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המשך בעמוד יד



יד

    
   

     
חפשי תרגום

לה יש - שלפניה) השנים מן שונה היא (שבה שנה כל של המיוחדת שקביעותה פעמים, כמה דובר כבר
"קביעה"), מלשון הוא "קביעות" (שכן השנה של אופנה את "קובעת" שהיא ועד השנה, עניני כל על השפעה

הבאות. השנים על זו פעולה נמשכת - מכן לאחר וגם
מיוחד. ענין בה יש שנה שבכל המיוחדת שקביעותו הכפורים", יום ל"ערב בנוגע גם הדבר וכך

(ב) שבת; בערב כיפור יום ערב חל - השבוע בימות (א) דברים: בשני נבדלת זו בשנה זה יום של קביעותו
שבהן שנים כבכמה [שלא הברכה וזאת בפרשת כיפור יום ערב חל - השבוע פרשת דהיינו ב"שבועֿהתורני"

"האזינו"]. היא כיפור יום ערב של השבוע שפרשת כך כיפור, יום אחרי האזינו פרשת קוראים

אחר נמשך ומזה הבאה, השנה כל של אופנה את כאמור, ו"קובעת", ומשפיעה פועלת זו מסויימת וקביעות
זה. שלאחרי השנים על כך

.הכפורים ליום הכנה - (כשמו) הוא כיפור" יום "ערב של ענינו
האריז"ל בכתבי כמפורט - תשרי לחודש התשיעי יום בתור זה שביום וענינים לפעולות שבנוסף 1כלומר,

"ערב שהוא בכך מיוחד ענין בו קיים - בתשרי ט' כולל תשובה, ימי מעשרת יום בכל מיוחד ענין נפעל כיצד
כיפור". יום

וכדאיתא כיפור, יום של בענינו בעצמו פועל הוא אלא כיפור, ליום הכנה הוא זה שיום רק לא זאת: ועוד
יום2בגמרא שבערב ושתיה שהאכילה דהיינו, ועשירי", תשיעי התענה כאילו כו' בתשיעי ושותה האוכל "כל

כיפור. ביום ("התענה") התענית ענין ידי על הנפעל הענין אותו את פועלת כיפור

המבואר דרך ועל עצמו. כיפור יום לגבי אפילו כיפור יום בערב מיוחד עילוי על מורה שזה לומר, ויש
פורים כיפור3בדרושי יום לגבי הפורים חג (ושמחה4במעלת ושתיה אכילה ידי על פועלים שבפורים שהיות ,

ידעי" דלא ההמשכה5"עד שבפורים הוכחה זו הרי - דוקא ועינוי תענית ידי על כיפור ביום שפועלים מה את (
זה דרך על – ושתיה) אכילה בעניני יותר", "למטה נמשכת היא (שלכן יותר עליון וממקום יותר גדולה היא

ושתיה. האכילה ידי על ועשירי" . . התענה ד"כאילו הענין נפעל שבו כיפור, יום בערב גם הוא

ביום התענית שפועלת הענין אותו את גשמית ושתיה אכילה ידי על (שפועלים זה ענין תוכן והנה
דוקא. הגוף ידי ועל עם הקב"ה את לעבוד הגוף, עבודת מעלת - הוא בכללות הכיפורים)

טוב שם הבעל הפסוק6וכתורת בסיגופים",7על לשברו "ולא הגוף את ולזכך לברר שיש עמו", תעזוב "עזוב
הגוף). (עם עמו" תעזוב "עזוב שיהיה כדי

הניצוצות מן יותר עליון ממקום מקורם העולם, בגשמיות הנמצאים הניצוצות כי - הוא הדבר וטעם
ביותר". גבוה ה"גבוה אל מגיעים ביותר" תחתון ה"תחתון של בירורו ידי על דוקא ולכן, העולם, שברוחניות

הפסוק8וכמבואר שאפילו9על - האדם" יחיה ה' פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על "לא
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הכוונות1) שער עשי"ת. סדר מרשקוב) (להר"ש האריז"ל סידור
תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת וראה הא'). דרוש (לפני ר"ה דרושי

ש.ז. א') (התוועדות
(ד"סוד2) פ"א יוהכ"פ שער פע"ח וראה וש"נ. ב. פא. יומא

דערב חיצונית" ושתי' "אכילה נעשה דיוהכ"פ פנימית" ושתי' אכילה
יוהכ"פ).

אֿב.3) קכא, הוספות ואילך. ד צט. ואילך. סע"ד צה, מג"א תו"א
ועוד. ב'שיזֿח. ע' מג"א אוה"ח

כפורים.4) היינו דכיפורים ב) נז, - (חכ"א בתקו"ז כמפורש
ב.5) ז. מגילה
ע'6) ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות שבט. כח יום" "היום

סט"ז. הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט שכה.
ה.7) כג, משפטים
לקו"ת8) קצד. סי' כש"ט - עה"פ) עקב (ל"ת האריז"ל ע"פ -

ועוד. א. צו. מסעי לקו"ח ד. סה, תו"א וראה ואילך. סע"ב יג, צו
ג.9) ח, עקב

ודבר וודאי הוא שהשם נותן לכל אחד ואחת את הכחות הדרושים, עד כדי מסירות נפש, בשתי 

התכונות, והיהודי צריך להוציא אותם אל הפועל בהרמוניה מלאה ובשלימות. 

וזה אחד הלקחים משנת העיבור – שיש להתבונן, ובמיוחד בימים אלה של חשבון-הנפש ותשובה, 

בשתי התכונות האמורות, לערוך סיכום של כל אחת מהן, ול"השוותן" כדי להשיג את השלימות המלאה 

ולנצל את הכחות שהקב"ה העניק לכל אחד ואחת לביצוע שליחות הנשמה של "לשמש את קוני", ולעשות 

זאת – כמו את כל הענינים של התורה והמצוות – בשמחה ובטוב לבב. 

* * *

ויהי רצון שההתבוננות בנקודות האמורות תנוצל הן באשר לתורה בשלימותה יחד עם "להגדיל 

תורה ולהאדירה", והן באשר למצוות – ב"לא תוסיפו ולא תגרעו" יחד עם תוספת בהידור מצוה וב"להעלות 

בקודש", הלוך ומוסיף, ושכל זה יוסיף עוד יותר בהצלחה בכלל, ובכל האמור במיוחד, ושהדברים יבואו 

השנה,  ימי  בכל  והנגלה,  הנראה  בטוב  טובה  חתימה  וגמר  בחתימה  היהודים,  כל  ואצל  יהודי  כל  אצל 

ובמיוחד – שהשנה עשירה ב"ימים", שנת העיבור, 

כולל הברכה העיקרית, שבקרוב ממש לראש-השנה )יום המשפט( הנוכחי – יקויים היעוד "קומה 

אלקים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגויים",

ברכת הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, לאלתר במהרה בימינו ממש. 

בכבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה 

מנחם שניאורסאהן

"להגדיל תורה ולהאדירה": ראה חולין סו, ב. רמב"ם הל' ת"ת ספ"ב )גרסתו בב"ב כא, א?(. וראה לקו"ש 
ח"ו ע' 299 ואילך בהערות. 

"לא תוסיפו ולא תגרעו": ואתחנן ד, ב. 
הידור מצוה: ובזה עצמו מעט או יותר ועד שליש )ב"ק ט, ריש ע"ב( כן מהדרין מן המהדרין )שבת כא, ב(. 

ו"להעלות בקודש": ברכות כח, א. וש"נ. 
נותן לכל אחד ואחת את הכחות הדרושים: כי אינו מבקש כו' אלא לפי כחן של כאו"א – במדב"ר פי"ב, ג. 

"קומה . . הגויים": תהלים פב. ח. 

אגרות קודש

              

          
           

        
         

      
            

          
        

          
            

           
     

         
        

         
         

           
        

         
    

        
          

         
          

          
        

          
        

     
        

     































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' א



קכז               

         
          
         

         
       

         
        

         
         

     
         

       
        

         
         

      
          

         
        

          
     

          
         

        
        

          
         
         
         

     
         

       
       

           
         

         
 

         
          

         
            

          
           

        
           

          
        

        
       

          
        

          
           

         
          

           
          

           

        
         

          


          
         

        
        

       
        

         
        

    
          

         
         

       
   

          
         

        
         

     
           

          
        

          
         

        
         

          
         

           
          

        
        

         
         

          
         

          
        

 
          

          
         

         
         

         
         

           
         

         
       

         
         

         
           









































































































































































































































המשך בעמוד קלו



קלו   


             

    

BÚÓ BÓÚ eÈ‰Â ÌBi‰ ÂÈÏÚ L˜Â c ‡ ‰È‰L ÈÓÏÚ BÈ ÁÈÈ ‡Ï È BÓÚ LÈ ÌÂ BBÓÁ BÏ LÈÂ 
Bz ‡e‰L BÈL ÌB˜Ó Ú L BÏ BÈÏB‰Ï ÈÏ ezÈ ‡‡ BÈL ÏÚ ‰ÂÓ ‡e‰L ÈÓ BBÓÁ
ÁB ‡ÓL ‰ ÏÚ  BÏ  ‡L È ÏÚ Û‡Â enÓ BÁ˜BÏ L È‡BÓÏe ÌBi‰ ÂÈÏÚ LcÈwL ÌB˜nÓ ÌeÁz‰

Ï‡È ÏÈLBBÓÓ ÏÚ BÓÚ ÈÓÚÓ Ì‡ È‡L ÈÓ zeÓ ‰ È‰ ‰LÁÓ BÏ L È ÏÚ Û‡Â‡Ï Ì‡Â 
ÏÚ BÚÈÂ BÓÚ BÈÏB‰Ï ‡BÈ ÌÈB ÈÓ ‡‡ eÈ‡ È‡L È ÈÈ ÏÚ ‰ÏB‰Â BÚn‰ ÏeÏ BÏ Èz

‰Bz ÏL eÈ‡ ‰˜eÓ ÏÏÏ ‡ÏÂ ÌBÈ BÚÓ BÏ BzÏ BÏ LÈ ‰ÁÏ ÌB˜Ó ÏÓe 
א סעיף בדרך לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
   בעל דבר כל אלא מעות דוקא לאו -
מעות בדוגמת הרבה)ערך בידו אין שאינו(אפילו דבר אבל ,

ערך פירות)בעל מהן(כגון הרבה לו יש אפילו התירו לא -.
   לנכרי אסור סופרים שמדברי -

ישראל בשביל בשבת .לטרוח

    לאיבוד הולך ממונו רואה אינו -
מלהצילו. ונמנע

    מדברי מעט על לעבור הדין והוא -
מדברי חמור איסור על בזדון שיעבור מאשר סופרים

.סופרים

 
דוקא1) הכוונה שאין ומשמע כבד, משא על מדובר ה בסעיף

מעות,
לא שבהם לפירות מעות בין לחלק כותב ב סוס"ק בקו"א אמנם
שבמכס הסיבה שזו ומזכיר חמור, איסור על שיעבור חששו
כלל שבדרך כיון - מרובה הפסד כשאין אפילו קל איסור התירו
אפילו התירו לא רמג דסימן במרחץ משא"כ מרובה, הפסד זהו

מרובה. הפסד אינו שלרוב כיון - מרובה הפסד במקום
נעשה2) - זה על שכר לו נתן אם אבל רמג, סי' בריש כמבואר

עצמו. בשביל העובד כקבלן הנכרי
שודאי3) במקום דווקא והוא ב, ס"ק קו"א ו, סעיף להלן

יעבור אם בספק אבל סופרים, מדברי רבים איסורים על יעבור
איסור. שום לו מתירים אין -

•
     

Êשאומר מי ויש ניגוב צריכים אין אחרונים שמים אומרים יש
אינם המסובין אבל מברך ואח"כ תחלה ידיו מנגב שהמברך
סופרים בדברי להקל יש במברך וגם הכל לדברי לנגב צריכים

קע"ג: סי' עיין

Áודבש בשמן אפילו משקה מיני בכל נוטלים אחרונים מים
שאין מיין חוץ הזוהמא את מעבירין שהם מפני וחלב

וקע"א. ק"ס בסי' שנתבאר כמו חשיבותו מפני בו נוטלין

מראה שינוי או מלאכה משום לראשונים הפסולים מים וכן
לאחרונים: כשרים

Ëמלח שאין מפני אחרונים מים ליטול נוהגים שאין יש
חוששין אין מזוהמות ידים ומשום בינינו מצויה סדומית
קרוי זה אין המאכל מלכלוך לרחצן מקפידין אין ועכשיו הואיל

לנו. זוהמא

הסעודה אחר ידיו לרחוץ ורגיל איסטניס שהוא מי מקום ומכל
ואפילו המזון ברכת קודם ליטלן וצריך מזוהמות ידים לו הן הרי
אבל שיברך קודם יקנחן הסעודה באמצע היין על לברך רוצה

אחרונים: במים ליזהר אדם לכל נכון

זֿט סעיפים אחרונים מים דין קפא, סימן א חלק

    

וצריך‡ ביחיד אפילו כוס טעונה המזון שברכת אומרים יש
חובה שהן מצות כל אחר שמחזרין כדרך אחריו לחז(ו)ר
אח"כ לו שיהיה ומצפה עליו לברך כוס לו אין אם יאכל ולא

אחת. אכילה זמן לעבור צריך אם ואפילו

לברכת כוס ליטול אחד כל צריך יחד אוכלים שנים אם זה ולפי
מוציאם הכוס על המברך יחד שמזמנים בשלשה משא"כ המזון

המזון. מברכת שמוציאם כמו מהכוס חובתם ידי

כשמברכין אלא כוס טעונה אינה המזון שברכת אומרים ויש
כוס טעונה אינה עשרה או בג' שאפילו אומרים ויש בזימון
לחזור א"צ אבל לו יש אם המובחר מן למצוה אלא לחובה
נוהגין (וכן חובה שהן המצות אחר שמחזרים כדרך אחריו
כלל כוס א"צ ביחיד אבל בזימון אמורים דברים במה עכשיו)

לו. יש ואפילו המובחר מן למצוה אף

ולא השלחן על הכוס להניח ביחיד כשמברכים מדקדקים ויש
כוס טעונה שלהאומרים הכל לדברי לצאת כדי בידו לאחזו
מן למצוה אלא אינה ואחיזתו לפניו הכוס הרי ביחיד אפילו
הכוס על לברך שלא העולם מנהג (אבל הכל לדברי המובחר

הקבלה): דרך על זה מנהג ונכון ביחיד כלל

המ ברכת משקיןכוס שאר של ולא יין של אלא אינה זון
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' ב
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