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˜וב ıז ‰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

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
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,
ובˆ‰לח ‰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

לקראת שבת

יח

למˆו‡ מים‰ ,רי ‡ם ‰חופר ל‡ מˆ‡ מים‡ ,ין פירו˘ו ˘‡ין מים ב‡„מ ,‰ב‡„מ ‰בו„‡י י˘
מים‡ ,ל‡ „‰בר מר‡‰˘ ‰ו‡ ל‡ חפר מספי˜ ו‡ם ימ˘יך לחפור – ימˆ‡ מים.

תוכן ענינים

פתח דבר

מקרא אני דורש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ג

בעז‰י״˙.

כך ‚ם בנו‚ע לר‡יי˙ מעלו˙ בזול˙ ,י˘ לח˜ור ולחפ˘ יו˙ר ו‡ז בו„‡י ימˆ‡ בו ‰מעלו˙.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ בר‡˘י˙,

)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˙˘" ‰עמ'  – 51ספר ˘‰יחו˙ בל ‰"˘˙ ˜"‰עמ' מט(

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

מדוע לשנוא יהודי? מדוע לראות עליו רע? הרי יהודי הוא!
בחסי„ו˙ י˘נם ˘ני עניינים˙‰ :עלו˙ ו˙‰מרמרו˙ .על „‡‰ם ל‰יו˙ ˘בור מעˆמו
ו˘בע רˆון מ‰זול˙˘ .כך ˆריך ל‰יו˙ ,על ‰זול˙ י˘ לר‡ו˙ ‡˙ ‰מעלו˙ ועל עˆמו – ‡˙
‰חסרונו˙.

)‚ליון

˙˙מח( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך
רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡
י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו
‰בי‡ורים כ‡ופן ‡מיר˙ם ,ו‡ף עוב„ו

ו‡ילו ‰יום ‡יפכ‡ מס˙בר‡˘ ,בעים רˆון מעˆמם ול‡ ˘בעים רˆון מ‰זול˙ .רו‡ים ר˜
‡˙ ‰מעלו˙ ‰עˆמיו˙ ו‰חסרונו˙ ˘ל ‰זול˙ ,ומכך ˆריכים ל‰יו˙ ˘בורים מ‡ו„.
‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר‡‰ ˜"‰מˆעי ‡ינו מ˙ביי˘ ו‡ומר˘ ,כ˘רו‡ים חסרון בזול˙ ‰רי
‰חסרון ‰ו‡ ברו‡ ‰עˆמו ,מר‡ים לו מן ˘‰מים ‡˙ חסרונו˙יו ‰ו‡ ,כ„י ˘י˙˜ן ‡ו˙ם.
‰חסרון ‡ינו בזול˙ כי ‡ם במי ˘מס˙כל‰ .מעלו˙ ˘‰ו‡ רו‡ ‰בזול˙ ‰ן ‰רי כ„י ˘יר‡‰
ע„ ‰יכן ‰ו‡ יכול ל˙‰עלו˙.
ו‡ילו ‰יום רו‡ים ר˜ ‡˙ ‰חסרונו˙ ˘ל ‰זול˙ ו‰מעלו˙ ˘ל עˆמו„ ,בר ˘ב‡ מן ‰יˆר
‰רע .ברם ˆריכים לפעול ˘‰יˆר ‰רע ל‡ ינ˘ום וז‰ו ‰‰כ‡‰ ‰כללי˙˘ ,בחסי„ו˙ ז ‰נ˜ר‡
ח˜י˜ ‰מבחו.ı
ו‰עˆ ‰לכך ‰י‡ „מעו˙ מכבסו˙ˆ .ריכים לבכו˙ ולב˜˘ מ‰רב˘"ע ,מ„וע ‡ר‡ ‰רע על
י‰ו„י.

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

ב˘ע˙ ˙‰פלˆ ‰ריכים לב˜˘‡ ,בינו מלכנו! רחם! מ„וע ל˘נו‡ י‰ו„י? מ„וע לר‡ו˙
עליו רע? ו‰רי י‰ו„י ‰ו‡! וˆריכ‡ ,‰פו‡ ,ל‰יו˙ ˘ביע˙ רˆון ממעלו˙יו!
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˙˘" ‰עמ'  – 113ספר ˘‰יחו˙ בל ‰"˘˙ ˜"‰עמ' ˜ז(

הפירוש ב"תנינם הגדולים"
מ„וע ‰וˆי‡ ‰כ˙וב ‡˙ ˙"‰נינים „‚‰ולים" מכלל "כל נפ˘ ‰חי‰
‰רומ˘˙"?  /מ‰ו ‰‰כרח ˘נבר‡ו "לוי˙ן ובן זו‚ו" ול‡ ר˜ ‰לוי˙ן
לב„?  /בי‡ור „ברי ר˘"י ב˜˘ר ללוי˙ן ובן זו‚ו ו‰טעם ˘‰בי‡
בפירו˘ו מ ‰יע˘ו עם ‰לוי˙ן לע˙י„ לבו‡

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ'  16ואילך(

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

מהו החידוש בזה ש"כל הארץ של הקב"ה היא"?
תנש"א ח"א עמ'  68ואילך(

מזון הבריאה  -חלק ממעשה הבריאה?

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ'  7ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז
ה"אל"ף" שלפני לימוד התורה
מ„וע ˙‰ור ‰מ˙חיל ‰בבי"˙ ול‡ ב‡ל"ף? ‡ /יך י˙כן ˘ב˙ר‚ום
˘‰בעים ˘ינו ‰ז˜נים ‡˙ ˙‰חל˙ ˙‰ור ‰מבי"˙ ל‡ל"ף?  /מ‰י
‰חומר„‚‰ ‰ול ‰ב‰חסר˙ "ברכ˙ ˙‰ור / ?"‰ומ ‰חסר בלימו„
˙‰ור˘ ‰ל ‚וי?  /מ‰ו˙ לימו„ ˙‰ור ‰ו˘˜˙‰‰רו˙ בנו˙ן ˙‰ור‰
)ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ'  1ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

מטרת בריאת האור
החושך מטרה או אמצעי? )ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ'  12הערה (31
)ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ'  7ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
שיעור במלאכת מכה בפטיש
י˜˘ ‰במ˘"כ ‰פוס˜ים „˘יעור מכ ‰בפטי˘ ‰ו‡ ‡פי' ב„בר מועט
כל ˘‰מע˘‚ ‰ומר ‡יז ‰מל‡כ – ‰מ„ברי ‰מ„ר˘ לענין מע˘‰
בר‡˘י˙ ˘נכנס ˜‰ב" ‰ביום ˘‰ביעי "כחוט ˘‰ער / "‰יח„˘
„ע„יין ‡יכ‡ ˘יעור במל‡כ˙ מכ ‰בפטי˘ ˘‰ו‡ "חוט ˘‰ער,"‰
ויב‡ר מ‰ו˙ ˘יעור ז ‰ועומ˜ „ברי ‰מ„ר˘

‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰

)ע"פ ספר השיחות

)ע״פ לקוטי שיחות ח"ה עמ'  24ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
לפרוק את ה"סחורה"!

דרכי החסידות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
איך להסתכל על הזולת?

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ﬠ"ה
בת יבחט"א ר' דוב
ביסטריצקי

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' שמה
בן ר' יﬠקב ﬠ"ה

לקראת שבת
לק

יז

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

שיחות ומכתבים בﬠניני ﬠבודת ה' מכ״ק אדמו״ר
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ﬠ

הפירוש ב"תנינם הגדוים"
מדוע הוציא הכתוב את ה"תנינים הגדולים" מכלל "כל נפש החיה הרומשת"?  /מהו ההכרח שנבראו "לויתן
ובן זוגו" ולא רק הלויתן לבד?  /ביאור דברי רש"י בקשר ללויתן ובן זוגו והטעם שהביא בפירושו מה יעשו עם
הלויתן לעתיד לבוא

ī
‡.

"ויבר‡ ‡ל˜ים ‡˙ ˙‰נינם „‚‰ולים ,ו‡˙ כל ‰נפ˘ ‰חי‰ ‰רמ˘˙ ‡˘ר ˘רˆו ‰מים

איך הסתכ ﬠ הזות?
בשעת התפלה צריכים לבקש ,אבינו מלכנו! רחם! מדוע לשנוא יהודי? מדוע לראות עליו רע? והרי יהודי הוא!
וצריכה ,אפוא ,להיות שביעת רצון ממעלותיו!

ī

למינ‰ם ו‚ו'" )פר˘˙נו ‡ ,כ‡( .ובפירו˘ ר˘"י מע˙י˜ ˙יב˙ "˙‰נינם" ,ומפר˘‚„" :ים ‚„ולים
˘בים .וב„ברי ‡‚„‰ ,‰ו‡ לוי˙ן ובן זו‚ו˘ ,בר‡ם זכר ונ˜ב ,‰ו‰ר‚ ‡˙ ‰נ˜ב ‰ומלח‰
לˆ„י˜ים לע˙י„ לבו‡‡˘ ,ם יפרו וירבו ל‡ י˙˜יים ‰עולם בפני‰ם˙‰ .נינם כ˙יב".
ובטעם ˘ל‡ ‰ס˙פ˜ ר˘"י בפירו˘ "„‚ים ‚„ולים ˘בים" ,ו‰וˆרך ל‰בי‡ מ"„ברי ‡‚„"‰
˘‰ו‡ "לוי˙ן" – י˘ לב‡ר )ור‡‚ ‰ור ‡רי ‰כ‡ן(:
‰נ ‰ל‡חר ˙‰יבו˙ "ויבר‡ ‡ל˜ים ‡˙ ˙‰נינים „‚‰ולים" ,נ‡מר "ו‡˙ כל נפ˘ ‰חי‰
‰רומ˘˙ ‡˘ר ˘רˆו ‰מים למיני‰ם" .ולכ‡ור‰ ,‰˘˜ ‰רי ‚ם "˙נינים" נכללים ‰מ ‰ב"כל
נפ˘ ‰חי ,"‰ולמ‡ ‰יפו‡ ייח„ם ‰כ˙וב ו‰זכירם בפני עˆמם?

מן העבודות הראשונות של תלמידי הבעש"ט
‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‰י˙‡ ‰ח˙ ‰עבו„ו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ˘ל ˙למי„י ‰בעל ˘ם טוב .כל ‡ח„ מן
˙‰למי„ים ‰י ‰מוכרח ל˜נו˙ לעˆמו חבר טוב.
‚ם ב‰י‰ו„ים ˘‰ם פ˘וטים ביו˙ר ˘‰רי˘ ב‰ם ‰בעל ˘ם טוב ‡˙ מי„˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל,
˘ˆריך ל‰ס˙כל על ‰זול˙ בעין טוב ‰בלב„.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' רסט(

על כך מפר˘ ר˘"י˙‰" :נינים – „‚ים ‚„ולים"‰˘ ,טעם ˘נמנו בפני עˆמם ‰ו‡ מ˘ום
˘˙"‰נינים" כ‡ן ‰ם "„‚ים ‚„ולים".
‡ל‡ ˘‡ין פירו˘ ז ‰מספי˜ ,כי סוף סוף י˘ ב„‚ים כל מיני מינים˜ ,טנים ו‚„ולים ,ו‡ף
על פי כן ,כולם נכללים ב"כל נפ˘ ‰חי ."‰ו‡ם כן‡‰ ,ם ר˜ ב‚לל ˘˙"‰נינים" ‰ם יו˙ר
‚„ולים לכן ˆריך ל‰וˆי‡ם מן ‰כלל?
ולכן מוסיף ר˘"י ומבי‡ מ"„ברי ‡‚„‰˘ ,"‰כוונ ‰כ‡ן ‰י‡ ל„‚ ‰לוי˙ן‰˘ ,ו‡ י„וע
ומפורסם ב‚„ול˙ו ‰מיוח„˙‰ ,יוˆ‡˙ מן ‰כלל ל‚מרי ,ב‡ין ערוך ל˘‡ר ‚„‰ים; וז‰ו
‰טעם ˘‰כ˙וב מונ‡ ‰ו˙ו בנפר„ ,ו‡ינו מח˘יב ‡ו˙ו כחל˜ מכלל "נפ˘ ‰חי‰ ‰רומ˘˙
‡˘ר ˘רˆו ‰מים למיני‰ם".
ובז ‰מ˙ב‡ר ‚ם ‰טעם ˘‰כ˙וב מ˜„ים ‡˙ "˙‰נינים „‚‰ולים" – ‡ף ˘‰ם מין ‡ח„

לחקור ולחפש ,ולמצוא מעלות בזולת
כו˙ב רבינו ‰ז˜ן ב‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ )סימן כב( "ועל כן ‡‰וביי י„י„יי נ‡ ונ‡ לטרוח בכל לבו
נפ˘ ל˙˜וע ‡‰ב˙ רע‰ו בלבו  . .ול‡‰מין ב‡מונ˘ ‰לימ ‰במˆו˙ חז"ל ו‰וי ˘פל רוח בפני
כל ‡„ם בכלל כי יˆיב‡ מל˙‡ ו˙˜ין פ˙‚מ‡ ˘כל ‡ח„ מ˙ו˜ן מחבירו".
‰‰וספ"˘ ‰כל ‡ח„ מ˙ו˜ן מחבירו" מ˘מע˘ – ‰על י„י ‰זול˙ נע˘‰ ‰ו‡ עˆמו מ˙ו˜ן.
על ‰זול˙ ˆריכים לר‡ו˙ ר˜ ‡˙ ‰מעלו˙ ,ו‡˙ חסרונו˙ ‰זול˙ ˆריכים לר‡ו˙ ר˜ ל˘ם
כך˘ ,י„עו מ ‰על ‰רו‡ ‰ל˙˜ן בו עˆמו .ו‡ילו בעי˜ר ˆריכים לר‡ו˙ בזול˙ ‡˙ מעלו˙יו,
˘בלי ספ˜ י˘נן מעלו˙ בכל ‡ח„‡ ,ל‡ ˘יכול ל‰יו˙ ˘‰ן מכוסו˙ ונעלמו˙ ,ו‡ם ‡ין ‰ו‡
מוˆ‡ בזול˙ ‡˙ מעלו˙יו – ‰חסרון ‰ו‡ במחפ˘ ול‡ בזול˙ .למ˘ל ,כ˘חופרים ב‡„מ‰

לקראת שבת

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום

בלב„ – כי ב‚לל ‚„ול˙ו ‰יוˆ‡˙ מן ‰כלל ˘ל מין ז‰ ,‰רי ‰ו‡ ח˘וב יו˙ר מ"כל נפ˘

לפרוק את ה"סחורה"!

‰חי."‰

לפרוק את ה"סחורה"

תקופה חדשה בעבודת האדם

ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע ,אשר
אחר שמחת תורה מתחיל הסדר ד"ויעקב הלך
לדרכו" ,הוא דרך הוי' ,דרך התורה והמצוה .וביאר
)שיחת שמיני עצרת תש"ז( כ"ק מו"ח אדמו"ר
הכ"מ בענין שמיני עצרת ושמחת תורה ,שקונים
את הסחורה ביריד ,וכשמגיעים הביתה – במשך
ימות השנה – פורקים את החבילות ומתחילים
לעשות בסחורה את מה שצריכים לעשות בה.

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו ממוצש"ק
פ' בראשית] ,ובסגנון המתאים לסיפורי חסידים
ע"ד מנהג אבותיהם ברוסיא לפנים ,שבמוצאי
שמחת תורה היו מכריזים "ויעקב הלך לדרכו"
הנה זו גם[ בראשית התקופה חדשה בעבודת
האדם בכלל ,ובפרט במילוי תפקידו הפנימי
והעצמי ,מתאים להודעת חכמינו במשנתם -
לשמש את קונו ולעשות לו ית' דירה בתחתונים.

כן הוא בכל אחד ואחת מישראל :בחודש
השביעי שהוא משובע בכל טוב )ויקרא רבה פכ"ט,
ח( נותנים להם ולנו "סחורה" במה להתפרנס כל
השנה כולה ,אבל צריך לפתוח האמתחות ,לפרוק
את החבילות ולעשות בסחורה את מה שצריכים
לעשות בה.

ועל פי המבואר באגה"ק לרבנו הזקן סי' י"ד
הרי משנה לשנה מתחדשת העבודה באופן נעלה
יותר ,ובלשון אגרת האמורה ,שיורד אור שלא
הי' מאיר עדיין מימי עולם אור עליון כזה ,לארץ
עליונה ולדרים עלי' הם כל העולמות העליונים
והתחתונים ,ועל התחתונים ע"י מעשיהם
ועבודתם לגלות את האור מההסתר.

)אגרות קודש ח"ד עמ' יח-יט(

‰

)אגרות קודש חי"ח עמ' לו(

ב.

‡מנם כ„י ˘י˙ב‡ר ל˙‰למי„ ענינו ˘ל "לוי˙ן" ז ‰ול˘לול טעויו˙ וכו'‡ ,ין ר˘"י

מס˙פ˜ בעˆם ‰פירו˘ – ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל"לוי˙ן"‡ ,ל‡ מוסיף ומב‡ר ‡˙ ‡‰ופן ˘בו
ממ˘יך ‰לוי˙ן ל˜˙‰יים˘" :בר‡ם זכר ונ˜ב ‰ו‰ר‚ ‡˙ ‰נ˜ב ,"‰ו‰טעם לכך – "˘‡ם
יפרו וירבו ל‡ י˙˜יים ‰עולם בפני‰ם".
ו‡מנם ,במ„ר˘י חז"ל ˜יימ˙ „יע) ‰בר‡˘י˙ רב ‰פ"ז˘ ,(„ ,מלכ˙חיל ‰נבר‡ ‰לוי˙ן לב„ו,
לל‡ בן זו‚ ,וז‰ו ‰טעם ˘כ˙וב "˙‰נינם" בל˘ון יחי„;
‡ך ר˘"י ל‡ רˆ ‰לפר˘ כן ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"‰˘ ,רי ‡מנם ‰כ˙יב ‰ו‡ "˙‰נינם",
‡ך ˜‰רי ‰ו‡ "˙‰נינים" ביו"„ ,בל˘ון רבים ,ו‡ם כן ,על כרחך ˘‰ם נבר‡ו "זכר ונ˜ב"‰
)ור˜ ‡חר כך ‰ר‚ ˜‰ב"‰ ˙‡ ‰נ˜ב˘ - ‰ז‰ו ‰טעם ˘‰כ˙יב ‰ו‡ בל˘ון יחי„ ,כי ע˙ ‰י˘
ר˜ לוי˙ן ‡ח„ חי(.
]בבר‡˘י˙ רב˘ ‰ם פיר˘ו ‡˙ ‰טעם לל˘ון רבים˘ ,כולל בז‚ ‰ם ‡˙ "‰ב‰מו˙"" :ז‰
ב‰מו˙ ולוי˙ן"‡ .בל ב„רך ‰פ˘ט ‡י ‡פ˘ר ˘"˙‰נינים „‚‰ולים" )ל˘ון רבים( ˜‡י ‚ם על
"ב‰מו˙" ,כי ‰כ˙וב "ויבר‡ ˙‰ ˙‡ ..נינים" ב‡ ב‰מ˘ך ל„לעיל מיני" – ‰י˘רˆו ‰מים".
וי˘ לומר˘ ,זו ‚ם כוונ˙ ר˘"י בל˘ונו )ב˙חיל˙ „בריו( "„‚ים ‚„ולים ˘בים" –
„לכ‡ור˙ ,‰יב˙ "˘בים" מיו˙ר˙ ‰י‡ – ל˘לול ‡˙ פירו˘ ‰מ„ר˘ ,ב‚„‰י˘ו ˘‰כ˙וב

צידה לדרך
...בחתימת ימי המועדים – ראש השנה ,יום
הכפורים ,חג הסוכות ,שמיני עצרת ושמחת תורה
– ואיש הישראל צריך להיכנס בימי החול ונוסף
על זה – בימי החול דימי החורף ,כחצי שנה בלא
רגלים ,הרי צריך הוא לקחת עמו "צידה לדרך" –
כחות והמשכות אשר יתנו לו היכולת כי בקיימו
הציווי "ויעקב הלך לדרכו" ,יוכל ללכת לבטח
דרכו ,אף כי כל הדרכים בחזקת סכנה.
ולזה הוא :ביום שמיני עצרת – אסיפת וקליטת
כל ההמשכות כלליות של חודש תשרי .ובשמחת
תורה – התחלת ההתגלות וההמשכה ,אשר על
ידי זה נקל יותר להביא לפועל טוב ,במשך כל ימי
השנה ,את כל ההחלטות טובות דחודש תשרי.
)שם ,עמ' כ(

החלטה של פועל להתחלה טובה
במענה על מכתבו מכ"ח תשרי ,ומתחיל כדבעי
אודות הרושם דימי חדש אלול ימים נוראים וימי
חג הסוכות ,אבל תיכף מפסיק בענין זה מבלי
להזכיר מה הם ההחלטות ופעולות טובות וכו',
והרי ידוע תביעת רבותנו הק' מכל אנ"ש
והתמימים בפרט שהעבודה צריכה להיות
בפנימיות ולא במקיפים על אחת כמה וכמה
שבמכתבו אינו מזכיר גם על דבר עבודה בדרך
מקיף ועל פי פתגם כ"ק אדמו"ר הצ"צ "כפי
שאדם מעמיד עצמו בתחילה ,כך יהיה הלאה"
)"ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס"(,
הרי אם בראשית השנה ועכ"פ בתחלת הסדר
דויעקב הלך לדרכו בעניני תורה ומצוה מקשרים
ההחלטה בקשר ענין של פועל במעשים הרי זו
התחלה טובה לסדר כל השנה ,משא"כ כשנשאר
בעולם המחשבה ובהאי עלמא עולם הדבור
כעולם המחשבה דמיא.
))אגרות קקודש ח"י עעמ' נב(

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

מ„בר על „‚ים ˘בים „ו˜‡[.

‚.

‡ך ע„יין ˆריך בי‡ור ,למ‰ ‰וסיף ר˘"י ‡˙ ז˘ ‰ל‡חר ‰רי‚˙ ‰לוי˙ן ‰נ˜ב" ‰מלח‰

לˆ„י˜ים לע˙י„ לבו‡" – „לכ‡ור‡ ,‰יך פרט ז˘ ‰ייך ל"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" כ‡ן ,בענין
מע˘‰ ‰ברי‡ ‰ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙?!
ו‰בי‡ור בפ˘טו˙ :לומר ˘˜‰ב"‰ ‰ר‚ ‡˙ ‰לוי˙ן ‰נ˜ב ‰מי„ ל‡חר ברי‡˙ ,‰בלי כל
˘ימו˘ ב‰ – ‰רי ז‰ ‰יפך ˘‰כל; ועל כרחנו ˘י˘ בברי‡˙ ‰טעם ו˙ועל˙ .וכ„י לב‡ר ז‡˙
‰בי‡ ר˘"י ‡˙ ˘ ,"‰„‚‡"‰י˘ ב ‰מטר ‰ויעו„‰ :י‡ מיוע„˙ ל‡כיל˙ „ˆ‰י˜ים לע˙י„
לבו‡.
‡מנם ‡ין ז ‰מחוור ,כי ‡י מ˘ום  - ‡‰כ„י לב‡ר ‡˙ ‰טעם ו˙‰ועל˙ ˘בברי‡˙ ‰לוי˙ן
‰נ˜ב – ‰ל‡ ‰י ‰ר˘"י ˆריך ל‰בי‡ ענין כז‰˘ ‰ו‡ בבחינ˙ "‡‚„‚ "‰מור ,‰וממ˘ "‰לכ˙‡
למ˘יח‡"; ‰י ‰יכול לפר˘ ב„רך פ˘וט ‰יו˙ר:
‰נ ‰על ‰פסו˜ "ל‡ טוב ‰יו˙ „‡‰ם לב„ו ‡ע˘ ‰לו עזר כנ‚„ו" )פר˘˙נו ב ,יח( ,פיר˘
ר˘"י – "˘ל‡ י‡מרו ˘˙י ר˘ויו˙ ‰ן˜‰ ,ב" ‰יחי„ בעליונים ו‡ין לו זו‚ וז ‰ב˙ח˙ונים
ו‡ין לו זו‚" .ו‚ם בעניננו ‰י ‰לו לפר˘ כן‰˘ ,מטר ‰בברי‡˙ ‰לוי˙ן ‰נ˜ב‰ ,‰י‡ כ„י ˘ל‡
˙‰י ‰טעו˙ ˘"˘˙י ר˘ויו˙ ‰ן" ,ב‡ם ‰לוי˙ן ‰י ‰נבר‡ יחי„י לל‡ בן זו‚!

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

טו

ו‰בי‡ור בז:‰

˘˜ו„ם ˘‰ב˙ עו˘‡ ‰ו˙ ‰ל"מל‡כ,"‰

מˆ"ע ˘ום ‰כ‡˙˘ ‰וכל ל‚מור ‡˙ ‰כלי,

ל‡חר "ויבר‡ ‡ל˜ים" מסיים ‰כ˙וב" :ויר‡ ‡ל˜ים כי טוב" .וי˙יר ‰מזו נ‡מר ב‰מ˘ך

‡ין בז‚ ‰ם ‡יסור „רבנן .ובנ„ון „י„ן:

‡ם ל‡ בˆירוף ‰‰ור„‰˘ ‰י˙ ‰בערב

‚מר ‰כלי ‰ו‡ מˆ„ ‰כ‡˙ ‰פטי˘ עליו

˘ב˙ ‰עו˘‰‰ ‰ור„˘„ ‰ב˙ ל‰כ‡‰ ,‰רי

)ול‡ מˆ„ נ‚יע˙ו ב‰כלי( ,וכיון ˘‰ור„˙

˘ל‡ ע˘ ‰ב˘ב˙ ‚ם חל˜ מ‰מל‡כ.‰

‰ענין" :ויר‡ ‡ל˜ים ‡˙ כל ‡˘ר ע˘ ‰ו‰נ ‰טוב מ‡„" .כלומר˘ ,כל מ˘ ‰בר‡ ˜‰ב"‰
ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ ‰ו‡ "טוב מ‡„"‡ .ם כן‡ ,י ‡פ˘ר לומר ˘‡ין בלוי˙ן ‰נ˜ב˙ ‰ועל˙
בעˆמ ‰וכל ברי‡˙‰ ‰י‡ ר˜ ב˘ביל טעם ˆ„„י – "˘ל‡ י‡מרו ˘˙י ר˘ויו˙ ‰ן" .לכן נ˜ט
ר˘"י ˘"מלח ‰לˆ„י˜ים לע˙י„ לבו‡"˘ ,ב ‰עˆמ ‰י˘ טעם טוב מ‡„˘ ,לכן ‰י‡ מ˙‡ימ‰
ומיוע„˙ ל‰יו˙ מ‡כל לˆ„י˜ים לע˙י„ לבו‡.

„.

‡מנם‡ ,ף ˘נ˙ב‡ר ˘ב‰כרח לנו ל‚‰יע ל"‡‚„ "‰זו ב„בר מליח˙ ‰לוי˙ן ‰נ˜ב‰

ב˘ביל מ‡כל „ˆ‰י˜ים לע˙י„ לבו‡ )כ„י לב‡ר כיˆ„ ‰י‡ עˆמ ‰בבחינ˙ "טוב מ‡„"( –
‰רי סוף סוף י"ל ˘נכונ‰ ‰י‡ ‚ם ‰סבר‡ ‰נ"ל ,ו‰יינו ˘‡כן ‚ם בענין ‰לוי˙ן ‰י˘ ‰ייך
‰ח˘˘ "˘ל‡ י‡מרו ˘˙י ר˘ויו˙ ‰ן˜‰ ,ב" ‰יחי„ בעליונים ו‡ין לו זו‚ וז ‰ב˙ח˙ונים ו‡ין
לו זו‚" ,וז‰ו טעם נוסף לכך ˘˜‰ב" ‰בר‡ ‡˙ ‰נ˜ב‰ ‰לוי˙ן ‡ף ˘‰ר‚ ‰מי„ ,כ„י ˘ל‡
˙‰י ‰ברי‡˙ ‰לוי˙ן ‰זכר ב‡ופן ˘"‡ין לו זו‚".
ולפי טעם נוסף ז ‰נרוויח לב‡ר ,למ ‰בר‡ ˜‰ב"‰ ˙‡ ‰לוי˙ן ‰נ˜ב ‰חי ‰ו‡חר כך
‰ר‚ ‡ו˙ ‰ומלח – ‰ול‡ בר‡ מלכ˙חיל ‰לוי˙ן מלוח‡ ;‰ל‡‡˘ ,ם ‰י˙ ‰נבר‡˙ מלוח‰
מלכ˙חיל ,‰נמˆ‡ ˘‰לוי˙ן ‰זכר ‰י ‰יחי„ במינו )חי( ,ו‰י ‰ח˘˘ "˘ל‡ י‡מרו ˘˙י
ר˘ויו˙ ‰ן˜‰ ,ב" ‰יחי„ בעליונים ו‡ין לו זו‚ וז ‰ב˙ח˙ונים ו‡ין לו זו‚" – ולכן בר‡
˜‰ב" ‰מלכ˙חיל‰ ˙‡ ‰לוי˙ן ביח„ עם ב˙ זו‚ו ,ור˜ ‡חר כך ‰ר‚ ‰ומלח ‰לˆ„י˜ים
לע˙י„ לבו‡.

‰פטי˘ ב˘יעור "כחוט ˘‰ער‡ "‰ין ב‰

לקראת שבת

י„

עיונים וביאורים

עוס˜ ר˜ ב‰נפעל ב„בר ‰מוכ‡˘) ‰ינו

כי בכל פעול˙ ‚מר מל‡כ‰ ‰חיוב ‰ו‡ ר˜

"מל‡כ "‰ממ˘ ‡ל‡ ‚מר מל‡כ ,‰ומ"מ

‰יכ‡ „‚וף ‰פעול‰˘ ‰בי‡‚‰ ˙‡ ‰מר

חי„˘˙ ‰ור‰„ ‰וי ח˘יבו˙ בפ"ע לחייב

נע˘˙ ‰ב˘לימו˙ ‰ב˘ב˙‡ ,בל ‡ם ב˘ב˙

ע"ז(‡ ,בל י˘ לומר „‡ין חי„ו˘ ז ‰בי„ינו

נע˘ ‰ר˜ חל˜ ממנ ‰ליכ‡ חיוב.

‡ל‡ ‰יכ‡ ˘‰פרט ˘‰ני – מע˘‚‰ ‰בר‡
– ‰י˘ ‰לם ,פירו˘ ,כי ‡ף פעול˙ ‚‰בר‡
‰י‡ חל˜ מ‚ופ ‰וˆור˙˘ ‰ל מל‡כ ‰זו
)ול‡ ˘‰נפעל ו˙‰וˆ‡‰ ‰ו‡ לב„ו ‚ופ‰
˘ל ‰מל‡כ ,‰ו‡ילו ‰פעול‚‰„ ‰בר‡
‡ינ‡ ‰ל‡ "‡מˆעי" ˘על י„ו ˙בו‡ לכ‡ן
‚וף ‰מל‡כ ,(‰ול‰כי ‰חי„ו˘ ל‰ח˘יב
‚מר מל‡כ"‰) ‰נפעל"( למל‡כ‰ ‰ו‡ ר˜
‰יכ‡ ˘פעול˙ „‡‰ם ‰מבי‡˙ו ‰י˙„ ‰בר
˘לם .ול„ו‚מ‡ ב‰כ‡˙ ˜ורנס ‰נ"ל„ ,ס„ר
פעול ‰זו ליי˘ר ‰ע˜מומי˙ ‰ו‡ ‚‰ב˙‰
‰פטי˘ ו‰ור„˙ו על ‰כלי ,וחי„ו˘ ˙‰ור‰
ל‰ח˘יבו למל‡כ‰ ‰ו‡ בעו˘ ‰פעול ‰זו
כול‡„ ,‰ז ‡ע"‚ ˘˙וˆ‡˙ ‰פעול‡ ‰ינ‰
מל‡כ˘ ‰לימ‡ ‰ל‡ ‚מר מל‡כ‡ ‰חר˙,
‡בל כיון ˘‰פעול‰ ‰י˙„ ‰בר ˘לם,
˘‰‰כ‡‰ ‰י˙ ‰כס„ר ‰על כל פרטי,‰
ב‚‰ב ‰‰ו‰ור„ ,‰חייב ‰מכ‡ .‰בל ‰יכ‡
„חסר בחל˜י ‰פעול‚ ‰ופ‡ ,כ‚ון ˘‚‰בי‰
‰פטי˘ לפני ˘‰ב˙ ור˜ ‰ורי„ ב˘ב˙,
‰נ‡ ‰ע"‚ ˘‚מר מל‡כ˙ ‰כלי ב‡ ע"י
ירי„˙ ‰פטי˘ ,ו‰‰ור„ ‰נע˘˙ ‰ב˘ב˙,
מ"מ י˘ לומר „„ע˙ ‰מ„ר˘ „‡ינו חייב
לפי ˘ע˘ ‰ב˘ב˙ ר˜ מחˆי˙ מל‡כ.‰

ובז‰

‡מנם,

לכ‡ור ‰בכל ‡‰מור ע„יין

ל‡ על˙‡ ‰רוכ ,‰כי ‡ף ˘חˆי מל‡כ‰
‡ין ב ‰חיוב‡ ‡‰ ,יכ‡ בז‡ ‰יסור „רבנן,
כ„‡˘כחן במל‡כ˙ ‰וˆ‡„ ‰ע˜ר חפı
בע"˘ ו‰ניח ב˘ב˙ ˜‡ עבר ‡‡יסור‡
„רבנן ,כמבו‡ר ברי˘ מסכ˙ין ,ולכ‡ור‰
„מי‡ ל‚‰בי˜ ‰ורנס בע"˘ ו‰ורי„ ב˘ב˙;
ו‡יך נ‡מר ˘ע˘ ‰כז˜‰ ‰ב".‰

‡יבר‡

„זו ‡ינ˜ ‰ו˘י‡ ,כי י"ל „ז‰ו

‚ופ‡ „יו˜ ל˘ון חז"ל "חוט ˘‰ער"‰
„יי˜‡ ˘‰ו‡ „בר בל˙י ניכר .פירו˘ ,כי
ז ‰ו„‡י ˘‚ם ‡יסור „רבנן ‡ינו ‡ל‡ ‰יכ‡
„י˘ עכ"פ חל˜ מן ‰מל‡כ‰ ,‰יינו „בר
‰ניכר בפ"ע‡ ,בל ל‡ ‡˘כחן חיוב במ˘‰ו
˘‡ינו ניכר )כמעט( .ומע˙ ‰י"ל „‡נן
עס˜ינן ב‚מר ‰כ‡ ‰ב˘יעור ‰כי מועט ˘ל
"כחוט ˘‰ער„ ,"‰בכ‡‰י ‚וונ‡ י"ל ˘‡ף
‡יסור „רבנן ‡ין בו .ולמ˘ל ב‡ב מל‡כ‰
„מכ ‰בפטי˘ ,מיירינן „‚‰בי‰ ‰פטי˘
בערב ˘ב˙ ,ו‡ף ˙‰חיל ל‰ורי„ו ˜ו„ם
˘˙ח˘ך ,ע„ ˜רוב לכלי כחוט ˘‰ער,‰
וב˘ב˙ ‰ורי„ ר˜ ˘יעור ז ‰ע„ ‰כלי וסיים
˘יעור מועט ז‰ – ‰רי ‡ין ז‡ ‰פילו ב‚„ר
חˆי מל‡כ ,‰ו˘וב ליכ‡ בז‡ ‰יסור „רבנן.

י˙ב‡ר ‰יטב מ ‰רˆ ‰ר' יוסי

כי מ‡˘ ‰סרו חכמים חˆי מל‡כ ‰ב˘ב˙

ל‰ביע במ˘לו מ˜ורנס ˘‚‰בי‰ו ˜ו„ם

‰ו‡ „ו˜‡ כ‡˘ר חˆי ‰מל‡כ˘ ‰עו˘‰

˘‰ב˙ ור˜ ‰ורי„ו ב˘ב˙ – כי בז„‚‰ ‰יר

ב˘ב˙ ‰ו‡ ענין בפני עˆמו ,וכ„ו‚מ‡

‰יטב ˘יעור ‰‰י˙ר ‰נ"ל .ו‰י‡ ‚ם

‰נ"ל „‰נח ‰בל‡ ע˜יר‰"‰˘ ,‰נח"‰

כוונ˙ ר"˘ ˘‰ע˘י ‰ב˘ב˙ ‰י˙" ‰חוט

‰י‡ „בר בפני עˆמו מ"‰ע˜יר ."‰מ˘‡"כ

˘‰ער ,"‰רוˆ ‰לומר ˘˘יעור ‰מל‡כ‰

כ˘חˆי ‰מל‡כ˘ ‰עו˘ ‰ב˘ב˙ ‡ינו ב‚„ר

‰י ‰מועט ˘‡ין בו ‡יסור ˘ייע˘ ‰ב˘ב˙,

מל‡כ ‰כלל מˆ„ עˆמ ,‰ור˜ ‰ע˘י‰

מזון הבריאה  -חלק
ממעשה הבריאה?
ויאמר אלקים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע
גו' לכם יהי' לאכלה .ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים
גו' את כל ירק עשב לאכלה
השוה להם בהמות וחיות למאכל ,ולא הרשה לאדם ולאשתו
להמית ברי' ולאכול בשר ,אך כל ירק עשב יאכלו יחד כולם.
וכשבאו בני נח התיר להם בשר
)א ,כט-ל .רש"י(

יש לבאר בכוונת רש"י ,שהוקשה לו מה ענינו
של פסוק זה – המספר על מזונם של הנבראים
השונים  -באמצע סיפור הבריאה עצמה.
וזהו שמבאר רש"י באומרו "השוה להם
בהמות וחיות למאכל ,ולא הרשה לאדם
ולאשתו להמית ברי' ולאכול בשר":
בפסוק הקודם נאמר "ורדו בדגת הים ובעוף
השמים ובכל חי' הרומשת על הארץ" .ומקומו
של פסוק זה במעשה הבריאה מובן ,כי הוא
מבאר את אופן בריאת האדם )ראה אברבנאל כאן,
מו"נ ח"ג פי"ג ,ועוד( ,שהוא נבדל מכל הנבראים,
בהיותו נברא בצלם אלוקים ,ולכן שולט הוא
על שאר הנבראים.
ובהמשך לזה בא הכתוב "הנה נתתי לכם את
כל עשב זורע זרע גו' לכם יהי' לאכלה ולכל
חית הארץ גו'"" ,השוה להם בהמות וחיות
למאכל" :אל לו לאדם לחשוב ששלטונו על
החיות הוא בלתי מוגבל ,אלא עליו לזכור שגם
הוא נברא מוגבל ,שברא הקב"ה באופן שמזונו
שווה ל"חית הארץ ולכל עוף השמים" ו"ירק
עשב יאכלו יחד כולם".
ואף שנאמר "רדו גו' בעוף השמים ובכל חי'
הרומשת על הארץ" ,מ"מ "לא הרשה לאדם
ולאשתו להמית ברי' ולאכול בשר" ,כי שלטון
האדם על החיות אינו בלתי מוגבל ,עד שיהי'
מותר לו להורגן ולאוכלן ,אלא שלטון זה מוגבל
הוא ,כי האדם הוא נברא מוגבל ,ולכן אסור לו
להמית חיות ובהמות כדי לאכלן.

ובזה יובן גם המשך דברי רש"י "וכשבאו בני
נח התיר להם הבשר" ,היינו שגם בני נח נזקקו
להיתר מיוחד לאכילת בשר ,ולא שהדבר הותר
להם מעצם שלטונם על החיות.

מהו החידוש בזה ש"כל
הארץ של הקב"ה היא"?
בראשית – אמר רבי יצחק ,לא הי' צריך להתחיל
את התורה אלא מהחודש הזה לכם ,שהיא מצוה
ראשונה שנצטוו בה ישראל ,ומה טעם פתח בבראשית,
משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים ,שאם
יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם שכבשתם
ארצות שבעה גוים ,הם אומרים להם ,כל הארץ של
הקב"ה היא ,הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ,ברצונו
נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.
)א ,א .רש"י(

לכאורה צריך ביאור מהי טענתם של אומות
העולם ,שהרי בוודאי גם הם מבינים בשכלם
שיש בורא לעולם )ובשופטני לא עסקינן )ראה ב"ק
פה ,א ,ועוד(( ,וא"כ מה מקום לטענתם "לסטים
אתם" ,ומהו החידוש בתשובתם של ישראל "כל
הארץ של הקב"ה היא"?
וי"ל שבעומק הדברים ,הוויכוח בין בנ"י
לאומות העולם הוא על ענין השיתוף:
אע"פ שאומות העולם מאמינים שיש בורא
לעולם ,סוברים הם שראוי לחלוק כבוד לכוכבים
ומזלות שמהם הם מקבלים השפעתם ,ולכמה
דעות בני נח לא הוזהרו כלל על השיתוף )ראה
רמ"א או"ח סקנ"ו( .וזוהי טענתם ,דכיון שלדעתם
של אומות העולם יש שיתוף ועד לשלטון
וממשלה זולתו ית' – הרי מצד שלטון הטבע -
הכוכבים והמזלות – ניתנה הארץ לגויים ,וא"כ
ישראל לסטים הם.
ועל טענה זו עונים ישראל "כל הארץ של
הקב"ה היא"  -הכל שייך להקב"ה בלבד בלי
שום שיתוף ,כי אין לכוכבים והמזלות שלטון
כלל ח"ו ואינם אלא כגרזן ביד החוצב בו .וכיון
שמצד רצונו ית' "נטלה מהם ונתנה לנו" ,שוב
אין מקום לטענה אחרת כלל.

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

ללקראת שבת
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לקראת 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

ה"א"ף" שפני ימוד התורה
מדוע התורה מתחילה בבי"ת ולא באל"ף?  /איך יתכן שבתרגום השבעים שינו הזקנים את התחלת התורה
מבי"ת לאל"ף?  /מהי החומרה הגדולה בהחסרת "ברכת התורה"  /ומה חסר בלימוד התורה של גוי?  /מהות
לימוד התורה וההתקשרות בנותן התורה

ī

˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ יו„ע ר‚עיו וע˙יו ו˘עו˙יו

ב˘יעור "כחוט ˘‰ער ,"‰ו‚מר ב˘יעור

נכנס בו כחוט ˘‰ער ."‰ע"כ .ועיי"˘

ז‡ ‰ינו „בר ‰נח˘ב למל‡כ ‰בפני עˆמו

במ˙"כ „ר˘ב"י לפר˘ „ברי ר' יוסי ב‡,

כלל ,ו‰ו‡ „בר ‰מו˙ר לכ˘עˆמו ב˘ב˙.

ו‰מ˘ל „מכ ‰ב˜ורנוס ˘‚‰בי‰ו מבע"י

פירו˘"„ ,כחוט ˘‰ער‡˘ "‰מר ‰מ„ר˘

ו‰ורי„ ‰מ˘˙ח˘ך ‰יינו „ברי ר"˘ ˘נכנס

‡ינו ˘יעור ‰זמן כמ ‰נכנס ליום ˘‰ב˙

ביום ˘‰ביעי כחוט ˘‰ער .‰וי˘ ל˙מו,‰

‡ל‡ ˘יעור ‰ע˘י˘ ‰נכנס ‰ב˘ב˙,

„כיון ˘„‰בר ˘נע˘ ‰ב˘ב˙ ‰ו‡ ˘‚מר

˘‰י˙ ‰זו ע˘י ‰בכמו˙ מועט˙ ˘‚„ר‰

‡˙ ‰מל‡כ ,‰כי ‰‰ור„‰ ‰י˙ ‰מ˘˙ח˘ך

"חוט ˘‰ער‰ "‰מו˙ר˙ ב˘ב˙.

)ו"נכנס "‰ע˘י ‰כל „‰ו‡ ב˙וך יום
˘‰ביעי ממ˘( ,מ ‰לי כחוט ˘‰ער‰
מ ‰לי כ‰ר ‰‰ר – מכל מ˜ום ‰וי עלי‰
˘ם מל‡כ˙ מכ ‰בפטי˘ ו‡סור „‰בר
˘י‰י ‰ב˘ב˙ ,ו„‰ר‡ ˜‰ו˘י‡ ‡יך כיל‰
‰מל‡כ" ‰ביום ˘‰ביעי" .ו‚ם ˆ"ע עפ"ז
ב‚וף סבר˙ ‰מ„ר˘ ˘˜‰ב" ‰יו„ע ע˙יו

˙ור˙נו „˜‰ו˘ ‰פו˙ח˙ ב˙יב" ‰בר‡˘י˙" ,וב‡ו˙ בי"˙ .ו˙מ‰ו רז"ל מ„וע מ˙חל˙

ור‚עיו‰ ,ל‡ ‡ין בז‡ ‰ל‡ לב‡ר ˘‡ינו

˙‰ור ‰ב‡ו˙ בי"˙ ,ול‡ ב‡ו˙ ‡ל"ף ˘‰י‡ ר‡˘ לכל ‡‰ו˙יו˙ .וביי˘וב ˙מי ‰‰זו בי‡רו

ˆריך ל‰וסיף על ˜‰ו„˘ ויכול לכוין לר‚ע

בכמ‡ ‰ופנים˘‡ ,ר מ‰ם נמˆ‡ ˘˙‰ורˆ ‰ריכ ‰ל˙‰חיל בבי"˙ „וו˜‡ ,ול‡ ב‡ל"ף; וכפי

‡‰חרונ„ ‰יום ˘‰י˘י‡ ,בל ע„יין ל‡

˘יוב‡ו וי˙ב‡רו ל‰לן.

נ˙ב‡ר למ ‰יכנס ˜‰ב" ‰במל‡כ˙ו ל˙וך

וי˘ לˆ‰ביע על „בר פל‡ לכ‡ור:‰
מסופר ב‚מר‡˘ ,כ‡˘ר ˙ר‚מו ‰ז˜נים ל˙למי ‰מלך ‡˙ ˙‰ור ,‰נע˘ ‰נס ,ועל ‰ב„ע˙
כולם ל˘נו˙ ב˙ר‚ום כמ˘ ‰ינויים נחוˆים .ו‡ח„ ˘‰ינויים ‰י' ב˙חיל˙ ˙‰ור˘ ,‰כ˙בו
לו ˙ר‚ום ˘ל "‡ל˜ים בר‡ בר‡˘י˙" ,ול‡ ˘ל "בר‡˘י˙ בר‡ ‡ל˜ים" .ונמˆ‡‰˘ ,ז˜נים
˙ר‚מו ‡˙ ˙‰ור ‰ב‡ופן ˘‡ינ ‰מ˙חיל ‰בבי"˙ ,כי ‡ם ב‡ל"ף.
ומ˘מע מכך‡˘ ,כן י˘ סבר‡ ‚„ול ‰וחז˜˙‰ ‡‰˙˘ ‰ור ‰מ˙חיל ‰ב‡ל"ף ,ומ˘ום כך
‰וכרחו ‰ז˜נים ל˙ר‚ם ‡˙ ˙‰ור ‰ב‡ופן ˘˙˙חיל ב‡ל"ף .ול‡ עו„‡ ,ל‡ ˘נע˘ ‰ל˘ם כך
נס ,ומ˘מים נ˙נו בלב כולם ל˙‰חיל ‡˙ ˙‰ור ‰ב‡ל"ף.
ו‡ינו מובן‡ :ם ‡כן ‰סבר‡ ל˙‰חיל ‡˙ ˙‰ור ‰ב‡ל"ף ‰י‡ „חוי' ,וב‡מ˙ ˆריכ‰
˙‰ור ‰ל˙‰חיל בבי"˙ ,מ„וע ל‡ ˙‰חילו ‡˙ ˙‰ור ‰בבי"˙ ‚ם ב˙ר‚ום ‰ז˜נים .ובוו„‡י
‰יו יכולים למˆו‡ ב˙ור˙ ‡מ˙ כמ ‰בי‡ורים ˘י˙˜בלו בליבו ˘ל ˙למי ,וב‡ופן ˘˙‰ור‰
˙˙חיל בבי"˙?

לימוד התורה – דרך ההתקשרות בהשי"ת
˜ו„ם ˘ב‡ „‡‰ם לעסו˜ ב˙ור ‰מחויב ‰ו‡ לברך ˙חיל ‰ברכ˙ ˙‰ור .‰ו‰נ ,‰ברכ ‰זו

י‚

‰יום ˘‰ביעי ולו בכל˘‰ו.

ולב‡ר

‰ו‡ „בר ˜טן ביו˙ר ˘‡ינו ניכר כלל
כ˘‰ו‡ לעˆמו ,ו‡ימ˙י נר‡י˙ וניכר˙
מˆי‡ו˙ו – כ˘מˆטרף עם רבים ,כי ˘ער‰
יחי„י˙ „˜ ‰מן ‰ ‰˜„‰י‡ וכמעט ‡ין
מכירים ומבחינים ב ,‰ור˜ כ˘˘‰ערו˙
רבו˙ ניכרו˙ ונר‡ו˙ כולן למˆי‡ו˙ .וז‰ו
˘יעור ‚‰מר ˘נע˘ ‰ב˘ב˙„ ,ל‡ זו בלב„
˘ל‡ ‰י˙ ‰זו מל‡כ ‰ויˆיר ‰ח„˘ ‰כי ‡ם
‚מר בלב„‰ ,רי ‚ם ˘יעור ‚‰מר ‚ופ‡ ‰י‰
˜טן ˘‡ינו ניכר בפני עˆמו ,רוˆ ‰לומר,
„מבלי ˆ‰טרפו˙ ‰נע˘ ‰ביום ˘‰י˘י ל‡

ז ‰י˘ לעיין ב„˜„ו˜ ל˘ון

ר' יוסי "כחוט ˘‰ער„ ,"‰לכ‡ור‰ ‰ו‡
ל˘ון מ˙‡ימ ‰לכמו˙ מועט ‰במˆי‡ו˙
ול‡ בזמן ,וטפי ‰ו"ל למנ˜ט "‰רף עין"
וכ„ומ ,‰כמו ˘נ˜טו ב˘"ס

ובי‡ור

‚„ר ˘יעור ז"„ ,‰חוט ˘ער"‰

)ברכו˙ ב:

וכ‰נ ‰רבו˙( .ונר‡„ ‰כוונ‡ ‰חר˙ י˘ כ‡ן,
וב„˜‰ים „‚ם ‡י ‡מרינן „ר˜ ‚מר ‰יˆיר‰
‰י ‰ב˘ב˙ ,ע„יין ˜˘י‡ מ‡„ ‰מר ˜ר‡

‰י ‰ניכר כלל .ו‡כן ‡ופן מל‡כ ‰ז ‰מו˙ר
ב˘ב˙ ]וזו‰י כוונ˙ ר"˘ ˘חיל˜ בין ב˘ר
ו„ם ל˜‰ב"˘ ‰יו„ע ע˙יו ור‚עיו ,כי ‡ופן
‚מר מל‡כ ‰כז ‰ב˘ב˙ ‰מו˙ר ב˘ב˙ ‡ינו
˘ייך למע˘‡ ‰ל‡ ‡ˆל ˜‰ב"„ ,‰ב˘ר
ו„ם ˘‡ינו יו„ע ע˙יו ור‚עיו ˆריך בל‡ו
‰כי ל‰וסיף ‚ם מן ‰חול על ˜‰ו„˘[.

ובי‡ור

‰י˙ר ז‡ ,‰ף ˘לכ‡ו' ‚ם

לעיל מיני" ‰ויר‡ ‡ל˜ים ‡˙ כל ‡˘ר ע˘‰

‚מר ˘˘יעורו כחוט ˘‰ער ‰סו"ס ‚מר

‚ו' וי‰י ערב וי‰י בו˜ר יום ˘‰י˘י"‰ ,יינו

‰מל‡כ‰ ‰ו‡ ו‰וי ב‚„ר מכ ‰בפטי˘ ,כי

„כל ‰מל‡כ ‰נ˘למ ‰ביום ˘‰י˘י .וע"ז

‰נ ‰מל‡כ ‰זו כולל˙ ב' פרטים :פעול˙

רˆ‰ ‰מ„ר˘ ליי˘ב „˘יעור ‚‰מר ˘‰י‰

‚‰בר‡‰˘ ,י‡ ‰ע˘י ‰עˆמ ,‰ו‰נפעל

ב˘ב˙ ל‡ ח˘יב כלל ,ו‡כן ‰מל‡כ‰

ו˙‰וˆ‡ ‰בחפˆ‡ „‰כלי – ˘נ‚מר˙

ו‰ע˘י ‰כול‰ ‰י˙ ‰מבעו„ יום ,כי ‚‰מר

מל‡כ˙ו ע"י ע˘י ‰ופעול ‰זו .ו‰נ‰

˘ל ‰מל‡כ˘ ‰נכנס ב˘ב˙ – ל‡ ‰י‡ ‰ל‡

לכ‡ור ‰חי„ו˘ ˙‰ור ‰ב"מכ ‰בפטי˘"

לקראת שבת
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המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרב שמﬠון ב"ר מנחם
שמוא דוד הוי ﬠ"ה

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת
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‡ינ ‰ר˜ ברכ˙ ˘בח ו‰ו„‡ ‰ל˘‰י"˙ על נ˙ינ˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙ לימו„‡ ,‰ל‡ עבו„˘ ‰למ‰
י˘ ב ,‰ו‰י‡ ‰כנ ‰ו„˜‰מ ‰ללימו„ ˙‰ור.‰
על מ‰ו˙ ‰וח˘יבו˙˘ ‰ל ברכ˙ ˙‰ור‡ ‰פ˘ר ללמו„ ממ‡מר חז"ל‰ ,מב‡ר ‡˙ ‚ו„ל
‰חיסרון כ‡˘ר ‡ין מברכים ‡˙ ברכ˙ ˙‰ור:‰

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

על ‰פסו˜ )ירמי' ט ,י‡-יב( "על מ‡ ‰ב„‡‰ ‰ר . . ıעל עזבם ‡˙ ˙ור˙י" ,בי‡רו חז"ל
)נ„רים פ‡ .‡ ,ב"מ פ ,‰ב("˘ ,עזבם ‡˙ ˙ור˙י" ‡ין מ˘מעו˙ו ˘ל‡ למ„ו ועס˜ו ב˙ור‡ ;‰ל‡
"על ˘ל‡ ברכו ב˙ור˙ ‰חיל‰˘ ,"‰חסירו ‡˙ ברכ˙ ˙‰ור.‰
ולכ‡ור„‰ ‰בר ˙מו ‰מ‡ו„ ,וכפי ˘‰ ‰˘˜‰ב"ח )‡ו"ח סי' מז(" :למ ‰יˆ‡ כז‡˙ מלפניו,

שיﬠור במאכת מכה בפטיש
יקשה במש"כ הפוסקים דשיעור מכה בפטיש הוא אפי' בדבר מועט כל שהמעשה גומר איזה מלאכה –
מדברי המדרש לענין מעשה בראשית שנכנס הקב"ה ביום השביעי "כחוט השערה"  /יחדש דעדיין איכא
שיעור במלאכת מכה בפטיש שהוא "חוט השערה" ,ויבאר מהות שיעור זה ועומק דברי המדרש

ל‰עני˘ם בעונ˘ ‚„ול ורם כז ,‰על ˘ל‡ ברכו ב˙ור˙ ‰חל‰˘ ,‰ו‡ לכ‡ור ‰עביר˜ ‰ל."?‰
ומב‡ר ‰ב"ח יסו„ נפל‡‡˘ ,כן ברכ˙ ˙‰ור‰ ‰י‡ עי˜ר יסו„י ומ‰ו˙י בלימו„ ˙‰ור:‰
"„כוונ˙ו י˙' מעולם‰ ,י˙˘ ‰נ‰י' עוס˜ים ב˙ור ‰כ„י ˘˙˙עˆם נ˘מ˙ינו בעˆמו˙
ורוחניו˙ ו˜„ו˘˙ מ˜ור מוˆ‡ ˙‰ור . . ‰ו‰ו‡ ‰מכוון בברכ˙ ‡˘ר בחר בנו".
וע„ כ„י כך˘ ,כ‡˘ר "עברו חו˜ ז˘ ,‰ל‡ עס˜ו ב˙ור ‰כי ‡ם לˆורך „‰ברים ˘‚‰מיים",
ו"ל‡ נ˙כוונו ל˙‰עˆם ול„˙‰ב˜ ב˜„ו˘˙ ורוחניו˙ ˙‰ור ‰ול‰מ˘יך ˘‰כינ ‰למט‰

ī

ב‡ר ,"ıנ˜ר‡ „‰בר בכ˙וב "עזבם ‡˙ ˙ור˙י" .וז‰ו ‚ם פירו˘ "‡ב„‡‰ ‰ר" :"ıכלומר
נחרב ‰ונ˘‡ר ‰חומרי˙ ,מבלי עובר ˘ם ˜„ו˘˙ ˘‰כינ."‰

‚רסינן ב˘ב˙ ע" :‰כל מי„י „‡י˙ בי‰
‚מר מל‡כ ‰חייב מ˘ום מכ ‰בפטי˘",
חזינן ˘ל‡ ני˙ן ‡יז˘ ‰יעור למל‡כ‰
זו מלב„ „‚‰ר „"‚מר מל‡כ ,"‰ו‰יינו
„בכלל מל‡כ ‰זו ‚ם פעול ‰כל ˘‰י‡
ובלב„ ˘‚ומר˙ ‰מל‡כ .‰וב˘ו"ע רבינו
‰ז˜ן ‡‰ריך לב‡ר ‚„ר מל‡כ ‰זו

‡ינו ח˘וב מל‡כ ‰מ"מ עכ˘יו ˘‰כלי
נ‚מר וני˙˜ן על י„ו ‰רי ‰ו‡ נח˘ב
למל‡כ ."‰חזינן‡„ ,פילו ע˘י ‰מועט˙
˘מˆ„ עˆמ‡ ‰ין ל˘ ‰יעור ˘ל "מל‡כ,"‰

כלי מ˙כ˙ ל‰כו˙ בפטי˘ על ‰כלי ‡חר
˘נ‚מר כ„י ל˘‰וו˙ ע˜מימו˙ו ב‰כ‡ ‰זו

וי˘ לב‡ר ‡˙ יסו„ ז˘ ‰ל "ברכ˙ ˙‰ור "‰בעומ˜ יו˙ר:

כל ˘מבי‡‚ ‰מר יˆיר˙ כלי וכ„ומ‰ ‰וי

בלימו„ ˙‰ור ‰י˘נם ˘ני עניינים )ר‡‚ ‰ם ב˙פ‡ר˙ י˘ר‡ל )ל‰מ‰ר"ל( ב„˜‰מ:(‰

מל‡כ.‰

‡ .לימו„ ˘כלי ˘ל ˙‰ור ,‰ב‡ופן ˘מ˙יי˘ב ‰יטב במוחו ˘ל ‰לומ„ ,ו‰ו‡ מבין ‡˙
„‰ברים על בוריים.

)ע"פ

‰ר"ח ר"פ ‰בונ„"„ ,(‰רך ‡‰ומנים ‰עו˘ים

הסדר הנכון בלימוד התורה

ומע˙‰

לכ‡ו' ˆ"ע במ„ר˘

)ב"ר פ"י,

ט( "רבי ˘‡לי ‰לרבי י˘מע‡ל ב"ר יוסי
‡"ל ˘מע˙ מ‡ביך מ‰ו ויכל ‡ל‰ים ביום

ו‰כ‡ ‰זו ‰י‡ ‚מר מל‡כ˙ ‰כלי ו‰ו‡ ‡ב

˘‰ביעי˙‡ ,מ) ‡‰וכי ב˘ב˙ ‰י ‰עו˘‰

מל‡כ‰˘ ‰י˙ ‰מל‡כ ‰בכלי ‰מ˘כן .וכל

מל‡כ] ‰כמ˘מעו˙ ‰כ˙וב „‰כילוי ו‚‰מר

‰עו˘˘ ‰ום „בר ˘‰ו‡ ‚מר ע˘יי˙ ‰כלי

‰י ‰ב‚וף יום ˘‰ביעי[ ו‰כ˙יב וי˘בו˙

ו˙י˜ונו ‰רי ‚מר ז ‰נח˘ב למל‡כ ‰ו‰ו‡

ביום ˘‰ביעי .מ˙"כ(‡ ,ל‡ כז‰˘ ‰ו‡ מכ‰

˙ול„ו˙ מכ ‰בפטי˘ ˘‰י ‰במ˘כן ,כ‚ון

ב˜ורנוס על ‚בי ‰ס„ן ‚‰בי ‰‰מבעו„ יום

ˆ‰ר ˆור ‰בכלי ‰עומ„ לˆיירו ‡פילו ל‡

ו‰ורי„ ‰מ˘˙ח˘ך‡ ,ר"˘ בן יוח‡י ב˘ר

ˆייר ‡ל‡ מ˜ˆ˙ ˆ‰ור‰ ‰רי ע˘ ‰מ˜ˆ˙

ו„ם ˘‡ינו יו„ע ל‡ ע˙יו ול‡ ר‚עיו ול‡

‚מר ‰כלי וחייב‡˘ ,ף ˘ˆ‰יור מˆ„ עˆמו

˘עו˙יו ‰ו‡ מוסיף מחול על ˜‰ו„˘ ‡בל

ב„‰ .בי˜ו˙ ו‡˙‰‰ח„ו˙ עם נו˙ן ˙‰ור .‰עניין ז˘ ‰ב˙ור‰ ,‰ו‡ ˜„ו˘˙ ˙‰ור‰
ועˆמו˙‡˘ ,‰ינו מובן כלל ב˘כל ,לפי ˘‰ו‡ למעל ‰מ‰בנ ‰ו ‰‚˘‰ל‚מרי.
עˆמו˙˘ ‰ל ˙‰ור‰ ,‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב""˘ ,‰לי˙ מח˘ב˙ ‰פיס‡ בי' כלל"

)ר‡˜˙ ‰וני

ז‰ר ב„˜‰מ" – ‰פ˙ח ‡לי‰ו"(‡ .ל‡ ˘‡חר כך "נסע ‰ויר„ ‰בס˙ר ‰מ„ר‚ו˙ ,ממ„ר‚ ‰למ„ר‚,‰
ב˙˘‰ל˘לו˙ ‰עולמו˙ ,ע„ ˘נ˙לב˘ ‰ב„ברים ‚˘מיים ועניני עולם ‰ז . . ‰כ„י ˘˙ ‡‰כל
מח˘ב˙ ‰פיס‡ ב‰ן" )˙ני‡ פ"„(.
‡ך ‚ם ב‰יו˙ ‰מלוב˘˙ בעניינים ‚˘מיים‰ ,רי ‰י‡ ע„יין חכמ˙ו ורˆונו י˙' ,ו‡„ם
‰לומ„ ˙ור‰ ‰ו‡ מ˙„ב˜ ומ˙‡ח„ עם ˜‰ב" ‰עˆמו .וכמ˘ל ‡„ם ‰מחב˜ ‡˙ ‰מלך,
"˘‡ין ‰פר˘ במעל˙ ˜˙‰רבו˙ו ו„בי˜ו˙ו במלך ,בין מחב˜ו כ˘‰ו‡ לבו˘ לבו˘ ‡ח„ ,בין
˘‰ו‡ לבו˘ כמ ‰לבו˘ים ,מ‡חר ˘‚וף ‰מלך ב˙וכם" )˙ני‡ ˘ם( .וכמו כן בלימו„ ˙‰ור,‰
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דרוש ואגדה

‚ם כ‡˘ר עוס˜˙ ב„ברים ‚˘מיים ,מ˙‡ח„ים ומ˙„ב˜ים בו במ‰ו˙ו ועˆמו˙ו ˘ל ‰בור‡
י˙"˘.
וז‰ו ˙וכן ונוסח ברכ˙ ˙‰ור" :‰ונ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו  . .נו˙ן ˙‰ור‰˘ ,"‰י‡ ‰‰כר ‰בכך
‡˘ר ˙‰ור˘ ‰לומ„ ‡ינ ‰ר˜ ˘כל נפל‡ ונעל‡ ,‰ל‡ ‰י‡ „‰רך ב ‰י˙˜˘ר ב˜‰ב" .‰זו‰י
˜„ו˘˙ ˙‰ור ‰ועˆמו˙˘ ‰למעל ‰מ˘‰כל.
ועל כן מ„‚י˘ים רז"ל ‡˘ר מוכרח ל‰יו˙ ‰ס„ר "ברכו ב˙ור˙ ‰חיל ."‰כ‰כנ ‰ו„˜‰מ‰
‰כרחי˙ ללימו„ ˙‰ורˆ ,‰ריכ ‰ל‰יו˙ ‰‰כר ‰ו˙‰‰מסרו˙ לנו˙ן ˙‰ור ‰ול˜„ו˘˙ ˙‰ור,‰
˘‰י‡ למעל ‰מ˘‰כל ו‡ין כל נבר‡ יכול ל˘‰י‚.‰
ומ˘ום כך מ˙חיל˙‰ ‰ור ‰ב‡ו˙ בי"˙‰˘ ,י‡ ‡‰ו˙ ˘‰ני' ,ול‡ ב‡ל"ף ˘‰י‡ ‰ר‡˘ונ:‰
ר‡˘י˙ כל ˆריך „‡‰ם לעמול על ‡"‰ל"ף" ˘ל לימו„ ˙‰ור .‰עליו לברך ברכ˙ ˙‰ור,‰
ולי„ע ול‰כיר ב˜„ו˘˙ ˙‰ור˘ ‰למעל ‰מ ,‰‚˘‰ו‡˘ר בלימו„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ מ˙‡ח„
ומ˙„ב˜ בו י˙'.
ור˜ ל‡חר מכן‡ ,פ˘ר ל‚˘˙ ‡ל "‰בי"˙" ˘‰ו‡ לימו„ ˙‰ור ‰עˆמו .לימו„ זˆ ‰ריך
ל‰יו˙ ב‰בנ ‰ו˘ ‰‚˘‰כליו˙ ,ובכך מ˙‡ח„ים עם ‰בור‡ י˙'‡ .ך לימו„ ז ‰ב‡ ר˜ ל‡חר
„˜‰‰מ ‰ו‰‰כנ˘ ‰ל ‡"‰ל"ף"‰ ,י‡ ברכ˙ ˙‰ור.‰

לתכליתה ויתגלה האור הגנוז.

מטרת בריאת האור
ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור
א"ר אלעזר ,אור שברא הקב"ה ביום ראשון ,אדם צופה בו מסוף
העולם ועד סופו .כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה
וראה שמעשיהם מקולקלים ,עמד וגנזו מהן ,שנאמר וימנע מרשעים
אורם .ולמי גנזו ,לצדיקים לעתיד לבא
)בראשית א ,ג .חגיגה יב ,א(

צריך להבין:
א( למה נברא האור ביום הראשון ,קודם לכל
ברואי בראשית – והרי לכאורה האור אין בו כל
מטרה בפני עצמו ,אלא כל התועלת שבו היא
בזה שהברואים יכולים לראות באמצעותו ,ומה
תועלת יש בבריאתו כשהללו עדיין לא נבראו
)ראה גם עץ יוסף לתנחומא ויקהל ו בשם היפ"ת(?
ב( כיון שמטרת האור היא להאיר ,נמצא
שלאחר גניזתו לא נתקיימה מטרת בריאתו,
ואם כן מפני מה בראו ה' מלכתחילה )ראה יפ"ת
לב"ר פ"ג ,ו(?
ויש לומר:

תלמי המלך אינו שייך לקדושת התורה!
ומע˙ ‰יובן ‰יטב מ„וע ב˙ר‚ום ‰ז˜נים ל˙למי ‰מלך˙‰ ,חיל˙‰ ‰ור ‰ב‡ל"ף ול‡
בבי"˙:
‚ם כ‡˘ר ‚וי לומ„ ˙ור‰ ,‰רי ‰ו‡ ˘ייך ל‰בנ˘‰ ‰כלי˙‡ ,ך ‡ינו ˘ייך כלל וכלל
ל˜„ו˘˙ ˙‰ור .‰בלימו„ו ‰ו‡ ‡מנם מ˘י‚ ומבין ‡˙ ‰לכו˙ ˙‰ור ‰וכיוˆ‡ בז‡ ,‰ך ‡ינו
מ˙˜˘ר ומ˙„ב˜ בכך ב˘‰י"˙.
וממיל‡ נמˆ‡ˆ‡˘ ,ל ‰נכרי‰ ,רי ˙‰ור˘ ‰לומ„ ‰י‡ בבחינ˙ ‡ל"ף ,ו‰ו‡ ‡ינו ˘ייך
לעניין ברכ˙ ˙‰ור ,‰ו‰‰כר ‰בנו˙ן ˙‰ור ‰ו˜„ו˘˙ .‰ועל כן ˙‰חיל˙‰ ‰ור ‰ב˙ר‚ום
˘‰בעים ב‡ו˙ ‡ל"ף ול‡ בבי"˙; כי עניין „˜‰מ˙ ברכ˙ ˙‰ור˘ ,‰ייך ר˜ בבני י˘ר‡ל,
‡˘ר נו˙ן ˙‰ור ‰בחר בנו מכל ‰עמים ונ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו.

בנוהג שבעולם ,כאשר אדם בונה ויוצר איזה
דבר ,ראשית כל הוא מברר וקובע לעצמו את
התכלית של הדבר ,ורק אח"כ מתחיל בפעולה
עצמה.
וכן הוא בענין בריאת העולם :ראשית כל
קבע הקב"ה את מטרת הבריאה " -יהי אור",
היינו שתכלית הבריאה היא הפיכת העולם
למקום קדוש ,שבו יאיר האור האלקי ,ורק אח"כ
פנה למעשה הבריאה עצמה.
ומטעם זה נגנז האור מיד לאחר בריאתו ,כי
כל זמן שמטרה זו לא נתקיימה ,הרי האור אינו
נמצא בגלוי ,והוא בבחינת רז )כדברי הזהר הק' )ח"ג
כח ב ,תקו"ז תיקון י"ט( ש"אור" בגימטריא "רז"( ,ורק
כשתתקיים תכלית הבריאה יתגלה רז זה ויהפך
לאור גלוי.
וזהו שאמרו חז"ל "והיכן גנזו בתורה"

)ראה

מדרש רות בזוהר חדש פה ,א ,ועייג"כ זח"א רסד ,א .זח"ב

קמט ,א( ,כי התגלות האור לעתיד לבוא היא על
ידי עבודתם של ישראל בלימוד התורה ובקיום
מצוותי' )ראה תניא ריש פל"ז( ,שעי"ז תבוא הבריאה

החושך מטרה או אמצעי?
והארץ היתה תהו ובהו וחושך על פני תהום .ויאמר
אלקים יהי אור ויהי אור
רבי יהודה אומר האורה נבראת תחילה .משל למלך שבקש לבנות
פלטין והי' אותו מקום אפל מה עשה הדליק נרות ופנסים לידע
היאך הוא קובע תימליוסים )יסודות – מת"כ( כך האורה נבראת
תחלה .ורבי נחמי' אמר העולם נברא תחלה משל למלך שבנה
פלטין ועטרה בנרות ופנסים.
)בראשית א .ב-ג .ב"ר פ"ג ,א(

יש לבאר תוכן מחלוקתם של רבי יהודה ורבי
נחמי':
החושך מורה על הרע שבעולם ,והאור מורה
על הטוב שבעולם .ואת תכלית ומטרת בריאת
החושך יש לבאר בשני אופנים) :א( החושך
עצמו אין בו מטרה עצמית ,אלא הוא אמצעי
כדי שתהי' לאדם בחירה חפשית ,והתכלית
היא שיבחר האדם באור וידחה את החושך) .ב(
התכלית היא לא רק בדחיית החושך )שעל ידה
יבוא האדם לאור( ,אלא המטרה היא הפיכת
החושך עצמו לאור ולטוב.
ובזה נחלקו ר"י ור"נ:
לדעת רבי נחמי' נברא תחלה העולם חשוך,
ורק אח"כ נברא האור .וכיון שבריאת האור
ענינה הודעה על תכלית הבריאה )ראה פנינה
הקודמת( ,נמצא שהחושך )שקדם לבריאת
האור( לא נכלל במטרת הבריאה ,אלא הוא
נמצא מחוץ לה .ונמצא שדעתו היא כאופן הא'
הנ"ל ,שהחושך אין בו תכלית כשלעצמו ,אלא
התכלית היא שהאדם ידחה את החושך ויבחר
באור.
אבל לדעת רבי יהודה "האורה נבראת
תחילה" ,היינו שבריאת האור קדמה לכל
הבריאה כולה ,גם לבריאת מציאות החושך.
והיינו לפי שדעתו היא כאופן הב' ,שגם בריאת
מציאות החושך יש בה עצמה תכלית ,כמו
בשאר חלקי הבריאה ,והתכלית היא להפוך גם
את החושך עצמו לאור ולטוב.

