±¨²±°¬¯±°ªe ª±²§¡¤

"ì¦¯¡¦m¥¡°°¦¥¡¦¦²¯¨
°¡¯¢¨¡¨£¨¢°
°¥¼£ì¥¯²°¦¦
¢ì¡¨²

˜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 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

יח

לקראת שבת

פתח דבר

"ברוך שלום 'עושה חסידים' בניקולסקי"
במענ ‰על מכ˙בו˙‰ ,עס˜ו˙ ב„רכי ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ ‡˘ר ‚ם ב‰לכו ב˘ו˜ טרו„ בעס˜יו
יח˘וב מ‰ ‰ו‡ יכול לע˘ו˙ בע„ עניני ‰חסי„ו˙ וטוב˙ ‰חסי„ים )"וו‡ס ˜‡‰ן ער ‡ין „עם
‡ויפט‡ן"( ,וכ˘‰ו‡ פו‚˘ במי ˘‰ו‡ מ‡נ˘י ˘‰ו˜ ממכיריו )בעניני מסחר( י„בר על לבו כי
יב‡ ‡ל ˘יעורי ‰לימו„ים ב„‡״ח ‡ו ל‡יז˙‰ ‰וע„ו˙ ,וכ˘פו‚˘ במי ˘‰ו‡ מחבריו ˘י' י„ברו
ביני‰ם בעניני ‰טב˙ עניני ‰לימו„ ו˙‰וע„ו˙.
בטח זוכר ‰ו‡ ‡˙ ‡ביו ז״ל ]‰-חסי„ ר' ברוך ˘לום כ‰ן[‰ ,נ˙‚‰ו ו„יבוריו כ˘‰י' פו‚˘
‡˙ מי ˘‰ו‡ ‡˘ר בערך ל„בר ‡˙ו‰ ,נ ‰ר‡˘י˙ „‰יבור ‰י׳ ˙‰עוררו˙ לעניני חסי„ו˙ .וכבר
‰י' לפ˙‚ם ל‡נ"˘ „מוס˜ב" ‰ברוך ˘לום 'עו˘ ‰חסי„ים' בני˜ולס˜י" )רחוב בטבור מוס˜ב,‰
מ˜ום ‰בורס .(‰כי ‚ם ‡ביו ‰רב"˘ ז"ל ‰י' ‰ולך ‡ל ‰בורס ‰כמו כל ‰סוחרים ‡ך רובם ככולם
‰יו ˘˜ועים ר˜ במסחרם ו‰ו‡ ‡ -ביו ‰ -י׳ ב‡מˆע מסחרו מ˙עס˜ ב„רכי ‰חסי„ו˙.
ו˙‰‰עס˜ו˙ ב„רכי ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ חוב˙ ‚בר‡ מבלי ‰ב„ל בין ‚„ול ו˜טן בי„יע˙ „‡"ח כי
כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‡נ"˘ ו˙למי„י ˙‰מימים יחיו י˘ לו בעז‰״י „י כח רוחני וחומר )"˜ר‡פט ‡ון
מ‡טערי‡ל"( ‡יך ובמ ‰ל˙‰עס˜ ב„רכי ‰חסי„ו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˙ט-י(

תוכן ענינים
מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

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

)‚ליון

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

‰עולם ז˜ו˜ לט‰ר˙ ‡‰ויר ,ב‚לל סיבו˙ ˘ונו˙ נע˘‡‰ ‰ויר ‚ס‡ ,ויר רע מ‰וו ‰מ˜ור לכל
‰מחלו˙ ‰מסוכנו˙ ר"ל ,ומן ‰‰כרח לט‰ר ‡˙ ‡‰ויר ,וט‰ר˙ ‡‰ויר ‰י‡ ר˜ על י„י ‡ו˙יו˙
˙‰ור‰˘ ,‰יכן ˘נמˆ‡ים ברחוב‡ ,ם נוסעים במכוני˙ ‡ו ב‡וטובוס ,ברכב˙ ˙‰ח˙י˙ ‡ו
במכוני˙ פרטי˙ ,כ˘עומ„ים בחנו˙ ‡ו במ˘ר„ ובכל זמן פנוי י‡מרו ‡ו˙יו˙ ˘ב˙ור ‰בכוונ‰
לט‰ר ‡˙ ‡‰ויר‡‰˘ ,ו˙יו˙ ˘ב˙ור‰ ‰ן ˘מיר ‰כללי˙ ו˘מיר ‰פרטי˙.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ "˘˙'‰ב עמ'  - 129ספר ˘‰יחו˙ ‰מ˙ור‚ם "˘˙'‰ב עמ' ˜כ‡(

מ˜ר‡ מל‡ „בר ‰כ˙וב "‰נ˜י ממי ‰מרים ‰מ‡ררים" ומ‡י מח„˘
ר˘"י?  /מ„וע ‡ין ‰כ‰ן מו„יע ˘‡ם ל‡ חט‡˙ – ‰˘‡‰ ‰זכ‰
ל"נזרע ‰זרע"?  /בי‡ור „ברי ר˘"י על "ונ˜˙ ‰ונזרע ‰זרע"
˘‰מים עˆמם מ˙‰פכים ו‚ורמים לברכו˙

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡
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˙
‰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
וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

אמירת אותיות התורה מתוך כוונה לטהר את האויר

"ונקתה ממים המאררים" – מאי קמ"ל?

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰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
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ח עמ'  33ואילך(

פנינים

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

בין "לבית" ל"בבית"
איך הקרבת קרבן בשבת היא שכר על שמירת שבת?
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ'  29הע' (3

בארוכה לקוטי שיחות חכ"ג עמ'  46ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
"רוח שטות" המסיתה את האדם לחטא
מ„וע בני י˘ר‡ל חל˘ים ב‚ופם?  /מ„וע ע˘יי˙ עביר ‰ב‡ ‰ר˜
מחמ˙ "רוח ˘טו˙"  /ולמ ‰נפר„ים מ˘‰י"˙ ח"ו ‚ם על י„י ‰חט‡
˜‰טן ביו˙ר – לימו„ מפר˘˙ סוט‡ ‰ו„ו˙ ˘˜‰ר בין ˘‰י"˙ לי˘ר‡ל,
פעול˙ ‰חט‡ ומעל˙ ˘˙‰וב‰
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ'  311ואילך(

פנינים

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

למה לא נמנית תשובה שבלב במניין המצוות?

'אהבה רבה' בהליכה מכפר לכפר
רבנו ‰ז˜ן ˙בע מחסי„ים '‡‰ב ‰רב‰ .'‰ו‡ ˙בע ז‡˙ ל‡ ר˜ מחסי„ים בעלי מ„רי‚ ‰ב˙ור‰
ועבו„‡ ,‰ל‡ ‚ם מ‰רוכלים ‰מחזרים בכפרים˘ ,מח˘ב˙ם ˙‰י' עסו˜ ‰בענין ˘ל '‡‰ב ‰רב'‰
כ˘‰ם ‰ולכים מכפר לכפר כ˘˘˜ ‰סחור ‰על כ˙פי‰ם.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  ‚"˘˙'‰עמ'  - 81ספר ˘‰יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ‰׳˙˘׳׳‚ עמ' פז(

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

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ח

עמ'  18ואילך(

הדרך הנכונה בחינוך ובקירוב

)ע"פ תורת מנחם חמ"ד עמ'  75ואילך(

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ
יב‡ר „י˘ ב' ענינים במעל˙ "כ˙ר ˙ור "‰על ˘‡ר „ברים ,ועפ"ז
יסי˜ ב' מ„ר‚ו˙ בענין ˜„ימו˙ ˙למי„ חכם

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰

)יעויין בכ"ז

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ'  42ואילך(

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
אין לעזוב תפקיד המנהל בחינוך!

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
"תניא" הולך!

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

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

המדור מודפס זכות

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן

יז

חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

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

"ונקתה ממים המאררים"
– מאי קמ"?

"תניא" הוך!

מקרא מלא דבר הכתוב "הנקי ממי המרים המאררים" ומאי מחדש רש"י?  /מדוע אין הכהן מודיע שאם לא חטאה
האשה – תזכה ל"נזרעה זרע"?  /ביאור דברי רש"י על "ונקתה ונזרעה זרע" שהמים עצמם מתהפכים וגורמים
לברכות

כשהולכים בשוק למכור דיו ומהרהרים ב״תניא״  -או בחומש  -הופכים הרי ל״תניא״ ,״תניא״ הולך

ī

ī
"קטא אידיאט?" )"מי הולך?"(

בסיום פר˘˙ ‰סוט ,‰ל‡חר ˘מפרט ‰כ˙וב ‡˙ כל ס„ר ‰ב‡˙ ‰ו˜רבנ ‰וכו' ,מסיים ב‰סך-
‰כל ו˙‰וˆ‡ ‰בפועל:
"ו‰ ˙‡ ‰˜˘‰מים ,ו‰י˙‡ ‰ם נטמ‡ ‰ו˙מעול מעל ב‡˘ ,‰וב‡ו ב‰ ‰מים ‰מ‡ררים למרים,
וˆב˙ ‰בטנ ‰ו‚ו' .ו‡ם ל‡ נטמ‡ ,‰˘‡‰ ‰וט‰ור‰ ‰י‡ ,ונ˜˙ ‰ונזרע ‰זרע" ) ,‰כח(.
ומפר˘ ר˘"י:
"ונ˜˙ – ‰ממים ‰מ‡ררים ,ול‡ עו„ ‡ל‡ 'ונזרע ‰זרע' – ‡ם ‰י˙ ‰יול„˙ בˆער ˙ל„ בריוח,
‡ם ‰י˙ ‰יול„˙ ˘חורים יול„˙ לבנים".
ולפום רי‰ט‡ ,חי„ו˘ו ˘ל ר˘"י ‰ו‡ במ˘ ‰פיר˘ על "ונזרע ‰זרע"‰„ ,יינו "‡ם ‰י˙‰
יול„˙ בˆער ˙ל„ בריוח‡ ,ם ‰י˙ ‰יול„˙ ˘חורים יול„˙ לבנים";
‡מנם מ˘ ‰כ˙ב ב˙חיל" :‰ונ˜˙ – ‰ממים ‰מ‡ררים" ,לכ‡ור‡ ‰ין בז ‰חי„ו˘‰˘ ,רי
מפור˘ כבר לפני כן ,ב˘בוע˙ ‰כ‰ן ˘מ˘ביע ‡˙  ,‰) ‰˘‡‰יט(‡" :ם ל‡ ˘כב ‡י˘ ‡ו˙ך
ו‡ם ל‡ ˘טי˙ טומ‡˙ ‰ח˙ ‡י˘ך ‰נ˜י ממי ‰מרים ‰מ‡ררים ‡‰ל ,"‰ומע˙ ‰מובן מעˆמו
˘"ונ˜˙ "‰מכוון לז‰˙ ‰˘‡‰˘ ‰י ‰נ˜יי ‰מ˜לל˙ ‰מים ,ומ ‰ב‡ ר˘"י ל˘‰מיענו?

ב.

במפר˘ים יי˘בו‰˘ ,י' מ˜ום לפר˘ ‡˙ "ונ˜˙ "‰ב‡ופן ‡חר ,ולכן ‰וˆרך ר˘"י לפר˘

 כ„י ל˘לול ‡פ˘רו˙ ‡חר˙:‰ר‡"ם כ˙ב‰˘ ,י' ‡פ˘ר לפר˘ "ונ˜˙ ‰מ„‰ברים ‰מונעים ‰לי„ ,‰ובז' ‰ונזרע ‰זרע'".

בליוב‡וויט˘ ‰י' י‰ו„י חסי„‡ ,בר‰ם יˆח˜ זרחין‰ .ו‡ למ„ ‡יך לייˆר „יו ו‰י' מוכר „יו.
בזמן ˙‰‰ווע„ו˙ ]˘ל י"ט כסלו˘ ,נ˙ ˙רנ"‚˘ ,בר‡˘ ‰י˘ב כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב נ"ע[ י˘ב
]‰חסי„ ‰נ"ל[ ומעיניו זל‚ו „מעו˙‡˘ .ל ‡ו˙ו ‡בי ]כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב נ"ע[ :מ„וע ‡˙ם
בוכים? וענ‡ :‰ני נמˆ‡ ע„יין בין כס‡ לע˘ור .ו‡בי ‡מר לו‡ :ני מ˜נ‡ בכם‡˘ .ל ‰לז :מ,‰
ל˜נ‡ בי?
ו‡מר ‡בי :כ˘‰ולכים ב˘ו˜ למכור „יו ומ‰ר‰רים ב״˙ני‡״ ‡ -ו בחומ˘ ‰ -ופכים ‰רי
ל״˙ני‡״ ,״˙ני‡״ ‰ולך.
וסיפר:
‰חסי„ ר׳ פסח ממלוסטוב˜‰ ‰י' ‡ומר חסי„ו˙ בפני ‰״מ˜בלים״ ˘לו בנו˘‡ ״ביטול ‰י˘״
ו‰י' פועל ביו˙ר על ˘‰ומעים .פעם ‡ח˙ ‰לכו ˘ומעיו ברחוב ופ‚˘ו ב˘וטר ˘˘‡ל ‡ו˙ם
"˜ט‡ ‡י„י‡ט?" )"מי ‰ולך?"( וענו לו" :ביטול ‡י„י‡ט"! )"ביטול ‰ולך!"( ,כי ‰יו ˘˜ועים
במ˘˘ ‰מעו.
כך ‚ם כ˘‰ולכים ב˘ו˜ ומ‰ר‰רים ב״˙ני‡״  -נע˘ים "˙ני‡" ,ו„‰ברים ע˘ו רו˘ם.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˙רח" ıעמ' (251

לקראת שבת

כתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום ייויום
מכתבי

ו‰יינו˙˙ ‰˘‡‰˘ ,נ˜ ‰מ‡ו˙ן מניעו˙ ˘‰יו ב‚ופ˜ ‰ו„ם לכן בענין ‰לי„.‰

אין לעזוב תפקיד המנהל בחינוך!
תפקיד נשגב ושליחותו של הקב"ה
בתמהון הכי גדול שמעתי מלפני זמן מ ...על
דבר קס"ד של כ' להחליף חלקו היפה בחינוך בנות
ישראל סתם ,ותפקיד נעלה עוד יותר בחינוך בנות
ישראל להכשירן שתהיינה מחנכות בבוא הזמן לזה,
טופח על מנת להטפיח  -שכל אחת מהן הרי נקראת
על פי חכמינו ז"ל בת שרה רבקה רחל ולאה ,שמזה
גם מובן שבנוגע לכל אחת ואחת הפתגם בתקפו:
כאמה כבתה.
וגודל הענין הרי מובן וגם פשוט הוא ,ובפרט על
פי פתגמו של הבעש"ט שאהבת הקב"ה לכל אחד
ואחת מבנ"י נעלית פי כמה וכמה מאהבת הורים
זקנים לבנם יחידם שנולד להם לעת זקנתם,
ובכל זה קס"ד של כ' להחליף תפקיד נשגב זה
ושליחותו של הקב"ה במשרת רבנות בתקופתנו זו
וכו' וד"ל.

‰

ב‚ור ‡רי' למ„‰˘ ,י' מ˜ום לפר˘ ˘‰˙ ‰˘‡‰י' נ˜יי' מעונ˘ בכלל )ור‡ ‰ספורנו על ‡˙ר(,

כת"ר וזוגתו שיחיו ,שכאילו מישהו מפריע וכו'
וכו' .שאפילו אם תמצא לומר שהמצב כן הוא ואין
בזה הגזמה וכולי ,הרי הפתרון לזה הוא לא נטישת
מערכת החינוך ועזיבת התפקיד והשליחות ,כי אם
השתדלות לבטל ההפרעות ,עכ"פ למעט אותן ,וכו'
וכו'.
מובן ופשוט שיותר מן הכתוב כאן יש לומר
בענין זה ,אלא שבודאי לדכוותי' דמר גם הכתוב
יספיק .ורק להוסיף שמביט אני על כל הענין כענין
של קס"ד גם עתה ,אלא כהנ"ל גם הוי אמינא וקס"ד
כהאמור מצערים הם ותמוהים.
ויהי רצון מהשי"ת אלקים אמת אשר נתן לנו
תורת אמת  -הוראה לכל אחד ואחת תפקידם
בעולמנו זה ,שיורהו ואת ב"ב שי' בדרך אמת וטוב
בכל הפרטים.
בברכה לבשורות טובות.
)אגרות קודש חכ"ה עמ' קצט-ר(

וב„ו‚מ˙ מ˘ ‰נ‡מר ב‰מ˘ך ‰ענין "ונ˜‡‰ ‰י˘ מעוון"

) ,‰ל‡ .ובפירו˘ ר˘"י ˘ם" :נ˜י ‰ו‡ מן

‰עונ˘"(.
‡ך לכ‡ור‡ ‰ין „‰ברים מחוורים ,כי:
כיון ˘לפני כן מפור˘ ב„ברי ‰כ‰ן ‡ל ‡˘ ‰˘‡‰ם ‰י‡ ט‰ור‡ ‰זי "‰נ˜י ממי ‰מרים
‰מ‡ררים ‡‰ל‰ ,"‰רי כ‡˘ר ממ˘יך ‰כ˙וב ומ˙‡ר ‡˙ מ‡˘ ‰ירע בפועל במ˜ר‰˘‡‰˘ ‰
נמˆ‡ ‰ט‰ור" – ‰ונ˜˙ – "‰פ˘וט ˘מ˙כוון ל‡ו˙ו "‰נ˜י" ˘בו ‰ובטח ,‰ולמ ‰בכלל נעל ‰על
„ע˙נו מ˘מעו˙ ‡חר˙?!
]‰ווי ‡ומר :כיון ˘‰כ‰ן ‰בטיח ל‡˘‰" ‰נ˜י ממי ‰מרים ‰מ‡ררים" – ‰רי מוכרח ‰כ˙וב
לספר על כך ˘‰בטח ‰זו ˜˙‰יימ ‰ו‡כן " ‰˘‡‰נ˜˙ "‰מ‰מים ‰מ‡ררים ,ו‡יך ˙‰י' סבר‡
לפר˘ ˘‰כ˙וב ˘˙˜ מ˜יום פרט ז ‰ו˙‰כוון „ו˜‡ לפרט ‡חר )˘בו  ‰˘‡‰ל‡ ‰ובטח[!?(‰
ומע˙„‰ ‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ ,מ‡י ˜מ"ל ר˘"י בפירו˘ו ז?‰

‚.

ונר‡ ‰לומר˘ ,חי„ו˘ו ˘ל ר˘"י ‡ינו בעˆם ‰פירו˘ "ונ˜˙ ‰ממים ‰מ‡ררים" )„פ˘יט‡

‰ו‡ ,כנ"ל ב‡רוכ‡ – (‰ל‡ במ˘ ‰ממ˘יך ו‡ומר "ול‡ זו בלב„ ‡ל‡ ונזרע ‰זרע"‰ ,יינו ,בז‰
˘מחבר ‡˙ "ונ˜˙ "‰עם "ונזרע ‰זרע".
בי‡ור ‰ענין:

לא לנטוש ,להשתדל לבטל
ולמעט ההפרעות
כאמור ,לא התערבתי בזה עד עתה שהרי עוד
הענין להיות נדרש ללא שאלוני ,ועוד שסבור הייתי
אשר סו"ס ישאר הענין בגדר קס"ד ,אף שאפילו
קס"ד כהאמור מעורר תמי' הכי גדולה.
ופשוט אשר כל הכתוב במכתבי ל]תלמידות[
המסיימות ]את שנת הלימודים[ ,הרי תוקפו כו"כ
פעמים ככה בהנוגע לזה שנטל חלק בראש להדריכן
עד שתבואנה למצב של מסיימות מוסמכות
בתעודת מורה בישראל ,פי כמה גם באיכות ,ובודאי
לדכוותי' דמר האריכות אך למותר.
ורק להוסיף עוד נקודה ,שכפי ששמעתי כמה
פעמים מ ...גם לזוגתו תי' דמר חלק פעיל בביסוס
והתפתחות ביהמ"ד למורות ,זאת אומרת שגם היא
מחליפה תפקידה ושליחותה האמורה בענין של כו'.
מובן ששמעתי ,וגם זה כמה פעמים ,מהנ"ל
על דבר הסיבות שכאילו עוררו את הקס"ד אצל

"אדם קרוב אצל עצמו"
נתקבל מכתבו  . .בו כותב הטעמים השליליים
להמשך עבודתו בתור מנהל בית-הספר.
ולכאורה אין זה מובן ,שהרי בעבר הצליח בכגון
זה ,ומהו לפתע פתאום השינוי האמור ,וכיוון
שאמרו חז"ל אדם קרוב אצל עצמו ,צריך לברר
האם בהנ"ל דן על המצב כמות שהוא או ששונה
הוא ]המצב[ .ולכן יתייעץ עם ידידיו המבינים בכל
הנ"ל ,ויהי רצון מהשם יתברך המשגיח על כל אחד
ואחד בהשגחה פרטית שייעצוהו בטוב לפניו באמת
בגשמיות וברוחניות גם יחד.
התקווה חזקה אף שלא מזכיר על דבר זה ,שנוסף
על קביעות עתים בלימוד תורת הנגלה יש לו גם
קביעות עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו
נתגלתה בתורת החסידות ,ועל־פי המדובר ומבואר
זה כמה פעמים ,והרי זה גם כן צינור וכלי לקבלת
ברכת ה' יתברך בהמצטרך לאדם ולביתו.
)מכתב מתאריך ד' תמוז תשכ"ב(

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

בפ˘טו˙ למ„ים )ור‡ ‰ר‡"ם כ‡ן("˘ ,ונזרע ‰זרע" ‡ינו ‰מ˘ך ˘ל "ונ˜˙‡ ,"‰ל‡ ‰ו‡ ענין
נוסף ונפר„ בפני עˆמו .ו‰יינו˘ ,ב˙חיל‡ ‰ומר ‰כ˙וב ˘כיון ˘ל‡ חט‡‰ ‰רי ‰י‡ יוˆ‡˙ נ˜יי'
מ˜לל ‰ועונ˘; ו‡חר כך מוסיף˘ ,כיון ˘עבר ‰ענין ˘ל ע‚מ˙ נפ˘ כו' ,לכן ˙˜בל ענין ˘ל
˘כר ,לפייס ‰וליי˘ב „ע˙" – ‰ונזרע ‰זרע" )וכפירו˘ ‡‰בן עזר‡" :י˙ן ל˘‰ ‰ם זרע ,ב˘כר
˜‰לון ˘‡ירע ל.("‰
‡מנם לפי ז – ‰˘˜ ‰כיˆ„ נ˘מט ˘כר נוסף ז ‰מ„ברי ‰כ‰ן ב˘‰בע˙ו ל‡˘‰ ?‰רי ‰כ‰ן
מפר˘ בפני' ‡˙ כל ‰פרטים ˘י˜רו ל ‰בכל מˆב

) ,‰יט-כב‡" :ם ל‡ ˘כב ‡י˘ ‡ו˙ך ו‡ם ל‡ ˘טי˙

טומ‡˙ ‰ח˙ ‡י˘ך ‰נ˜י ממי ‰מרים ‰מ‡ררים ‡‰ל ,‰ו‡˙ כי ˘טי˙ טומ‡˙ ‰ח˙ ‡י˘ך וכי נטמ‡˙  ..י˙ן ‡ '‰ו˙ך
ל‡ל ‰ול˘בוע ‰ב˙וך עמך ,ב˙˙  ˙‡ '‰ירכך נופל˙ ו‡˙ בטנך ˆב ,‰וב‡ו ‰מים ‰מ‡ררים ‡‰ל ‰במעייך לˆבו˙

בטן ולנפיל ירך"(  -ובכן ,ב„ברי ‰כ‰ן ל‡ נזכר ‰כלל ברכ ‰זו ˘ל "ונזרע ‰זרע" ,ומנין ˆˆ ‰ל‰
ע˙ ‰בסיום ‰פר˘?‰
ועל ז ‰מיי˘ב ר˘"י – "ונ˜˙ ‰ממים ‰מ‡ררים ,ול‡ עו„ ‡ל‡ ונזרע ‰זרע" ,וכוונ˙ו בז‰
˘‚ם "‰ונזרע ‰זרע" ˘ייך ל"‰מים )‰מ‡ררים(":
ברכ˙ "ונזרע ‰זרע" ‡ינ˘ ‰כר מן ‡ ,„ˆ‰ל‡ ‰י‡ ˙וˆ‡ ‰ופעול˘ ‰ל ‰מים ‚ופ‡

)ור‡‚ ‰ם

זו‰ר פר˘˙נו ˜כ ,‰סע"‡ ו‡ילך( ,ו‰כוונ ‰ביעו„ "ונ˜˙ ‰ונזרע ‰זרע" ‰י‡ ˘ל‡ זו בלב„ ˘‰מים
ל‡ יזי˜ו ל ‰ו‰י‡ ˙‰י' נ˜יי' מעונ˘ם ו˜לל˙ם‡ ,ל‡ ‡„רב") ‰ול‡ עו„ ‡ל‡"( – על י„י ‰מים
˙˙ברך  ‰˘‡‰בזרע‡ חיי‡ ו˜יימ‡ )ול‰עיר מפר˘"י ויˆ‡ ל ,לט(.

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

טו

]ומ˙‡ים „‰בר עם מ˘ ‰כ˙ב ר˘"י בפר˘˙נו ) ,‰יח( ˘‰מים עˆמם "˜„ו˘ים ‰ן" ,ונ˜ר‡ים

‡‰ר˘ ıנ‡מר י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים ‡ . .פילו

‚ם על בכור )‡ף "˘בכל מ˜ום חל˜ ‰כ˙וב

)˜כ„ ,ב(

מז‰˘ ‰ו‡ נכנס לפני ולפנים" ,כנ"ל „בענין

כבו„ לבכור"(.

˘מ„מ" ˙‡ ‰ונ˜˙ ‰ונזרע ‰זרע" למ˘ ‰כ˙וב במר) ‰ב˘לח טו ,כ‚(" :וימ˙˜ו ‰מים"‰˘ ,מים

ז ‰נרמז‰ ‰מעל‰ ‰מיוח„˙ ר˜ ל˙ור ‰כו'.

"מרים" ר˜ "על ˘ם סופן ˘‰ם מרים ל ."‰ול‰עיר מזו‰ר ורעי‡ מ‰ימנ‡ פר˘˙נו
‰מרים ‰פכו למ˙ו˜ים[.

מ˘‡"כ לפירו˘ ˘‰ני ˘במ„ר˘‡˜ ,י פסו˜

ומע˙ ‰מ˙ור ıז˘ ‰ל‡ נזכר ‰ברכ ‰זו בפירו˘ ב„ברי ‰כ‰ן לעיל‰˘ ,כ‰ן ‡מר ר˜ "‰נ˜י

ז ‰ר˜ על ‡ופן ‰ '‡‰נ"ל ב"רוממו˙"

ממי ‰מרים ו‚ו'" ול‡ ‰זכיר ברכ˙ ‰זרע  -כי ברכ ‰זו ‡ינ ‰ענין נפר„ בפני עˆמו ‡ל‡ ‰מ˘ך

„˙ור‚„ ,‰ם כ˘‡ין לימו„ ˙‰ור˘ ‰ל „‡‰ם

‡ח„ עם "ונ˜˙ ;"‰ו‰יינו‰˘ ,כ‰ן מו„יע ל‡˘‰ ˙‡ ‰ענין בכללו˙‰" ,נ˜י ממי ‰מרים" ,ובסיום

ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙ )ע„ ˘י‰י' ב‚„ר "מ‡ן

‰פר˘ ‰מפרט ˘"‰נ˜י" ז‡ ‰ינו ר˜ ˘ליל‰˘ ,‰מים ל‡ יפעלו פורענו˙‡ ,ל‡ נכלל בז‰˘ ‰מים

מלכי רבנן"( ,מ"מ ,עˆם ‰ענין ˘‡„ם לומ„

˘נכנסו ב‚ופ ‰יבי‡ו ל˙ ‰וספ˙ ברכ.‰

˙ור ‰פועל בו רוממו˙ י˙יר ‰על ˘‡ר כל

]ור‡ ‰עו„ במ˘נ"˙ במ„ור ז ‰ל˘"פ נ˘‡ ˙˘ע"ט )ע"פ ל˜ו"˘ חכ"ח ע'  33ו‡ילך( ,בבי‡ור

ומע˙‰

י˘ לומר˘ ,זו‰י כוונ˙ ‰מ„ר˘

כ‡ן ב‰בי‡ו ב' ‰פירו˘ים ב"י˜ר‰ ‰י‡
מפנינים" ,ומסיים "„"‡ י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים
מ„בר ב˜ ˙‰ו‚ר˘ון כו'"˙˘ ,חיל ‰מ˜„ים
˘‡מי˙י˙ ענין ‰רוממו˙ ˘ב˙ור‰ ‰ו‡ ע"„
‰ענין „"ממזר ˙"ח ˜ו„ם לכ‰ן ‚„ול . .

סו‚י רוממו˙ ˘בעולם .וז‰ו „‡מר בפירו˘

˘‰ו‡ נכנס לפני ולפנים"‡ ,בל מ˘ ‰נו‚ע

ז‡" ‰ע"פ ˘‚ר˘ון בכור ומˆינו ˘בכל מ˜ום

כ‡ן )ב˜ ˙‰ו‚ר˘ון( ‰ו‡ ר˜ ‰מ„רי‚‰

חל˜ ‰כ˙וב כבו„ לבכור ,לפי ˘‰י' ˜˙‰

‰פחו˙ ‰במעל˙ ˙‰ור) ‰כפירו˘ ˘‰ני

טוען ‡‰רון ˘˘ם ˙‰ור„˜‰ ‰ימו ‰כ˙וב

˘במ„ר˘( .ו‰טעם ,כי בפסו˜ נ‡מר "נ˘‡

ל‚ר˘ון כו'" – ו‰יינו „˘‰‰וו‡‰ ‰י‡ )ר˜(

‡˙ ר‡˘ בני ‚ר˘ון ‚ם ‰ם""˘ ,נ˘‡" מור‰

לבכור ,ול‡ למעל ‰מיוח„˙ ˘ל‡ נמˆ‡˙

על ענין ˙‰‰נ˘‡ו˙ ורוממו˙

כלל ב˘ום מ˜ום מלב„ ˙‰ור ,‰ו‚ם בז‰

ויומ˙˜ בפנימיו˙ ‰ענינים ,ע"פ ‰מבו‡ר בספרים ˘מˆב ז‰˘ ,‰סוט ‰יוˆ‡˙ ט‰ור ‰ונ˜יי'

פ"„ ,יב( ,וכיון ˘‚ם ‡ˆל בני ‚ר˘ון )‡ף ˘‡ין

‚ופ‡ ‡ומר ר˜ ˘"„˜‰ימו ‰כ˙וב" ,ו‚ם

ענינם ˙ור (‰י˘נו ענין ˙‰‰נ˘‡ו˙ )‡ל‡

)ר‡‰

מעל˙ ˜ ˙‰כ‡ן ‰י‡ )ל‡ ˘‰ם לומ„י ˙ור,‰

˘‰ם טפלים בז‡ ‰ל בני ˜‚" ,˙‰ם ‰ם"( –

‡ל‡ ר˜( "טוען ‡‰רון" – ‡ל‡ ˘‚„ול‰

עכˆ"ל‰˘ ,כוונ ‰לרוממו˙ כזו ˘‰י‡ בערך

וכ˘ם ˘על י„י ˙˘וב ‰כ„בעי מˆליח ל‰פוך לטוב ‚ם ‡˙ ‰ענינים ‰בל˙י רˆויים" ,ז„ונו˙

מעל˙ ˙‰ור ‰כל כך‡˘ ,פילו מי ˘‰ו‡

ל˘‡ר עניני רוממו˙‡ ,ל‡ ˘‰י‡ למעל‰

נע˘ו לו כזכיו˙" )יומ‡ פו ,ב( – כך בסוט˘ ‰יוˆ‡˙ ט‰ור˘ ,‰נ‰פכים "‰מים ‰מ‡ררים" ‚ופ‡

"טוען ‡‰רון ˘˘ם ˙‰ור "‰י˘ בו מעל‰

מ‰ם ,כנ"ל.

‰מ˘ך „ברי ר˘"י ˘פיר˘ "˙ל„ בריוח  . .יול„˙ לבנים" ,וˆרף „‰ברים לכ‡ן[.

„.

‡ל‡ ˘ע„יין י˘ ל„˜„˜ בז„ ,‰סוף סוף למ ‰ב‰ו„ע˙ ‰כ‰ן ב‡ ‰ענין בכללו˙ בלב„,

ו‡ינו ‡ומר בפירו˘ ˘בזכו˙ ‰מים י˜ויים ב" ‰ונזרע ‰זרע"?
ובפ˘טו˙ י"ל‰˘ ,כ‰ן ל‡ ח˘ לפרט ז ,‰כיון ˘‡ינו נו‚ע ב˘ע˙ מע˘‡ ,‰ל‡ ‰ו‡ ענין
˘יבו‡ בזמן מ‡וחר יו˙ר ,כמובן.
ל‡חר ˘נס˙ר ,‰מור ‰על ענין ˘˙‰וב˘ – ‰מ˙חיל„‡‰ ‰ם "‰ס˙˙ר" כביכול מפני ˜‰ב"‰
ירמי' כ‚ ,כ„( ועבר על רˆונו י˙ברך ,וע˙ ‰עו˘‰ ‰ו‡ ˙˘וב ‰וחוזר ל‰יו˙ ט‰ור ונ˜י.

לענין ˘ל טוב וברכ.‰
‡מנם י„וע ˘בענין ˘˙‰ובˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ ז‰ירו˙˘ ,ל‡ ל‚„‰י˘ מלכ˙חיל ‰ענין ז˘ ‰ל
"ז„ונו˙ נע˘ו לו כזכיו˙" ו‰מעל˘ ‰ב„בר; כי לפני כן עלול ‰˘‚„‰ ‰זו ל‚רום לו ח"ו למˆב
מו˘לל ˘ל "‡חט‡ ו‡˘וב" )יומ‡ פ ,‰ב( ,מ˙וך רˆון כביכול ל˜בל ‡˙ מעל˙ ˘˙‰וב – ‰ולכן
מלכ˙חיל‡ ‰ין ל‚לו˙ ז‡˙ ,ור˜ ל‡חר ˘כבר נכ˘ל וב‡ בפועל לחזור ב˙˘וב‡ ‰ז מ˙‚ל‰
‰מעל˘ ‰ב„בר ל‡חר מע˘) ‰וי˘ ל‡‰ריך ‰רב ‰ביסו„ ז ,‰ו‡כ"מ(.
וע„"ז בני„ון „י„ן˘ ,ב‡מˆע ‰פר˘ ‰ע„יין ל‡ מ„ברים על ‰מעל"˘ ‰מרוויח ‰˘‡‰ "‰על
י„י ס˙יר˙" – ‰ונזרע ‰זרע" ,ור˜ בסוף ‰פר˘ ,‰ל‡חר ˘כבר ‰ס˙יים ‰ענין וכו' – ‡ז ‡פ˘ר
ל‚לו˙ ולברר ,ל‡חר מע˘˘ ,‰בעˆם ‰רוויח ‰על י„י ז ‰ברכ ‰נוספ˙ ,ו"יול„˙ לבנים" – "‡ם
י‰יו חט‡יכם כ˘נים כ˘ל‚ ילבינו" )י˘עי' ‡ ,יח(.
ו„ו"˜ ‰יטב.

)עיי' במ„ב"ר

פ

לקראת שבת

י„

˙‰ור‰ ,‰רי ‚ם ‚בר‡ ˘‰ו‡ מ‰ירו„ים ביו˙ר

כי ˜„ו˘˙ו ‚„ול ,‰ו˜מ"ל "‡ף לי˘יב,"‰

˘בע˘ר ‰יוחסין ˘נמנו רפ"„ „˜י„ו˘ין,

כי ˜„ו˘˙ ˙‰ור„‚˘ ‰ול ‰מכ‰ן ‚„ול ‰י‡

˘עליו נ‡מר "ל‡ יב‡ ב˜‰ל" – עו„נו יכול

ב‡ופן ˘‰י‡ נע˘י˙ כל מˆי‡ו˙ו ˘ל "˙‰ח

ל‰יו˙ למעל ‰מכ‰ן ‚„ול )ע"‰ (‰נכנס לפני

ע„ ˘‰ו‡ עˆמו נע˘ ‰כ"מלך" עˆמו ומ˜בל

ולפנים[.

ח˘יבו˙ ‚„ול ‰יו˙ר.

ומע˙‰

˘פיר מ˘ ‰ל‡ ‰בי‡ ‰רמב"ם

ועפכ"ז

י˘ לב‡ר ב„ר˘˙ "˘‰ס זו ,כמו

„ ‡‰ממזר ˙"ח ˜ו„ם ‚בי „יני ˜„ימ‰

˘‰וב‡ ‰במ„ר˘ בפר˘˙נו‰„ ,כי ‡י˙‡

)˘‰בי‡ם ‰רמב"ם

במ„ר˘ רב ‰רי˘ פר˘˙נו" :נ˘‡ ‡˙ ר‡˘

ב‰ל' מ˙"ע כנ"ל( ,כי ב‰ב‡˙ ל˘ון "˜ו„ם"

בני ‚ר˘ון ו‚ו'  „"‰‰י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים

כ‡ן ‡ין כוונ˙ו ˜„ימ ‰ב„ין ‡ל‡ לענין „ין

וכל חפˆיך ל‡ י˘וו ב . . ‰חכם ˜ו„ם

˘‰זכיר "˘‰ס ב‰וריו˙ ˘ם

כבו„ וח˘יבו˙ )‰יינו "˜ו„ם" במ„רי‚.‰

למלך י˘ר‡ל כו' ]ו‰ו‡ מירו˘' ˘ם ,כמו

וב‡מ˙ י˘ ‚ורסין ברמב"ם כ‡ן "ח˘וב" ול‡

˘ˆיין במ˙"כ[ ‡ . .ם ‰י' ממזר ˙"ח ˜ו„ם

"˜ו„ם"(.

לכ ‚"‰עם ‡‰ר˘ ıנ‡מר י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים

ונר‡‰

למˆו‡

מ˜ור

ל„בר,

„‰נ‰

בירו˘' )‰וריו˙ פ"‚ ‡ (‰"‰י˙‡ ‡‰ך מ˘נ‰
„‰וריו˙ „˙למי„ חכם ˜ו„ם לכ :‚"‰סברין
מימר ליפ„ו˙ ול‰חיו˙ ולכסו˙  ‡‰לי˘יב‰
ל‡ ]מעי˜ר‡ סברו„„ ‰ו˜‡ לענין ליפ„ו˙
ולכסו˙ ול‰חיו˙ ,כ„‡יירי במ˙ני' ,ב‰ ‡‰ו‡
„‡מרו „ממזר ˙"ח ˜ו„ם ‡‰ ,לי˘יב ‰ל‡ –
לענין לי˘ב בר‡˘ ול„˜‰ימו בכניס ‰ויˆי‡‰
כו' ,פני מ˘"‡ ,[‰ר ‡בון ‡ף לי˘יב ,‰ומ‰
טעמ‡ י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים ו‡פילו מז‰˘ ‰ו‡
נכנס לפני ולפנים ]י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים מ˘מע
בכל מיני ח˘יבו˙ ˘‰ייכין לי˜ר ו˙פ‡ר˙
ח˘וב‰ ‰י‡ ו˜ו„מ˙ ,ו‡פי' מכ ‚"‰ז˘ ‰נכנס
לפני ולפנים ,פני מ˘ .[‰ע"כ .ו‡ין מובן כ"כ
‚וף ‰סבר‡ ˘ב‰ו"‡ לחל˜ בין „‰ברים
ומ ‰נ˙ח„˘ במס˜נ‡ .ולפי „ברינו י"ל

‡ . .פילו מז‰˘ ‰ו‡ נכנס לפני ולפנים„ ,בר
‡חר י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים מ„בר ב˜ ˙‰ו‚ר˘ון
‡ע"פ ˘‚ר˘ון בכור ומˆינו ˘בכל מ˜ום
חל˜ ‰כ˙וב כבו„ לבכור ,לפי ˘‰י' ˜˙‰
טוען ‡‰רון ˘˘ם ˙‰ור„˜‰ ‰ימו ‰כ˙וב
ל‚ר˘ון ]במנין ˘בסוף פ' במ„בר[ כו'" .ו‰נ‰
לפי פ˘וטו )עיי' בפי' מ‰רז"ו( ‰וב‡ כ‡ן „‰ר˘
‰ר‡˘ון בפירו˘ ‰פסו˜ "י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים"
ר˜ ‡‚ב „‰ר˘ ˘‰ני )˘‰כ˙וב "מ„בר ב˜˙‰
ו‚ר˘ון"(‡ ,בל מ"מ ,כיון ˘„ר˘ ז‰ ‰וב‡
כ‡ן על ‰פסו˜ „פר˘˙נו ,ומ‚ ‰ם ˘„ר˘ ז‰
‰וב‡ כ‡ן ב˙ור פירו˘ ר‡˘ון )לפני ‰פירו˘
˘"מ„בר ב˜ ˙‰ו‚ר˘ון"( ,מס˙בר לומר
˘‚ם „ר˘ ז ‰נו‚ע ל‰בנ˙ ‚„ר מעל˙ ˙‰ור‰
‰מרומז בפר˘˙נו )כ„ר˘ ˘‰ני(.

ול‰מבו‡ר

בין "לבית" ל"בבית"
וכל תרומה גו' אשר יקריבו לכהן לו יהי'
אמר ר' ישמעאל וכי תרומה מקריבין לכהנים והלא הוא המחזר
אחרי' לבית הגרנות כו'
)ה ,ט .רש"י(

ידוע שלשון רש"י מדוייקת ביותר ומכל
אות בדבריו יש ללמוד דברים רבים .ויש
להביא דוגמא לזה מלשון רש"י כאן:
איתא בגמ' "הכהנים כו' המסייעים כו'
בבית הגרנות כו' אין נותנין להם תרומה כו'
בשכרן ואם עושין כן חיללו" )בכורות כו ,ב( .וכן
כתב הרמב"ם להלכה "אסור לכהנים ולוים
לסייע בבית הגרנות כדי ליטול מתנותיהן.
וכל המסייע חילל קדש השם .ועליהם נאמר
שחתם ברית הלוי .ואסור לישראל להניחו
שיסייעהו אלא נותן להם חלקן בכבוד" )הל'
תרומות פי"ב הי"ח(.
ועפ"ז יש לפרש שדייק רש"י וכתב "הלא
הוא המחזר אחרי' לבית הגרנות" ולא כתב
"בבית הגרנות" ,לרמז שהכהן מגיע ומחזר
אחר התרומה לבית הגרנות ,אך אין הוא
מסייע בבית הגרנות עצמו.

איך הקרבת קרבן בשבת
היא שכר על שמירת שבת?
ביום השביעי נשיא לבני אפרים
אמר הקב"ה ,יוסף ,אתה שמרת את השבת עד שלא ניתנה
התורה ,חייך שאני משלם לבן בנך שיהא מקריב קרבנות בשבת
מה שאין יחיד מקריב ועלי לקבל קרבנו
)ז ,מח .במדבר רבה פי״ד ,ב(

לכאורה תמוה ביותר ,איך שייך לומר
שהשכר ליוסף על שמירתו את השבת תהי'
הקרבת קרבן בשבת – פעולה שבדרך כלל היא
חילול שבת?
ויש לבאר בזה בהקדים מה שנתבאר בגדר
הקרבת מוספי שבת ,שאין ההיתר להקריבם
מפני שלגבי קרבנות אלו הוי שבת בגדר "דחוי'"
או "הותרה" ,אלא אדרבה ,הקרבת קרבנות
אלו הם מגדרי מצוות השבת וקדושתה .דכמו
שקדושת השבת מחייבת איסור מלאכה ,כן
היא מחייבת הקרבת קרבנותי' )ראה לקוטי
שיחות חט"ז עמ'  236ואילך(.
וי"ל שלדעת המדרש ,כן הי' גדר הקרבת
קרבנות נשיא אפרים ביום השבת ,שלא נדחית
השבת או הותרה לגבי הקרבת קרבנות אלו,
אלא אדרבה בהקרבת קרבנות אלו הוסיפו
בקדושת יום השבת ובקיום שמירתה.
ולכן הוי בגדר שכר על שמירת שבת דיוסף,
דמפני שיוסף הוסיף בשמירת שבת ,כי קיימה
גם לפני שניתנה התורה ,לכן שילם לו הקב"ה,
שבן בנו יקריב קרבן בשבת שיוסיף בשמירת
השבת וקיומה.

לעיל יובן ‰יטב ‰חילו˜

„ב‰ו"‡ ˜סבר „ב‡מ˙ ‡ין ז˘ ‰י˘ ב˙"ח

בין ˘˙י „‰ר˘ו˙ ˘במ„ר˘„ .לפירו˘

‚ופ‡ ˜„ו˘„‚ ‰ול ‰יו˙ר מ‰כ ,‚"‰ועל כן

˘ '‡‰במ„ר˘‡˜ ,י ‰ך ˜ר‡ על ˘לימו˙

„˜‰ימ‰ ‰י‡ ר˜ בענינים ‰נˆרכים כ„י ˘ל‡

‰רוממו˙ ˘ב˙ור‡˘ ,‰ין כערכ ‰כלל ב˘ום

י‡ב„ ˙‰ועל˙ ˘י˘נו ע"י "˙‰ח לרבים,

„בר בעולם ]ו„ו"˜ ˘ר˜ בפירו˘ ז ‰נזכר ‚ם

‰יינו ב˘ביל ˙‰ור˘ ‰בו‡ ,בל ל‡ ˘‰ו‡

‰מ˘ך ‰כ˙וב „"י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים" – "כל

עˆמו ˜„ו˘ וח˘וב יו˙ר ,ולכן בענין ‰י˘יב‰

חפˆיך ל‡ י˘וו ב ,["‰וז‰ו מ‡˘ ‰ומר בסיום

וכבו„ סברין למימר ˘‰כ‰ ‚"‰ו‡ ˙חיל,‰

‰ענין "‡ם ‰י' ממזר ˙"ח ˜ו„ם לכ ‚"‰עם
המדור מודפס ﬠיוי נשמת ר' ﬠזריא צבי ב"ר מרדכי ﬠ"ה

לקראת שבת

ח

י‚

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

מרדכי אברהם ישﬠי'
ﬠ"ה גרונר

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

"רוח שטות" המסיתה
את האדם חטא
מדוע בני ישראל חלשים בגופם?  /מדוע עשיית עבירה באה רק מחמת "רוח שטות"  /ולמה נפרדים מהשי"ת ח"ו גם
על ידי החטא הקטן ביותר – לימוד מפרשת סוטה אודות הקשר בין השי"ת לישראל ,פעולת החטא ומעלת התשובה

ī
‡ו„ו˙ מˆבו ˘ל „‡‰ם ‰חוט‡ „ר˘ו חז"ל )סוט‡" :(‡ ,‚ ‰ין ‡„ם עובר עביר‡ ‰ל‡ ‡ם כן נכנס
בו רוח ˘טו˙" .ו„‰בר נלמ„ מ‰פסו˜ ˘נ‡מר בפר˘˙נו ‚בי סוט ,‰) ‰יב( "‡י˘ ‡י˘ כי ˙˘ׂט‰
"˙˘ט ‰כ˙יב" ,מל˘ון ˘טו˙.
ׁ
‡˘˙ו" –
ו‰נ ,‰נ˙ב‡ר בס) ˜"‰ספר ‰מ‡מרים ˙˘"י עמ'  114ו‡ילך .ור‡˙ ‰ני‡ פי"„( ˘"רוח ˘טו˙" ‰י‡ ‚‰ורמ˙
לכל ‰חט‡ים ,ו‡פילו ‰חט‡ ˜‰ל ביו˙ר‡ ,ין ‡„ם עוברו ‡ל‡ ‡ם כן נכנס ‰בו רוח ˘טו˙.

בכ"ז„ ,י"ל ˘"כ˙ר ˙ור "‰כ‡ן

בפעול˙ עס˜ ˙‰ור ‰ב‡„ם במ„ר‚,'‡‰ ‰

)ועיי"ע

˘‰י‡ ב„ומ ‰לפעול˙ ˘‡ר „ברים נעלים,

ל˜ו"˘ חכ"ח ע' ‚ 108-9בי "כ˙ר ˙ור‰ "‰נזכר בכ"מ

˘ב‡ופן ז‰ ‰רי כ˙ר ˙ור‰ ‰ו‡ ב‡ו˙ו סו‚

ב˘"ס וברמב"ם(‰ ,יינו "‰רוממו˙" ˘˙‰ור‰

„כ˙ר כ‰ונ ‰וכ˙ר מלכו˙ )˘‰מלך וכ‰ן

פועל˙ ב‡„ם ‰לומ„ ˙ור ,‰כ„ברי ר' יוסף

‚„ול מוב„לים ונעלים מ˘‡ר ‰עם( ,ע„

בנו‚ע למ"˙ )פסחים סח‡" (:י ל‡ ‡‰י יומ‡

˘‡פ˘רי ˜ס"„ ˘‡ו˙ם ‰כ˙רים ‚„ולים

„˜‡ ‚רים )˘למ„˙י ˙ור ‰ונ˙רוממ˙י,

מכ˙ר ˙ור ,‰וˆריכים ל‰ו„יע ˘כ˙ר ˙ור‰

ר˘"י( ,כמ ‰יוסף ‡יכ‡ ב˘ו˜‡" .ובז ‰י˘

‚„ול מ˘ני‰ם ו‰רוממו˙ ˘ע"י ˙‰ור‰ ‰י‡

ב' ‡ופנים ומ„רי‚ו˙˙‰ (‡) .עס˜ו˙ ב„בר

למעל ‰מכ‰ונ ‰ומלכו˙.

ו‰נר‡‰

מ˘מעו עילוי ורוממו˙ ˘י˘ ב˙ור‰

נעל ‰פועל˙ "רוממו˙" ב‡„ם‡ ,ל‡ ˘ל‰יו˙
˘˙‰ור‰ ‰י‡ "י˜ר . . ‰מפנינים" ,למעל‰
מ˘‡ר „‰ברים ‰נעלים ,לכן "‰רוממו˙"
˘על י„י ˙‰ור‰ ‰י‡ בי˙ר חוז˜ וכח מב˘‡ר
עניני "רוממו˙" .ולפי ז" ‰כ˙ר ˙ור‰ "‰ו‡
ב‡ו˙ו סו‚ ו‚„ר ˘ל ˘‡ר "‰כ˙רים" וב‡ו˙ו
ענין ˘ל רוממו˙‡ ,ל‡ ˘ב˙ור ‰רוממו˙ זו
‰י‡ במי„ ‰י˙יר ‰מב˘‡ר „ברים) .ב( י˘
מעל ‰וסו‚ מלוכ ‰ורוממו˙ ‰מיוח„ ר˜
ל˙ור ‰יו˙ר מס˙ם ˙‰עס˜ו˙ ב„בר נעל,‰
„"כ˙ר ˙ור "‰פועל "רוממו˙" ˘‡ין בערכ‰
כלל בעולם ,ו‰יינו ,כמ"˘ "ו‡˘ים „ברי

ובי‡ור „‰בר :על י„י כל חט‡ ועוון‚ ,ם חט‡ ˜ל" ,נע˘ ‰נפר„ מ‡לו˜ו˙" .ו‡ם כן ,מכיוון

בפיך"„˘ ,ברי ˙ור˘ ‰בפיו „" ‰"‰בר  '‰זו

˘"בטבע כל י˘ר‡ל ˘‡ינו רוˆ ‰ב˘ום ‡ופן ,ו‡ינו יכול כלל ל‰יו˙ נפר„ מ‡לו˜ו˙"‡ ,יך י˙כן

‰לכ˘) "‰ב˙ ˜לח‰˘ (:ו‡ ‰מ„בר בפיו .וז‰ו

˘י‰ו„י יכ˘ל ב„בר חט‡ ויסכים ל‰יפר„ מ˘‰י"˙?

מ‡˘ ‰מרו רז"ל )‚יטין סב ע"‡( מ‡ן מלכי

ו‰טעם לז˘ ‰לפועל רו‡ים ˘י˘נם חוט‡ים ר"ל‰ ,ו‡ כי ר˜ כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ניסיון על
עבו„ ‰זר‡ ,‰זי ברור ל‡„ם ˘נפר„ים בז ‰מ‡לו˜ו˙ ,ו‡כן כל י˘ר‡ל מוסרים נפ˘ם בז ‰על

רבנן „כ˙יב בי מלכים ימלוכו˘ ,ר˜ רבנן ‰ם
‰ם ‰מלכים ‡‰מי˙יים )ועיי' בז‰ר ח"‚ רנ‚ ,ב(,

˜„ו˘˙ ˘מו י˙'‡ .בל ב˘‡ר חט‡ים י˘ "רוח ˘טו˙ „סטר‡ ‡חר‡ ˘מכס ‰על ‡‰ור ו‚‰ילוי",

˘‡ין מלכו˙ כזו מˆוי' כלל ב˘‡ר „ברים

ומחמ˙„‡‰ ‰ם "‡ינו יו„ע ו‡ינו מר‚י˘ ˘נע˘ ‰על י„י ז ‰נפר„ מ‡ח„ו˙ו י˙' ,ונ„מ ‰לו כי ‰ו‡

)ו‰רי ב˜יום ‰מˆוו˙ „‡‰ם ‰ו‡ בבחי' עב„

עו„ בי„‰ו˙ו כ‡˘ר ‰י'" .ומכיוון ˘"‰רוח ˘טו˙" פועל˙ עליו לח˘וב ˘‡ינו נפר„ מ‡לו˜ו˙ על

‰מ˜יים מˆו˙ ‰מלך( .ולפי ז‡˘ ‰ר ‰כ˙רים

י„י ‰חט‡ ,מסו‚ל „‡‰ם לעבור על רˆונו י˙'.

‡ינם נח˘בים כלל בערך "כ˙ר ˙ור ."‰וז‰ו

ומע˙ ‰י˘ ל˙מו‰ :‰ל‡ בכלל מ‡˙יים מנ ,‰ו‡ין בכלל מנ ‰מ‡˙יים .וכ‡˘ר מ˘מיענו ‰כ˙וב
˘חט‡ ‰סוט‰ ‰חמור ‰ו‡ „וו˜‡ על י„י רוח ˘טו˙‰ ,רי ‡ין ‡נו יו„עים מז‚ ‰ם ל˘‡ר חט‡ים

˘לימו˙ ‰ענין „"כ˙ר ˙ור‰˘ ,"‰רוממו˙
ו"‰מלכו˙" ‡ינן ˘לו‡ ,ל‡ נמˆ‡˙ בו

˜לים .ו‡ם כן‰ ,י' לו לכ˙וב ל˘‰מיענו יסו„ ז‚ ‰בי חט‡ ˜ל ,וממנו ‰יינו למ„ים ב˜"ו ל˘‡ר

‰מלוכ˘ ‰ל ˙‰ור ‰עˆמ‰ ‰מ˙‚לי˙ על י„ו,

‰חט‡ים ˘חמורים ‰ימנו?

˘„בר  '‰בפיו.

ומובן˘‡ ,ר מחט‡ ‰סוט„ ‰וו˜‡ י˘ ללמו„ כמ ‰פרטי עניינים ‚בי פעול˙ ‰חט‡ ,ו„‰רך ˘ב‰
מ˙˜נים פ‚מים ‡לו ,ולכן נכ˙ב יסו„ ז"„ ‰רוח ˘טו˙" ‚בי סוט„ ‰וו˜‡ ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

וי˘

מ˘‡"כ

ב‰לכ‰ ‰ב' במעל˙ ממזר ˙"ח

על כ ‚"‰ע" ‰מ„ובר ב‡ופן ˘‰ני ב"כ˙ר
˙ור‰˘ ,"‰ו‡ סו‚ ‡חר ל‚מרי ,ול‡ מ‡ו˙ו
‰סו‚ „כ˙ר כ‰ונ ‰וכ˙ר מלכו˙ ]ובפרט ע"פ
פי' ‰ב‡ר ˘בע ‰וריו˙ ˘ם „" ‰וכ‰ן ‚„ול
עם ‡‰רı

)‰וב‡ ב˘"ך יו"„ סרמ"ו ס˜י"„ .סרנ"‡

ס˜ט"ו( „ל‡ו „ו˜‡ כ‰ן עם ‡‰ר ıממ˘‡ ,ל‡
˘‡ינו ˘ו ‰בחכמ ‰לי˘ר‡ל

)ור‡˘ ‰ו"˙ כנס˙

יחז˜‡ל ‡ו"ח ס"ז( ,ומוכח „„ ‡‰ממזר ˙"ח
מ„ובר במ„רי‚ ‰נעלי˙ ביו˙ר ב˙ור˘ ,‰י˘
ב ‰מעל‚ ‰ם על מי ˘‡ינו עם ‡‰ר ıממ˘[.
וז‰ו ˘ענין ז ‰מו„‚˘ „ו˜‡ ביחס לכניס˙
כ ‚"‰ל˜" ,˜"‰ממזר ˙"ח ˜ו„ם לכ‰ן ‚„ול
עם ‡‰ר˘ ıנ‡מר י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים ,מכ‰ן
‚„ול ˘נכנס לפני ולפנים"‰ ,יינו ˘י˘ מעל‰
בלימו„ ˙‰ור ‰על כניס˙ כ ‚"‰לפני ולפנים,
„‡ע"פ ˘ז‰ו ‰מ˜ום ‰כי מ˜ו„˘ בעולם,
˘˘ם ‰י‡ ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ,‰ובמיל‡ מובן
˘ז‰ו ‡‰ופן ‰כי ˜רוב ˘‡„ם יכול ל˜˙‰רב
‡ל ˜‰ב" ,‰מ"מ‡ ,ין ז ‰בערך ללימו„
˙‰ור ,‰כי ‰כניס ‰לפני ולפנים ‰י‡ ר˜ כעב„
‡ו ˘ר ‰נכנס ‡ל ‰מלך ו˜רוב ‡ל ‰מלך‡ ,בל
ע"י לימו„ ˙‰ור ‰בביטול ‰רי לומ„ ˙‰ור‰
‰ו‡ ב‚„ר "מלך" עˆמו" ,מ‡ן מלכי רבנן",
כנ"ל ]ועו„ י˘ לומר˘ ,ז ‰מו„‚˘ ‚ם בפרט

לומר˘ ,ז‰ו ˙וכן ‰חילו˜ בין ˘˙י

ז"˘ ‰ממזר ˙"ח ˜ו„ם לכ ‚"‰עם ‡‰ר,"ı

‰‰לכו˙ ברמב"ם כ‡ן„ .ב‰לכ '‡‰ ‰מ„בר

כי ר˜ מˆ„ ‰עילוי ˘ל‡ בערך ‰נפעל על י„י

לקראת שבת
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מדוע היהודים חלשים?
מסופר בז‰ר )ח"‚ רכ‡‡˘˘ ,(‡ ,ל פילוסוף ‡ח„ ‡˙ ר' ‡לעזר ,מכיוון ˘בני י˘ר‡ל ‰ם ‰עם
‰מובחר ,מפני מ‰ ‰ם חל˘ים ב‚ופם מ˘‡ר ‰עמים?

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

וענ ‰ר' ‡לעזר במ˘ל :לב „‡‰ם ‰ו‡ ‰מובחר מכל ‡‰יברים ,ולכן ‰ו‡ רך וע„ין וחל˘ ,ו‡ינו
יכול ל˜בל ‡ל‡ ‡˙ „‰ם ‰מזו˜˜ ו‰נ˜י ביו˙ר; ו‡ילו ˘‡ר ‡‰יברים ˘‰ם ח˘ובים פחו˙‰ ,ם

ממזר ת"ח קודם
כה"ג ﬠם הארץ
יבאר דיש ב' ענינים במעלת "כתר תורה" על שאר דברים ,ועפ"ז יסיק ב' מדרגות בענין קדימות תלמיד חכם

חז˜ים ו‚סים ,ויכולים ל˜בל ‚ם ‡˙ ‰פסול˙.
וכך בני י˘ר‡ל ‰ם ‰מובחרים ˘בעמים ו„ומים ללב ,ועל כן ‡ינם יכולים לסבול ˘ום פסול˙
רוחני˙‡ ,פילו פסול˙ „˜ ‰ביו˙ר .מ˘ום מעל˙ם‰ ,ם ע„ינים וזכים ,ו‡פילו טומ‡˜ ‰טנ ‰מזי˜‰
‡ו˙ם ביו˙ר .ומז ‰נ˘˙ל˘ל ‚ם בנו‚ע למˆבם ב‚˘מיו˙.
ועניין ז ,‰מ˙בט‡ ‚ם בפסו˜ "‡י˘ ‡י˘ כי ˙˘ט˙˘‡ ‰ו"˘ ,מור ‰על ‰פ‚ם ‰חמור ˘נע˘‰
בבני י˘ר‡ל ‡פילו על י„י ‰חט‡ ˜‰ל ביו˙ר:
בני י˘ר‡ל נ˜ר‡ים "‡˘ "‰כביכול ל˜‰ב" .‰מ‰ו˙˘ ‰ל "‡˘ ‰כ˘ר‰ ,"‰ו‡ במ‰˘ ‰י‡

ī

"עו˘ ‰רˆון בעל„˙) "‰ב"‡ פ"ט(‰ ‰˘‡‰ .י‡ ˜רוב ‰ביו˙ר לבעל ,‰ומ˘ום כך מˆפים ממנ‰
˘˙ע˘ ‰כל רˆונו וע„ לרˆונו˙ ˜‰לים ו˜‰טנים ביו˙ר.

‰רמב"ם ברפ"‚ מ‰ל' ˙"˙ ,וז"ל:

‰ז˜ן פ"‡ ˜ו"‡ ס˜"‡( ,ו‰רי לכ‡ור ‰כוונ˙ו

כ˙ב

"ב˘ל˘ ‰כ˙רים נכ˙רו י˘ר‡ל כ˙ר ˙ור‰

ב‰ב‡˙ מ‡מר ז‡ ‰ינ‡ ‰ל‡ כסיום ור‡י'

וכ˙ר כ‰ונ ‰וכ˙ר מלכו˙ ,כ˙ר כ‰ונ ‰זכ ‰בו

ל˙וכן ‰‰לכ˜‰ ‰ו„מ˙ ˘כ˙ר ˙ור„‚ ‰ול

‡‰רן כו' כ˙ר מלכו˙ זכ ‰בו „ו„ כו' כ˙ר

מ˘ני‰ם

˙ור‰ ‰רי מונח ועומ„ ומוכן לכל י˘ר‡ל

‰בי‡ם בח„‡ מח˙‡( ומ ‰ר‡ ‰ל‰פרי„ם .ומ‰

כו' ˘מ‡ ˙‡מר ˘‡ו˙ם ‰כ˙רים ‚„ולים

עו„ „‰ל‡ חזינן ˘‰רמב"ם כ‡ן נמנע מלפר˘

מכ˙ר ˙ור‰ ‰רי ‰ו‡ ‡ומר בי מלכים ימלוכו
ורוזנים יחו˜˜ו ˆ„˜ בי ˘רים י˘ורו  ‡‰למ„˙
˘כ˙ר ˙ור„‚ ‰ול מ˘ני‰ם"

)ועיי' בכ‰נ"ל יומ‡

עב :ספרי ˜רח יח ,כ .וכמ ‰מ„‰ברים מ˜ורם בכמ‰

מ˜ומו˙ במ„ר˘י חז"ל ו‡כ"מ( ,וב‰לכ‰ ‰ב‡‰
ממ˘יך "‡מרו חכמים ממזר ˙"ח ˜ו„ם לכ‰ן
‚„ול עם ‡‰ר˘ ıנ‡מר י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים,
מכ‰ן ‚„ול ˘נכנס לפני ולפנים" .ומ˜ורו
ב˘"ס ‰וריו˙ י‚ ע"‡.

ויל"ע

‡מ‡י חיל˜ ו‰פרי„ ‰רמב"ם ‡‰

„‡מרו חכמים ממזר ˙"ח ˜ו„ם כו' ב‰לכ‰

)ור‡ ‰ב‰ל' ˙"˙ לרבינו ‰ז˜ן רפ"„ ˘‡כן

במ˜ ‰ו„ם ממזר ˙"ח לכ‰ן ‚„ול ע" ,‰ול‡
טרח ל‰בי‡ ‰מ˙ב‡ר במ˙ני' „‰וריו˙ ˘ם
˘„‰בר ‡מור ‚בי „ין ˜„ימ ‰ב˘‰ב˙ ‡ב„‰
ול‰חיו˙ וכו'

)ב‰מ˘ך למוב‡ במ˘נ˜‰ ‰ו„מ˙

עיי"˘(„ ,על‡˜ ‰מר „כ‰ן ˜ו„ם ללוי לוי
לי˘ר‡ל כו' ‡ימ˙י בזמן ˘כולם ˘ווים ‡בל
‡ם ‰י' ממזר ˙"ח וכ ‚"‰ע" ‰ממזר ˙"ח
˜ו„ם .וברמב"ם ל‡ פיר˘ כ‡ן ˜„ימ ‰זו
ב‡יז„ ‰ין ‡מור‰

)כי עˆם „ין ˜„ימ ‰זו פיר˘

ומעין ז‰ ‰ו‡ בבני י˘ר‡ל ˘מכיוון ˘‰ם עם ˜רובו ו"‡˘˙ו" ˘ל ˘‰י"˙‰ ,רי ‰ם ˆריכים
למל‡ ‡˙ כל רˆונו ˘ל ˘‰י"˙ ,ע„ לפרטים ˜‰טנים ביו˙ר .ו‡ם ח"ו י‰ו„י ‡ינו ממל‡ ‡˙ רˆון
˘‰י"˙ ,ו‡פילו רˆון ˜ל‰ ,רי ‡ינו עו˘" ˙‡ ‰רˆון ‰בעל" ,ו‡ינו "‡˘ ‰כ˘ר."‰
‡ילו ל‡ ‰יו בני י˘ר‡ל ב‚„ר "‡˘ "‰ל˘‰י"˙‡ ,זי ‡ין מרי„ ‰במ‡˘ ‰ינם עו˘ים רˆון
˘‰י"˙‰˘ ,ל‡ ‡ין מˆפים מ‰ם ל˜יים ‡˙ מלו‡ רˆונו‡ .בל כ‡˘ר י‰ו„י ,נכ˘ל ‡פילו בחט‡ ˜ל
ביו˙ר‰ ,רי מחמ˙ מעל˙ו ‰עˆומ ‰ו˜רב˙ו ל˘‰י"˙ ,נפר„ ממנו על י„י חט‡ ז ‰ל‚מרי .וכמ˘ל
‰לב ˘‡ינו יכול לסבול ‡ף ‡˙ ‰פסול˙  ‰˜„‰ביו˙ר.
י˙ר על כן :ל‡ בחט‡ בלב„ נפר„ ‡י˘ י˘ר‡ל מ‡לו˜ו˙ ,כי ‡ם ‚ם במ‡˘ ‰ינו מפרי˘ עˆמו
מ˙ענו‚ו˙ עולם ‰ז‰ ‰מו˙רים‰˘ .רי ˆיוו˙˙ ‰ור ˘„˜" ‰עˆמך במו˙ר לך" )יבמו˙ כ ,(‡ ,וכ‡˘ר
י‰ו„י ‡ינו מ˜„˘ עˆמו ופור˘ ‡ף מן ‰מו˙ר‰ ,רי ‰ו‡ עובר על רˆון ˘‰י"˙ ˘חפ ıבכך ,ויˆ‡
בז ‰מ‚„ר "‡˘ ‰כ˘ר‰ ‰עו˘ ‰רˆון בעל."‰
ומע˙ ‰יובן מ˘ ‰נמ˘לו ונרמזו כל ‰חט‡ים בחט‡ „"כי ˙˘ט˙˘‡ ‰ו" „וו˜‡ ,כי חט‡ ז‰
˘ייך „וו˜‡ ב‡˘˙ ‡י˘ ,ובו רו‡ים ‡נו כמ ‰נו‚ע ומזי˜ ‡פילו חט‡ ˜ל ביו˙ר כ‡˘ר מ„ובר בין
‡˘ ‰לבעל .‰וכמו כן ‰ו‡ ‚ם בין י˘ר‡ל ל˘‰י"˙‡˘ ,פילו על י„י חט‡ ˜ל ביו˙ר נפר„ י‰ו„י
מ˘‰י"˙.

ב‰ל' מ˙נו˙ עניים ספ"ח(‰ ,רי „ל‡ ב‡ כ‡ן לומר
בז˘ ‰ום ‰לכ ‰כ"‡ ר˜ ר‡י' וחיזו˜ ל‰לכ‰

הנשמה טהורה גם בעת "מעשה בהמה"

)כ" ‰ב‚ירס‡ ˘לפנינו ,ור‡ ‰ב‰וˆ‡˙

˜‰ו„מ˙‡ .בל מז‰˘ ‰פרי„ו ב‰לכ ‰בפ"ע

ירו˘לים ˙˘כ"„ ‚ירס‡ו˙ ˘ונו˙ בז ,(‰כי„וע

נר‡ ‰יו˙ר ˘ב‡ ל˘‰מיענו במ‡מר ז‚ ‰ם

בחט‡ ‰סוט ‰מוˆ‡ים ‡נו ˘ני ˜ˆוו˙:

„חלו˜˙ ‰‰לכו˙ ברמב"ם ‰י‡ ב„יו˜ ‚„ול

ענין ו‰לכ ‰בפ"ע ,וˆ"ע ‡"כ ‡מ‡י ל‡ טרח

מח„˘ ‰˘‡‰ ,עלי' „יבר ‰כ˙וב ‡ינ˘ ‰˘‡ ‰חט‡ ‰בוו„‡ו˙‰˘ ,רי ר˜ נס˙ר ‰וספ˜ ‡ם

)וי˘ מז‡ ‰ף נפ˜ו˙ו˙ ב‰לכ – ‰עיי' ‰ל' ˙"˙ לרבינו

לומר „‰ין ˘ל‚ביו נ‡מר„˜ ‰ימ ‰זו.

בפני עˆמ‰

נטמ‡ .‰ומ˜˘ ‰ור‡ עלי' ‰כ˙וב "כי ˙˘ט ,"‰וחז"ל מכנים ‡˙ מע˘י' "מע˘ ‰ב‰מ"‰

]˘על כן

פ
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ˆריכ‰ ‰י‡ ל‰בי‡ מנח˙ ˘עורים ˘‰ו‡ מ‡כל ב‰מ – ‰סוט ‰טו ,ב[‰ ,רי ז ‰מ˘ום ˘עˆם מ‰˘ ‰כניס ‰עˆמ‰
למˆב ˘חו˘„ים ב˘ ‰נטמ‡ ,‰מ˜רי "רוח ˘טו˙" ו"מע˘ ‰ב‰מ ."‰כי ב˙ י˘ר‡ל ˆריכ ‰ל‰יו˙

למה לא נמנית תשובה
שבלב במניין המצוות?

מ˙ברר ˘ל‡ נטמ‡ .‰ו‡זי מבטיח ‰כ˙וב "ונ˜˙ ‰ונזרע ‰זרע" )פר˘˙נו  ,‰כח(.

דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת
האדם  . .והתודו את חטאתם אשר עשו

במˆב ˘‡ין עלי' ח˘„ כלל.
ומ‡י„ך ,למרו˙ חומר˙ מˆב˘ ‰ע˘˙" ‰מע˘ ‰ב‰מ‰ ,"‰רי ז ‰ל˘ע˜ ‰ל ‰בלב„ ,ול‡חר מכן
ו‚ם בז„ ‰ומ ‰פר˘˙ סוט ‰לכל עניין ˘ל חט‡ בבני י˘ר‡ל:
כ‡˘ר רוח ˘טו˙ פועל˙ על ‰י‰ו„י ו‰ו‡ נופל ב„בר חט‡‡ ,ין ז˘ ‰נטמ‡ ב‡מ˙ ל˜‰ב"‰
ח"ו .בי‰ו„י י˘ נ˘מ‡ ‰לו˜י˙‰˘ ,ו‡ ניˆו‡ ıלו˜י ,ועליו נ‡מר "וכבו„י ל‡חר ל‡ ‡˙ן"

)י˘עי'

מב ,ח( – ‰נ˘מ‡ ‰ינ ‰יכול ‰ליפול בר˘ו˙ ‰טומ‡ .‰ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘לפי ˘ע‰ ‰ו‡ במˆב ˘ל
"מע˘ ‰ב‰מ‡ ,"‰בל ל‡ נטמ‡ ח"ו.
ו‚ם במˆב ז‡ ‰ינו נ˘‡ר‡ ,ל‡ סופו ˘˘ב ב˙˘וב ‰ו"ל‡ י„ח ממנו ני„ח" ,ול‡ עו„ ‡ל‡
˘נפעל בו עילוי ב„ו‚מ˙ "ונ˜˙ ‰ונזרע ‰זרע" ,וכ„ל˜מן.

צונו להתודות על העוונות והחטאים שחטאנו לפני הא-ל ולאמר
אותם עם התשובה  . .והוא אמרו דבר אל בני ישראל איש או אשה
כי יעשו מכל חטאת האדם והתודו את חטאתם אשר עשו
)ה ,ו-ז .ספר המצוות להרמב"ם מ"ע עג(

ידועה השאלה :מדוע מנה הרמב"ם בספר
המצוות רק את מצוות וידוי התשובה ,ואילו
את התשובה עצמה לא מנה? וביארו המפרשים
באופנים שונים )ראה מנ"ח מצוה שסד .קרית מלך על
הרמב"ם ריש הל' תשובה .ועוד(.
ויש לבאר ע"ד הדרוש:

על ידי התשובה – "יולדת זכרים"
ומז ‰ילמ„ „‡‰ם בעבו„˙ו ‰פנימי˙:
כ‡˘ר נכנס˙ ב‡„ם רוח ˘טו˙ ,ו‰ו‡ נכ˘ל ב„בר עביר :‰עביר ‰ב„˜ו˙‡ ,ו עביר˘ ‰ל ממ˘
מ„רבנן‡ ,ו ‡פילו יו˙ר מכך רח"ל‡ ,זי עלול ‰ו‡ ליפול ברוחו ולח˘וב ˘"עזבני  ,'‰ו˘ '‰כחני"
)י˘עי' מט ,י(.
על כך מו„יע ‰כ˙וב‚˘ ,ם כ‡˘ר "כי ˙˘ט˙˘‡ ‰ו" – ˘נכ˘ל „‡‰ם ברוח ˘טו˙ ובחט‡‰ ,רי
ב‡מ˙ ל‡ נטמ‡ ,כי נ˘מ˙ו נו˙ר˘ ‰ייכ˙ ל˘‰י"˙ ,וסוף „בר ˘מו˙ר˙ ל"בעל ,"‰ו‰ו‡ מ˙˜˘ר
מח„˘ ל˘‰י"˙.
י˙ר על כן :בנו‚ע ל‡˘ ‰נ‡מר בכ˙וב ˘‰י‡ מ˙ברכ˙ ,ב"ונ˜˙ ‰ונזרע ‰זרע" .ו„ר˘ו חז"ל
"˘‡ם ‰יי˙ ‰יול„˙ בˆער יול„˙ בריווח ,נ˜בו˙ יול„˙ זכרים וכו'" ,ו‡י˙ „‡מר "˘‡ם ‰יי˙‰
ע˜ר – ‰נפ˜„˙" )סוט ‰כו .(‡ ,וכמו כן ‰ו‡ במי ˘נכנס ‰בו רוח ˘טו˙ וחט‡˘ ,סוף כל סוף יחזור
לעבו„˙ ˘‰י"˙ ע„ ˘י‚יע ל„ר‚ו˙ נעלו˙ „"בנים זכרים":
"בנים" ˜‡י על מי„ו˙ ‰נול„ו˙ בלב „‡‰ם

)ר‡˙ ‰ני‡ פ"‚ ˘‰חכמ ‰ו‰בינ‰" ‰ן ‰ם ‡ב ו‡ם ‰מולי„ו˙

‡‰ב˙  '‰ויר‡˙ו ופח„ו"‰ .מו"ל( ,ו‰ם ר‚˘ו˙ ‡‰ב˙ ˘‰י"˙ ויר‡˙ו .ו‰נ‰ ,‰זכר ‰ו‡ בבחינ˙ מ˘פיע
ו‰נ˜ב ‰בבחינ˙ מ˜בל .ו"בנים זכרים" ‰יינו ˘‰‡‰ב ‰ויר‡‡ ‰ינן נ˘פעו˙ עליו מלמעל‡ ,‰ל‡
‰ו‡ ˙‰יי‚ע ו˙‰בונן ו‰ולי„ן בכח עˆמו‡˘ ,זי ‰‡‰ב ‰ויר‡‰ ‰ן נעלו˙ ביו˙ר

)ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור‰

וי˜ר‡ ב ,ב ו‡ילך(.
ו‡ף ˘ע˙‰ ‰ו‡ במˆב ˘ל "כי ˙˘ט˙˘‡ ‰ו" ,ובמעמ„ ˘ל "מע˘ ‰ב‰מ‰ ,"‰רי נ˘מ˙ו ל‡
נפר„ ‰מ˘‰י"˙ ,וביכל˙ו לבו‡ ‡ף ל„ר‚ו˙ נעלו˙ „"בנים זכרים" .וע„ ˘בסוף י‰י' יחו„ ‰בעל
ו‡˘˙ו‰„ ,יינו ‚ילוי ˘‰כינ ‰בנ˘מ˙ו ,ומ˙‚לי˙ פנימיו˙ ‰נ˘מ˘ ,‰מעולם ל‡ נטמ‡.‰

אמרו חז"ל שרמ"ח מצוות עשה הם כנגד
רמ"ח איבריו של אדם )מכות כג ,ב( ושס"ה מצוות
לא תעשה הם כנגד שס"ה גידים )זהר ח"א קע ,ב(.
ומבואר בספרי חסידות ,שיש בכל נשמה "תרי"ג
מיני כוחות וחיות" )תניא פרק נא( ,וכאשר האדם
הוא שלם בשמירת כל התרי"ג מצוות ,אז הוא
"תמים ושלם בכל איברי הנפש" ,ולעומת זאת,
"אם חיסר מצוה אחת או פגם בה ,הרי נעשה
מחוסר איבר" )לקוטי תורה נצבים מה ,ג(.
אמנם ,מצוות התשובה בכוחה לתקן את
האיברים הפגומים ,כי התשובה מגיעה מעומקא
דליבא ומעצם הנפש ,שהוא מקור החיות של
ה"תרי"ג מיני כוחות וחיות" .ולכן נמשך משם
חיות חדשה לתקן האיבר הפגום.
ולכן לא נמנית מצוות התשובה שבלב במנין
המצוות ,כי נמנו רק המצוות שהן כנגד כוחות
הנפש ,אך מצוות התשובה מגיעה מעומק
הנפש שלמעלה מכוחות הנפש ,עד שבכוחה
לתקן את הפגמים שבכוחות ,ולכן לא נמנתה
במנין ה"איברים".
ורק מצוות הווידוי שהיא בפה ואינה מעומק
הנפש יכולה להימנות במנין המצוות.

הדרך הנכונה בחינוך ובקירוב
קדש יהי' גדל פרע שער ראשו
)ו ,ה(

בפרשתנו מדובר אודות הנזיר ,אשר עליו
להפריש עצמו משתיית יין ותספורת השיער,
ולהגדיר ולהרחיק עצמו מטומאת מת .אבל
התורה מקדימה לציווי הפרישות – "קדוש יהי'".
ויש ללמוד מכך הוראה בעבודת חינוך הבנים
והבנות:
ישנה אפשרות לחנך את הילדים בתוקף
ולצוותם 'עשה כך וכך' מפני שכן היא "הלכה
למשה מסיני" ,וממילא אין לך לשאול שום
קושיות ,ואיני צריך ליתן לך טעם והסברה.
ואמנם ,ישנם זמנים שהנהגה כזאת מוכרחת
היא.
אך מזה שהתורה מקדימה "קדוש יהי'" לציווי
הפרישות למדנו דרך הנהגה אחר בחינוך ,על
ידי שמספרים לילדים על צור מחצבתם ,ואשר
מאז שבחר הקב"ה בישראל הרי הם עם קדוש,
וממילא מתאים להתנהג באופן של "ונפלינו
אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה" ,כי,
יהודי מצד קדושתו אין לו להתנהג כגויי הארץ,
ובאופן זה ,אין צריך להטיל זאת על הילדים
כחיוב וכהכרח ,שהרי הילד מפנים ומרגיש
בעצמו אשר "מתאים" להתנהג באופן נעלה ,כי
"קדוש" – "מתאים" לו להתנהג בהנהגה ישרה
ומרוממת.
ומעין זה ,כאשר מנסים לקרב יהודי לעניין
של תורה ומצוותיה ,הנה ,במקום להעמידו על
חיוב וחומרת הדברים שהוא עושה ,וספק אם
יושפע מכך ,הרי אפשר לעורר אצלו הזיכרונות
מאבות אבותיו שהיו עובדי ה' באמת ,וממילא
מתעורר בהכרה אשר אין מתאים לו להתנהג
כשאר גויי הארץ אשר אבות אבותיהם היו
מלסטמים את הבריות ,שהרי הוא במצב של
"קדוש יהי'" ,ו"מתאים" לו להתנהג בציוויי
התורה לעם קדוש.

