


˜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
מעלות ה"חבל" המשולש

"˙ור˙ו",  בין  ‰‰פר˘  מ‰ו   / ב"יע˜ב"?!  וסיים  ב"עמו"  פ˙ח 
פרטיים  חיים  י˘  מ˘ועב„  לעב„  ‰‡ם   / ו"עולו"?  "מלכו˙ו" 
מן ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים? /  י˘ר‡ל  בני  יר˘ו  מעלו˙  ו‡ילו  מ˘לו? / 

˘לו˘ ירו˘ו˙ מ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים ˘נרמזו בפר˘‰

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 206 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עבודת ה' "בשמים" ו"בארץ"

 / ?ıו‰‡ר עם ‰˘מים  ומˆוו˙י' „וו˜‡  מ˘‰ ‡˙ ‰˙ור‰  מ„וע ˜י˘ר 
בעבו„˙  מ„וע   /  ?'‰ בעבו„˙  ל‰˘˙˙ף  ˆריכים  ב‡„ם  כוחו˙  ‡יז‰ 
˘ל  לעבו„˙ ‰˘ם  כח  מ˘‰  נ˙ן  ו‡יך   / נמחלים ‰עוונו˙?  ‰˙˘וב‰ 

י‰ו„י בכל „ור? / מ˘מעו˙ ע„ו˙ ‰˘מים ו‰‡רı בעבו„˙ ‰'

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1154 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בענין שירת האזינו ע"י הלויים במוסף שבת

יב‡ר כיˆ„ נכללו פסו˜י ‰‡זינו ב˘יר˙ ‰˜רבנו˙ ˘ענינם ˘יר‰ ל‰' 
‰˘יר‰  פר˜י  כל  ל‰‚„יר  ˘כוונ˙ו  ‰רמב"ם  בל˘ון  בי‡ור  ע"פ   –

כענין ‡ח„ 

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 229 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
מעשים ואמרות מכ"ק הבעש"ט הק'

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׳, 
˙˙מז), 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‡˙ 
עוב„ו  ו‡ף  ‡מיר˙ם,  כ‡ופן  ‰בי‡ורים 
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙, ולפעמים 
בפרטי  ריבוי ‰˘˜ו"ט  בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט 
˘‰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

נשמה טהורה שהיתה בעמקי הקליפות 
כעבור כמ‰ ˘עו˙ ‰לך ‰רבי מ‰ר"˘ ‡ל ‡ח„ מ‡ולמי ‰מ˘ח˜ים, ˘ם ˘יח˜ו ב˜לפים. 
.ני‚˘ ו‰˙יי˘ב לי„ ‡ברך ‡ח„ ˘˘יח˜ ב˜לפים ומזמן לזמן ˘˙‰ יין מכוסו. ‰רבי ‰ניח ‡˙ 

י„ו על כ˙ף ‰‡ברך ו‡מר לו: 

"‡ברך, יין נסך ‡סור ל˘˙ו˙!"

‡חר כך ‡מר עו„ ‰פעם:

"יין נסך מטמטם ‡˙ ‰מוח ו‡˙ ‰לב, ‰י' י‰ו„י!"

סיים ב'ליל‰ טוב' וחזר לח„רו. 

‰רבי מ‰ר"˘ ‰י‰ ‡ז ב‰˙ר‚˘ו˙ ‚„ול‰. 

כזו.  ב‰˙ר‚˘ו˙   - מ‰ר"˘  ‰רבי   - „ו„י   ˙‡ ר‡י˙י  ל‡  מעולם  סיפר:  ברלין  ר"י  ‰חסי„ 
ל‡ ‰יו ˜יימו˙  וע„יין   - ל˜ומ‰  מ˜ומ‰  לר„˙  לעלו˙ ‡ו  רˆו  ˘ב‡ם  מלון  ב‡ו˙ו  נ‰ו‚  ‰י‰ 
מלמט‰  עלי‰ם  ‰יו˘בים   ˙‡ ב‰ם  ל˘‡˙  מיוח„ים  כס‡ו˙  ˜ומ‰  בכל  עמ„ו   - מעליו˙ 
למעל‰ ‡ו מלמעל‰ למט‰. מרוב ‰˙ר‚˘ו˙ ‰˙יי˘ב ‰רבי מ‰ר"˘ ב‰לכו לח„רו על ‡ח„ 
מ‡ו˙ם כס‡ו˙, ומי„ ני‚˘ו מ˘ר˙י ‰מלון וי‚בי‰ו ‡˙ ‰כס‡ כ„י ל˘‡˙ו ל‡ן ˘יור‰ ל‰ם, 

ונזכר ‰רבי ˘‰ו‡ „ר ב‡ו˙‰ ˜ומ‰, ו‡מר ל‰ם "פ‡ר„‡ן" (סליח‰) טעי˙י. וילך לח„רו. 

ל‡חר כמ‰ ˘עו˙ ב‡ ‰‡ברך ‰נ"ל ו˘‡ל ‰יכן ‰‡י˘ ˘„יבר ‡˙ו, ו‰ˆביעו לו על ח„רו 
˘ל ‰רבי. ‰ו‡ נכנס ל‡ו˙ו ח„ר ו˘‰‰ ˘ם זמן ממו˘ך. 

למחר˙ עזב ‰רבי מ‰ר"˘ ‡˙ ‰מ˜ום1. 

כעבור זמן ‡מר ‰רבי מ‰ר"˘ ˘ז‰ כמ‰ „ורו˙ ˘ל‡ ‰י˙‰ נ˘מ‰ ט‰ור‰ כזו ‡ל‡ ˘‰י˙‰ 
בעמ˜י ‰˜ליפו˙ ע„ ˘‰‡ברך חזר ב˙˘וב‰. 

‰‡ברך ‰נ"ל ‰ו‡ ר‡˘ מ˘פח˙ ˜ליין ‰י„וע‰ בˆרפ˙. 

(ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‰ [ל‰"˜] עמו„ים ל-ל‡)

1) ‰ער˙ ‰מו"ל: מכ‡ן למ„ים ‚ו„ל ‰‡‰ב˙ י˘ר‡ל ˘לו, ובפרט לפי ‰י„וע ˘‡ˆל כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘ 
‰י‰ ‰זמן י˜ר במ‡„, ע„ ˘‚ם ‡מיר˙ ‰חסי„ו˙ ‰י˙‰ ב˜יˆור, ובזמנים ˘ונים ‰נ‰ ב˘ע‰ ‰˘מיני˙ בבו˜ר ‰י‰ 
כבר ‡חרי ‰˙פיל‰, ובכל ז‡˙ נסע נסיע‰ רחו˜‰ ו˘‰‰ ˘ם מ˘ך זמן ב˘ביל [פ„יון ‰נ˘מ‰ ˘ל] ‰‡ברך כו' 

(ע"פ מ‡מר „"‰ ב‡˙י ל‚ני ˙˘י"‡).



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

"יין נסך מטמטם
את המוח ואת הב!"

כ"ק אדמו"ר מהר"ש מתאכסן במלון בעיר פריז ופודה נשמה יהודית מעמקי הקליפות

שורת חדרים טובה ביוקר רב
‚ם  ליב.  פנחס  ור'  לווי˜  ר'  ‰‚ב‡ים  ול˜ח ‡˙ו ‡˙  לפריז  מ‰ר"˘  נסע ‰רבי  פעם ‡ח˙ 

‰חסי„ ר"מ מנסזון ור"י ברלין ‰ˆטרפו ל‡ו˙‰ נסיע‰. 

כ˘‰‚יעו לפריז ˘‡ל ר"י ברלין ‡˙ ‰רבי: ‰יכן לנסוע? וענ‰ לו: למלון ‡לכסנ„ר (‰י‰ 
מ‰ר"˘  ו‰רבי  וכיו"ב)  מלכים  ובני  מלכים  בו ‰˙‡כסנו  ביו˙ר  ז‰ ‡ח„ ‰מלונו˙ ‰‚„ולים 

סיים: ‡˙‰ ‰רי 'בטלן' ‡ינך מ„בר ˆרפ˙י˙, ובכן ‡„בר ‡ני ‡˙ם. 

ח„רים  מערכ˙  ˘י˘נ‰  לו  וענו  טוב‰  ח„רים  ˘ור˙  לו  ל˙˙  בי˜˘ ‰רבי  למלון  כ˘‰‚יעו 
ב‡ו˙‰ ˜ומ‰  יו˙ר  טוב‰  מערכ˙  י˘נ‰  ˘‡ל ‰רבי ‡ם  ליום.  פר‡נ˜  מ‡˙ים  ומחיר‰  פנוי‰ 
עול‰  זו ‡בל ‰י‡  ב˜ומ‰  פנוי‰ ‚ם  מחל˜‰  ˘י˘נ‰  לו  וענו  ח„רי ‰מ˘ח˜.  נמˆ‡ים ‚ם  ב‰ 
ר'  עבור  ח„ר  עבורו,  ח„ר ‡ח„  ח„רים,  ˘ל˘‰  ב˙  מחל˜‰  לו  ל˙˙  ו‰ור‰ ‰רבי  רב.  ביו˜ר 

לווי˜ וח„ר עבור ר' פנחס ליב. 

(ר' פנחס ליב רˆ‰ לב˘ל ˘ם חמיˆ‰ חלבי˙, ו‰י‡ נ˘פכ‰ על ‰˘טיח ‰י˜ר ו‰יו ˆריכים 
ל˘לם עבור ז‰ מ‡˙ים פר‡נ˜) 

ר"י ברלין ור"מ מנסזון ‰˙‡כסנו במלון ‡חר ב˜רב˙ מ˜ום, כי ל‡ רˆו ל˘לם ביו˜ר כל 
כך. 

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

מעות ה"חב" המשוש
פתח ב"עמו" וסיים ב"יעקב"?! / מהו ההפרש בין "תורתו", "מלכותו" ו"עולו"? / האם לעבד משועבד יש חיים פרטיים 
משלו? / ואילו מעלות ירשו בני ישראל מן האבות הקדושים? / שלוש ירושות מהאבות הקדושים שנרמזו בפרשה

חבל  יע˜ב  עמו,  חל˜ ‰'  ט-י) "כי  בפר˘˙נו (לב,  נ‡מר  י˘ר‡ל,  ובני  יע˜ב ‡בינו  מעל˙  ‡ו„ו˙ 
נחל˙ו, ימˆ‡‰ו ב‡רı מ„בר ו‚ו'". בפסו˜ים ‡לו נ˙ב‡ר‰ מעל˙ יע˜ב ועם י˘ר‡ל, לעומ˙ ע˘ו 

וי˘מע‡ל וˆ‡ˆ‡י‰ם:

‡. "כי חל˜ ‰' עמו יע˜ב חבל נחל˙ו"

‚„ילים,  מ˘לו˘‰  ע˘וי  ˘חבל  מ˘ום  "חבל",  ב˘ם  נ˜ר‡  ˘יע˜ב  ר˘"י,  פיר˘  ז‰  פסו˜  על 
וכך ‚ם ליע˜ב י˘ ˘לו˘ זכויו˙: זכו˙ ‡בר‰ם, זכו˙ יˆח˜ וזכו˙ו ˘לו. ו"חבל" ז‰, יע˜ב ועמו, 

‰ם נחל˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ול‡ י˘מע‡ל וע˘ו ובני‰ם.

ב. "ימˆ‡‰ו ב‡רı מ„בר"

נ‡מנים  לו  מˆ‡  "‡ו˙ם  במ„בר:  ‰˙ור‰  ˜בל˙  בע˙  י˘ר‡ל  בני  מעל˙  נ˙ב‡ר‰  ז‰,  בפסו˜ 
ב‡רı מ„בר, ˘˜בלו עלי‰ם ˙ור˙ו ומלכו˙ו ועולו, מ‰ ˘ל‡ ע˘ו י˘מע‡ל וע˘ו" (ר˘"י ˘ם).

וי˘ ל˙מו‰ במ‰ ˘מנ‰ ר˘"י ˘לו˘‰ פרטים: "˘˜בלו עלי‰ם ˙ור˙ו ומלכו˙ו ועולו":

מכיוון ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ ˜בל˙ ‰˙ור‰ במ„בר לכ‡ור‰ ‰וי לי' למימר "˘˜בלו עלי‰ם ˙ור˙ו", 
ו˙ו ל‡, ומ„וע ממ˘יך ומפרט "ומלכו˙ו ועולו"?

עו„ י˘ ל˙מו‰, ˘לכ‡ור‰ "מלכו˙ו" ו"עולו" ‰ם ‡ו˙ו עניין, ˘‰‡„ם מ˜בל על עˆמו ‡˙ עול 
נפר„ים: "מלכו˙ו"  ל˘ני „ברים  ר˘"י  ז‡˙  מפרט  ומ„וע  ˘מים",  מלכו˙  מלכו˙ ‰˜ב"‰, "עול 

ו"עולו"?

פתח ב"עמו" וסיים ב"יעקב"
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

פו˙ח  ‰כ˙וב  כ‡ח„.  י˘ר‡ל  בני  מעל˙  ו‡˙  ‡בינו,  יע˜ב  מעל˙   ˙‡ מב‡רים  ‡לו  פסו˜ים 

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

ב"חל˜ ‰' עמו", ממ˘יך ב"יע˜ב חבל נחל˙ו" ומסיים ב"ימˆ‡‰ו ב‡רı מ„בר". ו‰יינו, ˘טעם 
 ıבר ˘"עמו" – עם י˘ר‡ל, ‰ם "חל˜ ‰'", ‰ו‡ מ˘ום ˘"יע˜ב חבל נחל˙ו" ו"ימˆ‡‰ו ב‡ר„‰

מ„בר".

ב"יע˜ב חבל נחל˙ו" מבו‡רו˙ זכיו˙י‰ם ˘ל ‡בר‰ם, יˆח˜ ויע˜ב, וב"ימˆ‡‰ו ב‡רı מ„בר" 
˘לו˘˙  ˘מעלו˙  ונמˆ‡  י˘ר‡ל,  עם  לבני‰ם ‡חרי‰ם,  מן ‰‡בו˙  נמ˘כו  ˘מעלו˙ ‡לו  מבו‡ר 

‰‡בו˙, ‰ן ‰ן ‰מעלו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל.

ועל מעלו˙ ‡לו כיוון ר˘"י בכ˙בו "˘˜יבלו עלי‰ם ˙ור˙ו ומלכו˙ו ועולו", מ˘ום ˘כל ‡ח„ 
מ˘לו˘‰ ‡לו מכוון כנ‚„ מעל‰ ˘‰יי˙‰ ב‡ח„ מן ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים.

י˘ר‡ל  בני  עלי‰ם  ˘˜יבלו  ועולו"  מלכו˙ו  "˙ור˙ו  ˘לו˘˙ ‰עניינים  לב‡ר ‡˙  י˘  ו˙חיל‰ 
‰‡בו˙  מן  מ‡ח„  י˘ר‡ל  לבני  ˘‰‚יע‰  מעל‰  ‰י‡  מ‰ם  ‡ח„  כל  כיˆ„  י˙ברר  ו‡זי  במ„בר, 

‰˜„ו˘ים.

מה בין "תורה", "מלכות" ו"עול"?
"˙ור˙ו"

‰˜ב"‰  ˘ל  ˙ור˙ו  ˘ב˜בל˙  בוו„‡י  ו‡מנם,  ב˘כל.  ‰מובן  לימו„  ‰ו‡  בכלל  ‰˙ור‰  עניין 
עלי‰ם  ˘˜בלו  ז‰  על  בעי˜ר  מור‰  ‰"˙ור‰"  ˜בל˙  ‡ך  ב‰,  ‰כ˙ובו˙  ‰מˆוו˙  ˜יום  ‚ם  כלול 

י˘ר‡ל ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ˘˘ייך ב‰ן לימו„ ו‰בנ‰ ˘כלי˙.

"מלכו˙ו"

ר˜  ול‡  ˘ל ‰מלך,  ל‚זירו˙יו  ל˘מוע  עלי‰ם  מ˜בלים  ˘‰עם  ˘ל ˜בל˙ ‰מלכו˙ ‰ו‡  עניינ‰ 
לל‡  ‰מלך  ‚זירו˙  כל   ˙‡ עˆמם  על  ל˜בל  מסכימים  ‰ם  ‡ל‡  ב˘כל,  ‰מובנים  ‰ˆיוויים   ˙‡
וי˘י‚ו ‡˙  יבינו  ל‡  ‚ם ‡ם  ומˆוו˙י'  עˆמם ‡˙ ‰˙ור‰  על  י˘ר‡ל  בני  כן, ˜יבלו  וכמו  עוררין. 

טעמי‰ן. 

"עולו"

"˙ור˙ו"  מ˜בל˙  יו˙ר  ‰רב‰  ועמו˜‰  נעלי˙  במ„רי‚‰  ‰י‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  "עולו"  ˜בל˙ 
בעי˜ר  מ˙בט‡˙  ו‰י‡  ‰‡„ם,  ˘ל  חירו˙ו   ˙‡ ל‚מרי  ˘ולל˙  ‡ינ‰  ‰מלכו˙  ˜בל˙  ו"מלכו˙ו". 
ב„ברים ‰˘ייכים לחיי ‰מ„ינ‰ ‡ו ‰מלכו˙ ‡ו ‰מלך. ‡ך י˘ כמ‰ פרטים בחיי ‰‡„ם ˘ב‰ם ‰ו‡ 

‡ינו מ˘ועב„ למלך ו‚זירו˙יו.

ולעומ˙ ז‡˙, ˜בל˙ "עולו" ˘ל ‰מלך ‰י‡ ב‡ופן ‡חר ונעל‰ ל‚מרי, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

לעבד אין חיים פרטיים וכל מהותו היא רצון האדון
בי‡ור ‰עניין:

עב„ים"  מבי˙  מˆרים   ıמ‡ר ˙ור‰ "‡נכי ‰' ‡ל˜יך ‡˘ר ‰וˆ‡˙יך  במ˙ן  ˘נ‡מר  מ‰  ‡ו„ו˙ 
(י˙רו כ, ב), כ˙ב ר˘"י: "כ„‡י ‰י‡ ‰‰וˆ‡‰ ˘˙‰יו מ˘ועב„ים לי". ונ˙ב‡ר במ˜ום ‡חר (לי˜וטי 
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˘חל ב˘ב˙ ˘יר‰ ˘ל ר"ח „וח‰ ‡˙ ˘יר‰ 
˘ל ˘ב˙" – ר‡‰ מנ"ח מˆו‰ ˘יב „מסי˜ 
זו  מ˘ב˙  ל‚מרי  ‡ו˙‰  „וחין  ‰יו  „ל‡ 
ולפיכך, ‡ימ˙י  במנח‰).  ‡ל‡ ˜ורין ‡ו˙‰ 
‰˘יר‰  ‡מיר˙  ˘נ˙˜יימ‰  לומר  ‡פ˘ר 
‰˘יר‰  "‚מרו  כ‡˘ר   – ˘ב˙  במוספי 

ב˘˘‰ ˘ב˙ו˙".

פירו˘ו  ‡ין  כ‡ן  ˘יר‰  ˘„ין  ומ‡חר 
מ‰זי"ו  בפ"ע  פר˜  ˘ב˙"  "בכל  ˘‡ומרים 
ל"ך, כענין בפ"ע (˘‡ם כן ‰י‰ מ˜ום לס"„ 
 – ועכ"פ  ˘‰ו‡,  פר˜  כל  לומר  ˘‡פ˘ר 
לר‡˘), ‡ל‡ "‡ומרים  ˘חוזרין  ל‡ו „ו˜‡ 
כן  על  כחטיב‰ ‡ח˙,  כול‰  ˘יר˙ ‰‡זינו" 
"‚מרו ‰˘יר‰   – כ‰מ˘ך „ברי ‰רמב"ם   –

ב˘˘‰ ˘ב˙ו˙ חוזרין לר‡˘" („ו˜‡).

„כל  ‰מ˘ו˙פ˙  ‰נ˜ו„‰  ובי‡ור 
˘יר‰  ‰וו  ˘מחמ˙‰  ‰‡זינו  פר˘˙  פסו˜י 
˘ב‰  „ברי ‰˙וכח‰  ‚ם  „כול‰,  י"ל  ‡ח˙, 
מביעים  ועונ˘ים),  בחט‡ים  (‰עוס˜ים 
ב˙חל˙  ‰נ‡מר   ˙‡ ר˜  ל‡  ומב‡רים 
„רכיו  כל  כי  פעלו  ˙מים  "‰ˆור  ‰˘יר‰ 

וי˘ר  ˆ„י˜  עול  ו‡ין  ‡מונ‰  ‡Œל  מ˘פט 
˘מח‰ ‚לוי‰  לעורר  כ„י  [˘בז‰ ‡ין  ‰ו‡" 
˘כל ‰מ‡ורעו˙  ‚ם  ו‰ו„י‰], ‡ל‡  ב˘יר‰ 
‡לו  ‡פילו  י˘ר‡ל,  בני  על  ‰עוברים 
‰˜ב"‰  ע"י  נע˘ים  ‰טוב,  כ‰יפך  ‰נר‡ים 
„‡חרי˙  ‰‚‡ול‰   – ‡ח˙  ˙כלי˙  ל˘ם 
˘לבים  ענינים ‡לו ‰ם  כל  כלומר,  ‰ימים. 
בס„ר ‰עליו˙ ‰מבי‡ו˙ ‡˙ ˘לימו˙ ‰טוב 
לב‡  לע˙י„  ˙˙‚ל‰  ז‰  י„י  ˘על  לי˘ר‡ל, 

מלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ב˘לימו˙.

˘ב˙  ‰‡זינו  חכ"„,  בל˜ו"˘  ועיי"ע 
ל˘˘‰  ‰˘יר‰  לחלו˜˙  טעם  ˙˘וב‰, 
בי‡ור  ע"פ  ˙וכנ‰,  פר˜ים ‰מ˘לימים ‡˙ 
‰‡זינו  פר˜י  מ˘˘˙  כ"‡  ‡יך  נחמ„ 
‰˘בוע,  ימי   ˙˘˘ ל˘ירי  ב˙וכנו  מ˜ביל 
‰˘בוע  ˘בימי  ל‡ח„,  ‡ח„  ס„רם  פי  על 
מלכו˙ ‰'  בביטוי  ˘ונים  פרטים   ‰˘˘ ‰ם 
˘ב‰  פר˜י ‰‡זינו („˘ב˙,  ו˘˘˙  בעולמו 
פרטים   ‰˘˘ ‰ם  עולמו)  ממל‡כ˙  ˘ב˙ 
וי˘ר‡ל  ‰˙ור‰  ˘מˆ„   '‰ במלכו˙  ˘ונים 
(˘למעל‰ מ‰ברי‡‰), עיי"˘ ו˙מˆ‡ נח˙.
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ומסיימין  ‰זי"ו)  ˘בסימן  ו'  ב‡ו˙  ‰נרמז  (ו‰ו‡ 

ב‰ "לולי כעס ‡ויב" (‰נרמז ב‡ו˙ ל' ˘בסימן 
עונ˘  בעניני  כולו  ז‰  פר˜  ונמˆ‡  ל"ך), 

לר˘"י,  ‰חמי˘י  ‰פר˜  וכן  כו'.  לי˘ר‡ל 
מן "לולי כעס ‡ויב" ע„ "כי י„ין ‰' עמו" 
בענין  ע„יין  ˘ם ‰ו‡  ˘ע„  כ'),  ב‡ו˙  (‰נרמז 

(כמ"˘  כו'  ˘˙בו‡  ‰פורענו˙  על  ‰˙וכח‰ 
ר˘"י ע‰"פ וח˘ ע˙י„ו˙).

˘ם)  ˙פל‰  (‰ל'  ל‰רמב"ם  ‡ולם 
חכמו",  לו  ע„   ı‡וינ  '‰ ויר‡  מן  "‰רביעי 
בפר˜  נכלל  ‚ו'"  כעס  ˘"לולי  ‰יינו 
סיב˙  ‰ו‡  ז‰  פסו˜  ˙וכן  ו‰רי  ‰רביעי, 
 '‰ כעס  מ˘ום  „י˘ר‡ל,  ‰כלי‰  ˘ליל˙ 
ע„  חכמו  לו  מן  "ו‰חמי˘י  ‡ויבי‰ם,  על 
˘נכלל  ונמˆ‡  י„י",  ˘מים  ‡ל   ‡˘‡ כי 
עב„יו  ועל  ‚ו'  י„ין  "כי  ‰פסו˜ים  ‚ם  בו 
י˙נחם" ע„ "כי ‡˘‡ ‡ל ˘מים י„י", ˘‰ם 
בר˘"י  (כמבו‡ר   '‰ וי˘וע˙  ˙נחומין  „ברי 
חלו˜˙  ˘ע"פ  ונמˆ‡,  ע˙י„ו˙).  וח˘  ע‰"פ 

˘˙וכנו  פר˜  ו' ‰פר˜ים ‡ין  בכל  ‰רמב"ם 
ר˜ „ברי פורענו˙, „‚ם ב˘ניים ‰‡מˆעיים 
„סו"ס  ˆ"ב,  וע„יין  ˙נחומים.  „ברי  י˘ 
רובם ˘ל ˘ני פר˜ים ‡לו ‰ם „ברי ˙וכח‰ 
‚ו',  כעס  לולי  ‚בי  ‰נ"ל  „‚ם  (ול‰וסיף, 
מ‡י„ך  ‚זיר˙ ‰כלי‰, ‰רי  ˘ליל˙  ˘מב‡ר 
מ˘ום  „ר˜   – מזו  ‚„ול‰  ˙וכח‰  לך  ‡ין 
כעס ‡ויבי‰ם ל‡ מ˙˜יימ˙ בפועל ‰‚זיר‰ 
ולמ‰  ו˜"ל),  ‰"י,  זכרם  מ‡נו˘  ‡˘בי˙‰ 

ח˘יבי ˘יר‰ ל‰'.

‰רמב"ם  ˘„יי˜  „ז‰ו  נר‡‰  ולכך 
ב‡  ˘בכ"ז  ‰˘"ס,  מן  ל˘ונו˙יו  ב˘ינויי 
˘ב˙  במוספי  ‰‡זינו  ˘יר˙  „‚„ר  לב‡ר 
‰ו‡ „˘יר˙ ‰פר˜ ˘בכל ˘ב˙ ‡ינ‰ ˘יר‰ 
ז‰,  פרטי  למוסף  נפר„  ˘יר‰  פר˜  בפ"ע, 
 – מ‰ם  ‡ח„  בכל   – ˘ב˙  "במוספי  ‡ל‡ 

פר˜  ˘כל  ‰יינו  ‰‡זינו",  ˘יר˙  ‡ומרים 
כל ‰פר˜ים  כי  ופר˜ "˘יר˙ ‰‡זינו" ‰ו‡, 
ו‡ין  ‰‡זינו,  ˘יר˙   – ‰ם  ‡ח„  "חפˆ‡" 
על  ˘ב˙  במוספי  ˘יר‰  ˘„ין  ‡ל‡  ז‡˙ 
וי˙יר‰  פר˜ ‡ח„.  ‰"‚בר‡" (‰לויים) ‰ו‡ 
לוי,  ˘בט  כללו˙  (על  ‰ו‡  ‡ח„  ˆיווי   – מז‰ 
כל  על  ‰"ב-‚)  פ"‚  ‰מ˜„˘  כלי  ‰ל'  רמב"ם  עיי' 

˘˘ ‰˘ב˙ו˙.

‰‚מר‡  מן  ‰ו‡  לז‰  ‰רמב"ם  ויסו„ 
‰ני  ‡י  כנ"ל,  ‰˙ם,  ל‰ו  „‡יבעי‡  ˘ם, 
כול‰ו בח„ ˘ב˙‡ ‡מרי ל‰ו ‡ו „ילמ‡ כל 
ולכ‡ור‰  פר˜‡,  ח„  ‡מרי  ו˘ב˙‡  ˘ב˙‡ 
‡ין מובן ‡מ‡י ˜‡ מיבעי‡ לי‰, ‰ל‡ ב˘יר 
‡ומרים  ˘ב˙)  ˘ל  ˙מי„  (כולל  יום  „כל 
˘נ˙פר˘  ו‡חר  ‰˙ם,  כמבו‡ר  ‡ח„,  פר˜ 
„י˘ כ‡ן ˘˘‰ פר˜ים ‰זי"ו ל"ך – מ‰יכ‡ 
ועל  ˘ב˙‡.  בח„  פר˜ים  ו'  „י‡מר  ˙י˙י 
כרחין „נ˜יט ‰˘"ס „כל ‰פר˜ים ‰ללו ‰וו 
בח„  לומר „כול‰ו  מ˜ום  ולכן  ˘יר‰ ‡ח˙ 

˘ב˙‡ ‡מרי ל‰ו.

‰רמב"ם  ו‰„‚י˘  ˘‰וסיף  וז‰ו 
ל"ך  פר˜ים ‰זי"ו  ל˘˘‰  "וחול˜ים ‡ו˙‰ 
כ„רך ˘˜ור‡ין ‡ו˙‰ ˘˘‰ בבי˙ ‰כנס˙", 
מ˜ום  (כ"כ)  מו„‚˘  ‡ין  זו  „בל˘ון 
˜רי‡‰  ˘ˆיווי  (בעי˜ר)  ‡ל‡  ‰חלו˜‰, 
"˜ור‡ין  ˘בבי‰כנ"ס  „כ˘ם  ‰ו‡,  ‡ח„ 
 ˙˘˘  ˙‡ ˘˜ור‡ין  ‰יינו   ,"‰˘˘ ‡ו˙‰ 
לול‡  (ו‰רי  ‡ח˙  ˜רי‡‰  ב˙ור  ‰פר˜ים 
‚זיר˙ ‰ב‡ים ו‰יוˆ‡ים ‰יו מברכים ברכ‰ 
יח„,  ‰˜רו‡ים  ז'  כל  וסוף  ב˙חיל˙  ר˜ 
רפב),  ר"ס  ‡ו"ח  מ‚"‡  ועיי'  כ‡:,  מ‚יל‰ 
ע„"ז ‰‡מיר‰ במוספי ˘ב˙ בבי˙ ‰מ˜„˘ 
˘יר˙   – ˘יר‰  ˘ל  ‡ח˙  ‡מיר‰  ‰י‡ 
˘ב˙"  בכל  פר˜  ˘"‡ומרים  ‡ל‡  ‰‡זינו, 
(ומ‰ ˘כ˙ב ‰רמב"ם ב‰לכ‰ ‰ב‡‰ "ר"ח 

לקראת שבת ו

˘יחו˙ חכ"ו עמ' 126 ו‡ילך) ˘˘˙י „ר‚ו˙ י˘ כ‡ן ב‰˙מסרו˙ בני י˘ר‡ל ‡ל ‰˜ב"‰:

‡. "‡נכי ‰' ‡ל˜יך" – ˜בל˙ מלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ל˘מוע לכל ‚זרו˙יו ומˆוו˙יו.

ב. "‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡רı מˆרים" – ופיר˘ ר˘"י ˘מטר˙ ‰‰וˆ‡‰ ‰י‡ "˘˙‰יו מ˘ועב„ים 
לי". ל‡ זו בלב„ ˘י˘ר‡ל מ˜בלים עלי‰ם ‡˙ מלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ‡ל‡ עו„ ז‡˙, ‰ם מ˜בלים 

עלי‰ם ל‰יו˙ מ˘ועב„ים לחלוטין ל˜ב"‰ בכל ענייני‰ם ומˆי‡ו˙ם.

˘נ˙ב‡ר  וכפי  מ˘ועב„ים,  ˘‡ינם  מסוימים  חל˜ים  מו˙יר‰  כ˘לעˆמ‰,  ‰מלכו˙  ˜בל˙ 
למעל‰, ˘ב„ברים ˘‡ינם ˘ייכים לחיי ‰מ„ינ‰, י˘ ל‡„ם חירו˙ ו‡ינו ˙ח˙ ˘ליט˙ ‰מלך.

‡˘ר  ככל  עליו  לˆוו˙  ‰‡„ון  לר˘ו˙  נ˙ון  ˘‰ו‡  ‰‚ם  ‰נ‰  ‡„וניו,  ‡ל  ‰עב„  ביחס  ו‡פילו 
בע˙  ר˜  ‰‡„ון.  מן  חפ˘יים  זמנים  ‡ˆלו  ˘י˙כנו  מח˘ב˙ו  על  לעלו˙  יכול  ע„יין  ‡ך   ,ıיחפו
˘עוס˜ במל‡כ˙ ‡„ונו, מר‚י˘ ‰ו‡ ‡˙ עולו, ‡ך ב˘ע˙ ‡כיל˙ו ו˘נ˙ו וכיוˆ‡ בז‰ ‡ינו מר‚י˘ 

כל כך ‡˙ עול ‰‡„ון.

˘‰י‡  ˜ר˜ע  וכמ˘ל  ‰עב„,  על  ˙מי„י  עול  ˘י˘נו  מ„‚י˘  לי"  מ˘ועב„ים  "˘˙‰יו  ‡ך 
מ˘ועב„  ˘‰ו‡  עב„ ‡ל ‡„ונו,  ביחס  וכן ‰ו‡ ‰‡מ˙  בעל ‰חוב.  ˙מי„ ‡ל  ו˜˘ור‰  מ˘ועב„˙ 
ו‡פילו  ‰פרטיים,  ענייניו  ע˘יי˙  בע˙  ‚ם  ‰‡„ון,  עול   ˙‡ ל‰ר‚י˘  עליו  ע˙  ובכל  ˙מי„,  ‡ליו 
כ‡˘ר ‡ין ‰‡„ון מˆוו‰ עליו מ‡ומ‰ ‰רי ‰ו‡ ח˘ ˘כל מˆי‡ו˙ו מ˘ועב„˙ ‰י‡ לעול ו˘עבו„ 

‡„ונו.

 ıמˆרים" – "˘˙‰יו מ˘ועב„ים לי", ו‰יינו כ˘ם ˘ב‡ר ıועל כך נ‡מר "‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡ר
‚מור  ב˘עבו„  ל‰˘י"˙  י˘ר‡ל  בני  נ˘˙עב„ו  כך  ו‰‚„ר‰,  ‚בול  לל‡  ‚מור  ˘עבו„  ‰י'  מˆרים 

ו˙מי„י.

ר˜  זו  ˘ל‡ ‰יי˙‰  ˘˜יבלו ‡˙ ‰˙ור‰,  י˘ר‡ל  מעל˙  ‚בי  בר˘"י  ˘נ‡מר  "עולו"  עניין  וז‰ו 
‡מי˙י,  כעב„   – "עולו"  ‡ל‡  "מלכו˙ו",   – ‰מלכו˙  ˜בל˙  ר˜  ול‡  "˙ור˙ו",   – ˘כלי˙  ˜בל‰ 
˘ל  ‡ל‡  ˘ל‰ם  חיי‰ם  ו‡ין  ובליל‰,  ביום  ענייני‰ם  בכל  ל‰˘י"˙  ומוחלט  ˙מי„י  ב˘עבו„ 

‰˜ב"‰.

מעלות בירושה מן האבות הקדושים
ומע˙‰ י˘ לב‡ר כיˆ„ כל מעל‰ מ˘לו˘ ‡לו, ‰‚יע‰ לבני י˘ר‡ל מ‡ח„ מן ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים:

יע˜ב – "˙ור˙ו"

‡ˆל יע˜ב ‡בינו מˆינו במיוח„ ‡˙ ‰מעל‰ ˘‰י' עוס˜ ב˙ור‰ ˙„יר. עליו נ‡מר "ויע˜ב ‡י˘ 
˙ם יו˘ב ‡‰לים" (˙ול„ו˙ כ‰, כז) – ˘‰י' לומ„ ˙ור‰ ב"‡‰לו ˘ל ˘ם ו‡‰לו ˘ל עבר" (ר˘"י ˘ם), 
ו‡ף ב‰ליכ˙ו לבי˙ לבן "נטמן בבי˙ עבר י"„ ˘נ‰" (ר˘"י סוף פר˘˙ ˙ול„ו˙), ו‡פילו עו„ ב‰יו˙ו 
במעי ‡מו ‰י' יע˜ב "מפרכס לˆ‡˙" כ‡˘ר ‰יי˙‰ רב˜‰ "עובר˙ על פ˙חי ˙ור‰ ˘ל ˘ם ועבר" 
(ר˘"י ˙ול„ו˙ כ‰, כ). ומכוחו ˘ל יע˜ב ˜יבלו עלי‰ם בני י˘ר‡ל במ„בר ‡˙ "˙ור˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰.

מלכו˙ו – ‡בר‰ם

נ‡מר "וי˜ר‡  בעולם. ‡ו„ו˙יו  ˘ל ‰˜ב"‰  מלכו˙ו  פרסם ‡˙  ‡בר‰ם ‡בינו ‰ו‡ ‰‚בר ‡˘ר 



זלקראת שבת

˘ם ב˘ם ‰' ‡-ל עולם" (ויר‡ כ‡, ל‚), ופיר˘ ר˘"י ˘‡בר‰ם ‡בינו פעל ˘י˜ר‡ ˘מו ˘ל ‰˜ב"‰ 
"‡לו˜‰ לכל ‰עולם", וע„ ˘‰עי„ ‡בר‰ם על עˆמו ˘על י„ו נ˜ר‡ ‰˜ב"‰ ‚ם "‡ל˜י ‰‡רı" על 
י„י ˘"‰ר‚ל˙יו בפי ‰בריו˙" (ר˘"י חיי ˘ר‰ כ„, ז). ומכוחו ˘ל ‡בר‰ם ˜יבלו בני י˘ר‡ל במ„בר 

‡˙ "מלכו˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰.

עולו – יˆח˜

˙מי„  ל‰˘י"˙  נ˙ון  ˘‰י'  ו"עול",  ˘עבו„  ˘ל  ‰מעל‰   ˙‡ במיוח„  מˆינו  ‡בינו  יˆח˜  ‡ˆל 
"עול‰  בבחינ˙  יˆח˜  נע˘‰  ‰ע˜י„‰  י„י  ˘על  ר˘"י  ˘כ˙ב  וכפי  כלל.  לעˆמו  חירו˙  בל‡ 
‰ו˙ר  ל‡  עול‰,  ב˜„ו˘˙  ח„ור‰  ‰יי˙‰  מˆי‡ו˙ו  ˘כל  ומכיוון  ל‰˘י"˙,  כליל  ˘‰י‡  ˙מימ‰" 
י˘ר‡ל  בני  ˜יבלו  יˆח˜  ˘ל  ומכוחו  ב).  כו,  כו.  כ‰,  ˙ול„ו˙  (ר˘"י  ˘פח‰  לי˘‡  ‡ו  לחו"ל  לˆ‡˙ 

במ„בר ‡˙ "עולו" ˘ל ‰˜ב"‰.

ב‰יו˙ם  ‡˘ר  ע„  ‡חרי‰ם,  לבני‰ם  כך  ‡חר  עברו  ‰‡בו˙,  ‡ˆל  ˘‰יו  ‰מעלו˙  ˘לו˘  וכך, 
ונחל˙ו  חל˜ו  ˘יע˜ב ‰י'  וכ˘ם  ˘ל ‰˜ב"‰.  ועולו"  ומלכו˙ו  עלי‰ם ‡˙ "˙ור˙ו  במ„בר ˜יבלו 
˘ל ‰˜ב"‰ ול‡ י˘מע‡ל וע˘ו, כך ‚ם בני י˘ר‡ל ‰ם חל˜ו ונחל˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ול‡ בני י˘מע‡ל 

ובני ע˘ו.

מ"ימצאהו בארץ מדבר" ל"מצאתי דוד עבדי"
בז‰  ונ˙ב‡ר  מ„בר",   ıב‡ר "ימˆ‡‰ו  לומר  „יי˜ ‰כ˙וב  „וו˜‡  י˘ר‡ל  בבני  לבחיר‰  בנו‚ע 
ועו„  י˜ר",  על "„בר  מור‰  מˆי‡‰  ˘ל˘ון  ו‡ילך))  עמ' ‡'˙רסט  ח"„  ע‰"פ („ברים  (‡ור ‰˙ור‰  בס‰"˜ 
בל‡  ב„רך  ˘מוˆ‡ים  כמˆי‡‰  ו‰„ר‚‰",  כס„ר  ˘ל‡  "ב‡  ‡ל‡  ‰ר‚יל  ב„רך  ב‡  ˘‡ינו  ז‡˙ 

˘עמלו עלי' ונ˙כוונו ל‰.

‚בו‰‰  ב„ר‚‰  ‡ל‡  ר‚יל‰  ‰˙˜˘רו˙  ‡ינ‰  י˘ר‡ל  בני  עם  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘‰˙˜˘רו˙ו  ו‰יינו 
ונעלי˙ מ‡ו„, ל‡ ב‰˙‡ם לעבו„˙ם, ˘ל‡ בס„ר וב‰„ר‚‰, ולמעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰.

ו‰טעם לכך ‰ו‡, מ˘ום ˘כך ‰יי˙‰ עבו„˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל, למעל‰ מס„ר ו‰„ר‚‰: ‰ם ל‡ 
‰ס˙פ˜ו בכך ˘˜יבלו עלי‰ם ‡˙ "˙ור˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰, ו‚ם ל‡ ‰י' ל‰ם „י במ‰ ˘‰וסיפו עלי‰ם 
"עולו",   ˙‡ עלי‰ם  ו˜יבלו  ל‰˘י"˙  מˆי‡ו˙ם  כל   ˙‡ מסרו  ‡ל‡  "מלכו˙ו",   – ‰‚זירו˙   ˙‡
‰˙בטלו˙ ב˙כלי˙. ועל כן, מי„‰ כנ‚„ מי„‰, ‰˙˜˘ר עמ‰ם ‰˜ב"‰ ב‡ופן ˘ל "מˆי‡‰" בל‡ 

‰‚בל‰ ו‰„ר‚‰.

עי˜ר  ˙ור‰, ‡ך  במ˙ן  ˘ע‰,  לפי  ר˜  ב‚ילוי  עם ‰˘י"˙ ‰יי˙‰  זו  מיוח„˙  ו‡מנם ‰˙˜˘רו˙ 
‰‚ילוי י‰י' ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰, ˘עלי' נ‡מר "מˆ‡˙י „ו„ עב„י" (˙‰לים פט, כ‡), בבחינ˙ מˆי‡‰, 

במ‰ר‰ בימינו, ‡מן.

לקראת שבת י„

ל˜רו˙  פי"‚ ‰"‰ "כל ‰עול‰  ˙פל‰  ב‰ל' 
ב˙ור‰ פו˙ח ב„בר טוב ומסיים ב„בר טוב, 
זכור  ע„  פר˘˙ ‰‡זינו ˜ור‡ ‰ר‡˘ון  ‡בל 
בפרטיו˙  ומונ‰  ו‰ולך  כו'",  עולם  ימו˙ 
רביעי  ˘לי˘י  ל˘ני  ˘˜ור‡ים  ‰חל˜ים 
ב‰  פוס˜ין  "ולמ‰  ומסיים:  ו˘˘י,  חמי˘י 
בענינו˙ ‡לו מפני ˘‰ן ˙וכח‰ כ„י ˘יחזרו 
ו˘יר‰  ˙וכח‰  ולכ‡ו'  ב˙˘וב‰"],  ‰עם 

ל‡ו ‰יינו ‰ך כלל, ו‰"‰ ˙ר˙י „ס˙רי. 

חנוכ‰  ‰ל'  ‰רמב"ם  ב„ברי  (ור‡‰ 
פ"‚ ‰"ו „‰טעם ˘בר"‰ ויו‰"כ ‡ין ˜ורין 
 – י.  וערכין  לב:  ר"‰  ‰˘"ס  (כל˘ון  ‰לל  ˘יר˙ 
מ˘נ‰)  במ‚י„  כנסמן  כ‡ן  ‰רמב"ם  „ברי  מ˜ור 

ופח„,  ויר‡‰  ˙˘וב‰  ימי  ˘‰ן  "לפי  ‰ו‡ 
‰ל˘ון  ‚ם  ור‡‰  י˙יר‰",  ˘מח‰  ימי  ל‡ 
‡„‰"ז  וב˘ו"ע  ובלבו˘  ˘ם  ר"‰  במ‡ירי 
‡ו"ח ר"ס ˙˜פ„. ‡יבר‡ „‡ולי ‡ין ‰ני„ון 
˙וכח‰  ב‡מיר˙  ˜‡י  „‰כ‡  לר‡י‰,  „ומ‰ 
כו',  ל˘וב  לעוררו  ל‰‡„ם  ו˘יר‰  (מוסר) 
ו‡ילו ‰˙ם מיירי ב‚וף מע˘‰ ‰‡„ם עˆמו 
ב˙˘וב˙ו ופח„ו ו˘יר˙ו ˘לו כו'. ויל"ע). 

יט)  ל‡,  (וילך  ‰˙ור‰  על  ‰רמב"ן  ו‰נ‰ 
נ˜ר‡ו  ‰‡זינו  ˘פסו˜י  לכך  ‰טעם  בי‡ר 
לפי  „ז‰ו  "˘יר‰",  ב˘ם  ˘ם)  (וילך  בכ˙וב 
ובזמר‰,  ב˘יר  ˙מי„  י‡מרו‰  ˘"י˘ר‡ל 
וכן נכ˙ב‰ כ˘יר‰, כי ‰˘ירים יכ˙בו ב‰ם 
ב‡רוכ‰  (ועיי"ע  ‰נעימ‰"  במ˜ומו˙  ‰פס˜ 
בס' מע˘י ‰', מע˘י ˙ור‰ פל"ח, ב‰‚„ר˙ "˘יר‰"), 

ל˜ביע˙‰  לכ‡ור‰  מספי˜  טעם  מי‰ו ‡י"ז 
ענין  ‰˜רבנו˙  ‚בי  כי  ‰˜רבן,  על  כ˘יר‰ 
‰"˘יר‰" ‰יינו ˘˙וכן ‰„ברים ‰ו‡ ˘יר‰ 
˘ל  ב˙בני˙  ב˙ור‰  ˘נכ˙בו  (ול‡  ל‰' 
‰לויים  ˘ירו˙  מ˘‡ר  כ„מוכח  ˘יר‰), 
 ıר‡‰ ל‰'  ר‡˘ון  ביום  ˘ם,  בר"‰  ˘נמנו 
ו˘ליט  ו‰˜נ‰  ˘˜נ‰  "ע"˘  ומלו‡‰ 

בעולמו" וכו' וכו'.

"˘יר‰"  לל˘ון  בנו‚ע  ‚ם  וב‡מ˙ 
˘פי'  ב˙ר‚ום  מˆ‡נו  ˘בכ˙וב,  ‰נ"ל 
˘יר  ב˙חיל˙  וב˙ר‚ום  "˙ו˘בח˙‡", 
˘ירו˙  ע˘ר  עם  ‰‡זינו  מנ‰  ‰˘ירים 
וחס„י  טובו˙  על  ˘כולם  בעו‰"ז  ˘נ‡מרו 
‰˘ב˙"  ליום  ˘יר  "מזמור  (ומ‰ם   '‰
‰לויים  ˘יר  נמי  ו‰ו‡  ‡„‰"ר,  ˘˘ורר 
בר"‰  כמבו‡ר  ‰˘ב˙  „יום  ‰˙מי„  על 
ול˘יר‰  ל˙וכח‰  מ‰  בעי,  ובי‡ור  ˘ם), 

ו˙ו˘בח˙‡.

‰פר˘‰  כללו˙  ˜רי‡˙  בענין  מי‰ו 
‰בטח˙  ע"˘  ˘‰ו‡  ‡פ"ל  ˘יר‰  ב˙ו‡ר 
לˆרי  נ˜ם  (‡˘יב  בסופ‰  ‰נזכר˙  ‰‚‡ול‰ 
‚ו' כי „ם עב„יו י˜ום ‚ו'. וע„"ז ב˙חיל˙‰ 
‰כ˙וב  במפר˘י  עיי'   ,'‰ טובו˙  נזכרו 
בחיי  ורבינו  ‰רמב"ן  מ"˘  ר‡‰  ו‡כ"מ), 
בסוף פר˘˙נו. ‡בל ‚בי ˘יר˙ ‰לויים ‰ל‡ 
כול‰  ˜ור‡ים  ‡ין  ‰רמב"ם  מ„ברי  כנ"ל 
מ‰˘˘‰  ‡ח„  פר˜  ר˜  ‡ל‡  ˘ב˙,  בכל 
˘ב˙ו˙  ˘י˘  ונמˆ‡  נ˙חל˜‰,  ˘ב‰ם 
˘בינ˙יים,  ‰חל˜ים  ר˜  ˜ורין  ˘ב‰ן 
‰עוס˜ים בˆרו˙ י˘ר‡ל ועונ˘ם כו', ו‡יך 
ר"‰  ב‚מ'  (ועיי'  "˘יר‰"  ל˜רו˙ם  ‡פ˘ר 
˘ם „‡כן ‡יבעי‡ ל‰ו ‡י ˜ורין כול‰ בכל 
‰י‡  „˜ו˘יי˙נו  י"ל  ו‡"כ  ל‡ו,  ‡ו  ˘ב˙ 
˙רוע‰  יום  ובס'  כול‰.  סבר˙ ‰ˆ„ „˜ורין 
מל˘ון  ל„ינ‡  מ˘מע  „כן  כ˙ב  ˘ם  ר"‰ 
‰טור ‡ו"ח סי' ˙כח. מי‰ו ‰רמב"ם ‰כריע 

כנ"ל „ל‡ כן).

‰˘יטו˙  ב‰˜„ים  בז‰  ו‰נר‡‰ 
"‰זי"ו  ‰סימנים  ע"פ  ‰פר˜ים  בחלו˜˙ 
„ב˘ב˙  נ˜ט  בסו‚יין  „ר˘"י  ל"ך", 
ו‚ו'"   ı‡וינ  '‰ "ויר‡  מ˙חילין  ‰רביעי˙ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בענין שירת האזינו ע"י הויים 
במוסף שבת

יבאר כיצד נכללו פסוקי האזינו בשירת הקרבנות שענינם שירה לה' – ע"פ ביאור בלשון הרמב"ם שכוונתו 
להגדיר כל פרקי השירה כענין אחד 

פ"ו  ומוספין  ˙מי„ין  (‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
[‰לויים  ‡ומרים  ˘ב˙  "במוספי  ‰"ט): 

‰‡זינו  ˘יר˙  ‰˜רבן]  על  ב˘יר˙ם 
ל"ך  ‰זי"ו  פר˜ים  ל˘˘‰  ‡ו˙‰  וחול˜ין 
‰כנס˙,  בבי˙   ‰˘˘ ‡ו˙‰  ˘˜ור‡ין  כ„רך 
‰˘יר‰  ‚מרו  ˘ב˙.  בכל  פר˜  ו‡ומרין 

ב˘˘‰ ˘ב˙ו˙ חוזרין לר‡˘".

˘ירי  ‚בי  ל‡.,  ר"‰  ב‚מ'  ומ˜ורו 
„˘ב˙‡  "במוספי  ‰˜רבנו˙,  על  ‰לויים 
רב  כו' ‡מר  חנן  רב  מ‰ ‰יו ‡ומרים ‡מר 
‰זי"ו ל"ך, ו‡מר רב חנן כו' ‡מר רב כ„רך 
‰כנס˙".  בבי˙  חלו˜ין  כך  כ‡ן  ˘חלו˜ין 
בס„ר  ‰‚מר‡ ‰ן  מן  ˘ינ‰  ‡מנם ‰רמב"ם 
˘חלו˜ים  ˘ב‚מר‡ ‡מרו "כ„רך  ‰„ברים, 
‰יינו  ‰כנס˙",  בבי˙  חלו˜ים  כך  כ‡ן 
"כ„רך"  ‰י‡  ‰כנס˙"  "בבי˙  ˘‰חלו˜‰ 

ל‰יפך,  נ˜ט  ו‰רמב"ם  "כ‡ן",  ‰חלו˜‰ 
˘˜ור‡ין  "כ„רך  ‰י‡  כ‡ן  ˘‰חלו˜‰ 
בנוסח ‰„ברים,  ו‰ן  בבי˙ ‰כנס˙";  ‡ו˙‰ 
ו‰רמב"ם  "˘חלו˜ים",  ‡י˙‡  „ב‚מר‡ 
‰וסיף  ‚ם  ז‡˙  ומלב„  "˘˜ור‡ים".  כ˙ב 
‡ריכו˙  ח„‡  ב˙ר˙י,  ‰‚מ'  על  ‰רמב"ם 
‰זי"ו  כו'  ‰‡זינו  ˘יר˙  "‡ומרים  ‰ל˘ון 
ל"ך", וב‚מר‡ ‡י˙‡ ר˜ "‰זי"ו ל"ך", ו‚ם 
‰˘יר‰  "‚מרו  וכ˙ב  ‰וסיף  „בריו  בסיום 

ב˘˘‰ ˘ב˙ו˙ חוזרין לר‡˘".

˙מי‰‰  מיי˘ב  ל˘ונו˙יו  „ב„יו˜י  וי"ל 
כללי˙ בז‰, „טעמ‡ בעי מ‰ לפסו˜י ‰‡זינו 
ול˘‡ר ˘ירי ‰˜רבנו˙ (ובירו˘למי מ‚יל‰ פ"‚ 
‰"ז נ˜ר‡˙ פר˘˙ ‰‡זינו "˘יר˙ ‰לוים" ס˙ם. וכ"‰ 

במס' סופרים פי"ב ‰"ח), ו‰ל‡ ˙וכן פר˘‰ זו 

‰רמב"ם  מ˘"כ  [עיי'  ˙וכח‰  „ברי  ‰ו‡ 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

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

עבודת ה' "בשמים" ו"בארץ"
מדוע קישר משה את התורה ומצוותי' דווקא עם השמים והארץ? / איזה כוחות באדם צריכים להשתתף 

בעבודת ה'? / מדוע בעבודת התשובה נמחלים העוונות? / ואיך נתן משה כח לעבודת השם של יהודי בכל 
דור? / משמעות עדות השמים והארץ בעבודת ה'

יסו„ו˙ עי˜ריים בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום מˆוו˙י', נרמזו ב˙חיל˙ פר˘˙נו, בפסו˜ "‰‡זינו 
ז‰  פסו˜  על  ˘‰וב‡ו  ‰רבים  ‰פירו˘ים  ובין  פי".  ‡מרי   ıר‡‰ ו˙˘מע  ו‡„בר‰  ‰˘מים 

בספרי, י˘נם ˘לו˘‰ פירו˘ים ‰רומזים על יסו„ו˙ ‡לו:

ıנ˙ינ˙ ˙ור‰ מן ‰˘מים, על ‰‡ר .‡

"‰‡זינו ‰˘מים – על ˘ם ˘ני˙נ‰ ˙ור‰ מן ‰˘מים . . ו˙˘מע ‰‡רı ‡מרי פי – ˘עלי' 
עמ„ו י˘ר‡ל ו‡מרו כל ‡˘ר „בר ‰' נע˘‰ ונ˘מע".

ıב. חיסרון ב˜יום מˆוו˙ ‰˜˘ורו˙ ב˘מים וב‡ר

ו˜ביעו˙  ˘נים  עיבור   .  . ‰˘מים  מן  ל‰ם  ˘ני˙נו  מˆוו˙  ע˘ו  ˘ל‡   – ‰˘מים  "‰‡זינו 
מˆוו˙  ע˘ו  ˘ל‡   –  ıו˙˘מע ‰‡ר ו˘נים,  ולימים  ולמוע„ים  ל‡ו˙ו˙  ו‰יו  ˘נ‡מר  ח„˘ים 

˘ני˙נו ל‰ם ב‡רı, ל˜ט ˘כח‰ ופ‡‰ ˙רומו˙ ומע˘רו˙ ˘מיטים ויובלו˙".

ıחיסרון ב˜יום ‰מˆוו˙ ˘ני˙נו מן ‰˘מים, ב‡ר .‚

מˆו˙  כל  ע˘ו  ול‡  ‰˘מים,  מן  ל‰ם  ˘ני˙נו  מˆו˙  כל  ע˘ו  ˘ל‡   – ‰˘מים  "‰‡זינו 
."ıני˙נו ל‰ם ב‡ר˘

וי˘ ל˙מו‰:

 ,ıול‡ר ל˘מים  ומˆוו˙י'  ‰˙ור‰  ˘ייכו˙  מ‡ו„  מו„‚˘˙  ‡לו  פירו˘ים  ב˘לו˘‰ 
כר‡וי,  מˆוו˙י'  ו˘מיר˙  ‰˙ור‰  ללימו„  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ לעורר  מ˘‰  ב‡  כ‡˘ר  ולכ‡ור‰, 
‰י' לו לעוררם ל‰˙בונן בכך ˘‰˘י"˙ ‰עני˜ לנו ‡˙ ˙ור˙ו ומˆוו˙יו, וכפי ˘‡כן מברכים 
"˜„˘נו במˆוו˙יו", "ונ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו", ומ„וע ‰ור‰ ל‰ם ל‰˙בונן „וו˜‡ בכך ˘‰˙ור‰ 

?"ıור‰ ל"˘מים" ול"‡ר˘˜
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מעשה, שכל, ועצם הנשמה
עבו„˙ו ˘ל ‰‡„ם עם נפ˘ו וכוחו˙י' נחל˜˙ ל˘לו˘ „ר‚ו˙:

‡. מע˘‰ ו„יבור – ‡ין מ„ובר כ‡ן ‡ו„ו˙ מ‰ו˙‰ ‰עˆמי˙ ˘ל ‰נפ˘ וכוחו˙י' ‰נעלים, 
‰ם  ו‰מע˘‰  ‰„יבור  כוחו˙  ממ˘.  בפועל  ובמע˘‰  ב„יבור   ,ıחו כלפי  ביטוי'  על  ‡ל‡ 

‰כוחו˙ ‰נחו˙ים ביו˙ר בנפ˘.

כוחו˙  כבר ‡ו„ו˙  מ„ובר  בנפ˘ ‰‡„ם.  יו˙ר  נעלים  כוחו˙ ‡לו ‰ם  ומח˘ב‰ –  ˘כל  ב. 
.ıנפ˘ עˆמ‰, ול‡ ‡ו„ו˙ ביטוי' כלפי חו‰

על  ל‡  ובוו„‡י  פלוני ‡ו ‡חר,  כוח  מ„ובר ‡ו„ו˙  וכ‡ן ‡ין   – עˆמ‰  פנימיו˙ ‰נפ˘   .‚
ביטוי מסוים ˘ל ‰נפ˘, ‡ל‡ על ‰נפ˘ עˆמ‰.

עבו„˙ו ˘ל י‰ו„י ˆריכ‰ ל‰˜יף ‡˙ כל סו‚י ‰עבו„‰:

‰נפ˘,  מפנימיו˙  ˘מ˜ור‰  ו„ע˙,  מטעם  למעל‰  פ˘וט‰  ב‡מונ‰  ל‰˙עורר  עליו  מח„, 
ומˆ„ ‡מונ‰ פ˘וט‰ זו, עליו לעבו„ ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘ ב˜בל˙ עול מוחלט˙, ‚ם מבלי ל‰בין 

‡˙ מ‰ו˙ ‰עבו„‰ וטעמי'.

ומ‡י„ך, חפı ‰בור‡ י˙"˘ ˘י‰יו ˘כלו ומי„ו˙יו ˘ל ‰י‰ו„י ˜„ו˘ים ומזוככים, ולפיכך 
ˆיוו‰ ˘י‰ו„י יח„יר ו"יורי„" ‡˙ ‡ו˙‰ ‰‡מונ‰ ‰פ˘וט‰ ‡ל ‰כוחו˙ ‰פרטיים ˘ל ‰נפ˘, 
‰ן לכוחו˙ ‰נעלים ˘ב‰, על י„י ˘יבין ב˘כלו עניינים ‡ל˜יים, וי‡‰ב ‡˙ ‰' ויר‡ ממנו י˙' 
ובכך  ומע˘‰.  ב„יבור  ˘י˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙  י„י  על  כוחו˙ ‰מע˘‰ ‰נחו˙ים,  ו‰ן ‡ל  בלבו, 

˙˙˜„˘ נפ˘ו ˘ל ‰י‰ו„י על כל כוחו˙י'.

בכללו˙, מ˙בט‡ים ˘לו˘‰ רב„ים ‡לו ˘בנפ˘, ב˘לו˘‰ סו‚ים ˘ל עבו„˙ ‰':

‰מע˘‰  ‰ו‡  ‰עי˜ר  ˘ב‰ם  ‰מˆוו˙,  במע˘‰  בעי˜ר  מ˙בט‡ים  ו‰„יבור  ‰מע˘‰  כוח 
˘˘ם  לימו„ ‰˙ור‰,  בעבו„˙  בעי˜ר  ביטוי  לי„י  ב‡ים  ו‰מח˘ב‰  ‰˘כל  בפועל.  ו‰„יבור 
‰עי˜ר ‰ו‡ ‰‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ‰יטב. ו‡ילו פנימיו˙ ועˆמיו˙ ‰נפ˘ מ˙בט‡ו˙ בעי˜ר בעבו„˙ 

‰˙˘וב‰, ˘‰י‡ ‰˙˜רבו˙ עˆם ‰נפ˘ ‡ל ‰˘י"˙, למעל‰ מטעם ו„ע˙.

שהתשובה לא תישאר רק בעצם הנפש
‰רי  ‰נפ˘,  ועˆמיו˙  פנימיו˙  עם  עבו„‰  ˘‰י‡  ‰˙˘וב‰,  בעבו„˙  ‡„ם  עוס˜  כ‡˘ר 

עבו„‰ זו נעלי˙ ומרוממ˙ מכל כוחו˙ ‰נפ˘.

(˙‰לים  פני"  "ב˜˘ו  בבחינ˙  נפ˘ו,  פנימיו˙  מעומ˜  מ˙עורר  י‰ו„י  ‰˙˘וב‰  בעבו„˙ 
˘‰י‡  כיוון  בלב„,  בר‚˘  ‡ו  ב˘כל  מו‚בל˙  ‡ינ‰  זו  ו‰˙עוררו˙  פנימיו˙,  מל˘ון  ח),  כז, 

‰˙˜רבו˙ עˆם ‰נפ˘ ‡ל ‰˘י"˙.

 ˙‡ ב‰ם  ‚ם  ול‰ח„יר  ‰נפ˘,  כוחו˙  בכל  זו  ‰˙עוררו˙  ל‰ח„יר  מוכרחים  כ‡מור,  ‡ך 
‰מוחין  ˘לו˘˙  כנ‚„  ˙˘וב‰,  ימי  ע˘ר˙  י˘נם  כך  [ומ˘ום  ‰˙˘וב‰  י„י  ˘על  ‰‰˙עלו˙ 

לקראת שבת יב

בעבו„˙ ‰˙˘וב‰ כלולים ‚ם ‰"˘מים" ו‰"‡רı" ‡ל‡ ˘כ‡ן ‰ם סו‚ ‡ח„ ˘ל עבו„‰, מˆ„ 
‚ילוי עˆם ‰נפ˘].

עדות שמעניקה כח
˘ב˜יום ‰˙ור‰   ıו‰‡ר עניין ‰˘מים  י˘ר‡ל ‡˙  לבני  מ˘‰  מ„וע ‰„‚י˘  מובן  ומע˙‰ 
ומˆוו˙י', ו‡ינו מס˙פ˜ בכך ˘י˙בוננו בני י˘ר‡ל בנ˙ינ˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙ מ‡˙ ‰˜ב"‰, כי 
‡כן עבו„˙ ‰˘י"˙ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‰˙עוררו˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ‰פנימי˙ ˘ל י‰ו„י ל‰˘י"˙, ‡ך 
נוסף על כך עליו ל˘י˙ ‡ל לבו ˘˙עו„˙ו ‰י‡ ל‰מ˘יך ‡˙ ‰˜„ו˘‰ ˘בפנימיו˙ נפ˘ו ‡ל 

."ıכוחו˙ ‰נפ˘ כולם – "˘מים ו‡ר

‰עי„  "מ˘‰  ‰פירו˘ים:  כל  וסיום  סיכום  ˘‰ו‡  ‡חרון,  בפירו˘  ‰ספרי  מסיים  כך  על 
בי˘ר‡ל ˘ני ע„ים ˘‰ם ˜יימים לעולם ולעולמי עולמים".

‰‡מורים,  ‰‡ופנים  ב˘לו˘˙  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  ל˜יום  ע„ים  ‰ם  ‰ם   ıו‰‡ר ‰˘מים 
חוט‡ ‡„ם  כ‡˘ר  ˘‰ל‡  ומˆוו˙י',  ב˜יום ‰˙ור‰  מסייע˙  ע„ים ‡לו  עˆם ‰עמ„˙  וממיל‡ 
˘ני  י˘נם  כ‡˘ר  וחומר  ו˜ל  ˘כן  ומכל  ב),  כח,  (ברכו˙  ‡„ם"  יר‡ני  "˘ל‡  מ˜וו‰  ‰ו‡  ‰רי 
"˘מים"  ˘ל  ‰‡ופנים  בכל  ומˆוו˙י'  ‰˙ור‰  ˜יום  על  ˘מעי„ים   ,ıו‰‡ר ‰˘מים  ע„ים, 

."ıו"‡ר

ל‰ˆליח  מי˘ר‡ל,  ו‡ח„  לכל ‡ח„  כח  מ˘‰  ע„ים ‡לו ‰עני˜  בעˆם ‰עמ„˙  ז‡˙:  עו„ 
בעבו„˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' ובעבו„˙ ‰˙˘וב‰.

כוחו˙  ‡וספים  ז‰  ˘בחו„˘  מ˘ום  ˙˘רי,  בחו„˘  ˘נ‰  בכל  זו  פר˘‰  ˜ור‡ים  כן  ועל 
‰מ‡מרים  ספר  (ר‡‰  ‰˙ור‰  י„י  על  ‰י‡  ‰כוחו˙  ‰מ˘כ˙  ועי˜ר  כול‰,  ‰˘נ‰  עבו„˙  עבור 
˙רˆ"ט עמ' 27. ור‡‰ ˙ור˙ מנחם חכ"ט עמ' 19). וכ‡˘ר מ˜יימים בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙י', 

למ˘ך   ıומן ‰‡ר מן ‰˘מים  ו‰˘פעו˙יו  ˘ל ‰˜ב"‰  ברכ˙ו  עלי‰ם ‡˙  ממ˘יכים ‰ם  ‡זי 
כל ‰˘נ‰ כול‰. 
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מˆוו˙ ‰˜˘ורו˙  ‚ם  נכללו   ,"ıר‡" בכוחו˙ ‰נחו˙ים,  ˘‰ו‡  ב˜יום ‰מˆוו˙  ‚ם  ‡מנם, 
˘נים  עיבור   .  . ‰˘מים  מן  ל‰ם  ˘ני˙נו  "מˆוו˙  על  ‚ם  ‰ספרי  ˘מ„בר  וז‰ו  ל"˘מים", 

ו˜ביעו˙ ח„˘ים".

‰"˘מים"  בחינ˙  י˘   "ıב‡ר ל‰ם  ˘ני˙נו  ב"מˆוו˙  ‚ם  ומˆוו‰,  מˆוו‰  בכל  וב‡מ˙, 
˘ב‰, ו‰י‡ מח˘ב˙ ‰‡„ם וכוונ˙ו בע˙ ˜יום ‰מˆוו‰.

במ‰ו˙  ‰‡„ם  יו„ע  כ‡˘ר  לז‰:  ז‰  ומ˘פיעים  ‰ם  ˙לויים  וכוונ˙‰  ‰מˆוו‰  מע˘‰ 
כוונ˙  ומ‡י„ך,  ל‚מרי,  ‡חר  ב‡ופן  ‰ו‡  בפועל  ‰מע˘‰  ‚ם  ‰רי  וכוונ˙‰,  ˙וכנ‰  ‰מˆוו‰, 

‰מˆוו˙ ‰י‡ עמו˜‰ ‰רב‰ יו˙ר כ‡˘ר מ˙בט‡˙ בפועל במע˘‰.

עול  ו˜בל˙  פ˘וט‰  ‡מונ‰  על  מיוס„  ל‰יו˙  ˆריך  ‰מˆוו˙  ˜יום  ז‰,  לכל  וכ‰˜„מ‰ 
מוחלט˙, ‰נובעו˙ מפנימיו˙ ‰נ˘מ‰.

ונמˆ‡, ˘עבו„˙ ˜יום ‰מˆוו˙ ‰י‡ עבו„‰ בכוחו˙ ‰נחו˙ים, ˘‰רי ‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר 
ב‰  נכלל  ו‚ם  מעˆם ‰נפ˘,  עול ‰נובע˙  על ˜בל˙  מיוס„˙  ˘‰י‡  מי"ז), ‡ל‡  פ"‡  (‡בו˙ 

‰חל˜ ˘ל כוונ˙ ‰מˆוו˙ בכוחו˙ ‰נעלים ˘בנפ˘.

‚. ˙˘וב‰

ע˘ו  ול‡  ‰˘מים,  מן  ל‰ם  ˘ני˙נו  מˆו˙  כל  ע˘ו  "˘ל‡  ‰ספרי,  ˘ל  ‰˘לי˘י  ‰פירו˘ 
כל מˆו˙ ˘ני˙נו ל‰ם ב‡רı", מ„בר כנ‚„ עבו„˙ ‰˙˘וב‰ ‰נובע˙ מעומ˜ פנימיו˙ ‰נפ˘.

ומˆוו˙י'.  בעבו„˙ ‰˙ור‰  ו‰חט‡ים  כל ‰פ‚מים  על  לכפר  בכוח‰  י˘  עבו„˙ ‰˙˘וב‰ 
‰י‡  י‰ו„י  ˘ל  ונ˘מ˙ו  ‰נ˘מ‰,  מפנימיו˙  מ˙עורר˙  ˘‰˙˘וב‰  מ˘ום  ‰ו‡,  לכך  ו‰טעם 
˘ל  ˘"מח˘ב˙ן   („ פ"‡,  רב‰  (בר‡˘י˙  חז"ל  ˘‡מרו  וכפי  ומˆוו˙י',  ‰˙ור‰  מעניין  נעלי˙ 
י˘ר‡ל ˜„מ‰ לכל „בר", ‚ם ל˙ור‰ ומˆוו˙י'. וכ‡˘ר ˘ב י‰ו„י ב˙˘וב‰ ומעורר ‡˙ נפ˘ו, 

‡זי בכח ‰˙˘וב‰ ל˙˜ן על כל ‰פ‚מים ˘פ‚ם במˆוו˙.

עבו„‰ זו נרמז˙ ב„ברי ‰ספרי – "˘ל‡ ע˘ו כל מˆו˙ ˘ני˙נו ל‰ם מן ‰˘מים, ול‡ ע˘ו 
‰˙˘וב‰  עבו„˙  כי  מסוימו˙,  למˆוו˙  ‰˙ייחסו˙  כ‡ן  ‡ין   ,"ıב‡ר ל‰ם  ˘ני˙נו  מˆו˙  כל 
‰פ‚מים  ‰ן  ו‰חט‡ים,  ‰פ‚מים  כל  על  ‰מˆוו˙,  סו‚י  בכל  ˘י˘  ‰חיסרון   ˙‡ ל˙˜ן  ב‡‰ 
 – בפועל  במע˘‰  ל˜יום ‰מˆוו˙  בפ‚מים ‰˜˘ורים  ו‰ן  וכוונ˙ ‰מˆוו˙,  "˘מים"  בענייני 

."ıר‡"

עבו„˙   ˙‡ ‰ן  כולל  ז‰  ‰רי  ‰נפ˘,  פנימיו˙  מ˙עורר˙  ‰˙˘וב‰  ˘בעבו„˙  ומכיוון 
."ıמים", ו‰ן ‡˙ עבו„˙ ‰"‡ר˘"‰

‰‡חרים.  מבפירו˘ים  ז‰  בפירו˘   "ıו‰"‡ר ‰"˘מים"  עבו„˙  ‡ופן  ‰ו‡  ˘חלו˜  [‡ל‡ 
ב˘‡ר ‰פירו˘ים עבו„˙ ‰˘מים ועבו„˙ ‰‡רı – עבו„ו˙ ˘ונו˙ ‰ן. עבו„˙ ‰‰בנ‰ ועבו„˙ 
על  מ„ובר   "ıו"‡ר ב"˘מים"  ז‰,  בפירו˘  ‡מנם,  בפועל.  וע˘י'  ‰כוונ‰,  עבו„˙  ‰„יבור, 

 ."ıו˙ן מˆוו˙, ˘‰ן ‰ן ‰מˆו˙ "˘ני˙נו ל‰ן מן ‰˘מים" ו"˘ני˙נו ל‰ם ב‡ר‡

כי כ‡˘ר מ˙‚ל‰ עˆם ‰נפ˘, ‰רי כל ‰כוחו˙ נמˆ‡ים וכלולים ב‰˙‡ח„ו˙ ‚מור‰, ולכן 
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˘בנפ˘, ו˘בע מי„ו˙י', כמבו‡ר בל˜וטי ˙ור‰ נˆבים מו, „].

סו‚י  מ˘‡ר  ומורכב  כלול  בעבו„˙ ‰'  עניין  ˘כל  עבו„˙ ‰',  בכל ‡ופני  כן ‰ו‡  וב‡מ˙, 
‰עבו„ו˙:

בכוח  ‰עבו„‰  ו‰מע˘‰,  ‰˘כל  בכוחו˙  לח„ור  ˆריכ‰  ‰נפ˘  ˘מפנימיו˙  ‰עבו„‰ 
‰˘כל עלי' ל‰יו˙ ח„ור‰ מפנימיו˙ ‰נ˘מ‰ ול‰˘פיע על ‰מע˘‰, ועבו„˙ ‰מע˘‰ ˆריכ‰ 

ל‰יו˙ ח„ור‰ ב‰˙עוררו˙ מפנימיו˙ ‰נ˘מ‰ ו‚ם עם ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ˘כלי˙.

התעוררות לעבודת השם ב"שמים" וב"ארץ"
כ‡˘ר רˆ‰ מ˘‰ רבנו ל‰„‚י˘ לי˘ר‡ל ‡˙ ח˘יבו˙ ‰עבו„‰ ˘פנימיו˙ ‰נ˘מ‰ ˙ח„ור 
 ,ıבכל כוחו˙ ‰נפ˘, ‰נעלים ו‰נחו˙ים, רמז ז‡˙ ב˜˘רו ‡˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' ל˘מים ו‡ר
ובז‰ ‚ופ‡, ˘לו˘˙ פירו˘י ‰ספרי מכוונים כל ‡ח„ ‡ל ‡ח„ מסו‚י ‰עבו„‰ ˘נזכרו למעל‰.

ול‡ זו בלב„, ‡ל‡ ˘בכל ‡ח„ מ‡ופני ‰עבו„‰ מבו‡ר ‚ם ‰ˆורך לכלול ב‡ו˙ו ‡ופן ‚ם 
מעין ‡ופני ‰עבו„‰ ‰‡חרים:

‡. לימו„ ‰˙ור‰

‰פירו˘ ‰ר‡˘ון ˘בספרי ‰ו‡ "על ˘ם ˘ני˙נ‰ ˙ור‰ מן ‰˘מים". "˘מים" רומזים על 
‰˙ור‰,  לימו„  לעבו„˙  מ˙‡ים  ו‰ו‡  ו‰‰בנ‰.  ‰˘כל  כוחו˙  ˘‰ם  ‰נעלים,  ‰נפ˘  כוחו˙ 

˘נע˘‰ בעי˜ר על י„י ‰בנ˙ ו‰˘‚˙ ‰˘כל.

ל‰יו˙  בלב„, ‡ל‡ ˆריכ‰  ב˙חום ‰‰˘‚‰  ל‰י˘‡ר  ל‰  ו‰מוח ‡ין  עבו„˙ ‰˘כל  ‡מנם, 
ב„יבור, ל‰וˆי‡ ‡˙ „ברי ‰˙ור‰ ב„יבורו בפ‰. ולכך, ‚ם בפירו˘ ז‰ ממ˘יכים ומ„‚י˘ים 
˘עבו„˙  ונ˘מע",  נע˘‰   '‰ „בר  ‡˘ר  כל  ו‡מרו  י˘ר‡ל  עמ„ו  ˘עלי'   .  .  ıר‡‰ "ו˙˘מע 

."ıלימו„ ‰˙ור‰ כולל˙ ‚ם ‡˙ ‰כוחו˙ ‰נחו˙ים יו˙ר ‰רמוזים ב"‡ר

על  מבוסס˙  ל‰יו˙  עלי'  ב˘כל,   ‰‚˘‰ ‰˙ור‰,  לימו„  עבו„˙  ‚ם  ‰רי  ‚יס‡,  ומ‡י„ך 
‰‡מונ‰ ו˜בל˙ עול ˘מפנימיו˙ ‰נ˘מ‰, ועל כך מ„‚י˘ ‰ספרי ˘בני י˘ר‡ל ‰˜„ימו ו‡מרו 
‰נ˘מ‰,  עˆם  מˆ„  ו„ע˙  מטעם  ˘למעל‰  עול  ‰˜בל˙  עבו„˙  ˘‰˜„ימו  ונ˘מע",  "נע˘‰ 

ל"נ˘מע" – עבו„˙ ‰‰בנ‰ ו‰‰˘‚‰.

ו‰˘‚˙ ‰˘כל,  ˘ל ‰בנ˙  בכוחו˙ ‰נעלים  לימו„ ‰˙ור‰ ‰י‡ ‰עבו„‰  ˘עבו„˙  ונמˆ‡, 
מעˆם  ‰נובע˙  עול  ˜בל˙  על  מיוס„˙  ‰י‡  ‰‡חרים:  ‰עניינים  ˘ני   ˙‡ ‚ם  ˘כולל˙  ‡ל‡ 

‰נפ˘, ו‚ם עלי' לבו‡ ב„יבור, בכוחו˙ ‰נחו˙ים ˘ל ‰נפ˘.

ב. ˜יום ‰מˆוו˙

˘כח‰  ל˜ט   ,ıב‡ר ל‰ם  ˘ני˙נו  מˆוו˙   .  .  ıבספרי, ‰ו‡ "ו˙˘מע ‰‡ר˘ ‰פירו˘ ‰˘ני 
ופ‡‰ ˙רומו˙ ומע˘רו˙ ˘מיטים ויובלו˙". פירו˘ ז‰ מ˙‡ים עם ‰עבו„‰ ב„יבור ובמע˘‰, 

עבו„˙ ˜יום ‰מˆוו˙ ˘ב‰ מ˜„˘ים ‡˙ כוחו˙ ‰נפ˘ ‰נחו˙ים, ‰"‡רı" ˘בנפ˘.


