


˜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
איך יתכן שישבו בהר סיני "יותר מדאי"

בל˙ ‰˙ור‰?  בל˙ ‰˙ור‰? / מ˘כן לפני̃  כינ‰ ‡ו̃  ‚„ול‰ – ‚ילוי̆ 
/ מ‰ ‰כין ‡˙ י˘ר‡ל לכניס˙ם ל‡רı י˘ר‡ל? / בי‡ור „ברי ר˘"י 

על "רב לכם ˘ב˙ ב‰ר ‰ז‰" ו‰טעם ˘נˆרך לב' פירו˘ים

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 12 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
בין "ערבות מואב" ל"עבר הירדן" (ע"פ ספר השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 566 ואילך)

בין גבורת שבט גד לגבורת שבט יהודה  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עמ' 1 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לימוד זכות בעת התוכחה

מ„וע ל‡ פירט מ˘‰ ‡˙ מ˜ום חט‡ "מי י˙ן מו˙נו"? / מ„וע ‡ין בני 
ב"‡יכ‰  י˘  מעל‰  במ„בר? / ‡יזו  בחט‡י‰ם  כך  כל  י˘ר‡ל ‡˘מים 
וכח‰ ו˙וכח‰?  י˘ב‰ ב„„"? / ו‡יך לימ„ מ˘‰ זכו˙ על י˘ר‡ל בכל̇ 

– בי‡ור נפל‡ בלימו„ זכו˙ „מ˘‰ על י˘ר‡ל ב˙וך „ברי ‰˙וכחו˙

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ד עמ' 1 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
בין "ערבות מואב" ל"ארץ מואב"  (ע"פ ספר השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 568 ואילך)

להכניע את היצר "במכה אחת" (ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עמ' 10 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בפלוגתת הפוסקים לענין פליטת בישולי נכרים

„˘בור  סכין  ‚בי ‰כ˘ר˙  ע"ז  „סוף  בעוב„‡  ˙מי‰ו˙  כמ‰  י˜˘‰ 
מלכ‡, וי‡ריך לפלפל ‡יך ‡ליב‡ „‰פוס˜ים ‰‡וסרים ‡ף פליט˙ 

בי˘ולי נכרי – כל ‰˙מי‰ו˙ מ˙יי˘בו˙ ‰יטב 

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 30 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג
הזכות והתפקיד להאיר את הסביבה

יד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרכי החסידות
'הנחות העולם' – הסתת היצר

בעז‰י״˙.

‰ננו  „ברים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 

(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 

˙˘פז), 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„ 

˘‰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

וכ˙י׳ כי ל‡ י„ח ממנו נ„ח „מ‡חר ˘בפנימיו˙ לבבו חפı ‰ו‡ ל‰˙˜רב ו˙כן לבו˙ ‰וי׳ 

יˆי"מ  וז‰ו"ע  ל‰˙˜רב,  ביכול˙ו  ועי"ז  מלמעל‰  רוח  מ˙עורר  ‰נ‰  לבבו,  פנימיו˙  ˘יו„ע 

ב‚ול‰  ˘‰יו  „בע˙  „נ‰"ב  ועיכובים  ‰מניעו˙  ˘‰ם  ו‰‚בולים,  מ‰מיˆרים  ‰יˆי‡‰  ˘‰ו‡ 

כ˙יב ול‡ ˘מעו כו׳ מ˜וˆר רוח ו˙ר‚ם יונ˙ן מע˜ו „רוח‡ ˘‰ו‡ ‰עוני ו‰„לו˙, ‡ך כעבור 

עלי‰ם ‡יז‰ ‰˙עוררו˙ (וביו˙ר מ‰מנ‚„ כמבו‡ר ב„"‰ ‡ז י˘יר ‰ב׳ בע׳ ופרע‰ ‰˜ריב כו׳) 

ויזע˜ו ‡ל ‰׳ ו‰י׳ ‚ילוי ‡ור מלמעל‰ ועי"ז ‰י׳ יˆי"מ ˘‰ו‡ ‰יˆי‡‰ מ‰מיˆרים ו‰‰עלמו˙ 

„נ‰"ב.

(˙ר‚ום מספר ‰מ‡מרים ˙ר"פ עמ' ל‡-ב)



יזלקראת שבת

‡ליין ‡ויס מ‰ו˙ מענט˘"), ˘‡ינו בכלל ‰מ„ברים, ו‰ו‡ ר˜ בכלל בעלי ‰˜ול ו‰מˆפˆפים 

בלב„, ˘ז‰ ‚ופ‡ מונע ‡˙ ‰‡„ם מל‰יו˙ ˘˜רן, וכמו כן ב˘‡רי ‰מ„ו˙ „רכילו˙ ו‚‡ו‰, 

מ˘‡״כ בעס˜ מפני ‰'‰נח‰' ˘ל ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‡ינו כן ומ˙יר לעˆמו, בח˘בו בטעו˙ 

כי כן ‰ו‡ „רי˘ו˙ ‰ענין, ‰נ‰ מלב„ ‰רע‰ ˘ל ‰נ‰״ב מ‰ ˘פועל עליו במ„ו˙ רעו˙ ח"ו, 

‰ב‡ים  ‰‚˘מיים  ‰חיים  ‰ו‡  ˘‰עי˜ר  ‰ב‰מי˙  ˘בנפ˘  ליי‚")  ("„ער  ‰‰נח‰  עˆם  ‰נ‰ 

מ‰מ˘‡ ומ˙ן, ו‰עליונו˙ ‰ב‡‰ מז‰ ˘ב˘ביל ז‰ ‡פ˘ר ל‰יו˙ ‡חר˙ ממ‰ ˘ˆריך, ו‰ר‡י׳ 

ב˘‡רי ‰ענינים ‰רי ‡ינו כן (˘ב‡מ˙ כוונ˙ ‰נ‰"ב לפעול ‚ם ב˘‡ר ‰ענינים ‚"כ ל‰יו˙ כן 

ור˜ ‰‰˙חל‰ ‰ו‡ ר˜ מ˙חל‰ מ„בר ז‰ כו׳), ˘‰‰נח‰ ‰ז‡˙ מ˘רי˘ ‰נ‰״ב ב‰ר‚˘ ‰‚וף, 

עני ואביון, נדח
˘‰ם  כמו  ˘‰ענינים  וכו',  פרנס˙ו  י˙רב‰  לעסו˜  ירב‰  ‡˘ר  „כל  עס˜  ב‰ריבוי  ועו„ 

עפ״י ‰˙ור‰ ‡ינו כן, „‰ל‡ וברכך ‰״‡ בכל ‡˘ר ˙ע˘‰, ˘ˆריכים לע˘ו˙ כלי לברכ˙ ‰וי' 

ו‰מרב‰ ל‡ ‰ע„יף כו', וכי„וע ‰ענינים בז‰, 

 ˙‡ ר״ל  מח˘יך  ו‰ו‡  כללי,  מיˆר  פועל  ‰עולם,  ב‰נחו˙  ˘לו  ב‰‰נחו˙  ˘‰נ‰"ב  ר˜ 

‰‡ור ˘ל ‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙, ‰ו‡ מסיר ‡˙ כל ‰ע„ינו˙, וסו˙ר כללו˙ ענין ‰עבו„‰, ובז‰ ‰ו‡ 

ב[ענין]  ‰עונ‚   ˙‡ ממנו  לו˜ח  ‰ו‡  ח״ו  כ‡לו  ומˆבו,  ממעמ„ו  ומ„יחו  ‰‡„ם   ˙‡ מבלבל 

ממנו  ונוטל  לענין ‡חר,  מניע ‡ו˙ו  מבי‡ ‡ˆלו ‡˙ ‰'‰נחו˙' ‰ללו, ‰ו‡  ˘‰ו‡  בז‰  נעל‰, 

‡חרי  מל[‰˙]‚ע‚ע  פונ‰  ˘לבו  ‰נ‰"‡,  ‡ור  ומח˘יך  וע„ינו˙,  מט‰ר‰  ˘לו  ‰עונ‚  כל   ˙‡

‰נעל‰ ממנו, ובכל ‰ענינים „‡ל˜ו˙ ˘‰י‡ ˙ו"מ ‰ו‡ מס˙פ˜ בכל ‡˘ר י˘ לו כו׳, וממיל‡ 

נ„ח ממ˜ומו ומˆבו ונע˘‰ מוטר„ בעניניו ו‰˘ב˙ ומוע„ כחול כו', 

ע„ ˘‰ו‡ עו˘‰ו לעני, „‡ם ˙עזבני יום יומים ˙עזביך, וכ‰ ‰ולך מ„ר‚‡ ל„ר‚‡ במ„ו˙יו 

ר״ל,  וחל‡‰  זו‰מ‡  מל‡‰  ˘נפ˘ו  ו‰חולי  ˘‰ו‡ ‰יוב˘  ˘נע˘‰ „ל,  ע„  ˘כלו,  לפי  ˘‰ם 

לכל,  ˘˙‡וב  ‡ביון  ˘נע˘‰  ע„  „חי  ‡ל  מ„חי  ר״ל  ויור„  רוחני,  בענין  ענ‚  ˘ום  לו  ˘‡ין 

˘ז‰  ירו„  כ‰  ר"ל  נ‰י'  כלל ‡ליו, ‰ו‡  נו‚ע  ז‰ ‡ינו  ‚ילוי ‡ור ‡לו˜י ‰רי  ˘י‰י'  פי׳ ‰יכן 

ולבו  ˘מוחו  לענין,  מענין  ˘לו ‰מטרי„ו  ע"י ‰נ‰"ב  נר„ף  כ‰  כי ‰נ‰  כלל,  לו  מפריע  ‡ינו 

יומם  ו‰‚˘מיים  ‰חומריים  ‰ענינים  לכל  ˘ו‡ף  ר˜  ‰ו‡  ימיו  וכל  פנימי,  מענין  ‡טומים 

וליל‰ ל‡ י˘˜וט ול‡ ינוח, ול‡ י‡מר „י,

ממˆבו  ˘נ„ח  נ„ח  וז‰ו  כו׳,  ויו˙ר  ביו˙ר  נ˘˜ע  לע˙ ‰רי ‰ו‡  ˘מע˙  פל‡ים,  יור„  וכ‰ 

זכר  בעˆמו  ‰ו‡  ו‚ם  כך,  לי„י  ˘‰בי‡ו  ו‚רם  סיב‰  ˘י˘נו  נ„ח  נ˜׳  ‰נ‰  ומ״מ  ומעמ„ו, 

עו„ ימים ‰ר‡˘ונים, וב˙וך ˙וכיו˙ פנימיו˙ נ˜ו„˙ לבבו ב‰עלם „‰עלם עו„ מ˙לונן ‡יז‰ 

˙˘ו˜‰ לימים ‰‰ם ‡ך רוב ‰טר„ו˙ ימנעו‰ו מלב˜˘ ‰עˆו˙ ‡יך ל˘וב ל‡י˙נו ‰ר‡˘ון, 

וכ‡˘ר י˙בונן בכללי˙ מˆבו, ‰נ‰ בכ‰ יבכ‰ במר נפ˘ו על ‡˘ר יר„ ב‰ פל‡ים ממכון 

˘ב˙ו כו', ו‚ם ז‰ ‰ו‡ לע˙ מן ‰ע˙ים ב‰˙עורר ‰רוח, ולכן נ˜׳ ב˘ם נ„ח ע"י ‰סיב‰ ˘‚רם 

לו ז‡˙, ובפנימיו˙ לבבו עו„ י˘נו ˙˜ו‰ ל˘וב כו', 

לקראת שבת „

איך יתכן שישבו
בהר סיני "יותר מדאי"

גדולה – גילוי שכינה או קבלת התורה? / משכן לפני קבלת התורה? / מה הכין את ישראל לכניסתם לארץ 
ישראל? / ביאור דברי רש"י על "רב לכם שבת בהר הזה" והטעם שנצרך לב' פירושים

בפר˘˙נו חוזר מ˘‰ רבינו בפני בני י˘ר‡ל על מ‰ ˘‡מר ל‰ם ‰˜ב"‰ בע˙ ˘˘‰ו ב‰ר 

סיני: "‰' ‡ל˜ינו „יבר ‡לינו בחורב ל‡מר, רב לכם ˘ב˙ ב‰ר ‰ז‰. פנו וסעו לכם . . ר‡‰ 

נ˙˙י לפניכם ‡˙ ‰‡רı, בו‡ו ור˘ו ‡˙ ‰‡רı ‡˘ר נ˘בע ‰' ל‡בו˙יכם ו‚ו'" (‡, ו-ח). 

ובפירו˘ ‰„יבור "רב לכם ˘ב˙ ב‰ר ‰ז‰" – מפר˘ ר˘"י:

"רב לכם ˘ב˙ – כפ˘וטו. וי˘ מ„ר˘ ‡‚„‰: ‰רב‰ לכם ‚„ול‰ ו˘כר על י˘יב˙כם ב‰ר 

ו˘רי  ˘רי ‡לפים  סנ‰„רין,  לכם  מני˙ם  ˙ור‰,  ˜בל˙ם  וכלים,  מנור‰  מ˘כן,  ע˘י˙ם  ‰ז‰; 

מ‡ו˙". 

ל‰רחי˜  ו‰וˆרך   – "כפ˘וטו"  ‰כ˙וב  בפירו˘  מס˙פ˜  ‡ינו  ר˘"י  מ„וע  בי‡ור,  וˆריך 

ל"מ„ר˘ ‡‚„‰". 

ב. וי˘ לב‡ר:

למ˘‰  ‡מרו  וע„˙ו  ˘˜רח   ,(‚ (טז,  ˜רח  בפר˘˙  כן  לפני  מˆינו  לכם"  "רב  ‰ל˘ון   ˙‡

לעˆמכם ‚„ול‰" (וכעין  ל˜ח˙ם  מ„‡י  יו˙ר  ר˘"י: "‰רב‰  מפר˘  ו˘ם  לכם".  ו‡‰רן "רב 

ז‰ בפ' וי˘לח ל‚, י‡: "י˘ לי רב – יו˙ר ויו˙ר מכ„י ˆרכי").

ב‰ר  ˘‰י˘יב‰  פירו˘ו  ‰ז‰"  ב‰ר  ˘ב˙  לכם  ˘"רב  בעניננו,  ‚ם  לפר˘  ˆריך  ולכ‡ור‰ 

ב‰ר  על ‰י˘יב‰  כן  לומר  ˙מו‰, ‡יך ‡פ˘ר  י˘ר‡ל; ‡ך  בני  עבור  מ„‡י"  סיני ‰י‡ "יו˙ר 

סיני - "‰ר ‰‡ל˜ים" - עם כל ‰מעלו˙ ˘ב„בר?! 

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

בז‰  ו‰כוונ‰   – "כפ˘וטו"  ‰„יבור   ˙‡ ר‡˘ון)  (כפירו˘  ר˘"י  מפר˘  כן,  פי  על  ו‡ף 

ל‰„‚י˘ ‡˙ ח˘יבו˙ ‰כניס‰ ל‡רı י˘ר‡ל:

מ˘‰ רבינו ב‡ ל‰וכיח כ‡ן ‡˙ י˘ר‡ל על חט‡ ‰מר‚לים, ˘‚רם ל‰ם ל‰˙עכב במ„בר 

˘נים רבו˙ – וכ‰˜„מ‰ לכך ‰ו‡ מ„‚י˘, ˘‰˜ב"‰ מˆי„ו רˆ‰ לזרז ‡˙ בו‡ם ל‡רı י˘ר‡ל, 

ור˜ ב‚לל חט‡ ‰מר‚לים ‰˙עכבו זמן רב;  

˘ב˙  לכם  "רב  סיני ‡מר ‰˜ב"‰  ב‰ר  ב‰יו˙ם  ˘כבר  י˘ר‡ל,  לבני  מ˘‰  ˘מספר  וז‰ו 

‰ח˘יב  סיני,  ב‰ר  ‰י˘יב‰  ˘מבי‡‰  ‰נפל‡ו˙  ‰מעלו˙  כל  על  ‰בט  בלי  כי   – ‰ז‰"  ב‰ר 

‰˜ב"‰ ‡˙ ‰י˘יב‰ ‰ז‡˙ כ"יו˙ר מ„‡י", כי רˆ‰ ˘ימ˘יכו ויכנסו במ‰ירו˙ ל‡רı י˘ר‡ל 

למ‰ר  ב˘בילכם  מ˙לבט˙  ˘כינ‰  ‰י˙‰  כך  "וכל  ב)   ,‡) ‰פר˘‰  ב˙חיל˙  ר˘"י  (ובל˘ון 

 .("ıבי‡˙כם ל‡ר

‚. ‡מנם פירו˘ ז‰ ˜˘‰ ‰ו‡, ˘‰רי סוף-סוף ז‰ ˘י˘בו בני י˘ר‡ל ב‰ר סיני זמן רב ל‡ 
˘י˘יב‰  ל‰ם  י‡מר  ˘‰˜ב"‰  מ˙‡ים  ו‡יך   –  "'‰ פי  "על  כלל, ‡ל‡ ‰י'  ברˆונם  ˙לוי  ‰י' 

מרוב‰ זו ‰י‡ "יו˙ר מ„‡י", ב˘ע‰ ˘כל י˘יב˙ם ˘ם ‰י˙‰ לפי רˆונו י˙ברך?!  

ולכן מבי‡ ר˘"י פירו˘ נוסף (מ"מ„ר˘ ‡‚„‰"), ˘לפיו ‡ין פירו˘ "רב לכם" כפ˘וטו, 

˘נפעלו  ו˘כר"  "‚„ול‰  ריבוי  ˘ל  חיובי˙  במ˘מעו˙  ‡ל‡  מ„‡י",  "יו˙ר  ˘ל  במ˘מעו˙ 

"ב‰ר ‰ז‰": "ע˘י˙ם לכם מ˘כן, מנור‰ וכלים; ˜יבל˙ם ˙ור‰; מני˙ם לכם סנ‰„רין, ˘רי 

‡לפים ו˘רי מ‡ו˙". 

וע„יין י˘ ל„˜„˜ בפירו˘ ז‰ ˘ל ‰"מ„ר˘ ‡‚„‰": 

כ‡˘ר ר˘"י ב‡ ל‰סביר ˘ב‰ר סיני זכו י˘ר‡ל ל"‚„ול‰" מרוב‰, לכ‡ור‰ מ˙‡ימ‰ כ‡ן, 

לכל לר‡˘, ‰"‚„ול‰" ‰מפור˘˙ בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ (ו‡˙חנן „, לב-ל‚): 

 ˘‡‰ מ˙וך  מ„בר  ‡ל˜ים  ˜ול  עם  ‰˘מע  כמו‰ו  ‰נ˘מע  ‡ו  ‰ז‰  ‰‚„ול  כ„בר  "‰נ‰י' 

ב‚ילוי  ˘‚ם  [ול‰עיר,  סיני  ב‰ר  ˘‰י'  ‰˘כינ‰  ‚ילוי  כלומר,   – ויחי"    ‰˙‡ ˘מע˙  כ‡˘ר 

‰˘כינ‰ למ˘‰ בסנ‰ נ‡מר (˘מו˙ ‚, ‚) "‰מר‡‰ ‰‚„ול ‰ז‰"];  

"‰‚„ול"  ‰˘כינ‰  ‚ילוי   ˙‡ כלל  מזכיר  ו‡ינו   – ˙ור‰"  "˜יבל˙ם  ר˜  נ˜ט  ר˘"י  ‡ולם 

˘‰י' במעמ„ ‰ר סיני!

ועי˜רי,  ר‡˘ון  כ„בר  (ל‡  ר˘"י  מזכיר  ˘ל ˜בל˙ ‰˙ור‰  ז‰  ענין  ˘‚ם  ו˙‚„ל ‰˙מי‰‰, 

˜בל˙   ˙‡ כך  ‡חר  ור˜  ‰מ˘כן,  ע˘יי˙   ˙‡ מפרט  ‰ו‡  כל  ˜ו„ם   – ˘ני  כ„בר  ר˜  ‡ל‡) 

‰˙ור‰; 

‰י˙‰  ˘˜ו„ם  במˆי‡ו˙,  ˘‰י'  כפי  לס„ר  מ˙‡ים  ‡ינו  ר˘"י  ב„ברי  ˘‰ס„ר  ז‡˙,  ועו„ 

˜בל˙ ‰˙ור‰, ל‡חר מכן מינוי ‰סנ‰„רין (ר‡‰ ר˘"י י˙רו יח, י‚ ˘‰י‰ ז‰ בסמיכו˙ לי"‡ ˙˘רי), ור˜ 

ור˜  מ˘כן",  "ע˘י˙ם  מ˜„ים  ר˘"י  ו‡ילו   – ניסן)  ב‡'  (˘‰ס˙יימ‰  ‰מ˘כן  ע˘יי˙  לבסוף 

‡חר כך ˜בל˙ ‰˙ור‰ ומינוי ‰סנ‰„רין.

לקראת שבת שבתטז 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

'הנחות העום'
– הסתת היצר

מראה לעצמו עם 'הנחות כלליות' שכך הוא הענין כמו חוק, כך מוכרח להיות

("„י  ו‰ם ‰נחו˙ ‰עולם,  מבלבל ‡˙ ‰‡„ם  [-‰יˆר]  ˘ב‰ם ‰ו‡  ו‰‰‚בלו˙  ...‰מיˆרים 

וועלט ‰נחו˙"), זו‰י ‰י‡ ‰יˆי‡‰ ‰ר‡˘ונ‰ ˘לו [-˘ל ‰יˆר], ב‰˙חילו ל‰ר‡ו˙ ‡˙ עˆמו 

עם '‰נחו˙ כלליו˙' ˘כך ‰ו‡ ‰ענין כמו חו˜, כך מוכרח ל‰יו˙, 

י‰י'  ו˘‰עס˜  ומ˙ן  במ˘‡  מעס˜  ‰ב‡ים  ‚˘מיים  לחיים  ˘מוכרחים  [ל„ו‚מ‡:]  כמו 

ב˙מי„ו˙, מוכרחים לעס˜ ˘ל מ˘‡ ומ˙ן ˘ממנו י‰י' ˜יום ‚ופו ו‰ˆטרכו˙ו ו˘‰עס˜ ˆ״ל 

במ„וי˜  לע˘ו˙  ב˙חבול‰,  ‰ב‡  עס˜  כלומר  ועˆו˙,  ˙חבולו˙  „ור˘  ועס˜  ˙מי„י,  עס˜ 

עס˜,  ˘ל  ענין „חו˘  לעˆם  יו˙ר  בטוב  ז‰  יו˙ר ‰רי  ומסובך   ‰˘˜˘ ומ‰  פלוני,  ענין  „ו˜‡ 

‰י˙ר  ומוˆ‡  כז‡˙  עו˘‰  ‰י׳  ל‡  ‰עˆמי,  מ‰ו˙ו  ˘מˆ„  ענינים,  לע˘ו˙  ‡ו˙ו  מבי‡  ˘ז‰ 

לעˆמו, ז‰ו ‰רי עס˜ ˘חבירו ל‡ י„ע מ‰ ˘בלבו, ו‡ומר ‚ם „בר ˘‡ינו ‡מ˙, ˘לולי עס˜ 

ז‰ ל‡ ‰י' עו˘‰ ז‡˙, 

„יו„ע בטוב ˘‰˘˜ר ‡סור, ומז‰ נע˘ים לפחו˙ים בעˆם ‰מ‰ו˙, „כמו ˘‰˘˜רן (‡ו ‚ם 

‰מ‚זם) ‰רי ‰ו‡ עו˘‰ מל‡-„בר „בר, ˘‰רי ‰„בר ˘‰ו‡ מספר ל‡ ‰י׳, ור˜ ‰ו‡ ב„יבורו 

˘לו, ‰רי  ובחיו˙ ‰„בור  למˆי‡ו˙ „בר"),  ז‡ך  ער ‡ויף „י‡  ל„בר ("מ‡כט  עו˘‰  וסיפורו 

בע˙  ‰חיו˙  ˘מרוב  במוח˘,  בעˆמינו  ˘נר‡‰  (כמו  ˘˜ר  ב‰„בר  חיו˙  מטיל  ˘לו  ‰„מיון 

˘‰י׳  בעˆמו  ˘‰ו‡  ˘כרו  על  ב‡  ‰נ‰  ל„בר,  ‡ו˙ו  ועו˘‰  ‡מ˙)  ‰ו‡  כ‡לו  נ„מ‰  ‰„בור 

ער  ("ווערט  ל‡-„בר  נע˘‰  ˘כלי,  ובעל  [כ]‡„ם  מסוים'  '„בר  „בר,  במ„רי׳  ‰˘˜ר,  נע„ר 



הוכחה שצריך לתקן 
משהו באותו המקום

קשיים  לו  יש  שעדיין  שכותב  למה  ...בנוגע 

לו  לשמש  צריך  גופא  זה  הקנדית,  הויזה  אודות 

אמבטו  [בעיר  במקומו  עוד  לפעול  שעליו  סימן, 

היהדות  בהחזקת  המו"ל],  אקוודור.  שבמדינת 

מו"ח  שכ״ק  מה  שידוע  וכפי  ומצוות,  ותורה 

מוהר"ש  אדמו״ר  כ"ק  זקנו  בשם  סיפר  אדמו״ר 

לאחד  שביאר  כפי  זי״ע,  נבג״מ  זצוקללה"ה 

לתת  הקב״ה  יכול  גשמית  שפרנסה  בארוכה, 

לכל אחד מישראל, בסביבה יהודית, בין יהודים 

גדולה  יהודית  בקהילה  ומצוה  תורה  שומרי 

וכו', ואם יהודי מוצא את פרנסתו במקום נידח, 

משהו,  שם  לתקן  עליו  שבטח  הוכחה,  זו  הרי 

להחדיר יותר יהדות, את הנר מצוה ותורה אור, 

מקשרים  במילא  שם,  שנמצאים  היהודים  בין 

את זה עם פרנסה גשמית, כדי שגם הגוף ונפש 

הבהמית ירצו לנסוע לשם, ובהיותו שם תהי׳ לו 

ההזדמנות למלא את שליחותו הרוחנית.

שאמרתי  דברים  רשימת  בזה  מצורף 

שבועות  לכמה  הנוסעים  הישיבה  לתלמידי 

יהדות  אודות  לעורר  ארה״ב,  ברחבי  לערים 

לכל  שייכים  הדברים  שבאמת  ומצוות,  תורה 

כל  את  מוצאים  לא  בו  למקום  שהתגלגל  יהודי 

הצרכים הרוחניים, ובכללות יותר זה שייך לכל 

מתחת  חצובה  שהיא  נשמה  כל  כי  היהודים, 

בדברים  ומתעסקת  בגוף  ירדה  הכבוד  כסא 

שכל  שונים,  וקשיים  נסיונות  ועוברת  גשמיים 

הירידות הללו הן צורך עלי'.

שליחותו  את  וימלא  שיצליח  בברכה 

בעניניו  הצלחה  לו  ימשיך  גופא  שזה  הרוחנית, 

הגשמיים.

(תרגום מאגרות קודש ח"ו עמ' רכד ואילך - אגרות קודש המתורגמות 
ח"א ע' 743)

נמצא במקום הטוב ביותר
לכתבו שיכול להיות נמצא במקום יותר טוב 

וכו‘ - הפלא גדול, שהרי מקרא מלא דבר הכתוב 

”מה‘ מצעדי גבר כוננו, ודרכו יחפץ“ (עיין בהיום 

יום בזה). וגם על פי פשוט זיכתה אותו ההשגחה 

וכו‘“  מזולל  יקר  ד“להוציא  בעבוה“ק  העליונה 

(ב“מ  מעלה  של  בישיבה  מישיבה  יותר  שהוא 

מראה  והוא  מזה,  יותר  טוב  מקום  ומה  א),  פה, 

כאילו אינו שבע רצון ח“ו מזה?!

(אגרות קודש ח“כ עמ‘ יט)

שליח ציבור ופעולה על הציבור
במענה על מכתבו . . בו כותב אודות הצעת 

וצריך  הבע“ל,  הנוראים  לימים  ש״ץ  משרת 

לשם  לנסוע  סברתו  נכונה  לבחינה.  שם  להיות 

באוירון ולא ברכבת, כי חבל על הזמן. ויהי רצון 

ולפני  לפניו  הטוב  באופן  זו  בנסיעתו  שיצליח 

ב״ב שיחיו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מצוה  שליחות  עוד  עליו  שיקבל  מהנכון 

לשם, זאת אומרת שיפעול באותן הימים שיהי׳ 

ומהם  והפצתה  היהדות  החזקת  בעניני  שם 

והתעוררות  וחסידות  תורה  דברי  אמירת  גם 

ליראת שמים ברבים, אם בצורת נאום או לימוד 

מבפנים וכו‘ מתאים לתנאי המקום.

(אגרות קודש חט“ו עמ‘ קכה)

הזכות והתפקיד להאיר את הסביבה

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

לקראת שבת ו

ב‡מ˙  ו˘ם  ‡˙ר,  על  ‰ספרי  ל„ברי  ר˘"י  „ברי   ˙‡ מ˘ווים  כ‡˘ר  יו˙ר  ‚„ול  [‰˜ו˘י 

ר˘"י ‡˙  ˘ינ‰  ולמ‰ ‡יפו‡   – לבסוף  ב‡‰  וע˘יי˙ ‰מ˘כן  בס„ר ‰נכון,  כ˙ובים ‰„ברים 

‰ס„ר ו‰˜„ים ‡˙ ע˘יי˙ ‰מ˘כן?].

„. ו‰ענין בז‰:

כלפי ‰מ˘ך ‰ענין,  מכוון  ב‰ר ‰ז‰" –  ˘ב˙  לכם  לפי ‰"מ„ר˘ ‡‚„‰" ‰„יבור "רב  ‚ם 

‰‰ליכ‰ ל‡רı י˘ר‡ל; ו‰יינו, ˘‰˜ב"‰ ‡מר לבני י˘ר‡ל כי ‰ם כבר ˜יבלו "‰רב‰" ב‰ר 

סיני, ומע˙‰ מוכנים ‰ם ל‰מ˘יך ול‰יכנס ל‡רı י˘ר‡ל. 

ובפרטיו˙:  

ו˜ביע˙ ‰יסו„  חיזו˜  מ˘ל‰ם, ‰י‡   ıל‡ר י˘ר‡ל  בני  ˘ל  לפני ‰כניס‰  ‰‰כנ‰ ‰נ„ר˘˙ 

 ıב‡ר י˙יי˘בו  כ‡˘ר  ˘‚ם   – ו)  יט,  (י˙רו  ˜„ו˘"  ו‚וי  כ‰נים  ממלכ˙  לי  ˙‰יו  "ו‡˙ם  ˘ל 

˘‰ם  ˘ב‰ם,  יזכרו ‡˙ ‰מיוח„  ˘סביבו˙י‰ם,  ככל ‰עמים  טבעי  חיים  ס„ר  לנ‰ל  וי˙חילו 

"ס‚ול‰ מכל ‰עמים" (˘ם יט, ‰).

 ˙‡ ˜יבלו  כבר  סיני  ב‰ר  ממו˘ך  זמן  ˘‰יו  ˘ל‡חר  לי˘ר‡ל,  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  וז‰ו 

˘לו˘‰  י˘  ובז‰  ˜„ו˘".  "‚וי  ‰יו˙ם  ˘ל  ‰יסו„   ˙‡ ב‰ם  ‰˜ובע˙  ‰נ„ר˘˙,  ‰"‚„ול‰" 

פרטים, ובס„ר ז‰ „ו˜‡:

‰פרט ‰ר‡˘ון ו‰עי˜רי ‰ו‡ ז‰ ˘"ע˘י˙ם מ˘כן" - מ˜ום ˜בוע ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰, וכיון 

˘˜„ו˘˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘ור‰ ב˙וך בני י˘ר‡ל ("וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם" (˙רומ‰ כ‰, 

ח)) ‰רי נ˜בע ב‰ם ‰יסו„ ˘ל ‰יו˙ם "‚וי ˜„ו˘"; 

ל‡חר מכן ב‡ ‰פרט ‰˘ני – "˜יבל˙ם ˙ור‰": על י„י ‰˙ור‰ ב‡‰ ‰˜„ו˘‰ ‰מיוח„˙ 

˘ל "‚וי ˜„ו˘" לי„י ביטוי ב‰נ‰‚‰ מע˘י˙ בחיי ‰יום-יום, ˘מ˜יימים ‡˙ ‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰ 

כפי ˘ני˙נו מ‰˜ב"‰; 

ב‡  ב„יו˜,  ל˜יימן  כיˆ„  וי„עו  ‰˙ור‰  ‰ור‡ו˙   ˙‡ ‰יטב  יבינו  ‡כן  י˘ר‡ל  ˘בני  וכ„י 

‰פרט ‰˘לי˘י: "מני˙ם לכם סנ‰„רין, ˘רי ‡לפים ו˘רי מ‡ו˙" – ˘על י„ם י‰יו ‰ור‡ו˙ 

‰˙ור‰ ברורו˙ ומובנו˙ ל˜יומן בפועל. 

˘˜יבלו  ‰˘כינ‰  ‚ילוי  ˘ל  ‰"‚„ול‰"   ˙‡ ר˘"י  ‰זכיר  ל‡  למ‰  בפ˘טו˙  מובן  ומע˙‰ 

˘ע‰  לפי  ‚ילוי  ז‰ ‰י'  כי   – מ˙וך ‰‡˘"  מ„בר  ˘ר‡ו "˜ול ‡ל˜ים  ז‰   – סיני  ב‰ר  י˘ר‡ל 

בלב„;

ו‰מ„ובר כ‡ן ‰ו‡ „ו˜‡ על ‡ו˙‰ "‚„ול‰" ˘נ˜בע‰ בבני י˘ר‡ל ב˙מי„ו˙, כך ˘ר‡ויים 

‰ם בכוח‰ ל‰יכנס ל‡רı י˘ר‡ל ולחיו˙ ˘ם כ"‚וי ˜„ו˘". ו„ו"˜ בכ"ז.



בין "ערבות מואב" 
ל"עבר הירדן"

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר 
הירדן
(א, א)

שמו  הוא  הירדן"  "עבר  הרי  תמוה,  לכאורה 

והמקום  מזרחה,  הירדן  צד  של  השטח  כל  של 

נקרא  הדברים"  "אלה  משה  דיבר  בו  המסוים 

הקודם,  בפסוק  שנאמר  וכמו  מואב",  "ערבות 

והמשפטים  המצות  "אלה  במדבר  חומש  בסיום 

מדוע  וא"כ,  מואב".  בערבות  גו'  ה'  צוה  אשר 

דיבר  שבו  המקום  שם  ובמקום  הכתוב,  משנה 

 - הכללי  השם  נכתב   - מואב"  "ערבות   - משה 

"עבר הירדן"?

ויש לומר הביאור בזה:

מקום  נקרא  שבו  שם  הוא  הירדן"  "עבר  השם 

ארץ  על  מדובר  דכאשר  ישראל,  לארץ  ביחס  זה 

ישראל, הנה המקום מצד האחר של הירדן נקרא 

שם  הוא  מואב"  "ערבות  משא"כ  הירדן".  "עבר 

המקום עצמו, ולא רק ביחס למקומות אחרים.

ומעתה מובן שינוי שם המקום בין ספר במדבר 

שלשת  (כמו  במדבר  ספר  שהרי  דברים,  לספר 

מאורעות  סיפור  הוא  תוכנו  לו)  שקדמו  הספרים 

סדר  משא"כ  במדבר.  ומסעותיהם  ישראל  עם 

כל  אל  משה  דבר  אשר  "דברים  תוכנו  דברים 

ישראל" כהכנה לכניסתם לארץ ישראל.

המקום  שם  נאמר  דשם  במדבר,  בספר  ולכן, 

כחלק ממאורעות עם ישראל ומסעותיהם, נקרא 

אך  מואב".  "ערבות   – שהוא  כמו  המקום  שם 

הירדן"  "עבר  המקום  שם  נקרא  "דברים"  בספר 

להדגיש שאין הכוונה בספר זה לסיפור מאורעות 

והכנה  הקדמה  שהם  לדברים  אלא  ישראל,  עם 

הירדן"  "עבר  גם  ולכן  ישראל,  לארץ  לכניסתם 

שנקרא  כפי  אלא  הפרטי,  בשמו  נקרא  אינו 

המקום ביחס לארץ ישראל. וק"ל.

בין גבורת שבט גד 
לגבורת שבט יהודה

ולראובני ולגדי גו' חלוצים תעברו לפני אחיכם בני 
ישראל

לפני אחיכם – הם היו הולכים לפני ישראל למלחמה לפי שהיו 
גבורים ואויבים נופלים לפניהם שנאמר וטרף זרוע אף קדקוד
(ג, טז-יח. רש"י)

לכאורה תמוה, מדוע היו בני גד "הולכים לפני 

מ"מ  גבורים"  "שהיו  אף  הרי  למלחמה",  ישראל 

נאמר  שהרי  מהם,  יותר  גבורים  יהודה  בני  היו 

עליהם "ידך בעורף אויביך גו' גור ארי' יהודה גו'" 

שבחיות"  "מלך   – לארי'  שנמשלו  ח-ט),  מט,  (ויחי 

יהודה  שבני  יותר  מתאים  הי'  וא"כ  ב),  יג,  (חגיגה 

ילכו "לפני ישראל" ולא בני גד?

בהמשך  זו  קושיא  רש"י  שתירץ  לומר  ויש 

דבריו:

גד  בני  של  גבורתם  אופן  את  מפרט  רש"י 

נפילתם  ואופן  לפניהם",  נופלים  ש"אויבים  בזה 

אף  זרוע  "וטרף   - רש"י   שהביא  בכתוב  מתואר 

קדקוד" (ברכה לג, כ). 

והיינו, שחלוקים היו בני גד ובני יהודה באופן 

נאמר  יהודה  שעל  אויביהם,  על  ניצחונותיהם 

ינוסו  שהאויבים  שפירושו   – אויביך"  בעורף  "ידך 

(ש"ב  המצו"ד  וכפירוש  עורף,  להם  ויפנו  מפניהם 

"כי   – עורף"  לי  תתה  "ואיבי  הפסוק  על  מא)  כב, 

שנצחון  אף  כזה,  ובאופן  עורף".  לי  ויהפכו  ינוסו 

שהאויבים  הדבר  שייך  מ"מ  מובטחת,  המלחמה 

יישארו בחיים. אך בבני גד, אופן מלחמתם היתה 

"אויבים  אלא  בחיים  אויביהם  השאירו  שלא 

הזרוע  עם  הראש  והיו "חותכים  לפניהם"  נופלים 

במכה אחת" (פרש"י בברכה שם).

התאימו  עממין  שבעה  במלחמת  כן,  ועל 

כי  למלחמה",  ישראל  "לפני  ללכת  גד  בני  יותר 

נשמה"  כל  תחי'  "לא  ישראל  נצטוו  זו  במלחמה 

מבני  יותר  גד  בני  הצטיינו  ובזה  טז),  כ,  (שופטים 

יהודה.

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

לקראת שבת י„

‰‡יסור ˘פיר נ˘‡ר ‡יסורו ‚ם כ˘סר טעמו 

‚בר‡  „‚בי  ‰כ‡  מ˘‡"כ  בכלי),  (ונבלע 

‡ין  וממיל‡  מלכ˙חיל‰  לטעמ‡  ליכ‡  ז‰ 

כ‰"‚  ‡˘כחן  (וכבר  מעי˜רו  חל  ‰‡יסור 

„מ˘ום  ‰טעם  ˘ייך  ˘‡ין  „במי  בל‡‰"כ 

וב‡ופן  ו‡כ"מ).  ל‰‡יסור,  לי˙‡  ח˙נו˙ 

ח˙נו˙  ‡יסור  ‡יכ‡  סו"ס  ‰˙ם   ,˙ˆ˜ ‡חר 

ל‡„ם ז‰ ור˜ „ליכ‡ בבליע‰ ח˘˘ ˘יבו‡ 

לז‰, ו˜מ"ל „˘ו‰ בי˘ולים לח˙נו˙ וכ˘ם 

˘ז‰ ‡סור עליו כך ז‰ ‡סור עליו; מ˘‡"כ 

מו˙ר˙,  עˆמ‰  ‰ח˙נו˙  „‡פילו  ‰כ‡ 

לומר  ˘מי‡  ב˘מי  ו‚יור‡  ב‡רע‡  ויˆיב‡ 

„י‰‡ מו˙ר בנכרי˙ ו‡סור בבי˘ולי נכרי].

ו‡ף לר˘"י „‰י' ‡סור ב‡טי בבנו˙י‰ן, 
בי˘ולי  ב‡יסור  ‰רי ‡י ‡מרי' „מיירי ‰כ‡ 

˘‡י"ˆ  ˘בור  ˘ל  ו„‡ו˙ו   ıל˙ר י˘  נכרי 

ז‰יר  ‡ינו  ‡ם  כי  מ‡יסור,  ב‡טי  ל‰פרי˘ 

נכרי  בבי˘ולי  ז‰יר  ˘‡ינו  כ"˘  בח˙נו˙ 

˘נ‡סרו מ˘ום ח˙נו˙, ו˜"ל. 

ללי˘נ‡  ‚ם  ‰יטב  ליי˘ב  י˘  ובז‰ 
בספ˜ (‡ף  ר˜  ˘בור  ˜מ‡ „‰„בר ‰י' ‡ˆל 

בי˘ולי  ב‡יסור  „‰נ‰  ‰נכריו˙),  ˘˜יבל 

י˘ר‡ל  י‰‡  "˘ל‡  טעם  עו„  מˆינו  נכרי 

ר‚יל ‡ˆלו במ‡כל ובמ˘˙‰ וי‡כילנו „בר 

„‰י‡  י"ל  ו‡"כ  ע"‡),  לח  ע"ז  (ר˘"י  טמ‡" 

טעם  עי˜ר  מ‰ו   – ‰ל˘ונו˙  מחלו˜˙  ‰י‡ 

‰ו‡  ב˙ר‡  „ללי˘נ‡  נכרי,  בי˘ולי  ‡יסור 

"מ˘ום ח˙נו˙" ולכן ‡י פרי˘˙ו מ‰נכריו˙ 

מן  ל‰פרי˘ו  ל‰ˆריך  ˘ל‡  טעם  ‰וי 

בי' ‰‡יסור,  מחמ˙ „ליכ‡  (ל˙וס'  ‰‡יסור 

„‡ינו  ממ˘  בו„‡ו˙  מז‰  ˘‰סי˜  ולר˘"י 

ז‰יר בבי˘ולי נכרי), וללי˘נ‡ ˜מ‡ ‰עי˜ר 

ז‰  ולענין  טמ‡,  „בר  י‡כילנו  ˘מ‡  מ˘ום 

(‡ף  כלל  ˘ייך  ‡ינו  ב‡ור˙‡  „עב„   ‡‰

˘‡כן ‡רע).

מ‰  מפני  ללי˘נ‡ ˜מ‡  נ˙'  ל‡  וע„יין 
ספ˜  מחמ˙  ר˜  ב‡טי   ˙‡ ˘בור  ‰כ˘יל 

‡ליב‡  ב˙ר‡,  ללי˘נ‡  יל"ע  ו‚ם  ח˘„, 

(וממיל‡  בנכריו˙  ‡סור  ˘‰י'  „ר˘"י 

‰נ‰  נכרי),  בבי˘ולי  ‡סור  „‡מ˙  ‡ליב‡ 

‡ינו  ˘ב‡טי  ל˘בור  ‰י'  ו„‡י  ˘כנ"ל  ‡ף 

כיון  סו"ס  ‰רי  נכרי,  בי˘ולי  ב‡יסור  ז‰יר 

˘בל‡‰"כ ‰טריח עˆמו לנעוı ‰סכין מ‡י 

‡ף  ול‰ˆיל  ‰נעיˆ‰  ל‰˜„ים  לי'  ‡כפ˙ 

ב‰˜„ים  בז‰,  ו‰נר‡‰  מ‡יסור.  ב‡טי   ˙‡

ע"י  ‰‡˙רו‚  ‡כיל˙  „לפועל  נ˙'  „כבר 

בז‰  ˘י˘  ‡חר  ‚מור  ‡יסור  ‡ינ‰  ב‡טי 

פ˜ו"נ, ו‰נ‰ ˜יי"ל ב˜י„ו˘ין ע ע"‡ „פרנס 

 ,'‚ בפני  מל‡כ‰  לע˘ו˙  ‡סור  ‰ˆבור  על 

בטעמ‡,  מיל˙‡  ˘‰ו‡  [וכיון  מלך  ומובן „כ"˘ 
בז‰;  נ‰‚  ‰י'  „נכרי  מלכ‡  ˘בור  ‡ף  כבו„,  מ˘ום 

מלך  כלפי  ‚ם  חיוב  ‰ו‡  כבו„  „ין  „ב‡מ˙  ועו„ 

י"ל  ו‡"כ   ,[35 ע'  חי"ט  ל˜ו"˘  בז‰  עיי'  נכרי, 

‡סור‰  ‡ינ‰  בפועל  ˘‰‡כיל‰  „מ‡חר 

ל˘בור  ‡סור  ‰י'  ˘וב  פ˜ו"נ,  מ„ין  ממ˘, 

בפני  ‰סכין  „נעיˆ˙  זו  מל‡כ‰  לע˘ו˙ 

כבו„ו  על  ˘מחל  „מלך  י‰ו„‰,  ומר  ב‡טי 

‡ין כבו„ו מחול, סוט‰ מ‡:, מ˘‡"כ ˜ו„ם 

‡כיל˙ מר י‰ו„‰ ‰וכרח לנעוı כיון ˘י„ע 

י‡כל, ‰יינו  ˘ל‡  ב‚וי'")  לי'  בו„‡י ("˜ים 

˘מחמיר ל‰ח˘יב על עˆמו ‡ף ‡כיל‰ כזו 

ל‡יסור (‡ף ˘י˘ בז‰ ח˘˘ פ˜ו"נ, ובפרט 

עליו  „‡מרינן  י‰ו„‰  רב  ‰ו‡  „‰ו‡  ‡˙"ל 

 ‡˜ „"‰וו  מ"˜מ‡י"  ˘‰י'  ע"‡  כ  בברכו˙ 

‰יכ‡  ‡ף  ‰˘ם"  ‡˜„ו˘˙  נפ˘יי‰ו  מסרי 

יוסף   ıע) למי˙‰  עˆמו  למסור  חיוב  „לי˙‡ 

לע"י)), ועל כן ‰ו˙ר ˘ימחול על כבו„ו כ„י 

˘י‡כל, כי ‰וי לˆורך ‰˙ר˙ ‡יסור (כעין ‰‡ 
˘ם.  סוט‰   – מˆו‰  ל˘ם  כבו„ו  על  למחול  „מו˙ר 

כבו„ו  ‰י'  ז‰  „‡„רב‰  ל‰לן  ˘ם  בל˜ו"˘  ועיי"ע 

„˘בור).



י‚לקראת שבת

מ‡י  ‡י„כר  ‡"ל  „‡מרי,  ‡יכ‡  ר˘"י). 

נ˘ים  למסור  פרסיים  („רך  ב‡ור˙‡  עב„˙ 

בליל‰  ˘בור  ל‰ם  וכ˘˘י‚ר  ל‡כסנ‡ים, 

˜יבל,  ל‡  י‰ו„‰  ורב  ב‡טי,  ˜יבל  ˘עבר, 

ר˘"י).

נר‡‰ „נחל˜ו ‰ל˘ונו˙  רי‰ט‡  ולפום 
˜ים  "ל‡  („ר˜  ח˘ו„  ספ˜  ב‡טי  ‰י'  ‡י 

לי'" ל˘בור ˘נז‰ר מ‡יסור) ‡ו ו„‡י ח˘ו„ 

וˆ"ע „מ‡חר  נכריו˙),  מ‡יסור  פר˘  („ל‡ 

„ל‡ ˘ייכ‡ פלו‚˙‡ במˆי‡ו˙ ˆ"ל „לכו"ע 

פרסיו˙,  נ˘ים  ˘˜יבל  זו  עוב„‡  נ˙רח˘‰ 

ר˜  נ˜ט  למ‰  ˜מ‡  ‡לי˘נ‡  ˙ימ‰  ו‡"כ 

בל˘ון ספ˜ ‚בי פרי˘ו˙ ב‡טי מ‡יסורי.

ל‡  „ב‡טי  פי'  ע"ז  סוף  ‰˙וס'  ו‰נ‰ 
˘‰י'  כיון  ˘˜יבל ‰נכריו˙  במ‰  כלל  חט‡ 

"עב„  ב‚„ר  „‰וי  ˘חרור"  ‚ט  "מעוכב 

כ˙ב  ˘ל‡  ור˘"י  בנכרי˙,  ומו˙ר   "˙ˆ˜

‰„בר  כפ˘טו˙  „ס"ל  נר‡‰  מ‡ומ‰  מז‰ 

בין  פלו‚˙‡  „‰י‡  [וי"ל  ‡יסור  בז‰  ˘‰י' 

מעוכב  ‰י˙ר  ‚בי  ל˘יט˙יי‰ו  ל˙וס'  ר˘"י 

‚ט ˘חרור ב˘פח‰, עיי' ‰יטב ל˘ונו˙י‰ם 

˘‡מר  מ‰ו   ‰˘˜ ול˙וס'  לט:].  ב‚יטין 

‰י'  ל‡  ‡ם  ב‡ור˙‡"  עב„˙  מ‡י  "‡י„כר 

‰ריטב"‡  בז‰  ‰ר‚י˘  וכבר  ‡יסור,  בז‰ 

[„מו˙ר  ז‰  יו„ע  ל‡ ‰י'  מלכ‡  "˘בור  וכ' 

ועˆ"ע  כו'",  ‡ו˙ו  ח˘„  ולפיכך  ‰„בר] 

כמבו‡ר  ב„ינים ‰י'  ב˜י  מלכ‡  ˘בור   ‡‰„

ממע˘‰  (ומוכח  ב"מ  סוף  ו˙וס'  בר˘"י 

י‰ו„‰  רב  ע"ז  ˘‰כריז  ע„  ‚ופ‡),  „י„ן 

לפר˘  ו„וח˜  ע"‡),  סט  (˜י„ו˘ין  ברבים 

„‰י˙‰ י„יע˙ו ב„ינים ר˜ למחˆ‰.

‡כיל˙  „ב˘למ‡  ל˙מו‰,  י˘  עו„ 
 – נעיˆ‰  בלי  ‰‡˙רו‚  מן  לפועל  ב‡טי 

‰וי‡  כ‡ן  ‡כיל‰  „‡י  מחמ˙  „‰ו‡  י"ל 

‡בל  פ˜ו"נ,  ח˘˘  ו‡יכ‡  במלכו˙  מרי„‰ 

ל‰כ˘יל  ˘ל‡  טרח  „‡ם  ˆ"ע  ˘בור  על 

נעיˆ˙  ל‡ ‰˜„ים  למ‰  ב‡יסור,  י‰ו„‰  מר 

‰סכין ‚ם לפני ב‡טי ‡ם ר˜ ספ˜ ‰י' ˘מ‡ 

מוˆי‡  ספ˜  ו‡ין  ‡יסורי,  על  מ˜פי„  ‡ינו 

מי„י ו„‡י ‡יסור, ו‡ף ללי˘נ‡ ב˙ר‡ „‰י' 

עכ"פ   – ‰ריטב"‡  (ולפי'  ב‡יסורי  ו„‡י  ח˘ו„ 

˘‡ני  ˘מ‡  סו"ס  ˘בור),  „מח˘ב˙  ‡ליב‡ 

‚יעולי נכרים, כי ‡פ˘ר ˘נכ˘ל ר˜ בנסיון 

˘‡יסור  עו„  (ומ‰  בנכרי˙  „יˆרי'  ‚„ול 

ר˜  ˘י‰י'  ‡פ˘ר  בˆנע‡  בנכרי˙  זנו˙ 

„רבנן, עיי' ע"ז לו:, מ˘‡"כ ‚יעולי נכרים 

„‡סור מ‰"˙).

נכרים  בבי˘ולי  בליע‰  למ˙ירי  ו‰נ‰ 
‰כ˘ר˙  „„ין  מובן  ‰י˙ר)  „בר  (בבי˘ולי 

נכרים,  בי˘ולי  ב‡יסור  נ‡מר  ל‡  סכין 

מע˘‰  ‰ך  ו„‡י  ו‡"כ  נכרים,  ב‚יעולי  ר˜ 

„‡ף  מ"„  ל‡י„ך  ‡בל  ‚יעולים.  לענין  ‰י' 

מˆינו  ‰כ˘ר  בעי  נכרי  בי˘ולי  בליע˙ 

„י"ל  בפ˘יטו˙,  ‰˙מי‰ו˙  כל  ליי˘ב 

‚יעולים  ב‡יסור  כלל  ל‡ ‰י'  כ‡ן  ˘‰סכין 

וכיו"ב  לפירו˙  מיוח„  סכין  ‡ל‡  ˘מ‰"˙ 

ר˜  ונ‡סר  ספכ"‚)  ˘ב˙  בבי˙ ‰מלך,  חסר  (וכלום 

מבו˘לים  פירו˙  ע"י  נכרי  בי˘ולי  מ„ין 

„‰˙וס'  ‡ליב‡  ומע˙‰,  (וחריפים). 

לפר˘  י˘  בנכרי˙  ב‡טי  מו˙ר  ˘ב‡מ˙ 

(בלי˘נ‡  ˘בור  ˙˘וב˙  ל‚מרי  ח„˘‰  ב„רך 

„ר"ל  ב‡ור˙‡",  עב„˙  מ‡י  "‡י„כר  ב') 

„כל טעם ‡יסור בי˘ולי עכו"ם ‰ו‡ מ˘ום 

ח˙נו˙ וכיון ˘ב‡טי מו˙ר בבנו˙י‰ן ליכ‡ 

[ומ‰  מעי˜ר‡  נכרים  בי˘ולי  ‡יסור  ‡ˆלו 

עˆם  "כמו  ‰וי  נכרים  בי˘ולי  ˘‚זיר˙ 

כנ"ל,  טעמו,  ב„ליכ‡  ל‡סרו ‡ף  ‰‡יסור" 

ו„‡י ‡ינו ענין לכ‡ן, „ר˜ חפˆ‡ ˘חל עליו 

טעם  מˆ„  נבלע)  (בטרם  ‰‡יסור  „ין  כבר 

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

ימוד זכות בעת התוכחה
מדוע לא פירט משה את מקום חטא "מי יתן מותנו"? / מדוע אין בני ישראל אשמים כל כך בחטאיהם במדבר? 
/ איזו מעלה יש ב"איכה ישבה בדד"? / ואיך לימד משה זכות על ישראל בכל תוכחה ותוכחה? – ביאור נפלא 

בלימוד זכות דמשה על ישראל בתוך דברי התוכחות

"ס˙ם ‡˙ ‰„ברים  ˘מ˘‰  ר˘"י  כ˙ב  פר˘˙נו,  ברי˘  מ˘‰  ˘‡מר  ‡ו„ו˙ „ברי ‰˙וכח‰ 

ו‰זכירם ברמז, מפני כבו„ן ˘ל י˘ר‡ל", ועל כן ל‡ ‰זכיר ‡˙ ‰חט‡ים עˆמם, ‡ל‡ ר˜ "מנ‰ 

כ‡ן כל ‰מ˜ומו˙ ˘‰כעיסו לפני ‰מ˜ום ב‰ן".

‡מנם, י˘ ל˙מו‰ כמ‰ ˙מי‰ו˙ ‡ו„ו˙ ‰"רמזים" ˘נזכרו בכ˙וב (˘מב‡רם ר˘"י בפירו˘ו 

על כל ˙יב‰):

ז‰ו  ולכ‡ור‰ ‰רי "במ„בר"  ו‚ו'",  מו˙נו  י˙ן  ˘בו ‡מרו "מי  מ˜ום  על  רומז  "במ„בר" – 

˘ם כללי, ו‰ו‰ לי' לרמוז ‡˙ ˘ם ‰מ˜ום ‰פרטי ˘בו ‰י' ‰חט‡ "מ„בר סין ‡˘ר בין ‡ילים 

ובין סיני" (ב˘לח טז, ‡)?

"בערב‰" – רומז על "˘חט‡ו בבעל פעור ב˘טים בערבו˙ מו‡ב". ו‚ם כ‡ן ˙מו‰, ˘‰ל‡ 

ערבו˙ מו‡ב ‰ו‡ ˘טח נרחב, ו‰י' ˆריך לרמוז ‡˙ ‰מ˜ום ‰מ„וי˜ ˘בו ‰י' ‰חט‡ – ב˘טים.

כל  בר˘"י. ‡מנם,  ˘נ˙פר˘ו  וברמזים  ז‰  בכ˙וב  ˙מי‰ו˙  כמ‰  עו„  ל˙מו‰  י˘  כן,  וכמו 

ני˙ן  ממנו  ו‡˘ר  ז‰,  בכ˙וב  ר˘"י  ˘חי„˘  עי˜רי  יסו„  בי‡ור  פי  על  י˙יי˘בו  ‡לו  ˙מי‰ו˙ 

ל˘‡וב ‚ם עי„ו„ ונ˙ינ˙ כוח ב˘ב˙ חזון וב˙˜ופ˙ בין ‰מˆרים, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

לימוד זכות בכל תוכחה ותוכחה
על  מ˘‰  ˘מר  למעל‰,  כמוב‡  ‰רי  י˘ר‡ל,  בני   ˙‡ ל‰וכיח  רבנו  מ˘‰  ב‡  כ‡˘ר  ‚ם 

"כבו„ן ˘ל י˘ר‡ל", ומ˘ום כך "ס˙ם ‡˙ ‰„ברים ו‰זכירם ברמז". וי˘ לומר על פי פנימיו˙ 



טלקראת שבת

‰עניינים, ˘מ˘‰ ל‡ ‰ס˙פ˜ בכך ˘ס˙ם ‡˙ ‰„ברים, ‡ל‡ ‰וסיף ולימ„ זכו˙ על בני י˘ר‡ל 

בחט‡י‰ם, ב‰ ב˘ע‰ ˘‰ו‡ עˆמו עמ„ ו‰וכיחם.

ולימו„ זכו˙ ז‰, ‡פ˘ר למˆ‡ו בכל ‡ח˙ ו‡ח˙ מן ‰˙וכחו˙ ˘‰וכיח מ˘‰ בפסו˜ ז‰:

˘בו  פיר˘ ‡˙ ‰מ˜ום ‰מ„וי˜  ול‡  "במ„בר"  כללי˙  ל˘ון  מ˘‰  ˘נ˜ט  מ‰   – "במ„בר" 

ברעב"  ‰ז‰  ‰˜‰ל  כל   ˙‡ ל‰מי˙  ‰ז‰  ‰מ„בר  ‡ל  ‡˙נו  ‰וˆ‡˙ם  "כי  י˘ר‡ל  בני  ‰˙לוננו 

(ב˘לח טז, ‚), ‰ו‡ מ˘ום ˘בל˘ון "במ„בר" מרומז לימו„ זכו˙ נפל‡ על חט‡ בני י˘ר‡ל.

‰מ„בר ‰ו‡ "‰מ„בר ‰‚„ול ו‰נור‡ נח˘ ˘רף וע˜רב וˆמ‡ון ‡˘ר ‡ין מים" (ע˜ב ח, טו), 

וממיל‡ כ‡˘ר נמˆ‡ים במ˜ום נור‡ כז‰ ו„ו‡‚ים למזונם, ‰רי ז‰ ניסיון ‚„ול ביו˙ר, ו‡ם כן 

‡ין ל‰‡˘ימם כל כך על ˘‰˙לוננו "מי י˙ן מו˙נו ו‚ו'".

˘ם ‰מ˜ום  נ˜ט ‡˙  ב˘טים, ‡ל‡  חט‡ו  י˘ר‡ל  ˘בני  מ˘‰  פירט  ˘ל‡  מ‰   – "בערב‰" 

[ו‡ף  „וו˜‡  למו‡ב  ‰מ˜ום  ˘ייכו˙   ˙‡ ל‰„‚י˘  ˘רˆ‰  מ˘ום  ‰ו‡  "בערב‰",   – ‰כללי 

˜מוˆ‰,  (בי˙  ‰י„וע‰  בערב‰  פירו˘ו  "בערב‰"  ‰רי  מו‡ב",  "בערבו˙  בכ˙וב  נ‡מר  ˘ל‡ 

‰מ˘מ˘˙ במ˜ום ‰"‡ ‰י„יע‰) – ˘‰י‡ ערבו˙ מו‡ב].

˘ם ‰‡ומ‰ "מו‡ב" ב‡ מכך "˘ל‡ ‰י˙‰ ˆנוע‰ פרסמ‰ ˘מ‡בי' ‰ו‡" (ר˘"י ויר‡ יט, לז). 

ועניין ז‰ ˘ל חוסר ˆניעו˙ ‰מ˘יך ‚ם ב„ורו˙ ˘ל‡חר מכן ‡ˆל בני מו‡ב (ר‡‰ במ˜ור ‰„ברים 

י˘ר‡ל  בני  ˘‡ין  רמז  "בערב‰",  ‰מ˜ום  ˘ם   ˙‡ מ˘‰  ˘נ˜ט  ובכך  מ‰כ˙ובים).  לכך  ‰‰וכח‰ 

‡˘מים כל כך, מכיוון ˘ערבו˙ מו‡ב ‰י' מ˜ום ˘ל פריˆו˙ ו‰יפך ‰ˆניעו˙, ובמיל‡ ‰ניסיון 

‰י' ‚„ול ביו˙ר.

˜ברים  ‡ין  "‰מבלי  סוף  לים  בבו‡ם  ˘טענו  במ‰  י˘ר‡ל  בני  חט‡ו  ‡מנם   – סוף"  "מול 

בי„ם  ל‡ ‰י'  כ‡˘ר  מול ‰ים  בעמ„ם   – סוף"  "מול  ז‰  י‡), ‡ך ‰רי ‰י'  י„,  (ב˘לח  במˆרים" 

לברוח מן ‰מˆריים.

ב‰ע'  ‰„ברים  במ˜ור  ור‡‰  ע‰"פ.  (ר˘"י  ‰ים  ביז˙   ˙‡ לעזוב  רˆו  ˘ל‡  במ‰  חט‡ם  כן  וכמו 

י˜ר  ˘‰י'  ‰˘י"˙,  ˆיווי  מחמ˙  ‰יי˙‰  ˘‰ביז‰  מ˘ום  כך,  כל  ב‡˘מ˙ם  ‡ינו  וב˘ו‰"‚),   34

בעיני‰ם, לנˆל ‡˙ מˆרים ולי˜ח מ‡י˙ם כסף וז‰ב.

"אתה הוא שגרמת להם, שהשפעת להם זהב"
‚ם ב‰מ˘ך ‰כ˙וב, טמון לימו„ זכו˙ בכל ˙וכח‰:

"בין פ‡רן" – ‰ו‡ "מ‰ ˘ע˘ו במ„בר פ‡רן על י„י ‰מר‚לים" – וכ‡ן מו„‚˘ ‰לימו„ זכו˙ 

ב„יו˜ ל˘ונו ˘ל ר˘"י "על י„י" ‰מר‚לים, ו‰יינו ˘‰ם ‰סי˙ו ופי˙ו ‡˙ בני י˘ר‡ל, וממיל‡ 

‡˘מ˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל פחו˙‰, כי לול‡ ‰מר‚לים ל‡ ‰יו חוט‡ים בעוון ז‰.

"ובין ˙פל ולבן" – רומז על מ‰ ˘"˙פלו על ‰מן ˘‰ו‡ לבן", ובז‰ ‰„‚י˘ מ˘‰ ‡˙ ˆבעו 

‰לבן ˘ל ‰מן. "לבן" פירו˘ו ˘‰ו‡ מופ˘ט ו‡ין בו ˆבע כלל. ומובן ˘מ‡כל כז‰, ˘‡ין בו 

ממ˘ו˙ ‡ין בו ˙ענו‚ ‡מי˙י.

לקראת שבת שבתיב לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בפוגתת הפוסקים ענין
פיטת בישוי נכרים

יקשה כמה תמיהות בעובדא דסוף ע"ז גבי הכשרת סכין דשבור מלכא, ויאריך לפלפל איך אליבא דהפוסקים 
האוסרים אף פליטת בישולי נכרי – כל התמיהות מתיישבות היטב 

בע"ז  („ילפינן  נכרי  בי˘ולי  ‡יסור  ‚בי 
"‡וכל  „פר˘˙נו  מ˜ר‡  לו  ‡סמכ˙‡  לז: 

˙˙ן  בכסף  ומים  ו‡כל˙י  ˙˘ברני  בכסף 

˘בלעו  בכלים  ˜מ‡י  נחל˜ו  ו˘˙י˙י")  לי 

כמוב‡  נ‡סרים,  ‡י  נכרי  בי˘ולי  מפליט˙ 

בטור וב"י סו"ס ˜י‚ „„ע˙ ‰ר‡"˘ ו„עימי' 

ח˙נו˙  מ˘ום  ‰ו‡  ‰‡יסור  ˘טעם  ˘כיון 

ליכ‡  ו„‡י  „ב‰‡  פליט‰  נ‡סר‰  ל‡  ו„‡י 

‰פוס˜ים  רוב  ‡בל  וח˙נו˙,  ˜ירוב  מ˘ום 

˘‡סרו  כל  כי  נ‡סר‰  פליט‰  „‡ף  כ˙בו 

„סבר˙  (וי"ל  כמו‰ו  פליט˙ו  חכמים 

נסר  בפסול  י„:  סוכ‰  ע"„  ‰י‡  ‰‡וסרים 

רחב „' לסיכוך, „פסול ‡ף ב‰פכו על ˆי„ו 

ע„ ˘‡ין בו „', כיון „כבר ‡יכ‡ ˘ם פסול 

‰ל'  (ˆפע"נ  מרו‚ˆוב  ‰‚‡ון  וכבי‡ור  עליו, 

מ˘ום  ב‚זיר‰  ‰נ‡סר  „כל  ‰"ב),  פ"ו  חו"מ 

„בר ‡חר ‰‡סור (כנסר ‰‡סור ‡טו ˙˜ר‰) 

‰‡יסור",  עˆם  "כמו  נע˘‰  כבר  ‰ו‡  ‡ף 

פלוני,  בטעם  ˙לוי  ˘‡ינו  עˆמי  ‡יסור 

ו‰"‰  ‰טעם.  ב„ליכ‡  ‡ף  ‡סור  וע"כ 

בי˘ולי  כ‡ילו  ‰"ז  ‰‚זיר‰  „‡חר  בנ„ו"„ 

‰נכרי כ‚„ר ‡יסור "ח˙נו˙" עˆמ‰, ו‡סור 

בכל ‚ווני).

‚יעולי  ˘ל  סכין  ‚בי  ע"ז  בסוף  ו‰נ‰, 
טריפו˙)  מבי˘ול  בלוע  (‰יינו  נכרים 

ע"י  „‰כ˘ר˙‰  ‡˘כחן  מ‰"˙,  ˘‡יסורו 

‰˙ם:  ו‡י˙‡  ב˜ר˜ע,  פעמים  י'  נעיˆ‰ 

˜מי'  י˙בי  ‰וו  טובי  בר  וב‡טי  י‰ו„‰  מר 

‡˙רו‚‡,  ל˜מיי‰ו  ‡יי˙ו  מלכ‡,  „˘בור 

ו‰ב  פס˜  ו]‡כל,  לעˆמו  ˘בור  [ח˙ך  פס˜ 

 [ıנע=]  ‰ˆ„ ‰„ר  טובי,  בר  לב‡טי  לי' 

למר  לי'  ‰ב  פס˜  ב‡רע‡  זימני  ע˘ר‰ 

‚בר‡  ו‰‰ו‡  טובי  בר  ב‡טי  ‡"ל  י‰ו„‰, 

על  ˘נ˙כוון  [‰יינו  ‰ו‡  י˘ר‡ל  בר  ל‡ו 

‰כ˘יר  ל‡  ולמ‰  ‰ו‡  ˘י˘ר‡ל  עˆמו, 

לי  ˜ים  מר  ‡"ל  ‰סכין],  עבורו  ‚ם  ˘בור 

ב‚וי' ומר ל‡ ˜ים לי ב‚וי' (רב י‰ו„‰ מכיר 

י‡כל „בר ‡יסור,  ול‡  פרו˘  ˘‰ו‡  בו  ‡ני 

כך,  כל  פרו˘   ‡‰˙˘ מוחז˜  ‡יני  בך  ‡בל 



בין "ערבות מואב" 
ל"ארץ מואב"

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 
בעבר הירדן
(א, א)

זה  מקום  נקרא  במדבר  חומש  בסיום 

בערבות  גו'  המצות  "אלה   - מואב"  "ערבות 

המקום  נקרא  כאן  מדוע  ביאור  וצריך  מואב". 

בשם "עבר הירדן"?

ויש לבאר הדברים בדרך הפנימיות:

מאורעות  סיפור  הוא  תוכנו  במדבר  ספר 

ומבואר  במדבר.  ומסעותיהם  ישראל  עם 

צא,  מסעי  נשא.  ר"פ  לקו"ת  (ראה  חסידות  בספרי 

ישראל  בני  מסעות  ענין  שתוכן  ועוד),  ואילך  ב 

הטומאה  כוחות  את  להכניע  הי'  במדבר 

"נחש  מקום   – במדבר  שנמצאים  והקליפה 

שרף ועקרב" (עקב ה, טו).

מואב",  "בערבות  הי'  המסעות  סיום  ולכן, 

בכוחות  תחתון  הכי  הכח  הוא  מואב  כי 

ע'  אגרות  יצחק  לוי  לקוטי  בארוכה  (ראה  הטומאה 

וחושך.  ערב  מלשון  הוא  ו"ערבות"  ואילך),  ת 

ישראל  בני  סיימו  מואב"  שב"ערבות  והיינו, 

תחתון  הכי  לכח  עד  הקליפות  הכנעת  את 

כי  לארץ,  לכניסה  מוכנים  נעשו  ובזה  וירוד. 

הי'  לא  הטומאה,  כוחות  כל  שנכנעו  אחרי 

מלהיכנס  אלו  כוחות  אותם  שימנעו  אפשר 

לארץ.

אשר  "דברים  תוכנו  דברים  ספר  והנה, 

לכניסתם  כהכנה  ישראל"  כל  אל  משה  דבר 

המקום "עבר  נקרא  שכאן  וזהו  ישראל.  לארץ 

לכניסה  מוכנים  היו  שכבר  בזמן  כי  הירדן", 

הטומאה,  כוחות  את  להכניע  וסיימו  לארץ, 

חשוך  כח   – מואב"  ב"ערבות  עוד  עסקו  לא 

בעלי'  הי'  עיסוקם  עיקר  אלא  טומאה,  של 

 – גופא  הקדושה  בכחות  למדריגה  ממדריגה 

לעבור  אותם  שמכין  מקום   - הירדן"  ב"עבר 

את הירדן לארץ ישראל. 

שבהמשך  מה  ביותר  יומתק  ומעתה 

בארץ  הירדן  "בעבר  נאמר  ה)  (א,  הכתובים 

נאמר  לא  מ"מ  "מואב",  שנזכר  דאף  מואב", 

"ערבות מואב" אלא "ארץ מואב", כי "ערבות" 

משא"כ  שבמואב.  והחושך  ה"ערב"  מדגיש 

כוחות  את  הכניעו  שכבר  מדגיש  "ארץ" 

הוא "ארץ" – "על  זה  מקום  ועכשיו  הטומאה, 

שם שרצתה לעשות רצון קונה" (ב"ר פ"ה, ח).

להכניע את היצר 
"במכה אחת"

חלוצים תעברו לפני אחיכם
הם היו הולכים לפני ישראל למלחמה לפי שהיו גבורים ואויבים 
נופלים לפניהם שנאמר וטרף זרוע אף קדקוד
(ג, יח. רש"י)

כאשר הלכו בני גד במלחמה "לפני ישראל" 

– סיכנו עצמם יותר מכל ישראל, והיו מוכנים 

הקב"ה,  ציווי  לקיים  בשביל  נפשם  למסור 

זרוע  ד"טרף  באופן  באויביהם  הכו  זה  ובכוח 

עם  הראש  "חותכים  שפירושו  קדקוד"  אף 

הזרוע במכה אחת" (רש"י ברכה לג, כ).

האדם,  בעבודת  מזה  ההוראה  לבאר  ויש 

הרע"  היצר  "זה   – ה"אויב"  נגד  במלחמה 

(בראשית רבה רפנ"ד):

שע"פ  בעבודה  היצר  עם  נלחמים  כאשר 

חשבון וטעם ודעת, אזי יש לעבוד עם כל כוח 

השכל  כוח  שנגד  אחר.  באופן  הרע  היצר  של 

ונגד  מסויים,  באופן  ללחום  יש  היצר  של 

תאוות היצר באופן אחר, וכן בשאר הכוחות.

שמורה  נפש,  במסירות  לוחמים  כאשר  אך 

אפשר  אזי  מהשכל,  שלמעלה  עבודה  על 

לבטל את כל כוחותיו של היצר "במכה אחת", 

בחינת  מתגלה  נפש  במסירות  העבודה  ע"י  כי 

זו מתבטלים  דרגא  ה"יחידה" שבנשמה, ולגבי 

כל הכוחות של היצר הרע.

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת י

וכן מˆינו ‚ם בנו‚ע ל‡כיל˙ו, ˘‰יו יכולים לטעום בו "טעם כל ‰מינים", ו‡ף על פי כן 

רז"ל  כמ‡מר  ב‰נ‡˙ו,  חסר  ‰רי  מ‡כלו,   ˙‡ רו‡‰  ‡„ם  ‡ין  וכ‡˘ר  מן",  ‡ל‡  רו‡‰  "‡ינו 

"‡ינו „ומ‰ מי ˘רו‡‰ ו‡וכל למי ˘‡ינו רו‡‰ ו‡וכל" (יומ‡ ע„, ב ובפר˘"י). וע„ ˘‡כיל˙ ‰מן 

נח˘ב‰ לעינוי כמו ˘נ‡מר "‰מ‡כילך מן במ„בר למען ענ˙ך" (ע˜ב ח, טז). ומכיוון ˘‰י' פ‚ם 

ב‰נ‡‰ מ‡כיל˙ ‰מן, ‰רי י˘ מ˜ום ללמ„ זכו˙ על מ‰ ˘"˙פלו על ‰מן".

ב˜רח  בעי˜ר  ˘˙ול‰ ‡˙ ‰‡˘ם  ו‰יינו  ˘ל ˜ורח".  "במחלו˜˙ו  ר˘"י  כ˙ב   – "וחˆרו˙" 

˘טען  וכפי  ˘למ‰.  ‡˘מ˙ם  ו‡ין  למ˘‰,  מנ‚„ים  ˘‰יו  ‡לו   ˙‡ פי˙‰  ‰ו‡  כי  בע„˙ו,  ול‡ 

ו‰יינו  כב),  טז,  (˜רח  ˙˜ˆוף"  ‰ע„‰  כל  ועל  יחט‡  ‡ח„  "‰‡י˘  ‰˜ב"‰  כלפי  בעˆמו  מ˘‰ 

בבני  ול‡  בו,  ˙לוי  ‰‡˘מ‰  עי˜ר  מ˜ום  מכל  רבים,  ‡נ˘ים  ˜ורח  פי˙‰  ˘בפועל  ˘למרו˙ 

י˘ר‡ל.

"ו„י ז‰ב" – ‰ו‡ "‰ע‚ל ˘ע˘ו ב˘ביל רוב ז‰ב ˘‰י' ל‰ם", וכ‡ן נ˙כוון מ˘‰ לרמוז על 

כך ˘‡ינם ‡˘מים כל כך, מ˘ום ˘‰י' ל‰ם ריבוי ז‰ב. וכפי ˘כ˙ב ר˘"י בפר˘˙ ‰ע‚ל (˙˘‡ 

לב, ל‡) "‡˙‰ ‰ו‡ ˘‚רמ˙ ל‰ם, ˘‰˘פע˙ ל‰ם ז‰ב וכל חפˆם, מ‰ יע˘ו ˘ל‡ יחט‡ו".

על  ˘˘מר  בלב„  זו  ל‡   – בˆ„ו  ˘וברו  רמז  ‰רי  מ˘‰,  ˘רמז  וחט‡  חט‡  ˘בכל  ונמˆ‡ 

בע˙  טרח  ‚ם  ‡ל‡  בפירו˘,  ‡מרן  ול‡  ‰˙וכחו˙   ˙‡ ˘רמז  י„י  על  י˘ר‡ל,  ˘ל  כבו„ם 

‰‰וכח‰ ‚ופ‡ ללמ„ עלי‰ם זכו˙ ול‰פחי˙ מ‡˘מו˙י‰ם.

איכה ישבה בדד – למעליותא
ימים  עˆמו.  ב‡ב  ˙˘ע‰  ביום  ב‡ב, ‡ו  ˙˘ע‰  ˘לפני  ב˘ב˙  נ˜ר‡˙  פר˘˙ „ברים  ו‰נ‰, 

למ„ים ‡נו  כך  ועל  חט‡י‰ם,  על  י˘ר‡ל  בני  ˘"מוכיח" ‡˙  זמן  בין ‰מˆרים ‰ו‡  ˘ל  ‡לו 

מפר˘"י ז‰, ˘ב˙וכחו˙ ‚ופ‡ נז‰ר ‰˜ב"‰ בכבו„ן ˘ל י˘ר‡ל.

י˘ר‡ל",  ˘ל  "כבו„ן  ל˘ם  ‰ו‡  ו‰‚לו˙  ‰˙וכח‰  עניין  ˙כלי˙  כי  ‰י‡,  ‰„בר  וסיב˙ 

ו‰יינו ˘על י„י ‰˙וכח‰ י˙עלו בני י˘ר‡ל ויע˘ו ˙˘וב‰. ומכיוון ˘‰˙וכח‰ ‰י‡ ל˙ועל˙ם 

ולכבו„ם, ‡ם כן מובן ˘‚ם ב˙וך ענייני ‰˙וכח‰ ‚ופ‡ ניכר כבו„ם ˘ל י˘ר‡ל.

בפסו˜ "‡יכ‰  עניין ‰‚לו˙, ‰ו‡  ב˙וך  י˘ר‡ל  ˘ל  כבו„ם  רו‡ים ‡˙  ˘בו  ‡ח„ ‰עניינים 

י˘ב‰ ב„„" (רי˘ ‡יכ‰), ˘‡מנם "ב„„" ‰ו‡ עניין ˘ל ‡בלו˙ ול‚ריעו˙‡, ‡ך רמוז‰ בו מעל˙ם 

ו˘בחם ˘ל י˘ר‡ל: עם י˘ר‡ל י˘ בו מי„‰ טוב‰ ˘"לב„„ י˘כון וב‚וים ל‡ י˙ח˘ב" (בל˜ 

כ‚, ט), ˘‡ין בני י˘ר‡ל מ˙ערבים עם ‡ומו˙ ‰עולם, וכפי ˘„ר˘ו חז"ל "‰˘מן ‡ינו מ˙ערב 

‡ל‡ עומ„, כך י˘ר‡ל ‡ינם מ˙ערבים עם ‰עכו"ם" (˘מו˙ רב‰ לו, ‡).

ובזכו˙ מעל‰ זו ˘ב"‡יכ‰ י˘ב‰ ב„„", נזכ‰ ל‰˙‚לו˙ "כבו„ן ˘ל י˘ר‡ל" ב‚לוי, בבניין 

כח),  ל‚,  (ברכ‰  יע˜ב"  עין  ב„„  "בטח   – ב„„  בל˘ון  ‰ו‡  ‚ם  ˘רמוז  ‰˘לי˘י  ‰מ˜„˘  בי˙ 

נˆחי  ˘י‰י'  ˘לי˘י  בי˙  על  ˘מור‰  פח, ‡),  (פסחים  ב˘ם "בי˙"  לבי˙ ‰מ˜„˘  ˘יע˜ב ˜ר‡ו 

(ר‡‰ ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ˘ם), ‡˘ר ייבנ‰ במ‰ר‰ בימינו, ‡מן.


