


˜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
למה נאמר "ויכו" לשון רבים כש"משה הרגו"?

‡יך   / פרסי"?  ˙ל˙‡  בר  טור‡  "ע˜ר  מ‰˙יבו˙  ר˘"י  מוכיח  מ‰ 
‡יב„ עו‚ ‡˙ זכו˙ו ˘ל ‡בר‰ם? / בי‡ור ‡ופן ‰רי‚˙ מ˘‰ ‡˙ עו‚ 
‰יו מחוייבים ל‰ר‚ו מ„ין "‰˘כם ל‰ר‚ו" ל י˘ר‡ל̆  ב˘ליחו˙ם̆ 

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ' 134 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
בין פרה אדומה לשאר החוקים (ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ' 123 ואילך)

המשותף לשירת הים ושירת הבאר  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 153 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סוד פרה אדומה שעשה משה במדבר

˘‰בין ‡˙  ו‰ו‡ ‰יחי„י  נˆחי,  פר˙ו ‰ו‡  ˘‡פר  מ˘‰  נ˙ייח„  מ„וע 
מע˘‰  על  ו˙כפר  פר‰  סו„ "˙בו‡  מ‰ו  פר‰ ‡„ומ‰? /  מˆוו˙  טעם 
עבו„˙  ומ‰י   / ‰רוחני˙?  ‰מי˙‰  עניין   ˙‡ מבטלים  ‡יך   / ‰ע‚ל"? 
פר‰ ‡„ומ‰ ˘בכל יום? / "‡פר פר˙ו ˘ל מ˘‰" בעבו„˙ ‰‡„ם בכל 

„ור ו„ור

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ' 127 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"נחש ממית" שהופך ל"נחש מחי'" (ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ' 75 ואילך)

הקב"ה קוראו נחש – ולא התורה (ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ' 76 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
חיוב הצנעת אפר פרה "למשמרת"

פרו˙  כל  פירוט  ‰לכו˙יו  בספר  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡  במ‰  יפלפל 
 / „ין  בז‰  ‡ין  „לכ‡ור‰  ‰ע˙י„  מ˜„˘  וע„  עולם  מימו˙  ˘נע˘ו 
ויסי˜ „י˘ בז‰ חיזו˜ ו‰ב‰ר˙ ‰‚„ר ‰‰לכ˙י „חיוב ‰ˆנע˙ ‰‡פר 

"למ˘מר˙"

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 131 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בעיות עם השכנים

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
נשיא ישראל לעולם לא ישכח

בעז‰י״˙.

‰ננו  חו˜˙,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙ל‰), 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‡˙ 
עוב„ו  ו‡ף  ‡מיר˙ם,  כ‡ופן  ‰בי‡ורים 
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙, ולפעמים 
בפרטי  ריבוי ‰˘˜ו"ט  בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט 
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

יום עבודה בועד ובותיקות
‡‡מו״ר  כ״˜  ‰ו„  ˘ל  ‰‰ילול‡  יום  ‰ו‡  ‰בע״ל  ניסן  לח„˘  ב˘ני  ‰ר‡˘ון  ביום  ו‰נ‰ 
‰ר‰״˜ [‰ר˘"ב] זˆו˜לל‰״‰ נב‚״מ זי"ע [נס˙ל˜ ביום ב' ניסן ˘נ˙ ‰'˙ר"פ, ‡רבע ˘נים ˜ו„ם 
למכ˙ב ז‰. ‰מו"ל], מורכם ורבכם ‰עומ„ בסו„ ˜„ו˘ים רב‰ ‰ו„ כ״˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו ‰˜׳ 
˙למי„י‰ם,  ˙למי„י  ˙למי„י‰ם  על  ˘מים  רחמי  לעורר  ו˙פל‰,  רנ‰  נו˘‡ים  ‰חיים,  ב‡רˆו˙ 
וכל ‰‰ולכים ב„רכי יו˘ר ומחבבי ˙ור‰ ומˆו˙, בע„ם בע„ בי˙ם זרעם וזרע זרעם ‡˘ר יברכם 

‰‡ל˜ים בברכ‰ כפול‰ ומ˘ול˘˙ בבני חיי‡ ומזונ‡ רויח‡.

ל‰˙˜˘ר  וˆמ‡ים  ‰˙‡בים  ו‡˙ר,  ‡˙ר  בכל  „י  ˘י׳  ‡נ״˘  י„י„ינו  כל  ‰נ‰  ע"כ,  ו‡˘ר 
ל˘מור ‡˙ ‰יום  י˙׳  בעזר˙ו  עלי‰ם  כ‡מור,  טוב  בזכרון  ול‰פ˜„  רברב‡,  ב‡ילנ‡  ול‰˙„ב˜ 
‰ז‰, ולייח„ו ליום עבו„‰ בוע„ ובו˙י˜ו˙, ב‡‰ב˙ רעים כ‡חים וכ˙למי„ים בני ‡ב ורב ‡ח„.

במ˙ינו˙  ב˙פל‰  ˘י׳  מז˜ני ‡נ"˘  לפני ‰˙יב‰ ‰נכב„ים  י˙פללו  ˙פלו˙  עבו„˙ ‰יום, ‰‚׳ 
(˜ונ‰ ‰˙פל‰ יכול לכב„ ר˜ ‡˙ ז‰ ‡˘ר בו יבחרו כנ״ל). ‡חרי ˙פל˙ ערבי˙ במו˘״˜ ילמ„ו 
‰˙פל‰  ˜ו„ם  ב˘חרי˙  לברכ‰,  (ע„)  כו׳  כנפ˘י  ‡˘ר  ורעיי  ‡חיי  ‡‰וביי  מ‡‚‰״˜,  כ״ז  פר˜ 
ילמ„ו ב‡‚‰״˜ בי‡ור על ‰נ״ל ו‡ח״כ ל‰˙פלל כנ״ל. ‡חר ‰˙פל‰ ו‡חרי ‡מיר˙ נ˘י‡ ‰יום, 
(לחל˜  מ˘ניו˙  ילמ„ו  ו‡ח״כ  י״ח)  ע„  יו"„  (מ˜‡פיטל  ימי ‰ח„˘  כס„ר  מזמורי ‰יום  י‡מרו 
ו‡˙ר  בכל ‡˙ר  יח„יו  וי˙וע„ו  בין ‰מ˙פללים)  בער  ˘לום „וב  ˘ל ‡ו˙יו˙ ‰˘ם  כל ‰פר˜ים 
˙פל˙  רעים. ˜ו„ם  ו‰˙וע„ו˙  ל˙ור‰  ע˙ים  על „בר ˜ביעו˙  ל‰˙„בר  לנכון,  ימˆ‡ו  כפי ‡˘ר 
יחזרו ‡יז‰  ˘‡פ˘ר  ובמ˜ום  פ˙‚מין ˜„י˘ין,  עירין  ב‚זיר˙  מ‡‚‰״˜  כ״‚  פר˜  ילמ„ו  ‰מנח‰ 
˘לפני  ˘ב˙ים  מ‰˘ני  ב‡ח„  ל˙ור‰  לעלו˙  י˘˙„ל  ˘י׳  מ‡נ״˘  ו‡ח„  ‡ח„  כל  בע״פ.  „רו˘ 
מ˜ו„˘ים  ‰‡לו  ‰˘ב˙ים  ˘ני  ‰כנס˙  ˘י',  ‡נ״˘  ˘ל  כנסיו˙  ‰ב˙י  ובכל  ו‡חריו,  ‰‰ילול‡ 

כ‡מור.

״קופת רבינו״
ו‡חריו  ˘לפניו  וב‰˘ב˙ים  ‰‰ילול‡  ביום  ˘י׳  ‡נ״˘  ירימו  ‡˘ר  ו‰נ„בו˙  ‰נ„רים  כל 
על  ˜יימ˙  ל˜רן  מו˜„˘ים  ו‰ם  ו‰כינוי)  ‡מו  ו˘ם  (˘מו  מ„וי˜˙  בר˘ימ‰  יור˘ם  כ‡מור, 
‰ט'  נפ˘ו  ונ˙ן  זי"ע,  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰  ‰ר‰״˜  ‡‡מו״ר  כ"˜  ‰ו„  ב‰ם  ˘‰˙נ‰‚  ‰ˆ„˜ו˙ 
עלי‰ם, ו˙˜ר‡ ב˘ם ״˜ופ˙ רבינו״ כי מפרי ‰˜רן יו˜ח על ‰ˆ„˜ו˙ ‰נזכרו˙, ויובחר וע„ ‡˘ר 

‡לי‰ם יוב‡ ‰˙רומ‰.

˘‰ם,  מ˜ום  בכל  י˘ר‡ל,  עמו  יברך ‡˙  י˙׳  כי ‰ו‡  ו‡ל˜י ‡בו˙ינו  כפי ‡ל ‡ל˜ינו  ו‡˘‡ 
ב˘פע˙ חיים וברכ‰, ‡ו˘ר ועו˘ר, במנוח˙ ‰„ע˙, ו‰לב וב„ור י˘רים יבורך בבנים ובני בנים 
ו‰˜יˆו  וי˜וים ‰יעו„,  ˘יב˙ ˆיון  ב˘וב ‰וי׳  ˙חזינ‰  ועינינו  ˘בלב,  ובעבו„‰  ב˙ור‰  עוס˜ים 
טל  כי  ב‚וף  נפ˘  מ˘יב˙  ˙מימ‰  מ˙ור˙ ‰וי׳  נפל‡ו˙  י˘מיענו  ב˙וכם  ו‰ו‡  עפר  ˘וכני  ורננו 

˙ור‰ מחי׳ ‡כי״ר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' ˘פט ו‡ילך)



יזלקראת שבת שבת לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

נשיא ישרא עום א ישכח
מכתב התעוררות מכ"ק אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש זי"ע לחסידים לקראת יום הסתלקות אביו כ"ק אדמו"ר 

הרש"ב מליובאוויטש נ"ע

להתקשר באילנא רברבא
וכמ‡מר  לעולמים,  יסוף  ל‡  זכו˙ו  וזכר  י˘כח,  ל‡  לעולם  י˘ר‡ל  נ˘י‡  כי  ‰˙ור‰ ‡ומר˙ 

זכו˙ ‡בו˙ ל‡ ˙מו.

מבו‡ר  ו˙וכנו  ענינו  ‰ילול‡,  נ˜ר‡˙  בי˘ר‡ל  ונ˘י‡  ‰„ור  ‚„ול  ˆ„י˜,  נ˘מ˙  עליי˙  יום 
יום  ב˘מיר˙  ‰מ˘˙˙ף  לכל  ‰ו‡  ‚„ול  וזכו˙  רחב,  בבי‡ור  מ˜ומו˙  בכמ‰  ובנס˙ר  בנ‚ל‰ 
על  ל‡לו ‰נח˘בים  ובפרט  ו‰˙וע„ו˙,  בחבור‰  ולימו„  ˙פל‰  ליום  ול˜ובעו  לייח„ו  ‰‰ילול‡ 
ב‡ור ‰יום ‰‰ו‡,  לזכו˙  ר‡˘ונים  ˙למי„יו, ‡˘ר ‰מ‰  ו˙למי„י  ˙למי„יו  „‚ל ‰ˆ„י˜ ‰‰ו‡, 
ב˜ביעו˙  במ˙ינו˙,  בˆבור  ב˙פל‰  ונפ˘ם,  רוחם  נ˘מ˙ם,  לטוב˙  ופועל,  עבו„‰  ליום  לייח„ו 
˘ע‰ ˘ל לימו„ ‰˙ור‰ ‡˘ר זכו ל˘מוע מפי ˜׳ מורם ורבם, בעל פ‰ ‡ו בכ˙ב, ובנ˙ינ˙ ˆ„˜‰, 

‡˘ר כ˙יב ב‰ וˆ„˜‰ ˙רומם, לזכו˙ם ל‰˙˜˘ר ב‡ילנ‡ רברב‡.

˘ל   ˘„˜ ‰יכלי  במ˜ום  ‰‰˘˙טחו˙  בענין  מ„רי‚ו˙  כמ‰  י˘  כי  ‡ומר˙,  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙ 
˘מי׳  ל‡ו  ריחו˜ ‰מ˜ום  ביום ‰‰ילול‡  ו‡ופני ‰„בי˜ו˙, ‡מנם  בענין  וכן  ורבו,  ומורו  ˆ„י˜, 
„‚ל  על  ‰ו‡  נח˘ב  מ„רי‚˙ו,  לפי  כ‡ו״‡  ‰נ‰  כ‡מור,  ‰יום  בעבו„˙  ‰מ˘˙˙ף  וכל  ריחו˜, 
‰זוכים ל‰פ˜„ בזכרון טוב, ‡˘ר ‡ור זכו˙ ‰ˆ„י˜ י‚ן עליו ועל בי˙ו זרעו וזרע זרעו בפ˜ו„˙ 

י˘וע‰ ורחמים.

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 „

מה נאמר "ויכו" שון רבים 
כש"משה הרגו"?

מה מוכיח רש"י מהתיבות "עקר טורא בר תלתא פרסי"? / איך איבד עוג את זכותו של אברהם? / ביאור אופן 
הריגת משה את עוג בשליחותם של ישראל שהיו מחוייבים להרגו מדין "השכם להרגו"

‡. בסוף פר˘˙נו מ„ובר ‡ו„ו˙ מלחמ˙ עו‚ בי˘ר‡ל, ומסיים: "וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰, ‡ל 
˙יר‡ ‡ו˙ו, כי בי„ך נ˙˙י ‡ו˙ו ו‡˙ כל עמו ו‡˙ ‡רˆו, וע˘י˙ לו כ‡˘ר ע˘י˙ לסיחון מלך 

‰‡מורי ‡˘ר יו˘ב בח˘בון. ויכו ‡ו˙ו ו‡˙ בניו ו‡˙ כל עמו ו‚ו'".

עו‚,   ˙‡ (‰ר‚ו)  ˘‰כו  ‰ם  י˘ר‡ל  ˘כלל  לכ‡ור‰  מ˘מע  ‰כ˙וב  ל˘ון  מפ˘טו˙  ו‰נ‰, 
בניו ועמו; ‡ך בפירו˘ ר˘"י מח„˘ ˘מ˘‰ ‰ו‡ ז‰ ˘‰ר‚ ‡˙ עו‚:

"ויכו ‡ו˙ו – מ˘‰ ‰ר‚ו, כ„‡י˙‡ בברכו˙ ב‰רו‡‰: ע˜ר טור‡ בר ˙ל˙‡ פרסי וכו'".

(ע"פ  ‰ר‚ו"  ˘"מ˘‰  ר˘"י  „ברי  מ˜ור  ‰יטב  ב‡ר  ˘נ˙ב‡ר  ל˙˘ע"‡  ז‰  במ„ור  ועיין 
‰נ˙ב‡ר בל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 134 ו‡ילך); וע˙‰ י˙ב‡ר בעז"‰ ‰מ˘ך „ברי ר˘"י ˘‰בי‡ ר‡י' 

לז‰ – "כ„‡י˙‡ בברכו˙ ב‰רו‡‰ 'ע˜ר טור‡ בר ˙ל˙‡ פרסי וכו''" – „כ„ „יי˜˙ ˘פיר, ‡ין 
ז‰ ר˜ מר‡‰ מ˜ום בעלמ‡, ‡ל‡ ˘בˆיון ז‰ כוונ˙ ר˘"י ליי˘ב ˜ו˘י‡ ב˙וכן ‰ענין.

ב. בי‡ור ‰„ברים:

פרסי. ‡יזיל  ˙ל˙‡  כמ‰ ‰וי?  י˘ר‡ל  מחנ‰  ב) ‰י‡ – "‡מר:  (נ„,  בברכו˙  ל˘ון ‰‚מר‡ 
ו‡יע˜ר טור‡ בר ˙ל˙‡ פרסי, ו‡י˘„י עליי‰ו ו‡י˜טלינ‰ו. ‡זל ע˜ר טור‡ בר ˙ל˙‡ פרסי, 
ו‡יי˙י על רי˘י'. ו‡יי˙י ˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡ עלי' ˜מˆי (נמלים), ונ˜בו‰ ונחי˙ בˆו‡רי'. ‰ו‰ 
בעי למ˘לפ‰, מ˘כי ˘יני' ל‰‡י ‚יס‡ ול‰‡י ‚יס‡ ול‡ מˆי למ˘לפ‰ . . מ˘‰ כמ‰ ‰ו‰? 
ב˜רסולי'  ומחיי'  ע˘ר ‡מין;  למעל‰)   ıפ˜) ˘וור  ע˘ר ‡מין;  בר  נר‚‡  ˘˜יל  ע˘ר ‡מו˙. 

ו˜טלי'".

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

ב˜רסולי'  "ומחיי'   – ‰ענין  מסיום  ‰י‡  עו‚   ˙‡ ˘‰ר‚  ‰ו‡  ˘מ˘‰  ז‰  על  ‰ר‡י'  ו‰נ‰, 
ו˜טלי'", ˘מ˘‰ ˜פı ו‰כ‰ ‡˙ עו‚ ב˜רסולו ו‰ר‚ו;

טור‡  "ע˜ר   – ‰ענין  ˘ב˙חיל˙  ‰˙יבו˙   ˙‡ „ו˜‡  ‰‚מר‡  מ„ברי  מע˙י˜  ר˘"י  ‡ולם 
ר˘"י  כוונ˙  ב‡ם  פל‡:  ו‰„בר  "וכו'".  ר˜  מˆיין  ‰סו‚י‡  ‰מ˘ך  ולכל  פרסי",  ˙ל˙‡  בר 
ב‰ע˙˜˙ „ברי ‰‚מר‡ ‡לו, ל‰וכיח ˘מ˘‰ ‰ר‚ו לעו‚, מ„וע ‰ע˙י˜ בפירו˘ „ו˜‡ ˙יבו˙ 

‡לו, ˘‡ין ב‰ן כל מ˘מעו˙ ˘מ˘‰ ‰ו‡ ˘‰ר‚ ‡˙ עו‚?

ר˜  ל‰ע˙י˜  לו  ‰י'  ‡ז   – ‰סו‚י‡  ‰˙חל˙  לˆיין  ‰י‡  ר˘"י  ˘כוונ˙  נפר˘  ב„וח˜  ו‡ם 
‰˙יבו˙ "ע˜ר טור‡"; ולמ‰ ‰וˆרך ל‰ע˙י˜ ‚ם ז‰ ˘‰‰ר ("טור‡") ‰י' "בר ˙ל˙‡ פרסי"?

‚. וי˘ לומר, ˘ב‰ע˙˜˙ ל˘ון ‰‚מר‡ ‰˙כוון ר˘"י ל„בר ‡חר, ו‰ו‡, ליי˘ב ‡˙ ‰˘‡ל‰ 
‰פ˘וט‰ ‰מ˙עורר˙ ‡ˆל כל ˙למי„: ‡ם ‡כן "מ˘‰ ‰ר‚ו" לעו‚ – למ‰ נ‡מר "ויכו ‡ו˙ו" 

בל˘ון רבים?

ו‡מנם, לכ‡ור‰ י˘ ליי˘ב ז‰ בפ˘טו˙: ‰מ˘ך ‰כ˙וב ‰ו‡ "(ויכו ‡ו˙ו) ו‡˙ בניו ו‡˙ 
כל עמו". ובכן: ‡מנם עו‚ עˆמו נ‰ר‚ בי„י מ˘‰, ‡בל בניו וכל עמו נ‰ר‚ו על י„י י‰ו„ים 
עמו"  כל  ו‡˙  בניו  ו‡˙  ‡ו˙ו  "ויכו  בכללו˙:  ‰כ˙וב  ‡מר  בל˘ונו,  ל˜ˆר  וכ„י  ‡חרים; 
מ˘‰   – ("‡ו˙ו"  ועמו  בניו  ו‡˙  ‡ו˙ו  ‰ר‚ו  ביח„  וי˘ר‡ל  ˘מ˘‰  ‰י‡  בז‰  כ˘‰כוונ‰   –

בעˆמו, ו"בניו וכל עמו" – כלל י˘ר‡ל).

‡בל ‡ין ז‰ מספי˜, כי:

‰ו‡  ז‰),  „בר  בו  מˆינו  ˘ל‡  כסיחון  (ו„ל‡  בעˆמו  מ˘‰  י„י  על  „ו˜‡  נ‰ר‚  ˘עו‚  ז‰ 
˘ל  לעו‚ ‰י˙‰ "זכו˙ו  כי  מ˘‰.  ˘ל  בזכו˙ו  עו‚ ‰י' ˆורך „ו˜‡  על  ל‰˙‚בר  ˘כ„י  מ˘ום 
‰˜ב"‰  ‡מר  ולכן  מיני');  לעיל  ר˘"י  (כ„ברי  מפניו  יר‡  מ˘‰  ‰י'  ב˙חיל‰  ˘לכן   – ‡בר‰ם" 
בזכו˙ו  י‰י'  ˘ל ‡בר‰ם"  ˘למרו˙ "זכו˙ו   – נ˙˙י ‡ו˙ו"  בי„ך  כי  ˙יר‡ ‡ו˙ו  למ˘‰ "‡ל 

˘ל מ˘‰ לנˆח ‡ו˙ו (ר‡‰ ‚ור ‡רי' על ‡˙ר, וב‡רוכ‰ במ„ור ז‰ ב˙˘ע"‡).

בכבו„ו  רבינו  מ˘‰  ˘ל  מיוח„˙  בזכו˙  עו‚ ‰י' ˆורך  ˘ל  ˘לˆורך ‰רי‚˙ו  כיון  ומע˙‰, 
ובעˆמו, בעו„ ˘לˆורך ‰רי‚˙ "בניו וכל עמו" ל‡ ‰י' ˆורך בזכו˙ זו – ‡ינו מ˙‡ים ˘‰כ˙וב 
למ‰ ‡ין  ו˘וב ˜˘‰ ‡יפו‡,  בל˘ונו.  ל˜ˆר  כ„י  ר˜  "ויכו",  בל˘ון  ביח„,  כולם  יכלול ‡˙ 

‰כ˙וב מייח„ ‡˙ ‰רי‚˙ עו‚ בי„י מ˘‰ (על י„י ˘י‡מר "ויך ‡ו˙ו", וכיו"ב)?

וכ„י ליי˘ב ז‰ – ‰ע˙י˜ ר˘"י ‡˙ ל˘ון ‰‚מר‡ "ע˜ר טור‡ בר ˙ל˙‡ פרסי", כ„ל˜מן.

„. ‰טעם ˘עו‚ ע˜ר ‰ר ב‚ו„ל ז‰, ‰ו‡ ב‰˙‡ם ל˘טח מחנ‰ י˘ר‡ל; כיון ˘י˘ר‡ל חנו 
ב˘יעור ˘ל ˘לו˘ פרס‡ו˙, לכן ל˜ח עו‚ ‰ר ב‚ו„ל ˘לו˘ פרס‡ו˙, כי בכוונ˙ו ‰י˙‰ - על 

י„י ‰ר ז‰ - ל‰˘מי„ ל‰רו‚ ול‡ב„ (ח"ו ‰יל"˙) ‡˙ כל "מחנ‰ י˘ר‡ל".

‰רי  ‡בר‰ם",  ˘ל  "זכו˙ו  מיוח„˙,  זכו˙  לעו‚  ‰י˙‰  כן  לפני  ‡ם  ˘‚ם  ‡יפו‡,  מובן 
‰ר  עו˜ר  ‰ו‡  כ‡˘ר  זו:  זכו˙  ‰פסי„  ‰ו‡   – פרסי"  ˙ל˙‡  בר  טור‡  "ע˜ר   – ז‰  במע˘‰ 

בעלי השפעה ודרך הפשרה
אודות  כותב  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

הקשיים שיש לו משכנו וכו'.

בעלי  אנשים  לבקש  נוהגים  דא  בכגון  והנה 

על  שישפיעו  המצב  פרטי  היודעים  השפעה 

[השכן] הנ״ל, ולמצוא אופן של פשרה ומילתא 

אדם  בן  כל  סוף  סוף  והרי  לתרווייהו,  דשויא 

בענין  המתאים  כשמוצאים  השפעה  מקבל 

פלוני ובמצב פלוני.

הוא  מבאר  אשר  במכתבו  שכותב  כיון  והנה 

נשמתו  לזכך  כדי  שהוא  האמור  הענין  לעצמו 

בלאו  גם  הוא  שפשוט  אף  מובן  כן  גם  מזה  וכו׳ 

ומצותי'  בתורה  הוא  שיוסיף  מה  שכל  הכי, 

לו  בהמצטרך  יתברך  השם  בברכות  יתוסף 

אשר גם ענין האמור בכלל זה הוא ואין לך דבר 

העומד בפני הרצון.

(אגרות קודש חי"ד עמ' שצ)

פעולות רוחניות להטבה
מצב  אודות  כותב  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

בריאותו וגם אשר סובל הוא משכנים תקיפים.

להתייעץ  צריך  לבריאותו  בהנוגע  והנה 

כהוראתם  ולעשות  מומחים  רופאים  שני  עם 

לרופא  כח)  ג"כ  (שפירושו  רשות  נתנה  והתורה 

לרפאות...

על  הנה  רעים,  שכנים  אודות  למ"ש  בהנוגע 

השחר  בברכת  הכוונה  מחוסר  בא  זהו  רוב  פי 

כשמתפללים "שתצילנו כו' ומשכן רע", 

בהנוגע  כראוי  משתדלים  כשאין  והעיקר 

להשכן רע שבלב האדם הוא היצה"ר,

הרי  הענינים  בשני  כשמוסיפים  ובמילא   

שכמה  אלא  מדה  כנגד  מדה  הקב"ה  של  מדתו 

פעמים ככה. ורואים הטבה גם בהנוגע לשכן רע 

כפשוטו.

ומהנכון לבדוק המזוזות בדירתו שיהיו כולן 

כשירות וגם התפילין שלו.

בברכה לבשורות טובות בכל הנ"ל.

(אגרות קודש ח"ח עמ' רז-ח)

בעי' או הזדמנות?
השכן  אודות  כותב  בו   .  . למכתבו  במענה 

ומוסיף,  כדבעי,  מתנהג  אינו  אשר  שלהם 

מורה  שהוא  הכוונה  ילדים,  ל300  מנהיג  שהנ"ל 

או מדריך, ומבקש שימהר העתקתו מהם.

לשמש  בדעתו,  עלה  שלא  גדול,  ולפלא 

לקרבו  עליו  לפעול  אצלם  שדר  זו,  הזדמנות 

 - שכותב  כמו   - זה  שנוגע  מאחר  ליהדות, 

שעוד  כדאי  ואפשר  ישראל,  ילדי  מאות  לשלש 

ותשועה  נאמר,  וכבר  אותו,  יכירו  מאנ״ש  מי 

קניית  ענין  שכל  להיות,  יכול  והלא  יועץ,  ברוב 

להצלת  פעולות  בהנ"ל  הכוונה  וכו׳  הבית 

נפשות מאות ילדי בני ישראל,

בדרך  לפעול  יכולים  הכל  על  שלא  מובן 

עם  בזה  להתייעץ  הנני  כותב  ולכן  אחד,  וסגנון 

אנ״ש שי׳, ויהי רצון שיבשר טוב...

(ממכתב ט"ז כסלו תשי"ט)

בעיות עם השכנים

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

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

‡ו„ו˙  ˘פירט  ‰בחיר‰  בי˙  ‰לכו˙  רי˘ 
ופרטי  רבינו״  מ˘‰  ˘ע˘‰  "מ˘כן 
‰˘˙ל˘לו˙ כל ‰מ˘כנו˙ ˘‰יו ע„ ‰מ˜„˘ 
מ‡ז  ‰לכ˙‡  בז‰  לי˙  ולכ‡ור‰  בירו˘לים, 
„‰ו‰  ומ‡י  בירו˘לים,  ‰בנין  מ˜ום  ˘נ˜בע 
בנין  על  ˘‰ˆיווי  ˘י"ל „ס"ל  ונ˙ב‡ר  ‰ו‰; 
לי  „״וע˘ו  ממ˜ר‡  ילפינן  ‰מ˜„˘  בי˙ 
פ'  מפסו˜י  (ול‡  במ„בר  ˘נˆטוו  מ˜„˘" 
י˘ר‡ל   ıב‡ר יבחר  ‡˘ר  ‰מ˜ום  ‚בי  ר‡‰ 
‰רמב"ם),  בנו"כ  בכ"ז  ‰˘˜ו"ט  עיין  כו'. 
˙מי„י˙  מˆו‰  ב‚„ר  ˘‰ו‡  עול‰  מז‰  כי 
בי‡˙ם  ˜ו„ם  ‚ם  ‰זמנים,  בכל  ˘י˘נ‰ 
בפירוט  ‰„‚י˘  וז‰  ולעולם,  מ‡ז   ,ıל‡ר
˙מי„י˙  מˆו‰  ˘‰י‡  ל‰וכיח  כל ‰מ˘כנו˙, 
˘נ˙˜יימ‰ במ˘ך כל ‰„ורו˙ ‚ם לפני ˘ב‡ו 

לירו˘לים].

‚ם  בספרו  כלל  ˘‰רמב״ם  ומ‡חר 
(ל‡  לב‡ר  ‰וˆרך  כנ״ל,  למ˘יח‡,  ‰לכ˙‡ 
‰בי˙  ˘חרב  "ע„  ‰ˆיווי  נ˙˜יים  ‡יך  ר˜ 
בבי˙  י˙˜יים ‰ˆיווי  ב˘ני‰״, ‡ל‡ ‚ם) ‡יך 
‰מ˘יח״.  ‰מלך  יע˘‰  "ו‰ע˘ירי˙  ‰ע˙י„, 
˘‰וסיף ‰רמב״ם  ‚ם ‰טעם  י˙חוור  ומע˙‰ 
‰‚„ר  מו„‚˘  עˆמו  „בז‰  י‚ל‰״,  "מ‰ר‰ 
˙מי„י  חיוב  ˘י˘נו  כיון  כי  ‰נ"ל,  ‰‰לכ˙י 
˘מˆו˙  נמˆ‡  פר‰ "למ˘מר˙״  ˘י‰י‰ ‡פר 
‰מ˘יח  ˘‚ילוי  ״„ור˘˙״  ‡„ומ‰  פר‰ 
˘˙˙‡פ˘ר  כ„י  ‰‡פ˘ר  ככל  מ‰ר‰  י‰י‰ 
˘‡ין  ור‚ע  ר‚ע  „בכל  ‰פר‰,  ‡פר  ע˘יי˙ 
‡פר  י˘ר‡ל  בני  נמˆ‡ים  ˘בו  מ˜ום  ב˘ום 
ב(˘לימו˙)  חסרון  י˘  ומ˘ומר  מוˆנע  פר‰ 
פר‰  ‡פר  ˙מי„  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ‰ˆיווי  ˜יום 
"למ˘מר˙״ בי„ י˘ר‡ל [וע"פ ‰נ"ל „כול‰ו 
י„י  ˘על  ז‰,  בענין  ‰ם  ‡ח„  חפˆ‡  פרו˙ 
רˆיפו˙ כולן מ˘לימו˙ ‰מ‰ יח„ ‰˙˜יימו˙ 
‡פר  „חסרון  נמˆ‡  „"למ˘מר˙",  ‡ח„  „ין 
ב"למ˘מר˙"  מחסיר  מ‡וחר  ˘בזמן  ‰פר‰ 

„כל ‰פרו˙ ‰˜ו„מו˙]. 

וי˘ ל‰וסיף עו„ בז‰, „‰נ‰ סו"ס ‰ל˘ון 
‰י‡,  וב˜˘‰  ˙פיל‰  ‡כי"ר"  י‚ל‰  "מ‰ר‰ 
ול‡ נ˙חוור ל‚מרי מ‰ מ˜ום לס‚נון ז‰ בספר 
‰לכו˙; ועכˆ"ל „ב‰ך ‚ופ‡ ‰˘מיענו ‰לכ‰ 
(כי„וע „רכו ל‰˘מיע ‰לכו˙ ‚ם ברמז ו„יו˜ 
מפור˘  ˘‡ינו  כ˘מח„˘ „בר  ובפרט  ל˘ון, 
‰‡מונ‰  „בחיוב  ו‰ו‡,  ב˘"ס),  ל‰„י‡ 
מי  ״וכל  רפי"‡  מלכים  ב‰ל'  פס˜  במ˘יח 
˘‡ינו מ‡מין בו ‡ו מי ˘‡ינו מחכ‰ לבי‡˙ו 
רבינו״.  ובמ˘‰  ב˙ור‰   .  . כופר  ‰ו‡   .  .
בפ"ע  חיוב  ‚ם  י˘  ‰‡מונ‰  „מלב„  ‰יינו 
חיוב  חיוב ‰‡מונ‰ –  כמו  ו‡ף ‰ו‡  לחכו˙, 
‰ר‚˘  פירו˘ו  ״מחכ‰"  ו‰נ‰  ‰ו‡,  ˙מי„י 
ר˜  ב‡  ז‰  ו„בר  בעלמ‡),  י„יע‰  (ול‡  בלב 
כ‡˘ר מר‚י˘ ˘בי‡˙ מ˘יח חסר‰ לו, ‡˘ר 
 ‡"‡ מ˘יח  ‡ו„ו˙  ˘מזכיר  ע˙  בכל  עי"ז 
בר‚˘י  ומ˙עורר  נפ˘  ב˘וויון  ל‰˙ייחס  לו 
וחייב  "ˆרכיו"  בכלל  נכנס  וממיל‡  ˆפי‰, 
‰‡פ˘רי  ב‰˜„ם  ‰„בר  ˘י‰י‰  ל‰˙פלל 
רמב"ם  ר‡‰  ˆרכיו,  ˘‡יל˙  ‰ו‡  ˙פיל‰  „ין  (כי 

‰˘מיענו  ז‰  ו˘יעור  ‰"ב-„).  פ"‡  ˙פיל‰  ‰ל' 

בפירו˘  במילו˙יו  כ˘‰כניס  ‰רמב"ם 
˙פיל‰ וב˜˘‰ זו, ב‰„‚˘˙ "מ‰ר‰", ו„ו˜‡ 
‰יכ‡ ˘נזכר‰ בי‡˙ ‰מ˘יח ˘ל‡ במ˜ומ‰, 
ב‰לכו˙ פר‰ ‡„ומ‰ – ללמ„נו ˘יעור חיוב 
ז‰  „ין  ˘‰˘מיענו  ו‡חר  לבי‡˙ו".  "מחכ‰ 
ל‡ ‰וˆרך ˘וב לפר˘ ˙פיל‰ זו ב˙וך מילו˙ 
בי‡˙  ˘‰זכיר  מ˜ומו˙  ב˘‡ר  ‰י„  ספר 

‰מ˘יח. 

‡מ‡י   39 ‰ער‰   ‡ חו˜˙  חכ"ח  בל˜ו"˘  [ועיי"ע 

בי‡˙  ˘נזכר‰   '‡‰ בפעם  ל‰זכירו  בחר  ל‡  מ"מ 

מ˘יח בספר ‰י„, מˆ„ ‰˘ייכו˙ ‰מיוח„˙ „˙וכן פר‰ 

‡„ומ‰ „ו˜‡ לענין בי‡˙ ‰מ˘יח, ע˙ ˜ı ˘ב‰ י˜ויים 

מ˙  מטומ‡˙  וט‰ר˙ם  ט‰ורים  מים  עליכם  וזר˜˙י 

˘על כולנו בז‰"ז].

לקראת שבת ו

בוו„‡י   – זרעו ˘ל ‡בר‰ם  ח"ו ‡˙  ל‚מרי  לבטל  ז‰  י„י  על  ובכוונ˙ו  י˘ר‡ל  מחנ‰  ב‚ו„ל 
ובוו„‡י ˘‡ין עו„ מ˜ום ˘זכו˙ו ˘ל ‡בר‰ם ˙‚ן עליו.

נ˙˙י  בי„ך  כי  ‡ו˙ו  ˙יר‡  "‡ל  למ˘‰  ‰˜ב"‰  ‡מר  מלכ˙חיל‰  ˘‡מנם  נמˆ‡,  ומע˙‰ 
עליו,  ל‰˙‚בר  מיוח„˙  בזכו˙  ˆורך  ‰י'  כי   – מ˘‰  ˘ל  "בי„ך"  „ו˜‡  יפול  ˘עו‚  ‡ו˙ו", 

˘‰י‡ נ˙ונ‰ „ו˜‡ למ˘‰;

˘ל  "זכו˙ו   ˙‡ ‰פסי„  ז‰  ובמע˘‰  פרסי",  ˙ל˙‡  בר  טור‡  "ע˜ר  ˘עו‚  ל‡חר  ‡בל 
‡בר‰ם" (כנ"ל) – ‰רי מע˙‰ ו‡ילך ‡ין עו„ ˆורך בזכו˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל מ˘‰, ובעˆם ‰יו 
יכולים ‚ם י‰ו„ים ‡חרים ל‰ור‚ו ב‡ו˙‰ ˘ע‰. ולכן נ‡מר "ויכו" בל˘ון רבים (בלי ‰בחנ‰ 
ו‰י' ‡פ˘רי  ב„בר  ל‡ ‰י' ‰כרח  מ˘‰ ‰ר‚ו, ‡ך  בפועל  כי ‡מנם  י˘ר‡ל),  לכלל  מ˘‰  בין 

˘‚ם י‰ו„ים ‡חרים י‰ר‚ו‰ו.

ולי˙ר בי‡ור:

י‰ו„י  כל  ˘ל "רו„ף" ‡חר  עליו ‚„ר  חל  פרסי", ‰רי  ˙ל˙‡  בר  טור‡  ˘עו‚ "ע˜ר  בר‚ע 
(ר˘"י  ל‰ור‚ו"  ‰˘כם  ל‰ר‚ך  "‰ב‡   – ל‰כו˙ו  חוב‰  י‰ו„י  כל  על  חל‰  ובמיל‡,  וי‰ו„י. 

מ˘פטים כב, ‡. ובכ"מ)!

ונמˆ‡, ˘כ‡˘ר ב‡ מ˘‰ ו‰ר‚ו, ‰רי ˘‰ו‡ ע˘‰ ז‡˙ ב˙ור ˘ליח ˘ל כל י˘ר‡ל כולם, 
ו˘פיר כ˙יב "ויכו" בל˘ון רבים. ו˜"ל.



בין פרה אדומה 
לשאר החוקים

זאת חוקת התורה 
לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה 
הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה, גזרה היא 
מלפני, אין לך רשות להרהר אחרי'
(יט, ב. רש"י)

רש"י  פירש  ד)  (יח,  אחרי  בפ'  לעיל 

המלך,  גזירת  שהם  "דברים  הם  ש"חוקים" 

לשומרן  לנו  למה  עליהם  משיב  הרע  שיצר 

גזרתי  כו',  עליהן  משיבים  העולם  ואומות 

לבאר  ויש  להפטר".  רשאים  אתם  אי  עליכם, 

השינויים בלשון רש"י מהכא להתם:

ששלמה  ג)  פי"ט,  (במדב"ר  במדרש  איתא 

התורה,  חוקי  כל  של  טעמם  את  הבין  המלך 

דשאר  מוכח,  ומזה  אדומה.  פרה  מלבד 

החוקים הם בכללותם בגדר השכל, ויש בהם 

עליהם  שיש  אלא  להבינו,  שאפשר  טעם 

יכול  הי'  שלמה  ולכן  ותמיהות,  קושיות 

אינה  אדומה  פרה  משא"כ  עליהם;  לעמוד 

הי'  לא  שלמה  גם  ולפיכך  כלל,  השכל  בגדר 

יכול לעמוד על טעמה.

וזהו הטעם שבפרשת אחרי, דמיירי בשאר 

החוקים, נקט רש"י "היצר הרע משיב עליהם", 

ועי"ז  ופרכות,  קושיות  עליהם  שמקשה  היינו 

ולפיכך  לקיימם.  שלא  האדם  את  מסית 

ללמדנו  החוקים,  על  במיוחד  תורה  ציוותה 

ש"גזירות הן ואי אפשר להפטר מהם".

לשכל  שאין  אדומה,  בפרה  משא"כ 

האנושי שום השגה בה - אי אפשר ליצר הרע 

שהרי  שכליות,  בטענות  המצוה  על  להשיב 

אלא  השכל,  בגדר  אינה  מעיקרא  זו  מצוה 

הוא יכול רק להקניט את ישראל על שעושים 

דבר שאין לו שום טעם ושכל.

אדומה,  בפרה  דמיירי  בפרשתנו,  ולכן 

נקט רש"י "שהשטן ואומות העולם מונין את 

ומקניטים  לישראל  שמצרין  היינו  ישראל", 

את  לקיים  שלא  אותם  שמסיתים  ולא  אותם, 

רשות  לך  "אין  רש"י  מ"ש  גם  וזהו  המצוה. 

בנדו"ד  כי  "להפטר"),  (ולא  אחרי'"  להרהר 

שלא  ישראל  את  להסית  השטן  כוונת  אין 

"להרהר  להם  לגרום  רק  אלא  המצוה,  לקיים 

וע"ז  בקיומה,  טעם  להרגיש  ולא  אחרי'" 

הזהירה תורה "אין לך רשות להרהר אחרי'".

המשותף לשירת הים 
ושירת הבאר

אז ישיר ישראל את השירה הזאת
(כא, יז)

נס  נסים,  בשני  שדוקא  הטעם  לבאר  יש 

מצינו  סוף,  ים  קריעת  ונס  שבפרשתנו  הבאר 

נסים  בשאר  ולא  שירה,  ישראל  בני  שאמרו 

מיוחדת  הנהגה  מצינו  אלו  נסים  בשני  כי   -

שלא היתה בשאר הנסים:

במצב  היו  ישראל  כשבני  הנסים,  בשאר 

הישועה  נס  הי'   - העולם  מאומות  סכנה  של 

נלחמו  ישראל  שבני  באופן  וההצלה 

באויביהם, ובאופן נסי גברו עליהם ונצחום.

משא"כ בקרי"ס כתוב "ה' ילחם לכם ואתם 

ישראל  שבני  היינו  יד),  יד,  (בשלח  תחרישון" 

שום  לעשות  שהוצרכו  בלי  מאויביהם  ניצלו 

באופן  ההצלה  היתה  הבאר  בנס  וגם  פעולה. 

איך  כו'  רואין  "ישראל  הבחיי  וכלשון  זה, 

יודעים  אין  והן  כו',  בשבילם  נלחם  הקב"ה 

בזה כלום".

חיבה  על  מורה  זה  באופן  הנעשה  ונס 

מיד  שמצילם  ישראל,  לבני  מהקב"ה  יתירה 

שום  לעשות  יצטרכו  שלא  באופן  אויביהם 

בני  אמרו  זו  מיוחדת  חיבה  ומחמת  פעולה, 

ישראל שירה לקב"ה.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

ו‰רי חילו˜ מ‰ו˙י י˘ כ‡ן, „במ˘נ‰ ב‡ 
‰˘ימו˘  ל˘ם  ‰פרו˙  ע˘יי˙  לענין  ‰„בר 
על  ז‰ ‰י‡ ‰‰ז‡‰  (˘בכלל  לט‰ר‰  ב‡פרן 
‰מ„ובר  ‰ח„˘‰  ‰פר‰   ˙‡ ‰˘ורף  ‰כ‰ן 
חיוב  ‚בי  ‰בי‡ו  ‰רמב"ם  מ˘‡"כ  כ‡ן); 
יוˆ‡  מ˜ר‡  ו‡ין  למ˘מר˙.  ‡פרן  ‰ˆנע˙ 
מי„י פ˘וטו, „„ין למ˘מר˙ ‡ינו ר˜ ˘מיר‰ 
ע˙י„י˙,  ל‰ז‡‰  מוכן  ˘י‰י‰  ˘ימו˘,  ל˘ם 
י‰י‰  ˘‰‡פר   – כ˘מו  ענינו ‰ו‡  עי˜ר  ‡ל‡ 
סניף  ז‰ ‡ינו  למ˘מר˙, ‰יינו „חיוב  מוˆנע 
במˆו˙ ‰ז‡˙ פר‰ ‡„ומ‰ (˘˙כלי˙ ‰‰ˆנע‰ 
‰י‡ כ„י ˘י‰י‰ ‡פר מˆוי ל‰ז‡‰) ‡ל‡ ז‰ו 
מוˆנע  ל‰יו˙ ‡פר  ˘ˆריך  בפ"ע  מיוח„  „ין 
 – ט  יט,  פר˘˙נו  ‰˙ור‰  על  ר˘"י  (ר‡‰  למ˘מר˙ 
בבי‡ור  ב‡רוכ‰  ועיין  י„.  פ"‚,  פר˜  ‰˙וספ˙‡  ע"פ 

‰רי"פ פערל‡ על ס‰מ"ˆ ל‰רס"‚, פר˘‰ מ‰). 

ˆורך   – ז‰  ענין  ‚ם  „‡מנם  פירו˘, 
˘‡פ˘ר  ‡פר  ˙מי„  ˘י‰י‰  ב‡פר,  ‰˘ימו˘ 
ל‰זו˙ ממנו – נכלל ‡ף ‰ו‡ בחוב˙ ‰ˆנע‰ 
"מוכן  ‰רמב"ם  ל˘ון  וכ„יו˜  למ˘מר˙, 
ובמנין  ˜י‚  מ"ע  בס‰מ"ˆ  ל˘ונו  (ועיי'  ומוˆנע" 
פר‰  מˆו˙  כללו˙  ‚בי  ‰י„,  ספר  „רי˘  ‰מˆוו˙ 

˘נˆטווינו  ‰ו‡  פר‰  „ע˘יי˙  ‰מˆו‰  ˘˙וכן  ‡„ומ‰, 

ו‰רי  כו'),  טמ‡ים  לט‰ר˙  "מזומן"  ‡פר  ˘י‰י‰ 

כמבו‡ר  ‰˘ורף  על  ‰זו  ז‰  מוˆנע  מ‡פר 
‰"ו),  פ"ב  לעיל  ‰רמב"ם  (ו‰בי‡ו  כנ"ל  במ˘נ‰ 
כ‰"‚  על  ‰‡פר  מן  מזין  ˘‰יו  ‰ז‡‰  וכן 
וביומ‡  ‰פר˜  ברי˘  ˘ם  במ˘נ‰  (עיי'  יו‰"כ  לפני 
‰מוˆנע  מ‡פר  ‡ו˙ו  מזין  „‰יו  מˆינו   (‡ ח, 

בפי‰מ"˘  וכן  ‰מ˘נ‰  במפר˘י  (עיי'  למ˘מר˙ 
ו‰‡ריך  רע"‡.   ,„ יומ‡  ר˘"י  פר˜ין.  בסוף  ל‰רמב"ם 

ב‰ל'  ‰י„  ˘בספר  ויˆויין  ˘ם.  פערל‡  ‰רי"פ  בכ"ז 

פר‰ ‡„ומ‰ וב‰ל' עבו„˙ יו‰כ"פ ל‡ ‰זכיר ‰רמב"ם 

ר˘"י  (ועיי"ע  בחיל  מן ‰מוˆנע  ˘‰‰ז‡‰ ‰י‡  כז‡˙, 

ספר  פר˜ין.  בסוף  פר‰  יו"ט  ˙וס'  ˘ם.  ‰˙ור‰  על 

‰‚ליון));  ב˘ולי   343 ע'   ‡ חל˜  ˙˘מ"ט  ‰˘יחו˙ 

"למ˘מר˙",  ענין  עˆמיו˙  ז‰ו  ל‡  מי‰ו 
‰‡פר  ˘ל  ˜יומו  בעˆם  חיוב  ˘פירו˘ו 
‰ו‡  מוˆנע  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ˘‰‡פר  (ור˜ 
מ˘ום  ל‡  ‡בל  ל‰ז‡‰,  "מוכן"  במˆב  ‡פר 

‰˘ימו˘ ו‰‰ז‡‰ נ‚עו בו). 

מ‰ו  יו˙ר  בעומ˜  (ולב‡ר  ‡חר  בס‚נון 
וכן  י‰י‰ ‡פר "למ˘מר˙"):̇  פ˘ר ‰ך „ינ‡̆ 
˙מי„  ˘י‰י‰  ‰ו‡  "למ˘מר˙״  ˘ל  ‰חיוב 
ובל˘ון  ומוˆנע״,  "מוכן  ‡פר  בעולם  ˜יים 
‰רס״‚ בספר מˆו˙יו (˘ם) ״ופר‰ למ˘מר˙ 
ו‰˙וכן  מ˘מעו˙ ‰מו˘‚  ז‰ו  ב˙„ר״ [˘‰רי 
˘‰ו‡  ב‡ופן  מ˘ומר  ˘‰„בר  „״למ˘מר˙", 
˜יים ˙מי„], ונמˆ‡ ˘״למ˘מר˙״ ‡ינו (ר˜) 
חל˜  ל‰ˆניע  ˘י˘  פר‰  כל  על  נפר„  חיוב 
מ‡פר‰ למ˘מר˙ (ע״„ ב' ‰חל˜ים ‰‡חרים 
כללי  חיוב  (‚ם)  ז‰ו  ‡ל‡  ממנו)  ‰נל˜חים 
ו˙מי„י ˘לעולם ˆריך ל‰יו˙ ˜יים ‡פר פר‰ 
˘לענין  נמˆ‡  [ועפ"ז  "למ˘מר˙״  ‰מוˆנע 
חפˆ‡ ‡ח„,  כמו  י' ‰פרו˙  כל  ז‰ ‰וו  חיוב 
‡ח„  חיוב  מ˙˜יים  יח„  כולם  י„י  על  כי 
„"למ˘מר˙" ˙מי„. ובז‰ י˘ ל‰מ˙י˜ עומ˜ 
"מכל  עליו  מזין  ‰˘ורף  „‰כ‰ן  ‰„ין  ענין 

חט‡ו˙ ˘‰יו ˘ם" ‚ם יח„].

ל‰לכ˙‡  ‰‚„ר  ‰ו‡  „‰ו‡  ‡פ"ל  ומע˙‰ 
כל  בפירוט  ל‰˘מיענו  ‰רמב"ם  ˘בי˜˘ 
‰בי‡  „בז‰  עולם,  מימו˙  ˘נע˘ו  ‰פרו˙ 
˘‰זכיר  „למ˘מר˙  ‰˙מי„י  ל„ין  חיזו˜ 
במ˘ך  ˜ויים  ז‰  ˘חיוב  „‡˘כחן  לפנ"ז, 
˙מי„  פר‰ ‰י‰ ˜יים  ו‡כן ‡פר  כל ‰„ורו˙, 
מ‡ז ‰ˆיווי, כ‰„‚˘˙ ל˘ונו (˘ל‡ ר˜ פירט 
‰„‚י˘  ‡ל‡  ‰זמנים,  במ˘ך  ˘‰יו  ע˘יו˙ 
ע„  זו  במˆו‰  "מ˘נˆטוו  ‰יו)  „‰ע˘יו˙ 
˘חרב ‰בי˙ ב˘ניי‰״, ברˆיפו˙ כל ‰זמנים, 

˘˙מי„ ‰י‰ ‡פר ˜יים למ˘מר˙.

‰רמב״ם  ב„ברי  במ˜"‡  מ˘נ"˙  [וע"„ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

חיוב הצנעת אפר פרה "משמרת"
יפלפל במה שהביא הרמב"ם בספר הלכותיו פירוט כל פרות שנעשו מימות עולם ועד מקדש העתיד דלכאורה אין בזה 

דין / ויסיק דיש בזה חיזוק והבהרת הגדר ההלכתי דחיוב הצנעת האפר "למשמרת"

פר‰  מ‰לכו˙  ספ"‚  ‰רמב"ם  כ˙ב 
נע˘ו  ‡„ומו˙  פרו˙  "ו˙˘ע  ‡„ומ‰ 
מ˘נˆטוו במˆו‰ זו ע„ ˘חרב ‰בי˙ ב˘ניי‰ 
ר‡˘ונ‰ ע˘‰ מ˘‰ רבינו ˘ניי‰ ע˘‰ עזר‡ 
ו‰ע˘ירי˙  ‰בי˙  חורבן  ע„  מעזר‡  ו˘בע 
‡כי״ר".  י‚ל‰  מ‰ר‰  ‰מ˘יח  ‰מלך  יע˘‰ 
„‡יפלי‚ו  מ"‰,  פ"‚  „פר‰  במ˙ני'  ומ˜ורו 
ע„  ˘נע˘ו  ‰‡„ומו˙  ‰פרו˙  במנין  ˙נ‡י 
חורבן בי˙ ˘ני – ‡ם ˘בע ‡ו ˙˘ע (ונ˙ב‡ר 
כ„ע˙  ופס˜  ע˘‡ם״),  ״מי  ˘ם  במ˘נ‰ 
‰לכ˙‡,  למ‡י  וˆע"˜  ˙˘ע.  ˘‰יו  חכמים 
ב‡  ל‡  כי„וע  ו‰רמב"ם  ‰ו‰,  „‰ו‰  ומ‡י 
ל‰וסיף  ר‡‰  מ‰  ו‚ם  ל‰לכ‰.  ‡ל‡  בספרו 
‰מ˘יח  ‰מלך  יע˘‰  "ו‰ע˘ירי˙  חז"ל  על 
מ‡ין  חז"ל  במ„ר˘י  (ויל"ע  ‡כי״ר"  י‚ל‰  מ‰ר‰ 
לכלול ‚ם ‰לכ˙‡  ˘„רכו  ו‡ף ‡˙"ל  מ˜ורו), 
ליו˙ר  ˘נ˙כוון  „ניכר  י˙'  ל‰לן  למ˘יח‡, 
„‰לכ˙‡  במילי  ל‰וסיף  ˘טרח  ממ‰  מז‰ 
(מ‰  ‡כי״ר"  י‚ל‰  "מ‰ר‰  ˙פיל‰  ב˜˘˙ 
˘מזכיר  מ˜ומו˙  ב˘‡ר  מˆינו „ו‚מ˙ו  ˘ל‡ 
‰מ˜ומו˙  כולל  ‰י„,  בס'  ‰מ˘יח  בי‡˙ 
ו‰ל'  ˙˘וב‰  ב‰ל'   – מ˜ומו  עי˜ר  ˘ב‰ם 

מלכים). 

בין  ‰˘ינוי  ב‰˜„ים  בז‰  ו‰נר‡‰ 
‰מ˘נ‰ לרמב"ם, „במ˘נ‰ ב‡ ‰„בר ‚בי ‰„ין 
מפרי˘ין  בפר˜ין „‰˘ורף ‡˙ ‰פר‰  ‰ני„ון 
‡ו˙ו ז' ימים מבי˙ו ˘ל‡ ייטמ‡, ומזין עליו 
מ‡פר כל ‰פרו˙ ˘נע˘ו ˜ו„ם לפר‰ זו כו', 
מˆ‡ו  "ל‡  במ˘נ˙נו  ‡י˙‡  לז‰  וב‰מ˘ך 
מ˘בע עו˘ין מ˘˘ וכו'", וב‰מ˘ך ‰„ברים 
מ˘‰  ע˘‰  ‰ר‡˘ונ‰  ע˘‡ם  "ומי  נ‡מר 
˘נע˘ו; ‡ולם  פרו˙  כל  ומפרט  ו‰ולך  כו'״ 
‡חר  ל„ין  ב‰מ˘ך  ז‰  ענין  ‰בי‡  ‰רמב״ם 
‰יו  חל˜ים  ״ו˘ל˘‰   – „פר‰)  בפר˜ין  („ל‰לן 

חול˜ין ‡˙ כל ‡פר‰, ‡ח„ ני˙ן בחיל ו‡ח„ 
ב‰ר ‰מ˘ח‰ ו‡ח„ מ˙חל˜ לכל ‰מ˘מרו˙, 
‰כ‰נים  ‰יו  ‰מ˘מרו˙  לכל  ˘מ˙חל˜  ז‰ 
‰יו  ‰מ˘ח‰  ב‰ר  ˘ני˙ן  וז‰  ממנו  מ˜„˘ין 
י˘ר‡ל מזין ממנו וז‰ ˘ני˙ן בחיל ‰י‰ מוכן 
ומוˆנע ˘נ‡מר [בפר˘˙נו] ו‰י˙‰ לע„˙ בני 
י˘ר‡ל למ˘מר˙ מלמ„ ˘מˆניעין ממנו, וכן 
˘˘ורפים  ופר‰  פר‰  כל  מ‡פר  מˆניעין  ‰יו 
נע˘ו  מי  ע"י  פירט  לז‰  וב‰מ˘ך  בחיל״, 

‰פרו˙ כו'.

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

סוד פרה אדומה
שעשה משה במדבר

מדוע נתייחד משה שאפר פרתו הוא נצחי, והוא היחידי שהבין את טעם מצוות פרה אדומה? / מהו סוד "תבוא 
פרה ותכפר על מעשה העגל"? / איך מבטלים את עניין המיתה הרוחנית? / ומהי עבודת פרה אדומה שבכל 

יום? / "אפר פרתו של משה" בעבודת האדם בכל דור ודור

במˆוו˙ פר‰ ‡„ומ‰ מˆינו ˘ייכו˙ מיוח„˙ למ˘‰ רבנו:

‡. בכ˙וב נ‡מר "וי˜חו ‡ליך פר‰ ‡„ומ‰", ˘‰פר‰ ˙ל˜ח ‡ל מ˘‰ רבנו „יי˜‡, ו„ר˘ 
ר' יוסי ב"ר חנינ‡ (˙נחומ‡ פר˘˙נו ח. במ„בר רב‰ פי"ט ו) ˘‡ף ˘נע˘ו כמ‰ וכמ‰ פרו˙ ‡„ומו˙ 
בטלו˙,  ‰פרו˙  "˘כל   – מ˘‰  ˘ע˘‰  בפר‰  מיוח„  עניין  י˘נו  מ˜ום  מכל  ‰˘נים,  במ˘ך 

ו˘לך ˜יימ˙".

וכן מˆינו בנו‚ע לפרו˙ ˘ע˘ו במ˘ך ‰„ורו˙, ˘בכולן ‰יו מזין על ‰מ˙עס˜ים בע˘יי˙ן 
פר‰  ברמב"ם ‰ל'  נפס˜  וכן  מ"ו.  פ"‚  (פר‰  במ˘נ‰  ˘כן ‡מרו  מ˘‰,  ˘ע˘‰  ר‡˘ונ‰  פר‰  מ‡פר 
"מ‡ח˙"  ‡ל‡  מˆ‡ו  ל‡  ו‡ם  ‰˜ו„מו˙,  ‰פרו˙  כל  מ‡פר  ‰כ‰ן  על  ˘מזין  ‰"ו)  פ"ב  ‡„ומ‰ 

לכל  ימˆ‡  ˘לעולם  מ"‚)  ˘ם  ˙וי"ט  ע"פ  ˘ם,  ‡חרונ‰  מ˘נ‰  (ר‡‰  במפר˘ים  וכ˙בו  ממנ‰.  מזין 
‰פחו˙ ‡פר פר‰ ‡ח˙, מ˘ום ˘‡פר פר‰ ˘ע˘‰ מ˘‰ ˜יים לעולם.

ב. מˆוו˙ פר‰ ‡„ומ‰ ‰י‡ מˆו‰ ˘‡ין טעמ‰ מו˘‚ ב˘כל ‰‡נו˘י, ו‡פילו ˘למ‰ ‰מלך 
˘עמ„ על טעם כל חו˜ו˙ ‰˙ור‰ ו‡מר עלי‰ם "על כל ‡ל‰ עמ„˙י", מכל מ˜ום ל‡ ‰בין 
(˜רוב  ו  ˘ם  ˙נחומ‡  ור‡‰  כ‚.  ז,  (˜‰ל˙  ממני"  רחו˜‰  "ו‰י‡  עלי'  ו‡מר  ‡„ומ‰,  פר‰  טעם   ˙‡

לסופו). במ„ב"ר ˘ם, ‚ (בסופו)).

ומכל מ˜ום, „ר˘ו חז"ל ˘מ˘‰ רבנו זכ‰ לי„ע ‡˙ טעם מˆוו˙ פר‰ ‡„ומ‰, ו„יי˜ו ז‡˙ 
מן ‰ל˘ון "וי˜חו ‡ליך" – "לך ‡ני מ‚ל‰ טעם פר‰" (˙נחומ‡ ובמ„בר רב‰ ˘ם).

וי˘ לעיין ‰יטב ב„בר, מפני מ‰ נ˙ייח„‰ מˆוו˙ פר‰ ‡„ומ‰, ˘„וו˜‡ ב‰ מו„‚˘ כל כך 
חל˜ו ˘ל מ˘‰ רבנו, ˘פר˙ו ˜יימ˙ לע„, ו‰ו‡ ‰יחי„י ˘‰בין ‡˙ טעמ‰.



טלקראת שבת

פרה אדומה – ביטול עניין המיתה
מן ‰זכרים, ‡מרו  ˘‰ם  ככל ˜רבנו˙ ‰ˆיבור  ˘ל‡  נ˜ב‰,  ב‡‰  ˘פר‰ ‡„ומ‰  מ‰  בטעם 

חז"ל: "‡מר ‰˜ב"‰ ˙בו‡ פר‰ ו˙כפר על מע˘‰ ‰ע‚ל" (˙נחומ‡ ˘ם ח, ובמ„ב"ר פי"ט, ח).

ול„  ˘בחיˆוניו˙ ‰ע‚ל ‰ו‡  במ‰  ר˜  לחט‡ ‰ע‚ל ‡ינו  פר‰ ‡„ומ‰  בין  ˘‰˜˘ר  מובן, 
‰פר‰, ‡ל‡ י˘ עניין מ‰ו˙י ‰מ˜˘ר בין פר‰ ‡„ומ‰ לחט‡ ‰ע‚ל.

ובי‡רו במפר˘ים (כלי י˜ר, ‡ל˘יך, ˘"ך ע‰"˙, עı ‰„ע˙ טוב ל‰רח"ו, ועו„), ˘חט‡ ‰ע‚ל חי„˘ 
ענין  כלל  ‰י'  ל‡  ‰חט‡,  ˜ו„ם  ‰‡„ם,  ברי‡˙  ב˘ע˙  כי  ‰מי˙‰.  עניין   ˙‡ י˘ר‡ל  בבני 
"פס˜‰  סיני  על ‰ר  י˘ר‡ל  ˘עמ„ו  ב˘ע‰  ‰„ע˙.   ıע מחט‡  ר˜  ו‰ו‡ ‰˙ח„˘  מי˙‰,  ˘ל 
זו‰מ˙ן" (˘ב˙ ˜מו, ‡), ונ˙בטל ‡ˆלם עניין ‰מי˙‰, ול‡חר מכן בחט‡ ‰ע‚ל חזר‰ זו‰מ˙ן 

(ז‰ר ח"‡ נב, ב. ועו„), ונ˙ח„˘ ‚ם עניין ‰מי˙‰.

ומע˙‰ מובנ˙ ‰˘ייכו˙ בין פר‰ ‡„ומ‰ לחט‡ ‰ע‚ל: בחט‡ ‰ע‚ל נ˙ח„˘ עניין ‰מי˙‰, 
ועל י„י כפר˙ חט‡ ‰ע‚ל, מ˙בטל עניין ‰מי˙‰, וממיל‡ מ˙בטל˙ ‚ם טומ‡˙ מ˙ ˘נ‚רמ˙ 

על י„י עניין ‰מי˙‰.

בט‰ר˙  ‡„ומ‰  פר‰  פעול˙  ‰ע‚ל":  מע˘‰  על  ו˙כפר  פר‰  ˘"˙בו‡  מ‰  עניין  וז‰ו 
טומ‡˙ ‰מ˙, ‰י‡ ˙וכן עניין כפר˙ חט‡ ‰ע‚ל ˘‚רם ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰מי˙‰ ‡ˆל בני י˘ר‡ל. 
ונמˆ‡, ˘עניינ‰ ‰רוחני ˘ל פר‰ ‡„ומ‰ ‡ינו ר˜ ביטול טומ‡˙ מ˙, כי ‡ם לבטל מעי˜ר‡ 

‡˙ סיב˙ ‰טומ‡‰ - עניין ‰מי˙‰ ˘חזר בע˙ חט‡ ‰ע‚ל.

נצחיות אצל משה רבנו
ומע˙‰ י˘ לב‡ר מ„וע פר‰ ‡„ומ‰ ˘ייכ˙ במיוח„ למ˘‰ רבנו:

(סוט‰  ב‚מר‡  מˆינו  כך  ‰נˆחיו˙.  עניין  ‰ו‡  רבנו  מ˘‰  ˘ל  ‰מיוח„ו˙  ממעלו˙יו  ‡ח˙ 
ט, ‡. וכן ב˙נ‡ „ב"‡ רב‰ פי"ח) ˘מ˘כן ˘בנ‰ מ˘‰ ל‡ נחרב ‡ל‡ נ‚נז, ובי‡רו בספרים ˘‰ו‡ 

רי˘  ‰ר‚ˆ'ובי  ל‚‡ון  פענח  (ˆפנ˙  לעולם"  נ˙בטל  ל‡  רבנו  מ˘‰  ˘ם  על  ‰נ˜ר‡  ˘"„בר  מ˘ום 
פר˘˙ ˙רומ‰).

˘‡פר  לעיל  וכמוב‡  עניין ‰נˆחיו˙,  מ˘‰ ‡˙  ‚בי  מˆינו  ‚ופ‡  לפר‰ ‡„ומ‰  בנו‚ע  ‚ם 
וע„יין ‰ו‡  ˘נע˘ו ‡חריו,  ח' ‰פרו˙  בכל  ממנו  ו‰זו  ˙מי„  רבנו ‰י' ˜יים  מ˘‰  ˘ל  פר˙ו 

˜יים וי˘˙מ˘ו בו ‚ם עבור ‰פר‰ ˘יע˘‰ מלך ‰מ˘יח.

ו‚ם ‡ו„ו˙ מ˘‰ רבנו בעˆמו ‡מרו ב‚מר‡ (סוט‰ י‚, ב) "ל‡ מ˙ מ˘‰ . . מ‰ ל‰לן עומ„ 
חיו˙ו  ˘פעול˙ו ˘ל מ˘‰ רבנו נˆחי˙ וממ˘יכ‰ ‚ם ל‡חר חיים  ומ˘מ˘, ‡ף כ‡ן". ו‰יינו 

בעלמ‡ „ין.

˘ייך  מעי˜ר‡,  ‰מי˙‰  ביטול  ‰י‡  ˘מ‰ו˙‰  ‡„ומ‰,  פר‰  ˘ל  ‰ט‰ר‰  עניין  כן,  ועל 
ו˜˘ור למ˘‰ רבנו „וו˜‡. כח ‰ט‰ר‰ ˘מבטל ‡˙ ‰מי˙‰, ˜˘ור עם עניין ‰נˆחיו˙ ו˘ליל˙ 

הקב"ה קוראו נחש 
– ולא התורה

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

משמע  נחש"  קוראו  "הקב"ה  רש"י  מלשון 

"נחש",  לעשות  בפירוש  למשה  אמר  שהקב"ה 

ולא  שרף",  לך  "עשה  רק  נאמר  שבכתוב  אף 

נזכר "נחש".

פנימיות  פי  על  הדבר  בטעם  לומר  ויש 

הענינים: 

אמרו רז"ל: "שאלו לתורה חוטא מה עונשו, 

א"ל יביא אשם ויתכפר לו. שאלו להקב"ה כו', 

שמעוני  (ילקוט  לו"  ויתכפר  תשובה  יעשה  א"ל 

לתהלים כה).

א'תקנז  ס"ע  יו"כ  התורה  (אור  בספרים  ומבואר 

הפירוש   (1152 עמ'  ח"ד  שיחות  לקוטי  ואילך. 

והגבלות  מדידות  ישנם  התורה  שמצד  בזה, 

לבדה  התשובה  בכח  אין  כן  ועל  ושיעורים, 

הקרבן  בצירוף  רק  אם  כי  הזדונות,  על  לכפר 

פועלת  שהתשובה  התשובה,  לאחרי  שבא 

שהזדונות ייעשו כשגגות, והקרבן שלאחר מכן 

מכפר על השגגות.

אך הקב"ה נעלה הוא מכל מדידה והגבלה, 

אם  וגם  ד),  ח,  (קהלת  תעשה"  מה  לו  יאמר  ו"מי 

ולכן  ו),  לה,  (איוב  לו"  תעשה  מה  פשעיך,  "רבו 

בכחה  יש  לבדה  התשובה  שגם  הקב"ה  אמר 

להפוך זדונות לזכיות.

והנה כחה זה של התשובה נרמז בענין נחש 

א),  לה,  (זח"א  הרע"  יצר  דא  "נחש  כי  הנחושת, 

ישראל  ש"היו  ישראל,  של  תשובתם  ובכח 

לבם  את  ומשעבדין  מעלה,  כלפי  מסתכלין 

לאביהם שבשמים", נהפך "נחש" זה לדבר טוב 

המחי' ומרפא את ישראל. 

ולכן לא נזכר "נחש" בתורה, כי מצד התורה 

לדבר  הנחש  את  להפוך  התשובה  בכוח  אין 

המחי', ורק "הקב"ה קוראו נחש", כי בכחו של 

הנחש  את  גם  להפוך  התשובה  יכולה  הקב"ה 

לדבר המחי'.

"נחש ממית" שהופך 
ל"נחש מחי'"

עשה לך שרף גו' והי' כל הנשוך וראה אותו וחי
אמרו רבותינו, וכי נחש ממית או מחי', אלא בזמן שהיו ישראל 
מסתכלין כלפי מעלה, ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים, 
היו מתרפאים, ואם לאו היו נמוקים
(כא, ח. רש"י)

יש לבאר ענין זה בעבודת האדם לקונו:

הנחש מורה על ענין המיתה, שהרי המיתה 

נגזרה בעולם מצד חטא עץ הדעת, שנעשה על 

ידי הנחש. וכדמצינו שאלו שלא הי' בהם חטא, 

נאמר עליהם שמתו "בעטיו של נחש" (שבת נה, 

ב).

שרף  לך  "עשה  הקב"ה  שבציווי  ונמצא, 

וגו'" נתהפך הנחש מן הקצה אל הקצה, מדבר 

רז"ל  וכדברי  המחי',  לדבר  מיתה  על  המורה 

אין  אומרים  שהן  אפיקורסין,  של  שמם  "ימחה 

עשה  ממית  נחש  צורת  הרי  המתים,  תחיית 

שמעוני  (ילקוט  המתים"  תחיית  חיים  המקום  בו 

עה"פ).

יתכן  איך  מחי'"?  נחש  "וכי  תשאל  ואם 

"נחש  המיתה,  ענין  על  המורה  הנחש  שאותו 

ממית", יהפוך ל"נחש מחי'"?

על  נפעל  זה  שדבר  רבותינו"  "אמרו  זה  על 

ידי התשובה:

לאביהם  לבם  את  ישראל "משעבדין  כאשר 

ה"נחש"  שהוא  הרע,  שהיצר  היינו  שבשמים", 

כו'  "והנחש  בזהר  (כדאיתא  פנימה  שבלבם 

לטוב  מרע  מתהפך  ב)),  לה,  (זח"א  הרע"  יצר  דא 

ומשתעבד גם הוא "לאביהם שבשמים"  - הרי 

הנחש  על  גם  לפעול  זו  תשובה  של  בכוחה 

ל"נחש  ממית"  מ"נחש  שיהפוך  שמבחוץ, 

מחי'".



י‡לקראת שבת

הכח שמעניק חיות לעבודת ה' במשך היום
בנˆחיו˙ ‡פר פר˙ו ˘ל מ˘‰ רבנו י˘נם ˘ני עניינים: ‡. ‰‡פר עˆמו ˜יים ב‡ופן נˆחי. 

ב. ‡פר פר˙ו ˘ל מ˘‰ מ˘מ˘ בע˘יי˙ כל ‰פרו˙ ב„ורו˙ ˘ל‡חריו.

כן  ‚ם  ב‰  י˘  נפ˘,  ‰מסיר˙  עבו„˙  ˘‰י‡  ‡„ומ‰,  פר‰  ˘ל  ‰רוחני˙  בעבו„‰  ‚ם  וכך 
מעין ˘ני עניינים ‡לו:

‡. עˆם ‰‰˙עוררו˙ ˘ל כח ‰מסיר˙ נפ˘ ˘‰ו‡ נˆחי ולמעל‰ מ˘ינויים.

כ„בעי.  ˘י‰יו  ועוז  כח  ב‰ם  ונו˙ן   '‰ עבו„˙  ענייני  ˘‡ר  מחי' ‡˙  נפ˘  כח ‰מסיר˙  ב. 
נפ˘ו  מסיר˙  ענין  ˙מי„  ˘יזכור  בז‰  ˙לוי  ומˆו˙י'  (פכ"‰) "˘˜יום ‰˙ור‰  ב˙ני‡  וכמבו‡ר 
ל‰' . . ˘י‰י' ˜בוע בלבו ˙מי„ ממ˘ יומם וליל‰ ל‡ ימי˘ מזכרונו, כי בז‰ יוכל לעמו„ נ‚„ 

יˆרו לנˆחו ˙מי„ בכל ע˙ ובכל ˘ע‰".

יום  מ„י  בעבו„˙ ‰‡„ם ‰ר‚יל‰  ביטוי  י˘  נפ˘,  כח ‰מסיר˙  בפעול˙  פרטים ‡לו  ל˘ני 
ביומו:

˘בכל  (פ"ב)  ב˙ני‡  וכמבו‡ר  ‰˙פיל‰.  ב˘ע˙  ‰י‡  עˆמ‰  נפ˘  ‰מסיר˙  ‰˙עוררו˙   .‡
וממיל‡ ‰רי ‰ו‡ ‡ו‰ב  ממ˘",  ממעל  ˘‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰  נפ˘ ‡לו˜י˙  י˘  מי˘ר‡ל  ‡„ם 
זו  ˘‡‰ב‰  נפ˘. ‡ל‡  מסיר˙  כ„י  וע„  י˙'  בו  ל‰„ב˜  ומ˘˙ו˜˜  עˆומ‰  ‡˙ ‰˘י"˙ ‡‰ב‰ 
ב„ברים ‰מעוררים ‡˙ ‰‡‰ב‰  ל‰˙בונן  וב˘ע˙ ‰˙פיל‰ ˆריך  לבו,  בעמ˜י  מסו˙ר˙  ‰י‡ 

ע„ ˘˙בו‡ לי„י ‚ילוי (˘ם פי"ח-ט).

ב. ל‡חר ‰˙עוררו˙ ‰‡‰ב‰ ו‰מסיר˙ נפ˘ ב˘ע˙ ‰˙פיל‰, עסו˜ ‰‡„ם בענייניו במ˘ך 
ומˆוו˙י'  ‰˙ור‰  ב˜יום  ‡ל‡  עˆמ‰,  נפ˘  ‰מסיר˙  בעבו„˙  עוס˜  ‡יננו  ו‡ז  כולו,  ‰יום 
זכרון  עיניו  לנ‚„  ל‰יו˙  ˆריך  כולו  ‰יום  בעבו„˙  ‚ם  כ‡מור,  ‰רי,  מ˜ום,  ומכל  בפועל, 
"עניין מסיר˙ נפ˘ו ל‰'", ˘"בז‰ יוכל לעמו„ נ‚„ יˆרו לנˆחו ˙מי„ בכל ע˙ ובכל ˘ע‰", 

ב„בי˜ו˙ ‡מי˙י˙ ונˆחי˙.

˘מעורר בנפ˘ו ‡˙ ‰מסיר˙ נפ˘, ˘‰ו‡ עניין ‡פר פר˙ו  וכ‡˘ר י‰ו„י עוב„ בס„ר ז‰, 
וממיל‡  ב‰˘י"˙  ונע˘‰ „ב˜  ברוחניו˙,  עניין ‰מי˙‰  מבטל ‡˙  רבנו, ‰רי ‰ו‡  מ˘‰  ˘ל 

"חיים כולכם ‰יום".

לקראת שבת י

‰‰פס˜ ו‰מי˙‰ ˘ל מ˘‰ רבנו.

˙לוי'  כל ‰פרו˙  ע˘יי˙  ולכן  מ˘‰ „וו˜‡,  בפר‰ ‡„ומ‰ "וי˜חו ‡ליך", ‡ל  נ‡מר  ולכן 
ב‡פר פר˙ו ˘ל מ˘‰ רבנו, כי כל עניין ‰ט‰ר‰ ‰ו‡ מכח ‰נˆחיו˙ ˘ל מ˘‰ רבינו.

לעורר בעצמו את כח המסירת נפש להשי"ת
כ‡˘ר מביטים ב˘טחיו˙, נר‡‰ ˘עניין ‰נˆחיו˙ וביטול ‰מי˙‰ בכחו ˘ל מ˘‰ רבנו ל‡ 

˘ייך ב„ורו˙ ‡לו, כ‡˘ר ‡ין לנו ‡פר פר‰ ‡„ומ‰, ו‡י ‡פ˘ר לט‰ר טמ‡י מ˙ים.

‡מנם, ל‡מי˙ו ˘ל „בר ‡י ‡פ˘ר לומר כן, ˘‰ל‡ "‰˙ור‰ ‰י‡ נˆחי˙" (˙ני‡ פי"ז. ור‡‰ 
ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ‡„ר-סיון עמ' ˘פ‡ ‰ע' 17 וב˘ו‰"‚), ו‚ם כ‡˘ר ˜יום מˆוו‰ מסוימ˙ בפ˘טו˙ 

‡ינו ˘ייך במˆי‡ו˙, ‰רי עניינ‰ ‰רוחני ˘ל ‰מˆוו‰ ˜יים ˙מי„ בעבו„˙ ‰‡„ם.

ו‡ף  בעבו„˙ ‰‡„ם,  נו‰‚ ‰ו‡  בזמננו  ˘‚ם  פר‰ ‡„ומ‰,  ט‰ר˙ ‡פר  בעניין  וכן ‰ו‡ ‚ם 
עבו„‰ זו ‰י‡ בכח ‰נˆחיו˙ ˘ל מ˘‰ רבנו „וו˜‡:

עניין ‰מי˙‰ וטומ‡˙ מ˙ ברוחניו˙ מור‰ על ‰פירו„ מ˜„ו˘‰ רח"ל. כ‡˘ר י‰ו„י „בו˜ 
˘ייכ˙  (ו‡˙חנן „, „), ‡ז ‡ין  כולכם ‰יום"  חיים  ב‰' ‡ל˜יכם  ב‰˘י"˙, ‡זי "ו‡˙ם ‰„ב˜ים 
˘ל  במˆב  עומ„  מ˜„ו˘‰, ‰ו‡  נפר„  י‰ו„י  מ˙. ‡בל ‡ם  טומ‡˙  ול‡  מי˙‰  ל‡  ברוחניו˙ 

"טומ‡˙ מ˙" ברוחניו˙.

ובכ„י ל‰יט‰ר ממˆב ז‰, ול˘וב למˆב ˘ל "ו‡˙ם ‰„ב˜ים ב‰' ‡ל˜יכם חיים", ˆריכים 
לעניין פר‰ ‡„ומ‰ ברוחניו˙, ˘זו‰י ‰נˆחיו˙ ˘ל מ˘‰ רבנו.

עומ„  רבנו ‰י'  מ˘‰  עבו„˙ו ‰מיוח„˙.  בזכו˙  ב‡  רבנו  מ˘‰  ˘ל  עניין ‰נˆחיו˙  ו‰נ‰, 
ב‰˙בטלו˙ עˆמי˙ עˆומ‰ לפני ‰בור‡ י˙"˘, וכפי ˘נ‡מר בכ˙וב "עב„י מ˘‰, בכל בי˙י 
מ˘‰  נ‡מן".  (˘חרי˙ „˘"˜) "עב„  בנוסח ‰˙פיל‰  חז"ל  וכינו‰ו  ז),  יב,  (ב‰עלו˙ך  נ‡מן ‰ו‡" 

רבנו ‰י' נכון בכל ר‚ע למסור ‡˙ כל נפ˘ו ומˆי‡ו˙ו ‡ליו י˙'.

ו‰י‡  ˘ינויים,  ב‰  ˘ייכים  ל‡  מ‰ו˙‰  עˆם  ˘מˆ„  עבו„‰  ‰י‡  נפ˘  ‰מסיר˙  עבו„˙ 
נˆחי˙. כי ‰ל‡ כל עי˜ר עניין ‰מסיר˙ נפ˘, ‰ו‡ ‰˙ו˜ף לע˘ו˙ ‡˙ רˆונו י˙' ב‡ופן ˘˘ום 
בעבו„‰  זמן  ב˘ום  ˘ינויים  ˘ום  י˙כנו  ל‡  ‰רי  וממיל‡  ל˘נו˙ו,  יוכל  ל‡  ˘בעולם  „בר 

נ˘‚ב‰ זו.

עניין  בו  ˘ייך  ו˘ל‡  נˆחיים,  י„יו  מע˘י  ˘י‰יו  זכ‰  מ˘‰,  ˘ל  עבו„˙ו ‰נˆחי˙  ומ˘ום 
‰מי˙‰, כמו ˘נזכר למעל‰.

לכך  ברוחניו˙, ‰רי ‰פ˙רון  מ˙"  ˘ל "טומ‡˙  במˆב  רח"ל  נמˆ‡  כ‡˘ר ‡„ם  וממיל‡, 
‰ו‡ ˘יעורר בעˆמו ‡˙ כח ‰מסיר˙ נפ˘ ˘ב˜רבו, ˘‰ו‡ עניין ‰˙ו˜ף ‰נˆחי ˘מבטל ‡˙ 

עניין ‰מי˙‰.


