




מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
איך יתכן שמשה "נתעצל במצוה"?

מ‰ ‰‰ב„ל בין "נ˙ר˘ל" ל"נ˙עˆל"? / בין ‰ניסים במלחמ˙ סיחון 
‰לך  ˘ל‡  ‰טעם  בי‡ור   / עמל˜  במלחמ˙  ‰פנים  ל‰ס˙ר˙  ועו‚ 

מ˘‰ בעˆמו ל‰לחם בעמל˜

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 89 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
בין לימוד שבת לציווי השבת (ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ' 86 ואילך)
שביתה מאפי' ולא מהוצאה  (ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ' 87 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מלחמת עמלק" בזמננו

מ„וע סיפר‰ ‰˙ור‰ ˘מ˘‰ "נ˙עˆל במˆו‰"? / מי‰ו עמל˜ ˘בזמן 
‰ז‰? / מי חייב לˆ‡˙ מחוı לענן ול‰ˆיל ‡˙ ‰"נח˘לים"? / ו‰‡ם 
 / ˘ליח?  י„י  על  ‰"נח˘לים"   ˙‡ ל˜רב  יכול  ‡ומנו˙ו  ˘˙ור˙ו  מי 

מ‰ו˙ ˜ליפ˙ עמל˜ ומי מחויב ל‰ילחם ב‰

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 89 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כאשר יש להציל יהודי – "לא עת להאריך בתפלה"! (ע"פ תורת מנחם 

חכ"ה עמ' 42 ואילך)

אבא, תן לנו את הגאולה! (ע"פ תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 458)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
שיטת ר"ש במחשיך חוץ לתחום ובקשירה במקדש

בי‡רו ר˘"י ו˙וס' / יח„˘ „‰כל  י˙˜˘‰ ב˜י˘ור טעמי ב' ‰„ינים̆ 
סובב סביב ח˜יר˙ ‰פוס˜ים ‰י„וע‰ ‡ם ‡יסור ˜ל ‰מרוב‰ בכמו˙ 

‚ובר על ‡יסור חמור ‰מועט בכמו˙

(ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ' 63 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לא להתייאש – מעצמך ומהזולת!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
הקב"ה, תורה וישראל

בעז‰י״˙.

‰ננו  ב˘לח,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘ס‰), 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‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
כפי ˘‰ם  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
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ˆוו˙ ‰עריכ‰ ו‰‰‚‰‰: ‰רב לוי יˆח˜ ברו˜, ‰רב מ˘‰ ‚ור‡רי', ‰רב מנחם מענ„ל „רו˜מן, ‰רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב, ‰רב ˘לום חריטונוב, 
‰רב מנחם טייטלבוים,  ‰רב ‡בר‰ם מן, ‰רב יˆח˜ נוב, ‰רב מנחם מענ„ל רייˆס, ‰רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰

לקראת שבת יח

הקשר החזק של הקב״ה וישראל
‰˜ב״‰ ו˙ור‰. ‰˜˘ר בין ‰˜ב״‰ ו˙ור‰ חז˜ יו˙ר - ‡ם ‡פ˘ר ל‰˙בט‡ כך - מ‡˘ר ‰˜˘ר 

בין ‰˜ב״‰ ו‰עולם. ‰רי ‡ין „בר ˘חוı ממנו י˙ברך, ‡ך בכל ז‡˙ ‰רי עולם, ‰ן ‰˙‰וו˙ ‰עולם 

ו‰ן חיו˙ ‰עולם, ‡ינו „ומ‰ ל˜˘ר בו ˜˘ורים ‰˜ב״‰ ו˙ור‰, ו˙ור‰ ו‰˜ב״‰.

‰‰בנ‰  ‰˜„מו˙  למ„ו  ˘ל‡  ל‡ל‰  עמו˜  חז"ל  מ‡מר  ל‰סביר   ‰˘˜ „י  ולפעמים  ˜ל  ל‡ 

יו˙ר  ˘ם ‰‰בנ‰ ˜רוב‰  יו˙ר,  נעל‰  ל„ר‚˙ ‰בנ‰   - ˘כל ‰‡„ם - ‰˘כל ‰‡נו˘י  ‰מבי‡ו˙ ‡˙ 

˘יוכלו פחו˙ ‡ו יו˙ר ל‰˘י‚ ‰בנ‰ ‡ל˜י˙.

‚˘מיו˙  ˘ל  ‰טבע  ‰ו‡  כך  ‡ל˜ו˙,  על  מס˙יר‰  ‰עולם  ˘‚˘מיו˙  ‰˜ב״‰  בר‡  ‰עולם   ˙‡

˘‰טביע ‰˜ב"‰, ˘נ„מ‰ ˘‰‚˘מי ‰ו‡ מˆי‡ו˙ „בר לעˆמו. חסי„ו˙ מסביר‰ מ„וע ‰„בר כך, 

וכן מסביר‰ מ˘מעו˙ ‰„בר. ו˙ור‰ מ‚ל‰ ‡ל˜ו˙. על ˙ור‰ ‡ומר ‰˜ב״‰ ‡ו˙י ‡˙ם לו˜חים3.

על  ‡ל‡  ˘מי  יח„˙י  ל‡  עולם  ב‡י  לכל  ‡ני  ˘‡ל˜‰  פי  על  ‡ף  ‰מ‡מר4:  וי˘ר‡ל.  ‰˜ב"‰ 

י˘ר‡ל, ברור למ„י לבט‡ ‡˙ ‰˜˘ר ‰חז˜ ˘ל ‰˜ב״‰ וי˘ר‡ל. מסירו˙ ‰נפ˘ ‰י‰ו„י˙ ‰ממ˘י 

˙בפועל על ˜י„ו˘ ‰˘ם, ˘׳׳עליך ‰ור‚נו כל ‰יום"5 ‰י‡ ‰ר‡י' ‰טוב‰ ביו˙ר על ‰˜˘ר ‰נˆחי 

ו‰חז˜ ביו˙ר ˘ל י˘ר‡ל ו‰˜ב״‰.

˙ור‰ וי˘ר‡ל. ‰˜˘ר ˘ל ˙ור‰ וי˘ר‡ל ו˘ל י˘ר‡ל ו˙ור‰, ‡ין מן ‰ˆורך ל‰סביר, ˘כן ז‰ 

„בר ˘ל‡ ר˜ י‰ו„ים מר‚י˘ים בו, ‡ל‡ כל ‰‡נ˘ים ‚ם ל‡ י‰ו„ים - יו„עים ‡ו˙ו. ˙ור‰ מ˙‚‡‰ 

בבני י˘ר‡ל וי‰ו„ים מ˙יחסים עם ˙ור‰.

״ישראל ואורייתא כולא חד"
״י˘ר‡ל ו‡וריי˙‡ כול‡ ח„". ‰פס˜ ב‡ו˙ ‡ח˙ ב˙ור‰ פוסל ‡˙ ספר ‰˙ור‰ ו‡סור ל˜רו‡ 

חכם  ˘‡ינו  יל„  י„י  על  ז‰  נכון ‡ם ‰‰פס˜ ‰ו‡ ‡כן ‰פס˜, ‰רי  ל„ע˙  ˘מ˙˜נים ‡ו˙ו.  ע„  בו 

מפו˙ח מ„י - ו‡ינו טפ˘ - פחו˙ מ„י מפו˙ח.

כך ‚ם בבני י˘ר‡ל. ‰פס˜ י˘ בו מ˘ום פסול. בבני י˘ר‡ל ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‡ח„ו˙, ו‡ם י˘נו 

‰פס˜ ביני‰ם ‰רי ז‰ פסול. ˘ל˘‰ סו‚ים ב‡ו˙יו˙ ספר ˙ור‰: ‡ו˙יו˙ ‚„ולו˙, ‡ו˙יו˙ בינוניו˙ 

ו‡ו˙יו˙ ˜טנו˙. ‚ם בבני י˘ר‡ל י˘נם י‰ו„ים ‚„ולים בי„יע˙ ‰˙ור‰, י‰ו„ים בינוניים וי‰ו„ים 

מˆוו˙  ב˜יום  ˘למים  ל‰יו˙  ˆריכים  ‰ב„ל  בלי  י˘ר‡ל  בני  כל  ‡ך,  ‰˙ור‰.  בי„יע˙  פ˘וטים 

ללכ˙  טפ˘, ‡ל‡  ל‰יו˙  ול‡  חכם  מ„י  ל‰יו˙  ל‡  ב„רך ‰מיˆוע,  לנ‰ו‚  י˘  וב‡ח„ו˙.  מע˘יו˙ 

ב„רך ‰מיˆוע, לחז˜ לימו„ ‰˙ור‰ ול˜יים מˆוו˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˜יı ‰'˙"˘ עמ' 24-25 - ספר ‰˘יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ‰'˙"˘ עמ' ל‡-ל‚)

3) ר‡‰ ˘מו״ר פל״‚.
4) ר‡‰ ˘מו"ר פכ"ט, „. מכיל˙‡ מ˘פטים כ.

5) ˙‰לים מ„, כ‚.



יז

הקב"ה, תורה וישרא
שלשה סוגים באותיות ספר תורה: אותיות גדולות, אותיות בינוניות ואותיות קטנות. גם בבני ישראל ישנם יהודים 
גדולים בידיעת התורה, יהודים בינוניים ויהודים פשוטים בידיעת התורה. אך, כל בני ישראל בלי הבדל צריכים 

להיות שלמים בקיום מצוות מעשיות ובאחדות

״ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא - כולא חד״

˙ור‰  ˘‰˜ב׳׳‰,  כלומר,  ח„״.  כול‡   - ‰ו‡  בריך  ו˜ו„˘‡  ‡וריי˙‡  ״י˘ר‡ל,  ביטוי1  י˘נו 

וי˘ר‡ל מ‡וח„ים. ‰‰˙‡ח„ו˙ ˘ל ‰˜ב״‰, ˙ור‰ וי˘ר‡ל ‰י‡ מ˘ול˘˙:

- ‰וי׳  ״‡ח„״: ‰˜ב״‰  מ‰ם ‰ו‡  ˘כל ‡ח„  וי˘ר‡ל ‰י‡  ˙ור‰  ˘ל ‰˜ב״‰,  ‡) ‰‰˙‡ח„ו˙ 

‡ח„. ˙ור‰ - ˙ור‰ ‡ח˙. י˘ר‡ל - ‚וי ‡ח„. 

ב) ‰‰˙‡ח„ו˙ ˘ל ‰˜ב״‰, ˙ור‰ וי˘ר‡ל ‰י‡ ˘˘ל˘˙ם ˜˘ורים כ„בר ‡ח„. כמ‡מר ‰י„וע2  

˙ל˙ ˜˘רין מ˙˜˘ר‡ן „‡ ב„‡, י˘ר‡ל מ˙˜˘ר‡ן ב‡וריי˙‡ ו‡וריי˙‡ מ˙˜˘ר‡ ב˜וב״‰. 

‚) ‰‰˙‡ח„ו˙ ˘ל ‰˜ב״‰, ˙ור‰ וי˘ר‡ל ‰י‡ ˘‰˙‡ח„ו˙ם ‡ח„ עם ‰˘ני ‰י‡ יו˙ר מ‡˘ר 

ב‰˙‡ח„ו˙ עם „בר ‡חר, ו˘ל˘‰ „ברים ‡ל‰ „ומים ‡ח„ ל˘ני.

1) ר‡‰ זח"‚ ע‚, ‡.
2) ˘ם.

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

איך יתכן שמשה "נתעצ במצוה"?
מה ההבדל בין "נתרשל" ל"נתעצל"? / בין הניסים במלחמת סיחון ועוג להסתרת הפנים במלחמת עמלק / ביאור 

הטעם שלא הלך משה בעצמו להלחם בעמלק

בסיום ‰ס„ר‰ מסופר על מלחמ˙ עמל˜, ˘מ˘‰ מינ‰ ‡˙ י‰ו˘ע ל‰ילחם בעמל˜, ו‰ו‡ עˆמו 
על‰ – ביח„ עם ‡‰רן וחור – לר‡˘ ‰‚בע‰. ומספר ‰כ˙וב ˘מ˘‰ ‰‚בי' ‡˙ י„יו – "ו‰י' כ‡˘ר 
˙ח˙יו  וי˘ימו  וי˜חו ‡בן  כב„ים,  מ˘‰  "וי„י  וממ˘יך:  י‡).  (יז,  ו‚ו'"  י˘ר‡ל  ו‚בר  י„ו  מ˘‰  ירים 

וי˘ב עלי', ו‡‰רן וחור ˙מכו בי„יו ו‚ו'" (יז, יב). 

נ˙יי˜רו  ˙ח˙יו,  ‡חר  ומינ‰  במˆו‰,  ˘נ˙עˆל  ב˘ביל   – כב„ים  מ˘‰  "וי„י  ר˘"י:  ובפירו˘ 
י„יו". 

ו‰יינו, ˘‡ין ‰כוונ‰ ˘"י„י מ˘‰ כב„ים" ‰יו ב‡ופן ˙מי„י (ור‡‰ רלב"‚ ע‰"˙: "י˙כן ˘‰י' ‚„ול ‰‚וף, 
ו‰י' עם ז‰ ז˜ן". וע„"ז ב‡ברבנ‡ל כ‡ן. ‡בל ר‡‰ פ' ברכ‰ ל„, ז ופר˘"י ˘ם ל„, ‡) – ‡ל‡ ˘נע˘‰ ב‰ם "כוב„" 

ע˙‰, ב‚לל טעם מיוח„: "ב˘ביל ˘נ˙עˆל במˆו‰ – נ˙יי˜רו י„יו". 

[ול‰עיר, ˘לכ‡ור‰ לפי ר˘"י ‰י' מ˙‡ים לומר: "ויכב„ו י„י מ˘‰" וכיוˆ‡ בז‰, ל‰„‚י˘ ˘‡ין 
זו "כב„ו˙" ˙מי„י˙ ‡ל‡ „בר ˘‰˙ח„˘ עכ˘יו. 

וי˘ לומר, ˘ל‡ נ˜ט ‰כ˙וב בל˘ון זו כי ‡ז ‰יינו מפר˘ים ˘כב„ו˙ זו ב‡‰ כפ˘וטו - כ˙וˆ‡‰ 
˘לם,  יום  י„יו  ל‰רים  ב‡„ם  כח  "כי ‡ין  כ‡ן:  ˘כ˙ב ‰ר‡ב"ע  וכמו  ממו˘ך,  זמן  מ‰רמ˙ ‰י„ים 

ו‡פילו ˘עו˙ מועטו˙"; 

ולכן „יי˜ ‰כ˙וב "וי„י מ˘‰ כב„ים" – ל‰„‚י˘ ˘ל‡ ‰י˙‰ זו "כב„ו˙" ˘ב‡‰ כ˙וˆ‡‰ מ‰רמ˙ 
‰י„ים ˘בפסו˜ ‰˜ו„ם, ‡ל‡ ˘‰י˙‰ כב„ו˙ בעˆם "י„י מ˘‰" (ב‚לל "˘נ˙עˆל במˆו‰")]. 

ויב˜˘   '‰ "ויפ‚˘‰ו   – למˆרים  מ˘‰  ˘ל  „רכו  על  מסופר  כ„)   ,„) ˘מו˙  בפר˘˙  ו‰נ‰,  ב. 
עונ˘  נענ˘  ˘נ˙ר˘ל  ועל  בנו,  ‡ליעזר   ˙‡ מל  "˘ל‡  מ˘ום  ז‰  ˘‰י'  ר˘"י  ˘ם  ומפר˘  ‰מי˙ו". 
מי˙‰". ‡מנם ממ˘יך ˘ם ר˘"י ומבי‡ „יע‰ נוספ˙: "‡מר רבי יוסי, חס ו˘לום ל‡ נ˙ר˘ל, ‡ל‡ 

‡מר, ‡מול ו‡ˆ‡ ל„רך – סכנ‰ ‰י‡ ל˙ינו˜ ע„ ˘לו˘‰ ימים וכו'".

ביאורים בפשוטו של מקרא



‰לקראת שבת

מל ‡˙ ‡ליעזר,  ˘ל‡  בז‰  מ˘‰  "נ˙ר˘ל"  „יע‰ ‡ח˙  לפי   – „יעו˙  ˘˙י  מבי‡  ˘ר˘"י  ו‰יינו, 
ולפי „יע‰ ˘ני' "חס ו˘לום ל‡ נ˙ר˘ל". 

וי˘ לעיין ב‰˘וו‡˙ ‰פירו˘ים כ‡ן ו˘ם – ˘˘ם ‰בי‡ ר˘"י ˘˙י „יעו˙ ‡ם "נ˙ר˘ל" מ˘‰ ‡ו 
ל‡ו, ו‡ילו כ‡ן פיר˘ ר˘"י בפ˘יטו˙ ˘מ˘‰ "נ˙עˆל במˆו‰" (ול‡ ‰בי‡ חול˜ ב„בר).   

וב‡מ˙ ˘‚ם לפי ‰„יע‰ ‰ר‡˘ונ‰ ˘ם, ˘‡כן ‰י˙‰ ‡ˆל מ˘‰ ‰˙ר˘לו˙ במˆו‰ – ˆריך בי‡ור: 
ל‡חר ˘מ˘‰ כבר נ˙ר˘ל וכבר נענ˘ על כך, בוו„‡י ˘ם ‡ל לבו ˘מע˙‰ ו‡ילך ל‡ י‰י' ‡ˆלו עו„ 

‰פעם מˆב „ומ‰; ו‡יך י˙כן ‡יפו‡ ˘במלחמ˙ עמל˜ חזר ו"נ˙עˆל במˆו‰"?

וי˘ לומר בז‰ על פי „יו˜ ל˘ון ר˘"י ˘˘ם כ˙ב "נ˙ר˘ל" - ו‡ילו כ‡ן כ˙ב "נ˙עˆל". ונר‡‰ 
˘‡ינם ˘ווים ל‚מרי, ולכן ‡ין ל˙מו‰ על ז‰ ˘מ˘‰ "נ˙עˆל במˆו‰" בני„ון „י„ן – כי ‡ינו „ומ‰ 

"נ˙ר˘ל" ל"נ˙עˆל", וכ„ל˜מן.

‚. בי‡ור ‰ענין:

˘‰‡„ם "„וח‰" ‡ו˙ו  מסויים,  ענין  ל‚בי  ˘ל "‰זנח‰"  כללי˙  ˙נוע‰  מבט‡  ‰ל˘ון "נ˙ר˘ל" 
על ‰ˆ„ ו‡ינו עוס˜ בו כר‡וי. 

[וע"„ ˘מˆינו בל˘ון ר˘"י בפ' ˜רח (טז, „): "מ˘ל לבן מלך ˘סרח על ‡ביו, ופייס עליו ‡ו‰בו 
פעם ו˘˙ים ו˘לו˘, כ˘סרח רביעי˙ נ˙ר˘לו י„י ‰‡ו‰ב ‰‰ו‡" – ו‰יינו רפיון י„ים כללי]. 

ו‰יינו,  פרטי˙.  פעול‰  ל‚בי  זריזו˙  וחוסר  כב„ו˙  ˘ל  ל˙נוע‰  מ˙ייחס  ‡מנם ‰ל˘ון "נ˙עˆל" 
וי˙כן  ‰ר‡וי',  בזריזו˙  נע˘י˙  ל‡  מסויימ˙  ˘פעול‰  ר˜  ‡ל‡  ‰ענין,  ˘ל  כללי˙  „חיי'  כ‡ן  ˘‡ין 

˘ז‰ו מחמ˙ ‡יז‰ "ח˘בון" ˘‰‡„ם עו˘‰ בנפ˘ו, ˘‰ו‡ ‰‚ורם לו עיכוב ו‰יפך ‰זריזו˙.  

לנ„ב˙  ל‰בי‡  ‰ז„רזו  ˘ל‡  ‰נ˘י‡ים  ל‚בי  כז),  (ל‰,  וי˜‰ל  בפ'  ר˘"י  בל˘ון  ˘מˆינו  [וע"„ 
‰מ˘כן, מכיון ˘‡מרו "י˙נ„בו ˆיבור מ‰ ˘מ˙נ„בים ומ‰ ˘מחסרין ‡נו מ˘לימין ‡ו˙ו", ונח˘ב 

ל‰ם "˘נ˙עˆלו" בז‰ (ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חט"ז ע' 427 ו‡ילך)]. 

ובני„ון „י„ן מ„יי˜ ר˘"י "˘נ˙עˆל במˆו‰" – כלומר, בוו„‡י ל‡ ‰י˙‰ זו "ר˘לנו˙" כללי˙ ו‡ף 
ל‡ ס˙ם "עˆלו˙", ‡ל‡ ˘ביחס ל‚ו„ל ‰מˆו‰ נח˘ב למ˘‰ ז‰ ˘"מינ‰ ‡חר ˙ח˙יו" כ"עˆלו˙", 
ל‰ז„רז  זו ˆריך ‰י'  רב‰  ˘במˆו‰  כיון   – (כ„ל˜מן)  נכון  ו"ח˘בון"  טעם  בז‰  לו  ˘בוו„‡י ‰י'  ‡ף 

ול‰˘˙˙ף בעˆמו בלי "ח˘בונו˙" כלל. 

„. ‰"ח˘בון" ˘ע˘‰ מ˘‰ ולכן מינ‰ ‡חר ˙ח˙יו – מובן ‰ו‡ ‰יטב ב„רך ‰פ˘ט:

מ˘‰ ‰י' ‡ז ב‚יל ˘מונים ˘נ‰, וח˘ב ˘‡ין ‰„בר מ˙‡ים ˘‰ו‡ ילך בר‡˘ ‰מלחמ‰ – ˘‰רי 
לפי ‰˙ור‰ ‰‚יל ‰מ˙‡ים ל‰יו˙ "יוˆ‡ ˆב‡" ‰ו‡ מבן ע˘רים ע„ ˘˘ים ˘נ‰ (ר‡‰ ר˘"י ˘‰"˘ ‚, ז. 

‚ור ‡רי' לפר˘"י ˙˘‡ ל, טז. ועו„); 

במ˙ניו  עו„ ‰י'  וכחו  ממ˘‰  ˘‰י' ˆעיר ‰רב‰  לנ‰ל ‡˙ ‰מלחמ‰,  לי‰ו˘ע  ל˙˙  ולכן ‰ע„יף 
(י‰ו˘ע ‰י' ‡ז בין ‚יל ‡רבעים ל‚יל ˘˘ים – ר‡‰ ס„ר ‰„ורו˙ ב' ‡לפים ˙מ"ח „"‰ י‰ו˘ע ‰י'. יל˜וט ר‡ובני פר˘˙נו 

יז, ט). 

מ˘‰  ו‰י' ‡ז  עמל˜  מלחמ˙  ל‡חר  ˘נ‰  כ‡רבעים  ˘‰י˙‰  ועו‚,  סיחון  במלחמ˙  ˘מˆינו  ו‡ף 

יאוש – שלא מדעת
שהותו  מזמן  חשבון  שעושה  שכותב  ...מה 

הוא  החשבון  חדש  בכלל  הנה  עתה,  בעירו 

חדש אלול, ובמשך השנה עושים רק חשבונות 

כאלו שבטוחים שלא יביאו חלישות בהעבודה 

של  אפילו,  לשמץ  מקום  יתנו  לא  ועאכו"כ 

יאוש, וכידוע הצחות: יאוש – שלא מדעת.

מדרישת  הגמור  בהיפך  שזהו  ג"כ  ומובן 

עבדו  שבלשון  בשמחה,  ה'  את  עבדו  הבעש"ט 

וכמבואר  דעהו,  דרכיך  דבכל  הענין  ג"כ  נכללו 

ברמב"ם הלכות דיעות ובשו"ע או"ח סי' רלא.

(אגרות קודש ח"ח עמ' עב)

החלשת החלטיות הרצון להשתפר
מצבו  על  מתאונן  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

שהוא בעצבות ומרירות וכמה פעמים מתיאש 

כו' וכו'.

הוא  יאוש  אשר  להאריך  למותר  הנה 

מהתחבולות וערמומיות של היצר הרע הרוצה 

להסיתו ולהדיחו חס ושלום מלשמש את קונו, 

ואם על עצלות וכבדות אומר רבנו הזקן (תניא 

פרק כ״ו) שינצחו בקל ויפול כו', על אחת כמה 

וכמה על ידי יאוש ר״ל.

נגד  להלחם  שצריך  הדבר  שמובן  ואף 

גיסא  לאידך  הרי  האפשרי,  ככל  רעות  רגילות 

ומובן  התורה,  מן  אסורים  ואביזרייהו  היאוש 

וכמבואר  ליאוש,  סיבה  שאין  אנושי  בשכל  גם 

ואילך,  כ״ז  פרק  בתניא  ומהם  מקומות  בכמה 

שאין  כאלו  ממחשבות  דעתו  ויסיח  שם,  יעויין 

וילחום  ומצותי'  בתורה  בעבודה  כלל  מוסיפין 

מלחמת ד', כמבואר בתניא שם, וכמו שבכבוש 

כן  אגרשנו',  מעט  'מעט  נאמר  כפשוטו  הארץ 

סוף  אשר  והובטחנו  ברוחניות,  גם  הדבר  הוא 

שזכו  אלו  ובפרט  המלחמה,  מנצחים  סוף  כל 

ומנהגי',  הדרכותי'  החסידות  מתורת  לטעום 

לעבודה  שייך  אינו  שהוא  שמי  מחשבה  וכל 

כזו וכו׳ הוא היפך השכל הבריא והעיקר היפך 

הוראות וציווי תורתנו תורת חיים... 

(אגרות קודש חי"ב עמ' ט)

יאוש,  של  שכן  וכל  דכאון,  של  רוח  מצב 

את  המחלישים  הדברים  אחד  הוא  ושלום,  חס 

ההחלטיות ברצון להשתפר.

(תרגום מאגרות קודש חי"ג עמ' תפט)

מוסר השכל מהשי"ת
שהיא  במכתבה  שכותבת  מה  ...אודות 

טהרת  בענין  לפעול  הפסיקה  ולכן  מאוכזבת 

המשפחה, בטח שאין זה טעם מספיק. 

ממשיך  יתברך  השם  אם  עצמך:]  [והגע 

רבות,  פעמים  מאתנו  אחד  כל  עם  להתעסק 

ואינו מתאכזב חס ושלום, הרי זה צריך לשמש 

יהודים,  מלקרב  להתעייף  שלא  השכל  כמוסר 

זקנים, לתורה  או  צעירים  נשים,  והן  אנשים  הן 

ומצות בכל הדרכים האפשריות, 

וברצון  ברצינות  עושים  רק  שאם  והובטחנו 

סוף,  כל  סוף  במאוחר,  או  במוקדם  אמיתי, 

מצליחים.

(תרגום מאגרות קודש חכ"א עמ' קצ)

מוכר פתגמו של כ״ק מו״ח אדמו״ר, שאחת 

מהוראות פסח-שני היא, שאף פעם אין [מצב] 

מה  להשלים  מדי  מאוחר  לא  פעם  ואף  אבוד, 

שהחסירו.

עבודתם  מיסודות  אחד  גם  בעצם,  זהו, 

[של  הרביים-נשיאים  התמסרו  לה  החיונית, 

חסידות חב"ד] זי״ע במסירת-נפש רבה כל כך, 

לקרב יהודים לתורה ומצוות, ללא הבט באיזה 

מצב הם נמצאים, ולא התייאשו מאף יהודי.

(תרגום מאגרות קודש ח"ל עמ' קפג)

לא להתייאש – מעצמך ומהזולת!

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי

המדור מודפס זכות ר' איהו ישרא בן אירית הצחה מופגה ו וכ משפחתו, מתוך בריאות הנכונה, ופרנסה בהרחבה גדוה



טולקראת שבת

‰ס˙ם ל˙˜ן ‰כינור ולעונבו כמ‰ פעמים, מ‰ 
‰‡י  „‡ף  ונמˆ‡  ˜יימ‡.  ˘ל  ב˜˘יר‰  ˘‡ינו 
בח˜יר‰ ‡ם ‰כמו˙ ‚ובר˙  ל˙לו˙  י˘  מיל˙‡ 
‡ו ‰‡יכו˙, ול‰כי ‰סבר‡ ‰י˙‰ נו˙נ˙ „‡חר 
מכרע˙  „‰כמו˙  ˙חומין  ‚בי  ר"˘  ˘‰כריע 
עניב‰,  ול‡  כינור  בנימ˙  ל‰˙יר ˜˘יר‰  יˆ„„ 
˘"ל‡  ˘‡ני  „‰כ‡  לח„˘  ר"˘  ‰וˆרך  ול‰כי 
„מ‰  ‰יינו  ˘בו˙",  מ˘ום  ‡ל‡  לך  ‰˙ירו 
˘ל‡  כ„י  ˙חומין  ‡יסור  ב‡יכו˙  ˘‰˜לנו 
מ"מ  עונ‚,  „‰˘ב˙˙  ‡יסור  בכמו˙  לרבו˙ 
ל‰˙יר‰  ˘ל‡  ב‡יכו˙ „˜˘יר‰  מחמירים ‡נו 
"˘ל‡  לפי  עניב‰,  ‡יסור  כמו˙  למעט  כ„י 
‡יסור  מפני  ב‡יכו˙  חמור  [‡יסור  לך  ‰˙ירו 
כ˘˘ני  [„ו˜‡  ‡ל‡  בכמו˙]  ממנו  ‰רב  ˜ל 

‰‡יסורים] מ˘ום ˘בו˙". 

מכרע˙  „‰כמו˙  לר"˘  „ס"ל  ‰יינו 
‰‡יכו˙ „ו˜‡ בסו‚ ‡ח„ ˘ל ‡יסור, „˙רוויי‰ו 
„‡וריי˙‡ ‡ו ˙רוויי‰ו „רבנן [וב˙חומין ועונ‚ 
˘ב˙ ˙רוויי‰ו „רבנן, כי ˙חומין ‡לפיים ‡מ‰ 
ו„‡י „רבנן (לכל ‰˘יטו˙, עיי' ˘ו"ע ‡„‰"ז רי˘ סי' 
˘ˆו, ‡בל עיין ˙ור‰ ˘למ‰ מילו‡ים לפר˘˙נו), ועונ‚ 

נמי „רבנן (עיי' רמב"ם רפ"ל מ‰ל' ˘ב˙)], מ˘‡"כ 
ב˙י˜ון ‰כנור „‡יסור עניב‰ „רבנן ‡ף ˘‰ו‡ 
לי„י  ב‰  „‡˙י  ˜˘יר‰  „וח‰  ‡ינו  בכמו˙  רב 
‰ז˜ן  רבינו  ממ"˘  ל„בר  ור‡י'  „‡וריי˙‡. 
˘ל  ‚ופ‰  ‚בי  סט"ז  ˘כח  סי'  ‡ו"ח  ב˘ולחנו 
ח˜יר‰ ‰נ"ל ב˘חיט‰ לחול‰, „כ˙ב ˘ם ˘‡ף 
ל‰‡כיל  ול‡  ל˘חוט  ומוטב  ‚ובר˙  ˘‰כמו˙ 
יין  לו  ל‰ר˙יח  ˆריך  ‰ו‡  "‡ם  ‡בל  נביל‰, 
ימל‡ י˘ר‡ל ויחם כו˙י . . כי ‡עפ"כ ל‡ י‰י' 
בר‡בי"‰  (ומ˜ורו  עכ"ל  מ„"ס",  ‡יסור  ‡ל‡  בו 
˘וחט  ב‡יסור  „„ו˜‡  ל‰„י‡  ‰רי  ומר„כי). 

„‡וריי˙‡  „˙רוויי‰ו  נביל‰  ו‡יסור  ב˘ב˙ 
„רבנן  יינם  ס˙ם  ב‡יסור  ‡בל  ‚ובר˙,  ‰כמו˙ 
‡ין ‰כמו˙ („‡יסור בכל ˘˙י' ו˘˙י') מכרע˙ 
ל„חו˙ ‡יסור מב˘ל ב˘ב˙ „‡וריי˙‡ (˘‰ו‡ 

‡יסור פעם ‡ח˙).

ר"˘  נמי ‰יטב ‰‡ „„ברי  יומ˙˜  ומע˙‰ 
נס„רו  ‰„ינים ‰נ"ל,  ˘ני  טעמי  בבי‡ור  ‰נ"ל 
˘נמˆ‡   ıר˘" ב„ין  „מיירי  „מ˙ני'  בסיומ‡ 
טעמים  בעי ‰כ‡  מ‡י  ולכ‡ור‰  כו'",  במ˜„˘ 
ל‡  ולמ‰  ז‰,  ‡ל  ז‰  ˜רב  ול‡  ˘ב˙  ל„יני 
במ˘נ‰  ‡ו  ‡לו  ל„ינים  ב‰מ˘ך  „בריו  ˘נ‰ 
[ונו„ע   ıר˘„ למ˙ני'  ˆירפם  ‡ל‡  בפ"ע 
„ילפינן  ל‰לכ˙‡,  נו‚ע˙  ‰מ˘ניו˙  „חלו˜˙ 
בכל ‰˘"ס מרי˘‡ לסיפ‡ וכו' (ועיי' נמי נפ˜"מ 
סי'  ‡‰ע"ז  מחו˜˜  בחל˜˙   – בכלל  ‰מ˘ניו˙  מחלו˜˙ 

‚ם  כי  ‰יטב  מחוור  ‰נ"ל  ועפ"י  ס˜"מ)].  לח 

˘ייכ‡  במ˜„˘  ˘נמˆ‡   ıר˘„ מיל˙‡  ‰ך 
‰‡יכו˙,  על  ‚ובר˙  ‰כמו˙  ‡ם  זו,  לח˜יר‰ 
כ‰ן  במ˜„˘  ˘נמˆ‡   ıר˘" ‰מ˘נ‰:  „ז"ל 
ל‰˘‰ו˙ ‡˙ ‰טומ‡‰,  ˘ל‡  ב‰מיונו  מוˆי‡ו 
˘ל‡   ıע ˘ל  בˆב˙  ‡ומר  ר"י  ריב"ב.  „ברי 
בסבר˙  ב‚מ'  ומבו‡ר  ‰טומ‡‰",   ˙‡ לרבו˙ 
 – (כמו˙  טומ‡‰  ˘‰ויי  „"מ"ס  פלו‚˙˙ם, 
זמן)  יו˙ר  ונמ˘כ˙  מ˙רב‰  ‰טומ‡‰  ˘‡ו˙‰ 
‰וספ˙   – (‡יכו˙  טומ‡‰  ‡פו˘י  ומ"ס  ע„יף, 
‚ם  ב‰  ˘י˘   - ב‰טומ‡‰  ו‡חר  מ‰ו˙י  ענין 

‰„ין ו‰ענין „מטמ‡‰ ‡חרים) ע„יף".

‡ליב‡  ‰בבו˙,  ב'  ל˜˘ר  י˘  עו„ 
‰פלו‚˙‡  „סברו˙  עירובין  סוף  „‰ירו˘למי 
ו‡ל  ˘ב  ‡ו  ע„יף  וע˘‰  ˜ום  ‡י  ‰ן   ıב˘ר
מענינ‡ „„ין ‰נ"ל  ז‰ו  ‚ם  ו‰רי  ע„יף,  ˙ע˘‰ 
‰י‡  מ˙חומו  „‰יˆי‡‰  וכנ"ל  ˙חומין,  ‚בי 
ו‡ל  ב˘ב  ‰י‡  ‰עונ‚  ו‰˘ב˙˙  וע˘‰  ב˜ום 
‰„ברים  בין  לחבר  י˘  יו˙ר  ובעומ˜  ˙ע˘‰. 
˘ם  לירו˘'  מ˘‰  ובפני  ‰ע„‰  ב˜רבן  (ועיי' 
ו‰ירו˘'  ‰בבלי  וטעמי  מחלו˜˙  כ‡ן  „‡ין 
‰יינו  ‚ופ‡  וע˘‰"  "˜ום  כי  יח„),  עולים 
‰חומר‡  (מלב„  ב‡יסור  יו˙ר  חמור‰  ‡יכו˙ 
ו˜סבר  עונ‚),  ל‚בי  ב˙חומין  בכלל  ב‡יכו˙ 
מכרע˙  עונ‚)  („‡יסור  ‰כמו˙  „‡עפ"כ  ר"˘ 
„‰כמו˙   ,ıר˘ ‚בי  ברי˘‡  נמי  ו‰כי  ‡ו˙ו, 
„˘‰ויי טומ‡‰ ‚ובר˙ על ‰‡יכו˙ „˜ום וע˘‰ 
(מלב„ ˘‚ובר˙ על ‰‡יכו˙ „‡פו˘י טומ‡‰).

לקראת שבת ו

˜רוב ל‚יל מ‡‰ וע˘רים(!), ובכל ז‡˙ ‰לך בעˆמו ל‰˘˙˙ף במלחמ‰ ו‰ר‡‰ כח ו‚בור‰ מיוח„ים 
ב‰רי‚˙ עו‚ וכו' (ר‡‰ ר˘"י ס"פ חו˜˙) – 

מלכי  כ„רך  "ל‡   :(„ (כז,  לפני‰ם"  יˆ‡  "‡˘ר  ‰כ˙וב  בפירו˘  פינחס,  בפ'  ר˘"י  ˘‰בי‡  וכמו 
כמו ˘ע˘י˙י ‡ני ˘נלחמ˙י  למלחמ‰, ‡ל‡  חיילו˙י‰ם  ומ˘לחין ‡˙  בב˙י‰ם  ˘יו˘בים  ‰‡ומו˙ 

בסיחון ועו‚"  -  

‰נ‰ י˘ לחל˜ בין ‰מלחמו˙:

במלחמ˙ סיחון ועו‚ ‰י˙‰ ‰‰נ‰‚‰ ב‡ופן ניסי, למעל‰ מן ‰טבע, וכמו ˘‡מר ‰˜ב"‰ למ˘‰: 
"‡ל ˙יר‡ ‡ו˙ו, כי בי„ך נ˙˙י ‡ו˙ו ו‡˙ כל עמו ו‡˙ ‡רˆו, וע˘י˙ לו כ‡˘ר ע˘י˙ לסיחון ו‚ו'" 

(חו˜˙ כ‡, ל„);

ר˘"י  ˘‰בי‡  וכפי  כביכול,  פנים  ‰ס˙ר  מ˙וך  ‰מלחמ‰  ‰י˙‰  עמל˜,  במלחמ˙  כ‡ן,  ‡ולם 
י˘ר‡ל "‰י˘ ‰'  ˘פ˜פ˜ו  ז‰  על  כעונ˘  בי˘ר‡ל ‰י'  ל‰ילחם  עמל˜  ˘בו‡  ח),  (יז,  ב˙חיל˙ ‰ענין 
ב˜רבנו ‡ם ‡ין" (יז, ז), וכמו„‚˘ במ˘ל ˘‰בי‡ ר˘"י מ‡ב "˘‰רכיב בנו על כ˙פו", וכ‡˘ר פ˜פ˜ 

‰בן במˆי‡ו˙ ‰‡ב ‰ס˙יר ‰‡ב פניו ממנו: "‰˘ליכו מעליו וב‡ ‰כלב ונ˘כו" - 

כ‰  ע„  י˘ר‡ל  לבני  ˘‰י˙‰  על ‰‰נ‰‚‰ ‰ניסי˙  לסמוך  כז‰ ‡י ‡פ˘ר  ˘במˆב  מ˘‰  סבר  ולכן 
יוˆ‡י ˆב‡  בר‡˘ ‰מלחמ‰  ול‰עמי„  ב„רך ‰טבע  למלחמ‰  ל‰˙כונן  ב‰כרח  מכן), ‡ל‡  (ול‡חר 

ב‚יל ‰מ˙‡ים (מבן ע˘רים וע„ בן ˘˘ים), ולכן ל‡ ‰לך בעˆמו ל‰ילחם. 

וי˘ ל‰וסיף, ˘סבר מ˘‰ כי ל˙ועל˙ ‰מלחמ‰ ע„יף ˘‰ו‡ י˙עס˜ בחל˜ ‰רוחני ˘ל ‰מלחמ‰ 
– ‰˙פל‰ ל‰' ו‰˙עני˙ וכו', וכן עמי„˙ו על ר‡˘ ‰‚בע‰ עם מט‰ ‰‡לו˜ים ו‰רמ˙ י„יו, ˘על י„י 
ז‰ י˙עו„„ו יוˆ‡י ‰מלחמ‰ – ‡לו ‰מ˙עס˜ים בחל˜ ‰‚˘מי ˘ל ‰מלחמ‰ – וי‰י' ל‰ם ‰כח ו‰עוז 

ל‰ילחם כר‡וי. 

‰. ‡מנם למע˘‰, נח˘ב˙ למ˘‰ ‰נ‰‚‰ זו כ"נ˙עˆל במˆו‰":

נכון ‰„בר ˘‰י' ז‰ מˆב ˘ל ‰ס˙ר פנים ולכן ‰יו ˆריכים ל‰˙כונן למלחמ‰ ב„רך ‰טבע ול‡ 
לסמוך על ‰נס בלב„; ‡בל ל‡חר ˘כבר ערכו ‡˙ ‰‰כנו˙ ומ˙חיל‰ ‰מלחמ‰ בפועל - ‰"מˆו‰" - 
כ‡ן נ„ר˘˙ זריזו˙ ל‰˘˙˙ף במלחמ‰ כפ˘וטו ממ˘, בלי "ח˘בונו˙" (ול‡ ל‰ס˙פ˜ ב"סיוע" מן 

‰ˆ„ – על י„י ‰˙פל‰ ו‰˙עני˙ וכו').

ב‚ילו  ˜˘‰ ‰י‡  בפועל  ˘‰מלחמ‰  מח˘ב‰  מ˙וך  בפועל,  במלחמ‰  ל‡ ‰˘˙˙ף  ˘מ˘‰  וכיון 
‰מבו‚ר – נענ˘ בכך ˘‡פילו ‰"סיוע" ‰רוחני ˘ב‡ ל˙˙ למלחמ‰, על י„י ‰רמ˙ י„יו, נע˘‰ ˜˘‰ 

לו. 

ובס‚נון ‡חר ˜ˆ˙:

ס„ר ‰טבע;  פי  על  ˘כן ‰ו‡  י„יו",  "נ˙יי˜רו  לכן   – לפי ‰טבע  "ח˘בונו˙"  ע˘‰  ˘מ˘‰  כיון 
‡מנם ‡ם ‰י' ‰ולך למלחמ‰ ונוטל חל˜ במˆו‰ בלי "ח˘בונו˙" – ‰י˙‰ ‚ם ‰‰נ‰‚‰ עמו מלמעל‰ 

ב‡ופן כז‰, למעל‰ מ‰טבע. 

ו‰רב‰ י˘ ל‰‡ריך בכ"ז, ועו„ חזון למוע„ בעז"‰.



פ

בין לימוד שבת לציווי השבת
ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה גו׳ ויבואו כל 
נשיאי העדה ויגידו למשה

שאלוהו מה היום מיומים כו', שעדיין לא הגיד להם משה פרשת 
שבת שנצטווה לומר להם והי' ביום הששי והכינו גו' עד ששאלו 
את זאת
(טז, כב. רש״י)

שהרי  ביותר,  תמוהים  אלו  דברים  לכאורה 

להם  "נתן  שבמרה  לעיל  בפרש"י  מפורש 

מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם שבת 

כבר  שבת  שפרשת  ונמצא,  כה),  טו,  (רש"י  כו'" 

"מה  לשאלה  מקום  מה  וא"כ,  לישראל.  ניתנה 

היום מיומים", דהיינו שלא ידעו הנשיאים כלל 

הוצרך  שמשה  עד  הששי  יום  של  יחודו  אודות 

גו'"  מחר  לה'  קודש  "שבת  ולחדש  להם  להגיד 

(טז, כג)?

בדיוק  מתורצת  זו  ששאלה  לומר  ויש 

"נתן  שבמרה  שכתב  עצמו,  רש"י  של  לשונו 

כו'",  בהם  שיתעסקו  כו'  פרשיות  מקצת  להם 

השבת  על  (לפרש"י)  נצטוו  לא  במרה  כלומר, 

כ"א רק ניתנה להם פרשת שבת שיתעסקו בה, 

שפ"ח  שם.  טו,  ברמב"ן  עד"ז  (ראה  וכיו"ב  בלימודה 

שלח טו, לב. ועוד).

שמירת  ישראל  אצל  הי'  לא  עדיין  ועפ"ז, 

בתורה.  שבת  פרשת  לימוד  כ"א  בפועל,  שבת 

מלימוד  השבת  יום  אודות  שידעו  אף  ולכן 

מצווים  היו  שלא  מכיון  מ"מ  הפרשיות, 

דעתם  על  עלה  לא  בפועל,  שבת  בשמירת 

"מה  שאלו  ולכן  לשבת.  שייך  משנה  שהלחם 

היום מיומים".

שביתה מאפי' ולא מהוצאה
ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו
(טז, כז)

לכאורה תמוה, הרי היציאה לשדה על מנת 

ללקוט את המן היתה בודאי עם הכלים להביא 

ביציאה  שעברו  ונמצא  הביתה,  המן  את  בהם 

נצטוו  כבר  הרי  וקשה,  הוצאה.  איסור  על  זו 

להם  שנאמר  כמו  מקודם,  השבת  על  ישראל 

"שבתון שבת קודש לה' מחר", והיאך עברו על 

איסור הוצאה?

למשה  ה'  אמירת  כוונת  שזוהי  לתרץ  [ואין 

מאנתם  אנה  "עד  ללקוט  היציאה  לאחרי 

השבת  לכם  נתן  ה'  כי  ראו  גו',  מצותי  לשמור 

כי   - השביעי"  ביום  ממקומו  איש  יצא  אל  גו' 

לא  שהמן  רק  נאמר  שלפנ"ז  שבפסוקים  מזה 

מפורש  איסור  בא  לא  אבל  השבת  ביום  יהי' 

שיצאו  לאחרי  שרק  משמע  ללקוט  לצאת 

איש"  יצא  אל  תחתיו  איש  "שבו  נצטוו  ללקוט 

- שלא יצאו ללקוט המן בשבת, אך בזה שיצאו 

קודם ללקוט לא עברו על ציווי ה'. אלא כוונת 

הדיבור "עד אנה מאנתם גו'" היא על זה שבנ"י 

היו מחוסרי אמונה, דמכיון שראו שהקב"ה נתן 

הטעם  באמרו  הששי  ביום  משנה  לחם  להם 

בשדה.  תמצאוהו  השביעי "לא  שביום  בפירוש 

למצוא  לשדה  לצאת  מקום  אין  בו",  יהי'  לא 

מן].

ויש לומר הביאור בזה (בדרך הפשט):

ישראל  נצטוו  דיני'  כל  עם  שבת  בשמירת 

שנאמר  שמצינו  ומה  תורה.  מתן  אחרי  רק 

אצל המן "שבתון שבת קודש לה' מחר" – אינו 

אך  כ"א  בשלימותה,  שבת  שמירת  על  ציווי 

ללקיטת  השייכים  בענינים  שמירתה  על  ורק 

בפירוש  שנתפרשו  בענינים  ורק  והכנתו,  המן 

בכתוב זה, דרק עליהם נצטוו. ומכיון שבכתוב 

אפי'  איסור  רק  נאמר  קודש"  שבת  "שבתון 

ובישול, במילא לא נאסרו אז בהוצאה מרשות 

לאחרי  ורק  לצאת.  להם  מותר  והי'  לרשות, 

"שבו  בפירוש  ה'  להם  אמר  ללקוט,  היציאה 

איש תחתיו" ואזי נאסר להם לצאת ללקוט.

יסוד  ע"פ  שמתרץ  הדברים,  במקור  [ועיין 

זה עוד כו"כ קושיות בהבנת כתובים אלו].

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

לקראת שבת י„

[‚בי  "„‰˙ם  ר"˘  „˜‡מר  מ˘לך",  לך  "נ˙נו 
לך,  נ˙נו  מ˘לך  ‡ל‡  ‰ו‡  ˜ול‡  ל‡ו  ˙חום] 
ו‚ם כ‡ן ל‡ נ˙נו לך ‡ל‡ מ˘לך „‰יינו עניב‰ 
‰˙וס'  על  ‚ם  וב‡מ˙  ‰מו˙ר".  „בר  „‰ו‰ 
ל‡ ‰ול"ל ‰כ‡ ‡ל‡ "מ˜ום  ע„יין ˆ"ע „‡"כ 
ו˙ו  לך"  נ˙נו  מ˘לך  חכמים  לך  ˘‰˙ירו 
לחומר‡  ‚ם  טעם  נ˙ן  לב„  בז‰  כי  מי„י,  ל‡ 
לפר˘  ‰וסיף  ולמ‰  ˘נפס˜‰,  כינור  בנימ˙ 
(ו‡ין „רך  ˘בו˙"  מ˘ום  לך ‡ל‡  "˘ל‡ ‰˙ירו 
‰˜„מ˙  עיי'  „בר,  ˘ל  מעי˜רו  יו˙ר  ל‰‡ריך  ‰מ˘ניו˙ 

‰רמב"ם לפי‰מ"˘).

כ‡ן  י˘  ויסו„י  ‚„ול  „כלל  בז‰  ו‰נר‡‰ 
מסכ˙ין, „˜‡מר  סוף  במ‰ר˘"‡  (ועיין  ר"˘  ב˘יט˙ 
וב‰˜„ים  עירובין"),  מס'  „יני  בכל  "כלל  ר"˘  כ‡ן 

˘ˆ‰ „‰‡ „מˆו‰  ר"ס  בפרי˘‰ ‡ו"ח  „‡י˙‡ 
מבו‡ו˙  ו˘י˙ופי  חˆירו˙  עירובי  ‡חר  לחזור 
‡ו  לטייל  כ„י  ‰נ‡˙ו  "לˆורך  ˘‰ם  לפי  ‰ו‡ 
ו˜ר‡˙  כמ"˘  מˆו‰  וז‰  ל‰בי‡ ˆרכי ‡כיל˙ו 
˘ב˙  ˙חום  ‚בי  נמי  ומובן  עונ‚",  ל˘ב˙ 
„מ˘ום עונ‚ ˘ב˙ מˆו‰ ל‰ימˆ‡ ב˙וך ˙חום 
‰עיר, כ„י לטייל ‡ו ל‰בי‡ כו', ˘‰רי ‰˘וב˙ 
חוı ל˙חום מו‚בל בז‰ ביו˙ר ול‡ו ‰יינו עונ‚ 
כלל (עיי' בלבו˘ סי' רמט ס"‡, וב˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן 
ל˙חום   ıחו „‰מח˘יך  י"ל  ול‰כי  סוס"ב),  ˘ם 

ל˙וך  ליכנס  חיוב  וכעין  מˆו‰  ‚ם  עליו  מוטל 
‚מור „˙חום  נ‚„ ‡יסור  ˘‡ינו  זמן  (כל  ‰עיר 
י"ל  ועפ"ז  ‰עונ‚.  יו˘ב˙  ˘ל‡  כ„י  ˘ב˙), 
כעין  "יכנס",  „ס"ל  ר"˘  ˘ל  טעמו  „‰יינו 
ל˘ון ˆיווי וחיוב, ˘כ„י ˘ל‡ ימ˘יך ב‡יסורו 
ו‰יינו, „ל‡  ל‰˘בי˙ ‰עונ‚ – ˆריך "ליכנס". 
מˆ„  כי  ליכנס,  לו  „ר˘ו˙  ר˜  ר"˘  נ˙כוון 
ר˘ו˙ לב„ ‡ין ל‰˙יר ‰כניס‰ ˘‰י‡ ‡יסור (כי 
‡ין כוונ˙ ר"˘ ˘י˘ וו„‡ו˙ ‚מור‰ ˘‰ו‡ ב˙וך ‰˙חום, 

במ‡ירי.  ועיי"ע  ללי˘נ‡ ˜מ‡,  ב  נב,  בסו‚יין  ר˘"י  עיי' 

ב„בר,  ‡יסור  י˘  לכ˙חיל‰  לר"˘  ‚ם  ו„‡י  ‡ופן,  ובכל 

במזי„  ‰יוˆ‡  ‚ם  ‡ם  ‰˘יטו˙  ˘נחל˜ו  מז‰  כ„מוכח 

ור˘ב"‡  בסו‚יין  י‰ונ˙ן  וברבינו  ˘ם  במ‡ירי  עיי'  נכנס, 

ב„בר  י˘  חיוב  כעין  ˙‰), ‡ל‡  ר"ס  בב"י  ˘‰וב‡ 

מˆ„ עונ‚ ˘ב˙.

ונמˆ‡ כ‡ן חי„ו˘, ˘‰˙ירו לעבור ‡יסור 
לעיר),  כניס˙ו  (ע"י  מ˙חומו  „יˆי‡‰  חמור 
ב˜ום וע˘‰ - ˘‰ו‡ ‡ופן חמור יו˙ר מביטול 
עונ‚  מ˘ום ‡יסור ‰˘ב˙˙    - ב˘ו‡"˙  מˆו‰ 
˘ב˙ „˜יל טפי (ועיי' ב˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח סי' 
‰פוס˜ים  מ„ברי  ˘‰‡ריך  ב,  ‡ו˙  ‡חרון  ב˜ונטרס   ‡˘

˘ב˙),  עונ‚  מפני  נ„חו  ל‡  „‡פי' ‰רב‰ ‡יסורים ˜לים 

(עיי'  ˙ע˘‰"  ו‡ל  ב"˘ב  ר˜  עליו  ויעבור 
בז‰,  ב˘יט˙ו  ו‰נר‡‰  ועו„).   ‡ פ,  „זבחים  מ˙ני' 

˘‰ו‡ כלל יסו„י ב„יני ‰˙ור‰, וע"פ ‰ח˜יר‰ 
‰כמו˙  „‡וריי˙‡,  במילי  מכריע  מי  ‰י„וע‰ 
ב˙ר‡  בפר˜  ‰ר"ן  „ברי  כ‚ון  ‰‡יכו˙,  ‡ו 
„יומ‡ ‚בי ‡י מוטב ל˘חוט עבור חול‰ מסוכן 
ב˘ב˙ (˘‰ו‡ ‡יסור חמור „ס˜יל‰ ‡בל פעם 
ל‡ו  ‡יסור  (˘‰ו‡  נביל‰  ל‰‡כילו  ‡ו  ‡ח˙) 
טוב  ל˜ח  בס'  עיי'  וכזי˙).  כזי˙  כל  על  ‡בל 
מכל  בר‡יו˙  ˘‰‡ריך  טו-טז  סי'  ענ‚ל  לר"י 
„יכנס,  לר"˘  „ס"ל  „ז‰ו  י"ל  ומע˙‰  ‰˘"ס. 
˘עובר  ל‚מרי  ברור  (˘‡ין  בנ„ו"„  ל„י„י'  כי 
‡ל‡  ˘ב˙,  „˙חום  חמור  ‡יסור  על  בכניס˙ו 
„בר  נ‚„  ל‰כריע  ב"כמו˙"  כח  י˘  ספ˜)  ר˜ 
ב‰  ˘י˘  ול‰˙יר ‰"כניס‰"  ב‡יכו˙ו,  ‰חמור 
ח˘˘ ‡יסור ˙חום ˘ב˙, מˆ„ ז‰ ˘ב"כניס‰" 
‰כניס‰,  בר‚ע  ‡ל‡  ‡יסור  יע˘‰  ל‡  זו 
ז‰ ‡יסור  ל˙חום ‰רי   ıחו י˘‰‰  מ˘‡"כ ‡ם 

‰נמ˘ך בכל ר‚ע ור‚ע ˘נמˆ‡ ˘ם.

˙רי  ‰ני  בין  ‰˜י˘ור  ‰יטב  מחוור  ומע˙‰ 
חכמים  לך  ˘‰˙ירו  ר"˘, "מ˜ום  ˘‡מר  מילי 
מ˘ום  לך ‡ל‡  ו"ל‡ ‰˙ירו  לך",  נ˙נו  מ˘לך 
‰כנור,  ב˙י˜ון  ‰‡ופנים  ב'  „‰נ‰  ˘בו˙". 
˜˘יר‰ ועניב‰, י˘ בכל ‡ח„ מ‰ם חומר ˘‡ין 
בזול˙ו. ‰חומר ב˜˘יר‰ ‰ו‡ „‡˙י לי„י חיוב 
בז‰  ‰˘י'  חילו˜י  ‰מ˘נ‰  על  ב˙ויו"ט  (ועיי'  חט‡˙ 
בין ר˘"י לרע"ב ו‡כ"מ) - חומר ב‡יכו˙, מ˘‡"כ 

˘עלול‰  לפי  „רבנן,  ‡ל‡  בז‰  ˘‡ין  עניב‰ 
מˆ„  ‡מנם  ˜יימ‡,  ˘ל  ˜˘יר‰  ו‡ינ‰  לינ˙˜ 
כי  בכמו˙,  בעניב‰  חומר  י˘  ‰רי  ‚ופ‡  ז‰ 
מן  יˆטרך  ל‰˙˜יים,  עומ„˙  ˘‡ינ‰  מ‡חר 



י‚

שיטת ר"ש במחשיך חוץ תחום 
ובקשירה במקדש

יתקשה בקישור טעמי ב' הדינים שביארו רש"י ותוס' / יחדש דהכל סובב סביב חקירת הפוסקים הידועה אם איסור 
קל המרובה בכמות גובר על איסור חמור המועט בכמות

ב„ין ˙חום ˘ב˙ („ילפינן מ˜ר‡ „פר˘˙נו "‡ל 
יˆ‡ ‡י˘ ממ˜ומו" – עיי' עירובין נ‡, ‡), נחל˜ו ר"˘ 

„עירובין),   „ פר˜  סוף  ˘ם  (ל‰לן  במ˙ני˙ין  ורבנן 
"מי ˘‰ח˘יך חוı ל˙חום ‡פילו ‡מ‰ ‡ח˙ ל‡ 
˘בי˙˙ו  ˜נ‰  ˘כבר  כיון  [ל˙חום ‰עיר,  יכנס 
ע˘ר‰  חמ˘  ‡פילו  ‡ומר  ר"˘  ל˙חום],   ıחו
‡מו˙ יכנס ˘‡ין ‰מ˘וחו˙ ממˆין ‡˙ ‰מ„ו˙ 
מפני ‰טועין", פירו˘ „ר"˘ סבר ˘כ˘מו„„ין 
מ‰עיר,  ‡מ‰  ‡לפים  סיום  ‚בולו˙  ומסמנין 
בסוף  ל‰ˆיב ‰סימן  ממˆין ‡˙ ‰מ„ו˙"  "‡ין 
וכונסין  מ˜ˆרין ‡˙ ‰מ„‰  ‡לפים ‡מ‰, ‡ל‡ 
‰סימן לפנים ‰˙חום ט"ו ‡מ‰ (וכ„פר˘"י ‰טעם 
ופעמים  ‰סימן   ˙‡ מכירין  ˘‡ין  ‰מ„‰  טועי  "מפני 

ול‰כי  ‡„ע˙יי‰ו"),  ול‡ו  וחוזרין  ממנו  ל‰לן  ‰ולכין 

נמˆ‡  ב‡מ˙  כי  לעיר  ל‰כנס  ז‰  יכול  ˘פיר 
˙וך ‡לפים ‡מ‰ מן ‰עיר. 

ובמ˙ני˙‡ ב˙ריי˙‡ „עירובין "ר"˘ ‡ומר 
לך,  נ˙נו  מ˘לך  חכמים  לך  ˘‰˙ירו  מ˜ום 
ומבו‡ר  ˘בו˙",  מ˘ום  ‡ל‡  לך  ‰˙ירו  ˘ל‡ 
כי  לב' „ינים,  טעם  כ‡ן  (˘ם ˜‰, ‡) „נ˙ן  ב‚מ' 
לך"  נ˙נו  מ˘לך  חכמים  לך  ˘‰˙ירו  "מ˜ום 
˜‡י על „ינ‡ „"מי ˘‰ח˘יך חוı ל˙חום כו'", 

˙חומו",  ב˙וך  ‰ו‡  "˘כבר  "˘לך",  „‰וי 
‰„ברים  ו‰מ˘ך  ו"יכנס";  לך"  "נ˙נו  ול‰כי 
על  ˜‡י  ˘בו˙"  מ˘ום  ‡ל‡  לך  ‰˙ירו  "˘ל‡ 
˘ם  „לעיל  במ˘נ‰  ‰מפור˘  ‡חרינ‡  „ינ‡ 
בפר˜ין (˜ב, ב) "˜ו˘רין נימ‡ במ˜„˘ ‡בל ל‡ 
במ„ינ‰, ו‡ם ב˙חל‰ כ‡ן וכ‡ן ‡סור", ופלי‚ 
"בן  במ˜„˘  „‡ף  וסבר  ‰˙ם  בבריי˙‡  ר"˘ 
לוי ˘נפס˜‰ לו נימ‡ בכנור" – "עונב‰" ו‡ינו 
לך ‡ל‡  טעמ‡ „"˘ל‡ ‰˙ירו  ו‰יינו  ˜ו˘ר‰, 
מ˘ום ˘בו˙", פירו˘ „"עניב‰ „ל‡ ‡˙י לי„י 
לי„י  רבנן, ˜˘יר‰ „‡˙י  לי'  ˘רו  חט‡˙  חיוב 

חיוב חט‡˙ ל‡ ˘רו לי' רבנן". ע"כ.

ופיר˘ ר˘"י ‰˙ם ‰˜י˘ור „‰ני ˙רי מילי 
ל˙"˜  ר"˘  ˜‡מר  "ו‰כי  כח„‡:  ר"˘  ˘‡מר 
מחמיר  ל˙חום   ıחו במח˘יך  ˘‰˜ל˙י  ‡ע"פ 
‡בל  לך,  נ˙נו  מ˘לך  „‰˙ם  כנור,  בנימ˙  ‡ני 
כ‡ן ל‡ ‰˙ירו ‡ל‡ ˘בו˙", ו‰„ברים ˆריכים 
ל‰˘מיענו  ר"˘  ‰וˆרך  מ‰  ˙למו„,  ‰רב‰ 
˘מחמיר ב„ין ז‰ ‡ף ˘‰˜יל ב‡י„ך, וכי ˙על‰ 
ל˙חום   ıחו ‰מח˘יך  ב„ין  ˘˜ול‡  „ע˙ך  על 
מחייב˙ ˜ול‡ ‚בי ˜˘יר‰ במ˜„˘?! ‡˙מ‰‰. 
וב˙וס' כ˙ב לב‡ר ‰˜י˘ור „ב˙רוויי‰ו ‡מרינן 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ח

"מחמת עמק" בזמננו
מדוע סיפרה התורה שמשה "נתעצל במצוה"? / מיהו עמלק שבזמן הזה? / מי חייב לצאת

מחוץ לענן ולהציל את ה"נחשלים"? / והאם מי שתורתו אומנותו יכול לקרב את ה"נחשלים" על ידי שליח? 
מהות קליפת עמלק ומי מחויב להילחם בה

לו  ו‡מר  ‰מלחמ‰,  מנ‰י‚  ל‰יו˙  י‰ו˘ע   ˙‡ מינ‰  עמל˜,  מלחמ˙  על  מ˘‰  נˆטוו‰  כ‡˘ר 
"ˆ‡ ‰לחם בעמל˜" (פר˘˙נו יז, ט). ‡ו„ו˙ מינוי ז‰, ‡מרו חז"ל ˘‰י' לו למ˘‰ לˆ‡˙ למלחמ‰ 
בעˆמו, ול‡ למנו˙ ‡˙ י‰ו˘ע. וע„ כ„י כך, ˘נח˘ב מע˘‰ ז‰ למ˘‰ כ"עˆלו˙", ו‡ף נענ˘ על 
ומנ‰  במˆו‰,  ˘נ˙עˆל  כב„ים": "ב˘ביל  מ˘‰  יב) "וי„י  (יז,  על ‰פסו˜  ר˘"י  ˘כ˙ב  וכמו  כך. 

‡חר ˙ח˙יו, נ˙יי˜רו י„יו".

ו‰נ‰, ‰˙ור‰ „יבר‰ ב"ל˘ון נ˜י'", ו‡פילו "ב‚נו˙ ב‰מ‰ טמ‡‰ ל‡ „יבר ‰כ˙וב" (ב"ב ˜כ‚, 
˘ל ‡„ם, ‡ין  ב‚נו˙ו  "טמ‡", ‡ו  ל˘ון  נו˜ט˙  ˘‰˙ור‰  מ˜ומו˙  וכמ‰  בכמ‰  ˘מˆינו  ומ‰   .(‡
ללמ„  בכ„י  לפר˘ ‡˙ ‰‚נ‡י  ˘‰וכרח‰ ‰˙ור‰  ע„  ח˘וב,  ענין  מכך  ˘למ„ים  מ˘ום  ז‡˙ ‡ל‡ 

„בר ז‰.

ו‡ם כן י˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ רב˙י:

מ„וע מספר˙ ‰˙ור‰ ב‚נו˙ו ˘ל מ˘‰ ˘ל‡ יˆ‡ בעˆמו למלחמ‰, ונענ˘ ˘"נ˙יי˜רו י„יו"; 
ו‰ל‡ ‡ם ב‚נו˙ ב‰מ‰ טמ‡‰ ל‡ „יבר ‰כ˙וב, כל ˘כן ˘‡ין ל‰ לספר ב‚נו˙ו ˘ל מ˘‰ רבינו, 

"‰נבחר מכל מין ‰‡„ם" (פי‰"מ ל‰רמב"ם סנ‰„רין פר˜ חל˜ יסו„ ‰ז'. ול‰עיר מט"ז יו"„ סרמ"ב ס˜"כ)?

˘ל  ב‚נו˙ו  לספר  ‰כ˙וב  ו‰וכרח  ז‰.  מעניין  מיוח„  לימו„  ˘י˘נו  לומר,  ‡פו‡  ומוכרחים 
מ˘‰, בכ„י ללמ„נו ‡˙ ‰„רך ‰ר‡וי' לעבו„˙ו י˙'.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות



טלקראת שבת

עמלק בא בכל דור לקרר אמונתם של ישראל
"מלחמ˙ עמל˜" ‡ינ‰ מו‚בל˙ לזמנ‰ בלב„, בע˙ מסע בני י˘ר‡ל במ„בר, ‡ל‡ ‰י‡ נו‰‚˙ 
ל‰'  מלחמ‰   .  . בספר  זכרון  ז‡˙  "כ˙וב  י„-טז)  יז,  (פר˘˙נו  ‰˙ור‰  ˘ˆיוו˙‰  וכמו  ‰„ורו˙.  בכל 
‰ל'  ‰רמב"ם  (ל˘ון  ‰רעים"  מע˘יו  ˙מי„  "לזכור  ‰˙ור‰  מן  ע˘‰  ומˆוו˙  „ור".  מ„ור  בעמל˜ 
ומזכירים  ˘ם),  בס‰מ"ˆ  ל˘ונו  ור‡‰  מ"ע ˜פט.  ספר ‰י"„  ˘ברי˘  במנין ‰מˆוו˙  כ˙ב  וע„"ז  פ"‰ ‰"‰.  מלכים 

מע˘‰ עמל˜ בכל יום.

ˆ„˜נו.  מ˘יח  לבי‡˙  סמוך  „מ˘יח‡",  "ע˜ב˙‡  ˘ל  ל˙˜ופ‰  במיוח„  ˘ייכ˙  עמל˜  מחיי˙ 
מ˘לו˘˙  ˘‡ח„  „ור",  מ„ור  בעמל˜  ל‰'  "מלחמ‰  ‰פסו˜  על  יונ˙ן  ב˙ר‚ום  ˘פיר˘  וכמו 

‰„ורו˙ ‰כלליים ˘ל מחיי˙ עמל˜ ‰ו‡ "„ר‡ „ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡".

ובכ"מ) ‡˘ר  ו‡ילך.  רˆב  עמ'  פר"˙  ספר ‰מ‡מרים  ו‡ילך.   ‡ פ‰,  ˙ˆו‰  ˙ור‰ ‡ור  (ר‡‰  בספרים  ומבו‡ר 
ועל  ול‰כניעו.  לנˆחו  עמו  ל‰ילחם  וי˘  מˆב,  ובכל  ע˙  בכל  בי˘ר‡ל  נלחם  ‰רוחני  "עמל˜" 
עלינו  עומ„  עו„נו  "עמל˜"  ‡˘ר  נ˘כח  לבל  בו,  ‰מלחמ‰   ˙‡ ˙מי„  לזכור  ‰˙ור‰  ˆיוו˙‰  כן 

ל‰ילחם בנו.

מ‰ו˙ו ˘ל "עמל˜" ‰רוחני, בעבו„˙ ‰‡„ם, נרמז˙ בכ˙וב "‡˘ר ˜רך ב„רך" (˙ˆ‡ כ‰, יח):

˘ל‡  "˘מ˜רר  ע‰"פ).  ופר˘"י  (ט)  ˙נחומ‡  (ר‡‰  ˜רירו˙  מל˘ון  מ˙פר˘  ב„רך",  ˜רך  "‡˘ר 
‡ˆלו  ומ‡יר  ‡ל˜ו˙,  ומ˘י‚  "מ˙בונן  כ‡˘ר  ˘‚ם  ‰‡„ם,  על  פועל  עמל˜  מ‡ל˜ו˙".  ל‰˙פעל 
‰ענין ‰‡ל˜י", ולכ‡ור‰ ‰ו‡ ˆריך ל‰˙עורר בר‚˘ לענייני ˜„ו˘‰, מכל מ˜ום "‰רי ‰ו‡ מ˜רר 
˘‚ורמ˙  רוח,  ו‚סו˙  פנים  עזו˙  עניינו  עמל˜   .(‚ˆ˜ עמ'  פר"˙  (ספר ‰מ‡מרים  בז‰"  ל‰˙פעל  לבלי 

ל‡„ם ˘ל‡ ל‰˙פעל מענייני ˜„ו˘‰, ו˘ל‡ י˙עס˜ ב‰ם בחמימו˙ וב‰˙ל‰בו˙.

‰ו‡  ו‰רי   ,'‰ ביכול˙  ‰ט‰ור‰  ב‡מונ‰  ספי˜ו˙  מטיל  ˘עמל˜  בס‰"˜  בי‡רו  ‰„רך  זו  ועל 
מרחי˜ ‡˙ ‰‡„ם מענייני ˜„ו˘‰. ועל כן "עמל˜" ב‚ימטרי‡ "ספ˜" (ספר ‰מ‡מרים עטר"˙ עמ' רˆ„. 

ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ט עמ' 40. ועו„).

ומע˙‰ י˘ לעיין בסיפור מלחמ˙ עמל˜ ˘בפר˘˙נו, וללמו„ מז‰ ‰ור‡‰ למלחמ‰ ב"עמל˜" 
‰רוחני ˘בזמננו; כיˆ„ י˘ לנˆחו ול‚ר˘ו, לבל יˆליח ל‰כניס ˜רירו˙ בענייני ˜„ו˘‰ רח"ל.

עמלק אורב רק למי ש"הענן פולטו"
כ‡˘ר ב‡ עמל˜ ונלחם בי˘ר‡ל, ל‡ ‰י' יכול לפ‚וע ב‡לו ‡˘ר ‰יו ב˙וך ‰ענן, מ‡חר ˘‰ענן 
˘מר ו‰‚ן עלי‰ם. ‰ˆלח˙ו ˘ל עמל˜ ‰יי˙‰ ר˜ מ‰ ˘"ויזנב בך כל ‰נח˘לים ‡חריך". עמל˜ 
ופר˘"י).  ˘ם   ‡ˆ˙) פולטן"  ‰ענן  ˘‰י'  חט‡ם,  מחמ˙  כח  "חסרים  ˘‰יו  ב‡לו  ר˜  לפ‚וע  ‰ˆליח 
עמל˜ ‰ˆליח ל˜רר ול‰טיל ספ˜ ר˜ ‡ˆל ‡לו ˘נפלטו מן ‰ענן, מחמ˙ ˘‰יי˙‰ ‡מונ˙ם חל˘‰ 

מלכ˙חיל‰.

וכ˘ם ˘‰י' בימי מ˘‰, כן ‰ו‡ ‚ם במלחמ˙ עמל˜ ‰רוחני˙ בזמננו ז‰:

עיונים וביאורים

כאשר יש להציל יהודי – 
"לא עת להאריך בתפלה"!

ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני 
ישראל ויסעו 
למדנו שהי' משה עומד ומתפלל, אמר לו הקב"ה לא עת עתה 
להאריך בתפלה, שישראל נתונין בצרה
(יד, טו. רש"י)

הוראה  מרומזת  אלו  שבדברים  לומר  יש 

נפלאה:

משה  של  בתפילתו  המעלה  גודל  למרות 

רבינו, מ"מ כאשר הי' צורך להציל את ישראל, 

הי' עליו להפסיק מתפילתו. כי אם הי' ממשיך 

לעסוק בתפלה ובאותה שעה עוסק גם ב"דבר 

הצלת   – מטך"  את  ו"הרם  ישראל"  בני  אל 

ישראל – אזי הפעולה של "דבר אל בני ישראל" 

לא הייתה נעשית בהתמסרות גמורה.

צריכים  שהיו  זמן  שהגיע  מכיון  ובמילא, 

של  הצלתו  חשיבות  גוברת  אזי   – יהודי  להציל 

כך,  כדי  עד  האחרים,  הענינים  כל  על  יהודי 

שבשביל הצלתו, לא זו בלבד שמותר להפסיק 

"מה  ציווי:  שישנו  זאת,  עוד  אלא  בתפלה, 

תצעק אלי"!

ומזה יכול כל אחד ללמוד:

על  זו,  הוראה  נאמרה  רבינו  למשה  אם 

מישראל,  אחד  לכל  בהנוגע  וכמה  כמה  אחת 

ברוחניות  וקירובו  בגשמיות  יהודי  שהצלת 

מכל  להפסיק  יש  זה  שבשביל  כך,  כל  חשובה 

הם  אם  גם  בהם,  שעוסק  האחרים  הענינים 

לגמרי  ולהתמסר  ונחוצים,  חשובים  ענינים 

לעבודת ההצלה והקירוב.

אבא, תן לנו את הגאולה!
ויקרא שם המקום גו' ועל נסותם את ה' לאמר, היש 
ה' בקרבנו אם אין. ויבא עמלק וילחם עם ישראל

ויבא עמלק – סמך פרשה זו למקרא זה לומר תמיד אני ביניכם 
ומזומן לכל צרכיכם . . משל לאדם שהרכיב את בנו על כתיפו 
ויצא לדרך, הי' אותו הבן רואה חפץ, ואומר, אבא, טול חפץ זה 
ותן לי, והוא נותן לו, וכן שני' וכן שלישית. פגעו באדם אחד, אמר 
לו אותו הבן, ראית את אבא, אמר לו אביו, אינך יודע היכן אני? 
השליכו מעליו, ובא הכלב ונשכו
(יז, ז-ח. רש"י)

מדברי רש"י אלו יש ללמוד הוראה נפלאה:

בתוך  בגלות  נמצאים  ישראל  בני  כאשר  גם 

שהקב"ה  לדעת  הם  צריכים  העמים",  "מדבר 

אני  "תמיד  צרכיהם  לכל  ודואג  עמהם  נמצא 

במשל  אמנם,  צרכיכם".  לכל  ומזומן  ביניכם 

באה  האב  ידי  על  החפץ  שנתינת  מדוייק 

חפץ  טול  "אבא,  מאביו  הבן  מבקשת  כתוצאה 

ללמוד  יש  וכן  לו".  נותן  "הוא  ואז  לי",  ותן  זה 

מאבינו  לבקש  צריכים  ישראל  בני   – בנמשל 

הקב"ה  ממלא  ואזי  צרכיהם",  "כל  שבשמים 

את הבקשה.

כמה  אחת  על  צרכיהם",  ב"כל  הוא  כך  ואם 

של  עיקרי  הכי  לצורך  בנוגע  הוא  שכן  וכמה 

שבנ"י  שבודאי  מהגלות,  היציאה   – ישראל  בני 

 – זה"  חפץ  טול  "אבא  מהקב"ה  לבקש  צריכים 

שיתן לנו את הגאולה!

וק"ו הדברים:

בדרך,  הליכה  אודות  רק  מדובר   – במשל 

גלות  של  מצב  אודות  מדובר   – בנמשל  ואילו 

"בנים שגלו מעל שלחן אביהם", עד ש"החושך 

שעל  בודאי  וא"כ,  לאומים".  וערפל  ארץ  יכסה 

השי"ת  ימלא  ואז  הגאולה,  את  לבקש  ישראל 

ענין  באיזה  בקשה  ממלא  אם  כי  בקשתם,  את 

הכי  בענין  עאכו"כ  וכיו"ב,  זה"  "חפץ  פרטי 

עיקרי שנוגע לחייו – הגאולה השלימה, שאחרי 

לו"  נותן  "הוא   – שבשמים"  מ"אבינו  הבקשה 

וממלא את הבקשה, ויגאלנו במהרה.

דרוש ואגדה



י‡לקראת שבת

ז‰  ˘‰י'  ו‡פילו  פולטן",  ˘"‰ענן  ב‡לו  לפ‚וע  ח"ו  ומנס‰  עמל˜  ב‡  ˘כ‡˘ר  למ„נו,  ומז‰ 
ב‡˘מ˙ם "מחמ˙ חט‡ם", ‰נ‰ חוב ˜„ו˘ מוטל על ‰נמˆ‡ים ב‚בול ‰˜„ו˘‰, לˆ‡˙ מן ‰ענן 

ול‰‚ן עלי‰ם, בע˙ מלחמ˙ם עם עמל˜.

ו‰עומ„ בר‡˘ מלחמ‰ זו, ‰ל‡ ‰ו‡ י‰ו˘ע, ˘‰יי˙‰ "˙ור˙ו ‡ומנו˙ו". ולמרו˙ ˘"ל‡ ימי˘ 
מ˙וך ‰‡‰ל" (˙˘‡ ל‚, י‡), ‰נ‰ „וו˜‡ ‰ו‡ נˆטוו‰ ל‰נ‰י‚ ‡˙ ‰מלחמ‰.

אפילו משה רבנו מחויב לצאת להציל הנחשלים
ומוסיפ‰ ‰˙ור‰ ומלמ„˙, ‡˘ר ‡פילו מ˘‰ רבנו ‰י' ˆריך לˆ‡˙ בעˆמו למלחמ‰, ומ‰ ˘ל‡ 

יˆ‡ נח˘ב לו ל"עˆלו˙".

ו‰‚ע עˆמך:

מ˘‰,  ˘˜ט  ל‡  ו‚ם ‡ז  מ˘‰.  ˘ל  ב˘ליחו˙ו  ז‰  ˘י‰ו˘ע ‰נ‰י‚ ‡˙ ‰מלחמ‰, ‰י'  מ‰  ‰ל‡ 
בו‡  ע„  ‡מונ‰  י„יו  "וי‰י  ˘נ‡מר  כמו  ‰מלחמ‰,  ˘ל  ‰רוחני  ‰חל˜   ˙‡ בעˆמו  ני‰ל  ‡ל‡ 
ע„  ב˙פיל‰",  פרו˘ו˙ ‰˘מים   .  . כ˘"י„יו  ועמ„  כל ‰יום,  ב˙עני˙"  "˘רוי  ‰˘מ˘". ‰ו‡ ‰י' 
˘בזכו˙ו "‚בר י˘ר‡ל" (פר˘˙נו יז, י‡-יב ובפר˘"י). ומכל מ˜ום מח˘יב‰ ‰˙ור‰ ז‡˙ ל"עˆלו˙", 

כי ‰י' לו לˆ‡˙ בעˆמו למלחמ‰ כפ˘וט‰. ו‰ו‡ ‚ם נענ˘ על כך במ‰ ˘"נ˙יי˜רו י„יו".

ו‡ין ‰˙ור‰ מספר˙ ב‚נו˙ו ˘ל מ˘‰, ‡ל‡ בכ„י ללמ„ בכך ‰ור‡‰ נˆחי˙ וברור‰:

כל ‡לו ‰נמˆ‡ים ב˙וך ‰ענן, ‚ם ‚„ולים ב˙ור‰, מˆווים וחייבים במלחמ˙ עמל˜ ‰רוחני˙. 
ו„וו˜‡ בעˆמם, ו‡ינם יוˆ‡ים י„י חוב˙ם על י„י ˘ליח.

‡ח„  ˘‰ו‡  ‡ף  ‰נ‰  רח"ל,  ‡מונ˙ו  ל˜רר  מי˘ר‡ל  ˘‰ו‡  מי  על  "עמל˜"  ‡ורב  כ‡˘ר 
ו‡ף  ב˙˘וב‰,  ˘י˘וב  רחמים  ולב˜˘  ˙‰לים  פר˜  ב‡מיר˙  ל‰ס˙פ˜  מ"‰נח˘לים ‡חריך", ‡ין 
˘ב„ר‚˙  מי  על  ‡פילו  ו˜„ו˘‰  ‚מור‰  חוב‰  ‡ל‡  זו.  למטר‰  ‡חרים  ˘לוחים  ב˘י‚ור  „י  ‡ין 
ב‡מונ‰,  לחז˜ם  מעמל˜,  י‰ו„ים  ‡ו˙ם  על  ל‰‚ן  עליו  כפ˘וט‰.  למלחמ‰  לˆ‡˙  רבנו,  מ˘‰ 

ל‰רחי˜ם מן ‰חט‡, ול‰˘פיע עלי‰ם ˘י˜יימו עו„ מˆו‰.

[בנו‚ע למי ˘"˙ור˙ו ‡ומנו˙ו", (ע„ כמ‰ ˘˘ייך ‰„בר בזמן ‰ז‰, ר‡‰ טו˘ו"ע ו˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח סוף 

סי' ˜ו. ור‡‰ רמ"‡ ˘ם סי' ˆ סי"ח. ˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ם סי"ז) – ‰נ‰ ע"פ ‰‰לכ‰ במˆב ˘ל פ˜וח נפ˘, ‚ם מי 

˘ו"ע  ס˜"‰.  ˘כח  סי'  ט"ז ‡ו"ח   .‚"‰ פ"ב  ˘ב˙  רמב"ם ‰ל'  (ר‡‰  ב‚„ול  ומˆו‰  ומˆיל,  מפסי˜  ˘˙ור˙ו ‡ומנו˙ו 

‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ם סי"‚. ט"ז יו"„ סי' רנ‡ ס˜"ו). ו‡פילו בספ˜ וספ˜ ספי˜‡ (ר‡‰ טו˘ו"ע ו˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח 

סי' ˘כט ס"‚. ˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח סי' ˙ריח סס"ז)].

וכ‡˘ר יוˆ‡ים כ„רו˘ למלחמ‰ זו, ‰נ‰ מ‚יעים ל˜יום ‰יעו„ "מח‰ ‡מח‰ ‡˙ זכר עמל˜" 
– "‰˘ם ˘לם ו‰כס‡ ˘לם" (סוף פר˘˙ ב˘לח ופר˘"י), ב˜רוב ובע‚ל‡ „י„ן.

לקראת שבת י

ב˙וך  נמˆ‡ים  ב˙וך ‚בול ‰˜„ו˘‰, "ב˙וך ‰ענן". ‰ם  נמˆ‡ים  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ככולם  רובם 
עולם ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰, ומ˜ו˘רים ‡ל ‰˜ב"‰ כל ‡ח„ לפי מˆבו ומ„ר‚˙ו. וממיל‡, ‡ין "עמל˜" 
מכל ‰רוחו˙  עלי‰ם  מ‚ן  ומˆוו˙  ב‰˘י"˙. "ענן" ‰˙ור‰  מ‡מונ˙ם  ול˜ררם  לפ‚וע  לבו‡  יכול 
ל˜רר  ‰מנס‰  "עמל˜"  ˘ל  ‰נור‡  מ‰˜ור  ובפרט  ‰˜„ו˘‰,  ל˙חום   ıמחו ‰נו˘בו˙  ‰זרו˙ 

‡מונ˙ם ב‰'.

‡ינו  חיי‰ם  ‡ורח  ע˙‰  ולע˙  ‰ענן",  "ב˙וך  ‡ינם  ˘ונו˙  מסיבו˙  ‡˘ר  י‰ו„ים,  י˘נם  ‡ך 
מו˙‡ם ל‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰ ב˘למו˙. על י‰ו„ים ‡לו ‡ורב עמל˜, ועמם ‰י‡ מלחמ˙ו. ‰ו‡ מנס‰ 
בכל כוחו ל‰טיל ספ˜ ב‡מונ˙ם, ול˜ררם מכל ר‚˘ לענייני ˜„ו˘‰. וכ‡˘ר ב‡ עמל˜ ל‰ילחם 

בי˘ר‡ל, י˘ לˆ‡˙ נ‚„ו במלחמ˙ מˆו‰, לנˆחו ול‰ניסו.

מלחמת עמלק – בימים ההם בזמן הזה
וכ˘ם ˘מלחמ˙ו ˘ל "עמל˜" ו‡ריב˙ו בימינו, ‰י‡ כפי ˘‰יי˙‰ בימי מ˘‰, כך ‚ם ‡˙ ‡ופן 

‰מלחמ‰ י˘ ללמו„ מפר˘˙נו, ‡˘ר מ˘‰ עˆמו ˆריך ‰י' לˆ‡˙ ‡ל ˘„‰ ‰˜רב כפ˘וטו.

˘"‰ענן  מי  ˘י˘נו  ‡מ˙  ‰ן  לעˆמו:  ויח˘וב  ‰ענן",  "ב˙וך  ‰נמˆ‡  י‰ו„י  ˘יעמו„  י˙כן 
לי,  נו‚ע  ‰„בר  ‡ין  ‡ך  ל˜ררו;  עליו  ‡ורב  ועמל˜  ‰˜„ו˘‰  ל‚בול   ıמחו נמˆ‡  ו‰ו‡  פולטו", 

˘‰רי ‡ני מ‡לו ‰נמˆ‡ים "ב˙וך ‰ענן"!

מוכן ‰ו‡ ל‰˙עס˜ עם ‡לו ˘כבר נמˆ‡ים ב˙וך ‰ענן. ˘‰ל‡ ‚ם בין ‡לו ˘נמˆ‡ים ב˙חום 
˜„ו˘‰.  ˘ל  מסוימים  עניינים  ל‰ם  ˘חסר  י‰ו„ים  וי˘נם  רבים,  „ר‚ו˙  חילו˜י  י˘נם  ‰˜„ו˘‰ 
ועמ‰ם מוכן ‰ו‡ ל‰˙עס˜ ל˜רבם עו„ יו˙ר ‡ל ‰˜„ו˘‰, ל‰˘פיע עלי‰ם ולרוממם. מוכן ‰ו‡ 
ל‰˙עס˜ ‚ם עם מי ˘נמˆ‡ ב„ר‚˙ "חוטב עˆיך" ו"˘ו‡ב מימיך", כיוון ˘‚ם ‰ם נמˆ‡ים ב˙וך 

‰ענן יח„ עם "ר‡˘יכם ˘בטיכם" (ל˘ון ‰כ˙וב ר"פ נˆבים).

לכל  ול‰ם?  לו  מ‰  ‰נ‰  ר"ל,  ל‚מרי  לענן"   ıמחו" ˘נפלטו  ‡לו  ‡ו„ו˙  מ„ובר  כ‡˘ר  ‡ך 
‰יו˙ר, מוכן ‰ו‡ ל‰וסיף לזכו˙ם בלימו„ ‰˙ור‰ ‡ו ב˙פיל‰ וכיוˆ‡ בז‰. ‡ך "לˆ‡˙" מ‰"ענן" 
יר‡˙  לל‡  במ˜ום  י‰ו„י  לחיפו˘  ול‰˙מסר  לענן"   ıמחו" לˆ‡˙  ‡לו,  י‰ו„ים  בע„  ול‰ילחם 

˘מים "מחוı לענן" – ‡ין ז‰ מ˙פ˜י„ו!

טענ˙ו:  מ˙חז˜˙  ˙„יר,  ˙ור‰  ולומ„  ‡ומנ˙ו"  "˙ור˙ו  ‡˘ר  בי‰ו„י  מ„ובר  ‡ם  כן,  על  י˙ר 
‰יי˙כן ל‰פסי˜ מלימו„ ‰˙ור‰, ר˜ ב˘ביל ‡לו ‡˘ר "מחוı לענן"?

חובה גמורה וקדושה לצאת מן הענן להציל יהודי המצוי בחוץ
ו‡˙ ‰מענ‰ לטענ‰ זו, י˘ ללמו„ ממלחמ˙ עמל˜ ˘בפר˘˙נו:

כ‡˘ר ב‡ י‰ו˘ע לברור ‡˙ ‡נ˘י ‰מלחמ‰ ˆיוו‰ו מ˘‰ "בחר לנו ‡נ˘ים" – "‚בורים ויר‡י 
„וו˜‡  ‰ם  זו,  מˆו‰  במלחמ˙  ‰לוחמים  ובפר˘"י).  ט  יז,  (פר˘˙נו  מסייע˙ן"  זכו˙ן   ‡‰˙˘ חט‡ 

‡ו˙ם יר‡י חט‡ ובעלי זכויו˙, ˘נמˆ‡ים בעˆמם "ב˙וך ‰ענן".


