


˜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
עד היום הזה – האם "עד" בכלל?

מ‰ו   / ‰˙ור‰?  מכל  ˘ונ‰  ב‡ופן  "ע„"  ˙יב˙  ר˘"י  בי‡ר  מ„וע 
‰‰ב„ל בין יר‡‰ ו‡מונ‰ ל„בי˜ו˙? / בי‡ור „ברי ר˘"י על "ול‡ 

נ˙ן לכם ‰' לב ל„ע˙ ‚ו' ע„ ‰יום ‰ז‰"

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ד עמ' 99 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
ירש חלקו – האם חייב בביכורים? (ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עמ' 152 ואילך)

אניות − ספינות או יללות?  (ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 237 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ה"ברכות" שבפרשת התוכחה – גודל מעלת התשובה

‰˙˘וב‰  מעל˙   / ברכו˙"  ר˜  ‡ינם  ‰‡מ˙  לפי  ‰˙וכחו˙  "„ברי 
˘מוˆי‡‰ ניˆוˆו˙ ˜„ו˘‰ ‚ם מ"˘ם ל‡ויביך" / ‚ו„ל מעל˙ עבו„˙ 
ל‰יו˙ו  ‰בעל-˙˘וב‰  מעל˙   / ‰ˆ„י˜  עבו„˙  על  ˙˘וב‰  ‰בעל 

"מב˜˘"

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 235 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 357 עמ'  ח"ט  שיחות  לקוטי  (ע"פ  שמחה"?  "לשון  היא  הנשמה  ירידת  מדוע 

ואילך)

בין "מודה אני" ל"מודים אנחנו לך" (ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 145 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בהא דחיוב ביכורים תלוי בירושה וישיבה

י˜„ים פלו‚˙˙ ‰˘"ס ‚בי מˆוו˙ ˘נ‡מר‰ ב‰ן בי‡‰ בלי י˘יב‰, 
ל˘ון  ב„יו˜  וי˜˘‰  ביכורים;  ב„ין  פלו‚˙‡  ביני‰ם  ‡ין  „לכ‡ו' 
וי˘יב‰ ‰יינו „יחי„ ‡ו  ירו˘‰  פלו‚˙‡ ‡י  יח„˘ „י˘  ‰בריי˙‡ / 
למ"„  בין ‰בריי˙‡ „ספרי  בז‰  בבי‡ור ‰פלו‚˙‡  יוסיף   / „רבים 

˘ב˘"ס

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 145 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
"ועד ד' ארצות" ודרך הבעש"ט

בעז‰י״˙.

˙בו‡,  כי  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙מ‰), 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 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

עו„  כי ‡ינו „ו‡‚  ז‡˙ ‡ומר˙  לי˘ן,  ו‡ח״כ ‰ו‡ ‰ולך  זרוע,  בל˙י  מ˜ום  נ˘‡ר  ˘ל‡  ˘לו 
בע‰״ב  י˘נו  ‡בל  יˆמח,  מ˜ומו˙  ב‡יז‰  ממ״נ  ‡˘ר  כ״כ  ‰ו‡  ‰זריע‰  ריבוי  כי  בח˘בו 
מ˘כים  ל‰זרע,  לבו  ˘ם  ‰נ‰  זרעו  ‡חרי  ‡בל  ‰זרע  על  ‰ו‡  חס  כי  ‰רב‰  ל‡  זורע  ‡˘ר 
בבו˜ר לר‡ו˙ ‰זריע‰ ו‡ם ימˆ‡ זריע‰ ˘בל˙י מכוס‰ בעפר, ו‡ם נˆמחו ˆמחים ‰יונ˜ים 
ב˙ים ‰ו‡  ˘ני ‰בעלי  בין  לטוב˙ ‰זרע, ‰‰פר˘  ו‰כל  ויע„ר  יכנ˘  במ˜ום ‰‰ו‡  מ‰˜ר˜ע 
כי ל‰ר‡˘ון יˆמח רוב פסול˙, ו‰פירו˙ עˆמם ‡ינם ר‡ויים לזרע כי כ˘יזרעום יˆמח מ‰ם 
˙בו‡‰ כז‡˙ ‡˘ר י‰י׳ ריבוי מוı, ול‰˘ני ‰ˆמיח‰ כול‰ פירו˙, ו‚ם ‰פירו˙ טובים ר‡ויים 
לזריע‰ ˘יˆמח מז‰ פירו˙ טובים, ו‡חרי ‚מר ‰מ˘ל ‰לך לו ‰בע˘׳׳ט לח„רו ו‰ם נ˘‡רו 

לח˘וב במ‰ ˘‰˘יב ל‰ם.

ל‰ם ‰בע˘״ט: "במ˙יב˙‡ „‡רע‡  ו‡מר  נסיע˙ם,  טרם  לח„רו  ל‰בע˘"ט  נכנסו  למחר 
‰˘י״˙  יעזור  „רכי,  עם  מסכימים  בו„‡י  „ר˜יע  במ˙יב˙‡  ‡מנם  ב„רכי,  מסופ˜ים  ע„יין 

‡˘ר ‚ם במ˙יב˙‡ „‡רע‡ יכירו ‰‡מ˙", ונסעו ל„רכם.

כעבור ‡יז‰ ˘עו˙ נסע ‰בע˘׳׳ט עם ‰חברי‡ ‡חרי‰ם ו‰˘י‚ום ב„רך וסרו למלון ו˘‰ו 
מ‰ם  ˘נים  ‡ח״כ  ו‰נ‰  ‰„ברים,  ‡מי˙י˙  למסור  ב˜˘ם  ו‰בע˘״ט  לע˙  מע˙  כחˆי  יח„ 

נ˘‡רו ל˙למי„י ‰בע˘״ט ו‡ח„ נסע חזר‰.

תורה, משל וחידה
וכ˘‰רבי  ˙ור‰,  ‰י˙‰  זו   – מ˘ל  ‡ומר  ‰י'  (‰בע˘״ט)  כ˘‰"סב‡"  ‡מר:  ‰ז˜ן  רבנו 

[=‰מ‚י„ ממזריט˘] ‰י' ‡ומר '˙ור‰' - זו ‰י˙‰ 'חי„‰'.

בז‰  ח˘ב  ו‰רב‰  מ˘טר‡˘עליע.  עם ‰ר‰״ˆ ‰ר״‡  יח„  ˘מע ‡„מו״ר ‰‡מˆעי  ז‰  „בר 
‡„מו״ר ‰‡מˆעי, כי כב„ ‰י׳ לו ל‰בין, כי: י„וע ‰‰פר˘ בין מ˘ל לחי„‰ ˘מ˘ל ‰ו‡ ענין 
ענין ‰חי„‰  מסו„ר, ‡בל  בס„ר  ˘כלי  ענין  ‚״כ  בעˆמו ‰ו‡  עכ״פ ‰מ˘ל  ל‰˘כל ‡בל  זר 
˘ל  ו˙ור‰  ˙ור‰,  מ˘ל ‰ו‡  כ˘‰בע˘״ט ‰י׳ ‡ומר  ו‡״כ ‡יך ‰ו‡  מסו„ר,  ˘כל  ˘‡ינו  ‰ו‡ 

‰מ‚י„ ‡˘ר ‰י׳ בי‡ור על פסו˜ים בס„ר עם מ‡מרי חז״ל ‰נ‰ו חי„‰. 

וכ˘ספר ‡„מו״ר ‰‡מˆעי  ע״ז.  בי‡ור  לו  ו‡מר  ל˘‡ול [‡˙ ‡ביו ‡„מו"ר ‰ז˜ן],  ונכנס 
ל[‡„מו"ר] ‰ˆ״ˆ מז‰, ‡מר לו כי ‰בי‡ור ˘‡מר לו רבינו ‰ז˜ן ע״ז, כ˙בו ˘ל˘‰ ח„˘ים.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ"ו ע' 133 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

"ועד ד' ארצות" ודרך הבעש"ט
אמר להם הבעש״ט: "במתיבתא דארעא עדיין מסופקים בדרכי, אמנם במתיבתא דרקיע בודאי מסכימים עם 

דרכי, יעזור השי״ת אשר גם במתיבתא דארעא יכירו האמת"

איש עם דרך ושיטה ותקיפות הרצון
˘יחזור  ל‰בע˘״ט  ˘לוחים  ל˘לוח  ו‰חליטו  וע„ ‡רבע ‡רˆו˙,  ˘ל  פעם ‰י˙‰ ‡סיפ‰ 

מ„רכו וב‡ם ל‡ ינ„ו‰ו ר״ל, ו˘לחו ‚׳ ‡נ˘ים.

עם ‰˙למי„ים,  לו ‡ז ‰חברי‡  וכבר ‰י׳  בלימו„  עמ‰ם  ו„יבר  ל‰בע˘״ט ˜בלם  בבו‡ם 
ו˘‡לו ממנו ‡יז‰ ˘‡לו˙, ו‰˘יב ל‰ם.

‡ח˙ ‰˘‡לו˙ ‰י˙‰ ע״„ ‰רפו‡ו˙ ˘נו˙ן ‡˘ר ‡ם ‰ו‡ ב˜בל‰ מע˘יו˙ ‰ל‡ ‡סור ו‡ם 
כך ס‚ולו˙ ‚״כ כבר י„וע כי ‚ם בס‚ולו˙ ‰‚מר‡ וספר יˆיר‰ ‡יפס˜ ‰ילכ˙‡ בימי ‰‚‡ונים 

˘ל‡ ל‰˘˙מ˘ ב‰ן, ו‰˘יב ל‰ם.

וכבר נוכחו ל„ע˙ כי י˘ ל‰ם עס˜ עם ‡י˘ ˘‡ינו כמו ˘˘יערו כי ‰ו‡ ר˜ עוס˜ בס‚ולו˙, 
ר˜ ‡י˘ עם „רך ו˘יט‰ ו˙˜יפו˙ ‰רˆון.

כמות ואיכות
י˘  ‰רי  ולנו  ˙למי„ים  ˘˘ים  ר˜  לו  י˘  ‰ל‡  ‚„ול,  כחו  במ‰  ל‰בע˘״ט  ‡מרו  ‡ח״כ 
בי˘יבו˙ כמ‰ ‡לפים, ו‡חרי ˘‰˘יב ל‰ם על כל ‰˘‡לו˙, ‰נ‰ ב„בר ˘‡ל˙ ריבוי ומיעוט 

‰˘יב ל‰ם ‰בע˘״ט במ˘ל:

כל ‰˜ר˜ע  זורע  וי˘נו ‡˘ר  ו‚ינ‰,   ‰„˘ לו  י˘  בע‰״ב  בכלל  ב˙ים,  בעלי  סו‚י  ˘ני  י˘ 

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 „

עד היום הזה –
?האם "עד" בכ

מדוע ביאר רש"י תיבת "עד" באופן שונה מכל התורה? / מהו ההבדל בין יראה ואמונה לדביקות? / ביאור 
דברי רש"י על "ולא נתן לכם ה' לב לדעת גו' עד היום הזה"

‡. בסוף פר˘˙נו (כט, ‡-‰): "וי˜ר‡ מ˘‰ ‡ל כל י˘ר‡ל וי‡מר ‡לי‰ם, ‡˙ם ר‡י˙ם ‡˙ 
ולכל ‡רˆו. ‰מסו˙ ‰‚„ולו˙  עב„יו  ולכל  לפרע‰  מˆרים,   ıב‡ר לעיניכם  ע˘‰ ‰'  כל ‡˘ר 
‡˘ר ר‡ו עיניך, ‰‡ו˙ו˙ ו‰מופ˙ים ‰‚„ולים ‰‰ם. ול‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙ ועינים לר‡ו˙ 
˘למו˙יכם  בלו  ל‡  במ„בר,  ˘נ‰  ‡רבעים  ‡˙כם  ו‡ולך  ‰ז‰.  ‰יום  ע„  ל˘מוע,  ו‡זנים 
מעליכם ונעלך ל‡ בל˙‰ מעל ר‚לך. לחם ל‡ ‡כל˙ם ויין ו˘כר ל‡ ˘˙י˙ם, למען ˙„עו כי 

‡ני ‰' ‡ל˜יכם". 

ובפירו˘ ר˘"י: "ול‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙ – ל‰כיר ‡˙ חס„י ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ולי„ב˜ 
בו. ע„ ‰יום ‰ז‰ – . . ‰יום ‰ז‰ ‰בנ˙י ˘‡˙ם „ב˜ים וחפˆים במ˜ום". כלומר, ע„ ע˙‰ ‰י‰ 

חסר לכם ב‰„בי˜ו˙ ב˜ב"‰, ור˜ "‰יום ‰ז‰" ‰˙ח„˘ "˘‡˙ם „ב˜ים וחפˆים במ˜ום".

[וכפי ˘ר˘"י מב‡ר מ‰ ‰˙ח„˘ ב‡ו˙ו "‰יום ‰ז‰": 

"˘מע˙י, ˘‡ו˙ו ‰יום ˘נ˙ן מ˘‰ ספר ‰˙ור‰ לבני לוי, כמו ˘כ˙וב 'וי˙נ‰ ‡ל ‰כ‰נים 
בני לוי', ב‡ו כל י˘ר‡ל לפני מ˘‰ ו‡מרו לו: מ˘‰ רבינו, ‡ף ‡נו עמ„נו בסיני ו˜בלנו ‡˙ 
לכם  ל‡  מחר:  יום  לנו  וי‡מרו  עלי‰,  ˘בטך  בני  מ˘ליט ‡˙  ומ‰ ‡˙‰  לנו,  ונ˙נ‰  ‰˙ור‰ 
נ˙נ‰ לנו נ˙נ‰ – ו˘מח מ˘‰ על ‰„בר, ועל ז‡˙ ‡מר '‰יום ‰ז‰ נ‰יי˙ לעם ו‚ו'', ‰יום ‰ז‰ 

‰בנ˙י ˘‡˙ם „ב˜ים וחפˆים במ˜ום"]. 

ב. ולכ‡ור‰ ˜˘‰: 

ע„  ˘בע  ב‡ר  ˘ם ‰עיר  כן  [‡) "על  ב˙ור‰  פעמים  כמ‰  נמˆ‡  ‰ביטוי "ע„ ‰יום ‰ז‰" 
‰יום ‰ז‰" (˙ול„ו˙ כו, ל‚); ב) "על כן ל‡ י‡כלו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‚י„ ‰נ˘‰ . . ע„ ‰יום ‰ז‰" 

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

ובכולם ‰פירו˘  ו)],  ל„,  (ברכ‰  ע„ ‰יום ‰ז‰"  י„ע ‡י˘ ‡˙ ˜בור˙ו  ‚) "ול‡  ל‚);  לב,  (וי˘לח 

‚י„ ‰נ˘‰ ˜יים  [כ‚ון: ‡יסור  ‚ם ‡˙ "‰יום ‰ז‰"  כולל  ˘‰ו‡  כלומר,  בכלל,  וע„  ע„  ‰ו‡ 
‚ם "‰יום ‰ז‰"] - 

ומ„וע מפר˘ כ‡ן ר˘"י, ב‡ופן ˘ונ‰ מ‰ר‚יל, ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ע„ ול‡ ע„ בכלל, כי "‰יום 
חס„י ‰˜ב"‰  ל‰כיר ‡˙  ל„ע˙,  לב  לכם  נ˙ן ‰'  כ‰ "ל‡  ע„  [ר˜  כבר ‰˘˙נ‰ ‰מˆב  ‰ז‰" 

ולי„ב˜ בו" – ו‡ילו "‰יום ‰ז‰ .. ‡˙ם „ב˜ים וחפˆים במ˜ום"]?

˘˙יבו˙  ˘פיר  ˘לפיו ‡˙י  ˘ני,  פירו˘  ומבי‡  ר˘"י  ממ˘יך  בעניננו ‚ופ‡  ˘‚ם  וב‡מ˙, 
˘‡ין ‡„ם  ל„ע˙,  לב  לכם   '‰ נ˙ן  ול‡  – "„בר ‡חר:  בכל ‰˙ור‰  כמו  "ע„ ‰יום ‰ז‰" ‰ן 
עומ„ על „ע˙ו ˘ל רבו וחכמ˙ מ˘נ˙ו ע„ ‡רבעים ˘נ‰, ולפיכך ל‡ ‰˜פי„ עליכם ‰מ˜ום 

'ע„ ‰יום ‰ז‰' ‡בל מכ‡ן ו‡ילך י˜פי„"; 

ז‰ "‰יום ‰ז‰"  פירו˘  לפי  כי  נוסף,  לפירו˘  ר˘"י  ˘‰וˆרך  ˘‡ח„ ‰טעמים  לומר,  וי˘ 
‰י‰ ב˙וך וסיום ‰‡רבעים ˘נ‰, וע„ ‡ז ל‡ ‰י‰ ל‰ם לב ל„ע˙, ו‰רווחנו ˘‡כן "ע„ ‰יום 

‰ז‰" ‰יינו ע„ וע„ בכלל, וכמו בכל ‰מ˜ומו˙ ב˙ור‰, כ‡מור. 

בכלל,  ˘"‰יום ‰ז‰" ‰ו‡  כ‡ן  ר˘"י ‚ם  פיר˘  ל‡  למ‰  בפירו˘ ‰ר‡˘ון,  ˘וב ˜˘‰  ‡ך 
ור˜ "מכ‡ן ו‡ילך" ני˙ן בעם י˘ר‡ל "לב ל„ע˙ ו‚ו'"? [ובפרט ˘ר˘"י מ˜„ים ומ„‚י˘ על 
פירו˘ ז‰ בכללו ˘ר˜ "˘מע˙י", ז‡˙ ‡ומר˙, ˘ל‡ מˆ‡ ז‰ ב„רז"ל ‡ל‡ ˘מע כן מרבו˙יו 

כו']. 

‚. ‡ך ‰בי‡ור בפ˘טו˙: 

חס„י   ˙‡ ‰כירו  ל‡  ‰ז‰"  "‰יום  ˘‚ם  ‰יינו  בכלל,  וע„  ע„  ‰ז‰"  ‰יום  "ע„  לפר˘  ‡ין 
חיים  ‡ל˜יכם  ב‰'  ‰„ב˜ים  "ו‡˙ם   („  ,„ (ו‡˙חנן  לעיל  נ‡מר  ˘‰רי  בו,  „ב˜ו  ול‡  ‰˜ב"‰ 
כולכם ‰יום", ועל כרחך ˘"‰יום ‰ז‰" בני י˘ר‡ל כן „ב˜ים ב˜ב"‰, ו˘וב ב‰כרח לפר˘ 

˘"ע„ ‰יום ‰ז‰" ול‡ ע„ בכלל.

כ‡ן ‡˙  ל‰זכיר  ר˘"י  למ„  בכלל  מ‰יכן  כי ‰‡ ‚ופ‡ ˜˘י‡:  בי‡ור –  ע„יין ˆריך  ‡ולם 
‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘  חס„י   ˙‡ ל‰כיר  ל„ע˙,  לב  לכם   '‰ נ˙ן  ("ול‡  בו"  "ולי„ב˜  ‰„בי˜ו˙, 
מ‰ר‚יל,  ˘ונ‰  ב‡ופן  "ע„ ‰יום ‰ז‰"  לפר˘ ‡˙ ‰˙יבו˙  וז‰ ‰כריח ‡ו˙ו   - בו")  ולי„ב˜ 

ב‚לל ˘נ‡מר ˜ו„ם לכן "ו‡˙ם ‰„ב˜ים ב‰' ‡ל˜יכם"; 

‰רי בכ˙וב מ„ובר בפ˘טו˙ על עˆם ‰כר˙ ‰נסים – ו‡ם כן, „י ‰י‰ לר˘"י לומר "ל‰כיר 
‡˙ חס„י ‰˜ב"‰", ולמ‰ ‰וˆרך ל‰וסיף "ולי„ב˜ בו"? 

"נס"  ‰רי  ל„˜„˜:  י˘   – ‰˜ב"‰"  חס„י   ˙‡ "ל‰כיר   – ר˘"י  ל˘ון  ב˙חיל˙  ‚ם  וב‡מ˙ 
ו"חס„" ‰ם ˘ני ענינים ˘ונים, כי י˘נו חס„ ˘‡ינו ב„רך נס, ול‡ כל נס ‰ו‡ ל˘ם חס„. 

„. ו‰בי‡ור בז‰: 

כ‡˘ר לומ„ים ‡˙ ‰כ˙וב "ול‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙" כפ˘וטו – ל‡ מובן: כיˆ„ ‡פ˘ר 

לקראת שבת טז

˘‡ומר  כמו   – ו‡ילך)  ‰"י  פ"ב  ביכורים  ‰ל' 

פרי  ר‡˘י˙   ˙‡ "‰ב‡˙י  י)  כו,  (פר˘˙נו 

‰‡„מ‰ ‡˘ר נ˙˙‰ לי ‰'" – „‰יינו ל‡חרי 
ירו˘‰ וי˘יב‰ ˘לו, כ˘י˘ לו חל˜ מבורר 
כי  "ו‰י‰  ‰ספרי  „˜‡מר  מ‡י  וז‰ו   .ıב‡ר
„ממ˘"נ  מי„",  ‡ל‡  ו‰י‰  ‡ין   – ˙בו‡ 
בכורים  ˘חיוב  למ„נו  ˙בו‡"  כי  "ו‰י‰ 
חל‰  מˆו˙  וע"„   ,ıל‡ר בבו‡ם  מי„  חל 
 "ıר‡‰ ‡ל  "בבו‡כם  ˙יכף  ב‰  ˘נ˙חייבו 
בפר˘"י)  (וכ"‰  בספרי  כ„‡י˙‡  יח)  טו,  (˘לח 

מן  ˘מפרי˘ים  חל‰,  ˘‚בי  [‡ל‡  ע‰"פ 
 ıעיס‰ ‡פ˘ר ל˜יימ‰ "מי„" בבו‡ם ל‡ר‰
ממ˘, מי„ ˘י˘ לו עיס‰, מ˘‡"כ בבכורים 
נ˙˙‰  ‡˘ר  ‰‡„מ‰  פרי  מ"ר‡˘י˙  ˘ˆ"ל 
לי ‰'" ‡י ‡פ˘ר ל˜יימ‰ בפועל ע„ ל‡חרי 
"ויר˘˙‰ וי˘ב˙ ב‰", כ˘בעל ‰˘„‰ יכיר 

.[ıמ‰ – חל˜ו ב‡ר„‡‰ ˙‡

חי„ו˘, „ל˘יט˙  י"ל „בר  כן  על  וי˙ר 
בפועל  ל˜יים  ‡פ˘ריו˙  ‰י˙‰  ‡כן  ‰ספרי 
 (ıל‡ר (בבו‡ם  "מי„"  ביכורים  מˆו˙ 
‡י˙‡  „‰נ‰  ‰כיבו˘.  ב˙חיל˙  ממ˘, 
מ˘‰  „ברי  בפירו˘  לב)  י,  (ב‰עלו˙ך  בספרי 
לי˙רו "ו‰י‰ כי ˙לך עמנו ‚ו' ו‰טבנו לך" 
‰יינו ˘יו˙ן לבניו "„ו˘נ‰ ˘ל יריחו" (ע„ 
י˙רו)  (בני  "ו‰יו  ‰בחיר‰),  בי˙  ˘יבנ‰ 
ו‡רבעים  ˘נ‰  מ‡ו˙  ‡רבע  ‡ו˙ו  ‡וכלים 

כניס˙  מר‡˘י˙  ‰˘נים  (מספר  ˘נ‰" 
‰בחיר‰),  בי˙  בנין  ע„   ıל‡ר י˘ר‡ל 
ונמˆ‡, ˘"„ו˘נ‰ ˘ל יריחו" ‰ובטח לבני 
לי˙רו  ונ˙נו‰ו  לי˙רו  ‰טיבו  ו‰ם  י˘ר‡ל 

.ı(בניו) בפועל מי„ כ˘נכנסו ל‡ר

יריחו"  ˘ל  "„ו˘נ‰  „‚בי  פירו˘, 
‰‚ורל,  (‰יינו  חילו˜  במˆו˙  ‰י˙‰  ˘ל‡ 
כו,  (פנחס   "ıר‡‰  ˙‡ יחל˜  ב‚ורל  "‡ך 
ז‰  ‰י‰  ‰כיבו˘  בע˙  מלכ˙חיל‰  כי  נ‰)) 

ב„ין  לח˜ור  י˘  י˙רו,  „בני  מבורר  חל˜ 
ול‰מבו‡ר  חל ‰חיוב.  מ˙י   – ב‰  ביכורים 
˘יטו˙.  בין ‰ני  לעיל ‡פ"ל „פלו‚˙‡ ‰י‡ 
‰מ˜ורו˙  ו˘‡ר  ‰˘"ס  פ˘טו˙  „ל˘יט˙ 
י"„  ל‡חר  ר˜  ‰ו‡  ביכורים  „חיוב  „נ˜טי 
‰„ין  „‰ו‡  י"ל  וחלו˜‰  „כיבו˘  ˘נ‰ 
ביכורים  לפנ"ז ‡ין  כי  יריחו,  ˘ל  ב„ו˘נ‰ 
ב˘יט˙  מ˘נ˙"ל  ע"פ  ‡בל  „וכ˙‡.  ב˘ום 
‰ספרי, „חלו˙ חיוב בכורים ˙לוי‰ בבי‡˙ 
‡ינו  וי˘יב‰  „ירו˘‰  ו‰˙נ‡י   ,ıר‡‰
‰‡„מ‰  פרי  ר‡˘י˙  ז‰  ˘י‰י‰  כ„י  ‡ל‡ 
˘בני„ון  לומר  מס˙בר   ,'‰ לי  נ˙˙‰  ‡˘ר 
נ˙חייבו  כבר,  מבורר  חל˜ם  ˘‰י‰  ז‰ 
„„ברי  נמˆ‡  ומע˙‰  ל‡ל˙ר.  בביכורים 
‰ספרי "‡ין ו‰י‰ ‡ל‡ מי„" נ˙˜יימו ˘פיר 

כפ˘וטם.



טולקראת שבת

כוונ˙  ‰י‡  „‰י‡  לומר  נר‡‰  ומע˙‰ 
רוˆ‰  מי„",  ‡ל‡  ו‰י‰  "‡ין  כ‡ן  ‰ספרי 
בכורים  מˆו˙  לומר „חי„˘ ‰כ˙וב „˘‡ני 
(מכו"כ מˆו˙ ‰˙לויו˙ ב‡רı) ˘‡ין חיוב‰ 
יחי„  כל  ‡ל‡  ˘נ‰  י"„  בסיום  מ˙חיל 
נ˙חייב ב‰ מי„ מ˘כב˘ חל˜ו ונ˙יי˘ב בו.

בכורים   ‡‰„ ˆ"ע,  ˘לכ‡ור‰  [‡ל‡ 
 ‡˘˙ יט.  כ‚,  (מ˘פטים   "‡"‰ "בי˙  מבי‡ים 
ל„, כו), ‰יינו ˘‡ין נו‰‚ים ‡ל‡ בפני ‰בי˙ 

(בכורים פ"ב מ"‚. רמב"ם ב‰ל' ביכורים פ"ב ‰"‡), 

‡ל  "ו‰לכ˙  ‡י˙‡  ב)  (כו,  פר˘˙נו  ובספרי 
ובי˙  ˘יל‰  ז‰   –  '‰ יבחר  ‡˘ר  ‰מ˜ום 
‰ו˙חל.  ˘יל‰  מזמן  ˘ר˜  ‰רי  עולמים", 
מי‰ו, ר‡‰ „ברי „ו„ ל‰ט"ז רי˘ פר˘˙נו, 
‚ם  ‰ו‡  ביכורים  „חיוב  לפר˘  ˘‡פ˘ר 
˜ו„ם ˘יל‰ "„‰י‰ ‰י˙ר ל‰בי‡ ‚ם לבמו˙ 
ו„ו˜‡  ‰מ˜„˘",  בנין  במ˜ום  ‰יו  „‰ם 
נ‡סרו ‰במו˙  וי˘יב‰  ירו˘‰  ˘‰י‰  "‡חר 
עולמים".  ובי˙  ל˘יל‰  ר˜  ל‰בי‡  ו‡סור 
ור‡‰ ‚ם ˆי„‰ ל„רך ועו„ (ומ˙רˆים עפ"ז 
לי‰  ˙יפו˜  וי˘ב˙",  „"ויר˘˙‰  ˜ר‡  ל"ל 

„‡ינו נו‰‚ ‡ל‡ בפני ‰בי˙. ע"˘)].

„לח„  בסו‚יין  ‰מפור˘  לפי  ‡מנם, 
מ"„ ‰וו מלך ובכורים ˘ני כ˙ובים ‰ב‡ים 
וי˘יב‰"  "ירו˘‰  ˘מ˘מעו˙  כ‡ח„, ‰יינו 
ל‰„י‡  ‰רי   – ‰י‡  ‡ח˙  ב˘ני‰ם  ‰‡מור‰ 
מˆוו˙  מ˘‡ר  ביכורים  חיוב  נ˘˙נ‰  „ל‡ 
מלך,  כ‚ון  וי˘יב‰,  ירו˘‰  ל‡חר  ˘חיובן 

ו˜"ל. 

ומ‡חר „‡˘כחן „„ע˙ ‰ספרי „‡זלינן 
י"ל „‡י„ך  ˘וב  יחי„,  וי˘יב˙  כיבו˘  ב˙ר 
‰ב‡ים  כ˙ובים  ˘ני  ‰וו  „ל‡  „ס"ל  ˙נ‡ 
‰ספרי  ˘יט˙  עם  ‡ח„  ב˜נ‰  יעל‰  כ‡ח„ 
‰ך  „סבר˙  ‰‚מר‡  ˘יט˙  מˆ„  ל‡  (‡בל 

לב'  ˆריכו˙‡  „‡יכ‡  מ˘ום  ‰ו‡  מ"„ 
ענין  ‡ין  ˘מעי˜ר‡  לפי  ‡ל‡  ‰כ˙ובים, 
‚בי  בל˘ונו  וז‰ו „נ˜ט  ˘וו‰),  כ˙ובים  ב' 
ל‡חר  מ‰ן  ב‡ח„  ‰כ˙וב  לך  "פרט  מלך 
"ירו˘‰  ‡כן  כי  כו'",  וי˘יב‰  ירו˘‰ 
במלך  נ‡מר‰  כ‡ן  ‰מ„ובר˙  וי˘יב‰" 
‰יינו  ל‡ו  „‰˙ם  בביכורים,  ול‡  לחו„ 
"ירו˘‰ וי˘יב‰" ‰‡מור‰ כ‡ן ‡ל‡ ירו˘˙ 

וי˘יב˙ ‰יחי„.

‰ספרי  בל˘ון  ל„יי˜  י˘  ע„יין  ‡מנם 
˘‰חיוב  „מ˘מע  מי„",  ‡ל‡  ו‰י‰  "‡ין 
‰רי  לפ‰נ"ל  ו‡ילו  ‰בי‡‰,  ‡חר  מי„  ‰ו‡ 
‰י˙‰  ל‡  ‰יחי„  וי˘יב˙  ירו˘˙  ‚ם  סו"ס 
‡ל‡ ל‡חר ˘בע ˘כב˘ו, ˘מי„ ל‡חרי ז‰ 
(ב˙וך ˘בע ˘נו˙ ‰חילו˜) – כל ‡ח„ מי„ 
ו‡"כ ‡י"ז "מי„"  מ˙חייב,  חל˜ו  כ˘מכיר 

בבי‡‰.

חילו˜  „‰ך  עו„,  ל‰רחי˜  נר‡‰  ולכך 
מˆוו˙  מ˘‡ר  ביכורים  „˘‡ני  „‡מרינן 
"ע„  ל‰מ˙ין  ˘‡י"ˆ   ıב‡ר ‰˙לויו˙ 
יחי„  בין  לחל˜  ר˜  ל‡  כול‰",  ˘˜נו  ˘ע‰ 
בעˆם ‚„רו  חילו˜  ˘ז‰ו  יˆ‡ ‡ל‡  לˆיבור 
ברוב  וי˘יב‰". „‰נ‰  ˘ל ‰˙נ‡י „"ירו˘‰ 
˙לוי  ‰חיוב   ıב‡ר ‰˙לויו˙  ‰מˆו˙  ככל 
˘‰ם  ‰יינו  וחלו˜˙‰,   ıר‡‰ בכיבו˘ 
˘ע„ ‡ז  מ˘ום  (‡י  חלו˙ ‰חיוב  ‰‚ורמים 
(עיי'   ıר‡‰ ˜„ו˘˙  ב˘לימו˙  ע„יין  חסר 
כל  ב˜נין  ˙לוי  ˘‰חיוב  לפי  ‡ו  לב:)  ערכין 

חלו˙  עˆם  ביכורים,  ‚בי  מ˘‡"כ   ;ıר‡‰
ו‰˙נ‡י  בלב„,   ıל‡ר בבי‡‰  ˙לוי‰  ‰חיוב 
חלו˙  ‚ורם  (‡ינו  ב‰"  וי˘ב˙  „"ויר˘˙‰ 
„רביע  ‡רי‡  ‰סר˙  ר˜  ‰ו‡  ‡ל‡)  ‰חיוב 
מפני  כב:),  ˘בועו˙  עח:,  עירובין  (עיי'  עלי‰ 
‡ל‡  ‡פ˘רי  ‡ינו  בפועל  זו  מˆו‰  ˘˜יום 
רמב"ם  (יעויי'  ובר˘ו˙ו  ˘לו  ‰י‡  כ˘‰˘„‰ 

לקראת שבת ו

י˘ר‡ל ‰ו„ו  ˘בני  ב˙ור‰  מפור˘  ו‰רי  נסי ‰˜ב"‰,  ל„ע˙ ‡˙  לב  ל‡ ‰י‰  ˘לי˘ר‡ל  לומר 
ל˜ב"‰ על ‰ניסים ו‡ף ‡מרו ˘יר‰?! [וע„ כ„י כך, ˘‡נ˘ים מבני י˘ר‡ל ˘ל‡ יכלו לע˘ו˙ 

‰פסח – ˘‰ו‡ זכר לניסי יˆי‡˙ מˆרים – טענו "למ‰ נ‚רע" (ב‰עלו˙ך ט, ז)]. 

ולכן מ„יי˜ ר˘"י בל˘ונו ו‡ומר ˘מ‰ ˘ל‡ ‰י‰ ("ע„ ‰יום ‰ז‰") ‰ו‡ "ל‰כיר ‡˙ חס„י 
‰˜ב"‰ ולי„ב˜ בו": 

כ‡˘ר ‰‡„ם רו‡‰ נס ˘יוˆ‡ מ‚„ר ‰טבע – ‰רי ז‰ מעורר ‡ו˙ו ביר‡‰, ˙נוע‰ נפ˘י˙ 
ול˘נו˙ ‡ו˙ו  ל˘בור ‡˙ ‰טבע  ˘ביכול˙ו  ˘‰˙‚ל‰,  בפני ‰כח ‰על-טבעי  ˘ל ‰˙בטלו˙ 
כרˆונו. כמו כן מעורר ‰„בר ‡מונ‰ בכך ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ כל-יכול. ו‡מנם ז‰ מ‰ ˘‰י‰ בע˙ 
ל‰ם  ‚רם  מˆרים  ˘ביˆי‡˙  ‰מופל‡ים  ‰נסים   ˙‡ ר‡ו  י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר  מˆרים:  יˆי‡˙ 
‰„בר ליר‡‰ מ‰', ול‡מונ‰ בז‰ ˘‰ו‡ בל˙י מו‚בל ומי י‡מר לו מ‰ ˙ע˘‰ – "וייר‡ו ‰עם 

‡˙ ‰' וי‡מינו ב‰'" (ב˘לח י„, ל‡); 

ˆריכ‰  ˘‰י˙‰  ו„בי˜ו˙,  ‡‰ב‰  ˜רב‰,  ˘ל  נפ˘י˙  ˙נוע‰  ‰ו‡  חסר  ˘‰י‰  מ‰  ‡ולם 
˙ו˜ף  ב„רך  בטבע  ˘פעלו  עˆמ‰,  מˆרים  ביˆי‡˙  ˘‰יו  ˘ל ‰נסים  כ˙וˆ‡‰  (ל‡  ל‰˙עורר 
ו˘ביר‰, ‡ל‡) כ˙וˆ‡‰ מ"חס„י ‰˜ב"‰" ˘‰יו בכל ‰מ˘ך ‰˙˜ופ‰, וכפי ˘ממ˘יך ‰פסו˜ 
"ו‡ולך ‡˙כם ‡רבעים ˘נ‰" ‚ו' [ו‰יינו, ˘מ‰ ˘כ˙וב "ול‡ נ˙ן לכם לב ל„ע˙" ל‡ ˜‡י על 
"ו‡ולך  ז‰  ל‡חרי  ˘כ˙וב  למ‰  נמ˘ך  ‚ו', ‡ל‡  – "‰מסו˙ ‰‚„ולו˙"  ז‰  לפני  ˘כ˙וב  מ‰ 

‡˙כם ‡רבעים ˘נ‰ ‚ו'". ור‡‰ במפר˘י ר˘"י ע„"ז]:

‰סבר  ל‰  ˘‡ין  ‰מן  ירי„˙  (כמו  מ‰טבע  ˘למעל‰  ענינים  ‰יו  ‡ל‰  חס„ים  ‚ם  ‡מנם 
‡ינו  ˘וב  ב‰,  מ˙ר‚ל  ו‰‡„ם  רב  זמן  נמ˘כ˙  מסויימ˙  נסי˙  ‰נ‰‚‰  כ‡˘ר  ‡בל  בטבע), 
כיון  „י„ן,  בני„ון  וכן  טבע"].  נע˘‰  "‰ר‚ל  [וע"„  טבעי  כ„בר  ‡ל‡  ניסי,  כענין  מר‚י˘‰ 

˘נמ˘ך "‡רבעים ˘נ‰", ‰רי מ‰ ˘נר‚˘ ונ‚ל‰ לעיני כל ‰ו‡ ז‰ ˘‰ם "חס„י ‰˜ב"‰". 

‡ו˙ם  ‰˜ב"‰",  חס„י   ˙‡ "ל‰כיר   – ל„ע˙"  לב  לכם   '‰ נ˙ן  ˘"ל‡  מ˘‰,  ‡מר  כך  על 
חס„ים ˘‰יו במ„בר „בר יום ביומו. 

בין  ז‰ ‰‰ב„ל  בו".  י˘ר‡ל "לי„ב˜  ל‡ ‰בי‡ו ‡˙  ˘‰חס„ים ‰ללו  בז‰,  ו‰חסרון ‰ו‡ 
נסים ˘ב‡ים ו˘וברים ‡˙ ‰טבע ל˘ע˙ו – לבין חס„ים ˘פועלים ב‡ופן ˙מי„י: 

מעורר  ז‰  ‰רי   '‰ חס„י   ˙‡ רו‡‰  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ו‡ילו  כנ"ל,  ו‡מונ‰,  יר‡‰  מעורר  נס 
‰˘פע‰,  ˘˙וכנם   ,'‰ בחס„י  מכירים  י˘ר‡ל  ‰יו  ‡ילו  ל„בי˜ו˙.  וע„  ביו˙ר  ‚„ול  ˜ירוב 
˜ירוב ו‡‰ב‰, ‰י‰ ‰„בר ˆריך ל‰בי‡ם ל˙נוע‰ נפ˘י˙ ˘ל ˜רב‰ ‚„ול‰ ל˜ב"‰ - "לי„ב˜ 

בו", ועל כך ‡מר מ˘‰ ˘ז‰ ‰י‰ חסר "ע„ ‰יום ‰ז‰" ˘בו ‰˘˙נ‰ ‰מˆב למעליו˙‡.



ירש חלקו – האם 
חייב בביכורים?

והי' כי תבוא אל הארץ גו' וירשתה וישבת בה
מגיד שלא נתחייבו בביכורים עד שכבשו את הארץ וחלקוה
(כו, א. רש"י)

לעיל  הרי  ועוד),  (שפ"ח,  המפרשים  הקשו 

שבתורה..  ביאות  "כל  רש"י  פירש  שלח  בפ' 

שאינה  מהן  באחת  הכתוב  לך  שפירט  כיוון 

אלא לאחר ירושה וישיבה − אף כולן כן" (שלח 

"כי  בתורה  נאמר  שכבר  מאחר  וא"כ  יח),  טו, 

שהכוונה  אנו  יודעים  כבר  הארץ",  אל  תבוא 

הכתוב  צריך  ומדוע  וישיבה",  ירושה  "לאחר 

להוסיף בפירוש "וירשתה וישבת בה"?

בדיוק  זו  שאלה  רש"י  שתירץ  לומר  ויש 

עד  כו'  נתחייבו  שלא  כתב "מגיד  שלא  לשונו 

את  שכבשו  "עד  אלא  וישיבה"  ירושה  לאחר 

הארץ וחילקוה".

ישראל  ארץ  וחלוקת  כיבוש  דהנה, 

הסתיימו רק ארבע עשרה שנה אחרי הכניסה 

שגם  ומובן  ועוד).  כד.  לב,  מטות  רש"י  (ראה  לארץ 

מהארץ  חלקים  היו  אלו,  שנים  סיום  לפני 

שנכבשו ונתחלקו.

וא"כ, באם הי' נאמר "כי תבוא את הארץ" 

"אחר  שהכוונה  דאף  לומר  אפשר  הי'  בלבד, 

לסיום  הכוונה  אין  מ"מ  וישיבה",  ירושה 

שאדם  מיד  אלא  הארץ,  כל  וחלוקת  כיבוש 

הרי  בה,  ויושב  חלקו  ויורש  הארץ",  אל  "בא 

הוא חייב בביכורים.

"וירשתה  ואומר  הכתוב  שחוזר  מה  וזהו 

וישבתה בה" ללמד ש"לא נתחייבו בביכורים" 

כולה,  וחלקוה"  הארץ  את  ש"כבשו  עד 

"הארץ"  על  קאי  בה"  וישבת  ד"וירשתה 

הוא  בביכורים  שהחיוב  זה,  לפני  שנאמרה 

[וראה  בכולה  וישבו  לגמרי  שירשוה  אחרי  רק 

בארוכה בענין לקמן במדור "חידושי סוגיות"].

אניות − ספינות או יללות?
והשיבך ה' מצרים באניות
באניות − בספינות בשבי'
(כח, סח. רש"י)

לכאורה תמוה, הרי תיבת "אניות" נאמרה 

"והוא  יג)  (מט,  ויחי  בפ'  בתורה  זה  לפני  כבר 

וא"כ  שם,  מפרשה  רש"י  ואין  אניות",  לחוף 

שהכוונה  כאן  לפרש  רש"י  הוצרך  מדוע 

ל"ספינות"?

ויש לבאר בפשטות:

לפי פשוטו לשון הכתוב תמוה, דמה נוגע 

שישיב הקב"ה את ישראל למצרים ב"אניות" 

דווקא ולא באמצעים אחרים. ומצד קושיא זו 

הי' מקום לפרש (עכ"פ בדוחק) ד"אניות" כאן 

לשון  ה),  ב,  (איכה  ואני'"  "תאני'  מלשון  הוא 

"צער ויללה" (רש"י שם).

ד"אניות"  לפרש  רש"י  הוצרך  כן  ועל 

פירושה כפשוטה - "ספינות". וכדי לתרץ את 

מובן  דבזה  "בשבי'",  מוסיף  הנ"ל,  הקושיא 

ישראל  את  הקב"ה  שישיב  הכתוב  שהדגיש 

"באניות" דווקא כדי להגדיל את חומר הדבר, 

כי השבי' בספינות היא צער גדול יותר משבי' 

מרות  תחת  נמצאים  דבספינה  היבשה.  דרך 

כמובן  מביבשה,  יותר  חזק  באופן  השובים 

בפשטות.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

"˘ני כ˙ובים ‰ב‡ים כ‡ח„" ו˘פיר ילפינן 
ל˙מו‰  י˘  מע˙‰  ולכ‡ור‰  ‰˙ור‰.  לכל 
‰ר‡˘ון  ‰מ"„  בטעם  ‰בריי˙‡  ל˘ון  על 
(וכ"‰  כו'"  מ‰ן  ב‡ח„  ‰כ˙וב  לך  "ופרט 
בבכורים  ˘‚ם  כיון  ˘ם))  (˘לח  ‰ספרי  ל˘ון 

˘בפ˘טו˙  ו‡ף  כן.  ‰כ˙וב"  לך  "פרט 
‰וי  „ל‡  לומר  ‰י‡  ‰ל˘ון  „כוונ˙  י"ל 
(ובכל  כ‡ח„  ‰ב‡ים  כ˙ובים  ˘ני  ב‚„ר 
ו‰וי  יחי„י˙  י˘ ˆריכו˙‡  מ‰כ˙ובים  ‡ח„ 
כ"‡ח„" ˘‡ין ˘ני לו, ו„ו"˜), מ"מ מכלל 
ב‡ופן  י˙'  ול‰לן  יˆ‡,  ל‡  „ר˘ני  ‡מיר˙ 

ח„˘ ‡יך ‰ל˘ון מ„ו˜„˜˙ ל‚מרי. 

רי˘  ˘בספרי  ‰בריי˙‡  ב‰˜„ים  ויובן 
˙בו‡  כי  "ו‰י‰  „ביכורים  ע‰"פ  פר˘˙נו 
‡ל ‰‡רı", "‡ין ו‰י‰ ‡ל‡ מי„", ומ˘מע 
„ס"ל „‰חיוב ‰ו‡ מי„ בכניס˙ם (ור‡‰ בפי' 
(ר‡‰  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו  וכבר  ע‰"כ),  ר‡ב"ע 

ˆפע"נ  מלבי"ם,  ‡בר‰ם,  זרע  לספרי,  רב  „בי  ספרי 

מל‡ „יבר ‰כ˙וב  מ˜ר‡  ועו„) „‰ל‡  ע‰"˙. 

וכנ"ל  ב‰",  וי˘ב˙  "ויר˘˙‰  ל‡ל˙ר 
על  רענן  ובזי˙  בז‰.  מו„י  „כו"ע  בסו‚יין 
לספרי  ‡„ם  ב˙ול„ו˙  (וכ"כ  כ‡ן  ‰יל˜וט 
כ‡ן, ועו„) „כוונ˙ ל˘ון ‰ספרי ‰י‡ לומר 
בספרי  ˘מ"˘  ל‡רı", ‰יינו  יבו‡ו  "˘מי„ 
על  ‡ל‡  ביכורים  ‡חיוב  ˜‡י  ל‡  "מי„" 
‰בי‡‰ ל‡רı. מי‰ו פירו˘ ז‰ ˆ"ע לכ‡ו', 
˘‰רי כ˙וב ז‰ נ‡מר בסוף מ' ˘נ‰ במ„בר, 
˙יכף לפני סיום ‚זיר˙ ‰מ„בר (˘נ‡מר ב‰ 
למוע„  וסמוך  מלכ˙חיל‰)  ˘נ‰  מ'  מנין 
˜מ"ל  מ‡י  ו‡"כ   ,ıל‡ר לכניס˙ם  ˘נ˜בע 

 ."ıמי„ יבו‡ו ל‡ר"˘

ב‡ופן   ıל˙ר ‡פ˘ר  ‰י‰  ולכ‡ור‰ 
ז‰  כ˙וב  ‰ספרי  „„ר˘˙  „‡ליב‡  ‡חר, 
‰˜„מ‰  כלל  ‡ינו  ‚ו'"  ˙בו‡  כי  „"ו‰י‰ 
בפ"ע  ˆיווי  ‡ל‡  „ל‰לן,  ביכורים  למˆו˙ 

וז‰ו  וחילו˜‰,   ıר‡‰ כיבו˘  עˆם  על 
‰כיבו˘  „חוב˙   – מי„"  ‡ל‡  ו‰י‰  "‡ין 
ו‡סור   ıל‡ר בבו‡ם  מי„  ומ˙חיל  חל  כו' 
מ‰  נמי  י˙חוור  (ו˘וב  ˜יומו  ל„חו˙ 
בפ'  נˆטוו  ˘כבר  ‡ף  כ‡ן  ‰ˆיווי  ˘נכפל 
וי˘ב˙ם  ו‡ילך) "ו‰ור˘˙ם ‚ו'  נב  מסעי (ל‚, 
ז‰  פי'  „‚ם  ‡יבר‡  ‚ו'").  ו‰˙נחל˙ם  ‚ו' 
˘ל‡ח"ז  ב„ר˘‰  ‰ספרי  ל˘ון  כי  „וח˜, 
עיי"˘  בענין",  ‰‡מור‰  מˆו‰  "ע˘‰  ‰ו‡ 
עˆמו ‡ין ˆיווי  ז‰  ˘בכ˙וב  ברור  „מ˘מע 
(כ"‡ "ענין"), ו‰מˆו‰ ‰י‡ (ר˜) "‰‡מור‰ 
מˆו˙  „‰יינו  ˘ל‡ח"ז,  בפסו˜ים  בענין" 

בכורים.

ח„˘‰  ˘יט‰  כ‡ן  „י˘  יו˙ר  ו‰נר‡‰ 
ע„  בביכורים  נ˙חייבו  „ל‡  „ינ‡  ב‰ך 
„ירו˘‰  ‰˙נ‡י  „‰נ‰  וי˘יב‰.  ירו˘‰ 
„מח„  „רכים,  בב'  לפר˘  מˆינו  וי˘יב‰ 
˘ל  וי˘יב˙ם  ירו˘˙ם  ל‡חרי  יל"פ „‰יינו 
לעיל  ב˜י„ו˘ין  ר˘"י  וכמ"˘  י˘ר‡ל,  כל 
„כיבו˘  ˘נ‰  י"„  ‡חרי  „‰ו‡  (לו.)  מיני‰ 
וחילו˜ כל י˘ר‡ל, ‡בל י"ל נמי „כל יחי„ 
ויחי„ מי„ כ˘כוב˘ (ו˜ונ‰) חל˜ו מ˙חייב 

במˆו‰ זו.

ו‡מנם בירו˘למי רפ"ו „˘ביעי˙ ‡כן 
ב‡רı ‰ו‡  מˆוו˙ ‰˙לויו˙  מפור˘ „חיוב 
"ע„  ˘חיל˜ו,  ו˘בע  ˘כב˘ו  ˘בע  ל‡חר 
„"ר‡˘ון  ‡מרינן  ול‡  כול‰",  ˘˜נו  ˘ע‰ 
בבריי˙‡  מפור˘  (וכן  ומ˙חייב"  ˜ונ‰  ר‡˘ון 
סוט‰  פ"‡ ‰"ב.  ערל‰  פ"ב ‰"‡.  חל‰  ˘בירו˘למי 

˜י„ו˘ין  ספ"ו.  מנחו˙  ˙וספ˙‡  ור‡‰   .‚"‰ פ"ז 

בבריי˙‡  ‡מנם  ‚„ול).   ‰"„ ˘ם  ובר˘"י  ב  מ, 

„ספרי  בבריי˙‡  וע„"ז  בבבלי,  „בסו‚יין 
וי˘יב‰"  ירו˘‰  "ל‡חר  ר˜  ‡י˙‡  ˘ם, 
וע„יין  וי˘ב˙"),  (בל˘ון ‰כ˙וב "ויר˘˙‰ 

מ˜ום לח˜ור ‡י ‰יינו „רבים ‡ו „יחי„.



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בהא דחיוב ביכורים תוי 
בירושה וישיבה

יקדים פלוגתת הש"ס גבי מצוות שנאמרה בהן ביאה בלי ישיבה, דלכאו' אין ביניהם פלוגתא בדין ביכורים; 
ויקשה בדיוק לשון הברייתא / יחדש דיש פלוגתא אי ירושה וישיבה היינו דיחיד או דרבים / יוסיף בביאור 

הפלוגתא בזה בין הברייתא דספרי למ"ד שבש"ס

˙נ‡י  ‡יפלי‚ו  ו‡ילך  לז.  ב˜י„ו˘ין 
י˘ר‡ל  בי‡˙  ל‡חר  ˘חיובן  במˆוו˙ 
בו  ˘נ‡מר  מ˜ום  מ"„  „לח„   ,ıל‡ר
 ,ıל‡ר בכניס˙ם  מי„  חיובו  לחו„  "בי‡‰" 
[כ‚ון  "מו˘ב"  נמי  „כ˙יב  במ˜ום  ו„ו˜‡ 
בפר˘˙  מו˘בו˙יכם"   ıר‡ ‡ל  ˙בו‡ו  "כי 
ל‡חר  ‡ל‡  ‰חיוב  ‡ין  ב)]  טו,  (˘לח  נסכים 
‰נחלו˙  [חלו˜˙  וי˘יב‰  [כיבו˘]  ירו˘‰ 
‰יכ‡  ‡ף  מ"„  ל‡י„ך  ‡בל  לי˘ר‡ל], 
„נ‡מר‰ "בי‡‰" לחו„ ‰יינו ל‡חר ירו˘‰ 
„‚בי  ל‰„י‡  ‰˙ם  מבו‡ר  ו‰נ‰  וי˘יב‰. 
פלו‚˙‡, „‰‡  ליכ‡  פר˘˙נו)  ביכורים („רי˘ 
 ıבו‡ ‡ל ‰‡ר˙ נמי, "כי  י˘יב‰  ב‰  כ˙יב 
ב‡מ˙  ‡בל  ‚ו'".  ב‰  וי˘ב˙  ויר˘˙‰  ‚ו' 
רב˙י  פלו‚˙‡  ˙‰י‰  בביכורים  „‚ם  ‡פ"ל 

ביניי‰ו, כמ˘י"˙.

טעם  מבו‡ר  ‰˙ם  בבריי˙‡  „‰נ‰, 

ירו˘‰  ל‡חר  לחו„  "בי‡‰"  „‚ם  ‰מ"„ 
‡ב  בבנין  לי‰  „ילפינן  מ˘מע,  וי˘יב‰ 
בי‡ו˙  ונ‡מרו  „"‰ו‡יל  מלך,  ממינוי 
מ‰ן  ב‡ח„  ‰כ˙וב  לך  ופרט  ס˙ם  ב˙ור‰ 
[‚בי מינוי מלך (פר˘˙ ˘ופטים יז, י„), ר˘"י] 
"כי  ‰˙ם  [„כ˙יב  וי˘יב‰  ירו˘‰  ל‡חר 
˙ב‡ ‡ל ‰‡רı ‚ו' ויר˘˙‰ וי˘ב˙ ב‰ ‚ו'"] 
ומבו‡ר  וי˘יב‰",  ירו˘‰  ל‡חר  כל  ‡ף   –
ב‚מ' „‰מ"„ „פלי‚ עלי‰ ‰ו‡ לפי ˘"מלך 
וכל  כ‡ח„,  ‰ב‡ים  כ˙ובים  ˘ני  וביכורים 
מלמ„ין"  ‡ין  כ‡ח„  ‰ב‡ים  כ˙ובים  ˘ני 
„ל‡  מוכח  ˘וב  רחמנ‡  כ˙בי‰  („מ„‰„ר 
„‡ילו  ‰ר‡˘ון,  מן  ‰˙ור‰  לכל  ילפינן 
ב˘ני  ל˘˙ו˜  לכ˙וב  ‰י‰  מיני‰  ילפינן 
סז:  סנ‰„רין  מ.,  פסחים  כ„.,  ˜י„ו˘ין  ר˘"י  (ר‡‰ 

ועו„)), ומ"מ מ"„ ‰ר‡˘ון ס"ל „‰כ‡ ˘‡ני 

מ˜ומו˙  ב˘ני  למיכ˙בי‰  „‡יכ‡ ˆריכו˙‡ 
(עיי"˘ סברו˙ ‰ˆריכו˙‡), ו˘וב ל‡ ‰וי בכלל 

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

ה"ברכות" שבפרשת התוכחה 
– גוד מעת התשובה

"דברי התוכחות לפי האמת אינם רק ברכות" / מעלת התשובה שמוציאה ניצוצות קדושה גם מ"שם לאויביך" 
/ גודל מעלת עבודת הבעל תשובה על עבודת הצדיק / מעלת הבעל תשובה להיותו "מבקש"

"דברי התוכחות לפי האמת אינם רק ברכות"
בחו˜ו˙י  ˙ור‰  (ל˜וטי  בס‰"˜  נ‡מר  בחו˜ו˙י,  ובפר˘˙  ˘בפר˘˙נו  ‰˙וכח‰  „ברי  ‡ו„ו˙ 
‰נר‡‰  ˘לפי  "‡ף  כי  ועו„)  ו‡ילך.   233 עמ'  ח"ז  ˘יחו˙  ל˜וטי  פר˘˙נו.  ע‰"˙  ב˘"ך  ‚ם  ור‡‰   .‡ מח, 

˘כ˘מפר˘ים  ו‰יינו  ברכו˙",  ר˜  ‡ינם  ‰‡מ˙  לפי  ‡בל  ˜ללו˙,  ‰ם  ‰‡לו  ‰˙וכחו˙  „ברי 
‡˙ פר˘˙ ‰˙וכח‰ על פי פנימיו˙ ‰˙ור‰, נמˆ‡ ˘כל ‰"˜ללו˙" ‰ן ברכו˙ נפל‡ו˙, ‡˘ר 
ל‚ו„ל מעל˙ן ‡ינן יכולו˙ ל‰˙‚לו˙ כפי ˘‰ן – כברכו˙ ‚לויו˙, ‡ל‡ מ˙לב˘ו˙ ומס˙˙רו˙ 

במעט‰ ˘ל ˜ללו˙.

ו‰יפך  מבט‡ ‡˙ ‰˙וכח‰  כל ‰פר˘‰,  וחו˙ם  ל‰יו˙ו ‚מר  פר˘˙ ‰˙וכח‰,  סיום  ו‰נ‰, 
עו„  ˙וסיף  ל‡  לך  ב„רך ‡˘ר ‡מר˙י  ב‡ניו˙,  מˆרים   '‰ ביו˙ר: "ו‰˘יבך  ‰טוב ‰‚„ולים 
כיˆ„  לב‡ר  וי˘  סח),  ו‡ין ˜ונ‰" (כח,  ול˘פחו˙  לעב„ים  ל‡ויביך  ˘ם  ו‰˙מכר˙ם  לר‡ו˙‰, 

על פי פנימיו˙ ‰עניינים י˘ כ‡ן רמז על ‰ברכ‰ ‰‚„ול‰ ביו˙ר.

מעלת התשובה שמוציאה ניצוצות קדושה גם מ"שם לאויביך"
בכ˙וב  וכמפור˘  ‰˘י"˙,  ‡ל  ל˘וב  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ ל‰בי‡  ‰י‡  ‰˙וכחו˙  מטר˙כל 
(נˆבים ל, ‡-ב) "ו‰י' כי יבו‡ו עליך כל ‰„ברים ‰‡ל‰ ‰ברכ‰ ו‰˜לל‰ . . ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך 

כל  ˙כלי˙  נרמז˙  ‚ו'"  מˆרים   '‰ "ו‰˘יבך  „בפסו˜  לומר  וי˘  ‡ל˜יך",   '‰ ע„  ו˘ב˙   .  .
‰˙וכחו˙ ˘‰י‡ ˘סוף כל סוף י‚יעו י˘ר‡ל למעל˙ ‰˙˘וב‰ – "ו‰˘יבך ‰' מˆרים".



טלקראת שבת

עבו„˙ ‰˙˘וב‰  י„י  על  ˘‰רי  ‚„ול‰ ‰י‡.  וברכ‰  מעל‰  לענין ‰˙˘וב‰,  ל‰‚יע  ו‰נ‰, 
"‚„ול‰  ב)  פו,  (יומ‡  ז"ל  וכמ‡מרם  בעבו„˙ו.  ל‰˘י‚  יכול  ‡ינו  ˆ„י˜  ˘‡פילו  מ‰  מ˘י‚ים 
˙˘וב‰ ˘ז„ונו˙ נע˘ו˙ לו כזכיו˙", „י˘ ללמו„ מ„ברי‰ם, ‡˘ר ל‡ זו בלב„ ˘‰ר˘ע נע˘‰ 

כˆ„י˜ ‡ל‡ י˙יר‰ מזו – "‚„ול‰ ˙˘וב‰", ˘מעל˙‰ ‚„ל‰ ‚ם על מעל˙ עבו„˙ ‰ˆ„י˜ים.

ובי‡ור מעל˙ ‰˙˘וב‰ על עבו„˙ ‰ˆ„י˜ים יובן על פי ‰מבו‡ר בס‰"˜ (ר‡‰ ˙ני‡ פ"ז-ח, 
פל"ז), „ב„ברים ‰‚˘מיים ˘בעולם י˘ ב‰ם "ניˆוˆו˙" ˘ל ˜„ו˘‰ ˘"נפלו" ˘ם וממ˙ינים 
‰מˆוו˙,  ול˜יום  ˘מיים  ל˘ם  ‰‚˘מיים  ב„ברים  מ˘˙מ˘  ˘‰‡„ם  י„י  ועל  ל‚‡ול˙ם, 

"מעל‰" ‰ו‡ ‡˙ ‰ניˆוˆו˙ מ‚לו˙ם למ˜ורם ו˘ר˘ם.

וזו ‰י‡ ˙כלי˙ ירי„˙ נ˘מ˙ ‰‡„ם לעולם ‰ז‰ ל‚וף ‚˘מי, וז‰ עי˜ר ˘ליחו˙ו ועבו„˙ו 
בעולם – לברר ‰ניˆוˆו˙ מ„ברים ‰‚˘מיים על י„י ˘מ˘˙מ˘ ב‰ם ב‰˙‡ם לרˆון ‰˘י"˙.

˘נפלו  בניˆוˆו˙   – ול‰עלו˙ם  ‰ניˆוˆו˙  לברר  ˘‡פ˘ר  ‡מורים  „ברים  במ‰  ו‰נ‰, 
מ˘ם  ‰ו‡  מעל‰   ,'‰ לעבו„˙  ‰‡„ם  ב‰ם  מ˘˙מ˘  ˘כ‡˘ר  ‰מו˙רים,  ב„ברים  ונמˆ‡ים 
‡˙ ‰ניˆוˆו˙, ‡ך ‡ו˙ם ניˆוˆו˙ ˘נפלו ב„ברים ‰‡סורים כערל‰ וכל‡י ‰כרם, ‡ין ל‡„ם 
‡פ˘רו˙ ל‰‚יע ‡לי‰ם ול‰עלו˙ם מ˘ם, ו‚ם ‡ין ז‰ מ˙פ˜י„ו ל‰˙עס˜ עמ‰ם, וז‰ו ‰טעם 
˘נ˜ר‡ים ב˘ם "‡סורים" – כי ‰ניˆוˆו˙ ˘ב‰ם ‰ם ˜˘ורים ו"‡סורים" בי„י ‰˜ליפו˙, ו‡ין 

ל‰ם ‡פ˘רו˙ לˆ‡˙ מ˘ם "ע„ ע˙ ˜ı ˘יבולע ‰מוו˙ לנˆח".

ו‰נ‰ (ר‡‰ „רך מˆוו˙יך עמ' ˜ˆ‡, ‡. ובל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 183. 187 ו‡ילך. ו˘"נ), ‡ו˙ם ניˆוˆו˙ 
„˜„ו˘‰ ˘נפלו בעמ˜י ‰˜ליפו˙ ו„ברים ‰‡סורים, ‚בו‰ים ‰ם ל‡ין ערוך מניˆוˆו˙ ˘נפלו 
ו‡ילך)  פל"ב  ו‡ילך,  פי"ב  מלכו˙  לבו˘  יבי‡ו   ‰"„ ˘ערי ‡ור‰  (ר‡‰  „י„וע ‰כלל  ב„ברים ‰מו˙רים, 
˘"כל ‰‚בו‰ יו˙ר נופל למט‰ יו˙ר", ומ˘כך ‰רי ‡ו˙ם ניˆוˆו˙ ˘נפלו ב„ברים ‰‡סורים, 
ל„ברים ‰‡סורים  ביו˙ר –  ו‰˘פל  למ˜ום ‰נמוך  נפלו ‰ם  ˘לכן  למ‡ו„,  ˘ר˘ם ‚בו‰ ‰ו‡ 

˘‡י ‡פ˘ר ל‰עלו˙ם ל˜„ו˘‰.

וזו מעל‰ י˙יר‰ ו‚„ול‰ ˘בעבו„˙ ‰בעלי ˙˘וב‰, ˘כ‡˘ר ˘ב ‰חוט‡ ב˙˘וב‰ ‚„ול‰ 
"˘‰י‡ ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰ מעומ˜‡ „לב‡ ב‡‰ב‰ רב‰ וח˘י˜‰ ונפ˘ ˘ו˜˜‰ ל„ב˜‰ בו י˙'" 
‚ם ‰עבירו˙  ו‡זי  לז‰),  ˘ם ‰טעם  ב˙ני‡  (ר‡‰  לזכויו˙  לו  נ‰פכים  ‚ם ‰ז„ונו˙  פ"ז), ‡זי  (˙ני‡ 

˘ע˘‰ ב‡מˆעו˙ „ברים ‰‡סורים נ‰פכים ל˜„ו˘‰, ו‡ו˙ם ניˆוˆו˙ ‚בו‰ים ונעלים ˘נפלו 
למ˜ום ˘פל ז‰, ‰ם נ‚‡לים ו˘בים למ˜ורם.

ניˆוˆו˙  ˘‰ם  ˘ב„ברים ‰מו˙רים,  לניˆוˆו˙  ר˜  בעבו„˙ו  ל‰‚יע  יכול  ˘‰ˆ„י˜  ונמˆ‡ 
מעל‰ ‚ם ‡˙ ‰ניˆוˆו˙  רב‰",  ב˙˘וב‰ "מ‡‰ב‰  כ˘˘ב  ˙˘וב‰  בעל  ו‡ילו  יו˙ר,  נמוכים 

‰נעלים ביו˙ר ˘נפלו ב„ברים ‰‡סורים.

וז‰ו מ‰ ˘מרומז ב‰מ˘ך ‰כ˙וב, ˘מעל˙ "ו‰˘יבך ‰' מˆרים" – ענין ‰˙˘וב‰ – ‰י‡ 
מ‡„  עמו˜  כלומר  "˘ם"  נ˜ר‡  ‰˜ליפו˙  ומ˘כן  „"מ˜ום   – ל‡ויביך"  ˘ם  "ו‰˙מכר˙ם 
ו‚„ל‰  ˘ל ‰‡„ם,  ו‰˜ליפו˙ ‰ם "‡ויביך"  ל„ו„י" (לב, ‚)),  מ‡מר „"‰ "‡ני  ˙ור‰  (ל˜וטי  למט‰" 
 - עמ˜י ‰˜ליפו˙  מ˙וך  ל‰עלו˙ ‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ‚ם  י„‰ ‡פ˘ר  ˘על  עבו„˙ ‰˙˘וב‰  מעל˙ 

מדוע ירידת הנשמה 
היא "לשון שמחה"?

והי' כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה 
וירשתה וישבת בה
(כו, א)

יש לבאר כתוב זה בעבודת האדם לקונו:

הנשמה  ירידת  על  קאי  הארץ"  אל  תבוא  "כי 

מאיגרא  גדולה  ירידה  שהיא  הגשמית,  הזו  לארץ 

ואמרו  "והי'"  נאמר  זה  ועל  עמיקתא.  לבירא  רמה 

(ב"ר  שמחה  אלא  אינו  והי'  שנאמר  מקום  שכל  רז"ל 

ירידה  היא  זו  ירידה  הרי  יפלא,  ולכאורה  ג).  פמ"ב, 

שמחה?  לשון  זה  על  אומרים  ואיך  ביותר,  גדולה 

אל  זו  שביאה   – לך"  נותן  ה"א  "אשר  הכתוב  ומבאר 

הארץ היא מ"ה' אלקיך". ובמילא ברור שזהו תכלית 

הטוב ולא "ירידה" אמתית.

ירידתה  קודם  כמו  שלא  הרי,  הטוען,  יטען  ואם 

להתחשב  הנשמה  מוכרחת  הזה  בעולם  הזה,  לעולם 

זה  על  הנה  ירידה,  זו  וא"כ  הזה,  עולם  עניני  עם 

נתונים  ישראל  שאין  לך",  נותן  הכתוב "ה"א  ממשיך 

ע"י  להם  "ניתן"  העולם  אלא  ה"ארץ"  שליטת  תחת 

ה', ובמילא כל עניני העולם אינם יכולים לבלבל, כי 

יש  שמחה"  ואדרבה, "לשון  עליהם.  שולטים  ישראל 

כאן, כי ביכולת האדם להתעלות ע"י ירידתו לעולם 

הזה.

כאן  שייך  איך  לטעון  לאדם  אפשר  עדיין  אמנם, 

"לשון שמחה", הרי טוב אמתי הוא רק כאשר האדם 

'מקבל',  בבחינת  רק  ואינו  זה,  על  ועובד  מתייגע 

וכאן שהקב"ה "נותן" ומשליט את ישראל על העולם 

הכתוב  ממשיך  ולכן  בלבד?  הוא "מקבל"  האדם  הרי 

אלא  בלבד  מהקב"ה  "נתינה"  כאן  שאין  "וירשתה", 

המוריש  במקום  הוא  היורש  שבירושה,  "ירושה", 

ממעל  אלוקה  "חלק  הוא  יהודי  שכל  והיינו,  ממש. 

"מקבל"  בבחינת  אינו  ובמילא  רפ"ב),  (תניא  ממש" 

בלבד, אלא הוא "חלק" מהנותן והמוריש.

שהוא  זה  את  מרגיש  אינו  שהאדם  מכיון  אלא 

בה"  "וישבת  הכתוב  ממשיך  לכן  אלוקה",  "חלק 

והיינו,  א),  כא,  (מגילה  עכבה"  אלא  ישיבה  ש"אין 

עם עניני עולם הזה,  שעל הנשמה להתעכב ולעבוד 

האדם  הרגשת  מצד  גם  ובמילא  ולהעלותם.  לבררם 

ומתעכב  שעובד  זה  שהוא  מאחר  "מקבל"  רק  אינו 

בהעלאת עניני עולם הזה, ובמילא גם מצד הרגשתו 

"אין והי' אלא שמחה".

בין "מודה אני" ל"מודים 
אנחנו לך"

מביא  של  הודי'  הוא  בכורים  מצות  של  תוכנה 

והנה,  עמו.  שנעשו  הטובות  על  להקב"ה  הבכורים 

בנוגע למצות הבאת ביכורים מצינו שתי דיעות, אם 

חיובה התחיל רק לאחרי כיבוש וחילוק ארץ ישראל, 

בזה,  שקו"ט  הדברים  במקור  (ראה  לארץ  בבואם  מיד  או 

האדם  בעבודת  אלו  דיעות  שתי  לבאר  ויש  וש"נ). 

להקב"ה  הודאה  אופני  שני  דרך  על  שהן  לקונו, 

שישנם בכל יום ויום:

שאומר  משנתו,  האדם  כשניעור  מיד  ההודאה  א. 

"מודה אני לפניך כו' שהחזרת בי נשמתי כו'". הודאה 

בגודל  שכלית  ומסקנא  התבוננות  ע"י  באה  לא  זו 

זה  שהרי  נשמתו,  בהחזרת  עמו  שנעשתה  הטובה 

להתבוננות,  עדיין  שייך  ואינו  משנתו,  נתעורר  עתה 

בלב  הנטועה  הפשוטה  מהאמונה  תוצאה  היא  אלא 

שהוא  שזה  מכיר  הוא  הטהורה  שבאמונתו  ישראל, 

ניעור משנתו זה מפני שהקב"ה מחזיר לו נשמתו.

 - התפלה  בתחילת   - התפלה  בעת  ההודאה  ב. 

במשך  פעמים  כמה  ואח"כ  בשמו",  קראו  לה'  "הודו 

אנחנו  "מודים   - העמידה  בתפלת  וכן  התפלה, 

יודו  צדיקים  "אך  הפסוק   - התפלה  לסיום  עד  לך", 

לשמך גו'". הודאה זו באה על ידי התבוננות שכלית, 

ידי  על  הבאים  התפלה  בעת  התעוררות  עניני  ככל 

להתבונן  אדם  חייב  התפלה  לפני  שהרי  התבוננות, 

"ויחשוב מרוממות הא-ל ית' ובשפלות האדם" (או"ח 

הוא  הרי  מההתבוננות  שכתוצאה  וברמ"א),  ס"א  סצ"ח 

בא להודות לה'.

וזהו החילוק בין שתי הדיעות הנ"ל בחיוב בכורים 

מן התורה:

מיד  היא  דבכורים  שההודאה  ס"ל  אחת  דיעה 

אני"  ד"מודה  ההודאה  כמו  לארץ,  ישראל  בכניסת 

הדיעה  משא"כ  משנתו";  כשנעור  "מיד  שאומרים 

לאחרי  דוקא  היא  דבכורים  שההודאה  ס"ל  השני' 

ההודאה  שאזי  הארץ,  כל  של  והחילוק  הכיבוש  גמר 

בתכלית  שהם  בפירות  היא  הארץ  נתינת  על  לה' 

התפלה,  ובסיום  בהמשך  ההודאה  כמו  השבח, 

היא  לה'  ההודאה  שאז  התבוננות,  עניני  כל  לאחרי 

מתוך הכרה עמוקה בחסדיו ית'.



י‡לקראת שבת

כי  ‰"בן",  לעבו„˙  ‰י‡  נמ˘ל˙  ‰ˆ„י˜ים  עבו„˙  ‡˘ר  ‰˘י"˙,  בעבו„˙  ‚ם  ‰ו‡  וכן 
ולעמול  ל‰˙יי‚ע  ˘‰בן ‡ינו ˆריך  נפ˘ם, „כמו  בטבע  ל‰˘י"˙ ‰י‡  ו‰˙˜˘רו˙ם  עבו„˙ם 
ב‡‰ב‰  מ˙ול„˙ו ‰ו‡ "לימ˘ך ‡חר ‡ביו  טבעו  ל‡ביו, ‡ל‡  ו˘ייכו˙  ל‰ר‚י˘ ˜˘ר  בכ„י 
˘מטבע  ממ˘ ‰ו‡ ‚ם ‡ˆל ‰ˆ„י˜ים  כך  ב˘מח‰", ‰נ‰  רˆונו  לע˘ו˙  ˙מ‰  ובעבו„‰  רב‰ 
ברי‡˙ם ‰ו‡ "כמו טבע בנפ˘ם לימ˘ך ב‰˙ל‰בו˙ ‡‰ב‰ רב‰ . . לע˘ו˙ נח˙ רוח ל‡בי‰ם 

˘ב˘מים".

י„י  על  כך  כל  ‡ינ‰  ‰ˆ„י˜ים  ˘ל  עבו„˙ם  ‡˘ר  זו,  בעבו„‰  י˘  חסרון  מ‡י„ך,  ‡ך 
ולכן  ל‰˘י"˙,  ב‰ם ‡˙ ‰˜˘ר  מ‚לים  ˘מלמעל‰  כך  ע"י  בעי˜ר  ועמלם, ‡ל‡  ‰˘˙„לו˙ם 

מטבעם ‰ם נמ˘כים ל˜„ו˘‰ וחפˆים לעבו„ ‡˙ ‰בור‡ כ„בעי.

‡בל עבו„˙ ‰בעל ˙˘וב‰, נמ˘ל˙ ‰י‡ לעבו„˙ ‰עב„, כי במˆבו ‰˜ו„ם ‰י' רחו˜ מ‡ור 
‡ין  ‰˘י"˙,   ˙‡ ועוב„  ב˙˘וב‰  ˘ב  ‰ו‡  ˘ע˙‰  וז‰  רˆוי,  בל˙י  במˆב  ונמˆ‡  ‰˜„ו˘‰, 
לעזוב ‡˙ ‰רע  ורˆונו,  טבעו  ומ˙יי‚ע ‰יפך  ˘עמל  בטבעו, ‡ל‡  רˆונו  ˘כך ‰ו‡  מפני  ז‰ 

ול‰˙˜רב ל‡ור ‰˜„ו˘‰.

וזו מעל‰ ‚„ול‰ וי˙יר‰ בעבו„˙ ‰עב„ ובעבו„˙ ‰בעלי ˙˘וב‰, ‡˘ר עוב„ ‡˙ ‰˘י"˙ 
בכוח עˆמו, ˘ל‡ ניכר ‡ˆלו ‰˜˘ר ל˜ב"‰, ו‰ו‡ "מˆ„ עˆמו, ‰˙˜˘ר ‡˙ עˆמו, ונ˙ן ‡˙ 

עˆמו ‡ליו לעב„ו בכל לב ונפ˘ ע„ מסיר˙ נפ˘ בפועל ממ˘".

‰בעלי  מעל˙  ‚ו„ל  ˘מפלי‡  לעב„ים",   .  . "ו‰˙מכר˙ם  ‰כ˙וב:  "מברך"  ‡˘ר  ו‰ו‡ 
‰עˆמי,  רˆונם  לכפו˙  עˆמם  מכח  עבו„˙ם  ‡˘ר  כ"עב„ים"  עבו„˙ם  ˘עוב„ים  ˙˘וב‰ 
ולעב„ו י˙' ‡ף ˘נמ˘כים לˆ„ ‰רחו˜ מ‰˜„ו˘‰, ומעל‰ ז‡˙ מפר˘ ומ„‚י˘ ר˘"י: "‡˙ם 
מב˜˘ים ל‰יו˙ נמכרים" – ˘עבו„‰ זו ‰י‡ ב‡ופן ˘‰עב„ ‡ינו נמ˘ך מˆ„ עˆמו ל˜„ו˘‰, 
‡ל‡ ‰ו‡ מעורר ‡˙ עˆמו – "מב˜˘" ומוסר ‡˙ עˆמו בכפי' ל‰ימכר לעבו„˙ו י˙' לעב„ו 

כעבו„˙ עב„.

לקראת שבת י

"˘ם ל‡ויביך".

גודל מעלת עבודת הבעל תשובה על עבודת הצדיק
‰‡מור לעיל, מב‡ר ‰ו‡ ‡˙ מעל˙ו ˘ל בעל ˙˘וב‰ ביחס ל˙וˆ‡˙ עבו„˙ו, ˘פעול˙ו 
˘נפלו  ביו˙ר  ‰נעלים  ‰ניˆוˆו˙   ˙‡ ‚ם  ל‚‡ול  ˘מˆליח  בכך  יו˙ר,  נעלי˙  ‰י‡  בעולם 

ל„ברים ‰‡סורים ולעמ˜י ‰˜ליפו˙.

‡ך ע„יין י˘ לב‡ר ‡˙ מעל˙ עבו„˙ ‰בעל ˙˘וב‰ עˆמ‰, ‡˘ר עˆם „רך עבו„˙ו ‰י‡ 
‰רי  ‰‡סורים,  ומ„ברים  נמוך  ממ˜ום  ˘‰‚יע  מ˘ום  „„וו˜‡  ‰ˆ„י˜,  מעבו„˙  יו˙ר  נעלי˙ 
‰י‡  עבו„˙ו  ˘‚ם  ‡ל‡  יו˙ר,  נעלים  ניˆוˆו˙  ˘‚ו‡ל  ר˜  ל‡  ‰נ‰  ‰˘י"˙   ˙‡ בעב„ו  ע˙‰ 

ב„רך נעלי˙ יו˙ר מעבו„˙ ‰ˆ„י˜ים.

ומעל‰ זו י˘ ללמו„ מ„ברי ר˘"י – "יינ‰ ˘ל ˙ור‰" (ר‡‰ לוח ‰יום יום כט ˘בט) בפירו˘ו 
ר˘"י:  „ברי  ‰ם  ו‡לו  ˙˘וב‰.  בעל  ˘ל  עבו„˙ו  ‰פל‡˙  ‚ו„ל   ˙‡ מרמז  ‡˘ר  ‰כ˙וב,  על 
(במ˜ור  נמכרים"  ל‰יו˙  מב˜˘ים  ‡˙ם   – ול˘פחו˙  לעב„ים  ל‡ויביך  ˘ם  "ו‰˙מכר˙ם 

‰„ברים נ˙ב‡ר ‚ם ‰רמוז ב‰מ˘ך „ברי ר˘"י. עיי"˘).

מעלת הבעל-תשובה להיותו "מבקש"
"ו‰˙מכר˙ם ˘ם ל‡ויביך לעב„ים ול˘פחו˙ – ‡˙ם מב˜˘ים ל‰יו˙ נמכרים" –

ז‰  בענין  (ר‡‰  ול"עב„ים"  ל"בנים"  ונמ˘לים  ל˘ניים –  נחל˜ים ‰ם  ‰עוב„ים ‡˙ ‰˘י"˙ 
ב‡ריכו˙ נפל‡‰ בספר ‰מ‡מרים ˙רס"ו מ‡מר „"‰ "ומ˜נ‰ רב" עמ' ˘ח ו‡ילך):

. „מ‰   . ונמ˘ך ‡חריו   .  . בטבעו ‡‰ב‰ ‡ל ‡ביו  ב‰בן  „בן ‰עוב„ ‡˙ ‡ביו, ‰נ‰ "י˘ 
רˆון  נ‚„  כן  ‚ם  ז‰  רˆון ‰‡ב, ‰רי  נ‚„  ˘‰ו‡  ומ‰  רˆון ‰בן,  כן  ‚ם  רˆון ‰‡ב ‰ו‡  ˘‰ו‡ 

‰בן.

עול,  בבחינ˙  ר˜  ‡ינו  ‰עב„ו˙  ענין  "עי˜ר  ‰רי  ‡„ונו,   ˙‡ ב˘ר˙ו  ‰עב„  ז‡˙  לעומ˙ 
ו‰יינו ˘‡ינו רוˆ‰ כלל ב‰עבו„‰, וכל עבו„˙ו ‰ו‡ בבחינ˙ עול ‚„ול ˘מוטל עליו מ‡ימ˙ 

‰‡„ון, לעבו„ כל עבו„‰ ˜˘‰ וכבי„‰ ביו˙ר, ‡ף ˘מ‡„ נ‚„ כחו ורˆונו".

לטורח  עליו  ז‰  "‡ין  ‰רי  ˘לכן  ‰‡ב,  בעבו„˙  ˘רוˆ‰  ‰בן  מעל˙  ˘‚„ל‰  ‡ף  ו‰נ‰, 
ולמ˘‡ כלל, ‡ל‡ ‡„רב‡ יעבו„ ויע˘‰ רˆונו בנח˙ וב˘מח‰", מ"מ מובן ˘מעל˙ עבו„˙ 
 ıעב„ ‚„ול‰ יו˙ר, ˘‰רי ‰בן עו˘‰ רˆון ‡ביו מחמ˙ טבעו, ‡ך ‰עב„ מˆ„ עˆמו ‡ינו חפ‰
˘בעל  פי  על  עול ‰‡„ון, ‡ף  מˆ„  זו  עבו„‰  מ˜ום ‰נ‰ "י˜בל ‰עב„  ומכל  בעבו„‰,  כלל 
כרחו ‰ו‡", ו‰עב„ מ˙מסר מ‡ו„ לעבו„˙ו, ו‰רי ‰ו‡ מוכן "ל˘‡˙ ‰עול ו‰מ˘‡ ו‰טורח 
‰‚„ול בעבו„‰ ˜˘‰", ‰עי˜ר למל‡ו˙ רˆון ‡„ונו, ‡ף ˘‰ו‡ עˆמו ‡ינו מבין במעל˙ ויו˜ר 

עבו„‰ זו.


