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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת אמור תשע"ה

"ולא  כב-לב(:  )ויקרא  אמור  פרשת  בפרשתנו 

תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל 

שבכתב  בתורה  זה  מפסוק  מקדשכם".  ה'  אני 

דבר  כל  כי  ז"ל בתורה שבעל פה  למדו חכמינו 

כמו  מישראל,  עשרה  דוקא  צריך  שבקדושה 

היחיד  שאין  "מנין  כא:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו 

שנאמר  ]בתפלת שמונה עשרה[,  אומר קדושה 

שבקדושה  דבר  כל  ישראל,  בני  בתוך  ונקדשתי 

לא יהא פחות מעשרה". ודקדקו לומר: "כל דבר 

שבקדושה", לרבות גם שאר דברים שבקדושה, 

וברכת  כפים,  נשיאת  התורה,  קריאת  כמו 

חתנים, אסור לומר ביחיד כמו ששנינו במשנה 

)מגילה כג:(.

הסגרלה הנרלאה של תרלה בציברפ

דבר בעתו מה טוב לחזק ולהתחזק בסגולה 

הנפלאה של תפלה בציבור, ובפרט בבתי כנסיות 

שכינתו,  שם  משרה  שהקב"ה  מדרשות  ובתי 

שאומרים  והקדושה  הקדיש  ידי  על  שהרי 

של:  עשה  המצות  בכך  מקיימים  בעשרה 

שאין  ועוד,  זאת  ישראל".  בני  בתוך  "ונקדשתי 

הכנסת,  בבית  אלא  נשמעת  אדם  של  תפלתו 

כמו ששנינו בגמרא )ברכות ו.(:

"תניא אבא בנימין אומר, אין תפלה של אדם 

נשמעת אלא בבית הכנסת, שנאמר לשמוע אל 

הרנה ואל התפלה, במקום רנה שם תהא תפלה". 

ששם  הכנסת  בבית  רנה,  "במקום  רש"י:  ופירש 

בנעימת  ותשבחות  שירות  הציבור  אומרים 

רב  בר  רבין  "אמר  )שם(:  בגמרא  עוד  ערב".  קול 

בבית  מצוי  שהקב"ה  מנין  יצחק,  רבי  אמר  אדא 

הכנסת, שנאמר )תהלים פב-א( אלקים ניצב בעדת 

עמהם,  ששכינה  שמתפללין  לעשרה  ומנין  אל, 

שנאמר אלקים ניצב בעדת אל".

בנוסף על כך גילו לנו חכמינו ז"ל, כי בשעה 

רצון  לפני הקב"ה היא עת  שהציבור מתפללים 

לקבלת התפלה כמבואר בגמרא )ברכות ז: ח.(:

יוחי,  בן  שמעון  רבי  משום  יוחנן  רבי  "אמר 

ה'  לך  תפלתי  ואני  סט-יד(,  )תהלים  דכתיב  מאי 

שהציבור  בשעה  רצון,  עת  אימתי  רצון,  עת 

מהכא  אמר  חנינא  ברבי  יוסי  רבי  מתפללין. 

)ישעיה מט-ח(, כה אמר ה' בעת רצון עניתיך. רבי 

הן אל  )איוב לו-ה(,  אחא ברבי חנינא אמר מהכא 

כביר ולא ימאס... אמר ריש לקיש, כל מי שיש לו 

בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא 

)ירמיה יב-יד( כה אמר ה' על כל  שכן רע, שנאמר 

שכני הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את 

לו  גלות  עוד אלא שגורם  ולא  ישראל,  עמי את 

אדמתם  מעל  נותשם  הנני  )שם(  שנאמר  ולבניו, 

ואת בית יהודה אתוש מתוכם".

אנו  בציבור  התפלה  היא  חשובה  כמה  עד 

קטורת  להקטיר  הקב"ה  שצוה  ממה  למדים, 

והנה  וערבית,  שחרית  יום  כל  המקדש  בבית 

חלבנה,  הכתוב  מנה  הקטורת  סממני  י"א  בין 

משה  אל  ה'  "ויאמר  ל-לד(:  )שמות  שכתוב  כמו 

קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה 

זכה בד בבד יהיה". ופירש רש"י: "וחלבנה, בושם 

שריחו רע... ומנאה הכתוב בין סממני הקטורת, 

באגודת  עמנו  לצרף  בעינינו  יקל  שלא  ללמדנו 

תעניותינו ותפילותינו את פושעי ישראל שיהיו 

נמנין עמנו".

לנו  שרמז  הטעם  לומר  יש  האמור  לפי 

שהם  כאלה  גם  לתפילותינו  לצרף  הקב"ה 

שהציבור  שבשעה  היות  כי  חלבנה,  בבחינת 

הקב"ה  מקבל  לכן  רצון,  עת  היא  מתפללים 

באותה שעה גם את התפלות של פושעי ישראל 

מה  בזה  להבין  יומתק  הציבור.  עם  המתפללים 

התפלה  על  הנ"ל  חנינא  ברבי  אחא  רבי  שדרש 

בציבור מקרא שכתוב: "הן אל כביר ולא ימאס", 

ללמדנו שאין הקב"ה מואס תפלתם של פושעי 

ישראל עם הציבור.

סופר"  ה"חתם  מרן  דברי  הם  מתוקים  ומה 

תפלתי(  תכון  ד"ה  ב  טור  יב  )דף  בדרשותיו  שכתב 

לפרש דברי נעים זמירות ישראל )תהלים קמא-ב(: 

"תכון תפלתי קטורת לפניך - כי תפלתנו מתקבלת 

בכנופיה,  מתפללים  לכן  הצדיקים,  תפלת  אגב 

קטורת  תפלתי  תכון  וזהו  בוסמין,  בהדי  חלבנה 

לפניך, שתקבל תפלתי אגב תפלת הצדיקים, כמו 

הקטורת שהיה החלבנה בהדי בוסמין".

 ציברפ הרא שציארת חדשה
שהיחידים שתבטלים בה

ולהשתעשע  להתבונן  ברצוננו  זה  במאמר 

רבינו  הראשונים  מן  אחד  של  קדשו  בדברות 

לנו  שמאיר  א(,  )דרוש  הר"ן"  ב"דרשות  ניסים 

שיש  ציבור,  של  הכח  שורש  את  בהיר  באור 

תפלתם,  קבלת  על  שלמדנו  המעלות  כל  בהם 

בבחינת  ישראל  פושעי  ביניהם  כשיש  אפילו 

חלבנה. זאת ועוד מה ששנינו בגמרא על מעלת 

ציבור  אימת  תהא  "לעולם  מ.(:  )סוטה  הציבור 

עליך, שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם 

פי  על  בזה  הענין  הר"ן  ומבאר  השכינה".  כלפי 

לו.( על מה שכתוב  )קידושין  מה ששנינו בגמרא 

)דברים יד-א(:

שאתם  בזמן  אלקיכם,  לה'  אתם  "בנים 

אתם  אין  בנים,  קרויים  אתם  בנים  מנהג  נוהגים 

דברי  בנים,  קרויים  אתם  אין  בנים  מנהג  נוהגים 

רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם 

סכלים  בנים  ד-כב(  )ירמיה  שנאמר  בנים,  קרויים 

בם,  אמון  לא  בנים  לב-כ(  )דברים  ואומר  המה, 

בנים משחיתים,  זרע מרעים  )ישעיה א-ד(  ואומר 

והיה במקום אשר יאמר להם  )הושע ב-א(  ואומר 

לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי".

כרבי  שהלכה  בפשיטות  אוחז  הר"ן  והנה 

מאיר, כי בין כך ובין כך אפילו אין עושים רצונו 

הנראה  וכפי  למקום,  בנים  קרויים  מקום  של 

שם(,  )קידושין  הרשב"א  של  בדרכו  הולך  הוא 

מו:(:  )עירובין  בגמרא  הוא  גדול  שכלל  הגם  כי 

יהודה",  כרבי  הלכה  יהודה,  ורבי  מאיר  "רבי 

אבל כאן במחלוקת זו הלכה כרבי מאיר משום 

“רנקדשתי בתרך בני ישפאל"

 הקב"ה ששפה שכינתר על ציברפ עשפה שישפאל
לעשרתם שציארת חדשה שהיחידים שתבטלים בה

 לעילרי נששת אשי שרפתי האשה החשרבה שפת רעפל בת פבי רנחס הכהן ע"ה
לשלארת שנה לרטיפתה י"ב אייפ תשע"ד לר"ק
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שהכתובים מוכיחים כמותו. ומבאר הר"ן הטעם 

לכך, מדוע באמת גם כשאין ישראל ראויים לכך 

הרי הם נקראים בנים, וזה לשון קדשו:

אינו  עצמו  מצד  אחד  שכל  פי  על  "שאף 

הכלל  יקנה  לזולתו,  הצטרפו  מצד  לזה,  ראוי 

פרטיו...  מצד  שראוי  ממה  יותר  ומעלה  שבח 

שהושמה  בחלבנה  ו:(  )כריתות  לנו  רמזו  וכבר 

שתפסיד  הנראה  מן  והיה  הקטורת,  סמני  עם 

אותם להפסד הריח הזה, ועם כל זה אימתה לנו 

הענין  כן  כי  זולתה,  שלמות  להם  שאין  הנבואה 

בהצטרף עמנו בעבודתנו לשם יתברך החוטאים 

תהיה  אבל  עבודתנו,  יפסידו  שלא  והפושעים, 

בחלבנה  הנרמז  הענין  וזהו  שלימה...  יותר  בזה 

ריח  היות  עם  כי  הקטורת,  בסמני  הנכנסת 

החלבנה מצד עצמה בלתי נאותה, אפשר שיהיה 

לה כח לעורר ולהוציא איכויות הסמים האחרים 

ולעורר בשמיותם".

 חקיפה בדין ציברפ שחקפ
הגארן שפאגרטשרב זצ"ל

נשכיל  הר"ן  בדברי  היטב  נתבונן  כאשר 

גדול  חידוש  כאן  לנו  מגלה  הוא  כי  להבין, 

ופותר  "ציבור",  המושג  של  המיוחדת  בהגדרה 

האחרונים  שחקרו  גדולה  חקירה  בכך  לנו 

מאורי התורה, ובראשם הגאון הגדול רבי יוסף 

ראזין מראגוטשוב זצ"ל שדן בכך פעמים רבות 

בספריו העמוקים "צפנת פענח", והגאון הגדול 

"גבורות  בספרו  בכך  שדן  זצ"ל  ענגיל  יוסף  רבי 

שמונים" )אות לו(, והנה הוא תוכן החקירה.

לפחות  כאשר  כי  גדול  כלל  יודעים  אנו 

מתעלים  הם  יחד,  מתקבצים  אנשים  עשרה 

לחקור  ויש  שבקדושה.  דבר  לכל  ציבור  להיות 

של  ההגדרה  האם  ציבור,  של  ההגדרה  מהי 

שגם  יחידים,  של  אוסף  שהוא  היא  ציבור 

יחיד חלק  אחרי שנהפכו לציבור עדיין יש לכל 

שהיחידים  אחרי  שמא  או  הציבור,  בתוך  פרטי 

נתקבצו להיות ציבור נוצרה מהם מקשה אחת 

שכל  חדשה  מציאות  בעצם  שהיא  ציבור,  של 

היחידים מתבטלים בה.

נוכל להסביר חקירה זו בדרך יותר מוחשית, 

)יורה דעה הלכות  על פי מה שמצינו בשלחן ערוך 

אחד  סוג  תערובות,  של  סוגים  שני  תערובות( 

מיני  כמה  כלומר  ביבש",  "יבש  תערובת  הוא 

בזה  זה  ונתערבו  יחד  נתבשלו  שלא  מאכלים 

מיני  כמה  של  אוסף  שהיא  זו  בתערובת  ביבש, 

מאכלים, כל מאכל וטעמו המיוחד עומד ומורגש 

בלח",  "לח  תערובת  הוא  שני  סוג  עצמו.  בפני 

מהם  ונעשה  מאכלים  מיני  כמה  יחד  שנתבשלו 

בו טעם  יש  מרק המורכב מכל המאכלים, אשר 

חדש שנוצר מתוך המיזוג של כל המאכלים.

של  בהגדרה  לחקור  יש  זו  דרך  על  והנה 

כמו  יחידים  של  אוסף  הוא  ציבור  האם  ציבור, 

בתערובת יבש ביבש, שגם בהיותם ציבור עומד 

שנצטרפו  אחרי  שמא  או  עצמו,  בפני  יחיד  כל 

יצירה  מהם  נוצרה  ציבור,  להיות  היחידים  כל 

בלח,  לח  בתערובת  כמו  ציבור  ששמה  חדשה 

שבה מתבטלים כל היחידים למושג של ציבור. 

אם נרצה להשתמש בשפת הלומדות של שיטת 

בריסק, נוכל להגדיר חקירה זו כך: כאשר עשרה 

האם  ציבור,  דין  עליהם  להיות  נצטרפו  יחידים 

של  ה"גברא"  את  מבטל  הציבור  של  ה"חפצא" 

כל יחיד שבתוך הציבור או לא.

 הגארן שפאגרטשרב שבאפ השחלרקת
בין פבי ירסי הגלילי לפבי עקיבא

והנה הגאון מראגוטשוב כדרכו בקודש, סוקר 

והתלמוד  בבלי  התלמוד  כל  את  אחת  בסקירה 

ראיות  ומביא  הראשונים,  פירושי  עם  ירושלמי 

לכאן ולכאן במילים קצרות שצריך לפענח אותן. 

"מכתבי  גרגיר אחד מספר  נביא  לתועלת הענין 

תורה" )ניו יארק תשכ"א – מכתב נז(:

מה  בגדר  מקומות  בכמה  בזה  "הארכתי 

חלק  ]נבוכים[  במורה  ז"ל  הרמב"ם  שכתב 

שהמציאות  שאמר  מי  על  שלעג  נא,  פרק  א 

והפרטים הם שני גדרים. אך באמת זה גדר גדול 

מחלוקת בכמה דברים בש"ס גבי ציבור ופרטים, 

בפני  מציאות  או  מציבור  חלק  הם  הפרטים  אם 

עצמם. ועיין במחלוקת רבי עקיבא בהך דברכות 

דף נ גבי אחד עשרה כו', אם לפי המנין".

האחרונה:  השורה  את  נפענח  הבה  ובכן 

"ועיין במחלוקת רבי עקיבא". כאן רמז לנו הגאון 

זו בענין הציבור,  על דבר נפלא בקשר לחקירה 

לענין  מט:(  )ברכות  במשנה  ששנינו  מה  פי  על 

ברכת הזימון שיש הבדל אם מברכים על הכוס 

אם:  כי  השם  את  מזכירים  לא  שאז  בשלושה, 

"נברך שאכלנו משלו", ואם יש עשרה מוסיפים 

את השם: "נברך אלקינו שאכלנו משלו".

אם  עקיבא,  ורבי  הגלילי  יוסי  רבי  ונחלקו 

יש מאה או אלף איש המזמנים על הכוס, האם 

מוסיפים שמות בברכת הזימון או לא, לפי רבי 

ולפי רבי עקיבא אין  יוסי הגלילי צריך להוסיף, 

שום הבדל אם יש עשרה, מאה, או אלף, בכולם 

מזמנים כמו בעשרה, וכך שנינו שם:

"כיצד מזמנין, בשלשה אומר נברך... בעשרה 

ה'  נברך  אומר  הוא  במאה  אלקינו...  נברך  אומר 

אלקינו  לה'  נברך  אומר  הוא  ובאלף  אלקינו... 

רוב  לפי  אומר  הגלילי  יוסי  רבי  ישראל...  אלקי 

סח-כז(  )תהלים  שנאמר  מברכים,  הם  הקהל 

במקהלות ברכו אלקים ה' ממקור ישראל. אמר 

רבי עקיבא מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובים 

ואחד מועטים אומר ברכו את ה'".

שורש  כי  מראגוטשוב  הגאון  ומבאר 

של  ההגדרה  על  זו  בחקירה  הוא  מחלוקתם 

ציבור, כי לפי שיטתו של רבי יוסי הגלילי ציבור 

מורכב מאוסף של יחידים שאינם מאבדים את 

הציבור  אם  בין  הבדל  שיש  נמצא  פרטיותם, 

או  ממאה  מורכב  שהוא  או  מעשרה,  מורכב 

מתרבה,  יחידים  של  שהאוסף  ככל  כי  מאלף, 

כך גדול כח הציבור שיש בו יותר יחידים שלא 

פת  אוכלי  אלף  או  מאה  יש  אם  ולכן  נתבטלו, 

צריך להוסיף על ברכת הזימון.

הן  כי  היא,  עקיבא  רבי  של  שיטתו  אבל 

יחידים,  של  מאוסף  מורכב  שהציבור  אמת 

נוצרה מהם מציאות  ציבור  אבל אחרי שנעשו 

פרטיותם  את  מאבדים  היחידים  שכל  חדשה, 

אם  הבדל  שאין  נמצא  בציבור,  ומתבטלים 

נוצר מעשרה, ממאה או מאלף, שהרי  הציבור 

של  אחת  מציאות  רק  כאן  אין  דבר  של  בסופו 

מברכים  באלף  אפילו  שיטתו  לפי  ולכן  ציבור, 

 גשפא: "אין היחיד ארשפ קדרשה, שנאשפ רנקדשתי בתרך בני ישפאל,
כל דבפ שבקדרשה לא יהא רחרת שעשפה"

 סגרלה נרלאה להתרלל בציברפ בבית הכנסת כשאשפם:
"אין תרלה של אדם נששעת אלא בבית הכנסת"

 פש"י: הקב"ה צרה להכניס את החלבנה שפיחה פע
בין סששני הקטרפת, ללשדנר לצפף ררשעי ישפאל בתרלתנר 

 דפשרת הפ"ן: גדרל כח ציברפ שגם ררשע ישפאל
יכרל להשתלב בר רלתת פיח טרב כחלבנה עם שאפ הסששנים 
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של  בזימון  שמברכים  נוסח  באותו  הכוס  על 

עשרה. אלו תוכן דבריו.

מאחר  כי  חשובה,  נקודה  להוסיף  ויש 

עשרה  בין  הבדל  שאין  עקיבא,  כרבי  שהלכה 

כמו  רק  מברכים  אופן  בכל  כי  אלף,  או  למאה 

סימן  )או"ח  ערוך  בשלחן  שנפסק  כמו  בעשרה, 

הוא  ציבור  כי  להלכה  מבואר  הרי  ס"א(,  קצב 

מציאות חדשה שהיחידים מתבטלים בה.

 הגארן פבי ירסף ענגיל זצ"ל
שיישב קרשיא עצרשה

ענגיל  יוסף  רבי  הגאון  דברי  את  נביא  עתה 

)אות  שמונים"  ב"גבורות  זו  בחקירה  שדן  זצ"ל 

אלעזר  רבי  של  שיטתו  מביא  שהוא  אחרי  לו(, 

מז.(, שלא רק הכהנים  )זבחים  יוסי בגמרא  ברבי 

המקריבים את הקרבן יכולים לפסול את הקרבן 

במחשבת פיגול, דהיינו שיש לו מחשבה בשעת 

בזמנו,  שלא  הדם  את  לזרוק  הקרבן  שחיטת 

אלא גם הבעלים של הקרבן יכולים לפסול את 

הקרבן במחשבת פיגול.

איך  כן  אם  עצומה  קושיא  הקשה  זה  ועל 

אחד  לכל  ששייך  ציבור  קרבן  להקריב  אפשר 

יום  כל  שהקריבו  התמיד  קרבן  כמו  מישראל, 

אחד  שכל  מאחר  הלא  הערבים,  ובין  בבוקר 

שכל  נמצא  ציבור,  בקרבן  חלק  לו  יש  מישראל 

במחשבת  ציבור  הקרבן  את  לפסול  יכול  רשע 

פיגול. ועל זה כתב לתרץ:

“והיה המקום גם כן לחלק בין קרבן שותפין 

הקרבן[  את  לפגל  מהשותפים  אחד  כל  ]שיכול 

לקרבן ציבור ופיגל אחד מהן, דיש לומר דבקרבן 

וכלל, דהוא  כלל  אין היחיד נחשב בעלים  ציבור 

פרטיי  איש  אבל  יחד,  כולו  הכלל  של  קרבן  רק 

בכלל  נחשב  אין  כן  גם  הבעלים  חלק  אפילו 

ישראל, דכלל ישראל הוא ענין בפני עצמו, ולא 

הם,  יחידים  השותפין  ב'  כן  דגם  לשותפין  דמי 

והוי יחיד אחד חלק מהם, מה שאין כן כלל הוא 

היחיד אפילו חלק בעלים  ואין  בפני עצמו,  ענין 

בענין הכלל, ודוק היטב מאוד". 

של  קרבן  בין  לחלק  שיש  דבריו  ביאור 

חלק  לו  יש  מהשותפים  אחד  שכל  שותפים, 

אלעזר  רבי  שיטת  לפי  כי  לומר  יש  לכן  בקרבן, 

ברבי יוסי שהבעלים יכולים לפסול את הקרבן, 

החלק  את  לפסול  השותפים  מן  אחד  גם  יכול 

שלו בקרבן על ידי שיש לו מחשבת פיגול, אבל 

שהציבור  מאחר  ישראל  כלל  של  ציבור  קרבן 

הוא מציאות חדשה, שוב אין ליחיד חלק פרטי 

ואינו נחשב לבעלים לפסול את הקרבן.

 ביארפ דבפיר הנשגבים
של הפ"ן בשעלת הציברפ

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין דבריו 

העמוקים של הר"ן, שמבאר טעמו ונימוקו של 

ובין  כך  בין  כי  מהכתובים,  שהוכיח  מאיר  רבי 

קרויים  מקום  של  רצונו  עושים  אין  אפילו  כך 

אינו  עצמו  מצד  אחד  שכל  פי  על  "שאף  בנים: 

ראוי לזה, מצד הצטרפו לזולתו יקנה הכלל שבח 

ומעלה יותר ממה שראוי מצד פרטיו".

פירוש, כי אפילו אם אדם פרטי אינו ראוי 

שיהיה נקרא בן להקב"ה מצד מעשיו הרעים, 

אולם מצד התחברותו לכלל ישראל, הנה שם 

את  היחיד  מאבד  ישראל  כלל  של  במציאות 

חלק  להיות  מתעלה  הוא  כי  הפרטי,  חסרונו 

בלתי נפרד מכלל ישראל, אשר עליהם נאמר: 

נשכיל  זה  ולפי  אלקיכם".  לה'  אתם  "בנים 

להבין גם את המשך דברי הר"ן שמביא ראיה 

לרעיון נשגב זה:

סמני  עם  שהושמה  בחלבנה  לנו  רמזו  "וכבר 

הקטורת, והיה מן הנראה שתפסיד אותם להפסד 

שאין  הנבואה  לנו  אימתה  זה  כל  ועם  הזה,  הריח 

עמנו  בהצטרף  הענין  כן  כי  זולתה,  שלמות  להם 

בעבודתנו לשם יתברך החוטאים והפושעים, שלא 

שלימה...  יותר  בזה  תהיה  אבל  עבודתנו,  יפסידו 

בסמני  הנכנסת  בחלבנה  הנרמז  הענין  וזהו 

עצמה  מצד  החלבנה  ריח  היות  עם  כי  הקטורת, 

בלתי נאותה, אפשר שיהיה לה כח לעורר ולהוציא 

איכויות הסמים האחרים ולעורר בשמיותם".

ביאור דבריו הקדושים, שהוא רוצה להביא 

הפרטי  האדם  מתעלה  כאשר  כי  לכך,  ראיה 

להיות חלק בלתי נפרד מהציבור הוא מאבד את 

שהקב"ה  בגמרא  מבואר  שהרי  הפרטי,  חסרונו 

גזר עלינו לצרף את החלבנה לקטורת, כדי ללמוד 

מכך לצרף לתעניתנו ותפלתנו גם פושעי ישראל, 

והכוונה בזה כי כמו החלבנה שמצד עצמה ריחה 

רע, אבל מצד שילובה והצטרפותה לשאר סמני 

הקטורת, לא רק שריח הרע מתבטל, אלא זאת 

ועוד שהיא גורמת להוציא מהסממנים האחרים 

ריח מיוחד שהקב"ה חפץ בו.

לתפלת  ישראל  פושעי  בצירוף  הדבר  כן 

מוגדרים  הם  עצמם  שמצד  אמת  הן  הציבור, 

מצטרפים  הם  כאשר  אולם  ישראל,  פושעי 

להתפלל עם הציבור, הרי הם מאבדים את הדין 

של יחידים שהם פושעי ישראל, ומתעלים להיות 

ציבור  היותם  נפרד מהציבור, שמצד  חלק בלתי 

הרי הם בתכלית השלימות בלי שום חיסרון.

שאמר  מה  כן  גם  זה  לפי  להבין  הרווחנו 

רשב"י: "מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון, 

אימתי עת רצון, בשעה שהציבור מתפללין". וכן 

דבר  ללמוד  חנינא  ברבי  אחא  רבי  שהוסיף  מה 

כי  ימאס".  ולא  כביר  אל  "הן  שכתוב:  ממה  זה 

מאחר שהחפצא של הציבור מבטל את הגברא 

שנוצר  נמצא  ממנו,  כלול  שהוא  יחיד  כל  של 

כאן ציבור חדש שהוא בתכלית השלימות, וכל 

יחיד שמצטרף לציבור הרי הוא מתעלה ונעשה 

בתכלית השלימות. 

מה  בזה  לבאר  נאה  פרפרת  להוסיף  ויש 

רבי  של  התפלה  עבודת  על  בגמרא  ששנינו 

רבי  של  מנהגו  היה  "כך  לא.(:  )ברכות  עקיבא 

עקיבא, כשהיה מתפלל עם הציבור, היה מקצר 

בינו  מתפלל  וכשהיה  ציבור,  טורח  מפני  ועולה 

בזוית  ומוצאו  זו  בזוית  מניחו  אדם  עצמו,  לבין 

אחרת, וכל כך למה מפני כריעות והשתחוויות". 

פ"ו  כפים  ונשיאת  תפלה  )הלכות  הרמב"ם  כן  ופסק 

ה"ב(: "המתפלל עם הציבור לא יאריך את תפלתו 

יותר מדאי אבל בינו לבין עצמו הרשות".

לפי האמור יש לומר כי רבי עקיבא אזיל בזה 

יוסי  רבי  על  שחולק  הזימון,  בברכת  לשיטתו 

מזמנים  עשרה  אם  הבדל  שאין  וסובר  הגלילי 

על הכוס או אלף, כי בכל אופן מברכים רק כמו 

הגאון  מדברי  כך  על  הביאור  ולמדנו  עשרה, 

 חקיפת הגארן שפאגרטשרב: האם ציברפ שהרא ארסף של יחידים
הרא שציארת חדשה שהיחיד שתבטל בה

 הגארן פ' ירסף ענגיל: פשע אינר יכרל לרגל בשחשבתר
את קפבנרת הציברפ, כי היחיד שתבטל בתרך הציברפ

 שהפ"ל: "כי אין שקטפג לציברפ, ]כי[ יש להם כח כללי,
רבצד הכלל אין חטא כי החטא הרא ברפטים"

 "כל בי עשפה שכינתא שפיא", שהיא שרפש כל הנששרת,
רעל ידי זה שתבטלים כל היחידים בתרך הציברפ
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הוא  שציבור  סובר  עקיבא  רבי  כי  מראגוטשוב, 

מהות חדשה שנוצרת מהתמזגותם של היחידים, 

ומאותו רגע שחלה עליהם דין ציבור מתבטלים 

בו כל הפרטים, לכן כשהיה מתפלל עם הציבור 

היה מקצר ועולה, כי מאחר שהקב"ה מקבל את 

של  הפגם  בהם  ניכר  שאין  ציבור  של  תפלתם 

היחיד, אין ראוי להטריח את הציבור.

דבפיר הבהיפים של השהפ"ל שרפאג

בזה להעלות על שלחן מלכים מראה  והנני 

ורבי  מורי  לי  שהראה  זה,  בענין  נפלא  מקום 

באחד  שליט"א  מבעלזא  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

במשנתו  ממנו,  ללמוד  שזכיתי  מהשיעורים 

הטהורה של המהר"ל מפראג ב"דרך חיים" על 

פרקי אבות )פ"ב מ"ד(, וזה לשון קדשו:

ואני  ח.(,  )דף  דברכות  קמא  בפרק  "אמרו 

בשעה  רצון  עת  אימתי  רצון,  עת  ה'  לך  תפלתי 

שהשי"ת  מבואר  לך  הרי  מתפללין.  שהציבור 

רצונו בציבור דוקא, ורצונו הוא כאשר מתפללין 

ענין  זה  ודבר  להם...  שצריך  מה  צרכיהם  על 

שהם  במה  ]כי[  לציבור,  מקטרג  אין  כי  עמוק, 

ציבור יש להם כח כללי, ובצד הכלל אין חטא כי 

החטא הוא בפרטים, אבל בכללי לא שייך חטא 

בלבד  הפרט  מצד  לציבור  הקטרוג  לכך  וקטרוג, 

דהיינו מה שעשו היחידים, אבל מצד הכלל אין 

מצד  הוא  הכנסת  בבית  הציבור  ותפלת  קטרוג, 

הציבור ולפיכך הוא שעת רצון, וגם דבר זה ידוע 

לנבונים, ועל כל פנים הציבור הם דבוקים ברצונו 

יתברך כאשר ידוע".

כאשר נעמיק בדבריו הקדושים, נראה שהם 

הר"ן,  של  קדשו  דברות  עם  להפליא  מתאימים 

היחידים  שכל  חדשה  מציאות  הוא  שהציבור 

מתבטלים בה, ולכן הקטרוג הוא רק על החטאים 

חלק  להיות  שנתמזגו  ברגע  אבל  היחידים,  של 

כי  לקטרג,  מקום  אין  מהציבור  נפרד  בלתי 

במציאות החדשה אין יחיד ואין חטא.

"הלל  מ"ד(:  פ"ב  )אבות  במשנה  ששנינו  וזהו 

כח  גדול  כי  הציבור".  מן  תפרוש  אל  אומר, 

למציאות  הפרטי  האדם  את  שמעלה  הציבור 

להקשות  ואין  וקטרוג.  חטא  בה  שאין  חדשה 

שהרי גם בציבור שייך שיחטאו יחד, כי זה אינו 

שהרי כבר אמרו חכמינו ז"ל )סנהדרין כו.(: "קשר 

שם  שיחול  אפשר  ואי  המנין".  מן  אינו  רשעים 

ציבור רק על כינוס שהוא לשם שמים. 

 השפאת השכינה על הציברפ
שאחדת את כל הנששרת

באמת  מנין  לבאר,  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

כל  את  לבטל  הציבור  של  הנפלא  הכח  נובע 

עד  שלהם,  הפשעים  כל  עם  שבתוכו  היחידים 

כדי כך שהקב"ה מקבל אפילו את התפלות של 

ונראה  הציבור.  אל  המצטרפים  ישראל  פושעי 

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר 

שריא".  שכינתא  עשרה  בי  "כל  לט.(:  )סנהדרין 

כלומר הקב"ה משרה שכינתו על כל קיבוץ של 

עשרה מישראל.

שורש  היא  הקדושה  השכינה  כי  ידוע  והנה 

שם,  מאוחדות  הנשמות  שכל  ישראל  נשמות 

בגוף  להתלבש  למטה  הנשמות  שבירידת  אלא 

כי  זה  לפי  נמצא  לדרכה.  אחת  כל  נפרדות  הן 

כאשר אנו ממשיכים השראת השכינה למטה על 

נשמות ישראל, אנו גורמים בכך לייחד ולקשר בין 

כל נשמות ישראל שהן מאוחדות בשורשן.

אמרים"  ב"לקוטי  התניא  בעל  שכתב  וזהו 

)סוף פרק לז(: "והנה המשכה והארה זו, שהאדם 

ממשיך ומאיר מהארץ אור אין סוף ברוך הוא, 

כל ישראל, היא השכינה  נפשות  ועל  נפשו  על 

וכן  ישראל".  נשמות  כל  מקור  ישראל  כנסת 

רז"ל  אמרו  אמנם  "אך  מא(:  )פרק  עוד  כתב 

מן  עצמו  אדם  יוציא  אל  לעולם  מט:(  )ברכות 

הכלל, לכן יתכוין לייחד ולדבקה בו יתברך מקור 

נפשו האלקית ומקור נפשות כל ישראל, שהוא 

שם  על  שכינה,  בשם  הנקראת  יתברך  פיו  רוח 

להחיותן  עלמין  כל  תוך  ומתלבשת  ששוכנת 

ולקיימן". וכן כתב ב"נפש החיים" )שער א פרק יז( 

לבאר הטעם שהשכינה נקראת "כנסת ישראל" 

- "סוד כנסת ישראל שהיא שורש הכנסיה של 

כל נשמות כלל ישראל".

של  הנפלא  הכח  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

מאחר  כי  בו,  מתבטלים  היחידים  שכל  הציבור 

נשמות  שורש  שהיא  שכינתו  משרה  שהקב"ה 

כל  זו  השראה  ידי  על  הנה  הציבור,  על  ישראל 

מתבטלים  הגוף  שבתוך  הנשמות  שהן  הענפים 

נוצרת מציאות חדשה  זה  ידי  ועל  אל השורש, 

של ציבור שכל הנשמות שם הן בבחינת כאיש 

אחד בלב אחד.

הרבי  של  המאירים  דבריו  בזה  לצרף  נפלא 

אלימלך"  ב"נועם  זי"ע  מליז'ענסק  אלימלך  ר' 

)פרשת דברים ד"ה עוד בפסוק(, שמגלה לנו הטעם 

לכלול  בקודש  עבודתו  לפני  אדם  כל  שצריך 

עצמו בתוך כללות ישראל:

כל  קודם  אומרים  שאנו  למה  הטעם  "כי 

כל  בשם  כו'  יחוד  לשם  ותפילתינו  עבודתינו 

צדיק  שאין  ז-כ(  )קהלת  היות  והכוונה  ישראל, 

ואם כן  ]אשר יעשה טוב ולא יחטא[,  בארץ כו' 

באברינו,  קדושה  דבר  איזה  לעשות  יכול  האיך 

ונפגם  חלילה  עבירה  איזה  בהם  שנעשה  כיון 

קדושת  עליו  להשרות  יכול  ואיך  האבר,  אותו 

במה  הוא  לזה  שהתיקון  אך  ההיא.  העובדא 

עולם  יש  כי  ישראל,  כללות  עם  עצמו  שכולל 

בלי  שלם  ההוא  והעולם  ישראל,  כל  הנקרא 

שום פגם, כי הכללות ישראל הם הצדיקים, כמו 

שכתוב )ישעיה ס-כא( ועמך כולם צדיקים, ואם כן 

הכללות  אבל  לפעמים,  חוטאים  שהפרטים  אף 

הם תמיד קיימים בקדושתם, ואין שטן ואין פגע 

רע בהם חלילה".

אלימלך  ר'  הרבי  לנו  מגלה  המבואר  לפי 

שהקב"ה  ציבור  של  הכח  שורש  מהו  כאן, 

לכך,  ראויים  אינם  אם  אפילו  תפלתם  מקבל 

ישראל  פושעי  אפילו  לצרף  ענין  יש  ולכן 

הציבור  של  הכללות  ידי  על  כי  לתפילותינו, 

הם זוכים להתקשר עם שורש נשמתם בעולם 

הנקרא "כל ישראל", שכל ישראל כלולים שם 

כאיש אחד בלב אחד.

אחד  כל  צריך  כמה  זה  מכל  לנו  היוצא 

להתפלל  עצומה  השתדלות  לעשות  מישראל 

לנו  שגילה  כמו  הכנסת,  בבית  הציבור  עם 

בגמרא,  יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלקי  התנא 

רצון  עת  היא  מתפלל  שהציבור  בשעה  כי 

לכך  ראויים  אנו  אין  אם  ואפילו  בשמים,  גדול 

מצטרפים  אנו  כאשר  אבל  פרטיים,  כאנשים 

לציבור על כך נאמר: "הן אל כביר ולא ימאס", 

מפראג,  והמהר"ל  הר"ן  מדברי  שלמדנו  וכמו 

שכאשר אדם מצטרף אל הציבור הוא מתעלה 

מתבטלים  עוונותיו  שכל  חדשה,  למציאות 

ידי  ועל  עליו,  לקטרג  יכול  המקטרג  ואין  שם 

זה נזכה שיקבל הקב"ה את כל משאלות לבנו 

לרחמים ולרצון.
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