


˜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
לא הי' צריך להתחיל את התורה מבראשית?

ברי‡˙  ענין  לכ˙וב  ˆריכ‰  ‰י˙‰  ל‡  ˘‰˙ור‰  לומר  ‡פ˘ר  ‡יך 
‰עולם? / ‡יך ‰יינו יו„עים מˆו˙ מיל‰ ופו"ר ‡ם ‰˙חל˙ ‰˙ור‰ 
‰יי˙‰ '‰חו„˘ ‰ז‰ לכם'? / בי‡ור נפל‡ ב˜ו˘יי˙ ר˘"י ”ל‡ ‰י' 

ˆריך ל‰˙חיל ‡˙ ‰˙ור‰ ‡ל‡ מ‰חו„˘ ‰ז‰ לכם"

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 14 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
שיחות  לקוטי  (ע"פ  בתורה?  כתוב  יהי'  לא  בראשית  שמעשה  יתכן  איך 

ח"ה עמ' 2 ואילך)

לאן נעלם דיבורו של הנחש?  (ע״פ לקוטי שיחות ח״י עמ' 13 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תשובה בכל יום מחדש

מ„וע   / ו˙י˜ון?  ע˘יי'"  מלי‡˙ו" ‡ו "ˆריך  "על  נבר‡  ‰‡ם ‰עולם 
ˆריך לחזור ב˙˘וב‰ כל יום? / ‡יך י˙כן ˘ˆ„י˜ים ‡ומרים ב˘מונ‰ 

ע˘ר‰ "סלח לנו"? / ומ‰ מ˙רח˘ בעולם ביום ‰˘ב˙?

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 14 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לויתן ובן זוגו – "קנה לך חבר"  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 16 ואילך)

חשיבות רגע אחד (ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 33 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
חיוב ידיעת ה'

בר‡˘י˙  ומע˘‰  מרכב‰  מע˘‰  לרבים  כ˙ב ‰רמב"ם  מ˙מ‰ ‡יך 
‡ף ˘‰„‚י˘ ˘‡ין ר‡וי לכל ‡ח„ לטייל בפר„ס / מ˜˘‰ ‡יך יוכלו 
‡‰ב‰  מˆוו˙  ל˜יום  לבו‡  פר„ס  בעניני  לעסו˜  ‰‡סורים  ‰רבים 
ויר‡‰ וכן י„יע˙ ‰' ויחו„ו כו' ‡חר ˘כ˙ב ‰רמב"ם ˘זו‰י ‰„רך 
ל˜יומן / מחל˜ בין י„יע‰ כללי˙ ‰מספ˜˙ ל˜יום מˆוו˙ ‰נ"ל לבין 

‚„ר טיול בפר„ס

(פניני מנחם ח"ג סי' ב - ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 114 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כיצד להתמודד עם אתגרים בעבודת ה'?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
"לא מתאים לחסיד שלא ילמד כל יום פרק תניא!"

בעז‰י״˙.

בר‡˘י˙,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘ˆז), 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„ 
כפי ˘‰ם  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 לקראת שבת יח

מה 'לא מתאים' לחסיד?
‡ח„ מפ˙‚מי ‰˜ו„˘ ˘‡מר ‡בי – ‰מ˘יך כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ – ב‰˙ווע„ו˙ ˘מח˙ בי˙ 

‰˘ו‡ב‰, חול ‰מוע„ סוכו˙ ˙רל"ח, ‰ו‡ ‰מ‡מר ‰ב‡:

‰‡„ם ב‡˘ר ‰ו‡ ‡„ם, ˆריך ל‰˙ח˘ב בכל עניניו וס„ר ‰נ‰‚˙ו, ‡ם ‰„בר מ˙‡ים ‡ו ל‡ 

מ˙‡ים, ו‰'ל‡ מ˙‡ים' ˘ל רוחניו˙ ˆריך ל‰יו˙ על כל פנים כמו ‰'ול‡ מ˙‡ים' ˘ל ‚˘מיו˙.

ל‡ מ˙‡ים ˘בעל-‰בי˙ ל‡ ילמ„ כל יום ‚מר‡, כמו ˘ל‡ מ˙‡ים ל‰יו˙ לבו˘ במלבו˘ים 

ל‡ יפים.

ל‡ מ˙‡ים לחסי„ ˘ל‡ ילמ„ כל יום פר˜ ˙ני‡.

ב˙ו˜ף  עו˘ים  ˘ל‡  מיבעי  ל‡  ‰מי„ו˙,  ב˙י˜ון  ˘˜וע  ל‰יו˙  ˘ל‡  לחסי„  מ˙‡ים  ל‡ 

ב‰עבר˙ ‰מ„ו˙ רעו˙, ‡ל‡ ‚ם ל‡ מ˙‡ים לחסי„ ˘ל‡ לפעול בעילוי ‰מ„ו˙.

ל‡ מ˙‡ים לחסי„ ˘ל‡ ל‰יו˙ עוס˜ בעבו„˙ ‰˙פיל‰. ו‡ין ‰מכוון למחו‡ כפיים ול„פו˜ 

בני‚ון ‰חב"„י ‰‚ע‚ועים ‰נכונים  מ˘˙˜פים  ˘‡ז  ב‰˙˜˘רו˙,  ל˙פיל‰  ב‡ˆבע ˆרי„‰, ‡ל‡ 

ל‰ר‚˘ ‡ל˜י.

‰מסחר  בענייני  ‰טר„‡  ב‡ם  ובו„‡י  מסחר,  בעניני  ונ˙ון  מסור  ל‰יו˙  לחסי„  מ˙‡ים  ל‡ 

‚ורמ˙ לו חליל‰ ל˘כוח מ‰‡מ˙ ‰‚מור‰ ˘'ברכ˙ ‰' ‰י‡ ˙ע˘יר'.

עם  ול‰יר„ם  ‰מט‰  ˘על  ˘מע  ˜רי‡˙  ˘ל  בעבו„‰  עוס˜  ל‰יו˙  ˘ל‡  לחסי„  מ˙‡ים  ל‡ 

על ‰חלומו˙  ˘‰ממונ‰  מילי „כ„יבין,  על  ולחלום  עבו„˙ ‰יום,  ˘ל   ıבכל ‰בו כל ‰‡ב˜ ‡ו 

מכב„ו ב‰ם.

חסי„יו˙,  ‰˙ווע„ויו˙  יערכו  ˘חסי„ים  ‰ו‡,  ‰ז˜ן  רבנו  ˘ל  ‰‰נ‰‚‰  מס„רי  ‡ח„ 

ברוחניו˙,  ו‰ן  ב‚˘מיו˙  כעני, ‰ן  כע˘יר  כל ‰חסי„ים,  ל‰˘˙˙ף  וב‰˙ווע„ויו˙ ‡לו ˆריכים 

וכוח ‰רבים כמו ‚ם זכו˙ ו‰בטח˙ ברכ˙ רבנו ‰ז˜ן ‰ם בעזר˙ ‰חסי„ים.

אופן הפעולה של "עצמי"
‰˙ווע„ו˙ ˘ל ‡בי – ‰מ˘יך כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ – ‰י˙‰ מעורר˙ ב˘ומע ‡˙ כוח ‰נ˘מ‰, 

˘כל ‡ח„ לפי מ‰ו˙ו ‰סי˜ ו‰חליט ב˙י˜ון ‰עבר ובס„ר ‰נ‰‚‰ על ל‰ב‡.

כפי  ‰פעול‰  ב‡ופן  מו˘‚  לך  ˘י‰י'   – ‰ר‰״˜  ‡‡מו"ר  כ״˜  ‰ו„  לי  ‡מר   - ‡ני  רוˆ‰ 

˙˘וב‰  ˘ל  ב‰חלט‰  יˆ‡ו  בי˙ ‰˘ו‡ב‰  ˘מח˙  ˘ל  ˘מ‰‰˙ווע„ו˙ ‰˜ˆר‰  פועל,  ˘״עˆמי" 

ועבו„‰, כל ‡ח„ לפי ערכו.

‡ח„ מ‰‡ורחים ‡ז ‰י' חנווני ע˘יר מפולוˆ˜, ˜ר‡ו לו חיים נעמעס‡וו, בעל ‰בי˙ מבוסס, 

˘בע בבני חיי ומזוני, ומ‰„יבורים ‰‡מורים ב‰˙ווע„ו˙ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, יˆ‡ ˘בור.

(˙ר‚ום מס‰"˘ ‰'˘"˙ עמ' 144-143)



יזלקראת שבת שבת לללקראת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

קקלקראת שבת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רשיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

"א מתאים חסיד שא ימד 
כ יום פרק תניא!"

האדם באשר הוא אדם, צריך להתחשב בכל עניניו וסדר הנהגתו, אם הדבר מתאים או לא מתאים, 
וה'מתאים ולא מתאים' של רוחניות צריך להיות על כל פנים כמו ה'מתאים ולא מתאים' של גשמיות

...‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו"ר מו‰ר״˘ ‰י' עורך ב‡ח„ מלילו˙ חול ‰מוע„ סוכו˙ ‰˙ווע„ו˙ ˘ל 

˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰.

כל  ‰יו  מו‰ר"˘]  [‡„מו"ר  ‡בי  ‡ˆל  ‡מר:  נ"ע]  [‰ר˘"ב  ‰ר‰"˜  ‡‡מו״ר  כ״˜  ‰ו„ 

‰ס„ר  ‰ו‡  ˘כך  ‰מרוב‰.   ˙‡ ‰מחזי˜  מועט  ˘ל  בˆור‰  בכ˙ב,  ו‰ן  ב„יבור  ‰ן  ‰ענינים, 

ני‚˘  ״פנימי״  ול‰ˆעו˙,  ל‰˜„מו˙  ז˜ו˜  ‡ינו  ״פנימי״  ״עˆמי״.  ˘ל  ובפרט  ״פנימי"  ˘ל 

י˘ר לעי˜ר בלי ‰˜„מו˙, ובפרט ״עˆמי״. י˙רון ‰מעל‰ ˘ל ״פנימי״ על ״עˆמי״ ‰ו‡ בכך 

˘״פנימי״ מסביר בטעמי ‰˘כל‰, ו״עˆמי" מ‡יר.

 ˙‡ ‰מחזי˜  מועט  ˘ל  ב„ר‚‡  ‰יו   - ‰ר‰"˜  ‡‡מו״ר  כ״˜  ‰מ˘יך   - ‡בי  ‡ˆל  ‰ענינים 

‰מרוב‰. מועט בזמן ובמלים ומרוב‰ ב‡ור, ו‰מועט בזמן ‰חזי˜ ‡˙ ‰מרוב‰ ב‡ור.

ו‚יל˙‰ ‡ˆל  ˘ל ‡בי ‰‡יר‰  מ‡ור, ‡ימר‰  נע˘‰ ‡ˆל ‰מ˜בל ‰˘ומע  ˘ל ‡בי  מ‰‡ור 

‰חסי„ ‰מ˜בל ‡˙ ‡ור ‰נ˘מ‰.

פנימי  ‡ור  ‰י‡  פיס˜‡  כל  פיס˜‡.  פיס˜‡  מ„בר   - ‰ר‰״˜  ‡‡מו״ר  כ״˜  ‰מ˘יך   - ‡בי 

ס„ר  מ˘ום  ‰י'  פיס˜‡  בכל  ועבו„‰.  ‰סבר‰  ב‰˘כל‰,  ומסו„ר  ‡רוך  ממ‡מר  עˆמי  ו‡ור 

ל˘ומע ‰מ˜בל בפנימיו˙ ב„רך ‰חיים ˘ל עבו„˙ ‰חסי„ים, למ˘ך ˘נים.

לקראת שבת „

א הי' צריך התחי את 
התורה מבראשית?

איך אפשר לומר שהתורה לא היתה צריכה לכתוב ענין בריאת העולם? / איך היינו יודעים מצות מילה ופו"ר 
אם התחלת התורה הייתה ’החודש הזה לכם'? / ביאור נפלא בקושיית רש"י ”לא הי' צריך להתחיל את 

התורה אלא מהחודש הזה לכם"

בפירו˘ ר˘"י ב˙חיל˙ פר˘˙נו, פר˘˙ בר‡˘י˙: 

˘‰י‡  לכם',  ‰ז‰  מ'‰חו„˘  ‡ל‡  ‰˙ור‰   ˙‡ ל‰˙חיל  ˆריך  ‰י‰  ל‡  יˆח˜:  רבי  "‡מר 
‰‚י„  מע˘יו  'כח  מ˘ום  ב'בר‡˘י˙'?  פ˙ח  טעם  ומ‰  י˘ר‡ל;  ב‰  ˘נˆטוו  ר‡˘ונ‰  מˆו‰ 
'לסטים ‡˙ם, ˘כב˘˙ם  לעמו ל˙˙ ל‰ם נחל˙ ‚וים'. ˘‡ם י‡מרו ‡ומו˙ ‰עולם לי˘ר‡ל 
ונ˙נ‰  בר‡‰,  ‰ו‡  ‰י‡,  ‰˜ב"‰  ˘ל   ıר‡‰ 'כל  ל‰ם:  ‡ומרים  ‰ם   – ‚וים'  ˘בע‰  ‡רˆו˙ 

ל‡˘ר י˘ר בעיניו. ברˆונו נ˙נ‰ ל‰ם, וברˆונו נטל‰ מ‰ם ונ˙נ‰ לנו'". 

ו‰נ‰, ב„ברי ר˘"י ‡לו ‰‡ריכו מ‡ו„ במפר˘ים; וכ‡ן י˙ב‡רו בעז"‰ ˙חיל˙ „בריו (ע"פ 
„ברי ‰מפר˘ים וב˙וספ˙ נופך). 

ב. ר˘"י מ˙חיל ב˜ו˘י‡ - "ל‡ ‰י‰ ˆריך ל‰˙חיל ‡˙ ‰˙ור‰ ‡ל‡ מ'‰ח„˘ ‰ז‰ לכם' 
ב‰בנ˙  לח˜ור  וי˘  בבר‡˘י˙";  פ˙ח  טעם  ומ‰  י˘ר‡ל,  ב‰  ˘נˆטוו  ר‡˘ונ‰  מˆו‰  ˘‰י‡ 

˜ו˘י‡ זו, „י˘ לפר˘‰ ב˘ני ‡ופנים: 

˘מ"בר‡˘י˙"  ‰˜„ימ‰ ‰˙ור‰ ‡˙ ‰פר˘יו˙  מ„וע   – ‰ס„ר  על  ˘‰˜ו˘י‡ ‰י‡  ‰‡ח„, 
מ„וע   – עˆמ‰  ‰כ˙יב‰  על  ˘‰˜ו˘י‡ ‰י‡  ו‰˘ני,  לכם";  פר˘˙ ”‰ח„˘ ‰ז‰  לפני  ו‡ילך 
ו‡ילך  לכם"  ˘מ"‰ח„˘ ‰ז‰  בכל ‰פר˘יו˙  ל‰  ול‡ „י  פר˘יו˙ ‡לו,  כ˙ב‰ ‰˙ור‰  בכלל 

(ו˙ו ל‡).

מ„יי˜  ר˘"י  ˘‰רי   ,'‡‰ ל‰‡ופן  ˘כוונ˙ו  מ˘מע  לכ‡ור‰   – ר˘"י  בל˘ון  „יי˜˙  וכ„ 

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‡ומר ”ל‡ ‰י‰ ˆריך ל‰˙חיל ‡˙ ‰˙ור‰ . . ומ‰ טעם פ˙ח בבר‡˘י˙"; ומ˘מעו˙ ‰ל˘ון 
כל  (ו‰פר˘יו˙ ‰ב‡ו˙), ‡ל‡  ”בר‡˘י˙"  פר˘˙  ˘ל  עˆם ‰כ˙יב‰  לו  ˘ל‡ ‰ו˜˘˙‰  ‰י‡, 
‰˜ו˘י‡ ‰י‡ למ‰ פ˙ח‰ ‰˙ור‰ בבר‡˘י˙, ב˘ע‰ ˘‰˙חל˙ ופ˙יח˙ ‰˙ור‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ 

ב"‰ח„˘ ‰ז‰ לכם" ˘‰י‡ ”מˆו‰ ר‡˘ונ‰ ˘נˆטוו ב‰ י˘ר‡ל". 

‡מנם בעיון ‰ר‡וי נר‡‰ ברור, ˘כוונ˙ ר˘"י (לפי פ˘וט‰) ‰י‡ כ‰‡ופן ‰ב', ˘‰˜ו˘י‡ 
˙ובן  זו  ב„רך  ו„ו˜‡  ‰ב‡ו˙;  ו‰פר˘יו˙  ”בר‡˘י˙"  פר˘˙  ˘ל  ‰כ˙יב‰  עˆם  על  ‰י‡ 
‡ריכו˙ ל˘ונו: "ל‡ ‰י‰ ˆריך ל‰˙חיל ‡˙ ‰˙ור‰ ‡ל‡ מ‰חו„˘ ‰ז‰ לכם" – ‰יינו, ˘כל 

‰פר˘יו˙ ˘לפני כן ל‡ ‰וˆרכו ל‰יכ˙ב כלל ב˙ור‰. 

ועו„ ז‡˙, ˘‡ם נלמ„ כ‰‡ופן ‰‡' – ‡ינו מובן פ˘ר ‰˙ירוı ”˘‡ם י‡מרו ‡ומו˙ ‰עולם 
‰ז‰  ”‰ח„˘  ל‡חרי  נכ˙בו˙  ‡לו  פר˘יו˙  ‰יו  ‡ילו  ‚ם  ‰רי  כו'":  ‡˙ם  לסטים  לי˘ר‡ל 
בוו„‡י  ‰עולם  ל‡ומו˙  (˘‰רי  ‡˙ם"  ”לסטים  ‰‡ומו˙  לטענ˙  מספ˜˙  ˙˘וב‰  י˘  לכם", 
בסופ‰ ‡ו  ב˙חיל˙ ‰˙ור‰,  בר‡ ‡˙ ‰עולם, ‡ם  ˘‰˜ב"‰  ז‰  כ˙וב „בר  ‰יכן  נפ˜"מ  ‡ין 

ב‡מˆע‰!) – ו‡ם כן, מ‰ ‰ועיל ‰˙ירוı ל˜ו˘י‡ ”מ‰ טעם פ˙ח בבר‡˘י˙"? 

ועל כרחך ˆריך ללמו„, ˘˜ו˘יי˙ ר˘"י ‰י˙‰ ˘ענינים ‡לו ל‡ י‰יו כ˙ובים כלל, ˘„ו˜‡ 
לפ"ז מובן ‰˙ירוı – ˘כ˙יב˙ם נוע„‰ ל˙˙ ˙˘וב‰ לטענ˙ ‡ומו˙ ‰עולם; 

‰˙ור‰  ב˙חיל˙  ‡לו  ענינים  ‰˙ור‰  ˘‰ˆיב‰  ז‰  כלומר:   – בבר‡˘י˙"  ˘"פ˙ח  וז‰ 
לפי  נכ˙בו  ˘ב˙ור‰  ‰ענינים  רוב  כי  מ˜ר‡"),  ˘ל  ”פ˘וטו  (לפי  מעי˜ר‡  ˜ו˘י‡  ‡ינ‰   –
ס„ר ‰זמנים, כך ˘‡ין פל‡ בז‰ ˘עניני ‰ברי‡‰ (˘מו˜„מים ‰ם ל˘‡ר ‰ענינים) מופיעים 

ב˙חיל‰. 

[וכן מפור˘ בפירו˘ ר˘"י ל˙‰לים (˜י‡, ו), על ‰פסו˜ (˘מבי‡ ר˘"י כ‡ן) "כח מע˘יו 
‰‚י„ לעמו ל˙˙ ל‰ם נחל˙ ‚וים": "כ˙ב לי˘ר‡ל מע˘י בר‡˘י˙ ˘ל‡ יוכלו ‰‡ומו˙ לומר 
לי˘ר‡ל ‚זלנים ‡˙ם וכו'" - ‰רי ˘‡ילולי ‰טעם „"˘ל‡ יוכלו כו'" ל‡ ‰י‰ ‰˜ב"‰ כו˙ב 

כלל מע˘י בר‡˘י˙]. 

˘ל‡  ‰„ע˙  על  ל‰עלו˙  ‡פ˘ר  ‡יך  ‰˜ו˘י‡:  ב‰סבר˙  בי‡ור  ˆריך  מע˙‰  ‡מנם   .‚
ייכ˙בו פר˘יו˙ ‡לו כלל – ‰לו‡ "בר‡˘י˙ בר‡ ‡ל˜ים ‚ו'" ‰ו‡ ˘ור˘ ‰‡מונ‰, ו‡ם ‡ינו 

מ‡מין בז‰ ‰רי ‰ו‡ כופר בעי˜ר!

פרי‰  כמו  מˆוו˙,  כמ‰  י˘  לכם")  (˘לפני "‰ח„˘ ‰ז‰  בר‡˘י˙  בספר  מזו: ‰רי  י˙יר‰ 
יופיעו  ל‡  לכם",  ‰ז‰  ב"‰ח„˘  ‰˙ור‰  ˙˙חיל  ‡ם  כן,  ו‡ם   – ‰נ˘‰  ו‚י„  מיל‰  ורבי‰, 

ב˙ור‰ מˆוו˙ ‡לו כלל?

[ו‡ם בנו‚ע למיל‰ י"ל ˘‰יינו יו„עים ז‰ מ‰כ˙וב בפ' ˙זריע (יב, ‚) "וביום ‰˘מיני ימול 
‚ו'", ‰רי ‰מˆוו˙ ˘ל פרי‰ ורבי‰ ו‚י„ ‰נ˘‰ כ˙ובו˙ ‰נ‰ ר˜ בספר בר‡˘י˙]. 

„. ו‰בי‡ור בז‰: 

מאמץ תמידי להתקדם בלימוד 
התורה וקיום המצוות

קבלתי  רב,  זמן  ממך  שמעתי  שלא  ...לאחר 

פרקים  ראשי  כותב  אתה  בו   .  . מכתבך  את 

מצבך  דבר  על  וגם  הקודם,  מכתבך  מאז  מחייך 

בעניני תורה ומצוות.

כותב  אתה  עליהן  הבעיות  כללי,  באופן 

עליהן  לדון  המקשה  מאופי  הן  להנ״ל  בקשר 

הרבה  שיש  מכיון  לכך  צורך  אין  אבל  במכתב. 

יחידים מאנ״ש ב... שיכולים לברר את השאלות 

שאתה מעלה במכתבך.

ברצוני להעיר כאן כמה הערות כלליות:

חייבים  המצוות  וקיום  התורה  לימוד  א) 

כפי  'נשמע',  לפני  'נעשה'  של  באופן  להיות 

תורה  למתן  בקשר  אותנו  מלמדת  שהתורה 

להיות  חייבת  אחרות,  במילים  בקרוב.  שנחגוג 

מצוותיו.  בקיום  לה'  תנאי  ללא  עול  קבלת 

ועובדה היא שמעשה קיום המצוות ע״פ קבלת 

המצוות  בענין  חדשה  הבנה  נותן  כזו  עול 

ממשמעותם  חלק  ולהשיג  להבין  ומאפשר 

וחשיבותם הפנימיות.

להתקדם  תמידי  מאמץ  להיות  מוכרח  ב) 

של  ברוח  המצוות,  ובקיום  התורה  בלימוד 

יראת שמים, ו[אז] אור התורה והמצוות יעקור 

בהדרגה את חשכת היצר.

ג) המקום הנכון ללימוד התורה הוא הישיבה 

וסביבה שבהן מדה הכי מרובה של יראת שמים.

סיוע למי שאיתן בדעתו להיטהר
אמיתיים  שיהיו,  קשיים  על  הבט  ללא  ד) 

האלוקית  ההבטחה  את  לזכור  יש  דמיוניים,  או 

ש״הבא (- מי שאיתן בדעתו) ליטהר (את עצמו) 

מסייעין לו (מלמעלה)". כאשר יש דעת תקיפה 

שהמכשולים  יתברר  בקרוב  להתקדם,  באמת 

למעשה  הם  גדולים  כה  שהם  נראו  שבעבר 

אינם  אפילו  או  גדולים,  כך  כל  לא  הכל  אחרי 

קיימים.

ה) לגבי הפיתוי הפרטי שאתה מזכיר, הדרך 

או  איתה  היאבקות  ע״י  לא  היא  עלי'  להתגבר 

"היסח  ע"י  אלא  וכו',  במחשבה  בויכוח  עיסוק 

או  שהמחשבה  פעם  בכל  כלומר,  הדעת", 

ע"י  מיד,  מדעתך  אותה  להסיח  עולה,  הפיתוי 

לזה  קשור  שאינו  אחר  בדבר  דעתך  עיסוק 

לגמרי, והכי טוב להעסיק את הדעת בענין של 

תורה ומצוות, כי אפילו "מעט אור דוחה הרבה 

חושך".

מכיון שאנו נמצאים כעת בתוך ימי הספירה, 

בטח אתה יודע שענינה הפנימי של ספירת ימי 

העומר הוא לבטא כמיהתנו וחפצנו למתן תורה 

זו  שהרגשה  צורך  יש  הספירה.  בסוף  מיד  הבא 

להתבטא  צריכה  אלא  ללב,  מוגבלת  תשאר  לא 

הולכות  ושקידה  במסירות  יום  היום  בחיי 

אני  המצוות.  וקיום  התורה  בלימוד  וגוברות 

וגם  שלך,  היומיומית  החווי׳  תהי׳  שזו  מקווה 

שתשתמש בהשפעתך הטובה על חבריך בכיוון 

זה, במילוי הוראת חכמינו שאהבת ישראל היא 

כלל גדול בתורה.

מקווה לשמוע ממך בשורות טובות.

בברכה.

(ממכתב כ"ב אייר ה'תשכ"ד, תרגום מאנגלית)

כיצד להתמודד עם אתגרים בעבודת ה'?

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

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

חוב‰ ‚מור‰ על כל ‡ו"‡ ללמו„ „' פר˜ים 

ע˘‰  מˆוו˙  ל˜יים ‰חמ˘  ˘יוכל  כ„י  ‡לו 

‰ענינים  יבין  ˘ל‡  ו‡ף  ב‰ם.  ‰מבו‡רו˙ 

‰בנ‰  ‚ם  מ˜ום  מכל  בורין,  ועל  לעומ˜ן 

פ˘וט‰ ו˘טחי˙ מספי˜‰ ב˘ביל ˜יומן.

בי‡ר  (‰"ז)   ‡ בפר˜  ול„ו‚מ‡: 
"וי„יע˙  ומסיים   '‰ ‡ח„ו˙  ענין  ‰רמב"ם 

 („ ו,  (ו‡˙חנן  ˘נ‡מר  ע˘‰  מˆו˙  ז‰  „בר 

ט  ב‰ל'  מ˜ום  ומכל  ‡ח„".   '‰ ‡ל˜ינו   '‰

‡ין  ‡ח„ו˙ו)  (‰יינו  ‰„בר  "ו‡מ˙˙  כ˙ב 

ל‰˘י‚ו  יכול‰  ול‡  מבין  ‡„ם  ˘ל  „ע˙ו 

(לענין  כ˙ב  (‰"י)  בפ"ב  וע„"ז  ולח˜רו". 

˘"‰בור‡ י˙' ‰ו‡ ו„ע˙ו וחייו ‡ח„ כו'") 

ב‡וזן  ול‡  ל‡ומרו  בפ‰  כח  ז‰ ‡ין  "ו„בר 

ל˘מעו ול‡ בלב ‰‡„ם ל‰כירו על בוריו". 

‰רי  ‰נ"ל  ז  ‰לכ‰  ויו„ע  ˘למ„  מי  ו‰נ‰ 

˘‡י  ו‡ף   ,'‰ ‡ח„ו˙  מˆו˙  ˜יים  בוו„‡י 

‡פ˘ר לו ל‰בינ‰ על בורי', מכל מ˜ום על 

מספי˜‰  בורי'  על  ˘‡ינ‰  י„יע‰  ‚ם  כרחך 

ל˜יום ‰מˆו‰.

‡‰ב˙  מˆוו˙  ˜יום  לענין  וע„"ז 
‰"ב)  (בפ"ב  כו˙ב  ˘‡ו„ו˙ן  ויר‡˙ו   '‰

יבו‡  כו'"  וברו‡יו  "במע˘יו  „‰מ˙בונן 

ומב‡ר  ‰ולך  ולכן  ויר‡‰,  ‡‰ב‰  ל‰ר‚י˘ 

‰נפל‡ים  וברו‡יו  "מע˘יו  ב-„  בפר˜ים 

ˆורך  בענינים ‡לו ‡ין  ‚ם  ‰‚„ולים", ‰נ‰ 

‡‰ב‰  ל‰ולי„  כ„י  ורחב‰  עמו˜‰  ב‰בנ‰ 

˘טחי  וב‡ופן   ˙ˆ˜ ˘מבין  מי  ו‚ם  ויר‡‰, 

מנפל‡ו˙ ‰ברי‡‰, יכיר כי ‚„ול ‰' ומ‰ולל 

מ‡„, ויבין ˜טנו˙ ו˘פלו˙ ‰‡„ם, וממיל‡ 

˜יים  כבר  ובז‰   ,'‰ ‡ל  ל‰˙˜רב  י˘˙ו˜˜ 

מˆו˙ ‰‡‰ב‰.

לקראת שבת ו

ומˆוו˙  ל˙ור‰  בנו‚ע  מ˘‡ר ‰‡ומו˙ –  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ו‰ב„ל˙ם ‰מוחלט˙  ייחו„יו˙ם 
- נע˘˙‰ ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‰, ˘‡ז נ‡מר לר‡˘ונ‰ ”ו‰יי˙ם לי ס‚ול‰ מכל ‰עמים" (י˙רו יט, 
‰); ובכללו˙ יו˙ר, ‰˙חיל‰ ‰ב„ל‰ זו כבר ביˆי‡˙ מˆרים, מ‡חר ˘˙כלי˙‰ ‰ו‡ מ˙ן ˙ור‰ 

(˘מו˙ ‚, יב ובפר˘"י), ו‡ז נˆטוו בני י˘ר‡ל במˆו˙ "‰חו„˘ ‰ז‰ לכם". 

במˆוו˙  נˆטוו  ויע˜ב  יˆח˜  ‡בר‰ם  ˘בני  מˆרים  יˆי‡˙  לפני  רב  זמן  ˘מˆינו  ו‡ף 
‰נ‰   – ‰נ˘‰  ו‚י„  מיל‰  יט):  יז,  לך  פר˘"י  (ור‡‰  ‰‡ומו˙  ˘‡ר  ב‰ם  נˆטוו  ˘ל‡  מיוח„ו˙ 
נח"), ‡ל‡  בכלל ”בני  נב„ל˙ (˘‡ינ‰  כ‡ומ‰  י˘ר‡ל  עם  ב˙ור  ל‡  ב‰ם  נˆטוו  מˆוו˙ ‡לו 

ר˜ כסו‚ מסויים ב˙וך ”בני נח" ‚ופ‡.

ומו‡ב  עמון  ע˘ו,  לבני  ל‰˙ייחס  י˘ר‡ל  בני  ˘נˆטוו  ˙ור‰,  מ˙ן  ל‡חר  ˘מˆינו  [וע"„ 
˘יˆ‡ו ‡ומו˙  בז‰  – „‡ין ‰פ˘ט  „-ט)  כ‚,  „-יט;  ב,  „ברים:  (בס'  מ˘‡ר ‰‡ומו˙  ˘ונ‰  ב‡ופן 

‡לו מכלל ”בני נח", ‡ל‡ ר˜ ˘בנו‚ע לפרטים מסויימים י˘ ‰ב„ל ביני‰ם ו˙ו ל‡]. 

‰ז‰  מ‰ח„˘  ‡ל‡  ‰˙ור‰   ˙‡ ל‰˙חיל  ˆריך  ‰י‰  ˘"ל‡  ˘בר˘"י,  ‰˜ו˘י‡  פ˘ר  וז‰ו 
לכם": כיון ˘"˙ור‰" עניינ‰ ‰ו‡ ˆיוויים ו‰ור‡ו˙ (זח"‚ נ‚, ב; ‚ור ‡רי' רי˘ פר˘˙נו ב˘ם ‰ר„"˜) 
ל‡  ע„יין  כ‡˘ר  ז‰,  ˘לפני  ו‰‰ור‡ו˙  ‰ˆיוויים  כל  ‰רי   - י˘ר‡ל  עם  ב˙ור  לנו  ˘ני˙נו 
˘ייכים  נח" ‚ופ‡), ‡ינם  ב˙וך "בני  מיוח„  סו‚  ר˜  י˘ר‡ל (ו‰יו  בני  ˘ל  מיוח„  ‰י‰ ”עם" 

ל"˙ור‰" ˘עניינ‰ ‰ור‡ו˙ לעם י˘ר‡ל. 

בפני  בספר  ל‰יכ˙ב  ˆריך  ‰י‰  ז‰  ‰רי   – וכו'  ‰ברי‡‰  עניני  בכ˙יב˙  ‰כרח  ˘י˘  ו‡ף 
עˆמו, ‡ו ל‰י˘‡ר במסור‰ (כמו ˘בע מˆוו˙ בני נח ˘לפני מ˙ן ˙ור‰), ול‡ ב˙וך ‰"˙ור‰" 

עˆמ‰. 

ב‰ן  ˘י˘  מ˘ום  ‰ו‡  ב˙ור‰  נכ˙בו  ‡לו  ˘פר˘יו˙  ˘‰טעם  ר˘"י,   ıמ˙ר ז‰  ועל   .‰
‰ור‡‰ לי‰ו„ים ב˙ור "עם י˘ר‡ל" (כפי ˘‰ם ל‡חר מ˙ן ˙ור‰) – ˘יי„עו ל‰˘יב לטענ˙ 

‰‡ומו˙ "לסטים ‡˙ם ˘כב˘˙ם ‡רˆו˙ ˘בע‰ ‚וים". 

‰‡ומו˙,  לטענ˙  ל‰˘יב  מ‰  י˘ר‡ל  ˘י„עו  לכוונ˙ ‰˙ור‰  ˘בנוסף  עו„,  ל‰וסיף  ונר‡‰ 
י˘ בז‰ ‚ם ‰סבר‰ עבור בני י˘ר‡ל עˆמם, ˘ל‡ יח˘˘ו ˘י˘ בכיבו˘ ‰‡רı מ˘ום ‚זל. וכן 
˘י˘  בז‰ (‡ף  וכיוˆ‡  לבני ‡„ם"  ול‡ ”‰‚י„   - ל‰ם"  ל˙˙  לעמו  מור‰ „יו˜ ‰ל˘ון ”‰‚י„ 
‰י‡  בז‰  ˘‰מטר‰  ‰יינו,  ‰עולם),  ל‡ומו˙  ל‰˘יב  מ‰  ˘י„עו  כ„י  לעמו"  ˘"‰‚י„  לפר˘ 

˘ל‡ י˜˘‰ בעיני עמו ‡יך ני˙נ‰ ל‰ם נחל˙ ‡חרים. 



איך יתכן שמעשה בראשית 
לא יהי' כתוב בתורה?

בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ
אמר רבי יצחק: לא הי' צריך להתחיל את התורה אלא 
מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל. 
ומה טעם פתח בבראשית, משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת 
להם נחלת גוים וכו'
(א, א. רש"י)

צריך  הי'  "לא  רש"י  דברי  התחלת  על 

להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם" 

הקשה הרמב"ן: "יש לשאול בה, כי צורך גדול 

הוא להתחיל התורה בבראשית ברא אלקים, 

בזה  מאמין  ושאינו  האמונה,  שורש  הוא  כי 

בעיקר  כופר  הוא  קדמון,  שהעולם  וחושב 

ואין לו תורה כלל". ותירץ לפי דרכו.

גם  (ראה  רש"י  בקושיית  הביאור  לומר  ויש 

באר מים חיים, דבק טוב, כאן): 

ענין התורה הוא ציוויים והוראות (זח"ג נג, 

ב; גור ארי' ריש פרשתנו בשם הרד"ק) שניתנו לבני 

ישראל בתור עם בפני עצמו, המובדל משאר 

תורה,  מתן  בשעת  חלה  זו  הבדלה  האומות. 

העמים"  מכל  סגולה  לי  "והייתם  נאמר  שאז 

ביציאת  כבר  היתה  והתחלתה  ה);  יט,  (יתרו 

ג,  (שמות  תורה  מתן  הוא  שתכליתה  מצרים, 

הזה  "החודש  במצות  נצטוו  ואז  ובפרש"י),  יב 

לכם". 

שברש"י  הקושיא  פירוש  לבאר  יש  ועפ"ז 

אלא  התורה  את  להתחיל  צריך  הי'  "לא   –

קודם  שאירע  מה  כל  לכם":  הזה  מהחודש 

לא  ישראל  שבני  בזמן  ומ"ת,  מצרים  יציאת 

צריך  הי'  לא    - עצמו  בפני  עם  עדיין  היו 

לעם  הוראות  שענינה  בתורה,  להיכתב 

בפני  בספר  להיכתב  צריך  הי'  אלא  ישראל, 

מצוות  שבע  (כמו  במסורה  להישאר  או  עצמו, 

בני נח שלפני מתן תורה). 

אלו  פרשיות  שגם  רש"י,  מתרץ  זה  ועל 

בפני  עם  בתור  לישראל  הוראה  בהן  יש 

עצמו (כפי שהם לאחר מתן תורה) – שיידעו 

להשיב לטענת האומות "לסטים אתם וכו'". 

לאן נעלם דיבורו 
של הנחש?

והנחש הי' ערום גו' ויאמר אל האשה
(ג, א)

חוה,  אל  דיבר  שהנחש  בכתובים  מצינו 

ונמצא שלפני החטא הי׳ לנחש כח הדיבור.

ויש לעיין: מדוע לא נתפרשה בכתוב, בין 

 - זו  קללה  גם  הנחש,  בהן  שנתקלל  הקללות 

שילקח ממנו כוח הדיבור?

"כי  בכתוב  נרמזת  זו  שקללה  לבאר,  ויש 

ומכל  הבהמה  מכל  אתה  ארור  זאת  עשית 

חיית השדה":

שאר הדברים שבהם נתקלל הנחש - ״על 

הנוגעים  עונשים  אינם   - וכו׳  תלך״  גחונך 

לחטוא,  חוה  את  להסית  הנחש  לפעולות 

לחוה  גרמו  וכיו״ב  ברגל  ההליכה  לא  שהרי 

דיבורו  כוח  הי׳  לחטא  הגורם  ועיקר  לחטוא. 

באפשרותו  הי׳  לא  שבלעדיו  הנחש,  של 

להסית את חוה.

וזהו מה שאמר לו הקב״ה ״כי עשית זאת 

ענין  באותו  הוא  שארור  היינו  אתה״,  ארור 

הדיבור  כוח  ממנו  שילקח  היינו  חטא,  שבו 

שבו הסית את חוה לחטוא.

חית  ומכל  הבהמה  "מכל  שמסיים  וזהו 

השדה", כי בענין זה אמנם ארור הנחש מכל 

 - והחיות  הבהמות  שאר  והחיות:  הבהמות 

יש  מקום  מכל  הדיבור,  כח  להם  שאין  אף 

נהימה  שונים,  קולות  להשמיע  ביכולתם 

פיו  נסתם  הנחש  משא"כ  וכיו״ב,  שאגה  או 

לגמרי.

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

לקראת שבת י„

לי„ע  ‰ו‡  וב˘ר  ולחם  וב˘ר,  לחם  כריסו 
‰‡סור ו‰מו˙ר וכיוˆ‡ ב‰ם מ˘‡ר ‰מˆו˙ 
˙חל‰,  ‡„ם  ˘ל  „ע˙ו  מיי˘בין  ˘‰ן   .  .
˘‰˘פיע  ‰‚„ול‰  ‰טוב‰  ˘‰ם  ועו„ 
לנחול  כ„י  ‰ז‰  ‰עולם  ליי˘וב  ‰˜ב"‰ 
˘י„עם ‰כל ˜טן  ו‡פ˘ר  חיי ‰עולם ‰ב‡, 
לב  ובעל  רחב  לב  בעל  ו‡˘‰  ‡י˘  ו‚„ול 

˜ˆר.

כוונ‰ ‰בי‡  ל‡יזו  מובן,  כ‡ן ‡ינו  ו‚ם 
„ו˜‡  ‰˘ייכים  ענינים  בספרו  ‰רמב"ם 

ליחי„י ס‚ול‰?

‡לו  ‰‚בלו˙  בעי˜ר  ˆ"ע  וביו˙ר 
בר‡˘י˙,  ומע˘‰  מרכב‰  מע˘‰  בלימו„ 
ו‚ם  כו',  ברבים  מלמ„ין ‡ו˙ן  ‰ן ‰‡ „‡ין 
˘נ˙מל‡  ע„  ללמ„ם  ר‡וי  ˘‡ין  ˘כ˙ב  ז‰ 
‡‰ב˙  מˆו˙  ˘‰רי  וב˘ר,  לחם  כריסו 
מי˘ר‡ל  ו‡'   '‡ כל  חוב˙  ‰ן  ויר‡˙ו   '‰
למˆוו˙,  ‰‚יעם  מיום  ונ˘ים  ‡נ˘ים 
˘‰„רך  (‰"ב)  בפ"ב  כ˙ב  עˆמו  ו‰רמב"ם 
‰י‡  ויר‡‰  ‡‰ב‰  בלבו  ל‰ולי„  ‰יחי„‰ 
נימ‡  ו‡י  ‡לו,  בענינים  ‰˙בוננו˙  י„י  על 
בעלי  ליחי„ים  „ו˜‡  ˘ייכים  ‡לו  ˘ענינים 
נמנע ˜יום  רחב‰, ‰רי  ו„ע˙  י˙יר‰  חכמ‰ 
ב‡ו˙ם  ו‚ם  י˘ר‡ל!  בני  מרוב  מˆוו˙ ‡לו 
˘יבטלו  ‰י˙כן  ‰ענינים,  ל‰בין  ‰˘ייכים 
כריסם  ˘י˙מל‡  ע„  מˆוו˙  ˘˙י  ˜יום 
„יסו„י   ‡ בפר˜  מזו  וי˙יר‰  וב˘ר?  בלחם 
ל„ע˙  ‰נ„ר˘   ˙‡ ‰רמב"ם  מב‡ר  ‰˙ור‰ 
˘י˘  לי„ע   (‡)  – מ"ע  ל˜יים ‰˘ל˘‰  כ„י 
˘ם ‡לו˜‰; (ב) ˘ל‡ יעל‰ במח˘ב‰ ˘י˘ 
לייח„ו,   (‚)  ;'‰ זול˙י  ‡חר  ‡לו˜‰  ˘ם 
"מע˘‰  בכלל  ‰ו‡  ז‰  פר˜  ˘‚ם  וכיון 
מרכב‰" (כמ"˘ בפ"ב ‰י"‡ ‰נ"ל), נמˆ‡ ˘‡י 
‡פ˘ר לרוב בני י˘ר‡ל ל˜יים חמ˘ מˆוו˙ 
˘‰י‡  ‰ר‡˘ונ‰  ‰מˆו‰  כולל  ‡לו,  ע˘‰ 

"יסו„ ‰יסו„ו˙ ועמו„ ‰חכמו˙"?!

פ˘וט‰  ‰רמב"ם  כוונ˙  ב‡מ˙  ‡בל   
פר˜ים   '„ „עניני  ˘כ˙ב  „מ‰  וברור‰, 
˘ייכים  ו˘‰ם  עמו˜ים  ענינים  ‰ם  ‡לו 
רחב‰,  ו„ע˙  חכמ‰  בעלי  ליחי„ים  „ו˜‡ 
בכל  ו‰בנ˙ם  לי„יע˙ ‰ענינים  ‰כוונ‰ ‰י‡ 
‰רי  ‰רמב"ם  ‡בל  פרטי‰ם.  ובכל  עומ˜ן 
("כללים  כללי  ב‡ופן  ‡ם  כי  מב‡רן  ‡ינו 
מ‰ענינים  מבי‡  ו‡ינו  (פ"ב ‰"ב)),  ‚„ולים" 
מ„לי"  ו"כמר  ‰ים"  מן  "כטיפ‰  ‡ם  כי 
מ‰ענינים  מזעיר  ‰מעט  ו‡ו˙ו  (כנ"ל), 
ל‰בין  לכ‡ו"‡  ני˙ן  ‰רמב"ם  ‰בי‡  ˘כן 
(עכ"פ ב‡ופן ˘טחי). ו‡„רב‰ ‰רי מבו‡ר 
לסופ‰)  (˜רוב  ‰י„  לס'  ‰רמב"ם  ב‰˜„מ˙ 
בעלי  ˘‡ינם  ל‡לו  „ו˜‡  ספרו  ˘כ˙ב 
יכולים  ˘‡ינם  חכמ‰  ונפ˘  רחב‰  „ע‰ 
סי„ר ‡˙  ולכן  כו'  מ‰‚מר‡  ללמו„ ‰„ינים 
‰‰לכו˙ "בל˘ון ברור‰ ו„רך ˜ˆר‰ . . ע„ 
ול‚„ול",  ל˜טן  ‚לויין  ‰„ינין  כל  ˘י‰יו 
‡לו  בפר˜ים  ˘פיר˘  מ‰  „‚ם  ו„‡י  ו‡"כ 
פ˘וט  ו‚ם  ול‚„ול".  "ל˜טן  לכל,  ˘ייך 
ברבים, „ז‰ו „ו˜‡  „רי˘‰  בכלל  ז‰  ˘‡ין 
עומ˜ן,  ובכל  ב‰רחב‰  ‰ענינים  לימו„ 
‡בל ל‡ ב‡ופן ˘‰בי‡ן ‰רמב"ם. ו‚ם ‡ין 
בפר„ס"  "טיול  בכלל  ‡לו  פר˜ים  לימו„ 
בכוונ‰  ל‡ט  ל‡ט  ‰ליכ‰  ˘פירו˘‰   -
וכו'  ‰ˆמחים  פרטי  ויופי  מריבוי  ל‰˙ענ‚ 
‰ענינים  ללימו„  מ˘ל  ו‰ו‡  ˘בפר„ס, 
פרטי‰ן  ורחבן,  עומ˜ן  מכל  ל‰˙ענ‚  כ„י 
כללי  ב‡ופן  לימו„ ‰ענינים  וענפי‰ן. ‡בל 
‡לו  בפר˜ים  ‰רמב"ם  ˘בי‡רם  „רך  על 
˘˘ינ‰  טעמ‡  (ו‰יינו  ז‰  בכלל  ‡ינו  ו„‡י 
‰רמב"ם מל˘ון ‰˘"ס (ח‚י‚‰ י„, ב) "נכנסו 
לפר„ס", כי ‚ם כניס‰ כל „‰ו מ˜רי כניס‰, 
ולכן „יי˜ וכ˙ב "לטייל בפר„ס"). ו‡„רב‰ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

חיוב ידיעת ה'
מתמה איך כתב הרמב"ם לרבים מעשה מרכבה ומעשה בראשית אף שהדגיש שאין ראוי לכל אחד לטייל 
בפרדס / מקשה איך יוכלו הרבים האסורים לעסוק בעניני פרדס לבוא לקיום מצוות אהבה ויראה וכן ידיעת 

ה' ויחודו כו' אחר שכתב הרמב"ם שזוהי הדרך לקיומן / מחלק בין ידיעה כללית המספקת לקיום מצוות הנ"ל 
לבין גדר טיול בפרדס

‰"ב)  (פ"ב  ‰˙ור‰  יסו„י  ‰ל'  ברמב"ם 
‰‡„ם  ˘י˙בונן  „"ב˘ע‰  ˘כ˙ב  ‡חר 
כו'",  מי„ ‰ו‡ ‡ו‰ב  כו'  וברו‡יו  במע˘יו 
מב‡ר  ‡ני  ‰‡לו  ‰„ברים  "ולפי  ממ˘יך 
כללים ‚„ולים ממע˘‰ רבון ‰עולמים כ„י 
˘י‰יו פ˙ח למבין ל‡‰וב ‡˙ ‰˘ם", ו‰ולך 
‰מל‡כים  ‡ו„ו˙  ‰פר˜  ב‰מ˘ך  ומב‡ר 
כ˙ב "„ברים ‡לו  י‡  וב‰לכ‰  כו'.  ו„ר‚˙ם 
כמו  ‡לו  פר˜ים  ב˘ני  ז‰  בענין  ˘‡מרנו 
טיפ‰ מן ‰ים ‰ם ממ‰ ˘ˆריך לב‡ר בענין 
ז‰, ובי‡ור כל ‰עי˜רים ˘ב˘ני פר˜ים ‡לו 
‰ו‡ ‰נ˜ר‡ מע˘‰ מרכב‰". וסיים ב‰לכ‰ 
ל„רו˘  ˘ל‡  ‰ר‡˘ונים  חכמים  "ˆוו  יב 
ו‰ו‡  בלב„  ‡ח„  ל‡י˘  ‡ל‡  ‡לו  ב„ברים 
‡לו  ו„ברים   .  . מ„ע˙ו  ומבין  חכם  ˘י‰י' 
ו„ע˙  „ע˙  כל  ו‡ין  למ‡„  ע„  ‰ם  עמו˜ים 
ז‰  לפי  בי‡ור  וˆריך  כו'".  לסובלן  ר‡וי' 
בספרו,  ‡לו  ענינים  ‰רמב"ם  ‰בי‡  למ‰ 

ו‰רי ‡ין לך „רי˘‰ ברבים ‚„ול‰ מזו?

בעניני  ‚ ‰‡ריך ‰ר"מ  „בפר˜  ˆ"ב  ‚ם 
‡ו„ו˙   „ ובפר˜  כו',  ו‰כוכבים  ‰‚ל‚לים 
‰ר˜יע,  מן  ˘למט‰  ‰נבר‡ים  "יסו„ו˙" 
"כל  כ˙ב  ˘ם  י  וב‰לכ‰  כו',  ‰‡„ם  ונפ˘ 
‰„ברים ‰‡לו ˘„ברנו בענין ז‰ כמר מ„לי 
כענין  ‡ינם  ‡בל  ‰ם,  עמו˜ים  ו„ברים  ‰ם 
‡לו  כל  ובי‡ור  ו˘ני,  ר‡˘ון  פר˜  עומ˜ 
‰„ברים ˘בפר˜ ˘לי˘י ורביעי ‰ו‡ ‰נ˜ר‡ 
מע˘‰ בר‡˘י˙, וכך ˆוו חכמים ‰ר‡˘ונים 
‡ל‡  ברבים  ‰‡לו  ב„ברים  „ור˘ין  ˘‡ין 
ומלמ„ין  ‡לו  „ברים  מו„יעין  ‡ח„  ל‡„ם 
˘‰רי  ‰נ"ל,  ‰˜ו˘י‡  כ‡ן  וחוזר˙  ‡ו˙ן". 
לרבים  ‰מיוע„  בספר  ‡לו  „ברים  ‰ב‡˙ 

ו„‡י נח˘ב˙ „רי˘‰ ברבים.

וכן ב‰ל' י‚ סיים: ועניני ‡רבע‰ פר˜ים 
˘חכמים  ‰ם  ‰‡לו  מˆו˙  ˘בחמ˘  ‡לו 
‡ומר  ו‡ני  פר„ס,  ‡ו˙ו  ˜ור‡ין  ‰ר‡˘ונים 
˘‡ין ר‡וי לטייל בפר„ס ‡ל‡ מי ˘נ˙מל‡ 

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

תשובה בכ יום מחדש
האם העולם נברא "על מליאתו" או "צריך עשיי'" ותיקון? / מדוע צריך לחזור בתשובה כל יום? / איך יתכן 

שצדיקים אומרים בשמונה עשרה "סלח לנו"? / ומה מתרחש בעולם ביום השבת?

מהות התשובה - עבודה תמידית לכל יהודי ובכל יום
˘"כל  ו)  פי"‡,  רב‰  (בר‡˘י˙  חז"ל  ‡מרו  בר‡˘י˙,  ימי  ב˘˘˙  ˘נבר‡  ‰עולם  ‡ו„ו˙ 
מו˘למים,  ‡ינם  בר‡˘י˙  מע˘י  ע˘יי'".  ˆריכין  בר‡˘י˙  ימי  ב˘˘˙  ˘נבר‡  מ‰ 
(‚ (ב,  בפר˘˙נו  ˘נ‡מר  ממ‰  נלמ„  ז‰  „בר  וי˙˜נם.  ב‰ם  ˘יעבו„  ל‡„ם  ‰ם  וˆריכים 
לע˘ו˙,  ‡ל‡  כ‡ן,  כ˙יב  ‡ין  וע˘‰  בר‡  "‡˘ר  חז"ל  ו„ר˘ו  לע˘ו˙",  ‡ל˜ים  בר‡  "‡˘ר 

לומר ˘‰כל ˆריך ˙י˜ון" (פי' ‰מיוחס לר˘"י לב"ר ˘ם).

ו‰נ‰ מ‰ל˘ון "‡˘ר בר‡ ‡ל˜ים לע˘ו˙", מ˘מע ˘‰ˆורך בע˘יי' ו˙י˜ון ל‡ נ‚רם על 
ב‡ופן  מלכ˙חיל‰,  "בר‡" ‰˘י"˙ ‡˙ ‰עולם  ˘כך  בז‰; ‡ל‡  וכיוˆ‡  עı ‰„ע˙  חט‡  י„י 

˘ע„יין ˆריך "לע˘ו˙" ול˙˜ן ‡˙ ‰ברו‡ים (ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‰˘˜ו"ט בז‰).

וי˘ ל˙מו‰:

˘‰עולם  ו‰יינו  נבר‡",  מלי‡˙ו  על  "עולם  ועו„)  ז.  פי"„,  רב‰  (בר‡˘י˙  ז"ל  מ‡מרם  י„וע 
נבר‡ ב‡ופן מו˘לם, ור˜ ל‡חר מכן נ˙˜ל˜ל על י„י ‰חט‡ים.

ב‡ופן  נבר‡  ˘‰עולם  ‡מרו  מח„  לז‰:  ז‰  בס˙יר‰  עומ„ים  ‡לו  מ‡מרים  ולכ‡ור‰, 
˘"ˆריכין ע˘יי'" ו˙י˜ון; ומ‡י„ך ‡מרו ˘‰ברי‡‰ נבר‡‰ ב‡ופן ˘לם, "על מלי‡˙ו"?

תשובה מחדש לאחר כל התעלות
בכ„י ליי˘ב ‡˙ ‰ס˙יר‰ ‰‡מור‰, י˘ ל‰˜„ים מ‰ ˘נ˙ב‡ר ב˙ני‡ (פכ"ט) ‚בי מ‰ ˘‡מר 



טלקראת שבת

„ו„ (˙‰לים נ‡, ‰) "וחט‡˙י נ‚„י ˙מי„":

פעם ‡ח˙  ב˙˘וב‰  ˘ב  ˘‰‡„ם  מכיוון  ˘ל „ו„:  על „בריו  ל˙מו‰  י˘  לכ‡ור‰  כי ‰נ‰, 
על חט‡ו, מ„וע י˘ לו לזכור ‡˙ חט‡˙ו "˙מי„", ו‰ל‡ כבר ‰˙כפר עוונו ו‰ז„ככ‰ נפ˘ו?

‰ווי„וי  ‡ינ‰  ‰˙˘וב‰  עי˜ר  ‰רי  נכונ‰",  ˙˘וב‰  ע˘‰  "כבר  כ‡˘ר  ˘‚ם  בז‰,  ומב‡ר 
ו‡ין  רבו˙",  ומ„ר‚ו˙  בחינו˙  בו  י˘  ˘"‰לב  ומכיוון  ˘בלב.  ‰˙˘וב‰  ‡ל‡  בז‰,  וכיוˆ‡ 
‰רב‰  י˘  ב˙˘וב‰  ‚ם  ממיל‡  ‰פנימי˙,  ועבו„˙ו  ‰רוחני˙  במ„ר‚˙ו  לחברו  „ומ‰  ‡ח„ 

בחינו˙ ומ„ר‚ו˙.

ב‡ו˙ו ‡„ם  לזול˙ו, ‡ל‡ ‚ם  בין ‡„ם  ב˙˘וב‰  ר˜ ‚בי ‰‰ב„לים  ו‡ין ‰„ברים ‡מורים 
עˆמו: ‡ינ‰ „ומ‰ מ„ר‚˙ ‰˙˘וב‰ ˘נ„ר˘˙ ממנו ‰יום, למ„ר‚˙ ‰˙˘וב‰ ˘˙י„ר˘ ממנו 

למחר, כ‡˘ר י˙על‰ בעבו„˙ו.

ומכיוון ˘י‰ו„י מ˙על‰ כל ‰ע˙ בעבו„˙ו מחיל ‡ל חיל, נמˆ‡ ˘בכל יום ויום ‡ין ‰ו‡ 
"ל˙˘וב‰  ול‰˙עורר  ל˘וב  עליו  ‡ל‡  ‡˙מול;  ˘‰˘י‚  ‰˙˘וב‰  במ„ר‚˙  ל‰ס˙פ˜  יכול 

עיל‡‰ יו˙ר, מעומ˜‡ „לב‡ יו˙ר", ב‰˙‡ם ל„ר‚˙ו ‰ח„˘‰.

גם מי שלא חטא כלל צריך לשוב בתשובה
ו‰רי ‰ו‡  ח"ו,  בחט‡  ˘נכ˘ל  מי  כנ‚„  ר˜  נ‡מר  ל‡  מח„˘,  יום  ˘בכל  עניין ‰˙˘וב‰ 
לו  ˘‡ין  במי  בעבו„˙ ‰'; ‡ל‡ ‚ם  לפי ‰˙עלו˙ו  ˙י˜ון  ב˙י˜ון ‡חר  ל˙˜ן ‡˙ ‰פ‚ם  ˆריך 

חט‡ים ופ‚מים כלל:

כ‡˘ר י‰ו„י עוב„ ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘, ‰רי כל יום ‰ו‡ מ˙על‰ למ„ר‚‰ ‚בו‰‰ יו˙ר. ו‰נ‰, 
כ‡˘ר ‰ו‡ מעריך ‡˙ ‡ופן עבו„˙ו ביום ‰‡˙מול, ‰ו‡ מוˆ‡ ˘עבו„˙ו ‡˙מול ל‡ ‰יי˙‰ 
ב˘למו˙, ˘‰רי ‰יום רו‡‰ ˘‡פ˘ר לעלו˙ למעל‰ עליונ‰ יו˙ר. ומכיוון ˘עבו„˙ו ‡˙מול 
ב‡ו˙‰  ˘חיסר ‡˙מול  ול˙˜ן ‡˙ ‰חיסרון  ב˙˘וב‰  ל˘וב  ב˘למו˙, ˆריך ‰ו‡  ל‡ ‰יי˙‰ 

עבו„‰.

ו‡ף ˘ביום ‰‡˙מול ‰יי˙‰ עבו„‰ זו ב˘למו˙ לפי ערך מ„ר‚˙ו ‡ז, מכל מ˜ום ‰רי ל‚בי 
מ„ר‚˙ו ˘ל עכ˘יו, י˘ בעבו„‰ זו חיסרון.

ו„ו‚מ‡ פ˘וט‰ על ז‰ ‰י‡ ממˆוו˙ ‰ˆ„˜‰: ˘יעור ‰נ˙ינ‰ לˆ„˜‰ נמ„„ לפי ערך נכסי 
ערך  לפי  לˆ„˜‰  נ˙ינ˙ו  ל‰רבו˙ ‡˙  בוו„‡י ˆריך  מ˙ע˘ר ‰רי  כ‡˘ר ‰‡„ם  ו‰נ‰,  ‰‡„ם. 

עו˘רו ‰יום, ו‡זי נ˙ינ˙ו ‰מˆומˆמ˙ ˘ל ‡˙מול נח˘ב˙ לו לחט‡ ולחיסרון.

וכמו כן ‰ו‡ בנו‚ע לכל ענייני עבו„˙ ‰', ˘מ‡חר ˘‰‡„ם מ˙על‰ בעבו„˙ו, עליו לכפר 
על עבו„˙ו ‰˜ו„מ˙ ˘‰י' ב‰ חיסרון ל‚בי „ר‚˙ו עכ˘יו.

ו‡ף ˘˜יום ‰מˆוו‰ ˘ל ‡˙מול ˘ייך ליום ‰‡˙מול, וביחס למ„ר‚˙ו ‡ז ‰יי˙‰ ‰מˆוו‰ 
ב˘למו˙, ו‡ם כן לכ‡ור‰ ‡ין ל‰טיל „ופי בעבו„˙ו ‡˙מול, ‰נ‰ ב‡מ˙ ‡ין ‰„בר כן: ‡ין 

לויתן ובן זוגו – 
"קנה לך חבר"

ויברא אלוקים את התנינים הגדולים 
הוא לויתן ובן זוגו

(א, כא. רש"י)

יש לפרש ע"פ דרך החסידות:

מבאר  ב)  יח,  (שמיני  תורה"  "לקוטי  בספר 

התחברות  "לשון  הוא  שלויתן  הזקן  אדמו"ר 

צדיק  על  ומרמז  אלי",  אישי  ילוה  הפעם  כמו 

שמחובר כל כולו לעבודת השי"ת.

והנה, הי' אפשר להעלות על הדעת, שאף 

לך  "קנה  הוא  השי"ת  בעבודת  גדול  שכלל 

השי"ת  בעבודת  להצליח  שבשביל  חבר", 

איש  שיעזרו  חבר,  לו  שיהי'  אחד  כל  צריך 

לרעהו להתגבר על כל המכשולים - הרי זהו 

כשמדובר  אבל  רגילים,  לאנשים  בנוגע  רק 

באנשים שהם בדרגת "לויתן", אין הם צריכים 

לבדם  ולהצליח  לעשות  הם  ויכולים  ל"חבר", 

בעבודת השי"ת.

וע"ז באה ההוראה מהלויתן, שגם לו ברא 

שעבודתו  מי  שגם  להורות  זוג,  בן  השי"ת 

צריך  הוא  גם  ביותר,  גבוה  באופן  היא  לקונו 

לחבר ובן זוג בעבודת השי"ת. 

חשיבות רגע אחד
ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה

ר' שמעון אומר, בשר ודם שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך להוסיף 
מחול על הקודש, אבל הקב"ה שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו 
כחוט השערה, ונראה כאילו כלה בו ביום
(ב, ב. רש"י)

מלאכתו  הקב"ה  עשה  למה  ביאור:  צריך 

ביום",  בו  כלה  כאילו  ש"נראה  באופן  דוקא 

ולא כילה מלאכתו מבעוד יום?

חשובה  הוראה  אנו  למדים  שמכאן  אלא 

בעבודת האדם לקונו:

בעולמו  הקב"ה  ברא  "לא  חז"ל:  אמרו 

ודבר,  דבר  כל  ב).  עז,  אחד לבטלה" (שבת  דבר 

הוא  אם  גם  הקב"ה,  שברא  ורגע,  רגע  וכל 

תכלית  לו  יש  ביותר,  מועט  זמן  או  קטן  דבר 

וממילא,  הקב"ה.  בראו  שלשמה  ומטרה 

שעות  ושלש  עשרים  תורה  שלמד  מי  גם 

פנוי'  דקה  עוד  לו  ויש  דקות,  ותשע  וחמשים 

ללמוד - אין לו לבטל ח"ו רגע זה, באשר גם 

שלשמה  ומטרה  תכלית  לו  יש  זה  מועט  זמן 

בראו הקב"ה, ואין לו לגרום שבריאת זמן זה 

ע"י הקב"ה יהי' לבטלה ח"ו.

ברגע  דוקא  מלאכתו  הקב"ה  כילה  ולכן 

יקר  כמה  עד  ללמדנו  שבת,  שלפני  האחרון 

לנצלו  ויש  לאדם,  שיש  ורגע  רגע  כל  הוא 

במילואו.



י‡לקראת שבת

 ˙‡ מ˙˜ן  ו‰ו‡  לנו",  "סלח  מב˜˘  ‰ו‡  כך  ועל  חסר‰,  ‰יי˙‰  ‰יום  כל  במ˘ך  עבו„˙ו 
עבו„˙ו ˘˙˙‡ים לפי ערך ביטולו ˘ב˘ע˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰.

בששת ימי המעשה – "על מליאתו", ובשבת – "צריך תיקון"
מ‰  ז"ל "כל  מ‡מרם  עם  נבר‡",  מלי‡˙ו  על  חז"ל "עולם  מ‡מר  ליי˘ב ‡˙  י˘  ומע˙‰ 

˘נבר‡ ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ ˆריכין ע˘יי'":

‰מע˘‰.  ימי  ב˘˘˙  ר˜  ‰יי˙‰  זו  ˘למו˙  ‡ך  מו˘לם,  ב‡ופן  נבר‡  ˘‰עולם  ‡מ˙  ‰ן 
יכולים ‰נבר‡ים  ˘מחמ˙‰  ביו˙ר,  מ„רי‚˙ ˜„ו˘‰ ‚בו‰‰  לעולם  יר„‰  ביום ‰˘ב˙  ו‡ילו 
נח˘בים  ‰נבר‡ים  ‡ין  כבר  ז‰  ‚ילוי  ומחמ˙  יו˙ר.  ‰רב‰  עליונ‰  למ„ר‚‰  ל‰˙עלו˙ 
למו˘למים, ‡ל‡ ‰ם ˆריכים "ע˘יי'" ו˙י˜ון בכ„י ל‰˙עלו˙ למ„ר‚ו˙ ˘‰ם יכולים ל‰‚יע 

‡לי‰ם ע˙‰.

בר‡  חו˙ם "‡˘ר  ביום ‰˘ב˙, ‰ו‡  ˘ל ‰˜ב"‰  ˘בי˙˙ו  מ˙‡ר ‰כ˙וב ‡˙  כ‡˘ר  ולכן, 
‡ל˜ים לע˘ו˙". ביום ‰˘ב˙, כבר ‡ין ‰עולם נח˘ב "על מלי‡˙ו", ו‡ז ‰ו‡ ˆריך ‰˙עלו˙, 

"ע˘יי'" ו˙י˜ון, על י„י עבו„˙ ‰נבר‡ים.

לקראת שבת י

נח˘ב˙  ˘˜יים ‡˙מול  ליום ‰‡˙מול, ‡ל‡ ‰מˆוו‰  ר˜  ˘ייכ˙  ˘ל ‡˙מול  ˘‰מˆוו‰  לומר 
כ‡ילו ‰ו‡ עומ„ ומ˜יימ‰ כך ‚ם ‰יום.

וכך מבו‡ר ב˙ני‡ (פכ"‰), ˘‰מˆוו˙ ‰ן למעל‰ מן ‰זמן, ו˜יומן נמ˘ך ˙מי„, ו‰ן פועלו˙ 
עמו  נוטל ‰ו‡  ח„˘‰  למ„ר‚‰  מ˙על‰ ‰‡„ם  כ‡˘ר  וממיל‡  וע„".  לעולם  נˆחי   .  . "יחו„ 
ומ˙˜יימו˙  ˜יימו˙  עו„ן  ‰‡˙מול  יום  ˘ל  ‰מˆוו˙  ו‚ם  ע˙‰,  ע„  ˘˜יים  ‰מˆוו˙  כל   ˙‡

‰יום. ו‡ם כן עליו ל˘וב ב˙˘וב‰ ול˙˜נן ˘י˙‡ימו למ„ר‚‰ ˘‡וחז ב‰ ‰יום.

דווקא בתפילת שמונה עשרה נזקק היהודי לסליחה
˘מונ‰  ל˙פיל˙  לנו"  "סלח  ברכ˙  ˘ל  ˘ייכו˙‰ ‰מיוח„˙  לב‡ר ‡˙  י˘  פי ‰‡מור,  על 

ע˘ר‰ „וו˜‡ (ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור ו‡ר‡ נ‰, „. ‰מ˘ך ˙ער"ב ח"‚ עמ' ‡'˘מ‚-„. ועו„).

וב‰˜„ים, ˘לכ‡ור‰ י˘ ל˙מו‰ על כל עי˜ר ברכ‰ זו. ‰ל‡ י˘נם י‰ו„ים ˆ„י˜ים ובעלי 
לנו"  "סלח  לומר  ל‰ם  ומ‰  מ˙ו˜ן,  בל˙י  חט‡  ˘ל  עניין  ˘ום  ל‰ם  ˘‡ין  ‚מורים  ˙˘וב‰ 

˘לו˘ פעמים ביום?

מיוח„˙, ‡˘ר  למ„ר‚‰  מ˙על‰ ‰י‰ו„י  ע˘ר‰  ˘מונ‰  ˙פיל˙  ˘בע˙  בז‰ ‰ו‡,  ו‰בי‡ור 
מחמ˙‰ נח˘ב˙ עבו„˙ ‰' ˘עב„ מ˜ו„ם לעבו„‰ חסר‰ ˘‡ינ‰ מו˘למ˙. וב˜˘˙ ‰סליח‰ 
למ„ר‚˙  ביחס  ב˘למו˙  ˘‡ינ‰  ‰' ‰˜ו„מ˙,  עבו„˙  על  כי ‡ם  כפ˘וטם,  חט‡ים  על  ‡ינ‰ 

‰י‰ו„י בע˙ ˙פיל˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰.

בי‡ור ‰„ברים:

ס"ב).   „˜ סי'  ‡ו"ח  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  (˘ו"ע  ‰מלך"  לפני  "עומ„  ‰י‰ו„י  ע˘ר‰  ˘מונ‰  ב˙פיל˙ 
ו‰נ‰, כ‡˘ר עומ„ ‡„ם לפני מלך ב˘ר ו„ם, ‰רי ‰ו‡ מ˙בטל ממˆי‡ו˙ו ל‚מרי. ב˘ע‰ זו 
בעניינים  מ˙עס˜  ˘‡ם ‰ו‡  מ˘ום  עם ‰מלך,  ˘‡ינ‰ ˜˘ור‰  ˙נוע‰  ˘ום  לע˘ו˙  לו  ‡סור 
‡חרים, נמˆ‡ ˘‡ינו בטל לחלוטין ‡ל ‰מלך, ו‰רי ‰ו‡ מור„ במלכו˙ (ור‡‰ ח‚י‚‰ ‰, ב ‡ו„ו˙ 

מי ˘"מחוו‰ במחו‚ ˜מי מלכ‡").

רˆון  ו‡„רב‡,  ‡חרים.  בעניינים  ל‰˙עס˜  ‰ו‡  מו˙ר  ‰מלך,  מלפני  ‰נ˙ין  יוˆ‡  כ‡˘ר 
ופ˜ו„ו˙יו.  רˆונו  למל‡ו˙  ˘יוכל  בכ„י  ‰עˆמי˙,  מˆי‡ו˙ו   ˙‡ יר‚י˘  ˘‰‡„ם  ‰ו‡  ‰מלך 
ו‡ז  וכל,  מכל  מוחלט  לביטול  ‰ו‡  נ„ר˘  ‰מלך  לפני  ˘עומ„  ע˙  ב‡ו˙‰  מ˜ום,  ומכל 

"מ˙ח„˘" ונר‚˘ ˘י˘ חיסרון בעבו„˙ו מ˜ו„ם, כ‡˘ר ל‡ ‰י' בטל לחלוטין למלך.

לפני  בטל  ל‰יו˙  ‰‡„ם  ˆריך  ‰יום  כל  במ˘ך  ע˘ר‰.  ˘מונ‰  ב˙פיל˙  ‰ו‡  ז‰  ומעין 
וממיל‡  נפ˘ו,  וכוחו˙  ב‡מˆעו˙ ‚ופו  עבו„˙ו  לעבו„  עליו  ז‡˙  עם  יח„  י˙"˘, ‡ך  ‰בור‡ 
עˆמו.  לפני ‰מלך  עומ„ ‰י‰ו„י  ע˘ר‰ ‡ז  ˘מונ‰  ˙פיל˙  ב˘ע˙  מוחלט. ‡בל  ‡ין ‰ביטול 
כלל.  עˆמי˙  מˆי‡ו˙  ˘ום  מר‚י˘  ו‡ינו  לפני ‰˜ב"‰  ב˙כלי˙  בטל  זו ‰ו‡  ב˘ע‰  וממיל‡ 

ו‡זי "מ˙ח„˘" ונר‚˘ ˘בעבו„˙ו במ˘ך כל ‰יום ‰י' חיסרון.

כיˆ„  מר‚י˘ ‡ז  לנו". ‰ו‡  "סלח  ברכ˙  ע˘ר‰ ‡˙  ˘מונ‰  ב˙פיל˙  י‰ו„י ‡ומר  כן  ועל 


