


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
"תורתו ומלכותו ועולו" – שלשת הזכויות של ישראל

בין "˘י˜בלו ‡˙ ‰˙ור‰" ל"˘˜בלו עלי‰ם ˙ור˙ו ומלכו˙ו ועולו" 
/ ‰יחס בין עב„ ל‡„ונו ובין עם למלכו / ˘ל˘˙ זכויו˙ ˘ביע˜ב 

ו˘בעם י˘ר‡ל

 (ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 206 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
עמ' 106  ח"‡  ˙˘מ"ב  ע"פ ‰˙ווע„ויו˙  במקדש  שם  ברוך  עניית 
ו‡ילך / עיכוב מיתתו של משה ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 339 

ו‡ילך

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לישב בסוכתו של לויתן

‡˙ מˆו˙ סוכ‰ מ˜˘רים רז"ל עם מ‰ ˘‡מר ‡בר‰ם ‡בינו ל‡ורחיו 
"ו‰˘ענו ˙ח˙ ‰עı", ועם סוכ˙ עורו ˘ל לוי˙ן „לע˙י„  /  מ‰ו ˙וכנם 
‰מיוח„ ˘ל ˘ני ‡לו ב˘ייכו˙ למˆו˙ סוכ‰, ובפרט ˘˘ני‰ם פסולים 
לוי˙ן'  ˘ל  ו'עורו  במחובר  סיכוך  ˙ח˙ ‰עı" ‰ו‡  לסוכ‰: "ו‰˘ענו 
‡ינו ‚י„ולי ˜ר˜ע  /  בי‡ור רחב על-פי „רך ‰פנימיו˙ ב˙וכן ‰כללי 
וב'עור  במחובר'  ‰'סיכוך  ומ‰ו˙  ‰סוכ‰,  במˆו˙  ‰נרמז  „‰מˆוו˙ 

‰לוי˙ן' בעבו„˙ ‰מˆוו˙ וב˘כרן

(ע"פ 'רשימות' רבינו, חוברת סב)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘מ"‚ ח"‡ עמ' 87 תשובה אחרי יום הכיפורים?! ע"פ ‰˙ווע„ויו˙̇ 
חכ"ט  ˘יחו˙  ל˜וטי  ע"פ  החולין  את עסקי  גם   המצוה שמקיפה 

עמ' 492

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בענין אישו משום חציו

‰‰יז˜ נע˘‰ ב˘ע˙ ‰‰„ל˜‰, ועפ"ז  יבי‡ בי‡ור ‰נמו˜"י „ח˘יב̆ 
ע"פ   ıי˙ר ו˘וב  ˙"ב,  ˙עני˙  ‚בי  יוחנן  ר'  מ„ברי  ס˙יר‰  י˜˘‰ 
סבר˙ ‰נמו˜"י עˆמו / י„ון עפ"ז ‡י ˘ייך לומר „‚‡ול˙ מˆרים ‰וי 

‰˙חל˙ ‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰

(ע"פ לקו"ש חלק א וארא)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
זמן שמחתנו

בעז‰י״˙.

‰ננו  ‰‡זינו,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘ˆו), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לא רק את האדם עצמו כי אם גם את בני-ביתו, 

עד לכל הסביבה כולה, עד אף ל״גר" ולכל אלה 

העומדים עדיין "בשעריך".

(תרגום מאגרות קודש ח"ל ע' קסד, אגרות מלך ח"ב ע' קטז)

תשרי  בחודש  ואלה  בכלל,  ישראל  ...חגי 

בפרט – הם בעלי השפעות חיוביות הממשיכות 

ושמחת  עצרת  שמיני  סוכות,  כגון  זמן.  לאורך 

תורה, שהם זמן שמחתנו, אינם מכוונים להביא 

בלבד  אלה  ימים  במשך  והתלהבות  שמחה 

היא  וכוונתם  מטרתם  אלא  ישכחו,  ולכשיעברו 

שמחה  של  מאגרים  מהם  ישאב  יהודי  שכל 

והשראה למשך כל השנה ולכל יום ויום במשך 

השנה.

מצוה,  של  שמחה  שהיא  חג,  של  זו  ושמחה 

להרמוני'  מקור  ומהווה  לאדם  וחודרת  מקיפה 

יהודית בחיי המשפחה.

עובדה נוספת – כאשר האדם שמח, השמחה 

שמח.  גופו  אף  אלא  נפשו,  את  רק  לא  ממלאה 

במצב  בעניניו  מתעסק  אדם  שכאשר  וברור, 

רוח מרומם אזי מצליח יותר...

(ממכתב תשרי תשכ"א, תרגום מאנגלית, נדפס בצדיק למלך ח"ג 
ע' 401)

"מועדים לשמחה"!
שלום  והפרישת  המכתב  קבלתי  ...בנועם 

הבולים  שלשת  תשורתו  וגם   .  . ידי  על  ממנו 

ורב  שעיצב.  תשל״ז  לשנת  לשמחה"  ד"מועדים 

תודות עבור שימת לבבו לשלחם לי.

לשמחה  מועדים  באמת  שיהי׳  רצון  ויהי 

לכל אחינו בני ישראל, כולל המבואר בתורתנו, 

מאור  להמשיך  בחיים)  (הוראה  תורת-חיים 

השנה,  ימות  בכל  המועדים  ושמחת  וחיות 

לכל  המשותפת  השמחה  ענין  כללות  רק  ולא 

מהם,  אחד  לכל  המיוחד  גם  אם  כי  המועדים, 

ובפרטיות:

"באספך  האסיף  חג  שהוא   – הסוכות  מחג 

אשר  גשמי,  טוב  רב  לו  שיש  ומיקבך"13,  מגרנך 

בשמחת החג מראה היהודי שיודע שלא בכוחו 

ובעוצם ידו עשה לו כל החיל הזה14, אלא ברכת 

זה  שכל  מפגין  זה  עם  וביחד  תעשיר15,  היא  ה׳ 

הוא  והעיקר  ארעי",  "דירת  הסוכה,  כמו  אצלו 

הרוחניות והאלקות שבכל ענין, ומכאן – 

שמשתחרר   – חרותנו  זמן  הפסח,  לחג 

שחרור  הוא  הפנימי  שבמובנו  מצרים",  מ״גלות 

(שהיא  האדם  את  ומגביל  שמיצר  דבר  מכל 

נקודת הגשמי, כי כל דבר גשמי [הוא] במדידה 

עיקר  ועושה  שמתקשר  ידי  על  והגבלה), 

מהרוחניות שהיא עיקר מהותו, ועד – 

שמכיר   – תורתנו  מתן  זמן  השבועות,  לחג 

הם  האמתיים  והערכים  האמתית  שהרוחניות 

חיים,  תורת  וכנ״ל  אמת16,  תורת  תורתנו,  ערכי 

תורה   – לשמם  ראויים  לחיים  בחיים  הוראה 

גוי  סגולתו18,  לעם  אחד,  מה'  שניתנה  אחת17 

טוב20,  שם  הבעל  פירוש  פי  ועל  בארץ19, –  אחד 

אחדות  הממשיך   – החסידות  תורת  מייסד 

הבורא גם בענינים "ארציים".

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל 

ישראל לטובה ולברכה,

כתיבה  לו  אשר  ולכל  למר  מאחל  הנני 

בגשמיות  ומתוקה  טובה  לשנה  טובה  וחתימה 

וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.

(אגרות קודש חל"א ע' שט-י)

13) „ברים טז, י‚.
14) „ברים ח, יז.
15) מ˘לי י, כב.
16) מל‡כי ב, ו.

17) ˘מו˙ יב, מט. ˙ני‡ סוף פר˜ מו.
18) ר‡‰ ˘מו˙ יט, ‰.

19) „ברי ‰ימים ‡ יז, כ‡. ועו„.
20) ר‡‰ ‰וספו˙ לכ˙ר ˘ם טוב סי׳ ˆב.



זה  שיעשו  כאן,  הנעשה  דרך  ועל  וכיוצא־בזה, 

בסמיכות לסוכה יברכו עמם על הד׳ מינים וכו' 

והוצאה בכגון דא הכנסה היא.

(אגרות קודש חי"ד ע' טז)

דהרשת,  הלימודים  בתכנית  הכניסו  בודאי 

הבאים  תשרי  ימי  עם  בקשר  מיוחדים  שיעורים 

הבא  החג  בימי  אשר  טוב  ומה  לטובה,  עלינו 

ולערוך  התלמידים־ות  עם  יפגשו  לטובה  עלינו 

טוב  ומה  השואבה,  בית  שמחת  מסיבת  ביחד 

בתי  בתוככי  ביחוד  יופעל  מינים  הד׳  שמבצע 

על  או  דהרשת  המורים-ות  ע"י  התלמידים-ות 

הקישור  יתחזק  שעי״ז  הרשת,  אוהדי  פנים  כל 

ואור הלימוד יכנס גם בבתיהם, וק״ל.

(אגרות קודש חי"ג ע' תסג)

מאשר הנני קבלת מכתבו מאור ליום השני, 

ותנוח דעתו כאשר הניח את דעתי במה שנשאר 

התלמידים  עם  להיות  בקדש  משרתו  על 

ושמחת-תורה  השמיני-עצרת  בימי  והמחונכים 

מתאימה  הנהגה  ע״י  גם  ובטח  בדבור,  ולבארם 

מקומות  בכמה  וכמבואר  אלו,  ימים  עניני 

שמחתנו  דזמן  הללו  הזמנים  יוקר  גודל  בדא"ח 

בעושיו,  ישראל  וישמח  במעשיו  ה׳  דישמח 

ימי  כל  על  האלו  הימים  השפעת  שתהי׳  ויה״ר 

כחותיהם  בהתלמידים  לגלות  הבע״ל  השנה 

בכחותיהם  הפעולות  על  נוסף  הנעלמים, 

ולתפארת  לתהלה  לשם  להיות  ויגדלו  הגלוים 

שלהם,  ולהמחנכים  מתחנכים  בו  להמוסד 

בזה  דהמשתדלים  הקדושה  תורתנו  פסק  וידוע 

נוטלים חלק בראש...

(אגרות קודש חי"ד ע' מא)

התקוה חזקה שלא הסתפק בשמחת חג בית 

השואבה שכותב, וערכו ג״כ עוד חגיגות במשך 

זמן שמחתנו, ובזה כמובן ועיקר עם התלמידים-

בימי  הראשה  וגולת  בכללו  שי׳  והנוער  שי׳  ות 

כללים  ימים  והרי  ושמחת-תורה,  שמיני-עצרת 

שמחה  להשפיע  וענינם  כולה,  השנה  לכל  הם 

מצוה  של  ושמחה  תורה  של  שמחה  אמיתית 

במשך כל ימי השנה בעניני תורה ומצות שבזה 

הציווי10  פי  על  האדם  עניני  כל  לכלול  צריכים 

בכל דרכיך דעהו.

(אגרות קודש חכ"ב ע' יב-ג)

התוועדות שמחת בית 
השואבה במושב זקנים

טובה  הבשורה  ובו   .  . מכתבו  לקבל  לי  נעם 

השואבה  בית  דשמחת  התועדות  מעריכת 

ודברי התעוררות שאמר לפני אחינו בני ישראל 

רצון  ויהי  בסביבתו,  הנמצאים  והזקנות  הזקנים 

אשר יכיר הוא בגודל הדבר שנבחר להיות צנור 

להביא עניני חסידות ומנהגי׳ בסביבה זו בתוככי 

נפש  המקיים  על  אם  אשר  ישראל,  דבני  מאות 

קיים  כאילו  שהוא  רז״ל11  אמרו  מישראל  אחת 

עולם מלא על אחת כמה וכמה וכו׳ ובטח כבר 

ובאם  בפעולותיו,  הצלחה  שמשפיעים  נוכח 

ימשיך בזה בדרכי נועם, אבל בתוקף המתאים, 

רצון  ויהי  ההצלחה,  גם  תגדל  בודאי  להבא, 

להגדיל  דקדושה  התיאבון  בו  יגדל  זה  ידי  שעל 

הפעולות...

(אגרות קודש חי"ב ע' נב)

מאגרים של שמחה – למשפחה, 
לנפש ולגוף ולכל השנה

ושמחת־תורה,  שמיני-עצרת  הסוכות,  ...חג 

שהוסבר,  כפי  משמעותו,  אשר  שמחתנו,  זמן 

(בקב״ה  ישראל  בני  שמחת  הכפולה:  השמחה 

(בישראל)  והתורה  הקב״ה  ושמחת  ובתורה) 

החג  שמחת  ככל  הזאת,  השמחה  צריכה   –

אתה  בחגך,  "ושמחת  של  באופן  להיות  בכלל, 

והיתום  והגר  והלוי  ואמתך  ועבדך  ובתך  ובנך 

תקיף  שהשמחה  בשעריך"12,  אשר  והאלמנה 

10) מ˘לי ‚, ו.
11) סנ‰„רין פ"„ מ"‰.

12) „ברים טז, י„.

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה

לקראת שבת „

"תורתו ומכותו ועוו" 
ישרא שת הזכויות שש –

בין "שיקבלו את התורה" ל"שקבלו עליהם תורתו ומלכותו ועולו" / היחס בין עבד לאדונו ובין עם למלכו / 
שלשת זכויות שביעקב ושבעם ישראל

על ‰פסו˜ (פר˘˙נו לב, י) "ימˆ‡‰ו ב‡רı מ„בר ו‚ו'", מפר˘ ר˘"י ˘‰כ˙וב מ„בר ב˘בחם 
˘ל י˘ר‡ל בע˙ ˜בל˙ ‰˙ור‰, ˘בני י˘מע‡ל ובני ע˘ו ל‡ רˆו ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰, ו„ו˜‡ בני 

י˘ר‡ל ˜יבלו‰, וז‰ ל˘ונו:

˙ור˙ו  עלי‰ם  ˘˜בלו  מ„בר,   ıב‡ר נ‡מנים  לו  מˆ‡  ‡ו˙ם   - מ„בר   ıב‡ר "ימˆ‡‰ו 
ומלכו˙ו ועולו, מ‰ ˘ל‡ ע˘ו י˘מע‡ל וע˘ו, ˘נ‡מר 'וזרח מ˘עיר למו ‰ופיע מ‰ר פ‡רן'".

פ‡רן",  מ‰ר  ‰ופיע  למו  מ˘עיר  "וזרח  ב)  (ל‚,  ‰ברכ‰  וז‡˙  בפר˘˙  ˘מ‰כ˙וב  ו‰יינו, 
למ„ים ˘י˘מע‡ל וע˘ו ל‡ רˆו ל˜בל ‰˙ור‰ (ו„ו˜‡ י˘ר‡ל ני‡ו˙ו ל˜בל‰) – וכמו ˘פיר˘ 

ר˘"י ˘ם:

"וזרח מ˘עיר למו – ˘פ˙ח לבני ע˘ו ˘י˜בלו ‡˙ ‰˙ור‰ ול‡ רˆו; ‰ופיע – ל‰ם – מ‰ר 
פ‡רן, ˘‰לך ˘ם ופ˙ח לבני י˘מע‡ל ˘י˜בלו‰, ול‡ רˆו". 

‡ך י˘ ל„˜„˜:

בפירו˘ו לפר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ‰ כ˙ב ר˘"י בפ˘טו˙ וב˜יˆור: "˘פ˙ח לבני ע˘ו ˘י˜בלו 
‡˙ ‰˙ור‰ ול‡ רˆו כו'"; 

ומלכו˙ו  ˙ור˙ו  עלי‰ם  "˜יבלו  ˘י˘ר‡ל  וכ˙ב  בל˘ונו  ר˘"י  ‰‡ריך  בפר˘˙נו  ‡ולם 
ועולו, מ‰ ˘ל‡ ע˘ו י˘מע‡ל וע˘ו" – ‰יינו, ˘‡ין ‰ני„ון ר˜ ב˜בל˙ "˙ור˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰, 

‡ל‡ ‚ם ב˜בל˙ "מלכו˙ו ועולו". 

  - ועולו"  ומלכו˙ו  "˙ור˙ו  זו:  מ˘ול˘˙  ל‡ריכו˙  כ‡ן  ר˘"י  מ„וע ‰וˆרך  ל‰בין  וˆריך 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

ו‚ם בעˆם ‰ענין: מ‰ ‰‰ב„ל בין "מלכו˙ו" לבין "עולו", „לכ‡ור‰ ‰יינו ‰ך?!

ל‚בי  ב"עולו"  ו‰חי„ו˘  ל"˙ור˙ו",  ביחס  ˘ב"מלכו˙ו"  ‰‰וספ‰   – בז‰  ו‰בי‡ור  ב. 
"מלכו˙ו":

נכלל  ו‡מנם,  ל˘כל ‰‡„ם.  ˘˘ייך  מ‰  ללימו„ ‰˙ור‰,  בעי˜ר  מ˙ייחס  ‰ל˘ון "˙ור˙ו" 
בז‰ ‚ם ענין ˘מיר˙ מˆוו˙ ‰˙ור‰ – ‡ך ‰‰„‚˘‰ ‰י‡ על ‡ו˙ן ‰ור‡ו˙ ˘ב˙ור‰ ˘י˘ ל‰ן 

טעם ב˘כל (מ‰ ˘‡ין כן ‰"‚זירו˙" ˘‡ין ל‰ם טעם מובן).  

נכלל  ˘ל ‰˜ב"‰,  מלכו˙ו  מ˜בל  כ˘‡„ם  כי  "מלכו˙ו",  ˘בל˘ון ‰˘ני':  וז‰ו ‰חי„ו˘ 
מ˜בלים  ˘‰עם  ‰מלכו˙,  ענין  ז‰ו  ˘‰רי   - ‰סבר  ל‰ם  ˘‡ין  ‰"‚זירו˙"  ‚ם  ˘י˜בל  בז‰ 

עלי‰ם ל˘מוע ‡ל ‰מלך ול˜בל ‚זירו˙יו, ‚ם ‡ם ‡ינם יו„עים ‡ו מבינים ‰טעם.

ר˜  ˘ל‡  יו˙ר,  עמו˜  ענין  ומוסיפ‰  "עולו"  ˘ל  ‰˘לי˘י˙  ‰ל˘ון  ב‡‰  מכן  ול‡חר 
˘מ˜בלים על עˆמם ל˜יים ‡˙ מˆוו˙ ‰מלך, ‡ל‡ ˘מ˘עב„ים ‡˙ מˆי‡ו˙ם ‡ליו, ˘˙מי„ 

מוטל עלי‰ם עולו.

‰ווי ‡ומר: 

˜בל˙ מלכו˙ (ס˙ם) ‡ינ‰ ˘ולל˙ חירו˙ ‚מור‰ בחיים ‰פרטיים, וכמו במלך ב˘ר ו„ם, 
לחיי  ‰˘ייכים  ל„ברים  ר˜  ‡ל‡  ‰‡„ם,  חיי  פרטי  ל(כל)  ˘ייכים  ‡ינם  וחו˜יו  ˘˘ליט˙ו 

‰מ„ינ‰, ‰מלכו˙ ‡ו ל‰מלך;

˜בוע  ב‡ופן  ל‡„ונו  מ˘ועב„  ˘‰ו‡  ו˘לם,  ‡מי˙י  עב„  כמו  ז‰ו  עול"  "˜בל˙  ו‡ילו 
˙מי„, ביום ובליל‰, ו‡ין חייו ˘לו, כי ˙מי„ עול ‡„ונו עליו (ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כו ע' 126 

ו‡ילך).

ו‰ם ˘לו˘˙ ‰ענינים ˘נ˙ח„˘ו בבני י˘ר‡ל על י„י ˜בל˙ ‰˙ור‰: 

עלי‰ם  ˘˜יבלו   – ז‡˙  ועו„  ‰˙ור‰,  ‰ור‡ו˙   ˙‡ ל˜יים  עלי‰ם  ˘˜יבלו  ז‰  על  נוסף 
מלכו˙ו י˙ברך, ‰נ‰ ‚ם ˜יבלו עלי‰ם עולו ˘ל ‰˜ב"‰, כעב„ ‡מי˙י.

  ‚. ומע˙‰ י˘ לפר˘, ˘„ברי ר˘"י בפסו˜ „י„ן – ‰ם ‰מ˘ך למ‰ ˘פיר˘ בפסו˜ ˘לפני 
ז‰, על "חל˜ ‰' עמו יע˜ב חבל נחל˙ו", וז‰ ל˘ונו ˘ם:

"...ומי ‰ו‡ 'חל˜ו' – 'עמו'; ומי ‰ו‡ 'עמו' – 'יע˜ב חבל נחל˙ו', ו‰ו‡ ‰˘לי˘י ב‡בו˙, 
˘‰ו‡  כחבל ‰ז‰  ˘ל˘‰,  וזכו˙ו, ‰רי  וזכו˙ ‡ביו  זכו˙ ‡בי ‡ביו  זכיו˙:  ב˘ל˘  ‰מ˘ול˘ 
ע˘וי ב˘ל˘‰ ‚„ילים, ו‰ו‡ ובניו ‰יו לו לנחל‰, ול‡ י˘מע‡ל בן ‡בר‰ם ול‡ ע˘ו בנו ˘ל 

יˆח˜". 

ו‰יינו, ˘ב˙חיל‰ מ„בר ‰כ˙וב במעל˙ו ˘ל יע˜ב ‡בינו, ˘‰ו‡ "מ˘ול˘ ב˘ל˘ זכיו˙" 
נחל˙ו",  חבל  "יע˜ב  ז‰ ‡ומר  ˘על   – ˘ל˘‰")  וזכו˙ו, ‰רי  וזכו˙ ‡ביו  ("זכו˙ ‡בי ‡ביו 
כמו חבל ‰ע˘וי מ˘לו˘‰ ‚„ילים – ולכן „ו˜‡ ‰ו‡ נחל˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ול‡ י˘מע‡ל „ו„ו 

וע˘ו ‡חיו;  

שמחה כפולה, שמחה משולשת
רצון  יהי   .  . שמחתנו  זמן  ערב  ...בעמדנו 

אצלם  תהי׳  שיחיו  ומשפחתו  שליט״א  שמר 

הזקן1  רבנו  כפירוש  ופנימיית,  אמתית  שמחה 

 – שמחתנו״  ״זמן   – הסוכות  חג  של  בהתואר 

ובתורתו  בה׳  ישראל  שמחת  כפולה,  שמחה 

ושמחת ה׳ בישראל עם קרובו, ובסגנון הכתוב: 

ישמח ישראל בעושיו2 וישמח הוי׳ במעשיו3.

(אגרות קודש חכ"ד ע' רלג)

לטובה,  עלינו  הבא  הסוכות  חג  ...ולקראת 

אביע איחולי לחג שמח, שמחה משולשת:

כבכל  לבב,  ובטוב  בשמחה  ה״א  עבדת  א) 

המועדים.  כבכל  לשמחה,  מועדים  ב)  המצוות. 

ג) זמן שמחתנו.

ינתק,  לא  זה  משולש  שחוט  רצון  ויהי 

ותומשך השמחה על כל השנה.

(אגרות קודש ח"ג ע' קצד)

"שמחתנו" – צוותא וחברותא 
אדם  של  רצונו  שמחה  בשעת  אשר  ...ידוע4 

ושמחת  וחברותא,  בצוותא  להיות  והשתדלותו 

אתה וביתך – ואנשי ביתך.

התורה,  דלימוד  וחברותא  צוותא  ובפרט 

שנעשים  עד  הלבבות  את  לקרב  סגולתו  אשר 

פנימיות  בלימוד  וביחוד  זה5.  את  זה  אוהבים 

התורה, שהיא אילנא דחיי דלית תמן לא קשיא 

1) ל˜ו"˙ „רו˘י ˘מע"ˆ פח, „ ו‡ילך.
2) ˙‰לים ˜מט, ב.
3) ˙‰לים ˜„, ל‡.

‰ערו˙ 9-4 „ל‰לן מכ"˜ ‡„מו"ר זי"ע:

4) ר‡‰ יבמו˙ סב, ב: ˘רוי בל‡ ˘מח‰. ובמו"˜ ז, 
ב: ˆוו˙‡ „עלמ‡ ע„יפ‡ לי'.

5) ˜„ו˘ין ל, ב.

ולא מחלוקת6.

יבצר  לא  כאחד  כולם  הרבים  ובהתאחדות 

ההתאחדות  אם  ובפרט  יזמו7,  אשר  כל  מהם 

אשר  ישראל,  דאהבת  והתועדות  בלימוד  היא 

אבינו  ברכנו  שיהי'  הבקשה  נתמלאת  אז 

גם  השמחה  וגורמים  פניך,  באור  כאחד8  כולנו 

רבים:  לשון  שמחתנו  זמן   – למטה  מלמעלה 

ושמחת  במעשיו,  הוי'  ישמח   – הקב"ה  שמחת 

ישראל – ישמח ישראל בעושיו9.

בברכת חג שמח.

(אגרות קודש ח"ה ע' ז-ח)

חשיבות הפעולות עם 
התלמידים ב"זמן שמחתנו"

המועד  בחול  שנתקבל  מכתבו  על  במענה 

תלמידי  בשביל  ערך  אשר  אקוה   .  . סוכות 

בשמחת  התועדות  מעין  שבהנהלתו  המוסד 

ובהרבה  בהסוכה,  ושביקרו  השואבה  בית 

פעמים הרי מחזות כאלו נחרתים על לבם ובטח 

חלק מהתלמידים לא רחוקים מבית הכנסת.

(אגרות קודש חי"ב ע' לז)

בפאריז,  האוויר  [מזג]  מצב  יודע  איני 

שיערכו  להשתדל  כדאי  הוא  מתאים  אם  אבל 

התלמוד־תורה  תלמידי  בשביל  סוכות  מסיבות 

6) ז‰ר ח"‚ ˜כ„, ב. וב‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ סי' כו.
ב‰ם.  ל˘לוט  יכול  ‡יני  ו:  פל"ח,  ב"ר  ר‡‰   (7
בר‡˘י˙  [‡ו‰"˙  נח  ס"פ  ל‚"פ  בל˜ו"˙  וב‡רוכ‰ 
ו‡ילך.   ‡ ˙˙רס‰,  ו  כרך  ˘ם  ו‡ילך.   ‡ ˙רסז,   ‚ כרך 

‰מו"ל].
‡‰ב˙  מˆו˙  ל‰ˆ"ˆ  ס‰מ"ˆ  פל"ב.  ˙ני‡  ר‡‰   (8

י˘ר‡ל. ˜ונטרס ‰חלˆו.
˘יח˙  פ"‚.  בעוזרי  לי   '‰  ‰"„ ˘מע"ˆ  ל˜ו"˙   (9
‡„מו"ר  מו"ח  מכ"˜   „"˘˙'‰ ˘נ˙  „ח‰"ס   '‡ ליל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע ועל כ"י.

זמן שמחתנו
מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

ו˘‡ר  מˆרים  מ‚לו˙  ‚‡ולו˙  ל„'  ירמזון 
‰חמי˘י  „ל˘ון  י˙ב‡ר,  [ו‡"כ  ‚לויו˙ 
"ו‰ב‡˙י" ˘נזכר בכ˙וב ‡חר ‰„' ל˘ונו˙ 
˘˙‰י‰ ‡חר  מיוח„˙  עלי‰  עו„  כנ‚„  ‰ו‡ 
בענין  וכי„וע  ‰ע˙י„‰,  מ‚‡ול˙נו  זמן 
וח„  ‰מ˘יח    ̇ „ימו ‰˙˜ופו˙  ‰˙חל˜ו˙ 
Œ‡בר ע‰"˙  רמב"ן   .‡ ל‡,  ר"‰  (עיין  כו'  חרוב 
ע'  חכ"ז  ו‡ילך.   193 ע'  ח"ז  ל˜ו"˘   .‚ ב,  ˘י˙ 

‰י‰  רי‰ט‡  לפום  „‰נ‰  ו˘"נ)].  ו‡ילך.   198

נז˜ין „‡˘  ˘לענין ‡ב  לומר „כ˘ם  ‡פ˘ר 
נע˘‰ ‰‰יז˜  כבר  ‰„ל˜‰  „ב˘ע˙  ‡מרינן 
˘כל  „ממ‰  בנ„ו"„,  כ"‰  זמן,  ˘ל‡חר 
כבר  נזכרו  ‰חמי˘י˙]  זו  [‡ף  ‰ל˘ונו˙ 
„‚‡ול˙  לנו  מבו‡ר  ‰ר‡˘ונ‰,  ב‚‡ול‰ 
‰‚‡ולו˙  כל  ‰˙חל˙  כבר  ח˘וב‰  מˆרים 
ע„ ˙ומם, „כיון ˘מובטחים ועומ„ים ‰מ‰ 
כל ‰‚‡ולו˙ מ‡ז, ‰"‰ כמי ˘‰˙חילו כבר. 
˘‰כל   ˘‡„ פורענו˙  במ„˙  ˘‰ו‡  וכמו 
„מרוב‰  טוב  ב„בר  כ"˘  מ˙חיל‰,  נע˘‰ 
 .(‡ עו,  (יומ‡  פורעניו˙  ממ„‰  טוב‰  מ„‰ 
ל„חו˙  לנו  ‰י‰  לעיל  ‰מ˙ב‡ר  לפי  ‡ולם 
מן  ‰ב‡  ב„בר  עס˜ינן  ‰כ‡   ‡‰„ ז‰,  כל 
˘מי‡  „כלפי  לנו  נ˙ב‡ר  וכבר  ‰˘מים, 
זמן  כל  כבר  ˘נע˘‰ ‰„בר  לומר  ˘ייך  ‡ין 
לומר  נוכל  ו‰‡יך  ממ˘,  בפועל  ב‡  ˘ל‡ 
ו‰ובטחו  ˘נזכרו  במ‰  ˘‰ו˙חלו ‰‚‡ולו˙ 

‡ז. 

‡פ"ל  ˘פיר  „ב‡מ˙  „י"ל  ‡יבר‡ 
‚‡ול‰  ‰˙חל˙  ‰וי  מˆרים  „‚‡ול˙  כנ"ל 
יˆי‡˙  „מזכירין  ‰„ין  סו„  [וז‰ו  ‰ע˙י„‰ 
בסוף  כמבו‡ר  ‰מ˘יח,  לימו˙  ‡ף  מˆרים 
‰רמב"ם  מ"˘  וב‰˜„ים  „ברכו˙],  פ"‡ 
נבו‡‰,  „יני  לענין   „"‰ פ"י  יסו‰"˙  ב‰ל' 
וז"ל: „ברי ‰פורענו˙ ˘‰נבי‡ ‡ומר, כ‚ון 
˘נ˙  פלוני˙  ˘נ‰  ‡ו  ימו˙  פלוני  ˘י‡מר 

‡ם  ‡לו,  ב„ברים  וכיוˆ‡  מלחמ‰  ‡ו  רעב 

לנבו‡˙ו  בז‰ ‰כח˘‰  עמ„ו „בריו ‡ין  ל‡ 

ב‡,  ול‡  „יבר˙  „בר  ‰נ‰  ‡ומרין  ו‡ין 

חס„  ורב  ‡פים  ‡רך  ‰ו‡  ברוך  ˘‰˜„ו˘ 

˙˘וב‰  ˘ע˘ו  ו‡פ˘ר  ‰רע‰,  על  וניחם 

ל‰ם  ˘˙ל‰  ‡ו  נינו‰  כ‡נ˘י  ל‰ם  ונסלח 

ו‡מר  טוב‰  על  ‰בטיח  ‡ם  ‡בל  כחז˜י‰. 

˘‡מר,  ‰טוב‰  ב‡‰  ול‡  וכך  כך  ˘י‰י‰ 

טוב‰  „בר  ˘כל  ˘˜ר,  נבי‡  ˘‰ו‡  בי„וע 

˘י‚זור ‰‡-ל ‡פילו על ˙נ‡י ‡ינו חוזר. ‰‡ 

למ„˙, ˘ב„ברי ‰טוב‰ בלב„ ייבחן ‰נבי‡. 

בן  לחנני‰  ב˙˘וב˙ו  ‡ומר  ˘ירמי‰ו  ‰ו‡ 

וחנני‰  לרע‰  מ˙נב‡  ירמי‰  כ˘‰י‰  עזור 

לטוב‰ ‡מר לו חנני‰ ‡ם ל‡ יעמ„ו „בריי 

‡ם  ‡בל  ˘˜ר  נבי‡  ˘‡ני  ר‡י‰  בז‰  ‡ין 

˘˜ר  נבי‡   ‰˙‡˘ יָו„ע  „בריך  יעמ„ו  ל‡ 

˘נ‡מר "‡ך ˘מע נ‡ ‡˙ ‰„בר ‰ז‰". ע"כ. 

בו„‡י  ˘י„עינן  לנ„ו"„   ‰"‰„ מובן  ו‡"כ 

‡-ל  ‡י˘  "ל‡  מ‰בטח˙ו,  ח"ו  י˘וב  ˘ל‡ 

ול‡  ו„בר  יע˘‰  ול‡  . ‰‰ו‡ ‡מר   . ויכזב 

ומוˆ‡  ברי˙י  ‡חלל  "ל‡  ו‡ומר  י˜ימנ‰", 

כבר  ‰„בר  נע˘‰  ולכך  ‡˘נ‰".  ל‡  ˘פ˙י 

 ıח לזור˜  ˘ו‰  „‰וי  ˘‰ובטח,  מ˘ע‰ 

ונע˘‰  ל‰˘יבו  בי„ו  ‡ינו  ˘כבר  „‡מרינן 

˜בעו  ˘כבר  ז‰  לענין   ‰"‰ ‰זרי˜‰,  מזמן 

י˘וב ‡חר  ל‡  טוב  ˘בכל „בר  מן ‰˘מים 

‰כרח  ˘ייך  ‡ין  ˘ו„‡י  ו‡ף  ˘‰ובטח. 

‡מנם   ,ıח לזור˜  ˘ו‰  ו‡ינו  ˘מי‡  כלפי 

‰„בר  לענין  ‡בל  עˆמו,  ‰עו˘‰  ל‚בי  ז‰ו 

‰י‰   ıח‰˘ „כ˘ם  ‰„ברים,  ˘וים  ‰נע˘‰ 

מוכרח כבר מ˙חיל‰ ל‰זר˜ ול‰זי˜ במ˜ום 

˘‰זי˜ ‡חר זמן, ‰"‰ לענין ‰‚‡ול‰ עˆמ‰ 

˘‰ובטח‰  ‡חר  ל‰˙˜יים  ‰י‡  ˘מוכרח˙ 

מן ‰˘מים ונ˜בע ‰כלל „„בר טוב‰ ‡פילו 

על ˙נ‡י ‡ינו חוזר.

לקראת שבת ו

˘ל  ‰מ˘ול˘ו˙  ˘זכויו˙יו   – מ„בר"   ıב‡ר "ימˆ‡‰ו  ב‡ומרו  ‰כ˙וב  ממ˘יך  כך  ו‡חר 
יע˜ב ‡בינו נמ˘כו לבניו (˘עלי‰ם נ‡מר בפסו˜ ‰˜ו„ם "חל˜ ‰' עמו" – עם בני י˘ר‡ל), 
‰ם  „ו˜‡  ולכן  ועולו",  ומלכו˙ו  "˙ור˙ו  עלי‰ם  ˜יבלו  כי  זכיו˙,  ˘לו˘  י˘נן  ‡ˆלם  ו‚ם 

"חל˜ ‰' עמו" (ול‡ בני י˘מע‡ל ובני ע˘ו ˘ל‡ רˆו ל˜בל). 

 – יע˜ב  ˘ל  בניו  ˘˜יבלו  ועולו"  ומלכו˙ו  "˙ור˙ו  ˘ל  ‰זכיו˙  ˘˘לו˘˙  ויומ˙˜, 
וזכו˙  עˆמו, "זכו˙ ‡בי ‡ביו (‡בר‰ם)  יע˜ב  ˘ל  פרטי ‰זכו˙ ‰מ˘ול˘˙  עם  מ˜בילו˙ ‰ן 
מיוח„  מ‰‡בו˙ ‰י'  ˘כל ‡ח„  מ˜ר‡",  ˘ל  ב"פ˘וטו  ˘מˆינו  וכפי  וזכו˙ו";  (יˆח˜)  ‡ביו 

ב‡ח„ מ˘לו˘˙ מעלו˙ ‡לו:

כז  כ‰,  (˙ול„ו˙  בכ˙וב  כמסופר  ב˙ור‰,  ˘עס˜  ‡בינו  יע˜ב  ‡ˆל  במיוח„  מˆינו   – ˙ור˙ו 
ובפר˘"י) "ויע˜ב ‡י˘ ˙ם יו˘ב ‡‰לים", "‡‰לו ˘ל ˘ם ו‡‰לו ˘ל עבר". וענין ז‰ ‰י' עי˜רי 
כ‡˘ר ‰י˙‰  לˆ‡˙"  רב˜‰, ‰י' "מפרכס  במעי ‡מו  ב‰יו˙ו  כבר  ˘לכן  יע˜ב,  במיוח„ ‡ˆל 

‡מו עובר˙ לי„ "פ˙חי ˙ור‰ ˘ל ˘ם ועבר" (ר˘"י ˙ול„ו˙ כ‰, כ).

מלכו˙ו – מו„‚˘ ‡ˆל ‡בר‰ם ‡בינו, ˘עס˜ בפרסום מלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, וכמו ˘כ˙וב 
"וי˜ר‡ ˘ם ב˘ם ‰' ‡-ל עולם", ˘‡בר‰ם פעל ˘י‰‡ נ˜ר‡ ˘מו ˘ל ‰˜ב"‰ "‡לו˜‰ לכל 

‰עולם" (ויר‡ כ‡, ל‚ ובפר˘"י. ור‡‰ ‚ם ר˘"י חיי-˘ר‰ כ„, ז).

י„י  ˘על  ב)  כו,  כו.  כ‰,  (˙ול„ו˙  ר˘"י  פיר˘  ˘כבר  וכפי  יˆח˜,  ˘ל  לעבו„˙ו  מכוון  עולו – 
‰ע˜י„‰ נע˘‰ יˆח˜ "עול‰ ˙מימ‰" ˘‰י‡ כליל ל‰'. ולכן ל‡ ‰ו˙ר לו לˆ‡˙ מ‡רı י˘ר‡ל 
‡ו ל˘‡˙ ˘פח‰, מפני ˘‰י' ח„ור כל כולו ב˜„ו˘˙ עול‰  - כמו ענין ‰"עול", ‰חו„ר בכל 
פרט בחיי ‰‡„ם (ול‰עיר מ‰„מיון בין ˙יב˙ "עול‰" ל˙יב˙ "עול", וˆריך חיפו˘ בספרים 

‰‡ם „יברו בז‰).

ר˜  (ל‡  ˜יבלו  י˘ר‡ל  ˘בני  ז‰  על  ר˘"י   ˙˘‚„‰˘ ל‰וסיף,  י˘  ‰חסי„ו˙  וב„רך   .„
"˙ור˙ו", ‡ל‡ ‚ם) "מלכו˙ו ועולו" – מ˙‡ימ‰ ‰י‡ לל˘ון ‰כ˙וב "ימˆ‡‰ו ב‡רı מ„בר": 

"ימˆ‡‰ו",  ‰ל˘ון  מבו‡ר  ו‡ילך)  ‡'˙רסט  ע'  פר˘˙נו   –  '˜„ˆ (ל‰'ˆמח  ‰˙ור‰'  '‡ור  בספר 
ר˘"י  ל˘ון  מב‡ר  ז‰  ולפי  ו‰„ר‚‰",  כס„ר  ˘ל‡  ב‡  ו‚ם  י˜ר  „בר  ‰ו‡  ‰מˆי‡‰  ˘"ענין 
כענין  מ‰חכמ‰",  למעל‰  ‰ו‡  ‰‡מונ‰  ענין  "כי  מ„בר",   ıב‡ר נ‡מנים  לו  מˆ‡  "‡ו˙ם 

‰מˆי‡‰ ˘‰י‡ למעל‰ מ‰חכמ‰ (וכמו מˆי‡‰ כפ˘וט‰, ˘ב‡‰ ב‰יסח ‰„ע˙).

מס„ר  ˘למעל‰  ˘ל "מˆי‡‰"  ב‡ופן  במ„בר,  י˘ר‡ל  כביכול ‡˙  ˘‰˜ב"‰ "מˆ‡"  וז‰ 
ר˜  (ל‡  עˆמם  על  ˘˜יבלו  כז‰,  ב‡ופן  ‰י˙‰  י˘ר‡ל  עבו„˙  ˘‚ם  מ˘ום  ‰ו‡   - ו‰„ר‚‰ 
ביטול  (כמו  מ‰חכמ‰  למעל‰  ב˘לימו˙,  ביטול  ˘ז‰ו  ועולו,  מלכו˙ו  ‚ם)  ‡ל‡  "˙ור˙ו", 

עב„ ל‡„ונו); 

ומ„‰ כנ‚„ מ„‰, "ימˆ‡‰ו ב‡רı מ„בר", ˘‰˜ב"‰ מ˙˜˘ר כביכול עם בני י˘ר‡ל ב„רך 
מˆי‡‰, ˘ל‡ בס„ר ו‰„ר‚‰ ולמעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰. 



עניית ברוך שם במקדש
כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו

כשאקרא ואזכיר שם ה' אתם הבו גודל לאלקינו וברכו 
שמו, מכאן אמרו שעונין ברוך שם כבוד מלכותו אחר ברכה 
שבמקדש
(לב, ג. רש"י)

אחר  אמן  שעונין  "מנין  שנינו  בספרי 

המברך, ת"ל הבו גודל לאלקינו". ובמפרשים 

פשוטו  המפרש   - רש"י  של  בטעמו  שקו"ט 

של מקרא - דפירש שהבו גודל לאלקינו קאי 

שבמקדש,  ברכה  אחר  שם  ברוך  אמירת  על 

ברכה,  כל  על  דקאי  הספרי  כפירוש  ולא 

הכתובים,  בפשטות  יותר  לכאורה  המתאים 

מיוחדת  ברכה  אודות  בהם  נתפרש  שלא 

במקדש. 

פסוק  של  השייכות  מהי  להבין,  צריך  גם 

לדברי  שבמקדש  ברכה  אודות  המדבר  זה 

משה בפ' האזינו?

ויש לבאר בזה:

הזכיר  רבינו  משה  הרי  הוקשה,  לרש"י 

במשך  פעמים  ריבוי  ה'"  "שם  ישראל  לבני 

הארבעים שנה, ומדוע חיכה עד יומו האחרון 

להיות  שצריך  להם  לומר  האזינו,  בפרשת   -

"הבו גודל לאלקינו"?

ה'  הזכרת  על  מדובר  שכאן  למד  ומזה 

ה'  הזכרת  זה,  לפני  היתה  שלא  מיוחד  באופן 

בשם המפורש שהיתה במקדש, דעל זה עונים 

האחרון,  ביומו  להם  אמרה  ולכן  שם.  ברוך 

שייך  זה  ציווי  קיום  כי  לארץ,  הכניסה  קודם 

המקדש.  ובבית  לארץ  הכניסה  לאחר  רק 

משא"כ במשכן הרי כתב רש"י (ס"פ יתרו) "שלא 

ניתן רשות להזכיר שם המפורש אלא במקום 

שם, וזהו בית הבחירה" דוקא ולא  שהשכינה 

במשכן.

עיכוב מיתתו של משה
וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה לאמר

בג' מקומות נאמר בעצם היום הזה, נאמר בנח כו' במצרים 
נאמר כו' במיתתו של משה נאמר בעצם היום הזה לפי שהיו 
ישראל אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין 
אותו כו' אמר הקב"ה הריני מכניסו בחצי היום
(לב, מח. רש"י)

לכאורה תמוה ביותר, בשלמא בנח חשבו 

וכן  לתיבה,  מליכנס  נח  לעצור  דורו  בני 

לצאת  ישראל  בני  למנוע  חשבו  המצריים 

מיתה,  למנוע  בנ"י  חשבו  איך  אבל  מארצם, 

דבר שאינו בכוחם?

לספרי  רב  דבי  בספרי  עד"ז  (וראה  בזה  לבאר  ויש 

כאן):

מציווי הקב"ה למשה "עלה אל הר העברים 

הזה", וביום ש"מלאו ימי ושנותי", הבינו בנ"י 

ביום  העברים  להר  בהעלי'  תלויה  שמיתתו 

שבאם  חשבו  ולכן  ושנותיו,  ימיו  שמלאו  זה 

הגזירה  תתבטל  בהר  זה  ביום  יהי'  לא  משה 

סיחון  ארץ  כיבוש  שאחרי  רש"י  מ"ש  (וע"ד 

ועוג חשב משה שהותר הנדר).

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה

לקראת שבת י„

בי„ים   ‡˙˘‰ „‡„לי˜  כמ‡ן  „ל‡ו  ˘"מ 
מעי˜ר‡  „‡„לי˜  כמ‡ן  ‡ל‡  לי‰  ח˘בינן 
מ˘ע˙ פ˘יע‰ ח˘בינן לי‰, וכן ‰„ין לענין 
˘ב˙ „כי ‡˙חיל מערב ˘ב˙ ‡˙חיל וכמ‡ן 
בי‰  „לי˙  עי„נ‡  ב‰‰ו‡  בי„ים  „‡‚מרי‰ 
˘ב˘ע˙  עכ"ל. ‰יינו, „‡ף  ח˘יב".  ‡יסור 
ל‰ˆיל)  לו   ‡"‡˘) עˆמו ‡נוס ‰ו‡  ‰‰יז˜ 
ר˜  לי‰,  מחייבינן  ˘ע˙‡  ‡‰‰י‡  ל‡ו 
„ח˘יב  כיון  ב˙חיל‰  ‰„ל˜˙ ‰‡˘  ‡˘ע˙ 
‡ח"כ,  ˘‰יו  ‰‰זי˜ו˙  נע˘ו  כבר  ˘‡ז 

ו‰‰י‡ ‰„ל˜‰ ברˆון ‚מור ‰י‡.

מפור˘˙  ס˙יר‰  מˆינו  לכ‡ור‰  ו‰נ‰, 
ו‰ו‡  ב˘"ס,  עˆמו  יוחנן  ר'  מ„ברי  לז‰ 
ב‰‡ „‡י˙‡ ב˙עני˙ לענין ˙˘ע‰ ב‡ב (כט, 
נכרים  נכנסו  (ב‡ב)  ב˘בע‰   .  . "˙ני‡   :(‡

˘מיני,  ˘ביעי  בו  ו˜ל˜לו  ו‡כלו  ל‰יכל 
בו ‡˙ ‰‡ור  לח˘כ‰ ‰ˆי˙ו  סמוך  ו˙˘יעי 
ו‰י‰ „ול˜ ו‰ולך כל ‰יום כולו ˘נ‡מר ‡וי 
לנו כי פנ‰ ‰יום כי ינטו ˆללי ערב, ו‰יינו 
„‡מר רבי יוחנן ‡למלי ‰יי˙י ב‡ו˙ו ‰„ור 
˘ל  ˘רובו  מפני  בע˘ירי  ˜בע˙יו ‡ל‡  ל‡ 
עˆמו,  יוחנן  ר'  ול˘יט˙  נ˘רף".  בו  ‰יכל 
„‰מ„לי˜ ‡˘ כבר נע˘ו ב‰‰י‡ ˘ע˙‡ כל 
‚„ול‰  ˙ימ‰   –  ˘‡‰ מן  ˘ב‡ו  ‰‰זי˜ו˙ 
ר‡וי  „‰י‰  ˙"ב  לענין  בעˆמו  ˘‡מר  מ‰ 
נ˘רף  ˘בו  ב‡ב  בע˘ירי  ‰˙עני˙  ל˜בוע 
רוב ‰‰יכל, ‰‡ מ"מ ב˙˘יעי ‰ˆי˙ו נכרים 
‰חורבן  ח˘יב  ר"י  ול˘יט˙  ‰‡ור,   ˙‡

כ‡ילו כבר נע˘‰ כולו ב˙˘יעי?!

סבר˙  ב‚וף  ‰יטב  „לכ˘נ„יי˜  ‡יבר‡ 
‰„ין „ר"י לענין ‰מזי˜ ב‡˘, ‡"˘ ˘יט˙ו 
„‡מרינן   ‡‰ „‰נ‰,  וב‰˜„ים  ˙"ב.  לענין 
(˘‰נז˜   ıח‰ לזרי˜˙  ˘ו‰   ˘‡‰ „‰„ל˜˙ 
מחמ˙  ‰ו‡  עˆמו)  ‰זור˜  מכח  ‰ו‡  ‰ב‡ 
בז‰   ıח‰ כזרי˜˙  כמו‰   ˘‡‰ ˘‰„ל˜˙ 

ו˘וב  ממנו  יˆ‡  כבר  ‰‰„ל˜‰  ר‚ע  ˘‡חר 
ל˜„מו˙ו  ‰„בר  ל‰חזיר  עו„  יכול  ‡ינו 
 ıח כזור˜  ˘יבו‡ו,  ‰‰זי˜ו˙  ולמנוע 
˘‡חר ר‚ע ‰זרי˜‰ כבר ‡ינו בי„ו ל‰˘יבו 
„ל‚בי  ‡מרינן  ולכך  ‰‰יז˜,  ולמנוע 
נע˘‰  כבר  ˘‰ˆי˙  ˘ע˙‡  ב‰‰י‡  ‰מ„לי˜ 
לו  כבר ‡י ‡פ˘ר  ˘ל‡ח"ז  כיון  כל ‰‰יז˜ 
˘יכול  [ומ‰  מז‰ ‰‰יז˜  יבו‡  ˘ל‡  למנוע 
לכבו˙ ‰‡˘, כב„ו‚מ‡ ˘כ˙ב ‰נמו˜י יוסף 
‚בי נרו˙ ˘ב˙, ‰"ז פעול‰ ח„˘‰ ˘ל כבוי 
 ıוכ‚ון בעניננו ˘יניח ˙ריס בפני ‰ח ,˘‡‰
 ıח‰ זרי˜˙  פעול˙  ‡בל  ‰ילוכו,  לעˆור 
מˆ„  ליפס˜  יכול‰  ‡ינ‰   ˘‡‰ ו‰„ל˜˙ 
עˆמ‰, ‰מע˙י˜]. ומע˙‰ מחוור ‰יטב ‰‡ 
„ל‡ ˘ייך לומר כן לענין ‰„לי˜‰ ˘˘רפ‰ 
˘ייך  ‡ין  ו„‡י  ˘מי‡  „כלפי  ‰יכלנו,   ˙‡
למנוע  ר‚ע ‰ר‡˘ון ‡י ‡פ˘ר  לומר „‡חר 
‰‰יז˜ מלבו‡. עיי' ר˘"י פר˘˙נו לב, מ‡: 
ב‡‚„‰  רבו˙ינו  למ„ו  ו‚ו',  נ˜ם  "‡˘יב 
מ˙וך ל˘ון ‰מ˜ר‡ ˘‡מר ו˙‡חז במ˘פט 
ב"ו  מ„˙  ‰˜ב"‰,  מ„˙  ב"ו  כמ„˙  ל‡  י„י 
זור˜  ו‰˜ב"‰  ל‰˘יבו  יכול  ו‡ינו   ıח זור˜ 
חˆיו וי˘ בי„ו ל‰˘יבם כ‡ילו ‡וחזן בי„ו, 
˘‰רי בר˜ ‰ו‡ חˆו ˘נ‡מר כ‡ן בר˜ חרבי 
ר‚ע  ו‰יינו „בכל  כו'".  י„י  במ˘פט  ו˙‡חז 
נע˘‰  ל‡  ע„יין  עˆמו  ‰‰יז˜  ˘יבו‡  ע„ 
˘ל‡  ‰„בר  ויכול  ˘מי‡,  כלפי  „בר  ˘ום 
˙"ב  לענין  ר"י  ˘‡מר  וז‰ו  כלל.  י‰י‰ 
נ˘רף  ˘בו  בע˘ירי  ל‰יו˙  ר‡וי  ˘‰י‰ 
‰‰יכל בפועל, „‡ף ˘‰וˆ˙ ב‡˘ ב˙˘יעי, 
ע„  ‰˘מים  מן  ˘‰י‰  ‰חורבן  נע˘‰  ל‡ 

ע˘ירי.

ב„רך  לפלפל  י˘  ז‰  בי‡ור  וע"פ 
‰„רו˘ לענין „' ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול‰ ˘ברי˘ 
פר˘˙ ו‡ר‡. „‰נ‰, י„וע „„' ל˘ונו˙ ‰ללו 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בענין אישו משום חציו
יביא ביאור הנמוק"י דחשיב שההיזק נעשה בשעת ההדלקה, ועפ"ז יקשה סתירה מדברי ר' יוחנן 

גבי תענית ת"ב, ושוב יתרץ ע"פ סברת הנמוק"י עצמו / ידון עפ"ז אי שייך לומר דגאולת מצרים 
הוי התחלת גאולה העתידה

נזי˜ין  לענין ‡ב  ע"‡  כב  בב"˜  ‡י˙‡ 
„‡˘ ˘חייב‰ ˙ור‰ ב˙˘לומין: "‡˙מר, ר' 
יוחנן ‡מר ‡˘ו מ˘ום חˆיו (חייבו ‰כ˙וב 
„‡י‰ו ˜עבי„ „‰וי כזור˜ חı. ר˘"י), ורי˘ 
ובורו  (כ˘ורו  ממונו  מ˘ום  ‡מר  ל˜י˘ 
˘‰זי˜ו. ר˘"י)". פירו˘, „לר"י ‰וי כמזי˜ 
בכוחו  (ו‰מזי˜  מכוחו  ˘‰ו‡  כיון  בעˆמו 
ח˘יב  ל‡  ולר"ל  בי„ו),  כמזי˜  ובחˆיו 
ו„ול˜˙  ‰ולכ˙  מ‡לי‰   ˘‡„") מכוחו 
כממונו  ‰ו‡  ר˜  ˘ם)  ר˘"י   – למרחו˜" 

˘‰לך ו‰זי˜ לב„ו כ˘ור ובור. 

מי„  יוחנן  ר'  „ל˘יט˙  ו‰מורם, 
‰נע˘‰  ב‰יז˜  מ˙חייב   ˘‡‰ כ˘מבעיר 
לבסוף, וכזור˜ חı ˘בר‚ע ‰זרי˜‰, כ˘יˆ‡ 
„ל‡חר  ‰‰יז˜  כל  על  מ˙חייב  מי„ו,   ıח‰
˘יזי˜  ב˘ע‰  „ר˜  לר"ל  (מ˘‡"כ  מכן 
ממונו).  מזי˜  ‰ר‚ע  בז‰  „ר˜  ‰חיוב  יחול 
יוסף  ‰נמו˜י  ב„ברי  ‰יטב  וכמבו‡ר 
מ˘ום  "‡˘ו  ‰רי"ף):  מ„פי   ‡ (י,  ‰י„ועים 
˘ניז˜)  (ל‰„בר  בי„ו ‰בעירו  כ‡ילו  חˆיו, 
˘רינן  ‰יכי  ‡"כ  לך  ˜˘י‡  ו‡י  כ„‡מרן. 

ו‰„ל˜˙‰  ‰נרו˙   ˙‡ ל‰„לי˜  ח˘יכ‰  עם 
 ˙‡ מ‡חיזין  וכן  ב˘ב˙  ונ‚מר˙  ‰ולכ˙ 
‰„ל˜˙‰  ונ‚מר˙  ו‰ולכ˙  במ„ור‰  ‰‡ור 
‰בעיר‰  כ‡ילו  ‰ו‡  ‰רי  ז‰  ולפי  ב˘ב˙ 
„‡ילו  ‰ו‡  ˘כן  וכל  ב˘ב˙,  בעˆמו  ‰ו‡ 
חבירו  ˘ל  ‚„י˘  ל‰בעיר  נ˙כוין  ל‡  ‰כ‡ 
ו˙לך  ˘˙„ל˜  כוונ˙ו ‰י‡  עי˜ר  ו‰כ‡  כלל 
ב˘ב˙, ועם כל ז‰ ˙נן (˘ב˙ יט, ב) מ˘ל˘לין 
ומ‡חיזין ‡˙  ח˘יכ‰  עם  ל˙נור  ‡˙ ‰פסח 
בכל  ומע˘ים  ‰מו˜„  בי˙  במ„ור˙  ‰‡ור 
ל‡  ˘פיר  במיל˙‡  נעיין  כי  וכ„‡מרן.  יום 
כזור˜  חˆיו  מ˘ום  חיובו  ˘‰רי  לן  ˜˘י‡ 
חı ˘ב˘ע‰ ˘יˆ‡ ‰חı מ˙ח˙ י„ו ב‡ו˙‰ 
מע˘‰  לי‰  ח˘בינן  ול‡  ‰כל  נע˘‰  ˘ע‰ 
‰ו‰  לי‰  ח˘בינן  „‡י  ול‰ב‡,  „מכ‡ן 
‰‰יז˜  (ב˘ע˙  ‰ו‡  „‡נוס  למפטרי‰  לן 
עˆמו) ˘‡ין בי„ו ל‰חזיר‰, ו‰כי נמי ‡ילו 
ו„‡י  ‰‚„י˘  ל‰„לי˜  ˘‰ספי˜  ˜ו„ם  מ˙ 
 ‡‰„ „י„י‰  נכסים  מ‡חריו˙  ניז˜  מ˘˙לם 
(מ˘פטים  י˘לם  ˘לם   ˘‡  ‡ˆ˙ כי  כ‡ן  ˜רי 
כב, ‰) ו‡מ‡י מחייב ‰רי מ˙ (ב˘ע˙ ‰‰יז˜ 

ל‡ו  חיוב‡ ‰ו‡, ‡ל‡  בר  ל‡ו  ומ˙  עˆמו) 

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

ישב בסוכתו ש ויתן
את מצות סוכה מקשרים רז"ל עם מה שאמר אברהם אבינו לאורחיו "והשענו תחת העץ", ועם סוכת עורו של לויתן 
דלעתיד  /  מהו תוכנם המיוחד של שני אלו בשייכות למצות סוכה, ובפרט ששניהם פסולים לסוכה: "והשענו תחת 

העץ" הוא סיכוך במחובר ו'עורו של לויתן' אינו גידולי קרקע  /  ביאור רחב על-פי דרך הפנימיות בתוכן הכללי 
דהמצוות הנרמז במצות הסוכה, ומהות ה'סיכוך במחובר' וב'עור הלויתן' בעבודת המצוות ובשכרן

צל העץ וסוכת הלויתן - מה עניינם למצות סוכה
ל‡ורחיו2  ˘‡מר ‡בר‰ם ‡בינו  ב˘כר  לי˘ר‡ל  ˘ני˙נ‰  רז"ל1,  סוכ‰ ‡מרו  למˆו˙  בנו‚ע   .‡

."ıו‰˘ענו ˙ח˙ ‰ע"

מו˘יבו  ‰˜ב"‰  ‰ז‰,  בעולם  סוכ‰  מˆו˙  ˘מ˜יים  מי  "כל   – ‡מרו3  ˜יומ‰  ל˘כר  ובנו‚ע 
בסוכ˙ו ˘ל לוי˙ן לע˙י„ לבו‡".

ו‰נ‰, כיון ˘„ברי ˙ור‰ מ„וי˜ים ‰ם, מובן ˘‰˘ייכו˙ בין "ו‰˘ענו ˙ח˙ ‰עı" למˆו˙ סוכ‰ 
˘ני˙נ‰ בזכו˙‰, וכן מ‰ ˘"סוכ˙ו ˘ל לוי˙ן" ‰י‡ ‰˘כר למ˜יימי מˆו˙ סוכ‰ – ‡ין ז‰ ר˜ מˆ„ 
˙וכן  בז‰  י˘  וˆל), ‡ל‡ –  לסיכוך  ע˘ויים  ועור ‰לוי˙ן   ıביני‰ם (˘‡ף ‰ע˘ ‰חיˆוני  ‰„מיון 

מיוח„ ב˘ייכו˙ למˆו˙ סוכ‰. וˆריכים ‡נו לבי‡ור מ‰ ‰ו‡.

במחובר,  סיכוך  ˙ח˙ ‰עı" ‰ו‡  מן ‰סוכ‰ – "ו‰˘ענו  מחול˜ים ‰ם  ל„ינ‡  ˘‰ל‡  ובפרט, 
‰פסול בסוכ4‰; ו‡ף 'עורו ˘ל לוי˙ן' פסול לסיכוך, „ל‡ ‰וי ‚י„ולי ˜ר˜ע5.

1) ב"ר פמ"ח, י.
2) ויר‡ יח, „. 

3) יל˜וט ˘מעוני ‡מור רמז ˙רנ"‚.
4) סוכ‰ ט, רע"ב (במ˘נ‰).

5) סוכ‰ י‡, ‡ (במ˘נ‰).



טלקראת שבת

מצות סוכה רומזת לכללות המצוות
ב. וי˘ לב‡ר:

‰מˆו‰ ‰ר‡˘ונ‰ ל‡חרי יום ‰כיפורים, בו נ˘למ˙ פעול˙ ‰כפר‰ ו‰˙י˜ון על ‰˘נ‰ ˘עבר‰ 
מ‰ו‰ ‰י‡  ר‡˘ונ‰' ‰פו˙ח˙ ‡˙ ‰˘נ‰ ‰ח„˘‰,  'מˆו‰  כמו  ˘‰י‡  וכיון  סוכ‰.  מˆו˙  – ‰י‡ 

מˆו‰ כללי˙.

וכמו„‚˘ ‚ם בפרטי ‰מˆו‰:

‚ופו (‡˘ר  כל ˜ומ˙  כללו˙ ‰‡„ם. ‰ן ‡˙  מ˜פ˙ ‰סוכ‰ ‡˙   – בפרט  לכל ‡„ם  בנו‚ע   (‡)
 – וענייניו  ˆרכיו  כל  ו‰ן ‡˙  ‰‚וף),  בכל  לב„, ‡ל‡  מסוים  ב‡בר  בסוכ‰ ‡ינ‰  מˆו˙ ‰י˘יב‰ 

‡˘ר ˆריך לע˘ו˙ם כולם בסוכ‰ ("˙˘בו כעין ˙„ורו"6).

(ב) בנו‚ע לכללו˙ י˘ר‡ל – ‡מרו רז"ל7 "כל י˘ר‡ל ר‡ויין לי˘ב בסוכ‰ ‡ח˙". ו‰רמז בז‰: 
מˆו˙ סוכ‰ כולל˙ ומ‡ח„˙ ‡˙ כלל י˘ר‡ל, ע„ ‡˘ר ר‡ויים כולם ל˘ב˙ יח„יו בסוכ‰ ‡ח˙8.

עניין  בכללו˙  עי˜רי  ˙וכן  ב‰  „נרמז  לב‡ר,  י˘  כללי˙,  מˆו‰  ‰י‡  סוכ‰  ˘מˆו˙  וכיון 
‰מˆוו˙, כ„ל˜מן.

י„י ˜יום  וחיבור9. „על  מל˘ון 'ˆו˙‡'  'מˆו‰'  כ˘מן:  כל ‰מˆוו˙ ‰ו‡,  ˘ל  ˙וכנן ‰כללי   .‚
מˆו‰, מ˙˜˘ר ומ˙חבר ‰‡„ם עם ‰˜ב"‰.

ויובן ב‡מˆעו˙ מ˘ל10:

נח˘ב  ז‰, ‡ין  וזול˙  במו˘כלו˙,  ר˜ ‰עיסו˜  עניינו ‰ם  וכל  חייו  כל  ביו˙ר,  חכם ‚„ול  ‡ˆל 
כלל  נח˘ב  ‡ין  ˘כל,  בענייני  כלל  ‰כר‰  לו  ˘‡ין  ‰פ˘וט,  ‰‡י˘   – ˘כן  וכיון  מ‡ומ‰.  ‡ˆלו 
כז‰  ‡„ם  נכנס  ‡ין  ‰חכם,  ˘ל  ב'עולמו'   – ‡ל‡  ח"ו,  ‚‡וו‰  מˆ„  (ול‡  בעיניו  ‡„ם  למˆי‡ו˙ 

ב‚„ר 'בן ‡נו˘', ‡ל‡ כמו חפı „ומם ממ˘).

'נול„˙'   – בכך  ‰רי  „בר,  ‡יז‰  עבורו  לע˘ו˙  ‰פ˘וט  ל‡י˘  ‰חכם  ו‰  ַ̂ ˘מ בע˙  ו‰נ‰, 
מˆי‡ו˙ו ˘ל ‰‡י˘ ‰פ˘וט. כלומר: נח˘ב ‰ו‡ בעיני ‰חכם כמˆי‡ו˙ „בר, ‡˘ר ‡פ˘רי ל„בר 

‡ליו ולˆוו˙ לו. ובנוסף, ‰רי ‰ו‡ זוכ‰ ‚ם ל‰יו˙ ˜˘ור ‡ל ‰חכם, בכך ˘ממל‡ ‡˙ רˆונו. 

וב„ו‚מ˙ מ˘ל ז‰, כן ‰ו‡ ביחס למˆוו˙ ‰':

נח˘ב  עˆמו, ‡ין  ומˆ„  וכלל.  כלל  ביני‰ם  ערוך  ו‰נבר‡ – ‡ין  ו‰ ‰מˆוו˙,  ַ̂ מ ב"‰,  ‰בור‡ 
‰נבר‡ ‡ˆלו י˙' כמˆי‡ו˙ „בר כלל.

ועל י„י ז‰ ˘ˆיונו ‰' במˆוו˙יו, ‰רי בכך 'נול„‰' מˆי‡ו˙ ‰‡„ם – ‡˘ר נח˘ב ‰ו‡ ל‰יו˙ 
‰ מ‡˙ ‰'! ועל-י„י ˘מ˜יים ‰ˆיווי, וממל‡ ‡˙ רˆון ‰', ‡זי ל‡ ר˜ ˘נח˘ב ‰ו‡ למˆי‡ו˙  מˆּוו∆

„בר, ‡ל‡ זוכ‰ ‡ף ל‰יו˙ ˜˘ור ומחובר ‡ליו י˙'.

6) סוכ‰ כח, ב.
7) סוכ‰ כז, ב.

8) ר‡‰ ‚ם בספר '‡וˆרו˙ ‰מוע„ים - מוע„י ˙˘רי' ע' 280.
9) ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ בחו˜ו˙י מ‰, ‚. ובכ"מ.

10) ר‡‰ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ ח"י עמ' ˘סט ו‡ילך.

תשובה למחרת 
יום הכיפורים?

מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  קדשו  בדברי 

יום  למחרת  פעם  מביא:  נ"ע,  מליובאוויטש 

[אביו,  הרה"ק  כ"ק  הוד  אל  נכנסתי  הכיפורים 

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע] ואשאל אותו: ומה עתה? 

תשובה  לעשות  צריך  בייחוד  עתה  ויענני: 

("איצטער ערשט דארף מען תשובה טאן").

עניין  מה   – בזה  ביאור  דרוש  ולכאורה 

כל  נתכפרו  שכבר  לאחרי  לכאן,  תשובה 

החטאים ביום הכיפורים?

ויש לבאר:

יותר,  נעלית  לדרגה  האדם  שמתעלה  בעת 

צריך הוא לעבודת תשובה מחודשת. כי ישנם 

עניינים שלגבי מצבו הקודם לא נחשבו אמנם 

עתה,  דרגתו  עילוי  לגבי  אבל  וחיסרון,  כחטא 

לתשובה  וצריך  וחטא,  לחיסרון  הם  נחשבים 

על כך (ראה עד"ז תניא פכ"ט).

שנמצא  חכם  "תלמיד   – לדבר  [דוגמא 

קודם  א):  קיד,  (שבת  מיתה"  חייב  בגדו  על  רבב 

זה  רבב  הי'  לא  חכם"  לדרגת "תלמיד  שהגיע 

שהגיע  לאחרי  אך  כלל,  אצלו  חסרון  בגדר 

לחסרון,  זה  נעשה   – חכם"  "תלמיד  לדרגת 

ושוב אינו יכול להלך עם בגד זה].

עילוי  גודל  דמצד   – בענייננו  מובן  ועפ"ז 

הכיפורים,  ביום  יהודי  כל  של  ומצבו  מעמדו 

עבודת  הכיפורים  יום  למחרת  ממנו  נדרשת 

לעניינים  ביחס  גם   – יותר  נעלית  תשובה 

כאלו שלגבי מעמדו ומצבו הקודם לא נחשבו 

לחטא כלל. לכן – "עתה בייחוד צריך לעשות 

תשובה".

 המצוה שמקיפה גם 
את עסקי החולין

תיכף  צריך  הכיפורים  יום  במוצאי 

להתעסק בעשיית הסוכה (שו"ע או"ח סו"ס תרכד). 

ובמהרי״ל כתב בטעם הדבר: "משום שנשלמו 

ח״ו,  לחטא,  שנכנס  ראשון  ויום  תשובה,  ימי 

יקדים את עצמו לאתחולי במצוה".

הראשונה  שהמצוה  דמה  לבאר,  ויש 

לא  כדי   – עוונות  כפרת  לאחר  בה  שמתעסק 

בזה  יש  סוכה,  מצות  היא  ח"ו –  בחטא  ליפול 

דיוק נפלא. שעניין מיוחד בסוכה דוקא, שעל 

ידה ניתן להימנע מחטאים:

המביאים  העיקריים  הגורמים  אחד  דהנה, 

הוא  ח"ו,  ועוון,  חטא  לידי  האדם  את 

ומצוות  שהתורה  המוטעית  המחשבה 

כבשעת  ביום,  קבועים  בזמנים  מוגדרים 

יציאת  בעת  ואילו  והתפילות,  התורה  לימוד 

הוא  'מנותק'  בענייניו,  לעסוק  לשוק  האדם 

מעבודת ה', וחופשי הוא לנפשו ח"ו.

במצות  במצוה"  "לאתחולי  אמרו  ולכן 

סוכה דוקא – דמצותה היא באופן של "תשבו 

את  שמקיפה  היינו  א),  כו,  (סוכה  תדורו"  כעין 

גם  כולל  ענייניו,  כל  עם  בה  היושב  האדם 

בהיות  שגם  מורה  דזה  שלו;  החולין  עיסוקי 

המדרש,  לבית  שחוץ  בעיסוקיו  עוסק  האדם 

אלא  ומצוות,  מתורה  ח"ו  'מנותק'  הוא  אין 

עובד הוא את ה' בבחינת "בכל דרכיך דעהו" 

(משלי ג, ו).



י‡לקראת שבת

ב‡ ל‰ורו˙, ˘‡ופן ‰'‰כנ‰' ‰ו‡ – ‰עבו„‰ (ב˜יום ‰מˆוו˙) ב‡ופן ‰כי מעול‰ ˘‡פ˘ר.

וז‰ו ‡ף ‰רמז בכך ˘"ו‰˘ענו ˙ח˙ ‰עı" ‰ינו סיכוך במחובר: 

מעל‰  ולעלו˙  לˆמוח  ˘ביכול˙ו   –  'ıע' ˘ל  ב‡ופן  ‰עבו„‰  ‰יו˙  ˘עם  מור‰,  מחובר   ıע
˘‰י˙‰  „‰‡בו˙,  ‰'‰כנ‰'  עבו„˙  ˙וכן  וז‰ו  ב˘ר˘ו.  ו˙לוי  'מחובר'  ˙מי„  ‰ו‡  נ˘‡ר  מעל‰, 
בכוח עˆמם (טרם ˆיווי ‰' במ˙ן ˙ור‰) – כי ‡ף ˘‰נבר‡ יכול ל‰˙עלו˙ ע„ לעילוי ‰כי ‡פ˘רי 
˘ביכול˙ו, ‡ין ‰ו‡ יכול (בכוחו˙ עˆמו) ל‰‚יע למעל‰ מכך (למעל‰ מ˘ר˘ו)15, ול‰˙חבר עם 

‰˜ב"‰.

‡מנם, במˆו˙ סוכ‰ ˘ני˙נ‰ לי˘ר‡ל במ˙ן ˙ור‰, ‰סכך ‰ינו ˙לו˘ „ו˜‡ – ל‰ורו˙, ˘בכוח 
ˆיווי ‰'16, יכול ‰נבר‡ לבו‡ ‡ף למ‰ ˘למעל‰ מ˘ר˘ו17, ול‰˙˜˘ר ול‰˙חבר עם ‰˜ב"‰.

סוכת הלויתן - גילוי שכר המצוות דלעתיד
וי‰י‰  ע˙‰,  ב‰עלם  ‰ו‡  ‰מˆוו˙,  על-י„י  ˘נפעל  ‰˜ב"‰  עם  ו‰חיבור  ‰˜י˘ור  ו‰נ‰,  ו. 

ב‚ילוי ר˜ לע˙י„ לבו‡ – „‡ז י‰י‰ נר‚˘ ב‰‡„ם ˘‰ו‡ מ‡וח„ ו„בו˜ ב˘כינ‰.

כי  לוי˙ן.  ˘ל  עורו  סוכ˙  ‰ו‡   – כנ"ל)  ‰מˆוו˙,  (כללו˙  סוכ‰  מˆו˙  ˘˘כר  ˘‡מרו,  וז‰ו 
˘י‰י‰  כפי  ‚לוי,  ב‡ופן  עם ‰˜ב"‰  ו‰˙חברו˙  ˘ל ‰˙˜˘רו˙  ומˆב  מעמ„  על  מור‰  "לוי˙ן" 

לע˙י„ לבו‡:

"לוי˙ן" – ‰ו‡ מל˘ון חיבור וˆו˙‡18 (כמו "‰פעם ילו‰ ‡י˘י ‡לי"19); עו„ ז‡˙ – ‡˘ר „‚ים 
בכלל, נ˙ייח„ו בכך ˘ניכר ב‰ם ב‚לוי ˙מי„ חיבורם ו˘ייכו˙ם למ˜ור חיו˙ם („‰רי ‡ם יוˆ‡ים 
מן ‰מים ‡ינם יכולים לחיו˙)20. וז‰ו מ‰ ˘לע˙י„ לבו‡ י‰יו מ˜יימי ‰מˆוו˙ ב‡ופן „"לוי˙ן" 

– ˘י‰י‰ ניכר ב‰ם חיבורם עם ‰˜ב"‰ ב‚לוי וב‡ופן ˙מי„י.

ועניין ז‰, י‰י‰ חל˜ם ˘ל כל מ˜יימי ‰מˆוו˙ בזמן ‰ז‰ – כי ז‰ו עי˜ר ˘כר ‰מˆוו˙ ("˘כר 
מˆו‰ – מˆו‰"), „‰'ˆו˙‡ וחיבור' ˘נפעל ב‰ם על י„י ˜יום ‰מˆוו˙ ע˙‰ יבו‡ ב‰ם לי„י ‚ילוי, 

וי‰יו מ˜ו˘רים ב˜ב"‰ ב‡ופן ˙מי„י וב‡ופן ‚לוי.

למעל‰  ˘יעלו ‰מים  ˘‡י ‡פ˘ר  כיון  עזר‰,  מ˜ר˜ע  ˘‰י‰ ‚בו‰  ל‡, ‡)  עיטם (יומ‡  עין  ממעין  לז‰  ו‰ר‡י‰   (15
יו˙ר מן ‰מעין ˘‰ו‡ ˘ר˘ם ("˘‡י ‡פ˘ר למים לעלו˙ ל‰ר ˘‰ו‡ ‚בו‰ ממ˜ום ˘נובעין מ˘ם" (ר˘"י ˘ם)).

(‰נ˜'  כלי  ע"י  מ˘ר˘ם, ‰רי  למעל‰  לעלו˙  יכולים  ˘מעˆמם ‡ינם  – ‡ף  (˘ב‰ער‰ ‰˜ו„מ˙)  ובמ˘ל ‰מים   (16
פ‡מפע) ‡פ˘ר ל‰‚בי‰ם, ˘ז‰ו עניין פעול˙ מ"˙ (ס‰"מ ˙רנ"„ ס"ע ר').

ולמעל‰  ‰ברי‡‰,  מˆי‡ו˙  על  רמז  טפחים ‰ו‡  י'  טפחים – „ע„  י'  ב‚וב‰  ˘‰סוכ‰ ˆ"ל  בכך  וז‰ו ‰רמז ‚ם   (17
מˆ„  ˘‰ם  מכפי  למעל‰  מ˙עלים ‰נבר‡ים  סוכ‰  מˆו˙  ˘ע"י  ל‰ורו˙   .(‡  ,‰ (סוכ‰  ˘כינ‰  מ˜ום  טפחים ‰וי  מי' 

מˆי‡ו˙ם כנבר‡ים, ומ˙˜˘רים עם ‰˜ב"‰. 
18) ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ר"פ ˘מיני (יח, ב).

19) ויˆ‡ כט, ל„.
ב˜ב"‰, ‡ין  ל‚מרי  ו‰‰˙‡ח„ו˙  מˆ„ ‰„בי˜ו˙  כי  ט‰ור".  ˘בים  מי"‚) "כל  פי"ז  (כלים  ˘˘נינו  מ‰  ‚ם  וז‰ו   (20

˘ייכ˙ ˘ם כלל מˆי‡ו˙ טומ‡‰.

לקראת שבת י

עˆם  מחמ˙  ‰י‡  ו‰‰˙חברו˙  ‰‰˙˜˘רו˙  כי  כחמור‰.  ˜ל‰  מˆו‰,  בכל  ‰ו‡  ˘כן  ומובן, 
‰ˆיווי מ‡˙ ‰', בל‡ כל חילו˜ במ‰ ‰ו‡ ‰ˆיווי.

מ‡˙  עˆם ‰ˆיווי  עˆמ‰,  כלומר, ‰'מˆו‰'  מˆו‰".  מˆו‰ –  רז"ל11 "˘כר  מ‡מר  פירו˘  וז‰ו 
‰', ‰ו‡ ‰'˘כר מˆו‰'. כי כל ˘כר ‰מˆוו˙, בז‰ ובב‡, כ‡ין נח˘ב ל‚בי פעול˙ ‰מˆו‰ עˆמ‰, 

על-י„‰ זוכ‰ ‰‡„ם ל‰˙˜˘ר ול‰˙חבר עם ‰˜ב"‰.

"והשענו תחת העץ" - עבודת ההכנה על ידי האבות
‰ מ‡˙ ‰חכם, „רו˘‰ ‚ם ‰כנ‰ מˆ„ ‰‡י˘  „. ו‰נ‰, כ˘ם ˘במ˘ל, בכ„י לזכו˙ ל‰יו˙ מˆּוו∆

‰פ˘וט, ˘י˘ים ליבו ל˘מוע, וימסור עˆמו ל˜יים „ברי ‰חכם – כן ‰ו‡ ‚ם בנמ˘ל:

‡ז  ˙ור‰.  במ˙ן  ‰חל  על-י„ן,  ˘נפעל  ‰˜ב"‰  עם  וחיבור'  ו‰'ˆו˙‡  ‰מˆוו˙,  עניין  כללו˙ 
‰˜ב"‰  עם  ל‰˙˜˘ר  ו‰כוח  ‰‡פ˘רו˙  ל‰ם  ני˙נו  ובכך  ‰˜ב"‰,  ע"י  במˆוו˙  י˘ר‡ל  נˆטוו 

על-י„ם. 

ו‰'‰כנ‰' לז‰ ‰י˙‰ – עבו„˙ ˜יום ‰מˆוו˙ על-י„י ‰‡בו˙, ˜ו„ם מ˙ן ˙ור‰:

וי„יע˙ם  ‰˘‚˙ם  בכוח   – ‡ל‡   ,12'‰ ˆיווי  מחמ˙  ‰י‰  ל‡  „‰‡בו˙,  ‰מˆוו˙  ˜יום  „‰נ‰, 
‰מˆוו˙  ˘ב˜יום   – מובן  ˘כן,  וכיון  ˜יימום.  ולכן  ‰מˆוו˙,  ענייני   ˙‡ ‰‡בו˙  ‰˘י‚ו  ב˙ור‰ 

˘ל‰ם ל‡ ‰י˙‰ מעל˙ ‰'ˆו˙‡ וחיבור', ‰ב‡‰ בסיב˙ ˆיווי ‰' ˘במˆוו˙ (כמבו‡ר לעיל).

‡ך ‡עפ"כ, ‰י˙‰ עבו„˙ם זו '‰כנ‰' למ˙ן ˙ור‰ – כי ˜ו„ם ˘יבו‡ ‰‡„ם לי„י ‰˙˜˘רו˙ עם 
‰˜ב"‰ (˘ז‰ו ר˜ בכוח ‰˜ב"‰ וˆיוויו), ˆריך ‰ו‡ לבו‡ עכ"פ לי„י ˜יום ‰מˆוו˙ בעילוי ‰כי 
‡פ˘רי מˆ„ ‚„ריו וכוחו˙יו ˘לו; ובז‰ ‰י˙‰ ‰'‰כנ‰' על-י„י ‰‡בו˙ – ˘עבו„˙ם ‰י˙‰ ב‡ופן 
יו˙ן ‰כוח  ˙ור‰,  במ˙ן  ז‰,  ˘ל‡חרי  בכ„י  ˘‰י‰ ‡פ˘רי ‡ז, ˜ו„ם ˆיווי ‰' –  כפי  נעל13‰  ‰כי 

(על-י„י ˆיווי ‰') ל‰˙עלו˙ עו„ יו˙ר, ול‰˙˜˘ר ב˜ב"‰ ע"י ‰מˆוו˙.

מˆו˙  ני˙נ‰  ‡בינו,  „‡בר‰ם   "ıע‰ ˙ח˙  "ו‰˘ענו  ‡מיר˙  ˘בזכו˙   – ‰עניין  ˙וכן  וז‰ו   .‰
סוכ‰:

בזכו˙ "ו‰˘ענו ˙ח˙ ‰עı" – עבו„˙ ‰'‰כנ‰' ע"י ˜יום ‰מˆוו˙ „‰‡בו˙, נ˙‡פ˘ר‰ נ˙ינ˙ 
'מˆו˙ סוכ‰' – ‰מור‰ על כללו˙ ‰מˆוו˙ (כנ"ל), ב‡ופן ˘יוכלו לבו‡ על-י„ן למעל˙ ‰'ˆו˙‡ 

וחיבור' עם ‰˜ב"‰.

ז‰ו   ,ıע‰ ˆל  ˙ח˙  ‰‡ורחים  ‰ו˘ב˙  כי   – „ו˜‡   "ıע‰ ˙ח˙  ב"ו‰˘ענו  מרומז˙  זו  ו‰כנ‰ 
„בר ˘‡ינו מוכרח מˆ„ ‰„ין („מעי˜ר ‰„ין, כולל˙ מˆו˙ ‰כנס˙ ‡ורחים ר˜ '‡˘"ל': ‡כיל‰, 
וז‰  רˆון ‰'.  ל˜יים   ˙‡˘ בי˙ר  על ‰˙מסרו˙  מˆו‰ – ‰מור‰  ‰י„ור  ז‰ו  ולוי14‰), ‡ל‡,  ˘˙י‰ 

11) ‡בו˙ פ"„ מ"ב.
ל˜וטי  ב‡רוכ‰  ר‡‰   - מˆוו˙ ‰‡בו˙  ל˘‡ר  מיל‰  מˆו˙  בין  ‰'. ‰חילו˜  עלי‰ ‰י‰ ˆיווי  מיל‰  מˆו˙  למעט   (12

˘יחו˙ ח"‡ ע' 38 ו‡ילך; ח"‚ ע' 760. 
13) ע„ ˘‰י˙‰ עבו„˙ם ‡˙ ‰' ב‡ופן „'מרכב‰' – ˘‰יו בטלים ל˜ב"‰ ב‡ופן ‰כי נעל‰. ר‡‰ ˙ני‡ פכ"‚, פל"„.  

14) עיין סוט‰ מח, ב. ועיי‚"כ ר˘"י „"‰ בברי˙ו כ˙ובו˙ ח, ב.


