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˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‡‰ ‰"‰ ‰חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

לקראת שבת

יח

בעלי סברא בחדושי תורה
‡ם בעיני ל‡ ר‡י˙י  -מספר ר˘ב״ - ıוב‡זני ל‡ ˘מע˙י ל‡ ‰יי˙י מ‡מין ‡˘ר ‰חסי„ים

תוכן ענינים

פתח דבר

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

בעז‰י״˙.

לומ„ים ‚מר‡ בעיון ,ו˘‰ם בעלי סבר‡ בח„ו˘י ˙ור ,‰ומ ‰מ‡„ נפל‡˙י בי˘בי בפעם

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˘מו˙‰ ,ננו

‰ר‡˘ונ ‰ל˘‰עור ‰עיוני ˘לומ„ים ‰חסי„ים ˘ל˘ פעמים ב˘בוע ,כי ‡ז נו„ע˘‡ ‰ר

מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰

‡„מו״ר ‰ז˜ן ‰ר‡˘ון ˆו˘‡ ‰ר בכל ע„ ‰וע„ ‰מ˜בו ıומו˘ב ‰חסי„ים ילמ„ו ˘‰״ס

ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

כולו במ˘ך ˘‰נ ‰ו‡˘ר ע״כ לומ„ים ‰ם כל ‡ח„ לעˆמו ‡יז ‰מסכ˙ במ˘ך ˘‰נ ,‰ב‡ופן
˘ילמ„ ˘‰״ס כולו ,ונוסף לז ‰לומ„ים כולם יח„ו מס׳ ‡ח˙ לעיונ‡ ,ו˘עור ז‰ ‰ו‡ ר˜
˘ל˘ ‰פעמים ב˘בוע.

)‚ליון

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

˙˘ו˜„‚ ‰ול ‰בלמו„ ˙‰ור ‰בי˙ר ˘‡˙ מכמו ˘‰י׳ לי מ˜„מ˙ „נ‡.

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו
‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙

ראוי לבוא ליובאוויטשה
...ימי מ‚ורו עם ‰חסי„ים  -מע˙ ˙‰חברו ‡לי‰ם בימי ˜‰י ıע„ ח„˘ ˘בט  -חלפו ועברו

‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,

עליו כˆל ˘‰ם ‰יו לו ימי ענ‚ וע„ן ,ו˘‰ביע בענ‚ נפ˘ו ,וכ˘טף מים כבירים כן ‡‰יר לו

וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

כ‡ו״‡ מ‰חסי„ים פניו ל‰עמי„ו על ‡‰מ˙ ול„‰ריכו ב„רך ‰חסי„ים ˙‰מימים ו‰י˘רים,

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

וכ˘מן ‰טוב ב‡ו „‰ברים ב˜רבו וכטל ˙חי׳ ‰יו לו ‡מרי ‰חסי„ים ,וביו˙ר ‚ו„ל ˙‰מסרו˙ם

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

‡ליו ב‡מ˙ ו‡מונ ‰ט‰ור ‰ומטר˙ם ‡ח˙ ל‰עמי„ו על ‡‰מ˙ ‰י‡ ˙ו„˙ ‰חסי„ו˙.
במ˘ך ‰ע˙ ‰כירו ‰חסי„ים ‡˙ כ˘רונו˙יו ‰נעלים ,ובי˙רון כח ‰‰עמ˜‰˘ ‰י׳ מיוח„

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

בז˘‡ ‰ר נב‡ו לו מביני מ„ע ע˙י„ו˙ נכב„ו˙ ב˙ ˙‚˘‰ור˙ ‰חסי„ו˙ ,ו‚ם כח ‰עוז ˘לו

ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו

לבל˙י נסו‚ ‡חר מ˘‰י‚ חפˆו ‚ם ‡ם מניעו˙ ‚„ולו˙ ובˆורו˙ יעכבו‰ו ,ור˜ ב„‰רך ‡˘ר

˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין

ב ‰בחר ילך ˜˘‰ט כ‡לו ‡י˘ ל‡ ימנע‰ו ו‰כל מסכימים לו.

במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן

ולמען ˙˙ לו ‡‰פ˘רו˙ לעלו˙ מעל ‰מעל ‰ב ˙‚˘‰מטר˙ו מˆ‡ו לנכון וי˘ר לפניו כי
יסע ב˙ור ˙למי„ ‡ל ‡ח„ ‰חסי„ים ‰מפורסמים ,וכ‡˘ר יעבור עליו מ˘ך זמן ‡ˆלו ‡ז
ר‡וי י‰י׳ לבו‡ ליוב‡וויˆ ‰לכ״˜ ‡„מו"ר בעל ˆ‰מח ˆ„˜ זˆו˜לל‰״.‰

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇

ב‡ח„ ‰ימים ‰י˙ ‰ועי„˙ ‰חסי„ים ב˘וויענˆי‡ן לטכס עˆ ‰על ‡„ו˙ מעמ„ ומˆב
‰חסי„ו˙ ו‰חסי„ים בע„˙ם‰ ,נ ‰על ס„ר ‰יום ‰י' ‚ם ˘‡ל˙ מ˜ום למו„ו ˘ל ‰מ˙חנך

ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰

ר˘ב".ı

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

‡פ‡ˆ˜ער ˘‰י׳ חסי„ רבנו „‚‰ול מ‰יו˙ר נעלים ,ו‰י׳ ‡י˘ בעל רוח ˜‰ו„˘ ,ו‡ˆלו י˘י‚
מטר˙ו בי„יע˙ ‰חסי„ו˙ וי˙ר‚ל עˆמו בעבו„˘ ‰בלב זו ˙פל ,‰ו‰חסי„ ‰רמ"‡ נ"ע ילמו„
עמו ויכין ‡ו˙ו ˘י‰י' ר‡וי לנסוע לליוב‡וויט˘.
)ר˘ימ˙ כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי" ıנ"ע˙‰' ,מים' ח"‡ ע' ע‚ ] [75ו‡ילך(

)ע״פ לקוטי שיחות חל"א עמ׳  15ואילך(

פנינים

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

"חזר ומנאן במיתתן" – והרי השבעים נפש לא מתו עדיין?

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)ע"פ

לקוטי שיחות ח"ו עמ'  1ואילך(

שלא יקרא ככתבו – גם בזמנו של דוד

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ'  20ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
למשות את בני ישראל מן היאור
מ˙י ˙‰בטל‰ ‰ע"ז ˘ל ‰י‡ור?  /כיˆ„ עבר˙ ‰יב˙ מ˘ ‰מ"˘פ˙
‰י‡ור" ל˙וך ‰מים? ‡ /יך ˘‚‰ם מחז˜ ‡˙ ‡‰מונ / ?‰ומ˙י יור„ים
למˆרים ויוˆ‡ים ממנ ,‰בכל יום?  /פעול˙ מ˘ ‰רבנו נ‚„ ע"ז ˘ל
מˆרים
)ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ'  13ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא

הרמת יד – עבירה בין אדם למקום
למה לא רכב משה בעצמו על החמור? )ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ'  70ואילך(
)ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ'  5ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יב
פלוגתת הפוסקים בדין מרים יד על חבירו ופסולו לעדות
יסי˜ „‚' ˘יטו˙ מˆינו בז‡ ,‰ם י˘ כ‡ן ‡יסור ממ˘ ל„ינ‡ ו‡ם
‰ו‡ מ„‡וריי˙‡ ‡ו מ„רבנן  /יח˜ור ב„‚‰ר˙ ‡‰יסור ‡ם ‰ו‡ מˆ„
ˆער חבירו ‰נ‚רם עי"ז ‡ו מˆ„ מע˘ ‰רע כ˘לעˆמו ,ובז ‰יב‡ר
כל ‰סברו˙ ˘מˆינו כ‡ן

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰
‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰

‡חרי י˘וב „‰ע˙ בכל ˆ‰‰עו˙ ‡˘ר ˆ‰יעו‰ ,וחלט כי י˘לחו‰ו ‡ל ‰רב ר' מיכל

מ„וע מבי‡ ר˘"י ˘מ˘ ‰רכב על חמורו ˘ל ‡בר‰ם ומ˘יח? ‡ /יך
נרמזו בחמור ז˘˙ ‰ובו˙ לטענו˙ מ˘ ‰כ˘סירב ל˜בל ˘ליחו˙ו
˘ל ˜‰ב" / ?‰בי‡ור ב„ברי על ר˘"י על ‰חמור ‰מיוח„ ˘רכב
עליו מ˘ ‰כ˘˘ב למˆרים

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

כל פעם ופעם ‡˘ר ˘מע˙י ‡˙ ˘‰עור נ˙וסף לי רבוי י„יע .‰ו‰פר˜ ˙„ '‰ני‡ ‰וסיף לי

חמורו של אברהם ומשיח – למאי נפק"מ?

)ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ'  1ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
"ומקרבן לתורה"!

דרכי החסידות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
הרשב"ץ – נער בדרכי החסידות

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

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

לקראת שבת
לק

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

יז

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

חמורו ש אברהם ומשיח –
מאי נפק"מ?
מדוע מביא רש"י שמשה רכב על חמורו של אברהם ומשיח?  /איך נרמזו בחמור זה תשובות לטענות משה כשסירב
לקבל שליחותו של הקב"ה?  /ביאור בדברי על רש"י על החמור המיוחד שרכב עליו משה כששב למצרים

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

הרשב"ץ – נﬠר בדרכי
החסידות
ī

ī
‡.

בפר˘˙נו מספר˙ ˙‰ור ‰על ‰ליכ˙ו ˘ל מ˘ ‰למˆרים ,ל‡חר ˘נˆטוו ‰על י„י ˜‰ב"‰

בכך" :וי˜ח מ˘˙˘‡ ˙‡ ‰ו ו‡˙ בניו ,וירכיבם על ‰חמור ,וי˘ב ‡רˆ ‰מˆרים ,וי˜ח מ˘˙‡ ‰
מט‡‰ ‰ל˜ים בי„ו" )„ ,כ(.
ומפר˘ ר˘"י" :על ‰חמור – חמור ‰מיוח„‰ ,ו‡ ‰חמור ˘חב˘ ‡בר‰ם לע˜י„˙ יˆח˜,
ו‰ו‡ ˘ע˙י„ מלך ‰מ˘יח ל‚‰לו˙ עליו˘ ,נ‡מר 'עני ורוכב על חמור'".
וי˘ ל„˜„˜:
לכ‡ור ,‰ז"˘ ‰ע˙י„ מלך ‰מ˘יח ל‚‰לו˙" על חמור ז – ‰מובנ˙ ˘ייכו˙ו לכ‡ן ,כי כיון
˘חמור ז ‰נוע„ ל‚‡ול˙ י˘ר‡ל ,לכן ‰ו‡ ˘ייך ל‰ליכ˙ מ˘ ‰ל‚‡ול ‡˙ בני י˘ר‡ל מ‡רı
מˆרים )ור‡‡ ‰ברבנ‡ל כ‡ן .ועו„(;

להחזיק המחשבה בענין אחד כשלש שעות ויותר
]סיפורו ˘ל נער למ„ן ˘˜˙‰רב ל˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ו„רכי ‰חסי„ים ,בימי כ"˜ ‡„מו"ר
ˆ‰מח ˆ„˜ נ"ע ,ו‡˘ר לימים נ‰י' למ˘פיע מפורסם ו‡ח„ מ‚„ולי ‰חסי„ים ,וכינויו
"‰ר˘ב"‰ - "ıרב ˘מו‡ל בˆל‡ל[:
‰...חסי„ למ„ עמו „‡"ח בכל יום .ו˙חל˙ לימו„ו ‰י׳ ספר ˙‰ני‡„ ,׳ ו '‰פעמים כל פר˜,
וספר ˘ערי ‡ור ‰לכ"˜ ‡„מו״ר ‡‰מˆעי זˆו˜לל‰״ ‰ולמ„ ז ‰ב˙˘ו˜„‚ ‰ול ‰וב˙‰מ„‰
וכל „בר ˘למ„ו ‡י˙ו ‰י׳ חוזר כמ ‰וכמ ‰פעמים‰ ,יו מ˜רים ˘חזר למו„ ‡ח„ ע˘רים
ו˘ל˘ים פעמים.
ב‡ח˙ ˙‰‰וע„ו˙ )"פ‡רברענ‚ען"( ‰ר˘ב״ ıמוכיח ‡˙ ˙למי„י ˙‰מימים ב‡מרו כ„

‡בל ז‰"˘ ‰ו‡ ‰חמור ˘חב˘ ‡בר‰ם לע˜י„˙ יˆח˜" – לכ‡ור ‰מ˘ ‰ייכו˙ו לכ‡ן?

‰וינן זוטרי ו‰יינו ˘ומעים ‡יז„ ‰בר מן ‰חסי„ים ‰יינו נו˘˜ים כפו˙ ר‚לי‰ם ,ו‡˙כם

ו‡ין ל˙ר˘ ıכוונ˙ו ˘ל ר˘"י לב‡ר ‡˙ ייחו„ו ˘ל חמור ז ‰בכלל – כי ‡ז ‰י' לו ל‰בי‡

מפטמים כע‚לי מרב˜ ו‡˙ם ‡וטמים ‡זניכם מ˘מוע.

עו„ פרט בייחו„ו ˘ל חמור ז ,‰וכמו בפר˜י „רבי ‡ליעזר )פר˜ ל‡ – מ˜ור „ברי ר˘"י( ˘˘ם

חמ˘˘ ‰˘˘ ‰עו˙ רˆופו˙  -מספר ‰ר˘ב״‰ - ıיי˙י חוזר על למו„ ‡ח„ ˘למ„ני ‰חסי„

מ˜„ים‰" :ו‡ ‰חמור בן ˙‡‰ון ˘נבר‡˙ בין ˘‰מ˘ו˙"; ומז˘ ‰ר˘"י ל‡ ‰ע˙י˜ פרט ז,‰

ר׳ מ˘‰ .‰ו‡ ‰ -חסי„ ר' מ˘ˆ - ‰ו ‰עלי ˘‡חר ‰חזר‰ ‰יטב ב„בור ‡חזור כל למו„ ולמו„

מובן ˘‰ו‡ מבי‡ ר˜ ‡˙ ‡ו˙ם ‰פרטים ‰מיוח„ים בחמור ˘‰ייכים ל˘ליחו˙ו ˘ל מ˘ ‰כ‡ן.

ב‰ר‰ור ‰מח˘ב˘ ‰ל˘ ו‡רבע פעמים ע„ ‡˘ר ˙‰ר‚ל˙י ל‰חזי˜ ‰מח˘ב ‰בענין ‡ח„

ב.

וי˘ לומר בז:‰

‰נ‰ ‰י' „ין ו„ברים בין מ˘ ‰ו˜‰ב"‡ ‰ו„ו˙ ˘ליחו˙ו ל‚‡ול ‡˙ י˘ר‡ל˜‰˘ ,ב"ˆ ‰יו‰ו
"לכ ‰ו‡˘לחך ‡ל פרע ‰ו‰וˆ‡ ‡˙ עמי בני י˘ר‡ל ממˆרים" )פר˘˙נו ‚ ,י( ,ומ˘ ‰סירב ל˜בל
‡˙ ˘‰ליחו˙ ,כ˘טענ˙ו ‰עי˜רי˙ ‰י˙˘" ‰ל‡ ‰י' רוˆ ‰ליטול ‚„ול ‰על ‡‰רן ‡חיו ˘‰י'

כ˘ל˘ ˘עו˙ ויו˙ר.

לקראת שבת

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום

‰

‚„ול ‰ימנו ונבי‡" )ל˘ון ר˘"י פר˘˙נו „ ,י(.

"ומקרבן לתורה"!
הכח "לאהוב את הבריות
ולקרבן לתורה"
המעלה 1הגדולה שבה הצטיין אהרן כהן גדול,
באה לידי ביטוי בלשון הידוע של המשנה" :הוי
מתלמידיו של אהרן כו' אוהב את הבריות ומקרבן
לתורה" .זו אהבתו הבלתי מוגבלת של אהרן לכל
יהודי ,אפילו ליהודים פשוטים ביותר ,הנקראים
"בריות" ,שכן מעלתם היחידה היא היותם ברואיו
של בורא העולם .גם יהודים אלה אהרן ״מקרבן
לתורה״  -הוא מקרב ומרומם אותם אל התורה.
לא שהוא "מקרב" ו״מוריד" חס ושלום את התורה
אליהם – על־ידי עשיית פשרות ועל־ידי שמגלים
להם ונותנים להם ללמוד ולקיים רק חלקים
מצומצמים מהתורה ומהמצוות  -אלא הוא מקרבם
ומעלה אותם אל המקום האמיתי ואל האור של
התורה ,כך שהם נהיים קשורים עם השלימות
המוחלטת והבלתי־מוגבלת של התורה.

ולכן סיבב לו ˜‰ב"‰‰˘ ‰ליכ ‰ל˜יום ˘‰ליחו˙ ˙‰י' על י„י ‰חמור ‰מיוח„‡˘ ,ו˙ו חב˘
)אגרות קודש חי"ב עמ' רצט-ש(

‡בר‰ם לע˜י„˙ יˆח˜ – ל‚„‰י˘ בפני מ˘ˆ˘ ‰ריך ל‰ז„רז ול˜יים ‡˙ ˆיווי  '‰בלי ח˘בונו˙:
‡בר‰ם נˆטוו ‰ל˜‰ריב ‡˙ בנו יחי„ו לעול ,‰ובכל ז‡˙ ל‡ ‰יסס לר‚ע למל‡ ‡˙ ˆיווי ,'‰

"לקרבן לתורה" דוקא!
נעם לי לקרות במכתבו אשר באו אחדים
לשוחח עמדו על דבר עניני יהדות וחסידות מבלי
כל השתדלות בזה ,ומה שכותב שאינו יודע איך
להתנהג ,כבר מלתי אמורה בכמה מקומות שצריכה
ההנהגה להיות בדרכי נועם אבל בתוקף המתאים.

ו‡„רב‰ – ‰ז„רז למˆו ‰מ˙וך ˘מח ,‰ולכן חב˘ ‡˙ ‰חמור "‰ו‡ בעˆמו ,ול‡ ˆו ‰ל‡ח„
מעב„יו" )פר˘"י ויר‡ כב;(‚ ,
על ‡ח˙ כמ ‰וכמ ‰כ‡ן‚˘ ,ם ‡ם י˘ 'ח˘בון' ˘מ˘ ‰ל‡ רוˆ ‰ליטול ‚„ול ‰על ‡‰רן –
‰רי מכל מ˜ום ,בפועל ˆריך ל‰יו˙ ˜יום ˆיווי ˘‰ם במילו‡ו וב˘מח ‰ובלב ˘לם.

‚.

‡מנם לפי זˆ ‰ריך בי‡ור ל‡י„ך ‚יס‡ :כיון ˘מ˙וך ‰ענין מבו‡ר ˘‰מיוח„ בחמור

ז‰ ‰נו‚ע למ˘‰ ‰ו‡ ז‰"˘ ‰ו‡ ‰חמור ˘חב˘ ‡בר‰ם לע˜י„˙ יˆח˜"˘ ,בז‰ ‰ור‡ ‰למ˘‰

והנקודה ,אשר אף שמקרבים כל אחד ואחת
מישראל וכמ"ש בתניא פרק ל"ב ובכמה מקומות,
קירוב זה כולל גם כן לקרבם תחת כנפי השכינה
מתאים להבנתם מעמדם ומצבם ,שזה מכריח
לפעמים לא לתבוע בכל התוקף שברגעא חדא
ובשעתא חדא יתהפכו מן הקצה אל הקצה ,אבל
הסברה נחוצה על אתר )בכדי שלא ילמדו מזה
שישנם מצות שאפשר לוותר עליהם או שאינם
שייכים אלא לחוג פלוני( ,כי תורה אחת לכולנו,
אלא שמפני חולשת בריאות נפשו ,מדברים אתו
עכשיו על דבר מצות פלונית ,אבל ידע ידע שישנן
עוד כמה וכמה ]מצוות[ ושגם הוא מחויב בהם,
וק"ל ,ובטח יראה פרי טוב בעמלו בזה ,וכהוראת
נשיאנו הקדושים חזקה לתעמולה שאינה חוזרת
ריקם...

נפר„ו˙‡ ,ל‡ ˘‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„ ‰על י„י מלך ‰מ˘יח ‰י‡ ‰מ˘ך ל‚‡ול˙ מˆרים על י„י

)תרגום ,נדפס ב'אגרות מלך' ח"ב ע' שעג-ד(

)אגרות קודש חי"ד עמ' ט(

מ˘ ,‰ו‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„ ‰ו‚˙‰לו˙ מלך ‰מ˘יח ˙לוי' בכחו ˘ל מ˘ ‰ופעול˙ו ב‚‡ול˙ מˆרים

מאשר הנני קבלת מכתבו  . .ובטח ניצלו את
יום ההילולא ]של כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע ביום
י' שבט[ ,באופן המתאים בהנוגע לעצמו ובהנוגע
להשפעה בכל הסביבה ,שהרי זהו הי' רצונו
הפנימי של בעל ההילולא כלשון המשנה ,אוהב
את הבריות ומקרבן לתורה ,אפילו שנקראים בשם
בריות בעלמא )תניא פרק ל״ב( ולקרבן לתורה ,ולא
לקרב ולהתאים )"צופאסען"( התורה אליהם...

...כתבתי והדגשתי כמה פעמים ,שזהו מנקודות
היסוד בתורת ה׳ ומצותיו ,וביחוד תורת החסידות
המבארת ,שצריכה להיות אהבת הבריות "ומקרבן
לתורה" ,ולא חס ושלום לקרב את התורה ומשנה
אותה כמתאים אליהם,

כל זה מצביע על אמיתיותן של רגשות האהבה
של אהרן הכהן לכל אחד מישראל :אהבה אמיתית
אינה יודעת מידה וגבול ,שלכן היא חובקת גם
את היהודים שבמדרגת "בריות"; והיא גם גורמת,
שיהודי זה יתעלה למעלה ממגבלות ה״מציאות"
שלו ויתקרב לתורה.

‰" (1וי מ˙למי„יו ˘ל ‡‰רן כו'‡ :בו˙ פ״‡ מי״ב .ור‡ ‰ב‡רוכ‡ ‰בו˙
„ר״נ פי״ב.
פ˘וטים ביו˙ר " ..בריו˙"˙ :ני‡ פר˜ לב.
ל‡ ˘‰ו‡ מ˜רב ˙‰ ˙‡ ..ור‡ ‰לי‰ם :ר‡ ‰ל˜ו״˘ ח״ב ע׳  .316חט"ו
ע׳ .198
˘מ‚לים ל‰ם  ..ר˜ חל˜ים מˆומˆמים מ˙‰ור ‰כו' :ר‡ ‰ל˜ו"˘ ח״כ
ע׳  357ו‡ילך.

ועוד הוספתי ,שבכלל פסק דין שבתורה הרי
זה רצונו של הקב״ה) ,והרי מפורש זה בתוה״ק
וביחוד בתורת חב״ד בכו״כ מקומות( ,ומובן וגם
פשוט שאין לבשר ודם לעשות מסחר ח״ו ברצונו
של הקב״ה וכו'.
)אגרות קודש חי"ט עמ' קצה(

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

˘עליו ל‰ז„רז במילוי ˘ליחו˙ו וכו' – למ‰ ‰וˆרך ר˘"י ל‰וסיף עו„ פרט‰"˘ ,ו‡ ˘ע˙י„
מלך ‰מ˘יח ל‚‰לו˙ עליו"?
ובפרט˘ ,לפי ז ‰נמˆ‡ נס ופל‡ ‚„ול ביו˙ר‰˘ ,חמור י‰י' חי ו˜יים )ל‡ ר˜ מ‡ו˙ ˘נים,
מימי ‡בר‰ם ע„ מ˘‡ ,‰ל‡( ‡לפי ˘נים!
וי˘ לומר:
‰נ ‰ר˘"י פיר˘ לעיל )„ ,י‚( עו„ טעם ˘מ˘ ‰ל‡ רˆ ‰ללכ˙ ב˘ליחו˙ ˜‰ב"˘ ,‰מ˘‰
בי˜˘ ˘˜‰ב" ‰י˘לח ‡˙ מ˘יח – "˘לח נ‡ בי„ ˙˘לח"" ,בי„ ‡חר ˘˙רˆ ‰ל˘לוח‡˘ ,ין
סופי ל‰כניסם ל‡ר ıול‰יו˙ ‚ו‡לם לע˙י„ ,י˘ לך ˘לוחים ‰רב– "‰
ולכן סיבב ˜‰ב"‰‰˘ ‰ליכ ‰ל˜יום ˘‰ליחו˙ ˙‰י' על י„י חמור ז˘" ‰ע˙י„ מלך ‰מ˘יח
ל‚‰לו˙ עליו"˘ ,בז ‰נרמז ˘‡ין ‡‚‰ול ‰ממˆרים ו‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„˘ ‰ני ענינים ו˘˙י ‚‡ולו˙

]ול‰עיר מ‰י„וע ˘מ˘‰ ‰ו‡ ‚ו‡ל ר‡˘ון ‰ו‡ ‚ו‡ל ‡חרון

)ר‡˘ ‰מו˙ רב ‰פ"ב ,ו .ז‰ר חל˜ ‡ רנ‚,

‡˘ .ער ‰פסו˜ים פ' ויחי( .ונ˙ב‡ר בל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ י‡ ע'  8ו‡ילך .ועו„[.

„ .ועו„ ל‰וסיף:
בז˘ ‰מ˘יח ירכב על חמור „ו˜‡ ,מו„‚˘˙ ח˘יבו˙ ‰ענו .‰וכפי ˘מפר˘ ר˘"י ‡˙ ‰ייעו„
"עני ורוכב על חמור"˘ ,מ˘יח י‰י' "ענוו˙ן" ולכן ירכב על חמור„ ,ז ‰מור ‰על מ„˙ ענו.‰
]ו‰יינו ,מפני ˘˘ליחו˙ מ‡˙ ˙ '‰לוי' „ו˜‡ בענו ‰ו˙כלי˙ ‰ביטול„˘ ,ו˜‡ על י„י ז˘ ‰ור‰
עליו מלכו˙ו ˘ל ˜‰ב" ,‰בל˘ון ‰כ˙וב )י˘עי' נז ,טו(" :מרום ו˜„ו˘ ‡˘כון ו‡˙ „כ‡ ו˘פל
רוח"[.
ובז ‰מיו˘ב˙ ‚ם טענ˙ו ‰ר‡˘ונ˘ ‰ל מ˘˘ ,‰ל‡ ‰י' רוˆ ‰ליטול ‚„ול – ‰כי ‡„רב:‰
בז‰˘ ‰ו‡ ‡ינו רוˆ ‰ליטול ‚„ול ‰לעˆמו ‰וכיח על ענו˙נו˙ו ,וז‚ ‰ופ‡ ‰ו‡ סימן ‚„ול לכך
˘‰ו‡ ‰מ˙‡ים ל˘ליחו˙ זו ל‚‡ול ‡˙ י˘ר‡ל] .ובז ‰יומ˙˜ ˘‰ע˙י˜ ר˘"י כ‡ן ˙יב˙ "עני" –
‡ף ˘לעניננו נו‚עו˙ ר˜ ˙‰יבו˙ "ורוכב על חמור" – כ„י לרמוז לענין ז˘ ‰ל ‰ענו„ ‰מ˘יח[.

לקראת שבת

עיונים וביאורים

"חזר ומנאן במיתתן"
– והרי השבעים נפש
לא מתו עדיין?
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה גו'
אף על פי שמנאן בחייהן בשמותם חזר ומנאן במיתתן להודיע
חיבתן
)א ,א .רש"י(

בפשטות כוונת רש"י בדבריו אלו היא על
המנין שנזכר כאן )להלן פסוק ה( "ויהי כל נפש
יוצאי ירך יעקב שבעים נפש" ,ולא על מנין
י"ב בני יעקב ,שהרי מספרם לא נזכר כאן
כלל .וא"כ ,צריך ביאור :מדוע כותב רש"י
"חזר ומנאן במיתתן" – והרי לא מצינו שמתו
באותה שעה )קודם השעבוד( אלא "יוסף
וכל אחיו וכל הדור ההוא" )שם ,ו( ,ולא כל
שאר השבעים נפש יוצאי ירך יעקב )וראי'
לדבר – שהרי יוכבד נמנית עם השבעים נפש,
ועדיין היתה בחיים בתקופת השעבוד(?
ויש לומר:
מה שהזכיר הכתוב כאן שמנין יוצאי
ירך יעקב הי' שבעים נפש ,אף שכבר נמנו
בפרשת ויגש – לא הוקשה לרש"י כלל ,כי
מובן בפשטות שמנינם נזכר כאן בשנית כדי
להדגיש את גודל החידוש בזה שמשבעים
נפש "פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד
ותמלא הארץ אותם" )שם ,ז(.
וקושיית רש"י אינו על מה שהזכיר
הכתוב את מספרם של בני ישראל ,אלא על
מה שמנה הכתוב את שנים עשר השבטים
בשמותיהם ,ועל-כן פירש "אע"פ שמנאן
בחייהן בשמותם חזר ומנאן במיתתן להודיע
חיבתן".

שלא יקרא ככתבו –
גם בזמנו של דוד
ה' אלקי אבותיכם גו' שלחני אליכם ,זה שמי
לעלם וזה זכרי לדור דור
זה שמי לעלם – חסר וי"ו ,לומר העלימהו שלא יקרא ככתבו.
וזה זכרי – לימדו היאך נקרא ,וכן דוד הוא אומר ה' שמך
לעולם ה' זכרך לדור ודור
)ג ,טו .רש"י(

יש לדייק בלשון רש"י "וכן דוד הוא
אומר" ,שלא כדרכו ברוב פירושיו ,שאינו
מציין מקור הכתוב ,כי אם "שנאמר" או "וכן
הוא אומר".
ויש לומר:
כתוב זה בא בהמשך לדברי הקב"ה "אהי'
אשר אהי'" ,שפירשם רש"י "אהי'  -עמם
בצרה זאת ,אשר אהי'  -עמהם בשעבוד
שאר מלכיות" )שם יד( .ולכאורה יוקשה ,אם
אכן נמצא הקב"ה "בצרה זאת" ,מדוע מניח
הוא לצרה להימשך .וע"ז מבאר הכתוב
"ה' גו' שמי לעלם"" ,העלימהו שלא יקרא
ככתבו" ,והיינו שהטעם להמשך הצרה הוא
לפי שאופן הימצאו של הקב"ה "בצרה זאת"
הוא נסתר ונעלם.
ועפ"ז הי' מקום לומר שדין "לא יקרא
ככתבו" הוא רק במצב של צרה ושעבוד,
שאז נמצא הקב"ה באופן של "העלימהו",
אך בזמן רווחה יהי' מותר לקרוא את
השם ככתבו .ולכן ממשיך רש"י "וכן דוד
הוא אומר" ,שגם בזמן דוד שלא היו צרות
ושעבוד ,גם אז הי' חילוק בין "שמי" ל"זכרי",
שאופן קריאת השם אינו ככתיבתו ,וק"ל.

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

כ‚ון זו נ˜' ר˘ע ,ולפ"ז ˙‰ו‡ר ר˘ע ˜‡י
בר˘עו˙ כלפי חבירו ,כי ‚ם ‚‰ב‰ ‰‰י‡
˙‰חל˙ ‰כ‡˙ וˆער חבירו‡ ,בל ‡פ"ל
„‡י"ז ˘ייך לˆער חבירו ‡ל‡ מˆ„ ‰מ‚בי'
„עˆם ‚‰ב ˙‰י„ כנ‚„ חבר ‰י‡ כ˘לעˆמ‰
פעול ‰רע ‰ומ‚ונ ‰ע„ ˘נ˜' ר˘ע ,ולפ"ז
˙‰ו‡ר ר˘ע מור ‰על ר˘עו˙ ומ„ ‰מ‚ונ‰
בו כ˘לעˆמו.

ו‰נ‰

כלל ‰ו‡ „ב‡יסורי ˙ור‡ ‰ין

„נין על מח˘ב) ‰ר‡˜ ‰י„ו˘ין לט ,(:ועפ"ז
‡ם נימ‡ „עˆם ‚‰‰ב‰ ‰‰וי ‰מע˘‰
‰רע ˘פיר י˘ לפסלו על מע˘ ‰ז‰
לע„ו˙ ול˘בוע‡ ,‰בל ‡ם ‰ו‡ ר˜ ל‰יו˙ו
˙‰חל ‰ו‰כנ ‰למע˘‰‰ ‰כ‡‰ ,‰יינו
˘˘ם ‰מע˘‰ ‰רע כ‡ן ‰ו‡ ‰כ‡ ‰בלב„,
‰רי סו"ס ב‚‰ב ‰‰ע„יין ‰מע˘‰ ‰רע
‡ינו ו‡"‡ ל„ונו ,וז‰ו סבר˙ ‰טור „‡ין
כ‡ן „ין פסול ‡ל‡ ר˜ „ברי ‡‚„ ‰כו'.

וע„יין

ˆ"ע סבר˙ ‰ב"י „‰וי ל‡ו

מ„‡וריי˙‡‰„ ,יינו ל‡ו „חובל בחבירו,
 ‡‰סו"ס ל‡ נחבל חבירו ול‡ מי„י.
וי"ל )ב„וח˜ עכ"פ( „ב‡מ˙ ס"ל כ‰טור
„‚‰ב˙‰ ‰‰חל˙ ‰כ‡‰ ‰י‡‡ ,בל ס"ל
„חי„˘ ‰כ‡ן ˙ור ‰בל‡ו „‰כ‡˙ חבירו

ונר‡‰

טו
ל‰מˆי‡ מ˜ור ל‚' ˘יטו˙

‰נ"ל ב˘ינויי ל˘ונו˙ חז"ל במימר‡
זו„ ,ב˘"ס ‰ל' "‰מ‚בי' י„ו על חבירו
‡ע"פ ˘ל‡ ‰כ‰ו נ˜ר‡ ר˘ע"„ ,נ‡מר
"‰מ‚בי'" בס˙ם‡ ,בל ב˘מו˙ רב ‰ע"‰פ
‡י˙‡ "מכ‡ן ˘מ˘ע„‡˘ ‰ם מרים י„ו
ל‰כו˙ חבירו ‡ע"פ ˘ל‡ ‰כ‰ו נ˜ר‡
ר˘ע" ,וכן ב˙נחומ‡ ˜רח ח ועו„ "‰פו˘ט
י„ו לחבירו ל‰כו˙ו ‡ע"פ ˘ל‡ ‰כ‰ו
נ˜ר‡ ר˘ע" .וי"ל „ל"˘‰ס ‡‰יסור ‰ו‡
במע˘‚‰‰ ‰ב ‰‰כ˘לעˆמו ,כ‰רמב"ם,
ולכן ב„ו˜‡ ל‡ נ‡מר "ל‰כו˙ו" ]ו˙ומ˙˜
‰כפילו˙

„˜‡מר

˘וב

"‡ע"פ

˘ל‡

‰כ‰ו" ,ל‚„‰י˘ ˘‡ין ‡‰יסור ˘ייך
ל‰כ‡ ‰בפועל ‡ל‡ מע˘‡ ‰סור בפ"ע[,
ול‰מ„ר˘ים ענין ‚‰‰ב‰ ‰‰ו‡ ˙‰חל˙
‰כ‡‚ ‰ופ‡ ,וזו ˘ ‰˘‚„‰‰מרים ‰י„
"ל‰כו˙" ]ו„ו"˜ ˘כן ‰וסיף ‚ם ‰טור,
„ל„ברינו ס"ל ב˘יט ‰זו[ .ו‰נ‚ ‰ם בין
‰מ„ר˘ים י˘ חילו˜„ ,ב˘מו"ר ‰˘‚„‰‰
‰י‡ „נ˜ר‡ ר˘ע כבר "מ˘ע„‡˘ ‰ם מרים
י„ו כו'" ,ו‰יינו ˘‰מ„ובר ב‡ו˙ו ˘ם ר˘ע
˘ל ‰כ‡ ‰ממ˘ ו˜מ"ל „נ˜ר‡ בו כבר
"מ˘ע ‰כו'" ,ל‰יו˙ו ˙חיל˙ ‰כ‡ ,‰ו‰יינו
˘יט˙ ‰ב"י ‰נ"ל ˘‰מ‚בי' י„ו על חבירו

„‡ע"פ ˘ב‡ז‰ר˙ ‰ל‡ו נ‡מר‰ ‰כ‡‰

– ˘‰ו‡ ˙‰חל˙ ‰כ‡ ‰בלב„ – ‰וי ממ˘

בפועל )"ל‡ יוסיף ‚ו' ל‰כו˙ו"( ,ב‡

בכלל ‰ל‡ו „חובל ומכ ‰חבירו ,מ˘‡"כ

‰כ˙וב כ‡ן "וי‡מר לר˘ע ‚ו'" ו‚יל‰

ב˙נחומ‡ ˘ס˙ם "‰פו˘ט י„ו לחבירו

ופיר˘ „ל‡ו ז ‰כולל ‚ם ˙חיל˙ פעול˙

ל‰כו˙ו ‡ע"פ ˘ל‡ ‰כ‰ו נ˜ר‡ ר˘ע",

‰‰כ‡ .‰ומ„˘ ‰ו˜‡ ב‡יסור ז˘‡ ‰כחן

ול‡ ב˜˘ר ל‡יסור ‰כ‡ ‰ר‚יל‰ ,רי ˘‡ין

˘נפסל ב˙חיל˙ ‰פעול ‰כ˘חבירו ע„יין

‰כוונ ‰ל˘‰וו˙ו לר˘עו˙ „מכ ‰בפועל

ל‡ נפ‚ע ,ול‡ ‡מרינן כן ב‚ניב ‰ו‚זיל‰

‡ל‡ ע"„ ) ‰„‚‡‰ועיי"˘ ‰יטב ˘מבי‡ו

וכיו"ב – י"ל כי ‰כ‡˙ חבירו ‰י‡ כול‰

במנין עו„ כמ"˘ ‰נ˜ר‡ו ר˘עים" ,ובכל

מע˘˘ ‰ל ר˘עו˙ ,מבלי כל ריוח לעˆמו,

˘‡ר ‰נמנים ˘ם ל‡ מˆינו כלל ˘נפסלו

ולכן ‰חמיר˙ ‰ור ‰ב‡יסור ז˘ ‰חל עליו

ל„ינ‡ לע„ו˙ ול˘בוע ,(‰וז‰ו „ע˙ ‰טור

˙ו˜ף ‡‰יסור מ˙‰חל˙ ‰פעול.‰

כנ"ל.

לקראת שבת

י„

ולכ˘˙מˆי

לומר כן‡„ ,יפלי‚ו כ‡ן

‰רמב"ם ו‰טור כנ"ל ,י˙ב‡ר עו„ חילו˜
בל˘ונו˙י‰ם„ ,ברמב"ם ב‡ „‰בר בס‚נון
˘ל ‰מ˘ך – "‡סור ל‡„ם לחבול כו' ול‡
‰חובל בלב„ ‡ל‡ כל ‰מכ ‰כו' ‡פילו
ל‚‰בי' כו' ‡סור" – כי ‡ף ז‰ ‰ו‡ „ין
ו‡יסור כמו ‰‰לכ˜‰ ‰ו„מ˙; מ˘‡"כ
בטור ב‡ כמ‡מר בפ"ע – "‡סור ל‡„ם
˘יכ ‰כו' ו‰מרים י„ו על חבירו כו'".

ו‰נ‰

„ע˙ ‰מחבר ב˘ו"ע לכ‡ו'

כ‰טור‰ ‡‰„ ,ע˙י˜ ˘ם כל' ‰טור ,וכן
ב˘ו"ע ‰ל' ע„ו˙ סל"„ ס"„ ˘‰מיט „ע˙
‡‰ומרים „פסול לע„ו˙ ול˘בוע‡ ,‰ף
˘בב"י ˘ם ‰בי‡ו מ‰מר„כי

)ור˜ ‰רמ"‡

טרח ל‰וסיפו( .ו„‰בר ˙לוי ב˘˜ו"ט ‰י„וע‰
‡ם „ינים ˘‰בי‡ בב"י ו˘‰מיט ב˘ולחנו
‰יינו „ל‡ ס"ל כן ל‰לכ‡ ‰ו „ל‡ו „ו˜‡
וי˘ ‚ם טעמים ‡חרים לז ,‰עיי' י„ מל‡כי
כללי ˘‰ו"ע ‡ו˙ „"„˘ ,ח כללי ‰פוס˜ים
סימן י‚ ‡ו˙  ‰ול‰עיר ˘בנ„ו"„ מ˘מע
ב˘ו"˙ ‰ב"י „יני ˜י„ו˘ין ס"ב ˘ס"ל
כ‰מר„כי ל‰לכ .‰ויעויין בים ˘ל ˘למ‰
ב"˜ פ"ח סס"‚

)מ˙˘וב˙ ר' חיים‰ ,וב‡ ב˘ו"˙

מ‰ר"י ווייל סכ"ח( "כל רבו˙ינו ˘וין בז‰
˘‰מ‚בי' י„ו על חבירו נ˜' ר˘ע ופסול
לע„ו˙ ול˘בוע . . ‰ו‡ע"פ ˘ל‡ ‰כ‰ו".
וˆ"ע.

ו‰נ‰

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת

"‡יסור" ס˙ם ברמב"ם .וכן מפור˘ בחינוך
מˆו" ‰ˆ˜˙ ‰וחכמים ז"ל מנעו ‡ו˙נו
‡פילו מלרמוז ל‰כו˙ ו‡מרו כל ‰מ‚בי'

ל‚‰בי' י„ו על חבירו ‡סור" ,ול‡ כמ"˘
ב‰לכ˘ ‰לפנ"ז במכ ‰בפועל ""‰ז

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

י„ו על חבירו ל‰כו˙ו נ˜ר‡ ר˘ע ˘נ‡מר

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

כו'"‡ .ל‡ ˘ˆע"˜ עפ"ז ‡י נימ‡ „מ˘ום
ז ‰יחול עליו „ין ר˘ע לפוסלו לע„ו˙,
˘‰רי ב‡יסורי „רבנן ר˜ ‰מחויב מל˜ו˙
מ„רבנן נ˜' ר˘ע ,ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' ע„ו˙

משות את בני ישרא מן היאור

„רבנן‡ ,ל‡( מ˘ום ˘‰כ˙וב ˜ר‡ו ר˘ע,

מתי התבטלה הע"ז של היאור?  /כיצד עברה תיבת משה מ"שפת היאור" לתוך המים?  /איך הגשם מחזק את
האמונה?  /ומתי יורדים למצרים ויוצאים ממנה ,בכל יום?  /פעולת משה רבנו נגד ע"ז של מצרים

פ"י  .‚"‰וי"ל „˘‡ני בנ„ו"„˘ ,י˘ עליו
„ין ר˘ע )ל‡ ר˜ מפני ˘עבר על ‡יסור
ועיי' בלבו˘ חו"מ סי' ל„ "ו˜ר‡ו מ˘‰

ī

ר˘ע לפיכך פסלו‰ו רבנן ‚"כ לע„ו˙".

‡מנם

בב"י על ‰טור ˘ם כ' בבי‡ור

„ע˙ ‰מר„כי „פסול לע„ו˙ ,וז"ל" :ו‡ם
‰מ‚בי' י„ על חבירו ‡ינו לו˜"ˆ ‰ל

˘ני „ברים ‡ירעו בע˙ ˘‰ו˘לך מ˘ ‰רבנו לי‡ור:
‡ .בטל‚ ‰זיר˙ "כל ‰בן ‰ילו„ ‰י‡ור˘˙ ‰ליכו‰ו"

„‰עובר על ל"˙ ˘‡ין בו מל˜ו˙ פסול

˙כלי˙ ‚זיר ‰זו‰ ,יי˙ ‰מ˘ום ˘‡‰סטרולו‚ין ‚ילו לפרע"˘ ‰מו˘יען ˘ל י˘ר‡ל במים

מ„רבנן ,ו‡ע"פ ˘מ„ברי ‰רמב"ם ורבינו

‰ו‡ ני„ון" )˘מו˙ רב ‰פ"‡ ,כ„( ,ורˆו ‰מˆרים ל˘‰ליך ‡˙ כל ˙‰ינו˜ו˙ למים ובכך לפ‚וע

נר‡‡˘ ‰ינו פסול מ„רבנן ‡ל‡ ‰עובר

‚ם במו˘יען ˘ל י˘ר‡ל .ומטעם ז˘‰ ‰ליכ˙ו ‡מו לי‡ור" ,כ„י ˘י‰יו חו˘בין ‡‰סטרולו‚ין

על „ברי רבנן ,מ˘מע „כ"˘ ‰ו‡ לעובר

˘כבר ‰ו˘לך למים ול‡ יחפ˘ו ‡חריו" )˘ם ,כ‡( .ו‡כן עˆ ‰זו ‰ועיל ,‰ובע˙ ˘‰י' מ˘‰

על „"˙ ˘‡ין ב‰ם מל˜ו˙"‰ .רי ˘‰ב"י

בי‡ור ‡מרו ‡‰סטרולו‚ין "כבר מו˘לך מו˘יען במים" ,ו"מי„ בטלו ‚‰זר˘) "‰ם ,כ„(.

פיר˘ „ע˙ ‰מר„כי ˘‰ו‡ ל"˙ „‡וריי˙‡
)ע„ ˘מספ˜‡ לי' ‡ם ‡כן פטור ממל˜ו˙,
כמ˘מעו˙ ‰ל' "ו‡ם כו' ‡ינו לו˜ ‰כו'"(.

ונמˆ‡

לנו ‚' ˘יטו˙˘ (‡) :ל‡ נ‡מר

ב˙ור ‰לכ ‰כ"‡ ע"„ ) ,‰„‚‡‰ב( ˘ז‰ו
‡יסור ‚מור „רבנן˘ (‚) ,עובר בל"˙

מפ˘טו˙ ל' ‰רמב"ם "‡פילו

ללקראת שבת

ז

„‡וריי˙‡ )וע„ ˘˜ס"„ לומר ˘חייב
מל˜ו˙(.

ב .בטל‰ ‰ע"ז ˘ל ‰נילוס
„יי˜ ‡‚‰ון ‰ר‚ˆ'ובי )ˆפנ˙ פענח ע ˙"‰על ‡˙ר(˘ ,מרים ‰ניח˙ ˙‡ ‰יב˙ מ˘" ‰על ˘פ˙
‰י‡ור" )פר˘˙נו ב ,(‚ ,וכ˙ר‚ומו "על כיף נ‰ר‡"‰ ,יינו על ‰יב˘‰ ‰סמוכ ‰לי‡ור‡ .ך כ‡˘ר
מˆ‡ ‰ב˙ פרע˙‰ ˙‡ ‰יב‰ ,‰יי˙˙‰ ‰יב ‰ב˙וך ‰י‡ור ,וכפי ˘‡מר ‰ל‡חר מכן "כי מן
‰מים מ˘י˙י‰ו" )˘ם ,י(.
ובי‡ר בז˘ ,‰מכיוון ˘‰י' ‰נילוס ע"ז ˘ל מˆרים ,ל‡ ‰ו˙ר ל‰ניח ˘ם ‡˙ מ˘ ‰ולˆ‰ילו
על י„י ע"ז‡ .מנם ,ל‡חר מכן יר„ ‰ב˙י' לרחו ıבי‡ור ,ובי‡רו ב‚מ' )סוט ‰יב ,ב .ועו„( ˘‰י'
ז ‰בכ„י "לרחו ıמ‚ילולי ‡בי'" ,וממיל‡ ב‡ו˙˘ ‰ע ‰נ˙בטל‰ ‰ע"ז ˘ל ‰י‡ור ,ומכיון
˘נ˙בטל‰ ‰ע"ז ˘בי‡ור" ,ב‡˙˙‰ ‰יב ‰ב˙וך ‰י‡ור" כי כבר ‰ו˙ר ל‰ינˆל על י„י מימיו.

ו‰נר‡‰

ביסו„ ‰פלו‚˙‡„ ,י˘ לח˜ור

˘ני עניינים ‡לו בוו„‡י ‡ינם י„ ‰מ˜ר‡ ,‰ל‡ „יו˜ וכוונ ‰י˘ ב„בר˘ ,לי„˙ מ˘ ‰רבנו

עובר בל‡ ˙ע˘ ,"‰מ˘מע ˘‡ינו ‡יסור

מ‰ו ‚„ר ‰חומר ˘ב‚‰ב ˙‰י„ זו‡„ ,פ"ל

‰י‡ ‰י‡ ‰מבטל˙ ‡˙ ‚זיר˙ "כל ‰בן ‰ילו„ ‰י‡ור˘˙ ‰ליכו‰ו" ,ו‡ף בכוח ‰לבטל ‡˙ ‰ע"ז

„‡וריי˙‡ ‡ל‡ „רבנן )ור˜ ‡סמכו˜‡ ‰ר‡

˘‰ו‡ ב‚„ר ˙‰חל˙ פעול˙ ‰‰כ‡‰

˘ל ‰מˆריים ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

„פר˘˙נו ,עיי' ל' ‰ב"י ב˙˘וב˘ ‰ם( ,עיי'

„חבירו

כס"מ רי˘ ‰ל' ‚זיל ‰ו‡בי„„ ‰כ" ‰פי' ל'

לˆורך פעול ‰ו‡כ"מ( ,ו˜מ"ל „‡ף ב˙‰חל‰

)ועיי' כ˙ובו˙ ל‡ ע"‡ ב‚„ר ‚‰ב‰‰

לקראת שבת

ח

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

גזירת פרעה – להטביע בע"ז של מצרים

לקראת שבת

י‚

רייטשיק

ו˙חיל ‰י˘ לב‡ר ‡˙ מ‰ו˙ ופנימיו˙ ‚זיר˙ פרע" ‰כל ‰בן ‰ילו„ ‰י‡ור˘˙ ‰ליכו‰ו".

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

˘‰ל‡ ‡ין ˙‰ור ‰מס˙פ˜˙ בלספר ˘פרע‚ ‰זר ל‰רו‚ ‡˙ ˙‰ינו˜ו˙‡ ,ל‡ ‚ם פירט‰˘ ‰י'
עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ז„ ‰וו˜‡ ב‡ופן ˘ל "‰י‡ור˘˙ ‰ליכו‰ו" ,ומ˘מע ˘‰יי˙‚ ‰זיר ‰ומזימ„ ‰וו˜‡ בעניין ז‰
˘ל ˘‰לכ ‰לי‡ור.
וי˘ לומר ˘עניין ז˘ ‰ל ˘‰לכ ‰לי‡ור‡ ,ין ˙וכנו ר˜ לפ‚וע רח"ל ביל„י י˘ר‡ל ב‚˘מיו˙,
‡ל‡ ‰ו‡ מסמל ‡˙ רˆון פרע ‰לפ‚וע בבנים ברוחניו˙ ,ול‰טביעם בטומ‡ ‰חמור ‰ביו˙ר:
‰נילוס ‰י' עבו„ ‰זר˘ ‰ל ‰מˆריים )ר‡˙ ‰נחומ‡ ו‡ר‡ י‚˘ .מו˙ רב ‰פ"ט ,ט .פר˘"י ו‡ר‡ ז ,יז(.
ופרע ‰זמם ל˘‰ליך ‡˙ ‰יל„ים ‰עבריים ‡ל ˙וך ‰נילוס‰ ,יינו ל˘˜עם ול‰טביעם בטומ‡˙
עבו„ ‰זר˘ ‰ל מˆרים.
ו‰נ ,‰מ‰˘ ‰יו ‰מˆריים עוב„ים לנילוס‰ ,י' ז ,‰בפ˘טו˙ ,מפני ˘בנילוס ‰יי˙˙ ‰לוי' כל
פרנס˙ם וחיו˙ם .י„וע )פר˘"י ר"פ מ˜ ,ıובכ"מ(˘ ,ב‡ר ıמˆרים ‡ין יור„ים ‚˘מים ,ו˙‰בו‡‰
‡ינˆ ‰ומח˙ ˘ם ‡ל‡ על י„י ˘‰נילוס עול ‰על ‚„ו˙יו ומ˘˜„˘‰ ˙‡ ‰ו˙ .וטעו ‰מˆרים

פוגתת הפוסקים בדין מרים יד
ﬠ חבירו ופסוו ﬠדות
יסיק דג' שיטות מצינו בזה ,אם יש כאן איסור ממש לדינא ואם הוא מדאורייתא או מדרבנן  /יחקור בהגדרת
האיסור אם הוא מצד צער חבירו הנגרם עי"ז או מצד מעשה רע כשלעצמו ,ובזה יבאר כל הסברות שמצינו כאן

ī

לומר ˘פרנס˙ם וחיו˙ם ב‡ ‰מן ‰י‡ור ול‡ מ˘‰י"˙ רח"ל .וכך ‡י˙‡ במ„ר˘ ל˜ח טוב
)ו‡ר‡ ז ,י‚( ˘‰י' פרע‡ ‰ומר "‰ו‡יל וז ‰מ˘˜„˘ ‰ו˙נו וכרמנו ו‡נו ניזונין ממנו ,ו„‡י ‰ו‡
‡לו˜."‰
במ˜ומו˙ ˘יור„ים ב‰ם ‚˘מים ,ניכר ב‚לוי ˘‰כל ˙לוי ברˆון ˘‰י"˙ וב˘‰פע˙ו .כ‡˘ר
י˘ מחסור ב‚˘ם ‰רי "‰כל ˙ולין עיני‰ם כלפי מעל) "‰בר‡˘י˙ רב ‰י‚ ,ט(‡ .ך ‰נילוס ‰י'
עול ‰כל ‰ע˙ ומ˘˜„˘‰ ˙‡ ‰ו˙ ,ול‡ ‰י' ניכר ˘ז˙ ‰לוי ב˜‰ב" ,‰ולכן ב‡ו לטעו˙ ˘‰י'
ז ‰מˆ„ טבע ‰נילוס˘ ,י˘ לו כח ויכול˙ ,ומ˘ום כך ע˘ו ‡ו˙ו לע"ז ˘ל‰ם רח"ל.
וזו ‰יי˙‚ ‰זיר˙ "כל ‰בן ‰ילו„ ‰י‡ור˘˙ ‰ליכו‰ו"‚˘ :ם בני י˘ר‡ל י‡מינו ˘‰ם נ˙ונים
˙ח˙ ‚„רי ‰טבע ו‰נ˙‚‰ו ,וכביכול ‡ין ˜‰ב" ‰מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם ח"ו.

)פר˘˙נו ב ,י‚( וי‡מר לר˘ע למ˙ ‰כ‰
רעך למ‰ ‰כי˙ ל‡ נ‡מר ‡ל‡ למ˙ ‰כ‰
‡ע"פ ˘ל‡ ‰כ‰ו נ˜ר‡ ר˘ע" .ו‰נ ‰ז"ל
‰רמב"ם ברפ" ‰מ‰ל' חובל ומזי˜‡" :סור
כל ‰מכ„‡ ‰ם כ˘ר מי˘ר‡ל ‰ . .רי ז‰
עובר בל‡ ˙ע˘‡ . . ‰פילו ל‚‰בי' י„ו

‚זיר ‰זו ,ל‰סי˙ ‡˙ בני י˘ר‡ל ל‡‰מין בכוחו˙ ‰טבע ובנילוס‡ ,ינ ‰יכול ‰ל˘‰פיע
עלי‰ם ב‰יו˙ם ב‡ר„˜‰ ıו˘) ‰ב‰ב‡ ל˜מן ר‡ ‰לי˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' .(30
‡ר ıי˘ר‡ל ‰י‡ "‡ר˘‡ ıר  . .עיני ‡ '‰ל˜יך ב) "‰ע˜ב י‡ ,יב( ,ורו‡ים ב ‰ב‚לוי ˙מי„ ‡˙
‚˘‰ח˙ ˘‰י"˙ על כל פרט ופרט )ור‡‚ ‰ם בבחיי ע"‰פ ˘ם(.
ב‡ר ıי˘ר‡ל ‰מˆב ‰ו‡ ˘"למטר ˘‰מים ˙˘˙ ‰מים" )ע˜ב י‡ ,י‡( ,וכפי ˘כ˙ב ר˘"י
)˙עני˙ י‡˙˙ ‰"„ ‡ ,י( ˘‡ר ıי˘ר‡ל ל‰יו˙‚ ‰בוˆ ‰‰ריכ‰ ‰י‡ למי ‚˘מים יו˙ר מ‡רˆו˙
)ע"‰פ ע˜ב ˘ם(

˘‡ר ıי˘ר‡ל ל‰יו˙‰ ‰רים וב˜עו˙ ‰י‡ ˆריכ ‰ל‚˘מים ‰רב .‰ועו„ ‡מרו חז"ל
˘"‡ר ıי˘ר‡ל מ˘˜‡ ‰ו˙˜‰ ‰ב" ‰בעˆמו".

חבירו ‡ע"פ ˘ל‡ ‰כ‰ו נ˜ר‡ ר˘ע ˘נ‡מר

ל‡„ם לחבול בין בעˆמו בין בחבירו . .

ראיית אלוקות בארץ ישראל

‡חרו˙ ,וממיל‡ ניכר˙ ב˙ ‰מי„ ˘‰‰פע ‰מלמעל ,‰וכן כ˙ב ב˘"ך ע˙"‰

‚רסינן

בסנ„‰רין נח‰" :מ‚בי' י„ו על

)˙עני˙ י(‡ ,

על חבירו ‡סור וכל ‰מ‚בי' י„ו על חבירו
‡ע"פ ˘ל‡ ‰כ‰ו ‰רי ז ‰ר˘ע" .ו˘ינ‰
מן "˘‰ס‰˘ ,וסיף בז ‰ל' ‡יסור‡" ,פילו
ל‚‰בי' י„ו על חבירו ‡סור" .ו‚ם ˘ינ ‰מן
‰ל˘ון "נ˜ר‡ ר˘ע" ונ˜ט "‰רי ז ‰ר˘ע".
ונר‡ ‰לב‡ר כוונ˙ו„ ,מימר˙ "˘‰ס ‰י'

˙י˜ˆ ıי„ו ‡ . .ין לו ˙˜נ‡ ‰ל‡ ˜בור,("‰
ועיי' ˘ו"˙ מ‰רי"ט ‡"‰ע סי' מ‚ ‚בי
מימר‡ זו – "ו‡פ˘ר „„ברי ‰ ‰„‚‰ם ול‡ו
עי˜ר „ר˘) "‰ומסיים "וי˘ לחו˘ בז‰
ל‰חמיר"(; וז‰ו „˜מ"ל ‰רמב"ם „י˘ בז‰
‡יסור ‚מור ,ועו„ ‚„‰י˘ ˘‡י"ז ˜רי‡‰
ב˘ם ר˘ע ‚רי„‡‡ ,ל‡ ˘חל עליו „ין
ר˘ע ,וכמ"˘ ב‰‚‰ו˙ מיימוניו˙ כ‡ן ב˘ם
‰ר‡ב"ן „פסול לע„ו˙ ול˘בוע.‰

ומע˙‰

י"ל „ז‰ו כוונ˙ ‰טור בחו"מ

ר"ס ˙כ ˘˘ינ ‰מל' ‰רמב"ם ונ˜ט "‡סור
ל‡„ם ˘יכ ‰לחבירו ו‡ם ‰כ‰ו עובר בל‡ו
 . .ו‰מרים י„ו על חבירו ל‰כו˙ו ‡ע"פ
˘ל‡ ‰כ‰ו נ˜ר‡ ר˘ע"‰ ,יינו „˘‰מיט
‡„ ‡‰יכ‡ ‡יסור בז ,‰וכן חזר לל' "˘‰ס

‡פ˘ר לפר˘ ˘ל‡ נ‡מר ‰ל‰לכ ‰למע˘,‰

"נ˜ר‡ ר˘ע"; „י"ל „ל„י„י' ‡ין כ‡ן

‡ל‡ כ„ברי ‡‚„ ‰ב‚ו„ל עון ‰כ‡˙ חבירו

פס˜ „ין ‰לכ ‰למע˘‡ ,‰ל‡ „ברי ‡‚„‰

)ו‰כי מ˘מע לכ‡ור ‰מ‰מימרו˙ ˘‰וב‡ו

ל‰ו„יע ‚ו„ל ‰עון

בסו‚יין ˘ם ב‰מ˘ך לז" – ‰נ˜ר‡ חוט‡ . .

כ.(‚"‰

)כ„‡˘כחן בטור בכ"מ

לקראת שבת

ט

ומ˘ום כך ,ב‰יו˙ בי˙ י˘ר‡ל ב‡ר„˜‰ ıו˘ ‰ל‡ ‰י' ˘ום מ˜ום לטעו˙ ˘"כוחי ועוˆם י„י

הרמת יד – עבירה
בין אדם למקום
ויאמר לרשע למה תכה רעך
למה תכה – אע"פ שלא הכהו נקרא רשע בהרמת יד
)ב ,יג .רש"י(

יש להבין ,מדוע נקרא רשע "אף-על-פי
שלא הכהו" )וראה לקמן מדור "חידושי סוגיות" מה
שנתבאר בזה בארוכה(?
והביאור בזה:
תכלית בריאתו של האדם היא "לשמש
את קונו" )משנה וברייתא סוף קידושין( .וכן הוא
באיברי האדם ,שלכל אבר ואבר שבאדם ישנה
תכלית שלשמה נברא .ולדוגמא  -יד האדם
נבראה כדי להיטיב לזולת ע"י נתינת צדקה
וכיו"ב ,כלשון "יד המחלקת צדקה" )תניא
פכ"ג(.
ומזה מובן ,שהמשתמש בידו למטרה
הפכית ,תמורת השימוש בה כדי להיטיב
לזולת  -הרי יש בזה חטא כלפי המקום.
ולכן "אע"פ שלא הכהו נקרא רשע בהרמת
יד" ,כי בעצם הגבהת היד כדי להכות את
חברו הרי הוא משתמש בה למטרה המנוגדת
לתכלית כוונת בריאתה ע"י הקב"ה.

למה לא רכב משה
בעצמו על החמור?
ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור
הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק ,והוא שעתיד מלך
המשיח להגלות עליו ,שנאמר עני ורוכב על חמור
)ד ,כ .רש"י(

לכשנדייק בעניין זה נמצא דבר פלא ,שאף
שחמור זה משמש הוא בג' תקופות ,יש חילוק
באופן השימוש :במשיח כתיב "עני ורוכב
על חמור" )זכרי' ט ,ט( ,שהוא בעצמו ירכב על
החמור ,מה שאין כן בעניננו שמשה לא רכב
בעצמו על החמור אלא רק הרכיב את אשתו

ובניו ,ויתירה מזו באברהם ,שהחמור שימש
רק כדי לשאת העצים והמאכלת ,ולא רכב
עליו איש.
ויש לבאר בזה ,על פי המבואר במפרשים
)גור ארי' כאן ,ובארוכה גבורות השם פרק כט .מנחה

בלולה כאן .ועוד( ,ש"חמור" מורה ומרמז על
חומר הגוף וחומריות העולם .וענין "רוכב
על חמור" הוא ,שאף שלמראה עינים
חומריות היא ענין שפל וירוד ,הרי בשרשה
היא ענין נעלה ביותר ,ואפשר להוציא ממנה
תועלת ויתרון כח בעניני הנשמה .וכמו
חמור כפשוטו ,שיש לו כח להגבי' את האדם
ולהביאו למקומות רחוקים.
אמנם בענין זה יש כמה דרגות ,שהתגלותן
היא בתקופות שונות:
בימות המשיח יתגלה הענין בשלימותו,
ואז יראו גודל המעלה שבענין החומריות ,עד
כדי כך שהמשיח בעצמו יתרומם ויתנשא על
ידי ה"חמור";
בזמן משה  -עדיין לא הי' די כח לגלות
את תכלית המעלה שבענין החומריות ,ולכן
לא הי' שייך שהחומריות תפעל רוממות ועלי'
במשה עצמו ,אלא רק באשתו ובניו;
ואילו בימי אברהם ,שהי' עוד לפני "כור
הברזל" )לשון הכתוב ואתחנן ד ,כ( של מצרים,
והעולם הי' מגושם ביותר  -הרי העלי' שעל
ידי החומריות שימשה אותו רק לענינים
צדדיים כעצים ומאכלת ,ולא אותו עצמו,
ואפילו לא אחד מאנשיו.
]וראה דברי אדה"ז בס' תורה אור
א-ב(" :בימי אברהם עדיין לא נתברר ונזדכך
חומריות העולם כו' עד אחר יציאת מצרים,
שמצרים הוא כור הברזל כו' שזיכך את ישראל
על ידי קושי השעבוד בחומר ובלבנים כו',
וכאשר נזדככו ישראל נזדכך גם כן העולם
וגשמיותו וחומריותו"[.

)יתרו עד,

ע˘ ‰לי ‡˙ ‰חיל ‰ז) "‰ע˜ב ח ,יז( ,כי ‰י' ניכר ב‡ופן ברור כיˆ„ "‰ו‡ ‰נו˙ן לך כח לע˘ו˙
חיל" )˘ם יח(.
י˙ר על כן‚ :ם ל‡חר ˘יר„ו מˆרימ‰ ,‰נ ‰כל מ˘ך ימי חיי יע˜ב ובניו ל‡ ‰י' מ˜ום ל‚זיר˙
פרע .‰מ‡חר וב‡ר ıי˘ר‡ל ‰ם ר‡ו במפור˘ כיˆ„ ‰טבע מ˙נ‰ל על י„י ˜‰ב" ,‰ממיל‡ ‚ם
ב‚‰יעם למˆרים ,מ˜ום ˘בו ‰טבע מעלים על ‰‰נ‡‰ ‰‚‰לו˜י˙„‰ ,בר ל‡ ˘‰כיח מ‰ם ‡˙
‰‰כר˘ ‰רכ˘ו ב‡ר ıי˘ר‡ל‚ .ם במˆרים ,מול ‰עלם ‰טבע‰ ,י' ברור ל‰ם ,לפחו˙ ב‡ופן
˘כלי‰˘ ,טבע מונ ‚‰ומנו‰ל על י„י ˘‰י"˙ ,ו‡ין לו כח ו˘ליט ‰מ˘ל עˆמו.
ור˜ כ‡˘ר "וימ˙ יוסף וכל ‡חיו וכל „‰ור ‰‰ו‡" )פר˘˙נו ‡ ,ו( ,ול‡ נו˙רו מבני י˘ר‡ל
‡נ˘ים ˘חיו ב‡ר ıי˘ר‡ל ˙ח˙ ‚˘‰‰ח‡‰ ‰לו˜י˙ ‚‰לוי'

)ועיין במ˜ור „‰ברים ‰ע'  37בנו‚ע

ליחי„ים ˘נו˙רו מילי„י ‡ר ıי˘ר‡ל(‡ ,ז ˙‰רח˘ ‰ירי„ ‰עמו˜ ‰יו˙ר במˆרים˙ ,ח˙ ‰ס˙ר ‰נ˙‚‰
‰טבע ,ו‡ז ˙‰חיל ‰נ˙ינ˙ מ˜ום ל‚זיר˙ פרע‰" ‰י‡ור˘˙ ‰ליכו‰ו" ,לעבו„ ‰זר˘ ‰ל ‰נילוס.

משה רועה את האמונה
ו‰נ‰ ,‰י˘וע ‰מ‚זיר˙ פרע ‰ב‡ ‰על י„י מ˘ ‰רבינו „וו˜‡ – "מו˘יען ˘ל י˘ר‡ל".
י˘וע ‰זו ‡ינ ‰ר˜ ˆ‰ל˘‚ ‰מי˙ מעבו„˙ ‰פרך ˘ל ‰חומר ו‰לבנים‡ ,ל‡ ‚ם י˘וע ‰רוחני˙
מ‚‰זיר˘ ‰ל ˘‰‰לכ ‰לי‡ור ‰עבו„ ‰זר˘ ‰ל מˆרים.
‡ו„ו˙ מ˘ ‰רבנו ‡מרו בזו‰ר )ר‡ ‰ז‰ר ח"‡ ˜ו .‡ ,ח"ב ח ,ב .ובכ"מ( ˘‰ו‡ "רעי‡ מ‰ימנ‡".
‰פירו˘ ‰פ˘וט ‰ו‡ ˘‰ו‡ רוע ‰נ‡מן‡ ,ך י˘ לכינוי ז ‰פירו˘ נוסף ועמו˜‰˘ :ו‡ "רוע˙‡ ‰
‡‰מונ‰ ,"‰יינו זן ומפרנס ‡˙ ‡מונ˙ו ˘ל ‰י‰ו„י ע„ ˘˙˘פיע ו˙ח„ור בפנימיו˙ו.
בי‡ור „‰ברים:
בני י˘ר‡ל ‰ם מ‡מינים בני מ‡מינים מ‡ז ומ˜„ם ,עו„ ˜ו„ם יˆי‡˙ מˆרים

)ר‡˘ ‰ב˙ ˆז.‡ ,

פר˘"י ˘מו˙ „ ,ב(‡ .ך ‡מונ ‰זו ‡ינ˘ ‰לימ ‰ומספ˜˙.
כי ‰נ ,‰ב‡„ם י˘ כוחו˙ פנימיים ˘‰ם ‰מנ‰לים ‡˙ ‰נ˙‚‰ו ומע˘יו .כוחו˙ ‡לו כוללים
‡˙ ˘‰כל ˘בר‡˘ ,ו‡˙ ‰ר‚˘ו˙ ˘בלב – "‰מ„ו˙" ,וכ‡˘ר ‡„ם מבין „בר ‡ל נכון ,ו‚ם ליבו
נוט ‰לכך בר‚˘ ‰לב‰ ,רי „‰בר ב‡ לי„י ביטוי ‚ם במח˘ב ,‰ב„יבור ובמע˘.‰
‡‰מונ‰ ‰טבעי˙ ˘י˘ ב‡י˘ י˘ר‡ל‰ ,רי ל‡ ב‰כרח ˘˙˙‚ל ‰בכוחו˙ ‡לו‡‰ .מונ‰
נמˆ‡˙ ב„ר‚ ‰נעלי˙ בנ˘מ„ ,‰ר‚ ‰כזו ˘‡ינ ‰מ˙לב˘˙ ‡פילו ב‚וף „‡‰ם ובכוחו˙יו.
וממיל‡ י˙כן מˆב ˘נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י מ‡מינ ‰ב˘‰י"˙ ב‡מונ˘ ‰למ‡ ,‰ך ˘כלו ,ר‚˘ו˙יו
ומע˘יו רחו˜ים מ‡ו„ מ‡מונ ‰זו.
˙פ˜י„ו ˘ל מ˘ ‰רבנו" ,רעי‡ מ‰ימנ‡"‰ ,ו‡ ל‰ח„יר ‡˙ ‡‰מונ ‰בפנימיו˙‰ .ו‡ ‚רם
לכך ˘‡‰מונ˙ ‰מל‡ ‚ם ‡˙ ˘‰כל ו‰ר‚˘ ˘ל בני י˘ר‡ל ,ו‡ו ‡ז פעל‡‰ ‰מונ‚ ‰ם על
‰מע˘ים בפועל.

לקראת שבת

י

לקראת שבת

י‡

ו‚ם במ˜ום בו ל‡ ניכר ב‡ופן מוח˘י ˘‰טבע מונ ‚‰ע"י ˜‰ב" ,‰ו‡פילו ל‡ ב‰בנ˙

ל‡חר פסו˜י „זמר ‰מ‚יע˜ ‰רי‡˙ ˘מע‡ .ם בפסו˜י „זמר‰ ‰יי˙ ‰לי‰ו„י ‰בנ ‰ו‰‚˘‰

˘‰כל ,פעל מ˘ ‰רעי‡ מ‰ימנ‡ ˘˙‡יר ˘ם ‡ˆל בני י˘ר‡ל ‡‰מונ ‰ב ,'‰ב‡ופן ˘˙˘פיע

בכך ˘‰בור‡ י˙"˘ מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם‰ ,רי ˘ב˜רי‡˙ ˘מע נע˘„‰ ‰בר בבחינ˙ "ר‡י'".

‚ם על ‡ופן ˙‰נ‚‰ו˙ם בפועל.

„‰בר מ˙‡מ˙ ‡ˆלו ב‡ופן ח„ וברור כמו „בר ˘נר‡ ‰נ‚„ ‰עיניים ממ˘ .כך ‡מרו בז‰ר
)˙˜וני ז‰ר ˙מ"ט( ˘"˘מע" ‰ו‡ ר"˙ "˘‡ו מרום עיניכם ור‡ו" )י˘עי' מ ,כו(‰ ,יינו עניין ‰ר‡י'

משה רבנו מעלה את בני ישראל מן היאור

ב‡ל˜ו˙‰˘ ,י‡ ‡˙‰‰מ˙ו˙ ‚‰מור ‰בברי‡ ‰ו‚˘‰ח˙ ˘‰י"˙ על ‰נבר‡ים .ו‰רי ז ‰ב„ו‚מ˙
מ˘ ‰ב‡ר ıי˘ר‡ל ניכר˙ ב‚לוי ‰נ˘‰ ˙‚‰י"˙ ‡˙ ‰טבע.

ומע˙ ‰יובן ‰יטב מ„וע לי„˙ מ˘‚ ‰רמ ˙‡ ‰ביטול ‚‰זיר˘ ‰ל "כל ‰בן ‰ילו„ ‰י‡ור‰
˙˘ליכו‰ו" ,ו‚ם ‚רמ ‰לביטול ‰עבו„ ‰זר˘ ‰ל ‰נילוס על י„י ב˙ פרע:‰
˘ני עניינים ‡לו – ‚זיר˙ פרע ‰ו‰ע"ז ˘ל ‰נילוס‰ ,ם ‰יינו ‰ך˘‰ .לכ˙ ‰בנים לי‡ור
מ˘מע ‰מסיר˙ם לעבו„ ‰זר˘ ‰ל מˆרים‰˘ ,י‡ ‰ס‚י„ ‰לכוחו˙ ‰טבע ,ובפרט לנילוס

ול‡חר מכך עול‰ ‰ו‡ עו„ בסולם ˙‰פיל ‰ומ‚יע ל˙פיל˙ ˘מונ ‰ע˘ר˘ ‰ב ‰עומ„
ב˙‰בטלו˙ ‚מור ‰לפני ˜ונו ,ע„ ‡˘ר ‡ינו מסו‚ל ל„בר ולבט‡ ‡יז ‰מˆי‡ו˙ עˆמי˙ ,וˆריך
‰ו‡ לב˜˘ "‡„' ˘פ˙י ˙פ˙ח"˘‰ ,י"˙ ‰ו‡ יפ˙ח ‡˙ ˘פ˙יו ,ופיו ר˜ י‚י„ וי‚ל‰˙ ˙‡ ‰יל˙
.'‰

˘נ„מ‰ ‰י' כמ˜ור ‰חיו˙ במˆרים.
וכנ‚„ ˘ני ‡לו עמ„ מ˘ ‰רעי‡ מ‰ימנ‡ ,ו‰ח„יר ‡˙ ‡‰מונ˘ ‰ל בני י˘ר‡ל בכוחו˙י‰ם
‰פנימיים ,כך ˘כבר ל‡ ‰יו יכולים ל‰יו˙ מו˘לכים לנילוס ˘ל עבו„ ‰זר ,‰ועמ„ו ‡י˙ן
מול ‰עלם ו‰ס˙ר ‰טבע .בזכו˙ ‡‰מונ‰˘ ‰וח„ר ‰בכוחו˙ נפ˘ם י„עו ‡˘ר ‡ין לטבע כח
וממ˘ל ‰בעולם ,ו˘‰י"˙ מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם בכל פרט ופרט.
ו‰נ ,‰מ˘" ‰מ˙חיל˙ בריי˙ו" נ˙˜ן ל‚‡ול˙ן ˘ל י˘ר‡ל )˘מו˙ רב ‰פ"ב ,(„ ,וממיל‡ עˆם
לי„˙ו ‰עני˜ ‰לבני י˘ר‡ל כח לעמו„ נ‚„ ‚זיר˙ פרע ‰ונ‚„ ‰ע"ז ˘ל ‰נילוס .ומז ‰נ˘˙ל˘ל
˘ב‡ו˙ו זמן בטל‚‰ ‰זיר ‰ל‰טביע ‡˙ בני י˘ר‡ל בע"ז ˘ל מˆרים ,וע„ ˘נ˙בטל ‰עˆם
‰ע"ז ˘ל ‰נילוס.
פעול˙ו ˘ל מ˘ ‰רבנו" ,רעי‡ מ‰ימנ‡"‰ ,רוע ‰ו‰מח„יר ‡˙ ‡‰מונ ‰בפנימיו˙ ,ל‡
‰יי˙ ‰ר˜ בימים ‰‰ם ,בזמן ‚לו˙ ו‚‡ול˙ מˆרים‡ ,ל‡ ‰י‡ ˜יימ˙ בכל „ור ו„ור ,ע„ לימינו.
‡מרו חז"ל )פסחים ˜טז ,ב( ˘בכל „ור ו„ור "חייב ‡„ם לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו ‰ו‡ יˆ‡
ממˆרים" .וכ˙ב על כך ‡„מו"ר ‰ז˜ן ב˙ני‡ )פמ"ז( ˘י˘ ‚ם יˆי‡˙ מˆרים בכל יום ויום .ו‰י‡
יˆי‡˙ ‰נפ˘ ‡‰לו˜י˙ מ"מˆרים" מל˘ון מˆר ,ו‰יינו ‚‰וף ו˘‡ר ענייני ˘‚‰מיו˙ ˘מˆירים
לנ˘מ‡‰ ‰לו˜י˙ ומפריעים ‡ו˙ ‰מל„˙‰ב˜ ל˜ונ.‰
וכ‡מור‰ ,רי בכל יום ויום י˘ עבו„˘ ‰ל "יˆי‡˙ מˆרים" ,ובכלל ‰כל ˘‰לבים ˘נמנו
למעל‰˘‰ :‰י' ב‡ר ıי˘ר‡ל מ˜ום ˘רו‡ים ˘ם ב‚לוי ‡˙ ‚˘‰ח˙ ˘‰י"˙‰ ,ירי„ ‰למˆרים
ו‚לו˙ מˆרים ,ו‡ז נ„ר˘˙ ‰עלי' מ˘ם על י„י מ˘ ‰רעי‡ מ‰ינמ‡.

הדרך להיות שמור גם בעסק הפרנסה
‡מנם ,ל‡חר ‰˘‰י' ב˙פיל˘ ‰בבחינ˙ ‡ר ıי˘ר‡ל ,יור„ים ל„ר‚ ‰נמוכ ‰יו˙ר" ,מבי˙
‰כנס˙ לבי˙ ‰מ„ר˘" )ברכו˙ בסופ .‰ור‡˘ ‰ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח ס˜נ"‚ .(‰ם בבי˙ ‰מ„ר˘
מ˙עס˜ים בעבו„ ‰רוחני˙‡ ,ך ˘ם ‰פעול‡ ‰יננ˙‰‰ ‰בטלו˙ ל˘‰י"˙ כי ‡ם ב‰בנ ‰ב˘כל
„‡‰ם ,ולפי ‰בנ˙ו „יי˜‡‡ .מנם מ˙עס˜ים בחכמ˙ו י˙' ˘מ‡וח„˙ עמו י˙' )ר‡˙ ‰ני‡ פ"‡ ,(‰ך
מכל מ˜ום ‰לימו„ ˆריך ל‰יע˘ו˙ ב‡ופן ˘ל ‰בנ ‰ב˘כלו „וו˜‡ .וממיל‡‡ ,ז כבר ‡ין "ר‡י'
ב‡ל˜ו˙" ,וכבר ‡ין ז ‰זמן ˙‰‰בטלו˙ ‚‰מור‰˘ ‰יי˙ ‰ב˙פיל˙ ˘מונ ‰ע˘ר.‰
‡ך זמן ז‡ ‰ינו נח˘ב ע„יין ל‚לו˙ ‚מור .‰כיוון ˘ב˘ע˙ ‰לימו„ נו˙ר רו˘ם ע„יין מן
˙‰פיל .‰ו‰בנ˙ו ‡˙ ˙‰ור ‰ל‡מי˙˙˙ ‰לוי ‰במי„˙ ˜˙‰‰רבו˙ ל˘‰י"˙ ˘‰יי˙ ‰בזמן
˙‰פיל .‰זמן ז ‰מ˜ביל למˆב בני י˘ר‡ל במˆרים ,כ‡˘ר ‰יו עו„ נ˙ונים ל˘‰פע˙ יע˜ב
ובניו ˘ספ‚ו ‡˙ ‡‰מונ˘ ‰ב‡ר ıי˘ר‡ל.
עי˜ר ‰ירי„ ‰מ‚יע ל‡חר ‰יˆי‡ ‰מבי˙ ‰מ„ר˘ ,כ‡˘ר "‰נ ‚‰ב‰ם מנ„ ‚‰רך ‡ר"ı

)ברכו˙

ל ,‰ב .ור‡˘ ‰ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ם(‡˘ ,ז עלול ‰ו‡ ליפול רח"ל לע"ז ˘ל ‰ס‚י„ ‰לטבע ולחו˜יו,
ול˘כוח רח"ל על ˘‰י"˙ ˘מ‰וו ‰ומנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם בכל ר‚ע .ירי„ ‰זו ‰י‡ מעין מˆבם ˘ל
בני י˘ר‡ל במˆרים ל‡חר ˘מ˙ו כל „‰ור ˘חי ב‡ר ıי˘ר‡ל :כ˘ם ˘‡ז ‰יי˙ ‰סכנ˙ ˘כח‰
‚מור ‰על ‚˘‰ח˙ ˘‰י"˙ ,כך בע˙ עס˜ ‰פרנס ‰עלולים ל˘כוח ח"ו כליל על מי ˘"נו˙ן לך
כח לע˘ו˙ חיל".
ˆריך ‡ז לעורר ‡˙ ‡‰מונ ‰ב˘‰י"˙ ול‰ח„יר ‰בכוחו˙ ‰נפ˘ ,בבחינ˙ "ורע‡ ‰מונ,"‰

ירידה למצרים ויציאה ממנה – בכל יום
בי‡ור ‰עניין:
ב˙חיל˙ ‰יום עוס˜ י‰ו„י בעבו„˙ ˙‰פיל .‰טרם ˙‰פיל‰ ‰ו‡ עורך ‡˙ ‰‰כנו˙ ‰רוחניו˙
‰מ˙‡ימו˙ .ול‡חר מכן מ˙פלל כר‡וי ומ˙בונן ב‚„לו˙ ‰בור‡ וב‡ופן ברי‡˙ו ‡˙ ‰עולם,
ו‰נ˙‚‰ו ‡˙ כל ‰ברו‡ים ,כמבו‡ר בפסו˜י „זמר.‰

ב‡ופן ˘˘‰כל מבין ו‰ר‚˘ מר‚י˘ ˘˘‰י"˙ מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם ˙מי„ ,ו‡ז ני˙ן לעמו„ ‚ם בפני
‰‰עלמו˙ ˘ל "‰מˆרים"‡ .ו ‡ז יפנים ‰י‰ו„י ˘"‰ו‡ ‰נו˙ן לך כח לע˘ו˙ חיל" ,וממיל‡ ‚ם
ב‰יו˙ו עוס˜ בעס˜ ‰פרנס ‰ינ‰ל ‡ו˙ו ר˜ על פי ˘ולחן ערוך כפי רˆונו י˙'.

