


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

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

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

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

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

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
וכי נחש ממית – מה הקושיא?

בי‡ור ‰˜ו˘י‡ "וכי נח˘ ממי˙" ˘‰י‡ על נ˘יכו˙ ‰נח˘ים ˘‰יו 
ל‡חר ˙פיל˙ מ˘‰ / "וי˙פלל מ˘‰ בע„ ‰עם" - לכ‡ור‰ פ˘יט‡ 
לנח˘  ב˜˘ר  ר˘"י  פירו˘  בי‡ור   / ‰עם?  בע„  ‰י˙‰  ˘˙פיל˙ו 

‰נחו˘˙

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ג ע' 73; חכ"ח ע' 141 ואילך ובהערות)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
הריגת עוג בשליחותם של ישראל (ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ' 134 ואילך)

איך נהי' מ"שרף" – "נחש נחושת"?  (ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ' 71 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סודו של נחש הנחושת

מ‰יכן   / נח˘ ‰נחו˘˙ – "נח˘" ‡ו "˘רף"?  כינ‰ ‰˘י"˙ ‡˙  כיˆ„ 
נמ˘כ˙ ‰חיו˙ ˘ל ˙חיי˙ ‰מ˙ים? / כיˆ„ ‚ורמים בני י˘ר‡ל ל‰פוך 
ל‰˙‰פך  יכול  יˆר ‰רע  ו‰‡ם   / מחי'"?  ל"נח˘  ממי˙"  ‰"נח˘   ˙‡
ועבו„˙  ‰נחו˘˙  נח˘  ˘ל  במ‰ו˙ו  יסו„י  בי‡ור   – ו˜„ו˘‰?  לטוב 

‰˙˘וב‰

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ' 71 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
מנהיג ישראל מניח טובתו על הצד ודואג לצאן מרעיתו  (ע"פ לקוטי 

שיחות ח"ב עמ' 331 ואילך)

כל יהודי הוא אוהב ישראל! (ע"פ שיחת כ' מנחם אב תשמ"א)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בסוגיא דהאוחז ס"ת ערום

„ין  מ‰ו˙  ב‰‚„ר˙  „רכים  ב‚'  בח˜יר‰  ˘ב˘"ס  ‰סברו˙  י˙ל‰ 
‰מטפח˙ ˘עו˘ין לס"˙, ‡ם ‰ו‡ מ˘ום ‡חיז˙ ‰ס"˙, מ˘ום כבו„ 
‰ספר עˆמו ‡ו ˘‰י‡ ‡ח„ מחל˜י ‚וף ‰ספר / עפ"ז יב‡ר פלו‚˙˙ 
ו˘יי˙ ‰˙וס'   ̃ıב' ‰פירו˘ים ב‰‡ „נ˜בר ערום מ‡ו˙‰ מˆו‰, וי˙ר

על פירו˘ ‰י"מ „ליכ‡ ˘ום רבו˙‡

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 141 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יחס התלמידים להנהלה ולישיבה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
פעולה בעשרת כחות הנפש

בעז‰י״˙.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

ועבו„‰  ˙ור‰  ב‡ור  עולם  מח˘כי  ול‰‡יר ‡˙  י˙'  לעב„ו  ולבם  מוחם  י‡יר  ו‰˘י"˙  ל˜בל „‡, 
ע„ כי יב‡ ˘יל‰".

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' מח-ט)

שהניגון יוחקק בכל העשר כחות
‡', כ"‡ כסלו ˙רס"‚, ליוב‡וויט˘, ˘ע‰ ע˘ירי˙ ליל‰.

ע˙‰ ‡ר˘ום ˘יח˙ו ‰˜„ו˘‰ ˘ל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב נ"ע] ‡˘ר ‰ו‡יל ל„בר 
‰י˘יב‰  ‰נ‰ל˙  ערכ‰  ‡˘ר  ‰סעו„‰  בע˙  ˙מימים,  ˙ומכי  „י˘יב˙  ‰‚„ול  ב‡ולם  ערב  ˙מול 
‰מלמ„ים  י˘יב‰  ‰ר‡˘י  ‰מ˘‚יחים  ‰מ˘פיעים  כל  במו˘ב  כסלו],  [י"ט  ‰‚‡ול‰  ח‚  לכבו„ 
ו‰מנ‰ל, ובמעמ„ כל ˙למי„י ‰י˘יב‰ לכל מערכו˙י' ו˙למי„י ‰ח„רים, כולם יעמ„ו על ‰ברכ‰.

ב˘ע‰ חˆי ‰חמי˘י˙ ב˜ר, ‰ו‡יל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ לˆוו˙ לנ‚ן ‡˙ ‰ני‚ון ˘ל ‰ו„ 
מפ‰‡ר,  נטע  נ˙ן  למנ‰ל ˜בוˆ˙ ‰מנ‚נים, ‰˙למי„  וי‡מר  בבו˙  בעל ‰‡רבע  רבינו ‰ז˜ן  כ"˜ 

ל‚˘˙ ‡ליו.

"י˘ לנ‚ן ‡˙ ‰ני‚ון ˘ל ‰רבי [=‡„מו"ר ‰ז˜ן בעל ‰˙ני‡], ‰י„וע ב˘מו "ני‚ון בעל ‡רבע 
בבו˙".

‰מ˘כ‰,  ‰י‡  ‡מיר‰  לפניו",  עומ„  ‰˘מוע‰  בעל  כ‡לו  ‡ומרו  ב˘ם  „בר  ‰‡ומר  "כל 
‰˘מוע‰  בעל   ˙‡ ממ˘יכים   - לפניו  עומ„  ‰˘מוע‰  בעל  כ‡לו  ‡ומרו  ב˘ם  „בר  ‰‡ומר  כל 

ומ˙„ב˜ים בבעל ‰˘מוע‰.

ובכחו˙ ‰מ˜יפים  ו˘כל,  מ„ו˙  ˘ל  בכחו˙ ‰פנימיים  ל‰יו˙  בבעל ‰˘מוע‰ ˆריכ‰  „בי˜ו˙ 
˘ל רˆון וענ‚, ‡בל כל ז‰ ‡פ˘רי ר˜ ב‡ופן ˘ל ס„ר ו‰„ר‚‰ „ו˜‡, וס„ר ו‰„ר‚‰ ‡לו לבו˘י 

‰נפ˘ מח˘ב‰ „יבור ומע˘‰.

˘ל ‰רבי,  בכח ‰מע˘‰  „ב˜ים   - מ‰רבי  סיפור  מספרים  ˘כ‡˘ר  חסי„ים ‰ר‡˘ונים ‡מרו 
כ˘חוזרים על „בר ˙ור‰ מ‰רבי ‰רי ˘„ב˜ים בכח ‰„יבור ˘ל ‰רבי, וכ˘מנ‚נים ני‚ון ˘ל ‰רבי 

‡ז „בי˜ים בכח ‰מח˘ב‰ ˘ל ‰רבי.

‰ני‚ון ˘ל ‰רבי בעל „' בבו˙, ‰נו מכוון כנ‚„ ‡רבע‰ עולמו˙, ‡ˆילו˙ ברי‡‰ יˆיר‰ ע˘י', 
כל בב‡ מ„' ‰בבו˙ ˘בני‚ון, ‰י‡ מכוונ˙ כנ‚„ 'עולם' מ‡רבע‰ עולמו˙ ‡ˆילו˙ ברי‡‰ יˆיר‰ 

ע˘י'"...

[ל‡חר מכן ני‚נו ‡˙ ‰ני‚ון בב‡ ‡חר בב‡, ונ‡מרו „ברו˙ ˜ו„˘ בבי‡ור ˙וכן ‰בבו˙] 

...וככלו˙ו ל„בר נו˘‡ ˙וכן ‰ני‚ון בכללו˙ו ‡מר ל‰˙למי„ ‰מנ‚ן נ˙ן נטע מפ‰‡ר ‡˘ר ינ‚ן 
עם ˜בוˆ˙ ‰מנ‚נים ‡˙ ‰ני‚ון במ˙ינו˙ כל ‰‚' בבו˙ ˘˙י פעמים ובב‡ ‰רביעי˙ ˘ל˘ פעמים, 
ע˘ר  יכפלו ‡˙ ‰בב‡ ‰רביעי˙  ובפעם ‰˘לי˘י˙  ז‰,  בז‰ ‡חר  פעמים  ˘ל˘  וינ‚נו ‡˙ ‰ני‚ון 

פעמים בז‰ ‡חר ז‰, ˘יוח˜˜ בכל ‰ע˘ר כחו˙.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' רי, רכ)



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

פעוה בעשרת כחות הנפש
בכדי שלימוד התורה יהי' ביסוד מוסד בעבודה שבלב בלימוד החסידות צריכים למסור עשר כחות הנפש שהם 

מושפעים מעשר ספירות העליונות

כל תלמיד ותלמיד מוסר ונותן כל עשר כחות נפשו לתורה ועבודה
...ב˘מח˙ ˙ור‰ ˙רנ"ט ב˘ע˙ ‰‰˜פו˙, ‡˘ר ‰ו‡יל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [מו‰ר˘"ב] 
זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע ל˜ר‡ ‡˙ ˘ם ‰י˘יב‰ "˙ומכי ˙מימים" (כמסופר ב‰˙מים חובר˙ ‡), בין 
ב‰מו˘ב‰  ‡ז  ‚ר  ‡˘ר  ‰יילפערין  יחי‡ל  ר'  ‰חסי„  ‚ם  ‰י'  מעמ„  ב‡ו˙ו  נוכחים  ˘‰יו  ‡נ"˘ 
‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„   ˘„˜ „ברי   ˙‡ וב˘מעו  יע˜‡טערינ‡סל‡וו)  (פלך  ‚ולייפ‡לי‡ 
מס"נ  בעלי  (בעז‰"י)  י‰יו  ˙למי„י'  ‡˘ר  ‰י˘יב‰  מטר˙  ‡„ו˙  על  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰ 
לנסוע  ‰ו‡  מ˙נ„ב  כי  וי‡מר  ‡לי  ב‡  יו"ט  ו‡חר   ˘„˜ ב‰˙ר‚˘ו˙  נ˙עורר  בפועל,  בעבו„‰ 

ב˘ליחו˙ לטוב˙ ‰י˘יב‰.

‡רבעים  לערך  ‡ז  ‰יו  מינס˜)  (פלך  זעמבין  ובעיר  בליוב‡וויט˘  ˙מימים  ˙ומכי  בי˘יב˙ 
לי  כ˙בו  לטוב˙ ‰י˘יב‰  יחי‡ל ‰נ"ל  ר'  ב‰ם  ˘עבר  מ‰ערים  ˘˜בל˙י ‡ז  במכ˙בים  בחורים. 
‡˘ר ‰מ˘ולח ‰י' מ‰לל ומ˘בח ‡˙ ‰י˘יב‰ ו‰י' ‡ומר ˘י˘נם כ‡רבע מ‡ו˙ ˙למי„ים, כ˙ב˙י 
כי ‡ין  כלל,  מ‚זם  ˘‡ינו  לי  ו‰˘יב  ב‡מ˙,  מ‡˘ר ‰ו‡  ע˘ר  פי  מ‚זם  מ„וע ‰ו‡  יחי‡ל  לר'  ‡ז 
˙למי„  כל  כי  ל‰יו˙  ˙למי„ים,  מ‡ו˙  ‡רבע  ‡ם  כי  בחורים  מ‡ו˙  ‡רבע  ˘י˘נם  ‡ומר  ‰ו‡ 

ו˙למי„ מוסר ונו˙ן כל ע˘ר כחו˙ נפ˘ו ל˙ור‰ ועבו„‰ ‡"כ ‰"‰ ‡רבע מ‡ו˙ ˙למי„ים.

ב‰רˆ‡˙י ‡ז (ב˙ור מנ‰ל פועל) ל‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ מעניני מ‰לכי ‰י˘יב‰ ‰רˆ‡˙י 
בין ˘‡ר ‰„ברים ‡˙ ˙כן מכ˙בי לר' יחי‡ל ‰מ˘ולח בענין ‰‡מור ו‡˙ ˙˘וב˙ו ‡לי ויו‡ל ‰ו„ 

כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ לר˘ום על ‰רˆ‡˙י בעˆם כ˙ב י„ ˜„˘ו:

"כן ‰„בר, בכ„י ˘לימו„ ‰˙ור‰ י‰י' ביסו„ מוס„ בעבו„‰ ˘בלב בלימו„ ‰חסי„ו˙ ˆריכים 
למסור ע˘ר כחו˙ ‰נפ˘ ˘‰ם מו˘פעים מע˘ר ספירו˙ ‰עליונו˙ כמ"˘ רבינו ‰‚„ול נ"ע „„‡ 

לקראת שבת „

וכי נחש ממית 
– מה הקושיא?

ביאור הקושיא "וכי נחש ממית" שהיא על נשיכות הנחשים שהיו לאחר תפילת משה / "ויתפלל משה בעד 
העם" - לכאורה פשיטא שתפילתו היתה בעד העם? / ביאור פירוש רש"י בקשר לנחש הנחושת

‡. בפר˘˙נו (פ' חו˜˙) מסופר ‡ו„ו˙ ז‰ ˘˜ˆר‰ נפ˘ם ˘ל בני י˘ר‡ל ב„רך, ו‰ם „יברו 
כנ‚„ ‰˜ב"‰ ומ˘‰ – "למ‰ ‰עלי˙ונו ממˆרים למו˙ במ„בר, כי ‡ין לחם ו‡ין מים, ונפ˘נו 
בעם ‡˙ ‰נח˘ים   '‰ "וי˘לח   – ˘רפים  בנח˘ים  נענ˘ו  ו‡ז   ;(‰ (כ‡,  בלחם ‰˜לו˜ל"   ‰ˆ˜

‰˘רפים, וינ˘כו ‡˙ ‰עם, וימ˙ עם רב מי˘ר‡ל" (כ‡, ו). 

חט‡נו,  וי‡מרו  מ˘‰  ז‰ – "ויבו‡ ‰עם ‡ל  לחט‡  על ‰˙י˜ון  מספר ‰כ˙וב  מכן  ול‡חר 
כי „יברנו ב‰' ובך, ‰˙פלל ‡ל ‰' ויסר מעלינו ‡˙ ‰נח˘, וי˙פלל מ˘‰ בע„ ‰עם. וי‡מר ‰' 
‡ל מ˘‰, ע˘‰ לך ˘רף ו˘ים ‡˙ו על נס, ו‰י‰ כל ‰נ˘וך ור‡‰ ‡˙ו וחי. ויע˘ מ˘‰ נח˘ 
נח˘˙, וי˘מ‰ו על ‰נס, ו‰י‰ ‡ם נ˘ך ‰נח˘ ‡˙ ‡י˘ ו‰ביט ‡ל נח˘ ‰נח˘˙ וחי" (כ‡, ז-ט).  

ופיר˘:  ו‚ו'",  ו‰ביט  ‡י˘   ˙‡ ‰נח˘  נ˘ך  ‡ם  "ו‰י‰  ‰˙יבו˙  ‰ע˙י˜  ר˘"י  ובפירו˘ 
"˘ל‡ ‰י‰ ממ‰ר נ˘וך ‰נח˘ ל‰˙רפ‡ו˙ ‡ל‡ ‡ם כן מביט בו בכוונ‰. ו‡מרו רבו˙ינו: וכי 
ומ˘עב„ין ‡˙  מעל‰  כלפי  מס˙כלין  י˘ר‡ל  ˘‰יו  בזמן  מחי‰? ‡ל‡,  נח˘  ממי˙ ‡ו  נח˘ 

לבם ל‡בי‰ם ˘ב˘מים – ‰יו מ˙רפ‡ים, ו‡ם ל‡ו – ‰יו נימו˜ים".

וי˘ ל„˜„˜ ב„בריו: 

ממי˙"?!  נח˘  "וכי  פ˘ר ‰˘‡ל‰  מ‰  מובנ˙ ‰י‡; ‡ולם   – מחי‰"  נח˘  "וכי  ‰˘‡ל‰ 
בעם ‡˙   '‰ "וי˘לח  עונ˘),  (ב˙ור  במיוח„ ‡˙ ‰נח˘  ˘לח  ˘‰˜ב"‰  כן  לפני  מפור˘  ‰רי 

‰נח˘ים ‰˘רפים", ו‡יזו ˜ו˘י‡ י˘ בז‰?! 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

ל‰˜˘ו˙‰  ר˘"י ˆריך  ממי˙" – ‰י‰  נח˘  זו – "וכי  ל‡י„ך ‚יס‡: ‡ם ‡כן ˜˘‰ ˜ו˘י‡ 
וינ˘כו  בעם ‡˙ ‰נח˘ים ‰˘רפים  ˘ל "וי˘לח ‰'  על ‰עונ˘  בפסו˜ ‰מ„בר  כן,  לפני  כבר 
‡˙ ‰עם וימ˙ עם רב מי˘ר‡ל", ולמ‰ ‰ו‡ ˘ו‡ל ‡ו˙‰ ר˜ ל‡חר מכן, כ‡˘ר ‰כ˙וב מ„בר 

על ‰˙י˜ון ("ו‰י‰ ‡ם נ˘ך ‰נח˘ ‡˙ ‡י˘ ו‰ביט ‡ל נח˘ ‰נחו˘˙ וחי")? 

ב. ו‰בי‡ור בז‰: 

˘ל  במˆב  י˘ר‡ל ‰יו  כ‡˘ר  ˘‡כן  מ˘ום  ממי˙",  נח˘  מ˜˘‰ "וכי  ר˘"י ‡ינו  כן  לפני 
חט‡ מובן ‰יטב מ‰ ˘"וי˘לח ‰' בעם ‡˙ ‰נח˘ים ‰˘רפים", ב˙ור עונ˘ על חט‡ם. וכפי 
ממוˆי‡י  ויפרע  „יב‰,  ‰וˆ‡˙  על  ˘ל˜‰  נח˘  "יבו‡  ‡˙ר:  על  ˘ם  מפר˘  עˆמו  ˘ר˘"י 
„יב‰. יבו‡ נח˘ ˘כל ‰מינין נטעמין לו טעם ‡ח„, ויפרע מכפויי טוב‰, ˘„בר ‡ח„ מ˘˙נ‰ 

ל‰ם לכמ‰ טעמים"; 

נח˘  ‡ל  ו‰ביט  ‡י˘   ˙‡ ‰נח˘  נ˘ך  ‡ם  "ו‰י‰  בפסו˜  כ‡ן,  „ו˜‡  מ˙עורר˙  ‰˘‡ל‰ 
‰נחו˘˙ וחי": 

ומובן  עלי‰ם –  ומ˘‰ ‰˙פלל  מחיל‰,  ובי˜˘ו  למ˘‰  ב‡  ˘‰עם  כן  לפני  מספר  ‰כ˙וב 
˘ע„יין  מ˙וך ‰כ˙וב  מובן  ז‡˙,  ובכל  ˘ל ‚ירוי ‰נח˘ים;  ‰עונ˘ ‰מיוח„  ˘‰פסי˜  ‡יפו‡ 
ב˜˘˙  ל‡חר  ‚ם  כלומר:   – ‡י˘"   ˙‡ ‰נח˘  נ˘ך  ‡ם  "ו‰י‰   – נ˘ך  ˘‰נח˘  מ˜ר‰  ‰י‰ 

‰מחיל‰ וכו' ע„יין ‰יו מ˜רים בו„„ים ˘ל נ˘יכ˙ נח˘.

לכן „ו˜‡ כ‡ן מ˙עורר˙ ‰˜ו˘י‡ – "וכי נח˘ ממי˙"? ‰‡ם נח˘ יוכל ל‰מי˙ בלי רˆון 
‰˜ב"‰? 

ועל ז‰ ב‡ ‰˙ירוı: "‡ל‡ בזמן ˘‰יו י˘ר‡ל מס˙כלין כלפי מעל‰ ומ˘עב„ין ‡˙ לבם 
ל‡בי‰ם ˘ב˘מים ‰יו מ˙רפ‡ים, ו‡ם ל‡ו ‰יו נמו˜ים", ו‰יינו: 

מחיל‰  ˘בי˜˘ו  ולכן, ‡ף  וכו'.  מעל‰  כלפי  ב‰ע„ר ‰ס˙כלו˙  ר˜  נ˘יכ˙ ‰נח˘ ‰מי˙‰ 
מחיל‰  ב˜˘˙  על  נוסף  כי  ˘"נ˘ך ‰נח˘ ‡˙ ‡י˘",  מ˜ר‰  ע„יין ˜ר‰  חט‡ם,  ל‰ם  ונמחל 
ל‡בי‰ם  לבם  ו"מ˘עב„ים ‡˙  מעל‰  כלפי  ל‰יו˙ ‰ס˙כלו˙  בפרט, ˆריכ‰ ‰י˙‰  ז‰  בעון 

˘ב˘מים" בכלל. 

פ"ז  ˙˘וב‰  ‰ל'  רמב"ם  ‚ם  ור‡‰   .‡ (פר˜  ‰˙˘וב‰  ב‡‚ר˙  ‰מבו‡ר  פי  על  ז‰  ל‰טעים  [וי˘ 
ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘‰˙˘וב‰  ‰רי   – פרטי  חט‡  על  ב˙˘וב‰  חוזר  ‡„ם  ˘כ‡˘ר   ,(„"‰

˘‰ו‡ מ˜בל על עˆמו מח„˘ ‡˙ עול מלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ בכלל, "˘י‚מור בלבו בלב ˘לם 
לבל י˘וב עו„ לכסל‰ למרו„ במלכו˙ו י˙ברך, ול‡ יעבור עו„ מˆו˙ ‰מלך ח"ו ‰ן במˆו˙ 

ע˘‰ ‰ן במˆו˙ ל‡ ˙ע˘‰". 

ו‰יינו, ˘‡ינו מספי˜ ˘חוזר ב˙˘וב‰ ומ˜בל על עˆמו ˘ל‡ יחט‡ בחט‡ פרטי ז‰, ‡ל‡ 
בכל  מˆו˙ ‰מלך  עו„  יעבור  ˘ל‡  בכלל,  ‰˜ב"‰  ˘ל  מלכו˙ו  עול  מח„˘ ‡˙  ל˜בל  ˆריך 

‰פרטים. (ועו„ י˘ ל‰‡ריך בז‰, ו‡כ"מ)].  

ציות גם כשאינו מבין
אודות  כותב  אתה  בו   .  . למכתבך  במענה 

לך  הורתה  שההנהלה  ומה  בישיבת...  הקשיים 

ולא רצית לציית.

זה נכון לעשות כן, וכפי שמבואר  מובן שאין 

שתלמיד  חיים,  תורת  בתורתנו  רבות  פעמים 

לציית  צריך  חסידית,  ישיבה  ובפרט  ישיבה, 

לראש הישיבה ולהנהלה, גם אם נראה לו אחרת, 

והוא לגמרי לא מבין את הציווי שלהם,

ליהודי  יבוא  לא  הרע  היצר  כי  פלא,  אינו  וזה 

השולחן  היפך  עשה  בהתחלה,  מיד  לו  לומר 

ערוך, שהרי לא ישמע לו, אבל כאשר הוא אומר 

הוא  הישיבה,  ראש  מאשר  יותר  מבין  שהתלמיד 

לו,  שישמע  התלמיד  את  לפתות  זו  בדרך  יכול 

למלך זקן וכסיל.

תקבל  וכאשר  בזה,  להאריך  שמיותר  תקותי 

על  ותקבל  עמדתך,  את  תשנה  המכתב,  את 

והעיקר  ההנהלה,  הוראות  לכל  לציית  עצמך 

הישיבה  סדרי  על־פי  ושקידה  בהתמדה  ללמוד 

והכתה שיסדרו לך, וכאמור ע״י לימוד בהתמדה 

ושקידה תתעלה מכתה לכתה, כהבטחת חכמינו 

ז״ל, יגעת ומצאת.

של  השיעורים  שלשת  את  שומר  אתה  ודאי 

חומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור.

המכתב  את  להראות  רשאי  אתה  ...כמובן, 

נפרד  במכתב  צורך  ואין  הישיבה,  להנהלת  הזה 

אליהם.

(תרגום מאגרות קודש חכ"ב עמ' קו-קז - אגרות קודש המתורגמות ח"ג 
עמ' 182)

אל ישלה נפשו באמתלאות
שהוא  כמו  המצב  את  יראה  ולהבא  ...מכאן 

שמירת  הישיבה,  סדרי  שמירת  ואשר  לאמיתתו, 

הזמן, המשמעת, קבלת עול וכו׳ אין בזה עשיית 

טובתו  זה  שכל  אלא  שהוא,  למי  מצדו  טובה 

בטוב  בגשמיות  והן  ברוחניות  הן  האמיתית 

הנראה והנגלה.

שכלו  שע״פ   - באמתלאות  נפשו  ישלה  ואל 

יותר  באופן  זמנו  לסדר  יכול  נעלה,  שכל  שהוא 

המעלות  גודל  ולפי  הישיבה,  כסדרי  ודלא  טוב, 

שלו אין נצרך לקבלת עולו של אחר ולמשמעת 

צריך  ואינו  הכוונה,  אליו  לא  כי  לאחר,  בהנוגע 

דארף  ער  און  מען,  מיינט  עם  ניט  לזה ("ווארום 

דאס ניט").

ומהתחבולות  היצר,  עצת  אלא  זה  אין  כי 

המשגיח  עול  מפריקת  להביא  שלו  וערמומיות 

יותר,  עוד  גרועה  עול  לפריקת   - והר"י  הר"מ 

וכמבואר הדרגות בזה בספר דרך חיים, עיין שם.

(אגרות קודש חי"ד עמ' ריז)

כל אחד צריך לתרום את חלקו
בכלל  הישיבה  ובני  שאתה  בטוח  ...הייתי 

לראות  שצריך  כפי  הישיבה  על  מסתכלים 

ולומדים  שבאים  זה  שאין  הישיבה,  על  ולהביט 

זמן  ללמוד  וכשמסיימים  כאורחים,  בישיבה 

אלא  והולכים,  הבית״  מ״בעל  נפרדים  מסויים 

ע״י  רק  נבנית  אינה  שישיבה  היטב,  יבינו 

הבחורים  ע״י  אלא  ומשפיעים,  ישיבות  ראשי 

התלמידים. 

שכל  רוחני,  בנין  כעל  זה  על  יביטו  במילא 

זאת  לעשות  ולא  חלקו.  את  לתרום  צריך  אחד 

כענין של דרך אגב, ובזמן הפנוי אין לו כל עסק 

במסירה  לעשות  יש  אדרבה;  אלא  הישיבה,  עם 

בנין  ובונה  אישי  בענין  עוסק  שאדם  כפי  ונתינה 

פרטי שלו.

(תרגום מאגרות קודש ח"ח עמ' שא)

יחס התלמידים להנהלה ולישיבה

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

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

ממנו  ומפ˘יטים  עˆמו,  מˆ„  לו  ˘י˘  ענין 

בל‡  „"ערום  ל‰מס˜נ‡,  ו‡ילו  לבו˘יו), 

‡ו˙‰ מˆו‰", ‰רי ‰כוונ‰ ‰י‡ לח„˘ „י˘ 

ערום  (ו‰ו‡  ˘לו  ‰מˆו‰  ב˜יום  חסרון 

ל‰עני˘ו  ˘ˆריך  ול‡  עˆמ‰),  מ‰מˆו‰ 

מ˙יי˘ב,  ‡ינו  וז‰  ממנו.  ול‰סיר‰ 

 '‚ ˘לכל  מ˘מע  ‰‚מר‡  ל˘ון  „מפ˘טו˙ 

˘וו‰  ערום" ‰ו‡  ˘ל "נ˜בר  ‰„עו˙ ‰‚„ר 

˘י˘  ממנו „בר  ˘מפ˜יעים  עונ˘,  ˘ז‰ו   –

מעולם  „בר  ‡יז‰  לנו  ˘מ˘מיעים  ול‡  לו 

ל‡ ‰י' בי„ו [ו˜ו˘יי˙ ‰˙וס' "מ‡י רבו˙‡ 

כו'" ר˜ לטעמיך „‰י"מ ‰˜˘‰ כן]; ול‰כי 

‡ו˙‰  בל‡  ערום  ˘"נ˜בר  ‰ריב"‡  מפר˘ 

˘ע˘‰  מˆו‰  ‡ו˙‰  "בל‡  ‰יינו  מˆו‰" 

ו˜ר‡  ערום  ס"˙  ‡חז  ˘‡ם  ˘ע‰,  ב‡ו˙‰ 

‰יינו   – כו'"  ‰˜רי‡‰  מן  ˘כר  לו  ‡ין  בו 

˘‰ו‡ לענין מˆו‰ נוספ˙ ˘ע˘‰ ‡ז, מˆו˙ 

‰˜רי‡‰,  מˆו˙  ˜יים  „ב‡מ˙  ‰˜רי‡‰, 

 ˙‡ ממנו  ונוטלים  ‡ו˙ו  ˘מעני˘ים  ‡ל‡ 

‰"˘כר מן ‰˜רי‡‰".

ב'  בבי‡ור  לומר  י˘  יו˙ר  ובעומ˜ 
‚ם  מחול˜ים  ו‰ריב"‡  ˘‰י"מ  ‰סברו˙, 

„‰וי  „‡ביי  (‡ליב‡  מטפח˙  ‚„ר  בעˆם 

‰סברו˙  ˘ולל  ˘לכן  ‰ס"˙,  מ‚וף  חל˜ 

חל˜  ‰וי  כמ‰  ע„  ˘ב˘"ס),  ‰˜ו„מו˙ 
‰ו‡  ‰מטפח˙  ‰י"מ,  „ל„ע˙  ‰ס"˙.  מ‚וף 
ול‰כי  מˆי‡ו˙ ‰ס"˙,  מ‚וף  ר˜  וחל˜  ענין 
˘‡וחז  ‰‡חיז‰  למˆו˙  ר˜  ‰„בר  ˜˘ור 
למˆוו˙ ‰‡„ם  ˘ייך  ‚וף ‰ספר; ‡בל ‡י"ז 
מˆי‡ו˙  ˘ל  ו‰מטר‰  ‰˙וכן  עם  ‰˜˘ורו˙ 
˘ימ‰  ‚ו'  ("ולמ„‰  וכ˙יב˙‰  ‰ס"˙ 
בפי‰ם", ˜רי‡‰ ב˙ור‰ וכיו"ב). ול‰כי ‡י 
מˆו‰"  ‡ו˙‰  בל‡  ˘"ערום  לפר˘  ‡פ˘ר 
ב‡ו˙‰  ˘עו˘‰  ‰˜רי‡‰  מˆו˙  ‰יינו 
˘ייכ˙  ‡ינ‰  ב˙ור‰  ‰˜רי‡‰  „‰ל‡  ˘ע‰, 
˘ל  ‰‡יסור  ‡ין  ולכן  ‰ספר,  למטפח˙ 
‡חיז˙ ס"˙ בלי מטפח˙ פו‚ם כלל במˆו˙ 
‰˜רי‡‰ (וכעין ל˘ון ‰ירו˘למי ˘ב˙ פי"‚ 
י„י  ˘יˆ‡  ב˘ב˙  ˜ורע  בין  ב‰חילו˜   ,‚"‰
י„י  ב‰  יוˆ‡  ˘‡ינו  ‚זול‰  למˆ‰  ˜ריע‰ 
חוב˙ו בפסח, "˙מן ‚ופ‡ עביר‰ ברם ‰כ‡ 
עבר  ˘"‰ו‡  „ז‰  ‰יינו  עביר‰",  עבר  ‰ו‡ 
למˆו˙  נו‚ע  ‡ינו  ‰ע˘י',  ב˘ע˙  עביר‰" 
‰ריב"‡,  ל„ע˙  ‡מנם  ועיין).  ‰˜ריע‰. 
ענין  לכללו˙  ˘ייכו˙  ל‰  י˘  ‰מטפח˙ 
בז‰.  ז‰  ˜˘ורים  ‰ס"˙  פרטי  ˘כל  ‰ס"˙, 
ב˘לימו˙  חסר  ערום  ס"˙  כ˘‡וחז  ו˘וב 
‰‡„ם,  ˘במע˘‰  (‡ע"פ  ב˙ור‰  ‰˜רי‡‰ 
פעולו˙  ב'  ‰ן  ו‰˜רי‡‰  ‰‡חיז‰  ‰רי 

נפר„ו˙ זמ"ז).

לקראת שבת ו

‚. ובז‰ י˘ ליי˘ב ‡˙ ל˘ון ‰כ˙וב: "וי˙פלל מ˘‰ בע„ ‰עם" – ולכ‡ור‰, ‰˙יבו˙ "בע„ 
‰עם" מיו˙רו˙, ˘‰רי מפור˘ בכ˙וב ˘‰˙פיל‰ ב‡‰ ב‰מ˘ך לב˜˘˙ ‰עם "‰˙פלל ‡ל ‰' 

ויסר מעלינו ‡˙ ‰נח˘"!

ו‡ם כן, ‰י‰ ‰כ˙וב ˆריך לומר "וי˙פלל מ˘‰" ו˙ו ל‡; וכמו ˘מˆינו בסיפור על ‡בר‰ם 
וכו', ‰רי  ו‰ז‰ירו  בחלום  ל‡בימלך  ˘‰˜ב"‰ ‰˙‚ל‰  ˘ל‡חר  ו‡ילך),  ט  כ,  ויר‡  (פ'  ו‡בימלך 
˘‡בימלך ˜ר‡ ל‡בר‰ם ופייס ‡ו˙ו, ו‡ז מספר ‰כ˙וב "וי˙פלל ‡בר‰ם ‡ל ‰‡ל˜ים וירפ‡ 
‡ל˜ים ‡˙ ‡בימלך ו‚ו'" – ו˘ם ל‡ נ‡מר "וי˙פלל ‡בר‰ם בע„ ‡בימלך", כי מובן מעˆמו 
מ˙וך ‰מ˘ך ‰ענין ˘‡בר‰ם ‰˙פלל ב˜˘ר לב˜˘˙ ‡בימלך ממנו; למ‰ ‡יפו‡ כ‡ן נ‡מר 

"וי˙פלל מ˘‰ בע„ ‰עם"?

˘ל  ‰פרטי  ‰עונ˘  ‰פס˜˙  על  ר˜  ל‡  מ‰˜ב"‰  בי˜˘  ˘מ˘‰  ‰ו‡,  כ‡ן  ‰„יו˜  ‡ל‡ 
‰נח˘ים, ‡ל‡ ˘י˙˙˜ן ‰מˆב ‰כללי ˘ל ‰עם. וז‰ו ‰„יו˜ "בע„ ‰עם" – מ˘‰ ‰˙פלל ל‡ 
בכללו˙  מעלינו ‡˙ ‰נח˘"), ‡ל‡  ויסר   '‰ ("‰˙פלל ‡ל  ע˙‰  לב˜˘‰ ‰פרטי˙  ב˜˘ר  ר˜ 

בע„ ‰מˆב ‰רוחני ˘ל ‰עם. 

רפו‡‰  ב˙ור  ר˜  ל‡  ˘רף",  לך  ˘˙˘וב˙ ‰˜ב"‰ ‰י˙‰ - "ע˘‰  ממ˘יך ‰פסו˜,  ז‰  ועל 
כלפי  מס˙כלין  "י˘ר‡ל  ˘י‰יו  לפעול  כללי,  ˙י˜ון  ב˙ור  ‡ל‡  ‰נח˘ים,  לנ˘יכ˙  פרטי˙ 
לחט‡  בנו‚ע  ר˜  ˙˘וב‰  יע˘ו  ל‡  ˘‰ם  ˘ב˘מים",  ל‡בי‰ם  לבם   ˙‡ ומ˘עב„ין  מעל‰ 

‰פרטי ‡ל‡ ˘י‰י‰ ˘עבו„ כללי ל˜ב"‰ ו˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים מח„˘. 

על  ‡ל‡  ‰נ"ל),  ו‡בימלך  ‡בר‰ם  בסיפור  (וכמו  מי„  ב‡‰  ל‡  ˘‰רפו‡‰  ‰טעם  וז‰ו 
לבטל  ר˜  ‰י˙‰  ל‡  כ‡ן  ‰כוונ‰  כי  וכו',  נס  על  ‡ו˙ו  ו˘ם  נחו˘˙  נח˘  ע˘‰  ˘מ˘‰  י„י 
ל‡בי‰ם  לבם   ˙‡ "מ˘עב„ין   – כללי˙  ˙˘וב‰  לי„י  י˘ר‡ל   ˙‡ ל‰בי‡  ‡ל‡  ‰עונ˘,   ˙‡

˘ב˘מים".



הריגת עוג בשליחותם 
של ישראל

ויכו אותו
משה הרגו כדאיתא בברכות בהרואה עקר טורא בת תלתא 
פרסי וכו'
(כא, לה. רש"י)

כוונתו  דאם  תמוה,  רש"י  לשון  לכאורה 

בברכות"  "דאיתא  ממה  הרגו"  ש"משה  להוכיח 

"ומחיי'  שם  ב)  (נד,  הגמ'  לשון  את  להביא  הו"ל 

הוא  שמשה  רואים  שמזה  וקטלי'",  בקרסולי' 

תלתא  בת  טורא  "עקר  בתיבות  אך  שהרגו,  זה 

פרסי" אין ראי' כלל לזה?

ויש לומר הביאור בזה:

לתרץ  היא  אלו  תיבות  בהבאת  רש"י  כוונת 

"משה  אם  רבים,  לשון  אותו"  "ויכו  נאמר  מדוע 

הרגו"?

שפירש  מה  פי  על  לתרץ  אפשר  הי'  ולכאורה 

רש"י לעיל בפרשתנו על הכתוב "וישלח ישראל 

מלאכים" (כא, כא) שתלה הכתוב דבר זה בישראל 

ישראל  הוא  "משה  כי  זה,  את  עשה  שמשה  אף 

שלמרות  בנדו"ד,  י"ל  ועד"ז  משה",  הם  וישראל 

אותו",  "ויכו  בכתוב  נאמר  מ"מ  הרגו"  ש"משה 

כי "ישראל הם משה".

אך פשוט שאין לפרש כן, שהרי תליית מעשה 

הוא  משה  מעשה  כאשר  רק  הוא  בישראל  משה 

בשליחותם של ישראל, שאזי נחשב מעשה משה 

לכאורה  בנדו"ד  אך  ישראל,  כל  שעשו  כמעשה 

ישראל,  של  בשליחותם  היתה  לא  עוג  הריגת 

וא"כ מדוע יתלה הכתוב מעשה משה בישראל? 

וזהו שמתרץ רש"י שבגמ' כתוב ש"עקר טורא 

להשמיד  עוג  שרצה  ונמצא,  פרסי",  תלתא  בר 

כל  בגודל  הר  לקח  שלכן  כולם,  ישראל  כל  את 

שעה.  באותה  מצויים  ישראל  היו  בו  השטח 

וא"כ היו כל ישראל מחוייבים להרגו מדין "הבא 

הכתוב  תלה  שפיר  וע"כ  להרגו".  השכם  להרגך 

משה  מעשה  כי  כולם,  ישראל  בכל  משה  מעשה 

הי' גם בשליחותם של כל ישראל.

איך נהי' מ"שרף" – 
"נחש נחושת"?

ויעש משה נחש נחושת
לא נאמר לו לעשותו של נחושת אלא אמר משה, הקב"ה 
קוראו נחש ואני אעשנו של נחושת לשון נופל על לשון
(כא, ט. רש"י)

רש"י),  ונו"כ  כאן  רמב"ן  (ראה  המפרשים  הקשו 

איך כותב רש"י "הקב"ה קוראו נחש", הרי בקרא 

ולא  שרף"  לך  "עשה  אמר  שהקב"ה  מפורש 

הזכיר "נחש"?

ויש לבאר בפשטות:

"הנחשים  שפירוש  רש"י  כתב  ו)  (כא,  לעיל 

בארס  האדם  את  "ששורפים  הוא  השרפים" 

שם  אינו  ש"שרף"  יוצא,  זה  ולפי  שיניהם", 

ל"נחש" אלא לפעולת השריפה. וא"כ, על כרחך 

קצר,  מקרא  הוא  שרף"  לך  ש"עשה  לומר  יש 

נחש  לך  "עשה  למשה  אמר  הקב"ה  ובאמת 

שרף", דבאם לא כן, מאין הי' משה יודע לעשות 

נחש דווקא?

באם  גיסא,  לאידך  יוקשה  זה  שלפי  אלא 

יתכן  הרי  קצר,  מקרא  הוא  שרף"  לך  "עשה 

"נחושת",  של  לעשותו  בפירוש  ציווה  שהקב"ה 

של  לעשותו  לו  נאמר  ש"לא  הראי'  ומהיכן 

נחושת"?

רש"י  כתב  הקודם)  (ברש"י  זה  שלפני  אלא, 

שיסתכלו  כדי  הי'  הנחש  לעשיית  שהטעם 

לבם  את  ישעבדו  ואז  מעלה,  כלפי  ישראל 

והרי  יתרפאו.  זה  ובזכות  שבשמים,  לאביהם 

הנחש  אם  נפק"מ  שום  אין  זו  שלמטרה  פשוט 

ובמילא  אחר!  מחומר  או  מ"נחושת"  נעשה  הי' 

לעשותו  משה  את  ציווה  שהקב"ה  לומר  אין 

דעת  על  כן  עשה  משה  אלא  דוקא,  נחושת  של 

עצמו, וכדברי רש"י שעשה כן כי "לשון נופל על 

לשון".

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

לקראת שבת י„

ב„ברי חז"ל לבו˘ים ל‡„ם, „יעויי' ב˘"ס 
‰מל‡ים  חכמים  „˙למי„י  ח‚י‚‰  סוף 
‰וו  מˆוו˙  בעלי  ‡בל   "˘‡ "‚ופן  ב˙ור‰ 
פכ"ז:  ˙„ב‡"ר  [ור‡‰  בז‰ב  מˆופים  כמו 
זרז‰ו  כו'  כיˆ„  וכסי˙ו,  ערום  ˙ר‡‰  "כי 
‡ל‡  בי˘ר‡ל  ערום  לך  ˘‡ין  לפי  במˆו˙ 
מי ˘‡ין בו ˙ור‰ ומˆו˙"], ‡מנם לבו˘ים 
‡לו ‰ל‡ ‡ין ‚„רם ר˜ ז‰ כ„בר ˆ„„י כלפי 
עם  במ‰ו˙ו  ‰˜˘ור  כלבו˘  ז‰  ‡ל‡  ‡חר, 
˘ב‡„ם  „ענין ‰˙ור‰  בו.  ‰„בר ‰מ˙לב˘ 
‰ו‡  ‰לומ„)  ‰‡„ם  ˘ל  "‚ופו"  (˘‰י‡ 
‰ן  ו‰מˆוו˙  ‰מˆוו˙,  ˘ל  ‰‰לכו˙  לימו„ 
י„ן  ˘על  ל˙ור‰,  ומ˘מ˘ים  "לבו˘ים" 

ב‡ים לי„י פועל ‰לכו˙ ‰˙ור‰. 

‰חי„ו˘  ‡ל  לבו‡  נוכל  ומע˙‰ 
„מס˜נ‡,  ‡חרינ‡  ˙ירוˆ‡  „ע˙  בבי‡ור 
מˆו‰,  ‡ו˙‰  בל‡  ערום  נ˜בר  ‡ביי  „‡מר 
כ‡ופן  ˘מס˜נ˙ו  לפי  ˘‰ו‡  לומר  „י˘ 
ענין  ‡ינ‰  ˘‰מטפח˙  „לעיל,  ‰˘לי˘י 
ל‰וסיף  כ„י  ‰ס"˙  ‡ל  ˘נכרך  עˆמו  בפני 
‰„ברים  מעין  נע˘י˙  ‰י‡  ‡ל‡  כבו„,  לו 
‡ין  ול‰כי  ממ˘.  ‚ופ‡  מ‰ס"˙  חל˜  ˘‰ם 
לומר ˘‰עונ˘ ‰ו‡ ˘מ‡ב„ים ממנו מˆוו˙ 
ולבו˘,  ˆיפוי  (˘‰ן  ‰מˆוו˙  ˘‰רי  ס˙ם, 
‰˙ור‰  ‚וף  ˘‡ינו  נפר„  ענין  ‰ן  כנ"ל) 
‡ו˙‰  בל‡  ערום  ‡ל‡  ‰לומ„‰;  ו‰‡„ם 
מˆו‰, ערום ממˆו‰ ז‰ ‚ופ‡. ו‰טעם ˘‡ין 
לו מˆו‰ זו ‚ופ‡ ‰ו‡ ר˜ מ˘ום „סביר‡ לן 
„‰מטפח˙ ‰וי חל˜ מ‚וף ‰ס"˙ ו˜„ו˘˙ו, 
‡בל ‡ילו סברינן „‡ינו חל˜ מ‰ס"˙ ממ˘ 
– ˘פיר ‰י' מ˜ום לסבור „‡ף ˘‡חז‰ ˘ל‡ 
כ‰ו‚ן, בל‡ מטפח˙‰, מ"מ ל‡ יי˜בר בל‡ 

‡ו˙‰ מˆו‰ ‚ופ‡ „‡חיז‰.

 :‰˜ ב˘ב˙  „˜יי"ל  מ‰  ע"פ  ויבו‡ר 
˘מחלל  ‡ע"פ  ב˘ב˙  מ˙ו  על  „‰˜ורע 

„‚ם  ‰יינו  ˜ריע‰.  י„י  יˆ‡  ‰˘ב˙   ˙‡
בל˙י  „בר  נע˘‰  זו  מˆו‰  ע"י  כ‡˘ר 
˘‡ינו  כיון  מ"מ   – ב˙ור‰  ‡חר  ב„ין  ‰‚ון 
חסרון ב‚וף מˆו‰ זו ˘ל ˜ריע‰, ‰רי ˜יים 
זו  סבר‡  וע"פ  חוב˙‰.  י„י  ויˆ‡  ‰˜ריע‰ 
˘‰מטפח˙  נימ‡  „‡ילו  בנ„ו"„,  ‚ם  י"ל 
‰יינו  „ס"˙,  ‰חפˆ‡  מעˆם  נפר„  „ין  ‰י‡ 
כ˘‡ין  ‰חפˆ‡  עˆם  ב˜„ו˘˙  חסר  ˘‡ין 
ס"˙  ב‡חיז˙  „‚ם  י"ל  ˘וב  מטפח˙,  לו 
 ˙‡ ו‰חסיר  רˆוי  בל˙י  „בר  ˘ע˘‰  ערום, 
(מ˘ום  ב˙ור‰  וחיוב  „ין  ˘‰י‡  ‰מטפח˙ 
 ˙‡ עי"ז  מפסי„  ‡ינו  מי‰‡  וכו'),  כבו„ 
‡חז  ˘‰רי  ‰ס"˙,  ˘ל  ‰‡חיז‰  מˆו˙  ‚וף 
מחוור  ומע˙‰  ב˜„ו˘˙ו.  ‰˘לם  ס"˙  כ‡ן 
ל„ע˙  ‡ביי  בסבר˙  ‰רבו˙‡  ‚וף  „זו‰י 
˘מטפח˙  לן  מ˘מע   ‡˜„ ב˙וס',  ‰י"מ 
˘ולל ‰"מ„‰  (ולכן  מ‚וף ‰ס"˙  חל˜  ‰י‡ 
כנ‚„ מ„‰" ‰מבו‡ר לפנ"ז), ו˘וב מ˙ח„˘ 
‡חיז‰  מˆו˙   ˙‡ מ˜יים  ‡ינו  „בנ„ו"„ 
מ‰˜ורע  ו˘‡ני  מטפח˙,  בל‡  כ˘‡וחז 
‰מטפח˙  ˘כ‡ן  כיון  ‰˘ב˙,   ˙‡ ומחלל 
‡ינ‰ „בר נפר„ מ‚וף ‰ס"˙ ‡ל‡ ‰י‡ חל˜ 
בלי  ערום  ‰ס"˙   ˙‡ וכ˘‡וחז  מ‰ס"˙, 
מטפח˙ חסר ב‰ס"˙ עˆמ‰, וממיל‡ נחסר 

במˆו˙ ‡חיז˙ ס"˙.

כפירו˘  מפר˘ים  ‡ינם  ˘‰˙וס'  ‡ל‡ 
˘‚ם  (‡ף  „‡ביי  ˙ירוˆ‡  בבי‡ור  ז‰ 
‰˜ו„מו˙  ‰סברו˙  „˘ליל˙  י"ל  ל„י„‰ו 
˘‰מטפח˙  ‰נ"ל,  מטעם  ‰י‡  ‡ביי  ע"י 
ז‰  לפירו˘  כי  ‰ספר).  ˜„ו˘˙  מ‚וף  ‰י‡ 
‰פירו˘  נ˘˙נ‰  ‡ביי  ˘ל  „ל˙ירוˆו  נמˆ‡ 
ב' ‰‡ופנים  לפי  ערום. „‰נ‰,  ב‰‡ „נ˜בר 
‰י‡  ערום"  ב"נ˜בר  ‰כוונ‰  ‰ר‡˘ונים 
˘י˘  (פירו˘  ע"ז  נענ˘  במ‰  ל‰˘מיענו 
כ‡ן פעול‰ ˘ל עונ˘ ˘נוטלים ממנו ‡יז‰ 



י‚לקראת שבת

„‰˜ס"„  לב‡ר  נר‡‰  רי‰ט‡  ולפום 
לפי  ‰ו‡  ˜‡מר,  ממ˘  „ערום  מ˙חיל‰ 
מעי˜ר‡  כ‡ן  ‰˘"ס  מ‰לך  כל  ˘יסו„ 
ערום  נ˜בר  ערום  ס"˙  ‰‡וחז  ˘כל  ‰ו‡ 
מסובב  ‰ו‡  ‡ל‡  ס˙ם,  ס‚ולי  עונ˘  ‡ינו 
ו˙וˆ‡‰ ממע˘‰ ‰‡חיז‰, מ„‰ כנ‚„ מ„‰. 
כ„‡י˙‡  לס"˙,  ‰ו˘וו‰  ‰‡„ם  „‰נ‰, 
ב˘ב˙ ˜‰: "‰עומ„ על ‰מ˙ ב˘ע˙ יˆי‡˙ 
נ˘מ‰ חייב ל˜רוע ‰‡ למ‰ ז‰ „ומ‰ לספר 
ערום  ס"˙  ול‰כי ‰‡וחז  ˘נ˘רפ‰".  ˙ור‰ 
ז‰  כנ‚„  נענ˘  ‰ו‡  ‡ף  מטפח˙ו,  בל‡ 
י˘  ומע˙‰  מלבו˘יו.  בל‡  ערום  ˘י˜בר 
ולומר  ‰„בר  ל˘לול  סבר˙ ‰מס˜נ‡  לברר 
‡חר  ב‡ופן  ‰ו‡  מ„‰"  כנ‚„  „‰"מ„‰ 

„ו˜‡.

„ינ‰  ב‚„ר  יסו„י˙  ח˜יר‰  ע"פ  ויובן 
וע„  ˙ור‰,  ספר  על  ˘י˘  זו  מטפח˙  ˘ל 
כמ‰ ˘ייכ˙ ל˜„ו˘˙ ‚וף ‰ספר. „ˆ„ ‡ח„ 
לחפˆ‡  ˘ייכ˙  י"ל „‰מטפח˙ ‡ינ‰  ב„בר 
‰ו‡  ‚„ר‰  וכל  עˆמו,  ˙ור‰  ‰ספר  „‚וף 
„‰‚בר‡  ‰‡חיז‰  לפעול˙  ‰נˆרך  „בר  ר˜ 
‰‡חיז‰  ˆורך  לכ‡ן  ˘ב‡  ˘ע„  [‰יינו 
„ר˜  מˆ"ע],  כלום  חסר  ‰ספר  ‰י'  ל‡   –
בס"˙ ‡זי ˆריך  ל‡חוז  יוכל  ˘‰‡„ם  בכ„י 
ל כבו„ ע"י מטפח˙  ל‡פ˘ר ‡חיז‰ ב‡ופן̆ 
[וכן יל"פ לכ‡ור‰ לפי פי' ‰ב"ח ‡ו"ח סי' 
˜מז, ˘כ˙ב „‡חיז‰ במטפח˙ ‰ˆריכו‰ ‚ם 
מטפח˙,  ע"י  ˘ˆ"ל  ס"˙,  בעמו„י  ב‡חיז‰ 
כמו‰  ‰ס"˙  סביב  ‰מטפח˙  ˘‚ם  ומ˘מע 
‡ל‡  נˆרכ‰  ול‡  ‰ספר  מן  חל˜  ˘‡ינ‰ 
˘ני, „‰מטפח˙  לˆ„  ל‡חיז‰]. ‡בל ‡פ"ל 
ענינ‰  ל‡פ˘ר ‰‡חיז‰, ‡ל‡  כ„י  ר˜  ‡ינ‰ 
נו‚ע ל‰חפˆ‡ „‰ספר ומוסיף בכבו„ו מˆ„ 
‰ו‡  מכוב„  מטפח˙  עם  „ספר   – עˆמו 
ס"˙  כו'  ר˘"י  ˘ם, "ו˙ו „פי'  בט"ז  [ועיין 

„‡ינו  ‰רי  ס"˙  סביב  מטפח˙  בל‡  ערום 
ס"˙  על  ל‰יו˙  ˘„רך  מ‰  על  ר˜  מ˜פי„ 
נוסף   „ˆ לומר  ˘לי˘י'  ב‰  ועו„  כו'"]. 
בז‰, „ענין ‰מטפח˙ ˘ייך ל‰חפˆ‡ ממ˘, 
‰יינו ל‡ ר˜ לכבו„ ‰ס"˙ (˘‰ו‡ „ין נוסף 
˘י˘נו  ˘ל‡חר  ו˜„ו˘˙ו,  עˆם ‰חפˆ‡  על 
מכוב„),  ˘י‰י'  נ„ר˘   – ז‰  ˜„ו˘  חפˆ‡ 
‰ס"˙  מעˆם  ‚ם  ‰מס˙עף  „בר  ‰וי  ‡ל‡ 
 ıו˜„ו˘˙‰, „ב„ומ‰ לז‰ ˘ל‰˘למ˙ ‰חפ
כן  ‰ספר  ‚ליוני  בו  ˘י‰יו  ˆריך  ו˜„ו˘˙ו 
בל˘ון  [ועיין  מטפח˙  בו  ˘˙‰י'  ˆריך 
ומ˘ום  ‰מטפח˙:  ‚בי  ˘ם  ‡ו"ח  ‰לבו˘ 
כו'.  מ‡„  ב‰  ליז‰ר  ˆריכים  ס"˙  ˜„ו˘˙ 
חל˜  כמו  נע˘י˙  ˘‰מטפח˙  ‰יינו  ע"כ], 

מ‰ספר עˆמו ומעין ‚ליון ‰ספר.

ב˘"ס. „ל„ע˙  וי"ל „‰ן ‰ן ‚' ‰סברו˙̆ 
‰יינו  ערום  ˘נ˜בר  ‰ר‡˘ונ‰,  ‰˜ס"„ 
˘‰מטפח˙  סברינן  לבו˘ים,  בלי  כפ˘וטו 
‰י‡ „בר ˆ„„י בלב„, ˘‰ו‡ לבו˘ ל‰ס"˙; 
‰ו‡,  ערום  ס"˙  ‰‡וחז  ˘ל  עונ˘ו  ולכן 
בלב„,  מלבו˘יו   ˙‡ מ‰‡„ם  ˘נוטלים 
חל˜  ˘‡ינו  „בר  ˘‰ם  ס˙ם  לבו˘ים  ‰יינו 
כלפי  ל‡„ם  נˆרכים  ו‡ינם  ועˆמו,  מ‚ופו 
˘‰ו˘וו‰   – „נן  ‰"חפˆ‡"  (˘‰ו‡  עˆמו 
בעי˜רם  מ˘מ˘ים  ‡ל‡  ˙ור‰),  לספר 
כלפי ‚ברי ‡חריני זול˙ו, ˘ל‡ י˙‚נ‰ לעין 
ב˘ב˙  [ויעויין  ומכוב„  וי‰‡ ˆנוע  ‰בריו˙ 
˜רי  „נן  „˘מע˙˙‡  מ‡רי  יוחנן  „ר'  ˜י‚. 
‰„ע‰  סבר˙  ‡מנם  מכב„ו˙י'].  למ‡ני' 
˘ייך ‚ם  ˘„ין ‰מטפח˙  ב˘"ס ‰י‡  ‰˘ני' 
עונ˘ו  ולכן  ‚ופ‡.  „ס"˙  ‰חפˆ‡  לכבו„ 
כנ‚„  מ„‰  ˆ"ל  ערום  ס"˙  ‰‡וחז  ˘ל 
ומעל˙ו  מכבו„ו  ˘‰ו‡  „בר  ב‰סר˙  מ„‰ 
ס"ל  ול‰כי  עˆמו,  לבין  בינו  ˘ל ‰‡„ם ‚ם 
˘נ˜בר ערום בלי מˆוו˙, כי ‰מˆוו˙ נ˜ר‡ו 

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

סודו ש נחש הנחושת
כיצד כינה השי"ת את נחש הנחושת – "נחש" או "שרף"? / מהיכן נמשכת החיות של תחיית המתים? / כיצד 
גורמים בני ישראל להפוך את ה"נחש ממית" ל"נחש מחי'"? / והאם יצר הרע יכול להתהפך לטוב וקדושה? – 

ביאור יסודי במהותו של נחש הנחושת ועבודת התשובה

ל‡חר ˘נענ˘ו בני י˘ר‡ל על י„י "‰נח˘ים ‰˘רפים", ו˘בו ב˙˘וב‰, ו‰˙פלל מ˘‰ בע„ם, 
ˆיוו‰ ‰˜ב"‰ ‡˙ מ˘‰: "ע˘‰ לך ˘רף ו˘ים ‡ו˙ו על נס, ו‰י' כל ‰נ˘וך ור‡‰ ‡ו˙ו וחי".

(פר˘˙נו  נחו˘˙"  "נח˘  לע˘ו˙ו  בחר  ומ˘‰  ייע˘‰ ‰נח˘,  ממ‰  למ˘‰  ˆיוו‰  ל‡  ‰˜ב"‰ 
כ‡, ט), ב‡ומרו: "‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ˜ור‡ו נח˘, ו‡ני ‡ע˘נו ˘ל נחו˘˙, ל˘ון נופל על ל˘ון" 

(ר˘"י ˘ם).

וי˘ ל˙מו‰:

ב„ברי ‰' למ˘‰ נ‡מר "ע˘‰ לך ˘רף" ול‡ "ע˘‰ לך נח˘", ו‰יכן מˆינו ˘˜ר‡ו ‰˘י"˙ 
"נח˘", וע„ ˘מ˘ום ז‰ ר‡‰ מ˘‰ לע˘ו˙ו ˘ל נחו˘˙ „וו˜‡, ˘י‰‡ "ל˘ון נופל על ל˘ון"?

על ‰כינוי "˘רף", ‡ל‡  נוסף  ל˘ון "נח˘"  נ‡מר  למ˘‰  בˆיווי ‰'  ˘‡כן  לומר,  ומוכרחים 
˘ל‡ נ˙פר˘ ‰„בר בכ˙וב, כי כן „רך ‰כ˙ובים ˘פעמים ˘‡ינם מפרטים ‡˙ ˆיווי ‰' במלו‡ו. 

‡ל‡ ˘ע„יין ˆריך ‰„בר לבי‡ור, מ„וע ‡כן ל‡ פיר˘ ‰כ˙וב ל˘ון "נח˘".

וי˘ לב‡ר ב„רך ‰פנימיו˙ ‡˙ מ‰ו˙ו ˘ל נח˘ ‰נחו˘˙ ו˙ועל˙ו לרפו‡˙ ‰ננ˘כים, ˘‰ו‡ 
ל˘ון   ˙‡ מל‰זכיר  ‰כ˙וב  נמנע  מ„וע  י˙ברר  ו‡זי  ‰˙˘וב‰,  בעבו„˙  ומ‰ו˙י  יסו„י  עניין 

"נח˘" ˘נ‡מר בˆיווי ‰˜ב"‰.

תחיית המתים על ידי נחש הנחושת
נח˘ ‰נחו˘˙ ל‡ ‰י' מרפ‡ בכוח עˆמו ח"ו. ‰נח˘ים ‰כי˘ו ‡˙ ‰חוט‡ים, וכ‡˘ר ‰נ˘וך 
מכיוון  מ˙רפ‡,  ˘מים, ‰י'  מלכו˙  עול  ו˜בל˙  ˙˘וב‰  ˘ל  בכוונ‰  בנח˘ ‰נחו˘˙  מביט  ‰י' 
נ˘וך  ממ‰ר  ‰י'  ˘"ל‡  חז"ל  „ברי   ˙‡ בפירו˘ו  ח)  (˘ם,  ר˘"י  ˘מבי‡  וכפי  ב˙˘וב‰.  ˘˘ב 



טלקראת שבת

‰נח˘ ל‰˙רפ‡ו˙, ‡ל‡ ‡ם כן מביט בו בכוונ‰, ו‡מרו רבו˙ינו וכי נח˘ ממי˙ ‡ו מחי', ‡ל‡ 
בזמן ˘‰יו י˘ר‡ל מס˙כלין כלפי מעל‰ ומ˘עב„ין ‡˙ לבם ל‡בי‰ם ˘ב˘מים ‰יו מ˙רפ‡ים".

פנימיו˙  פי  על  ו‚ם  ‰טבע.  ב„רך  למו˙  עליו  ‰י'  ‰חוט‡,   ˙‡ ‰נח˘  ‰כי˘  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 
‰עניינים, עניין ‰נח˘ ‰ו‡ ˘ור˘ ‰מי˙‰ בעולם, ˘‰ל‡ על י„ו נ˜נס‰ מי˙‰ על ‡„ם ‰ר‡˘ון 
"בעטיו  ‚ם ‰ם  מ˙ו  חט‡,  ˘ום  ב‰ם  ˘ל‡ ‰י'  ו‡פילו ‡ו˙ם ‡רבע‰  עı ‰„ע˙,  בחט‡  וזרעו 

˘ל נח˘" (˘ב˙ נ‰, ב).

י˘  וחיו, ‰רי  בנח˘ ‰נחו˘˙  מי˙‰, ‰ס˙כלו  בבחינ˙  עˆמם ‰יו  ˘מˆ„  וכ‡˘ר ‰ננ˘כים, 
בז‰ ˙חיי˙ ‰מ˙ים ממ˘!

תחיית המתים – ממי שחיים ומוות שווים לפניו
‰מ˙ים  ˙חיי˙  ˘ל  עניינ‰  ‡˘ר  ועו„)   .48 עמ'   ‡"˘˙ ‰מ‡מרים  ספר  (ר‡‰  בס‰"˜  מבו‡ר  ו‰נ‰, 

‰ו‡ ‚בו‰ מ‡ו„ ונעל‰:

וכ‡˘ר  ‰חיים".  "מ˜ור  בחינ˙  ‰רוחניים,  בעולמו˙  ומ˜ורם  מ˘ור˘ם  נמ˘כים  ‰‡„ם  חיי 
‰‡„ם מ˙, ‰רי ‰חיו˙ מס˙ל˜˙ מ‚ופו וחוזר˙ למ˜ור‰ ו˘ור˘‰. ומ˘נס˙ל˜‰ ‰חיו˙ למ˜ור‰ 

ו˘ור˘‰, ˘וב ‡י ‡פ˘ר ל‰ ל‰ימ˘ך עו„ ל‡ו˙ו ‰‡„ם, ו‰‡„ם מ˙ ו‡ינו חוזר לחיו˙.

רבים „עˆמו˙ ‡ור  רחמים  י˘נ‰ ‰מ˘כ˙ ‰חיו˙ "מבחינ˙  כ‡˘ר  מ˙רח˘˙  ˙חיי˙ ‰מ˙ים 
‰חיו˙  נמ˘כ˙  ˘מ˘ם  ‰חיים  מ˜ור  מבחינ˙  ערוך  ב‡ין  נעלי˙  ‰י‡  זו  ˘‰מ˘כ‰  סוף",  ‡ין 

ב„רך כלל:

‰רוחני˙  חיו˙ו  ו‡ין  לחיו˙,  יכול  ‡ינו  ‰מ˙  ‰נ‰  ‰˘י"˙,  ˘˜בע  כפי  ‰נבר‡ים  ‚„רי  מˆ„ 
˘ווים".  וחיים  י˙"˘ ‰נ‰ "מוו˙  ל‚בי ‰בור‡  ומ˜ור‰. ‡ך  מ˘ור˘‰  יו˙ר  בו  ל‰ימ˘ך  יכול‰ 
ס˙יר‰  ול‚ביו ‡ין  וחיים,  מוו˙  ˘ל  מ‰מו˘‚ים  ונ˘‚ב  מרומם  ו‚„ול˙ו ‰ו‡  רוממו˙ו  מעוˆם 
עניין  ˘ור˘  וז‰ו  לחיו˙.  יכול  ‰מ˙  ‚ם  י˙"˘  ‰בור‡  מˆ„  כן  ועל  לחיים.  מוו˙  בין  ו‰ב„ל 

˙חיי˙ ‰מ˙ים, ˘‡ינו נמ˘ך ממ˜ור ‰חיים ‰ר‚יל, ‡ל‡ ממ‰ו˙ ועˆמו˙ ‰˘י"˙.

בכך  ‰˙בט‡  ˘ווים,  וחיים  מוו˙  ˘לפניו  י˙"˘  מ‰בור‡  ב‡‰  ‰מ˙ים  ˘˙חיי˙  ז‰,  ועניין 
˘רפו‡˙ ‰ננ˘כים ‰יי˙‰ על י„י ˘‰ביטו בנח˘ ‰נחו˘˙ „וו˜‡:

במ˜ור  י„י ‰‰בט‰  על  „וו˜‡  ז‡˙,  ולמרו˙  ו‰ע„ר ‰חיים,  עניין ‰מי˙‰  מסמל ‡˙  ‰נח˘ 
ומי˙‰  ˘חיים  י˙',  ממנו  נמ˘כ˙  ˘˙חיי˙ ‰מ˙ים  מ˘ום  וז‡˙,  לחיו˙.  חזרו ‰מ˙ים  ‰מי˙‰ – 

˘ווים לפניו, וכ‡˘ר עול‰ ברˆונו י˙' ‡זי "נח˘ ‰ממי˙" יכול ל‰פוך ל"נח˘ מחי'".

הפיכת היצר הרע לטוב
לבם   ˙‡ "מ˘עב„ין  ˘‰יו  מ‰  עם  ˜˘ור‰  ‰יי˙‰  ‰נחו˘˙,  בנח˘  ‰מביטים  ˘ל  רפו‡˙ם 
לבם" ‰י‡  ˘ל "מ˘עב„ין ‡˙  ז‰  ב‡ופן  ˙˘וב‰  לב‡ר ‰י‡ך „וו˜‡  וי˘  ˘ב˘מים".  ל‡בי‰ם 

‰‚ורמ˙ וממ˘יכ‰ ‡˙ ‰חיים מעˆמו˙ ‡ין סוף ב"‰:

לקראת שבת שבתיב לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בסוגיא דהאוחז ס"ת ערום
יתלה הסברות שבש"ס בחקירה בג' דרכים בהגדרת מהות דין המטפחת שעושין לס"ת, אם הוא משום אחיזת 

הס"ת, משום כבוד הספר עצמו או שהיא אחד מחלקי גוף הספר / עפ"ז יבאר פלוגתת ב' הפירושים בהא 
דנקבר ערום מאותה מצוה, ויתרץ קושיית התוס' על פירוש הי"מ דליכא שום רבותא

פרנך  רבי  מ‚יל‰: "‡מר  בסוף  ‚רסינן 
ערום  ˙ור‰  ספר  כל ‰‡וחז  יוחנן  רבי  ‡מר 
נ˜בר ערום, ערום סל˜‡ „ע˙ך, ‡ל‡ ‡ימ‡ 
ערום בל‡ מˆו˙, בל‡ מˆו˙ סל˜‡ „ע˙ך, 
‡ו˙‰  בל‡  ערום  נ˜בר  ‡ביי  ‡מר  ‡ל‡ 
ב˘"ס  ‰מ˜ומו˙  מן  ‡ח„  [ו‰ו‡  מˆו‰" 
כנרמז   – ל‡„ם  ‰˙ור‰  בין  ו‰˘וו  ˘„ימו 
‡„ם"].  ‰˙ור‰  "ז‡˙   („ (יט,  בפר˘˙נו 
מˆו‰,  ‡ו˙‰  בל‡   ‰"„ ‰˙וס'  וכ˙בו 
‡ו˙‰  בל‡  "ערום  ‰˘"ס  מס˜נ˙  בבי‡ור 
‡חיז‰.  מˆו˙  מפר˘ים  "י˘   – מˆו‰" 
˘כר  לו  ˘‡ין  פ˘יט‡  רבו˙‡,  מ‡י  ו˜˘‰, 
פיר˘  לכך  כ‰ו‚ן.  ‰מˆו‰  ע˘‰  ˘ל‡  כיון 
ב‡ו˙‰  ˘ע˘‰  מˆו‰  ‡ו˙‰  בל‡  ריב"‡ 
˘ע‰, ˘‡ם ‡חז ס"˙ ו˜ר‡ בו ‡ין לו ˘כר 
ל‰‚י‰ו,  ‡ו  ל‚וללו  ‡חזו  וכן  ‰˜רי‡‰,  מן 
בימינ‰  ימים  ‡ורך  במטפח˙  ‡וחזו  ‡בל 
מ‰ו  טוב‡  ויל"ע  וכבו„".  עו˘ר  ב˘מ‡ל‰ 
זו,  רב‰  ˜ו˘י‡  על  מפר˘ים"  ‰"י˘  מענ‰ 
‡חיז‰  מˆו˙  ˘כ˘ע˘‰  ‰י‡  רבו˙‡  „מ‡י 

˘ל‡ כ‰ו‚ן – ‡ין בי„ו מˆו˙ ‡חיז‰ ‚ופ‡.

בי‡ור  ˙חיל‰  ב‰˜„ים  בז‰  ו‰נר‡‰ 
„מ˙חיל‰  כ‡ן,  ב˘"ס  ‰˘˜ו"ט  מ‰לך 
˜ס"„  ו‡ח"כ  ממ˘,  ערום  „‰יינו  ˜ס"„ 
למס˜נ‡  ור˜  כלל,  מˆוו˙  בל‡  „‰יינו 
‰נ‰,  כי  מˆו‰.  ‡ו˙‰  בל‡  „‰יינו  ‡מרינן 
‰נך  ˙מי‰‰  בל˘ון  פריך  ˘‰˘"ס  ‡ף 
סברו˙ ˜מיי˙ו˙, ע„יין בו„‡י י˘ לנו לומר 
ו„בר  סבר‡,  ו˘ום  כוונ‰  ‡יז‰  כ‡ן  „י˘ 
יזכירו ‰˘"ס  ל‡  ו‚„ר  ˘כל  ˘ום  בו  ˘‡ין 
מוˆ˜,  יסו„  ‡חר  במ˜ום  בי‡רנו  [וכבר 
סברו˙  ו‰מפר˘ים, „‚ם  מן ‰˘"ס  בר‡יו˙ 
˘י˘  לומר  ב‰כרח  ב˘"ס  ל‚מרי  ˘נ„חו 
‰˘"ס  ו‡„רב‰,  ˙ורני˙.  סבר‡  ‡יז‰  ב‰ם 
עי"ז  לח„˘  כ„י  ו˘וללם  סברו˙  מבי‡ 
‰‰בנ‰  ומ‰י  ל˘לול  ˘ˆריך  ‰‰בנ‰  מ‰י 
‰˜ס"„  סברו˙  ˘‰בנ˙  ונמˆ‡  ‰נכונ‰, 
מסייעו˙ ל‰בין ‰יטב חי„ו˘ ‰מס˜נ‡ (עיין 
ע' 240,  וחי"ח  ע' 94  חט"ו  ˘יחו˙  בל˜וטי  ז‰  בכל 

ו˘ם נ˙ב‡ר)].



מנהיג ישראל מניח טובתו על 
הצד ודואג לצאן מרעיתו

אמרו חז"ל "שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל 

בזכות  באר   .  . ידם  על  ניתנו  טובות  מתנות  וג'   .  .

מרים, עמוד ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה. מתה 

(כ,  בפרשתנו  מהאמור  כנלמד  הבאר"  נסתלק  מרים 

א-ב) "ותמת שם מרים . . ולא הי' מים לעדה", ומכל 

וכאשר  ואהרן,  משה   - שניהן"  בזכות  "חזרה  מקום 

שניהם  "חזרו   – הכבוד  ענני  ועמו  אהרן  גם  נסתלק 

– הבאר וענני הכבוד - בזכות משה" (תענית ט, א).

שקיבלו  טובים"  ה"פרנסים  מן  אחד  כל  והנה, 

עם  ורוחני  פנימי  קשר  לו  יש  בזכותו,  מתנה  ישראל 

טובה"  "מתנה  באה  שלכן  בעטיו,  שבאה  המתנה 

מסויימת דווקא בזכות "פרנס" ההוא דוקא:

לזון  עניינו  שרועה  ישראל,  את  רועה  הי'  משה 

ולכן  צרכיו,  כפי  אחד  כל  בפרטיות  צאנו  ולפרנס 

של  הפנימית  ההשפעה  שהיא  ה"מן",  בזכותו  הגיע 

התורה בכל איש ישראל כפי מדרגתו.

ומקרבן  הבריות  את  "אוהב  דרכו  הייתה  אהרן 

לתורה" (אבות א, יב), שלא הי' מביט על מעשי היהודי 

חילוק  כל  ללא  ואוהבו  האלוקית  נשמתו  על  אם  כי 

בין גדול לקטן, ועל כן הגיעו בזכותו "ענני הכבוד" – 

כח המסירת נפש שהוא בכל ישראל בשווה.

לגידול  שהתמסרה  ב)  יא,  פועה (סוטה  היא  ומרים 

הקטנים במצרים, שרומז על אלו המצויים במדריגה  

(ילקוט  המרור"  שם  "על  נקרא  מרים  ושמה  נמוכה, 

הגלות  קושי  בזמן  שהייתה  לפי   – קסב)  רמז  שמעוני 

שאז המצב הרוחני הוא נמוך ונחות, ובזכותה ניתנה 

למדריגות  התורה  ירידת  על  שרומזים  המים  באר 

במקור  באורך  הדברים  ביאור  (עיין  ביותר  התחתונות 

הדברים).

היא  עצמו  מצד  משה  של  שעבודתו  הגם  והנה, 

השפעה פנימית לצאן מרעיתו, "מן", מכל מקום הנה 

בהסתלקותם  והבאר  הכבוד  ענני  שנסתלקו  לאחר 

של  בזכותו  והבאר  העננים  חזרו  ואהרן,  מרים  של 

משה, ומאז השפיע הוא לישראל גם עניינים אלו.

בעבודה  רק  עוסק  אינו  אמיתי  ישראל  רועה  כי 

השעה,  לצורך  שמוכרח  בשעה  אלא,  לו,  השייכת 

בני  בשביל  נפשו  ומוסר  הצד,  על  עצמו  את  מניח 

ולא  ומרים,  אהרן  שנסתלקו  בשעה  ולכן,  ישראל. 

שבאה  ההשפעה  את  לישראל  שיעניק  מי  היה 

בעצמו  להתעסק  ישראל  ראש  פנה  בזכותם, 

בעניינים אלה, הגם שלא היה זה לפי ערכו.

כל יהודי הוא אוהב ישראל!
ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל
(כ, כט)

לזה  הטעם  מבואר  מ"ג)  (פי"ב  נתן  דר'  באבות 

הי'  הוא  כי  אהרן,  מיתת  על  ישראל  בית  כל  שבכו 

שני  רואה  הי'  וכאשר  ישראל,  בני  בין  שלום  מטיל 

בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הי' הולך לכל אחד 

בפני עצמו, ואומר לו שחבירו מתחרט ומצטער על 

המריבה, ועל ידי זה השכין שלום ביניהם.

ויש לבאר הנהגה זו, שוודאי לא היתה באופן של 

שקר ח"ו:

ש"מי  גירושין)  דהל'  (ספ"ב  הרמב"ם  דברי  ידועים 

שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה 

רוצה  שיאמר  עד  אותו  מכין   .  . דין  בית   .  . לגרש 

 .  . אנוס?  הוא  שהרי  זה  גט  בטל  לא  ולמה   .  . אני 

לעשות  או  מצוה  לבטל  הרע  יצרו  שתקפו  מי  [כי] 

 . לעשותו  שחייב  דבר  שעשה  עד  והוכה  עבירה 

בדעתו  עצמו  אנס  הוא  אלא  ממנו  אנוס  זה  אין   .

שהוא  מאחר  לגרש  רוצה  שאינו  זה  לפיכך  הרעה. 

רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצות 

וכיון  שתקפו  הוא  ויצרו  העבירות  מן  ולהתרחק 

גרש  כבר  אני  רוצה  ואמר  יצרו  שתשש  עד  שהוכה 

לרצונו".

רוצה  שאומר  עד  אותו  "כופין  שכאשר  והיינו, 

מי  של  רצונו  זהו  באמת  כי  ח"ו,  שקר  זה  אין  אני" 

שלפעמים  וזה  המצוות",  כל  "לעשות  אותו,  שכפו 

אין נראה כן, הוא כי "תקפו יצרו".

כמה  אחת  על  התורה,  מצוות  בכל  הוא  כן  ואם 

וכמה שכן הוא במצות "ואהבת לרעך כמוך", שהוא 

אחד  כל  של  הפנימי  שרצונו  בתורה",  גדול  "כלל 

אין  שלפעמים  ומה  זו.  מצוה  לקיים  הוא  מישראל 

נראה כן, הוא כי "תקפו יצרו".

אחד,  לכל  הכהן  אהרן  אמר  כאשר  זה,  פי  ועל 

שפנימיות  מאחר  ח"ו,  שקר  זה  אין  אוהבו,  שחבירו 

רצון כל אחד מישראל הוא לקיים את רצון הקב"ה. 

הרע,  יצר  אונס  מצד  מכוסה  היה  זה  שרצון  ורק 

אחד  כל  רצון  פנימיות  את  גילה  אהרן  דברי  ידי  ועל 

מישראל, לאהוב את כל אחד מישראל באשר הוא.

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת י

˘ני יˆרים י˘ בליבו ˘ל ‰‡„ם, יˆר טוב ויˆר ‰רע. ‰יˆר ‰רע ‰ו‡ בחינ˙ "נח˘" ˘ב‡„ם, 
ועבו„˙ ‰',  ענייני ˜„ו˘‰  לכל  ולנ‚„  ל‰פריע  ˘ב‡„ם, ‰יינו  ל‰מי˙ ‡˙ ‰חיים  ו˙פ˜י„ו ‰ו‡ 

˘‰ם ‰חיים ‰‡מי˙יים.

ועבו„˙ בני י˘ר‡ל ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘"מ˘עב„ין ‡˙ לבם", ‰יינו ˘מ˘עב„ים ל‰˘י"˙ 
י˘  ‚„ול  וחי„ו˘   .'‰ לפני  ומ˘ר˙  עוב„  ‚ם ‰ו‡  ˘י‰י'  ˘בו,  יˆר ‰רע  ‚ם ‡˙  כולו,  ‡˙ ‰לב 
ב˙˘וב‰ זו: ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו נו˙ן ליˆר ‰רע ל‰נ‰י‚ו נ‚„ רˆון ‰˘י"˙, ‡ל‡ ˘מ˘עב„ ‡˙ 

יˆר ‰רע עˆמו ˘יˆטרף ‚ם ‰ו‡ לעבו„˙ ‰', וי˙‰פך ל˜„ו˘‰.

‚ם  פועל ‰יפוך  ז‰  לטוב, ‰רי  ˘בלב  ˘‰ופכין ‡˙ ‰רע  זו,  נעלי˙  ˙˘וב‰  עבו„˙  י„י  ועל 
בכללו˙ ‰עולם, ˘חו˘ך ‰טומ‡‰ ו‰סטר‡ ‡חר‡ נ‰פך ל‡ור ˘ל ˜„ו˘‰. וע„ ˘"נח˘ ממי˙" 
על  נמ˘כ˙ „וו˜‡  ˙חיי˙ ‰מ˙ים,  ˘ל  ˘‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙ ‰נ˘‚ב˙  מחי'",  "נח˘  ל‰יו˙  ‰ופך 

י„י ‰נח˘, ˘מסמל ‡˙ ‰יפך ‰חיים.

בכוחו של השי"ת גם הזדונות נהפכים לזכיות
בפירו˘  ב‡‰  ל‡   ,'‰ בˆיווי  ˘נ‡מר‰  "נח˘"  ˘ל˘ון  מ‰  מובן  יימˆ‡  ‰‡מור,  כל  פי  ועל 

בל˘ון ‰כ˙וב:

‡מרו חז"ל (יל˜וט ˘מעוני ל˙‰לים כ‰) "˘‡לו ל˙ור‰ חוט‡ מ‰ עונ˘ו, ‡"ל יבי‡ ‡˘ם וי˙כפר 
מ‰  ˙מו‰  ולכ‡ור‰  לו".  וי˙כפר  ˙˘וב‰  יע˘‰  ‡"ל  עונ˘ו  מ‰  חוט‡  ל‰˜ב"‰  ˘‡לו  לו. 
˘„וו˜‡ ב„ברי ‰˜ב"‰ נ‡מר "יע˘‰ ˙˘וב‰ וי˙כפר לו", ו‰ל‡ ‚ם ‰˜רבן ‡ינו מכפר ‡ל‡ עם 

‰˙˘וב‰, ומ„וע במענ‰ ‰˙ור‰ ל‡ נ‡מר ‚ם כן ˘‰˙˘וב‰ מכפר˙?

י˙'  ב‰מ˘כ˙ ‡ורו  ו˘"נ) ‡˘ר  עמ' 1152 ‰ער‰ 12.  ח"„  ˘יחו˙  (ל˜וטי  במ˜ום ‡חר  בז‰  ונ˙ב‡ר 
‰נמ˘ך  ‰‡ור  לבין  ‰˜„ו˘‰,  ‰˙ור‰  ב‡מˆעו˙  ‰נמ˘ך  ‰‡ור  בין  ו‰פר˘  ‰ב„ל  י˘  בעולם, 
ממנו י˙' בכבו„ו ובעˆמו. „כ‡˘ר ‰‰מ˘כ‰ ב‡‰ „רך ‰˙ור‰, ‰נ‰ ‡ין ‰˙˘וב‰ מועל˙ לכפר 
על  ‚ם  לכפר  בכ„י  ˜רבן  ל‰בי‡  ˆריך  ע„יין  כן  ועל  כ˘‚‚ו˙,  ייח˘בו  ˘‰ז„ונו˙  ור˜  ל‚מרי, 

‡ו˙ן ‰˘‚‚ו˙ ˘נו˙רו ל‡חר ‰˙˘וב‰.

כ‰  כוח‰  ובעˆמו, ‰נ‰ ‰˙˘וב‰  בכבו„ו  נו˙ן ‰˙ור‰,  י˙',  ממנו  נמ˘ך ‰‡ור  כ‡˘ר  ‡בל 
רב ע„ ˘יכול‰ ‰י‡ ל‰פוך ‰ז„ונו˙ לזכיו˙. וממיל‡ "יע˘‰ ˙˘וב‰", ו„י לו בכך וי˙כפר לו 

ל‚מרי, ויי‰פך ‰רע לטוב ו˜„ו˘‰.

ועל כן ל‡ נ‡מר בכ˙וב "ע˘‰ לך נח˘", „ב˙יב˙ "נח˘" נרמז עניין ‰פיכ˙ ‰מוו˙ לחיים 
‰נמ˘ך מ‰˜ב"‰ עˆמו בלב„, ומˆ„ „ר‚˙ ‰˙ור‰ ‡י ‡פ˘ר ˘עניין ˘ל נח˘ ורע י˙‰פך לטוב 

ו˜„ו˘‰, ולכך נ‡מר בכ˙וב "˘רף" ול‡ "נח˘".

ור˜ בˆיווי ‰˘י"˙ למ˘‰ ˘ל‡ נכ˙ב ב˙ור‰, ו‰ו‡ למעל‰ מ„ר‚˙ ‰˙ור‰, ˘ם נ‡מר למ˘‰ 
לטוב  ˘נ˙‰פך  ומוו˙  רע  ˘ל  עניין  ˘‰ו‡  י„י "נח˘"  על  ˙בו‡  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘רפו‡˙ן  בפירו˘ 

וחיים על י„י ‰˙˘וב‰.


