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שי י ה ר ת
כשעה שמלך המשיח נגלה

הרג ישכר דוד קלויזור
גחלת הר תגיד  -אפיק
בשיחת סר'פ ראה (מבה"ח אלול) תש'נ מביא (בסי"א) מה שכתוב
בילקוטשמעוני(ישעיה רמז תצט)" :שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח
בא ,עומדעלגגבית המקדש ,והוא משמיע להם לישראל ואומר,ענוים
הגיע זמן גאולתכם" ...וכן תהי' לנו ,שמשיח צדקינו כבריבוא בפועל,
וכבריעמוד עלגגבניןבית המקדשויכריזוישמיע ,שמשיח כברהגיע!
אכי"ר' ,עב"ל ,וכ"ה בשיחת ערש שופטים תש'נ (סל'ג).

והנה המקורלילקוטשמעוני הוא בפסיקתא רבתי (פסיקתאלז)דקומי
אורי ,ושםישנושינוי ,שיש בזה משמעות חשובה ביותר ,כדלקמן.
וז"ל" :שנו רבותינו ,בשעה שמלן המשיח נגלה ,בא ועומד על הגג של
בית המקדש ,והיה משמיע להם לישראל ואומר להם,ענוים הגיע זמן
גאולתכם" וכו' ,עכ"ל.

והנה אפז הגאון בעל "משנה שכיר" הי"ד כתב בספרו "אם הבנים
שמחה" (פ"נ אות פ ,מאמר "מקדש ה"ץ ,לאחר שהביא לשון הפסיקתא
רבתי הר'ל" :וכתב שם בביאור זרע אפרים לרבינו ר' אפרים זלמן
מרגליות וז"ל" :עומד על הגג של ביהמ"ק ,בירושלמי דמעשרשני ש"ב
ת"ב] הובאבתויר'ט שם,שבניןביהמ"קיהי' ארבעים שנה קודם לביאת
המשיח ,ולפחז זו'ש עומד על הגג של ביהמ"ק בפשיטות" עליך ,הרי
בפירושדבנין ביהמ"ק דלמטהיהי' קודם ביאת המשיח עב"לאוי'ז.
והנה לדעת הרמב"ם הל' מלכים פלא ח"ד) ,משיח בלבד,בונה מקדש
מו
הב
י,
ב3
וראה לקר'ש חלקיב ע'  218מקורו של הרמב"ם]  -וזה דמשיי
ג*מ,
"'
מקדש ,הכוונה בזה שהוא בגדר שחזקת משיה" ,ועלידיבנין
ח(ע'  281הער' )66
"נגלה"להיות"משיחבודאי",כמ"צ בלקר'ש חלקי
ק"ש ,ועייג"כ בקונטרס נחמו נחמו -תטרנ (סחב) שכתב" :שהפעולה
הראשונה של משיח (לאחרישיהי' בחזקת משיח) הואבנין ביהמ"ק".
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וראה גם לקריש חוקת תש'%ו ,שמדייק במ"ש הרמב"ם (בספ"ג דהל'
פרה אדומה) ,דפרה אדומה "העשירית יעשה המלן המשיח מהרה
י רצוך' על'ל  -וכתב ע"ז ל'ק אדמו"ר שליכריא שם
יגלה אמן כןיה
בהערה ( 33ושוה"ג שם)":עכ"ז יומתק שנקט הרמוסם ל' "מהרהיכלה
(ולא" -יבוא" כלשון הרגיל בכ"מ ביאת המשיח ,וכרה לשון הרמב"ם
הל' תשובה פ"ג ה"ו ,הל' נזירות פ"ד הי"א ,הל' מלכים רפ"'א פו"ב
י המשיח מורה על המצב ד'משיחודאי" ,שזהו דוקא
ח"בוכו') כיג
לו"יקכו' (רמב"ם הל'מלכים פראהיד),ומכיוןשלעשיית
לאתריבני-ןביהמ
האפרצ"לביהמ"ק (ראהדמיתם הל' פרה אדומה ע"דה"ה),הדישבשביל
עשיית האפרשויל "מהרהיגלה" דוקא" ,עכ"ל.

הרי שהמעברשבין "חזקת משיח" שמשיח בודאל'תלויבבנין ביהמ"ק,
י דוקא לאחריבנין ביהמ"ק מתחיל להיות "משיח בודאל' ,ועי' ל'כ
כ

לקרש חלק לוף (ע'  213הערה  ,)17ובאורך בשיחת שמבה"ח אלול
תשסה,ועי' גם לערש חלק ט (ע'  )381 - 380ובהערה  9שם ,וחלק
יד(ע'  )476בהערה ד"ה משיח.

ומטתה נבוא לדברי הפסיקתא רבתי הנ"ל ,דיש לדקדק טובא ,דלמה
כתב "בשעה שמלן המשית נגלה ,בא ועומד'וגו' ,דלכאו' הול'ל כמ"ש
בילקוט שמעוני דילן "בשעה שמלן המשיח בא ,עומד על הגג של
ביהמ"קוכו' -דלכאו'תיבת נגלה מיותרת היא?!
ברםעפ"י הנ"ליבוארהיטב ,דבאמת רק משיח בלבדיבנה מקדש ,אלא
דלפניביהמ"ק הואבבחי'"מכוסה" בחזקתמשיי' ,ולאחר שהואיבנה
אותהנגלה(להיות"משיחבודאי"--ואז) בא ועומדעל הגג של ביהמ"ק"
שהואבנה אותה מקודם ,ודלא כמ"ש הזרעאפרים והאםהבנים שמחה
הל'ל.

וטה שהביא הזרע אפרים מ"שבירושלמי דמעשרשניןפ"ה ה"בןשבנין
ביהמ"ק קודם למלכותבית דוד הכוונה בזה ,לקודם משיחבודאי ,שזה
הכוונה נקביתדוד" ,כמ"ש באגרות קודש -נפק אדמרר מוהרטרבניע,
חלןק א'סי' קל ע"ש באודן ,בנוגע החילוקבין "בן דוד בא" או "דוד
בא",ועי' בלקרש חלקיח(ע'  281הערה  ,)66וחלקיד(ע'  )476בהערה
ר"ה משיח -,אפעל בהחלט שרק משיח ל'בחזקת") בונה מקדש ,ולק"מ.
וא"שעוד,שבנין ביה'%קיהי'"אובעים שנה קודם -תמוה מאד ,שהרי
דמעשרשני ולא תוס'
לאנזכר מזה מאומה בשום מקום ,לאבירושלמי
ירט שם,וצע"גמנין לקח זאת.
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ולפי"ז נראהלומר,דדברי תפסיקתארבתיהללו הם המקור של הרמב"ם
בעניןב' התקופותודרגותשבמשיח"-בחזקת"-בודאנו ,ושהמעברשבין
"בחזקת"שבודאי" הואלאחריבנין ביהמ"ק דוקא.
והנהלפיז נראה לבאר ,דמה שמבואר בדיה גדוליהי' כבודהביתגו'
וקונטרס נחמו נחמו -תש"נ] הוא באמת פסיקתארבתיוילקוטשמעוני
(הנ"ל).

דטביא שם ס"א מ"שבפסחים(פח ,א)":לא כאברהם שכתובבו הר ולא
כיצחק שכתובבו שדה אלאכיעקב שקראובית,רבית ראשון הואכנגד
אברהםוביתשני כנגד יצחק ובית שלישי כנגדיעקב ,ומבואר בלקוית
[מטותפג,ג-ד]שהשייכותדביתשלישיליעקב הוא,כי מדתו שליעקב
היא אמת ,ואמת הואשאיןשייךבו הפסקושינוי.

[וממשיך בסיב ]:והנה אף שבמאריל הנ"ל (לא כאברהם כו') מדובר
בביהמ"ק ,הלשון בלקרת שם הוא שלש גאולות הן ,גאולה ראשונה
בזכות אברהם גאולה שני' בזכות יצחק גאולה שלישית בזכות יעקב,
ומבאר שםדגאולההשלישיתהיאגאולהנצחית,והביאורבזה בפשטות
הוא,
כי"קמעיקרי הגאולה הוא-בניןבית המקדש,וע"י שמיתוסףעילוי
בביהמ הגאולההיאנעליתיותר,ולכן מקשרבלקוית המעלה דגאולה
השלישית עם המעלה דביהמ"ק השלישל' ,עכול.

והנה מדברי הפסיקתא רבתי והילקוט שמעוני הליל יוצא טריבשעה
שמלך המשיתנגלה"להיות "משיחבודאי"-אזימיד"עומדעל הגג של
ביהמ"ק" רמשמיע להם לישראל ואומרלהם...הגיע זמן גאולתכם"-
נמצאדלפניבנין ביהמ"ק,והיינולפניוצינגלה"להיות "משיתבודאי,
טוםהגיעזמןהגאולה,ונמצאיםעדייןב(סוף)זמןהגלות,א"כהריבהדיא
הקשר דגאולההשלישית עםבניןביהמ"קהשלישי ,הוא פסיקתארבתי

וילקוטשמעוני.

ומ"ש במאמר שם עוד":וישלהוסיף ,דהטעם שבלקית מדבר במעלת
גאולה הלשישית הוא,כי הגאולה השלישיתהיאנעליתיותר מהמעלה
דביהמ"קהשלישי,כמובן מזה שהגאולה(קיבוץגליות)תהי'לאחריבנין
ביהמ"ק ,אלא שגם מעלה זו באה ע"י ביהמ"ק השלישי (שלכן היא
נלמדת (בלקרת מהמעלהדביהמ"קהשלישי)כיבבניןביהמ"קהשלישי
יהיוכלולים כלהענינים והמעלותשיהיו לאה"ק ,וכו/עכ"ל.
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פשטם שהגאולה תהי' בקיבוץ גליות ,ולבאו' מפסיקתא רבתי הנ"ל
מבוארדתיכף לאחרבנין בימה"קהגיעזמן הגאולה?
ונראה,דמה שמבוארבפסיקתארבתי מדוברבענין "אתחלתאדבלולה",
ובהמאמר מדוברבענין ה"גאולה האמיתית והשליפה" שזהע"יקיבוץ
גליותדוקא.

ובאמתהדבר מפורש בלקרש חלקה'(ע' ":)149וואסלאחריביאתואון
ן קץ הגלות ,און דערנאך-ווי דער דמיהם זאגט
זורך אים וועטזיי
עס קלאר אוןדייטליך -וועטזיך אנהויבןדי אתחלתא דגאולה ,און
דערנאךדי גאולה האמיתית והשלימה ,און דערנאך און דורן משית'ן
דוקא -קיבוץ גליות בקרוב ממש בעגלא דידך' עכ"ל[ ,וע"ב דמשמע
בפרטיותיותר ה"גאולה האמיתית והשלימה" הוא קיבוץגליות].

לפני

,כ41

ירומזר
אגררי
כל יושב" על" פועל שיישוה הקדושה כא"י
הרג אגרתןיצחק כרוךגערליכקי
ר"מגישיכה
בטכתב קודשדיוםג'דסליחות כתב וזלה"ק:אייגנטלען,זיינען פאראן
חילוקים אין דער קדושה פון ארץ ישראל גופא ,ווארום ,הגם אז
דיהייליקייט פון ארץ ישראלאיז א נצחיות'דיקע ,דאך געפינען מיר
חילוקים מזמןלזמןאיןדער קדושה וואסברענגט אחיוב מצוותאויפן
ארץ אוןגידולי הארץ(ווי תרומות ומעשרות א.ד.ג:).די שלימותפון
יאיז באזעצט
קדושת הארץאיז דא נאר ווען כליושבי'עלי' ,וועןו
פון אלע צוועלף שבטים ,וואס נאהר דעמאלטאיזיובל נוהג ,משא"כ
אינעם זמןווען אטייל שבטיםזיינען פארטריבן געווארן געווארןאין
גלותדורןסנחריב(ובא סנחריבובלבל אתהעולם) ,האט דאן געפעלט
אין דער אויבנדערמאנטער קדושה ובמילא בטלו היובלות ,עכלה"ק,
וממשיך לבאר דכשם שהוא בנוגע לארץ ישראל דשלימות קדושתה
קשור בזה שרוביושבי'עלי',כן הוא גם בעבודה רוחניתעיפש.

רום כיפור -תהא שכתאראין נמלאות
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וישלהעירבזה במ"ש בס'חידושירבנוחייםהלוי ברמשים הל' שמיטה

ז (וכ"כ גם בהל' תרומות פ"אח"י) במ"ש הרמחים שם'
ויובל פו"בהטי

"וכן לעתיד לבוא בביאה שלישית בעת שיכנסו לארץ יתחילו למנות
שמיטין ויובלות ויקדשובתיערי חומהויתחייב כל מקום שיכבשוהו
במעשרות כוש ,והראב"ד השיג" :א"א הא דלא בר'יוסי אלא במקומות
שלא קידש עזרא"וביאור השגתו הואדהרי קירזל דקדושהשני' קדשה
לשעתה ולעיל ,וע"כ הא נמצא דהבתיערי חומה כבד מקודשים הם
עוד מימות עזרא שקידש הארץ ,ובוך'כ דהא דלעיל יקדשובתיערי
חומההיינו במקומות שלא קידש עזרא ,וקשה על הרמיתם דמשמע
מסתימתדבריודלעיל יקדשו כלבתיערי חומה?

וביארבזההגמ"ח דחנהבהל' תרומות פ"אהח"ו פסק הרמוסם":התרומה
בזמן הזה ואפילו במקום שהחזיקועולי בבל ואפילובימי עזרא אינה
מן התורת כו' שאין לך תרומה של תורה אלא בא"י בלבד ,ובזמן
שכל ישראל שם ,שנאמרכי תבואו ביאת כלכם כו'וכןיראהלי שהוא
הדין במעשרות כוא ,והנה בתרומההרי לאכתיבכי תבואו ,וב"ל כמ"ש
רטבי בכתובות (כה,אי'
ה ולא) דתרומות ומעשרות תליבמנין שנות
השמיטה ,וממילא דקרא דכי תבואו האמור בשמיטה'ויובל קאי גם
לענין תרומות ומעשרות ,ולפוזז נראה בשיטת הרמיתםדלענין שמיטה
ויובל צריךביאת כולכם,כיון דבהוכתיבעיקר חך קראדכי תבואו,
דמיניהילפינןהדין דביאת כולכםלענין תררמ ,ונמצא דבירושהשניה
שלא נהגו יובלות לדעת הרמב"ם מתרי טעמי ,חדא משום דלאהיו
כליושביה עליה ,ועוד משום דלא היתה ביאת כולכם ,והנה הראב"ד
(בהל' תרומות שם) חולק וסביל דאי"צ ביאת כולכם אלא בחלה לבד
ולא בתררמ ,וע"כלדידיה גם בשמיטהויובל א"'צ ביאת כולכם ,והא
דלאנהגויובלותבירושהשניה הוא רק משוםדבעינן כליושביהעליה,
והרי חלוק הןדינא דביאת כולכם מהךדינא דכליושביה עליה ,דהן
דינא דכל יושביה עליה אינו פטורא בעצם הקרקע שהיא מופקעת
מדיןיובל מצד חסרון קדושתה ,ורק דהוהדיןבקיוםהיובלשישתנאי
דבעינן כליושביה עליה ,משא"כ הן דינא דביאת כולכם הוא פטורא
בעצם הקרקע דהיא מופקעת ממיובא דשמיטה ויובל,כי רק כשיש
ביאת כולכם חל הקדושה לענין תיובא דתררימ ,ואם חסר בביאת
כולכם עוד לא נגמר עצם הירושה והקידוש,והוי תסרון בעצם הארץ
דלית בה עודחיובא דתררימ ושמיטהויובל.

יכ

וראי'לזהדהריבדיןביאתכולכםהכלתלויבתר שעתביאהוירושהוכד-
איתאבכתובות שם דקאמרדלהכיחלהבזה"זדרבנןמשוםד'וכיאסקינהו
עזראלאוכולהוסלוק" ,ולא קאמרבפשיטות משום דעתהאיןעליה כל
ישראל,הרילהדיאדהעיקרתלויבזמןביאהוירושה ,דרקבביאת כולכם
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נתקדשה לתררמכו' ,משא"כהדין דכליושביהעליה מבוארבערכין(יב
לא לב ע"א) דמשגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בטלו
היובלות וכשחזרו תזרוהיובלות,הרידאיןדינםתלויבירושה כלל,כי
אם דתלוי בשעתו אם רוביושביה עליה או לא ,ולפיז מתרץ שיטת
הרמותם דלעיל יקדשו בתי ערי חומה ,דכיון דהדין דביאת כולכם
הואשיין לעצם ירושת הארץלענין שמיטה ויובלותרי'מ א"כ נמצא
דירושת הארץלענין שמיטה ויובל ותררימ נשלמתש'ישני הירושות
יתד,דירושהשני' אהניא לעצם קדושת הארץ ,וירושה שלישית תהני
להשלים קדושתהכשיהי'ביאת כולכם שתתקדשלענין תררמ כו' וגם
לעניןבתיערי חומה ,אבל הראב"דלשיטתוכג'לדלשמיטהויובל ותרמ
בעינן רק כליושביהעליה,דוהותנאיבהחיוב אבל לאדין בקדושתה,
וכבר נתקדש בירושהשני' גםלענין תרר'מ ושמיטה ויובל ,לכן שפיר
כתבלשיטתו דבמקומות שקידש עזרא לאצריך קידושל
עניןבתיערי
חומה,עכתיד ועיפוש עוד בארוכה,ועי' מנ"ח מצוה רמ"ד.
היוצא מדבריו דסב"ל בשיטת הרמאים דהךדין דיובל נוהג רק אם
"כליושבי'עלי' אינו קשור עם קדושת הארץ ,אלא הוא תנאיבדין
יובלכנ"ל,ואילו בהמכתב נתבאר דרק כשיכליושבי'עלי,9יששלימות

בקדושת הארץ.

ובטה דכתב הגמ"ח דהדין וצביאת כולכם" הואדין בעיקר הירושה
והקידוש כנ"ל ,הנה בס' אבן האזל הל' בית הבחירה פיו הנעיז (וכן
בס' דגל ראובן הרב סי' כז) האריך לבאר דזה אינו אלא שהוא רק
תנאי בחיוב תררימ ,ואפילו אם יבואו אחר זמן ויהי' ביאת כולכם
יתחייבו בתררמ ,ומה דקאמר בגמ' כתובות שם"וכי אסיקנהו עזרא
לאו כולהו סליק"היינו משום דפשוט להגמ' רכל הזמן לא תורו כל
ישראל,ואיןהכוונה דוקאעלזמןביאתן שלישראלבימיעזרא ,אלאעל
ביאתכלישראל מקדושתעזראואילך,וראייתולזה דבהל'בית הבתירה
שם כתב שכל מקום שהחזיקו עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא
השניה הוא מקודשהיוםואעפ"י שנלקחה הארץ ממנו,וחייבבשביעית
ובמעשריה על הדרך שבארנו בהל' תרומה" ,וכן בהל' שמיטה ויובל
פיב הכריו כוזב":כיון שעלה עזרא בביאה שני' נתקדשו כל הערים
המוקפות חומה באותו העת מפני שביאתןבימי עזרא שהיא ביאה
שני'כביאתןבימי יהושע מה ביאתןבימייהושע מנושמיטיןויובלות
וקדשובתיערי תומה ונתחייבו במעשר ,אף ביאתםבימי עזרא מנו
שמיטין ויובלות וקדשוערי חומהונתחייבו במעשו",הרי מבואר כאן
דבימי עזרא נתחייבו במעשר ,ובהל' תרומות פ"א הט"ו כתב שלא
נתחייבו בתררממן התורה כללז (וראה בס' לחםחקי ח"אסי'נ').
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וטבאר דמכל זה מוכרח לומר כנ"ל דסב"ל להרמב"ם דהדין וצביאת
כולכם"אינודין בעצם קדושת עזרא דלא נתקדשה מעיקרא לתרר'מ,
דא"כאיך אפ"לדחייבבשביעית ובמעשרות,כיון שלא נתקדש מעיקרא
עלזה ,אלא דבעצם קידוש עזרא נתקדש הארץלגמרי גםלענין שמיטה
ויובל ותררימ ,וזהו כוונת הרמב"ם במ"ש בהל' שמיטהויובל ובהל'בית
הבחירהשנתחייבווכו',היינו דמצד קדושת הארץ כבר חלהחיוב ,אלא
דבפועל לא נתחייבו מצד חסרון התנאי שחסר ביאת כולכם ,ואילו
יצוייר אםהי'"ביאתכולכם" אח"כבימיעזראהיוחייביםבפועל,ועיי"ש
עוד מה שביארלענין קידושערי חומה להו"ל ,וכ"כ גם בס' דגל ראובן
שם ,דמבוארמדברי הרמב"ם הנ"ל דקדושת עזראאעפ"י שלאהי'ביאת
כולכםיש להדין קדושה לכל דבר ,ורק שישתנאילחיובדבעינן ביאת
כולכם ,ו
היו'א לאדין בקדושת הארץ אלא בתרומה כו' עיטש ,וראהבב"י
ירידרישס שלגאוברדב"ז הל' תרומות פ"א ה"ה ,וראה בקונטרס"תורה
שבעל פה" ל'א ע' נרד שהגרסרייזויןויל הביא פלוגתא זו(בדין ביאת
כולכם)בין הגמ"ח והאבן האזל ,ומביא ראי' לדעת האבן אזל עיפוש,
וראה בס' מעדני ארץ הל' תרומות שם שהביא ראשונים כו' שהחליפו
דיןביאת כולכםבדין דכליושביהעלי' ומוכחדאין שום חילוקביניהם
עיל'ש.

וראה בס' שערי טהר וז"א ע' ק"ג שחקר בהןדין ד'כליושביה עליה",
אם הוא רקכעין תנאילדיןיובל ,אודין בעצם קדושת הארץ דרק אז
יש בה קדושהלעניןיובל ,ומביא מ"ש ברדב"ז שם דישנם דסב"ל דבזמן
ביתשניכשהיומצפיןשיחזרו לארץ עשו הכלכדין תורה,משיו"כ לאחר
החורבןשנתייאשו מביאתם נשארחיובם רק מדרבנן ,אבלהרדב"ז עצמו
מקשה ע"זדכיוןדבעינן ביאת כולם ולא באואין אפשרשיהיו נוהגין
בתררמ מן התורה מחמתשהיומצפין שיבואו כולם עיטש ,וכתב שיש
לתלות מקירה הנ"ל בפלוגתא זו ,שאם אמרינן דכליושביה עליה הוא
דין בקדושת הארץ לא שייך לומר שמפני שהיו מצפין לכולם תשיג
הארץ קדושה ליובל ,אבלאי גימא שהו רק כתנאילדיןיובל ליל שגם
בזה שהיו מצפין שיחזרו מקרי שנתקיים התנאי ,ואח"כ מביא דברי
הגר'ח הנ"ל דסב"ל דהדין דכל יושביה עליה הוא תנאי ביובל ,והדין
דביאת כולכם הואדין בעצם הקידוש עיטש.

ויש להעיר עוד במ"ש בס' ישועות מלכו (להגתי מקוטנא) בליקוטי
תורה פ' תרומה שהביא מ"ש בס' החינוך דמצוותבנין המקדש היא
רק בזמן שרוב ישראל על אדמתם ,ומקשה דלכאורהבימישבי הגולה
דכל הקהל הי' רק ארבע רבוא האין בנו ביהמ'ק? ומתרץ דאפשר
כמו שאמרו רי'
ל בחגיגה זכה נוטל חלקו וחלק תבירו בנ"ע~ ,ו'כ
ה"נ כיון שהי' בידי כולם לעלות ולא רצו נטלו העולים כח
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וזנות הנשארים ולהםהי' הכת והזכות מרוב ישראל ומקרי רוב ישראל
על אדמתם עיפש,ואולי גם זהיש לתלות בהנ"ל דאם הוא תנאי אפ"ל
דיש בזה קיומ תנאי משא"כ אם הואדין בקדושה בפועל.
וראה לקרש הנטע'  68בהערה  57שנתבארבפנימיותהעניניםהענין
דאכל,ושבי'עליי כמ"ש בלקרת(ר"ה ס,סל'ב)שיהואבחי'כעיר שחוברה
להיחדיו ..המשכתה'עילאהבה' תתאה",ולפישבחי'זו לאהיתהבבית
שנילכן לאנהגאזיובל ,דמבוארבזהדוהו מצד חסרון בקדושהעי"ש.
והנה אפילו אי נימא ככל הנ"ל דדין אכל יושבי' עלי'" וכו' הוא
תנאיביובלואינודין בקידוש הארץ ,אכתייש לחלק בגדרי הקדושה,
דכל האמור לעילאיירי בקדושת גוף הקרקע ,שנתקדשה לגמריועיי
עזרא וכו' ,אבל מ"מ הא גופא שיש תנאי דבעינן כל יושבי' עלי'
ל'ל שהוא משום דבלי כל יושביה עליה חסר קדושה כללית בכללות
ע בכל זה עוד.
ארץ ישראל ,ומחמת זה חסר שם כמהדינים וכו',וייק

*
יו"ט שני של גליזת לעל

י קדושה רצופים רק
במה שנתבאר בהמכתבים דלכן ישנם ג"פ ג'ימ
בתחל ולא בא"יכי בחר'ל ישנה העבודה המיוחדת לעשות כאן א"י,
וצריןנתינת כחמיוחדלזה ,ונתבאר מאמר חדל לעתידהא"י שתתפשט
בכל הארצות" ,דזהול'י עבודתבנ"י לעשות מחוילא"יכו'.

הנהלפי"ז לכאורהי"ל דלעיל לא יצטרכו ליורט שני של גליות,כיון
שנתבאררעודיום קודש הואנתינת כתמיוחד לעשות מחרולאיי,וכיון

דלע"ל כל חרליהי' ארץ ישראל ,מסתבר דלא יצטרכו לזה וכפי שהוא
בא"י ,ובאמתכן לכאורהצ"לי'כלפי המבואר בלקרתבדרושיםלשמיני
עצרתבעניןירטשני שלגליות ,דבחרילאי אפשר לקבל הארת קדושת
ירטביום אחד ,ולכןצריךשניימים (וראה מ"ש בזה בס' נועם ח"ב),
דלעילדעתידהא"י שתתפשט בכל הארצות לכאורה לאצריךלירטשני

שלגליות.

וראה בשיחתיום שמהף'ת תשמיטבעניןזהדיאטשני שלגליותלעיל,
וראהבדרשות החתםסופר הרברעב,ב,דסב"לדלעיל לאיעקרוירוטשני
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שלגליות ,וכ"כבחי' חתם סופרביצה מהדר'ק ד,ב ,ובדף כד,ב ,ובשר'ת
חת"מ ארחסריס קמ"הוביארלפי"ז מ"ש הרמ"עמפאנו בעשרה מאמרות
מאמר חקור הדין ח"ב פטריו מובא במד"א רישסי' תצ"ד ,וראה גם בס'
מכתב סופר הרבסי' ד' מה שדןבדבריאביו החת"ס ,וראה גם בס' דגל
התורה (ווארשא)סי'ו' אותז' שנסתפק בזה מצד שנתחדשו האמצעים
שיכוליםלהודיע לכלחרילבאופנים שוניםמיד ובמילא לאשייךספיקא
דיומא עיטש ,וראה הערות וביאוריםגליון תאבסי'ג'.
,1

מקום אמירת פסוקי השם כסיום התפלה

רעו'שיואל שיי (מירוכמקי
לאיל סדך
באגרות קודש כ"ק אדמו"ר שלינויא חלק ח"י ,ע'יח בתחילתו מובא:
"במ"ש אודות המנהג לומר בסיום תפילת שמריע פסוק של השם וכו'

כמה מהחסידים נהגו לומר לפנייהי רצון הפסוק השייך

לשמם וכן

הפסוקהשייך לשם כ"ק מר"ח אדמריר זצוקללה"ה נבג"מ זל'ל'.

עפ"י הנ"ל נמצא כתוב שנוהגים "לומרלפני"יהירצון'(ולא"יהיולרצון"
הדגשת המעתיק) הפסוקהשייך לשמם",והעירלי ל'ז הת' דוב מנחם
שי' דוברוסקין -שליח כ"ק אדמר'ר שלינר'א בישיבה גדולהניוהייבן,מספר המנהגים מנהגי-חב"ד ,ששם כתוב שאומרים את הפסוק של
השםלפני"יהיו לרצון".
וזה הלשון המובא בספר המנהגים -מנהגי חב"ד ע' ",12נוהגים לומר
בסיום שמר'ע  -קודם יהיו לרצון השני  -הפסוק של שמו .כמה
מהחסידיםנוהגין לומר בסיום דשמו"ע גם הפסוק של שם אדמריר'.

וענין זה שאומרים קודם"יהיו לרצון" הובא בכ"מ בשם השל'ה ,והוא
בקיצור שליה בסופו,כןמצויין בהערה בספר המנהגים-מנהגי חב"ד
הנ"ל ,וכן בסידור עם דר"ח בהערות וציונים ד"ה יהיו לרצון ,ע'
שסג,ב.]726[ .
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~העיר מאגרות קודש כנק אדמו"ר שליטרא חלקב' ,ע' שצא בתחילתו
מובא וזלה"ק..." :שכל מי שאומר בכ"י מקרא המתחיל ומסיים כמו
שמתחיל ומסיים שמו התודה מצילו מגיהנום ..הכוונה בזה למנהג
המובאבכמהסידורים-וכן הוא מנהג חב"ד -לומרבכיי מקראהמתחיל
וכו' כנ"ל ,אלא שאנו מוסיפים עלפירוריי הנ"ל ואומרים הפסוק בסוף
אלקי נצור שבתפלה,היינו איזה פעמיםבכ"י ,עכלה"ק.
ואבקש מקוראי הגליון לכתוב איפה בדיוק המקום שצרין לומר את
הפסוקים הנ"ל,היות שבמקומות שהובאהלעיל כתוב בשלשה לשונות,
י רצון ,ב) קודםיהיו לרצוןהשני ,ג) ואומרים הפסוק בסוף
א)לפנייח
אלוקי נצור שבתפלה".

תהעניןדלעילכדאילהעתיק את המשן המכתב מאגרות קודש
ויכליו
חלק ב' הנ"ל ,וזלה"ק" :לע"ע מצאתי מנהג זה -( :ובהערה שם מובא:
ראיתי בס' מ"מ למנהג זה לספר א"ר ,וכף החיים אר'ח סריס קכב,
משפט צדק על תילים ע' ,212ואין ס' אלו אצלי לברר ע"כ ההערה).
בספר הזכירה ודא ,בסי' עבודת ישראל לבער (גם לאשה,0סי' נהורא
השלם ועוד .אבל לע"ע לא מצאתיו בשלה ולא בסריס קיצור של'ה
ובסי'יעבץ אף שישמציינים להם".

ונוטשיך פ"ק אדמו"ר שלינר'א במכתב הנ"ל" :בנוגע למעשה שאלתי
י כ"ק מר'ח אדמו"רשלינרא ,וק"ל אשר כשלמד והתחיל להתפלל,
אתפ
ציווהופ"ק אדנ"ע,להבדילביןהחייםלחייהחיים ,שיאמרבסוף התפלה
הפסוקים ..ואומרים בכל התפלות ובכלהימים".
וכן באגרות קודש ל'ק אדמרר שליטרא חלק ה' ,ע'יריד ,מובא בזה
הלשון "...באמירת תהלים או הפסוקים בסיום השמו"ע" ( -הדגשת

המעתיק).

כבטעמיהמנהגים,עניני תפלה,עמוד מז ,אותצדיק ,ובהערות
(וראהי'
שם).
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החילוקים כסיומי הממתכים כלליים

ריו'יוסף ישערגרוין
תלמידכישירה
בהטכתבים כלליים בשייכות לר'ה ש.ז [א) מוצטרק ח"י אלול ב)
מוצש"ק נכה אלול ג) ג' דסליחות] מצינו חילוק בסיום וחותם המכ',
ויש לבאר ולהמתיק -בהתאם ובשייכות לתוכן המכ' ,וכדלקמן:

בטכ' דמוצש"קח"יאלולמסיים וחותם":בכבוד ובברכתכתיבה וחתימה
טובה[ובכת"'ק ]:לשנה טובה ומתוקה",ובמכ' דמוצש"קנעה אלולמוסיף
עהנ"ל" :בגשמיות וברוחניות גם יחד" ,ובמכ' דג' דסליחות מוסיף וב:
"בטוב הנראה והנגלה" .ויש לבאר כהנ"ל עפימשי"ת בהתוכן והנקודה
דכאריא מהמכ'(כנ"ל).

ובפרטיות :בהמכ' דמוצש"ק ח"י אלול מבאר ענין הברכה דכוח"ט
לשנה טובה ומתוקה בשייכות לחודש אלול וחשבונ"פ שבו (וההדגשה
על הבאת החשבונ"פלידי מעשה בפועל  -שהוא העיקר) ,ובמיוחד
בש.ז .שיום השבת בא בחמשן לב'ימי ר"ה ,שהרמז מדגיש הקשר
דתה ושבת ,ועד לאופן דחזקה (תוקף)דיפ שעיכז נמשך כן בכל
השנה כולה ,וכמודגש בפ' השבוע :נצבים(ענין התוקף וחזקה ובאופן
ד)וילן (שעזיז "ילכו מחיל אל חיל" במשך כל השנה באופןי"מעלין
בקודטר').

ונטצא שנקודת המכ' היא :הדגשת ברכת כוח"ט בשייכות ובהתאם
השנה כולה(ע"י החזקה שבהתחלת השנה) -מתאיםלסיום וחותם
לכל
המכ' "ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה" (שכל השנה
"טובה -ומתוקה" ע"י ה"טובה ומתיקווה" (ענין הקדושה דשבת וע"ה)
שבהתחלת השנה (ג"פ -באופן דחזקה)).

ובהמכתב דמוצטויק כיה אלול מבאר שהרל בהדגשה מיוחדת בחליל
שחוזרת ונשנית ג"פ חזקה (דג"פ) ,וחילוקה מא"י :שבאה"ק הקדושה
הפנימיות והרוחניות חודרת בגשמיות הארץ משע"כ בחר'ל ,והכוונה
הוא בהמשכת(וחדירת) הרוחניות בגשמיות דוקא מצד הכוונה ד'דירה
(לו ית') בתחתונים" (גשמיות דוקא) ,ובפרט  -מצד מע' הגשמיות
שמתגלה בו כח העצמות בהתהוותיש מאין(משי'נ ברוחניות),וע"י
הג"פ דחזקה נמשך מע' הנ"ל דה"י ( -ההמשכה דרוחניות בגשמיות)
גם בחר'ל ע"ד"עתידה~'י שתתפשט בכל הארצות" ,שזהו המע' דחה
-
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אלול -בריאהיש מאין של העולם הגשמי ןתארין מכ' הב'] עלח"י
אלול -חיות רוחנית [תאריך (ותוכן) מכ הא'] ,וכהנ"ל מוסיף בברכת
כוח"טברוחניות ובגשמיות ואדרבה-בעיקר בגשמיות.
ונטצא שהדגשת ונקודת המכ' היא :ההוספה עמש"כ במכ' דמוצטד'ק
ח"י אלול(חיוה רוחנית) ,באופן שתודר בגשמיות(היינו לא רק חזקה
חרל שיש בזה מע'א"י שהרוחניות חודרת
פ"א-א"י ,נ-א חזקה
בגשמיות[ ,ובגשמיות דחרלן) למשן כל השנה כולה (-ש.ז .המיוחדת
ברם חזקה)  -מתאים לסיום וחותם המנ' היינו לא רק ההדגשה
שבמכ' הא' "כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה [כמשנה"ל
בנוגע למכ'-הא' מ"א גם ]:בגשמיות וברוחניות גם יחד"( -ההתכללות
דרוחניות וגשמיות שהרוחניות חודר בגשמיות .וזהו ההוספה דיגם
יחד",היינו לא רק"בגשמיות וברוחניות" -כארא בפרע ,נ-א"גם
שמתגלליםביחדכיהרוחניות חודרבגשמיות).

יפ-

יחי

ובהטכתבדג'דסליתות מבארשעניןהחדירהדרוחניות בגשמיות הנ"ל
(שבאה"ק,וע"י עבודה -גם בחיל,ע"י הנתינת כחדי'פ חזקה) הואל'י
העבודה לכליושבי'עלי" ,דכמו שבא"י -הקדושה השלימה מתגליתי
דוקאע"י כל יושבי' ,ע"ה בעבודה  -של'י שכל חלקי הנשמהבגילוי
בעבודתה'-מיחידה ועד למעשה בפועל-על'ז מתגלית קדושת הנשמה
כשלימות ניחלק אלוק' ממעל ממש') ,והשייכות לפ' השבוע -האזינו
השמים ותשמע הארץ :דל'י הנ"ל מתגלה שהוא קרוב לשמים ורתוק
מהארץ(עניןהיחידה -חלק אלוק' ממעל ממש(וכנ"ל -דזה גופא חודר
עד למטה במע' בפועל כבמכ' הב'** -שבהמשך להנ"ל בא לבארו במכ'

הג' -התדירה דרוחניותבגשמיות)).

וחידוש נוסף לערדל :ירחיב ח"א את גבולך  -ההוספה דקיני קניזי
וקדמוני ,ובעבודה נוסף על העבודה(ע"י כל חלקי הנפש כנ"ל) בז'
 (דכל חלקי הנפש) בג' מוחין (מוחין בפתע לאמדות ,וגם העבודה
בשייכות למדות ,וראה בהערות שם) ,וכהנ"ל ישנו גם בזמה"ז באופן
שטעימה"ענךפע"י הפצתהמעיינות -תורתחסידותחב"ד(עניןהמוחין)

 חוצה ,וע"י כגז מתגלה דרגא נעלית יותר בהנשמה  -ענין האיתןשבנשמה,בנוסף עלהנ"ל ,חלק אלוק' ממעל ממש(ובהסגנון דההערות
(עי"ש) :נוסף על"יחידה" גם"ליתדך").
ונטצא שנקודת המכ'היא לבאר החדירהדרותניות בגשמיות( -נקודת
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מנ' הב')ע"י החזקה ג"פ למשן כל השנה ( -נקודת מכ' הא') ,באופן
שהרוחניות ה נעלית (מיחידה ולמטה) מתבטא בכל הדרגות ובכל
כעיד למע' בפועל -גשמיות (שכל ,מדות מח' ודיבור ועד
חלקי הנפש ו
למעשה).ורק ל"י גל יושבי'" -כל חלק הנפש ,ויתירה מזו :גם מוחין בפנ"ע
י דלעת"ל ,ובזה"ז:ע"י הפצת המעינות)
שאינם בשביל המדות (החידוש
 מתגלה הקדושה הנעלית דה"י ,ובעבודה (שבחרל קדי חזקה רפ-הנתינת כח להנ"ל) הרל'זאיתן שבנשמה.

וכ"זמתאיםלסיום וחותם המכ'-היינו:עניןהנ"לבמכ' הא'וב'":כתיבה
וקה [טוב ומתיקות -קדושה שנמשכת
וחתימה טובה לשנה טובה ומת
באופן דחזקה לכל השנהן בגשמיות וברוחניות גם יחד והחודרת גם
בגשמיות ,באופן וע"י העבודה ד] בטוב הנראה והנגלה" (שהטוב -
קדושה כנ"ל הוא בגילו "נראה ונגלה" ,ובב' אופנים :א) שכלעניני
י נמצאים באופן גלוי בעבודת ה' (כל יושבי'
"טוב"  -כל חלקי הנפש,
הנגלה".ב)ול'י הנ"ל הקדושה הנ"ל(הרוחנית ,החודרת
עלי') "הנראה ו
ות)"-הטוב"(איתן שבנשמה)היאבגילוי"-הנראהוהנגלה").ותןבגשמי
לחכם ויחכםעוד.
------") וקדושה הנ"ל נמצא לב(-ז (דהו' קדושהא-י היא נצחית) ,אלאשהגילויהיאע-י כל
יושבי'עלי'(ומדוייקבל' המכ' -עי"ש)יעד"ז בעבודה -החלק אלוק' ממעל ממש מתגלה
העבודה בכל חלקי הנפש .ובדוגמת דבר  -משג"ח במכ' הב' שהמע' דא-י אינה
ע"
גם בחו"ל ,כ"א בגילויו דוקא  -החדירה בגשמיות ועד"ז
בענין הרוחניות ,שזה
י
נ
ש
י
בא-י גוכא ,שהמע' ד'כל יושבי' עלי'( .לסני שבא סנחריב ובלבל את הע,לם) אינה
מע' רוחנית על המצביהזמן שבטליהייבלותיאחדי שבא סנחריב ובלבל) כ"א בהגילני
והחדירה בגשמיות דוקא ,שזה רק כש-כליושבי' עלי'".
ל שכ'ז מודגש גם ב(התחלת) מכ' הא' ,שמבאר שההדגשה דחשבון הנפש (עם
**)יי"
כלהעילויים שבו  -החשבון בענין ה-נפש",,בזה גופא  -עד לדרגת היחידה) הוא כשיורד
למעשה תקא  -שהוא העיקר ,ואכ-מ.

שנ)~
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נגי

ה

תק"ש ותמית מוסף דר"ח  -כיחיד

ארלחייסהשיירט

ראש כוללאכרכיסלייגאוויטשליעדז אוגלי
ליקוטריביונוהגי ריח

טחיי

בשו"עסי' תקציב סיב:יחידאינו מפסיק לתקוע בברכות ואפילויש

לומי שיתקעלו" ,וברמיו שם" :אלא תוקעיםמר קודם שיתפלל מוסף
ומרצ לתקועלושנית".

ומקור הדברים הוא בארחות חיים הלכות ר"ה דין
דכיון דיחיד אינו
והעתיקו בכלבו סס"ד (ניח ,ג) וי'ל" :ויש
שומען על סדר הברכות טוב שישמע אותפןוסק
יי הברכות ומוכחי
ינ
לפ
האי סברא מהא דאמרינן (ר"ה לג ,ב במשנה) ברך ואל"כ נתמנה לו
שופרכו' ,משמע שאם נתמנה לו קודם שברך שתוקע קודם שיברך",
עכ"ל,והידבב"י ארת סתקצ"ב.
אטנםבפירושרטר'י ר"ה לד ,ב ד"ה אלא בחברעיר כתבהיחיד מברך
את כולו ואה"כ תוקע תשעתקיעוחה.
תקיעת שופר

ובם' ישועותיעקב שם מק"ג תמה על שהשמיט מלהביא בשקיע דעת
רעפישהיחיד מתפלל ואה"כ תוקע ,גם דחהראיית הארחותחיים והכל
בו מלשון המשנה הנ"ל ,דהא בגמ' שם אמרינן עלה "טעמא דלא הוה
לי' שופרמעיקרא הא הוהלי' שופר מעיקראכי שמע לתו אסדרברכות
שמע להו" ובהמשךדברי הגמרא מבואר דהא דשומען על סדר ברכות
י בציבור ,ומה
היינו דוקאבציבוריבחבר עיר") ,וע"כ דבהמשנהאייר
שאפשרלדייק מהמשנה הוא שאם לאהי' להם שופר בשעת הברכות
הוא דתוקעין אח"כ הא אם יש להם שופר בשעת הברכות צריכים
לתקוע על סדר ברכות ואין מזה ראי' לענין הנהגת היחיד שיש לו

שופר.

י זהו כוונת הגמיא בביאוריו לאר'ח שם שכתב "דראיית הכלבו
ואוי
אינומובן".
אמנם בבהגו"א כתב טעם,נכון לפסקהרנר'אע"פ האדאמרינןבריהטז,

יום כיפור  -תהא שנת ארגונו כמלאות

19

מע"א "למהתוקעיןומריעין כשהןיושביןותוקעיןומריעין כשהןעומדין
כדי לערבב השטן",נוהיינו כמבואר בטור שם סי' ת"ק ר"ה ובשרע
אדה"זסי' תקצ"ב זריז שהשטן מתערבב מיד בתקיעות שלפני התפלה
ולא יקטרג בתפלה] ,ולכן גםביחידיש לתקוע לו קודם תפלתו שלא
חשוןעליו בשעת תפלתו ,ובמשנ"ב שם סק"ז העתיק טעםזה.

ונראה לומר שרטר'י דצ"ל שישליחיד לתקוע אחר התפלה לשיטתי'
אזיל דצ"ל בספר הפרדס הלכות ר"ה שפירש דברי הגמ' הנ"ל ,למה
תוקעין פעםשני',ופי' ר' יצחקשני' לא נצרכה אלא לערבב את השטן
ולא מתערבב פעם אחת אלא בשני' ,שנאמר(זכרי' ג ,ב)יגער ה' בך
השטןויגער ה'בןגו' ...ולעולםשני' לא נצרכה אלא לערבב את השטן
שלאיסטיןביוםהדין".
וטבואר מכלדבריו דתקיעת השופר פעם שני' היא היא המערבב את
השטן ומבטל קטרוגו ודלא כמו שפירש בטור הנ"ל,ווי'כ ע"כביחיד
שאינו תוקע אלא פעם אחתאין בו כדי לערבב השטן'"1( ,ל שסומך
בזה על הציבור שבכחם לבטל קטרוג השטן גם מתפלתהיחיד) וא"ב
אין לנו טעם להקדים התקיעה להתפלה.

ונראה דגם מטריכ רגע בפירושו עלהטיס שם דענין עירבוב השטן
יימעישראלמחבבין את המצות מסתתמיןדבריה
הוא "שלאישטין כשיש
מתפרש גם כן כנ"לדע"ישכופלין את המצוהומקיימין אותה ב"פ התז
מראה חביבות המצוה וזה סותם דברי השטן המקטרג (וכן פירש
דברי רטד'י בלקריש חרד ע'  ,)223וא"כאין מקום לזהביחיד שאינו
תוקע ב"פ.

והנהבישועותיעקב שם כתב לבארדברי הארחותחיים והכלבו באג"א
והוא ע"פ האדתנן בר'ה לב ,ב "העוברלפני התיבהביר'ט של ורההשני
מתקיל' ובגמ' שם מבואר דמשום זריזין מקדימין למצות הי' לנו
להקדים תקיעת שופר והאד'שני מתקיע" -אמר ר'יוחנן בשעת גזרת
ופירשרעבייאויביםגזרו שלאיתקעווהיואורבין להם כל
המ
ששלכותש
יקץ תפלת שחרית לכך העבירוה לתקוע במוספין ,ועיפש
שעות
נל
בתוס'ד'ה בשעת ד"אל'פ שבטלהגזרת המלכות לאעבדינןכו'דחיישינן
שמא יחזור דבר לקלקול" וכתב בישועות יעקב דעכןפ מזה מבואר
דראוי להקדים תע'ש בכל מה דאפשר משוםזריזין מקדימין למצות
אמנם הברכות שהוא בכלל תפלת המוספיןאי אפשר להקדים דכיון
דאייריביחיד ואנו קיפול דאסור להתפלל תפלת המוספין בריהביחיד
עד שיעברו שלש שעות על היום ,א"כ בעת שאפשר לתקועעדיין לא
הגיע זמן תפלת המוספין וברכת מלכיות זכרונות שופרות לכך תוקע
קודם ואל"כ מברן וזהו טעמו של הכלבו.
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והנה לדבריו אפשר לומר רכ דרערי לשיטתי' אזיל דחנה הא דאין
מתפללין מוסףביחיד בשלש שעות ראשונות מקורו במס' ע"ז (ד ,ב)
ודל הגמרא" :לאליצלי אינש צלותא דמוספי בתלת שעי קמייתא
דיומא ביומא קמא דריש שתאביחיד דלמאכיון דמיפקדדינא דלמא
מעיינובעובדי' ודחפולי'מידתי" ופירש רטר'י "בתלת שעי קמייתא
בשעת חרון" וכתב במרא סתקצ"א מק"ט דכוונתרעעיבפירוש התוס'
שם (ד"ה בתלת) דבתלת שעי קמייתא היינו בשעה שלישית שאז
הוא שעת חרון ,וכמבואר ממ"ש הגמ' שם לפרז בשעה שהמלכים
מניחיןכתריהן בראשיהן ומשתחוין לחמהמיד כועס ובמס' ברכות (ט,
ב) מבוארדהיינו בשעה שלישית ,וע"כ לרטר'י אפשר ליחיד להתפלל
בב' שעות הראשונות ולתקוע אחר התפלה ויקיים ג"כ מצותזריזין,
אבללשיטת הטושריע סתקצ"א שם דלאיתפלל בכלג' שעות ראשונות
שליום א"כ מוכרח שיקדים התקיעות מצדזריזין מקדימין למצות
דהתפלה א"אלו להתפלל עד אחרג' שעות ,ודריק.
אבץבגוףדבריהישועותיעקבישלהעיר דמה שנקט כמילתא בפשיטא
שאין מתפללין בתלת שעי קמייתא אבל מותר לתקוע אז בשופר הנה
במגן אברהם בסתקפ"ט סק"ד ובסתקצ"א שם כתב שם בשם מהרוגל
כבג' שעות ראשונות משום דמיפקדדינא( ,והובא בשרע
שלאיתקעי'
אדה"ז שם סרס"'ד) ,ובשרית תורתמרדכי
תארח סק"ד סרב מבוארדישלזה מקור בערס רמזה הטעם איתא (רה
לד,ב) "שמע תשעתקיעות בתשע שעותביוםיצא" ,ולכאורה למה נקטו
"ט שעות" דוקא(עי' בהגהות פורתיוסף שם מער'כ בזה) ,וכתב לבאר
ע"פ דברי המפא הפל שיחיד לא יתקע בג' שעות ראשונות ,ומכיון
שאין תק"ש אלאביום דוקא (ובחודש תשרי היום והלילהשווין -ל'ב
שעות) נשארו רק תשע שעות לתק"ש ,ולכן נקטו תשע שעותדמיירי
ביחיד(שבציבור רחוקשיזדמן לתקועבשהי' והפסק ל'נ ,וכמ"ש "שמע"
-לשוןיחיד).

י כלזהאי אפשרלומרכפירושהישוותי דהאבין תפלת מוסףובין
ויפ
תקיעת שופרליכאביחידבג' שעות ראשונות ,ודרק.
עוד כתבבישועותיעקב שם שלפידבריויצאשניאףביחיד אם נתאחר
ולא תקע שופר עד אחרב' שעות עלהיום ועתה שניהםלפניו תקיעת
שופר ותפלת המוספין מברן ואב"כ תוקע כשיטתרשני דל" ,אך שוב
הקשהע"ז לנכיון דתקיעה הוא דבר תורה וברכות האלו הן מד"ס כו'
א"כ לענין להקדים נמי פשיטא דמקדמינן דבר שחיובו מת"ת לדבר
שחיובו מד"רר,עיטש.

ףום כיפור  -תהא שנת ארגננו נפלאות
אמנם בזה נחתינן למח' האחרונים א ישדין קדימה (בזמן) למצוה
שבשאגתיארי'סימן ב' וסירב כתבדאין
דאורייתאלג מצוה דרבנן,
לבהיקדים מצוה דאורייתא למצוה דרבנן (כמו שאין חיוב
שום חיוב
להקדים מצוה לרשות ,ודרבנןלגבידאורייתא כרשותלגביחיוב) אבל
הצל'ח ברכות רפית ובשרית גרב מהדקוק תאריח סמ"א ר"ל דמצוה
להקדים דאורייתא לדרבנן וכן מבואר ממ"ש בשריע אדה"ז סתל"א
בטעם דין קדימת תפלת ערבית לבדיקת חמץ "דק"ש היא מ"ע של
תורה וגם היא תדירה" ,ו~'כ לאדה"ז ולהנרביש מקום לומר שחייב
להקדים התקיעות להברכות ,אבל להשאביאאין מצד זהחיוב להקדים

התקיעות להברכות.

גם צ"ע עכ"ז לדעת אדה"ז שחייב להקדים מצוה דאורייתא למצוה
דרבנן למה כתבו הארחותחיים והכלבו (ונףכ בשרע אדה"ז סתקצ"ב
שם) ברטוב" שישמעהיחיד תקיש קודם מוסף ,דמשמע דלאוחיובגמור
הוא.

*
דרך גדילתו כששר
בשו"תבנין שלמהסי' מח חקר בהא דקיל'ל (סוכה מה ,ב) כל המצות
כולןאין אדםיוצא בהן אלא דרךגדילתן ,שנאמר (תרומהכו ,סו)עצי
שטיםעומדים",א' דווקא שהפכו מלמעלה למטה אבל אם לקחו לרחבו
לית לן בה דוהנמי מקרי דרך גדילתו דלפעמים כשגדלנמי מתפשט
וזקוף דווקא
לצדדין ,אודילמאדבעינןדרךגדילתו דוקא,דהיינושיטוינ
וראשו למעלה אבל אםשניראשיןשווין לאיצא".

והביאראי' מהא דאיתא ברמ"א סתקפ"ה ע"ב בשם הרוקח והמהרי"ל
שיהווון השופר למעלה שנאמר עלה אלקים בתרועה ,ובלבוש שם כתב
הכוונהשיגבי' פה השופר מעטלמעלה"ולכאורהלמאיצריךלרמז שעלה
אלקים בתרועה ומשמעדאינו אלא סמך ורמז לכתחילה ולכאורהכיון
דבעינן דרך גדילתו אף בדיעבד לא יצא אם לא יהווון ראש השופר
למעלה דהא אינו תופסו דרך גדילתו ,ואיל דבשופר הנטילה עצמה
אינה מצוה רק התקיעה ולא שיין בזה דרך גדילתו דזה לא שייך
דק במצוה דהנטילה בעצמה היא המצוה בעינן שיטול כדרן גזילתו
משא"כ בשופר ,דהאליתאדגבי שופרנמי מצוותובנטילה דהאמפקינן
מקראבריה(לד ,א)דצריךלהעבירוביד ואםהניחוע"ג שום דבר ותקע,
לא יצא כמו שפירשו שם החית' ד"ה נעברי' ביד"41 ,י =רו שוון
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גני שופר ג"כ מצותו בנטילה וע"כ פשוטדבעינןנמיבי' דרך גדילתו
אלאוודאי דמה שאוחזו בשווהכו'מקרידרךגדילתר,ולב"ז תמה למה
לא הוזכר בשום מקום שאם אתז השופר שלא כדרך גדילתו לאיצא,
עיפוש.

אטנם בתקונים והוספות סימן בז חזר בו וכתב "ראיתי בזה טעות
דהא באמת אדרבה עיקר התקיעה אנותוקעין שלא כדרךגדילתו דהא
כשחוגדלעל הבהמהגדל הרחב למטה והקצר למעלהוהתקיעהיא מצז
הקצר לצד הרחב ,ולפמעריכ בשקיע דצרין להפון השופר למעלהולפי
פי' הלבוש דצריךשיגבי' הפה מעט למעלה א"כ אדרבה צריך לתפוס
השופר הקצר מלמטה והרחב למעלה ,והוא היפן מדרך גדילתו וע"כ
האחיזה והתקיעה הכל הוא שלא כדרך גדילתו ,וע"כ צ"ל דלאבעינן
דרךגדילתו רק במקוםדעיקר המצוה הוא הנטילה אבל בשופרדעיקר
המצוה הוא התקיעה ורק הדין הוא דצריך לאחוז השופרבידו בעת
התקיעה4,אבעינן דרךגדילתו רק דאסור לשנות השופר מדרךגדילתו
משום דכתיב והעברת ,ולכן אם קיצר את הרחב והרחיב את הקצר,
וכיש אם הפכי' ככיתונא פסול אבל האחיזה אינו מעכב דרך גדילתו

כלל".

.ייפי"ז

הקשה אמיש הטור בארת סתר"לדיש מדקדקין להעמיד הקנים
שלדפנותהסוכהדרןגדילתןולא חלקעליהם הטור אלא משום דדפנות
כשרין מכלדבר ,ולפמטרכדדין"דרךגדילתן" לא נאמר אלא במצוות של
אחיזה והגבהה וכירב משא"כ בשופר שהמצוה היא התקיעה ובסוכה
שמהצוההיאהישיבהדאפי'בקנים של הסכן לאשיין הךדינא בדרך
גדילתן" ,ולאדמי לקרשי המשכן דחתםעיקר המצוההיאהעשי' דהוא
ע"ע לעשות מקדש ובזה נגמר המצוה ,והדברצ"ע" ..עכ"ד.
ויש להעיר עלדבריו:

א) מה שתפס כדבר פשוט דהך דינא דדרן גדילתן שיין רכ במין
החי ,צ"ע דבגמרא סוכה ופרברי שם (וביותר בירושלמי ברכות פ"ה
ה"ב) לא הובא הא דבעינן דרך גדילתן אלאלענין קרשי המשכן וד'
מינים שגדילתן מן הארץ,וכדילפינן ממש"כעצי שטים עומדים ומנ"ל
דבעינן דרך גדילתן בתפצא של מצוה שגדל ממין החי ןועי' בשפת
אמת סובה שם שהעיר דלא מצינו בכל המצות שיהו דרך גדילתן
וכגון במשכן גופי' בשולתן ארון ומזבח ועליז בעץ ארז ואזוב דפרה
אדומהומצורע,עיפוש,הרידנקטדוקאמצוותאלושגידולןמןהארץ,ולא
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לדוגמא,יריעות המשכן ,ושני תולעת דפרה ומצורע ,ומשמע מדבריו
דהאדבעינן דרןגדילתןאינו אלא דבריםשגידולן מן הארץ].
וא"ע אע"פ להוכיח משופרדאיןהדין דדרך גדילתן נוהג אלא במצות
שעשייתן או הגבהתן הוא גמרמצותן ,ולק"מ אמ"ש הטורבנוגעלדפנות
הסוכה.

ב) מש"כ שבשופר מחוייב לאחוז השופר ,דילפינן ממש'נ והעברת
"נעברי'ביד" ,הנה נוסףע"זשרגעייפירש האדנעברי'ביד כקדקד דגמרא
"דאי לאו דהדר כתבי' קרא לא הוה משתמע ,תעבירו לשון תקיעה"
והקא שכל המצוההיא לאחוז השופרבידו ולא לתקוע בו ,וגם התוס'
כתבו ע"ז דפירוש הקונטרס עיקר ,אלא שכתבו עוד פירוש "שיאחזנו
בידו ויתקע ולאשיניתנו ע"ג שום דבר ויתקע" ,אגל גם בתוס' איכא
למימר שלא כתבוכן אלא כהסברת ההרא בגמרא אגל למסקנת הגמרא
לאבעינן אחיזהביד (ולא נחלקופרגו'י ותוס' אלא בההריא) ,ואפושי
פלוגתא לאמפשינן.
ויכאורה מוכח מכ"מ בגמראדאיןחיוב אחיזה בשופר כלל.

א) ממ"ש הרמב"ם (הל' שופר פ"א ה"ג) "שופר הגזול שתקע בו יצא

אע"פ שלאנגעבו ולאהגביהו השומעיצא".

ב) והא דציפהו זהב שלא במקום הנתת פה דקיי"ל (סתתקפ"ו סכויז)
דכשר אם לא נשתנה קול השופר מתמת הציפוי,וי'כ דלא בעינן
אחיזה דהא בכה"ג איכא חציצה ולא הוה אחיזהוכדקיי"לדלענין לולב
וד' מינים דבעינן שיאחזם בידו (ראה סוכה לז ,א ,טושרע סתרנ"א
ונר'כ) ולאיהיי חציצהביןידולהמינים.

(אך מהאדקיי"ל (שם ע"כ) דינתן שופר לתוך שופר אםהפנימי עודף
עלהחיצון משניצדדיו ונתן הפנימיבפיו ותקע בו כשוי,אין להוכיח
דחתם שאני דל'ל דמב"מ אינו חוצץ ולא עדיף מלולב דבעינן הגבהה
ואחיזה וקירזל דמב"מאינו חוצץ).
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כרכה על

שונר אחד אי מוניא תקיעות משוקר אחר

באלף המגן על מטה אפרים סתקפ"ה סק"ו ובמשנ"ב סק"דהביאו בשם
שויתבנין עולם סמא שאם נטלו השופר באמצע התקיעות והביאו לו
שופר אחר א"צ לברך אבלבין ברכה לתחלת התקיעותצרין לברן.
בשו"ת מהרטר'ג דד'איריד סנ"ז כתב דגם בכה"ג אי"צ לברן עוה"פ
"אדב
ין השופר גורם כלל החיוב אלא יומא הוא דגרם ,וכל עוד שהוא
אי
ד
"
נ
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ו
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ש
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י
ך
ר
ט
צ
י
ש
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ר
ב
ל
בשינוי
ע"י
השופר אינו גורם כלל ברכה חדשה" ,ובסגנון אחר קצת נראה לומר
דאינו מברךעל השופר אלא על מעשה התקיעה או השמיעה(דהיאהיא
המצוה) ,וכל עוד שלא גמר המצוה ולא הפסיק כ"כ באמצע עשייתה
אין טעם לברך עוה"פ מכיון שנשתנה החפץ שעלידו מקיים המצוה,
ואינו דומה לברכת השחיטה וכיר'ב(יעוייןיו"ד סי"ט ק"ו ואילך ובנר'כ
שם) דשם כל בהמה וחי' גורם חיוב שחיטה לעצמה משא"כ בנדנד
שאין השופר החדש מוסיף או מגרעבחיוב התקיעות והשמיעה ,וד"ל.
וכן מוכת ממ"ש בשול'ת שם סק"ז שיצא לחלוק על מ"ש בדגר'מ דצ"ל
שאין להשתמש בהסגולה לקרות "ויהי נועם" לתוך השופר באמצע
תקיעות דמיושב "דהוא הפסק גמורבין ברכה לתקיעה ,ולומר שזה
מיקרי לצורך התקיעה קשה הדבר שאין זה סגולה בדוקה" ,וכתב גל'ז
בשע"ת די"ל כיון שלא היו יכוליזם לתקוע "בל'כ שהי' צריך הפסק
גדול ללכת ליקח שופר אתר וכיוצא ובלא"ההיו צריכים ברכה אחרת
וגם עתה שקראוויהי נועם באמת ברכו ברכה אהרוג" ,ומוכח מדברי
השעית דדוקא הפסק גדול ללכת ליקח שופר אחרמחייב ברכה אחרת
אבל עצם לקיחת שופר אחראינומטייב ברכה אחרת.

אמירת רבש"ע כעת נשיאת כמים

הו'גןליוןחייטאיסור
האיל תדד

במדר נשיאות כפים כתוב בסידור בשעה שהכהנים מנגנים התיבות
וישם לן שלום יאמרוהרבטריע.

יום כיפור  -תהא שנת אראה נפלאות
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ובספר המנהגים -חב"ד שנוהגים דאמירת רבטרע בשעה שהכהנים
כשאומ-
רים התיבותצרין לשמוע .כשמנגנים הכהנים
מנגנים דוקא אבל
ל"וישם" אומרים הקהל :רבטר'ע...הצדיק ,כשמנגנים לתיבת "לן" -וא-
ס...אלישע ,ל'שלום"  -וכשם...לטובה ,כשאומרים "שלום"  -אומרים
"ותשמרני ותחנני ותרצני" ע"כ.
והנה מפשטות הלשון דהמתברבסי' ק"ל(אעפ'י שמעתיק הלשון דגמ'
ברכות נח ):שאומרים הרבש"ע אף בשעה שהכהנים אומרים התיבות
וכ"מ אהאדיכויןלסיים גםבהדיכהנידהציבוריענה אמן גם ארבטריע,
לא(היינו אם גמר אמירת רבש"ע קודםסיום הכהנים-גו'ז סק"ה)
וא
ימאהכי אדיר במרום וכו' דמשמע מזה שצריןלסיים ממשביחד עם
לי
הכהנים.
וראה

פלד מהל' תפילה שמביא ממהריםהי'רגיל לומר בשעה

שאומרבהוגימש"מיריךויחוניך שלום הרבש"ע וכתוב בתיהסי' כ"ז ע"ז דיש
בכייףדוישמרךויחוניןמדאמרינן
לדקדק שיאמר ממש בשעה

בד שרבו מברכו ואינו מסביר לו
יי
יכע
רש
שאמאי
בפ' ואלו נאמרין דף מ' ול'
פנים ,ואוחג דבסוף פסוק שלישידהיינו תיבת שלום א"א להמתין עד
שיסיימו התיבה שהרימאריכיןבניגון קודם שיגמרו המ"מ דשלוםמאי
דאפשר לתקן ולמעבד כהלכה עברינן,ועי' בדברי חמודות על הר~ו'ש
כ"ט דברכות סקכ"ב דמביא "תשובה אשכנזית" דברבטו'ע קמי כהני
יש לחלק דחשיב שפיר מאזין לו שמראה עצמו דמקבל ברכת כהנים
ומשריה קאמרלי'שיתקיים בו ברכתכהנים ויתהפך חלומו.
עכ"פ מכהנ"ל אולי י"ל דמנהגינו בזה הוא שאומרים הרבטר'ע דוקא
בשעה שמנגנים מטעם הנ"ל "יש עבד שרבו מברכו וכו"' אך בסוף
מכיון דכנ"ל משמע דצריך לסיים ממש ביחד עם הכהנים לכן השלש
תיבות "ותשמרני ותחנני ותרצני" שהם כנגד וישמריך ויחונין שלום"
כמובא בפוסקים יאמרו ממש ביחד עם הכהניםדאי אפשר בלאוהכי
כג'ל.
4י

אמירת זידכר ה' כו' לפני כרכת כהנים.

רגיחייפכערגשפיין
צלמיךכישיבה
ק אדמררשליחיא נוהג שבשעה שמברן את התמימיםבעיו"כ
הנהי
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לפני כלנדרי הוא פותת הברכהבוידבר ...דבר אל אהרן ..אמורלהם..
יברכך...יאר...ישא ...והנה מעולם תמהתי מדוע מתחיל מוידבר ולא
בעצם הברכהיברכךוגו'ואולייש לומר ובפרט שהנהגתו הק' של כיק
איקש מכוונים עפ"י תורת נגלה ותורת הנסתר דידוע ששקלו וטרו
באחרונים האין ישראליכול לברך את רעהו בברכת כהנים הלאיש
איסור עשה בזר ,וראה בשדי חמד אות נ' כלל לט' שהביא דעת
המהרל'ט דדוקא בזמן המקדש שברכו בשם המפורשהי' איסור עשה
בזר וישנם מתרצים דבלא נשיאת כפים אין איסור ,וראיתי מתרצים
דמכיוןשאין כוונתו להמצוהאין איסור בזה ואף אם נימא שאין מצות
צריכות כוונה מ"מ גיל דהוא כהיפוך כוונה דמכיון דתקנו רבנן שלא
לישא כפים בלא תפילה ~'כמי שאומר פסוקים אלו בלא תפילההוי
כמכויןבפירוש שלאלקיים בזה המצוה,ולפי הנ"ליש לומר דרק אדיש
רוצה להדגיששאינומכוין למצוה,ולכן מתחיל מוידברוגו' ולא באתי
אלאלהעיר ,וכו'.
:ה

אמירת וידוי כיוהכ"פ

הרעיי
 ,ראזעינלוס
תושב השכווה

ן בשנוע אדמרר הזקן הלכות יום הכיפורים סימן תרז ,סעיף א,
עיי
וצל:

 ..ומצותוידוי מן הדין הוא בתחלת זמן הכפרה דהיינו משתחשך
ליל יוה"כ אלא שחשו חכמים שמא יארע דבר קלקלה של שכרות
וכיוצא בו בסעודה המפסקת ולאיוכל להתודות בהתחלת זמן כפרה
לכך תקנו שיתודה כל אדם בעיוה"כ במנחה קודם שיאכל בסעודה
המפסקת ואל'פ שהתוודה במנחה צרין לחזור ולהתוודות בערבית
שהוא התחלת זמן הכפרה והוא עיקר זמן הוידוי של יוה"כ ואע"פ
שהתוודה ערבית חוזר ומתוודה בתפילת שחרית שמא אירע לו דבר
עבירה אחרהוידוי שלערבית ומטעם הזה הואצריך לחזור ולהתוודות
במוסף ובמנחה ובנעילה שמא אירע לו דבר עבירה בכל היום שיוה"כ
מכפר עד סופו עם חשיכה.

יום כיפור  -תהא טחת אראה נפלאות
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וטטשיך שםבסעיף ב:

וי"אשזמן מצותוידומןהדין הוא קודם התחלתזמן הכפרהדהיינו עם
חשיכהכדי שיכנוסליום בתשובה ולא יהא שהות לחטואביןהוידוי
להתחלת זמן הבפרה ..ואע"פ שהתוודה במנחה חוזר ומתוודה עם
חשיכה שהואעיקרזמןוידוי מןהדין ושמא אירעלו דברעבירה אתר
מנחה ואעגם שהתוודה עם חשיכה חוזר ומתוודה בתפלת ערנית ובכל
תפלות של היוםלפי שבודאי גםביוי'כ עצמוחייב להתוודות ולשוב
בתשובה שלימה,עכ"ל.
ן הדעה שמביא אדמו"ר הזקןבסעיף א' להבא
והנה לכאורה החילוקבי

שמביאבסעיףב' הוא וק מתי הואזמן מצותוידוי מןהדין,

אב5לכ'הדיעות הטעם שמתוודים גם במנחה ,והטעם שמתוודים בכל
התפלות שליוםהכיפורים הואשוהי

אב5לפי זהצריועיון:
א) למה חזר אדמרר הזקן על הטעם שמתוודים במנחה ובכל התפלות
שליום הכיפורים עוד הפעםבסעיףב,

ולכאורה לאחר שאמר בסעיף א' "ומצותוידוי מןהדין הוא בתחלת
זמן הכפרהדהיינו משתחשךליל יוה"כ" ,הי' יכול להוסיף שם
שזמן מצותוידוי מןהדין הוא קודם התחלת זמן כפרה וכויי,יאחרי
זה להמשיך בנוגע להדין שלוידוי במנחה ,והטעם לזה ,והטעם של
וידוי בכל התפלות שליוםהכיפורים.
"ומא

ב)בסעיףא' הואאומר"ואע"פ שהתוודה במנחהצריךלחזורולהתוודות
בערבית שהוא התחלת זמן הכפרה",
אינו מוסיף שם על דרך שמוסיף בסעיף ב' "ושמא אירע לו דבר
ירה אתר מנחה".
בי
אב
ע

ג)בסעיף א' הוא אומר "ומטעם זה הואצריןלחזור ולהתוודותבמוסף
ובמנחה ובנעילה שמאאירע לו דבר עבירה בכלהיום שיוהכ"פ מכפר
עד סופו עם חשיכה"

28

יום כיפור  -ההא טנת ארגננו נפלאות

משא"כבסעיף ב' אומר "ואל'פ שהתוודה עם חשיכה חוזר ומתוודה..
לפישבודאי גםביוהנןפ עצמוחייב להתוודות ולשוב בתשובה שלימה",
ן זה הטעם שאמרבסעיף א'.
שיכאורה,אי
----------

הנפרה ולכן עיקר זמ,וידיי

*זה א,נ ,,דלדיעה הואשנה הוידוי שייך עם גוף זמן
הוא בערבית דוקא ,ולכן מבאר הטעם דחוזר ומתודה בשחרית שמא אירע לו דבר
עבירה אחר הוידוי וכו' ואז הוא ג"כ זמן כפרה ,משא"כ לדיעה הב' הוידוי שייך
ללטני זמן הככרה כיהיידוי ההע דמעשה התשובה ולכן ניתוסף כאן הדין וידוי עם
חשיכה לכני ערבית ,ולכן ג"כ לא אמר הטעם דחוזר ~מתודה וכו' שמא אירע דבר
עבירה וכו',יוםהכיכורים מכפר וכו' אלא מש,ם דישבוידוי מעשה התשובה,וצרין לשוב

לי

בתשיבה ביוהכ"פ.
המערכת.

הוספה מן התזל על

הקזדש

בשרע אדת"זסימן תרחסעיף א' ,וז"ל:

מ"ע מן התורה להוסיף מן החול על הקודשביןבעינויבין באיסור
מלאכה שנאמרועניתם אתנפשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד
ערב תשבתו שבתכם יכול יתענה בט' לחודש תלמוד לומר בערבאי
בערביכול משתחשן ת"ל בתשעה האכיצדמתחיל ומתענהמבע"י מכאן
שמוסיפים מחולעל הקודשאיןלי אלאמלפניומלאתריומנין ת"ל מערב
עד ערב הוקשושני הערבים זה לזהואיןלי אלאיוה"כ שבתמנין ת"ל
תשבתויריטמנין וז"ל שבתכם כל שבות שאתה שובת אתה מוסיף לה
ביןמלפניהבין מלאתריה ,על'לבנוגעלעניננו.
וישלהעיר ,שגם בהלכות שבתסימן רסא,סעיףד' מביא אדמו"ר הזקן
ענין זה ,אבל שם הלשון"..איןלי אלאיוה"כימים טוביםמנין ת"ל
תשבתו שבתותמניןוכ"ל שבתנם וכוא.

וצריכיםביאור עלשינוי לשוןזה.

רום כיסור  -ההא שנת אראנו נמלאות
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טעימה כפת קידוש והבדלה (גליון)

הרד דוד שרגא פאלטער
תושב השכווה
בגליון א' (תקנ"ז) הביא הרב וו.ר .סתירה (לכאורה) בשתי מקומות
בשרע אדה"ז הל' שבת ,בקשר לטעימה קודם קידוש והבדלה ,וכתב
שבסימן רע"א סעיף ט' בזה"ל אסרו חכמים לטעום כלום אפילו מים
משהגיע זמן הקידוש עד שיקדש ..מ"מ בקידוש וכן בהבדלה החמירו
יותר לפי שעיקר מצותן הוא בתחלת זמנם דהיינו סמון לכניסת
השבת וסמוןליציאתו עכ"ל ,ובסימן רצ"טסעיף א' כתוב בזה"ל אסרו
חכמים לאכול שום דבר או לשתות שום משקה חוץ ממים במ"ש עד
שיבדיל על הכוס ..ואפילו לטעום מעט אסור מטעם שנתי בסי'
וע"א ע"כ '%ד.

יי

ונראה ובהקדיםשבסימן רע"א מבאר אדה"זשניענינים(כלל-ופרט),
א) טעימה אסור בקידוש ובהבדלה לפי שעיקר מצותן הוא בתחלת
זמנם ,משא"כשארי מצות ,וזהו כוונת אדה"ז באמרו "מ"מ בקידושוכן
בהבדלה החמירויותרו לא שהחמירו גם במים בהבדלה ,אלא ששווים
הם (קידוש והבדלה) רק לגבידין טעימה בניגוד לשארי מצוות ,ב)
איסורשתיית מים רקלגביקידוש,

ועפי"ז תתורץ גם קושייתו השני' ,בזה שכתוב בסימן רב"ט "מטעם
שנת' בסי' רעש" שלפי דעתו הלא בסימן רע"א כתוב להיפן מסימן
רצ"טואין אומרים מטעם שכבר נתבאר בזה בסימן רע"א,
והביאור שגם בסימן רצ"ט מובא ב'ענינים אלו הנ"ל ,וזלה"ק אסרו
חכמים לאכול שום דבר או לשתות שום משקה חוץ ממים במ"ש..

ואפי' לטעום מעט אסור מטעם שנת'בסי' רע"א.

בוהמיים "מטעם שנתש מוסב עלואפילו לטעום ולא עלשתיית המים
וד"ל.
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הנחת הקיליו לאחר שהתקלל ערכית

נו' מאיר עירקיוד

היזיל סרך

ן א' (תקנ"ז) עמוד  ,44הביא הרב ז.מ.מ.פ .שיחי' דברי אדה"ז
בגייו
בשגוע שלו ת"ל ס"ה שכתוב שםויל "מי ששכח ולא הניח תפילין
כל היום ונזכר אחר שהתפלל ערבית מבל'יישמי שאומר שאסור לו
להניחן אזלפי שכבר עשאולזמןזהלילהכו' ואםיניח בותפיליןיחזור
ויעשהויוםוהריהן ב' קולות שסותרותזא"ז ,אבל אם הוא לא התפלל
ן אפי' הצבור התפללו אין בכך כלום כיון שהוא אין עושה ב'
עדיי
קולותשסותרין ז~'זוישמי שחולק ע"ז וטוב לתוש לסברא האחרונה"
דכ לשוז השריע.

כתב הרב הנ"לדהישמי שחולק הולך על הסיפא ,שאפי' אם הוא לא
ותפלל אבל הציבור התפללו ,אעפ'כ אסור לו להניח תפילין[ ,והיינו
ר'פ מש"כ במ"מ שהוא מל' העריך בירדסי' קצ"וס'.
ק ג'] .ומשום זה
זקשה הנ"ל דלמה פסק אדה"ז לחוש לסברא המיקל במלתאדאורייתא.

והנה נ"ל דהוא טעות סופר זצ"לטי
ן ס"ק ד' [ואגב אורחא בשר'ע
אדה"ז ביוזעפאץ תרל'ה ,וגם בהוצאת קה"ת של תטו'ח אינו כתוב
שם שום ס"'ק כלל ,אלא "וכן משמע מל' הטר'ך' ותו לא] מצד ב'

טעמים:

א) דא"כהי' אדה"ז סותר את עצמו דבסי' רנר'ג סמ"ג כתב וד'ל"מי
ששהה להתפלל מנחה בע"ש עד שקבלו הקהל שבת דהיינו שאמרו
ברכו לא יתפלל מנתה באותו בהכ"נ בשעה שהקהל מתפללין ערבית
שמאחר שהקהל קדשו היוםאין לו לעשותו חול אצלם אלאילן חוץ
לבהכ"נ ויתפלל שם מנחה של חול וכו"' עכ"ל .ואם כדברי הרב הנ"ל
יהי' קשה ,דבתפלת מנחהדרבנן פסק אדה"זשיכול להתפלל אחר שכבר
קבלו עליהם את השבת ,אבלתפילין דהואדאורייתא לאיניתם! והוא
פלא תמוה עד מאד.

בז והוא העיקר ,דמה שכתבהטויךביר'ד סקצ"ו נר'ק ג' "אע"פשעדיין
היא לא התפללה ערבית" הרי הוא כתב בעצמו (ביר'ד סימן שע"ה
ס"'ק ל'ד) בשם המהרטי'ל "דשאני אשה שרובןאינן מתפללים ונגררות
אחר הקהל לכן אף אם היא רגילה להתפלל לא חלקו בדבר ,משא"כ
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הנאנדמיירי באישון( ,ואףלפי התירוצים האחרים שכתב שם העריך
לחלקבין נדה לאכילות ר"ל,הי' יצא הדין לנו שצויך להניחתפילין
אם הוא לא התפללעדיין ,ע"ש).

ונחזורלעניננובדברי אדה"ז ,אם נאמר שצ"ל ס"ק ד'יהי' ככה :דה"יש
מי שחולק ל'ו' הולך על כל הסעיף ,דסבירא ליה דאפי' אם התפללו
הקהל וגם הוא התפלל ערבית-יכול(ולפיכךצריך)להניחתפילין .וזה
מאן דאמר הוא הש'ן שיק ד' דמפרשדברי החולקין (דסברא הא' סבר
אפי' אםהיא לא התפלה אבל הקהל התפללו -כבריש להזיןלילה,
וסברא הב' סגר דאפי' התפללו הקהל ערבית-יש להעדייןדיןיום,
והח"ן מפרש שם דסברא הב' סוברין) דאפי' אם גם האשה התפללה
יש להעדייןדין יו960
ויפיפך לפי דברי החרך יצא לנו בנידון דידן ,דאפי' אם האיש כבר
התפלל ערבית עם הקהליכול להניחתפילין ,לפיכן כתב אדה"ז רטוב
לחוש לו(,לפי שיש הרבה חולקים דאפי' לסברא הב' הוא דוקא ,אם
האשה לא התפללה).

ובדרך אגב גם מהנו'ז (ביריד סימן "11ב סק"ז) מוכח דצריך להניח
תפילין ,וכללדבריו לומר "דלהתמיר אמרינן דהואיום מחרת אבל לא
להקל" ל'ש.
וכן בספר אליה רבה ת"ל סק"ד פסק להניתתפילין אלא דמחלק ראם
הואעדיין לא התפלל ערביתיניתן בברכה ,אבל אם הוא כבר התפלל
יניתן בלא ברכה ,ל'כ.

ומה שכתבו המערכת של הערות על הערת הרב הנ"ל דבדליכאדין
תוספותיום (כמו בשבתויאיט)ודאיאין זהלילה ,במתכ"ת אישתמיט
מהםדברי אדה"ז(בסימן רם-א קונטרס אחרון קרוב לסוף ס"קג')וג'ל:
"ואפי' בחול חשיגא קבלת לילה שלאחריו עססי' ל' ואפי' בתפלת
הציבור לבד בדאורייתא ע"ש במ"א ,וע' בתה"ד סי' רמ"ח דתפילת
ערביתמיקרי קבלתעיצומו שליום ע"ש" עכ"ל.
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עמידה כתקיעת שופר

הרג גרך לייגענמאהן
גישג השכווה
בשו"ע אדה"ז הל' ר"ה סי' תקפ"ה סעי' א' .צריך לתקוע מעומד וכו'.
מספירת העומר כו' .אבל בדיעבד יצא אפי' מיושב
ולמדים זה
משום שזה רק מנג'ס והפסוק אסמכתא בעלמא.

מיש

ובסעי' ב' אומר אבל השומעין אינם צריכים לעמוד וכו' לכאורה מה
ההפרשבין התוקע והשומע ,שניהםביתד בשעת מעשה הםהמקיימים
המצוה .ובפרט שעיקר המצוה היא השמיעה ,ולא התקיעה ,אז אם
מאיזה טעםשיהי' תקנו חנמימשצריכין לעמוד בשעת התקיעה ,מדוע
לאתיקנו גם על השומע? ובאמת מה הטעם שתקנו דבר זה?

י אפשר לזמר ,דהנה יש לחקור בכל מקום שמוצאים ענין של
אוי
אסמכתא ,אםהפי' הוא שחכמים תקנו אוגזרואיזה דבר .מאיזה טעם
שיהי' ,ואח"ככדי לחזק הדבר מצאו סמך מן המקרא ,או להיפך בגלל
שמצאו רמז במקרא בגלל זה תקנו הדבר הזה.
והנה מסתבריותר צדהשני עכ"פ בהרבה מקומות.

ובכן בנדריד מסתבר לומר שהם מצאו סמך ורמז במקרא,יום תרועה
יהי' לכם ,וגירש מספירה ,שצריכים לעמוד ובכתוב אומריום תרועה
משמע מי שתוקע ,ולכן תקנו שבעל תוקע צריך לעמוד ,אבל על
השומעיםאין רמז במקרא.

ובזה יומתק עוד מה שמצינו דבר תמוה לכאורה בהל' יוה"כ שבסי'
תר'דיש אריכות גדולה בהנוגע לאכילתעריוה"כ שלומדים זה מהפסוק
בתשעה לחודש בערב וגו' עיי"ש ,ואדה"ז מבאר הטעם של התורה
מאהבת הקב"ה לישראל כו',עיי"ש באריכות,ואוי'כ בסי' תריח אומר
שהדרשה של הפסוק הולך רק עלענין של תוספותיוה"כ ,ומה שאנו
למדנוזהלעניןאכילתעריוה"כ הוא רק אסמכתא בעלמא ,לכאורהלפי"ז
תמוה מאוד ראשית כלבשביל מה תקנו התקנה הזאת ,ועודאיךשייך
הטעם מאהבת הקב"הלישראלצוה אותםלאכולבעיוה"כמאיפהיודעים
זאת ,אבללפי' הנ"ל ניחא ,הם מצאו סמן ורמז במקרא שצריךלהיות
ככה ,זאת אומרת הס החכמים מבינים שהתורה רוצה שיעשו ככה,
אלא מאיזה טעם שיהי' הקב"ה אינו רוצה שיהי' זה דבר
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מן התורה ,רק שחכמיםיתקנוזה ,ולכן הםתיקנוזה ,אבל המקור הוא
מן מן הפסוק ,וגל.

כרכת המנות כנילית

רגיאליהו %ן הלהן מלגערגערג
פלייר גישיגה
בשו"ע אדה"ז סרח נוע :גל ברכת המצות צ"ל מעומד תוץ מברכת
השחיטה והפרשת חלה שאינן מצוה כ"כ שאינו עושה אלא לתקן
מאבלו ,אבלעשיית המצוה לזמן ..כו' ,ע"כ.

וכפשטותמער'כ"שאינו עושה אלא לתקן מאכלרהביאורהוא,שדברים
אלו אינם מצות משע רק שאם רוצה לאכול אזי מחוייב בשחיטה
והפרשת חלה.
ועפ"זיש להמתיק למה הביא אדה"ז כלל זה בריש הלכותציצית דוקא
יזהו ברכת המצות הראשוןבשריע) ,דלכאו'
[בפשטותהסיגה לזה הואכ
הי' מקום לומר שמצותציצית ה"ה ג"כ כהפרשת חלה ושחיטה משום
דהמצוה הוא רק לתקן מלבושו ,היינו שאינו מחוייב בהמצוה אא"כ
רוצה ללבוש הבגד ,ולכן הביא הכלל והיוצאים מן הכלל.

ובטעם החילוק(בין שחיטה והפרשת חלהלציצית)י"ל משוםדציצית
כשמ
וטילו ולבושבו ו'1ה עושה המצוהעכשיו ,משי'כגבי שחיטההרי
אינ עושה המצוה עדשיאכל ,וכשאוכל כבראינו שוחט( ,ובפרט שברוב
הפעמיםמי שאכל לא שחט).וכן בנוגע להפרשת חלה.
ולהעיר מל' הרמב"ם בריש הל' שחיטה"יש בכללן חמש מצות ..א)

לשחוט ואתר כךיאכל'.

*
היסח הדעת לינית

שם ,סג-ה :הפושט טליתו סתם ,שלא הי' בדעתו כלום ,לא שיחזור
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וילבשנומיד ,ולא שלא יחזורוילבישנו מיד אם כשפשט הטלית נשאר
עדיין עליו טלית קטן,י'כ לא הסית דעתו מהמצוה ,לכן כשיחזור
וילבוש הטלית שפשט מתחלהאין צרין לברןעליו .ע"כ.

סכיו:מישהי' לבושטלית ונפל ממנו כשיחזורויתעטף בהצריךלחזור
ולברן כיון שנפלה שלא מדעתו לכן אינן מועיל כלום מה שדעתו

שיחזורוילבישנו.

ולכאו' צל'ק למה בהדין דנפל טליתו לא אמרינן ראם לבוש נו'ק כו',
נהדין דפושט טליתו סתם ,ולכאו' איפכא מסתברא דכשנפל מעליו
בודאי לאהסיח דעתו מהמצוה דהא שלא מדעתו נפל ,משת"נ כשפשטו
מעליו מדעתו.

וביארלי אאמר'רשי' דכשפושט הטליתאין זה מעשה הפסקה ,משום
דאפשרלפשוטטליתובאופןשאין הפסק(בדעתוללבשומיד),ולכן באם
לאהסיח דעתו מהמצוה אל'צ לחזור ולברן ,משא"כנפילת הטליתכיון
דזו'אליפול באופן שאינו הפסק לכן הוה הנפילה עצמו מעשה הפסק,
ולכןאינו מועיל מה שלא הסיח דעתו מהמצוה.

*
סי' ס"ה א"ב :קרא ק"ש ונכנס לבהכ"נ ומצא ציבור שקורין ק"ש צרין
לקרות עמהם פסוק ראשון שלא יראה כאילו אינו רוצה לקבל עומ"ש
עםחביריו ..וה"ה אם הוא בביהל'נ ואומרדברי תחנונים או פסוקים
 ..ל'כ.
ולכאו' צע"ק ממטר'כבמר"צ ס"ט :אסור לעבור חוץ לבהכ"נ בצד שהפתח

פתותבשעה שהצבורמתפלליןמפני שנראה כפורקעולומבזהבהכ'נניון
שעובר אצל הפתח ואינו נכנס ..ואם הי' לבוש תפילין מותר מפני
שנראה לכלשאינו מפורקי עול ..ל'כ.

וצ"ב למהגבי ק"ש לא אמרינןנמי דאםהי' לבושבתפילין כו' ,ובפרט
שכתובבפירוש שאומרפסוקיםותחנוניםכו',דמובן מזהשאינומפורקי
עול.
ואין לתרץ כמער'כ שם בהמשן הסעיף"שאין טעם האיסור משום חשד
אלא משוםביזויבהכ"נ '1..משא"כגבי ק"ש לכאו' הוה משום חשד ,דמ"מ
כתוב במפורש שכשלובשתפילין "נראה לכל שאינו מפורקי העול".
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ייש לחלקבין "שאינו מפנוקי עול ,לשאינו רוצה לקבל עומ"ש
ואוי
עםחביריו ,אבלצ"ע.

ובאתי רקלהעיר.

כהן גדול אינו יז3א מירושלים

הר 3ישלר דור קלויזור
וחלת הרח3ייר  -אה"ק
כתב הרמחים בהל'כלי המקדש(ע"הה"ז) שהכהןגדול "תפארתווכבודו
שיהי' אשר במקדשכלהיום ,ולאיצא אלאלביתו בלבדבלילה או שעה
או שתיםביום,ויהי'ביתובירושלים
זז משן" ,על'ל.

ואיני

ראיתי בקובץ הערות הת' ואנ"ש -מחנה גן ישראל מאנטרעאל ש"פ
דברים תעוינ ,מתוך שיעור של הגאון הגדול רבי פנחס הירשפרונג
שליט"א שהקשה" :ולפי המבואר באדר"נ פו"ב מ"ת ,דממזר לא הי'
רשאי לכנס לירושלים דכתיב (זכריה ט ,ו) וישג ממזר באשדוד ,צ"ל
איךיש מציאות שכהן גדול וממזריפגשויתד,דהרי בהן גדול לאהי'
יוצא מירושלים ,וממזר לאהי' נכנס לירושלים ,וא"א איפוא שיפגשו
זה את זהף  -וח"כ איך יתכן הדין קדימה שיש לממזר ת"ת לכה"ג
ע"ה?

וכתבליישב ב'תירוצים:
א) "לצורך גדולהי'יוצא כמו שמובא ביומא (סט ,א) שהכה"ג שמעון
הצדיקיצא לקראת אלכסנדר מוקדוןעיפוש,ושפיר משכחת להשיזדמן

אז עם ממזרת"חי.

ב)"עפ"י דברי המג"ח מצוה קל"ג ,דהטעם ע"ז שהי' אסור לו לצאת
מירושלים הואלפישהי' עושהחביתין בכליום ובמילא אסורבלינה
חוץלירושלים .ולפוזז רק ללון לאהי' כה"ג רשאי תוץלירושלים ,אבל
שלא ללוןהי' רשאי לצאת מירושלים ,זו'כ משכחת לח -בפשיטות
שיזדמן כהןגדול עם ממזר תלמיד חכם"עכ"ל.
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ברם לזצ"ע,כי מלשון הרמב"ם"ואינוזז משם" משמע בפשטותשאינו
יוצא בשום צורהמירושלים.
ולפיעג"ד נראה לבאר בהקדם מה שהקשה בשרת בית דוד (להגאון
רבי דודלייטער זצ"ל מפיטסבורג) סל קטז ענו'ש באבות דר"נ "שאין
ממזר נכנסלירושלים כלעיקו" ,מתענית (דף כז מתוס') ,דהכל כשרים
אפילופסולין לומדשירה,ואיך אפשרכיוןראין ממזר נכנסלירושלים
כלעיקר?

ועוד הקשה שם מקידושין (דף א) דאמרינן דלא מקבלין ממזרלדיין
בירושלים[ועי'ברטד'י שם],והרי אסורלישב שם?
ואא"זהגאוןבעל"משנהשכיר"הי"ד הקשה(בכת"י) ממהדדרישבספרי
(מובאבילקוטשמעוניפ' תבא)גבי מצותביכורים"מכאן אמרוישראל
וממזרים[מביאים וקוראים] מותר אבל לא גרים ועבדים משוחררים",
הרי משמע מכאן דרשאי לממזר ליכנס לירושלים ,דאל*כאיך אפשר
לו לקרות פרשת ביכורים ,וא"א לומר דמיירי קוי שליח ,כיון דשי
שליח לא קוראין כמ"ש הילקוט שם ,וכן מבואר גם בילקוט שמעוני
שם בקרא דהשקיפה ממעון קדשין גו'" :מכאן אמרו ישראל וממזרים
מותרים להתוודות ,אבל לאגריםועבדים משוחררים וכו"[וכיה במשנה
דמעשרשני ,פיה מייד]"-הרי דכתב בפירוש דממזריכול להתוודות,
וזה א"א רק בעצמו ולאע"י שלית ,וגםהוידוי לאהוי רק אצל המזבח,
מע"ז מוכתדיכול ממזרליכנסלירושלים ,והואהיפך דאבותדר"נ המיל
דאין ממזר נכנסלירושלים כלעיקץ"עכול אנג'זהי"ד.
והנראה בזה ,דמה שנאמר באבות דר"נ אזיל אליבאדרבי אליעזרבן
יעקב (סוטה מה ,א .סנהדריןיד ,ב) שח"ל דכהן גדול היה מבין אלו
שיצאו למקום שנמצא חלל בשדה [שלא נודעמי הכהו] ,כדי למדוד
מן התלל אלהעיר הקרובה ,ולפוזז שפיריתכן שממזר ת"חיפגוש את
הכהן גדול מחוץלירושלים.
ז ג'לבישוב התמי' ,דלמה השימיטו הפוסקיםהדין דאבות דר"נ
ו"פי"
"שאין ממזרנכנסלירושלים כלעיקר",דכיוןשאין הלכהכראיתי שכהן
גדול יוצא (מירושלים) למדוד מן החלל אל העיר ,דעי' ברמוסם הל'
רוצח (פ"ט ח"א) שפוסק כדעתרבי יהודה שם,וכיון שהרמב"ם פוסק
בהל' תלמוד תורה (ע"ג ה"ב) ובהל' מתנתעניים (פיח הסח) שיממזר
חית קודםלכהןגדול עם הארץ" [ול'הבהל' '11תלאדה"זרפ"דובטושריע
יריד] ,א"כ ע"כ ק"ל דממזר שפיר יכול ליכנס לירושלים ,דאל"כ איך

רום כעור  -תהא שנה אראה נמלאות
יפגשוז
דק -וקןכ דלא ת"ל חך דאבות דו"צשאין ממזר נכנסלירושלים-
שזה אליבאדראב"י בלבדכרל.
ןבהל'ביתהבחירה(פיזהי"ד) כשמתה הרמותם את אלו שאסורים
וימ
להיותבירושליםראיןנותנין בתוכה מקום לגר תושב"וכו'),אינומביא
ממזר,כי לדעתושפיר מותרלוליכנסלירושלים.
ומעתה מיושבהיטב כל הקושיותדלעיל:
א) דהך דגמ' תענית דממזר מותר לומר שירה ,אזיל אליבא דהלכה
וכרבייחודה,דאינו ק"ל הך דאבות דר"נ דממזראינו נכנסלירושלים,
וחך דאבותדרינ אליבאדרביאליעזרגןיעקבאזילכנ"ל.
ב) הך דקידושין דלמידין דלא מקבלין ממזרלדיין בירושלים ,אזיל
אליבאדה"י ,ולא כאבות דר"נכנ"ל.
ג) והןדספרי דממזר מתוודה בהבאתביכורים,אינו כהאבותדרבי נתן
כנ"ל,וזי'שהנ"ל.
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טן ב זן

ד"ה לה"ע זיווג הנשמות כנ"ע

רעו'יוצף ילחץ קעלער
הא"ק הדד

בשיחתליל שמע"צ תרכיז (בספה"ש תראו  -תיש ע' )192 - 191אי'

אודותג' התורות הראשונות ששמע אדמר'ר הרברב מהבעש"טבעליית
הנשמה בטריפ תבא תרחיב" :דיצוויי תורות זיינען געווען בהקהל,
עם זיינען געווען תלמידי הבעטו'ט ותלמידי תלמידיהם און זייערע

חסידים,אויךפרויען.

כטבואר במאמרלהביןעניןזיווג הנשמותבגזע -המאמרהואמאדמו"ר
האמצעי ומסודר מאדמר'ר הצ"צ-
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יום כעור  -תהא שנת אראנו נמלאות

ששם מדברבענין נשמות דעלמא דדכורא ודעלמא דנוקבא ומבואר
בהגהה שנשמות דעלמא דנוקבא לאזט מען צו הערן תורהבב'ע".

והנהד"הלהביןעניןזיווג נשמותבג"ע מאדה"ז (הנחת אדמררהאמצעי)
נדפס בסה"מענינים ע' קנא( .ונאמר בחורף תקדקד אחרי שבת פ'חיי
שרה ,כנרשם בסה"מ תקנויג ת"ב ע' תתפ).

(ור
אה במקורות הכת"י ומ"מ וציונים בסה"מ ענינים שם ע' תצה -
תצו).

ובטה"ט תרמ"ו -תתן הובא בכ"מ ס'להביןעניןזיווג הנשמות בצ"ע
:נסמן במפתח ספרי דוו'ח שם ע' תרנ]( ,וכן הובא בסה"מ תרנ"א ע'
צט ועוד) ,ומהציונים נראה שהבוך מכיל מאמרי אדה"ז והמ"צ ואולי
נמצא שם ד"ה זה עם הגהות הד"צ.
וראה מכ דרך מצותיך מצות פריהורבי'נו'ב.

*
ספר יתכדרו

ד"ה הנ"ל נמצא בוך  757בתוך קבוצת מאמרים מטריפ תבא תקנויג עד
ליל שבת פ' תולדות תקס"ד (חלק נמצא ג"כבנהי )373כמצויין בסה"מ
תקס"ג שם.
והנה באגרות קודש אדמו"ר הרטר'ב ח"דע' לב(מיום ה'ב' אדר תרוקד)
כתב" :הס' יתבררו הוא כל'ק אדמרר האמצעי זצוקלל"ה זל'עויש

י'ע

בו מאמרים מלקרית כמוביום שמע"צבן חכם ישמח אב ,אמנם הוא
פארווענד וקשה למצא בו הסדר וכפה"נ ג"כ חסר .ויש בו מאמרים

קצרים".

ובשוה"ג כתב המריל" :הס'יתבררו:כתייק שבתחלתו המאמר יתבררו
ויתלבנו (מאמרי אדה"ז תקס"ג ע"ב ע' תשמיחו.
והמאסריתבררו הנ"ל הוא מתשרי תקדקד(אחרי שבתשובה).
וכנ' שהס' הנ"ל הואגוכ"'ק אדמו"ר האמצעי ממאמרים ולש"פ תבא ?)
תקס"ג-ליל
תולדות תקדקד.

טיפ

יום כיסור  -תהא שכה אראנו כמלאוה
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ובשמחת תורה תקדקד נאמר ד"הביוםהשמיני עצרת שנדפס (הנתת
המהריע) בלקניתשמיני עצרת פג,א.
אבלאינוד"הביום שמע"צבן חכם ישמת אב הנ"ל באגרתפ"ק אדמו"ר
הרברב,כ"א ד"הביום השמע"צ שמאלו תחתלראשי.

ד"ה ביום שמקיצ בן חכם ישמח אב הנ"ל ,נדפס בלקנית דרושים
לשמ"ע פא,ד .הנתת אדמריר האמצעי נדפס בסה"מ אתהלןלאזניא ע'
נב ונמצאבגוועי אדמו"ר האמצעי בבון 1003יד,ב.
כוך  1003הנ"ל הובא בסה"מ תרמ"ט ע' ער" :בס' אנשייריתו דלה"א
למה זמן עסק התורה בלילא דוקאכו"'.

ובשוה"ג שםציין המרל":נראההכוונהלהנדפסבמאמריאדה"ז מארדל
ע,רל.

ובטאמרי אדה"ז שםע' תקל במקורותהכ"י ומ"מוציונים לע'רל,צויין
שנדפס מגוכל'ק אדהאמ"צ 1003 -לה ,א.

ואמנםבוך  1003הנ"למתחיל מדיהאנשייריחו (שנדפס בסה"מ אתהלך
לאזניאע'קיב,שני המאורותיא,ב).

וא"עלכאו'צ"ל שדנהביום השמע"צשבס'יתבררוכי"קאדמו"רהאמצעי
הוא לאיעהביוםהשמי'צבןישמת אב (רק ד"הביום השמע"צ שמאלו
תחת לראשיכנ"ל).
ולהעיר שהאגרת נכתבהבפאריז והתיאור אודות ס' יתבררו נכתבכנ'
כ במפתח בראש סה"מ תרמוז בשוה"ג אודות ד"ה
עפ"י הזכרון ,ראהי'
ויאמריהושע ,ודויק.
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יום כיהור -תהא שנת אראכו כשלאוה

הערות על תפלת הנני העני ממעש שכמחזור הוקאת קה"ת

הרגשיואל9יחגאגאיליקי

מיעלוואוך ,ירא-רזויר)י

במחזור הנדפס ל'י מרכזלעניני חינוך וקה"ת ,נדפס באמצע תפלת
הנני העני ממעש(" ,ונא אל תפשיעם בחטאתי ואל תתיבם בעונותי
ואליכלמובפשעי ואליבושובי ואל אבוש במד.
הש"ץ המתפללים בבהמד'ר של ל'ק אדמו"ר שליכריא נוהגים לומר גם
בע"ה ,כל הנ"ל בלחש(.כן רשוםבזכרוני מהשניםשזכיתי להתפלל שם,
ופעם האחרוןהי' ר"ה תשל'ד).

יפענ
"דאין נכון הנהגהזו.כי מאחר שרבנו הזקן כתב בסדורו(לפני
תפלתאבינו מלכנו)",אין לומר באה אימ שיש בו הזכרת חטא אועול
כגון ע"מ חטאנו או סלח ומחול וכו' וכיוצאבזה".
הנה מטעם זהאין לזמו כל הנ"ל.

ב .סיום תפלת הנני העני הוא":כי אתה שומע תפלת עמך ישראל
ברחמים .ברוך אתה שומע תפלה".
יפענ"דצריכים לחתום "ברוך שומע תפלה" ,בהשמטת תיבת "אתה".

פתאים עם נוסח רבנו הזקן בסדורו בקשעהמ"ט בסיום תפלת רבון
העולמים ,ששם נמצא ממש אותוהסיוםנפי שהואבהנניהעני ממעש,
היינו"כי אתה שומע תפלת עמך ישראל ברחמים .ברוך שומע תפלוו'.

ולכן כשם ששם נשמט תיבת "אתה" ,גם כאןצריכים להשמיט תיבת

"אתה".

ומתאיםג"כעםסיוםהתפלהשבסוףהמענהלשון",יהירצוןמלפניך..כי
אתה שומע תפלה ..ברון שומע תפלה" .ושם ג"כ נשמטתיבת "אתה".
והמענה לשון נדפסל'י ל'ק אדמו"ר מהריל'צנ"ע.

יום צימור  -תהא שכה ארגונו נפלאוה
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וטה שבהוצאת האחרונות של מחזור השלם נדפס על השער "מחזור.
.כפי אשריסד קדושעליון אדוננו ..שניאור זלמן נבג"מ" ,הוא טעות.
כי רבנו הזקן לאחיבר מחזור ,רק חיברסידור ,ובסדור הכניס רק סדר
העבודה ועודאיזה תפלות הנמצאים במחזור 1ת 1לאמידי.
ובמחזורים הראשונים שנדפסול'י קה"ת ,לאהי' נדפס על השער נוסח
הנ"ל ,רק נדפס"כפי הנהוג אצלהחסידים המתפללים בסידורהאריו'ל
נוסח רבנו הקדוש אדמררמליאדי נ"עזיל'א בעל התניא והשרל'.
.אין להקשות על זה ממה שכתב רבנוהזקן בסדורו אצל תפלת הדרך,
ג
"ובשארהימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר
אפילו במלון ויחתום ברון אתה שומע תפלהבלי הזכרת השם".

היינו אף שמשמיטים השם ,מ"מ תיבת "אתה" אומרים .ובהערות
התמימים ואנ"ש מוריסטון גליון תרופד (טריפ ויק"פ תטר'נ) הארכתי
שמה שנדפס כאן תיבת "אתה"אין זה טעה"ד כהחלטתו של הת' מאיר
שי'זירקינדבגליון תר"נ (ש"פ משפטים) ,דכבר הארכתי בהעה"ת הנ"ל
גליון תרנ"ה ,תרנ"ו ותר'ס (ואל'היבוארעודבזה),בענין השמטתתיבת
"אתה" מברכה שאומרים בלא שם ,ושרק בתפלת הדרך אומרים "אתה"
אףשאין אומרים השם ,משח'כ בכל שארדוכתי.
ועיין בהערת כ"ק אדמריר שליט"א בהוספה ללקוטי מנהגים שנדפסו
במחזור השלם (דף )440וי'ל..." :ומה שלא נמצא זה ע"ע במחזורים
הואמפני שנעתקו הפיוטים ממחזורים נוסח אשכנז וכוא.

ועיי"ש ולפני זה בע'  ,438שכיק אדמו"ר שליחיא תקן כמה דברים
בהמחזורשיהיו מתאימים עם נוסח אדה"זבסידורו.
וראה שם ע' ( 216ובעוד מקומות) בתפלת אריא סלח ומחל וכו',
שבשוה"ג נתוסף"ביוםסליחתהעון הזהביום מקרא קדשהזה" ,מתאים
לנוסת אדה"ז בסדורו בתפלת שמריע.

ולכןלפענ"ד הרוצהלנהוג כהוראתרבותינונשיאינו,צריךלסיים תפלת
הנניהעני ממעש",ברוך שומע תפלה" ,בהשמטתתיבת "אתה".
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-וקכיאור -תהא שנת אראנו נפלאות

ד.מעניןלענין באותוענין,לפי הנ"ל לכאו' נוסח התפלה שבמחזור"כי
אנועמן,"...הי'צ"ל"כי אנחנועמר ,מתאים עם נוסחרבנוהזקן בתפלת
והוא רחום קטע הפותחיד בתשובה וכו'",כי אנחנו עמר.ועיין מה
שנתבתי בקובץ שאלות פירושיםלביאורים קובץד' ע' כז-כט.
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