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˜וב ıז ‰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

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
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,
ובˆ‰לח ‰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

תוכן ענינים

פתח דבר

מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ נˆבים‰ ,ננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

˙˘ˆ„( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך

מחוטב עציך עד שואב מימיך
יוכיח מל' ר˘"י „ס"ל „˜יבל מ˘‰ ˙‡ ‰כנענים ˘ב‡ו ו‚ייר ‡ו˙ם;
יב‡ר „‰טעם לפירו˘ו ˘מ˘˜ ‰בלם ו‚רים ‰יו ומ"מ ‰יו סו‚ ח„˘
˘ל ‚רים‰ ,ו‡ מˆ„ ˘כן מ˘מע מכמ ‰פרטים ב‰כ˙ובים; יב‡ר
‰טעם לכך ˘˙‰ור ‰מספר˙ ע"„ ‚יורם בעניננו „ו˜‡.

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡
י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו
‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,
וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ד שיחה ב' לפ' נצבים(

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

כל המצוות – כמצוה אחת חשובות

קודש תשמ"א ח"ד עמ' (737

"לא בשמים היא" – איזה שמים?

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ'  167ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
התאחדות לקראת יום הדין
כיˆ„ יכול ר‡˘ ‰ע„ ‰ל‡˙‰ח„ עם ˘ו‡ב מים נחו˙? ‡ /יך מ˙כוננים
לר‡˘ ˘‰נ ‰עם פר˘˙ ניˆבים?  /מ‰י מ‰ו˙˘ ‰ל כרי˙˙ ברי˙? /
ומˆ ‰ריך לע˘ו˙ "‡ברך ˘י˘ לו ˜ו˘י‡ בערכין"?

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין
במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן
‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰
‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ'  ,171שיחות

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ'  398ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

איך תשובה עוקרת עוונות העבר?
להכרית הקשר בין העין והלב

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' (54

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ט עמ'  167ואילך(

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
החילוק בין תשובה דעשי"ת לחיובה כל השנה
יבי‡ חי„ו˘ ‰רמב"ם על פ˘טו˙ "˘‰ס בענין מעל˙ ע˘ר˙ ‰ימים,
ויב‡ר ‰יטב ע"פ ל˘ונו˙ ‰רמב"ם ‚„ר ‰חילו˜ בין חיוב ˙˘וב‰
„כל ˘‰נ ‰ל˙˘וב„ ‰ע˘ר˙ ימי ˙˘וב ‰ו˙˘וב„ ‰יו"‰כ ‚ופ‡
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ'  200ואילך; חכ"ט עמ'  203ואילך; חי"ד עמ' (465

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
חיזוק הבטחון – העבר מלמד העתיד

דרכי החסידות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
עיקר עבודת ר"ה – קבלת עול

ˆוו˙ ‰עריכ ‰ו‰ :‰‰‚‰‰רב לוי יˆח˜ ברו˜‰ ,רב מ˘‚ ‰ור‡רי'‰ ,רב מנחם מענ„ל „רו˜מן‰ ,רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב‰ ,רב ˘לום חריטונוב,
‰רב מנחם טייטלבוים‰ ,רב ‡בר‰ם מן‰ ,רב יˆח˜ נוב‰ ,רב מנחם מענ„ל רייˆס‰ ,רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰
מכון '‡ור ‰חסי„ו˙' ,סניף ‡ר˜‰ ıו„˘ ˙ 2033 .„.כפר חב"„ ◇ 6084000 ,טל' מערכ˙orhachasidutil@gmail.com 03-3745979 :
Or Hachasidus - Head Office, 1469 President st. #BSMT, Brooklyn, NY 11213 - United States (718) 534 8673
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לקראת שבת

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ﬠ"ה
בת יבחט"א ר' דוב
ביסטריצקי
וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

יז

ל‡בינו ˘ב˘מים.
וז‰ו כי ‡בי )חכמ (‰ו‡מי )בינ (‰עזבוני‚˘ ,ם ‡ם ח׳׳ו ב‰ע„ר עבו„„ ‰מוח )ב˙‰בוננו˙
ולימו„ ˙‰ור (‰ולב ב˙‰פעלו˙ ו‰סכם חז˜ ב˙פל˘ ‰עי״ז ˘עוזבים יום יומים ˙עזבך ויום
יר„וף יום ,בב‰ל‡ ‰חרי כל ‰‰בל ו‡˘ר ל‡ יועיל עם כי מ˙טמטם ר״ל ‰לב ו‰מוח ,ומ״מ
‰נ ‰ע"י ˘˙‰וב) ‰ובזמן „ע˘י׳׳˙ ˘‰ו‡ ‚ילוי ‰מ‡ור ,וב‰יו˙ו ˜רוב‰ ,ב‡ ‡חרי ‰עבו„‰
„ח„˘ ‡לול ˘נ˜' ימי ‰רחמים ˘‡ז מ‡ירים י‚מ‰׳׳ר בעולם( ‰נ ‰ו‰וי׳ י‡ספני ל‰יו˙ כי
‰ו‡ ‡בינו מלכנו ,וע״י ‡מיר˙ ‰פסו˜ים כו'‰ ,נ ‰על‡ ‰ל˜ים ב˙רוע‡ ,‰מר „ו„ ‡ין ‚„ול

מחוטב ﬠציך ﬠד שואב מימיך
יוכיח מל' רש"י דס"ל דקיבל משה את הכנענים שבאו וגייר אותם; יבאר דהטעם לפירושו שמשה קבלם וגרים
היו ומ"מ היו סוג חדש של גרים ,הוא מצד שכן משמע מכמה פרטים בהכתובים; יבאר הטעם לכך שהתורה
מספרת ע"ד גיורם בעניננו דוקא.

ī
‡.

מן ˘‰ופר ,וכמו ]„‡י˙‡[ במכיל˙‡ י˙רו כל מ˜ום ˘נ‡׳ ˘ופר בכ˙ובים ,סימן יפ‰ ‰ו‡
לי˘ר‡ל כו' ˘‰ו‡ מסל˜ מ„˙ „‰ין ומ˜רב מ„˙ ‰רחמים )פר˜י „ר״‡( ומרחם עלי‰ם
ו‰ופך מ„ „"‰לרחמים )מ„״ר וי˜ר‡ פכ״ט(.

הימים האלו קדושים וטהורים מכל סיג חומר ממש
וכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל בזכרו חס„ ‰עליון ‰לז‰ ‰נ ‰י‰פך לבבו מˆער לעונ‚ ,ובכ‰
יבכ ‰במר נפ˘ו בלול ‰מ˘מח ‰פנימי˙ על ‚ילוי ‡ור פני ‡בינו ˘ב˘מים ויר‡ ‰ויפח„

ברי˘ פר˘˙נו˙‡" :ם נˆבים ‰יום כולכם לפני ‡ '‰ל˜יכם ,ר‡˘יכם ˘בטיכם ז˜ניכם

ל˜‰ל ר‡˘ו ח"ו ,וי˘˙„ל ל‰רבו˙ ב˙פל ‰ו˙חנונים ול˘מוע „‡״ח‡ ,ו לומ„ בעˆמו,

ו˘וטריכם ,כל ‡י˘ י˘ר‡ל .טפכם נ˘יכם ,ו‚רך ‡˘ר ב˜רב מחניך ,מחוטב עˆיך ע„ ˘ו‡ב

ל‰יו˙ם ‰ימים ‡‰לו ˜„ו˘ים וט‰ורים מכל סי‚ חומר ממ˘ ו‰ו‡ ר˜ עבו„ˆ] ‰רופ‰

מימיך".

ב˜בל˙[עומ״˘„ ,י„וע „˜בל˙ עול ‰ו‡ כמין ‰כרח,

ובפירו˘ ר˘"י מע˙י˜ ˙‰יבו˙ "מחוטב עˆיך" ,ומפר˘" :מלמ„ ˘ב‡ו כנענים ל‚˙‰ייר

ומ״מ ‰נ‚ ‰ם ז ‰ב‡ ע"י עבו„ ‰ו‰כנ˙ ‰חל‡„ ,‰ם ל‡ יכין לו לז ‰ב‰עבו„„ ‰ח„˘

בימי מ˘ ,‰כ„רך ˘ב‡ו ‚בעונים בימי י‰ו˘ע ,וז‰ו ‡‰מור ב‚בעונים 'ויע˘ו ‚ם ‰מ‰

‡לול וימי ‰סליח ‰לפ˘פ˘ במע˘יו ולט‰ר לבבו‰ ,נ‚ ‰ם בימים ‰נור‡ים ‡‰לו ,ימי

בערמ ,'‰ונ˙נם מ˘ ‰חוטבי עˆים ו˘ו‡בי מים".

‰יר‡‰ ‰ט‰ור ,‰י‰י׳ ב˜ור רוח ,ור˜ כ‡˘ר י‰י׳ ‰כנ ‰טוב ‰מ˙חל˘ ‰ז‰ו״ע ˙˜יע˙ ˘ופר

ו‰נ ,‰מ˜ור „ברי ר˘"י ‰ו‡ במ„ר˘ ˙נחומ‡ על ‡˙ר

)‰וב‡ ביל˜וט ˘מעוני כ‡ן .ור‡ ‰בעı

יוסף ˘כן ‰י‡ ‚‰ירס‡ ‰נכונ ‰ב˙נחומ‡(" :מלמ„ ˘ב‡ו ‚בעונים בימי מ˘ ‰ול‡ ˜יבלן˘ ,נ‡מר

בחו„˘ ‡לול ,ו‡מיר˙ מזמור ל„ו„ כו' ,לע˘ו˙ ‰‰כנ˘ ‰י‰י׳ ‡ח״כ יום „‰ין ליום רחמים
ב‚ילוי ‡ור ‡ל˜י במ˘פט ‡ל˜י יע˜ב ˘‡‰ל˜ו˙ ˘יומ˘ך בריבוי טוב בכל ˘‰נ‰ ‰בע״ל.

)י‰ו˘ע ט' („ ,ויע˘ו ‚ם ‰מ ‰בערמ – '‰מ‰ו '‚ם'? ללמ„ ˘ב‡ו ‡ˆל מ˘ ‰ול‡ ˜יבלן".

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˙כ-‰ו(

וכ˙בו ‰מפר˘ים‡˘ ,כן נ˙כוון ר˘"י כ„ברי ‰מ„ר˘ – ˘מ˘ ‰ל‡ ˜יבל ‡˙ ‰כנענים
˘ב‡ו ל‰יו˙ ‚רי ˆ„˜ ול‰פוך לחל˜ מכלל י˘ר‡ל‡ ,ל‡ ‰ו‡ ˘ם ‡ו˙ם כעב„ים‡˘ ,ינם
נח˘בים לי‰ו„ים ˘למים.
‡ולם כ„ „יי˜˙‰ ,רי ר˘"י מ˘נ ‰מ„ברי ‰מ„ר˘ (‡ :במ„ר˘ נ‡מר "מלמ„ ˘ב‡ו
‚בעונים" ,ור˘"י מוסיף על כך ˘‰ם ב‡ו "ל‚˙‰ייר"; ב( ר˘"י ˘‰מיט ‡˙ „ברי ‰מ„ר˘
˘מ˘" ‰ל‡ ˜יבלן".
ומ˘ינויים ‡ל ‰מוכח˘˘ ,יט˙ ר˘"י – ב„רך ‰פ˘ט" ,פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" – ˘ונ‰ ‰י‡
מ˘יט˙ חז"ל במ„ר˘ ,ולפי ˘יט˙ו ‰כנענים ב‡ו ל‚˙‰ייר ומ˘‡ ‰כן ˜יבל ו‚ייר ‡ו˙ם.
]‡ל‡ ˘מינ‡ ‰ו˙ם לעבו„ו˙ פחו˙ו˙ ˘ל חוטבי עˆים ו˘ו‡בי מים[.

לייקר הרגעים
...בר‡˘ ˘‰נ‰ ‰נ ‰כל ‡ח„ ו‡ח„ ˘ב ‡ל ‰׳ מעומ˜‡ „ליב‡ „ . .מˆ„ מעל˙ ‰יום „ר‡˘
˘‰נ˘‡ ‰ר ˜„ו˘ ‰יום ל‡„ונינו ‰נ˘˙‰ ‰וב ‰מ˘ ‰כל ‡ח„ ˘ב ‰ו‡ כ‡ילו מ„ר‚˙ ˙˘וב‰
עיל‡ .‰ולכן ˆריכים ל‰ז‰ר ביו˙ר וליי˜ר ‰ר‚עים ל˙‰עס˜ ר˜ ב„ברי ˙פלו˙ ו˙˘בחו˙,
לפי ˘בימים ‡לו עומ„ים במ„ר‚‡ ‰חר˙ ל‚מרי.
)ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"ח עמ' ו(

לקראת שבת
לק

טז

לקראת שבת

המדור מודפס זכות

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן
חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

ב.

‰

ו‡מנם ,ב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ ‰נר‡„ ‰בר ז ‰חי„ו˘ ‚„ול ,לומר ˘חוטבי ‰עˆים ו˘ו‡בי

‰מים ‰יו ‚רי ˆ„˜‰˘ ,רי ‰כ˙וב מזכיר "מחוטב עˆיך ע„ ˘ו‡ב מימיך" ל‡חר ˘כבר
‰זכיר ‡˙ "‚רך ‡˘ר ב˜רב מחניך" – ומ˘מע ‡יפו‡ ˘‡ינם בכלל .וכפי ˘ר˘"י עˆמו כו˙ב

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

בפירו˘ו ל˘"ס )יבמו˙ עט" :(‡ ,מ„˜רינ‰ו לחוטבי עˆים ב‡נפיי‰ו˘ ,מע מינ ‰ל‡ו בכלל
י˘ר‡ל נינ‰ו ,ול‡ו בכלל ‚רים";
‡ך כ„ „יי˜˙ ˘פיר – ב„רך "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"‰˘ ,י‡ „רכו ˘ל ר˘"י בפירו˘ו על
˙‰ור) ‰ולכן בכ"מ ‡ין ˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ו ע˘ ˙"‰וו ‰ל˘יט˙ו בפירו˘ו ל˘"ס ,כי„וע(
– ‰רי ‡„רב ,‰מוכח ˘"חוטב עˆיך ע„ ˘ו‡ב מימיך" ‰ם חל˜ מעם י˘ר‡ל ,כי ‰כ˙וב

ﬠיקר ﬠבודת ר"ה – קבת ﬠו
עבודת היום גם בגדולים ובעלי צורה ,בעבודה הנראית כמו פשוטה באמירת תהלים כל הזמן ולמעט בשינה
בב׳ לילות אלו ,ככל האפשרי ולהזהר בדב״ט עד קצה האחרון גם משיחות איזה שיהי'

ī

מפר˘ מי„ ‡˙ ‰כוונ˘ ‰ל ‡סיפ ‰זו ˘ב˙‡" ‰ם נˆבים ‰יום כולכם" – "לעברך בברי˙
‡ '‰ל˜יך וב‡ל˙ו ‡˘ר ‡ '‰ל˜יך כור˙ עמך ‰יום" ,ומז ‰מוכח ˘"‰חוטבי עˆים ו˘ו‡בי
מים" ‰ם בכלל ‡לו ˘˘ייכים לעבור בברי˙ ˘ל כל ‰מˆוו˙

]ובבי‡ור ‰ענין על פי ˘יט˙ חז"ל

)ב„רך ‰‰לכ ‰ו‰מ„ר˘( – ר‡ˆ ‰פנ˙ פענח כ‡ן ,וב‰נסמן ˘ם .ו‡כ"מ[.
ומכיון ˘כן ,מס˙בר ˘‰ם בכלל ‚רים ,וז‡˙ מ˘ני טעמים:
 (1כן מ˘מע מ˘‰ „ˆ‰ו˘ ‰ב‰ם בל˘ון ‰כ˙וב :סו‚ים ‡לו – "ו‚רך ‡˘ר ב˜רב מחניך
מחוטב עˆיך ע„ ˘ו‡ב מימיך" – נ‡מרו כולם בל˘ון יחי„ ,מ‡˘ ‰ין כן ‰סו‚ים ˘נזכרו
לפני ז" – ‰ר‡˘יכם ˘בטיכם ז˜ניכם ו˘וטריכם  ..טפכם נ˘יכם" – נ‡מרו בל˘ון רבים.

להזהר בדב״ט עד קצה האחרון
...עי˜ר עבו„˙ ר"‰ ‰ו‡ ב˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ולכן עבו„˙ ‰יום ‚ם ב‚„ולים ובעלי
ˆור ,‰בעבו„‰ ‰נר‡י˙ כמו פ˘וט ‰ב‡מיר˙ ˙‰לים כל ‰זמן ולמעט ב˘ינ ‰בב׳ לילו˙ ‡לו,
ככל ‡‰פ˘רי ול‰ז‰ר ב„ברים בטלים ע„ ˜ˆ‡‰ ‰חרון ‚ם מ˘יחו˙ ‡יז˘ ‰י‰י׳ ,כ‰עב„
‡˘ר ‡ין לו זמן ‡ף ר‚ע ל˘בו˙ ממל‡כ˙ ‡„ונו‡ ,ו כבן ‰טרו„ ב˘מח˙ ˜בל˙ פני ‡ביו,

 (2מס‚נון ‰ל˘ון "מחוטב עˆיך ע„ ˘ו‡ב מימיך" )ול‡ "חוטב עˆיך ו˘ו‡ב מימיך"(
מ˘מע ˘‰כ˙וב ב‡ בז ‰לפרט ‡˙ ‰פרטים ˘כלולים ב˙וך ‰כלל ˘ל "ו‚רך ‡˘ר ב˜רב
מחניך"] .ועל „רך ל˘ון ‰כ˙וב )ב‡ י‡" :(‰ ,כל בכור ב‡ר ıמˆרים ,מבכור פרע‰ ‰יו˘ב על
כס‡ו ע„ בכור ˘‰פח‰˘ – "‰ם ‰פרטים ˘ל "כל בכור" .וע„"ז בכ"מ[.

‚.

‡ל‡ ˘לפי ז – ‰˘˜ ‰למ ‰מפרט˙ ˙‰ור„ ‰ו˜‡ ‚רים ‡לו ומוˆי‡˙ם מכלל "‚רך

‡˘ר במ˘ך ˘נ˙ ‰מימ ,‰ל‡ ר‡‡ ‰ו˙ו פנים )כי בר"‰ ‰ו‡ ‚ילוי עומ˜ ‰ר‡˘ון „ע˘ר‰

‡˘ר ב˜רב מחניך"? וב‰כרח לומר ˘י˘ ב‰ם ‡יז„ ‰בר מיוח„ ˘‡ינו ב‚רים ‡חרים .ו‚ם

עומ˜ים ,בבחי׳ ˜ירוב ‰מ‡ור ‡ל ‰ניˆו‰˘ ıו‡ זמן ב‰יו˙ו ˜רוב כנו„ע( ויר‡ מ‡„ כי ל‡

מ˘מע ˘מˆי‡ו˙ם ב˙ור ‚רים ‰י‡ ענין ח„˘ ,כיון ˘בכל ‰מ˜ומו˙ לפני ז ‰ב˙ור ‰ל‡

יחט‡ במ‡ור פניו ˘ל ‡ביו,

‰וזכרו "חוטב עˆיך ו˘ו‡ב מימיך" במיוח„.

˘ז ‰ענין ˘˙‰וב˜˙„ ‰יע˙ ˘ופר כמו ˘ˆוע˜ ‡ב‡ ‡ב‡ רחמני ו˘‰יבני ‡ליך ונ˘וב,‰

ולז ‰מפר˘ ר˘"י˘ ,מכיון ˘מˆינו "חבר במ˜ר‡" ל‚רים מסו‚ מיוח„ בי‰ו˘ע ,מס˙בר

וילולי יליל בˆע˜˙ ‰לב‰˘ ,לב בוכ ‰מ‡ליו )"„י ‡‰ר ıוויינט מעˆמו"( ,ב„מעו˙ נוזלים

˘‰סו‚ ‰מיוח„ ˘‰י ‰בימי מ˘‰ ‰י ‰כמו˙ם‰ ,יינו ˘סיב˙ ‚‰יור ˘ל‰ם ‰י˙„ ‰ומ ‰לסיב˙

ונובעים מעˆמן ,כבעל יסורים ‚„ולים ומל‡ מכ‡ובים ר״ל ˘‡ינו ˆריך ˘ום ˙‰בוננו˙‡ ,ל‡

‚‰יור בימי י‰ו˘ע‡ :ז ב‡ו ‚‰בעונים ל‚˙‰ייר מ˘ום ˘י˘ר‡ל עמ„ו לכבו˘ ‡˙ ‡ר ıכנען,

‰בכי' ב‡ ‰לו מ‡לי' )"נ‡ר עס וויינט זיך פון זיך ‡ליין"( ,ו„‰מעו˙ ‡‰לו‰ ,ם מ˘ביעים

וכן בימי מ˘ ‰ב‡ו כנענים ל‚˙‰ייר ב‚לל ˘עמ„ו י˘ר‡ל ל‰יכנס ל‡ר ıולכוב˘ .‰ולפי ז‰

‡ו˙ו )"זיי מ‡כען ‡ים ז‡‰ט"( ,וי˘ ב‰ם ‚ם ˘מח,‰

מובן ˘ב‡ו ל‚˙‰ייר ערב ‰יכנסם ל‡ר ıכנען ,ור˜ ‡ז נ˙ח„˘ סו‚ ז˘ ‰ל ‚רים ,ולכן נמנו

"‰י˙ום ר"ל מ˙‡ונן ו‡ילו ‰בן בוכ ‡") "‰י˙ום ר״ל ˜ל‡‚ט‡ ,ון ‡ ˜ינ„ וויינט"(,
˘‰‰פר˘ ‰ו‡ ,ז‡ ‰ין לו ˘ום מ˘ען ו‰ו‡ ‡ומלל ר"ל בכל עניניו ,ו‰בן ‡ם ˘‡ביו רחו˜
וˆר לו מ‡„ ,ומ״מ י˘ לו ‡ביו .כל י˘ר‡ל נ˜ר‡ו בנים ,בנים ‰ם ל‡בו˙ „‚‰ולים )וכמ‡רז״ל
כי י„עין ‰נ˘מו˙ ˘בעולם ‰עליון מ‡י „ב‡‰י עלמ‡ ,וזכו˙ ‡בו˙ ל‡ ˙מו( ובנים ‡נחנו

ונ˙פרטו ר˜ כ‡ן בסו‚ בפני עˆמו.

„.

וב„רך זו י˙ב‡ר ‚ם „יו˜ ל˘ונו ˘ל ר˘"י‰˘ ,ע˙י˜ ‡˙ ‰כ˙וב בי‰ו˘ע ל‚בי

‚‰בעונים" :ויע˘ו ‚ם ‰מ ‰בערמ ;"‰ולכ‡ור ,‰למ‰ ‰וˆרך ל‰ע˙י˜ ‚ם ˙יב˙ "בערמ"‰
– ‰רי ˙‰יבו˙ "ויע˘ו ‚ם ‰מ "‰כ˘לעˆמן מספי˜ו˙ ‰ן ל‰וכיח ˘‰י ‰עו„ מ˜ר„ ‰ומ?‰

לקראת שבת

ו

‡ל‡ ˘כוונ˙ו בז ‰ל˙ר˙‰ ıמי‡ – ‰‰יך ‡פ˘ר לומר ˘מ˘‡ ‰כן ˜יבל ‡˙ ‰כנענים
ו‚ייר ‡ו˙ם? ‰רי בימי י‰ו˘ע ‚רם מע˘˜ ‰בל˙ ‚‰בעונים ל˙לונ˘ ‰ל בני י˘ר‡ל על נ˘י‡י
‰ע„ ,‰כמסופר בס' י‰ו˘ע; ו‡ם ‰י ‰כן כבר ‡ˆל מ˘ ‰ומ˘˜ ‰יבלם‡ ,יז ‰מ˜ום י˘
לטענ !?‰ועו„‰ :י ‰לי‰ו˘ע ל˘‰יב ל‰טוענים כי כן ע˘ ‰מ˘!‰
וליי˘ב ז ‰מע˙י˜ ר˘"י ‚ם ‡˙ ˙יב˙ ")ויע˘ו ‚ם ‰מ (‰בערמ – "‰כלומר˙‰ :לונ ‰בימי
י‰ו˘ע ‰י˙ ‰כיון ˘‚‰בעונים ‡ז ב‡ו ב„רך ערמומי˙ ול‡ י˘ר ,‰ועל כך ‰י˙˙‰ ‰לונ;‰
ו‡ילו בימי מ˘ ‰ב‡ו כנענים ל‚˙‰ייר ס˙ם ,בכוונ‚ ‰לוי) ‰וכן פיר˘ במ˘כיל ל„ו„ כ‡ן .ועו„( –
ולכן ל‡ ‰י ‰יכול י‰ו˘ע ל˘‰יב ˘כן ע˘ ‰מ˘ ,‰כי ‡ין ‰ני„ון „ומ ‰לר‡י.‰

.‰

‡ל‡ ˘ע„יין ‡ינו מובן:

למ‡י נפ˜‡ מינ ‰בעניננו ז˘ ‰כנענים ‡ל‚˙‰ ‰יירו ר˜ עכ˘יו) ,ב‚לל ˘ר‡ו ˘בני י˘ר‡ל
עומ„ים לכבו˘ ‡˙ ‡‰ר ,(ıומ˘˘ ‰ם ‡ו˙ם לחוטבי עˆים ו˘ו‡בי מים – ‰רי סוף סוף
)‡ליב‡ „פר˘"י ע ,˙"‰וכנ"ל ב‡רוכ‚ (‰רים ‰ם ככל ‚‰רים ,ולמ‰ ‰וˆרך ‰כ˙וב למנו˙ם
בסו‚ בפני עˆמו ,ול‡ ‰ס˙פ˜ ב‡ומרו "‚רך ‡˘ר ב˜רב מחניך"?
וי˘ לב‡ר˘ ,לכן מ„יי˜ ר˘"י בל˘ונו "מלמ„ ˘ב‡ו כנענים ל‚˙‰ייר בימי מ˘– "‰
ולכ‡ור˙ ‰יב˙ "מלמ„" מיו˙ר˙ ‰י‡ ,ו‰י ‰ר˘"י ˆריך ל˙‰חיל מי„" :כנענים ב‡ו ל‚˙‰ייר
בימי מ˘ – "‰וכוונ˙ו בז:‰
ז‰˘ ‰כ˙וב מפרט ‡ו˙ם בסו‚ ˘ונ‡) ,‰ינו מ˘ום ˘י˘ ‰ב„ל ביני‰ם ל‚רים ‡חרים

חיזוק הבטחון – העבר מלמד העתיד
חיזוק בבטחון ופחות דאגה  -כיצד?
...בהכירי אותו ואת משפחתו בכלל ,מיותר
להדגיש ,שמפליא אותי המיעוט בבטחון בהשם
יתברך ,המשגיח בהשגחה פרטית על כל אחד
עד לפרט הכי קטן,
ובפרט במקרה שלו ,שראה חסדי ה' יתברך
פעמים רבות ,שהרי זה מוכרח להביא באופן
הגיוני לחיזוק בבטחון בהשם יתברך ,ופחות
דאגה ,ושתהי' קביעות עתים בתורה ,ולקיים
מצוות בשמחה וטוב לבב ,ולא לשים לב שהיצר
הרע מנסה לפתות אחרת ,והרי לא בכדי נקרא
היצר הרע – זקן וכסיל.
הנני מקוה שלעת קבלת מכתבי ,כבר ישנו
שיפור ,ויוכל לבשר בשורות טובות בכל זה.

‰מ‡ורעו˙ ‰מסופרים ב˙ור .‰וכמ ‰וכמ ‰ענינים ל‡ ‡מר˙‰ ‰ור ‰במפור˘ ‡ל‡ ר˜ ברמז.
ו˜"ל.

ומאחר שעל האדם לעשות בדרך הטבע
התלוי בו ,ויש מקום לומר שמצב רוח קשור
גם כן במצב חלישות בריאותה  -בכלל ,מהנכון
שתשאל רופא על דבר זה ותמלא הוראתו.
בברכת הצלחה בעבודתה בקדש האמורה
וגם בהנהגת הבית ,שגם זה עבודתה בקדש,
ותלוי בעיקר בהאשה עקרת הבית ,ולבשורות
טובות מתוך שמחה וטוב לבב.
)אגרות קודש חכ"ב עמ' קז-ח(

בברכה לרפואה ולבשורות טובות.
)תרגום מאגרות קודש חכ"ד עמ' ערה(

איך אין יסוד לבטחון?!

ב˜˘ר לענין ‰ברי˙ וכו' ‰מ„ובר בפר˘ ‰כ‡ן‡ ,ל‡( כוונ˙ו בז‰ ‰י‡ ללמ„נו „בר ז ‰עˆמו
)"מלמ„"( – לספר לנו ‡˙ עˆם ‰סיפור ‡˘ר ב‡ו כנענים ל‚˙‰ייר בימי מ˘ ‰כו' ,וככל

לה חלק ומשתתפת בחינוך על טהרת הקדש
לקרב את לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים,
וידוע פתגם הבעל שם טוב אשר אהבת הקדוש
ברוך הוא לכל אחד מבני ובנות ישראל ,הוא
יותר באין ערוך מאהבת הורים זקנים לבן יחידם
שנולד להם לעת זקנותם.

איך מסירים דאגות?
במענה למכתבה  . .בו כותבת אודות מצב
רוחה ובכלל.
בכגון זה ידועה עצה היעוצה להיות חקוק
במוח זכרונה עניני "השגחה פרטית" ,שהוא
מיסודי אמונתנו ותורתנו הקדושה תורת חיים,
ובפרט על פי המבואר בארוכה בתורת
חסידות חב"ד ,איך שהשגחה פרטית היא על
כל אחד ואחת ועד לפרטי פרטים ,והרי הקדוש
ברוך הוא הוא עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב
ובמילא זהו שולל האפשריות של דאגות
ועצבות ,שהרי בלשון נעים זמירות ישראל" ,ה'
לי לא אירא ,ה' רועי לא אחסר",
ובפרט אשר ראתה ורואה חסדי השם יתברך
בפועל ,שברכה השם יתברך בבעל ובילדים
נחמדים וכו' ,ועוד זאת וזכתה והצליחה שיש

בתחלת ההיכרות בינינו – דאגה ובמאד על
]הנושאים הבאים[:
א( שידוך בשביל בתה תחי' ,ב( איך להציל
]את[ אחי' ובני ביתו שיחיו מ]מדינת[ רומניא
]הקומוניסטית[ ,ג( התוכל להתפרנס מבלי
להצטרך חס ושלום לבריות,
שכל זה ]-הנושאים הללו הם[ עיקריים וכו',
ובכולם – נסתדרה )והחסר בשלימות דהנ"ל
– הרי ]יש[ אפשר]ות[ שיתמלא(,
ואיך אומרת שאין לה יסוד לבטחון?!
]ובמענה[ לשאלותי':
א( טוב )וגם לבריאותה( שתמשיך לעבוד.
ב( להתנהל על פי ]הוראות[ הרופא שלה.
אזכיר על הציון להנ"ל.
)אגרות קודש חכ"ח עמ' שנא-ב(

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

לקראת שבת

י„

‡ל‡ „י ב˙נוע ‰ורˆון כללי ל˘וב ו˘ל‡

‡רוכ ‰ל‰בנ˙ ל' ‰רמב"ם„ ,מ˘מע ˘‰זמן

י‰י' מבעט כו' ,ו‡"כ ‰ם ב' „ברים .עיי'

מבי‡ חיוב מיוח„ ומחו„˘ ˘ל ˙˘וב,‰

ב‡רוכ ‰בל˜ו"˘ חכ"ז ע'  127ו‡ילך(.

˘‰ו‡ חיוב ‰חל על ‰כל„ ,ל‰יו˙ו "זמן

ולכך

˙˘וב ‰לכל ליחי„ ולרבים" ‰נ" ‰לפיכך
נר‡‰„ ,‰נ ‰בכלל ˙˘וב‰ ‰י‡

חייבים ‰כל לע˘ו˙ ˙˘וב ‰כו' ביו"‰כ".

מ"ע ˘‡ין ‰זמ"‚˙„ ,יכף כ˘עובר עביר‰

ולכך נר‡‰ ‰ענין בז„ ,‰בכל ˘‰נ‚˘ ‰ורם

חל עליו חיוב ˙˘וב ,‰כי ‚„ר ‰מˆו‰ ‰ו‡

‰חיוב ‰ו‡ מˆבו ˘ל ‚‰בר‡ ‡ם חט‡ ‡ו

"˘י˘וב ‰חוט‡ מחט‡ו" כמ"˘ ‰רמב"ם

ל‡ו‡ ,י ‡פ˘ר לנ˜וט ב‚„ר ˘ל חיוב על

ברי˘ ‰‰לכו˙ ,ו‡ין ז˘ ‰ייך לזמן מיוח„

"‰כל"˙„ ,לוי בין ‡„ם ל‡„ם ,מ˘‡"כ

„ו˜‡ ‡ל‡ בכל ע˙ זמנו ‰ו‡ .ו‡"כ בזמני

ביו"‰כ ˘‰זמן ‰ו‡ ‚ורם ‰חיוב‰ ,רי ‰זמן

ע˘ר˙ ימי ˙˘וב ‰ויו"‰כ ‡ין ‰פירו˘

˘ו ‰בכל .ו‡י ˙ימ‡ מ ‰מ˜ום לחייב מי

כלל ˘מ˙ווסף בעˆם חיוב ˘˙‰וב,‰

˘ל‡ חט‡‰ ,נ ‰ז‰ו ‚ופ‡ ˘מב‡ר ‰רמב"ם

‡ל‡ י˘ כ‡ן ב' ‰וספו˙ ‡חרו˙‰‰ :וספ‰

ב‰לכ˘ ‰ל‡ח"ז ˘ם "עבירו˙ ˘˙‰וו„‰

בע˘ר˙ ‰ימים ‰ו‡ ב‡ופן ˘˙‰וב ‰עˆמ‰

עלי‰ם ביום ‰כפורים ז ‰חוזר ומ˙וו„‰

ומעל˙˘˙‰˘ ,‰וב‡ ‰ז מ˘ובח˙ יו˙ר,

עלי‰ן ביום ‰כפורים ‡חר ‡ע"פ ˘‰ו‡

"יפ ‰ביו˙ר ומ˙˜בל˙ ‰י‡ מי„" ,לפי

עומ„ ב˙˘וב˙ו˘ ,נ‡מר כי פ˘עי ‡ני ‡„ע

˘˜‰ב"˜ ‰רוב ‡ז; ו‰‰וספ„ ‰יו"‰כ ‰י‡

וחט‡˙י נ‚„י ˙מי„" ,ו‰רי מ‡חר ˘"‡ין

בענין עˆם חיוב ˘˙‰וב‡„ ,‰ז מ˙וסף

ˆ„י˜ ב‡ר˘‡ ıר יע˘ ‰טוב ול‡ יחט‡"

ב„בר ‚‰ורם ‡˙ ‰חיוב – ˘‰זמן עˆמו

)˜‰ל˙ ז ,כ( ‰רי לכל ‡„ם י˘ מ˜ום למˆו‡

)ול‡ ר˜ ‰חט‡ ˘חט‡ „‡‰ם( מחייב ‡˙

על מ ‰יע˘˘˙ ‰וב ,‰כי ‡ף חט‡˙ו

˘˙‰וב.‰

˘נ˙כפר ‰מכבר ‰י‡ "נ‚„י ˙מי„" וחוזר

ולי˙ר

„‚‰ר ‰בענין יו"‰כ ,י"ל ˘י˘

כ‡ן ‰וספ˙ חיוב ח„˘ ב˙˘וב ,‰וב„˜‰ים
„לכ‡ור ‰ממ ‰נפ˘ך – ‡ם חט‡ ‰רי
‰חט‡ כבר מחייבו ב˙˘וב ,‰ו‡ם ל‡ חט‡

ומ˙ו„ ‰עלי' כו'

)ועיי"ע בז ‰ל˜ו"˘ חכ"ט ע'

‰ 308ער„ ,37 ‰כיון ˘י˘ חיוב לחזור ול˙‰וו„ו˙
– ˘וב י˘ חיוב ל˘וב ע"ז בליבו עו„ ,כי וי„וי

מחייב עמו ˙˘וב ‰בלב ,עיי"˘(‡ .ל‡ ˘בכל

"לא בשמים היא"
– איזה שמים?

כל המצוות – כמצוה
אחת חשובות
כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא
ממך ולא רחוקה היא
)ל ,יא(

ברמב"ן מפרש ש"'המצוה הזאת' ]קאי[ על
]מצות[ התשובה הנזכרת כי 'והשבות אל לבבך',
'ושבת עד ה' אלקיך' מצוה שיצוה אותנו לעשות
כן" ,וכן פירש אדמו"ר הזקן בספרו לקוטי תורה
)פרשתנו מה ,ב ואילך( שאין לפרש ש"המצוה הזאת"
– "קאי על כל התורה כולה" ,כי א"כ "הוה לי'
למימר 'כי כל המצות'" בלשון רבים ,ולכן מפרש
דקאי על מצוות התשובה.
אך רש"י אינו מפרש דקאי על התשובה,
ואדרבה להלן על הפסוק "כי קרוב אליך הדבר"
פירש "התורה נתנה לכם בכתב ובע"פ" ,ונמצא
שמפרש "כל המצוה" על כל המצוות כולן .וצריך
ביאור לפירושו מדוע נאמר "המצוה הזאת" לשון
יחיד ,ולא "כל המצוות".
ויש לומר בזה בפשטות:
על הפסוק "כי תצא למלחמה גו' וראית סוס
ורכב" )שופטים כ ,א( פירש רש"י "בעיני כולם
כסוס אחד" ,ונמצא ,שכולל הכתוב דברים רבים
בלשון יחיד כאשר נחשבים כולם לענין מסויים
כדבר יחיד.

‰ע˙ים ‡ין מחייבים ‡ו˙ו לע˘ו˙ ˙˘וב‰

ביטל מ"ע „˙˘וב ,‰ור˜ ‡ם ימו˙ בל‡

‡בל ע˘ר˙ ימים ˘בין ר" ‰ליו"‰כ ‡ינו

וזהו גם שעל הפסוק "ויהי לי שור וחמור"
)וישלח לב ,ו( פירש רש"י "דרך ארץ לומר על
שוורים הרבה שור אחד" ,כי גם שם רצה יעקב
להדגיש לעשו שלא יכעס עליו על שלקח ברכות
יצחק ,כי כל השוורים אינם חשובים לפניו ,אלא
הרי הם כשור אחד.

˙˘וב ‰ביטל מ"ע‡ ,ולם יו"‰כ מחייב

ענין ל‚„ר חיוב ˘˙‰וב ‰ו‡ופנ ,‰ו‰ו‡

לע˘ו˙ ˙˘וב ‰בו ביום ומי ˘‡ינו עו˘‰

ב‡ו˙ו „‚‰ר „כל ˘‰נ‡ ,‰ל‡ ‰ו‡ לענין

ועפ"ז גם בנדו"ד יש לפרש כן ,שהרי כוונת
הכתוב כאן היא להדגיש איך שהתומ"צ הם
קרובים מאוד לכל אחד מישראל ,ונקל מאוד
לקיימם .ולכן נקראו כל המצוות "המצוה הזאת"
– לשון יחיד ,להדגיש שקיומן נקל לישראל ,כמו
קיום מצוה אחת.

מ ‰לזמן לחייבו ב˙˘וב .‰וי˘ ב‡חרונים
מי ˘רˆ ‰ל„‚‰יר „‰בר„ ,חיוב ˙˘וב‰
˘מˆ„ ‰חט‡ ‡ינו מו‚בל בזמן ,ו‡"כ כל
זמן ˘חי „‡‰ם ויכול לע˘ו˙ו ע„יין ל‡

˙˘וב ‰מבטל מ"ע

)עיי' ל˘ון ‰חינוך במˆו‰

‰נ"ל(‡ .בל ע„יין חילו˜ ז‡ ‰ינו מעל‰

על חט‡ו˙ ‡לו ˘נ˙כפרו כבר ,מ˘‡"כ
ביו"‰כ ˘‰זמן ˘ו ‰לכל ומחייב ‡˙ ‰כל.

ובכל

‡ופן ,כ"ז ‰ו‡ ל‚בי יו"‰כ,

˘˘˙‰וב ‰מעול ‰ומ˙˜בל˙ יו˙ר בימים
‡לו כו' ,כנ"ל.

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא
ממך ולא רחוקה היא לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו
השמימה גו' ולא מעבר לים היא גו'
לא בשמים היא  -שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחרי'
וללמדה
)ל ,יא ואילך .רש"י(

לכאורה תמוה ביותר ,מהו הצורך להודיענו
ובאריכות כ"כ ,ש"אילו היתה ]התורה[ בשמים
היית צריך לעלות אחרי'" ,הרי המציאות היא
שהתורה אינה בשמים ואינה מעבר לים!
ויש לבאר בפשטות:
פרשה זו ד"כי המצוה הזאת גו'" ,באה בהמשך
לפרשה שלפני' המספרת אודות הירידה לגלות
והשיבה מן הגלות " -והשבות אל לבבך בכל
הגוים אשר הדיחך ה"א שמה ושבת עד ה"א גו'
ושב ה"א גו' אם יהי' נדחך בקצה השמים משם
יקבצך וגו'" )כט ,כז ואילך(.
ועפ"ז י"ל בפשטות ,דמ"ש "לא בשמים
היא גו' מי יעלה לנו השמימה גו'" הוא בהמשך
לדברי הכתוב לפני זה "אם יהי' נדחך בקצה
השמים" ,שמובן ופשוט שאין הכוונה ל"שמים"
כפשוטו ,שהרי אין אדם "נדח" לשמים כפשוטם,
אלא פשוט שהכוונה לגלות במקום רחוק ביותר
ממקום ישוב בני ישראל.
ולפי זה מובן מה שנצרך להודיענו "לא
בשמים היא" ,שהכוונה היא להשמיענו ,דכאשר
בני ישראל נמצאים בגלות בין הגוים" ,בקצה
השמים" וכיו"ב ,שלא יאמרו שבכדי לשוב לתורה
ומצותי' עליהם לנסוע ל"קצה השמים" השני,
והיינו לחזור למקומם וישובם לאה"ק ורק אז
יכולים לקיים המצוות ,אלא גם במקומם שלהם
בגלות "קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך
לעשותו" ,ואין צורך לנסוע לקצה השמים.

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

ללקראת שבת

ח

לקראת שבת

המדור מודפס
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

התאחדות קראת יום הדין
כיצד יכול ראש העדה להתאחד עם שואב מים נחות?  /איך מתכוננים לראש השנה עם פרשת ניצבים?  /מהי מהותה
של כריתת ברית?  /ומה צריך לעשות "אברך שיש לו קושיא בערכין"?

ī
עומק עניין "נצבים כולכם" כהכנה לראש השנה
פר˘˙ נˆבים נ˜ר‡˙ לעולם לפני ר‡˘ ˘‰נ ,‰ו„‰בר נרמז ב˙חיל˙ ‰פר˘˙‡" ,‰ם נˆבים
‰יום"˙ :יב˙ "‰יום" מור ‰על ר‡˘ ˘‰נ ,‰יום „‰ין‰˘ ,ו‡ "‰יום" ‰י„וע )פענח רז‡ סוף
פר˘˙נו .מ‚ל ‰עמו˜ו˙ פר˘˙נו „" ‰ע˘ירי .וכעניין ˘נ‡מר ב‡יוב )ב" (‡ ,וי‰י ‰יום" ,ו˙ר‚ם
"ו‰ו ‰יום „ינ‡ רב‡"(.
ונ˙ב‡ר בס) ˜"‰ל˜וטי ˙ור ‰רי˘ פר˘˙נו(˘‡ ,ר בפסו˜ים ˘ברי˘ פר˘˙נו ,נ˙ב‡ר„‰ ‰רך ב ‰יכין
„‡‰ם ‡˙ עˆמו לעבו„˙ ˜‰ו„˘ ˘ל יום ר‡˘ ˘‰נ:‰

˘˙‰וב„ ‰ו˜‡.

ו‡"כ

י‚

˘˜‰ב"˜" ‰רוב" ‡ליו ‰ו‡ טעם ˘˙˘וב˙ו

‰רמב"ם כ‡ן מח„˘ ביו˙ר על

פ˘טו˙ "˘‰ס ,כי לפום רי‰ט‡ ‡„ ‡‰מר

נ˘מע˙ ומ˙˜בל˙ למעל ‰מי„.

ו‰נ‰

ב‰לכ˘ ‰ל‡ח"ז כ˙ב ‰רמב"ם

ב‚מר‡ חילו˜ בין כל ˘‰נ ‰לע˘י"˙„ ,בכל

"יום ‰כיפורים ‰ו‡ זמן ˙˘וב ‰לכל

˘‰נ ‰ר˜ רבים נענים ובע˘י"˙ ‡ף ‰יחי„

כו' ו‰ו‡ ˜ ıמחיל ‰כו' לפיכך חייבים

כו'‰ ,ו‡ ר˜ למ"„ ˘ם בסו‚י‡ „‚זר „ין ˘ל

‰כל לע˘ו˙ ˙˘וב ‰ול˙‰וו„ו˙ ביום

יחי„ ‡ינו נ˜רע‡ ,בל לכ‡ור ‰למ"„ לעיל

‰כיפורים" ,ויל"ע בחילו˜ „‚‰ר בין ˘‡ר

˘ם „‡ף ‚זר „ין יחי„ נ˜רע )כל ˘‰נ(‰

ע˘י"˙ ליום ‰כיפורים ‚ופ‡ ,ולכ‡ור‰ ‰י'

˘וב ל‡ נמˆ‡ חי„ו˘ בע˘י"˙‡ .בל ל„ברי

‡פ"ל )וכן מ˘מע ב˜ריי˙ ספר ל‰מבי"ט

‰רמב"ם ˘עול ‰מז ‰ל‚בי ˘˙‰וב‰˘ ‰י‡

כ‡ן( „ביו"‰כ ‡ינו יום ‰מיוח„ מˆ"ע

יפ ‰ביו˙ר כו'‰ ,רי ‰חילו˜ בין כל ˘‰נ‰

ל˙˘וב ,‰וענין ˘˙‰וב‰ ‰ו‡ ר˜ ˙וˆ‡‰

לע˘י"˙ ‰ו‡ לכו"ע .עיי' בפר˘˙ „רכים

וסניף מעי˜רו ˘ל יום ,ענין ‰כפר– ‰

רי˘ „רו˘ י‚ ˘‡‰ריך בז ,‰ועיי"ע ב‡ור

„"עˆמו ˘ל יום מכפר"

)רמב"ם לעיל פ"‡

˙‰ור ‰לˆמח„ ,˜„ˆ-רו˘ים ל˘ב˙ ˘וב‰

 ,„-‚"‰ועיי' ˙וס' ב˘בועו˙ י‚ סע"‡ .ור‡ ‰ל˘ון

ע' ‡'˙ע )ועיי"ע בל˜ו"˘ חל"„ ,ע' 102

‰חינוך מˆו˘ ‰ס„ .כלי י˜ר ‡חרי טז ,ל˘ .ו"ע

ו‡ילך „יסו„ ‰רמב"ם ˘‰כ˙וב מיירי

‡„מו"ר ‰ז˜ן רי˘ סי' ˙רז( ,פירו˘ „כיון ˘י˘

בעניני ˙˘וב‰ ‰ו‡ מ„יו˜ ל˘ון ‰כ˙וב

˙נ‡י בכפר ‰זו„ ,עˆמו ˘ל יום מכפר

„"„ר˘ו  '‰ב‰מˆ‡ו ‚ו'" ,עיי"˘ ב‡רוכ‰

ל˘בים „ו˜‡

ו˙מˆ‡ נח˙(.

˘‚‚ו˙ פ"‚ "‰י(‰ ,רי ˘˙‰וב‰ ‰י‡ ר˜ ל˘ם

ו‰נ,‰

)כמ"˘ ‰רמב"ם ˘ם ,וע„"ז ב‰ל'

‰סר˙ ‰מונע כ„י ˘˙וכל לחול ‰כפר.‰
‰רמב"ם רמז כ‡ן לב' מעלו˙

מ˘‡"כ ˘‡ר ימים כל ענינם ‰ו‡ ˘˙‰וב‰

ב˙˘וב˙ ימים ‡לו – ח„‡ ˘"מ˙˜בל˙ ‰י‡

)ור‡ ‰ל˜ו"˘ חכ"ט ,יום ‰כפורים – „ז‰ו ‚ופ‡

˘וו ‰בכל ‰סו‚ים ˘בבני י˘ר‡ל מבלי ‰בט על „ר‚ו˙ ‰נ˘מ˘ ‰ל‰ם‰ .חל מ"ר‡˘יכם ˘בטיכם",

)‡ˆל ˜‰ב" (‰מי„" בזמנים ‡לו ,ב‰יו˙

„יו˜ ל' "˘‰ס "ימים ˘בין ר" ‰ליו"‰כ" ,כי לענין

ע„ "חוטב עˆיך ו˘ו‡ב מימיך".

˜‰ב" ‰מˆוי ו˜רוב ,ועו„ ז‡˙ „˘˙‰וב‰

מסויים ‡ין ר" ‰ויו"‰כ בכלל ,עיי"˘(.

"‰יום" – בר‡˘ ˘‰נˆ ,‰ריכים ל‰יו˙ "נˆבים כולכם לפני ‡ '‰ל˜יכם"˙‰ .ייˆבו˙ זו ‰י‡

‡ו„ו˙ "‰חוטב עˆיך ו˘ו‡ב מימיך" ‡מרו חז"ל )‰וב‡ בר˘"י ע"‰פ(‰˘ ,ם "כנעניים" ˘ב‡ו
ל‚˙‰ייר בימי מ˘ ‰רבנו ,ו"נ˙נם מ˘ ‰חוטבי עˆים ו˘ו‡בי מים" ,ו‡פילו ‡נ˘ים נחו˙ים ‡לו,
עומ„ים ו"נˆבים" ב˘וו ‰יח„ עם "ר‡˘יכם ˘בטיכם".
וי˘ לב‡ר ‰יטב ‡˙ מ‰ו˙˘ ‰ל ‡ח„ו˙ זו ,ו‡יך יוכל „‡‰ם לפעול בעˆמו ‡˙‰ח„ו˙ עם מי
˘נחו˙ ממנו בכמ ‰מ„ר‚ו˙ ,ו‚ם מ„וע נˆרכ˙ עבו„ ‰זו „וו˜‡ ל˜ר‡˙ יום „‰ין.

כריתת ברית בין ישראל להשי"ת
מטר˙ ‰עמי„ ‰ב‡ופן ˘ל "כולכם"‰ ,י‡ בכ„י "לעברך בברי˙  ."'‰מ‰ו˙˘ ‰ל "ברי˙" זו‰ ,י‡
˜˘ר נעל ‰ו‡י˙ן ביו˙ר.
כך מוˆ‡ים ‡נו בברי˙ ‡ˆל בני ‡„ם˙˘ ,כלי˙ ‰ברי˙ ‰י‡ ˘‰‡‰ב ‰בין כור˙י ‰ברי˙ ˙˙˜יים
ל‡ורך ימים :כ‡˘ר ‡ח„ מן ‡‰ו‰בים מכיר בעˆמו ˘י˘ לו חיסרון‰ ,רי ‰ו‡ יר‡ ˘מחמ˙ ‡ו˙ו

‚ופ‡ בימים ‡לו "‰י‡ יפ ‰ביו˙ר" )ו„‰בר
מובן„ ,כיון ˘˜‰ב" ‰מˆוי ו˜רוב יו˙ר
– ‰רי ˜˙‰‰רבו˙ ו˘‰יב‡ ‰ליו מעול‰
ו‚בו ‰‰יו˙ר בימים ‡לו(.

וי"ל

‡בל

ע„יין ˆע"˜ בז ,‰כי סו"ס ל'

‰רמב"ם ‰ו‡ "יום ‰כפורים ‰ו‡ זמן
˙˘וב ‰כו' לפיכך חייבים ‰כל כו'",
ומ˘מע „עי˜רו ובסיסו ˘ל „‰בר ‰ו‡

„ב' „‰ברים מוכחים מ˙וך ב'

‰יו˙ ‰יום זמן ˙˘וב) ‰ול‡ ˘ז‰ו ˙וˆ‡‰

חל˜י ‰כ˙וב "„ר˘ו  '‰ב‰מˆ‡ו˜ ,ר‡ו‰ו

מעי˜ר ‡חר( ,ו‰ו‡ ‰סיב ‰ו‚‰ורם ‰ר‡˘ון

)ור‡ ‰בפי' ‰ר"ח בר"˘ ‰ם,

לחיוב וי„וי ו˙˘וב ‰כו' .וכן מ˘מע מל'

„‚ריס ‚ם חל˜ ‰ב' ˘בכ˙וב ,וכן ‰י‡ ‚‰ירס‡ בכמ‰

‰רמב"ם במור ‰נבוכים ח"‚ רי˘ פמ"‚

מכ˙בי ‰רמב"ם כ‡ן(„ ,ז˜‰˘ ‰ב"" ‰מˆוי"

)ול‰וסיף „כבר ‰וכח במ˜"‡ ב‡רוכ‰

ל‡„ם ובי„ו ל„˙‰ב˜ בו )ב‰מˆ‡ו( ‰ו‡

„˙‰נ‡י ‰נ"ל ˘ˆ"ל "˘ב" כ„י ˘יכפר

טעם ˘˘˙‰וב ‰יפ ‰ומ˘ובח˙ יו˙ר ,וז‰

‰יום ל‡ו ‰יינו ע˘יי˙ ˙˘וב‚ ‰מור‰

ב‰יו˙ו ˜רוב"

לקראת שבת

יב

לקראת שבת

ט

חיסרון ˘י˘ בו יפסי˜ ‰זול˙ ל‡‰וב ‡ו˙ו‡ ,ו י˙יר ‰מזו ˘י˘נ‡ ‡ו˙ו ,ו‰עˆ ‰ל˜יום ‰‡‰ב‰ ‰י‡,
˘בעו„ ˘‰‡‰ב ‰ב˙ו˜פ‰ ‰ם כור˙ים ברי˙ ˘‰‡‰ב˙ ‰ימ˘ך לע„ בלי ˘ום ˘ינויים.
ברי˙ זו‰ ,רי ‰י‡ למעל ‰מטעם ו„ע˙ .מˆ„ ˘‰כל˙ ,לוי' ‰‡‰ב ‰ב‡ו˙ן ‰מעלו˙ ˘רו‡ים
‡‰ו‰בים ‡י˘ ברע‰ו .ו‡ם כן ,כ‡˘ר מ˙‚ל ‰חיסרוןˆ ,ריכ‰‡‰ ‰ב ‰ל‰יחל˘ ‡ו ל˙‰בטל ל‚מרי,

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ו‡ילו מˆ„ כרי˙˙ ‰ברי˙ נו˙ר˙ ‰‡‰ב ‰ב˙ו˜ף ,למעל ‰מטעם ו„ע˙.
וכן ‰ו‡ ‚ם עניין "לעברך בברי˙ ˘ "'‰בר‡˘ ˘‰נ:‰
במ˘ך חו„˘ ‡לול עמלים בני י˘ר‡ל בעבו„˙ ˘˙‰וב ,‰ובכך מסירים ‡˙ כל ‰חט‡ים

החיוק בין תשובה דﬠשי"ת
חיובה כ השנה

˘מעלימים על ‰‡‰ב˘ ‰ל ˘‰י"˙ לבניו .ל‡חרי עבו„ ‰זו‰ ,רי בר‡˘ ˘‰נ ‰ניכר˙ ב‚לוי ‰‡‰ב‰
˘ל ˜‰ב" ‰לבני י˘ר‡ל.
וב˘ע ‰נעלי˙ זו ,בע˙ ˙ו˜ף ‰‡‰ב ,‰נע˘י˙ "כרי˙˙ ברי˙" .בני י˘ר‡ל מ˙˜˘רים עם ˘‰י"˙
ב˘˜˙‰רו˙ עˆמי˙ ,למעל ‰מטעם ו„ע˙ ,ב‡ופן ˘˘ום „בר ˘בעולם ל‡ יוכל לבטל ‡ו ל‰חלי˘
˘˜˙‰רו˙ זו.

יביא חידוש הרמב"ם על פשטות הש"ס בענין מעלת עשרת הימים ,ויבאר היטב ע"פ לשונות הרמב"ם גדר
החילוק בין חיוב תשובה דכל השנה לתשובה דעשרת ימי תשובה ותשובה דיוה"כ גופא

ī

להתאחד בלי חשבונות שכליים
‰ברי˙ ˘˜‰ב" ‰כור˙ עם י˘ר‡ל ביום ר‡˘ ˘‰נ‰ ,‰י‡ ,כ‡מור„ ,בר ˘למעל ‰מטעם ו„ע˙.
‰ן ‡מ˙ ˘בר‡˘ ˘‰נ‰‡ ‰ב˙ו לבני י˘ר‡ל ‰י‡ חז˜‡ ,‰ך ‰רי יי˙כן ח"ו ˘ב‰מ˘ך י‰יו חט‡ים
˘יעלימו על ‰‡‰ב .‰ומכל מ˜ום כור˙ ˜‰ב" ‰ברי˙ עם בני י˘ר‡ל˙˘ ,ימ˘ך ‡‰ב˙ו י˙' לבני

כ˙ב

‰רמב"ם ב‰לכו˙ ˙˘וב ‰פ"ב

"‰ו "‡ע"פ ˘˘˙‰וב ‰וˆ‰ע˜ ‰יפ‰

ו‰נ‰

"˘‰ס ‰זכירו לענין ˆ‰ע˜‰

ו˙‰פל ‰לבטל ‚זר „ין‡ ,בל ‰רמב"ם

לעולם ,בע˘ר‰ ‰ימים ˘בין ר‡˘ ˘‰נ‰

ל‡ ‰זכיר כ‡ן ענינ‡ „"‚זר „ין" ‡ל‡

ויום ‰כפורים ‰י‡ יפ ‰ביו˙ר ומ˙˜בל˙

לענין מעל˙ ˘˙‰וב˘ ,‰בע˘ר ‰ימים

‰י‡ מי„˘ ,נ‡מר „ר˘ו  '‰ב‰מˆ‡ו".

‡לו "‰י‡ יפ ‰ביו˙ר ומ˙˜בל˙ ‰י‡ מי„"

ובכס"מ ו˘‡ר נו"כ ˆיינו לו מ˜ור ב„ר˘˙

)ו‡ף "ˆע˜‰˘ "‰זכיר ‰רמב"ם „יפ‰

)וכ" ‰ביבמו˙ מט ע"ב

‰י‡ בימים ‡לו ,לפום רי‰ט‡ ‡ין כוונ˙ו

ו˜ ‰ע"‡(" :מניין ל‚זר „ין ˘ל ˆיבור...

לˆע˜ ‰לבטל ‚זר „ין ‰מ„ובר˙ בסו‚י‡

]˘[‡ע"‚ ˘נח˙ם נ˜רע˘ ,נ‡מר כ'‰

„ר" ,‰ר‡ ‰לעיל ˘ם טז ע"ב ויז ע"ב‡ ,ל‡

‡ל˜ינו בכל ˜ר‡נו ‡ליו )„מ˘מע כל

מיירי במ˘"כ ב‰לכ˜‰ ‰ו„מ˙ „"מ„רכי

"˘‰ס ר" ‰יח ע"‡

י˘ר‡ל ‚ם ‡ם י‚רום ‰חט‡ ח"ו.
ובכ„י ˘˘‰י"˙ יו‡יל לכרו˙ ‡˙ ‰ברי˙ עם י˘ר‡לˆ ,ריכים ‚ם י˘ר‡ל מˆ„ם לע˘ו˙ עניין
˘למעל ‰מטעם ו„ע˙.
וזו‰י מטר˙ ‡˙‰‰ח„ו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל˙‡" ,ם נˆבים כולכם" :בכ„י ˘˜‰ב" ‰יפעל "לעברך
בברי˙ ˆ ,"'‰ריכים י˘ר‡ל ל˙‰נ ‚‰ב‡ופן ˘‡ינם מביטים על ‰זול˙ בח˘בונו˙ ˘כליים ‰מחל˜ים
בין "ר‡˘יכם ˘בטיכם" ל"חוטב עˆיך ו˘ו‡ב מימיך" .עלי‰ם ל˙‰מסר ב‡˙‰ח„ו˙ ‡מי˙י˙ לכל
י‰ו„י ב‡˘ר ‰ו‡ ,למעל ‰מטעם ו„ע˙ .ו‡זי ‚ם ˜‰ב" ‰כור˙ עם י˘ר‡ל ברי˙ ˘למעל ‰מטעם
ו„ע˙.

"כל ישראל קומה אחת שלימה"

‡ימ˙ ˘ˆ‰יבור זוע˜ין נ˜רע ‚זר „ינם(,

˘˙‰וב ‰ל‰יו˙ ˘‰ב ˆוע˜ ˙מי„ לפני

כי ‰נ ,‰ב‡˙‰ח„ו˙ בין בני י˘ר‡ל יכולים ל‰יו˙ ˘ני ‡ופנים:

ו‰כ˙יב „ר˘ו  '‰ב‰מˆ‡ו )מ˘מע ˘‡ין

˘‰ם כו'" ,ועיי"ע ל‰לן סוף פ"ז .ו‰רי

מˆוי בכל ע˙ – ר˘"י יבמו˙(˙‰ ,ם ביחי„

ע„יין ל‡ עס˜ ‰רמב"ם כלל מענין „ינו

יי˙כן ˘"‰ר‡˘יכם ˘בטיכם" מכיר במעל˙ו ,ויו„ע ˘‰ו‡ נעל ‰מ˘‡ר ‰עם ,ובוו„‡י ˘‰ו‡

)˘‡ין ˜רי‡˙ו נעני˙ בכל ע˙( ‰כ‡ בˆבור

˘ל ‡„ם וכו'‰ ,מבו‡ר ב„בריו ל‰לן פ"‚,

)˘˜רי‡˙ם נעני˙ בכל ע˙( ,ביחי„ ‡ימ˙

ובפר˜ ז ‰עוס˜ מר‡˘י˙ו במעל˙ ˘˙‰וב‰

)‡ימ˙ מˆוי לו „כ˙יב ב‰מˆ‡ו – ר˘"י

כו'( .ו‰עול ‰מז‰„ ‰רמב"ם נו˜ט „בר

ר"‡ ,(‰מר רב ‰בר ‡בו‡ ‰לו ע˘ר ‰ימים

חי„ו˘˘ ,עי˜ר ˙‰ועל˙ מ"˜ירוב" ז‰

˘בין ר" ‰ליו"‰כ .ע"כ.

˘ל ˜‰ב" ‰בע˘ר ‰ימים ‡לו‰ ,י‡ בענין

מרומם ומוב„ל מ‡ו˙ו "חוטב עˆיך ו˘ו‡ב מימיך"‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ מוכן לעמו„ יח„ עם ‡‰י˘
‰פ˘וט ו"לסבול" ‡˙ מˆי‡ו˙ו.
‡ך ‡‰ח„ו˙ ‡ו„ו˙י' מ„בר ‰כ˙וב‰ ,י‡ נעלי˙ יו˙ר" :ר‡˘יכם ˘בטיכם" ו"חוטב עˆיך"
עומ„ים יח„ ב˘וו ‰ב‡ופן ˘ל "כולכם" ,כי ‡ין „‡‰ם יכול ל„ע˙ ‡ם ‰ו‡ נעל ‰מן ‰זול˙ ‡ו
זול˙ו נעל ‰ממנו‰˘ ,רי טבע „‡‰ם ‰ו‡ ˘‡˙ עˆמו מעריך ביו˙ר ממ‰˘ ‰ו‡ ,ו‡˙ זול˙ו מעריך
בפחו˙ ממ‰˘ ‰ו‡...

לקראת שבת
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דרוש ואגדה

ו‚ם ‡ם ‡כן נעל‰ ‰ו‡ מחברוˆ ,ריך ל‰כיר בכך ˘לכל ‡ח„ י˘נן ‰מעלו˙ ‰מייח„ו˙ ‡ו˙ו ,וכ˘ם
˘‡י ‡פ˘ר לו ל‡י˘ ‰נחו˙ בל‡ "‰ר‡˘יכם ˘בטיכם" ,כך ‡י ‡פ˘ר לו ל‡י˘ ‰נעל ‰בל‡ "חוטב
עˆיך ו˘ו‡ב מימיך".
ומ˘ל ל„בר מוב‡ בס) ˜"‰ל˜וטי ˙ור ‰פר˘˙נו מ„„‡‰" :(‡ ,ם ˘‰ו‡ בעל ˜ומ ‰בר‡˘ ור‚לים – ˘‡ף

איך תשובה עוקרת
עוונות העבר?
ושבת עד ה' אלקיך

ומל ה' אלקיך את לבבך

)ל ,ב(

)ל ,ו(

אודות פעולת התשובה איתא בגמרא
)יומא פו ,ב ובפרש"י שם( אשר תשובה מאהבה
פועלת ש"זדונות נעשו לו כזכויות" ,ו"נעקר
עוונו מתחילתו" .כלומר ,תשובה זו יכולה
לפעול גם למפרע  -שנעקר העוון לגמרי,
ונחשב כאילו לא הי' מעולם.

לכאורה תמוה ,הרי "מילה" היא בדרך כלל
על "ערלה" ,וכן הוא גבי הלב ,כמו שנאמר
"ומלתם את ערלת לבבכם" )עקב י ,טז( ,וא"כ,
מהו שנאמר כאן "ומל גו' את לבבך" ,שימול
הקב"ה את הלב עצמו?

˘ר‚לים ‰ם סוף ‰מ„ר‚ ‰ולמט ,‰ו‰ר‡˘ ‰ו‡ ‰עליון ומעול ‰ממנו ,מכל מ˜ום‰ ,רי בבחינ‡ ‰ח˙
י˘ י˙רון ומעל ‰ל‰ר‚ליםˆ˘ ,ריך ל‰לך ב‰ם ,ו‚ם ‰ם מעמי„י ‚‰וף ו‰ר‡˘ .ו‚ם ,כ˘‡ירע כוב„
בר‡˘ מ˜יזין „ם בר‚לים ונרפ‡ ומ˜בל חיו˙ו ממנו ,ונמˆ‡ ˘‡ין ˘לימו˙ ל‰ר‡˘ בל˙י ‰ר‚לים .כך
‰נ ‰כל י˘ר‡ל ˜ומ‡ ‰ח˙ ˘לימ."‰
ונמˆ‡ ˘עבו„˙ ‡˙‰‰ח„ו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל כ‰כנ ‰לר‡˘ ˘‰נ‰ ,‰י‡ ‰‰כר ‰בכך ˘כל י‰ו„י ‰ו‡
מ˜בל מחברו .וי˙ר ‰מזו‰ :ו‡ ‡ינו יכול ל‚‰יע ל˘למו˙ו מבלע„י חברו ,וכמ˘ל ‰ר‡˘ ו‰ר‚ל‰˘ ,ם
מ˘פיעים ז ‰על ז ‰ומ˘לימים ז ˙‡ ‰ז.‰
‡˙‰ח„ו˙ זו‰ ,י‡ למעל ‰מטעם ו„ע˙ ,כי טבעו ˘ל „‡‰ם מט‡ ‰ו˙ו ˙מי„ לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו נעל‰
מחברו ,וכ‡˘ר מˆליחים בני י˘ר‡ל ל‡˙‰ח„ יח„‡ ,זי כור˙ ˜‰ב" ‰עמ‰ם ‡˙ ‰ברי˙ ,ב˘˜˙‰רו˙
עˆמי˙ למעל ‰מטעם ו„ע˙.

"כאשר יש קושיא בערכין – צריך להעריך עצמו קודם"
כ‡˘ר י‰ו„י מ˙בונן ב„ר‚˙ו ‰עˆמי˙ ובמˆבו ‰רוחני ,ומעריך ‡˙ מˆבו ב‡מ˙‰ ,רי ל‡ נו˙ר לו
זמן בכ„י ל‰עריך ‡˙ מˆבו ˘ל ‰זול˙ ,וממיל‡ ‡ינו מ˙נ˘‡ עליו.
מסופר )ר‡ ‰ר˘ימו˙ ‰יומן עמ' ˘פב .ו˘"נ( ‡ו„ו˙ ‰חסי„ ר' ‰לל מפ‡ריט˘˙˘‰˘ ,ו˜˜ מ‡ו„
ל‰ס˙ופף בˆל ˜ו„˘ו ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן; ‡ך „‡ ע˜‡ ˘בכל מ˜ום ˘‡ליו נסע ר' ‰לל בכ„י לפ‚ו˘
‡˙ ‰רבי ,נו„ע לו ˘כבר נסע רבינו מ˘ם.
כ‡˘ר ר‡ ‰ר' ‰לל ˘„‰בר ‡ינו עול ‰בי„ו˙‰ ,חכם ובירר ל‰יכן ע˙י„ ‰רבי לנסוע ,ונסע ל˘ם
עו„ ˜ו„ם בו‡ו ˘ל ‰רבי .ר' ‰לל ל‡ ‰ס˙פ˜ בכך‡ ,ל‡ נכנס לח„ר ˘בו עמ„ ל‡˙‰כסן ‰רבי,
ו˙‰חב‡ מ˙ח˙ למיט˘ ‰עמ„˘ ‰ם.
בליבו ‰כין ר' ‰לל ˜ו˘י‡ במסכ˙ ערכין בכ„י ל˘‡ול ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ול„בר עמו בלימו„.
‡ולם כ‡˘ר נכנס ‰רבי לח„ר‡ ,מר מי„" :כ‡˘ר י˘ ל‡ברך ˜ו˘י‡ בערכין – עליו ל‰עריך ‡˙ עˆמו
˜ו„ם" .ב˘מעו ז‡˙ ˙‰עלף ר' ‰לל ,וכ‡˘ר ˙‰עורר כבר עזב ‰רבי ‡˙ ‰עיר.
בי‡ור מ˘מעו˙ „בריו ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן ,בעבו„˙ „‡‰ם‰ ,ו‡:
„יני ערכין עניינם ˘‡„ם נו„ר ‡˙ ערכו למ˜„˘ ,ו‰ערך נ˜בע לפי ‚ילו .ב„יני ערכין ‡ין מ˙ייחסים
למעלו˙יו ˘ל ‰נערך ולמˆבו ‰רוחני ,ו‡„ם ˘למ„ ˙ור ‰ב˘˜י„ ‰ו˙‰מ„ ‰כל ימיו מוערך ב‡ו˙ו
‰סכום כפי ˘מעריכים ‡„ם ˘"טוב לו ˘ל‡ נבר‡".
וממיל‡ מ˙עורר˙ "˜ו˘י‡ בערכין"‰ :כיˆ„ נערכים כל בני ‡ו˙ו ‚יל בסכום ˘וו ,‰ו‰ל‡ נמˆ‡ים
‰ם ב„ר‚ו˙ רחו˜ו˙ ו˘ונו˙ ז ‰מז?‰
וכ‡˘ר ˘ו‡ל י‰ו„י ˘‡ל ‰זו ,מ˘יבים לו" :כ‡˘ר י˘ ל‡ברך ˜ו˘י‡ בערכין – עליו ל‰עריך ‡˙
עˆמו ˜ו„ם"‡ .ם יעריך ויב„ו˜ ‡„ם ‡˙ מעמ„ו ומˆבו ב‡מ˙ ,כבר ל‡ יעריך ויב„ו˜ ‡˙ מˆבם ˘ל
‡חרים ,ו‡ף ל‡ יו˜˘ ‰לו מ„וע ˆריכים ל‰יו˙ "ניˆבים" כולם כ‡ח„.

להכרית הקשר
בין העין והלב

ולכאורה תמוה :כלל הוא בעולם ,אשר
'סיבה' מוכרחת להיות קודמת ל'מסובב'
)התוצאה( ממנה .וכיצד שייך שהתשובה
תהווה סיבה לעקור את רוע העבירה
"מתחילתו" )ה'מסובב'( ,אחר שבאה משך
זמן לאחרי'?
ונראה לבאר:
כלל זה ,שפעולה אינה יכולה לפעול על
דבר שקדם לה  -הוא רק כאשר רוצים לפעול
דבר חדש ,שלא הי' בזמן הקודם .אבל כאשר
מדובר רק בבירור וגילוי של מה שהי' כבר
מאז ,מובן שגם פעולה מאוחרת יכולה לברר
על זמן הקודם.
וכן הוא בנדון דידן :כל איש ישראל
מצד מהותו ופנימיות נשמתו ,הרי הוא
טוב וקדושה ,אלא שבזמן החטא ,מציאותו
האמיתית )הטובה( היא בהעלם; וכיון שכן
מובן מה שיכולה התשובה )מאהבה( לפעול
למפרע  -כיון שאינה צריכה לפעול דבר
חדש בזמן הקודם ,אלא רק לברר ולגלות את
הטוב והקדושה שהיו ביהודי גם קודם לכן
)בשעת החטא(.

ויש לבאר בזה:
לעיל נאמר "ושבת עד ה' אלקיך גו' בכל
לבבך" ,וא"כ ,ברור שכאשר שבו ישראל בכל
לבבם כבר לא נמצא אצלם "ערלה" בלב,
אלא שגם כשאין לאדם "ערלת הלב" עדיין
יש מקום לחשש שיפנה הלב מאחרי ה'.
והוא מה שנאמר "ולא תתורו אחרי לבבכם
ואחרי עיניכם" ומפרש רש"י "העין רואה
והלב חומד" )שלח טו ,לט( .והיינו ,שאף אם אין
ללב חמדה לדברים כאלו ,הנה כאשר "העין
רואה" הרי זה פועל על הלב ומוליד אצל
האדם חמדה ותאווה.
וענין זה אין בכח האדם לשלוט עליו,
שהרי קשר זה בין ראיית העין לחמדת
הלב הוא טבע שהטביע הקב"ה בכל אדם,
ופעולות האדם אין בכחן לבטל זה.
וזהו מה שמשמיענו הכתוב "ומל ה'
אלקיך את לבבך" ,שימול הקב"ה ויכרית
הקשר בין השפעת העין לחמדת הלב,
ובמילא לא יתאווה האדם לדברים אסורים
אלא יבואו "לאהבה את ה"א בכל לבבך ובכל
נפשך" כהמשך הכתוב.

