


˜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
מפני מה חרד משה?

מ„וע נ‡מר "‡ז יב„יל" - ל˘ון ע˙י„ על פעול‰ ˘כבר נע˘˙‰ ע"י 
מ˘‰  ˘ל  „ע˙ו  על  על‰  ז‰  ˘מפני  ‰מיוח„  ‰„בר  מ‰ו   / מ˘‰? 
ערי   '‚ מ˘‰  ˘‰ב„יל  לז‰  ‰טעם  בי‡ור   / מ˜לט?  ערי  ל‰ב„יל 

מ˜לט בעבר ‰יר„ן, וסיב˙ ‰חר„‰ ˘לו מפעול‰ זו

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ט עמ' 14 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
שיחות  לקוטי  (ע"פ  שכר?  מדאי  יותר  או  בקשות  מדאי  יותר   – לך  רב 

חכ"ד עמ' 28 ואילך)

מתי ראו ישראל ש"אין עוד מלבדו"?  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 37 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"קריעת העליונים" במתן תורה

˙ור‰? /  במ˙ן  מ„וע ‰˜ב"‰ ˆריך "ל˜רוע" ‡˙ ‰עולמו˙ ‰עליונים 
מ‰ו ‰‰ב„ל ‰מ‰ו˙י בין ‰עולמו˙ ‰עליונים לעולמו˙ ‰˙ח˙ונים? / 
וכיˆ„   / סיני?  במעמ„ ‰ר  ˘בע˙ ‰ר˜יעים  "פ˙יח˙"  מ˘מעו˙  מ‰י 
בי‡ור  בעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו? –  ו"˜ריע‰"  לפעול "פ˙יח‰"  יכול ‰‡„ם 

˘לבי ‰‰˙‚לו˙ ‰‡לו˜י˙ ‰מופל‡‰ בע˙ מ˙ן ˙ור‰

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 36 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
להקטין עצמו לפני לימוד התורה  (ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 38 ואילך)

להיות "קטן" הלומד תורה (ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 38 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
פלוגתת רש"י והרמב"ם בדינא דבר מצרא

יח˜ור ב‚„ר „ין ז‰ ‡ם ‰ו‡ ר˜ חיוב ‰נ‰‚‰ על ‰לו˜ח ‡ו ˘פירו˘ו 
ר˘"י  בז‰  „נחל˜ו  יסי˜   / ב˜ר˜ע  ˜נין   ˙ˆ˜ מˆר‡  לבר  ˘י˘  ‚ם 
ו‰רמב"ם ועפ"ז י˙ב‡רו כו"כ חילו˜ים ביני‰ם בסו‚י‡ „בר מˆר‡

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 55 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פעילות ולא בדידות!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
עניינם של עזי פנים

בעז‰י״˙.

ו‡˙חנן,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘פח), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
כפי ˘‰ם  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

‰˙ור‰, ובמיוח„ בענין ˘י‰יו „ברי ˙ור‰ ח˜ו˜ים במוחו, מˆבו בעבו„˙ ‰˙פל‰, מ‰ נע˘‰ 
במ„ו˙יו, במח˘בו˙יו וב„יבוריו ו‡ף לפר˜ים במע˘יו.

ומע˘‰,  במח˘ב‰ „יבור  ו‚ם  ועבו„˙ ‰˙פל‰  ב˙ור‰  ‚ם  ל‰יו˙  כ˘יו„עים ‡יך ˆריכים 
- ‰רי  בכל ‰ענינים ‰‡מורים  מˆבו  מ‰ו  עˆמו,  ל‰טעו˙ ‡˙  מבלי  וכ˘יו„עים ‡˙ ‰‡מ˙, 

במ‰ מחזי˜ ‰ו‡ ‡˙ עˆמו למˆי‡ו˙ ולי˘.

ˆמחו  ‰ו˜‰‰,  ‰‡מ˙  ‰ר‚˘  בר‚˘ו˙י‰ם,  מ‚ו˘מים  נ‰יו  ˘‰‡נ˘ים  מ˘ום  ר˜  ז‰  ‰רי 
במ„‰ מסויימ˙ ‚י„ולי פר‡, ל‡ ˜ולטים ‡˙ מ‰ ˘ˆריכים ל˜לוט, מ„וע, ‡יפו‡, ל‡ ˜ובעים 

ע˙ים לח˘בון, ל‰˙בונן מ‰ י‰י'?!

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"„ עמ' ˙˘כח, ‡-ב - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‰ עמ' 1051-2)

עזותו של 'עמלק'
בחכמ‰  ל‚„ול  ˘מחˆיף  וחˆוף  פנים  ‰עזו˙  ב„ו‚מ˙  ‰‡„ם   ˙‡ ומ˜רר  ב‡  ...'עמל˜' 
˘מים  ביר‡˙  ‚„ול  ‰ו‡  ‰‰ו‡  ˘‰‡י˘  יו„ע  ‰ל‡  בעˆמו,  פנים  ˘‰עז  טובים.  ובמע˘ים 
וכמ‡מר  פנים  ול‰עיז  לחˆוף  עזו˙ו  ˘ז‰ו  ‡ל‡  טובו˙,  ומ„ו˙  בחכמ‰  ומ˘ובח  וב˙ור‰, 
י˘ר‡ל,   ˙‡ ל˜רר  ‰ו‡  עמל˜  ˘ל  ענינו  „כל  בו".  למרו„  ומכוון  רבונו   ˙‡ "יו„ע  רז״ל: 

˘מטיל ספ˜ו˙ בכל עניני ‰נסים.

(ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ט עמ' 41)

מעיז פנים בפני מי שגדול ממנו
... ‰עז פנים „כל מ‰ו˙ו וחיו˙ו ‰ו‡ ˘מעיז למי ˘‚„ול ממנו, „‰‚ם ˘‰ו‡ בעˆמו יו„ע 
‰יטב „מי ˘‰ו‡ מעיז נ‚„ו ‰ו‡ ‚„ול ממנו מ״מ ‰ו‡ מעיז פניו נ‚„ו, וכל מ‰ ˘מעיז ל‚„ול 
מ„רי‚ו˙,  וחילו˜י  ‰‚„לו˙  ענין  ˘ייך  ‡ין  פנים  בעז  ‰נ‰  „לכ‡ור‰  יו˙ר  חיו˙  לו  י˘  יו˙ר 
„ענין ‰עז פנים ‰ו‡ „כל ‡פי ˘וין ומבטל ‡˙ כולם ב‰˘וו‡‰ ובחוˆפ‡, ‡ל‡ „ב‡מ˙ ‚ם 
עז פנים יו„ע ‰‡מ˙ ˘ז‰ ˘‰ו‡ מעיז כנ‚„ו ‰ו‡ ‚„ול במעל‰, ומ‰ ˘‰ו‡ מנ‚„ לו ‰ו‡ ר˜ 

‰עז‰ וחוˆפ‡ בלב„, וכן ‰ו‡ בז‰, „‰ו‡ יו„ע ‰‡מ˙ ˘‡י˘ פלוני ‰ו‡ בעל מ„רי‚‰, 

מעבירו  ˘לו  ו‰‚‡ו‰  ו‰י˘ו˙  עˆמו, ‰נ‰ ‰‚סו˙  בעיני  וי˘ ‚„ול  ל‰יו˙ו ‚ס ‰רוח  ‡מנם 
על „ע˙ו ובינ˙ו לבטל ‡˙ בעל ‰מעל‰ „כן ‰ו‡ טבעי ‰‚סי רוח ובעלי ‚‡ו‰ ˘‡ינם נו˙נים 
„ע˙ם על ‰„בר בעˆם כ״‡ מ‡חר ˘ז‰ נו‚ע ("„‡ס רירט „‡ך ‡ן") ב‰מˆי‡ו˙ וי˘ו˙ ˘לו 

ע״כ ‰ו‡ מבטל ‡ו˙ו.

(ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ח עמ' 282-3)



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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

עניינם ש עזי פנים
טבעו של עז פנים הוא שהוא יודע היטב שהוא דבר ריק, אלא שכל מציאותו מתבטאת בכך שהוא מעיז פנים

״יעוז בהוותו״ - עזות וחוצפה
״יעוז  ר˜  ז‰  ‰רי  למˆי‡ו˙,  עˆמו   ˙‡ מחזי˜  ‰ו‡  במ‰  עˆמו   ˙‡ ל˘‡ול  ‡ח„  כל  על 

ב‰וו˙ו״, ‰ו‡ מ˙יי‰ר במˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙.

‡ך, כל ‡ח„ ˆריך ל„ע˙ ‰יטב ולזכור ˘על ‰‰˙יי‰רו˙ במˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙ נ‡מר ״יעוז״ 
ל˘ון ‰עז‰, ל‡ נ‡מר ״י˙‚‡‰ ב‰וו˙ו״, ‡ל‡ ״יעוז ב‰וו˙ו״.

בחכמ˙ו,  ˘מ˙‚‡‰  מי  י˘  ל‰˙יי‰ר,  ממ‰  לו  ˘י˘  במ‰  מ˙יי‰ר  ˘‰ו‡  פירו˘ו  מ˙‚‡‰ 
‡ין  בכסף  ‰רי  „בר  ˘ל  ˘ל‡מי˙ו  בע˘ירו˙,  ‚ם  ‡ו  טובו˙  מ„ו˙  בעל  מבין,  מ˘כיל,  ‰ו‡ 
מ‰ ל‰˙‚‡ו˙, כמ‡מר (˘ב˙ ˜נ‡, ב) ״‚ל‚ל ‰חוזר ‰ו‡ בעולם״, ‰רי ז‰ ‚ל‚ל ‰מס˙ובב, כפי 
וכך  ‚„ול,  ע˘יר  ונע˘‰  ‰˘י״˙  לו  עזר  ו‰יום  עני  ‰לז  ‰י'  ˘‡˙מול  במוח˘  רו‡ים  ˘‡נו 
‚ם ל‰יפך חליל‰, ‰רי ˘כסף לכ˘עˆמו ‡ינו מˆי‡ו˙ ממ˘י˙, ו‡ילו ‰ו‡ סובר ˘כסף ‰ו‡ 
‡כן מˆי‡ו˙, ו‰‡מ˙ ‰י‡ ב‡ם מ˘˙מ˘ים בכסף למ‰ ˘ˆריך - ‰ו‡ נע˘‰ מˆי‡ו˙ ממ˘י˙. 
כ˘מ˘˙מ˘ים  לˆרכי ‰מ˜„˘״, ‰רי  ז‰ב ‡ל‡  נבר‡  ״ל‡  רפל"ח) ‡ומר  ˘מו"ר  (ר‡‰  ‰מ„ר˘ 

בז‰ב לˆרכי ‰מ˜„˘ י˘ בכך מ˘ום מˆי‡ו˙, ‡ך ל‰˙‚‡ו˙ בכסף ל‡ ˆריכים.

˘ל  טבעו  וחוˆפ‰.  עזו˙  מ˘מעו  יעוז  מ˙יי‰ר.  במ‰ ‰ו‡  עˆמו  ל˘‡ול ‡˙  כל ‡ח„  על 
˘‰ו‡  בכך  מ˙בט‡˙  מˆי‡ו˙ו  ˘כל  רי˜, ‡ל‡  „בר  ˘‰ו‡  יו„ע ‰יטב  ˘‰ו‡  פנים ‰ו‡  עז 
לי˘  עˆמו  ˘‰מחזי˜  מ˘מעו  ב‰וו˙ו״  ״יעוז  כ˙וב  וכ‡˘ר  עזו˙.  ˘ל  ז‰ ‰טבע  פנים.  מעיז 

במˆי‡ו˙ו ‰רי ז‰ ר˜ עזו˙.

על כל ‡ח„ ל˘‡ול ‡˙ עˆמו במ‰ ‰ו‡ מ˙יי‰ר. י„ע ‡ינ˘ בנפ˘י' מˆבו בי„יע˙ ולימו„ 

לקראת שבת „

מפני מה חרד משה?
מדוע נאמר "אז יבדיל" - לשון עתיד על פעולה שכבר נעשתה ע"י משה? / מהו הדבר המיוחד שמפני זה עלה 

על דעתו של משה להבדיל ערי מקלט? / ביאור הטעם לזה שהבדיל משה ג' ערי מקלט בעבר הירדן, וסיבת 
החרדה שלו מפעולה זו

ירˆח ‡˙  רוˆח ‡˘ר  ˘מ‰  לנוס  ˘מ˘.  מזרח‰  בעבר ‰יר„ן  ערים  ˘ל˘  מ˘‰  יב„יל  "‡ז 
 ,„) וחי"  ‰‡ל  ‰ערים  מן  ‡ח˙  ‡ל  ונס  ˘ל˘ום,  מ˙מול  לו  ˘ונ‡  ל‡  ו‰ו‡  „ע˙,  בבלי  רע‰ו 

מ‡-מב). 

ומפר˘ ר˘"י: "‡ז יב„יל – נ˙ן לב ל‰יו˙ חר„ ל„בר ˘יב„ילם; ו‡ף על פי ˘‡ינן ˜ולטו˙ 
ע„ ˘יב„לו ‡ו˙ן ˘ב‡רı כנען, ‡מר מ˘‰: מˆו‰ ˘‡פ˘ר ל˜יימ‰ ‡˜יימנ‰".  

ולמ„ו כמ‰ מפר˘ים בכוונ˙ ר˘"י (ר‡‰ נחל˙ יע˜ב. „ב˜ טוב. ב‡ר מים חיים. ועו„), ˘נ˙כוון ל˙˙ 
בל˘ון  ‰ב„יל" –  לומר "‡ז  ולכ‡ור‰ ‰י' ˆריך  ע˙י„;  בל˘ון  לל˘ון ‰כ˙וב "יב„יל" –  טעם 

עבר?

ועל ז‰ מיי˘ב ר˘"י, ˘ערים ‡לו ˘‰ב„יל מ˘‰ ע„יין ל‡ ‰יו ˜ולטו˙, ו‰י' ˆריך ל‰מ˙ין 
בימי  מ˘‰,  פטיר˙  ל‡חר  ר˜  ‰י'  (וז‰  כנען   ıב‡ר˘ ‰נוספו˙  ‰ערים  ˘לו˘˙  ˘ייב„לו  ע„ 

י‰ו˘ע); ולכן נ‡מר "יב„יל" בל˘ון ע˙י„ – על ˘ם ˘ע˙י„ו˙ ל˜לוט ל‡חר מכן. 

‡מנם מ‰לך ז‰ ˆריך עיון (וכמו ˘‰˜˘‰ בב‡ר ב˘„‰), ˘‰רי ‰כ˙וב כ‡ן ‡ינו מ„בר על ˜ליט˙ 
י„י  על  בפועל  כבר ‰י˙‰  ˘‰ב„ל˙ ‰ערים  כיון  ובכן,  יב„יל";  ב‰ב„ל˙ן – "‡ז  ‰ערים ‡ל‡ 

מ˘‰, למ‰ נ‡מר "יב„יל" בל˘ון ע˙י„?

ב. וˆריך לפר˘ כוונ˙ ר˘"י – כמו ˘למ„ו בכמ‰ מפר˘ים (ר‡"ם. רע"ב. ‚ור ‡רי'. ועו„) – ˘ז‰ 
˘˜„מ‰  ל‰ב„יל,  ורˆונו  מ˘‰  מח˘ב˙  על  לספר  כ„י  ‰ו‡  ע˙י„,  בל˘ון  "יב„יל"  ˘נ‡מר 
‰מח˘ב‰  ˘ב˘ע˙  וכיון  ˘יב„ילם".  ל„בר  חר„  ל‰יו˙  לב  "נ˙ן  בפועל:  ‰‰ב„ל‰  למע˘‰ 

ע„יין ל‡ ‰וב„לו ‰ערים בפועל, ˘פיר מ˙‡ים "יב„יל" בל˘ון ע˙י„.   

וכבר מˆינו כעין ז‰ בפירו˘ ‰כ˙וב "‡ז י˘יר מ˘‰ ובני י˘ר‡ל ‡˙ ‰˘יר‰ ‰ז‡˙" (ב˘לח 

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
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טו, ‡), ˘לכ‡ור‰ ˆריך ‰י' לומר "‡ז ˘ר מ˘‰ ו‚ו'"  בל˘ון עבר – ומפר˘ ר˘"י ˘ם ˘ל˘ון 

זו מ˙ייחס˙ למח˘ב‰ ˘˜„מ‰ למע˘‰: 

יע˘‰  'ובי˙  וכן  י‰ו˘ע',  י„בר  '‡ז  וכן  ˘יר‰.  ˘י˘יר  בלבו  על‰   – ‰נס  כ˘ר‡‰   – "‡ז 
ע˘‰.  וכן  ˘י˘יר,  לבו  לו  ‡מר   – 'י˘יר'   – כ‡ן  ‡ף  ל‰;  ˘יע˘‰  בלבו  ח˘ב   – פרע‰'  לב˙ 
וכן בי‰ו˘ע, כ˘ר‡‰ ‰נס ‡מר לו לבו ˘י„בר, וכן ע˘‰ . . למ„נו ˘‰יו"„ על ˘ם ‰מח˘ב‰ 

נ‡מר‰". 

‡ך ע„יין חסר בי‡ור – כיˆ„ י˙פר˘ לפי ר˘"י ‰ל˘ון "‡ז יב„יל מ˘‰": 

ל‡ירוע  מ˙ייחס  ˘"‡ז"  (˘ם)  ר˘"י  פיר˘   – י‰ו˘ע"  י„בר  ו"‡ז  מ˘‰"  י˘יר  "‡ז  ל‚בי 
˘י˘יר  בלבו  על‰  ‰נס  כ˘ר‡‰  "‡ז  ˘ל‡חרי'):  (ו‰ע˘יי‰  ‰מח˘ב‰   ˙‡ ˘‰בי‡  מיוח„ 

˘יר‰" (ובי‰ו˘ע: "כ˘ר‡‰ ‰נס ‡מר לו לבו ˘י„בר");

ערים,  ˘לו˘  ל‰ב„יל  מ˘‰  ˘ל  מח˘ב˙ו   ˙‡ ˘‰בי‡  כ‡ן  ‰י'  מיוח„  ‡ירוע  ‡יז‰  ובכן, 
ועליו נ‡מר "‡ז יב„יל מ˘‰"? 

ל‰ב„יל"  לב  ב˜יˆור: "נ˙ן  לפר˘  ˘לכ‡ור‰ ˆריך ‰י'  כ‡ן,  ר˘"י  בל˘ון  ל„˜„˜  י˘  ועו„ 
‰‡ריך  ר˘"י  ‡מנם   – ˘יר‰")  ˘י˘יר  בלבו  "על‰  מ˘‰":  י˘יר  "‡ז  ל‚בי  ל˘ונו  (וב„ו‚מ˙ 

ו‰„‚י˘ "נ˙ן לב ל‰יו˙ חר„ ל„בר ˘יב„ילם", וˆריך בי‡ור ב"חר„‰" זו מ‰ ענינ‰. 

‚. ויובן ב‰˜„ים:

‰פעם ‰ר‡˘ונ‰ ˘נ˙פר˘ בכ˙וב ענין ‰ב„ל˙ ערי מ˜לט ‰י‡ בסוף ספר במ„בר (מסעי ל‰, 
י ו‡ילך), ו˘ם נ‡מר: "כי ‡˙ם עוברים ‡˙ ‰יר„ן ‡רˆ‰ כנען, ו‰˜רי˙ם לכם ערים ערי מ˜לט 
˙‰יינ‰ לכם . . ו‰ערים ‡˘ר ˙˙נו ˘˘ ערי מ˜לט ˙‰יינ‰ לכם, ‡˙ ˘ל˘ ‰ערים ˙˙נו מעבר 

ליר„ן ו‡˙ ˘ל˘ ‰ערים ˙˙נו ב‡רı כנען, ערי מ˜לט ˙‰יינ‰". 

ומפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ עול‰, ˘כל ענין ז‰ ˘ל ‰זמנ˙ ו‰ב„ל˙ ערי מ˜לט – ‚ם ‡לו ˘בעבר 
‰יר„ן – זמנו ר˜ ל‡חר ˘"‡˙ם עוברים ‡˙ ‰יר„ן", ל‡חר ‰כניס‰ ל‡רı י˘ר‡ל. 

ולכן  י˘ר‡ל,   ıב‡ר מ˜לט ‰י‡ „בר ‰˙לוי  ערי  ˘מˆו˙  מ˘מעו˙ ‰„ברים ‰י‡,  ולכ‡ור‰ 
‰חיוב ו‰מˆו‰ זמנם ר˜ ל‡חר ˘עברו ‡˙ ‰יר„ן ו‰יו ב‡רı י˘ר‡ל – ‡ל‡ ˘כיון ˘‰˙יי˘בו 

מבני י˘ר‡ל ‚ם בעבר ‰יר„ן, לכן עו˘ים ערי מ˜לט ‚ם בעבר ‰יר„ן (ב„רך טפל).

מˆי‡ו˙ן  עי˜ר  כי   – כנען"   ıב‡ר˘ ˘יב„לו ‡ו˙ן  ע„  "˘‡ינן ˜ולטו˙  עומ˜ ‰‰לכ‰  וז‰ו 
על  ‚ם  ˜ליט‰  „ין  חל  כנען   ıב‡ר˘ ‰ערים  בזכו˙  ור˜  כנען,   ıב‡ר ‰ו‡  מ˜לט"  "ערי  ˘ל 

‰ערים ˘בעבר ‰יר„ן (‰טפלו˙ ‡לי‰ן). 

ל‰יו˙  לב  – "נ˙ן  בר˘"י  וכן „יו˜ ‰ל˘ון  מ˘‰",  יב„יל  לב‡ר ‰„יו˜ "‡ז  י˘  ומע˙‰   .„
חר„ ל„בר":

ע„יין  מ˘‰  ‰י'  ע˙‰  ˘ע„  ‰ו‡,  ‰˜ו„מו˙)  ‰פר˘יו˙  (ל‚בי  בפר˘˙נו  ˘נ˙ח„˘  ‰חי„ו˘ 
ועו‚  סיחון   ıר‡  ˙‡ ˘כב˘  ל‡חרי  ובפרט  י˘ר‡ל,   ıל‡ר ל‰יכנס  לו  יור˘‰  ˘מ‡  מˆפ‰ 

ו"„מי˙י ˘מ‡ ‰ו˙ר ‰נ„ר" (ר˘"י רי˘ פר˘˙נו); 

מחשבות בקשר ליום היארצייט
בת דודתי . . תחי',

ברכה ושלום!

הי׳  מובנים  ומטעמים  מכתבה,  קבלתי  מזמן  זה 

האותיות  למצוא  קשה  שהרי  עליו,  לענות  קשה 

למחרת  אבל  המתאימים.  והענינים  המתאימות 

המחשבות  עם  ובקשר  ז״ל  אאמו"ר  של  היארצייט 

דיום היא״צ, הרי הזמן והרגש מוכשרים יותר למענה 

ליום  בהמשך  מחשבות  איזו  אי  ולהביע  מכתבה  על 

אתמול. ומהן:

הטוב  ומטבע  הטוב,  עצם  הוא  ה׳  אשר  בודאי 

להטיב, שלכן בודאי ובודאי שבכל דבר ענין ומאורע 

אלא  הבא,  עולם  לחיי  בנוגע  רק  ולא  טוב,  ישנו   -

ומצוותי',  התורה  ניתנה  בו  אשר  זה,  בעולמנו  גם 

שנאמר  וכמו  הזה,  בעולם  הוא  ענינה  עיקר  ואדרבה 

לא בשמים היא.

היסודיות  מהוראות  אחת  שהיא  נוספת,  נקודה 

הפרט,  של  והן  הכלל,  של  הן  ישראל,  עם  חיי  של 

נמצא  דבר  בכל  והרי  העיקר.  הוא  המעשה  אשר  היא 

העיקר.

על פי האמור מובן שגם במאורע מסוג זה שארע 

וכו',  ביותר  וקרוב  קרוב,  אדם  נשמת  אשר  היינו  לה, 

האבדה  רגש  למרות  אשר  בודאי  השמימה,  עלתה 

וכולי וכולי יש לחפש את הטוב גם בהאמור, ולתרגמו 

בשטח המעשי בחיים מעשיים ועד לחיי יום־יום.

אין כל מקום למסקנה אודות בדידות!
הוא  שהמדובר  כיון  אשר  בזה,  הנקודות  אחת 

בעליית נשמת אדם קרוב השמימה, הרי על הקרובים 

בחיי  הנפטר  עוסק  הי'  בהן  בפעולות  להמשיך  אליו 

נוסף  בפועל,  במעשה   - וכאמור  זה,  בעולם  חייתו 

ואקטיבי  פעיל  להיות  ואחת  אחד  כל  של  חלקו  על 

בעולם הזה ככל יכלתו לצאת ידי חובת עצמו.

החי  על  הוטל  העליונה  ההשגחה  פי  שעל  ומאחר 

בודאי  נוספת,  ופעילות  נוסף  תפקיד  אדמות  עלי 

למלא  הדרושים  הכוחות  לו  ניתנו  לכן  מקודם  אשר 

ידי  על  המוטל  תפקיד  וככל  הדרוש.  ככל  התפקיד 

במרץ  להיעשות  הדבר  צריך  הרי  העליונה,  ההשגחה 

גורעים  או  המבלבלים  ענין  או  מחשבה  וכל  ובחיות, 

הם  מבלבלים  שהרי  ידים,  בשתי  לגרשם  צריך  בזה, 

נשמת  את  גם  וכו׳  החיים  בין  ולהבדיל  החי  את  גם 

הנפטר, שפעילות האמורה גורמת לה נחת רוח ועלי', 

האמת  היא  יודעת  האמת  בעולם  בהמצאה  שהרי 

אשר פעילות זו קשורה ונעשית לזכותה וכאילו בתור 

שליחות.

מהאמור מובן אשר אין כל מקום למסקנה אודות 

בדידות וכולי, שהרי אדרבה - דוקא מאורע כהאמור 

מוגבר  ובמרץ  אדם  בני  בתוך  לפעילות  להביא  צריך 

שכל  וגם  מקומות,  בכמה  וכמדובר  מוגדל.  ובהקף 

הפשוט מבין זה - בלי ספק, אשר אין כל מקום לומר 

בחיות  בנשמה,  פוגעת  שתהי',  איזו  הגוף,  שמחלת 

שלה או בנצחיות שלה. זאת אומרת אשר השינוי הוא 

רק בקישור הנשמה בגוף, קישור המביא גם להגבלות 

מסוימות בנשמה, וכשמתבטל הקשר - מתבטלות גם 

תיכף  נודעת  שיהי'  מקום  באיזה  ופעילות  ההגבלות. 

ומיד לנשמה, שהרי עתה אינה מוגבלת במקום ובזמן 

ובכלי הראי׳ וכלי השמיעה וכולי.

שתוכל  באופן  חיי׳  תסדר  אשר  באיחולי  ואסיים 

הרבים,  ולתועלת  בהם  חוננה  אשר  הכשרונות  לנצל 

נוסף על תועלת היחיד או יחידים, ומתוך מרץ וחיות, 

ובהסתדרות  טובות  ושנים  ימים  באורך  יברכה  וה' 

טובה בטוב הנראה והנגלה בכל הפרטים.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור ובקרוב,

מ. שניאורסאהן

באופן  פרט  כל  אותי  שיעניין  בודאי  נ.ב. 

הסתדרותה מכאן ולהבא, כולל וגם זה עיקר - בנוגע 

דברים  זה  כל  דבר  על  תכתוב  ובודאי  הכספי,  למצב 

וכולי,  המשפחתית  הקורבה  על  מיוסד   - שהם  כמו 

משפחתנו  משרידי  נשארו  אחדים  שרק  ובפרט 

בדורנו.

(אגרות קודש חכ"ו עמ' תנד ואילך)

פעילות ולא בדידות!

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
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על  חיוב  (ר˜)  מˆר‡ ‡ינו  בר  ל„י„י', „„ין 
(ולפי  וטוב  י˘ר  ב‡ופן  ל‰˙נ‰‚  ‰לו˜ח 
„רכו ‰‡ „˜‡מר ב‚מר‡ "עכו"ם ו„‡י ל‡ו 
לפר˘ „כיון  י˘  ו‰טוב",  וע˘י˙ ‰י˘ר  בר 
ל‡  ‰מˆו˙  ענין  כל  ˘ייך  ‡ין  „לעכו"ם 

˙˜נו בז‰ בכלל „ין בר מˆר‡).

ו‡ולי י"ל עו„ נפ˜"מ, „ל„ע˙ ‰רמב"ם 
כ˘נע˘‰  חל  ו‰טוב"  ‰י˘ר  "וע˘י˙  חיוב 
ז‰ו  ו‡"כ  כ‡ן)  נמו˜"י  ‚ם  (ור‡‰  מיˆר  בר  ז‰ 
בבעלו˙  ‚ם  חסר  ˘‰רי  ל‰מוכר  בנו‚ע  ‚ם 
מˆר‡ „וע˘י˙ ‰י˘ר  בר  ˘„ין  ‰מוכר (‡ף 
על ‰מוכר),  חכמים  ל‡ ‰טילו  ו‰טוב ‡כן 
ל‰מוכר  ב‰נו‚ע  ממ"˘   ˙ˆ˜ מ˘מע  וכן 
(כנ"ל).  ב‚מר‡  כמ"˘  „ל‡  לעכו"ם 
טוב‰  ‰נ‰‚‰  ˘ל  „ין  ר˜  ז‰ו  ‡ם  מ˘‡"כ 
כבר ˜נ‡‰  כ‡˘ר  ר˜  נע˘‰  ז‰  „לו˜ח ‰רי 
כמפור˘  ל‰מוכר  ˘ייכו˙  ו‡ין  לו˜ח, 
[ור‡‰  כו'  בר  ל‡ו  עכו"ם  ˘ם „"‰  בפר˘"י 
‰י‡  חכמים  ˘˙˜נ˙  "‡ל‡  סכ"„  סוף  ˘ם  ר‡"˘ 

מ˘ום ‰י˘ר ו‰טוב ו‰˙˜נ‰ ‡ינו ‡ל‡ כ˘נ˙חז˜ ב‰ 

כח  סי'  ˘ם  ‰בי‡  וכן  לר˘ו˙ו"  וב‡‰  ‰לו˜ח  כבר 

מ"˘ ב‚מר‡ "עכו"ם ל‡ו בר וע˘י˙ ‰י˘ר ו‰טוב"].

בין  ˘ינויים  עו„  לב‡ר  י˘  ועפכ"ז 
פר˘"י ורמב"ם בפי' ‰מ˘ך ‰סו‚י‡ ˘ם:

‡) ל‰לן בסו‚יין "מכר כל נכסיו ל‡ח„ 
ופר˘"י  מˆר‡",  „בר  „ינ‡  מ˘ום  ב‰  לי˙ 

ל‰ס˙ל˜  ללו˜ח  חכמים  ˙˜נו  "˘ל‡ 
˘‰ו‡  ‰מˆר  לבעל  ו‰טוב  ‰י˘ר  לע˘ו˙ 
כו'".  ‰˘‡ר  י˜נ‰  ל‡  ˘ז‰  למוכר  רע‰ 
˘ל  ‰מˆר  בעל  "‡ין  ‰"ו)  (פי"ב  וברמב"ם 
˘„‰ ‡ח˙ מסל˜ ‡˙ ‰לו˜ח מ‡ו˙‰ ‰˘„‰ 
חזינן  כ‡ח„".  ˜נ‰  ו‰‡חר˙  ‰י‡  ˘‰רי 
"ל‡  ו‰לו˜ח  ‰‰פס„   „ˆ מ„‚י˘  „ר˘"י 
˘‰ו‡   .  . ל‰ס˙ל˜  ללו˜ח  חכמים  ˙˜נו 
סכ"ז],  ˘ם  בר‡"˘  ‰ו‡  [וע„"ז  למוכר"  רע‰ 
ו‰רמב"ם מ„‚י˘ (‰„ין) ‰˜נין ˘בז‰ ו‰בר 

מיˆר. ור‡‰ לח"מ ˘ם פי"‚ ‰"ח. 

ולי˙מי  "ל‡˘‰  בסו‚יין  ˘ם  עו„  ב) 
מˆר‡",  „בר  „ינ‡  מ˘ום  ב‰  לי˙  כו' 
ופר˘"י "מכר ל‡˘‰ ל‡ מסל˜ין ל‰ „ל‡ו 
לו  ˘י˘  מי  ולב˜˘  ל‡‰„ורי  ‡רע‡  ‡ורח 
˜ר˜עו˙ למכור ומ‰ ˘ב‡ לי„‰ ר‡˘ון ‡ין 
ל‰רחי˜‰  ו‰טוב  ‰י˘ר  וע˘י˙  לומר  לנו 
מעליו וכן י˙מי", וברמב"ם (˘ם ‰י"‚ וי"„): 
בעל  „ין  בו  ‡ין  ˜טנים  לי˙ומים  "‰מוכר 
‡לו  עם  חס„  ˘עו˘ין  ו‰י˘ר  ‰טוב  ‰מˆר 
 .  . ל‡˘‰  ‰מוכר  וכן  ‰מˆר.  מבעל  י˙ר 
חזינן  בי„‰".  ‰˜ר˜ע  ˘˙עמו„  ‰ו‡  חס„ 
„לר˘"י מספי˜ ‰˘ליל‰ "‡ין לנו לומר כו' 
טעם  ˆריך  ול‰רמב"ם  מעליו",  ל‰רחי˜‰ 
מˆר‡.  בר  ל„ין  ˘י„ח‰  (וב‰˜נין)  חיובי 

ור‡‰ מלחמו˙ ‰' ב"מ ˘ם.

לקראת שבת ו

‡מנם ב˙חיל˙ פר˘˙נו (‚, כ‚-כז) נ˜בע ב‡ופן מוחלט ˘‡ין מ˘‰ נכנס: "ו‡˙חנן ‡ל ‰' . . 
וי‡מר ‰' ‡לי רב לך ‡ל ˙וסף ‡לי עו„ ב„בר ‰ז‰ . . כי ל‡ ˙עבור ‡˙ ‰יר„ן ‰ז‰". 

 –  ıל‡ר נכנס  ל‡  ˘מ˘‰  בבירור  נו„ע  כ‡˘ר   – "‡ז"  ‡˘ר  ‰כ˙וב,  מספר  לז‰  וב‰מ˘ך 
"יב„יל מ˘‰", ‰˙עורר מ˘‰ לח˘וב ב„בר ‰ב„ל˙ ערי מ˜לט (כנ"ל ס"ב, ˘‰ל˘ון "יב„יל" מור‰ 

על ‰מח˘ב‰ ˘˜ו„ם למע˘‰), ו‰י˙‰ זו מח˘ב‰ מיוח„˙ ˘"נ˙ן לב ל‰יו˙ חר„ ל„בר":

"חר„‰" זו ענינ‰ יר‡‰, ‰נובע˙ מח˘˘ ‡ם מע˘יו בז‰ ‰ם כ„רו˘ וכ„בעי. כי כיון ˘‰י‡ 
כנען,   ıל‡ר ‰יר„ן   ˙‡ ˘יעברו  ל‡חרי  ‰ו‡  מ˜לט  ערי  ˘ל  ‰‚„ר  ˘כל   ,ıב‡ר ‰˙לוי'  מˆו‰ 
‡ו˙ן  ˘יב„לו  ע„  ˜ולטו˙  (˘"‡ינן  ‰יר„ן  ˘בעבר  ‰ערים  ו‰ב„ל˙  ‰זמנ˙  ˘‚ם  מ˘‰  ח˘˘ 
˘ב‡רı כנען") ˆריכ‰ ל‰יו˙ ר˜ ל‡חרי ‰כניס‰ ל‡רı, ו‡ין מ˜ום ˘מ˘‰ יב„ילן ˜ו„ם לכן. 

ובפרטיו˙ יו˙ר י˘ לב‡ר ב"חר„‰" זו, ˘ח˘˘ מ˘‰ ˘כ˘ם ˘רˆון ‰' ‰ו‡ ˘מ˘‰ ל‡ יכנס 
י„י  על  ייע˘ו  ל‡   ıב‡ר ˘‰מˆוו˙ ‰˙לויו˙  י˙ברך ‰ו‡  ˘רˆונו  יי˙כן  כן  כמו  ב‚ופו,   ıל‡ר

מ˘‰, ולכן ‰י' מ˘‰ "חר„" ‰‡מנם ‰‰ב„ל‰ ˘לו ‰י‡ כפי רˆון ‰'.

‰. וי˘ ל‰וסיף - בפנימיו˙ ‰ענינים:

 ıלכ‡ור‰ ‰לכ‰ זו, ˘˘לו˘ ‰ערים ˘בעבר ‰יר„ן ‡ינן ˜ולטו˙ ע„ ˘‰וב„לו ‡ו˙ן ˘ב‡ר
למ‰  בעבר ‰יר„ן,  בפועל  כבר ‰˙יי˘בו  ר‡ובן  ובני   „‚ ˘בני  כיון  כי  בי‡ור,  „ור˘˙   - כנען 
 ıל‡ י˙נו ל‰ם מי„ ‡˙ ‰‰‚נ‰ ˘ל ערי מ˜לט, ו‰ם ˆריכים לחכו˙ ע„ ˘יוב„לו ‰ערים ˘ב‡ר

כנען?

וי˘ לומר, ˘‡ז – בזמן מ˘‰ - ל‡ ‰יו ˆריכים ערי מ˜לט, וכ„ברי מ˘‰ רבינו בפר˘˙נו („, 
„): "ו‡˙ם ‰„ב˜ים ב‰' ‡ל˜יכם חיים כולכם ‰יום", ˘בני י˘ר‡ל ‰יו „בו˜ים במ˜ום ב‡ופן 

˘ל "חיים", ע„ ˘ל‡ ‰יו ˘ייכים כלל לענין בל˙י רˆוי ˘ל ‰רי‚˙ נפ˘ ‡פילו ב˘‚‚‰.

ומˆב נעל‰ ז‰ נפעל ב‰ם על י„י מ˘‰ רבינו, ˘‰ו‡ ‰על‰ ‡ו˙ם ל„בי˜ו˙ נעלי˙ זו ב‡ופן 
ממ„רי‚˙ם  יר„ו  ל‡רı – ‡ז  נכנסו  ˘‡ז  מ˘‰ –  ל‡חר ‰ס˙ל˜ו˙  ור˜  כולכם ‰יום";  ˘"חיים 

כו' (ר‡‰ וילך ל‡, טז. ל‡, כט ובפר˘"י), ובמיל‡ ‰וˆרכו לערי מ˜לט. 

ולפי ז‰ מובן ‚ו„ל ‰חי„ו˘ בכך ˘מ˘‰ עˆמו עס˜ ב‰ב„ל˙ ערי ‰מ˜לט, ו‰טעם ל‰„‚˘˙ 
ענין ‰"חר„‰" – "נ˙ן לב ל‰יו˙ חר„ ב„בר":

מ˘‰ מˆ„ עˆמו ‰רי ‰ו‡ למעל‰ מכל ענין ˘ל ‰ור‚ נפ˘ ב˘‚‚‰, ובכל ז‡˙ ל‰יו˙ו רוע‰ 
נ‡מן ‰ו‡ ‰ורי„ ‡˙ עˆמו ל‰מ˘יך חיו˙ ו‰‚נ‰ ‚ם ל‡לו ˘יˆטרכו ב˙˜ופ‰ מ‡וחר˙ יו˙ר 

לערי מ˜לט.

˘ור‰ עם ירי„˙ו ממ„רי‚˙ו; וז‰ו ענין ‰"חר„‰", כי ‰ב„ל˙ ערי מ˜לט על י„י מ˘‰ רבינו̃ 

לב  נ˙ן  בפועל ‡ל‡  כן  ע˘‰  ר˜  ˘ל‡  ˘יב„ילם",  ל„בר  חר„  ל‰יו˙  לב  ל‡י„ך "נ˙ן  ‡בל 
למי  חיו˙ ‚ם  וממ˘יך  מרעי˙ו,  עבור ˆ‡ן  נפ˘ו  ˘מוסר  נ‡מן,  רוע‰  ˘ל  ענינו  ז‰ו  כי  ז‰,  על 

˘נכ˘ל ב‰רי‚‰ ב˘‚‚‰, ˘‚ם לו ˙‰י' ‰‚נ‰ וחיו˙, "ונס ‡ל ‡ח˙ מן ‰ערים ‰‡ל וחי".   



רב לך – יותר מדאי בקשות 
או יותר מדאי שכר?

ואתחנן אל ה'
אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם, אע"פ שיש להם 
לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשים מאת המקום 
אלא מתנת חנם . . דבר אחר, זה אחד מעשרה לשונות של 
תפלה
(ג, כג. רש"י)

אופנים  שני  שיש  יוצא  אלו  רש"י  מדברי 

לפרש אופן בקשת משה:

מתנת  הוא "לשון  ש"חנון"  הראשון  לפירוש 

הקב"ה  שימלא  הייתה  משה  בקשת  חנם" 

הוא  ראוי  כי  ולא  חנם,  מתנת  בתור  בקשתו 

שימלאו בקשתו. אך לפירוש השני, ש"זה אחד 

שלא  מסתבר  תפלה",  של  לשונות  מעשרה 

התורה,  ע"פ  שהרי  חנם",  "מתנת  משה  ביקש 

מילוי בקשה באה למי שראוי למלאת בקשתו, 

כמו שרואים שרק למי ש"בחוקותי תלכו" באה 

מסתבר  לא  וא"כ  גשמיכם".  "ונתתי  של  השכר 

ביקש  אלא  חינם",  "מתנת  משה  שיבקש 

שימלאו בקשתו מפני שהי' ראוי לזה. 

לו  אמר  משה  של  בקשתו  על  במענה  והנה, 

בדבר  עוד  אלי  דבר  תוסף  אל  לך  "רב  הקב"ה 

רש"י  מביא  לך"  "רב  ובפירוש  כו).  (ג,  הזה" 

קשה  כמה  הרב  יאמרו  "שלא  פירושים  שני 

והתלמיד כמה סרבן ומפציר. דבר אחר, רב לך, 

הרבה מזה שמור לך, רב טוב הצפון לך".

בדברים  הפירושים  ששני  נפלא,  דבר  ויוצא 

הפירושים  לשני  מתאימים  הקב"ה  של  אלו 

ב"ואתחנן":

ענה  חנם,  מתנת  משה  שביקש  להפירוש 

רק  מתפלתו,  שיפסיק  לך",  "רב  הקב"ה  לו 

כו'",  והתלמיד   .  . הרב  יאמרו  "שלא  מפני 

מכיון  הנה   – יאמרו"  "שלא  החשש  לולא  כי 

הגבלה  אין  במילא  חינם,  מתנת  מבקש  שמשה 

למספר הפעמים שביכלתו לבקש מתנה זו. אך 

לזה  הי'  שראוי  הייתה  משה  שבקשת  להפירוש 

שמילוי  לך",  הקב"ה "רב  לו  ענה  מעשיו,  מפני 

בקשתו אינו השכר המגיע לו מצד מעשיו אלא 

"הרבה מזה שמור לך, רב טוב הצפון לך". וק"ל.

מתי ראו ישראל ש"אין 
עוד מלבדו"?

אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד 
מלבדו

הראת – כתרגומו, אתחזיתא. כשנתן הקב"ה את התורה, פתח 
להם שבעה רקיעים, וכשם שקרע את העליונים כך קרע את 
התחתונים, וראו שהוא יחידי
(ד, לה. רש"י)

בפסוק הקודם מדובר אודות הנסים שהראה 

כתוב  לזה  ובהמשך  לעיניך",  "במצרים  הקב"ה 

"אתה הראת לדעת", וביאר הספורנו, שב"אתה 

הקב"ה  שעשה  לנסים  הכתוב  מתכוון  הראת" 

ית',  הא-ל  הראך  אלה,  כל  ש"את  במצרים, 

לדעת, כדי שתתבונן ותדע בלי ספק כי ה' הוא 

האלקים" (וכן ביארו עוד מפרשים, ראה בעה"ט ד, לד. 

ראב"ע כאן, ועוד).

זה  בפירוש  רש"י  מיאן  מדוע  ביאור  וצריך 

ישראל  ראו  שאז  תורה,  מתן  על  דקאי  ומפרש 

"שהוא יחידי"?

ויש לבאר בפשטות:

והיינו,  מלבדו",  עוד  "אין  הוא  הכתוב  סיום 

וא"כ,  ית'.  מלבדו  כח  בעל  עוד  קיים  שלא 

הראו  במצרים  הקב"ה  שעשה  שהנסים  אף 

ואין  ביותר,  הגדול  הכח  בעל  הוא  שהקב"ה 

הוכחה  אלו  מנסים  אין  אך  ח"ו,  בעדו  מעכב 

ח"ו  שקיימת  יתכן  שהרי  מלבדו",  עוד  ש"אין 

מציאות אחרת שגם היא בעלת כח ויכולת, אף 

שאין לה כח ויכולת כמו הקב"ה.

יצי"מ,  נסי  על  דקאי  לפרש  רש"י  מיאן  ולכן 

כאשר  שאז  תורה,  מתן  על  דקאי  מפרש  אלא 

שהוא  "ראו  הרקיעים,  כל  את  להם"  "פתח 

יחידי", ואין שום מציאות אחרת "מלבדו" ית'.

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

לקראת שבת י„

ל‰˙נ‰‚ ב‡ופן י˘ר וטוב ול˙˙ ‡˙ ‰˘„‰ 
בי"„   – רוˆ‰  ‡ינו  ˘‡ם  (‡ל‡  מˆר‡  לבר 
˘ז‰ו  ‰˘ני,  ל‡ופן  ו‡ילו  ‡ו˙ו);  כופין 
ל„רך  ˘‚ם  ‡ע"פ  ‰נ‰  ‰˜ר˜ע,  ב˜נין  „ין 
ללו˜ח,  מכוון  ו‰טוב"  ‰י˘ר  "וע˘י˙  זו 
מכל מ˜ום, ‰ˆיווי (ו˜יומו בפועל) נו‚ע ‚ם 
לב"„, „מˆ„ "וע˘י˙ ‰י˘ר ו‰טוב" נו˙נים 
 ‰„˘‰ ב‚וף  ˜נין   ˙ˆ˜ מˆר‡  לבר  חכמים 
וממיל‡  ‰לו˜ח,  ˘ל  ˜נינו   ˙‡ ומחלי˘ים 

על ‰לו˜ח ל‰ס˙ל˜. 

‰י‡  ר‡˘ונים  „מחלו˜˙  י"ל  ומע˙‰ 
בחילו˜י  במיוח„  מו„‚˘˙  ומˆ‡נו‰  זו, 
„עו˙ ר˘"י ו‰רמב"ם. „‰נ‰ בטעם „ין בר 
מˆר‡ – מˆ„ "וע˘י˙ ‰י˘ר ו‰טוב" – כ˙ב 
כ"כ  נחסר   ‰˙‡ ˘‡י  "„בר  בסו‚יין  ר˘"י 
˙טריח  ול‡  במ˜ום ‡חר  ˘˙מˆ‡ ˜ר˜עו˙ 
[ועיי'  חלו˜ים"  נכסיו  ל‰יו˙  ‰מˆר  בן  על 
נמי בר‡"˘ כ‡ן סו"ס כ "‡ף בז‰ ˘ייך ‰י˘ר ו‰טוב 

כי ימˆ‡ ל‰חזי˜ במ˜ום ‡חר"]. ו‰רמב"ם ב‰ל' 

זו  בל˘ון  ‰טעם  בי‡ר   ‡"‰ פי"ב  ˘כנים 
לי˙ן  ˘לו  ‰מˆר  בˆ„  ˘‰ו‡  לחבירו  "י˘ 
„מים ללו˜ח ולסל˜ ‡ו˙ו . . ו„בר ז‰ מ˘ום 
חכמים  ו‰טוב ‡מרו  וע˘י˙ ‰י˘ר  ˘נ‡מר 
‰ו‡  וי˘ר  טוב  ‰ו‡  ‡ח„  ו‰מכר  ‰ו‡יל 
˘י˜נ‰ מ˜ום ז‰ בן ‰מˆר יו˙ר מן ‰רחו˜" 
˜ע‰,  סי'  חו"מ  ‰טור  ל˘ון  ‰ו‡  [ע„"ז 
על  כטעם  „בריו  ב˙חיל˙  כ˙בו  ל‡  מי‰ו 
עˆם „ין „בר מˆר‡ ‡ל‡ כ‰˜„מ‰ "לפיכך 
כ˙בו  ו‚ם  כו'",  למוכר  ˘ום ‰פס„  י˘  ‡ם 
˙˜נ˙  מˆר‡  ל˘ון ˜ˆ˙ "„ינ‡ „בר  ב˘ינוי 
ו‰י˘ר  ‰טוב  וע˘י˙  מ˘ום  ‰ו‡  חכמים 

‰ו‡יל ו‰ו‡ רוˆ‰ למכור כו'"]. 

ו‰יינו ˘ל„ע˙ ר˘"י זו‰י ‰נ‰‚‰ טוב‰ 
˘כל כול‰ מ˙ייחס˙ ר˜ ללו˜ח, "„בר ˘‡י 
‰מˆר  בן  על  ˙טריח  ול‡  כו'  נחסר   ‰˙‡

˘ל‡  "וכיון  כ‚  סי'  ˘ם  ‰ר‡"˘  ל˘ון  [ור‡‰  כו'" 
˘יע˘‰   ıחפ ˘‰ו‡  ב˜ניי'  ˘י„ע  מי„  ללו˜ח  ‚יל‰ 

˘‰„‚י˘  וכמו   ;["‰„˘‰ לו  ויניח  טוב‰  עמו 

לעכו"ם  "זבין  ב„ין  בסו‚יין,  ל‰לן  ר˘"י 
לנו  "ו‡ין   – וכו'"  וע˘י˙  בר  ל‡ו  עכו"ם 
‰י˘ר  וע˘י˙  מˆר‡  „בר  „ינ‡  על  לומר 
ו‰טוב ‡ל‡ ללו˜ח כו' ללו˜ח נ‡מר מ˘וך 
ל„ע˙ ‰רמב"ם ‡ין  ז‰". ‡בל  וי˜חנ‰  י„ך 
בן  ˘ל ‰לו˜ח (לטוב˙  טוב‰  ר˜ ‰נ‰‚‰  זו 
כללי˙  כ‡ן ˜ביע‰  י˘  בלב„, ‡ל‡  ‰מˆר) 
מ‰י ‰נ‰‚‰ טוב‰ וי˘ כ‡ן ‡מיר˙ ו˜ביע˙ 
חכמים ˘כן טוב וי˘ר (ו‰„בר מופנ‰ לכל 
לר‡˘ – ובעי˜ר – בנו‚ע לבן ‰מˆר), "י˘ 
וי˘ר  טוב  וכו'  חכמים  ‡מרו  כו'  לחבירו 
‰ו‡  ז‰  ˘ענין  ‰יינו  וכו'",  ˘י˜נ‰  ‰ו‡ 
מכח  נובע  ו‰„בר  בעˆם;  כו'  וי˘ר  טוב 
˜נין   ˙ˆ˜ מˆר‡  לבר  חכמים  ˘נ˙נו  מ‰ 
לס'  מיימוניו˙  ˙˘ובו˙  ועיי'  ב‚וף ‰˘„‰. 
"˜רוב  ב‚„ר  זו  ו˜ביע‰  „„ין  טז,  סי'  ˜נין 

למ"ע".

‡יך  ב‡רוכ‰   ,‚ ו‡˙חנן  חי"ט,  בל˜ו"˘  [ועיי"ע 

ב'  ו‰ן  „ינים,  ‚„רי  בכמ‰  נמˆ‡˙  ‰נ"ל  ˘‰ח˜יר‰ 

˘‰„ברים  ע„  „‡וריי˙‡,  במילי  כלליו˙  סברו˙ 

עולים ב˜נ‰ ‡ח„ עם פלו‚˙˙ ר˘"י ו‰רמב"ם בסוף 

סוכ‰, עיי"˘ ו˙מˆ‡ נח˙].

‰רמב"ם  „ברי  ‰יטב  י˙ב‡רו  ובז‡˙ 
"‰מוכר  ‰"ז),  ˘ם  (ל‰לן  לעכו"ם  זבין  ב„ין 
עליו  ˘י˜בל  ע„  ‡ו˙ו  מ˘מ˙ין  לעכו"ם 
˘ינ‰ו‚  ע„  ‰עכו"ם  מן  ˘יב‡  ‡ונס  כל 
י˘ר‡ל",  ב„יני  ˘לו  בן ‰מˆר  עם  ‰עכו"ם 
˘ב‚מר‡  ‰טעם  ל‰˘מיט  ˘‰˜פי„  „חזינן 
ו‰טוב  וע˘י˙ ‰י˘ר  בר  ל‡ו  ו„‡י  "עכו"ם 
‰ו‡", וכן „יי˜ ל‰וסיף (על ל˘ון ‰‚מר‡) 
˘לו  ‰מˆר  בן  עם  ‰עכו"ם  ˘ינ‰ו‚  "ע„ 
ב„יני י˘ר‡ל", כי בכל ז‰ ‰„‚י˘ ‚„ר ‰„ין 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

פוגתת רש"י והרמב"ם
בדינא דבר מצרא

יחקור בגדר דין זה אם הוא רק חיוב הנהגה על הלוקח או שפירושו גם שיש לבר מצרא קצת קנין בקרקע / יסיק 
דנחלקו בזה רש"י והרמב"ם ועפ"ז יתבארו כו"כ חילוקים ביניהם בסוגיא דבר מצרא

בב"מ ˜ח ע"‡ ילפינן ממ˜ר‡ „פר˘˙נו 
בעיני ‰'" „ינ‡ „בר  ו‰טוב  "וע˘י˙ ‰י˘ר 
מˆר‡, „‰מוכר ˘„‰ לחברו ר˘ו˙ י˘ לבן 
‰מˆר (˘˘„‰ו סמוכ‰ למˆר ˘„‰ זו) זכו˙ 
במ˜ומו,  זו   ‰„˘ ול˜נו˙  ‰לו˜ח  לסל˜ 
‰י‡  ˘טוב‰  ו‰טוב,  ‰י˘ר  וע˘י˙  מ˘ום 

לבר מˆר‡ ˘י‰יו ˘„ו˙יו סמוכו˙ זו לזו. 

ו‰נ‰ מז‰ ˘‡מרו ב˘"ס „ין ז‰ ל‰יכ‡ 
נר‡‰  ‡ו˙ו,  ומסל˜ין  ‰לו˜ח  ˜נ‰  ˘כבר 
„‰ך „ינ‡ ‰ו‡ „ין ˘חל בעי˜רו על ‰לו˜ח, 
י˜נ‰  ‡ם  כ"כ  חילו˜  ‡ין  „ל„י„י'  ˘מ‡חר 
˘„‰ זו ‡ו ˘„‰ במ˜ום ‡חר, יע˘‰ ‰י˘ר 
לו.  ‰י‡  ˘טוב‰  מˆר‡  לבר  וי˙נ‰  ו‰טוב 
לעכו"ם  "זבין  ע"ב  ˘ם  ל‰לן  מ˘מע  וכן 
עכו"ם  כו'  מˆר‡  מ˘ום „ינ‡ „בר  ב‰  לי˙ 
 – ו‰טוב ‰ו‡"  וע˘י˙ ‰י˘ר  בר  ל‡ו  ו„‡י 
‰לו˜ח,  על  מוטל  ˘חיובו  „ין  ˘ז‰ו  ‰יינו 

ולכן ‡ינו חל ‡ם "זבין לעכו"ם". 

בר  „ין  ב‚„ר  לח˜ור  י˘  ע„יין  ‡מנם 
ענין  ז‰ו   (‡) ‡ופנים:  ב'  בו  „י"ל  מˆר‡, 
˘ל ‰נ‰‚ו˙ י˘רו˙ וטובו˙ ו˙ו ל‡. ו‰יינו, 
˘ל  ˜נינו  ב˙ו˜ף  חסרון  כל  כ‡ן  ˘‡ין 
ל‰˙נ‰‚  חייבו‰ו  ˘חכמים  ‡ל‡  ‰לו˜ח, 
למסור  עליו  חוב‰  ולכן  וטוב,  י˘ר  ב‡ופן 
(וע„"ז  מˆר‡  לבר  כבר)  (˘˜נ‰   ‰„˘‰
‰חיוב  (ב)  מˆר‡).  בר  ˘ל  ‡חרים  ב„ינים 
˘‰ברŒמˆר‡  פועל  ו‰טוב"  "וע˘י˙ ‰י˘ר 
ולכן,   ;‰„˘‰ על  מסוימ˙  בעלו˙  מ˜בל 
חוב˙ ‰לו˜ח למסור ‡˙ ‰˘„‰ לבר מˆר‡ 
˘עליו,  טוב‰  ‰נ‰‚‰  חיוב  מˆ„  ר˜  ‡ינ‰ 
˘ייכו˙  ל‰  י˘  ‡כן   ‰„˘‰˘ מפני  ‡ל‡ 
בסו‚יין  ‰נמו˜י-יוסף  ובל˘ון  מˆר‡,  לבר 
"כ‡ילו י˘ לו ˜ˆ˙ ˜נין ב‚ופו ˘ל ˜ר˜ע".

„ל‡ופן  ‰‡ופנים,  בין  ו‰חילו˜ 
‰ר‡˘ון ˘‚„ר „ינ‡ „בר מˆר‡ ‰ו‡ ‰נ‰‚‰ 
ˆריך  ˘‰ו‡  ללו˜ח,  ˆיווי  ז‰  ‰רי  טוב‰, 

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

"קריעת העיונים" במתן תורה
מדוע הקב"ה צריך "לקרוע" את העולמות העליונים במתן תורה? / מהו ההבדל המהותי בין העולמות 

העליונים לעולמות התחתונים? / מהי משמעות "פתיחת" שבעת הרקיעים במעמד הר סיני? / וכיצד יכול 
האדם לפעול "פתיחה" ו"קריעה" בעבודתו את קונו? – ביאור שלבי ההתגלות האלוקית המופלאה בעת מתן 

תורה

‚ילויים נעלים ונ˘‚בים נ‚לו לעיני כל י˘ר‡ל בע˙ מ˙ן ˙ור‰ על ‰ר סיני, ו"עינינו ר‡ו, 
 ‰˙‡" ל‰)   ,„) בפר˘˙נו  מ˘‰  מזכיר  ז‡˙  ועל  ובעˆמו.  בכבו„ו  ‚ילוי ‰˘י"˙  זר", ‡˙  ול‡ 

‰ר‡˙ ל„ע˙ כי ‰' ‰ו‡ ‰‡ל˜ים ‡ין עו„ מלב„ו"!

במ˘מעו˙‰ ˘ל ‡ו˙‰ ‰˙‚לו˙ – "‰ר‡˙", כ˙ב ר˘"י „ברים מופל‡ים: "כ˘נ˙ן ‰˜„ו˘ 
 ˙‡ ˜רע  כך  ‰עליונים   ˙‡ ˘˜רע  וכ˘ם  ר˜יעים,  ˘בע‰  ל‰ם  פ˙ח  ‰˙ור‰   ˙‡ ‰ו‡  ברוך 

‰˙ח˙ונים, ור‡ו ˘‰ו‡ יחי„י".

ו‰נ‰, בכ„י ל‰בין מ‰י ‰מ˘מעו˙ ˘ל "פ˙יח˙ ‰ר˜יעים" ומ‰ו עניין "˜ריע˙" עליונים 
 – פ˙יח‰  ל˘ון  כ˙ב  ‰"ר˜יעים"  ˘ל‚בי  ר˘"י,  ל˘ון  על  ולעמו„  ל„˜„˜  י˘  ו˙ח˙ונים, 

"פ˙ח ל‰ם ˘בע‰ ר˜יעים", ול‚בי ‰˙ח˙ונים כ˙ב ל˘ון ˜ריע‰ – "˜רע ‡˙ ‰˙ח˙ונים".

כ˙ב  ב˙חיל‰  לסיפ‡:  מרי˘‡  ר˘"י  מ˘נ‰  ‰עליונים,  ר˜יעים  ˘ל‚בי  ל˙מו‰  י˘  ‚ם 
"פ˙ח ל‰ם ˘בע‰ ר˜יעים", ובסיום כ˙ב "וכ˘ם ˘˜רע ‡˙ ‰עליונים", ו‰„בר ˙מו‰ ˘פ˙ח 

ב"פ˙ח" וסיים ב"˜רע".

‰˙מי‰‰   ˙‡ ליי˘ב  נוכל  ו‰"˜ריע‰",  ‰"פ˙יח‰"  ˘ל  מ‰ו˙ן  נכון  ‡ל  יבו‡רו  וכ‡˘ר 
‰‡מור‰, ו‚ם ל‰ˆביע על מ‰ ˘י˘ לו ל‡„ם ללמו„ מז‰ בכל „ור ו„ור, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

"קריעת" עולמות התחתונים ו"פתיחת" העליונים
מ˜ו„ם,  ונעלם  מכוס‰  ˘‰י'  מ‰  ל‚ילוי  ‰‚ורמו˙  פעולו˙  ˘˙י‰ן  ו"פ˙יח‰"  "˜ריע‰" 



טלקראת שבת

‡ל‡ ˘י˘ ‰פר˘ ‚„ול ביני‰ן:

ב‚ילוי  וע˙‰ ‰ו‡  בו "פ˙יח‰"  ˘נ˙ח„˘‰  נ˘‡ר ˜יים, ‡ל‡  ˘‰„בר  מ˘מע‰  "פ˙יח‰" 
יו˙ר ו˘לם יו˙ר. וכמו פ˙ח ‰בי˙ ˘מוסיף ˘לימו˙ בבי˙, וכמו ˘‡מרו ל‚בי ˙ינו˜ ˘נול„ 

˘"נפ˙ח ‰ס˙ום", (נ„‰ ל, ב) וב‡ו ‡יברי ‰˙ינו˜ ל˘לימו˙ם.

מ˘ל  ועל „רך  ו˘ביר˙ ‰מˆב ‰˜ו„ם,  ביטול  ˘ל  מ˘מעו˙  מבט‡˙  לעומ˙‰,  "˜ריע‰" 
˜ריע˙ ב‚„ ˘מבטל˙ ‡˙ מ‰ו˙ ‰ב‚„, ו˜ריע˙ ‚זר „ין ˘‰י‡ ביטול ומחיי˙ ‚זר ‰„ין ‰˜ו„ם.

ומע˙‰ יובן ‰ל˘ון "פ˙ח ל‰ם ˘בע‰ ר˜יעים":

"‰˘מים  ב)  (יט,  ב˙‰לים  ˘נ‡מר  וכפי  ‰˜ב"‰,  ˘ל  מˆי‡ו˙ו   ˙‡ ˙„יר  מ‚ל‰  ‰ר˜יע 
כבו„   ˙‡ ˙„יר  ומ‚לים  מספרים  ‰˘מים  ‰ר˜יע".  מ‚י„  י„יו  ומע˘‰  ‡-ל  כבו„  מספרים 

‰˜ב"‰, ו‰ר˜יע מ‚י„ ומ‚ל‰ ‡˙ מע˘‰ י„יו ˘ל ‰˜ב"‰.

מסויים.  ‡לו˜י  ‚ילוי  ל‚לו˙  ‰ו‡  עניינו  עולם  כל  ‰רוחניים:  בעולמו˙  ‚ם  ‰ו‡  וכך 
מˆי‡ו˙   ˙‡ ל‚לו˙  ר˜  ‰י‡  ‰‡ור  ˘ל  מ‰ו˙ו  ˘כל  כ˘ם  ‰‡ור:  עניין  כמו  ‰ם  ‰עולמו˙ 
‰מ‡ור, מ˜ור ‰‡ור, ו‡ין לו עו„ מˆי‡ו˙ מלב„ ז‡˙, כך ‚ם ‰עולמו˙ ‰עליונים, כל מ‰ו˙ם 
מ‡יר‰  ועולם  עולם  בכל  ‚ופ‡,  ובז‰  עˆמי˙.  מˆי‡ו˙  ˘ום  ל‰ם  ו‡ין  ‰˘י"˙,  ‚ילוי  ‰י‡ 

„ר‚‰ ‡חר˙ וסו‚ ‚ילוי ‡חר מ‡ורו י˙'.

ב„רך כלל ‚ילויים ‡לו ‰ם בעולמו˙ ‰עליונים ול‡ בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ‰נחו˙ ו‰חומרי; 
‡מנם, ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‰ ˜יבלו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰‚ילויים ‰נ˘‚בים ‰ללו בעו„ם ב‚וף ‚˘מי 
פעל  ˘‰˘י"˙  ר˜יעים",  ˘בע‰  ל‰ם  "פ˙ח  נ‡מר  כך  ועל  ‰חומרי.  ‰˙ח˙ון  ‰ז‰  ובעולם 

בעולמו˙ ‰עליונים "פ˙יח‰" ו‚ילוי י˙ר על ‰ר‚יל, ˘י‡ירו ‚ם לעולם ‰‚˘מי ו‰˘פל.

השי"ת "קרע" את מציאות העולם החומרי
לעומ˙ ז‡˙, ל‚בי ‰עולמו˙ ‰˙ח˙ונים נ‡מר ל˘ון "˜רע":

˘‰ם  ז‡˙  עו„  ‡ל‡  ‰˜ב"‰,  ‡ור   ˙‡ מ‚לים  ˘‡ינם  בלב„  זו  ל‡  ‰˙ח˙ונים  ‰עולמו˙ 
מעלימים ומס˙ירים על מˆי‡ו˙ו י˙', ב„בר ‰‚˘מי ל‡ נר‚˘˙ מˆי‡ו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘מחיי‰ו 
ומ˜יימו מ‡ין לי˘ בכל ר‚ע ור‚ע, ו‰ו‡ נו˙ן מ˜ום לטעו˙ ˘‰ו‡ ˜יים מעˆמו רח"ל. ‰עולם 

‰˙ח˙ון מכריז על י˘ו˙ו ומˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙, ומעלים ומס˙יר על ‡ור ‰˜„ו˘‰.

˘‚ם  ועו„)  ו‡ילך.  ‡'˜מ„  עמ'  ח"ב  ˙ער"ב  ‰מ˘ך  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  בס‰"˜  ˘מבו‡ר  פי  על  [ו‡ף 
עלול  ו‡ינו  מעˆמו˙ו,  בור‡, "˘מˆי‡ו˙ו ‰ו‡  ˘י˘נו  ל‰בין  ני˙ן  ממˆי‡ו˙ ‰עולם ‰‚˘מי 
מ‡יז‰ עיל‰ ˘˜„מ‰ לו ח"ו, ולכן ‰ו‡ לב„ו בכחו ויכל˙ו לברו‡ י˘ מ‡ין ו‡פס ‰מוחלט 
על  ז‰ו  כ); ‰נ‰  סי'  (˙ני‡ ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘  לי˘ ‰ז‰"  וסיב‰ ‡חר˙ ˜ו„מ˙  עיל‰  ˘ום  בלי  ממ˘, 

י„י לימו„ ו‰˙בוננו˙ ב˘כל ‰‡„ם „וו˜‡, ‡בל ‰עולם ‰‚˘מי עˆמו מעלים על מ˜ורו].

‡ורו  "‰ס˙ר  ופועל˙  ‰˜„ו˘‰,  על  מעלימ‰  ‰˙ח˙ון  ‰עולם  ˘מˆי‡ו˙  מכך,  ו‰עול‰ 

להקטין עצמו לפני לימוד התורה
ושננתם לבניך
(ו, ז)

לבניך"  מ"ושננתם  שלמדנו  התורה  לימוד  בחיוב 

המדברים  ההלכה  בספרי  אשר  פלא,  דבר  מצינו 

לימוד  חיוב  קודם  נתבאר  הלימוד,  חיוב  באופני 

התורה לבנו קטן, ורק לאחר מכן הובא שחייב האדם 

ללמוד גם לעצמו (ראה רמב"ם הל' ת"ת, טושו"ע, ועוד).

הוא  המצווה  חיוב  עיקר  הרי  תמוה,  ולכאורה 

שיעסוק ויעמול האדם עצמו בלימוד התורה, ומדוע 

פתחו דווקא בחיוב האדם "ללמד" לבנו?

ויש לבאר שבזה נרמז עיקר גדול בלימוד התורה:

התורה היא חכמתו של הבורא ית' הבלתי מוגבל, 

אדם  של  בשכלו  מושגת  להיות  כלל  יכולה  ואינה 

את  ללימודו  האדם  מקדים  שכאשר  אלא  מוגבל. 

ממציאותו  ש"יוצא"  התורה,  לנותן  ההתבטלות 

לבטא  בכדי  אינה  לימודו  ומטרת  ומהגבלותיו, 

כישרונותיו ומעלת סגנון שכלו כי אם להבין ולהשיג 

שכלו  כלי  שיוכלו  שייך  אזי  הקדושה,  התורה  את 

שאינה  ית'  חכמתו  בתוכם  ולקבל  לקלוט  המוגבלים 

בעלת גבול.

מאוד  האדם  יעמיק  אם  גם  הנה  זה,  ביטול  ובלי 

לסברות  יהיו  לא  עמוקות,  סברות  וימציא  בשכלו 

ית'  חכמתו  היא  שהתורה  מאחר  תורה,  של  גדר  אלו 

מבלי  האדם  בשכל  חודרת  ואינה  מוגבלת,  שאינה 

שיבטל את עצמו מתחילה לנותן התורה.

תלמוד  הלכות  שתחילת  מה  לבאר  יש  ובזה 

והיסוד  שההתחלה  ללמדנו  קטנים  בדיני  היא  תורה 

אם  כי  שבתורה  השכל  אינה  התורה  לימוד  של 

היא  השי"ת  שחכמת  ומכיר  עצמו  שמקטין  זה 

תלויים  אינם  זו  ו"קטנות"  ו"ביטול"  מוגבלת.  בלתי 

הבנת  מצד  בא  אינו  זה  ביטול  כי  בשנים,  ב"גדלות" 

אצל  גם  שנמצאת  הטהורה  הנשמה  מן  אלא  השכל, 

תינוק בישראל.

להיות "קטן" הלומד תורה
ושננתם לבניך
(ו, ז)

ללמוד  האדם  חיוב  שמקור  לזה  הטעם  לבאר  יש 

שמזה  לבניך",  "ושננתם  בציווי  נכלל  בעצמו  תורה 

משמע שחיוב האדם ללמוד בעצמו קשור וכרוך עם 

חובת לימוד תורה לקטן:

רצון  אדם המקיים מצווה כראוי ובכוונה למלאת 

אלא  אינה  המצווה  את  עשייתו  סיבת  כל  הרי  קונו, 

בזה  מעורבים  ולא  ב"ה,  הבורא  רצון  למלאות  כדי 

בהרגשת  להפילו  שיכולים  האדם,  ורגשות  הבנת 

גאווה ר"ל.

אך לימוד התורה מהותו שהתורה תתאחד בשכל 

לאמיתתה  מכווין  שכאשר  והיינו  הלומד,  האדם 

הוא  שהמציא  וההשכלה  הסברה  הרי  תורה,  של 

היא  היא  שלומד,  בהלכה  יגיעתו  ידי  על  שכלו  בכח 

קרוב  וממילא  ית"ש,  הבורא  של  חכמתו  כביכול 

גאווה  הרגש  לידי  ליפול  הלומד  שיבוא  ביותר  הדבר 

ומציאות עצמו ח"ו.

הלימוד  זמן  כל  משגיח  הלומד  אין  כאשר  כי 

לבוא  יכול  התורה,  נותן  לפני  ונכנע  בטל  להיות 

למעלה  כבר  הגיע  אשר  בדעתו  שיעלה  טעות,  לידי 

של  אמיתתה  להבין  רק  היא  מטרתו  וכל  העליונה, 

כן  ואם  ה',  חכמת  עם  באמת  נתאחד  וממילא  תורה 

היחידה,  האמת  היא  הלימוד  בעת  שמבין  סברה  כל 

הוא  השיג  מאשר  אחרת  ומבאר  אחר  בא  וכאשר 

בשכלו, פשוט הדבר שטעות בידו, והינו מגלה פנים 

בתורה שלא כהלכה.

אך האמת היא, שרחוק הוא עדיין מלהגיע לדרגה 

אינה  התורה  בלימוד  שמנחהו  מה  ועדיין  זו,  נעלית 

לשמור  הקנאות  אם  כי  לאמיתתה  התורה  הבנת 

היחידית  הנכונה  ההבנה  דרך  שהיא  והבנתו  דעתו 

ואין בלתה.

הלימוד  בעת  גם  מאוד  להישמר  צריך  כן,  ועל 

לנגדו  העומדת  היחידה  המטרה  אשר  תמיד  לראות 

ח"ו  לערב  ולא  ית',  חכמתו  אמיתת  לגלות  היא 

מציאותו ודעתו.

גדול  של  תורה  תלמוד  מצוות  שגם  מה  וזהו 

שהלימוד  ללמדנו  לבניך",  "ושננתם  במצוות  נכללת 

של  שכל  ועם  שכלו,  עם  לומד  כאשר  גם   – כולו 

להשי"ת  הביטול  בעניין  חדור  להיות  עליו   - "גדול" 

ינסה  שלא  הדבר  משמרו  שאזי  מציאותו,  והקטנת 

את  תמיד  לחפש  אלא  ומחשבתו,  דעתו  להצדיק 

אמיתת התורה, שתחדור בשכלו ותתאחד עמו.



י‡לקראת שבת

‰ו‡ י˙' בעˆמו˙ו – "‡˙‰ ‰ר‡˙".

‡ל‡ ˘למרו˙ ז‡˙, נ˜ט ר˘"י ˜ו„ם "פ˙ח ל‰ם ˘בע‰ ר˜יעים", ור˜ ‡חר כך כ˙ב "˜רע 
‡˙ ‰עליונים":

מעולמו˙  ‡לו˜י  ‡ור  ‚ילוי  י˘ר‡ל  לבני  נ˙‚ל‰  ˙חיל‰  ˘לבים,  כמ‰  ‰יו  ˙ור‰  במ˙ן 
‰רוחני˙  ‰‡לו˜י˙  ‰‰מ˘כ‰   ˙‡ ˘˜יבלו  ר˜יעים",  ז'  ל‰ם  ˘"פ˙ח  מ‰  ו‰ו‡  ‰עליונים, 
"נ˜רע"  ו‡זי  בעˆמו˙ו,  לי˘ר‡ל  ‰˘י"˙  ‰˙‚ל‰  מכן  ל‡חר  ור˜  ‰עליונים.  ˘בעולמו˙ 
‰בי‡ור  ‰מ˘ך  ‰„ברים  במ˜ור  [ור‡‰  כולם  ‰עולמו˙  ˘ל  מˆי‡ו˙ם  עˆם  ˘מˆ„  ו‰ס˙ר  ‰‰עלם 
בסיום ‰פסו˜ "‡ין עו„ מלב„ו" בעמ˜ו˙ ‚„ול‰, ˘˙יבו˙ ‡לו רומזו˙ על ביטולם ‰מוחלט ˘ל עולמו˙ עליונים 

ו˙ח˙ונים מחמ˙ ‰‚ילוי ‰נור‡ „עˆמו˙ו י˙'].

לקרוע את הטבע והרגילות
˘ני ‡ופני ‰עבו„‰  ז‰, ‰י‡,  נ˘‚ב  ממעמ„  ללמו„  ל‡„ם  לו  ˘י˘  ו‰נ‰, ‡ח˙ ‰‰ור‡ו˙ 

˘ל "פ˙יח‰" ו"˜ריע‰":

ב‚„ול˙  ל‰˙בוננו˙  מוחו  כלי  ˘"פו˙ח"  ˜„ו˘‰,  ˘ל  עניין  בעˆמו  "פו˙ח"  ו‰‡„ם  י˘ 
מור‚˘ו˙  במי„ו˙  ויר‡˙ו   '‰ ‡‰ב˙  לי„י  מבי‡˙ו  זו  ו‰˙בוננו˙  ‰˙פיל‰,  ב˘ע˙  ‰˘י"˙ 
כן  וכמו  ‰ב‰מי˙.  ונפ˘ו  ‚ופו   ˙‡ ומ˜„˘  ‰‡„ם  מזכך  ובכך  ‰מי„ו˙,  "פ˙יח˙"   – בליבו 
ל˘ם  סעו„˙ו  כ‡˘ר ‡וכל  וכ‚ון  ‰‚˘מיים,  ענייני ‰עולם  ומרומם ‡˙  מזכך  ˘‡„ם  ב˘ע‰ 
˘מים בכ„י ˘י˜בל כוח נכון לעבו„˙ו י˙' ˘‡זי מ˙על‰ ‰מ‡כל ל˜„ו˘‰, וכך בכל ענייניו 

וˆרכיו ˘מעל‰ ‡ו˙ם ל˜„ו˘‰.

מרומם  ‰‚˘מיים, ‡ל‡  ו„ברים  ו‚ופו  כוחו˙יו  ו"˜ורע" ‡˙  ˘ובר  זו, ‡ין ‰‡„ם  וב„רך 
ומבי‡  ˘למו˙  ב‰ם  ˘מוסיף  ‡ו˙ם,  "פו˙ח"  ‰ו‡  ‰רי  ובז‰  ˜„ו˘‰,  ב‰ם  ומוסיף  ‡ו˙ם 

‡ו˙ם ל˙כלי˙ם.

כוחו˙יו  בניˆול  מס˙פ˜  ˘‡ינו  ˘ל "˜ריע‰",  ב‡ופן  עבו„˙ו  עוב„  ו‰‡„ם  י˘  ומ‡י„ך, 
‰˘י"˙  לעבו„  ועמל  ומ˙יי‚ע  ור‚ילו˙ו  טבעו   ˙‡ "˜ורע"  ‡ל‡  ˜„ו˘‰,  לענייני  ˘‰ם  כפי 
ורˆונו,  ומי„ו˙יו  ˘כלו  כלי  יכול˙  פי  על  בעבו„˙ ‰˘י"˙  מס˙פ˜  נפ˘. ‰ו‡ ‡ינו  במסיר˙ 
‡ל‡ עוב„ ‰˘י"˙ למעל‰ מכל מ„י„‰ ו‰‚בל‰, ובז‰ מבטל ‡˙ ‰‰עלם ו‰ס˙ר ˘מעלימים 

ומ‚בילים ‚ופו וכוחו˙ נפ˘ו על ‰נ˘מ‰ ‰‡לו˜י˙ ‡˘ר ב˜רבו.

ו‡˙ ‰כוח ל˘ני ‡ופני עבו„ו˙ נעלו˙ ‡לו, ˘ו‡ב ‰י‰ו„י מן ‰‚ילויים ‰נעלים ‡˘ר ˜יבל 
ו"˜רע  ר˜יעים",  ˘בע‰  ל‰ם  ל˘ני ‡ופנים ‡לו: "פ˙ח  נחל˜ו  ˘‚ם ‰ם  ˙ור‰,  מ˙ן  ב˘ע˙ 

ל‰ם ‡˙ ‰עליונים . . ‡˙ ‰˙ח˙ונים".

לקראת שבת י

י˙', וח˘ך כפול ומכופל, ע„ ˘‰ו‡ מל‡ ˜ליפו˙ וסטר‡ ‡חר‡ ˘‰ן נ‚„ ‰' ממ˘, לומר ‡ני 
ו‡פסי עו„" (˙ני‡ פל"ו). וממיל‡ כ‡˘ר ‚יל‰ ‰˜ב"‰ ‡˙ עˆמו במ˙ן ˙ור‰ בעולם ‰˙ח˙ון, 

‰י' ז‰ על י„י ˘"˜רע" ו˘בר ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰עולם ‰˙ח˙ון.

‰„בר  עˆם  ‰˘‡ר˙  על  מור‰  פ˙יח‰  ˘כן  "פ˙ח",  ˘ל  עניין  ˘ייך  ל‡  ‰˙ח˙ון  בעולם 
‰˙ח˙ון  ‰עולם  ‡ך  ‰עליונים;  בר˜יעים  כ‡מור,  מ˙‡ים,  וז‰  בו.  ו‚ילוי  ˘לימו˙  ו‰וספ˙ 
מˆי‡ו˙ו,  ח˘יבו˙  ולבטל  ול˘ברו  ל˜רעו  י˘  על ‡ור ‰', ‰רי  ל‰עלים  מˆי‡ו˙ו ‰י‡  ˘כל 

ו‡זי יוכל ל‰˙‚לו˙ בו ‡ורו י˙'. ועל כך נ‡מר "˜רע ‡˙ ‰˙ח˙ונים".

"˜רע" ‰ו‡  ˘עניין  ˘נ˙ב‡ר  מ‡חר  ˘לעיל:  ומ˙חז˜˙ ‰˙מי‰‰  מ˙‚בר˙  ˘מע˙‰  ‡ל‡ 
„בריו,  בסיום  ר˘"י,  מ˘˙מ˘  ‰י‡ך   ,'‰ ‡ור  על  ‰מעלים  ‰˜ו„ם  ‰מˆב  וביטול  ˘ביר˙ 
בל˘ון "˜ריע‰" ‚ם ל‚בי עולמו˙ ‰עליונים ˘‡ין ב‰ם לכ‡ור‰ ‰ס˙ר על ‡ורו י˙'. ובפרט 

˘נ˜ט ˙חיל‰ ל˘ון "פ˙יח‰" ול‡חר מכן ˘ינ‰ וכ˙ב ל˘ון ˜ריע‰.

"הראית אותך בעצמותך, שנוכל לדעת אותך"
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‰ו‡  ו‰חילו˜  ˘ונים,  ו‡ופנים  „ר‚ו˙  בז‰  י˘  ‰רי  ‰נבר‡ים,  ‡ל  ‰˘י"˙  מ˙‚ל‰  כ‡˘ר 
ב‰עלם ‡חר ‰עלם.  ומלוב˘ ‰ו‡  מˆומˆם  כמ‰  וע„  ב„ר‚˙ ‰‡ור ‰מ˙‚ל‰ ‡ל ‰נבר‡ים, 
מ˜ום  מכל  ביו˙ר,  ונ˘‚בים  נעלים  ˘‰ם  עם  ‰עליונים,  ˘בעולמו˙  ‡לו  ‚ילויים  כל  ‡מנם 

‡ינם ‚ילוי עˆמו˙ו ומ‰ו˙ו י˙' וי˙על‰, ‡ל‡ זיו ו‰‡ר‰ בלב„.

לעומ˙ ז‡˙, בע˙ מ˙ן ˙ור‰ על ‰ר סיני, נ‚ל‰ ‰˘י"˙ ‡ל בני י˘ר‡ל במ‰ו˙ו ועˆמו˙ו, 
ל‡ ‚ילוי ‡ור ממנו, ולל‡ ‰עלם ו‰ס˙ר כלל, ‡ל‡ ‰ו‡ בכבו„ו ובעˆמו. וכך פיר˘ ‡„מו"ר 
 – "‰ר‡˙"  ב"‰,  סוף  ‡ין  עˆמו˙   ,‰˙‡  –  "‰˙‡" ל„ע˙":  ‰ר‡˙   ‰˙‡" ‰פסו˜   ˙‡ ‰ז˜ן 

‰ר‡י˙ ‡˙ עˆמך, "ל„ע˙" – ˘נוכל ל„ע˙ ‡ו˙ך (‰וב‡ בספר ‰מ‡מרים ˙˘"„ עמ' 220).

ו‡ם כן נמˆ‡, ˘‚ם כ‡˘ר "פ˙ח" ‰˜ב"‰ ז' ר˜יעים, ו‚יל‰ לבני י˘ר‡ל ‡˙ כל ‰‡ורו˙ 
מ˙ן  ˘ל  ו‰˘למו˙  ‰עילוי  ˙כלי˙  ‡לו  ‚ילויים  ‡ין  ע„יין  ב‰ם,  ‡˘ר  ‰נעלו˙  ו‰‰מ˘כו˙ 
‚ילוי  ו‡ינם  י˙'  ממנו  בלב„  וזיו  ‡ור  ‰ם  ע„יין  נעלים,  ‚ילויים  ‰יו˙ם  עם  ˘‰רי  ˙ור‰, 
עˆמו˙ו  על  ומעלימים  מס˙ירים  י˘ר‡ל ‰ם  בני  מ˙‚לים ‡ל  כ‡˘ר ‰מ‰  וממיל‡  עˆמו˙ו, 

י˙' בכבו„ו ובעˆמו, ˘‰ו‡ למעל‰ מכל ‰‚ילויים.

˜„ו˘ים,  ‰ם  ‰עליונים  ועולמו˙  ˘‰ר˜יעים  „‡ף  ‰עליונים",   ˙‡ ˘"˜רע  מ‰  סו„  וז‰ו 
ומ‚לים ‡ורו י˙', ‰נ‰ ב‡מ˙ ‚ם ‰ם מעלימים ומס˙ירים על עˆמו˙ ‡ין סוף ב"‰.

 ˙‡ ˜רע  כך  ‰עליונים   ˙‡ ˘˜רע  "כ˘ם  ‰רי  י˙',  עˆמו˙ו  ˘נ˙‚ל˙‰  ב˘ע‰  ולכן, 
‰עולמו˙  ˘מˆ„  ‰‰עלם  ‰ן  ‡לו˜ו˙,  על  ו‰‰ס˙ר  ‰‰עלם  ונ˙בטל  ˘נ˜רע  ‰˙ח˙ונים", 
˘בעולמו˙  ‰‰עלם  ו‰ן  י˙',  מˆי‡ו˙ו  עˆם  על  ו‰˙נ‚„ו˙  ‰עלם  י˘  ˘ב‰ם  ‰˙ח˙ונים 
‰עליונים ˘למרו˙ ˜„ו˘˙ם ‰ם מעלימים על עˆמו˙ו י˙' ˘למעל‰ מ‰‚ילויים. ו‡זי נ˙‚ל‰ 


