


˜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
הכנה לכניסה לארץ ישראל – כיצד?

מ„וע ‰וˆי‡ ר˘"י ‡˙ ‰"מנור‰" מ˘‡ר כלי ‰מ˘כן ומנ‡‰ בפ"ע? 
בי‡ור  ו˘רי ‰ע˘רו˙? /  ˘רי ‰חמ˘ים  ר˘"י ‡˙  מ„וע ‰˘מיט   /

„ברי ר˘"י על "רב לכם ˘ב˙ ב‰ר ‰ז‰"

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 12 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו פנינים  עיונים וביאורים קצרים
גדר ההוכחה שבסמיכות למיתה (ע"פ תורת מנחם התוועדויות תשמ"ז ח"ד ע' 176)

איך ראו בחורב שניתנה להם הארץ? (ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 1 ואילך)

ז יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אהבה אמיתית של רועה ישראל

‰‡ם ריב"ז ‡ינו סובר ˘"מ˘‰ רבינו ‡ו‰בן ˘ל י˘ר‡ל ‰י'"? / מ‰ו 
סיבב  מ„וע   / ‰˘ב˙?  ‡חר  לעולם  ˘עˆר˙  ‰ביי˙וסים  טעו˙  עומ˜ 
‡‰ב‰  מ˙בט‡˙  ובמ‰   / ˘נ‰?  ‡רבעים  במ„בר  י˘ר‡ל   ˙‡ מ˘‰ 
ריב"ז  בוויכוח  נפל‡  בי‡ור   / לˆ‡נו?  י˘ר‡ל  רוע‰  ˘ל  ‡מי˙י˙ 

ו‰ביי˙וסי על מ‰ו˙ ‡‰ב˙ מ˘‰ רבינו לי˘ר‡ל

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 1 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
"פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי" בעבודת ה' (ע"פ אגרות קודש חט"ז עמ' 

רמט)

וטרף זרוע – בזכות התפילין (ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עמ' 11)

יב חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בענין התנאי ד"נבונים" במינוי סנהדרין

‡ף  לעיכוב‡,  נבונים  ˆ"ל  ˘‰סנ‰„רין  ‰רמב"ם  בפס˜  י˜˘‰ 
˘ב˘"ס ‡מרו „‡פי' מ˘‰ ל‡ ‡˘כח, וי„יי˜ בפר˘"י על ‰כ˙ובים 
בז‰ / יב‡ר „כוונ˙ ר˘"י לח„˘ ב' ‚„רים ב"חכמים", ˘„יינים ˆ"ל 

ב„ר‚‡ ‡חר˙ מעו˘י ‰מ˘כן, ועפ"ז מיו˘ב ‰רמב"ם

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 9 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
לעמוד בבית ד' בשיעורים הקבועים

בעז‰י״˙.

‰ננו  „ברים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

ירבו  ‰בי˙  ילי„י  ‰חיים,  בענפי   – ח"ו   – ר˜ב  ו˙בי‡  ו˘ערור‰  ָמ‰  ַ̆ פרי'  ‡˘ר  ו‰„‡‚‰, 
ו‰מ„ע,  ‰חכמ‰  סמל  ‰מˆו˙,  ונעם  ו‰ו„  ˙ור˙נו,  ‡ור  ‡ˆילו˙  י„עו  ל‡  ‡ו  וי˘כחו  כבר 
חיים ט‰ורים ‰בלולים ב‡‰ב‰ ור‚˘ מ„ו˙ מסול‡ו˙, ‰מ˙‚ל‚לים ברחוב ‰י‰ו„ים בכל עיר 
ועיר, ‰נ‰ כל ‡ל‰, לר‚לי סיבו˙ ˘ונו˙ יעזבו, יˆ‡ו וכ‡ילו ל‡ ˘בו למו, „בר ‰מכ‡יב לב 
ומ„‡יב נפ˘ כל ‡ב ו‡ם, ו‡˙ כל ‡˘ר רוח ‡‰ב‰ בו ל‡חיו עם ‰˜„˘, בר‡ו˙ם ‚‡ון יע˜ב, 

כ‡לו ח"ו ‰לך ו˘חוח, ל‡ יעל‰ ול‡ יבו‡.

ו‰˙עו„„  ‰ע„ינ‰  לבבך  סער˙  נ‡  ‰˘˜יט‰  פניך,  נפלו  מ„וע  למנוח˙יך,  י˘ר‡ל  ˜ומ‰ 
ל‡  ברי˙ו ‡˙נו  ל˘ום  חננך „ע˙  ב‡רı, ‡˘ר ‡ל˜ים ˜רובים ‡ליו,  כי ‰נך ‚וי ‡ח„  לזכור, 
יפיר וחס„ו ‰טוב מעל עמו ל‡ ימי˘ לע„, ומי כ‰‚וי ‰‚„ול – כן ירב‰ לברכ‰ – ‰לז‰ ‡˘ר 
כ˙ובים  ו‚‡וניו  חכמים  ויונ˜יו,  עולליו  ב„מי  ‰ימים  „ברי  חרו˙ים  לבו  על  ‡בו˙יו  „ברי 
וי‰יו נ˜ר‡ים בכל ע˙, ‡˘ר כל בן ‰ל‡ום בחכמ˙ם ו‚בור˙ם י˙‰לל, ועל כנפי רוח ט‰ר‰ 
ו‰נור‡, ‰כנס˙  ב‡רמנו˙ ‰‡-ל ‰‚„ול  י„רוך  ב‰„ר˙ ˜„˘,  וככוכב ‡ור  י‰לוך,  במסילו˙ם 

ו‰מ„ר˘ מ˜ור חיים ב‰ירים.

להאחז בסנסני עץ החיים והדעת
בלימו„  ו˙ור˙ם  ˜„ו˘ים  ‡בו˙  מטעי  ‰‚„ולים,  ‰מ‡ורו˙  ל‡ור  ‡ם  כ‰יום,  ‚ם  ו‰נ‰ 
˙ור˙ם נסע ונלכ‰, ל‰‡חז בסנסני עı ‰חיים ו‰„ע˙ ל˙˙ לב על נחל˙ ‰', בבנים מ‚ו„לים 
מנעורי‰ם כנטיעים, ל‰יו˙ „ברי ˙ור‰ (מ‡מרי חז"ל, ‰לכ‰, ‡‚„‰ ויו˘ר ‰‰נ‰‚‰) נבלעין 
(בסיפורים  מחוטבו˙  ובבנו˙  פכ"„).  נ˙ן  „ר'  (‡בו˙  מפור˘ים,  מפי‰ן  ויוˆ‡ין  ב„מי‰ן 
ו˘יחו˙ מלו˜טים מחיי עמנו מיום ‰יו˙ו לעם ˜„˘). בחיב˙ ˙ום י˘ר‡ל, ‰מ˘ובˆ‰ בטו‰ר 
ומ˘פטים  ‡מ˙  ˙ור˙  ‰נחילנו,  ‰טוב  בחס„ו   ,ıו‰‡ר ‰˘מים  ‡„ני  ‰ו‡ל  ‡˘ר  ‰‡ל˜י, 
ור˜  ‡ך  מ‡ירים,  כספירים  ימˆ‡ום  ל‡ח˙  ו‡ח˙  ‡חינו,  לכל  ‰י‡  מ˙נ‰  ממ„בר  ˆ„י˜ים, 

בי˘בם ובעמ„ם בבי˙ „' ב˘יעורים ‰˜בועים ל‰לכ‰ ו‡‚„‰, ‡ז ירום ˜רן עמנו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' ˜עב-˜ע‚)



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

עמוד בבית ד'
בשיעורים הקבועים

ואחת לאחת ימצאום כספירים מאירים, אך ורק בישבם ובעמדם בבית ד' בשיעורים הקבועים להלכה ואגדה, 
אז ירום קרן עמנו

העין רואה, והלב לעומתו מתמוגג
...‰ביטו ‡ל ˆור חוˆב˙ם ‡בו˙יכם ו‡בו˙ ‡בו˙יכם, מ‰ טוב ומ‰ נעים ‰י' ‚ורלם ב‚ורל 
בכ‰  ז‰  מ„ר˘ו˙.  ולב˙י  כנסיו˙  לב˙י  ב‰לכן  בחיב˙ ‰˜„˘  בחום ‰י˘ר‡לי  חיי ‰י‰„ו˙, 
מ˙‡‚„ים  למעריב  מנח‰  בין  כ‡ח„  וכולם  ˙ני‡,  פר˜  ˘ומע  בכ‰  וז‰  מ˘ניו˙,  פר˜  לומ„ 
ב˘מיע˙ ‡‚„‰, מחכמ˙ ‰לב, ומור‰ „רך חיים ב‰נ‰‚˙ ‰‡„ם ו˙י˜ון מ„ו˙יו בבי˙ וב˘„‰, 
ו‡˘ר ב‚לל ז‡˙, ˙ו„‰ ל‡-ל עליון, יˆ‡ לנו „ור י˘רים ב‡ו‰בי ˙ור‰, מחבבי מˆו‰, ועו˘י 

ˆ„˜‰ בלב ˙מים.

כ‰יום  מ˙מו‚‚.  לעומ˙ו  ו‰לב  רו‡‰,  ‰עין  מ˙פר˘ין,  „ל‡  ריעין  ˙רין  וליב‡  עינ‡ 
ו˘ם  ועליˆו˙‰,  ‰נפ˘  רטיב˙  כל  מ‡˙נו  ‰˘ו„„   – ‰"י   – ח˘ך  בערפלי  ‡נחנו  מס˙כלים 
וכל  ‚מור,  בי‡ו˘   – ח"ו   – נופלים ‡נחנו  ומבלי „ע˙  עמו˜‰,  ב„‡‚‰  מעולף  בלבנו,  מורך 

‡ח„ מ‡˙נו, כ‡ילו ‡ומר, בלחי˘‰, ל‡מר: למ‰ו˙ מˆבנו „י ומספי˜ מ‰ ˘‰ננו.

חיים טהורים הבלולים באהבה ורגש
ו‰כפן  ‰מחסור   – ח"ו   – וירב  חכמ˙נו  מעין  י˙יב˘  ליום  מיום  ‰נ‰  ‰ז‰  ‰„בר  וב‚לל 
ל‰עˆבו˙  למס  ונ‰י'  סב‡,  י˘ר‡ל  רוח  ו‰˙עו„„ו˙  בעבו„˙ ‰˙פל‰,  בלימו„ ‰˙ור‰,  ר"ל 

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 „

הכנה כניסה
ארץ ישרא – כיצד?

מדוע הוציא רש"י את ה"מנורה" משאר כלי המשכן ומנאה בפ"ע? / מדוע השמיט רש"י את שרי החמשים 
ושרי העשרות? / ביאור דברי רש"י על "רב לכם שבת בהר הזה"

"‰' ‡ל˜ינו „יבר ‡לינו בחורב ל‡מר, רב לכם ˘ב˙ ב‰ר ‰ז‰" (‡, ו-ח). 

ובפירו˘ ר˘"י מבי‡ "מ„ר˘ ‡‚„‰", וז"ל:

 "‰רב‰ לכם ‚„ול‰ ו˘כר על י˘יב˙כם ב‰ר ‰ז‰: ע˘י˙ם מ˘כן, מנור‰ וכלים, ˜בל˙ם 
˙ור‰, מני˙ם לכם סנ‰„רין, ˘רי ‡לפים ו˘רי מ‡ו˙". 

˘לו˘  ‰ם  ובכללו˙  ו˘כר",  ‚„ול‰  "‰רב‰  י˘ר‡ל  ˜יבלו  סיני  ˘ב‰ר  ‰„ברים,  ו˙וכן 
˘רי  סנ‰„רין,  מינו   (‚ ‰˙ור‰.   ˙‡ ˜יבלו  ב)  ו‰כלים.  ‰מנור‰  ‰מ˘כן,  ע˘ו   (‡ מעלו˙: 

‡לפים ו˘רי מ‡ו˙. 

ו‰נ‰, כ„ „יי˜˙ בפרטי ‰„ברים מ˙עוררים כמ‰ ˜˘יים בל˘ון ר˘"י, ובפרט כ˘מ˘ווים 
„בריו לל˘ון ‰ספרי על ‡˙ר  – וכמו ˘י˙ב‡ר בעז"‰, על ר‡˘ון ר‡˘ון ועל ‡חרון ‡חרון.  

ב. "ע˘י˙ם מ˘כן, מנור‰ וכלים":

ופירט‰  ‰מ˘כן  כלי  מכלל  ‰"מנור‰"   ˙‡ ר˘"י  ˘‰וˆי‡  בז‰  ל„ו„  ‰מ˘כיל  „יי˜  כבר 
במיוח„ – ולכ‡ור‰ ‰י' ˆריך לומר ב˜יˆור: "ע˘י˙ם מ˘כן וכלים".

וב‡מ˙, כן ‰ו‡ ל˘ון ‰ספרי: "ע˘י˙ם לכם ‰מ˘כן וכלים" – ול‡ נזכר‰ ‰מנור‰ ביחו„, 
ומ˙חז˜ ‰„יו˜ בז‰ ˘ר˘"י ‰זכיר ‰"מנור‰" כענין בפני עˆמו. 

‚ם  נזכר  זו  ‚ירס‡  לפי  ביחו„, ‡בל  ‰מנור‰  בספרי ‰מזכיר‰ ‡˙  ‚ירס‡  ˘י˘  [ול‰עיר, 
‰˘ולחן בפני עˆמו (וי˘ ‰‚ורסים כן ‚ם בר˘"י כ‡ן). ומכל מ˜ום, ˆריך בי‡ור מ„וע בחר ר˘"י 

„ו˜‡ ב‚ירס‡ זו].

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

‚. "˜בל˙ם ˙ור‰":

טעם ‰פך  ומ‰  ע˘יי˙ ‰מ˘כן –  לפני  ˘בס„ר ‰זמנים ‰י˙‰ ˜בל˙ ‰˙ור‰  וברור  פ˘וט 
ר˘"י וסי„ר ‡˙ "˜בל˙ם ˙ור‰" כענין ˘ני, ו‡ילו ‡˙ "ע˘י˙ם מ˘כן כו'" ‰ˆיב ר‡˘ון? 

˘כרם  ˘יˆ‡  ח"ו  חט‡ ‰ע‚ל, "וי‡מרו  ˘‡חרי ˜בל˙ ‰˙ור‰ ‰י'   ,ıמ˙ר ל„ו„  ‰מ˘כיל 
ב‰פס„ם לפי ˘ע˘ו ˘ם מי„ ‰ע‚ל, לכך ‰˜„ים ל‰ם מע˘‰ ‰מ˘כן ˘‰ו‡ ˙י˜ון ‰ע‚ל".

‡בל ‡ין ‰˙ירוı מספי˜, ומ˘ני טעמים:

˜בל˙  ˘ל  ‰זכו˙  כל   ˙‡ ל‚מרי  ביטל  ‰ע‚ל  ˘חט‡  לומר   ‰˘˜ ‰פ˘ט  ב„רך  ר‡˘י˙, 
‰˙ור‰, וב‡ופן "˘יˆ‡ ˘כרם ב‰פס„ם"; 

ו˘ני˙, ‡פילו ‡ם נ‡מר ˘ב‰כרח ל‰מ˙ין ל"˙י˜ון ‰ע‚ל" – ‰רי ‰"˙י˜ון" ‰י' עו„ לפני 
ע˘יי˙ ‰מ˘כן, ˘‰רי כבר "בי' ˙˘רי נ˙רˆ‰ ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל ב˘מח‰ ובלב ˘לם ו‡מר לו 

למ˘‰ סלח˙י כ„ברך" (פר˘"י ˙˘‡ ל‚, י‡), ו‰מ˘כן ‰ו˜ם ר˜ ב‡' ניסן.  

כ„בר  ˙ור‰"  "˜בל˙ם  ˘ל  ‰מעל‰   ˙‡ ר˘"י  ‰˜„ים  ל‡  למ‰  ל„וכ˙‡,  ˜ו˘י‡  ו‰„ר‡ 
ר‡˘ון, ובפרט ˘כן ‰ו‡ ‰ס„ר בספרי כ‡ן.

„. "מני˙ם לכם סנ‰„רין, ˘רי ‡לפים ו˘רי מ‡ו˙":

חמ˘ים  ו˘רי  מ‡ו˙  ו˘רי  ו˘רי ‡לפים  ז˜נים  ˘בעים  עליכם  כ‡ן: "מני˙י  ל˘ון ‰ספרי 
ו˘רי ע˘רו˙".

˘מינוי  מ˘ום  ‰ו‡,  מובן   – ז˜נים"  ‰"˘בעים   ˙‡ ‰בי‡  ול‡  ‰˘מיט  ˘ר˘"י  ז‰  ו‰נ‰, 
‰˘בעים ז˜נים ל‡ ‰י' "ב‰ר ‰ז‰" (ב‰ר סיני), כי מח„ ‚יס‡ ‰רי "‡ף במˆרים י˘בו עמ‰ם" 
(ר˘"י פ' ב‰עלו˙ך י‡, טז), ומ‡י„ך ‚יס‡ ‰מינוי ˘ל‰ם על י„י מ˘‰ וכו' ‰י' ר˜ ל‡חר ˘נסעו 

מ‰ר סיני (ב˜ברו˙ ‰˙‡ו‰, כמפור˘ בפ' ב‰עלו˙ך ˘ם);

ולכן ‰בי‡ ר˘"י „ו˜‡ ‰"˘רי ‡לפים ו˘רי מ‡ו˙" – ˘‰˙מנו על י„י עˆ˙ י˙רו, ו‰י' ז‰ 
כ˘‰יו ע„יין ב‰ר סיני, בסמיכו˙ ליום ‰כפורים (פר˘"י י˙רו יח, י‚).

‡בל ˜˘‰: למ‰ ‰בי‡ ר˜ ‰"˘רי ‡לפים ו˘רי מ‡ו˙", ו‰˘מיט ‡˙ ‰"˘רי חמ˘ים ו˘רי 
ע˘רו˙" ˘נ˙מנו עמ‰ם יח„, כמפור˘ בכ˙ובים? 

לע˘יי˙  לכ‡ור‰  ˜„מו  י˙רו  עˆ˙  י„י  על  ˘נ˙מנו  ‡לו  ˘רים  ˘‰רי  בי‡ור,  ˆריך  ‚ם 
‰מ˘כן – ומ‰ טעם ‡יחר ר˘"י „בר ז‰ ו‰ˆיבו בסוף „בריו (ובספרי ‡כן ‰˜„ים ‡˙ מינוי ‰˘רים 

לפני ע˘יי˙ ‰מ˘כן). 

‰. ו‰בי‡ור בכל ז‰ (ור‡‰ ‚ם מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ‡˘˙˜„, וˆרף ‰„ברים לכ‡ן):

בענין ‰כניס‰  ל‰מ˘ך ‰כ˙ובים, ‰מ„ברים  מחובר  ב‰ר ‰ז‰" –  ˘ב˙  לכם  ‰„יבור "רב 
ל‡רı י˘ר‡ל; ו‰יינו, ˘‰˜ב"‰ ‡מר לי˘ר‡ל ˘‰ם ˜יבלו „י ˆרכם ב‰ר סיני, וע˙‰ מוכנים 

‰ם ל‰מ˘יך ‡ל ‡רı י˘ר‡ל ול‰˙יי˘ב ב‰.

לקראת שבת טז

מ‡חרים" ו˙ו ל‡ מי„י, כי ‡ם ˘מ˙וך ענין 
ז‰ מבין מעˆמו עו„ פרטים ב„בר ז‰ ˘ל‡ 
˘מעם בפירו˘. (ב) ולמעל‰ מז‰, ˘"מבין 
ממ˘,  חי„ו˘  ˘ל  ב‡ופן  „בר"  מ˙וך  „בר 
מכח ‰בנ˙  וח„˘ים  ˘מבין „ברים ‡חרים 
„בר ז‰. ובז‰ ˘‡ני „יינים מעו˘י ‰מ˘כן, 
ב˙בונ‰  ˆורך  ‰י‰  ‰מ˘כן  „במל‡כ˙ 
‰פרטים  ו˙פיס˙  ‰נ˘מע  ‰רחב˙  ˘ענינ‰ 
ב„יינים  מ˘‡"כ  ל‰„י‡,  בו  נ˙פר˘ו  ˘ל‡ 
„בר)  (מ˙וך  ל‰בין  ˘בכוחם  כ‡לו  נ„ר˘ו 
וכמ˘ל  ממ˘.  חי„ו˘  בו  ˘י˘  „בר  ‚ם 
לו  מבי‡ין  "כ˘‡ין  „‚ם  ˙‚ר,  ˘ולחני 
˘‡י"ז  ‰יינו   – מ˘לו"  ומבי‡  מחזר  ‰ו‡ 
‰„בר  ו‰רחב˙  ב‰בנ˙  ‰מס˙פ˜  נבון 
‰מרוויח  (כ˘ולחני  ‡חרים  ˘לימ„ו‰ו 
עי"ז  מבין  ‡ל‡  לו"),  ˘"מבי‡ים  ממ‰ 
‰מ‚„יל  כ˙‚ר   – ממ˘  ח„˘ים  „ברים 
לו",  מבי‡ין  כ˘"‡ין  ב„ילי‰,  ‚ם  לעסו˜ 
˘‡ינם  ח„˘ים  רווחים  ל‰רוויח  ומˆליח 

בכלל מ‰ ˘מבי‡ין לו. 

וטעם ‰חילו˜ פ˘וט, „בע˘יי˙ ‰מ˘כן 
‡ני  ‡˘ר  "ככל  מ)  ˘ם,  ט.  כ‰,  (˙רומ‰  נ‡מר 
מר‡‰ ‡ו˙ך ‡˙ ˙בני˙ ‰מ˘כן ו‡˙ ˙בני˙ 
מר‡‰   ‰˙‡ ‡˘ר  "ב˙בני˙ם  כליו",  כל 
בכל  ברור‰  ‰ור‡‰  ˘‰י˙‰  ‰יינו  ב‰ר", 
בכלל  ˘‡ינו  מ‰  ע˘יי˙  ונ˘לל˙  „בריו, 
מ˙וך  ל‰בין  ס˙ם,  ב"˙בונ‰"  „י  ולכן  ז‰, 
בפועל;  לע˘ו˙ם  כיˆ„  ˙בני˙ם  ר‡יי˙ 
‰מ˘פט  לי„ע  ˘ˆריך  ‰„יין  מ˘‡"כ 
במ˘ך  ˘יעלו  ˘ונים  ו˙נ‡ים  במˆבים 
וענינים  ב˘‡לו˙  ול„ון  „יינו˙ו,  ˙˜ופ˙ 
מיל˙‡  ל„מו˙  ובעי  ב˙ור‰,  נ˙פר˘ו  ˘ל‡ 

מעומ˜‰  ול‰סי˜  ול‰בין  וכו',  למיל˙‡ 
ול‰כי  ממ˘,  חי„ו˘  ˘ל  ב‡ופן  ˙ור‰  ˘ל 
˘ל  ב‡ופן  „בר"  מ˙וך  „בר  "מבינים  ˆ"ל 
חי„ו˘. ו"נבונים" כ‚ון ‡לו „ו˜‡ ל‡ מˆ‡ 

מ˘‰.

„מובן  ‚יס‡,  ל‡י„ך  יו˜˘‰  ומע˙‰ 
ופ˘וט, ˘ב˜˘˙ מ˘‰ ב˙חיל‰ "‰בו לכם 
‡נ˘ים חכמים ונבונים וי„ועים ל˘ב טיכם" 
רˆונו  וכפי  ‰˜ב"‰  ‡ˆל  מוסכמ˙  ‰י˙‰ 
"ל‡  ם, יב)̆  (ועיי' בפר˘"י ברי˘ „ברי מ˘‰ (‡, ט.̆ 

מעˆמי ‡ני ‡ומר לכם ‡ל‡ מפי ‰˜ב"‰"), ו˙מו‰ 

„"נבונים"  ל˙נ‡י  ‰˜ב"‰  ˘‰סכים  מ‰ו 
‡בל  ˘ע‰.  ב‡ו˙‰  בנמˆ‡  ˘‡ינם  ב˘ע‰ 
˙רי  כייל  "נבונים"  „ב‡מ˙  י"ל  ‰נ"ל  לפי 
‚ם  ז‰  בכלל  י˘  „עכ"פ  ‰יינו  כנ"ל,  ‚ווני 
˘חי„˘  ‡ל‡  ‰מ˘כן,  עו˘י  כעין  נבונים 
˘למעל‰  ‚ם "נבונים"  ר˘"י „כולל ‰„בר 
˘לימו˙  (וז‰ו  „בר  לח„˘  ˘יו„עים  מז‰, 
‰מˆו‰ ל„ורו˙), ו„ו˜‡ על סו‚ מעול‰ ז‰ 
‰פחו˙ים  ‡בל  מˆ‡˙י",  "ל‡  ל‰לן  נ‡מר 
לרמז  ˘כ„י  [‡ל‡  ונמˆ‡ו  ‰יו  ‡כן  מ‰ם 
נבונים  נמˆ‡ו  ול‡  חסרון  כ‡ן ‡יז‰  ˘‰י‰ 
ב˘לימו˙ כ"˘ולחני ˙‚ר", ‰˘מיט ‰כ˙וב 

ל‰לן ‰פרט „"נבונים"]. 

"נבונים"  סו‚י  „ב'  ‰נ"ל  כל  וע"פ 
‰נ"ל,  ‰רמב"ם  „ברי  ˘פיר  ‡˙י  ‡י˙נ‰ו, 
מעמי„ין  ב"‡ין  ‰רמב"ם  ˘כוונ˙  „י"ל 
כו' ‡ל‡ כו' ונבונים" ‰י‡ ל "נבונים" ס˙ם 
˘ז‰ו ˙נ‡י לעיכוב‡ (בסנ ‰„רין) ו"נבונים" 
ו„ברי  ל‡ח"ז);  (ו‚ם  מ˘‰  בימי  כ‡לו ‰יו 
‡˘כח"  ל‡  "נבונים  מ˘‰  ˘בימי  ‰‚מ' 

‰יינו "נבונים . . כ ˘ולחני ˙‚ר", כנ"ל. 



טולקראת שבת

וכ˘‡ין מבי‡ין לו יו˘ב ו˙ו‰‡, נבון „ומ‰ 
לר‡ו˙  מעו˙  לו  כ˘מבי‡ין  ˙‚ר  ל˘ולחני 
רו‡‰ וכ˘‡ין מבי‡ין לו ‰ו‡ מחזר ומבי‡ 
ע‰"פ   ‡˘˙ בפ'  לעיל  ‚ם  ו‰נ‰  מ˘לו". 
בן  בˆל‡ל  ב˘ם  ˜ר‡˙י  "ר‡‰  ב- ‚)  (ל‡, 

בחכמ‰  רוח ‡ל˜ים  ו‡מל‡ ‡ו˙ו  ‚ו'  ‡ורי 
מ‰   – "בחכמ‰  פר˘"י   – ‚ו'"  וב˙בונ‰ 
וב˙בונ‰  ולמ„,  מ‡חרים  ˘ומע  ˘‡„ם 
˘למ„".  „ברים  מ˙וך  מלבו  „בר  מבין   –
„י„ן  בפסו˜  ‡מ‡י  ל˙מו‰  י˘  ומע˙‰ 
מ˘‡"כ  "נבונים",  מ‰ ‰ם  ר˜  לפר˘  טרח 
"חכמים" ל‡ טרח ל‰זכיר ˘וב מ‰ „פיר˘ 
‰˙ם (ומ‰ ˘פיר˘ כ‡ן "חכמים – כסופים" 
(˘ם  במפר˘ים  ועיי'  כמובן,  לז‰  ענין  ‡ינו 
‡פרים. מ˘מר˙ ‰˜ו„˘. ב‡ר יˆח˜. ועו„) ˘‰נכון 

‰ספרי  ל˘ון  (ע"„  ‰ו‡  ˘ם  בר˘"י  ל‚רוס 
ב‰˘מט˙  כסופים"  ˆ„י˜ים  "‡נ˘ים  כ‡ן) 
˘"כסופים"  ‰יינו  "חכ מים",  ˙יב˙ 
ל"חכמים".  ול‡  ל"‡נ˘ים"  פירו˘  ‰ו‡ 
על  „סמיך  מ˘ום  ‰ו‡  ובפ˘טו˙  ו‡כ"מ), 
בפר˘˙  לעיל  כבר  "חכמים"  ˘פיר˘  מ‰ 
˙˘‡, ו‡"כ ‰ו‡ ‰„ין ‚בי "נבונים" „‰ו"ל 
ל„˜„˜  י˘  ו‚ם  ‰˙ם.  פירו˘ו  על  לסמוך 
במ˘ל  לפר˘  ‰וסיף  „ו˜‡  ˘כ‡ן  במ‰ 

‰˘ולחני, מ‰ ˘ל‡ נז˜˜ בפר˘˙ ˙˘‡.

ז‰,  מ˘ל  ˙וכן  בי‡ור  ע"פ  ויובן 
‰בי‡ור  ˙וספ˙  כ"כ  מחוור  ‡ין  „לכ‡ור‰ 
‡ין  לכ‡ור‰  ו‡„רב‰,  ‰מ˘ל,  י„י  ˘על 
 ‡‰„ לנמ˘ל,  „ומ‰  ˙‚ר  „˘ולחני  ‰מ˘ל 
˘‰בנ˙  ‰יינו  „בר"  מ˙וך  „בר  "מבין 
‰"„בר"  על  מיוס„˙  ‰ח„˘  ‰"„בר" 
‰ו‡  ומ˙וכו  מ‡חרים,  ˘˘מע  ‰ר‡˘ון 
מובן, ו‡ילו "˘ולחני ˙‚ר" ‰יינו ˘"כ˘‡ין 
מבי‡ין לו ‰ו‡ מחזר ומבי‡ מ˘לו", ‰יינו 
לו  ˘י˘  מ‰  ומכח  בעˆמו  ונו˙ן  ˘נו˘‡ 

˘מ˘י‚  ע„  „"˙‚ר"),  ‰פ˘וט  (כפירו˘ 
"˘לו"  ממעו˙  ‰ו‡  ומ˙ן  ו‰מ˘‡  ‰„בר, 

ול‡ ˘ל ‡חרים. 

ב‡  ל‡  (˘כי„וע  ר˘"י  „כוונ˙  וי"ל 
‰י‡  מ˜ר‡)  ˘ל  פ˘וטו  לפר˘  ‡ל‡ 
‡לו,  בכ˙ובים  פ˘וט‰  ˘‡ל‰  כ‡ן   ıל˙ר
‡נ˘ים  לכם  "‰בו  מ˘‰  ‡מר  „ב˙חל‰ 
נ‡מר  ול‰לן  וי„ועים ‚ו'",  ונבונים  חכמים 
 ,‡) וי„ועים"  חכמים  . ‡נ˘ים   . ר˜ "ו‡˜ח 
טו) ול‡ נזכר "נבונים", וכמ"˘ ר˘"י ‚ופי‰ 
„ז‰ו מפני ˘כוונ˙ מ˘‰ ‰י‡ ˘"נבונים ל‡ 
עול‰  ומע˙‰  מעירובין,  כנ"ל  מˆ‡˙י", 
חזינן  ‰מ˘כן  למל‡כ˙  „בנו‚ע  ˙מי‰‰, 
˘מˆ‡ מ˘‰ בעלי חכמ‰ ו˙בונ‰, כמפור˘ 
וכל  ‚ו'  בˆל‡ל  "וע˘‰   (‡ (לו,  וי˜‰ל  בפ' 
ו˙בונ‰  חכמ‰   '‰ נ˙ן  ‡˘ר  לב  חכם  ‡י˘ 
מעל˙  ˘נמˆ‡‰  מפור˘,  ‰רי  ב‰מ‰", 
נ‡מר  ˘בו  בבˆל‡ל,  ר˜  (ול‡  ‰"˙בונ‰" 
בפ' ˙˘‡ (כנ"ל) "ו‡מל‡ ‡ו˙ו ‚ו' בחכמ‰ 
וב˙בונ‰", ‡ל‡ ‚ם) ב"כל ‡י˘ חכם לב"; 
ובפרט  מˆ‡.  ˘ל‡  מינוי „יינים  ˘נ‡  ומ‡י 
‰„יינים,  ו מינוי  ‰מ˘כן  מל‡כ˙  ˘˘ני‰ם, 
עיי'  זל"ז,  זמן  בסמיכו˙  ר˘"י  ל˘יט˙  ‰יו 
בפירו˘ו לי˙רו (יח, י‚) „מינוי ‰„יינים ‰י‰ 
בסמיכו˙  עכ"פ  (‡ו  ‰כפורים  יום  ל מחר˙ 
‡ליו), ו‰רי בו בזמן ‰י‰ ‰ˆיווי על מל‡כ˙ 

‰מ˘כן (כפר˘"י בפ' ˙˘‡ בכמ‰ „וכ˙ין). 

לˆורך  נבונים  ‰רי  „ל‡  מוכח  ומז‰ 
̆ נˆרכו  ˙בונ‰  כבעלי  „יינים,  מינוי 
"נבונים"  מעל˙  ולב‡ר  ‰מ˘כן.  לע˘יי˙ 
„‰נ‰  ˙‚ר.  „˘ולחני  ‰מ˘ל  ב‡  „‰כ‡ 
ב‰בנ˙ "„בר מ˙וך „בר" – י˘ בכללו˙ ב' 
‡ופנים: (‡) ˘‰בנ˙ „בר מסויים מ˙רחב˙ 
ב„בר  ˘‰בנ˙ו  ‰יינו  ˘˘מע,  מ‰  על  י˙ר 
˘"˘ומע  ‰מי„‰  כפי  ר˜  ‡ינ‰  ˘למ„ 

לקראת שבת ו

ו‰נ‰, ‰‰כנ‰ ‰נ„ר˘˙ לפני ‰כניס‰ ל‡רı, ‰י‡ חיזו˜ ו˜ביע˙ ‰יסו„ ˘ל "ו‡˙ם ˙‰יו לי 
ממלכ˙ כ‰נים ו‚וי ˜„ו˘" (י˙רו יט, ו) – ˘‚ם כ‡˘ר י˙יי˘בו ב‡רı וי˙חילו לנ‰ל ס„ר חיים 
טבעי ככל ‰עמים ˘סביבו˙י‰ם, יזכרו ‡˙ ‰מיוח„ ˘ב‰ם, ˘‰ם "ס‚ול‰ מכל ‰עמים" (˘ם 

יט, ‰).

 ˙‡ ˜יבלו  כבר  סיני  ב‰ר  ממו˘ך  זמן  ˘‰יו  ˘ל‡חר  לי˘ר‡ל,  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  וז‰ו 
‰ענינים  ˘לו˘˙   ˙‡ ר˘"י  ומונ‰  ענינים.  ˘לו˘‰  ב‰  י˘  ˘בפרטיו˙  ‰נ„ר˘˙,  ‰"‚„ול‰" 
(ל‡ לפי ס„ר ‰זמנים כפי ˘ני˙נו בעבר ב‰ר סיני, ‡ל‡) לפי ˙וכן ‰˘פע˙ם על מˆבם ˘ל 

בני י˘ר‡ל עכ˘יו, בענין ‰‰כנ‰ לחיי ‰מע˘‰ ˘ב‡רı י˘ר‡ל.  

ו. ובפרטיו˙: 

‰„בר ‰ר‡˘ון ו‰עי˜רי ‰ו‡ ז‰ ˘"ע˘י˙ם מ˘כן" - מ˜ום ˜בוע ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰, וכיון 
˘˜„ו˘˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘ור‰ ב˙וך בני י˘ר‡ל ("וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם" (˙רומ‰ כ‰, 

ח)) ‰רי נ˜בע ב‰ם ‰יסו„ ˘ל ‰יו˙ם "‚וי ˜„ו˘".

מפרט  ולכן  ˘ב‰ם,  ו‰עבו„‰  ‰מ˘כן  לכלי  ˘ייכ˙  ˘במ˘כן  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  ו‰נ‰, 
"מ˘כן וכלים"; ומ˙וך כל ‰כלים מפרט במיוח„ ‡˙ ‰"מנור‰" – כי במנור‰ מו„‚˘ ו‚לוי 
ענין ז‰, וכמו ˘כ˙ב ר˘"י לעיל (‡מור כ„, ‚. ור‡‰ מ˘כיל ל„ו„ כ‡ן) ˘‰מנור‰ ‰י‡ "ע„ו˙ לכל 

ב‡י עולם ˘‰˘כינ‰ ˘ור‰ בי˘ר‡ל". 

ב‡‰ ‰˜„ו˘‰ ‰מיוח„˙  י„י ‰˙ור‰  על  ˙ור‰":  ב‡ ‰„בר ‰˘ני – "˜יבל˙ם  מכן  ל‡חר 
˘ל "‚וי ˜„ו˘" לי„י ביטוי ב‰נ‰‚‰ מע˘י˙ בחיי ‰יום-יום, ˘מ˜יימים ‡˙ ‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰ 

כפי ˘ני˙נו מ‰˜ב"‰; 

ב‡  ב„יו˜,  ל˜יימן  כיˆ„  וי„עו  ‰˙ור‰  ‰ור‡ו˙   ˙‡ ‰יטב  יבינו  ‡כן  י˘ר‡ל  ˘בני  וכ„י 
‰„בר ‰˘לי˘י: "מני˙ם לכם סנ‰„רין" – ˘‰ם ‰מלמ„ים ‡˙ י˘ר‡ל ‡˙ „יני ועניני ‰˙ור‰ 

ומורים כיˆ„ ל˜יים ‡˙ ‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰ בפועל. 

חמ˘ים  ˘רי  מ‡ו˙  ו˘רי  ‡לפים  "˘רי  כלל  במ„בר  ‰"סנ‰„רין"  ˘ל  ‰מינוי  ו‰נ‰,  ז. 
ו˘רי ע˘רו˙", ול‡ מˆינו ˘יוזכרו ‡לו בל‡ ‡לו. 

מח,  י„,  פסו˜ים:   - ל‡  ˜‡פיטל  (מטו˙  מ‡ו˙"  ו˘רי  ‡לפים  "˘רי  ר˜  נזכרים  מ„ין  [במלחמ˙ 
נב, נ„) – ‡בל ˘ם מ„ובר ב˘רי ‰מלחמ‰, ו‡ינו ענין ל‰"סנ‰„רין" ˘‰ם ˘ופטים ‰נו˘‡ים 

במ˘‡ ‰עם]. 

‡ך ר˘"י כ‡ן חיל˜ בין ‰„ב˜ים, ו‰זכיר ר˜ ‡˙ ‰"˘רי ‡לפים ו˘רי מ‡ו˙" – ול‡ ‰זכיר 
‡˙ ‰"˘רי חמ˘ים ו˘רי ע˘רו˙". 

ולפי „רכנו י˘ ל˙˙ טעם בז‰:

לכניס‰  ו‰כ˘ר‰  ‰כנ‰  ב˙ור  י˘ר‡ל  ‡לי'  ˘‰‚יעו  ‰"‚„ול‰"   ˙‡ ל‰„‚י˘  ב‡  ר˘"י 
ב"˘רי  ל‡  ובוו„‡י  חמ˘ים"  ב"˘רי  ‰כרח  ‡ין  י˘ר‡ל   ıב‡ר˘ לומר,  י˘  ומע˙‰   ;ıל‡ר



זלקראת שבת

ע˘רו˙", ו„י ב"˘רי ‡לפים ו˘רי מ‡ו˙" בלב„. 

נ„„ו  ˘בו  ‰זמן  ב˘ביל  ר˜  ‰י'  ע˘רו˙"  ו"˘רי  חמ˘ים"  "˘רי  ‚ם  ˘מינו  ˘ז‰  ו‰יינו, 
˜בוˆו˙  על  ‚ם  "˘רים" ‰ממונים  נ„ר˘ו  וטלטולי ‰„רך  ˘ב‚לל ‰מסעו˙  במ„בר,  י˘ר‡ל 
˜טנו˙; ‡בל ל‡חר מכן, כ‡˘ר ‰˙יי˘בו ב‡רı י˘ר‡ל ב‡ופן מסו„ר ו˜בוע, כבר ‡ין ‰כרח 

בז‰, ומספי˜ ˘י‰יו "˘רי ‡לפים ו˘רי מ‡ו˙", ו„ו"˜.

"˘רי  ‰יו  י˘ר‡ל   ıב‡ר ˘‚ם  פעמים  כמ‰  מˆינו  ‰נבי‡ים  ˘בספרי  ל‰עיר,  י˘  [‡ך 
חמ˘ים" (˘מו‡ל-‡ ח, יב. מלכים-ב ‡, ט ו‡ילך. י˘עי' ‚, ‚). ונר‡‰ ˘‡ין ‰כוונ‰ ˘ם ל‡ו˙ם "˘רי 
ור‡‰  ‡חר.  ב‡ופן  ‡ל‡   – ‡י˘  חמ˘ים  על  ‰ממונ‰  ˘ופט   – ב˙ור‰  ‰נזכרים  חמ˘ים" 
יכול  ˘‡ר ‰"˘רים")  (וכן  חמ˘ים"  ˘‰ל˘ון "˘רי  י˙רו,  לפ'  בפירו˘ ‰‡ברבנ‡ל  ב‡רוכ‰ 

ל‰˙פר˘ בכמ‰ ‡ופנים. ו‡כמ"ל].

לקראת שבת שבתי„ לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בענין התנאי ד"נבונים"
במינוי סנהדרין

יקשה בפסק הרמב"ם שהסנהדרין צ"ל נבונים לעיכובא, אף שבש"ס אמרו דאפי' משה לא אשכח, וידייק 
בפרש"י על הכתובים בזה / יבאר דכוונת רש"י לחדש ב' גדרים ב"חכמים", שדיינים צ"ל בדרגא אחרת מעושי 

המשכן, ועפ"ז מיושב הרמב"ם

ב‰ל' סנ‰„רין רי˘ פ"ב פס˜ ‰רמב"ם 
‡נ˘ים  ‡ל‡  כו'  בסנ ‰„רין  מעמי„ין  "‡ין 
‰˙ור‰  בחכמ˙  מופל‚ין  ונבונים,  חכמים 
˘‡מרו  „כיון  ˙ימ‰,  ולכ‡ור‰  כו'". 
בעירובין (˜:) „"נבונים ל‡ ‡˘כח" ‡פילו 
˘"‡ין  ‰רמב"ם  פס˜  ‰‡יך  מ˘‰,  בימי 
מעמי„ין כו' ‡ל‡ ‡נ˘ים חכמים ונבונים". 
"„‰‡י  כ˙ב  טו)   ,‡ (פר˘˙נו  ל„רך  ובˆי„‰ 
מעמי„ין „˜‡מר ‰רמב"ם ‰יינו ‰יכ‡  ‡ין 
„מ˘˙כחי נבונים ‡בל ‡י ל‡ מ˘˙כחי ל‡ 
„ברי  וע"„  כ‡ן),  מ˘נ‰  לחם  (ור‡‰  מי עכבי" 
 .  . ˘"ב"„  (‰"ז),  ב פר˜ין  ל‰לן  ‰רמב"ם 
„ברים  ˘בע‰  מ‰ן  ‡ח„  בכל  ˘י‰‡  ˆריך 
‰ו‡  ו"פ˘וט  כו'",  וענו‰  חכמ‰  ‰ן  ו‡לו 
˘ם).  ‰לח"מ  (ל˘ון  לעיכוב‡"  ‡ינו  ז‰  ˘כל 
"‡ין  ‰רמ ב"ם  ל˘ון  „מפ˘טו˙  ‡יבר‡ 
בל˘ון  ונבונים"  כו'  ‡ל‡  כו'  מעמי„ין 

‰פר˜)  (˘ברי˘  ז‰  ˘„ין  מ˘מע  ˘ליל‰ 
בענין  פ‚:  מנחו˙  ˙וס'  (ר‡‰  נ‡מר  לעיכוב‡ 
במנ"ח  לעניננו  מפור˘  וכן  כ‰"‚,  ˘ליל‰  ל˘ון 

ולויים  לכ‰נים  ˘בנו‚ע  ובפרט   .(‡ˆ˙ מˆו‰ 

ו‡ם  כו'  "מˆו‰  ‰"ב)  (˘ם  ‰רמב"ם  מפר˘ 
‰"ז  י˘ר‡לים  כולם  ‰יו  ‡פילו  מˆ‡ו  ל‡ 
˘‰זכיר  „‰˙נ‡ים  ניכר  ˘מז‰   – מו˙ר" 

˜ו„ם לז‰ (ב‰"‡) ‰ם לעיכוב‡.

ו‰נר‡‰ בז‰, ב‰˜„ם ‰בי‡ור בפר˘"י 
 ‡˘‡ "‡יכ‰  יב-י‚)   ,‡) „ע‰"פ  פר˘˙נו, 
ונבונים  חכמים  לכם ‡נ˘ים  ‚ו' ‰בו  לב„י 
מ˙וך  „בר  מבינים   – "נבונים  פיר˘  ‚ו'", 
כ‡ן  בספרי  מ‰נמˆ‡  מבי‡  ול‡ח"ז  „בר", 
מ‰  יוסי  רבי   ˙‡ ‡ריוס  ˘˘‡ל  ‰י‡  "זו 
ל˘ולחני  „ומ‰  חכם  לנבונים,  חכמים  בין 
רו‡‰  לר‡ו˙  „ינרין  לו  כ˘מבי‡ין  ע˘יר 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב



"פנו וסעו לכם ובואו הר 
האמורי" בעבודת ה'

רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם, ובואו הר 
האמורי ואל כל שכניו וגו' עד הנהר הגדול נהר פרת
(א, ו-ז)

האדם  בעבודת  אלו  פסוקים  לבאר  יש 

לקונו:

הרי  הוא  זה  הר   – הזה  בהר  שבת  לכם  רב 

סיני, מקום מעמד מתן תורה. למרות מעמד 

ומצב נעלה זה הוזהרו בני ישראל לא להשאר 

מחיל  מהלך  להיות  האדם  על  כי  זה,  במקום 

בפעולותיו  להסתפק  לא   - וגם  חיל.  אל 

וקישוט עצמו, כי אם גם להשפיע על הזולת, 

ועד למי שנמצא במקום רחוק ביותר ו"חוץ" 

ממנו. 

לנסוע  האדם  על   – לכם  וסעו  פנו  ולכן 

בעלמא  בנסיעה  די  ולא  ממקומו.  ולצאת 

תהי'  שהנסיעה  צריך  אם  כי  מעבר,  ודרך 

באופן של – ובואו – היינו, בפנימיות. ולהיכן? 

הר האמורי – "הר" הוא מקום היצר הרע, 

הקב"ה  מביאו  לבא  "לעתיד  חז"ל  כמאמר 

כהר  להם  נדמה  צדיקים  כו'  הרע  ליצר 

גבוה" (סוכה נב, א). והיינו, שבפני עם ישראל, 

ש"עמך כולם צדיקים", הרי מקום היצר הרע 

אל  לצאת  צריך  עצמו  ובזה  כ"הר".  נדמה 

עיקר  הוא  ה"אמורי"  שהרי  האמורי",  "הר 

קב,  הוספות  (תו"א  אחרא  והסטרא  הקליפות 

לאדם  שאין  והיינו,  שכניו".  כל  "אל  וגם  ג), 

לצאת  עליו  אלא  עצמו,  בקישוט  להסתפק 

עם  ולעסוק  ול"שכניו",  האמורי"  ל"הר 

הנמצאים שם ולהשפיע עליהם. 

את  אלקיך  ה'  ש"ירחיב  יזכו  ועי"ז 

פרת  נהר  הגדול  הנהר  עד  ויבואו  גבולך", 

הקניזי  ואת  הקני  את  גם  שינחלו  והיינו,   –

לקו"ת  ה"ד.  פ"ח  רוצח  הל'  (רמב"ם  הקדמוני  ואת 

להאריז"ל פ' לך. ועוד) בביאת משיח צדקנו.

וטרף זרוע – בזכות התפילין
חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל

הם היו הולכים לפני ישראל למלחמה, לפי שהיו גבורים 
ואויבים נופלים לפניהם, שנאמר וטרף זרוע אף קדקד
(ג, יח. רש"י)

זו  מעלה  מקשר  מטות)  (ס"פ  בחיי  ברבינו 

עם   – קדקד"  עם  זרוע  "וטרף   – גד  בני  של 

של  ותפילין  יד  של  תפילין  התפילין,  מצות 

וכחם  בגבורתם  בטוחים  "היו  וז"ל:  ראש, 

רז"ל:  שדרשו  וכענין  שבידם,  המצוה  בזכות 

אף  שבזרוע;  תפילין  בזכות   – זרוע  וטרף 

קדקד – בזכות תפילין שבראש". 

לגד  דתפילין  בשייכות  הרמז  לבאר  ויש 

דוקא: 

ויחי  התורה  אור  (ראה  ד'  ג'  אותיות  הוא  "גד" 

ראש  של  ובתפילין  שם).  ובהנסמן  ואילך,  ב  שפב, 

יש הרי שני שינ"ין: שי"ן אחת עם ג' ראשים, 

זח"ג  [ראה  גד   – ראשים  ד'  עם  אחת  ושי"ן 

עם  בסידור  מהמבואר  גם  ולהעיר  ב.  רנד, 

שבחינת  (בתחילתו),  התפילין  שער  דא"ח 

המוחין העליונים שמתגלים על ידי התפילין, 

כך  ואחר  (ג)  שלוש  במספר  הם  בתחילה 

מתחלקים לארבע (ד), עיין שם]. 

סגולת  הורגשה  גד  בבני  טעמא  ומהאי 

השבטים,  שאר  על  שאת  ביתר  התפילין 

ובהם הוא שנתקיים "וטרף זרוע אף קדקד".

תפילין  הל'  להרא"ש  קטנות  ובהלכות 

כתב  שם)  יו"ט  במעדני  שהובאה  כהגירסא   - (סט"ו 

יתקיים  ותיקונן  תפילין  מצות  קיום  "שמפני 

קדקוד".  אף  זרוע  וטרף  המלחמה  באנשי 

אנשי  כל  בין  זו  הלכה  לפרסם  וזכות  ומצוה 

מקום  בכל  וידידיהם  וקרוביהם  המלחמה 

שהם.

גדר ההוכחה 
שבסמיכות למיתה

ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד 
לחדש דבר משה אל בני ישראל גו'
מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיתה
(א, ג.  רש"י)

מרע"ה  שהוציא  מאז  שהרי  צ"ע,  לכאו' 

את בני ישראל ממצרים, מצינו פעמים רבות 

רש"י  שכתב  ומהו  תוכחה,  דברי  להם  שנתן 

ש"לא הוכיחן אלא סמוך למיתה"?

שבפרשתנו  התוכחה  דברי  דנשתנו  וי"ל, 

ממה שהוכיחם משה לפני כן.

הי'  לפנ"ז  שהוכיחם  הפעמים  בכל  דהנה, 

תוכחה  זו  היתה  לא  ולכן  מעשה,  בשעת  זה 

מאיסורא  לאפרושי  ע"מ  גם  כ"א  גרידא, 

וכיו"ב.

כל  על  התוכחה  שהיתה  בנדו"ד,  משא"כ 

על  ולא  במדבר,  שאירעו  הרבים  המאורעות 

שהדברים  ובפרט  עכשיו,  בו  שחטאו  חטא 

נאמרו לא לחוטאים עצמם כ"א בפני בניהם.

וא"כ היו הדברים דברי תוכחה בלבד, וע"ז 

כתב רש"י ש"לא הוכיחן אלא סמוך למיתה".

איך ראו בחורב שניתנה 
להם הארץ?

ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ 
גו'

ראה נתתי - בעיניכם אתם רואים איני אומר לכם מאומד 
ומשמועה
(א, ח. רש"י)

הרי  כאן),  רש"י  (נו"כ  המפרשים  הקשו 

ישראל,  לארץ  באו  לא  עדיין  ההוא  בזמן 

בחורב  ה'  דברי  תוכנו  זה  פסוק  מזו,  ויתירה 

- "ה' אלקינו דבר אלינו בחורב גו' ראה נתתי 

לפניכם גו'" – וא"כ, איך אפשר לומר שבחורב 

 - ומשמועה"  "מאומד  ולא  "בעיניכם"  ראו 

לא  עדיין  כאשר  הארץ"  את  לפניכם  ש"נתתי 

באו לשם?

ויש לומר הביאור בזה בפשטות:

התוכחה  לדברי  בהמשך  בא  זה  דיבור 

מחורב  יום  עשר  "אחד  הפרשה  שבתחילת 

רש"י  ופירש  ברנע",  קדש  עד  שעיר  הר  דרך 

"אמר להם משה . . אין לכם דרך קצרה מחורב 

מהלך  הוא  ואף  שעיר  הר  כדרך  ברנע  לקדש 

ימים...  בשלשה  אותו  הלכתם  ואתם  יום,  י"א 

בשבילכם  מתלבטת  שכינה  היתה  כך  וכל 

זו  שבנסיעה  כלומר,  לארץ".  ביאתכם  למהר 

כדי  נסית,  במהירות  ישראל  הלכו  חורב  מהר 

למהר ביאתם לארץ.

בקיצור  דבריו  את  משה  שאמר  ואחרי 

זו  נסיעה  על  לספר  אח"כ  חזר  וברמז, 

בחורב  אלינו  דבר  אלקינו  "ה'   - בפרטיות 

לאמר רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם 

לפניכם  נתתי  "ראה  שמוסיף  וזהו  גו'";  ובאו 

להם  רמז  שבזה  גו'",  ורשו  באו  הארץ  את 

הנפלאות שיראו בעת נסיעה זו [דמ"ש "ראה 

אלא  (בחורב),  ראו  שכבר  הכוונה  אין  נתתי" 

שיראו זה עתה בעת נסיעה זו].

הנסית  המהירות  שבראותם  והיינו, 

זו  הרי  לארץ,  ביאתם  את  הקב"ה  שממהר 

הארץ  הרי  הקב"ה  שמצד  איך  מוחשית  ראי' 

עיכוב  כל  מבלי  בפועל,  להם  נתונה  כבר 

בפועל  לארץ  הכניסה  רק  וחסרה  ומונע, 

עוד  במדבר  שנתעכבו  גרמו  שבפועל  (אלא 

למעלה מל"ח שנה).

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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



טלקראת 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

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

אהבה אמיתית
רועה ישרא ש

האם ריב"ז אינו סובר ש"משה רבינו אוהבן של ישראל הי'"? / מהו עומק טעות הבייתוסים שעצרת לעולם 
אחר השבת? / מדוע סיבב משה את ישראל במדבר ארבעים שנה? / ובמה מתבטאת אהבה אמיתית של 

רועה ישראל לצאנו? / ביאור נפלא בוויכוח ריב"ז והבייתוסי על מהות אהבת משה רבינו לישראל

ל‰יטלטל  ˘‰וˆרכו  על  מ˘‰  מוכיחם  פר˘˙נו,  ˘ברי˘  י˘ר‡ל  לבני  מ˘‰  ב˙וכח˙ 
במ„בר ‡רבעים ˘נ‰ לכפר על חט‡ם.

˙וכח‰ זו נרמז˙ בפסו˜ "‡ח„ ע˘ר יום מחורב „רך ‰ר ˘עיר ע„ ˜„˘ ברנע": ‰‰ליכ‰ 
מחורב ל˜„˘ ברנע ‡ורכ˙ ב„רך כלל ‡ח„ ע˘ר יום, ו‡ילו בני י˘ר‡ל ‰לכו ‡ו˙‰ ב˘לו˘‰ 
וכך   ."ıל‡ר בי‡˙כם  למ‰ר  ב˘בילכם  מ˙לבט˙  ˘כינ‰  "˘‰י˙‰  לפי  ז‰  וכל  בלב„,  ימים 
˘˜ל˜ל˙ם  ˘"ב˘ביל  במ‰ירו˙, ‡ל‡   ıל‡ר י˘ר‡ל  בני  ול‰כניס ‡˙  ל‰מ˘יך  רˆ‰ ‰˜ב"‰ 

‰סב ‡˙כם סביבו˙ ‰ר ˘עיר ‡רבעים ˘נ‰" (פר˘˙נו ‡, ב ובפר˘"י).

ו‰נ‰, מסופר ב‚מר‡ (מנחו˙ ס‰, ‡) ˘פסו˜ ז‰ ˘ימ˘ ‡˙ רבי יוחנן בן זכ‡י בוויכוחו עם 
‰ביי˙וסי:

‰ביי˙וסים טענו ˘עˆר˙ ‰י‡ לעולם "‡חר ‰˘ב˙", וטען ז˜ן ‡ח„ מ‰ם ˘"מ˘‰ רבינו 
‡ו‰ב י˘ר‡ל ‰י', ויו„ע ˘עˆר˙ יום ‡ח„ ‰ו‡", ולכן ˙י˜ן ˘˙מי„ יחול ח‚ ‰˘בועו˙ מי„ 

ל‡חר ‰˘ב˙ בכ„י "˘י‰ו י˘ר‡ל מ˙ענ‚ין ˘ני ימים".

˘עיר",  ‰ר  „רך  מחורב  יום  ע˘ר  ‡ח„  ז‰  מ˜ר‡  עליו  ו"˜ר‡  ריב"ז  ‰˘יבו  ז‡˙  ועל 
‰י'  יכול  ו‰ל‡  ˘נ‰",  ‡רבעים  במ„בר  ‡יחרן  למ‰  ‰י',  י˘ר‡ל  ‡ו‰ב  רבינו  מ˘‰  ˘"‡ם 
ל‰וליכם בזריזו˙ כפי ˘‰לכו ב‡ו˙ם ˘לו˘‰ ימים מ‰לך ‡ח„ ע˘ר יום (ר‡‰ ˘ם ב˙וס' „"‰ 

‡ח„ ע˘ר יום – עפ"י פר˘"י בפר˘˙נו).

˘"מ˘‰  ‰י‡  ‰ביי˙וסי  ˘˘יט˙  לכ‡ור‰  נמˆ‡  ז‰  מוויכוח  ביו˙ר:  ˙מו‰ים  ו‰„ברים 

לקראת שבת יב

˘מ˘י‚ ‰יטב ‡˙ ‰˙ור‰ זוכ‰ ‰‡„ם ל‡ח„ ˘כלו עם מ‰ו˙ו ועˆמו˙ו י˙', כמבו‡ר בס‰"˜ 
(ר‡‰ ˙ני‡ פ"‰. ועו„).

ז‰  עם  יח„  ‡ל‡  מלמעל‰,  ˙ור‰  ˘ני˙נ‰  בלב„  זו  ˘ל‡  ˙ור‰,  מ˙ן  ˙כלי˙  עומ˜  וז‰ו 
ני˙ן לי‰ו„י ‰כוח ל‰בין ‡˙ ‰˙ור‰ ב˘כלו ולח„˘ ב‰, ובכך לחבר ‡˙ ‰˜„ו˘‰ ‰עליונ‰ 

עם ˘כלו ו‰בנ˙ו ‰עˆמי˙.

וממיל‡ מובן ‡˘ר טענ˙ ‰ביי˙וסים ‰בל ‰י‡, מ‡חר ˘‰‰בנ‰ ו‰‰˘‚‰ ˘ל בני י˘ר‡ל 
˘‚ם  מובן,  כן  ו‡ם  ˙ור‰.  במ˙ן  ‰מכוון  ˙כלי˙  ‰י‡  ‰י‡  פ‰,  ˘בעל  ב˙ור‰  וחי„ו˘י‰ם 
מלמעל‰,  במ˙נ‰  ול‡  עבו„˙ ‰‡„ם „וו˜‡  י„י  על  ˘˙‰י'  ל‰  ר‡וי  לח‚ ‰˘בועו˙  ‰‰כנ‰ 
˘‰רי זו ˙כלי˙ מ˙ן ˙ור‰, ˘י‰‡ ‰‡„ם מ˙יי‚ע ועמל בכל כוחו˙ נפ˘ו ל‰˘י‚ ‡˙ ‰˙ור‰ 

ול‰˙‡ח„ עמ‰.

מלמעל‰  מ˙נ‰  ˘‰י‡  ב˘ב˙  ח‚ ‰˘בועו˙ „וו˜‡  ערב  ל˜בוע  כלל  מ˜ום  וממיל‡, ‡ין 
מלמעל‰,  מ˙נ‰  ˘‰ו‡  לעיל  ונ˙ב‡ר  ביום ‰חמי˘ים,  ˙ור‰ ‰ו‡  ˘מ˙ן  [ומ‰  עבו„˙ ‰‡„ם  י„י  על  ˘ל‡ 

ר‡‰ בל˜וטי ˙ור‰ ˘ם, ˘נ˙ב‡ר ˘‚ם ז‰ ב‡ ע"י עבו„˙ ‰‡„ם. עיי"˘].

‰יי˙‰  ‰ביי˙וסי  ˘ל  „ע˙ו  מ‰י:  ‡מי˙י˙  ‡‰ב‰  ‰ביי˙וסי   ˙‡ ולימ„  ריב"ז  עמ„  ובז‰ 
˘‡ם ˙י˜ן מ˘‰ עˆר˙ ל‡חר ‰˘ב˙, וי˘ר‡ל מ˜בלים ‡˙ ‰‰כנ‰ לעˆר˙ במ˙נ‰ – ‡ין לך 
רבינו  "מ˘‰  ל‰יפך:  ‡ל‡  ‡מי˙י˙,  ‡‰ב‰  זו  ˘‡ין  לו  בי‡ר  ריב"ז  ‡ך  מזו;  ‚„ול‰  ‡‰ב‰ 
‡ו‰ב י˘ר‡ל ‰י'", ועל כן ל‡ ˙י˜ן ˘˙‰י' עˆר˙ ל‡חר ‰˘ב˙, ‡ל‡ ˘י˙יי‚עו בני י˘ר‡ל 
ול‰˙‡ח„  ול‰˙עˆם  ל˜בל ‰˙ור‰  ˘יזכו  ע„  ל˜בל˙ ‰˙ור‰,  ל‰˙כונן  עˆמם  בכוח  ויעמלו 
עמ‰. זו‰י ‰‡‰ב‰ ‰‡מי˙י˙ ˘ל מ˘‰ לי˘ר‡ל, וזו‰י ‰טוב‰ ‰‡מי˙י˙ עבורם! [ור‡‰ במ˜ור 

‰„ברים ˘מב‡ר ב‡ופן נפל‡ ‡˙ ‰וכח˙ו ˘ל ריב"ז מ‰פסו˜ "‡ח„ ע˘ר יום" ו‚ו'. עיי"˘].



י‡לקראת שבת

לעומ˙ ז‡˙, ˙ור‰ ˘בעל פ‰ עניינ‰ ‰ו‡ מ‰ ˘ני˙נ‰ ‰˙ור‰ ל‰בנ˙ ‰‡„ם ו‰˘‚˙ו, כפי 
˘נ˙ב‡ר‰ ונ˙פר˘‰ על י„י חכמי י˘ר‡ל ˘בכל „ור ו„ור. מ˘ום כך, ‰לומ„ ˙ור‰ ˘בע"פ, 

מ˜יים ‡˙ מˆוו˙ ˙למו„ ˙ור‰ ר˜ ‡ם ‰בין ‡˙ מ˘מעו˙ מ‰ ˘למ„.

‰פר˘ ז‰ בין ˙ור‰ ˘בכ˙ב ל˙ור‰ ˘בעל פ‰, מ˙בט‡ ‚ם בכך ˘בלימו„ ˙ור‰ ˘בעל פ‰ 
י˘ בכוח ‰לומ„ ל‰וסיף ב˙ור‰ ולח„˘ ב‰, וחי„ו˘ים ‡לו נע˘ים חל˜ מן ‰˙ור‰ עˆמ‰; 
ללמו„ ‡˙ „בר  ח"ו, ‡ל‡  ל‚רוע  ול‡  ל‰וסיף  ˘ל‡  ביו˙ר  ל‰יז‰ר  י˘  ˘בכ˙ב  ב˙ור‰  ‡בל 

‰' ב„יו˜ (ר‡‰ ‰ל' ˙למו„ ˙ור‰ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"ב סי"ב-י‚).

˘˙ור˙  „ע˙ם ‰כוזב˙  על  ˘‰עלו  לפי  פ‰,  ˘בעל  ב˙ור‰  וכפרו  טעו ‰ביי˙וסים,  ובז‰ 
ל‡„ם  ‡פ˘ריו˙  ˘ום  ו‡ין  ˘בכ˙ב,  ˙ור‰  ‰בור‡,  מ‡˙  מלמעל‰  ˘נמ˘ך  מ‰  ר˜  ‰י‡   '‰

‰˙ח˙ון ‰˘פל לבו‡ ולח„˘ ולפר˘ עניינים ב˙ור‰.

ב‰בנ˙  מטעו˙ם  נ˘˙ל˘ל‰  ‰˘ב˙,  ‡חר  לעולם  ˘עˆר˙  ‰ˆ„ו˜ים  ˘ל  טעו˙ם  ו‰נ‰, 
מ‰ו˙ ‰˙ור‰:

על פי סבר˙ם ˘‰˙ור‰ ל‡ ני˙נ‰ ל‰˘‚˙ ‰‡„ם, ו‡ין לו ˙פיס‰ ב‰, ‰רי ‚ם ‰‰כנ‰ לח‚ 
מ˙ן ˙ור˙נו ‡ין ר‡וי ל‰ ˘˙‰י' על י„י עבו„˙ן ˘ל י˘ר‡ל, ‡ל‡ עלי' לבו‡ מלמעל‰. ועל 
כן טענו ˘עˆר˙ לעולם ל‡חר ‰˘ב˙, כי ˘ב˙ ‰י‡ ‰מ˘כ‰ ‰ב‡‰ על ‰‡„ם מלמעל‰ לל‡ 

י‚יע˙ו ו‰˘‚˙ו, ול„ע˙ם זו ‰י‡ ‰‰כנ‰ ‰מ˙‡ימ‰ ל˜בל˙ ‰˙ור‰.

ולפי טעו˙ם, ‰רי ˙י˜ון עניין ז‰ ˘˙‰‡ עˆר˙ סמוכ‰ ל˘ב˙, ‰ו‡ עניין לטוב˙ם ˘ל בני 
י˘ר‡ל, ˘˙‰י' ‰‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰ ˘למעל‰ מ‰˘‚˙ ‰‡„ם, על י„י יום ‰˘ב˙ ˘‰ו‡ עניין 
˘‡ו‰ב  רבינו,  ˘מ˘‰  ומכך ‰סי˜ו,  וי‚יע˙ ‰‡„ם.  עמל  י„י  על  מ‚יע  ו‡ינו  מלמעל‰  ‰ב‡ 

י˘ר‡ל ‰י', בוו„‡י ˙י˜ן ˘לעולם ˙‰י' עˆר˙ ל‡חר ‰˘ב˙.

במה מתבטאת אהבה אמיתית?
ועל טענ‰ זו ‰˘יב ריב"ז לכסיל כ‡יוול˙ו, ו"˜ר‡ עליו מ˜ר‡ ז‰, ‡ח„ ע˘ר יום מחורב 

„רך ‰ר ˘עיר":

טעו˙ ‚„ול‰ ‰י‡ לומר ˘‡ין ˙וכן ומ˘מעו˙ בלימו„ ‰‡„ם ועבו„˙ו ‰עˆמי˙. כי ˙כלי˙ 
לי˘ר‡ל  וני˙נ‰  למט‰,  יר„‰  ˘‰˙ור‰  מ‰  ‰ו‡  ‰˘בועו˙,  וח‚  ˙ור‰  ומ˙ן  ‰˙ור‰  ועניין 
"לחבר עליונים ו˙ח˙ונים" (ר‡‰ ˘מו˙ רב‰ פי"ב, ‚), ˘‰‡„ם ילמ„ ‡˙ ‰˙ור‰ ב‰בנ‰ ו‰˘‚‰, 
ויפר˘נ‰, וע„ "ל‡פ˘‡ ל‰" (ז‰ר ח"‡ יב, ב) – לח„˘ ול‰וסיף עניינים ב˙ור‰. ועניינים ‡לו 

˘‰‡„ם מ˘י‚ ב˘כלו ומח„˘, ‰ם נע˘ים חל˜ מן ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰.

ע„  עמו,  ומ˙‡ח„˙  מ˙עˆמ˙  בסבר˙ ‰˙ור‰, ‰רי ‰˙ור‰  ב˘כלו  מ˙יי‚ע  וכ‡˘ר ‰‡„ם 
‰˜ב"‰,  ˘ל  ˘מו  על  נ˜ר‡˙  "ב˙חיל‰   (‡ יט,  זר‰  (עבו„‰  חז"ל  וכ„ברי  ˘מו,  על  ˘נ˜ר‡˙ 
˘מ‰  ו‡ף  וליל‰".  יומם  י‰‚‰  וב˙ור˙ו  חפˆו   '‰ ב˙ור˙  ˘נ‡מר  ˘מו,  על  נ˜ר‡˙  ולבסוף 
י„י  על  ‰רי  מ˜ום  מכל  ‰‡„ם,  ב˘כל  ו‰˙לב˘  ˘יר„  כפי  ‰˙ור‰  חל˜  ז‰ו  מ˘י‚  ˘‰‡„ם 

לקראת שבת י

רבינו ‡ו‰ב י˘ר‡ל ‰י'", ו‡ילו ריב"ז טוען כנ‚„ו ומוכיח ˘‡ין ‰„בר כן ח"ו!

ב˙ור˙ ‡מ˙,  ו‰וב‡ו  ˘מ‡חר  ריב"ז ‡ליו,  ומענ‰  טענ˙ ‰ביי˙וסי,  עומ˜  לב‡ר ‡˙  וי˘ 
‰רי ‡ין ‡לו פטומי מילי בעלמ‡, ‡ל‡ טענ˙ ‰ביי˙וסי י˘ ל‰ מ˜ום ב˘כל „˙ור‰, ו˘ובר‰ 

בˆ„‰, מענ‰ ריב"ז ˘מוכיח מפר˘˙נו ‡˙ „רך ‰‡מ˙.

מ"ט שערים מלמטה ושער הנו"ן מלמעלה
עˆר˙ ב‡‰ ל‡חר ˘סופרים בני י˘ר‡ל ˘בע‰ ˘בועו˙, ויום ‰חמי˘ים ‰ו‡ ח‚ ‰˘בועו˙. 
ספיר‰ זו, ‡ינ‰ מניין ימים בעלמ‡, ‡ל‡ ˙˜ופ˙ עבו„˙ וי‚יע˙ ‰‡„ם לזכך עˆמו ע„ ˘י˘י‚ 
ביום  ל˜בל˙ ‰˙ור‰  מוכן  וי‰‡  ˘ערים",  ˘נ˜ר‡ו "מ"ט  בעבו„˙ ‰',  מ"ט „ר‚ו˙  כל ‡ו˙ן 

‰חמי˘ים.

סופרים  ו‡ין  ‰ספיר‰,  ממניין  ‡ינו  ‰˘בועו˙,  בח‚  ‰נמ˘ך  ‰חמי˘ים"  "˘ער  ‡מנם, 
ח‚  ˘ל  ל‰˘י‚ ‡˙ ‰‰מ˘כו˙ ‰נעלו˙  ויכול˙ ‰‡„ם  בכוח  ˘‡ין  לפי  יום",  חמי˘ים  "‰יום 
‰˘בועו˙, ‡ל‡ "˘ער" ז‰ ב‡ ב„רך מ˙נ‰ מלמעל‰. וכ„ו‚מ˙ מ‰ ˘‡מרו חז"ל (יומ‡ לט, ‡) 
"‡„ם מ˜„˘ עˆמו מעט [מלמט‰] מ˜„˘ין ‡ו˙ו ‰רב‰ [מלמעל‰]", ˘ל‡חר ˘ספרו ו‰‚יעו 
(ר‡‰  ˘ער ‰חמי˘ים  מלמעל‰  במ˙נ‰  ב‡  עˆמם, ‡זי  בכוח  עˆמם  לזכך  ˘יכולים  מ‰  לכל 

בכ"ז בל˜וטי ˙ור‰ במ„בר י, „. ועו„).

י˘ר‡ל.  בני  בעבו„˙  ˙לוי'  ו‡ינ‰  מלמעל‰,  כן ˜„ו˘‰ ‰ב‡‰  יום ‰˘ב˙ ‰ו‡ ‚ם  ו‰נ‰, 
מ˜„˘‡  "˘ב˙  ו‡ילו  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  ח„˘ים  ר‡˘י  ˜י„ו˘  פי  על  נ˜בעים  טובים  ‰ימים 
בני  עבו„˙  י„י  על  ב‡‰  ו‡ינ‰  עˆמ‰,  מˆ„  נמ˘כ˙  ‰˘ב˙  ˜„ו˘˙   .(‡ יז,  (ביˆ‰  ו˜יימ‡" 

י˘ר‡ל.

ועל פי יסו„ ז‰ ˙ובן ‰מ˘מעו˙ ‰פנימי˙ ˘ל טענ˙ ‰ביי˙וסים:

מלמעל‰,  עליו  נמ˘ך  ‡ל‡  ‰‡„ם,  עבו„˙  י„י  על  מו˘‚  ‡ינו  ‰חמי˘ים  ˘˘ער  מכיוון 
כן  ועל  עבו„˙ ‰‡„ם.  י„י  על  ול‡  מלמעל‰  ל‰יו˙  ז‰ ˆריכ‰  ˘ער  ל˜בל˙  ‚ם ‰‰כנ‰  ‰רי 
ו‰‰כנ‰  ב˘ב˙,  לעולם  יחול  ח‚ ‰˘בועו˙  ˘ערב  בכ„י  ל‡חר ‰˘ב˙,  לעולם  ˘עˆר˙  טענו 

ל‰מ˘כו˙ ‰נעלו˙ ˘ב˘בועו˙ ˙‰י' ‚ם כן על י„י יום ‰˘ב˙ ˘"מ˜„˘‡ ו˜יימ‡".

עומק טעות הבייתוסים
˘‰ביי˙וסים  מ‰  ו‰ו‡  וכפיר˙ם,  טעו˙ם  ב˘ור˘  יסו„‰  ˘ל ‰ביי˙וסים,  זו  טענ‰  ו‰נ‰, 

‰יו כופרים ב˙ור‰ ˘בעל פ‰ ומ‡מינים ר˜ ב˙ור‰ ˘בכ˙ב:

כו˙ב"  ומ˘‰  ‡ומר  "‰˜ב"‰  מ˘‰,  ‡ל  ˘נמסר  כפי  עˆמו   '‰ „בר  ‰י‡  ˘בכ˙ב  ˙ור‰ 
ל‰בין  מבלי  ˘בכ˙ב  ˙ור‰  ˘˜ור‡  מי  ˘‡פילו  בכך,  ‚ם  מ˙בט‡  ז‰  „בר   .(‡ טו,  ב˙ר‡  (בב‡ 

‡˙ פירו˘ ‰„ברים, מ˜יים מˆוו˙ ˙למו„ ˙ור‰, וז‡˙ מ˘ום ˘‰ו‡ ˜ור‡ ‡˙ „בר ‰' ממ˘.


