


˜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
נאנס ולא גמר המצוה - כאילו עשאה?

מ„וע ‡ין ר˘"י מבי‡ עונ˘ י‰ו„‰ ˘ל‡ ‚מר ‰מˆו‰? / כל ‰מˆו‰ 
"‡ם  על  ר˘"י  „ברי  בי‡ור   / ‰מˆוו˙?  כללו˙  ‡ו  ‡ח˙  מˆו‰   -
בנ"י  לכניס˙  ז‰  ענין  בין  ו‰˘ייכו˙  ‚מור ‡ו˙‰"  במˆו‰  ‰˙חל˙ 

ל‡רı י˘ר‡ל

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 94 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
להתפלל בלחש או לא להשמיע קול בתפלה? (יעויין בארוכה לקוטי שיחות 

חל"ה עמ' 192 ואילך)

"ישא ה' פניו" או "לא ישא פנים"?  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 73 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תפילת שמונה עשרה לעתיד לבוא

מ„וע על פי ‰זו‰ר י˘ ל‰˙פלל בלח˘ ‚מור? / מ‰ו ‰˜˘ר בין ˙פיל˙ 
˘מונ‰ ע˘ר‰ לעולם ‰‡ˆילו˙? / במ‰ מ˙בט‡ "כעומ„ לפני ‰מלך"? 
מונ‰ ע˘ר‰ ב˜ול רם? – בי‡ור בעומ˜  / ומ„וע לע˙י„ לבו‡ י˙פללו̆ 

מ‰ו˙ ˙פיל˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰ בזמן ‰ז‰ ולע˙י„ לבו‡

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 192 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מאורות" לכל המצוות  (ע"פ תורת מנחם חכ"ז עמ' 47 ואילך)

מדוע אומרים תחנון אחרי שמונה עשרה? (ע"פ תורת מנחם תשמ"ד ח"א עמ' 
471 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
מצות ת"ת בנשים

יסי˜ „חיובן בלימו„ ‰לכו˙ ‰ˆריכו˙ ‰וי ב‚„ר ˙"˙ ול‡ ר˜ ‰כ˘ר 
‰˘"ס ל‡ ‰זכיר חל˜ן ‰נ"ל ב˙"˙ ‡ל‡ „ו˜‡  מˆו‰ / יפלפל במ‰̆ 

‰‡ „‡˜רויי ו‡˙נויי לבניי‰ו ולבעליי‰ו 

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ד עמ' 37 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לטפס ללא הפסק!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
שיהי' איכפת להיטיב מצבו של הזולת

בעז‰י״˙.

‰ננו  ע˜ב,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

‚וט  וערט  ("מי‡  מ˘חיר ‡˙ ‰פנים  ז‰  טוב‰  במ„‰  ול‰מיר‰  ל‰חליפ‰  ˘כן  ומכל  ‚„ול‰, 
פ‡ר ˘וו‡רˆט ביז מי‡ ˜ומט ˆו ‡ ˘טי˜ל ‡מ˙").

˘על  (מ‰  ‰פרטיים  מכ‡וביו  ‚״כ  לו  י˘  ‰זול˙  „‚ם  ‰זול˙,  על  יביט  כ‰  כ‡˘ר  ו‡״כ 
‰זול˙ ˘‰ו‡ ל‡ טוב, ˙ופס במ‰ירו˙ יו˙ר ("נעמט זעך „‡ס ‚עכער ˆו‡"), מכמו על עˆמו), 
יכולים  ו‡ופנים  ב„רכים  ל˜רבו,  ור‡וי  טוב  כ״כ, ‡״כ ‰ו‡  ניכר  בחיˆוניו˙ ‡ינו  ומ"מ ‰ל‡ 

לפעול בעזר˙ו י˙'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' ˜מ-‡)

"ומבשרך לא תתעלם" – כשלא אכפת מהזולת, זהו חסרון שלך
כ˙וב ״כי ˙ר‡‰ ערום וכסי˙ו ומב˘רך ל‡ ˙˙עלם״ (י˘עי' נח). כ˘רו‡ים י‰ו„י ערום בלי 
מ‰  ב‡מיר‰  בי‡ו˘  ‰„בר   ˙‡ ולבטל  ‰י„   ˙‡ ל‰עביר  ל‡  וכסי˙ו,   - ˙פילין  ובלי  ˆיˆי˙ 

‡פ˘ר לע˘ו˙, ‡ו ל‰˙‡נח ולˆ‡˙ בכך י„י חוב‰.

ל‡, בי‡ו˘ וב‡נח‰ ל‡ פועלים ˘ום „בר, ול‡ ז‰ ‰ו‡ ‰כוונ‰ ‰עליונ‰, ‡ל‡ ״וכסי˙ו״, 
עליך לכסו˙ ‡ו˙ו, עליך ל‰לבי˘ו בˆיˆי˙ ו˙פילין.

˘ל  וˆ„  סיב‰  כך  על  למˆו‡  מבלי  ‰חסרונו˙  כל  מי„  רו‡ים  ‰ם  ˘בזול˙  ‡נ˘ים  י˘נם 
זכו˙, ול‡ ˘מים לב ל‰˙בונן בסיבו˙ ˘‰בי‡ו ‡˙ ‰לז למˆב ‰רע ו‰מר בי‰„ו˙, מ„וע ‡ין 
‰ו‡ לוב˘ ˆיˆי˙, מ„וע ‡ין ‰ו‡ מניח ˙פילין ר״ל, מ‰ ‰ן ‰סיבו˙ ˘‰בי‡ו ‡ו˙ו כל כך רחו˜ 

וני˙˜ו ‡ו˙ו חליל‰ מ˜יום ‰מˆוו˙.

כ˘ל‡ ‡יכפ˙  ˙˙עלם״,  ״ומב˘רך ‡ל  כך ‡ומר ‰פסו˜  ועל  בכך,  כלל  לח˘וב  רוˆים  ל‡ 
‡ם  ל‡,  לך,  זול˙  ˘‰ו‡  מפני  לך  ‡יכפ˙  ‡ינו  ‰זול˙  ˘ר˜  בעˆמך  ˙טע‰  ‡ל  מ‰זול˙,  לך 
‰זול˙ ל‡ ‡יכפ˙ לך מלמ„ ‰„בר ˘‚ם ‡˙‰ עˆמך ל‡ ‡יכפ˙ לך, ובמיל‡ כ˘רו‡ים מי˘‰ו 
ערום ר״ל מˆיˆי˙ ו˙פילין ‡ין ‰„בר נו‚ע, וכ‡˘ר ‰„בר ל‡ ‡יכפ˙ ב‡ים לי„י י‡ו˘ ויוˆ‡ים 

י„י חוב‰ ב‡נח‰.

״וכסי˙ו״,  מחייב  ז‰  ‰רי   - ומˆוו˙  מ˙ור‰  ר״ל  ערום  כ˘רו‡ים  ערום״,  ˙ר‡‰  ״כי  ז‰ו 
בכך,  ל‰ר‰ר  ועליך  ‰יטב,  לך  נו‚ע  ל‰יו˙  ˆריך  ‰„בר  ומˆוו˙.  ˙ור‰  בלבו˘י  ‡ו˙ו  ‰לב˘ 
ל„ע˙ ‰סיבו˙ ˘‚רמו ל‰לז ל‰יו˙ ערום כל כך, ולחפ˘ עˆו˙ טובו˙ מ˙וך רחמנו˙, ‡‰ב‰ 

ו˜ירוב, כיˆ„ בעזר˙ ‰˘י״˙ ל‰בי‡ ‡˙ ‰לז חזר‰ ל„רכי ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙.

כ‡˘ר ‰זול˙ ‡ינו ‡יכפ˙ לך, ‰רי ‰סיב‰ לכך ‰י‡ מ˘ום ˘‡˙‰ עˆמך ‡יננו כפי ˘ˆריך 
י‰י'  וכ‡˘ר  ˙˙עלם״.  ‡ל  ״ומב˘רך  ז‰ו  עˆמך.  ב˙וך  ‰חסרונו˙   ˙‡ לחפ˘  ועליך  ל‰יו˙, 
‡יכפ˙ לך ל‰טיב ‡˙ עˆמך ב„רכי ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙, ‚ם ‰זול˙ י‰י' ‡יכפ˙ לך ו˙ע˘‰ טוב‰ 

לזול˙ בי‰„ו˙.

ו˙פילין,  בˆיˆי˙  ל‰לבי˘ ‡˙ ‰נוער  ערומים,  מלבי˘  חבר‰  ל‰˜ים  ‡ברכים ‰יו ˆריכים 
על כל ‡ברך ל‰˘פיע על ‰סביב‰ ועל ‰חברו˙‡ ˘לו, ˘י˙˜רבו ל„רכי ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"„ עמ' ˙˘כט, ‡-ב - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‰ עמ' 1053-4)



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

שיהי' איכפת היטיב
מצבו ש הזות

הדבר צריך לצער אותו וכאשר הוא יושב בחדרו עליו לגעות בבכיה על אשר הזולת אינו מתנהג כראוי

לגעות בבכיה על אשר הזולת אינו מתנהג כראוי
ל˙ור‰.  ‰˜בועים  לע˙ים  ‰מ„ר˘  לבי˙  ‰זול˙   ˙‡ למ˘וך  וי˘  ל˙ור‰  ע˙ים  ל˜בוע  י˘ 
מ„וע כ˘רו‡ים ˘מי˘‰ו עו˘‰ עוול‰ בעניני ממון, מוכיחים ‡ו˙ו, וכ‡˘ר ‰„בר נו‚ע יו˙ר, 
כר‡וי  מ˙נ‰‚  ‡ינו  מי˘‰ו  כ˘רו‡ים  ו‡ילו  ‡חר,  ל‡י˘  ‡ו  לרב  ‰לז   ˙‡ ו˜ור‡ים  ˆוע˜ים 
˘ל‡  כזו  בˆור‰  לזול˙  ל‰עיר  ˘י˘  ‰„בר  ו„‡י  כלל,  חור‰  ‰„בר  ‡ין   - רוחניים  בענינים 
לביי˘ו חליל‰, ‡„רב‡ ‰„בר ˆריך לˆער ‡ו˙ו וכ‡˘ר ‰ו‡ יו˘ב בח„רו עליו ל‚עו˙ בבכי' 

על ‡˘ר ‰זול˙ ‡ינו מ˙נ‰‚ כר‡וי.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"„ עמ' ˙˘כט, ‡ - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‰ עמ' 1053)

הבטה על הזולת – כפי שמביט על עצמו
מעˆמו ("פון  ז‰  ול‰בין  ב‰זול˙ ˆ„ ‰טוב,  לר‡ו˙ ‚ם  לחבירו,  בין ‡„ם  ...˙י˜ון ‰מ„ו˙ 
ול‰פוך  לבבו  רוע  ל˘בור ‡˙  לו  כב„  כמ‰  ע„  יו„ע  כל ‡ח„  בעˆמו ‰נ‰  זיך ‡ליין"), ‰ל‡ 
לפני  ע״ז  מחפ‰  ר˜  ˘‰ו‡, ‰ו‡  במ‰  נפ˘ו,  נ‚עי  יו„ע ‰ו‡  כל ‡„ם  כי  מ„ו˙יו ‰רעים,   ˙‡
‰זול˙, ‡ינו חפı ˘זול˙ו יו„ע מס˙ריו, ‡בל בעˆמו ‰ו‡ יו„ע בטוב, כי כל ‡„ם מנו‚ע ר״ל 
ז‰ בטבעו ˘˜רן, ז‰ בטבעו ר˙חן, ז‰ בטבעו מ˜נ‡, ז‰ בטבעו ˜ר, ז‰ בטבעו ‡ו‰ב וחומ„ 

‰כל ור˜ לעˆמו, ‰ו‡ ˆריך לכל „בר (ולזול˙ו „י ומספי˜ לחם יב˘ וכו'), 

וע„ ‡˘ר מרחם ‰˘י״˙ ו˘וברים ‡יז‰ מ„‰ רע‰ ומ‚ר˘ים ‡ו˙‰ עול‰ זמן נכון ובי‚יע‰ 

לקראת שבת „

נאנס וא גמר המצוה
- כאיו עשאה?

מדוע אין רש"י מביא עונש יהודה שלא גמר המצוה? / כל המצוה - מצוה אחת או כללות המצוות? / ביאור דברי 
רש"י על "אם התחלת במצוה גמור אותה" והשייכות בין ענין זה לכניסת בנ"י לארץ ישראל

ויר˘˙ם ‡˙  וב‡˙ם  ורבי˙ם  ˙חיון  למען  לע˘ו˙,  ˙˘מרון  מˆוך ‰יום  "כל ‰מˆו‰ ‡˘ר ‡נכי 
‰‡רı ‡˘ר נ˘בע ‰' ל‡בו˙יכם" (פר˘˙נו ח, ‡). ומפר˘ ר˘"י: 

"כל ‰מˆו‰ – כפ˘וטו. ומ„ר˘ ‡‚„‰: ‡ם ‰˙חל˙ במˆו‰ ‚מור ‡ו˙‰, ˘‡ינ‰ נ˜ר‡˙ ‰מˆו‰ 
על ˘ם ‰‚ומר‰; ˘נ‡מר 'ו‡˙ עˆמו˙ יוסף ‡˘ר ‰עלו בני י˘ר‡ל ממˆרים ˜ברו ב˘כם' – ו‰ל‡ 
על  נ˜ר‡˙  י˘ר‡ל  ו‚מרו‰  ל‚ומר‰  ‰ספי˜  ˘ל‡  לפי  ‡ל‡  ל‰עלו˙ם,  ב‰ם  נ˙עס˜  לב„ו  מ˘‰ 

˘מם".

‰מˆו‰"  "כל  ‰‡ם  ‰ו‡,   "‰„‚‡ ‰"מ„ר˘  לבין  "כפ˘וטו"  ‰פירו˘  בין  ‰חילו˜  ולכ‡ור‰, 
מ˙ייחס למˆו‰ ‡ח˙ ‡ו למˆוו˙ רבו˙:

לפי ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון י˘ ל˙פוס ‡˙ ‰כ˙וב "כפ˘וטו" – ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל‰ז‰יר על כללו˙ ˜יום 
כל  וכ‡ילו ‡מר  ˘ם ‰מין,  מˆו‰ ‰ו‡  (בל˘ון ‰ר‡"ם) "˘ם  כי  פרטי˙ ‡ח˙),  למˆו‰  (ול‡  ‰מˆוו˙ 

‰מˆוו˙"; 

מסויימ˙  למˆו‰ ‡ח˙  כמ˙ייחס  ˘מ˘מע  יו˙ר ‡˙ ‰ל˘ון "כל ‰מˆו‰" –  ל‰טעים  כ„י  ‡מנם 
ל‰˘לים  ‰‡„ם  על  ‰חוב‰  ב„בר  חי„ו˘  כ‡ן  י˘  ˘לפיו   ,"‰„‚‡ "מ„ר˘  ומבי‡  ר˘"י  מוסיף   –
‡˙ ‡ו˙‰ מˆו‰ פרטי˙ ˘‰˙חיל ב‰ ולע˘ו˙‰ כול‰ ("כל ‰מˆו‰") – "‡ם ‰˙חל˙ במˆו‰ ‚מור 

‡ו˙‰". 

‡ך לכ‡ור‰ חסר בי‡ור, כי ‰כ˙וב ‡ומר כ‡ן ˘בזכו˙ "כל ‰מˆו‰" יזכו ל‰יכנס ל‡רı י˘ר‡ל 
ויר˘˙ם ‡˙  וב‡˙ם  ורבי˙ם  ˙חיון  למען  לע˘ו˙,  ˙˘מרון  מˆוך ‰יום  – "כל ‰מˆו‰ ‡˘ר ‡נכי 

‰‡רı ו‚ו'"; 

 ıובכן, ב˘למ‡ לפי ‰פירו˘ "כפ˘וטו" מובן, ˘בזכו˙ כללו˙ ˜יום ‰מˆוו˙ יזכו ל‰יכנס ל‡ר
‚מור  במˆו‰  ‰˙חל˙  "‡ם  ˘ל  פרטי  ללימו„  ‰י‡  ˘‰כוונ‰   ,"‰„‚‡ ‰"מ„ר˘  לפי  ‡ך   – י˘ר‡ל 

‡ו˙‰", ‡ינו מובן: ‡יך ˘ייכ˙ ‰ור‡‰ מיוח„˙ זו לענין ‰כניס‰ ל‡רı י˘ר‡ל?  

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
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ב. ויובן ב‰˜„ים ‰„יו˜ ב„ברי ר˘"י:

˘‡ם  ל‡„ם  ב‰ן ‰ור‡‰  ˘י˘  לפר˘ ‡˙ ‰˙יבו˙ "כל ‰מˆו‰",  ר˜  ר˘"י  כוונ˙  לכ‡ור‰, ‡ם 
‰˙חיל מˆוו‰ יסיימ‰ כול‰ – ‰י' „י ב‡ומרו: "‡ם ‰˙חל˙ במˆו‰ ‚מור ‡ו˙‰", ו˙ו ל‡; 

˘ם  על  נ˜ר‡˙ ‰מˆו‰ ‡ל‡  זו – "˘‡ינ‰  ל‰ור‡‰  מיוח„  טעם  ול˙˙  ל‰‡ריך  ולמ‰ ‰וˆרך 
‰‚ומר‰" (ול‰בי‡ ‡˙ כל ‰‡ריכו˙ ב‰ר‡י' מ"עˆמו˙ יוסף")?   

‰„בר  ח˘וב  כמ‰  ע„  לו  ול‰„‚י˘  ‰מˆו‰  מ˙חיל   ˙‡ לעורר  ‰י‡  ר˘"י  ˘כוונ˙  נ‡מר  ו‡ם 
לסיים ‰מˆו‰ כול‰ – י˜˘‰ ל‡י„ך ‚יס‡:

למ‰ ל‡ ‰בי‡ ר˘"י ‡˙ „ברי חז"ל בעונ˘ו ˘ל ‰מ˙חיל ול‡ מסיים (סוט‰ י‚, ב): "כל ‰עו˘‰ 
˘‰˙חיל  יע˜ב  בן  מי‰ו„‰  ר‡י'  ˘מבי‡ים  וכמו  מ‚„ול˙ו",  ‡ו˙ו  מורי„ין   .  . ‚מרו  ול‡  „בר 
בבני  ר"ל  ‡סון  ‡ירעו  ˘‡ף  מזו,  (וי˙יר‰  י‰ו„‰"  "ויר„  כך  ומ˘ום  ‚מר  ול‡  יוסף  ב‰ˆל˙ 

מ˘פח˙ו)? 

וי˘ לומר, ˘‡כן לˆורך ‰בנ˙ ‰כ˙וב כ‡ן נ„ר˘ לנו ל„ע˙ ‡˙ ‰ˆ„ ‰חיובי „ו˜‡ – ˘‰מˆו‰ 
 „ˆ‰  ˙‡ ‰בי‡  (ול‡  ז‰  ענין  „ו˜‡  ר˘"י  ‰בי‡  ולכן  ‰מˆו‰,   ˙‡ ˘מסיים  מי  ˘ם  על  נ˜ר‡˙ 

‰˘לילי – חסרונו ˘ל ‰מ˙חיל, כי ז‰ ‡ינו נו‚ע לעניננו), וכ„ל˜מן.   

‚. בי‡ור ‰ענין:

ל‡בר‰ם  ‰˜ב"‰  ˘נ˘בע  ‰˘בוע‰  מכח  י˘ר‡ל,   ıר‡ וירו˘˙  בכיבו˘  ‰ובטחו  י˘ר‡ל  בני 
˘ל  ‰מˆוו˙  ˜יום  בזכו˙  ב‡ים  בפועל  ו‰ירו˘‰  ‰כיבו˘  ‰רי  כן,  פי  על  ו‡ף   – ויע˜ב  יˆח˜ 
‰בנים ‰כוב˘ים, וכמו ˘כ˙וב בפירו˘ בפסו˜ „י„ן: "כל ‰מˆו‰ ‡˘ר ‡נכי מˆוך ‰יום ˙˘מרון 

לע˘ו˙, למען ˙חיון ורבי˙ם וב‡˙ם ויר˘˙ם ‡˙ ‰‡רı ‡˘ר נ˘בע ‰' ל‡בו˙יכם". 

 ,ıלנו ‡˙ ‰‡ר ל˙˙  ל‡בו˙ינו  ונ˘בע  ˙‡מרו, ‰ו‡יל  ט: "ו˘מ‡  ז,  ו‡˙חנן  ר˘ב"ם  [ר‡‰ ‚ם 
למ‰ ‰וˆרכנו ל˘מור מˆוו˙יו, כי יע˘‰ מ‰ ˘‰בטיח מכל מ˜ום! על ז‡˙ ‡ני מ˘יב לכם, כי ‡ם 
ל‡ ˙˘מרו מˆוו˙יו ל‡ ˙יר˘ו ‡˙ ‰‡רı, ו‰ו‡ ל‡ יעבור על ˘בוע˙ו, כי זו ‰י‡ מ„˙ו – ˘ומר 
וממ˙ין ‡˙ ‰ברי˙ ו‰חס„ ˘נ˘בע ל‡בו˙ ל˜יים מ‰ ˘‰בטיחן ע„ ‡לף „ור, ל‡ו˙ו „ור ˘י‰יו 

‡ו‰ביו ו˘ומרי מˆוו˙יו". 

כי ‡ם   – לך  ל‡  י˘מור ‰' ‡˙ ‰˘בוע‰, ‡בל  ˙זכ‰, ‡ז  ל‡  פר˘˙נו: "˘‡ם  רי˘  י˜ר  ובכלי 
ל„ור ‡חר". ועיי"˘ עו„]. 

מˆוו˙  ˜יימו  ˘נ‰,  ‰‡רבעים  במ˘ך  במ„בר  ˘מ˙ו  ‡לו  ‰˜ו„ם,  ב„ור  י˘ר‡ל  בני  ‚ם  ו‰נ‰, 
 ;ıובז‰ סייעו ופעלו ‡˙ ‰זכו˙ ל‰יכנס ל‡ר

‚מור  במˆו‰  ˘"‡ם ‰˙חל˙   ,ıל‡ר ˘נכנסו  ל„ור  ב„ברו  מ˘‰  כ‡ן  מ„‚י˘  וז‡˙ ‡יפו‡ ‡˘ר 
‡ו˙‰ ˘‡ינ‰ נ˜ר‡˙ ‰מˆו‰ על ˘ם ‰‚ומר‰": 

סוף  ל‡רı – ‰רי  בכניס˙ם  י˘ר‡ל  לזכו˙  רבו˙ ‰עומ„ים  מˆוו˙  ˘‚ם ‰„ור ‰˜ו„ם ˜יים  ‡ף 
סוף ‰כניס‰ ל‡רı מ˙ייחס˙ ‰י‡ „ו˜‡ למˆוו˙ ˘מ˜יימים עכ˘יו, בסוף ˘נ˙ ‰‡רבעים, כי ‰ם 

"‚ומרים" ‡˙ ‰ענין ו‰כל נ˜ר‡ על ˘מם!

‰ן  מ˙ייחסו˙  ‰מˆו‰"  "כל  ‰˙יבו˙  ‰נ‰   "‰„‚‡ ‰"מ„ר˘  לפי  ˘‚ם  עו„,  ‰רווחנו  ומע˙‰ 

וודאי שיכול האדם 
להשלים את תכליתו

בהמשך לשיחתנו שהיתה כאשר ביקר אותי, 

שכל  והוא  המדובר,  אודות  בזה  להדגיש  רצוני 

נברא  שהוא  בכך  ולהתבונן  להעמיק  צריך  אדם 

כוונה,  בכך  שיש  ובודאי  עולם,  של  הרבונו  ע״י 

והכוונה היא כפי שכתוב במשנה במס׳ קידושין 

זאת  קוני״,  את  לשמש  אלא  נבראתי  לא  ״אני 

רצון  את  למלא  כדי  נברא  שהאדם  אומרת 

כבר  יתברך,  השם  רצון  ומהו  בעולם,  הקב״ה 

שבכתב  בתורה  ומדויק  ברור  באופן  נאמר 

ברורות  הוראות  יש  שבהם  פה,  שבעל  ובתורה 

רק  ולא  יום,  היום  בחיי  להתנהג  צריך  כיצד 

לסוחרים,  גם  אלא  ומלמדים  שוחטים  לרבנים, 

פקידים, רופאים, עורכי-דין וכו'.

הוא  שכאשר  היא,  יהודי  של  ההתחלה 

מלך  לפניך  אני  ״מודה  אומר  הוא  משנתו  קם 

רבה  בחמלה  נשמתי  בי  שהחזרת  וקים  חי 

אמונתך״, היינו שהוא מכיר בכך שהשם יתברך 

העולם  על  ומושל  העולם  של  הבית  בעל  הוא 

בחמלה רבה, כלומר שמה שהשם יתברך דורש 

 - הוא  ברוך   - הוא  הרי  בפרט,  ומיהודי  מאדם 

מה  דיוק,  ליתר  לעשות,  שיכולים  מה  רק  דורש 

יכול  המתאים,  שבזמן  ודאי  מיהודי,  שנדרש 

הוא - האדם - לבצע.

לו  עזר  יתברך  שהשם  שלו,  במקרה  ובפרט 

והסתדר בעירו, וגם יש לו השפעה על סביבתו, 

 - שליח  בתור  להתעניין,  הוא  ומוכרח  צריך 

נציג - של השם יתברך, יומם ולילה, להאיר את 

סביבתו באור תורה ומצוות. 

אי אפשר להסתפק 
במצב של אתמול!

וכן:

אי אפשר להסתפק במצב כפי שהי׳ אתמול, 

ולומר שכבר יצאו ידי חובה. כי הוכחה על דבר 

כ״ק  שחמי  וכפי  צומח,  שהוא  היא  חי,  שהוא 

משל  אמר  זי״ע  נבג״מ  זצוקללה״ה  אדמו״ר 

אחד  כמו  בדיוק  יהודי,  של  הרוחניים  חייו  על 

לעצור  יכול  אינו  הוא  תלול,  הר  על  המטפס 

למטה,  יחליק  יעצור  כשרק  מיד  כי  באמצע, 

לעלות   - לטפס  אפשר  איך  להבהל  צריך  ולא 

- ללא הפסק, כי, כאמור לעיל, מכיון שהקב״ה 

נותן   - הוא  ברוך   - שהוא  בודאי  זאת,  דורש 

דוגמא  לראות  ואפשר  לכך,  ואפשרויות  כוחות 

לכך גם מגוף האדם, שחלקים שונים של האדם 

והלב,  המוח  אבל  לזמן,  מזמן  לנוח  מוכרחים 

שגוף  הוכחה  וזו  הפסק,  ללא  תמיד  פועלים 

האדם, חי.

תקותי, שיתבונן במה שדיברנו ובמה שהנני 

שיוציא  אותו  יחזק  יתברך  והשם  כאן,  לו  כותב 

שלו  יהודית  הרוחנית  השליחות  את  לפועל 

על  להשפיע  נור-וולק,  בעירו  יתברך,  מהשם 

לקרב  השפעה,  לו  שיש  מי  כל  ועל  סביבתו 

וכאשר  ומצוות.  ולתורה  ליהדות  יותר  אותם 

יעשה בזה כאמור, זה בודאי יהי׳ בהצלחה.

ומאי  שיחיו,  ובתו  בנו  אודות  לי  סיפר 

ברהיטות,  אידיש  קוראים  הם  האם  הידיעה 

הנני מצרף כאן העתק מכתב שכתבתי לקבוצת 

גם  יעניין  שזה  אותי, ואקוה  שביקרו  סטודנטים 

את ילדיו שיחיו.

בברכה שיבשר לי בשורות טובות אודות כל 

האמור, ובתקוה שעוד נפגש לפני נסיעתו ואולי 

עוד קודם לכן, כפי שדיברנו בהיותו אצלי.

(תרגום מאגרות קודש ח"ה עמ' קצה ואילך)

לטפס ללא הפסק!

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
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(„מˆוו˙  ‰לכו˙  ˘לימו„  ומ‡חר 
לימו„  (˘ל  בפ"ע  ו˙כלי˙  ענין  נע˘‰  ‡לו) 
ר˜  מו‚בל  ‰ו‡  ‡ין  ˘˘וב  מובן  ‰˙ור‰), 
לע˘ו˙ן"  ‰י‡ך  לי„ע  ˘"ˆריכ‰  ל˘ע‰ 
בפועל. ולכן ‚ם ‰‡˘‰ ‰יו„ע˙ כבר ‰לכו˙ 
י˘  לע˘ו˙ן",  "‰י‡ך  ויו„ע˙  ל‰  ‰ˆריכו˙ 
יכול‰  ולכן  ‰˙ור‰,  ללימו„  ˘ייכו˙  ל‰ 
לברך ברכו˙ ‰˙ור‰. ועפ"ז מובן מ‰ ˘„יי˜ 
בר‰"˙  מברכו˙  „נ˘ים  בטעם  וכ˙ב  רבינו 
טעם ז‰ „ו˜‡ כר‡˘ון ועי˜רי, ˘‰רי בענין 

ז‰ י˘ לנ˘ים ˘ייכו˙ ל˙ור‰ מˆ"ע.

˘‡ין  ‰˘"ס  מן  „לעיל  ‰ר‡יו˙  וכל 
כי ‡ף  ס˙יר‰,  כלל ‡ינן   ˙"˙ בכלל  ‰נ˘ים 
ל‰ן  ‰ˆריכו˙  ‰‰לכו˙  ˘בלימו„  ˘נ˙ב‡ר 
מכיון  בכ"ז  ‰˙ור‰,  לימו„  ˘ל  ענין  י˘ 
˘ל‰ן,  במˆו˙  מחיובן  מסובב  ז‰  ˘חיוב 
 ,"˙"˙ "במˆו˙  ˘‰ן  ע"ז  לומר  ‡ין  ‰רי 
˘כר  ע"ז  ˘י˜בלו  לומר  ˘ייך  ‡ין  ובמיל‡ 
וע"„ ‰מבו‡ר   .˙"˙ במˆו˙  ועו˘‰  כמˆו‰ 
ב˘בע  „ב"נ  ‰˙ור‰  לימו„  ‚בי  ˘ם  בע"ז 
מˆוו˙ „י„‰ו, „‡ף ˘י˘ בז‰ מעל˙ ‰˙ור‰ 
כנ"ל, ע„ ˘‰ו‡ ככ‰"‚, בכ"ז "‡ין מ˜בלים 
עלי‰ם ˘כר כמˆו‰ ועו˘ין ‡ל‡ כמי ˘‡ינו 
‰˘"ס  כיוון  לז‰  ור˜  ועו˘‰".  מˆוו‰ 
‡ינן  „"בנו˙יכם"  „‡מר  במ‰  ב˜י„ו˘ין 

בכלל "ולמ„˙ם ‡ו˙ם".

ב‚מר‡  ‡מר  ˘ל‡  מ‰  מובן  ועפ"ז 
„נ˘ים י˘ ל‰ן זכו˙ ˙ור‰ מˆ„ ז‰ ˘חייבו˙ 
ללמו„ ‰לכו˙ ‰ˆריכו˙ ל‰ן, כי ‰‡ „˜‡מר 
בסוט‰ ˘ם "‰‡ ‡ינ‰ מˆוו‰ כו' נ‰י „פ˜ו„י 
ל‡ מפ˜„‡ כו'" ‰כוונ‰ בז‰ ‰י‡ (ל‡ ˘‡ין 
כ"‡)  ‰˙ור‰,  „לימו„  חיוב  בנ˘ים  למˆו‡ 
בנו‚ע ל"זכו˙ ˙ור‰", פירו˘ בנו‚ע ל‰˘כר 
מˆו˙  ˘"מפ˜„‡",  מי  על  ˘י˘  ‰מיוח„ 

˘„ו˜‡  ועו˘‰",  כ"מˆוו‰  ‰˙ור‰  לימו„ 
כולי  "מ‚נ‡   (˙"˙ מˆו˙  (זכו˙  ז‰  ˘כר 
‰‡י". ול‰כי בלימו„ ‰לכו˙ ‰ˆריכו˙ ל‰ן, 
‰˙ור‰  מעל˙  יו˜ר  בז‰  ל‡˘‰  י˘  כי  ‡ם 
כו', מ"מ ‡ין ‰י‡ "מˆוו‰ ועו˘‰", ו‡ין ל‰ 
זכו˙ זו „˙ור‰ ˘י˘נ‰ למˆוו‰ ועו˘‰. וז‰ו 
כוונ˙ ‰˘"ס במ‡י „ל‡ רˆ‰ לומר „‰נ˘ים 

זכיין בלימו„ ‰לכו˙ ‰ˆריכו˙.

בסו‚יין  „כ˘מ˜˘‰  י"ל  ומע˙‰ 
כו'"  מˆוו‰  ˙ור‰ ‰‡ ‡ינ‰  זכו˙  "‡ילימ‡ 
ל„ע˙  ˘לומ„˙  ‰˙ור‰  על  ‚ם  ‰כוונ‰ 
‰˜ס"„  ‚ם  יומ˙˜  ועפ"ז  מˆוו˙י‰.  ל˜יים 
ובעי˜ר)  (‚ם  ˘‰ו‡  ˙ור‰"  זכו˙  "‡ילימ‡ 
˘י˘נו  ‰˙ור‰)  (יו˜ר  „˙ור‰  ז‰  ענין  על 
כי  כו'"  ‡ינ‰   ‡‰" ‰מס˜נ‡  ומ"מ  בנ˘ים, 
‚ם בז‰ "‡ינ‰ מˆוו‰ (ב˙ור‰) ‰י‡", כנ"ל.

„זכיין  ‰˘"ס   ıירו˙ י˙ב‡ר  ומע˙‰ 
„ו˜‡ ב‡˜רויי בניי‰ו לבי כני˘˙‡ וב‡˙נוי 
˙ול‰  כו'  זו „‡‚ר‡  זכו˙  ור˜  כו',  ‚בריי‰ו 
ל‰ן  י˘  ˘פיר  מיל˙‡  ב‰ך  כי  לסוט‰,  ל‰ 
˘‰‡ריך  וכמו  ועו˘‰,  מˆו‰  ˘ל  זכו˙ 
˘‰זכיר  ‡חר  ˘ם,   ˙"˙ ב‰ל'  ‰ז˜ן  רבינו 
לבנ‰  עוזר˙  ‰י‡  "‡ם   ,˙"˙ במˆו˙  „‡ינן 
ב˙ור‰  ˘יעסו˜  ומ‡„‰  ב‚ופ‰  לבעל‰  ‡ו 
מ‡חר  ‚„ול  ו˘כר‰  עמ‰ם  ˘כר  חול˜˙ 
י„‰". ‰יינו „בז‰  על  ועו˘ים  מˆווים  ˘‰ם 
‚ופיי‰ו,  ו‰בן  ‰בעל  במˆו˙  חל˜  ל‰  י˘ 
(‡ל‡  ועו˘‰"  "מˆוו‰  ב‚„ר  ‰ל‡  ו‰ם 
ברכ‰"˙  ˘יברכו  טעם  ‰וי  ל‡  ˘‡עפ"כ 
ו„ו˜‡  עלי‰ן,  חיוב  ‡ינו  ז‰  סיוע  ‰ל‡  כי 
‰‚ורם  חיוב  ‰ו‡  ‰ˆריכו˙  ‰לכו˙  לימו„ 
‡ריכו˙  ˘ם  בל˜ו"˘  ועיי"ע  לברכ‰"˙. 
ו‰בעל  במˆוו˙ ‰בן  ז‰  סיוע  ב‚„ר  ‰בי‡ור 
ע"פ „ברי ‰ר"ן ‚בי חל˜‰ ˘ל ‡˘‰ במˆו˙ 

פו"ר, ו‡כ"מ).

לקראת שבת ו

למˆוו˙ רבו˙ (ול‡ ר˜ למˆו‰ ‡ח˙) – 

˘ם  על  ונח˘בים  נ˜ר‡ים  במ„בר,  ˘נ‰  ‡רבעים  במ˘ך  י‰ו„ים  ˜יימו  ˘‡ו˙ן  ‰מˆוו˙  כל 
‰"‚ומרים", ‰„ור ˘"‚ומר" ‡˙ ˜יום ‰מˆוו˙ ‰נ„ר˘ו˙ לˆורך ‰כניס‰ ל‡רı בפועל.  

˘‰ם "י‚מרו  ל‰ם  ו‡ומר  מˆרים,  יוˆ‡י  ˘ל  בני‰ם  ל„ור ‰˘ני,  כ‡ן  מ„בר  מ˘‰  ‰ווי ‡ומר: 
‰כניס‰  בזכו˙  לכ‡ור‰  סייעו  ‡בו˙י‰ם  ˘ל  ‰מˆוו˙  ˘‚ם  ולמרו˙   ,ıל‡ר ויכנסו  ‰מˆו‰"   ˙‡

ל‡רı – ‰רי כיון ˘‰ם "מסיימים" ‡˙ ‰ענין לכן ‰ענין נ˜ר‡ „ו˜‡ על ˘מם.

„. ‡מנם בענין ז‰ מ˙עורר˙ ˘‡ל‰:

מובן   ,ıל‡ר ל‰יכנס  רˆו  ול‡  ‰מר‚לים  לעˆ˙  ˘ייכו˙  ל‰ם  ˘‰י˙‰  י‰ו„ים  ‡ו˙ם  ב˘למ‡ 
נכנסו  ˘כן  י‰ו„ים  ‡ו˙ם  ˘ם  על  נח˘בו˙   –  ıל‡ר לכניס‰  ב˘ייכו˙   – ˘ל‰ם  ‰מˆוו˙  מ„וע 

ל‡רı, ˘‰רי ‰ם ל‡ רˆו ל‰יכנס ל‡רı וב‚ללם ‰˙עכב‰ ‰כניס‰ ˘נים רבו˙; 

‰‚זיר‰  ב‚לל  ר˜  במ„בר  מ˙ו  ו‰ם  ‰מר‚לים,  עם  ‡ח˙  בעˆ‰  ‰יו  ˘ל‡  י‰ו„ים  ‡ו˙ם  ‡בל 
˘ל  ‰זכו˙  מ‰ם  ˙יל˜ח  מ„וע   ,ıל‡ר יכנסו  ל‡  ולמעל‰"  ˘נ‰  ˘"מע˘רים  ‡לו  ˘כל  ‰כללי˙ 

‰מˆוו˙ ˘ל‰ם ו˙י˜ר‡ על ˘ם ‰„ור ‰ב‡?

וכ„י ל‰ב‰יר ז‡˙ ממ˘יך ר˘"י ומ‡ריך ל‰וכיח, ˘‡כן י˘ חי„ו˘ בענין ז‰ ˘ל ˜רי‡˙ ‰מˆו‰ 
"על ˘ם ‚ומר‰", ˘‰עי˜ר בז‰ ‰ו‡ ‰מע˘‰ בפועל; 

ל‰מ˘יך  ורˆ‰  לב„ו  במˆו‰  ‰˙חיל  ˘מ˘‰  ˘‡ף  יוסף",  מ"עˆמו˙  ב‰ר‡י'  ˘מו„‚˘  וכמו 
ב‰ ע„ ˙ומ‰ ‡ל‡ ˘נ‡נס בינ˙יים – "ל‡ ‰ספי˜ ל‚ומר‰", מכל מ˜ום, נ˜ר‡˙ ‰מˆו‰ כול‰ על 
ממˆרים ˜ברו  י˘ר‡ל  בני  יוסף ‡˘ר ‰עלו  עˆמו˙  ממ˘, "ו‡˙  בפועל  ˘ם ‰‚ומרים ‡˙ ‰ענין 

ב˘כם".  

‰‚ומר‰", ‡לו ‰מסיימים ‡˙  ˘ם  "על  „ו˜‡  נ˜ר‡˙   ıל‡ר ˘‰כניס‰  „י„ן,  בני„ון  ז‰  וכעין 
ל‰ם  ˘‰י˙‰  כ‡ל‰  ב„ור ‰˜ו„ם ‰יו  ˘‚ם  למרו˙   - בפועל  ומבי‡ים ‡˙ ‰כניס‰  ˜יום ‰מˆוו˙ 
˘ם  על  נ˜ר‡ ‰ענין  לכן  ב‡˘מ˙ם),  (˘ל‡  ל‡ ‰˘לימו ‡˙ ‰ענין  ˘בפועל  כיון  בז‰, ‡ך  זכו˙ 

‰‚ומרים.  

[במ˘כיל ל„ו„ חי„˘, ˘‡ם ‰˙חיל במˆו‰ ול‡ ‚מר ‡˙ ‰מˆו‰ ב‚לל ‡ונס – ‰מˆו‰ נ˜ר‡˙ 
ביכול˙ו  ומ‰  ולסיימ‰  ל‰מ˘יך  ˘רˆ‰  כיון  ‰‚ומר‰),  ˘ם  על  ר˜  (ול‡  ב‰  ‰מ˙חיל  ˘ם  על 

לע˘ו˙?! 

ב„בר,  נח˘ב "‡נוס"  ל‡  ˘מ˘‰  ל„ו„  כ˙ב ‰מ˘כיל  רבינו –  ממ˘‰  ר‡י'  ר˘"י  ˘‰בי‡  ומ‰ 
ב˘כם,  יוסף  עˆמו˙   ˙‡ ול˜בור   ıל‡ר ל‰יכנס  יכול  ‰י‰  מריב‰  במי  טוע‰  ‰י'  ל‡  ˘‡ם  כיון 

וממיל‡ ז‰ ˘ל‡ סיים ‡˙ ‰מˆו‰ נח˘ב כמו "‡˘מ˙ו" כביכול (ור‡‰ ‚ם ב‡ר ב˘„‰ על ר˘"י). 

"נס˙ל˜  פר˘˙נו:  ˙נחומ‡  (ר‡‰  ז‰  בענין  ‰מ„ר˘ים  בל˘ונו˙  כ„בריו  ל‰עמיס  ˘י˘  ‡ף  ‡מנם, 
מ˘‰ במ„בר ול‡ נכנס ל‡רı"; ב"ר פפ"‰, ‚: "לפי ˘נ‚זר עליו ˘ל‡ יכנס ל‡רı"; ועו„) – ‰רי בל˘ון ר˘"י ‡י 

‡פ˘ר ללמו„ כן, כי ר˘"י כ˙ב בפירו˘ ˘מ˘‰ "ל‡ ‰ספי˜" ל‚מור ‡˙ ‰מˆו‰, ומו„‚˘ בל˘ונו 
וי˘  בפועל.  ‰‚ומרים  ˘ם  על  „ו˜‡  ‰מˆו‰  נח˘ב˙  למע˘‰  ו‡עפ"כ,  כלל,  ב‡˘מ˙ו  ז‰  ˘‡ין 

ל‰‡ריך בז‰, ו‡כ"מ].



להתפלל בלחש או לא 
להשמיע קול בתפלה?

ולעבדו בכל לבבכם
איזו היא עבודה שהיא בלב . . זו תפלה
(יא, יג. תענית בתחילתה)

מכאן   - ישמע  לא  "וקולה  בגמ'  איתא 

ב).  כד,  (ברכות  בתפלתו"  קולו  להגבי'  שאסור 

למתפלל  "מכאן  היא  הגירסא  ברי"ף  והנה 

ביאור  וצריך  בלחש".  תפלתו  שתהא  שצריך 

בטעם חילוקי הגירסאות.

ויש לומר בזה:

בקשת  א.  ענינים:  שני  יש  התפלה  בענין 

כמו  שבלב,  עבודה  ב.  הדבר.  כפשטות  צרכיו, 

היא  "איזו  לבבכם",  בכל  מ"ולעבדו  שלמדו 

עבודה שהיא בלב . . זו תפלה".

הוא  התפלה  ענין  שעיקר  את"ל  והנה, 

מצוה  בעיקרה  היא  התפלה  הרי  צרכיו,  בקשת 

מחשבות  יודע  שהקב"ה  שאע"פ  שבדיבור, 

אדם  שיבקש  היא  התפילה  מצות  מ"מ  האדם 

ממלך  שמבקשים  כמו  בדיבור  מהקב"ה  צרכיו 

שדיבור  לומר,  מקום  יש  ולפ"ז  ודם.  בשר 

לאחרים,  הנשמע  בקול  דוקא  צ"ל  התפלה 

ודם  בשר  ממלך  הבקשה  דרך  היא  כך  שהרי 

שהבקשה היא בקול הנשמע דוקא.

בתפלתו  קולו  ש"המשמיע  דמפני  אלא 

לפועל  לכן  שם),  (ברכות  אמונה"  מקטני  זה  הרי 

נאסרה השמעת קול בתפלתו. ונמצא שאיסור 

הגבהת הקול הוא רק מחשש "קטני אמנה" אך 

אין מצוה חיובית בתפלת לחש דוקא.

הוא  התפלה  ענין  דעיקר  אמרינן  באם  אך 

ולא  שבלב,  עבודה  הלב,  ומחשבת  הכוונה 

התפלה  גדר  שעצם  מזה  יוצא  צרכיו,  בקשת 

הדיבור  כי  דוקא,  בלחש  התפלה  שצ"ל  מחייב 

פנימי  ורגש  עמוקה  כוונה  היפך  הוא  רם  בקול 

תפלה  מחייב  הכוונה  גדר  עצם  ולכן  דהלב, 

בלחש.

ויש לומר שזהו החילוק בין שתי הגירסאות:

להגירסא שבגמ' לפנינו "אסור להגבי' קולו 

קולו"  "להגביה  איסור  שיש  משמע  בתפלתו", 

להגי'  אך  לחש.  בתפלת  חיובית  מצוה  אין  אך 

"מכאן למתפלל שצריך שתהא תפלתו בלחש" 

משמע שמצות התפלה מחייבת שתהא בלחש, 

העבודה  הוא  דתפלה  החפצא  שעצם  מפני 

שבלב, שמחייבת תפלת לחש דווקא, וק"ל.

"ישא ה' פניו" או 
"לא ישא פנים"?

כי ה' אלקיכם גו' לא ישא פנים
לא ישא פנים – אם תפרקו עולו
(י, יז. רש"י)

רש"י  מחדש  מה  מאוד,  תמוה  לכאורה 

ישא  ש"לא  אמינא  הוה  איזו  יש  וכי  בפירושו, 

פנים" קאי על המקיים תורה ומצוות?

ויש לבאר זה בפשטות:

אליך",  פניו  ה'  "ישא  נאמר  כהנים  בברכת 

שמקרא  ונמצא  כעסו",  "יכבוש  רש"י  ומפרש 

שמתנהג  מי  על  שגם  הכתוב,  דיבר  מלא 

של  לכעסו  הוא  ראוי  ובמילא  ה',  מרצון  היפך 

כעסו".  ו"כובש  פניו  ה'  "נושא"  מ"מ  הקב"ה, 

להנאמר  לכאורה  בסתירה  זה  הרי  קשה,  וא"כ 

כאן ש"לא ישא פנים" (וראה דבק טוב, משכיל לדוד, 

ועוד כאן)?

על  כאן  מדובר  שלא  רש"י  מחדש  כן  ועל 

על  אלא  ה',  רצון  היפך  שהיא  סתמית  הנהגה 

זו  דלא  עולו",  "תפרקו  של  מיוחדת  הנהגה 

אלא  ה',  כרצון  בפועל  מתנהג  שאינו  בלבד 

מכלל  עצמו  ומוציא  ר"ל,  לגמרי  עול  פורק 

אלך"  לבי  ש"בשרירות  בלבבו  ואומר  ה',  עבדי 

כזו  מיוחדת  הנהגה  על  ורק  יח),  כט,  (נצבים 

דווקא נאמר "לא ישא פנים".

אך, אם אינו "פורק עול" אלא חוטא ועובר 

נאמר  זה  על  הנה  אחרות,  מסיבות  ה'  רצון  על 

"ישא ה' פניו" – "יכבוש כעסו".

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

לקראת שבת י„

 .‡ לח,  (ב"˜  ע"„ „‡˘כחן  „‰ו‡  ונר‡‰ 
סנ‰„רין נט, ‡. ע"ז ‚, ‡) ‚בי נכרי ‰לומ„ ˙ור‰ 

"˘נ‡מר ‡˘ר יע˘‰ ‡ו˙ם ‰‡„ם ‚ו' כ‰נים 

˘‡פי'  למ„˙  כו'  נ‡מר  ל‡  וי˘ר‡לים  לוים 

סנ‰'  „י„‰ו,  מˆוו˙  (ב˘בע  ב˙ור‰  ועוס˜  נכרי 

ח˘יבו˙  ו‰נ‰  ‚„ול".  ככ‰ן  ‰ו‡  ‰רי  ˘ם) 

מע˘‰  ˘ל  בפ"ע  ענין  ס˙ם  ‡ינ‰  בנכרי  זו 

˘עו˘‰  מˆו‰  ˘ל  מע˘‰  כל  כמו  חיובי, 

‰מיוח„˙  מעל‰  מˆ„  ‰י‡  ‡ל‡  וכיו"ב, 

˘ם  ב˙וס'  וכמ"˘  „ו˜‡,  ˙ור‰  ללימו„ 

י˜ר‰  „כ˙י'  מ˘ום  כ‰"‚  נ˜ט  „"ל‰כי 

מכ‰"‚   (‡ י‚,  (‰וריו˙  ו„ר˘י'  מפנינים  ‰י‡ 

מעל˙  ˘זו‰י  כו'",  ולפנים  לפני  ‰נכנס 

‰„ע˙  מן  נפל‡  ‰„בר  ולכ‡ור‰  ‰˙ור‰. 

˘‰רי ‰˙ור‰ ל‡ ני˙נ‰ ‡ל‡ לי˘ר‡ל, ומ‰ 

כי "נכרי  ˙ור‰ (‡ף  ללמו„  מו˙רים  ˘‰נכרים 

˘עוס˜ ב˙ור‰ חייב מי˙‰", כמבו‡ר בסו‚יין, סנ‰„' 

מˆוו˙  ז'  ל˜יים  ˘נˆטוו  לפי  ר˜  ‰ו‡  ˘ם), 

ב˘ביל  ‰לכו˙י‰ן  ללמו„  וˆריכים  ב"נ 

‰מעל‰  ל‰ם  ומ‡ין  לע˘ו˙,  ‡יך  לי„ע 

˘ל‰ם).  במˆוו˙  (˘‡ינ‰  ‰˙ור‰  „עס˜ 

מחויבים  ˘בפועל  „מ‡חר  ˆ"ל  כרחין  ועל 

(מ˘ום  ‡לו  „מˆו˙  ‰לכו˙  ללמו„  ב"נ 

‡ף  ‰נ‰  ל˜יימן),  יוכלו  ל‡  „בל‡"‰   ‡‰

מ"מ,  ‰מˆו˙,  ˜יום  ב˘ביל  ‰ו‡  ˘לימו„ם 

כיון ˘עכ"פ סוף סוף נע˘ו מחויבים ללמו„ 

„לומ„  ‰‚„רים  ‚ם  ב‰ם  י˘  ˘וב   – ˙ור‰ 

בס‚נון  ‡ו  ‰נ"ל.  מעלו˙  כולל  ˙ור‰, 

נח,  בני  ע"י  מˆו˙  ז'  ˙ור˙  לימו„  ‡חר, 

כ"‡ ‰כנ‰  מˆ"ע,  לכ˙חיל‰  ב‡  ˘‡ינו  ‡ף 

מˆו˙  ˜יום   – ‡חר  „בר  ב˘ביל  מוכרח˙ 

לימו„  לעˆמו,  ענין  עי"ז  נע˘‰  מ"מ  ‡לו – 

‚ם  בו  י˘  ז‰  כל  ומחמ˙  מˆ"ע.  ‰˙ור‰ 

‰ענין ‰נפעל ע"י לימו„ ‰˙ור‰, „‰רי ‰ו‡ 

ככ‰"‚.

עיי'  ב˜„˘ים,  ל„בר  „ו‚מ‡  [ו‡˘כחן 
למזבח  ‰„ם  „‰ולכ˙  „י"‡  ע"‡  י‚  זבחים 
על מנ˙ לזור˜ו ‰וי‡ מ„' עבו„ו˙ ˘מח˘ב‰ 
פוסל˙ ב‰ן (ו‰לכ‰ כן, ר‡‰ רמב"ם ‰ל' פסו‰מ"˜ 
פי"‚ ‰"„). ובי‡ר ‰‚‡ון מר‚ˆוב (ˆפע"נ ע‰"˙ 

ר"פ מסעי, ועו„) „‡ף ˘‰‰ולכ‰ ‰כרחי˙ ‰י‡ 

סו"ס  ˘ל‡ח"ז,  ‰זרי˜‰  ב˘ביל  (בנ„ו"ז) 
ח˘יבו˙  נע˘‰  וחיוב  ˆורך  ב‰  ˘י˘  ‡חר 
פוסל˙.  ב‰  ˘מח˘ב‰  עבו„‰  ו‰וי  בפ"ע 
וב‡מ˙ ‚ם מ‡ן „פלי‚ ˘ם ע"ז ‰ו‡ כי ס"ל 
‰מזבח".  בˆ„  ˘וחט  ‰ילוך  בל‡  „"‡פ˘ר 
וע"„  בעˆם,  ‰מוכרח  „בר  בני„ון  מי‰ו 
ענין  ˘נע˘‰  מו„‰  ר"˘  ˘‚ם  י"ל  נ„ו"„, 

וח˘יבו˙ בפ"ע].

‰˙ור‰  בלימו„  ע„"ז  מובן  ומע˙‰ 
‰לכו˙  ללמו„  „חייבו˙   ‡‰„ „נ˘ים, 
מˆו˙  מˆ„  (ל‡  ˘‰ו‡  ‡ם  ל‰ן,  ‰ˆריכו˙ 
"לי„ע  ב˘ביל  כ"‡)  מˆ"ע,  ‰˙ור‰  לימו„ 
‰כרחי  „בר  ˘‰ו‡  (‰יינו  לע˘ו˙ן"  ‰י‡ך 
נע˘‰ ‰לימו„  בכ"ז  ˜יום ‰מˆו˙),  ב˘ביל 
ענין בפ"ע. ולכן מברכו˙ ‰ן מ˘ו"ז ברכו˙ 
ס˙יר‰  „‡ינו  בפ˘טו˙   ıומ˙ור ‰˙ור‰. 
‡כן  כי  בנו˙יכם",  ול‡  „"בניכם  לילפו˙‡ 
‡ינן במˆו‰ זו „˙"˙ ‰מ„ובר˙ כ‡ן, וע„יין 
לימו„  חיוב  ˘ל  בענין  ˘ייכו˙  ל‰ן  י˘ 
˙ור‰ כ‚„ר בפ"ע, ו„ו"˜ ‰יטב ˘רבינו נ˜ט 
"‡˘‰ ‡ינ‰ במˆו˙ ˙"˙", ול‡ כ˙ב פטור‰ 

מלימו„ ‰˙ור‰ – וכיו"ב.

 ˙‡ לנו  "ונ˙ן  לברך  יכולו˙  (ו˘פיר 
ני˙נ‰  ל‰ן  ‚ם  עפ‰נ"ל  (˘‰רי  ˙ור˙ו" 
‰מˆוו˙  (וע"י)  בנו‚ע  (במ"˙)  ‰˙ור‰ 
˘ייך  ‡ין  סו"ס  ‡כן  נח  בבני  (‡בל  ˘ל‰ן 
ור‡‰  ˙ור˙ו"),  לנו ‡˙  נ˙ן  "‡˘ר  ˘יברכו 
‡ומרו˙  ז‰  ˘מטעם  ˜פז  סי'  רבינו  ˘ו"ע 

‰נ˘ים בבר‰"ז "ועל ˙ור˙ך ˘למ„˙נו").



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

מצות ת"ת בנשים
יסיק דחיובן בלימוד הלכות הצריכות הוי בגדר ת"ת ולא רק הכשר מצוה / יפלפל במה שהש"ס לא הזכיר 

חלקן הנ"ל בת"ת אלא דוקא הא דאקרויי ואתנויי לבנייהו ולבעלייהו 

‚רסינן ב˜י„ו˘ין כט: „‡ין ‡˘‰ חייב˙ 
ולמ„˙ם  בפר˘˙נו  ˜ר‡  מ„‡מר  ב˙"˙ 
בנו˙יכם,  ול‡  בניכם  בניכם,   ˙‡ ‡ו˙ם 
פ"‡   ˙"˙ ב‰ל'  ‰ז˜ן  רבינו  ל„ינ‡  ו‰בי‡ו 
וסיים  כו',   ˙"˙ במˆו˙  ‡ינ‰   ‰˘‡„ ‰י"„ 
ללמו„  חייבו˙  ‰נ˘ים  ‚ם  מ˜ום  "ומכל 
‰לכו˙ ‰ˆריכו˙ ל‰ן לי„ע ‡ו˙ן כו'" ונסמן 
על ‰‚ליון לספר ‰‡‚ור (‰וב‡ במ‚"‡). ו‰נ‰ 
סו"ס  ‰˘חר  ברכו˙  ב‰ל'  ‰ז˜ן  רבינו  כ' 
‰ˆריכו˙  ‰לכו˙  ללמו„  חיובן  ˘מˆ„  מז 
(ו‡ח"כ ‰וסיף  ברכ˙ ‰˙ור‰  נמי  מברכו˙ 
מוכח  ולכ‡ו'  ל‰לן).  עיי'  לז‰,  ‡חר  טעם 
מע˘‰  ר˜  ול‡  ממ˘   ˙"˙ מ‚„ר  „‰וי 
‡לו  במˆוו˙  חיובן  (˘מˆ„  מˆו‰  „‰כ˘ר 
ע"י  ל˜יומן  עˆמן  ל‰כ˘יר  נמי  מחוייבו˙ 

י„יע˙ ‰לכו˙י‰ן). 

פ˘טו˙  כי  טוב‡  בז‰  „יל"ע  ‡יבר‡ 
‰ילפו˙‡ "‡˙ בניכם ול‡ בנו˙יכם" מ˘מע 
‚ופי'  רבינו  וכל'  ‰˙ור‰,  בלימו„  „‡ינן 
בבי‡ורי  (ועיין   "˙"˙ במˆו˙  ‡ינ‰   ‰˘‡"
‰‡‚ור  „ברי  על  ˘כ˙ב  סי"„  מז  סי'  ‡ו"ח  ‰‚ר"‡ 

ˆווח  ו˜ר‡  פנים  מכמ‰  "„חויין  „‰„ברים  ‰נ"ל 

וˆונו  ˙‡מר  ‰י‡ך  בנו˙יכם  ול‡  בניכם   ˙‡ ולמ„˙ם 

ע"‡.  יז  בברכו˙  ‡מרו   ‡‰ ועו„  לנו"),  ונ˙ן 

ועו„ עיי' בסוט‰ כ‡ ע"‡ ‚בי זכו˙ ‰˙ול‰ 
˙ור‰  זכו˙  ‡ילימ‡  „מ‡י,  "זכו˙  לסוט‰ 
‰‡ ‡ינ‰ מˆוו‰ כו'", מ˘מע ל‰„י‡ „‡ינ‰ 
"נ˘ים  ‰מימר‡  ע"פ   ıומ˙ר  ;˙"˙ בכלל 
כני˘˙‡  לבי  בניי‰ו  ב‡˜רויי  זכיין  במ‡י 
וב‡˙נוי ‚בריי‰ו כו'", ‰רי „ר˜ בז‰ זכו˙ם 

ו‡ין ל‰ם זכו˙ „לימו„ מ˘ל‰ן.

‰˘חר,  ברכו˙  ב‰ל'  ב‰נ"ל  ˆ"ע  ועו„ 
 – לימו„ ‰לכו˙ ‰ˆריכו˙ ‰ו‡  חיוב  „‰ל‡ 
‡ו˙ן",  "לי„ע  בכ„י   – עˆמו  רבינו  כל˘ון 
‰ב˜י‡‰  ו‡"כ  לע˘ו˙ן",  ‰‡יך  "לי„ע 
ברכי  (עיי'  ‰‰לכו˙  מללמו„  ופטור‰  ב„יני' 
לחייב‰  ˘ייך  ‡ין  לכ‡ו'  ז)  ‡ו˙  מז  סי'  יוסף 

בברכ˙ ‰˙ור‰ מטעם ז‰, ומע˙‰ ‡יך ‰בי‡ 
רבינו כטעם ר‡˘ון ועי˜רי לחיוב ברכ‰"˙ 
ולכל ‰יו˙ר  בכל ‰נ˘ים  ˘ייך  ˘‡ינו  טעם 
ב˘ו"˙   ‰˘˜‰ (וכן  נוסף  כטעם  ל‰בי‡ו  ‰ו"ל 
ˆ"ע  ˘ם  ו˙ירוˆו  ‰‡‚ור  על  ו  סי'  ח"‡  ‰לוי  בי˙ 

ל‰עמיסו בל' ‰‡‚ור). 

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

תפית שמונה עשרה
עתיד בוא

מדוע על פי הזוהר יש להתפלל בלחש גמור? / מהו הקשר בין תפילת שמונה עשרה לעולם האצילות? / במה 
מתבטא "כעומד לפני המלך"? / ומדוע לעתיד לבוא יתפללו שמונה עשרה בקול רם? – ביאור בעומק מהות 

תפילת שמונה עשרה בזמן הזה ולעתיד לבוא

˙פיל˙ ‰‡„ם ‰י‡ "עבו„‰ ˘בלב", כ‡מור בפר˘˙נו "ולעב„ו בכל לבבכם – עבו„‰ ˘‰י‡ 
בלב וזו ‰י‡ ˙פיל‰" (י‡, י‚ ובפר˘"י).

עי˜ר‰ ˘ל ‰˙פיל‰ ‰ו‡ ˙פיל˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰, וחז"ל ˙י˜נו לומר ‡ו˙‰ בלח˘. וטעם ‰„בר 
מובן בפ˘טו˙, כי ‰„יבור ב˜ול רם ‰ו‡ ‰יפך ‰כוונ‰ ‰עמו˜‰ ור‚˘ ‰פנימי ˘ל ‰לב, ומכיוון 
 29 ‰ע'  ‰„ברים  במ˜ור  (ור‡‰  „וו˜‡  בלח˘  ˘˙י‡מר  ל‰  ר‡וי  ˘בלב"  "עבו„‰  ‰י‡  ˘‰˙פיל‰ 

‰˘˜ו"ט בז‰).

ו‰נ‰, „בר מופל‡ מˆינו בספר '˙ור‰ ‡ור' מכ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע (מ‰, ב. וכ"‰ בל˜וטי ˙ור‰ 
˘יר ‰˘ירים מח, ב), ‡˘ר לע˙י„ לבו‡, בזמן ‰‚‡ול‰ ל‡ ˙‰י' עו„ ‰˙פיל‰ בלח˘, ‡ל‡ "‡ז י‰י' 

˘מונ‰ ע˘ר‰ ב˜ול רם".

וי˘ לב‡ר ‰יטב טעם ‰חילו˜ ב‡ופן ‰˙פיל‰ בין זמן ‰ז‰ לימו˙ ‰מ˘יח. ו˙חיל‰ י˘ לי˙ן 
במˆב ‰רוחני  י˙ברר ‡˘ר  ו‡זי  פנימיו˙ ‰עניינים,  פי  על  בזמן ‰ז‰  בלח˘  ˙פיל‰  ב„ין  טעם 
˘י˘רור בעולם בבו‡ ‚ו‡ל ˆ„˜, ר‡וי י‰י' ל‰˙פלל ˘מונ‰ ע˘ר‰ ב˜ול רם „וו˜‡, וכפי ‡˘ר 

י˙ב‡ר.

תפילה על פי הזוהר – בלחש גמור
ב‚„ר ‰"לח˘" „˙פיל˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰, נפס˜ ל‰לכ‰ ˘"ל‡ י‚בי' ˜ולו ב˙פל˙ו, ול‡ י˙פלל 
בלח˘ ‡ינו  ˙פיל‰  ˘„ין  ו‰יינו  בלח˘",  ל‡זניו  ומ˘מיע  ב˘פ˙יו  מח˙ך ‰„ברים  בלבו, ‡ל‡ 
˘י˙פלל בלח˘ ‚מור, ‡ל‡ ˆריך ˘י‰י' ב˜ול מעט, ע„ ˘יוכל ל˘מוע ב‡זניו (רמב"ם ‰ל' ˙פיל‰ 

פ"‰ ‰"ט, וכן ‰ו‡ ב˘ו"ע ‡ו"ח סי' ˜‡ ס"ב).



טלקראת שבת

"לˆל‡‰   – כלל  יי˘מע ˜ולו  ˘ל‡  ˘ˆריך ‰מ˙פלל  מ˘מע   (‡ רי,  (וי‚˘  בזו‰ר ‰˜„ו˘  ‡בל 
בלח˘ ב‰‰ו‡ ˜ל‡ „ל‡ ‡˘˙מע" וכ˙פיל˙ חנ‰ ˘נ‡מר ב‰ (˘מו‡ל ‡ ‡, י‚) "ו˜ול‰ ל‡ י˘מע", 
ל‰  מ‡ן „ˆיי˙  לי˙  נ˘,  ל‡ו„נין „בר  ˘‡ם "‰‰י‡ ˆלו˙‡ ‡˘˙מע  בזו‰ר ‰˜„ו˘  ועו„ ‡י˙‡ 

לעיל‡" (וי˜‰ל רב, ‡), ו‰יינו ˘˙פיל‰ ˘‡פ˘ר ל˘ומע‰ ב‡וזן בני ‡„ם ‡ינ‰ נ˘מע˙ למעל‰.

בלח˘  ל‰יו˙  ‰˙פיל‰  ˆריכ‰  ‰˙ור‰  פנימיו˙  פי  על  ‡˘ר  ‰˜„ו˘,  ‰זו‰ר  מ„ברי  ומובן 
‚מור, וב‡ופן ˘ל‡ יי˘מע כלל, ‡פילו ל‡זני ‰מ˙פלל (ר‡‰ ˘ל"‰ רנ, סע"‡ (מספר „רך חיים)). וי˘ 
ל‰˘מיע  ˘ל‡  ˆריך  ‰מ˙פלל  ˘ב˙ור‰  ‰נס˙ר  חל˜  פי  על  מ„וע  ‰„בר,  סיב˙  על  ל‰˙ח˜ו˙ 

ל‡וזניו ‡˙ ˙פיל˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰.

סולם התפילה – עד עולם האצילות
ב„ר‚ו˙  עילוי,  ‡חר  בעילוי  בו  עול‰  ו‰‡„ם  ˘ליבו˙,  ‡רבע  בו  ‡˘ר  סולם  ‰י‡  ‰˙פיל‰ 
˙פיל˙  ‰י‡  ביו˙ר,  ‰עליונ‰  ‰˘ליב‰  י˙"˘.  ‰בור‡  ‡ל  ‰˙בטלו˙ו  ובמי„˙  נעלו˙  רוחניו˙ 

˘מונ‰ ע˘ר‰, ˘‰י‡ כנ‚„ עולם ‰"‡ˆילו˙" ‰רוחני (ר‡‰ סי„ור ‰‡ריז"ל ב˙חיל˙ו).

עולם ‰"‡ˆילו˙" ‰ו‡ עולם רוחני נעל‰ ביו˙ר, וי˘ ‰ב„ל מ‰ו˙י ויסו„י בינו לבין ‰עולמו˙ 
‰רוחניים ˘למט‰ ‰ימנו:

ו‰יכלו˙,  מל‡כים,  ב‰ם  וי˘  וט‰ורים,  ˜„ו˘ים  ‰ם  יו˙ר,  ‰˙ח˙ונים  ‰רוחניים  ‰עולמו˙ 
ו‰ם ‡ינם  לי˘,  מ‡ין  ˘נבר‡‰  מˆי‡ו˙  כל ‡לו ‰מ‰  וט‰ורים; ‡ך  וברו‡ים ˜„ו˘ים  ו‡ורו˙, 
ע„  נ˘‚ב‰  ו˜„ו˘˙ם  ˜ונם,   ˙‡ ומ˘מ˘ים  ומ˘ר˙ים  עומ„ים  ‰ם  לבור‡ם.  לחלוטין  בטלים 

למ‡ו„, ‡ך ‡י ‡פ˘ר לומר עלי‰ם ˘‰ם בטלים ב˙כלי˙ ל‰˘י"˙.

לעומ˙ ז‡˙, עולם ‰‡ˆילו˙ בטל לחלוטין ל‰˘י"˙. ‚ם בו י˘ ‡ורו˙ וכוחו˙ ˘ונים ˘נ‡ˆלו 
עניינם  וכל  למ‡ˆילם,  ב˙כלי˙  בטלים  ‰ם  מ˘ל‰ם,  מˆי‡ו˙  ˘ום  ל‰ם  ‡ין  ‡ך  י˙',  מ‡י˙ו 
מ‡יר  ˘בו  ‰‡ח„ו˙",  "עולם  ‰ו‡  ‰‡ˆילו˙  עולם  ‰˘י"˙.   ˙‡ ל˘מ˘  ור˜  ‡ך  ‰י‡  ומ‰ו˙ם 

ומור‚˘ ב‚לוי כיˆ„ ‰ו‡ י˙' יחי„ ו‡ין בל˙ו, ו‰כל בטלים ב˙כלי˙ ל‚ביו.

ומעין ז‰ ‰י‡ ‚ם עבו„˙ ‰י‰ו„י ב‰˙פללו ‡˙ ˙פיל˙ ‰עמי„‰, ˘‰י‡ כנ‚„ עולם ‰‡ˆילו˙, 
˘ב˘ע‰ זו עליו ל‰כיר בכך ˘‰˘י"˙ ‰ו‡ יחי„ ו‡ין בל˙ו, ולעמו„ ב‰˙בטלו˙ מוחלט˙ לפניו 

י˙'.

וז‰ו ‚ם מ‰ ˘‡מרו חז"ל (ברכו˙ ל‚, ‡. ועו„) ˘בע˙ ‰˙פיל‰ ˆריך ‰‡„ם ל‰יו˙ "כעומ„ לפני 
‰מלך":

ני˙ן ‰י' לפר˘ ˘מ‰ו˙ ‰˙פיל‰ ‰י‡ ב˜˘˙ ˆרכי ‰‡„ם וכיוˆ‡ בז‰, ‡ל‡ ˘ב˘ע˙ ‰˙פיל‰, 
כ‡˘ר מב˜˘ ˆרכיו, עליו לעמו„ כפי ˘עומ„ים לפני מלך. ‡ך ב‡מ˙ י˘ ב„ין ז‰ עומ˜ ‚„ול 
‰˙פיל‰  מ‰ו˙  על  ‡ל‡  ‰˙פיל‰,  בע˙  ‰‡„ם  מˆב  על  ר˜  מור‰  ‡ינו  ז‰  „ין  יו˙ר:  ‰רב‰ 
לחלוטין  מ˙בטל  ו‰ו‡  עולם,  ˘ל  מלכו  לפני  עומ„  ˘‰‡„ם  ˘ל ‰˙פיל‰ ‰י‡,  מ‰ו˙‰  עˆמ‰. 

לפניו. וזו ‰„ר‚‰ ˘ב‰ ‡וחז ‰‡„ם ב˙פיל˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰.

‰„בר מ˙בט‡ ‚ם ב‰לכ‰ ‰פסו˜‰ (טו˘ו"ע ‡ו"ח סי' ˜„) ‡˘ר בע˙ ˙פיל˙ לח˘ "‡פילו מלך 

"מאורות" לכל המצוות
ולעבדו בכל לבבכם
איזו היא עבודה שהיא בלב . . זו תפלה
(יא, יג. תענית בתחילתה)

שישנם  מצינו  התפילה  למצות  בנוגע 

רמב"ן  (ראה  מדרבנן  היא  שתפלה  האומרים 

שהיא  האומרים  ואפילו  ה),  מ"ע  להרמב"ם  בסהמ"צ 

כס"מ  וראה  תפלה,  הל'  ריש  רמב"ם  (ראה  התורה  מן 

שם), הנה גם לדעתם התפלה ג' פעמים בכל יום 

התפלה  מצות  שרש  להצ"צ  סהמ"צ  (ראה  מדרבנן  היא 

בתחילתה).

היא  התפלה  הרי  ביאור,  צריך  ולכאורה 

כותב  נ"ע  הזקן  שרבינו  ועד  ביותר,  מוכרחת 

מאורות  ראו  לא  מדרבנן  תפלה  ש"האומרים 

שייך  ואיך  ואילך).  לג  ס"ע  ח"א  שלו  (אג"ק  מימיהם" 

לומר שהתפלה ג' פעמים ביום אינה מן התורה?

בספר  הרמב"ם  שכתב  מה  בהקדים  זה  ויובן 

המצוות בהשרשים "שאין ראוי למנות הציוויים 

והסיבה  רביעי),  (שרש  כולה"  התורה  הכוללים 

המצוות  במנין  נכללו  לא  אלו  שציוויים  לכך 

אינה בגלל שהם פחותים במעלה, אלא אדרבה, 

יותר,  בעילוי  הם  הרי  כוללים,  ציוויים  להיותם 

למעלה מענין של מנין המצוות:

התורה ומצוות ניתנו למטה כדי להעלות את 

גשמיות וחומר העולם ולעשותם כלים לאלקות. 

מיוחד  מעשה  בהם  שאין  הציוויין  נמנו  לא  ולכן 

אין  אלו  במצוות  כי  כוללים,  ציוויחן  והם 

התעסקות עם גשמיות וחומר העולם להעלותם 

דבר  להעלות  יוכל  שאדם  כדי  ומ"מ  לקדושה. 

הציוויין  לקיים  הוא  חייב  המצוות  ע"י  גשמי 

עם  האדם  שהתעסקות  חשש  יש  כי  הכוללים, 

ולכן  למטה,  אותו  תוריד  הגשמיים  הדברים 

נשמה  בהם  שיש  כוללים,  ציוויין  כמה  ישנם 

יוכל  אלו  מצוות  קיומו  שע"י  והתלהבות,  וחיות 

להחיות ולהאיר גם את הדברים הגשמיים.

ממצוות  למעלה  הן  אלו  שמצוות  ונמצא, 

ולכן  שלהן,  ה"נשמה"  כמו  הן  והרי  מעשיות, 

אינן נכללות בגדר מנין ומספר המצוות, להיותן 

כמו הנשמה, שהיא אמנם מחי' את רמ"ח אברי 

הגוף, אבל אינה מתחלקת לרמ"ח חלקים.

לענין  בנוגע  גם  הוא  שכן  לומר  יש  ועפ"ז 

התפלה:

של  והפנימיות  הנשמה  כמו  היא  התפלה 

שיוכל  כדי  ביותר  היא  מוכרחת  ולכן  המצוות, 

אינה  אך  המצוות,  ע"י  העולם  את  להעלות 

מדרבנן,  שהיא  וי"א  המצוות,  במנין  נכללת 

ומענין  מעשיות  ממצוות  למעלה  להיותה 

המנין, כשם שהנשמה היא למעלה ממנין אברי 

על  עולה  התפילה  והרי  רוחניותה.  מצד  הגוף 

ענין  לכל  "מאורות"  בבחינת  להיותה  גביהן, 

התורה ומצוותי'.

מדוע אומרים תחנון 
אחרי שמונה עשרה?

מדוע  הקושיא  ידועה  תחנון,  לאמירת  בנוגע 

עשרה,  שמונה  לאחרי  היא  התחנון  אמירת 

דלכאורה הי' מתאים יותר לאמרה קודם?

ויש לומר הביאור בזה:

לפעמים יתכן מצב, ש"דרך איש ישר בעיניו" 

(משלי כא, ב), דלמרות שהנהגתו אינה "ישרה" כל 

החסרונות  את  רואה  אינו  הוא  "בעיניו"  אך  כך, 

שלו.

יתר על כן, לפעמים האמת היא שאין לאדם 

בתכלית  השי"ת  את  עבודתו  להיות  חסרונות, 

השלימות, אך כאשר אדם עולה בעבודתו מחיל 

ה'  בעבודת  שמדריגתו  הוא  מבין  אזי  חיל,  אל 

שאחז בה קודם אינה "שלימה", ויש בה "חסרון", 

יותר  למעלות  לעלות  שאפשר  הוא  רואה  שהרי 

גבוהות מזה, ולהגיע ל"שלימות" יותר נעלית.

תפילת  לאחרי  התחנון  את  אומרים  ולכן 

מרי'",  קמי  "כעבדא  עומד  אז  כי  העמידה, 

ומבטל את עצמו ורצונותיו מכל וכל, ואזי יכול 

"ישרה"  הנהגתו  אם  עצמו  את  באמת  להעריך 

לא,  או  השלימות,  לתכלית  כבר  הגיע  ואם  היא 

ורק אז ביכלתו לומר תחנון כדבעי.



י‡לקראת שבת

עבו„˙ ‰"ביטול" בזמן ‰ז‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘‰‡„ם מ˙בונן ב‚„ול˙ ‰', ע„ ‡˘ר כל כוחו˙יו, 
˘כלו ומי„ו˙יו על כל פרטי‰ם, בטלים ב˙כלי˙ ‡ל מול ‚„ול˙ו י˙'. ו‰ו‡ מר‚י˘ ‡˘ר ‡ין לו 

˘ום מˆי‡ו˙ מול ‰בור‡ י˙'.

 ,"'‰ כבו„  "ונ‚ל‰  ‰ייעו„  י˜וים  ‡ז  ל˘לימו˙‰.  ‰"ביטול"  עבו„˙  ˙בו‡  לבו‡,  לע˙י„ 
יח„יו"  ב˘ר  כל  "ור‡ו  י‰י'  לבו‡  לע˙י„  בעולם.  ופינ‰  מ˜ום  בכל  וי‡יר  י˙‚ל‰   '‰ ˘כבו„ 
(י˘עי' מ, ‰), ˘כל נבר‡ ונמˆ‡ "יר‡‰" ויר‚י˘ במוח˘ ‡˙ מˆי‡ו˙ו י˙' ו‚„ול˙ו. ו‡זי יכירו כל 

‰נבר‡ים ˘‡ין ל‰ם מˆי‡ו˙ ‡מי˙י˙, וי‰יו בטלים ל‚מרי כלפי ‰˘י"˙.

‡מנם, ‡לו ‰„ברים ‡מורים ‡ו„ו˙ כל ˘וכני ˙בל, מלב„ י˘ר‡ל עם ˜רובו, ˘כ‡˘ר יבו‡ 
מ˘יח ˆ„˜נו י˙בט‡ ‡ˆלם עניין ‰ביטול ב‡ופן ‡חר ל‚מרי:

עניין ז‰ יובן ב‰˜„ים מ‰ ˘‡מרו ב‚מר‡ (‚יטין סב, ‡) על ‰פסו˜ "בי מלכים ימלוכו" (מ˘לי 
ו‰ו‡  נו˙ן ‰˙ור‰  ˘‰˘י"˙ ‰ו‡  ו‡ף  נ˜ר‡ים "מלכים".  ב˙ור‰  ˘רבנן ‰פוס˜ים ‰לכ‰  טו),  ח, 

מ˜ום  ˙ופס  ˘"‡ינו  מחמ˙  בעˆמו "מלך",  נ˜ר‡ ‰חכם  מ˜ום  מכל  ומˆוו‰,  י˙' ‰מלך ‰‚וזר 
‰ו‡  ‰מלך  "„בר  כן  ועל  וחכמ˙ו",  ורˆונו   '‰ „בר  ‡ל  "בביטול  ר˜  ו‰ו‡  כלל",  עˆמו  מˆ„ 
‰˘לטון ו‰ו‡ בחינ˙ מלך ˘‚וזר ו‡ומר ˘‡ם יטעון ר‡ובן כך כו' י‰י' כך" (˙ור‰ ‡ור וי˘ב כז, ב).

ו‰יינו, ˘כ‡˘ר ‰חכם בטל ב˙כלי˙ ‡ל ‰˜ב"‰, נ˜' ‰חכם ב˘ם "מלך". כי ל‡ ˜יימ˙ כ‡ן 
על ‰חכם  לומר  ˘ייך  וממיל‡  ר˜ „ברי ‰˜ב"‰.  ל‚מרי, ‡ל‡  ˘נ˙בטל‰  ˘ל ‰חכם,  מˆי‡ו˙ו 
˘‰ו‡ מלך, כי ‡ין כ‡ן ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰חכם ‡ל‡ ‡˙ מˆי‡ו˙ מלכו ˘ל עולם ˘מ˙‚לי˙ בלימו„ו. 

וכ‡˘ר מכנים ‡˙ ‰חכמים "מלכי", ‰כוונ‰ ‰י‡ למלכו ˘ל עולם ˘מ˙‚ל‰ ב„ברי‰ם.

כיˆ„  במוח˘  יר‚י˘ו  ˘‡ז  ˜רובו,  עם  י˘ר‡ל,  עם  כל  ‡ˆל  לבו‡  לע˙י„  י‰י'  זו,  „רך  ועל 
"י˘ר‡ל ו˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡ כול‡ ח„" (ר‡‰ ז‰ר ח"‚ ע‚, ‡), ˘כל מˆי‡ו˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‰י‡ מ‰ 
˘‰ם מ‡וח„ים וכלולים ב‰˘י"˙. כי כ‡˘ר יזרח ‡ור ‰˘י"˙ על ˙בל ויו˘בי', ‡ז יכירו י˘ר‡ל 

˘‡ינם מˆי‡ו˙ נפר„˙ ממנו י˙' ח"ו, ‡ל‡ ‰ם מ‡וח„ים עמו י˙' ב˙כלי˙.

˙בל,  יו˘בי  כבכל  מˆי‡ו˙ם,  ל"˘ביר˙"  י‚רום  ל‡  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ˘ביטולם  ונמˆ‡, 
˘‰ו‡  ב‰˘י"˙  י˘ר‡ל ‰י‡ ‰˙‡ח„ו˙ם  ˘ל  מˆי‡ו˙ם  ˘‡מי˙˙  ויכירו  י„עו  ל‰יפך, ‡ז  ‡ל‡ 

‰"נמˆ‡" ‰‡מי˙י.

מעלת תפילת שמונה עשרה בקול רם לעתיד לבוא
ר˜ ‰‰˙בטלו˙ ‡ל ‰˘י"˙,  ב‚לוי  ˙‰י'  לע˙י„  י˘ר‡ל  ˘ל  מˆי‡ו˙ם  ˘כל  ˘נ˙ב‡ר  ומ‡חר 

‰נ‰ יובן מ‰ ˘בזמן ‰ז‰ ˙פיל˙ ‰עמי„‰ ‰י‡ בלחי˘‰ ולע˙י„ ב˜ול רם „וו˜‡:

„יבורו ˘ל ‰‡„ם מור‰ על מˆי‡ו˙ו, ועל כן בזמן ‰ז‰ ˘עי˜ר עבו„˙ ‰ביטול ‰ו‡ ל˘לול 
י˘מיע, ‡ך  ל‡  ל‡זניו  ו‡פילו  בלח˘  ˘‰˙פיל‰ ‰י‡  בכך  ‰„בר  מ˙בט‡  מˆי‡ו˙ ‰‡„ם,   ˙‡
לע˙י„, כ‡˘ר י˙‚ל‰ ˘מˆי‡ו˙ בני י˘ר‡ל ‰י‡ ‚ופ‡ ‚ילוי מˆי‡ו˙ו י˙' בעולם, ˙‰י' ‰˙פיל‰ 
ב˜ול רם, כי „יבורם ˘ל י˘ר‡ל ומˆי‡ו˙ם ‡ינם „בר נפר„ ממנו י˙' ‡ל‡ ‚ם „יבורם ‰ו‡ ‰ו‡ 
„יבורו ˘ל ‰˜ב"‰, מ‡חר ˘„בו˜ים ‰ם ב˙כלי˙ ‡ל ‰˜ב"‰. וכ‡˘ר י˙פללו ב˜ול רם, י˙‚ל‰ 

לעין כל כיˆ„ כל „יבורם ‰ו‡ ר˜ ‚ילוי ‡ח„ו˙ו י˙' בעולם.

לקראת שבת י

י˘ר‡ל ˘ו‡ל ב˘לומו ל‡ י˘יבנו":

פלוני ‰˘ו‡ל  ו˘ומע  ב˙פיל˙ו,  עומ„  ˘‰‡„ם  ז‰,  ˘ל „ין  נר‡‰ ‰ˆיור  ר‡˘ונ‰  ב‰˘˜פ‰ 
מפסי˜  ˘‡ינו  ב‡ופן  לנ‰ו‚  ˆריך  מ˜ום  ומכל  י˘ר‡ל,  מלך  ‰ו‡  ˘‰˘ו‡ל  ומבחין  ב˘לומו, 

מ˙פיל˙ו.

‡בל ב„רך ‰פנימיו˙ י˘ לפר˘ „ין ז‰ בעומ˜ יו˙ר: ‰‡„ם ‰עומ„ ב˙פיל˙ ‰עמי„‰, לפני 
מלך מלכי ‰מלכים, ‰ו‡ בטל לחלוטין ו‡ין לו ˘ום מˆי‡ו˙ עˆמי˙, וממיל‡ ‡ינו ˘ומע ו‡ינו 

מבחין, ו‡ין ˘ייך כלל ‰יכי ˙ימˆי ˘י˘יב ˘לום ל‡ו˙ו מלך!

תפילת לחש – ביטול בתכלית
ומע˙‰ יובן מ‰ ˘נפס˜ בזו‰ר, ˘‰מ˙פלל ˘מונ‰ ע˘ר‰ ‡ינו מ˘מיע ‡פילו ל‡זניו:

סיב˙ „ין לח˘ ˘ב˙פיל‰ ‰י‡ מ˘ום ˘„יבור ‰‡„ם ‰נ˘מע ‡ל ‰זול˙ מור‰ על כך ˘‰ו‡ 
עˆמו  מר‚י˘  ˘‡ינו  מ˘ום  ז‰  בלח˘ ‰רי  מ˙פלל  וכ‡˘ר  למˆי‡ו˙,  עˆמו  מח˘יב  ו‰ו‡  ˜יים 
למˆי‡ו˙. וכפי ˘נ˙ב‡ר בס‰"˜ ˘"לכן ˙פיל‰ ‰י‡ בלח˘ ובח˘‡י . . בחינ˙ ביטול במˆי‡ו˙ 
ממ˘ ל‚מרי, ו‰יינו בחינ˙ ‰˘˙פכו˙ [‰נ˘מ‰] ‡ל חי˜ ‡בי' [‰˜ב"‰] ממ˘, ל‰יו˙ כ‡ין ו‡פס 

ממ˘" (˙ור‰ ‡ור ויחי מ‰, ‚).

ומכיוון ˘עומ˜ פנימיו˙ „ין לח˘ ‰ו‡ מ‰ ˘‰‡„ם בטל במˆי‡ו˙ ל‰˘י"˙, ‰רי מובן ˘כ˘ם 
‡פילו  י˘מיע  ˘ל‡  ‚מור  בלח˘  ל‰˙פלל  עליו  כן  כמו  ˙פיל˙ו,  י˘מעו  ל‡  ˘‡חרים  ˘ˆריך 
ב‰˙בטלו˙  עומ„  ˘‰ו‡  מור‰  ז‰  ˘ומע ‡˙ ˜ולו, ‰רי  עˆמו ‡ינו  וכ‡˘ר ‡פילו ‰ו‡  ל‡זניו. 
‡פילו  ‡˘˙מע",  „ל‡  ˜ל‡  "ב‰‰ו‡  ‰˙פיל‰  ˘˙‰י'  בזו‰ר  ˘פס˜ו  מ‰  טעם  וז‰ו  מוחלט˙. 

ל‡זני ‰מ˙פלל.

מצב בני ישראל בימות המשיח
ב˜ול  ע˘ר‰  ˘מונ‰  י‰י'  ימו˙ ‰מ˘יח "‡ז  ב˘ני  בזמן ‰ז‰, ‡ך  ר˜  כל ‰‡מור ‰ו‡  ו‰נ‰, 
ל‰˘י"˙, ‰רי  ביטול ‰‡„ם  ˙כלי˙  על  מור‰  ˘ב˙פיל‰  ˘עניין ‰לח˘  ˘נ˙ב‡ר  ומ‡חר  רם". 

‰„בר מעורר ˙מי‰‰ ‚„ול‰:

˙בל,  יו˘בי  כל  על  כבו„ ‰˘י"˙  יי‚ל‰  ע˙ ‡˘ר  בימו˙ ‰מ˘יח,  „וו˜‡  יי˙כן ‡˘ר  ‰י‡ך 
˘ל ‰‡„ם,  מˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙  על ‰ר‚˘˙  מור‰  לכ‡ור‰ ‰„בר  ו‰ל‡  רם,  ב˜ול  ˙‰י' ‰˙פיל‰ 

וחיסרון ב‰˙בטלו˙ו ל‰˜ב"‰?

˘ני‡ורס‡‰ן  יˆח˜  לוי  רבי  ‰ר‰"˜  כ"˜  ˘כ˙ב  „ברים  יסו„  על  נ‡מר  „ל˜מן  [‰בי‡ור 
 ıזˆו˜"ל [‡ביו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע] על ˘ולי ‚יליוני ספר ‰זו‰ר ˘לו, ב‰יו˙ו מ˘ולח ל‡ר
‚זיר‰ ב"עוון" ‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ במסירו˙ נפ˘ ברוסי' ‰סובייטי˙. נס˙ל˜ ב‚לו˙ו ביום כ' מנחם 

‡ב ˙˘"„].

בי‡ור ‰˙מי‰‰ ‰לזו, טמון ב‡ח„ ‰חי„ו˘ים ו‰עילויים ‰נפל‡ים ˘י˙‚לו לע˙י„ לבו‡:


