


˜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
"חזר ונעשה מטה" – נס או טבע?

י˙‰פך  ˘‰˙נין  כ„י  מיוח„  מע˘‰  ˘יע˘‰ ‡‰רן  מˆינו  ל‡  מ„וע 
בחזר‰ למט‰? / מ‰ ‰חילו˜ בין ‰פיכ˙ מט‰ מ˘‰ לנח˘ ל‰פיכ˙ 
מט‰ ‡‰רן? / בי‡ור „ברי ר˘"י על מט‰ ‡‰רן על פי חילו˜ בין 

ב' סו‚י נסים

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 49 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
איך היתה יוכבד דודתו של עמרם? (ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 42 ואילך)

עדות והתראה במכות  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 57)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
האם נכון לשאול על הנהגת ה'?

עב„ו  ‡ופן  ב‡יז‰   / ‰˘י"˙?  ‰נ‰‚˙  על   ‰˘˜‰ מ˘‰  „וו˜‡  מ„וע 
‰‡בו˙ ומ˘‰ ‡˙ ‰˘י"˙? / ‡יזו ‚זיר‰ ‰˙בטל‰ במ˙ן ˙ור‰? / ו‡יך 

יכולים לחבר ‡˙ ‰‰פכים?

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 854 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תוכחה - כמטה ולא כתנין (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 56 ואילך)

קרירות שסיבתה חמימות (ע"פ רשימת "וארא תש"ב", רשימות חוברת כז)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בענין "גמירי משמיא משקל לא שקלי"

 – ‰בר„  עˆיר˙  ‡ופן  לענין  פר˘˙נו  בר˘"י  פירו˘ים  ב'  י˙ל‰ 
בח˜יר˙ ‰‡חרונים לענין כללים ˘נזכרו בל˘ון "‚מירי", ‡ם ‰ו‡ 
מרבו˙ינו  ב˜בל‰  ˘‰ו‡  ‡ו  כ„‡וריי˙‡  ו‰וי  מסיני  למ˘‰  ‰לכ‰ 

ו‰וי כ„רבנן

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 46 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג
סיוע עסקי לזולת

יד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרכי החסידות
חלוקי דרגות בסוגי נפש הבהמית

בעז‰י״˙.

‰ננו  ו‡ר‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
מ˙וך  בעניני ‰פר˘‰  בלום  ו‰ו‡ ‡וˆר  ˙˙י), 
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

לבו  ‰נ‰  ב˙פל‰  ‰וי'  לפני  בעמ„ו  ‚ם  ‡˘ר  ב˙פל˙ו  ‰‡„ם   ˙‡ ל‰טרי„  כל  ר‡˘י˙  ר״ל, 
בז‰  מ‡מין  ˘‡ינו  כזו  ב„ר‚‡  ח״ו  ˘‰ו‡  ‡ו  ל‰˙פלל  רוˆ‰  ˘‡ינו  ח״ו  ז‰  ו‡ין  עמו,  בל 
˘‡ומר  מ‰  בכל  ˘לימ‰  ב‡מונ‰  ב‡מ˙  ומ‡מין  ל‰˙פלל  רוˆ‰  ב˙פל˙ו, ‰ו‡  ˘‰ו‡ ‡ומר 
‰נ‰  ז‰  עם  ‡בל  ("‰‡רˆי‚"),  ‰לב  ב‰˙ר‚˘ו˙  מזמור  ‡יז‰  ‡ומר  ‚ם  ולפעמים  ב˙פל˙ו, 
לפ˙ע פ˙‡ום נופלין לו מח˘בו˙ זרו˙ ומ‰ם ‚ם עניני ˘טו˙ ו‰בל ˘‡ין ב‰ם ˘ום ענין ו˙כן 

כלל, ו‰יינו ˘‡ין במח˘בו˙ ‰‰ן ˘ום ˆורך כלל ‚ם לעניניו ‰‚˘מיים,

‡˘ר  ‡ופן  ב˘ום  יסכים  ל‡  ו‰‚˘מי  ‰‚ס  ‰‡נו˘י,  ˘כל  ‚ם  ‰ברי‡  ˘כל  מˆ„  „ב‡מ˙ 
מˆ„ ‰˘כל ‰ברי‡ ˆריך ‰‡„ם  כ‡לו, „‰ל‡  בענינים  יח˘וב  ב˙פל‰  לפני ‰וי׳  עמ„ו  בע˙ 
לכמו  „ומ‰  ‡ינו  ‰רי  ו˘ר  חכם  לפני  ומ„בר  עומ„  ‰ו‡  וכ‡˘ר  עניניו,  בכל  מסו„ר  ל‰יו˙ 
לעˆמו  ˘‰„בר  בענין  ז‰ ‰ו‡  וכל  ב˙פל‰,  לפני ‰וי׳  בעמ„ו  ו[ב]פרט  ˘כמו˙ו  עם  ˘מ„בר 
˘ום  לו  ‡ין  עˆמו  מˆ„  ˘‰ענין  ב„בר  ‡בל  ‡חר,  לזמן  ל„חו˙ו  ˘ˆריך  ‡ל‡  ˙וכני  ‰ו‡ 
כחסר  ˘ב˘ע‰ ‰‰י‡ ‰ו‡  „ע˙ו  מבלבל  ˘‰נ‰״ב  ‰„ע˙  בלבול  ו‡ינו ‡ל‡  וכלל  כלל  ˙כן 
‡ין  ר״ל  „ע‰  ‰חסר  מ˘‡״כ  מסו„רו˙  מח˘בו˙יו  ‚ם  ב˘כלו  ברי‡  ˘‰ו‡  „מי  ר״ל,  „ע˙ 
לז‰ ‰ו‡  ו‰סיב‰  ר״ל,  כפיר‰  עניני  ˘ל  מח״ז  זור˜  ולפעמים ‰נ‰״ב  מסו„רו˙,  מח˘בו˙יו 
מˆ„ טבע ‰ר‚ילו˙ ב„ברים בטלים ˘‰מוח נע˘‰ רי˜ ˘נ˜ר‡ בל˘ון בני ‡„ם "ר‡˘ רי˜ני" 

("‡ פוסטע ˜‡פ"),

וי˘ מי ˘‰נ‰״ב ˘לו לוחם עמו בענין ‰„בור „‚ם בז‰ י˘ כמ‰ חלו˜י „ר‚ו˙ ‰ן ב„בור 
חניפ‰  ˘ל  ב‡ב˜  כיעור  ˘ל  ב„בור  ו‰ן  רע,  ˘ם  ו‰וˆ‡˙  ˘˜רים  ול‰״ר  ברכילו˙  ‰‡סור 
ו‰„ומ‰ ‡ו ב„בורי ˆחו˙ (‰נ˜' '‚לייכווערטלעך׳), ולפעמים ‰נ‰״ב לוחם עמו בענין ‰ר‡י' 

‡ו ‰˘מיע‰.

מקרר לו כל ענין קדושת התומ״צ
ו˙חל˙ ‰כל ‰ו‡ ˘‰נ‰״ב מטמ‡ ‡˙ ‰˘מן ˘‰ו״ע ‰עונ‚, ‰ו‡ לו˜ח מ‰‡„ם ‡˙ ‰עונ‚ 
ענינים ‡לו ‰ן  ובכל  בכלל  בעניני ‰עולם  עונ‚  בו  מח„יר  ˘‰ו‡  כך  י„י  על  בעניני ˜„ו˘‰, 

במ„ו˙ ו‰ן במח˘ב‰ ו„בור,

ו‰עול‰ על כולנ‰ ‰ו‡ מ‰ ˘‰נ‰״ב מטמ‡ ר״ל ‡˙ ‰˘מן ˘ב˙ור‰ ומˆו˙, „ל‡ זו בלב„ 
מ‰ ˘לו˜ח ר״ל ‡˙ ‰ענ‚ וחיו˙ ‡ל˜י ˘ב˙ומ״ˆ ‡ל‡ עו„ ז‡˙ ˘מ˜רר לו כל ענין ˜„ו˘˙ 

‰˙ומ״ˆ ל˙פוס ‡˙ ‰„ברים כפ˘וטן כפי ‰˘‚˙ ˘כלו ‰פ˘וט.

(ספר ‰מ‡מרים ˙˘"‡ עמ' 60-61)



יזלקראת שבת שבת 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

חוקי דרגות בסוגי נפש 
הבהמית

תחלת הכל הוא שהנה״ב מטמא את השמן שהו״ע העונג, הוא לוקח מהאדם את העונג בעניני קדושה, על ידי 
כך שהוא מחדיר בו עונג בעניני העולם בכלל ובכל ענינים אלו הן במדות והן במח' ודבור

חצים ואבני בליסטראות מעניני העולם
˘ל  "יˆרו  וכמ‡מר  בפרט  ו‡ח„  ‡ח„  ובכל  „ור  בכל  ˙מי„י˙  ‰י‡  ‰יוונים]  ...[מלחמ˙ 

‡„ם מ˙‚בר עליו בכל יום", „י˘ בז‰ כמ‰ חלו˜י „ר‚ו˙ ˘ונו˙, 

ועניני  ‰מ„ו˙  בעניני  עמו  במלחמ˙ו  ‰‡„ם   ˙‡ מטרי„  ˘לו  ‰ב‰מי˙  ˘‰נפ˘  מי  י˘ 
‰נ‰‚‰ לזרו˜ בו חˆים ו‡בני בליסטר‡ו˙ מעניני ‰עולם ("וועלטליכע ז‡כן"), ˘‰ו‡ מח„יר 
„בר  עמ‡  כמו  ˘י‰י'  ב˘ערו  ולסלסל  ‰לבו˘ים  בעניני  ו‰עי˜ר  ו˘˙י',  ב‡כיל‰  ˙ענו‚  בו 

‰יו˘בי ˜רנו˙, 

ו‰‚ם ˘‰ו‡ בן ˙ור‰ ‰נ‰״ב ˘רוˆ‰ ל‰כ˘ילו ‚ם בז‰ ˘י˙‚‡‰ ב˙ור˙ו ‰נ‰ מוסיף לעוור 
‡˙ עיני ˘כלו ‡˘ר ‡„רב‡ ל‰יו˙ו בן ˙ור‰ ˆריך למˆ‡ טעמים ל˘בח ב‰נ‰‚‰ זו, 

מ„חי  ר"ל  בר˘ו˙ו ‡ז „וח‰ ‡ו˙ו  וב‰יו˙ו  לר˘ו˙ו  ומכניסו  ובז‰ ‰נ‰״ב ˆ„ ‡˙ ‰‡„ם 
‡ל „חי, 

לזרוק בהאדם מחשבות זרות ר״ל
וי˘ ‡˘ר כל ענין מלחמ˙ יˆרו עמו ‰ו‡ בעניני ‰מח˘ב‰ לזרו˜ ב‰‡„ם מח˘בו˙ זרו˙ 

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

"חזר ונעשה מטה" – נס או טבע?
מדוע לא מצינו שיעשה אהרן מעשה מיוחד כדי שהתנין יתהפך בחזרה למטה? / מה החילוק בין הפיכת מטה 

משה לנחש להפיכת מטה אהרן? / ביאור דברי רש"י על מטה אהרן על פי חילוק בין ב' סוגי נסים

"וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰ ו‡ל ‡‰רן ל‡מר. כי י„בר ‡ליכם פרע‰ ל‡מר ˙נו לכם מופ˙, ו‡מר˙ ‡ל 
‡‰רן ˜ח ‡˙ מטך, ו‰˘לך לפני פרע‰ י‰י ל˙נין. ויבו‡ מ˘‰ ו‡‰רן ‡ל פרע‰, ויע˘ו כן כ‡˘ר 
לחכמים  פרע‰  ‚ם  וי˜ר‡  ל˙נין.  וי‰י  עב„יו  ולפני  פרע‰  לפני  מט‰ו  וי˘לך ‡‰רן ‡˙   ,'‰ ˆו‰ 
ל˙נינים,  וי‰יו  מט‰ו  ‡י˘  וי˘ליכו  כן.  בל‰טי‰ם  מˆרים  חרטומי  ‰ם  ‚ם  ויע˘ו  ולמכ˘פים, 

ויבלע מט‰ ‡‰רן ‡˙ מטו˙ם" (פר˘˙נו ז, ח-יב). 

ובפירו˘ מ‰ ˘כ˙וב בסוף ‰ענין, "ויבלע מט‰ ‡‰רן ‡˙ מטו˙ם", מפר˘ ר˘"י: 

"ויבלע מט‰ ‡‰רן – מ‡חר ˘חזר ונע˘‰ מט‰, בלע ‡˙ כולן".

וכוונ˙ו בז‰ לח„˘, ˘ל‡ נח˘וב ˘‰˙נין ˘נוˆר ממט‰ ‡‰רן ‰ו‡ ˘בלע ‡˙ ˘‡ר ‰˙נינים 
 ˙‡ בלע   - מט‰  ב˙ור   – ו‡ז  מט‰",  ונע˘‰  "חזר  ˘‰˙נין  ‡ל‡  ‰חרטומים;  ממטו˙  ˘נוˆרו 

‰מטו˙ ˘ל חרטומי מˆרים. 

ב. ו‰נ‰, לפי „ברי ר˘"י ‡לו "‰רווחנו" לכ‡ור‰ נס נוסף ˘‰י' כ‡ן:

מלב„ ‰נס ‰ר‡˘ון ˘‰מט‰ נ‰פך ל˙נין, ומלב„ ‰נס ‰‡חרון ˘מט‰ ‡‰רן בלע ‡˙ כל מטו˙ 
מˆרים – ‰˙חולל נס נוסף ב‡מˆע, ˘‰˙נין נ‰פך למט‰. 

וי˘  נס".  ב˙וך  "נס  ˘‰י'  ‡ליו  בנו‚ע  ו‡מרו  „י„ן  פסו˜  ‰וב‡   (‡ ˆז,  (˘ב˙  ב‚מר‡  ו‡כן, 
˘פיר˘ו בכוונ˙ ‰‚מר‡, ˘מלב„ ‰נס ‰מפור˘ בכ˙וב, ˘מט‰ ‡‰רן בלע ‡˙ מטו˙ מˆרים, ‰י' 

נס נוסף - ז‰ ˘‰˙נין ‰פך ונע˘‰ למט‰ (ר‡‰ נחל˙ יע˜ב על ר˘"י כ‡ן). 

ו‚ם  למט‰?  ˘‰˙נין ‰פך   - ז‰  פל‡  בפירו˘  ול‡ ‰זכיר  ˘˙˜ ‰כ˙וב  למ‰  בי‡ור,  ‡ך ˆריך 
חז"ל  „ברי   ˙‡ ‰ע˙י˜  ול‡  "ענין",  מז‰  ע˘‰  ˘ל‡  נר‡‰  ‰˙ור‰  על  בפירו˘ו  ר˘"י  בל˘ון 
ל˘ונו˙  ˘יע˙י˜  בר˘"י  מˆינו  ˘כן  בז‰ [‡ף  וכיוˆ‡  נס",  ב˙וך  - "נס  במ‰ו˙ ‰נס   ‰מ‚„ילים 
‡לו ל‚בי מכ˙ בר„ ("נס ב˙וך נס" – פר˘˙נו ט, כ„) ול‚בי מכ˙ ˘חין ("‰רי נסים ‰רב‰" – פר˘˙נו ט, ח)]. 

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

ול‡   – ל˙נין"  י‰י  פרע‰  לפני  ו‰˘לך  מטך  נ‡מר "˜ח ‡˙  ל‡‰רן  בˆיווי ‰'  ˘‚ם  ול‰וסיף, 
נזכר בכלל ˘ל‡חר מכן י‰פוך ‰˙נין ל‰יו˙ מט‰ מח„˘.

לע˘ו˙  ˘יוכל  מ‰˜ב"‰ ‡ו˙  בי˜˘  ˘מ˘‰  מסופר  ˘מו˙,  פר˘˙  בס„ר‰ ‰˜ו„מ˙,  ו‰נ‰   .‚
בפני בני י˘ר‡ל כ„י ˘י‡מינו בו, ו‡מר לו ‰˜ב"‰ ˘י˜ח ‡˙ מט‰ו וי˘ליכנו ‡רˆ‰ – וכן ע˘‰: 

"וי˘ליכ‰ו ‡רˆ‰ וי‰י לנח˘, וינס מ˘‰ מפניו" (˘מו˙ „, ‚). 

מח„˘:  מט‰  ל‰יו˙  ל‰חזיר ‡˙ ‰נח˘  מ˘‰  כיˆ„ ˆו‰ ‰˜ב"‰ ‡˙  לספר,  וממ˘יך ‰כ˙וב 
"וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰ ˘לח י„ך ו‡חוז בזנבו, וי˘לח י„ו ויחז˜ בו וי‰י למט‰ בכפו" (˘ם, „). 

ו‰כ˙וב  מ˘‰,  מˆ„  ומיוח„˙  נוספ˙  פעול‰  ‰וˆרכ‰  ל˜„מו˙ו  יחזור  ˘‰מט‰  ˘כ„י  ‰רי 
ומ˙חז˜  י˘ר‡ל;  בני  בפני  לע˘ו˙  מ˘‰  ˘ˆריך  ‰‡ו˙  ב˙וך  ונפר„  מיוח„  כ˘לב  ז‡˙  מ„‚י˘ 
‡יפו‡ ‰˜ו˘י כ‡ן: מ„וע ‰כ˙וב בפר˘˙נו ˘ו˙˜ ו‡ינו מ„בר כלל על ז‰ ˘‰מט‰ חזר ל˜„מו˙ו 

כענין מיוח„?

˘ל‡חר  פיר˘ ‰כ˙וב  כבר  ˘מו˙  ˘בפר˘˙  וכיון  ˘‰י‡ ‰נו˙נ˙,  לומר  [לכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר 
˘‚ם  מעˆמו  ˘מובן  ‰רי  מ˘‰,  ‡חיז˙  י„י  על  למט‰  ונ‰פך  חזר  ‰ו‡  ל˙נין  ‰מט‰  ‰פיכ˙ 

בפר˘˙נו כן ‰י' וחזר ‰˙נין ל‰יו˙ מט‰ על י„י ‡חיז˙ ‡‰רן.  

˘מו˙  בפר˘˙   – ˘ונים  ענינים  ב˘ני  ˘מ„ובר  ובפרט  כן,  לפר˘  ‚„ול  ˘„וח˜  מובן  ‡מנם 
מ„ובר על ‡ו˙ ˘נ„ר˘ מ˘‰ לע˘ו˙ לפני בני י˘ר‡ל כ„י ˘י‡מינו בו, ו‡ילו בפר˘˙נו מ„ובר 

על מופ˙ ˘נ„ר˘ ‡‰רן לע˘ו˙ לפני פרע‰ ועב„יו (ר‡‰ פר˘"י ˘מו˙ „, כ‡)]. 

„. ו‰בי‡ור בז‰: 

˘ני  י˙כנו  ז‰  וב˘ינוי  ‰ר‚יל‰,  ‰מˆי‡ו˙  טבע   ˙‡ ל˘נו˙  ‰ו‡  ו"מופ˙"  "נס"  ˘ל  ענינו 
‡ופנים כלליים: 

י„י  על  נ‰פך  וע˙‰  ב‡ופן ‡ח„  טבעו  ע˙‰ ‰י'  ˘ע„  עˆמו,  בטבע ‰„בר  ˘‰˘ינוי ‰ו‡  י˘ 
‰נס ונ˙חלף טבעו ל‡ופן ˘ני, ב‡ופן ˘מכ‡ן ו‡ילך ‰טבע ‰˘ני ‰ו‡ טבעו ‰עˆמי ˘ל ‰„בר. 

וכ‚ון ‰‡ו˙ ‰מסופר בפר˘˙ ˘מו˙ („, ו-ז), ˘‡מר ‰˜ב"‰ למ˘‰ ל‰וˆי‡ ‡˙ י„ו ור‡‰ לפ˙ע 
כיˆ„ "י„ו מˆורע˙ כ˘ל‚" – ˘ˆרע˙ זו נע˘˙‰ חל˜ מטבע י„ו ˘ל מ˘‰, וכ„י לבטל‰ ‰י' ˆורך 
בנס ˘ני: "וי‡מר ‰˘ב י„ך ‡ל חי˜ך, וי˘ב י„ו ‡ל חי˜ו, ויוˆי‡‰ מחי˜ו ו‰נ‰ ˘ב‰ כב˘רו"; 

ו‰יינו, ˘ב„יו˜ כמו ˘‰וˆרך נס כ„י ל˘נו˙ ‡˙ י„ו ˘ל מ˘‰ ל"מˆורע˙", כך ממ˘ ‰וˆרך 
˘„יי˜  ˘ם  ר˘"י  ב„ברי  וכמו„‚˘  כב˘רו".  "˘ב‰  ‰י„  ו˙‰י'  ‰ˆרע˙   ˙‡ לסל˜  כ„י  ‡חר  נס 
˘מ„‰  ומפר˘ "מכ‡ן  מ‡˘ר ‰נס ‰ר‡˘ון,  יו˙ר  מ‰ר  ˘‰נס ‰˘ני ‰˙רח˘  ל˘ון ‰כ˙וב  מ˙וך 
בין  ל‡ ‰י' ‰ב„ל  עˆם ‰נס  ˘לענין  מ„בריו,  ומבו‡ר   – פורענו˙"  ממ„˙  לבו‡  ממ‰ר˙  טוב‰ 
‰˘נים, וכל ‰‰ב„ל ‰ו‡ ˘‰ר‡˘ון ‰י' ל"פורענו˙" ולכן ‰˙עכב ו‡ילו ‰˘ני ‰י' ל"טוב‰" ולכן 

מי‰ר לבו‡ (ול‰עיר מˆפנ˙ פענח ע‰"˙ ˘ם).

פעול˙  וכל  ˘ני,  לטבע  מטבע ‡ח„  ˘ל ‰„בר,  טבעו  ממ˘ ‡˙  מחליף  ˘‡ינו  נס  י˘  ‡מנם 
‰נס ‰י‡ ˘‡ף ˘‰„בר נ˘‡ר בעˆם בטבעו ‰ר‡˘ון, מכל מ˜ום ‰ו‡ פועל ומ˙נ‰‚ לזמן מסויים 

כ‡ילו ‰י' „בר ‡חר. 

סיוע לזולת בעניני מסחר
אשר   .  . הכהן   .  . עם  בשיחתי  להוודע  לי  נעם 

לו  מסייע  וכבודו  לזמנים  מזמן  כבודו  עם  נפגש 

בעניני מסחר ובעניני האבנים טובות ביחוד.

זה  ענין  מעלת  בגודל  האריכות  למותר  ובודאי 

כו',  מלאכה  לו  ממציא  הלכה,  לפסק  גם  וכמובא 

יוסיף  גם  אלא  ככה  שינהג  רק  לא  שלהבא  ותקותי 

ובענינים  יותר  תכופים  לזמנים  האפשרי  ככל  בזה 

אין  רז״ל  מאמר  על  שנשען  אלא  יותר,  גדולים 

ולא  זה  דבר  על  הנני  כותב  למזורזין,  אלא  מזרזין 

ערוך  שולחן  כן  גם  וראה  להעדפה,  אלא  נצרכה 

ב.  נג,  פסחים  א.  סג,  שבת  מרז"ל  ע"פ  דעה  יורה 

משנה סוף הוריות, כהן קודם כו' ובכמה מקומות.

בה  יקויים  ואשר  הוא  פרנסתו  להרחבת  בברכה 

והשולחן  התניא  בעל  הזקן  רבנו  של  הידוע  פתגם 

והם  גשמיות  ליהודים  נותן  יתברך  שהשם  ערוך, 

גיט  יתברך  השם  ("אז  רוחניות  מהגשמיות  עושים 

אידן גשמיות און זיי מאכען פון גשמיות רוחניות").

המצפה לבשורות טובות בכל האמור... 

(אגרות קודש חי"ד עמ' שג)

זירוז נתינת הגמ"ח למסחר השוק
והוראת  בתוכן  להתבונן   – אלה  ימים  ...מענין 

דבר  על  אדמו״ר  וחמי  מורי  קדושת  כבוד  סיפור 

כ״ק אדמו״ר הצמח צדק, בענין גמילות חסדים, וזה 

לשונו:

רגיל  הי׳  צדק  צמח  הרה״ק  קדושת  כבוד  הוד 

לראות את הוד כבוד קדושת זקנו רבינו הזקן אחרי 

לו  פותר  והי׳  לילה,  בחזיון  או  בהקיץ  הסתלקותו, 

את כל ספיקותיו בנגלה ובנסתר.

בזמן ידוע, ורבינו הצמח צדק יושב סגור בחדרו 

שלא  שאלות  כמה  אצלו  נתקבצו  בלימודו,  ושוקד 

הוד  את  לראות  במאד  והשתוקק  בהן  להכריע  ידע 

לא  אבל  כרגילותו,  הזקן  רבינו  זקנו  קדושת  כבוד 

עלה בידו, והי׳ בצער גדול מזה.

להתפלל  צדק  צמח  הרה״ק  הלך  בהשכמה  פעם 

אדמו״ר  חותנו  קדושת  כבוד  הוד  של  הכנסת  לבית 

דרך  ובעברו  זי״ע,  נבג״מ  זצוקללה״ה  האמצעי 

אלי׳  מרדכי  ר׳  השוק,  מאנשי  באחד  פגע  השוק 

כפו  מיגיע  נהנה  שמים,  וירא  פשוט  איש  שמו, 

ויבקש  דשוקא,  יומא  הי׳  והיום  השוק,  במסחר 

גמ״ח  לו  להלוות  צדק  צמח  הרה״ק  מאת  האיש 

[ב]בקר,  [ל]מחרת  או  הערב  עד  רובלי-כסף  איזה 

כי ביום הזה הוא יכול להרויח בשוק, ויענהו הרה״ק 

יכנס  לביתו  כשיחזור  התפלה  אחרי  כי  צדק  צמח 

אליו ויתן לו את הגמ״ח.

נפל  הכנסת  לבית  צדק  צמח  הרה״ק  כשנכנס 

פרוטה  יהיב  אלעזר  ר׳  המאמר  הקדוש  ברעיונו 

מצדקה,  גמ״ח  גדול  המאמר  וגם  מצלי,  והדר  לעני 

עשה  טוב  לא  אשר  צדק  צמח  הרה״ק  ויתבונן 

הגמ״ח  את  הנ״ל  אלי'  מרדכי  להר'  תיכף  נתן  שלא 

את  ויקח  לביתו  צדק  צמח  הרה״ק  ויחזור  שביקש, 

אלי',  מרדכי  הר'  את  לחפש  השוק  אל  וילך  הסכום 

וביני לביני כבר נתקבצו אנשי הכפר עם עגלותיהם 

למצֹא  רב  בטורח  לו  ועלה  השוק  אל  וסחורותיהם 

את  לו  נתן  וכשמצאו  ביניהם,  אלי'  מרדכי  הר'  את 

הגמ״ח ויחזור לבהכנ״ס להתפלל.

בטלית  צדק  צמח  הרה״ק  כ״ק  הוד  כשנתעטף 

רבינו  קדושת  כבוד  הוד  את  פתאום  ראה  ותפילין 

לאיש  גמ״ח  הנותן  לו:  ויאמר  צהובות  בפנים  הזקן 

טובה  והעושה  פני׳,  שום  בלי  שלם  בלבב  ישראל 

שערי  כמוך,  לרעך  ואהבת  כצווי  באהבה  לישראל 

היכלי מעלה פתוחים לפניו. עד כאן לשונו.

לכל  הם  הוראה  ישראל,  נשיאי  סיפורי  והרי 

כלל  בתוככי  הורו,  אשר  ישרה  בדרך  ההולכים 

ישראל,

בעולם  בחיים  הוראה  חיים,  ותורת  הוראה 

במשנתם,  חכמים  וכדברי  הבא,  בעולם  וחיים  הזה 

הזה  בעולם  פירותי׳  אוכל  אדם  חסדים  שגמילות 

והקרן קיימת לעולם הבא...

(אגרות קודש חכ"ד עמ' עג-ד)

סיוע עסקי לזולת

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

‰‚יע"  „"ל‡  ˘במ‡ורע  כנ"ל,  נמˆ‡, 
ס„ר  מˆ„  מ"מ,  יו˙ר,  מופל‡  נס  מ˙‚ל‰ 
˘˜לי"),  ל‡  ("מ˘˜ל  „רחמנ‡  ‰‰נ‰‚‰ 
פל‡  ‰י‡  ‰בר‡ו  ל‡חר  ‰מטר  נטיל˙  ‰רי 
‰ו‡  כ‡˘ר   – ˙לוי  מ‰˘‡ר˙ו  יו˙ר  ‚„ול 
‡יפכ‡,  נימ‡  ומע˙‰  במˆי‡ו˙ו.  עו„נו 
למ‚נ‡"  ניס‡  עבי„  "ל‡  מ˘ום  „„ו˜‡ 
‚„ול  בו  ˘‰נס  ‰ב'  בפירו˘  ‰ו‡  ‰˜ו˘י 

יו˙ר ע"פ כללי ˘מי‡, ו‰ו‡ למ‚נ‡.

‡מנם, ע„יין ‡ין לומר „‰ˆ„˜ מוחלט 
עם פי' ‰‡' (ו‡למל‡ כן ‰י‰ ר˘"י מס˙פ˜ 
כ‡ן ב‡נו לח˜יר˙  ר˜ בו, כנ"ל), ו‰ו‡ לפי̆ 
חמ„ ‰נ"ל, ‡י "‚מירי" ‰יינו ‰לכ‰  ‰˘„י 
למ˘‰ מסיני ורב כחו כ„‡וריי˙‡, ‡ו „‰וי 
ר˜ ב˜בל‰ מחכמינו וכחו כ„ינ‡ „רבנן. כי 
‰ב‡  ענין  ‡ינו  ˘"‚מירי"  לומר  ˙מˆי  ‡ם 
ל‡חר  ‰מטר  ˘נטיל˙  ‰רי  מסיני,  למ˘‰ 
מו˘לל˙  ‡ינ‰   – ˘˜לי"  "מ˘˜ל   – ˘ני˙ן 
כ"כ, ב‰יו˙ ‰כלל "מ˘˜ל ל‡ ˘˜לי" ענין 
נמˆ‡,  ולפ"ז  בלב„;  מ„רבנן  "‚מירי"  ˘ל 
 – כ"כ  מופל‡  ‰נס  ‡ין  ‰מטר  ˘בנטיל˙ 
‰נס  לז‰,  וביחס  ‰˙ור‰.  כללי  מˆ„  ‚ם 
„"ל‡ ‰‚יע" ‰ו‡ פל‡ ‚„ול יו˙ר, וממיל‡ 
ס"ל  למ‚נ‡". ‡מנם, ‰פי' ‰‡'  ‰ו‡ "ניס‡ 
ל‰ם  י˘  "‚מירי"  נ‡מר  ˘עלי‰ם  „„ברים 
כח ˘ל ‰לכ‰ „‡וריי˙‡, ולפ"ז בו„‡י ‰נס 
"ל‡ ‰וˆ˜" ‰ו‡ פל‡ ‚„ול יו˙ר מ‰נס "ל‡ 

‰‚יע", ולפיכך ע„יף לפר˘ "ל‡ ‰‚יע".

‡מנם, לכ‡ו' י˘ ל„חו˙, כי ‡ימ˙י י˘ 
עליו  ˘‡מרו  „בר  ב˙ו˜ף  לחלו˜‰  מ˜ום 

‰ו‡  ‰כ‡  ‡בל  „‰לכ˙‡,  במילי  "‚מירי", 
ולמ‡י  ‰נ‰‚‰),  (˘ל  ובירור  מיל˙‡  ‚ילוי 
למעל‰,  נו‰‚ים  ˘כן  לנו  ‚יל‰  מי  נפ˜"מ 
סוף  כל  סוף  מסיני,  למ˘‰  ‡ו  חז"ל  ‡ם 
מוחלט.  ‰כי  ב˙ו˜ף  בו„‡ו˙  ‰ו‡  ‰„בר 
נס  ˘ל  מ‰ו˙  כי  ˜ו˘י‡,  ‡י"ז  ב‡מ˙  ‡בל 
˘כל  ע"פ  ‰מס˙בר  מן  ‰‰פוך  „בר  ‰ו‡ 
מˆרים  למכו˙  בנו‚ע  ‰‡„ם (וכמפור˘ ‚ם 
יח.  טו.  ח,  פר˘˙נו  ר‡‰  עס˜ינן,  „ב‰ו 
‰„בר  ˘י‰י‰  ˘ככל  מובן  ו‡"כ  ועו„), 
˘בו  ‰נס  י‚„ל  כן  ב˘כל  יו˙ר  מו˘לל 
[ועיי' ˘ו"˙ ‰ר˘ב"‡ סי' ˙יח, „י˘ מ‚„ולי 
ו‡"‡  בניסים  ‰‚בל‰  „י˘  ˘סברו  י˘ר‡ל 
˘י‰יו „ברים ‰נמנעים מכל ‰‚יון, כי "י˘ 
(‡ל‡  ‰בור‡"  בחי˜  ˜יים  טבע  לנמנעו˙ 
‰ח˜יר‰  ובספר  עיי"˘  כן,  ל‡  ˘‰מס˜נ‡ 
ל‰ˆ"ˆ ח"‚ פ"‰)]. ו‰"‰ ‰כ‡, „‰פלו‚˙‡ 
כמ‰  ע„  לי„ע  נו‚ע˙  „עניננו  "‚מירי"  ‚בי 
˘‡ם  כלומר  יו˙ר,  ‚„ול‰  ‰„בר  פ˘טו˙ 
זו  ‰נ‰‚‰  ‰רי  מסיני  למ˘‰  ‰לכ‰  ‰ו‡ 
‚לוי  ‰י‡  ‡ם  מ‡˘ר  יו˙ר  וי„וע‰  פ˘וט‰ 
"טע‰  פ„:  „כ˙ובו˙   ‡‰ [וכעין  „רבנן 
˘במ˘נ‰  „‰לכ‰  חוזר",  מ˘נ‰  ב„בר 
ב‰  ˘טעו˙  ע„  לכל  יו˙ר  ופ˘וט‰  י„וע‰ 
וע"„  טעו˙ ‰מ˙˜בל˙,  ב‚„ר  כלל  ל‡ ‰וי 
‰חילו˜ בין "˘˜ר" ל"˘ו‡", ‡˘ר ‡ין „בר 
ממ‰  ‰‰יפך  ‰ו‡  ‡ם  ‡ל‡  "˘ו‡"  נ˜ר‡ 
בני  ל˘ל˘‰  ‰פחו˙)  (לכל  וי„וע  ˘"‚לוי 
˘‰„בר  בכך  „י  ו‡ין  ‰עם",  מ˘‡ר  ‡„ם 
ומ„ע",  ˘כל  בעלי  "‰חכמים  לכל  י„וע 
רמב"ם ספ"‰ מ‰ל' ˘בועו˙, ועיי' בר„ב"ז 

˘ם].

לקראת שבת ו

נ˘‡רו  ‰ם  יז-כ),  ז,  (פר˘˙נו  ל„ם"  "נ‰פכו  ˘‰מים  ל‡חר  ˘‚ם  „ם,  במכ˙  ˘מˆינו  וכמו 
י‰ו„י  ˘בו  מˆב  ל‰יו˙  יכול  ˘‰י'  י)  פ"ט,  (˘מו"ר  חז"ל  וכ„ברי  בטבע ‰מים,  במ‰ו˙ם ‰עˆמי˙ 

ומˆרי ˘ו˙ים מ‡ו˙ו כלי עˆמו – ו"י˘ר‡ל ˘ו˙‰ מים ו‰מˆרי „ם".

˘‰י˙‰  מˆינו  ל‡  ו‚ם  ‰„ם,  כל   ˙‡ לרו˜ן  ˆריכים  ˘‰יו  ‰מכ‰  זמן  בסיום  מˆינו  ל‡  ולכן 
פעול‰ מיוח„˙ ˘ע˘‰ מ˘‰ ‡ו ‡‰רן כ„י ˘‰„ם יחזור וי‰פוך למים – 

‰ם  מסויים  ˘לזמן  ר˜  חי„˘‰  ו‰מכ‰  ‰עˆמי,  בטבעם  ‰מים  נ˘‡רו  ‰זמן  כל  ב‡מ˙  כי 
ר˘"י  ל˘ון  (כ„יו˜  ל˜„מו˙ו"  זמן ‰מכ‰ "˘ב ‰י‡ור  כ˘‰ס˙יים  מי„  ובכן,  כ"„ם";  ויור‚˘ו  י‰יו 

בפר˘˙נו ז, כ‰), ב„רך ממיל‡, לל‡ ˆורך בפעול‰ נוספ˙. 

עם  ˘מו˙  בפר˘˙  ˘‰י'  ˘ני ‰מ‡ורעו˙ – ‰מ‡ורע  בין  ˘ז‰ו ‰‰ב„ל  לומר,  י˘  ומע˙‰   .‰
מט‰ מ˘‰, ו‰מ‡ורע ˘‰י' בפר˘˙נו עם מט‰ ‡‰רן:

  - למ˘‰  רמז  ב˙ור  ‰י'  לנח˘  נ‰פך  מ˘‰  ˘ל  ˘‰מט‰  ˘ז‰  ר˘"י,  מפר˘  ˘מו˙  בפר˘˙ 
"˘סיפר ל˘ון ‰רע על י˘ר‡ל, ו˙פס ‡ומנו˙ו ˘ל נח˘", 

ונ˘˙נ‰  מ˘‰  מט‰  נ‰פך  לכן  ענין ‰"נח˘",  למ˘‰ ‡˙  לרמוז  מיוח„˙  כוונ‰  ˘‰י˙‰  וכיון 
"מט‰", ‰וˆרך  ב˙ור  בו  ול‰˘˙מ˘  לחזור  מ˘‰  וכ˘רˆ‰  ממ˘.  נח˘  ˘ל  לטבע  ל‚מרי  טבעו 

לע˘ו˙ פעול‰ ונס ח„˘ – ל‰פוך ממ‰ו˙ "נח˘" למ‰ו˙ "מט‰";

‡‰רן  ˘מט‰  בז‰  מיוח„˙  כוונ‰  מˆינו  ל‡  מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  לפי  ‰רי  בפר˘˙נו,  ‡מנם 
˘ל  ענין  פרע‰  בפני  ל‰ר‡ו˙  ‰י'  כ‡ן  ‰ענין  ˘כל  נר‡‰  פ˘וטו  ולפי  „ו˜‡,  ל"˙נין"  נ‰פך 

"מופ˙" ‰מור‰ על ‚„ול˙ ‰' וכחו, ו‡ין כ"כ נפ˜"מ כיˆ„ ב„יו˜.   

„י  ‡ל‡  טבעו,  וי˙חלף  ˘לם  ב‡ופן  ל"˙נין"  י‰י'  ב‡מ˙  ‡‰רן  ˘מט‰  ˆורך  ‰י'  ל‡  ולכן, 
בעˆם ‰"מופ˙", ˘‰מט‰ פועל כמו ˙נין לזמן מסויים – ובסיום ‰זמן חזר ב„רך ממיל‡ לטבעו 

‰עˆמי כ"מט‰". 

ומיו˘ב ‡יפו‡ למ‰ ‡ין ‰כ˙וב עו˘‰ "ענין" מז‰ ˘‰˙נין נ‰פך למט‰ ו‚ם ב„ברי ר˘"י ל‡ 
‰„‚י˘ ˘י˘ בז‰ נס מיוח„ – כי ב„רך ‰פ˘ט ז‰ ˘‰˙נין חזר ונ‰פך למט‰ ל‡ ‰י' ב‚„ר "נס" 
‡ל‡ ענין טבעי, וב„ו‚מ˙ ז‰ ˘‰„ם חזר ונ‰פך למים בסיום מכ˙ „ם ˘ל‡ ‰י' בז‰ "נס" נוסף 

‡ל‡ ˘בסיום ‰זמן חזר ‰„בר מ‡ליו לטבעו ‰עˆמי. 

‡‰רן  ˘מט‰  בז‰  מיוח„  ענין  מˆינו  כן  ועו„)   .„ פ"ט,  (˘מו"ר  ‰מ„ר˘  ˘ב„רך  ל‰עיר  [‡מנם 
ב˙וך   ıרוב‰ ‰‚„ול  '‰˙נים  ˘נ‡מר  ל˙נין,  נ„מ‰  "˘פרע‰  לז‰  ˘˘ייך  „ו˜‡,  "ל˙נין"  נ‰פך 
י‡וריו'" (יחז˜‡ל כט, ‚). ור‡‰ ‚ם בכלי י˜ר על ‡˙ר ˘‰‡ריך בז‰. ו‡ם כן, לפי „רך ‰מ„ר˘ י˘ 

מ˜ום לומר ˘‡כן נ‰פך ‰מט‰ ל"˙נין" ב‡ופן ˘נ˙חלף טבעו ממ˘. 

‡ך בר˘"י ע‰"˙ ל‡ ‰וב‡ מ„ר˘ ז‰, ולכן ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" י˘ לומר כנ"ל ˘ל‡ ‰י' בז‰ 
ענין עˆמי ‡ל‡ "מופ˙" זמני. ו„ו"˜]. 



איך היתה יוכבד 
דודתו של עמרם?

ויקח עמרם את יוכבד דודתו
אחת אבוהי: בת לוי, אחות קהת
(ו, כ. רש"י)

ועוד),  גו"א,  (רא"ם,  המפרשים  ביארו 

"דודתו"  פירוש  כולה  התורה  שבכל  שמאחר 

בא  יד),  יח,  אחרי  (ראה  אביו"  אחי  "אשת  הוא 

רש"י לשלול פירוש זה, ולפרש שכאן הכוונה 

לאחות אביו.

את  להוציא  רש"י  הוכרח  מדוע  וקשה: 

הפירוש מפשוטו? והרי אפשר לפרש שיוכבד 

(בנוסף  עמרם  של  אביו  אחי  אשת  גם  היתה 

שלוי  לומר  דאפשר  אביו),  אחות  להיותה 

נשא שתי נשים, ואחד מאחי קהת, שהיה אחי 

נח  בן  לאשה (כדין  נשאה  מאביו –  רק  יוכבד 

גירשה,  מכן  ולאחר  מאביו),  באחותו  המותר 

הוא  שחידוש  (ואף  אחי'  בן  לעמרם  ונישאה 

לעמרם,  נישואי'  לפני  כבר  נישאה  שיוכבד 

חדש  פי'  מלחדש  פשוט  יותר  זה  הרי  מ"מ 

במלה "דודתו", שאין לו אח ורע בכל התנ"ך).

הכתוב  כוונת  כן:  דאאפ"ל  הטעם  וי"ל 

בתיבת "דודתו" היא להגיד שבחה של יוכבד 

ביחוסה, ואם נפרש שפירושה אשת (גרושת) 

אחות אביו, הרי אין זה שבח אלא גנאי. ולכן 

הוכרח רש"י לפרש כאן תיבת "דודתו" בדרך 

שונה מבכל התורה.

עדות והתראה במכות
וימלא שבעת ימים אחרי הכות ה׳ את היאור 
שהיתה המכה משמשת רביע חודש ושלשה
חלקים הי' מעיד ומתרה בהם
(ז, כה. רש"י)

ביאור,  צריך  ומתרה"  "מעיד  הלשון 

שכבר  דבר  על  נופל  עדות  לשון  דלכאורה 

בעתיד,  שיתרחש  דבר  על  ולא  בעבר,  קרה 

שעליו נופל רק הלשון "מתרה".

וי"ל:

דבר  על  נופל  אינו  עדות  שלשון  הסיבה 

היא  שעדות  מכיון  היא  בעתיד  שיתרחש 

אין   - התרחש  לא  שעדיין  ודבר  בוודאות, 

שבוודאי  דבר  אבל  יקרה;  שאכן  ודאות 

קודם  גם  עדות  לשון  עליו  נופל   – יתרחש 

שקרה. משא"כ התראה - ענינה אזהרה שאם 

יעשה כך וכך יענש, אבל אין ודאות שהעונש 

אכן יתרחש.

וזהו ביאור הכפילות בלשון רש"י:

במכות היו ב' סוגים – יש מהן שהיו עונש 

דם,  מכת  (כמו  בעבר  פרעה  של  הנהגתו  על 

וא"כ  כה"),  עד  שמעת  לא  "והנה  בה  דכתיב 

הלשון  קאי  ועליהן  שיבואו,  ודאות  היתה 

העתיד,  על  אזהרה  שהיו  מהן  ויש  "מעיד"; 

מכת  כמו  יענש,  בנ"י  את  ישלח  לא  שאם 

צפרדע שנאמרה בלשון תנאי "אם מאן אתה 

לשלח", ועל מכות אלו קאי הלשון "מתרה".

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

מן ‰‡„),  נע˘‰ ‰נוזל  ˘כ‡ן  מ˙כ˙" ‡ל‡ 
נפס˜‰  כי  לנוזל   „‡‰ עו„  ‰פך  ל‡  וכ‡ן 

‰מכ‰.

ויובן ב‰˜„ים, „י"ל ˘ל‡ ב‡ ר˘"י ר˜ 
מ˘מע‰  ‡ם  "נ˙ך",  ‰˙יב‰  בפירו˘  ל„ון 
י˙פר˘  ובז‰  ונ˘פך,  "‰וˆ˜"  ‡ו  "‰‚יע" 
˘כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ˘ל‡ ‰‚יע ‡ו ל‡ ‰וˆ˜ 
‡ריכו˙  מובנ˙  ‡ין  („לפ"ז   ıל‡ר ונ˘פך 
‰ב'  לפי'  חבר  ˘‰בי‡  מ‰ו  וכן  ל˘ונו, 
„‰˙ם  „ו˜‡,  כסף  ב‰˙כ˙  „מיירי  מכ˙וב 
נוזל  מבל˙י  ו˘ינוי  ‰מס‰  ל'  ‰ו‡  ‰‰˙כ‰ 
מכ˙ובים  ל‰בי‡ „ו‚מ‡  וטפי ‰ו"ל  לנוזל, 
„מיירי ב„ומ‰ ל‰כ‡, ב˘פיכ˙ „בר ˘‰ו‡ 
 – "‰˙כ‰"  בל'  נמי  ˘נ˜טו  מעי˜ר,  נוזל 
˘מו‡ל-ב כ‡, י. ‡יוב ‚, כ„; ו‰˙ם י˙פר˘ 
(ול‡  ˘פיכ‰  ‰יינו  „"‰˙כ‰"  כ‰כ‡  נמי 
‰מס‰). ו˙ו, למ‰ ל‡ נס˙פ˜ ר˘"י בפירו˘ 
‡ח„ ‰עול‰ יפ‰ בפ˘ט, כ„רכו בז‰), ‡ל‡ 
‰מ‡ורע  ˙וכן  יו˙ר  לב‡ר  ב„בריו  רˆ‰ 
‰מ˙ו‡ר בכ˙וב, „‰נ‰ בעˆיר˙ מטר ב„רך 
‰מˆויו˙  ‰מטר  טיפו˙  ‰טבע  ע"פ  ‰ר‚יל 
כבר ב‡ויר, ˘נע˘ו כבר למˆי‡ו˙ "מטר", 
˘בנ„ו"„  מ‡חר  ‡בל   ,ıל‡ר ע„  יור„ו˙ 
כ„י  ˙וך  ‰בר„  לעˆיר˙  מ˘‰  ‰˙פלל 
כ˘נ˙˜בל‰  ˘˙יכף  מובן  ומ‡י„ך  ירי„˙ו, 
˙פיל˙ו נפס˜‰ ‰מכ‰ ל‡ל˙ר, „רו˘ בירור 
‰מטר  לטיפו˙  ‡ירע  מ‰  ‰כ˙וב  ב‰בנ˙ 
˘‰יו ב‡מˆע „רכן. וע"ז ‰בי‡ ב' בי‡ורים 
˙וכן  בל˘ונו  ‰כ˙וב  ‰˘מיענו  ‡יך 
על  י˙רון  מ‰בי‡ורים  ובכל ‡ח„  ‰מ‡ורע, 
˘ל  „רכו  בכ‰"‚  ˘„ו˜‡  (וכי„וע  זול˙ו 
ר˘"י ל‰בי‡ ב' פירו˘ים), כ„ל‰לן, „לפי' 
‡ח„ "ל‡ ‰‚יע", ‰יינו ˘‰י‰ נס ח„˘ „‡ף 
‡ו˙ן ˘ב‡ויר נעמ„ו במ˜ומן ול‡ ‰מ˘יכו 
כבפ˘טו˙,  ‰מטר,  ע˙  בו‡  (ע„  ירי„˙ן 

"ל‡  ˘ני  ולפי'  נ„:),  ברכו˙  עיי'  ‡בל 
‰וˆ˜", ‰יינו ˘‡ף ˘כבר נע˘ו טיפו˙ ‡לו 
ב‡ויר למˆי‡ו˙ ˘ל מטר ונוזל, ˘וב חזר‰ 
„בר  מל‰יו˙  וח„לו  זו  ˙כונ‰  מ‰ן  ו‡ב„‰ 
‰ניˆו˜ (ול‰כי ‰בי‡ ‰„ו‚מ‡ „‰˙כ˙ כסף 
˘ינוי  פעול˙  ‰י˙‰  „כ‡ן  למימר‡  „ו˜‡, 
‰פוכ‰ מ‰מס‰ - ל‡ נ˙ך – ˘נ˘˙נ‰ ‰נוזל 

ל„בר בל˙י נוזל, ו˜"ל).

ו‰י˙רון בפי' ‰ב', „‰נ‰ במ‰ ˘נו˙ר 
ירי„˙ו)  טבע  (למרו˙  ב‡ויר  ˙לוי  ‰מטר 
ע„ בו‡ זמן ‰מטר במˆרים, ˘‰ו‡ לע˙ים 
‚„ול‰   – י)  מז,  וי‚˘  (ר˘"י  ביו˙ר  רחו˜ו˙ 
מבסילו˜  יו˙ר  ובזמן)  (במ˜ום  ‰נס  מי„˙ 
˙ם  ובז‰  ‡ח„  בר‚ע  ‰עולם  מן  ‰מטר 
„ר˘ו˙  (ר‡‰  ‰כלל  מˆ„   ‰˘˜ ו‡"כ  ‰„בר, 
‰ר"ן „"ח ‰˜„מ‰ ‰‡') "˜וב"‰ ל‡ עבי„ ניס‡ 

ול‡ „י  נס ‚„ול  ל‡יז‰ ˆורך ‰י‰  למ‚נ‡", 
‰ב'  כפי'  "מטר"  ל‰יו˙  ˘יח„ול  בפעול‰ 

ובז‰ י˙ום ‰נס ‰‰כרחי. 

"‚מירי,  כ‰.  ב˙עני˙  „‚רסי'  ‡יבר‡, 
[מ˘מי‡] מי‰ב י‰בי מ˘˜ל ל‡ ˘˜לי (ב˙ר 
„בר  ני˙ן  כבר  „‡ם  פירו˘,  ר˘"י)",  „י‰בי. 

ונע˘‰  נוˆר  ˘‰„בר  כלומר  מלמעל‰, 
נוטלים ‡ו˙ו  – ‡ין  ז‰  בעולמנו  למˆי‡ו˙ 
מפ˜יעים  ˘‡ין  ‰יינו  בחזר‰,  מלמעל‰ 
כ‡˘ר  ול‰כי  ומˆי‡ו˙ו.  ˜יומו   ˙‡ ממנו 
‰ב'  בנס  (כמו  ‰כלל  מן  יוˆ‡  ב‡ופן 
˘‡ירע במע˘‰ „ר' חנינ‡ בן „וס‡ ב˘"ס 
˘ני˙ן,  ל‡חר  „בר  מלמעל‰  ניטל  ˘ם), 
ביו˙ר.  ו‚„ול  מופל‡  נס  ב‚„ר  נכנס ‰„בר 
ומע˙‰ נמˆ‡ ב‰יפוך, „„ו˜‡ נטיל˙ ‰מטר 
‰ן  ‰ב')  (כפירו˘  מˆי‡ו˙ו  וביטול  ל‚מרי 
˙לוי  מ‡˘ר ‰˘‡רו  יו˙ר  ו‚„ול  מופל‡  נס 
(כפירו˘  טבע  ע"פ  ˘ל‡  ‰עולם  בחלל 
˘בעולם  ‰טבע  כללי  ˘ע"פ  ו‡ף   .('‡‰



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בענין "גמירי משמיא משק א 
שקי"

יתלה ב' פירושים ברש"י פרשתנו לענין אופן עצירת הברד – בחקירת האחרונים לענין כללים שנזכרו בלשון 
"גמירי", אם הוא הלכה למשה מסיני והוי כדאורייתא או שהוא בקבלה מרבותינו והוי כדרבנן

מˆינו  ב˘"ס  ו‰לכו˙  כללים  בכמ‰ 
‰„ין  (כ‚ון  "‚מירי"  בל˘ון  ˘נ‡מרו 
מורי„ין"  ו‡ין  ב˜ו„˘  מעלין  "‚מירי 
בז‰  וח˜ר  ˘בסמוך),  ב˘„"ח  ‰מוב‡ 
כי  "‚מירי,  מז)   ,‚ (כללים  חמ„  ‰˘„י  בעל 
‡˙מר ב˘"ס ‰‡י לי˘נ‡ נר‡‰ מ„ברי ‰רב 
˘פ"‰  ‡ו˙  ‰מ"ם  במערכ˙  „רבנן  ‡רע‡ 
נר‡‰  ז‰  ולעומ˙   .  . מ„רבנן  ‡ל‡  „‡ינו 
ב˘ו"˙  רפ‡פורט  מו‰רח"ך  ‰רב  מ„ברי 
‚מירי  „כל  מ"ט  סי'  חיו"„  חיים  מים 
„י˘  פירו˘  מסיני...".  למ˘‰  ‰לכ‰  ‰ו‡ 
˘‰ו‡  מ˘מעו  "‚מירי"  ‰ל˘ון  ‰‡ם  ל„ון 
כ„ינ‡  וחמור  מסיני  למ˘‰  ‡ˆלנו  מ˜ובל 
חכמים  מפי  מסור˙  ˘‰ו‡  ‡ו  „‡וריי˙‡, 
˘‰‡ריך  עיי"˘  „רבנן.  כ„ינ‡  ר˜  וכחו 

בר‡יו˙ מכל ‰˘"ס לכ‡ן ולכ‡ן.

„מˆינו  חי„ו˘  ב„רך  לב‡ר  ונר‡‰ 
˘‰זכיר  „רכים  ב'   – זו  בח˜יר‰  ל˙לו˙ 

ר˘"י בפר˘˙נו ‚בי נס ‰בר„. „על ‰פסו˜ 
מכ˙  עˆיר˙  ‚בי  ‡רˆ‰",  נ˙ך  ל‡  "ומטר 
ל˙יבו˙  פירו˘ים  ב'  ר˘"י  פיר˘  "בר„", 
˘‰יו  ‡ו˙ן  ו‡ף  ‰‚יע,  "ל‡  נ˙ך":  "ל‡ 
ו˙˙ך  לו  ו„ומ‰   ,ıל‡ר ‰‚יעו  ל‡  ב‡ויר 
עלינו ‰‡ל‰ ו‰˘בוע‰ „עזר‡ („ני‡ל ט, י‡), 
בחל˜  חברו  סרו˜  בן  ומנחם  עלינו.  ו˙‚יע 
(ב‡‰ מ˘ור˘) כ‰˙וך כסף (יחז˜‡ל כב, כב), 
„בריו   ˙‡ ‡ני  ורו‡‰  מ˙כ˙.  יˆי˜˙  ל˘ון 
(ור‡י‰ ל„בר) כ˙ר‚ומו: ויˆ˜ (וי˜‰ל לו, לו. 
ועו„) ו‡˙יך, לˆ˜˙ (פ˜ו„י לח, כז) – ל‡˙כ‡. 
 ."ıל‡ר ל‡ ‰וˆ˜   –  ıל‡ר נ˙ך  ל‡  ז‰  ‡ף 
מ˘מעו  "נ˙ך"  ‰ר‡˘ון  „לפירו˘  ‰יינו, 
"‰‚יע", ו‰וספ˙ ‰כ˙וב "(ל‡ נ˙ך) ‡רˆ‰" 
‰יינו ˘‚ם טיפו˙ ‰מטר ˘כבר ‰יו מˆויו˙ 
נפס˜‰  כי   ,ıר‡‰ ‡ל  ‰‚יעו  ל‡  ב‡ויר  ‡ז 
מל˘ון  ‰ו‡  "נ˙ך"  ‰ב'  ולפירו˘  ‰מכ‰. 
למˆי‡ו˙  „בר  ‰פיכ˙  ומ˘מעו  "‰˙כ‰", 
 ˙˜ˆ‰" (כמו  ו‰ניˆו˜  ‰נ˘פך  ל„בר  נוזל, 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

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

האם נכון שאו ע הנהגת ה'?
מדוע דווקא משה הקשה על הנהגת השי"ת? / באיזה אופן עבדו האבות ומשה את השי"ת? / איזו גזירה 

התבטלה במתן תורה? / ואיך יכולים לחבר את ההפכים?

בירור מענה השי"ת למשה בריש פרשתנו
לעם  למ‰ ‰רע˙‰   ,'‰" כלפי ‰נ‰‚˙ ‰˜ב"‰:  רבנו  מ˘‰  בסיום ‰פר˘‰ ‰˜ו„מ˙ ‰˜˘‰ 
ל‡ ‰ˆל˙  ו‰ˆל  לעם ‰ז‰,  ב˘מך, ‰רע  ל„בר  פרע‰  ב‡˙י ‡ל  ומ‡ז  ˘לח˙ני,  ז‰  למ‰  ‰ז‰, 
‡˙ עמך". כיˆ„ י˙כן, ˘מ˘ליחו˙ ‰˜ב"‰ ˘מטר˙‰ ‚‡ול˙ מˆרים, ˙‰י' ˙וˆ‡‰ ˘ל ‰עמ˜˙ 

˜ו˘י ‰˘עבו„?!

וכמענ‰ ל˜ו˘י' זו, ‡מר לו ‰˜ב"‰ "ו‡ר‡ ‡ל ‡בר‰ם ‡ל יˆח˜ ו‡ל יע˜ב" ו‚ו', ובי‡רו 
במ„ר˘ (˘מו˙ רב‰ פ"ו, „):

 .  . ויע˜ב  יˆח˜  ‡בר‰ם  על  נ‚לי˙י  פעמים  ‰רב‰  מ˘˙כחין,  ול‡  „‡ב„ין  על  "חבל 
ל‡רכ‰   ıב‡ר ‰˙‰לך  ˜ום  ל‡בר‰ם  "‡מר˙י  כ‡˘ר  למ˘ל  וכמו  מ„ו˙י".  ‡חר  ‰ר‰רו  ול‡ 
ל‡  כן,  פי  על  ו‡ף  ב„מים",  ˘˜נ‰  ע„  מˆ‡  ול‡  ˘ר‰,  ל˜בר  "ב˜˘  בפועל  ‡ך  ולרחב‰", 

‰˜˘‰ ‡בר‰ם ˜ו˘יו˙ "ול‡ ‰ר‰ר ‡חר מ„ו˙י".

י˙כן  כיˆ„   ‰˘˜‰ מי„  י˙',  ‰בור‡  ‰נ‰‚˙  על  ˜ו˘י'  לו  ‰יי˙‰  כ‡˘ר  מ˘‰,  ‡ˆל  ו‡ילו 
עוררו  ל‡  ˘למרו˙ ‰נסיונו˙  מן ‰‡בו˙  ללמו„  לו  ו‰י'  רו‡‰ ‡˙ ‰˙‚˘מו˙ „בר ‰'.  ˘‡ינו 

˜ו˘יו˙.

וב‡מ˙ „בר ז‰ ˆריך עיון, כי ‰ל‡ מ˘‰ רבנו ‰י' במ„רי‚‰ נעלי˙ יו˙ר מן ‰‡בו˙, ˘‰ו‡ 
חביבין".  ‰˘ביעין  "כל  י‡)  פכ"ט,  רב‰  (וי˜ר‡  ‡מרו  ועליו  ‡בינו,  מ‡בר‰ם  ‰˘ביעי  „ור  ‰י' 

וכיˆ„ י˙כן ˘„וו˜‡ ‰ו‡ ˘‡ל על ‰נ‰‚˙ ‰'?



טלקראת שבת

עבודה של חכמה, חסד, גבורה ותפארת
וכיˆ„ ‰יי˙‰  מן ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים,  כל ‡ח„  ˘ל  עבו„˙ם  מ„רי‚˙  לב‡ר ‡˙  י˘  ו˙חיל‰ 

„רך עבו„˙ ‰˘י"˙ ˘ל מ˘‰ רבנו.

ר‚˘ו˙  ˘‰ם  "מי„ו˙"  ו‚ם  ˘כליים,  כוחו˙  וב‰ם  בנפ˘ו,  כוחו˙  י˘  ‡„ם  לכל  ‰נ‰,  כי 
‰חס„  ו"˙פ‡ר˙".  ˘‰ם "חס„", "‚בור‰"  כלליים,  ל˘ל˘‰ "˜ווים"  נחל˜ו˙  ‰לב. ‰מי„ו˙ 
‰ו‡ עניין ‰˜ירוב ‰‰˘פע‰ ו‰‡‰ב‰, ‰‚בור‰ כולל˙ פח„ ויר‡‰ וכ„ומ‰, ו‰˙פ‡ר˙ כולל˙ 
יח„יו ‡˙ ‰חס„ ו‰‚בור‰, וכמו עניין ‰רחמים ˘מˆ„ ‡ח„ לו˜ח בח˘בון ˘‰זול˙ ‡ינו ר‡וי 

ל˜בל, ויח„ עם ז‡˙ מ˙עורר ברחמים ומ˘פיע ‚ם ‡ליו.

‡˙ ‡בר‰ם ‡בינו כינ‰ ‰˘י"˙ "‡בר‰ם ‡ו‰בי" (י˘עי' מ‡, ח) מ˘ום ˘עי˜ר עבו„˙ו ‰יי˙‰ 
ו‰י'  חס„,  ˘ל  ב‡ופן  ‰יי˙‰  ‡„ם  בני  עם  ‰נ‰‚˙ו  ‚ם  ‰˘י"˙.  ב‡‰ב˙  "חס„",  ˘ל  בס‚נון 

‚ומל חס„ים עם ‰בריו˙ ב‚˘מיו˙ ו‚ם ברוחניו˙.

פח„  מ˙וך  ˘עבו„˙ו ‡˙ ‰˘י"˙ ‰יי˙‰  יˆח˜",  "ופח„  מב)  ל‡,  (ויˆ‡  נ‡מר  יˆח˜  ‡ו„ו˙ 
כלל  לסבול  יכול  ‰י'  ול‡  "‚בור‰",  ˘ל  ב‡ופן  נו‰‚  ‰י'  ‰עולם  לענייני  בנו‚ע  ו‚ם  ויר‡‰, 
 ‡ כז,  (˙ול„ו˙  ע˘ו  נ˘י  ˘ל  זר‰  ‰עבו„‰  מע˘ן  עיניו  ˘כ‰ו  מˆינו  ולכן,  רע.  ˘ל  עניינים 

ובפר˘"י), כי עיניו ל‡ ‰יו יכולו˙ לסבול עניין ˘ל רע כלל.

עבו„˙ו ˘ל יע˜ב ‰יי˙‰ ב‡ופן ˘ל "˙פ‡ר˙", ‰˙כללו˙ מחס„ ו‚בור‰ יח„, ולכן מˆינו 
‰˙חברו  ‡ˆלו  כי  מב),  ל‡,  (ויˆ‡  לי"  ‰י'  יˆח˜  ופח„  ‡בר‰ם  ‡ל˜י  ‡בי,  "‡ל˜י  ˘‡מר  בו 

ו‰˙כללו יח„ ‰חס„ ו‰‚בור‰, מי„ו˙י‰ם ˘ל ‡בר‰ם ויˆח˜.

בבחינ˙  ‰י'  רבנו  מ˘‰  ‰רי  ˘בלב,  במי„ו˙  ‰יי˙‰  עבו„˙ם  ˘עי˜ר  ‰‡בו˙  לעומ˙ 
"חכמ‰", ולכן ‰˙ור‰ ˘‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ני˙נ‰ על י„ו „וו˜‡.

מדוע נקראת התורה על שמו של משה?
ו‰נ‰, מובן ו‚ם פ˘וט, ˘‡ין ז‡˙ ˘‰‡בו˙ ל‡ עב„ו ‡˙ עבו„˙ ‰˘כל, ו‡ין ז‡˙ ˘מ˘‰ 

רבנו ל‡ עב„ ‡˙ ‰˘י"˙ עם מי„ו˙יו.

וכן מˆינו מפור˘ בנו‚ע ל‡בו˙ ˘למ„ו ˙ור‰: "˘זימן ‰˜ב"‰ ל‡בר‰ם ‡בינו ב' כליו˙יו 
פל"‚),  רי˘  (‡בו˙ „ר"נ  חכמ‰"  ומלמ„ו˙ ‡ו˙ו  ויועˆו˙ ‡ו˙ו  מבינו˙ ‡ו˙ו  ו‰יו  חכמים,  כ˘ני 
פר˘‰  ל‡  ‡בו˙ינו  ˘ל  ˘"מימי‰ן  ב)  כח,  (יומ‡  חז"ל  ‡מרו  ועו„  ‰˙ור‰.  חכמ˙   ˙‡ ‰יינו 
י˘יב‰ מ‰ם" ו‰יו לומ„ים ˙ור‰, "‡בר‰ם ‡בינו ז˜ן ויו˘ב בי˘יב‰ ‰י'", וכן יˆח˜ ויע˜ב.

˘נ‡מר  כמו  ‰חס„  ב˜ו  ‰ן  ˘בלב,  ‰מי„ו˙  בעבו„˙  עב„  רבנו  ˘מ˘‰  מפור˘  כן,  כמו 
ו‰ן  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  כ‡בם  לכ‡וב ‡˙  וליבו  עיניו  ˘˘ם ‡˙  בסבלו˙ם",  י‡) "ויר‡  ב,  (˘מו˙ 

ב˜ו ‰‚בור‰, כ‡˘ר ‰רעים על י‰ו„י ˘‰רים ‡˙ י„ו על חברו "ר˘ע למ‰ ˙כ‰ רעך" (˘ם, י‚).

ו‰ן  וחכמ‰  ב˘כל  ‰˙ור‰  בלימו„  ‰ן  עוס˜ים  ‰יו  ומ˘‰  ˘‰‡בו˙  פי  על  ‡ף  ‡מנם, 
נ˜ר‡ו  ˘מן  ועל  ‰מי„ו˙,  עם  ‰יי˙‰  ‰‡בו˙  עבו„˙  עי˜ר  מ˜ום  מכל  ‰מי„ו˙,  בעבו„˙ 

תוכחה - כמטה ולא כתנין
ויבלע מטה אהרן את מטותם

מאחר שחזר ונעשה מטה בלע את כולן 
(ז, יב. רש"י)

המטות  שבליעת  בזה  הרמז  לבאר  יש 

ונעשה  שחזר  "מאחר  היתה  אהרן  מטה  ע"י 

מטה", ולא בהיותו תנין:

שהאדם  שבשעה  א)  מז,  (סוטה  חז"ל  אמרו 

ומצותי',  תורה  לעניני  חבירו  בקירוב  עוסק 

יש לו לעשות זאת בדרך של "ימין מקרבת", 

של  בדרך  אתו  ולהתנהג  פנים  לו  להראות 

קירוב.

לגמרי  שקוע  חבירו  כאשר  לפעמים,  אך 

מרגיש  ואינו  וחומריים,  גשמיים  בענינים 

לדבר  צריך   - מהשי"ת  ריחוקו  גודל  כלל 

אליו קשות תחילה, כדי לשבור את חומריות 

הגוף, ואז יתגלה הטוב שבנפשו פנימה, ויבין 

הזוה"ק  וכמאמר  מהשי"ת,  ריחוקו  גודל  את 

נהורא  בי'  סליק  דלא  "גופא  א)  קסח,  (ח"ג 

דנשמתא מבטשין לי'".

רש"י,  מדברי  נפלאה  הוראה  באה  וע"ז 

זולתו  את  "לבלוע"  אדם  מוכרח  כאשר  שגם 

זאת  לעשות  עליו  קשים,  בדברים  ולהוכיחו 

כ"מטה" ולא כ"תנין":

כלל,  רגש  בו  שאין  דומם,  חפץ  הוא  מטה 

וזוהי  כעס.  מתוך  להזיק  טבעו  תנין  משא"כ 

להיות  צריכה  שהתוכחה  בנדו"ד,  ההוראה 

כ"מטה",  אלא  כעס,  של  רגש  מתוך  שלא 

ותאוה,  רצון  מתוך  כן  עושה  שאינו  היינו 

לקירוב  היחידי  האופן  זהו  כי  ורק  אך  אלא 

חבירו. 

קרירות שסיבתה חמימות
ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד

נס בתוך נס, האש והברד מעורבין 
(ט, כד. רש"י)

שהלקה  הטעם  החסידות  בדרך  לבאר  יש 

הקב"ה את המצרים דוקא באופן זה, שהאש 

והברד היו מעורבין זב"ז:

קליפת פרעה ומצרים היתה מדת הגאווה, 

"אשר  פרעה  על  פרשתנו  בהפטרת  כמ"ש 

אמר לי יאורי ואני עשיתני" (יחזקאל כט, ג).

והנה דרך בעל גאווה הוא להתנהג לזולתו 

לחשוב,  מקום  והי'  רגש.  ובלי  בקרירות 

הוא  שטבעו  משום  הוא  זו  להנהגה  שהטעם 

האמת  אך  דבר.  כל  לגבי  בקרירות  להיות 

היא להיפך, שהקרירות ביחסו לזולת סיבתה 

שמרגיש  דמכיון  לעצמו,  ביחס  חמימות  היא 

ואוהב את עצמו מאד ושקוע בעצמו לגמרי, 

לכן ה"ה מתנהג עם חבירו בקרירות.

הגאוה,  במדת  לקו  שהמצרים  ומאחר 

הלקה   - ביחד  וחמימות  קרירות  בה  שיש 

אותם הקב"ה באש וברד מעורבין זב"ז, מדה 

כנגד מדה.



י‡לקראת שבת

מו‚בל  ונבר‡  נבר‡  כל  פי „רכי ‰טבע, ‰רי  על  מ˙נ‰ל  ו‰עולם  בעולם,  מ˙‚ל‰  ˘ם ‡ל˜ים 
מ‰ם   ıלפרו יכול  ו‡ינו  ב‰‚„רו˙יו,  מזול˙ו  מוב„ל  נבר‡  כל  ‰טבע.  פי  ˘על  ב‰‚בלו˙יו 

ולע˘ו˙ ‰יפך טבעו.

לעומ˙ ז‡˙, ב˘ם ‰וי' ‡ין ‰‚בלו˙ ‰טבע. ב‰˙‚לו˙ ˘ם ‰וי' ‰רי "‰י' ‰ו‰ וי‰י' כ‡ח„" 
(זח"‚ רמז, סע"ב. ועו„), ˘עניינים ‰פכיים ל‚מרי מ˙‡ח„ים ומ˙חברים יח„, כי ‰ל‡ ל‚בי ‰בור‡ 

י˙' ‡ין ˘ום ‰‚בלו˙ ו‰ו‡ יכול לחבר ‰‰פכים ול‡ח„ם כ‡ח„.

חיבור עליונים ותחתונים
בני  ˘נ˙ב˘רו  מע˙  לז‰,  כ‰כנ‰  ו‚ם  ˙ור‰,  במ˙ן  ‰˙חיל‰  בעולם  "‰וי'"  ˘ם  ‰˙‚לו˙ 

י˘ר‡ל על יˆי‡˙ם ממˆרים בכ„י ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰ על ‰ר סיני.

על כך ‡מרו במ„ר˘ (ר‡‰ ˘מו"ר פי"ב, ‚) ˘ע„ מ˙ן ˙ור‰ ‰יי˙‰ ‚זיר‰ מ‡י˙ו י˙': "‰˘מים 
‰‚˘מי,  לעולם  יור„ים  ‡ינם  ורוחניו˙  "˘מים"  ענייני  ‡„ם",  לבני  נ˙ן   ıו‰‡ר ל‰'  ˘מים 
נ˙‚ל‰  כ‡˘ר  בטל‰ ‰‚זיר‰,  ˙ור‰  ובמ˙ן  ל˜„ו˘‰.  מ˙עלים  ו‚˘מיו˙ ‡ינם   "ıוענייני "‡ר
‰˘י"˙ בעולם וני˙ן ‰כח לזכך ול˜„˘ ‡˙ ‰„ברים ‰‚˘מיים על י„י עבו„˙ ‰' ו˜יום ‰מˆוו˙ 

ב„ברים ‚˘מיים (ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ ח"‚ פ' י˙רו).

לו  ‡פ˘ר  ‡י  טבעו  ומˆ„  ונחו˙,  ‚˘מי  ‰יו˙ו  בעˆם  מו‚בל  ו‚˘מי  ˙ח˙ון  „בר  ו‰נ‰, 
טבעו,  ‰יפך  ל‰˙˜„˘,  ו‰‡פ˘ריו˙  ‰כח  לו  ני˙ן  ˙ור‰  ˘ממ˙ן  ומ‰  ול‰˙˜„˘.  ל‰˙עלו˙ 

‰רי ז‰ מחמ˙ ‚ילוי ˘ם ‰וי', ˘על י„ו ‡פ˘ר לחבר ‡˙ ‰‰פכים.

וז‡˙ ‡˘ר ‰ו„יע ‰˘י"˙ למ˘‰, ˘ע„ ע˙‰ נ˙‚ל‰ בעולם ר˜ ˘ם ‡ל˜ים (וכן ל‡בו˙ ב˘ם 
˘„-י, כמפור˘ בכ˙וב כ‡ן, ו‚ם ‰ו‡ מור‰ על ‰ˆמˆום – "˘‡מר˙י לעולמי „י" (בר‡˘י˙ רב‰ 

פמ"ו, ‚. ח‚י‚‰ יב, ‡)), ו‡ילו מע˙‰, ל˜ר‡˙ מ˙ן ˙ור‰ מ˙חיל ‚ילוי ˘ם "‰וי'".

˘טבעו  ולומר  עˆמו  ל‰‚ביל ‡˙  יכול  ˘ם ‰וי', ‰רי ‡ין ‰‡„ם  ˘נ˙‚ל‰  מכיוון  כן,  ועל 
ב‡ופן מסויים ו‡ין ‰ו‡ יכול לכלול ‚ם עניינים ˘‰ם ‰יפך טבעו, ‡ל‡ ‡פ˘ר ל„רו˘ ממנו 
 ˙‡ ˘מ‡ח„  ‰וי'  ˘ם  ‚ילוי  מˆ„  לטבעו,  מ˙‡ימים  ˘‡ינם  בעניינים  ‚ם  ‰˘י"˙   ˙‡ לעבו„ 

‰‰פכים.

עניין  מˆ„ ‰˘כל  כי ‡מנם  על ‰נ‰‚˙ ‰˘י"˙,  ול˘‡ול  ל‰˜˘ו˙  יכול  מ˘‰  וממיל‡ ‡ין 
כז‰ מפריע ל‰מ˘יך בעבו„˙ ‰˘י"˙, ‡ך מע˙‰ ‚ם י‰ו„י ˘עבו„˙ו ‰י‡ ˘כלי˙ יכול וˆריך 
˘‰ו‡ ‰יפך  ו˘‡לו˙, ‡ף  ˜ו˘יו˙  בו  ˘‡ין  ר‚˘ ‰לב  ˘מˆ„  מעל˙ ‰עבו„‰  ‚ם ‡˙  לכלול 

‰˘כל לכ‡ור‰, וז‡˙ על י„י ‚ילוי ˘ם ‰וי' ˘מחבר ‡˙ ‰‰פכים.

‰˙ח˙ונים  ‰ם  ‰ר‚˘ו˙  כי  ˙ור‰.  במ˙ן  ˘‰י'  ו˙ח˙ונים  עליונים  בחיבור  נכלל  ז‰  ו‚ם 
ו‰כוחו˙ ‰נמוכים ˘ב‡„ם, ו‡ילו ‰˘כל ‰ו‡ ‰"עליונים" ו‰כוחו˙ ‰נעלים ˘ב‡„ם. וכ‡˘ר 
˘‚ם  ב‡ופן  ‰ר‚˘,  עם  ל‰˙‡ח„  ‰˘כל  יכול  ‡ז  ˙ור‰,  מ˙ן  ל˜ר‡˙  ביני‰ם  חיבור  נע˘‰ 

‰‡י˘ ‰˘כלי ל‡ י˜˘‰ ˜ו˘יו˙ על ‰˘י"˙ ‡ל‡ י˜בל ‡˙ ‰„ברים ב˜בל˙ עול מוחלט˙.

לקראת שבת י

כמו  ˘מו  על  נ˜ר‡˙  ו‰˙ור‰  חכמ‰,  מ˘‰ ‰ו‡  ˘ל  עניינו  ועי˜ר  וכיוˆ‡,  "‡בר‰ם ‡ו‰בי" 
˘נ‡מר "זכרו ˙ור˙ מ˘‰ עב„י" (מל‡כי ‚, כב).

מה גרם למשה להקשות על השי"ת?
בעניין  נבע ‚ם ‰‰ב„ל  עבו„˙ם,  בס‚נון  רבנו  למ˘‰  ˘בין ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים  ז‰  ומחילו˜ 

‰נ‰‚˙ם כ‡˘ר נ˙עורר‰ ˙מי‰‰ על ‰נ‰‚˙ ‰˘י"˙:

כ‡˘ר ‰בחינו ‰‡בו˙ ב‰נ‰‚‰ ˘ל ‰˘י"˙ ˘‡ין ‰ם מבינים ‡ו˙‰, ‰רי מˆ„ ‰לב ˘‡ו‰ב 
‡˙ ‰' ויר‡ ממנו, נ‰‚ו ל˜בל ‡˙ ‰„ברים בל‡ ˜ו˘יו˙.

„בר,  כל  ל‰בין  לרˆו˙  ‰ו‡  טבעו  ‰רי  ‰˘כל,  מˆ„  ‰˘י"˙   ˙‡ עוב„ים  כ‡˘ר  ‡מנם, 
וכ‡˘ר י˘ „בר בל˙י מובן ב‰נ‰‚˙ ‰˘י"˙, ‰רי ז‰ מפריע לו ל‰מ˘יך בעבו„˙ו.

חכמ‰  בעבו„˙  ל‰מ˘יך  ‰י'  רˆונו  ‰ז‰",  לעם  ‰רעו˙‰  "למ‰  מ˘‰   ‰˘˜‰ ז‰  ומטעם 
ומב˜˘  ומ˜˘‰  ˘ו‡ל  ‰ו‡  וממיל‡  בז‰,  לו  מפריעים  מובנים  בל˙י  עניינים  ‡ך  „˜„ו˘‰, 

יי˘וב.

אני הוי' – למעלה מן הטבע
מ˘‰  ‡ל  ‡ל˜ים  "וי„בר  מ˘‰:  ˜ו˘יי˙  על  ‰˜ב"‰  במענ‰  ול‰עמי˜  ל‰בין  י˘  ומע˙‰ 
נו„ע˙י  ל‡   '‰ ו˘מי  ˘„-י  ב‡-ל  יע˜ב  ו‡ל  יˆח˜  ו‡ר‡ ‡ל ‡בר‰ם ‡ל   ,'‰ וי‡מר ‡ליו ‡ני 

ל‰ם".

ל‰ם",  נו„ע˙י  ל‡  כל ‰„ורו˙ ‰רי "˘מי ‰וי'  ˘במ˘ך  למ˘‰,  מו„יע ‰˜ב"‰  ז‰  בפסו˜ 
סיני,  על ‰ר  ˙ור‰  מ˙ן  ול˜ר‡˙  ל‰י‚‡ל,  ˘עומ„ים ‰ם  נ˙ב˘רו  כ‡˘ר  ו‡ילך,  מע˙‰  ו‡ילו 

‰נ‰ "וי‡מר ‡ליו ‡ני ‰וי'", ˘מ˙חיל ‚ילוי בעולם ב‡ופן ˘ל "‡ני ‰וי'".

בי‡ור ‰עניין:

˘מו˙יו ˘ל ‰˜ב"‰ מורים על ‡ופן ‰˙‚לו˙ו בעולם. ˘ם "‡ל˜ים" מור‰ על ‰˙‚לו˙ ‰' 
בעולמו˙ ב‡ופן מו‚בל ומ„ו„. כ‡˘ר ‰˘י"˙ מ˙עלם מן ‰עולם ומ˙‚ל‰ ר˜ ב‡ופן מˆומˆם, 
ב˘ם "‡ל˜ים", ‡זי נר‡‰ ‰עולם כמ˙נ‰‚ על פי ‰טבע. ב‡מ˙, ‰רי ‰טבע עˆמו ‰ו‡ ממנו 
‰רי  מˆומˆם,  ב‡ופן  מ˙‚ל‰  ‰˜ב"‰  ˘כ‡˘ר  ‡ל‡  ‰עולם,   ˙‡ מנ‰י‚  עˆמו  ו‰˘י"˙  י˙', 
‰ו‡  "‡ל˜ים"  ולכן  מעˆמו.  ח"ו  מ˙נ‰‚  ˘‰ו‡  לטעו˙  ויכולים  במוח˘,  נר‡‰  ‡ינו  ‰„בר 

ב‚ימטרי‡ "‰טבע" (פר„ס ˘י"ב פ"ב), כי מ˘ם ז‰ נ‰יי˙ ‰נ‰‚˙ ‰טבע.

לעומ˙ ז‡˙, ˘ם "‰וי'" מור‰ על ‰˙‚לו˙ ‰' בעולם ב‡ופן בל˙י מˆומˆם ומו‚בל, ונ‚ל‰ 
לכל ˘‰ו‡ י˙' מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם, ו‰„בר מ˙בט‡ ב‰נ‰‚‰ ˘ל נס ו˘י„ו„ „רכי ‰טבע וכיוˆ‡ 

בז‰.

˘כ‡˘ר  ˘ם "‡ל˜ים", ‰ו‡  ˘ל  ל‰˙‚לו˙  ˘ם "‰וי"  ˘ל  בין ‰˙‚לו˙  מן ‰‰ב„לים  ‡ח„ 


