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בעז‰י״˙.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

זריזות ללא נחיצות
...כ‡˘ר מ˙בונן [‰‡„ם, ב˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מיט‰] בכל מ‰ ˘עבר עליו במ˘ך ‰יום ב‰בל 

ו„בר ˘‡ין בו ממ˘, ו‡˘ר מכל מח˘בו˙יו ˘ח˘ב ל‡ ב‡ לו ˘ום ˙ועל˙. 

„‰נ‰ ב˙חל˙ ‰יום ‰רי נ„מ‰ ל‰‡„ם ˘‡ין לו זמן ל‰˙פלל בˆיבור ול˜בוע ˘יעור בלימו„ 
מפני כמ‰ ענינים ‰נחוˆים לו במ‡„. ‡˘ר ב‡מ˙ ‡ינו כן כי ברכ˙ ‰׳ ‰י‡ ˙ע˘יר. 

כן  על  ו‡˘ר  כלל,  נחיˆו˙  ˘ום  ‰י'  ל‡  עˆמו   ˙‡ ˘זירז  ˘בז‰  רו‡‰  ‰ו‡  ‰יום  בסוף  ‡בל 
מ˙חרט מ‡„ על ‰עבר ועו˘‰ ‰סכם חז˜ על ל‰ב‡ בס„ר ˜בוע ב˙פל‰ ולימו„ ‰˙ור‰. 

חיו˙ ‰‰˙בוננו˙.  ו‰יינו  ב‰ם ‡ור,  י‰י'  ו‡ו˙יו˙ ‰˙פל‰  ל˙ב‰", „˙יבו˙  ˙ע˘‰  וז‰ו "ˆ‰ר 
‰רˆון  בע˜יר˙  ‰עבר  על  ‰חרט‰  ענין  ˘‰ו‡  ‰מיט‰  ˘על  ˘מע  „˜רי‡˙  ‰˜„מ‰  ע״י  ו‰ו‡ 

ו‰סכם חז˜ ב‰חלט ‚מור על ל‰ב‡ ל‰˙עס˜ ב˙פל‰ ו˙ור‰. 

(ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"ז עמ' ס‡)



יזלקראת שבת

בי‚יע‰ ‰‚„ול‰ ביו˙ר, ‡י ‡פ˘ר ל‰רוויח ״סענט״ ‡ח„ יו˙ר מ‡˘ר ˜בע ‰˜ב״‰ - ˘כך וכך 

ירוויח פלוני.

ˆריך לע˘ו˙ כמ‰ ˘חייבים, ‡ך י˘ לזכור ˘כל ‰עבו„‰ ‡ינ‰ ‡ל‡ ״טפל".

˙פל‰  ˘מים:  יר‡  י‰ו„י  כ‡˘ר ‰ו‡  מרוויחים  ו‡˙ ‰ברכ‰  י˙ברך,  ברכ˙ ‰˘ם  ‰עי˜ר ‰י‡ 

בˆיבור, ˘מיר˙ ˘ב˙ ב‰י„ור, כ˘רו˙ ב‰˘‚ח‰ ‚„ול‰, חינוך ‰בנים ‡ˆל מלמ„ים יר‡י-˘מים.

('‰יום יום' „' מנחם ‡ב)

 ‰˜„ˆ בעניני  בˆרכי ˆבור  לעסו˜  ומזמנו  מע˙ו  ל‰נו˙ן  ובפרט  בכלל  ˙ע˘יר  ‰' ‰י‡  ברכ˙ 

עו˘‰, ‰ו‡  ˘י‰ו„י  טוב  כל „בר  על  חוב,  בעל  נ˘‡ר  וכמ‡מר: "‰˜ב"‰ ‡ינו  וחיזו˜ ‰י‰„ו˙, 

מ˘לם במיטב, בבני חיי ומזוני רויחי".

('‰יום יום' כ"ח ‡לול)

לא לחזור מאוחר לביתו
...זו‚˙ו ˙חי' כ˙ב‰ לי ‡ו„ו˙ מילוי ב˜˘˙‰ ‡˘ר ל‡ יעבו„ ˜˘‰ כל כך, ‰ן בכל יום ˘‰ו‡ 

ב‡רוכ‰,  ל‰  טובים. ‰˘ב˙י  וימים  ˘ב˙ו˙  בערבי  ובפרט  מ‡וחר,  ובזמן  מ‡„  עייף  לבי˙ו  ב‡ 

ובו„‡י ˘‰ו‡ מיי˜ר (כר‡וי ל‰יו˙) ‡˙ ‰נ‰‚˙ זו‚˙ו ו„‡‚˙‰ ‡ו„ו˙ ז‰ ˘‰ו‡ עוב„ כל כך ˜˘‰, 

יזמין לו ‰˘י״˙ ‡˙ פרנס˙ו ב‰רחב‰ ‚„ול‰ ובנ˜ל – ‡בל כנר‡‰ ‡ינו יכול ל‰עמי„ על עˆמו 

("‡יר ˜ענט ב‡ זיך ‡ליין ניט ‡ויספי‰רען") לב‡ ‰בי˙‰ ב‰˜„ם, 

וב‡מ˙ ‰ל‡ כ˙יב "ברכ˙ ‰׳ ‰י‡ ˙ע˘יר", ‰עי˜ר ‰ו‡ "ברכ˙ ‰׳" ו‰‡„ם ˆריך ר˜ לע˘ו˙ 

˘ור‰ "ברכ˙  ו‡ז  ˘˜ר  ו„ברי  מ‚ניב‰  ט‰ור‰  ˙‰י׳  ל‰˘˙„ל ‡˘ר ‰'כלי'  וˆריך  לפרנס‰,  'כלי' 

‰׳" ב‰'כלי', וכ˙יב "˘˘˙ ימים ˙עבו„ וע˘י˙ כל מל‡כ˙ך", „ביום ‰˘˘י, ערב ˘ב˙, י‰י׳ ‡ˆל 

וכ˘ל˘  י˙׳,  ברכ˙ו  לו ‡˙  י˙ן  כי  ל‰˘י״˙  בבטחון ‚מור  וי‰י׳  ע˘וי׳  מל‡כ˙ו  כל  כ‡לו  ‰‡„ם 

˘עו˙ (ול‡ פחו˙ מ˘˙י ˘עו˙) בימי ‰חורף ˆריך לחזור לבי˙ו, ובימו˙ ‰˜יı ל‡ י‡וחר מ˘ע‰ 

‰רביעי˙ ˆריך לחזור לבי˙ו, לנוח מעט מעבו„˙ ‰˘בוע, ול‰כין עˆמו ולזרז ‡˙ בני בי˙ו יחיו 

‚וטער   ‡ ‡ין  ("זיין  טוב  רוח  ב[מˆב]  ול‰יו˙  נ˜יים,  במלבו˘ים  ‰˘ב˙  לכבו„  עˆמם  ל‰כין 

בברי‡ו˙  טוב‰  ב˘בוע  ‰˘ב˙  מן  י˙ברך  ו‡ז  ˘ב˙,  בעונ‚  בי˙ו  בני   ˙‡ ול˘מח  ˘טימונ‚") 

ובפרנס‰ טוב‰, כ„‡י˙‡ בז‰ר [‡ו„ו˙ ˘"˜] "„מינ‰ מ˙ברכין כול‰ו יומין", כ˘˘ומרים ‰יטב 

˘ב˙  ערליך „עם  מען ‰‡לט  ב‰רחב‰ ("ווען  ובפרנס‰  בברי‡ו˙  כל ‰˘בוע  מ˙ברך  על ‰˘ב˙ 

ווערט מען ‚עבענט˘ט ‡ ‚‡נı י‡ר מיט ‚עזונט ‡ון פרנס‰ ב‰רחב‰").

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' רעו-ז)

איך הותרה דינה
הנשא שמעון?

מדוע מכנה הכתוב את דינה בשם "כנענית"? / מדוע מזכיר הכתוב בשאול דוקא מי היתה אמו? / ביאור ההיתר 
של שמעון לינשא לדינה

ל˘בט  ובנו‚ע  מˆרים,   ıל‡ר כנען   ıמ‡ר ˘יר„ו  נפ˘"  מונ‰ ‰כ˙וב ‡˙ ‰"˘בעים  בפר˘˙נו 
˘מעון נ‡מר: "ובני ˘מעון, ימו‡ל וימין ו‡‰„ ויכין וˆחר, ו˘‡ול בן ‰כנעני˙" (מו, י). ובפירו˘ 

ר˘"י מוˆי‡ ‡˙ "‰כנעני˙" מפ˘וטו, וז"ל: 

ע„  לˆ‡˙  רוˆ‰  ל‡ ‰י˙‰ „ינ‰  ˘כם  כ˘‰ר‚ו ‡˙  לכנעני;  ˘נבעל‰  בן „ינ‰   - "בן ‰כנעני˙ 
˘נ˘בע ל‰ ˘מעון ˘י˘‡נ‰".

ו‰טעם ˘נˆרך ר˘"י לפר˘ כן – ול‡ פיר˘ "‰כנעני˙" כפ˘וטו – ‰ו‡ מפני ˙וכן ‰ענין (ר‡‰ 
‚ם מ‰ר˘"ל וב‡ר ‰יטב על ר˘"י): 

כ‡˘ר ‰כ˙וב מונ‰ ‡˙ כל בני ‰˘בטים, ‰ו‡ מזכיר ר˜ ‡˙ ˘ם ‰‡ב, ול‡ ˘ם ‰‡ם. ו‡ף בבני 
למ‰   ,‰˘˜ ומע˙‰  ˘מעון.  ˘ם ‡בי‰ם  ר˜  ˘ם ‡מם, ‡ל‡  נזכר  ל‡  בניו  ברוב   – ‚ופ‡  ˘מעון 

ב˘‡ול מזכיר ‰כ˙וב ‚ם ‡˙ ˘ם ‡מו, ו‡ינו מס˙פ˜ ב˘ם ‡ביו?

וכ„י ליי˘ב ז‰ מח„˘ ר˘"י ˘"בן ‰כנעני˙" פירו˘ו "בן „ינ‰" – ומע˙‰ מבו‡ר למ‰ מזכיר 
‰כ˙וב ב˘‡ול ‚ם ‡˙ ˘ם ‡מו, ל‰ו„יע ˘‰ו‡ מיוחס ליע˜ב בכפליים: ‚ם „רך ‡ביו ˘מעון ו‚ם 

„רך ‡מו „ינ‰.

ב.  ‡ך ˜˘‰: 

‡ם כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ל‰ו„יע ˘˘‡ול ‰י' בן „ינ‰ – ‰י' ˆריך ל‰זכיר בפירו˘ ‡˙ ˘מ‰ ˘ל 
„ינ‰ ב˙ יע˜ב, ול˘בח; ולמ‰ ‰זכיר‰ „ו˜‡ ב˙ו‡ר ‚נ‡י ˘ל "‰כנעני˙", "˘נבעל‰ לכנעני"?

ביאורים בפשוטו של מקרא

המדור מודפס
עיוי נשמת

האשה החשובה
רוחמה חי' פרומא ע"ה 
בת יבחט"א ר' דוב

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

רˆ˙‰  ול‡  לכנעני,  ˘נבעל‰  מפני  וז‰   – ˘מעון  נ˘‡‰  ָלָמ‰  לומר  "˘ב‡  בי‡ר,  וב‚ור ‡רי' 
לˆ‡˙ מבי˙ו ע„ ˘י˘בע ˘מעון ˘י˘‡נ‰". 

‡ל‡ ˘‰‡ ‚ופ‡ ˜˘י‡ – וכ˜ו˘יי˙ ‰מפר˘ים:

‡יך יכול ˘מעון ל‰י˘בע ל„ינ‰ ˘י˘‡נ‰, ב˘ע‰ ˘„ינ‰ ‡סור‰ על ˘מעון מ„ין ‡חו˙ו? 

לי˘‡ ‡˙ ‡חיו˙י‰ם  בני-נח  על   י˘ ‡יסור  יב)  כ,  על ‰˙ור‰ (ויר‡  בפירו˘ו  ר˘"י  ל„ע˙  ו‰רי 
מן ‰‡ם (ולכן ‡מר ‡בר‰ם "‡חו˙י ב˙ ‡בי ‰י‡ ‡ך ל‡ ב˙ ‡מי ו˙‰י לי ל‡˘‰"), וכ‡ן ‰י˙‰ 

„ינ‰ ‡חו˙ו ˘ל ˘מעון (‚ם) מן ‰‡ם – ˘ני‰ם בני ל‡‰! 

ב‡נח˙י  "י‚ע˙י  וסיים:  חמור‰,  ˘‰י‡ ˜ו˘י‡  זו  על ˜ו˘י‡  כ˙ב  כ‡ן  ר˘"י  על  נ˜‡  [בעמר 
'˘י˘י‡נ‰',  ‡ל‡  '˘י˘‡נ‰',  ‚רסינן  „ל‡  ‡ומרים  ˘מע˙י  ר˜  ז‰,  ל„בר  מˆ‡˙י  ל‡  ו˙˘וב‰ 
˘מעון  ˘ל  ‡˘˙ו  ‰י˙‰  ל‡  ˘„ינ‰  ו‰יינו,  מבניו".  ל‡ח„  ו‰˘י‡‰  ל‡חרים,  י˘י‡נ‰  כלומר, 

עˆמו ‡ל‡ ‡˘˙ בנו (ו˘‡ול ‰י' נכ„ו). 

‰י‡  ‰‚ירס‡  ר˘"י  ˘ל  וכ˙בי-י„  ‰„פוסים  ˘בכל  ובפרט  ˘ב„בר,  ‰„וח˜  מובן  ‡בל 
"˘י˘‡נ‰", וכן ‰ו‡ ‚ם בפירו˘ ‰ר„"˜ כ‡ן (ובפירו˘ו לפ' וי˘לח ל„, כו) ובעו„ מפר˘ים ˜„מונים].  

רבי  ל„ע˙   –  (‡ נח,  (סנ‰„רין  ˙נ‡ים  מחלו˜˙  ‰ו‡  לבן-נח  ‡חו˙  ˘‡יסור   ,ıיר˙ בר‡"ם   .‚
‡ליעזר ‰י‡ ‡סור‰, ו‡ילו ל„ע˙ רבי ע˜יב‡ מו˙ר˙ ‰י‡. 

ומע˙‰, מ‰ ˘פיר˘ ר˘"י בפר˘˙ ויר‡, ‰ו‡ ל„ע˙ רבי ‡ליעזר (˘‡חו˙ו ‡סור‰) – ו‡ילו מ‰ 
˘כ˙ב בפר˘˙נו ‰ו‡ ל„ע˙ רבי ע˜יב‡ (˘‡חו˙ו מו˙ר˙). 

וכן ‰י‡ „רכו ˘ל ‰ר‡"ם בכמ‰ מ˜ומו˙ בי˘וב ס˙יר˙ „ברי ר˘"י ממ˜ום למ˜ום – ˘במ˜ום 
במפר˘ים  ˙מ‰ו  כבר  ‡מנם  ‡חר˙.  כ˘יט‰  נ˜ט  ˘ני  ובמ˜ום  ‡ח˙,  כ˘יט‰  ר˘"י  נ˜ט  ‡ח„ 
ממ˜ום ‡ח„  יס˙ור „בריו  ˘ר˘"י  לומר  בר‡˘י˙), ‡יך ‡פ˘ר  בר"פ  יע˜ב  נחל˙  ל„ו‚מ‡  (ר‡‰  ז‰  על 
לפ˘ט  יס˙ור  ˘פ˘ט ‡ח„  לומר  עס˜ינן – ‡יך ‡פ˘ר  מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  ˘ני?! ‰רי  למ˜ום 

˘ני, כ‡ילו ‰כ˙ובים עˆמם סו˙רים ז‰ ‡˙ ז1‰?!

לי˘‡ ‡˙  ˘מעון  ˘ל  ˘‰‰י˙ר  מ˜ר‡"),  ˘ל  פי "פ˘וטו  ח„˘ (על  בז‰ „בר  לומר  ונר‡‰   .„
‡חו˙ו „ינ‰ ‰ו‡ מכח עˆם ז‰ "˘נבעל‰ לכנעני". 

ויובן ב‰˜„ים ‰˙מי‰‰ ‰עול‰ מ‡לי' על ‰כינוי "כנעני˙": 

1)  ור‡‰ בספר 'מע˘י ‰'' (לר' ‡ליעזר ‰רופ‡ ‡˘כנזי – מע˘י בר‡˘י˙ פ"‡) ˘‰‡ריך בכללו˙ ‰ענין: 

"וב‡מ˙ ל‡ י˜בל „ע˙ ‰מ˘כיל ˘ר˘"י ז"ל, ˘כל מ‚מ˙ו ‰ו‡ לפר˘ ‡˙ ‰˙ור‰ ול‰ר‡ו˙ ‡˙ יפי', ‰יו˙ כל „ברי' 
נכונים למבין וי˘רים למוˆ‡י „ע˙, ˘יפר˘ ‡˙ ‰˙ור‰ במ˜ום ‡ח„ כפי ‡‚„‰ ‡ח˙ ובמ˜ום ‡חר יפר˘ כפי ‡‚„‰ 
סו˙ר˙ ‰ר‡˘ונ‰, ˘ב‡ופן ז‰ י‰יו ‚ם ‰כ˙ובים חלו˜ים; ובמ˜ום ˘ר˘"י ז"ל ‡ומר ל‰ועילנו בי˘וב ‰כ˙ובים – 

‡„רב‰, יחליט ‰יו˙ם חלו˜ים ז‰ על ז‰?! וז‰ רחו˜ מן ‰˘כל ו‡ין „ע˙ ‰מ˘כיל סובל˙ו".

[ול‰עיר ˘‚ם בני„ון „י„ן, ‰נ‰ ‰מ˘כיל ל„ו„ ל‡ ˜יבל יי˘וב ז‰ ˘ל ‰ר‡"ם, ולמ„ ˘‡כן ‰עי˜ר ‰ו‡ כ„ברי ר˘"י 
בפ' ויר‡ ˘בן-נח ‡סור ב‡חו˙ו, ונ„ח˜ לפר˘ ב‡ופן מחו„˘: "...נ˘בע ל‰ ˘מעון ˘י˘‡נ‰, ו‰י' מוכרח לי˘בע 
לפי ˘ל‡ ‰י˙‰ רוˆ‰ לˆ‡˙; ו‡חר כך ח˘ב ˘מעון, „‰ו‡יל ונ˘בע על ז‰, וי˘ מ‡ן „‡מר „בן נח מו˙ר ‡פילו 
ב‡חו˙ו מן ‰‡ם – ‡ף על ‚ב „ל‡ ˜יימ‡ לן ‰כי, ‰ו‡יל וכבר נ˘בע, כ„י ˘ל‡ ˙‰י' ˘בוע˙ו ל˘ו‡, ‰ו‰ לי' כ˘ע˙ 
ב‡ר  ור‡‰  ב˘ע˙ ‰„ח˜".  עליו  לסמוך  פלוני  רבי  כ„‡י ‰ו‡  בעלמ‡  וכ„‡מרינן  זו,  סבר‡  על  לסמוך  ˘י˘  ‰„ח˜ 

ב˘„‰ מ‰ ˘‰‡ריך ו‰˜˘‰ על ז‰]. ‰ער˙ ‰מו"ל.  

טז

"ברכת ה' היא תעשיר"
בתחלת היום הרי נדמה להאדם שאין לו זמן להתפלל בציבור ולקבוע שיעור בלימוד מפני כמה ענינים הנחוצים לו 
במאד. אשר באמת אינו כן כי ברכת ה׳ היא תעשיר. אבל בסוף היום הוא רואה שבזה שזירז את עצמו לא הי' שום 

נחיצות כלל

יגיעה עצומה בפרנסה לא תוסיף פרוטה יותר ממה שנקבע לאדם
‡ם  כי  ‡י˘,  י‚בר  עˆמו  בכח  ל‡  ‡˘ר  ‰‚מור  ‰‡מ˙   ˙‡ ל‰כיר  ˆריך  ב‰׳  ‰מ‡מין  ‰י‰ו„י 
ברכ˙ ‰׳ ‰י‡ ˙ע˘יר, ומזונו˙יו ˘ל ‡„ם (חוı ‰וˆ‡ו˙ ˘ב˙ ויו״ט ו‰חז˜˙ ˙ור‰ ב˘כר לימו„ 

בע„ יל„יו וללמ„ ‚ם ‡˙ בן חברו) ˜ˆובו˙ לו מר‡˘ ‰˘נ‰. 

ו˙חבולו˙  ‰‰˙חכמו˙  כל  ויע˘‰  לע˙  במע˙  ˘עו˙  ע˘רים  עˆומ‰  בי‚יע‰  יעמול  ‡ם  ו‚ם 
˘בעולם ל‡ יוסיף ל‰רויח ‡פילו פרוט‰ ‡ח˙ יו˙ר מ‡ו˙ו ‰סכום ˘‰ו˜ˆב לו בר‡˘ ‰˘נ‰, וכן 
‡ם י‰י׳ לו כמ‰ מ˙חרים ועס˜ו ס‚ור ביום ‰˘ב˙ ומוע„ים ל‡ י‚רע ‡פילו פרוט‰ ‡ח˙ מ‡ו˙ו 

‰סכום ˘‰ו˜ˆב לו בר‡˘ ‰˘נ‰.

˘‰ו‡  ‰פרנס‰  ‡˘ר  בי˙ו  ובני  ‡ו˙ו  ˘ומר˙  ‰˘ב˙  ‰˘ב˙,   ˙‡ ‰˘ומר  ‰נ‰  ז‰  על  ונוסף 
מרויח ˙לך ר˜ למ˜ום ‰ר‡וי, בברי‡ו˙ ‰נכונ‰ - ל‡ ח״ו על רופ‡ים ורפו‡ו˙ ול‡ על עונ˘ים 

ופר˜ליטים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˘יט)

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



טו

מתחזקים, לטובת האדם ולטובת הילדים!
...כל הוספה בעניני יהדות תורה ומצותי', הנתונים 

ומצותי'  התורה  ונותן  הטוב,  עצם  הוא  אשר  מהשם 

וגם  הבא)  (עולם  בבא  טובתו  האדם,  טובת  בשביל 

בגשמיות,  כפשוטה  לטובה  ועד  הזה),  (עולם  בזה 

וגו'  תלכו  בחקותי  "אם  הכתוב,  דבר  מלא  ומקרא 

בפרשה,  המנויות  הברכות  וככל  וגו'"  גשמיכם  ונתתי 

ובמצוות]  בתורה  [-התחזקות  האמור  שינוי   .  . הרי 

נראית  אין  לפעמים  אם  ואפילו  להרווחה,  הדרך  זוהי 

השייכות בשכל האנושי, הנה מה פלא אשר שכל של 

הבורא  של  ורצונו  חכמתו  משיג  אינו  הנברא  אדם 

ברוך הוא.

אחת  על  אמורים,  הדברים  ואחת  אחד  בכל  ואם 

מביטים  הילדים  אשר  להורים  בנוגע  וכמה  כמה 

עליהם כעל סמל שלימות וטוב ובמילא מחקים דרכם 

והנהגתם, וכל הוספה לטובה מצד ההורים נכפלת פי 

כמה בחיי ילדיהם ולאחרי כן ילדי ילדיהם וכו' ובלשון 

חכמינו ז״ל "עד סוף כל הדורות",

קשור  אפילו  שבאם  המיידית,  מסקנא  שמזה 

לזמן  ורק  אך  בהיותם  הם,  כדאיים  בקישוים,  השינוי 

ולזמן  יותר  בערך  שהם  והרווחים,  להתועלת   - קצר 

ארוך,

שאי  [ב]החלטה  שתוקף  במוחש,  שרואים  ובפרט 

רואים  [לטובה],  להשתנות  אם  כי  אחרת  אפשר 

שהקישוים קטנים הם ממה ששיערו מראש.

(מכתב מז' ניסן תשכ"ה)

במענה לשאלתו איך לעזור לבתו,

כל  הרופא  כרצון  יומית  יום  מתנהגים  כשהורים 

בשלחן  כמבואר  השם)  (הוא  לעשות  ומפליא  בשר 

רופא  ע״י  הטיפול  בהצלחת  מוסיף  זה  הרי   - ערוך 

בשר ודם (שהוא שליח הרופא כל בשר) בילדי הורים 

הנהגתם  לשנות  שקשה  להורים  נדמה  ואפילו  אלו. 

לטובת  יותר  קשים  דברים  עושים  הרי   — עתה  דעד 

ילדיהם.

...אזכיר על הציון.

(אגרות קודש חכ"ז עמ' קצב)

ילדים 'עולים להורים' בטרחה, 
בגופם, בנשמתם ואפילו בממונם

והעיקר  מ...  מכתבו  לקבל  לי  נעם  הפסק  לאחרי 

ומה   .  . בתם  בשביל  נכבדות  מציעים  אשר  בו  לקרות 

[נדוני']  נדן  דורשים  אינם  האברך  שהורי  שכותב 

ורוצים לקחת על עצמם כל הסידור של דירה רהיטים 

ושאר הוצאות וכו'. 

הוכחה  בתור  מזה  נהניתי  גיסא  שמחד  אף  הנה 

ואשה  איש  הנה  גיסא  לאידך  אבל  תחי'  בתם  למעלת 

לרצות  עליהם  בפרט,  והורים  בכלל  הישראלים 

שילדיהם 'יעלו להם' בטרחה, בגופם בנשמתם ואפילו 

אשר  א)  קכח,  (ח''ב  הק'  הזהר  מאמר  וידוע  בממונם, 

דחנם;  הענין  להיות  צריך  אין  קדושה  של  בענינים 

להיות  שצריך  רק  שלא  בת,  לנשואי  בהנוגע  ועאכו''כ 

ובודאי  בהם  לקמץ  אין  שגם  אלא  בהוצאות  קשור 

בעשרה  לו  שנקצבו  אדם  של  בהענינים  זה  נכנס 

וכשמחליטים  הכפורים,  ליום  השנה  ראש  שבין  ימים 

להעמיד את הדברים באופן של 'הרחבה' נותן הקב"ה 

ב'הרחבה'...

נ.ב. בכלל צריך להיות הסדר שחתן יביט על חותנו 

קבועים  שיעורים  לו  יש  החתן  ואם  למעלה  מלמטה 

צ''ל שיעורים קבועים  הרי עאכו''כ שלהחותן  בתניא, 

והשי''ת  וכו'  מאמרים  בלקו''ת  גם  או  בתניא  רק  לא 

יזכהו לבשר טוב גם בזה. 

(אגרות קודש ח"ט עמ' קו-ז)

שלום בית – להתחשב בטובת הילדים
לכל אחד ואחת מהזוג שיחיו - [למסור] בשמי:

התבוננתי בהדו״ח של הרב . . (בקשר עם ביקורם 

אצלו [בקשר לשלום בית] מאז) שביקשתיו לשלחו לי 

עתה -

ודעתי על פי זה עתה — שעליהם לבקר אצלו עתה 

 - הוראותיו  ולאור   - עתה  המצב  לבאר  הפעם,  עוד 

לעשות כל התלוי בכל אחד ואחת מהם שיהי׳ השלום 

בביתם וכדבעי, ובפרט בהתחשב בטובת ילדיהם שי׳. 

וה׳ יצליחם.

(אגרות קודש חכ"ז עמ' תכב)

מאמץ לטובת הילדים

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי

המדור מודפס זכות ר' איהו ישרא בן אירית הצחה מופגה ו וכ משפחתו, מתוך בריאות הנכונה, ופרנסה בהרחבה גדוה

לקראת שבת ו

‡מנם „ינ‰ נבעל‰ ב‡ונס ל˘כם ˘‰י' "כנעני" (כי, ‡ף ˘ב˘כם נ‡מר (וי˘לח ל„, ב) "˘כם בן 
חמור ‰חוי" – ‰רי בכללו˙ כל ˘בע ‰‡ומו˙ נ˜ר‡ו˙ "כנענים" (ר˘"י ב‡ י‚, ‰)); ‡בל ‰כי מ˘ום 

כך נ˜ר‡ ˘מ‰ בי˘ר‡ל "‰כנעני˙", כ‡ילו ‰י‡ עˆמ‰ כנעני˙?!...

 ıנ˘י‡ ‰‡ר בן  ב‰יו˙ו  רב,  כח  ˘כם ‰י'  בי„  ו‰רי   – בחוז˜‰  ל˜ח‰  ˘˘כם  י„י  ˘על  ‡ל‡, 
ו‰ו‡ נכב„ מכל בי˙ ‡ביו (וי˘לח ל„, יט) – ‰רי ˘‰י‡ ‰פכ‰ כמו "˘פח‰" ‡ליו, וכבר ל‡ ‰י˙‰ 
ז‰  ‡„רב‰,  ‰רי  לכנעני",  "˘נבעל‰  ר˜  ‡ל‡  לעב„ו˙,  ל˜ח‰  ˘ל‡  [ו‡ף  לעˆמ‰  מˆי‡ו˙  ל‰ 
ולכן ˜יבל‰  ‰כנעני,  ˘כם  ˘ל  מרכו˘ו  חל˜  ל‰יו˙  נ‰פכ‰  כמובן]; ‰י‡  בפנימיו˙,  יו˙ר  נו‚ע 

‡˙ ‰˙ו‡ר "כנעני˙". 

‰˙בטל  ממיל‡  ‰רי  ל˘כם,  כ"˘פח‰"  ל‰יו˙  ו‰פכ‰  ב˙-חורין  מכלל  יˆ‡‰  ˘„ינ‰  ומכיון 
ממנ‰ כל ‰יחוס ‰מ˘פח˙י, וכמו ˘מˆינו בעב„ ‡˘ר "מ‰ ˘˜נ‰ עב„ ˜נ‰ רבו" (ר‡‰ ˜י„ו˘ין כ‚, 
מ˘פח‰  עליו ‚„רי  חלים  ל‡  ו‚ם  כלל  עˆמו  בפני  לו "י„"  ˘‡ין  ו‰יינו,  ˘ם),  ובחי„ו˘י ‰ר˘ב"‡   ‡

כו', כיון ˘‡ינו ‡ל‡ רכו˘ו ˘ל ‰‡„ון, ובל˘ון ‰כ˙וב (מ˘פטים כ‡, כ‡) "כספו ‰ו‡" (ו‡ין כ‡ן 
‰מ˜ום ל‰‡ריך).

‡„רב‰,  ‡ל‡  ח"ו,  ב‚נו˙‰  לספר  כ„י  ל‡   – "כנעני˙"  ב˘ם  „ינ‰   ˙‡ מכנ‰  ˘‰כ˙וב  וז‰ו 
ל‰סביר כיˆ„ ‰י‡ ‰י˙‰ מו˙ר˙ ל˘מעון: 

"˜נין  נע˘˙‰   – וכו'  כרח‰  בעל  ˘בעל‰  וע„  ˘כם ‰כנעני,  ˘בוי' ‡ˆל  ˘„ינ‰ ‰י˙‰  מכיון 
‡ין  ˘פח‰  לעב„ ‡ו  כי  ˘מעון,  ל‚בי  ל‰ „ין "‡חו˙"  ל‡ ‰י'  ז‰  ומ˘ום  מרכו˘ו.  וחל˜  כספו" 

˘ום יחס מ˘פח˙י – ‰ם ב‚„ר ˜נינו ˘ל ‰‡„ון בלב„. 

˘"נבעל‰  ז‰  עˆם  מכח  ‰ו‡  ל˘מעון  „ינ‰  ˘ל  ‰‰י˙ר  ‡ם  י˜˘‰:  „רכנו  לפי  ‡מנם   .‰
לכנעני", למ‰ ˆריך ר˘"י ל‰מ˘יך בסיפור ‰מ‡ורע ˘"ל‡ ‰י˙‰ „ינ‰ רוˆ‰ לˆ‡˙ ע„ ˘נ˘בע 

ל‰ ˘מעון ˘י˘‡נ‰"?

מ˘עבו„‰  „ינ‰  ˘‰˘˙חרר‰  ל‡חר  ‰רי  ‰˜ו˘י:   ˙‡ ליי˘ב  ר˘"י  ב‡  ˘בז‰  בז‰,  ו‰בי‡ור 
ל˘כם - חזר‰ ל‰יו˙ ב˙ חורין, ו˘וב י˘ ל‰ יחס מ˘פח˙י ל‡בי' ול‡חי'! 

ע„  לˆ‡˙  רוˆ‰  ל‡ ‰י˙‰ „ינ‰  ˘כם  "כ˘‰ר‚ו ‡˙  ומב‡ר:  ר˘"י  ממ˘יך  ז‡˙,  ליי˘ב  וכ„י 
בכך  ˘כם  ˘ל  מר˘ו˙ו  יˆי‡˙‰  ˙ל˙‰ ‡˙  עˆמ‰  ˘„ינ‰  מכיון  ˘י˘‡נ‰" –  ˘מעון  ל‰  ˘נ˘בע 
כזו  בˆור‰  חל  ˘חרור‰  כל  ˘כם, ‰רי  מבי˙  יוˆ‡˙  כן ‡ינ‰  ל‡  ˘‡ם  ו‡מר‰  ˘מעון,  ˘י˘‡נ‰ 

˘‰י‡ נ˘‡ר‰ "כנעני˙" ו‰י˙‰ מו˙ר˙ ל˘מעון. ו„ו"˜.



פ

בין "אזני" יוסף 
ל"אזני" בני חת

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך 
דבר באזני אדוני
דבר באזני אדוני – יכנסו דברי באזניך
(מד, יח. רש״י)

הרי  ועוד):  לדוד,  משכיל  (ראה  במפרשים  הקשו 

כו"כ  זה  לפני  בתורה  כתובה  "באזני"  תיבת 

ויקרא  בבוקר  אבימלך  "וישכם  כגון  פעמים, 

וכן  ח),  כ,  (וירא  באזניהם"  גו'  וידבר  עבדיו,  לכל 

י),  כג,  שרה  (חיי  חת"  בני  באזני  גו'  עפרון  "ויען 

(שם,  הארץ"  עם  באזני  עפרון  אל  "וידבר  וכן 

הוצרך  ולמה  מאומה,  רש"י  פירש  לא  ושם  יג), 

לפרש תיבה זו דוקא כאן?

ויש לבאר:

"באזני"  בתיבת  הכוונה  המקומות  בשאר 

נשמעו  שהדברים  להורות   – בפשטות  מובנת 

רבים.  לאנשים  אלא  אחד,  לאדם  רק  לא 

באה  "באזני"  שתיבת  ועפרון,  באברהם  וכמו 

נשמעו  שביניהם  ומתן  המשא  שדברי  להדגיש 

ו"עם  חת"  "בני  כל  "באזני"  אלא  להם  רק  לא 

הארץ", וכן באבימלך בא הכתוב להדגיש שלא 

דיבר לשליח שיאמר לעבדיו, אלא הוא בעצמו 

דיבר באזני עבדיו.

ליוסף  נאמרו  יהודה  שדברי  כאן,  משא"כ 

הדגיש  צורך  לאיזה  לרש"י,  הוקשה  בלבד, 

יהודה "ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני", והרי 

ודאי מדבר הוא באזני יוסף?

אינה  כאן  "באזני"  שמשמעות  פירש  ולכן 

"יכנסו  פירושו  אלא  המקומות,  בשאר  כמו 

אצל  הדברים  שיתקבלו  היינו  באזניך",  דברי 

יוסף. וק"ל.

מדוע החזיק יעקב את 
הדרך כשעת סכנה?

ונאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו, 
ועזב את אביו ומת

אם יעזוב את אביו, דואגים אנו שמא ימות בדרך, שהרי אמו 
בדרך מתה
(מד, כב. רש״י)

שהטעם  רש"י  פירש  לא  מדוע  ביאור:  צריך 

בשעת  מקטרג  "שהשטן  מפני  הוא  לדאגתם 

וכן  ד,  מב,  מקץ  בפ'  (לעיל  שפירש  כמו  הסכנה", 

אסון",  יקראנו  יעקב "פן  דברי  על  כט)  מד,  לקמן 

"וקרהו אסון"?

ויש לבאר:

מקטרג  "שהשטן  יעקב  של  לחששו  הטעם 

נהרג  שיוסף  שחשב  מפני  הוא  הסכנה"  בשעת 

ומכיון  בדרך,  שמתה  לרחל  בנוסף  בדרך, 

בדרך  אנשים  שני  נהרגו  בנימין  שבמשפחת 

רחל)  משפחת  (לגבי  הדרך  את  יעקב  החזיק 

כ"שעת הסכנה".

בדרך,  יוסף  נהרג  שלא  ידעו  השבטים  אך 

אלא  ממש,  לסכנה  הדרך  את  החזיקו  לא  ולכן 

דאגו "שמא  מתה"  בדרך  ש"אמו  מאחר  שמ"מ 

ימות בדרך". וק"ל.

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

לקראת שבת י„

ב˘ביל ˘ילמ„ו בני בי˙ו ל‰˙פלל, כיון ˘כל 
ˆ„„י,  ‡יסור  ר˜  ‰ו‡  ˜ולו  ל‰‚בי'  ‰‡יסור 

ו‰ו˙ר ‚ם ב˘ביל טעם כז‰. 

ענין  „עי˜ר  נימ‡  ‡י  ‡ף  מ‡י„ך  ‡בל 
‰˙פל‰ ‰ו‡ ב˜˘˙ ˆרכיו ול‰כי ˙פיל‰ ‰י‡ 
„עˆם  לומר  מ˜ום  י˘  מ"מ  ˘ב„יבור,  מˆו‰ 
‚„ר ‰˙פל‰ מחייב „יבור בלח˘ „ו˜‡, ו‰יינו 
מלכי  מלך  מ‡˙  ב˜˘‰  ‰י‡  ˘˙פיל‰  לפי 
ולכן  וביר‡‰,  ב‡ימ‰  וˆ"ל  ‰מלכים ‰˜ב"‰, 
מכבו„ו  ז‰  ˘‡ין  „ו˜‡,  בלח˘  ‰˙פל‰  ˆ"ל 
כלומר,  רם,  ב˜ול  לפניו  ל„בר  מלך  ˘ל 
‰„יבור בלח˘ מור‰ על ‰‡ימ‰ ופח„ בעמ„ו 
לפני מלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰ (ו‰‡ „‡מרו 
„‰וי  ר˜  ‰יינו  ‰כוונ‰  מעורר  „˜ול  בכ"מ 
„כ˘‰‡„ם  מובן  ‡בל  ‰כוונ‰,  לעורר  ‚רם 
רם  ˜ול  ‰רי  ‰לב,  ור‚˘  בכוונ‰  מ˙עורר 
˘ער  ב˘ל"‰  ‰יטב  ועיין  ‰כוונ‰.  מבלבל 
‰‡ו˙יו˙ פב, ב. ור‡‰ ˘ער ‰כוונו˙ ב˙חל˙ו 
‰כנע‰  "ל‰ורו˙  רם  ב˜ול  ˙פיל‰  ב˘ליל˙ 

ו‡ימ‰ ויר‡‰ לפני ‰˘י"˙").

‰˙פל‰  ענין  עי˜ר  ‰ב"י,  ל„ע˙  ‡ולם 
˘בלב  עבו„‰  ‰לב,  ומח˘ב˙  ‰כוונ‰  ‰ו‡ 
(עיי' בל˜ו"˘ חל"‰ וי‚˘ ‡, ˘‰„בר עול‰ ‰יטב במ‰ 

‚ם  וז‰ו  ‰רמב"ם),  מל'   ‡˜ סי'  רי˘  ב˘ו"ע  ˘˘ינ‰ 

‰טעם ˘ˆ"ל ‰˙פל‰ בלח˘ „ו˜‡, כי ‰„יבור 
ב˜ול רם ‰ו‡ ‰יפך כוונ‰ עמו˜‰ ור‚˘ פנימי 
מחייב  ‰כוונ‰  ‚„ר  ˘עˆם  ונמˆ‡,  „‰לב. 
˘‰ב"י  ז‰ו ‚ם ‰טעם  ומע˙‰,  בלח˘.  ˙פל‰ 

ס"ל ˘ל‡ ‰ו˙ר ל‰‚בי' ˜ולו ס˙ם כ„י ˘‡נ˘י 
‰ו‡  רם  ב˜ול  ‰„יבור  כי  כו',  ילמ„ו  בי˙ו 
‰יפך ‚„ר ‰˙פל‰, וכל ‰‰י˙ר ‰ו‡ ר˜ ‰יכ‡ 
„‡י ‡פ˘ר לו לכוין ‡ם ל‡ י˙פלל ב˜ול רם, 
ומח˘ב˙  (כוונ‰  עˆמ‰  ‰˙פל‰  ‚„ר  ˘‡ז 

‰לב) מחייב ‰„יבור ב˜ול רם.

ס"ל  לב‡ר ‰יטב ‰‡ „‰ז‰ר  י˘  ומע˙‰ 
˘‰˙פל‰ בלח˘ ‰יינו ˘ל‡ י‰י' נ˘מע ‡פילו 
˘עי˜ר  בלב„  זו  ל‡  ‰סו„  ע"פ   ‡‰„ ל‡זניו, 
‰לב,  ומח˘ב˙  ‰כוונ‰  ‰ו‡  ‰˙פל‰  ענין 
‡ל‡ עו„ ז‡˙, ˘˙פיל˙ ‰עמי„‰ ‰י‡ ˙כלי˙ 
‡יך  ˘מר‚י˘  ע„  ‚ופ‡  ˘ב˙פיל‰  ‰„בי˜ו˙ 
˘‡ין מˆי‡ו˙ מבלע„י ‰˘כינ‰ (כי„וע בענין 
„' ˘לבים „‰˙פל‰ ע"פ ‰סו„). כי ז‰ ‰˙וכן 
˘ב˙פיל˙  ל‚.)  (ברכו˙  ˘‡מרו  „מ‰  ‰פנימי 
(ועיי'  לפני ‰מלך  כעומ„  ‰עמי„‰ ‰‡„ם ‰ו‡ 
‰מ˙פלל,  מˆב  ˙י‡ור  ר˜  ז‰  ˘‡ין  י.),  ˘ב˙ 
מ‰  ‰˙פל‰,  ענין  ˙וכן  ‰ו‡  ‚ופ‡  ז‰  ‡ל‡ 
מוחלט,  בביטול  ‰מלך  לפני  עומ„  ˘‰‡„ם 
„ו˜‡,  בלח˘  ˆ"ל  ˘˙פל‰  ‰טעם  ‚ם  וז‰ו 
ע"פ  ול‰כי  כלל,  בולט˙  מˆי‡ו˙ו  ˘‡ין 
„ו˜‡  כי  עˆמו  ל‡זני  ‡פי'  יו˘מע  ל‡  ‰סו„ 
בז‰ ב‡ לי„י ביטוי ‚ו„ל ‰ביטול ˘ל ˙פיל˙ 
ע„  ‰‡„ם,  מˆי‡ו˙  מור‚˘˙  ˘‡ין  ‰עמי„‰, 
˘‰ו‡ עˆמו ‡ינו ˘ומע ‡˙ ˜ול ˙פיל˙ו (ועיי' 
ל‰‰מון  ‡ינ‰  זו  ˘‰נ‰‚‰  ס˜"ב  ס˜מ"‡  ברכ‰  מחזי˜ 

עולם  ובנ˙יבו˙  ˘ם,  ס˜"‡  בברכ"י  מ˘"כ  ועיי"ע  עם. 

למ‰ר"ל נ˙יב ‰עבו„‰ פ"ב).



י‚לקראת שבת

„˙ני‡  ‡ע"‚  בי˙י'  בני  מיני'  „ילפין  במ˜ר‰ 

מנבי‡י ‰˘˜ר  ז‰  ב˙פל˙ו ‰רי  ‰מ‚בי' ˜ולו 

‡ינו  „‡ם  (˘ם)  על‰  ‡י˙מר   ‡‰ כ„:)  (ברכו˙ 

בב"י  ומסיים  כו'".  מו˙ר  בלח˘  לכוין  יכול 

בפר˜  ו‰ר‡"˘  יונ‰  ‰ר'  פיר˘ו  וכן  ˘ם: 

‰‰י˙ר  בטעם  פלו‚˙‡  ונמˆ‡‰  ˘מ˙ו.  מי 

‡פי'  מו˙ר  „ל‰טור  ל‡חרים,  ˜ולו  ל‰˘מיע 

ר˜ כ„י ˘ילמ„ו ‡נ˘י בי˙ו ל‰˙פלל, מ˘‡"כ 

ל‰ב"י ‰‰י˙ר ‰ו‡ ר˜ כ‡˘ר עי"ז יוכל לכוין 

כ„בעי.

ילפי'  י˘מיע ˜ולו  מ˜ור ‰„ין „ל‡  ו‰נ‰ 
"ו˜ול‰  בחנ‰  ממ"˘  ל‡.)  (ברכו˙  ב˘"ס 

ב˙פל˙ו  ˜ולו  י˘מיע  "יכול  י˘מע",  ל‡ 

ל‡  ו˜ול‰  ˘נ‡מר  חנ‰  י„י  על  מפור˘  כבר 

‰לכ˙‡  "כמ‰  בסו‚יין  ˘ם  ול‰לן  י˘מע", 

„חנ‰  ˜ר‡י  מ‰ני  למ˘מע  ‡יכ‡  ‚ברוו˙‡ 

ל‰‚בי'  ˘‡סור  מכ‡ן  י˘מע  ל‡  ו˜ול‰   .  .

בחי'  לפנינו), ‡בל  (כ"‰ ‰‚ירס‡  ב˙פל˙ו"  ˜ולו 

למ˙פלל  "מכ‡ן  ‰‚י'  ‡˙ר  על  ‰ר˘ב"‡ 

בר‡"˘  ב˙פל˙ו" (וע„"ז ‰ו‡  י˘מיע ˜ולו  ˘ל‡ 

בסו‚יין  וברי"ף  כ‡ן).  וטור  ס"ח)  פ"‰  (ברכו˙ 

‡י˙‡ "מכ‡ן למ˙פלל ˘ˆריך ˘˙‰‡ ˙פל˙ו 

בלח˘". וˆ"ב בטעם חילו˜י ‰‚ירס‡ו˙.

˜ול  ‰˘מע˙  ב‚„ר  „‰נ‰  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
‡יסור  „ין   '‡ „ינים,  ב'  בכלל  י˘  ב˙פל‰ 

בבריי˙‡  מ"˘  [וע"„  ב˙פל˙ו  ˜ול  ‰˘מע˙ 

„לעיל בברכו˙ כ„: "‰מ˘מיע ˜ולו ב˙פל˙ו 

˜ולו  "‰מ‚בי'  ‡מונ‰",  מ˜טני  ז‰  ‰רי 

„ין  ב'  ‰˘˜ר"],  מנבי‡י  ז‰  ‰רי  ב˙פל˙ו 

עˆם ‚„ר ‰˙פל‰.  מˆ„  בלח˘  מˆו‰ „˙פל‰ 

˘‰„ין   (‡ ‡ופנים:  ב'  י"ל  ‚ופ‡  ‰ב'  וב„ין 

˙פל‰  „ˆ"ל  „˙פל‰,  „יבור  ‚„ר  מˆ„  ‰ו‡ 

„מˆ„  ‰˙פל‰,  בכוונ˙  „ין  „‰ו‡  ב)  בלח˘, 

ˆ"ל  ˘בלב"  "עבו„‰  ˘‰י‡  ‰˙פל‰  ‚וף 

‰˙פל‰ בלח˘ „ו˜‡.

‰נ"ל  ‡ופנים   '‚˘ לומר  י˘  ומע˙‰ 
ב‰לימו„  ‰‚ירס‡ו˙  בחילו˜י  מו„‚˘ים 
"מכ‡ן  ˘לפנינו  ‰‚ירס‡  „לפי  חנ‰.  מ˙פל˙ 
ב˙פל˙ו", ‰לימו„ ‰ו‡  ל‰‚בי' ˜ולו  ˘‡סור 
(כפ˘טו˙ ‰ל˘ון) ‰‡יסור ל‰‚בי' ˜ול, ˘‰ו‡ 
ו‰ר‡"˘  ‰ר˘ב"‡  ל‚ירס˙  ˆ„„י;  כ‡יסור 
"מכ‡ן למ˙פלל ˘ל‡ י˘מיע ˜ולו ב˙פל˙ו", 
ב˘ייכו˙  ‡בל  ‰˙פל‰,  ענין  ל‚וף  נו‚ע  ‰"ז 
˘ל‡  ˆ"ל  ‰„יבור  „‡ופן  „˙פל‰,  ל‰„יבור 
"˘ˆריך  ‰רי"ף  ל‚ירס˙  ו‡ילו  ˜ולו;  י˘מיע 
חיובי,  בל˘ון  ˘כ˙ב  בלח˘",  ˙פל˙ו   ‡‰˙˘
‰חפˆ‡  מעˆם  ‰ו‡  לח˘  ˘˙פל˙  לפי  ‰"ז 

„˙פל‰ עבו„‰ ˘בלב.

ב‰‚„ר˙  זו  פלו‚˙‡  י"ל „˘ור˘  וב‡מ˙ 
‡יסור ‰‚ב‰˙ ‰˜ול – נובע מפלו‚˙‡ כללי˙ 
י„וע  ענין ‰˙פל‰. „‰נ‰  עי˜ר  ב‰‚„ר˙  יו˙ר 
˘ב‚„ר חיוב ‰˙פל‰ י˘ ב' ענינים (‡) ב˜˘˙ 
˘בלב,  עבו„‰  ב)  ‰„בר,  כפ˘טו˙  ˆרכיו, 
ע‰"פ "ולעב„ו  ˙עני˙  רי˘  ב˘"ס  כ„„ר˘ינן 
בלב  ˘‰י‡  עבו„‰  לבבכם", "‡יזו ‰י‡  בכל 
‰נ"ל  ˘‰‡ופנים  י"ל  ולפ"ז   . ˙פל‰"  זו   .  .
˙לויים ב‰‚„ר˙ ‰עי˜ר מבין ‰˘נים, „‡˙"ל 
מˆו‰  בעי˜ר‰   ‰"‰ עי˜ר,  ˆרכיו  ˘ב˜˘˙ 
מ‡˙ ‰מלך,  כ‡„ם ‰מב˜˘ ˆרכיו  ˘ב„יבור, 
לומר  מ˜ום  י˘  ולפ"ז  „יבור.  ע"י  ˘ב˜˘˙ו 
‰נ˘מע  ב˜ול  „ו˜‡  ˆ"ל  ‰˙פל‰  ˘„יבור 
ל‡חרים, כי ז‰ו ‚„ר ‰„יבור, ב˘ביל ‰זול˙. 
מˆ„  מ"מ  מח˘בו˙,  יו„ע  ˘‰˜ב"‰  „‡ע"פ 
וכמו  ע"„  ב˜˘˙ו  ˆ"ל  ‰מ˙פלל  ‰‡„ם 
מובן  ומע˙‰  ו„ם,  ב˘ר  ממלך  ˘מב˜˘ים 
ו‡"כ  „ו˜‡.  ‰נ˘מע  „יבור  ˆ"ל  ˘בעˆם 
ב˙פל‰  ˜ול  „‰˘מע˙  ‰‡יסור  ˘כל  ˆ"ל 
‡מונ‰",  ("מ˜טני  ˆ„„י  ‡יסור  ר˜  ‰ו‡ 
"מנבי‡י ˘˜ר"), כי בעˆם, מˆ„ ‚„ר ‰˙פל‰ 
מˆ„  ור˜  „ו˜‡,  ‰נ˘מע  ב˜ול  ‰˙פל‰  ˆ"ל 
י˘  ועפ"ז  כו'.  נ‡סר  ‰ח˘˘ „"˜טני ‡מונ‰" 
ל‰‚בי' ˜ולו  ˘מו˙ר  ˘זו‰י „ע˙ ‰טור  לומר 

ח

"סמך מך בב – "מעיותא
המצור של נבוכדנצר – הרפואה ד"אחדות ישראל" שקדמה למכת החורבן / "סמך" מלך בבל את ישראל וסייע להם לבוא 

לאהבת חינם / עשרה בטבת – העשירי יהיה קודש

˘בו  לפי  ב‰ן",  ˘‡ירעו  מפני ‰ˆרו˙  ב‰ם  מ˙ענים  י˘ר‡ל  ˘"כל  מ‰ימים  בטב˙ ‰ו‡ ‡ח„  ע˘ירי 
ביום "סמך מלך בבל . . על ירו˘לים ו‰בי‡‰ במˆור ובמˆו˜"1.

˙חיל˙  ‰י‰  ‰ו‡  ˘‰רי  לחורבן,  ‰˜˘ורים  ˆומו˙  מ˘‡ר  ‰ו‡  חמור  בטב˙  „ע˘ירי  ˆום  ו‰נ‰ 
בי˙  ונחרב  ב˙מוז,  ע˘ר  ב˘בע‰  ‰עיר"  "‰וב˜ע‰  ‡˘ר  נמ˘ך  בטב˙  „ע˘ר‰  ומ‰מˆור  ‰פורענו˙, 
‰מ˜„˘ ב˙˘ע‰ ב‡ב, ע„ ל‰רי‚˙ ‚„לי‰, ו‚ם חורבן בי˙ ˘ני ‰ו‡ ‰מ˘ך מחורבן בי˙ ר‡˘ון2, ו‡ם כן 

‰רי ע˘ר‰ בטב˙ ‰ו‡ ר‡˘ וסיב‰ לכללו˙ עניין ‰‚לו˙, ‚ם ל‚לו˙ ז‰ ‰‡חרון.

חל  ˘"‡פילו ‰י‰  מ˘‡ר ‰ˆומו˙,  חמור  בטב˙  ע˘ר‰  ˘ˆום  לי3‰  ל‡בו„ר‰ם „סביר‡  מˆינו  ו‡כן 
‰כפורים".  ביום  כמו  ‰ז‰"  ‰יום  "בעˆם  בו  ˘נ‡מר  מפני  ‡חר,  ליום  ל„חו˙ו  יכולים  ‰יו  ל‡  ב˘ב˙ 

ו‰טעם לז‰ ‰ו‡, כי מרוב חומר˙ו ‰רי ‡י ‡פ˘ר ל„חו˙ו ליום ‡חר כפי ˘עו˘ין ב˘‡ר ‰ˆומו˙4.

‡לו"  „ברים  "בזכרון  כי  ‰˙˘וב‰"  „רכי  לפ˙וח  ‰לבבו˙  לעורר  "כ„י  ‰י‡  ‰ˆומו˙  מטר˙  ו‰נ‰ 
ימי  ו‰ופכים ‡˙  סיב˙ ‰‚לו˙  מ˙˜נים ‡˙  וע"י ‰˙˘וב‰  ל‰יטיב"5,  ל"‡ו˙ן ‰ˆרו˙" – "נ˘וב  ˘‚רמו 
‰ˆום "ל˘˘ון ול˘מח‰ ולמוע„ים טובים"6 בבנין בי˙ ‰מ˜„˘. ועל כן י˘ ללמו„ מעניין ‰ˆומו˙ ‰י‡ך 
לכל ‰ˆומו˙,  ר‡˘  כ‡מור,  ˘‰ו‡,  בטב˙  ע˘ר‰  ˘ל  ממ‰ו˙ו  ובפרט  בי‡˙ ‚ו‡לנו,  ל‰חי˘  ‰י‡ ‰„רך 

˘ממנו י˙„ וממנו פינ‰ ל˙י˜ון סיב˙ ‰‚לו˙, וכפי ˘י˙ב‡ר.

1) ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' ˙עניו˙ פ"‰ ‰"‡-ב. ור‡‰ בז‰ בל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 527 ‰ע' 21.
2) נוסף לכך ˘‰‚‡ול‰ בזמן בי˙ ˘ני ל‡ ‰י˙‰ ˘לימ‰ ˘‰רי "חסרו ‰' „ברים" וכו' (יומ‡ כ‡, ב), ו‡ם כן ‚לו˙ „בי˙ ר‡˘ון 

נמ˘כ˙ ע„ ע˙‰. ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 421 ‰ע' 82.
3) ‡בו„ר‰ם ‰ל' ˙עניו˙, ‰וב‡ בב"י לטור ‡ו"ח ס˙˜"נ. ור‡‰ ˘˜ו"ט בז‰ בל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 420 ‰ע' 78. ח"כ 

עמ' 354 ‰ע' 29.
4) ר‡‰ ע„"ז ˘ו"˙ ˘ו‡ל ומ˘יב מ‰„"˜ ס"‚ ס˜ע"ט.

5) רמב"ם ˘ם ‰"‡.
6) זכרי' ח, יט.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

המדור מודפס עיוי נשמת
הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' ע"ה 

גראנער
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע

נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ 
תנצב"ה



טלקראת שבת

המצור של נבוכדנצר – הרפואה ד"אחדות ישראל" שקדמה למכת החורבן
‰רפו‡‰  ומכין  ‰˜ב"‰  מ˜„ים  ‰מכ‰  בו‡  ˘טרם  ו‰יינו  למכ‰,  רפו‡‰  מ˜„ים  ˘‰˜ב"‰  רז"ל7  ‡מרו 
 ˙‡ ˘מרפ‡˙  ב‡ופן  ר˜  ‡ינ‰  ‰˜ב"‰  ˘מכין  „‰רפו‡‰  יו˙ר,  עמו˜  ב‡ופן  בז‰  ‰פירו˘  לומר  וי˘  לז‰, 
‰מכ‰ ל‚מרי מכ‡ן ול‰ב‡, ‡ו למעל‰ מז‰ ˘פועל˙ ‚ם רפו‡‰ למפרע8, כי ‡ם רפו‡‰ נעלי˙ ביו˙ר ˘‰י‡ 
‰‡פ˘רו˙  ˘‰י‡  ‰רפו‡‰   ˙‡ ‰˜ב"‰  מכין  ‰מכ‰  בו‡  ˘לפני  מלכ˙חיל‰,  עליך9"  ‡˘ים  ˘"ל‡  ב‡ופן 

למנוע ל‚מרי ‡˙ ‰מכ‰.

בכ„י  ‰"רפו‡‰"   ˙‡ מר‡˘  ‰˜ב"‰  ‰כין  „‰‚לו˙  ‰"מכ‰"  בו‡  ˜ו„ם  ‡˘ר  „י„ן,  בנ„ון  ‚ם  ‰ו‡  וכן 
על   .  . בבל  מלך  „"סמך  ‰מˆור  בעניין  ‰י‡  טמונ‰  זו  ˘"רפו‡‰"  לומר  וי˘  ל‚מרי.  ‰‚לו˙   ˙‡ למנוע 

ירו˘לים" בע˘ירי בטב˙ ‚ופ‡, ˘בעניין ז‰ ‰י˙‰ טמונ‰ ‰„רך לבטל ולמנוע ‡˙ ‰‚לו˙.

בי‡ור ‰„ברים:

חינם"10,  ˘נ‡˙  בו  "˘‰י‰  מפני  נ˙‚ל‰ ˜יˆם" ‰י‡  ˘"ל‡  וע„  ז‰ ‰‡חרון,  ‚לו˙  ו˙ו˜ף  סיב˙ ‡ריכו˙ 
ו‚ם חורבן בי˙ ‰מ˜„˘ ‰ר‡˘ון ˘‰י‰ מפני ‚' עבירו˙ ‰חמורו˙11, ‰רי ‚ם ‡ז ‰י‰ חיסרון ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל, 
‰˜ב"‰  ‡מר   .  . כוכבים  עבו„˙  עוב„ים   .  . "‡פילו  ‡זי  ביני‰ם",  „"˘לום  במˆב  ‰ם  י˘ר‡ל  ‡ם  ˘‰רי, 
כביכול ‡יני יכול ל˘לוט ב‰ן"12, ומכיון ˘נענ˘ו י˘ר‡ל ונחרב ‰בי˙, מוכח ˘‰י‰ חיסרון ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל.

ו‡ם סיב˙ ‰"מכ‰" ‰י‡ ˘נ‡˙ חינם וחיסרון ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ממיל‡ ‰"רפו‡‰" למכ‰ זו, ו‰„רך ל˙˜ן 
‡˙ סיב˙ ‰‚לו˙ ולבו‡ ל‚‡ול‰ ˘לימ‰, ‰י‡ על י„י ‡‰ב˙ חינם ו‡ח„ו˙ י˘ר‡ל.

˘‰כין  ‰"רפו‡‰"  ‰י‡  ו‰י‡  ו‰‚לו˙,  ‰מ˜„˘  בי˙  חורבן   ˙‡ ל‚מרי  למנוע  ‰י‰  בכוח‰  זו  ו‡ח„ו˙ 
„"‡ח„ו˙  זו  ו"רפו‡‰"  מלכ˙חיל‰.  ‰"מכ‰"   ˙‡ למנוע  י˘ר‡ל  ˘יוכלו  בכ„י  ‰חורבן  ˜ו„ם  עו„  ‰˜ב"‰ 

י˘ר‡ל" טמן ‰˜ב"‰ בעניין ‰מˆור, ‡˘ר על י„ו ני˙ן כוח לי˘ר‡ל ל‰˙‡ח„ ולמנוע ‡˙ עונ˘ ‰‚לו˙.

"סמך" מלך בבל את ישראל וסייע להם לבוא לאהבת חינם
"מˆור" כפ˘וטו עניינו ‰ו‡ ˘‰עיר נעול‰ ומסו‚ר˙, ‡ין ב‡פ˘רו˙ו ˘ל ‡י˘ מ‰„רים בעיר לˆ‡˙ חוˆ‰ 
ל‰ – "‡ין יוˆ‡ ו‡ין ב‡13", ומ‡י„ך ‡ין זר ממ˜ום ‡חר יכול ל‰יכנס לעיר, וממיל‡ נמˆ‡ים – בעל כרחם 

– כל ˙ו˘בי ‰עיר ב‡ח„ו˙ מיוח„˙: כולם יח„ ב‡ו˙ו מ˜ום ב‡ופן ˙מי„י, ו‡ין זר עמ‰ם.

ל"‡ח„ו˙  ל‰בי‡  ביו˙ר  ˘מסו‚ל  ב‡ופן  ‰י‰  ‰רי  ירו˘לים",  על   .  . בבל  מלך  "סמך  ‡˘ר  ו‰מˆור 
י˘ר‡ל" ב‡ופן נעל‰:

ירו˘לים  ˘ל  ˘בכוח‰  יח„יו"14  ל‰  ˘חובר‰  "עיר  ירו˘לים,  בעיר  לב„ם  י˘ר‡ל  ‰יו  ז‰  במˆב  „‰ל‡ 
י˘ר‡ל  כל  עו˘‰  "˘‰י‡  ‰ירו˘למי15  בל˘ון  וכמרומז  ו‡חוו‰,  ב‡‰ב‰  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ ולחבר  ל‡ח„ 

לחברים".

7) ר‡‰ מ‚יל‰ י‚, ב. מ„ר˘ ל˜ח טוב ˘מו˙ ‚, ‡.
8) ר‡‰ ˆפנ˙ פענח (ל‰‚‡ון ‰ר‚ˆ'ובי) לרמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"ב ‰"ב בסופ‰.

9) ב˘לח טו, כו ובר˘"י ˘ם. ור‡‰ ברכו˙ ‰, ‡.
10) יומ‡ ט, ב ובח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ˘ם. ל˜וטי ˙ור‰ מטו˙ פו, ‡. ועו„.

11) יומ‡ ˘ם.
12) ב"ר פל"ח, ו. ו˘"נ.

13) ל' ‰כ˙וב – י‰ו˘ע ו, ‡.
14) ˙‰לים ˜כב, ‚.

15) ח‚י‚‰ פ"‚ ‰"ו. ור‡‰ בבבלי ח‚י‚‰ כו, ‡.

יב

בדין דא ישמיע קוו בתפה
יתלה השיטות השונות בדין לא ישמיע קולו בתפילה – בהגדרת מהות חיוב תפילה

 / עפ"ז יסיק ביאור בשי' הזהר בפרשתנו בזה

לי'  ‡ˆטריך  ל‡   :‡ רי,  פר˘˙נו  בז‰ר 
לˆל‡‰  ‡ל‡  בˆלו˙י'  ˜לי'  למ˘מע  נ˘  לבר 
‰י‡  ו„‡  ‡˘˙מע  „ל‡  ˜ל‡  ב‰‰ו‡  בלח˘ 
ˆלו˙‡ „‡˙˜בל˙ ˙„יר, וסימניך ו‰˜ל נ˘מע 
(פר˘˙נו מ‰, טז), ˜ל בל‡ ו‡"ו נ˘מע, „‡ ‰י‡ 

ו˜ול‰  בחנ‰  „כ˙יב  בח˘‡י  „‰י‡  ˆלו˙‡ 
כ„  ˜ביל.  „˜ב"‰  ˆלו˙‡  ‰י‡   ‡„ י˘מע  ל‡ 
כ„˜‡  ו˙˜ונ‡  וכוונ‰  רעו˙‡  ‚ו  ‡˙עבי„ 
בכל  י‡ו˙  כ„˜‡  „מרי'  יחו„‡  וליח„‡  י‡ו˙ 
ˆיין  ‰ז‰ר  בניˆוˆי  ו‰חי„"‡  ע"כ.  יומ‡. 
˘ל‡  ‰י‡  ‰ז‰ר  „„ע˙  ˘בי‡ר  ל˘ל"‰  ע"ז 
ב˙פיל˙ו  ל‡חרים  ˜ולו  י˘מיע  ˘ל‡  ר˜ 
ו‰בי‡ו  עˆמו,  ל‡זני  י˘מיע  ל‡  ˘‚ם  ‡ל‡ 
˜מ‡  סי'  ‡ו"ח  בב"י  (‰וב‡  וי˜‰ל  פ'  ‰ז‰ר  נמי 
ועו„) ˘מ˘מעו כך. וכן פי' „ע˙ ‰ז‰ר בעול˙ 
˙מי„ ל‰רח"ו ענין ‰˙פל‰, ו‰חי„"‡ בברכ"י 
ז'  ‡ו˙  ˙˜פב  סי'  ברכ‰  מחזי˜  ס˜"‚,  ס˜"‡ 
ו‰יינו   ;(‡˜ סי'  ‡ו"ח  ‰מ‚"‡  כמ"˘  (ו„ל‡  ועו„ 
ב˙פל‰  ˜ולו  י˘מע  ל‡  „˜יי"ל   ‡‰ „ל‰ז‰ר 
י˘מע  ל‡  עˆמו  ˘‡פי' ‰ו‡  ל‡.) ‰יינו  (ברכו˙ 

נמי  ‰כי  וב‡מ˙  ממ˘.  בח˘‡י  וי‰‡  ˜ולו, 

 ‡˜ סי'  ‡ו"ח  בטור  כמ"˘  ‰˙וספ˙‡,  „ע˙ 
ב˙פל˙ו  ˜ולו  י˘מיע  ˘ל‡  „‡מר   ‡‰ "י"‡ 
˘ˆריכ‰ ˘˙‰י' בלח˘ ע„ ˘ל‡ ˙˘מע ‡פילו 
 ,‚ (ברכו˙  ‰˙וספ˙‡  מן  ר‡י'  ומבי‡ין  ל‡זניו 
ט) יכול י‰‡ מ˘מיע ל‡זניו כבר פיר˘ בחנ‰ 
ב‚מר‡  "ומי‰ו  ומסיים  י˘מע",  ל‡  ו˜ול‰ 
‰˘מע˙  ‡ל‡  ממעט  ‡ינו  ל‡.)  (ברכו˙  „י„ן 
‡בל  ל‡חרים  ˜ולו  ˘מ˘מיע  „מ˘מע  ˜ולו 
ב‰„י‡  ‡י˙‡  ו‰כי  ל‰˘מיע  יכול  ל‡זניו 

בירו˘למי כו'". ויל"ע ביסו„ ‰פלו‚˙‡.

˜ולו  ל‰˘מיע  ‡סור  ˘לכו"ע  ‡ף  ו‰נ‰ 
כ„  יונ‰  "ר'  ˘ם  בירו˘למי  ‡י˙‡  ל‡חרים, 
וכ„  בלחי˘‰  מˆלי  בכני˘˙‡ ‰ו‰  מˆלי  ‰וי 
ע„  ב˜ל‡  מˆלי  ‰ו‰  ביי˙י'  ‚ו  מˆלי  ‰ו‰ 
˘ם  ובטור  מיני'".  ˆלו˙י'  בי˙‡  בני  „ילפון 
˘ילמ„ו   .  . ˜ולו  מ˘מיע  „"‡ם  מכ‡ן  למ„ 
‡בו‰ב  מ‰ר"י  ופי'  מו˙ר",  בי˙ו  בני  ממנו 
(‰וב‡ בי˙‰ יוסף) „ל‰טור ‰‡ „ילפין מר' יונ‰ 

ז‰,  ל˙כלי˙  עו˘‰  "˘‰י'  ‰יינו  בי˙י'  בני 
עˆמו  ‰ב"י  ‡בל  כ„י",  כל˘ון  ע„  ופירו˘ 
מז‰  נמ˘ך  ˘‰י'  ע„  ˜ולו  מ‚בי'  "˘‰י'  פי' 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה



פ

חשבונות? לא בחינוך!
ואל יחר אפך בעבדך
מכאן אתה למד שדבר אליו קשות
(מד, יח. רש"י)

לכאורה יש לעיין בזה: מדוע התחיל יהודה 

מיד לדבר קשות, הרי הי' יכול להתחיל בדברים 

רכים, ואם לא יפעלו דבריו - לדבר קשות?

בדבר  כשמדובר  בפשטות:  מובן  הטעם  אך 

בנפשו"  קשורה  "ונפשו  ממש,  בנפשות  הנוגע 

דרך  מהי  חשבונות  עושים  אין  ל),  מד,  (פרשתנו 

אלא  השכל,  ע"פ  יותר  המתאימה  הפעולה 

העולם  וכמאמר  התוקף.  בכל  מיד  פועלים  

שכשכואב  מען!",  שרייט   - וויי  טוט  עס  "אז 

צועקים, אף אם לא ישנה מאומה בצעקתו.

אלינו,  בנוגע  גם  למד"  אתה  ו"מכאן 

אותם  להציל  הילדים,  בחינוך  שכשמדובר 

הראשון  מהרגע  לפעול  יש  רוחניות,  מסכנות 

ולעסוק  הכוחות,  כל  ועם  התוקף  בכל 

בלי  הילד,  של  נפשו  בהצלת  נפש  במסירות 

חשבונות ושיקולים שכליים. 

דמיון בית המקדש לצואר
ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך ובנימין בכה על 
צואריו

בכה על שני מקדשים שעתידין להיות בחלקו של בנימין ועתידין 
ליחרב ובנימין בכה על צואריו בכה על משכן שילה שעתיד 
להיות בחלקו של יוסף ועתיד ליחרב
(מה, יד. מגילה טז, ב)

לצואר  ביהמ"ק  מדמה  שהכתוב  הטעם 

ד)  ד,  בשה"ש  (עה"פ  רבה  במדרש  מבואר  דוקא, 

"מה צואר זה נתון בגבהו של אדם כך ביהמ"ק 

נתון בגבהו של עולם". אמנם כמו שהצואר אינו 

מהראש,  למטה  אלא  אדם,  של  בגבהו  ממש 

ב)  נד,  (זבחים  בגמ'  כדאיתא  בביהמ"ק,  הוא  כך 

משום  עיטם,  מעין  אמה  כ"ג  נמוך  שביהמ"ק 

יותר  בשור  נאה  לך  "אין   - שכן"  כתפיו  "ובין 

מכתפיו", היינו שהמקדש הוא בגובה א"י, אבל 

לא בתכלית הגבהות.

ודרוש ביאור: ממ"נ, אם הגובה הוא מעלה, 

הרי ככל שנמצא בגובה יותר ה"ה מעולה יותר, 

ואם אינו מעלה, מהו היתרון בכך שנתון בגבהו 

של עולם?

הצואר  ענין  ביאור  בהקדים  זה  ויובן 

בפנימיות התורה:

אברי  כל  של  החיות  בתוכו  כולל  הראש 

לו  ואין  מרומם  הוא  מצ"ע  הראש  אמנם  הגוף. 

עסק עם הגוף, וחיות הגוף בפועל נמשכת ע"י 

שתכלית  נמצא  שבצואר.  וורידין  וושט  הקנה 

פעולת הראש נעשית דוקא ע"י הצואר.

את  להביא  ביהמ"ק;  של  ענינו  וזהו 

("גבהו  העליונים  מעולמות  הקדושה  השפעת 

לזככו  עוה"ז,  בתוך  ולהמשיכה  עולם"),  של 

ולהאירו באור תורה.

לקראת שבת י

על  מיוס„˙  זו ‰י‡  ˘‡ח„ו˙  לז‰, ‡ל‡  ז‰  י˘ר‡ל  בני  ומ‡ח„˙ ‡˙  מחבר˙  ˘ירו˘לים  בלב„  זו  ול‡ 
ו‰י‡   ,'‰ ביר‡˙  ˘לימו˙   – ˘לם"16  מל˘ון "יר‡  ירו˘לים ‰י‡  ˘‰רי,  ˘מים.  יר‡˙   – ˘ל ˜„ו˘‰  עניין 
מ˘פע˙ ופועל˙ על י˘ר‡ל ‰נמˆ‡ים ב‰ חיזו˜ ביר‡˙ ˘מים, „"לפי ˘‰י‰ רו‡‰ ˜„ו˘‰ ‚„ול‰ וכ‰נים 
עוס˜ים בעבו„‰, ‰י‰ מכוון ליבו יו˙ר ליר‡˙ ˘מים וללמו„ ˙ור‰", וכמו כן "‰י‰ עומ„ בירו˘לים ע„ 
˘י‡כל מע˘ר ˘ני ˘לו, ו‰י‰ רו‡‰ ˘כולם עוס˜ים במל‡כ˙ ˘מים ובעבו„‰, ‰י‰ ‚ם ‰ו‡ מכוון ליר‡˙ 

˘מים ועוס˜ ב˙ור‰"17.

ונמˆ‡, ˘ירו˘לים מˆ„ עˆמ‰ פועל˙ חיזו˜ ב"‡ח„ו˙ י˘ר‡ל", ו‚ם מ˘פע˙ יר‡˙ ˘מים בעם י˘ר‡ל.

˘יוכל  מבלי  לב„ם  בעיר  ס‚ורים  י˘ר‡ל  ˘י‰יו  ˘פעל  בבל,  מלך  ˘ל  ירו˘לים  על  כן, ‰"מˆור"  ו‡ם 
‡י˘ מ‰ם לˆ‡˙ חוˆ‰ ו˘י˙‡ח„ו בעל כורחם, ‰י‰ יכול ל‚רום ˘י˙‡ח„ו י˘ר‡ל וי˙˜רבו ז‰ לז‰ ב‡ופן 
נעל‰ ביו˙ר, מיוס„ על "יר‡ ˘לם", ˙ור‰ ומˆוו˙ ו˜„ו˘‰. ו‰יו ˆריכים לנˆל מˆב ז‰ ול‰˙‡ח„ ב‡ופן 

˘יבטל ‡˙ ‰"˘נ‡˙ חינם" ˘‰יו ˘רויים ב‰, וממיל‡ למנוע ל‚מרי ‡˙ ‰חורבן ו‰‚לו˙!

ונמˆ‡, ˘‰"מˆור" ˘ל מלך בבל ‰י‡ ‰י‡ ‰"רפו‡‰" ˘‰˜„ים ‰˜ב"‰ ל"מכ‰" ˘ל ‰‚לו˙, כי ‡ם ‰יו 
מנˆלים מˆב ז‰ כ„בעי ‰יו מונעים ‡˙ ‰‚לו˙ ל‚מרי.

בבל",  מלך  – "סמך  כלל  מˆוי  ˘‡ינו  ל˘ון   – ז‰  ל"מˆור"  בנו‚ע  ל˘ון ‰כ˙וב18  לב‡ר ‡˙  י˘  ובז‰ 
˘"סמך" ‰ו‡ מ˘ור˘ סמיכ19‰ ˘פירו˘ו עזר‰ וסיוע, כי "‰מˆור" ˘ל נבוכ„נˆר ‰כריח ‡˙ עם י˘ר‡ל 
כי  לי˘ר‡ל,  וסיוע  עזר‰  מ˘ום  בז‰  ו‰י‰  י˘ר‡ל",  ל"‡ח„ו˙  טבע  ע"פ  ל‚רום  ˘‰י‰ ˆריך  למˆב  לבו‡ 
˙חיל˙ ‰מˆור ‰י‡ ˜ו„ם  ˘‰רי  מעי˜ר‡,  לבטל ‰"מכ‰"  בכ„י  ˘טמן ‰˘י"˙  זו ‰י‡ ‰"רפו‡‰"  ‡ח„ו˙ 

‰"מכ‰" עˆמ‰, ו‰יו יכולים ‡ז ל‰˙‡ח„, וכך למנוע ‡˙ ‰‚לו˙ ל‚מרי.

ל‡  ולפועל  ח"ו,  ‰פכ‰  ‡ו  ‰חיים  ב„רך  לבחור  חפ˘י˙"  "בחיר‰  י˘ר‡ל  לבני  ‰˜ב"‰  ˘נ˙ן  ‡ל‡ 
נ˙עוררו בני י˘ר‡ל לנˆל ‰כוח ‰מיוח„ ל‡ח„ו˙ ˘‰י‰ ‡ז, וממיל‡ ‰מ˘יך ‰מˆור ב‡ופן „"מכ‰", ע„ 

˘יˆ‡ו ל‚לו˙ ומˆפים לי˘וע‰. 

עשרה בטבת – העשירי יהיה קודש
 ˙‡ ומעורר  מזכיר  ‰ו‡  ‰רי  ומ‡י„ך  ו‰‚לויו˙,  ‰ˆרו˙  ˙חיל˙  סיב˙  ‰ו‡  ‰רי  בטב˙  ע˘ירי  כן  ו‡ם 
ענייני  סביב  י˘ר‡ל  ו‡‰ב˙  „‡ח„ו˙  ‰עניין  ב‡מˆעו˙  ˘‰ו‡  זו,  רב‰  ל"מכ‰"  „‰"רפו‡‰"  ‰‡פ˘רו˙ 
˙ור‰ ומˆוו˙י‰, ˘ז‰ו עניינ‰ ˘ל "ירו˘לים" – ˘לימו˙ ביר‡˙ ‰˘י"˙ ‰נובע˙ מבי˙ ‰מ˜„˘, ‰ו‡ בי˙ 

‰מ˜„˘ ‰פנימי ˘בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל, כמבו‡ר בס‰"˜20.

ו‡זי פועלים ‡˙ ‰‚‡ול‰ ‰˘לימ‰, ו‰˙עניו˙ ‰ופכו˙ "ל‰יו˙ יום טוב וימי ˘˘ון ו˘מח‰"21, ובר‡˘ן 
וכפי  ביו˙ר,  ‰‚„ול  טוב  ליום  ‰ו‡  ‰ופך  כ‡מור,  ביו˙ר  ‰‚„ול‰  ‰ירי„‰  ˘ל‰יו˙ו  בטב˙,  ע˘ירי  ˆום 
‰יום  "בעˆם  נ‡מר  ˘ב˘ני‰ם  ‰כפורים  יום  ב„ו‚מ˙  ‰ו‡  בטב˙  ע˘ירי  ‡˘ר  ‰‡בו„ר‰ם  ב„ברי  ˘נזכר 
יום   – ˜ו„˘"22  י‰י‰  ו"‰ע˘ירי  ביו˙ר,  נעל‰  טוב  יום  ˘י‰י‰  למעליו˙‡  ז‰  עניין  י‰י‰  ˘לע˙י„  ‰ז‰", 

‰ע˘ירי בחו„˘ ‰ע˘ירי.

16) ˙ו„"‰ ‰ר – ˙עני˙ טז, ‡ (ור‡‰ ב"ר פנ"ו ובר˘"י ומ˙"כ ˘ם). ור‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ר"‰ ס, ב. ועו„.
17) ˙וס' „"‰ כי מˆיון ב"ב כ‡, ‡. ב˘ם ‰ספרי (בספרי ˘לפנינו לי˙‡, ור‡‰ בל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 234 ב˘ו‰"‚).

18) יחז˜‡ל כ„, ב.
19) כמו "סומך ‰' לכל ‰נופלים" (˙‰לים ˜מ‰, י„) ועו„. ור‡‰ ספר ‰˘ר˘ים ל‰ר„"˜ ערך סמך.

20) ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ רי˘ פר˘˙ נ˘‡ (כ, סע"ב), ובמ‡מרי חסי„ו˙ „"‰ ב‡˙י ל‚ני. ועו„.
21) רמב"ם ‰ל' ˙עניו˙ פ"‰ ‰י"ט.

22) בחו˜ו˙י כז, לב. ור‡‰ בל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 528-9.


