


˜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
שני מחנות – איך נתחלקו?

‡יך י„ע יע˜ב בוו„‡ו˙ ˘מחנ‰ ‡ח„ יי˘‡ר לפליט‰? / מ„וע ל‡ 
למ˘פח˙ו /  יע˜ב  ˘ל  רכו˘ו  בין  ˙חיל‰? /  יע˜ב ‡ל ‰'  ‰˙פלל 
בי‡ור פעולו˙ יע˜ב ל‰נˆל מע˘ו ˘סמך בז‰ על ‰בטחו˙ ‰˜ב"‰ 

‡ליו

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 265 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
כיצד שלח יעקב שלוחים למקום סכנה  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 389 ואילך)

יעויין  ואילך,   6 עמ'  כא  חוברת  רשימות  (ע"פ  נמרץ!   בדיוק   – הוו"  שנה  י"ג  "בני 
שם בארוכה)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 שליחת ה"מלאכים" שבנפש

מ„וע מספר˙ ‰˙ור‰ סיפורים מסוימים ול‡ ‡˙ כל ˙ול„ו˙ ‰‡בו˙? 
/ מי ‰ם ‰מל‡כים ˘בר˘ו˙ כל ‡ח„? / מ˙י נ„ר˘ ‡„ם ל˘לוח ‡˙ 
מל‡כיו? / ומ‰ו ‰ח˘˘ ל‚˘˙ לעניין ‚˘מי ח„˘? / ‰עבו„‰ ‰רוחני˙ 

˘ל "וי˘לח מל‡כים" ‡ˆל כל ‡ח„ ו‡ח„

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 168 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ה"ממש" של המלאכים  (ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 100 ואילך)

שמעון ולוי מלמדים: יסוד קיום המצוות - למעלה מהדעת  (ע"פ 
לקוטי שיחות חט"ו עמ' 289 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
שיעור בן י"ג בבני נח

וי˙ל‰  ˘נ‰,  י"‚  ב‚יל  במˆו˙י‰ן  מ˙חייבין  נח  בני  ‡ף  ‡י  יח˜ור 
‰„בר בפלו‚˙˙ ‰ר‡˘ונים במ˜ור „ין ז‰ – ‡ם ‰ו‡ מכלל ˘יעורין 

˘‰ם ‰לכ‰ למ˘‰ מסיני ‡ו „ילפינן לי‰ מבני יע˜ב

(ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 70 ואילך, חט"ו עמ' 224 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג
הזכות והאחריות של גננת

יד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרכי החסידות
עבודת הקריאת שמע שעל המיטה

בעז‰י״˙.

‰ננו  וי˘לח,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙„), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
כפי ˘‰ם  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

ממך י˙בעו ‰כל, ‡˙‰ מחוייב בכל ו‡˙‰ ‡חר‡י לכל.

כוחך  בכל  ולפעול  לע˘ו˙  ועליך  ונ˜י',  כ˘ר‰  ˙‰י'  ˘‰מ˜ו‰  ול‰˘˙„ל  לר‡ו˙  עליך 
˘י˘מרו על ‰ליכ‰ למ˜ו‰, כל מ˜ר‰ ˘‡ינו כך חליל‰, ו‡˙‰ ל‡ פעל˙ בז‰ - נופל ‰חט‡ 

עליך.

עליך לר‡ו˙ ול‰˘˙„ל ˘‰˜ˆבים ינ˜רו ‰יטב ‡˙ ‰ב˘ר, ˘ל‡ י‰י' חליל‰ ˘ום מכ˘ול, 
כן עליך ל‰˙„בר מזמן לזמן עם ‰˘וחטים ול„ע˙ ‡˙ ‰נע˘‰ בעניני ‰זביח‰.

˙לוי  ‰חינוך  כל  ו‰״ח„רים",  ‰מלמ„ים  ˘ל  וללימו„  ˙ור‰  ל˙למו„  ‡חר‡י   ‰˙‡
ב‰נ‰‚˙ך, ‚ם מעמ„ם ומˆבם ˘ל בעלי ‰ב˙ים ˙לוי ב‰נ‰‚˙ך.

עליך ל„ע˙, ˘כל מ‰ ˘‡ינו על פי ˙ור‰ בעירך - ‰רי ז‰ כ˙ם על נ˘מ˙ך.

עליך ל‰˙בונן ‰יטב בכל ‰נע˘‰ ‡˙ך, ועליך לרחם על ‰נר״ן [=נפ˘ רוח נ˘מ‰] ˘לך 
ול‰˙חיל ל˙˜נן ו‰˘י״˙ יסלח לך ויעזרך.

‰מור‰  ˘ל  ‰מרירו˙  ‚ו„ל   ˙‡ ל˙‡ר  ‡פ˘ר  ‡י  ˘בכ˙ב  ב„ברים  ‚ם  ומ‰  ˘פ˙ים  בניב 
בסי‚ופים  ˙˘וב‰  ס„ר  בב˜˘˙  ˘לי˘,  ב„מעו˙  ובכיי˙ו  רוחו  ו˘פלו˙  ‰כנע˙ו  ‰ור‡‰, 

ו˙עניו˙.

‰˙˘וב‰ ‰‡מי˙י˙ - ‰˘יב לו ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ - ˘‰י‡ חרט‰ וע˜יר˙ ‰רˆון על 
ויעזרך  עליך  ככל ‰מוטל  ˙עו„˙ך  מל‡  ˘בל‰ב‡,  ו‰פועל  ב‰˜בל‰, ‰עבו„‰  ניכר˙  ‰עבר 

‰˘י״˙ ב‚ו״ר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˜כז-˜כח)

להיות מרוצה מכך שנולד
במענ‰ על כ˙בו ‡˘ר ע˙‰ ˘‰˙פטר מחוב˙ לימו„ חול ("‰יי ס˜ול") ביכול˙ו בעז‰״י 
ומעלו˙יו  חסרונו˙יו  עˆמו  מ‰ו˙  לי„ע  ל‰˙למ„  ענין ‰לימו„ ‰ו‡  עי˜ר  ב‰˙מ„‰,  ללמו„ 

ול‰‚ביר ע״י ˘˜י„˙ ‰עבו„‰ ‰רוחני על ‰‚˘מי,

˘כ‡˘ר  ‡מרו  ‰ר‡˘ונים  חסי„ים  ‰מיט‰,  ˘על  ˘מע  ב˜רי‡˙  ‰י‡  ‰עבו„‰  ו‰˙חל˙ 
‰ולכים לי˘ון ‡חרי ˜רי‡˙ ˘מע ["‡ ˜רי‡˙ ˘מע'„י˜ער"], ‡זי י˘נים כמו י‰ו„י, י˘ חיו˙ 
מכך  מרוˆים  ל‰יו˙  ו‡ז ‡פ˘ר  ב˙פיל‰,  ˙˘וב‰  וי˘ ‰˙עוררו˙  ˘˜ו„ם ‰˙פל‰  במרירו˙ 

˘נול„ו.

רוב  ילי„י‰ם  וב˘‡ר  בך  יר‡ו  יחיו  וי„י„י ‰וריך  ויעזרך ‰˘י"˙  ובעבו„‰  בלימו„  ˘˜ו„ 
נח˙ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' רל‰)



יזלקראת שבת שבת 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

עבודת הקריאת
שמע שע המיטה

התבוננות בכל מה שעבר עליו במשך היום
...‰נני מוˆ‡ לנכון ל‰ע˙י˜ ‡מרי ˜„˘ ‰˜„˘ים ‡˘ר ˘מע˙י מ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״ˆ 
[‡„מו"ר ‰ר˘"ב] זˆו˜לל‰״‰ נב‚״מ זי״ע ‡˘ר ‡מר ל‡ח„ ממורי ‰‰ור‡‰, ב˘נ˙ ˙רס״ט, 

ל‡מר:

על ‰מט‰ ‰י‡ ‰‰˙בוננו˙  מע̆  רי‡˙̆  לו,̃  על ‰מט‰̆  מע̆  לכל סו‚ ‡„ם י˘ ‰˜רי‡˙̆ 
ו‰„ברים ‰רעים  במ˘ך ‰יום, ‰„ברים ‰טובים, ‰„ברים ‰ל‡-טובים,  עליו  ˘עבר  מ‰  בכל 

ל‚מרי.

לכל ‡„ם ‰˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מט‰ ˘לו, ‡ינ‰ „ומ‰ ‰˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מט‰ ˘ל בעל 
עס˜ ל˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מט‰ ˘ל יו˘ב ‡ו‰ל.

˘מע  ‰˜רי‡˙  „ומ‰  ‡ינ‰  ‰ב„לים,  י˘נם  ‰˜ו„˘  מ˘מר˙  ו˘ומרי  ‡ו‰ל  יו˘בי  בין  ‚ם 
˘על ‰מט‰ ˘ל ˘מ˘ בי˙ ‰כנס˙ ל˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מט‰ ˘ל ˘וחט ‰עיר, ו‡ינ‰ „ומ‰ 
‰˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מט‰ ˘ל ‰מלמ„ ל˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מט‰ ˘ל ‰מ״ı ו‰מור‰-‰ור‡‰.

נמצאים עדיין באמצע היריד ואפשר לתקן
מ‰‚וף, ‡ל‡  ˘לפני ˆ‡˙ ‰נפ˘  כמו ‰וי„וי  בזעיר ‡נפין  ˘על ‰מט‰ ‰י‡  ˘מע  ˜רי‡˙ 
˘מע  ב˜רי‡˙  ו‡ילו  לע˘ו˙ם",  ˘ל "‰יום  ומס˙יים ‰מסחר  ל‚מרי ‡˙ ‰ירי„  עוזבים  ˘‡ז 
לפעול „בר  ע„יין ‡פ˘רו˙  וי˘נ‰  ב‡מˆע ‰ירי„,  ע„יין  נמˆ‡ים  ליל‰  כל  ˘ל  ˘על ‰מט‰ 

מ‰.

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

שני מחנות – איך נתחקו?
איך ידע יעקב בוודאות שמחנה אחד יישאר לפליטה? / מדוע לא התפלל יעקב אל ה' תחילה? / בין רכושו 

של יעקב למשפחתו / ביאור פעולות יעקב להנצל מעשו שסמך בזה על הבטחות הקב"ה אליו

"וייר‡ יע˜ב מ‡„ ויˆר לו, ויחı ‡˙ ‰עם ‡˘ר ‡˙ו ו‡˙ ‰ˆ‡ן ו‡˙ ‰ב˜ר ו‰‚מלים ל˘ני 
מחנו˙. וי‡מר, ‡ם יבו‡ ע˘ו ‡ל ‰מחנ‰ ‰‡ח˙ ו‰כ‰ו, ו‰י' ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר לפליט‰" (לב, 

ט-י). ומפר˘ ר˘"י: 

"ו‰י' ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר לפליט‰ – על כרחו, כי ‡לחם עמו".

ב„רך  ‰ם  לפליט‰"  ‰נ˘‡ר  ‰מחנ‰  "ו‰י'  יע˜ב  ˘„ברי  למ„ו  מ‰מפר˘ים  כמ‰  ו‰נ‰, 
‡פ˘ר בלב„, כי "ו‰י'" פירו˘ו "‡ולי".

ינˆל  ‡ולי  ‡מר  כי  ב'‡ולי',  ז‰  ‡מר  ‰פ˘ט  „רך  "על  ו‰רמב"ן:  ‰ר‡ב"ע  כ˙בו  [וכן 
‰ˆל‰  ל‰ם  ˙בו‡  ‡ו  חמ˙ו,  ˙˘וב  ‡ו  ‰‡חרים,  יברחו  ‰‡ח„  ב‰כו˙ו  כי  ‰‡ח„,  ‰מחנ‰ 

מ‡˙ ‰˘ם"].

‡ח„  ˘מחנ‰  ומוחלט  ברור  „בר  ˘ז‰ו  וו„‡י,  בל˘ון  ‰ו‡  ˘"ו‰י'"  מח„˘  ר˘"י  ‡מנם 
יי˘‡ר לפליט‰, וז‰ו ˘כ˙ב "על כרחו".   

‰נ˘‡ר  ‰מחנ‰  "ו‰י'  בוו„‡ו˙  ב‡ומרו  יע˜ב  סמך  ב‡מ˙  מ‰  על   - נ˙ב‡ר  ˘ל‡  ‡ל‡ 
לפליט‰"?

ב. לכ‡ור‰ ר˘"י עˆמו מב‡ר ‡˙ טעמו: "על כרחו, כי ‡לחם עמו". 

˘י˙‚בר  ו‡˙‰ן,  ‡ו˙ו  י‰רו‚  ‡ולי  עמו,  ילחם  "‡פילו   – ‰מפר˘ים  ˙מ‰ו  כבר  ‡בל 
עליו"?! (ל˘ון ‰מ˘כיל ל„ו„).

ויבו‡  וי‚עים,  עייפים  ו‡נ˘יו  ‰ו‡  י‰‡  ‰ר‡˘ון  ‰מחנ‰  ˘יכ‰  "ל‡חר  פיר˘:  בחז˜וני 
‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר ˘ל‡ י‰‡ י‚ע וילחם עמם וי‰ר‚ם". כלומר, יע˜ב סמך על ז‰ ˘ע˘ו ו‡נ˘יו 

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

ול‡  נלחם  ˘ל‡  ‰˘ני,  ‰מחנ‰  יבו‡  ו‡ז   – ‰ר‡˘ון  ‰מחנ‰  עם  ‰מלחמ‰  מכח  י˙עייפו 
‰˙עייף, ויˆליח ל‰˙‚בר על ע˘ו ו‡נ˘יו ‰עייפים. 

‡בל ‡ין ז‰ מספי˜, ˘‰רי סוף סוף ‡ין בז‰ וו„‡ו˙ ‚מור‰, ומי„י ספ˜ ל‡ יˆ‡.

במחנ‰  ˘‰ו˙  י˘   – ‰‡ח˙  ‰מחנ‰  ‡ל  נלחם  ע˘ו  ˘י‰י'  ˘"בעו„  בחז˜וני,  פיר˘  עו„ 
בע˘ו  ˘ל ‰מחנ‰ ‰ר‡˘ון  ˘ב˘ע˙ ‰מלחמ‰  ז‰  על  סמך  ˘יע˜ב  ו‰יינו,  לברוח".  ‰נ˘‡ר 

י‰י' זמן מספי˜ למחנ‰ ‰˘ני לנוס על נפ˘ם. 

בכך  ‡ין  ע„יין  לברוח,  ‰נ˘‡ר"  ל"מחנ‰  זמן  ˘י‰י'  ‡ף  כי  מספי˜,  ‡ינו  ז‰  ‚ם  ‡ך 
„ו„  ב„ברי  [ור‡‰  ˙ועיל?!  ‰בריח‰  ˘‡כן  י‡מר  מי  כי   – "לפליט‰"  י‰יו  ˘‡כן  ל‰בטיח 

כ‡ן: "בוו„‡י ˘בי„ו לנוס מ˘ם, ‡ע"פ ˘ספ˜ ‡ם ˙ועיל ‰פליט‰"].   

‚. ו‰נ‰, בפסו˜ים ‰ב‡ים מסופר על ˙פיל˙ו ˘ל יע˜ב ‡ל ‰˜ב"‰ ˘יˆיל ‡ו˙ו מי„ ע˘ו 
– "וי‡מר יע˜ב ‡ל˜י ‡בי ‡בר‰ם ו‡ל˜י ‡בי יˆח˜ . . ‰ˆילני נ‡ מי„ ‡חי ומי„ ע˘ו, כי יר‡ 

‡נכי ‡ו˙ו . . ו‡˙‰ ‡מר˙ ‰יטב ‰יטיב עמך ו‚ו'" (לב, י-י‚).

 ˙‡ ıולכ‡ור‰ ˙מו‰, ‡יך י˙כן ˘יע˜ב מ˙חיל ‡˙ ‰‰כנו˙ למלחמ‰ ב„רך ‰טבע – "ויח
‰עם . . ל˘ני מחנו˙" – ור˜ ל‡חר מכן פונ‰ ל‰˙פלל ל‰'? 

ו‡יפכ‡ מס˙בר‡: ‰י' ˆריך ר‡˘י˙ כל ל‰˙פלל ל‰' ˘יˆילו (וכ„רך כל י‰ו„י בע˙ ˆר‰), 
ור˜ ‡חר כך לחל˜ ‡˙ ‰מחנ‰ ל˘נים ול‰˙כונן למלחמ‰ כנ‚„ ע˘ו! 

„. ו‰בי‡ור בז‰:

וכפירו˘  לו,  ˘‰בטיח  בו ‰‰בטחו˙  ˘י˜ויימו  מב˜˘  ל‰˜ב"‰ ‰ו‡  יע˜ב  ˘ל  ב˙פיל˙ו 
בכל  'ו˘מר˙יך   (‡)  – ˘˙י ‰בטחו˙ ‰בטח˙ני  לפני ‰˜ב"‰,  יע˜ב  "כך ‡מר  י):  (לב,  ר˘"י 
ב˘˙י ‰בטחו˙ ‰‡לו ‡ני   – עמך'  ו‡‰י'  ולמול„˙ך  '˘וב ‡ל ‡רı ‡בו˙יך  (ב)  ˙לך'.  ‡˘ר 

ב‡ לפניך". 

ו‰נ‰, ‰בטחו˙ ‡לו ˘‰בטיח ‰˜ב"‰ ליע˜ב ˘י‰י' עמו וי˘מור עליו חלו˙ ‰ן על יע˜ב 
עˆמו ובני בי˙ו – ‡ך נכסיו לכ‡ור‰ ‡ינם בכלל ‰בטח‰ זו. 

וז‰ו מ‰ ˘‰˜„ים יע˜ב וחיל˜ "‡˙ ‰עם ‡˘ר ‡˙ו" ל˘ני מחנו˙, ˘פעול‰ זו ע˘‰ ‡ו˙‰ 
עו„ לפני ˘‰˙פלל – כי ב‡‰ כ‰˜„מ‰ ובי‡ור ל‰˙פל‰:

ו‰˘ומרים  ‰רועים  (וכן  ו‰‚מלים  ‰ב˜ר  ‰ˆ‡ן,   – יע˜ב  ˘ל  נכסיו  ‰יו  ‡ח„  במחנ‰ 
‰מטפלים ב‰ם); ובמחנ‰ ˘ני ‰יו יע˜ב ובני בי˙ו, ‰נ˘ים ו‰יל„ים. 

ופעול‰ זו ע˘‰ יע˜ב כ‰˜„מ‰ ל˙פל˙ו, כי ‰ו‡ ב‡ ל‰˙פלל בכח ‰‰בטחו˙ ˘‰בטיחו 
ביח„,  חל‰ ‰בטח˙ ‰'  כל ‡לו ˘עלי‰ם  לז‰ ‡סף ‡˙  וכ‰כנ‰  זרעו,  ועל  עליו  ˘י˘מור   '‰
‰ב„יל   – ‰בטח‰  ‡ין  ‡לי‰ם  ˘ביחס  ו‰רועים  ‰‚מלים  ‰ב˜ר,  ‰ˆ‡ן,  (ו‡˙  ‡ח„  במחנ‰ 

במחנ‰ בפני עˆמו). 

חקיקת דתי ומנהגי ישראל
בתור  משרה  קבלה  אשר  להודעתה  במענה 

גננת לחינוך בנות ישראל על טהרת הקדש.

יהי רצון שתהי' הקבלה בשעה טובה ומוצלחת 

לחנך את המושפעים ומחונכים על יסודי תורתנו 

להיות  שיגדלו  חיים  אלקים  דברי  חיים  תורת 

לשם לתהלה ולתפארת.

דחקיקת  הענין  גודל  להדגיש  למותר  ובודאי 

ישראל,  בני  של  בזכרונם  ישראל  ומנהגי  דתי 

לימוד,  בדרך  בא  זה  אין  ילדים  דגן  בגיל  כי  ואף 

אדרבה  קטנים  בילדים  אשר  במוחש  רואים  הרי 

מאשר  יותר  קובע  ישראל  ומנהגי  בדיני  הרגילות 

לימוד בדינים ומנהגים אלו.

אלו  ומנהגים  הדינים  למילוי  אם  ובפרט 

להבנת  מתאים  וביאור  סיפור  איזה  מצרפים 

הילדים המטעים להם את הדין והמנהג.

(אגרות קודש חי"ד עמ' עא)

האחריות והכחות של גננת
קבלת  אודות  כותבת  בו   .  . למכתבה  במענה 

משרת גננת . . והבעיות הכרוכות בזה.

גדולה  אחריות  אשר  הדבר  נכון  אם  והנה 

ואחת  אחד  כל  על  שהרי  ישראל,  בני  בחינוך 

רצה  אבל  אלקיכם",  לה'  אתם  "בנים  נאמר  מהם 

הקב"ה לברוא עולמו שכל אחד זקוק לחינוך ועל 

המלכים  מלכי  מלך  של  בניו  וכמה  כמה  אחת 

ניתנה  ולא  יולד,  פרא  עיר  אדם  שהרי  הקב"ה, 

תורה למלאכי השרת כולל גם מצות החינוך אשר 

עם  שביחד  מובן  שמזה  חיים,  תורת  בתורתנו 

תפקיד  למלא  הכחות  מלמעלה  ניתנו  האחריות 

בכל  למילואו  האדם  שיתמסר  ובלבד  זה,  אחראי 

שזכות  ובפרט  אותו,  מסייעין  לטהר  והבא  לבו, 

הרבים, הם התלמידים שלה מסייעתה.

כפי  לבב,  וטוב  שמחה  מתוך  בהאמור  ועשי' 

מוסיפה  ומצוה,  מצוה  כל  קיום  להיות  שצריך 

בברכת השם והצלחתו.

(אגרות קודש חכ"ד עמ' קב-ג)

תועלת בהכנה למקצוע 
אודות  כותבת  את  בו   .  . מכתבך  על  במענה 

שאיפותיך בהנוגע להסתדרותך בעתיד, ושואלת 

במה תבחר.

גננת,  להיות  שתבחרי  טוב  ולדעתי 

חינוך  זה,  במקצוע  הרבים  זכות  גם  שבתקופתנו 

בני ישראל בדרך התורה והמסורה, וכשתכיני את 

וכדאי  תצליחי,  בודאי  זה  למקצוע  בחפץ  עצמך 

מבוססה  להכנה  הדרוש  הזמן  כל  לזה  להקדיש 

ומסודרה, כיון שנוגע להצלחת העבודה בעתיד.

(אגרות קודש חט"ו עמ' קצא)

להשתדל להיות גננת רשמית
וביותר  ביותר  להשתדל  צריכה  ...לדעתי, 

שתוכל לגמור לימודי' בכדי שתהי׳ מורה מוכרת 

התועלת  שמלבד  מוכרת,  גננת  או  [-רשמית] 

לפרנסה  בנוגע  גם  הרי  עצמו,  מצד  בהענין 

הלימודים  מסיימים  באם  יותר  שמרויחים  מובן 

מאשר  גננת  או  מורה  בתור  כך  אחר  ומשתכרים 

בהריוח  ומתחילים  באמצע  הלימודים  מפסיקים 

בהקדם איזה זמן, אבל פחות הרבה ולמשך כמה 

שנים, וכשתשתדל בזה באמת בטח תצליח, אלא 

עם  בזה  שתתיעץ  כדאי  מאז,  לה  שכתבתי  שכפי 

ידידים על אתר, שהרי נאמר ותשועה ברוב יועץ.

(אגרות קודש חט"ז עמ' קנ-א)

הזכות והאחריות של גננת

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

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

ב'  ˘יבי‡  ע„  כלום  מע˘יו  ˘‡ין  ‰ל"מ 
˘כלו  ‡ין  ‡פילו  ו‡ז  ˘נו˙יו  ‡חר  ˘ערו˙ 
˘וט‰  ˘‡ינו  כל  ל‰פלו˙  יו„ע  ˘‡ינו  זך 
˘‡ינו מ˜רע כסו˙ו וכו' ‰רי ‰ו‡ ‚„ול לכל 
„ינו, ו‡מנם ב"נ „ל‡ ני˙נ‰ ל‰ם ˘יעורים 
˜נ"‰  בב"ב  וכעין  כר‡וי  ˘לם  ˘˘כלו  כל 
ופחו˙  ומסבר ‰ו‰ ‚„ול  לי‰  ע"ב „מסברו 
˘‡ינו  רמב"ם  כ˙ב  וע"ז  ˜טן  ‰ו‰  מז‰ 
ברור  וז‰ ‡מ˙  פי˙ויי ‡ונס ‰ו‡,  על  נענ˘ 
לפע"„. עכ"ל. ו‰יינו „ו˜‡ ל˘יט˙ ‰ר‡"˘ 

ו„עימי‰ „‰ו‡ ‰ל"מ.

ו„עימי‰,  בנזיר  ר˘"י  במ˘"כ  ו‰נ‰, 
ל‰עיר  י˘   – יע˜ב  „בני  מ˜ר‡  ל‰  „נילף 
„"ב„ורו˙  סט.  בסנ‰„רין  ‰˙וס'  מ„ברי 
˘ערו˙  ל‰בי‡  ממ‰רים  ˘‰יו  ‰ר‡˘ונים 
ו‰ו‡  ‰רב‰",  מ˜ו„ם  ‚„לו˙  זמן  ‰י‰ 
„ב„ורו˙  בסו‚יין  ˘ם  ‰˘"ס  „ברי  ע"פ 
כו'.  ˘נים  לח'  מולי„ין  ‰יו  ‰ר‡˘ונים 
‰‚„לו˙  „זמן  ‰˙וס'  כ„ברי  ‡ם  ולכ‡ו', 
‡ז ‰י‰ מו˜„ם ב‰רב‰ מ„ורו˙ ‰‡חרונים, 
בן  ל„ין  יע˜ב  מבני  ‰ר‡י‰  בטל‰  ˘וב 
ב˘ו"˙  ז‰  כעין  וכבר ‰˜˘‰  למˆוו˙.  י"‚ 

מ‰רי"ל ˘ם לענין ‰ר‡י‰ מבני יע˜ב.

בר˘"י „נ˜ט „‚ם  נר‡‰ „מˆינו  ‡מנם 
‡ז ‰י˙‰ ‚„לו˙ ע"פ ‰רוב ב‚יל י"‚, „‰נ‰ 
על ‰כ˙וב "וי‚„לו ‰נערים ‚ו'" (˙ול„ו˙ כ‰, 
כז) ‰בי‡ ר˘"י „ברי ‰מ„ר˘ "כל זמן ˘‰יו 
˜טנים ל‡ ‰יו ניכרים במע˘י‰ם ו‡ין ‡„ם 
בני  ˘נע˘ו  כיון  טיבם,  מ‰  ב‰ם  מ„˜„˜ 
י"‚ ˘נ‰ ז‰ פיר˘ לב˙י מ„ר˘ו˙ וז‰ פיר˘ 
˘ל‡  ר˘"י,  ל˘ון  מ‡ריכו˙  ומוכח  כו'". 
‚„לו˙  לכלל  ‰ם  ˘ב‡ו  „כיון  בס˙ם  נ˜ט 
˙כונו˙י‰ם  ניכרים  ‰יו  ˘וב  ˘ע‰  ב‡ו˙‰ 
ממע˘י‰ם וכו', ‡ל‡ ‰וסיף „בכלל ‰מנ‰‚ 

"‡ין  י"‚  בני  ‰˜טנים  ˘נע˘ים  ˘ע„  ‰י‰ 
‰ו‡  ˘כן  ‰רי  טיבם",  מ‰  מ„˜„˜  ‡„ם 
נע˘‰  ˘נ‰  י"‚  „בן  ‰רוב  ע"פ  ‰טבע 
‡„ם  בני  ו‰ל‡‰  ומ‡ז  ו„ע‰  ב˘כל  ‚„ול 
מ˘‡"כ  במע˘יו,  ומכירים  בו  מ„˜„˜ים 
˘ע"פ  מכיון  בו  מ„˜„˜ים  ז‰ ‡ין  לפני ‚יל 

‰רוב ל‡ נ˙‚„ל עו„ ב˘כל ו„ע‰.

(„ב‰  ‰פ˘ט  לימו„  „ב„רך  [פירו˘, 
לומר  יו˙ר  נר‡‰  ‰מ˜ר‡)  על  ר˘"י  ‡זיל 
˘נ‰,  י"‚  ב‚יל  ˙לוי  ‡ינו  ו‚„לו˙  „˜טנו˙ 
‡ל‡ בטבע כל יחי„ בפרט – כי י˘ מ˙ב‚ר 
כי  ל‰˙ב‚ר;  ‰מ‡חר  וי˘  מו˜„ם  ב‚יל 
מנין  ‡ם  לעיל  ˘‡מרנו  ‰ח˜יר‰  לענין 
‰˘נים ‰וי ר‡י‰ ל‚„לו˙ ‡ו ˘‰ן ‰ן סיב˙ 
˘נ‰  י"‚  „‚יל  ס"ל  „ר˘"י  נר‡‰   – ‰„בר 
‰טבע  ˘כ"‰  ר˜  ‡ל‡  ‰‚„לו˙  סיב˙  ‡ינו 
‡ז  מ˙חילין  ‰סובבים  (ולכן  ‰רוב  ע"פ 
‰ס˙פ˜  ל‡  ול‰כי  ‰נער),  במע˘‰  ל„˜„˜ 
˘נע˘ו  ˘כיון  ‰נערים  ‚בי  לומר  ר˘"י 
˘וב  ‚„לו˙  לכלל  וב‡ו  ˘נ‰  י"‚  בני 
‰יו  ב‡ם  ב‡מ˙  כי  כו',  במע˘י‰ם  ניכרים 
˜ו„ם  מע˘י‰ם  ומכירים  ב‰ם  מ„˜„˜ים 
˘נע˘ו בני י"‚ ˘נ‰ – ‡פ˘ר ˘‰יו עומ„ים 
ל‡  ˘מ‡  כי  לכן,  ‚ם ˜ו„ם  ˙כונו˙י‰ם  על 

‰יו כמו ‰רוב].

לומר  ‡˘כחן  „˘פיר  מכ"ז  ו‰מורם 
ב„ורו˙ ‰ר‡˘ונים ‰י˙‰ ‚„לו˙ ‰רוב  „‚ם 
ו˘וב  י"‚,  ב‚יל  ‰‡חרונים,  ב„ורו˙  כמו 
ל‰וכיח  בנזיר  לר˘"י  „ס"ל  מ‰  מ˙חוור 
כי  לזמננו,  למˆוו˙  י"‚  בן  „ין  יע˜ב  מבני 
כיון ˘‰˙ור‰ נ˙נ‰ ל‰ם ˘ם "‡י˘" כ˘‰יו 
˘ב‚יל  ‰„ורו˙  לכל  ר‡י‰  ‰רי  ˘נ‰,  י"‚ 
‚„לו˙  לי„י  ב‡ים  ‰עולם  רוב  ˘בו  ז‰ 

מ˙חייבין במˆוו˙.

לקראת שבת ו

יע˜ב ‰יו  ˘ל  מ˘פח˙ו  ˘בני  ב‡ופן  ˘‰חלו˜‰ ‰י˙‰  פיר˘  בחיי  ˘ברבינו  ול‰עיר,   .‰
ל‡‰  לפליט‰ ‰ם  . ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר   . ויל„י‰ן  ‰מחנו˙ ["‰מחנ‰ ‰‡ח˙ ‰ם ‰˘פחו˙  ב˘ני 
ורחל ומחנ‰ ˘עמם". ובחז˜וני פיר˘ ˘‡ח„ ‰מחנו˙ ‰י' ˘ל רחל ו‡ח„ ˘ל ל‡‰ (ור‡‰ ‚ם 

˙יב"ע כ‡ן וב„בריו ל˜מן ל‚, ב)]; 

ו‰בי‡ ר‡י' ל„בריו ממ‰ ˘נ‡מר ב‰מ˘ך ‰פר˘‰ (ל‚, ב): "ויחı ‡˙ ‰יל„ים על ל‡‰ ועל 
רחל ועל ˘˙י ‰˘פחו˙", ‰רי ˘‰חלו˜‰ ‰י˙‰ ב˙וך מ˘פח˙ יע˜ב ‚ופ‡. 

˘‰˙ח„˘  עˆמו  בפני  ענין  וז‰ו  לכ‡ן,  ענין  ‡ינו  ˘ם  ˘נ‡מר  מ‰  ‰פ˘ט  ב„רך  ‡מנם 
מ‡וחר יו˙ר – ˘ב˙וך מחנ‰ מ˘פח˙ יע˜ב ‚ופ‡ סי„ר יע˜ב ‡˙ בני ‰מ˘פח‰ בס„ר מיוח„: 
יוסף  ו‡˙  רחל  ו‡˙  ויל„י‰ ‡חרונים,  ל‡‰  ו‡˙  ר‡˘ונ‰,  יל„י‰ן  ו‡˙  "וי˘ם ‡˙ ‰˘פחו˙ 

‡חרונים" (ל‚, ב), ‡בל ע„יין נ˘‡רו כולם במחנ‰ ‡ח„ כולל.  

[וכן מובן ממ‰ ˘ממ˘יך ‰כ˙וב ומספר על ע˘ו (ל‚, ‰) "וי˘‡ ‡˙ עיניו ויר‡ ‡˙ ‰נ˘ים 
ו‡˙ ‰יל„ים" – ˘ר‡‰ ‡˙ כולם בר‡יי' ‡ח˙ ול‡ ˘‰יו ב˘ני מחנו˙ נפר„ים]. 

בע˜י„‰  (וע„"ז  בלב„"  ‰‡ח„  במחנ‰  ‡ם  כי  ויל„יו  נ˘יו  ˘ם  "ל‡  ‰‡ברבנ‡ל:  כ˙ב  וכן 
בני   ˙‡ ‰עביר  ˘יע˜ב  ז‰  על  ˘מספר  כ‚-כ„)  (לב,  ‰פר˘‰  מ‰מ˘ך  מובן  וכן  וב‡ל˘יך). 

מעבר  ויעבור ‡˙  יל„יו  ע˘ר  ו‡˙ ‡ח„  ˘פחו˙יו  ˘˙י  ו‡˙  נ˘יו  ˘˙י  מ˘פח˙ו, "וי˜ח ‡˙ 
יבו˜", ור˜ ל‡חר מכן "ויעבר ‡˙ ‡˘ר לו", ו‰יינו "‰ב‰מו˙ ו‰מטלטלים" (כפירו˘ ר˘"י), 

ו‰עול‰ ‡יפו‡ ˘כל בני מ˘פח˙ יע˜ב ‰יו ב‰עבר‰ ‡ח˙ ב‰יו˙ם מחנ‰ ‡ח„. 

ו‰י'  ו‰כ‰ו,  ע˘ו ‡ל ‰מחנ‰ ‰‡ח˙  יבו‡  ˘"‡ם  יע˜ב  ˘ל  מיו˘ב˙ ‰וו„‡ו˙  ומע˙‰  ו. 
‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר לפליט‰" – כי ‡פילו ‡ם יˆליח ע˘ו ל‰כו˙ ‡˙ ‰מחנ‰ ˘ל ‰רכו˘ ו‰נכסים, 
‰רי ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר ˘ל מ˘פח˙ יע˜ב בוו„‡י י˘‡ר לפליט‰ ו‰ˆל‰, מכח ‰בטח˙ ‰' ‡ליו.

˘ל ‰רכו˘  ל‰מחנ‰ ‰ר‡˘ון  ˘בנו‚ע   – עמו"  כי ‡לחם  כרחו,  ר˘"י "על  ˘מפר˘  וז‰ו 
˘יי˘‡ר  על ‰בטח˙ ‰'  יע˜ב  סמך  ל‰מחנ‰ ‰˘ני  בנו‚ע  ח"ו, ‡ך  לפ‚וע  ע˘ו  ויˆליח  י˙כן 

לפליט‰, ול‡ מ˘ום ˘ינוסו ויברחו מפני ע˘ו, ‡ל‡ ‡„רב‰ ˘יילחמו עמו וי˙‚ברו עליו. 

ולפי „רכנו י˘ ל‰וסיף ולב‡ר ‡˙ ‰מ˘ך „ברי ר˘"י כ‡ן: "‰˙˜ין עˆמו ל˘לו˘‰ „ברים, 
ל„ורון ל˙פל‰ ולמלחמ‰ וכו'" – ועו„ חזון למוע„ בעז"‰.



כיצד שלח יעקב 
שלוחים למקום סכנה 

וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו
מלאכים ממש

(לב, ד. רש"י)

לדוד  משכיל  גו"א,  רא"ם,  (ראה  רש"י  במפרשי 

לפרש  רש"י  של  הכרחו  מהו  הקשו:  ועוד) 

בו"ד?  שלוחים  ולא  ממש,  מלאכים  שהיו 

ותירצו בכמה אופנים.

ויש לתרץ:

דמי  תר"ג)  סו"ס  או"ח  היטב  באר  (ראה  קיי"ל 

השליח,  וניזוק  שליחות,  באיזו  אדם  ששלח 

ועפ"ז,  ע"ז.  תשובה  לעשות  המשלח  חייב 

כיון שידע יעקב שעשו הולך לקראתו ורוצה 

שלוחים  אליו  לשלוח  לו  אסור  הי'  להרגו, 

בו"ד, דהוי מקום סכנה ושמא ינזקו.

ששלח  שהשלוחים  לומר  בהכרח  ולכן 

יעקב לא היו בו"ד, אלא "מלאכים ממש", ואז 

שפיר הי' יכול לשלחם. וק"ל.

"בני י"ג שנה הוו" 
– בדיוק נמרץ! 

ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש 
חרבו

גמירי שמעון ולוי בההיא שעתא בני י"ג שנה הוו והרוצה 
לחשוב יצא ויחשוב
(לד, כה. רש"י נזיר כט, ב ד"ה ור' יוסי)

מיום  מדויק  הוא  זה  שחשבון  לבאר  יש 

י"ג  בן  לוי  נעשה  ממש  ביום  שבו  היינו  ליום, 

שנה.

ובהקדים, שזמן עיבור כל אחד מהשבטים 

בפרקי  כדאי'  ימים,  ושני  חדשים  ששה  הי' 

דר"א (פל"ו) "מז' חדשים ילדה לאה את בני'", 

ואמרו חז"ל (ר"ה יא, א) "יולדת לשבעה יולדת 

ימים  ושני  חדשים  ששה  והיינו  למקוטעין", 

דחג,  ה'  בליל  נמי  "טבלה  אלא:  בתוד"ה  שם  (עיין 

ואפשר דילדה ביום אחרון של פסח").

ולפי זה נמצא שלידת לוי היתה י"ח חדשים 

וכ' יום אחר נישואי יעקב ולאה, שהרי ראובן 

וג'  ג),  מט,  ויחי  (כפרש"י  ראשונה  מביאה  נולד 

בתוספת  ולוי,  שמעון  דראובן  העיבורים 

שבועיים לטומאת לידה דראובן ושמעון, הם 

י"ח חדשים וכ' יום. ונמצא שנעשה לוי בן י"ג 

לאחר  יום  וכ'  חדשים  וששה  שנים  י"ד  שנה 

נישואי יעקב ולאה.

י"ד   – זה  זמן  שמשך  נמצא,  ולכשנדייק 

משך  הוא  הוא   – יום  וכ'  חדשים  וששה  שנים 

מעשה  עד  ולאה  יעקב  מנישואי  שעבר  הזמן 

שכם:

לאחר שנשא יעקב את לאה, חיכה ז' ימים 

ונשא את רחל, ואח"כ עבד שבע שנים ברחל, 

וז'  שנים  י"ג  הרי  לבן.  בצאן  שנים  שש  ועוד 

ימים.

אח"כ ברח מלבן ז' ימים (ראה רש"י ויצא לא, 

פרשתנו  (ראה  יבוק  במעבר  אחד  לילה  לן  כג), 

י"ח  שם  ושהה  לסוכות  ונסע  כב-כג),  לב, 

י"ד  לנו  הרי  יז).  לג,  פרשתנו  רש"י  (ראה  חדשים 

שנים, ו' חדשים וט"ו יום.

חנה  עש"ק  שהי'  וכיון  לשכם,  הגיע  אח"כ 

מחוץ לעיר עד לאחר השבת (ראה רש"י פרשתנו 

הראשון  ביום  ו).  פע"ט,  רבה  בראשית  יח.  שם, 

השלישי  ו"ביום  שכם,  ולקחה  דינה  יצאה 

בהיותם כואבים" (פרשתנו לד, כה) לקחו שמעון 

חדשים  ו'  שנים,  י"ד  לנו  הרי  חרבו.  איש  ולוי 

וכ' יום.

ונמצא, ד"ביום השלישי בהיותם כואבים", 

נתמלאו ללוי י"ג שנה בדיוק, מיום ליום. 

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

טעם, ו˘פיר י"ל „‰ו‡ מ˘ום ‚„לו˙ ‰ב‡‰ 
לו ‡ז. 

ל˘ינוי  ‰˘ייך  „בר  ‰ו‡  זו  ול„רך 
‡„ם)  בני  (ברוב  ‰טבע  „כ"‰  ‰טבע, 
ב˘כל  ‚„ול  ‰‡„ם  נע˘‰  ˘נ‰  ˘לי"‚ 
י"ב,  ב˙  כ˘‰י‡  כן  נע˘י˙  (ו‡˘‰  ו„יע‰ 
„בינ‰ י˙יר‰ נ˙נ‰ ב‰ כמבו‡ר ב˘"ס נ„‰ 

מ‰: ועיי' בפי‰"מ ל‰רמב"ם ˘ם).

במ˜ור  ‡חר˙  ˘יט‰  מˆינו  ‡מנם 
ול‡  מסיני  למ˘‰  ‰לכ‰  ˘‰ו‡  „ינ‡,  ‰ך 
˘ם  ל‡בו˙  „בפר˘"י  „פר˘˙נו,  מ˜ר‡ 
י"‚  בן  "נ"‡  ‡חר:  פירו˘  ל‡ח"ז  ‰בי‡ 
לכלל  ב‡  ˘ערו˙  ב'  ˘‰בי‡  „מי  למˆוו˙, 
מסיני  למ˘‰  „‰לכ‰  „‡וריי˙‡  מˆוו˙ 
‰י‡ ו˘יערו חכמים ‰ב‡˙ ב' ˘ערו˙ לי"‚ 
מˆוו˙  ל˜יים  ‡ו˙ו  מכניסין  לפיכך  ˘נ‰ 
לי‰  מחז˜ינן  מס˙מ‡  ו‡ילך  זמן  ומ‡ו˙ו 
וכ"‰  כו'".  ˙ינו˜ו˙  רוב  כ„ין  ˘ערו˙  בב' 
"ו˘˘‡ל˙  טז  כלל  רי˘  ‰ר‡"˘  ב˘ו"˙ 
בר  ‰ו‡  ‡ח„  ויום  ˘נ‰  י"‚  „בן  לנו  מ‡ין 
‰לכ‰  כי  „ע  ל‡,  מכן  פחו˙  ‡בל  עונ˘ין 
˘יעורין  בכלל  ו‰ו‡  ‰ו‡  מסיני  למ˘‰ 
מסיני  למ˘‰  ‰לכ‰  ˘‰ן  ומחיˆין  חˆיˆין 
„בר  לכל  ו˜ˆב‰  „˘יעור   ,(.„ (עירובין 

ב˘ו"˙  וכ"‰  ע"כ.  פ‰".  בעל  למ˘‰  נ˙ן 
מ‰רי"ל סנ"‡.

ביעו˙ „ין מכח ‰‰לכ‰,  ול„רך זו ‰"ז̃ 
˘ינוי ‰טבע  מˆ„  ול‡  ˘יעורי ‰ל"מ,  ככל 
˘יט‰  טעם  לב‡ר  י˘  ו˘מ‡  „„ע˙ ‰‡„ם. 
זו, ע"פ ח˜יר‰ (עיי' ˆפע"נ לרמב"ם ‰ל' ‡י˘ו˙ 
ב, ט) ב‚„ר סימני ‚„לו˙ (וי"‚ ˘נ‰) ‡ם ‰ם 

ר˜ ר‡י‰ על ‰‚„לו˙ ‡ו ˘‰ם ‰ם ‰עו˘ים 
סברי „„ין  ˘יטו˙  ‡˙ ‰‚„לו˙, „י"ל „‰נך 
˘עמו)  (וסימנים  ˘נים  י"‚  ˘ע"י  ‚„לו˙ 

‡ז  ˘נע˘‰  ב„ע˙  ‰טבע  ˘ינוי  מˆ„  ‡י"ז 
(˘‚יל י"‚ ר˜ מוכיח עליו), ‡ל‡ ˘‚יל י"‚ 
(וסימנים ˘עמו) ‰ו‡ ‰עו˘‰ ‡˙ ‰‚„לו˙.

ומע˙‰ י˘ ל‰כריע ‰ח˜יר‰ ‰נ"ל ‚בי 
ב' ‰˘יטו˙. ‡י  בין  מיל˙‡  נח, „˙לי‡  בני 
‰ו‡  י"‚  ב‚יל  ‚„ול  „נע˘‰   ‡‰„ ‡מרינן 
‚בי  „‚ם  י"ל  ˘וב  ‡„ם,  בני  טבע  מˆ„ 
ב˜יום  וחייב  בי"‚  ‚„ול  „נע˘‰  כ"‰  ב"נ 
על  ר‡י‰  בז‰  י˘  ˘‰רי  „י„‰ו,  מˆוו˙ 
‚„לו˙ ˘כלו. ‡בל למ‡ן „סבר „‰וי ‰לכ‰ 
בבני  ˘ייך  „‡י"ז  מובן  ‰רי  מסיני  למ˘‰ 
י) „ל‡  ט,  מלכים  (רמב"ם ‰ל'  נח, „‰‡ ˜יי"ל 
ני˙נו ‰˘יעורין ‡ל‡ לי˘ר‡ל בלב„. ו˘וב 
˙לוי‰  ‰‚„לו˙   ‡‰˙ „‚ביי‰ו  ל‰כריע  י˘ 
‰˙כונ‰  מˆ„  ו„ע˙ו  ˘כלו  לפי  ‡„ם  בכל 

‰טבעי˙ ˘לו.

במ‰  ˘יז  סי'  יו"„  ח˙"ס  ב˘ו"˙  ועיין 
ז‰  ‰נ‰  וז"ל:  ‰רמב"ם,  ב˘יט˙  ˘פלפל 
‡מ"˘   '‡ מרב  נ˘‡ל˙י  ˘נים  ‡יז‰  לי 
‰רמב"ם פ' יו"„ מ‰ל' מלכים ‰ל' ב' וז"ל 
ולעולם ‡ין עונ˘ין מ‰ן [מבני נח] ל‡ ˜טן 
מˆוו˙  בני  ˘‡ין  לפי  ˘וט‰  ול‡  חר˘  ול‡ 
ט'  בפ"‡ ‰ל'  לעיל  לו ‰‡  ו‰ו˜˘‰  עכ"ל, 
לי˘ר‡ל  ‡ל‡  ‰˘יעורים  ני˙נו  ˘ל‡  כ˙ב 
ב˙˘וב‰ „זמן  כ' ‰ר‡"˘  וכבר  עכ"ל  לב„ 
ו‰ב‡˙  ˘נ‰  י"‚  ולבן  י"ב  לב˙  ‚„לו˙ 
˘יעורין  בכלל  ‰כל  ו˘יעורן  ˘ערו˙ 
˘‡ין  וכיון  מסיני  למ˘‰  ‰לכ‰  ˘נ‡מרו 
‰˜טן,  יפטר  טעמ‡  מ‡י  נח  לבן  ˘יעורין 
לענו˘  סבר‡  ˘ום  ‡ין  „ו„‡י  ו‰˘ב˙י 
בב"נ  ‚ם  פטור  ‡נוס  ו‰רי  יומו  בן  ל˙ינו˜ 
˜טנו˙  פי˙וי  ו˜יי"ל  ˘ם,  ר˘ב"ם  כמ"˘ 
‡ונס ‰ו‡ (וכבר מבו‡ר ‡ˆלינו במ˜ום ‡חר ˘‚ם 
לפל‚ו˙  ˘‰‚יע  ˜טן  ‡ל‡  כן)  ס"ל  ‰רמב"ם 

בי˘ר‡ל  ו‡פ"‰  לב  ח˜רי  ‚„ולי  ר‡ובן 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

שיעור בן י"ג בבני נח
יחקור אי אף בני נח מתחייבין במצותיהן בגיל י"ג שנה, ויתלה הדבר בפלוגתת הראשונים במקור דין זה – אם 

הוא מכלל שיעורין שהם הלכה למשה מסיני או דילפינן ליה מבני יעקב

מי"‚  ‰ו‡  ‰˙ור‰  בכל  מˆוו˙  חיוב 
כ‡   ,‰ ב‡בו˙  כ„˙נן  ‡ח„,  ויום  ˘נים 
בכל  וכמ"˘  למˆוו˙",  ע˘ר‰  ˘ל˘  "בן 
ב,  ע˘ור  ˘בי˙˙  ‰ל'  רמב"ם  (עיי'  ‰פוס˜ים 
לח˜ור  וי˘  ועו„).  ˙רטז,  סי'  ‡ו"ח  טו˘ו"ע  י‡. 

‡ימ˙י  נח,  בני  לענין  ‚„ול‰  ח˜יר‰ 
מ˙חייבין בז' מˆוו˙ „י„‰ו. 

ילפינן  מנ‡  ‰יטב  לעיין  י˘  ו˙חיל‰ 
„בפירו˘  למˆוו˙.  י"‚  „בן  „ינ‡  ל‰ך 
„ילפינן  נ˜ט  כט:  בנזיר  לר˘"י  ‰מיוחס 
ל‰ מפר˘˙נו: "‡י˘ ‰וי מבן י"‚ ˘נ‰ ול‡ 
בפחו˙ ˘ל‡ מˆינו בכל ‰˙ור‰ ˘י‰‡ ˜רוי 
מˆינו  י"‚  בבן  י"‚, ‡בל  מבן  בפחו˙  ‡י˘ 
[בפר˘˙נו]  כ„כ˙יב  ‡י˘  ‰כ˙וב  ˘˜ר‡ו 
‡י˘  ולוי  ˘מעון  יע˜ב  בני  ˘ני  וי˜חו 
˘ע˙‡  ב‰‰י‡  ולוי  ˘מעון  ו‚מירי  חרבו 
מ„ר˘  יו„.  פ"פ,  ב"ר  (ר‡‰  ‰וו  ˘נ‰  י"‚  בני 
לח˘וב  ו‰רוˆ‰  ע‰"פ),  טוב  ו˘כל  טוב  ל˜ח 

"עיונים  מ„ור  לעיל  [ועיי'  ויח˘וב"  יˆ‡ 
בז‰  מ„ו˜„˜  ח˘בון  ˜ˆרים"  ובי‡ורים 

מיום ליום, כפ˙ור ופרח. ‰מע˙י˜].

ז‰:  כעין  נמי  כ˙ב  ל‡בו˙  ובפר˘"י 
מכל  יע˘ו  ‡˘ר   ‰˘‡ ‡ו  ‡י˘  "„כ˙יב 
חט‡˙ ‰‡„ם, ו‡ינו ˜רוי ‡י˘ ע„ ˘‰ו‡ בן 
יע˜ב  בני  ˘ני  וי˜חו  ‰˙ם  וכ„‡˘כחן  י"‚ 
ו‡ז ‰י‰  חרבו  „ינ‰ ‡י˘  ולוי ‡חי  ˘מעון 
לוי בן י"‚ ˘נ‰ כ˘˙ח˘וב ב' ˘נים ˘ע˘‰ 
˘ם,  ברע"ב  וכ"‰  ע"כ.  ‡ל".  בבי˙  יע˜ב 
˘נ‰  ע˘ר‰  ˘ל˘  בן  פר˜  ב‡ו˙ו  „"לוי 
ויטרי  במחזור  וכ"כ  ‡י˘",  לי‰  ו˜רי  ‰י‰ 

ל‡בו˙.

˘בי"‚  מ‰  מˆ„  ‰ו‡  „‰טעם  פירו˘, 
‚„לו˙  על  (˘מור‰  ‡י˘  ‰‡„ם  נ˜ר‡  ˘נ‰ 
ו‰יי˙  "וחז˜˙  ל‡י˘",  ˘מך  "מי  כמ"˘ 
ו„ע˙  ב˘כל  ‚„ול  ˘נע˘‰  ‰יינו  ל‡י˘"), 
˘‡ז "נ˜ר‡  י  ב,  ב‰ל' ‡י˘ו˙  ל˘ון ‰רמב"ם  (ועיין 

מחוייב  ולכן  „יע‰  בר  ‡י˘"),  ונ˜ר‡  ‚„ול 

ברע"ב)  (וכ"‰  ר˘"י  ˘כ˙ב  ו‡ף  במˆוו˙. 
יע˘ו,  ‡˘ר   ‰˘‡ ‡ו  ‡י˘  מ„כ˙יב  „‰ו‡ 
במˆו˙  מחוייב  „ו˜‡  „"‡י˘"   ‡‰ ו‡"כ 
בז‰  ‡ין  ע„יין  מ"מ   – מ˜ר‡  לימו„  ‰ו‡ 
בלי  ‚זיר˙ ‰כ˙וב  ˘‰ו‡  לומר  ˘ום ‰כרח 

המדור מודפס 
זכות

הרב שמעון הוי שיחי' 
בן אה

רפואה שמה וקרובה

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

 שיחת ה"מאכים" שבנפש
מדוע מספרת התורה סיפורים מסוימים ולא את כל תולדות האבות? / מי הם המלאכים שברשות כל אחד? / 
מתי נדרש אדם לשלוח את מלאכיו? / ומהו החשש לגשת לעניין גשמי חדש? / העבודה הרוחנית של "וישלח 

מלאכים" אצל כל אחד ואחד

על ‰"מל‡כים" ˘˘לח יע˜ב ‡ל ע˘ו ‡חיו, "וי˘לח יע˜ב מל‡כים ‡ל ע˘ו ‡חיו" (רי˘ 
ממ˘",  כי ‡ם "מל‡כים  ˘לוחים,  ˘ל  במובן  מל‡כים  ˘ל‡ ‰יו ‡ל‰  ר˘"י  פיר˘  פר˘˙נו), 

מל‡כי מעל‰.

מע˘י ‰‡בו˙  כל  סיפר‰ ‰˙ור‰ ‡˙  ˘ל‡  מוˆ‡ים ‡נו  ˘ב˙ור‰  ו‰נ‰, ‡ו„ו˙ ‰סיפורים 
ו˙ול„ו˙ בני י˘ר‡ל, ו‚ם ‡ו˙ם סיפורים ‰מופיעים ב˙ור‰ ‡ינם מסופרים ב˘למו˙ם על כל 
פרטי‰ם. וסיב˙ ‰„בר ‰י‡, כי ‡ין כוונ˙ ‰˙ור‰ ר˜ לספר ול‰ו„יע ‡˙ ‰מע˘ים ˘‰יו, ‡ל‡ 

י˘ כוונ‰ מיוח„˙ בכל פרט ופרט ‰מסופר ב˙ור‰.

ו‡י˙‡ בס‰"˜ (ר‡‰ פלח ‰רימון לר"‰ מפ‡ריט˘ סוף פ' ויר‡, וכנר‡‰ מיוס„ על מ‡מר ‡„מו"ר ‰ז˜ן), 
עליונים",  וסו„ו˙  "רזין  ב‰ם  ˘י˘  ר‡י'  זו  ‰רי  לספרם,  בחר‰  ˘‰˙ור‰  סיפורים  ˘‡ו˙ם 
ו"כמ‰ „רכים לעבו„˙ ‰'". ו‰יינו, ˘נוסף על מ˘מעו˙ם ‰פ˘וט‰ ˘ל ‰סיפורים, י˘ ב‰ם 

‚ם סו„ו˙ ו‰ור‡ו˙ בעבו„˙ו ‰רוחני˙ ˘ל ‰‡„ם.

סיפורי'- כך  נˆחי˙,  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  כ˘ם  כי  ו„ור.  „ור  בכל  ‰ן  נˆחיו˙  ‡ל‰,  ‰ור‡ו˙ 
‰ור‡ו˙י' ‰ם נˆחיים בכל זמן ובכל מˆב (ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 332).

ע˘ו,  יע˜ב ‡ל  ˘˘לח  מל‡כים  על  לספר  ר‡˙‰ ‰˙ור‰  מ‰  ל˙מו‰  י˘  ז‰,  יסו„  פי  ועל 
מל‡כים  ז‰. ‰ל‡ ‡ין  ממע˘‰  ללמו„  י‰ו„י  יכול  ו‡יזו ‰ור‡‰  ממ˘,  מעל‰  מל‡כי  ˘‰יו 

מˆויים ומזומנים לפני כל י‰ו„י וי‰ו„י, ˘יכול ‰ו‡ ל‰˘˙מ˘ ב‰ם ול˘לחם?



טלקראת שבת

עניין גשמי חדש הוא בבחינת "ארצה שעיר שדה אדום"
כ‡˘ר חי ‰‡„ם בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי וחומרי, ‰נ‰ חל˜ עי˜רי בעבו„˙ו ‰ו‡ ל‰˙עס˜ עם 
ענייני ‰עולם ‰‚˘מיים וחומריים. עליו ל‰יז‰ר ˘ל‡ ל‰י‚רר ‡חר ‰חומריו˙ וענייני ‡יסור, 

ולעמול לרומם ול˜„˘ ‡˙ ענייני ‰‚˘מיו˙, ˘י‰יו כלים ל‚ילוי ‡ורו י˙'.

ב‰ם.  וכבר ‰˙יי‚ע  ב‰ם  עסו˜  כבר  ˘‰ו‡  עניינים ‚˘מיים  י˘נם ‡ו˙ם  לכל ‡„ם  ו‰נ‰, 
‰ו‡  ‡„רב‡:  ‡ל‡  ‡חרי‰ם  נ‚רר  ו‡ינו  יˆרו,   ˙‡ לכוף  ר‚יל  ‰ו‡  עניינים,  ל‡ו˙ם  בנו‚ע 
‰ר‚יל  עבו„˙ו  מ˜ום  ˘‰ם  ‰‡„ם,  ˘ל  כ"‡רˆו"  נח˘בים  ‡לו  עניינים  ומזככם.  מ˜„˘ם 

ו‰י„וע.

‡מנם, מזמן לזמן מˆיעים לי‰ו„י ל‰˙עס˜ עם עניין ‚˘מי ח„˘ ˘ל‡ נ˙עס˜ בו ע„ ע˙‰, 
‡ם בעניין חומרי כ‰נ‡‰, ‡ו ‡פילו בעס˜ פרנס‰ ח„˘, ‡ו מינוי ח„˘ ‰˜˘ור בכבו„ וכיוˆ‡ 
בו. וכ‡˘ר מ„ובר על ‰˙עס˜ו˙ ח„˘‰ עם ‚˘מיו˙ וחומריו˙, ‰רי ‰„בר נח˘ב כ‰ליכ‰ ‡ל 

"‡רˆ‰ ˘עיר ˘„‰ ‡„ום", למ˜ום ועניין בעולם ˘‡פ˘ר ל‰יכ˘ל בו.

ב‡ופן  ˘נבר‡  עולם ‰ז‰,  ˘ל  טבעו  כך ‰ו‡  כי  ע˘ו,  ˘ל  כ‡רˆו  נח˘ב  ‚˘מי  עניין  כל 
˘מעלים על ‡ור ‰˜„ו˘‰. וכ„‡י˙‡ בס‰"˜ ˘"כל מע˘‰ עולם ‰ז‰ ˜˘ים ורעים, ו‰ר˘עים 

˘ולטים בו" (עı חיים ˘ער מ"ב ספ"„. ˙ני‡ סוף פ"ו).

"וי˘לח  י„י  על  ‰י‡  ‡„ום",   ‰„˘ ˘עיר  ל"‡רˆ‰  לילך  ‡ם  לבחור  כיˆ„  לי„ע  ו‰„רך 
ב"‡רˆו"  ל‰י˘‡ר  עליו  ‡ם  ל‡„ם  ˘מבררים  ‡לו  ‰ם  ‰"מל‡כים"  ˙חיל‰.  מל‡כים" 
ובענייניו ‰˜ו„מים, ‡ו ל‰˙˜„ם ולילך ‡ל ‡ו˙ו עניין ח„˘ ב‚˘מיו˙, ˘‰י‡ עבו„‰ ח„˘‰ 

ברוחניו˙, וכפי ˘י˙ב‡ר.

"קדש עצמך במותר לך"
בי‡ור ‰עניין:

‰טבעיים  ‰כוחו˙  ˘‚ם  פ"י),  ח"ב  נבוכים  (מור‰  ‰רמב"ם  כ˙ב  ‰מל‡כים,  עניין  במ‰ו˙ 
˘בעולם נ˜ר‡ים לפעמים ב˘ם "מל‡כים". ו‡ם כן, ‰רי ‚ם כוחו˙ נפ˘ו ˘ל ‰‡„ם ר‡ויים 

ל‰י˜ר‡ ב˘ם "מל‡כים".

ו‰נ‰, ‰‡„ם ‰ו‡ ˘ליט "ל˘לוח" ‡˙ "מל‡כיו", ˘‰ם כוחו˙ נפ˘ו, ל‡ו˙ו מ˜ום ˘יבחר 
ר‚˘  ‰‰˙בוננו˙  מן  ול‰ולי„  ˜„ו˘‰,  בענייני  ול‰˙בונן  בכוחו˙יו  ל˘לוט  יכול  ‰ו‡  בו. 
‰מ˙‡ים בליבו. ו‡פילו ‰ר˘עים ˘"‰ן בר˘ו˙ לבן" (בר‡˘י˙ רב‰ פל"„, י), ולכ‡ור‰ ‡ין ל‰ם 
כבר ˘ליט‰ על כוחו˙ נפ˘ם, מכל מ˜ום ‰רי יכולים ‰ם ל˘וב ב˙˘וב‰ ול˘לוט מח„˘ על 

מוחם וליבם (ר‡‰ ˙ני‡ פי"ז).

˘ל ‰‡„ם,  ˘„‰ ‡„ום", ‰נ‰ "מל‡כיו"  ˘עיר  מ"‡רˆו" ‡ל "‡רˆ‰  יוˆ‡ ‰‡„ם  וכ‡˘ר 
ˆריך  ‰ו‡  ח„˘.  ‚˘מי  עניין  ‡ו˙ו   ˙‡ ולבחון  לילך  ˆריכים  ומי„ו˙יו,  ˘כלו  כוחו˙  ˘‰ם 

ה"ממש" של המלאכים
וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו
וישלח יעקב מלאכים - מלאכים ממש
(לב, ד. רש"י)

מליובאוויטש  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  סיפר 

נ"ע (ספר השיחות תש"ג [מתורגם ללה"ק] עמ' קנז):

לחיי  האחרונה  השבת  תקל"ג,  וישלח  בש"פ 

אמר  דין,  בעלמא  ממעזריטש  המגיד  הרב 

"וישלח  קדישא:  החברייא  תלמידיו,  במעמד 

 – ממש"  "מלאכים  ופרש"י  מלאכים"  יעקב 

שלח  גופם)  (דהיינו  המלאכים  של  ה"ממש" 

(דהיינו  שבהם  הרוחניות  אבל  לעשו,  יעקב 

נשמתם) נשארה עם יעקב.

המגיד  פירוש  תוכן  דלכאורה  להבין,  וצריך 

פשטות  פרש"י:  מפשטות  להיפך  ממש  הוא 

להגדיל  היא  ממש"  "מלאכים  בפרש"י  הכוונה 

שלוחים  ולא  מעלה  מלאכי  ששלח  מעלתם, 

ב"מלאכים  הכוונה  המגיד  לפי'  ואילו  בו"ד; 

שלח  שלא  ממעלתם,  להמעיט  היא  ממש" 

מלאכים בכל מהותם, אלא רק ה"ממש" שבהם, 

החלק המוחשי שבהם ולא החלק הרוחני.

לומר  המגיד  כוונת  שאין  בזה,  לבאר  ונראה 

שיעקב שלח את ה"ממש" של המלאכים בלבד, 

ששילוחם  כוונתו  אלא  ונפשם,  רוחניותם  בלי 

קשורים  היו  עשו  אצל  בהיותם  שגם  באופן  הי' 

גופם  שרק  כאילו  שהי'  עד  יעקב,  עם  עדיין 

יעקב  אצל  היא  נשמתם  אבל  עשו,  אצל  נמצא 

גם בעודם אצל עשו.

במלאכים  שיש  האפשרות  כי   - הדבר  וטעם 

הגשמיות  תכלית  בעשו,  וזיכוך  בירור  לפעול 

(רוחניותם)  כשנפשם  דוקא  הוא  והחומריות, 

גם  משתנית  ואינה  ביעקב,  וקשורה  דבוקה 

כשהם אצל עשו.

שמעון ולוי מלמדים: 
יסוד קיום המצוות - 

למעלה מהדעת 
ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי גו' איש חרבו 
בני י"ג שנה היו
(לד, כה. ב"ר פרשה פ, י)

מזה שנקראו שמעון ולוי כשהיו בני י"ג שנה 

יד  ב,  שמות  (ראה  גדלות  לשון  שהוא  בשם "איש" 

ובפרש"י שם), למדו (עיין רש"י נזיר כט, ב ד"ה ור' יוסי. 

שלש  ש"בן  ועוד)  כב.  משנה  פ"ה  אבות  ורע"ב  רש"י 

גדול  האדם  נעשה  שאז  היינו  למצוות",  עשרה 

ובר דעת, ולכן הוא מחוייב במצוות.

תרתי  כעין  זה  הרי  דלכאורה  לתמוה,  ויש 

שבגיל  זה  מפסוק  למדו   - אחד  מצד  דסתרי: 

 - שני  ומצד  דעת;  בר  האדם  נעשה  שנה  י"ג 

הפסוק זה עצמו מספר על פעולה שעשו שלא 

ע"פ הדעת והשכל, אלא מצד התעוררות מדת 

שם)  פרש"י  וראה  ו.  מט,  (ויחי  לקמן  כמ"ש  הכעס, 

"כי באפם הרגו איש"?

יסודית  הוראה  רמזו  שבזה  לומר  ויש 

בעבודת האדם לקונו:

אף ש"ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה 

הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחו" (רמב"ם סוף 

ושכלו  במוחו  להבין  שצריך  היינו  מעילה),  הל' 

את מצוות התורה, ולכן למדו זמן חיוב המצוות 

מכל   - השכל  גדלות  על  המורה  "איש"  מלשון 

הבנת  אינו  השי"ת  עבודת  ושורש  יסוד  מקום, 

היינו  שמים,  מלכות  עול  קבלת  אם  כי  השכל, 

עליו  התורה,  משפטי  את  מבין  אינו  אם  שגם 

לקיימם מפני ציווי הבורא ית"ש (ראה לקו"ש ח"ב 

עמ' 428. ח"ד עמ' 1211 ואילך. ועוד). 

גו'  מ"ויקחו  המצוות  חיוב  זמן  שלמדו  וזהו 

לחיוב  ולוי  שמעון  הגיעו  שכאשר  חרבו",  איש 

מצוות, התחילו מיד בעבודת השי"ת באופן של 

נלמדת  ומזה  מהדעת.  שלמעלה  נפש  מסירות 

קבלת  הוא  העבודה  ושורש  שיסוד  ההוראה, 

עול שלמעלה מהדעת וההבנה.



י‡לקראת שבת

בו ניˆוˆו˙ ‰˘ייכים לנ˘מ˙ו, ועל כן סיבב ‰בור‡ ˘יפ‚ו˘ ב‡ו˙ו „בר ‚˘מי.

ב‰˘‚ח‰  לפ˙חו  ‰‚יע  ז‰  ‚˘מי  עניין  כי ‡מנם  זו.  בסבר‰  טעם  ו‰‡מ˙ ‰י‡, ‡˘ר ‡ין 
ל‰  יסרב  ו‰ו‡  זו,  ל‡„ם ‰˙עס˜ו˙  ˘יˆיעו  ל‰יפך:  כוונ˙ ‰בור‡ ‰י‡  ˘מ‡  ‰עליונ‰, ‡ך 
ל‰‚˘ימו  ˘יכול  עניין  מ‡ו˙ו  נפ˘ו  ויפרי˘  עˆמו  ˘י˜„˘  ˙‰יו",  "˜„ו˘ים  מˆוו˙  וי˜יים 
ל‚˘˙ ‡ל  לו  ˙חיל‰, ‡ין  ˘ילוח ‰"מל‡כים" ‰‡מורים  בל‡  כן  ועל  בחומריו˙.  ול‰˘˜יעו 

‡ו˙ו עניין ‚˘מי.

אפילו יעקב שולח מלאכים
˘„‰ ‡„ום",  ˘עיר  מל‡כים ‡ל "‡רˆ‰  ˘לח  יע˜ב  ˘‡ם  בנפ˘ו,  לי„ע  עו„ ˆריך ‰‡„ם 
חוב˙  מוטל˙  עליו  בוו„‡י  ‰רוחני˙,  לעבו„˙ו  מ˙‡ימ‰  ע˘ו  ˘ל  ‡רˆו  ‰‡ם  לבחון  בכ„י 

˘ילוח ‰˘לוחים לפני „בר ‚˘מי ח„˘:

˘‰יו  ו‰יינו,  ועו„),  ו.  פמ"ז,  רב‰  (בר‡˘י˙  ˘"‰ן ‰ן ‰מרכב‰"  נ‡מר  על ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים 
יע˜ב  על  נ‡מר  וביני‰ם ‚ופ‡  עˆמיים.  רˆונו˙  ל‰ם  ול‡ ‰יו  לפני ‰˘י"˙,  ב˙כלי˙  בטלים 
עמ„  כבר  ˘יע˜ב ‡בינו  ז‡˙,  עו„  ועו„).  פע"ו, ‡.  רב‰  (בר‡˘י˙  ˘ב‡בו˙"  ˘‰י' "בחור  ‡בינו 
כן,  ו‡ם  ˘מר˙י".  מˆו˙  כל ‰˜˘יים "˙רי"‚  ˘למרו˙  ו‰עי„  לבן,  בבי˙  עˆומים  בניסיונו˙ 
ר‡‰  מ˜ום,  ומכל  ח„˘ים.  ולניסיונו˙  ח„˘‰   ıל‡ר מללכ˙  ליר‡  לו  ‰י'  ל‡  כבר  לכ‡ור‰ 

יע˜ב לנכון ל˘לוח "מל‡כים" ולברר ‰יטב ‰‡ם „רך זו ר‡וי' ומ˙‡ימ‰ לפניו, ‡ם ל‡ו.

במ‡זני  ‰יטב   ˜„‰ ל˘˜ול  מחויב  זו,  למ„ר‚‰  ‰‚יע  ˘ל‡  מי  כל  ‡˘ר  בוו„‡י  כן,  ו‡ם 
ל˜„ו˘‰,  לנˆלו  ויוכל  לכוחו˙יו  מ˙‡ים  לו  ‰מוˆע  ח„˘  עניין  ‡ו˙ו  ‰‡ם  ומי„ו˙יו  ˘כלו 
‡ו ˘יכול למ˘כו ול‚ררו ח"ו לחומריו˙. ור˜ ל‡חר ˘י˘לח "מל‡כים" יוכל ל‰מ˘יך „רכו 

כ‡˘ר יורו לו ‡ו˙ם מל‡כי נפ˘ו ‡˙ ‰נכון לו בעבו„˙ו י˙'.

לקראת שבת י

ל˘˜ול ‰יטב ב˘כלו ובר‚˘ו˙יו, ‰‡ם ‡כן יˆליח לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙ כר‡וי וכ„רו˘ ב‡ו˙ו 
מ˜ום ח„˘, ‡ו ˘‰ו‡ עלול ביו˙ר ל‰יכ˘ל ח"ו.

ˆריך  ו‡ין  ב˙כלי˙,  מו˘ללים  ‰ם  ‡לו  מעין  עניינים  ‡סור.  עניין  ‡ו„ו˙  ‰מ„ובר  ‡ין 
˘‰ם  ‰‚˘מיים  ב„ברים  ‡פילו  ‡ל‡  ‡סורים.  ˘‰ם  ל„ע˙  בכ„י  וטרי‡  ו˘˜ל‡  "מל‡כים" 
מו˙רים על פי „ין, ‰נ‰ ‚ם בנו‚ע ‡לי‰ם ˆריך ל˘לוח ˘לוחים, ˘יח˜רו וי„ר˘ו ‰יטב ‰‡ם 

ר‡וי לו לילך ל"‡רı" ח„˘‰ זו.

כי ‚ם על „ברים ‰מו˙רים ˆיוו˙‰ ˙ור‰ ˘‰‡„ם י˜„˘ עˆמו וייב„ל מ‰ם. וכפי ˘כ˙וב 
˜„ו˘ים  ˘כ˙וב  כמו  מ„‡וריי˙‡,  "‰ו‡  לו",  במו˙ר  עˆמו  "ל˜„˘  ˘‰חיוב  (פ"ל)  ב˙ני‡ 
˙‰יו ו‚ו' ו‰˙˜„˘˙ם ו‚ו'". וממיל‡, ‰„רך ‰יחי„‰ ˘ב‰ י‰י' מו˙ר לו ל‚˘˙ ‡ל ‡ו˙ו עניין 
‚˘מי, ‰י‡ ב‡ם י˘˙מ˘ בו ל˘ם ˘מים בלב„, ˘‡זי ‡ין ז‰ ל‰נ‡˙ו, כי ‡ם חל˜ מעבו„˙ 

‰בור‡ י˙"˘.

‰ו‡  מוכרח  ‰רי  ˜ו„ם,  בו  עס˜  ל‡  ˘ע„יין  ח„˘  ‚˘מי  „בר  בפני  ‰‡„ם  עומ„  וכ‡˘ר 
ול‰עלו˙ו  ˘מים  ל˘ם  בו  לעסו˜  בנ˜ל  יוכל  י„י ‰"מל‡כים", ‰‡ם  על  ˙חיל‰ ‰יטב  לברר 
ל˜„ו˘‰, ‡ו ˘מ‡ לפי טבעו וטבע יˆרו ‰„בר כרוך ‡ˆלו ב˜˘יים רבים. ו‡ם י˙ברר ˘‡כן 
ל˘ם!  לילך  לו  בלב„, ‰רי ‡סור  ל‰נ‡˙ו  ב„בר ‰‚˘מי  ל‰˙עס˜  ˘עלול ‰ו‡  סכנ‰  ˜יימ˙ 

עליו ל˜„˘ עˆמו ול‰יב„ל מ‡ו˙ו „בר ‚˘מי, למרו˙ ˘‰ו‡ „בר ‰י˙ר.

˘עיר  לפני ‚˘˙ ‰‡„ם ‡ל "‡רˆ‰  ממ˘":  מל‡כים" – "מל‡כים   .  . עניין "וי˘לח  וז‰ו 
˘„‰ ‡„ום", ‡ל עניין ‚˘מי ח„˘, ‰רי מחויב ‰ו‡ ˙חיל‰ ל˘לוח ‡˙ מל‡כיו, ˘‰ם ˘כלו 
‡ו  ‰בור‡,  מעבו„˙  חל˜  ˙‰י'  ל˘ם  ‰ליכ˙ו  ‡כן  ‡ם  ‰יטב,  ויב„˜ו  יבררו  ו‰ם  ומי„ו˙יו. 

˘˜יימ˙ סכנ‰ מוח˘י˙ ˘י˘˜ע בחומריו˙ ‰עולם, וייפול ממ„ר‚˙ו.

לא ליפול בתכסיסי היצר
ו‰נ‰, י˘ מי ‡˘ר יˆרו מסי˙ ‡ו˙ו ל‡מר, ‡˘ר ‡ם נז„מן לו עניין ‚˘מי יכול ‰ו‡ ל‚˘˙ 

‡ליו בלי ח˜יר‰ וב„י˜‰ מ˜ו„ם. וטעמו ונימו˜ו עמו:

מ‡חר וכל „בר ו„בר בעולם ‰ו‡ ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ מכוונ˙ מי„ ‰בור‡ י˙"˘, ‰נ‰ כ‡˘ר 
עניין  ˘ב‡ו˙ו  וכיוˆ‡, ‰רי ‡ו˙ ‰ו‡  מסוים  מינוי  פלוני ‡ו  עס˜  לו  ˘יˆיעו  מ˘מים  סיבבו 
מונחים ניˆוˆי ˜„ו˘‰ ‰˘ייכים לנ˘מ˙ו, ועליו ל‰עלו˙ם ולבררם. ˘‡ם ל‡ כן, מ„וע זימן 
‰˘י"˙ ב‰˘‚ח˙ו ‰ˆע‰ זו לפ˙חו? וממיל‡ עליו ל‰סכים ל‰ˆע‰ זו בל‡ ‰ח˜יר‰ ‰‡מור‰ 

˙חיל‰.

חטוף  „מי‡,  ‰ילול‡  כבי  עלמ‡  "‰‡י   (‡ נ„,  (ערובין  חז"ל  ˘‡מרו  במ‰  ‰ו‡  ומס˙ייע 
˙ור‰  ˘ל  ו"˘˙י'"  "‡כיל‰"  ‡ו„ו˙  חז"ל  „יברו  ˘ל‡  לו,  ומ˘מע  ו‡י˘˙י".  חטוף  ו‡כול 
„בר  ל‡כול  ‡פ˘רו˙  ‰בור‡  לו  זימן  ˘‡ם  ‚˘מיו˙.  ו˘˙י'  ‡כיל‰  ‡ו„ו˙  ‡ל‡  ומˆוו˙, 
מסוים ‡ו לי‰נו˙ ול‰˙עס˜ בעניין ‚˘מי, ‰רי ‡ו˙ ‰ו‡ ˘עליו "לחטפו". כי כנר‡‰ ˘וכנים 


