


˜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
מדוע הצטער יעקב כשהגיע לבאר שבע?

מנלן לר˘"י ˘יע˜ב ל‡ ח˘˘ מפני ‰ירי„‰ ממˆרים ‡ל‡ ‰ˆטער? 
/ מ„וע ל‡ ‰ˆטער יע˜ב כ˘יˆ‡ לחרן? / בי‡ור ‰טעם לˆערו ˘ל 

יע˜ב כ˘נז˜˜ לˆ‡˙ לחו"ל, ו‰„רך ˘‰פי‚ ‰˜ב"‰ ‡˙ ˆערו

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 229 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
יחוסו של שאול ליעקב (ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 228 ואילך)

איך נשא שמעון את דינה אחותו? (ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 228 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אין לבכות, יש לתקן!

מ„וע ל‡ בכו יוסף ובנימין על ‰מ˜„˘ ˘בחל˜ם? / מ‰ו סו„ ‰בכי' 
על ‰ˆו‡ר „וו˜‡? / מפני מ‰ ל‡ נבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ ב‚ב‰ו ˘ל עולם? 
כ‡˘ר  ‰עבו„‰  „רך  חרב?  ‰זול˙  ˘ל  מ˜„˘ו  כ‡˘ר  עו˘ים  ומ‰   /

‰מ˜„˘ ‰‡י˘י חרב

(ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 146 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לא לפחד מהגלות!  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 229 ואילך)

אריכות ימים הראוי' (ע"פ ספר השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 204 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
ב' גדרים במלכות משיח, מלך ונשיא

י˜„ים ˜ו˘יי˙ ‰ר˘"˘ בסו‚י‡ „סנ‰„רין ‚בי „ו„ ומ˘יח לע˙"ל, 
„ו„  מלכו˙  כעין   ‡‰˙ מ˘יח  מלכו˙  ‡ם  ‰ו‡  „‰˘˜ו"ט  ויסי˜ 
ב'  יב‡ר   / בי'  „˙רוויי‰ו ‡י˙נ‰ו  ומס˜נ˙ ‰˘"ס  ב‡ופן ‡חר,  ‡ו 
˜ו˘יי˙   ıי˙ר ועפ"ז  מלכים,  ב‰ל'  ‰רמב"ם  „ברי  ע"פ  ‰‚„רים 

‰ר˘"˘

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 206 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מהי ההכנה הראוי' לקראת בר מצוה?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
חולי נסתר

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׳, 
מ˙וך  בעניני ‰פר˘‰  בלום  ו‰ו‡ ‡וˆר  ˙˙ז), 
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

על האדם צריך הפלא לפעול קירוב לאלקות
‰י‡  וז‡˙  חמימו˙,  ‰ן  ו‡ל˜ו˙  רוחניו˙  ‰ו‡,  ‡וכל‰   ˘‡ ‡ל˜יך  ‰וי׳  כי  כ˙יב  „‰נ‰ 
עבו„˙ ‰‡„ם ל‰ל‰יב ‡˙ עˆמו ו‡˙ זול˙ו ("„ערוו‡רעמען זיך ‡ון „עם ˆווייטען") ב‡‰ב˙ 
‡ין  ˜‡ך   ‡ ‡ון  ברען   ‡ ("‰‡בען  וב‰˙ל‰בו˙  ב‰י„ור  ‰מˆו˙  ו˜יום  ‰˙ור‰  בחיב˙  ‰וי׳ 
"‡˘ר ˜רך  עמל˜׳,  '˜ליפ˙  זו  מ‰˜רירו˙ ‰רי  ‡י„י˘˜ייט"), ‡ולם ‰ע„ר ‰‰˙פעלו˙ ‰ב‡ 
ב„רך", ‰ו‡ מ˜רר ‡˙ „רך ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰, נ„ר˘ ˘‰כל י‰י' בנימוס לל‡ ‰˙פעלו˙ וחום,

‰ו‡  ‡˘ר  ‰˜ב״‰  כלפי  פל‡  מ‰  ‰‡ל˜ו˙,  לפני  פל‡  ז‰  מ‰  ו‡ומרים  ‰חו˘בים  ומ‰ם 
ב״‰ עו˘‰ פל‡, וב‡מ˙ ˆ„˜ו ב„ברי‰ם „ל‚בי ‡ל˜ו˙ ‡ין ˘ום „בר ‰נפל‡, ‡בל בז‰ ‚ופ‡ 

‰נ‰ כוונ˙ם ל˜רר ‡˘ר ‰פל‡ ˘רו‡ים ל‡ יפעול ל‰˙˜רב ל‡ל˜ו˙, 

וכ˘רו‡ים  פועל ˜ירוב ‰מ˙פעל  נעל‰  מ‡יז‰ „בר  ˘‰˙פעלו˙  רו‡ים  „בענין ‚˘מי ‡נו 
ל‚בי ‡ל˜ו˙ ‡ין  וכ„ומ‰ ‰נ‰  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  כמו  וו‡ונ„ער"),  פל‡ ‡ל˜י ("‡ ‚עטליכען 

ז‰ פל‡ כלל, ‡בל על ‰‡„ם ˆריך ‰פל‡ לפעול ˜ירוב ל‡ל˜ו˙,

כן  כי  ו˘כל ‰ברי‡,  נימוס  ˘ל  ענין  ר˜  חו˘ב ‡˘ר ‰ו‡  ˘‰‡„ם  ˘‰˜רירו˙ ‰לזו  וז‰ו 
נור‡‰  חולי  זו ‰י‡  ב‡מ˙ ‰נ‰ ˜רירו˙  בכל „בר, ‡בל  ומיו˘ב  ל‰יו˙ ˜ר  טבע ‰˘כל  ‰ו‡ 
‰ב‡‰  ב‰סכנ‰  מכיר  ‰‡„ם  ˘‡ין  ‰‚וף  חולי  כ„ו‚מ˙  ב‰,  כרוכ‰  ‚„ול‰  ˘סכנ‰  במ‡„ 
עמל˜ „‰עז‰  ˘‰י‡ ˜ליפ˙  זו  בחולי  כן ‰נ‰  ברפו‡ו˙ ‚„ולו˙,  ˘ˆריכ‰ ‰˙חז˜ו˙  פ˙‡ום 

וחוˆפ‡, ˘‰‡„ם בעˆמו ‡ינו יו„ע מחולי זו וחו˘ב ˘ז‰ו ˜רירו˙ ˘ל נימוס,

ומבינים  ‡ל˜ו˙  ‰˘‚ו˙  בעניני  ˘עוס˜ים  ב‡לו  ו‰ו‡  יו˙ר,  ב„˜ו˙  עמל˜  ˜ליפ˙  וי˘ 
במ„ו˙י‰ם,  ל‰˘˙נו˙  ב‰ם  ˙פעול  ל‡  ו‰‰˘‚‰  ‰‰בנ‰  ‡˘ר  ‰סכם  ‡ˆלם  י˘  ‡בל  ‰יטב 
בטיב ‰נ‰‚˙ם, „ז‰ו  ˘מ˙‚‡ים  נימוס ‰נ״ל  בבעלי  וכן ‰ו‡  ב‰בנ˙ם,  ומ˙פ‡רים  ומ˙‚‡ים 

‰מן ˘ב‡ מ˜ליפ˙ עמל˜. 

ו˘מו  ‰ביר‰  ב˘ו˘ן  ‰י׳  י‰ו„י  ‡י˘  וז‰ו  „ו˜‡.  מר„כי  י„י  על  ‰י˙‰  ‰מן  ˘ל  ומפל˙ו 
‰מרירו˙  ענין  ‰ו‡  בעבו„‰  „מר„כי  ב˙פל˙ו,  י˘ר‡ל  ˘ל  עיני‰ם  ˘‰‡יר  י‡יר  בן  מר„כי 
ב׳  י˘  ובענין ‰˙פל‰ ‰רי  ענין ‰עˆבו˙.  ול‡  'מיר‡ „כי‡' ‰מרירו˙  וז‰ו  ˘˜ו„ם ‰˙פל‰, 
‡ופני עבו„‰, עבו„˙ ‰מוח ועבו„˙ ‰לב, ˘ז‰ו מ‰ ˘‰˜י˘ על „ל˙י רחמים ו„ל˙י ˙פל‰. 
‚בור˙ו,  „כ‡י˘  ‚„ול‰  ב‰˙‚ברו˙  ‰י׳  ˘לו  ˘‰י‰„ו˙  י‰ו„י,  ‡י˘  ‰ו‡  „מר„כי  ‰יו˙  ועם 
בכל ז‰ ‰נ‰ ‰סימן מוב‰˜ על ‡י˘ י‰ו„י ‰ו‡ ˘‰ו‡ ‡י˘ ימיני, ˘רו‡‰ ר˜ ‡˙ ‰טוב ˘בכל 

‡ח„ מי˘ר‡ל ומביט עליו בעין ימינו ומ˜רבו ל˙ור‰, עבו„‰ ומע˘ים טובים.

(ספר ‰מ‡מרים ˙˘"‡ עמ' 73-4)



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

חוי נסתר
ברוחניות בחולי הנפש יש כמה ענינים בעניני בני אדם וטבעם שאינם מבינים כלל גודל הסכנה הכרוכה בזה

כל ענינם הוא לבטל את הרוחניות ואלקות
‰רע  כך  כל  ונר‡‰  ניכר  ‡ינו  ˘בחיˆוניו˙ם  ענינים  כמ‰  י˘  ‡„ם  בני  בנ‚עי  ו‰נ‰ 
˘בפנימיו˙ם, וכמו ב‚˘מיו˙ ‰רי ‡נו רו‡ים במוח˘ „י˘ כמ‰ מחלו˙ ‡˘ר בני ‡„ם ‡ינם 
ורפו‡˙ם  ‰˙חלו‡ים  בחכמ˙  ‰ב˜י‡ים  ‰רופ‡ים  ור˜  בע˜בם  ‰כרוכ‰  ‰סכנ‰   ˙‡ יו„עים 

יו„עים ‡˙ ‚ו„ל ‰סכנ‰ בנפ˘ ממ˘ ‰כרוכ‰ במחל‰ ˘‰י‡ ˜ל‰ בעיני ס˙ם בני ‡„ם,

˘‡ינם  וטבעם  ‡„ם  בני  בעניני  ענינים  כמ‰  ˘י˘  ‰נפ˘  בחולי  ברוחניו˙  ‚ם  ‰ו‡  וכן 
מבינים כלל ‚ו„ל ‰סכנ‰ ‰כרוכ‰ בז‰, וכמו ˘‡נו רו‡ים בטבעי בני ‡„ם ˘י˘ כ‡לו ˘„רכם 
˙רים ‡חרי  ובכל „בר ‰ם  ו‡ל˜ו˙  ענין ‰רוחניו˙  מבטלים ‡˙  ענין ‡ל˜ו˙, ‰ם  כל  לבטל 
‰חומרי ו‰‚˘מי ˘ב„בר, ו‰ם מכנים ‡ו˙ו ב˘ם '‰טבע', וז‰ ‚ופ‡ – מ‰ו ‰'טבע' – ‰ם ‚ם 

‡ינם יו„עים, וכל כוונ˙ם ‰ו‡ ל‰כחי˘ ‡˙ ‰‡מ˙, ‰עי˜ר ˘י˘כחו על ענין ‰‡ל˜ו˙, 

חו˙כים  ומופ˙ים  ב‡ו˙ו˙  ˘כלים  ו‰סברים  בי‡ורים  פי  על  ‰‡מ˙   ˙‡ ˘יו„עים  ו‡לו 
לבטל ‡˙  ענינם ‰ו‡  כל  כי  ז‰  ב˙ו‡ר  מל‰˘˙מ˘  עˆמם  מונעים  ˘‚ם ‰טבע ‰י‡ ‡ל˜ו˙ 
‰רוחניו˙ ו‡ל˜ו˙, „על „בר ‰ברור כ˘מ˘ ונ‚ל‰ לעין כל ˘‰ו‡ פל‡ ‡ל˜י ("‡ ‚עטליכער 
וו‡ונ„ער"), ‰נ‰ ‰ם ‡ומרים ˘‡ינו פל‡, ול‡ מפני ˘חו˘בים כן ב‡מ˙, כי ‡ם מˆ„ ‰עזו˙ 

ו‰חוˆפ‡ ˘ב‰ם ˘רוˆים לומר ככ‰,

ו˙כלי˙ כוונ˙ם ‰ו‡ ‡˘ר ‚ילוי ענין ‡ל˜י ל‡ יפעול ‰˙פעלו˙ ב‰זול˙, וטבעי בני ‡„ם 
‰ו‡ „‚ם בענין ˘‰ו‡ נפל‡ ב‡מ˙ ‡˘ר רו‡ים ˘ז‰ו פל‡ ‡ל˜י, מכל מ˜ום כ‡˘ר נמˆ‡ים 
כ‡לו ˘‡ומרים ˘‡ינו פל‡ כל כך, ובפרט כ˘‡ומרים ז‰ ב˙ו˜ף מ˜ררים ‡˙ ‰ענין ‰‡ל˜י 

˘בז‰ ו‡ינם מ˙פעלים כל כך, מבחינים ˘ז‰ו „בר פל‡י ‡בל ל‡ נר‚˘˙ ‰‡ל˜ו˙ ˘בז‰,

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

מדוע הצטער יעקב כשהגיע 
באר שבע?

מנלן לרש"י שיעקב לא חשש מפני הירידה ממצרים אלא הצטער? / מדוע לא הצטער יעקב כשיצא לחרן? / 
ביאור הטעם לצערו של יעקב כשנזקק לצאת לחו"ל, והדרך שהפיג הקב"ה את צערו

˘ם ‰יו  מˆרים,   ıל‡ר י˘ר‡ל –   ıב‡ר מ‚וריו  ממ˜ום  יע˜ב  ירי„˙  על  מסופר  בפר˘˙נו 
יוסף ומ˘פח˙ו; ומספר ‰כ˙וב: "ויסע י˘ר‡ל וכל ‡˘ר לו, ויבו‡ ב‡ר‰ ˘בע ו‚ו'" (מו, ‡), 
˘ם"  ל‚וי ‚„ול ‡˘ימך  כי  מˆרימ‰,  מר„‰  ˙יר‡  לו: "‡ל  ו‡מר  ו˘ם ‰˙‚ל‰ ‡ליו ‰˜ב"‰ 

(מו, ‚). ומפר˘ ר˘"י: 

."ıל ˙יר‡ מר„‰ מˆרימ‰ – לפי ˘‰י' מיˆר על ˘נז˜˜ לˆ‡˙ לחוˆ‰ ל‡ר‡"

וי˘ ל„˜„˜ במ‰ ˘כ˙ב ר˘"י ˘‰י' יע˜ב "מיˆר":  

מ‡ורע  מפני  וח˘˘   ‰‚‡„ ˘ל  ר‚˘  יר‡‰ ‰י‡  ובפ˘טו˙  ˙יר‡",  ל˘ון ‰כ˙וב ‰ו‡ "‡ל 
˘בע˙י„, ו‡ם כן ‰י' לר˘"י לומר "˘‰י‰ מ˙ייר‡" ‡ו "˘‰י' „ו‡‚" (ו‰˘וו‰ ל˘ון ר˘"י 
בפ' לך לך טו, ‡: "‡חר ˘נע˘‰ לו נס . . ו‰י' „ו‡‚ ו‡ומר ˘מ‡ ˜בל˙י ˘כר על כל ˆ„˜ו˙י, 

לכך ‡מר לו ‰כ˙וב '‡ל ˙יר‡ ‡ברם'");

וע‚מ˙  וˆער  „וח˜  ˘ל  ר‚˘  על  ˘מור‰  מיˆר",  "˘‰י'  בל˘ון  ונ˜ט  „יי˜  ר˘"י  ‡מנם 
נפ˘, ו‰ו‡ מ˙‡ים ‚ם כלפי ענין ˘ב‰וו‰ ‰מעי˜ ומˆער, וˆריך בי‡ור.

[ור‡‰ ‚ם ב„ברי ‰כ˙וב בפ' וי˘לח (לב, ח): "וייר‡ יע˜ב מ‡ו„ וייˆר לו", וב˙ר‚ום ˘ם: 
"ו„חיל .. וע˜˙" – ו‰יינו, ˘‰ם ˘ני ‰ר‚˘ים ˘ונים].  

מפור˘  על ‡˙ר)  פר˘˙נו  ˘מעוני  ביל˜וט  לט. ‰וב‡  פר˜  (רי˘  ב"פר˜י „רבי ‡ליעזר"  ו‰נ‰,  ב. 
˘‡כן יע˜ב ‰י' „ו‡‚ וחו˘˘ מפני ‰ע˙י„ – מפני ‰‰ליכ‰ ל‡רı מˆרים:

ו‡˙  ו‡מר: ‡יך ‡עזוב ‡רı ‡בו˙י  בלבו  מ‰ר‰ר  ו‰י'  חי,  ˘‰ו‡  יוסף  על  יע˜ב  "˘מע 

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

˘‡ין   ıב‡ר חם  בני   ıר‡ ‡ל  ו‡לך  ב˙וכ‰,  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘˘כינ˙ו   ıר‡ ו‡˙  מול„˙י   ıר‡
יר‡˙ ˘מים ביני‰ם". 

ולפי „בריו מובן ‰יטב מ‰ ˘‡מר לו ‰˜ב"‰ "‡ל ˙יר‡ . . כי ל‚וי ‚„ול ‡˘ימך ˘ם":

בין  בניו  י˙ערבו  ˘ל‡  וח˘˘  ˘מים,  יר‡˙  ˘ם  ˘‡ין  מפני  למˆרים  ליר„  יר‡  יע˜ב ‰י' 
‰מˆריים וילמ„ו ממע˘י‰ם וכו' (ור‡‰ זח"‡ רכב, ‡: "ב˘ע˙‡ „‰ו‰ נחי˙ יע˜ב למˆרים 

‰ו‰ „חיל ‰ו‰ ‡מר „למ‡ ח"ו י˘˙ˆון בני ביני עממי‡") – 

במˆרים  יˆליחו  ˘בניו  „ע˙ו,  ל‰ניח  ˘ם",  ‡˘ימך  ‚„ול  "ל‚וי  ‰‰בטח‰  ב‡‰  ז‰  ועל 
ל‰יו˙ "‚וי ‚„ול" ול‡ י˙ערבו ב˙וך ‰מˆריים. 

‡בל ר˘"י כ˙ב "לפי ˘‰י' מיˆר על ˘נז˜˜ לˆ‡˙ לחו"ל", ומ˘מע מל˘ונו ˘ל‡ ‰י' כ‡ן 
ענין ˘ל ח˘˘ ויר‡‰ מפני מ‰ ˘ע˙י„ ל‰יו˙ עם זרעו ב‡רı מˆרים, ‡ל‡ ˙חו˘˙ "מיˆר" 

מעˆם ז‰ ˘‰ו‡ יוˆ‡ מ‡רı י˘ר‡ל לחו"ל – 

ולפי „בריו ˆריך בי‡ור [מלב„ ‰˜ו˘י ‰נ"ל סעיף ‡ – ˘בכ˙וב נ‡מר "‡ל ˙יר‡ מר„‰ 
מˆרימ‰", ל˘ון ‰מור‰ על „‡‚‰ וח˘˘ מפני ‰ע˙י„]:

‡יך ‰ופ‚ ˆערו ז‰ על י„י ‰‰בטח‰ "כי ל‚וי ‚„ול ‡˘ימך ˘ם"? כיˆ„ ‰בטח‰ זו ˘ולל˙ 
‡˙ סיב˙ ˆערו: ‰יˆי‡‰ מ˙וך ‡רı י˘ר‡ל?

מפני  ו„ו‡‚  חו˘˘  ‰י'  ˘יע˜ב  פיר˘  ˘ל‡   – ר˘"י  ˘ל  טעמו  לב‡ר  י˘  ולכ‡ור‰   .‚
ע˙י„ם ˘ל זרעו במˆרים (כ„ברי ‰"פר˜י „רבי ‡ליעזר"):

˘י˜בע  למˆרים, ‰ו„יע  בני ‰מ˘פח‰  וכל  יע˜ב ‡ביו  ˘יבי‡ו ‡˙  ל‡חיו  יוסף  כ˘‡מר 
˘ם"  וכלכל˙י ‡ו˙ך   .  . ב‡רı ‚ו˘ן  ˘ם – "וי˘ב˙  ל‚ור  במˆרים  מיוח„  מ˜ום  יע˜ב  עבור 

(מ‰, י‡), ומ˘מעו˙ ‰ענין ‰י‡ ˘י‰י' ל‰ם מ˜ום ל‚ור בפני עˆמם. 

וב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ‰רי כך ‰י' בפועל – ˘‚רו ב‡רı מיוח„˙, "‡רı ‚ו˘ן ‡˘ר עמי 
עומ„ עלי'" (ו‡ר‡ ח, יח. ור‡‰ ‚ם ˘ם ט, כו), ול‡ ‰יו מעורבים עם ‰מˆריים. 

ל‡  כי  זרעו –  על  מפני ‰˘פע˙ ‰מˆריים  ו„‡‚  ח˘˘  ˘יע˜ב  לפר˘  ר˘"י  רˆ‰  ל‡  ולכן 
‰יו ‡מורים ל‚ור עמ‰ם ביח„, ‡ל‡ ב‡רı מ˘ל‰ם, ‡רı ‚ו˘ן. 

‡בל ‡ין ז‰ טעם מספי˜, כי סוף סוף מובן בפ˘טו˙ ˘עˆם ‰˘‰ו˙ ב˙וך ‡רı מˆרים, 
˘‡נ˘י' מפורסמים ב‰נ‰‚˙ם ‰‚רוע‰ ביו˙ר (ור‡‰ פר˘"י ‡חרי יח, ‚. ועו„), י˘ ב‰ כ„י לעורר 

‡˙ „‡‚˙ו ויר‡˙ו ˘ל יע˜ב; 

˘בע,  בב‡ר  ‰י˙‰  זו  ˘‡מיר‰  מפני  ˘‰ו‡   – ר˘"י  ב˘יט˙  ‡חר  טעם  ל˙˙  י˘  ולכן 
כ„ל˜מן. 

„. בי‡ור ‰ענין:

 ˙‡ וליי˘ב  לעו„„ו  ‰˜ב"‰  ו‰וˆרך  למˆרים,  ‰ירי„‰  מפני  וחו˘˘  יר‡  ‰י'  יע˜ב  ‡ם 

לא כימים הראשונים ימים האלה
לקרות  לי  נעם  בכללות   .  . למכתבו  במענה 

של  מצוה  הבר  מעריכת  ראשי-פרקים  במכתבו 

אף  אתי  להעיר  המקום  כאן  אבל  ב...  שי'   .  . בנם 

שהרי אין צועקין על העבר, כוונתי לתחלת מכתבו 

שהבר מצוה קרא כל הסדרה כולה, ובודאי למותר 

האלה,  ימים  הראשונים  כימים  לא  אשר  להאריך, 

לעת  המעת  כל  היו  בני־ישראל  ילדי  כל  שמלפנים 

ללימודים  ובהנוגע  ומצוות,  דתורה  באוירה  כולו 

שראו  מי  ולכן  ויום,  יום  בכל  רבות  שעות  זה  הי' 

עד  המקרא,  טעמי  על  בקלות  לחזור  כשרון  בו 

והתעסקו  ברצון,  למדו  הרי  פה  בעל  לקרותו  כדי 

שעשו  הרבות  השעות  לאחרי  הפנוי  בזמן  בזה  גם 

בלימוד בפועל.

בכלל  הלימוד  כששעות  כן  שאין  מה 

חול,  ללימודי   - מסוים  חלק  ומהן  הן,  מצומצמות 

בריאותו  מצב  על  להשגיח  עליו  שהבן  ומזהירים 

ושיטייל  מדי,  יותר  להעסיקו  לא  ולכן  הגוף,  של 

להדר  שצריך  מוסיפים  עוד  ולפעמים  וכו׳  וכו' 

בזה, ובהביא בחשבון את כל האמור - כשמתקרב 

שעות  כמה  מבלים  הנה  מציות,  עול  קבלת  זמן 

לימוד  בתוספת  לא  מצוות  עול  לקבלת  דהכנה 

ורוב  המקרא,  טעמי  בלימוד  אם  כי  ועניני׳  בתורה 

הפעמים ככולם רק באותה הסדרה שבשבת קודש 

ינאום הבחור בביהכ״נ, ותו לא מידי, מובן שהשכר 

המועט שישנו בזה, יוצא וכו'.

בגדר  זה  שהרי  בתחלה,  שכתוב  מה  ולתרץ 

לפרסם,  מצוה  שלדעתי  הוא   – העבר  על  צועקין 

בצבור,  בתורה  דקריאה  הענין  נעלה  שיהי'  שככל 

בהתמדה  תורה  ללמוד  יותר  נעלה  ענין  עוד  ישנו 

האפשרי,  ככל  בהידור  מצוות  ולקיים  ושקידה 

במאוד,  יקרה  שעה  שכל  מסוגלים  בזמנים  ובפרט 

עול  קבלת  שלפני  התקופה  כן  גם  היא  הנ״ל  שזמן 

מצוות.

הבר־ שינאום  בדרוש  תועלת  לדעתי  שגם  ואף 

מצוה, שגם זה לוקח זמן חשוב, אבל נוסף שמנהג 

שיקרא  כן  שאין  מה  קדמוניות,  משנים  הוקדש  זה 

ברירה  יש  בהנאום  הנה  בצבור,  בתורה  מצוה  הבר 

הנאום  וגם  התעוררות  דברי  איזה  בתוכו  להכניס 

אם  אפילו  הוא,  התעוררות  עצמו  בפני  בפועל 

מצוה  דהבר  רק  לא  התעוררות  בפילפול,  רק  הוא 

בתורה  הקריאה  כן  שאין  מה  להנאספים,  גם  אלא 

וכיוצא  חזן  זה  עושה  ושבוע  שבוע  שבכל  בצבור, 

טעמי  ללימוד  זמן  נטילת  שהרי  זאת  ועוד  בזה. 

ללימוד  זמן  נטילת  על  בהוספה  זה  בא  הסדרה 

הנאומים הנ"ל.

(אגרות קודש חי"ח עמ' רכב-ג)

העיקר – לימוד היסודות והעיקרים 
אלו ההלכות בחיי היום יום

בתורה  לקרות  מתכונן  מצוה  שהבר  ...לכתבו 

בצבור כל הפרשה,

עשו  בדורנו  שלצערנו  מאז,  בזה  דעתי  ידועה 

ההכנה  שבתור  גם  ובזה  ולהיפך,  טפל  העיקר 

בלימוד  ממעטים  ומצוה,  תורה  עול  לקבלת 

היום  בחיי  הצריכות  הלכות  והעיקרים,  היסודות 

יומים, ומחליפים זה בענינים שעכ"פ אינם יסודיים, 

ואף  בזה  נהגו  לא  מעולם  אשר  עיקר,  זה  וגם  ועוד 

הנה  בנימוסא,  אזיל  לקרתא  אתית  חז"ל  שאמרו 

בכל קרתא וקרתא ישנם כמה מנהגים וכו' וק"ל.

בעלמא,  והערה  הצעה  בתור  בא  שהנ"ל  מובן 

לעיון עוד הפעם מצדם האם כדאי, ואיך שיחליטו 

יה"ר שיהי' לטוב.

(אגרות קודש ח"כ עמ' קיח)

...ולכתבו האם כדאי שבנו שי' יקרא בצבור כל 

במכתבי  כתבתי  כבר  כמדומה   - כבר.  שחזר  מה 

שמזה  בזה,  הנוהג  על  תמיהתי  טעם  הקודם 

ולפחות  להשיב,  אין  הרי  נעשה  שכבר  שמה  מובן 

אלו  רוח  לנחת  בצבור  ויקרא  והזמן  והטורח  ינצלו 

השואפים נחת רוח בכגון זה.

(אגרות קודש ח"כ עמ' קלז)

מהי ההכנה הראוי' לקראת בר מצוה?

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

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום
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‰עולם   ˙‡ ˘"י˙˜ן  ˘ם  ספי"‡  מלכים  ‰ל' 
כולם  ˘"יחזרו  ביח„",   '‰  ˙‡ לעבו„  כולו 
(˘ם  י˘חי˙ו"  ול‡  י‚זלו  ול‡  ‰‡מ˙  ל„˙ 
ל‡  ˘ם  י‰י'  ל‡  ‰זמן  ˘"ב‡ו˙ו  ע„  רפי"ב), 

רעב ול‡ מלחמ‰ ול‡ ˜נ‡‰ ו˙חרו˙ כו' ול‡ 
(˘ם  ל„ע˙ ‡˙ ‰'"  כל ‰עולם ‡ל‡  עס˜  י‰י' 
(˘ם  ‰רמב"ם  ˘פס˜  ‡ע"פ  כלומר,  ספי"ב). 

עולם"  ˘ל  ממנ‰‚ו  „בר  "יבטל  ˘ל‡  רפי"ב) 

בר‡˘י˙ ‡ל‡  במע˘‰  חי„ו˘  ˘ם  ול‡ "י‰י' 
עולם כמנ‰‚ו נו‰‚", מ"מ, ז‰ו ˘ל‡ י˙בטלו 
˘כל  ˘ז‰  מובן  ‡בל  ‰ברי‡‰,  טבע  חו˜י 
˙‰יינ‰  ול‡  ביח„  יעבו„ ‡˙ ‰'  כולו  ‰עולם 
מלחמו˙ כו' ועס˜ם י‰י' ל„ע˙ ‡˙ ‰' בלב„, 
מˆינו  ˘ל‡  ‰עולם,  ב‰נ‰‚˙  חי„ו˘  ‰"ז 
ז‰  ב˙ור  ‰˘פע˙ו  מ˘‡"כ  מעולם.  כז‡˙ 
‡ף   ,"'‰ „רך  ‡ו˙ם  ויור‰  ‰עם  כל  ˘"ילמ„ 
מ"מ  כו'",  בז‰ ‚ם "„ברים ‰ס˙ומים  ˘נכלל 
‡פ˘ר  ‡י  ב˙ור‰  כי  ממ˘,  חי„ו˘  ז‰  ‡ין 
‰ל'  ‰רמב"ם  כפס˜  (‡מי˙י),  חי„ו˘  ל‰יו˙ 
ל‰  "‡ין  ‰ז‡˙  ˘˙ור‰  רפ"ט  ‰˙ור‰  יסו„י 

ל‡ ˘ינוי ול‡ ‚רעון ול‡ ˙וספ˙". 

"˜יסר  ‰‚מר‡  ל˘ון  רמז  לפ"ז  ינעם  ומ‰ 
ופל‚י ˜יסר". ˘‰רי ‰וב‡ לעיל מ„ברי ‰˙וס' 
בעברי"  כרו˙  "ל˘ון  ‰ו‡  "˜יסר"  „˘ם 
„"יוˆ‡  חי„ו˘  ˘ל  ב‡ופן  לי„‰  על  ומור‰ 
נ˜ר‡  ˘מ˘יח  בכך  ז‰ו ‰רמז  ומע˙‰  „ופן", 
ב˘ם "˜יסר" – מלך ˘נול„ ב‡ופן ˘ל "יוˆ‡ 
‰˜ב"‰  ˘‰טביע  ‰טבע  כפי  ˘ל‡  „ופן", 
˘ענין  ל‰ורו˙  ‰רחם),  („רך  לי„‰  ˘ל  ס„ר 
(פעול˙ו  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  ˘במלכו˙ו   '‡‰
כפי  ˘ל‡  חי„ו˘,  ˘ל  ב‡ופן  י‰י'  בעולם) 
למעליו˙‡  „ופן"  "יוˆ‡  ‰עולם,  טבע 
חי„ו˘  בו  ‡ין  ˘בו,  ‰˘ני  ‰ענין  (מ˘‡"כ 
(כ"כ), ומˆ„ ז‰ ‰ו‡ ר˜ ב‚„ר "פל‚י ˜יסר"). 

‰כ˙ובים  ב'  ‰יטב  י˙ב‡רו  ומע˙‰ 
 .  . עלי‰ם  מלך  „ו„  "ועב„י  ˘ב‰פטר˙נו, 

ר˘"י  ל˘ון  ויבו‡ר  ל‰ם",  נ˘י‡  עב„י  ו„ו„ 
˘ר‡˘  חכמים,  בל˘ון  מˆינו  „‰נ‰,  „לעיל. 
נ˘י‡  ˘˜ורין ‡ו˙ו ‰חכמים  ‰סנ‰„רין "‰ו‡ 
בכל מ˜ום ו‰ו‡ ‰עומ„ ˙ח˙ מ˘‰ רבינו" (ל' 
לומר  י˘  וע„"ז   ,(‚"‰ פ"‡  סנ‰„רין  ‰ל'  ‰רמב"ם 

"נ˘י‡"  נ˜ר‡  ˘מ˘יח  ˘ז‰  מ˜ר‡,  בל˘ון 
‡ו˙ם  ויור‰  ‰עם  כל  "ילמ„  ˘‰ו‡  לפי  ‰ו‡ 
˘נזכר  ‰˘ני  בענין  „˜‡י  ו‰יינו   ,"'‰ „רך 
חי„ו˘  כ"כ  ‡ין  ˘בו  ˜יסר",  "פל‚י  לעיל, 
‰˙ו‡רים  „˘ני  ונמˆ‡,  לפניו.  ˘‰י'  מ‰  על 
„"˜יסר  ‰ענינים  ˘ני  ‰ם  ו"נ˘י‡",  "מלך" 
וז‰ו  ‰מ˘יח.  במלך  ˘י‰יו  ˜יסר"  ופל‚י 
לעולם",  ל‰ם  נ˘י‡  עב„י  "ו„ו„  ˘נ‡מר 
„‡ע"פ ˘‚„ל‰ מעל˙ ‰מלך על מעל˙ ‰נ˘י‡ 
מ"מ  ˜יסר),  ופל‚י  ˜יסר  בין  (כ‰חילו˜ 
‰מלכו˙,  מעל˙  ל‚בי  בטל‰  ‰נ˘י‡ו˙  ‡ין 

ונ˘‡ר˙ ‰י‡ לעולם. 

˘ני  כי  ‰ר˘"˘,  ˜ו˘יי˙  ליי˘ב  י˘  ועפ"ז 
ונ˘י‡)  (מלך  ˜יסר"  ופל‚י  „"˜יסר  ‰ענינים 
י‰יו ב‡ו˙ו ‡„ם, מלך ‰מ˘יח; ‡ל‡ ˘‰פסו˜ 
"˜יסר",  ב˙ור  ‰מ˘יח  במעל˙  ˜‡י   '‡‰
‰מלך  ל„ו„  מ˙ייחס  ‡ינו  (ובז‰  "מלך" 
ל‰ם"  נ˘י‡  עב„י  "ו„ו„  ו‰כ˙וב  כנ"ל), 
"כ„כ˙יב  ˜יסר",  "פל‚י  ב˙ור  במעל˙ו  ˜‡י 
˘‰י‡ ‰מעל‰   – מלך"  כ˙וב  ול‡  ל‰ם  נ˘י‡ 
בל'  „ו˜‡  מ„ויי˜  ו‰ו‡  ל„ו„,  מ˙ייחס  ˘ב‰ 
"ו„ו„  ‰נ˘י‡ו˙,  מעל˙  ‚בי  ‰‡מור  ‰כ˙וב 
ענין  ‚בי  ‰˜ו„ם  כבפסו˜  „ל‡  נ˘י‡",  עב„י 
כי  עלי‰ם",  מלך  „ו„  "ועב„י   – ‰מלכו˙ 
בל˘ון "ועב„י „ו„" ‰‰„‚˘‰ ‰י‡ על "עב„י" 
וז‰  "„ו„"),  ב˘ם  נ˜ר‡  ˘‰"עב„"  (‡ל‡ 
בו (ל‡  מעל‰ ‰ב‡‰  ˘‰י‡  מלוכ‰  ˘ייך ‚בי 
"עב„י";  ל‰יו˙ו  ‡ל‡)  "„ו„",  ˘‰ו‡  מפני 
עב„י",  נ‡מר "ו„ו„  במעל˙ ‰נ˘י‡ו˙  ו„ו˜‡ 
‰יינו ˘עי˜ר ‰‰„‚˘‰ ‰י‡ ˘נ˜ר‡ „ו„ (‡ל‡ 
‰ו‡),  עב„י  ז‰  „„ו„  ‰כ˙וב  מוסיף  ˘‡ח"כ 

כי מעל‰ זו ˘בו מ˙ייחס˙ ל„ו„. ו„ו"˜.

לקראת שבת ו

רוחו – ‰י' מ˙‡ים ˘י‰י' ז‰ מי„ עם ‰חלט˙ו ˘ל יע˜ב לˆ‡˙ ל„רך למˆרים; מ„וע, ‡יפו‡, 
‰מ˙ין ‰˜ב"‰ עם ‡מיר‰ זו ע„ בו‡ו ˘ל יע˜ב לב‡ר ˘בע, ול‡ ‡מר ז‡˙ מי„ כ‡˘ר "ויסע 
ל˜בל  כ˘‰י' ˆריך  לכן,  (ועו„ ˜ו„ם  בחברון  מ‚וריו  ממ˜ום  ˘יˆ‡   – לו"  וכל ‡˘ר  י˘ר‡ל 

‰‰חלט‰ על ‰ירי„‰ למˆרים)?

מז‰ מוכח (ב„רך ‰פ˘ט), ˘ב‡מ˙ כבר ˜ו„ם לכן ‰וסכם ‡ˆל יע˜ב לר„˙ למˆרים לל‡ 
ו‡ר‡נו  ‡לכ‰  חי  בני  יוסף  עו„  "רב  יע˜ב:  ˘‡מר  (וכמו  כך  על  ב˘מח‰  ‰י'  ו‡ף  ח˘˘, 
בטרם ‡מו˙", "רב לי עו„ ˘מח‰ וח„וו‰ ‰ו‡יל ועו„ יוסף בני חי" (מ‰, כח ובפר˘"י)); ‡מנם 

כ˘‰‚יע לב‡ר ˘בע – ‡ז ‰˙ח„˘ ‡יז‰ ענין ˘ב‚ללו ‰וˆרך יע˜ב ל„בריו ˘ל ‰˜ב"‰.

˘‡ף  ו‰יינו,   –  "ıל‡ר לחוˆ‰  לˆ‡˙  ˘נז˜˜  על  מיˆר  ˘‰י'  "לפי  ר˘"י:  ˘מפר˘  וז‰ו 
למ˜ום  בפועל  ‰‚יע  כ‡˘ר  מ˜ום,  מכל  ח˘˘,  ול‡  למˆרים  לר„˙  בנפ˘ו  ‰סכים  ˘יע˜ב 
‰‚בול, ב‡ר ˘בע, ˘‰י‡ ‰עיר ‰‡חרונ‰ ב„רומ‰ ˘ל ‡רı י˘ר‡ל (ר‡‰ יפ‰ ˙ו‡ר (‰˘לם) לב"ר 
פס"ח, ו ולב"ר פˆ"„, „. מ„ר˘ ‰‚„ול פר˘˙נו (מו, ‡). - ‡בל ר‡‰ נזר ‰˜ו„˘ (‰˘לם) לב"ר פˆ"„, „; וˆ"ע), 

י˘ר‡ל   ıמ‡ר לˆ‡˙  בפועל  ˘‰ו‡ ˆריך  כך  על  מיˆר"  ו"‰י'  ר‚˘ ˘ל ˆער  ‰˙עורר ‡ˆלו 
 .ıל‡ר ıלחו

ולכן „ו˜‡ כ‡ן נ‚ל‰ עליו ‰˜ב"‰ ו‡מר לו: "‡ל ˙יר‡ מר„‰ מˆרימ‰ ו‚ו'".  

‰. ‡ל‡ ˘ע„יין חסר בי‡ור (וכנ"ל ס"ב) – ‡ליב‡ „ר˘"י: 

כיˆ„ מועיל‰ ‰‰בטח‰ "ל‚וי ‚„ול ‡˘ימך ˘ם", ל‰פי‚ ‡˙ ˆער ‰יˆי‡‰ מ‡רı י˘ר‡ל?

 ıמ‡ר יˆי‡˙ו  על  יע˜ב  ‰ˆטער  ע˙‰  „ו˜‡  מ„וע  נוספ˙:  ˜ו˘י‡  וב‰˜„ים  לומר,  וי˘ 
י˘ר‡ל,   ıמ‡ר יˆי‡˙ו ‰˜ו„מ˙  בע˙  כז‰  מ˜ר‡") ˆער  ˘ל  מˆינו (ב"פ˘וטו  ול‡  י˘ר‡ל – 

˘יˆ‡ לחרן ‡ל בי˙ לבן? 

‡ל‡: כ‡˘ר יע˜ב יˆ‡ מ‡רı י˘ר‡ל בפעם ‰ר‡˘ונ‰, ‰ו‡ ‰י' ‡„ם יחי„, לל‡ מ˘פח‰, 
ולכן ל‡ ‰ר‚י˘ ˆער כ‰ ‚„ול מכך ˘בכורח ‰נסיבו˙ עליו לעזוב ‡˙ ‡רı ‡בו˙יו; 

כ‡ן  וי˘  נפ˘,  ‚„ול‰ ˘ל ˘בעים  למ˘פח‰  כבר ‡ב  ע˙‰, ‰רי ‰ו‡  יˆי‡˙ו  בע˙  ‡ולם 
˘‰מ˜ום  נו˙נ˙  כי ‰סבר‡  יע˜ב,  ‰ˆטער  „ו˜‡  ע˙‰  ולכן  מיוח„.  "עם"  ˘ל  כבר ‰˙חל‰ 

‰מוכ˘ר לעם י˘ר‡ל ב˙ור עם, ‰רי ‰ו‡ „ו˜‡ ב‡רı י˘ר‡ל. 

עם  ˘ל  ˘‡„רב‰: ‰"‚וי ‚„ול"   - ˘ם"  ל‚וי ‚„ול ‡˘ימך  לו ‰˜ב"‰: "כי  ז‰ ‰˘יב  ועל 
י˘ר‡ל יו˘‚ (ל‡ ב‡רı י˘ר‡ל, ‡ל‡) „ו˜‡ ˘ם, בחוı ל‡רı, ו„ו"˜.



יחוסו של שאול ליעקב
ובני שמעון גו' ושאול בן הכנענית
 בן דינה שנבעלה לכנעני
 (מו, י. רש"י)

מדובר  שאכן  לרש"י  מנין  א.  ביאור:  צריך 

רש"י  במפרשי  (וראה  ממש  בכנענית  ולא  בדינה 

מהכתוב  רש"י  מעתיק  מדוע  ב.  בזה)?  ששקו"ט 

רק  הוא  פירושו  והרי  'בן',  המלה  את  גם 

"שנבעלה  דינה  (שהיא  "כנענית"  תיבת  על 

לכנעני")?

והביאור בזה:

בכללות  שאלה  על  לענות  בא  רש"י 

את  התורה  הזכירה  כאן  דוקא  מדוע  הכתוב: 

גם  (ראה  יעקב  ירך  יוצאי  בשאר  ולא  האם, 

מנחת יהודה כאן)?

בני  שמות  את  כותבת  שהתורה  אלא 

בשאר  ולכן  ליעקב,  אותם  לייחס  כדי  ישראל 

מאחר  האם,  נזכרה  לא  יעקב  ירך  יוצאי 

בני  אבותיהם,  דרך  רק  הי'  ליעקב  שיחוסם 

יעקב.

גם  מוזכרת  לשאול  שביחס  מכך  כן,  ואם 

הוא  ליעקב  שאול  של  שייחוסו  משמע  אמו, 

שמדובר  רש"י  למד  ומכאן  אמו,  דרך  אף 

בדינה.

המלה  את  בפירושו  רש"י  העתיק  גם  ולכן 

שאול  של  ייחוסו  על  ללמוד  שהרי   - "בן" 

באנו.

איך נשא שמעון את 
דינה אחותו?

ובני שמעון גו' ושאול בן הכנענית
בן דינה שנבעלה לכנעני
(מו, י. רש"י)

הארוך,  הטור  ריב"א,  (ראה  הקושיא  ידועה 

ועוד), הרי אחותו מן האם אסורה גם לבני נח 

שמעון  נשא  כיצד  וא"כ,  יב),  כ,  וירא  רש"י  (ראה 

את דינה אחותו?

ויש לבאר ע"ד הפשט:

(פסחים  רבו"  קנה  עבד  שקנה  "מה  קיי"ל 

פח, ב), היינו דמכיון שהעבד קנוי לרבו לגמרי, 

כל  שהרי  לעצמו,  רכוש  לו  שיהי'  אפשר  אי 

העבד  מזו:  ויתירה  לרבו.  שייכת  מציאותו 

כא),  כא,  (משפטים  הוא"  "כספו  בכתוב  נקרא 

רכושו  שהוא  אלא  אינה  העבד  שמהות  היינו 

וכספו של האדון.

ועפ"ז י"ל, שמאחר שגדר העבד הוא רכוש 

היוחסין,  ענין  כל  בו  שייך  לא  האדון,  וכסף 

"אחות"  או  ו"אח"  להוריו  "בן"  בשם  שיקרא 

גדר  איזה  לו  יש  זה  בשם  כי  משפחתו,  לבני 

בנוסף להיותו "עבד", וזה אינו, כי העבד הוא 

אך ורק רכוש וכסף האדון, ותו לא.

דינה,  את  שמעון  שנשא  מה  מובן  ועפ"ז 

הרי  לכנעני",  ו"נבעלה  שכם  לקחה  כאשר  כי 

בשם  שנקראה  עד  לשכם,  נשתעבדה  בזה 

ובטל  שפחה,  נעשתה  וממילא  "כנענית", 

ממנה יחוסה המשפחתי.

שנשתחררה  לאחרי  שמעון  שנשאה  ואף 

דינה  היתה  ש"לא  מכיון  מ"מ,  משכם,  ויצאה 

רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה" 

את  דינה  שתלתה  נמצא  שם),  פרשתנו  (רש"י 

ומכיון  לשמעון,  בנישואי'  משכם  שחרורה 

זה  שהי'  מובן  זה,  בתנאי  הי'  שחרורה  שכל 

להינשא  ותוכל  "כנענית",  שתישאר  באופן 

לשמעון.

בקיצור  נכתב  זה  ביאור  א.  להבהיר:  [יש 

נמרץ, ויש לעיין במקור הדברים, שם נתבאר 

הענין באריכות. ב. ביאור זה הוא ע"ד הפשט 

ב"פשוטו של מקרא", ולא ע"ד ההלכה].

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

‡ˆל  כן  ˘יוזכר  מˆינו  ˘ל‡  למלך,  מ˘נ‰ 
מלכי בי˙ „ו„, ול‡ מˆ‡נו ‚„ר כז‰ ב‰לכו˙ 
י˙ר  למלך  „מ˘נ‰  מיוח„  ˙ו˜ף  ˘י‰י'  מלך, 
ל„˜„˜  י˘  ‚ם  וכיו"ב.  ‰מלך  ˘רי  ˘‡ר  על 
˜יסר  "כ‚ון  כ‡ן  ‰˘"ס  ˘בחר  בל˘ון   ˙ˆ˜
˘ם  „˘ור˘  י:  ע"ז  ˙וס'  ועיי'  ˜יסר".  ופל‚י 
רומי ‡ח„ "˘מ˙‰ ‡מו  מלך  ע"˘  ˜יסר ‰ו‡ 
בל„˙‰ ונב˜ע˙ בטנ‰ ומˆ‡ו‰ו חי . . ונ˜ר‡ 
בעברי  כרו˙  ל˘ון  ו‰ו‡  רומי  בל˘ון  ˜יסר 
˘מו  ועל  „"יוˆ‡ „ופן"]  ב‡ופן  לי„‰  [‰יינו 
ונמˆ‡  ˜יסר",  ˘ל‡חריו  ‰מלכים  כל  נ˜ר‡ו 
˘˘ם ז‰ ‰י' מיוח„ למלכי רומי (ועיין ר˘"י 
‰כ‡  ‰˘"ס  ‡מר  ל‡  ולמ‰  ע"‡).  נו  ברכו˙ 
"מלך  בכ"מ  „˜ר‡  וכלי˘נ‡  ‰˜ו„˘  בל˘ון 

ומ˘נ‰ למלך" (ור‡‰ ל˘ון ‰ערוך ערך ˜סר).

‡ין  „ב‡מ˙  ז‰,  בכל  לח„˘  י˘  ו‡ולי 
‡נ˘ים  ב'  ‡ז  ˘י‰יו  כפ˘וטו  ‰˘"ס  כוונ˙ 
„ברי  לפי  ו‚ם  י˘ר‡ל,   ˙‡ ˘ינ‰י‚ו  נפר„ים 
עב„י  "ו„ו„  „מ"˘  כבר  י„עינן  ו„‡י  ‰‚מר‡ 
‰מלך,  „ו„  ול‡  מ˘יח  על  ˜‡י  ל‰ם"  נ˘י‡ 
‡ל‡  כנ"ל,  "„ו„"  ב˘ם  נ˜ר‡  מ˘יח  ‚ם  כי 
י‰יו  עˆמ‰  ‰מ˘יח  מלך  ˘במלכו˙  ‰כוונ‰ 
ב' ‚„רי מלוכ‰ ו˙פ˜י„, "˜יסר ופל‚י ˜יסר", 

כמ˘י"˙.

ומע˙‰ י˘ לפר˘ כל מ‰לך ‰˘"ס ב‡ו"‡, 
„ו„  ל‰ם  ל‰עמי„  ‰˜ב"‰  "ע˙י„  „מ˘"כ 
ל‰ם",  נ˘י‡  עב„י  ו„ו„  ו‰כ˙יב  כו'  ‡חר 
‰˜ב"‰  „ע˙י„  „‡מרינן  מ‰‡  ˜‡מר:  ‰כי 
מלכו˙  ˘ב‚„ר  מ˘מע,  ‡חר",  "„ו„  ל‰˜ים 
מלכי  ל‚בי  עי˜רי  חי„ו˘  י‰י'  ‰מ˘יח  מלך 
עˆמו),  ‰מלך  „ו„  ל‚בי  (ו‡פילו  „ו„  בי˙ 
‡ינו  ז‰  בענין  כי  ‡חר",  "„ו„  נ˜ר‡  ולכן 
כ‡ן),  למ‰ר"ל  ח„‡"‚  (עיי'  ‰ר‡˘ון  ל„ו„  „ומ‰ 
וע"ז מ˜˘‰ "ו‰כ˙יב ו„ו„ עב„י נ˘י‡ ל‰ם", 
ל„ו„  ‰מ˘יח  מלך  „ומ‰  לע˙"ל  ˘‚ם  ‰רי 
 ıמ˙ר וע"ז  ˘מו.  על  נ˜ר‡  ולכן  ‰ר‡˘ון, 
‰מ˘יח  „במלך  ˜יסר",  ופל‚י  ˜יסר  "כ‚ון 

˜יסר",  ופל‚י  „"˜יסר  ‰מעלו˙  ב'  ˙‰יינ‰ 
נ˜ר‡  „ו„  ל‚בי  ˘במלכו˙ו  ‰חי„ו˘  „מˆ„ 
מעל˙ו  ומˆ„  ‡חר"),  "„ו„  (ו‰ו‡  "˜יסר" 
ב˙ור "מלך מבי˙ „ו„" נ˜ר‡ "פל‚י ˜יסר". 

˙פ˜י„ו  ב‰‚„ר˙  „‰נ‰,  ‰ענין,  ו‰סבר˙ 
˘‰‚„יר  מˆינו  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  ופעול˙ו 
י˘ר‡ל"  כל  "יכוף   (‡) ענינים:  ב'  ‰רמב"ם 
לילך ב„רך ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰, "ילחם מלחמו˙ 
י˘ר‡ל  נ„חי   ıוי˜ב ‰מ˜„˘  בי˙  יבנ‰   ,"'‰
‰ל'   –  '‰  ˙‡ לעבו„  כולו  ‰עולם   ˙‡ וי˙˜ן 
מלכים ספי"‡ [וכן ‡חר "˘˙˙יי˘ב ממלכ˙ו 
על  כולם  י˙ייחסו  י˘ר‡ל  כל  ‡ליו  וי˙˜בˆו 
פי"ב  (˘ם  עליו"  ˘˙נוח  ‰˜ו„˘  ברוח  פיו 
בכלל,  י˘ר‡ל  מלך  ˘ל  ענינו  וז‰ו   ,[(‚"‰

מלך "˙‰י'  ˘כל  ספ"„  ˘ם  וכמ"˘ ‰רמב"ם 
מ‚מ˙ו ומח˘ב˙ו ל‰רים „˙ ‰‡מ˙ ולמל‡ו˙ 
ול‰לחם  ‰ר˘עים  זרוע  ול˘בור   ˜„ˆ ‰עולם 
˙חל‰  מלך  ממליכין  ˘‡ין   '‰ מלחמו˙ 
"‡ו˙ו  (ב)  ומלחמו˙".  מ˘פט  לע˘ו˙  ‡ל‡ 
י‰י'  חכמ‰  בעל  „ו„  מזרע  ˘יעמו„  ‰מלך 
ילמ„  ולפיכך  כו'  ‚„ול  ונבי‡  מ˘למ‰  י˙ר 
כל ‰‚וים  ויבו‡ו   '‰ ויור‰ ‡ו˙ם „רך  כל ‰עם 
ל˘ומעו כו'" ועל י„ו "˙רב‰ ‰„ע‰ ו‰חכמ‰ 
ו‰‡מ˙ ˘נ‡מר כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰'" 
– ‰ל' ˙˘וב‰ פ"ט ‰"ב. ומז‰ מובן „‰ייעו„ 
 .  . ‰עולם  כל  עס˜  י‰י'  כו'  ‰זמן  "ב‡ו˙ו 
חכמים  י˘ר‡ל  י‰יו   .  . בלב„   '‰  ˙‡ ל„ע˙ 
‚„ולים ויו„עים „ברים ‰ס˙ומים וי˘י‚ו „ע˙ 
כמים   '‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰ מל‡‰  כו'  בור‡ם 
ספי"ב),  מלכים  ‰ל'  ‰רמב"ם  (ל'  מכסים"  לים 
כל  "ילמ„  ˘‰ו‡  ‰מ˘יח,  מלך  י„י  על  י‰י' 

‰עם". 

וי˘ חילו˜ עי˜רי בין ˘ני ענינים ‰נ"ל, כי 
‰‡', ‰נ‰‚˙  בענין  מלך ‰מ˘יח  ˘ל  פעול˙ו 
ע"פ  ˘ל‡  חי„ו˘,  ב„רך  ‰י‡  ˘לו,  ‰מלכו˙ 
בכל  עי˜רי  חי„ו˘  י‰י'  י„ו  על  כי  טבע. 
ברמב"ם  ב‡רוכ‰  וכמבו‡ר  כולו,  ‰עולם 



עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ב' גדרים במכות משיח,
מך ונשיא

יקדים קושיית הרש"ש בסוגיא דסנהדרין גבי דוד ומשיח לעת"ל, ויסיק דהשקו"ט הוא אם מלכות משיח תהא כעין 
מלכות דוד או באופן אחר, ומסקנת הש"ס דתרווייהו איתנהו בי' / יבאר ב' הגדרים ע"פ דברי הרמב"ם בהל' מלכים, 

ועפ"ז יתרץ קושיית הרש"ש

‚רסינן בסנ‰„רין ˆח: "‡"ר י‰ו„‰ ‡מר 
‡חר  „ו„  ל‰ם  ל‰עמי„  ‰˜ב"‰  ע˙י„  רב 
[˘ע˙י„ למלוך עלי‰ם. ר˘"י] ˘נ‡מר ועב„ו 
‡˜ים  ‡˘ר  מלכם  „ו„  ו‡˙  ‡ל˜י‰ם   '‰  ˙‡
רב  ‡"ל  ‡˜ים.  ‡ל‡  נ‡מר  ל‡  ‰˜ים  ל‰ם, 
ו„ו„  פר˘˙נו]  [ב‰פטר˙  ו‰כ˙יב  ל‡ביי  פפ‡ 
˜יסר  כ‚ון  [ומ˘ני]  לעולם,  ל‰ם  נ˘י‡  עב„י 
ופל‚י  ˜יסר  "כ‚ון  ובפר˘"י:  ˜יסר".  ופל‚י 
מלך  ‰ח„˘  „ו„  כן  לו,  ו˘ני  מלך   – ˜יסר 
ו„ו„ ‰מלך  מלכם ‡˘ר ‡˜ים,  ו„ו„  כ„כ˙יב 
מלך",  כ˙וב  ול‡  ל‰ם  נ˘י‡  כ„כ˙יב  לו  ˘ני 
"נ˘י‡  ˘לפני  בכ˙וב   ‡‰„ ‰ר˘"˘  ו‰˜' 
„ו„  "ועב„י  נמי  מפור˘  [ב‰פטר˙נו]  ל‰ם" 

מלך עלי‰ם". 

כוונ˙  „לכ‡ו'  ב‰˜„ים  בז‰  ו‰נר‡‰ 
ל‰ם  נ˘י‡  עב„י  ו„ו„  "ו‰כ˙יב  ‰˜ו˘י‡ 
י‰י'  ‡חר  „„ו„  לומר  „‡‡"פ  ‰יינו  לעולם" 
„„ו„  נ‡מר  כי  ‰מ˘יח,  מלך  ו‰ו‡  לע˙י„, 
‰מלך עˆמו י‰י' נ˘י‡ לעולם, וז‰ ˆ"ע „‰‡ 
י"ל „ל‡ ˜‡י  כ‡ן  בפ˘טו˙ ‚ם "„ו„" ‰נזכר 

‰מ˘יח  מלך  על  כ"‡  ‚ופי'  ‰מלך  „ו„  על 
כרחך „‡ין  על  ובל‡‰"כ  במפר˘י ‰כ˙וב],  [עיי' 

ל‰ם  "נ˘י‡  ˘י‰י'  מ˘יח  בעˆמו  ‰מלך  „ו„ 
˙‰י'  מ˘יח  פעול˙  ˙חיל˙  ˘‰רי  לעולם", 
מלכים  ‰ל'  ‰רמב"ם  כפס˜  ‰‚‡ול‰  ˜ו„ם 

פי"‡ ‰"„, ובו„‡י ˜ו„ם ˙חיי˙ ‰מ˙ים. 

פי'  ספ"מ  ל‰מ‰ר"ל  י˘ר‡ל  [ובנˆח 
˜ר‡י  ˙רי  „ו„‡י  „ר"ל  ב‡ו"‡,  ‰˜ו˘י‡ 
נ˘י‡"  עב„י  ˘"ו„ו„  ‡ל‡  ˜‡י,  במ˘יח 
נ˘י‡  ר˜  מלך,  ‰מ˘יח  י‰י'  ˘"ל‡  מ˘מע 
‡"כ  מלכם  „ו„  ו‡˙  מן  „יליף  וכיון  בלב„, 
‰ו"ל  ‡"כ  כי  ˆ"ע  ז‰  ובי‡ור  מלך".  י‰י' 
מלך)  ‡ו  נ˜ר‡  נ˘י‡  (‡ם  ‰ס˙יר‰  ל‰˜˘ו˙ 
מ‰ר˘"˘  כנ"ל  ‚ופ‡,  ‰פטר˙נו  כ˙ובי  בין 

„לעיל מיני' נ˜ר‡ „ו„ מלך].

˘ימלכו  ‰מס˜נ‡  בי‡ור  ב‰˜„ים  ויובן 
פל‚י ˜יסר,  י˘מ˘  ו„ו„  ומ˘יח,  ˘ני‰ם, „ו„ 
מלכים  ‰ל'  בר‡ב"„  [ועיין  יו˙ר  ‰סבר  ˆריך  וז‰ 
לו",  ל"˘ני  מלך ‰מ˘יח  יˆטרך  למ‰  ספ"‡], 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

אין בכות, יש תקן!
מדוע לא בכו יוסף ובנימין על המקדש שבחלקם? / מהו סוד הבכי' על הצואר דווקא? / מפני מה לא נבנה בית 
המקדש בגבהו של עולם? / ומה עושים כאשר מקדשו של הזולת חרב? דרך העבודה כאשר המקדש האישי חרב

ל‡חר ˘‰˙וו„ע יוסף ‡ל ‡חיו (פר˘˙נו מ‰, י„), נפל על ˆו‡רו ˘ל בנימין: "ויפול על ˆו‡רי 
בנימין ‡חיו ויבך, ובנימין בכ‰ על ˆו‡ריו". על סיב˙ בכי' זו ‡מרו ב‚מ' (מ‚יל‰ טז, ב. ‰וב‡ ‚ם 
בפר˘"י כ‡ן) ˘יוסף בכ‰ "על ˘ני מ˜„˘ים ˘ע˙י„ין ל‰יו˙ בחל˜ו ˘ל בנימין, וע˙י„ין ליחרב", 

ועל כן נ‡מר "ˆו‡רי" ל˘ון רבים, כנ‚„ ˘ני ב˙י ‰מ˜„˘ ˘‰יו ע˙י„ים ל‰חרב. ו‡ילו בנימין 
"בכ‰ על מ˘כן ˘יל‰ ˘ע˙י„ ל‰יו˙ בחל˜ו ˘ל יוסף וע˙י„ ליחרב".

וי˘ ל˙מו‰:

מ„וע בכו יוסף ובנימין כל ‡ח„ על ‰מ˜„˘ ˘ע˙י„ ‰י' ליחרב בחל˜ו ˘ל ‡חיו, ולכ‡ור‰ 
‰רב‰  ‡ˆלו  נו‚ע  בחל˜ו  ל‰יו˙  ˘ע˙י„  ו‰חורבן  ב),  ט,  (סנ‰„רין  עˆמו"  ‡ˆל  ˜רוב  "‡„ם  ‰רי 
יו˙ר ממ‰ ˘י‰י' בחל˜ו ˘ל ‡חיו, ו‡ם כן, ‰י' ל‰ם לבכו˙ לכל לר‡˘ על ‰חורבן ˘בחל˜ם?

מדוע לא הי' בית המקדש "בגבהו של עולם"?
ו˙חיל‰ י˘ לב‡ר מ„וע ‰בכי' על ‰מ˜„˘ ‰יי˙‰ על ‰ˆו‡ר „וו˜‡, ˘מ˘מע מז‰ ˘י˘ ˜˘ר 

מיוח„ בין בי˙ ‰מ˜„˘ לˆו‡ר.

בי‡ור ‰עניין:

ז‰  ע‰"פ) "מ‰ ˆו‡ר  רב‰   ˘"‰˘) במ„ר˘  „, „) ‡מרו   ˘"‰˘) על ‰פסו˜ "כמ‚„ל „ו„ ˆו‡רך" 
בי˙  ו‰נ‰ ‰מ„ר˘ ‰מ˘יל ‡˙  עולם".  ˘ל  ב‚ב‰ו  נ˙ון  בי˙ ‰מ˜„˘  כך  ˘ל ‡„ם,  ב‚ב‰ו  נ˙ון 
‰מ˜„˘ לˆו‡ר „וו˜‡ ול‡ לר‡˘, ‡ף ˘‰ר‡˘ ‚בו‰ יו˙ר מן ‰ˆו‡ר. ו‰טעם לכך ‰ו‡, מ˘ום 

˘י˘ מעל‰ מיוח„˙ בˆו‡ר ˘‡יננ‰ ‡פילו בר‡˘.

‡רˆו  "ב‚וב‰  ˘כן":  כ˙פיו  "ובין  יב)  ל‚,  (ברכ‰  ˘נ‡מר  ממ‰  חכמים  „ר˘ו  זו  מעל‰   ˙‡
בי˙  לבנו˙ ‡˙  רˆ‰ „ו„  וב˙חיל‰  עיטם".  מעין  כ"‚ ‡מ‰  ˘נמוך  בנוי ‡ל‡  בי˙ ‰מ˜„˘  ‰י' 



טלקראת שבת

"מ˘ום  יו˙ר,  נמוך  במ˜ום  בנ‡ו  ˘לבסוף  ‡ל‡  עיטם,  בעין  ביו˙ר,  ‰‚בו‰  במ˜ום  ‰מ˜„˘ 
„כ˙יב ובין כ˙פיו ˘כן, ‡ין לך נ‡‰ ב˘ור יו˙ר מכ˙פיו" (ר˘"י ˘ם ומ˜ורו בזבחים נ„, ב).

נ˙ון  ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י'  חז"ל  מ„‚י˘ים  מ„וע  ב‚וב‰,  מעל‰  מובן: ‡ם ‡ין  ולכ‡ור‰ ‡ינו 
"ב‚ב‰ו ˘ל עולם", ו‡ם ‡כן י˘ מעל‰ ב‚וב‰, ‰רי לכ‡ור‰ ככל ˘‰„בר ‚בו‰ יו˙ר ‰ו‡ יפ‰ 

ומעול‰ יו˙ר, ומ„וע ל‡ ‰י' בי˙ ‰מ˜„˘ במ˜ום ‰‚בו‰ ביו˙ר?

ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡, ˘‡מנם ‰ˆו‡ר ‡ינו ‰‚בו‰ ביו˙ר בס„ר ‰מעלו˙ ו‰מ„רי‚ו˙, ‡ך מ‡י„ך, 
בו „וו˜‡ י˘ מעל‰ בנו‚ע ל˙כלי˙ו ו˙פ˜י„ו ˘ל ‰‚וף:

לפי  לו  ‰מ˙‡ימ‰  ‰חיו˙  י˘  ‡בר  ולכל  ‰‡ברים,  בכל  נמˆ‡˙  ‰‡„ם  ˘ל  ˘ב‚ופו  ‰חיו˙ 
‰˙פ˘טו˙  ‰‡יברים.  לכל  מ˙פ˘ט˙  ‰י‡  ומ˘ם  בר‡˘,  נמˆ‡˙  ‰חיו˙  כללו˙  ‡ך  ˙פ˜י„ו, 
‰חיו˙  יור„˙  וב‡מˆעו˙ם  ו‰ורי„ים,  ‰ו˘ט  ‰˜נ‰,  י˘נם  ˘ם  ‰ˆו‡ר.  ב‡מˆעו˙  נע˘י˙  זו 

ומ˙לב˘˙ ב‡יברים ‰˘ונים.

על „רך ז‰ ‰ו‡ בנו‚ע לכח ‰˘כל ˘בר‡˘. כ˘‰‡„ם מ˙בונן בעניין מסוים, מ˙עורר ‡ˆלו 
כמו  ביו˙ר  ‰נמוכים  לכוחו˙  ע„  בפועל  במע˘‰  מ˙בט‡  ו‰ר‚˘  בלב,  ‰מ˙‡ים  ‰ר‚˘  עי"ז 
‰ו‡  ˘‰‚רון  ב)  נח,  ו‡ר‡  ‡ור  (˙ור‰  בס‰"˜  מבו‡ר  זו,  ל‰˘˙ל˘לו˙  בנו‚ע  ו‚ם  בר‚ל.  ‰‰ילוך 
‰ממוˆע בין ‰˘כל ˘בר‡˘ לר‚˘ ˘בלב, ו"‰מ˘כ˙ ‰מוחין מן ‰ר‡˘ ללב ‰ו‡ ע"י ‡מˆעו˙ 

‰‚רון „ו˜‡".

יכול  ז‡˙ ‡ין ‰ר‡˘  עם  יח„  מכל ‰‡יברים, ‡ך  ‰‚בו‰  ˘‡מנם ‰ר‡˘ ‰ו‡  נמˆ‡, ‡פו‡, 
˘בו, ‡ל‡  י„י ‰˘כל  על  ל‰נ‰י‚ם  יכול  ו‡ינו  ל‰ם,  על ‰‡יברים ‡˙ ‰חיו˙ ‰מ‚יע‰  ל‰˘פיע 
ב‡מˆעו˙ ‰ˆו‡ר ˘‰ו‡ מעביר ‡˙ ‰חיו˙ ו‡˙ ‰˘כל ‡ל ‰‡יברים כולם. ו‡ם כן, י˘ בˆו‡ר 

מעל‰ מיוח„˙, ˘על י„ו ממל‡ ‰ר‡˘ ‡˙ ˙פ˜י„ו בפועל.

ו‚ם בי˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡ ב„ו‚מ˙ "ˆו‡ר", ולכן נמ˘ל בפסו˜ ל"ˆו‡רך", ו‚ם כ‡˘ר בכו יוסף 
ובנימין על ‰מ˜„˘ו˙ ‰י' ז‰ על ‰ˆו‡ר „וו˜‡, וכפי ˘י˙ב‡ר.

"צואר" בין השכינה לעולם
חלונו˙  ‰עולם.  לכל  ‡לו˜י  ‡ור  י‡יר  י„ו  ועל  ˘בו  ‰י‡  ‰מ˜„˘  בי˙  ˘ל  ו˙כלי˙ו  מ‰ו˙ו 
‰מ˜„˘ ‰יו בנויים ב‡ופן ˘ל "˘˜ופים ‡טומים", ˆרים מבפנים ורחבים מבחוı, מ˘ום ˘‰ם 
לכל  ל‰‡יר ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ ‰חוˆ‰,  ל‰יפך:  מבחוı, ‡ל‡  ל‰ח„יר ‡˙ ‡ור ‰יום  נוע„ו  ל‡ 

‰עולם כולו (ר‡‰ מלכים ‡ ו, „. מנחו˙ פו, ב ופר˘"י. ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 315).

וממיל‡ מובן מ„וע ‰י' בי˙ ‰מ˜„˘ בˆו‡רו ˘ל עולם ול‡ ב‚ב‰ו:

‰י'  ול‡  ‰עולם  מן  ונ˘‚ב  מנו˙˜  ‰י'  ‰רי  ביו˙ר,  ‰‚בו‰  במ˜ום  ‰מ˜„˘  בי˙  ‰י'  ‡ילו 
ב„ו‚מ˙  פור˙‡",  בי'  "נח˙י  ˘ל  ב‡ופן  „וו˜‡  ‰י'  ולכן  ‰˜„ו˘‰.  ‡ור   ˙‡ בו  ל‰˘פיע  יכול 
ל‰‡יר  יכול ‰י' ‰מ˜„˘  ו‡זי  לעולם,  יו˙ר  ו˜רוב  ˘˘ייך  ב‡ופן  במ˜ˆ˙,  נמוך  ˘‰ו‡  ‰ˆו‡ר 
‡˙ ‰עולם ול˜רבו ל˜„ו˘‰. כ˘ם ˘‰ˆו‡ר ‰ו‡ ממוˆע ומחבר בין ‰ר‡˘ ו‰‚וף, כך ‰מ˜„˘ 

מ˜˘ר ומחבר ‡˙ ‰עולם ל‰˘י"˙.

לא לפחד מהגלות!
אל תירא מרדה מצרימה
לפי שהי' מיצר על שנזקק לצאת לחוצה לארץ
(מו, ג. רש"י)

מיצר  יעקב  הי'  אם  שכן  תמוה,  לכאורה 

מדוע  לחו"ל,  לצאת  שנזקק  זה  על  ומצטער 

אמר לו הקב"ה "אל תירא", ולא "אל תצטער" 

וכיו"ב (ראה גם לעיל מדור "מקרא אני דורש")?

לו  אמר  שבזה  הרמז,  דרך  על  לבאר  ויש 

לצאת  שנזקק  זה  על  צער  של  שרגש  הקב"ה, 

מא"י רגש טוב הוא, ואין לו להסירו מלבו, ורק 

את הרגש של יראה ופחד עליו להסיר מלבו.

נמצא  שאינו  אדם  גיסא,  מחד  כלומר: 

שגלו  כ"בנים  להרגיש  צריך  ישראל  בארץ 

ולחוש  סע"א),  ג,  (ברכות  אביהם"  שולחן  מעל 

אך  בגלות,  הימצאו  על  וצער  כאב  בלבו 

יראה  ולהרגיש  להתפעל  לו  אסור  מאידך, 

עבודת  על  והעיכובים  מהמניעות  ופחד 

ניתנו  בוודאי  כי  בגלות,  כשנמצאים  השי"ת 

להתגבר  הדרושים  הכוחות  כל  מלמעלה  לו 

עליהם.

על  מיצר"  שהי'  "לפי  דווקא  ואדרבה: 

הגלות, הרי הוא מגיע ל"אל תירא", כי דווקא 

ומשתוקק  בגלות,  שהוא  זה  על  שמצטער  ע"י 

עצמה  זו  השתוקקות  הנה  לא"י,  לשוב  תמיד 

מהגלות,  למעלה  האדם  את  ומגביהה  מרימה 

מהמניעות  ופחד  יראה  לו  אין  וממילא 

והעיכובים שבגלות.

אריכות ימים הראוי'
ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלושים 
ומאת שנה מעט ורעים היו וגו׳'
(מז, ט)

דרוש ביאור:

בשעה  שחי "מעט",  לומר  יעקב  יכול  כיצד 

שרוב בנ"א אינם מגיעים לגיל זה? ובפרט ע"פ 

פרעה  שאלת  שעיקר  במפרשים,  המבואר 

על  שתמה  לפי  היתה  חייך"  שני  ימי  "כמה 

ימים  מאריכים  זמנו  אנשי  רוב  אין  זקנותו "כי 

כל כך שכבר קצרו שנותם" (רמב"ן, ועוד)?

ויש לפרש:

את  לפעול  רצה  שיעקב  בספרים  מבואר 

"ועלו  שעי"ז  ועשיו,  לבן  בירור  ע"י  הגאולה 

מושיעים בהר ציון" (עובדי' בסופו. וראה תו"א ר"פ 

וישלח).

בימים")  ("בא  ימים  אריכות  ישנה  והנה, 

ימים  באיכות,  ימים  אריכות  וישנה  בכמות, 

תשרי-חשון  מלוקט  סה"מ  (ראה  ושלמים  מלאים 

בדבריו  יעקב  כוונת  הי'  וזה  ואילך).  שז  עמ' 

"מעט ורעים היו ימי שני חיי", שמכיון שעדיין 

שלימות  השיג  לא  הרי  הגאולה,  את  פעל  לא 

בימיו.

בא  שבזה  י"ל  לפרעה,  כן  שאמר  ומה 

כדי  אינו  למצרים  שירד  שהטעם  להודיעו, 

ולאכול  יא)  מז,  (פרשתנו  הארץ"  ב"מיטב  לשבת 

כחלק  אלא  יח),  מה,  (שם  הארץ"  מ"חלב 

ארץ  בירור  ע"י  זו,  לשלימות  להגיע  ממטרתו 

הנמצאים  הקדושה  ניצוצות  והעלאת  מצרים 

לפעול  לבניו  הכח  נתן  שבזה  בגלות,  שם 

עד  הגאולות  כל  ואחרי'  ממצרים,  הגאולה 

לגאולה השלימה בב"א.



י‡לקראת שבת

˘ל ‰בכי'  בכוח‰  על ‰בוכ‰. ‡ין  ל‰˜ל  בכ„י  בענייני ‰עולם, ‰ו‡  כפ˘וטו,  עניין ‰בכי', 
ע„  ‰בוכ‰  ˘ל  לבו   ˙‡ ממל‡  ‰ר‚˘  ‡ל‡  לבכי',  ˘‰בי‡  ‰עניין  ‡ו˙ו   ˙‡ ל˙˜ן  ‡ו  ל˘פר 
וכמו  לו.  ירווח  ע„ ‡˘ר  מעליו  מ˜ל  ו‰בכי  בבכי,  פורı ‰ו‡  ו‡זי  יו˙ר,  ל‰כילו  יכול  ˘‡ינו 
על  מ˜ילים  ו‰„מעו˙  ˘‰בכי'   ,(„ מב,  (˙‰לים  וליל‰"  יומם  לחם  „מע˙י  לי  "‰יי˙‰  ˘נ‡מר 

‰בוכ‰ כמו לחם ˘מ˘ביע ‡˙ ‰‡„ם (ר‡‰ פר˘"י ופי' י‰ל ‡ור ל‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜ ע‰"פ).

מ˜ום  ‡ין  ‰נ‰  טוב,  ‰בל˙י  ‰„בר   ˙‡ ול˘פר  ל˙˜ן  ‰‡„ם  ˘ל  בכוחו  י˘  כ‡˘ר  ‡מנם, 
˘יר‚יע ‡˙ רוחו על י„י בכי', ‡ל‡ עליו לפעול ול˙˜ן ‡˙ ‰„בר!

˙לוי'  ל˙˜ן  עי˜ר ‰יכול˙  חברו, ‰רי  ˘ל  מ˜„˘ו"  רו‡‰ ‡˙ "חורבן  כ‡˘ר ‡„ם  וממיל‡, 
רחמים  עליו  לעורר  ˘ˆריך  ובוו„‡י  נועם,  ב„רכי  ל‰וכיחו  מחויב  בו. ‰ו‡ ‡מנם  ול‡  בחברו 
˙לוי'  במ˜„˘  י„  ˘˙י˘לח  לכך  ˘‚רמו  ‰חט‡ים  ˘ל  בפועל  ‰ביטול  ‡בל  עליו,  ול‰˙פלל 
ול˘וב  בטוב  לבחור  ˆריך  וחברו  חברו,  מי„י  ‰בחיר‰   ˙‡ ליטול  בי„ו  ‡ין  בלב„.  בחברו 

ב˙˘וב‰.

‰רי  חרב,  מ˜„˘ו  וע„יין  עליו,  ו‰˙פלל  ועוררו  לחבירו,  לסייע  ˘ביכל˙ו  ככל  ע˘‰  ו‡ם 
בלבו  ז‡˙  ל‰כיל  יכול  ˘‡ינו  ע„  ומˆטער  כו‡ב  כך  כל  ו‰ו‡  נפ˘ו,  בעומ˜  לו  נו‚ע  ‰עניין 

ו‰ו‡ בוכ‰ במר נפ˘ו.

‡„ם  ˘רו‡‰  ב˘ע‰  ‡ך  חברו,  ˘ל  מ˜„˘ו  על  מ„ובר  כ‡˘ר  ‡מורים,  „ברים  במ‰  ‡מנם 
ולעמול  לפעול  עליו  ובכי', ‡ל‡  ב‡נח‰  ל‰ס˙פ˜  לו  חליל‰  ˘חרב,  ˘לו  מ˜„˘ו ‰פרטי   ˙‡

ול˙˜ן חט‡יו, ל‰בי‡ ‡˙ ‰‚‡ול‰ ‰פרטי˙ בנפ˘ו, ע„ ‡˘ר י˙˜ן ויבנ‰ מח„˘ ‡˙ מ˜„˘ו.

במˆב ז‰ ‡ין מ˜ום לבכי' ˘ל כ‡ב וˆער על ‰חורבן, כיוון ˘י˘ לפעול ולבנו˙. ו‡מנם י˘ 
בונו˙ ‡˙ ‰מ˜„˘ ‰פרטי,  כן  ˘‰ן ‚ם  ˙˘וב‰,  ˘ל  כמו „מעו˙  ˙י˜ון,  פועלו˙  ˘‰ם  „מעו˙ 
מ„מ‰  כ‡˘ר  בעבו„‰,  חלי˘ו˙  ‰בכי'  ‚ורמ˙  ˘לפעמים  מ˘ום  ל‰יז‰ר  ˆריך  בז‰  ‚ם  ‡בל 

‰‡„ם ˘יˆ‡ י„י חוב˙ו בבכי' ו‡ינו ˆריך ל˙˜ן עו„.

בכ„י  לבכי'  מ˜ום  י˘  לסייעו,  ‰ˆליח  ול‡  חברו  ˘ל  מ˜„˘ו  חרב  כ‡˘ר  „בר:  ˘ל  כללו 
ל‰˜ל על כ‡בו, ‡ך כ‡˘ר מ„ובר בחורבן ‰מ˜„˘ ‰פרטי ˘לו, ‡ין מ˜ום לבכי', ‡ל‡ לעבו„‰ 

ופעול‰.

ומע˙‰ יובן מ„וע ל‡ בכ‰ יוסף על מ˘כן ˘יל‰, ול‡ בכ‰ בנימין על ב˙י ‰מ˜„˘:

ולמנוע ‡˙  לפעול  וביכל˙ו  בחל˜ו ‰ו‡,  ז‰  ˘מ˘כן  כיוון  ˘יל‰,  מ˘כן  על  בכ‰  ל‡  יוסף 
ב˙י  חורבן  על  בנימין  בכ‰  ל‡  לז‰  וב„ומ‰  ל˙˜ן.  ועליו  לבכי',  מ˜ום  כן ‡ין  ו‡ם  ‰חורבן, 

‰מ˜„˘ כיוון ˘‰ם בחל˜ו ו‡ין לו לבכו˙ כי ‡ם לפעול.

בבכי', ‡ל‡ ‰˙כלי˙ ‰י‡  ל‰ס˙פ˜  חרב: ‡ין  ˘"מ˜„˘ו"  י˘ר‡ל  מכל ‡י˘  „ור˘ים  וכך 
‚ופו  עם  ˘בנפ˘ו ‰‡לו˜י˙  ‰"‚וף", ‡˙ ‰מ˜„˘  עם  ‰"ר‡˘"  ול˜˘ר ‡˙  לעמול  י˘  ל˙˜ן. 
וחל˜ו בעולם, וכך לבנו˙ ‡˙ בי˙ ‰מ˜„˘ ‰פרטי, ובז‰ ימ‰ר ‡˙ בנין בי˙ ‰מ˜„˘ כפ˘וטו, 

במ‰ר‰ בימינו.

לקראת שבת י

ו‰נ‰, בי˙ ‰מ˜„˘ ‰כללי ‰י' בירו˘לים, ‡ך בי˙ ‰מ˜„˘ ‰פרטי נמˆ‡ בכל י‰ו„י וי‰ו„י. 
על  ועו„)  ל.  ‡ו˙  ‰‡ו˙יו˙  ˘ער  ˘ל"‰  ל˙חיל˙ו.  ˜רוב  ‰‡‰ב‰  ˘ער  חכמ‰  ר‡˘י˙  (ר‡‰  חז"ל  „ר˘ו  כך 
‰פסו˜ (˙רומ‰ כ‰, ח) "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם", ˘ל‡ נ‡מר כ‡ן "ו˘כנ˙י ב˙וכו" ‡ל‡ 

"ו˘כנ˙י ב˙וכם" בל˘ון רבים, כי י˘ מ˘כן ומ˜„˘ ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל.

ו‚ם בי˙ מ˜„˘ פרטי ז‰ עליו ל‰יו˙ בבחינ˙ "ˆו‡ר": ‡ין לנ˘מ‰ ‰˜„ו˘‰ ל‰יו˙ מנו˘‡˙ 
ב‡ופן  ˘מסביבו.  ומעניני ‰עולם  ומנפ˘ו ‰ב‰מי˙  מן ‰‚וף  ˘בו,  מ‰"עולם ˜טן"  ומוב„ל˙ 
על ‰נ˘מ‰  בי˙ ‰מ˜„˘ ‰פרטי.  ˘ל  ˙כלי˙ו  זו  ו‡ין  ב˙וך ‰‚וף  י‡יר ‡ור ‰˜„ו˘‰  ל‡  כז‰ 
‰כ˘רונו˙   ˙‡ לנˆל   ,'‰ לעבו„˙  ‡ו˙ם  ‚ם  לר˙ום  ‰ב‰מי˙,  נפ˘  ועם  ‰‚וף  עם  ל‰˙עס˜ 
ו‰כוחו˙ לענייני ˜„ו˘‰, ולזכך ‡˙ ‰˘כל ו‰ר‚˘ו˙ ˘ל נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘י‰יו מל‡ים מענייני 

˜„ו˘‰ וי˘˙˙פו בענייני עבו„˙ ‰'. 

ו‰רי ‰י‡  עם ‰‚וף,  לפעול  כ„י  מ‚ב‰‰  מנו˘‡˙ ‡ל‡ "יור„˙"  ˘‰נ˘מ‰ ‡ינו  י„י  על  ור˜ 
בבחינ˙ "ˆו‡ר", ‡זי ‡פ˘ר לע˘ו˙ מ‰‚וף כולו מ˘כן ומ˜„˘ ל‡ורו י˙ברך.

עיקר עבודת האדם בעולם
בכיי˙ יוסף ובנימין ‰יי˙‰ ‡ף ‰י‡ על ‰ˆו‡ר „וו˜‡, מ˘ום ˘ז‰ו עי˜ר עבו„˙ ‰‡„ם:

˘"נ˙‡וו‰  פל"ו)  ˙ני‡  טז.  נ˘‡  (˙נחומ‡  חז"ל  ב„ברי  כמבו‡ר  ‰י‡  ‰עולם  ברי‡˙  ˙כלי˙ 
ובו „וו˜‡  ומ‚ו˘ם,  נחו˙  עולם  ˘י‰י'   ıחפ ב˙ח˙ונים". ‰˘י"˙  י˙' „יר‰  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰ 
יעב„ו בני י˘ר‡ל ויזככו ויע„נו ‡˙ ‰עולם ע„ ‡˘ר י‰י' ‰עולם כולו ר‡וי ל‰יו˙ „יר‰ ומ˘כן 

לבור‡ י˙'.

עבו„‰ זו, נע˘י˙ על י„י בני י˘ר‡ל „וו˜‡, וזו‰י כל ˙כלי˙ם בעולם, וכפי ˘‡מרו במ˘נ‰ 
מי˘ר‡ל  ו‡ח„  ‡ח„  כל  ˜וני".   ˙‡ ל˘מ˘  ‡ל‡  נבר‡˙י  ל‡  "‡ני  ˘ם)  ובבריי˙‡  ˜י„ו˘ין,  (סוף 

מ˘לימים  ובכך  ל˜„˘ו,  עליו  ˘מוטל  בעולם  ו‚ם ‡˙ ‰חל˜  ונפ˘ו ‰ב‰מי˙,  ‚ופו  מזכך ‡˙ 
‡˙ ˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי.

ו‰עי˜ר בעבו„‰ זו ‰ו‡ בחינ˙ ‰"ˆו‡ר" ˘בו, ˘על י„ו נ˘למ˙ עבו„‰ זו.

וממיל‡ כ‡˘ר י˘נו חיסרון בעבו„‰ זו, ‡זי ‰בכי ‰ו‡ על ‰ˆו‡ר, ול‡ על ‰ר‡˘:

ל‰˘י"˙,  ˙מי„  ˜˘ור  נ˘מ˙ו,  ‰יינו  י‰ו„י,  ˘ל  ˘ר‡˘ו  מכיוון  בוכים  ‡ין  ‰ר‡˘  על   .‡
ו‡פילו "ב˘ע˙ ‰חט‡ ‰י˙‰ ב‡מנ‰ ‡˙ו י˙'" (˙ני‡ פכ"„), וממיל‡ ‡ין לבכו˙ עליו.

ב. עי˜ר ‰בכי' ‰י‡ על ‰ˆו‡ר. כי ˙כלי˙ עבו„˙ו ˘ל ‰י‰ו„י ‡ינ‰ בר‡˘ו – ˘‰י‡ עבו„˙ 
‰נ˘מ‰ לעˆמ‰, ‡ל‡ ˙כלי˙ עבו„˙ו ‰י‡ ל˜„˘ ‡˙ ‰‚וף ו‰עולם, בבחינ˙ "ˆו‡ר", וכ‡˘ר 

‡ינ‰ נע˘י˙ כ„בעי, ‡זי "בכ‰ על ˆו‡ריו".

בכי אינו תיקון
ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‚ם ‡˙ ‰˙מי‰‰ ‰‡מור‰ ‡ו„ו˙ ‰בכי על ‰מ˜„˘ו˙:


