


˜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 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
"מנאן בחייהן ובמיתתן" – שמותם או מנינם?

מ‰ ˜˘‰ לר˘"י - ‰זכר˙ מנין "˘בעים נפ˘" ‡ו ‰זכר˙ ˘מו˙ בני 
י˘ר‡ל? / מ˘בעים נפ˘ ל"ויעˆמו במ‡ו„ מ‡ו„" / בי‡ור ‰זכר˙ 

מנין בני י˘ר‡ל ו˘מו˙ ‰˘בטים ב˙חיל˙ פר˘˙נו

(ע״פ לקוטי שיחות חלק ו עמ׳ 1 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
בתי כהונה – ממשה או מאהרן? (ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 2 הערה 16)

מדוע רכב משה על החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק?  (ע"פ 
לקוטי שיחות חל"א ע' 15 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"שמות" - הכוחות המיוחדים בגלות

בני  מעל˙  על  ‰מור‰  "˘מו˙"  ב˘ם  ‰‚לו˙  פר˘˙  נ˜ר‡˙  מ„וע 
‰ס‚ול‰  מ‰י   / ‰‡„ם?  חיו˙  ‡ו  חיˆוני  „בר  ‰ו‡  "˘ם"   / י˘ר‡ל? 

לעורר ‡„ם מעלפונו?

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 34 ואילך; חכ"ו עמ' 301 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
מדוע לא הי' משה בגדר "חבוש"? (ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 33)

ביטול גזירת "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" (ע"פ לקוטי שיחות חט"ז 
עמ' 13 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בגדר חיוב הבטחון

יפלפל בסו‚יו˙ ‰˘"ס בברכו˙ ‚בי ‰יר‡‰ ˘מ‡ י‚רום ‰חט‡ ו‚בי 
מ˘‰  יר‡˙  ובפלו‚˙˙ ‰מפר˘ים ‡ם  מפני ‰ˆרו˙,  ˘ליל˙ ‰פח„ 
חוב˙ ‰לבבו˙  ע"פ „ברי  יסי˜  ל‡ו /  למעליו˙‡ ‡ו  נזכר‰  ויע˜ב 
ח„˘  יסו„  ויב‡ר  לו,  ר‡וי  ˘‡ינו  למי  ‚ם  ‰ו‡  ‰בטחון  „חיוב 

ב‰‚„ר˙ ענין ‰בטחון

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 1 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תחושת הגאווה – סימן לחולי

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
מעלת זקני החסידים

בעז‰י״˙.

‰ננו  ˘מו˙,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

...[˘‡ל ‡ח„ ‡ם ‰יו כן מˆ„ מעל˙ נ˘מ˙ם, ‡ו מˆ„ עבו„‰. ו‰˘יב:] 

‰יו  חסי„ים  ‰יו  ˘ל‡  ‡לו  ‚ם  „ע‰.  „ור  ˘‰יו  ז‰ו  ‡בל  בעבר,  כבר  ‰יו  כ‡לו  נ˘מו˙ 
נע˘ים  ‰יו  טוב  וע˘‰  מרע  סור  עניני  כל  „ע‰.  „ור  ‰יו  וחסי„ים  ‡חר.  ב‡ופן  מ„ו˙י‰ם 
ס]  ע'  ע˙"ר  [ספר ‰מ‡מרים  ע˙״ר  ב„רו˘י  כנזכר  ‚˘מיים ‰נ‰  בענינים  ובכלל  בפ˘יטו˙, 
˘חסי„ים ‰˜ו„מים ע˘ו ‰סכם בנפ˘ם ˘כל „בר ‰מו˙ר, ‡ך י˘ לו ‡יז‰ רˆון וחמ„˙ ‰לב 
טוב, ‰ם  וע˘‰  מרע  סור  ˘ל  ˘ני ˜ירו˙,  כ‡לו  מסביב  י˘  וכ‡˘ר  כו'.  ז‡˙  יע˘‰  ל‡  לז‰, 

‰יו בכזו „ר‚‡.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ"ו ע' 2 ו‡ילך)

היו מאושרים כשזקני החסידים התענינו בהם
רˆון  ו˘בעי  מ‡ו˘רים  ˘‰יו  ‰‡מי˙יים  ‰חסי„ים  ונכ„י  בני   ˙‡ ר‡י˙י  חינוכי  ב˘נו˙ 

כ˘ז˜ני ‰חסי„ים ‰˙ענינו ב‰ם.

‰מחונכים ח˘ו בטוב, ולפעמים ‚ם ב‡ו˘ר, ב˜ירובו ‰פנימי ˘ל חסי„ ˜˘י˘.

‰י‰  ‡ימר˙-"יר‚זון",  ‡ו  ‰˜˘י˘  ‰חסי„  ˘ל  ˜ירוב  ‡ימר˙  ז‰  ‰י‰  ‡ם  ל‰ב„יל  מבלי 
מוכ˘ר  נע˘‰  ‰ו‡  כך  י„י  ˘על  בי„עו  ‚„ול‰,  רˆון  ˘ביעו˙  ‰חסי„י  למחונך  ‚ורם  ‰„בר 

יו˙ר ויו˙ר ל‰יו˙ כליŒמ˜בל בפנימיו˙ ˘ל ‰חינוך ‰חב״„יŒחסי„י.

כל סיפור עורר במחונכים רו˘ם מיוח„, ו‰˘פיע על לימו„ם ועל כ˘רונו˙ ‰נ‰‚˙ם.

בחינוךŒ‰נ‰‚‰ כז‰ ‚„ל ‰יל„ ‰חסי„י ב˘נו˙ נעוריו וכך על‰ מ„ר‚‡ ל„ר‚‡ ע„ ל‰יו˙ו 
‡ב מ˘פח‰ ומ˜ים מ˘פח‰ חב״„י˙Œחסי„י˙.

יל„יו  לחינוך  ביו˙ר  ‰‚„ול‰  ‰לב  ˘ימ˙   ˙‡ ‰˜„י˘  חב״„יŒחסי„י  סב‡  ‡ו  ‡ב  כל 
‰ˆעירים ˘‰˙ח˙נו, ˘י˘מרו על מנ‰‚י חסי„י חב״„ כמנ‰‚ ‰ורי‰ם.

ב˘נו˙ נעורי ˘מע˙י מז˜ני ‰חסי„ים מ‰ ˘˘מעו ב˘נו˙ נעורי‰ם ‡ˆל ‰מלמ„ים ˘ל‰ם, 
˘ז˜ני ‰חסי„ים ‰ם ‰״מייל„ו˙״ ˘ל ‰חסי„ים, ‰מ‚„לים ‡˙ ‰מחונכים כפי ˘חינכו ו‚י„לו 

‡ו˙ם.

ב„רכי  ולחנכו  ל‚„לו  ‡ברך  ˘ל  ‰חינוך  בטוב˙  ל˘˜וע  ˜„ו˘  בחוב  ח˘  ˜˘י˘  חסי„ 
‰חסי„ו˙, ‚ם בי„יע‰ ו‰˘‚‰, ˘יעל‰ בעלי‰ מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„, ו‚ם בעניני עבו„‰ ב˙י˜ון 

‰מ„ו˙ ˘י‰י‰ בס„ר מסו„ר.

מחנך חב״„יŒחסי„י ‰י‰ ˜ו„ם כל מניח כל כוחו על ‰מחונך, לכב„ ולט‡ט‡ ‡˙ ‰רפ˘, 
ול˘ר˘ ‡˙ ‰בלוע, ‡˙  בסכין  ולנ˜ר  חמים  במים   ıלרחו מכן  ול‡חר  ו‰‡ב˜ ‰יב˘,  ‰טיט 
״‡ני״  ‰נ˜ר‡˙  ו‰ח˘וכ‰  ‰מר‰  ‰ממ‡ר˙  מ‰ˆרע˙  ‰ב‡ו˙  בעומ˜,  ‰מו˘ר˘ו˙  ‰‰נ‰‚ו˙ 

[ר‚˘ ‰״י˘ו˙״].

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים חל˜ ‚-„ עמ' ˙˜„, ‡ ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם עמ' 704 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

מעת זקני החסידים
החסידים הראשונים מעולם לא ביקשו ודיברו אודות גשמיות. אם יש בשר, אז בשר. אם היה ספוג קשיח 

[הדומה במרקם לבשר] – גם טוב. בשר, או מרק, או לחם, מה שהיה היה להם טוב

לא ביקשו גשמיות ולא רוחניות
בעבר ‰כירו במ˘מעו˙ ˘ל חסי„ מבו‚ר. ‡ין לנו כל ‰בנ‰ ו˙פיס‡ מ‰ו חסי„ ˘ל רבינו 

‰ז˜ן...

ˆיור   ˙ˆ˜ לו  ל‰יו˙  יוכל  יו˙ר,  נעל‰  למˆב  וי˙רומם  לכ˘י˙יי‚ע  ˆיור,  בעל  ˘‰ו‡  מי 
בחסי„ים ˘ל „ורו˙ עברו.

‰חסי„ים ‰ר‡˘ונים מעולם ל‡ בי˜˘ו ו„יברו ‡ו„ו˙ ‚˘מיו˙. ‡ם י˘ ב˘ר, ‡ז ב˘ר. ‡ם 
˘‰י‰ ‰י‰  מ‰  לחם,  מר˜, ‡ו  ב˘ר, ‡ו  טוב.  לב˘ר] – ‚ם  במר˜ם  ספו‚ ˜˘יח [‰„ומ‰  ‰י' 
ל‰ם טוב. ‰ם ‚ם ל‡ בי˜˘ו רוחניו˙, ‰ם ‰יו בעי˜ר מונחים ב‰בנ˙ ‡ח„ו˙ ‰וי', ו‰˙יי‚עו 

במ˘ך ˘נים רבו˙ על כך, [ע„] ˘מ‡יר ‡ל˜ו˙ במוחו.

‰ע˘י'  [עולם]  ˘ל  ספירו˙  ע˘ר  ˘‰רי  „‡ˆילו˙,  ספירו˙  ע˘ר  ‡ו„ו˙  מ˙בוננים  כ‡˘ר 
‰רוחני ‚ם „י ב‰ם [˘נעלים ‰ם], ובפרט ע˘ר ספירו˙ ˘ל יˆיר‰ וברי‡‰, ומכל ˘כן ע˘ר 
מ˙בוננים  כ‡˘ר  עולמו˙ ‰‡ין-סוף, ‰נ‰  בכלל  ז"‡ „‡ˆילו˙ ‰ו‡  ˘‰רי  ספירו˙ „‡ˆילו˙, 
בז‰ ‰רי בז‰ מ˙עלים למעל‰ מ[מ„רי‚˙] חכמ‰ „ע˙י˜ ˘‰י‡ ‰רי בכלל ‰נ‡ˆלים, ועלי‰ם 
נ‡מר ב˙ני‡ "‰ו‡יל ול‰ם ירי„‰ מ‡ור פניו י˙'", ו˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ ˘„ו˜‡ מוח ‰‚˘מי 

י˘י‚ ענין ‡ל˜י וי‡יר ‡ל˜ו˙ במוחו.

חסי„ים ‰ר‡˘ונים ‰יו חוזרים מ‡מרים ‡רבעים וחמי˘ים פעמים, ול‡ ‰י' ז‰ „בר פל‡ 
‡ˆלם.

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 „

"מנאן בחייהן ובמיתתן" – 
שמותם או מנינם?

מה קשה לרש"י - הזכרת מנין "שבעים נפש" או הזכרת שמות בני ישראל? / משבעים נפש ל"ויעצמו במאוד 
מאוד" / ביאור הזכרת מנין בני ישראל ושמות השבטים בתחילת פרשתנו

‡. ברי˘ פר˘˙נו: "ו‡ל‰ ˘מו˙ בני י˘ר‡ל ‰ב‡ים מˆרימ‰, ‡˙ יע˜ב ‡י˘ ובי˙ו ב‡ו. 
יוˆ‡י  נפ˘  כל  וי‰י  ו‡˘ר.  ונפ˙לי ‚„  ובנימין. „ן  זבולן  י˘˘כר  וי‰ו„‰.  לוי  ˘מעון  ר‡ובן 

ירך יע˜ב ˘בעים נפ˘".

˘מנ‡ן  פי  על  "‡ף  ופיר˘:  י˘ר‡ל",  בני  ˘מו˙  "ו‡ל‰  ‰˙יבו˙  ‰ע˙י˜  ר˘"י  ובפירו˘ 
ומכניסן  ˘מוˆי‡ן  לכוכבים,  ˘נמ˘לו  חיב˙ן  ל‰ו„יע  במי˙˙ן,  ומנ‡ן  חזר  ב˘מו˙ן,  בחיי‰ן 

במספר וב˘מו˙ם, ˘נ‡מר: ‰מוˆי‡ במספר ˆב‡ם, לכולם ב˘ם י˜ר‡".

ו‰נ‰ בפ˘טו˙ לומ„ים כוונ˙ ר˘"י (ור‡‰ במפר˘ים), ˘ב‡ לב‡ר ‡˙ ‰פסו˜ "וי‰י כל נפ˘ 
יוˆ‡י ירך יע˜ב ˘בעים נפ˘" – ˘מנין ז‰ ˘ל ˘בעים נפ˘ כבר ‡מר ‰כ˙וב בפר˘˙ וי‚˘ 
˘חזר  ˘‰טעם  מב‡ר,  כך  ועל  ˘בעים";  מˆרימ‰  ‰ב‡‰  יע˜ב  לבי˙  ‰נפ˘  "כל  כז):  (מו, 

‰כ˙וב על מנין ז‰ פעם ˘ני‰, ‰ו‡ כ„י "ל‰ו„יע חיב˙ן", ˘לכן, "‡ף על פי ˘מנ‡ן בחיי‰ן 
ב˘מו˙ן" – בפר˘˙ וי‚˘ – "חזר ומנ‡ן במי˙˙ן" – כ‡ן בפר˘˙נו.

כך  ו‡חר   – ב˘מו˙ן"  בחיי‰ן  "˘מנ‡ן  ב˙חיל‰  ר˘"י  כו˙ב  למ‰  מובן  ‰י‰  ז‰  ולפי 
‰מנין  (˘‰ו‡  בפר˘˙נו  ‡כן,  כי  "ב˘מו˙ן",  ˙יב˙  ו‰˘מיט  במי˙˙ן"  ומנ‡ן  "חזר  כ˙ב 
וי‚˘  מפר˘˙  ב˘ונ‰  נפ˘",  ‰"˘בעים  כל  ˘ל  ˘מו˙ם  מונ‰ ‡˙  ˘"במי˙˙ן") ‡ין ‰כ˙וב 

(˘‰ו‡ ‰מנין ˘"בחיי‰ן") ˘˘ם נזכרים ˘מו˙ כל ‰˘בעים.

ב. ‡בל לפי ‰בנ‰ זו, ˜˘‰:

ל‰ע˙י˜  לו  נפ˘", ‰י‰  ˘ל "˘בעים  לכפיל˙ ‰מנין  לפר˘ ‡˙ ‰טעם  ב‡  ר˘"י  ‡ם ‡כן 
"ו‡ל‰  ‰˙יבו˙   ˙‡ „ו˜‡  ומע˙י˜  מ˙עכב  ר˘"י  ‡ולם  ‰מ˙חיל';  ב‰'„יבור  ‡לו  ˙יבו˙ 

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

˘מו˙ בני י˘ר‡ל"!

כוונ˙ו  כל  ולכ‡ור‰, ‡ם   – ב˘מו˙ן"  בחיי‰ן  מ„‚י˘ "˘מנ‡ן  ר˘"י ‰ו‡  ב‚וף „ברי  ‚ם 
בחיי‰ם  ˘‰מנין  מזכיר  מ‰ ‰ו‡  ל˘ם  נפ˘",  "˘בעים  ˘ל  ‰מנין  כפילו˙  ל‰סביר ‡˙  ‰י‡ 

‰י‰ "ב˘מו˙ן", ב˘ע‰ ˘בפר˘˙נו בל‡ו ‰כי ‡ין נזכרים ˘מו˙ם ˘ל ‰"˘בעים נפ˘"?

 – וב˘מו˙ם"  במספר  ומכניסן  ˘מוˆי‡ן  לכוכבים  "˘נמ˘לו  ר˘"י,  „ברי  ב‰מ˘ך  ‚ם 
רו‡ים ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ל‰„‚י˘ ‡˙ ענין ‰˘מו˙, ול‡ ר˜ ‡˙ ‰מנין ˘ל "˘בעים נפ˘".

‚. ולכן ˆריך לומר, ˘ב‡מ˙ ‡ין כוונ˙ ר˘"י לב‡ר ‡˙ כפיל˙ ‰מנין ˘ל "˘בעים נפ˘", 
˘‰כ˙וב  לב‡ר ‡˙ ‰טעם  ר˜  כוונ˙ו ‰י‡  ב˘מו˙ם; ‡ל‡  נמנו  ל‡  נפ˘ ‡לו  ˘בעים  ˘‰רי 
ובנימין.  זבולן  י˘˘כר  וי‰ו„‰.  לוי  ˘מעון  יע˜ב: "ר‡ובן  בני  ˘ל  ˘מו˙י‰ם  על  חוזר  כ‡ן 

„ן ונפ˙לי ‚„ ו‡˘ר".

 ˙‡ (ול‡  י˘ר‡ל"  בני  ˘מו˙  "ו‡ל‰  ‰˙יבו˙   ˙‡ ‰מ˙חיל'  ב'„יבור  ר˘"י  מע˙י˜  ולכן 
‰מלים "˘בעים נפ˘").

˘ל  ‰מנין   ˙‡ כ‡ן  ‡ומר  ˘‰כ˙וב  ז‰   ˙‡ ל‰סביר  מ˙עכב  ‡ינו  ר˘"י  ˘ב‡מ˙  ו‰טעם 
‰ו‡  מובן  כי  לב‡ר,  י˘   – וי‚˘)  בפר˘˙  נ‡מר  ˘כבר  (ל‡חר  ˘ני‰  פעם  נפ˘"  "˘בעים 

מעˆמו (וכפי' ‰ר˘ב"ם ו„ע˙ ז˜נים מבעלי ‰˙וספו˙ על ‡˙ר):

במ‡„  ויעˆמו  וירבו  וי˘רˆו  פרו  י˘ר‡ל  ˘"בני  חי„ו˘,  ב„רך  ‰כ˙וב  מספר  ב‰מ˘ך 
מ‡„". ועל ז‰ מ˜„ים ‰כ˙וב ומ„‚י˘ ˘בע˙ בו‡ם למˆרים ‰יו ר˜ "˘בעים נפ˘", ו‡ף על 

פי כן ‰ם ‰˙רבו כל כך ע„ ˘"ו˙מל‡ ‰‡רı ‡ו˙ם".

כ‡ן  ˘ב‡  כיון  לר˘"י,  ל‡ ‰ו˜˘‰  נפ˘"  ˘ל "˘בעים  על ‰מנין  חוזר  ˘‰כ˙וב  ז‰  ולכן 
ב˙ור ‰˜„מ‰ לסיפור על „בר ‰˙רבו˙ בני י˘ר‡ל; ‡ך ז‰ ˘‰כ˙וב חוזר כ‡ן על ˘מו˙י‰ם 
נזכרו  ˘כבר  ל‡חר   - ב„בר  ‰ˆורך  מ‰  לר˘"י  ‰ו˜˘‰  מˆרימ‰,  ‰ב‡ים  יע˜ב  בני  ˘ל 
"ל‰ו„יע  ˘ב‡  מב‡ר  ז‰  ועל   – ו‡ילך)  ח  (מו,  וי‚˘  בפ'  למˆרים  ‰ירי„‰  בסיפור  ˘מו˙י‰ם 

חיב˙ן", ˘לכן "חזר ומנ‡ן".

ל‰סביר ‡˙ ‰טעם  ר˘"י ‰י‡  כוונ˙  כל  ל‡י„ך ‚יס‡: ‡ם  בי‡ור  ז‰ ˆריך  לפי  ‡מנם   .„
‚ם  מזכיר  ‰ו‡  למ‰   – יע˜ב  בני  ˘ל  ˘מו˙")  ("ו‡ל‰  ˘מו˙י‰ם   ˙‡ לפרט  ‰כ˙וב  ˘חזר 
‡˙ ענין ‰מנין, "חזר ומנ‡ן", וכן ב‰מ˘ל מכוכבים ‰ו‡ ‡ומר "˘מוˆי‡ן ומכניסן במספר 

וב˘מו˙ם";

‰רי בנו‚ע לבני יע˜ב ‡ין מנין (‰כ˙וב ‡ינו מסכם ‡˙ מספרם כמ‰ ‰יו), ‡ל‡ ר˜ פירוט 
˘מו˙י‰ם ו˙ו ל‡!

ו‰בי‡ור בז‰:

כ‡˘ר ‰כ˙וב מספר ˘"יוˆ‡י ירך יע˜ב" ‰יו "˘בעים נפ˘", ‰ו‡ ‡ינו מספר ז‡˙ כענין 
מˆרימ‰" ‰יו "בני  ˘"‰ב‡ים  ו‰יינו,  י˘ר‡ל" –  ב˙ור ‰"ב˙ים" ˘ל "בני  עˆמו, ‡ל‡  בפני 

גאווה אסורה ב'משהו'
ותופח  הולך  שהבצק  הוא  חמץ  של  הטבע 

בלחם  מיוחד  טעם  מכניס  גם  וזה  ויותר,  יותר 

ההפך  מן  מתהווה  זאת,  לעומת  המצה  האפוי. 

לתפוח  לבצק  כלל  מניחים  לא  המוחלט: 

ולהתרומם.

וגסות- לגאווה  רומז  שחמץ  מוסבר  בספרים 

יום.  יום  לחיי  ליצלן,  רחמנא  החודרות,  הרוח 

יחד עם זה מוסבר כי מידת הגאוה מהווה שורש 

וכאמור:  רצויות,  הבלתי  הנטיות  לכל  ומקור 

זכרונם  שחכמינו  וכפי  לב".  גבה  כל  ה'  "תועבת 

הרוח,  גסות  בו  שיש  אדם  שעל  אומרים  לברכה 

לדור  יכולים  והוא  אני  "אין  הקב"ה:  אומר 

בעולם", ועוד מאמרי חז"ל ברוח זו.

כל  שאת  (אף  לכך  הטעמים  אחד  לפיכך, 

משום  ולא  אלוקי  כציווי  לקיים  יש  השי"ת  ציוויי 

טעמים אחרים) שאיסור חמץ הוא אפילו במשהו 

– הוא כדי לרמוז שגאווה וגסות הרוח יש לשלול 

לגמרי. 

כל  ב"חמץ"  עוסק  שהאדם  כיוון  כן,  על  יתר 

ימים  "ששת  לפרנסתו,  עוסק  כשהוא  השנה, 

השפעות  עם  חולין,  של  גשמי  בעולם  תעבוד", 

של חול, הרי כמעט בלתי נמנע שלא תתגנב אליו 

מחשבה של "ישות", מעט "אני" ו"עצמי", וכיוצא 

של  האמור  הטבעי  הרגש  לאור  ובמיוחד  בזה. 

"אדם קרוב אצל עצמו", עלול להיות שהתנהגות 

אלא  שני",  "טבע  אצלו  שתהיה  בלבד  זו  לא  זו, 

וישרה,  מוצדקת  שהיא  הנחה  בלבו  תיקבע  שאף 

השמירה  את  להבטיח  אפוא,  צורך,  יש  כביכול. 

מפני האמור, במדה חזקה ביותר. 

האדם  על  פסח  ערב  כשמגיע  הרי  כך  משום 

חמץ"  ו"ביעור  חמץ"  "בדיקת  עצמו  בו  לבצע 

שהצטבר  ה"חמץ"  את  כליל  לבער  יסודיים. 

זעירה  בכמות  הוא  אם  גם  השנה,  כל  במשך 

ואפסית, "משהו". ולאחר מכן, לשמור בקפדנות 

במשך  חמץ"  מ"משהו  ביתו  כל  ואת  עצמו  את 

כל השבוע של חג הפסח (בתוספת יו"ט שני של 

גלויות ביום השמיני – בגלות), הכולל יום ראשון, 

עד  השבוע,  מימי  יום  כל  הלאה,  וכך  שני,  יום 

לאופן ש"לא יראה ולא ימצא".

(לקוטי שיחות חלק כ"ב עמ' 269 ואילך – תרגום)

תחושת הגאווה – סימן לחולי
כ"ק מו"ח אדמו״ר, אמר פעם:

מרגיש  אינו  כאשר  הוא  בריא,  לאדם  הסימן 

הראש  את  להרגיש  מתחיל  כאשר  אבריו;  את 

כדבעי  אינו  שהמצב  סימן  זה  הרי  הלב,  את  או 

יט):  ד,  ב'  (מלכים  בפסוק  מרומז  זה  (ובאמת 

גם  ומכך  וגו').  ראשי  ראשי  אביו  אל  ויאמר 

שהוא  הגאוה,  מדת  של  הפחיתות  על  לומדים 

באמת  הן  כאשר  אפילו   – מעלותיו  את  חש 

המעלות,  את  שמרגיש  גופא  זה  כי   – קיימות 

לא  וכאשר  בסדר,  לא  שהוא  הוכחה  מהוה 

פי  על  זה  הרי  הרוחניות,  המעלות  את  מרגישים 

רוב, אדם בריא ברוחניות. 

(אגרות קודש חלק ה' עמ' קסה – תרגום)

"שמינית שבשמינית" 
– במעלת התורה

"שמינית  בו  יש  שהתלמיד-חכם  מה   .  .

התורה  במעלת  בהכרתו  הוא  שבשמינית" 

ולא  הקב״ה,  של  ורצונו  חכמתו  שהיא  שלומד, 

לאחר שלמד התורה. משא״כ  עצמו אפילו  גסות 

פרק  [סוף  שם  בתניא  כמבואר  הוא  הרוח  גסות 

שקולה  הרוח  ש"גסות  רז"ל  מאמר  בביאור  כ"ב, 

החסידות  בדרך  בארוכה  והביאור  ממש"].  כע"ז 

ימצא בהוספות ל"תורה אור", מגילת אסתר ד״ה 

ויקח המן סעיף ג׳ ואילך.

(אגרות קודש חלק י״ג עמ' שצה)

תחושת הגאווה – סימן לחולי

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

מ„ר˘ו  לפי  ו‰נ‰  ל‰‚‡ל".  ר‡ויין  ‡ינם 
מיו˘ב ‰יטב מ‰ ˘‰זכיר ז‰ ‰כ˙וב, ונו‚ע 
פ˘וטו  לפי  ‡בל  ‰סיפור,  בכללו˙  ‰„בר 
מ˘‰  ˘‰י'  ל‰ו„יענו  ‰כ˙וב  ר‡‰  מ‰   –
כי  ‰„ברים  לסיפור  נו‚ע  ‡י"ז  ו‰רי  יר‡, 
‰בריח‰ למ„ין מפני פרע‰ ˘בי˜˘ ל‰ר‚ו, 
מ˘˘מע  ‡ל‡  ב‡‰  ל‡  ל‡ח"ז,  ‰מסופר˙ 
ל‰לן,  כמסופר  ‰מˆרי,  ‰רי‚˙  על  פרע‰ 
מ‡ומ‰.  ‚רמ‰  ל‡  עˆמ‰  ‰יר‡‰  ו‡"כ 
י"ל  ‰בטחון  לענין  ‰נ"ל  ‰יסו„  וע"פ 

ללמ„נו  ‰כ˙וב  ב‡  כפ˘וטו  ל‰פי'  „‚ם 
ו‚ורם  ‰מבי‡  ‰ו‡  עˆמו  „‰בטחון  מוסר, 
ל‡ו,  ˘ומע   ‰˙‡ ‰ן  ומכלל   ,'‰ לי˘וע˙ 
מפני  ‰"ז  מˆר‰   ıנחל ל‡  ˘‰‡„ם  „ז‰ 
˘‰י' חסר בבטחון ˘לו (כנ"ל ב˘ם ‰˘"ס 
‰י‡  מ˘‰  יר‡˙  ול‰כי  כו'),  ˘נ‡נח  במי 
פרע‰  ˘בי˜˘  ˘ל‡ח"ז  ‰ˆר‰  ˘‚רמ‰ 
ל‰ר‚ו ו‰וˆרך לברוח, ו‡ילו ‰י' בוטח ‰י' 

ניˆול מן ‰˘מים.

לקראת שבת ו

י˘ר‡ל", ר‡ובן ˘מעון וכו', ור˜ ˘כיון וכל ‡ח„ מ‰ם ב‡ ביח„ עם "בי˙ו", על‰ ‰סך ‰כל 
(˘ל בני יע˜ב ובני בי˙ם) ל˘בעים נפ˘.

ועל כך נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰ – כיון ˘מטר˙ ‰פר˘‰ בספר‰ על ‰מנין ˘ל "˘בעים נפ˘" ‰ו‡ 
כ„י ל‰„‚י˘ ע„ כמ‰ ‰˙רבו בני י˘ר‡ל ל‡חר מכן (כנ"ל), ‰י‰ ˆריך לומר ב˜יˆור ר˜ ‡˙ 

‰מספר ˘ל ˘בעים נפ˘ ול‡ ל‰זכיר כלל ‡˙ ‰˘בטים בפני עˆמם!

‡ל‡ ˘כ‡ן רו‡ים ˘י˘ כוונ‰ מיוח„˙ ל‰זכיר ‡˙ ˘מו˙ בני יע˜ב פעם ˘ני‰, ו‚ם ‰מנין 
˘ל "˘בעים נפ˘" ב‡ ב˙ור חל˜ מ‰סיפור על ‰˘בטים (בני יע˜ב) – ˘‰סך ‰כל ˘ל‰ם עם 
בני בי˙ם ‰יו "˘בעים נפ˘"; ו‰מטר‰ בז‰ ‰י‡ "ל‰ו„יע חיב˙ן", כמו כוכבים ˘"מוˆי‡ן 

ומכניסן במספר וב˘מו˙ם".



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

בתי כהונה – ממשה 
או מאהרן?

ויעש להם בתים
כהונה ולוי' מיוכבד, ומלכות ממרים
(א, כא. פירש"י)

בכללות  רש"י  שנקט  הטעם  לבאר  יש 

שהכהונה  פירט  ולא  מיוכבד",  ולוי'  "כהונה 

היא מאהרן והלוי' ממשה:

יד)  ד,  (לקמן  במשה"  ה'  אף  "ויחר  עה"פ 

בן קרחה אומר, כל חרון  פירש"י: "ר' יהושע 

אף שבתורה נאמר בו רושם, וזה לא נאמר בו 

רושם, ולא מצינו שבא עונש ע"י אותו חרון. 

רושם,  בו  נאמר  בזו  אף  יוסי,  רבי  לו  אמר 

להיות  עתיד  שהי'  הלוי,  אחיך  אהרן  הלא 

לצאת  אומר  הייתי  והכהונה  כהן,  ולא  לוי 

כהן  יהי'  הוא  אלא  כן,  יהי'  לא  מעתה  ממך, 

ואתה הלוי, שנאמר ומשה איש האלקים בניו 

יקראו על שבט הלוי".

היתה  אם  דעות  ב'  לפנינו  שיש  ונמצא 

מאהרן,  או  ממשה  לצאת  עתידה  הכהונה 

כאן  פירט  לא  ולכן  ביניהן,  הכריע  לא  ורש"י 

מהם  ומאיזה  הכהונה  תהי'  משניהם  מאיזה 

הלוי', וכתב סתם "כהונה ולוי' מיוכבד".

מדוע רכב משה על 
החמור שחבש אברהם 

לעקידת יצחק?
ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על 
החמור

חמור המיוחד, הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק, 
והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו
(ד, כ. רש"י)

שעתיד  "הוא  מ"ש  בשלמא  ביאור:  צריך 

מלך המשיח להגלות עליו" מובן, היינו שבא 

לגאולת  במיוחד  שייך  זה  שחמור  ללמדנו 

החמור  "הוא  רש"י  הוסיף  למה  אך  ישראל; 

שלכאורה  יצחק",  לעקידת  אברהם  שחבש 

אין זה שייך לנדו"ד?

וי"ל:

ודברים  דין  אודות  הכתוב  מספר  לעיל 

ציווהו  שהקב"ה  כביכול,  להקב"ה  משה  בין 

"לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני 

מיאן  ומשה  י),  ג,  (פרשתנו  ממצרים"  ישראל 

ליטול  רוצה  הי'  "שלא  י)  (ד,  כפרש"י  בזה, 

הימנו  גדול  שהי'  אחיו  אהרן  על  גדולה 

ונביא".

על  תהי'  שהליכתו  הקב"ה  לו  סיבב  ולכן 

יצחק",  לעקידת  אברהם  שחבש  ידי "החמור 

אבינו  אברהם  מהנהגת  ק"ו  שילמד  לו  לרמז 

ב"עקידת יצחק":

קשה  דבר  על  שנצטווה  אברהם,  ומה 

עשה  לא  לעולה,  יחידו  בנו  הקרבת  ביותר, 

ציווי  את  למלא  לרגע  הסס  ולא  חשבונות 

שחבש  ועד  למצוה  הזדרז  ואדרבה,  ה', 

לאחד  צוה  ולא  בעצמו,  "הוא  החמור  את 

כמה  אחת  על   - ג)  כב,  וירא  (פרש"י  מעבדיו" 

בחוסר  להתחשב  מקום  שאין  בנדו"ד,  וכמה 

אלא  וכיו"ב,  אהרן  על  גדולה  ליטול  רצונו 

צריך להיות קיום ציווי ה' במילואו ובשמחה 

ובלב שלם.

לקראת שבת י„

˘רחמי  ‡מנם  „‡ף  בי‡ור  טעון  ו˘וב 
מ"מ  ר‡וי", ‰רי  מי "˘‡ינו  על  ‚ם  ‰' ‰ם 
‰ל‡  מע˘יו  על  עונ˘  ל‡„ם  ˘מ‚יע  י˙כן 
לו  ˘יוטב  לבטוח  ‰יסו„  ומ‰ו  טובים, 

כ˘‡ינו ר‡וי.

‰ˆמח-ˆ„˜  רבינו  פ˙‚ם  ע"פ  ויובן 
חול‰  על  רחמים  ˘בי˜˘  ל‡ח„  ˘ענ‰ 
זיין  וועט   – ‚וט  "טרַ‡כט  ח"ו  מסוכן 
ומ˘מע  טוב").  וי‰י'  טוב  ("ח˘וב  ‚וט" 
˙בי‡  (‰בטחון)  לטוב‰  ‰מח˘ב‰  „עˆם 
ו‰נ‚ל‰).  ‰נר‡‰  (ובטוב  טובו˙  ל˙וˆ‡ו˙ 
‰בטחון  „חוב˙  ‰„ברים  בכוונ˙  ונר‡‰ 
ממיל‡)  ב„רך  (ו˙וˆ‡‰  פרט  ר˜  ‡ינ‰ 
ו˘‰˜ב"‰  ˘מים  בי„י  ˘‰כל  מ‰‡מונ‰ 
מיוח„  בחיוב  ורחום, „‡ין ˆורך  חנון  ‰ו‡ 
בפ"ע,  עבו„‰  ‰י‡  זו  חוב‰  ‡ל‡  ע"ז; 
˘מ‰ו˙‰ ו‚„ר‰ – ˘‰‡„ם יסמוך וי˘ען על 
‰˘ם,  בי„  ‚ורלו  כל  ˘י˘ליך  ע„  ‰˜ב"‰, 
"‰˘לך על ‰' י‰בך", ˘‡ין לו ˘ום מ˘ען 
‰לבבו˙  בחוב˙  ועיי'  י˙'.  בלע„ו  בעולם 
˘ם ˘בטחון ‰ו‡ "כעב„ ‰‡סור ‡˘ר ‰ו‡ 
בטחונו  ˘כל  בר˘ו˙ ‡„וניו",  בבי˙ ‰בור 
ר˜ על ‡„ונו, ˘"מסור בי„ו, ול‡ יוכל ‡„ם 
מובן,  [ולכן  זול˙ו"  כו'  ול‰ועילו  ל‰זי˜ו 
˘בטחון ז‰ ב‰˜ב"‰ על עמ„ו ‡ף כ˘נמנע 
מו‚בל  ‰˜ב"‰  ‡ין  כי  טבע,  ע"פ  ‰„בר 
˘ל  לבטחונו  יסו„  ‰ו‡  ‚ופ‡  וז‰  בטבע]. 
‰נר‡‰  בטוב  לו  ייטיב  ˘‰˜ב"‰  ‰‡„ם 
כי  ז‰.  לחס„  ר‡וי  ‡ינו  ‡ם  ‚ם  ו‰נ‚ל‰, 
˘כיון  ˘מ‡מין,  בבטחון,  ‰פירו˘  ‡ין 
בין  ו‰‚בל‰,  מ„י„‰  בלי  ˘חס„י ‰˘ם ‰ם 
לר‡וי בין למי ˘‡ינו ר‡וי, לכן ‰ו‡ י˜בל 
מˆ„ו  עבו„‰  ˘ום  בלי  ‰˘ם  חס„י   ˙‡
 – ועונ˘)  „˘כר  ‰ענין  כל  בטל  לפ"ז  (כי 
בנפ˘ו,  וי‚יע‰  עבו„‰  ‰ו‡  בטחון  ‡ל‡ 

חס„י ‰˘ם ‰ב‡ים  מבי‡‰ ‡˙  ‚ופ‡  ו‰י‡ 
לבטוח  ‰‡„ם  וי‚יע˙  מעבו„˙  כ˙וˆ‡‰ 
ובעומ˜  ב‡מ˙  סומך  ˘‰‡„ם  ע"י  ב‰': 
˘‡ינו  ע„  לב„,  ‰˜ב"‰  על  ר˜  נ˘מ˙ו 
‰„בר  ‰‡פ˘רי  ח˘בון  (ומבלי  כלל  „ו‡‚ 
ע"פ טבע), ‰רי ‰˙עוררו˙ זו ‚ופ‡ פועל˙ 
˘מטיב  ז‰,  ב‡ופן  עמו  מ˙נ‰‚  ˘‰˜ב"‰ 
עמו (‚ם ‡ם לול‡ ז‡˙ ‡ינו ר‡וי לז‰). וכן 
ספמ"ו): ‡מר ‰כ˙וב  בעי˜רים (מ"„  מפור˘ 
יסובבנו,  חס„  ב‰'  ו‰בוטח  י)  לב,  (˙‰לים 

כלומר ‡ף ‡ם ‡ינו ר‡וי מˆ„ עˆמו מ„רך 
‰בוטחים  על  חנם  חס„  ל‰מ˘יך  ‰בטחון 
בטחון):  (ערך  ‰˜מח  בכ„  וכ"כ  ב‰˘ם. 
ובוטח ב‰' י˘ו‚ב מן ‰ˆר‰ ב˘כר ‰בטחון 

‡ע"פ ˘‰י˙‰ ‰ˆר‰ ר‡וי' לבו‡ עליו.

וז‰ו ˙וכן ‰ˆיווי "בטח ב‰'" (˙‰לים לז, 
על  י‰בו   ˙‡ ל‰˘ליך  ˆריך  ˘‰‡„ם   –  (‚
ו‰נ‚ל‰,  ‰נר‡‰  בטוב  לו  ˘ייטיב  ‰˜ב"‰ 
וכ‡˘ר ‰ו‡ סומך ‡ך ור˜ על ‰˜ב"‰ לב„ 
לו  ‡פ˘ר  ‡ם  ח˘בונו˙,  לע˘ו˙  (מבלי 
מלמעל‰  עמו  ‰‰נ‰‚‰  ‡זי  כו'),  ל‰נˆל 
‰י‡ מ„‰ כנ‚„ מ„‰, ˘‰˜ב"‰ ˘ומר עליו 
ומרחם עליו ‚ם ‡ם ע"פ ח˘בון ‡ינו ר‡וי 
ו‰נ‚ל‰  ‰נר‡‰  בטוב  לו,  טוב  ˘י‰י'  לכך 
‰ˆמח-ˆ„˜,  „ברי  פירו˘  וז‰ו  „ו˜‡. 
טובו˙,  ל˙וˆ‡ו˙  יבי‡  עˆמו  ˘‰בטחון 
ז‰ו  ‡ל‡  בבטחון,  לב„  ˆ„„י  ענין  ˘‡ינו 

‚„ר ‰בטחון ˘נˆטוינו עליו.

‚בי  בפר˘˙נו,  מיל˙‡  עפ"ז  וי"ל 
כו'  מ˘‰  בו  ומח‰  רע‰ו  ˘‰כ‰  ‰ר˘ע 
כ‡˘ר  ‡ומר   ‰˙‡ "‰ל‰ר‚ני  למ˘‰  ו‡מר 
‰ר‚˙ ‡˙ ‰מˆרי", "וייר‡ מ˘‰ וי‡מר ‡כן 
ומ„ר˘ו  "כפ˘וטו,  ופר˘"י  ‰„בר",  נו„ע 
˘ר‡‰  על  לו   ‚‡„ ל)   ,‡ ˘מו"ר  י.  (˙נחומ‡ 

בי˘ר‡ל ר˘עים „לטורין ‡מר מע˙‰ ˘מ‡ 



י‚לקראת שבת

לˆ„י˜ים  ‰בטח‰  ‡ין  ‡מ"„  מ„ר˘  „‰‡י 
בעו‰"ז). ולר‡י' ˆיין ‰יפ"˙ לסו‚י‡ ‰נ"ל 
מ‰ו  ‰יפ"˙,  סבר˙  ב‚וף  ויל"ע  „ברכו˙. 
מˆ„  ‚רם ‰חט‡"  ˘חו˘˘ "˘מ‡  ‰חסרון 

‚ו„ל ענוו˙נו˙ו.

‰חוב‰  ‚„ר  בי‡ור  ב‰˜„ים  וי˙' 
˘נˆטוינו לבטוח בבי‡˙ ‰טוב (ר‡‰ מ˜ורו˙ 
‰‡‰ב‰  ˘ער  חכמ‰  בר‡˘י˙   – ב˜ר‡  ‰חיוב 

„‰נ‰  לב).   ,‚ יונ‰  לרבינו  ˙˘וב‰  ו˘ערי  פי"ב 

 '‰ ביכול˙  ‡מונ‰  ר˜  ‡ינו  "בטחון"  פי' 
ב‰'  ˘בוטח  ‡ל‡  כו',  ולחלˆו  ל‰טיבו 
ע„  ‡ˆלו  ו„‡י  ו‰„בר  בפועל,  יע˘‰  ˘כן 
כלל,  „ו‡‚  ו‡ינו  ‚מור‰  במנוח‰  ˘‰ו‡ 
˘ער  רי˘  ‰לבבו˙  בחוב˙  ˘‰‡ריך  כמו 
ו„‡ו˙  יסו„  מ‰ו  בי‡ור  וטעון  ‰בטחון. 
‰חט‡  ‚רם  ˘מ‡  יח˘ו˘  ל‡  ולמ‰  זו 
ול‡  טוב  יע˘‰  ‡˘ר   ıב‡ר ˆ„י˜  (ו‡ין 
יחט‡) ובמכ"˘ מ‰‡ „ח˘˘ ז‰ י˙כן ‡פי' 
בˆ„י˜  (ו‡פי'  מפור˘˙  ‰בטח‰  ב„‡יכ‡ 

כיע˜ב).

‰‡מונ‰  ‰ו‡  „‰יסו„  י"ל  ולכ‡ו' 
וˆר‰  „מיˆר  ‰יינו  ‰בור‡,  מ‡˙  ˘‰כל 
˘מיˆר  למי  ח"ו  ˘ליט‰  ˘י˘  מפני  ‡ינם 
מנוח˙  ומז‰  מן ‰˘מים,  ר˜ ‰כל ‰ו‡  לו, 
רע‰  לו  מ‚יע‰  ל‡  ‡ם  ממנ"פ:  כי  נפ˘ו, 
„רכי  ע"פ  י˙כן  ל‡  ‡ם  [‚ם  ינˆל  ו„‡י 
ו‡ם  ˙ע˘‰];  מ‰  לו  י‡מר  מי  כי  ‰טבע, 
ע„יין  ‰עונ˘)  לו  (ומ‚יע  לחס„  ר‡וי  ‡ינו 
נפ˘ו במנוח‰ ‚מור‰ כי יו„ע בבירור ˘‡ין 
ור˜  ‡ך  ‡ל‡  ‰‰ו‡  מ‰„בר  ˙וˆ‡‰  ˆר˙ו 
מ‰˜ב"‰ בלב„, ˘ל‡ יˆ‡ י"ח לפני בור‡ו 
יר‡˙ו  ו‡"כ ‡ין  בˆר‰ ‰ז‡˙,  ולכן ‰בי‡ו 
‚ופ‡  ˘ז‰  ז‡˙,  [ועו„  לב„  מ‰˜ב"‰  ‡ל‡ 
‰ו‡ לטוב˙ו, כי„וע ˘‚ם עונ˘י ‰˙ור‰ ‰ם 
חס„ו ˘ל ‰˜ב"‰, לנ˜ו˙ו מפ‚ם ‰עביר‰]. 

זל"ז,  סו˙רים  ‰„ברים  ˘‡ין  מובן  ועפ"ז 
„‰יינו  ב‰',  ‚מור  בבטחון  ל‰יו˙  „יכול 
˘‚רם  ˘י˙כן  ˘יו„ע  ‡ף  ‚מור‰,  מנוח‰ 
ומע˙‰  מ‰ˆר‰.  ל‰נˆל  יזכ‰  ול‡  ‰חט‡ 
מעל˙  ‡כן  „מח„  סו˙רו˙,  ‰סו‚יו˙  ‡ין 
י‚רום  ˘מ‡  ‰ח˘˘  מעורר˙  ‰ענו‰  מי„˙ 
‡מרינן  ו‡עפ"כ  ל‰נˆל;  יזכ‰  ול‡  ‰חט‡ 
‰יסורים  מ‚וף  ל‰˙ייר‡  ל‡„ם  „‡סור 
˘בˆ„י˜ים  (‡ל‡  רוחו  מנוח˙  ול‡ב„ 
ל‰ם  ˘י˘  לח˘ו˘  ‡ין  ˘בו„‡י  ‚מורים 
ל‰יו˙  ‚ם  ב˜ע‰  ל‰ם  י˘  ‡כן   – חט‡ 
כ‰נ‰‚˙  ‰ˆר‰,  ˙‡רע  ˘ל‡  "מובטחים" 
˘ל„ע˙  ‰מפר˘ים  ˘כ˙בו  ומ‰  ‰לל). 
ללמו„  (ו‡ין  ליר‡"  ˘ל‡  "ר‡וי  ‰מ„ר˘ 
‡לו  ˘מפר˘ים  לפי  ‰יינו  ומ˘‰),  מיע˜ב 
נ˜טו „‰מ„ר˘ כ‡ן ל‡ ‡זיל כפירו˘ ‰˘"ס 
כפי  נ˜ט  יר‡˙ ‰חט‡, ‡ל‡ ‰מ„ר˘  „‰ו‡ 
˘‰יו  „מ˘מע  מפ˘ט ‰כ˙ובים,  ‰מ˙פר˘ 
יר‡  ‰י'  „יע˜ב  ‰מיˆר,  מ‰„בר  יר‡ים 
לו  ויˆר  מ‡„  יע˜ב  "וייר‡  כמ"˘  מע˘ו, 
במ˘‰  וכן  ‚ו'",  ‰עם   ˙‡  ıויח (ולכן) 
"‡ל ˙יר‡ ‡ו˙ו" – ויר‡‰ כזו בלב„ מור‰ 

˘חסר ב˘לימו˙ ‰בטחון ב‰˜ב"‰.

כי  מספי˜.  ז‰  בי‡ור  „‡ין  ‡יבר‡, 
ר˜  בפ˘טו˙ ‡ינו  מ„˙ ‰בטחון  ˘ל  ענינ‰ 
‰מˆב „מנוח˙ ‰נפ˘, ‡ל‡ ˘בוטח ˘יוטב 
˘‰˜ב"‰  ונ‚ל‰,  נר‡‰  בטוב  כפ˘וטו,  לו 
ז‰  ענין  ‰נ"ל  (ולפי  כו'  מˆר˙ו  יחלˆ‰ו 
‡ינו ˘ייך ‡ˆל רוב י˘ר‡ל, ˘‡ינם ר‡ויים 
˘ם  ‰לבבו˙  ובחוב˙  כו'),  בו„‡ו˙  לטוב 
"˘י‰י'  ‰ו‡  „‰בטחון  ל‰„י‡  כ'  פ"ב-‚ 
ו‰חס„  ‰נ„יבו˙  ב˙כלי˙  עליו  ˘בטח  מי 
ו˙‰י'  לו  ר‡וי  ˘‡ינו  ולמי  לו  ˘ר‡וי  למי 
יכר˙  ל‡  נמ˘ך  וחס„ו  מ˙מ„˙  נ„יבו˙ו 

ול‡ יפס˜". 

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

"שמות" - הכוחות המיוחדים 
בגות

מדוע נקראת פרשת הגלות בשם "שמות" המורה על מעלת בני ישראל? /
"שם" הוא דבר חיצוני או חיות האדם? / מהי הסגולה לעורר אדם מעלפונו?

‡לו˜י˙  חיו˙  י˘  ו„בר  „בר  בכל  חיו˙ו.  מ˜ור  ‰ו‡  ‰˜ו„˘,  בל˘ון  „בר  כל  ˘ל  ˘מו 
וממיל‡,  בל˘ון ‰˜ו„˘".  לו  י˜ר‡ו  ב"˘מו ‡˘ר  מ˙לב˘˙  ו‰י‡  ר‚ע,  בכל  ˘מ‰וו‰ ‡ו˙ו 

‰רי ˘ם ז‰ מור‰ על מ‰ו˙ו ‰‡מי˙י˙ (ר‡‰ ˙ני‡ ˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ פ"‡).

בנו‚ע  ˘כן ‰ו‡  וחומר  ו˜ל  ˘כן  כל  בעולם,  ‚˘מיים  חפˆים  כלפי  כך ‰ם ‰„ברים  ו‡ם 
ל˘מו˙ פר˘יו˙ ‰˙ור‰. ˘מו˙ ‡לו נ‰‚ו י˘ר‡ל ל‰˘˙מ˘ ב‰ם, ו‰ם נ˙˜בלו על י„י ‚„ולי 
עמ' 57  ח"‰  בל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  לז‰  ו‰מ˜ורו˙  (ר‡‰ ‰ר‡יו˙  ˘נים  מ‡לף  למעל‰  כבר  י˘ר‡ל  ומ‡ורי 

ו‡ילך). ובוו„‡י ˘˘מו˙ ‡לו מורים על מ‰ו˙ן ‰פנימי˙ ˘ל ‰פר˘יו˙.

ו‰נ‰ בנו‚ע ל˘ם פר˘˙נו י˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ עˆומ‰:

˜יימים  ˘‰יו  עו„  כל  ‰‚לו˙.  ˘ליל˙  ועל  י˘ר‡ל  ˘ל  מעל˙ם  על  מור‰  "˘מו˙"  ‰˘ם 
(˘מו˙  בי˘ר‡ל"  ‰מˆרים  ˘עב„ו  "ל‡  ‰נ‰  מˆרימ‰",  ‰יור„ים  י˘ר‡ל  בני  "˘מו˙  ‡ו˙ם 
רב‰ פ"‡, ח). ‚ם עˆם מניי˙ בני י˘ר‡ל ב‡ו˙ם ˘מו˙ ‰י‡ בכ„י "ל‰ו„יע חיב˙ן" (ר˘"י רי˘ 

פר˘˙נו). ועו„ ‡מרו חז"ל ˘˘מו˙ בני י˘ר‡ל "על ˘ם ‚‡ול˙ י˘ר‡ל נזכרו כ‡ן" (˘מו˙ רב‰ 
פ"‡, ‰). ונמˆ‡ ‡ם כן, ˘"˘מו˙" מור‰ על מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל.

ו˘עבו„  ‚לו˙  מ˙‡ר ‡˙  ˙וכן ‰פר˘‰  י˘ר‡ל, ‰נ‰  מעל˙  על  מור‰  ˘˘ם ‰פר˘‰  ו‡ף 
‰פר˘יו˙  ‰˘עבו„:  ו˙ו˜ף  ‰‚לו˙  עומ˜   ˙‡ ‡ל‡  ס˙ם,  ‚לו˙  ול‡  במˆרים.  י˘ר‡ל  בני 
כ‡˘ר  ‰˘בטים,  בחיי  במˆרים  י˘ר‡ל  בני  ˘‰יו  ‰זמן  על  מ„ברו˙  וויחי,  וי‚˘  ˘מלפני', 
ל‡ נ˘˙עב„ו ע„יין. ‰פר˘יו˙ ˘ל‡חרי', ו‡ר‡ וב‡, מ„ברו˙ כבר ‡ו„ו˙ ‰סימנים ל‚‡ול‰ 

ו‰‚‡ול‰ בפועל. ור˜ פר˘˙ ˘מו˙ מספר˙ ‡ו„ו˙ עומ˜ ‰‚לו˙ ו˙ו˜ף ˘עבו„ מˆרים.



טלקראת שבת

˙י˜ר‡  ביו˙ר,  ‰נור‡  ‰˘עבו„  על  ˘מספר˙  ˘‰פר˘‰  י˙כן  כיˆ„  מ‡ו„:  ˙מו‰  ו‰„בר 
ב˘ם "˘מו˙" ‰מור‰ על מעל˙ י˘ר‡ל ו‚‡ול˙ם?

דווקא בגלות מתגלה "יחידה שבנפש"
בזמן ‰‚לו˙ מ˙רח˘ „בר ו‰יפוכו:

מח„, זמן ‰‚לו˙ ‰ו‡ זמן ˘ל ‰עלם ו‰ס˙ר, ב˙˜ופ‰ זו "‡ו˙ו˙ינו ל‡ ר‡ינו . . ול‡ ‡˙נו 
על ˜יום  ו‰ס˙רים  ניסיונו˙  וי˘  ‚ילוי ‰‡לו˜ו˙,  על  י˘ ‰עלם  ט),  ע„,  (˙‰לים  מ‰"  ע„  יו„ע 
‰˙ור‰ ומˆוו˙י'. בזמן ‰בי˙, ‰יו ˘כלם ור‚˘ו˙י‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל מל‡ים בי„יע˙ ו‰ר‚˘˙ 
מניעו˙  י˘  ‰‚לו˙,  בזמן  ז‡˙,  לעומ˙  נעלי˙.  ב„ר‚‰  ‰יי˙‰  ˘ל‰ם   '‰ ועבו„˙  ‰‡לו˜ו˙, 
ועיכובים על ‚ילוי ‰נ˘מ‰ ‰‡לו˜י˙: ‰‡„ם ‡ינו יכול ל‰‚יע ל‰˘‚˙ ‰˘י"˙ כפי ˘‰יי˙‰ 

בזמן ‰בי˙, ו‚ם ר‚˘ו˙ ‰‡‰ב‰ ל‰˘י"˙ ו‰יר‡‰ ממנו ‡ינם כ„בעי.

ב‡  בזמן ‰‚לו˙  ו‡ילך), „וו˜‡  עמ' 118  ˙˘"ט  ספר ‰מ‡מרים  ב‡רוכ‰  ר‡‰  ל˜מן  (ב‰ב‡  ומ‡י„ך 
לי„י ‚ילוי עˆם נ˘מ˙ו ˘ל ‰י‰ו„י.

בר‡˘י˙  (ר‡‰  ˘בנפ˘"  מכולן ‰י‡ ‰"יחי„‰  ו‰נעלי˙  „ר‚ו˙,  חמ˘  י˘נן  בנ˘מ˙ ‰י‰ו„י 
רב‰ פי"„, ט). „ר‚‰ זו ‡ינ‰ מ˙לב˘˙ ב‚וף ‰‡„ם, ו‡ינ‰ יכול‰ ל‰˙‚לו˙ ב˘כלו ובר‚˘ו˙יו. 

בכוחו˙ ‰נפ˘ מ˙לב˘ו˙ „ר‚ו˙ נמוכו˙ יו˙ר בנ˘מ‰, ול‡ ‰"יחי„‰" ˘‰י‡ עˆם ‰נפ˘.

‰"יחי„‰" מ˙‚לי˙ בע˙ ˘י˘נם ניסיונו˙ על ˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙, כבזמן ‰‚לו˙. בזמן 
‰חו˘ך ו‰‰עלם כוחו˙ נפ˘ו ‰ר‚ילים ˘ל ‰י‰ו„י ‡ינם יכולים לסייע לו לעמו„ בניסיונו˙, 
מ‡חר ו‡ין ‰ו‡ מ˘י‚ כ„בעי ‡˙ ‚„ול˙ ‰' וחסר ‡ˆלו ‚ם בר‚˘ ‰‡‰ב‰ ויר‡‰. ו‡ז „וו˜‡, 
בע˙ ‰חו˘ך ‰נור‡, מ˙‚לי˙ עˆם ‰נ˘מ‰, ו‰י‡ מ‚ל‰ בי‰ו„י ‡˙ ‰˙˜˘רו˙ו ‰עˆמי˙ עם 
‰˘כל  מן  למעל‰  נע˘י˙  ‰י‰ו„י  ˘ל  עבו„˙ו  ‰נ˘מ‰,  עˆם  מ˙‚לי˙  כ‡˘ר  י˙"˘.  ‰בור‡ 

ומן ‰ר‚˘, ו‰ו‡ עומ„ בניסיון.

וזו‰י מטר˙ ‰‚לו˙ ו‰חו˘ך, ל‚לו˙ בי‰ו„י ‡˙ ‰˙˜˘רו˙ו ‰עˆמי˙ ב‰˘י"˙. ‰˙˜˘רו˙ 
זו ‡ינ‰ יכול‰ ל‰˙‚לו˙ בזמן ‰בי˙, כי ‡ז מ˙‚לים ר˜ כוחו˙י' ‰ר‚ילים ˘ל ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙, 
ועˆם ‰נ˘מ‰ ‰י‡ ב‰עלם. ו‰˙‚לו˙ו ˘ל עˆם ‰נ˘מ‰ ‰י‡, כ‡מור, „וו˜‡ בע˙ ‰נסיונו˙.

ב‰ם  ˙˙‚ל‰  ו‰ניסיונו˙  ‰‚לו˙  י„י  ˘על  בכ„י  מˆרים,  ל‚לו˙  י˘ר‡ל  בני  יר„ו  כן  ועל 
˘כל  ˘נ˙ב‡ר  במ˜ור ‰„ברים  [ור‡‰  ב‰˘י"˙  מ‰ו˙‰  בעˆם  ˘˜˘ור‰  ˘בנפ˘"  ‰"יחי„‰ 

ז‰ ‰ו‡ ‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰. עיי"˘].

שם האדם – חיצוני בלבד אבל ממשיך חיותו
‰נפ˘,  כוחו˙  על  ‰עלם  ו‰יפוכו:  „בר  ב‰  ˘י˘  ל‚לו˙,  בנו‚ע  לעיל  ‰מבו‡ר  ב„ו‚מ˙ 

ומ‡י„ך ‚ילוי עˆם ‰נפ˘, מˆינו ‚ם כן בנו‚ע לעניין ‰"˘ם", ˘‰ו‡ מכיל „בר ו‰יפוכו:

לקראת שבת שבתיב לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדר חיוב הבטחון
יפלפל בסוגיות הש"ס בברכות גבי היראה שמא יגרום החטא וגבי שלילת הפחד מפני הצרות, ובפלוגתת 

המפרשים אם יראת משה ויעקב נזכרה למעליותא או לאו / יסיק ע"פ דברי חובת הלבבות דחיוב הבטחון הוא 
גם למי שאינו ראוי לו, ויבאר יסוד חדש בהגדרת ענין הבטחון

בר ‡י„י  יע˜ב  "ר'   .„ בברכו˙  ‚רסינן 
רמי כ˙יב (ב‰בטח˙ ‰' ליע˜ב) ו‰נ‰ ‡נכי 
וכ˙יב  ˙לך,  ‡˘ר  בכל  ו˘מר˙יך  עמך 
מ‡„,  יע˜ב  וייר‡  ל˜ר‡˙ו)  ע˘יו  (בבו‡ 
(˘מ‡  ‰חט‡  י‚רום  ˘מ‡  ‡מר  (ומ˘ני) 
כ„˙ני‡  ר˘"י),  חט‡˙י.  ‰בטח‰  ‡חר 
מ˙˜יימ˙.  ‰‰בטח‰  ˘‡ין  ‚ורם  (˘‰חט‡ 
˘בח  ‰"ז  רי‰ט‡  ולפום  כו'".  ר˘"י) 
ומעל‰ ˘‰י' עניו ויר‡ ˘‡ין ר‡וי במע˘יו 

ל˜יום ‰‰בטח‰. 

לס˙ור,  ר‡י'  לכ‡ו'  ‡˘כחן  ס.  ול‰לן 
ויר‡‰  פח„  ב˘ליל˙  ˘ם  ‰˘"ס  „‰‡ריך 
מפני ˆר‰, ומע˘‰ ב‰לל ˘˘מע ˜ול ˆוח‰ 
ב˙וך  ז‰  ˘‡ין  ‡ני  מובטח  ו‡מר  בעיר 
"‡˘רי  „כ˙יב   ‡‰„ ומסי˜ ‰˙ם  כו',  בי˙י 
˙ור‰  ב„ברי  ר˜  ‰יינו  ˙מי„"  מפח„  ‡„ם 
במילי  ‡בל  ממנו),  ˙˘˙כח  ˘מ‡  („חיי˘ 
„עלמ‡ ‰מפח„ ‰ו‡ חוט‡, ועו„ ז‡˙ „מי 
˘מפח„ ונ‡נח בז‰ ‚ופ‡ מבי‡ ייסורים על 
מור‰  „‰„בר  נימ‡  ל‡  ‡מ‡י  וˆ"ע  עˆמו, 

על ‚ו„ל ‰ענו‰ ˘יר‡ ˘מ‡ י‚רום ‰חט‡. 

רבו˙ינו,  בין  פלו‚˙‡  ‰י‡  וב‡מ˙ 
יע˜ב  "וייר‡  ע‰"פ  ‚רסי'  עו  ר"פ  „בב"ר 
‰בטיחן  ‡„ם  בני  "ב'   – לו"  ויˆר  מ‡„ 
‰˜ב"‰ ונ˙ייר‡ו, ‰בחור ˘ב‡בו˙ ו‰בחור 
 .  . יע˜ב  ז‰  ˘ב‡בו˙  ‰בחור  ˘בנבי‡ים, 
ובסוף  עמך,  ‡נכי  ו‰נ‰  ‰˜ב"‰  לו  ו‡מר 
‰בחור  יע˜ב.  וייר‡  ˘נ‡מר  נ˙ייר‡ 
˘בנבי‡ים ז‰ מ˘‰ . . ו‡"ל ‰˜ב"‰ כי ‡‰י' 
עמך (פר˘˙נו ‚, יב) ולבסוף נ˙ייר‡ וי‡מר ‰' 
‡ל מ˘‰ ‡ל ˙יר‡ ‡ו˙ו (חו˜˙ כ‡, ל„), ‡ינו 
˘נ˙ייר‡".  למי  ˙יר‡ ‡ו˙ו ‡ל‡  ‡ומר ‡ל 
ונזר ‰˜ו„˘  במ˙"כ)  (נזכר  (ר‡‰ ‡ור ‰˘כל  וי"מ 
„‡ע"פ  ˘בחם  ˘ז‰ו  ועו„)  ‡˙ר,  על  (‰˘לם) 

˘ל‡ סמכו על ‰‰בטח‰ (וכמ"„ ל‰לן במ„ר˘ 
יר‡ו  כי  עיי"˘),  בעו‰"ז",  לˆ„י˜  ‰בטח‰  "‡ין 

˘מ‡ ‚רם ‰חט‡ ו‡ינם ר‡ויים; ‡בל ביפ‰ 
˙ו‡ר (‰˘לם) על ‡˙ר פי' „‰כוונ‰ ˘"‡ין 
ליר‡"  ˘ל‡  "‰ר‡וי  ‡ל‡  מ‰ם"  ללמו„ 
ול‰יו˙ "נכון לבו בטוח ב‰'" (ופלי‚‡ ˙נ‡ 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב



ביטול גזירת "כל הבן הילוד 
היאורה תשליכוהו"

ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור
ירדה לרחוץ מגלולי אבי'
(ב, ה. סוטה יב, רע"ב)

ג))  ב,  (פרשתנו  (עה"ת  להרוגוצ'ובי  בצפע"נ 

מבואר, שמאחר שהנילוס הי' הע"ז של מצרים 

(כדאי' במדרש (תנחומא וארא יג, שמו"ר פ"ט, ט, ועוד)), 

מגלולי  בו  לרחוץ  פרעה  בת  שירדה  בזה  הרי 

אבי', ביטלה את הע"ז.

ששמה  נאמר  שבתחילה  מה  מבאר  ועפ"ז 

יוכבד את משה "בסוף על שפת היאור" (פרשתנו 

עצמו  ביאור  משה  את  שמה  שלא  היינו  ג),  ב, 

"ותקרא  נאמר  לאח"ז  אמנם  היאור,  ליד  אלא 

(פרשתנו  משיתיהו"  המים  מן  כי  גו'  משה  שמו 

עצמם,  המים  מן  משה  שנמשה  ומשמע  י),  שם, 

כי בתחילה כאשר הי' הנילוס הע"ז של מצרים 

עצמו,  היאור  עם  משה  את  להציל  הי'  אסור 

בלבד,  היאור  שפת  על  יוכבד  אותו  שמה  ולכן 

אמנם, לאחרי שירדה בת פרעה לרחוץ מגלולי 

התיבה  באתה  "שוב   – הע"ז  את  ובטלה  אבי' 

בתוך היאור" (ל' הצפע"נ שם).

והנה איתא בשמו"ר (פ"א, כד): "כיון שהושלך 

במים,  מושיען  מושלך  כבר  אמרו  למים  משה 

הגזירה  בטלה  שאז  היינו  הגזירה",  בטלו  מיד 

א,  (פרשתנו  תשליכוהו"  היאורה  הילוד  הבן  "כל 

כב).

בזמן  שנתבטלו  הדברים  דשני  לבאר  ויש 

גזירת  וביטול  מצרים,  של  הע"ז  ביטול  ההוא, 

"כל הבן הילוד גו'", קשורים זה בזה:

הילוד  הבן  "כל  גזירת  של  הפנימי  תוכנה 

לשעבד  רצה  שפרעה  הוא  תשליכוהו"  היאורה 

גם  אם  כי  ישראל,  בני  של  גופם  את  רק  לא 

היינו  ב"יאור",  השלכתם  ע"י  נשמותיהם,  את 

שביטול  ונמצא,  ר"ל.  שלו  הע"ז  את  שיעבדו 

הע"ז של מצרים וביטול גזירת "כל הבן הילוד" 

הם במהותם פעולה אחת.

של  להשלכתו  בקשר  נעשתה  זו  ופעולה 

מהימנא",  "רעי'  נקרא  משה  כי  למים,  משה 

ישראל  את  שרועה  הוא  בזה  הפנימי  דהפירוש 

בהקב"ה  אמונתם  את  ומחזק  האמונה  בענין 

גרם  היאור  אל  בואו  ולכן  פמ"ב),  ריש  תניא  (ראה 

בטלה  וממילא  מצרים,  של  הע"ז  לביטול 

הגזירה.

מדוע לא הי' משה 
בגדר "חבוש"?

ויקח את בת לוי
זו יוכבד שהורתה בדרך וכו', לידתה במצרים ואין הורתה 
במצרים
(ב, א. סוטה יב, א)

יש לבאר הטעם לזה בדרך הפנימיות:

(ברכות  עצמו"  מתיר  חבוש  "אין  חז"ל  אמרו 

ישראל,  של  מושיען  רבינו,  משה  כן,  ועל  ב).  ה, 

הי'  אם  כי  מצרים,  שעבוד  תחת  חבוש  הי'  לא 

יכול  הי'  לא   - זה  בשעבוד  חבוש  עצמו  הוא 

ה'  גבורות  גם  (ראה  ממצרים  ישראל  את  לגאול 

את  לגאול  שיוכל  כדי  גיסא,  לאידך  אבל  פט"ז). 

ו"להתלבש"  לרדת  עליו  הי'  ממצרים,  ישראל 

בענין הגלות (וראה עד"ז תורת שמואל תרכ"ז עמ' רעז 

ואילך), אף שבאמת לא הי' חבוש תחתי'.

מנוגדים:  צדדים  שני  במשה  שהיו  ונמצא 

אבל  מצרים,  בגלות  הוא  גם  הי'   – בחיצוניותו 

נתון  הי'  ולא  "חבוש",  בגדר  הי'  לא  בפנימיותו 

תחת הגבלות הגלות.

יוכבד:  באמו  שמצינו  הצדדים  שני  הם  והם 

הגלוי'  שמציאותה  היינו  במצרים",   - "לידתה 

היתה נתונה תחת יד מצרים, בגלות ובשעבוד; 

נמנתה  לא  שלכן  במצרים",  הורתה  "אין  ומ"מ 

כו- ויגש  (ראה  מצרימה"  "הבאים  בכלל  בפירוש 

 – ובהעלם  שבפנימיות  ונמצא  שם),  ובפרש"י  כז, 

והיא  מצרים,  בגלות  יוכבד  היתה  לא   – הורתה 

יכול  זה  ובכח  הגלות,  ומיצרי  משעבוד  למעלה 

הי' בנה משה להוציא את ישראל משם, כי אינו 

בגדר "חבוש".

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת י

מח„, ‰˘ם ‡ינו חל˜ ממ‰ו˙ ‰‡„ם, ו‰ו‡ חיˆוני בלב„. ‰‡„ם כ˘לעˆמו ‡ינו ז˜ו˜ כלל 
עניין  כן, ‰˘ם ‰ו‡  ו‡ם  ל˜ר‡ו.  יוכל  ˘‰זול˙  בכ„י  ˘ל ‰˘ם ‡ינו ‡ל‡  עי˜רו  וכל  ל˘ם, 
‰"˘ייך" לזול˙ ו‡ינו ˜˘ור לכ‡ור‰ לפנימיו˙ נפ˘ ‰‡„ם. וכן נר‡‰ במוח˘, ˘יכולים כמ‰ 
מ˘ום  וז‡˙  ב˙כלי˙.  מז‰  ז‰  ˘ונים  ˘במ‰ו˙ם ‰ם  למרו˙  ˘ם,  ב‡ו˙ו  ל‰˜ר‡ו˙  בני ‡„ם 

˘‡ין ‰˘ם מור‰ על ‰מ‰ו˙ ‰פנימי˙, ו‡ינו ‡ל‡ כלי בי„י ‰זול˙ ל˜רו‡ ‡˙ ‰‡„ם.

חיו˙ו.  מ˜ור  כל ‡„ם ‰ו‡  ˘ל  ˘˘מו  מ‡, ‚)  ב‰ר  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  בס‰"˜  נ˙ב‡ר  ומ‡י„ך, 
לכך  ‰טעם  וז‰ו  ‰‡„ם.  ˘ל  ‰רוחני˙  חיו˙ו  נמ˘כ˙  ˘„רכו  ‰"ˆינור"  ‰ן  ‰˘ם  ‡ו˙יו˙ 
‰˘ם  כי  ‡ליו;  חוזר˙  וחיו˙ו  ב˘מו  לו  ˜ור‡ים  ל‰עירו,  ‡פ˘ר  ו‡י  מ˙עלף  ‡„ם  ˘כ‡˘ר 

ממ˘יך ‡˙ עˆם חיו˙ו ˘ל ‰‡„ם.

[לבי‡ור ˘ני ‰˜ˆוו˙ ˘בעניין ‰˘מו˙, ר‡‰ ב‰רחב‰ בספר ‰מ‡מרים ˙˘"ב עמ' 73 ו‡ילך; ספר ‰מ‡מרים 

˙˘"ט עמ' יז ו‡ילך. ועו„]

ומע˙‰ יובן ‰י‡ך נ˜ר‡˙ פר˘˙ ‰‚לו˙ ב˘ם "˘מו˙" ˘מור‰ על מעל˙ם ו‚‡ול˙ם ˘ל 
י˘ר‡ל. כי ‰‚לו˙ ‰י‡ כעניין ‰"˘ם":

‚ילוי  ˘ום  בו  ˘‡ין  כמו ‰˘ם   – ‚ילוי ‡לו˜ו˙  ו‡ין ‡ז  ו‰ס˙ר  ב‰ ‰עלם  י˘  מˆ„ ‡ח„ 
מכוחו˙ ‰נפ˘, ו‰ו‡ כלי חיˆוני ל˘ימו˘ ‰זול˙ בלב„.

י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  מעל˙ם  ל‰˙‚לו˙  יכול‰  ‰ח˘וכ‰,  ‰‚לו˙  בע˙  „וו˜‡  ‰˘ני,  ומˆ„ 
‰"יחי„‰" ˘בנפ˘ ו‰˙‡ח„ו˙ ‰י‰ו„י ב‰˘י"˙ – כמו ‰˘ם ‰חיˆוני ו‰נחו˙, ˘‡ין בו ‚ילוי 

˘ל ˘כל ‰‡„ם ‡ו ר‚˘ו˙יו, ‡ך „וו˜‡ „רכו עובר˙ עˆם חיו˙ ‰נפ˘.


