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בעז‰י״˙.

‰ננו  ויˆ‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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



?"חו אכי א"יאיך יצאו מ
איפה פגעו ביעקב "מלאכי אלקים"? / האם מותר לצאת מא"י "לקראת אביו"? / ביאור הטעם שמלאכי ארץ ישראל 

יצאו לחו"ל לקראת יעקב

בסיום ‰ס„ר‰: "ויע˜ב ‰לך ל„רכו, ויפ‚עו בו מל‡כי ‡ל˜ים. וי‡מר יע˜ב כ‡˘ר ר‡ם מחנ‰ 
‡ל˜ים ז‰, וי˜ר‡ ˘ם ‰מ˜ום ‰‰ו‡ מחנים". ומפר˘ ר˘"י:

 .ıי˘ר‡ל ב‡ו ל˜ר‡˙ו ללוו˙ו ל‡ר ıויפ‚עו בו מל‡כי ‡ל˜ים – מל‡כים ˘ל ‡ר"

מחנים – ˘˙י מחנו˙, ˘ל חוˆ‰ ל‡רı ˘ב‡ו עמו ע„ כ‡ן, ו˘ל ‡רı י˘ר‡ל ˘ב‡ו ל˜ר‡˙ו".

ולכ‡ור‰ כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ˘‰מל‡כים ˘ל ‡רı י˘ר‡ל יˆ‡ו ל˜ר‡˙ יע˜ב לחו"ל, וכן מ˘מע 
כיון  עמו  ע„יין ‰יו  חו"ל  מל‡כי  כי   - ביח„  מחנו˙"  ˘‰יו "˘˙י  לענין "מחניים"  ˘פיר˘  ממ‰ 

˘ע„יין ל‡ נכנס ל‡רı, ומל‡כי ‡רı י˘ר‡ל "ב‡ו ל˜ר‡˙ו". 

ב‰ליכ˙ו,  בו  ופ‚עו  ל˜ר‡˙ו  יˆ‡ו  י˘ר‡ל   ıמל‡כי ‡ר" ר˘"י:  על  זכרון  בספר  מבו‡ר  [וכן 
 .ıי˘ר‡ל לחו"ל ל˜ר‡˙ יע˜ב, וחזרו עמו ˘וב ל‡ר ıוחזרו עמו" – ‰יינו, ˘יˆ‡ו מ‡ר

‡מנם במ„ר˘ ל˜ח טוב ‡י˙‡: "מחנ‰ ‰מל‡כים ˘ב‡ו עמו מחוı ל‡רı, ומחנ‰ ‰מל‡כים 
˘פ‚עו בו בכניס˙ו ל‡רı י˘ר‡ל" – ו‰יינו, ˘מל‡כי ‡רı י˘ר‡ל פ‚˘ו ביע˜ב ר˜ ל‡חר ˘נכנס 

ל‡רı י˘ר‡ל. 

 ıל‡ר כבר  יע˜ב  ˘‰‚יע  ל‡חר  ז‰  ˘‰י'   – כ‡ן  בר˘"י  ‚ם  כן  ˘למ„ו  ר˘"י  ממפר˘י  וי˘ 
י˘ר‡ל (ר‡‰ ר‡"ם ונחל˙ יע˜ב). ‡ך מפ˘טו˙ ל˘ון ר˘"י מ˘מע ˘‰י' ז‰ כ˘‰י' יע˜ב ע„יין בחו"ל 
(וכן למ„ ‰‚ור ‡רי'), וי˘ ‚ירס‡ו˙ ˘‚רסו בר˘"י ל‰„י‡ ˘מל‡כי ‡רı י˘ר‡ל "יˆ‡ו ל˜ר‡˙ו" (ר‡‰ 

רמב"ן. ועו„)].  

ב. וי„וע‰ ‰˜ו˘י‡: 

ו‰נ‰  מ‚יע ‰˘מימ‰,  ור‡˘ו  מוˆב ‡רˆ‰,  סולם  ו‰נ‰  על ‰פסו˜ "ויחלום  ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰, 
מל‡כי ‡ל˜ים עולים ויור„ים בו" (כח, יב), מפר˘ ר˘"י: 

ביאורים בפשוטו של מקרא

המדור מודפס
עיוי נשמת

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

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



יזלקראת שבת

הלויה החשאית השניה
כ˘י‰ו„י ז‰ מ˙, ˜ברו‰ו ב‡ח„ ‰מ˜ומו˙ ‰יפים ביו˙ר בבי˙ ‰חיים ‰פריז‡י, ו‰רב‰ מ‡ו˙ 

‡נ˘ים כיב„ו‰ו בכבו„ ‰‡חרון וליוו ‡ו˙ו למנוח˙ו ‰נˆחי˙.

מ‰כבו„  מרוˆ‰  מ‡„  ‰י'  ‰ו‡  מ‡פרי˜‰.  בכורו  בנו  ב‡  מו˙ו,  ‡חרי  ח„˘ים  כמ‰  כעבור 
‡ך  ‰פריז‡י.  ‰חיים  בבי˙  ביו˙ר  ‰יפים  ‰מ˜ומו˙  ב‡ח„  ‡ו˙ו  ˘˜ברו  ל‡ביו  ˘‰נחילו  ‰‚„ול 
ו˜בע ‡˙  מ˘פח˙י˙,  חל˜˙ ˜בור‰  ˘ם  ל‰˜ים  מיוח„˙,  חל˜˙ ‡„מ‰  מ‡„, ˜נ‰  ע˘יר  ב‰יו˙ו 

יום ‰עבר˙ ‚ופ˙ ‡ביו לחל˜‰ ‰מ˘פח˙י˙.

ב‰˙‡ם לחו˜, כ˘פו˙חים ˜בר, ל‰עביר ‚ופ‰ ל˜בר ‡חר, מוכרחים ל‰ניח ‡˙ ‰‚ופ‰ ב‡רון 
מיוח„.

‰ח˘‡י˙  ללוי'  ‰מוזמנים  בין  ‰יו  רוט˘טיין  מענ„ל  מנחם  ור׳  מונסזון  מ‡ני˘  ר׳  ‰‚בירים 
‰˘ני'.

כשפתחו את הקבר נחרדו כל הנוכחים
˘ני  ‚ם  ביני‰ם   - מסביב  ˘עמ„ו  ‰‡נ˘ים  כל  כמו  ‰˜ברנים,  נחר„ו  ‰˜בר,   ˙‡ כ˘פ˙חו 

‰‚בירים ‰‡מורים ממ‰ ˘ר‡ו.

‰‚ופ‰ בכללו˙‰ ע„יין כמעט ול‡ ניזו˜‰, ‡ל‡ ˘‰ר‡˘, במ˜ום ˘מניחים ‡˙ ‰׳׳˘ל ר‡˘״, 
‰י' מחורר ו˙ולעים רח˘ו מ˘ם.

כמו כן ‰י„ ‰˘מ‡לי˙ ‰י˙‰ ‡כול‰ כול‰.

כל ‰נוכחים „יברו ביני‰ם ב‰˙ר‚˘ו˙ רב‰ על ‰מחז‰ ‰מפלי‡.

˘‰יו  מ‰ˆעירים  חל˜  על  ‰‡ירוע  ע˘‰   - ורוט˘טיין  מונסזון  סיפרו   - מיוח„  ‚„ול  רו˘ם 
נוכחים ב˘ע˙ מע˘‰ ו‡˘ר ל‡ י„עו כלל ˘ˆריכים ל‰ניח ˙פילין כל יום. ‰ם ח˘בו ˘ז‰ טכס 
ל‰ם  ב‰יוו„ע  ˘נ‰.  י"‚  בן  כ˘נע˘ים  ‰בר-מˆו‰  ביום  ‡ח˙  פעם  ר˜  לע˘ו˙ו  ˘י˘  פעמי,  ח„ 

˘ˆריכים ל‰ניח ˙פילין כל יום, ‰נ‰ ב‰˘פע˙ ‰‡ירוע ‰‡מור ‰ˆטיי„ו רבים מ‰ם ב˙פילין.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˜יı ‰'˙"˘ עמ' 17-18 – ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ ‰מ˙ור‚ם עמ' כ‰-ו)

לקראת שבת „

יוˆ‡ים  ‡ין   ıב‡ר ˘ליוו‰ו  מל‡כים  'יור„ים';  כך  ו‡חר  ˙חיל‰  'עולים'   – ויור„ים  "עולים 
חוˆ‰ ל‡רı, ועלו לר˜יע, ויר„ו מל‡כי חוˆ‰ ל‡רı ללוו˙ו". 

ב‰יו˙ו  יע˜ב  ל˜ר‡˙  כ‡ן  יˆ‡ו  ‡יך   –  "ıל‡ר חוˆ‰  יוˆ‡ים  "‡ין  י˘ר‡ל   ıר‡ מל‡כי  ו‡ם 
ע„יין בחו"ל?

˘ב˙חיל˙  ˘‰טעם  ‰ס„ר‰),  בסיום  יע˜ב  נחל˙  ‚ם  ור‡‰  יב.  כח,  (פר˘˙נו  בי‡ר  ל„ו„  במ˘כיל   .‚
‰ס„ר‰ מל‡כי ‡רı י˘ר‡ל עלו ונס˙ל˜ו לפני בו‡ מל‡כי חו"ל, ‰ו‡ כ„י ל‰˘‡יר "מ˜ום פנוי" 
˘בו יוכלו לבו‡ מל‡כי חו"ל – כי כיון ˘מל‡כי חו"ל פחו˙ים במ„ר‚˙ם ממל‡כי ‡רı י˘ר‡ל, 
ל‰ס˙ל˜ו˙ם  חו"ל  מל‡כי  ולכן ‰מ˙ינו  בר˘ו˙ם",  לפני‰ם  ממ˘ל‰  ל‰ר‡ו˙  ר˘ו˙  ל‰ם  "‡ין 

˘ל מל‡כי ‡רı י˘ר‡ל; 

‡מנם בסיום ‰ס„ר‰, כ‡˘ר מ„ובר על מˆב ‰פוך ˘בו מל‡כי חו"ל כבר מלווים ‡˙ יע˜ב, 
ח˘ובים  י˘ר‡ל   ıר‡ מל‡כי  כי   – ‡לי‰ם  ויˆטרפו  י˘ר‡ל   ıר‡ מל‡כי  ˘יבו‡ו  פ‚ם  ‡ין  בז‰ 
 ıיו˙ר ויכולים לבו‡ ול‰ר‡ו˙ ‚„ול˙ם בפני מל‡כי חו"ל (ובנחל˙ יע˜ב ˘ם: "‡ין ז‰ מכבו„ מל‡כי ‡ר
י˘ר‡ל ˘י˙חברו ‡לי‰ם מל‡כי חו"ל, ‡בל כ‡ן ‡„רב‰ – ‰מ˙ינו מל‡כי חו"ל ע„ ˘יר„ו מל‡כי ‡רı י˘ר‡ל, כעב„ 

˘ממ˙ין לרבו").

ולפי ˘יט˙ו עול‰ ˘‡ין פ‚ם בעˆם ‰יˆי‡‰ ˘ל מל‡כי ‡רı י˘ר‡ל לחו"ל.  

˘˘ם  במ‰„ורו˙ ‰מ„ויי˜ו˙),   - יב  פס"ח,  רב‰  (בר‡˘י˙  בל˘ון ‰מ„ר˘  לפר˘  ז‰ ‰י' ‡פ˘ר  וכעין 
ו‰י'   ,"ıל‡ר בחוˆ‰  ‡ו˙ו  מלוין  ‡ין   - י˘ר‡ל   ıב‡ר ‰‡„ם   ˙‡ מלוין  ˘‰ם  "מל‡כים  ‡י˙‡ 

‡פ˘ר לפר˘ ˘ז‰ ענין ˘ל "ס„ר" בחילופי ‰מ˘מרו˙ (ול‡ ˘ליל‰ ˘ל עˆם ‰יˆי‡‰); 

‡בל ר˘"י ˘ינ‰ מל˘ון ‰מ„ר˘, וכ˙ב בל˘ון כללי˙: "מל‡כים ˘ליוו‰ו ב‡רı ‡ין יוˆ‡ים 
 ıו˜„ו˘˙ ‡ר למעל˙  ז‰  ˘ייך  [ולכ‡ור‰  כלל  יוˆ‡ים  ˘‡ין ‰ם  מל˘ונו  ומ˘מע   ,"ıל‡ר חוˆ‰ 
י˘ר‡ל, ˘לכן ‡ין ‰מל‡כים ˘ב‡רı ר˘‡ים לˆ‡˙ מ˙וכ‰. וכן כ˙ב ביפ‰ ˙ו‡ר (לב"ר פס"ח, יב): 
י˘ר‡ל   ıמל‡כי ‡ר יˆ‡ו  ל„וכ˙‡, ‡יך  ומע˙‰ ‰„ר‡ ˜˘י‡  לחו"ל"];  לˆ‡˙  ר˘ו˙  ל‰ם  "‡ין 

ל˜ר‡˙ יע˜ב? 

– ‡מנם  לחו"ל  יוˆ‡ים  י˘ר‡ל ‡ינם   ıמל‡כי ‡ר˘ ˘‰כלל ‰ו‡  בפ˘יטו˙,  לומר  ונר‡‰   .„
כ‡ן ל‡ ‰י˙‰ זו ב‚„ר "יˆי‡‰" מעי˜ר‡:

 ıי˘ר‡ל, וללוו˙ו ב„רכו ‡ל ‰‡ר ıכיון ˘‰מל‡כים ב‡ו ל‰˜ביל ‡˙ פני יע˜ב ‰‰ולך ל‡ר
– ‰רי ‡ין בז‰ סרך ˘ל "יˆי‡‰" מ‡רı י˘ר‡ל, ו‡„רב‰.   

ו„ו‚מ‡ ל„בר:

ב‚מר‡ מˆינו (˜י„ו˘ין ל‡, ב) "מע˘‰ רב" על חכם ˘יˆ‡ מ‡רı י˘ר‡ל לחו"ל ל˜בל ‡˙ פני 
‡מו, ומז‰ למ„ ‰מ‡ירי ‡˘ר "מו˙ר לˆ‡˙ מ‡רı י˘ר‡ל לחוˆ‰ ל‡רı ל˜ר‡˙ ‡ביו ‡ו ל˜ר‡˙ 

‡מו כו'". 

לעולם,   ıל‡ר לחוˆ‰  י˘ר‡ל   ıמ‡ר לˆ‡˙  "‡סור  ‰"ט)  פ"‰  מלכים  (‰ל'  פס˜  ‰רמב"ם  ‡מנם 
‡ל‡ ללמו„ ˙ור‰ ‡ו לי˘‡ ‡˘‰" – ולכ‡ור‰, למ‰ ל‡ ‰זכיר ‰רמב"ם ‡˙ ‰‰י˙ר לˆ‡˙ לחו"ל 

כ„י ל˜בל ‡˙ פני ‡ביו ‡ו ‡מו?



‰לקראת שבת

ב‚„ר  ז‰  ‡ין  י˘ר‡ל,   ıל‡ר ‰ב‡ים  ‡מו  ‡ו  ‡ביו  פני  ל‰˜ביל  יוˆ‡  ‰ו‡  ˘כ‡˘ר  ‡ל‡, 
"יˆי‡‰" מעי˜ר‡, ˘‰רי כל ‰ליכ‰ זו ‰י‡ לכבו„‰ ˘ל ‡רı י˘ר‡ל ול˙ועל˙ ‰עלי' ‡לי' – ולכן 

פ˘יט‡ ˘‡ין ‰ליכ‰ זו נכנס˙ מלכ˙חיל‰ בכלל ‰‡יסור "לˆ‡˙ מ‡רı י˘ר‡ל".

בחו"ל ‰רי ‰ו‡  לי˘‡ ‡˘‰  ˙ור‰ ‡ו  ללמו„  כ„י  לחו"ל  י˘ר‡ל   ıמ‡ר יוˆ‡  כ‡˘ר  כלומר: 
ז‰  - ‰רי ‡ין  י˘ר‡ל   ıל‡ר ˘עול‰  מי  ל‰˜ביל ‡˙  כ‡˘ר ‰ולך  מיוח„, ‡מנם  ל"‰י˙ר"  נˆרך 

ב‚„ר "יˆי‡‰" ול‡ ˆריך ˘ום "‰י˙ר".   

‰. וי˘ ל‰וסיף – בפנימיו˙ ‰ענינים:

ל‡חר ˘יע˜ב עב„ עבו„˙ו ‰רוחני˙ בחו"ל ו‰עמי„ ˘ם ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל (˘‰רי רובם ככולם 
˘ל ‰˘בטים נול„ו לו ˘ם), ‰ו‡ פעל עילוי וזיכוך ב‡„מ˙ חו"ל, וע„ ˘כביכול ‰מ˘יך בחו"ל 
‚ופ‡ בחינ‰ ˘ל "‡רı י˘ר‡ל" (ועל „רך „ברי כ"˜ ‡„מו"ר ‰'ˆמח ˆ„˜', ˘‡מר פעם ל‡ח„ מ˙למי„יו בחו"ל 
ר‡‰   - י˘ר‡ל"   ıר‡ ‡„ָ "מַ‡ך   – י˘ר‡ל"   ıר‡" (בחו"ל)  ‚ופ‡  ממ˜ומו  ˘יע˘‰  י˘ר‡ל,   ıל‡ר לעלו˙  ˘רˆ‰ 

‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ ח"‡ ע' ˙פ‰ ו‡ילך).  

יע˜ב  ˘‰ˆליח  ל‰ורו˙  י˘ר‡ל,   ıר‡ מל‡כי  ל˜ר‡˙ו  יˆ‡ו  זו  רוחני˙  עבו„‰  בסיום  ולכן 
ל‰מ˘יך ˜„ו˘˙ "‡רı י˘ר‡ל" בחו"ל ‚ופ‡, ו˘פיר יכולים לבו‡ ל˘ם מל‡כי ‡רı י˘ר‡ל.

לבן  מבי˙  כ˘יˆ‡  מי„  כן –  לפני  ול‡  ע˙‰,  ר˜  ללוו˙ו  ˘ב‡ו ‰מל‡כים  מ‰  יומ˙˜  ז‰  ולפי 
ב„רכו ל‡רı י˘ר‡ל (ור‡‰ ‚ור ‡רי' כ‡ן ˘‰‡ריך בז‰); 

כי ˘לימו˙ ‰עבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל יע˜ב בחו"ל ‰י˙‰ כ‡˘ר ‰ˆליח לפעול לטוב‰ ‚ם על לבן 
‰‡רמי ˘‰סכים לכרו˙ עמו ברי˙ וכו', וע„ ˘"וי˘כם לבן בבו˜ר וינ˘˜ לבניו ולבנו˙יו ויברך 
פר˘˙נו  רי˘  עינים'  'מ‡ור  ר‡‰   – ‡ז  ˘נפעלו  ‰נ˘‚בים  ב‰ענינים  ‰‡ריכו  חסי„ו˙  ובספרי   .‡ (לב,  ו‚ו'"  ‡˙‰ם 

ב˘ם ‰בע˘"ט. '‡ור ‰מ‡יר' פר˘˙נו ב˘ם ‰מ‚י„. '˙ור˙ חיים' סוף פר˘˙נו. ועו„) – 

ור˜ כ˘סיים "עבו„‰" זו ‡ז ‰מ˘יך ב˘לימו˙ בחינ˙ "‡רı י˘ר‡ל", ולכן „ו˜‡ ‡ז ב‡ו ‡ליו 
מל‡כי ‡רı י˘ר‡ל. ו‰„ברים עמו˜ים, ו‡כמ"ל עו„. 

טז

חרדה בפתיחת הקבר
כשפתחו את הקבר, נחרדו הקברנים, כמו כל האנשים שעמדו מסביב ביניהם גם שני הגבירים האמורים ממה שראו.

התווכח על ענין המצוות המעשיות, וביחוד אודות מצות תפילין
˘ר‡ו  ר‡י'  ע„י  ˘ני  מפי  ˘˘מע˙י  ‡ˆלי,  ‰ר˘ומים  מ‰סיפורים  ‡ח„  כ‡ן  לספר  ברˆוני 

בעˆמם ‡ירוע מופל‡.

בפטרבור‚ חי חסי„, ע˘יר ‚„ול, ב˘ם ר׳ מ‡ני˘ מונסזון, ‰ו‡ ‰י' מוכר מ‡„ בסחר ‰י‰לומים 
ברוסי‰, ˆרפ˙, ‰ולנ„ ובל‚י', ב‰ן בי˜ר, לר‚ל מסחרו, לע˙ים ˜רובו˙.

ב‡ו˙ו  מ‡„  מוכר  רוט˘טיין, ‚ם ‰ו‡ ‰י'  מענ„ל  מנחם  ר׳  ו˘מו ‰י'  ע˘יר ‚„ול,  חי  בור˘‰ 
מ˜ˆוע.

ל‰זכיר ‡˙  ברˆוני  כבו„ ‰מ˙ ‡ין  (מפני  ב˘ו˜ ‰י‰לומים  מ‚„ולי ‰סחורים  ‚ר ‡ח„  בפריז 
 ıל‡ר  ıלחו נסע  מכן  ל‡חר  ללמו„,  י„ע ‰יטב  בי˘יב‰,  למ„  ˘˜לוב,  בעיר  רוסי',  ילי„  ˘מו), 

˘ם ‰˙פ˜ר.

ע„יין  ל˘עבר,  י˘יב‰  בן  וב˙ור  חילוניים,  חיים  חי  בˆרפ˙,  י‰ו„י  ‡ו˙ו  חי  ˘נ‰  חמ˘ים 
מˆו˙  וביחו„ ‡ו„ו˙  ענין ‰מˆוו˙ ‰מע˘יו˙,  על  מ˙ווכח  ולע˙ים ˜רובו˙ ‰י'  ˘למ„,  מ‰  זכר 

˙פילין, ˘‰י‡ „בר מיו˙ר.

ב‰יו˙ו ע˘יר ‚„ול, ‰יו לו עס˜ים במ„ינו˙ ˘ונו˙, ‚ם ב‡פרי˜‰, ˘ם חי בנו בכורו ˘‚ם ‰ו‡ 
‰י' ע˘יר ‚„ול.

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

בטחון המועיל לפרנסה
מצב  אודות  כותב  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

הבריאות, שלו ושל זוגתו תחי' וגם אודות פרנסה.

מפליא אותי סגנון מכתבו, שלאחר שראה במו 

ואת  יתברך  השם  של  הגלויים  חסדיו  את  עיניו 

[בזמן  וכו'  מהמחנות  ניצל  כאשר  שלו  הניסים 

ר"ל,  שהסכנה,  במקום  בהמצאו  כעת  ה"שואה"], 

עזרי"?,  יבא  "מאין  בשאלה,  "נתקע"  אינה,  כלל 

ושוכח שמיד אחר כך הרי כתוב, "עזרי מעם ה'"!.

מובן מאליו שאין כוונתי בזה לומר מוסר, והרי 

חברך  את  תדין  "אל  ז״ל  רבותינו  מאמר  גם  ידוע 

לכף  האדם  כל  את  דן  ו"הוי  למקומו"  שתגיע  עד 

ואז  שהוא,  כפי  הדבר  את  להאיר  רצוני  זכות", 

בבורא  בבטחון  חזק  להיות  עליו  כמה  עד  יראה 

עולם ומנהיגו, וככל שהבטחון יהי׳ חזק יותר, כך 

יראה מהר יותר הוספה בברכות מהשם יתברך.

בחיפוש  שאפילו  במצבו,  נוגע  יותר  עוד  וזה 

עד  חש  הזולת  פרנסה,  של  אחר  ענין  או  עבודה 

ואת  העבודה  את  שיקבל  בטוח  עצמו  הוא  כמה 

דרישתו,  את  למלא  הזולת  על  משפיע  וזה  הרווח 

וכפי שרואים זאת במוחש.

הטבע,  בדרך  גם  לעשות  שיש  מאליו  מובן 

שיש  גם  מובן  בטבע,  גם  נכלל  לעיל  האמור  אבל 

והאמצעי  הצינור  שזהו  מצוות,  בעניני  להוסיף 

להגדיל את הברכות מהשם יתברך במה שנחוץ.

(תרגום מאגרות קודש חט"ו עמ' רכו-ז)

מבט על העבר הטוב - 
מלמד על העתיד!

במענה למכתבו . . וגם הידיעה על ידי הטלפון.

בחייו  שראה  שלמרות  עליו,  מתפלא  הנני 

אחרים  בחיי  וכמה  כמה  אחת  ועל  הפרטיים 

לא  כאשר  אפילו  ופעמים  יתברך,  השם  נפלאות 

לטוב  כך  כל  נשתנה  המצב  עצה  שום  נראתה 

ב"מרה  קודם  היו  מדוע  והצטערו  שהתפלאו  עד 

שחורה".

מלמד  הוא  ש"העבר  החכם,  פתגם  וידוע 

בבטחון  חזקים  להיות  צריכים  ובמילא  העתיד", 

ובמשך  עביד",  לטב  רחמנא  דעביד  מה  ש"כל 

לטובה"  זו  ש"גם  יותר,  גבוהה  לדרגה  זוכים  הזמן 

שידוע  כפי  לטב,  סיבה  רק  ולא  טוב  עצמו  (שזה 

ההבדל בין הסיפור ד"כל מה דעביד רחמנא לטב 

לטובה"  זו  ד"גם  והסיפור  ע״ב)  ס,  (ברכות  עביד" 

(תענית כא, ע״א))...

בברכה  וחותם  טובות  לבשורות  המחכה 

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

(תרגום מאגרות קודש ח"ט עמ' עב)

"חשבונות" שלא מתאימים למי 
שראו נסים וחסדים בחייהם

בתמהון גדול קראתי את מכתבו . . שנדמה לו 

אינפורמצי׳  לו  מסרו  בכוונה)  שלא  או  ש(בכוונה 

לא נכונה, ובכל אופן תוכן מכתבו נמסר להנהלת 

הישיבה, לה שייך כל הענין.

מוכרח הנני להתבטא בתמהון גדול, על יהודי 

הנסים,  ואת  יתברך  מהשם  החסדים  את  שראה 

בעל  טוב  בן  להם  והעניק  הגויים  מידי  שהצילם 

כשרון, וכפי הנראה הדבר היחיד שמטריד אותם, 

יטול  שהבן  ולסדר  אותו  לאלץ  אפשר  כיצד  הוא 

חלק משנותיו הצעירות מלימוד תורתנו הקדושה 

חול]  [לימודי  על  רק  אותם  ולבזבז  חיים  תורת 

הם  שבאמצעותם  האלו  ה״חשבונות״  וכל  וכו'. 

עבור  אינם  הם  הרי  כזו,  עמדה  להצדיק  רוצים 

הם  ולא  עתה -  לא  זמן -  אותו  את  וחוו  שראו  מי 

ע"י  מרומים  להיות  לעצמם  להרשות  הצריכים 

היצר הרע...

(תרגום מאגרות קודש חכ"ג עמ' צח-ט, אג"ק המתורגמות ח"ג ע' 5  - 453)

"העבר הוא מלמד העתיד"

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 עיונים וביאורים
פ

מנלן שלאה עקרה היתה?
ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה

קנאה במעשי' הטובים, אמרה, אילולי שצדקה ממני לא זכתה 
לבנים
(ל, א. רש"י)

רחל  ידעה  מנין  ביאור:  צריך  לכאורה 

שתלד,  שגרמו  הם  לאה  של  הטובים  שמעשי' 

והרי דרך נשים ללדת, ולא מצינו שרק בעלות 

מעשים טובים יולדות?

ויש לבאר:

היו  ולאה  שרחל  היא  הכתובים  משמעות 

סימנים  שלולא  עד  בתכלית,  לזו  זו  דומות 

בלילה  ביניהן  להבדיל  הי'  אפשר  אי  מיוחדים 

(ראה פרשתנו כט, כה ובפרש"י). ומעתה מובן, שכמו 

לאה  היתה  כן  בטבעה,  עקרה  היתה  שרחל 

עקרה, שהרי היתה דומה לה בכל הפרטים.

"וירא  הכתוב  לשון  מפשט  גם  משמע  וכן 

לא.  (כט,  רחמה"  את  ויפתח  לאה  שנואה  כי  ה' 

וראה רד"ק וספורנו), דמשמע שרק מפני שראה ה' 

לולא  אבל  רחמה,  את  פתח  לאה"  שנואה  "כי 

פסיקתא  (וראה  כרחל  עקרה  נשארת  היתה  כן 

דר"כ פ"כ. ועוד).

רחל  שאמרה  מה  שפיר  מובן  והשתא 

"אילולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים", מאחר 

שגם היא עקרה היתה.

הקדמת הבן לאמו?
ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים

את בניו ואת נשיו - הקדים זכרים לנקבות. ועשו הקדים נקבות 
לזכרים, שנאמר ויקח עשו את נשיו ואת בניו
(לא, יז. רש"י)

דוד,  דברי  לבוש,  גו"א,  (ראה  המפרשים  הקשו 

שתי  את  "ויקח  נאמר  ביעקב  גם  הרי  ועוד): 

נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו" 

הקדים  יעקב  שגם  מפורש  הרי  כג),  לב,  (וישלח 

נשיו לבניו?

בדיוק  זו  קושיא  מתרץ  שרש"י  לומר,  ויש 

נקט  ולא  לנקבות",  זכרים  "הקדים  לשונו 

"הקדים בניו לנשיו", כלישנא דקרא:

אינו   - בניו  לקיחת  הקדים  שיעקב  הטעם 

שהחשיב  היינו  לנשיו",  בניו  ש"הקדים  משום 

הסדר  אדרבה:  שהרי  מנשיו,  יותר  בניו  את 

לילדיו,  אשתו  להקדים  הוא  והראוי  הרגיל 

לפניהם,  ובאה  אמם,  היא  שאשתו  מפני  הן 

היפך  היא  לאמם  הבנים  שהקדמת  לפי  והן 

ההדרכה בהנהגה של כיבוד אם.

שהקדים  אחרים  במקומות  מצינו  ולכן 

ההנהגה  זוהי  שהרי  (כנ"ל),  לילדיו  נשיו  יעקב 

הראוי' - להקדים האם לבני'.

היפך  לנשיו,  בניו  הקדים  שכאן  והטעם 

זכרים  ש"הקדים  מפני  הוא   - הרגיל  הסדר 

לנקבות":

להקדים  הוא  הראוי  הסדר  כלל  שבדרך  אף 

את האם לבני', מ"מ בנדו"ד, שמדובר במאורע 

"כשהוא  יעקב,  חיי  בקביעות  ועיקרי  חשוב 

שם"  שמתיישב  ארץ  אל  בניו  שהביא  מדבר 

מאחר  בניו,  את  יעקב  הקדים   – כאן)  (גו"א 

הזכרים  יעקב  של  והתעסקותו  חייו  שבכללות 

הם העיקר.

היינו  לזכרים",  נקבות  עשו "הקדים  משא"כ 

משפחתו  בני  בהעברת  שעסק  בשעה  שגם 

לצורך התיישבות וקביעות במקום אחר (שבזה 

מדובר שם) הקדים את נשיו, ומזה מוכח שאין 

ארץ,  בדרך  הראוי'  ההנהגה  היא  שכן  מפני  זה 

ההתעסקות  חייו  בכללות  שגם  לפי  אלא 

בנקבות היא העיקר.



ז

עבודת היהודי כ"צאן" וכ"בן"
מדוע התעסק יעקב דווקא בצאן? / מתי נחשב יהודי כצאן ומתי נחשב כבן? / לשם מה ברא הקב"ה את העולם? 
/ וכיצד ניגשים לעבודת זיכוך וקידוש העולם? – ביאור בעבודתו של יעקב בזיכוך הגשמיות, וכיצד יש להשתמש 

במידת התקיפות

ב‰יו˙ יע˜ב ‡בינו ע"‰ בבי˙ לבן, ‰˙עס˜ במיוח„ עם "ˆ‡ן": ‰ו‡ רע‰ ‡˙ ˆ‡ן לבן, ˘כר 
לו  וי‰י  מ‡„  מ‡„  "ויפרוı ‰‡י˘  ˘נ‡מר  כמו  מרוב ˆ‡ן,  ˘‰˙ע˘ר  וע„  בˆ‡ן,  ˘ולם  עבו„˙ו 
ˆ‡ן רבו˙" (פר˘˙נו ל, מ‚). ‚ם ˘‡ר נכסיו ˘ל יע˜ב נ˜נו על י„י ‰רווחים ˘‰רוויח מ‰ˆ‡ן, וכפי 
ועב„ים  "˘פחו˙  ב„מי‰ם  ולו˜ח  י˜רים",  ב„מים  ˆ‡נו  "מוכר  יע˜ב  ˘‰י'  (˘ם)  ר˘"י  ˘כ˙ב 

ו‚מלים וחמורים".

ל˙מו‰  י˘  „וו˜‡,  ˆ‡ן  עם  ˜˘ור  ‰כל  ‰י'  יע˜ב,  ˘ל  ועו˘רו  ˘עיסו˜ו  ˘נ˙ב‡ר  ומ‡חר 
לכ‡ור‰:

בפר˘˙ וי˘לח (לב, ו) מסופר כיˆ„ ‰ור‰ יע˜ב למל‡כים ל˙‡ר לע˘ו ‡˙ עו˘רו, וס„ר „בריו 
‰י' "וי‰י לי ˘ור וחמור ˆ‡ן ועב„ ו˘פח‰".

ולכ‡ור‰, מכיוון ˘עי˜ר רכו˘ו ‰י' ˆ‡ן, ו‡ף מ˜ור ˘‡ר רכו˘ו ‰י' ‰ˆ‡ן, ‰י' לו לפרט ‡˙ 
ו˘פח‰";  ועב„  וחמור  "˘ור  ‰רכו˘  ˘‡ר   ˙‡ ל‰וסיף  מכן  ל‡חר  ור˜  ‰˙י‡ור,  בר‡˘  ‰ˆ‡ן 

ומ„וע ‰˜„ים יע˜ב ‡˙ ‰"˘ור וחמור" לˆ‡ן?

ועי˜ר  יסו„  על  מור‰  ˘‰„בר  ל˜ונו,  בעבו„˙ ‰‡„ם  ˘‰ו‡  כפי  עניין ‰"ˆ‡ן"  לב‡ר ‡˙  וי˘ 
‚ם  ˙˙יי˘ב  ובכך  מי˘ר‡ל,  ‡ח„  כל  ˘ל  בעבו„˙ו  יסו„  ‚ם  ו‰ו‡  ‡בינו,  יע˜ב  ˘ל  בעבו„˙ו 

‰˙מי‰‰ ‰‡מור‰.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

לקראת שבת י„

˘פיר  ול‰כי   – כיו"ב  ועו„  לו",  מוחלין  כו' 
‰וב‡‰ ˘ם „ר˘‰ „י„ן ‰מב‡ר˙ ˘כר מסויים 
("נחל‰ בלי מˆרים"), על פרט מסויים ב˘ב˙ 
‰בי‡  ‰רמב"ם  ‡בל  ‰˘ב˙").   ˙‡ ("‰מענ‚ 
כ˙וב ז‰ בסיום וחו˙ם כל ‰ל' ˘ב˙, כי כונ˙ו 
במע˘‰  נ˜ט  ולכן  ˘ב˙.  במˆו˙  כללי  לענין 
‰‚בר‡ (˘עבורו מ˜בלים ‰˘כר) "כל ‰˘ומר 
כו'"  ומענ‚‰  ומכב„‰  כ‰לכ˙‰  ‰˘ב˙   ˙‡
כוונ˙ו  כי  ‰˘ב˙"),   ˙‡ "‰מענ‚  ר˜  (ול‡ 
וכן  פרטי',  לכל  ˘ב˙  „˘מיר˙  ‰כללי  ל˙וכן 
כו'" (ול‡ ‰זכיר  ˘כרו  ב˜בל‰  ס˙ם "מפור˘ 
˘כר מיוח„ ˘ב˘"ס "נחל‰ בלי מˆרים"), כי 
בחי„ו˘  ‡ל‡)  פרטי,  ב˘כר  (ל‡  כ‡ן  מיירי 
˘‡ר  ˘כר  ל‚בי  ˘ב˙  מˆו˙  ב˘כר  ‰כללי 

‰מˆו˙, כנ"ל.

‰˘ב˙   ˙‡ ‰˘ומר  "וכל  „יי˜  „ל‰כי  וי"ל 
ל‡  „לכ‡ו'  כחו",  כפי  ומענ‚‰  ומכב„‰  כו' 
וב‰˜„ים  בכ˙וב,  ז‰  פרט  מרומז  ‡˘כחן 
‰י‡  כחו"  „"כפי  ˘‰כוונ‰  לומר  „„וח˜ 
(וע"„  מ„י  יו˙ר  חייב  ˘‡ינו  ‰חיוב,  ל‰‚ביל 
כ‡ן  נפ˜"מ  „למ‡י  עיי"˘),  ‰נ"ל,  ‰סמ"‚  ל˘ון 

ל‰יפך,  ˘כוונ˙ו  מס˙בר  ול‰כי  זו.  ‰‚בל‰ 
ומע˙‰  נפ˘ו.  חיי  כל  בז‰  ˘מכניס  לריבוי‡, 
˘נ˙ייח„‰  ‰טעם  ‰נ‰  כי  לז‰,  מ˜ורו  י˙' 
‰ו‡  בעו‰"ז,  ‚ם  ˘˘כר‰  ‰מˆו˙  מכל  ˘ב˙ 
מעין  ˘ב˙) ‰וי  ˘עˆם ‰˘ב˙ (ו˜„ו˘˙  מפני 
ל‡,   ‡˘˙ מכיל˙‡  (ור‡‰  נז.  ברכו˙  ר‡‰  עו‰"ב, 
י‚. ר"‰ ל‡.), ו‰יינו ˘˘כר ז‰ ‰ו‡ ב‚„ר ˙וˆ‡‰ 

‰˘ב˙,  עם  מ˙‡ח„  ‰‡„ם  ˘כ‡˘ר  טבעי˙, 
בעו‰"ז.  עו‰"ב"  ל"מעין  ממיל‡  ב„רך  זוכ‰ 
כו'  ˘"˘ומר  עי"ז  ‰ו‡  ז‰  ˘˘כר  „יי˜  ולכן 
‰‚יע  ז‰  ˘‡„ם  מו„‚˘  ˘בז‰  כחו",  כפי 
מˆ„  ‰ן  ‰רוחני˙,  ˘ב˙  ˜„ו˘˙  ל˘לימו˙ 
כ‰לכ˙‰  מˆו˙‰  פרטי  בכל  „˘ב˙,  ‰חפˆ‡ 
חיי  כל  בז‰  ˘מכניס  ‰‚בר‡  מˆ„  ו‰ן  כו', 
ביחו„  מ˙‡ח„ים  ו‰‡„ם  ‰˘ב˙  ו‡זי  נפ˘ו, 

‚מור, וממיל‡ כבר זכ‰ ז‰ ל"מעין עו‰"ב".

ומע˙‰ י˙' ‰יטב ‰‰מ˘ך ל˙חיל˙ ‰‰לכ‰, 
מ˘˙י‰ן  ‡ח˙  כל  וע"ז  "˘ב˙  ˘ם  „ז"ל 
ו‰˘ב˙  ‰˙ור‰  מˆו˙  כל  ˘‡ר  כנ‚„  ˘˜ול‰ 
‰י‡ ‰‡ו˙ ˘בין ‰˜ב"‰ ובינינו לעולם לפיכך 
בכלל  ‰ו‡  ‰רי  ‰מˆו˙  ˘‡ר  על  ‰עובר  כל 
בפר‰סי‡  ˘ב˙  ‰מחלל  ‡בל  י˘ר‡ל  ר˘עי 
לכל  כ‚ויים  ו˘ני‰ם  ע"ז  כעוב„  ‰ו‡  ‰רי 
זו  „ב‰לכ‰  י"ל  „רכנו  ולפי  כו'".  „ברי‰ם 
‰˘מיענו עי˜ר ‚„ול ב‚„ר מˆו˙ ˘ב˙, „‡ינ‰ 
˙וספ˙  ר˜  ‰וי  ˘˜יומן  ‰˙ור‰  מˆו˙  כ˘‡ר 
˘ב‡„ם,  י˘ר‡ל  לעˆם ˜„ו˘˙  נוסף  ˜„ו˘‰, 
בכלל  ע„יין  ‰ו‡  ‰רי  ˜יומן  ב‰ע„ר  ובמיל‡ 
כן  ל‡  י˘ר‡ל"),  "ר˘עי  ב‚„ר  (ור˜  י˘ר‡ל 
‰ו‡, ‡ל‡ „‰וי כמו ע"ז, ˘נו‚ע ל‚וף ˜„ו˘˙ 
כעוע"ז  ‰ו‡  ˘ב˙  ‰מחלל  ולכן  י˘ר‡ל, 
˘כ'  מ‰  ‚ם  יומ˙˜  ובז‰  כו'.  כ‚ויים  ו˘ני‰ם 
ל‡  „לכ‡ו'  „ברי‰ם",  לכל  כ‚ויים  "ו˘ני‰ם 
כ"‡  כ‚וי  ע"ז ‰וי  ˘עוב„  מ˜ום ‰‰לכ‰  כ‡ן 
ו‰ול"ל  כ‚וי,  בפר‰סי‡ ‰וי  ˘ב˙  „מחלל  ר˜ 
ולפי  „בר".  לכל  וכ‚וי  ע"ז  כעוב„  ‰ו‡  "‰רי 
„ברינו י"ל „‡ז ‰י' מ˜ום לפר˘ „ז‰ ˘מחלל 
לכל  וכ‚וי  ע"ז  כעוב„  ‰ו‡  בפר‰סי‡  ˘ב˙ 
מחלל  ‡ין  במ‰ו˙ו  ‡בל  בעונ˘ו,  ‰יינו  „בר, 
‰רמב"ם  כ˙ב  ולכן  ע"ז,  לעוב„  ˘וו‰  ˘ב˙ 
‡ח„  ˘‚„ר  „ברי‰ם",  לכל  כ‚ויים  "ו˘ני‰ם 
ל˘ני‰ם, ו‰˘ב˙ ‡ף ‰י‡ נו‚ע˙ לעˆם ˜„ו˘˙ 

י˘ר‡ל.

ב‰˘ליל‰,  ˘‰ו‡  „כ˘ם  כ'  לז‰  וב‰מ˘ך 
‚ם  ‰ו‡  כן  כ‚וי,  ‰ו‡  ‰רי  ˘ב˙  ˘‰מחלל 
נוסף  כ„בר  ˘ב˙ ‡ינ‰  ˘˘מיר˙  בˆ„ ‰חיוב, 
לעˆם  ˘˘ייכ˙  ‡ל‡  ˘בו,  י˘ר‡ל  ‚„ר  על 
י„),  ל‡,   ‡˘˙ מכיל˙‡  (עיי'  י˘ר‡ל  ˜„ו˘˙ 
עו‰"ב  ˘‰רי  עו‰"ב,  מעין  ‰ו‡  ˘כר‰  ולכן 
ו„בי˜ו˙  ו˘לימו˙ ‰˜˘ר  נמי ‚מר ‚מר  ענינו 
י˘ר‡ל בבור‡, כמ"˘ ‰רמב"ם ב‰ל' ˙˘וב‰ 
י˘ר‡ל  נ˙‡וו  ז‰  ˘מטעם  ב‡רוכ‰  ˘ם 

וחכמי‰ם לעו‰"ב כו'.



י‚לקראת שבת

˘כר  ˘עי˜ר  פ"ח-ט  ˙˘וב‰  ב‰ל'  ב‡ריכו˙ 
‰וˆרך  ‡מ‡י  ו‡"כ  בעו‰"ב,  ‰ו‡  ‰מˆוו˙ 

ל‰„‚י˘ ענין ז‰ כ‡ן ביחו„. 

במעל˙  ‡י'  ספכ"‰  רב‰  ב˘מו˙  ו‰נ‰ 
 ‰˙‡˘ מ‰  כל  ‡ל‡  עו„  "ול‡  ˘ב˙  ˘מיר˙ 
מן ‰פירו˙ ‡בל  בעולם ‰ז‰ ‡ינו ‡ל‡  ‡וכל 
ו‰‡כל˙יך  ˘נ‡'  לעו‰"ב  לך  ˜יימ˙  ‰˜רן 
ובי‡ר  „בר".   '‰ פי  כי  ‡ביך  יע˜ב  נחל˙ 
˘‡„ם  „ברים  מכלל  ˘˘ב˙  ‰כוונ‰,  ביפ"˙ 
במנין  נזכר  ול‡  בעו‰"ז,  ‚ם  פירו˙י‰ן  ‡וכל 
„˙נ‡  מ˘ום  פ‡‰  „רי˘  במ˙ני'  ‡לו  „ברים 
מ˜ור  ‰ו‡  ז‰  „מ„ר˘  י"ל  ומע˙‰  ו˘ייר. 
‰וי  זו  „מˆו‰  ל‰‡  וכוונ˙ו  כ‡ן,  ‰רמב"ם 
וז‰ו  בעו‰"ז,  פירו˙י‰ן  ˘‡וכלים  מ„ברים 
בעו‰"ז  ˘כרו  ב˜בל‰  "מפור˘  לומר  ˘רˆ‰ 
כו'",  ˘נ‡מר  לעו‰"ב  ‰ˆפון  ‰˘כר  על  י˙ר 
‰יינו ˘בפסו˜ ‡ז ˙˙ענ‚ ‚ו' נכללו ˙רי מילי, 
 (ıבמ˙י ‡ר על  ˙˙ענ‚ ‚ו'  בעו‰"ז (‡ז  ‰˘כר 
ו‰˘כר ‰ˆפון לעו‰"ב (ו‰‡כל˙יך נחל˙ יע˜ב ‚ו', 

עיי' במפר˘י ‰מ„ר˘ ˘ם).

מ‰  ‰יטב  מיו˘ב  ‡ין  „ע„יין  ‡יבר‡ 
לעו‰"ב",  ‰ˆפון  ‰˘כר  על  "י˙ר  ˘‰וסיף 
ב‡ריכו˙  ˘יס„  ‰יסו„  לן  „פ˘יט‡  מ‡חר  כי 
בעו‰"ב,  ‰ו‡  ‰˘כר  ˘עי˜ר  ˙˘וב‰  ב‰ל' 
‰ול"ל  עו‰"ז,  ˘כר  ר˜  ‰ו‡  ‰כ‡  ו‰חי„ו˘ 
על  י˙ר  ˘ז‰ו  י„ענ‡  ו‡נ‡  בעו‰"ז"  "˘כרו 
פי' ‰נ"ל  עˆם  ו‚ם  מˆו‰.  ˘בכל  עו‰"ב  ˘כר 
ב„ברי ‰רמב"ם ˆ"ע כי לפ"ז ‰עי˜ר חסר מן 
סו‚י  ב'  בין  ‰חילו˜  ל‰„‚י˘  „‰ו"ל  ‰ספר, 
ובעו‰"ב  פירו˙  ב‚„ר  ‰ו‡  „בעו‰"ז  ‰˘כר, 
ל‡  ובל˘ונו  כו',  ו‰עי˜ר  ‰˜רן  ב‚„ר  ‰ו‡ 
‰סו‚ים.  ב'  בין  מ‰ו˙י  לחילו˜  כלל  רמז 
כ' „במנין  פ‡‰  רי˘  ועי˜ר, „בפי‰מ"˘  ועו„ 
מˆו˙  ר˜  נכנסו  בעו‰"ז  ˘פירו˙י‰ם  „ברים 
˙ועל˙  מ‰ם  י˘  ול‰כי  לחבירו,  ‡„ם  ˘בין 
‡ינ‰  ו„‡י  ˘ב˙  ו‰רי  כו';  בעו‰"ז  לבנ"‡ 
˘ם  ‚ופי'  ברמב"ם  וכמפור˘  ‡לו,  ממˆו˙ 
כו'.  ‰˜ב"‰  ובין  ˘בינו  ממˆו˙  ‰י‡  ˘˘ב˙ 

לבסוף  ˘‰רמב"ם ‰כריע  לומר  ומע˙‰ „וח˜ 
נ‚„  ‰ו‡  „ל„י„י'  ‡חר  כ‰מ„ר˘,  ב‰לכו˙יו 
ו‡ילך,   204 ע'  חי"ט  ל˜ו"˘  (ועיי'  מפור˘˙  מ˘נ‰ 

„‰רמב"ם ‰כריע כס˙ם מ˘נ‰ זו).

ול‰כי נר‡‰ ב‡ו"‡, „בל' "י˙ר על ‰˘כר 
‰ˆפון לעו‰"ב" מ˘מיענו חי„ו˘ עי˜רי ב˘כר 
‰מˆו˙.  כל  ב˘כר  „ו‚מ˙ו  מˆינו  ˘ל‡  ˘ב˙ 
„‰נ‰ בפ"ט מ‰ל' ˙˘וב‰ בי‡ר ˘י˘ ב' סו‚י 
˘כר, (‡) ˙כלי˙ ו"סוף מ˙ן ˘כרן ˘ל מˆו˙" 
רוחניים  חיים  („„ו˜‡  ‰עו‰"ב"  "חיי  ‰ו‡ 
‡ל‰ ר‡ויים ל‰יו˙ ‰˙כלי˙, ול‡ ˘כר ‚˘מי, 
˘‡ינם  ‚˘מיים,  יעו„ים  (ב)  בפ"ח),  עיי"˘ 
ל‡פ˘ר  כ„י  ר˜  ‰ו‡  ענינם  וכל  ‰˘כר  ‚וף 
פנוי  ול‰יו˙  טר„ו˙  בלי  כ„בעי  מˆו˙  ˜יום 
י"ל  ומע˙‰  ‰לכו˙י'.  ו˜יום  ‰˙ור‰  לעס˜ 
„ב˘ב˙ נ˙ח„˘ „‰˘כר בעו‰"ז ‡ינו ר˜ מ‚„ר 
‰נ"ל „‰סר˙ ‰מניע‰ כ„י ל‡פ˘ר ‰˜יום כו', 
‡ל‡ ‰˘כר בעו‰"ז ‰ו‡ ב‡ו˙ו ‰‡ופן ו‰‚„ר 
ל‰זכיר  טרח  (ול‰כי  לעו‰"ב  ‰ˆפון  „‰˘כר 
ביני‰ם  חיל˜  ˘ל‡  וב‡ופן  עו‰"ב,  ‚ם  עמו 
פי'  ממ˘.  ˘כר  ב‚„ר  ו‰יינו  כנ"ל),  מ‡ומ‰, 
‰‡מי˙י  ו˙כלי˙  ל˘כר  זוכ‰  ‰˘ב˙  „‡ˆל 
‡ז  ‰כ˙וב  ‰בי‡  וע"ז  בעו‰"ז.  כבר  „עו‰"ב 
בעו‰"ז ‡ינו  ˘‰˘כר  ‚ו' „˘ם ‰ו„‚˘  ˙˙ענ‚ 
עו‰"ב,  „מעין  ˘כר  ‡ל‡  ‚˘מיים  יעו„ים 
ו‰רי ‰ו‡ ‰ו‡  על ‰'",  ˙˙ענ‚  וכמפור˘ "‡ז 
וב‡רוכ‰  יז.  בברכו˙  כמבו‡ר  עו‰"ב,  ענין 
„עו‰"ב  „‰˘כר  רפ"ח  ˙˘וב‰  ‰ל'  ברמב"ם 

‰יינו ˘"נ‰נין מזיו ‰˘כינ‰".

ועפ‰נ"ל יבו‡ר ‰יטב ‰טעם ˘פי' ‰רמב"ם 
רז"ל  „ר˘˙  ‰בי‡  ול‡  פ˘וטו,  לפי  ‰כ˙וב 
‰מענ‚  "כל  ‰מ‡מר  ב‡  ˘ם  „ב˘"ס  ‰נ"ל. 
(ל‡  ‰עוס˜˙  ‰סו‚י‡  ב‰מ˘ך  ‰˘ב˙"   ˙‡
‡ל‡)  ˘ב˙,  „˘מיר˙  ‰ענין  כללו˙  במעל˙ 
"כל  „˘ב˙:  פרטיים  „ענינים  במעלו˙ 
"כל  כו'",  ניˆול  ב˘ב˙  סעו„ו˙   '‚ ‰מ˜יים 
לבו",  מ˘‡לו˙  לו  נו˙נין  ‰˘ב˙   ˙‡ ‰מענ‚ 
ע"ז  עוב„  ‡פי'  כ‰לכ˙ו  ˘ב˙  ‰מ˘מר  "כל 

לקראת שבת ח

"אני לו לבן" ו"אני לו לצאן"
לי  "‰ו‡  י˘ר‡ל:  לעם  ‰˘י"˙  ˘בין  ‰˜˘ר  על   ,((‡) טז  פ"ב,  רב‰   ˘"‰˘) במ„ר˘  מ˘לו  מ˘ל 

ל‡ב ו‡ני לו לבן", "‰ו‡ לי לרוע‰ . . ו‡ני לו לˆ‡ן".

ובוו„‡י  ביו˙ר,  ועˆומ‰  לבניו ‰י‡ ‰רי ‡‰ב‰ ‚„ול‰  ביו˙ר: ‡‰ב˙ ‰‡ב  ˙מו‰ים  ו‰„ברים 
‡‰ב˙   ˙‡ ‰מ„ר˘  ˘ממ˘יל  ל‡חר  כן,  ו‡ם  לˆ‡נו.  ‰רוע‰  מ‡‰ב˙  יו˙ר  ‚„ול‰  ‡‰ב‰  ˘‰י‡ 
‰רוע‰  ל‡‰ב˙  ‡ו˙‰  ˘מ˘וו‰  בכך  עו„  מוסיף  מ‰  לבניו,  ‡ב  ל‡‰ב˙  י˘ר‡ל  לבני  ‰˜ב"‰ 

לˆ‡נו? וכי ‡יז‰ ערך י˘ לחביבו˙ ˘ל ‰ˆ‡ן ‡ˆל ‰רוע‰, ל‚בי ‡‰ב˙ ‰‡ב לבנו?!

ו‰בי‡ור בכך ‰ו‡ (ר‡‰ ‡ור ‰˙ור‰ ר‡‰ עמ' ˙˘פ„-‰. עמ' ˙˘ˆ‰ ו‡ילך), ˘˘ני מ˘לים ‡לו, ‡ב ובן 
ורוע‰ וˆ‡ן, ‰מ‰ רמזים ל˘ני ‡ופני עבו„‰ ˘ב‰ם עוב„ים בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰˘י"˙, ועל י„ם ‰ם 

מעוררים ‡˙ ‡‰ב˙ו י˙' ‡לי‰ם.

‰בן, ‰ו‡ מˆי‡ו˙ נפר„˙ מן ‰‡ב, ו‰ו‡ ˙ופס מ˜ום רב ‡ˆל ‡ביו. ‡‰ב˙ ‰‡ב ‡ל ‰בן ‰י‡ 
מ˘ום ח˘יבו˙ו ומעל˙ו ˘ל ‰בן בעיני ‰‡ב.

˘‰ם  מ˘ום  מˆי‡ו˙ם ‰ח˘וב‰, ‡ל‡ „וו˜‡  מ˘ום  לˆ‡נו, ‡ינ‰  ז‡˙, ‡‰ב˙ ‰רוע‰  לעומ˙ 
מ˘‡ר  יו˙ר  ו‰‰˙בטלו˙,  ו‰˘פלו˙  ‰‰כנע‰  טבע  ‰ו‡  ‰ˆ‡ן  טבע  לפניו.  וכנועים  מ˙בטלים 
‰ב‰מו˙. וכן ‡י˙‡ בס‰"˜ ˘"כב˘ים . . ‰ם חל˘ים בטבעם כ˙ול„ו˙ם, ו‰רי ניכר ומור‚˘ ב‰ם 
ביטולם  מחמ˙  לˆ‡נו ‰י‡  ˘חיב˙ ‰רוע‰  ונמˆ‡, ‡פו‡,  לז, ‡).  ˙ור‰ ‡מור  (ל˜וטי  טבע ‰ביטול" 

‡ליו, ול‡ מחמ˙ ח˘יבו˙ם.

˘ני סו‚ים ‡לו, יחס ‰‡ב ו‰בן, ויחס ‰רוע‰ ו‰ˆ‡ן, מ˙בט‡ים ‚ם בעבו„˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל:

˘יבין  ‰ו‡  ‰˙ור‰,  בלימו„  ‰עבו„‰  עי˜ר  כבן.  ‰˜ב"‰  ‡ˆל  י‰ו„י  נח˘ב  ‰˙ור‰,  בלימו„ 
וי˘י‚ במוחו ‡˙ ‰˙ור‰ ˘לומ„. כ‡˘ר ‡„ם מ˘י‚ „בר מ‰ ב˘כלו, ‰רי ‰ו‡ מר‚י˘ ‡˙ עˆמו 

למˆי‡ו˙, ˘‰ל‡ ‰ו‡ ˙פס ‡˙ ‰‰˘כל‰, ב‰בנ˙ו ˘לו.

[ו‡מנם, בכ„י ˘יזכ‰ ‰‡„ם לכוון ל‡מי˙˙‰ ˘ל ˙ור‰, וב˘ביל ˘י‰י' "פ˙ח לבי ב˙ור˙ך", 
ו‰לימו„  ללימו„.  ויסו„  ר˜ ‰˜„מ‰  ז‰ו  יז, ‡); ‡ך  (ברכו˙  ˙‰י'"  לכל  כעפר  ל‰˜„ים "ונפ˘י  י˘ 
ול‡  ‰ו‡,  ב˘כלו  ‰˙ור‰   ˙‡ ומ˘י‚  למˆי‡ו˙,  עˆמו   ˙‡ מר‚י˘  ˘‰‡„ם  ב‡ופן  ‰ו‡  עˆמו, 

˘מבטל ˘כלו כליל בפני ‰בור‡ י˙"˘].

זו  ובעבו„‰  ו˜י„ו˘ ‰‚˘מיו˙.  בזיכוך  ‚ם  י‰ו„י  עוס˜  לימו„ ‰˙ור‰,  ˘ל  עם ‰עבו„‰  ויח„ 
מ˙בט‡˙ מעל˙ו כ"ˆ‡ן", וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

למה נתאווה הקב"ה?
ב˙ח˙ונים"  „יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  מ‰  ‰ו‡  ‰עולם,  ברי‡˙  ו˙כלי˙  מטר˙ 
(˙נחומ‡ נ˘‡ טז. ˙ני‡ פל"ו). ‰˜ב"‰ חפı לברו‡ עולם נחו˙ וחומרי ומ‚ו˘ם, ו˘בני י˘ר‡ל יזככו 

וי˜„˘ו ‡ו˙ו על י„י עבו„˙ם, ע„ ‡˘ר י‰י' ‰עולם כולו ר‡וי ל‰יו˙ „יר‰ ומ˘כן לו י˙'. "„יר‰" 
ל˘ם  ‰‚˘מיים,  בˆרכי‰ם  ועוס˜ים  בענייני ‰עולם,  מ˘˙מ˘ים  י˘ר‡ל  ˘בני  י„י  על  נע˘י˙  זו 

˘מים ולעבו„˙ו י˙'.



טלקראת שבת

בעבו„‰ זו ˘ל ע˘יי˙ "„יר‰ לו י˙'", מ˙בט‡˙ ‡ˆל ‰י‰ו„י מעל˙ו כ"ˆ‡ן":

בזיכוך ‰‚˘מיו˙ י‰ו„י ‡ינו מבט‡ ‡˙ מעל˙ו ‰עˆמי˙. ‰ו‡ ‡ינו מנˆל ל˘ם כך ‡˙ כוחו˙ 
בעניינים  ועוס˜  עˆמו   ˙‡ מ˘פיל  ‰ו‡  ‡ל‡  וח˘יבו˙ו.  ˙פ‡ר˙ו  עלי‰ם  ‡˘ר  ‰נעלים,  ‰˘כל 
מלימו„  ‰עˆמי˙,  מ‰˙עלו˙ו  כך  ל˘ם  ל‰פסי˜  ˆריך  ‡ף  ‰ו‡  ˘מים.  ל˘ם  נחו˙ים,  ‚˘מיים 

‰˙ור‰ וכיוˆ‡ בז‰, וליר„ לעסו˜ בעניינים נחו˙ים.

למו˙ו ו‰˙עלו˙ו  בעבו„‰ זו מבטל ‰‡„ם ‡˙ רˆונו˙יו לפני ‰˘י"˙. ‰ו‡ מוו˙ר על̆  ונמˆ‡,̆ 
בכ„י למל‡ו˙ ‡˙ רˆון ו˙‡וו˙ ‰˘י"˙ ל"„יר‰ ב˙ח˙ונים". ולכן, בעבו„‰ זו מ˙בט‡˙ מעל˙ו 

כˆ‡ן, "‡ני לו לˆ‡ן", כי טבע ‰ˆ‡ן ‰ו‡ טבע ‰"ביטול".

‚ם ˙יב˙ "ˆ‡ן" עˆמ‰ מור‰ על סו‚ עבו„‰ ז‰: "ˆ‡ן" ‰ו‡ מל˘ון יˆי‡‰, ˘"יוˆ‡" ‰‡„ם 
ממˆי‡ו˙ו ו˙ועל˙ו ‰עˆמי˙, לע˘ו˙ ‡˙ רˆון וכוונ˙ ‰בור‡. וכמו כן "יוˆ‡" ‰‡„ם מ„' ‡מו˙ 

˘ל ˙ור‰, לזכך ול˜„˘ ‰עולם לע˘ו˙ו ל„יר‰ לו י˙'.

וכיוˆ‡  לימו„ ‰˙ור‰  בעבו„˙  כבן:  ו‚ם  כˆ‡ן  ‚ם  נח˘ב ‡ˆל ‰˜ב"‰  ˘י‰ו„י  נמˆ‡ ‡פו‡, 
טבע  ‰ו‡  ˘טבעו  כ"ˆ‡ן"  ‰˜ב"‰  ‡ו‰בו  ‰עולם,  וזיכוך  בירור  ובעבו„˙  כבן,  ‡ו‰בו  ‰˘י"˙ 

‰‰˙בטלו˙.

העבודה בבית לבן – בביטול להשי"ת
לעבו„‰  יע˜ב ‚ם  נ˙על‰  ובפר˘˙נו,  כעבו„˙ ‰"בן".  יע˜ב  ˘ל  עבו„˙ו  פר˘˙נו, ‰יי˙‰  ע„ 

בבחינ˙ "ˆ‡ן":

בפר˘˙ ˙ול„ו˙ מסופר כיˆ„ "יע˜ב ‡י˘ ˙ם יו˘ב ‡‰לים", ‰ל‡ ‰ם "‡‰לו ˘ל ˘ם ו‡‰לו 
˘ל עבר" (כ‰, כז ובפר˘"י). ‚ם בסוף ‰פר˘‰, כ‡˘ר ברח יע˜ב מע˘ו, ‰נ‰ "נטמן בבי˙ עבר י"„ 
˘נ‰" ולמ„ ˙ור‰ (פר˘"י כח, ט). עבו„‰ זו ˘ל לימו„ ˙ור‰ ב‡ו‰לי ˘ם ועבר, ‰י‡ עבו„˙ ‰"בן" 

˘חביבו˙ו ‰י‡ מˆ„ מעל˙ו ˘לומ„ ומ˘י‚ ˙ור‰ ב˘כלו.

˙ור‰,  ˘ל  מ„' ‡מו˙  יˆ‡  יע˜ב  פר˘˙נו).  (רי˘  יע˜ב"  "ויˆ‡  בפר˘˙נו ‰˙רח˘  ז‡˙,  לעומ˙ 
ונכנס ל"חרן", ˘˘ם ‡ין ‚ילוי ‡ורו י˙', ‡ל‡ "חרון ‡ף ˘ל מ˜ום בעולם" (פר˘"י סוף פר˘˙ נח). 
ועבר,  ˘ם  וב‡ו‰לי  יˆח˜,  בבי˙ ‡ביו,  כמו  ˙ור‰  ללמו„  יע˜ב  יכול  ל‡ ‰י'  לבן ‰‡רמי  בבי˙ 
על  ‚„ול  ו‰ס˙ר  ˘ל ‰עלם  במ˜ום  ז‰,  במˆב  ו„וו˜‡  כוחו.  בכל  ‚˘מי  ברעיי˙ ˆ‡ן  עמל  ‡ל‡ 
‡לו˜ו˙, ‰נ‰ "˙רי"‚ מˆו˙ ˘מר˙י" (פר˘"י וי˘לח לב, ‰), ו‰ˆליח ל‰עמי„ ˘בטי י-‰, וב‡ופן ˘ל 

"מיט˙ו ˘לימ‰" (וי˜ר‡ רב‰ פל"ו, ‰).

‰˙ור‰  מלימו„  ‰עˆמי˙,  וח˘יבו˙ו  ממˆי‡ו˙ו  יˆ‡  יע˜ב  ‰"ˆ‡ן".  עבו„˙  ‰י‡  זו  עבו„‰ 
‰˘י‚  ובז‰  כך.  כל  נמוך  במ˜ום  ‰עולם  ‚˘מיו˙   ˙‡ ולזכך  ל˜„˘  ו‰לך  ועבר;  ˘ם  ב‡ו‰לי 
ל"„יר‰  י˙'  רˆונו   ˙‡ למל‡  ˘‰˙מסר  בכך  ‰˘י"˙,  כלפי  ‰מוחלט˙  ‰‰˙בטלו˙  „ר‚˙   ˙‡

ב˙ח˙ונים".

כ‡מור, ‰עילוי  כי,  ע˙ ‰י' "ˆ‡ן".  ב‡ו˙‰  יע˜ב  ˘ל  רכו˘ו  ˘עי˜ר  לכך  וז‰ו ‰טעם ‰פנימי 
‰רוחני ˘‡ליו ‰‚יע יע˜ב בבי˙ לבן ‰י' ‰מעל‰ ˘ל ‰˙בטלו˙ לבור‡ בבחינ˙ "ˆ‡ן".

יב

בגדר השכר דשמירת שבת
ידייק בל' הרמב"ם ששכר השומר את השבת כפי כחו הוא יתר על שכר עולם הבא, ויסיק דכוונתו כאן לשכר בעוה"ז 
שהוא מעין עולם הבא / עפ"ז יבאר יסוד בהא דהמחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי כיון שקדושת שבת הוא דבר הנוגע 

לגוף קדושת ישראל

 
‰˘ומר  "וכל  ˘ב˙  ‰ל'  סוף  ‰רמב"ם  כ' 
כפי  ומענ‚‰  ומכב„‰  כ‰לכ˙‰  ‰˘ב˙   ˙‡
י˙ר  בעו‰"ז  ˘כרו  ב˜בל‰  מפור˘  כבר  כחו 
˙˙ענ‚  ‡ז  ˘נ‡'  לעו‰"ב  ‰ˆפון  ‰˘כר  על 
ו‰‡כל˙יך   ıר‡ במו˙י  על  ו‰רכב˙יך   '‰ על 
נחל˙ יע˜ב ‡ביך כי פי ‰' „בר", ונ"ל „עי˜ר 
‚„ול טמן כ‡ן ‰רמב"ם בחומר מעל˙ ‰˘ב˙, 
˘ב˙  „מחלל  ‰‰לכ‰  ברי˘  למ˘"כ  ו˘ייך 

בפר‰סי‡ „ינו כ‚וי לכל „בר כו'. 

וב‰˜„ים „במ‚„ל עוז ˆיין „מ˜ורו ב˘ב˙ 
 ˙‡ ‰מענ‚  "כל  ל)  מ"ע  ‰סמ"‚  „ע˙  (וכ"מ  ˜יח. 
˘נ‡'  מˆרים,  בלי  נחל‰  לו  נו˙נין  ‰˘ב˙ 
                      .  . ו‚ו'  ‡ביך  יע˜ב  נחל˙   .  . ˙˙ענ‚  ‡ז 
ימ‰  ופרˆ˙  [בפר˘˙נו]  בו  ˘כ˙וב  כיע˜ב 
במ‰  יל"ע  ו‡"כ  ונ‚ב‰".  וˆפונ‰  ו˜„מ‰ 
 ˙‡ ‰מענ‚  "כל  ‡י'  „‰˙ם  מ‰˘"ס,  ˘˘ינ‰ 
 ˙‡ ‰˘ומר  "כל  וכ'  ‰וסיף  ו‰ו‡  ‰˘ב˙", 
כחו",  כפי  ומענ‚‰  ומכב„‰  כ‰לכ˙‰  ‰˘ב˙ 
‰יינו „‡ין ז‰ ˘כר ר˜ על מ‰ ˘מענ‚ ‰˘ב˙ 
סי'  ‡ו"ח  ב"י  (ועיי'  ‰˘"ס  כמ˘מעו˙  בלב„, 
כנ‚„  מ„‰  ‰ו‡  מˆרים  בלי  „נחל‰  ‰רי"‡  ב˘ם  רמב 

עונ‚ ‰˘ב˙),  לˆורך  ˘יעור  בל‡  מעו˙  פיזור  על  מ„‰ 

‡ל‡ על כל מˆו˙י' כ‰לכ˙‰. ועו„ ˘ינ‰ ˘כ' 

כו'",  י˙ר  בעו‰"ז  ˘כרו  ב˜בל‰  ר˜ "מפור˘ 
בלי  "נחל‰   – ˘ב˘"ס  ‰˘כר  ‡ופן  ו‰˘מיט 
מיוח„  ‡ופן  „‰יינו  ב˘"ס  (עיי"˘  „ו˜‡  מˆרים" 

˘מˆינו ביע˜ב „ו˜‡ ול‡ כ‡בר‰ם וכיˆח˜ כו').

‰רמב"ם  כוונ˙  ‡ין  „‡כן  מ˘מע  ולכ‡ו' 
‡ל‡  ‰„ר˘)  ב„רך  ‰כ˙וב  (˘פי'  ‰˘"ס  ל„ר˘˙ 
„˘כרו  ˘‰„‚י˘  וז‰ו  כפ˘טו,  ‰כ˙וב  לפי' 
מˆינו  [וכן  ‰כ˙וב  פ˘ט  ‰יינו  "מפור˘", 
פ˘וטו  לפי  כ˙וב  מפר˘  ˘‰רמב"ם  בכ"מ 
מל‡כי  י„  ועיי'  וכיו"ב.  ב˘"ס  כ„ר˘ו  ול‡ 
˘מיר˙  נ˜ט  ול‰כי   .[„ ‡ו˙  ‰רמב"ם  בכללי 
פ˘טו ‰כ˙וב  לפי  ו‰לכו˙י', „‰‡  כל ‰˘ב˙ 
˘לפניו  לפסו˜  כ‰מ˘ך  ב‡  ‚ו'"  ˙˙ענ‚  "‡ז 
‚ו'"  חפˆיך  ע˘ו˙  ר‚ליך  מ˘ב˙  ˙˘יב  "‡ם 
לעיל  ברמב"ם  (עיי'  ‰˘ב˙  „יני  בכו"כ  „מיירי 
וע"ז   ,(‡"‰ פ"ל  ו‰"‰,   ‡"‰ פכ"„  ‰כ"ט,  פכ"‡ 

‚ופ‡   ‡‰ וע„יין  ‚ו'".  ˙˙ענ‚  "‡ז  ממ˘יך 
לפי'  מ‰˘"ס  לנטו˙  ר‡‰  למ‰  בי‡ור,  „ור˘ 

‰כ˙וב (ר˜) לפי פ˘וטו. 

"מפור˘  בל˘ונו  ‰„יו˜  ב‰˜„ם  ונ"ל 
‰˘כר  על  י˙ר  בעו‰"ז  ˘כרו  ב˜בל‰ 
‰˘מיענו  כבר  „‰ל‡  וˆ"ע  לעו‰"ב",  ‰ˆפון 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה



פ
התוקף שמתגלה ע"י 
עסק בפרקמטיא

ותאמר לאה גו' הפעם יזבלני אישי גו' ותקרא את 
שמו זבולון

לשון בית זבול כו', בית מדור, מעתה לא תהא עיקר דירתו אלא 
עמי
(ל, כ. רש"י)

התורה,  לימוד  הוא  אבינו  יעקב  של  ענינו 

אהלו   – אהלים  יושב  גו'  "ויעקב  שנאמר  כמו 

ורש"י  כז,  כה,  (תולדות  עבר"  של  ואהלו  שם  של 

בפרקמטיא"  "עוסק  הי'  זבולון  משא"כ  שם), 

טעם  מה  להבין  יש  ועפ"ז  יג).  מט,  ויחי  (רש"י 

נקבע "עיקר דירתו" של יעקב דוקא ע"י לידת 

זבולון.

ויובן הדבר ע"פ המבואר במ"א (לקוטי שיחות 

חכ"ט עמ' 234 ואילך) בנוגע למעלת בעלי תשובה 

אינו  חטא  טעם  טעם  שלא  דמי  צדיקים,  על 

הוא  שיכול  עד  כ"כ  גדולה  שצדקתו  מובטח 

שאינו  נסיונות  לו  יהיו  אם  בצדקתו  לעמוד 

רגיל בהם, משא"כ בבעל תשובה מתגלה תוקף 

מן  ופורש  בניסיון  שעומד  בזה  צדקתו  וגודל 

החטא וכובש יצרו.

יעקב  לעבודת  בנוגע  לבאר  יש  ועד"ז 

לא  בלבד,  בתורה  שעוסק  מי  זבולון:  ועבודת 

יתכן  שהרי  צדקתו,  תוקף  עדיין  בזה  נתגלה 

בצדקו  יעמוד  לא  במו"מ  לעסוק  יתחיל  שאם 

ועדיין  בפרקמטיא,  שעוסק  מי  משא"כ  ח"ו. 

מתגלה  בזה  הרי   – ה'  ועבודת  בתורה  עוסק 

שתורתו ועבודתו הם אצלו ענין של קבע, שלא 

שייך בו שינויים.

בעת  יעקב  של  דירתו"  "עיקר  נקבע  ולכן 

ש"עוסק  זבולון,  דוקא  כי  דוקא,  זבולון  לידת 

הוא  לתורה,  עיתים  וקובע  בפרקמטיא" 

קבועה  היא  יעקב  של  שתורתו  ההוכחה 

ונצחית.

מלאכתו של הקב"ה 
– דוקא ב"חרן"

כי בכל כחי עבדתי את אביכן 
(לא, ו)

"כדרך  שכירות:  הל'  בסוף  הרמב"ם  כתב 

ולא  עני,  שכר  יגזול  שלא  בעה"ב  שמוזהר 

מלאכת  יגזול  שלא  מוזהר  העני  כך  יעכבנו, 

וכו',  בכאן  ומעט  בכאן  מעט  ויבטל  בעה"ב 

יעקב הצדיק  שהרי  כוחו,  בכל  חייב לעבוד  וכן 

אמר כי בכל כחי עבדתי את אביכן".

דוקא  נלמד  זה  שדין  הטעם  לבאר   ויש 

מעבודת יעקב בבית לבן הארמי:

בעל  הוא  "נאמן  מט"ז)  פ"ב  (אבות  חז"ל  אמרו 

היינו  פעולתך",  שכר  לך  שישלם  מלאכתך 

מוטל  שעליהם  ה"פועלים"  הם  ישראל  שבני 

לעשות את "מלאכת בעה"ב" - הקב"ה.

ש"מלאכת  הדעת  על  שיעלה  אפשר  והנה, 

דווקא  היא  השי"ת  בעבודת  בעה"ב" 

כשעוסקים בדברים נעלים, כגון תורה ותפלה, 

זו  אין   - עוה"ז  בעניני  כשמתעסקים  אך 

מלאכתו של הקב"ה.

פועל  מלאכת  שדיני  ההוראה,  וע"ז 

במלאכת בעה"ב נלמדים מעבודת יעקב בבית 

לבן דוקא:

כבית  קדושה,  של  במקום  הי'  לא  לבן  בית 

מדרשו של שם ועבר וכיו"ב, כי אם בחרן, שהי' 

עבד  זה  במקום  ודוקא  מקום".  של  אף  "חרון 

יעקב את עבודתו, ועשהו מכון לשבתו ית'.

שדוקא  ישראל,  בני  בעבודת  וכמו"כ 

ש"אין  מקום  עוה"ז,  בעניני  כשמתעסקים 

ל"ו),  פרק  בתניא  אדה"ז  (לשון  ממנו"  למטה  תחתון 

ומעלים אותו להיות מקום אשר בו יתגלה אור 

מלאכתו  נקראת  זו  עבודה  הנה   - ית'  קדושתו 

של הקב"ה, כי זהו רצונו ית', שתתגלה שכינתו 

טז,  נשא  (תנחומא  חז"ל  וכמאמר  כזה,  במקום  גם 

ובכ"מ. וראה תניא רפל"ו) "נתאוה הקב"ה להיות לו 

דירה בתחתונים". 

לקראת שבת י

"שור" ו"חמור" – על ידי ה"צאן"
כ‡˘ר ‰‡„ם  לב„ ‡ל ‰בור‡.  ב‰˙בטלו˙  וזיכוך ‰עולם, ‡ין „י  בבירור  לעבו„  בכ„י  ו‰נ‰, 
ל‰ילחם  בכ„י  ו‡„רב‡,  כר‡וי.  ל‰ילחם  ביכול˙ו  זו, ‡ין  בעבו„‰  נפ˘ו  כוחו˙  כלל  מבט‡  ‡ינו 

נ‚„ ‰ס˙ר ‰עולם, ˆריך ל‰˘˙מ˘ „וו˜‡ בטבע ‰עזו˙ ו‰˙˜יפו˙.

בכ„י  כנמר"  "עז  ל‰יו˙  ˘ˆריך  חיים)  ‡ורח  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ו˘ו"ע  טו˘ו"ע  (רי˘  ב‰לכ‰  וכמוב‡ 
"˘ל‡ ל‰˙ביי˘ מפני בני ‡„ם ‰מלעי‚ים". וכמו כן על ‰‡„ם ל‰יו˙ "‚יבור כ‡רי" ˘בכך יכול 

."ıל‰˙‚בר על יˆרו לנˆחו, כ‚בור ‰מ˙‚בר על ˘ונ‡ו לנˆחו ול‰פילו ל‡ר"

וז‰ו ‰טעם ˘ל‡ ‰י' רכו˘ו ˘ל יע˜ב ר˜ ˆ‡ן ‰מורים על ביטול, ‡ל‡ מכר חל˜ם ו˜נ‰ ב‰ם 
"˘פחו˙ ועב„ים ו‚מלים וחמורים". מ˘ום ˘עבור זיכוך ‰עולם ‡ין „י בעבו„˙ ‰ביטול, וˆריך 

ל‰˘˙מ˘ ‚ם בכוחו˙ וטבעים ˘ונים ‰רמוזים ב˜ניינים ‡לו (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור רי˘ פר˘˙ וי˘לח).

‡ל‡ ˘יח„ עם ז‡˙, כ‡˘ר ‰‡„ם מ˘˙מ˘ בכוחו˙ ‡לו עבור זיכוך ‰‚˘מיו˙, ˆריך ז‰ירו˙ 
ו‡„רב‡:  ר"ל.  ‚‡וו‰  ובעל  ועז  ˙˜יף  ‰יו˙ו   ˙‡ בכך  מבט‡  ˘‡ינו  לוו„‡,  ‰‡„ם  על  ‚„ול‰. 
מחמ˙ עוˆם ביטולו ב˙כלי˙ לבור‡ י˙', ‰רי ‰ו‡ מ˘˙מ˘ ב‡ו˙ו טבע ˘מˆוו‰ו ‰˜ב"‰ לנ˜וט. 
ו‡ם בכ„י לנˆח במלחמ‰ ול‰‡יר ‡˙ ‰חו˘ך, ˆריך לטבע ‰עזו˙ ו‰‚בור‰, ‰רי ‚ם ז‰ י˘נו. „בר 
ז‰ מו„‚˘ בכך, ˘˜ניי˙ ‰"˘פחו˙ ועב„ים ו‚ו'", ‰יי˙‰ ˙מור˙ ˆ‡ן „וו˜‡. ו‰יינו, ˘‰˘ימו˘ 

בטבעים ‡לו ‰ו‡ ר˜ על י„י "ˆ‡ן", מחמ˙ ‰ביטול ‡ל ‰בור‡ י˙"˘.

ב˜י„ו˘ ‰‚˘מיו˙ ‰ו‡  עי˜ר ‰עבו„‰  כי  נו˙ר ˆ‡ן,  יע˜ב  ˘ל  רכו˘ו  ˘רוב  מו„‚˘,  כן  וכמו 
על י„י ‰‰˙בטלו˙ ל‰˘י"˙.

להראות לעשו תוקף דקדושה
ו‰נ‰, מ‰ ˘עי˜ר עבו„˙ ‰‡„ם בבירור ‰עולם ‰ו‡ "ˆ‡ן" ו‰˙בטלו˙, ‰רי ז‰ „בר ˘מר‚י˘ 
‰‡„ם בליבו פנימ‰. ‡ך כ‡˘ר ב‡ יע˜ב ל‰ב‰יל ‡˙ ע˘ו ול‰ז‰ירו פן ינס‰ ל‰ילחם עמו, ‡ין 
יע˜ב מונ‰ ‡˙ ˙כונ˙ ‰‰˙בטלו˙ בר‡˘ ענייניו, ‡ל‡ ל‰יפך: ‰ו‡ מ„‚י˘ ˙חיל‰ "וי‰י לי ˘ור 
וחמור". בכ„י ל‰פחי„ ‡˙ ע˘ו י˘ ל‰„‚י˘ ‡˙ ‰˙ו˜ף ו‰חוז˜ ˘ל יע˜ב, ול‡ו „וו˜‡ ‡˙ טבע 

‰ביטול.

מטבעו  נובע  ‡ינו  ז‰  וחוז˜  ˘˙ו˜ף  ל‰„‚י˘  "ˆ‡ן",  ‚ם  לו  ˘י˘  יע˜ב  מוסיף  כ‡ן  ‚ם  ‡ך 
‰עˆמי, כי ‡ם ˙ו˜ף „˜„ו˘‰ ‰נובע מ‰˙בטלו˙ ‡ל ‰בור‡.

וכלפי  "ע˘ו"  כלפי  ר˜  ו‰˙ו˜ף ‰ו‡  ו‰„‚˘˙ ‰חוז˜  עניין ‰˜„מ˙  כל  לעיל,  כ‡מור  ‡מנם, 
ענייני ‰עולם ˘ˆריך לעמו„ נ‚„ם ב˙ו˜ף. ‡ך בליבו פנימ‰ יו„ע ‰י‰ו„י ˘‰עי˜ר בעבו„˙ זיכוך 

‰עולם, ‰ו‡ ‰ביטול כלפי ‰בור‡ י˙', למל‡ו˙ ˙‡וו˙ו ˘˙‰י' לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים.


