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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

‰רי ˘‰כל עˆמו מו„ ‰כי ‡‚‰ו‰ ‰ו‡ ˘טו˙„ ,בענינים ‰טבעים ו˘‚‰מים ‰נ ‰י˘ „ברים
וענינים ˘ל חכמ ‰וטעם ˘כלי ˘˘‰כל מחייב ‡ו˙ם ,וי˘ „ברים וענינים ˘ל ˘טו˙ ו‰ע„ר
„‰ע˙ ˘‡ין ˘‰כל מסכים עלי‰ם כלל‰ ,נ ‰מ„˙ ‡‚‰ו‰ ‰י‡ מ„‰ברים ו‰ענינים ˘ל ˘טו˙
וטפ˘ו˙ ˘˘‰כל ‡ינו מסכים על ז.‰
‰נ ‰מלב„ ז‡˙ „‰מ˙‚‡‰ ‰ו‡ ˘וט ‰וכמו ˘רו‡ין במוח˘ „‡‰י˘ ‡˘ר מˆ״ע ‰ו‡ בעל

תוכן ענינים

פתח דבר

מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ מטו˙  -מסעי,
‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

מעל‰˘ ‰ו‡ בעל כ˘רון בחכמ ‰וי„יע ‰ובעל מ„ו˙ טובו˙ ו‚ם ב˘‡רי מעלו˙ ממעל˙

˙˙לח( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך

‰מ„בר‰ ,נ ‰כ‡˘ר ‰ו‡ ל˜וי ר״ל במ„˙ ‚‰סו˙ ‰נ ‰כל ‰מעלו˙ נע˘ים חסרונו˙ ,ונע˘‰

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

כ˘וט‚ ‰מור לכל עניניו,
וכ‡מרם ז״ל )מ‚יל ‰כ״ט ‡׳( ‡‰י מ‡ן „י‰יר בעל מום ‰ו‡ ,ו˜˘ ‰מ‡„ ל˜בלו ,וכ‡מרם
ז״ל )ב״ב ˆ״ח ‡׳( ‡‰י מ‡ן „י‰יר ‡פילו על ‡ינ˘י בי˙י׳ ל‡ מי˜בלי )˘מבז‡ ‰ו˙ו(,

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
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים

רודף אחר תאוות הכבוד והגסות
ו‰ו‡ בעˆמו יו„ע ז‡˙ ˘‰רי בחבירו רו‡‰ ‰ו‡ )ולפעמים רו‡ים עו„ יו˙ר מ„‡י ,כי
על חברו ‰נ„ ‰בר ‰יו˙ר ˜טן נ„מ ‰כ‰ר ומ„˜„˜ין בו ,ועל עˆמו ‰נ‚ ‰ם „‰ברים ‰יו˙ר
חמורים ‰ם כ˘ער ‰מˆ„ ‰‡‰ב ‰עˆמי˙ ˘מכס ‰על רוב פ˘עי עˆמו ,ומוˆ‡ למו„ זכו˙

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

על עˆמו „‰ו‡ ‡ינו „ומ ‰לחברו ,ועל עˆמו ‰ו‡ מביט בעיני זכו˙ ורו‡ ‰כל ‰מעלו˙ ‚ם

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

‡פילו ˘‡ינם במˆי‡ו˙ ‡ל‡ ר˜ ב„מיון ,ובחברו ‰ו‡ רו‡ ‰ל‰יפך ,ורו‡‰ ‰ו‡( כי ‚סו˙ו
˘‰ו‡ מ˙‚‡‰˘ ‰ו‡ ˘טו˙ ,ועל עˆמו ‡ינו רו‡ ,‰ו‰ו‡ מפני ‡˙‰ו ‰ור˙יח˙ „‰מים מ‰

˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙

‡זניו ,ז ‰מעוור ‡˙ עיניו וסו˙ם ‡זניו ˘‡ינו רו‡ ‰ו‡ינו ˘ומע ב˘טו˙ עˆמו ומ˙נ ‚‰כ‡ח„
‰פ˙‡ים ממ˘ ורו„ף ‡חר ˙‡וו˙ ‰כבו„ ו‚‰סו˙˘ ,בז ‰עˆמו נר‡˘ ‰טו˙ו ,ו˘וכח על
‡ל˜ו˙ ל‚מרי ˘נע˘ ‰נפר„ מ‡ח„ו˙ו ויחו„ו י˙'...

‰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
‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו

)ספר ‰מ‡מרים ˙רפ" ‰עמ' ˘ט-י(

מ‰י ‰סיב ‰למלחמ˙ עמל˜ בי˘ר‡ל?  /מ‡יפ ‰למ„נו ˘מי˙˙
‡‰רן ‰י‡ ˘‰מוע˘˘ ‰מעו כ˘ב‡ו ל‰לחם?  /בי‡ור „‰בר ˘ענין
מלחמ˙ עמל˜ ל‡חרי מי˙˙ ‡‰רן נכ˙ב ‰ן בפר˘˙ חו˜˙ ו‰ן
בפר˘˙נו
)ע״פ לקוטי שיחות ח"ח עמ׳  192ואילך(

פנינים

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

"זאת חוקת התורה" – מהי?

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇

ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ'  206ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
תפקידו של "יושב אוהל"
מ„וע ‰סכים מ˘˘ ‰בני ‚„ ובני ר‡ובן ל‡ ייכנסו ל‡ר˜‰ ıו„˘? /
ל‡יזו ˙כלי˙ בר‡ ˜‰ב"‰ ˙‡ ‰עולם?  /מפני מ ‰רוב בני י˘ר‡ל ‡ינם
לומ„ים ˙ור ‰כל ‰יום?  /ולמ ‰בחרו ‡‰בו˙ ל‰יו˙ „וו˜‡ רועי ˆ‡ן?
„‰ /ין ו„ברים ˘ל מ˘ ‰ובני ‚„ ובני ר‡ובן ב„רך ‰פנימיו˙
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ'  186ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י

"סור מרע" – ע"י "עשה טוב"
מסעות בני ישראל בזמן הגלות )ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ'  390ואילך(

)ע"פ ספר השיחות תשמ"ח ח"ב עמ'  553ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדר טבילת כלים
יב‡ר יסו„ מחו„˘ ב„‚‰ר˙ חיוב טביל – ‰ע"פ מ˘ ‰מˆינו
ב„ברי ‰מפר˘ים ˘נ˜טו „‰טביל ‰מכ˘יר‰ ˙‡ ‰כלי מ‡יסורו,
ובז ‰יב‡ר כמ ‰מ„יני ‰טביל / ‰עפ"ז י˙ר˙‰ ıמי‰ ‰‰י„וע ‰על
‰מ˙ירין למכור לנכרי כלים חמוˆים בפסח מבלי לחייבם טביל,‰
וכן י˙ן מזור לעו„ מ˜ו˘יו˙ ‰מפר˘ים בכמ ‰מילי

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰
‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ'  182ואילך(

סדר חכמתן של בנות צלפחד

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן

˘‰ו‡ מול‰ב ו˘˜וע וטבוע ר״ל ב‡˙‰ו ‰ו‰חמ„‚„ ‰סו˙ וי˘ו˙ ע„ כי מעוור עיניו ו‡וטם

"רצועה מרדות" או "נתנה רשות"?

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ'  363ואילך(

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
"מקום שלבו חפץ"

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
שטות תאוות הכבוד

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

"רצוﬠה מרדות" או "נתנה רשות"?
מהי הסיבה למלחמת עמלק בישראל?  /מאיפה למדנו שמיתת אהרן היא השמועה ששמעו כשבאו להלחם?  /ביאור
הדבר שענין מלחמת עמלק לאחרי מיתת אהרן נכתב הן בפרשת חוקת והן בפרשתנו

ī
‡.

בפר˘˙נו" :ויעל ‡‰רן ‰כ‰ן ‡ל ‰ר ‰‰ר על פי  '‰וימ˙ ˘ם  . .בח„˘ ‰חמי˘י ב‡ח„

לח„˘ .ו‡‰רן בן ˘ל˘ וע˘רים ומ‡˙ ˘נ ‰במ˙ו ב‰ר ‰‰ר .וי˘מע ‰כנעני מלך ער„ ו‰ו‡ י˘ב
בנ‚ב ב‡ר ıכנען בב‡ בני י˘ר‡ל" )ל‚ ,לח-מ( .ופיר˘ ר˘"י" :וי˘מע ‰כנעני – כ‡ן למ„ך ˘מי˙˙

שטות תאוות הכבוד
בענינים הטבעים והגשמים הנה יש דברים וענינים של חכמה וטעם שכלי שהשכל מחייב אותם ,ויש דברים
וענינים של שטות והעדר הדעת שאין השכל מסכים עליהם כלל ,הנה מדת הגאוה היא מהדברים והענינים
של שטות וטפשות שהשכל אינו מסכים על זה

ī

‡‰רן ‰י‡ ˘‰מוע˘ ,‰נס˙ל˜ו ענני כבו„ וכסבור ˘ני˙נ ‰ר˘ו˙ ל‰לחם בי˘ר‡ל ,לפיכך חזר
וכ˙ב."‰
ו‰יינו˙˘ ,וכן ‰ענין כ˙וב כבר בפר˘˙ חו˜˙ )כ‡" :(‡ ,וי˘מע ‰כנעני מלך ער„ יו˘ב ‰נ‚ב כי
ב‡ י˘ר‡ל  . .וילחם בי˘ר‡ל" .ו˘ם מפר˘ ר˘"י‰˘ ,י' ז ‰עמל˜‰˘ ,ו‡ "יו˘ב ‰נ‚ב"; ו"˘ינ‰
‡˙ ל˘ונו ל„בר בל˘ון כנען" ,כלומר‰˘ ,ו‡ ˆ‰י‚ עˆמו ככנעני .ור˘"י כו˙ב ˘ם ‡˙ מ‰ו˙
˘‰מוע˘" :‰מע ˘מ˙ ‡‰רן ונס˙ל˜ו ענני כבו„  . .ועמל˜ מעולם רˆוע ‰מר„ו˙ לי˘ר‡ל ,מזומן
בכל ע˙ לפורענו˙" .וכ‡ן "חזר וכ˙ב."‰
‡ך ˆריך בי‡ור ,למ‰ ‰וˆרך כ‡ן ר˘"י ל‰וסיף ענין ח„˘˘ ,ל‡ כ˙ב בפר˘˙ חו˜˙ – ו‰יינו
˙‰יבו˙ "כסבור ˘ני˙נ ‰ר˘ו˙ ל‰לחם בי˘ר‡ל"?
„‰נ ,‰בפר˘˙ חו˜˙ ל‡ ‰זכיר ר˘"י כלל "סבר‡" זו – "˘ני˙נ ‰ר˘ו˙ ל‰לחם בי˘ר‡ל" –

מכסה ומסתיר על אור האמת
‡...ין ‡„ם עובר עביר‡ ‰ל‡ ‡ם כן נכנס בו רוח ˘טו˙‰„ ,רוח ˘טו˙ ‰ו‡ מכס ‰ומס˙יר
על ‡ור ‡‰מ˙‡‰„ ,ר˙ ‰נ˘מ‰˘ ‰ו‡ ניˆו‡‰ ıל˜י ‰ו‡ ‡ור ‡‰מ˙ ו‰רוח ˘טו˙ מכס ‰על
‰ניˆו‡‰ ıל˜י ˘ל‡ י‡יר ב‚ילוי„ ,כ‡˘ר ניˆו‡‰ ıל˜י מ‡יר ב‚ילוי ‰רי ‡י ‡פ˘ר ב˘ום
‡ופן ˘„‡‰ם יעבור ח״ו על רˆון ‰עליון ור˜ כ‡˘ר ‰ניˆו‰ ıו‡ ב‰עלם וכיסוי ‡ז ‰רי יכול
ל‰יו˙ ˘ח״ו יו„ח „‡‰ם ממעמ„ו ומˆבו ‡‰מי˙י ,ו‰ו‡ ע״י ‰רוח ˘טו˙.
וכ‡˘ר ‡נו רו‡ים „כ‡˘ר „‡‰ם מ˙‡וו‡ ‰יז‡˙ ‰ו‰ ‰רי יע˘ ‰כמ˘ ‰טו˙ים נור‡ים ע„
‡˘ר י˘י‚ וימל‡ ˙‡וו˙ לבו וי˙ענ‚ בז,‰

ו‡„רב˘ :‰ם ‚„‰י˘ ˘"עמל˜ מעולם רˆוע ‰מר„ו˙ לי˘ר‡ל ,מזומן בכל ע˙ לפורענו˙"˘ ,מז‰
מ˘מע ˘עמל˜ ‡ינו מחפ˘ "סברו˙" מיוח„ו˙ כ„י ל‰לחם בי˘ר‡ל‡ ,ל‡ ‰ו‡ "מזומן בכל ע˙
לפורענו˙" ,בין ‡ם "ני˙נ ‰ר˘ו˙" ובין ‡ם ל‡!

ב.

וי˘ לומר‡˘ ,כן כוונ˙ ר˘"י כ‡ן ˘ונ ‰מכוונ˙ו בפר˘˙ חו˜˙.

כי ‰נ˘‰ ˙‡ ,‰מוע‰˘ ‰בי‡ ‰לכך ˘‡ויב י˘ר‡ל ירים ר‡˘‡ ,פ˘ר לב‡ר ב˘ני ‡ופנים:
‡( עי˜ר ˘‰מוע‰ ‰י‡ בז˘ ‰נס˙ל˜ו ענני כבו„˘ ,ז‰ו ˘ינוי ב‰מˆי‡ו˙ :ע„ ע˙˜‰ ‰יפו ענני
‰כבו„ ‡˙ י˘ר‡ל ו˘מרו עלי‰ם מכל ˆ„ ,ב‡ופן ˘ל‡ ‰י' ‡פ˘ר ל‰ילחם עמ‰ם ,ו‡ילו ע˙‰

השכל עצמו מודה כי הגאוה הוא שטות
וכמו על „רך ב˙‡ו˙ ‰כבו„ ו˙‰‰נ˘‡ו˙ ˘‰ו‡ ‚סו˙ וי˘ו˙‰ ,נ ‰כל מי ˘‰ו‡ ב˙‡ו‰
וחמ„ ‰זו‰ ,נ ‰לב„ ז‡˙ ˘‰ו‡ ˘טו˙‚„ ,סו˙ עˆמ‰ ‰י‡ ˘טו˙ וכמ‡מר כל ‚י‡ ˘וט,‰
„מ„˙ ‡‚‰ו‰ ‰י‡ ˘טו˙ וטפ˘ו˙ ,ובמ ‰י˙‚‡„‡‰ ‰ם‰„ ,״ ‰בעˆמו יו„ע ‰ע„ר וחלי˘ו˙
מˆי‡ו˙ו ˘‡ינו כלום ממ˘ ,וכ‡˘ר ‰ו‡ ‰ולך ב˜ומ ‰ז˜ופ ‰וב‚‰ב ˙‰ר‡˘ ‡ינו ‡ל‡
˘טו˙„ ,מי ‰ו‡ ז ‰ומ‰ ‰ו‡ ‡˘ר י‚בי' ר‡˘ו ו‡ינו ‡ל‡ כי יעוז ב‰וו˙ו ,ו‰יינו „בעˆם
‰יו˙ו בעולם ‰נ ‰בז‚ ‰ופ‡ ‰ו‡ מ˙‚‡.‰

לקראת שבת

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום

כ‡˘ר נס˙ל˜ו י˘ ‡פ˘רו˙ ל‰ילחם עמ‰ם .ולפי ז ,‰ז˘ ‰מ˙ ‡‰רן ‰ו‡ ר˜ ‚רם )˘ב‚לל

"מקום שלבו חפץ"
טובת התלמיד וטובת ההורים
במענה למכתבו  - . .ולתוכן הענין נענה שלא בתור
ובמהיר דחוף  -בו כותב אודות מקום המשך לימודו
של בנו שי'.
והנה בודאי לדכוותי' למותר להדגיש אשר כיון
שישנו פסק דין תורתנו בזה ,הרי אין מקום לספיקות,
ומפורשת ההוראה ,לעולם ילמוד אדם במקום שלבו
חפץ ,וגדולה הפלגת חז"ל בהוראה האמורה ,עד
שנפסק הדין להלכה למעשה ,בשו"ע יו"ד הלכות
כבוד אב ואם סוף סי' ר"ם ,שאפילו אם האב מוחה בו,
ואפילו אם המחאה מפני סכנת נפשות ,בכ"ז ילמוד
דוקא במקום שלבו חפץ .עיי"ש.
פשוט גם כן ,שכיון שזוהי הוראת תורתנו תורת
חיים ,בודאי שזוהי הטובה ,לא רק של התלמיד אלא גם
של ההורים שלו ,ופשוט ג"כ כיון שהמדובר בחפץ הלב,
מובן ורואים במוחש ,שאין שייך בזה לגזור על התלמיד
הבן ,שיחפוץ במקום אחר ,כי גזירה שייכת למעשה
בפועל ,אבל לא בנוגע לחפץ הלב והרגשו.

לדרוש מההורים יותר מאשר מהבן
והנה כל הנ"ל הוא ,אפילו באם היתה השאלה
לפני כמה זמן ,אבל בנדון דידן שכבר נמצא הבן כמה
חדשים ...ורואים המצב בבית וכו' וכו' נראה במוחש,
שטובת ובריאות ההורים וכן טובת ובריאות הבן הוא,
שבהקדם יסע ללמוד בעיר אחרת ,וע"פ פס"ד האמור
שבשו"ע ,הרי צריך לנסוע למקום שלבו חפץ ,ובפרט
שכבר נסע למקומות אחרים  . .ולאחר כל זה לבו חפץ
במקום מסוים.

מי˙˙ו נס˙ל˜ו ענני ‰כבו„(.

ולא כל אדם זוכה שהמוח יהי' שליט על הלב ,להשקיט
העצבים לגמרי וכו' וככל שמבוגר האדם יותר ,המוח
שליט על הלב יותר.
פשוט שאין רצוני להפחיד ח"ו וכו' אבל מוכרחני
להדגיש עוד הפעם ,שבכל הזמנים ועאכו"כ בתקופתנו
זו ,צריך לשמור ולהזהר ביותר בכל שנוגע בעצבים
)"ניערווען"( של הדור הצעיר ,הבנים והבנות ,בהתבונן
ל"ע ול"ע בהנעשה בתוככי הנוער ,בנוגע לבריאות
בכלל ,ובהקשור עם עצבים )"ניערווען"( בפרט ,ולכן
ההקדם בכל האמור ,ישובח .ובהדגשה עוה"פ שזוהי
הטובה של כל הפרטים ושל כל הצדדים ,שהוא וכן
זוגתו תחי' יעודדו את בנם שי' לנסיעתו למקום שלבו
חפץ ,ויעשו בזה כנ"ל בהקדם וכו' ,ובודאי לדכוותייהו
האריכות בהאמור אך למותר.

ב( עי˜ר ˘‰מוע‰ ‰י‡ עˆם ז˘ ‰מ˙ ‡‰רן – כי ‚ם ‚ויי ‡‰ר ıי„עו ˘זכו˙ו ˘ל ‡‰רן ‰י‡
‰מ‚ינ ‰על י˘ר‡ל ,וע˙ ‰כ˘נס˙ל˜ – נס˙ל˜ ‰זכו˙ו .וז˘ ‰נס˙ל˜ו ענני כבו„ מוסיף ‰˘‚„‰
בענין ז :‰ע„ כ„י כך ‰ס˙ל˜ ‰זכו˙ו ˘ל ‡‰רן‡˘ ,פילו ענני ‰כבו„ ˘ב‡ים ב‚ינו כבר ‡ינם.
וז‰ו ‰‰ב„ל בין ˘ני ‰מ˜ומו˙ ב„ברי ר˘"י:
בפר˘˙ חו˜˙ מפר˘ ר˘"י כ‡ופן ‰ר‡˘ון˘ ,עמל˜ "מעולם רˆוע ‰מר„ו˙ לי˘ר‡ל מזומן
בכל ע˙ לפורענו˙" ,ומובן ˘‡ין ‰ו‡ מחפ˘ "סברו˙" מיוח„ו˙ כ„י ל‰לחם בי˘ר‡ל – ‡ל‡
˘כל זמן ˘‰יו י˘ר‡ל מו˜פים בעננים ל‡ יכול ‰י' ל‰ילחם עמ‰ם ,וכ˘˘מע ˘נס˙ל˜ו ענני
‰כבו„ מי„ ניˆל ‡˙ ‰‰ז„מנו˙ וב‡ ]כ˘ם ˘לפני כן כבר ב‡ ל‰ילחם עם י˘ר‡ל‡ ,ף ˘‡‰רן
‰י' בחיים – כיון ˘ר‡˘ ‰י˘ י‰ו„ים "‰נח˘לים ‡חריך"" ,חסרי כח מחמ˙ חט‡ם ˘‰י' ‰ענן
פולטן" )סוף פר˘˙ ˙ˆ‡ ובפר˘"י( ,ולכן מˆ‡ מ˜ום ל‰ילחם עמ‰ם[;
‡ולם כ‡ן מפר˘ ר˘"י כ‡ופן ˘‰ני˘ ,ב‡מ˙ ˘‰מוע‰ ‰י˙ ‰ענין מ‰ו˙י – ˘‚ויי ‡‰רı
˘מעו על כך ˘מ˙ ‡‰רן ,ומז‰ ‰בינו ˘נס˙ל˜‚‰‰ ‰נ ‰על י˘ר‡ל ,וע„ כ„י כך ˘נ˙ח„˘‰

שינוי היחסים לאופן של קירוב
מובן שקראתי בשימת לב הדרושה ,כתבו בנוגע
לתכלית ולהסתדרות בחיים ,ובהסיכוים לשנות
ההנהגה וכו' ,אבל כאמור לעיל ,הרי זה ענין שאינו
תלוי כ"כ בשקו"ט שכלים ,כ"א כהוראת חז"ל,
בחפץ לב ,נוסף על זה בנדון דידן ,מתיחות העצבים
)"ניערווין"( ,היחסים שהולכים ומחריפים וכו' ,שזה
דורש לטובת זוגתו תחי' ולטובת בנם שי' ,שבהקדם
ישתנו היחסים לאופן של קירוב ועד לנסיעתו ללמוד
למקום שלבו חפץ.
מסיים במכתבו ,שלדעתו הנה התערב בזה אדם
שלישי ,הנה לאחרי בקשת סליחתו ,איני יודע מה היתה
סיבה הראשונה ,אבל לאחרי השיחה כמה פעמים עם
בנו שי' ולאחרי השיחה עם כת"ר וזוגתו תחי' כשביקרו
כאן ,המצב עתה הוא באופן המתואר לעיל ,ז.א .שחל
ע"ז פס"ד והוראת תורתנו תורת חיים במילואה ,כי
לעת עתה ,אפילו בנו שי' לא יוכל לשנות חפץ לבו,
באם ירצה אפילו באמת.

והנה פשיטא ג"כ שלטובת כל המעונינים בדבר ,הוא
שיעשה כל האמור בדרכי נועם ,ומתוך קירוב הלבבות,
שבכלל הרי גדול השלום וקירוב הלבבות ,ובפרט
]ב[בית כשלהם ,המיוסד על התורה ומצותי' אשר
דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום.

]בכתבי לעת עתה ,כוונתי שנה ושנתים עכ"פ[.

ובכגון דא יש לדרוש מההורים יותר מאשר מהבן,
שהרי הורים מבוגרים יותר ,יש להם נסיון רב יותר
בדרכי החיים והיחסים שבבית וכו' וכו'.

ותקותי חזקה אשר כת"ר וזוגתו תחי' ישאו לבם
להכתוב לעיל בנוגע להוראת חז"ל בהאמור ,ובמילא
יבואו למסקנות האמורות.

ועוד וגם זה עיקר ,שהבן נמצא בתקופת הבגרות,
ז.א .שע"פ טבע העצבים )ניערווען( שלו מתוחים יותר,

‰

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובכבוד.
)אגרות קודש חכ"ד עמ' יז-יח(

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

"סבר‡" בעולם – "˘ני˙נ ‰ר˘ו˙ ל‰לחם בי˘ר‡ל" .ולפי ז ‰נמˆ‡‡˘ ,ף ˘בפועל ‰י' ז‰
עמל˜ ˘ב‡ ל‰ילחם בי˘ר‡ל ,כי ‰ו‡ ‰י' ˘ם ב˜ירב˙ מ˜ום – ‰רי ב"מ‰ו˙˘ "‰ל ˘‰מוע,‰
‰י˙ ‰ל˘‰ ‰פע‚ ‰ם על ‚וי ‡חר ˘‡ינו עמל˜.

‚.

ב„רך זו ,י˘ ליי˘ב בפ˘טו˙ ˜ו˘יי˙ ‰מפר˘ים על „ברי ר˘"י˘ ,כ˙ב" :כ‡ן למ„ך

˘מי˙˙ ‡‰רן ‰י‡ ˘‰מוע ;"‰ולכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי כבר בפר˘˙ חו˜˙ ‡ומר ר˘"י ˘˘‰מוע‰
‰י˙˘" ‰מע ˘מ˙ ‡‰רן"! ו‡ם כן‡ ,יך ‰ו‡ ‡ומר "כ‡ן למ„ך" – ב˘ע‰˘ ‰ו‡ עˆמו לימ„נו
ז‡˙ כבר בפר˘˙ חו˜˙?!
‡ך לפי ‰מבו‡ר ‡˙י ˘פיר:
‡מנם כבר בפר˘˙ חו˜˙ למ„ ר˘"י ˘עמל˜ ˙‰עורר ל‰ילחם בי˘ר‡ל כ˙וˆ‡ ‰מ˘‰מוע‰
על מי˙˙ ‡‰רן‡ ,ך ˘ם מ˘מע ˘עי˜ר ‰ענין ‰ו‡ ז˘ ‰נס˙ל˜ו ענני כבו„˘ ,ז ‰נ˙ן ‡פ˘רו˙
לעמל˜ ל‰ילחם בי˘ר‡ל – ומי˙˙ ‡‰רן ‡ינ‡ ‰ל‡ ‚ורם ˆ„„י‰ ,סיב ‰לסילו˜ ענני ‰כבו„;
ו‡ילו כ‡ן למ„נו „בר ח„˘˘ ,עי˜ר ˘‰מוע‰ ‰י˙ ‰מי˙˙ ‡‰רן עˆמ‰˘ ,‰י‡ ‰בי‡) ‰ל‡
ר˜ ל‡פ˘רו˙ מע˘י˙ ל‰ילחם בי˘ר‡ל מˆ„ סילו˜ ענני ‰כבו„‡ ,ל‡( ל"סבר‡" ח„˘ ‰בעולם
˘"ני˙נ ‰ר˘ו˙ ל‰ילחם בי˘ר‡ל".

„.

‡ל‡ ˘‚ ‡‰ופ‡ ˜˘י‡ ,כיˆ„ למ„ ר˘"י חי„ו˘ ז ‰מ˙וך ‰כ˙וב כ‡ן? ‡יך מוכיח ‰כ˙וב

כ‡ן ˘מי˙˙ ‡‰רן ‰בי‡ ‰לכך ˘"כסבור ני˙נ ‰ר˘ו˙ ל‰ילחם בי˘ר‡ל" – ב˘ונ ‰מ‰כ˙וב
בפר˘˙ חו˜˙ ˘˘ם מ˘מע ˘‰ענין ‰ו‡ ר˜ בז˘ ‰נס˙ל˜ו בפועל ענני ‰כבו„?
וי˘ לומר˘ ,ר˘"י „יי˜ חי„ו˘ ז ‰מ˙וך ‰ב„לי ‰ל˘ון בפסו˜ים:
בפר˘˙ חו˜˙ נ‡מר "וי˘מע ‰כנעני מלך ער„ יו˘ב ‰נ‚ב" .מי„ כ˘‰פסו˜ מ„בר על ‡‰ויב

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

טו

– "‰כנעני מלך ער„" – ‰ו‡ מפר˘ ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל"יו˘ב ‰נ‚ב" ,ו‰יינו עמל˜ ˘עליו נ‡מר

סעו„ ‰כו' פי' ומ˘ום „סופן ל˙˘‰מ˘

פל"„( ,וכן ‡„ ‡‰זלינן ב˙ר רוב‡

"עמל˜ יו˘ב ב‡ר‰ ıנ‚ב" )˘לח י‚ ,כט( .וכיון ˘בעמל˜ „ו˜‡ עס˜ינן‰ ,רי ‡ין ‰כרח לח„˘

ב‡יסור ויˆ‡ו ל˜„ו˘ˆ‰ ‰ריכם ‰כ˙וב

י‡ .ו˘"נ( ,ו‡פילו ר"מ ל‡ חיי˘ למיעוט‡

˘‰ו‡ ב‡ ב‚לל מˆב מיוח„ וח„˘ ˘‰בי‡ ‰מי˙˙ ‡‰רן עˆמ ,‰כי עמל˜ ‰רי ˙מי„ מחפ˘

טביל‰

ומ˘מע

„מיעוט‡ )יבמו˙ ˜יט :ו˘"נ( ,וכ" ‰רוב ענין

‡ף

בח„˘ים

כו'",

)חולין

‰ז„מנו˙ ל‰ילחם בי˘ר‡ל ,ומובן ˘עˆם סילו˜ ענני ‰כבו„ בפועל ‰י' מספי˜ ב˘ביל ל‰בי‡

„‰טומ‡‰ ‰י‡ ל‡ מˆ„ עˆם ‰מˆ‡ו˙ ‰כלי

‰חז˜ו˙ ועו„ .ו‡כ"מ(; וכיון ˘‰מכיר‰

‡ו˙ו ל‰ילחם.

בר˘ו˙ ‰עכו"ם כ"‡ מˆ„ ˘ר‡וי לבליע˙

‰י‡ ב‡ופן ˘‡ין ל‚וי ‡‰פ˘רו˙ ל˙˘‰מ˘

‡יסור )וע„ ˘בסופו ו„‡י ˘יבלע ‡יסור(,

בכלים ,לפיכך ‡ין ‰ם ˆריכים טביל‰

ול‰כי חיוב טביל‰ ‰ו‡ ר˜ בכלי סעו„.‰

"ל‰כ˘ירן מן ‡‰יסור" )ו‰נוב"י ו‰ח˙"ס

וכן מוכח במ‡ירי בסו‚יין „נ˜ט ˘‰טביל‰

˘מˆריכים ל‰טביל ‰כלים ˘נמכרו ל‰נכרי

‰י‡ "על ˘יוˆ‡ין מטומ‡˙ ‚יעול ל˜„ו˘˙

עם ‰חמ ,ıס"ל „כיון ˘סו"ס ביכול˙ ‰נכרי

מ‡כלו˙" .ועיי"˘˘ ,לכן טביל"ˆ ‰ל "‡חר

ל˙˘‰מ˘ ב‰כלים וע"פ ˙ור‡ ‰סור למנעו

˘‰וכ˘רו ]ב‚‰על‡˘ ,[‰ם ‡˙ ‰מטבילן

מז"‰ – ‰ז ‡פ˘ריו˙ „בליע˙ ‡יסור ‡ף

ע„ ˘ל‡ ‰וכ˘רו ‡‰יך ‰ם נכנסים ל˜„ו˘‰

˘‡ינו ˘כיח כלל(.

‡ולם כ‡ן נ‡מר "וי˘מע ‰כנעני מלך ער„ ,ו‰ו‡ יו˘ב בנ‚ב"‰ ,רי ˘‡‰ויב עˆמו מו‚„ר
כ"כנעני מלך ער„" בלב„ ,ו‰מלים "ו‰ו‡ יו˘ב בנ‚ב" ‰ן ר˜ סיפור ‰מע˘˘ ,‰בפועל ‰ו‡
˘כן בנ‚ב )ומכ‡ן ˘‰י' ז ‰עמל˜( .מכ‡ן למ„ ר˘"י˘"‰˘ ,מוע‰ "‰י˙˘" ‰מוע "‰כז‡˙
˘˘‰פיע ‰ל‡ ר˜ על עמל˜‡ ,ל‡ ‚ם על "‰כנעני" ס˙ם .ו‡מנם ,בפועל ‰י' ז ‰עמל˜ ˘ב‡
ל‰ילחם‡ ,בל ˘‰מוע ‰על מו˙ ‡‰רן ‰בי‡ ‰למˆב ח„˘ ומיוח„ ˘ל "כסבור ˘ני˙נ ‰ר˘ו˙
ל‰ילחם בי˘ר‡ל" – מˆב ˘מ˘פיע ‚ם על ‡ויבים כמו "‰כנעני" ס˙ם ,ול‡ ר˜ על עמל˜
‰ממ˙ין כל ‰זמן ל‰ז„מנו˙.
]ולפי ‰ב„ל ז ‰בל˘ונו˙ ‰כ˙ובים י˘ לפר˘ ‚ם ‡˙ ‰‰ב„ל ב˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל,
˘בפר˘˙ חו˜˙ פיר˘ ˘עמל˜ לב„ו נלחם ב„מו˙ כנעני ו‡ילו כ‡ן ‰וסיף וחי„˘ ˘‚ם ‰כנעני
עˆמו ˙‰חבר ‡ל עמל˜ – וכמו ˘ ‰˘˜‰ב"פירו˘ יונ˙ן" כ‡ן; ולפי ‡‰מור ‡˙י ˘פיר„ ,ו˜
ו˙˘כח[.

.‰

‡מנם ע„יין ˆריך בי‡ור:

כיון ˘בפועל ‰י' ז ‰עמל˜‰ ,רי מובן ˘ז‰˘ ‰ו‡ נלחם בי˘ר‡ל ב‡ כ˙וˆ‡ ‰מ‰יו˙ו
"רˆוע ‰מר„ו˙ לי˘ר‡ל ,מזומן בכל ע˙ לפורענו˙" ,ול‡ ‰וˆרך ל‚‰יע לז"˘ ‰כסבור ני˙נ‰
ר˘ו˙ ל‰ילחם בי˘ר‡ל";
‡ם כן ,ל˘ם מˆ ‰ריך ‰כ˙וב כ‡ן )‡ליב‡ „ר˘"י( ל‰וסיף ול‚„‰י˘ ענין ˘ל "‡ילו יˆוייר"
בלב„ – ˘‡פילו ‡ם ל‡ ‰י' ז ‰עמל˜ ‡ל‡ "כנעני" ס˙ם‰ ,י' מ˙עורר ל‰ילחם ב‚לל ˘נ˙ח„˘
מˆב ˘ל "כסבור ני˙נ ‰ר˘ו˙ ל‰ילחם בי˘ר‡ל"? למ‡י נפ˜‡ מינ ‰חי„ו˘ "רעיוני" ז?‰
ו‰בי‡ור בז˘ ,‰כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ל„‚‰יל בח˘יבו˙ ‰מ‡ורע ˘ל מי˙˙ ‡‰רן – „בר ‰מור‰
כמובן על ‚„ול˙ ‡‰רן – ˘‰י‡ ‰בי‡ ‰לכזו ירי„„‚ ‰ול‚˘ ,‰ם ‡ויבים ס˙ם כמו "‰כנעני",
ול‡ ר˜ עמל˜ ‰מיוח„˘ ,מעו ו˙‰עוררו ל‰ילחם בי˘ר‡ל ]‡ף ˘בפועל ‰י' ז ‰עמל˜ ˘נלחם,
כיון ˘‰ו‡ ‰י' ב˜ירב˙ מ˜ום[.
ולכן מפר˘ ז‡˙ ‰כ˙וב „ו˜‡ כ‡ן ול‡ בפר˘˙ חו˜˙ – כי כ‡ן ‰ו‡ ‰מ˜ום ˘בו ˙‰ור‰
מ‡ריכ ‰בסיפור ˘ל מי˙˙ ‡‰רן ,בכמ ‰וכמ ‰פרטים ˘ל‡ נכ˙בו בפר˘˙ חו˜˙ ]‡( "על פי
˘ – '‰מ˙ בנ˘י˜ ;"‰ב( זמן ‰‰ס˙ל˜ו˙ – "בח„˘ ‰חמי˘י ב‡ח„ לח„˘"; ‚( ˘נו˙ חייו –
"ו‡‰רן בן ˘ל˘ וע˘רים ומ‡˙ ˘נ ,["‰ולכן כ‡ן ‰ו‡ ‰מ˜ום ‚ם ל‰וסיף פרט ז˘ ‰מי˙˙ ‡‰רן
‰בי‡ ‰לכך ˘"כסבור ני˙נ ‰ר˘ו˙ ל‰ילחם בי˘ר‡ל"‰˘ ,ו‡ ‰מוסיף ומ‚„יל ‡˙ ח˘יבו˙
‰מ‡ורע.

וע„יין ‡ינן ר‡ויין ל ‰ונמˆ‡ ‰כלי טובל
ו˘ר ıבי„ו" .ו‰ן ‰ן „‰ברים .וי"ל „‰מ‰
יפר˘ו כן ‚ם „ע˙ ‰ירו˘למי ˘כ˙ב „‰טעם
‰ו‡ מ˘ום כניס ‰ל˜„ו˘˙ י˘ר‡ל .ועיי'
בר˘ב"‡ )˙ור˙ ‰בי˙ בי˙ „ רי˘ ˘ער „( ˘למ„
„ין „˜‰מ˙ ‚‰על ‰לטביל ‰מ"„ ‡‰מפר˘
בירו˘למי ˘ˆריך ל‰טביל לפי ˘יˆ‡ו כו'"
)וע„"ז מוכח בריטב"‡ ˘ם לפנ"ז „"˙ ‰נ‡ וכולם.
ו„ל‡ כבט"ז יו"„ ר"ס ˜כ‡ ,ועיי' בסו‚יין ב˙ו„"‰

מ‚עילן( .ועפ"ז נמˆ‡ „‡ין פלו‚˙‡ ב„בר
בין ‰ירו˘למי ו‰בבלי ,ו„ ‡‰טובל "כלי
סעו„„ "‰ו˜‡ ‡ינו ‚זיר˙ ‰כ˙וב כי ‡ם
מפני ˘ר‡ויין לבליע˙ ‡יסור.

ולכ‡ור‰

י˘ ל˘˜‰ו˙ ‰י‡ך ‰ו˙רו

ל‰ם מ‡כלי ו˙ב˘ילי חלב ,ו„וח˜ לומר
˘‡כלו ר˜ "חמ‡ ‰וחלב" ול‡ ˙ב˘ילין
)ו‚ם ‡˙"ל כן‰ ,יˆ ‰ריך ל‰יו˙ ‡יז ‰רמז
לז ‰ב‡ופן ‰מנ„ ‚‰י„ן(‰„ ,נ ‰ב˘למ‡
לענין ‚‰על˙ ‰כלים עבור ˙ב˘ילי ‰חלב
)ממ˘ ‰נ‡סרו לפנ"ז מ‰ע„ר ‰‰מנעו˙
לב˘ל ב‰ם ב˘ר ‡ו ˙ערוב˙ ב˘ר בחלב(,
‡פ"ל „בˆ‡˙ם ממˆרים ובי„עם ‡˘ר
"ב‰וˆי‡ך ‡˙ ‰עם ממˆרים ˙עב„ון ‡˙
‡‰ל˜ים על ‰‰ר ‰ז"‰

)˘מו˙ ‚ ,יב .ור‡ ‰ר"ן

סוף פסחים ב˘ם " ("‰„‚‰נז‰רו ב‡יסור ב˘ר
בחלב

)עיי' מ„ר˘ ‰חפ ıויר‡ י‡ ,ח .ס' ‰פר„ס

וע"פ יסו„ ז ‰ב‚„ר ‰טביל ‰מיו˘ב ˘פיר

לר˘"י ‰ל' בב"ח „" ‰כחל( ול‡ נ‡סרו כלי‰ם

„‰ין במכיר˙ חמ .ıכי ‡ע"פ ˘מוכרים ‡˙

]‡י נמי י˘ כלים ˘מחמ˙ ˆור˙ם ‡ין

‰חמ ıו‰כלים ‰חמוˆים לנכרי ,ומוסרים לו

מ˘˙מ˘ים ב‰ם ‡ל‡ לחלב[‡ ,בל סו"ס

‡פילו ‡˙ ‰מפ˙חו˙ ˘ל ‰ח„רים ˘‰חמı

‰יו ˆריכים ל‰טביל כלי‰ם מ˘נכנסו לכלל

ו‰כלים נמˆ‡ים ב‰ם

)˘ו"ע ‡„"‰ז ס˙מ"ח

˜„ו˘˙ י˘ר‡ל

)עיי' כרי˙ו˙ ט„ .מ"˙ ‰וי כמו

סי"‚( ,מ"מ ‰מכיר‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘י„וע

‚ירו˙ ,ור‡ ‰בס' ח„רי „יע‰˘ ‰בי‡ „רכ"˙ ביו"„

מלכ˙חיל˘ ‰מי„ ל‡חר ‰פסח יחזרו

סי' ˜כ ס˜"„ ˘נ˘‡ר בˆ"ע ‚בי טביל˙ כלים ב‚ר

לר˘ו˙ י˘ר‡ל ,ו‡ין ז˘ ‰כיח כלל ˘‰נכרי

‰מ˙‚ייר( ,ו‰רי ל‡ ‡˘כחן ב˘ום „וכ˙‡

י˘˙מ˘ בפועל בחמ ıובכלים ‰נמכרים

„טבלו כלי‰ם ,ובפרט „פלו‚˙‡ ‰י‡ ‡י

)וי"ל „‰ו‡ ע"„ )‡ף ˘‡ינו „ומ ‰ל‚מרי

˘רי לטבול כלים ב˘ב˙

ל(‰כלל „˙‰ור ‰על ‰רוב ˙„בר

)מו"נ ח"‚

ס"ז( ,ו‡כ"מ.

)עיי' ‡ו"ח סי' ˘כ‚

לקראת שבת
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עיונים וביאורים

ו‰נ ,‰בפ˘טו˙ ‰טעם לטביל˙ כלים

‡‰יסור ‰בלוע בכלי מ˜רי "ט‰ר ‰מן

‡ינו מחמ˙ ‡‰יסור ‰בלוע בכלי – ˘‰רי ‚ם

‡‰יסור" ,מ˘‡"כ "‰כ˘ר‰ "‰ו‡ כמו ל˘ון

)ע"ז

‰כנ) ‰ע"„ "‰כ˘ר מˆו ,("‰פי' „עי"ז

כלים ח„˘ים ˘ל נכרים ˆריכים טביל‰

˘ם(‡ ,ל‡ כ„‡י˙‡ בירו˘למי סוף ע"ז "לפי
˘יˆ‡ו מטומ‡˙ ‰נכרי ונכנסו ל˜„ו˘˙
י˘ר‡ל"‡ .מנם ,ר˘"י על ‰מ˜ר‡ ב‰בי‡ו
„ין טביל˙ ‰כלים

)ע"‰פ "‡ך במי נ„ ‰י˙חט‡"

בפר˘˙ ‚יעולי כלי מ„ין( כ˙ב" :לפי פ˘וטו
חטוי ז ‰לט‰רו מטומ‡˙ מ˙‡ ,מר ל‰ם,
ˆריכים ‰כלים ‚יעול לט‰רם מן ‡‰יסור
וחטוי לט‰רן מן ‰טומ‡ .‰ורבו˙ינו „ר˘ו
)ע"ז ˘ם( מכ‡ן ˘‡ף ל‰כ˘ירן מן ‡‰יסור
‰טעין טביל ‰כו'" .ומ˘מע „ל„י„י ‰כוונ˙
‚‰מ' ‰י‡ „טביל˙ כלים ˘ייכ‡ ל‡יסור ˘י˘
בכלים ]ועיי' נמי ברמב"ם ‰ל' מ‡כ‡"ס
פי"ז ס‰" ‰"‰וסיף לו ט‰ר‡ ‰חר עביר˙ו
ב‡˘ ל˙‰ירו מ‚יעולי עכו"ם" .ובלח"מ ˘ם
רˆ ‰לפר˘ „˙יבו˙ ‡לו ˜‡י על "עביר˙ו
ב‡˘"‡ ,בל ר‡ ‰מ˘"כ ‰רמב"ם בפי"‰מ
סוף ע"ז "וכ˘יטבלו כו' ‰ם ט‰ורים לענין
‡‰סור ו‰מו˙ר ‚"כ מוסף על ענין טומ‡‰
וט‰ר .["‰ו‰י‡ מיל˙‡ „˙מי„ ,‰‰לפ"ז
‡מ‡י מבו‡ר בסו‚יין „בעינן לטבול כלים
ח„˘ים ˘ל‡ בלעו ‡יסור

)ועיי' ‚ם בפר˘"י

‚ופי ‰בסיום ‰פסו˜ ‰נ"ל "וכל ‡˘ר ל‡ יבו‡ ב‡˘ –
כל „בר ˘‡ין ˙˘מי˘ו ע"י ‡‰ור  . .ול‡ בלעו ‡יסור.

˙עבירו במים – מטבילו ו„יו כו'"(.
ו‰נ ‰ב˙חיל‚ ,‰בי ‚‰על˙ ‰כלים כ˙ב
ר˘"י ˘פעול˙‰ ‰י‡ "לט‰רם מן ‡‰יסור"
)וז‰ו פי' "חטוי" ‡˘ר "לפי פ˘וטו" –
"לט‰רן מן ‰טומ‡ ,("‰מ˘‡"כ בטביל‰
כ˙ב "ל‰כ˘ירן מן ‡‰יסור" .וי"ל ˘במ‰
˘„יי˜ ו˘ינ ‰בל˘ונו רמז חילו˜ יסו„י,
כי ‚„ר "ט‰ר˘ "‰ייך ר˜ ב„בר ˘י˘ בו
טומ‡‡ ‰ו ‡יסור )ועיי' רי˘ ברכו˙ ו‡כ"מ(,
ול‰כי ‚‰‰על‰ ‰מוˆי‡ ˙‡ ‰מˆי‡ו˙

‰כלי נע˘ ‰מוכן ומוכ˘ר ל˙˘‰מ˘ בו.

ומע˙‰

י"ל „‡ין כוונ˙ ר˘"י ˘פעול˙

‰טביל‰ ‰י‡ ל‰וˆי‡ מˆי‡ו˙ ‡יסור ˘כבר
י˘נ ‰ב‰כלי – כי ז ‰נע˘ ‰ע"י ‚‰‰על‰
)‡י נמי מלכ˙חיל‡ ‰ין בכלי כל ‡יסור,
„כלי ח„˘ ‰ו‡ ,ופטור מ‚‰על‡ ,(‰ל‡
‚„ר ‰טביל˘ ‰חי„˘ ‰וˆ‰ריכ˙‰ ‰ור‰
‰ו‡ פעול‰ ‰עו˘‰ ˙‡ ‰כלי מוכ˘ר
ל˙˘‰מ˘ו˙ י˘ר‡ל‰˘ ,י‡ סו‚ ˙˘‰מ˘ו˙
‰מו˘לל˙ מ‡יסור ,מ‡‰פ˘רו˙ ו‰עלוליו˙
ל‡יסור .רוˆ ‰לומר„ ,כ˘‰כלי ‰ו‡ בר˘ו˙
נכרי ‰רי ‡פילו כ˘ל‡ ˙˘‰מ˘ בו ב‡יסור
בפועל ,מ"מ י˘נ‡‰ ‰פ˘רו˙ ˘יע˘ ‰כן
)ועיי' סוכ ‰י‡ .בפסול „„בר ‰מסו‚ל ל˜בל טומ‡,‰

ו‡כ"מ .וע"ע בפר˘"י פר˘˙נו ל‰לן ל‡ ,יז( .ו˜בע‰
˙ור„ ‰כ˘עובר ‰כלי לר˘ו˙ י˘ר‡ל,
ל˙˘‰מ˘ו˙ ˘ב‡ ‰ין ‡פילו ‡‰פ˘רו˙ ˘ל
˘ימו˘ ב„בר ‡יסור

)ו‡טו בר˘יעי עס˜ינן ,עיי'

יומ‡ וˆ ,(.ריכים ‰כלים טביל" ‰ל‰כ˘ירן
מן ‡‰יסור" .ו˘וב מבו‡ר ˘פיר „‚ם כלים
ח„˘ים )‡ו ‡לו ˘˙˘מי˘ן בˆונן ול‡
בלעו( בעי טביל ‰ל‰וˆי‡ן מ‰מˆב ˘‰יו
בר˘ו˙ נכרי ו"ר‡ויים" ל‡יסור.
ועפ"ז י˘ ל‰מ˙י˜ ‚ם סבר˙ ‡‚‰ון
מר‚ˆוב

)ˆפע"נ ‰ל' מ‡כלו˙ ‡סורו˙ ˘ם (‚"‰

„ר˜ ‡ם ‰עכו"ם ע˘‰ ‰כלי עבורו לסעו„‰
חייב טביל ‰מן „‰ין ‡בל ‡ם ע˘‡ן
לסחור ‰י"ל „‡ין עלי‰ם ˘ם כלי סעו„‰
כלל כו' .ולפ‰נ"ל ‰חילו˜ עול ‰יפ,‰
כי ‰טביל‰ ‰י‡ מחמ˙ ˘ע„ ע˙ ‰עמ„ו
ל˙˘‰מ˘ו˙ ˘ל ‡יסור.

ועיי'

"זאת חוקת התורה" – מהי?
ויאמר אלעזר הכהן גו' זאת חוקת התורה אשר
צוה ה' את משה גו' כל דבר אשר יבוא באש תעבירו
באש
ויאמר אלעזר – לפי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות,
שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי עכו"ם
)לא ,כא-כג .רש"י(

לכאורה צריך ביאור מה שנקט רש"י לשון
"טעות" על זה שנתעלמו ממשה הל' הגעלה,
שהרי לשון טעות מורה על ידיעה שאינה
נכונה ,ואילו על העלם דבר שייך לשון
"שכחה" וכיו"ב.
עוד יש להקשות על לשון הכתוב "זאת
חוקת התורה" ,דלפום ריהטא הכוונה להל'
הגעלה הבאים לאח"ז .ולכאורה קשה ,הרי
"חוקה" פירושה דבר שאינו מובן בשכל,
כמו שהאריך רש"י בפירושו בתחילת פ'
חוקת ,ולכאורה אין לשון זה מתאים להלכות
הגעלה ,הניתנות להבנה בשכל.
ויש לומר שקושיא אחת מתורצת
בחברתה:
דברי אלעזר "זאת חוקת התורה" אינם
מתייחסים לדיני הגעלה שלאחריהם ,אלא
לדיני הזאת שלישי ושביעי שאמר משה
לישראל קודם לכן )שהיא היא "חוקת
התורה" – פרשת פרה אדומה(.
והיינו ,שמשה אמר לישראל הל' הזאה
בלבד ,כיון ש"נתעלמו ממנו הלכות גיעולי
נכרים" ,וסבר שהכלים אינם צריכים הגעלה,
כי ההזאה בלבד די' לא רק כדי לטהר
את הכלי מטומאה אלא גם כדי להכשירו
מהאיסור שנבלע בו .ונמצא שאין זה העלם
דבר גרידא ,אלא טעות ממש.
וזהו שאמר אלעזר "זאת חוקת התורה",
היינו שבדיני ההזאה )שהם "חוקת התורה"(
שאמר משה ,יש לתקן את הטעות ,ולהוסיף

גם דיני הגעלה ,כי ההזאה אינה מכשירה את
הכלי ,כי אם מטהרתו מטומאה בלבד.

סדר חכמתן של
בנות צלפחד
ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות
צלפחד לבני דדיהן לנשים
מחלה תרצה וגו'  -כאן מנאן לפי גדולתן זו מזו בשנים,
ונישאו כסדר תולדותן ,ובכל המקרא מנאן לפי חכמתן ,ומגיד
ששקולות זו כזו.
)לו ,יא .רש"י(

כד דייקת ,לכאורה דברי רש"י סתרי
אהדדי ,דממ"ש "בכל המקרא מנאן לפי
חכמתן" משמע שלא היו שוות בחכמה,
ואילו תיכף לאח"ז כותב "ומגיד ששקולות
זו כזו".
והנראה בזה:
בחכמה ישנם ב' סוגים :א .עיקר החכמה,
הבאה ע"י לימוד ויגיעה; ב .חכמה הנקנית
ע"י ריבוי שנים ,כמ"ש "ימים ידברו ורוב
שנים יודיעו חכמה".
ולפ"ז יש לפרש דברי רש"י "ששקולות זו
כזו" ,שאין כוונתו שכל בנות צלפחד שקולות
זו כזו ,אלא כוונתו רק לאלו שנשתנה סדרן,
היינו תרצה )שנמנית אחרונה בכל המקרא,
וכאן נמנית שני'( ונועה )שנמנית שני' בכל
המקרא ,וכאן נמנית אחרונה(.
והיינו ,שאף שנועה היתה השני' בבנות
צלפחד "לפי חכמתן" )סוג הא' שבחכמה(,
מ"מ ,מכיון שהיתה הצעירה שבהן ,חסרה
לה המעלה ד"רוב שנים יודיעו חכמה" )סוג
הב' שבחכמה( ,ובזאת היתה לתרצה )שהיתה
השני' בסדר התולדה ואחרונה "לפי חכמתן"(
מעלה עלי' .ובצירוף ב' סוגי החכמה ,חכמתה
של תרצה מצד ריבוי השנים וחכמתה של
נועה מצד היגיעה ,הרי בסך הכל "שקולות
זו כנגד זו".

בחי' ‰ריטב"‡ ע"ז בסו‚יין "כלי
המדור מודפס ﬠיוי נשמת ר' ﬠזריא צבי ב"ר מרדכי ﬠ"ה

ללקראת שבת

ח

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

לקראת שבת

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

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

תפקידו ש" יושב אוה"
מדוע הסכים משה שבני גד ובני ראובן לא ייכנסו לארץ הקודש?  /לאיזו תכלית ברא הקב"ה את העולם? /
מפני מה רוב בני ישראל אינם לומדים תורה כל היום?  /ולמה בחרו האבות להיות דווקא רועי צאן?  /הדין
ודברים של משה ובני גד ובני ראובן בדרך הפנימיות

בגדר טבית כים
יבאר יסוד מחודש בהגדרת חיוב טבילה – ע"פ מה שמצינו בדברי המפרשים שנקטו דהטבילה מכשירה את
הכלי מאיסורו ,ובזה יבאר כמה מדיני הטבילה  /עפ"ז יתרץ התמיהה הידועה על המתירין למכור לנכרי כלים
חמוצים בפסח מבלי לחייבם טבילה ,וכן יתן מזור לעוד מקושיות המפרשים בכמה מילי

ī
כ‡˘ר ב˜˘ו בני ‚„ ובני ר‡ובן )פר˘˙נו לב ‡ ,ו‡ילך( ל‰י˘‡ר בעבר ‰יר„ן ולנחול ˘ם
חל˜ם ,ל‡ ‰י' מ˘ ‰מרוˆ ‰מכך ,ו‡ף ‚ער ב‰ם ˘ˆ‰ע˙ם נובע˙ ממח˘ב˙ ‡בו˙י‰ם
‰מר‚לים ‡˘ר מ‡סו מל‰יכנס ל‡ר ,ıורˆו ל‰י˘‡ר במ„בר ,ו‡ף ‰ם כ‡בו˙י‰ם "˙רבו˙
‡נ˘ים חט‡ים" )˘ם י„(‰ ,מב˜˘ים ל‰ני‡ לב ‰עם מלעלו˙ ל‡ר‰ ıמובטח˙.
‡מנם ,בסופו ˘ל „בר ‰סכים מ˘ ‰לב˜˘˙ם ,וכפל ˙נ‡ו ‡˘ר ייחלˆו חו˘ים וילחמו
לפני ‰עם ‰נוחל ‡˙ ‡‰ר.ı

ī
לענין

‰חיוב ˘נ˙ב‡ר בפר˘˙נו לטבול

כלי ‰נל˜ח מן ‰נכרי )כ„ל‰לן( ,י„וע מ"˘
‰נוב"י )ב˘ו"˙ ˘יב˙ ˆיון סי"‡( ו‰ח˙"ס
˜ו„ם ‰פסח ל‡ ימכור כלים חמוˆים,
כיון ˘‰מוכרם יˆטרך ל‰טבילם כ˘חוזר

כו' ,וכן ‰סי˜ ב˘יט˙ו ב˘ו"˙ ˆ"ˆ ‡ו"ח סי' מח(

כל „‰ין ו„ברים ˘בין מ˘ ‰לבני ‚„ ובני ר‡ובן ,מ˙ייחס ר˜ לכך ˘ל‡ יני‡ו לב ˘‡ר

ולכ‡ור‡ ,‰יך י˙כן ˘מ˘ ‰ל‡ ˙‰ייחס לעˆם ‰עניין ˘בני ‚„ ובני ר‡ובן עˆמם ל‡
ינחלו ב‡ר ,ıו‰יי˙כן ‡˘ר ‰רוע‰ ‰נ‡מן ו‰מסור„‰ ,ו‡‚ לכל יחי„ ופרט ˘בˆ‡ן מרעי˙ו,
יסכים ˘˘ני ˘בטים ˘למים מי˘ר‡ל ,ל‡ ינחלו נחל ‰ב‡ר ıויי˘‡רו מעבר ליר„ן?

המרגלים פחדו להתגשם בארץ
ו˙חיל ‰י˘ ל˙מו ‰על עˆם מח˘ב˙ ‰מר‚לים‰˘ ,ל‡ ‰יו ‡נ˘י מעל ‰ונ˘י‡י י˘ר‡ל,
ו‡יך י˙כן ˘נפלו בחט‡ חמור כז˘ ‰ל מרי„ ‰ב˘‰י"˙?

)נסמנו ב˘„"ח ˘ם ‡ו˙ טו(( .ומע˙ ‰כיון ˘˘י'
חמ˘ ıלו ב˙חיל˙ו „חמ‰ ıנמכר ‡ינו בכלל ביטול

˘טר ‰מכיר˘ ‰ב˘ו"ע ‡„"‰ז ‰כניס בז‰

נענ ‰לב˜˘˙ם.

‰ערמ‰ ‰י‡ ‡ל‡ ˘מועיל ‰ב‡יסור חמı

)˘ו"˙ ‡ו"ח סי' ˜ט(„ ,במכיר˙ חמ ıלנכרי

וי˘ ל˙מו:‰

˘‡ר ‰עם מלעלו˙ ל‡ר ,ıו‰בטיחו ‡˘ר "נחל ıחו˘ים לפני בני י˘ר‡ל" )˘ם יז( במלחמ,‰

)וכי„וע „ע˙ כמ‡ ‰חרונים „‰מכיר‰

‡„"‰ז ב˘ולחנו ‡ינ ‰כן

ו˜ונ ‰מ‰נכרי ל‡חרי ‰פסח‡ .מנם ,בנוסח

‰עם מלעלו˙ ל‡ר ,ıו˘ל‡ י˘‡ירום לב„ במלחמ˙ם ,ומ˘בירר מ˘˘ ‰ל‡ יפריעו ויחלי˘ו

י‚

)ר‡ ‰ב‰ל' מכיר˙

ˆ"ע וחיפו˘ ‰טעם לז‡˘ ‰ין טובלים
‰כלים ‡ף „‰וי מכיר‚ ‰מור.‰

‰ל˘ון" :וכן כלים מחומˆים ˘י˘ עלי‰ם
חמ ıבעין" ,ו‡עפ"כ ל‡ מˆינו ב‡יז‰ו
מ˜ומן ˘יפסו˜ „ˆריך לטבול ‰כלים ‡חר
‰פסח ,ומע˘ ‰רב מכמ„‚ ‰ולים ˘‡ין
טובלין ‡ו˙ם.

וב˘ער

‰כולל ˙י'„ ,ל˘י' ‡„"‰ז כלי

סעו„˘) ‰ר˜ ב‰ן י˘ חיוב טביל˙ כלים –
ע"ז ע‡ (:‰ינן בכלל ‰מכיר ,‰כיון ˘נוסח
˘‰טר ‰ו‡ ")כלים מחומˆים( ˘י˘ עלי‰ם
חמ ıבעין" ,ו‰רי חייב ‡„ם ל˘פ˘ף כל

ו‰נ ‰ב˘„"ח

)˘„"ח ‡ס"„ מערכ˙ חו"מ ט,

כליו )˘‡ינו מכ˘ירן( מחמ ıבעין

)˘ו"ע

כז( כ˙ב „‡י"ˆ ל‰טביל "כיון ˘„ע˙ ˜‰ונ‰

‡„"‰ז ר"ס ˙נ‡(‡ .יבר‡ „‡ין ˙ירו ıז ‰מובן,

ו‰מוכר ˘ל‡ י˙˜יים ‰מ˜ח ‰ז ‰לעולם ול‡

כי ˆ„ ‡‰ריך ל˘פ˘פן ˜‡י על כל ‰כלים,

נ˜ר‡ ˘ם בעלים ‰נכרי על ‰כלים ‰ללו

ומע˙"ˆ ‰ע ל„בריו ‡יז ‰כלים ‰ם ‡לו

)ח"ב

‰נכללים ב˘טר ,ועל כרחין „˘‰טר ב‡

סי' ˜ס‡( ל„חו˙ ˙ירו ıז ,‰ו‰סי˜ „טעם ז‰

ל‰וˆי‡ מר˘ו˙ ‰י˘ר‡ל כלים ˘מ˘ום ‡יזו

מועיל ר˜ למ"„ „מכיר˙ חמ‰ ıוי ‰ערמ‰

סיב ‰ל‡ ˘פ˘פן ,ו„‰ר‡ ˜ו˘יין ל„וכ˙.‰

כו'" .וכבר ‡‰ריך ב˘ו"˙ י„ יˆח˜

לקראת שבת

ט

ונ˙ב‡ר בז) ‰ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰ר"פ ˘לח(˘ ,כ‡˘ר ‰יו בני י˘ר‡ל במ„בר‰ ,י' מ‡כלם לחם

מסעות בני ישראל בזמן הגלות
אלה מסעי בני ישראל
רבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת .משל למלך שהיה בנו חולה,
והוליכו למקום רחוק לרפאותו ,כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל
המסעות ,ואמר לו ,כאן ישננו ,כאן הוקרנו ,כאן חששת את ראשך.
כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :מנה להם כל המקומות היכן
הכעיסוני ,לכך נאמר אלה מסעי בני ישראל.
)לג ,א בפרש"י ומדרש תנחומא פרשתנו ג(

לכאורה המשל אינו מתאים לגמרי לנמשל,
דבמשל האב מנה לבנו את כל המסעות "כיון
שהיו חוזרין" ,ואילו בנמשל לא חזרו ישראל על
מסעותיהם.
וי"ל הביאור בזה ע"פ פנימיות הענינים:
מ"ב מסעותיהם של בני ישראל במדבר רומזים
לעבודתם של בני ישראל בזמן הגלות ב"מדבר
העמים" ,שלצורך עבודה זו ירדה הנשמה
"מאיגרא רמה לבירא עמיקתא" ,ממקומה תחת
כסא הכבוד לעולם הגשמי ,ול"מדבר העמים",
מקום של העלם והסתר.
והנה ,ירידה זו של הנשמה היא "ירידה צורך
עלי'" ,כי על ידי הירידה מתעלית הנשמה
גבוה מעל גבוה ,עד לדרגה נעלית שלא בערך
למדריגתה לפני ירידתה למטה .וזהו הרמז במשל
למלך שהוליך את בנו "למקום רחוק לרפאותו",
היינו שמלך מלכי המלכים הקב"ה מוליך את
"בנו" ,הנשמה הקדושה "למקום רחוק" ,ל"בירא
עמיקתא" ,כדי "לרפאותו" – כדי שעי"ז תתעלה
הנשמה לדרגה נעלית יותר לאין קץ.
אמנם ,עלי' זו של הנשמה אינה מורגשת בעת
הירידה גופא ,כי אז נרגש בה רק הגלות וההסתר
ב"מדבר העמים" ,מצב שהוא בבחינת "הכעיסוני";
ורק אחרי סיום העבודה ,כאשר הירידה מביאה
לעלי' גדולה  -או אז מבינה הנשמה את תכלית
ומטרת ירידתה ,אשר כל הריחוק והירידה  -צורך
עלי' הם .וכמ"ש "אודך ה' כי אנפת בי" ,היינו
שלעתיד לבוא יודו בנ"י לקב"ה על הגלות ,כי אז
יתגלה שהגלות היא בבחינת "צורך עלי'".
וזהו הרמז בלשון המשל "כיון שהיו חוזרין
התחיל אביו מונה כל המסעות" ,היינו שבעת
החזרה ,שהיא העלי' שלאחר הירידה ,יראה

הקב"ה לישראל שכל המסעות במדבר" ,המקומות
היכן הכעיסוני" ,היו בבחינת "ירידה צורך עלי'",
ויתגלה שגם ההסתר גופא הוא חסדי ה'.
ומוסיף רש"י ורומז שדרשה זו דרש "רבי
תנחומא" ,היינו שידיעה זו – שירידת בני ישראל
במדבר העמים היא צורך עלי' ,והדבר יתגלה להם
בסיום העבודה – היא בבחינת נחמה ותנחומין
לנשמה בעבודתה בזמן הגלות.

"סור מרע" – ע"י "עשה טוב"

מן ˘‰מים ומים מב‡ר˘ ‰ל מרים ,וב‚„י‰ם ‚„לו עמ‰ם ,ו‰יו עוס˜ים כל ‰יום ‡ך ור˜
בלימו„ ˙‰ור ‰וב˙‰עלו˙ רוחני˙ .ונ˙ייר‡ו ‰מר‚לים˘ ,כ‡˘ר ייכנסו ל‡ר ıיפלו ממ„ר‚˙ם
‰רוחני˙ ˘‰יו ב ‰במ„בר‰˘ ,רי ‰רב ‰מזמנם יˆטרכו לי˙ן בעס˜י ‰פרנס ‰וˆרכי ‚‰וף.
‡ך טעו˙ ‰עלו בי„ם:
‡מרו רז"ל )˙נחומ‡ נ˘‡ טז˙ .ני‡ פל"ו(" ,נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים",
ו‰יינו ˘˜‰ב" ‰בר‡ ‡˙ ‰עולם ˙‰ח˙ון˘‰ ,פל ו‰חומרי ,כ„י ˘בני י˘ר‡ל יעב„ו עבו„˙ם
בזיכוך ו‰על‡˙ ˘‚‰מיו˙ ו‚‰וף ,ע„ ˘י‰י' ‰עולם ˜„ו˘ ומזוכך ,ור‡וי ל‰יו˙ „יר ‰ומ˘כן
לו י˙'.

איש כי ידור נדר לה'

ונמˆ‡ ˘‡ם עוב„ „‡‰ם עבו„˙ו ר˜ ב˙ור ‰ו˙פיל ‰ועניינים רוחניים‰ ,ו‡ ‡ינו ממל‡

)ל ,ג(

‡˙ ˙כלי˙ וכוונ˙ ‰ברי‡ ,‰ו„וו˜‡ כ‡˘ר מ˜יים מˆוו˙ על י„י „ברים ‚˘מיים ומנˆל ‡˙

כאשר אדם אוסר דבר על עצמו בנדר ,הנה
הדבר הנדור נאסר עליו מצד שחלה עליו קדושת
קרבן לגביו ,וכלשון הרגיל בנדרים "קונם בשר
זה עלי" ,ש"קונם" הוא לשון קרבן ,כלשון הגמ'
"קונמות קדושת הגוף נינהו" )כתובות נט ,רע"ב( .וכן
הוא גם בשאר לשונות של נדר )ראה שו"ע יו"ד סר"ד
ס"א .משנה למלך ריש הל' נדרים ,ועוד(.

ענייני ˘‚‰מיו˙ ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙'‡ ,ז עו˘„" ‰יר ‰לו י˙'" ,ומ‚˘ים ‡˙ כוונ˙
‰ברי‡.‰
ו‡ם כן„ ,וו˜‡ בכניס ‰ל‡ר ıו˙‰עס˜ו˙ בענייני' ˘‚‰מיים ל˘ם ˘מים וב˜יום מˆוו˙
מע˘יו˙ ,מ˜יימים בני י˘ר‡ל ˙כלי˙ כוונ˙ ברי‡˙ ‰עולם ,ול‡ כטעו˙ ‰מר‚לים˘ ,ח˘בו
ל‰י˘‡ר במ„בר ול˙‰עס˜ בעבו„ ‰רוחני˙ בלב„.

ויש ללמוד מזה בעבודת האדם לקונו:
אמרו חז"ל "נדרים סייג לפרישות"
מי"ג( .ומבואר בזה )ראה לקו"ש ח"ד עמ'  .1076ועוד(,
שכאשר אדם לא הגיע עדיין לדרגא נעלית
בעבודת ה' ,עליו לפרוש גם מדברים המותרים ,כי
מצד פחיתות ערכו עלולים הם לגרום לו ירידה
בעבודת ה'.

מדוע היו האבות רועי צאן?

)אבות פ"ג

ומכל מקום ,גם פרישות זו מדברים האסורים
היא מדין קדושת קרבן :הדרך הנכונה לפרוש
מדברים הגשמיים אינה על ידי התבוננות בשפלות
הדבר הגשמי ,שעלול להורידו למטה ר"ל ,אלא
אדרבה  -ע"י שמחיל על הדבר קדושת קרבן
ומגלה את קדושתו הפנימית ,שכמו שהעולה
והקרבן הם קודש כן הדבר הנדור "שרשו גבוה
מאוד" ,ולכן פורש ממנו )לקו"ת פרשתנו פב ,ב .פג,
ב-ג(.
והיינו ,שגם העבודה ד"סור מרע" אינה על
ידי התבוננות בפחיתות ושפלות הרע ,אלא על
ידי הוספה ב"עשה טוב" ,שעי"ז "מעט אור דוחה
הרבה מן החושך" ו"ממילא יפול הרע" )לקו"ת
שה"ש מח ,ג(.

ומע˙ ‰יובן מ˘‰˘ ‰וו ‰מ˘ ˙‡ ‰בני ‚„ ובני ר‡ובן למר‚לים ,ב‡מרו ‡לי‰ם "כ ‰ע˘ו
‡בו˙יכם  . .ויני‡ו ‡˙ לב בני י˘ר‡ל לבל˙י ב‡ ‡ל ‡‰ר˘‡ ıר נ˙ן ל‰ם ) "'‰לב ,ח-ט(.
וז‡˙ ,מ˘ום ˘מח˘ב˙ ‰מר‚לים ,וב˜˘˙ בני ‚„ ובני ר‡ובן ,נובעו˙ מ‡ו˙ ‰סבר.‰
בי‡ור „‰ברים )ר‡‚ ‰ם ‡ור ˙‰ור ‰פר˘˙נו ע' ‡'˘לט .ועו„(:
בני ‚„ ובני ר‡ובן נימ˜ו ‡˙ ב˜˘˙ם ל‰י˘‡ר בעבר ‰יר„ן ,בכך ˘עבר ‰יר„ן "‡רı
מ˜נ‰ ‰י‡ ,ולעב„יך מ˜נ) "‰לב .(„-‡ ,בכך˙ ,פסו בני ‚„ ובני ר‡ובן ‡ומנו˙ ‡בו˙י‰ם
„˜‰ו˘ים ˘‰יו כולם רועי ˆ‡ן.
ובטעם ‰נ‡‰ ˙‚‰בו˙ „˜‰ו˘ים ˘‰יו רועי ˆ‡ן „וו˜‡,

מבו‡ר )˙ור˙ חיים בר‡˘י˙ ח"ב רמ‚,

ב( ˘"בכל ‰עס˜ים ,זול˙ רוע‡ˆ ‰ן ,י˘ טר„‡ רב ‰מ‡„ ,כמו ‚ם בעבו„˙ „‡‰מ ‰י˘ טר„‡
ו„‡‚ ‰בחרי˘ ‰וזריע ‰ו˜ˆיר ,‰וכ ‚"‰בעבו„˙ ˘„ו˙ וכרמים וכל עס˜ים כיוˆ‡ ב‰ם",
ור˜ ‰רוע‡ˆ ‰ן‰ ,נ‡" ‰ין בעס˜ ז˘ ‰ום טר„‡ כלל ,ול‡ ˘ום „‡‚ ‰כלל ,וכל ‰יום יוכל
ל‰יו˙ פנוי מכל מח˘ב ‰בל˙י ל '‰לב„ו ,ו‡ין מונע כלל ל‰יו˙ מ˙˜˘ר ומ˙„ב˜ ב '‰כל
‰יום בלי פירו„ כלל".
ונמˆ‡‰˘ ,רˆון לעבו„ עבו„ ‰רוחני˙ מבלי ל˙‰עס˜ ב‚˘מיו˙ ‰עולם‚ ,רם ל˘˙י
‰טעויו˙‰ :מר‚לים חפˆו ל‰י˘‡ר במ„בר בעבו„ ‰רוחני˙ ,ופח„ו ל‰יכנס ל‡ר˘ ıב‰

לקראת שבת

י

לקראת שבת

י‡

י˙עס˜ו בענייני ‚˘מיו˙; ו‚ם בני ‚„ ובני ר‡ובן ‰ע„יפו ל‰יו˙ רועי ˆ‡ן בעבר ‰יר„ן ,ול‡

וז‰ו מ˘ ‰מוˆ‡ים ‡נו ˘ני ‡ופנים ‡‰מורים בעבו„˙ בני י˘ר‡ל" ,יו˘בי ‡ו‰ל" ו"בעלי

)‡ל‡ ˘‡ˆל ‡‰בו˙ ל‡ ‰י' ז ‰נח˘ב לחט‡ ח"ו ,כמבו‡ר

עס˜" :רוב בני י˘ר‡ל עי˜ר ˙פ˜י„ם ‰ו‡ במע˘‰ ‰מˆוו˙ ב‚˘מיו˙ ,כי עבו„ ‰זו ‰י‡

ל‰יכנס ל‡ר ıול˙‰עס˜ בעניינים ‚˘מיים
בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ ע'  38ו‡ילך .ועו„(.

‰י‡ ‰מ˜„˘˙ ‡˙ ‰עולם וממ˘יכ˜‰ ˙‡ ‰ב" ‰לעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי‡ .ך מכל מ˜ום‡ ,ין „י
בעבו„ ‰זו ,כי ע„יין ‡ין ˜‰ב"„ ‰ר בעולם ב‚לוי.

נשמות "יושבי אוהל" ונשמות "בעלי עסק"
ו‡˘ר נו˙ר לב‡ר‰ ,ו‡ כיˆ„ ‰סכים מ˘ ‰לב˜˘˙ בני ‚„ ובני ר‡ובן‡ ,ף ˘‰י‡ מנו‚„˙
לכ‡ור ‰לכוונ˙ ו˙כלי˙ ‰ברי‡:‰

וז‰ו ˙פ˜י„ם ומטר˙ם ˘ל "יו˘בי ‡ו‰ל"‰˘ ,ם עוס˜ים כל זמנם בלימו„ ˙‰ור,‰
ו‰ם מ˘פיעים על "‰בעלי עס˜" ,ומ‡ירים ‡˙ מע˘י ‰מˆוו˙ ˘ל‰ם ב‡ור ˙‰ור ‰וטעמי
‰מˆוו˙ וˆפונו˙י‰ן ,ו‡זי פועלים ל‰יו˙ ˜‰ב"„" ‰ר" ב„ברים ˘‚‰מיים ‰נחו˙ים ,וב‡ופן
‡˘ר ‰כל מכירים ומר‚י˘ים ˜רב˙ ˘‰י"˙ ו˜„ו˘˙ו.

נ˙ב‡ר ב˙ני‡ )‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ ס" ‰ב˘ם ‡‰ריז"ל( ˘בני י˘ר‡ל מ˙חל˜ים ל˘ני סו‚ים כלליים
בעבו„˙ם ‡˙ ˜ונם :י˘נם מבני י˘ר‡ל ˘˙פ˜י„ם בעולם ‰ו‡ ל‰יו˙ "יו˘בי ‡ו‰ל" ,לעסו˜

לא להתנתק מה"בעלי עסק"

ב˙ור ‰ולי˘ב ב‡ו‰ל ;‰וי˘ ‡˘ר נוע„ו ל‰יו˙ "בעלי עס˜" ˘מ˙עס˜ים בעס˜י פרנס˙ם
בענייני ‰עולם ˘‚‰מיים ,ועי˜ר עבו„˙ם ‡˙ ˜ונם ‰ו‡ במˆוו˙ מע˘יו˙ ,ובזיכוך ‚˘מיו˙

ומע˙˙ ‰ובן כוונ˙ם ˘ל בני ‚„ ובני ר‡ובן:

‰עולם ל‰עלו˙ו ל˜„ו˘.‰

˘בטים ‡לו ‡יוו לנפ˘ם ‡˙ ‰עבו„‰ ‰נעלי˙ „"יו˘בי ‡ו‰ל" ,ל‰יו˙ רועי ˆ‡ן ופרו˘ים

ולכ‡ור ‰י˘ ל˙מו :‰מכיוון ˘"‰יו˘בי ‡‰ל" עוס˜ים בעבו„ ‰רוחני˙‡ ,יך ממל‡ים
‰מ ˙‡ ‰כוונ˙ ‰ברי‡ ‰ל‰פוך ‡˙ ˘‚‰מיו˙ ל"„יר ‰לו י˙'"?
ו‰בי‡ור לכך נעו ıב„יו˜ ל˘ון חז"ל "נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים".
˘בז ‰נ˙כוונו ל‚„‰י˘ פרט ח˘וב ועי˜רי בכוונ˙ ו˙כלי˙ ‰ברי‡.‰
י˘נו מˆב ˘בו י‰ו„י מ˜יים מˆוו ,‰ו‰ו‡ ‡כן ‚ורם ˘˜‰ב" ‰י˘כון ב‡ו˙ו „‰בר ˘‚‰מי
˘בו ˜יים ‡˙ ‰מˆוו‡ ,‰ך ‡ין „‰בר ‚לוי וניכר לעין כל ,כי ˜‰ב"˘ ‰וכן ב„בר ˘‚‰מי
מ˙וך ‰עלם ו‰ס˙ר ,ו‰נבר‡ים ל‡ ח˘ים ‡˙ ‚ילוי ˘‰כינ.‰
‡ך ˙‡וו˙ו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰יי˙‰˘ ‰עולם י‰י' "„יר "‰לו י˙' .כ‡˘ר ‡„ם נמˆ‡ ב„יר˙ו
‰ו‡ מ˙‚ל˘ ‰ם כפי ˘‰ו‡ ב‡מ˙ ו‡ינו מס˙יר ומעלים על עˆמו .ועל „רך ז ,‰כוונ˙
‰ברי‡‰ ‰י‡ ˘˜‰ב" ‰י˘כון בעולם ב‡ופן ˘ל "„יר ,"‰ב‚לוי ובפר‰סי'‰˙˘ ,י' ‡לו˜ו˙ו
י˙' ניכר˙ ונר‚˘˙ לכול בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי!
וממוˆ‡ „בר ‡˙ ‰למ„˘ ,בכ„י למל‡ו˙ כוונ˙ ‰בור‡ ולע˘ו˙ לו „יר ‰ב˙ח˙ונים,
ˆריכים ל˘˙י פעולו˙:
ר‡˘י˙ כל ,י˘ "ל‰בי‡" ו"ל‰מ˘יך" ‡˙ ˜‰ב" ‰לעולם ‰ז ‰ולעניינים ˘‚‰מיים ,על י„י
˜יום מˆוו˙ מע˘יו˙ ועס˜ בענייני עולם ‰ז ‰ל˘ם ˘מים‡ .ך בז ‰לב„ ל‡ „י ,כי ע„יין ל‡
ניכר ב„בר ˘‚‰מי ˘י˘ בו ˜„ו˘ ,‰וממיל‡ ‡ף ˘פעל בז"˘ ‰יימˆ‡" ˜‰ב" ‰בעולם ‰ז,‰
מכל מ˜ום ל‡ ‰כין לו ע„יין "„יר "‰ב˙ח˙ונים˘ ,י‰י' ניכר בעולם ב‚לוי.
וכ„י ˘˙‰י' "„יר ‰לו י˙'" ב˙ח˙וניםˆ ,ריך לעסו˜ ‚ם ב„ברים ˘‰ם ב˙חום „˜‰ו˘,‰
כלימו„ ˙‰ור˘ ,‰בעיסו˜ ב‰ם נר‡ ‰לעין כול ˘˘ייכים ‰ם ל˜‰ב" ,‰ו„˜‰ו˘ ‰נמˆ‡˙ ˘ם
ב‚לוי ,כ‡„ם „‰ר ב„יר˙ו ב‚לוי ובפר‰סי'.

מ˘‚‰מיו˙ ,וכל עס˜ם י ‡‰ר˜ ב˙ור„˜‰ ‰ו˘ ‰בעבו„ ‰רוחני˙ מבלי ליר„ ול˙‰עס˜
בעניינים ‚˘מיים.
ו‡ף ˘‰ו„ו ˘רוב ‰עם ˙פ˜י„ו ל‰יו˙ מ"בעלי עס˜ים" ‰מזככים ומ˜„˘ים ˘‚‰מיו˙
ב‡ר ıי˘ר‡ל ,ובז ‰נ˘˙נו מ‰מר‚לים ˘ל‡ ‰ח˘יבו ‡˙ ‰עבו„ ‰עם ˘‚‰מיו˙ כל עי˜ר,
מכל מ˜ום ‰נ ‰בחרו ‰ם לחל˜ם ל‰יו˙ מ"יו˘בי ‡ו‰ל" ˘בבני י˘ר‡ל ,ולעבו„ ‡˙ ˜ונם
˙וך רעיי˙ ˆ‡ן ופרי˘ו˙ מ‰בלי ‰עולם ,ולז‡˙ בי˜˘ו ל‰י˘‡ר בעבר ‰יר„ן ,בנחל‰
‰מ˙‡מ˙ לעבו„ ‰זו.
‡ך מ˘‚ ‰ער ב‰ם ,כי בני ‚„ ובני ר‡ובן בי˜˘ו ל˘ב˙ בעבר ‰יר„ן ב‡ופן ˘י‰יו נב„לים
מ˘‡ר ‰עם ויעס˜ו ר˜ ברוחניו˙ ,בלי ל˘‰פיע מ‡ורם על ‡ו˙ם "בעלי עס˜" ‰מבררים
ומזככים ˘‚‰מיו˙ .ו‡ם כן‰ ,רי "כ ‰ע˘ו ‡בו˙יכם" ‰מר‚לים˘ ,בי˜˘ו ל‰י˘‡ר במ„בר
לעבו„ עבו„ ‰רוחני˙ ,ול‰יבטל ל‚מרי ממילוי ˙כלי˙ ומטר˙ ‰ברי‡ .‰ו‡ילו ˙כלי˙ם ˘ל
יו˘בי ‡ו‰ל ‰י‡ ל˘‰לים ‡˙ עבו„˙ם ˘ל "‰בעלי עס˜" ,ולפעול ˘˘‰י"˙ י„ור בענייני
˘‚‰מיו˙ ב‚לוי ובפרסום.
ו˙וכח˙ו ˘ל מ˘ ‰פעלˆ‡ ‰לם ל˘נו˙ „ע˙ם ,ו‰סכימו למסור נפ˘ם על עבו„ ‰זו
„כיבו˘ ‡ר ıי˘ר‡ל ובירור ˘‚‰מיו˙ ,וכפי ˘‰בטיחו ‡˘ר "‡נחנו נחל ıחו˘ים לפני בני
י˘ר‡ל ,ע„ ‡˘ר ‡ם ‰בי‡נום ‡ל מ˜ומם"‰ ,יינו ˘‡ינם מפרי˘ים עˆמם מעבו„˙ בנ"י
‰יור˘ים ‡‰ר ıומ˙עס˜ים בבירור ˘‚‰מיו˙ ,ו‡„רב‡ ,מסייעים ‰ם ב ‰בכל מ‡ו„ם; ר˜
˘רˆונם˘ ,כחל˜ מכוונ˙ ‰ברי‡ ‰בזיכוך ˘‚‰מיו˙ וע˘יי˙ ‰עולם „יר ‰לו י˙'‰ ,נ ‰יטלו
‰ם ‡˙ ‰חל˜ „"יו˘בי ‡‰ל"‰ ,מ‡ירים ‡˙ ‰עולם ב‡ור ˙‰ור ‰ו˜„ו˘˙.‰

