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המשך בעמוד כב



כב     

"מעט "מקדש - הכשרים ותלמודיֿתורה חדרים ישיבות, שיבנו יתברך ה' ,8יעזור
אל ויוליכנו מהגלות שיוציאנו משיח, פני לקבל לילך - ההורים את גם ידם ועל ישראל, ילדי את ויכינו
ממש. בקרוב משיח עם יחד שילכו כאלו ילדים להכין צריכים ולכן בנינו, ובני ובנינו אנו השלימה, הגאולה

עניניו, בכל הצלחה הפרטיים, בעניניו אחד לכל טובה חתימה וגמר חתימה יתברך ה' יתן

הקב"ה אזי לצדקה, כסף יותר יתנו שכאשר גיסא, לאידך וכן צדקה, יותר יתנו ובמילא כסף, יותר שיהיה
מהילדים. ונחת מעצמו נחת כסף, בריאות, המצטרך, כל ויתן "בעלֿחוב", ישאר לא
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א.8) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל

     

"מעט "מקדש - הכשרים ותלמודיֿתורה חדרים ישיבות, שיבנו יתברך ה' ,8יעזור
אל ויוליכנו מהגלות שיוציאנו משיח, פני לקבל לילך - ההורים את גם ידם ועל ישראל, ילדי את ויכינו
ממש. בקרוב משיח עם יחד שילכו כאלו ילדים להכין צריכים ולכן בנינו, ובני ובנינו אנו השלימה, הגאולה

עניניו, בכל הצלחה הפרטיים, בעניניו אחד לכל טובה חתימה וגמר חתימה יתברך ה' יתן

הקב"ה אזי לצדקה, כסף יותר יתנו שכאשר גיסא, לאידך וכן צדקה, יותר יתנו ובמילא כסף, יותר שיהיה
מהילדים. ונחת מעצמו נחת כסף, בריאות, המצטרך, כל ויתן "בעלֿחוב", ישאר לא
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א.8) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל

    יד כרך

תשובה שבת

"הארץ ותשמע גו' השמים "האזינו הפסוק על
לפיכך לשמים קרוב משה שהיה "לפי בספרי: איתא
לפיכך הארץ מן רחוק שהיה ולפי השמים, האזינו אמר

הארץ". ותשמע אמר
(מלשון התורה עניני שבכל דכמו מובן, והנה

גםהוראה כן מישראל, ואחד אחד לכל הוראה ישנה (
בזה הוראה - לשמים" קרוב משה "שהיה זה, בדבר

בעבודתו ואחד אחד שב"כללכל כיון כי והיינו ,נפש
עליו רבינו משה מבחינת בה יש ישראל מבית ונפש
לכן כולם" כללות כו' רועים משבעה הוא כי השלום
קצהו "לאפס פנים כל על להגיע יכול ואחד אחד כל

מנהו" אודותםושמץ הודיעה שהתורה משה מדרגות
שיכול וכיון לשמים". "קרוב להיות - דידן ובנדון לנו,
עבודת שהרי בזה להשתדל שמחוייב מובן - להגיע

למעבד דבעי "כמאן להיות צריכה .האדם

ואחד אחד כל ביכולת הוא איך להבין: וצריך
שמחוייב אלא עוד ולא לשמים"? "קרוב להיות להגיע

לזה?! להגיע

פעמים כמה דובר להבין: צריך תוכנהגם אשר ,
הוא שייך בתורה, שקוראים סדרה כל של

הוראה כי דידן, בנדון מובן שמזה אותה. שקוראים
שייכת - לשמים" "קרוב להיות האדם שעל - האמורה
שבכמה – האזינו פרשת שקוראים להזמן במיוחד
ימי בעשרת אותה קוראים זו) (כבשנה שנים וכמה

תשובה) (שבת השייכותתשובה מהי להבין, וצריך .
ושבת בכלל, תשובה ימי דעשרת להזמן - זו דהוראה

בפרט? תשובה

ליום השנה ראש שבין שהשבת בהקדים ויובן
הידוע פי ועל תשובה" "שבת בשם נקרא הכיפורים

הדבר, של וחיותו תוכנו על מורה דבר כל של דהשם
התשובה. ענין הוא זה שבת של שתוכנו מובן

ימי מעשרת אחד להיותו כן נקרא שבפשטות ואף
בדיוק, הם התורה עניני שכל מכיון אמנם, תשובה;

" - היום של שמו שקבעו מזה מובןהנה תשובה",
שהוא בזה רק לא היא התשובה לענין שייכותו כי

ענין מצד גם אלא תשובה, ימי מעשרת
להיותו בושבו: יש תשובה, ימי העשרת של

הימים שאר על יתירה התשובה, בענין מיוחדת מעלה
תשובה. ימי מעשרת

להדיעה "שבתוגם הוא "שבתשהשם (ולא "
– ("ההפטרה שם על כן נקרא

ישראל" "שובה ,המתחלת

- ישראל" "שובה ההפטרה שקבעו גופא מזה הרי
זה ששבת מובן זה, לשבת - התשובה ענין שתוכנה

התשובה. לענין במיוחד שייך

בפוסקים מהמובא גם שאיןוכדמוכח ד"נוהגין
ימות שכל אף - ישראל" "שובה ההפטרה אומר נער

ההפטרה. קטן גם אומר השנה

זה בשבת ישראל" ד"שובה ההפטרה קביעות כי
בתורה שקוראים להפרשה ההפטרה שייכות מצד אינה

של התוכן מצד אלא ההפטורות), שהוא(כברוב
התשובה .ענין

שפטור - לקטן מקום שאין מובן הרי שכן, ומכיון
המצות עניןמכל (שלימות) אצלו שייך אין וממילא
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הרד"ק.1) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג
(ראה2) כו' כאו"א ע"י האזינו לימוד בענין הידוע עפ"י ובפרט

פכ"ט הזכרונות ס' .74 ע' מהר"ש התולדות ס' ,56 ס"ע תש"א סה"ש
בזה). מפראג ממהר"ל

רפמ"ב.3) תניא
פמ"ד.4) תניא
א.5) סז, כתובות ראה
נצבים.6) ר"פ אוה"ת וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה .ראה
ולהעיר7) לסוכות. יוהכ"פ שבין ימים בהד' חל השנים ובשאר

(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אמר יוהכ"פ למחרת שפעם הידוע מסיפור
"איצטער בהקדמהנ"ע ונתבאר (הובא טאן" תשובה דארפן

.31 הערה לקמן וראה (400 ע' ולקמן תש"ט בסה"מ נדפס - צז לקונ'
שעהיוה"א8) ואילך. ב ד, בראשית ס"פ נ"ע) (להה"מ או"ת ראה
פ"א.

מטה9) עשי"ת). מנהגי - טירנא אייזיק יצחק (לר' המנהגים ס'
וכן מ). סעי' (סתר"ב אפרים מטה תתלג). אות עשי"ת (עניני משה
בסתקפ"ב אבל ס"ב. סתכ"ט ס"ח. סרפ"ד אדמוה"ז בשו"ע השם הובא

"שבת בשם הובא אותס"ד ר"ה (הל' האגור בס' וכ"ה ."
וכן תר"ב). סי' (לטור כנה"ג שיירי עשי"ת), (הל' מהרי"ל תתכב).

שראיתי. זה דשבת הדרושים על נשיאינו רבותינו בכי"ק נרשם
תשובה). שבת (עניני יוסף כצאן נהג בס' הובאו הדיעות ב'

הקודמת.10) שבהערה ומט"מ המנהגים בס' ראה
או"ח11) במג"א (הובא שם מט"מ שם. כנה"ג שיירי שם. מהרי"ל

נוהגין". "ויש בשם ס"ח סרפ"ד אדמוה"ז שו"ע סקי"ב). סרפ"ב
שם.12) וברמ"א ס"ח תכח סי' או"ח שו"ע ראה
סע"ב.13) ב, חגיגה

מצותי' זה הרי - לחנוך שהגיע בקטן אבלואף בנו, לחנך
בתחלתו). לאדמוה"ז ת"ת (הל' פטור עצמו הקטן

נקרא דהקטן שיאכל) עד ד"ה א מח, (ברכות התוס' לדעת וגם
בשלמותו. החיוב שבו לומר שאין מובן - מדרבנן" בדבר "מחוייב

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ראש-השנה, ה'תשד"מ
לשנה טובה תכתבו ותחתמו שבתא טבא ויומא טבא

/מקום החתימה/

              

          
        


        

        
           

        
        

        
         

        
          

         
          

         
 

         
          

       
        

         
         

      
        

        
         

          

          
        

        
         

     
       

         
        

 
        

        
          

        
         

           
          

         
  

         
          

          
       

        
           
        

    











































































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' א



קיז               

        
        

          
          

          
         

       
        

        
     

           
          
           

  
          

        
          

       
        

           


         
         

       
  

      
        

        
       

         
          

          
         

          
         
         

         
        

            
         

           
      

        
        

        
          
           

  
         

   
        

          
           

           
          

       
          

        
          

          
       

        
          

      
    

         
         

        
         

           
       

        
    

         
      

         
          

        
    

      
































































































































































              

         
        

       
          

          
        

      
           

            
        

       
       

      
         

         

           
         

   
       

          
         

         
   

        
        

         
       

       
         

       





























































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שלישי עמ' א
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