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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

ב )על ‰פסו˜ "ו‰סיר  '‰ממך כל חולי"(( ‡מר רב ז‰ ‰עין„ ,עין רע‰ ‰י‡ מחל ‰כללי˙
‰מבי‡ ‰כמ ‰חול‡˙ ˘ונים ,עין רע‰ ‰י‡ מחל ‰כללי˙ ‰מבי‡ ר"ל כמˆ ‰רו˙ ח"ו„ ,עין
רע ‰ב‡ ‰בעי˜ר ‰מ˜נ‡ ‰ו‡‰ב˙ עˆמו„ ,מי ˘‡ו‰ב ‡˙ עˆמו ביו˙ר מכפי ‰מ„‰ ‰נ‰
חומ„ ‰כל ומ˜נ‡ בכל ‡„ם ,מ˘ ‰י˘ לזול˙ ‰רי ז ‰כבר י˙ר על ‰מי„ ,‰ולו עˆמו נ„ר˘
‰כל ועבורו ל‡ „י ב˘ום „בר,

תוכן ענינים

פתח דבר

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

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

)‚ליון

ו˘מו‡ל ‡מר ז‰ ‰רוח„ ,בכללו˙ ‰ו‡ מ˘ ‰מב‡ר רבינו נ"ע בפר˜ ‡' ]בספר ˙‰ני‡[

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

"ו‰וללו˙ וליˆנו˙ ו˙‰פ‡רו˙ ו„ברים בטלים מיסו„ ‰רוח"„ ,כל „‰ברים ‡‰לו ‰ם „ברים

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

˘‡ין ב‰ם ממ˘ ,ולכן ‰נ ‰מי ˘‰ו‡ במעל˙ ‡„ם י˙רח˜ מ‰ם מˆ„ מעל˙ ‡נו˘י˙ ,ובמוח˘
‡נו רו‡ים „„ברים ‡לו ˜‰לים ˘‡ין ב‰ם ממ˘ ‰ם „ו˜‡ מעבים ביו˙ר )"זיי פ‡ר‚רעבן
„עם מענ˘ין"( ו‰ם ‚ורמים ל‡ב„ ‡˙ כל מ‰ו˙ו,
„‚ם מי ˘‰ו‡ בעל כ˘רון וחו˘ ‡ם ‰ו‡ מ˙‰ולל ועוס˜ בליˆנו˙ ו„ברים בטלים

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 כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙

ו˙‰פ‡רו˙ נ‡ב„ כל מ‰ו˙ו ,וחולי ‰רוח במ„ו˙ ‰ו‡ ‡י˘ ‰פכפך ˘‡ין לו יסו„ ו˜יום

‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי

לעˆמו ומ˙‰פך לפי ‰מˆב ˘ל סביב˙ו.

‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י

חסרה החמימות של קדושה

סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,
וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור
וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

רבי חנינ‡ ‡מר זו ˆינ‰„ ,‰חול‡˙ ‰כללי˙ ‰י‡ ˆ‰ינ‰„ ,‰נ„‡‰ ‰ם ‰ברי‡ ‰נ‰ ‰ילוך

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

„‰ם בס„ר מסו„ר כפי ‰ר‡וי ,מולי„ חום ו‰חום ‰ו‡ חיו˙‡ ,בל כ‡˘ר ‰ילוך „‰ם ‡ינו

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן

כר‡וי ‡ז מ˙‚בר ‰חום ונחל ,‰ו˙חל˙ חולי ‰ו‡ ˜‰רירו˙ ,וכן ‰ו‡ ברוחניו˙ „˙חל˙

˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙

‰חול‡˙ וסב˙ו ‰ו‡ ˜‰רירו˙ )"„י ˜‡לט˜ייט"(,
„‰נ ‰כ˙יב "כי ‰וי׳ ‡ל˜יך ‡˘ ‡וכל‰ ‰ו‡"„ ,ב˜„ו˘‰ ‰ו‡ חמימו˙ ו˙‰עוררו˙‡ ,בל

‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין

˜'‰ליפ‰ '‰י‡ ˜רירו˙ )"˜‡לט"( ,וכ˙יב "‡˘ר ˜רך ב„רך" ˘‰ו‡ „‰רך „˙ור ‰ומˆוו˙,

במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן

‡ין זו חליל„ ‰רך ‡חר˙ ,זו ‡ו˙„‰ ‰רך ˘ל ˙ור ‰ומˆוו˙‡ ,ך ב‡ופן ˘ל ˜רירו˙ ,חסר‰

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

‰חמימו˙ ˘ל ˜„ו˘,‰

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

ובירו˘למי )פי"„ ‰״ו( ‡י׳ כל חלי ‰ו‡ ˘ריפ„ ‰בכללו˙ ‰ו‡ מ˘ ‰מב‡ר רבינו נ״ע
בפ״‡ ]בספר ˙‰ני‡[ „כעס ו‚‡ו ‰מיסו„ ˙˘˘ ,˘‡‰י מ„ו˙ ‡לו „כעס ו‚‡ו˘' ‰ורפים' ‡˙
„‡‰ם ,וב‚˘מיו˙ ‰ו‡ ר״ל ˜„ח˙ „ענינו ˜ור וחום ב˘ע‡ ‰ח˙„ ,ברוחניו˙ ‰ו‡ ˜‰רירו˙
בעניני ˙ומ״ˆ ו‰חום בעניני עולם,

◇ ◇ ◇

˜יום ‰מˆוו˙ לילך ‡חר ‰טעם ול˜‰ל לעˆמו בכמ ‰עניני ‰י˙רים ‡˘ר סוף סוף ח״ו ב‡
לי„י חליים ˘ונים...
)ספר ‰מ‡מרים ˜ונטרסים ח"ב עמ'  610ו‡ילך(

מ„וע ‰בי‡ ר˘"י ר‡י' לפירו˘ו ר˜ בפעם ˘‰ני' ˘כ˙ב ‡˙
‰פירו˘?  /מ‰יכן למ„ ר˘"י ˘˜‰ב"ˆ‰ ‰יע ‡˙ ˘‰מים על ‰ר
סיני "כמˆע על ‰מיט / ?"‰בי‡ור ‰חילו˜ים בין פירו˘ ר˘"י על
"ויר„  '‰על ‰ר סיני" לפירו˘ו על "מן ˘‰מים „בר˙י עמכם"
)ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ'  223ואילך(

פנינים

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

למה הוצרך הקב"ה לכפות את ההר כגיגית?

‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)יעויין בארוכה לקוטי שיחות

חל"ג עמ'  26ואילך(

דין לשמה בכלי המשכן

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ'  255הע' (38

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
"חולשא דאורחא" כהכנה לקבלת התורה
כיˆ„ ‡˙‰פ˜ו בני י˘ר‡ל מל˙‰כונן בר"ח סיון ל˜בל˙ ˙‰ור/ ?‰
מ„וע ˙‰עייפו כל כך ב‰ליכ˙ם מרפי„ים למ„בר סיני?  /מ ‰נ˙ח„˘
במ˙ן ˙ור ‰על פני לימו„ ˙‰ור˘ ‰ל ‡‰בו˙?  /ומפני מ‡ ‰ח„ו˙ בני
י˘ר‡ל ‰י‡ ˙נ‡י ‰כרחי ל˜בל˙ ˙‰ור?‰
)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ח עמ'  7ואילך(

פנינים

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

קבלת התורה  -באונס או ברצון?
"לא תחמוד"  -לפי ש"אנכי ה' אלקיך" )ע"פ רשימות חוברת קמז(
)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו ע' (424

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
בגדר דין תוספת שבת
יבי‡ „ר˘˙ ‰מכיל˙‡ ב„ין ˙וספ˙ ˘‰בי‡ו ר˜ לענין ˘ב˙‡ ,ף
˘ב˘"ס ˘ו‰ ‰ו‡ בכל ‰מוע„ים  /יסי˜ ‚„ר ‰מחו„˘ „‰מכיל˙‡
ב„ין ˙וספ˙‡„ ,ינו ר˜ חיוב על ‚‰בר‡ ‡ל‡ ˘‰חפˆ‡ „˜„ו˘˙
˘‰ב˙ מ˙פ˘ט ,ו‰ו‡ ב„ומ ‰ל‚„ר ע˘„ ‰וח ‰ל"˙ ˘במכיל˙‡

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

ור‡ב״י ‡מר זו ‰רעיון‰ ,ר‰ורים רעים ,ובעומ˜ יו˙ר ‰ם ‰רעיונו˙ ו˙‰‰חכמו˙ בעניני

בין "הציען על ההר" ל"כמצע על המטה"

)ע“פ לקוטי שיחות חט“ז עמ'  331ואילך(

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
הצלחת הניתוח

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
"מדוי מצרים הרעים"

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

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

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

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

לקראת שבת
לק

יז

יאנג

וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

בין "הציﬠן ﬠ ההר"
"כמצﬠ ﬠ המטה"

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

"מדוי מצרים הרﬠים"

מדוע הביא רש"י ראי' לפירושו רק בפעם השני' שכתב את הפירוש?  /מהיכן למד רש"י שהקב"ה הציע את השמים
על הר סיני "כמצע על המיטה"?  /ביאור החילוקים בין פירוש רש"י על "וירד ה' על הר סיני" לפירושו על "מן
השמים דברתי עמכם"

עין רעה באה בעיקרה מקנאה ואהבת עצמו ,דמי שאוהב את עצמו ביותר מכפי המדה הנה חומד הכל ומקנא
בכל אדם ,מה שיש לזולת הרי זה כבר יתר על המידה ,ולו עצמו נדרש הכל ועבורו לא די בשום דבר

ī

ī

בסיום ‰ס„ר" :‰וי‡מר ‡ '‰ל מ˘ ‰כ‡˙ ‰מר ‡ל בני י˘ר‡ל˙‡ ,ם ר‡י˙ם כי מן ˘‰מים

סיבה לכמה חליים רעים

„בר˙י עמכם" )כ ,יט(.
ובפירו˘ ר˘"י „ ,‰˘˜‰לכ‡ור‰ ‰רי ˜‰ב"„ ‰יבר עמ‰ם מן ‡‰ר ,ıמ‰ר סיני ,וכמו ˘כ˙וב
˜ו„ם לכן )יט ,כ( "ויר„  '‰על ‰ר סיני" ,ומיי˘ב )בפירו˘ו ˘‰ני(‰" :רכין ˘מים ו˘מי ˘‰מים
וˆ‰יען על ‰‰ר ,וכן ‰ו‡ ‡ומר 'ויט ˘מים ויר„'" .ו‰יינו˘‰˘ ,מים ‰יו מורכנים על ‰ר סיני,
כך ˘˜‰ב"„ ‰יבר "מן ˘‰מים" ,ויח„ עם ז‰ ‰י' ז" ‰על ‰ר סיני".

ב.

ו‰נ ,‰ר˘"י מבי‡ ר‡י' מ‰כ˙וב )˘"ב כב ,י; ˙‰לים יח ,י( "וַ י≈ ט ˘מים ויר„"˘ ,פירו˘ ˙יב˙

"ויט" ‰ו‡ "‰רכין" )˙ר‚ום ע"‰פ(.
‡מנם ,בכ˙וב "ויט ˘מים" מבו‡ר˙ ר˜ ‰רכנ˙ ו‰טיי˙ ˘‰מים ,ו‡ילו ר˘"י ‰וסיף ובי‡ר:
יﬠן על ‰‰ר" ,וˆריך בי‡ור מ ‰ענין "ˆ‰ע "‰זו ולמ‰ ‰וˆרך
וָ ˆƒ ‰
"‰רכין ˘מים ו˘מי ˘‰מים ƒ
ר˘"י ל‰וסיפ.‰
וב‡מ˙ כבר ‰זכיר ר˘"י "ˆ‰ע "‰זו ˜ו„ם לכן ,בפירו˘ו על ‰פסו˜ ‰נ"ל" :ויר„  '‰על ‰ר
סיני" – וז ‰ל˘ונו ˘ם:
"ויר„  '‰על ‰ר סיני – יכול יר„ עליו ממ˘? ˙למו„ לומר 'כי מן ˘‰מים „בר˙י עמכם';

...וב‡מ˙ ‰נˆ' ‰יור' ז ‰במ„ו˙ רעו˙ ‡ו ‰נ‚‰ו˙ רעו˙‰ ,ם רע ‰חולי בטבעי˙ כמ ‰בני
‡„ם בענינים ˘ונים ומ˘ונים ,ו‰ם ‰מ‰‰ ‰ר‰ורים רעים ˘‰ם 'ˆיורים' מ„‡‰˘ ‰ם מˆייר
לעˆמו בכמ ‰ענינים כ‡לו עו˘‡ ‰ו˙ם בפועל ,ו‰‰ר‰ורים ‡‰לו ‰ם ˜˘ים ורעים ביו˙ר,
וכמ‡רז״ל )יומ‡ כ״ט( "‰ר‰ורי עביר ‰כו'" ונ˜ר‡ "לב פרוע" )"‡ ˆול‡זענע ‡‰ר,("ı
˘‰ו‡ מ˙יר ללבו ל˜˘‰יע עˆמו ב„ע˙ו ורעיונו ב„ברים פחו˙ים ו‚סים וחי בˆ'‰יור' ‰‰ו‡
כ‡לו ‰ו‡ בפועל˘‡ ,ר מלב„ ז‡˙ ˘בז ‰מ‡ב„ ר״ל כל כחו˙ וחיי נפ˘ו ‰נ ‰עו„ ז‡˙
‰ו‡ מכל ‰כל כחו˙ ‚ופו ע„ ˘ב‡ ר״ל לבלבול „‰ע˙ ,וז ‰סיב ‰לכמ ‰חליים רעים בכמ‰
‡נ˘ים בכלל ובˆעירים בפרט,
‡מנם כ״ז ‰ו‡ מפעול˙ ‰יˆ‰״ר ˘עי˜רו במ„ו˙‡ ,בל ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‰נ ‰עי˜רו ‰ו‡
ב˘כל ‡בל כל ˘כלו ‰ו‡ בענינים ‰חומריים ˘ב‚˘מיו˙ ‡˘ר כ˘מו נפ˘ ‰ב‰מי כן ‰ו‡,
˘‰ו‡ מ˘ו˜ע בענינים חומרי׳ „ו˜‡ ל˙‰ענ‚ ב‰ם ול˘‰כיל ˘‰כלו˙ ול˙‰חכם ‡יך ל˘‰י‚
˙‡וו˙יו ,כן לטעון כל מיני טענו˙ ר˜ ב˘ביל טוב˙ עˆמו ‰חומרי˙,

מלמ„ ˘‰רכין ˘מים ‰עליונים ו˙ח˙ונים ,וˆ‰יען על ‚בי ‰‰ר כמˆע על ‰מט."‰
וי˘ לעיין ב˘ינוי ˘בין ˘ני „'‰יבורים' בר˘"י˘ ,בפסו˜ ˘ם „ימ ‰ר˘"י ‡˙ ˆ‰ע˙ ˘‰מים
על ‰‰ר ל"מˆע על ‰מט ,"‰ו‡ילו בפסו˜ „י„ן כ˙ב ר˜ "וˆ‰יען על ‰‰ר" ול‡ ‰בי‡ „ימוי ז.‰
ועו„ י˘ לעיין )ל‡י„ך ‚יס‡( ,מ„וע בפירו˘ו לפסו˜ "ויר„  "'‰ל‡ ‰בי‡ ר˘"י ‡˙ ‰ר‡י'

מחלה כללית המביאה כמה חולאת שונים
וז‰ו "מ„וי מˆרים ‰רעים" ˘‰ם עניני חול‡˙ כללי˙„ ,כל ‡ח˙ מן ‰מחל‡ו˙ ר״ל ‰ם
סבו˙ לכמ ‰מיני חול‡˙„ ,במחל‡ו˙ ‰כוללים י˘ כמ„ ‰עו˙ מ‰ ‰ם ,וכמ‡רז"ל )ב"מ ˜ז,

לקראת שבת

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום

‰

מ‰כ˙וב "ויט ˘מים ויר„"? ו‡ם נפר˘ ˘ל„ע˙ ר˘"י ‰ענין מובן מעˆמו ו‡ינו ˆריך לר‡י'
מיוח„˙ – י˜˘˘ ‰וב ,מ˙‰ ‰ח„˘ בפסו˜ כ‡ן˘ ,כן ‰וז˜˜ ל‰בי‡ ר‡י' זו?

הצלחת הניתוח

]וב˘למ‡ ‡ם בפעם ‰ר‡˘ונ ‰מבי‡ ‡˙ ‰ר‡י' ובפעם ˘‰ני' ˘‰מיט‰ ,‰י' ‡פ˘ר לומר

'כלים' מתאימים של
התחזקות בתורה ומצוות
...קבלתי את הידיעה אודות הניתוח שלה...
בטח מקיימת את הוראות הרופא .לרפאות
מרפא הקב״ה .אך התורה מספרת שהוא רוצה
שהדבר יהי׳ חלקית ע״י שליח  -רופא והאמצעים
שהרופא רושם .צריך גם תמיד לזכור שהרפואות
העיקריות הן המצוות ומעשים טובים ,שה׳ ציוה
את כל אחד מאתנו לעשות .והם נותנים בריאות
וכח.
בברכת רפואה בקרוב...
)תרגום מאגרות קודש ח"ג עמ' שכב(

ע״י הרב ...קבלתי פדיון נפש עבורו ,בו כותב
שבריאותו ]של הנמען[ אינה כדבעי בגלל המרה
ושרופאים מייעצים לעשות ניתוח:
בטח יכול להשיג חוות דעת של שני רופאים
מומחים בנושא ,והשם יתברך יעזור שתהי׳ להם
דעה נכונה ויהיו שלוחים טובים שבאמצעותם
תהי' לו הרפואה.
בטח למותר לעורר אותו שכדי להמשיך
ולהחזיק את הברכות מהשי"ת ,צריכים עוד
כלים מתאימים לזה ,שאלו הם ענינים של תורה
ומצוות ,שכאו״א לפי מעמדו ומצבו  -כפי שהוא
מכיר את עצמו ללא רמאות  -במצב בריאותו
הרוחנית ,יודע מאיפה להתחיל לחזק ולהבריא
את מצבו בתורה ומצוות ,וכשנהיים יותר בריאים
ברוחניות זה ממשיך תוספת ברכה ובריאות גם
בגשמיות ,והנני מודה מראש על שיודיע לי את
הבשורה טובה מהטבת בריאותו בשני הדברים,
הן בגשמיות והן ברוחניות ,שבאמת אצל יהודי
שני הדברים הללו הם דבר אחד ,כפי שרז״ל
אומרים ,שרמ״ח מצוות עשה קשורות עם רמ״ח
האברים ,ושס"ה מצוות לא תעשה קשורות עם
שס״ה הגידים ,והשלימות והשמירה של מצוות

עשה ולא תעשה ,שומרת ומשלימה גם את רמ"ח
האברים ושס״ה הגידים הגשמיים.
בברכה שיבשר בקרוב בשורה טובה בכל
הנ״ל.
)תרגום מאגרות קודש ח"ו עמ' ריח(

˘סומך על מ˘ ‰כבר ‰בי‡ בפעם ‰ר‡˘ונ‡ ;‰ך בני„ון „י„ן ‰רי ז ‰ל‰יפך‰˘ ,בי‡ ‡˙ ‰ר‡י'
ר˜ בפעם ˘‰ני' ,וˆריך בי‡ור[.

‚.

ונר‡ ‰לומר‡˘ ,ף ˘בכללו˙ „ברי ר˘"י ˘וים ‰ם ב˘ני „'‰יבורים' – ‰נ ‰בפרטיו˙ בכל

„יבור מ„‚י˘ ר˘"י יו˙ר ˆ„ ‡חר ˘ל ‰ענין:
בפירו˘ו לפסו˜ „י„ן מ„‚י˘ יו˙ר ‡˙ ˘ „ˆ‰ל ‰רוממו˙˘ ,למרו˙ ‰ירי„ ‰כו' ‰נ ‰סוף סוף

רופאים מומחים
במענה למכתבה שרופאים סבורים שעלי׳
לעבור ניתוח ומבקשת ברכה,
בטח מקיימת מנהג ישראל לתת לצדקה
לקופת רבנו מאיר בעל הנס לפני הדלקת הנרות.
מן הסתם הרופאים שאצלם היתה – מומחים
הם ,וזו דעת שניים מהם לפחות.
אם כך הוא ,שה' יעזור שהניתוח יעבור
כשורה ,והיא תוכל לבשר בשורות טובות
שהתברכה בזרעא חייא וקיימא.
בברכת רפואה שלימה וכתיבה וחתימה טובה.
)תרגום מאגרות קודש ח"ג עמ' תטו-ז(

„‰יבור ‰י' "מן ˘‰מים" ‚‰בו‰ים; ובפירו˘ו לפסו˜ ˘ם מ„‚י˘ יו˙ר ‡˙ ˘ „ˆ‰ל ‰ירי„ ,‰ז‰
˘בפועל „‰יבור ˘ל ˜‰ב" ‰מיוחס ל‰ר סיני כמו ˘‰ו‡ למט.‰
ובז ‰יומ˙˜ ˘‰ינוי בל˘ון ר˘"י˘ ,ב˘ני „'‰יבורים' ל‡ כ˙ב "˘מים" ס˙ם ‡ל‡ ‰וסיף
ובי‡ר – ‡בל ב˘ינוי:
בפירו˘ו לפסו˜ „י„ן נ˜ט בל˘ון ")‰רכין( ˘מים ו˘מי ˘‰מים"˘ ,בז ‰מו„‚˘˙ ‰רוממו˙
ו‰מעל ,‰ל‡ ר˜ "˘מים" ס˙ם ‡ל‡ ‚ם "˘מי ˘‰מים";
ו‡ילו בפירו˘ו לפסו˜ ˘ם נ˜ט בל˘ון ")‰רכין( ˘מים ‰עליונים ו˙ח˙ונים" ,מ˙‡ים לז‰
˘ב‡ ל‚„‰י˘ ‡˙ ענין ‰ירי„.‰
]ול‰עיר˘ ,במכיל˙‡ נזכרו כל ‰ל˘ונו˙ ˘בר˘"י בח„‡ מח˙‡˘" :מים ˙‰ח˙ונים ו˘מי
˘מים ‰עליונים" – ‡ך ר˘"י ‰ב„יל ביני‰ם וחיל˜ כל ל˘ון במ˜ום ‰מ˙‡ים ל ,‰כבפנים[.

„.

ו‰בי‡ור בפרטיו˙:

בפירו˘ו לפסו˜ "ויר„  '‰על ‰ר סיני" מ„‚י˘ ר˘"י ‡˙ ענין ‰ירי„ ,‰כיון ˘כך מ˘מע

החזקת מזוזה וקבלה לעתיד
השי״ת יעזור שהניתוח יעבור כשורה ,ושיוכל
לבשר בשורות טובות אודות זה.
טוב הי׳ אם יוכל להחזיק בחדרו בבית-
הרפואה מזוזה כשרה ,ולקבל על עצמו ,שמיד
בצאתו מבית-הרפואה ,יתן בכל ערב שבת וערב
יום טוב משהו לצדקת רבנו מאיר בעל הנס,
ויאמר בכל יום פרק תהלים בלשון הקדש ,ואם
זה קשה לו ,אזי ]יאמר[ באנגלית.
אקוה לשמוע בשורה טובה ,שמצבו משתפר,
ואסיים בברכה.
)תרגום מאגרות קודש ח"ה עמ' קעה(

מכללו˙ ‰פר˘˘ ‰ם˜‰˘ ,ב" ‰יר„ על ‰ר סיני ב‡ופן ‚לוי לעין כל ,ב‡ופן ˘‰‰ר עˆמו
נ˙˜„˘" :ו‚‰בל˙ ‡˙ ‰עם סביב ל‡מר˘‰ ,מרו לכם עלו˙ ב‰ר ונ‚וע ב˜ˆ‰ו ,כל ‰נו‚ע ב‰ר
מו˙ יומ˙  . .ל‡ יוכל ‰עם לעלו˙ ‡ל ‰ר סיני ,כי ‡˙‰ ‰ע„ו˙ בנו ל‡מר ‚‰בל ‡˙ ‰‰ר
ו˜„˘˙ו" )יט ,יב-כ‚(.
ולכן‡ ,ף ˘מוכרחים ‡נו לומר ˘„‰יבור ל‡ ‰י' מ‰‰ר עˆמו ‡ל‡ מ˘"‰מים" ˘‰ורכנו על
‰‰ר )כפי ˘מוכח מ‰כ˙וב "כי מן ˘‰מים „יבר˙י עמכם"(‰ ,רי ל‡ ‰י˙ ‰זו ‰רכנ ‰וירי„ ‰לי„
‰‰ר‡ ,ל‡ "‰רכין ˘מים וˆ‰יען על ‚בי ‰‰ר" – ב‡ופן ˘‰י' חיבור בין ˘‰מים ל‰‰ר.
ומוסיף ר˘"יˆ‰‰˘ ,ע‰ ‰י˙" ‰כמˆע על ‰מט:"‰
כ‡˘ר מˆיעים מט ‰במˆע˘ ,וב ‡ין ל‰פרי„ בין ‰מט ‰לבין ‰מˆע ˘עלי' ,כי ‰ם מ˙‡ח„ים
ונע˘ים למˆי‡ו˙ ‡ח˙ ,ו‡„רב‰ :‰מˆע מ‡ב„ מח˘יבו˙ו ‰עˆמי˙ ונע˘ ‰כחל˜ בל˙י נפר„
מ‰מט– ‰
ו‡ף בעניננו˜‰ :ב"ˆ‰ ‰יע ‡˙ ˘‰מים על ‰‰ר ב‡ופן כז˘‰˘ ,‰מים ו‰ר סיני נע˘ו
למˆי‡ו˙ ‡ח˙; ˘‰מים ל‡ נו˙רו כמˆי‡ו˙ בפ"ע ‰עומ„˙ על ‰‰ר‡ ,ל‡ נע˘ו ל"מˆע" ˘ל

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

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

טו

‰‰ר ,כחל˜ בל˙י נפר„ מ‰‰ר ,ולכן ‚˙‰לו˙ ˘‰כינ‡ – ‰ף ˘‰י˙ ‰ב‡ופן ˘"מן ˘‰מים „בר˙י

‡ח„"( ˘במ˜ום ˘נˆטווינו בע˘ ‰ל‡

מ‚„ר ע˘„ ‰וח ‰ל"˙(‰˘ ,ל‡ו ו‰ע˘‰

עמכם" – ˘ייכ˙ ל‰‰ר עˆמו וחל ‰עליו ˜„ו˘.‰

‡מר ˘ם ‰כ˙וב מעי˜ר‡ ‰ל‡ו ,ול‡ ב‡

˘ני‰ם מס˙עפים מ˜„ו˘˙ ˘‰ב˙ עˆמ,‰

לכ‡ן ‡‰יסור מ˙חיל˙ו‰ .יינו „"ע˘‰

ו‰מ˜ריב ב˘ב˙ ל‡ ר˜ ˘ל‡ חל בז‰

„וח ‰ל"˙" ‡ינו „ין ב‰ע˘„‚˘ ,‰ול

‰ל‡ו‡ ,ל‡ ‡ף ˜יים ‡˙ ˙וכן ומ‰ו˙

כוחו ל„חו˙ ‡‰יסור‡ ,ל‡ „ין ב"‰ל‡ו"

‰ל‡ו בעˆמו„˜ ,ו˘˙ ˘ב˙ )˘‰י‡ יסו„

עˆמו˘ ,ל‡ נ‡מר במ˜ום ˘יפריע ל˜יום

‰ל‡ו ל˘בו˙ ממל‡כ˜‰„ ,(‰רב˙ מוספים

ע˘ .‰ו‰ו‡ כעין ‚„ר ‰נ"ל ב˙וספ˙ ˘ב˙

ב˘ב˙ ‰ו‡ ‰ו‡ ˘מיר˙ ˜„ו˘˙ ˘‰ב˙.

.‰

‡מנם בפסו˜ "כי מן ˘‰מים „יבר˙י עמכם" מפר˘ ר˘"י ב‡ופן ‰מ„‚י˘ יו˙ר ‡˙

‰‰פל‡ ‰ו‰רוממו˙˘ ,כן מ˘מע מ‰ ˙˘‚„‰כ˙וב˙‡" :ם ר‡י˙ם כי מן ˘‰מים „יבר˙י עמכם,
ל‡ ˙ע˘ון ‡˙י ו‚ו'" ,ומפר˘ ר˘"י" :ל‡ ˙ע˘ון „מו˙ ˘מ˘יי ‰מ˘מ˘ים לפניי במרום" –
ו‰יינו‰˘ ,כוונ ‰ב„יבור ז‰ ‰י‡ ל‚„‰י˘ ‡˙ ‰מרח˜ ˘בין יו˘בי ‡‰ר ıלבין ˜‰ב"‰
˘מ˜ומו "במרום" „ו˜‡.
ולכן‡ ,ף ˘‚ם כ‡ן ‰וכרח ר˘"י לפר˘ "‰רכין ˘מים ו˘מי ˘‰מים וˆ‰יען על ‰‰ר" ,כי ר˜
לפי ז ‰י˙ור ıמ˘ ‰נ‡מר "ויר„  '‰על ‰ר סיני" ב‡ופן ˘‰‰ר עˆמו נ˙˜„˘ )כנ"ל ס"„( –

)˘‰ו‡ „ין בחפˆ‡ ול‡ ב‚בר‡( ,כי ‰י˙ר
‡ו „חיי˙ ‡יסור ‰ו‡ „ין ב‰נ‚‰ ˙‚‰בר‡,
˘במ˜ום „‡יכ‡ ע˘˙‰ ‰ירו לו ‡ו ˘„חו

מכל מ˜ום ,ל‡ ‰בי‡ ‡˙ „‰ימוי ˘ל "כמˆע על ‰מט ,"‰כי מ„ימוי ז ‰מ˘מע ˘˘‰מים

‰ל"˙ עבורו ,מ˘‡"כ „ ‡‰במ˜ום ע˘‰

"˙‰בטלו" ל‰ר סיני כמו מˆע ‰מ˙בטל ביחס ל‰מט ,‰ו‰רי כ‡ן ‰ ‰˘‚„‰‰י‡ ל‰יפך,

ל‡ נ‡מר ‰ל"˙ ‰ו‡ „ין בחפˆ‡ „‡‰יסור

˘˜‰ב"„ ‰יבר "מן ˘‰מים" ‰מרוממים ורחו˜ים מן ‡"‰ר."ı

עˆמו.

ול‡י„ך„ ,יי˜ ר˘"י ל‰בי‡ כ‡ן ‡˙ ‰ר‡י' מ‰כ˙וב "ויט ˘מים ויר„" – ˘כוונ˙ו בז‰

ובז‰

י"ל ‚ם בנ„ו"„ ‚בי ˙וספ˙ ˘ב˙,

„‡ף בז ‰כוונ˙ ‰מכיל˙‡ ‡ח˙ ‰י‡„ ,ל‡ זו
בלב„ ˘˙וספ˙ כעי˜ר לומר ˘‰ם ב' „ינים
נפר„ים ˘‰ווים ז‡"ז ,ו‡ף ˙‰וספ˙ ‰י‡
˜„ו˘˙ ‰חפˆ‡ כעי˜ר עˆמו‡ ,ל‡ י˙יר‰
מז˙ ,‰וספ˙ ועי˜ר „ין ‡ח„ ‰ם ,ו˜„ו˘‰

ובעומ˜ יו˙ר ,מ˘‰וו‡ ‰זו י˘ ל‰וסיף

‡ח˙ ‰י‡„˜„ ,ו˘˙ כל ˘ב˙ ו˘ב˙ ‰ו‡ יום

ב‚„ר ˙וספ˙ ˘ב˙ ,וב„˜‰ם „ענין "ב„יבור

˘‰ב˙ עם ˙וספ˙ ˘לפניו ול‡חריו כ‡ח„.

‡ח„ נ‡מרו" פירו˘ו „ל‡ ר˜ ˘נ‡מרו ב'

ונפ˜"מ ‡ף ל„ינ‡„ ,לחי„ו˘ ז ‰נ‡מר

ˆ‰יווים בסמיכו˙ ז ‰לז„) ‰בז ‰לכ‡ור‰

˘יכול לˆ‡˙ במˆוו˙ ˘ב˙ )˜י„ו˘ ‰יום

ו‰נ ,‰מכל ז ‰עול˘ ‰מח„ ‚יס‡ ‰רי ˘ני ‰פסו˜ים – )‡( "ויר„  '‰על ‰ר סיני" )ב(

כבר מוכח ˘ו„‡י ל‡ נ˙כוונ˙ ‰ור‰

וכו'( ‡ף ‡ם י˜יימו בזמן ˙‰וספ˙

"כי מן ˘‰מים „בר˙י" – עולים ב˜נ‡ ‰ח„ וˆ„˜ו יח„יו; ומ‡י„ך ‚יס‡ ‡ין ל„מו˙ בין ˘ני

ב‰ל"˙ ל‡ומרו ‡ף במ˜ום ˘י˘נ‰ ‰ע˘,‰

‰פלו‚˙‡ בז ‰בט"ז ‡ו"ח סו"ס רˆ‡ ועו„(‡‰„ ,

‰פסו˜ים ל‚מרי ,כי סוף סוף ‰פסו˜  '‡‰מ„‚י˘ ‡˙ ˘ „ˆ‰ל ‰ירי„ ‰על "‰ר סיני" ו‡ילו

„ ‡‰מי„ בסמיכו˙ ‡ליו ˆיוו˙ ‰על

‰י‡ ‰י‡ ˜„ו˘˙ ˘ב˙ עˆמו )מ˘‡"כ ‡י

‰פסו˜ ‰ב' מ„‚י˘ ‡˙ ‰ „ˆ‰עליון "מן ˘‰מים".

‰ע˘‡ ,(‰ל‡ רוˆ ‰לומר „ע˘„ ‰וח ‰ל"˙

נ‡מר ˘‰ו‡ ˜„ו˘˙ חפˆ‡ ח„˘ ‰ונוספ˙,

‡ינו ר˜ ˙נ‡י מסויים ב‰ל‡ו‡ ,ל‡ י˙יר‰

ל‡ יוכל ל˜יים „יני ˜„ו˘˙ ˘ב˙ בעˆמ‰

מזו – ˙וכן ‰ל‡ו בכל מ‰ו˙ו ‡ח„ ‰ו‡ עם

ב˜„ו˘ ‰זו ‡‰חר˙ ˘נ˙וספ ‰מן ˘‰ב˙,

˙וכן ‰ע˘˘„ ,‰ני‰ם מ˜„ו˘‡ ‰ח˙ ‰ם.

ר˜ בזו ˘במע˙ לע˙ „˘ב˙(.

˘ממ˘מעו˙ ‰כ˙וב מ˘מע ˘˘‰מים "‰ורכנו" למט ‰ו˙ו ל‡ ,ו‰יינו˘ ,כל ˘‰ינוי ‰י' במ˜ומם
˘ל ˘‰מים˘ ,בפועל ‰רכין ‡ו˙ם על ‰‰ר‡ ,בל ‚ם ‡ז נ˘‡רו "˘מים" כמˆי‡ו˙ מיוח„˙
ו‚בו ‰‰מן ‡‰ר.ı

ו.

וי˘ ל˙˙ בז" ‰סימן" נפל‡:
‰נ‰ ‰פסו˜ ‰ '‡‰ו‡ ב˜‡פיטל יט פסו˜ כ ,ו‡ילו ‰פסו˜ ‰ב' ‰ו‡ ב˜‡פיטל כ פסו˜ יט
]ול‰עיר‡˘ ,ף ˘מ˜ור‰ ‰ר‡˘ון ˘ל חלו˜˙ ‡˜‰פיטל‡ך ‡ינו מחכמי י˘ר‡ל כו'‰ ,רי בפועל
כלל י˘ר‡ל )ו‚„ולי י˘ר‡ל( מ˘˙מ˘ים בחלו˜ ‰זו כבר „ורו˙ רבים ומנ ‚‰י˘ר‡ל ˙ור .‰ור‡‰
‚ם ל˜ו"˘ חכ"„ ע' ‰ 237ער.[83 ‰
ו‰יינו˘˘ ,ני ‰פסו˜ים ˘ווים ‰ם ב˘ייכו˙ם ל˘ני ‰מספרים ‚ -ם ‰מספר "יט" ו‚ם ‰מספר
"כ"; ‡בל ע„יין י˘ חילו˜ ˘ -בפסו˜ ‰ ‰˘‚„‰‰ '‡‰י‡ על "יט" )˘ז‰ו מספר ‡˜‰פיטל ,ור˜
‰פסו˜ ‰פרטי ‰ו‡ "כ"( ,ו‡ילו בפסו˜ ‰ב' ‰ ‰˘‚„‰‰י‡ על "כ" )˘ז‰ו מספר ‡˜‰פיטל ,ור˜
‰פסו˜ ‰פרטי ‰ו‡ "יט"(.
ויומ˙˜ ע"פ ‰מבו‡ר בס) ˜"‰ל˜וטי ˙ור˘ ‰יר ˘‰ירים ל .‚ ,‰ועו„(‡‰˘ ,ו˙ כ' ˘ייכ˙ לענין
"‰כ˙ר"˘ ,לכן ˙יב˙ כ˙ר מ˙חיל ‰ב‡ו˙ כ' )ו‚ם ˙יב˙ "ע˘רים" ב‚ימטרי‡ "כ˙ר"( ,ו‰רי
‰כ˙ר – ˘נמˆ‡ מעל ‰ר‡˘ – ˘ייך לענין ‚‰‰ב ‰‰ו‰רוממו˙ ,וז ‰מ˙‡ים לז˘ ‰ב˜‡פיטל
"כ" מו„‚˘ בעי˜ר ˘ „ˆ‰ל ‰מעל ‰ו‰רוממו˙ – "מן ˘‰מים „בר˙י עמכם" ,וכנ"ל ב‡רוכ.‰

וכ‚ון ˜רבן ב˘ב˙ )˘‰וב‡ במכיל˙‡ ˘ם

)עיי'

לקראת שבת

י„

עיונים וביאורים

עˆמי˙ ‰חל ‰על י„י ‰חפˆ‡ „˘ב˙,

ב"כל מ˜ום ˘נ‡מר ˘בו˙"˘ ,בז ‰מפור˘

ול‡ ע"י ‚‰בר‡ ,ולז‡ ‰ף „ין ˙וספו˙ ל‡

„חיוב ‚‰בר‡ „מיירי בי' ‡ינו ב˜י„ו˘

˙לו‰ו ב‚‰בר‡ לומר „‡‰יסור חל על י„ו,

‰זמן ,ר˜ בחיוב ˘בי˙˙ו מן ‰מל‡כ,‰

ר˜ ‰ו‡ ע"י ‰חפˆ‡ „˘ב˙ ‰טורף מלפניו.

ול‰מכיל˙‡ חיוב ז ‰כבר ניˆב ועומ„ מˆ„

מ˘‡"כ ˘‡ר מוע„ים"„ ,י˘ר‡ל ˜„˘ינ‰ו

‰חפˆ‡ .ועו„ ועי˜ר„ ,בפוס˜ים ל‡ מˆינו

לזמני" )ברכו˙ מט (‡ ,ב˜י„ו˘ בי"„‡ ,ף

˘י‡מרו „ב„ין ˙וספ˙ ‡יכ‡ ‡ף ‡יסור

˙וספ˙ם ‡ינו מעˆמו ר˜ ‰ו‡ „ין על

ל‡ו „"ל‡ ˙ע˘ ‰כל מל‡כ ,"‰וב‡ם נרˆ‰

‚‰בר‡.

לב‡ר „‡ף "˘‰ס ס"ל כ„רך ‰מחו„˘˙

ועל

פי ז ‰נמˆ‡ ˘י˘ נפ˜ו˙‡ ל‰לכ‰

בחילו˜ ז ‰בין "˘‰ס למכיל˙‡„ ,ל˘יט˙
"˘‰ס „ין ˙וספ˙ ‰ו‡ מ"ע לב„ ,ו‰עו˘‰
מל‡כ ‰בזמן ז ‰ביטל מˆו˙ ע˘ ,‰ול‡
˜יים ‰חיוב „"˙˘ב˙ו"˘" ,ב˙כם" )˘ז‰ו

˘במכיל˙‡ )ור˜ ˘‰וסיפו ע"ז לחייב
‚‰בר‡(‰ ,וי ל‡ו לכו"ע ‡‰„ ,כ" ‰ל˘יט˙
‰מכיל˙‡ כנ"ל‡ .ל‡ עכˆ"ל „ל"˘‰ס
‰ו‡ ר˜ „ין על ‚‰בר‡[.

ונר‡‰

ל‰וסיף עו„ עומ˜ בכוונ˙

‰כ˙וב „˘ב˙ ‰מכניס ‰בכלל "כל מ˜ום

‰מכיל˙‡‰„ ,נ„ ‰ר˘ו ˘ם מכ˙וב ז‰

˘נ‡מר ˘בו˙"(‡ ,בל ל‡ עבר על מל"˙

עˆמו ‚ם „"זכור ו˘מור ˘ני‰ם נ‡מרו

„מל‡כ˙ ˘ב˙ .מ˘‡"כ ל‰מכיל˙‡ ‡חר

ב„יבור ‡ח„"

)וב˘בועו˙ כ ,ב ילפינן מז ‰חיוב

˘חי„˘˙ ‰ור„˜„ ‰ו˘˙ ˘ב˙ עˆמ‰

˜י„ו˘ בנ˘ים( ,ו‡ח"כ ‰בי‡ו כמ ‰כ˙ובים

נ˙פ˘ט ‰על זמן ז ,‰חלו בזמן ז ‰כל „יני

˘ל ע˘ ‰ול"˙ ‰סו˙רים זל"ז )כ‚ון ל‡

˘ב˙ ,ו‰עו˘ ‰מל‡כ"‰ ‰ז עבר על מל"˙

˙לב˘ ˘עטנז ו‚„ילים ˙ע˘ ‰לך בˆיˆי˙(,

„"ל‡ ˙ע˘ ‰כל מל‡כ˘ ,"‰חילל ˜„ו˘˙

ו‡מרינן ˙‰ם „נ‡מרו "ב„יבור ‡ח„ ,מ‰

˘‰ב˙ בעˆמ.‰

˘‡י ‡פ˘ר ל‡„ם לומר כן כו'" ,וילפינן

]ו‰נ,‰
ל‡פו˘י

לכ‡ור ‰טפי ע„יפ‡ לן ˘ל‡

במחלו˜˙

כלל

ונ‡מר

„ל‡

‡יפלי‚ו כלל "˘‰ס ו‰מכיל˙‡„ ,ב˘"ס

מכ‡ן „‰ע˘„ ‰וח ‰ל"˙

)כמבו‡ר במפר˘י

‰מכיל˙‡(.
וי˘ לומר ˘ב„ר˘ ‰זו ‡‰חר˙ ˘‰בי‡ו

ל‡ נ˙כוונו לחלו˜ ,ור˜ ˘‰וסיפו לימו„

על ‡ו˙ו ‰כ˙וב ,נרמז לנו ‚„ר ‰מחו„˘

‡חר )מלב„ ˙‰פ˘טו˙ ‰חפˆ‡( לומר

„˙וספ˙ ˘ב˙‰„ .נ ,‰עיי' בר"ן ‚‡ון ˘ב˙

˘‚ם מחוייב בז„‡‰ ‰ם עˆמו ל˜בל

˜ל‚‡ ,

)ור‡‚ ‰ם ב˙˘ובו˙ מ‰ר"ם ‡ל ‡˘˜ר סי'

˜„ו˘˙ ˘‰ב˙ .ו‰יינו ע"„ חוב˙ ˜י„ו˘

˜ב ב˘ם ר"˘ ורב ‡‰י ‚‡ון ועו„(„ ,ב„ר˘ו˙

˘ב˙‡˘ ,ף ˘˜„ו˘˙ ‰מעˆמ"„ ‰מי˜„˘‡

‡לו נ˙ח„˘ ב‚„ר „ ‡‰ע˘„ ‰וח ‰ל"˙,

ו˜יימ‡" כנ"ל‰ ,טיל˙ ‰ור ‰מˆו ‰על

˘‰ו‡ ב‡ופן ˘‰ל‡ו ‡ינו כ‡ן מ˙חיל˙ו.

‚‰בר‡ ל˜„˘ ˘‰ב˙ ‚ם בעˆמו ,וכ"‰

פירו˘‡„ ,ין ז‡‰˘ ‰יסור י˘נו כ‡ן ור˜

בנ„ו"„˘ ,נ‡מר „‡ף ל‡חר ˘חל ‰כ‡ן

˘‰ו˙ר לˆורך ‰ע˘‡ ‰ו ‡ף נ„ח ‰על י„ו

˜„ו˘˙ ˘‰ב˙‰ ,וסיפ˙ ‰ור ‰לˆוו˙ על

ל‚מרי‡ ,ל‡ י˙ר על כן – ‡י‚ל‡י מיל˙‡

„‡‰ם ל˜„˘ ‰זמן ב˜„ו˘ ‰זו‡ .יבר‡

„‡‰יסור ‡ינו כ‡ן מעי˜רו‚„ .יל ‰לנו

„ז‡ ‰ינו‚„‰ ‡‰„ ,י˘ו ב‚מר‡ ˘‰ו‡

‰כ˙וב )ב‡מרו ˘ני „‰ברים "ב„יבור

למה הוצרך הקב"ה
לכפות את ההר כגיגית?

דין לשמה בכלי המשכן
מזבח אדמה תעשה לי
שתהא תחלת עשייתו לשמי
)כ ,כא .רש"י(

ויתיצבו בתחתית ההר
)יט ,יז(

כפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ,ואמר להם,
אם אתם מקבלים את התורה ,מוטב .ואם לאו ,שם
תהא קבורתכם
)שבת פח ,א(

ידועה קושיית התוס' )שם ד"ה כפה( :הרי
בני ישראל "כבר הקדימו נעשה לנשמע" בה'
סיון )כדמשמע בגמ' שם שבניית המזבח,
וממילא גם אמירת נעשה ונשמע ,היתה
בחמישי בסיון( ,ומדוע היו צריכים שיכפה
הקב"ה עליהם את ההר כגיגית כדי לקבל
עליהם את התורה עוה"פ?
וי"ל בזה ,ע"פ מ"ש הרמב"ם )פירוש המשניות

חולין ספ"ז( דלאחרי שניתנה תורה בהר סיני,
הנה גם המצוות שנצטווינו בהן לפני זה ,אין
אנו מקיימים אותן מפני הציווי שנאמר אז,
כי אם מפני שנצטווינו בהן מפי הגבורה בהר
סיני .ונמצא ,שהחיוב לקיים אותן המצוות
קודם מ"ת ,והחיוב לקיימן לאחרי מ"ת –
חיובים שונים הם.
ועפ"ז י"ל ,דמכיון שאמירת "נעשה
ונשמע" היתה לפני מעמד הר סיני ,ואז לא
הי' עדיין החיוב לקיים המצוות כפי שהוא
לאחרי מ"ת ,לא הי' שייך שאמירה זו תהי'
קבלה אמיתית על המצוות שלאחרי מ"ת
שנצטוו בהן מפי הגבורה ,ולכן הי' צורך
בקבלת מצוות עוד הפעם בשעת מתן תורה
בפועל.

מזה שרש"י כתב כן רק גבי מזבח ,משמע
שלשיטתו רק במזבח יש דין "לשמה"
ולא בשאר הכלים .ולכאורה חולק בזה
על הרמב"ם שכתב "אין עושין כל הכלים
מתחלתן אלא לשם הקודש" )ספ"א מהל'
ביהב"ח(.
ויש לומר דלשיטתייהו אזלי:
בקרית ספר לרמב"ם שם כתב דדין לשמה
בכלי המשכן ילפינן מהא "דכתיב את תבנית
המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו ,משמע
דעשיית כל הכלים דומיא דמשכן ,דעשייתו
לקודש מתחלתו ,כדמשמע ועשו לי מקדש
שמתחלת עשייתו יהי' לשם הקודש כו'".
אמנם בפירוש רש"י על הכתוב הנ"ל
)תרומה כה ,ט( כתב" :וכן תעשו  -לדורות ,אם
יאבד אחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי בית
עולמים כו' כתבנית אלו תעשו אותם" ,הרי
שפירש ש"וכן תעשו" קאי על תבנית הכלים,
ולא על הכוונה לשמה.
ולפ"ז יש לומר שאכן לרש"י דין לשמה
שנאמר לגבי המשכן הוא רק בבנין המשכן
ולא בכלים ,ורק במזבח שנאמר בו "תעשה
לי" יש דין מיוחד שעשייתו צ"ל לשמה ,ודלא
כהרמב"ם )וראה במקור הדברים אופנים נוספים
בביאור דברי רש"י(.

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

ללקראת שבת

ח

לקראת שבת

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר

מרדכי אברהם ישﬠי'
ﬠ"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ﬠ
נב"ﬠ י"ד ניסן ה'תש"פ
תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

ו‰נר‡‰

בז ‰ב„˜‰ם „‰יו˜ בל˘ון

‰מכיל˙‡ מ‡˘ ‰מרו ˘‰ו‡ "מ˘ל לז‡ב
˘‰ו‡ טורף מלפניו ומל‡חריו" ,ולכ‡ור‰
ל‡ נ˙וסף בז ‰מ‡ומ ‰על „‰ר˘ ,‰וי˘
בז ‰י˙ור‡ לחינם ,וכבר נ˙˜˘ו בז‰
‰מפר˘ים ,ר‡ ‰זי˙ רענן )לבעל ‰מ‚"‡(

"חושא דאורחא" כהכנה
קבת התורה
כיצד התאפקו בני ישראל מלהתכונן בר"ח סיון לקבלת התורה?  /מדוע התעייפו כל כך בהליכתם מרפידים למדבר
סיני?  /מה נתחדש במתן תורה על פני לימוד התורה של האבות?  /ומפני מה אחדות בני ישראל היא תנאי הכרחי
לקבלת התורה?

ī

על יל˜וט ˘מעוני כ‡ן "ל‡ י„ע˙י למ‰
מ˘ל ‡ו˙ו לז‡ב".

ו‰נ,‰

„ין ˙וספ˙ ‡יכ‡ למימר ב‚'

„רכים‡„ .פ˘ר לפר˘ו ˘‰ו‡ ר˜ חיוב
˘חייבו ‡˙ „‡‰ם ˘י˜בל ‰ו‡ על עˆמו
˘ב˙ ˜ו„ם זמנ ,‰ור˜ ˘‡חר ˘י˜בל‰
˘וב יחולו עליו ‡יסורי ˘ב˙ מ„ינ‡ מˆ„
˜בל˙ו‰ .יינו „„ין ˙וספ˙ ‡ינו ב‚„ר זמן
˜„ו˘ ב˜„ו˘˙ ˘ב˙‰ ,יינו ˘זמן ז‡ ‰סור
בע˘יי˙ מל‡כ ‰מˆ„ עˆמו‡ ,ל‡ ‰ו‡

העבודה הרוחנית של ר"ח סיון
בימים ˘˜ו„ם מ˙ן ˙ור˙‰ ,‰עס˜ מ˘ ‰עם בני י˘ר‡ל ˘י‰יו מוכנים ור‡ויים ל˜בל ‡˙
˙‰ור) ‰ב‰ב‡ ל˜מן ר‡˘ ‰ב˙ פח ,ב˘ .ולחן ערוך ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח סוף סי' ˙ˆ„( .בב' סיון ‡מר ל‰ם
"ו‡˙ם ˙‰יו לי ממלכ˙ כ‰נים ו‚וי ˜„ו˘" )פר˘˙נו יט ,ו( ,ב‚' סיון ‡מר ל‰ם ‡˙ ˆיווי ‚‰‰בל‰
)˘ם ,יב( ,ב„' בו ˆיוום על ‰פרי˘˘) ‰ם ,טו( ,וב '‰בסיון "בנ ‰מזבח ו˜‰ריב עליו ˜רבן".
ו‰נ ,‰כבר בר‡˘ חו„˘ סיון ב‡ו בני י˘ר‡ל למ˜ום ˘בו ני˙נ˙‰ ‰ור ,‰כפי ˘נ‡מר "בח„˘
˘‰לי˘י לˆ‡˙ בני י˘ר‡ל מ‡ר ıמˆרים ביום ‰ז ‰ב‡ו מ„בר סיני" )פר˘˙נו יט ,(‡ ,ו„ר˘ו חכמים
)˘ב˙ פו ,ב( ˘"ביום ‰ז‰ "‰ו‡ ר‡˘ חו„˘ סיון ,ומכל מ˜ום ,ביום ז" ‰ל‡ ‡מר ל‰ו ול‡ מי„י"
ב˜˘ר עם ˜בל˙ ˙‰ור.‰

ר˜ ˆיווי על „‡‰ם ˘י˜בל בעˆמו ויחיל
על ‚ופו ‡יסורי ˘ב˙ .ול„רך זו ,מי ˘ל‡
˘מע לˆיווי ז ‰ליכ‡ למימר „יעבור ‡יסור
בע˘יי˙ מל‡כ˘ ‰יע˘˜ ‰ו„ם בי ˘"‰כיון
˘נמנע ול‡ ‡סר על עˆמו .ועו„ י˘ לומר
ב„רך ‡חר‡„ ,ף במי ˘ל‡ ˜יבל על עˆמו
˘ב˙ ˜ו„ם זמנ‰ ,‰נ ‰מ„ין ˙וספו˙ ˘ב˙
עˆמו כבר נ‡סר ‰עליו בעל כורחו ע˘יי˙
מל‡כ‡ ‰יז ‰זמן מסויים ˜ו„ם בי‡ ,˘"‰ף
˘ל‡ ‰כניס ˘ב˙ מרˆונו.

ו‰טעם לכך ˘ביום ר‡˘ חו„˘ ל‡ ‰כין מ˘ ˙‡ ‰בני י˘ר‡ל ל˜בל˙ ˙‰ור‰ ,‰ו‡ "מ˘ום
חול˘‡ „‡ורח‡" )˘ב˙ ˘ם( ,ו‰יינו ,מכיוון ˘ביום ז ‰נסעו בני י˘ר‡ל מרפי„ים למ„בר סיני‰ ,יו
בני י˘ר‡ל חל˘ים ועייפים ,ולכן ‰מ˙ין מ˘ ‰יום ‡ח„ ˘ינוחו ˜מע‡ ,ור˜ ביום ב' סיוון מסר
ל‰ם ˆיוויים ב˜˘ר עם ˜בל˙ ˙‰ור.‰
‡מנם„‰ ,בר ˙מו ‰ביו˙ר:

‡מנם

לב' ‡ופנים ‡לו „ין ז‡ ‰מור

על ‚‰בר‡˘ ,חייבו‰ו ל˜בל ˘‰ב˙ ‡ו
˘‚זרו עליו לפסו˜ ממל‡כ ‰מ˜ו„ם

י‚

‡יסור על „‡‰ם ממל‡כ ,‰מ‡חר ˘˘‰ב˙
נ˙פ˘ט ‰בעˆמ ‰וב‡" ‰לטרוף" ממ‰
˘˜ו„ם זמנ.‰

ו‰ו‡

‰ו‡

מ‰

„‡יפלי‚ו

"˘‰ס

ו‰מכיל˙‡„ ,ל"˘‰ס ˘„ין ˙וספ˙ נלמ„
ממ˘ ‰נ‡מר ˘בו˙‰ ,וי „ין ב˘בי˙˙
‚‰בר‡ ,מˆ˘ ‰ריך ל˙‰חיל ˘בו˙ו
ממל‡כ˜ ‰ו„ם ˜„ו˘˙ ‰יום ,ו‰ו‡ ב‡ח„
מב' „‰רכים ‰נ"ל לפר˘ „ין ˙וספ˙
ב‚‰בר‡ .מ˘‡"כ ל‰מכיל˙‡ נ˙ח„˘
ב˘ב˙„ ,חלו˙ ˜„ו˘˙ ˘‰ב˙ עˆמ‰
מ˙פ˘ט˙ מלפניו ומל‡חריו ,כמ˘ל ‰ז‡ב
‰טורף בעˆמו.

וחילו˜

ז ‰מו„‚˘ ‡ף ב‰כ˙ובים

˘מ‰ם „ר˘ו„ ,במכיל˙‡ ‰ו‡ מ‰כ˙וב
„זכור ו˘מור„ ,מ"ע ול"˙ ‡לו מיירי
ב˘‰ב˙ עˆמ ,‰לומר „„ין ˙וספ˙ ‰ו‡
מ˜„ו˘˙ ˘‰ב˙ בעˆמ˘ ‰מ˜„ימ ‰לבו‡
˜ו„ם בי .˘"‰מ˘‡"כ ב˘"ס „ר˘ו ל„ין ז‰
מיו"‰כ )ומ˙‰ם למ„ו לכל מ˜ום ˘נ‡מר
˘בו˙( ,מן ‰כ˙וב "ועני˙ם ‡˙ נפ˘ו˙יכם
ב˙˘ע„ ,"‰מיני' למ„ו ˘מ˙חיל ומ˙ענ‰
מבעו"י כו'„ ,בז ‰עˆמו נ˙‚„ר „ין ז,‰
˘‰זמן עˆמו "˙˘ע‰ "‰ו‡ )ול‡ נ˙˜„˘
‰זמן עˆמו ע"י ˙‰פ˘טו˙ ‰ע˘ירי ל‰יו˙
נ˜ר‡ ‡ף ‰ו‡ "ע˘ירי"( ,ור˜ ˘‚‰בר‡
מ˙חייב לנ‰ו‚ ˜„ו˘˙ ‰יום ‡ף ˘‰חפˆ‡
„‰יום ‡ינו כ‡ן.

ובטעם

„‰בר ,מ˘ ‰ל‰מכיל˙‡ „ין

˘˙˙˜„˘ ‰חפˆ‡ „˘ב˙ מן ˙‰ור‡ .‰בל

ז‰ ‰ו‡ ר˜ ב˘ב˙ ול‡ ביו"ט ויו"‰כ ,י˘

‡ו„ו˙ ‰‰כנ˘ ‰ל בני י˘ר‡ל ל˜בל˙ ˙‰ור‰ ,‰וב‡ ‰בר"ן )סוף פסחים( ""˘ ,"‰„‚‰ב˘ע‰

ב„רך ˘לי˘י ומחו„˘ נר‡„„ ,‰ין ז‰

לומר ˘‰ו‡ מכללו˙ ‰חילו˜ בין ‚„ר ˘ב˙

˘‡מר ל‰ם מ˘˙ ‰עב„ון ‡˙ ‡‰ל˜ים על ‰‰ר ‰ז˙‰ ,"‰חילו בני י˘ר‡ל לספור ‡˙ ‰ימים

‰ו‡ ‡ף ב‰חפˆ‡ ,פירו˘ „˙‰ור‚ ‰זר‰

ו˘‡ר מוע„ים˘"„ ,ב˙ מ˜„˘‡ ו˜יימ‡"

˘נו˙רו ל˜בל˙ ˙‰ור ‰מרוב ˙˘ו˜ ‰וˆימ‡ון ל˜בל ‡˙ ˙‰ור.‰

˘˜„ו˘˙ ˘‰ב˙ עˆמ" ‰מ˙פ˘ט˙" לחול

)ביˆ ‰יז ,(‡ ,ו‡ינו ˙לוי ב˜י„ו˘ ‰חו„˘ ע"י

‡יז ‰זמן ˜ו„ם זמנ ,‰וממיל‡ נס˙עף מז‰

בי"„‰ ,יינו „˜„ו˘˙ ˘‰ב˙ ‰י‡ ˜„ו˘‰

לקראת שבת

יב

לקראת שבת

ט

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

ו‡ם כן ,כ‡˘ר כבר ‚‰יעו בר‡˘ חו„˘ סיון למ˜ום ‰נכסף ˘בו י˜בלו ‡˙ ˙‰ור‰ ,‰י‡ך מנעם

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

מ˘ ‰מל˙‰כונן ל˜בל˙ ,‰וכיˆ„ ז ‰ל‡ „ר˘ו בני י˘ר‡ל מˆ„ עˆמם ממ˘˘ ‰יו‡יל ל‰כינם כבר

רייטשיק

למעמ„ נ˘‚ב ז?‰
ו‰טעם ˘ל "חול˘‡ „‡ורח‡" ‰ו‡ ˙מו ‰מ‡ו„˘ ,כן רו‡ים בטבע בני ‡„ם˘ ,כ‡˘ר ‡„ם יכול

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ל˘‰י‚ „בר ˘˙˘‰ו˜˜ ו‚˙‰ע‚ע ‡ליו‰ ,רי ˘ום „בר ‡ינו עומ„ ב„רכו ,ו‡ינו מ˘ים לב כלל ועי˜ר
לעייפו˙ ‚‰וף .ועל ‡ח˙ כמ ‰וכמ ‰כ‡˘ר כבר עומ„ ב˜ירוב ממ˘ ‡ל „‰בר ‰נרˆ‡˘ ,‰ז ו„‡י
וו„‡י ˘‡ינו מר‚י˘ בעייפו˙ וטורח .ו‡ם כן‰ ,רי בני י˘ר‡ל ‰יו ˆריכים לכ‡ור ‰ל‰יו˙ מוכנים
וחפˆים לעמול ל˜ר‡˙ ˜בל˙ ˙‰ור ‰למרו˙ טורח „‰רך!

בגדר דין תוספת שבת

]ור‡ ‰עו„ במ˜ור „‰ברים כמ˜ ‰ו˘יו˙ על "טרח‡ „‡ורח‡" זו‰˘ .‡ :י' מ„בר סיני ˜רוב

יביא דרשת המכילתא בדין תוספת שהביאו רק לענין שבת ,אף שבש"ס שוה הוא בכל המועדים  /יסיק גדר
המחודש דהמכילתא בדין תוספת ,דאינו רק חיוב על הגברא אלא שהחפצא דקדושת השבת מתפשט ,והוא
בדומה לגדר עשה דוחה ל"ת שבמכילתא

‡י˙‡

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

ל„ינ‡ ,ול‰מכיל˙‡ „ין ˙וספ˙ ‰ו‡ ר˜

˘בו˙ מוסיפין מחול על ˜‰ו„˘" ,ובלימו„

ב˘ב˙ ול‡ בכ"מ ˘נ‡מר ˘בו˙

ז ‰נכללים כל ‰מוע„ים – ˘ב˙ יו"ט ויום

במרכב˙ ‰מ˘נ ‰למכיל˙‡ ˘ם(" ‡‰„ ,ל‡פו˘י

‰כיפורים ˘בכולם נ‡מר "˘בו˙"‡ .ולם

פלו‚˙‡ ל‡ מפ˘ינן" ,וב˘"ס

במכיל˙‡

)וכ" ‰בירו˘למי נ„רים פ"‚ "‰ב ועו„(

„ר˘ו חיוב ז ‰מן ‰כ˙וב „פר˘˙נו

)כ ,ח(

"זכור ‡˙ יום ˘‰ב˙ ל˜„˘ו" – "זכור
ו˘מור ,זכור מלפניו ו˘מור מל‡חריו,
מכ‡ן ‡מרו מוסיפין מחול על ˜‰ו„˘,
מ˘ל לז‡ב ˘‰ו‡ טורף מלפניו ומל‡חריו",
ולפום רי‰ט‡ י˘ בז˙ ‰ימ„‚ ‰ול ,‰מ‰
ר‡ו ל„ור˘ו מכ˙וב ז„ ‰מיירי ר˜ ב˘ב˙,
 ‡‰מפ˘ט‡ „"˘‰ס נר‡˘„ ‰ו‰ ‰ו‡ לכל
מ˜ום ˘נ‡מר ˘בו˙ ]ו‡ין לומר „כ˙וב
ז‰ ‰וי ˘ם ר˜ ‡סמכ˙‡ בעלמ‡‡‰„ ,
„ר˘ ‰זו ‰וב‡˘ ‰ם בין כמ„ ‰ר˘ו˙ מן
‰כ˙ובים לח„˘ „יני „‡וריי˙‡ ,ובכולם
‡ינו ב‚„ר ‡סמכ˙‡ לב„ ,עיי"˘[.

)ועיי'

)˘ב˙ ˜מח,

ב .ביˆ ‰ל‡ (‡ ,מרו „כו"ע מו„י "„˙וספ˙
יום ‰כיפורים מ„‡וריי˙‡" .ומס˙בר יו˙ר
„ל‡ ‡פלי‚ו בכללו˙ „‰ין ‡ם ‰ו‡ ר˜
ב˘ב˙ ‡ו ל‡ו ,ר˜ ˜מיפל‚י במ˘מעו˙
„ור˘ין‡ ,י ילפינן לי' ל„ין ז ‰ב˘ב˙
מ‡ו˙ו ‰כ˙וב ˘למ„ו‰ו ליו"ט ויו"‰כ,
„ז‰ו ˘יט˙ "˘‰ס‡ ,ו „ל˘ב˙ למ„ו‰ו

ו„וח˜

‰מכיל˙‡ ו"˘‰ס מן ‡ ‰ˆ˜‰ל ‰ˆ˜‰

‡ו„ו˙ ‰ל˘ון "ויחן ˘ם י˘ר‡ל נ‚„ ‰‰ר" ,בל˘ון יחי„„ ,ר˘ו חז"ל

)‰וב‡ בפר˘"י ע"‰פ ממכיל˙‡(

"כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„ ‡בל ˘‡ר כל ‰חניו˙ ב˙רעומו˙ ובמחלו˜˙".
וי˘ לב‡ר ˘‡ח„ו˙ זו'' ,כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„"‰ ,י‡ ‰‰כנ‰ ‰עי˜רי˙ ו‰מוכרח˙ ל˜בל˙
˙‰ור ,‰ו"‰חול˘‡" ‰י‡ מעל ‰נפל‡ ‰ונ˘‚ב˘‡ ‰ר ס‚ול˙ ‰עˆומ ‰לע˘ו˙ ‡˙ „‡‰ם כלי נכון
ל˜בל˙ ˙‰ור.‰
ו˙חיל ‰י˘ ל‰עמי˜ ולעיין במ‰ו˙ו וחי„ו˘ו ˘ל מ˙ן ˙ור ‰על ‰ר סיני:
כי ‰נ ,‰לכ‡ור‡ ‰ינו מובן כלל ‰חי„ו˘ ˘‰י' בנ˙ינ˙ ˙‰ור ‰בסיני‰˘ ,ל‡ ‚ם ב„ורו˙ ˘לפני
כן ‰יו י˘ר‡ל לומ„ים ˙ור .‰וכפי ˘מˆינו ˘‰י' לימו„ ˙ור ‰בי˘יב˙ם ˘ל ˘ם ועבר ,ו‡‰בו˙
„˜‰ו˘ים למ„ו ˙ור ,‰וע„ ˘"ל‡ פס˜ ‰י˘יב ‰מ‡בו˙ינו במˆרים" )יומ‡ כח ,ב כ‚רס˙ ‰ע"י(.
ו‡ם כן ,מכיוון ˘‰יו ‡בו˙ינו עוס˜ים ב˙ור ‰מימים ˜„מוניים‡ ,ינו מובן מ˙‰ ‰ווסף ונ˙ח„˘
כ˘יר„ ˜‰ב" ‰ונ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו?

מכ˙וב ‡חר .ו‰טעם ˘ב˘ב˙ ‰וˆרכו

ו‰בי‡ור בז:‰

ללימו„ מיוח„ ‰ו‡ כיון ˘‚„ר ˙וספ˙

י˘נו ‰ב„ל עי˜רי ומ‰ו˙י בין ‰לימו„ ˘ל ‡‰בו˙ לבין לימו„ ˙‰ור˘ ‰ממ˙ן ˙ור ‰ו‡ילך.

ב˘ב˙ ‰ו‡ ‚„ר מחו„˘ ביחס ל„ין ˙וספ˙

כ‡˘ר ‡‰בו˙ למ„ו ˙ור‰ ,‰יו "לו˜חים" ומ˘י‚ים מן ˙‰ור ‰בכח עˆמם ,לפי כח ˘כלם .וככל

˘בכלל ‰מוע„ים ,וחי„ו˘ „ין ז ‰ילפו‰ו
במכיל˙‡ מן ‰כ˙וב "זכור ‡˙ יום ˘‰ב˙
ל˜„˘ו"„ ,מיירי ר˜ ב˘ב˙ .ור˜ בנ˜ו„‰
זו נחל˜ו"˘‰„ ,ס ל‡ ס"ל לחי„ו˘ ז‰

‚„ול לומר „‡יפלי‚ו כ‡ן

מנוח˙ ˘‰ב˙ .עיי"˘[.

הקב''ה ''כתב'' ו''נתן'' את עצמו בתורה!

ī
בר" ‰ט" ‡ ,כל מ˜ום ˘נ‡מר

לרפי„ים ,ב‰˘ .יי˙„‰ ‰רך ˜ל ‰על י„י ענן ‰˘ '‰לך לפני‰ם‰˘ .‚ ,י' ז ‰ביום ר‡˘ון ל‡חר

ב˘ב˙ ,ול„י„י' ‚„ר „ין ˙וספ˙ ב˘ב˙
וב˘‡ר מוע„ים ‡ח„ ‰ו‡.

˘‰יו מזוככים יו˙ר ובטלים לפני ˘‰י"˙‰ ,יו יכולים ל˘‰י‚ יו˙ר מן ˙‰ור.‰
לעומ˙ ז‡˙ ,במ˙ן ˙ור‰ ‰יי˙ ‰נ˙ינ˙ ˙‰ור ‰מלמעל ‰על י„י ˜‰ב""˘ ,‰נ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו".
ו‰יינו‡˘ ,ז נ˙ן לנו ˜‰ב" ‰עˆמו ‡˙ ˙‰ור ‰בכח ‰נ˙ינ˘ ‰לו י˙' .וכמו ˘נ‡מר כ„˜‰מ ‰לע˘ר˙
„‰יברו˙ "וי„בר ‡ל˜ים ‡˙ כל „‰ברים ‡‰ל ‰ל‡מור" )י˙רו כ ,(‡,ו‰יינו˜‰˘ ,ב" ‰עˆמו "„יבר"
ונ˙ן ‡˙ ˙‰ור.‰
ונ˙ינ ‰זו מ‡˙ ˜‰ב" ‰עˆמו ל‡ ‰י˙ ‰ענין זמני בלב„ ,בע˙ נ˙ינ˙ ˙‰ור ‰ב‰ר סיני‡ ,ל‡

לקראת שבת

י

דרוש ואגדה

˜‰ב"" ‰נ˙ן" ‡˙ עˆמו ב˙וך ˙‰ור .‰ו„‰בר מרומז במ„˘ ‰ר˘ו חז"ל )˘ב˙ ˜ ‡ ,‰כ‚רס˙ ‰ע"י( על
˙יב˙ "‡נכי"‰˘ ,י‡ ר‡˘י ˙יבו˙ "‡נ‡ נפ˘י כ˙בי˙ י‰בי˙" – ופר˘ו בס˜"‰

)ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור˘ ‰לח

מח „ ,ו‡ילך‡ ,ו ˙"‰י˙רו ע' ˙˙˜‡ ו‡ילך ,ועו„( ˘˘‰י"˙ "כ˙ב" ו"נ˙ן" ‡˙ עˆמו ב˙וך ˙ור˙ו „˜‰ו˘.‰
ומ‡ז‰ ,נ ‰בכל זמן וע˙ ,כ‡˘ר י‰ו„י לומ„ ˙ור‰ ,‰רי ‰ו‡ מ˙חבר ומ˙„ב˜ במ‰ו˙ו ועˆמו˙ו
י˙"˘!
ומז ‰מובן ‰חילו˜ ו‰‰פר˘ ‰עˆום ˘בין ˜ו„ם מ˙ן ˙ור ‰לל‡חריו˜ :ו„ם מ˙ן ˙ור‰ ‰י'
‰לומ„ מ˘י‚ מן ˙‰ור ‰ר˜ כפי כח ˘כלו ,כיוון ˘כל עניין ‰לימו„ ו„˙‰‰ב˜ו˙ ב˙ור‰ ‰י‰
מˆ„ כוחו ויכול˙ו ˘ל „‡‰ם‡ .ך ממעמ„ מ˙ן ˙ור ‰ו‡ילך ,מכיון ˘˘‰י"˙ נ˙ן לנו ‡˙ עˆמו˙ו
ב˙ור˙ו‰ ,נ ‰כל לומ„ ,ב‡יזו „ר‚˘ ‰י‰י' ,נע˘ ‰מחובר ו˜˘ור ב˘‰י"˙ עˆמו על י„י לימו„
˙‰ור.‰

"חולשא" למעליותא
ועל פי כל ‡‰מור ,יובן ‰יטב מ„וע ‡˙‰ח„ו˙ בני י˘ר‡ל כ‡י˘ ‡ח„ ‰י‡ ‰כנ ‰מוכרח˙ למ˙ן
˙ור:‰
‰חילו˜ים בלימו„ ˙‰ור˘ ‰בין י‰ו„י ‡ח„ למ˘נ‰ו ,ובין מ˘ ‰רבנו לפ˘וט ˘בפ˘וטים‰ ,ם
ר˜ מˆ„ עניין ‡ .‰‚˘‰‰ך ‡˙‰‰ח„ו˙ ב˘‰י"˙ ˘על י„י לימו„ ˙‰ור‡ ,‰ין ב ‰חילו˜ בין ‚„ול
˘ב‚„ולים לפחו˙ ˘בפחו˙ים.
בלימו„ ˙‰ור˘ ‰ל‡חר מ˙ן ˙ור‡" ,‰ו˙י ‡˙ם לו˜חים" )ל˘ון ˙‰נחומ‡ ‡מור יז( ,ו‡ין כל ‰פר˘
בין ‡"‰ו˙י" ˘˙ופס מ˘ ‰רבנו ,לבין ‡"‰ו˙י" ˘˙ופס ˜‰טן ˘בי˘ר‡ל .ו‰סיב ‰לכך ‰י‡ כ‡מור,
˘‡ין ‰י‰ו„י ˙ופס ב˘‰י"˙ מˆ„ מעל˙ו וכ˘רונו˙יו‡ ,ל‡ ר˜ מˆ„ ˘˘‰י"˙ נ˙ן ‡˙ עˆמו לנו
ב˙ור˙ו.
˘˜˙‰רו˙ מיוח„˙ זו ב˘‰י"˙‡ ,ינ˙ ‰לוי' ב‰בנ˙ו ו˙‚˘‰ו ˘ל ‰י‰ו„י‡ ,ל‡ בנ˜ו„˙ פנימיו˙
‰לב .בפנימיו˙ לבו ˘ל י‰ו„י מ‡יר עˆם ‰נ˘מ‰˘ ,‰י‡ מ‡מינ ‰ב˘‰י"˙ ומ‡וח„˙ עמו למעל‰
מטעם ו„ע˙.
כ‡˘ר עמ„ו בני י˘ר‡ל לפני ‰ר סיני‡ ,זי נ˙עורר ‰ונ˙‚ל˙ ‰ב‰ם פנימיו˙ לבם ונ˘מ˙ם,
ועˆם ‰נ˘מ‰ ‰י‡ ‰רי ˘וו ‰בכל י˘ר‡ל ,וממיל‡ נ˙‡ח„ו בני י˘ר‡ל כולם יח„ "כ‡י˘ ‡ח„ בלב
‡ח„" .וכ‡˘ר עמ„ו כולם במˆב ז˘ ‰ל ‚˙‰לו˙ פנימיו˙ ‰לב ,נע˘ו כלים ר‡ויים ל˜בל˙ ˙‰ור‰
˘נו˙ן ˘‰י"˙ לכל י˘ר‡ל ב˘וו.‰
וז‰ו סו„ "חול˘‡ „‡ורח‡" ˘‰יו י˘ר‡ל ˘רויים ב ‰בר‡˘ חו„˘ סיוון .בו ביום ‚‰יעו בני
י˘ר‡ל למˆב ˘ל ˙‰בטלו˙ מוחלט˙ לפני ˘‰י"˙ .ל‡ ניכרו ב‰ם מעלו˙י‰ם ˘‰ונו˙‡ ,ל‡ בכולם
כ‡ח„ ‰יי˙‚ ‰לוי' עˆם ‰נ˘מ˘ ‰בטל ‰לפני ˘‰י"˙ ב˙כלי˙ ˙‰‰בטלו˙ ,ע„ ˘עמ„ו כולם כ‡ח„
מוכנים ל‡˙‰ח„ ול„˙‰ב˜ בו י˙'.
ומˆב ז˜ ‰רוי ב˘ם "חול˘‡" ,לפי ˘כל כוחו˙ ˘‰כל ו‰ר‚˘ ˘פועלים ˙מי„‰ ,ם ע˙‰
ב˙‰בטלו˙ .ולכן ‚ם "ל‡ ‡מר ל‰ו ול‡ מי„י"˘ ,ל‡ ‰י' כ‡ן ‰כנ˘ ‰ל ‡מיר ,‰לימו„ ו‰בנ‡ ,‰ל‡
˘ל ˘˙י˜ ‰ו˙‰בטלו˙ ‚מור .‰ו‰י‡ ‰י‡ ‰‰כנ‰ ‰נחוˆ ‰ל˜בל ‡˙ ˙‰ור‰ ‰ני˙נ˙ מלמעל ‰על
י„י ˜‰ב" ‰במ˙ן ˙ור.‰

קבלת התורה -
באונס או ברצון?

"לא תחמוד"  -לפי
ש"אנכי ה' אלקיך"

ויתיצבו בתחתית ההר

אנכי ה' אלקיך

מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם
אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם כו',
מכאן מודעה רבה לאורייתא
)יט ,יז .שבת פח ,א(

)כ ,ב(

הקשו התוס' )שם ד"ה כפה( :איך אפשר
לומר שלא קבלו עליהם בנ"י את התורה
אלא מאונס ,והרי מצינו שהקדימו נעשה
לנשמע ,היינו שקבלוה מרצון?
ויש לבאר:
כדי שאדם יקבל על עצמו עול התורה
והמצוות מרצונו ,צריך הוא להכיר באמת,
שהתורה והמצוות הן תכלית הטוב ,והיפך
התורה והמצוות הוא תכלית הרע .ומי
שאינו מכיר בזה ,אי אפשר שיקבל עליו את
התורה והמצוות מרצון.
והנה במעמד הר סיני עברו רק חמשים
יום מיציאת מצרים ,שהיתה "ערות הארץ",
מלאה במדות מושחתות וכו' ,וא"א שבמשך
זמן קצר כ"כ ישתנו בנ"י מן הקצה אל
הקצה ,להכיר שרק התורה היא חיינו .וזה
שהקדימו נעשה לנשמע ,וקיבלו את התורה
מרצונם  -הי' מפני שמלמעלה "כפו עליהם"
את ההכרה במעלת התורה ,ע"י שהושפע
עליהם אור הכרת האמת ,ועי"ז הרגישו
שהתורה והמצוות הן תכלית הטוב .אבל
מצד שכלם ומהלך חייהם שלהם  -עדיין לא
הגיעו להכרה זו.
ולכן "מכאן מודעה רבה לאורייתא",
כי זה שבנ"י קבלו את התורה ברצון במ"ת
לא הי' מצד מדריגתם שלהם ,כי אם בדרך
מתנה מלמעלה ,ולגבי מדריגתם שלהם הרי
זה בגדר אונס כביכול.

עשרת הדברות מתחילים בדיבור "אנכי
ה' אלקיך גו'" ו"לא יהי' לך אלקים אחרים
גו'" ,ומסתיימים בדיבור "לא תחמוד גו' כל
אשר לרעך".
ויש לומר הרמז בזה:
גם במצוות שבין אדם לחברו ,שהשכל
מחייב את קיומן ,אימתי תהי' הנהגת האדם
בהן כדבעי ,בלי הטעי' הבאה מאהבת עצמו,
ואימתי יהי' בטוח שבכל מצב ובכל סביבה
שיבוא לא יכשל בעבירה על "כבד את אביך
גו'"" ,לא תגנוב"" ,לא תחמוד" – דוקא אם
יזכור תמיד הוא שיסודן הוא "אנכי ה'
אלקיך" ,היינו שגם ציוויים אלו הם ציווייו
של הקב"ה ,ולא ציווי השכל בלבד.
רק אז מובטח לו שלא יטה מדרך הישר,
למרות כל פיתויי שכלו ורצונו ותאוותיו,
וילך לבטח דרכו בדרך שהתוותה לו תורת
ה'.

