


˜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 קרא יאיר רק את הכפרים על שמו?

על  ˘י‡יר ˜ר‡ ‡˙ ‰כפרים  בז‰  לנו ‰˙ור‰  מו„יע‰  חי„ו˘  ‡יז‰ 
בין  ‰˜˘ר  מ‰   / בנים?  ‰יו  ל‡  ˘לי‡יר  ר˘"י  י„ע  מנין   / ˘מו? 
˙יב˙ "חוו‰" ל"כפר"? / בי‡ור „ברי ר˘"י על טעם ˜רי‡˙ "חוו˙ 

י‡יר" ב˘ם ז‰

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ח שיחה לפרשתנו)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
איך מוכיח "שש מאות" על "המונות שבעולם"? (ע"פ לקוטי שיחות חי"ח 

עמ' 357 ואילך)

איך ניתנה נחלה ללוים מעבר לירדן?  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 216 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חובת היהודי להיות נוסע ומהלך

מ„וע ‰"כו˙ר˙" לכל חניו˙ בני י˘ר‡ל ‰י‡ "‡ל‰ מסעי" ול‡ "‡ל‰ 
חניו˙"? / מ‰ם מסעו˙ ‰‡„ם בימי חייו? / ‡יך י˙כן ˘בכל ‰מסעו˙ 
יˆ‡ו י˘ר‡ל ממˆרים? / ו‡יך "מ„בר ‰עמים" מ˜„ם ‡˙ בני י˘ר‡ל 
˜ונו,   ˙‡ ‰‡„ם  עבו„˙  ב„רך  יסו„י  בי‡ור   – ‰˘למ‰?  ‰‚‡ול‰  ‡ל 

וכיˆ„ י˘ לו ל‰˙˜„ם מסע ‡חר מסע 

(ע"פ ליקוטי שיחות חכ"ג עמ' 224 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כבודן של ישראל וכבודו של הקב"ה (ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 361 ואילך)

שש מצוות תמידיות מקלט מיצר הרע (ע"פ ספר השיחות תשמ"ז ח"ב עמ' 494 
ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
איסור יציאה מא"י ומבבל לשי' הרמב"ם

במ‰  ‰רמב"ם  „ברי  על  ‰מפר˘ים  ˘נ˙˜˘ו  ˜ו˘יו˙  כמ‰   ıי˙ר
˘˘ינ‰ מן ‰˘"ס / יסי˜ ב' ‚„רים ב‡יסור יˆי‡‰ מ‡"י ועפ"ז יב‡ר 

לענין ‡יסור יˆי‡‰ מבבל 

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 399 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
קירוב הלבבות תמורת סכסוכים

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
חברת "עונג הורים"

בעז‰י״˙.

מסעי,   - מטו˙  פר˘˙  ˘ב˙ ˜ו„˘  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘פו), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

יס„רו ‡˙ כל ‰˙למי„ים מ‰י˘יב‰ ˜טנ‰ בחבר˙ ״עונ‚ ‰ורים" ˘ענינ‰ ל‚רום עונ‚ ונח˙ 
רוח ‡מי˙י, ˘ל יר‡˙ ˘מים ו‰נ‰‚‰ במ„ו˙ טובו˙ ל‰ורים.

ו‡ח˙ מ˙עו„י' וחובו˙י' ˘ל חבר˙ ״עונ‚ ‰ורים" ‰י‡ ‡˘ר בר˘ו˙ ‰וריו יספר ‰˙למי„ 
ל‰מסובים ב˘ע˙ סעו„˙ ˘"˜ ויו״ט - ‰יינו ל‰ורי‰ם ‡חי‰ם ו‡חיו˙י‰ם ו˜רובי‰ם - ‡יז‰ 

ספור מפר˘˙ ‰˘בוע, מנבי‡ים ‡ו מ‡‚„‰ ומ„ר˘ ‡ו מ‰˘יחו˙ וכ„ומ‰.

לו,  לפי ‰מ˙‡ים  ו‡ח„  לכל ‡ח„  עניני ‰ספורים  ל‰מˆי‡ ‡˙  לס„ר  עלי‰ם  ו‰„בר ‰ז‰ 
ללמ„ם ול‰סבירם ע„ ‡˘ר י‰יו ב˜י‡ים בז‰....

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ˜סט-˜ע)

הנהגה בכיבוד אב ואם
...ˆריך לפנו˙ במכ˙ב ‡ל כל ‡ח„ מ‰‰ורים ˘ל ‰˙למי„ים [בי˘יב‰] ˘י׳ ול˘‡ול ‡ˆלם 

‡יך ‰ו‡ ‰נ‰‚˙ ‰˙למי„ בכיבו„ ‡ב ו‡ם וב„רך ‡רı בבי˙ו, ו‰ˆריך ˙י˜ון יוכיחו על ז‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˘ע‚)

ופוס˜ים,  ב˘״ס  כמבו‡ר  ‡מי˙ים  בחיים  ובחייו  „ין  בעלמ‡  בחייו  ‡ב  כיבו„  מˆו˙ 
ו‰בנים ו‰בנו˙ יחיו ‰מ˙נ‰‚ים ב„רכי ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ ‚ורמים מנוח‰ לנ˘מ˙ ‰‡ב, ועילוי 
מ„ר‚‡ ל„ר‚‡ ב„ר‚ו˙ ‰י„ועו˙ ב‰ˆל‰ מיסורי ‰נפ˘, ובעילוים במנוח˙ ‰נפ˘ רוח נ˘מ‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' ˙מ„)

„˙ור‰  ‰„רכ‰  עפ״י  ‰‰נ‰‚‰  מˆ„  ‰נ‰  עם...  ‰˘י„וך  ‰ˆע˙  ‡ו„ו˙  כ˙בו  על  במענ‰ 
מסכים  וב‰סכמ˙ם ‰נני  חוו˙ „ע˙ם.  ל˘‡ול ‡˙  עליך  ˘י„וכים  בעניני  בכיבו„ ‰ורים ‰נ‰ 

על ˘י„וך ז‰ לטוב‰ ולברכ‰ ו‰˘י״˙ יˆליחם ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' רנו)



יזלקראת שבת שבת לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

חברת "עונג הורים"
יסדרו את כל התלמידים מהישיבה קטנה בחברת ״עונג הורים" שענינה לגרום עונג ונחת רוח אמיתי, של יראת 

שמים והנהגה במדות טובות להורים

לגרום עונג ונחת רוח אמיתי להורים
‡ל י˘יב˙...

...נ‰ני˙י ל˘מוע מס„ר לימו„ם ועבו„˙ם בחזר˙ „‡"ח ברבים ‡בל ‰˙וˆ‡ו˙, ב‰˙עוררו˙ 
ור‡וי  מועטו˙ ‰נ‰,  בפרט,  ו‰נוער  בין ‰ˆעירים  ובענין ‰לימו„  בכלל  בחיזו˜ ‰„˙  ‰ר‡וי׳ 
‰י' ‡˘ר ע„רים ע„רים מ‰נוער ו˙˘ב"ר י˙‡ספו לעסו˜ ב˙ור‰, ו‡ין ז‰ ‡ל‡ מפני חלי˘ו˙ 
ללמו„  בני‰ם   ˙‡ ל˘לוח  ‰‰ורים  ˘ל  לבו˙י‰ם   ˙‡ ל‰ל‰יב  ‰ר‡וי'  ב˙עמול‰  ‰עבו„‰ 

˙ור‰,

לב ˆעירים ‡ח„ים ‡˘ר ‰ם  ל˜נו˙  ו‰יו ˆריכים  ברבים,  ל„בר  לס„ר  מוכרח ‰„בר  ובכן 
י˘˙˙פו בעבו„˙ ‰˙עמול‰, וכן ˆריכים לעורר ‡˙ ˙למי„י ‰י˘יב‰ ˜טנ‰ ˘‰ם יעוררו ‡˙ 

חברי‰ם בב˙י ‰ספר ו˘כני‰ם ˘‚ם ‰ם יב‡ו ללמו„ ב‰י˘יב‰ ˜טנ‰.

על  ‡ו˙ם  ומז‰ירים  ˘מים  יר‡˙  בעניני  ˜טנ‰  ‰י˘יב‰  ˙למי„י  עם  ‰ם  מ„ברים  בטח 
ז‰ירו˙  ‰ר‡˘,  בכיסוי  ‰˘ינ‰  למט˙ם,  סמוך  מים  עם  כלי  ˘י‰י'  ˘חרי˙  נט״י  ˘מיר˙ 
‡מן  ועניי˙  ˜ר‰״˙   ,ı״˘‰ חזר˙  ˘מיע˙  ‡ח„,  מ˜ום  ועל  ‰סי„ור  מ˙וך  ˙פל‰  בברכו˙, 
ומבו‚רים  ˙ור‰  לבני  ‰כבו„  ו‰„ר˙   ıר‡ „רך  ˘ל  ‰נ‰‚‰  על  לעוררם  מ‡„   ıונחו י˘״ר, 

בכלל ועל ענין כבו„ ‡ב ו‡ם בפרט.

בין כל ‰לימו„ים ˆריכים לס„ר ˘י‰י׳ לימו„ ˜ˆור ˘ו׳׳ע וללמו„ ‡ו˙ם ‰„ינים ‰נחוˆים 
ביו˙ר.

לקראת שבת „

מדוע קרא יאיר רק
את הכפרים ע שמו?

איזה חידוש מודיעה לנו התורה בזה שיאיר קרא את הכפרים על שמו? / מנין ידע רש"י שליאיר לא היו בנים? 
/ מה הקשר בין תיבת "חווה" ל"כפר"? / ביאור דברי רש"י על טעם קריאת "חוות יאיר" בשם זה

מ˘‰  ב‡רı ‰‚לע„: "וי˙ן  ˘‰˙יי˘בו  מנ˘‰  ˘בט  בני  על  מספר ‰כ˙וב  פר˘˙נו  בסיום 
וי˜ר‡  חוו˙י‰ם,   ˙‡ וילכו„  ‰לך,  מנ˘‰  בן  וי‡יר  ב‰.  וי˘ב  מנ˘‰,  בן  למכיר  ‰‚לע„   ˙‡
‡˙‰ן חוו˙ י‡יר. ונבח ‰לך, וילכו„ ‡˙ ˜נ˙ ו‡˙ בנו˙י‰, וי˜ר‡ ל‰ נבח ב˘מו" (לב, מ-מב). 

ובענין ‰˘ם "חוו˙ י‡יר" – מפר˘ ר˘"י: "חוו˙י‰ם – כפרני‰ון. וי˜ר‡ ‡˙‰ן חוו˙ י‡יר 
– לפי ˘ל‡ ‰יו לו בנים, ˜ר‡ם ב˘מו לזכרון". 

וחי„˘ לנו ר˘"י ˘ני חי„ו˘ים:

(ר‡‰ ‡בן  ערים  ול‡   - וכ„ברי ‰˙ר‚ום  כפרים,  ˘"חוו˙" ‰יינו  חי„˘  ב‰'„יבור' ‰ר‡˘ון 
עזר‡ כ‡ן, וב„ברי ‰ר„"˜ בספר ‰˘ר˘ים ערך 'חי‰' בסופו ובפירו˘ו ל˘"ב כ‚, י‡).  

וב‰'„יבור' ‰˘ני חי„˘ ˘לי‡יר בן מנ˘‰ ל‡ ‰יו בנים, ולכן ˜ר‡ ‡˙ ‰"חוו˙" על ˘מו: 
"חוו˙ י‡יר".  

וי˘ לב‡ר ˘ני חי„ו˘ים ‡לו, ˘‰‡ ב‰‡ ˙לי‡, כ„ל˜מן. 

ב. בטעם ˘ר˘"י פיר˘ ˘"חוו˙י‰ם" ‰יינו כפרים „ו˜‡ – י˘ לומר בפ˘טו˙: 

ר˘"י „יי˜ מל˘ון ‰כ˙וב "חוו˙י‰ם", בל˘ון רבים – ˘‰י‰ ˆריך לומר "חוו˙י‰" בל˘ון 
יחי„, ו‰יינו ‰"חוו˙" ˘ל ‰‡רı ‰נזכר˙ ˜ו„ם לכן!

ולכן פיר˘ ˘‰מכוון ‰ו‡ לכפרים, ˘‰ם טפלים לעיירו˙, כי„וע ˘‰עיר ‰י‡ כמו "‡ם" 
ביחס  רבים,  ל˘ון  "חוו˙י‰ם"  ˘פיר  ו‡˙י   – "בנו˙י‰"  נ˜ר‡ים  בעיר  ‰˙לויים  ו‰כפרים 

לערים רבים ("חוו˙י‰ם" ˘ל ‰ערים).

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

בו‡"ו.  מ˙חלף  ‰יו"„  כי  "חי",  מ˘ור˘  ‰ו‡  ˘"חוו‰"  ל‰וסיף,  י˘  ‰רמז  [וב„רך 
כי ‰י‡   – ˘ם ‡˘˙ו "חו‰  ˘‡„ם ˜ר‡ ‡˙  ˘ם),  ר˘"י  ור‡‰  כ.   ,‚) בר‡˘י˙  בפר˘˙  וכמפור˘ 

‰י˙‰ ‡ם כל חי".

ל‡חי‰ם  ומים  מזון  ‰מספ˜ים  ‰ם  ‰כפרים  בני  כי  "חוו‰",  ב˘ם  ‰כפר  נ˜ר‡  ולכן 
˘בכרכים וכסו‚י‡ ‰י„וע‰ ˘ב˙חיל˙ מסכ˙ מ‚יל‰, ונמˆ‡ ˘‰ם מ˜ור ‰חיים ˘ל ‰כרכים].

‡מנם ע„יין ˆריך בי‡ור בעˆם ‰ענין, למ‰ ˜ר‡ י‡יר „ו˜‡ ‡˙ ‰כפרים על ˘מו (ר‡‰ ‚ם 
ב‡ר ב˘„‰ כ‡ן):

 ,‚ „ברים  (ר‡‰  ערים  ‚ם  ‰יו  י‡יר  ˘ל  ˘בנחל˙ו  עול‰  מ˜ומו˙  בכמ‰  ‰כ˙ובים  ממ‰לך 
„-‰; ‚, י„; י‰ו˘ע י‚, ל; מלכים-‡ „, י‚. ור‡‰ במפר˘י ‰˙ור‰ ובמל‡כ˙ ‰˜ו„˘ על ר˘"י כ‡ן. ועו„); ולמ‰ 

‡יפו‡ ˜ר‡ ב˘מו ר˜ ‡˙ ‰כפרים, ול‡ ‡˙ ‰ערים עˆמן ˘ח˘ובו˙ יו˙ר ו‰ן ‰עי˜ר?     

‚.  ויובן ב‰˜„ים ˜ו˘יי˙ ‰נחל˙ יע˜ב על ר˘"י: 

למ‰ ‰וˆרך ל˙˙ טעם מיוח„ ל˜רי‡˙ ‰˘ם "חוו˙ י‡יר" - "לפי ˘ל‡ ‰יו לו בנים ˜ר‡ם 
ב˘מו לזכרון"? "‰לו‡ כל בוני וכוב˘י עיירו˙ כך ‰ו‡ „רכם, ל˜רו˙ ב˘מם"!

ב˘ם  ˘לכ„  ‰עיר   ˙‡ ˘˜ר‡  נבח,  על  ומספר  מי„  ממ˘יך  ˘‰כ˙וב   – רעו  עליו  וי‚י„   
"נבח" על ˘מו; ול‡ פיר˘ ר˘"י ˘ום טעם מיוח„ בז‰, כיון ˘ז‰ו „בר ‰ר‚יל!

[במל‡כ˙ ‰˜ו„˘ על ר˘"י כ‡ן פיר˘, ˘‚ם נבח מ˙ ערירי בל‡ בנים, ול‡ ‰וˆרך ר˘"י 
לפר˘ו כיון ˘סמך על פירו˘ו בפסו˜ ‰˜ו„ם ל‚בי י‡יר. ‡ך לכ‡ור‰ „וח˜ לח„˘ כן]. 

‰י„ועים  חז"ל  במ„ר˘י  כי  ‚„ול,  חי„ו˘  ‰ו‡  בנים  ‰יו  ל‡  ˘לי‡יר  ‰„בר  עˆם  וב‡מ˙ 
לנו ל‡ נמˆ‡ מ˜ור לז‰ (ור‡‰ ב‡ר ב˘„‰ ומל‡כ˙ ‰˜ו„˘ על ר˘"י כ‡ן. ˆפנ˙ פענח על ‰˙ור‰ וב‰ער˙ 
„רך  ˘כן  בפ˘טו˙  פיר˘  ול‡  ז‰,  לחי„ו˘  ר˘"י  ˘‰וˆרך  בז‰  ‰˜ו˘י  ומ˙חז˜   – ‰מו"ל) 

כוב˘י עיר ל˜רו˙ ‰עיר על ˘מם. 

„. ‡ל‡ י˘ לב‡ר:

למ‰ ‰וˆרך  כי  כל ‰כוב˘ים,  ˘ל  כ„רכם  ˘מו  על  ˘י‡יר ˜ר‡ ‡˙ ‰כפרים  לפר˘   ‰˘˜
‰כ˙וב לספר „בר ז‰? 

כלומר: כ‡˘ר ‰כ˙וב מספר ‡ו„ו˙ ˜רי‡˙ ˘ם ח„˘ למ˜ום מסויים, מובן ˘ענין ז‰ ב‡ 
ללמ„נו ‡יז‰ „בר, ˘‡ם ל‡ כן – למ‡י נפ˜‡ מינ‰ ˘˜ר‡ו למ˜ום ז‰ ב˘ם ח„˘?!

ולכן ˆריך לומר, ˘"וי˜ר‡ ‡˙‰ן חוו˙ י‡יר" ‰י‰ ב˘ביל מˆב מיוח„, וז‰ו ˘פיר˘ ר˘"י 
"לפי ˘ל‡ ‰יו לו בנים ˜ר‡ם ב˘מו לזכרון", כלומר, ˘ז‰ ‚ופ‡ ב‡ ‰כ˙וב ללמ„נו בסיפור 

ז‰, ˘ל‡ ‰יו בנים לי‡יר.

‰. וי˘ לומר, ˘ז‰ו ‚ם ‰טעם ˘‰כ˙וב ממ˘יך ומספר על נבח ˘˜ר‡ ‡˙ ‰עיר על ˘מו, 
˘בז‰ מוסיף ומ„‚י˘ עו„ יו˙ר ‰חי„ו˘ ‰מיוח„ ˘‰י‰ ‡ˆל י‡יר:  

מי אשם בסכסוך?
שלא  אפשר  אי  סכסוך,  שכשיש  כידוע   ...

הצודק  בצד  אפילו  האשמה  מן  מקצת  יהי׳ 

נוגע  אינו  זה  שבענין  ובפרט  שבהסכסוך, 

שפלוני- באצבע  ולהראות  הויכוחים  כך  כל 

ופלוני-בן-פלוני  זה  בפרט  אשם  בן-פלוני 

אודות  הוא  שהמדובר  כיון  שני,  בפרט  אשם 

ביגיעה  וההשתדלות  המוסד  התפתחות 

המוסד  שאין  זמן  וכל  בזה,  דנפשי׳  אליבא 

ההנהלה  חברי  כל  הרי  הדרוש,  ככל  מתפתח 

אשמים בזה, 

מאמר  ע״פ  יותר  עוד  ומבואר  ומובן 

צדיק  יהי׳  שאם  בדא״ח,  הובא  זהר,  התקוני 

תבוא  תיכף  כדבעי  תשובה  שיעשה  אחד 

של  במצבו  שהטבה  עאכו״כ  הרי  הגאולה, 

מביאה  משותף  בענין  משותפים  שהוא  מי 

בדבר  להאריך  ואין  השיתופי,  בענין  גאולה 

הנראה בחוש ומובן בשכל.

(אגרות קודש חי׳׳ב עמ' שעה)

הפעלת כל האמצעים לתיקון המצב
פירוד  אודות  לכתבו  שנבהלתי  ...מובן 

שתיכף  והתקוה  לסביבתם.  שחדר  הלבבות 

המצב.  לתיקון  האמצעים  בכל  יאחזו  ומיד 

המנהל  להצעות  בנוגע  לשאלתו  ובמענה 

שרבים  ציבור  דבר  שבכל  כן  גם  מובן   - שי׳ 

מיוחדה  השתדלות  מוכרחת   - בו  משתתפים 

במוסד  ובפרט  אחידה,  תופעה  שתהי' 

(בדרכי  ביניהם  השקו״ט  אחרי  ולכן  חינוכי... 

או  הנה   - הנשמע)  כפי  ודלא   - דווקא  נועם 

המנהל  כדברי  שיעשו  או  ביניהם,  שיתדברו 

(כיוון שהוא האחראי וכו').

(ממכתב ה' טבת ה'תשכ"ג)

ההכרח בקירוב הלבבות
מוזרה,  לכאורה  כי  אף  שמועה,  הגיעתני 

השו"בים  בסגל  שורה  השלום  אין  שכאילו 

במחנם עתה...

מבלי  הנה  ח״ו,  נכונה  השמועה  ובאם 

ואפשריות  השלום,  העדר  לסיבת  להכנס 

פשוט,  וגם  מובן  השני,  על  אחד  של  דטענות 

ועוד  הלבבות  קירוב  מוכרח  לראש  שלכל 

בתורה  גדול  הכלל  זהו  שהרי  מקירוב,  יותר 

בענין  נפלאים  דברים  ויעוין  ישראל,  דאהבת 

בדרוש  ח״ו)  בשלילותו   - (ומבהילים  זה 

שנת  השנה  (אשר  הזקן  לרבנו  אשר  החלצו 

שלו)  הילולא  להסתלקות  וחמשים  המאה 

ישראל,  אהבת  במצות  מטות,  פ׳  בלקו״ת 

המצות  בספר  צדק,  הצמח  אדמו״ר  לכ״ק 

אדמו״ר  לכ״ק  החלצו  ובקונטרס  שלו, 

מו"ח  בנו  מכ״ק  שם  ובהוספה  (מוהרש״ב) 

אדמו״ר זצוקללה"ה נבג״מ זי״ע, ואין להאריך 

בדבר המובן וגם פשוט.

הצדדים  שני  יכולים  הרי  הסכסוך,  ובעצם 

לרבני  ולשלחם  בכתב  טענותיהם  להציע 

השו"בים,  צוות  כל  בא  משם  אשר  ת״ו  אה"ק 

או לבי״ד שם - בבקשה להביע ולהורות דעת 

תורה בכל האמור.

כי  אף  הכתובים,  דברי  אשר  רצון  ויהי 

מעטים בכמות, יפעלו פעולתם תיכף, וישרה 

השלום במחנם, ולא עוד אלא כתפלת ותקות 

בנ"י, תלמידי חכמים יהיו מרבים שלום.

שכלי  השם,  בברכת  גם  יתרבה  עי״ז  והרי 

חכמנו  כדברי  השלום -  הוא  זו,  ברכה  מחזיק 

במשנתם.

(אגרות קודש חכ"ג עמ' סב)

קירוב הלבבות תמורת סכסוכים

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



טולקראת שבת

˘‰ˆביע עלי' ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ מ˜ום י˘ר‡ל.

יוב‡ו ‚ו'",  ˘‰בי‡ ‰כ˙וב "בבל‰  וז‰ו 
לז‰)  ‡ל‡  ‰‡יסור  ל‚וף  (ל‡  ‰ר‡י'  „מיני' 
י˘ר‡ל  ‡ליו  ˘י‚לו  מ˜ום  ל‰יו˙  ˘נבחר‰ 
בכלי  „מיירי  לן  ‡כפ˙  ל‡  (ו‡"כ  בו  ל„ור 
˘ר˙, כי סו"ס בז‰ ˘נ˜בע ˘ל‡ יˆ‡ו ‰כלים 
ז‰  מ˜ום  ˘נבחר  על  ‰„בר  מלמ„נו  מ˘ם 
ל‰יו˙ מ˜ומם ˘ל י˘ר‡ל ˘ל‡ יˆ‡ו ‡ף ‰ם 
מ˘ם), ו˘וב ‡ו˙‰ סבר‡ ˘ל‡ לˆ‡˙ מ‡"י 
ל‡סור  ‰סבר‡  יסו„  ‰י‡  בחיר˙‰  מ˘ום 
ולכן  כו'").  כך  כו'  ("כ˘ם  מבבל  ‰יˆי‡‰ 
‡חר  ל˘ני‰  ר‡˘ונ‰  ‚לו˙  בין  לחל˜  ‡ין 
נבחר  כמ˜ום  ˘נ˜בע‰  בבבל  ˘מˆינו „ו˜‡ 
‰‚לו˙.  בימי  י‰יו")  ("˘מ‰  ˜בוע‰  ל„יר‰ 
(ומ‡ירי)  ר˘"י  בין  נפ˜ו˙‡  עו„  י"ל  ומע˙‰ 
˘ם  ˘י˘  לפי  ˘‰‡יסור  „לר˘"י  לרמב"ם, 
‰‡יסור  יחול  זמן  „בכל  מובן  כו'  י˘יבו˙ 
על מ˜ום ˘‰י˘יבו˙ בו, מ˘‡"כ ל‰רמב"ם 
ל‡  ז‰   – ‰˜ב"‰  בחיר˙  מחמ˙  ˘‰ו‡ 

‡˘כחן בעו„ מ˜ומו˙.

˘נ˜ט  ‰ס‚נון  ˘פיר  ‡˙י  זו  ול„רך 
‰רמב"ם ˘‰כליל כל ‰‡רˆו˙ ו‡רı י˘ר‡ל 
כ‡ן  ˘‰בי‡  ‡ף  ‰כס"מ)  ˘בי‡ר  (כמו  כ‡ח„ 
ר˜  ב˘"ס  ˘‰וב‡  ‚ו'"  „"בבל‰  ‰מ˜ר‡ 
יסו„  ובי‡ר  ‰„‚י˘  בז‰  כי   ,'‡‰ למימר‡ 
בחיר˙  מ˘ום  ˘‰ו‡  ל˘יט˙ו  ‰‡יסור 
מן  יˆי‡‰  ‡יסור  ˘לענין  וכ˘ם  ‰מ˜ום, 
בבל  ˘ו‰  ב‰,  בחיר˙ ‰˜ב"‰  מחמ˙   ıר‡‰
 ,"ıל‡ר  ıחו" במילו˙  וכלול‰  ‡רˆו˙  לכל 
כן ‚ם ב‡יסור ‰יˆי‡‰ מבבל מחמ˙ בחיר˙ 
(ל„ע˙  ‰נ‰  ‰‚לו˙),  (כמ˜ום  ב‰  ‰˜ב"‰ 
‰כס"מ) ‡"י ˘ו‰ לכל ˘‡ר ‡רˆו˙ לני„ון ז‰ 

(ו‰כ˙וב „"בבל‰ ‚ו'" ˘‰זכיר ל‡ו למימר‡ 
חזינן  „מיני'  ר˜  ‰‡יסור,  „ין  ילפינן  „מינ‰ 

בחיר˙ ‰מ˜ום „בבל לזמן ‰‚לו˙ כנ"ל).

בכמ‰  ˘מˆינו  מ‰  ‰˜ו˘י‡  סר‰  ובז‰ 

ו‡ˆ"ל  ל‡"י,  מבבל  ˘עלו  ‡מור‡ים 

˘מו‡ל),  ‡מר  ‡ר"י  (‡ו  ‡ר"י  „‡יפלי‚ו 

ל‡"י  מבבל  לˆ‡˙  ˘‰‡יסור  „מ‡חר  ‡ל‡ 

(ול˘‡ר ‡רˆו˙) ‰ו‡ כ‡יסור ‰יˆי‡‰ מ‡"י 

מˆ„  (ול‡  ‰˜ב"‰  בחיר˙  מחמ˙   – לבבל 

˘י˘  (וכ"˘)  מובן  לבבל)  מיוח„  טעם 

כ‚ון  מ‡"י,  יˆי‡‰  ˘ב‡יסור  ‰‰י˙רים  בז‰ 

ל‰לן).  וברמב"ם  (כבסו‚יין  ולסחור‰  ל˙ור‰ 

ולפ"ז מובן נמי ‰‡ „חזרו לבבל, כ„ין ‰י˙רי 

‰ב‡‰  ב˙כלי˙  ˙לוי  ˘‰‰י˙ר  מ‡"י  יˆי‡‰ 

עי"ז (˙ור‰, סחור‰), ולכן ‚ם ‡חר ‰יˆי‡‰ 

ח˘יב ‰יוˆ‡ לענין ז‰ ב‚„ר בן ‡רı י˘ר‡ל 

ומחויב לחזור, כל˘ון ‰רמב"ם בז‰ עיי"˘, 

ל‡"י  מבבל  בעול‰  לעניננו  ‚ם  ‰ו‡  וכן 

כבן  ב‡"י  ‡ף  ˘נ˘‡ר  ‰מו˙רים,  ב˙נ‡ים 

מ˜ום ‰‚לו˙  ל‰יו˙  בבל  בחיר˙  בבל (מˆ„ 

מחול˜ים  מי‰ו,  לחזור.  ומחויב  לי˘ר‡ל) 

˙כלי˙  מ‰י  ו˙לוי ‰„בר  זמ"ז,  ˙נ‡י ‰‰י˙ר 

‰יˆי‡‰ (‡ו ‰עלי'), „‰יכ‡ ˘יוˆ‡ לסחור‰ 

י˘ בז‰ ˜ˆב‰ וב˘ע‰ ˘מרויח ˆריך לחזור, 

מ˘‡"כ ‰יוˆ‡ ל˙ור‰ ˘ז‰ו בלי ˜ˆב‰, ‰נ‰ 

‰˙ור‰  בלימו„  לו  ל‰˙וסף  ˘יכול  זמן  כל 

בפ˘טו˙  מובן  ועפ"ז  ב‡"י.  ל‰י˘‡ר  מו˙ר 

כיון  ל‡"י,  מבבל  עלו  ˘כמ‰ ‡מור‡ים  מ‰ 

˘נ˘‡רו  ו‡לו  ז‰;  ‰י˙ר  מחמ˙  ז‰  ˘‰י' 

„רו˘  ‰י'  ˘כן  מ‡חר  ז‰ו  ב˜ביעו˙  ˘ם 

‡ˆל  ‡בל  ˘ל‰ם.  ‰˙ור‰  לימו„  ‡ופן  מˆ„ 

עלו  ‰ם  ˘‚ם  ‡ף  ˘מו‡ל,  ‡ˆל  וע„"ז  רב 

ב˘ע‰  מ"מ  ˙ור‰,  ללמו„  כ„י  ל‡"י  מבבל 

וכו'  מרבי  ˙ור˙ם  בלימו„  ˘ם  ˘˜בלו 

(עיין  לבבל  ל˘וב  מוכרחין  ‰יו  ב˘לימו˙, 

ני˙וסף  בבבל  „ו˜‡  מז‰,  וי˙יר‰  פז:).  יומ‡ 

‡ˆלם ‡ח"כ יו˙ר ממ‰ ˘למ„ו ב‡"י, בעיון 

˘בז‰  (ופלפול ‰˙למי„ים),  ופלפול „˙ור‰ 

ברכו˙  סוף  עיין  ‡"י,  על  „בבל  ‰י' ‰י˙רון 

וסוף ‰וריו˙, ובירו˘' סוף ‰וריו˙.

לקראת שבת ו

נבח ˜ר‡ ‡˙ ‰עיר עˆמ‰ על ˘מו; וז‰ מ„‚י˘ ‡˙ ‰חי„ו˘ ˘‡ˆל י‡יר, ˘‰ו‡ ˜ר‡ על 
˘מו (ל‡ ‡˙ ‰ערים עˆמם, ‡ל‡) ‡˙ "חוו˙י‰ם" – ‡˙ ‰כפרים „ו˜‡ (כנ"ל ס"ב).

כי בז‰ מו„‚˘ ˘י‡יר רˆ‰ ˘י‰יו לו במ˜ום בנים:

"כפרים" נ˜ר‡ים "בנו˙" ˘ל ‰עיר - ˘‰עיר נח˘ב˙ כ"‡ם" וכפרי‰ ‰ם "בנו˙י‰" (ר‡‰ 
פר˘"י חו˜˙ כ‡, כ‰. ועו„). ונמˆ‡, ˘בז‰ ˘˜ר‡ ‡˙ ‰כפרים „ו˜‡ ב˘מו, מו„‚˘ ˘רˆ‰ ˘י‰יו 

במ˜ום בנים (לענין ‰זכרון), כיון ˘"כפרים" ‰ם ב„ו‚מ˙ ˙ול„ו˙ ("בנו˙") ˘ל ‰ערים. 

י‡יר"  "בנו˙  ול‡   – „ו˜‡  י‡יר"  "חוו˙  ב˘ם  י‡יר ‡˙ ‰כפרים  ˜ר‡  מ„וע  ז‰,  לפי  ‡ך 
וכ„ומ‰?

וי˘ לב‡ר על פי „יו˜ ל˘ון ר˘"י - "˜ר‡ם ב˘מו לזכרון": "חוו˙" ‰ו‡ מל˘ון "חיים" 
(˘‰יו"„ מ˙חלף בו‡"ו, וכנ"ל ס"‡); 

וז‰ו ‰רמז ב˘ם "חוו˙" „ו˜‡, ˘זכרונו ˘ל י‡יר נ˜בע ב˘מו˙ כפרים ‡לו, כך ˘‡לו ‰ם 
‰מ˘ך וזכרון ‰חיים ˘לו, "חוו˙ י‡יר". 

ו. ובפנימיו˙ ‰ענינים י˘ לב‡ר ב‰˘ם "חוו˙ י‡יר":

כי  ˘כב˘ו,  ˘מו˙ ‰ערים  י˘ר‡ל ‡˙  ˘˘ינו  מב‡ר ‡˙ ‰טעם   (‚ לב,  (פר˘˙נו  בחיי  רבינו 
סיחון ועו‚ "‰יו עוב„ים עבו„‰ זר‰ .. ולכך בני ‚„ ובני ר‡ובן כ‡˘ר י„עו ז‰ ‰סבו ˘מו˙ 
'יו˙ן  ולכך   .. וליח„ ‡ו˙ו  ˘ם ‰˜ב"‰  ולעבו„  ב‰ם  ל‰˙יי˘ב  ורˆו  ל˘מו˙ ‡חרים,  ‰ערים 
‡˙ ‰‡רı ‰ז‡˙ לעב„יך ל‡חוז‰' (פר˘˙נו לב, ‰), נ‰י‰ סיב‰ לבטל עבו„‰-זר‰ ולייח„ ‰˘ם 

י˙ברך". 

וב„רך זו מובן ˙וכן ‰ענין ˘"י‡יר בן מנ˘‰ ‰לך וילכו„ ‡˙ חוו˙י‰ם וי˜ר‡ ‡˙‰ן חוו˙ 
י‡יר" – ˘ז‰ו ענין ˘ל "לכי„‰" ברוחניו˙, ˘ביטל ‰עבו„‰-זר‰ ˘ב‰ם. 

כי  ז‰,  למ˜ום  י‡יר  ˘נ˙ן  לפר˘ ‡˙ ‰˘ם ‰ח„˘  ˘ר‡‰ ‰כ˙וב  ˘ז‰ו  לומר  י˘  ומע˙‰ 
ב˘ם נרמז ‰˙וכן ‰כללי ˘ל ענין ‰"‡˙‰פכ‡" ˘פעלו י˘ר‡ל ˘ם, ˘לפני כן ‰י‰ ז‰ מ˜ום 
˘ל עבו„‰-זר‰, ענין ˘ל חו˘ך ומי˙‰ כו' (ר‡‰ ˙ני‡ פכ"ב. ועו„) – וע˙‰ "וי˜ר‡ ‡˙‰ן חוו˙ 

י‡יר", ענין ˘ל חיו˙ ו‡ור „˜„ו˘‰. 

[ול‰וסיף, ˘במ‚ל‰ עמו˜ו˙ (סוף פר˘˙נו) פיר˘ ב‰˘ם "נבח" ˘‰ו‡ נוטרי˜ון ˘ל "נו‚‰ 
בר˜ חני˙ך" (ל˘ון ‰כ˙וב – חב˜ו˜ ‚, י‡), ו‰רי ז‰ כעין ‰נ"ל, ˘מרמז על ביטול ‰טומ‡‰ (על 

י„י מלחמ‰, חני˙) ו‰פיכ˙ ‰מ˜ום ל"נו‚‰" ו‡ור; 

‡מנם בפועל ‡ˆל י‡יר ‰י‰ ז‰ ב‰ˆלח‰ י˙יר‰, ˘‰רי ‰כ˙וב מעי„ („ברים ‚, י„) ˘‰˘ם 
"חוו˙ י‡יר" ‰מ˘יך ל‰˙˜יים "ע„ ‰יום ‰ז‰", מ‰ ˘‡ין כן ‰˘ם "נבח" ˘ל‡ נ˙˜יים ‰˘ם 
(כ„ברי ר˘"י על ‰פסו˜ ‰‡חרון ˘בס„ר‰). וב„רך ‰חסי„ו˙ י˘ לומר ˘ז‰ ˘ייך למעל˙ ‰"כפרים" 

„ו˜‡, ו‡כמ"ל].



איך מוכיח "שש מאות" 
על "המונות שבעולם"?

הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל 
בה'

אמר להם אפילו אתם מכניסים כל המונות שבעולם אין אתם 
יכולים להם, שמא מרובים אתם מן המצרים שהיו שש מאות 
רכב בחור, בואו ואשיאכם עצה, אלקיהם של אלו שונא זימה 
הוא כו'
(לא, טז. רש"י)

היא  ראי'  איזה  ביותר,  תמוה  לכאורה 

בחור"  רכב  מאות  "שש  יכלו  שלא  מזה  זו 

לא  שבעולם"  המונות  ש"כל  לזה  לישראל 

שבעולם"  המונות  "כל  הרי  לישראל,  יכולים 

רכב  מאות  "שש  על  ביותר  הם  מרובים 

בחור"?

ויש לומר הביאור בזה:

שבגבורה  להוכחה  זקוק  הי'  לא  בלק 

ישראל,  על  להתגבר  לו  אפשר  אי  גשמית 

על  אפילו  ישראל  שגברו  ראה  כבר  שהרי 

(ראה  לכבשם  יכול  אדם  הי'  שלא  ועוג,  סיחון 

להם  משלמים  שהיו  עד  כג),  כא,  חוקת  פרש"י 

וא"כ,  ה).  כב,  בלק  פרש"י  (ראה  מישראל  שיגינו 

מן  אתם  מרובים  "שמא  בלעם  שאמר  מה 

כי,  קודם,  להנזכר  הוכחה  אינו  המצרים" 

כנ"ל, דבר זה לא הי' זקוק לראי'.

להתגבר  יוכל  שאולי  בלק  שחשב  אלא 

אחרי  דגם  רוחנית,  מלחמה  ע"י  ישראל  על 

חשב  בלעם,  ע"י  ישראל  בקללת  שנכשל 

כוחות  עם  אחרים  אנשים  למצוא  שיוכל 

רוחניים שיוכלו להתגבר על ישראל.

יצליח,  לא  בזה  שגם  בלעם,  ענה  וע"ז 

שהיו  המצרים  מן  אתם  מרובים  שהרי "שמא 

שש מאות רכב בחור", ד"שש מאות" אלו היו 

"מהירא את דבר ה'" (כמו שפירש רש"י בשלח יד, 

ואם  לישראל.  יכלו  לא  אלו  ה'"  "יראי  וגם  ז), 

לא "יכולים  גם "אתם"  לישראל,  יכלו  לא  הם 

להם", כי "שמא מרובים אתם" מיראים אלו? 

של  אחרת - "אלוקיהם  עצה  לחפש  יש  אלא, 

אלו שונא זימה הוא וכו'".

איך ניתנה נחלה ללוים 
מעבר לירדן?

ונתנו ללוים מנחלת אחוזתם ערים לשבת גו', את 
שש ערי המקלט גו', את שלש הערים תתנו מעבר 
לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען
(לה, ב-יד)

בקשו  שכאשר  מצינו  הרי  תמוה,  לכאורה 

הוכיחם  הירדן  בעבר  נחלה  וראובן  גד  בני 

משה ביותר, וא"כ, איך יתכן שיש מצוה לתת 

ללוים ערים לשבת ב"עבר הירדן"?

ויש לומר הביאור בזה:

בציווי לתת ללוים ערים אלו נאמר "ונתנו 

נתנו  שלא  והיינו,  אחוזתם",  מנחלת  ללוים 

כ"א  הקב"ה,  מאת  כנחלה  ללווים  אלו  ערים 

מנחלתם  להפריש  ישראל  בני  שנתחייבו 

ישראל  שנצטוו  דכמו  ללוים.  ולתת  שלהם 

נצטוו  כן  ופירות,  מתבואה  מעשר  להפריש 

להפריש ערים מנחלתם בשביל הלווים.

נחלה  ניתנה  שלפועל  מכיון  והשתא, 

לישראל מעבר לירדן, שוב חלה עליהם בדרך 

ממילא החיוב לתת חלק מערים אלו ללוים.

לתת  מצוה  הוי  איך  שפיר  מובן  ומעתה 

ציווי  כאן  אין  כי  לירדן,  מעבר  ללוים  ערים 

ציווי  כ"א  לירדן,  מעבר  הלוים  נחלת  לקבוע 

יש  ישראל  בארץ  שבנחלתם  שכמו  לישראל, 

בערים  הוא  כן  ללויים  ערים  להפריש  ציווי 

להפריש  שעליהם  לירדן,  מעבר  להם  שנתנו 

חלק מנחלתם בשביל הלויים. וק"ל.

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

לקראת שבת י„

כו'",  מבבל  לˆ‡˙  כך ‡סור  לחו"ל   ıמ‰‡ר
מˆ„  ‰ו‡  מבבל  יˆי‡‰  ˘‡יסור  ומ˘מע 
מ‡"י  יˆי‡‰  ‡יסור  סבר˙  כמו  נמי  סבר‡ 
סיים  ‡בל  ל‰רמב"ם),  מ˜ר‡  עלי'  (˘‡ין 
˘‡ין  „מ˘מע  יוב‡ו",  בבל‰  "˘נ‡מר  בל' 
בל˘ון  עליו  ˘יי‡מר  (ע„  מסבר‡  ‰‡יסור 
בפ"ע  מפסו˜  ‡ל‡   ,("  . . כך   . . "כ˘ם 
לחו"ל.  מ‡"י  ליˆי‡‰  כלל  ˘ייך  ˘‡ינו 
על  ר˜  כ‡ן  נסמך  ˘‰רמב"ם  מ‰  יל"ע  ‚ם 
מוכח  ˘ם  וב˘"ס  ‚ו'",  „"בבל‰  ‰כ˙וב 
„בעי ר"י עו„ כ˙וב כי ‰כ˙וב „"בבל‰ ‚ו'" 
לפי פ˘וטו ˜‡י בכלי ‰˘ר˙ ול‡ בבני ‡„ם.

„לפי'  מפר˘ים,  ‰˜˘ו  לכ‰נ"ל  ונוסף 
‡ף  ל‡סור  כ‡ן  ‰רמב"ם  ˘כוונ˙  ‰כס"מ 
˘מˆינו  מ‰ו  י˘ר‡ל,   ıל‡ר מבבל  עלי' 
בסו‚יין  עיין  ל‡"י,  מבבל  ˘עלו  ‡מור‡ים 
עˆמו,  ר"י  ˘ל  ברבו˙יו  ‡ף  ומˆינו  ל‰לן. 
רב ו˘מו‡ל, ˘עלו מבבל ל‡"י (עיין ס‰"„ ע' 
חזרו  ˘‡ח"כ  (˘ם)  מוב‡  וכן   ,(‚ ‡ו˙  ˘מו‡ל 

מ‡"י,  לˆ‡˙  נמי  „‡סור  ˆ"ע,  ו‚"ז  לבבל 
‡מור‡י  ‰נך  „כל  לומר  ו„וח˜  י˙'.  ול‰לן 

פלי‚י ‡ר"י ו‡עפ"כ פס˜ ‰רמב"ם כוו˙י'.

ל˘‡ר  מבבל  יˆי‡‰  ‡יסור  בטעם  ‰נ‰ 
כ'  „‰רמב"ם  ˘יטו˙,  ב'  מˆינו  ‡רˆו˙ 
ור˘"י  יוב‡ו",  "בבל‰  ‰כ˙וב  מן  ˘‰ו‡ 
˙ור‰  י˘יבו˙ ‰מרביˆו˙  ˘ם  ˘י˘  כ' "לפי 
‰‡יסור  „לר˘"י  ל„ינ‡,  ונפ˜"מ  ˙מי„". 
‡בל  בבבל,  י˘יבו˙  ˘י˘  בזמן  ר˜  חל 
‰יˆי‡‰;  ‰ו˙ר‰  ‰י˘יבו˙  מ˘נ˙בטלו 
מ˘‡"כ ל‰רמב"ם מ˘מע ˘‰‡יסור ˙מי„י.

 ‡‰„ ‰˜˘ו  ˘ם  בכ˙ובו˙  ‰˙וס'  ו‰נ‰ 
ר‡˘ונ‰,  ‚לו˙  בזמן  ˜‡י  "בבל‰"  ‰כ˙וב 
˘‡ז ‚ור˘ו ל‚לו˙ בבל, ‡בל ‰‚לו˙ „חורבן 
ל‡„ום,  ‡ל‡  לבבל  ‰י˙‰  ל‡  ‰˘ני  ‰בי˙ 
ומ‰יכ‡ ˙י˙י „‡ף ב‚לו˙ זו ‡יכ‡ ל‡יסור‡ 
נמי  ˘ני  „ב‚לו˙  "י"ל  ו˙י'  יוב‡ו,  „בבל‰ 

˜פי„ ˜ר‡", וˆ"ע ‰‡ מנ"ל „˜פי„ ˜ר‡ ‡ף 
˘ל‡ ‰לכו "בבל‰", וטעמ‡ בעי.

מכל  מובחר˙  י˘ר‡ל   ıר‡„ ב‰‡  ו‰נ‰ 
‡"י  "חביב‰   (‡) ענינים,  ב'  מˆינו  ‡רˆו˙ 
‰יינו  ח),  ר‡‰  (˙נחומ‡  ‰˜ב"‰"  ב‰  ˘בחר 
ומעל˙‰  ‡רˆו˙  לכל  ˘ו‰  עˆמו˙‰  ˘מˆ„ 
י˘   ̆ıנבחר‰ מˆ„ ‰˜ב"‰, (ב) ‡ר ר˜ במ‰̆ 
‰מכיל˙‡,  ברי˘  עיין  עˆמי˙,  ˜„ו˘‰  ב‰ 
˙נחומ‡ ב‰ר ‡, במ„ב"ר פ"ז י. ו‰ם נמי ב' 
מˆ„   (‡) ל‡רˆם,  י˘ר‡ל  ב˘ייכו˙  ‰ענינים 
˘ם "בחר  ר‡‰  כב˙נחומ‡  בחיר˙ ‰˜ב"‰, 
כו'  י˘ר‡ל  לחל˜ו  ובחר  כו'  י˘ר‡ל"   ıב‡ר
לחל˜י  ˘ב‡ו  י˘ר‡ל  יבו‡ו  ‰˜ב"‰  ‡מר 
מˆ„  (ב)  לחל˜י",  ˘ב‡‰   ıוינחלו ‡˙ ‰‡ר
˜„ו˘  עם  י˘ר‡ל  ˘‡ף  „˘ני‰ם,  ˜„ו˘‰ 

‰ו‡.

י˘ר‡ל  יˆי‡˙  „ב‡יסור  י"ל  ומע˙‰ 
ממנ‰ ‡˘כחן נמי ב' ‚„רים ‡לו, (‡) מחמ˙ 
ח"ב  מ‰רי"ט  ˘ו"˙  עיין  ˜„ו˘˙‰,  ‰פס„ 
‚ם  ˘‰ו‡  רל„  סי'  יו"„  ובח˙"ס  כח,  סי' 
ל˘י' ‰רמב"ם במˆו˙ י˘וב ‰‡רı (וב˙וך ‚„ר 
מטעם „‰פס„ ˜יום  ˘‰‡יסור  ˘ל ‰˘יט‰  מ˜ומ‰  ז‰ 

ע"‡,   ‡ˆ ב"ב  ר˘ב"ם  עיין   –  ıב‡ר ‰מˆו˙ ‰˙לויו˙ 

(ב)  סמ"ז),  ח"‡  מ‰רי"ט  ˘ו"˙  ר,  סי'  ח"‚   ı"ב˘˙

מ˜ום  ˘˙‰י'  ‰˜ב"‰  ו˜ביע˙  בחיר˙  מˆ„ 
„יר˙ם ˘ל י˘ר‡ל.

ו„ברי ‰רמב"ם עולים ב‡ר ‰יטב, „מ"˘ 
 ıל‡ר לחוˆ‰   ıמ‰‡ר לˆ‡˙  ˘‡סור  "כ˘ם 
כך ‡סור לˆ‡˙ מבבל ל˘‡ר ‰‡רˆו˙" ˜‡י 
ל‰ ‡ל‡)  ˘ו‰  ˘בז‰ ‡ין  ב˜„ו˘˙ ‡"י  (ל‡ 
מ„ור  ל‰יו˙  ‰מ˜ום  בחיר˙  מˆ„  ב‡יסור 
לי˘ר‡ל, „בז‰ נ˘˙וו˙‰ (לזמן מסוים) בבל 
ל‡"י, „נבחר‰ בבל מן ‰˘מים ל‰יו˙ מ˜ום 
"כ˘ם  ˘‰„‚י˘  וז‰ו  ‰‚לו˙.  בזמן  י˘ר‡ל 
ב‰'   "ıר‡‰" וכו'",   ıמ‰‡ר לˆ‡˙  ˘‡סור 
‰י„יע‰ – ‰יינו „˜‡י במ‰ ˘נבחר‰ ונו„ע‰, 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

איסור יציאה מא"י ומבב
שי' הרמב"ם

יתרץ כמה קושיות שנתקשו המפרשים על דברי הרמב"ם במה ששינה מן הש"ס / יסיק ב' גדרים באיסור יציאה 
מא"י ועפ"ז יבאר לענין איסור יציאה מבבל 

‰רמב"ן  בז‰  (˘עס˜  ‡"י  י˘וב  חוב˙  ‚בי 
עיי"˘),  ‚ו',   ıר‡‰  ˙‡ ו‰ור˘˙ם  ע‰"פ  בפר˘˙נו 

פ"‰ ‰י"ב "כ˘ם  מלכים  כ˙ב ‰רמב"ם ‰ל' 
‡סור  כך  לחו"ל   ıמ‰‡ר לˆ‡˙  ˘‡סור 
בבל‰  ˘נ‡מר  ל˘‡ר ‰‡רˆו˙  מבבל  לˆ‡˙ 
„מ˜ורו  ‰כס"מ  וˆיין  י‰יו",  ו˘מ‰  יבו‡ו 
‰˙ם  „‡י˙‡  ו‡ילך,  ˜י:  כ˙ובו˙  בסו‚י‡ 
ל‡"י  מבבל  ‰עול‰  "כל  „ר"י:  מימרו˙  ב' 
כו'",  יבו‡ו  בבל‰  ˘נ‡מר  בע˘‰  עובר 
לˆ‡˙  ˘‡סור  "כ˘ם  ˘מו‡ל)  ב˘ם  (ר"י  וכן 
ל˘‡ר  מבבל  לˆ‡˙  ‡סור  כך  לבבל  מ‡"י 

‰‡רˆו˙".

ענינ‡  ב‰ך  ל‰˙˜˘ו˙  ‰מפר˘ים  ו‰רבו 
(עיין מ‰רי"ט, ‰פל‡‰ ועיון יע˜ב לע"י כ˙ובו˙ ˘ם, 

˘ו"˙  ˘ם,  ‰רמב"ם  על  ‰מלך  עמ˜  ו‰‚‰ו˙  לח"מ 

ח„‡  ועו„),  ו‡ילך,  מ„  ‡ו˙  ס˙נ"„  יו"„  ‡בנ"ז 

כ‡ח„,  ‰מימרו˙  ב'  כלל  ˘‰רמב"ם  מ‰ו 
‰בי‡  ‚ו'"  "בבל‰  ‰כ˙וב  מן  ‰ר‡י'   ‡‰
יˆי‡‰  ‡יסור  לענין  ‰ר‡˘ונ‰  במימר‡  ר"י 

‰בי‡ו  ו‰רמב"ם  י˘ר‡ל,   ıל‡ר מבבל 
‡רˆו˙  ל˘‡ר  מבבל  יˆי‡‰  ‡יסור  לענין 
כ˙ב  ובכס"מ  ‰˘ני'),  במימר‡  ר"י  מיירי  (˘בז‰ 

ל˘‡ר  מבבל  לˆ‡˙  "‡סור  ‰רמב"ם  „ל' 
‡רˆו˙" כולל נמי ‡רı י˘ר‡ל, וע„יין ˜˘‰ 
„ס"ל  מ‰כס"מ  ‰עול‰  כפי  ‡ם  ממנ"פ, 
˘"בבל‰   '‡‰ ‰מימר‡  בפירו˘  ל‰רמב"ם 
ˆ"ע  בכללם,  ו‡"י  ‰‡רˆו˙  כל  ממעט  ‚ו'" 
(מ˘מי'  ‰ב'  במימר‡  לח„˘  ר"י  ב‡  מ‰ 
„˘מו‡ל) ל‡סור יˆי‡‰ "ל˘‡ר ‡רˆו˙". ו‡ם 

˘במימר‡  ‚ו'"  מ"בבל‰  „‰לימו„  ננ˜וט 
‰‡' ממעט ר˜ עלי' מבבל ל‡"י ול‡ יˆי‡‰ 
ר"י  חי„˘  ‰ב'  ובמימר‡  ‡רˆו˙,  ל˘‡ר 
 ıחו ‡רˆו˙  ל˘‡ר  „יˆי‡‰  נוסף  ‡יסור 
מ‡"י (עיין מ‰ר"ם ˘יף), מ‰ו ˘עירב ‰רמב"ם 
‡יסור ˘‡ר ‡רˆו˙ נמי עם ‰כ˙וב „"בבל‰ 

‚ו'" „מיירי ר˜ בעלי' ל‡"י. 

‰רמב"ם  ס˙ר  ˘לכ‡ור‰  ˜˘י‡  ו˙ו 
לˆ‡˙  ˘‡סור  "כ˘ם  בל˘ון  „פ˙ח  עˆמו, 

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

חובת היהודי
היות נוסע ומהך

מדוע ה"כותרת" לכל חניות בני ישראל היא "אלה מסעי" ולא "אלה חניות"? / מהם מסעות האדם בימי חייו? 
/ איך יתכן שבכל המסעות יצאו ישראל ממצרים? / ואיך "מדבר העמים" מקדם את בני ישראל אל הגאולה 

השלמה? – ביאור יסודי בדרך עבודת האדם את קונו, וכיצד יש לו להתקדם מסע אחר מסע

מסעי  במילים "‡ל‰  מסעי  פר˘˙  פו˙ח˙  במ„בר,  י˘ר‡ל  בני  וחניו˙  מסעו˙  פירוט   ˙‡
ו‡ו‰"ח  י˜ר  כלי  ‚ם  ור‡‰  כ‡ן.  (‡ל˘יך  במפר˘ים  ו‰˜˘ו  מˆרים".   ıמ‡ר יˆ‡ו  י˘ר‡ל ‡˘ר  בני 
כ‡ן), ‰ל‡ ‰כ˙וב מונ‰ ‡˙ ‰מ˜ומו˙ ˘חנו ב‰ם בני י˘ר‡ל, ול‡ ‡˙ ‰מסעו˙ ˘בין ‰חניו˙, 

ו‡ם כן ‰י' מ˙‡ים יו˙ר לומר "‡ל‰ חניו˙ בני י˘ר‡ל"?

ו˙‚„ל ‰˙מי‰‰, ˘‰ל‡ רוב ועי˜ר ‰זמן ˘ל ‡רבעים ˘נ‰ ˘‰יו במ„בר, ‰יו בני י˘ר‡ל 
במˆב ˘ל חני' ול‡ במˆב ˘ל מסע (ר‡‰ ר˘"י „ברים ‡, מו); ו‡ם כן בוו„‡י ˘י˘ ל‰„‚י˘ יו˙ר 

‡˙ ‰חניו˙ ˘‰ן ‰עי˜ר ול‡ ‡˙ ‰מסעו˙, ומ„וע נ˜ט ‰כ˙וב "‡ל‰ מסעי בני י˘ר‡ל"?

ו‰נ‰, לכ‡ור‰ ר˘"י מיי˘ב ˜ו˘י‡ זו בסוף פר˘˙ פ˜ו„י:

‡ל‰   .  . וכן  מסע  חניי˙ן ‡ף ‰ו‡ ˜רוי  ˘"מ˜ום  ר˘"י  כ˙ב  מסעי‰ם"  על ‰˙יבו˙ "בכל 
מסעי . . לפי ˘ממ˜ום ‰חני' חזרו ונסעו, לכך נ˜ר‡ו כולן מסעו˙".

כן  ו‡ם  ‡חריו,  ‰ב‡‰  ‰חני'  ‰י‡  ‰מסע  ˘ל  ˙כלי˙ו  ‰ל‡  בעי,  טעמ‡  ‚ופ‡   ‡‰ ‡מנם, 
טפל‰  ˘‰חני'  ר˘"י  ˘כ˙ב  כפי  ול‡  בחני',  יכלל  ˘‰מסע  ל‰יפך:  לכ‡ור‰  ל‰יו˙  ˆריך 

למסע, ונ˜ר‡˙ ‡ף ‰י‡ ב˘ם מסע?



טלקראת שבת

מסעות האדם עד שובו אל עולמו
‡˘ר  ‰‰נח‰  מ˙חז˜˙  ו‰חניו˙,  ‰מסעו˙  ˘ל  ‰פנימי˙  במ˘מעו˙ם  מ˙בוננים  כ‡˘ר 

‰עי˜ר ‰ן ‰חניו˙ ול‡ ‰מסעו˙:

י„וע מ‰ ˘„ר˘ מורנו ‰בע˘"ט (‰וב‡ ב„‚ל מחנ‰ ‡פרים רי˘ פר˘˙נו) על ‰פסו˜ "‡ל‰ מסעי 
בני י˘ר‡ל": "כל ‰מסעו˙ ‰יו מ"ב, ו‰ם ‡ˆל כל ‡„ם מיום ‰יוול„ו ע„ ˘ובו ‡ל עולמו". 
 ıיˆי‡˙ מˆרים" רומז˙ ללי„˙ ‰‡„ם, ומיום לי„˙ו ‰רי "נוסע ממסע למסע ע„ בו‡ו ל‡ר"

‰חיים ‰עליונ‰".

‰מסעו˙  ו‡פילו  וט‰ורים",  ˜„ו˘ים  בחינו˙  "‰ם  ‰מסעו˙  ˘כל  ‰בע˘"ט,  ומב‡ר 
"˜ברו˙  ול„ו‚מ‡,  ˜„ו˘‰.  ˘ל  עניין  ‰ם  ‰מסעו˙  עˆמם  מˆ„  ‰רי  י˘ר‡ל,  ב‰ם  ˘חט‡ו 
‰˙‡וו‰", רומז על י‰ו„י ˘‰‚יע ל„ר‚‰ נעלי˙, ע„ ˘"בטל ממנו כל ‰˙‡וו˙ מרוב „ב˜ו˙ו 

בו י˙'", ולכן נ˜ר‡ ב˘ם "˜ברו˙ ‰˙‡וו‰", כי ˘ם נ˜ברים ומ˙בטלים כל ‰˙‡וו˙.

חייו,  ימי  במ˘ך  ב‰ן  לעלו˙  ˘‰‡„ם ˆריך  ונמˆ‡, ‡˘ר ‰מסעו˙ ‰ן ‰עליו˙ ‰˙מי„יו˙ 
וממסע למסע ‰ו‡ ‰ולך ומ˙על‰ בעבו„˙ ‰˘ם וב„ר‚˙ו ‰רוחני˙, וכל חני' רומז˙ על „ר‚‰ 
˘מ˘י‚  ˘‰ן ‰„ר‚ו˙  בוו„‡י ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰חניו˙,  כן  ו‡ם  בעבו„˙ו.  ˘‰˘י‚ ‰‡„ם  נוספ˙ 

‰‡„ם, ול‡ ‰מסעו˙ ‡לי‰ן.

‡ך כ‡מור, מל˘ון ‰כ˙וב נר‡‰ ˘‰עי˜ר ‰ן ‰מסעו˙ ול‡ ‰חניו˙, וע„ ˘‰חניו˙ עˆמן 
נ˜ר‡ו˙ ב˘ם מסעו˙, ו‰„בר ˆריך בי‡ור.

האדם מוכרח להיות "מהלך"
בנו‚ע לעליו˙ ‰‡„ם במ„ר‚ו˙ ‰˜„ו˘‰, י˘נם ˘ני ‡ופנים, ו‰ם "עמי„‰" ו"‰ילוך" (ר‡‰ 

ל˜וטי ˙ור‰ ˘לח לח, „. ועו„):

למ„ר‚‰  ˘עול‰  ‚ם  י˙כן  ‰˜ו„ם.  ומˆבו  במעמ„ו  נ˘‡ר  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ‰ו‡  "עמי„‰" 
במˆב  נמˆ‡  למ„ר‚‰ ‰˜ו„מ˙. ‰ו‡ ‡מנם  נ˘‡ר ˜˘ור  ע„יין  מ˜ום  מכל  יו˙ר, ‡ך  עליונ‰ 
ל„ר‚˙ו  במ˜ˆ˙  „ומ‰  ו‰ו‡  ‰˜ו„ם,  ‰מˆב  מעין  ‰ו‡  ‰נעל‰  ‰מˆב  ‚ם  ‡ך  יו˙ר,  נעל‰ 
ו‡ינו  מ‰מ„ר‚‰ ‰˜ו„מ˙  ל‚מרי  ˘על‰  עליו  לומר  וממיל‡ ‡י ‡פ˘ר  ב˙חיל‰.  ב‰  ˘עמ„ 

˘ייך ‡לי' עו„.

ערך  ˘‡ין  ע„  נעלי˙,  כ‰  ל„ר‚‰  ומ˙על‰  מ˙רומם  עלי' ‡מ˙י˙. ‰ו‡  על  רומז  "‰ילוך" 
„ר‚˙ו   ˙‡ ועזב  "‰לך"  ˘‰ו‡  לומר  ני˙ן  עליו  ‰˜ו„ם.  למˆבו  ‰ח„˘‰  „ר‚˙ו  בין  ו„מיון 

‰˜ו„מ˙, ונ˙על‰ ב‡ין ערוך ו˘יעור, ע„ ˘עומ„ במˆב ח„˘ ו˘ונ‰ לחלוטין.

„ו‚מ‡ ל„בר: כמ‰ „ר‚ו˙ י˘נן ב˙למי„ים, זו למעל‰ מזו, ‡בל כולן בערך זו לזו, ˘‰רי 
ערוך. ‰ו‡  ב‡ין  נ˙על‰  ו„יין,  רב  ל‰יע˘ו˙  כ‡˘ר ‰וסמך  ˙למי„. ‡ך  בבחינ˙  ע„יין ‰ו‡ 

כבר ‡ינו ˙למי„, ‡ל‡ במעמ„ ומˆב ח„˘ ל‚מרי ˘ל רב ו„יין.

כבודן של ישראל 
וכבודו של הקב"ה

וידבר ה' אל משה גו' נקום נקמת בני ישראל מאת 
המדינים גו' וידבר משה אל העם גו' לתת נקמת ה' 
במדין
(לא, א-ג)

מלחמת  נקראה  הקב"ה  שבדברי  מצינו 

משה  בדברי  אך  ישראל",  בני  "נקמת  מדין 

לישראל נקראה המלחמה "נקמת ה'".

יצחק  לוי  ר'  [הגה"ק  אאמו"ר  ומבאר 

כבודן  על  ומדקדק  חפץ  הקב"ה  "כי  נ"ע] 

בהיפך,  ומשה   .  . מכבודו  יותר  ישראל  של 

מכבודן  יותר  הקב"ה  של  כבודו  על  מדקדק 

עמ'  שלח  פ'  לזוהר  יצחק  לוי  (לקוטי  ישראל"  של 

שעז).

ויש לבאר דבריו:

עם  נגד  מדין  אנשי  של  במזימותיהם 

ישראל מצינו שני דברים: א. הם רצו להלחם 

להם  יעץ  בלעם  ב.  ישראל.  את  ולהרוג 

"אלקיהם  כי  "זימה",  ע"י  ישראל  עם  להלחם 

בלעם  בדבר  ד"ה  (רש"י  כו'"  זימה  שונא  אלו  של 

פרשתנו לא, טז).

ועפ"ז מובן שני הענינים שבמלחמה זו, כי 

ישראל  עם  את  להרוג  מדין  של  רצונם  מצד 

ומצד  ישראל",  בני  "נקמת  המלחמה  נקראה 

ה"שונא  אלו"  של  "אלקיהם  נגד  מזימתם 

זימה" נקראת מלחמה זו "נקמת ה'".

על  ומדקדק  ש"חפץ  הקב"ה  כן,  ועל 

מדין  כוונת  את  מדגיש  ישראל"  של  כבודן 

אך  ישראל",  בני  "נקמת   - ישראל  את  להרוג 

משה רבינו ש"מדקדק על כבודו של הקב"ה" 

היתה  ישראל  את  להרוג  שמזימתם  מדגיש 

ע"י פעולה נגד "אלקיהם של אלו", ולכן קרא 

למלחמה זו "נקמת ה'".

שש מצוות תמידיות 
מקלט מיצר הרע

והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם גו' 
שש ערי מקלט
(לה, יא-יג)

לשש  שהסימן  כותב,  החינוך  בספר 

המצות התמידיות הוא שש ערי המקלט.

יש  שייכות  איזה  ביאור,  צריך  ולכאורה 

לשש מצוות אלו, שהם אמונה בה', אהבת ה' 

וכו', שהן מצוות נעלות ביותר, ל"ערי מקלט" 

הבאות להגן על "מכה נפש בשגגה"?

ויש לומר הביאור בזה:

לכן  מנעוריו"  רע  האדם  לב  ש"יצר  מכיון 

שיוכל  כדי  לאדם  וסיוע  עזר  הקב"ה  נותן 

של  שיצרו  ומאחר  הרע.  יצרו  על  להתגבר 

העזר  לכן  להחטיאו,  תמיד  עליו  עומד  אדם 

שעל  תמידי,  בדבר  להיות  צריך  הקב"ה  של 

ידו יוכל להנצל בתמידות מהיצר.

זמן  שמשך  מצות  שש  הקב"ה  נתן  ולכך 

חיובן הוא תמידי, שעל ידן יוכל להנצל תמיד 

מהיצר הרע.

וזהו שייכותן לערי מקלט:

ערי  בדוגמת  הן  התמידיות  מצות  שש 

מקלט, כי תפקידן הוא להציל היהודי מהיצר, 

ראובני  (ילקוט  הרע  ויצר  השטן  זה  הדם  דגואל 

חז"ל  וכמאמר  ועוד),  מדרש,  בשם  ד)  (יט,  שופטים 

(ב"ב טז, ב) "הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך 

המות", וכדי להנצל מגואל הדם זה ניתנו שש 

"ערי מקלט" אלו.



י‡לקראת שבת

יתרון האור הוא דווקא מתוך החושך והרע
לזמן  בנו‚ע  ובפרט  י˙"˘,  ‰בור‡  בעבו„˙  נוספ˙  ‰ור‡‰  רמוז‰  מסעי"  "‡ל‰  בפסו˜ 

‰‚לו˙:

י˘ר‡ל  בני  ˘מסעו˙  ובי‡ורם)  מסעי  ‡ל‰   ‰"„ מ‡מרים  פר˘˙נו  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  בס‰"˜  ‡י˙‡ 
˘עוברים  ו‰יינו ‰עניינים  ל‰),  כ,  (יחז˜‡ל  ב"מ„בר ‰עמים"  י˘ר‡ל  בני  מסעו˙  במ„בר, ‰ם 
ונסיונו˙  על ‡ור ‰˜„ו˘‰,  ו‰ס˙ר  ˘ל ‰עלם  ומˆב  במעמ„  ב‚לו˙,  ב‰יו˙ם  י˘ר‡ל  בני  על 

ב˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙י'.

˘מונ‰  במ„ר˘  ˘מוב‡  וכפי  רח"ל,  י‰ו„י  ירי„‰ ‡ˆל  ˘ל  מˆב  י˘ ‚ם  מ‰חניו˙  ובחל˜ 
בין ‰מסעו˙ ‚ם "‰יכן ‰כעיסוני" (˙נחומ‡ פר˘˙נו ‚).

ולפי פירו˘ ז‰, ˙מו‰ לכ‡ור‰ מ‰ ˘‰כ˙וב מכנ‰ ‡˙ ‰חניו˙ ‰ללו ב˘ם "מסעי", ו‰ל‡ 
˘ב‰ן  ‰חניו˙  ב‡ו˙ן  ובפרט  ב˜„ו˘‰,  ירי„‰  ˘ל  עניין  ‰ו‡  ‰עמים  במ„בר  ‰‰˙עכבו˙ 
"‰כעיסוני"; ו‡ף על פי כן, ‡ין ‰כ˙וב ˜ור‡ן ב˘ם ירי„ו˙ וכיוˆ‡ בז‰, ‡ל‡ ב˘ם "מסעי", 

˘עניינו ‰ו‡ עלי' ו‰˙˜„מו˙ ב˜„ו˘‰.

˘ב‚לו˙  עניין ‰ירי„‰  ˘כל  ו˘"נ),  ו‡ילך.   237 עמ'  ח"ו  ˘יחו˙  ל˜וטי  (ר‡‰  בז‰ ‰ו‡  ו‰בי‡ור 
‰ו‡ ירי„‰ לˆורך עלי', מטר˙ן ˘ל ‰ירי„ו˙ ‰י‡ ˘מ‰ן י˙עורר י‰ו„י וי˙על‰, וכ‡˘ר י‰ו„י 
‚בו‰‰  ˜„ו˘‰  ל„ר‚˙  מ‚יע  ‰ו‡  ‰רי  נעל‰,  למˆב  נחו˙  ממˆב  ומ˙רומם  ב˙˘וב‰  ˘ב 
ביו˙ר  ‰נעל‰  ˘‰‡ור  ו‰יינו  „וו˜‡,  י‚)  ב,  (˜‰ל˙  ‰חו˘ך"  "מן  ‰ו‡  ‰‡ור"  "י˙רון  מ‡ו„. 
בבחינ˙ "י˙רון ‰‡ור", מ‚יע „וו˜‡ "מן ‰חו˘ך", על י„י חזר‰ ב˙˘וב‰ ו‰˙רוממו˙ ממˆב 

˘ל ירי„‰ ונפיל‰.

ירי„ו˙  על ‡ף ‰יו˙ן  ב˘ם "מסעי",  נ˜ר‡ו˙  ב"מ„בר ‰עמים"  כל ‰‰˙עכבויו˙  כן,  ועל 
י„ן  על  י˙עלו  י˘ר‡ל  ˘בני  ‰יי˙‰  מטר˙ן  ˘כל  מ˙‚ל‰  „בר  ˘ל  ˘בסופו  כיוון  ונפילו˙, 
פי ‰ריח – "מורח  על  ˘˘ופט  מלך ‰מ˘יח  ירחו" – ‚ילוי  ˘ל "יר„ן  למסע ‰‡חרון  וי‚יעו 

ו„‡ין" (ובז‰ ‰ו‡ נבחן, ר‡‰ סנ‰„רין ˆ‚, ב).

לקראת שבת י

˘ל  מ˜ומו˙  ‰ם  וכולן  מ"ו),  פ"‡  (כלים  מזו  למעל‰  זו  ˜„ו˘ו˙  ע˘ר  י˘  נוספ˙:  „ו‚מ‡ 
בערך  כלל  ו‡ינו  ערוך,  ˘ב‡ין  עלי'  ‰י‡  ע„ן  ל‚ן  עלי'  ‡בל  ‰‚˘מי.  ‰ז‰  בעולם  ˜„ו˘‰ 

‰˜„ו˘ו˙ ˘בעולם ‰ז‰.

וכמו כן ‰ו‡ בעליו˙ רוחניו˙ ˘ל ‰‡„ם בעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו, ˘‰‰ילוך ‰‡מ˙י ‰ו‡ כ‡˘ר 
ערוך  ב‡ין  למ˜ום ‚בו‰  ו‰‚יע  מעמ„ו ‰˜ו„ם,  ל‚מרי ‡˙  ˘עזב  ע„  כך,  כל  מ˙על‰  ‰‡„ם 

ו„מיון ל„ר‚‰ ‰˜ו„מ˙.

ומע˙‰ יובן מ‰ ˘כינ‰ ‰כ˙וב ‡˙ עליו˙יו ˘ל ‰י‰ו„י ב˘ם "מסעי" ול‡ ב˘ם "חניו˙":

"חני'", מור‰ על ‰˙עכבו˙ ועמי„‰ במ˜ום מסוים, ועל ˘ייכו˙ למ„ר‚‰ ‰˜ו„מ˙ ˘עמ„ 
ב‰, ו‡ילו "מסע" מור‰ על נסיע‰ ו‰˙נ˙˜ו˙ מ‰מˆב ‰˜ו„ם.

עלי'  ˘בכל  כז‰,  ב‡ופן  חייו  במסעו˙  ל‰˙עלו˙  ˘עליו  לי‰ו„י,  ‰˙ור‰  ˘מור‰  וז‰ו 
י˙נ˙˜ ל‚מרי מ‰מעמ„ ומˆב ‰˜ו„ם, וי˙רומם למ„ר‚‰ נעלי˙ ב‡ין ערוך.

סדר העבודה צריך להיות "חזרו ונסעו"
בכך ˙˙יי˘ב ˙מי‰‰ בפסו˜ "‡ל‰ מסעי בני י˘ר‡ל ‡˘ר יˆ‡ו מ‡רı מˆרים" (ר‡‰ בכל 

‰ב‡ ל˜מן ל˜וטי ˙ור‰ פר˘˙נו פח, ‚):

ו‰ו‡  מˆרים,   ıמ‡ר יˆ‡ו  ˘בו  בלב„  ‡ח„  מסע  ‰י'  ‰מסעו˙,  מ"ב  כל  מבין  לכ‡ור‰, 
כבר  ‰‡חרים  במסעו˙  ו‡ילו   ,(‰ ל‚,  (פר˘˙נו  בסוכו˙"  ויחנו  מרעמסס  י˘ר‡ל  בני  "ויסעו 
 ıמ‡ר יˆ‡ו  מ"ב ‰מסעו˙ "‡˘ר  כל  על  כן, ‡יך ‡ומר ‰כ˙וב  ו‡ם  מˆרים.   ıמ‡ר יˆ‡ו  ל‡ 

מˆרים"?

ו‰בי‡ור בכך ‰ו‡, ˘‡ם נ˘‡ר ‰‡„ם במˆב ˘ל חני' ב„ר‚‰ ˘‡לי' ‰‚יע, ‡זי נמˆ‡ ‰ו‡ 
ל‡„ם  ˘י˘  ובחינ˙ "מˆרים" ‰יינו ‰‚בלו˙  ו‚בול,  מל˘ון "מˆר"  במˆרים. "מˆרים" ‰ו‡ 
ו‡ינו  בעליי˙ו  מס˙פ˜  ו‰ו‡  ‰רוחניו˙,  במ„ר‚ו˙  עול‰  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ‰רוחני˙.  בעבו„˙ו 
נוסע ‰ל‡‰, ‰רי ‰ו‡ במˆרים ו‚בולים. ‡מנם ‡ין ‰ו‡ נמˆ‡ בטומ‡˙ מˆרים, ‡ך ב˜„ו˘‰ 

‚ופ‡ ‰ו‡ מו‚בל ב„ר‚˙ו ˘‰‚יע ‡לי'.

‰˜ו„מ˙,  ‰מ„ר‚‰  ˘ל  ו‰‰‚בלו˙  מ‰"מˆרים"  ‰‡„ם  יוˆ‡  ומסע  עלי'  ˘בכל  ‡מ˙  ‰ן 
ל‰מ˘יך  יכול  ˘ע„יין  למ„ר‚‰  ביחס  "מˆרים"  בבחינ˙  ‰י‡  ‰‚יע  ˘‡לי'  ‰„ר‚‰  ‚ם  ‡ך 

ול‰˙˜„ם ‡לי', ו‰ו‡ חייב ל‰מ˘יך ולנסוע מ˘ם ‰ל‡‰.

בכל ‰מסעו˙ יוˆ‡ים בני י˘ר‡ל מ"מˆרים", וכל מסע ‰ו‡ יˆי‡‰ מן ‰"מˆרים"  ומכיוון̆ 
˘ל ‰„ר‚‰ ‰˜ו„מ˙, נמˆ‡, ˘עי˜ר עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ ‰מסע, כי כל חני' ‰י‡ בבחינ˙ מˆר 

ו‚בול, ו‰מסע ‰ו‡ בבחינ˙ "יˆי‡˙ מˆרים".

כי  ונסעו",  חזרו  ˘ממ˜ום ‰חניי‰  "לפי  מסעו˙  ˜רויו˙  ˘‚ם ‰חניו˙  ר˘"י  ˘כ˙ב  וז‰ו 
מ‰ן  וי˙˜„ם  ימ˘יך  ˘‰י‰ו„י  בכ„י  ‰י‡  ˙כלי˙ן  וכל  ‰י‰ו„י,  ˘ל  ˘למו˙ו  ‡ינן  ‰חניו˙ 

‰ל‡‰, "חזרו ונסעו", וימ˘יך ‡˙ יˆי‡˙ו ‰˙מי„י˙ מ‰מˆרים ו‰‰‚בלו˙.


