


˜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
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ע"ז  ‰זכר˙  בענין  ‰˙וספו˙  בעלי  על  ‰‡חרונים  ב˜ו˘יי˙  יפלפל 
על  י‡יר  ‰חו˙  ב˜ו˘יי˙  וכן  ב˙ור‰,  ˘נזכר‰  ב˙ור‰  ˆפון  „בעל 
‰יר‡ים בענין טעם ‰‰י˙ר ל‰זכיר ע"ז ˘נכ˙ב‰ ב˙ור‰, ויסי˜ ‚„ר 

מחו„˘ במ‰ו˙ ‰‡יסור ובכוונ˙ ‰יר‡ים בטעם ‰‰י˙ר 

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 166 ואילך)
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"צדקה תרומם גוי"

בעז‰י״˙.

‰ננו  בל˜,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘פ„), 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„ 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

רווחים גדולים ונשאים בידיעת התורה והצלחה 
ביראת שמים ובעבודה שבלב

ו‰נ‰ עם ‰יו˙ ˘‚„ל‰ מע˘‰ ועבו„˙ ‰ˆ„˜‰ בפועל כמ״˘ רבינו נ״ע ב‡‚‰״˜ ‰‰פר˘ 
מע˘‰  ‰נ‰  לעיל‡,  „ע˘י׳  מטעם   - בפועל  בˆ„˜‰  ‰ם  ˘ני‰ם  ‡בל  לעבו„‰,  מע˘‰  בין 
נ„יב  ‰י׳  ע׳׳‰  ‡בינו  ‡בר‰ם  וכמ‡מר  ביו˙ר,  ונ˘‡‰  רמ‰  ‰י‡  ברוחניו˙   ‰˜„ˆ‰ ועבו„˙ 
מטריח  ˘‰י׳  ב‚ופו  ו˘ב,  עובר  לכל  ומ˘˜‰  מ‡כיל  ˘‰י׳  בממונו  ונפ˘ו,  ב‚ופו  בממונו 
ומטבע  נפל‡  מ˘כיל  ‰י׳  ‡בר‰ם   - ב„‡׳׳ח  מבו‡ר   - ובנפ˘ו  ל˘ר˙ם,  ‡ורחים  ב‰כנס˙ 
‰חכמים ‡ו‰בי חכמ‰ ליי˜ר ‡˙ ‰זמן ל‰˘˙מ˘ בו ל‰˙מי„ ב˘˜י„˙ ‰חכמ‰ לעˆמו, ‰נ‰ 
נ„יבו˙ נפ˘ו ˘ל ‡בר‰ם ‰י׳ ל‰ניח ‡˙ ˙˘ו˜˙ו ב‰˘‚˙ ‰מו˘כלו˙ ב˘ביל לפרסם ‡ל˜ו˙ו 
י˙׳ בעולם, לב‡ר ול‰סביר ל‰ערבים ‰חומרים ו‰פ˘וטים ענין ‰בור‡ עולם ו‡ח„ו˙ו י˙׳.

כפירו˘ו  יˆו‰,  ‡˘ר  למען  ‰י׳  ל‡‡ע"‰  ‰˜ב"‰  ˘ל  חיב˙ו  „עי˜ר  מˆינו  מזו  ו‚„ול‰ 
יחבר, ‡˙ בניו ו‡˙ בי˙ו. ו‰יינו, „כל ‚ו„ל עבו„˙ו ˘ל ‡‡ע"‰ ב‰נסיונו˙ ‡ינם בערך ל‚בי 

‰‡ „יˆו‰ ויחבר ‡˙ ‡חרים, ו‰ו‡ מ‰ ˘יזכ‰ ‡˙ ‰רבים.

ע"י  ˘נע˘ים  ו‰לב  ‰מוח  זכו˙  ‰יינו  זו,   ‰˜„ˆ ע״י  ‰נע˘י˙  „‰‰רמ‰  מובן  ובמיל‡ 
‰לימו„ ברבים, ‰ו‡ ב‡ין ערוך כלל ל‚בי ‰זכו˙ במוח ולב ˘נע˘‰ במע˘‰ ‰ˆ„˜‰ בפועל, 
ועם ‰יו˙ „‚ם זכו˙ זו ‰י‡ ‡לף פעמים ככ‰, ˘‰י‡ במ„רי‚˙ ספיר˙ ‰כ˙ר ‡בל ‰י‡ ב„ר‚‡ 
‡ריך,  בבחי׳  ‰ו‡  בפועל   ‰˜„ˆ‰ ועבו„˙  ˘במע˘‰  ככ‰  פעמים  „‰‡לף  ל‚מרי,  ‡חר˙ 
ע˙י˜,  בבחי׳  ‰ו‡  ברבים  ‰˙ור‰  בלימו„   ‰˜„ˆ‰ ועבו„˙  ˘במע˘‰  ככ‰  פעמים  ו‰‡לף 

וענינם מבו‡ר ב„‡׳׳ח ב‡רוכ‰.

ללמו„  ˘ינ„בו  ˘לימ‰  ˘ע‰  ‡ו  ‰˘ע‰  רבעי  ‚׳  ‡ו˙ם  ‡˘ר  ‰יטב  מובן  ‰‡מור  מכל 
זמן  לבטל  ˘ל‡  ‰ו‡  ו‰עי˜ר  ב‡מ˙,  ונפל‡ים  נעלים  רוחנים  רוחים  בז‰  ירוויחו  ברבים 
ו‡חר ‰לימו„,  - ˜ו„ם ‰לימו„  בעלמ‡  ב„בורים   - זמן  ˘מבלים  כ‡לו  ˘י˘  וסיום,  ב‰כנ‰ 
מבטל  עˆמו  ז‰  ‰נ‰  ועבו„‰,  ˙ור‰  ˘ל  זמן  ביטול  ˘‰ו‡  מלב„  כי  ל‰מנע,  ˆריכים  ומז‰ 
נו˘‡ ˙וכן ‰לימו„. כי כל לימו„ ˆריך ל‰בי‡ ˙וספ˙ ז‰ירו˙ במ״ע ‡ו במל״˙ וכ‡˘ר ˜ו„ם 
‡ו ‡חר ‰לימו„ מבלים זמן - ‡פילו זמן ˜ˆר - ב„ברים בעלמ‡, ‰נ‰ ז‰ מ‡ב„ ˙וכן נו˘‡ 
ונ˘‡ים  ‚„ולים  רווחים  מבי‡  ברבים  לימו„  ˘ל  ב‰פס„ו, ‡בל ‰˘ע‰  ˘כרו  ויˆ‡  ‰לימו„ 

בי„יע˙ ‰˙ור‰ ו‰ˆלח‰ ביר‡˙ ˘מים ובעבו„‰ ˘בלב.

טוב‰  וב‰נ‰‚‰  ˘בלב  ובעבו„‰  ו„‡"ח  נ‚ל‰  בלימו„  ו˙ˆליחו  בעזר˙כם  ‰˘י"˙  י‰‡ 
ב˙למי„ים  ‚בולכם   ˙‡ ‰˘י״˙  וירב‰  ו‡„ם,  ‡ל˜ים  בעיני  טוב  ו˘כל  חן  למˆו‡  וי˘ר‰ 

טובים בעלי כ˘רון ו˙ˆליחו ביר‡˙ ˘מים ובלימו„.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ˆ ו‡ילך)



יזלקראת שבת שבת לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

"צדקה תרומם גוי"
וזהו וצדקה תרומם גוי שצדקה בפועל הוא מרומם ופי׳ רבינו נ״ע שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה

הרמה היא הרמת דבר למקום נעלה ומשובח יותר
‡ל י˘יב˙ ˙ומכי ˙מימים במ‡נטרע‡ל, ˘לום וברכ‰!

ומ‰  וב‰נ‰‚‰...  ו„‡"ח  נ‚ל‰  בלימו„י  ˜בעו  ‡˘ר  מ‰ס„ר  נ‰ני˙י  מכ˙בם,  על  במענ‰ 
˘˘ו‡לים ‡˘ר עניני ‰עבו„‰ ב˜ירוב ‡נ״˘ ל˜בוע ע˙ים ל˙ור‰ ‰נ‰ ז‰ יעל‰ ל‰ם בביטול 
זמן מעבו„˙ם בלימו„, ‰נ‰ ב‡מ˙ ‡ין ˆריכים ל‰˙ח˘ב עם ביטול זמן ז‰, כי ביטול ‰זמן 
‰פסו˜  בבי‡ור  נ״ע  רבינו  וכמ"˘  ו‰עבו„‰,  ‰˙ור‰  ˜יום  ‰ו‡  ברבים  לימו„  ˘יעור  על 

וˆ„˜‰ ˙רומם ‚וי, ˘נע˘ים מוחו ולבו זכים ‡לף פעמים ככ‰.

מ‰  ר˜  ‰י‡  ‰‚ב‰‰  ל‰רמ‰.  ‰‚ב‰‰  בין  ‰ב„ל  י˘  ‰‚וי,   ˙‡ מרוממ˙  בפועל   ‰˜„ˆ‰
˘נפל  ל„בר  ˙ו‡ר  רוב ‰ו‡  וע״פ   ,ıמן ‰‡ר וכמו ‰מ‚בי' ‡יז‰ „בר  חיו˙ו,  ממ˜ום  ˘נ‚ב‰ 
וכמו  יו˙ר,  ומ˘ובח  נעל‰  למ˜ום  „בר  ‰רמ˙  ‰י‡  ו‰רמ‰  למ˜ומו,  ו‰ו˘יבו‰ו  ממ˜ומו 

‰˙רומ‰ ˘מ˜„י˘ ‡˙ ‰חול ומרימו ל˜„˘.

וז‰ו וˆ„˜‰ ˙רומם ‚וי, ˘ˆ„˜‰ בפועל ‰ו‡ מרומם, ופי׳ רבינו נ״ע ˘נע˘ים מוחו ולבו 
‚˘מי ‰יינו ‡˘ר ‰י„  ע˘י'  ˘‰ו‡  ˘ע״י „בר  מעל˙ ‰‰רמ‰,  ככ‰, „ז‰ו  פעמים  זכים ‡לף 
‰נו˙נ˙ ˆ„˜‰ ˙פעול זכו˙ ‰לב ו‰מוח ˘‰ם ענינים רוחני׳ ‰ו‡ ענין ‰‰רמ‰ ˘למעל‰ מענין 
ובי‡ר ‰ו„  ככ‰.  פעמים  בפועל ‰ו‡ ‡לף  ע״י ‰ˆ„˜‰  ולב  במוח  ו‰זכו˙ ‰נע˘‰  ‰‰‚ב‰‰, 
ו‰יינו  בספיר˙ ‰כ˙ר,  זי״ע „‡לפים ‰ם  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰   ˜„ˆ בעל ˆמח  כ״˜ ‡‡זמו׳׳ר 
„זכו˙ זו ˘נע˘‰ במוח ולב ‰נ‰ ˘ר˘ ‰מ˘כ˙‰ מלמעל‰ מ‰˘˙ל˘ו˙ „ע˘ר כחו˙ ‰נפ˘ 

‰ם כנ‚„ ע˘ר ספירו˙ ‰עליונו˙, ו‰זכו˙ ב‡‰ מבחי׳ ‰כ˙ר ˘למעל‰ מ‰ע˘ר ספירו˙.

לקראת שבת „

?ך או מזדרך כוכב" -  מ"
הסברת שיטות פלוגתת רש"י והרמב"ם בפירוש כתובי הנבואה דבלעם על "אחרית הימים" מתי מדובר על 

דוד ומתי על משיח

ע˙‰,  ול‡  "‡ר‡נו  ו‡ילך):  יז  (כ„,  ˘בפר˘˙נו  ‰ימים"  ל"‡חרי˙  בלעם  ˘ל  בנבו‡˙ו   .‡
בני  כל  ו˜ר˜ר  מו‡ב  פ‡˙י   ıומח מי˘ר‡ל,  ˘בט  ו˜ם  מיע˜ב  כוכב  ול‡ ˜רוב. „רך  ‡˘ורנו 
‰מפר˘ים  פיר˘ו   – חיל"  עו˘‰  וי˘ר‡ל  ‡ויביו  ˘עיר  יר˘‰  ו‰י'  יר˘‰  ‡„ום  ו‰י'   .˙˘
˘ל  פירו˘ם  בפרטיו˙  מלך ‰מ˘יח. ‡מנם  ומלכו˙  „ו„  מלכו˙  על  ˜‡י  זו  נבו‡‰  ˘כ˙ובי 

‰כ˙ובים מˆינו ˘יטו˙ ˘ונו˙, וב˙וכם י˘ ‰ב„ל ‚„ול בין ˘יט˙ ‰רמב"ם ל˘יט˙ ר˘"י.

ו‰יינו,   – ל˘נים  מ˙חל˜˙  ‰נבו‡‰  ˘כללו˙   ,(‡"‰ פי"‡  מלכים  (‰לכו˙  מפר˘  ‰רמב"ם 
למ˘יח:  מ˙ייחס  וחל˜ו ‰˘ני  ל„ו„  מ˙ייחס  חל˜ו ‰ר‡˘ון  כפילו˙,  י˘  פסו˜ ‚ופ‡  ˘בכל 
ז‰   – מיע˜ב  כוכב  מלך ‰מ˘יח. „רך  ז‰   – ול‡ ˜רוב  ז‰ „ו„; ‡˘ורנו   – ע˙‰  ול‡  "‡ר‡נו 
בני  כל  ו˜ר˜ר  „ו„;  ז‰   – מו‡ב  פ‡˙י   ıומח ‰מ˘יח.  מלך  ז‰   – מי˘ר‡ל  ˘בט  ו˜ם  „ו„; 

˘˙ – ז‰ מלך ‰מ˘יח". 

"„רך  ‰מלים  ˘על  בלב„.  ‰מלך  „ו„  על  ˜‡י  ‰נ"ל  ‰פסו˜ים  ˘כל  מפר˘  ר˘"י  ‡מנם 
כלומר:   .  .  ıכח „ורך  ˘‰כוכב  ˜˘˙ו,  „רך  ל˘ון  "כ˙ר‚ומו,  ר˘"י:  מפר˘  מיע˜ב"  כוכב 
י˜ום מזל". ו‡חר כך על ‰מלים "ו˜ם ˘בט מי˘ר‡ל" מפר˘ – "מלך רו„‰ ומו˘ל", ו‰יינו 

„ו„ ‰מלך ˘‰ו‡ "מחı פ‡˙י מו‡ב" ו‰ו‡ ז‰ ˘"ו˜ר˜ר כל בני ˘˙". 

[ור˜ ב‰מ˘ך ‰נבו‡‰, על ‰פסו˜ "ויר„ מיע˜ב ו‰‡בי„ ˘רי„ מעיר", מפר˘ ר˘"י: "ועו„ 
מ˙ייחס˙  ‰נבו‡‰  כל  ע˙‰  ˘ע„  ו‰יינו,  ‰מ˘יח".  "מלך  ˘‰ו‡  מיע˜ב",  ‡חר  מו˘ל  י‰י' 

ל„ו„ ‰מלך, ור˜ פסו˜ ז‰ בלב„ ˜‡י על מלך ‰מ˘יח]. 

יו˙ר  לכ‡ור‰  ‰מ˙‡ים  ‰רמב"ם  כפירו˘  ר˘"י  פיר˘  ל‡  למ‰  ל‰בין,  ˆריך  ולכ‡ור‰ 
לפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡, כי: 

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
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לפי ‰רמב"ם מובן ˘פיר כפל ‰ל˘ון בכ˙ובים, ˘חל˜ ‡ח„ ˜‡י על „ו„ וחל˜ ‡ח„ על 
מלך ‰מ˘יח. מ‰ ˘‡ין כן לפי ˘יט˙ ר˘"י ˘‰כל ˜‡י על „ו„ – ‰רי ז‰ ‡ריכו˙ וכפל ל˘ון. 

˘בט  "ו˜ם  ו‡ילו  מזל",  "י˜ום  ˘פירו˘ו  מיע˜ב"  כוכב  "„רך  מפר˘  ˘ר˘"י  ‡ף  [כי, 
מי˘ר‡ל" פירו˘ו "מלך רו„‰ ומו˘ל" – מכל מ˜ום, ‰˙וכן ‡ח„ ‰ו‡ – מלכו˙ „ו„]. 

ועו„, „פ˘טו˙ ‰כ˙וב "ו˜ר˜ר כל בני ˘˙" (˘ר˘"י עˆמו פיר˘: "כל ‰‡ומו˙") מכריע כפירו˘ 
‰רמב"ם ˘˜‡י על מלך ‰מ˘יח – ˘‰ו‡ יכבו˘ ‡˙ כל ‰עולם וימלוך על כל ‰‡ומו˙; מ‰ 

˘‡ין כן ב„ו„ ˘ל‡ מˆינו בו כיבו˘ ומלוכ‰ על כל ‰‡ומו˙. 

"ו‰‡בי„  ר˜  ‡ל‡  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  בנˆחונו  נ‡מר  ל‡  ר˘"י  ˘לפירו˘   ,‰˘˜ [וביו˙ר 
˘רי„ מעיר" – "מעיר ‰ח˘וב‰ . . רומי" – בעו„ ˘בנו‚ע ל„ו„ נ‡מר ‰רב‰ יו˙ר מז‰ וע„ 

˘"ו˜ר˜ר כל בני ˘˙"!].

ב. וי˘ לומר נ˜ו„˙ ‰בי‡ור בז‰: 

‰נ‰ ‰רמב"ם פיר˘, כ‡מור, ˘"„רך כוכב מיע˜ב" ˜‡י על מלך ‡ח„ – „ו„, ו‡ילו "ו˜ם 
˘בט מי˘ר‡ל" ˜‡י על מלך ˘ני – מלך ‰מ˘יח. 

˘˜‡י  פיר˘  ור˜  בעˆמו,  על ‰מלך  כוכב"  לפר˘ ‡˙ ‰מלים "„רך  רˆ‰  ל‡  ר˘"י  ‡מנם 
על ז‰ ˘"י˜ום מזל"; ולכן ‰וכרח לפר˘ ˘י˘ כ‡ן ר˜ מלך ‡ח„ בלב„, כי ר˜ ‰מלים "ו˜ם 

˘בט מי˘ר‡ל" ˜‡י על ‰מלך, ו‡ין ר‡י' מ‰כ˙וב על ˘ני מלכים.

ו˘ור˘ מחלו˜˙ם: 

נפ˘  בעלי  כולן  ו‰‚ל‚לים  פ"‚ ‰"ט): "כל ‰כוכבים  יסו„י ‰˙ור‰  כ˙ב (‰לכו˙  ‰נ‰ ‰רמב"ם 
ו„ע‰ ו‰˘כל ‰ם, ו‰ם חיים ועומ„ים ומכירין ‡˙ מי ˘‡מר ו‰י' ‰עולם. כל ‡ח„ ו‡ח„, לפי 
כך  ˘מכירין ‰˜ב"‰,  וכ˘ם  כמו ‰מל‡כים.  ליוˆרם  ומפ‡רים  מ˘בחים  מעל˙ו,  ולפי  ‚„לו 
מעוט‰  ו‰‚ל‚לים  ו„ע˙ ‰כוכבים  מ‰ם.  ˘למעל‰  ומכירין ‡˙ ‰מל‡כים  עˆמן  מכירין ‡˙ 

מ„ע˙ ‰מל‡כים ו‚„ול‰ מ„ע˙ בני ‡„ם". 

ל„ע˙ו  לכן  ו„ע˙ם,  ב˘כלם  ‡„ם  בני  מכללו˙  למעל‰  ‰ם  ‰כוכבים  ˘ל˘יט˙ו  וכיון 
מ˙פר˘ "„רך כוכב" על ‰מרומם ומנו˘‡ מבני ‡„ם – ו‰יינו ‰מלך;

(כמ˘מעו˙ו  בוו„‡י  ˘˜‡י  מי˘ר‡ל",  ˘בט  "ו˜ם  ז‰  ל‡חרי  ‰כ˙וב  ˘‡מר  מ‰  ומע˙‰ 
ב"כוכב",  ‰מרומז  ‰מלך  ל‡ו˙ו  כוונ˙ו  ‡ין  בי˘ר‡ל,  מלך  על  רו„‰)  מלך   – "˘בט"  ˘ל 
מלכים: „ו„  ב˘ני  מיירי  חל˜י ‰כ˙וב  ˘˘ני  ממ˘), ‡ל‡  ל˘ון  כפילו˙  ז‰  כן – ‰רי  („‡ם 

ומ˘יח. 

מעל˙  בכוכבים  ˘י˘  ‰פ˘ט  ב„רך  מˆ‡נו  ול‡  מ˜ר‡",  ˘ל  "פ˘וטו  מפר˘  ר˘"י  ‡בל 
כוכב"  ˘ב"„רך  לפר˘  י˙כן  ל‡  ל˘יט˙ו  ולכן  ‡„ם.  מבני  יו˙ר  ל‡  ובוו„‡י  ו‰˘כל,  „יע‰ 

‰כוונ‰ ל"מלך מו˘ל". 

"מכון לשלום עולמי"? הפצת התורה 
שניתנה לעשות שלום בעולם!

ענין  אודות  כותב  בו   .  . למכתבו  במענה 

השלום וכו'.

אמיתית  חיים,  תורת  תורתנו  הודיעתנו  כבר 

ענין השלום, ואיך שביד כל אחד מישראל לעשות 

תורתנו,  עניני  הפצת  ידי  על  זה,  ענין]  ב[קידום 

להסתפק  ולא  בעולם,  שלום  לעשות  שניתנה 

בכל  להשפיע  אלא  כזה,  באופן  עצמו  בהנהגת 

בם  הישיבות  ביסוס  בסיוע  גם  ובזה  הסביבה, 

ישיבות  ויסוד  שמים,  ביראת  תורה  לומדים 

חדשות ברוח זה.

מלבד  וכו',  עולמי"  לשלום  "מכון  והקמת 

זה,  ענין  כביכול  לומדים  מקומות  בכמה  שכבר 

בזבוז  מלבד  תועלת,  כל  נראה  לא  עתה  ולעת 

ממון וכחות ומרץ, הנה כל פרוטה ופרוטה שיתנו 

תזיק,  שלא  הלואי  האמור,  למכון  ישראל  בני 

הישראלי  האיש  ועל  תועלת,  תביא  שלא  ובודאי 

השכר  שבהם  ומצותי'  תורה  לעניני  כספו  ליתן 

בטוח ואין הפסד.

הוא  מפעולותיו  דבר  מזכיר  שאין  לפלא 

הראשון  תפקידו  זהו  שכנ״ל  היהדות,  בהפצת 

אלא  זה  שאין  ותקותי  ישראל,  מבני  אחד  כל  של 

בשטח  בו  התלוי  כל  עושה  אבל  בכתיבה  חסרון 

האמור.

(אגרות קודש חי"ח עמ' תד-ה)

תפקיד הבית דין – לעשות 
שלום בעולם!

קבלת  בכתב  גם  הנני  מאשר  הכבוד  מפני 

על  נוסף  שי׳,  כת"ר  בראשות  דין  הבית  מכתב 

ההודעה הטלפונית בהקדם.

לעשות  תורתו  לנו  שנתן  שלו  שהשלום  ומי 

ירבה  חנוכה)  הלכות  סוף  (רמב"ם  בעולם  שלום 

הברכה  גם  יהי׳  שאז  ישראל,  כל  בתוככי  השלום 

רבה  (אסתר  רז״ל  וכמאמר  בריבוי,  והטוב  החסד 

בסופו).

אשר  בי״ד  של  ענינם  עיקר  זהו  והרי 

אליהו  דבי  בתנא  וכמובא  קעבדי,  שליחותייהו 

ותפקידה  המתאימה  הנהגה  אודות  י״א  פרק  רבה 

בהתועדות  גם  וכמדובר  בישראל,  סנהדרין  של 

"הוי  המשנה  ציווי  בביאור  השתא  תורה  דמתן 

שכאו״א  וכו'",  שלום  אוהב  אהרן  של  מתלמידיו 

כהן.  הי'  [הנמען  אהרן  מבני  (ועאכו״כ  בזה  מחוייב 

המו"ל]).

הסוגים  כל  הנרות",  את  הוא "בהעלותך  וציווי 

הזקן  רבנו  וכביאור  ישראל,  בבני  אשר  השונים 

בספרו לקוטי תורה ריש פרשה בהעלותך דאזלינן 

מינה, ועד שתהי׳ "שלהבת עולה מאלי׳".

בכבוד וברכה ופ"ש כל חברי הבי״ד שליט"א.

(אגרות קודש חט"ו עמ' קצג-ד)

שלום ואחדות ה' גם בענינים ארציים
הנני מסגיר [=מצרף] בזה מה שהו"ל לאחרונה, 

זה  אין  אם  ואפילו   - כ'.  את  שיענין  תקותי  אשר 

כל  הלא  סו״ס  אבל  ישיר,  באופן  פעולתו  בשטח 

האחדות  שהרי  בזה,  זה  קשורים  העולם  עניני 

נמשכת מלמעלה מעלה עד למטה מטה,

את  הבורא  הוא  אחד,  ה׳   - אמונתנו  שיסוד 

את  ימשיכו  [-בעולם]  בו  שגם  מנת  על  העולם, 

"גוי  הכתוב  על  הזקן  רבנו  וכפירוש  האחדות, 

בענינים  גם  האחדות  הממשיך  'גוי'  בארץ",  אחד 

ארציים.

שתורתנו  הפנימית  נקודה  כן  גם  זוהי  והרי 

ועד  והאחדות,  השלום  ענין  במיוחד  מדגשת 

ניתנה  התורה  שכל  השלום  גדול  חז״ל,  שאמרו 

לעשות שלום בעולם.

(אגרות קודש ח"כ עמ' שטו)

"התורה ניתנה לעשות שלום בעולם"

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
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˘יו„ע  במ˜ום  ממונו,  וי˙רב‰  כפל  ˙˘לומי 
ס‡,  (ב"מ  ‡חר˙  ב„רך  ‰עני  ממנו  י˜בל  ˘ל‡ 
בפסח   ıחמ ב˜ונ‰  לעיין  י˘  וע„"ז  ובנ"כ).  ב. 

בז‰  ועיין  חיוב "˙˘בי˙ו",  בז‰  ˘י˜יים  ע"מ 
(רי˘ ‰ל'  למלך  מ˘נ‰  סע"ב).  (כט,  פסחים  ˙וס' 
ל˜יים  ע"מ  ע"ז  בעו˘‰  וע„"ז  ועו„.  חו"מ). 

ב,  מל"˙  ל‰רמב"ם  ס‰מ"ˆ  (ר‡‰  ˙‡ב„ון"  "‡ב„ 
˘‰ז‰ירנו מע˘ו˙ ע"ז לעבו„. וע„"ז בחינוך (מˆו‰ כז) 

וברמב"ן – ‰וב‡ בחינוך ˘ם). ו‡כ"מ].

ע"ז  „‰זכר˙  בנ„ו"„,  ‡ף  י"ל  ז‰  וב‚„ר 
˘ב˙ור‰ ‡ינ‰ כלל מ‚„ר ‰זכר˙ ע"ז ˘נ‡סר‰, 
ו‡פס ‰ם  לומר „‰בל  „כל ‰זכר˙ ‰˙ור‰ ‰י‡ 
טז,  ירמי'  ל˘ון ‰כ˙וב  (ע"פ  וממ˘  מועיל  בם  ו‡ין 
˘ב‰עוב„ים  ‰טעו˙  לומר  ר˜  ו‰זכיר˙ם  יט), 
‡לי‰ם, ו˘‡ינם מועילים לעוב„י‰ם כלום (ע"„ 
˘נענ˘ו  ‰עונ˘  ‡ו  כט,  כ‡,  חו˜˙   – כמו˘"  עם  "‡ב„˙ 

י˘ר‡ל  "ויˆמ„  פר˘˙נו,  (כבסוף  ל‰ם  ˘עב„ו  י˘ר‡ל 

וכיו"ב  כו')).  לי˘ר‡ל  מ‚יפ‰  ב‡‰  ועי"ז  פעור",  לבעל 

ב˘‡ר מ˜ומו˙ ‰נזכרים בסו‚י‡ „סנ‰„רין ˘ם.

ר˜  ˘נ˙כוונ‰  ‰˙ור‰  ˘ב‰זכר˙  וכ˘ם 
˘ום ‚„ר ‰זכר‰,  ליכ‡  ˘בע"ז  לפרסם ‰˘˜ר 
כוונ˙ו  ל‡ו˙‰ ‰ע"ז „ו„‡י  ˘מזכיר  במי  כ"‰ 
"ו„‡י  ז‰  ו‡ˆל ‡„ם  עם ‰זכר˙ ‰˙ור‰  ‡ח˙ 
‰"יר‡ים"  ˘ממ˘יך  וז‰ו  זו,  ע"ז  נ˙בטל‰" 
‡נו  ‡ו˙‰  מזכר˙  „‰˙ור‰  ‰טעם  „"מ‡ו˙‰ 
˘‰˙ור‰  „כ˘ם  ‰יינו  ל‰זכיר‰",  ר˘‡ין 
מזכיר˙‰ לטעם ˘רˆונ‰ לבטל‰ מח˘יבו˙‰, 

כ"‰ ‚ם בי˘ר‡ל ‰מזכיר ‡ו˙‰.

ל„ינ‡  ˘מˆינו  מ‰  מעין  ˘‰ו‡  וי"ל 
ס"‰,  ס˜מ"ז  יו"„  ובטו˘ו"ע  ˘ם  בסנ‰„רין 
„"מו˙ר ל‰˙לוˆı ב‡לילים", „‡ף ‰כ‡ מיירי 
בע"ז,  ו‰˙לוˆˆו˙  ביזוי  ˘ענינ‰  ב‰זכר‰ 

לבטל‰ מח˘יבו˙‰.

ב„ברי  ‰˙וספו˙  בעלי  ˘נ˙כוונו  וז‰ו 
מ‚„ר ‰זכר‰  כלל  ˘מי‡ ‡ינו  „כלפי  ‡‚„˙ם, 
לע"ז  ‰מזכיר  ב‡„ם  „„ו˜‡  ˙ור‰,  ˘‡סר‰ 
לי  "‰מ˙ן  לו,  ˆורך  ˘‰ו‡  במ˜ום  (ובפרט 

מ‚„ר  ו‰וי‡  ח˘יבו˙  נ˙ינ˙  בז‰  ‡יכ‡  כו'") 
ו‰י'  ˘‡מר  מי  ע"י  כ˘נזכר˙  מ˘‡"כ  ‰זכר‰. 
ח˘יבו˙  כל  נ˘לל˙  מˆי‡ו˙ו  ˘בכל  ‰עולם 
˘‰י‡  ו„‡י ‰וי‡ ‰זכר‰  ו‡ל˜ים ‡חרים,  ע"ז 

˘ליל‰ ו‡ינ‰ מ‚„ר ‰זכר‰ ˘‡סר‰ ˙ור‰.

‰י‡  נˆרכ˙  זו  ˘‰זכר‰  פעמים   – ו‡„רב‰ 
‰י‡  ˘‰י‡  כיון  ‡סור‰),  ˘‡ינ‰  ר˜  (ול‡ 
(ע"„  זו  ע"ז  ח˘יבו˙  ו˘ולל˙  ‰מבטל˙ 
למחו˙ו),  ע"מ  עמל˜  ל‰זכיר  ו‰חיוב  ‰ˆורך 
(˘ם)  „סנ‰„רין  ב‰סו‚י‡  מע˘‰  ˘מˆינו  וז‰ו 
‰כ˙וב‰  ע"ז  ל˘ם  ל‰זכיר  ˘חיפ˘  ב‡מור‡ 
ר‡‰  מ‰  טעם  חסר  ‰ו‡  ולכ‡ור‰  ב˙ור‰, 
‰ו‡,  ˘מו˙ר  („‡ף  לז‰  עˆמו  ל‰ˆריך 
רˆ‰  ˘בז‰  „י"ל  בכך).  י˘  ˙ועל˙  מ‰  מ"מ, 
ל‰זכיר‰ ב„רך ˘נזכר‰ ב˙ור‰, ‰יינו לבטל‰ 

מח˘יבו˙‰ ע"י ‰זכר‰ זו.

ב‰‡  ˘‰˜˘ו  מ‰  ‚ם  ליי˘ב  י˘  ובז‰ 
˘ונ‡  ˘‰י'  ר˘ע  ב˘ם  פר˘˙נו  ˘נ˜ר‡˙ 
פר˘˙נו  (˙נחומ‡  ˘ונ‡ים"  מכל  "יו˙ר  לי˘ר‡ל 
„‡סור  ובפר˘"י)  ב  (לח,  ביומ‡  „‡י˙‡  ‡ף  ב), 
"„ל‡  ר˘ע,  ‡„ם  ב˘ם  לבנו  ˘י˜ר‡  ל‡„ם 
יוסף  ב˘ו"˙  ו‰חי„"‡  ב˘מיי‰ו".  מס˜י 
"ע"ז  מ‚„ר  „‰וי‡  ליי˘ב,  כ˙ב  י‡)  (סי'   ıומ‡
"˘ם  „ין  בז‰  „לי˙‡  ב˙ור‰"  ‰מוזכר˙ 

ר˘עים יר˜ב".

ˆורך  ˘ר‡ו  מ‰  ‚ם   ˘"‡ ל‰נ"ל  ‡ולם 
ר˜  (ול‡  ר˘ע  ב˘ם  ל˜רו˙‰  בז‰  וענין 
לכנו˙  ב˙ור‰"),  "‰מוזכר˙  מ‚„ר  ˘‰ו˙ר 
‰זכר˙ו   ‡‰„ ז‰,  ב˘ם  „ו˜‡  ‰פר˘‰  ל˘ם 
˘ל ר˘ע ז‰ ב˙ור‰ ו„‡י ב„רך ˘ליל‰ ומי‡וס 
ל˘ם  זכיר‰  מ‚„ר  ‰וי  ‰כ˙ובים  וסיפור  ‰י‡, 
˘ליל‰, מ‰ ˘נ˙בטל‰ מח˘ב˙ו ‰רע‰ „"לכ‰ 
נכ‰  ‡וכל  ‡ולי  ‚ו'  ‰ז‰  ‰עם   ˙‡ לי  ‡ר‰  נ‡ 
בו", „‡י"ז כלל מנ‚„ ל‰‡יסור „"˘ם ר˘עים 
יר˜ב", ו‡„רב‰ – בז‰ ני˙וסף עו„ ‚נ‡י ור˜ב 
ל˘ם ‰ר˘ע. ולז‰ ˜ר‡ו לפר˘‰ ב˘מו, ˘בז‰ 
נזכר ˘מו ע"י י˘ר‡ל ב‡ו˙‰ כוונ‰ ˘‰זכיר˙ו 

˙ור‰.

לקראת שבת ו

‰רמ‰  ומעל˙ו  ‚„ול˙ו  לרוב  ‰מלך  "„ומ‰  ועו„):  כ‡ן.  (ר„"˜  כ˙בו  במפר˘ים  ו‡מנם, 
 ıל‡ר ומ‡ירים   ıמ‰‡ר למעל‰  נמˆ‡ים  ˘‰כוכבים  בז‰  למלכו˙  ˘רמז  ו‰יינו,  לכוכב". 

 .ıול„רים עלי', ˘ז‰ו כעין ˘ליט‰ בעניני ‡ר

‡בל ‡ם ז‰ו ‰רמז, ‰י' ˆריך לרמוז ז‰ ב‡ח„ מ‰מ‡ורו˙ ‰‚„ולים, ‰˘מ˘ ‡ו ‰ירח, ול‡ 
פר˘"י  (ר‡‰  ‰ירח   – ‰˜טן"  "‰מ‡ור  ˘ל  ˆב‡  ר˜  ‰ם  ‰רי  כוכבים  [ו‡„רב‰,  בלב„!  כוכב 

בר‡˘י˙ ‡, טז: "‰רב‰ ˆב‡י' ל‰פיס „ע˙‰")]. 

ולכן מוכרח ר˘"י לומר ˘"„רך כוכב" פירו˘ו "י˜ום מזל", וממ˘יך ל‰סביר מ‰ו ענינו 
˘ל ‰"מזל" – "ו˜ם ˘בט – מלך רו„‰ ומו˘ל". ונמˆ‡, ˘מ„ובר כ‡ן על מלך ‡ח„ בלב„, 

ולכן מפר˘ ר˘"י ˘‰כ˙וב ‡יירי ב„ו„ ‰מלך ‚רי„‡. 

‚. ו‡ין ˜ו˘י‡ על ˘יט˙ ר˘"י מז‰ ˘נ‡מר "ו˜ר˜ר כל בני ˘˙" – כי: 

בפירו˘ ˙יב˙ "ו˜ר˜ר" ‡פ˘ר לומר ˘ני פירו˘ים: ‡) מל˘ון ‰ריס‰, כמו "מ˜ר˜ר ˜יר" 
(י˘עי' כב, ‰). ב) מל˘ון ˜ור‰, נו˜ר. (פר˘"י ע‰"פ).

˘ל  ‰רס  ז‰  ‡ין  ‰˘ני  לפירו˘  ו‡ילו  ל‚מרי,  ו‰˘מ„‰  ‰ירוס  ‰יינו  ‰ר‡˘ון  ˘לפירו˘ 
‰˘מ„‰, ‡ל‡ ˜ל˜ול ˘ל ני˜ור ו‰וˆ‡˙ „בר ממ˜ומו ‰נכון. 

ו‡כן, כיון ˘ל˘יט˙ ר˘"י ‰כ˙וב ˜‡י על „ו„ ‰מלך, לכן מפר˘ "ו˜ר˜ר" מל˘ון ˜ור‰, 
‰יו˙ ו„ו„ ל‡ ניˆח ‡˙ ‰‡ומו˙ ב‡ופן ˘‰˘מי„ ‡˙ כל בני ˘˙, ‡ל‡ ר˜ על „רך "˜ור‰" 

ונו˜ב בלב„. 

ועל „רך ‰„ו‚מ‡ ˘בפירו˘ ר˘"י מ‰פסו˜ בי˘עי' (נ‡, ‡) "מ˜ב˙ בור נ˜ר˙ם", ˘בחפיר˙ 
וחסרון  חור  נע˘‰  ז‰  י„י  ועל  ממ˜ומו  ˘מוˆי‡ים ‡ו˙ו  ר˜  "נ˘מ„", ‡ל‡  בור ‡ין ‰עפר 

במ˜ום ‰‰ו‡. 

˘מ˘יח   –  '‡‰ ב‡ופן  "ו˜ר˜ר"  יפר˘  מ˘יח, ‰רי ‰ו‡  על  ˘˜‡י  ל„ע˙ ‰רמב"ם  ‡מנם 
יבי‡ ל‰ריס˙‰ וביטול‰ ˘ל ממ˘ל˙ ‰‡ומו˙, ונזכ‰ ונחי' ונר‡‰ במ‰ר‰ בימינו.



כפרה ע"י קרבנות וחורבן
מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל

מה טובו אהל שילה ובית עולמים בישובן שמקריבין בהן 
קרבנות לכפר עליכם, משכנותיך – אף כשהן חריבין, לפי 
שהן משכון עליכם, וחרבנן כפרה על הנפשות
(כד, ה. רש"י)

שילה  שבאהל  ה"טוב"  הרי  תמוה,  לכאורה 

מקדש  לי  "ועשו   – בקרא  מפורש  עולמים  ובית 

ושכנתי בתוכם" (תרומה כה, ח), היינו שמקומות 

מאי  וא"כ  השכינה,  השראת  בשביל  נועדו  אלו 

טעמא נקט רש"י ש"טובו אהל שילה וכו'" מפני 

ולא  עליכם",  לכפר  קרבנות  בהן  "שמקריבין 

מפני השראת השכינה שבהם?

ויש לבאר בפשטות:

הלך  "ולא  בכתוב  נאמר  אלו  ברכות  לפני 

ופירש  א)  (כד,  נחשים"  לקראת  בפעם  כפעם 

והקללה  עונותיהם,  "אזכיר  בלעם  שאמר  רש"י 

כאשר  ועפ"ז,  תחול".  עונותיהם  הזכרת  על 

קללם,  ולא  ישראל  את  בלעם  ברך  לבסוף 

שתחול  שא"א  הטעם  את  לבאר  הי'  מוכרח 

הקללה על הזכרת עוונתיהם.

שילה  שבאהל  שה"טוב"  רש"י  פירש  ולכן 

קרבנות  בהם  "שמקריבים  הוא  עולמים  ובית 

אי  טעם  מה  מבואר  בזה  כי  עליכם",  לכפר 

כי  עוונותיהן,  על  הקללה  שתחול  אפשר 

העוונות מתכפרים ע"י הקרבנות.

הקרבנות  כי  מספיק,  אינו  זה  "טוב"  אך 

הרי  וא"כ,  קיים,  שביהמ"ק  בזמן  רק  מכפרים 

שלאחרי  העוונות  על  הקללה  שתחול  אפשר 

החורבן?

רש"י  ומפרש  "משכנותיך"  ממשיך  ולכן 

"הן  החרבן  אחרי  שגם  "חרבנן",  על  שקאי 

משכון עליכם", ו"כפרה על הנפשות", וא"כ גם 

אחרי החרבן א"א שתחול הקללה על עוונותיהן 

ע"י  מתכפרים  אלו  עוונות  גם  כי  ישראל,  של 

"אהל שילה ובית עולמים" ש"אף כשהן חריבין 

. . הן משכון עליכם" ו"כפרה על הנפשות".

"קנאים פוגעים" 
או "אם פגעו קנאים"?

וירא פנחס גו' ויקח רומח גו'
ראה מעשה ונזכר הלכה כו' הבועל ארמית קנאין פוגעין בו
(כה, ז. רש"י)

הדינים  בכל  הרי  ביאור,  צריך  לכאורה 

ציווי  של  בסגנון  כתובים  הדינים  הרי  שבתורה, 

והלכה, משא"כ הדין של "הבועל ארמית קנאין 

אלא  בתורה,  בפירוש  כתוב  לא  בו"  פוגעין 

למדין זה מהסיפור שנאמר כאן על פנחס?

מחוקק  בחלקת  שהקשה  וכמו  תמוה,  עוד 

(אבה"ע סט"ז סק"ד), שבשו"ע לא הביא כלל הדין 

בסגנון  רמזו  רק  אלא  בו"  פוגעין  "קנאין  של 

(אבה"ע  קנאים"  בו  פגעו  לא  "אם  סיפור  של 

זה  דין  כתבו  לא  והטור  הרמב"ם  וגם  ס"ב),  סט"ז 

שלשון  סיפור,  של  בסגנון  אלא  דין  של  בסגנון 

כו"  והרגוהו  קנאין  בו  פגעו  "אם  הוא  הרמב"ם 

קנאין  "הי'  כתב  והטור  ה"ד),  פי"ב  איסו"ב  (הל' 

לא  מדוע  ותמוה  סט"ז),  (אבה"ע  כו'"  בו  פוגעין 

כתבו בפירוש ש"הבועל ארמית – קנאין פוגעין 

בו"?

ויש לומר הביאור בזה:

כתוב "הבא  בו"  פוגעין  של "קנאים  הדין  על 

הל'  רמב"ם  א,  פב,  (סנהדרין  לו"  מורין  אין  לימלך 

איסו"ב פי"ב ה"ה. טור אה"ע סט"ז, ועוד). ולכן באם 

של  בסגנון  בשו"ע  או  בתורה  כתוב  זה  דין  הי' 

"דין" הי' בזה "הוראה" ופסק גם לה"בא לימלך".

ההלכה)  ספרי  (וכן  הכתוב  השמיענו  ולכן 

של  בסגנון  אלא  הלכה,  של  בסגנון  לא  זה  ענין 

סיפור להשמיענו שכל עיקר דין זה הוא רק אם 

עשה כן ה"קנאי" מעצמו, אבל אם "בא לימלך" 

– אין מורין לו כן. וק"ל.

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

לקראת שבת י„

ב‰ ממ˘ו˙" („‡ז ‡סור‰ ‡ף ‰מוזכר˙ ב˙ור‰, 
בסבר˙  ‡בל  ל‰י˙ר),  סבר‡  ˘ום  „ליכ‡ 
‡„ם  לי  „מ‰  טעם,  לכ‡ור‰  לז‰  ‡ין  ‰‰‚יון 
ו„‡י  ‚בו‰  ˘‡מיר˙  ‚ם  ומ‰  ‰˜ב"‰,  לי  מ‰ 
ו‰רי  ממ˘ו˙"  ב‰  ˘"נו˙ן  לומר  יו˙ר  ח˘יב‡ 
וב‡מ˙  מע˘‰".  ח˘יב  ‰˜ב"‰  ˘ל  "„יבורו 
˜˘‰ ‚ם בעי˜רו ˘ל ˙ירוı בעלי ‰˙וס', „‰‡ 
עו˘‰  ˘‰ו‡  „"מ‰  פ"ל)  (˘מו"ר  ‡מרו  כבר 
ועל  ול˘מור".  לע˘ו˙  לי˘ר‡ל  ‡ומר  ‰ו‡ 
נ‚זר  ˘‰‡יסור  לומר  „‡ין ‰כוונ‰  ˆ"ל  כרחך 
כוונ˙  עומ˜  ל‚בו‰, ‡ל‡  ול‡  על ‰‰„יוט  ר˜ 
בעלי ‰˙וס' ‰ו‡ ל‰‚„יר בטעם ‰‰לכ‰ ‰נ"ל 
כללו˙ ‰‡יסור,  ב‚„ר  מחו„˘  ב‡ופן  ומ‰ו˙‰ 
לי˙‡  ˘מי‡  „כלפי  ל„רו˘  נס˙עף  מז‰  ‡˘ר 
ל˘ם ‰‡יסור „"ל‡ ˙זכירו", כיון ˘טעם ו‚„ר 

‰‡יסור ‡ינו.

ו‰נר‡‰ בז‰, על פי מ‰ ˘בי‡ר ‰יר‡ים סי' 
ע‰ (ביר‡ים ‰˘לם – סי' רמ‰), ב‰‡ „ע"ז ˘נזכר‰ 
ב˙ור‰ מו˙ר ל‰זכיר ˘מ‰ – „"כיון ˘‰˙ור‰ 
טעם  ˘ום  וליכ‡  נ˙בטל‰",  ו„‡י  ‰זכיר‰ 
כיון  ע"ז  ˘ם  ל‡יסור ‰זכר˙ ‰˘ם, „‰‡ ‡י"ז 
נר‡ין  ולכ‡ור‰  מן ‰עולם.  זו  נ˙בטל‰  ˘כבר 
ומ‰יכי  מנ"ל,  ‚ופ‡   ‡‰„ כס˙ומים,  „בריו 
ב˙ור‰  ˘נזכר‰  ע"ז  „כל  לומר  חי„˘  ˙י˙י 
בז‰  ליכ‡  רי‰ט‡  „לפום  נ˙בטל‰,  כבר  ו„‡י 

˘ום סבר‡ ו‰כרח. 

חו˙  ב˘ו"˙  על ‰יר‡ים  כבר ‰˜˘‰  ו‰נ‰, 
ל‰„י‡  „מˆינו  וי"ב),  י"‡   ‰‚˘‰  ,‡ (סי'  י‡יר 
˘‰זכיר‰ ˙ור‰ עבו„‰ זר‰ ‡ף ˘ל‡ נ˙בטל‰ 
מן ‰עולם. וכ‚ון, ‰‡ „פר˘˙נו ˘‰וזכר‰ בעל 

פעור, ו‰רי ל‡ נ˙בטל‰ כלל ועי˜ר.

˘נזכר  ס:  „סנ‰„רין  במ˘נ‰  נמי  ועיין 
פעור",  לבעל  עˆמו  זו, "‰פוער  ע"ז  ˘ל  „ינ‰ 
וי˙יר‰ מזו – בסו‚יי˙ ‰˘"ס ˘ם ‰וב‡ ל‰„י‡ 
לבעל  לעבו„  ˘ב‡‰  ‡ח˙  בנכרי˙  עוב„‡ 
לס˙ור  מע˘‰  ממ˘  ‰וי  ולכ‡ור‰,  כו'.  פעור 

ל„ברי ‰"יר‡ים" ‰נ"ל.

ב‡ופן  ‰יר‡ים  בכוונ˙  לומר  י˘  ולז‰ 
ב˙ור‰  ע"ז  ‰זכר˙  „כל  לומר  „רˆונו  ‡חר, 
˘‡ין  ˘ל ‰זכר‰  מ‚„ר ‡חר  ו„‡י  עˆמ‰ ‰וי 
‰ב‡‰  ‰זכר‰  ב‚„ר  ו‰ו‡  ‡יסור,  ˘ום  ב‰ 
‰מזכיר‰  ב‡„ם  ‡ף  ולז‰  ל‰ע"ז,  לבטל‰ 
˘‰זכיר˙‰  ‰„רך  ב‡ו˙‰  „מזכיר‰  ‡מרינן 
˙ור‰, ב‰זכר‰ ‰מבטל˙ ח˘יבו˙ ‰ע"ז, ובז‰ 
לי˙‡ כל ‚„ר ‡יסור ‰זכר‰ ˘‰ו‡ מ˘ום נ˙ינ˙ 
נ˙בטל‰".  "ו„‡י  ז‰  ‡„ם  ‡ˆל  כי   – ממ˘ו˙ 

וכמ˘י"˙ בז‰.

עמל˜,  ˘ם  למחו˙  „נˆטווינו  ב‰‡  „‰נ‰, 
‰חיוב  בז‰  ˘נכלל  מ‰  „מלב„  מˆינו, 
˘מו  ל‰˘כיח  ‰˙ור‰  מחיוב  זרעו,  ל‰˘מי„ 
‰ב‰מ‰  „‡ף  למ„ו  ז‰  ˘מחיוב  עמל˜,  ˘ל 
עמל˜  ˘ם  י‰‡  "˘ל‡  בעי  „רחמנ‡  בכלל, 
מ˘ל  זו  ב‰מ‰  לומר  ‰ב‰מ‰  על  ‡פילו  נזכר 
ס"פ  פס"ז  ב˘לח.  ס"פ  מכיל˙‡  (ר‡‰  עמל˜ ‰י˙‰" 
מˆו‰  ובחינוך   .‡ˆ˙ ס"פ  ר˘"י   .‡ˆ˙ וס"פ  ב˘לח 

ל„ינ‡  ‡ף  בז‰  ומˆינו  נ˘ים).  לענין  ‰זכירו  ˙ר„ 

 ‰"„ ˙ר"ˆ  (סי'  ‰ב"י  ˘כ˙ב  מ‰  ו‰ו‡  בז‰"ז, 
‰מן  ˘ם  ‰˜ור‡  „"כ˘מזכיר  ‰‡"ח),  כ˙ב 

בלוחו˙  ‡ו  ב‡בנים  ‰˙ינו˜ו˙  מנ˜˘ין  ובניו 
וע"י  ובניו  ‰מן  ˘ם  ב‰ם  וכ˙וב  ˘בי„ם   ıע
ב‚ופ‡   ‰˘˜ ולכ‡ור‰  נמח˜ים".  ‰ם  ‰ני˜ו˘ 
‡יך  עמל˜,  ˘ם  ל‰˘כיח  ז‰  „חיוב  „„ינ‡ 
עמל˜  נזכר  עˆמ‰  ˘ב˙ור‰  מ‰  לז‰  י˙‡ים 
בכמ‰ פר˘יו˙, וע„ ˘נˆטווינו ‡ף ב"זכור ‡˙ 
לומר  כרחך ˆריך  ועל  עמל˜".  לך  ע˘‰  ‡˘ר 
ל˘ם  זכיר‰  זכיר˙ו ‰יינו  ˘נ‡סר‰  „מ‰  בז‰, 
מחיי˙  ל˘ם  זכיר˙ו  מחוייב˙  ‡מנם  זכרון, 
וע„  זו.  זכיר‰  ‰י‡  זכיר‰  מ‚„ר  „ל‡ו  ˘מו, 
על  ו‰‡בנים  על ‰עˆים  ˘מו  לכ˙וב  ˘נו‰‚ין 
זכיר˙ו,  בז‰ ‚„ר ‡יסור  למחו˙ו, „ליכ‡  מנ˙ 
לו   ‡"‡„ ‰מחי'  ע"מ  ר˜  ז‰  ˘מ˜יים  כיון 
˘י‰י'  ˙חיל‰,  ˘יזכר‰ו  מבלי  מחיי˙ו  ל˜יים 

‡ˆלו "זכר עמל˜" ויוכל למחו˙ו.

‰‚ונב  לענין  ˆ"ע  ז‰  ‚„ר  „ע"פ  [ול‰עיר, 
לו  ל˘לם  י˙חייב  ˘עי"ז  מנ˙  על  ‰עני  מן 



י‚

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

בגדרי איסור הזכרת שם ע"ז
יפלפל בקושיית האחרונים על בעלי התוספות בענין הזכרת ע"ז דבעל צפון בתורה שנזכרה בתורה, 

וכן בקושיית החות יאיר על היראים בענין טעם ההיתר להזכיר ע"ז שנכתבה בתורה, ויסיק גדר מחודש 
במהות האיסור ובכוונת היראים בטעם ההיתר 

"ו˘ם  ‰כ˙וב  „מן  ס‚:  בסנ‰„רין  ‡י˙‡ 
„‡סור  ילפינן  ˙זכירו"  ל‡  ‡חרים  ‡ל˜ים 
‡„ם  י‡מר  "˘ל‡  ע"ז,  ˘ם  ˘יזכיר  ל‡„ם 
לחבירו ˘מור לי בˆ„ עכו"ם פלוני˙". ול‰לן 
ב˙ור‰  ‰מוזכר˙  עכו"ם  „"כל  ‡י˙‡  בסו‚יין 
‰רמב"ם  ‰בי‡ם  וכבר  ˘מ‰".  ל‰זכיר  מו˙ר 

ל„ינים ‰ללו בחיבורו ‰ל' ע"ז פ"‰ ‰י"‡.

˘ם  ˙ור‰  ˘‰זכיר‰  בפר˘˙נו  מˆינו  ו‰נ‰, 
זו  ומ‰זכר‰  ˘ם, ‰),   .‚ (כ‰,  פעור"  ע"ז „"בעל 
‰‡יסור  ב‚„ר  יסו„  ללמו„  י˘  ˘ב˙ור‰  ‚ופ‡ 

‰נ"ל.

על  ‰˙וספו˙  בעלי  ˜ו˘יי˙  וב‰˜„ים 
י˘ר‡ל  בני  ‡ל  "„בר  ב˘לח  „פר˘˙  ‰כ˙וב 
‡מר  „"‰‡יך  ˆפון",  בעל  לפני  ‚ו'  ויחנו  ‚ו' 
לו ˘יחנו על ‰ים לפני בעל ˆפון ו‰‡ ‡מרינן 
ע"ז  בˆ„  לי  לחבירו ‰מ˙ן  לומר  ל‡„ם  ‡סור 
‰˘יב  ‰˙וס'  מבעלי  ז˜נים  וב„ע˙  פלוני˙", 
לפי „רכו ב„רך ‡‚„‰ „‡יסור ‰זכר˙ ע"ז נו‰‚ 
ז˜נים  וב‰„ר  ל‰˜ב"‰.  ול‡  ל‡„ם"  "„ו˜‡ 

‰˘‡ירו בˆ"ע.

˘מח  כ‰‡ור  ז‰ ‰‡חרונים,  על  ˙מ‰ו  וכבר 
ל˙וס'  ב‰‚‰ו˙  פערל‡  ו‰רי"פ  ˘ם  ע"ז  ב‰ל' 
בסו‚יין  ל‰„י‡  ‡מרינן   ‡‰„ ז˜נים,  ‰„ר 
‡יסור  ˘ום  ב‰  לי˙‡  ב˙ור‰  ‰מוזכר˙  „ע"ז 
˘נעלמ‰  כמי  „נר‡‰  פל‡י  ו‰ו‡  ל‰זכיר‰, 
˘‰וב‡‰  ‚ם  ומ‰  בסו‚יין,  זו  ‰לכ‰  מ‰ם 

„מיני'  ‰„ין  ‡ל  ‡ח„  וב‰מ˘ך  ‡ח˙  בסו‚י‡ 
נ˙˜˘ו על ‰כ˙וב [ו‡פ"ל „˙לוי ‰„בר ‡י ‰י˙ר 
ב˙ור‰ ‰יינו ‰סיב‰ ‡ו ‰סימן  „ע"ז ‰מוזכר˙ 
‚ופ‡  ‰י‡  ב˙ור‰  ‰זכר˙ו  „‡ם  פירו˘  ל„בר, 
נע˘‰  מכן  ל‡חר  ור˜  מ‡יסורו,  ˘‰וˆי‡˙ו 
נב),  ˘‡יל˙‡  סוף  י˙רו  ב˘‡יל˙ו˙  (וכ"מ  ל‰י˙ר 
ע"י ‰˜ב"‰  על ‰‰זכר‰  ל‰˜˘ו˙  ˘ייך  ו˘פיר 
‡ם  ‡בל  ב˙ור‰),  ‰„בר  נכ˙ב  ל‡חרי'  (˘ר˜ 
‡ין  ˘מעי˜ר‡  סימן  ‰"ז  ב˙ור‰  „‰וזכר‰   ‡‰
„ל‰לן.  מ‰יר‡ים  (וכ"מ  ל‰זכיר  ‰‡סור‰  ע"ז  זו 
ב˘ם ‰זו‰ר)  ב  „רו˘  ח"ב  „ב˘  ביערו˙  מ˘"כ  ע"פ  וכן 

‡י"מ ˜ו˘יי˙ בעלי ‰˙וס']. 

˘‰מוזכר˙  „‡מרו   ‡‰„ לח„˘,  ונר‡‰ 
ב‡יסור  ב‰זכר˙‰ ‰ו‡ „ו˜‡  ב˙ור‰ ‡ין ‡יסור 
‡בל  נזכר‰,  ‡ם  ‡סרו  ל‡  „בז‰  ס˙ם,  ‰זכר‰ 
עכו"ם  בˆ„  לי  כ"‰מ˙ן  ח˘יבו˙  ב„רך  ‰זכר‰ 
פלוני˙" וכיו"ב, ˘בז‰ "נו˙ן ב‰ ממ˘ו˙", ‡ף 
במוזכר˙ ב˙ור‰ ‡יכ‡ ‡יסור (עיין ‰יטב בטור יו"„ 
בעלי  ˘נ˙˜˘ו  וז‰ו  ˘ם),  וט"ז  וב„רי˘‰  ˜מז  סי' 

‰˙וספו˙ ב‰כ˙וב ‰נ"ל „‰וי ממ˘ כ"‰מ˙ן לי 
בˆ„ עכו"ם פלוני˙".

‚„ר  בכללו˙  עו„  ל‰וסיף  נר‡‰  ומע˙‰ 
˘י˘  מ‰  וב‰˜„ם  ע"ז,  ‰‡יסור ‰נ"ל „‰זכר˙ 
ל‰˜˘ו˙ ב„ברי ‡‚„‰ ˘˙ירˆו בעלי ‰˙וספו˙ 
ולפי  ‡יסור,  ליכ‡  ˘מי‡  „כלפי  ל˜ו˘יי˙ם, 
„רכינו יעל‰ „‰ו‡ ‡ף במ˜ום ˘ע"י ז‰ "נו˙ן 

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

"ניצוץ משיח" שרודה
"עד אפסי ארץ"

מדוע נאמר שהמשיח ישלוט דווקא "מים עד ים"? / מהו "חלק קומת משיח" שיש בכל אחד? / מדוע מוכרחים 
להחדיר קדושה גם בשכל האדם? / וכיצד פועלים את הגילויים של הגאולה העתידה? – ביאור במהות 

עבודת בני ישראל במשך זמן הגלות, כפי שנרמזה בנבואת בלעם

מ˘לי בלעם בן בעור ‡˘ר נ˘‡ על י˘ר‡ל, טומנים בחובם רמזים נעלים על מלך ‰מ˘יח 
ו‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ לבו‡ במ‰ר‰ בימינו.

ב"ויר„  ‰כ˙וב  כוונ˙  ‡˘ר  ר˘"י  ומפר˘  יט),  (כ„,  מיע˜ב"  "ויר„  ‰י‡  ‰נבו‡ו˙  ‡ח˙ 
ע„  מים  ל˘ון "ויר„" – "ויר„  ח)  (עב,  ב˙‰לים  בו  ˘נ‡מר  מלך ‰מ˘יח"  מיע˜ב" ‰י‡ "על 

."ıים ומנ‰ר ע„ ‡פסי ‡ר

נוסף למ‰ ˘‰וב‡ בר˘"י ˘‰מלך ‰מ˘יח ימ˘ול "מים ע„ ים", מˆינו ‚ם בנבו‡˙ זכרי' 
‡פסי  ע„  ומנ‰ר  ים  ע„  מים  ומ˘לו   .  . חמור  על  ורוכב  עני   .  . יבו‡  מלכך  "‰נ‰  ט-י):  (ט, 

."ıר‡

ולכ‡ור‰ י˘ ל˙מו‰ על ל˘ון "מים ע„ ים", ‰ל‡ כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ˘מלך ‰מ˘יח י‰י' 
˜ˆר‰  בל˘ון  לנ˜וט  לו  ‰י'  כן  ו‡ם  ˘ם),  ˙‰לים  ‰ר‡ב"ע  (וכפירו˘  כולו  ‰עולם  כל  על  מו˘ל 

"מלך על כל ‰‡רı" וכיוˆ‡.

˘‰ם  ˙בל,  יו˘בי  בני ‰‡„ם  על  ˙‰י'  מלך ‰מ˘יח  ˘ל  מלכו˙ו  ˘‰רי  ו˙‚„ל ‰˙מי‰‰, 
˘וכני ‡רˆו˙ ו‡ינם „רים בימים ובנ‰רו˙, ומ„וע נ˜ט "מים ע„ ים"?

ומבי‡ור ‰פסו˜ "מים ע„ ים ו‚ו'" ב„רך ‰חסי„ו˙, יימˆ‡ ‡˘ר עי˜ר ‚„ול ˙לוי ב"ימים" 
‡לו, ˘‰ם „רכים יסו„יו˙ בעבו„˙ ‰‡„ם כל ימי חל„ו ל‰כין ‡˙ עˆמו ו‡˙ סביב˙ו ל˜ר‡˙ 
ללמ„נו  בכ„י   ,"ıע„ ‡פסי ‡ר ומנ‰ר  ים  ע„  "מים  פרט ‰כ˙וב  כן  ועל  ˆ„˜נו,  מ˘יח  בו‡ 

כיˆ„ לזכו˙ ל‚ילוי מ˘יח ˆ„˜נו.



טלקראת שבת

"ים" כנגד "ים"
‚ילוי ‡ורו ˘ל ‰˘י"˙ על ˙בל ויו˘בי', ו"˙כלי˙ ‰˘לימו˙  . . ˘ל ימו˙ ‰מ˘יח ו˙חיי˙ 
‰מ˙ים, ˘‰ו‡ ‚ילוי ‡ור ‡ין סוף ב"‰ בעולם ‰ז‰", ‰נ‰ ‰ו‡ "˙לוי במע˘ינו ועבו„˙נו כל 
י˘ר‡ל ‡˙  בני  מכינים  ו˜יום ‰מˆוו˙,  לימו„ ‰˙ור‰  י„י  על  פל"ז).  (˙ני‡  מ˘ך ‰‚לו˙"  זמן 

עˆמם ו‡˙ ‰עולם כולו ל‚ילוי ‡ורו י˙' בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰.

˘י‰י'  ‰‡לו˜י  ˘‰‚ילוי  מובן  מי„‰",  כנ‚„  "מי„‰  ‰י‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘מי„˙ו  ומכיוון 
על  ‰˜ב"‰  "י˘לם"  וכך  ‰‚‡ול‰.  ˙בו‡  ˘ב˘כר‰  י˘ר‡ל  בני  לעבו„˙  „ומ‰  י‰י'  לע˙י„, 

עבו„˙ בני י˘ר‡ל, ב˘כר ˘‰ו‡ מעין ‰עבו„‰ עˆמ‰.

לע˙י„   "ıע„ ‡פסי ‡ר ומנ‰ר  ים  ע„  מים  ˘ל "ויר„  ל‚ילוי ‰נעל‰  לבו‡  בכ„י  כן,  ו‡ם 
וכפי  ו‚ו',  ים"  ע„  מים  "ויר„  ˘ל  ב‡ופן  ‰י‰ו„י  עבו„˙  ‰‚לו˙  בזמן  ל‰יו˙  ˆריכ‰  לבו‡, 

˘י˙ב‡ר ל˜מן.

"לתקן ולהכין חלק קומת משיח השייך לנשמתו"
נו„ע  במלך ‰מ˘יח, ‡ך  ו‚ו'"  ים  ע„  מים  מ„בר ‰כ˙וב "ויר„  מ˜ר‡  ˘ל  פ˘וטו  פי  על 
˘בכל  יב)  כ‰,  פינחס  על  מט˘ערנ‡ביל  ל‰ר‰"ˆ  עינים  מ‡ור  מורנו ‰בע˘"ט (בספר  ב˘ם  מ‰ „‡י˙‡ 
חל˜ ˜ומ˙  ול‰כין  ל˙˜ן  מי˘ר‡ל  כל ‡ח„  ו"ˆריך  מ˘יח",  י˘נו "חל˜ ˜ומ˙  י˘ר‡ל  ‡י˘ 

מ˘יח ‰˘ייך לנ˘מ˙ו".

[ובמ˜"‡ נ˙' ˘„בר ז‰ ˘לכל י‰ו„י י˘ חל˜ מ"˜ומ˙ מ˘יח", נרמז בירו˘למי: ב˙עני˙ 
פ"„ ‰"‰ (וכן ברמב"ן ע‰"פ ועו„) „ר˘ו ‰כ˙וב "„רך כוכב" ו‚ו' (פר˘˙נו כ„, יז) על מלך ‰מ˘יח, 

ו‡ילו במע"˘ סוף פ"„ „ר˘ו פסו˜ ז‰ על כל ‡י˘ י˘ר‡ל].

וי˘ לב‡ר מ‰ו ‡ו˙ו "חל˜ ˜ומ˙ מ˘יח" ˘˘ייך לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל (ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ ˙ני‡ 
‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ ס"„):

ו„ע˙. ‡ילו  מטעם  למעל‰  ל‰˘י"˙,  נ˜ו„˙ ‰˙˜˘רו˙  י˘  י˘ר‡ל  כל ‡י˘  לב  בפנימיו˙ 
‰יי˙‰ פנימיו˙ ‰נ˘מ‰ ב‚לוי ‡ˆל ‰‡„ם, ‡זי ‰י' עוב„ ‡˙ ‰' ˙„יר ב„ר‚‰ נעלי˙ ביו˙ר; 
בו  ‚לוי'  ‡ינ‰  ‰י‡  ב‡„ם,  "‚לו˙"  בבחינ˙  ‰‰˙˜˘רו˙  נ˜ו„˙  נמˆ‡˙  ‰ר‚יל  „רך  על  ‡ך 

ו‡ינ‰ ניכר˙ ב‰נ‰‚˙ו.

בז‰  י˘  ˘ל ‰‡„ם, ‰רי  ב‰נ‰‚˙ו  ומ˙בט‡˙  ל‰˘י"˙  זו  עז‰  מ˙‚לי˙ ‰˙˜˘רו˙  וכ‡˘ר 
לע„  ו‰˘בי',  מ‰‚לו˙  ‰כללי˙  ‰˘כינ‰  "יˆי‡˙  מעין  ו‰י‡  ‡נפין,  בזעיר  ‚‡ול‰  מ˘ום 
ולעולמי עולמים" (˙ני‡ ˘ם). ונ˜ו„˙ ‰˙˜˘רו˙ זו נ˜ר‡˙ ב˘ם "ניˆוı מ˘יח", ˘ב‡מˆעו˙‰ 

יכול ‰‡„ם ל‰י‚‡ל ב‚‡ול‰ פרטי˙.

ו‡ם כן, עבו„˙ ‰‡„ם ‰נרמז˙ בכ˙וב "ויר„ מים ע„ ים ו‚ו'", מ˘מעו˙‰ ˘‰מלך ‰מ˘יח 
– ‰ו‡ ‰ניˆוı מ˘יח ˘בליבו ˘ל ‰‡„ם, י‰‡ ˘ליט ומו˘ל בכל ענייניו ˘ל ‰‡„ם, ˘‰נ‰‚˙ו 

איך מקיימים מצות "בעפר"?
מי מנה עפר יעקב
אין חשבון במצות שהם מקיימים בעפר
(כג, י. רש"י)

יש לבאר זה בעבודת האדם לקונו:

שני  בכללות  ישנם  המצות  שבקיום  ידוע 

(הן  והטעם  החשבון  מצד  המצות  קיום  אופנים, 

טעם  והן  שבמצות,  המעלות  מצד  שכלי,  טעם 

וקיום  בהמצות),  והרגש  עונג  לו  שיש  ועונג, 

המצות בלי טעם בדרך קבלת עול, אך ורק מפני 

שהן מצות - ציווי ורצון ה'.

והחילוק ביניהם:

וטעם  חשבון  מצד  מצוה  מקיים  האדם  כאשר 

שכלו  עם  קשורה  המצוה  עשיית  הרי  שלו,  ודעת 

הוא,  ומוגבל  מדוד  והאדם,  האדם,  של  ורגשותיו 

כמו  זה,  ומצד  הם.  מוגבלים  ורגשותיו  ושכלו 

כן  היא,  ומוגבלת  מדודה  המצוה  עשיית  שסיבת 

גם פעולת המצות תהי' מדודה ומוגבלת.

מפני  רק  מצוה  מקיים  האדם  כאשר  משא"כ 

הוא  שהקב"ה  כשם  הרי  הקב"ה,  רצון  הוא  שכן 

ולכן  לרצונו.  בנוגע  הוא  כן  ומקום  מזמן  למעלה 

שסיבת  מכיון  עול,  קבלת  מתוך  המצות  בקיום 

גם  הגבלה,  מכל  למעלה  היא  המצות  עשיית 

פעולת המצוה היא למעלה מכל מדידה והגבלה.

וזהו "אין חשבון במצות שהן מקיימים בעפר":

"עפר" מורה על ביטול לגמרי, כמאמר "ונפשי 

עצמו  את  מחשיב  האדם  שאין  תהי'",  לכל  כעפר 

שמורה  כלל,  טעם  בעפר  אין  וגם  למציאות.  כלל 

מצד  המצות  את  מקיים  האדם  שאין  זה  על 

המצות  את  מקיימים  וכאשר  רגשי.  ועונג  טעם 

"בעפר" בלי טעם, ומתוך ביטול, אזי "אין חשבון" 

לפעולתם, והרי הם למעלה מכל מדידה והגבלה.

"דרך כוכב" על ידי "עקב"
דרך כוכב מיעקב
(כד, יז)

משיח  על  מרמז  ש"כוכב"  פירש  (כאן)  ברמב"ן 

צדקנו שיבוא במהרה.

ישראל  בני  נקראים  יעקב  בשם  והנה, 

בקריאת  שמצינו  וכמו  שפל,  במצב  כשנמצאים 

בעקב"  אוחזת  "וידו  שם  על  שנקרא  'יעקב',  שם 

הכי  במקום  שהוא  הרגל,  עקב  כו),  כה,  (תולדות 

על  שהוא  'ישראל'  בשם  כן  שאין  מה  בגוף.  נמוך 

שם "כי שרית עם אלקים ועם אנשים" (וישלח לב, 

כט), נקראים ישראל בעת שנמצאים במצב נעלה.

כוכב  "דרך  הכתוב  לפרש  יש  זה  פי  ועל 

מיעקב" בעבודת האדם לקונו:

עינים'  ב'מאור  (הובאו  הבעש"ט  דברי  ידועים 

"חלק  ישנו  מישראל  אחד  כל  שבתוך  פנחס)  ס"פ 

צריך  מישראל  אחד  וכל  לנשמתו",  השייך  משיח 

לתקן את החלק ששייך אליו. וכן הוא גם הפירוש 

בשם  נקרא  מישראל  אחד  שכל  כוכב",  ב"דרך 

שהוא  משיח"  "חלק  בנשמתו  שיש  לפי  "כוכב", 

ה"כוכב" הכללי, וכאשר עובד האדם את עבודתו 

וה"כוכב"  משיח"  ה"חלק  את  שמתקן  באופן 

השייך לנשמתו, אזי פועל ביאת המשיח בפועל.

ועל זה נאמר "דרך כוכב מיעקב" דווקא, שאל 

והם  גבוהה,  שדרגתם  אלו  שרק  האדם,  יאמר 

משיח"  "חלק  לתקן  עליהם  "ישראל",  בבחינת 

באלו  אך  המשיח,  ביאת  את  לפעול  כדי  שבהם 

אלא  זה.  ענין  להם  אין  נקראו,  "יעקב"  שבשם 

הענין של "דרך כוכב" נמצא גם בבחינת "יעקב". 

כי אצל כל אחד ואחד מישראל יש "חלק משיח", 

את  לפעול  ביכלתו  זה  חלק  בתיקון  ובעבודתו 

ולקרב את הגאולה.

רק  נאמר  מישראל"  שבט  "וקם  ואדרבה, 

הגאולה  התחלת  כי  מיעקב".  כוכב  "דרך  לאחרי 

פשוטים  אנשים  ידי  על  דווקא  תהי'  כוכב"  "דרך 

פשוט    בדור  ודווקא  "יעקב",  בשם  שנקראו 

כוכב  ש"דרך  לאחרי  ורק  דמשיחא".  "עקבתא 

שבט  "וקם  יקויים  לזה  בהמשך  הנה  מיעקב", 

מישראל גו'".



י‡לקראת שבת

לצאת מ"עדן" ולגלות שהעולם הוא "גן"
˘‰ם  ‰‡„ם,  ˘ל  ‰נפ˘יים  כוחו˙יו  על  ר˜  ‰ו‡  זו  וממ˘ל‰  "ר„י'"  ˘ל  ˙ו˜פ‰  וע„יין 
מˆי‡ו˙ ‰עולם  וממ˘ל‰ על  ˘ליט‰  ע„ ים", ‡ך ‡ין כ‡ן  בבחינ˙ "מים  מכוסים ונעלמים, 

˘חוı ‰ימנו.

פועל  ז‰  כוח  ולכ‡ור‰  כוח ‰ע˘י',  על "‰ים ‰‡חרון" ‰ו‡  ˘ולט ‰‡„ם  כ‡˘ר  ו‡פילו 
ו‰עניינים  בעבור ‰זול˙  ע˘יי˙ ‰‡„ם ‡ינ‰  לפעמים  כי  בכך,  ˘חוı ‰ימנו, ‡ין „י  ב„ברים 
במע˘‰  ‚ם  מ˙בט‡˙  ‰פנימי˙  ˘עבו„˙ו   – ‰עˆמי˙  מ˘לימו˙ו  כחל˜  ‡ל‡  פועל,  ˘ב‰ם 
˘לימו˙ו  ב˘ביל  ר˜  ‰י‡  זו  ˘ע˘י'  ונמˆ‡  ו‡ילך).   154 עמ'  חי"ח  ˘יחו˙  ל˜וטי  (ר‡‰  בפועל 

‰עˆמי˙, ול‡ עבור זיכוך ו‰˙רוממו˙ ‰זול˙ ו‰עולם ˘סביבו.

:"ıועל כך ממ˘יך ‰כ˙וב ומור‰ – "ומנ‰ר ע„ ‡פסי ‡ר

כ˙ב  ב˙‰לים)  (ע‰"פ  עזר‡  ‰‡בן  בפירו˘  ז‰:  נ‰ר  ˘ל  ועניינו  מ‰ו˙ו  לב‡ר  י˘  ו˙חיל‰ 
‰ו‡  ‰נ‰ר  יוˆ‡  ˘ממנו  "ע„ן"  י).  ב,  (בר‡˘י˙  ‰‚ן"   ˙‡ ל‰˘˜ו˙  מע„ן  יוˆ‡  ‰"נ‰ר  ˘‰ו‡ 
מ˘˜‰ ‰נ‰ר ‰ו‡ ‰עולם ‰‚˘מי  ˘‡ו˙ו  ב), ‰"‚ן"  ל„,  ברכו˙  (ר‡‰  י˙'  ˘ל ‚ילוי ‡ורו  מ˜ום 
˘נ˜ר‡ "‚נו" ˘ל ‰˜ב"‰ (˘‰"˘ ‰, ‡. ומ„ר˘ רב‰ ע‰"פ. ור‡‰ ספר ‰מ‡מרים ˙˘"י עמ' 111 ו‡ילך). 

ו‰נ‰ר ‰ו‡ ‰מ˘כ˙ ‚ילוי ‡ורו י˙' ‡ל ‰עולם ‰‚˘מי.

‡„ם  ˘‰ל‡  ‰‡„ם,  ˘ל  עבו„˙ו  ‰י‡  ‰י‡  ‰‚˘מי  ‰עולם  ‡ל  ‰‡לו˜י  ‰‡ור  ‰מ˘כ˙ 
‡ור   ˙‡ בעולם  ל‰ח„יר  ו‰יינו  טו),  ב,  (בר‡˘י˙  ול˘מר‰"  "לעב„‰  ע„ן  ב‚ן  ‰וˆב  ‰ר‡˘ון 

‰˜„ו˘‰, ע„ ‡˘ר י‰י' ניכר בו ב‚לוי ˘‰ו‡ "‚נו" ˘ל ‰˜ב"‰.

בר„י'  ל‰ס˙פ˜  יכול  ‰‡„ם  ‡ין   :"ıר‡ ‡פסי  ע„  "ומנ‰ר  ב‡ומרו  ‰כ˙וב,  ˘מור‰  וז‰ו 
 ˙‡ "‡ני  ולומר  ‰˜„ו˘‰,  ובמ˜ום  ב"ע„ן"  ול‰י˘‡ר  ים"  ע„  "מים   – ‰פנימיים  בכוחו˙יו 
‡ור   ˙‡  ıול‰פי מ"ע„ן"  לˆ‡˙   ,"ıר‡ ‡פסי  ע„  "מנ‰ר  לפעול  ˆריך  ‡ל‡  ‰ˆל˙י";  נפ˘י 
כולו ‰ו‡  ˘‰עולם  לכל  ומור‚˘  מפורסם  ˘י‰י'   ,"ıע„ ‡פסי ‡ר"  – בכל ‰עולם  ‰˜„ו˘‰ 

"‚ן" ˘ל ‰˜ב"‰, מ˜ום ‰מˆמיח מיני ‡ילנו˙ ופירו˙ טובים ומל‡ ב‡ור ‰˜„ו˘‰.

ועבו„‰ זו ‰י‡ ‰מבי‡‰ לי„י ˘לימו˙ מלכו˙ ‰מ˘יח "ויר„ מים ע„ ים ומנ‰ר ע„ ‡פסי 
‡רı" ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰.

לקראת שבת י

ע„ ‡פסי  ומנ‰ר  ים  ע„  זו ‰י‡ "מים  ור„י'  ב‰˘י"˙,  ל‰˙˜˘רו˙ו ‰מוחלט˙  מ˙‡מ˙  ˙‰י' 
‡רı", כי ב"ימים" ‡לו נרמזים כוחו˙יו ˘ל ‰‡„ם, וכפי ˘י˙ב‡ר.

שליטה גמורה – מכוח השכל ועד כוח המעשה
כטבע  ול‡  ב˙וכו.  ‰נמˆ‡  כל  ועל  ‰ים  ברו‡י  על  ומעלים  מכס‰  ˘‰ו‡  ים,  ˘ל  טבעו 

‰‡רı ˘כל ‡˘ר עלי' ‚לוי ונר‡‰ לעין.

‰‡„ם  מן  מ˙‚לים  ˘‡ינם  ‰נפ˘  כוחו˙  ˘‰ם  "ים",  בחינ˙  י˘  ‰‡„ם  נפ˘  בכוחו˙  ‚ם 
על  ‰מורים  י˘נם,  "ימים"  וכמ‰  ˘כמ‰  ומכיוון  עˆמו.  ‰‡„ם  ב˙וך  ‰י‡  ופעול˙ם  חוˆ‰, 
כמ‰ סו‚י כוחו˙ פנימיים בנפ˘ ‰‡„ם, מˆוו‰ ‰כ˙וב "ויר„ מים ע„ ים", ˘"ניˆוı מ˘יח" 

˘ב‡„ם ˆריך ל‰יו˙ רו„‰ ומו˘ל בכל ‰"ימים" – בכל סו‚י ‰כוחו˙ ‰פנימיים.

י„,  (זכרי'  ‰‡חרון"  ו"‰ים  ‰˜„מוני"  "‰ים  ‰ם  ‰ל‡   – ים"  ע„  "מים  ימים,  ˘ני  ו‡ו˙ם 
˘ל  ו‰˘כל  כוח ‰חכמ‰  ביו˙ר, ‰ו‡  ו‰פנימי  על ‰כוח ‰ר‡˘ון  מור‰  "‰ים ‰˜„מוני"  ח): 

‰‡„ם, ו"‰ים ‰‡חרון" ‰ו‡ ‰כוח ‰נמוך ו‰חיˆוני ביו˙ר ˘ב‡„ם, ˘‰ו‡ כוח ‰ע˘י'.

‰כוחו˙,  בכל  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰ר„י'  ים",  ע„  מים  "ויר„  ‰כ˙וב:  ומˆוו‰  מור‰  כך  ועל 
מ‰כוח ‰עליון ביו˙ר וע„ לכוח ‰נמוך ביו˙ר:

‰חכמ‰  ˘כוח  ‰˜„מוני",  ב"ים  ו˘ולט˙  מו˘ל˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘בי‰ו„י  ‰לב  נ˜ו„˙ 
‰ר‚˘  על  בעבו„‰  ל‰ס˙פ˜  יכול  ‰‡„ם  ‡ין  ˜„ו˘‰.  בענייני  מל‡  י‰י'  ˘לו  ו‰‰˘‚‰ 
ו‰מע˘‰ בלב„, כי ‰מוח ‰ו‡ ˘ליט על ‰לב ומנ‰י‚ ‡˙ כל ר‚˘ו˙יו, ו‰נ‰‚˙ ‰‡„ם ˙לוי' 
ב‰בנ˙ ו‰˘‚˙ ˘כלו. וממיל‡, בכ„י ל˘מור ‡˙ ‰לב מ˙‡וו˙ רעו˙, ˆריך ‰מוח ל‰יו˙ מל‡ 

ב‰בנ˙ ו‰˘‚˙ עניינים ˜„ו˘ים.

‰ל‡  ים",  "ע„  ‚ם  מו˘ל˙  ל‰יו˙  ב‰˘י"˙  ‰‰˙˜˘רו˙  נ˜ו„˙  וˆריכ‰  „י,  ‡ין  בכך  ‡ך 
ומ˘י‚  מבין  ו‰ו‡  ‰˜„ו˘‰,  מ‰˘‚˙  ממול‡  ‰מוח  ˘בו  מˆב  יי˙כן  ‰‡חרון".  "‰ים  ‰ו‡ 
 ˙‡ ל‰בי‡  מˆליח  ‡ינו  לפועל  ‡ך  ע˘יו˙יו,  פרטי  בכל  ל‰˙נ‰‚  ‰י‰ו„י  ˆריך  ‡יך  ‰יטב 
 ˙‡ מ˘י‚  ‰ו‡  בלב„  במוחו  ל‡  ‡˘ר  ‡ף  ויי˙כן  ממ˘.  בפועל  מע˘‰  לי„י  ו‰˘י‚  ˘‰בין 
‰„רך ‰ר‡וי' לילך ב‰, ‡ל‡ ‚ם לבו מר‚י˘ ורוˆ‰ לעוב„ו י˙', ומח˘ב˙ו ו„יבורו ‰ם כפי 
רˆון ‰עליון, ‡ך ‡ינו מˆליח ל‰בי‡ ז‡˙ לי„י מע˘‰ בפועל, ו‰ל‡ "‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר" 

(ר‡‰ ‡בו˙ פ"‡ מי"ז).

ו˘ולט˙  מו˘ל˙  ל‰יו˙  ליבו  ˘בפנימיו˙  נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙  לעורר  עבו„˙ ‰‡„ם  וז‡˙ ‰י‡ 
"‰ים  וע„  ‰נפ˘,  כוחו˙  כל  על  ו‰ן  ˘במוח,  ו‰‰˘‚‰  ‰חכמ‰   – ‰˜„מוני"  "ים  על  ‰ן 
‰‡חרון" – ˘כוח ‰מע˘‰ כולו י‰י' בר˘ו˙ ‰˜„ו˘‰ בלב„, כי בל‡ ר„י' בכל ‰"ימים" ‡ין 

עבו„˙ו יכול‰ ל‰יו˙ ˘לימ‰.


