


˜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
ובחרת בחיים – מאי קמ"ל?

‡פ˘ר  ‡יך   / בחיים"?  "ובחר˙  לב‡ר  למ˘ל  ר˘"י  נˆרך  מ„וע 
ר˘"י  „ברי  בי‡ור   / ב‡מ˙?  טוב  ‰נבחר  ˘‰חל˜  בטוח  ל‰יו˙ 

במ‰ו˙ ‰ˆיווי "ובחר˙ בחיים"

(על פי לקוטי שיחות חי"ט עמ' 274 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
חוטב עציך – בכלל הגרים? (ע"פ לקוטי שיחות חי"ד עמ' 114 ואילך)

במקום שבעלי תשובה עומדים  (ע"פ לקוטי שיחות חי"ד עמ' 361 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תחילת הסליחות "  לך ה' הצדקה"

‰‡ם ‰' ˆריך ‡˙ עבו„˙ ‰‡„ם ‡ו "ל‡ ‡יכפ˙ לי'"? / מ˙י ‰˘פע ‰ו‡ 
"ˆ„˜‰" ומ˙י ‰‡„ם מ˜בלו ביו˘ר? / במי מ˙‚ל‰ "מרום ו˜„ו˘"? / 
ו‡יך ני˙ן ל‰˙‡ח„ עם "חוטב עˆיך ו˘ו‡ב מימיך"? / עבו„˙ ‰‰כנ‰ 

לר‡˘ ‰˘נ‰ בפר˘˙ נˆבים

(ע"פ תורת מנחם ח"מ עמ' 350 ואילך )

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
ההכנה לכריתת ברית של ראש השנה (ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ' 398 ואילך)

"יבחר לנו" ו"ובחרת בחיים" (ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 281 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בגדר מצות תשובה ווידוי

˘ב˘"ס  ‡ף  לוי„וי  חט‡˙י  ב‡מיר˙  „„י  ‰פוס˜ים  במ"˘  י˜˘‰ 
מ˘מע „‰ו‡ וי„וי ר˜ על ˘‚‚ו˙ ול‡ על ז„ונו˙ ומר„ים / יסי˜ ע"פ 

‰˘"ס במ˜"‡ ב' ‚„רים ב˙˘וב‰ ובוי„וי

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 193 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג
"מקץ שנת השבע"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
ההמשכה הכללית בראש השנה

בעז‰י״˙.

‰ננו  נˆבים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

חיו˙  חיו˙,  סו‚י  ˘ני  י˘נם  ‰˘נ‰  ˘ל  בר‡˘  ‚ם  כך  בלב„,  לר‡˘  ‰˘ייכ˙  פרטי˙  וחיו˙ 
כללי˙ ‰נמ˘כ˙ בר‡˘ ‰˘נ‰ לכל ‰˘נ‰ כול‰ וחיו˙ פרטי˙ ‰˘ייכ˙ ליום ‰פרטי ˘ל ר‡˘ 
‰˘נ‰. ‰‰ב„ל ˘בין ˘ני סו‚י ‰חיו˙, חיו˙ כללי˙ וחיו˙ פרטי˙, ‰ו‡, ˘‰חיו˙ ‰כללי˙ ‰י‡ 

ב‰עלם ו‰חיו˙ ‰פרטי˙ ‰י‡ ב‚ילוי.

˘ני סו‚י ‰חיו˙ ‰‡מורים, חיו˙ כללי˙ וחיו˙ פרטי˙, למרו˙ ˘˘ני‰ם ‰ם חיו˙ פרטי˙, 
‰˘ייכ˙ ר˜ ל‡„ם בפרט, בכל ז‡˙ ‰ם ˘ני ‡ופני חיו˙ ‰נב„לים במ‰ו˙ם וענינם.

עם ‰˜„מ‰ כללי˙ זו נבין ‰מ‡מר ˘רבינו ‰ז˜ן ‡מר ערב ר‡˘ ‰˘נ‰ ˙˜כ"ח.

מאמרו של רבינו הזקן בערב ראש השנה
˘נים  כמ‰  ובמ˘ך  חב"„,  חסי„ו˙  „רך   ˙‡ לייס„  ‰חל  ממזריט˘,  בבו‡ו  ‰ז˜ן,  רבנו 
ברבים,  ˙ור‰  ‡מיר˙  בזמני  ‚ם  ˘‰˙בט‡ו  י„ועים,  בס„רים  חב״„  חסי„ו˙  „רך   ˙‡ ˘כלל 

ב˘ב˙ו˙ ‰˘נ‰, במוע„ים ובזמנים מיוח„ים.

ב‰˙ל‰בו˙  ונ‡מרו  ˜ˆרים  מ‡מרים  ‰יו  ‡ז,  ‡ומר  ‰ז˜ן  רבנו  ˘‰י'  ‰חסי„ו˙  מ‡מרי 
‰יו  חב״„,  חסי„ו˙  ו‰˙ייס„ו˙  ‰˙‚לו˙  ‰˙חל˙  ב˘ע˙  ˘נכחו  חב׳׳„  חסי„י  ז˜ני  ‚„ול‰. 
בני  לבבו˙  ו˘ימח  ˘לו  ˘בלב  ובעבו„‰  ב‰˙ל‰בו˙ו  ‰עולם   ˙‡ ‰בעיר  ˘‰רבי  ‡ומרים, 

י˘ר‡ל ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל ˘לו.

‰כנס˙  בי˙  חסי„ים.  ˘ל  רב  מספר  ‰ז˜ן,  רבנו  ‡ל  ללי‡זנ‡,  ב‡ו  ˙˜כ״ט  ‰˘נ‰  לר‡˘ 
˘ל ‰רבי ‰י' ˜טן מ‰כיל ‡˙ כל ‰‡ורחים. רבנו ‰ז˜ן ‰י' מ˙פלל עם ˜‰ל ‰חסי„ים ו˘ימ˘ 

בעˆמו כבעל ˜ור‡.

ו‰˜ימו ‡ז ‡˙ חˆר בי˙ ‰˙פל‰, ˘ם ‰י' מ˜ום לˆיבור מ˙פללים ‚„ול ביו˙ר.

בערב ר‡˘ ‰˘נ‰ ‡מר רבנו ‰ז˜ן ˙ור‰ ברבים, ‡˙ ‰מ‡מר ‰ב‡:

ז‰ ‰יום ˙חל˙ מע˘יך זכרון ליום ר‡˘ון. בכל ר‡˘ ‰˘נ‰ נמ˘כ˙ ‰‡ר‰ ח„˘‰ כללי˙ 
‰‡ל˜ו˙   ‚ילוי  על  ו‰מ˘פט  ‰„ין  ‰ו‡  ‰˘נ‰  ובר‡˘  ‰עולם,  ברי‡˙  ˘ל  ‰ר‡˘ון  מ‰יום 
בכל ‰עולמו˙, מרי˘ כל „ר‚ין בכל ‰עולמו˙ ‡ˆילו˙-ברי‡‰-יˆיר‰-ע˘י', על י„י עבו„˙ם 
כי  וכ˙יב  פנימי˙.  ˆע˜‰  ב˜ול  „ליב‡  מעומ˜‡  ב˙˘וב‰  ‚„ול‰  ב‰˙עוררו˙  י˘ר‡ל  ˘ל 
˘מע ‡ל˜ים ‡ל ˜ול ‰נער ב‡˘ר ‰ו‡ ˘ם, ו‡מרו רז׳׳ל ‡״ר יˆח˜ ‡ין „נין ‡˙ ‰‡„ם ‡ל‡ 
לפי מע˘יו ˘ל ‡ו˙‰ ˘ע‰. ‰יום ˘ל ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ו‡ ˘נ‰, יומ‡ ‡ריכ˙‡. ב˘ני ימי ר‡˘ 
ר‡˘ ‰˘נ‰  ˘עו˙  במ״ח  וב‡ו˙יו˙ ‰˙ור‰. ‰עבו„‰  ב˙פל‰  עסו˜ים  ל‰יו˙  ‰˘נ‰ ˆריכים 
‰י‡ לבטל ˜ליפ˙ ח"ם ול‰פוך ‡˙ חום ‰˜ליפ‰ ו‰חום ‰טבעי לחום ‡ל˜י ב˙ור‰ ו˙פל‰ 

ומ„ו˙ טובו˙.

ז˜ני ‰חסי„ים ‰יו מספרים ˘עם מ‡מר ז‰ ‚יל‰ ‰רבי בחסי„ים ‡˙ ‡ור ‰נ˘מ‰, ולכולם, 
‡פילו לפ˘וטים, ‰י' ‚ילוי ‰נ˘מ‰.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‡ עמ' 25 ו‡ילך - ספר ‰˘יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ‰'˙˘"‡ ע' יז-יט)



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

ההמשכה הכית
בראש השנה

בראש השנה גם נמשכת חיות כללית בחיים הרוחניים של תורה ועבודה על כל השנה, ועל כן באה עבודת 
ההכנה של חודש אלול וימי הסליחות, שההמשכה תהיה אמיתית.

חיות כללית בחיים הרוחניים של תורה ועבודה
בכל ר‡˘ ‰˘נ‰ נמ˘כ˙ ‰מ˘כ‰ ח„˘‰ ˘ל חיו˙ כללי˙ על כל ‰˘נ‰. ‰‰מ˘כ‰ ‰כללי˙ 
˘ל ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰י‡ על כל ‰ענינים, ‰ן ‰ענינים ‰נו‚עים ב‚וף ו‰ן ‰ענינים ‰נו‚עים בנפ˘. 
‰נ‰  נפ˘יים,  בחיים  ‰נו‚עים  ‰ענינים  ו‚ם  ב˘ריים  בחיים  ‰נו‚עים  ‰ענינים  ‚ם  כלומר, 

‰‰מ˘כ‰ ‰כללי˙ ˘ל‰ם ‰י‡ בר‡˘ ‰˘נ‰.

ז‰ו מ˘מעו˙ ‰˘ם ״ר‡˘ ‰˘נ‰״, ‰ר‡˘ ˘ל ‰˘נ‰. בכל נבר‡ מ‰וו‰ ‰ר‡˘ ‡˙ ‰„בר 
˘ל  מרוכז˙ ‰חיו˙  בו  ˘‰ר‡˘ ‰ו‡ ‰מ˜ום ‰עי˜רי  ב‡„ם,  רו‡ים  ˘‡נו  כפי  ˘בו,  ‰עי˜רי 
˘ל  ‰מ˘מעו˙  ז‰ו  ‰רוחניים.  ‰כוחו˙  כולל  ‰‡ברים,   ˙‡ ‰מחיים  ‰פרטיים  ‰כוחו˙  כל 
בכל ‰ענינים ‰רוחניים  כל ‰˘נ‰  על  כללי˙  חיו˙  נמ˘כ˙  ר‡˘ ‰˘נ‰  ˘ביום  ר‡˘ ‰˘נ‰, 

ו‰‚˘מיים.

כל ‰˘נ‰,  על  ועבו„‰  ˙ור‰  ˘ל  בחיים ‰רוחניים  כללי˙  חיו˙  נמ˘כ˙  בר‡˘ ‰˘נ‰ ‚ם 
ועל כן ב‡‰ עבו„˙ ‰‰כנ‰ ˘ל חו„˘ ‡לול וימי ‰סליחו˙, ˘‰‰מ˘כ‰ ˙‰י' ‡מי˙י˙.

‰˙חל˙ ‰‰מ˘כ‰ ‰כללי˙ ‰י‡ ב˙פל˙ ערבי˙ בליל‰ ‰ר‡˘ון ˘ל ר‡˘ ‰˘נ‰.

חיות כללית וחיות פרטית
‰‚וף,  ‡ברי  לכל  ‰˘ייכ˙  כללי˙  חיו˙  חיו˙,  סו‚י  ˘ני  י˘נם  ‰ר‡˘  ˘בחיו˙  כ˘ם  ‰רי 

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 „

?"ובחרת בחיים – מאי קמ
מדוע נצרך רש"י למשל לבאר "ובחרת בחיים"? / איך אפשר להיות בטוח שהחלק הנבחר טוב באמת? / 

ביאור דברי רש"י במהות הציווי "ובחרת בחיים"

בסוף פר˘˙נו: 

מˆוך  ‡נכי  ‡˘ר  ‰רע.  ו‡˙  ‰מו˙  ו‡˙  ‰טוב,  ו‡˙  ‰חיים   ˙‡ ‰יום  לפניך  נ˙˙י  "ר‡‰ 
וחיי˙  ומ˘פטיו,  וחו˜ו˙יו  מˆוו˙יו  ול˘מור  ב„רכיו  ללכ˙  ‡ל˜יך,   '‰  ˙‡ ל‡‰ב‰  ‰יום, 
˙˘מע,  ול‡  לבבך  יפנ‰  ו‡ם  לר˘˙‰.  ˘מ‰  ב‡  ב‡רı ‡˘ר ‡˙‰  ‰' ‡ל˜יך  וברכך  ורבי˙, 
ונ„ח˙ ו‰˘˙חוי˙ ל‡ל˜ים ‡חרים ועב„˙ם. ‰‚„˙י לכם ‰יום כי ‡בו„ ˙‡ב„ון, ל‡ ˙‡ריכון 
 ˙‡ ‰יום  בכם  ‰עי„ו˙י  לר˘˙‰.  ˘מ‰  לבו‡  ‰יר„ן   ˙‡ עובר   ‰˙‡ ‡˘ר  ‰‡„מ‰  על  ימים 
˙חי'  למען  בחיים  ובחר˙  ו‰˜לל‰,  לפניך, ‰ברכ‰  נ˙˙י  ו‰מו˙  ו‡˙ ‰‡רı, ‰חיים  ‰˘מים 

‡˙‰ וזרעך" (ל, טו-יט). 

ובפירו˘ ר˘"י:

לך  'בחר  לבנו  כ‡„ם ‰‡ומר  בחל˜ ‰חיים,  ˘˙בחרו  לכם  מור‰  – ‡ני  בחיים  "ובחר˙ 
 '‰' נ‡מר  ז‰  ועל  לך'.  ברור  ז‰  לו '‡˙  ו‡ומר  חל˜ ‰יפ‰,  על  ומעמי„ו  בנחל˙י',  יפ‰  חל˜ 

מנ˙ חל˜י וכוסי ‡˙‰ ˙ומיך ‚ורלי', ‰נח˙ י„י על ‚ורל ‰טוב, לומר '‡˙ ז‰ ˜ח לך'". 

וי˘ ל„˜„˜ ב‡ריכו˙ „בריו ˘ל ר˘"י – כי לכ‡ור‰, ‰ענין ˘ל "ובחר˙ בחיים" מובן ‰ו‡ 
בפ˘יטו˙ ולמ‰ ˆריך ל˙˙ על ז‰ מ˘ל מיוח„ ("כ‡„ם ‰‡ומר לבנו וכו'"); 

חל˜י  מנ˙  (טז, ‰): "‰'  ˙‰לים  בספר  פסו˜  ופיר˘  ˘‰בי‡  בסיום „בריו,  ובמיוח„ ˜˘‰ 
וכוסי ‡˙‰ ˙ומיך ‚ורלי" – ולמ‰ ‰וˆרך "ל‰בי‡ ממרח˜ לחמו", כ‡˘ר פ˘ט ‰כ˙וב כ‡ן 

מובן ‰יטב כ˘לעˆמו?!  

ב. וי˘ לב‡ר, וב‰˜„ים:

נוסח ‰מ˘ל בר˘"י ‰ו‡ – "כ‡„ם ‰‡ומר לבנו 'בחר לך חל˜ יפ‰ בנחל˙י' כו'" (כך ‰י‡ 
‰ו‡  ‰נוסח  כ˙בי-י„  ובכמ‰  ו˘ני  ר‡˘ון  ˘ב„פוס  ל‰עיר,  ‡בל  בר˘"י;  ‰נפוˆ‰  ‰‚ירס‡ 

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

"כ‡„ם ‰‡ומר לחבירו"). וכן ‰ו‡ בפירו˘ ר˘"י על ‰פסו˜ ב˙‰לים (˘ם): "כ‡„ם ‰‡ו‰ב 
‡ח„ מבניו ומניח י„ו על חל˜ ‰טוב ו‡ומר '‡˙ ז‰ בחר לך'". 

וי˘ ל˙˙ טעם ל„יו˜ ז‰:

ז‰  ו‡ומר ‡˙  חל˜ ‰יפ‰  על  "מעמי„ו  ˘ל  מיוח„˙  פעול‰  י˘  ˘בו  מˆב  מ˙‡ר  ‰מ˘ל 
מ‰ו  ל‰בחין  בעˆמו  ל‰מ˜בל   ‰˘˜ ˘ב˘טחיו˙  בנחל‰  ˘מ„ובר  מובן,  ומז‰   – לך"  ברור 

‰"חל˜ ‰יפ‰" ˘ב˙וכ‰, ולכן ˆריך ˘‰נו˙ן יור‰ לו ‰"חל˜ ‰יפ‰" ויכוון ‡˙ „רכו.

‡מנם כיˆ„ יכול ‰מ˜בל ל‰יו˙ בטוח ˘עˆ˙ו ˘ל ‰נו˙ן ‰י‡ נכונ‰ וטוב‰? – על ז‰ ב‡ 
‰„יו˜ "כ‡„ם ‰‡ומר לבנו 'בחר לך חל˜ יפ‰ בנחל˙י'": 

מוטע‰,  ˘‡ינו  ב‰נו˙ן  ‰ו‡  יו„ע   (‡  - פרטים  ב˘ני  ‰ו‡  מיוס„  ‰מ˜בל  ˘ל  בטחונו 
לבו ‡˙  בכל  מב˜˘  ב) ‰נו˙ן  מ‰ ‰ו‡ ‰"חל˜ ‰יפ‰".  בבירור  מכיר  ˘‰ו‡  לסמוך  ו‡פ˘ר 

טוב˙ ‰מ˜בל, ולכן ‡פ˘ר לסמוך על ‰ור‡˙ו ˘‰י‡ לטוב‰.

ו˘ני פרטים ‡לו מו„‚˘ים במ˘ל: ‡) ‰חל˜ ‰ו‡ ב"נחל˙י", נחל˙ ‰נו˙ן, ו‰רי מי כמו 
מי  ו‰רי  מ„בר "לבנו",  בעל ‰נחל‰  ב)  נחל˙ו,  מ‰ו˙  על  ל‰יו˙ "מבין"  עˆמו  בעל ‰נחל‰ 

כמו ‰‡ב ˘רוˆ‰ ב‡מ˙ וב˙מים בטוב˙ בנו.

‡מנם ל‡חר כל ז‰, כיון ˘סוף סוף מעל˙ו ˘ל "‰חל˜ ‰יפ‰" ‡ינ‰ ‚לוי' לכל עין, לכן 
ו‚ם  בנחל˙י",  יפ‰  חל˜  לך  "בחר  לבנו  ˘‡מר  בז‰  מס˙פ˜  (‡ינו  בנו  בטוב˙  ‰‡ב ‰רוˆ‰ 
ל‡ בז‰ ˘"מעמי„ו על חל˜ ‰יפ‰", ‡ל‡) מחז˜ וכופל ‡˙ „בריו בענין ז‰, וכ‡ריכו˙ ל˘ון 

‰מ˘ל, ˘ל‡חרי ˘"מעמי„ו על חל˜ ‰יפ‰" "‡ומר לו" עו„ פעם "‡˙ ז‰ ברור לך".  

‚. ומן ‰מ˘ל יובן בנמ˘ל – ˘ר˘"י נ˙כוון ל‰טעים ‡˙ ‰‡ריכו˙ בכ˙וב כ‡ן בענין ז‰ 
˘ל "ובחר˙ בחיים" (˘לכ‡ור‰ נר‡י˙ כמיו˙ר˙):

 ,'‰ ב„רכי  וב‰ליכ‰  טוב  בע˘יי˙  ‰ם  ˙לויים  ˘‰"חיים"  נר‡‰  ˙מי„  ל‡  ב˘ר  בעיני 
ו‡פ˘ר לטעו˙ ולח˘וב ˘„ו˜‡ "‰רע" – ˙‡וו˙ ‰עולם ‰‚˘מיו˙ - ‰ו‡ מבי‡ "חיים"; 

ולכן ˆריך ‰˜ב"‰ ל‰ורו˙ „רך לי˘ר‡ל עם ˜רובו ולכוונם ‡ל ‰"חיים" ‰‡מי˙יים.  

‰˙ור‰  חיי  ‰ם  ‰‡מי˙יים  ו‰"חיים"  ˘‰"טוב"  „רכו,  בˆ„˜˙  בטוח  י‰י'  ˘י‰ו„י  וכ„י 
ו‰מˆוו˙, עליו ל‰˙בונן ב˘ני ‰פרטים (כמו במ˘ל – כנ"ל ס"ב):

ז‰  ˘‰ו‡  לסמוך  י˘  כן  ו‡ם  ומנ‰י‚ו,  בור‡ ‰עולם  ˘ל ‰˜ב"‰,  "נחל˙י"  ‡. ‰עולם ‰ו‡ 
˘יו„ע ו"מבין" ‰יטב מ‰ ‰ם ‰"חיים" ‰‡מי˙יים בעולם. 

˘ל  "בן"  י‰ו„י ‰ו‡  ו‡ם  ל‰' ‡ל˜יכם",  "בנים ‡˙ם   (‡ י„,  ר‡‰  (פ'  נ‡מר  י˘ר‡ל  על  ב. 
‰˜ב"‰ – ברור לל‡ ספ˜ ˘‰˜ב"‰ מ˙כוון ר˜ לטוב˙ו ולזכו˙ו וכ„‡י לו ל˘מוע בעˆ˙ו. 

כופל  לכן ‰˜ב"‰  וב‰יר‰,  ‚לוי'  זו  ב˘ר ‡ין ‡מ˙  בעיני  סוף  ˘סוף  כיון  ז‰,  כל  ול‡חר 
ומחז˜ ‡˙ „בריו בז‰, כ„י ל‰וסיף ולזרז ‡˙ י˘ר‡ל ˘ל‡ י˙בלבלו כו' (ול‰עיר מפר˘"י ˆו י, 

ב; ר‡‰ יב, כ‚. ועו„).   

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

מן  הנבחרות  הפרשיות  קבוצת  קריאת  נדרשה 

התורה - על־ידי המרומם בעם, המלך6.

אחד ההסברים לכך:

ואחד  אחד  כל  את  להחיות  צריכה  התורה 

נשים,  אנשים,  הכלל:  מן  יוצא  ללא    - מישראל 

לכל  ולחדור  כל-כולו  את  להקיף   - גרים  טף, 

הפרטים,  ובכל  ביותר  המלאה  במדה  מציאותו, 

ומצוות,  בתורה  חדורים  חושיו  כל  אשר  עד 

באלקות7.

והעמוקה  המלאה  במדה  זאת  להשיג  כדי 

ע״י  זו,  בהזדמנות  התורה,  נקראת   - ביותר 

תחושה  מעורר  הוא  עליך״8.  ש״אימתו  המלך 

ה״אני״9  את  המבטלת  וקבלת־עול  אימה  של 

ואת הישות של השומע.

חובתו של רב בקהלתו, מחנך 
בכתתו, אב במשפחתו 

״הקהל״  שבמצות  וההוראה  המשמעות 

ימי  את  לנצל  יש  מאתנו:  ואחת  אחד  לכל 

הקהלת  לשם  תשרי,  חדש  של  ההתעוררות 

יהודים –  אנשים, נשים וטף עד לתינוקות רכים 

ולנצל   - קדושה  באוירה  קדוש,  ב״מקום״   —

מצות  של  יסודה  שהיא  למטרה,  זו  הזדמנות 

את  ויראו  ילמדו  ולמען  ישמעו  למען  ״הקהל״: 

ה' אלקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה 

הזאת.

״מלך",  שהוא  מי  של  המיוחדת  חובתו  זו 

6)  ל‰עיר מסוף ˙עני˙. וברמב"ם (˘ם) "ויר‡‰ 
. . כ‡ילו . . מפי ‰‚בור‰ ˘ומע‰ ˘‰מלך ˘ליח ‰ו‡ 

ל‰˘מיע „ברי ‰‡-ל".
7)  כי ‰י‡ חיינו וב„ו‚מ˙ חיו˙ ‰‡„ם כפ˘וטו.

8)  ˜„ו˘ין לב, ב.
ס‰מ"ˆ  מלכ‡.  יחוי ˜מי  ב:  ח‚י‚‰ ‰,  ר‡‰    (9
‰מ‡‰  ˘נ˙  (˘‰˘נ‰   ˜„ˆ ‰ˆמח  ל‡„מו"ר 

ל‰ס˙ל˜ו˙ ‰ילול‡ ˘לו) מˆו˙ מינוי מלך.

גדול10 בסביבתו: רב בקהלתו, מחנך בכתתו, אב 

במשפחתו - להשמיע את דבר התורה והמצוות 

רושם  שתיצור  במדה  וברצינות,  בחוזק  בחוגו, 

השומעים,  על  ארוך  לטווח  והשפעה  עמוק 

ובמדה שהדבר יורגש לא רק במשך חדש תשרי 

ולא רק במשך כל השנה, כי אם במשך כל שבע 

השפעה  למשנהו,  ״הקהל״  ממעמד  השנים, 

על־פי  בהתנהגות  יום-־יום,  בחיי  שתתבטא 

  – זה11  עם  ויחד  שמים,  ביראת  ומצוות  תורה 

בשמחה ובטוב לבב.

***

בני  מכתירים  אותו   - שהקב״ה  רצון  ויהי 

ולמלך  ישראל  למלך  בראש־השנה12,  ישראל 

בביצוע  ואחד  אחד  לכל  יצליח   - הארץ  כל  על 

האמור במלוא המדה.

תקוים  בו  הזמן13  את  ויחיש  יקרב  זה  ודבר 

המקדש,  בבית  פרטי',  כל  על  ״הקהל״,  מצות 

בביאת משיח צדקנו, בב״א.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

לשנה טובה ומתוקה

 מנחם שניאורסאהן

(אגרות מלך ח"א ע' נג ואילך, תרגום)

מלך  ‡ין  ב‡ם  „עו˙  לכמ‰  ‡˘ר  ל‰עיר    (10
‰˜‰ל.  פר˘˙  ˜ור‡  ‰י'  ˘ב„ור  ‰‚„ול  בי˘ר‡ל 
רב   :(‡˘˙ ל‡  („יבור  ‚‡ון  סע„י'  רב  וב‡ז‰רו˙ 
˘ם.  חינוך  (מנח˙  ˘מיט˙  במוע„  ספר  י˜ר‡  מ‰יר 
בי‡ור ל‰רב פערל‡ על ס' ‰מˆו˙ לרס"‚, ע˘‰ ט"ז 

ופ' יו"„).
‡‰ב‰  ו‡ין   (‰ (ו,  ו‡˙חנן  מספרי  ל‰עיר    (11

במ˜ום יר‡‰ כו' ‡ל‡ כו'.
12)  ר‡˘ ‰˘נ‰ טז, ‡. ור‡‰ ל˜ו"˙ נˆבים נ‡, 

ב. „"‰ ˙˜עו ‰'˙˘"‡, ובכ"מ.
זכו  ב):  זח"‡ ˜יז,  (סנ‰' ˆח, ‡.  כמחז"ל    (13

‡חי˘נ‰.



ב״ה, ימי הסליחות, ה׳תשכ״ו

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

אשר בכל מקום ומקום

ה׳ עליהם יחיו

שלום וברכה!

נוסף על הענינים, דבר שנה בשנה, שכל חג, 

גם חג ראש השנה, מביא בכנפיו משנה לשנה -

ולחיות  לראות  יש  אותם  שגם  ענינים 

שהם  והמצוות  התורה  עניני  ככל  כחדשים1, 

חייו וכוחו של איש ישראל (״כי הם חיינו ואורך 

ימינו״), והרי החיים הם תמיד חדשים ורעננים, 

גם באדם שחי שנים רבות -

בשנים  הקשורים  מיוחדים,  דברים  ישנם 

מיוחדת  משמעות  בעלי  לכן,  והם,  מסויימות, 

באותן שנים.

נצחיות מצוות הקהל
ישראל  כל  ועל  עלינו  הבאה  ה׳תשכ״ז,  שנת 

לטובה ולברכה, היא שנה של ״מוצאי־שביעית״ 

מתוסף  בה  השמיטה),  שנת  שלאחר  (השנה 

חזק  ״עמוד  שהיא  הקהל,  מצות  מיוחד:  ענין 

וכבוד גדול בדת״2.

צורך  הי'  קיים  המקדש  בית  שהי'  בזמן 

בבית- השבע״,  שנת  ״מקץ  זו,  בשנה  להקהיל 

˘ם  בר˘"י  מז‰  יו˙ר   – ו)  (ו,  ספרי „ברים    (1
(י‡, י‚. כו, טז) "ח„˘ים".

2)  וילך ל‡, יב. ס' ‰חינוך ˘ם. וברמב"ם סוף 
‰ל' ח‚י‚‰ ˘"˜רי‡‰ זו . . לחז˜ „˙ ‰‡מ˙".

כולל  וטף,  נשים  אנשים,  העם:  את  המקדש, 

של  שורה  שמיעת  לשם  רכים3,  תינוקות 

על־ידי  שנקראו  התורה,  מן  נבחרות  פרשיות 

בהזדמנות  להיעשות  צריך  הי'  זה  דבר  המלך. 

להקהיל  אפשרות  ישנה  בה  בשנה  הראשונה4 

עולים  ישראל  כשבני   - הסוכות  (בחג  העם  את 

לירושלים).

עד   - המקדש  בית  חורבן  שמאז  למרות 

לבנינו במהרה בימינו - אין נוהגת מצות הקהל, 

אותן  גם  נצחיים.  הם  והמצוות  התורה  הרי 

המצוות הנוהגות רק בזמן הבית - תוכנן הרוחני 

הפנימי הוא בעל משמעות (במועד הקבוע של 

המקומות,  ולכל  הזמנים  לכל  השנה)  או  היום 

באופן  ולהתבצע  ביטוי  לידי  לבוא  צריך  והדבר 

בו  היום  של  זמן  באותו   - (תפלות  מתאים 

הוקרבו הקרבנות וכד׳5).

התורה – לכל אחד וע"י המלך
שממבט  נקודות  שתי  כללה  הקהל  מצות 

נדרשה  אחד  מצד  כמנוגדות:  נראות  הן  ראשון 

והנשים  האנשים  העם,  את  ״הקהל  של  פעולה 

בני  כל  כינוס  של  בשעריך״,  אשר  וגרך  והטף 

ביותר,  לנחותים  ועד  ביותר  הנעלים  מן  העם, 

דבר המורה שכל אחד וכל אחת, מבלי להתחשב 

במעמדם ומצבם, שייכים לדבר, ואילו מצד שני 

פר˘"י  (על  ‚ו"‡  ˘ם.  ע‰"˙  רמב"ן  ר‡‰    (3
˘יˆ‡ו  (˘ם) "נר‡‰ „˙יכף  חינוך  ובמנח˙  ע‰"˙). 
מכלל נפל"! (ועפ"ז ‚ם בספ˜ ˆריך ל‰בי‡ – ˘‰"ז 

מ"ע מ‰"˙) וע„"ז ‰ו‡ בכלי י˜ר.
4)  כפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ "בבו‡ כל י˘ר‡ל ‚ו'" – 

˘מוסיף ומב‡ר ‰טעם.
5)  ברכו˙ כו, ב.

"מקץ שנת השבע"
המשמעות הפנימית של מצות ״הקהל״, גם לאחר חורבן בית המקדש, היא שיש להקהיל יחידים, אנשים ונשים וטף, באווירה 

קדושה, ולהחדיר בהם תחושה רצינית של קבלת עול מלבות שמים לקיום התורה והמצוות גם בזמן שלאחד מכן. פעולת 
״הקהל" כללה כינוס כל בני העם מן הנעלים עד הנחותים, אך קריאת התורה היא ע״י המלך כדי לעורר קבלת-עול

לקראת שבת ו

˜יים  „יי˜˙  כ„  ‰רי   – ו‰נמ˘ל  ‰מ˘ל  בין  ב‰„מיון  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  כל  ל‡חר  ו‰נ‰,   .„
חילו˜ ‚„ול ביני‰ם, ו‰ו‡:

נחל˙ו,  טיב  בענין  „ברי ‡ביו  ערך) ‡˙  (לפי  בנ˜ל  מ˜בל  ˘‰בן  ל‰בין  ב‰מ˘ל, ‡פ˘ר 
˘‰רי ‡ין טענ‰ ‰סו˙ר˙ ‡˙ „בריו; 

ב„רך  ‰‰ליכ‰  כיˆ„  ב˘ר  בעיני  (˙מי„)  רו‡ים  ˘‡ין  בלב„  זו  ל‡  ‰רי  ב‰נמ˘ל,  ‡בל 
 ˙‡ (לע˙ים)  מר‡‰  בעולם  ˘‰מˆב   – מזו  י˙יר‰  ‡ל‡  "חיים",  מבי‡‰  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰ 
‰‰יפך ‰‚מור, ˘„ו˜‡ "„רך ר˘עים ˆלח‰" (ירמי' יב, ‡) ו"נופ˙ ˙יטופנ‰ ˘פ˙י זר‰" (מ˘לי 

!(‚ ,‰

ולכן ‡ין ר˘"י מס˙פ˜ ב‰מ˘ל, ‡ל‡ ממ˘יך ומבי‡ ‰פסו˜ ב˙‰לים – "ועל ז‰ נ‡מר '‰' 
˘י˘  לך",  ז‰ ˜ח  לומר ‡˙  על ‚ורל ‰טוב  י„י  ‰נח˙  ˙ומיך ‚ורלי',  וכוסי ‡˙‰  חל˜י  מנ˙ 

לב‡ר כוונ˙ו בז‰ (ב˜יˆור, ועו„ י˘ ל‰‡ריך בז‰):

˘‰‡ב  במ˘ל,  [כמו  בלב„  „רך  ‰ור‡˙  ‡ינ‰  בחיים"  "ובחר˙  לי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  ‡מיר˙ 
כביכול  ˘‰˜ב"‰  ‚ורלי",  "˙ומיך  ˘ל  פעול‰  ‚ם  בז‰  נכלל˙  ‡ל‡  ב„יבור],  לבנו  מור‰ 

"מניח ‡˙ י„ו" ˘ל ‰י‰ו„י "על ‚ורל ‰טוב";

ו‰יינו, ˘כ„י לחז˜ ‡˙ י˘ר‡ל בבחיר‰ "בחיים", ‰˜ב"‰ [‡ינו מס˙פ˜ ב„יבור ו‰ור‡˙ 
‡פ˘ר  לזמן  ˘מזמן  וע„  ‰טוב",  "‚ורל   ˙‡ ב‚˘מיו˙  לי˘ר‡ל  מר‡‰  ‡ל‡]  בלב„,  „רך 
לר‡ו˙ בעיני ב˘ר כיˆ„ על י„י ע˘יי˙ טוב, ˙ור‰ ומˆוו˙, מ˜בלים "חיים" כפ˘וטם, ב‡ופן 

˘‡פ˘ר למ˘˘ ז‰ "בי„יים" ("‰נח˙ י„י על ‚ורל ‰טוב") – 

בחיי  ‚ם  ‰יפ‰"  ו"חל˜  ‰טוב"  "‚ורל  ‰י‡  ‰טוב  ע˘יי˙  ˘‡כן  י‰ו„י  ‡ˆל  מ‡מ˙  ˘ז‰ 
‰עולם ‰ז‰, ו„ו"˜ בכ"ז.



במקום שבעלי 
תשובה עומדים

ושבת עד ה' אלקיך
(ל, ב)

מקום  חכמים  "אמרו  הרמב"ם  כתב 

גמורין  צדיקים  אין  עומדין  תשובה  שבעלי 

והקשו  ה"ד).  פ"ז  תשובה  (הל'  בו"  לעמוד  יכולין 

שנוי,  במחלוקת  זה  דבר  הרי  המפרשים, 

אבא  בר  חייא  "א"ר  איתא  ב)  (לד,  דבברכות 

אלא  נתנבאו  לא  כולן  הנביאים  כל  יוחנן  א"ר 

לא  עין  גמורים  צדיקים  אבל  תשובה  לבעלי 

דא"ר  אבהו  דר'  ופליגא  זולתך  אלקים  ראתה 

צדיקים  עומדין  תשובה  שבעלי  מקום  אבהו 

גמורים אינם עומדין", ואיך פסק הרמב"ם כר' 

אבהו נגד ר"י, הרי אין הלכה כתלמיד במקום 

הרב?

ויש לבאר זה בתרי אנפי:

הלכה  כלל  שבדרך  הש"ס  בכללי  ידוע  א. 

אך  והמדרשים.  הירושלמי  נגד  בבלי  כש"ס 

הדבר  ברור  כאשר  אמורים,  דברים  במה 

בירושלמי, משא"כ כאשר בבבלי הדבר נשאר 

במחלוקת או בספק הרי לפי כמה דיעות אזי 

והנה,  ברור.  הדבר  ששם  כבמקום  ההלכה 

במחלוקת  נשאר  דבש"ס  הוא,  כן  בנדו"ד 

נקט  א)  קו,  זח"ב  ב.  קכט,  א.  לט,  (זח"א  בזהר  אבל 

בפשיטות כדעת ר' אבהו, ולכן כן פסקינן.

ב. בשל"ה (בהקדמה חלק בית גדול לו, א) מביא 

כי  "דע  ומסיים  בברכות,  שם  ור"א  ר"י  דעות 

ואף  פליגי,  ולא  חדא  אמר  ומר  חדא  אמר  מר 

מחולקים,  הם  ר"ל  ופליגא,  אמר  שתלמודא 

צדיק  כו',  עצמו  בפני  בענין  מדבר  אחד  כל 

מיראה,  כשהוא  תשובה  מבעל  עדיף  גמור 

שב  כשהוא  גמור  מצדיק  עדיף  תשובה  ובעל 

מאהבה".

הרמב"ם  כי  הרמב"ם,  פסק  מבואר  ועפ"ז 

אינו מדבר במעלה הפחותה שבבעלי תשובה 

ש"אהוב   - מאהבה  ששב  תשובה  בבעל  אלא 

חטא  לא  כאילו  הבורא  לפני  הוא  ונחמד 

מעולם" (רמב"ם שם).

חוטב עציך – בכלל הגרים?
וגרך אשר בקרב מחניך מחוטב עציך עד שואב 
מימיך

מלמד שבאו כנענים להתגייר בימי משה כדרך שבאו גבעונים 
בימי יהושע . . ונתנם משה חוטבי עצים ושואבי מים
(כט, י. רש"י)

שבאו  "מלמד  איתא  תנחומא  במדרש 

אך  קבלן".  ולא  משה  אצל  הגבעונים 

תיבת  והוסיף  המדרש  מלשון  שינה  רש"י 

קבלן".  ד"לא  הא  השמיט  וכן  "להתגייר", 

קבלן  שמשה  הכתובים  את  שמפרש  ומשמע 

ונתגיירו בפועל. וצריך עיון מנא לי' הא?

ויש לבאר בפשטות:

שנמנים  אלו  שכל  בכתוב  מפורש  לקמן 

אלקיך  ה'  "בברית  העוברים  הם  כאן  בכתוב 

וא"כ,  המצוות.  לקיום  ברית  והיינו,  ובאלתו", 

בני  בכלל  הם  הרי  עצים"  שה"חוטבי  פשוט 

דאל"כ,  הגרים,  בכלל  הפחות  ולכל  ישראל, 

הרי אינם שייכים כלל לעבור בברית על קיום 

המצוות!

עד  עציך  ש"מחוטב  לפרש  כרחנו  ועל 

שואב מימיך" הם פרטים ופירוש ד"גרך אשר 

בשעריך".

גו',  "וגרך  נאמר  שלא  מזה  גם  מוכח  וכן 

לשון  דרך  על  מימיך",  ושואב  עציך  חוטב 

אלא  וגרך",  נשיכם  "טפכם  זה  לפני  הכתוב 

זה  והרי  מימיך",  שואב  עד  עציך  "מחוטב 

כלשון הכתוב "כל בכור בארץ מצרים מבכור 

פרעה היושב על כסאו עד בכור השפחה" (בא 

השפחה"  בכור  עד  גו'  פרעה  ש"מבכור  ה),  יא, 

מצרים"  בארץ  בכור  "כל  של  פרטיו  הם 

הנאמר לפני זה, וכן עד"ז בעוד כתובים.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

‡בל מ‡י„ך ‚ם חרט‰ וכפר‰ על ‰עבר 
ע„ ˘ימחלו מן ‰˘מים ‰"‰ בכלל ˘לימו˙ 
מעˆם  ˘‡ינ‰  ‡ל‡  עˆמ‰,  ‰˙˘וב‰  ˜יום 
(עיי'  מעכב˙  ‡ינ‰  ולכך  ממ˘  ‰חיוב  ‚„ר 
ב‡יסורי  ‡ף  ולכך  ועו„),  ˘ס„  מˆו‰  מנ"ח 

כמולי„  לעולם  מ˙כפרים  ˘‡ינן  ˙ור‰ 
בי'  ˘ייך  ˙˘וב‰  חיוב  עˆם  „לעיל,  ממזר 
לע˘ו˙  ל‡  ל‰ב‡  על  עˆמו  על  כ˘מ˜בל 
ר˜  ‰ו‡  עˆמו  ˙˘וב‰  חיוב  כי  ‡יסור, 
˙˘וב‰  מע˘‰  לע˘ו˙  ‰‡„ם  על  ‰חיוב 
˘י˙˜יים ‰מבו˜˘  מכלל ‰חיוב  ‡בל ‡י"ז 
˘יימחל  ‰˙˘וב‰  ˘במע˘‰  ו‰˙כלי˙ 
˘ז‰ו  כיון  ˘סו"ס  ‡ל‡  ‰˘מים,  מן  לו 
˘עו˘‰  ‰מˆו‰  מ˙וכן  ו‰˙כלי˙  ‰מבו˜˘ 
לי„י  ‚ורמו˙  זו  וכפר‰  מחיל‰  ‰רי   –
(ולכן  ‰˙˘וב‰  מˆו˙  ‚וף  ˘ל  ˘לימו˙‰ 
„רכים  ‰˙˘וב‰  עם  ביח„  ‰פוס˜ים  מנו 
וכפר‰,  מחיל‰  ‰‚ורמים  ˘ונים  ומע˘ים 
‰לבבו˙,  חובו˙  לר"י,  ˙˘וב‰  ˘ערי  ר‡‰ 

‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ לרבינו ‰ז˜ן ועו„).

„ו˜‡  ˘ייך  מˆו‰  ˘˜יום  פ˘וט  ו‰נ‰ 
במ˙ים  ע"‡  ל  ב˘ב˙  וכ‰‡ „‡מרו  מחיים, 
‰י‡  ˙˘וב‰  ˘מˆו˙  כ˘ם  ו‡"כ  חפ˘י, 
˘לימו˙  ˘ב‚„ר  כפר‰  ‚ם  מחיים,  „ו˜‡ 
מחיים.  כפר‰  „ו˜‡  ‰י‡  ˙˘וב‰  מˆו˙ 
"חילו˜י  „‚„ר  לח„˘,  ר‡ב"ע  ˘רˆ‰  וז‰ו 
ו˘לימו˙  כסניף  כפר‰  „ו˜‡  ‰ו‡  כפר‰" 
כפר‰  ר˜  ולכן  ˙˘וב‰,  מˆו˙  ל˜יום 
מ˘‡"כ  בכלל,  ‰י˙‰  בחיים  ‰מ˙˜יימ˙ 
ול‡  בפ"ע  כענין  בכפר‰  מיירי  רמב"ח 
חלול ‰˘ם  מנ‰  ולכך  כ˘לימו˙ ‰˙˘וב‰, 
מי˙‰.  ל‡חר  ˘כפר˙ו  ‡ף  כפר‰  בכלל 
ביני‰ם,  ˘‡פ"ל  ל„ינ‡  נפ˜ו˙‡  ועיי"ע 

בל˜ו"˘ חי"ז ‡חרי ‚ ‰ערו˙ 64, 94.

בענין  ‰„ין  „‰ו‡  לומר  י˘  ומע˙‰ 

עˆם  ‰נ"ל,  ‰‚„רים  ב'  בו  ˘י˘  ‰וי„וי 
‰וי„וי  (˘‰רי  ‰מˆו‰  ו˘לימו˙  ‰מˆו‰ 
‰וי„וי  ו‚„ר  ענין  כי  ‰˙˘וב‰,  ‰ו‡  ‰ו‡ 
ל˜ו"˘  עיי'  בפיו,  ˙˘וב˙ו  ˘מוˆי‡  ‰ו‡ 
‰ו‡  ‰חיוב  „‚וף  ב‡רוכ‰),  נ˘‡  לח  חל˜ 
„יני  ל˜יים  לע˙י„  על  ל˜בל‰  ˘נו‚ע  מ‰ 
˘מ‰  ומ˙וו„‰  ˘מו„‰  „ז‰  פי'  ‰˙ור‰, 
וסניף  ‰˜„מ‰  כמו  ‰ו‡  חט‡  ‰ו‡  ˘ע˘‰ 
עביר‰,  לע˘ו˙  ˘ל‡  ע˙‰  ˘מחליט  לז‰ 
‰ו‡  ˘ע˘‰  ˘‰מע˘‰  ע˙‰  ˘מכיר  „כיון 
בלבו  לכך ‚ומר  פי ‰˙ור‰  על  ˘‡סור  „בר 
‰עי˜ר  ‡ין  ‡בל  בע˙י„.  לע˘ו˙ו  ˘ל‡ 
‰חומר‰  על  ˘מ˙חרט  מ‰  בעˆם  כ‡ן 
‰‰י‡,  ‰עביר‰  ע˘‰  ˘‰ו‡  בז‰  ‰‚„ול‰ 
„מע˘‰  ˘מו„‰  ו‰‰כר‰  ‰י„יע‰  עˆם  ר˜ 
‰‡ומר  ‡ף  ולז‰  ˙ור‰,  ‡יסור  ‰ו‡  ‰‰ו‡ 
˘ע˘‡‰  פיר˘  ול‡  בלב„  "חט‡˙י" 
מע˘‰  עˆם  מזכיר  ר˜  וז„ון,  מרי„‰  מ˙וך 
‡פי'  ‰יינו  („"חט‡˙י"  ˘ע˘‰  ‰‡יסור 
על  מכריז  ר˜  זו  ˘ב‡מיר‰  כלומר  ב˘‚‚‰, 
בלי  ‡יסור,  מע˘‰  ˘‰ו‡  ‰‰ו‡  ‰מע˘‰ 
לרמז ב‡יז‰ ‡ופן חמור ע˘‡ו ‰ו‡), ˘פיר 

יˆ‡ עˆם ‰חיוב ˘ל וי„וי.

‰ו‡  לכ˙חיל‰  ‰וי„וי  ˘לימו˙  ומ"מ 
עוי˙י  חט‡˙י  ‰˘ם  "‡נ‡  כ˘מזכיר  „ו˜‡ 
במע˘י  ובו˘˙י  נחמ˙י  ו‰רי  כו'  פ˘ע˙י 
(ובס‰מ"ˆ  ז‰"  ל„בר  חוזר  ‡יני  ולעולם 
מ"ע ע‚ נ˜ט בנוסח וי„וי ‰˘לם ‚ם ל‰וסיף 
חרט‰  ‚ם  כ‡ן  י˘  ‡ז  כי  כפר‰),  ב˜˘˙ 
ולענין  וכו',  לו  ˘י˙כפר  ע"מ  ‰עבר  על 
‡˘מ˙ו  על  ול‰˙עˆב  ל‰˙וו„ו˙  ˆריך  ז‰ 
˘מ˘לימו˙  כיון  וכו',  ומר„  ˘‰זי„  במ‰ 
‰עבר  על  וי„וי  ‚ם  ˘י‰י'  ‰ו‡  ‰˙˘וב‰ 
ול‡ ר˜ ˜בל‰ לע˙י„, ולכן ˆריך לפרט כל 

‰ל˘ונו˙ „חט‡˙י עוי˙י פ˘ע˙י כו'.



י‚לקראת שבת

ויו‰כ"פ  ˙ול‰  ˙˘וב‰  ˙˘וב‰  וע˘‰  בי"„ 
˘י˘  מי  ‡בל  כו',  ממר˜ין  ויסורין  ˙ולין 
ב˙˘וב‰  ל‡  כח  ‡ין  בי„ו  ‰˘ם  חילול 
ביסורין  ול‡  לכפר  ביו‰כ"פ  ול‡  ל˙לו˙ 
כו'.  ממר˜˙  ומי˙‰  ˙ולין  כולן  למר˜ ‡ל‡ 
ר‡ב"ע  ˘‰˘יב  מ‰ו  ‰מפר˘ים  ו‰˜'  ע"כ. 
 ‡‰ ˘ל˘‰,  „ל‡ ‡רבע‰ ‰ן ‡ל‡  לרמב"ח 
ע˘‰,  כפר‰ –  חלו˜י  מנ‰ ‡רבע‰  ‡ף ‰ו‡ 
וחילול  בי"„  ומי˙ו˙  כרי˙ו˙  ˙ע˘‰,  ל‡ 

‰˘ם.

כי  ‰ם   '‚ „לר‡ב"ע  כ'  ו‰מ‰ר˘"‡ 
ו‡"כ  ו‡ח„",  ‡ח„  כל  "עם   ‰"‰ ‰˙˘וב‰ 
˘‡ין  כיון  בפ"ע  חלו˜‰  ע˘‰ ‡ינם  מˆוו˙ 
ב˘‡ר  ˘‡ינ‰  ומיוח„˙  ‡חר˙  כפר‰  ל‰ם 
„ר‡ב"ע   ‰˘˜ לכ‡ור‰  ול˙י'  ‰חלו˜ו˙. 
‰ן   '„ „ל‡  ב‡מרו  מ‰ו˙י  „בר  חי„˘  ל‡ 
נכון  ס˙מי˙ ‡יך  כמחלו˜˙  ונר‡‰   ,'‚ ‡ל‡ 
ל‰‚„יר ‰מנין (˘‰רי ‚ם רמב"ח ו„‡י סבר 
ב˙˘וב‰),  „י  מ"ע  „על  עמו  ‡ח˙  ב˘יט‰ 
כ‡ן  י˘  מ‰ו˙י˙  „מחלו˜˙  מס˙בר  ויו˙ר 
‰י‡  ‡ל‡  ו˙˘וב‰  ˘‡ל‰  ר˜  ‡י"ז  (ו‰רי 
נ˜יט  ˘ם ‡כן  ב˙וספ˙‡  כי  ˙נ‡י,  פלו‚˙˙ 

כמנין רמב"ח ב˘‡ל˙ו).

ובס' ע˜י„‰ בפר˘˙נו ˘' ס‚ „"‰ וע˙‰ 
‰‡חרונ‰  ˘חלו˜‰  כיון  ‰ן   '‚„ כ˙ב  ר‡‰ 
ר˜  נמנים  כפר‰  „בחלו˜י  ‰מנין,  מן  ‡ינ‰ 
ולכך  בחייו",  ב‰ם  י˙כפר  ˘"‰‡„ם  ‡לו 
„בר  ˘‰ו‡  כיון  במנין  ‰˘ם  חילול  ‡ין 
ˆ"ל  (ול„י„י'  ימו˙ון"  ע„  יכופר  ˘"ל‡ 
˘פיר  ‰וי  לב„‰  ב˙˘וב‰  „י  ˘במ"ע  „ז‰ 
ובפרט ‡˙"ל „ל‡ ‰רי  בפ"ע,  וסו‚  חלו˜‰ 
מל"˙  על  ˙˘וב‰  כ‰רי  מ"ע  על  ˙˘וב‰ 
„ברי  ולפ"ז  ו‡כ"מ).  י"ל  ועו„  וחמורו˙, 
ר‡ב"ע ‰ם חי„ו˘ מ‰ו˙י, „‚„ר כפר‰ ‰ו‡ 
בל'  יו˙ר  יפ‰  עול‰  ז‰  ו˙י'  מחיים.  „ו˜‡ 

‰˘"ס, „˙חיל‰ מנ‰ ר‡ב"ע ‰‚' ˘ל מנינו, 
חילול  ˘י˘  מי  "‡בל  בל'  ‰וסיף  ו‡ח"כ 
מ˘‡"כ  מן ‰מנין,  ˘‡ינו  ז‰  בי„ו" ‡˙   '‰
מ"ע  ˘לכ‡ו'  ומ‰  ˆ"ע.  ‰ל'  ל‰מ‰ר˘"‡ 
עם  „בר  ב‰  ˘‡ין  מ‡חר  "חלו˜‰"  ‡ינ‰ 
‚ופ‡ ‰יחו„יו˙  ז‰  ‰˙˘וב‰, ‡פ"ל „סו"ס 
כסו‚ ו"חלו˜‰" בפ"ע – ˘‡י"ˆ עו„ מלב„ 
על  ˙˘וב‰  ‰רי  „ל‡  י"ל  ו‚ם  ‰˙˘וב‰, 
מ"ע כ‰רי ˙˘וב‰ על מל"˙, חמורו˙ וכו'. 

ועו„ י"ל ו‡כ"מ.

וע„יין ˆל‰"ב ב˙י' ‰ע˜י„‰ ‚ופ‡ „‰ך 
יי˜ר‡  ל‡  מי˙‰  כפר‰ „ל‡חר  למ‰  סבר‡, 
‰עוון  מ˙כפר  ˘סו"ס  מ‡חר  כפר‰  ˘מ‰ 
ו‡ינו נענ˘ לעו‰"ב (עיי' ‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ רפ"ב), 
ו‚ם ע„יין ˆריך ל‰‚„יר יו˙ר ‰פלו‚˙‡ בין 

רמב"ח לר‡ב"ע ‡י ח˘יב כפר‰.

ממזר  ‚בי  כב:  ביבמו˙  ‡י'  ו‰נ‰ 
„ב‡יסור  „מ˜˘י  ‡ביו,  ב˜לל˙  ‰מחוייב 
˙‡ור",  ל‡  בעמך  "ונ˘י‡  כ˙יב  ז‰ 
ממזר)  ו‰ולי„  ערו‰  על  (˘ב‡  ‡ב  ו‰‡י 
ומ˘ני  עמך",  מע˘‰  "עו˘‰  ב‚„ר  ל‡ו 
˘‰מולי„  ו‡ף  ˙˘וב‰,  ב˘ע˘‰  „‰יינו 
˙י˜ון  לענין  ‰ו‡  ˙˘וב‰  בר  ל‡ו  ממזר 
„י'  מ"מ  ל˙˜ון",  יוכל  ל‡  "מעוו˙  חט‡ו, 
עמך".  מע˘‰  "עו˘‰  ל‰ח˘יבו  ל˙˘וב˙ו 
ונמחל  מ˙כפר  עוונו  ˘‡ין  מי  „‡ף  חזינן 
מ"מ  בעולם,  ו‰˜ל˜ול  ‰פ‚ם  ונ˘‡ר  כלל, 
יˆ‡ י„י ˙˘וב‰ ו‰וי "עו˘‰ מע˘‰ עמך". 
מל'  מ˙ב‡ר  „מˆינו  ‰ו‡  ‰„בר  ובי‡ור 
‡ינו  ˙˘וב‰  מˆו˙  ‚„ר  „עי˜ר  ‰פוס˜ים 
‰‰חלט‰  עˆם  ‡ל‡  וכו',  וכפר‰  ˙עני˙ 
ל‰לן  ‰רמב"ם  ל'  עיי'  עו„,  לחטו‡  ˘ל‡ 
‰ז˜ן  ל‡„מו"ר  ‰˙˘וב‰  ו‡‚ר˙  ‰"ב  פ"ב 
פ"‡, ו‰יינו „‰עי˜ר ‰ו‡ ‰˜בל‰ על ל‰ב‡ 

ול‡ ‰חרט‰ ו‰כפר‰ על ‰עבר. 

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

תחית הסיחות "ך ה' הצדקה"
האם ה' צריך את עבודת האדם או "לא איכפת לי'"? / מתי השפע הוא "צדקה" ומתי האדם מקבלו ביושר? / 

במי מתגלה "מרום וקדוש"? / ואיך ניתן להתאחד עם "חוטב עציך ושואב מימיך"? / עבודת ההכנה לראש השנה 
בפרשת נצבים

ר‡˘י˙ ‰סליחו˙ ˘‡ומרים במוˆ‡י ˘ב˙ ˜ו„˘, ל‡חר ‰˜„מ˙ ˙פיל˙ "‡˘רי", ‰ו‡ ‰פסו˜ 
(„ני‡ל ט, ז) "לך ‰' ‰ˆ„˜‰ ולנו בו˘˙ ‰פנים".

ונעל‰  יסו„י  עניין  טמון  בו  ˙חיל˙ ‰סליחו˙, ‡˘ר  ˘‰ו‡  ז‰  בפסו˜  ˘נרמז  מ‰  לב‡ר  וי˘ 
יוכל  ו‡יך  ל‚˘˙ ‡ל ‰˜ו„˘,  ל‡„ם  לו  י˘  כיˆ„  יבו‡ר  ובו  ליום ‰„ין,  בעבו„˙ ‰‰כנ‰  ביו˙ר 

ל‰˘פיע עליו רוב ˘פע ˜ו„˘ מ‡„ון כל.

עˆיך  מחוטב   .  . כולכם  ‰יום  נˆבים  "‡˙ם  פר˘˙נו  בפ˙יח˙  ‚ם  רמוז‰  זו  נעלי˙  עבו„‰ 
וע„ ˘ו‡ב מימיך", ˘פר˘‰ זו ‰י‡ ‰כנ‰ לר‡˘ ‰˘נ‰ ונ˜ר‡˙ לעולם ˜ו„ם ר‡˘ ‰˘נ‰, וכפי 

˘י˙ב‡ר.

עבודת האדם – "צורך גבוה" או "לא איכפת לי'"
ו˙חיל‰ י˘ לב‡ר מ‰ ˘‡ומרים כלפי ‰˘י"˙ "לך ‰' ‰ˆ„˜‰", ˘י˘ לפר˘ בז‰ ˘נ˙ינ˙ו ˘ל 

‰˘י"˙ ‰י‡ ב˙ור˙ ˆ„˜‰ בל‡ ˘‰מ˜בל ‰ו‡ ר‡וי ‡לי'.

נ˙ינ˙ו,  על  ˙מור‰  מ˜בל  ו‰‡„ם  י˘  ˘ונים:  ‡ופנים  יי˙כנו  זול˙ו  ‡ל  ‡„ם  במ˙ן  ‰נ‰,  כי 
ז‡˙  ˘נו˙ן  י˘   ;ıלו ‡˙ ‰חפ נו˙ן  ו˙מור˙ם  מי„י ‰לו˜ח  „מי ‰מ˜ח  מוכר ‰מ˜בל ‡˙  וכמו 
לי'  „עבי„  ל‡ו  "‡י  ˘‰רי  לנ˙ינ˙ו  ˘‰י‡  כל  ˙מור‰  י˘  ז‰ ‰רי  ב‡ופן  ו‚ם  רע‰ו,  במ˙נ‰ ‡ל 
 ,‰˜„ˆ ב˙ור˙  ˘‰י‡  נ˙ינ‰  וי˘  ועו„);  ב  נ,  ‚יטין  (ר‡‰  מ˙נ˙‡"  לי'  י‰יב  ל‡ ‰ו‰  לנפ˘י'  נייח‡ 

ו‰יינו ˘‡ינו מˆפ‰ ל˜בל מ‡ומ‰ מ‡˙ ‰מ˜בל ונ˙ינ˙ו ‰י‡ לל‡ ˙מור‰ כלל.

[ב‰ב‡ ל˜מן, ר‡‰ ˘ל"‰ ˘ער ‰‚„ול כט, ב ו‡ילך (˘‰בי‡ מעבו„˙ ‰˜ו„˘ חל˜ ‰עבו„‰ ב˙חיל˙ו), ובמ‡מר 

„"‰ "ל‡ ˙‰י' מ˘כל‰" ˙˘י"ב – ˙ור˙ מנחם ח"„ עמ' 324 ו‡ילך].



טלקראת שבת

וב‰˘פע˙ ‰˘י"˙ ‡ל י˘ר‡ל עם ˜רובו, ‡ף ˘לכ‡ור‰ ‰˘פע‰ ונ˙ינ‰ זו ב‡‰ מחמ˙ ו˙מור˙ 
‰מˆוו˙ ˘עו˘ים, מכל מ˜ום מˆינו בז‰ כמ‰ ‡ופנים ב„ברי חז"ל:

"וכי  פמ"„)  רב‰  (בר‡˘י˙  ˘‡מרו  וכמו  כלל,  י˙'  ‡ליו  נו‚עו˙  ‰מˆוו˙  ˘‡ין  מ˘מע  לפעמים 
מ‰ ‡יכפ˙ לי' ל‰˜ב"‰ למי ˘˘וחט מן ‰ˆו‡ר ‡ו מי ˘˘וחט מן ‰עורף, ‰וי ל‡ ני˙נו ‰מˆו˙ 

‡ל‡ לˆרף ב‰ם ‡˙ ‰בריו˙".

וי˘ מ˜ומו˙ ˘מ‰ם מובן ˘‰מˆוו˙ ‰ן "ˆורך ‚בו‰", ˘‰˘י"˙ ˆריך ‡ו˙ן וחפı ב‰ן, וכמו 
˘ל  ב‚בור‰  כח  מוסיפין  ˘ל ‰˜ב"‰  רˆונו  עו˘ין  ˘י˘ר‡ל  ˘"בזמן  ל‚)  פ"‡,  רב‰  (‡יכ‰  ˘‡מרו 

מעל‰".

˘נסמנו  במ˜ומו˙  ור‡‰  ועו„.  ב˙חיל˙ו.  חיים   ıע) בס‰"˜  ˘‰וב‡  מ‰  פי  על  ויי˘וב ‰ס˙יר‰, ‰ו‡ 
למעל‰) יסו„ ‚„ול, ˘כ‡˘ר בר‡ ‰˘י"˙ ‡˙ עולמו ל‡ ‰יו ‰נבר‡ים ‰נחו˙ים ‰˘פלים מסו‚לים 
ונחו˙ים,  ˘פלים  ו‰נבר‡ים ‰ם  ומ˙נ˘‡  רם  י˙' ‰ו‡  כי ‰בור‡  י˙',  ‚ילוי ‡ורו  ול˜לוט  ל˜בל 

ו‰יו מ˙בטלים ממˆי‡ו˙ם ל‚מרי.

על  ‰רב‰  ו‰עלים  כביכול,  עˆמו   ˙‡ ‰בור‡  ˆמˆם  ‰˜„ו˘‰  ‡ור  ב‰ם  ‚ם  ˘י‡יר  ובכ„י 
עˆמו וע„ ˘ל‡חר ˆמˆומים רבים ולבו˘ ‡חר לבו˘ יכולים ‰נבר‡ים ל˜בל ול˜לוט בפנימיו˙ם 

מ˜ˆ˙ מ‚ילוי ‡ורו י˙'.

וז‰ו ‰חילו˜ בין מ‡מרי חז"ל, ‡ם ‰עבו„‰ ‰י‡ "ˆורך ‚בו‰" ‡ו ˘"מ‰ ‡יכפ˙ לי' ל‰˜ב"‰":

ל‚בי ‰בור‡ י˙"˘ בעˆמו˙ו, ‰נ‰ בוו„‡י ‡ין ˘ום „בר ‰ח˘וב בפניו, ו‰כל כ˜ליפ˙ ‰˘ום 
נ‡מר  זו  בחינ‰  ול‚בי  כלל,  במˆי‡ו˙  ˘‡ינם  כמו  ח˘ובים  ו‰רי ‰ם  לפניו,  ומבוטלים  ובטלים 

"מ‰ ‡יכפ˙ לי'".

ˆמˆום, ‰נ‰  בˆמˆום ‡חר  י˙'  וˆמˆם ‡ורו  עˆמו  ˘‰לבי˘ ‡˙  כפי  ‰˜ב"‰  ל‚בי ‡ור  ‡ך 
‰עבו„‰ ‰י‡ "ˆורך ‚בו‰", ונח˘ב˙ ‡ˆלו י˙'.

השפעת השי"ת לישראל – כצדקה, או כמתנה ומכר
וכ˘ם ˘י˘ חילו˜ בעבו„˙ ‰נבר‡ים ‡ם ‰י‡ נח˘ב˙ ‡ˆלו י˙' ‡ם ל‡ו, כן ‰ם ‰„ברים ‚ם 
"מ˙נ‰"  ˘בבחינ˙  ‰מ˘כ‰  ‰י‡  ‡ם  ‰נבר‡ים,  ‡ל  ‰˘י"˙  ˘ממ˘יך  ‰‰מ˘כ‰  ל‡ופן  בנו‚ע 
י˙'  מעˆמו˙ו  ˘ל ‰‰˘פע‰ ‡ם  במ˜ור‰  ˙לוי  ז‰  ˘‰רי  כלל,  ˙מור‰  בל‡  וכיוˆ‡ ‡ו "ˆ„˜‰" 

‡ו מכפי ˘ˆמˆם עˆמו:

כ‡˘ר נ˘פע לי‰ו„י ˘פע מ‡ורו ˘ל ‰˜ב"‰ כפי ˘נ˙לב˘ בˆמˆום ‡חר ˆמˆום, ו‡˘ר ˘ם 
י˘ לעבו„˙ ‰‡„ם ח˘יבו˙ ומעל‰, ‰נ‰ ˘פע ז‰ ‡ינו ב‡ ב˙ור˙ חינם וˆ„˜‰, ˘‰ל‡ עבו„˙ו 

נח˘ב˙ ˘ם, ו‰‰˘פע‰ ‰מ‚ע˙ לו ‰י‡ ˙מור˙ עבו„˙ו.

„בר  ˘ום  ‡ין  בוו„‡י  ‰נ‰  בעˆמו˙ו,  י˙"˘  ‰בור‡  מ‡˙  ‰ב‡‰  ‰˘פע‰  על  מ„ובר  ‡ם  ‡ך 
עו˘‰  ו‡ם  כלל.  ‰יו  כל‡  ח˘ובים  ‰ם  ו‰רי  לפניו,  ומבוטלים  בטלים  ו‰כל  בפניו,  ‰ח˘וב 
‰י‰ו„י מˆוו‰ ‡ו עוב„ ‰˘י"˙ בליבו ומוחו, ונמ˘ך לו ‡יז‰ ˘פע מעˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘, ‰נ‰ 
‡ין ‰˘פע‰ זו ˙מור˙ עבו„˙ו, ˘‰רי ‡ינ‰ נח˘ב˙ כלל ל‚ביו י˙', ‡ל‡ ‰‰˘פע‰ ‰י‡ ב˙ור˙ 

לקראת שבת שבתיב לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדר מצות תשובה ווידוי
יקשה במ"ש הפוסקים דדי באמירת חטאתי לוידוי אף שבש"ס משמע דהוא וידוי רק על שגגות ולא על זדונות 

ומרדים / יסיק ע"פ הש"ס במק"א ב' גדרים בתשובה ובוידוי

˙˘וב‰,  וי„וי  לענין  לו:  ביומ‡  ‡י˙‡ 
וחט‡˙י,  פ˘ע˙י  עוי˙י  מ˙ו„‰  כיˆ„  ˙"ר 
ו‰˙ו„‰  ‡ומר  ‰ו‡  ‰מ˘˙לח  ב˘עיר  וכן 
כל  ו‡˙  י˘ר‡ל  בני  עונו˙  כל   ˙‡ עליו 
מ‡יר,  ר'  „ברי   . . חט‡˙ם  לכל  פ˘עי‰ם 
‡ומר  ‰ו‡  וכן  ‰ז„ונו˙  ‡לו  עונו˙  וחכ"‡ 
פ˘עים  ב‰,  עונ‰  ˙כר˙ ‰נפ˘ ‰‰י‡  ‰כר˙ 
ר˘"י)  ל‰כעיס,  (‰עו˘‰  ‰מר„ים  ‡לו 
לכל   . . בי  פ˘ע  מו‡ב  מלך  ‡ומר  ‰ו‡  וכן 
חט‡˙ם ‡לו ‰˘‚‚ו˙ וכן ‰ו‡ ‡ומר נפ˘ כי 
˙חט‡ ב˘‚‚‰, ומ‡חר ˘‰˙ו„‰ על ‰ז„ונו˙ 
‰˘‚‚ו˙  על  ומ˙ו„‰  חוזר  ‰מר„ים  ועל 
(ב˙מי', ‡ם על ‰ז„ונו˙ ימחלו לו ˘וב ‡ין 
כך  ‡ל‡  ר˘"י),  ‰˘‚‚ו˙,  על  לב˜˘  ˆריך 
לפניך  ופ˘ע˙י  ועוי˙י  חט‡˙י  מ˙ו„‰  ‰י' 
בס„ר  „נחל˜ו  פי'  ע"כ.  וכו'.  ובי˙י  ‡ני 
ו‡ח"כ  עונו˙  ˙חיל‰  מזכיר  ‰וי„וי, „לר"מ 
˘נזכרו  כס„ר  חט‡ים,  ו‡ח"כ  פ˘עים 
בכ˙וב, ולרבנן מזכירם בס„ר חט‡ים עונו˙ 
ופ˘עים. ומסי˜ ב˘מע˙ין „‰לכ˙‡ כרבנן.

כ'  ˙˘וב‰  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם  ו‰נ‰ 
חט‡˙י  ‰˘ם  ‡נ‡  ‡ומר  מ˙ו„ין,  "כיˆ„ 

ו‰רי  וכך  כך  וע˘י˙י  לפניך  פ˘ע˙י  עוי˙י 
חוזר  ‡יני  ולעולם  במע˘י  ובו˘˙י  נחמ˙י 
ל‰לן  וי„וי". ‡בל  ˘ל  עי˜רו  וז‰ו  ז‰  ל„בר 
‚בי חיוב וי„וי על כל ‡ח„ ביו‰כ"פ כ' (פ"ב 
י˘ר‡ל ‡בל ‡נחנו  כל  ˘נ‰‚ו  ‰"ח) "‰וי„וי 

חט‡נו (כולנו) ו‰ו‡ עי˜ר ‰וי„וי", „מ˘מע 
כל  ומ˙כפרים  ס‚י  "חט‡˙י"  „ב‡מיר˙ 
עבירו˙יו, ‚ם ז„ונו˙ ומר„ים (‡בל עיי' לח"מ. 
‰ז˜ן  רבינו  ˘ו"ע  ובפרט  ורמ"‡  ‰טור  ל'  עיי'  מי‰ו 

פל‡, „‰‡ ˜יי"ל  ו‰ו‡  כנ"ל),  ˙רז „מפור˘  סי' 

כרבנן „סברי „ר˜ ‰מ˙ו„‰ על ‰חמור יו˙ר 
„י  י‰י'  ו‡יך  ל‰יפך,  ול‡  ‰˜ל  לו  מ˙כפר 
˘‚‚ו˙  על  ‰מ˙‡מ˙  לב„  חט‡˙י  ב‡מיר˙ 

„˜יל.

פו  ביומ‡  „‡י'  ב‰˜„ים  בז‰  ו‰נר‡‰ 
ר' ‡לעזר  חר˘ ‡˙  בן  מ˙י‡  ר'  ˘‡ל  ע"‡, 
בן עזרי' ברומי ˘מע˙ ‡רבע‰ חלו˜י כפר‰ 
‰ן  ˘ל˘‰  ‡מר  „ור˘,  י˘מע‡ל  ר'  ˘‰י' 
ע˘‰  על  עבר  ו‡ח„,  ‡ח„  כל  עם  ו˙˘וב‰ 
כו',  לו  ˘מוחלין  ע„  מ˘ם  זז  ‡ינו  ו˘ב 
˙ול‰  ˙˘וב‰  ˙˘וב‰  וע˘‰  ל"˙  על  עבר 
ויו‰כ"פ מכפר כו', עבר על כרי˙ו˙ ומי˙ו˙ 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב



ההכנה לכריתת ברית 
של ראש השנה

אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם ראשיכם גו' 
עד שואב מימיך. לעברך בברית ה' אלקיך גו'
(כט, ט-יא)

כ"ק  מביא  פרשתנו)  (ריש  תורה  לקוטי  בספר 

קורין  (נצבים)  זו  "פרשה  אשר  נ"ע  הזקן  אדמו"ר 

כי  הדבר,  וטעם  השנה".  ראש  קודם  לעולם 

פרשת נצבים שייכת לראש השנה:

על  קאי  ש"היום"   – היום"  נצבים  "אתם  כתיב 

"יומא  שהוא  פרשתנו),  סוף  רזא  (פענח  השנה  ראש 

יום  "היום",  ובבוא  א).  ב,  לאיוב  (תרגום  רבא"  דדינא 

ראש השנה, צריך להיות "אתם נצבים גו' כולכם" 

– שכל הנשמות כולם, מ"ראשיכם שבטיכם" ועד 

יחדיו  כולם  להתייצב  צריכים  מימיך",  ל"שואב 

"לפני ה'" באופן של "כולכם".

אלקיך"  ה'  בברית  "לעברך  בכתוב  וממשיך 

שבין  הברית  לכריתת  הכנה  הוא  זה  שענין   –

הקב"ה לישראל ביום ר"ה:

הוא  אוהבים  שני  אצל  ברית  דכריתת  התוכן 

אהבתם.  תיפסק  שלא  ביניהם  ברית  שכורתים 

אם  הטעם,  מצד  היא  לזה  זה  שאהבתם  דמכיון 

או  השני,  של  במעלותיו  מכיר  שאחד  משום 

מכך  לו  ותצמח  יאהבהו  שהלה  כדי  שאוהבו 

וחושש  חסרון  בעצמו  רואה  כאשר  הרי,  טובה, 

רפיון  ייגרם  כך  ומתוך  בדבר  חברו  ירגיש  שמא 

אהבתם  שכאשר  היא,  לזה  העצה  הרי  באהבתם, 

כריתת  ביניהם  עושים  בתוקפה,  עדיין  היא 

ברית  כריתת  כי,  לעד.  תתקיים  שהאהבה  ברית 

את  שמניחים  היינו,  ודעת,  מטעם  למעלה  היא 

ששום  ברית  ביניהם  וכורתים  הצד,  על  השכל 

דבר שבעולם לא יחליש את האהבה, ותהי' לעד 

ולעולמי עולמים.

לבין  הקב"ה  שבין  האהבה  לגבי  גם  וכך 

היא  האהבה  שאז  השנה,  ראש  שבבוא  ישראל, 

שבנ"י  ברית,  כריתת  אז  נעשית  גדול,  בתוקף 

מטעם  שלמעלה  בקשר  הקב"ה  אל  מתקשרים 

מסוגל  יהיה  לא  שבעולם  דבר  ששום  כך  ודעת, 

להחלישה.

להתקשר  כביכול,  הקב"ה,  את  לעורר  וכדי 

הרי  ודעת,  מטעם  למעלה  ישראל  נשמות  עם 

ישראל  באחדות   – ד"כולכם"  העבודה  ע"י  זה 

מטעם  שלמעלה  ההתמסרות  שזוהי  אמתית, 

ודעת, שהרי ע"פ השכל אין קשר בין "ראשיכם" 

פועלים  זו  התמסרות  ע"י  אך  מימיך",  ל"שואב 

באופן  ישראל  נשמות  עם  יתקשר  הקב"ה  שגם 

שלמעלה מטעם ודעת.

"יבחר לנו" ו"ובחרת בחיים"
החיים והמות נתתי גו' ובחרת בחיים
(ל, יט)

פרשת נצבים "קורין לעולם קודם ר"ה" (לקו"ת 

החתום"  אחר  הולך  ש"הכל  ומכיון  פרשתנו),  ריש 

מרומז  נצבים  פ'  שבסיום  מובן  הרי  א),  יב,  (ברכות 

הקשר בינה לראש השנה:

את  מעוררים  שבו  הזמן  הוא  השנה  ראש 

שאומרים  כמו  ישראל,  בעם  הקב"ה  בחירת 

את  לנו  "יבחר  שופר  תקיעת  לפני  ומבקשים 

בחירת  את  מעוררים  בה  הדרך  והנה,  נחלתנו". 

ישראל  בחירת  ע"י  היא  ישראל  בעם  הקב"ה 

במה  פרשתנו  בסוף  מבואר  זה  וענין  בהקב"ה, 

ישראל  בחירת   – בחיים"  "ובחרת  שכתוב 

בהקב"ה.

מצד  גם  היא  בהקב"ה  ישראל  שבחירת  וכמו 

הדרך  היא  והמצוות  התורה  שדרך  החשבון 

ולמעלה  הנשמה  מצד  בחירה  וגם  טובה,  הכי 

אחרת,  דרך  שום  שאין  ובאופן  ודעת,  מהטעם 

ישראל,  בעם  הקב"ה  בבחירת  גם  הוא  כן  הנה 

מכל  סגולה  לי  ש"והייתם  באופן  היא  שבגלוי 

בעיני  "הם  אך  אחרים,  עמים  דישנם  העמים", 

רש"י  ה.  יט,  (יתרו  נכרת"  ו"חבתכם  לכלום",  ולפני 

שבחר  זה  מצד  הוא  זו  בחירה  שורש  אך  שם), 

בעם  ודעת  מהטעם  שלמעלה  בבחירה  הקב"ה 

איני  אחרת  באומה  ש"להחליפם  באופן  ישראל 

"ישראל  רק  וישנם  ועוד),  ג.  רבה  דרות  (פתיחתא  יכול" 

ומלכא בלחודוהי" (ראה זח"ג לב, א), ואין מקום כלל 

ח"ו לעם אחר.

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת י

"ˆ„˜‰", כ‡„ם ‰נו˙ן בל‡ ˘˜יבל ˙מור‰ וטוב˙ ‰נ‡‰ כלל.

בני  עבו„˙  ˙מור˙  ‰י‡  ‰ˆמˆום  ‡חרי  ˘ב‡‰  כפי  ‰˜„ו˘‰  מ‡ור  ˘‰‰˘פע‰  ונמˆ‡ 
ו‰ו‡  ‰עבו„‰.  ‡ל  ˙מור‰  נח˘ב˙  ו‡ינ‰   ‰˜„ˆ ב˙ור˙  ‰י‡  י˙'  מעˆמו˙ו  ו‰‰˘פע‰  י˘ר‡ל, 
‰נ‰  י˙',  ועˆמו˙ו  ממ‰ו˙ו  ‰י‡  ‰‰מ˘כ‰  ˘כ‡˘ר   ,"‰˜„ˆ‰  '‰ "לך  בסליחו˙  ˘‡ומרים  מ‰ 

ל"ˆ„˜‰" ˙יח˘ב, כי ‡ין ‰עבו„‰ נח˘ב˙ לכלום ל‚ביו.

"לך ה' הצדקה" – על ידי "ולנו בושת הפנים"
עˆמו  י˙"˘  מ‡˙ ‰בור‡  ˘פע  לו  ˘יומ˘ך  זו  למ„ר‚‰  יבו‡ ‰‡„ם  לב‡ר ‰כיˆ„  י˘  ומע˙‰ 

˘ל‡ על י„י ˆמˆומים ו‰˙לב˘ו˙, ‰˘פע‰ ˘בבחינ˙ "ˆ„˜‰".

עבו„‰ זו נרמז˙ ב‰מ˘ך ‰כ˙וב "ולנו בו˘˙ ‰פנים":

כיˆ„ "לנו  יר‚י˘ ‰יטב  כ‡˘ר  מעˆמו˙ ‰בור‡, ‰י‡  ל˜בל ‰˘פע‰  יכול ‰‡„ם  ˘ב‰  ‰„רך 
בו˘˙ ‰פנים", עליו ל‰‚יע ל‰כר‰ ו‰ר‚˘‰ מוח˘י˙ ‡˘ר ב‡מ˙ כלפי ‰בור‡ י˙"˘ ‰ו‡ ‡ינו 

˙ופס מ˜ום כלל, ו‡ינו יכול ל‰יח˘ב ‡ˆלו למ‡ומ‰.

בטל  מˆי‡ו˙ ‡ל‡ ‰ו‡  ˘ום  לו  ו‡ין  כלל,  מ˜ום  ˙ופס  ˘‡ינו  ˘מר‚י˘  למˆב  מ‚יע  וכ‡˘ר 
˘ב˙ור˙ "ˆ„˜‰"  בו ‰‰˘פע‰  ˘˙ימ˘ך  ר‡וי  ל"כלי"  נע˘‰ ‰ו‡  כל, ‡זי  בפני ‡„ון  ומבוטל 

מעˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘.

ו‰ו‡ מ‰ ˘‡מר ‰נבי‡ (י˘עי' נז, טו) "מרום ו˜„ו˘ ‡˘כון ו‡˙ „כ‡ ו˘פל רוח", ˘מי ‰ו‡ ז‰ 
רוח",  ו˘פל  ˘ל "„כ‡  ב‰ר‚˘‰  ˘נמˆ‡  מי  ז‰  ו˜„ו˘", ‰רי  מ˙‚ל‰ "מרום  ובו  ˘וכן  בו  ‡˘ר 

˘מ˘פיל עˆמו ובטל ל‚מרי ‡ל יוˆר כל.

"אתם נצבים" – לאחדים כאחד
עבו„˙ ‰ביטול ‡ל ‰בור‡ נ˙ב‡ר‰ ברי˘ פר˘˙ ניˆבים ˘לעולם נ˜ר‡˙ ˜ו„ם ר‡˘ ‰˘נ‰:

רי˘  ˙ור‰  ל˜וטי  נˆבים.  פר˘˙  סוף  רז‡  פענח  (ר‡‰  ר‡˘ ‰˘נ‰  יום  על  – ˜‡י  נˆבים ‰יום"  "‡˙ם 
פר˘˙ נˆבים), ובין בני י˘ר‡ל ‰ניˆבים לפני ‰˘י"˙ ביום ‰„ין פרט ‰כ˙וב ע˘ר מ„ר‚ו˙, מ˙חיל 

וסו‚ים  ‰מ„ר‚ו˙  ע˘ר  ‡ו˙ן  וכל  מימיך",  ו˘ו‡ב  עˆיך  "חוטב  וע„  ˘בטיכם",  ב"ר‡˘יכם 
˘בי˘ר‡ל, ‰רי ‰ם עומ„ים ב‡ופן ˘ל "כולכם", ב‡ח„ו˙ וב‰˘וו‡‰.

חוטב ‰עˆים  עם  ב‰˘וו‡‰ ‡מי˙י˙  לעמו„  ˘בטיכם"  ˘‰ו‡ "ר‡˘יכם  י‰ו„י  ˘יוכל  ובכ„י 
ו˘ו‡ב ‰מים, ‰רי ˆריך לז‰ עבו„‰ וי‚יע‰, ˘יבטל עˆמו וי˘בור ‰ר‚˘˙ מˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙ ע„ 

כ„י כך ˘יר‚י˘ עˆמו ב‰˘וו‡‰ ‡מי˙י˙ ‡ל חוטב עˆים נחו˙ ו˘פל.

ועבו„‰ זו ‰י‡ ‰כנ‰ ‡ל יום ר‡˘ ‰˘נ‰, ˘בו מב˜˘ ‰‡„ם ‰˘פע‰ ‚˘מי˙ ו‰˘פע‰ רוחני˙, 
˘כ‡˘ר מעמי„ עˆמו במˆב ˘ל ביטול מוחלט ‡ל ‰בור‡, וממיל‡ מ˙‡ח„ עם כל י‰ו„י ב‡˘ר 
ב‚˘ם  כל ‰‰˘פעו˙  עליו  נ˘פעו˙  ו‡זי  י˙"˘,  מעˆמו˙ ‰בור‡  ל‰מ˘כ‰  כלי  נע˘‰  ‰ו‡, ‰רי 

וברוח במרחב וב‰פל‚‰ – "לך ‰' ‰ˆ„˜‰".


