
עיונים וביאורים בפרשת השבוע

גליון תשנח  •  ערש"ק פרשת וישב

ג' ה"פורעניות" שקרו בשכם

בחיוב תמר שריפה מדין בת כהן שזינתה

סוד קידושין בטבעת

פעיות ידים בבית הכנסת



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
שכם – מנין שהוא "מקום מוכן לפורעניות"?

‰רי ב˘כם ‚ם נ˙ב˘ר ‡בר‰ם ב"ב˘ור˙ ‡"י" ו‡יך ‰וי "מ˜ום מוכן 
 / ב„ו˙ן?  ‡ו  ב˘כם   – ‰˘בטים"  "˜ל˜לו  ‡יפ‰   / לפורעניו˙"? 
בי‡ור ב„ברי ר˘"י על ˘כם, ו˘‚' ‰"פורעניו˙" ˘˜רו ˘ם מכוונים 

כנ‚„ ‚' ‰„ברים ˘עלי‰ם ל˜‰ יוסף

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 318 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
"כל בניו וכל בנותיו" – והיכן היו החתנים והכלות? (ע"פ לקוטי שיחות 

ח"ה עמ' 265)

אחר הדברים – דיבורים או מאורעות?  (ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 163 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סוד קידושין בטבעת דווקא

מ„וע מ˜„˘ים „וו˜‡ בטבע˙? / ‡יך ˘ב˙ מ‰וו‰ "חו˙ם" על ˘˘˙ 
ו‡יז‰   / ל˘ם "‡ל˜ים"  ˘ם "‰וי'"  בין  מ‰ו ‰‰ב„ל   / ימי ‰מע˘‰? 
"כח ‰‡ין סוף" נמ˘ך ב˘ע˙ ‰ני˘ו‡ין? – בי‡ור בטעם ˜י„ו˘י כסף 

בטבע˙ „וו˜‡

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 331 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
"מאלמים אלומים" – ניצוצות של קדושה  (ע"פ לקו"ש ח"י עמ' 119 ואילך)

מדוע הי' יעקב ממתין שישתחוו האחים ליוסף?  (ע"פ לקוטי שיחות חל"ה 
ע' 159 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בחיוב תמר לשריפה מדין בת כהן שזינתה

יפלפל ב˘יט˙ ר˘"י על ‰מ˜ר‡ו˙, ויסי˜ „ל‡ מ˘ום ˘ומר˙ יבם 
נענ˘‰ ‡ל‡ מ‚„ר מ‰ ˘‚זרו בני נח על עˆמן, ועפ"ז י˙רı מ‰ ˘‰י' 

˘ייך כ‡ן ‰עונ˘ ‡ף בלי ‰˙ר‡‰ וע„ים 

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 185 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג
לימוד מרב אשי לשיתוף והתייעצות

יד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרכי החסידות
פעילות לילדים בבית הכנסת

בעז‰י״˙.

‰ננו  וי˘ב,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘נח), 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

orhachasidutil@gmail.com 03-3745979 :˙ו„˘ ˙.„. 2033 כפר חב"„, 6084000 ◇ טל' מערכ˜‰ ıמכון '‡ור ‰חסי„ו˙', סניף ‡ר
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ˆוו˙ ‰עריכ‰ ו‰‰‚‰‰: ‰רב לוי יˆח˜ ברו˜, ‰רב מ˘‰ ‚ור‡רי', ‰רב מנחם מענ„ל „רו˜מן, ‰רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב, ‰רב ˘לום חריטונוב, 
‰רב מנחם טייטלבוים,  ‰רב ‡בר‰ם מן, ‰רב יˆח˜ נוב, ‰רב מנחם מענ„ל רייˆס, ‰רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰



שכם – מנין שהוא
"מקום מוכן פורעניות"?

הרי בשכם גם נתבשר אברהם ב"בשורת א"י" ואיך הוי "מקום מוכן לפורעניות"? / איפה "קלקלו השבטים" – 
בשכם או בדותן? / ביאור בדברי רש"י על שכם, ושג' ה"פורעניות" שקרו שם מכוונים כנגד ג' הדברים שעליהם לקה 

יוסף

בפר˘˙נו מסופר על ‰˘ליחו˙ ˘˘לח יע˜ב ‡˙ יוסף, לר‡ו˙ ‡˙ ˘לום ‡חיו ‰רועים ב˘כם: 
"וי‡מר לו לך נ‡ ר‡‰ ‡˙ ˘לום ‡חיך ו‡˙ ˘לום ‰ˆ‡ן, ו‰˘יבני „בר, וי˘לח‰ו מעמ˜ חברון 

ויבו‡ ˘כמ‰" (לז, י„). ומפר˘ ר˘"י: 

"ויבו‡ ˘כמ‰ - מ˜ום מוכן לפורעניו˙: ˘ם ˜ל˜לו ‰˘בטים, ˘ם עינו ‡˙ „ינ‰, ˘ם נחל˜‰ 
מלכו˙ בי˙ „ו„ ˘נ‡מר 'וילך רחבעם ˘כמ‰'".

ולכ‡ור‰, ‰כ˙וב כפ˘וטו מובן ‰יטב – ˘יוסף ב‡ ‡ל ‰עיר ˘כם; ומ‰ ‰ו˜˘‰ ‡יפו‡ לר˘"י 
˘לכן ‰וˆרך לח„˘ ˘˘כם ‰ו‡ "מ˜ום מוכן לפורעניו˙", ול‰רחי˜ ע„ חלו˜˙ מלכו˙ בי˙ „ו„ 

˘‡ירע‰ מ‡ו˙ ˘נים ל‡חר מכן?

ב. בכמ‰ מפר˘ים פיר˘ו ˘˙יב˙ "˘כמ‰" לכ‡ור‰ מיו˙ר˙ (ר‡"ם. ‚ור ‡רי'. ועו„):

ב˘כם.  ‡בי‰ם  ˆ‡ן   ˙‡ לרעו˙  ‡חיו  "וילכו   – ‰˜ו„מים  בפסו˜ים  כבר  נזכר˙  ˘כם  ‰עיר 
וי‡מר י˘ר‡ל ‡ל יוסף ‰ל‡ ‡חיך רועים ב˘כם, לכ‰ ו‡˘לחך ‡לי‰ם ו‚ו'" (לז, יב-י‚); ומע˙‰, 
כ‡˘ר ‰כ˙וב מספר על ‰ליכ˙ו ˘ל יוסף למ˜ום ˘‡ליו ˘לחו ‡ביו, ‰י' לו ל˜ˆר ולומר "ויבו‡ 

ָמ‰" – ולמ‰ ‰וˆרך לחזור ולפר˘ ‡˙ ˘ם ‰עיר? ָ̆

ומי˙ור ז‰ למ„ים ˘י˘ כ‡ן כוונ‰ מיוח„˙ ל‰„‚י˘ ‡˙ ‰יו˙ו ˘ל ‰מ˜ום "מוכן לפורעניו˙". 

[ובלבו˘ פיר˘, ˘‰י˙ור ‰ו‡ ‰‡ו˙ ‰' ˘בסוף ˙יב˙ "˘כמ‰" – ˘„י ‰י' לומר "ויבו‡ ˘כם", 
כמו  ˘"פירו˘ ‰‰"‡ ‰ז‡˙ ‰י‡  ר˘"י  למ„  ולכן  מיו˙ר˙;  לכ‡ור‰  ˘בסוף ‰˙יב‰  ו‰‡ו˙ ‰"‡ 

‰"‡ ‰י„יע‰" – "˘כם ‰י„וע ‰מוכן לפורענו˙" (ל˘ון ‰ר‡"ם)].

ביאורים בפשוטו של מקרא

המדור מודפס
עיוי נשמת

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

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



יזלקראת שבת

מפ˙ן  על  ילי„יכם   ˙‡ מעמי„ים  ‡˙ם  ‚„ול‰  ‰כי  ‰עביר‰  על  נוסף  ‰נ‰  ˘טו˙  ˘ל  ב‰נ‰‚‰ 
‰‡ב„ון ח״ו וח״ו.

ב˙י  ˘ערי   ˙‡ פ˙חו  וס‚ני‰ם,  ומ„ר˘ו˙  ‰כנסיו˙  ב˙י  ו‚ב‡י  מ˙פללי  ‡ליכם  פונ‰  ו‰נני 
‰כנסיו˙ ומ„ר˘ו˙ בע„ ˙˘ב״ר וחינוך ו‰„רכ‰ כ˘ר‰, וברכו˙ יחולו על ר‡˘יכם בזכו˙ ‰רבים, 

נוסף על ‰˘כר ‰נ˘‚ב ל‰˙ברך בבנים ובבנו˙ י‰ו„ים נ‡מנים ˘ומרי ˙ור‰ ומˆו˙.

 ˙‡ ימל‡ו  ו‡˘ר  ב...  י˘רון  ע„˙  ˜‰ל  בלב  מסלו˙  ימˆ‡ו  ‡ל‰  „ברי  ‡˘ר  טוב‰  ב˙˜ו‰ 
˙למי„יי ‰י˜רים ‰רבנים ‰נכב„ים,  ˘ל  ו‰˙עוררו[˙ם]  וב˜˘˙ם  כבו„ ‰רבנים ‰‚‡ונים  „רי˘˙ 
‰׳ עלי‰ם יחיו, ‰נני לברך ‡ו˙ם, ‡˙ בי˙ם ו‡˙ בני‰ם ובנו˙י‰ם כי י˘פיע ל‰ם ‰˘י״˙ ˘פע˙ 

חיים וברכ‰ מרוב‰ מנפ˘ וע„ ב˘ר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˜ע‚-‰)

לקראת שבת „

‰מ˜ר‡  ס‚נון  ‰ו‡  כן  כי  ˜ו˘י,  בז‰  ‡ין  לכ‡ור‰  ‰פ˘ט  ב„רך  ‰רי  ˘פיר,  „יי˜˙  כ„  ‡מנם 
(לט,  ‚ופ‡  בפר˘˙נו  בולט˙  ו„ו‚מ‡  ‰פעם,  עו„  ‰מ˜ום  ˘ם  בבירור  לפר˘   – מ˜ומו˙  בכמ‰ 

כ-כב):

˘ם  וי‰י  מ˜ום ‡˘ר ‡סירי ‰מלך ‡סורים,  בי˙ ‰סו‰ר,  וי˙נ‰ו ‡ל  יוסף ‡ו˙ו  "וי˜ח ‡„וני 
˘‡ין   – בבי˙ ‰סו‰ר"  ‡˘ר  כל ‰‡סירים  יוסף ‡˙  בי„  בי˙ ‰סו‰ר  ˘ר  וי˙ן   .  . בבי˙ ‰סו‰ר 
‰כ˙וב מ˜ˆר ו‡ומר "וי‰י ˘ם . . ‡˙ כל ‰‡סירים ‡˘ר ˘ם", ‡ל‡ חוזר ומפר˘ ‡˙ ˘ם ‰מ˜ום 

("בי˙ ‰סו‰ר") ˘וב ו˘וב. 

ומ˘מע ‡יפו‡ ˘ז‰ו ס‚נון ‰מ˜ר‡, לחזור ולפר˘ ‡˙ ˘ם ‰מ˜ום (‚ם כ˘מובן ‰ו‡ מ‡ליו), 
ב˙וספ˙  ‰ו‡  [וכן  ˘כם  ‰עיר  ˘ם   ˙‡ ופיר˘  ‰כ˙וב  ˘חזר  בז‰  ˜ו˘י  ‡ין  בעניננו  ‚ם  כן  ו‡ם 
‰‡ו˙ ‰"‡ ˘ב˙יב˙ "˘כמ‰", ˘כן ס‚נון ‰כ˙וב במ˜ומו˙ רבים ו‡ין בכך ˜ו˘י ב„רך ‰פ˘ט]. 

מוכן  "מ˜ום  ˘‰לימו„  ‰רע"ב),  בפירו˘  ז‰  וכעין  ל„רך.  בˆי„‰  ‰וב‡   – (מ‰ר‡"י  ˘פיר˘ו  י˘   .‚
לפורעניו˙" מ˜ורו (ל‡ בי˙ור ˘ל "˘כמ‰", ‡ל‡) בעˆם ‰˙יב‰ ˘י˘ ב‰ מ˘מעו˙ ˘לילי˙:

˜" (ומבי‡ כמ‰ ר‡יו˙ ל„בר)  ל∆ בפירו˘ ר˘"י לפר˘˙ ויחי (מח, כב) כ˙ב ˘"˘כם ‰ו‡ ל˘ון ח≈
– וענין ˘ל חלו˜‰ ‰ו‡ ענין בל˙י רˆוי, וכמו "חל˜ לבם ע˙‰ י‡˘מו" (‰ו˘ע י, ב), וכיון ˘"כל 

חלו˜‰ מוכן לפורעניו˙" מובן ˘˘כם ‰ו‡ מ˜ום ˘לילי.  

מל˘ון  ˘"˘כם" ‰ו‡  לז‰  כלל  רמז  ˘ל‡  כ‡ן,  ר˘"י  ל˘ון  בס˙ימ˙  כן  ל‰עמיס  ‡מנם „וח˜ 
ל˘מו˙ ‰מ˜ומו˙ ‰נזכרים  ומ˘מעו˙  טעם  ל˙˙  ר˘"י  ˘ל  ˘בכלל ‡ין „רכו  ז‡˙  ועו„  חלו˜‰, 

במ˜ר‡ (מלב„ כ˘י˘ ‰כרח מיוח„). 

„. ו‰נ‰, בעˆם „ברי ר˘"י ˘˘כם ‰י‡ "מ˜ום מוכן לפורעניו˙" – ˆריך בי‡ור:

מˆינו ˘‰יו ב˘כם ‚ם ענינים טובים, וכמו ˘למ„נו בפירו˘ בפר˘˙ לך לך (יב, ו-ז) ˘‰‰˙‚לו˙ 
‡בר‰ם  זכ‰  ו˘ם  ˘כם",  ל"מ˜ום  כ˘‰‚יע  ‰י'  י˘ר‡ל   ıב‡ר ל‡בר‰ם  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‰ר‡˘ונ‰ 

ל"ב˘ור˙ ‰זרע" ו"ב˘ור˙ ‡רı י˘ר‡ל" (ר˘"י ˘ם); 

וי˙יר‰ מזו, ˘בימי י‰ו˘ע ‰י' ב˘כם מעמ„ מיוח„ ˘ל כרי˙˙ ברי˙ על ˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ 
(י‰ו˘ע כ„, ‡ ו‡ילך. ור‡‰ ˘ם ח, ל ו‡ילך). 

ומע˙‰, מ‰ו ˘˜ובעים ‡˙ ˘כם ל"מ˜ום מוכן לפורעניו˙" „ו˜‡?

פורענו˙  עו„  ל‰וסיף  ˆריך  ‰י'  ˘ב˘כם,  ‰˘ליל‰   ˙‡ ל‰„‚י˘   ıנחו ‡כן  ‡ם   – ול‡י„ך 
ו‚ו'"  ‡חיו   ˙‡ וי‰רו‚   .  . ˘כמ‰  ירובעל  בן  ‡בימלך  "וילך  ‰˘ופטים:  בימי  ב˘כם  ˘˜ר˙‰ 

(˘ופטים ט, ‡ ו‡ילך), ור˘"י ל‡ ‰בי‡‰. 

‰. וי˘ לב‡ר: 

˘‡ם  בכלל –  ל"פורעניו˙"  כוונ˙ו  ‡ין  לפורעניו˙"  מוכן  ˘˘כם ‰י‡ "מ˜ום  כ˘ר˘"י ‡ומר 
כן, ‰י' מבי‡ עו„ פורענו˙ ˘‡ירע‰ במ˜ום ז‰ (כנ"ל ס"„);

‡ל‡, כוונ˙ו ‰י‡ ב˘ייכו˙ ליוסף ולמכיר˙ו „ו˜‡, ˘˘כם ‰י‡ "מ˜ום מוכן לפורעניו˙" ˘ל 
יוסף.   



‰לקראת שבת

ו‰ענין בז‰: 

ל‡  ˘יוסף  ˘ממ˘יך ‰כ˙וב  וכמו  ב„ו˙ן –  ב˘כם ‡ל‡  ל‡ ‰י˙‰  יוסף  מכיר˙  ב„רך ‰פ˘ט, 
מˆ‡ ‡˙ ‡חיו ב˘כם ו‰לך ל„ו˙ן: "וילך יוסף ‡חר ‡חיו וימˆ‡ם ב„ו˙ן" (לז, יז), ו˘ם מכרו‰ו. 

‡מנם לפי ז‰ מ˙עורר˙ ˜ו˘י‡ על ל˘ון ‰כ˙וב ˘מסיים ‰פסו˜ ב‰„‚˘‰ "ויבו‡ ˘כמ‰": 

לכ‡ור‰, ‡ין ˙וכן מיוח„ בז‰ ˘יוסף ב‡ ל˘כם, ˘‰רי ‡חיו כבר ל‡ ‰יו ˘ם ו‰וˆרך ‡יפו‡ 
‰ילוכו  ב„רך  ˘ם  ˘עבר  ‡ל‡  ‡ינו  ב˘כם  ‰י'  ˘יוסף  ז‰  כל  כן,  ‡ם  ל„ו˙ן;  וללכ˙  ל‰מ˘יך 

ל„ו˙ן, ומ„וע ‡יפו‡ ‰כ˙וב מ„‚י˘ בי‡‰ זו כענין בפני עˆמו?

[ו‚ם ‡ם ‰כ˙וב רוˆ‰ לספר ˘יוסף עבר בעיר ˘כם, ‰י' ˆריך ל‰כליל ‡˙ ז‰ ב‰מ˘ך ‰סיפור 
מעמ˜  "וי˘לח‰ו  לומר:  ˆריך  ‰כ˙וב  ˘‰י'  כ‡ן,  ב˘„‰  ב‡ר  ‚ם  ור‡‰  עˆמו.  בפני  כענין  ול‡ 

חברון, וימˆ‡‰ו ‡י˘ ו‰נ‰ ˙וע‰ ב˘„‰ ˘כם"].   

ועל ז‰ ‰ו‡ ˘מב‡ר ר˘"י ומח„˘ – "מ˜ום מוכן לפורעניו˙, ˘ם ˜ל˜לו ‰˘בטים וכו'":  

בפני  עי˜רי  ענין  ‰ו‡  ‡ל‡  יוסף,  מכיר˙  ˘ל  בסיפור  ˆ„„י  פרט  ‡ינו  ל˘כם  יוסף  ˘ל  בו‡ו 
עˆמו – כי ז‰ו ‰מ˜ום ˘בו ‰˙חיל‰ ‰פורענו˙ ˘לו, מ˘ום ˘"˘ם ˜ל˜לו ‰˘בטים"; 

‰יו˙ם  בע˙  ‰˙חיל  ‰˘בטים  ˘ל  ‰"˜ל˜ול"  ‡בל  ב„ו˙ן,  ר˜  ‰י˙‰  עˆמ‰  ‰מכיר‰  ‡מנם 
ב˘כם, ˘˘ם ‰ם ‰˙חילו לח˘וב ול‰כין ‡˙ ‰פורענו˙ כו' (וכן כ˙ב ב'„ברי „ו„' על ר˘"י כ‡ן: 

"ו‡ף על ‚ב „‰˜ל˜ול נע˘‰ ב„ו˙ן, מכל מ˜ום, ‰עˆ‰ על ז‰ ‰י˙‰ ב˘כם").

ו. ו‰נ‰, ב˙חיל˙ ‰פר˘‰ (לז, ב) פיר˘ ר˘"י ˘‰"פורענו˙" ˘ל יוסף ‰י˙‰ מ˘ול˘˙:  יוסף 
בבני  ומזלזלין  (ב)  ‰חי,  מן  ‡בר  ‡וכלין  ˘‰יו   (‡)"  – פרטים  ב˘לו˘‰  ‡חיו  על  רע‰  „יבר 
‰˘פחו˙ ל˜רו˙ן עב„ים, (‚) וח˘ו„ים על ‰עריו˙"; "וב˘ל˘˙ן ל˜‰" (כמו ˘מפרט ר˘"י ˘ם).

כנ‚„  ˘‰ם  ב˘כם,  ˘‰יו  ˘ליליים  מ‡ורעו˙  ˘לו˘‰  ר˘"י  פירט  ˘לכן  לומר,  י˘  ומע˙‰ 
˘לו˘˙ ‰פרטים במע˘‰ יוסף:

יוסף סיפר על ‡חיו ˘‰ם "‡וכלים ‡בר מן ‰חי" – וכנ‚„ ז‰ ל˜‰ בז‰ ˘‰˙ייעˆו עליו ‡. 
ל‰מי˙ו, ו‰י˙‰ עˆ‰ זו ב˘כם; 

יוסף ‡מר ˘‰ם "ח˘ו„ים על ‰עריו˙", ול˜‰ במע˘‰ ‡˘˙ פוטיפר – וז‰ ˘ייך למ‡ורע ב. 
˘‰י' ב˘כם בעניני עריו˙, עינוי „ינ‰;

יוסף „יבר רע‰ ב‡חיו ˘‰ם "מזלזלים" ב‡חי‰ם ומ˙ייחסים ‡לי‰ם כעב„ים, ול˜‰ בז‰ ‚. 
˘‰ו‡ עˆמו נמכר לעב„ – וז‰ ˘ייך לז‰ ˘ב˘כם ‰י' ענין ˘ל זלזול ופחי˙ו˙ במלכו˙ 

בי˙ „ו„ (על י„י ירבעם ˘מזרע יוסף). 

כמו„‚˘   – יוסף  עבור  לפורעניו˙"  מוכן  "מ˜ום  נח˘ב˙  ˘˘כם  ר˘"י,  כוונ˙  ‡יפו‡  וזו 
במ‡ורעו˙ ˘‡ירעו ב‰ ‰מ˜בילים ל‡ו˙ם ענינים ˘ל˜‰ ב‰ם יוסף; 

ב˘כם ‚ם  ˘‰רי ‰יו   - י˘ר‡ל  לכלל  ביחס  ˘לילי  כמ˜ום  ˘כם  ל˜בוע ‡˙  כ„י  בז‰  ‡בל ‡ין 
מ‡ורעו˙ טובים וח˘ובים ב˙ול„ו˙ עם י˘ר‡ל (וכנ"ל ס"„), ו„ו"˜ בכ"ז. 

לקראת שבת טז

יו„ע  ˘למ„,  בח„ר  ‡ו  כנסיו˙  ‰ב˙י  ב‡ח„   ‰„‚‡ ˘מע  ביל„ו˙ו  ר˜  ‡˘ר  ‰‰מוני,  ‡י˘  ‚ם 
וברכו˙  ‰מˆו˙  בברכ˙  ו‰ברכ‰  ‰לימו„  ‡„ו˙  על  מל‰יבים  וספורים  רז״ל  מ‡מרי  וכמ‰  כמ‰ 
‰נ‰נין ˘ל ˙ינו˜ו˙ ˘ל בי˙ רבן, ‰יל„ים ו‰יל„ו˙, פיו˙ ‰ט‰ורים ‡˘ר זכו˙ם מ‚ין על ‰ורי‰ם 

ומ„ריכי‰ם – ויבולע ‰מו˙ לנˆח – לעילוי נ˘מו˙ ‡בו˙י‰ם ו‡בו˙ ‡בו˙י‰ם.

וב˘כר  ˙˘ב"ר  מˆו˙  ב‚ו„ל  רז״ל  ומספרים  ‡ומרים  וספורים  מ‡מרים  ע˘רו˙  ‰רב‰ 
ב„בר  רז״ל  וספרו  וספורים ‡מרו  מ‡מרים  ולעומ˙ם ‰רב‰  ובב‡  בז‰  וב‚˘ם  ברוח  ‰מחזי˜ים 

‰עביר‰ ‰‚„ול‰ ˘ל ‰מונעים ‡˙ ˙˘ב״ר ועונ˘ם ‰˜˘‰ ו‰מר ר״ל בז‰ ובב‡. 

חביבה הרצפה יותר מנפש הילדים?!
‰כוללים  ‰נבר‡ים  ˘ל  ‰סו‚ים  ‡רבע˙  בכל  ‰חומר  ˘ל  ˜יומו   ˙‡ וחל˜  ‰טביע  ‰‡ל˜ים 
‰ˆומח  ˘ל  ˜יומם  ‰נ‰  ז‰  ובטבע  י˙ברך,  רˆונו  כפי  מ‰ם  ‡ח„  כל  ומ„בר,  חי  ˆומח  „ומם 

ו‰„ומם מבל‰ ‡˙ ‰מ„בר.

ˆריכים  בי˘ר‡ל  ו‡ח˙  ‡ח„  ˘כל  מ‡„ך,  ובכל  נפ˘ך  בכל  לבבך  בכל  ‰‡‰בו˙,  ב˘ל˘˙ 
נ‡מר  למ‰  ב])  [ס‡,  (ברכו˙  ו‡רז״ל  ו‡‰ב˙ ‡˙ ‰וי׳ ‡ל˜יך,  כ‡מור  ו‡ו‰בים ‡˙ ‰וי',  ל‡‰וב 
נפ˘ו  כ‡ן ‰כוונ‰  מ‚ופו, ‚ופו ‰‡מור  עליו  חביב  ˘ממונו  לך ‡„ם  י˘  מ‡„ך,  ובכל  נפ˘ך  בכל 
˘‰רי סומכים ז‰ על ‰‡מור בכל נפ˘ך ו˘י‰י׳ חביבים עלי‰ם ‰רˆפ‰, ‰כס‡ו˙ וטיח ‰כ˙לים 

˘ל ב˙י ‰כנס˙ יו˙ר מנפ˘ ילי„י‰ם, זו‰י ˘טו˙ פ˘וטו כמ˘מעו.

וס‚ני‰ם  ומ„ר˘ו˙  ‰כנסיו˙  ב˙י  ומנ‰לי  ומ„ר˘ו˙,  כנסיו˙  ב˙י  מ˙פללי  י˘ר‡ל  ע„˙  ˜‰ל 
‡‰ב‰)  עלי  ו„‚לו  ע״פ  י״‚  ב'  ˘‰״˘  (מ„ר˘  ‡מרי  רבנן  ‡˘ר   ˙‡ ˘מעו  כ‡ח„  כלם  בר‡˘ם 
˘מו˙יו  ב‰ם  ˘נזכרו  ועו„  חומ˘  סי„ור,  ‰ספרים  ‚ליונו˙  (‰ם  ‰‡זכר‰  על  מ„ל‚  ‰˙ינו˜ 
כמ‰  ‰פעוטו˙)  כטבע  ‡ו˙ם  ˜ורע  ו‚ם  בר‚ליו  עלי‰ם   ıופ˜ ו‰˙ינו˜  ‰˜ב״‰  ˘ל  ‰˜„ו˘ים 
פעמים ו‡ינו ניזו˜ ול‡ עו„ ‡ל‡ ‡מר ‰˜ב״‰ ו„ילו‚ו (˘ל ‰˙ינו˜ ‰ז‰ ‡˘ר ‡חר ˘˜ר‡ ‡ו˙יו˙ 

‰ס„ור ו‰חומ˘ מ„ל‚ עלי‰ם) עלי ‡‰ב‰.

‰נח˙Œרוח  ב‚ו„ל  רבנן  „‡מרי  ‰לז‰  ו‰נור‡  ‰˜„ו˘  ‰מ‡מר  ‡ל  לבבכם  ו˘ימו  ‡זנכם  ‰טו 
˘ל ‰˜ב״‰ כ‡˘ר ˙ינו˜ו˙ ˘ל בי˙ רבן ˜ורין ‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ‰˜„ו˘ו˙ ˘ל ˙ור‰ ו˙פל‰, ול‡ ר˜ 
˘‰ו‡ מוחל על כבו„ ˜„˘ו ‡ל‡ ˘„ילו‚ו ורי˜ו„ו ˘ל ‰˙ינו˜ על ‰‡זכרו˙ ‰˜„ו˘ים, עליו י˙׳ 

‡‰ב‰.

רוˆים  וס‚ניכם ‡ינכם  ומ„ר˘ו˙  ב˙י ‰כנסיו˙  ו‚ב‡י  ומ„ר˘ו˙  ב˙י ‰כנסיו˙  מ˙פללי  ו‡˙ם 
לוו˙ר ‡ף ‚ם ח˘˘ ˜ל˜ול טיח כו˙לי ב˙י ‰כנסיו˙ ומ„ר˘ו˙ ו˜ל˜ול ‰רˆפ‰ ו‰כס‡ו˙ ב˘ביל 

˙˘ב״ר!

‰˙בוננו.

‰חיים, בחיי י‰ו„ים כ˘רים, ו‰מו˙, במובן ‰מוסרי ‰˜˘‰ מן ‰חומרי, ˘ל ילי„יכם, ‰בנים 
‰רבנים  ‰˙למי„ים  לבבי  ˆמו„י  י„י„יי  ולב˜˘˙  ב˜ולי  ˙˘מעו  ‡ם  ‰ו‡,  בי„כם  יחיו  ו‰בנו˙ 
‰נכב„ים, ‰׳ עלי‰ם יחיו, ל‰חזי˜ ‡˙ י„ם לסע„ם ול˙מכם לס„ר ‡˙ ‰י˘יבו˙ ˜טנו˙ ומסבו˙ 
˘ב˙ ˙˙ברכו בבנים ובבנו˙ י‰ו„ים נ‡מנים ל„˙ם ו˙חיו נפ˘ו˙ רבו˙, וב‡ם ח״ו וח״ו ˙˙נ‰‚ו 



טו

פעיות ידים בבית הכנסת
כמה מן העבירה, קלות הדעת ושטות ישנם בדעה והנהגה זו, לסגור בתי הכנסיות ובתי המדרשות בעד כינוס וקיבוץ 

הנוער ללמדם תורה ולחנכם ולהדריכם בנועם המצות, בשביל קלקול הרצפה או טיח הקירות.

גודל מצות תשב"ר ושכר המחזיקים ברוח ובגשם בזה ובבא
‰ור˙י ל˙למי„יי ‰‡‰ובים ‰י˜רים, ‰רבנים ‰מופל‚ים, בעלי פעולו˙ כבירו˙ ב‰רבˆ˙ ˙ור‰ 
ויר‡˙ ˘מים, ‰מוסרים נפ˘ם ומ‡ו„ם על ‰חינוך ‰כ˘ר, ˆמו„י  לבבי  . . לס„ר מסיבו˙ ˘ב˙ 

בכינוס ‰נוער לחנכם במˆו˙ ולעוררם על לימו„י ˜„˘ ו˜יום מˆו˙ מע˘יו˙.

ומ‰ מ‡„ נב‰ל˙י ל˘מוע כי פו‚עים ‰ם מעˆורים מˆ„ מ˙פללי ו‚ב‡י ב˙י ‰כנסיו˙ ˘‡ינם 
רוˆים ל˙˙ ‡˙ ב˙י ‰כנסיו˙ ב˘ביל ‰נערים.

‡ˆטער במ‡„ מ‡„ על „בר ס‚יר˙ ב˙י ‰כנסיו˙ בע„ ‡ור ˙ור‰ וחינוך כ˘ר, מלב„ ‰‰נ‰‚‰ 
‰לזו ‰מלעיב‰ ‡˙ רוח י˘ר‡ל סב‡, ומלב„ ‰ˆער ו‰י‚ון ‰רב ˘‰ם ‚ורמים לנ˘מו˙ ‡בו˙י‰ם 
ז‡˙  לב„  ו˙ור‰, ‰נ‰  ˙פל‰  ל˘ם  ב˙י ‰כנסיו˙  בנין  על  נפ˘ם  נ˙נו  נ״ע ‡˘ר  ו‡בו˙ ‡בו˙י‰ם 
ו˜לו˙ „ע˙ם  יחיו,  ו‰בנו˙  ילי„י‰ם, ‰בנים  למˆב  לבבם  ˘ימ˙  על ‡י  ל„ע˙  מר‡‰  זו  ‰נ‰‚˙ם 
על חינוכם ו‰„רכ˙ם, ובמס˙רים ˙בכ‰ נפ˘י על מˆבם ‰מוסרי ˘ל בי˙ י˘ר‡ל במ„ינו˙ ‡לו, 
˙ור‰  מחבבי  ‰׳  ל„בר  ‰חר„ים  „‚ל  על  ‰נח˘בים  ‚ם  ‡˘ר  בר‡ו˙י  מ‡„  במ‡„  ‚„ול  וכ‡בי 

ו˘ומרי מˆו‰ מעליבים ‡˙ ‰˜„˘.

וב˙י  ‰כנסיו˙  ב˙י  לס‚ור  זו,  ו‰נ‰‚‰  ב„ע‰  י˘נם  ו˘טו˙  ‰„ע˙  ˜לו˙  ‰עביר‰,  מן  כמ‰ 
ב˘ביל  ‰מˆו˙,  בנועם  ול‰„ריכם  ולחנכם  ˙ור‰  ללמ„ם  ‰נוער   ıו˜יבו כינוס  בע„  ‰מ„ר˘ו˙ 

˜ל˜ול ‰רˆפ‰ ‡ו טיח ‰˜ירו˙.

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

"כל בניו וכל בנותיו" – והיכן 
היו החתנים והכלות?

ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם
רבי יהודה אומר, אחיות תאומות נולדו עם כל שבט ושבט 
ונשאום
(לז, לה. רש"י)

"ונשאום",  רש"י  מוסיף  מדוע  לעיין  יש 

שהשבטים נשאו את אחיותיהם, דלכאורה אין 

זה נוגע לפירוש הכתוב כאן.

נזכרו  מדוע  לרש"י:  שהוקשה  לתרץ,  ויש 

בכתוב רק "כל בניו וכל בנותיו", ולא נזכרו גם 

חתניו וכלותיו, שבוודאי באו גם הם לנחמו?

לא  ר"י)  (לשיטת  שבאמת  מתרץ,  זה  ועל 

את  נשאו  השבטים  כי  וכלות,  חתנים  לו  היו 

הם  הם  וכלותיו  שחתניו  ונמצא  אחיותיהם, 

בניו ובנותיו שנזכרו כבר בכתוב. וק"ל.

אחר הדברים – דיבורים 
או מאורעות?

ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך 
מצרים והאופה גו'

אחר הדברים האלה - לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק 
בפי כולם לדבר בו, הביא להם הקב"ה סורחנם של אלו שיפנו 
אליהם ולא אליו. ועוד, שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם
(מ, א. רש"י)

לכאורה תמוה: הפירוש השני שהביא רש"י 

היו  האופים  ושר  המשקים  שר  שמאורעות   –

 - ידיהם"  על  לצדיק  הרווחה  "שתבוא  כדי 

שבהם  הכתובים,  המשך  מתוך  מובן  הוא  הרי 

הרווחה  באה  המשקים  שר  שע"י  מסופר 

ליוסף, ומה ראה רש"י לחדש עוד פירוש שלא 

המשקים  שר  עם  שהסיפור   - בקרא  כלל  נזכר 

ושר האופים הי' כדי לבטל את הלעז שהוציאה 

אשת פוטיפר – ואף להקדימו כפירוש ראשון?

ויש לומר:

שעיקר  היא,  מקום  בכל  רש"י  שיטת 

כפי  אינו  האלה"  הדברים  הלשון "אחר  פירוש 

המאורעות  "אחר   - כלל  בדרך  שמפרשים 

פירוש  אלא  "ענין"),  מלשון  ("דבר"  האלה" 

מלשון  "דבר"  "הדיבורים",   - הוא  "הדברים" 

הדברים  אחרי  "ויהי  עה"פ  ולדוגמא,  דיבור. 

האלה ויוגד גו'" (וירא כב, כ) פרש"י "הי' אברהם 

האלה  הדברים  אחרי  וזהו  כו',  ואומר  מהרהר 

וירא  א.  טו,  לך  מפרש"י  ג"כ  מוכח  [וכן  דברים"  הרהורי 

כב, א. פרשתנו לט, ז. ועוד].

דידן,  פרש"י  גם  בפשטות  מתורץ  ועפ"ז 

האלה  הדברים  "אחר  מ"ש  לרש"י  דהוקשה 

דיבורים  לעיל  מצינו  לא  והרי   - גו'"  חטאו 

האופים?  ושר  המשקים  שר  לחטא  השייכים 

ולכן מפרש שאכן בא הכתוב להשמיענו שהיו 

כאן דיבורים שלא נתפרשו בכתוב - "שהרגילה 

בו",  לדבר  כולם  בפי  הצדיק  את  ארורה  אותה 

הקב"ה  להם  "הביא  אלה  לדיבורים  ובהמשך 

סורחנם של אלו שיפנו אליהם ולא אליו".

אלא שא"א לרש"י להסתפק בזה, דא"כ הי' 

הקב"ה  שסיבב  הטעם  הוא  זה  שרק  משמע 

והרי  האופים,  ושר  המשקים  דשר  הסיפור 

באה  זה  ידי  שעל  מבואר  לקמן  בכתובים 

הטעם  על  שנוסף  מבאר  ולכן  יוסף.  הרווחת 

עוד  היתה  האלה",  הדברים  ב"אחר  המרומז 

לצדיק  הרווחה  "שתבוא   - זה  במאורע  כוונה 

על ידיהם".



ז

סוד קידושין בטבעת דווקא
מדוע מקדשים דווקא בטבעת? / איך שבת מהווה "חותם" על ששת ימי המעשה? / מהו ההבדל בין שם "הוי'" לשם 

"אלוקים" / ואיזה "כח האין סוף" נמשך בשעת הנישואין? – ביאור בטעם קידושי כסף בטבעת דווקא

‰"ערבון" ˘˘‡ל‰ ˙מר מ‡˙ י‰ו„‰ ‰י' "חו˙מך ופ˙ילך ומטך ‡˘ר בי„ך". ובפירו˘ "חו˙מך" 
כ˙ב ר˘"י: "טבע˙ ˘‡˙‰ חו˙ם ב‰" (פר˘˙נו לח, יח ובפר˘"י).

ו‰נ‰, בעלי ‰˙וספו˙ כ˙בו (ר‡‰ ב‰„ר ז˜נים ובמו˘ב ז˜נים ע‰"פ) ˘"טבע˙ חו˙ם" זו ל‡ סימן בלב„ 
‰יי˙‰, ‡ל‡ כסף ˜י„ו˘ין, ˘בי˜˘‰ ˙מר "˜„˘ני כ„˙ מ˘‰ וי˘ר‡ל". ומ˜י„ו˘ין ‡לו נובע ‰מנ‰‚ 

בימינו ל˜„˘ ˜י„ו˘י כסף על י„י טבע˙.

ו‰„בר ˆריך בי‡ור, מ‰י ‰˘ייכו˙ בין כללו˙ עניין ‰˜י„ו˘ין לטבע˙, ˘מ˘ום כך ˜י„˘ י‰ו„‰ 
‡˙ ˙מר בטבע˙ „וו˜‡, ו‚ם ‡נו מ„יי˜ים ל˜„˘ על י„י טבע˙?

רומז  טבע˙ ‰חו˙ם  עניין  כיˆ„  י˙ברר  ו‡זי  ו‰"חו˙ם",  עניין ‰"טבע˙"  פנימיו˙  לב‡ר ‡˙  וי˘ 
על עניין נעל‰ ונ˘‚ב ביו˙ר ˘י˘נו בע˙ ‡˘ר בונים י‰ו„ים בניין ע„י ע„.

מעלת החותם – כחלק מן הטבעת דווקא
˘‰ל‡  בלב„,  בטבע˙  ‡ינ‰  כערבון,  ˙מר  ‡ו˙‰  בי˜˘‰  ˘מחמ˙‰  זו,  טבע˙  ˘ל  ח˘יבו˙‰ 
י‰ו„‰,  ˘ל  חו˙מו  ב‰  ˘‰י'  מ˘ום  בטבע˙  רˆ˙‰  ˙מר  בעלי‰ם.  על  ˘יעי„ו  חפˆים  ˙מר  חיפ˘‰ 

ו‰חו˙ם מסמן על בעליו. ו‡ם כן ˙כלי˙ כוונ˙‰ ˘ל ˙מר ‰יי˙‰ בחו˙ם ול‡ בטבע˙.

מ‡י„ך, ‡ף על פי ˘‰עי˜ר ו‰מכוון ‰ו‡ ‰חו˙ם, מכל מ˜ום ‰חו˙ם ‡ינו חפı בפני עˆמו ‡ל‡ 
חל˜ מן ‰טבע˙.

מ˜ום  ומכל  ˘‰חו˙ם ‰ו‡ ‰עי˜ר,  ברוחניו˙.  כן ‰ו‡ ‚ם  ב‚˘מיו˙,  חו˙ם  בטבע˙  ˘‰ו‡  וכ˘ם 
˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ ˘‰חו˙ם י‰י' חל˜ מן ‰טבע˙ וי˘לים ‡ו˙‰. וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

שבת – "חותם" שמעיד על בורא העולם
פ"י,  (ב"ר  רז"ל  ע˘‰" „ר˘ו  מל‡כ˙ו ‡˘ר  ביום ‰˘ביעי  ב) "ויכל ‡ל˜ים  ב,  (בר‡˘י˙  על ‰פסו˜ 
ט): "מ˘ל למלך ˘ע˘ו לו טבע˙, מ‰ ‰י˙‰ חסר‰ – חו˙ם, כך מ‰ ‰י' ‰עולם חסר – ˘ב˙". במ˘ל 

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות
החלטה בהתייעצות עם 

ידידים על אתר
אשר  ובסיומו  מכתבו  קבלת  אני  מאשר 

מארץ  הברית,  [-לארצות  לכאן  לבוא  רוצה 

הקודש] לקבל הוראות בקשר עם הסכסוך עם 

החברה כו'.

התמי׳ מובנת וגם פשוטה, שאפילו באם לא 

על  חבל  וכולי  טרחה  וכל  הוצאות  כל  בזה  היו 

הזמן וכו', שהרי איך להתנהג ומה לעשות וכו' 

ידידים  עם  בהתיעצות  אתר  על  להחליט  צריך 

יהי׳  שבודאי  ובפרט  וכו',  עו"ד  כולל  אתר  על 

גם  שהי'  כמו  לזמן  מזמן  שנויים  כמה  בזה 

המכתב  נשלח  התמי׳  ולגודל  וק"ל.  בעבר, 

מהיר דחוף.

הנהגתו של מנהיג העיר
אלא שכאן המקום להוסיף, ואתו הסליחה, 

שלא   - מאז  כהנהגתו  עתה  הנהגתו  שכנראה 

לצרף אליו עוד מישהו להתייעץ עמו ובמילא 

לאחרי  רק  ולא  הנעשה  כל  את  לו  לספר  גם 

עוד  ולא  התהליך  באמצע  גם  אם  כי  מעשה 

חכמינו  הוראת  היפך  לעשיתו,  עובר  גם  אלא 

שהוא  אשי,  רב  אפילו  אשר  וכמסופר  ז׳׳ל, 

אחת  ועל  בבלי,  התלמוד  כל  את  החותם  הי׳ 

בכל  דאתרא  המרא  הוא  הי׳  בעירו  אשר  כו״כ 

שאלה  לפס״ד  בנוגע  כו״כ  אחת  על  הפרטים, 

היתה  ותמידית  הנהגתו  זה  ובכל  בבהמה, 

דמתא  טבחי  לכולהו  להו  ומייתי  ״מכניף 

מחתיא אמר כי היכי דלימטיין שיבא מכשורא״ 

(סנהדרין ז, ב). 

הש״ס  בסוגית  בא  לא  האמור  וסיפור 

הש״ס  בסוגית  כ״א  הענוה,  מידת  המבארת 

מובן  וכו'.  עיר  של  דמנהיגה  הנהגה  המבארת 

סיפורים  לספר  התורה  ענין  שאין  ג״כ  ופשוט 

ענין  שכל  אלא  שבהם,  היופי  בשביל  יפים 

שהתורה  וכיון  הוראה,  זה  הרי  שבתורה  ופרט 

המקומות  לכל  נצחית  ג״כ  ההוראה  נצחית 

ולכל הזמנים.

התאפקתי עד עתה מלהעיר עד״ז, כי קויתי 

למסקנא  יבוא  מעצמו  סו״ס  אשר  וציפיתי 

האמורה ובפרט שזה מזמן ספרו לי שהתלוננו 

וכנראה  שינוי.  ממנו  ותבעו  זה  על  לפניו 

ממכתבו זה ומכללות הענין עם החברה, עדין 

הענין צריך תיקון, והתיקון - לא שיסע מעבר 

בזה  אין  כנ״ל  אשר  וכו',  פעמי  חד  באופן  לים 

וללמוד  כנ״ל  אתר  על  התייעצות  אם  כי  ענין, 

ממאורע זה על לעתיד לבוא, כנ"ל, וק״ל.

כשרונות גדולים – סיכויים 
גדולים, וגם ההפסדים גדולים

את  שניהל  איך  שהגיעני  מהדו״ח  נהניתי 

שהי׳  והרושם  ב...  לנוער  המרכז  בית  חנוכת 

שאין  איך  שיראה  תקותי  המסובים.  אצל  מזה 

סתירה בין שורות אלו להאמור לפני זה, כי אם 

ינצלן  אם  הרי  בכשרונות  שחונן  כיון  אדרבה - 

להצלחה  סיכויים  מכדבעי,  יותר  ועוד  כדבעי 

הנהגה  יותר  עוד  מוכרחה  כזה  ובנידון  רבה. 

לא  הוא  ח׳׳ו  ההפסד  שהרי  אשי,  רב  בדוגמת 

הפסד של ענין פעוט וקטן, כי אם גדול ורב.

שהם,  כפי  הדברים  שיתקבלו  רצון  ויהי 

כוונתי לא כ"טענה״, כי אם הוראת ענין הצריך 

שינוי, ועוד ועיקר - שיפעלו פעולתם.

בכל  טובות  ולבשורות  להצלחה  בברכה 

האמור,

(אגרות קודש חכ"ו עמ' כז-ח)

לימוד מרב אשי לשיתוף והתייעצות

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות ״כתבי ו ו ו ו



י‚לקראת שבת

‰„ין לענין ‰‡ „"בי˙ „ינו ˘ל ˘ם" ‚זרו על 
ל‡סור  עˆמן  ˘‚„רו  „י"ל  לו:),  (ע"ז  ‰זנו˙ 
‡פי' ב˙ כ‰ן פנוי' ל‚מרי, ולחייב ˘ריפ‰ על 

‰עובר על ז‰. 

ובז‰ מ˙ורı ˘פיר ‚ם ‰‡ „‡˜˘ינן לעיל 
‰י‡ך נענ˘‰ בלי ע„ים ו‰˙ר‡‰ כו' ˘ל‡ ‰י' 
כ‡ן ‚„ר "‡˙ ‡בי' ‰י‡ מחלל˙", „ל‰נ"ל ‡ין 
(˘˘ם  מ"˙  ˘ל‡חרי  ‰כ˙ובים  מ„ין  ‰חיוב 

נזכר ‚„ר ז‰), ‡ל‡ ממ‰ ˘‚„רו עˆמן ‡ז.

‡מנם ב‡מ˙, ‚ם ‡˙"ל „‡ף במ‰ ˘‚„רו 
עˆמן ‰י' ז‰ מעין ‰‚„ר „ˆיווי ˘ל‡חרי מ"˙, 
ב‡ופן „"‡˙ ‡בי' ‰י‡  ר˜  מי˙‰  ע"ע  ו˜בלו 
מחלל˙" (ו‰כי מס˙בר‡ יו˙ר), י˘ לב‡ר ז‰ 
˙מר  לענין  זו  מימר‡  „בעל  ח„˘‰,  ב„רך 

‡זיל ל˘יט˙י' במ˜"‡.

מ˜˘‡‰  ‡פרים  ‡מר  זו  מימר‡  „‰נ‰, 
מ˘ום ר' מ‡יר (ו‡ף ר˘"י ר‡‰ ל‰זכיר ˘מו, 
‡ף ˘‡ין „רכו בכ"מ ל‰זכיר בעל ‰מימר‡), 
‰‡חר  „בר  על  ‰פועל  „בר  „‡ף  ס"ל  ו‰ו‡ 
ב„רך ˜לו˘‰ ביו˙ר (בריחו˜ זמן ‡ו בריחו˜ 

ענין) ח˘יב‡ ˘ייכו˙ ופעול‰ על ‰„בר. 

ז‰  בטעם  ‡מר  לט:  „בסנ‰„רין 
עוב„י'  ע"י  ‰י˙‰  ‡„ום  מפל˙  ˘נבו‡˙ 
‰נבי‡ כיון ˘"עוב„י' ‚ר ‡„ומי ‰י'" ו"מיני' 
‡י"מ  ולכ‡ו'  נר‚‡",  בי'  ניזיל  ‡ב‡  ובי' 
˘‰רי עוב„י' ‰י' בזמן ‰בי˙ ‰ר‡˘ון ומפל˙ 
ב‰ר ˆיון  מו˘יעים  "ועלו  לע"ל,   ‡‰˙ ‡„ום 
‰מלוכ‰"  ל‰'  ו‰י˙‰  ע˘ו  ‰ר   ˙‡ ל˘פוט 
‰זמן  „ריחו˜  ס"ל  ו‡עפ"כ  ‰מ˘יח,  בימי 
˘ייכו˙  מבטל  ‡ינו  ˘בינ˙יים  ו‰מ‡ורעו˙ 
בו  ‰מכ‰  כ‚רזן  ל‰ח˘יבו  זל"ז  ‰„ברים 
ב‰‡  פז.  בב"מ  מ˘מי'  מˆינו  ועו„  ומזי˜ו. 
עם  יח„  לחם  למל‡כים  ‡בר‰ם  נ˙ן  „ל‡ 
ל˘ר‰  ˘‡מר  ‡ף  ‰ב˜ר"  ובן  וחלב  "חמ‡‰ 

‡וכל  ‡בינו  "‡בר‰ם  עו‚ו˙",  וע˘י  "לו˘י 
‰יום  ‡ו˙ו  ‡מנו  ו˘ר‰  ‰י',  בט‰ר‰  חולין 
על  ‚ם  ˘‰חמיר  מ‰ו  ו˙מו‰,  נ„‰",  פרס‰ 
 ‡‰„) בחומרו˙יו  מחוייבים  ˘‡ינם  ‡ורחיו 
‰ו„‚˘ ˘"‡בר‰ם ‡בינו ‡וכל חולין בט‰ר‰ 
ובפרט  בז‰),  ‰חמיר  ‰ו‡  ˘ר˜  ‰יינו  ‰י'", 
˘ח˘בם לעוב„י ע"ז (ב"מ פו:) ו‰י' לו לכב„ם 
בלחם, ועכˆ"ל „ס"ל ˘‡פי' ‡ורח לזמן ˜ˆר 
פועל  ‰מ˜ום  ˜לו˘‰,  ‰מ˜ום  ‡ל  ˘˘ייכו˙ו 
בחומרו˙  ול‰ז‰ר  בו  בי˙  בן  ל‰יו˙  עליו 

‰מ˜ום.

(‡ף  ˘ס"ל  לח„˘  „י˘  בנ„ו"„,  ו‰"‰ 
˘ל‡ ˜יי"ל ל„ינ‡ ‰כי) „‚ם חילול ˜לו˘ בלי 
וחילול  „בר,  ˘ל   ıמ˘ פועל  ו‰˙ר‡‰  ע„ים 
פור˙‡ ז‰ „י בו ל˘יט˙י' ל‰יו˙ נח˘ב כ‚רזן 

‰מכ‰ ו‰וי חילול בי˙ ‡בי'.

בעל  ר˘"י  ˘‰„‚י˘  ˘בז‰  [ול‰וסיף 
עו„  נ˙יי˘ב  זו,  ל˘יט˙ו  ורמז  ‰מימר‡ 
מע˘‰  „‰נ‰,  ˙מר,  בענין  לנו  ˘‰י'  ˜ו˘י 
‡בי'  מי˙˙  ‡חר  רב  זמן  ‰י'  ו˙מר  י‰ו„‰ 
וני˘‡‰  ‡בי'  מבי˙  ‰˙נ˙˜‰  כבר  ו‚ם  ˘ם, 
ני˘ו‡ין  ˘ע"י  ז‰,  למע˘‰  ˜ו„ם  פעמים  ב' 
‡ינ‰ ˜˘ור‰ עו„ לבי˙ ‡בי' לכ‡ו' (וע„ ˘ל‡ 
˘ם,  ˘ל  כב˙ו  מ˜ומן  ב‡יז‰ו  בכ˙וב  נזכר˙ 
נ˙חייב‰  ו‡מ‡י  י‰ו„‰),  ˘ל  ככל˙ו  ‡ל‡ 
‡בל  ‰י˙‰.  ˘ם  ˘ל  ˘ב˙ו  על  ˘ריפ‰ 
„‡ף  מובן  ז‰,  מימר‡  בעל  ב˘יט˙  עפ‰נ"ל 
˘ייכו˙ ˜לו˘‰ בזמן ובענין ח˘יב‡ ˘ייכו˙, 
ל‡בר‰ם  בי˙  כבני  ‰יו  ˘‰מל‡כים  וכ˘ם 
˘רחו˜  (‡ף  ‡„ום   ˙‡ למכ‰  נח˘ב  ועוב„י' 
בזמן ובריבוי מ‡ורעו˙ ו˘ינוי ‰מˆב ל‚מרי), 
‰מˆב  ו˘ינוי  ‰זמן  ריבוי  ל‡חר  ‡ף  ‰י‡  כך 
נ˘‡ר‰ ב˘ם "ב˙ו ˘ל ˘ם", ומ‰ ‚ם ˘ˆיו‰ 
ו˘מע‰  ‡ביך"  בי˙  ‡למנ‰  "˘בי  י‰ו„‰  ל‰ 

ל˜ולו, ‰רי ‰י' ל‰ לנ‰ו‚ ב‚„ר ב˙ כ‰ן].

לקראת שבת ח

˘מ˘לים ‡˙  ל"חו˙ם"  נמ˘ל˙  ˘למו˙ ‰עולם,  ˘‰י‡  ו‰˘ב˙  ל"טבע˙",  עˆמו  נמ˘ל ‰עולם  ז‰, 
‰טבע˙.

˘ייכים  ו‰חו˙ם  ˘‰טבע˙  ‡ל‡  ‡חר,  „בר  ‰מ˘לים  ל„בר  „ו‚מ‡  ס˙ם  ‡ינו  ז‰  ˘מ˘ל  מובן, 
במיוח„ לעניין ‰עולם ו‰˘ב˙. וי˘ לב‡ר ‡˙ ‰˘ייכו˙ בין ˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ לטבע˙, ובין ˘ב˙ 

לחו˙ם:

"טבע˙" ‰י‡ מל˘ון "טבע", ועל כן ‰י‡ רומז˙ לטבע ‰עולם ˘נבר‡ ונ˜בע ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙. 
"טבע˙" זו ˘ל טבע ‰עולם חסר ב‰ ‰רב‰, כי ‰נ‰‚˙ ‰עולם ‰טבעי˙ נו˙נ˙ מ˜ום לטעו˙ ˘"‡ין 
ב‡ופן  ‰"טבע˙",   ˙‡ ל‰˘לים  וˆריכים  ח"ו.  מעˆמו  ו˜יים  מ˙נ‰‚  ו‰עולם  לביר‰",  ‰בי˙  בעל 

˘י‰י' ניכר ב‰ ‰"בעל ‰בי˙" ˘ל ‰ביר‰.

ועל ז‡˙ ב‡‰ ˘ב˙ ˘‰י‡ ‰"חו˙ם" ˘ב"טבע˙": עניינו ˘ל חו˙ם ‰ו‡ ל‰עי„ ול‰זכיר ‡˙ בעל 
‰חו˙ם; וכמו כן ‰˘ב˙ ‰י‡ בעבור "נ˜בע בלבבנו ‡מונ˙ חי„ו˘ ‰עולם" (ספר ‰חינוך מˆו‰ ל‡-לב. 
ל˜יים  וממ˘יך  ‰עולם,   ˙‡ בר‡  ‰ו‡  ˘‰˘י"˙  כך  על  מעי„‰  ‰˘ב˙  פמ"‚).  ח"‚  במו"נ  ‰ו‡  וכמו"כ 

ול‰וו˙ ‡˙ ‰עולם בכל ר‚ע מח„˘, כמבו‡ר בס‰"˜ (ר‡‰ ˙ני‡ חל˜ ˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ ב˙חיל˙ו).

ועל כך ‡מרו חז"ל ˘‰עולם כפי ˘נבר‡ ב˘˘‰ ימים, ‰רי ‰ו‡ כטבע˙ בל‡ חו˙ם, ˘‡ין ניכר 
על ‰˘י"˙  ˘מעי„‰  כחו˙ם ‰מ˘לים ‡˙ ‰טבע˙,  ו‰רי ‰י‡  ˘ב˙  וב‡˙  ˘לו.  בעל ‰בי˙  בעולם 

˘בר‡ ‡˙ ‰עולם ומח„˘ו בכל ר‚ע.

השורש דהנהגת הטבע והנהגה נסית
לטעו˙  ויכולים  ‰בור‡,  ניכר  ‡ין  ‰נ‰‚˙ו  ובטבע  ‰עולם  בברי‡˙  מ„וע  ל‰בין,  י˘  וע„יין 

˘‰עולם מ˙נ‰‚ ו˜יים מעˆמו ח"ו; ו„וו˜‡ יום ‰˘ב˙ ‰ו‡ ‰מור‰ ומ‚ל‰ ‡˙ ‰˘י"˙ בעולם?

ו‡ילך),  פ"ו  ו‰‡מונ‰  ‰יחו„  ˘ער  (ר‡‰  בס‰"˜  ‰מבו‡ר  ‚„ול  יסו„  ל‰˜„ים  י˘  ז‡˙,  ל‰בין  ובכ„י 
˘˘מו˙יו ‰˘ונים ˘ל ‰˜ב"‰ ‰מ‰ מורים על כמ‰ סו‚ים ו„ר‚ו˙ ˘ל ‰˘פעו˙ ו‰מ˘כו˙ מ‡˙ו י˙', 

ונ˜ר‡ ‰ו‡ י˙' ב˘מו˙ ‡לו, על ˘ם ‡ו˙ן ‰‰˘פעו˙.

כנ‡מר  "‡ל˜ים",  מ˘ם  ‰י‡  ‰עולם   ˙‡ ול‰נ‰י‚  ל‰חיו˙  ‰‡ל˜י˙  ‰‰מ˘כ‰  ‡˘ר  ומבו‡ר 
על  ומעלים  מכס‰  ˘‰˜ב"‰  ו‰ˆמˆום",  על "מ„˙ ‰‚בור‰  מור‰  ז‰  ˘ם  בר‡ ‡ל˜ים".  "בר‡˘י˙ 
עומ„  ‰עולם  כ‡ילו  "נר‡‰  ‡לו,  ו‰ס˙ר  ‰עלם  ומפ‡˙  ‰עולם".  ומחי'  "‰מ‰וו‰  י˙'  ˘‰ו‡  כך 
יב  ˘ער  (פר„ס  ב‚ימטרי‡ "‰טבע"  ˘ם ‡ל˜ים (ככ˙בו ‰‡מי˙י) ‰ו‡  כן  ועל  ב„רך ‰טבע".  ומ˙נ‰‚ 

פ"ב), לפי ˘ממנו נמ˘ך ‰טבע ˘מס˙יר על ‡ורו י˙'.

כל ז‰, ‰ו‡ כ‡˘ר ‰˘י"˙ מעלים ומס˙יר על ‚ילוי ‡ורו י˙', ב˘ביל ‰˙‰וו˙ ‰עולמו˙. וכ‡˘ר 
מ˙‚ל‰ ‰˘י"˙ לל‡ ‰עלם ו‰ס˙ר, ‰ו‡ נ˜ר‡ ב˘ם "‰וי'".

‡בל ב‡מ˙, ‰רי ‰˜ב"‰ עˆמו ‰ו‡ בור‡ ‰עולמו˙ ומנ‰י‚ם, ‡ל‡ ˘‰„בר נס˙ר ונעלם על י„י 
ב˘ם  ומס˙˙ר  מ˙לב˘  ˘‰ו‡  מ˘ם ‰וי', ‡ל‡  ˘ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡  בס‰"˜  וכמבו‡ר  ˘ם ‡ל˜ים. 

"‡ל˜ים", בכ„י ˘י˙‰וו עולמו˙ ‰מעלימים על ‡ורו י˙'.

כיˆ„ ‡ין  כל  לעין  ונר‡‰  ומ˘בר ‡˙ ‰טבע,  מ˘„„  בעולם, ‰רי ‰ו‡  ˘ם ‰וי'  מ˙‚ל‰  וכ‡˘ר 
‰טבע ˘ולט בעולם ‡ל‡ ‰˘י"˙ מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם כרˆונו.

ו‰נ‰, "טבע˙" ‰י‡ מל˘ון טבע, ו‰י‡ מור‰ על ˘ם ‡ל˜ים ˘‰ו‡ ˘ר˘ ל‰נ‰‚˙ ‰טבע. ולעומ˙ 
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ז‡˙ "חו˙ם" רומז על ˘ם ‰וי', ˘‰ו‡ ‰˙‚לו˙ ‡מי˙˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, כחו˙ם ‰מעי„ על בעליו. וכפי 
˘‡מרו חז"ל "חו˙מו ˘ל ‰˜ב"‰ ‡מ˙", ˘על י„י ˘ם ‰וי' מ˙‚לי˙ ‡מי˙˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ בעולם – 

"ו‡מ˙ ‰וי' לעולם" (˙‰לים ˜יז, ב).

‰עולם  נבר‡  ‰מע˘‰  ימי  ב˘˘˙  ˜ו„˘:  ‰˘ב˙  ליום  ‰מע˘‰  ימי   ˙˘˘ בין  ‰‰פר˘  וז‰ו 
ב‡מˆעו˙ ˘ם "‡ל˜ים", עם ˆמˆום ו‰ס˙ר‰ על ‚ילוי ‡ורו י˙' ומˆי‡ו˙ו. ו‡ילו ב˘ב˙ מ‡יר ‚ילוי 
‡ורו ˘ל ‰˜ב"‰ מ˘ם ‰וי', ו‰רי ‰י‡ כחו˙ם ‰מעי„ על כך ˘‰טבע˙ כול‰ ˘ייכ˙ לבעל ‰חו˙ם. 
כי ‚ילוי ˘ם ‰וי' ב˘ב˙ מעי„ על כך ˘‚ם ‰נ‰‚˙ ‰טבע ב˘˘˙ ‰ימים, ‰י‡ מ‡˙ו י˙', ‡ל‡ ˘נעלם 

‡ורו ומס˙˙ר על י„י ˘ם ‡ל˜ים.

גילוי שם הוי' בתוך הנהגת הטבע
‰˘ב˙  ביום  ‰ו‡  ז‰  ˘„בר  ‰וי',  ב˘ם  ‰˜ב"‰  מ˙‚ל‰  כ‡˘ר  ב),  מ„,  „‡"ח  עם  סי„ור  (ר‡‰  ו‰נ‰ 
בעולמו˙  ר˜  ‰וי'  ˘ם  ˘מ˙‚ל‰  ז‰  ‡ין  ‰רי  ‰טבע,  מערכו˙  ˘מ˘„„ים  ‰ניסים  בעניין  ‡ו  ˜ו„˘, 
על  ˘ם ‡ל˜ים  י„י ˆמˆום  על  נע˘˙‰  ˘ברי‡˙ ‰עולם  ב„בר: ‡ף  י˘  ‚„ול  חי„ו˘  עליונים. ‡ל‡ 
˘ם ‰וי', מכל מ˜ום נמ˘ך ב˙וך ‰‰עלם ו‰טבע ‚ילוי ˘ם ‰וי', ורו‡ים לעין כל כיˆ„ ‰˘י"˙ עˆמו 

בור‡ ‡˙ ‰עולם ומ‰וו‰ ‡ו˙ו.

ול„ו‚מ‡: כ‡˘ר נ˙‚ל‰ ˘ם ‰וי' בנס „˜ריע˙ ים סוף על „רך מ˘ל, ו‰י' ‰‚ילוי ב‡ופן ˘˘ינ‰ 
‡˙ ‰טבע ‰נמ˘ך מ˘ם ‡ל˜ים, ‡זי נ˙‚ל‰ לעין כל ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ בור‡ ‡˙ ‰טבע ומנ‰י‚ו ˙מי„. 
ונ˙ברר ˘‚ם כ‡˘ר נר‡‰ לעין ˘‰טבע מ˙נ‰‚ מעˆמו, ‰רי ‡ין זו ‰‡מ˙, ˘‰רי כ‡˘ר חפı ‰˜ב"‰ 

‰רי ‰ו‡ מ˙‚ל‰ ב˘ם ‰וי' ועו˘‰ כרˆונו ומ˘„„ ‰טבע.

וז‰ו עניין ‰"חו˙ם" ברוחניו˙: כ˘ם ˘מעל˙ ‰חו˙ם ב‚˘מיו˙ ‰י‡ כ‡˘ר ‰ו‡ חל˜ מן ‰טבע˙ 
ומ˘לים ‡ו˙‰; כך ‚ם ברוחניו˙, עניינו ‰ו‡ ˘˘ם ‰וי' מ˙‚ל‰ ל‡ ר˜ בעולמו˙ רוחניים, ‡ל‡ ‚ם 
ומ‚ל‰  ˘‰ו‡ ‰עלם ‰טבע,  מ˘לים ‡˙ ‰"טבע˙",  ˘ם ‰וי',  בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי. ‰"חו˙ם", ‰ו‡ 

כיˆ„ ‰˘י"˙ מ‰וו‰ ומחי' ‡˙ ‰עולם ˙מי„.

בנישואין נמשך "כח האין סוף"
י˘נו ‚ם  בע˙ ‰ני˘ו‡ין  כי  חו˙ם „וו˜‡,  בטבע˙  ˙מר  י‰ו„‰ ‡˙  מ„וע ˜י„˘  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 

כן ענין נעל‰ ז‰, ˘נמ˘ך ‚ילוי נעל‰ ˘למעל‰ מן ‰טבע ב˙וך ‰טבע ‚ופ‡:

כח  ˘‰רי  ‰מו‚בל.  ‰‚˘מי  ‰עולם  ב˙וך  סוף  ‡ין  ‡ור  מ˙‚ל‰  ‰ני˘ו‡ין  בעניין  ‡˘ר  י„וע, 
‰‰ול„‰ ‰ו‡ בל˙י מו‚בל כלל, ˘‰‡„ם מולי„ בן ˘‰ו‡ כמו˙ו ממ˘ ו‡ינו פחו˙ ממנו, ו"‚ם ‰בן 

יולי„ ב„ומ‰ לו נפ˘ ˘לימ‰ . . וכן מ„ור ל„ור, ע„ ‡ין ˘יעור" (‰מ˘ך "˘מח ˙˘מח" ˙רנ"ז עמ' 94).

וז‰ו ממ˘ כעניין טבע˙ חו˙ם, ˘מ‰ו˙‰ ‰י‡, כ‡מור, ‰מ˘כ˙ ‰חו˙ם – ˘ם ‰וי' ‰בל˙י מו‚בל, 
ב˙וך ‰נ‰‚˙ ‰טבע ‰מˆומˆמ˙ ˘מ˘ם ‡ל˜ים. וכמו כן ב‰ול„‰ נמ˘ך כח ‰‡ין סוף ב˙וך ‰עולם 

‰מו‚בל, בבניין ע„י ע„.

בין  עי˜ר ‰חיבור  כי  חו˙ם „וו˜‡ –  בל‡  בטבע˙  מ˜„˘ים  מ„וע ‡נו  ˘מב‡ר  ב‰ער‰ 59,  במ˜ור ‰„ברים  [ועיין 
‰"חו˙ם" ו‰"טבע˙" ‡ינו בזמן ‰˜י„ו˘ין, ‡ל‡ בני˘ו‡ין ˘ל‡חריו. ובכללו˙, עי˜ר ‚ילוי ז‰ י‰י' ר˜ לע˙י„ לבו‡].
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ריפ‰  ו‰נ‰ עו„ י˘ ל‰˜˘ו˙ ב‰‡ „חיוב̆ 
‡ף  „לכ‡ור‰  ˘זינ˙‰,  כ‰ן  ב˙  מ„ין  „˙מר 
כו'  ˘ני˙נ‰  כל ‰˙ור‰ ˜ו„ם  ˘˜יימו ‰‡בו˙ 
מ"˙  ‡חר  ‡פי'  ‰רי  ˜י„ו˘ין),  בסוף  (כמבו‡ר 

בר˘"י  ‰וב‡  נ.  (סנ‰„'  בפנוי'  ‡מור  ז‰  „ין  ‡ין 
מ˙  ˘כבר  ‰י˙‰  פנוי'  ‰ל‡  ו˙מר  ‡מור),  בפ' 

בעל‰ ˜ו„ם לז‰.

ר„"˜,  (עיי'  ˘כ˙בו  מפר˘ים  י˘  וב‡מ˙ 
ורמב"ן) „לפי „יני‰ם ‡ז ‰י˙‰  ר˘ב"ם  ‚ם  ור‡‰ 

ו˙מר  ‡י˘,  כ‡˘˙  ח˘וב‰  יבם  ˘ומר˙ 
˘ומר˙ יבם ל˘ל‰ ‰י˙‰, ולכך ‰וי ב‚„ר ב˙ 

כ‰ן ˘זינ˙‰ כ˘‡ינ‰ פנוי'. 

‡יבר‡ „ל„רך ‰לימו„ „פירו˘ ר˘"י על 
בכ"ז  נר‡‰  ‰נ"ל)  ‰מ„ר˘ו˙  (˘‰בי‡  ‰מ˜ר‡ו˙ 
„ב‰  ‰פ˘ט  לימו„  „רך  ע"פ  (ו‰יינו  ב‡ו"‡ 
ו‰סברו˙  מ‰‚„רים  ˘כמ‰  ‡ף  ר˘"י,  ‡זיל 
„ל‰לן ל‡ נ˜טינן ב„רך לימו„ ‰˘"ס ו‰‰לכ‰ 
כו'), וב‰˜„ים „בפר˘"י מוכח „ל‡ ס"ל ‚„ר 
˘ומר˙ יבם ב˙מר כלל ועי˜ר. „‰נ‰ במ˜"‡ 
(ל˜ו"˘ ח"‰ ויחי ב) ‰וכח ב‡רוכ‰ „„ע˙ ר˘"י 

‰˙ור‰,  כל  ˜יימו  „‰˘בטים  ‰˙ור‰  על 
˘ומר˙  ו‡"כ ‡˙"ל „˙מר  יע˜ב,  בחיי  עכ"פ 
עפ"ז  ל‰˜˘ו˙  לנו  ‰י'  לכ‡ור‰  ‰י˙‰,  יבם 
יסף  "ול‡  ו˙מר  י‰ו„‰  מע˘‰  בסוף  במ˘"נ 
עו„ ל„ע˙‰" ולח„ פירו˘ בר˘"י ‰יינו "ול‡ 
יבם ‰י˙‰ ‡ז ‰רי  ו‡ם נימ‡ „˘ומר˙  פס˜", 
 ˙˘‡ ˙‰י'  „"ל‡  ‰˙ור‰  „ברי  על  עבר  בז‰ 

‰מ˙ ‰חוˆ‰ ל‡י˘ זר".

וערו‰  ‰י˙‰  כל˙ו  „˙מר   ‡‰ [מ˘‡"כ 
 – ‰מ˜ר‡  פ˘ט  „ל„רך  י"ל  עליו,  ‰י˙‰ 
‡חר  בכל˙ו  ‡יסור  ליכ‡   – ר˘"י  ˘ל  „רכו 
כיון  ח),  יח,  ‡חרי  בפר˘"י  ‰יטב  („ו"˜  בנו  ˘מ˙ 
כ,  (˜„ו˘ים  ע˘ו"  "˙בל  ‰ו‡  ‰‡יסור  ˘טעם 
‰בן"  בזרע  ‰‡ב  זרע  ˘"מבלבלין  ‰יינו  יב), 
„ל‡חר  ‰כ˙וב  פ˘ט  ע"פ  ומס˙בר‡  (ר˘"י), 

ח˘˘  „ליכ‡  מבנו  נ˙‚ר˘‰  ‡ו  ˘נ˙‡למנ‰ 
בנ„ו"„,  עו„  (ול‰וסיף  לו  מו˙ר˙   – בלבול 
‚„ר  ˘ייך  ˘פיר  כלל  „ב„רך  נימ‡  ‡י  „‡פי' 
בלבול  מˆ„  ‰בן,  מי˙˙  ‡חר  ‚ם  "בלבול" 
נע˘‰  ˘ע˙‰  ˘בעבר,  ‰בן  בזרע  ‰‡ב  זרע 
י‰ו„‰  ˘ל  בניו  ‰כ‡  מי‰ו  "˙בל",  עי"ז 
˘ני˘‡ו ל˙מר (ער ו‡ונן) כבר ‰˘חי˙ו זרעם 

וליכ‡ "˙בל"]. 

ועל כן מוכח „לר˘"י ל‡ ‰י˙‰ ˙מר ב‚„ר 
˘ומר˙ יבם ‡חר מי˙˙ ער ו‡ונן (ל‡וסר‰ על 
י‰ו„‰ מ„ין ל‡ ˙‰י' יבמ‰ ל‡י˘ זר). ובטעם 
"מוחז˜˙  ˘‰י˙‰  מ˘ום  ˘‰ו‡  י"ל  ‰„בר 
ונמˆ‡  י‡),  לח,  (ר˘"י  ‡נ˘י'"  ˘ימו˙ו  זו  ‰י‡ 
ממנ‰  נפ˜ע  ו˘וב  ל‰˙ייבם,  ל‰  ‡סור  ˘‰י' 
‡יסור יבמ‰ ל˘ו˜ ו‡ינ‰ כרוכ‰ בחליˆ‰ כ„י 
 ıל‰נ˘‡ ל‡י˘ זר („„ו˜‡ ‰יכ‡ ˘"ל‡ יחפו
‡בל  חליˆ‰,  בעי  יבמ˙ו"   ˙‡ ל˜ח˙  ‰‡י˘ 
כ.  יבמו˙  עיי'  ל‰˙ייבם,  „‡סור‰  ‰יכ‡  ל‡ 
˘‡ין  „"כל  ‰‰לכ‰,  „רך  על  ז‰  כעין  ‚„ר 
מ˘ום  (ור˜  לחליˆ‰"  עול‰  ליבום ‡ין  עול‰ 
ל‡  ל‰לכ‰  "יבמ˙ו"  מ„כ˙יב  „‰˙ם  ‰ריבוי 
בעריו˙  ר˜  ‡ל‡  ל‡וין  בחייבי  ‰כי  נ˜טינן 

„כר˙, עיי"˘).

˘יט‰  ‰˙ור‰  על  ר˘"י  „לפי'  וˆ"ל 
 ‡‰ וב‰˜„ם  ˙מר,  במע˘‰  מיוח„˙ 
(פר˘"י  ‰עריו˙"  מן  עˆמן  ‚„רו  „"‰‡ומו˙ 
מלכים  ‰ל'  ורמב"ם  נו.  סנ‰„רין  ור‡‰  ז.  ל„,  וי˘לח 

ל‰  ‰י'  זו  „˜בל‰  לח„˘  ˘י˘   ,(‡"‰ פ"ט 

בעונ˘ין,  ‰„ין  מן  ל‰˙חייב  ל„ינ‡  ˙ו˜ף 
„‰נ‰ מˆינו בכ˙ובים (וי˘לח ל„, כ‰-ו) ˘‰ר‚ו 
על  בנו"  ˘כם  ו‡˙  חמור   ˙‡" ולוי  ˘מעון 
על  מˆווין  נח  בני  ˘‰רי  ו˙מו‰  מע˘‰ „ינ‰, 
ועכˆ"ל  ˘ם),  סנ‰„רין   .‰ ט,  (נח  „מים  ˘פיכו˙ 
˘עברו  כיון  ‰„ין  ע"פ  מי˙‰  מחוייבין  „‰יו 
 ˙‡ נח  בני  בו  ‚„רו  ˘כבר  עריו˙  ‡יסור  על 
‰ו‡  ומע˙‰   .(147 ע'  ח"‰  ל˜ו"˘  (ועיי"ע  עˆמן 



י‡

בחיוב תמר שריפה
מדין בת כהן שזינתה

יפלפל בשיטת רש"י על המקראות, ויסיק דלא משום שומרת יבם נענשה אלא מגדר מה שגזרו בני נח על עצמן, 
ועפ"ז יתרץ מה שהי' שייך כאן העונש אף בלי התראה ועדים 

בפר˘˙נו  ˘נזכר  ˘ריפ‰  „ין  בענין 
‰וˆי‡ו‰  ‚ו'  כל˙ך  ˙מר  "זנ˙‰  ˙מר,  ‚בי 
חז"ל (מ„ר˘  ב„ר˘ו˙  מבו‡ר  מˆינו  ו˙˘רף", 
עונ˘  ב‰  ˘‰י'  בר˘"י)  ו‰וב‡  ו˙נחומ‡,  רב‰ 

˘ם  ˘ל  ˘זינ˙‰, „ב˙ו  כ‰ן  ב˙  מ„ין  ˘ריפ‰ 
‰י˙‰. 

כי  טוב‡,  בז‰  ל‰˜˘ו˙  י˘  ולכ‡ור‰ 
‰נ‰ בכל ‡יסורי ˙ור‰ ‡פ"ל ˘ב‡ו˙‰ ˘ע‰, 
˜ו„ם מ"˙, ˘מרו כל ‰‡יסורין כמו ‡חר מ"˙ 
‰עונ˘ין  כמו  ז‰  על  מעני˘ים  ˘‰יו  ב‡ופן 
ע„ים  ˘ייך  ‰י'  ל‡  ˘‡ז  ‡ף  מ"˙,  ˘ל‡חרי 
˙נ‡י  (˘‰ו‡  כו'  בב"„  ו‰ע„‡‰  ו‰˙ר‡‰ 
ב„בר  ˘‰י'  כי ‡חר  לעונ˘י ‰˙ור‰),  ‰כרחי 
‰ע„‡‰  בל‡  ‡ף  עונ˘ין  ‰יו  ‰‡יסור  ˘ם 
‡ז  נ˙ח„˘  ל‡  ˘ע„יין  (פירו˘,  וכו'  בב"„ 
ור˜  ב‰ן,  ˙לוי  ‰עונ˘  ל‰יו˙  סנ‰„רין  ‚„ר 
‰לכ‰).  ונ˙ח„˘‰  ˙ור‰  ני˙נ‰  מ"˙  ‡חר 
מי‰ו בנ„ו"„ לכ‡ור‰ י˘ ל‰עלו˙ „בל‡ ע„ים 
˘זינ˙‰  כ‰ן  ב˙  ב‚„ר  כלל  ‰וי  ל‡  ו‰˙ר‡‰ 

כ‰ן  בב˙  ˘ריפ‰  עונ˘  „‰נ‰  עליו,  ל‰עני˘ 
כ„‡מר  בי˙ ‡בי',  חילול  מ˘ום  נובע  ˘מזנ‰ 
˜ר‡ (‡מור כ‡, ט) "‡˙ ‡בי' ‰י‡ מחלל˙ (ועל 
ו‡ילך  מט:  סנ‰„'  ‰יטב  [ועיי'  ˙˘רף"  ב‡˘  כן) 
בב‡ר  (‰וב‡ו  בפוס˜ים  ˘יט‰  ומˆינו  עו.],  ו˘ם 

‰יטב ‡ו"ח סי' ˜כח ס˜ע"‡) ‚בי כ‰ן ˘זנ˙‰ ב˙ו 

מ˜„ו˘˙  עי"ז  מ˙חלל  ‰‡ב  „‡ין  ‰ז‰  בזמן 
(˘ם  ב˘ולחנו  ‰ז˜ן  רבינו  ובי‡ר  כו',  כ‰ונ‰ 
נ‡מר  "˘ל‡  לפי  ‰ו‡  זו  ˘יט‰  „יסו„  סנ"„) 

בע„ים  כ˘זינ˙‰  ‡ל‡  מחלל˙  ‰י‡  ‡בי'   ˙‡
פי' „כל  סנ‰„רין",  בפני  וכ˘‰עי„ו  ו‰˙ר‡‰ 
‚„ר ‰‡יסור ‰ו‡ בחילול בי˙ ‡בי' ובלי ע„ים 
ו‰˙ר‡‰ ‡ין כ‡ן חילול. ונמˆ‡, „ב‡יסור ז‰ 
‡ין ענין ע„ים ו‰˙ר‡‰ ר˜ מ‚„ר „יני עונ˘ין 
(˘‡ין עונ˘ין בל‡ ע„ים ו‰˙ר‡‰ וב"„ כו'), 
ע„ים  „בל‡  עˆמו,  ‰‡יסור  מ„ין  ‰ו‡  ‡ל‡ 
‰וי  ול‡  ‡בי'  בי˙  חילול  כ‡ן  ‡ין  ו‰˙ר‡‰ 
ˆ"ע  ו˘וב  ˘זינ˙‰.  כ‰ן  „ב˙  ‡יסור"  ב"˘ם 
מ‰יכ‡ ˙י˙י לומר „נ„ונ‰ ˙מר ב˘ריפ‰ מˆ„ 

˘ם ‡יסור ז‰. 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

"מאלמים אלומים" – 
ניצוצות של קדושה

והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה
מאלמים אלומים – כתרגומו מאסרין אסרין, עמרין
(לז, ז. רש"י)

עמ'  ו  כרך  בראשית  אוה"ת  א.  כח,  (תו"א  חסידות  בספרי 

אלומים"  "מאלמים  שפירוש  מבואר  ועוד)  א.  תתרפג, 

שבלים  כמה  "שמקבצים  שכמו  הוא,  ה'  בעבודת 

באגודה  אותן  וקושרין  אותן  ומחברים  מאוד  רבים 

הקדושה  ניצוצות  כל  את  למצוא  יש  עד"ז  אחת" 

באחדות  ולחברם  ולקשרם  הזה,  בעולם  המפוזרים 

ה'.

היינו  השדה"  בתוך  אלומים  "מאלמים  וזהו 

שעל האדם לצאת ממקום מושבו, מד' אמותיו של 

את  לקבץ  כדי  השדה"  "תוך  אל  וללכת  קדושה, 

בקירוב  להתעסק  היינו,  שם,  המפוזרים  הניצוצות 

לקרבם  הקדושה,  לתחום  מחוץ  הנמצאים  יהודים 

לעבודת ה' ולתורתו, ולחברם לאחדות ה'.

ובענין זה מלמדנו רש"י שתי הוראות:

צריכה  הזולת  על  הפעולה   – אסרין"  "מאסרין 

של  בקשר  וקשור  "אסור"  שיהי'  באופן  להיות 

המנשבות  הרוחות  שכל  עד  ה',  לעבודת  קיימא 

בעולם לא ינתקו אותו מדרך התורה.

של  קשר  יהי'  שהקשר  לפעול  כדי   – "עמרין"   

שפירושו  "עמרין",  של  באופן  שיהי'  צריך  קיימא, 

פירות  להצמיח  אפשר  זריעתם  שע"י  שבלים, 

באופן  להיות  צריך  שהקירוב  והיינו,  פירות.  ופירי 

שהמקורב עצמו יפעל על סביבתו לקרבם לעבודת 

קיום  לה  יהי'  שלו  עבודתו  שגם  יהי'  בטוח  ואזי  ה', 

לעד.

מדוע הי' יעקב ממתין 
שישתחוו האחים ליוסף?

ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר
הי' ממתין ומצפה מתי יבוא
(לז, יא. רש"י)

ומצפה  ממתין  "הי'  למה   - תמוה  לכאורה 

יבואו  והם  אחיו  על  יוסף  שימלוך  יבוא"  מתי 

להשתחוות לו ארצה? ואף שיוסף הי' בן זקוניו של 

רוצה  הי'  ובודאי  בניו,  מכל  אותו  אהב  אשר  יעקב 

מ"מ,   - בניו  כל  משאר  יותר  ועוד  לגדולה,  שיעלה 

עד  דוקא,  אחיו  על  ימלוך  שיוסף  בזה  העילוי  מהו 

שישתחוו לו ארצה, ועד כדי כך שיעקב הי' ממתין 

ומצפה מתי יבוא הדבר?

ויש לבאר בדרך החסידות:

כמ"ש  יוסף,  בשם  נקראים  ישראל  שכל  מצינו 

שטעם  בזה,  ומבואר  ב).  פ,  (תהלים  יוסף"  כצאן  "נוהג 

מעניניו  והשפיע  המשיך  שיוסף  לפי  הוא  הדבר 

ותכונותיו הרוחניים לכאו"א מישראל.

הי'  השבטים  שאר  לגבי  יוסף  של  יחודו  דהנה, 

ומופרשים  צאן,  רועי  היו  השבטים  ששאר  בזה, 

יבלבלום  שלא  כדי  העולם,  מעניני  ומובדלים 

מעבודת ה'. משא"כ יוסף הצדיק הי' בגלות, ויתירה 

כל  בפועל  וניהל  מצרים,  ארץ  בכל  מושל  הי'  מזו - 

ביותר,  ועצומה  גדולה  טרדה  שזוהי  מצרים,  עניני 

ואפילו  נתקוהו  לא  אלו  טרדות  כל  הרי  ואעפ"כ, 

לא בלבלוהו מעבודת השי"ת, וגם בעת עסקו בהם 

נשאר בתכלית הדביקות באלקות.

כי  יוסף,  שם  על  נקראים  ישראל  שכל  מה  וזהו 

מצרים,  גלות  את  לעבור  ישראל  לכל  שיש  הכח 

ובכלל זה כל הגלויות, דכל המלכיות נקראו על שם 

בהשי"ת  בדביקותם  ולהישאר  ד),  פט"ז,  (ב"ר  מצרים 

- נמשך ובא מיוסף הצדיק (ראה בכ"ז לקו"ש חכ"ה ע' 

253 ואילך, וש"נ).

ממתין  "הי'  שיעקב  הטעם  לבאר  יש  ועפ"ז 

שאחי  יוסף,  של  חלומו  קיום  יבוא"  מתי  ומצפה 

יוסף ישתחוו לו ארצה:

כלפי  הביטול  על  מורה  ההשתחוואה  ענין 

המלך שאליו משתחווה, שע"י ביטול זה נמשכים 

אל העם ההשפעות מהמלך, הן השפעות גשמיות 

והן השפעות רוחניות.

יוסף  שאחי  ומצפה  ממתין  יעקב  הי'  ולכן 

תחת  ונתבטלו  שהשתחוו  ע"י  כי  לו,  ישתחוו 

מלכותו של יוסף, קבלו ממנו את אופן הנהגתו - 

שגם בהיותם בגלות, שהוא מצב של חושך והעלם 

והסתר, לא יוטרדו ויתבלבלו מעבודת השם, אלא 

וקיום  התורה  בלימוד  במצבם,  שלמים  יישארו 

המצוות.


