


˜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
הקהל – "בשנה השמינית" או "בשנה ראשונה"?

˘מיט‰"?  ˘ל  ר‡˘ונ‰  "ב˘נ‰  ‰י‡  ˘‰˜‰ל  ר˘"י  מ„‚י˘  מ„וע 
˘בע  ‰˙חל˙  פירו˘ו  ˘נים"  ˘בע   ı˜מ"˘ לפר˘  ‡ין  מ„וע   /
˘נים? / מ„וע ‰‰˙עוררו˙ ליר‡˙ ˘מים ב‡‰ בסיום ˙˜ופ‰, ול‡ 
מˆוו˙ ‰˜‰ל  ‚„ר  בי‡ור   / ח„˘‰?  ˙˜ופ‰  ב‰˙חל˙  כ‰˙עוררו˙ 
˘‰י‡ ל‰מ˘יך ‡˙ יר‡˙ ‰' ˘ב˘נ˙ ‰˘מיט‰ על ‰˘נים ˘ל‡חרי'

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 197 ואילך; שיחת ש"פ נצו"י תשמ"ו)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
דין בהקהל או דין בכבוד מלכות? (יעויין בארוכה לקוטי שיחות חי"ט עמ' 326 ואילך)

מצד הארון – בתוך הארון?  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עמ' 196 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הקהל - להמשיך את השמיטה על כל שש השנים

מ„וע "‰˜‰ל" ‰ו‡ "ב˘נ‰ ˘מיני˙" ול‡ ב˘נ‰ ר‡˘ונ‰? / ˘מיט‰ – 
„ך" – "ל˘מ˘ ‡˙  זרע̆  נים̇  ˘מיט˙ ‰‡„ם, ‰‡רı ו‰פירו˙ / "˘˘̆ 
˜וני" / ‡ין בכח ‰‡„מ‰ ל‰ˆמיח ˙בו‡‰ ‡ל‡ ר˜ מברכ˙ ‰˘י"˙ / מי 
‰בעלים על נכסי ‰‡„ם? / "‰˜‰ל" – ל‰ח„יר ‡ˆל ‰‡„ם ‡˘ר "‰כל 

בר˘ו˙ ‡„ון ‰כל" / מ„וע "‰˜‰ל" ‰ו‡ בח‚ ‰סוכו˙?

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 197 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
להקהיל את כל התכונות למקדש  (ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 331 ואילך)

"בימה" ותוקף – רק "של עץ" וב"עזרה" בלבד! (ע"פ לקוטי שיחות חי"ט 
עמ' 327 ואילך)

יב חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בגדרי מצות הקהל וכתיבת ס"ת

מכל  יו˙ר  כללי  ‡לו  מˆוו˙  „˙וכן  ‰ר‡˘ונים  „ברי  ע"פ  יב‡ר 
‰מˆוו˙, ומ˘מעו˙ ‰„בר ל„יני מˆוו˙ ‡לו ב‰לכ‰

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 187 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
ממנו יראו וכן יעשו

בעז‰י״˙.

‰ננו  וילך,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘ˆ‰), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 

נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
כפי ˘‰ם  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר

הטפת המוסר הטובה ביותר
יזכהו  יתברך  ה'  הנה   .  . מכתבו  על  במענה 

 .  . בפעולות  לבבו  משאלות  למלאות  ויצליחו 

עליהם,  יוסיף  ועוד  אודותם  שכותב  אותם  כל 

המוסיף  וכל  בקדש  דמעלין  רז"ל1  וכפסק 

מוסיפין לו2, ודוגמא חי' – הרי היא הטפת מוסר 

אנ"ש  ובכלל  תי'  זוגתו  שגם  מצליח,  היותר 

ופשיטא  בזה,  יעשו  וכן  יראו  ממנו  דסביבתו 

שגם זה יוסיף בברכת ה' יתברך בהנוגע לפרנסה 

ולנחת חסידותי מכל יוצאי חלציו שיחיו.

(ממכתב י"ז מנחם אב תשט"ו)

היותר  תעמולה  אשר  במוחש  ...רואים 

אלא  דיבור  ידי  על  רק  לא  הבאה  היא  פעילה 

להענין  חי'  דוגמא  אומרת  זאת  מעשה,  ידי  על 

ובודאי  זו,  תעמולה  מנהלים  אודותו  והאידיאל 

אורח  ובכל  היא  בהנהגתה  באם  זה,  בנדון  גם 

ישראל  בת  להנהגת  חי'  דוגמא  היא  תהי'  חיי' 

רחל  רבקה  שרה  בת  נקראת  מהן  אחת  שכל 

ולאה בודאי שגם זה ישפיע בהרבה ובהרבה על 

הנהגת בני משפחתה ואחי' בכללם.

(אגרות קודש חט"ז עמ' רעח)

מהמושפע מצפים תמיד 
פחות מאשר מהמשפיע

על  ובפרט   – פלוני  על  להשפיע  כשרוצים 

המשפיע   – כדרוש  בו  שיהי'  ענין  באיזה   – בנים 

צריך להיות דוגמא חי' שמתנהג בהענין בהידור 

וק"ל.

(מענה בכתב יד קודש)

1) ברכו˙ כח, ‡. ו˘"נ.
2) ר‡‰ ˙עני˙ בסופ‰ ובפר˘"י.

למרות   – לכתוב  לעצמי  מרשה  ...הנני 

מזכיר  שהנו  מכתבו  לסיום  בנוגע   – שבקיצור 

אודות בתו תחי'.

"תלמידים",  על  ביותר  הטובה  ההשפעה 

דיבורים,  ידי  על  כך  כל  אינה  ילדים,  כולל 

כמו  רבות,  פעמים  עצמו  על  חוזר  כשזה  אפילו 

ההשפעה על ידי היותו דוגמא חי'. 

אחוז,  מאה  יהי'  הזולת  שאצל  רוצים  כאשר 

אחוזים  ממאה  יותר  בעצמו  להוסיף  חייבים 

להשפיע  שצריך  דבר  שזהו  ובהתבוננות  הללו, 

מברך  וכשהקב"ה  רבות,  לשנים  הילדים  על 

כל  הרי  עליהם,  גם  השפעה  לכך  יש   – בנכדים 

העולם  סוף  עד  וכפתגם,  ומוצדק,  שוה  מאמץ 

(הדורות) זה יכול להגיע.

(תרגום מאגרות קודש חי"ט ע' פח, אגרות קודש המתורגמות ח"ג ע' 
(651

להשפיע  אפשר  איך  ששואל  למה  בנוגע 

שיש  ידוע  הרי  שלו,  החינוך  במוסד  חבריו  על 

שני דרכים בזה: הא' על ידי דברים היוצאים מן 

ופועלים  הלב  אל  שנכנסים  שהובטחנו  הלב, 

חי',  דוגמא  ידי  על  ועיקר,  ועוד  פעולתם3. 

שאינה דומה השפעה [של] מי שנאה דורש למי 

שנאה דורש ונאה מקיים4. 

צריך  מהשני  שדורשים  מה  ואדרבה, 

שהרי  יתרה,  במדה  בעצמו  בקיום  בזה  להדר 

הוא  מאשר  פחות  תמיד  מצפים  מהמושפע 

ידועה  במדה  שיתקבל  כדי  לכן  במשפיע, 

מזה  יותר  ההידור  שיהי'  צריך  המושפע  אצל 

במשפיע, ודי למבין.

(אגרות קודש חכ"ו ע' שלה)

3) ר‡‰ ס' ‰י˘ר לר"˙ ˘י"‚. ‰וב‡ ב˘ל"‰ סט, 
‡. ועו„.

4) ח‚י‚‰ י„, ב.

ממנו יראו וכן יעשו

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום



יזלקראת שבת

„‰ו‡ לפי ˘במ"˙ ב‰ר סיני ‰יו (בכללו˙) 
בענינ‰  ‰˙ור‰  ˜בל˙   (‡) „ברים:  ˘ני 
לומר,  וי˘  מˆוו˙.  ˜בל˙  (ב)  (לימו„‰), 
ענינים  ˘ני  כנ‚„  ‰ן  ‰נ"ל  ‰מˆוו˙  ˘ב' 
מˆוו˙  ˜בל˙   – ענינ‰  ‰˜‰ל  מˆו˙  ‡לו: 
‰י‡   – ˙ור‰  ספר  כ˙יב˙  ומˆו˙  ‰˙ור‰, 
וכמפור˘  ‰˙ור‰.  לימו„  ב˘ביל  (בעי˜ר) 
"למען  ‰ו‡  ‰˜‰ל  מˆו˙  ˘˙וכן  בכ˙וב 
י˘מעו ולמען ילמ„ו ויר‡ו ‡˙ ‰' ‡ל˜יכם 
‰ז‡˙  ‰˙ור‰  „ברי  כל   ˙‡ לע˘ו˙  ו˘מרו 
ובני‰ם ‡˘ר ל‡ י„עו י˘מעו ולמ„ו ליר‡‰ 
˘עי˜ר  ‰יינו   – ‚ו'"  ‰ימים  כל   ‡"‰  ˙‡
לי„י  ‰מבי‡‰   '‰ יר‡˙  על  ‰י‡   ‰˘‚„‰‰
ע˘יי˙ ‰מˆוו˙; מ˘‡"כ מˆו˙ כ˙יב˙ ס"˙ 
˙וכנ‰ ‰ו‡ "וע˙‰ כ˙בו ‚ו' ולמ„‰ ‡˙ בני 
‰כ˙יב‰  ˘˙כלי˙  בפי‰ם",  ˘ימ‰  י˘ר‡ל 

‰י‡ – ‰לימו„ (ועיי' חינוך מˆו‰ ˙רי‚).

‰ו‡  ‡לו  מˆוו˙  ˘˙י  בין  ז‰  וחילו˜ 
ל‰לכ˙‡, וע„ ˘י˘ מז‰ נפ˜"מ למע˘‰. 

כ˙ב  ‰˜‰ל  וענין  במˆו˙  „‰נ‰, 
‰רמב"ם רפ"‚ מ‰ל' ח‚י‚‰ "מ"ע ל‰˜‰יל 
ול˜רו˙  כו'  וטף  ונ˘ים  ‡נ˘ים  י˘ר‡ל  כל 
מזרזו˙  ˘‰ן  פר˘יו˙  ‰˙ור‰  מן  ב‡זני‰ם 
‡ו˙ן במˆו˙ ומחז˜ו˙ י„י‰ם ב„˙ ‰‡מ˙", 
‰ז‰  ו‰˜„ו˘  ‰‚„ול  ‰מעמ„  ˘כל  ו‰יינו 
(לימו„  ‰˙ור‰  לימו„  ב˘ביל  (כ"כ)  ‡ינו 

פר˘יו˙ ‡לו), ‡ל‡ ב˘ביל ‰חיזו˜ ו‰זירוז 
למ"˘  ‰טעם  ˘ז‰ו  וי"ל  ‰מˆוו˙.  ב˜יום 
‡לו  (‚ם  ˘‰כל  ‰ענין,  ב‰מ˘ך  ‰רמב"ם 
לבם  ל‰כין  "חייבין  כו')  מכירים  ˘‡ינם 
ויר‡‰  ב‡ימ‰  ל˘מוע  ‡זנם  ול‰˜˘יב 
‚„ולים  חכמים  ‡פילו   .  . ברע„‰  ו‚יל‰ 
ל˘מוע  חייבין  כול‰  ‰˙ור‰  כל  ˘יו„עים 
ל˘מוע  יכול  ˘‡ינו  ומי  כו'  בכוונ‰ ‚„ול‰ 
 ˙„ לחז˜  ‡ל‡  ‰כ˙וב  ˜בע‰  ˘ל‡  כו' 
כי ‡ין   – ˘ומע‰"  מפי ‰‚בור‰  כו'  ‰‡מ˙ 
‰˙כלי˙ – ‰לימו„, ‡ל‡ ˜בל˙ עול מˆוו˙.

˙כלי˙‰  ס"˙  כ˙יב˙  ˘מˆו˙  ז‰  ו‚ם 
‰ר‡"˘  וכמ"˘  ל„ינ‡,  נו‚ע   – ‰לימו„ 
כ˙יב˙  ס"˙, „מˆו˙  רי˘ ‰ל'  ב‰ל' ˜טנו˙ 
"ב„ורו˙  ‰י˙‰  ו‡ח„  ‡ח„  כל  ˘על  ס"˙ 
ולומ„ין  ס"˙  כו˙בים  ˘‰יו  ‰ר‡˘ונים 
ומניחין  ס"˙  ˘כו˙בין  ‰‡י„נ‡  ‡בל  בו, 
‡ו˙ו בב˙י כנסיו˙ ל˜רו˙ בו ברבים מˆו‰ 
י„ו  ‡˘ר  מי˘ר‡ל  ‡י˘  כל  על  ‰י‡  ע˘‰ 
מ˘‚˙ לכ˙וב חומ˘י ‰˙ור‰ ומ˘נ‰ ו‚מר‡ 
מˆו˙  כי  ובניו,  ‰ו‡  ב‰ן  ל‰‚ו˙  ופירו˘י' 
כ„כ˙יב  ב‰  ללמו„  ‰י‡  ‰˙ור‰  כ˙יב˙ 
וע"י  בפי‰ם  ˘ימ‰  י˘ר‡ל  בני  ולמ„‰ ‡˙ 
על  ו‰„ינים  ‰מˆו˙  פי'  י„ע  ו‰פי'  ‰‚מר‡ 
מˆו‰  ˘‡„ם  ‰ספרים  ‰ם  ‰ם  לכן  בוריים 
לכ˙בם" (ועיי' בז‰ ב‡ריכו˙ בל˜ו"˘ חכ"‚ ע' 18 

ו‡ילך).

לקראת שבת „

הקה – "בשנה השמינית"
או "בשנה ראשונה"?

מדוע מדגיש רש"י שהקהל היא "בשנה ראשונה של שמיטה"? / מדוע אין לפרש ש"מקץ שבע שנים" פירושו 
התחלת שבע שנים? / מדוע ההתעוררות ליראת שמים באה בסיום תקופה, ולא כהתעוררות בהתחלת תקופה 

חדשה? / ביאור גדר מצוות הקהל שהיא להמשיך את יראת ה' שבשנת השמיטה על השנים שלאחרי'

ל‡,  (פר˘˙נו  בח‚ ‰סוכו˙"  ˘נ˙ ‰˘מט‰  במוע„  ˘נים  ˘בע   ı˜מ ל‡מר,  מ˘‰ ‡ו˙ם  "ויˆו 
י) – וממ˘יך לˆוו˙ ‡ו„ו˙ מˆו˙ "‰˜‰ל". 

ובפירו˘ ר˘"י: 

ולמ‰ ˜ור‡ ‡ו˙‰  ˘‰י‡ ‰˘נ‰ ‰˘מיני˙.  ˘מיט‰,  ˘ל  ר‡˘ונ‰  ב˘נ‰   - ˘נים  ˘בע   ı˜מ"
'˘נ˙ ‰˘מיט‰'? ˘ע„יין ˘ביעי˙ נו‰‚˙ ב‰, ב˜ˆיר ˘ל ˘ביעי˙ ‰יוˆ‡ למוˆ‡י ˘ביעי˙". 

וי˘ ל„יי˜ בל˘ון ר˘"י – "ב˘נ‰ ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מיט‰":

"מ˜ı ˘בע  ˘ל‡חר ‰˘מיט‰,  ב˘נ‰  ˘מ„ובר  ז‰  כ‡ן ‰ו‡  בכ˙וב  ˘מו„‚˘  מ‰  לכ‡ור‰, 
˘ב‡‰  "˘מיני˙",   – „"‰˜‰ל"  ל‰זמן  ˜ור‡ים   (‡ מ‡,  (סוט‰  וב‚מר‡  במ˘נ‰  ו‡כן,  ˘נים"; 

ל‡חר ‰˘ביעי˙.   

מ‰ טעם ‡יפו‡ מ„‚י˘ ר˘"י „ו˜‡ ‡˙ ז‰ ˘‰י‡ "˘נ‰ ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מיט‰"?

ב‡ופן  ˘נים"  ˘בע   ı˜לפר˘ ‡˙ ‰ל˘ון "מ ר˘"י  ˘נ˙כוון  לב‡ר,  לכ‡ור‰ ‰י‰ ‡פ˘ר  ב. 
מחו„˘ - במ˘מעו˙ ˘ל ‰˙חל‰ [וע"„ ˘מˆינו בכמ‰ מפר˘ים כ‡ן ˘פיר˘ו "מ˜ı" ב‡ופן ˘ל ‰˙חל‰ – 

ר‡‰ ‡בן עזר‡ ו‡ברבנ‡ל. ור‡‰ ‚ם ‡בן עזר‡ ורמב"ן פ' ר‡‰ טו, ‡. ועו„]. 

˘נים", ‡ל‡  ˘ל "˘בע  ˙˜ופ‰  בסיום  ˘נים" ‡ינו  ˘בע   ı˜לפי „ע˙ו ‰פירו˘ "מ˘ ו‰יינו, 
ב‰˙חל˙ ‰מחזור ˘ל "˘בע ˘נים". וז‰ו ˘פיר˘ „‰יינו "˘נ‰ ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מיט‰".

ו‡ף ˘פיר˘ ˘ר˘"י עˆמו (ב˙חיל˙ פ' מ˜ı) ˘"כל ל˘ון ˜ı סוף ‰ו‡" – מˆינו במפר˘ים (חי' 
 ,ı˜ י˜ר‡  מ‰ענין  ‰ר‡˘ון   ı˜‰ ‚ם  "לפעמים  ‡˘ר  ˘ם)  רע"ב  ‚ם  ור‡‰  ˘ם.  ר˘"י  על  מ‰רי"˜  ופי' 

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

לומר  רˆונו  פ˘וטו  לפי  כי  ˘מיט‰'  ˙ע˘‰  ˘נים  ˘בע   ı˜כמו 'מ מ‰˜ˆ‰ ‰‰ו‡,  סופו  כי ‰ו‡ 
על  ר˜  לפר˘ו (ל‡  ולכן ‡פ˘ר  ל˘ון "˜ˆ‰",  ˘"˜ı" ‰ו‡  ו‰יינו,  ב‰˙חל˙ ‰˘מיט‰ ˘ני‰". 

סוף כפ˘וטו, סיום ‰ענין, ‡ל‡) ‚ם על ‰‰˙חל‰, ˘‰י‡ ‰"סוף" ב˜ˆ‰ ‰˘ני.  

‡בל ˜˘‰ מ‡ו„ לפר˘ כן, כי: 

ר‡˘י˙ כל, ‰נ‰ ל‡חר ˘ר˘"י ‡מר ל‰„י‡ ˘"כל ל˘ון ˜ı סוף ‰ו‡", ‰נ‰ ‡ם בני„ון „י„ן 
על  לסמוך  ול‡  ברור,  בס‚נון  „בריו  לפר˘  לו  ‰י‰  ‰˙חל‰,  פירו˘ו   "ı˜מ"˘ לח„˘  כוונ˙ו 

‰˙למי„ ˘יבין חי„ו˘ ‚„ול ז‰ מל˘ונו ‰˜ˆר. 

‰"˘מיט‰"  ‰˙חל˙  פירו˘ו  ˘נים"  ˘בע   ı˜מ"˘ לח„˘  ר˘"י  נ˙כוון  ב‡מ˙  ‡ם  ו˘ני˙, 
‰ח„˘‰ – ‡יך ז‰ ממ˘יך ר˘"י מי„ ומ„‚י˘ ‰ˆ„ ‰‰פכי, "(˘נ‰ ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מיט‰) ˘‰י‡ 

‰˘נ‰ ‰˘מיני˙"?!   

ו‰„ר‡  ˘נים",  סיום ‰"˘בע  מפ˘וטו –   "ı˜ל‰וˆי‡ "מ ר˘"י  כוונ˙  ˘‡ין  מס˙בר  ומע˙‰ 
˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ – למ‰ ‰„‚י˘ ‡˙ ז‰ ˘‰י‡ "˘נ‰ ר‡˘ונ‰"? 

‚. וי"ל בבי‡ור ‰ענין: 

‰˜ו˘י  ˘עי˜ר  ו‡ף  ‰˜‰ל.  „מˆו˙  ב‰זמן  כללי  ˜ו˘י  ליי˘ב  ר˘"י  ב‡  ‰מיוח„˙  בל˘ונו 
מ˙עורר ל‡חר ˘נלמ„ ‰פסו˜ים ‰ב‡ים – מ˜„ים ר˘"י ליי˘ב ז‰ מי„ ב˙חיל˙ ‰ענין (וכ„רכו 

בכ"מ). 

ובכן: 

י˘מעו  "למען   – ‚ו'"  „"‰˜‰ל ‡˙ ‰עם  ל‰מˆו‰  ו‰מכוון  מפר˘ ‡˙ ‰טעם  עˆמו  ‰כ˙וב 
ולמען ילמ„ו ויר‡ו ‡˙ ‰' ‡ל˜יכם ו˘מרו לע˘ו˙ ‡˙ כל „ברי ‰˙ור‰ ‰ז‡˙" (ל‡, יב). 

פני ‰'  לר‡ו˙ ‡˙  י˘ר‡ל  כל  ל‰יו˙ "בבו‡  ˘"‰˜‰ל" ˆריך  ז‰  עם  מ˙‡ים ‰יטב  ז‰  וטעם 
יבחר", ‰רי  ל‰"מ˜ום ‡˘ר  י˘ר‡ל  כל  ב‡ים  כ‡˘ר  כי   – י‡)  (ל‡,  יבחר"  במ˜ום ‡˘ר  ‡ל˜יך 

בנ˜ל יו˙ר לעורר ‡ו˙ם ולפעול ב‰ם "למען י˘מעו ולמען ילמ„ו ויר‡ו ו‚ו'".

‡מנם לפ"ז ‡ינו מובן ז‰ ˘נ˜ב ‰כ˙וב בזמן „"מ˜ı ˘בע ˘נים": כ˘ב‡ים לעורר על ע˘יי˙ 
„בר, ובפרט על יר‡˙ ‰' – ˘ז‰ו ‰מכוון „מˆו˙ "‰˜‰ל" – מן ‰ר‡וי ˘˙‰י‰ ‰‰˙עוררו˙ (ל‡ 

בסיום ˙˜ופ‰, ‡ל‡) ב‰˙חל˙‰ ˘ל ˙˜ופ‰!   

ר‡˘ונ‰  "ב˘נ‰  ב‰˙חל˙ ‰˙˜ופ‰,  כ‡ן ‰ו‡  – ‰מ„ובר  נמי  ר˘"י, „‡ין ‰כי  מפר˘  וע"ז 
˘ל ˘מיט‰". 

˘‰ענין  ומ˘מע  ˘נים",  ˘בע   ı˜מ" מ„‚י˘  מ„וע ‰כ˙וב   – ‚יס‡  ל‡י„ך  י˜˘‰  מע˙‰  ‡ך 
„"‰˜‰ל" ב‡ ב˙ור סיום ו‰מ˘ך ˘ל "˘בע ‰˘נים" ˘לפני ז‰?!

לז‰ ממ˘יך ר˘"י – "˘‰י‡ ˘נ‰ ˘מיני˙": לˆורך ‰‰˙עוררו˙ „"‰˜‰ל" י˘ מ˘מעו˙ בז‰ 
˘˘נ‰ זו ‰י‡ "˘מיני˙", כלומר, ‰˘נ‰ ˘ב‡‰ ל‡חר ‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙, כ„ל˜מן. 

˘כ‡˘ר  ועו„),  כ‡ן.  כ‰, „. ‡ברבנ‡ל  ב‰ר  ספורנו  ר‡‰  במפר˘ים –  ˘‰‡ריכו  (וכמו  בפ˘טו˙  מובן   .„

לקראת שבת טז

וכיבו˘  בי‡˙  ‡ו„ו˙  לי‰ו˘ע  ‰ˆוו‡‰ 
‰‡רı כו'. ‡מנם ע"„ ‰‰לכ‰ ˘‰י‡ מˆו‰ 
ע„יין  ˆריך  „ורו˙,  ל„ורי  ‰מˆוו˙  ככל 
לפי  ובפרט  מספי˜,  ‰נ"ל  ו‡ין  בי‡ור 
‰מלך  מˆו˙  ‡ינ‰  ‰˜‰ל  ˘מˆו˙  ‰„יעו˙ 
„ו˜‡, פירו˘, „‡ף ˘˜רי‡˙ ‰פר˘יו˙ ‰י‡ 
 .‡ מ‡,  (סוט‰  במ˘נ‰  כמפור˘  ‰מלך,  ע"י 
ור‡‰ ר˘"י ˘ם „"‰ ˘נ‡מר) – ‡ין ‰כרח לפר˘ 

˘מˆו˙ ‰˜‰ל ‰י‡ מˆו‰ „‰מלך, ו‡„רב‰, 
ח‚י‚‰  מ‰ל'  פ"‚  רי˘  ‰רמב"ם  מל˘ון 
"מ"ע ל‰˜‰יל כל י˘ר‡ל" (ס˙ם, ול‡ כ˙ב 
˘‰חיוב ‰ו‡ "על ‰מלך ל‰˜‰יל" וכיו"ב) 
בנו‚ע  ו‚ם  ‰מלך.  מˆו˙  ‰וי  „ל‡  מ˘מע 
˘‰רמב"ם  מז‰  ‰רי  ‰פר˘יו˙,  ל˜רי‡˙ 
ב˙חיל˙  ˙יכף  ˜ור‡  „מלך   ‡‰ ‰זכיר  ל‡ 
 ‚ ב‰לכ‰  (כ"‡  ‰מˆו‰  עˆם  כ˘מ‚„יר  ‰פר˜ 
˘ם), מ˘מע ˜ˆ˙ ˘‡י"ז מעˆם ‚„ר ‰מˆו‰ 
וכיו"ב,  ‰מלך  כבו„  מפני  ר˜  „‰וי  ו‡פ"ל 
ב‰ ‰כל, ‡בל  ˘מחוייבים  ב˜רי‡‰  לכב„ו 
ל‡ ‰וי מˆו˙ו (ועיי' ברלב"‚ כ‡ן ב‰˙ועל˙ ‰י"‚, 
˘כ' "‰מלך ‡ו ‰כ‰"‚ ‡ו ‰נ˘י‡ ˘בי˘ר‡ל". וע„"ז 

‡ו  ‰מלך  ˘‰ו‡  ˘בעם  ‰‚„ול  "י˜ר‡  ב‡ברבנ‡ל 

בחינוך  ועיי"ע  ˘ם).  לפנ"ז  ל˘ונו  (ור‡‰  ‰˘ופט". 

ו‡ילך   323 ע'  חי"ט  ל˜ו"˘  ˙ריב.  מ"ע  ובמנ"ח 

עˆם  ‚„ר  מˆ„  ו‡"כ  ˘ם).  ובמˆויין   .367 וע' 

‰מˆו‰ ‡ין כ‡ן ˘ייכו˙ לי‰ו˘ע „ו˜‡ כו'.

˘ל  מ˜ומ‰  „ב‡מ˙  נר‡‰  כן  ועל 
ב‰  ‰מיוח„  ‚„ר  מ˘ום  ‰ו‡  כ‡ן  ‰מˆו‰ 
ו‰ו‡   .ıב‡ר ‰˙לויו˙  מˆוו˙  כ˘‡ר  ˘ל‡ 
פ"‚  ח‚י‚‰  ב‰ל'  ‰רמב"ם  „כ˙ב  ממ‰ 
ל‰כין  וז"ל:  "חייבין  זו  מˆו‰  ב˙וכן  ‰"ו 
לבם ול‰˜˘יב ‡זנם ל˘מוע ב‡ימ‰ ויר‡‰ 
ו‚יל‰ ברע„‰ כיום ˘ני˙נ‰ בו בסיני ‡פילו 
כול‰  ‰˙ור‰  כל  ˘יו„עים  ‚„ולים  חכמים 
ומי  י˙יר‰  ‚„ול‰  בכוונ‰  ל˘מוע  חייבין 

זו  ל˜רי‡‰  לבו  מכוין  ל˘מוע  יכול  ˘‡ינו 
‰‡מ˙   ˙„ לחז˜  ‡ל‡  ‰כ˙וב  ˜בע‰  ˘ל‡ 
ומפי  ב‰  נˆטו‰  ע˙‰  כ‡ילו  עˆמו  ויר‡‰ 
‰ו‡  ˘ליח  ˘‰מלך  ˘ומע‰  ‰‚בור‰ 
„ב˘‡ר  י"ל  ועפ"ז  ‰‡-ל".  „ברי  ל‰˘מיע 
ב‰ן „כניס‰  ב‡רı ‰˙נ‡י  מˆוו˙ ‰˙לויו˙ 
חיובן  וזמן  במ˜ום  ˙נ‡י  ר˜  ‰וי   ıל‡ר
בכניס˙ם  כ"‡  במ„בר  ב‰ן  חייבים  (˘‡ין 
ז‰  מˆו˙ ‰˜‰ל, ‰רי  מ˘‡"כ  וכו');   ıל‡ר
מעˆם  חל˜  ב‡רı „ו˜‡, ‰וי  ˘חיוב‰ ‰ו‡ 
ממ„בר  בנ"י  יוˆ‡ים  „כ‡˘ר  ‰מˆו‰, 
מפי  ‰˙ור‰   ˙‡ ˜בלו  ˘בו  ‰מ˜ום   – סיני 
וכן  ב˙כלי˙;  ו˘ונ‰  ‡חר  למ˜ום  ‰‚בור‰ 
עוברים מנ˘י‡ו˙ מ˘‰ (˘˜בל ‰˙ור‰ מפי 
ל‰יו˙  ˆריך   – י‰ו˘ע  לנ˘י‡ו˙  ‰‚בור‰) 
˘ני˙נ‰  ‰מעמ„  מעין  לזמן)  (מזמן  ‡ˆלם 
בו בסיני "‰˜‰ל ‡˙ ‰עם ‰‡נ˘ים ו‰נ˘ים 
במˆוו˙  ולזרזם  לחז˜ם  ו‚רך",  ו‰טף 
כל  בסיום  ב„ו˜‡  נ‡מר‰  ולכך  ‰˙ור‰. 

‰˙ור‰.

לכל  ס"˙  כ˙יב˙  מˆו˙  ‡ף  ו‰נ‰, 
˘‡ף  וי"ל  כנ"ל.  לבסוף,  ר˜  נ‡מר‰  ‡ח„ 
לבי‡ור  ו„ומ‰   – מˆו˙‰  ל‚„ר  ˘ייך  ז‰ 
כ˙יב˙  במˆו˙  ‚ם  כי  ‰˜‰ל.  ‚בי  ‰נ"ל 
עליו  מעל‰   – "כ˙בו  ב‰  מפור˘  ס"˙, 
ל,  (מנחו˙  סיני"  מ‰ר  ˜בלו  כ‡ילו  ‰כ˙וב 
רי˘  ס"˙  ‰ל'  ברמב"ם  ל‰לכ‰  ו‰וב‡   ,(‡
פ"ז; ו‰יינו נמי כי ז‰ו (˙וכן) מˆו˙ כ˙יב˙ 
ס"˙ ב˘לימו˙‰, ˘‚ם ‡לו ˘ל‡ ‰יו ב‚ופם 
‡ˆלם  י‰י'  ‰˙ור‰,  ˜בל˙  בע˙  סיני  ב‰ר 
זו  מˆו‰  נ‡מר‰  ולכן  ‰˙ור‰.  ˜בל˙  מעין 
ומנ˘י‡ו˙  ‰מ„בר  מן  ליˆי‡˙ם  בסמיכו˙ 

מ˘‰.

מˆוו˙  ˘˙י  ˘י˘נן  ‰טעם  לב‡ר  וי˘ 
כ„י ˘י‰י' ˙מי„ מעין ˜בל˙ ‰˙ור‰ בסיני, 



טולקראת שבת

˘כבר  בזמן  מכן,  ל‡חר  מ˜ומ‰  נ„ח‰ 
מו˙ו  ביום  ‰˜ב"‰  לפני  מ˘‰  "כינסם 
במˆוו˙  עו„  ˆיוום  ול‡  בברי˙"  ל‰כניסם 
עו„  ועיי'  ס"˙,  כ˙יב˙  ומˆו˙  זו  (מלב„ 

ל‰לן ‚ם ‚בי זו ‰‡חרונ‰). 

‡פ˘ר  לכ‡ור‰  ‰פ˘ט  ע"„  ו‰נ‰ 
 ˙‡ "˙˜ר‡  נ‡מר  ‰˜‰ל  ˘במˆו˙   ,ıל˙ר
ו‰יינו  י˘ר‡ל",  כל  נ‚„  ‰ז‡˙  ‰˙ור‰ 
‰„ברים"  ‡ל‰  "מ˙חל˙  ˜ור‡  ˘‰מלך 
(עיי' סוט‰ מ‡), ומכיון ˘"‰˙ור‰ ‰ז‡˙" ל‡ 

נ‚מר‰ כ˙יב˙‰ ע„ סמוך למי˙˙ מ˘‰ (עיי' 
ע"„  לˆוו˙  מ˜ום  ‡ין  לכן  טו),  ב˙ר‡  בב‡ 

 ıירו˙ „ז‰ו  ‡יבר‡  ‡ז.  ע„  ‰˜‰ל  מˆו˙ 
נ˜ר‡ו˙  פר˘יו˙  (‡ילו  ז‰  ענין  כי  „חו˜, 
ממˆו‰  ‡ח„  פרט  ר˜  ‰ו‡  ‰מלך)  י„י  על 
˙˙עכב  ז‰  ב˘ביל  ˘(ר˜)  לומר  ו˜˘‰  זו, 
‡מיר˙ מˆו‰ זו לי˘ר‡ל ע„ ל‡חרי ‡מיר˙ 
˘‡ר כל מˆוו˙ ‰˙ור‰. ועו„ ועי˜ר, מˆינו 
ע"„  ‰ˆיווי  ול„ו‚מ‡  כיו"ב,  מˆוו˙  כמ‰ 
ס"˙ ˘ל ‰מלך "וכ˙ב לו ‡˙ מ˘נ‰ ‰˙ור‰ 
‰ז‡˙" ‰‡מור בפר˘˙ ˘ופטים, „‰יינו כל 
‰„בר  נ‡מר  ו‰רי  כ‡),  סנ‰„רין  (עיי'  ‰˙ור‰ 
כל ‰˙ור‰  כ˙יב˙  לפני ‚מר  ב˙ור‰  ונכ˙ב 
ליי˘ב  י˘  מ˜ר‡  ˘ל  בפ˘וטו  כול‰. ‡ולם 
˘מˆו˙  ‰ו‡  ‰מ˜ר‡  „פ˘ט  ו‰ו‡  ב‡ו"‡, 
לי‰ו˘ע,  מ˘‰  מ„ברי  חל˜  ‰י‡  ‰˜‰ל 
 ,ıל‡ר ‰כניס‰  ע"„  ‡ליו  ל„בריו  ב‰מ˘ך 
 ıר‡‰ ‡ל  ‰ז‰  ‰עם   ˙‡ ˙בו‡   ‰˙‡ "כי 
ˆיוו‰  לז‰  ˘ב‰מ˘ך  ‚ו'",  נ˘בע  ‡˘ר 
‡ו˙ו ע"„ מˆו˙ ‰˜‰ל, "˙˜ר‡ ‡˙ ‰˙ור‰ 
כלומר,  ‚ו'".  ‰עם   ˙‡ ‰˜‰ל  ‚ו'  ‰ז‡˙ 
כיבו˘  לי‰ו˘ע ‡ו„ו˙  ב˙וך „ברי ‰ˆוו‡‰ 
‰˙ומ"ˆ  ˜יום  ע"„  זרזו  כו',   ıר‡‰ וי˘וב 
י‰י'  עי"ז  ˘„ו˜‡  ‰יר„ן,   ˙‡ כ˘יעברו 
ב‡‰  לז‰  וב‰מ˘ך   ,ıב‡ר ˜יום  לבנ"י 

י˙˜יימו  ˘י˘ר‡ל  ˘כ„י  ‰˜‰ל,  מˆו˙ 
זו  מˆו‰  ל˜יים  י‰ו˘ע  ˆריך  כו',   ıב‡ר
‡י  לעיל  ועיי'  ˘ל‡חריו,  ‰מלכים  (וכן 
ול˜רו˙  י‰ו˘ע)  ע"י  ‚ם  בפועל  נ˙˜יימ‰ 
‡˙ ‰˙ור‰ ‰ז‡˙ ב‡זני ‰עם "למען י˘מעו 
ולמ„ו  י˘מעו  ‚ו'  ובני‰ם  ‚ו'  ילמ„ו   .  .
ליר‡‰ ‡˙ ‰"‡ כל ‰ימים ‡˘ר ‡˙ם חיים 
‰יר„ן   ˙‡ עוברים  ‡˙ם  ‡˘ר  ‰‡„מ‰  על 
בפ˘טו˙   ıמ˙ור ו˘וב  לר˘˙‰".  ˘מ‰ 
מ„וע נ‡מר ז‰ ר˜ כ‡ן, כי מˆו‰ זו נ‡מר‰ 
לי‰ו˘ע,  וˆיווי  כעין) ˆוו‡‰  בס‚נון (ו‰י‡ 
ומחוור   .ıל‡ר בכניס˙ו  ‰נ‰‚˙ו  ב‡ופן 
ב‰מ˘ך  זו  מˆו‰  נ‡מר‰  ˘ל‡  מ‰  ˘פיר 
ל‡  ˘ם  נ‡מר‰  ˘‡למל‡  ˘מיט‰,  למˆו˙ 
סיני  ב‰ר  ˘מיט‰  במˆו˙  פרט  ‡ל‡  ‰י˙‰ 
מ˘נ‡מר‰  ‡בל  ˘נ‰,  ‰‡רבעים  ב˙חיל˙ 
ו‰ור‡‰  ˆוו‡‰  ‰ו‡  ˘ענינ‰  ‰ו„‚˘  כ‡ן 
ל‡חרי  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ‰רˆוי'  ב‰נ‰‚‰ 

‰˙יי˘בו˙ם ב‡רı י˘ר‡ל.

˘מיט‰  מˆו˙  ˘‚ם  ל‰˜˘ו˙  ו‡ין 
 ,ıב‡ר י˘ר‡ל  י˙˜יימו  י„‰  ˘על  ענינ‰ 
‚לו  ˘מיט‰  ˘בעון  ב‰˙וכח‰  וכמו„‚˘ 
וביו˙ר  חלו˜‰  כי   – כו'  מ‡רˆם  י˘ר‡ל 
מˆו˙  ‰˜‰ל:  ממˆו˙  ˘מיט‰  מˆו˙ 
‰יחי„  מˆו˙  פרטי˙,  מˆו‰  ‰י‡  ˘מיט‰ 
ו‚ם ‡˙"ל  ˘לו,  ב˘„‰  ל˜יים  ˘כ"‡ ˆריך 
˘‰י‡ (‚ם) מˆו˙ ‰ˆיבור, ‰רי סו"ס מˆו˙ 
˘מ˜יימים  פרטי˙  מˆו‰  ר˜  ‰י‡  ˘מיט‰ 
מˆו‰  ˘‰י‡  ‰˜‰ל  מˆו˙  מ˘‡"כ   ;ıב‡ר
(וע„)  ‚ו'  ליר‡‰  "ולמ„ו   – ביו˙ר  כללי˙ 
ל˜יום  מבי‡‰  ˘‰י‡  כל ‰ימים ‚ו'", ‰יינו 
במלך  ˙לוי'  ו‰י‡  וכל ‰ימים,  כל ‰מˆוו˙ 

‰כוב˘ ‡˙ ‰‡רı, ע"„ כיבו˘ י‰ו˘ע.

מ˜ר‡,  ˘ל  פ˘וטו  ע"פ  כ"ז ‰ו‡  ו‰נ‰ 
ל„ברי  ב‰מ˘ך  ב‡‰  ‰˜‰ל  מˆו˙  ‡˘ר 

לקראת שבת ו

יו˙ר  לו  ˘י˘  כמˆוו˙ ‰˘מיט‰ – ‰רי  וכרמו,  ˘„‰ו  מ˘בי˙ ‡˙  וי‰ו„י  ב‡‰ ‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙ 
מ˙וך  ‰מובן  כפי  ‰עס˜,  עי˜ר  ‰י˙‰  ‰י‡  ‰‰ם  [˘בימים  ‰‡„מ‰  מעבו„˙  פנוי  ב‰יו˙ו  זמן, 
"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" בר"פ בחו˜ו˙י ובכמ‰ מ˜ומו˙], ל‰˙עס˜ בלימו„ ‰˙ור‰, ‰מבי‡‰ לי„י 

יר‡˙ ‰' ו˘מיר˙ ‰מˆוו˙. 

ל‰˙חיל  ב‡ים  כ‡˘ר  ˘לפני‰:  ‰˘מיט‰  ל˘נ˙  ‰˜‰ל  מˆו˙  בין  ‰˘ייכו˙  מובנ˙  ועפ"ז 
ב‰˙עוררו˙  ˆורך  י˘  כרמך",  ˙זמור  ˘נים  ו˘˘  ˘„רך  ˙זרע  ˘נים   ˘˘" ˘ל  ח„˘  מחזור 
מיוח„˙ ˘˙פעל על ˘˘ ‰˘נים ‰ב‡ו˙, ˘‚ם ב‰ם י‰י‰ מˆב ˘ל "ויר‡ו ‡˙ ‰' ‡ל˜יכם ו˘מרו 

לע˘ו˙ ‡˙ כל „ברי ‰˙ור‰ ‰ז‡˙" – 

וז‰ פועלים על י„י ˘מזכירים ‡˙ ˘נ˙ ‰˘מיט‰, ˘ב‰ ‰˙עס˜ו בי˙ר ˘‡˙ בלימו„ ‰˙ור‰ 
וכן מˆו˙ "‰˜‰ל" ‰ו‡, ‡יפו‡, "ל‰מ˘יך" ‡˙ ‡ו˙‰ ‰˙עוררו˙ ו‰˙חז˜ו˙  ו"˘‡בו" יר‡˙ ‰'.̇ 

˘ל ˘נ˙ ‰˘מיט‰ ‚ם ל˘˘ ‰˘נים ‰ב‡ו˙, ˘ב‰ם חוזרים ועוס˜ים בעבו„˙ ‰‡„מ‰. 

ומע˙‰ מיו˘ב˙ ‰יטב ל˘ון ר˘"י, ˘לכ‡ור‰ נר‡י˙ כמו ˙ר˙י „ס˙רי – "˘נ‰ ר‡˘ונ‰ ˘ל 
˘מיט‰ ˘‰י‡ ˘נ‰ ˘מיני˙"; כי ‡כן, ז‰ו ‰˙וכן „מˆו˙ "‰˜‰ל" - ˘‡ו˙‰ ‰˙חל‰ ח„˘‰ ˘ל 
‰מחזור „"˘˘ ˘נים", ˙˙חבר ו"˙˜בל" מ‰˙וכן „יר‡˙ ‰' ‰מו„‚˘ ב˘נ˙ ‰˘מיט‰ ˘לפני‰, 

ב‡ופן ˘י‰יו ‰מ˘ך ‡ח„ וע„ ˘˙י˜ר‡ ב˘ם "˘נ‰ ˘מיני˙".   

‰. ו‰נ‰ לפי „רכנו יומ˙˜ פרט נוסף: 

˘נ˙  כבר  ˘נס˙יימ‰  ל‡חר  (˘‰ו‡  ז‰  לזמן  ˜ור‡  ˘‰כ˙וב  לז‰  ˘‰טעם  מפר˘,  ר˘"י 
‰˘מיט‰) "מוע„ ˘נ˙ ‰˘מיט‰" - ‰ו‡ מפני "˘ע„יין ˘ביעי˙ נו‰‚˙ ב‰, ב˜ˆיר ˘ל ˘ביעי˙ 
ב„יני  זו  ‰לכ‰  "‰˜‰ל",  מˆו˙  בנ„ו"„,  נפ˜"מ  למ‡י  ולכ‡ור‰,  ˘ביעי˙";  למוˆ‡י  ‰יוˆ‡ 

˘ביעי˙?

˘י˘  ˘ביעי˙"  ˘ל  "˜ˆיר  ˜יים  ע„יין  ‰˘מיט‰  ˘נ˙  סיום  ל‡חר  ˘‚ם   – ז‰  ˘„ין  ובפרט 
וב˜ˆיר  "בחרי˘  כ‡)  ל„,   ‡˘˙) ˘מו˙  בס'  מ‰פסו˜  למ„נו  כבר   – ‰˘ביעי˙  כ„יני  בו  ל‰˙נ‰‚ 
˙˘בו˙", כמו ˘מפר˘ ר˘"י ˘ם ("למ‰ נזכר חרי˘ ו˜ˆיר? י˘ מרבו˙ינו ‡ומרים על חרי˘ ˘ל 
ערב ˘ביעי˙ ‰נכנס ל˘ביעי˙ ו˜ˆיר ˘ל ˘ביעי˙ ‰יוˆ‡ למוˆ‡י ˘ביעי˙"); ומ‰ ר‡‰ ‰כ˙וב 

לחזור עליו כ‡ן, ˘ל‡ במ˜ום ‰לכו˙ ‡לו?

‡ל‡:

מ„‚י˘  ‰˘מיט‰,  ˘ב˘נ˙  ˘מים  ביר‡˙  ו‰˙חז˜ו˙  ‰˙עוררו˙  ‡ו˙‰   ˙‡ "ל‰מ˘יך"  כ„י 
‰כ˙וב, ˘‡ף ˘נס˙יימ‰ בפועל ‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙, ‰רי "ע„יין ˘ביעי˙ נו‰‚˙ ב‰"; ל‡ זו בלב„ 
ז‰,  בזכרון  ול‰˙עורר  ב˘נ˙ ‰˘מיט‰  ל‰יזכר  ל‡חר ‰˘מיט‰ ‡פ˘ר  מי„  ˘נמˆ‡ים  ˘מכיון 
‰יוˆ‡  ˘ביעי˙  ˘ל  ‰"˜ˆיר  י„י  (על  בפועל  ‰˘מיט‰   ˙‡ ע„יין  ˘מר‚י˘ים  מזו  י˙יר‰  ‡ל‡ 

למוˆ‡י ˘ביעי˙"), ובמיל‡ ‰‰˙עוררו˙ ˘ב˘נ˙ ‰˘מיט‰ ע„יין ˜יימ˙ בפועל.



דין בהקהל או דין 
בכבוד מלכות?

תקרא את התורה הזאת
המלך הי' קורא מתחלת אלה הדברים כדאי' במס' סוטה על בימה של 
עץ שהיו עושין בעזרה
(לא, יא. רש"י)

המלך  ע"י  תורה  משנה  קריאת  לדין  בנוגע 

פערלא  הרי"פ  ביאור  (ראה  החקירה  ידועה  בהקהל 

דין  הוי  אי  ועוד)  י.  פרשה  ח"ג  טז.  מ"ע  ח"א  רס"ג  לסהמ"צ 

לקרוא  שעליו  היא  המלך  ממצוות  שאחת  בהמלך, 

הקהל,  במצות  דין  זה  דהוי  או  בהקהל,  בס"ת 

ע"י  להקרא  צריכים  אז  שנקראות  שהפרשיות 

המלך. וכן יש לחקור בנוגע ל"בימה של עץ", האם 

שהוא  שמכיון  המלך,  של  כבודו  משום  נעשתה 

או  עץ",  של  "בימה  בונים  לכבודו  הנה  הקורא, 

ישראל  שישמעו  שכדי  הקהל,  מצוות  מדיני  שהוא 

את דברי התורה עשו "בימה של עץ".

הדין  למדים  מהיכן  תלוי'  זו  חקירה  ובפשטות 

למדים  שאם  בהקהל,  בתורה  קורא  שהמלך 

מפרשת המלך - משמע שהוא מדיני וחיובי המלך, 

הקהל,  בפ'  בפרשתנו  מהנאמר  למדים  אם  אך 

משמע שהוא מדיני הקהל.

והנה, בפרש"י לש"ס (סוטה מא, א ד"ה שנאמר) כתב 

"ואותה קריי' על יד מלך היא כתניא בספרי בפרשת 

ביום  קורין  אין  הזאת',  התורה  משנה  'את  המלך 

שדין  שמפרש  ומשמע  תורה",  במשנה  אלא  הקהל 

משמעות  הוא  דכן  המלך,  מחיובי  היא  זו  קריאה 

"והוא  פירושו)  קאי  (דעלי'  המשנה  לשון  פשטות 

לראש  ונותנה  ס"ת  נוטל  הכנסת  חזן  עלי'  יושב 

למלך,  נותנה  וכה"ג  לכה"ג  כו'  לסגן  כו'  הכנסת 

כבודו  משום  אלו "כולה  פרטים  שכל  יושב",  קורא 

שגם  רש"י  מפרש  ולכן  הם,  ע"ב)  שם  (סוטה  דמלך" 

המלך"  מ"פרשת  נלמד  המלך  ע"י  התורה  קריאת 

עץ"  של  ל"בימה  בנוגע  וכן  הוא.  המלך  ומדיני 

שהרי  המלך,  מכבוד  שהוא  המשנה  מלשון  משמע 

הלשון שם הוא "עושין לו בימה של עץ", שהבימה 

נעשית בשביל המלך, ומשום כבודו.

פרטים  רש"י  כתב  לפרשתנו,  בפירושו  משא"כ 

ומשמע  התורה",  את  "תקרא  על  בפירושו  אלו 

דזה  הקהל,  במצוות  דינים  הם  אלו  שפרטים 

הוא  דוקא,  עץ  של  בימה  ועל  קורא,  הי'  שהמלך 

כדי שכל ישראל ישמעו את דברי התורה הנאמרים 

בהקהל. ודו"ק.

מצד הארון – בתוך הארון?
ויצו משה את הלוים נושאי ארון ברית ה' גו', לקוח את 
ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה'

דף הי' בולט מן הארון מבחוץ ושם הי' מונח, וי"א, מצד הלוחות הי' 
מונח, בתוך הארון
(לא, כה-כו. רש"י)

מפורש  נאמר  בכתוב  הרי  תמוה,  לכאורה 

מדוע  וא"כ  ה'",  ברית  ארון  מצד  אותו  "ושמתם 

הי'  הלוחות  ש"מצד  השיטה  את  כאן  רש"י  מביא 

מונח בתוך הארון"?

ויש לומר הביאור בזה:

הארון  ל"נושאי"  זה  ענין  משה  שצווה  מזה 

לא  הארון  "מצד"  להיות  תורה  הספר  שעל  משמע 

המסעות,  בזמן  גם  אלא  המשכן,  חניית  בזמן  רק 

בשעת  הרי  קשה,  זה  לפי  אך  הארון.  נשיאת  זמן 

(במ־ כיסויים  בשלושה  מכוסה  הארון  הי'  המסעות 

דבר ד, ה-ו). וא"כ, איך יתכן שיהי' ספר התורה מונח 

ג'  הפסיקו  והארון  התורה  בין  כאשר  הארון  "מצד" 

כיסויים!

הי'  "דף  הראשון  לפירוש  רש"י  מתרץ  וע"ז 

בולט מן הארון מבחוץ ושם הי' מונח", שעפ"ז לא 

את  כיסו  כי  והתורה,  הארון  בין  הכיסויים  הפסיקו 

גדול  דוחק  זה  פירוש  אך  ה"דף".  עם  ביחד  הארון 

את  שינו  הארבעים  שבשנת  לומר  קשה  כי  הוא, 

צורת הארון והוסיפו עליו "דף"!

וכדי לתרץ קושיא זו הביא רש"י גם את הפירוש 

שהתורה "מצד הלוחות הי' מונח בתוך הארון". כי, 

"מצד  הכתוב  לשון  מצד  מוקשה  זה  שפירוש  אף 

מה  יותר  מרווח  זה  לפירוש  מ"מ  ה'",  ברית  ארון 

כי  והארון,  התורה  בין  הכיסויים  הפסיקו  שלא 

לדחוק  צריכים  ולא  הארון,  בתוך  מונח  הי'  התורה 

ולומר שהוסיפו על צורת הארון.

אחד  בכל  כאשר  פירושים  שני  שמביא  רש"י,  שי'  [וכ"ה 

מהם יש קושי, כמו שנתבאר בס' "כללי רש"י" פ"ד].

עיונים וביאורים

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

לקראת שבת שבתי„ לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדרי מצות הקה
וכתיבת ס"ת

יבאר ע"פ דברי הראשונים דתוכן מצוות אלו כללי יותר מכל המצוות, 
ומשמעות הדבר לדיני מצוות אלו בהלכה

בנו‚ע למˆו˙ ‰˜‰ל „פר˘˙נו, י˘ ל„ון 
 ,ıל‡ר י˘ר‡ל  בכניס˙  ˙לוי'  ‰יו˙‰  ב‚„ר 
„‰‡ כ˙יב ב‰ "בבו‡ כל י˘ר‡ל לר‡ו˙ ‡˙ 
פני ‰"‡ במ˜ום ‡˘ר יבחר ‚ו'" ו‰יינו ל‡ 
בבי˙  ‡ל‡  למ˜ום,  ממ˜ום  ˘נסע  במ˘כן 
י˘ר‡ל   ıב‡ר ˜בוע  ˘במ˜ום  ‰בחיר‰ 
„‰יינו  פי'  ‰˙ור‰  על  לחי„"‡  „ו„  (ובפני 
מ‰  עיי"˘  ˘בירו˘לים,  בי‰מ"˜  „ו˜‡ 
ע"י  ‰מˆו‰  נ˙˜יימ‰  ‡יך  עפ"ז  ˘נ˙˜˘‰ 
מל‡  ומ˜ר‡  ז‰,  לפני  ‰רב‰  ˘מ˙  י‰ו˘ע 
עˆמו  לי‰ו˘ע  מ˘‰  „ˆיו‰  ‰כ˙וב  „יבר 
ל‰˜‰יל ‡˙ ‰עם. ‡בל ‡ולי ‡פ"ל „‰יינו 
בספרי  ‰מבו‡ר  ע"פ  ˘יל‰,  מ˘כן  נמי 
‰וי  ‰ו‡  „‡ף  ב  כו,  ˙בו‡  וכן  ב  טז,  ר‡‰ 
˘ם  ו‰רי ‡ף   ,'‰ יבחר  בכלל ‰מ˜ום ‡˘ר 
לרמב"ם  עיי' ‰ר ‰מורי'  לר‚ל,  עלי'  ‰י˙‰ 
ו‰רי  בז‰;  ˘‰‡ריך  בי˙ ‰בחיר‰  רי˘ ‰ל' 
 ıי‰ו˘ע מ˙ ˘נים רבו˙ ל‡חר חלו˜˙ ‰‡ר
עולם  וס„ר  ˙˜טז  ב"‡  ס„ר ‰„ורו˙  עיי'   –

‰ו‡  לכ‡ור‰  ו‡"כ  וח˘וב).  וˆ‡  ספי"‡, 
 ,ıב‡ר ‰˙לויו˙  מˆוו˙  כל  עם  ‡ח„  מ‚„ר 

כ‚ון ˘מיט‰ ויובל וכו'.

מיוח„  „‚„ר  לח„˘  נר‡‰  ‡ולם 
מˆוו˙  מ˘‡ר  ו˘‡ני   ıב‡ר ˙לוי'  ל‰יו˙‰ 
מ˙וך  עולים  ו‰„ברים   ,ıב‡ר ‰˙לויו˙ 
ל‰לן.  כמ˘י"˙  ‰רמב"ם  ב„ברי  „יו˜ 
יפ‰  עול‰  ז‰  „˘ינוי  ל‰˜„ים  י˘  ו˙חיל‰ 
„חזינן  וב‰˜„ים  ‰מ˜ר‡ו˙.  מ˙וך  ‚ם 
˘‰מ˙ין ‰כ˙וב במˆו‰ זו ע„ סיום ‰˙ור‰, 
˘בע   ı˜מ" ‰י‡  ‰מˆו‰  ‰ל‡  ולכ‡ור‰ 
˘נים במוע„ ˘נ˙ ‰˘מיט‰", ולמ‰ נ‡מר‰ 
מˆו‰  ˘ל  זמנ‰  וע"פ  כ‡ן,  „ו˜‡  לי˘ר‡ל 
למˆו˙  ב‰מ˘ך  לכ‡ור‰  ‰ו‡  מ˜ומ‰  זו 
בפר˘˙  עכ"פ  ‡ו  ב‰ר  בפר˘˙  ˘מיט‰ 
עו„  עם  ביח„  ˙בו‡  בפר˘˙  נמי  ‡י  ר‡‰. 
רמב"ן  ‰˜„מ˙  (ועיי'   ıב‡ר ‰˙לויו˙  מˆוו˙ 
לספר „ברים. ˘ו"˙ ‰ר„ב"ז ח"ו ב"‡ ˜מ‚), ולמ‰ 



להקהיל את כל 
התכונות למקדש

בבוא כל ישראל לראות את פני ה' גו' הקהל את 
העם, האנשים והנשים והטף וגו'
(לא, יא-יב)

האהבה  שער  חכמה  ראשית  (ראה  המאמר  ידוע 

ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  הפסוק  על  ועוד)  פ"ו, 

בתוכם" (תרומה כה, ח) שיש להשכין את השכינה 

מקדש  ולבנות  מישראל"  ואחד  אחד  כל  "בתוך 

התוכן  גם  לבאר  יש  ועפ"ז  פנימה.  בלבבו  לה' 

הפנימי שבמצות הקהל:

את  להקהיל  שיש  מודגש  הקהל  במצות 

אחד  לכל  אשר  והטף",  והנשים  "האנשים 

 – אנשים  מיוחדת.  תכונה  ישנה  אלו  מסוגים 

דרך  מורי  ולהיות  להנהיג,  כוח  של  תכונה  להם 

הן   – נשים  לבית.  מחוץ  גם  כללית,  בהתנהגות 

מנהלות את הבית, מחנכות את הטף וכו'. הטף 

הוריהם  ידי  על  המודרכים  המתחנכים,  הם   –

ומדריכיהם.

(תנחומא  האדם"  זה  קטן  ב"עולם  גם  כן 

בכל  יש  אלו.  תכונות  כל  קיימים  ועוד)  ג.  פקודי 

ולהשפיע  להנהיג  צריך  הוא  בהם  מצבים  אדם 

כל  בהם  מצבים  יש  גם  כן  אנשים.   – מסביבו 

נשים.   – הפרטי  ביתו  את  להנהיג  צריך  אדם 

ויחד עם כל זה צריך כל אדם להיות גם תלמיד 

מכל  הלומד  חכם  "איזהו  חז"ל  כלשון  ומחונך, 

אדם" (אבות פ"ד מ"א) – טף.

האדם  שעל  הוא  "הקהל"  מצות  ותוכן 

השונות,  תכונותיו  כל  את  ולאסוף  "להקהיל" 

"אנשים נשים וטף", ולהכניסן ב"בית המקדש" 

זה  המלך,  לדבר  בהתמסרות  שלו,  הפרטי 

חדורות  יהיו  תכונותיו  שכל  עד  הקב"ה, 

ב"ליראה את ה'".

"בימה" ותוקף – רק "של 
עץ" וב"עזרה" בלבד!

תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם
המלך הי' קורא כו' על בימה של עץ שהיו עושין בעזרה
(לא, יא. רש"י)

האדם  בעבודת  אלו  רש"י  דברי  לבאר  יש 

לקונו:

הוא  האדם  בעבודת  הקהל  מצוות  תוכן 

עם  נפשו,  כוחות  כל  האדם  ו"יקהיל"  שיקבץ 

בית  לתוך  ומעשיו,  דיבוריו  מחשבותיו,  כל 

כולם  שיהיו  פנימה,  שבלבו  הפנימי  המקדש 

קודש. והמכוון הוא "למען ישמעו ולמען ילמדו 

ויראו את ה' אלקיכם" (לא, יב), לבוא ליראת ה'.

לבוא  האדם  רוצה  שאם  תנאי,  אמרו  ובזה 

להיות  היראה  צריכה  אמיתית  ה'  ליראת 

ביטול  שהוא  קורא"  הי'  "המלך  על  מיוסדת 

בלי  כי  שמים".  "מלכות  עול  וקבלת  האדם 

ביטול זה יכול להיות שבעבודתו תהי' מעורבת 

ליראה  לבוא  כדי  ולכן,  עצמו,  חשיבות  הרגשת 

כליל  עצמו  יבטל  אם  רק  זה  הרי  אמיתית 

ל"מלכות שמים".

כליל  עצמו  את  מבטל  האדם  כאשר  אך, 

עלול זה לפעול עליו שיהי' כאסקופה הנדרסת, 

ולא יוכל לעשות עבודתו כראוי. וזהו שבעבודה 

זו צריך להיות "בימה", והיינו, שעבודתו צריכה 

"יתגבר   - והתנשאות  תוקף  מתוך  להעשות 

כארי" (טושו"ע בתחלתו).

להיות  צריכים  זה  ותוקף  שב"בימה"  אלא 

שני תנאים:

באופן  נעשתה  זו  "בימה"   – עץ"  "של  א. 

ברגש  להשתמש  שיש  לרמז  מ"עץ",  עראי 

הצורך  ולעת  עראי,  באופן  רק  תוקף  של  זה 

זו  ב"בימה"  להשתמש  יש   – ב. "בעזרה"  בלבד. 

בעניני קדושה בלבד, אך כאשר אינו במצב של 

"קדושה", הנה אם ינהג בתוקף עלול לבוא מזה 

רגש של התנשאות – היפך הקדושה.

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
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

הקה - המשיך את השמיטה 
ע כ שש השנים

מדוע "הקהל" הוא "בשנה שמינית" ולא בשנה ראשונה? / שמיטה – שמיטת האדם, הארץ והפירות / "שש 
שנים תזרע שדך" – "לשמש את קוני" / אין בכח האדמה להצמיח תבואה אלא רק מברכת השי"ת / מי 

הבעלים על נכסי האדם? / "הקהל" – להחדיר אצל האדם אשר "הכל ברשות אדון הכל" / מדוע "הקהל" 
הוא בחג הסוכות?

מדוע "הקהל" הוא "בשנה שמינית" ולא בשנה ראשונה?
מˆוו‰ ‰˙ור1‰ "‰˜‰ל ‡˙ ‰עם  ˘נ˙ ‰˘מיט‰,  ˘ל‡חר  בח‚ ‰סוכו˙  ˘נים  ˘בע  מי„י 
י˘מעו  בכ˙וב "למען  כמבו‡ר  ו‰‰˙˜‰לו˙ ‰י‡,  ומטר˙ ‰‡סיפ‰  ו‰טף",  ‰‡נ˘ים ‰נ˘ים 

ולמען ילמ„ו ויר‡ו ‡˙ ‰' ‡לו˜יכם" – לעורר ‡˙ ‰עם ליר‡˙ ‰' ולעבו„˙ו.

 ı˜מ" ‰ו‡  ‰˜‰ל  מˆוו˙  ˘ל  ˘זמנ‰  ˘מ„‚י˘  ˙מו‰,  „בר  מˆינו  ‰כ˙וב  בל˘ון  ו‰נ‰ 
˘בע ˘נים", ‰יינו כ‰מ˘ך וסיום ל˘נ˙ ‰˘מיט‰, וכמפור˘ ב‰מ˘ך ‰כ˙וב "במוע„ ˘נ˙ 
‰˘מיט‰" – "מוˆ‡י ˘ביעי˙"2, ולכ‡ור‰ מ‰ ענין ‰˜‰ל ‡ˆל ˘מיט‰ ˘לפניו, ו‰ל‡ מטר˙ 
‰‰˙‡ספו˙ ‰י‡, כ‡מור, לחז˜ ‡˙ י˘ר‡ל בעבו„˙ם וביר‡˙ם למ˘ך ‰˘נים ‰ב‡ו˙, ו‰י‰ 
˘בע   ı˜מ" ול‡  ˘מיט‰",  ˘ל  ר‡˘ונ‰  "˘נ‰  ב˘ם  ˙י˜ר‡  זו  ˘˘נ‰  ל‰יפך,  ל‰יו˙  ˆריך 

˘נים" ‰˜ו„מו˙?

ו‚ם בפירו˘ ר˘"י על ‰פסו˜ מˆינו ˘מ„‚י˘ ‡˙ ˘ייכו˙‰ ˘ל ˘נ˙ ‰˘מיט‰ ל"‰˜‰ל" 
˘בסמוך ‡לי‰, ˘ל‡חר ˘מפר˘ ˘כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ל"˘נ‰ ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מיט‰", ממ˘יך 

1. „ברים ל‡, יב.
2. ר˘"י ע‰"פ.



טלקראת שבת

"˘‰י‡ ˘נ‰ ˘מיני˙, ולמ‰ ˜ור‡ ‡ו˙‰ ˘נ˙ ‰˘מיט‰, ˘ע„יין ˘ביעי˙ נו‰‚˙ ב‰, ב˜ˆיר 
˘ל ˘ביעי˙ ‰יוˆ‡ למוˆ‡י ˘ביעי˙".

"‰˜‰ל"  ˘ל  „עניינו  ˘ל‡חרי‰,  ל"‰˜‰ל"  ‰˘מיט‰  ˘נ˙  בין  מיוח„  ˜˘ר  ˘י˘נו  ‡ל‡ 
וחיזו˜  ‰מ˘ך  ‰ו‡  ‡ל‡   ,'‰ יר‡˙  בענייני  ‰מלך  ˜רי‡˙  י„י  על  ‰עם   ˙‡ לעורר  ר˜  ‡ינו 
‡מונ‰  בענייני  י˘ר‡ל  בני  מ˙עוררים  ‰˘ביעי˙  ˘ב˘נ‰  ˘לפניו,  ‰˘מיט‰  ˘נ˙  לעבו„˙ 
ויר‡˙ ‰', ו‡זי ב˘נ˙ ‰˜‰ל מחז˜ם ‰מלך ומעו„„ם ל‰מ˘יך ‰˙עוררו˙ זו ‚ם על ˘˘ ˘נים 
‰ב‡ו˙, ע„ ל˘מיט‰ ‰ב‡‰ (ור‡‰ בכ"ז לעיל במ„ור "מ˜ר‡ ‡ני „ור˘" מ‰ ˘נ˙ב‡ר בז‰ ב„רך ‰פ˘ט, 

ול‰לן י˙ב‡ר ענין ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו).

ממ˘כ˙ ‡˙ ‰‰˙עוררו˙  מˆוו˙ "‰˜‰ל"  וכיˆ„  ˘נ‰ ‰˘ביעי˙,  עבו„˙  פרטי  לב‡ר  וי˘ 
˘ל ˘נ˙ ‰˘ביעי˙ ‚ם ל˘נים ‰ב‡ו˙.

שמיטה – שמיטת האדם, הארץ והפירות
עבו„˙ ‰˘מיט‰ נחל˜˙ ל˘לו˘‰ נו˘‡ים כלליים:

ומ˙מסר  ˘נים",   ˘˘"„ ıמעבו„˙ ‰‡ר מפסי˜ ‰‡„ם  ב˘נ˙ ‰˘ביעי˙  ˘בי˙˙ ‰‡„ם – 
ל„רו˘ ‡˙ ‰'"3,  י˙עוררו  ב˘נ‰ ‰‰י‡  י˘ב˙ו  כ‡˘ר  עוב„י ‰‡„מ‰  ל‰'" – "˘‚ם  ל"˘ב˙ 

וב˘נ‰ זו פנוי ‰‡„ם ללימו„ ‰˙ור‰ ˘מבי‡ו ליר‡˙ ‰' ול˘מיר˙ ‰מˆוו˙.

˘בי˙˙ ‰‡רı – "ו˘ב˙‰ ‰‡רı ˘ב˙ ל‰'", ‰י‡ ‰˘בי˙‰ ˘מˆ„ ‰‡„מ‰ עˆמ‰, ˘‡ין 
עוב„ים ב‰ ו‰י‡ ˘וב˙˙ מעבו„˙ ‰‡רı „כל ˘נ‰.

‰פ˜ר ‰פירו˙ – ˘‰פירו˙ ˘ˆומחים ב˘נ‰ זו ‰ם ‰פ˜ר לכל ו‡ין לבעלי ‰˘„‰ בעלו˙ 
עלי‰ם.

ו˘לו˘‰ עניינים ‡לו ‰ם ˘לו˘‰ חל˜ים בעבו„˙ ‰‡„ם ˘ל ˘נ˙ ‰˘ביעי˙, ‡˘ר יבו‡רו 
ל˜מן, ו˙וכן מˆוו˙ "‰˜‰ל" ‰י‡ ל‰מ˘יך עבו„‰ ו‰˙עוררו˙ זו ‚ם על ˘נים ‰ב‡ו˙.

"שש שנים תזרע שדך" – "לשמש את קוני"
˙וכנ‰ ˘ל מˆוו˙ ˘מיט‰ מבו‡ר ‰ו‡ בספר ‰חינוך4, ‡˘ר על י„י ˜יום מˆוו‰ זו מ‚יעים 
ל‰כר‰ ו‰ר‚˘‰ ˘"‡ין „בר מיוח„ בר˘ו˙ו ר˜ ˘‰כל בר˘ו˙ ‡„ון ‰כל", ועבו„‰ זו נחל˜˙ 

‰י‡ ל˘לו˘˙ חל˜ים ‰מ˙‡ימים ל˘לו˘˙ פרטי ‰מˆוו‰ ‰‡מורים למעל‰:

˘בי˙˙ ‰‡„ם –

ונמˆ‡,  ˜וני"5,  ל˘מ˘ ‡˙  נבר‡˙י  "‡ני   – במ˘נ‰  כמפור˘  ברי‡˙ ‰י‰ו„י ‰י‡  מטר˙ 

3. וי˜ר‡ כ‰, ‚-„. ובספורנו ˘ם.
4. מˆו‰ ˘כח. ור‡‰ מˆו‰ פ„.

5. ˜„ו˘ין פב, ב.

לקראת שבת יב

˘בי˙˙ ‰‡„ם, ו‰כר˙ו בכך ˘כל מ‰ו˙ו ‰י‡ "ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני", ‰י‡ ˙וכן פר˘˙ ˘מע 
‡˘ר ב‰ מ„ובר ‡ו„ו˙ עבו„˙ו ‰רוחני˙ ˘ל י‰ו„י – ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים, לימו„ ‰˙ור‰ 
ו˜יום ‰מˆוו˙ כ˙פילין ומזוז‰. ו‰יינו, ˘ב‰מ˘ך לכך ˘ב˘נ˙ ‰˘מיט‰ ‰י‰ ‰‡„ם מ˘וחרר 
מעבו„˙ ‰‡רı ועסו˜ כולו בעניינים רוחניים לעב„ו י˙', ‰נ‰ בזמן ז‰ מעורר ‰מלך ‡˘ר ‚ם 
ב˘נים ˘עוב„ים ב‰ם ‡˙ ‰‡רı י˘ ל‰כיר בכך ˘כל מ˘ך ס„ר יומו ˘ל י‰ו„י ‰ו‡ ‡ך ור˜ 

"ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני", ‚ם על י„י עס˜ ‰פרנס‰.

˘בי˙˙ ‰‡רı, ‰מ„‚י˘‰ ‡˙ ˘ליט˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ על חו˜י ‰טבע, מ˙‡ימ‰ ‰י‡ לפר˘˙ 
"ו‰י‰ ‡ם ˘מוע" ˘ב‰ מב‰יר‰ ‰˙ור‰ ‡˘ר כל ענייני ‰טבע כירי„˙ מטר ונ˙ינ˙ ‰‡„מ‰ 
‡ל  ˙˘מעון  ˘"˘מוע  בכך  ‡ל‡   ‰‡„ם,  ˘ל  וזריע˙ו  בחרי˘˙ו  ˙לויים  ‡ינם  יבול‰,   ˙‡
מˆוו˙י" – ˘כ‡˘ר מˆיי˙ים לˆיוויי ‰˜ב"‰, ‡זי מעני˜ ‰˜ב"‰ ‡˙ ברכ˙ו ומבטיח12 "ונ˙˙י 
מטר ‡רˆכם בע˙ו . . ו‡ספ˙ „‚נך ו‚ו'", ונמˆ‡, ‡˘ר ˆמיח˙ ‰˙בו‡‰ ‰י‡ ר˜ בברכ˙ו ˘ל 
‰'. וז‰ ב‡ ב‰מ˘ך לז‰ ˘רו‡ים במוח˘ ˘ליט‰ זו ˘ל ‰˜ב"‰ על ‰טבע ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙ 
ב˜יום ‰בטח˙ "וע˘˙ ‡˙ ‰˙בו‡‰ ל˘ל˘ ‰˘נים", וב"מוˆ‡י ˘ביעי˙" בע˙ ˜רי‡˙ פר˘˙ 
˘‰˙בו‡‰ ˆומח˙  ב˘נים  ‚ם  לבו ‡˘ר  ל˘ים ‡ל  מעוררים ‡˙ ‰י‰ו„י  ˘מוע",  "ו‰י‰ ‡ם 

כר‚ילו˙‰ ‰רי ז‰ ר˜ מברכ˙ו י˙'.

לפר˘˙  ‰ו‡  מ˜ביל  ל‰˜ב"‰,  ˘ייך  רכו˘ו  ˘כל  ‡יך  ל‡„ם  ‰ממחי˘  ‰פירו˙,  ‰פ˜ר 
"ע˘ר ˙ע˘ר"  ו"כי ˙כל‰ לע˘ר"13, ‡˘ר ˘ם מו„‚˘ ב‡ופן ברור ‡יך ˘כל ‰פירו˙ ˘ייכים 
ב‰ם  ל‰˘˙מ˘  ˘לוחו  ˘י‰י‰  ע"מ  בר˘ו˙ו  ‰˜ב"‰  מ˘‡יר  ˘רוב ‰פירו˙  ל‰˜ב"‰, ‡ל‡ 
ו"‰פר˘˙  עניים"  ל"מ˙נו˙  מר˘ו˙ו  ל‰וˆי‡  ‰י‰ו„י  מחוייב  מ‰פירו˙  וחל˜  י˙',  לרˆונו 
ב‰מ˘ך  מ‚יע  ז‰  ועניין  ‰˜ב"‰.  ˘ל  ‡ל‡  ˘לו  ‡ינם  מלכ˙חיל‰  כי  ומע˘רו˙",  ˙רומו˙ 
ל˘נ˙ ‰˘מיט‰ ˘ב‰ כל ‰פירו˙ ‰יו ב‡ופן ‚לוי בר˘ו˙ ‰˜ב"‰ ˘מˆוו‰ ל‰פ˜ירם, ו‰מלך 
כ‡˘ר  ב˘˘ ‰˘נים ‰ב‡ו˙  בכך ‚ם  ˘יכירו  מעוררם  לפני ‰עם,  בפר˘˙ ‰מע˘רו˙  ˘˜ור‡ 

רוב ‰פירו˙ י‰יו לכ‡ור‰ בר˘ו˙ם.

כמבו‡ר  י˘ר‡ל,  מלך  ˘ל  ˘˙פ˜י„ו  ל‰יו˙  ‰מלך",  ב"פר˘˙  ‰י‡  ‰˜רי‡‰  וסיום 
יחו˘ו  ע„ ‡˘ר  ויר‡˙ ‰',  ˘מים  מלכו˙  עול  י˘ר‡ל ˜בל˙  בני  לפעול ‡ˆל  בס‰"˜14, ‰ו‡ 
ענייני  על  לעורר ‡˙ ‰עם  רוˆים  כ‡˘ר  כן  ועל  מלב„ו",  עו„  ו"‡ין  י˙'  בטלים ‡ליו  ˘‰כל 

יר‡˙ ‰' ו‰‡מונ‰ ˘‰כל בר˘ו˙ו ו‡ין בל˙ו, ‰נ‰ ז‰ו מ˙פ˜י„ו ועניינו ˘ל ‰מלך.

12. „ברים י‡, י„.
13. „ברים כו, יב. כפי ˘כ˙ב ‰רמב"ם (ב‰ל' ח‚י‚‰ ˘ם) ˘˜ור‡ "מע˘ר ˙ע˘ר (˘ם י„, כב) על ‰ס„ר ע„ 
סוף ברכו˙ ו˜ללו˙ ע„ מלב„ ‰ברי˙ ‡˘ר כר˙ ‡י˙ם בחורב (˘ם כח, סט)", ור‡‰ ב„ע˙ רבי ˘‰וב‡‰ ב‰ע' 

11 מ‰ם ‰פר˘יו˙ ‰עי˜ריו˙.
14. „רך מˆוו˙יך מˆוו˙ מינוי מלך (˜ח, ‡ ו‡ילך), ור‡‰ ˘ם ב‡ורך בי‡ור עניין ‰מלך.



י‡לקראת שבת

וכ˘רו‡‰ ‰י‰ו„י ‡˙ ברכ˙ ‰˘י"˙ ב‡ופן ז‰ ב˘נ˙ ‰˘מיט‰, ‰רי מ˙יי˘ב˙ ‡ˆלו ‰כר‰ 
זו ב‡ופן עמו˜, וב˘˘ ˘נים ‰ב‡ו˙ זוכר ‰ו‡ ‡˘ר ‡ין ‰˙בו‡‰ ˆומח˙ כ˙וˆ‡‰ מחרי˘˙ו 

וזריע˙ו, ‡ל‡ ר˜ מˆ„ ברכ˙ ‰'.

מי הבעלים על נכסי האדם?
‰פ˜ר ‰פירו˙ –

ו‡˙  ר˜ "ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני",  ו˙פ˜י„ו ‰ו‡  מ‰ו˙ו  ˘כל  ומר‚י˘  מכיר  ˘י‰ו„י  ל‡חרי  ‚ם 
מ˜ום  מכל  ז‰,  ˘ל ‰˘י"˙ ‰ו‡  מי„ו  י„ו ‡ל‡  ועוˆם  בכוחו  ל‡ ‰˘י‚  ורכו˘ו  פרנס˙ו  כל 
ע„יין יכול ‰ו‡ לחו˘ ‡˘ר נכסיו ˘ברכו ‰˘י"˙ ו‰‚יעו לר˘ו˙ו ˘ייכים ‰מ‰ לו, ר˜ ˘‰ו‡ 

מחליט לנˆלם לעבו„˙ו י˙'.

‡ך ‰‡מ˙ ‰י‡ ‡˘ר ‚ם נכסיו ˘ל ‰‡„ם ‰ם בבעלו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ו‡ינם ˘ייכים ל‡„ם 
כלל. ‰נכסים ‰רי ‰ם כפ˜„ון בי„ו ˘ני˙ן לו על מנ˙ ˘י˘˙מ˘ ב‰ם עבור רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰, 

ו‰רי ‰ו‡ ˘לוחו ˘ל ‰' לי˜ח ‡˙ ‰רכו˘ ול‰˘˙מ˘ בו כפי רˆונו י˙'.

˘ל  ‰ˆיווי  י„י  על  ‰˘מיט‰,  ב˘נ˙  ‰י‰ו„י  ˘ל  ב‰כר˙ו  ומוח„ר  מו„‚˘  ז‰  ענין  ו‡ף 
מזכירים  ˘בכך  לכל!  מופ˜רים  ˘לו, ‰רי ‰ם  ב˘„‰  ˘ˆמחו  ˘כל ‰פירו˙  ‰פ˜ר ‰פירו˙, 
ז‰  לעˆמו, ‡ין  ל˜ח˙ ‡˙ ‰פירו˙  לו  מו˙ר  ˘ב‰ם  ב˘˘ ‰˘נים ‰˜ו„מו˙  לי‰ו„י ‡˘ר ‚ם 
˘ב˘נים ‡לו  ר˜  ל˜ב"‰,  ˘ייכים  בבעלו˙ו, ‡ל‡ ‚ם ‡ז ‰יו ‰פירו˙  ˘פירו˙ ‡לו ‰ם  מפני 
‰˜ב"‰  בוחר  ‰˘ביעי˙  וב˘נ‰  י˙',  לרˆונו  ב‰ם  ל‰˘˙מ˘  ˘לוחו  ˘י‰י‰  ‰˜ב"‰  מינ‰ו 

˘ל‡ ל˙˙ ‡˙ ‰פירו˙ לבעל ‰˘„‰ ‡ל‡ לע˘ו˙ם ‰פ˜ר לכל.

"הקהל" – להחדיר אצל האדם אשר "הכל ברשות אדון הכל"
˘לו˘˙ ‰עניינים ‰מוח„רים ‡ˆל י‰ו„י ב˘נ˙ ‰˘ביעי˙ – ‡˘ר כל עניינו ‰ו‡ "ל˘מ˘ 
‡˙ ˜וני", ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ "בעל ‰בי˙" על חו˜י ‰טבע, ו˘כל נכסיו ˘ייכים ל˜ב"‰ – ˆריכים 
‰˘נים   ˘˘ בכל  ‚ם  ‡ל‡  ‰˘מיט‰,  ב˘נ˙  ר˜  ל‡  וב‰ר‚˘˙ו  ב‰כר˙ו  ‡ˆלו  ל‰יו˙  ‰ם 
˘ל‡חרי‰. וז‰ו ˙וכן מˆוו˙ ‰˜‰ל, ˘‰מלך ˜ור‡ פר˘יו˙ מסויימו˙ ב˙ור‰, ˘˙וכנם ‰ו‡ 

˘ל˘˙ ענינים ‰נ"ל ו‡ו˙ם ˆריך ‰מלך ל‰ח„יר ‡ˆל ‰עם ל˜ר‡˙ ˘˘ ‰˘נים ‰˜רובו˙.

˘מוע"  ‡ם  ל"ו‰י‰  ומ„ל‚  ˘מע,  ב"פר˘˙  ‰י˙‰  ‰עם  לפני  ‰מלך  ˜רי‡˙  עי˜ר  „‰נ‰, 
˘לו˘˙  ‡ו„ו˙  מ„ובר  ‡לו  פר˘יו˙  וב˘לו˘  כו'"11,  ˙ע˘ר"  ל"ע˘ר  ומ„ל‚  ‡ו˙‰,  ו‚ומר 

‰עניינים ˘בעבו„˙ ˘נ˙ ‰˘מיט‰:

11. רמב"ם ‰ל' ח‚י‚‰ פ"‚ ‰"„. ומ‰ ˘‰י‰ ‰מלך מ˙חיל "מ˙חיל˙ חומ˘ ‡לו ‰„ברים", ‰ו‡ ‰˜„מ˙ 
„ברי ˙וכח‰ כ„י ˘יו˜בע בלבם ˙וכן ‰„ברים ˘י˜ר‡ ל‡חרי ז‰, ול‰עיר ˘ל„ע˙ רבי (˙וספ˙‡ סוט‰ פ"ז, 
ט) ל‡ ‰י‰ ˆריך ל‰˙חיל מ˙חיל˙ ‰ספר ‡ל‡ "˘מע, ו‰י‰ ‡ם ˘מוע, ע˘ר ˙ע˘ר, וכי ˙כל‰ לע˘ר, ופר˘˙ 

‰מלך ע„ ˘‚ומר ‡˙ כול‰".

לקראת שבת י

˘‡ין ל‡„ם בעלו˙ על עˆמו, ‡ל‡ ‰רי ‰ו‡ עב„ ‰', וכל מ‰ו˙ו ו‰וויי˙ו ‰י‡ לעבו„ ‡˙ ‰' 
בכל זמנו וכחו. ו‚ם כ‡˘ר עוס˜ ‰‡„ם ב"˘˘ ˘נים ˙זרע ˘„ך ו‚ו'", ומעביר ‡˙ רוב יומו 
˘יוכל  כ„י  ל‰יו˙  ˆריכ‰   – ‰‚˘מיים  ‚ם   – מע˘יו  כל  מטר˙  ע„יין  ‰רי  לפרנס˙ו,  בעמלו 

ל‰˙פרנס, לחיו˙ ולעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙, ונמˆ‡ ˘‚ם עס˜ ‰‡„מ‰ ‰ו‡ חל˜ מעבו„˙ו י˙'.

‡ך מכיוון ˘‰‡„ם ˘˜וע וטרו„ רוב זמנו בעבו„˙ ‰‡רı, ˜יים ‰ח˘˘ ˘י˘כח על ˙כלי˙ 
ברי‡˙ו, ˘כל מ‰ו˙ו ‰י‡ לעבו„ ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘, ולכן מעני˜‰ ‰˙ור‰ ‡˙ ˘נ˙ ‰˘מיט‰, 
˘ב‰ י‰ו„י חייב ל‰˙נ˙˜ מעבו„˙ ‰‡רı ‡˘ר ל‡ ניכר ב‰ ב‚לוי ˘עו˘‰ ז‡˙ ל˘ם ˘מים, 

ול‰˙מסר לחלוטין לעבו„‰ רוחני˙ ול„בי˜ו˙ ב‰˜ב"‰.

בעבו„˙  לעסו˜  כ˘י˘וב  ˘נים ‰ב‡ו˙, ‡˘ר ‚ם  ל˘˘  ועוז  כח  לו  זו ‰י‡ ‰נו˙נ˙  ו˘נ‰ 
מטר˙ו ‰י‡  ˘כל  ל‰יו˙  מעבו„˙ ‰',  חל˜  עבו„˙ ‰‡„מ‰ ‰י‡  ויר‚י˘ ‡˘ר ‚ם  י„ע   ,ıר‡‰
"ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני", וכˆיווי ‰מ˘נ6‰ "כל מע˘יך י‰יו ל˘ם ˘מים" – כולל עבו„˙ ‰פרנס‰ 

וˆרכי ‰‚וף.

אין בכח האדמה להצמיח תבואה אלא רק מברכת השי"ת
– ıבי˙˙ ‰‡ר˘

‰‡רı ומלו‡‰ ˘ייכ˙ ‰י‡ ל‰˜ב"‰, ו‚ם טבע‰ ור‚ילו˙‰ ל‰וˆי‡ ˆמח‰ על י„י ˘חור˘ים 
וזורעים ‡ו˙‰, ‡ין ז‰ מכח עˆמ‰ ח"ו, ‡ל‡ מכח ˘נו˙ן ‰˘י"˙ ב˜ר˜ע.

וכ„‡י˙‡ בירו˘למי7 על מ‰ ˘‡מרו "‡מונ˙ ז‰ ס„ר זרעים" – "˘מ‡מין בחיי ‰עולמים 
יבול‰  ˘˙וˆי‡  ‰‡„מ‰  טבע  על  סומך  ‡ינו  ˘„‰ו  ‰זורע  ˘י‰ו„י  בז8‰  ומבו‡ר  וזורע", 
ו‰˙בו‡‰  ˘‰ˆמיח‰  ויו„ע  ˘מכיר  וזורע",  ‰עולמים  בחיי  "מ‡מין  ‡ל‡  וס‚ול˙‰,  מכח‰ 

מ‚יע‰ ‡ך ור˜ מכוחו י˙"˘, ובוטח בו ˘י˙ן ברכ˙ו.

‰רי  ˘לפני‰,  וזריע‰  בחרי˘‰  ˙לוי‰  ‰˙בו‡‰  ˆמיח˙  ‰רי  ‰טבע  חו˜י  פי  ˘על  ו‡ף 
ב‡‰ ˘נ˙ ‰˘מיט‰ ומר‡‰ ˘‡ין ‰‡מ˙ כן, ˘‰רי ב˘נ˙ ‰˘מיט‰ ‰˘י"˙ מˆוו‰ ‡˙ ‰‡„ם 
ל‰˘בי˙ ˘„‰ו ול‡ לזרע‰ כלל, ועל ‰טענ‰ "מ‰ נ‡כל ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙", מבטיח‰ ˙ור9‰ 
ז‰  ˘„בר  ‰˘נים",  ל˘ל˘  ‰˙בו‡‰   ˙‡ וע˘˙  ‰˘˘י˙,  ב˘נ‰  לכם  ברכ˙י   ˙‡ "וˆיווי˙י 
וטבע  חו˜  מכל  ‰יוˆ‡  „בר  ‡ל‡  ‰טבע,  ב‚„רי  ‡ינו  ו‚ם  ‰ר‚ילים,  ‰טבע  חו˜י  לפי  ‡ינו 
‰‡„ם ‡˘ר  יווכח  ומז‰  ˘נים,  ל˘לו˘  ˙בו‡‰ ‰מספ˜˙  ˙ˆמיח  ˘נ‰ ‡ח˙  ˘ל  ˘זריע‰   –
ˆמיח˙ ‰˙בו‡‰ ו‰פירו˙ ‰י‡ "ל‡ בכוח‰ וס‚ול˙‰"10 ˘ל ‰‡רı, ‡ל‡ "‰ו‡ ‰נו˙ן לך כח 

לע˘ו˙ חיל".

6. ‡בו˙ פ"ב מי"ב.
7. ‰וב‡ ב˙ו„"‰ ‡מונ˙ – ˘ב˙ ל‡, ‡.

8. ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ ע' 216 ועו„.
9. וי˜ר‡ כ‰, כ‡.

10. חינוך מˆו‰ פ„.


