ואדרבה זאת עיקר החכמה לעבודה להתבונן ענין הנאמר ברוחניות 
שיש  כגון  הישראלי,  באיש  ובפרט  הזה,  בעולם  גם  בזה  מציאות  להשיג 
ברוחניות חסד גבורה כנגד זה יש מציאות המדות באדם יראה ואהבה, וכן 
בכל ענינים תמצא טוב טעם ודעת. ועיין בעץ חיים בענין מדת הכתר דברי 
ועיין בספר הקטן תומר דבורה  ז"ל ותראה שדבריי נכוחים,  מרן מהרח"ו 
להרמ"ק ז"ל כל הי"ג מדות של מי אל כמוך להתנהג בהן לדרכי העבודה, 
ועל זה נאמר בפסוק )תהלים ח, ז( 'תמשילהו ]לשון משל ודמיון[ במעשי ידיך', 
רשמתי כל זה שלא יטעה המעיין וישאר נעור וריק מן החכמה, והי"ת יהיה 

בעזרינו. 

אין כאן מחלוקת בעלמא, אלא יש כאן שתי שיטות שונות לחלוטין בדרכי 
ההשגה.

לפי הרה"ק מזידיטשוב וכן תלמידו בעל היכל הברכה מקאמרנא, לא שייך 
להשיג בשכל אנושי עניינים אלוקיים שלמעלה משכל, כי איך יכול השכל 

להשיג דבר שאינו בגדר שכל כלל. 

)על אדרא רבה נשא קכט(: "ותדע  זוהר חי  זי"ע בספרו  וכתב רביה"ק מקאמארנא 
בנפשך  תדמה  אל  במהות  אבל  העליונים,  באורות  מציאות  איזה  שיש 
שקר, כי בענין מהות אתה והבהמה שווה ממש, שאין שום השגה במהות 

הפרצופים".

בלי  האריז"ל  כתבי  שנה  עשרים  למד  זי"ע  מקאמארנא  שרביה"ק  וידוע 
להבין כלל, עד שזכה ונפתח לו הלב והמח בתורת הסוד.

על דרך זה כתב רביה"ק ה'דמשק אליעזר' )בן ביתי, תהלים יט ז(: שמעתי מאאמו"ר 
זלה"ה, מפיו הקדוש ממש, שהיה לומד כל כתבי מרן האר"י זלה"ה, כבהמה 
בדבקות  ונפשו  רוחו  לדבק  אלא  היה  לא  לימודו  וכל  כלל,  יודעת  שאינה 
הקב"ה בשעת לימודו, ואם הופיע לו הקב"ה איזה הארה, מוטב, ואם לאו, 
היה לומד ומנענע התיבות והאותיות סתם, בלי שום חכמות לידע ח"ו איזה 
מהות או צורה, חס מלהזכיר. וכל למודו בכתבי מרן האר"י זלה"ה, לא היה 
במצות  ועבודתו,  תפלתו  בעת  הוא,  ברוך  בבורא  לדבק  שיוכל  כדי  אלא 
ומעשים טובים, מדות טובות, שעל ידי זה יוכל לזכך את נפשו ורוחו, אבל 

לא להיות מקובל בחכמות ח"ו.

רביה"ק סבר )נתיב מצותיך נתיב היחוד שביל א' אות ד'( שגם כשהאדם אינו מרגיש שום 
הארה בנפשו בעשיית היחודים, מכל מקום פועל גדולות ונצורות בגבהי 
מרומים. ולא יפול רוחו בקרבו כשלומד תורת הסוד או מתעסק ביחודים 
ונדמה לו שאינו משיג כלום, כי על ידי לימודו 'מעורר בשרשים עליונים, 
ובהתעוררות התחתונים יתעוררו העליונים, ויאירו למטה בעילוי רב אור 
במקיפין  לא  מהות,  שום  יודע  אתה  שאין  פי  על  'אף  עוד  וממשיך  גדול', 
ולא במוחין, ולא בשום דבר, אלא שוה כבהמה האוכלת עשב, אף על פי כן 
אליך  נמשך  מהותם  יודע  שאינך  אף  מציאותם,  את  מעורר  אתה  בידיעתך 

אור גדול'.

עוד כותב בספרו זהר חי )על אדרא רבה נשא קכט( שאנו רשאים להתעסק באורות 
העליונים רק לענין לידע 'מציאותן', אבל להבין ולהשיג את עצם 'מהותן' 
- האדם והבהמה שוין ממש לגבי שלילת הבנתם, וזה לשונו: "ותדע שיש 
כי  איזה מציאות באורות העליונים, אבל ב'מהות' אל תדמה בנפשך שקר, 
בענין מהות אתה והבהמה שווה ממש, שאין שום השגה במהות הפרצופים".

וכדי לקרב דבר זה אל השכל, שישנם דברים שהאדם יודע על 'מציאותם' 
)שלח קו:(,  אוצר החיים  אבל אינו מבין את 'מהותם', מביא רבינו ראיה בספר 
דהנה האדם אינו יכול להשיג את מציאות נפשו ונשמתו, ואף על פי שיודע 
בוודאי שיש בו נפש חיים והיא נמצאת בתוכו, אבל אי אפשר לידע מהות 
הנפש, כי אין לה גוון ולא ציור ותמונה ולא שום הגדרה מלבד עצם הדבר 
שהיא מצויה. ואם את מהות נשמתו אשר בקרבו אין האדם משיג, כל שכן 

שלא ישיג את מהות האורות והספירות העליונות.

למודך  יהיה  כשתלמוד,  בעיניך,  יהיה  "והכלל  רבינו:  לשון  וזה 
לעשות נחת רוח לאלקי ישראל, ולהמשיך הארה בנפשך 
שתצייר  חלילה  וחלילה  הכרם,  מן  הקוצים  ולבער 
בנפשך איזה השגה בענינים כאלה, כי טפה סרוחה 
בענינים  ישיג  היאך  עניה,  גויה  מוסרחת  ליחה 
כאלו, ואם מהות נפשך אינך משיג, היאך תשיג 

בזה".

לפירוש  בהקדמה  רביה"ק  כתב  וכן 
המשניות אודות הספרים המבארים את 
הפרצופים העליונים על פי שכל, וז"ל: 
וחוץ מאלו יזהר מאד, כי הוא סכנה, 
כמו  מהם  לברוח  שצריך  הרבה  ויש 
מן האש, קל"ח ]פתחי חכמה[, יושר 
וכיוצא  ]ומקובל[,  חוקר  ]לבב[, 
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שבמקומות  לציין  ]ויש  מקומו  כאן  ואין  הרבה,  יש  באלו 
פר'  הברכה  היכל  )ראה  הרמח"ל  בשם  הקאמארנער  מביא  אחרים 

בראשית דף רכ.([.

צדיקי זידיטשוב סברו כי כל מה שאפשר להשיג - הוא רק 
ידי שמגיעה  מכח הנשמה, כי הנשמה אינה מתעוררת על 
למסקנה שיש בורא לעולם, אלא היא פשוט מרגישה את 

נוכחות הבורא בעולם, באופן שלמעלה מהשגת השכל. 

כמו כן אפשר לראות שרוב בעלי תשובה 'נדלקו' והתעוררו 
גילוי הנשמה, בשעת צרה,  הופיע אליהם  לתשובה כאשר 
האם  לחשוב  שהתיישבו  משום  ולא  אחרים,  בעיתות  או 
לזכות  שיש  צדיקים  סברו  ולכן  לא.  או  לעולם  בורא  יש 
את הרחוקים משמירת תורה ומצוות עם מצוות מעשיות, 
כמו תפילין, שבת, צדקה, וכיוצ"ב, כדי לעורר את נשמתם. 
של  להוכחות  זקוקה  אינה  מתעוררת,  הנשמה  וכאשר 

חוקרים ופילוסופים, הכל מיותר לחלוטין.

השגת הביטול בשכל או ביטול 
במסירות נפש?

את  שולל  שהוא  מצינו  האזינו(  )פר’  תורה  ליקוטי  בספה”ק 
המסירות נפש כפשוטה, ומבאר לפי דרכו שמסירות נפש 
- פירושה בעומק הביטול, ולא על ידי רתיחת אש וכיוצ”ב, 
שסוברים  כמו  אינו  נפש’  ‘מסירות  “ענין  קדשו:  לשון  וזה 
כמו  הוא  אלא  ברעש,  בהתלהבות  הצעקה  שהוא  העולם 
ודבר  יש  להיות  רוצה  שאינו  אשא’  נפשי  ה’  ‘אליך  שכתוב 
ית’  אליו  ורוחו  נפשו  לשאת  ביטול  בחי’  להיות  אלא  נפרד 

שהוא מקור החיים דכולא קמיה כלא חשיבי”.

לפי ספרי חב"ד - ככל שמשיגים יותר את ביטול העולמות 
העולמות  ביטול  וגם  הרוחניים,  העולמות  כלפי  הגשמיים 
דרגה,  אחר  דרגה  עולים  הקב"ה,  עצם  כלפי  הרוחניים 
מעשיה ליצירה, משם לבריאה עד לאצילות שהוא ביטול 
נוכח  המציאות  בביטול  יותר  שמתבוננים  ככל  מוחלט. 
ה'אין סוף' ב"ה, משיגים דרגה עליונה יותר. ברור שלצורך 
החול  בימות  כן  ועל  מלמעלה,  אור  לקבל  חייבים  ההשגה 
על  משגיח  שהקב"ה  להבין  'בינה'  השגת  מלמעלה  מאיר 
כל הבריאה, בשבת מוסיף להאיר גם השגת 'חכמה' להשיג 
את החיות התמידית שהקב"ה מחיה את העולם בתמידות, 
ולפעמים מאיר גם הארת 'כתר' להשיג את ביטול העולמות, 
כמו בנעילה, במוסף שמיני עצרת, בפורים, ברעוא דרעוין 

וכיוצ"ב.

]ויש להדגיש כי בוודאי גם צדיקי חב"ד סברו שאין להשוות 
וכל  רוחני,  שכל  לענייני  רוחניים  אלוקיים  אורות  בין 
דמילתא  לרווחא  רק  הם  והדימויים  והביאורים  המשלים 
לקיים  שיוכל  עליון,  אלוקי  לאור  להתחבר  זכה  שלא  למי 
הכלים  ולפי  כוחו  מיסת  לפי  ה'  ואחדות  ה'  ידיעת  מצות 

העומדים לרשותו.

שאם  אמר  הזקן  אדמו"ר  קנב(:  )עמ'  עוז  מגדל  בספר  ואיתא 
הוא  יומין'  'עתיק  שבחינת  הבעש"ט  לפני  אומרים  היו 
להבטה  שהכוונה  ]נראה  בעינים  מסתכל  היה  תענוג,  בחי' 
צלי  מכניסים  שהיו  ודוגמא  משל  דרך  ועל  דהשתוממות[ 

טוב ומתובל לגן עדן )מכ"י ישן([.

בשכל  ולהשיג  להבין  מה  אין  זידיטשוב  דרך  לפי  אך 
בו  מוסיפה  אינה  האדם  בקרב  הנשמה  והתגלות  אנושי, 
בו  שמאיר  ככל  להיפך,  אלא  הקב"ה,  כלפי  והשגה  הבנה 
להתנתק  מהעולם,  לצאת  רוצה  היא  הנשמה  הארת  יותר 
המצומצם,  האנושי  השכל  את  לעזוב  הגשמי,  מהחומר 
ידי  על  המציאות  בביטול  העליון  האלוקי  באור  ולהתכלל 

תנועה של מסירות נפש.

הרה"ק בעל 'דברי חיים' מצאנז זי"ע כותב במכתבו "לא כן 
רבותי שעשו לעצמם סיגופים ממש עד כדי להמית, שישבו 

במים בימות החורף עד שהמים קפאו סביב גופם".

ומוסיף על כך הרה"ק בעל 'שפע חיים' מצאנז זי"ע, כי זקינו 

כתב 'רבותי' בלשון רבים ואינו מפרש מי הם, ועל אחד מהם 
מזידיטשוב  צבי  עטרת  בעל  בהרה"ק  שמדובר  הוא  יודע 
זי"ע שהיה רגיל ללכת בלילות החורף לנהר, שבר את הקרח 
ונכנס למים עד צאוורו, הדביק נר על גבי הקרח ששימש 
לו כשולחן, על הקרח הניח את האידרא קדישא וכך למד 
בתוך המים הקפואים מתחילת הלילה עד הבוקר משך כל 

ליל החורף עד שקפאו המים סביבות גופו.

סיפור זה סיפר ה'דברי חיים', והוסיף שהרה"ק מזידיטשוב 
אמר כי "רק בשעה שהוא תחת הקרח הוא יכול לעמוד על 
מאד  עד  הדברים  את  הפליא  חיים  הדברי  רשב"י".  כוונת 

ונאנח "אוי וויי איז מיר, כוונת רבי שמעון בר יוחאי".

מתהולל או משותק?
מי יוכל לתחוב ראשו בין ההרים, אך יתכן שמדובר באותה 
בין טבעי הנפשות  התגלות הנשמה, אלא שיש התחלקות 
מכוחות  התעוררות הנשמה שלמעלה  בשעת  מגיבים  איך 

הגוף.

משתכר  אדם  כאשר  בפורים,  לראות  אפשר  לכך  דוגמא 
ונעשה בגילופין. יש אנשים שמשתוללים ורוקדים למעלה 
ויש  לחוץ,  פורצים  הפנימיים  וכוחותיהם  אנוש,  מכוחות 
מתפרץ  שאינו  להיפך,  הנפש  תנועת  להם  שיש  אנשים 
החוצה, אלא נאסף לתוכו ומסתגר, לפעמים בוכה, ולפעמים 

משתתק ממש ואינו יכול לעשות כלום.

שלמעלה  דבר  האדם  אצל  שמתעורר  פעם  בכל  וכן 
מהשגת נפשו ושכלו, יש שמתפרץ ומשתולל בדרך ריקוד 
נחשבים  שהיו  הנביאים  אצל  שמצינו  דרך  על  וקפיצה 
המשוגע  בא  "מדוע  יא(  ט,  ב'  )מלכים  כדכתיב  משוגעים,  כמו 
הזה אליך" ופירש הרד"ק: היו קוראים לנביא 'משוגע' לפי 
ושיצא  המשוגע  כמו  מנהגם  היה  הנבואה  בעת  שפעמים 
להם  שיש  לפי  בגדיו'  הוא  גם  'ויפשט  שאמר  כמו  מדעתו 

ביטול ההרגשות והכחות הנפשיות.

כפי  זי"ע,  מבארדיטשוב  הרה"ק  אצל  מצינו  לדבר  דוגמא 
הנזכר בספה"ק ישמח ישראל )פר' וירא, אות ז(: "אמר הק' מוהר"י 
היה  אילו  הקדוש,  לשונו  בצחות  זי"ע  זצללה"ה  מווארקא 
הצדיק  להה"ק  הנרות  הדלקת  של  זו  מצוה  הקב"ה  מצוה 
ושופך  המנורה  משבר  היה  זי"ע,  זצללה"ה  מבארדיטשוב 

השמן זית, לגודל התלהבות ממצוה רבה הלזו".

מאידך מצינו צדיקים רבים, שכאשר נתעוררה בהם הארת 
מתוך  היתה  ועבודתם  החושים,  לביטול  הגיעו  הנשמה 

השגת הביטול, עד שנאלמו והשתתקו מגודל הביטול.

מתוך חוסר ברירה משתמשים 
בשכל האנושי

והנה ברור כשמש כי הדרך הנכונה והאמיתית היא להכנס 
צריך  זה  דבר  לצורך  אבל  השכל,  השגת  שמעל  לדביקות 
התגלות הנשמה ומסירות נפש וזיכוך רב, ומי יאמר זכיתי 
לבבי, והלא משיח צדקינו ממתין ואינו רוצה להתגלות עד 
חוסר  מתוך  כן,  ועל  בעולם.  הפנימית  החכמה  שתתפשט 
השכל  באמצעות  ההשגה  של  השני  לחלק  ניגשים  ברירה 

האנושי.

הקבלה  את  להפיץ  שהתחיל  שהראשון  רואים  אנו  וכך 
ההבנה  לתוך  הסוד  תורת  כל  את  ולהכניס  העיונית, 
השכלית, היא הרמ"ק ז"ל, אשר חיבר את פירושו 'אור יקר' 
על כל ספר הזוה"ק, ואת שאר ספריו כמו 'פרדס רימונים' 
וכיוצ"ב לבאר את כל הספירות והעולמות הרוחניים באופן 

שיהיו מושגים היטב על פי השכל האנושי.

לפניו  שהיו  א(  פרק  כא  שער  רמונים  )פרדס  מציין  עצמו  והרמ"ק 
גיקטאליא  ור"י  הרוקח  הרמב"ן   - הסוד  חכמי  שלושת 
האורות  השגת  מתוך  אחר,  בדרך  היה  לימודם  שאופן   -

“ענין ‘מסירות 
נפש’ אינו 

כמו שסוברים 
העולם שהוא 

הצעקה 
בהתלהבות 

ברעש, אלא 
הוא כמו 

שכתוב ‘אליך 
ה’ נפשי אשא’ 

שאינו רוצה 
להיות יש ודבר 

נפרד אלא 
להיות בחי’ 

ביטול לשאת 
נפשו ורוחו 

אליו ית’ שהוא 
מקור החיים 

דכולא קמיה 
כלא חשיבי”.



הצרות  מרוב  אך  השכל,  מהשגת  למעלה  האלוקיים 
נסתמו עיני חכמים ונתמעטו הלבבות, ובזמנינו אפשר 
ידי  'אור מארובות דקות כסדקי המחט' על  רק  להשיג 

הלימוד העיוני בדרך השגת השכל.

רבי  העולם,  אבות  הקדושים,  התנאים  אצל  ומצינו 
ישמעאל ורבי עקיבא ורבי נחוניא בן הקנה, שלא היתה 
ביכולת  אלא  בלבד,  הסברות  בעומק  נמדדת  גדלותם 
להעמיק ולשוטט בתוך המדריגות העליונות הפשוטות 

והנעלמות שלמעלה מהשכליות.

ספרן של צדיקים
יש  קאמארנא,  במשנת  היחוד  בענין  עוסקים  וכאשר 
לציין את דרכה של קאמארנא לרומם כל אחד, להגביה 
אלא  פשוטה,  בעבודה  להסתפק  שלא  שאיפותיו,  את 
בדרכיהם,  ולהתהלך  הצדיקים  למעלות  להגיע  לשאוף 

בענייני היחודים והעלאת הנצוצות וכיוצ"ב.

לבעל  ח(  קמא,  )תהלים  ביתי  בן  בספה"ק  איתא  זה  דרך  על 
שמעתי  וזל"ק:  זי"ע,  מקאמארנא  אליעזר'  'דמשק 
מאאמו"ר זלה"ה בשם מרן הבעש"ט זלה"ה שיחוד הוי"ה 
מלייחד,  ישראל  בר  שום  עצמו  לפטור  יוכל  לא  אדנ"י 
והוא אפילו פחות שבפחותי ערך, שהוא רק מכונה בשם 
ישראל, ויש לו נקודת דת יהודית, חיוב עליו לייחד שמות 
אלו בשלוב יאהדונה"י, והוא אפילו שהולך בשוק יעלה 
על מחשבתו בכל עת ובכל שעה יחוד הקדוש הזה הנ"ל, 
שהוא דייקא סוד 'שויתי ה' לנגדי תמיד' )תהלים טו, ח(. עכ”ל.

גם אם האדם אינו מרגיש עצמו ראוי לכך, אבל משיח 
עד  יכול  אינו  והוא  בעולם,  להתגלות  וממתין  עומד 
שנכתב  וכפי  היחודים,  בענין  יעסוק  כולו  שהעולם 
במפורש באיגרת הבעש"ט הק': "ושאלתי את פי משיח 
שיתפרסם  בעת  תדע,  בזאת  לי  והשיב  מר,  אתי  אימת 
מה  חוצה  מעינותיך  ויפוצו  בעולם,  ויתגלה  למודך 
יחודים  לעשות  המה  גם  ויוכלו  והשגת,  אותך  שלמדתי 

ועליות כמוך".

"כמו  ד(:  עקב,  )פר'  יוסף'  יעקב  ה'תולדות  דברי  וידועים 
גורם  האדם  של  ענותנותו  שרוב  ממורי  ששמעתי 
שנתרחק מעבודת הש"י, שמצד שפלותו אינו מאמין כי 
האדם גורם ע"י תפילתו ותורתו שפע אל כל העולמות, 
היה  שאילו  ותפילתו,  תורתו  ע"י  ניזונין  המלאכים  וגם 
מאמין זה כמה היה עובד ה' בשמחה וביראה מרוב כל, 
והיה נזהר בכל אות דתנועה ומלה לאומרה כדקא יאות".

של  'ספרן  נקרא  אלימלך'  ש'נועם  ידועה  אימרה  יש 
כמופיע  בינונים'  של  'ספר  הוא  ה'תניא'  ספר  צדיקים'; 
בעמוד השער; ואילו ספר ליקוטי מוהר"ן יש בו נקודות 
של  'ספר  בגדר  השאלה[  ]בלשון  להכנס  שיכולות 
בהם  מוצא  העבירה,  בעלי  את  שמכיל  משום  רשעים' 

טובות  הנקודות  ומחזק אותם שלא את 
ואף  יתייאשו 
תיקון  מעניק 
לכל  הכללי 
חטא ופגם.

ספרי קאמארנא עונים על הקטגוריה הראשונה - ‘ספר 
של צדיקים’.

בעל  בין  כגון  הצדיקים,  בין  דעות  חילוקי  היו  בכלל 
התניא לרבי שלמה מקארלין. לפי צדיקי קארלין מסורה 
בירורים  יחודים  כגון   - והעילאית  הפנימית  העבודה 
מדריגה,  בעלי  לצדיקי  רק   - וכיוצ”ב  ניצוצות  העלאת 
ואילו החסידים - גם בעלי העליה - צריכים להתעסק 
ביגיעה,  בפשטות,  ולהתפלל  ללמוד  הרגילה,  בעבודה 
משאירים  הם  הנעלות  העבודות  כשאת  בהארוואנייע, 
רק לצדיקים המעלים את כל הקהל יחד עמהם על ידי 

התקשרות לצדיקים.

ואילו בעל התניא סבר שהמצוות הללו של התבוננות 
מצוות  הם  וכיוצ”ב,  דביקות  יחודים  ה’,  בגדלות 
שיכולה  טענה  שום  אין  בתורה,  המופיעות  דאורייתא 
קטן  כולם,  על  חל  והחיוב  אלו,  ממצוות  יהודי  לפטור 

כגדול, בינוני כצדיק.

חילוקי  שאר  ככל   - נבעו  הללו  הדעות  שחילוקי  יתכן 
שבאותם  האנשים  סוג  בין  ההבדל  בגלל   - הדעות 
יהודי  כהרי  הלבנה  ברוסיה  יהודי  הרי  לא  מחוזות, 
ברחבי ליטא, כל אחד לפי המדינה והאקלים ולפי המזג 
והתכונות המיוחדות לה, אחד בעל מוח, השני בעל רגש, 
אחד  בזמנינו  שהתבטא  וכפי  המעשה.  איש  והשלישי 
מאדמור”י בית קארלין, שהוא מעודד את חסידיו לעיין 
דיברו  שבקארלין  אע”פ  העמוקים  החסידות  בספרי 
ויגיעה בפועל, כי לא כל אחד מהם  רק על הארוואניע 
‘קארלינער’. אי אפשר לתבוע מחסיד בזמנינו להיצמד 
לאורח החיים ולסגנון שהיה קיים בקארלין של פעם, כי 

סוגי הנפשות השתנו.

ובכל זאת, גם בחב”ד יש עדיין חלוקה בין הצדיק לחסיד. 
ואנו  דאצילות,  לנשמה  לזכות  צריך  ‘צדיק’  להיות  כדי 
הקטנים יש לנו אולי ואלי ניצוץ של נשמה דעשיה. רק 
אותם יחידי סגולה זכו לנשמה דאצילות, וכל מדריגתם 
של החסידים היא רק משום שמקושרים אל הצדיקים 

ונספגים עם האור המופיע בהיכלם.

שטוען  הידוע  הפתגם  וכפי  כך.  היה  לא  בקאמארנא 
שבזידיטשוב לא היו חסידים, כולם נהפכו לרבי’ס. 

לא  אחד  שאף  החיילים  על  השומרים  גנרלים  יש 
מובחרים.  לחיילים  יהפכו  אלא  בעצמו,  לגנרל  יהפוך 
החיילים  לכל  הדרך  את  מנתבים  אחרים  גנרלים  בעוד 
ומצעידים אותם להיות גנרלים בעצמם. אין כאן ויכוח, 
צריך  כי  צודק,  שלא  ומישהו  צודק  מישהו  כאן  אין 
את  לקחת  שצריך  ברור  אבל  גנרלים,  וגם  חיילים  גם 

המעלות שבכולם, וכל לבבות דורש את ה’.

פעמים  כמה  בפירוש  הקאמארנער  רבינו  כותב  וכך 
בזה הלשון: 'כי כל דבר של קדושה הראוי למשה רבינו 
דש.(,  דף  ויקהל  הברכה  )היכל  כמוני'  שבפחותים  לפחות  ראוי 
הקטן  שווה,  וגדול  קטן  מצוה,  לדבר  שהולכין  בעת  'כי 
 שבישראל שווה למשה רבינו שקיבל תורה מפי הקב"ה'

)פני זקן ביכורים פ"ג מ"ב(.

 "ושאלתי את 

פי משיח אימת 

אתי מר, והשיב 

לי בזאת תדע, 

בעת שיתפרסם 

למודך ויתגלה 

בעולם, ויפוצו 

מעינותיך חוצה 

מה שלמדתי 

אותך והשגת, 

ויוכלו גם המה 

לעשות יחודים 

ועליות כמוך".



לבקר 
בהיכלו

 בהיכל
הבעש"ט הק' 

ותלמידיו

65

בלתי לה' לבדו

הזהירות מן הפניות הדקות בעבודת ה'
מן העבודות הנשגבות ביותר בקרב קהל חסידים מיום 
שנתגלה אורו של מרנא הבעש"ט זי"ע, היא הזהירות 
ללא  לבדו',  לה'  'בלתי  האדם  של  מעשיו  כל  שיהיו 

עירוב מחשבה ופניה אחרת.

יסודה של זהירות זו היא בדברי חז"ל שאמרו )ברכות 
וכך  נברא',  שלא  לו  נוח  לשמה  שלא  העושה  'כל  יז.( 
שהתכלית  הדורות,  במרוצת  המוסר  ספרי  גם  הפליגו 
בין  האדם,  של  מעשיו  שכל  היא  ה'  בעבודת  הנרצית 
ובין  המצוות,  וקיום  התורה  כלימוד  הרוחניים  מעשיו 
מעשיו הגשמיים כאכילה ושתיה ושאר צרכי בני האדם, 
רוח  נחת  לעשות  והיא,  אחת,  לכוונה  רק  יהיו  כולם 

לבורא יתברך שמו.

עוד זאת היו ספרי המוסר מתריעים בו באדם, שאף אם 
כוונתו בעצם קיום המצוה היא כדי לקיים מצוות בוראו, 
פניה  או  מחשבה  עימה  יערב  שלא  ליזהר  עליו  אולם 
יראוהו  אותו  שהסובבים  וכגון  מאד,  קלה  אף  אחרת 
על  מוטל  אלא  מעשיו,  וחשיבות  צדקתו  על  וישבחוהו 
האדם לברר את כל מעשיו שיהיו אך ורק לשם שמים.

קליפת נוגה
ונקיה  זכה  שתהא  ה'  בעבודת  הידועה  הזהירות  מלבד 
מבוארת  רבינו  שבספרי  הרי  חיצוניות,  פניות  ללא 
והיא,  לשמה,  העבודה  במדריגת  יותר  נעלה  עבודה 

הזהירות שלא תהא עבודתו חלילה מצד קליפת נוגה.

'קליפת נוגה' אינה קליפה ממש השייכת לשלוש קליפות 
הטמאות, אלא היא כמו קליפה של זכוכית המקיפה את 
אבל אי אפשר  שהעצמיות אכן מתגלית דרכה,  העצם, 
לנגוע בה ממש מחמת הקליפה המזוככת המקיפה אותו 
מכל צד, וכמו כן 'קליפת נוגה' היא 'עור זך ודק מאוד 

שאינו ניכר'.

וחלילה,  חס  טומאה  או  עבירה  איננה   - נוגה'  'קליפת 

קליפה זו אינה שייכת בעליל לצד הטומאה, ואפילו אינה 
להתגאות על אחרים,   - לעון הגאוה המובהקת  שייכת 
אלא היא קליפה זכה מאוד של 'ישות' והרגשה עצמית, 
שהאדם מרגיש את עצמו כ'יש' ו'דבר מסויים' בעל ערך 

וחשיבות, וזאת משום גודל עבודתו והשגותיו. 

ומענפיה הדקים יותר של קליפה זו, שהיא מכניסה בלב 
האדם מחשבה דקה להיות 'רב ורבי', אבל לא במטרה 
זוהי הגאוה  שהרי  מוצהרת כדי להתגאות על הציבור, 
אלא  מעליו,  זו  מחשבה  תיכף  ידחה  והאדם  המאוסה, 
יהא בו כח להשפיע  ו'רבי'  'רב'  משום שעל ידי שיהא 
לבני ישראל עבודת ה', אכן, שורשה של מחשבה זו היא 
רצון פנימי ונעלם מאד, שהוא רוצה להיות 'ישות' בעל 

ערך וחשיבות. 

קליפה זו היא איפה דקה עד מאד ונעלמת בסתרי חדרי 
לימוד התורה  ופעולה של  בכל מעשה  ומעורבת  הלב, 
וקיום המצוות של האדם, והרי היא מפרידה בין האדם 
'עתיק  בחינת  מאוד,  עדינה  מחיצה  ידי  על  קונו  לבין 

דקליפה' שהוא דבר קלוש מאוד, דקה מן הדקה.

ימיהם  כל  היו  לדורותיהם  החסידות  רועי  רבותינו 
קליפה  של  ברשתה  יפלו  שלא  ומתפחדים  מתייראים 
דקה וקשה זו, ומדבריהם משמע שאכן כמעט ולא שייך 
זו כל זמן שהאדם נמצא בתוך הגוף,  להינצל מקליפה 
מציאות  את  להגדיל  הוא  הגוף  של  מהותו  שכל  כיון 
וישותו, ועל כן בכל פעולה ופעולה הוא מערב את טובת 
ועל כל פנים באופן דק זה שהאדם ירגיש את  הנאתו, 

עצמו כ'יש'.

אדונינו  היה   - בעולם  הזאת  היראה  את  שהחדיר  מי 
הבעש"ט, וכפי שכותב נכדו ה'דגל' )ליקוטים ד"ה עוד(: 
'עוד פעם אחת שמעתי ממנו בליל שבת כו' שאמר בזה 
הלשון: 'דא שווער איך אייך ]-כאן אני נשבע לכם[, 
שיש איש בעולם ששומע תורה מפי קודשא בריך 
ואינו  וכו',  מפי  ולא  מלאך  מפי  לא  ושכינתיה,  הוא 
מאמין עצמו שלא ידחה מאת הקדוש ברוך הוא ח"ו, 

לבקר בהיכלו
צוהר להיכל הבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע
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כי בקל יכול לדחות לנוקבא דתהומא רבה'.

דבריו הללו של הבעש"ט מובאים עשרות פעמים באוצר כתבי רבינו, והם 
היסוד והבסיס שעליהם נשען רבינו בכל פעם שמתעסק בענין דק זה.

רבינו מדריך את האדם שיוכל להבחין בדקותה של קליפה זו, ומעניק בידו 
היא רק התפילה  כאשר תכלית הכל  כיצד להתגבר עליה,  ודרכים  עצות 
ללא  כראוי,  לעבדו  הכח  את  לו  ויתן  עליו  שירחם  בראשית,  יוצר  לפני 

תערובת מחשבת חוץ.

על מנת שאקרא רבי
בכל עת ובכל שעה אני מתיירא שאפשר אני מקליפת נוגה 

היראה הגדולה שאחזה ברבינו מפחד 'קליפת נוגה', היתה בהשפעתו של 
דודו ורבו, ה"ה רביה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע, שהיה כל ימיו 
שכל מה שעשיתי בעולם הזה הכל  נגה,  'אפשר אני מקליפות  ירא וחרד 
לאיזה כוונה'. וכפי שחוקק רבינו בספרו זהר חי )על זוה"ק בראשית נט.(, 
שם הוא מרחיב בענין זה, ומביא כמה וכמה צדיקים אשר חרדו שמא כל 

עבודתם שייכת לקליפת נוגה:

דודי  מורי  בזה  וביאר  ל'חן',  ל'נח'  שנהפך  'נגה',  ענין  לבאר 
רבינו  הקדוש  הגאון  אבי  אחי  צבי,  מוהר"ר  הקדוש  רבינו 
אלכסנדר, בני הינדא הצדיקת, כפי מה שאמר לי - תלמידו - 
כשהייתי בן  'הידעת, בני אייזיק,  יצחק יהודה יחיאל בן חנה: 
ארבעים שנה, עדיין הייתי מתיירא אפשר אני מקליפות נגה, 

שכל מה שעשיתי בעולם הזה הכל לאיזה כוונה' וכו'. 

כך  כל  אותך  אחזה  למה  'בני,  לי:  ואמר  מאד,  פני  ונתכרכמו 
אני  שעה,  ובכל  עת  בכל  עדיין  עתה  גם  הרי  ופחד,  רעדה 
מתיירא שאפשר אני מקליפות נגה'. ונח דעתי, כי כבר הכרתי 

קדושתו וטהרתו, שבחו מי ימלל. 

)הרה"ק  המדורי  חייקא  רבי  מדריגות  מענין  'הידעת  לי:  ואמר 
רבי חיים חייקא מאמדור זי"ע בעמח"ס 'חיים וחסד' היה מגדולי 
תלמידי המגיד ממעזריטש זי"ע(, שזכה ליראה כמלאך על ידי 
שער  לו  נפלו  היראה  ומגודל  הרבה,  ובזיונות  חירופין  שסבל 
ראשו וזקנו, כמו שאיתא במדרש )מדרש תנחומא בשלח פי"ח( 
'והיה קורין לו מרוטה עד יום מותו', בודאי זה הוא מדריגה שאין 

למעלה ממנו'. 

)ויקרא  הכתוב  כמאמר  בעצמו,  להאמין  אין  כן  פי  על  'אף 
יג, מ-מד( 'ואיש כי ימרט ראשו' בודאי 'קרח הוא טהור', וכן 
'מפאת פניו' מצד אהבה, אף על פי כן 'כי יהיה בו נגע צרעת 
ממארת טמא הוא'. ומה תתמה בני על זה, ומרן הבעש"ט אמר 
שנשבע איך שיש אחד בעולם ששומע תורה, לא מפי מלאך ולא 
מפי שרף, אלא מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ומתיירא בכל עת 
ורגע ואינו מאמין על עצמו שלא ידחה מאת הקדוש ברוך הוא 

ח"ו כי בקל יוכל לדחות לנוקבא דתהומא רבא'. 

וזהו )דברים ל, יב-יד( 'לא בשמים' למי שעולה לשמים במדריגות 
גבוהות אינו בטוח וכו', 'ולא מעבר לים' כי ים הוא תורה שבעל 
פה, והלומד לשמה מקשט השכינה, והלומד להתנשאות להיות 
רב ורבי וגאון הוא בקליפות נגה, וכל מעשיו הולכים אל עולם 
התהו, ולא ישאר לו לעולם הבא אפילו אחת, וצריך להתגלגל 
מצד  לים  עבר  נקרא  וזה  כידוע.  והמצות  התורה  להעלות 
חיצוניות נגה. וכן ההולך אחר תאות לבו נקרא 'עבר לים' והוא 

סוחר ועושר גדול, ובכל אלה אין אתה בטוח. 

רבינו ממשיך בדבריו, שלעומת עובד ה' הזוכה להשגות גדולות בעבודתו, 
אולם יכול לידחות בקלות לקליפת נוגה בהרגשה דקה של גאוה ו'ישות', 
ואמירת  כתפילה   – נשבר  בלב  פשוטות  עבודות  דווקא  שלפעמים  הרי 
בגלל  האדם  את  מחשיב  אינו  אחד  שאף   - ותמימות  בפשיטות  תהילים 

מצוותיו הללו, דווקא הן עולות לרצון לפני ה':

'כי קרוב אליך הדבר מאד', אפילו עני שבישראל כמוני  אלא 
שבפחותים,  פחות  והוא  ונמאס,  נבזה  שבשפלים,  שפל  היום, 

לב  אמת,  לב  ובלבבך',  'בפיך  ומתפלל,  ולומד  ומדבר  עומד 
עני  והוא  וחרופין,  בזיונות  מקבל  בנסיונות  עומד  טהור, 
הרי  ובלב,  ובפה  בפשטות  מלה  מלה  כל  ומתפלל  שבעניים 
בלבד  הבא,  לחיי עולם  בהם  נבוא  מאד,  הדבר  אליו  קרוב 
בלב אמת, כמו שאירע לכמה פחותי ערך שחלקם בחיי עולם 
רחמנא  תיקון  בלי  תחתית  לשאול  נדחו  גדולים  וכמה  הבא, 
חכמתו  לפי  ולעסוק  לעמוק  אחד  כל  על  החיוב  בודאי  ליצלן. 
וגדולתו בתורה ומצות, ובזה יהיה לחיי עולם הבא, אבל שיהיה 
לו לב שפל ונשבר ונכנע מאד לפני השם יתברך, במדות טובות 
וישרות ואהבת ישראל באמת, וישמש צדיקים בהכנעה גדולה.

אפשר שזה העולם שלח לי הס"מ
את דקותה של קליפה  זוה"ק בראשית דף נט.(  )זהר חי על  רבינו מבאר 
זאת – קליפת נגה, שלפעמים כדי להכניס בליבו של הצדיק איזה מחשבה 
דקה של 'ישות', שולחת הקליפה הזאת קהל גדול שישחרו את פני הצדיק, 

לקבל ממנו עניני עבודת ה' וללמוד תורה מפיו. 

ואמנם גדולי הצדיקים לא היו מתפעלים כלל מרוב הקהל שבא לקבל את 
פניהם, אלא היו נרעדים כשרואים את ה'עולם' הגדול הלזה, בפחדם הגדול 
היו  כן  ועל  והתנשאות,  ישות  בהם  להכניס  כדי  הס"ם  אותם  שלח  שמא 
מעתירים בדמעות שליש ושופכים את ליבם כמים לפני אביהם שבשמים, 

שלא ידחו לגמרי מאור פניו יתברך:

פעם אחת כשהאיר היום בחג שבועות נכנסתי אצל מורי ז"ל 
דודי הקדוש, והוא לא ראה כשנכנסתי, ושמעתי שהיה הולך כאן 

 ואמר לי: 'הידעת
 מענין מדריגות רבי חייקא 

המדורי )הרה"ק רבי 
חיים חייקא מאמדור זי"ע 
בעמח"ס 'חיים וחסד' היה 

מגדולי תלמידי המגיד 
ממעזריטש זי"ע(, שזכה 

ליראה כמלאך על ידי שסבל 
חירופין ובזיונות הרבה, 

ומגודל היראה נפלו לו שער 
ראשו וזקנו, כמו שאיתא 
במדרש )מדרש תנחומא 
בשלח פי"ח( 'והיה קורין 
לו מרוטה עד יום מותו', 

בודאי זה הוא מדריגה שאין 
למעלה ממנו'. 
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והיה שם  והיה בוכה ומבכה לפני קונו,  וכאן, 
על החג לערך ארבע או חמש מאות אנשים, 
ואמר: 'אפשר שזה העולם שלח לי הס"ם ימח 
בדמעות  בוכה  והיה  מעליך'.  להדיחיני  שמו 
שלא  הזה  העני  נפש  על  וחמול  'חוס  שליש: 
ואחזני  בדברים,  והאריך  פניך',  מאת  אדחה 
וכעת  ונסתי,  הדלת  ופתחתי  ורעדה  חיל 

ארבעים אלף בישראל לא די.

ואמר הקדוש מנחם מרימנאב: 'כשבאין אצלי 
מאה אנשים, חמשים שלח הס"ם, וחמשים באין 
מן הקדושה, יש בכחו לבטל הרע. אבל כשבאין 

יותר, יעזור השם יתברך מערבוביא כזאת'. 

כי עיקר אדם אינו להיות רב ורבי על שמנים 
ממרן  כידוע  בשחד,  הס"ם  לו  שמביא  אלף 
מר'  משה  דברי  בספר  מובא  טוב  הריב"ש 
באהבת  ושמח  שש  להיות  אלא  דן,  בן  משה 
השם יתברך ובמצותיו כעל כל הון, ויהיה לו 
ויחודים,  ודביקות  וחיות  לב מלא אור ושמחה 
ואחר כך להיות כעפר, ויסתפק במיעוט שיש 
ויגבה לבו בדרכי ה'  לו, וישמח ביהדות שלו, 

באהבת ישראל.

 כבוד המדומה של קליפות נגה
להיות רב ורבי ורבן

ומעורר בו את  המסתתר בליבו של האדם,  רצון דק זה, 
עליו,  לעמוד  אפשר  אי  ורבן',  ורבי  רב  'להיות  הרצון 
באמת  בזה  שכוונתו  עצמו  את  להטעות  יכול  האדם  כי 
התורה  מאור  נפשם  על  ולהאיר  הרבים,  את  לזכות  כדי 
יזכה  הוא  שגם  חוזר,  באור  לזכות  כדי  או  והעבודה, 
להארות גדולות בעבודת ה' על ידי שישפיע ממעיינותיו 

לרבים, וכפי שכותב רבינו בהיכל הברכה )ויקרא ה.(:

מבלי  ט(,  יט,  )איוב  הפשיט'  מעלי  'כבודי 
נגה,  קליפות  של  המדומה  כבוד  אחר  לרדוף 
להיות רב ורבי ורבן, שהוא ממש עבודה זרה, 
אשרה דמשה דאין לה ביטול )עיין סוכה לא:(, 
היטב,  לבדוק  לנתחיה  אותה  לנתח  וצריכין 
כי יש הרבה טעות, שסובר שכוונתו להיות 
וכיוצא  נפשו  על  להאיר  שמים,  לשם  'רבי' 
ונשמע  השם  אנא  אמר  וכבר  טעות,  מעניני 
קולו ביריחו )עיין נועם אלימלך פרשת וישלח(.

אפשר שלמעלה לא ישאר מעבודתו כלום, 
כי בהעלם כוונתו להיות רבי 

יסוד ברור מעמיד רבינו )זהר חי על זוה"ק בראשית ח:( 
שאין לו לאדם לילך שולל אחרי מראה עיניו שהוא עובד 
זוכה  ואף  בסיגופים,  ובתפילה,  בתורה  יתברך  השם  את 
להארות ודביקות, שכן גם אם למטה נראית עבודתו של 
מרומים  בגבהי  למעלה  אבל  השלימות,  בתכלית  האדם 
אין מביטים על גודל המעשה כי אם על טהרת הלב, ואין 
ונקיה שנעשתה  זכה  כי אם מעשה מצווה  עולה למעלה 
מתוך כוונה טהורה של דביקות וביטול, אבל כל שיש בו 
תערובת של נגיעות ופניות, דוחין אותו בקל, ולפעמים לא 

נשאר מאומה מכל עשיותיו:

וענין, כי אדם יוכל להיות עובד השם יתברך 
היום  כל  ולומד  ובטהרה,  ופרישות  בתענית 
ואור  ואהבה  בדביקות  ומתפלל  בתפילין, 
וחיות, אף על פי כן אל יאמין לעצמו כלל, כי 
כשמבחינין עבודתו למעלה אזי אפשר שלא 
ישאר לו כלום, כי בהעלם ענינו כוונתו להיות 

רב ורבי ורבן, ובקל יוכל לידחות.

שווער  'דא  טוב:  הריב"ש  מרן  שאמר  כמו 
איך אייך, שיש איש בעולם ששומע תורה מפי 
מלאך  מפי  לא  ושכינתיה,  הוא  ברוך  הקדוש 

ולא מפי שרף, ואינו מאמין בעצמו שלא ידחה 
מאת הקדוש ברוך הוא ח"ו, כי בקל יוכל לדחות 
מאת הקדוש ברוך הוא לנוקבא דתהומא רבא 

רחמנא ליצלן'. 

וזהו 'לא בשמים הוא' )דברים ל, יב( בעת שיש 
לו מוחין והרחבות הדעת לא יאמין לעצמו, 'ולא 
מעבר לים' )שם יג( כשנופל למטה במחשבות 
לא זכות רחמנא ליצלן, 'כי קרוב אליך הדבר 
מאד' בזמן ש'בפיך ובלבבך לעשותו' )שם יד( 
דייקא, ולא לשום דבר חיצוני חלילה, אמן כן 

יהי רצון.

זהירות מפניה במתן צדקה
רבינו מוסיף ומבאר )נתיב מצותיך נתיב אמונה שביל ג' 
ואינו  במעשיו  להיכשל  עלול  האדם  כמה  עד  ל"א(  אות 
לפני  מגיע  לפעמים  שכן  עצמו,  שלו  דעתו  לסוף  יורד 
ונותן  עליו  מרחם  והצדיק  טובים,  בן  חשוב  עני  הצדיק 
השורה,  מן  לעני  שנותנים  ממה  יותר  חשובה  מתנה  לו 
וזאת מתוך מחשבה לקיים מצוות צדקה, להנות את העני 
ליבו  שבסתר  לב  על  שם  אינו  הוא  אולם  לו,  ולהיטיב 
בצילו  להסתופף  שיבוא  הזה  העני  את  להרגיל  כוונתו 
דק של  מזה משהו  לו  כדי שיימשך  על שולחנו,  ולהסב 

כבוד וגדולה.

על כן היה רבינו נזהר מליתן 'מתנה' ]-היינו סכום הגון[ 
לעני חשוב, אלא אם כן היה מאלו שכבר הסתופפו בצילו.

עזי פנים שבדור, ערב רב, האומרים 'קום עשה 
)שמות לב, א(,  ילכו לפנינו'  לנו אלהים אשר 
רב ורבי שלו, כמבואר בתולדות ]יעקב יוסף[, 
ותיכף פורקין נזמי הזהב ונותנין לו. והרבי הזה 
של ערב רב הוא אינו נהנה מעולם הזה כלל, 
אוכל  לכיריים,  תנור  בין  ויושב  קרוע,  הולך 
לו,  שנותנים  מה  וכל  ירבעם,  כעגלי  עשב 
תיכף מחלק לצדקה, לקנות לו שם שיתאספו 

אליו הערב רב, ערבי רבא וערבי זוטא. 

שמרתי  שמימי  בראשית,  יוצר  עלי  ויעיד 
בשמירה מעולה שלא ליתן לעני חשוב מתנה, 
ובאמת,  באהבה  אצלינו  מקושר  שהיה  עד 
לשם  מעשי  ושיהיו  אנשים,  לי  אקנה  שלא 

שמים לשם אל עולם. 



ממונה לחלק כפות לאורחים
בעל  'ישות'  להיות  רוצה  שהאדם  היא,  נגה  קליפת  של  דקותה  כאמור, 
מוסיף  רבינו  עצמו,  בפני  העומד  מציאות  כבעל  לחוש  וברצונו  חשיבות, 
שהיא  זו,  קליפה  של  עומקה  על  לעמוד  רנד:(  שמות  זוה"ק  על  חי  )זהר 
אינה נוגעת רק לבעלי תורה או עובדי ה', אלא כל אחד ואחד רוצה בעמקי 
לבבו להיות איזה 'גברא' או 'חפצא' בעל חשיבות, ולו רק יתנו בידו איזה 
דבר שררה או התמנות על הציבור, תיכף ומיד יראה את 'כחו' שעתה הוא 

'בעל-הבית'. 

ולא רק מי שהוא באמת 'בעל-הבית' ובידו לפעול כרצונו הרי הוא מראה 
ידי בעל הבית להתמנות  על  מי שנתמנה  אלא אף  ובעלותו,  את שליטתו 

כמה  עושה  הוא  הרי  להיטיב,  או  להרע  בידו  אמיתי  כח  לו  ואין  קטנה, 
פעולות כדי להראות את 'כח הממשלה' שניתן בידו:

'מיום  ]מזידיטשוב[:  צבי  רבינו  הקדוש  דודי  מורי  לי  ואמר 
שגבר מלכות הרשעה, צריכין שמירה גדולה לכל מי שיש לו 

איזה התנשאות, שלא יהיה רשע'.

והראה לי: 'ראה בני, שזה ממונה לחלק כפות לאורחים, כמה 
רשעות עושה לכל אחד, והוא התמנות קטן, מכל שכן וכו''.

השגות ומדריגות מצד קליפת נוגה
במעלות קדושים וטהורים

'קליפת נגה' קליפה דקה וקשה היא, וטכסיסיה רבים עד מאד, ותעשה כל 
כראוי,  שלא יעבוד את ה'  אשר לאל ידה כדי להפיל את האדם ברשתה, 

אלא יערב בזה מחשבה דקה לטובת עצמו, להגדיל את 'ישותו' ומציאותו.

פעמים שהיא מביאה אל האדם השגות נעלות ומדרגות רמות, אשר לאו כל 
מוחא סביל דא, אולם מתחת כל אותן השגות נפלאות מסתתרת לה מחשבה 

דקה מן הדקה, שהאדם מתאווה להיות 'ישות' בעל רוח הקודש.

נמצא אם כן שהצדיקים אין להם מנוחה, אלא אף כאשר הם זוכים להשגות 
ומדרגות נוראות אלו, עדיין הם ממשיכים בבדיקה אחר בדיקה ובחיפוש 
מחיפוש לדעת מה שורשן של השגות אלו, האם לא נשלחו אליהם על ידי 
הקליפות כדי להדיחם ממקור הקדושה, וכפי שרבינו מתבטא אודות קליפת 

נגה )אוצר החיים בחקותי רצג.(:
ומשל על זה אמר איש אלקים רבינו הקדוש מו"ה אלימלך זצ"ל 
נרקב המאיר  יש עץ  כי  זהב,  שלא כל הדברים המאירים הם 

באישון לילה.

מרדכי  אברהם  מו"ה  המפורסים  הצדיק  ממו"ח  ושמעתי 
זצ"ל,  הבעש"ט  אלקי  מרן  משם  לי  שסיפר  זצ"ל,  מפינטשוב 
התמורות  שבעולם  ואמר  אחד,  צדיק  איש  ראה  אחד  שפעם 
בצדקתו  מפליא  היה  זה  צדיק  איש  כי  זה,  מאיש  משחקין 
וסגופים והארות נפלאות, אבל נתערב בו כוונה  ובפרישות 
שיזכה לרוח הקודש, ועל ידי כוונה דקה זאת שלא לשם שמים 
הלכו מעשיו לעולם התמורות, ושוחקין שם עליו, שעל ידי דבר 

קטן כזה מפסיד מדריגתו בקדושה. 

ובאמת טעו בזה כמה גדולי עולם שהלכו בפרישות וקדושה וזכו 
לכמה הארות מאור אין סוף ומדריגות, ולא ביחנו עצמן בבדיקה 
עבודה  ידי  יצאו  שכבר  בנפשם  וסברו  גדול,  ובחיפוש  יתירה 
התמימה, ועדיין היה איזה חלק בהם מהנ"ל מעולם התמורה, 
ועל ידי זה נכנס בלבם מהתמורה חכמות זרות ודרכים משונים 

מסוכנים.

חשד עצמו שהוא טועה, כדרך הצדיק
וכך היו הצדיקים בודקים אחר עצמם בחיפוש אחר חיפוש לדעת מקורה 
וכפי  לא,  או  דקדושה  מסיטרא  היא  האם  אליהם,  הבאה  הארה  כל  של 
שרבינו מביא בספר נוצר חסד )אבות פ"א מ"י( מעשה שהיה בדודו הרה"ק 
היה חושד  שכאשר האיר עליו הארה יתירה,  זי"ע,  רבי משה מסאמבור 

עצמו שמא הוא טועה, וזה דבר המעשה:

נשמות  בך  ידבקו  ואז  מלאכה,  ידי  על  הנשמות  וכשתעלה 
וירחיבו דעתך וימשיכו לך מוחין חדשים אור חדש, כמו ששאל 
דודי הצדיק מו"ה משה ]מסאמבור[ את מורי דודי רבינו צבי 
הקדוש ]מזידיטשוב[, שהוא הולך לפעמים על איזה עסק לכפר, 

שהוא  כמעט  מנחה,  להתפלל  ועומד  לביתו  כשבא  כך  ואחר 
בטל ממציאות מגודל האור והתלהבות אש, וחשד עצמו שהוא 

טועה, כדרך הצדיק. 

והשיב לו רבינו: 'אחי אל יקשה לך, כי הנשמות והניצוצין שיש 
בכל עשבי השדה ובעסק שעסקת מתדבקין בך, והם הם מלהיבין 
בך'.  וזהו מאמר התנא )אבות פ"א מ"י( 'אהוב את המלאכה', 

ויתחדשו לך מוחין וחיות חדש בכל עת.

חיפוש ממציאה
בענין זה יש להסמיך מעשה נורא אשר התרחש אצל רבינו, וממנה נראה 
עד היכן היה רבינו זהיר בענין זה, לדעת בכל הארה והשגה האם מקורה 
טהור או לא, עד כדי שהיה מענה עצמו בעינויים וסיגופים על כך, וזה דבר 

המעשה כפי שהביאה הרה"ק רבי שם קלינגבערג זי"ע )כתבי שם(:

פעם אחת כאשר נסע מפינטשוב לרבו הקדוש מסאווריין ז"ל, 
ובחזרתו נסע דרך עיר קראקא להגבול מויגול, וכל היום התענה, 
בולמוס  עד שאחזו  גדול  רעבון  לו  והיה  ערב,  לעת  לשם  ובא 
רחמנא ליצלן, והוכרח לקנות שם פת עכו"ם עבור עשרה צ"ל, 

שהיה לו להחיות את נפשו.

 ושמעתי ממו"ח 
 הצדיק המפורסים 

מו"ה אברהם מרדכי 
מפינטשוב זצ"ל, שסיפר לי 
משם מרן אלקי הבעש"ט 

זצ"ל, שפעם אחד ראה איש 
צדיק אחד, ואמר שבעולם 

התמורות משחקין מאיש זה, 
כי איש צדיק זה היה מפליא 
בצדקתו ובפרישות וסגופים 

והארות נפלאות, אבל נתערב 
בו כוונה שיזכה לרוח הקודש, 
ועל ידי כוונה דקה זאת שלא 

לשם שמים הלכו מעשיו 
לעולם התמורות, ושוחקין שם 
עליו, שעל ידי דבר קטן כזה 
מפסיד מדריגתו בקדושה. 
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ואחר האכילה השכיב את עצמו על ספסל 
ארוך שהיה שם בבית המזיגה, וכאשר שכב 
שם איזה מינוט"ן אחזתו אש להבה, ותיכף 
עמד ממשכבו והתיישב את עצמו מכח מה 
הרגיש את החמימות הזאת, והתחיל לבכות 
אחר  הבהירות  זו  מה  כי  גדולה,  בבכיה 
את  והסיר  לחוץ  והלך  עכו"ם,  פת  אכילת 

מלבושיו, ועשה גלגול שלג כמה פעמים.

ובתוך כך שמע קול עגלה שבא לשם, ולבש 
את עצמו תיכף, והלך לבית המזיגה, ואז בא 
כ"ק חו"ז הרה"ק המפורסם רבינו יוסף מעיר 
הרה"ק המאור  בן  ז"ל  ]-מניישטאט[  חדש 
עגלה  עם  סוחר,  עדיין  אז  שהיה  ושמש, 
מלאה סחורה, וכאשר ראו זה את זה שאלו 

מה הוא עושה שם וכו'.

ואחר כך שאלו: 'מדוע פניך רעים בעצבות 
בקול  לבכות  והתחיל  ליצלן',  רחמנא 

ליצלן,  לו רחמנא  הסיבה שאירע  על  גדול 
שהוכרח לאכול פת עכו"ם, וכשהלך לשכב 
על הספסל אחז אותו בהירות של אש שלא 
יכול לסבול, ולשמחה מה זו עושה. ואמר לו 
שימתין עד שיתפלל ערבית ויאכלו שניהם 

סעודת ערבית, וכך הוה.

בתוך הסעודה אמר לו: 'אני אספר לך מה 
בשנים  מאות  איזה  זה  בכאן,  שהרגשת 
לשרוף  ליצלן  רחמנא  רעה  גזירה  שיצאה 
אחד  מלמד  בקראקא  והיה  השסי"ן,  את 
ובא  תנ"ך,  עימו  אתו  ולקח  וקדוש,  גאון 
לזו בית המזיגה, והתחיל לחזור כל דרשות 
יתקיים  ושלום  חס  שאם  תנ"ך,  מתוך  חז"ל 
הגזירה שיוכל להעתיק את כל הש"ס מתוך 
התנ"ך, והיה בכאן זמן גדול, וזה ההרגשה 

שהרגשת'. 

לעבדך באמת
מן השמים מטעין לעובדי השם כדי 

לראות כוונתם באמת 
ללכדו  ורוצה  לאדם  לו  האורבת  נגה  קליפת  מלבד 
ברשת ה'ישות' והרגשת גאוה דקה מן הדקה, הרי שגם 
מן השמים מביאים את האדם לידי נסיונות, כדי לבחון 
בלבב  יתברך  לעבדו  רוצה  האמנם  לבבו,  טוהר  את 
שלם או שמא כוונתו להנאת עצמו, כדי שישיג השגות 
ומדריגות נעלות בעבודת ה', למען ייצא לו שם כאחד 

מן הגדולים.

בענין זה ידוע משלו של הבעש"ט זי"ע שהמלך הסתיר 
עצמו לפנים מהרבה חומות, ויצא הכרוז שכל מי שיבוא 
חומה  וכל  לאשה,  בתו  את  המלך  לו  יתן  המלך  לפני 
היא גדולה ועבה מאד וקשה לעבור בעדה, אמנם אחר 
כל חומה הניח המלך דברים אחרים לפתות בהם את 
האנשים שיישארו שם ולא ימשיכו בדרכם אל המלך, 
באחת מהן הניח מאכלים ערבים ומעדני מלכים, בשניה 
הניח דברי חכמה נפלאים, בשלישית הניח כסף וזהב, 
וברביעית הניח דברים המביאים כבוד וגדולה, וכל אלו 
שרצו להגיע אל המלך כדי לקבל תענוג או חכמה או 
עשירות או כבוד, עצרו שם כאשר קיבלו את המתנות 
הנפלאות ההן, ורק בן המלך - אשר לא חיפש מאומה 
כי אם לקבל את פני המלך עצמו - עבר את כל החומות, 
ולא נתפתה על ידי אותם פיתויים, עד שהגיע לפני אביו 

המלך.

רבינו מבאר משל זה )נתיב מצוותיך נתיב אמונה שביל 
לאדם  נותנין  שלפעמים  ה',  עבודת  לענין  ב'(  אות  ה' 
בהשגת  ואפילו  התורה,  נגלות  בהבנת  גדולות  דרגות 
המצוות  בשמירת  מסתפק  שהאדם  או  התורה,  סודות 
בדקדוק, והוא נעצר ומסתפק בזה. ולפעמים נותנים לו 
מן השמים מדרגות גדולות ונפלאות של רוח הקודש, 
ועל ידי כן האדם חושב שכבר הגיע לתכלית הנרצית, 

והוא אינו ממשיך לחפש את המלך עצמו. 

וכדי לזכות לקבל את פני המלך עצמו, מוטל על האדם 
לסלק תחילה כל מחשבה דקה מן הדקה לצורך תועלתו 
ועליו  ה',  בעבודת  השגותיו  לצורך  ואפילו  העצמית, 
שאין לו שום רצון להגדיל  ממש,  'אין'  לבוא לבחינת 

את עצמו, או אז יוכל על ידי עבודת ה' ביגיעה ובעמל 
לראות באור פני מלך חיים.

או  השגה,  איזה  השיגו  שהצדיקים  אימת  כל  כן,  ועל 
מדריגה, או רוח הקודש, היו יראים שמא מטעין אותם 
שרבינו  וכפי  המלך,  מהיכל  לדחותם  כדי  השמים  מן 
להרה"ק  שהיתה  נפלאה  מדריגה  לכך  בהקשר  מביא 

מאפטא זי"ע, וביקש מן השמים שיטלוה ממנו:

וכשהנשמה יקרה הכולל כל אנשי דורו בא 
לעולם הזה, ומתחיל לשבר התאות והחומר, 
בחסידות,  ומתנהג  תורה,  ולומד  ויושב 
ומשבר איזה חומה ומסך, אזי משרתי המלך 
דרכו,  לפי  אחד  לכל  מתנות,  לו  מפזרין 
קטן וגדול שם הוא, יש שמוסרין לו השגה 
בפשטי תורה, לומר חריפות ופילפול בדרך 
זה  אין  באמת  אבל  בזה,  ומתענג  אמת, 
תכלית ביאתו לעולם הזה, ויש שמוסרין לו 

חדושי רזי תורה ושכליות. 

איננו  זה  וגם  מדריגות,  לו  שמוסרין  ויש 
הקדוש  מו"ר  שאמר  כמו  אמיתי,  תכלית 
]מאפטא[  העשיל  יהושע  אברהם  מוהר"ר 
זצ"ל, שעשבי השדה היו אומרין לו עתידות, 
אטעה,  שלא  ויראתי  אדם,  פסיעות  וגם 
)וכן  ממני  שיטול  הרחמן  מאב  ובקשתי 
אמר הרה"ק מרוז'ין זי"ע משמו של הרה"ק 
מאפטא זי"ע, עיין עירין קדישין, שבת חזון(.

דרכו  בתחילת  עבודתו  אודות  ומספר  ממשיך  רבינו 
והפרישות  היגיעה  רוב  לאחר  כאשר  ה',  בעבודת 
אולם ביקש  זכה להשגות רוח הקודש נעלות,  והעמל, 
רחמים מלפני אדון כל שיטול ממנו מדרגות נעלות אלו, 

כדי שיוכל לזכות לקבל את פני השכינה:

היה  זה  )מעשה  בילדותו  הענין  היה  וכן 
ברביה"ק ההיכל הברכה עצמו, וכפי המובא 
בהקדמת זהר חי, וכאן כתב על עצמו בלשון 



נסתר(, שהשיג מדריגה, שכשהיו אומרין איזה שם עם שם אמו, 
היה מכוין בכיון מי הוא זה השם, אם הוא תינוק מוטל בעריסה, 
או אם הוא גדול מעט שלומד אותיות, או גדול ביותר, או אם 
הוא איש גדול בשנים, ואם הוא בעל הבית או תלמיד חכם או 
צדיק, ומה מלאכתו חייט או רצען או דבר אחר, וכיון ממש כל 
צורתו ושערו והנהגתו לא פחות ולא יותר, אפילו כשהיו שואלין 
אותו שעה ויותר הכל לא פיחת ולא ייתר, וכשהיו מנסין אותו, 
ואמרו לו שם שלא היה השואל יודע כלל מהותו אלא לנסות, 

השיב, זה איננו. 

ידעתי, שעדיין אני רחוק מאוד  גם  'ידעתי  זה אמר:  ועל כל 
מהשם יתברך, ולא עוד, אפשר שמטעין אותי, כי יש שמטעין 
אותו, אם כוונתו לשקר ולרמאות חלילה, מטעין אותו בדברים 

כאלו, עד שנשאר בחיצונית, ונעשה חכם להרע שם יהודי, וזה 
ונפלאות לכבוד עצמו, נשאר  השוטה שרודף להשיג גדולות 

בעל מופת של דמיוני'. 

מצד  טהור  מקורן  באם  אף  כי  הללו,  ההשגות  בכל  נסתפק  עצמו  רבינו 
לראות  אותו  מנסים  השמים  מן  שמא  החשש  יתכן  זאת  בכל  הקדושה, 
ומזאת  או להשגת מדריגות,  נפשו  בכל  אם לדבקות בה'  נוטה,  ליבו  לאן 
היתה  אחת  אשר  הצדיקים,  גדולי  ליבם של  טהרת  את  בזה  ללמוד  באנו 
היו  ואדרבה  מדריגות,  להשגת  כלל  נתאוו  ולא  בו',  'לדבקה   – משאלתם 

רואים במדריגות הגדולות משום מניעה ומכשול בדרך העולה בית קל.

אל תאמין בעצמך
אשרי אדם מפחד תמיד

לידי מחשבות  המביאה את האדם   - נוגה  ענין הזהירות מקליפת  כאמור, 
רבותינו  של  קדשם  בהיכל  רב  מקום  תופס  היה   - דקות  ו'ישות'  גאוה 
הקדושים, והיו עוסקים רבות בענין זה למצוא את הדרכים והאופנים היאך 

לינצל ממנה, וכפי שכותב רבינו )הקדמת כתם אופיר(:

ואמר לי מורי ]רבינו צבי מזידיטשוב[ פעם אחת בסעודת היום 
של שבת: 'הידעת, בני אייזק, שבהיותי בן ארבעים שנה עדיין 
נגה'.  מקליפות  אני  אין  האם  ומתפחד  עצמי  חשדתי  )הייתי) 
בכל  הרי  בני,  לך  'מה  לי:  ואמר  מאד,  פני  שנתכרכמו  וראה 
שעה, גם כעת היום, אני מתיירא ומתפחד מזה הקליפה הדקה, 

שהוא קשה מכל הקשות'.

מופלא  אור  הקדוש  מו"ח  הקדושים,  מוריי  אצל  קבלתי  וכן 
הקדוש  הגאון  מו"א  ואצל  מפינטשוף,  מרדכי  אברהם  מהר"ר 
בעשר מיני קדושות מוהר"ר נפתלי מראפשיץ, ומעט ששמשתי 
לפני מורי אור צח מו"ה אברהם יהושע העשיל ממעזביז, וכל 
אלו הקדושים קבלו מרבן הקדוש קדש הקדשים מוהר"ר אלימלך 
אור שבעת הימים, האיך להשמר מקליפה הזאת, וקבלתי מהם 
פה אל פה כמה הנהגות האיך להיות לו לב נשבר באלף שברים 
הרבה,  ובחכמתם  ושמחה.  אורה  ומלא  יתברך,  השם  לפני 

ובקדושתם וטהרתם באו למדריגת 'אין', וניצול מזה.

שטעמתי,  מיתה  ובדקי  והעוני  והדוחק  היסורין  כל  ומעודי, 
מקליפה  ניצול  שאהיה  בשמחה,  קבלתי  הכל  דעת,  וחלישות 
זאת, שיהיה לי לב טהור נשבר לפני קוני, והטעימו לי מעין 

עולם הבא, אורה של מעלה, ובזה יכולתי עמוד בעולם הזה.

רבינו מביא )זהר חי, על זוה"ק בראשית דף רמב.( עד כמה היו הצדיקים 
עוסקים במציאת העצות היאך ליזהר שלא ליפול ברשתה של קליפה זו, 

וכל זאת לפי 'שהיו מפחדים מאד' ממנה:

ענינים  כמה  מראפטשיץ  מוהר"נ  הקדוש  למורי  ראיתי  וכך 
כאלה, ולכל רבותי שלמדתי אצלם שהיו מפחדים מאוד, 'אספרם 
זה,  על  להם  שנתנו  העצות  יח(,  קלט,  )תהלים  ירבון'  מחול 

שיבואו לביטול גמור, שלא יפלו לטעות קליפות נגה. 

הבעש"ט היה מתיירא עד רגע פטירתו מקליפה זאת
גם רבינו הבעש"ט הק', היה אחוז כל ימיו ביראה זו שלא תתערב קליפת 
נוגה במעשיו, עד כדי כך שאפילו רגע קודם פטירתו היה מלחש 'אל תבואני 

רגל גאוה', וכפי שכתב רבינו )זוהר חי, שם(:

מרן הקדוש, אור צח, אור קדמון, אור בהיר, שלא קם כמוהו 

פטירתו:  לפני  קטנה  שעה  אמר  והגאונים,  התנאים  מימות 
'רבונו של עולם, 'אל תבואני רגל גאוה'' )תהלים לו, יב(.

גם אחד שזכה להגיע לקדושת מלאך יכול לאבד שני 
עולמות על ידי איזה גסות

ופחד גדול זה מקליפת נוגה על שום מה. לזאת מבאר רבינו )נתיב מצותיך 
בקדושה,  רב  זמן  נקבע  שכבר  מי  שאף  ד'(  אות  ה'  שביל  אמונה  נתיב 
וזכה למדריגות גדולות באמת מסיטרא דקדושה, וכבר זכה להגיע לדרגת 
'מלאך', בכל זאת אל יאמין בעצמו, כי על ידי נטיה קלה יכול ליפול לגמרי. 

גדול ממשה רבינו בבחינה מסוימת,  שהיה  והראיה לכך היא מאחיתופל, 
ואף זכה לרוח הקודש, ובכל זאת נאבד משני עולמות על ידי גסות:

ואמר במדרש על אחיתופל, 'איש' )שמואל ב' טז, כג( קרי ולא 
כתיב, שהכתוב לא היה יכול לקוראו איש, שהיה מלאך וביטל 
ממנו כל בחינות איש, מה שמשה רבינו לערכו לא הגיע לזה, 
כמבואר בדברי מרן, שעל ידי ערב רב לא השיג משה למדריגות 

מלאך. 

ואמר לי מורי ]רבינו צבי 
מזידיטשוב[ פעם אחת 
בסעודת היום של שבת: 

'הידעת, בני אייזק, שבהיותי 
בן ארבעים שנה עדיין 

) חשדתי עצמי ומתפחד 
האם אין אני מקליפות נגה'. 
וראה שנתכרכמו פני מאד, 
ואמר לי: 'מה לך בני, הרי 
בכל שעה, גם כעת היום, 
אני מתיירא ומתפחד מזה 

הקליפה הדקה, שהוא קשה 
מכל הקשות'.
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)ילקוט שמואל א, קכט(,  וגם מבואר במדרש 
בלילה אחת מסר שמואל הנביא לדוד מגילה 
של בית המקדש, מה שתלמיד ותיק לא יכול 
כשבא  מגילה  אותה  וכל  שנים,  למאה  לקבל 
ברוח  לדוד  אחיתופל  אמרה  לאחיתופל,  דוד 
הקודש. הרי שהשיג רוח הקודש אמת, וחכם 
ומיודעי'  'אלופי  קראו  ודוד  ממלאך,  גדול 
גסות  איזה  בו  שהיה  ועל  יד(.  נה,  )תהלים 
בלי טהרת המדות, סופו לשאול ונאבד משני 
עלינו  ויאיר  עלינו  ירחם  עליון  מלך  עולמות, 

לב אמת. 

הפחד שלא יידחה על ידי גאוה
רבינו חוזר על הדברים בספרו היכל הברכה )משפטים 
קצט.( כי גם מי שכבר זכה לעלות למדריגה גבוהה של 
תורה  ללמוד  וזכה  באלוקיו  תמיד  הדבוק  גמור,  צדיק 
לשמה, אף הוא אינו בטוח עד יום מותו, שמא ידחו אותו 
'אלהים  ידי שתתעורר בו הגאוה הנקראת  מלמעלה על 
מרובה  והכנעה  כך,  על  גדולים  רחמים  וצריך  אחרים'. 

לקבל בזיונות בשמחה:

יהיה  אפילו  משיג,  שאדם  חכמה  דבר  ובכל 

ובכל  המשיח,  וכמלך  כאליהו  באלקיו  דבוק 
לשמה,  אפילו  לומד,  שאדם  וחכמה  תורה 
בהארה גדולה ובהתרחבות הדעת ובדביקות 
עד כלות הנפש, טועם ממש אור עולם הבא 
וזיו שכינתו בעולם הזה בתורה ובמצות, ופניו 
בוערות כמראה הלפידים, רואה שם ה' לנגד 
ורואה  לבנה,  אש  גבי  על  שחורה  אש  עינו, 
שלא  בטוח  איננו  עדיין  ושרפים,  מלאכים 
שהוא  בגאוה,  אחרים  אלהים  בו  יתאחזו 
לו  ונופלין  בעיקר,  כופר  ממש,  זרה  עבודה 
יתברך  באלקותו  וחקירות  והמצאות  דרכים 
ויתעלה, מה למעלה ומה למטה, ושאר חקירות 
של הבל, אשר זה לא יפול במחשבה אלא למי 

שדוחין אותו למיתה למעלה למקום נחשים.

אמונה  באלקיו,  להאמין  נפשו  על  וירחם 
וגדולה הזזת  פשוטה, שאין לך תנועה קטנה 
אבר קטן שלא יהיה בו אלופו של עולם, ויהיה 
וחשיקה  בדביקה  עולם  אלקי  באמונת  דבוק 
היסורין  ובקבלת  גדולה,  ובהכנעה  ורצון, 
האור  גודל  ומחמת  רבה,  בשמחה  והבזיונות 

השופע עליו לא ירגיש בחרפות ובזיונות.

ענוה גדולה מכולם

המבחן האם מעשיו בצד הקדושה
רבינו אף היה נותן סימנים לאדם האיך יוכל לבדוק את 
או שהם  עצמו האם היו תפילתו ומעשיו בצד הקדושה 
עצמו  שיבחון  ידי  על  וזאת  נוגה,  קליפת  מצד  חלילה 
שהרי  מישראל,  אחד  כל  לפני  הכנעה  מרגיש  הוא  אם 
)אוצר  וה'ישות'  הגאוה  של  ההיפך  ממש  היא  ההכנעה 

החיים בחוקותי רצג.(:

בפני  נכנע  שיהיה  בכך  די  שאין  מדגיש  רבינו  אולם 
טמונה  עדיין  כן  אם  שהרי  ה',  ועובדי  חכמים  תלמידי 
נכנע  שיהא  הוא  העיקר  אלא  בליבו,  ה'ישות'  הרגשת 
ההכנעה  שזוהי  יכונה',  ישראל  בשם  אשר  כל  'לפני 

האמיתית, וגם אז, 'כולי האי ואולי שעלו לרצון':

ומעתה בני חזק ואמץ בתורה ובתפלה בזמנה, 
בהארה נפלאה ובדביקות עצום, והבחינה אם 
הלכו מעשיך לרצון, אם אחר לימוד התורה 
ותפלה במדריגה הנ"ל לבך נכנע באמת לפני 
כל אשר בשם ישראל יכונה, כולי האי ואולי 

שעלו לרצון. 

כיוצא בזה כותב רבינו בספר נוצר חסד )אבות פ"ג מי"ז(: 

אלקות,  ודביקות  הקודש  רוח  נקרא  'דעת' 
נפלאה  גדולה  והארה  השכינה  זיו  ונועם 
ועצומה, והסימן אם הארה זאת אינו מקליפות 
נגה הוא הכנעה והביטול כאין ממש, אז 'אני 
את דכא', 'אתי דכא' )ישעיה נז, טו; סוטה ה:( 

'דמות כמראה אדם' )יחזקאל א, כו(. 

הכנעה  אין  אם  בידך,  יהיה  זה  כלל  ולכן 
השכינה,  זיו  נועם  טעם  משיג  אין  אמיתות 
לו  שיש  סובר  נגה,  מקליפות  טעות  והוא 
טעות.  והכל  הקודש  רוח  ומשיג  הארה 
אלימלך  רבינו  המלך  אדונינו  שאמר  כמו 
]מליזענסק[ כי לפעמים בלילה ובחשכות הזמן, 
עץ נרקב מאיר כמו נר ואור. ולכן כלל גדול 
אם אין הכנעה, אין דביקות ואין רוח הקודש 

והכל טעות. 

אל  הבאות  לפי שבכל המדריגות  הוא,  הדברים  וביאור 
האדם אין ביכלתו לדעת האם מדריגה זו אמיתית, אבל 
על ידי ענוה יוכל האדם לראות את עצמו האם הוא באמת 
שפל ונכנע לפני כל ישראל או לא, וכפי שמבאר רבינו 

)פני זקן שקלים סוף פ"ג(:

'והקדושה מביאה לידי ענוה' )עבודה זרה כ:(, 
עד שנפשו נמוכה מכל הבריות, ומדמה בנפשו 
שהוא הפחות שבפחותים, ואי אפשר להמתיק 
ועזר  דשמיא  סייעתא  אלא  זה  שאין  הדבר, 
אלקי, וסימן של הקדושה הוא ענוה ונמיכות 
הרוח, כי אלו הבחינות שאמרנו עדיין יוכל 
אדם להשטות בהם, והסימן אם הוא בקדושה 
גדולה  'וענוה  הרוח,  ונמיכות  ענוה  הוא 
מכולם' )שם(, שהוא הסימן המובהק על דרכו 
הברורים  מעשיו  וזכות  טוהר  ועל  בקדושה, 

בלב אחד לאל אחד.



לקבל חלישות דעת ובזיונות באהבה
והעיקר לקבל חלישות דעת ובזיונות באהבה

שמץ  בו  ואין  בקדושה,  נקבע  שהאדם  כך  על  סימן  היא  שהענוה  וכשם 
ההכנעה,  מידת  בהשגת  יתמיד  האדם  כאשר  גם  כך  נגה,  מקליפת  'ישות' 
יהא הדבר בעזרו שיוכל להתרחק מליפת נוגה, ולהגיע לידי עבודת את ה' 

בלב טהור נקי וזך.

רבינו מוסר עצה נפלאה בשם רבותיו היאך יוכל האדם לשבר את ליבו, 
שיבוא לידי הכנעה ולא יפול במכמורת הגאוה, וזאת על ידי שהאדם עובר 
בזיונות וחלישות הדעת, שכן אז הוא זוכה להכניע את עצמו בשמעו מפי 
בו  תביא  נוגה  עדיין החשש שקליפת  היה  ואם  דרגתו,  אפסיות  אדם  בני 
לאזניו  הנשמעים  והחרופים  הבזיונות  ידי  שעל  הרי  'ישות',  של  מחשבה 

שוב לא יגבה רוחו בקרבו.

זו אינה מועלת אלא אם כן האדם מעביר על  שעיקרה של עצה  וכמובן, 
מידותיו 'לקבל חלישות דעת ובזיונות באהבה', ולעומת המחרפים אותו 
משיבים,  ואינם  חרפתם  ושומעים  עולבים  ואינם  הנעלבים  מן  הוא  הרי 
אבל אם יתגבר להשיב למחרפיו דבר כדי להציל את שארית כבודו הניתן 
למשיסה, הוא מגדיל בזה שוב את מידת ה'ישות' בקרבו, וכפי שכתב רבינו 

בהיכל הברכה )וירא קטו:(:

זיו  מנועם  ליהנות  דביקות,  יראה  אהבה  עבודה  העיקר  כי 
מתיקות אור אין סוף עד כלות נפשו, ויהיה טועם באור התורה 
והמצות ממש טעם עולם הבא ונועם זיו הדרו, עד שמרוב האור 

והשמחה והדביקות יתבטל ממנו כל מדות רעות שבעולם. 

אבל יש אש זרה מתלקחת מהרע שבנגה, ובזה אחר התפלה 
והשתררות על  גאוה  אליו כעס  יתפס  זכיך,  לא  היה אשו  אם 
הבריות, כי סובר שאין כמותו בעולם, 'נגע צרעת טמא טמא 
יקרא' )ויקרא יג, מה(, יתאסף אליו עזי פנים כמותו, ולכן עיקר 
עבודת אדם הניכנס לעבודות הקודש, לזכך עצמו עד שיהיה 
ונבזה מכל בריה  הרע בטל בעיניו ממש, והוא שפל בעיניו 
ויוצא בשלום בהכנעה עד עפר, לא  ולזה נכנס בשלום  קלה, 

יקוה לשום דבר וכו'.

אבל אם יש חטא ועון, אזי בעת שאנו מייחדין היחוד הנורא, 
עולין ונכללין 'אלהים אחרים' גם כן בפנימיות ובשקר, דקה מן 
נמצא  נסיונות,  ובהרבה  בבדיקה הרבה,  יובן אלא  לא  הדקה, 
שבעת הזיווג והיחוד היה שם כללות אלהים אחרים, אלא שזה 
שוטה אינו מרגיש, וסובר שאין כמותו, ונתפס ברשת כעס 
וגאוה והשתררות להיות 'רב רבי רבן', וסובר בטפשות כי כל 
העולם כולו כדאי לו, וכל העולם כלו הם טפשים, והוא יש לו 
השגה מיוחדת ודרכים משונים, כל זה גרם שבעת יחודו עאלו 

אלהים אחרים. 

כעפרא,  ו'אין'  'ביטול'  לבחינות  שיזכה  עד  לזה  תקנה  ואין 

ויסבול חרופים וגדופים מרים וקשים וישמח בהם, בזה ינצל 
מכל טעות של הדור הרע, ויזכה לבחינות עתיק יומין יתיב על 
כורסייא, וכופה להנהו אלהים, להמתיקן שלא יתאחז בהן אלהים 
אחרים חלילה, וכל זה לא יושג אלא על ידי 'אין' וביטול ממש 

באהבת ישראל, עד שלא יראה שום דבר רע בחבירו.

עושים מאהבה ושמחים ביסורים
בשמחה,  אותם  ומקבלים  ויסורים  ברדיפות  שמחים  צדיקים  היו  כן  על 
ואדרבה היו מוסיפים וממשיכים לעצמם בזיונות בכדי לשבר את לבבם 
כראוי, וכיון שינצלו ממידת הגאוה יוכלו למלט נפשם מקליפת נגה, ולהאיר 
על נפשם מנועם אור זיו התורה והמצוות, וכפי שכותב רבינו בספר זהר חי 

)על זוה"ק בראשית רמב.(:

וכן היה דרכו ]של הרה"ק רבי צבי מזידיטשוב זי"ע[ בקדושה, 
שהתפלל והמשיך על עצמו בכל ערב שבת קודש יסורים ודוחק 
בעת  לקבל  שיכול  שבת,  קודם  לגמרי  שיתבטל  כדי  וצער, 
התפלה וסעודה שלישית אורו יתברך בלב טהור וקדוש נקי, 
חלילה  בלבו  יכנוס  בקדושה, מפחד תמיד שלא  דרכו  היה  וכן 

איזה התנשאות זרות וכו'. 

לא  מימי  אחיי,  באהבה,  ובזיונות  דעת  חלישות  לקבל  ועיקר 
נחתי ולא שלותי ויבא רגז, כמעט לא קבלתי שבת שלא יעבור 
עלי מקודם כמעט טעם מיתה בערב שבת קודש, ולפי ערך כך 
נמתק הדין בטהרה ובאש קדוש, האברים והגידין מושכין חיים, 
כולי האי ואולי, שאוכל לעבוד בוראי, ולא אדחה חלילה מכל וכל.

 

מן השמים שולחים את הנחשים השרפים כדי להכניע 
הצדיק ולשמרו

רבינו  חוזר  י"ד(  אות  א'  שביל  התורה  )נתיב  מצותיך  נתיב  בספר  גם 
נגיעה מצד  בו  שהקב"ה חס ומרחם על הצדיק שלא ישלוט  יסוד זה,  על 
הנחשים של מעלה, שהם כוחות הישות והגאוה, ועל כן הוא שולח נחשים 
לידי  מגיע  הצדיק  ובכך  אותו,  המצערין  אדם  בבני  המתלבשים  ושרפים 

הכנעה ועובד את קונו בביטול בלא ישות:

ולצדיק העוסק ביחודים - דבר קטן הוא נחשב למעלה מגילוי 
כמו  לנוקבא דתהומא רבא,  לידחות חלילה  יוכל  ובקל  עריות, 
שאמר מרן הריב"ש טוב, יש איש אחד וכו', ולכן השם יתברך 
ברוב רחמיו שולח עליו נחשים שרפים, ולוחשין עליו ומבזין 

אותו, ועל ידי זה ניצול הצדיק מנחשים של מעלה. 

העלאת המעשים מתוך קליפת נוגה
דיבור אחד כראוי יעלה כל הדברים שנעשו בתמורה

והרואה עד כמה מדקדקים  היא איפוא עבודה קשה שבמקדש,  עבודת ה' 
שכן  הרי זה מפיל מורך ופחד בליבו,  בשמים ממעל על טהרת המעשים, 
נפשו לאבדון,  בנפול  יומת ח"ו מיתה רוחנית,  הלא כל הקרב למקדש ה' 

במחשבת פיגול חוץ למקומו, ועולה בליבו התמיהה: 'האם תמנו לגווע'.

רבינו עצמו מתייחס לנקודה זו )אוצר החיים בחקותי רצג.(, הוא מותיב לה 
והוא מפרק לה, שאכן אי אפשר לו לאדם להינצל באופן מוחלט ממחשבת 

וישתדל לעשות הכל  אלא האדם צריך לעשות את המוטל עליו,  הפניות, 
בידו  יעלה  אולי  וזך,  להיות טהור  ריבוי ההשתדלות  ומתוך  לשם שמים, 
לעשות פעם אחת מעשה נקי וזך מתוך נקיות וטהרה, בלתי לה' לבדו, ואז 
הוא מעלה את כל עשיותיו לצד הקדושה, ומוציא מתוך עולם התמורות את 

כל הפעולות שנפלו לקליפת נוגה:

לו,  יש  ואם תאמר, עבד שרבו מדקדק עמו כל כך מה תקנה 
ומעשים טובים  ואמץ בתורה  אל תאמר כך חלילה, אלא חזק 
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בבדיקה  הרבה  נפשך  ותשמור  ותפלה, 
כל  שיהיו  חיפוש,  אחר  בחיפוש  יתירה, 
מבהיק  קט  דיבור  ואז  שמים,  לשם  מעשיך 
ומאיר בכל העולמות, ובפרט באהבת ישראל 
ובהכנעה אמיתות, ודיבור אחד כראוי יעלה 
'והיה  כטעם  בתמורה,  שנעשו  הדברים  כל 
וכל  י(,  כז,  )ויקרא  יהיה קודש'  הוא ותמורתו 
וכאור  מנגה,  יתבררו  החיצונות  המחשבות 
שבעת הימים יהיו, ובלבד בלב אמת, אין עוד 

מלבדו, חזק ואמץ.

עד כמה מדקדקים על טהרת הלב 
מהרה"ק רבי יוסף  רבינו מביא בענין זה מעשה נורא 
מיאמפלא זי"ע בנו של המגיד מזלאטשוב זי"ע, אשר 
כפסע היה בינו לבין איבוד כל מצוותיו, בעת אשר נבדקו 
בשמי מעל ב'אבן בוחן' אם לא היה בהם פניה דקה מן 
)נתיב  הכל  את  העלה  אחד  טוב  מעשה  ידי  ועל  הדקה, 

מצותיך נתיב אמונה שביל ג' אות כ"ה(:

עושה  גמור  רשע  פעמים,  הרבה  ובאמת 
עובדא גדולה בלב טוב ואמת, וצדקת הצדיק 
ישעיה  )עפ"י  בוחן  באבן  אותו  כשמבחינין 

כח, טז(, ישאר מעט טוב. 

בכל  הצדיק  כשעשה  כן  פי  על  אף  אבל 
יכולתו, לא ברמאות וחנופה של שקר לכוונה 
שיהיה רב ורבי, כי זה נשאר בקליפות רחמנא 
למעלה,  שויא  שום  לו  אין  שקר  כי  ליצלן, 
אף  עולם,  אל  לשם  כוחו  בכל  כשעושה  אלא 
שנתערב בו בהכרח איזה דבר שלא בכוונה 
הדק  למעלה  מבחינין  והכל  ברצונו,  ושלא 
את  מעלה  שנשאר  טוב  מעט  אותו  היטב, 

הכל. 

כמו שאירע לבן הקדוש של הרב מוהר"ר מיכל 
]מזלאטשוב[, ושמו הרב הצדיק מוהר"ר יוסף 
מיאמפלא וכו', ופעם אחת חלה ונטה למות, 
ואינגיד ואיתנח, והוא היה דרכו להתפלל מאד 
מקפיד  והיה  ערבית,  תפלת  ובפרט  בכוונה, 
על מי שאינו מתפלל מעריב בכוונה עצומה, 
יכול  בני  'יוסף  הקדוש:  אביו  עליו  אמר  וכך 

להתפלל'. 

ובעת חליו ראה ששוקלין כל זכיותיו, והביאו 
אותה  ועד  מקטנותו  שהתפלל  התפלות  כל 
השעה, לא נעדר אחת מהם, וראה שבא מלאך 
אחד נורא, ואמר: 'מה זה אלו התפלות', ונפח 
אלא  נשאר  ולא  נתפזרו  וברוח שפתיו  בם, 
ה"א אחת מאירה באור צח. והוא היה עומד 

לפני הבית דין של מעלה, ידיו מרתתין. 

פתאום  כי  הקדוש,  אביו  מת  היום  ובאותו 
בסעודה שלישית נסתלק בעת הלכו אנה ואנה 
בדביקות נפלא בחדר שלו, ואמר 'בהאי רצון 

אסתלק משה' )זוהר ח"ב פח:( וכו'.

ור' יוסף בנו היה למעלה עד יום ראשון לבקר, 
דין שלמעלה,  לפני הבית  ובעת שהיה עומד 
שמע כרוז שילכו הצדיקים לקבל פני הרב רבי 
והלכו ובתוכם  מיכל מזלאטשוב שבא לכאן, 
הלך מרן הקדוש נר ישראל רוח אפינו הרב 
עומד  אותו  וראה  רבו,  אליעזר  בן  ישראל 

לך  מה  בני,  'יוסף  לו:  ואמר  דין,  הבית  לפני 
בכאן'. וסיפר לו כל הענין. 

ואמר  דין,  הבית  לפני  ]הבעש"ט[  מרן  והלך 
שאתם  חביבי,  יוסף  רבי  עם  לכם  'מה  להם: 
לו  אומר  אני  זכה,  תפלתו  שאין  אומרים 
תראו  ואתם  שחרית,  תפלת  בכאן  שיתפלל 
וקרא  ואמת'.  שלם  בלב  הוא  תפלתו  האיך 
יוצר  אותו ואמר לו: 'התפלל בני בכאן לפני 
כל, ויושע לך'. והתחיל להתפלל, ומתוך גודל 
להזיע,  הגוף  למטה  התחיל  התפלה  כוונת 
להיותן  התפלות,  כל  העלה  זאת  ובתפלה 
מאירים ובהירים, ואיתער ונתרפא מחליו וכו'.

לכן ישקול אדם מאד דעתו, שיהיה כל כוונתו 
אחת  ה"א  כי  אמת,  בלב  לשמים  ועשיותיו 
העלה כל התפלות, ויחזק עצמו מאד אחר כל 
הפרישות והקדושה, שיבדוק עצמו הדק היטב 
אם אין בו שמץ דרך אחרת או כוונות אחרות 
נמוכה  נפשו  ויהיה  הדקה,  מן  דקה  אף  זרות 
שפלה מעורב בפשטות עם כל ישראל, ועושה 
כל מעשיו לשם אל עולם, ולא יהיה בו חכמות 
דרכיו  כל  כי  רחוקים,  ודרכים  זרות  ושכליות 
בפלס ישקול, אף כל תנועה אף כל דבור קטן, 
ויתפלל ויהיה עובד במדריגה שהוא אף קטנה 
מן הקטנה, יהיה עובד כפי יכולתו, ולא יחפוץ 
ממילא  יבואו  הם  כי  מדריגות,  לעלות  דוקא 

לתמים במעשיו, וטוב לו בזה. 

אלו ואלו זוכין לחיי העוה"ב
חזיון  קסו:(  משפטים  הברכה  )היכל  מביא  אף  רבינו 
פניה  שנתערבה  אותם  שגם  השמים,  מן  לו  שנתגלה 
במעשיהם הרי הם זוכים לחיי העולם הבא, מלבד באם 
יש בו ח"ו צד מינות, שאז נוטל חבירו הצדיק את מעשיו:

שעשה  ח(,  כב,  )שמות  פשע'  דבר  כל  'על 
פניה  איזה תערובות  ונתערב  איזה פשיעה, 
ומחשבה רעה, ונעשה מ'שפע' 'פשע'. 'אשר 
יאמר כי הוא ז"ה', 'ז"ה אלי', כמו אלישע שירד 
בפרדס וראה מראות נפלאים )עיין חגיגה יד:(, 
על כל אלה אינו בטוח שלא יתערב בו איזה 

פשע וחסרון ופניה וענין חיצוני.

כי  'עד האלקים יבא דבר שניהם',  לזה אמר 
אלו ואלו זוכין לחיי העולם הבא, בין אותו 
לא  שעדיין  אותו  ובין  לטוב,  הכל  שעשה 
נזדכך ויש בו צד פניה ומעט רע, כולם יעלו 

לריח ניחח אשה לה'.

לא  ולזה  ומיוחד,  יחיד  ירשיען'  'אשר  אבל 
אלישע  כמו  'אשר'  אלא  ירשיען'  'אם  אמר 
מינות  שצד  ומיוחד  יחיד  לפני  שגלוי  אחר, 
היה בו, וכיוצא בו, שבמשקל אל דעות רובו 
רע ומיעוטו טוב, 'נזם זהב באף חזיר' )משלי 
יא, כב(, אזי 'ישלם שנים לרעהו', צדיק חבירו 
חלקו  לוקח  והוא  חבירו,  וחלק  חלקו  נוטל 
חגיגה  )עיין  שברם'  שברון  'משנה  בגיהנם 
דף טו.(, וזהו 'ישלם' אלקים 'שנים לרעהו'. כך 

הראוני בחלום הלילה.



כשם 
שפוסקים 
בבית דין 
של מטה 

כך פוסקים 
בבית דין 

של מעלה

 סיפור לחג 

מעזיבוז

יום הרת עולם.

מרנא  המדרש,  בית  בהיכל  הס 

הימים  שבעת  אור  ורבנא 

בתפילה,  עומד  זי”ע  הבעש”ט 

תלמידיו  סגל  עימו  ואיתו 

נותנים  הם  כאשר  הקדושים, 

והיה  שאמר  למי  מלוכה  כתר 

העולם.

מי יוכל לשער ולהשיג אחד מיני 

מרוממת  תפילה  מאותה  אלף 

הבעש”ט  מרן  כאשר  ונשגבה, 

כשהוא  מקומו  על  עומד  היה 

מעוטף בטליתו, ומראהו כמלאך 

אלקים, ומפחד ה’ והדר גאונו פניו 

צורה,  ולובשות  צורה  פושטות 

אש  כלפיד  בוער  פניו  זיו  לרגע 

מדביקות  השמש  כאור  ומאיר 

אוחזתו  היתה  ובמשנהו  בה’, 

הרעדה והפך להיות חיוור כשלג, 

כפני  נראים  ופניו  קט  רגע  עוד 

מת כאילו ניטל כל החיות שבהן.

צופיות  עיניו  היו  שעה  ובאותה 

בחדרי המרכה העליונה, ולמשל 

המזמור  את  אמר  כאשר 

היה  לא  הגדול”  “הלל  המכונה 

את  ראה  אשר  עד  פסוק  אומר 

ואמרו  אותו הפסוק  המלאך של 

ביחד עימו.

וסביב לו, מכתירים אותו כחומה 

כח  אשר  הקדושים,  תלמידיו 

ביניהם  והיו  ימלל,  מי  קדושתם 

סביבתם,  כל  את  שקידשו  כאלו 

עד שכל מי שהתקרב אל ארבע 

התפילה  בשעת  אמותיהם 

מגודל  העולם  מן  מסתלק  היה 

השראת השכינה ששרתה שם.

וכך היו עומדים הרב והתלמידים, 

קדושים,  כולם  אהובים,  כולם 

כולם עושים באימה וביראה רצון 

ומפארים  משבחים  והמה  קונם, 

כאשר  עליון,  מלך  וממליכים 

בשרעפי  אחוזים  מחשבותיהם 

בשמי  צופיות  ועיניהם  קודש, 

פקיחא  בעינא  להשגיח  מעל, 

לגזור  המקטרגים  יוכלו  שלא 

גזירות קשות על ישראל, ולפעול 

טובה  שנה  ישראל  בני  לכלל 

ומתוקה.

הדבר,  קרה  התפילה  באמצע 

הבחין  התלמידים  מן  אחד 

ומתפלל  העומד  בחבירו 

כדי  ותוך  עצומה,  בדביקות 

ביקס”ל’  ‘טבק  ממנו  נפלה  כך 

]-קופסת טבק[ שהיתה ברשותו.

לתדהמתו לא היה גבול, כשהוא 

באמצע  מתכופף  שחבירו  רואה 

הקופסא  את  ומגביה  התפילה 

אליו. 

מחשבות פליאה ותרעומת עברו 

הלה  מצא  מנין  ‘וכי  במחשבתו, 

באמצע  להפסיק  ההיתר  את 

כך,  כל  גשמי  לצורך  התפילה 

הטבק  קופסת  את  להרים 

שנפלה לארץ’?

ולא ידע אותו תלמיד, שמחשבה 

מיד  עלתה  במוחו  שעברה  זו 

בשל  כפרי  ונפלה  רום,  לשמי 

עליה  שששו  המקטרגים  לידי 

יצא  ומיד  ותיכף  הון,  כעל-כל 

משפטו מלפני בית דין של מעלה 

חבירו  יסתלק  זו  בשנה  שעוד 

על אשר  זאת  וכל  עולמו,  מבית 

להגביה  כדי  בתפילתו  הפסיק 

את קופסת הטבק.

והבעל שם טוב ידע את כל אשר 

בסילודין  עצמו  וטיהר  נעשה, 

ונכנס  שעלה  למקום  ועלה 

בכל  והתאמץ  שנכנס,  למקום 

הגזירה  רוע  את  לבטל  כוחותיו 

מעל תלמידו החביב, ולא עלתה 

בידו. 

ואם אמר יאמר האומר, וכי מדוע 
קשה  עונש  התלמיד  על  נפסק 
בקיצור  העולם  מן  שיסתלק  כזה, 
חטא  מפני  רק  וזאת  ושנים,  ימים 

זה שהפסיק באמצע תפילתו.

דברים  ומגלה  מוסיף  רבינו 
מכבשונו של עולם )אוצר החיים 
אף  אחיי,  “ותבינו  מח:(:  ויקרא 
שם  לעצמו  קנה  עולם  שבאיזה 
הטוב  קנין  לעצמו  שקנה  ‘חסיד’, 
לו  שאין  היינו  עצמיות,  בטבע 
לא  חלילה,  עבירה  לשום  נטייה 
ו’לא  מ’עשין’  קלה,  ולא  חמורה 
יוצר  עליו  יעיד  ובודאי  תעשה’, 
עליהם,  יעבור  שלא  בראשית 
למדריגה  כשהולך  כן  פי  על  אף 
ששם  להיות  יכול  עליונה  היותר 
כגון  ‘רשע’,  תואר  שם  לו  יהיה 
או  שמים,  לשם  שלא  המתגאה 
הכועס,  או  חבירו,  לאומנות  ירד 
אלו  עבירות  עולם  באותו  שם  כי 
)סוטה  זרה  ועבודה  עריות  הם 
והוא  כז:(,  בראשית  זוה”ק  ד: 
בקנין  וכל  מכל  נטהר  לא  עדיין 
יכול  ולכן  הדברים,  מאותן  עצמו 
להיות שיתכנה שם בתואר ‘רשע’ 

וכיוצא” עכ”ל.

מהרצ”ה  רביה”ק  כתב  וכן 
על  צבי  )עטרת  מזידיטשוב 
“קבלתינו  קפב:(:  בראשית  זוה”ק 
אשר  הבעש”ט  בשם  מרבותינו 
קלה  עבירה  על  העובר  הצדיק 
מן  מתפשטת  המסתעף  סעיף 
באלו  כגון  חמורה,  עבירה  סוג 
‘כל  כמו  ‘כאילו’,  עליהם  שאמר 



הכועס’ )זוה”ק בראשית כז:(, ‘כל 
)סוטה  וכו’  המתגאה כאלו עובד’ 
הזאת  העבירה  מורגשת  ד:(, 
ממה  יותר  הצדיק  אצל  בגשמי 
ומעשה  גוף  בחוש  שמורגשת 
ח”ו  אם  אשר  החמורה  העבירה 
עובר עם הארץ ועמא דבר, מחמת 
והזהיר,  הזך  הצדיק  חומר  זכות 
ובאש  בתורה  גופו  זיכך  אשר 
באמת  אלקיו  עבודת  העבודה, 
כי  משל,  דרך  ועל  ופחד.  ביראה 
וכתם  רושם  יוכר  ונקי  הזך  בכלי 
דקה מן הדקה, יותר מן רושם עב 
ומטוהרה  נקיה  בלתי  בכלי  וגס 
בהירות  לגודל  וכן  ח”ו,  ועכורה 
המקדש  וזכותו,  הצדיק  כלי 
כליו,  וכל  גופו  חומרית  ומטהר 
אם  אפילו  שלו,  נשמה  רוח  ונפש 
נדנוד  על  אם  כי  עושה  אינו  ח”ו 
ו’כאילו’  כעס,  מעט  עבירה,  איזה 
נשמתו,  רוחו  ונפשו  בגופו  נרשם 
ע”ז  כמו  העון  וחומר  כגוף  ונכתם 

ח”ו ג”ע וש”ד”. 

צדיקים  שאותם  איפוא,  נמצא 
מדריגתם  לגודל  דווקא  עליונים, 
כחוט  עימהם  מדקדק  הקב”ה 
דקים  ענינים  ואף  השערה, 
וקלושים, שכמעט ואינם נחשבים 
הרי  אדם,  בני  שאר  אצל  לפגם 
עליהם  וישנה  ביותר,  פוגמים  הם 

תביעה גדולה יותר.

ליל הושענא רבא.

של  בקדושה  נתקדש  זו  לילה 

ניתנים  זו  בלילה  כאשר  מעלה, 

אותם  המה  הלוא  ה’קוויטלאך’, 

בראש  שנכתבו  הדין  פסקי 

הכיפורים,  ביום  ונחתמו  השנה, 

מלאכי  בידי  נמסרים  הם  ועתה 

מרום הממונים להוציאם לפועל, 

אם לטוב ואם למוטב.

עתה, כאשר כפסע לפני מסירת 

גזר הדין לביצועו, הוסיף הבעש”ט 

להתחנן ולבקש על נפש תלמידו, 

עד אשר עלה בידו לפעול בבית 

דינו  את  שימסרו  מעלה  של  דין 

אותו  של  לידיו  התלמיד  של 

התלמיד שקיטרג עליו, והיה, אם 

ולדון  יחזור  המקטרג  התלמיד 

את חבירו לכף זכות ימתיקו את 

דין  בבית  שפוסקים  וכשם  דינו, 

של מטה כך יפסקו בבית דין של 

מעלה.

בבית  הוסיפו  זה  תנאי  אמנם, 

זה  שכל  שמכיון  מעלה,  של  דין 

הוא מכבשי דרחמנא ואי אפשר 

נאסר  לכן  האדם,  לבני  לגלותם 

וחצי  דבר  לגלות  הבעש”ט  על 

תלמידיו,  באזני  זה  מכל  דבר 

צריך  המקטרג  התלמיד  אלא 

זכות  ללמד  מעצמו  להתעורר 

על חבירו.

לבית  נכנס  הבעש”ט  מרנא 

אותו  את  וראה  המדרש, 

עוסק  המקטרג’  ה’תלמיד 

הושענא  ליל  ‘תיקון  באמירת 

רבא’ בדביקות ובהתלהבות.

נעלה  היה  הבעש”ט  של  כוחו 

יכול  שהיה  וכשם  מהשגתינו, 

ולמקורביו  לתלמידיו  להשפיע 

שיוכלו  כדי  ו’אורות’  ‘מוחין’ 

לעבוד את השי”ת כראוי, כך היה 

כל  מהם  וליטול  לחזור  גם  יכול 

אותם השגות גדולות ונעלות.

תלמיד  אותו  מצא  לפתע  וכך 

מכל  ריק  כשהוא  עצמו  את 

ולא  והתלהבות,  דביקות  רגש 

בעבודתו  להמשיך  ביכלתו  היה 

קלה  שעה  אך  עסק  בה  הנעלה 

קודם לכן.

צדיקים  של  כדרכם  אמנם, 

סיבה  כל  בכך  היה  לא  קדמונים 

כדי ליפול ברוחו, אלא תיכף ומיד 

המדרש  בבית  להתהלך  התחיל 

שהוא  כדי  תוך  ואנה  אנה 

בשכלו  ומעמיק  בדעתו  מתבונן 

ובגדלותו, שכן  ברוממות השי”ת 

להביא  מסוגלים  הללו  הדברים 

והכנעה מפני  יראה  רגשי  באדם 

ה’, וכפי שכתב הרמ”א )שו”ע סימן 

א סעיף א( “כשישים האדם אל לבו 

אשר  הקב”ה,  הגדול  שהמלך 

מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו 

ורואה במעשיו וכו’, מיד יגיע אליו 

היראה וההכנעה בפחד השי”ת”.

לפתע  נפל  הילוכו  כדי  תוך 

במחשבתו חקירה פלאית: “מפני 

מה אנו רואים דבר פלא בדורות 

אצל  שנתחדשה  האחרונים, 

לקחת  חדשה,  הנהגה  אדם  בני 

דק  דק  אותם  לכתוש  עשבים, 

עד לעפר, ולהתענג על ריחם, וכי 

איזו הנאה היא זאת לאדם, ומה 

ריוח יש לו מהנהגה זו”?

מהפך  התלמיד  היה  כה 

הגיע  אשר  עד  במחשבתו, 

זאת  “אין  באמרו:  למסקנא, 

הבעל  מרנא  שלימדנו  כפי  אלא 

שם טוב שכל חפץ בעולם יש בו 

צריכים  שאנו  קדושים  ניצוצות 

נוטל  האדם  וכאשר  להעלותם, 

לפיו דבר מאכל ומשתה ואוכלם 

את  מעלה  הוא  הראויה  בכוונה 

הניצוצות הטמונים בהם ומביאם 

על תיקונם”.

“אמנם כפי הנראה ישנם ניצוצות 

קדושתם  שלרוב  מאד,  קדושים 

יכולים  אינם  הם  ודקותם 

ולהתלבש  כך  כל  להתגשם 

הם  ולכן  ובמשתה,  במאכל 

מתלבשים בעשבים אלו, ותיקונם 

הוא באופן דק, על ידי שבני אדם 

נהנית  ונשמתם  אותם  מריחים 

)ברכות  חז”ל  שאמרו  וכפי  מהם, 

נהנית  ‘איזהו דבר שהנשמה  מג:( 

הוי  ממנו,  נהנה  הגוף  ואין  ממנו 

אומר זה הריח’”.   

את  הרחיבה  זו  נפלאה  השגה 

וכיון  התלמיד,  של  מחשבתו 

חוט  את  לטוות  המשיך  שכך 

הדברים,  כנים  “אם  מחשבותיו: 

נעלה  שעבודה  הדבר  אפשר 

משכבר  ידועה  כבר  זו  ונשגבה 

הרחת  ובעת  החבירים,  לשאר 

נשמות  מעלים  המה  הטבק 

אותם  ומביאים  ויקרות  גבוהות 

אל תיקונם”. 

“אוי ווי” – נפלה לפתע מחשבת 

בליל  “והלוא   – בליבו  חרטה 

ראש השנה התרעמתי על חבירי 

ביקס”ל’  ה’טבק  את  שהרים 

חשבתי  ואני  התפילה,  באמצע 

להשיב  רק  היא  שכוונתו  לתומי 

והלוא  טבק,  בשאיפת  נפשו  את 

במדריגה  והוא  ממני,  צדקה 

גבוהה הרבה יותר, ומי יודע איזה 

מתוך  חבירי  העלה  קדוש  ניצוץ 

הטבק באמצע תפילתו”.

יום הושענא רבא.

נתייחד  הבעש”ט  של  בהיכלו 

מקום של כבוד ליום נשגב זה.

דעתיה’  ‘בדיחא  היה  זה  ביום 

שאלוהו  אשר  כל  ועל  הקדושה, 

היה משיב.

יש שהיו מנצלים עת נעלה זו כדי 

ואיזה  בדינם,  נעשה  לשמוע מה 

שנה נגזרה עליהם.

גילויים  מרבם  שואלים  שהיו  ויש 

הקודש,  רוח  ועניני  נפלאים 

מהנעשה  להם  מגלה  כשהוא 

מסוף העולם ועד סופו.

ואף היו מבין התלמידים שהכינו 

קשות  סוגיות  אותם  כל  את 

בהם  שנתקשו  ופוסקים  בש”ס 

את  שוטחים  והיו  השנה,  במשך 

הגדול,  רבם  לפני  ספיקותיהם 

הבעש”ט  היה  דיבור  כדי  ובתוך 

מפרק הויות ומיישב סתירות כיד 

ה’ הטובה עליו.

אף אותו תלמיד נעמד בין הבאים 

לשאול את דבר ה’, ובהגיע זמנו 

שטח לפני הבעש”ט את שאלתו 

הלילה  במשך  רבות  הרהר  בה 

נתחדשה  מה  “מפני  החולף: 

בדורינו ענין שאיפת הטבק”?
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ספר “אור עינים”
מפתח ערכי הקבלה לרביה”ק בעל דמשק אליעזר מקאמארנא זי”ע

במהדורה חדשה ומפוארת
אליו מצורף “הקדמת אור עינים” - פתח לחכמת הקבלה והחסידות, והדרכה יסודית שוה לכל נפש

הקדושק הספר על אלו בימים מתענגים והחסידות התורה שוחרי הל
הסובב כספר האמת חכמי לכל ומפורסם בשערים הנודע עינים" "אור
ומקיףאתכלערכיהזוה"קוכוללאתכלכתביהרמ"קוהאריז"לוספרי
בעל"היכלהברכה"מקאמארנא,היוצאלאורעולםבמהדורהמחודשת
עלידימכון"אוצרותקאמארנא"שע"ימרכזמוסדותקאמארנאביתשמש,בהוצאה

מושקעת,ברובפארוהדר.

צבי אליעזר רבי הרה"ק ידי על נתחבר הקבלה, ערכי כל את המקיף זה, חיבור
זי"ע,בעלהפירושהנודע"דמשקאליעזר"עלכלספרהזוהרהקדוש, מקאמארנא
אשרמידיעסקובכתביהקודשרשםלעצמומפתחערכיםלכלערכיהקבלה,יתדותיו
שלהספרהםבדבריהזוה"ק,אךעיקרהחידושבחיבורזההואהליקוטהנרחבמתוך
כתביהאריז"לבעריכתמפתחוסיכוםגדולונרחבלתורתהאר"יז"ל.בנוסףלכךהוסיף
רבינוהמחברללקטמספריאביושרביתהזוהרבעל"היכלהברכה",וביןהשיטיןאף

שילבהערותשנתחדשולובדרךלימודובנגלהאובנסתר.

ספר"אורעינים"נהפךברבותהשניםלספרמבוקשמאודבקרבכלעולםהחסידות,
ונתקלים החסידות, וספרי הפנימיות ספרי בלימוד העוסקים ה' למבקשי במיוחד
מפעםלפעםבמושגיםהנלקחיםמאוצרספריהסוד,כגוןששופררומזעלבינה,או

שסוכותהואבחינתחסד.

בשורשם הדברים את לראות הדברים, מקור מהו ולהבין להעמיק רוצה אחד כל
ומקורמחצבתם,אךלאשייךלעבורעלכלכתביהאריז"לכדילחפשאתמקורמוצא

הדברים.

אילכךיסדרביה"קבעלהמחבראתספרו'אורעינים'.הספרנתחברבשעהשערך
אתפירושו'דמשקאליעזר'עלכלספרהזוה"ק,ועסקבכלכתביהאריז"ל,ובכלפעם
שמצאמושגמסויים,מידצייןלעצמוועשהממנוערךאחד.כךנתקבצוברשימותיו
ההוגים של לרווחתם אופנו, על דבור דבר מסודרים, ערכים אלפי השנים במשך
הקבלה עניני של מחצבתם ומקור שרשם את לידע החפצים החסידות בתורת

המוזכריםלפעמיםברמיזהבספריםהקדושים.

ומעתהכלהרואהיאמרברקאיאשריאמרכיהואזהקיוינולונגילהונשמחהבו,וניתן
לומרכיחובהמוטלתעלצווארושלכלאישחסידלרכושאתהספרולהביאברכה
אלביתו,כדישבכלעתיוכללהסתלקמןהספקולמצואאתכלערכיומושגיפנימיות

התורהמחווריםכשמלה,מסודריםוברורים.

ובפרטטומןהספרתועלתמיוחדתלמהדיריספריהקבלהולעורכיספריהחסידות
טמירים מושגים של מקורם לידע נצרכים המה הקודש מלאכת במלאכתם אשר
יוכלולמצאעל ידועיםושגוריםבפיהםשלצדיקיהדורות,ועתה ונעליםאשרהיו
ספרי מעורכי מרבים שמענו שכבר וכפי עליון, במקום ושרשם מקורם את נקלה
חסידותשספרזההיהלהםלעזררבועשהלהם'אורבעינים',קילוריןממש,בפרט

במהדורהדילןשתיקנוהרבהמראימקומותופתחנוהמראימקומותכראוי.

הספרנדפסלראשונהבשנתתרמ"בבפרעמישלא,וכעבורמספרשניםנדפסהחלק
עולם לאור בצאתו לראות זוכים אנו וכעת לעמבערג. בעיר תרמ"ו בשנת השני
אלפי והוספת הספר, לכל מדוקדק פיסוק בעריכת ומפוארת, מחודשת במהדורה
מראימקומותמדויקיםלכלפסוקומאמרואףלרמזיםומליצות,זאתמלבדתיקוני

אלפישגיאותושיבושיםשנפלובדפוסהראשון.

מענייןלצייןאתהשתלשלותכתיבתהספרע"ירביה"קהמחברכפישמגוללרבינו
המחברעצמובהקדמתו,כאשרניצוציענוהושפלותנוטפיםביןהשיטין,וזהלשונו:
ספרים מחבר בעל להיות הזה הספר כתיבת בעת כוונתי שלא אחי לי "ותאמין
ולהדפיסאותםלהתגדלחסושלוםמכבודהתורה,הסמלהזכירלומרכן.אלאבעת
לימודירשמתילעצמי,כדישלאאשכחשורשעניןלימודיבכתבימרןהאר"יזלה"ה,

וכןכמהדברירבותינוז"להנצרכיםלעבודתהבוראברוךהוא,וזההיהבכליוםבעת
לימודי.ואחרכמהשניםבאוחבריםשליוראוחיבורזה,ואמרולישזההספרנצרך
מאודלכמהבניאדםבעלינפש,ונכוןהואלהדפיסאותו,ולאהשגחתיעלדבריהם".

"ועתהבאתילהודותלֵאִליעֵֹזרליברוךהואוברוךשמועדכה,שזכנילהדפיסספר
ראשוןהזה,ובדעתילהדפיסאי"השבעהחלקים.וכלחלקוחלקיהיהספרשלםבפני

עצמו,עלדרךערכיהכנוייםלויתברךשמו,מא'ועדת'".

"ומהותהספר,קבצתיוחברתימרבותינוז"לומדבריזהרהקדושומתקוניזהרהקדוש
ומכתבימרןהאר"יזלה"הומשארספריםהקדושיםהנאמריםדייקאברוחהקודש.
וכוונתיהיתה,שאניבעצמיאהיהרגילבהם,כדילידעלהלוךבדרךהישרבעבודת

הבוראברוךהוא".

"וכהיוםשזיכהאותיהקדושברוךהואלהדפיסספרהזה,וילשינועלילאמרשרצוני
להתגדלבספריזה,הסמלהזכירלחשודאותיעלעניניגשמייםכאלה.ולאעודשאין
וקבצתי אלאחברתי בדבריםשאינםשלי, לילהתגדל יש במה כי ישות, בזהשום
דמקצת מקצת אלא בהם הוספתי ולא נפש, לבעלי הנצרכים קדושים דבורים
הוספתי הקדושים, דבריהם לפרש שצריך במקום דייקא היינו מועטים, במקומות
משלימקצתאיזהדבורים,אבלרובםככולםאינםשליכלל,ונפשיאינוחפץלהתעטף
בטליתשאינושלי.ובהכרחרשמתישמיעלהשער,כיכךקבלתימרבותיבזההלשון
ליבזהשום לישאין ולביאומר גדלות,אלאעיקרהואהלב', ִפילשפלותהוא 'צּו

דופי".

"ותאמינוליאחיורעיהנאמניםלי,שבעתלימודיבתורההקדושהבנגלהונסתרלא
עלתהעלמחשבתיאםאהיהאיזהראשעלישראל,וכןאםיהיהליכחלפרשולחדש
איזהחידושיתורה,אלאהקדושברוךהואבעצמומרוברחמנותועלי,הופיעליכח
לא כן פי על אף זלה"ה, אאמו"ר אצל פישגדלתי על אף תורה. חדושי לחדש זה
ימילא וכל נאה,הסמלהזכיר. אוישראל אורבאוחסיד למדתיממנולהיותרבי
הלכתיבגדולותובנפלאותממני,כיתמידחשבתי,ואפילועתה,שאניפחותמפחותי
ערךשישבכלהעולם,ובדרךהזהאלךאי"העדמאהשנהעדביאתגואלצדק.וכל
עניניהתנשאותלאקבלתיבעצמיכלימי,אלאבהכרחקבלתי,לפישחשבתיתמיד
מסתמאהואכךרצוןהאיןסוף,אבלאניבעצמילאקבלתיעדעתהומהיוםוהלאה

שוםהתנשאות,רחמנאליצלןמהתנשאותשמקבלהאדםבעצמו".

הזהר דברי וכןעתה,כמהאנשיםכשריםשראוייםהםללמוד כבר, "ולפישראיתי
הקדושוכתבימרןהאר"יזלה"ה,ומחמתפחדהנ"לאינםרוציםלכנוסלטיילבפרד"ס,
לזהעלהבדעתי]ש[בשבעהחלקיםאלואורעינים,בהםיהיהאי"הנכללכלהקדמות
הזהרהקדושוכתביהאר"יזלה"ה,ואםיהיהשגורבאלושבעהחלקיםאזיהיהבטח

לחדשחדושיתורהגםעלפיסוד".

עינים'ההקדמהלחלק 'אור זי"עחיברהקדמהלכלאחדמחלקיהספה"ק רביה"ק
הראשוןעוסקתבגדלותה'לגלותרזאעילאהסודהיחודוסדרההאצלהשלהעולמות
העליונים,ואילובהקדמההשניהמצמצםרבינואתשיעורקומתוהרחבה,להדריךכל
אישישראלבדרךהישרה,ולהורותלכלאישכדתמהלעשותבסדרהיוםמקומוועד
שכבו,ולהכניסאורוחיותדקדושהבסדריומומהחלועדכלהבמסילותהצדיקים,
וכלההולךבדרכיקודשאלוהריהואמפלסדרכובאורקדושיםבמורשתרביה"ק
זי"ע 'היכלהברכה'מקאמארנא בעל רביה"ק אביו אדני על מיוסדת כולה כל אשר

ולמעלהבקודש,באורשבעתהימיםשלמרנאהבעש"טזי"ע.

חכמים תלמידי חבר ידי על הללו בהקדמות אף הוכנסה ומרובה גדולה השקעה
ומצויין מסומן דבר כל כאשר והחסידות, הרז ובתורת קאמארנא בתורת הבקיאים
במראימקומותוהוספותוהשוואותבעמלויגיעהרבה,עדאשרעלהבידינולברךעל

המוגמרבשעטומ"צ,בחןובתפארתכאשרתחזינהעיניכםבמישרים.



 ומתוק האור
 וטוב לעינים

)קהלת יא, ז(

ליקוט עניני עבודת ה’ מתוך הקדמות הספה”ק ‘אור עינים’ מרביה”ק ה’דמשק אליעזר’ מקאמארנא זי”ע שנכנס תחת מכבש הדפוס

רביה”ק זי”ע חיבר הקדמה לכל אחד מחלקי הספה”ק ‘אור עינים’ ההקדמה לחלק הראשון עוסקת בגדלות ה’ לגלות רזא עילאה סוד היחוד וסדר ההאצלה 
של העולמות העליונים, ואילו בהקדמה השניה מצמצם רבינו את שיעור קומתו הרחבה, להדריך כל איש ישראל בדרך הישרה, ולהורות לכל איש כדת מה 
לעשות בסדר היום מקומו ועד שכבו, ולהכניס אור וחיות דקדושה בסדר יומו מהחל ועד כלה במסילות הצדיקים, וכל ההולך בדרכי קודש אלו הרי הוא 
מפלס דרכו באור קדושים במורשת רביה”ק אשר כל כולה מיוסדת על אדני אביו רביה”ק בעל ‘היכל הברכה’ מקאמארנא זי”ע ולמעלה בקודש, באור שבעת 

הימים של מרנא הבעש”ט זי”ע.

השקעה גדולה ומרובה הוכנסה אף בהקדמות הללו על ידי חבר תלמידי חכמים הבקיאים בתורת קאמארנא ובתורת הרז והחסידות, כאשר כל דבר מסומן 
ומצויין במראי מקומות והוספות והשוואות בעמל ויגיעה רבה, עד אשר עלה בידינו לברך על המוגמר בשעטומ”צ, בחן ובתפארת כאשר תחזינה עיניכם 

במישרים.

לפנינו ליקוט זעיר בעניני עבודת ה’ המובאים בהקדמת החלק השני לספר ‘אור עינים’.

תפילה
הכנה לתפילה בלימוד ספרי מוסר

מוסר  בספרי  יעיין  התפילה  זמן  קודם  שעה  בחצי 
הקדמות  פי  ועל  דייקא  הקודש  רוח  פי  על  שנתייסדו 
לבבו  ישות  מתוך  להתפלל  יעמוד  שלא  כדי  וזהו  אמת, 
אפילו שהוא דקדושה, כי קודם התפילה כל עניני ישות 
שבעולם יש בו חלק מצד היצר הרע, חוץ משמחה של 
מצוה כדברי רבותינו ז”ל. וזה אפילו בתוך התפילה צריך 
לחזק ולקיים ‘ויגבה לבו בדרכי השם’ יתברך )ע”פ לה”כ דברי 
הימים ב’ יז, ו(, בשמחת לבבו דקדושה, והוא כל אחד כפי כח 

נשמתו ומזג גופו דקדושה.  )כלל ה’(

כוונת פירוש המלות בתפילה מביאה 
לידי דבקות ואהבת ה’

להבין  במלה,  מלה  הוא  בריך  דקודשא  לשמא  יתפלל 
ולהשכיל פירוש המלות בכל יכולתו, כי זאת מביא לבר 
ישראל הקדוש לדביקות גדול להבורא ברוך הוא, כי כל 
התפילה אין בה אלא כולו אמונה ובטחון. כי הכוונות של 
סודות התורה בתפילה מביא לאדם בר ישראל הקדוש 
לידע גדולת יוצר בראשית, שמזה נשאר עומד בתפילה 
הוא  מי  לפני  בידיעת  ובמורא,  ונבזה בפחד  ושפל  נכנע 

)תהלים טז,  ‘שויתי ה’ לנגדי תמיד’  עומד ומתפלל, בסוד 
ח( בכל התפילה. אבל כוונות פשוטות פירוש המלות 
ללבו  מביא  ובטחון,  באמונה  הכשר  לבבו  באמת 
בהירות ודביקות אהבת הבורא ברוך הוא בלב נשבר 
מתוך שמחה דקדושה, שמזה יכול להשליך ממנו כל 
בתפילה  דייקא  המתגברים  ורעות  זרות  מחשבות 

יותר מכל היום )כלל ז’(

מקורן של מחשבות זרות - והעצה 
להתגבר עליהן

מחשבות  היכן  עד  והטהור  הזך  בשכלו  וישכיל  יבין 
זרות ורעות אלו הם כולם שקר וכזב, אין בהם שום 
וכפי  נעוריו,  חטאת  כפי  אחד  כל  והוא  כלל,  ממש 
מחשבות  התגברות  לו  יש  כך  בהם,  שדש  עבירות 
באמיתיות  שלימה  בתשובה  רוצה  ואם  ורעות,  זרות 
זרות  המחשבות  כל  היכן  עד  מאד  ישכיל  אזי  לבבו, 
של  והתיבות  והאותיות  כנ”ל,  וכזב  שקר  הם  ורעות 
הוא  ודיבור  דיבור  כל  אז  מתפלל,  שהוא  התפילה 
אמת ויציב ונכון וישר. ואם כוונתו הוא באמת לבבו, 
אז תוכל לילך בטח בדביקות הבורא ברוך הוא ביושר 

לבבו הכשר.

ותדע, שבנקל בזה הדרך יכול אתה להגביר האמת של 
התפילה על השקר של המחשבות רעות, שזהו סוד 
הפסוק ‘רבות מחשבות בלב איש’, אבל ‘עצת ה’ היא 
תקום’ )משלי יט, כא(, והטעם כי ‘עצת ה’ לעולם תעמוד 

מחשבות  אבל  יא(,  לג,  )תהלים  ודור’  לדור  לבו  מחשבות 
רעות אינם אפילו חיי שעה, והוא עד שירגיל עצמו בזה 
יום אחר יום ושנה אחר שנה בסייעתא דשמיא, עד שילך 
שבא  עד  הוא,  ברוך  הבורא  עבודת  דרך   - דרכו  לבטח 

מזה למדריגות גדולות וקדושות.  )כלל ז’(

 תפילת הציבור במתינות
אינה חוזרת ריקם

אף על פי שתפילת ציבור הוא גדול מאד, אבל לא במהירות. 
ומי יתן והיה לבבם זה שיהיו ביחד עשרה, שכולם יהיו רוצים 
מלה  ציבור  תפילת  ביחד  להתפלל  והזך  הטהור  בלבבם 
במלה, בודאי בלי ספק תפלתם אין חוזרת ריקן חס ושלום. 
ולא עוד, ]אלא[ שנשמע תפלתם לפני יוצר בראשית בלי 
וחיות  ואופנים  ושרפים  מלאכים  כי  כלל,  קיטרוג  שום 
שכינתא  עשרה  בי  כל   - הקדושה  שכינה  ובפרט  הקודש 
זאת  לראות  וחפצים  מצפים  כביכול  כולם  בודאי  שריא, 
בישראל הקדושים, כדי שישפיעו להם כל צרכיהם בלי שום 

עיכוב כלל, אמן.  )כלל ט’(

הקובע מקום לתפילתו
אל יפסיע פסיעה גסה בעת התפילה.  )כלל כ”א אות לט(

 אין עומדין להתפלל
אלא מתוך שמחה של מצוה

לב  לו  שיהיה  יכולתו,  בכל  עצמו  על  ולהשגיח  לדקדק 
והוא  שחרית.  בתפילת  ובפרט  התפילה,  בעת  שמח 
גשמיים,  בטלים  דברים  ידי  על  שמחה  לו  שבא  אפילו 
לשמחה  התפילה  בעת  בנקל  לבוא  יכול  זו  משמחה  כי 
דקדושה. ובר משמחה של ליצנות רחמנא ליצלן. ומכל 
שכן שיבא לו שמחה משמחה של מצוה מה טוב, כי כל 
ממנו  ליטול  רק  התפילה  בתוך  הרע  יצר  של  התגברות 

שמחה דקדושה.  )כלל כ”א אות נד(

ברכות השחר
יקרה,  נפש  בעל  ובפרט  הקדוש  ישראל  בר  כל  יאמר 
ליעף  ‘הנותן  עד  בינה’  לשכוי  ‘הנותן  מן  השחר  ברכות 
כח’, דייקא בבית המדרש, כדי לזכות את ישראל בעניות 
 ‘אמן’. ועוד, שהוא התחלת קבלת מלכות שמים, וכך נהג

מה( אות  כ”א  )כלל  זלה”ה  טוב  שם  הבעל   מרן 

כללות כל  בה  יש  שבת   תפילת 
של כל נשמות ישראל 

בעל נפש שהוא משכיל דקדושה, צריך לחפש בתפילת 
השייך  תפילה  איזה  למצוא  ומוסף,  שחרית  של  שבת 
מוסף.  או  שחרית  או  דזמרה  בפסוקי  נפשו,  לתיקון 
כל  של  כללות  כל  בה  יש  שבת  שתפילת  שמעתי,  כי 
לבם  בכל  בהשי”ת  לדבק  הרוצים  ישראל  הנשמות 
ששרשם  נשמות  יש  בפרטות,  הדין  הוא  וכן  ונפשם, 
ב’נשמת’, ויש בפסוקי דזמרה לבד, ויש בשמונה עשרה, 

ויש במוסף. )כלל כ”א אות קעב(

עניני עבודת ה’
לרשום עניני מדות טובות ומעשים 

טובים
הנייר  על  לעצמו  לרשום  הקדוש  ישראל  בר  כל  צריך 
מלימודו בתורה הקדושה בנגלה ובנסתר ודברי מוסר, 
רעות  ממדות  ושמירות  טובים,  ומעשים  טובות  מדות 
טוב  שיהיה  עד  עצמו  לנהוג  והיאך  רעים,  ומעשים 

 באהלי
צדיקים

הצדיקים,   בהיכלי  מאד  חביב  היה  עינים  אור  הספר 
מצאנז  הרה"ק  דברי  אודות  המחבר  רבינו  שכתב  וכפי 
ההקדמה  )סוף  הספר  הדפסת  בענין  זירזו  אשר  זי"ע 
אדוני  פטירת  "ואחר  עינים(:  אור  מספר  הראשון  לחלק 
של  קדשו  בצל  מסתופף  הייתי  זלה"ה,  ורבי  מורי  אבי 
מחותני הרב הגאון הקדוש איש קדוש אלקים מו"ה חיים 
שלומינו  מאנשי  ושמע  מסאנז,  זלה"ה  האלברשטאם 
חיבור  לפניו  להראות  ושלח  כזה,  חיבור  ידי  תחת  שיש 
שנת  לך  פרשת  ב'  ליום  אור  בלילה  בו  מעיין  והיה  הזה 
תרל"ז לפ"ק. וביום ב' אחר התפילה, נטלתי ממנו רשות 
וראיתי  בספרכם  'עיינתי  לי,  ואמר  לשלום,  לביתי  ליסע 
דקדושה,  נפש  לבעלי  הנצרכים  נחמדים  דברים  כמה 
ואבקש מכם להדפיס זה הספר בקרוב, כי העולם צריך 

לו'".

הספר אור עינים קנה לעצמו שם עולם, ונתחבב על יודעי 
קבלה. וכפי שמסר כ"ק רביה"ק ה"פרי חיים מקאמארנא 
זי"ע לא סרו הספרים מעל שולחנו של הרה"ק רבי גרשון 
היה  ליובאוויטש  צדיקי  אצל  וכן  זי"ע,  מראדזין  חנוך 
הספר בשימוש תדירי, בהיותו האוצר הנפלא למצוא כל 
דברי חפץ בכל כתבי האר"י ז"ל ושאר המקובלים, ומלא 

פירושים לכינויי הספירות.



מלבו  ממנו  ישכח  שלא  כדי  והוא  ולמטה,  למעלה  ַלּכֹל 
נהגתי  וכך  יום,  בכל  כמעט  בהם  לחזור  וצריך  ומדעתו. 
בימי נערותי ועד היום. שבזה ילך בטח בדרך הקודש דרך 

עבודת הבורא ברוך הוא. )כלל י”ד(

מדת השפלות והצנע לכת
‘הצנע לכת עם ה’’ )מיכה ו, ח(, לבל יגלה מצפוניו של עבודתו 
להשי”ת לזולתו, זולת לחבירו הנאמן לו בלבו לבד, מותר 
אותו  לשאול  או  השי”ת,  בעבודת  דרכו  מקצת  לגלות 
יהיו  וכל עשיותיו  זה.  לילך בדרך  בדרך שאלה אם טוב 
וכן אל ידבר דברים כאלה,  עיקר בינו לבין קונו יתברך. 
שמהם יכול הנשמע ממנו לידע דרך עבודתו היאך הוא 
מתנהג בביתו. ואם יוכל להסתיר בעבודתו שאפילו בני 

ביתו לא ידעו מצפוני לבו, מה טוב. )כלל י”ט( 

סור מרע ועשה טוב
בעל תשובה אל יסגף עצמו יותר מדאי, כי הוא סכנה לבל 
ימשוך עליו מדה רעה של עצבות, והוא חולאת שאין לו 
הברכה(  ההיכל  )רביה”ק  מאאמו”ר  וקבלתי  עולמית.  רפואה 
זלה”ה, והוא קיבל מרבותיו הקדושים, שעיקר הסיגופים 
ומדות  עבירות  כל  ומדעתו  מלבו  לעזוב  כל  בתחלת   -
רעות מכל וכל, ואחר כך לשמור עינים שלו לבל יסתכל 
במקום שאסור לראות, וכן לשמור פיו מלדבר דבר אסור, 
לשמור  וכן  ליצנות,  רכילות  הרע  לשון  פה  ניבול  כגון 
אזנים שלו מלשמוע דברים ודיבורים רעים, ולקבל עליו 
עצמו  לבין  בינו  בין  אותו,  שמבזין  הבזיונות  כל  מזולתו 
או אפילו ברבים, כי זאת הוא טובה גדולה לנפשו וגופו. 
בתורה  לימוד  חסדים,  גמילות  צדקה,  ישראל,  אהבת 
בדרך  שילכו  בניו  את  ולהדריך  לשמה,  ברצון  הקדושה 

טובה דייקא.  )כלל כ’(

עצה נגד היצה”ר - ‘ישוב הדעת’
הרע  היצר  אצלו  כשבא  הנולד,  את  הרואה  חכם,  איזהו 
לפתותו לאיזה עבירה או מדה רעה, אזי משיב לו שצריך 
בזה ישוב הדעת, מה שיוליד מזה איזה דבר טוב. כי היצר 
ואין בזה  זו הוא מצוה לעשות,  הרע בא אצלו שעבירה 
שום עבירה. ואם משיב לו שצריך בזה ישוב הדעת, אזי 
של  ודרכו  טבעו  כי  הרע,  היצר  ממנו  בורח  ומיד  תיכף 
אבל  אותו,  שמפתה  זו  ברגע  לאדם  לחטוף  הרע  יצר 
ישוב הדעת אינו יכול לסבול. כנודע דרך של כל רשעים, 
שהיצר הרע שלהם חוטף אותם רק ברגע אחת שמפתה 
אותו בלי שום ישוב הדעת )כלל אלא דייקא על ידי שטותים והבלים, 

‘והכסיל בחשך הולך’ ו’החכם עיניו בראשו’ )קהלת ב, יד(. )כלל כ”ו(

הבורח מן הכבוד 
לגרום מחלוקת וכעס הוא חמור יותר 

מלעשות מצות עליה לתורה
או הגבאי, כשאין  יבא בלבו שום תרעומת על החזן  לא 

הוא  הכל  כי  תורה,  לספר  לעלות  עת  בכל  אותו  קוראין 
בהשגחת אין סוף ברוך הוא, ואינו כדאי לגרום עבור זה 
איזה מחלוקת, כי הדבר שאינו תלוי עליו לעשות אין כל 
שלא  מה  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  ושלום  חס  קפידא  כך 
עשה, ואינו כדאי עבור זה לגרום מחלוקת וכעס, שהוא 
אפילו  ואם  לתורה.  עליות  מצות  מלעשות  יותר  חמור 
הוא רוצה לשם שמים, כדי שיזכה למצות עליות לספר 
מחלוקת  הגרמת  כן  פי  על  אף  כבודו,  לשום  ולא  תורה, 

וכעס, יצא שכרו בהפסדו גדולה זו. )כלל כ”א אות נז(

כל הכבוד שבעולם אין שום אדם 
יכול ליקח בעצמו

נאה  לעליה  תורה  ספר  בעליות  כלל  תקפיד  אל 
בו כל אחד כפי  וכיוצא  כגון שלישי או ששי  ומשובחת, 
ליקח  יכול  אדם  שום  אין  שבעולם  הכבוד  כל  כי  ערכו, 
בעצמו. ואם לוקח בחזקה, לא מבעיא שאין לו כבוד מזה, 
אלא שנעשה מבוזה בבזיון גדול, ואם אינו בגלוי, על כל 
פנים הוא מבוזה בהסתר בלבם של ישראל כנודע. ועוד, 

כי כל התורה הקדושה יש לה קדושה אחת. )כלל כ”א אות נח(

במאי בעית טפי
יותר  הוא  שהכבוד  גדולות,  מצות  אחר  רודף  תהא  אל 
מערכו ודעתו וטהרת לבו, כגון סנדק, עליות שלישי או 

ששי, וכיוצא בו הרבה. )כלל כ”א אות נט(

‘צּו ִפיל שפלות הוא גדלות’
לבעלי  הנצרכים  קדושים  דבורים  וקבצתי  חברתי 
במקומות  דמקצת  מקצת  אלא  בהם  הוספתי  ולא  נפש, 
דבריהם  לפרש  שצריך  במקום  דייקא  היינו  מועטים, 
אבל  דבורים,  איזה  מקצת  משלי  הוספתי  הקדושים, 
רובם ככולם אינם שלי )כלל, ונפשי אינו חפץ להתעטף 
השער,  על  שמי  רשמתי  ובהכרח  שלי.  שאינו  בטלית 
הוא  שפלות  ִפיל  ‘צּו  הלשון  בזה  מרבותי  קבלתי  כך  כי 
גדלות, אלא עיקר הוא הלב’, ולבי אומר לי שאין לי בזה 

שום דופי.  )סוף ההקדמה הראשונה(

מדבר שקר תרחק
כל הפרנסה תלויה על דברי אמת

אם תעסוק לצורך פרנסת אנשי ביתך, יהיה לך הן - הן, 
לאו - לאו, ‘הין צדק איפה צדק יהי’ לך’ )ויקרא יט, לו(, אפילו 
לגוי. ואל תשנה מדיבורך בעד כל חללי דעלמא, אפילו 
דברי  על  תלוי  הפרנסה  כל  כי  גדול,  היזק  לך  שעומד 
על  תשגיח  אלא  אותך,  שמזהירין  עד  תמתין  ואל  אמת, 
נפש הטהורה שלך. ותקיים מה שכתוב בתורה הקדושה 
)דברים יט, יד( ‘אל תשיג גבול רעך’ אפילו בדבר קטן, ומכל 

שכן בדבר גדול שתלוי על זה כל פרנסת אנשי ביתו שזהו 
כל חייו.  )כלל י”ז(

הנאמנות בעניני פרנסה מסוגלת 
לברכה והצלחה

אדם  אין  פרנסה,  בעניני  המקולקלים  מדרכים  כי  ודע, 
שהולך  מי  דייקא  אלא  ביתו,  אנשי  ופרנסת  הון  מקבץ 
בטח ובאמונה, ומעותיו של חבירו אפילו של אביו ואמו 
ואחיו וקרוביו יהיה יקר בעיניו לבל יגע ויהנה מהם בלתי 
ידיעתם אפילו שוה פרוטה אחת. ואם תקיים את דברי, 
אזי בלי ספק הצלחה וברכה בחן וחסד דקדושה, ירדפו 
אחריך להשיג אותך דייקא כל ימי חייך. והוא מעשה בכל 
יום, אפילו מי שהוא עבד או משרתת אצל בעל הבית, אז 
אחר כך יש להם הצלחה אם עובדים לבעל הבית באמת 
לבבם בלי שום הנאה בלתי ידיעת בעל הבית, אז יש להם 
ברכה והצלחה, פרנסה בריוח הוא ובניו כל הימים כנודע.

)כלל י”ז(

לא יגנוב לעולם דעת הבריות 
לא ידבר אחד בפה ואחד בלב, אלא דייקא תוכו כברו. לא 
יגנוב לעולם דעת הבריות בדרך של שקר הנקרא עתה 
נכון  ורוח  אמת  שפת  אלא  גוי,  דעת  ואפילו  פאליטי”ק, 

בעל ה"לשם"
וספרי קאמארנא

וחוצה  גדולה  עינים' היתה  'אור  תפוצתו של הספר 
מגזרים. 

בדורות  הקבלה  בתורת  העוסקים  מגדולי  אחד 
שבו  "לשם  ספרי  מחבר  בעל  הגאון  היה  האחרונים 
ואחלמה" )נולד בשנת תר"א בעיר זאגר אשר בליטא 
רבות  עסק  אשר  בירושלים(  תרפ"ו  בשנת  נלב"ע 

בכתבי האריז"ל ובייחוד בספרי הגר"א.

ואין  החסידים,  לקהילות  ביחסו  ידוע  היה  ה"לשם" 
כאן המקום להאריך בזה, ודווקא לכן מעניין לגלות 
בשימושו  הנראה   כפי  היה  עינים'  'אור  שהספר 

התמידי וכפי שהוא מציין אליו כמה פעמים.

)הקדמות  ואחלמה  שבו  לשם  בספר  למשל  ראה 
עולם  הוא  הכסא  "כי  א(  פרק  ה  שער   - ושערים 
בהיכל  ע"ה  רבינו  משה  השגת  היה  ושם  הבריאה 
האריז"ל  שכתב  כמו  דבריאה,  הקדשים  קודש 
בליקוטי ש"ס )הגהות מכ"י המחבר - בליקוטי ש"ס, 
ברכות  וארא(  ר"פ  הליקוטים  בספר  הוא  וכן  נ"ב, 

)הובא בספר אור עינים(" עכ"ל. 

והוא לפנינו בספר אור עינים )חלק ראשון מערכת 
אות א ערך אספקלריא שאינה מאירה(  "היכל לבנת 
ומשם  מאירה,  שאינה  אספקלריא  נקרא  הספיר 
מתנבאים כל הנביאים, חוץ ממשה רבינו שנבואתו 
הוא  שם  אשר  דבריאה,  קדשים  קדש  מהיכל  היתה 

סוד כתר חכמה בינה דבריאה". 

וראה עוד בספר הדע"ה )חלק ב - דרוש ד ענף כד 
החמה  שמהלך  מה  הסיבה  עומק  הנה  "כי  ט(  סימן 
יתר על שנת  והלבנה אינם שוות ושנת החמה הוא 
הלבנה י"א יום הנה אמר האריז"ל בלקוטי ש"ס ראש 
הוא  כי  לבנה(  ערך  עינים  אור  בספר  )הובא  השנה 
בסוד כלל הניצוצי קדושה שנפלו וירדו מהמלכיות 

דב"ן והם י"א חלקים".

והוא לפנינו בספר אור עינים )חלק ראשון מערכת 
אות ל ערך לבנה(   "סוד י"א ימים היתרים שנת החמה 
הנה  יום.  י"א  מוסיפים  להשלימה  וכדי  הלבנה,  על 
ומתלבשת  נכנסת  הקדושה  השכינה  כי  ידעת,  כבר 
בסוד הקליפות, בסוד 'ומלכותו בכל משלה' )תהלים 
הקטורת,  סימני  בי"א  יש  בחינות  י"א  והנה  יט(.  קג 
אינו  התפארת  כי  יתרים,  יום  י"א  לחמה  יש  כן  ועל 

מתלבש בקליפות כמו המלכות חלילה" עיי"ש.

אור  לספר  מציין  הוא  בהם  מקומות  עוד  ישנם  וכן 
עינים מרביה"ק הדמשק אליעזר זי"ע.

יש לציין את החידוש שבדבר שבעל ה"לשם" מציין 
ואינו  עינים  אור  בספר  המובאים  האריז"ל  לכתבי 
השימוש  בעצם  אולם  האריז"ל,  ספרי  לגוף  מציין 
כי אם  זה אין חידוש כל כך, שכן הספר אינו  בספר 

כעין אנציקלופדיה לספרי האריז"ל.

החידוש הגדול יותר הוא מה שמצינו שבעל ה"לשם" 
מקאמארנא  הברכה  ההיכל  רביה"ק  לספרי  מציין 

זי"ע.

)חלק  ואחלמה  שבו  לשם  בספר  שמצינו  מה  וכגון 
]היינו  השם  "בזה  ג(  פרק  אח"פ  שער   - הביאורים 
את  ע"ה  רבינו  משה  הכה  שם[  הנזכר  תכ"ה  בשם 
המצרי, והוא צירוף שם כה"ת, שם שמיני משם ע"ב, 
ועליו אמרו בזוה"ק בשלח נ"ד ע"א, ובההיא שעתא 
משה  נשמת  אור  על  )ר"ל  לארעא  לנחתא  דנפק 
רבינו ע"ה( בזרעא דלוי, אתתקנו ארבע מאה ועשרין 
וחמש  ועשרים  וארבע מאה  בוצינין למלכא,  וחמש 
גליפין ממנן אוזפוה לההוא רוחא לאתריה. )וראיתי 

בספר זח"י ביאור  על זה עמוק מאד(" עכ"ל. 

אלא  אינו  תיבות  בראשי  הנזכר  זח"י  הספר  והנה 
הספר 'זהר חי' על הזוה"ק מרביה"ק ההיכל הברכה 
מקאמארנא זי"ע, אשר אכן מאריך שם בפירושו על 

הזוה"ק בביאור נרחב ועמוק בסוד שם זה.



מסע התעלות לחברי קהילתינו קדושה ערב ראש חודש אייר

חברי  יחדיו  התלכדו  החדש,  הזמן  פתיחת  לקראת 
קברי  על  מיוחדת  התעלות  למסע  הקדושה  הקהילה 
ארץ.  מצוקי  צדיקים  של  בזכותם  להעתיר  צדיקים, 
תנאים  של  הקדושים  ציוניהם  על  השתטחו  במהלכו 

ואמוראים הטמונים בהרי הגליל.

אשכנזי  דוד  פנחס  רבי  הגה”ח  ליווה  הנסיעה  את 
רבינוביץ  גמליאל  רבי  הגה”צ  של  חתנו  שליט”א 
שליט”א, הבקי בקברי הקדמונים בהרי הגליל, כשהוא 

נפלאות  פרפראות  משמיע 
על  ההשתטחות  ענין  אודות 
נשא  כן  וכמו  הצדיקים.  קברי 
פיירמן  יחיאל  יהודה  ר'  הרה"ג 
שליט"א דברים במשנת כל תנא 

ותנא, בבהירות ובטוב טעם.

בסיום מסע ההשתטחות הגיעו 
אברכי קהילתינו לעיה"ק צפת, 
כיד  סעודה  להם  המתין  שם 
ששה  סיום  בשילוב  המלך, 
ע"י  שנלמדו  משנה  סדרי 
יום  לרגל  הק'  קהילתנו  חברי 
מרת  האה"ח  של  השלושים 
ע"ה,  זוסיא  אליעזר  ב"ר  יוטא 
ה"ה  ובתה,  חתנה  ע"י  שנודב 

ונפש לחצרות  ידידנו היקר הנגיד הנכבד שמסור בלב 
קדשינו בכלל ובפרט לחברי קהילתנו הק' ומשים עצמו 
ימים ולילות למען רווחתם לעזור לעמלי תורה במשך 
כל השנה כולה בענווות חן, רבי יוסף בן ציון שווארטץ 

שליט"א וזוג' הנכבדה מרת שיינא רחל לאה תחי'.

מפיק  פה  המפו'  המשפיע  הופיע  המאורע  לרגל 
מרגליות הרב דוברסקין שליט"א ממגדל העמק וריתק 
משנת  אודות  נפלאה  בשיחה  ארוכה  שעה  הקהל  את 

יצחק  ישראל  רבי  הגאון  דברים  נשאו  וכן  החסידות. 
רבי יחיאל  דומ"ץ קהילתנו, הגה"ח  שטוקהמר שליט"א 
יהושע שיינפלד שליט"א משפיע קהילתינו, והגה"ח רבי 

פינחס דוד אשכנזי שליט"א.

האברכים  כאשר  וזמרה,  שירה  בקול  הסתיים  האירוע 
חוזרים לביתם מתוך שמחה של מצוה, לאחר יום מלא 

וגדוש בתחינה ותפילה בזכות צדיקי הדורות.



מהנעשה והנשמע
בחצרות קאמארנא
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התכנסות מרכזית
לרגל י’ אייר הילולת רביה”ק בעל ‘היכל הברכה’ מקאמארנא זי”ע

שליח מיוחד מטעם מכון 'אוצרות קאמארנא' 
בית שמש העתיר באוהל הקדוש בעיירת 

קאמארנא לישועתן של ישראל 
שוחרי  ציינו  תשפ"ב,  אייר  לי'  אור 
ישראל  תפוצות  בכל  והקבלה  החסידות 
ראש  של  ה-קמ"ח  דהילולא  יומא  את 
מארי  קאמארנא,  דבית  שושילתא 
הקדשים  קודש  הזהר,  בית  שר  דיחודא 
אייזיק  יצחק  רבי  הגה"ק  הגאונים,  גאון 
הברכה",  "היכל  בעל  זי"ע  מקאמארנא 
שבנצח"  "נצח  ליל  בחצות  שנסתלק 
ארוכות  שעות  שהתכונן  לאחר  תרל"ד, 
ופיו  ליוצרו,  נשמתו  להפקיד  בסילודין 

ממלל שמות קדושים ויחודים נעלים. 

מקאמארנא  הברכה'  'היכל  בעל  רביה"ק 
זי"ע היה מגדולי תלמידי דודו הרה"ק רבי 
ומתלמידיו  זי"ע  מזידיטשוב  הירש  צבי 
זי"ע.  מלובלין  החוזה  של  המובהקים 
י' אייר תרל"ד אתקטר בהאי  בחצות ליל 
הוריש  ובפטירתו  עלמא,  לחיי  קטירא 
חיבורים  של  ענק  אוצר  ישראל  לבית 
פרה  ותורתו  התורה,  מקצועות  בכל 
ורבה בקרב בניו ממשיכי דרכו שהמשיכו 
את  ולפרש  לבאר  הטהורה  במורשתו 
ספר הזוהר ולהאיר את תורת אור שבעת 

הימים מרנא הבעש"ט הק'. 

הקדוש  רבינו  של  קדושתו  שגב 
רבים,  בת  בשער  ידוע  ההילולא  בעל 
במדריגותיו הנוראים והשגותיו הפלאיים, 
כאשר כל רז לא אניס ליה, בנגלה ובנסתר, 
היכל  הגדול  חיבורו  את  ביותר  מפורסם 
בכל  שהתפרסמה  החומש  על  הברכה 
קצוות תבל  וכן פירושו המקיף 'עצי עדן' 
רב  נתגלה  בו  משנה  סדרי  ששה  כל  על 
מקצועות  בכל  הדור  מגאוני  כאחד  כוחו 
התורה, בפרט בסדר קדשים כפי הנשקף 
לאחד  שהפך  האיפה'  'עשירית  מחיבורו 

החיבור  לצד  זה,  בתחום  היסוד  מספר 
ו'פני  זרעים,  ירושלמי  על  אורג'  'מעשה 
וכן  שקלים,  מסכת  ירושלמי  על  זקן' 
חלק  שו"ע  על  הטהור'  'שולחן  בספר 
ו'היכל  החיים'  'אוצר  ספרו  מלבד  או"ח, 
הברכה' על התורה, והחיבור הענק 'זוהר 
חי' על כל הזוה"ק שם חשף זרוע עוזו ורב 

חיליה בתורת הנסתר.

קאמארנא  בית  ואוהדי  חסידי  המוני 
ממשיך  בראשות  ההילולא  בליל  התכנסו 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  דדהבא  שושילתא 
וסעודת  מרכזית  להתכנסות  שליט"א 
הילולא, בה נשאו דברים משפיעי הקהילה 
של  ובדרכיו  בהליכותיו  להתחזקות 
מרן  כ"ק  ערך  ובמרכזה  ההילולא,  בעל 
הטהור  השולחן  את  שליט"א  אדמו"ר 
בעל  במשנת  הקדושים  מדברותיו  ונשא 

ההילולא.

המפואר  הספר  נמכר  ההילולא  במעמד 
"לבקר בהיכלו" שיצא לאור על ידי מכון 
הילולא  לקראת  קאמארנא"  "אוצרות 
קדישא, על ידי מפעל "נגלות קאמארנא" 
שבמסגרתו זכו בסייעתא דשמיא להוציא 
מקור   - קודש  לשבת  "זמירות  את 
הברכה" "הגדה של פסח - סדר הברכה", 
ובו  ההקדמות"  "ספר  הנפלא  הספר  ואת 
מקאמארנא,  רבותינו  הקדמות  מבחר 
החדש  הספר  אליהם  הצטרף  וכעת 
לראשונה  מתגלה  בו  בהיכלו"  "לבקר 
שנלקטה  העבודה  בדרכי  סדורה  משנה 
על ידי צוות חברי ורבני המכון במלאכת 
מחשבת מתוך אוצר ספריו וחיבוריו של 
ולפנים  לפני  נכנס  אשר  ההילולא,  בעל 
אל היכלם של צדיקי עולם הבעש"ט הק' 

עבודתם  מנתיבי  טפח  וגילה  ותלמידיו 
והיחודים,  ההכנעה  בדרכי  הפנימית 
שלב  פרטית  ובהדרכה  והתענוג,  היגיעה 
הספר  ה'.  בית  העולה  בסולם  שלב  אחר 
ומשתתפי  באי  לכל  מוזל  במחיר  נמכר 

מעמד ההילולא במרכז קאמארנא. 

זוכים לעדנה מחודשת,  רבינו  ספריו של 
שנתעורר  בדורינו  לראות  שזכינו  כפי 
הכלל,  לנחלת  שנעשה  עד  בעולם  אורו 
ומיום ליום מתגבר ומתפשט כוחו הגדול 
וחיבוריו,  כתביו  באוצר  לנו  הוריש  אשר 
ויעידו על כך ספריו הקדושים הנרכשים 
ישראל לרבבותיהם,  כל מקהלות  ידי  על 
הן ספריו בחסידות, הן בנגלה והן בקבלה, 
בצמאון  והולך  מתגבר  הגדול  והביקוש 
רב על ידי שוחרי התורה והחסידות בכל 

קצוות תבל.

התקיים  דהילולא  יומא  של  בבקרו  למחרת 
אדמו”ר  מרן  כ”ק  ע”י  הזמן”  “פתיחת  מעמד 
ברשת  הלומדים  האברכים  לקהל  שליט”א 
קאמארנא,  הוראה”  “היכלי  הכוללים 
בית  וחברי  הכוללים  ראשי  בהשתתפות 

ההוראה “שערי ברכה” קאמארנא.

לאחד  הפך  שבנצח"  "נצח  המסוגל  היום 
עברו,  בשנים  המפורסמים  ההילולא  מימי 
יהודים היו מתקבצים בנסיעה  כאשר אלפי 
בית  צדיקי  באוהל  הקדוש  ציונו  על  גדולה 
מנוחתו  מקום  על  ומעתירים  קאמארנא, 

בתפילה בזכותו הגדולה של בעל ההילולא. 
על  ונצורות  גדולות  מעידים  היו  צדיקים 
צלותהון  מתקבלים  בו  המקום  סגולת 
ובעותהון של ישראל קדם אבוהון דבשמיא. 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ובברכתו  בעידודו 
מכון  מטעם  מיוחד  שליח  יצא  שליט"א 
דהילולא  ביומא  קאמארנא'  'אוצרות 
בעל  הרה"ק  הזוהר  בית  שר  של  קדישא 
זי"ע, להשתטח  "היכל הברכה" מקאמארנא 
ולפקוד את ציונו הקדוש באוהל הק' שבעיר 
חובת  את  ולקיים  שבאוקראינה,  קאמארנא 
ורחמים לעת  ישועת  השעה לעורר פקודת 
ישועות  לפעול  גרמא  הזמן  כאשר  כזאת 

בזכותו של אותו צדיק.

המורכב,  המלחמתי  המצב  למרות 
במכון  מרובים  מאמצים  לאחר  הצליחו 
בסייעתא  להשיג  קאמארנא'  'אוצרות 
המקומיים  מהשלטונות  אישור  דשמיא 
באוקראינה לאשר את הגעתו של שליח 
בעיירת  המציונת  לציון  שיעלה  מיוחד 
באוקראינה  לבוב  שבמחוז  קאמארנא 
ויעתיר בפקודת ישועה ורחמים על עמך 
והפרט  הכלל  ציבור  עבור  ישראל,  בית 
ישראל  של  ולישועתן  תבל  קצוי  בכל 

הנמצאים בצרה.

תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו, הוא ימליץ 
כל  עבור  תגן  הגדולה  זכותו  בעדינו,  טוב 

הלומדים ומתעסקים בתורתו הקדושה.
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“והגית" מצוה התלויה בלב
לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו 

יומם ולילה )יהושע א, ח(.

הגדרת  מהו  לבאר  יש  וראש  תחילה 
וכמה  כמה  יתיישבו  זה  ולפי  ‘והגית’, 

מאמרי חכמינו ז”ל.

יתכן  פירושים,  כמה  בו  יש  'והגית'  תיבת 
דרך  על  מפיו,  התיבה  הגיית  כמו  לפרשו 
צ, ט(,  )שם  ‘כלינו שנינו כמו הגה’  הכתוב 
וכן  ופירש רש”י: כדיבור הממהר לכלות. 
מצינו בדברי חז”ל הביטוי ‘רגע כמימריה’, 
כלומר, כשיעור זמן אמירת המילה “רגע”.

הכתוב  משקל  על  נוסף,  פירוש  יש  עוד 
שהוא  ד(,  צב,  )תהלים  בכנור’  הגיון  ‘עלי 
על  לחוץ  המתבטא  הלב  מן  היוצא  רגש 
‘והגות  ד(  )שם מט,  וכן כתיב  ידי הכינור, 

לבי תבונות’.

לדעת  שנלמד  התורה  לימוד  ובענין 
בו  ‘והגית  מהכתוב  מהראשונים  כמה 
יומם ולילה’, אין הדגש על הגיית התיבה 
והוצאתה מפיו דייקא, הגם שדברי תורה 
בגמ’  שנדרש  כמו  בפה  להוציאם  צריך 
כג,  ב’  )שמואל  הכתוב  על  נד.(  )עירובין 
‘ערוכה בכל ושמורה’, אך עיקר הדגש  ה( 
עיקר  היא  המחשבה  כי  ההבנה,  על  הוא 
דבר  אוהב  האדם  ואם  האדם,  מהות 
ואינו  תמיד’  ישגה  ‘באהבתו  אזי  מסויים 
וזהו  זה,  בדבר  ולחשוב  מלהרהר  מפסיק 
נהגה  ‘ובהם   - מאיתנו  הנדרש  התכלית 

עסוקה  המחשבה  שתהיה  ולילה’  יומם 
עסוק  יהא  שהאדם  תורה,  בדברי  תמיד 
ועיקר  עיסוקו  וכל  התורה,  מחשבת  עם 

תחומו יהיה רק בעסק התורה.

תורה  לימוד  על  זו  במצוה  הכוונה  ואין 
בפועל ושינון בפה כדי לדעת את החוקים 
כי  התורה,  פי  על  הראויה  ההנהגה  ואת 
לא כל אחד מסוגל ויכול ללמוד כל היום, 
- שדברי התורה  אלא עיקר המצוה היא 
והרהורי  מחשבתו  וכל  האדם,  את  יקיפו 
לבו יהיו שקועים ועסוקים בדברי תורה. 
בדברי  ‘לעסוק   - הברכה  נוסח  הוא  וכן 
תורה’ ולא ‘לדבר בדברי תורה’ ]הגם שיש 
‘וציוונו על דברי  נוסח בדברי הראשונים 
בעל  הרב  בסידור  הנוסח  הוא  וכן  תורה’ 
לדייק  יש  זה  בנוסח  וגם  ועוד,  התניא 
יהיה  האדם  מהות  שעיקר  היא  שהמצוה 

תורה[.

ערך  מחשיבות  חלילה  לגרוע  באנו  ולא 
כל  כי  בפועל,  והלימוד  השינון  ומעלת 
חפציה לא ישוו בדברי תורה כתיב, וכל רגע 
של לימוד התורה אין לו ערך, אלא להדגיש 
בו’ שהכוונה  ‘והגית  יותר את ההגדרה של 
על החיבור הרגשי שבלב, ויש כאן תביעה 
מעבר להשגת התורה במוח שיתחברו לכך 

גם במידות שבלב.

של  הפנימי  בעולם  תלוי  שהדבר  וכיון 
עסוקה  תהא  שלו  שהפנימיות  האדם, 
כי  התורה,  אהבת  ענין  מובן  התורה,  עם 

הוא דבר התלוי בלב, כמו שנוהגין לנשק 
הספר תורה ]וזהו דבר שאין לו מקור, כי 
בהלכה נזכר שהתינוקות נוהגין לנשק, אך 
דבר זה מתוך רגש הלב של אהבת התורה 
בלשונינו  שנקרא  מה  כי  בישראל[,  שיש 
‘הגיון’ - היינו דבר שכל, היא תוצאה של 
היוצא  רגש  שפירושו  האמיתי  ה’הגיון’ 
שהוא  הקשה’  ברוחו  ‘הגה  כמו  הלב,  מן 
האדם  ראינו  לא  ומעולם  שבלב.  רגש 
את  שינשק  דין  ועורך  כשופט  העוסק 
נדרש מאיתנו  ורק בתורה  ספר החוקים, 

שדברי התורה יגיעו עד נקודת הלב.

)ברכות לה:(:  ולפי הנחה זו יובן מאמרם ז”ל 
לפי  לומר,  תלמוד  מה   - דגנך’  ‘ואספת 
שנאמר ‘לא  ימוש ספר התורה הזה מפיך’ 
יכול דברים ככתבן, תלמוד לומר ‘ואספת 
דגנך’ הנהג בהן מנהג דרך  ארץ, דברי רבי 
ישמעאל. רבי שמעון בן יוחי אומר, בזמן 
שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן 
הרבה  אביי  אמר  אחרים.  ידי  על   נעשית 
כרבי  בידן,  ועלתה  ישמעאל  כרבי  עשו 
שמעון בן יוחי  ולא עלתה בידן. אמר להו 
רבא לרבנן: במטותא מינייכו, ביומי ניסן 
היכי  כי  קמאי,  תתחזו  לא  תשרי  וביומי 

דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא.

אין  לפרנסתו  העוסק  שהאדם  ומכאן 
ימוש  ‘ולא  הכתוב  לדברי  סתירה  בכך 
ספר התורה הזה מפיך’, כי אכן טרוד הוא 
בתורה,  לעסוק  חפץ  הלב  אבל  בעבודתו 
מתיישב  פנוי  זמן  של  ורגע  עת  ובכל 
יא:(  )ברכות  התוס’  וכדברי  בתורה,  להגות 
כל  לפני  התורה  ברכת  לברך  צריך  שאין 

פעם שמתיישבים ללמוד, כי הברכה חלה 
מסיח  אינו  והאדם  מאחר  היום  כל  על 
התורה,  מלימוד  עצמו  עוקר  ואינו  דעת 
אף שבפועל היה טרוד בעסקיו ולא נזדמן 
כרוך  לו לעסוק בתורה בפועל, אבל לבו 
כל היום אחר דברי תורה ומהרהר בדברי 

הלכה וחפץ לישב באהלה של תורה.

אנו  שאין  אנו  כגון  התוס’:  לשון  וזה 
שאנו  השחר  תפלת  לאחר  מיד  לומדין 
טרודין והולכים כך בלא לימוד עד אמצע 
היום או יותר אמאי אין אנו מברכין ברכת 
מתחילין  כשאנו  אחרת  פעם  התורה 
לן כאותו  ר”י דלא קיימא  והשיב  ללמוד. 
אמרו  לא  שלנו  וגמר’  הואיל  ירושלמי 
אפילו  ועוד,  ללמוד.  לאלתר  צריך  ואין 
לפי הירושלמי דוקא אהבה רבה דלא הוי 
עיקר ברכה לברכת התורה דעיקר אהבה 
רבה לק”ש נתקן ובשביל היא אינו נפטר 
וגם  מיד  ילמוד  אם  אלא  התורה  מברכת 
יעשה היסח הדעת. אבל ברכת אשר  לא 
בחר בנו וברכת לעסוק בדברי תורה שהן 
היום.  כל  פוטרת  התורה  לברכת  עיקר 
על  לברך  שצריך  מסוכה  שנא  מאי  וא”ת 
וי”ל  בסוכה.  לישב  וסעודה  סעודה  כל 
דכל  דעתו  מייאש  שאינו  תורה  דשאני 
והגית  דכתיב  ללמוד  מחוייב  אדם  שעה 
היום  כל  יושב  כמו  והוי  ולילה  יומם  בו 
בלא הפסק. אבל אכילה בסוכה יש שעה 

קבועה.

)מנחות צט:( תניא, רבי יוסי  עוד אמרו חז”ל 
אומר: אפי’ סילק את לחם הפנים הישנה 
אין   - וסידר את החדשה ערבית  שחרית 
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‘לפני  בכך כלום, אלא מה אני מקיים 
לחם.  בלא  שולחן  ילין  שלא  תמיד’ 
נלמוד,  יוסי  ר’  של  מדבריו  אמי:  א”ר 
אחד  פרק  אלא  אדם  שנה  לא  אפילו 
שחרית ופרק אחד ערבית, קיים מצות 

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. 

וגו’  ימוש  ‘לא  פירוש  אם  ולכאורה, 
כפשוטו,  הוא  ולילה’  יומם  בו  והגית 
קשה  היום,  כל  וללמוד  לשנן  שצריך 
כשעסק  ימוש’  ‘לא  האדם  קיים  איך 
אך  וערבית,  שחרית  רק  בתורה 
שיהא  היא  החיוב  שעיקר  לדברינו, 
התורה,  לדברי  עת  בכל  נמשך  הלב 
ועיקר תחום האדם יהא בדברי תורה, 
על  אינו  שהחיוב  ז"ל,  מאמרם  יובן 
המשיכה  על  אלא  בפועל  הלימוד 
שהמשיכה  הדבר  שברור  אלא  בלב, 
בלב מתגלה כשלומד בפועל בכל עת 
באהבה  מסתפק  אם  אבל  פנוי,  וזמן 

בלב גרידא אין בזה ממש.

וכיון דאתינן להכי, שחובת ‘והגית בו’ 
יובן  פנימית התלויה בלב,  היא מצוה 
משום  יוחנן  רבי  אמר  הגמ’:  המשך 
יוחי: אפי’ לא קרא אדם אלא  בן  ר”ש 
קיים   - וערבית  שחרית  שמע  קריאת 

לא ימוש. והוא כעין האמור לעיל. 

הגמ’:  דברי  בהמשך  שם  איתא  עוד 
שאל בן דמה בן אחותו של ר’ ישמעאל 

כל  שלמדתי  אני  כגון  ישמעאל:  ר’  את 
יונית,  חכמת  ללמוד  מהו  כולה,  התורה 
ספר  ימוש  לא  הזה:  המקרא  עליו  קרא 
התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, 
צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא 

מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית.

כמו חכמת החשבון  אינה  יוונית  חכמה 
שזהו  וכיוצ”ב,  ורפואה  וההנדסה 
חכמת  הוא  אלא  חכמה,  ולא  אומנות 
הפילוסיפיה של חכמי יון שבאה להדיא 
אדם  כאשר  כי  התורה.  לימוד  במקום 
יכול  עדיין  הרפואה  בחכמת  עוסק 
אך  התורה,  לאהבת  פנוי  להשאר  לבו 
כשמשקיע עצמו בחכמה יוונית אזי לבו 
כל מעייניו נתנות שם, וזה מבטל כליל 

את ה'והגית בו'.

ולכן גם כאשר כבר למד את כל התורה, 
כי  יוונית,  בחכמה  להתעסק  היתר  אין 
הוא  כי  בו’  ‘והגית  למצות  סתירה  זהו 
רוח  נפש  הנפש,  חלקי  כל  את  מקיף 

נשמה.

א”ר  יט:(:  )ע”ז  ז”ל  חכמינו  אמרו  עוד 
בתורה  כתוב  זה  דבר  לוי,  בן  יהושע 
כל  בכתובים:  ומשולש  בנביאים  ושנוי 
העוסק בתורה - נכסיו מצליחין לו. כתוב 
בתורה, דכתיב )דברים כט, ח( ‘ושמרתם את 
דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען 
שנוי  תעשון’.  אשר  כל  את  תשכילו 

ימוש  ‘לא  ח(  א,  )יהושע  דכתיב  בנביאים, 
יומם  בו  והגית  מפיך  הזה  התורה  ספר 
ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב 
בו כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל’. 
‘כי  )תהלים א, ב(  משולש בכתובים, דכתיב 
אם בתורת ה’ חפצו ובתורתו יהגה יומם 
מים  פלגי  על  שתול  כעץ  והיה  ולילה, 
אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל 

אשר יעשה יצליח’.

התורה  מגדולי  שניים  היטב  הכרתי 
מרן  המה  הלא  ירושלים,  בעיה”ק 
הגרי"ש  ומרן  זצ”ל  אויערבאך  הגרש"ז 
דבוקים  היו  שניהם  זצ”ל,  אלישיב 
תמיד בתורה, ובעוד הגרי”ש הלך לישן 
באמצע חתונת בנו משום שרצה לקום 
מוקדם בבוקר, אצל הגרש”ז לא ראיתי 
הנהגה כזאת, כל אחד לפי טבעו ומזגו, 
בו  ‘והגית  לקיים  צריכים  היינו  אילו  כי 
לא  ממש,  תמידי  בלימוד  ולילה’  יומם 
שבקת חיים לכל בריה, ולא ניתנה תורה 
והחיוב הוא רק לקיים  למלאכי השרת, 
דברי  עם  היום  כל  לחיות   - בו’  ‘והגית 
שזה  לתורה,  היום  כל  ולחשוק  תורה 
יהיה עיקר עיסוקו בחייו ולנצל כל רגע 
ללימוד התורה ולחדש בתורה ולשמוע 
היום  כל  עסוק  ולהיות  תורה  שיעורי 

סביב התורה.

כל  עם  התורה  אל  ניגש  יהודי  וכאשר 
חלקי לבבו, לא מהשפה ולחוץ כמחוייב 

בבחינת  ולב,  רגש  עם  אלא  ועומד, 
המלך,  דוד  כמאמר  שעשועי’  ‘תורתך 
ומציאותו,  ישותו  כל  את  מקיף  זה  הרי 

והוא מתחבר עם התורה.

‘לעסוק בדברי תורה’  ואכן לאחר ברכת 
את  אלקינו  ה’  נא  ‘והערב  אנו  מבקשים 
דברי תורתך בפינו’, לא מבקשים כאן על 
המוח אלא על העריבות שבלב, וכאשר 
הלב מחובר ומקושר לתורה, כבר ירצה 

המוח להבין ולהשכיל.

כאשר  אמורים,  הדברים  מה  לגבי 
זמן  בפתיחת  הלימוד  סדר  מתחדש 
תורה  ודברי  הכוללים,  ברשת  גם  הקיץ 
צריכים חיזוק בכל יום )ברכות לב:(, ועיקר 
החיזוק הוא בהרגשת הלב ששם שורש 
יתד  וממנו  פינה  ויסוד הכל, ממנו  הכל 

לאהבת התורה וללימוד התורה.

שייך  איך  הקדמונים  הקשו  וכבר 
הרי  אלקיך’,  ה’  את  ‘ואהבת  לצוות 
אמורים,  הדברים  שבלב  בהרגשים 
עצמו  על  לכפות  האדם  יכול  ואיך 
והתירוץ  אוהבו.  שאינו  דבר  לאהוב 
הוא שאחר הפעולות נמשכות הלבבות, 
על  משפיעות  החיצוניות  שהפעולות 
את  לאהוב  רוצה  יהודי  וכאשר  הלב, 
ומוסיף  התורה  את  מנשק  הוא  התורה 
החביבות  את  המגלות  פעולות   עוד 

שבתורה, ומתוך הפעולות נולדת בסופו 
ואם  מעט  אם  בלבבו,  אהבה  דבר  של 

הרבה. 

יקרים  באברכים  מדובר  וכאשר 
תורה,  דלתי  על  היום  כל  השוקדים 
וטועמים חיי עולם הבא כאן בתוך עולם 
המובחרת  הדרך  זו  הרי  כפשוטו,  הזה, 
שיחדרו  בו’,  ל’והגית  להגיע  איך  ביותר 

דברי התורה עד עומק הלב, 

וידוע שהגאון ר’ אהרן קוטלר זצ”ל היה 
מבקש מהגבירים בחו”ל שיעשו הסכם 
היושבים  האברכים  עם  זבולון  יששכר 
ההם  ובימים  ליקווד,  בעיר  ולומדים 
התורה,  לומדי  את  מעריכים  היו  לא 
ההסכם  של  הנוסח  את  שניסח  ולאחר 
שיתחלקו מחצה על מחצה לעולם הבא 
עומד  הריני  כן  אם  הגביר:  אותו  שאל 
שוה בשוה עם אותם אברכים הממיתים 
עצמם כל היום באהלה של תורה. השיב 
לו הג”ר אהרן: “עולם הבא” - אכן שמור 
“עולם  אבל  דאתי,  בעלמא  בחלקך  לך 
אברכים  לאותם  רק  יש  זה  את   - הזה” 
בחידוש  ומאושרים  מלימודם  הנהנים 

נוסף וברעיון נוסף.

פירושו  ‘והגית’  כי  שפיר,  אתי  ולדברינו 
שהתורה תהא ה’עולם הזה’ שלך, מתוך 
רוב  לפי  והכל  הלב,  וחיבור  עריבות 
להגיע  יצליח,  בידכם  ה’  וחפץ  המעשה, 

לדרגת ‘והערב נא’, אכי”ר.



שוחרי החסידות מתענגים
לאחר שאזל מהשוק - מהדורה חדשה ומפוארת של הספר החדש "לבקר בהיכלו" 

"לבקר  הספר  של  לאור  יציאתו  עם 
ושבועות  השוק,  מן  נחטף  בהיכלו" 
שוחרי  קהל  התענגו  מכן  לאחר  בודדים 
התורה והחסידות מתענגים על מהדורה 
מבית  בהיכלו"  "לבקר  הספר  של  נוספת 
מכון 'אוצרות קאמארנא' בבית שמש, בו 
בדרכי  סדורה  משנה  לראשונה  מתגלה 
מחשבת  במלאכת  שנלקטה  העבודה 
שר  של  וחיבוריו  ספריו  אוצר  מתוך 
רבי  הרה"ק  דיחודא  מארי  הזוהר  בית 
מקאמארנא  יחיאל  יהודה  אייזיק  יצחק 
נכנס  אשר  הברכה",  "היכל  בעל  זי"ע 
צדיקי  של  היכלם  אל  ולפנים  לפני 
וגילה  ותלמידיו  הק'  הבעש"ט  עולם 
בדרכי  הפנימית  עבודתם  מנתיבי  טפח 
והתענוג,  היגיעה  והיחודים,  ההכנעה 
ובהדרכה פרטית שלב אחר שלב בסולם 

העולה בית ה'.

כל  של  נדיר  מכלול  בתוכו  מאסף  הספר 
העבודה  בדרכי  המובחרים  הקטעים 
למעשה הפזורים באוצר ספרי בעל 'היכל 
וערוכים  מלוקטים  מקאמארנא,  הברכה' 
קטע  כל  לפני  כאשר  מחשבת,  במלאכת 
על  אור  השופך  בהיר  מבוא  נערך   -
ידי  - על  נפש  הדברים שיהיו שוים לכל 
הגה"ח המפו' רבי יחיאל יהושע שיינפלד 

שליט"א משפיע דקהילתינו.

למעשה  העבודה  דרכי  על  מיוחד  דגש 
אצל  ראשון  בכלי  ונשמעו  נראו  אשר 
צדיקי הדורות תלמידי הבעש"ט הק', עם 
והשוואות  הקדמות  וביאורים,  מבואות 
שהובאו  רבינו  דברי  סביב  החונים 

דרכם  על  אור  השופכים  קדשו,  בלשון 
הטמירה והליכותם בקודש של רבותינו 

בדרכי העבודה בפועל.

האדיר  מפעל  אל  מצטרף  זה  ספר 
מכון  ידי  שעל  קאמארנא"  "נגלות 
שמש  בבית  קאמארנא'  'אוצרות 
שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  בנשיאות 
דשמיא  בסייעתא  זכו  שבמסגרתו 
להוציא את "זמירות לשבת קודש" ואת 
הנפלא  הספר  ואת  פסח",  של  "הגדה 
"הקדמות רבותינו מקאמארנא", ועתה 
בהיכלו"  "לבקר  ספר  אליהם  מצטרף 
לתועלת וזיכוי הרבים אשר יתענגו על 
זיוו והודו, כאשר המטרה העומדת נגד 
צוות חברי המכון היא לקרב את תורת 
בית  עמך  המוני  אל  הזוהר  בית  שרי 
הקדושים  דבריהם  את  וללקט  ישראל 
הררי  מתוך  העבודה  בדרכי  העוסקים 
עילאין  ברזין  העוסקים  כתביהם 

ובעמקי תורת הסוד.

ללקט  זה,  בספר  הושקע  רב  עמל 
זיו  המלאים  רבינו  כתבי  אוצר  כל  מתוך 
ומפיקים נוגה בעמקי רזין דרזין, ולדלות 
השוים  למעשה  עבודה  נקודות  משם 
בשפה  להגישם  זו,  אף  זו  ולא  נפש,  לכל 
כל  בפני  ערוך  כשולחן  ובהירה  קלילה 
צורב, בנוסף למלאכת ההשוואות ופענוח 
ושאר  כותרות  והצבת  תיבות  הראשי 
לתורתו  וכיאות  כראוי  הקודש  מלאכת 

של בעל 'היכל הברכה' זי"ע.

עריסתו  שכן  צדיק',  בן  'צדיק  היה  רבינו 
רביה"ק  הגדול  אביו  בבית  מונחת  היתה 
אב"ד  זי"ע  סענדר  אלכסנדר  רבי 
אשר  דברים,  זכרון  מח"ס  קאמארנא 
ה'חוזה  רביה"ק  ותלמידי  מגדולי  היה 
אלא  בלבד  הוא  רק  ולא  זי"ע,  מלובלין' 
אף כל אחיו הקדושים הלא המה רביה"ק 
רבי  רביה"ק  זי"ע  מזידיטשוב  מהרצ"ה 
רבי  רביה"ק  זי"ע  מזידיטשוב  בעריש 
ליפא  רבי  ורביה"ק  זי"ע  משה מסאמבור 
כולם  אהובים  כולם  זי"ע,  מסאמבור 
נישא  ושמם  קדושים,  וכולם  ברורים 
ועל  סגולה,  עם  אמוני  בקרב  לתהילה 
ברכם נתגדל רבינו בימי ילדותו ונערותו, 
אורח  אחר  להתחקות  זוכה  הוא  כאשר 
היכל  של  החבריא  גדולי  של  חייהם 
לובלין, ולראות מקרוב את דרכי עבודתם 

בקודש.

הוא  אלא  בזה,  הסתפק  לא  רבינו  אמנם 
גדולי  אצל  רגליו  לכתת  הוסיף  עצמו 
בשימוש  לשמשם  ההוא,  הדור  וצדיקי 
חכמים, להתחמם נגד אורם, ולקנות מהם 

)נוצר  וכלשונו  שמים,  ויראת  עבודה  דרכי 
חסד פ"ו מ"א( 'שמשתי שמונה עשר צדיקים 

השם',  ודרכי  ויראה  תורה  מהם  וקבלתי 
כאשר ביניהם היו זקני צדיקי הדור, כמו 
הרה"ק  זי"ע,  מלובלין'  ה'חוזה  הרה"ק 
רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע, 
הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זי"ע, ועוד.  

ונלקח לחתן אצל  רבינו  זכה  לכך  בנוסף 
מפינטשוב  מרדכי  אברהם  רבי  הרה"ק 
מאות  שלש  לשמש  זכה  אשר  זי"ע, 
ביניהם  הקודש  רוח  בעלי  צדיקים 
זי"ע,  ממעזריטש'  ה'מגיד  תלמידי  גדולי 
אברהם  רבי  שהרה"ק  שנזכיר  בכך  די 
מרדכי נתקרב בקירבה יתירה אל הרה"ק 
גילה לפניו  זי"ע, אשר אף  מבארדיטשוב 
את מסתורי לבבו, בספרו לו את הרדיפות 
העוברים לפניו, ומהיכן הוא יודע ששורש 
רודפיו אינו בקדושה )ראה הקדמת היכל הברכה; 
זהר חי על זוה"ק בראשית מה:(, ואילו הרה"ק רבי 

על  לו  סיפר  זי"ע  מהאניפאלי  זושא  ר' 
אשר  עד  הביטחון  במידת  עבודתו  דרכי 
)היכל הברכה  וחלב  היו שופעים דבש  שיניו 
ארוכה  תקופה  למד  אף  והוא  לה:(,  דברים 

ישראל  האהב  הרה"ק  עם  בחברותא 
מאפטא זי"ע )זהר חי על זוה"ק בראשית רכז.(.

אוצר  היה  מרדכי  אברהם  רבי  הרה"ק 
היה  הוא  שכן  החסידות,  בדרכי  בלום 
אוגר אצלו מאות עובדות והנהגות ודרכי 
עבודת ה' מגדולי הצדיקים אשר הסתופף 
ברכה  מחזיק  כלי  ראה  והוא  בקרבם, 
בחתנו הצעיר - הלא הוא רביה"ק ה'היכל 
הברכה' זי"ע - ומסר לו את דרכי העבודה 
הצדיקים,  מגדולי  לקבל  זכה  אשר 
להביא  ספריו  בכל  מרבה  שרבינו  וכפי 

אמרות טהורות אשר שמע מפיו.

ואכן, רבינו היה כל ימיו עוסק בהנחלת 
דרכי העבודה של צדיקי הדורות, למען 
ידעו דור אחרון צדיר מה פעל, לנחותם 
אשר  המעשה  ואת  בה  ילכו  הדרך  את 
ה'דמשק  רביה"ק  שכתב  וכפי  יעשון, 
'זהר  לספה"ק  בהקדמתו  אליעזר' 
המעשיות  כל  יודע  שהיה  'כמעט  חי': 
דורינו,  צדיקי  אצל  שהיה  האמיתיים 
ידע כל הדרכים קדושים שהיו  וכמעט 
בכל צדיק וצדיק, והוא אין לשער ואין 

לספר'.

הוא  הרי  לפנינו  המונח  הלזה  הספר 
את  רבינו  מגלה  בו  ברכה,  של  אוצר 
מסתוריהם של הצדיקים קדושי עליון, 
טפח  ומגלה  מהחדר',  'סודות  חושף 
הדורות,  צדיקי  של  הפנימי  מהיכלם 

למען נלמד ליראה, לעורר הלב בהנהגה 
בוראינו,  את  לעבוד  ניגשים  איך  בפועל 
באמת, בהכנעה, בפנימיות, בלי תערובת 
על  מדריכנו  כשהוא  נוגה,  וקליפה  ישות 
ללמד  שלב  אחר  שלב  העבודה  במתי 
ואיך  העליה  בסולם  אוחזים  כיצד  בינה 
ימוטו  עולין בו בפסיעה קטנה למען לא 

פעמינו ולא יכשלו צעדינו.

נוסף  כנדבך  משמש  בהיכלו"  "לבקר  ספר 
בבית  קאמארנא"  "אוצרות  האדיר  במפעל 
בההדרת  בראש  חלק  ליטול  שזכה  שמש, 
ולקרב  נבג"מ,  מקאמארנא  רבוה"ק  תורת 
את האור הגדול הזה אל כל ההולכים לאורו 
הק'  הבעש"ט  מרנא  של  בשחקים  הבהיר 
של  תורתם  אור  אשר  עד  ותלמידיו,  זיע"א 
רבוה"ק מקמארנא זי"ע הפכו לנחלת הכלל 
לכל ההולכים באור נוגה מרנא הבעש"ט הק' 

זי"ע.

לאור  להוציא  זכינו  וחסדיו  רחמיו  וברוב 
של  המפורסם  פירושו  הוא  הלא  תעלומה, 
רביה"ק בעל 'היכל הברכה' זיע"א על הזוהר 
הק' "זהר חי", ועד עתה יצאו ברוב פאר והדר 
ארבעה כרכים מפוארים עם תוספת רבבות 
הלומדים,  לתועלת  מקומות  מראי  אלפי 
בו  ההקדמות"  "ספר  המפואר  הספר  לצד 
הובאו הקדמות מובחרות שהקדימו צדיקי 
וזאת  וחיבוריהם.  בית קאמארנא לספריהם 
ארבעה  עוד  הדפוס  מכבש  על  כי  למודעי 
ועוד  בס"ד,  בקרוב  לאור  שייצאו  כרכים 
היד נטויה בעזהשי"ת להשלים את המפעל 
המכון  חברי  עוסקים  בבד  בד  הזה.  הגדול 
להדפיס ברוב עמל והשקעה בההדרה חדשה 
ומפוארת את 'משניות קאמארנא' י"ב כרכים 
עם פירושו של רביה"ק בעל 'היכל הברכה' 
זיע"א אשר כבר תם מן השוק שנים רבות. 
לראות  החולפת  השנה  במשך  זכינו  עוד 
בצאתו לאור של הכרך הראשון מספרי "אור 
מרן  כ"ק  שיעורי  הם  הלא  הימים"  שבעת 
אדמו"ר שליט"א ביסודות החסידות הצרופה 
אשר נאמרו עפ"י הספה"ק "בעל שם טוב – 
על התורה". ונמצא בשלבי העריכה שיעורים 
וספה"ק  זי"ע  ממעזריטש  המגיד  ספרי  על 

פרי הארץ מהרה"ק מויטעפסק זי"ע.

הספר מעוטר בברכת קדשו של כ”ק האדמו”ר 
את  "וראיתי  דבריו:  בין  כתב  אשר  שליט”א, 
המלאכה והנה עבודה מפוארה היא, טוב רואי 
מצד  כבירה  השקעה  לאחר  עינים,  ומאיר 
נתייגעו  אשר  הקודש  במלאכת  המתעסקים 
להוציא תורה מפוארת בכלי מפואר, ומובטחני 
מקאמארנא  זקה"ק  בדברי  יהגה  אשר  כל  כי 
זי"ע, אין ספק שירגיש הארה בנפשו מקדושתו 
של המחבר, וישפיע על נשמתו אורה זו תורה, 
להבין ולהשכיל את פריו הנחמד, ויהיו אלוקיו 

עמו".
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ל"ג בעומר
 מעמד הדלקה לכבוד התנא האלוקי רשב"י

יחד עם מעמד "הכנסת חמש מגילות" להיכל בית מדרשינו

ליל ל"ג בעומר התקיים מעמד ההדלקה המרכזי ברחובה של עיר 
שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות  רשב"י  האלוקי  התנא  לכבוד 
במהלכו אמרו הקהל אמירת פרקי תהלים בציבור להצלחת תנופת 
הבנין לרגל התחלת עבודות ההרחבה, בזכות האי תנא אלוקי רבי 

שמעון בר יוחאי.

תורה,  של  לכבודה  נוסף  מעמד  התקיים  ההדלקה  מעמד  בסיום 
שמחת "הכנסת חמש מגילות" בו הוכנסו להיכל בית המדרש חמש 
מגילות - שיר השירים, רות, איכה, קהלת, אסתר - שנכתבו על גבי 

קלף ברוב פאר ובהידורים מיוחדים.

המעמד התקיים ביום ל"ג בעומר לאחר ההדלקה המרכזית לכבוד 
רשב"י במעמד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בקול רינה וזמרה בתופים 
וגיל  חדוה  במצהלות  עיר  של  ברחובה  חוגג  והמון  ובמחולות 
ובחדוותא עילאה לכבודה של תורה, בהשתתפות הנה"ח רבי יוסף 

בן ציון שוארטץ שליט"א שנידב את המגילות.

קהילת  חברי  ובראשם  ג'2,  שמש  בית  רמת  שכונת  תושבי  אלפי 
קאמארנא, התכוננו בתרגשות רבה המעמדים הנשגבים שהתקיימו 
ברוב עם בליל ל"ג בעומר, כאשר יחד עם מעמד ההדלקה המרכזית 
שליט"א,  האדמו"ר  מרן  כ"ק  ידי  על  רשב"י  האלוקי  התנא  לכבוד 
של  לכבודה  הגדול  במעמד  ישראל  בית  עמך  המוני  ברינה  עלצו 
תורה בשמחת "הכנסת חמש מגילות" בתוף ומחול ברחובה של עיר, 
כשאליו מצטרף בחדוה מעמד "הרחיבי מקום אהלך" לרגל פתיחת 

עבודות ההרחבה והבניה בבנין המוסדות.



.

 יום עיון מיוחד לחברי כולל 'היכלי הוראה'
לרגל תקופת השנה מהתייסדות הכולל

שנה תמימה חלפה מיום הקמת כולל 
כיצד  בחוש  ומורגש  הוראה'  'היכלי 
רוחם הגדולה של רבותינו מצוקי ארץ 
מייסדי שושלת בית קאמארנא חופפת 
של  וכמאמרו  הקדוש,  המקום  על 
כ''ק אדמו''ר שליט''א במעמד פתיחת 
הקדושים  אבותי  "בוודאי  הזמן: 
פועלים בשמיים להשפיע הארת פנים 
על מקום קדוש זה שנושא את שמם".

הוראה'  'היכלי  כולל  יסוד  עם  מיד 
בהלכות  לעסוק  הכולל  חו''ר  החלו 
המסכתאא  בלימוד  בעיון,  טהרה 
לפנה"צ,  המפרשים  כל  עם  בעיון 
שמעתתא  באסוקי  לעסוק  ואחה"צ 
אליבא דהלכתא בשו"ע יו''ד חלק ב'. 
יגעו האברכים בקנייני  שנה תמימה 
בכל  המבחן  בכור  ועמדו  התלמוד 
כשעל  בהלכה  והן  בגמ'  הן  שבוע 
ראש  בתפארה  מנצח  המלאכה  כל 
יעקב  אברהם  ר'  הרה"ג  הכולל 
את  שמנווט  שליט''א  לייבוביץ 
הספינה ברב כשרון ומרץ לספק כל 
צרכי הכולל, ואיתו עמו ראש הכולל 
דייטל  יצחק  רבי  הגאון  בהלכה 
שמנפה בכברה את שיטות  שליט''א 

ההלכה ומעמיד את יסודות ההוראה 
בחן ובעוז. 

להתייסדות  השנה  תקופת  במלאת 
יחדיו אברכי הכולל  נועדו  קהילתנו 
חברים  בדיבוק  לרבנן  טבא  ליומא 
ולומדיה,  התורה  לכבוד  תמוז  בר"ח 
הנחל'  'איבי  בישוב  שהתקיים 
שבדרום הר חברון הצופה לעבר ים 
המלח, סביב שולחנות ערוכים בטוב 

טעם.

ראש  מפי  נשמע  הפתיחה  משא 
יעקב  אברהם  רבי  הרה"ג  הכולל 
נשמע  אחריו  שליט''א,  ליבוביץ 
הכולל  ראש  של  דבריו  רב  בקשב 

דייטל  יצחק  רבי  הגאון  בהלכה 
את  לבאר  שהאריך  שליט''א 
טהרה.  בהלכות  העוסקים  מעלת 
לאחר מכן השמיע האברך הרה"ג 
יחיאל גוטליב שליט''א את משאו 

בשם חברי הכולל. 

בעוז  נשא  המרכזי  המשא  את 
סאפרין  דוד  רבי  הרה"צ  מורנו 
את  לספר  שהרחיב  שליט''א 
סביב  האירועים  השתלשלות 
דשמיא  והסייעתא  הכולל  יסוד 
המרובה שראה בכל צעד שעשה 
להעמדת הכולל. לאחר מכן הביא 
מרן  כ''ק  של  הקודש  ברכת  את 
הכולל  לחברי  שליט''א  אדמו''ר 

לכבוד מעמד תקופת השנה.

בני  שוררו  המרכזי  המשא  אחר 
החבורה מענייני היום ראש חודש 
ושירי אהבת תורה ברגש כשההד 
בין  בעוז  נישא  מהשירה  שעלה 
בין  והתגלגל  היקב  מערת  כתלי 
במהלך  שהחשיכו  המדבר  הרי 

הסעודה.

אברכי  התיישבו  הסעודה  תום  עם 
הכולל לרב שיח מיוחד בהשתתפות 
שליט''א  גרינבוים  יוסף  רבי  הרה"ג 
ראש  בתפקיד  בשנים  רבות  שנשא 
ובלבטים  לו בסוגיות  רב  וידיו  כולל 
אברכי  את  יום  מידי  שמלווים 
שאלות  הכינו  האברכים  הכולל. 

רבות מראש..

לימוד  של  הנושא  עלה  השיח  בתוך 
התייחס  כך  ועל  לשמה,  שלא  תורה 
צדיקים  בשם  והביא  גרינבוים  הרב 
האברכים  את  שמרים  דבר  כל  כי  
לשמה,  שלא  נחשב  לא  ללימוד 
מרביה"ק  נפלא  פירוש  וציטט 
על  בפירושו  זי"ע  מקאמארנא 

יסיף  מוסיף  "דלא  על  אבות  מסכת 
שלפעמים  חלף"  בתגא  ודאשתמש 
לעצמם  שמתרצים  אברכים  יש 
שרוצה  בגלל  לומדים  שאינם 
חכמים  אמרו  כך  ועל  לשמה  ללמוד 
שלומד  מי  חלף'  בתגא  'דאשתמש 
ללשמה,  ומתחלף  חלף  לשמה  שלא 

ואין כאן בעיה של שלא לשמה. 

במקום  ששררה  המיוחדת  האווירה 
ורציניים  משעשעים  רגעים  הניבה 
הכולל  חברי  את  שרוממה  כאחד, 
והתחדשות  שאיפות  של  לפיסגות 
שאבו  והאברכים  התורה,  בלימוד 
סיפוק רב וקורת רוח מרובה מהשיח 

המלבב.
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דרך אמונה
 פעילות מורחבת לחבורת הבחורים "דרך אמונה"

בחג השבועות

לרגל חג השבועות זמן 
מתן תורתינו התקיימו 
החבורות  חברי  לכל 
דחסידי  אמונה'  'דרך 
קאמארנא סדרי לימוד 
בניצוחו  מיוחדים, 
החבורה  ראש  של 
הרה"ג ר' אפרים זילבר 

שליט"א. 

ובשב"ק  ערש"ק  ביום 
השבועות  חג  שלפני 
'הכנה  סדר  התקיים 
האי  לקראת  דרבה' 
הגיע  בו  יום   - יומא 
לחושק  ונחשק  חשוק 
בעיצומו  וכן  וחשוק, 
השבועות  חג  של 
ששו  עליונים  בו 
עלזו  ותחתונים 
משותף  סדר  התקיים 
החבורות  לבני 

הקדושות בסימן "קביעין כן תהוון בהנהו חבורתא".

כאשר  בצידה,  שכרה  מתן  קיבלו  הקדושות  החבורות  בני 
שהונפק  ב'כרטיספר'  זיכוי  ניתן  לימוד  שעת  כל  עבור 

במיוחד, ובנוסף לכך התקיים גורל מיחד לכל הבחורים אשר 
טהור  כסף  גביע  על  הלימוד  בסדרי  שעות  ג'  לפחות  צברו 
מהודר, ואחריו התקיימה נסיעה מרוממת בימי בין הזמנים 

לכל הבחורים שהשתתפו בסדרי 'פארטאגס'.

עצי עדן
 פעילות מיוחדת לילדי ארגון
'עצי עדן' עבור ילדי אנ"ש

'ישיבת  פתיחת  על  אנ"ש  ילדי  התבשרו  רבה  בשמחה 
המתמידים' בכל יום בשעות הערב, על ידי ארגון בני הנוער 
החשוב  האברך  של  בניהולו  קאמארנא,  דקהל  עדן"  "עצי 
הרה"ג ר' שאול שלום אליעזר קליין שליט"א הפועל רבות 
בכשרון רב למען תשב"ר דקהילתינו הק' כיד ה' הטובה עליו 

בס"ד.

ארגון 'עצי עדן' פועל גם בשבתות ובמועדים, להעניק לילדי 
אנ"ש פעילות מגוונת, כאשר מפעם לפעם נהנים ילדי אנ"ש 
מיוחדות  נסיעות  לצד  נודעים,  חינוך  אנשי  של  מדרשות 

לילדי אנ"ש ותוכניות מהנות.

מסע 
התעלות

לחברי הכולל 
ללימוד תורת 
הנסתר בציון 
האריז"ל ביום 
ההילולא ה' אב

אב,  ה'  הקדוש,  האר"י  מרן  של  דהילולא  ביומא 
תורת  לומדי  חבורת  חדא  בכנישתא  נאספו 
מקשיבים  חברים  מדרשינו,  בבית  הפנימיות 
דוד  פנחס  רבי  הגה"ח  של  הקבוע  לשיעורו 
התעלות  ברגשי  רבתי  לנסיעה  שליט"א  אשכנזי 
האריז"ל  של  המצויינת  ציון  על  והתרוממות, 

בבית החיים בעיה"ק צפת ת"ו.

במהלך הנסיעה שמעו הקהל הקדוש בקשב רב 
קברי  על  ההשתטחות  בענין  התעוררות  דברי 
שליט"א  דוד  פנחס  רבי  המג"ש  מפי  צדיקים 
של  לקחו  משומעי  היה  ארוכות  שנים  שבמשך 
בפנימיות  בשיעוריו  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

התורה ותורת הבעש"ט. 

המלך  כיד  הילולא  לסעודת  הסבו  תחילה 
לאחמ"כ  צפת,  בעיה"ק  טשערנאביל  בביהמ"ד 
כ"ק  דברי  שלפי  האריז"ל  של  כנסת  לבית  הלכו 
מרן אדמו"ר שליט"א יש בבית מדרשו - במידת 
ששם  עצמו  מהציון  יותר  נעלית  קדושה   - מה 
שורה  המדרש  בבית  כי  הנפטר,  של  הנשמה 
שערך  הנוראים  והיחודים  האותיות  קדושת 
לציון  ומשם עלו  הדין.  האריז"ל באתרא קדישא 
המצוינת ואמרו תהלים בצוותא חדא על ישועת 

הכלל והפרט

 

 בראשות 

 שליט"א עט"ר כ"ק מרן אדמו"ר 

 תשפ"ב  ערש"ק פר' קורחב"ה, 

 כי תקדמנו ברכות טוב
בשם כל קהל הק' רבנן ותלמידיהון משגרים אנו מעומק לבנו ההומה ברכותינו 

המאליפות להאי גברא רבא ויקירא מחשובי מתפללי בית מדרשינו איש האשכולות 
 האברך כמדרשו וכמשמעו שייף עייל שייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה

 ה"ה ידידינו עוז

 שליט"א    אפרים זילבר  ה"ג ר'הר
 ראש חבורתינו הקדושה

 

 ל אשר לקח מקח טוב לעצמו לנהל ולארגן לרג

  סדרי לימוד בשב"ק 
 שע"י ארגון חבורת הבחורים דרך אמונה

 למען בחורי קהילתינו הק' כיד ה' הטובה עליו בס"ד
 

  
ברכותינו יעלו לראש משביר שזכות הבל פיהם של תשב"ר שאין בהם חטא יגן בעדו ובעד כל  
משפחתו שיזכה לגדל את כל יו"ח לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך בריאות נחת ושמחה  

ולרוות רוב תענוג ונחת דקדושה לתפארת אבות המשפחה לראותם הולכים בדרכי טובים  
מחה ברכה רווחה והצלחה גדולה בכל מעשי ידיו ולעשות חיל  וישרים מתוך בריאות נחת וש

 בפעולותיו הכבירים לרווחת כל חברי קהילתינו עדי נזכה בקרוב לתשועת ה' בב"א
  

 
 בכל חותמי ברכות שבמקדש 

 ד"ביהמ חברי     הנהלת הקהילה 

 

 בראשות 

 שליט"א עט"ר כ"ק מרן אדמו"ר 

 ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב

 בעינן נמי לכם"עצרת  ב"הכל מודים 
 הננו להודיע לכל חברי החבורות היקרים שיחי' 

 כי בס"ד עלה בידנו לארגן לכבוד התורה ולומדיה 
 'מתן שכרה בצידה'

 לסדרי לימוד מיוחדים
 .'רטיספרכ'ש"ח זיכוי    12עבור כל שעת לימוד יינתן בל"נ   •

 

 " פארטאגס"קום אשר ילמדו  -הבחורים היקרים משכימי  •
 .יוכלו להחשיב מחצית השעה כשעה

 

רים אשר יצברו וחלכך תתקיים גורל מיחד לכל הב  ףבנוס •
 .לפחות ג' שעות על 'גביע כסף טהור מהודר'

 

פרטים   • יבוא  הזמנים  בבין  המרוממת  הנסיעה  אודות 
 תינו.ר לאחר חג מתן תו

 
 בברכה  

 וועד החבורות

 

 

 

 

 

 
 

 בס"ד 
 תשפ"ב  ש"ק פר' קורחער

 כי תקדמנו ברכות טוב
בשם כל קהל הק' רבנן ותלמידיהון משגרים אנו מעומק לבנו ההומה ברכותינו 

המאליפות להאי גברא רבא ויקירא מחשובי מתפללי בית מדרשינו איש האשכולות  
 האברך כמדרשו וכמשמעו שייף עייל שייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה 

 שליט"א שאול שלום אליעזר קליין  הרה"ג ר'    ה"ה ידידינו עוז 
 

 לרגל אשר לקח מקח טוב לעצמו לנהל ולארגן

 ארגון הנוער עצי עדן 
   למען תשב"ר דקהילתינו הק' כיד ה' הטובה עליו בס"ד

ברכותינו יעלו לראש משביר שזכות הבל פיהם של תשב"ר שאין בהם חטא יגן בעדו  
 ובעד כל משפחתו שיזכה לגדל את כל יו"ח לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך
בריאות נחת ושמחה ולרוות רוב תענוג ונחת דקדושה לתפארת אבות המשפחה  
לראותם הולכים בדרכי טובים וישרים מתוך בריאות נחת ושמחה ברכה רווחה 

והצלחה גדולה בכל מעשי ידיו ולעשות חיל בפעולותיו הכבירים לרווחת כל חברי  
 קהילתינו עדי נזכה בקרוב לתשועת ה' בב"א 

 

 בכל חותמי ברכות שבמקדש

 ד "ביהמ חברי        הנהלת הקהילה 
 



“הרחיבי מקום אהלך” 
 השלמת ביהמ"ד הגדול, הוספת חדרי שטיבלאך,
הרחבת היכל התורה, והוספת אולמות נוספים

בית  רמת  שכונת  במרכז  החולף  כל 
ההרחבה  מעבודות  מתרשם  ג'2  שמש 
כאשר  קאמארנא,  בהיכלי  הקדחתניות 
הקודש  מלאכת  על  שוקדים  אלו  בימים 
להרחיב את בנין המוסדות, לאחר שנעשה 
צר מלהכיל את מפעלות התורה והתפילה, 

הטהרה והחסד, הפועלים במקום.

האישורים  התקבלו  האחרונה  בתקופה 
עבודות  תחילת  על  המבשרים  הנדרשים, 
ויעניק  מענה  שתיתן  והבניה  ההרחבה 
פתרון לאלפי המתפללים המצפים לחדרי 
הגדול  ביהמ"ד  היכל  מרווחים,  שטיבלאך 
ענק,  התורה  היכל  היופי,  בתכלית  מפואר 

לצד בית ההוראה ואולם כינוסים. 

נוסדו  שמש  בבית  קאמארנא  מוסדות 
לפני אך כשנה ומחצה, ובמהלכה הספיקה 
דשמיא  בסייעתא  להתפתח  המוסדות 
לכל  תלפיות  תל  המשמש  רוחני  למרכז 
לה,  ומחוצה  ג'2  שמש  בית  רמת  תושבי 
כך  ובעקבות  שמש,  בית  תושבי  ולכלל 
נעשתה קומת ביהמ"ד הנוכחי צר מלהכיל 
יום  מדי  הגודשים  המתפללים  אלפי  את 
והיכל  השטיבלאך  מבואות  את  ביומו 

התורה. 

גם היכל ביהמ"ד אינו נותן מענה להמונים 
ובמעמדי  בתפילות  להשתתף  המגיעים 

הקודש בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
הסובלים מצפיפות נוכח הקהל הרב. 

בדחיפות  לגשת  הצורך  הוכר  זאת  לאור 
הכניסה,  קומת  של  הסיום  עבודות  אל 
הגדול.  המדרש  בית  היכל  ממוקם  בו 
ההנדסה  צוות  שקדו  ממושכת  תקופה 
התחלת  לקראת  אחרונות  תוכניות  על 
החלו  האחרונות  ובשבועות  העבודות, 
יוכפל  במהלכן  במקום  העבודות  בפועל 
שטח הבנין, תוך סיום היכל ביהמ"ד הגדול 
מקום  והענקת  והדר,  פאר  ברוב  שיורחב 
השטיבלאך  חדרי  עבור  ומפואר  מרווח 
ורשת הכוללים, לצד פתיחת היכל התורה 

ואולם  ההוראה  בית  וכן  ומפואר,  ענק 
כינוסים ושיעורים.

דגש מיוחד מוקדש על השלמת היכל בית 
בתכלית  והדר,  פאר  ברוב  הגדול  המדרש 
היופי, במהלכו ישולבו בהיכל הגדול ובארון 
את  המסמלים  מיוחדים  מוטיבים  הקודש 
אומר  כולו  והעזרה,  ההיכל  המקדש,  בית 
כבוד, למען יהא צניף בית מקדשינו לנוכח 
ראש  על  ירושלים  את  להעלות  עינינו, 

שמחתינו. 

כאשר אווירת התפילה עומדת כולה תחת 
יותר  נקל  המקדש,  בית  של  ההשראה 
עומד  היה  ל.(:  )ברכות  חז"ל  דברי  את  לקיים 
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שנאמר:  ירושלים,  כנגד  לבו  את  יכוין   - ישראל  בארץ 
והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת.

שמש,  בבית  ביותר  הגדול  התורה'  'היכל  מתוכנן  כן  כמו 
שעות  בכל  ללמוד  החפצים  הלומדים  לרשות  יעמדו  בו 

היממה בהיכל מפואר וממוזג, אוצר הספרים ענק, הכולל 
בתורת  ההוגים  לאברכים  הנחוצים  היסוד  ספרי  כל  את 

ה'.

אגף מיוחד ייחנך עבור מכון "אוצרות קאמארנא" שכבר 
אדמור"י  במשנת  כרכים  עשרות  בס"ד  להוציא  הספיק 
תורה  שוחרי  בקרב  ברזל  לנכסי  והפכו  קאמארנא  בית 
כרכים,  עשרים  בן  חי"  "זוהר  הפרוייקט  כמו  ועבודה, 
לצד "משניות קאמארנא" י"ג כרכים, ספרי "אור עינים" 
תחת  שהוציא  קאמארנא"  "נגלות  ומפעל  כרכים,  ב' 
'ספר  הברכה',  סדר  'הגדת  הברכה',  מקור  'זמירות  ידו 

ההקדמות' קאמארנא, ספר 'לבקר בהיכלו' ועוד.

והנדירה  המופלאת  דשמיא  הסייעתא  כי  ספק  אין 
המלווה את המקום מיום היווסדו, תלויה בצדיקי שושלת 

קאמארנא אשר זכותם הגדולה חופפת על המקום.

כאשר  הפינה'  אבן  'הנחת  מעמד  את  להזכיר  המקום  זה 
באופן מיוחד נלקחה לבינה מתוך בית המדרש של צדיקי 
בית קאמארנא בעיר קאמארנא שבאוקראינה כדי לשמש 

כ'אבן הפינה' שעליה נשען הבנין כולו.

  באותו מעמד רב רושם של הנחת אבן הפינה גילה כ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א טפח על השטח עליו עתיד להתייסד הבית 
הגדול ואמר שהמקום הזה הוא מקום חדש שלא ישבו עליו 
כמה מאות בשנים והוא נקי מחטא ועון ויש בו מזלא טבא. ואכן 
תוך זמן קצר מתברר כי יש במקום קדוש זה השראה מיוחדת 

כאשר יעידון יגידון כל באי הבית, וגם לרבות מזלא וגדיא יאה, 
ולא נפל מדבריו ארצה.

"בורא עולם בקנין - השלם זה הבנין"



תפילת יו"כ קטן ויום עיון לחברי קהילתינו הקדושה ער"ח אלול

אלול  חודש  ראש  ערב  ראה,  פרשת  חמישי  ביום 
עיון  ליום  אחד,  כאיש  קהילתינו  בני  יצאו  ]מוקדם[, 
מרכזי במושב יד בנימין, ולאמירת יום כיפור קטן בקברי 

הצדיקים. 

הכלל  על  ובתחנונים  בתפילה  להעתיר  הגיעו  ראשית 
ועל הפרט בקברי הצדיקים המקובלים שבקרית מלאכי, 
רבינו  של  קבורתו  מקום  שם  נמצא  השמועה  שע"פ 
נשא  שם  מפורסמים.  צדיקים  ועוד  זיע"א  ויטאל  חיים 
דברי התעוררות משפיע דקהילתינו הגה"ח רבי יחיאל 
השומעים  לב  את  שהלהיב  שליט"א  שיינפלד  יהושע 
בהכנה דרבה לקראת ימי הרחמים והרצון, כשלאחמ"כ 
התפללו במקום קדוש זה תפילת 'ערב יום כיפור קטן' 

ותפילת מנחה.

שם  בנימין  יד  למושב  נסעו  לאחמ"כ 
לכלל  במיוחד  מושקע  עיון  יום  התקיים 
אנ"ש שלומינו בנושאי חינוך והכרת הנפש 

ועוד. 

המלך  כיד  סעודה  במקום  נערך  לאחמ"כ 
תוכניות  הציבור  לפני  הוצגו  במהלכו 
הרחבת בית המדרש ע"י הר"ר משה שוורץ 
אדריכל בית המדרש, לאחמ"כ נשמעו דברי 
דוד  רבי  מורינו הרה"צ  וסיכום מפי  נעילה 
סאפרין שליט"א, ובסיום הערב חזרו אנ"ש 
לשכונתינו מלאים בשמחה רוחנית וברגשי 
היום  על  הק'  למוסדות  והערכה  תודה 

המושקע שנערך לרווחת הקהילה הק'.

הכנסת ספר תורה להיכל בית מדרשנו ברוב פאר והדר
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חודש תשרי בחצרות קאמארנא

סליחות
בחצר  הורגשה  הסליחות  ימי  של  מרוממת  אווירה 
ובחורי  אברכי  כאשר  סליחות,  משבת  החל  קאמארנא 
בסדרים  דרבה  בהכנה  מתכוננים  הקדושות  החבורות 

מיוחדים לקראת ימי הרחמים והרצון הנעלים.

אלול  חודש  של  הלילה  בחצות  שישי  ליל  בכל  כמו"כ 
התקיים אמירת כל ספר תהילים בליל שישי ברוב עם 

כמנהג רבוה"ק מקאמארנא

במוצאי מנוחה - מוצאי שבת סליחות, התקיימה אמירת 
סליחות בשעת חצות, בשעה 12:40. קהל רב עשה את 
דרכו אל היכל בית מדרשינו שם נשמע קולו בקודש של 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אשר ירד לפני התיבה.

פרוזבול
ההוראה  בית  חברי  ישבו  השמיטה  שנת  סיום  לרגל 
'שערי ברכה' קאמארנא, ביום שישי ערש"ק פר' נצבים, 
לעריכת פרוזבול לרווחת אלפי תושבי השכונה ומחוצה 

לה.

עריכת הפרוזבול התקיימה בראשות הגאון הגדול רבי 
ישראל יצחק שטוקהמר שליט"א רב דומ"ץ קהילתינו 
הק', הגה"ח רבי יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א משפיע 
קהילתינו הק' , הגאון רבי אברהם יודקובסקי שליט"א 
בבית מדרשינו,  ומג"ש  ג'1  רמב"ש  פרושים  קהילת  רב 

חניכי  בב"ד  דיין  שליט"א  קרויזר  מנחם  רבי  הגאון 
הישיבות ב"ב.

השכונה  תושבי  אלפי  לרשות  הועמדו  ההוראה  בבית 
ידי הגאון  ארבעה נוסחאות של ה'פרוזבול' שנערך על 
רבי יחזקאל סגל שליט"א, כדי לצאת שיטת כל הדעות 

והחומרות השונות.

 בית הוראה מיוחד .
לענייני יוהכ"פ

ברכה'  'שערי  ההוראה  בית  מטעם  מיוחדת  ביוזמה 
קאמארנא, התיישבו חברי בית ההוראה למושב מיוחד 
יוהכ"פ, לדון בענייני רפואה הנוגעים לצום ביום  לרגל 

הקדוש הבעל"ט.

רבי  הגדול  הגאון  בראשות  התקיים  המיוחד  המושב 
ישראל יצחק שטוקהמר שליט"א רב דומ"ץ קהילתינו 
הק', והגאון רבי אברהם יודקובסקי שליט"א רב קהילת 

פרושים רמב"ש ג'1 ומג"ש בבית מדרשינו.

אל המושב הצטרף ד"ר שאול ברוך הי"ו היודע כרופא 
על  שעלו  בשאלות  דנו  ויחדיו  אלו,  לעניינים  מומחה 

הפרק ע"י תושבי השכונה.

במקום היה ניתן להשיג שיעורים לאלו הנצרכים לכך, 
באישור בית ההוראה 'שערי ברכה' קאמארנא.

הרחיבי מקום אהלך
בעקבות הדוחק הרב שנוצר בהיכל בית מדרשינו בימי 
הגדול  הקהל  את  מלהכיל  צר  שנעשה  השנה  ראש 
מרן  כ"ק  של  בתפילותיו  להשתתף  שהגיעו  והאורחים 
אדמו"ר שליט"א, הוחלט בהנהלת המוסדות כי לקראת 
יום הכיפורים יוכשר היכל בית המדרש הגדול לעריכת 

התפילות והשולחנות הטהורים.

נגד  במירוץ  קדחתניות  הכנות  לאחר  ימים,  מספר  תוך 
הקדוש  הקהל  לקליטת  הגדול  ההיכל  הוכשר  הזמן, 
שיוכלו לישב בהרחבת הדעת במהלך התפילות ש ויום  

הקדוש עד אחרי שבת בראשית,

 

 

 

 

 

 

 

 

 הודעה חשובה
 

לכל תושבי שכונתינו שמחים אנו להודיע כי לקראת יום הכיפורים  
 שאלות לצום יום הכיפור  בעניני  ו בעזהשי"תישבהבעל"ט 

 

 שליט"אשטוקהמר  ישראל יצחק רבי הרה"ג 
 הק' נוי ץ קהילת "דומרב ו

 

 שליט"א  סקיובאקיוד אברהם ה"ג רביוהר
 "ש בבית מדרשינו ומג  1רב ומו"ץ קהילת פרושים רמב"ש ג/

 

 לענינים אלו מומחה הי"ו שאול ברוך  'הרופא הידוע ריחד עם 
 

 מוסדותינו הק'  ן שבבני בחדר הוראה 
 בדיוק  10:00עד  8:30מהשעה  ש"ק הבעל"טבמוצ

 

 שעורים  מים ב בעזהשי"ת    במקוםניתן להשיג יהיה 
 

 ל ''הנ בזמן  לשאלות דרך הטלפון לרבנים הגאונים
0556744103 - 0527605233 

 

 א גמר חתימה טובה  
 הנהלת המוסדות

 

 

 

 

 
 

 בס"ד 
 

 ג תשפ"נצבים פר'  יום ד'
 

 לרגל סיום שנת השמיטהכי הננו להודיע 
 ישבו חברי בית ההוראה  

 לעריכת פרוזבול
 בראשות

 הק' דומ"ץ קהילתינו "אשליט ישראל יצחק שטוקהמר רביהגאון 

 הק' קהילתינו משפיע שליט"א יחיאל יהושע שיינפלד רביהגאון 
 שליט"א  יחזקאל סגל רביהגאון 

 
 פר' נצבים  ביום חמישי

 בערב  8:30 - 7:30 תבין השעו

 
 ה בברכ

 הגבאים
 



 

 

 

 

 
 

 בס"ד 
 

 ג תשפ" הסוכותב חג ער
 

 הושענא רבה 
 

 9:15 ................................ קריאת משנה תורה 
 עריכת השוה"ט ומלוה מלכה  

 לכבוד אושפיזא דדוד מלכא משיחא 

 ולה  הגדבסוכה  

 10:30בשעה 

 12:00 ................................... אמירת תהילים

 )ברכות(  8:00  ................................... שחרית  
 

  5:45זמן הדלה"נ בשעה ב

 תתקיים מעמד "לחיים" ופרידה מן הסוכה  

 ותפילת מנחה בסוכה 

 בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

 
 חגהבברכת 

 הגבאים 
 

 

 

 

 

 
 

 בס"ד 
 

 גתשפ" האזינוערש"ק פרשת 
 

ֵלינוָּ-יָ  ֵגןָע  בֹותָי  ָּהְָזכּותָא 
 הננו להודיע לכל קהלא קדישא הדין

 מתפללי ולומדי בית מדרשינו 
 כי לרגל הילולא קדישא של  

ָ

úָזצוק"ָכ"קָמרןָאדמו"רָהגה"ק
ָ

ָכ"קָמרןָאדמו"רָשליט"ָאָערוךָבנוָומ"מי

ָקידושאָרבה
ָקדישָאָהילולאלרגלָה

 בהיכל בית מדרשינולאחר תפילת מוסף 
 

ָזכותוָהגדולהָתגןָבעדינוָָ
ָובעדָכלָקהלָישראל,ָאמָן

ָ
 

 

 

 

 

 
 

 בס"ד 
 

 תורהב בכדי שיעסקולא ניתנו ימים טובים אלא 
   ותושבי השכונה כל קהלא קדישא הדיןהננו ל

 שיעורי תורה לרבים  סוכות בעזה"י יתקיימו בימי חול המועד כי 
 

 ליל יו"ט ראשון 

  שליט"א יחיאל גוטליב רבי רה"גה
 

 מוצאי יו"ט ראשון

  שליט"א חיים קלפהולץ הרה"ג רבי
 

 ' דחוה"מ א - שלישייום 

  שליט"א שראל יצחק שטוקהמרי הגאון רבי
 ' דומ"ץ קהילתינו הק

 

 ' דחוה"מ ב - רביעייום 

  שליט"א יחיאל יהושע שיינפלד הגאון רבי
 משפיע קהילתנו הק' ומח"ס אש המועדים 

 

 ' דחוה"מ ג - חמישייום 

  שליט"א יצחק דייטל הגאון רבי
 י הוראה' וחבר בית ההוראה 'היכל ראש כולל

 

 השיעורים יתקיימו בהיכל ביהמ"ד  
 בין מנחה למעריב 
 





 
 
 
 
 

 

 
 בס"ד

  

 סליחות
                 10:30 ....................................................... ה מלכה מלו

 12:40 .......................................... סליחות מוצאי מנוחה  
 בלילה  12:35שעה ב ר הימים אסליחות ש

 במבוא ליד השטיבלאך   5:30מהשעה  כל חצי שעהבוקר וב
 5:30 ....................... יץ( ו )בהיכל הורוער"ה  'זכור ברית' סליחות 

 התפילה התרת קללות ונדרים אחרי 

 ראש השנה 
 6:20 .......................................................... מנחה ער"ה

 8:00  ............................ )אדון עולם(תפילת שחרית ב' הימים 
 11:00 ............................... )משוער(ה"ת ירתקיעות שופר וק 

 6:00 .............. [ תשליך במבוא ליד השטיבלאךלאחמ"כ ]מנחה יום א' 
 6:20 ......................................................... מנחה יום ב' 
  ]ערבית בזמן ר"ת[ בהיכל מיכלשטאטונעילת החג שוה"ט לאחמ"כ 

 עשרת ימי תשובה
 השטיבלאך במבוא ליד   5:30סליחות כל חצי שעה מהשעה 
 

 ה  בודרשת שבת ש
 "אשליטקהילתינו דומ"ץ הגאון ע"י 

 אחה"צ בהיכל הורוויץ  5:10בשעה בשב"ק 

 ערב יום כיפור
   7:00 ............................................... שחרית מנין המרכזי

 לאחר תפילת שחרית  
 ן אדמו"ר שליט"א וחלוקת האניג לעקח ע"י כ"ק מר עריכת השוה"ט

  1:00ל חצי שעה משעה כ  ................ מנחה ערב יום הכפורים 

 יום הקדוש
 5:44הדלקת נרות   

 6:10 ............................................................... כל נדרי 
 7:45 .................................................. )אדון עולם( שחרית 
     11:45   ..................................................... )משוער(יזכור 
 4:30 ................................................................. מנחה 
 5:45 ....................................................... )משוער( נעילה 

ה ָהָיה ְויֹום טֹוב ֵצאתוֹ  עֹוש ֶׂ לֹום ב ְ ָ ש  ש   ִמן ב ְ ֹדֶׂ  ַהק 
 10:15בשעה  בתופים ובמחולות ועריכת השוה"טקידוש לבנה 

 
   תשריג "יפרשת האזינו  שב"ק

 יערוך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א קידושא רבה
 יומא דהילולא קדישא של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע לרגל

 יו"ט ראשון של חג הסוכות
 6:00 ....................................................... מנחה עריו"ט

 9:00 ...................................................... (ברכות) שחרית
 6:00 ................................................................. מנחה 

 בזמן ר"ת  ...............................................מעריב מוציו"ט 
 במוצאי יום טוב ראשון 

 'שמחת בית השואבה' בתופים ובמחולותזכר ל
 הגדול[ היכל ]מעגל סגור לנשות הקהילה ב  9:30יץ' בשעה וב'היכל הורו

 חול המועד
 9:00 ..... מנין המרכזי של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ב'היכל הורוויץ' שחרית 

 שחרית בשאר השטיבלאך )כל חצי שעה(
 6:00 ................................................................. מנחה 

 שיעורי תורה ע"י הרבנים הגאונים בין מנחה לערבית 
 7:00 ................................................................ מעריב 

 ' חוה"מ גביום ה' 
 ע"י כוללי 'היכל הוראה'כבוד התורה'  עריכת שוה"ט ומעמד ' 

 בתופים ובמחולות    בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשנו
 הגדול[ היכל מעגל סגור לנשות הקהילה בסעודה ו]

 הושענא רבה
 9:15 ................................................ קריאת משנה תורה 
   ה מלכהומלועריכת השוה"ט  10:30בשעה 

 לכבוד אושפיזא דדוד מלכא משיחא 
 12:00 .................................................... אמירת תהילים 

 )ברכות(  8:00  ..................................................... שחרית  

 שמחת תורה
   5:45בשעה  בזמן הדלה"נ

 ותפילת מנחה בסוכה  "לחיים" ופרידה מן הסוכהמעמד תתקיים 
 שליט"א  בראשות כ"ק מרן אדמו"ר

 9:00 ............................................................... שחרית 
 קידושא רבא 'בהיכל התורה' 

   2:00יזכור:           1:15כל הנערים )משוער(  
 מוסף לאחר תפילת 

 בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א   תתקיים סעודת יו"ט ברוב עם
 5:50 ................................................................. מנחה 

 בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  שולחן הטהור ו'נעילת החג' 
 בזמן ר"ת ...............................................מעריב מוציו"ט 

 ברוב עם הקפות שניות לאחמ"כ תיכף הבדלה ו
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