


˜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 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
העונש המיוחד בחטא העגל

מ„וע מפר˘ ר˘"י ˘ב‡ מ˘‰ לטעון כנ‚„ ‰"˜נ‡‰" בעבו„‰ זר‰ 
מ˘‰  ‡מר  מ„וע   / י˘ר‡ל?  על  סני‚ורי‡  ללמ„  ˘ב‡  פיר˘  ול‡ 
"למ‰ ‰' יחר‰ ‡פך" ול‡ "למ‰ ‰' ˙כל‰ עמך"? / בי‡ור ‰עונ˘ 
יחר‰ ‡פך"  מ˘‰ "למ‰ ‰'  טען  ˘כלפיו  חט‡ ‰ע‚ל  ˘ל  ‰מיוח„ 

ו‰טעם לז‰ ˘‰˘מיט ר˘"י "ע˘יר בע˘יר"

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 402 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
דור אנוש וחטא העגל (יעויין בארוכה בלקוטי שיחות חי"א עמ' 139 ואילך)

"וימהר משה" – מאי קמ"ל?  (ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ' 153 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ה"גרגשי" שבנפש

‰"מי„ו˙"  ‰ן  מ‰   / ‡חריו?  ‡ו  ‰כיבו˘  לפני  ברח  ‰‚ר‚˘י  ‰‡ם 
מי ‡ינו ˆריך   / מי„˙ ‰"מלכו˙"?  ˘ל  ˙פ˜י„‰  ומ‰  ˘בנפ˘ ‰‡„ם, 
ו‰ז‰יר‰  ˙ור‰  ˆיוו˙‰  מי  ו‡˙   / ˘בנפ˘?  ‰"‚ר‚˘י"  נ‚„  ל‰ילחם 
"˘מר לך" מפני ‰"‚ר‚˘י"? / ˘בע ‰‡ומו˙ כפי ˘‰ן ברוחניו˙ בנפ˘ 

‰‡„ם, ו„רך ‰מלחמ‰ עמ‰ן

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ' 39 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מדוע נרמז משה בכיור דוקא? (ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 196 ואילך)

"אמחנו מספרי" - למעליותא (ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 173 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
לשיטתייהו דר"מ ור"י בש"ס

‰„בר  „˙לוי   – מ˜ומו˙  בכמ‰  למחלו˜˙ם  כללי˙  סבר‡  יב‡ר 
בח˜יר‰ ‡ם ב„יני ‰˙ור‰ עלינו ל‰˙ח˘ב ב„בר ‰ע˙י„ כנ‚„ ‰„בר 
‰‰וו‰ / עפ"ז יב‡ר פלו‚˙˙ם ב„ין ע˘יי˙ ˘מן ‰מ˘ח‰ „פר˘˙נו, 

ל‚ירס˙ ‰ירו˘למי

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז תשא עמ' 394 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
תגבורת הצורה על החומר

בעז‰י״˙.

 ,‡˘˙ כי  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

‰‰˙בו„„ו˙ ל‡ ‰י˙‰ ‡ˆלם „בר ˘ל עינוי ‰‚וף ‡ו סי‚וף ˘ל עˆבו˙, ‡ל‡ ‡„רב‡, ‰י‡ 
‰י˙‰ ערב‰ עלי‰ם בנעימו˙ מיוח„˙ ו‰י˙‰ ‚ורמ˙ ˘מח‰ לנפ˘ם ומ˙ענ‚ים עלי‰ ב‡‰ב‰ 
ו˙ענו‚ים, ל‰יו˙ כי ב‰ ועל י„‰, ‰נ‰ ל‡ זו בלב„ ˘מ˙רח˜ים מ‰בˆ‰ ‰חומרי˙ ו‰‚˘מי˙, 

‡ל‡ עו„ ז‡˙ עולים בטו‰ר זכו˙י לחזו˙ בנועם ‰׳ ב‰˘כל‰ ו‰˘‚‰ ב‰יר‰.

כל  עם  ל‰ם  ל‡ ‰י׳  כ‡לו ‡˘ר „בר   - ס‚ול‰  מיחי„י  בין ‰˙למי„ים ‰‡לו ‰יו - ‡ח„ים 
˜יימו  ו‰מ˘פח‰  ‰‚וף  עניני  כל  ‰נ‰  מ˘פח‰,  בעלי  ול‰יו˙ם  ב˘רים,  בחיי  עולם  עניני 
ול‰‚יע  „׳  ב‰ר  לעלו˙  ‰מ‰  נ˙ונים  ונ˘מ˙ם  רוחם  נפ˘ם,  וכל  חס„,  וכ‚ומל  חוב  כפרוע 

ל‡ו˙ו ‰רום ‰‚בו‰ מכל ‚בו‰.

ב˘„רו˙  ‚ם  ‰י˙‰  ‰‚„ול‰  ‰˘פע˙ם  ‡בל  ‰יו,  יחי„ים  כי  ‡ם  ס‚ול‰,  יחי„י  בחירי 
‰ו‡  ‰‡„ם  עי˜ר  כי  ‰בינונים,  ב˙וככי  ‚ם  לפ˙‚ם  ‰י׳  כי  ע„  מ‰ם  ‰נמוכים  ‰˙למי„ים 

"˙‚בור˙ ‰ˆור‰ על ‰חומר״, כלומר ‰‚בר˙ ‰רוחניו˙ על ‰‚˘מיו˙.

‰פ˙‚ם ״˙‚בור˙ ‰ˆור‰ על ‰חומר״ ‡ינו נו˙ן מ„‰ מו‚בל‰, כי ‡ם ‰ו‡ בכל ‡ח„ לפי 
מעמ„ו ומˆבו, ‡בל עם ז‰ ‰נ‰ ‡ומר ברור, כי כל ‡„ם ˆריך ל˘‡וף למ‰ ˘למעל‰ ממנו, 
ב˜נין  ומע˘‰,  „יבור  במח˘ב‰,  טוב,  בוע˘‰  ל˘ליב‰  מ˘ליב‰  לעלו˙  וי˘˙ו˜˜  ויכסוף 

‰מ„ו˙ טובו˙ וב˜נין ‰˘כלים.

עם  ˘„רו˙  בכל  ‰חסי„ים  במחנ‰  ונ˘ים  ‡נ˘ים  ורבבו˙  ‡לפים  ‰עמי„  ‰לז‰  ו‰פ˙‚ם 
י˘ר‡ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˙˜לח ו‡ילך)



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

תגבורת הצורה ע החומר
הפתגם ״תגבורת הצורה על החומר״ אינו נותן מדה מוגבלה, כי אם הוא בכל אחד לפי מעמדו ומצבו, אבל עם 
זה הנה אומר ברור, כי כל אדם צריך לשאוף למה שלמעלה ממנו, ויכסוף וישתוקק לעלות משליבה לשליבה 

בועשה טוב, במחשבה, דיבור ומעשה, בקנין המדות טובות ובקנין השכלים

כל ענין החסידות הוא לשנות טבע מדותיו
כבו„ ˜„ו˘˙ רבינו ‰ז˜ן מייס„ ˙ור˙ חסי„ו˙ חב"„, ב‡ח˙ מ‰ור‡ו˙יו ‡ומר, כי כל ענין 
‰חסי„ו˙ ‰ו‡ ל˘נו˙ טבע מ„ו˙יו, ז‡˙ ‡ומר˙, ‡˘ר כל ענין עבו„˙ ‰‡„ם ‰ו‡ עם עˆמו, 

ל˘נו˙ טבע מ„ו˙יו.

˙ור˙ חסי„ו˙ חב"„ ‰י‡ ˙ור‰ ˘למ‰ ערוכ‰ בס„ר מסו„ר - לפי ס‚נונ‰ - בכמ‰ ספרים 
˙ור˙  מייס„י  רבו˙ינו,  ‡בו˙ינו  ˜„ו˘˙  כבו„  כ˙בום  ‡˘ר  ועי˜ריים,  ˘ר˘יים  יסו„יים, 

חסי„ו˙ חב"„, כל נ˘י‡ ונ˘י‡ ב„ורו.

חסי„ים ‰ר‡˘ונים, חניכי ו˙למי„י מייס„ חסי„ו˙ חב"„, ‰ו‡ כבו„ ˜„ו˘˙ רבינו ‰ז˜ן, 
מˆויין  כ˘רון  ובעלי  ‡ל˜י˙  בח˜יר‰  לב  ח˜רי  ‡ל˜ים,  ויר‡˙  ‰˙ור‰  בחכמ˙  ‚„ולים  ‰יו 

ב„˜ו˙ ‰‰˘‚‰, ו‡ו˙ם למ„ כבו„ ˜„ו˘˙ רבינו ‰ז˜ן ‡˙ עי˜רי ‰חסי„ו˙ וכללי׳.

כל אדם צריך לשאוף למה שלמעלה ממנו
זו  חכמ‰  י„יע˙  על  נפ˘ם  מסרו   - - ‰˙למי„ים ‰‡לו  ובימים ‰‰ם ‰נ‰ ‰ם  בע˙ ‰‰י‡ 
בחכמ˙ ‰‡ל˜י˙, ו‰יו מ˙נ‰‚ים ב‰˙בו„„ו˙ כמ‰ ˘עו˙ ביום, כמ‰ ימים - ועל ‰רוב לילו˙ 

- ב˘בוע, וכמ‰ ˘בועו˙ וח„˘ים ב˘נ‰, כל ‡ח„ מ‰ם כפי יכול˙ו.

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 „

העונש המיוחד בחטא העג
מדוע מפרש רש"י שבא משה לטעון כנגד ה"קנאה" בעבודה זרה ולא פירש שבא ללמד סניגוריא על ישראל? / 

מדוע אמר משה "למה ה' יחרה אפך" ולא "למה ה' תכלה עמך"? / ביאור העונש המיוחד של חטא העגל שכלפיו 
טען משה "למה ה' יחרה אפך" והטעם לזה שהשמיט רש"י "עשיר בעשיר"

ויחר  לי  וע˙‰ ‰ניח‰  עורף ‰ו‡.  עם ˜˘‰  ו‰נ‰  ר‡י˙י ‡˙ ‰עם ‰ז‰  מ˘‰,  "וי‡מר ‰' ‡ל 
‡פי ב‰ם ו‡כלם, ו‡ע˘‰ ‡ו˙ך ל‚וי ‚„ול. ויחל מ˘‰ ‡˙ פני ‰' ‡ל˜יו, וי‡מר למ‰ ‰' יחר‰ 

‡פך בעמך ‡˘ר ‰וˆ‡˙ מ‡רı מˆרים בכח ‚„ול ובי„ חז˜‰" (פר˘˙נו לב, ט-י‡).

ומפר˘ ר˘"י:  "למ‰ ‰' יחר‰ ‡פך – כלום מ˙˜נ‡ ‡ל‡ חכם בחכם, ‚בור ב‚בור".  ומפ˘ט 
„בריו נר‡‰, ˘פירו˘ "מ˙˜נ‡" כ‡ן ‰ו‡ כפ˘וטו – ˘ב‡ מ˘‰ לטעון כנ‚„ ‰"˜נ‡‰" בעבו„‰-

זר‰: 

‰רי ר‚˘ ‰"˜נ‡‰" מ˙‡ים „ו˜‡ כלפי מי ˘‰ו‡ ב„ומ‰ ל‰מ˜נ‡ – "חכם" מ˜נ‡ ב"חכם" 
ביחס  "˜נ‡‰"  ˘˙‰י'  ‡פ˘רי  כיˆ„  ובכן,  לו;  ‰„ומ‰  ב"‚בור"  מ˙˜נ‡  ו"‚בור"  לו,  ‰„ומ‰ 

לעבו„‰-זר‰, ˘‡ינ‰ ב„ומ‰ כלל?!

ב. ו‰נ‰ מובן ‡˘ר חי„ו˘ ‚„ול ‰ו‡ לומר ˘מ˘‰ „יבר בס‚נון ז‰ (˘י˘ בו ‰יפך ‰כבו„) 
כלפי מעל‰ - ומע˙‰ ˆריך בי‡ור, למ‰ ב‡מ˙ פיר˘ ר˘"י ‡˙ טענ˙ מ˘‰ ב„רך זו?

ב„רך ‡חר˙,  כ‡ן  מ˘‰  טענ˙  ˘פיר˘ ‡˙  (במ˜ום ‡חר)  עˆמו  ר˘"י  ב„ברי  ˘מˆינו  ובפרט, 
˘לכ‡ור‰ מובנ˙ יו˙ר:

בל˘ון  נ˜ט  ˘‰˜ב"‰  ˘ז‰  ר˘"י  מפר˘  ב) "‡נכי ‰' ‡ל˜יך",  (כ,  על ‰פסו˜  י˙רו,  בפר˘˙ 
במע˘‰  סני‚ורי‡  ללמ„  למ˘‰  פ‰  פ˙חון  "לי˙ן  כ„י  "‡ל˜יכם"), ‰ו‡  (ול‡  "‡ל˜יך"  יחי„, 
לכם ‡ל˜ים ‡חרים'  י‰י'  'ל‡  ל‰ם ˆוי˙  ל‡   – בעמך'  יחר‰ ‡פך   '‰ 'למ‰  ˘‡מר  וז‰ו  ‰ע‚ל. 

‡ל‡ לי לב„י". 

י˘ר‡ל,  בני  כנ‚„  כלל  טענ‰  ˘‡ין  בעמך" ‰י‡  יחר‰ ‡פך   '‰ "למ‰  מ˘‰  ˘טענ˙  ו‰יינו, 
כיון ˘מלכ˙חיל‰ ע˘ר˙ ‰„ברו˙ נ‡מרו בל˘ון יחי„, בס‚נון ˘‡ינו מחייב ‡˙ כולם ‡ל‡ ר˜ 

‡˙ מ˘‰ עˆמו; 

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

ו˜˘‰ ‡יפו‡, למ‰ בפירו˘ו כ‡ן ל‡ נ˜ט ר˘"י ב„רך זו ˘כבר „רך ב‰, ‡ל‡ "חיפ˘" „רך 
‡חר˙ ומחו„˘˙?!

לכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר לומר ˘‰י‡ ‰נו˙נ˙: כיון ˘כבר כ˙ב ר˘"י „רך זו בפר˘˙ י˙רו, לכן ל‡ 
‰וˆרך לחזור עלי' כ‡ן, ור˜ ‰וסיף עו„ „רך ‡פ˘רי˙ ו"‰בוחר יבחר" (וכן כ˙ב ‰ר‡"ם כ‡ן: "וז‰ 

וז‰ יכ˘ר". ור‡‰ ‚ם בריב"‡); 

ב„רך  ˘פיר˘  מ‰  על  כ‡ן  בפירו˘ו  יסמוך  ˘ר˘"י  מס˙בר  ל‡  ˘‰רי  מיו˘ב,  ז‰  ‡מנם ‡ין 
‡‚ב ו˘ל‡ במ˜ומו בפר˘˙ י˙רו.

וˆריכים ‡נו ללמו„, ˘ז‰ ˘ר˘"י ל‡ ‰בי‡ כלל בפירו˘ו כ‡ן ‡˙ מ‰ ˘פיר˘ בפר˘˙ י˙רו, 
‰ו‡ מ˘ום ˘בלימו„ ‰פר˘‰ כ‡ן מ˙‡ים „ו˜‡ מ‰ ˘‰בי‡ ר˘"י על ‡˙ר, וכ„ל˜מן. 

 – בעמך"  ‡פך  יחר‰   '‰ "למ‰  טוען  ˘מ˘‰  מ‰   ˙‡ ליי˘ב  ב‡  ר˘"י  בז‰:  ו‰בי‡ור   .‚
ולכ‡ור‰, כיון ˘‰˜ב"‰ ‡מר "וע˙‰ ‰ניח‰ לי . . ו‡כלם", ‰י' מ˘‰ ˆריך לטעון לכל לר‡˘: 

"למ‰ ‰' ˙כל‰ ‡˙ עמך"!

ולכן מח„˘ ר˘"י, ˘ב‡מ˙ ‰ם ‰ם ‰„ברים, ומ˘‰ ‰בין ˘‚זיר˙ "ו‡כלם" ב‡‰ ר˜ מחמ˙ 
"יחר‰ ‡פך" ועל ז‰ ‰י˙‰ טענ˙ו. ו‰‰סבר‰ בז‰: 

ב˙ור‰  מˆינו  ˘‰רי  מ˘‰,  בעיני  מו˜˘‰  ל‡ ‰י'  חט‡ ‰ע‚ל  על  מי˙‰  חיוב  ˘י˘  ז‰  עˆם 
בכמ‰ וכמ‰ עבירו˙ ˘‰עובר עלי‰ן נענ˘ בעונ˘ מי˙‰ (רחמנ‡ ליˆלן), ו‰„בר מובן בפ˘יטו˙ 

– על עביר‰ חמור‰ מ˜בלים עונ˘ חמור;

‡ל‡ ˘מ˘‰ ˙מ‰ על ‰‚זיר‰ ‰מיוח„˙ ˘ל "ו‡כלם":

כלל ‰ו‡ ב˙ור‰, ˘חיוב ועונ˘ מי˙‰ ב‡ „ו˜‡ כ˘י˘ ע„ים ו‰˙ר‡‰, ול‡חר ח˜יר‰ ו„רי˘‰ 
מˆו‰  ‰י‡  רי‰ט‡  ולפום  יז),  כב,  (מ˘פטים  ˙חי'"  ל‡  "מכ˘פ‰  כ˘נ‡מר  ו‡פילו  „ין.  בי˙  ˘ל 
‰מוטל˙ על כל יחי„ ˘ל‡ יניח מכ˘פ‰ לחיו˙ – מב‰יר ר˘"י בפירו˘ו ˘למע˘‰ ‡ין ז‰ כך, 

‡ל‡ "˙ומ˙ בבי˙ „ין" „ו˜‡.

ל‡„ם  בפירו˘  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  ˘‡ף   – ‰„ע˙   ıע חט‡  ‰ר‡˘ון,  בחט‡  מˆינו  מזו  י˙יר‰ 
‰ר‡˘ון "ל‡ ˙‡כל ממנו כי ביום ‡כלך ממנו מו˙ ˙מו˙" (בר‡˘י˙ ב, יז), מכל מ˜ום, בפועל ל‡ 

נענ˘ ‡„ם ‰ר‡˘ון ˙יכף ומי„ במי˙‰, ‡ל‡ ר˜ ל‡חר יו˙ר מ˙˘ע מ‡ו˙ ˘נ‰! 

‡מנם כ‡ן בחט‡ ‰ע‚ל מוˆ‡ים ‡נו, ˘‰˜ב"‰ ‡ומר למ˘‰ "וע˙‰ ‰ניח‰ לי . . ו‡כלם" – 
עב„ו ‡˙  ˘ל‡  כולל ‚ם ‡˙ ‡לו  ˘‰עונ˘  מזו,  וי˙יר‰  ל‡חר ‰חט‡;  מי„  ב‡  מי˙‰  ˘‰עונ˘ 
מכל  י˘‡ר  מ˘‰  ˘ר˜  – ‰יינו,  ‚„ול"  ל‚וי  "ו‡ע˘‰ ‡ו˙ך  ב‰מ˘ך ‰„יבור:  [וכמו„‚˘  ‰ע‚ל 

עם י˘ר‡ל (ר‡‰ ר˘"י לב, י‚)].  

חרון  כ‡ן  ˘י˘  מ˘ום  עˆמ‰, ‡ל‡  חומר˙ ‰עביר‰  מחמ˙  ר˜  ז‰ ‡ינו  ˘עונ˘  מובן ‡יפו‡ 
‡ף מיוח„ – "ויחר ‡פי ב‰ם ו‡כלם" – ועל ז‰ טוען מ˘‰ "למ‰ ‰' יחר‰ ‡פך, כלום מ˙˜נ‡ 

‡ל‡ חכם בחכם ‚בור ב‚בור":

˘עבו„˙ "‡ל˜ים ‡חרים"  ובפרט  חמור,  עונ˘  עמו  מבי‡  עבו„‰-זר‰  ˘חט‡  ל‰בין  ‡פ˘ר 

לקראת שבת טז

מ˙˜יים  ז‰  ו„בר  בחבירו",  ‰מעורב  "„בר 
כ‡˘ר מ˙ב˘לים ˘ני‰ם יח„יו ב˘ל ‰יטב. 
‰˘מן  ע˘יי˙  „במˆו˙  לר"מ  לי‰  וסביר‡ 
‰˘לימו˙  עם  בעי˜ר  י˘ר‡ל  ‰˙ח˘בו 
˘י˙˜יים   – ‰˘מן  ע˘יי˙  בע˙  ˘ב‰וו‰ 
"בו  ול‰כי  ‚ו'",  ו"מר˜ח˙  ‡ו˙ו"  "וע˘י˙ 
י‰‡  ˘עי"ז  ‡ע"פ  כו'",  ‰ע˜רין   ˙‡ ˘ל˜ו 
‰ˆיווי  ב˜יום  ז‰  ˘ל‡חרי  ב˙וˆ‡‰  נחסר 
י˘‡ר  ל‡  כי  י‰י‰",  ˜ו„˘  מ˘ח˙  "˘מן 
˘מן  ‡ל‡  עˆמו  בפני  ממ˘  ˘מן  כ‡ן 
בלוע בע˜רין (וי"ל בסבר˙ ‰ענין - ‡ליב‡ 
 - כנ"ל  ‰מ˜ר‡ו˙  כפ˘ט  „‡זיל  „פר˘"י 
לומר  ‡פ˘ר  ‰ענינים  בפ˘ט  „מ"מ  כיון 
˘ע"י ‰˘לי˜‰ ב˘מן נע˘ו ‰ע˜רין ˘מנים 
כמ˘˜‰;  ונוזלים  ניˆו˜ים  ו‰יו  בעˆמם 
ו‡ע"‚ „˘מן ‰מ˘ח‰ ‰י‰ נ˜ר‡, ו"ויˆ˜˙" 
כ‡),  כט,  ˘ם  ז.  כט,  (˙ˆו‰  ו"ו‰זי˙" ‡מר ˜ר‡ 
‡ו˙ם  מר˙יחין  ‰יו  ˘‰ע˜רין  כיון  מ"מ 
בי˘ול  על  י˙יר‰  ˘‰י‡  "˘לי˜‰"  ב„רך 
‰רי  ופינ‰,   „ˆ מכל  כ‰ו‚ן  בר˙יח‰  ס˙ם, 
מובן ˘ל‡ נ˘‡ר עלי‰ם מר‡‰ ע˜רין כלל. 
לענין  לט.  בפסחים  ‚ופי‰  ר˘"י  ובל˘ון 
מ‡„  ‰רב‰  מבו˘לין   – "˘לו˜ין  ˘לי˜‰: 

ע„ ˘נימוחין", ו‰יינו ˘נע˘ים כמ˘˜‰).

[ול‰עיר ˘ב˘"ס ל‰לן ‰וב‡ „‰מענ‰ 
‰ע˜רין   ˙‡ לסוך  "ו‰ל‡  ‰˜ו˘י‡  על 
כ‡ן,  ‰י‰  נסים  „מע˘‰  ‰ו‡  סיפ˜"  ‡ינו 
ז‰  מענ‰  ‰˘מיט  ‰מ˜ר‡  על  ר˘"י  ‡ולם 
‰עול‰  „בר  ‰י‡  ‰˜ו˘י‡  ˘לכ‡ור‰  (‡ף 

כ‚ון  ו˜ו˘יו˙  ‰פ˘ט,  ב„רך  בלימו„  ‚ם 
חילוף  נ˜ט  ו‰נ‰  לסל˜),  ר˘"י  „רך  ‡לו 
 ‡‰„ וי"ל  „ו˜‡,  ‰ירו˘'  כ‚ירס˙  ‰˘מו˙ 
 ıל˙ר ‚ם  ‡פ˘ר  ‰נ"ל  לפי  כי  ˙לי‡,  ב‰‡ 
פ˘וט‰  בסבר‡  ‰פ˘ט)  ˘ב„רך  (בלימו„ 
לי˙‡  מעי˜ר‡  יו˙ר, „‡ליב‡ „ר"מ ˜ו˘י‡ 
כיון „ל‡ בעינן ב‰כרח ˘י‰י‰ ‰ע˙י„ ˘לם 
י‰י‰  ‰˘מן  כ‡˘ר  נמי  ו˘פיר  ב˙כלי˙, 
˘מן  ול‡  בע˜רין  בלוע  ˘‰ו‡  ב‡ופן  ˜יים 

בפ"ע, ו„ו"˜)]. 

‡בל ˘י' ר"י „י˘ ל„‡ו‚ ב‰וו‰ לע˘ו˙ 
י‰י‰  ˘‰ע˙י„  בנו  ‰˙לוי‰  ‰כנ‰  כל 
ב˘לימו˙ ‰יו˙ר מעול‰, ולכן ‡ין לנו לומר 
יחסר  ‡ז  „‰ל‡  ‰ע˜רין",   ˙‡ ˘ל˜ו  ˘"בו 
 ˘„ יום "˘מן מ˘ח˙̃  ל‡חרי כן ב˘לימו˙̃ 
י‰י‰", ˘מן ממ˘ ˘י˘‡ר בפ"ע. ולכן סבר 
‰ˆיף  ל‡ח"ז  ור˜  ˙חיל‰  במים  „˘ר‡ום 
ז‰ ‰ע˘י‰  ˘ב‡ופן  ו‡ף  כו',  ו˜פחו  ‰˘מן 
˘"‰ˆיף  בכך  ל‡ ‰י˙‰ ‡ל‡  ב‰וו‰  ב˘מן 
ו‰˙ערוב˙  ‰"מר˜ח˙"  ו˘וב  ו˜פחו", 
‰ריח  („˜ליט˙  ב˘לימו˙  ‡ינ‰  ˘בז‰ 
ב‰˘מן ל‡ ב‡‰ ע"י בי˘ול ור˙יח˙ ‰˘מן 
‰˙וˆ‡‰  ‰רי  מ"מ  ‰ע˜רין),  עם  ביח„ 
"˘מן  וענין  ב˘לימו˙‰,  ‰י‡  ˘בע˙י„ 
מ˘ח˙ ˜ו„˘ י‰י‰" מ˙˜יים ב˙כלי˙ו, ˘מן 
ממ˘ בפ"ע, כי "˜פחו ל˘מן מעל ‰ע˜רין" 
[ול„י„י‰ „בעינן ˘מן בפ"ע ˜˘י‡ לי‰ ‰‡ 

„ל‡ סיפ˜ ‰˘מן כו', ו˜"ל].



טולקראת שבת

מˆ„  כי  ˘וכר,  בענין  ‰פלו‚˙‡  ו‰י‡ 
˘יטו˙  ב'  יעלו ‚ם  ב' ˆ„„י ‰ח˜יר‰ ‰נ"ל 
לענין ‰˜ביע‰ ‡יך ר‡וי ונכון לפר˘ כוונ˙ 
עיניו ‰ו‡  לנ‚„  י"ל „‰עומ„  ‰מ˘כיר, ‡ם 
‰נו‚ע  ‰עי˜ר  כי  פי',  ‰ע˙י„,  ‡ו  ‰‰וו‰ 
˘לˆ„  ˙˘לום ‰˘כירו˙ (‡ל‡  ב‰וו‰ ‰ו‡ 
˘מיר‰)  כ‡ן  ˘˙‰י‰  ‚ם  ‰ו‡  „ור˘  ז‰ 
‰ו‡  ‰נו‚ע  ‰עי˜ר  ‰ע˙י„  מˆ„  ו‡ילו 
 ,ıכמובן ‰וו„‡ו˙ ו‰‰בטח‰ „˘מיר˙ ‰חפ
נ˙ונ‰  „בר  ל‡יז‰  ‰˘‡ל‰  י˘נ‰  ומע˙‰ 
‰˘ני  (ו‰פרט  ‰מ˘כיר  ˘ל  „ע˙ו  עי˜ר 
‰˘כירו˙  ממון  ל‰רווח˙  ‰‡ם  לו),  טפל 
לח˘˘  ‡ו  לפניו)  ע˙‰  כבר  ו„‡י  (‰עומ„ 
ע˙‰  מכוון  ˘רˆונו  ‰יינו  ‰ע˙י„י,  ‰נז˜ 
˘בע˙י„. „לר"מ  נז˜  מפני  ˘מיר‰  ל˙בוע 
ע"י  ‰ממון  ל‰רווח˙  וכוונ˙ו  „ע˙ו  עי˜ר 
רˆונו  ז‰  עם  ˘ביח„  ור˜  חפˆו,  ‰˘כר˙ 
˘מור,  ז‰   ıחפ ˘י‰י‰   „ˆ‰ מן  ב˙נ‡י  ‚ם 
י˘מור  ‚ם ‡ם  למ˘כיר  לו  ולפ"ז ˆ"ל „„י 
כ˘ומר  ר‚יל‰  ב˘מיר‰  חפˆו  על  ‰˘וכר 
מעול‰  ב˘מיר‰  ‰כרח  לו  (ו‡ין  חינם 
יבו‡  ˘בע˙י„  ח˘˘  מפני  ר˜   ˘"˘„
‚ם  ˘‰רי  ר‚יל),  בל˙י  נז˜  פ˙‡ום  לכ‡ן 
ב‰וו‰  מ˘ומר   ıחפ‰ כ˘"ח  ב˘מיר‰ 
(ו‡ילו  לפנינו  ‰ר‚יל  ˘על-„רך  ובעניינים 
מˆוי‰  ˘‡ינ‰  רוח  מפריˆ˙  ע˙י„י  ח˘˘ 
כ„י  ב‰  ‡ין   – ‡בי„‰  ‡ו  ‚ניב‰  ב„מו˙ 
ול‰רוויח  לב  בכל  ל‰˘כיר  ממנו  למנוע 
לפניו  ‰בטוח  ‰˘כירו˙  כסף   ˙‡ ל‡ל˙ר 
‰ו‡  ח˘וב  ‰ע˙י„  לר"י  מ˘‡"כ  ב‰וו‰). 
כל  ול‰כי  ל‰כריע ‡˙ ‰‰וו‰,  יכול  ו˘פיר 
˘י‰י‰  ב„ע˙ו  בטוח  ‰מ˘כיר  ˘‡ין  זמן 
˘‚ם  ב‡ופן  מעול‰  ב˘מיר‰  ˘מור   ıחפ‰
יוו˙ר  ל‡  ו„‡י   – ב˘לימו˙ו  י˘‡ר  לע˙י„ 
‰כסף  ב˘ביל  ל‡  ‡פילו  ‰מ˘כיר,  כך  על 
˘לפניו  ‰‰˘כר‰  ע"י  ל‡ל˙ר  ˘מרוויח 

חינם  ˘ומר  ‡ינו  ˘‰˘וכר  וכיון  ב‰וו‰. 
˘וכר  ‡ל‡  למפ˜י„,  חינם  טוב˙  ‰מטיב 
‰ו‡ ‡˙ ‰חפı ומ˘˙מ˘ בו, נ˜טינן ˘סמך 
 ˙‡ ‰˘וכר  לו  ˘י˘מור  ב„ע˙ו  ‰מ˘כיר 

‰חפı ב˘מיר‰ מעול‰.

ל˘יט˙יי‰ו  „‡זלי  נמי  י"ל  ומע˙‰ 
‰מ˘ח‰.  ˘מן  ‚בי  ‰ירו˘')  (ל‚ירס˙ 
˘מן  ‡ו˙ו  "וע˘י˙  נ‡מר  בכ˙וב  „‰נ‰ 
רו˜ח  מע˘‰  מר˜ח˙  ר˜ח  ˜ו„˘  מ˘ח˙ 
ב'  ˘ˆ"ל  ‰יינו  י‰י‰",  ˜ו„˘  מ˘ח˙  ˘מן 
ˆ"ל  ב‰וו‰  מע˘‰  „ב˘ע˙  בז‰,  ˘לבים 
ר˜ח   .  . זי˙)  ‰˘מן   ˙‡) ‡ו˙ו  "וע˘י˙ 
ע˘י‰  זו‰י  ‡˘ר  רו˜ח",  מע˘‰  מר˜ח˙ 
כ„פיר˘  ‚ו',  מר˜ח˙  ˘ל  וב‡ופן  ב‰˘מן, 
„בר  "וכל  ‰מר˜ח˙:  מ˘מעו˙  ר˘"י 
‡ו  מז‰  ˜ופח  ˘ז‰  ע„  בחבירו  ‰מעורב 
ריח ‡ו טעם ˜רוי מר˜ח˙"; ‡בל ‰˙וˆ‡‰ 
בע˙י„ ˘ל‡חר ‰ע˘י‰ – ˘ˆ"ל מז‰ "˘מן 

מ˘ח˙ ˜ו„˘ י‰י‰" (לעולם). 

פ˘ט  לימו„  (ב„רך  י"ל  ומע˙‰ 
‡יז‰  „נחל˜ו  ר˘"י)  ‡זיל  „ב‰  ‰מ˜ר‡ו˙ 
עי˜ר  ‰ו‡  ‰נ"ל  ו‰חל˜ים  ‰פרטים  מב' 
‰„בר  ו˙לוי   ,‰˘‚„‰‰ ˆ"ל  ועליו  ‰ענין 
‡ם ‰עי˜ר בכל „בר ‰ו‡ ˙כלי˙ ‰˘לימו˙ 
ב˘לימו˙  נחסר  י‰‡  ˘עי"ז  ‡ף  ב‰וו‰ 
לנו  נו‚ע  ˘בעי˜ר  ‡ו  זמן,  ˘ל‡חר 
‰˘לימו˙ ב‚מר ‰ענין ל‡חר ז‰ (ול˙מי„), 
עי"ז  „ו˜‡  ‰י‡  ‰„בר   ˙‚˘‰ ב‡ם  ‡פילו 

˘‰ע˘י‰ ב‰וו‰ ‡ינ‰ ב˘לימו˙.

‰ר‡˘ון,  ‰ענין  ‰רי  ר"מ  „ל˘יט˙ 
וב‡ופן  עˆמו  ב˘מן  ב‰וו‰  ‰ע˘י‰ 
ב˙כלי˙  ˘˙‰י‰  ˆריך  "מר˜ח˙",  ˘ל 
ב'  ˘ל  עירוב  ז‰  ˘י‰י‰   – ‰˘לימו˙ 
ר˘"י  כל'  מוחלט,  ‰כי  ב‡ופן  „ברים 

לקראת שבת ו

˘בלב  בר‚˘  ל‡  ו‚ם  כלל)  ממ˘ו˙  ב‰  ‡ין  (˘‰רי  וב‰‚יון  ב˘כל  מ˜ום  לו  ˘‡ין  „בר  ‰י‡ 
(˘‰רי ‡ין בז‰ ˙‡וו‰); 

‰פרטים:  ˘לו˘˙  בכל  במינו  מיוח„  עונ˘  כלומר:   – "ו‡כלם"  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  מז‰  ‡בל 
(‡) לל‡ „רי˘‰ וח˜יר‰ בבי˙ „ין, (ב) ˙יכף ומי„, (‚) כולל כל בני י˘ר‡ל! – מוכח, ˘עונ˘ 
ז‰ ‡ינו ר˜ מחמ˙ ‰חט‡ ˘ל עוב„י ‰ע‚ל עˆמם, ‡ל‡ מˆ„ ˘‰עבו„‰-זר‰ מעורר˙ חרון ‡ף 

מיוח„.

ועל ז‰ ‰ו‡ ˘טען מ˘‰ – "כלום מ˙˜נ‡ ‡ל‡ חכם בחכם ‚בור ב‚בור"?! ‰רי ‰ע‚ל ‡ינו 
מˆי‡ו˙ בעל˙ ˙וכן ‡מי˙י ˘יכול‰ לעורר "˜נ‡‰" וחרון-‡ף ע„ כ„י כך!

„. ו‰נ‰, ל˘ון ר˘"י "כלום מ˙˜נ‡ כו'" מ˜ורו ב‚מר‡ (ע"ז נ‰, ‡ – ‡ך ˘ם ‡ינו על פסו˜ „י„ן), 
˘לו˘˙  ובפ˘טו˙  בע˘יר".  וע˘יר  ב‚בור  ו‚בור  בחכם  חכם  ‡ל‡  מ˙˜נ‡  "כלום  ‡י˙‡  ו˘ם 
חכם  י˙‰לל  "‡ל  כב):  ט,  (ירמי'  ‰כ˙וב  בל˘ון  מיוס„ו˙   – וע˘יר  ‚בור  חכם,   – ‰„ו‚מ‡ו˙ 

בחכמ˙ו . . ‚בור ב‚בור˙ו . . ע˘יר בע˘רו". 

וי˘ ל„˜„˜ בז‰ ˘ר˘"י ‰בי‡ ˘˙י „ו‚מ‡ו˙ – "חכם בחכם ‚בור ב‚בור", ו‰˘מיט ‰„ו‚מ‡ 
‰˘לי˘י˙ – "ע˘יר בע˘יר".   

 ונר‡‰ לומר, ˘˘ני ‰פרטים ˘‰בי‡ ר˘"י – "חכם" ו"‚בור" - ‡ינם „ו‚מ‡ו˙ בעלמ‡, ‡ל‡ 
˘‰ם מכוונים ל˙וכן טענ˙ מ˘‰ כ‡ן. ו‰בי‡ור בז‰:

ב„ברי ‰˜ב"‰ למ˘‰, כ˘סיפר לו על חט‡ ‰ע‚ל, ‰ל˘ון ‰ו‡ (לב, ח): "סרו מ‰ר מן ‰„רך 
י˘ר‡ל ‡˘ר  וי‡מרו ‡ל‰ ‡ל˜יך  לו  ויזבחו  לו  וי˘˙חוו  מסכ‰,  ע‚ל  ל‰ם  ע˘ו  ˆוי˙ים,  ‡˘ר 

‰עלוך מ‡רı מˆרים". 

על ‰ע‚ל  ˘‡מרו  מ˘ום  עבו„˙ ‰ע‚ל, ‡ל‡ ‚ם  עˆם  ב‚לל  ר˜  ל‡  ˘‰חרון-‡ף ‰י'  ומ˘מע 
"‡ל‰ ‡ל˜יך י˘ר‡ל ‡˘ר ‰עלוך מ‡רı מˆרים". 

˘ל  ב˘˙י ‰˙כונו˙  י˘ ˆורך  במ„בר  ול‰נ‰י‚ם  ממˆרים  י˘ר‡ל  בני  ל‰וˆי‡ ‡˙  כ„י  ו‰נ‰, 
וכח  יכול˙   – ו‚בור‰  ממˆרים,  ול‰וˆי‡ם  לנ‰ל ‡˙ ‰עם  כיˆ„   – חכמ‰  ו"‚בור‰":  "חכמ‰" 

לע˘ו˙ ז‡˙ בפועל ממ˘. 

˘‰רי ‰ו‡ ‡ינו "חכם"  כלפי ‰ע‚ל,  ל"מ˙˜נ‡"  מ˜ום  כל  ˘‡ין  ל˜ב"‰,  מ˘‰  ˘‡מר  וז‰ו 
ו‡ינו "‚בור", ובוו„‡י ˘‡ין ‰ו‡ יכול ל‰וˆי‡ ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים. 

ומ„ויי˜ בל˘ון מ˘‰: "למ‰ ‰' יחר‰ ‡פך בעמך ‡˘ר ‰וˆ‡˙ מ‡רı מˆרים בכח ‚„ול ובי„ 
‰כח  ‰חכמ‰,  ולו  ממˆרים  י˘ר‡ל   ˙‡ ˘‰וˆי‡  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  ‰י‡,  בז‰   ‰˘‚„‰‰  – חז˜‰" 
ו‰ממ˘ל‰, בעו„ בע‚ל ‡ין חכמ‰ ול‡ ‚בור‰, ל‡ מיני' ול‡ מ˜ˆ˙י'; ו‡ם כן, ‡יז‰ מ˜ום י˘ 

ל"מ˙˜נ‡" בעבו„‰-זר‰?!

ומע˙‰ יובן ˘‰˘מיט ר˘"י ‰פרט ˘ל "ע˘יר בע˘יר", כי ‰ו‡ ‡ינו ˘ייך לכ‡ן – ˘‰רי 
ז‡˙,  ועו„  לע˘ירו˙.  ˘ייכ˙  ‡ינ‰  כו'  ו‰נפל‡ו˙  ‰נסים  וע˘יי˙  ממˆרים  י˘ר‡ל  ‰וˆ‡˙ 
˘עוב„י ‰ע‚ל בוו„‡י ל‡ בי˜˘ו ל˜בל על י„ו ע˘ירו˙, ˘‰רי זו ל‡ ‰י˙‰ חסר‰ ל‰ם כלל, 

ב‰יו˙ם ע˘ירים מופל‚ים מביז˙ מˆרים וביז˙ ‰ים (ר˘"י ב˘לח טו, כב). ו˜"ל.



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

דור אנוש וחטא העגל
ויקח מידם ויצר אותו בחרט ויעשהו עגל מסכה

ויצר אותו בחרט - 'ויצר' לשון צורה, 'בחרט' כלי אומנות 
הצורפין שחורצין וחורטין בו צורות . . כמו 'וכתוב עליו בחרט 
אנוש'
(לב, ד. רש"י)

די  פירושו  לצורך  הרי  ביאור,  צריך  לכאורה 

רואים  שמהן  בחרט",  עליו  "וכתוב  בהתיבות 

והרשימה,  החריטה  לפעולת  שייך  ש"חרט" 

"אנוש"  תיבת  את  גם  רש"י  מביא  ומדוע 

שבסוף הכתוב?

לתירוץ  רש"י  רמז  זה  שבדיוק  לבאר,  ויש 

קושיא עצומה בהבנת הכתובים, שהרי לפירוש 

ידי  (על  שעשה  הוא  עצמו  שאהרן  ב"ויצר"  זה 

איך  ביותר,  תמוה  העגל  צורת  את  ה"חרט") 

שייך שאהרן צר צורת עבודה זרה?!

רבעה"ת,  פי'  הרמב"ן,  בזה  שהאריכו  (וכמו  ועכצ"ל 

דבר  זרה,  עבודה  ביקשו  לא  שבתחילה  ועוד), 

רק  אלא  ח"ו,  הקב"ה  של  במקומו  שיהי' 

"ממוצע" במקום משה [אלא שאחר כך נמשכו 

לעבודה  שחשבוהו  עד  העגל,  בחטא  מקצתם 

בני  רצו  ולכן  שנהרגו].  אלו  והם  ממש  זרה 

ישראל לעשות את העגל בתור "ממוצע" כזה.

תיבת  שהביא  בזה  רש"י  שרמז  מה  וזה 

אנוש  דור  בדוגמת  הי'  כאן  שהחטא   – "אנוש" 

אנוש  ש"בימי  הראשון),  אדם  בן  שת  של  (בנו 

עצמו  ואנוש  וכו'  גדולה  טעות  האדם  בני  טעו 

אמרו,  טעותם,  היתה  וזו  הי',  הטועים  מן 

וגלגלים  אלו  כוכבים  ברא  והאלקים  הואיל 

לשבחם  הן  ראויין  כו'  העולם  את  להנהיג  אלו 

(לשון  כו'"  כבוד  להם  ולחלוק  ולפארם, 

אנוש,  דור  שטעות  והיינו,  ע"ז),  הל'  ריש  הרמב"ם 

לא  ומזלות,  הכוכבים  את  לעבוד  כשהתחילו 

אלא  ממש,  זרה  כעבודה  שהחשיבום  היתה 

להרע  בחירה  לו  שיש  כממוצע  שהחשיבום 

או להיטיב, אף שבאמת אינם אלא "כגרזן ביד 

החוצב בו" ומשם נשתלשל לעבודה זרה ממש.

העגל  את  לעשות  שרצו  בעניננו,  הוא  וכן 

ל"ממוצע", ומזה נשתלשל, אצל כמה מישראל, 

החטא של ע"ז ממש.

"וימהר משה" – מאי קמ"ל?
וימהר משה, ויקד ארצה וישתחו
כשראה משה שכינה עוברת, ושמע קול הקריאה, מיד 'וישתחו'
(לד, ח. רש"י)

לתרץ  רש"י  בא  שבפירושו  נראה  לכאורה 

משה").  ("וימהר  להשתחוות  משה  מיהר  למה 

מיהר  למה  ומובן  פשוט  הרי  קשה,  ולכאורה 

היו  ה'  בעבודת  מעשיו  כל  בוודאי  כי  משה, 

בזריזות [וכמו שמצינו לשון "וימהר", "וישכם", 

"רץ" גבי אברהם (וירא יח, ו-ז. כב, ג)], וא"כ, מדוע 

הוצרך רש"י לטעם מיוחד על מהירות משה?

על  היא  רש"י  קושיית  שאדרבה,  לומר  ויש 

דלמה  משה",  "וימהר  הכתוב  הודעת  עצם 

הלא  משה,  שמיהר  לפרש  הכתוב  הוצרך 

מהירות זו מובנת מעצמה!

"וימהר"  שבתיבת  רש"י,  מתרץ  וע"ז 

של  בזמנה  חידוש  להשמיענו  הכתוב  נתכוון 

שמשמע  (כמו  נלמד  שלא  זו,  השתחוואה 

לאחר  השתחווה  שמשה  הכתובים)  מפשטות 

הרחמים,  מדות  י"ג  כל  את  הקב"ה  שאמר 

הלשון  אלא   - טובה  בשורה  על  הודאה  בתור 

מיהר  שמשה  ללמדנו  באה  משה"  "וימהר 

"כשראה  תיכף  הדיבור,  לפני  עוד  להשתחוות 

מתחילה  שהשכינה  עוברת",  שכינה  משה 

כששמע  תיכף  הקריאה",  קול  "ושמע  לעבור, 

הקריאה  ששמע  קודם  עוד  הקב"ה,  של  קולו 

עצמה, "מיד וישתחו".

מפני "שראה  הוא  להשתחוות  שהקדים  וזה 

שכינה עוברת" – שקריאה וקול זה היו יחידים 

קיום  עוברת",  "שכינה  במינם,  ומיוחדים 

לג,  (פרשתנו  כבודך"  את  נא  "הראני  בקשתו 

צריכים  המלך  את  רואים  שכאשר  ופשוט  יח), 

להשתחוות לפניו תיכף ובתחילת ראיית פניו.

לקראת שבת י„

עיי"˘].  ‡חר  ב‡ופן  ב‡רוכ‰  בז‰  נ˙'   ‚
ולכ˘˙„ו˜ יו˙ר ‡ין ‰˜ו˘י ב˘י' ר' י‰ו„‰ 
˘‰נ‡˙  ‡נן  נח˘יב  ‡יך  ‰˘˜ו"ט  בעˆם 
˘ימו˘ו ˘ל ‰˘וכר ‰וי ˘כר על ‰˘מיר‰, 
כי ‰נ‰ בפ˘טו˙ יסו„ חיוב ˘מיר‰ מעול‰ 
‰מפ˜י„  „ע˙  ‡ומ„  ‰ו‡  ˘כר  „˘ומר 
כ˘נ˙ן לו ‰חפı (עיי' ל' ‰˘"ס ב"מ ˆ‚: "ל‰כי 
י˙יר˙‡"),  נטירו˙‡  לי  לנטורי  ‡‚ר‡  לך  י‰ב‡ 

ו‡בי„‰  ב‚ניב‰  ˘כר  ˘ומר  „חיוב  וכנ"ל 
‰˘מיר‰  ˘כר  ˘נ˙ינ˙  מ˘ום  ר˜  ‰ו‡ 
ב˙חיל‰  ‰מפ˜י„  „ע˙  ‰י˙‰  ˘כן  מור‰ 
בי„ ‰˘ומר;   ıנ˙˜בל ‰חפ כן  מנ˙  ועל   –
ו‡"כ עלינו למˆו‡ בי‡ור לר"י ‡מ‡י נימ‡ 

„ו„‡י כ"‰ „ע˙ ‰מ˘כיר בנ„ו"„, ו˜"ל.

כמ‰  "ע„  מ‰.  „ברכו˙  במ˙ני'  ו‰נ‰ 
כביˆ‰".  ע„  ‡ומר  ור"י  כזי˙,  ע„  מזמנין, 
ר'  פלי‚י,  "ב˜ר‡י  מט:  ב‚מר‡  ומפר˘ 
זו  ו‡כל˙  סבר  ˜מ‡)  ˙נ‡  (˘‰ו‡  מ‡יר 
בכזי˙,  ו‡כיל‰  ˘˙י‰  זו  ו˘בע˙  ‡כיל‰ 
˘י˘  ‡כיל‰  ו˘בע˙  ו‡כל˙  סבר  ור"י 
˘ם  וכ˙בו  כביˆ‰".  זו  ו‡יזו  ˘ביע‰  ב‰ 
בעלמ‡  ‡סמכ˙‡  ˜ר‡י  „"‰ני  ‰˙וס' 
‚מור‰",  ˘ביע‰  בעינן  „מ„‡וריי˙‡  נינ‰ו 
(ו‰וי  „‡וריי˙‡  „ין  ז‰  ‡ין  „ב‡מ˙  ‰יינו 
בפירו˘‡ „˜ר‡), ‡ל‡ „ין „רבנן  מחלו˜˙ 
˘יסו„ו ב˙˜נ‰ וסבר‡. ו‡"כ ב‰כרח לומר 
ב„רך  ‰פסו˜  מן  „ר˘  ‡ח„  ˘כל  „מ‰ 

‡חר˙ ‰ו‡ מˆ„ ‰סבר‡ „רבנן ˘בז‰. 

וי"ל „‰פלו‚˙‡ ˙לוי‰ ועומ„˙ ב˘‡ל‰ 
מ‰  וב‰˜„ים  ו‰‚יון.  סבר‡  ˘ל  יסו„י˙ 
זריזין  ‚בי „ין  ˘נחל˜ו ‰פוס˜ים  „‡˘כחן 
מלך  עם ‰„ר˙  ברוב  ו„ין  למˆו˙  מ˜„ימין 
ז  מע'  כללים  ˘„"ח  (עיי'  ע„יף  מיניי‰ו  ‰י 
„י˘  ‰ו‡  ‰פלו‚˙‡  מ‰ו˙  ובי‡ור   ,('‚ כלל 

 ˙‡ ומכריע  ‰˜ובע  ‰„בר  ‰ו‡  מ‰  לח˜ור 

מ˜„ימין)  „זריזין  (‰עילוי  ‰‰וו‰  זול˙ו, 
מ‰ם  ומי  עם),  „ברוב  (‰עילוי  ‰ע˙י„  ‡ו 
‰˜ובע יו˙ר (כ‡˘ר מˆ„ ‰‰וו‰ מ˙ב˜˘˙ 
‰ע˙י„  מˆ„  ‡בל  מסויים  ב‡ופן  ˜ביע‰ 
מ˙ב˜˘ ‡חר˙), כי מז‰ נובעו˙ ב' ‰„רכים 
נ˜בע  ‰„ין  ‰‡ם  ‰˙ור‰,  „יני  ב˜ביע˙ 
‰עומ„  ב„בר  ר˜  ‰˙ח˘בו˙  ע"פ  ע˙‰ 
‰מע˘‰  ‰יינו  בפועל,  עינינו  לנ‚„  ונ„ון 
וחלו˙  חיוב  כל  נובע  וממנו  ˘ב‰וו‰, 
ע"פ  נ˜בעים  ˘‰„ינים  ‡ו  ˘ב˙ור‰,  „ין 
בע˙י„  עי"ז  ‰נפעל˙  ו‰פעול‰  ‰˙וˆ‡‰ 
מע'  „ינים  ‡סיפ˙  ˘ם  ב˘„"ח  (וע"ע 
(ובעי)  ˘רי  ‡י  ˘˜ו"ט  ס˜"י,   '‡ סי'  יו"כ 
ל‡  „עי"ז  ‰יכ‡  ‚„לי‰  בˆום  ל‰˙ענו˙ 
וע"ע  ˘ל‡חריו.  ביו"כ  ל‰˙ענו˙  י˙‡פ˘ר 
ב‰רחב‰ בכ"ז ל˜ו"˘ חי"ט ˘ב˙ נחמו). 

‰עי˜ר  „לר"מ  ‰כ‡,  ˘נחל˜ו  וז‰ו 
ל„יני ‰˙ור‰ ‰ו‡ ‰מע˘‰ ‰נע˘‰  ‰˜ובע 
לפנינו ול‡ ˙וˆ‡ו˙יו, ולכן נט‰ לומר „י˘ 
למ„ו„ ‡ם לפנינו ‰י˙‰ כ‡ן פעול˙ ‡כיל‰ 
‡ו ל‡ו, וכיון ˘י˘נ‰ ‡כיל‰ – ˘‰רי ˘יעור 
מס˙בר‡   – כ‡ן)  ‰˘"ס  (כל'  בכזי˙  ‡כיל‰ 
˘בכ‰‡י  ב‡ופן  ל„רו˘ ‡˙ ‰כ˙ובים  יו˙ר 
‚וונ‡ חל כבר חיוב ‰זימון, ולכן ע„יף לי‰ 
‰עוס˜  בפ"ע  ענין  ‰ו‡  „"ו‡כל˙"  לנ˜וט 
במˆי‡ו˙ ˘ב‰וו‰ ובמע˘‰ ‰נע˘‰ לפנינו 
מ˜ום  „בכל  סבר  ור"י  ‰‡כיל‰.  ב˘ע˙ 
ולכן  ˘בע˙י„,  ‰˙וˆ‡‰  ע"פ  למ„ו„  י˘ 
‰ו‡  ˘ב‰וו‰  ‰‡כיל‰  ˘ענין  לומר  ‡ין 
‰נפעל˙  ‰פעול‰  ‡ל‡  ‰„ין,   ˙‡ ‰מכריע 
ע"י ‰‡כיל‰, ‰יינו ˙וˆ‡ו˙י‰, ו‰רי ˙כלי˙ 
‰‡כיל‰ ‰י‡ ‰˘ביע‰ ‰ב‡‰ על י„‰, ו‰י‡ 
ולכן  „"וברכ˙",  ‰חיוב  ומחיל‰  ˘˜ובע˙ 
˘י˘  "‡כיל‰  ב‡ופן ‰מחייב  „ר˘ ‰כ˙וב 

ב‰ ˘ביע‰ ו‡יזו זו כביˆ‰".



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

שיטתייהו דר"מ ור"י בש"ס
יבאר סברא כללית למחלוקתם בכמה מקומות – דתלוי הדבר בחקירה אם בדיני התורה עלינו להתחשב 

בדבר העתיד כנגד הדבר ההווה / עפ"ז יבאר פלוגתתם בדין עשיית שמן המשחה דפרשתנו, לגירסת 
הירושלמי

 .‰ וכרי˙ו˙  י‡:  ב‰וריו˙  ‚רסי' 
במ„בר  מ˘‰  ˘ע˘‰  ‰מ˘ח‰  ˘מן  "˙"ר 
 ˙‡ בו  ˘ול˜ים  ‰יו  בפר˘˙נו]  [‰מבו‡ר 
ב˘מים  ˘ל  ˘ר˘ים  (‡ו˙ם  ‰עי˜רים 
לך  ˜ח  ו‡˙‰  „כ˙יב  בפר˘‰  ‰‡מורים 
„ברי  ר˘"י),  ו‚ו',  „רור  מר  ר‡˘  ב˘מים 
 ˙‡ לסוך  ו‰ל‡  ‡ומר  יוסי  ר'  י‰ו„‰;  ר' 
‰י‰  ל‡  ˘‰˘מן  (לפי  סופ˜  ‡ינו  ‰ע˜רים 
מרובים  ‰יו  ו‰ע˜רים   .  . לו‚ין  י"ב  ‡ל‡ 
˘כן  כל  בע˜רים  נבלע  בסיכ‰ ‰י‰  ו‡פילו 
˘ורין ‡˙ ‰ע˜רים  ר˘"י)! ‡ל‡  ב˘לי˜‰, 
‰מים  מן  מ˙מל‡ים  ˘‰יו  (ברי˘‡  במים 
כך,  כל  ‰˘מן  מן  בולעים  י‰ו  ל‡  ו˘וב 
˘‰וˆי‡ם  ˘מן (ל‡חר  עליו  ומˆיף  ר˘"י), 
מריח  ‰˘מן  ˘י˜לוט  כ„י  ‰מים  מן 
ו˜פחו  ‰ריח   ˙‡ ו˜ולט  ר˘"י)  ‰ב˘מים, 
ו‰נ‰  ר˘"י)".  ל‡ל˙ר,  ‰˘מן  (ומוˆי‡ 
בירו˘' (˘˜לים פ"ו ‰"‡. סוט‰ פ"ח ‰"‚) ‚רסי' 
‰ו‡  מ‡יר  „ר'  ˘מו˙,  בחילוף  זו  פלו‚˙‡ 
י‰ו„‰  ור'  ˘ל˜ו ‡˙ ‰ע˜רין",  ‰סובר "בו 
יוסי  כר'  ו‡זיל  ע"ז  ‰חול˜  ‰ו‡  „‰˙ם 

מˆינו  ‰ירו˘'  ‚ירס˙  „לפי  ונ"ל  ˘בבבלי, 
ל˘יט˙יי‰ו  כ‡ן  ‡זלי  ור"י  „ר"מ  לומר 

במ˜"‡ ב˘"ס. 

„‚רסי' בב"מ פ: "˘וכר כיˆ„ מ˘לם, 
‡ומר  י‰ו„‰  ר'  חנם  כ˘ומר  ‡ומר  ר"מ 
‰סברו˙  פ˘טו˙  ונר‡‰  ˘כר",  כ˘ומר 
‰נ‡‰  י˘  „לר"י  בסו‚יין)  ר˘"י  ל˘ונו˙  (עיי' 

ל‰˘˙מ˘  ˘ר˘‡י  במ‰  ˘מיר˙ו  על  ו˘כר 
ל‡  ולר"מ  ˘כר,  ˘ומר  ול‰כי ‰וי  בפ˜„ון 
על  מ˘לם   ‡‰„ כלל  ו‰נ‡‰  ˘כר  ז‰  ‰וי 
˘מיר˙ו  ו‡"כ  ו˙˜ילין,  טבין  ז‰  ˘ימו˘ 
‰וי‡ בחינם. ולכ‡ו' סבר˙ ר"מ ‰י‡ „חי‰ 
˘˘ומר  ‰טעם  כל  כי  ר"י,  לסבר˙  ‚מור‰ 
(˘‡ינם  ו‡בי„‰  ב‚ניב‰  ‚ם  חייב  ˘כר 
על  ˘כר  ˘מ˜בל  מ˘ום  ר˜  ‰ו‡  פ˘יע‰) 
על  ‰י‡  ‰˘כר  נ˙ינ˙  וכ‡ילו  ˘מיר˙ו, 
מ‚ניב‰  ‚ם  מעול‰,  ˘מיר‰  ˘י˘מור  מנ˙ 
˘כר  נוטל  ‡ינו  ˘‰˘וכר  וכיון  ו‡בי„‰, 
כמו  לחייב  ˙י˙י  מ‰יכ‡  ˆ"ע  ˘מיר˙ו  על 
סימן  מ˘פטים  בפ'  [ולעיל  ˘כר  ˘ומר 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

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

ה"גרגשי" שבנפש
האם הגרגשי ברח לפני הכיבוש או אחריו? / מה הן ה"מידות" שבנפש האדם, ומה תפקידה של מידת 

ה"מלכות"? / מי אינו צריך להילחם נגד ה"גרגשי" שבנפש? / ואת מי ציוותה תורה והזהירה "שמר לך" מפני 
ה"גרגשי"? / שבע האומות כפי שהן ברוחניות בנפש האדם, ודרך המלחמה עמהן

‰ח˙י,  ‰‡מורי,  ‰כנעני,   :ıל‡ר י˘ר‡ל  בני  כניס˙  לפני  י˘ר‡ל   ıב‡ר ‰יו  ‡ומו˙  ˘בע 
‰פרזי, ‰חוי, ‰יבוסי ו‰‚ר‚˘י. ‡מנם, ל‡ ‰יו ˆריכים בני י˘ר‡ל ל‚ר˘ ‡˙ כל ˘בע ‰‡ומו˙, 

כי ‰‚ר‚˘י פנ‰ ו‰לך.

ר˘"י  מפר˘  וב˘˙י‰ן  ‰‚ר‚˘י,  לל‡  ‰‡ומו˙   ˘˘  ˙‡ פעמיים  ‰כ˙וב  מונ‰  בפר˘˙נו 
מ„וע ל‡ מנ‰ ‰כ˙וב ‚ם ‡˙ ‰‚ר‚˘י.

‰פעם ‰ר‡˘ונ‰ ‰י‡ בסיפור ‰ע˙י„ ל‰יו˙ בבו‡ בני י˘ר‡ל ל‡רı: "לך על‰ מז‰ . . ‡ל 
‰‡רı . . ו˘לח˙י לפניך מל‡ך ו‚ר˘˙י ‡˙ ‰כנעני ‰‡מורי ו‰ח˙י ו‰פרזי ‰חוי ו‰יבוסי" (ל‚, 

‡-ב). ו˘ם כ˙ב ר˘"י: "˘˘‰ ‡ומו˙ ‰ן ו‰‚ר‚˘י עמ„ ופנ‰ מפני‰ם מ‡ליו".

מן  כחל˜  ‰יום".  מˆווך  ‡נכי  ‡˘ר   ˙‡ לך  "˘מר  ‰ˆיווי  ל‚בי  נ‡מר‰  ‰˘ני'  ‰פעם 
‰‡ז‰רו˙ על ‰‰˙נ‰‚ו˙ ‰ר‡וי' ב‡רı, ‡ומר ‰כ˙וב "‰נני ‚ור˘ מפניך ‡˙ ‰‡מורי ו‰כנעני 
כי ‰‚ר‚˘י  כ‡ן  י˘  ר˘"י: "ו' ‡ומו˙  פיר˘  ˘ם  ו‚ם  י‡).  (ל„,  ו‰יבוסי"  ו‰חוי  ו‰פרזי  ו‰ח˙י 

עמ„ ופנ‰ מפני‰ם".

‰פסו˜  מפירו˘  ‰‚ר‚˘י.  בני  בפניי˙  כ‡ן  י˘  ו‡ופנים  זמנים  ˘˘ני  נר‡‰,  ר˘"י  ומ„ברי 
י‰י'  מכן  ל‡חר  ור˜  ˘˘ ‰‡ומו˙,  י‚ר˘ ‡˙  ˘‰מל‡ך  מ‰  י˙˜יים  ˘˙חיל‰  מ˘מע  ‰ר‡˘ון 
"ו‰‚ר‚˘י עמ„ ופנ‰ מפני‰ם מ‡ליו". כי מו‡"ו ‰מוסיף כ‡ן מ˘מע ˘מ„ובר ב„בר ˘י‡רע 

ל‡חר מ‰ ˘נ‡מר ˜ו„ם.

ופנ‰  עמ„  ‰‚ר‚˘י  "כי  ‰ו‡  ‡ומו˙,  ו'  ר˜  ˘י˘נן  ˘מ‰  נר‡‰,  ‰˘ני  מ‰פסו˜  ‡ולם 
מפני‰ם", ו‰יינו ˘פנ‰ ו‰לך מכבר, עו„ ˜ו„ם ˘י‚ר˘ ‰˘י"˙ ‡˙ ˘˘ ‰‡ומו˙.

ונוסף למ‰ ˘י˘ ליי˘ב ז‡˙ על „רך ‰פ˘ט [ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‰בי‡ור בז‰], י˘ לב‡ר ‚ם מ‰ 
˘י˘ לו ל‡„ם ללמו„ מכך בעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו. כי ‚ם בנפ˘ ‰‡„ם י˘ ‡ו˙ן "˘בע‰ עממין", 



טלקראת שבת

‰"‚ר‚˘י"  מי„˙  עם  ל‡„ם  לו  י˘  מיוח„˙  ועבו„‰  ‡לו.  רעו˙  מי„ו˙  ל˙˜ן  לעמול  ועליו 
˘בנפ˘ו, ובז‰ ‚ופ‡ י˘נם ˘ני „רכים ו‡ופנים, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

אופן בירור מידת ה"מלכות" שבנפש
יסו„  ‰ו„,  נˆח,  ˙פ‡ר˙,  ‚בור‰,  חס„,  ‰‡„ם:  בנפ˘  י˘נן  ר‚˘ו˙,  ‰יינו  "מי„ו˙",  ˘בע 
ומלכו˙. ו"ז‰ לעומ˙ ז‰ ע˘‰ ‡ל˜ים", ˘י˘ ˘בע מי„ו˙ טובו˙ ‡לו מˆ„ ‰˜„ו˘‰, וכנ‚„ן 
‡‰ב‰  ˘‰י‡  ‰חס„  מי„˙  י˘נ‰  ‰˜„ו˘‰  מˆ„  ול„ו‚מ‡:  ‰˜ליפ‰.  מˆ„  רעו˙  מי„ו˙  ˘בע 
ל‰˘י"˙, וכנ‚„‰ חס„ „˜ליפ‰ ˘‰י‡ ‡‰ב‰ ל˙‡וו˙ עולם ‰ז‰. ועל „רך זו, ‚בור‰ „˜„ו˘‰ 
‰י‡ יר‡˙ ‰˘י"˙, וכנ‚„‰ יר‡‰ „˜ליפ‰ ‰י‡ מי„˙ ‰כעס. וכן ב˘‡ר מי„ו˙ (ור‡‰ ˙ני‡ פ"‚-ו).

ו‰נ‰, כ˙בו בס‰"˜ (˙ור‰ ‡ור ˆט, ‡. ועו„) ˘˘בע ‰‡ומו˙ ˘‰יו ב‡רı כנען, רומזו˙ ל‡ו˙ן 
לעמול  ‰‡„ם  ˘ˆריך  עממין,  ˘בע‰  כיבו˘  מˆוו˙  סו„  וז‰ו  „˜ליפ‰.  רעו˙  מי„ו˙  ˘בע 
ול‰ילחם כנ‚„ ‡ו˙ן מי„ו˙ רעו˙, ע„ ˘יכבו˘ ‡˙ ‰מי„ו˙ כולן ˘י‰יו לˆ„ ‰˜„ו˘‰ בלב„.

במלחמ˙  ‚ם  מ˙בט‡  ו‰ו‡  ‰˘ביעי˙,  למי„‰  ‰מי„ו˙   ˘˘ בין  עˆום  ‰פר˘  י˘  ‡מנם, 
‰‡„ם במי„ו˙ ‰רעו˙:

ליר‡‰  ‡ו  מ‰  „בר  ל‡‰וב  ול„ו‚מ‡:  ‰לב.  ונטיו˙  ר‚˘ו˙  ‰ן  ‰ר‡˘ונו˙,  ‰מי„ו˙   ˘˘
ממנו, ל‰ו„ו˙ ול‰˙בטל ‡ו ל‰ילחם ולנ‰ו‚ במי„˙ ‰נˆחנו˙. ‡מנם, מי„˙ ‰"מלכו˙" ‡ינ‰ 
ב‰ר‚˘ ‰לב  ייוו˙רו  ˘ל‡  ר‚˘ו˙ ‰לב,  ביטוי  ˘ל ‰לב. ‰"מלכו˙" ‰י‡  ומסוים  פרטי  ר‚˘ 

בלב„, ‡ל‡ יבו‡ו לי„י פועל ב"לבו˘י ‰נפ˘": במח˘ב‰, ב„יבור ‡ו במע˘‰.

יכול ל‰יו˙ לו ל‡„ם ר‚˘ ˘ל ‡‰ב‰ מˆ„ ‰˜„ו˘‰, ‡ך ‰ו‡ ‡ינו ב‡ לי„י ביטוי במח˘ב‰ 
ר‚˘ו˙ ‰‡„ם  ל‰עביר ‡˙  ˘עניינ‰ ‰ו‡  מי„˙ ‰"מלכו˙",  בנפ˘  י˘נ‰  ולז‰  ומע˘‰.  „יבור 
˘עניינ‰ ‰ו‡  רח"ל,  „˜ליפ‰  במלכו˙  ז‰,  לעומ˙  ז‰  וכן  ומע˘‰.  „יבור  במח˘ב‰  לפועל, 

לבט‡ בפועל במח˘ב‰ „יבור ומע˘‰ ‡˙ ‰ר‚˘ו˙ ומי„ו˙ „˜ליפ‰ רח"ל.

בעניינים  ו‰מע˘‰  בˆ„ ‰˜„ו˘‰ ‰י‡ ‰מח˘ב‰, ‰„יבור  מ„˙ ‰מלכו˙  ˘פעול˙  ונמˆ‡, 
ל‡  בעניינים  ו‰מע˘‰  מי„˙ ‰מלכו˙ „˜ליפ‰ ‰י‡ ‰מח˘ב‰, ‰„יבור  ופעול˙  ˘ל ˜„ו˘‰; 

טובים.

ו‰נ‰, ‡ם עוב„ ‰‡„ם עבו„˙ו כר‡וי, ˘‰ולך ומברר ומזכך ‡˙ ˘˘ ‰מי„ו˙ ˘בליבו, ו‡ין 
לו עו„ ‰ר‚˘ים בל˙י טובים, ‰רי ‡ין לו ˆורך כלל לברר ‚ם ‡˙ מי„˙ ‰מלכו˙. כי "מלכו˙" 
„˜ליפ‰ ‰י‡ ר˜ ביטוי ˘ל ˘˘ ‰מי„ו˙ ‰רעו˙ בפועל, ו‡ם בירר כבר ‡˙ ˘˘ ‰מי„ו˙, ‰רי 
רע,  בענייני  ויע˘‰  י„בר  ‡ו  ‰‡„ם  יח˘וב  ל‡  כבר  כי  „˜ליפ‰.  "מלכו˙"  מ‡לי'  ‰˙בטל‰ 
‡ם ‡ין לו ר‚˘ו˙ רעים לח˘וב ול„בר ב‰ם (ר‡‰ בז‰ בס' ˜‰ל˙ יע˜ב (לבעמח"ס מלו‡ ‰רועים) ערך 

‚ר‚˘י, ב˘ם רבו ‰חוז‰ מלובלין).

"כוב˘"  ו‰‡„ם  מ‡חר  עממין:  ˘בע  כיבו˘  בסיפור  ‰‚ר‚˘י  נמנ‰  ˘ל‡  מ‰  סו„  וז‰ו 
מי„˙  ‰י‡  ‰"‚ר‚˘י",   ˙‡ לברר  ˆורך  כבר  ‡ין  ‰רי  ‰ר‡˘ונו˙,  ‰"‡ומו˙"   ˘˘  ˙‡ ומברר 

מדוע נרמז משה 
בכיור דוקא?

ידיהם  הכהנים  קידשו  ממנו  אשר  הכיור 

שהם  המשכן,  כלי  משאר  נשתנה  ורגליהם, 

נמנה  והכיור  ותצוה,  תרומה  בפרשיות  מנויים 

הדבר  ובטעם  פרשתנו.  בריש  עצמו  בפני 

כתבו המפרשים (ספורנו ל, יח. וראה גם חזקוני שם) 

שכינה  להשכין  בו  הכוונה  הייתה  שהכיור "לא 

את  "להכין  רק  אלא  הכלים,  ככל  במקדש" 

הכהנים לעבודתם", ועל כן "לא הוזכר למעלה 

לעבודה  הכנה  רק  להיותו  הכלים"  שאר  עם 

ולא חלק מעבודת השכנת השכינה עצמה.

נמצא שהכיור דרגתו נמוכה לכאורה משאר 

חלק  ולא  לעבודה  בלבד  הכנה  להיותו  הכלים, 

מהעבודה עצמה.

ולאידך, דוקא בכיור רואים ענין שלא מצינו 

המרמז  ענין  בו  שיש  הכלים,  בשאר  דוגמתו 

כא,  (זבחים  בגמרא  וכדאיתא  רבינו,  משה  על 

הוא  הכיור  של  ביותר  הפחות  שיעור  אשר  ב) 

כנגד  והוא  ממנו",  כהנים  ארבעה  לקדש  "כדי 

הלא  המילואים,  בימי  המתקדשים  ארבעת 

מעלה  ונמצאת  בניו.  ושני  אהרן  משה  הם 

על  המרמז  ענין  יש  בו  שדוקא  בכיור,  מיוחדת 

ועבודתו  הכהנים,  מן  יותר  נעלה  שהוא  משה, 

מרוממת יותר.

ויש לבאר זה בעבודת האדם, ששני הדברים 

בו  שנרמז  וזה  לעבודה,  הכנה  הכינור  היות   –

משה – קשורים זה בזה:

ית'  לעבודתו  לגשת  הכללית  ההכנה 

ידיהם  את  "ורחצו  היא  בכיור  המרומזת 

עצמו  "לרחוץ"  צריך  שיהודי  רגליהם",  ואת 

יצרו  את  לכופף  רצויים,  הבלתי  מהענינים 

ותאוותיו ולהכין עצמו לעבודתו ית'.

בלבד,  "הכנה"  זו  עבודה  היות  למרות  אך 

הרי  נחותים,  מענינים  ב"רחיצה"  ומתעסק 

דוקא "הכנה" זו היא הפועלת "אתכפיא סטרא 

דוקא  והקליפה.  הרע,  היצר  כניעת  אחרא", 

ענין  באדם  שיש  שלמרות  רואים  זו  בעבודה 

ומכניע  מבטל  הוא  הרי  הרע,  ויצר  רצוי  בלתי 

את רצונותיו ויצרו ומקבל עליו מלכות שמים, 

על  יתר  השי"ת  על  ביותר  חביבה  זו  ועבודה 

העבודה עצמה הבאה לאחר מכן!

משה,  של  ענינו  דוקא  בכיור  נרמז  ולכך 

הרע  היצר  על  ההתגברות  של  זו  עבודה  כי 

והסטרא אחרא, מבוססת היא על "קבלת עול" 

ענינו  וזהו  העולם,  והי'  שאמר  למי  והתבטלות 

כמבואר  ית'  אליו  ה"ביטול"  ענין   – משה  של 

בסה"ק (ראה תו"א צט, ג).

"אמחנו מספרי" - למעליותא
מי אשר חטא לי אמחנו מספרי
(לב, לג)

של  זה  שבמענה  הפנימיות,  ע"ד  לבאר  יש 

הכפרה  אופן   - למעליותא  ענין  מרומז  הקב"ה 

על "אשר חטא לי":

חד"  כולא  וקוב"ה  ש"אורייתא  חז"ל  אמרו 

מקום  ומכל  פכ"ג),  ובריש  פ"ד  בתניא  הובא  (זהר, 

אדם  בני  של  דרכן   .  . וישראל  "תורה  אמרו 

אומרים התורה קדמה . . אבל אני אומר ישראל 

ישראל  נשמות  דמקור  פי"ד),  (תדבא"ר  קדמו" 

הקב"ה  עם  הם  ומאוחדים  מהתורה,  גבוה 

לתורה.  אף   - "קודמים"   - יותר  עמוק  באופן 

ישראל  שחטא  אע"פ  ש"ישראל  בזה  וכמודגש 

הוא" (סנהדרין מד, א), שגם אלו שמנתקים עצמם 

כי  עליהם,  "ישראל"  שם  עדיין  ח"ו,  מהתורה 

ה"ניתוק" מן התורה אינו מנתק את הקשר בין 

ישראל והקב"ה.

אשר  ש"מי  הקב"ה,  דברי  לבאר  יש  ועפ"ז 

חטא   – חמור  הכי  חטא  על  שעבר  לי"  חטא 

"אמחנו   – התורה  מן  עצמו  וניתק   - העגל 

אך  התורה.  מן  אותו  ימחק  שהקב"ה  מספרי", 

עי"ז מתגלה הקשר העצמי בין הקב"ה וישראל 

ש"קדמו לתורה", ו"אע"פ שחטא ישראל הוא", 

וכאשר קשר עצמי זה מתגלה הרי גם חוטאים 

אלו מתכפרים ומתקשרים לתורה בחזרה.



י‡לקראת שבת

˘˘ ‡ומו˙,  כיבו˘  ל‡חר  פנ‰  ˘‰‚ר‚˘י  ר˘"י  כ˙ב  ל‡  וכ‡ן  מפני‰ם".  ופנ‰  עמ„  ‰‚ר‚˘י 
ו‚ם ל‡ ‰וסיף ˘פניי˙ ‰‚ר‚˘י ‰יי˙‰ "מ‡ליו".

פסו˜ ז‰ מ„בר ‡ו„ו˙ י‰ו„י ˘נמˆ‡ במˆב ˘"˘˘ ‡ומו˙ י˘ כ‡ן". ˘˘ ‰מי„ו˙ ‰רעו˙ 
לנˆח  ˘ל ‰‡„ם ‰י‡  ומלחמ˙ו  בפועל.  במע˘‰  ‚ם  ל‰˙בט‡  וזוממו˙  בליבו  פועלו˙  עו„ן 

על כל פנים ‡˙ ‰"‚ר‚˘י", ˘ל‡ י˙בט‡ו ‰מי„ו˙ ‰רעו˙ בפועל.

„˜ליפ‰  ‰ר‚˘ו˙   – כ‡ן"  י˘  מי„ו˙   ˘˘" ‰פנימיו˙:  ב„רך  ר˘"י  „ברי  מ˙פר˘ים  וכך 
רע  מע˘‰  מי„˙ "‰מלכו˙" „˜ליפ‰,  ור˜   – מפני‰ם"  ופנ‰  עמ„  "כי ‰‚ר‚˘י  ב˙ו˜פם,  ‰ם 
‡ל‡  "מ‡ליו",  ול‡  ‰י‰ו„י.  ˘ל  ומע˘‰ו  „יבורו  ממח˘ב˙ו  ופנ‰  ˘‚ור˘  ז‰  ‰ו‡  בפועל, 
על י„י עבו„‰ ומלחמ‰ רב‰ [ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים, ˘מכל מ˜ום ל‡ נ‡מר ˘‚ור˘ על י„ם, 
‡ל‡ "פנ‰ מפני‰ם". כי י‚יע˙ ‰‡„ם ‚ורמ˙ ל‚ילוי ‡ור עליון, ע„ ˘מלכו˙ „˜ליפ‰ בורח˙ 

ומ˙בטל˙. עיי"˘].

"שמר לך" ממחשבה דיבור ומעשה של ה"גרגשי"
˘ני ‡ופנים ‡לו ˘רומז ר˘"י בבירור ‰"‚ר‚˘י", מ˙‡ימים ל‡ו˙ם ‰פסו˜ים ˘ב‰ם כ˙בם:

מ‡לי',  מ˙בטל˙  „˜ליפ‰  ו‰מלכו˙  נ˙בררו,  כבר  ‰רעו˙  ‰מי„ו˙  ˘בו  ‰מˆב  ‡ו„ו˙ 
בפסו˜ ‰מ˙‡ר ‡˙ ‰ס„ר ‰רˆוי בכניס‰ ל‡רı: "על‰ מז‰ . . ‡ל ‰‡רı . . ו˘לח˙י  מ„ובר 

לפניך מל‡ך ו‚ר˘˙י ‡˙ ‰כנעני ו‚ו'".

ועל כך רומז ר˘"י, ˘‰מˆב ‰רˆוי בעבו„˙ ‰', ‰ו‡ ˘מזככים ‡˙ ˘˘ ‰מי„ו˙ „˜ליפ‰, 
ו‰"מלכו˙" מ˙ברר˙ מ‡לי'.

ו‰„ר‚‰ ב‰ ‰מי„ו˙ ‰רעו˙ ב˙ו˜פן כ˙ול„˙ן, ו‰‡„ם נלחם ˘ל‡ י˙בט‡ו בפועל על י„י 
"מלכו˙" „˜ליפ‰, נ‡מר‰ כחל˜ מˆיוויים ו‡ז‰רו˙ כלליו˙ בעבו„˙ ‰י‰ו„י.

עבו„˙ ‰˙ור‰  על  בפנימיו˙ ‰לב, ‡ל‡   '‰ בעבו„˙  כ‡ן ‡ו„ו˙ ‰ס„ר ‰רˆוי  מ„ובר  ‡ין 
‡˘ר  "‰מע˘‰   – ממ˘  בפועל  מעבירו˙  וז‰ירו˙  ‰מˆוו˙  ˜יום  ‰ו‡  ˘עי˜ר‰  ומˆוו˙י' 

יע˘ון", ו"‡ל‰ ‡˘ר ל‡ ˙ע˘ינ‰".

וממיל‡, כ‡ן ‡ין מ„ברים ע„יין ‡ו„ו˙ מˆב רˆוי ˘ל זיכוך ‰מי„ו˙ ˘בלב, ‡ל‡ ‰כ˙וב 
"˘מר  ‰‡„ם:   ˙‡ מז‰יר  ‰˘י"˙  ומע˘‰.  „יבור  במח˘ב‰  בפועל,  ‰מע˘‰  ‡ו„ו˙  מז‰יר 
בנפ˘ ‰‡„ם,  ˘נמˆ‡ו˙ "כ‡ן",  ˘˘˘ ‰מי„ו˙  ומיוח„˙,  י˙יר‰  ב˘מיר‰  לעמול  עליך  לך", 
ל‡ יבו‡ו לי„י פועל במח˘ב‰ „יבור ומע˘‰, ˘ל‡ ˙י˙ן ל"‚ר‚˘י" ‡˘ר ב˜רבך ל‰בי‡ לי„י 

פועל ‡˙ ‰מי„ו˙ ‰רעו˙ ˘עו„ן פועלו˙ בך.

בע‰ עממין, זוכים ל‚ילויים  כנ‚„̆  בנפ˘,̆  בע מי„ו˙ ‰רעו˙̆  וכ‡˘ר מ˙עס˜ים בבירור̆ 
˘י‰יו ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ לבו‡. ו‡ז י‰י' כיבו˘ ‚ם ˘ל ‡ומו˙ ‰˜יני ‰˜ניזי ו‰˜„מוני, ˘‰מ‰ 
רומזו˙ על „ר‚ו˙ נעלו˙ ועמו˜ו˙ יו˙ר, בבחינ˙ "ירחיב ‰' ‡ל˜יך ‡˙ ‚בולך" (˘ופטים יט, ח 

ובפר˘"י. ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ט עמ' 447 ו˘"נ).

לקראת שבת י

‰רי  עממין   ˘˘ כיבו˘  ˘ל‡חר  ר˘"י,  ˘כ˙ב  מ‰  ו‰ו‡  מ‡לי'.  מ˙בטל˙  ו‰י‡  ‰"מלכו˙", 
"‰‚ר‚˘י עמ„ ופנ‰ מפני‰ם מ‡ליו".

לדחות הרהורי רע בשתי ידיים
מ˘ום  ב"מלכו˙" „˜ליפ‰,  ב"‚ר‚˘י",  פרטי˙  מלחמ‰  ˘‡ין ‰‡„ם ˆריך  נ˙ב‡ר  למעל‰ 

˘‰ו‡ מ˙בטל מ‡ליו, כ‡˘ר ‡ין ל‡„ם כלל ר‚˘ו˙ מˆ„ ‰˜ליפ‰.

‡מנם, במ‰ „ברים ‡מורים, כ‡˘ר ‰ולך ‰‡„ם ב„רך ‰י˘ר, וכבר בירר ‡˙ ˘˘ ‰מי„ו˙ 
˘בליבו. וממיל‡ ‡ין לו עו„ מ‰ לברר במי„˙ ‰מלכו˙ „˜ליפ‰, ו‰י‡ "עומ„˙ ופונ‰ מ‡לי'".

‰ו‡  ו‰רי  בליבו,  ‡לו  מי„ו˙   ˘˘ מ˘מ˘ו˙  ˘ע„יין  במˆב  בעבו„˙ו  ‡וחז  לפעמים,  ‡ך 
‡ו‰ב ויר‡ ומ˙פעל וכיוˆ‡ בז‰ מעניינים בל˙י טובים ˘מˆ„ ‰˜ליפ‰.

ו‡פילו ‡ו„ו˙ „ר‚˙ ‰"בינוני" ‰נעלי˙ ˘בספר ‰˙ני‡, ˘‡ינו חוט‡ לעולם, כ˙ב ‡„מו"ר 
‰ז˜ן (פי"ב) ˘בליבו י˘ ע„יין ˘˘ ‰מי„ו˙ ‰רעו˙. ונפ˘ו ‰ב‰מי˙ יכול‰ "ל‰˙‡וו˙ ˙‡וו‰ 

לכל ענייני ‚˘מיו˙ עולם ‰ז‰, בין ב‰י˙ר בין ב‡יסור ח"ו".

ל‰ניח  ˘ל‡  וליל,  יומם  ‰מ˘מר  על  לעמו„  עליו  ‰נ‰  ז‰,  במˆב  ‰‡„ם  נמˆ‡  וכ‡˘ר 
ל‡ו˙ן מי„ו˙ רעו˙ ‰מ˙עוררו˙ בליבו לבו‡ לי„י פועל.

ו‡ין ˆריך לומר ˘ˆריך ל˘מור ˘ל‡ יוכל ‰רע "ל‰וˆי‡ ˙‡וו˙ו מכח ‡ל ‰פועל ל‰˙לב˘ 
כי  ברע",  ל‰ר‰ר  לב„ו  במוח  "‡פילו  ˙על‰ ‰מי„‰  ˘ל‡  לר‡ו˙  ‰‚וף", ‡ל‡ ˆריך  ב‡ברי 
זו  ועל  רע".  ˘‰ו‡ ‰ר‰ור  ˘נזכר  מי„  ומסיח „ע˙ו  י„ים,  ב˘˙י  ל˘ם „וח‰ו  בעליי˙ו  "מי„ 
‰„רך ב„ברים ˘בין ‡„ם לחברו "מי„ ˘עול‰ לו מ‰לב למוח ‡יזו טינ‡ ו˘נ‡‰ חס ו˘לום, 

‡ו ‡יז‰ ˜נ‡‰ ‡ו כעס ‡ו ˜פי„‡ ו„ומי‰ן, ‡ינו מ˜בלן כלל במוחו וברˆונו" (˙ני‡ ˘ם).

מלחמ˙  עי˜ר  „˜ליפ‰, ‰רי  מי„ו˙   ˘˘ כר‡וי  ו"נכב˘ו"  ˘ל‡ ‰˙בררו  עו„  כל  כן,  ו‡ם 
‰‡„ם ‰י‡ „וו˜‡ בעניין מי„˙ ‰מלכו˙:

לבל˙י  כנ‚„ו  ל‰ילחם  עליו  מˆ„ ‰˜ליפ‰,  טוב  בל˙י  בליבו ‡יז‰ ‰ר‚˘  ˘עול‰  פעם  כל 
נ˙ון לו עבור ב‚בולו. עליו ל‰ילחם מלחמ˙ חרמ‰ ל„חו˙ו ממח˘ב˙ו "ב˘˙י י„ים", ול‰סיח 
„ע˙ו מי„ כ˘נזכר ˘‰ו‡ ‰ר‰ור רע. וכן ל‰ילחם ˘‡ו˙ו ‰ר‚˘ בל˙י טוב ל‡ י˙בט‡ רח"ל 

ב„יבור ‡ו במע˘‰ בפועל.

ר‚˘ו˙  לו  יעלו  ˘ל‡  ליבו  על  ע„יין  ˘ולט  ‡ינו  ˘‰רי  ‰לב,  ב‰ר‚˘  ‡ינ‰  זו  ומלחמ‰ 
„˜ליפ‰, ‡ל‡ ‰י‡ מלחמ‰ כנ‚„ "מלכו˙" „˜ליפ‰, ˘ל‡ י˙בט‡ו ר‚˘ו˙י' במח˘ב‰ ב„יבור 

ובמע˘‰.

גירוש הגרגשי – לפני שש האומות
כי  כ‡ן  י˘  ‡ומו˙  "ו'  ‰˘ני:  בפסו˜  פירו˘ו   ˙‡ ר˘"י  כ˙ב   ,'‰ בעבו„˙  ז‰  מˆב  וכנ‚„ 


