


˜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
בין "לך עלה" ל"לך נחה"

נ‡מר  מ‰עם  חל˜  ‡יז‰  על   / מ˘‰?  ˘ל  "עמך"  ˘נ˜ר‡ו  ‰ם  מי 
˘"‰עלי˙ מ‡רı מˆרים"? / מ„וע ר˜ בנו‚ע לערב רב נ‡מר "על‰" 
– ל˘ון עלי'? / בי‡ור „ברי ‰˜ב"‰ ב˜˘ר לבני י˘ר‡ל ו‰ערב רב 

‡חרי חט‡ ‰ע‚ל

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 408 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
שני גדרים בכפרת עוונות (ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 387 ואילך)

איך עשה אהרן את העגל?  (יעויין בארוכה לקוטי שיחות חי"א עמ' 145 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
השלימות שב"מחצית"

מ„וע נו˙נים מחˆי˙ ‰˘˜ל „וו˜‡ במספר חˆוי ול‡ ˘לם? / מ‰ו סו„ 
בפסו˜ "בחˆוˆרו˙"?  ורו˙"̆  ל ‡˘"? / מי ‰ן "˘˙י חˆ‡י̂  "מטבע̆ 

/ וכיˆ„ מ˙בט‡˙ ‰מסיר˙ נפ˘ ב˜יום כל ‰מˆוו˙?

(ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ' 132 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
יהודי "שלם" – ע"י התאחדותו עם הקב"ה ועם יהודי נוסף  (ע"פ  

תורת מנחם תשנ"ב ח"ב עמ' 361 ואילך)

שבירת הלוחות - הדרך להשגת התורה (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 248 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בגדרי רחיצת ידיים קודם התפלה

יסי˜ „ל‰רמב"ם ‰רחיˆ‰ ‰י‡ מˆ„ ‰˘וו‡‰ ל˜י„ו˘ י„ים ור‚לים 
מן  ‰ז˜ן  רבינו  כ‡ן  ˘˘ינ‰  ‰ל˘ונו˙  יב‡ר  ועפ"ז  ˘במ˜„˘, 
˜„ו˘‰  מ„ין  ‰ו‡  ‡ם  ז‰  חיוב  ב‰‚„ר˙  מיל˙‡  „˙לי‡  ‰רמב"ם, 

‡ו מ„ין ט‰ר‰ 

(ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ' 184 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מבט על "המשך הפסוק"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
עבודת התפלה החסידית-חב"דית

בעז‰י״˙.

 ,‡˘˙ כי  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

עבודת ה״מתחכם״
‡ין ז‰ נכון מ‰ ˘‡ברכים ‡ומרים ˘ע„יין מו˜„ם ל‚בם לעסו˜ בעבו„˙ ‰˙פל‰. 

נ‚ל‰,  לימו„  על  מסכים,  על ‰כל ‰ו‡  עבו„˙ ‰״מ˙חכם״.  ז‰ ‰ו‡  ˘כל  ל„ע˙  ˆריכים 
על לימו„ חסי„ו˙, על ע˘יי˙ טוב‰ לי‰ו„י, ל‰יו˙ מ˘כיל, חכם, ‡בל ל‡ לעסו˜ בעבו„‰.

‰ו‡ ‡ומר ל‡„ם: ‡˙‰ ˘˜רן, ‰רי ‡ינך ב„ר‚‡ זו, כיˆ„ ‡˙‰ ב‡ לעבו„˙ ‰˙פל‰, ‰רי 
˘בך  מום  לו:  לענו˙  כ‡וב‰, ‡בל ˆריכים  ˘ונים ‰„בר ‡כן ‡מ˙, ‡מ˙  לפר˜ים  ˘˜ר.  ז‰ 

‡ל ˙‡מר.

חסי„ים בכלל, ˙מימים בפרט ועוב„ים ביחו„ ˆריכים לעסו˜ בעבו„˙ ‰˙פל‰.

ל„בר - מ„ברים ‰רב‰ מ‡„, ˘מ˘‰ו לפחו˙ יבו‡ לי„י פועל.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ח עמ' 226 ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים [‰מ˙ור‚ם] ח"‚-„ עמ' 724-6)



יזלקראת שבת

עבו„‰  ובעניני  חסי„ו˙  לומ„ים  ˘מ˙פללים,  למ‰  ˘ומעים  ול‡  מ˙פללים  ב˙פל‰,  מ‡˘ר 
ול‡ ˘ומעים למ‰ ˘לומ„ים.

‰חר˘ו˙ ו‰‡טימו˙ ˘ל ‰ע„ר ‰עבו„‰ ‰י‡ ר˜ בנפ˘-רוח-נ˘מ‰-חי‰, ו‡ילו ב״יחי„‰״ 
˘ומעים. ˆריכים לחרור חורים ו״ל˘מוע״ ‚ם בנפ˘-רוח-נ˘מ‰-חי‰, ˘‰רי ‰ן ל‡ ס˙ומו˙ 

כי ‡ם ס‚ורו˙.

י˘נם ‚ם כ‡ל‰ ˘ב‰ם ‰ן ל‡ ס‚ורו˙ כי ‡ם ס˙ומו˙ בפסול˙ ול‡ ˘ומעים. 

מתפללים, מניחים תפילין, אבל "מתוך השינה"
עבו„˙ ‰˙פל‰  חליל‰  ל‚מרי  חסר‰  בעבו„˙ ‰˙פל‰,  עוס˜ים  ˘חסי„ים ‡ינם  מ‰  כו‡ב 

‰חסי„י˙-חב"„י˙.

כ"˜  ‰ו„  ˘ל  ‰˜„˘ים   ˘„˜ „ברי   ˙‡ יחיו  ‰˙מימים  ˙למי„י  ˜˘י˘י  זוכרים  בו„‡י 
‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי״ע:

- ‰˘ינ‰  ˘על ‰מט‰  ˘מע  כ˘˜ור‡ים  ˘על ‰מט‰.  ˘מע  ‰˙חל˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ ˜רי‡˙ 
וז‰  ״לפניך",  ‰ו‡  מי  מ˙בוננים  לפניך,  ‡ני  מו„‰  ‡ומרים  מ‰˘ינ‰  וכ˘˜מים  ‡חר˙,  ‰י‡ 

מ‰וו‰ ‰˙חל‰ טוב‰ לענין ˘ל עבו„‰.

בעבו„‰ ‰רוחני˙ ‰רי כ˘ל‡ ˜ור‡ים כר‡וי ˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מט‰, מ˙‰לכים כל ‰יום 
נע˘‰  ‰כל  ‰˘ינ‰,  ב˙וך  מ„ברים  ‰˘ינ‰,  ב˙וך  ˘מ˙‰לכים  ר״ל  מחל‰  י˘נ‰  נר„ם.  כמו 
כבר ‰‚יע ‰זמן  מ˙וך ‰˘ינ‰.  ˙פילין, ‡בל  מניחים  מ˙פללים,   - כ‡ן  כך ‚ם  ב˙וך ‰˘ינ‰, 

ל‰˙עורר.

לומר   - רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים  כ"˜ ‡בו˙ינו  מ‰ו„   - ב˜בל‰  כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ ‰י'  ל‰ו„ 
בזמני ‰˙ווע„ויו˙ ברבים, ‡ימרו˙ ˜ˆרו˙. ב‡ח˙ ‰‰˙ווע„ויו˙, ‡מר:

˘ל  עבו„˙ם  כל ‰מזי˜ים.  נמלטים  לזרוח  מ˙חיל‰  כ˘‰˘מ˘   .ıעל ‰‡ר יˆ‡‰  "‰˘מ˘ 
‰מזי˜ים ‰י‡ ר˜ בחו˘ך".

ב‰˙ווע„ו˙ ‡חר˙, זכינו ל˘מוע ‡ימר‰ זו בנוסח ˘ונ‰:

‰י‡  למי  מבו˘‰,  ‡„ומ‰  ‰י‡  לזרוח,  מ˙חיל‰  כ˘‰˘מ˘   .ıר‡‰ על  יˆ‡‰  "‰˘מ˘ 
זורח˙, ‡ף ‡ח„ ‡ינו רוˆ‰ בי, ‡ף ‡ח„ ‡ינו ז˜ו˜ לי".

‰פנימי˙  ‰עבו„‰  כמי‰˙   ˙‡ ל„מיין   ‰˘˜ ‰מ˜ורר˙,  ‰עבו„‰  ב‡ויר˙  ‰נוכחי,  בזמן 
˘פעל‰ בעבו„‰ בפועל.

לקראת שבת „

בין "ך עה" "ך נחה"
מי הם שנקראו "עמך" של משה? / על איזה חלק מהעם נאמר ש"העלית מארץ מצרים"? / מדוע רק בנוגע 
לערב רב נאמר "עלה" – לשון עלי'? / ביאור דברי הקב"ה בקשר לבני ישראל והערב רב אחרי חטא העגל

"וי„בר ‰' ‡ל מ˘‰ לך על‰ מז‰, ‡˙‰ ו‰עם ‡˘ר ‰עלי˙ מ‡רı מˆרים, ‡ל ‰‡רı ‡˘ר 
ו‚ר˘˙י ‡˙  מל‡ך,  לפניך  ו˘לח˙י  לזרעך ‡˙ננ‰.  ל‡מר  וליע˜ב  ליˆח˜  ל‡בר‰ם  נ˘בע˙י 

‰כנעני ‰‡מורי ו‚ו'" (פר˘˙נו ל‚, ‡-ב). 

ומפר˘ ר˘"י, ˘„יבור ז‰ – "לך על‰ מז‰ ‡˙‰ ו‰עם ו‚ו'" – ב‡ כ"˙י˜ון" על מ‰ ˘‡מר 
‰˜ב"‰ למ˘‰ בע˙ חט‡ ‰ע‚ל (לב, ז): "לך ר„, כי ˘יח˙ עמך ‡˘ר ‰עלי˙ מ‡רı מˆרים"; 

ובל˘ון ר˘"י: "כלפי ˘‡מר לו ב˘ע˙ ‰כעס 'לך ר„' – ‡מר לו ב˘ע˙ רˆון 'לך על‰'".  

ולפי „ברי ר˘"י מובן ‚ם ‰„יו˜ "לך על‰ מז‰" – „לכ‡ור‰, ˙יב˙ "מז‰" מיו˙ר˙, ו‰י' 
 ıל‡ר עליי'  ס˙ם  זו  ˘‡ין  ל‰„‚י˘  בז‰  ˘‰כוונ‰   – ו‚ו'"  ו‰עם  על‰ ‡˙‰  לומר "לך  ˆריך 
י˘ר‡ל, ‡ל‡ ‰עליי' ‰י‡ "מז‰", מ‰מˆב ‰ירו„ ˘ל חט‡ ‰ע‚ל (ר‡‰ ‚ם רע"ב כ‡ן: "'על‰ 
‰כעס  ב˘ע˙  למעל‰  לו  ˘‡מר  מ‰  ו‰יינו  ב˙חיל‰,  לך  ˘‡מר˙י  ‰„בר  ˘ז‰  מ˘מע  מז‰' 

'לך ר„'"). 

ב. ו‰נ‰, ˘ני פסו˜ים לפני כן (לב, ל„) ‰בי‡ ‰כ˙וב ‡˙ „ברי ‰˜ב"‰ למ˘‰: "וע˙‰ לך 
נח‰ ‡˙ ‰עם ‡ל ‡˘ר „בר˙י לך, ‰נ‰ מל‡כי ילך לפניך ו‚ו'". 

‰ע‚ל,  חט‡  ל‡חר  י˘ר‡ל  בני  ‰יו  ˘בו  למˆב  "˙י˜ון"  ענינו  ז‰  „יבור  ‚ם  ולכ‡ור‰, 
ב„רכם  ימ˘יכו  ולכן  י˘ר‡ל,   ıל‡ר זכו˙ ‰כניס‰  ˘ל‡ ‰פסי„ו ‡˙  למ˘‰  ˘‰˜ב"‰ ‡ומר 

"‡ל ‡˘ר „בר˙י לך". 

לפני ‰עם  למסע  לך  י‡): "וי‡מר ‰' ‡לי ˜ום  (י,  ע˜ב  בפר˘˙  מ˘‰  ב„ברי  מפור˘  [וכן 
ל˘ונו:  וז‰  ז‰,  ל„יבור  ‰י‡  ˘‰כוונ‰  ר˘"י  ˘ם  ומפר˘  ו‚ו'",   ıר‡‰  ˙‡ וייר˘ו  ויבו‡ו 

"‡ע"פ ˘סר˙ם מ‡חריו וטעי˙ם בע‚ל – ‡מר לי 'לך נח‰ ‡˙ ‰עם ו‚ו''"]. 

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

נח‰ ‡˙  "לך   (‡)  – ענין  ב‡ו˙ו  סמוכים  „יבורים  ˘ני  נ‡מרו  למ‰  בי‡ור,  ˆריך  ומע˙‰ 
‰עם" (ב) "לך על‰ מז‰ ‡˙‰ ו‰עם" - ול‡ כללם ‰כ˙וב יח„ ב‡ו˙ו ‰„יבור?

‰ו‡  ולכן  ‰ר‡˘ון,  ב„יבור  ˜יים  ˘‡ינו  עי˜רי  חי„ו˘  ˜יים  ‰˘ני  ˘ב„יבור  לומר,  וי˘ 
„יבור בפני עˆמו - וכ„ל˜מן. 

‚. ‰נ‰ על ל˘ון ‰כ˙וב ב„יבור ‰˘ני – "לך על‰ מז‰ ‡˙‰ ו‰עם", מפר˘ ר˘"י: "כ‡ן 
ל‡ נ‡מר 'ועמך'". 

ומפר˘  (כנ"ל),  עמך"   ˙ ח≈ ƒ̆ כי  ר„  למ˘‰ "לך  ˘ב˘ע˙ ‰כעס ‡מר ‰˜ב"‰  בז‰,  וכוונ˙ו 
ול‡  ו‚ייר˙ם,  בעˆמך  ˘˜יבל˙  רב  ערב  'עמך';  ‡ל‡  נ‡מר  ל‡  ‰עם'   ˙ ח≈ ƒ̆ '" ר˘"י:  ˘ם 

נמלכ˙ בי, ו‡מר˙ 'טוב ˘י„ב˜ו ‚רים ב˘כינ‰' – ‰ם ˘ח˙ו ו‰˘חי˙ו". 

ב˙ור  ב‰ם  רוˆ‰  ‡ינו  ˘‰˜ב"‰  ‚נ‡י,  ב„רך  למ˘‰  ‡ז  נ‡מר  "עמך"  ˘‰ביטוי  ו‰יינו, 
 ˙‡ ל˘‡ול  בלי  ‡ו˙ם  ˘‚ייר  ˘‰ו‡  בלב„,  למ˘‰  ‡ו˙ם  מייחס  ו‰ו‡  כביכול  ˘לו  "עם" 

‰˜ב"‰; 

וז‰ו ‰חי„ו˘ כ‡ן ב"˘ע˙ רˆון", ˘‰˜ב"‰ ל‡ מ˘˙מ˘ עו„ בביטוי "ועמך" („רך ‚נ‡י) 
‡ל‡ ‡ומר "‡˙‰ ו‰עם".

‰עם";   ˙‡ נח‰  לך  "וע˙‰   – זו  ל˘ון  נ‡מר‰  ‰ר‡˘ון  ב„יבור  ‚ם  ‰רי  מובן:  ‡ינו  ‡ך 
ולכ‡ור‰, כבר ˘ם ‰י' ר˘"י ˆריך ל‰˘מיענו ‰„‚˘‰ זו - ˘ב˘ע˙ ‰כעס נ‡מר "עמך" וע˙‰ 

ב˘ע˙ רˆון נ‡מר "‰עם"! מ„וע ‰מ˙ין ר˘"י ע„ ל˙יב˙ "ו‰עם" ˘ב„יבור ‰˘ני „ו˜‡?

„. ו‰בי‡ור בכל ז‰:

‰„יבור ‰ר‡˘ון – "וע˙‰ לך נח‰ ‡˙ ‰עם" – מכוון ‰ו‡ לבני י˘ר‡ל, בני ‡בר‰ם יˆח˜ 
ל˘ון  נ‡מר  ˘ב˘ע˙ ‰כעס  ז‰  כי ‚ם  ˘‡מר ‰˜ב"‰ "‰עם" –  בז‰  חי„ו˘  ולכן ‡ין  ויע˜ב. 
לבני  ביחס  ול‡  כו',  עˆמו  מ„ע˙  ‚ייר  ˘מ˘‰  ‡לו  ˘‰ם  ל‰ערב-רב,  ביחס  ר˜  ‰י'  "עמך" 

י˘ר‡ל עˆמם ˘‰ם "‰עם" ˘ל ‰˜ב"‰ מ‡ז ומ˜„ם;

˘ב‰ם  ‰ערב-רב,   ˙‡ ל‰וסיף  ב‡   – ו‰עם"   ‰˙‡ מז‰  על‰  "לך   – ‰˘ני  ‰„יבור  ‡מנם 
נ„ר˘ "˙י˜ון" מיוח„, ב˙ור˙ חי„ו˘, ˘‰רי עי˜ר ‰חט‡ ‰י' מ‰ם (וכ„ברי ר˘"י ‰נ"ל ˘‰ם 

‡לו ˘"˘ח˙ו ו‰˘חי˙ו"). 

˘‰ו‡   – מˆרים"   ıמ‡ר ‰עלי˙  ‡˘ר  "(ו‰עם)  למ˘‰  נ‡מר  ‰˘ני  ב„יבור  „ו˜‡  ולכן 
‡ו˙ו ‰ל˘ון ˘נ‡מר ב˘ע˙ ‰כעס בנו‚ע ‡לי‰ם, ו‰יינו ˘מ˘‰ ‰ו‡ ˘‰על‰ ‡ו˙ם ממˆרים 

מ„ע˙ עˆמו. 

[‡מנם לפי ז‰ ˆע"˜ מ‰ ˘„ו˜‡ ב„יבור ‰˘ני ממ˘יך "‡ל ‰‡רı ‡˘ר נ˘בע˙י ל‡בר‰ם 
ליˆח˜ וליע˜ב ל‡מר לזרעך ‡˙ננ‰"]. 

'ועמך'"  ‡מר  ל‡  "כ‡ן  ר˘"י  פיר˘  ‰˘ני  ב„יבור  ˘„ו˜‡  ז‰  בפ˘יטו˙  מיו˘ב  ומע˙‰ 
"עמך",  ל˘ון  לכן  ˜ו„ם  ‰˜ב"‰  ‡מר  ˘עלי‰ם  ל‰ערב-רב,  מ˙ייחס  ‰˘ני  ‰„יבור  כי   –

לקראת שבת שבתטז לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

עבודת התפה החסידית-
חב"דית

צריכים לדעת שכל זה הוא עבודת ה״מתחכם״. על הכל הוא מסכים, על לימוד נגלה, על לימוד חסידות, על 
עשיית טובה ליהודי, להיות משכיל, חכם, אבל לא לעסוק בעבודה

״דפיקה בדלת״
בין ‰חי„ו˘ים ˘חי„˘‰ ‰חסי„ו˙, ˘לחסי„ים י˘ רבי, חיים ב‡ימר‰ ˘ל ‰רבי, ב˙נוע‰, 

בני‚ון.

לרבי  מ˜ו˘ר  ר‚ע,  ב‡ו˙ו  נע˘‰  ‰ו‡  מרבי,  ני‚ון  ‡ו  ˙נוע‰  ‡ימר‰,  ˘ומע  כ˘חסי„ 
בנפ˘-רוח-נ˘מ‰ ˘לו. 

בחיˆוניו˙, ‰רי  ר˜  כ˘‰חזר‰ ‰י‡  ‚ם  ני‚ן,  ˘‰רבי ‡מר ‡ו  ני‚ון  על ‡ימר‰ ‡ו  ‰חזר‰ 
ז‰ נ˜ר‡ ״„פי˜‰ ב„ל˙״.

מבלי  ב„ל˙  י„פ˜ו  ל‡  ‰רי  ל‰יכנס.  ורוˆ‰  כ‡ן  ‡ני  ‰נ‰  מ˘מעו˙‰,  ב„ל˙״  ״„פי˜‰ 
ל‰יכנס, ‰‡„ם ‰רי  ירˆ‰  ול‡  ב„ל˙  ˘י„פו˜  כז‰  פנים  עז  ל‰יכנס. ‰‡„ם ‰רי ‡ינו  לרˆו˙ 

‡ינו כז‰ ˘וט‰ לומר "מ˘ט‰ ‡ני בך" (ל˘ון חז"ל – סנ‰„רין כט, ‡. ובכ"מ).

‰״„פי˜‰ ב„ל˙״ ‰י‡ מ‰ ˘מחונך חסי„י ‡ומר: רבי, ‰ריני ˘לך, ‡ני מוסר ‡˙ כל כולי 
‡ני  ב˘˜,  ול‰כניסני  ‡ו˙י  ל‰טעו˙  רוˆ‰  ל‰רע,  ‰חכם  ˘‰״מחוכם״,  מ‰  ר˜  ז‰  ‰רי  לך, 
כ˘לעˆמי ‡ינני רוˆ‰ בכך, ‡ני ˘לך, ‡ני רוˆ‰ ל‰יו˙ כפי ˘ˆריכים ל‰יו˙, רחמו עלי, רבי, 

ו‰וˆי‡ו ‡ו˙י מ‰מ˜ום בו ‡ני נמˆ‡ ו‰עמי„ו ‡ו˙י במ˜ום ˘‡ני ˆריך ל‰יו˙.

‡ין ז‰ ‡ל‡ ˜לו˙ ‰„ע˙, ˘‡ין ‰‡„ם ˘ומע מ‰ ˘‰ו‡ עˆמו ‡ומר. ‰רי ז‰ ל‡ טוב יו˙ר 

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



"חבל שהפסיק הציטוט 
במקום שאין להפסיק"

...מאשר אני קבלת מכתבו . . בו כותב ראשי־

רוחו  ומצב  לאחרונה  עליו  עבר  מאשר  פרקים 

דתהלים  כ״ב  ממזמור  פסוקים  ומצטט  עתה, 

[פסוקים ז-ח: ואנכי תולעת גו' כל רואי גו'].

שאין  במקום  הציטוט  שהפסיק  גדול  ולפלא 

שמביא  הכתובים  לאחרי  תיכף  שהרי  להפסיק, 

ה'  אל  גול   – נאמנה  עצה  בצדם,  שוברם  בא 

יפלטהו יצילהו כי חפץ בו.

ובפרט אשר במכתבו זה עצמו כותב שחלק 

יעלה  ובטח  סילק,  כבר  שלו  מהחובות  חשוב 

באופן  שקבעו,  התשלומין  תנאי  להקל  בידו 

שיוכל להמשיך ולשלם ולסלק החובות.

על  המשגיח  יתברך  בהשם  בבטחון  והוספה 

כל אחד ואחד בהשגחה פרטית מוסיפה בברכת 

הן  הברכה  לקבלת  והכלי  שהצנור  אלא  ה׳, 

התורה ומצוותי'...

(אגרות קודש חכ"ד ע' קלה-ו)

התשובה באה מיד לאחר השאלה
מצב  אודות  כותב  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

אודות  וגם  תחי'  זוגתו  ושל  שלו  הבריאות, 

פרנסה.

שראה  שלאחר  מכתבו,  סגנון  אותי  מפליא 

יתברך  השם  של  הגלויים  חסדיו  את  עיניו  במו 

וכו',  מהמחנות  ניצל  כאשר  שלו  הניסים  ואת 

כעת בהמצאו במקום שהסכנה, ר"ל, כלל אינה, 

ושוכח  עזרי"?,  יבא  "מאין  בשאלה  "נתקע" 

שמיד אחר כך הרי כתוב, "עזרי מעם ה'"!...

(תרגום מאגרות קודש חט"ו עמ' רכו)

יקויים בו המשך הפסוק
בשמחה הננו לבשר לו, שלמרות כל הקשיים 

השביתה,  בעקבות  לאחרונה  שהיו  הגדולים 

בידינו  עלה  וכו',  נייר  להשיג  האפשרות  חוסר 

באירופה,  אחינו  עבור  הסידורים  את  להדפיס 

עלות  את  עצמו  על  שנטל  ע״י  בהם  שהשתתף 

ההוצאה הראשונה.

אחדים  סידורים  לו  שלחנו  נפרדת  בחבילה 

הראשון  הסידורים  משלוח  יוצא  אלו  ובימים 

למחנות היהודיים באירופה.

הגדולה  המצוה  אודות  להאריך  מיותר 

עבור  הסידורים  הדפסת  שאיפשר  בכך  שעשה 

לעצמו  יתאר  רק  נפש.  מסירות  בעלי  אחינו 

אכילה,  בתפילה,  ־  ביום  אחדות  שפעמים 

בסידור,  ישתמשו  הם  ־  וכו'  ברכות  אמירת 

ליהודי  להודות  שעליהם  יחשבו  שעה  ובאותה 

את  להם  נתן  שהוא  הרחוקה,  בניו־יורק   .  .

שהם,  כפי  הקב״ה  לפני  להתפלל  האפשרות 

לכך  (מעבר  רגילים  היו  וזקניהם  אבותיהם 

גם  מהסידורים  לומדים  רבים  שבמקומות 

בחדרים עם עשרות ילדים).

הגמרא (בבא קמא צב, עמוד ב) מפרשת את 

הפסוק (שמות כג, כה) ועבדתם את ד׳ אלקיכם, 

קריאת  ע"י  והיינו  תפילה,  ע"י  לעבוד  שהכוונה 

שמע ותפילה.

אנו מאחלים לו שהזכות שנתן לאלפי יהודים 

תעמוד  הקב״ה,  את  לעבוד  ההזדמנות  את 

וברך  הנזכר:  הפסוק  המשך  בו  שיקויים  לזכותו 

מקרבך  מחלה  והסירותי  מימיך  ואת  לחמך  את 

גו׳ את מספר ימיך אמלא -  שיהי׳ בריא ויזדקן 

באושר עם אריכות ימים ושנים טובות.

(תרגום מאגרות קודש ח"ב עמ' עט-פ, אגרות קודש המתורגמות ח"א 
עמ' 33)

מבט על "המשך הפסוק"

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

לקראת שבת ו

חזרו  כי  ל˘ון "‰עם",  ב‰ם  נ‡מר  "עמך", ‡ל‡)  נ‡מר  (ל‡  כבר  ˘ע˙‰  כ‡ן  וז‰ו ‰חי„ו˘ 
ב˙˘וב‰ ועברו "˙י˜ון". 

על  ונ‰ר‚ו  עונ˘ם  בוו„‡י ˜יבלו ‡˙   - בע‚ל  ˘חט‡ו  מ‰ערב-רב –  ˘חל˜ ‚„ול  ול‰עיר, 
מ„בר  ועלי‰ם  בחיים,  ˘נ˘‡רו  מ‰ם  חל˜  ‰יו  ‡בל  ˘מים;  בי„י  במי˙‰  ‡ו  לוי  ˘בט  י„י 

‰כ˙וב כ‡ן (ר‡‰ ב‡רוכ‰ מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ל˘"פ ˙˘‡ ˙˘ע"ח, עיי"˘).  

י˘ר‡ל  לבני  ‰ו‡  מכוון  ˘‰ר‡˘ון   – ‰„יבורים  ˘ני  ˘בין  ב‰ב„ל  „רכנו  לפי  ו‰נ‰,   .‰
עˆמם, ו‰˘ני מ˙ייחס ל‰ערב-רב – י˘ ל„יי˜ ˘„ו˜‡ ב„יבור ‰˘ני נ‡מר‰ ל˘ון עליי‰, "לך 
עליי';  ל˘ון  נ‡מר‰  ול‡  ‰עם"   ˙‡ נח‰  "לך  ר˜  נ‡מר  ‰ר‡˘ון  ב„יבור  בעו„  מז‰",  על‰ 

‰יי˙כן ˘בערב-רב י˘ ענין ˘ל "על‰" יו˙ר מבבני י˘ר‡ל?  

פ"ז  ˙˘וב‰  רמב"ם ‰ל'  ב.  ל„,  חז"ל ‰י„ועים (ברכו˙  פי „ברי  על  ב„רך ‰פנימיו˙,  לב‡ר  וי˘ 
˘י˘  ו‰יינו,  בו".  לעמו„  יכולין  ‚מורין  ˆ„י˜ים  ‡ין  עומ„ין  ˙˘וב‰  ˘בעלי  "מ˜ום   :(„"‰

מעל‰ בבעלי ˙˘וב‰ יו˙ר מבˆ„י˜ים ‚מורים. 

בענין ‰על‡˙  מו‚בל ‰ו‡  ˘ˆ„י˜  ועו„),   .‡ מˆוו˙יך' ˜ˆ‡,  '„רך  (ר‡‰  בעומ˜ ‰ענין  ומבו‡ר 
ל‰˙עס˜  בכוחו  ו‡ין  ו‰י˙ר,  ר˘ו˙  בעניני  ר˜  ל‰˙עס˜  ‰ו‡  ˘יכול  ‰˜„ו˘‰,  ניˆוˆו˙ 

בניˆוˆו˙ ‰נמˆ‡ים בענינים ‰‡סורים ˘˘ור‰ עלי‰ם "˜ליפ‰"; 

˘‰ו‡  ו‰יינו,  ב),  פו,  (יומ‡  ל"זכיו˙"  ‰"ז„ונו˙"   ˙‡ ל‰פוך  בכוחו  ˙˘וב‰  בעל  ‡מנם 
 – ב‰ם  ˘נכ˘ל  ‰‡סורים  ‰ענינים  ב˙וך  ˘נמˆ‡ים  ‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙   ˙‡ ל‰עלו˙  מˆליח 

ול‰פוך ‡ו˙ם, בכח ‰˙˘וב‰, לענינים ˘ל טוב ו˜„ו˘‰.

ובכן, ‡מנם בכלל י˘ר‡ל ‰י' ענין ˘ל "˙˘וב‰" ל‡חר חט‡ ‰ע‚ל (˘‰רי ‚ם ‡לו ˘ל‡ 
ו‰וˆרכו  וכיו"ב,  כ„בעי  מחו  ˘ל‡  מכיון  ˙ביע‰  עלי‰ם  ‰י˙‰  מ˜ום  מכל  בפועל,  חט‡ו 
‚ויים  ‰יו  ˘מעי˜רם  ‰ערב-רב,  ‡ˆל  ‰י'  בז‰  ‰חי„ו˘  עי˜ר  ‡בל  ול"˙י˜ון"),  ל˙˘וב‰ 
ל‡  ‰רי  מ˘‰  ˘‚יירם  ל‡חר  ו‚ם  ו),  פר˜  סוף  ˙ני‡  (ר‡‰  ‰"˜ליפ‰"  לˆ„  ‰˘ייכים  ‚מורים 

נ˙˙˜נו ע„יין ו"‰ם ˘ח˙ו ו‰˘חי˙ו"; 

וע˙‰, ל‡חר חט‡ ‰ע‚ל ו‰˙˘וב‰ ˘ב‡‰ על י„ו, נ˙˙˜נו ונ‰פכו לטוב ול˜„ו˘‰, ו‰ו‡ 
כעין "ז„ונו˙ נע˘ו לו כזכיו˙".

ולכן „ו˜‡ ב„יבור ‰˘ני, ‰מ˙ייחס ל‰ערב-רב, נ‡מר‰ ל˘ון עליי' – "לך על‰ מז‰ ‡˙‰ 
ו‰עם ‡˘ר ‰עלי˙ מ‡רı מˆרים" – כי ב‰"˙י˜ון" ˘ל‰ם מו„‚˘ ביו˙ר ענין ‰עליי' ˘נע˘‰ 
על י„י חט‡ ‰ע‚ל [וז‰ו ‰„יו˜ "על‰ מז‰" (ר‡‰ לעיל ס"‡), ˘‰עליי' ‰י‡ מ˙וך ‰מˆב ‰ירו„ 
˘ל חט‡ ‰ע‚ל ‚ופ‡], ˘נע˘ו במ„ר‚˙ "בעלי ˙˘וב‰" ˘י˘ ב‰ם מעל‰ י˙יר‰, ו„ו"˜.     

[ולענין ‰מעל‰ ˘בערב-רב י˘ ל‰עיר ‚ם מ‰מבו‡ר בכ˙בי ‰‡ריז"ל (עı חיים ˘ער לב פ"ב. 
ור‡‰ ב‡רוכ‰ ˘ער ‰פסו˜ים פר˘˙ ˘מו˙) ˘"‰ם ניˆוˆין ˘ל מ˘‰ . . על כן טרח בעבורם כל כך 

. . כי רˆ‰ ל˙˜נם". ו‡כמ"ל]. 



שני גדרים בכפרת עוונות
זה יתנו
הראה לו כמין מטבע של אש כו' ואמר לו כזה יתנו
(ל, יג. רש"י)

צריך ביאור: מה רמז הקב"ה בזה שהראה 

לו המטבע בדמות אש דוקא?

וי"ל:

חפץ  בטהרת  אופנים  שני  מצינו 

שהמים  במים,  טבילה  א.  מטומאתו: 

אינם  אבל  מטומאתו,  הנטבל  את  מטהרים 

באש  כלי  טבילת  ב.  מהותו.  את  משנים 

הכלי  את  משנה  שהאש  לכבשן"),  ("מחזירן 

סנהדרין  (ראה  חדשה  למציאות  אותו  והופכת 

לט, א. זבחים צו, א ובתוד"ה אלא שם, ועוד).

וכמו כן בכפרה על חטא ישנם שני גדרים 

הכפרה   - נפשותיכם"  על  "לכפר  א.  אלו: 

החטא  טומאת  שמסירה  הקרבנות,  שע"י 

מעל האדם. ב. "כופר נפשו" – כפרה שאינה 

את  פודה  אלא  בלבד,  החטא  את  מסירה 

הנפש עצמה, שנעשית כמציאות חדשה.

שכדי  לרמז  אש,  של  מטבע  הראהו  ולכן 

כפרה  להיות  צריכה  העגל  חטא  על  לכפר 

באופן הב', המשנה את מציאות הנפש, וענין 

זה נפעל ע"י מחצית השקל.

איך עשה אהרן את העגל?
ויקח מידם ויצר אותו בחרט ויעשהו עגל מסכה
(לב, ד)

להיות  אפשר  דהאיך  גלוי',  הקושיא 

שאהרן עשה את העגל, ועבר בזה על איסור 

עשיית עבודה זרה ר"ל?

במה  הכתוב  לשון  דיוק  ע"פ  לבאר  ויש 

גו'  הזהב  נזמי  "פרקו  לישראל  אהרן  שאמר 

אליו  יביאו  שרק  היינו  ב),  (שם,  אלי"  והביאו 

שגילה  היינו  לו,  יתנוהו  לא  אך  הזהב,  את 

הזהב  את  מהם  לקנות  רצונו  שאין  דעתו 

בבעלותם  הזהב  נשאר  וממילא  שלו,  שיהי' 

דבר  קונה  אדם  אין  (שהרי  ישראל  בני  של 

נגד רצונו (ראה בארוכה במקור הדברים הע' 45)).

שלו"  שאינו  דבר  אוסר  אדם  ש"אין  וכיון 

הדברים  במקור  בארוכה  וראה  ובכ"מ.  ב,  נג,  (ע"ז 

את  אסר  לא  אהרן  שמעשה  נמצא   ,(48* הע' 

זרה,  עבודה  עדיין  נעשה  לא  וממילא  הזהב, 

ולא עבר אהרן על איסור ע"ז.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

‰כ‰נים בעניני ‰בי˙".

ב˙רי  ‰ענינים  ב'  ˘נרמזו  לומר  ומˆינו 
ור‡‰  כ‡.  ˘ם,  יט.  (ל,  ˘בפר˘˙נו  ˜ר‡י 
ממנו  ובניו  ‡‰רן  "ורחˆו  כ‡ן),  יפו˙  פנים 

י„י‰ם  "ורחˆו  ר‚לי‰ם",  ו‡˙  י„י‰ם   ˙‡
ור‚לי‰ם ול‡ ימו˙ו", „˜ר‡ ב˙ר‡ ˜‡י ב„ין 
נ‡מר  ולכך  ור‚לים,  י„ים  ˘ב˜י„ו˘  ט‰ר‰ 
"י„י‰ם ור‚לי‰ם" ביח„ בלי ‰פס˜, כי לענין 
מ˘‡"כ  ‡ח˙;  ומˆי‡ו˙  כ‚וף  ‰ם  ‰ט‰ר‰ 
נ‡מר  ˘בז‰  בענין ‰˜„ו˘‰,  ˜ר‡ ˜מ‡ ˜‡י 
ו‡˙  י„י‰ם   ˙‡ ממנו  ובניו  ‡‰רן  "ורחˆו 
ˆפע"נ  (עיי'  "ו‡˙"  ל˘ון  ב‰פס˜  ר‚לי‰ם", 
ב‚„ר  ור‚לים  ‰י„ים  ˘‡ין  כ‡ן),  ‰˙ור‰  על 

כ‰וספ‰  ב‡  ר‚לים  ו˜י„ו˘  ‡ח˙,  ומˆי‡ו˙ 
על ‰˜י„ו˘ „י„ים.

‚„ר  בין  ‰חילו˜  לב‡ר  מˆינו  ובז‰ 
(לפירו˘  זו  ב‰לכ‰  ‰רמב"ם  ˘‰זכיר  ‰„ין 
‰ז˜ן  רבינו  ˘‰זכיר  ל‰„ין  ‰כ‰ן)  ו˘ב  ˘ו"˙ 

בזמן  כו'  י„ים  רחיˆ˙  „ל‰רמב"ם  ב˘ו"ע. 
י„ים  ˘ב˜י„ו˘  ט‰ר‰  „ין  מעין  ‰י‡  ‰ז‰ 
„ברים ב"חמ˘‰  בל˘ונו  וכמפור˘  ור‚לים, 

י„ים  "ט‰ר˙   – ‰˙פל‰"   ˙‡ (˘)מעכבים 
כו'", ובז‰ מוסיף ˘ל˘חרי˙ ‡ינו „י בט‰ר˙ 
ר‚ליו,  (פניו)  רחיˆ˙  ‚ם  ˆ"ל  ‡ל‡  ‰י„ים 
כ˜י„ו˘ י„ים ור‚לים ˘ל ‰כ‰ן לפני עבו„˙ו 
בפירו˘  ס"ל  ‰ז˜ן  רבינו  ‡מנם  במ˜„˘. 
ענין  מˆ„  ‡ינ‰  זו  ˘˙˜נ‰  ‰ר˘ב"‡  „ברי 
וכמו„‚˘  ˜„ו˘‰,  „ין  מˆ„  ‡ל‡  ‰ט‰ר‰ 
ˆריכים  ‡נו  "לפיכך  ‰ר˘ב"‡  בל˘ון 
‰כלי  מן  י„ינו  וליטול  ב˜„ו˘˙ו  ל‰˙˜„˘ 
˘ל  ל˘ון  ‰זכיר  ול‡  כו'"  ˘מ˜„˘  ככ‰ן 
‚ם  ‰„ברים  „מ˙˜יימין  ס"ל  ול‰כי  ט‰ר‰, 
בנטיל˙ י„ים לחו„, כיון ˘‚ם ב˜י„ו˘ י„ים 

ור‚לים ˘במ˜„˘ ‰י' עי˜ר ‰˜י„ו˘ בי„ים.

ביני‰ם  ‰חילו˜  יסו„  עומ˜  ובבי‡ור 

„˙˜ינו   ‡‰ „ל‰רמב"ם  ב‰˜„ים  לומר  י˘ 

י„ים  ˜י„ו˘  מעין  ור‚לים  י„ים  רחיˆ˙ 

כנ‚„  ˘˙פלו˙  מפני  ‰ו‡  כ‰ן  ˘ל  ור‚לים 

ל‰„י‡  וכמ"˘  כו:),  (ברכו˙  ˙י˜נום  ˜רבנו˙ 

ול‰כי  כ‡ן,  ‰רמב"ם  על  ‰מנוח‰  בספר 

כמו  ˘חרי˙  לפני  ור‚לים  י„ים  ˜י„ו˘  ˆ"ל 

כ‰ן ˜ו„ם עבו„˙ו במ˜„˘, ו‡ולם ‰רמב"ם 

בט‰ר‰  ל‰˙חייב  ר˜  ‰י‡  ˘‰‰˘וו‡‰  ס"ל 

‰ו‡  ט‰ר‰  „ין  ‰נ‰  כי  פי'  ב˜„ו˘‰,  ול‡ 

ט‰ור ‡ינו  ˘‡ינו  ˘מי  ‰‚בר‡,  מˆ„  בעי˜ר 

ר‡וי לעבו„‰, מ˘‡"כ „ין ˜„ו˘‰ ‰ו‡ מˆ„ 

עו˘‰  ‡ו  ˘נכנס  „˜ו„ם  ‰מ˜„˘,  ˜„ו˘˙ 

˜„ו˘‰  ˘ל  במˆב  ˆ"ל  במ˜„˘  עבו„‰ 

י˙יר‰; וס"ל ל‰רמב"ם ˘ז‰ ˘‰˙פיל‰ ‰י‡ 

˜„ו˘‰  עלי'  ממ˘יך  ‡ינו  ˜רבנו˙  במ˜ום 

‰‚בר‡,  מˆ„  ר˜  ו‰‰˘וו‡‰ ‰י‡  כבמ˜„˘, 

‰מ˜ריב  כעבו„˙  ‰י‡  ‰מ˙פלל  ˘עבו„˙ 

‰ז˜ן  רבינו  מ˘‡"כ  סˆ"ח).  טו˘ו"ע  (ר‡‰ 

˙פל‰  עבו„˙  מˆ„  כלל  ˘‰„מיון ‡ינו  ס"ל 

˘‰"‡„ם  מפני  עבו„˙ ˜רבן, ‡ל‡  ˘במ˜ום 

לו  מחזיר  ו‰˜ב"‰  עיפ‰  נ˘מ˙ו  מפ˜י„ 

בכל  ל‰˘י"˙  לעבו„  כ„י  ור‚וע‰  ח„˘‰ 

יכול˙ו ול˘ר˙ו כל ‰יום ‰ז‰ כי ז‰ כל ‰‡„ם 

ב˜„ו˘˙ו  ל‰˙˜„˘  ‡נחנו  ˆריכים  לפיכך 

עבו„˙ו  לעבו„  כ„י  ‰כלי  מן  י„ינו  וליטול 

זו  נטיל‰  ˘‡ין  ס"ל  ז‰  ומטעם  ול˘ר˙ו"; 

ר˜  י˙כן  ט‰ר‰  ‚„ר  כי  ט‰ר‰,  ל‚„ר  ˘ייכ˙ 

לימו„  (˙פל‰,  מסויימ˙  לעבו„‰  כ‰כנ‰ 

ז‰  מ˘‡"כ  וכיו"ב),  מˆו‰  ע˘יי˙  ‰˙ור‰, 

כל  ז‰  כי   .  . ‰יום  "כל   '‰ עוב„  ˘‰‡„ם 

במ˘ך  ע˘יו˙יו  כל  נכלל  בז‰  ‰רי  ‰‡„ם", 

כל ‰יום – ולכן ס"ל ˘ז‰ו מעין „ין ˜„ו˘‰ 

‡ין  זו  ˘˜„ו˘‰  ור‚לים,  י„ים  ˘ב˜י„ו˘ 

˘לפנ"ז,  ממˆבו  ל‰ב„ל  עˆמו  לט‰ר  ענינ‰ 

כעין  ול˘ר˙, ‡ל‡ ‰ו‡  לעבו„  ˘יוכל  בכ„י 

‰כ˘ר‰ לעבו„‰ ו˘ירו˙.



י‚לקראת שבת

˜רי.  בעל  ˙פל˙  לענין  ˘‰זכירו  ‰"ו  ל˜מן 
מובן  ‡ין  בבריי˙‡,  זו  ‚ירס‡  „לפי  ועו„, 
„ו˜‡  ‰˘חר  ל˙פיל˙  ˘ייך  ז‰  חיוב  ‡מ‡י 

יו˙ר מ˘‡ר ‰˙פילו˙.

„טעמי'  בי‡ר  ס"‡  ‰כ‰ן  ו˘ב  וב˘ו"˙ 
(˘ו"˙  ˘כ' ‰ר˘ב"‡  כ‰יסו„  „‰רמב"ם ‰ו‡ 
ו˙פל˙  ˘חרי˙  ˙פל˙  בחילו˜  ס˜ˆ"‡)  ח"‡ 

כברי'  נע˘ים  ‡נו  "˘ב˘חר  וערבי˙  מנח‰ 
על  י˙'  לו  ל‰ו„ו˙  ‡נו  ˆריכים   .  . ח„˘‰ 
ב˘מו,  ולברך  ול˘ר˙ו  לכבו„ו  ˘בר‡נו 
‰ברכו˙  ‡ו˙ן  כל  ב˘חר  ˙˜נו  ז‰  „בר  ועל 
ולפיכך ‡נו  ובו˜ר  בו˜ר  בכל  מברכין  ˘‡נו 
ˆריכים ל‰˙˜„˘ ב˜„ו˘˙ו וליטול י„ינו מן 
˜ו„ם  ‰כיור  מן  י„יו  ˘מ˜„˘  ככ‰ן  ‰כלי 
עבו„˙ו". ועפ"ז מב‡ר ב˘ו"˙ ‰נ"ל „"כיון 
ור‚ליו ˜ו„ם  י„יו  ל˜„˘  כ‰ן ‰י' ˆריך  ˘כל 
י„יו  ליטול  ˆריך  ולכן  ב˘חרי˙  ‰עבו„‰ 
‰עוב„  ˘כ‰ן  וכיון  ˘חרי˙  ב˙פל˙  ור‚ליו 
כיון ˘נוטל י„יו ˘חרי˙ ˘וב ‡ין ˆריך ל˜„˘ 
ר˜  ‰˙פלו˙  ב˘‡ר  ˙˜נו  ל‡  לכן  ‰יום,  כל 

נטיל˙ י„ים מפני ˘י„ים עס˜ניו˙".

נט"י  ‰ל'  ב˘ו"ע  ‰ז˜ן  רבינו  ז"ל  ו‰נ‰ 
ממט˙ו  ‰˜ם  ‡„ם  "כל  ס"‡)  ס"„  (מ‰„ו"˜ 

˘חרי˙ בין ע˘‰ ˆרכיו ובין ל‡ ע˘‰ ˆרכיו 
‡ינו  ו‡פילו  ‰כלי  מן   .  . י„יו   ıלרחו ˆריך 
לפי  ˘עו˙  כמ‰  ל‡חר  ע„  ל‰˙פלל  רוˆ‰ 
נ˘מ˙ו  לו  מחזיר  כ˘‰˜ב"‰  ‡„ם  ˘כל 
לב˜רים  ח„˘ים  כמ"˘  ח„˘‰  כברי'  נע˘‰ 
ו‰˜ב"‰  עיפ‰  נ˘מ˙ו  מפ˜י„  ˘‰‡„ם  כו' 
מחזיר לו ח„˘‰ ור‚וע‰ כ„י לעבו„ ל‰˘י"˙ 
ז‰  כי  ‰ז‰  ‰יום  כל  ול˘ר˙ו  יכול˙ו  בכל 
ל‰˙˜„˘  ‡נחנו  ˆריכים  לפיכך  ‰‡„ם,  כל 
לעבו„  כ„י  מן ‰כלי  י„ינו  וליטול  ב˜„ו˘˙ו 
י„יו  מ˜„˘  ˘‰י'  כ‰ן  כמו  ול˘ר˙ו  עבו„˙ו 
מן ‰כיור בכל יום ˜ו„ם עבו„˙ו", וממ˘"כ 
כמ‰  ל‡חר  ע„  ל‰˙פלל  רוˆ‰  "‡פילו ‡ינו 

ל˙פל‰  ˘ייך  ˘‡י"ז  מיל˙‡  מוכח‡  ˘עו˙" 
מע˘‰  לכללו˙  ‰˜„מ‰  ‡ל‡  כברמב"ם, 
‚"כ  (וכמובן  ‰ז‰"  ‰יום  "כל  ל˜ונו  ‰‡„ם 
י„ים,  נטיל˙  ב‰לכו˙  ז‰  „ין  ˘‰בי‡  מ‰‡ 
ועו„  ˙פל‰).  ב‰ל'  ˘‰בי‡ו  כ‰רמב"ם  „ל‡ 
‰זכיר  ל‡  (כ‰ר˘ב"‡)  ‰ז˜ן  „רבינו  ˘ינוי, 
˘‚ם  ‡ף  ‰רמב"ם,  ˘‰זכיר  ר‚לים  רחיˆ˙ 

‰ו‡ נ˜ט ‰˘ייכו˙ ל˜י„ו˘ כ‰ן.

וי"ל „‰נ‰ בחיוב רחיˆ˙ ‰כ‰נים י„י‰ם 
פ˘וטו  „לפי  מˆינו  (˘בפר˘˙נו)  ור‚לי‰ם 
על ‰˙ור‰ "„רך  כמ"˘ ‰רמב"ן  טעמו ‰ו‡ 
ל˘ולחן  ‰˜רב  כל  כי  מעל‰  ˘ל  כבו„ 
בעבור ‰יו˙  י„יו   ıרוח כו'  ל˘ר˙ו  ‰מלכים 
ל‡  נכלל  ˘בז‰  וי"ל  כו'".  עס˜ניו˙  ‰י„ים 
(עיי'  ט‰ר‰  כפ˘וט‰ ‡ל‡ ‚ם ‚„ר  נ˜יו˙  ר˜ 
ל' פי' ‰מיוחס לר‡ב"„ על ס' יˆיר‰ פ"‡ מ"‚), כמו 

ט‰ר‰ מטומ‡‰ ˘‰י‡ ע"י טביל‰, ו‡ף ‰כ‡ 
„˜י„ו˘  לב:  יומ‡  ועיי'  טביל‰,  מעין  ‰ו‡ 
לפני  ˆ"ל  וטביל‰  זמ"ז,  למ„ין  וטביל‰ 
ט‰ור  ˘‰ו‡  ‡ע"פ  לעבו„‰  לעזר‰  כניס‰ 
ע‰"פ  ‰˙ר‚ום  מל˘ון  ‡ולם  ע"‡).  ל  (˘ם 

"וי˜„˘ון כו'" (עיי' בבחיי וב˙ו"י יומ‡ לב ע"‡), 
 ;‡ ל,  סע"‡;  (כח,  „יומ‡  מ˙ני'  מל˘ון  וכן 
מ˘מע  ור‚לים",  י„ים  "˜י„ו˘  ובכ"מ)  ב  ל‡, 

˘‡ין ז‰ ענין ˘ל ט‰ר‰ בלב„ ‡ל‡ י˘ כ‡ן 
˙וספ˙ ˜„ו˘‰.

י˘  ט‰ר‰  „ין  „לענין  בז‰,  ו‰נפ˜ו˙‡ 
˘בטביל‰  כ˘ם  ור‚לים,  ל‰י„ים  ‡ח„  ‚„ר 
לענין  ור‚לים  ו‰י„ים  כל ‚ופו,  לטבול  ˆריך 
לחˆ‡ין,  ט‰ר‰  ו‡ין  כמˆי‡ו˙ ‡ח˙,  ז‰ ‰וו 
˘ב‰ן  בי„ים,  עי˜רו  ˜„ו˘‰  „ין  מ˘‡"כ 
(ו‰ר‚לים  ˘במ˜„˘  עבו„ו˙  בפועל  נע˘ו˙ 
עיי'  וכו',  ‰רˆפ‰  על  עמי„‰  ˆ"ל   – עזר  כעין  ר˜  ‰ן 

ובחינוך  ˘ם).  ‰לל  רבינו  ובפי'  ז  יח,  ˜רח  ספרי 

לנ˜ו˙  ר‡וי   .  . ‰מˆו‰  "מ˘ר˘י  ˜ו  מˆו‰ 
י‚עו  ע˙  בכל  במל‡כ‰  ˘‰ן ‰עו˘ו˙  ‰י„ים 

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

השימות שב"מחצית"
מדוע נותנים מחצית השקל דווקא במספר חצוי ולא שלם? / מהו סוד "מטבע של אש"? / מי הן "שתי חצאי צורות" 

שבפסוק "בחצוצרות"? / וכיצד מתבטאת המסירת נפש בקיום כל המצוות?

ב„יני מˆוו˙ נ˙ינ˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל (רי˘ פר˘˙נו), מוˆ‡ים ‡נו לכ‡ור‰ „בר ו‰יפוכו:

בל˘ון  במיוח„  מו„‚˘  ˘לם. ‰„בר  ב„בר  ול‡  במחˆי˙ ‰˘˜ל  נע˘י˙ „וו˜‡  מח„, ‰מˆוו‰ 
‰פסו˜: ‰˘˜ל ‰ו‡ ‰רי "ע˘רים ‚ר‰", ו‡ם כן יכול ‰י' ‰כ˙וב לכנו˙ ‡˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל במספר 
˘לם, "ע˘ר ‚ר‰". ומכל מ˜ום נ‡מר "מחˆי˙ ‰˘˜ל" (פר˘˙נו ל, י‚) ל‰„‚י˘ ˘מˆוו˙ו במחˆי˙ 

„וו˜‡.

מטבע ‚„ול  ˘ל ‡ו˙ו ‰זמן, ‡פילו ‰י' ‡ו˙ו  מטבע  מחˆי˙  נ˜בע‰ ‰לכ‰ "˘י˙ן  ל„ורו˙  ‚ם 
מ˘˜ל ‰˜ו„˘" (רמב"ם ‰ל' ˘˜לים פ"‡ ‰"‰). ומובן מכך, ˘‰עי˜ר ‡ינו ˘ווי ‰מחˆי˙, ‡ל‡ ˘י‰‡ 

חˆי ול‡ ˘לם.

נו˙נו  "‡ינו  ובב˙ ‡ח˙:  ב˘למו˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  חˆי ‰˘˜ל  ˘נ˙ינ˙  נפס˜‰ ‰לכ‰  ומ‡י„ך, 
 .(‡"‰ ˘ם  (רמב"ם  ‡ח˙"  בפעם  כ‡ח˙  כולו  נו˙נו  ‡ל‡  מעט,  ולמחר  מעט  ‰יום  רבו˙  בפעמים 
ומכ‡ן חזינן ˘בנ˙ינ˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל מ„‚י˘‰ ˙ור‰ ‡˙ ‰˘למו˙, ˘ˆריך לי˙ן כל ‰סכום בפעם 

‡ח˙, ˘„ין ז‰ ‰ו‡ חי„ו˘ ל‚בי ˘‡ר חיובי ממון, ˘ל‡ מˆינו ב‰ם חוב‰ ל˘לם ‰כל יח„.

ונמˆ‡, ˘י˘ כ‡ן ˘˙י ‰„‚˘ו˙ סו˙רו˙: ‰מˆוו‰ ‰י‡ במחˆי˙ „וו˜‡ ול‡ ב˘˜ל ˘לם, ויח„ 
עם ז‡˙ על ‰נ˙ינ‰ ל‰יו˙ ב˘לימו˙ ובב˙ ‡ח˙.

וי˘ לב‡ר ‡˙ ˙וכנ‰ ‰פנימי ˘ל מˆוו˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל על „רך ‰מוסר ו‰חסי„ו˙, כיˆ„ ב‡‰ 
‰מˆוו‰  ‰יו˙  מ˘ום  „וו˜‡  ‡˘ר  י˙ב‡ר  ו‡זי  י‰ו„י.  ˘ל  ‰˙מי„י˙  בעבו„˙ו  ביטוי  לי„י  ‰י‡ 

ב"מחˆי˙", נ˙ינ˙‰ ‰י‡ ב˘למו˙ ובב˙ ‡ח˙.

הקב"ה וישראל – "שתי חצאי צורות"
כלי  ו˙מימים:  ˘למים  כולם  ל‰יו˙  ˆריכים  בפרט  ‰מ˜„˘  בי˙  ועס˜י  בכלל  ˜„ו˘‰  ענייני 
˘ר˙ מ˙˜„˘ים „וו˜‡ ˘למים ומל‡ים (זבחים פח, ‡); ‰˜רבנו˙ ˙מימים ‰ם בל‡ מום; ו‚ם ‰כ‰ן 



טלקראת שבת

‰מ˜ריב ˆריך ל‰יו˙ ˙מים. ו‡ם כן, ייפל‡ לכ‡ור‰: מ„וע במˆו˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל ˆיוו˙‰ ‰˙ור‰ 
לי˙ן „ו˜‡ מחˆי˙ ול‡ „בר ˘לם?

חˆ‡ים".  כ˘ני  ‰ם  וי˘ר‡ל  "‰˜ב"‰  ‡˘ר  ‡'˙˙מח),  עמ'   ‡˘˙ ‰˙ור‰  (‡ור  בס‰"˜  בז‰  ובי‡רו 
ועל „רך מ‰ ˘פיר˘ ‰רב ‰מ‚י„ ממעזריט˘ (‡ור ˙ור‰ מ‰, „. ובמ‰„ור˙ ˜‰"˙ ˙˘ע"ב עמ' ˜פב ו‡ילך) 
על ‰פסו˜ "ע˘‰ לך ˘˙י חˆוˆרו˙", ˘"חˆוˆרו˙" נוטרי˜ון "חˆ‡י ˆורו˙". ומב‡ר ˘"‰˜ב"‰ 

וכנס˙ י˘ר‡ל ‰ם כ˘˙י חˆ‡י ˆורו˙", ו˘ני‰ם יח„ נח˘בים כ"ˆור‰ ˘לימ‰".

ומ‰ ˘נח˘בים י˘ר‡ל ו˜וב"‰ כ˘ני חˆ‡ים ˘ל ˆור‰ ‡ח˙ כביכול, מובן ‰ו‡ על פי ‰מבו‡ר 
ברי˘ ספר ‰˙ני‡ (פ"ב) ˘נ˘מ˙ כל ‡י˘ י˘ר‡ל ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘" (ע"פ ‡יוב ל‡, ב). 
ו‰יינו, ˘‡ין ‰נ˘מ‰ מˆי‡ו˙ נפר„˙ ˘מ˙חבר˙ עם ‰˜ב"‰, ‡ל‡ ˘מלכ˙חיל‰ ‰י‡ מ‡וח„˙ עם 

‰˜ב"‰, "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘".

וז‰ו ˙וכנ‰ ˘ל מˆוו˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל, ˘יבו‡ ‰‡„ם לי„י ‰כר‰ ו‰ר‚˘‰ ˘נ˘מ˙ו ‡ינ‰ ‡ל‡ 
ב‰˘י"˙  ל‰י„ב˜  ומ˘˙ו˜˜  ˘ו‡ף  ‰ו‡  ‰רי  לכך  ו‡י  ‰˜ב"‰,  ‰ו‡  ‰˘ני'  ו‰מחˆי˙  "מחˆי˙", 

˘‰ו‡ ‰"חˆי ˆור‰" ‰˘ני.

מחצית השקל – מסירת הנפש להשי"ת
ממעל  ו"חל˜ ‡לו˜‰  ˘נ˘מ˙ו ‰י‡ "חˆי ˆור‰"  ו‰ר‚˘‰  לי„י ‰כר‰  ˘ב‡ ‰‡„ם  מ‰  ו‰נ‰, 

ממ˘", מ˙בט‡ בעי˜ר בעניין ˘ל "מסיר˙ נפ˘":

ו‰˙בוננו˙  „ע˙  "מחמ˙  ב‡  ‰„בר  ‡ין  ‰רי   ,'‰ ˜„ו˘˙  על  נפ˘ו  י˘ר‡ל  ‡י˘  מוסר  כ‡˘ר 
ב‰'", ‡ל‡ "בלי ˘ום „ע˙ ו‰˙בוננו˙, ר˜ כ‡ילו ‰ו‡ „בר ˘‡י ‡פ˘ר כלל לכפור ב‰' ‡ח„, בלי 

˘ום טעם וטענ‰ ומענ‰ כלל".

וטעם ‰„בר מ‰ ˘מופרך ‡ˆל י‰ו„י ל‰יפר„ מ‰˜ב"‰, ‰ו‡ "מ˘ום ˘‰' ‡ח„ מ‡יר ומחי' כל 
‰נפ˘" (˙ני‡ פי"ח), ו‰‡„ם מר‚י˘ ˘‰˘י"˙ ‰ו‡ כל חיו˙ו ומˆי‡ו˙ו, ו‡ינו יכול ל‰יפר„ ממנו.

"חˆי ˆור‰",  ר˜  כיˆ„ ‰ו‡  מר‚י˘  ˘‰י‰ו„י  מחˆי˙ ‰˘˜ל,  מˆוו˙  ˘ל  עניינ‰ ‰פנימי  וז‰ו 
ו‰˜ב"‰ ‰ו‡ "חˆי ˆור‰" ‰˘ני, ˘"מ‡יר ומחי' כל ‰נפ˘" ˘לו. וממיל‡ ברור ‡ˆלו "בלי ˘ום 
ו‰רי  ל‰˘י"˙,  בין ‰נ˘מ‰  ˘ני ‰"חˆ‡י ˆורו˙",  בין  ל‰פרי„  ˘‡י ‡פ˘ר  ומענ‰",  וטענ‰  טעם 

‰ו‡ מוסר נפ˘ו על ‡מונ˙ ˘מו י˙'.

נתינת כל המציאות להשי"ת ב"מטבע של אש"
ומע˙‰ מובן מ„וע נ˙ינ˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל ‰י‡ בב˙ ‡ח˙ „וו˜‡, ול‡ "‰יום מעט ולמחר מעט":

י˙כן  ל‡  חˆ‡י ˆורו˙", ‰רי  ונ˘מ˙ו ‰ם "˘˙י  ˘‰˜ב"‰  ˘מר‚י˘  במˆב  עומ„  י‰ו„י  כ‡˘ר 
מˆב ˘‰ו‡ נו˙ן ומוסר ל‰˘י"˙ ר˜ מעט מכוחו˙יו ומענייניו. ˘‰רי ‰ו‡ ו‰˜ב"‰ מˆי‡ו˙ ‡ח˙, 

וממיל‡ ‰ו‡ נו˙ן ‡˙ כל מˆי‡ו˙ו ל‰˘י"˙.

מסיר˙  "‰רב‰"  ל‡„ם  לו  ˘י˘  לומר  ˘ייך  נפ˘. ‡ין  בעניין ‰מסיר˙  ביטוי  לי„י  ב‡  ו‰„בר 
נפ˘ ‡ו "מעט" מסיר˙ נפ˘, ‡ל‡ ‰‡„ם מוסר נ˜ו„˙ חיו˙ו ל‰˘י"˙, ומוסר נפ˘ו בב˙ ‡ח˙ ול‡ 

לקראת שבת שבתיב לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדרי רחיצת ידיים
קודם התפה

יסיק דלהרמב"ם הרחיצה היא מצד השוואה לקידוש ידים ורגלים שבמקדש, ועפ"ז יבאר הלשונות ששינה כאן 
רבינו הזקן מן הרמב"ם, דתליא מילתא בהגדרת חיוב זה אם הוא מדין קדושה או מדין טהרה 

כ˙ב ‰רמב"ם רפ"„ מ‰ל' ˙פל‰ „ט‰ר˙ 
מ„ברים ‰מעכבים ‡˙ ‰˙פיל‰,  ‰י„ים ‰י‡ 
ול‰לן ˘ם ‰"‚ "במ‰ „ברים ‡מורים ˘‡ינו 
מט‰ר ל˙פל‰ ‡ל‡ י„יו בלב„ ב˘‡ר ˙פלו˙ 
חוı מ˙פל˙ ˘חרי˙ ‡בל ˘חרי˙ רוחı פניו 
וב‰˘‚˙  י˙פלל".  כך  ו‡חר  ור‚ליו  י„יו 
ובמ‚„ל  למ‰".  ר‚ליו  י„ע˙י  "ל‡  ‰ר‡ב"„ 
˘נוי  מˆ‡˙י ‡ו˙ו  ˙למי„ו  "ו‡ני  עוז ‰˘יב 
במ‰  „פר˜  ב˙ריי˙‡  ב˘מע˙‡  בבריי˙‡ 
 ‡‰ כי  ל‰  סברי  „‡סי˜נ‡  נ:)  (˘ב˙  טומנין 
יום  בכל  ור‚ליו  י„יו  פניו  רוחı ‡„ם  „˙ני‡ 
 '‰ פעל  כל  ˘נ‡מר  מ˘ום  ˜ונ‰ו  ב˘ביל 
מ˘נ‰  בכסף  כך  על  ‰˘יב  ו˘וב  למענ‰ו". 
בריי˙‡  ‰‡י  ‡י˘˙מיט˙י'  „ל‡  נר‡‰  "ולי 
˙פל‰ ‡י˙ני‡ ‰‡י  לענין  . „ל‡   . ל‰ר‡ב"„ 
פניו   ıלרחו מו˙ר  ‡ם  לענין  ‡ל‡  בריי˙‡ 
ור‚ליו כ„י ליפו˙ ‡˙ עˆמו וכפיר˘"י" (˘ב˙ 

˘ם).

‰י‡  ו‰ר‡ב"„  ‰רמב"ם  פלו‚˙˙  ולפ"ז 
רו˜ח  מע˘‰  (עיי'  ‰נ"ל  ‰בריי˙‡  בפירו˘ 

(ור˜  ˙פל‰  לענין  ‡י˙ני‡  „ל‰רמב"ם  כ‡ן), 
ליפו˙),  לענין  ‰בריי˙‡  ‰בי‡  ˘‰˘"ס 
‡ל‡  ‡י˙ני‡  ˙פל‰  לענין  ל‡  ול‰ר‡ב"„ 
עˆמו.   ˙‡ ליפו˙  כ„י  מו˙ר  ‡י  לענין 
פ"‰,  ופרח  לכפ˙ור  ˆיון  פרחי  (ר‡‰  ו‰‡חרונים 
˘יט˙  לב‡ר  ‰וסיפו  כ‡),  ל,  פר˘˙נו  ˙ו"˘ 

˘ב˙  ב˘"ס  י„  כ˙ב  ‚ירס˙  ע"פ  ‰רמב"ם 
˘ם "רוחı . . פניו י„יו ור‚ליו מ˘ום ˘נ‡מר 
‰כון ל˜ר‡˙ ‡ל˜יך י˘ר‡ל . . כל פעל כו'", 
זו  ˘רחיˆ‰  ב˘"ס,  ‰כי  ‚ריס  „‰רמב"ם 
י˘ר‡ל",  ל˜ר‡˙ ‡ל˜יך  ‰י‡ "˘נ‡מר ‰כון 
˙פיל‰,  לענין  ˘נוי'  ˘‰בריי˙‡  מפר˘  ולכן 
˘‰וב‡  כלפנינו  ‰‚ירס‡  ל‰ר‡ב"„  מ˘‡"כ 
ולכן  למענ‰ו",   '‰ פעל  "כל  ‰פסו˜  ר˜ 
חיוב  לענין  ‡ינ‰  ‰בריי˙‡  ˘כוונ˙  מפר˘ 

לפני ‰˙פיל‰ ‡ל‡ ‰י˙ר ליפו˙ ‡˙ עˆמו.

‰רמב"ם  על  ˙ימ‰  ע„יין  לפ"ז  ‡מנם 
‡מ‡י ל‡ ‰זכיר כלל ב„בריו ‰‡י ˜ר‡ „מיני' 
˘נ‡מר  "מ˘ום   – ז‰  „ין  לחי„ו˘  ˘מעינן 
כמע˘‰ו  י˘ר‡ל",  ‡ל˜יך  ל˜ר‡˙  ‰כון 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב



יהודי "שלם" – ע"י התאחדותו 
עם הקב"ה ועם יהודי נוסף

זה יתנו גו' מחצית השקל בשקל הקודש
(ל, יג)

ועוד):  והאלשיך  האוה"ח  שהקשו  (כמו  ביאור  צריך 

כי  שלם,  דבר  לתת  ישראל  בני  נצטוו  לא  מדוע 

אם דוקא "מחצית השקל"?

ויש לומר שרמוזות בזה שתי הוראות נפלאות 

בעבודת האדם לקונו:

כולא  הוא  בריך  וקודשא  ש"ישראל  ידוע  א. 

המגיד  מורנו  ומבאר  א).  עג,  זח"ג  (ראה  חד" 

שני  כמו  הם  וקוב"ה  שישראל  נ"ע,  ממעזריטש 

"חצאי צורות", ש"כל אחד בעצמו אינו בשלימות, 

ואינו רק חצי צורה", ורק "שניהם ביחד הוי צורה 

נצטוו  ולכן  ואילך).  ד  מה,  תורה"  ("אור  שלימה" 

לבדו  האדם  כי  השקל",  "מחצית  ליתן  ישראל 

אינו אלא "מחצית", ורק כאשר הוא מתאחד עם 

הקב"ה נעשה "שלם".

ב. כל אחד מישראל צריך לידע ולהרגיש שהוא 

לבדו אינו אלא "מחצית", ורק ע"י שמתאחד עם 

עי"ז  כמוך",  לרעך  "ואהבת  מצות  ומקיים  רעהו, 

נעשה שלם, והרי הם ביחד "שקל שלם".

כי  לזה,  זה  קשורים  אלו  ביאורים  שני  ובאמת 

אהבה אמיתית בין יהודי לרעהו באה ע"י הרגשת 

שמבאר  וכמו  הקב"ה.  עם  וההתאחדות  הקשר 

לב),  (פרק  התניא  בספר  נ"ע  הזקן  אדמו"ר  כ"ק 

של  נפשם"  "שורש  מצד  היא  ישראל  שאהבת 

קשורים  ישראל  שכל  דמכיון  אחד",  "בה'  ישראל 

מתאימות  "כולן  לכן  אחד",  ב"ה'  ומושרשים 

אחים  ישראל  כל  נקראו  ולכן  לכולנה,  אחד  ואב 

ממש".

ונמצא, שכאשר מורגש אצל ישראל שקשורים 

הם עם הקב"ה, ו"שניהם ביחד הם צורה שלימה" 

הקשר  את  גם  ויפנימו  שירגישו  פועל  זה  הרי   -

והאהבה של כל יהודי לרעהו.

שבירת הלוחות - הדרך 
להשגת התורה

וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר
אמר ר"ל פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה דכתיב אשר שברת 
גו' יישר כחך ששברת
(לב, יט. מנחות צט, א-ב)

ש"נתכוין  שכיון  אמת  הן  קשה:  לכאורה 

לטובה" (רש"י שם) הסכים הקב"ה למשה שישבור 

התורה  ושבירת  ביטול  מדוע  אבל  הלוחות,  את 

"זהו יסודה", שהוא עצמו יסוד וקיום התורה?

חסידות,  בספרי  המבואר  ע"פ  לבאר  ויש 

לתורה  שבכתב  תורה  שבין  מהחילוקים  שאחד 

לנו  נמסרה  שבכתב  שתורה  הוא,  פה  שבעל 

פחות  לא  ומלה  מלה  כל  בדיוק  וגבול,  במדה 

מארץ  תושבע"פ "ארוכה  כן  שאין  מה  יותר,  ולא 

מדה ורחבה מני ים" (איוב יא, ט), ובזה נתגלתה לנו 

חכמתו יתברך שאינה מוגבלת.

יוכל  גשמיים,  בגבולות  המוגבל  שהאדם,  וכדי 

הוא  צריך   - מוגבל  בלתי  בדבר  ולתפוס  להשיג 

ממנו  שלמעלה  דבר  שיש  ולהשיג  עצמו  לבטל 

נצור')  (ב'אלוקי  בתפלה  שאומרים  וכמו  ומחכמתו. 

"ונפשי כעפר לכל תהי', פתח לבי בתורתך", שרק 

קדושתו  לגבי  כעפר  שהוא  האדם  שישיג  ידי  על 

יתברך  וחכמתו  תורתו  להבין  יוכל  אז  יתברך, 

הבלתי מוגבלת.

בלוחות  רק  לנו  נמסרה  תושבע"פ  והנה 

הקב"ה  "א"ל  רפמ"ו)  (שמו"ר  כמארז"ל  שניות, 

אלא  היו  שלא  הראשונות,  בלוחות  תצטער  אל 

נותן  אני  השניים  ובלוחות  לבד,  הדברות  עשרת 

כפלים  כו',  ואגדות  מדרש  הלכות  בם  שיהא  לך 

לתושי'".

תושבע"פ,  לקבל  ישראל  שיוכלו  כדי  ולכן, 

הוצרך   - מוגבלת  הבלתי  יתברך  חכמתו  שהיא 

משה לפעול שבנ"י יתבטלו ממציאותם הקודמת. 

לעיניהם,  הלוחות  שבירת  ע"י  נעשה  זה  וענין 

ידי  ועל  וביטול,  שבירה  בבנ"י  גם  פעל  שבזה 

בלוחות  התושבע"פ  את  לקבל  יכולים  היו  זה 

השניות, ונמצא ש"ביטולה של תורה זהו יסודה".

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת י

"‰יום מעט ולמחר מעט", ‡ל‡ "נו˙נו כולו כ‡ח˙".

ונ˘מ˙ו  ˘‰˜ב"‰  ˘מר‚י˘ ‡יך  ˘ל ‰מˆוו‰ ‰ו‡ "מחˆי˙",  ˘עניינ‰  מ˘ום  ˘„וו˜‡  ונמˆ‡, 
ממˆי‡ו˙ו  חל˜  ר˜  ˘י˙ן  י˙כן  ול‡  "כ‡ח˙",  כולו  כל  ˘י˙ן  ‚ורם  ‰„בר  ˆורו˙",  "חˆ‡י  ‰ם 

ל‰˘י"˙.

ובכך י˘ לב‡ר ‚ם מ‰ ˘‡מרו חז"ל (ירו˘למי ˘˜לים פ"‡ ‰"„. ובכ"מ) ˘‰˜ב"‰ ‰ר‡‰ לו למ˘‰ 
"מטבע ˘ל ‡˘" ו‡מר לו "כז‰ י˙נו". בז‰ ‰ר‡‰ לו ‰˜ב"‰ ˘˙וכנ‰ ˘ל מˆוו‰ זו ‡ינו נ˙ינ‰ 
ממוני˙ בלב„, ‡ל‡ "מטבע ˘ל ‡˘". נ˙ינ‰ זו ח„ור‰ ב‡˘ ‰נ˘מ‰ ˘‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל 

ממ˘", ו‡ינ‰ יכול‰ ל‰יפר„ ממנו י˙', ע„ ‡˘ר ‰„בר מ˙בט‡ בעבו„˙ "‡˘" ‰מסיר˙ נפ˘.

"מחצית השקל" – יסוד כללות עבודת השי"ת
‰˘נ‰  במ˘ך  ˆיבור  ˜רבנו˙  ב˘ביל  בעי˜ר  מ˘מ˘ים  ‰יו  ב‚˘מיו˙  ‰˘˜לים  חˆ‡י  ו‰נ‰, 
‰י‡  כי  מ"ב),  פ"‡  ‡בו˙  ‰מ˘נ‰  מפר˘י  (ר‡‰  ס˙ם  "עבו„‰"  ב˘ם  נ˜ר‡˙  ‰˜רבנו˙  עבו„˙  כול‰. 
רומז˙ על כללו˙ עבו„˙ ‰‡„ם לפניו י˙', ˘עניינ‰ ‰ו‡ ˜ירוב ‰‡„ם ל‰˘י"˙. ומכיוון ˘מˆוו˙ 
עבו„˙  עניין  לכללו˙  ו‰כנ‰  ˘‰י‡ ‰˜„מ‰  מובן  לעבו„˙ ‰˜רבנו˙,  מחˆי˙ ‰˘˜ל ‰י‡ ‰˜„מ‰ 

‰‡„ם.

בי‡ור ‰עניין:

נ˙ב‡ר בספר ‰˙ני‡ (פכ"‰) ˘"˜יום ‰˙ור‰ ומˆו˙י', ˙לוי בז‰ ˘יזכור ˙מי„ ענין מסיר˙ נפ˘ו 
ל‰' על יחו„ו, ˘י‰י' ˜בוע בלבו ˙מי„ ממ˘ יומם וליל‰, ל‡ ימי˘ מזכרונו, כי בז‰ יוכל לעמו„ 

נ‚„ יˆרו לנˆחו ˙מי„ בכל ע˙ ובכל ˘ע‰". 

‰י‡  ‰˘˜ל"  "מחˆי˙  עבו„˙  כי  ‰‡„ם.  עבו„˙  לכללו˙  ‰‰כנ‰  ‰י‡  ‰˘˜ל  מחˆי˙  כן  ועל 
‡ופן  ב˘ום  ל‰יפר„  יכול  ו‡ינו  בלב„,  "מחˆי˙"  ‰יו˙ו   ˙‡ ˘מר‚י˘  נפ˘,  ‰מסיר˙  עבו„˙ 

מ‰˘י"˙. ו‰מסיר˙ נפ˘ ‰י‡ ‰‰˜„מ‰ ו‰‰כנ‰ ל˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙י'.

וכ‡˘ר מ˜יים ‰‡„ם ‡˙ ‰מˆוו˙ מ˙וך ‰ר‚˘ עניין ‰מסיר˙ נפ˘, ‰רי ‰ו‡ מר‚י˘ ˙מי„ ‡יך 
˘עבו„˙ו ‰י‡ בבחינ˙ "מחˆי˙":

לו"  יכול  ‡ינו  לו  ˘עוזר  ‰˜ב"‰  ו"‡למל‡  עˆמו,  בכוח  ‡ינ‰  ˘עבו„˙ו  ומר‚י˘  יו„ע  ‰ו‡ 
‡ל‡  ‡ינ‰  ˘לו  ˘עבו„˙ו  יו„ע  ‰ו‡  כוחו˙יו,  בכל  ‰˘י"˙   ˙‡ עוב„  ‰ו‡  ‡ם  ‚ם  ב).  נב,  (סוכ‰ 

"מחˆי˙", כי ‡˙ ‰כוחו˙ ‰„רו˘ים לעבו„‰ ‰ו‡ מ˜בל מ‰˜ב"‰.

ו‡˘לם",  ‚) "מי ‰˜„ימני  מ‡,  (‡יוב  על ‰פסו˜  ועו„)  ז.  (˙נחומ‡ ‡מור  במ„ר˘  מˆינו  כן  על  י˙ר 
˘כל מע˘י ועבו„˙ ‰‡„ם ‰ם ר˜ בכוחו י˙': "מי ˜לס לפני ע„ ˘ל‡ נ˙˙י בו נ˘מ‰, מי מל לפני 

ע„ ˘ל‡ נ˙˙י לו בן זכר, מי ע˘‰ לפני ˆיˆי˙ ע„ ˘ל‡ נ˙˙י לו טלי˙ וכו'".

ו‰עס˜ ב˙ור˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל, ˘ני˙ן "כולו כ‡ח˙, בפעם ‡ח˙", ימ‰ר ויחי˘ בי‡˙ ‰‚‡ול‰ 
‰ן  "מי„  ו‡זי  ˙˘וב‰",  לע˘ו˙  י˘ר‡ל  ˘סוף  ˙ור‰  "‰בטיח‰  כי  ‡ח˙.  בב˙  ‰י‡  ‚ם  ˘˙בו‡ 

נ‚‡לין" (רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"ז ‰"‰), ˘ל‡ בס„ר ו‰„ר‚‰ ‡ל‡ בב˙ ‡ח˙.


