


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
טעם יראתם של בלק ומואב

˙וˆ‡‰  בל˜  יר‡˙  ‰י˙‰  ‰‡ם   / מו‡ב?  עם  ‡ו  בל˜  פח„,  מי 
סו„  ‡יז‰   / מ˘מיר˙ם?  ˙וˆ‡‰  ‡ו  ועו‚  סיחון  ˘ל  מ‚בור˙ם 
‰ס˙ירו ‰מלכים מעמם? / בי‡ור ˘יט˙ ר˘"י ב˜˘ר ליר‡˙ מו‡ב 

ופח„ו ˘ל בל˜

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ' 141 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
חל"ח  שיחות  לקוטי  (ע"פ  בלק?  או  בלעם  יותר -  ישראל  בני  את  שנא  מי 

עמ' 85 ואילך)

מדוע דוקא פינחס הרג את זמרי, ולא משה ואלעזר?  (ע"פ "רשימות" 
חוברת נ. לקוטי שיחות חי"ג עמ' 96 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יסוד תוקפם של בני ישראל כ"צורים וגבעות"

ו"‚בעו˙"?  "ˆורים"  ˘ל  ‰פ˘וט  ‰פירו˘  מן  ר˘"י  ˘ינ‰  מ„וע 
מוסר  מ„וע   / למ˘ל?  ˘נז˜˜  ע„  ל‰˘י‚  בלעם  ‰ˆליח  ל‡  מ‰   /
"˜ל ˘ב˜לים" ‡˙ נפ˘ו על ˜„ו˘˙ ˘מו י˙'? / וכיˆ„ י˙כן ˘כח 
מר‡˘  בלעם "כי  מ˘ל  עומ˜  במ˘ך ‰„ורו˙?  נחל˘  ל‡  ‰‡מונ‰ 

ˆורים ‡ר‡נו ומ‚בעו˙ ‡˘ורנו"

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 165 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נבואת הגאולה - ע"י בלעם דוקא (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 171)

שיחות  לקוטי  (ע״פ  הארץ  על  והן  הים  על  הן   - המשיח  מלך  שליטת 
חל״ח עמ׳ 100 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
היתר בת יתרו למשה

מי  י˙רו  בסו‚י‡ „סנ‰„רין, "ב˙  זמרי ‰מבו‡ר˙  טענ˙  ‚בי  י˜˘‰ 
 / נ˙‚ייר‰  מ"˙  ˘ל‡חר  כיון  ברור  ‰‰י˙ר  „לכ‡ו'   – לך"  ‰˙יר‰ 
כי  לכ‰ן  ‚יור˙  ‡יסור  לענין  ‰י˙‰  „טענ˙ו  מחו„˘˙  ב„רך   ıי˙ר
„‰מענ‰  יב‡ר  ומע˙‰  ‰מילו‡ים;  בימי  עכ"פ  ‰י'  כ‰ן  מ˘‰ 
לטענ˙ו ‰ו‡ ע"פ „ין ‰מ˘נ‰ בכ‰"‚ ˘‡ירס ‡למנ‰ ˜ו„ם ˘נ˙מנ‰

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 285 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
לבישת ובדיקת ה"טלית-קטן"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
החסיד ר׳ מיכל ָאּפָאְצֶקער

בעז‰י״˙.

‰ננו  בל˜,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙לו), 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
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ˆוו˙ ‰עריכ‰ ו‰‰‚‰‰: ‰רב לוי יˆח˜ ברו˜, ‰רב מ˘‰ ‚ור‡רי', ‰רב מנחם מענ„ל „רו˜מן, ‰רב מ‡יר יע˜ב זילבר˘טרום, ‰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 שבתיח 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

החסיד ר׳ מיכ ָאּפָאְצֶקער
החסיד ר׳ מיכל אפאצקער היה מגדולי הלמדנים באותה תקופה, היה בקי בבבלי, ירושלמי ובספרי הפוסקים ומקורם 

ברמב״ם ורשב״א, ובספרי הקבלה. כשבא אל הוד כ"ק רבנו הזקן היה בן שלשים וחמש

מיכל  ר׳  ˘ל  ‡ביו  ‡פ‡ˆ˜ער.  מיכל  ר׳  ‰ז˜ן,  רבנו  ˘ל  מחסי„  ״מ˜בל״  ‰י'   ıר˘ב״ ...מורי 
זלמן.  מ‡יר  ר'  ו˘מו  טוב,  ˘ם  ‰בעל  מורנו  ‰˙‚לו˙  לפני  ˘‰יו  ‰נס˙רים,  מ‰ˆ„י˜ים  ‡ח„  ‰י' 
כ˘נ˙‚ל‰ ‰בעל ˘ם טוב, ‰י' ר' מ‡יר זלמן ז˜ן מופל‚, מורנו ‰בעל ˘ם טוב בירך ‡ו˙ו ב‡ריכו˙ 

ימים.

טוב:  ˘ם  מורנו ‰בעל  לו  ˙˘עים, ‡מר  בן  זלמן ‰י'  מ‡יר  ר'  כ˘‡ביו  סיפר,  מיכל  ר'  ‰חסי„ 
מיכל  בנכם  ˘ו˙˜ים.  ו‡˙ם  ל„בר  מ‰  יו„עים  ‡˙ם  ל˘וח,  ˙˘עים  בן  זלמן,  מ‡יר  ר'  טוב  מזל 
˘י‚ל‰ „רך  ˙למי„י,  ˙למי„  ˙למי„ ‡ˆל  י‰י'  מיכיל, ‰ו‡  ˘מו  עבורכם. ‰כי ˜ר‡  י„בר ‚ם  כבר 
‡ח„  כל  יכול  ‡יך  וי‚ל‰  ‰˙ור‰,  וי„יע˙  ל‰˘‚‰  ‰כנ‰  ‰י‡  ‰˙פל‰  ˘עבו„˙  ‰בור‡,  בעבו„˙ 

‡פילו ‡י˘ פ˘וט ל‰יו˙ עוב„ ‰', ב‡‰ב‰ ויר‡‰.

ירו˘למי  בבבלי,  ב˜י  ‰י'  ˙˜ופ‰.  ב‡ו˙‰  ‰למ„נים  מ‚„ולי  ‰י'  ‡פ‡ˆ˜ער  מיכל  ר׳  ‰חסי„ 
‰ז˜ן  רבנו  כ"˜  ‰ו„  ‡ל  כ˘ב‡  ‰˜בל‰.  ובספרי  ור˘ב״‡,  ברמב״ם  ומ˜ורם  ‰פוס˜ים  ובספרי 

ב˘נ˙...1 ‰י' בן ˘ל˘ים וחמ˘.

בי‚יע‰  "˙‰ו",  בבחינ˙  ‰י'  ‡פ‡ˆ˜ער  מיכל  ‡מר:  ˆ„˜״  ״ˆמח  ‰ר‰״˜  ‡‡זמו"ר  כ״˜  ‰ו„ 
‚„ול‰ וב‰„רכ˙ וברכ˙ ‰סב‡ - ‰ו„ כ״˜ רבנו ‰ז˜ן - נע˘‰ בבחינ˙ "˙י˜ון".

לליוב‡וויט˘ ‡ל  מיכל ‡פ‡ˆ˜ער  לליוב‡וויט˘, ‰‚יע ‰ר׳  כ״˜ ‡„מו״ר ‰‡מˆעי  כ˘ב‡ ‰ו„ 
‰ו„ כ״˜ ‡„מו״ר ‰‡מˆעי ו˘‰‰ ˘ם חמ˘ ˘נים. במ˘ך זמן ז‰ ‰י˙‰ לו ˜ביעו˙ בלימו„ עם ‰ו„ 
ח˘  ור˜ ‡ז  טוב.  ויום  ˘ב˙  מערב   ıחו יום  בכל  ˘עו˙  חמ˘  ״ˆמח ˆ„˜״  כ״˜ ‡‡זמו"ר ‰ר‰״˜ 

ו‰ר‚י˘ ‰ר׳ מיכל ‡פ‡ˆ˜ער בטעם ובעונ‚ ˘ל י„יע˙ ‰˙ור‰.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‡ עמ' 96 ו‡ילך - ספר ‰˘יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ‰'˙˘"‡ עמ' פ‡-‚)

1) ב‰ר˘ימ‰ ״˙˜ע״ב״. וכנר‡‰ ‡יז‰ ט"ס י˘ כ‡ן כיון: ‡) ב˘יח‰ זו - לעיל כו˙ב ˘‰בע˘׳׳ט „יבר עם ‡ביו - 
‰רמ״ז – ‡ו„ו˙ בנו ו˜ר‡ו ב˘מו מיכל וכו׳ ‰רי ˘נול„ עו„ בחיי ‰בע˘׳׳ט. ב) ב˜ונט' בי˜ור ˘י˜‡‚‡ (ע' 9 ו‡ילך) 
וב˘נ˙  רמ״‡,  כבר ‡ˆל  למ„   - ˙˜ל"„   - ˘נ‰  י"‚  בן  וב‰יו˙ו  לערך,  ˙˜כ"‡  ב˘נ˙  נול„  מר„כי  ברוך  ˘ר׳  מ˘מע 

˙˜ל׳׳ו-ז לערך ‚יל‰ לו רמ׳׳‡ ˘‰ו‡ מחסי„י ‡„מו״ר ‰ז˜ן. ‰ער˙ כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע.

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



לבישת טלית קטן ע"י הילד 
כתועלת לפחד ועצבים

ילבש   - שי'   .  . בנם  של  להפחד  [בנוגע]   ...

קטן  שטלית  ויסבירו  שיעור)  (בעל  קטן  טלית 

הציציות  כי  עליו,  ומגין  בו  הנלבש  את  שומר 

מעידות שהוא עבד להשם.

כדין,  כשירות  שתהיינה  המזוזות  לבדוק  כן 

וכן אופן קביעותן.

(לקוטי שיחות חל"ג עמ' 372)

בנו  עבור  פ"נ  ובו   .  . מכתבו  על  במענה 

כי  כדבעי  אינו  בריאותו  שמצב  שי'   .  . הבכור 

הוא עצבני וכו':

מומחה  רופא  אצל  אתו  הי'  בטח  הנה 

עתה,  עד  כזאת  עשה  לא  ואם  זה,  במקצוע 

הרופא.  כהוראת  וימלא  עתה,  שיעשה  כדאי 

ויזהר  קטן  טלית  ילבש  בנו  אשר  לסדר  ויש 

אלא  היום  במשך  רק  לא   - ראש  בגילוי  מלכת 

נבדקו  שהמזוזות  בחדר  וישן  השינה.  בעת  גם 

והם כשרות...

(ממכתב י"ג מנחם אב תשי"ב)

ברכה  עבורו  [שביקשו  שי'  הילד  ...בודאי 

למצב בריאותו] לבוש טלית קטן ובאם לא הרי 

אציע שמהיום והלאה ילבוש הילד טלית קטן. 

(אגרות קודש ח"ד עמ' שעה)

שינה בטלית קטן
דבר  על  כותב  בו   .  . למכתבו  במענה 

רופא  דעת  ושאל  וכו'  בשינה  לו  שיש  הפרעות 

ולעת עתה לא עזר לו.

המזוזות  את  לבדוק  צריך  לראש  לכל  הנה 

כשרות  שתהיינה  שלו  התפילין  את  וכן  בדירתו 

יפריש  הבקר  תפלת  קודם  חול  יום  ובכל  כדין, 

פרוטות אחדות לצדקה, ואחרי התפלה בכל יום 

גם בש"ק ויום טוב, יאמר השיעור תהלים חדשי 

טוב  ומה   - החדש  לימי  התהלים  שנחלק  כפי   -

שלא רק ביום ילבש טלית קטן בדוק בציציותיו 

בזה  האריז"ל  וכדברי  קטן  בטלית  יישן  גם  אלא 

(הובאו ע"י רבנו הזקן בסידורו הל' ציצית), ואז 

תקותי חזקה שיסתדרו עניניו.

אחיזה  להיות  צריכה  דבר  שלכל  שכיון  אלא 

בטבע, ובטח הרופא יתן לו איזה כדורים וכיו"ב, 

לגמרי  דעתו  יסיח  אבל  הרופא,  כהוראת  יקחם 

מענין הפרעות הנ"ל ואז כנ"ל לאט לאט במשך 

וככל  האדם,  ככל  לאיתנו  יחזור  ארוך  לא  זמן 

בהשי"ת  בבטחונו  ויוסיף  יותר  דעתו  שיסיח 

השי"ת  בברכות  יתוסף  ומנהיגו  עולם  בורא 

והצלחתו בהנ"ל ובכל עניניו.

(אגרות קודש חי"ח עמ' שנח)

טלית קטן בזמן העבודה
לעבודה  כשהולכים  אשר  ציצית  ...בענין 

מלכלכים את הציצית,

הנה בכל זה צריך לשאת טלית קטן (מצויצת 

ורובה  עבודתם  עיקר  שבודאי  ובפרט  בציצית) 

שלא  שאפשר  כמה  עד  ולהשתדל  היום,  במשך 

זמן  בשביל  שני  קטן  טלית  שיהי׳  וכן  ללכלך, 

התפלה ולש״ק ויום טוב.

(אגרות קודש חי"ז עמ' כז)

לבישת ובדיקת ה"טלית-קטן"

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

לקראת שבת „

טעם יראתם ש בק ומואב
מי פחד, בלק או עם מואב? / האם היתה יראת בלק תוצאה מגבורתם של סיחון ועוג או תוצאה משמירתם? / איזה 

סוד הסתירו המלכים מעמם? / ביאור שיטת רש"י בקשר ליראת מואב ופחדו של בלק

‰עם  מפני  מו‡ב  וי‚ר  ל‡מורי.  י˘ר‡ל  ע˘‰  כל   ˙‡ ˆפור  בן  בל˜  "ויר‡  פר˘˙נו:  ברי˘ 
מ‡ו„ ו‚ו'". 

‡˘ר  כל   ˙‡ ˆפור  בן  בל˜  "ויר‡  וז"ל:  לז‰;  ז‰  ‡לו  פסו˜ים  ˘ני  מחבר  ר˘"י  ובפירו˘ 
על  ‡נו  בפני‰ם,  עמ„ו  ל‡  עלי‰ם  בטוחים  ˘‰יינו  מלכים  ˘ני  ‡לו  ‡מר:   – ל‡מורי  י˘ר‡ל 
בפני  מיל˙‡  'וי‚ר'  ‡ין  "כי  מ˘מיענו  ˘ר˘"י  ו‰יינו,  מו‡ב'".  'וי‚ר  לפיכך  וכמ‰;  כמ‰  ‡ח˙ 

עˆמו .. ‡ל‡ 'וי‚ר' ‰ו‡ מחובר ‡ל 'ויר‡ בל˜'" (ל˘ון ‰‚ור ‡רי').  

נר‡‰  ‰י'  ר˘"י  פירו˘  לולי  כי   – ז‰  „בר  ל‰˘מיענו  ‰וˆרך  ˘ר˘"י  ‰טעם  לב‡ר  וי˘  ב. 
ללמו„ ‰כ˙ובים ב‡ופן ‡חר, ולכן ˆריך ר˘"י לח„˘ ול‰˘מיענו ‰פ˘ט ‰נכון. 

כי ‰נ‰, בפסו˜ ‰ר‡˘ון מ„ובר ‡ו„ו˙ בל˜ לב„ו – "ויר‡ בל˜", ו‡ילו בפסו˜ ‰˘ני מ„ובר 
‡ו„ו˙ כללו˙ ‰עם – "וי‚ר מו‡ב". 

‡לו  פסו˜ים  ˘ני  ‡ין  ˘ב‡מ˙  עיי"˘),  ע‰"פ.  ‰חיים  ב‡ור  ˘פיר˘  (וע"„  לפר˘  מ˜ום  ‰י'  ולכן 
מחוברים ז‰ לז‰, ‡ל‡ ‰ם מ„ברים על ˘ני פרטים נפר„ים: 

˘יר‡‰  מו‡ב",  י˘ר‡ל, "וי‚ר  בני  מפני  מו‡ב  עם  כללו˙  יר‡˙  מ„ובר ‡ו„ו˙  בפסו˜ ‰˘ני 
זו ‰י˙‰ מ‡ז ומ˜„ם, עו„ לפני מלחמ˙ סיחון ועו‚ (וכפי ˘ממ˘יך ‰כ˙וב ו‡ומר "וי‚ר מו‡ב 

מ‡ו„ מפני ‰עם כי רב ‰ו‡" – ˘ז‰ ‰י' מ˜„מ˙ „נ‡);  

יר‡  ל‡ ‰י'  בל˜ –  ˘ל‰ם -  ˘‰מלך  כיון  זו,  יר‡‰  בענין  מו‡ב „בר  ע˘ו  ל‡  כ‰  ˘ע„  ‡ל‡ 
מפני בני י˘ר‡ל, ול„ע˙ו ל‡ ‰י' ˆריך לע˘ו˙ מ‡ומ‰; 

סיחון  י˘ר‡ל ‡˙  כיˆ„ ‰ר‚ו  בל˜  ר‡‰  ˘ע˙‰  בל˜",  ˘מוסיף ‰פסו˜ ‰ר‡˘ון, "ויר‡  וז‰ו 
יר‡˙ו  ‰ˆטרפ‰  ˘ע˙‰  כיון  ולכן,   – י˘ר‡ל  בני  מפני  ליר‡  ˘‚ם ‰ו‡ ‰˙חיל  ונ˙ח„˘  ועו‚, 
˘ל בל˜ עˆמו ל‰יר‡‰ ˘‰י˙‰ ˜יימ˙ בעם מו‡ב מ‡ז ומ˜„ם, ‰˙חילו לח˘וב ול‰˙ייעı מ‰ 

לע˘ו˙. 

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

וז‰ו ˘ב‡ ר˘"י ומח„˘ ˘‡ין ‰פ˘ט כן, ‡ל‡ "וי‚ר מו‡ב" ‰ו‡ ˙וˆ‡‰ ˘ל "ויר‡ בל˜": 
ל‡  עלי‰ם  בטוחים  ˘‰יינו  מלכים  ˘ני  ‡לו  ו"‡מר  ועו‚  סיחון  מלחמ˙   ˙‡ ר‡‰  ˘בל˜  כיון 

עמ„ו בפני‰ם כו'" – לכן "וי‚ר מו‡ב".

ו‰טעם לז‰ ˘‰ע„יף ר˘"י ללמו„ ב‡ופן ז‰ (ול‡ כ‰פירו˘ ‰נ"ל) – מובן: 

ומ˜„ם – ‰י'  מ‡ז  מו‡ב  בעם  ˘‰י˙‰  על ‰יר‡‰  מ„בר  מו‡ב"  ˘"וי‚ר  לפי ‰פירו˘ ‰נ"ל, 
‰כ˙וב ˆריך ל‰˜„ים ‡˙ "וי‚ר מו‡ב" לפני "ויר‡ בל˜"; 

ומז‰ ˘‰כ˙וב ‰˜„ים ‡˙ "ויר‡ בל˜" לפני "וי‚ר מו‡ב" – למ„ ר˘"י ˘˜ו„ם כל ר‡‰ בל˜ 
"‡˙ כל ‡˘ר ע˘‰ י˘ר‡ל ל‡מורי", ור˜ ‡חר כך (‚רם ז‰ ל)"וי‚ר מו‡ב".

בבל˜  ˙ל‰ ‰יר‡‰  ענין  במפר˘ים): "ל‡יז‰  ˘‰‡ריכו  (וכמו  ר˘"י – ˜˘‰  ˘יט˙  לפי  ‡מנם   .‚
ול‡ בבעלי ‰מ‚ור ˘‰ם מו‡ב"? (ל˘ון ‡ור ‰חיים).  

כלומר: למ‰ מייחס ‰כ˙וב ‡˙ ר‡יי˙ "כל ‡˘ר ע˘‰ י˘ר‡ל ל‡מורי" לבל˜ לב„ו ("ויר‡ 
בל˜") – ‰י' ˆריך לומר "ויר‡ מו‡ב ‡˙ כל ‡˘ר ע˘‰ י˘ר‡ל ל‡מורי"! 

וב˘פ˙י חכמים פיר˘ (וע„"ז בעו„ מפר˘ים), ˘מ‰ ˘כ˙וב "ויר‡ בל˜" ‰ו‡ לפי ˘„ו˜‡ בל˜ 
וי‚ר  ‰כי  מ˘ום   – כן  ˘‡מר  ‰מלך  „ברי   ˙‡ ‰עם  ‰מון  ˘˘מע  ו"כיון  בז‰,  ˘‰˙בונן  ‰ו‡ 

מו‡ב". 

בפני‰ם  עמ„ו  ל‡  עלי‰ם  בטוחים  ˘‰יינו  מלכים  ˘ני  זו – "‡לו  סבר‡  ‡ך ˆ"ע, „לכ‡ור‰ 
ז‡˙?!  ר‡ו  ל‡  ‰עם  כל  למ‰  ו‡"כ,  כלל;  ‰˙בוננו˙  „ור˘  ˘‡ינו  פ˘וט,  „בר  ‰ו‡   – כו'" 

כלומר: למ‰ ‰וˆרכו עם מו‡ב ל"ויר‡ בל˜" „ו˜‡, ול‡ ‰בינו בעˆמם ‡˙ מ‰ ˘‰בין בל˜? 

„. ונר‡‰ לפר˘, וב‰˜„ים ‰בירור בכוונ˙ „ברי ר˘"י כ‡ן: 

– ‡ם  ועו‚  סיחון  ˘ל  ב‚בור˙ם  מיוס„˙  בל˜  ˘יר‡˙  בכוונ˙ו,  למ„ו  מפר˘ים)  (ועו„  ‰ר‡"ם 
סיחון ועו‚ ˘‰יו ‚בורים ‚„ולים ועˆומים ["„כ˙יב ב‰ו (עמוס ב, ט) 'ו‡נכי ‰˘מ„˙י ‡˙ ‰‡מורי 
על  ‰רי  י˘ר‡ל,  בני  בפני  עמ„ו  ל‡  כ‡לונים'"]  ‰ו‡  וחסון  ‚ב‰ו  ‡רזים  כ‚וב‰  ‡˘ר  מפניכם 
מ‚בור˙  פחו˙‰  (˘‚בור˙ם  ומו‡ב  בל˜  על  ל‰˙‚בר  יˆליחו  י˘ר‡ל  ˘בני  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙ 

סיחון ועו‚). 

כמ‰  ‡ח˙  על  ‡נו  בפני‰ם  עמ„ו  ל‡  מלכים  ˘ני  "‡לו  לומר  ר˘"י  ˆריך  ‰י'  לפ"ז,  ‡מנם 
מ˘מע  עלי‰ם",  בטוחים  ˘‰יינו  מלכים)  ˘ני  "(‡לו  ‰וסיף  ˘ר˘"י  ומז‰   – ל‡  ו˙ו  וכמ‰" 

כוונ˙ו ˘יר‡˙ בל˜ מיוס„˙ ב˘מיר˙ם ˘ל סיחון ועו‚.  

‰יו  כנען  מלכי  ˘'כל  כ‚)  כ‡,  (ר˘"י  ח˜˙  בפר˘˙  ‰רב  "כ˙ב  יע˜ב:  בנחל˙  ˘פיר˘  וכמו 
מעלין לו מס ˘‰י' ˘ומרם ˘ל‡ יעברו עלי‰ם ‚ייסו˙' - ולפיכך ‰יו בטוחים, לפי ˘‰י' מ˜בל 

מ‰ן ˘כר".   

י˘ר‡ל):  בני  (על  לבלעם  ˘לח  ˘בל˜   –  (‰ (כב,  פר˘˙נו  ב‰מ˘ך  ר˘"י  מ„ברי  מ˘מע  וכן 
‚בור˙ם   ˙‡ ‰זכיר  ל‡  ˘בל˜  ‰רי  ו‰ר‚ום".  עלי‰ם  עמ„ו  ‡ו˙נו  ˘ומרים  ˘‰יו  ועו‚  "סיחון 
בל˜,  ליר‡˙  וז‰ו ‰טעם  מו‡ב;  על  ˘ומרים  ˘‰ם ‰יו  ז‰  ועו‚, ‡ל‡ ‡˙  סיחון  ˘ל  ‰עˆומ‰ 

לקראת שבת טז

לפני ˘נ˙כ‰ן בימי ‰מילו‡ים ב˘נ‰ ‰˘ני˙ 
למ"„  ‡י  יל"ע  וע„יין  ממˆרים,  לˆ‡˙ם 
כ‰ונ˙ו  ‰˙חיל‰  ‰י'  כ‰ן  ימיו  כל  ˘מ˘‰ 
ע'  ח"ו  בל˜ו"˘  בז‰  (עיין  מ"˙  ב˘ע˙  ˙יכף 
יו˙ר  ברווח  י"ל  וב‡מ˙  ˘ם).   28 ו‰ער‰   175

לכ‡ן,  ˜ו˘י‡  ‰נ"ל  ‰רמב"ם  „ברי  „‡ין 
(ˆפע"נ  מר‚ˆוב  ‰‚‡ון  ˘חי„˘  מ‰  ע"פ 
˘מˆו˙  ‰כוונ‰  „‡ין   (‡ ב,  ˘מו˙  ‰˙ור‰  על 

בסיני  ר˜  נ˙ח„˘‰  מ"˙  „ל‡חר  ˜י„ו˘ין 
˘נˆטו‰  עמרם  ‡ˆל  כבר  נ˙˜יימ‰  ‡ל‡ 
עיי"˘  לי˜וחין,  מע˘‰  וע˘‰  במˆרים  ב‰ 
„כל  ‡פ"ל  ו‡"כ  וברמב"ם,  ב˘"ס  מ˜ורו 
˜י„ו˘ין ˘ל‡ח"ז ˘פיר ב˙˜פן ול‡ ‰וˆרכו 

ל‰˙ח„˘ ל‡חר מ"˙ בסיני, ו˜"ל].

˘ל  טעו˙ו  ‰יטב  ˙˙חוור  ומע˙‰ 
‰מ˘נ‰  מפס˜  י„ע  ל‡  „‡י‰ו  „י"ל  זמרי, 

˘כונס,  נ˙מנ‰  ו‡ח"כ  ˘‡ירס  ‰נ"ל „כ‰"‚ 
ול„י„י' ‰י' למ˘‰ ל‚ר˘ ‡ף ˘נ˙כ‰ן ל‡חר 
˘נ˘‡‰. ומע˙‰ ‡"˘ מ‰ ˘מ˘‰ ל‡ ‰˘יבו 
מ"י˜ח  ‰ילפו˙‡  לי'  ˜‡מר  ול‡  מ‡ומ‰ 
ב˙וס'  „יעויי'  ‰נ"ל,  ‰מ˘נ‰  ל„ין   "‰˘‡
מ˙"ח  מ˜בלים  „‡ין  עז.  יבמו˙  ונמו˜"י 
‡ם  מע˘‰  ˘נע˘‰  ל‡חר  ‰לכ‰  ‰ור‡˙ 
נו‚ע  מ˘‰  ‰י'  ‰כ‡  ו‰רי  ב„בר,  ‰ו‡  נו‚ע 
ב„בר ו‰ו‡ ˘‰˘˙מ˘ ב‰י˙ר ז‰ ול‰כי ל‡ 
‰י' נ‡מן ב˘ע˙ מע˘‰. ו˘‡ר י˘ר‡ל ˘ל‡ 
ע„יין  ˘מעו  ˘ל‡  ‡פ˘ר  ב„בר  נו‚עין  ‰יו 
(כיון   "‰˘‡ „"י˜ח  ילפו˙‡  ‰ך  ממ˘‰ 
ובניו  ‡‰רן  ומ‡י„ך  ל‰ם)  נו‚ע˙  ˘‡ינ‰ 
ו‡ינם  למ˘‰  ˜רובים  ‰ם  ‰ל‡  ˘˘מעו‰ 
נ‡מנים. ‡"נ י"ל ˘נ˙עלמ‰ מ‰ם ‚ם ‰לכ‰ 
ר˜  ממנו  ˘נ˙עלמ‰  מ˘‰,  (מ˘‡"כ  זו 

‰‰לכ‰ „‰בועל ‡רמי˙ כו', כנ"ל).



טולקראת שבת

ליי˘ב „ב' ˜ו˘יו˙ ‰נ"ל (מ‡י  ונר‡‰ 
ב‚יור˙)  מ˘‰  ‰ו˙ר  ו‡מ‡י  „זמרי  ˜ס"„ 
„‡כן  י"ל  כי  בחבר˙‰,  ‡ח˙  מ˙יי˘בו˙ 
מי ‰˙יר‰  י˙רו  "ב˙  זמרי  כוונ˙  ‰י‡ ‰י‡ 
לך", לך „יי˜‡, ‰יינו ל‡ מˆ„ ‡יסור חי˙ון 
‡יסור  מˆ„  ‡ל‡  ‡רמי˙,  עם  י˘ר‡ל  „כל 
‚יור˙ למ˘‰ ˘‰י' כ‰ן. וע„יין ˘פיר ˘ייך 
(‡ף  זמרי  על  ‡סור‰  „מ„יני˙  ל‰‡  ‰„בר 
„"‡ם  לומר  רˆ‰  כי  ‚יור˙),  וזו  ‚וי'  ˘זו 
˘וב  ‚וי׳,  ‰יו˙‰  מפני  ‡סור‰"  זו  ˙‡מר 
לך",  ‰˙יר  "מי   – י˙רו  „ב˙  ‚יור˙  ‡יסור 
‰עכו״ם  מן  ˘ב‡‰  ב‚לל  ‚״כ  ‰ו‡  ‰ל‡ 

‰˘טופים בזימ‰, כנ"ל מ„ברי ‰˙וס'.

לטענ˙ו  ‰מענ‰  מ‰ו  יל"ע  ומע˙‰ 
„‰ו‡  וי"ל  מ‡ומ‰,  ‰˘יבו‰ו  ל‡  ו‡מ‡י 
מ‡˘˙ו  רבינו  מ˘‰  פיר˘  „ב‡מ˙  מ˘ום 
ויבמו˙  פז.  ב˘ב˙  כ„‡י˙‡  מ"˙,  מ˘ע˙ 
סב., ו‡ף ˘פרי˘‰ לב„ ‡ין ב‰ „י ל‰פטר 
י˙רו  במכיל˙‡  ‰רי  לכ‰ן,  ‚יור˙  מ‡יסור 
פרי˘‰  „‰ך  מבו‡ר  ˘ילוחי'  ‡חר  ע‰"פ 
‰יינו ‚ירו˘ין ב‚ט, ועיי' נמי ב˙וס' יבמו˙ 
ס"פ  ור‡"ם  בר˘"י  (ועיי"ע  „כ˙יב   ‰"„ ˘ם 
ב‰עלו˙ך). ומ‰ ˘ל‡ ‰˘יבו ז‡˙ ‰כל לזמרי 

בספרי  כ„‡י'  מז‰,  י„עו  ˘ל‡  לפי  ‰ו‡ 
„‡פי'  ˘ם,  ‰˙וס'  ˘‰בי‡  ב‰עלו˙ך  ס"פ 
כ˘נ˙נב‡ו  ‡ל‡  ‰„בר  נו„ע  ל‡  למרים 
‡וי  ˆפור‰  ו‡מר‰  במחנ‰  ומי„„  ‡ל„„ 
ל‡  מ˘‰  ˘‡ף  ומ‰  כו'.  לנ˘ו˙י‰ן  ל‰ן 
ענ‰ו, י"ל ˘ל‡ רˆ‰ ל‚לו˙ פרי˘˙ו מחמ˙ 
מ„ע˙  ‰י˙‰  פרי˘˙ו  (ו‰רי  ענוו˙נו˙ו 
ועˆ"ע  ˘ם.  ויבמו˙  ב˘ב˙  כמבו‡ר  עˆמו 
עפ״י  ‰פרי˘‰  ˘‰י˙‰  ˘ם  ‰ספרי  ל„ע˙ 
‰ענו‰  ‰יפך  „‡י"ז  מובן  ו‡"כ  ‰„יבור 

˘יספר ˘˜יים ‰ˆיווי).

‰מחו„˘  ‰בי‡ור  ‚וף  „ˆ"ע  ‡יבר‡ 
‡יסור  מ˘ום  ‰י‡  מ˘‰  „פרי˘˙  ‰נ"ל, 
מ˙ב‡ר  ˘ם  ובספרי  ב˘"ס   ‡‰„ ‚יור˙, 
ל‰„י‡ „‰פרי˘‰ ‰י˙‰ ר˜ מחמ˙ ‰נבו‡‰ 
„‰וˆרך  ל‰ספרי  ˆ"ע  (ובפרט  „מ˘‰ 
‰י'  „ל‡  ‰רי  ˘יפרו˘,  מיוח„  ל„יבור 

מחוייב בפרי˘‰ בל‡‰"כ). 

וי"ל ב‡ופן ח„˘ ע"פ מ‰ „˙נן ביבמו˙ 
ל‰יו˙  ונ˙מנ‰  ‰‡למנ‰   ˙‡ "‡ירס  ס‡. 
מ˜ר‡  ב‚מ׳  לי'  וילפינן  יכנוס״,  ‚„ול  כ‰ן 
„‰ל˜יח‰  „כיון  ‡מור,  „פ'   "‰˘‡ „"י˜ח 
ל‚מור  מו˙ר  ב‰י˙ר  ‰י˙‰  (‰‡ירוסין) 
‰‡למנ‰.  ולכנוס  בני˘ו‡ין  ‰ל˜יח‰ 
ר˜  ˘ל‡  ‰יכ‡  ˘כן  „כל  לכ‡ו'  ופ˘וט 
‰‡ירוסין ‰יו ב‰י˙ר ‡ל‡ ‚ם נ˘‡ ‰‚יור˙ 
מו˙ר  „ו„‡י  לכ‰ן,  ˘נ‰י׳  ˜ו„ם  ב‰י˙ר 
˘נ˘‡  מ˘‰  ול‰כי ‚בי  כ˘נ˙כ‰ן,  ל˜יימ‰ 
˘פיר  ˘נ˙כ‰ן,  ו˜ו„ם  מ"˙  ˜ו„ם  ˆפור‰ 
ועיי'  כ˘נ˙כ‰ן.  ‡ח״כ  ‚ם  ל˜יימ‰  ‰ו˙ר 
˘נ˙מנ‰  ˜ו„ם  „"נ˘‡‰  כ:  לעיל  ב˙וס׳ 
ל˜יימ‰  ˘יכול  ˜ר‡  ˆריך  „ל‡  מ˘מע 

מ˘ום „נ˘‡‰ ב‰י˙ר".

‰ל'  רי˘  ‰רמב"ם  ˘‰‡ריך  [ו‡ף 
במ"˙,  נ˙ח„˘  ˜י„ו˘ין  ‚„ר  „כל  ‡י˘ו˙ 
ל‡ו  ˘לפנ"ז  „‰˜י„ו˘ין  כרחך  על  ו‡"כ 
נ˘ו˙י‰ן  י˘ר‡ל  מ"˙ ˜י„˘ו  ול‡חר  כלום 
˘‰"פרי˘ו˙"  „נ˜טינן  (ול‰„עו˙  מח„˘ 
‚ירו˘ין  ‰יינו  ל‡ו  מ"˙  מ‡ז  „מ˘‰ 
בפועל  ˜י„˘‰  ‰ו‡  „‡ף  ˆ"ל  ‚מורים 
‚בי  בסו‚יין  ‚ליוני ‰˘"ס  ל'  ועי'  מח„˘), 
ˆיפור‰ "פ˘יט‡ „נ˙‚ייר‰ במ"˙ ו‰וˆרכ‰ 
˜י„ו˘ין מח„˘", ‡יבר‡ „‡י"ז „חי' כי ‡ף 
˙יכף  בו„‡י  ‰י˙‰  ‰ל‡  מח„˘  ‰ל˜יח‰ 
ל‡חר מ"˙ וממיל‡ – בנו‚ע למ˘‰ ‰י' ז‰ 

לקראת שבת ו

כ˘‰ר‚ו   – וע˙‰  מס),  ל‰ם  מעל‰  (˘‰י'  ועו‚  סיחון  ˘ל  ˘מיר˙ם  על  סמך  כ‰  ˘ע„  מפני 
י˘   – ז‰  פירו˘  על  ‰ר‡"ם   ‰˘˜‰˘ [ומ‰  לב„ו.  ונו˙ר  מבטחו  סר   - ועו‚  סיחון   ˙‡ י˘ר‡ל 

ליי˘ב, ו‡כמ"ל].

י˘ר‡ל  ע˘‰  ב"כל ‡˘ר  ו‰˙בונן  ˘ר‡‰  לב„ו ‰ו‡  בל˜  מ„וע  בפ˘טו˙  י˙ב‡ר  ומע˙‰   .‰
ל‡מורי":  

עלי‰ם  יעברו  ("˘ל‡  עלי‰ם  ˘י˘מרו  כ„י  ועו‚  לסיחון  מס  מ˘למים  ‰יו  ˘‰מלכים  ז‰ 
‚ייסו˙") – ‰י' ענין סו„י, ˘ר˜ ‰מלכים עˆמם י„עו ממנו, ול‡ ‰מון ‰עם. 

[ור‡י' ל„בר: בפ' חו˜˙ (כ‡, כב) מספר ‰כ˙וב ˘בני י˘ר‡ל רˆו לעבור (ב„רכם ל‡רı כנען) 
סיחון  ל‰ם  כך ‰˘יב  ועל  ‚בולך";  נעבור  ע„ ‡˘ר   .. ב‡רˆך  "‡עבר‰  סיחון,  ˘ל  „רך ‡רˆו 

(פר˘"י ˘ם, כ‚): "כל עˆמי ‡יני יו˘ב כ‡ן ‡ל‡ ל˘מרם מפניכם – ו‡˙ם ‡ומרים כך".

י˘ר‡ל  בני  ח˘בו  מלכ˙חיל‰  כיˆ„  מפורסם,  ז‰ (‰על‡˙ ‰מס) ‰י' „בר  ˘„בר  נ‡מר  ו‡ם 
˘סיחון יניח ל‰ם לעבור ב‚בולו?! 

˘מלכי  ול‰˙ייחס ‡ליו (˘‡ף  ז‰  ל‰זכיר „בר  לסיחון  ב˘ליחו˙ם  י˘ר‡ל  לבני  ועכ"פ, ‰י' 
כנען מ˘למים לו – בכל ז‡˙ י˙ן לבני י˘ר‡ל לעבור)]. 

ולכן: כ‡˘ר ר‡ו עם מו‡ב ˘בני י˘ר‡ל ניˆחו ‡˙ סיחון ועו‚ – ל‡ נפל עלי‰ם פח„ מיוח„, 
כי ל„ע˙ם ל‡ ‰˙ח„˘ ˘ום „בר; ‰ם ח˘בו, כי כ˘ם ˘ע„ עכ˘יו ל‡ ב‡ו בני י˘ר‡ל ללחום 

עמ‰ם, ול‡ ב‡ו ב‚בולם (ר‡‰ ר˘"י חו˜˙ כ‡, י‚) – כך ‚ם עכ˘יו ל‡ יבו‡ו ל‰ילחם עמ‰ם.  

נוסף  כ‡ן „בר  ר‡‰  ˘‰ו‡  ל‡מורי", ‰רי  י˘ר‡ל  ע˘‰  כל ‡˘ר  ר‡‰ "‡˙  בל˜  כ‡˘ר  ‡בל 
˘‰יינו  מלכים  ˘ני  ˘"‡לו  כיון  לסמוך,  מי  על  עו„  לו  ‡ין  ˘עכ˘יו   – לכל)  י„וע  ‰י'  (˘ל‡ 

בטוחים עלי‰ם ל‡ עמ„ו בפני‰ם"! 

ז‰   ˙‡ לעמו  ו‚יל‰  ‰סו„,   ˙‡ ול‰ס˙יר  ל‰מ˘יך  בל˜  ‰י'  יכול  ל‡  פח„ו  ‚ו„ל  ומחמ˙ 
מי  על  עו„  ל‰ם  עלי‰ם (וע˙‰ ‡ין  ˘˘מרו  ועו‚  סיחון  ˘ל  כחם  על  סמוכים  כ‰ ‰ם ‰יו  ˘ע„ 

ל‰י˘ען) – ו"לפיכך וי‚ר מו‡ב". 

ו. וכ‡ן רו‡ים ‡˙ ‰‰ב„ל בין ‰נ‰‚˙ בל˜ – לבין, ל‰ב„יל, ‰נ‰‚˙ מ˘‰ רבינו: 

"‰ר˘עים ‰ן בר˘ו˙ לבם" (בר‡˘י˙ רב‰ פל"„, י. פס"ז, ח. ועו„) – ולכן בל˜ ל‡ ‰ˆליח לעˆור 
בעˆמו ול‰ס˙יר ‡˙ פח„ו, ‡ל‡ ‰לך ו‰פחי„ ‚ם ‡˙ ‡נ˘י עמו (לל‡ ˙ועל˙); 

˘ל  זכו˙ו  לו  ˙עמו„  "˘מ‡  וח˘ב  עו‚  מפני  יר‡  ‰י'  כ‡˘ר  ‡פילו  רבינו,  מ˘‰  ו‡ילו 
‡בר‰ם" (ר˘"י ח˜˙ כ‡, ל„), ‰רי ‰ו‡ ל‡ סיפר על כך ל‡י˘, ול‡ ‰י˙‰ ניכר˙ עליו יר‡‰ ופח„, 

‡ל‡ ‰ו‡ ‰˘כיל לנˆור ‡˙ ‰פח„ "בלבו" בלב„ (כל˘ון ‰˘"ס – נ„‰ ס‡, ‡).  

ליע˜ב",  ‰י‡  ˆר‰  "ע˙  ˘ל  בזמנים  ˘‚ם  ‰„ורו˙,  במ˘ך  י˘ר‡ל  נ˘י‡י  ‡ˆל  ר‡ינו  וכן 
ל‡  מ˜ום  מכל  כו',  ˜טרו‚ים  ר‡ו  בעˆמם  ‡ם  ו‚ם  מרעי˙ם;  ˆ‡ן   ˙‡ ולחז˜  לעו„„  ‰מ˘יכו 
‰ר‡ו ז‡˙ כלפי חוı ‡ל‡ ‰מ˘יכו לנ‰ו‚ בעוז רוח ומ˙וך ‚‡ון יע˜ב – וב„רך זו ‰˙‚ברו על 

כל ‰נסיונו˙ ו‰‚זירו˙, ע„ לנˆחון ‚מור "בי„ רמ‰" ו"ברי˘ ‚לי". 



מדוע דוקא פינחס הרג את 
זמרי, ולא משה ואלעזר?

והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית 
לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בוכים גו'. 
וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן גו' ויקח רומח בידו

לעיני משה – אמרו לו משה זו אסורה או מותרת, אם תאמר אסורה 
בת יתרו מי התירה לך כו'. והמה בוכים – נתעלמה ממנו הלכה כו'. 
וירא פינחס – ראה מעשה ונזכר הלכה כו', מיד ויקח רומח בידו וגו'
(כה, ו-ז. רש"י)

ממשה  הלכה  שנתעלמה  מקום  עוד  מצינו 

כז,  פנחס  (רש"י  צלפחד  בנות  בפרשת  והוא  רבינו, 

דוקא  ממשה  נתעלמו  מדוע  ביאור:  וצריך  ה). 

שתי הלכות אלו, במעשה זמרי ובבנות צלפחד?

הלכה  נתעלמה  אם  גם  ביאור:  צריך  ועוד 

הכהן,  אלעזר  זו  הלכה  קיים  לא  מדוע   – ממשה 

ודוקא פינחס בנו הוצרך לקיימה?

"כל  א):  (עז,  ביבמות  איתא  דהנה  בזה,  וי"ל 

אמרה  מעשה  קודם  אם  ובא,  הלכה  שמורה  ת"ח 

וכתבו  לו".  שומעין  אין  לאו  ואם  לו,  שומעין 

דהוא  היכא  דוקא  "דהיינו  אם)  ד"ה  (שם  התוס' 

לא  אם  לו  שומעין  אין  דאז  בדבר",  נוגע  עצמו 

אמרה קודם המעשה.

אלו  הלכות  שנתעלמו  שהטעם  י"ל,  ועפ"ז 

נוגע  משה  הי'  המאורעות  בשני  כי  הוא  ממשה 

היתה  זמרי  טענת  הרי   - זמרי  במעשה  בדבר: 

"אם תאמר אסורה בת יתרו מי התירה לך", וא"כ 

נעשה משה נוגע בדבר; 

הי'  לא  "והוא  אמרו  הרי   - צלפחד  ובבנות 

משה,  על  שחלקו  ג)  כז,  (פרשתנו  קרח"  בעדת  גו' 

וממילא גם שם נעשה משה "נוגע בדבר".

ולכן נתעלמו ממשה הלכות אלו, כיון שבלאו 

שלא  מאחר  ממנו,  אותן  מקבלים  היו  לא  הכי 

אמרן קודם מעשה.

גילה  לא  הכהן  אלעזר  שגם  הטעם  יובן  ובזה 

הלכה זו ולא קיימה בעצמו, שהרי אלעזר ש"לקח 

לו מבנות פוטיאל לו לאשה" – "מזרע יתרו שפטם 

זמרי  טענת  וא"כ  רש"י),  כה.  ו,  (וארא  לע"א"  עגלים 

"בת יתרו מי התירה לך" היתה נוגעת גם לו, ולא 

היו שומעין לו בהלכה זו.

מי שנא את בני ישראל 
יותר - בלעם או בלק?

הנה העם היצא ממצרים וגו' עתה לכה קבה לי אתו 
אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו 
וגרשתיו - מן העולם, ובלק לא אמר אלא ואגרשנו מן הארץ, איני 
מבקש אלא להסיעם מעלי, ובלעם הי' שונאם יותר מבלק
(כב, יא. רש"י)

כמה ממפרשי התורה הסבירו להיפך - שבלק, 

את  לגרש  התכוון  הארץ",  מן  "ואגרשנו  שאמר 

באמירתו  בלעם,  ואילו  העולם,  מן  ישראל  בני 

ולגרשם  בקללה,  למעט  התכוון  סתם,  "וגרשתיו" 

רק ממקום זה.  

הוא  לפירושו  רש"י  של  שהכרחו  לבאר  ויש 

משום דבלאו הכי מוכח שבלעם הי' שונאם יותר 

מבלק:

מפחדו  היתה  ישראל  לבני  בלק  של  שנאתו 

שיילחמו בו, וכפירש"י עה"פ "והוא יושב ממולי" 

– "קרובים הם להכריתני". ואף שבנ"י נצטוו "אל 

תצר את מואב", י"ל בפשטות שבלק לא ידע על 

ציווי זה, וחשב שהסיבה לכך שבנ"י אינם לוחמים 

עליהם",  בטוחים  ש"היו  ועוג  סיחון  מפני  היא  בו 

ישראל  עשה  אשר  "את  ששמע  לאחר  ולכן 

לאמורי", נתיירא שעכשיו יבואו להילחם בו. 

אל  בלק  שלוחי  כשבאו  ביאור:  צריך  ומעתה 

חששותיהם,  את  בלעם  ביטל  לא  מדוע  בלעם, 

והרי בלעם נביא הי', ובוודאי ידע על הציווי "אל 

תצר את מואב"?

ומכאן מוכח ש"בלעם הי' שונאם יותר מבלק", 

היינו ששנאתו היתה מסוג אחר: שנאתו של בלק 

ויכבשו  בו  ילחמו  שבנ"י  מיראתו  תוצאה  היתה 

את ארצו, משא"כ שנאתו של בלעם לבנ"י היתה 

שנאה עצמית בלי טעם, ולכן לא גילה לבלק שאין 

יסוד לחששותיו, כי אדרבה – רצונו של בלעם הי' 

לנצל את ההזדמנות כדי להזיק לישראל ולקללם. 

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

‡חר  (‡ו  מ˘‰  ˘י˘יבנו  מˆ‡נו  ל‡  ‡מ‡י 
ויעמי„נו  ‰נ"ל  ‰פ˘וט  ‰חילו˜  מי˘ר‡ל) 

על טעו˙ו.

חילו˜  כ' „‡כן  כ‡ן  יע˜ב  בעיון  ו‰נ‰ 
ז‰ ‰ו‡ ‰„בר ˘נ˙עלם ממ˘‰ (וע„יין ‡ין 
בז‰ ל˙רı ‡יך מעי˜ר‡ טען זמרי ו‰‡ומנם 
ז‰),  פ˘וט  חילו˜  ממ˘‰  ˘י˙עלם  י„ע 
(וכ"‰  ל‰„י‡  בסו‚יין  ר˘"י  „כ˙ב  ‡יבר‡ 
‰לכ‰"  ממנו  „"נ˙עלמ‰  ועו„)  רמ"‰  בי„ 

וכו'",  כו˙י˙  „"‰בועל  ‰‰לכ‰  ר˜  ‰יינו 
˘נ˙עלם  זמרי  ˘ל  בעונ˘ו  ˘˜‡י  (‰יינו 
מ˘‰  ‰נ‰‚˙  ‚בי  כלל  ˜‡י  ול‡  ממנו) 

עˆמו.

˜ב.  „בזבחים  ב‰˜„ים  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
כל  כ‰ן  ‰י׳  רבינו  מ˘‰  ‡י  ˙נ‡י  ‡יפל‚ו 
‡ו  מזרעו)  ‡ל‡  כ‰ונ‰  פס˜‰  (ול‡  ימיו 
ומע˙‰  עיי"˘,  כו',  בימי ‰מילו‡ים  עכ"פ 
‚יור˙  ˘‰י˙‰  ‡ף  „ˆפור‰  ˆ"ל  לכ‡ו' 
‚יור˙  ‡יסור  מחמ˙  עליו  ˙י‡סר  סו"ס 
י˜חו",  ל‡  ‚ו'  זונ‰   ‰˘‡" מ„כ˙יב  לכ‰ן 
בימי  „ר˜  (ולמ"„  ס‡.  יבמו˙  ˙וס'  עיי' 
‰˙וס'  ממ˘"כ  יל"ע  נ˙כ‰ן  ‰מילו‡ים 
במ‰  ב‚„ר  ‰וו  ‰מילו‡ים  „ימי  ל„.  בע"ז 
‡פ˘ר  ‡"כ  כ‰ונ‰,  בב‚„י  ‡ז  ˘ימ˘  ול‡ 
יל"ע  ו‚ם  ‚מור‰,  כ‰ונ‰  ‚„ר  ‰וי  „ל‡ 
ימי  ל‡חר  נ‡מר  לכ‰ן  ‚יור˙  ‡יסור  ˘מ‡ 
ומ"מ  ו‡כ"מ.  ס.  ‚יטין  עיי'  ‰מילו‡ים, 
בו„‡י ˜˘י‡ למ"„ „כל ימיו כ‰ן ‰י'. ו‰‡ 
זר  ב‚„ר  ‰וי  „מ˘‰  בזבחים  ‰˙ם  „‡מרי' 
מר‡ו˙  "˘‡ני  כי  נ‚עים  לענין  כ‰ן  ול‡ 
ו‰רי  בפר˘‰"  כ˙ובין  ובניו  „‡‰רן  נ‚עים 
זונ‰   ‰˘‡" ˆיווי  (‚בי  ‡מור  בר"פ  ‚ם 
בני ‡‰רן"  נ‡מר "‡מור ‡ל ‰כ‰נים  ‚ו'") 
כי „ו˜‡ ‰˙ם  לעניננו,   ıירו˙ נ"ל „‡ינו   –
ור˜  ‰כ‰ן"  "‡‰רן  „‰˜„ים  מ‰‡  ˘ייכ‡ 

מבניו ‰כ‰נים",  כ˙יב "‡ו ‡ל ‡ח„  ‡ח"כ 
מ˘‡"כ ‚בי ‡יסור "‡˘‰ זונ‰ ‚ו'" „כ˙יב 
‡‰רן"  בני  (ו‡ח"כ)  ‰כ‰נים  ‡ל  "‡מור 
ול‡  ‰כ‰ונ‰  לענין  ˘‰כוונ‰  י"ל  ויו˙ר 

˘ˆ"ל "בני ‡‰רן" „ו˜‡).

זרע   – י˘ר‡ל  כל  ˘‡ר  ‚ירו˙  ו‰נ‰ 
כרי˙ו˙  ו‡ילך,  מו.  יבמו˙  (עיין  במ"˙   – יע˜ב 
‰‡וסר˙  ‚ירו˙  ב‚„ר  ‰וי  „ל‡  עכˆ"ל  ט.) 
˘ל‡  ובניו  מ‡‰רן  כ„מוכח  לכ‰ונ‰, 
‰˙וס׳  עפמ"˘  ומובן  בנ˘ו˙י‰ם,  נ‡סרו 
ביבמו˙ ס‡. „יסו„ ‡יסור ‚יור˙ ‰ו‡ מ˘ום 
„‰כוונ‰  ופי'  י˜חו",  ל‡  ‚ו'  זונ‰   ‰˘‡"
מן  בי‡˙‰  עˆם  ‰ו‡  ‰‡יסור  ˘יסו„  ‰י‡ 
 – ˘ם  ביבמו˙  ר˘"י  ˘י'  ‚בי  (וע"ע  ‰עכו"ם 
ל˘ו"ע  ˘למ‰  וחכמ˙  ובב"˘  רסו  מˆו‰  במנ"ח 

פחו˙‰  נ˙‚ייר‰  ‡פי'  ול‰כי  ו),  סי'  ‡‰"ע 

מן  ˘ב‡‰  "לפי  ‡סור‰  ˘נים  ‚׳  מב˙ 
י"ל  ו‡"כ  בזימ‰״,  ‰˘טופים  ‰עכו״ם 
יˆח˜  ‡בר‰ם  בזרע  ז‰  ‡יסור  ˘ייכ‡  „ל‡ 
פענח  בˆפנ˙  מ"˘  ע״פ  עו„  (וי״ל  ויע˜ב 
בסו‚יין ‚בי מ˘"כ ר˘"י „˜ו„ם מ״˙ כולן 
מכמ‰  ‰מוכח  נ‚„  ‰ו‡  „לכ‡ו'  נח,  בני 
בני  מכלל  יˆ‡ו  מ"˙  ˜ו„ם  „‚ם  „וכ˙י 
י‰ו„ים  נע˘ו  ˙ור‰  מ˙ן  ו˙י' „"ל‡חר  נח, 
‰וו  „ל‡   ˘"‡ ועפ״ז  יעו״˘.  למפרע", 
י‰ו„ים  נע˘ו  מ"˙  ל‡חרי  כי  ‚רים  ב‚„ר 
ול‡  י˙רו"  "ב˙  ˆפור‰  מ˘‡"כ  למפרע), 
למ˘‰  ‰ו˙ר‰  ‡יך  ˆ"ע  כו׳  ‡בר‰ם  מבני 
בזימ‰  ‰˘טופים  מעכו"ם  ˘ב‡‰  ‡ף 
˘ם ‚בי ˆיפור‰  בˆפע"נ  מ˘"כ  עיי'  (‡בל 
ו‡כ"מ. וב‡מ˙ לפי בי‡ור ‰י„ רמ"‰ ‰נ"ל 
‚יור  בלי  ‚ם  ‰ו‡  לי˘ר‡ל  ˆיפור‰  „‰י˙ר 
˘וב  ‰לכ‰",  ונ˙ח„˘‰  ˙ור‰  "ני˙נ‰  כי 
ו˜"ל.  לכ‰ן  לענין ‡יסור‰  י"ל „‰ו‡ ‰„ין 

מי‰ו כנ"ל ר˘"י ל‡ נ˜יט כ„בריו).



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

היתר בת יתרו משה
יקשה גבי טענת זמרי המבוארת בסוגיא דסנהדרין, "בת יתרו מי התירה לך" – דלכאו' ההיתר ברור כיון 

שלאחר מ"ת נתגיירה / יתרץ בדרך מחודשת דטענתו היתה לענין איסור גיורת לכהן כי משה כהן הי' עכ"פ 
בימי המילואים; ומעתה יבאר דהמענה לטענתו הוא ע"פ דין המשנה בכה"ג שאירס אלמנה קודם שנתמנה

‡ל  מ˘‰  "וי‡מר  פב.  בסנ‰„רין 
‰לך   ,(„ כ‰,  (פר˘˙נו  ו‚ו'  י˘ר‡ל  ˘ופטי 
סלו‡,  בן  זמרי  ‡ˆל  ˘מעון  ˘ל  ˘בטו 
יו˘ב  ו‡˙‰  נפ˘ו˙  „יני  „נין  ‰ן  לו  ‡מרו 
‡לף  כ"„   ıו˜יב עמ„  ע˘‰  מ‰  ו˘ו˙˜, 
מי˘ר‡ל ו‰לך ‡ˆל כזבי, ‡מר ל‰ ‰˘מעי 
לי . . ˙פ˘‰ בבלורי˙‰ ו‰בי‡‰ ‡ˆל מ˘‰, 
מו˙ר˙,  ‡ו  ‡סור‰  זו  עמרם  בן  לו  ‡מר 
לך,  מי ‰˙יר‰  י˙רו  ב˙  ˙‡מר ‡סור‰  ו‡ם 
בן  פנחס  ויר‡   .  . ‰לכ‰  ממנו  נ˙עלמ‰ 
‡לעזר מ‰ ר‡‰ ‡מר רב ר‡‰ מע˘‰ ונזכר 
‰לכ‰ . . ‰בועל ‡˙ ‰כו˙י˙ ˜נ‡ין פו‚עין 

בו". 

מו˙ר˙  ב‡מ˙  ˘‰י˙‰  בטעמ‡  ו‰נ‰ 
˘כ˙ב  בסו‚יין  רמ"‰  בי„  יעויי'   – למ˘‰ 
‡סר‰  ול‡  ‰לכ‰  ונ˙ח„˘‰  ˙ור‰  "ני˙נ‰ 
˘‰י'  מי  ‡בל  ו‡ילך  מכ‡ן  ‡ל‡  ˙ור‰ 
עליו",  נ‡סר‰  ל‡  מ"˙  ˜ו„ם  ועומ„  נ˘וי 
על  נ‡סר  ˙ור‰  ˘ני˙נ‰  מע˙  „מ˘מע „ר˜ 
‰כל מכ‡ן ול‰ב‡ ל‰נ˘‡ לב˙ נח, מ˘‡"כ 

מי ˘כבר ‰י' נ˘וי נ˘‡ר מו˙ר בב˙ נח ‡ף 
‰˙וס'  בעלי  ברבו˙ינו  ‡ולם  ‚יור‰.  בל‡ 
"כ˘נ˙נ‰  ל‰„י‡  ‡˘כחן  כז)  י‡,  (ב‰עלו˙ך 

ב‚ליוני  (ור‡‰  כו'"  כולם  פר˘ו  כו'  ˙ור‰ 
פ˘יט‡   ‡‰„ "ˆע"‚  ‰רמ"‰  „„ברי  כ‡ן  ‰˘"ס 

לז‰  ˆריכים  ‡נו  ‡ין  מי‰ו  כו'").  „נ˙‚ייר‰ 

‰י˙ר  „‰כ‡  ב‡ו"‡,  פי'  בסו‚יין  „ר˘״י 
נ˘‡  ˙ור‰  מ˙ן  ˜ו„ם  ״מ˘‰  כי  ‰י'  ‚מור 
ונכנסו  ‰יו  נח  בני  כולן  ˙ור‰  וכ˘ני˙נ‰ 
לכלל מˆו˙ ו‰י‡ עמ‰ם כו׳״. ‰יינו „˜ו„ם 
נח  ב˙  בל˜יח˙  ‡יסור‡  ˘ייכ‡  ל‡  מ״˙ 
ומ‡י„ך  נח,  בני  ב‚„ר  ‰יו  י˘ר‡ל  „כל 
נ˙‚ייר‰  ˆיפור‰  ‡ף  ‰ל‡  מ״˙  ל‡חרי 

עמ‰ם ו˘וב מו˙ר˙ נ˘‡ר‰.

מ‡י  מעי˜ר‡  ˙ימ‰,  כ‡ן  י˘  ומע˙‰ 
על  על˙‰  ל‡  וכי  בטענ˙ו,  „זמרי  ˜ס״„ 
מי˘ר‡ל ‰חילו˜ ‰פ˘וט  ˘בט  נ˘י‡  „ע˙ 
‰נ"ל בין בעיל˙ ‡רמי˙ ל‡חר מ"˙ למ˘‰ 
˘נ˘‡‰ ˜ו„ם מ"˙ ונ˙‚ייר‰ עמו. ומ‡י„ך 
סבר‡  ‡יזו  מ˘ום  טע‰  ‡כן  „‡ם  ˆע"‚, 

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

 בני ישרא יסוד תוקפם ש
כ"צורים וגבעות"

מדוע שינה רש"י מן הפירוש הפשוט של "צורים" ו"גבעות"? / מה לא הצליח בלעם להשיג עד שנזקק למשל? / מדוע 
מוסר "קל שבקלים" את נפשו על קדושת שמו ית'? / וכיצד יתכן שכח האמונה לא נחלש במשך הדורות? / עומק 

משל בלעם "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו"

על „ברי בלעם (פר˘˙נו כ‚, ט) "כי מר‡˘ ˆורים ‡ר‡נו ומ‚בעו˙ ‡˘ורנו", מˆינו ˘ני פירו˘ים 
עי˜ריים: ב„רך ‰פ˘ט וב„רך ‰„ר˘.

‰˜„ו˘ים:  ו‰‡מ‰ו˙  ‰‡בו˙  על  כרמז  ו‰"‚בעו˙",  ‰"ˆורים"  עניין   ˙‡ בי‡רו  במ„ר˘ים 
"כי מר‡˘ ˆורים ‡ר‡נו – ‡לו ‰‡בו˙, ומ‚בעו˙ ‡˘ורנו – ‡לו ‰‡מ‰ו˙" (˙נחומ‡ פר˘˙נו יב. וכן 

בבמ„בר רב‰ פ"כ, יט. ז‰ר ח"‚ רי, ב).

˘"מר‡˘  ‡מר  ˘בלעם  כפ˘וטו,  נ˜טו  ועו„),  רלב"‚.  רמב"ן.  ר˘ב"ם.  (ר‡ב"ע.  ‰פ˘ט  ומפר˘י 
ˆורים ˘‡ני עומ„ עכ˘יו ‡ני רו‡‰ ‡ו˙ם, ומר‡˘ ‰‚בע‰ ‡ני רו‡‰", ו‰יינו ˘בלעם ˆיין ˘‰ו‡ 

עומ„ על ˆור ו‚בע‰.

‡ל‡  ב‡˙י  ל‡  ˘"‡ני  ועו„)  ח.   ,‚ (בר‡˘י˙  ל˙ור‰  פירו˘ו  על  ר˘"י  ˘‰עי„  מ‰  י„וע  ו‰נ‰, 
לפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡", ו‰יינו ˘‰ו‡ מע„יף ˙מי„ לפר˘ ‡˙ ‰מ˜ר‡ו˙ כפ˘וטן ול‡ כמ„ר˘ן, ‡ל‡ 
על  נז˜˜ ‰ו‡ "ל‡‚„‰ ‰מיי˘ב˙ „ברי ‰מ˜ר‡ „בר „בור  מובן, ‡זי  עˆמו ‡ינו  ˘כ‡˘ר ‰פ˘ט 

‡ופניו".

‰מ„ר˘  פירו˘   ˙‡ „וו˜‡  ר˘"י  נ˜ט  ו‰"‚בעו˙",  ‰"ˆורים"  בפירו˘  „י„ן,  בפסו˜  ו‰נ‰, 
ול‡ ‡˙ ‰פירו˘ ‰פ˘וט: "‡ני מס˙כל בר‡˘י˙ם וב˙חל˙ ˘ר˘י‰ם, ו‡ני רו‡‰ ‡ו˙ם מיוס„ים 

וחז˜ים כˆורים ו‚בעו˙ ‰ללו על י„י ‡בו˙ ו‡מ‰ו˙".

וטעמ‡ בעי, מ‰ ˜ו˘י ר‡‰ ר˘"י לפר˘ כפ˘וטו ˘ˆורים ו‚בעו˙ ‰ם ‰מ˜ום ˘בו עמ„ בלעם?

י˘ר‡ל  בני  במעל˙  נפל‡ים  עניינים  ‰„ברים  מ˙וך  יעלו  ר˘"י,  ˘יט˙  ‰יטב  ˙˙ברר  וכ‡˘ר 
ובכוח ‰מיוח„ ˘ני˙ן ל‰ם מ‡˙ ‰˘י"˙.



טלקראת שבת

מדוע קשה להבין את חוזקם של בני ישראל?
ז)  (כ‚,  ‰כ˙וב  מו„יע  ˘בר‡˘י˙‰  נבו‡‰,  ב˙וך  נ‡מרו  ו‰‚בעו˙  ‰ˆורים  ‡ו„ו˙  בלעם  „ברי 
עˆמו, ‡ל‡  ומב‡רים ‡˙ ‰„בר  מ„ברים  ˘ב‰ ‡ין  מ˘ל ‰ו‡ „רך  ו‰נ‰,  וי‡מר".  מ˘לו  "וי˘‡ 

מו˘לים מ˘ל מעניין ‡חר, ועל י„ו ‡פ˘ר ל‰‚יע ל‰בנ˙ ‰„בר ˘‡ו˙ו רוˆים ל‰סביר.

ומז‰ ‰טעם מי‡ן ר˘"י לפר˘ כפ˘וטו ˘בלעם עמ„ על ‰ˆורים ועל ‰‚בעו˙, כיוון ˘‰„ברים 
מ˘ל  ‰ם  ו‰‚בעו˙  ˘‰‰רים  ‰מ„ר˘  פי  על  פיר˘  ולכן  „וו˜‡,  מ˘ל  ב„רך  ל‰˙פר˘  ˆריכים 
בכל  ר˘''י  ˘ל„ע˙  בז‰  ˘˘˜ו''ט  במ˜ור ‰„ברים  [ור‡‰  ו‰‡מ‰ו˙.  מן ‰‡בו˙  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ליסו„ם 

נבו‡‰ זו ר˜ ‰ˆורים ו‰‚בעו˙ מ˙פר˘ים ב„רך מ˘ל ו˘‡ר נבו‡‰ זו מ˙פר˘ כפ˘וטו. ע''˘].

‡מנם, מע˙‰ ˆריך ל‰בין ‡˙ עניין מ˘ל ‰"ˆורים" ו‰"‚בעו˙" ‚ופ‡:

‡י  ‰עניין  ‡ו˙ו  ˘ל  עומ˜ו  מרוב  ביו˙ר.  עמו˜  עניין  ל‰סביר  ‰ו‡  בכלל,  מ˘ל  ˘ל  ˙פ˜י„ו 
על  נו˙נים  ולכך,  כלל.  ב˘כל  ול˙‡ר ‡ו˙ו  לˆייר  ˘כן ‡י ‡פ˘ר  ר‚יל‰,  ב„רך  ל‰סבירו  ‡פ˘ר 
ב„ר‚‡  ‰ו‡  ו‰מ˘ל  ‰עמו˜,  ‰„בר  ˙וכן  מעין  ‰ו‡  ˘˙וכנו  ‡חר  עניין  ˘‰ו‡  מ˘ל,  ז‰  „בר 
˘‰מ˜בל יכול לˆיירו ול‰˘י‚ו, וכך, על י„י ‰˘‚˙ ‰מ˘ל, ‰ו‡ מ˘י‚ מעט ‰בנ‰ ב„בר ‰עמו˜ 

(ר‡‰ ספר ‰לי˜וטים „‡"ח ˆמח ˆ„˜ ערך מ˘ל).

כמ˘ל  ב‡ו  ו‰‚בעו˙  ‰ˆורים  ˘‡ם  ו"‚בעו˙",  "ˆורים"  ˘ל  ‰מ˘ל  בעניין  לומר  ˆריך  וכן 
ו‰‡מ‰ו˙  מן ‰‡בו˙  ˘מ‚יע  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  ˘חוז˜ם  לומר  ב‰כרח  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  חוז˜ם  על 
כלל,  ול‰עריכו  ל‰בינו  יכול  בל˜  ˘‡ין  ב˘כל,  וˆיור  מ‰˘‚‰  ˘למעל‰  עניין  ‰ו‡  ‰˜„ו˘ים, 
בני  ˘ל  ‰נפל‡  בחוז˜ם  ‰‰בנ‰   ˙‡ ‰˘כל  ‡ל  מעט  ˘מ˜רב  מ˘ל  ר˜  ‰ו‡  ו‰‚בעו˙  ו‰ˆורים 

י˘ר‡ל.

ו‡ם כן י˘ לב‡ר ול‰רחיב במ‰ו˙ ‡ו˙ו "חוז˜" מיוח„ ˘ל בני י˘ר‡ל, ˘‰ו‡ למעל‰ מ‰בנ‰ 
ו‰˘‚‰, וע„ ˘ˆריכים ל‰מ˘יל לו מ˘ל.

כח המסירת נפש אפילו אצל "קל שבקלים"
חוז˜ם ˘ל בני י˘ר‡ל ‡ינו חוז˜ ‰‚וף ועוˆם י„ו, בחינ˙ "‰י„יים [י„י ע˘ו]" (˙ול„ו˙ כז, כב), 
‡ל‡ ‰רוחניו˙ ˘ל‰ם, כוחו˙ ‰נ˘מ‰ ˘ב‰ם, ובעי˜ר כח ‰מסיר˙ נפ˘. ‚ם כ‡˘ר כוחו˙ נפ˘ו 
י˙',  ˘מו  ˜י„ו˘  על  נפ˘  מסיר˙  ˘ל  בעניין  ‡וחזים  „וו˜‡  ול‡ו  ב˜יומם,  חפˆים  ‰י‰ו„י  ˘ל 

מ˙‚בר כח ‰מסיר˙ נפ˘, ו‰י‰ו„י מוסר ‡˙ כל כוחו˙יו ומˆי‡ו˙ו ל‰˘י"˙.

וז‰ו עניין "ר‡˘ ˆורים", ˘מרמז על מ„רי‚˙ ‰נ˘מ‰ ˘מˆי„‰ כל י‰ו„י מוכן למסיר˙ נפ˘, 
וכפי ˘מבו‡ר בס‰"˜ (‡ור ‰˙ור‰ במ„בר ח"‚ עמ' ˙˙˜ז) ˘"יכול כל ‡ח„ מי˘ר‡ל למסור נפ˘ו על 

˜י„ו˘ ‰' בלי ˘ום טעם ו„ע˙ . . ולכן נ˜ר‡ ר‡˘ ˆורים ˘‰ו‡ בחינ‰ חז˜‰ מ‡ו„".

על  נפ˘ו  למסור ‡˙  מוכן ‰ו‡  ˘מחמ˙‰  ב‰',  ˘ל ‰י‰ו„י ‰ו‡ ‰‡מונ‰ ‰‡י˙נ‰  כחו ‰עˆום 
˜י„ו˘ ‰' למעל‰ מטעם ו„ע˙.

כח ז‰ ‡ינו ר˜ בˆ„י˜ים ובני ‡„ם נעלים ועוב„י ‰', ‡ל‡ בכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל. וכמוב‡ 
על ˜„ו˘˙  נפ˘ם  מוסרים  י˘ר‡ל  ופו˘עי  ˘ב˜לים  ˘"‡פילו ˜ל  ˘כן ‰ו‡ ‰„בר  (פי"ח),  ב˙ני‡ 

נבואת הגאולה - ע"י 
בלעם דוקא

אראנו ולא עתה גו'
(כד, יז)

"התורה  רפי"א):  מלכים  (הל'  הרמב"ם  כתב 

אף  כו',  המשיח)  מלך  (על  עליו  העידה 

בשני  נבא  ושם  נאמר,  בלעם  בפרשת 

ובמשיח  כו',  הראשון  במשיח  המשיחים, 

ישראל  את  שמושיע  מבניו  שעומד  האחרון 

וכו'".

הרמב"ם  הדגיש  מדוע  ביאור:  צריך 

שנבואה זו נאמרה דוקא על ידי בלעם, שהי' 

גוי ושונא ישראל?

ויש לבאר על דרך הדרש:

בכח  ישתמש  שבלעם  הי'  בלק  רצון 

ותמורת  ר"ל,  ישראל  בני  את  לקלל  נבואתו 

ישראל,  בני  את  קלל  שלא  בלבד  זו  לא  זאת, 

עצמו,  זה  בכח  להשתמש  גם  שהוצרך  אלא 

כח הנבואה, לברך את ישראל.

הגאולה  שנבואת  הרמב"ם  הדגיש  ולכן 

בגאולה  גם  כי  בלעם",  "בפרשת  נאמרה 

זאת  שתמורת   - כן  יהי'  לבוא  העתידה 

על  העולם  אומות  שולטים  הגלות  שבזמן 

להצר  כדי  זו  בשליטה  ומשתמשים  ישראל, 

לישראל ר"ל, הנה בזמן הגאולה לא זו בלבד 

אלא  להם,  יצרו  ולא  ישראל  על  ישלטו  שלא 

שישתמשו בתקיפותם ובשליטתם כדי לעזור 

כג)  מט,  (ישעיה  שכתוב  וכמו  לישראל,  ולסייע 

"והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך".

שליטת מלך המשיח - הן 
על הים והן על הארץ

וירד מיעקב והאביד שריד מעיר.
ועוד יהי' מושל אחר ביעקב כו', ועל מלך המשיח אומר כן 
שנאמר בו וירד מים עד ים
(כד, יט. רש״י)

מלך  ממשלת  ענין  מהו  ביאור:  צריך 

מלכותו  והרי  דוקא,  ים"  עד  "מים  המשיח 

של מלך המשיח תהי' על הארצות ויושביהן, 

ומה ענין הימים לכאן?

והביאור בזה ע"ד החסידות:

שהשלימות  (רפל"ז)  בתניא  מ"ש  ידוע 

דימות המשיח תלוי' "במעשינו ועבודתנו כל 

כ'  פנחס)  (פ'  עינים  ובמאור  הגלות",  משך  זמן 

חלק  ולהכין  לתקן  מישראל  א'  כל  "שצריך 

קומת משיח השייך לנשמתו".

הוא,  ל"ארץ"  "ים"  בין  החילוק  והנה, 

ובעבודת  המכוסים,  דברים  על  מורה  ש"ים" 

נפשו  כוחות  לתקן  העבודה   - האדם 

הגלויים,  דברים  על  מורה  ו"ארץ"  הפנימיים; 

חלקו  לתקן  העבודה   – האדם  ובעבודת 

בעולם שחוץ הימנו.

זה,  בפסוק  נרמזו  אלו  עבודה  עניני  ושני 

 - ארץ"  אפסי  עד  ומנהר  ים  עד  מים  "וירד 

הן  היא  המשיח  לימות  המביאה  שהעבודה 

הן  הימנו,  שחוץ  בהעולם  והן  עצמו  באדם 

"מים עד ים" והן ב"אפסי ארץ".



י‡לקראת שבת

ל‰˘י"˙  נפ˘ו   ˙‡ י‰ו„י  כל  מוסר  ˘מכוח‰  למעל‰,  ˘נזכר‰  ‰מסו˙ר˙"  ‰"‡‰ב‰  ˘ב˜לים", 
בע˙ ניסיון על ‡מונ˙ ˘מו י˙'.

במסיר˙  עבו„˙ו  ב‚לל  נ"ע "‡בינו ‰ר‡˘ון ‡בר‰ם,   (ı"מו‰ריי) מו"ח ‡„מו"ר כ"˜  ובל˘ון 
‰„ורו˙ ‡˙ ‰‡מונ‰  כל  סוף  ע„  לזרעו  ל‰נחיל  זכ‰  בני ‰עולם,  לכל  י˙'  לפרסם ‡ל˜ו˙ו  נפ˘ 
על ‰˙ור‰  נפ˘ם  למסור  ו‰עוז  ל‰ם ‰כוח  י˘  בי˘ר‡ל  ו‡י˘‰  וכל ‡י˘  וב˙ור˙ו,  ב‰'  ‰ט‰ור‰ 

‰˜„ו˘‰" (נע˙˜ בלוח '‰יום יום' כ‡ ‡לול).

תוקף בלתי אנושי
יי˘ו˙  מ‰ו˙ ‰עולם ‰י‡  וחז˜‰.  ˙˜יפ‰  ˘מˆי‡ו˙ו  עניין  מבט‡  כלל, ‰מו˘‚ "˙ו˜ף"  ב„רך 

ומˆי‡ו˙, ו‰‚„ר˙ „בר חז˜ בעולם ‰ו‡ ˘מˆי‡ו˙ו ויי˘ו˙ו חז˜ים במיוח„.

˘ל  ˙ו˜פו  ˘‰ו‡  נפ˘,  ‰מסיר˙  עניין  ל‰יפך:  ב„יו˜  ‰ו‡  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ˙ו˜פם  ‡מנם, 
‰י‰ו„י, מ‰ו˙ו ‰י‡ ˘‰י‰ו„י מוו˙ר על מˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙, ומ˙בטל לחלוטין ל‰˘י"˙.

מטבע  לחלוטין  ‰פוכ‰  ˙נוע‰  ‰י‡  נפ˘  מסיר˙  ‰עולם.  ממˆי‡ו˙  ל‰יפך  ‰ו‡  כז‰  ˙ו˜ף 
˘כח  (˘ם)  ב˙ני‡  ולכן ‡י˙‡  מˆי‡ו˙ו.  ל‡יבו„  ˘‚ורמ˙  פעול‰  עו˘‰  נבר‡ ‡ינו  ˘‰רי  ‰נבר‡, 
˘ל  ‰‡לו˜י˙  בנ˘מ˙ו  מ‡יר  ‡ח„"   '‰"˘ י„י  על  ב‡  ‡ל‡  ו‡נו˘י,  טבעי  ‡ינו  נפ˘  ‰מסיר˙ 
‰י‰ו„י. ולול‡ ז‡˙, ל‡ ‰י' ˘ייך במˆי‡ו˙ ˙ו˜ף כז‰ ˘ל מסיר˙ נפ˘ בפועל ממ˘ על ˜י„ו˘ ‰'.

ו‰ם ‰ם „ברי בלעם ב‰מ˘ך ‰פסו˜ "כי מר‡˘ ˆורים ‡ר‡נו ומ‚בעו˙ ‡˘ורנו, ‰ן עם לב„„ 
י˘כון וב‚וים ל‡ י˙ח˘ב". ˙ו˜פם ˘ל בני י˘ר‡ל, ‰ו‡ נעל‰ מ˙ו˜פם ˘ל כל ‰‡ומו˙, וי˙יר‰ 
מכל  נב„לים  ולכן ‰רי ‰ם  ˙ו˜ף ‡לו˜י,  ל‚מרי,  מסו‚ ‡חר  ו‰ו‡  בערכם,  כלל  ˘‰ו‡ ‡ינו  מכך 

‰‡ומו˙ – "לב„„", ו‡ינם בערכם כלל – "וב‚ויים ל‡ י˙ח˘ב".

כח מיוחד מ"אני ה' לא שניתי"
כ‡˘ר י˘נו חוז˜ ו˙ו˜ף ˘ל נבר‡, ˙ו˜ף טבעי, ל‡ י˙כן ˘‰ו‡ יעבור מ„ור ל„ור ב‡ופן ˘וו‰, 

‡ל‡ ‰ו‡ מוכרח ל‰יחל˘ מ„ור ל„ור.

‡ך כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ כח ‰מסיר˙ נפ˘, בחינ˙ "ˆורים" ˘בבני י˘ר‡ל, ‰רי מכיוון ˘‡ינו 
כח טבעי, ‡ל‡ ‰‡ר˙ ‰' ‡ח„ ב‰ם, ‰ו‡ מ‡יר ב‡ו˙ו ˙ו˜ף בבני י˘ר‡ל ‰חל מזמן ‰‡בו˙ וע„ 

סוף כל ‰„ורו˙, לל‡ ˘ום ˘ינוי וחלי˘ו˙.

וז‰ו ˘פיר˘ ר˘"י ‡˙ „ברי בלעם "כי מר‡˘ ˆורים ‡ר‡נו": "‡ני מס˙כל בר‡˘י˙ם . . ו‡ני 
י˘ר‡ל  בבני  בלעם ‰ביט  ו‡מ‰ו˙".  י„י ‡בו˙  על  וחז˜ים . .  מיוס„ים  י˘ר‡ל]  רו‡‰ ‡ו˙ם [בני 

מ"ר‡˘י˙ם" ור‡‰ ˘‰ם נו˙רו "מיוס„ים וחז˜ים" ב‡ו˙ו ‡ופן ˘‰י' ‡ˆל "‡בו˙ ו‡מ‰ו˙".

וז‡˙, כ‡מור מכח "‰' ‡ח„" ˘מ‡יר ב‰ם, וב‰˘י"˙ ‰רי ל‡ ˘ייך ח"ו ˘ינויים וחלי˘ו˙, כמו 
˘נ‡מר (מל‡כי ‚, ו) "‡ני ‰' ל‡ ˘ני˙י", וכמו כן כח ‰מסיר˙ נפ˘ נו˙ר ˙˜יף בבני י˘ר‡ל ע„ סוף 

כל ‰„ורו˙ בבחינ˙ "ל‡ ˘ני˙י".

לקראת שבת י

‰', על ‰רוב, וסובלים עינוים ˜˘ים ˘ל‡ לכפור ב‰' ‡ח„, ו‡ף ‡ם ‰ם בורים ועמי ‰‡רı ו‡ין 
יו„עים ‚„ול˙ ‰'", וז‡˙ "בלי ˘ום „ע˙ ו‰˙בוננו˙, ר˜ כ‡לו ‰ו‡ „בר ˘‡י ‡פ˘ר כלל לכפור 

ב‰' ‡ח„, בלי ˘ום טעם וטענ‰ ומענ‰ כלל".

מדוע נמשלה הנשמה לנר?
‰כח ‰נ˘‚ב (‰ב‡ ל˜מן ‡ף ‰ו‡ מ˙ני‡ פי"ח ו‰מ˘ך ‰„ברים בפי"ט) ˘ל מסיר˙ נפ˘ על ˜י„ו˘ ˘מו 
י˙', ב‡ מנ˜ו„˙ נ˘מ˙ו ˘ל ‰י‰ו„י. ‰נ˘מ‰ נמ˘ל‰ לנר, כמו ˘כ˙וב (מ˘לי כ, כז) "נר ‰' נ˘מ˙ 
ליפר„  בטבע   ıחפ  ˘‡‰ ˘‡ור  מפני  בטבעו,  למעל‰  ˙מי„  "מ˙נענע  ‰נר  ˘‡ור  כ˘ם  ‡„ם": 
"חפˆ‰  ‰י‰ו„י  ˘ל  נ˘מ˙ו  ‚ם  כך  ‰כללי",   ˘‡‰ ביסו„  למעל‰  ב˘ר˘ו  ולי„ב˜  מ‰פ˙יל‰, 
‰‚ם  ב"‰,  ‰חיים  חיי  ב‰'  ומ˜ור‰  ב˘ר˘‰  ולי„ב˜  ‰‚וף,  מן  ולˆ‡˙  ליפר„  בטבע‰  וח˘˜‰ 

˘˙‰י' ‡ין ו‡פס ו˙˙בטל ˘ם במˆי‡ו˙ ל‚מרי".

טבע ז‰ ˘בנ˘מ‰ לרˆו˙ ˙מי„ ל‰כלל ב˘ר˘‰ ומ˜ור‰, מ‚יע מ˘ום "˘‰' ‡ח„ מ‡יר ומחי' 
כל ‰נפ˘", ומכיוון ˘י˘ ב‰ ניˆוı ‡לו˜י, ‰רי ‰י‡ רוˆ‰ ˙מי„ לחזור למ˜ור‰.

בבחינ˙  ˘מחי' ‡ו˙‰ ‰ם  ו‰ניˆוı ‰‡לו˜י  ˘ב˜לים", ‡זי ‰נ˘מ‰  מ„ובר ‡ו„ו˙ "˜ל  כ‡˘ר 
"‚לו˙" ב˙וך ‰‚וף וענייניו ˘˘˜ועים ב˙‡וו˙ ‰י˙ר ו‡יסור. ‰נ˘מ‰ ‡ינ‰ פועל˙ ב‚לוי בכוחו˙ 
בבחינ˙  ובכללו˙ ‰רי ‰י‡  בפועל,  על ‰נ‰‚˙ו  מ˘פיע‰  ו‡ינ‰  ˘ב˜לים",  "˜ל  ˘ל ‡ו˙ו  נפ˘ו 

˘ינ‰ ו˙ר„מ‰.

‡מנם, "כ˘ב‡ים לי„י נסיון ב„בר ‡מונ‰" ‰רי ‰„בר נו‚ע לעˆם נ˘מ˙ו ˘ל ‰י‰ו„י, וממיל‡ 
"‰י‡ ניעור‰ מ˘נ˙‰ ופועל˙ פעול˙‰ בכח ‰' ‰מלוב˘ ב‰, וכמ"˘ וי˜ı כי˘ן ‰', לעמו„ בנסיון 
ב‰י˙ר  עו‰"ז  ו˙‡וו˙  ‰˜ליפו˙  על  ל‰˙‚בר  לו,  מו˘‚  ו˘כל  ו„ע˙  טעם  ˘ום  בלי   '‰ ב‡מונ˙ 
וב‡יסור ˘‰ור‚ל ב‰ם, ולמ‡וס ב‰ם, ולבחור לו ‰' לחל˜ו ול‚ורלו למסור לו נפ˘ו על ˜„ו˘˙ 

˘מו".

ול‰„ב˜  לעזוב ‡˙ ‰‚וף  רˆון  כ„י  ע„  ל‰˘י"˙  עˆומ‰  י˘ ‡‰ב‰  י˘ר‡ל  ˘בכל ‡י˘  ונמˆ‡ 
בו י˙' ל‚מרי, ‡ך י˘ ו‡‰ב‰ זו ‰י‡ ב‰עלם ו‰ס˙ר ע„ לניסיון ˘ל מסיר˙ נפ˘ על ‡מונ˙ו י˙', 

˘‡ז מ˙עורר˙ ‡‰ב‰ זו וב‡‰ לי„י ‚ילוי.

ירושה מהאבות והאימהות הקדושים
‡˙ כח ‰מסיר˙ נפ˘ ˘ב‡ מנ˜ו„˙ נ˘מ˙ו ˘ל ‰י‰ו„י, יר˘ו בני י˘ר‡ל מן ‰‡בו˙ ו‰‡מ‰ו˙:

ועו„)  פל"„.  (˙ני‡  בס‰"˜  וכמבו‡ר  ביו˙ר,  נפל‡  ב‡ופן  ‰˘י"˙   ˙‡ עב„ו  ‰˜„ו˘ים  ‰‡בו˙ 
בפירו˘ מ‡מר חז"ל (בר‡˘י˙ רב‰ פמ"ז, ו. ועו„) "‰‡בו˙ ‰ן ‰ן ‰מרכב‰", ˘כ˘ם ˘‰מרכב‰ ‡ין 
ל‰ רˆון עˆמי, ו‰י‡ בטל‰ בכל מˆי‡ו˙‰ למנ‰י‚ ‡ו˙‰, כך ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים ל‡ ‰י' ל‰ם ˘ום 

עניין מ˘ל‰ם, ול‡ ‰יו כל ימי‰ם ‡ל‡ "מרכב‰" לרˆון ‰˘י"˙.

ומבו‡ר בספר ‰˙ני‡ (פי"ח ˘ם) ˘מחמ˙ עבו„˙ם זו ˘"‰‡בו˙ ‰ן ‰ן ‰מרכב‰" – "על כן זכו 
ל‰מ˘יך לבני‰ם ‡חרי‰ם ע„ עולם" נ˘מ‰ ˜„ו˘‰, ˘מחמ˙‰ ˜יים ‡ˆל כל י‰ו„י, ‚ם ‡ˆל "˜ל 


