


˜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
נח איש צדיק

י˜˘‰ במ"˘ ר˘"י "‰ו‡יל ו‰זכירו סיפר ב˘בחו ˘נ‡מר זכר ˆ„י˜ 
לברכ‰", „לכ‡ו' מ„וע ל‡ ‰זכיר ‰כ˙וב ˘בחו כ˘נזכר ˜ו„ם בפ' 
בר‡˘י˙, ו‚ם ל‡ סיפר ˘ם ב˘בחו ˘ל מ˙ו˘לח ˘‰י' ˆ„י˜, ויב‡ר 
„˘ם נזכרו ר˜ כ"˙ור˙ ‡„ם" בסיפור ˙ול„ו˙יו ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון, 

ויי˘ב עו„ כמ‰ ˙מי‰ו˙ בפר˘"י ז‰.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ה ע' 36)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
מהיכן הגיע ה"עלה זית"? (ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 30 ואילך)

נו"ן הפוכה – בשביל תרח או אברם?  (ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 63 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
גילויים מ"ארובות שמים" ומ"מעיינות תהום" בדורותינו

נפ˙חו ב˘נים ‰‡חרונו˙?  ‰ום" ו"‡רובו˙ ‰˘מים"̆  מ‰ם "מעיינו˙̇ 
/ כיˆ„ ‚ילויים בחכמ˙ ‰טבע מ‰ווים ‰כנ‰ לבי‡˙ ‰מ˘יח? / כמ‰ 
כוחו˙ ויסו„ו˙ י˘ בטבע? / וב˘ביל מ‰ נ˙‚לו ‰"טלפון" ו‰"ר„יו"? 
˙כלי˙ ‰חי„ו˘ים בחכמו˙ ‰טבע ˘נ˙‚לו ב„ורו˙ ‰‡חרונים, וכיˆ„ 

לנˆלם כ‰כנ‰ לבי‡˙ ‰מ˘יח

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 42 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
איך ינצל אדם מטרדות הפרנסה?  (ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 5 ואילך)

מלא שליחותך - והם יבואו "מאליהם" (ע"פ תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ה 
ח"א עמ' 517 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדר חיוב "לערב אל תנח ידך" לשיטת הרמב"ם

י„˜„˜ בל˘ון ‰רמב"ם בכמ‰ ˘ינויים ˘˘ינ‰ מסו‚יי˙ ‰‚מ' ב‰ך 
חיוב‡ / יב‡ר ‰כל ע"פ ח˜יר‰ ‡ם חיוב ז‰ ‰וי ב‚„ר ל˙‡ „מˆו˙ 

פו"ר „‡וריי˙‡ ‡ו חיוב בפ"ע מ„"ס

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ל נח א)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"זכות הרבים תלוי בו"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
"המעיין הלבן"

בעז‰י״˙.

‰ננו  נח,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘ˆח), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 

נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

ויחפרו הילדים בהר ויתגלה המעין ויבואו מים רבים
מספרים כי מעין ז‰ נפ˙ח ב‡ח„ ‰ימים ‡˘ר ‰מכ˘ף ˘ל ‰כפר לויˆָ‡וע ˜לל ‡˙ ‰מעין 
‡˘ר מעבר ‰˘ני „עיר ליָ‡זנע ונ‰פכו מימיו ל˘חור, ‰ˆ‡ן ו‰ב˜ר ˘ל ‰כפר ˘‰יו ר‚ילים, 
 ıלרחו ר‚ילים  ˘‰יו  ‰רועים  ‚ם  מ˙ו,  מ‰ם  ו‰רב‰  בָחליים,  נחלו  ‰‰ו‡  מ‰מעין  ל˘˙ו˙ 
נחלו  ‚ם ‰ם  ˘מו)  (כן ‰י׳  ָ‡˜ים  ˘ל ‰מכ˘ף  ˘ל ‰מעין ‰‰ו‡ ‰נ‰ ‡חר ˜לל˙ו  ב‰˙על‰ 

בˆרע˙ וב˜„ח˙.

ברוך  ר׳  ז˜נינו  ˘ל  וב‰מו˙יו  ˆ‡נו  ‚ם  וב˙וכם  ‰י˘וב  מבני  ‰י‰ו„ים  ˘ל  וב˜ר  ‰ˆ‡ן 
נחלו, ובכל ‰סביב‰ ‰סמוכ‰ ל‡ ‰י׳ ל‡ נ‰ר ול‡ ˙על‰, ויˆטערו כל בעלי חיים במ‡„, כי 

‰יו ˆריכים ל‰˘˜ו˙ם ממי ב‡ר.

ב‡ח„ ‰ימים1 י˘בו כ״˜ ‡‡מו״ר ו„ו„י ‰רי״ל בכרם. ובכרם ‰יו כמ‰ ‡ילני פירו˙ ‡בל 
ל˜ח‰  י‰ו„י˙)  (‰‡ינ‰  ‰מ˘ר˙ו˙  ‡ח˙  ‡מנם  ‰פירו˙,  ‡כלו  ול‡  ‰רביעי˙  ‰˘נ‰  ‰י˙‰ 
˙פוח ו‡כל‰, ונ˙נ‰ ‚ם ל‰יל„ („ו„ינו ‰רי״ל) ובירך ו‡כלו, ורı ל˘‡ול מ‡˙ ‡חיו ‰בכור 
˘‡לו ‡י׳ ‡יפו‡  כ״˜ ‡‡מו״ר  ˙פוח,  ברכ‰ ‰‡חרונ‰ ‡חרי ‡כיל˙  נוסח   - כ״˜ ‡‡מו״ר   -

ל˜ח˙ ˙פוח, סיפר לו „ו„י ‰רי״ל כי ‰מ˘ר˙˙ נ˙נ‰ לו ˙פוח ˘ל˜ח‰ מ‡ח„ ‰‡ילנו˙.

כ״˜ ‡‡מו״ר ‰˙עˆב במ‡„ ויסביר ל‡חיו ‰ˆעיר ‡˙ ‰‡יסור ויס„ר לו ס„ר ˙י˜ון, ו‡˘ר 
י˜ח על עˆמו ‡˘ר מע˙‰ ל‡ י‡כל ˘ום מ‡כל ול‡ י˘˙‰ ˘ום מ˘˜‰ ע„ ‡˘ר יו„ע ˙חל‰ 
כי כ˘ר ‰ו‡, וכ‡˘ר „ו„נו ‰רי״ל ˜יבל עליו ל˜יים כל ‡˘ר ‡מר לו כ״˜ ‡‡מו״ר, ‡מר לו 
כ״˜ ‡‡מו״ר כי ˆריך לטבול ‡˙ עˆמו, ו‡˘ר ‚ם ‰ו‡ רוˆ‰ לטבול, ויסביר ל‡חיו כי י˘נ‰ 
ומר‚י˘   - ל˜„˘  מחול  לˆ‡˙   - ˜„ו˘‰  וטביל˙   - לט‰ר‰  מטומ‡‰  לˆ‡˙   - ט‰ר‰  טביל˙ 
יר„ו ‡ל ‰מחˆב  ו‰מים  וימˆ‡ו ‰מעין  יחפרו  וכ‡˘ר  מעין,  י˘נו  ˙ח˙ ‰‰ר ‰ז‰  ‰ו‡ ‡˘ר 
ב‰ר  ‰יל„ים  ויחפרו  טביל‰,  לבי˙  ל‰ם  ז‰  י‰י'  ‡ז  ‰‰ר  ‡ˆל  ‡˘ר   - בור  כמו  ‰ע˘וי   -
וי˙‚ל‰ ‰מעין ויבו‡ו מים רבים, ויע˘ו ˙על‰ ו˙‰י רוח‰ ל‰בעלי חיים וי˘˙ו ממי ‰˙על‰ 
לבן  ל‡בן  מ˙ח˙  יˆ‡  כי ‰מעין  וב‰יו˙  נ˙רפ‡ו.  במים ‡לו  ברחˆם  ו‚ם ‰רועים  וי˙רפ‡ו, 

‡˘ר ב‰ר ˜ר‡ו ‡˙ ‰מעין "מעין לבן".

(מ˙וך ר˘ימ˙-יומן מכ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ı נ"ע, נ„פס בס' ‰מ‡מרים ˙˘"ט עמ' 88-86)

1) מ‡ורע „ומ‰ ˘˜ר‰ ‡יז‰ ˘נים לפני ז‰ ‰מסופר בפנים ר‡‰ ב˜ונטרס ער״ח ˙מוז ˙˘״ב ע׳ 29 [נ„פס 
בספר ‰˘יחו˙ ˙˘"ב ע׳ 150 ו‡ילך].



יזלקראת שבת שבת לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

"המעיין הבן"
בכל הסביבה נקרא בשם "מעין הלבן" ("ביעלא רוטשיי")

כ"˜  לבנו  ˙רנ"ו,  ב˘נ˙  ח˘ון  כ'  ביום ‰ול„˙ו  נ"ע  כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב  ˘סיפר  [ממ‰ 
כ"˜  ‡ביו  בˆל  ב‰יו˙ו  לכן,  ˜ו„ם  ˘נים  כע˘רים  ‡ירע  ‡˘ר   ˙‡ נ"ע,   ı"ריי‰ ‡„מו"ר 

‡„מו"ר ‰מ‰ר"˘ נ"ע:]

...‡נכי עמ„˙י על עמ„י [סמוך לח„רו ˘ל ‡ביו], וכעבור ר‚עים ‡ח„ים פ˙ח כ"˜ ‡‡מו"ר 
[‰מ‰ר"˘ נ"ע] ‡˙ „ל˙ ח„רו ויו‡ל לומר, ˘יער˙י כי ‡˙‰ עומ„ פ‰ ומחכ‰, ‰יכנס.

˘עמ„ו  ו‰רחבים  ‰‚בו‰ים  ‰כס‡ו˙  ‡ח„  על  [‰מ‰ר"˘]  ‡‡מו"ר  כ"˜  י˘ב  ב‰יכנסי 
בכו˙ל מזרח, ורוח ˜„˘ו טוב‰ עליו במ‡„, ויו‡יל לספר כמ‰ סיפורים:

ל‰ינפ˘  ליער „‡ברעמיסליע,  (‡„מו״ר ‰‡מˆעי)  כ״˜ ‡‡זמו״ר  נסע  ˙˜פ״ב   ıב˜י ...ו) 
בין  בעומ˜ ‰יער  בי˙ו  (˘‰י׳  ז‡ב ‰זפ˙ן  חיים  ר׳  ˘ל  ב‰בי˙  ו‰˙‡כסן  ˘בועו˙,  על ‡יז‰ 
כ"˜ ‡„מו"ר  ˘ל  בנו ‰בכור  ˘לום,  ברוך  ו‚ם ‡חי „ו„ך ‰רב״˘ [-‰רב  סָ‡סנע)  ‡ילני ‡רז 

‰'ˆמח ˆ„˜', ונכ„ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי] ˘‰י׳ לו ˘יעול חז˜ נסע ‚״כ. 

ו‡ר‡ך  עמי  ל‡חי ‰רב״˘ "˙סע  [‰‡„מו"ר ‰‡מˆעי]  כ״˜ ‡‡זמו״ר  ב‡ח„ ‰ימים ‡מר 
‰כרם  ו‡ו˙ו  ‰ז˜ן]  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  [-‡ביו  ברוך  ר׳  ז˜נינו  ‚ר  ˘ם  ‡˘ר  ‰י˘וב  ‡ו˙ו 
‰ז˜ן]  ‡„מו"ר  [-כ"˜  ‡‡מו״ר  כ"˜  ‚ע˘פילט")  זעך  ("‰‡בן  ˘ח˜ו  ˘ם  ‡˘ר  ("‚‡רטן") 
˘נים,  ˘ל˘  בן  ב‰יו˙ו  י‰ו„‰"]  "˘‡רי˙  [בעמח"ס  ‰רי״ל  ו„ו„י  ˘נים  ˘בע  בן  ב‰יו˙ו 
זכים,  מים  ‰מפכ‰  מעין  נמ˘ך  מ˘ם  ‡˘ר  ˘בכרם  ‰˜טן  ב‰ר  ‰‡בן,  מחˆב   ˙‡ ו‡ר‡ך 
וב‰מ˘כו בנחל כ‡רבעים ‡מו˙ מחוı לכרם נע˘‰ ˙על‰ רחב‰, ובכל ‰סביב‰ נ˜ר‡ ב˘ם 

"מעין ‰לבן" ("ביעל‡ רוט˘יי")".

לקראת שבת „

נח איש צדיק
יקשה במ"ש רש"י "הואיל והזכירו סיפר בשבחו שנאמר זכר צדיק לברכה", דלכאו' מדוע לא הזכיר הכתוב שבחו 
כשנזכר קודם בפ' בראשית, וגם לא סיפר שם בשבחו של מתושלח שהי' צדיק, ויבאר דשם נזכרו רק כ"תורת אדם" 

בסיפור תולדותיו של אדם הראשון, ויישב עוד כמה תמיהות בפרש"י זה.

‡. ברי˘ פר˘˙נו: "‡ל‰ ˙ול„˙ נח, נח ‡י˘ ˆ„י˜ ˙מים ‰י‰ ב„ורו˙יו, ‡˙ ‰‡ל˜ים ‰˙‰לך 
נח. ויול„ נח ˘ל˘‰ בנים ‡˙ ˘ם ‡˙ חם ו‡˙ יפ˙".

ובר˘"י מפר˘: "‡ל‰ ˙ול„ו˙ נח נח ‡י˘ ˆ„י˜ – ‰ו‡יל ו‰זכירו סיפר ב˘בחו, ˘נ‡מר זכר 
ˆ„י˜ לברכ‰".

ב˘בחו"  סיפר  ו‰זכירו  ר˘"י "‰ו‡יל  ˘לפי „ברי  מפר˘ים),  (ועו„  בלבו˘ ‰‡ור‰  וכבר ‰˜˘‰ 
ב˙ור‰"?  ˘נזכר  ר‡˘ון  בפעם  למעל‰  כ˘‰זכירו  מי„  ב˘בחו  סיפר  ל‡  "‡מ‡י  ל„˜„˜:  י˘ 
ב˘בחו  לספר  ‰כ˙וב  ˆריך  ‰י‰  לר‡˘ונ‰,  נח  מוזכר  כ‡˘ר  בר‡˘י˙,  בפר˘˙  מי„  כלומר: 

("‰ו‡יל ו‰זכירו")!

ז‰  ל‡מר  נח  ˘מו   ˙‡ וי˜ר‡  בן.  ויול„   .  . למך  "ויחי  כח-כט)   ,‰) נ‡מר  ˘ם  בר‡˘י˙  [בפ' 
ינחמנו ו‚ו'". ובר˘"י ˘ם מפר˘ "ויול„ בן – ˘ממנו נבנ‰ ‰עולם", ולכ‡ור‰ ‰י‰ ‡פ˘ר לומר 

˘‚ם ז‰ בכלל סיפור ˘בחו.

‡בל בפ˘טו˙, ‡ין ‰כוונ‰ ˘ם לספר ˘בחו ˘ל נח, ‡ל‡ ר˜ לב‡ר ‰טעם לכך ˘נ˜ר‡ ב˘ם 
"נח" ("ל‡מר ז‰ ינחמנו ו‚ו'").

וכי  עו„ ‰פעם,  בפר˘˙נו  מ˘בחו ‰כ˙וב  למ‰   – ˘בחו  סיפור  כן  ˘‰ו‡  נ‡מר  ו‡„רב‰, ‡ם 
י˘בח ‡ו˙ו בכל פעם ופעם מח„˘?!]

ב. וי˘ ל‰וסיף ול‰˜˘ו˙ בז‰:

‰˙ור‰  סיפר‰  ל‡  למ‰  ל‰˜˘ו˙  י˘   – ב˘בחו"  סיפר  ו‰זכירו  "‰ו‡יל   – ז‰  כלל  לפי   (‡
ב˘בחם ˘ל ‰ˆ„י˜ים ˘נזכרו לעיל ו‰יו ˜ו„מים לנח; ו‰„ו‚מ‡ ‰בולט˙ לז‰ – מ˙ו˘לח, ז˜נו 
ב˘בחו  סיפר‰ ‰˙ור‰  ול‡  כז),  כו;  כ‰;  כ‡;   ,‰) פעמים  כמ‰  בר‡˘י˙  בפ'  לעיל  ˘נזכר  נח,  ˘ל 

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

כלל!

ו‰רי מ˙ו˘לח ‰י‰ ˆ„י˜ ‚„ול, ע„ ˘לכבו„ו עיכב ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰מבול ˘בע‰ ימים – כ„ברי 
ר˘"י בפר˘˙נו (ז, „): "כי לימים עו„ ˘בע‰, ‡לו ˘בע˙ ימי ‡בלו ˘ל מ˙ו˘לח ‰ˆ„י˜, ˘חס 
בפ'  פעמים  כמ‰  ‡ו˙ו  ‰זכיר  ‰כ˙וב  ז‡˙,  ובכל  ‰פורענו˙";   ˙‡ ועיכב  כבו„ו  על  ‰˜ב"‰ 

בר‡˘י˙ ול‡ "סיפר ב˘בחו"!

ב) ר˘"י בפירו˘ו כ‡ן ממ˘יך ומבי‡ פירו˘ נוסף ב˙יבו˙ "‡ל‰ ˙ול„ו˙ נח נח ‡י˘ ˆ„י˜", 
וז"ל:

"„בר ‡חר: ללמ„ך ˘עי˜ר ˙ול„ו˙י‰ם ˘ל ˆ„י˜ים מע˘ים טובים".

לפני  כ‡ן ‡˙ "נח ‡י˘ ˆ„י˜"  מ˜„ים  ˘‰כ˙וב  ˘ז‰ו ‰טעם  ˘בי‡רו,  ר˘"י  במפר˘י  [ור‡‰ 
"ויול„ נח ˘ל˘‰ בנים" – ל‰„‚י˘ ˘עי˜ר ˙ול„ו˙ נח ‰ו‡ ‰יו˙ו "‡י˘ ˆ„י˜"].

ו‚ם לפי פירו˘ ז‰ י˘ ל‰˜˘ו˙ – ‰רי ˙ול„ו˙יו ˘ל נח נזכרו כבר בפ' בר‡˘י˙ (‰, לב – "ויול„ 
י˙כן  טובים", ‡יך  מע˘ים  ˘ל ˆ„י˜ים  ˙ול„ו˙י‰ם  ו‡ם ‡כן "עי˜ר  יפ˙");  ו‡˙  חם  ˘ם ‡˙  נח ‡˙ 

˘ב˙חיל‰ (בפ' בר‡˘י˙) מזכיר ‰כ˙וב ר˜ ‡˙ ˙ול„ו˙יו ‰‚˘מיים, ו‡ילו ‡˙ ‰"מע˘ים טובים" 
‰ו‡ מזכיר מ‡וחר יו˙ר, ר˜ בפר˘˙נו?!

‚. וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ (וכעין ז‰ ˙ירı ‰לבו˘ ˘ם, ועו„):

נח,  וע„  ˘מ‡„ם  ע˘ר˙ ‰„ורו˙  על  לספר  מ˙חיל‰  ˘‰˙ור‰  לפני   ,(‡ ,‰) בר‡˘י˙  פ'  בסוף 
˘ע˘ר˙  ו‰יינו,  ˙ול„ו˙ ‡„ם".  ספיר˙  מפר˘: "זו ‰י‡  ור˘"י  ˙ול„ו˙ ‡„ם".  ספר  נ‡מר: "ז‰ 
ול‡  בלב„,  ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון  ˙ול„ו˙יו  ב˙ור  ˘ם  נזכרים  זו  ˘בפר˘‰  נח  ע„  ˘מ‡„ם  ‰„ורו˙ 

ב˙ור סיפור ˙ול„ו˙י‰ם כ˘לעˆמם.

כלומר:

נע˘‰  בני ‰‡„ם  רבו  ˘כ‡˘ר  ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון –  ˙ול„ו˙יו  עם  מ‰ ‡ירע  לספר  ב‡  ‰כ˙וב 
מˆב ˘ל "רב‰ רע˙ ‰‡„ם ב‡רı" [ורע ז‰ ב‡ כ˙וˆ‡‰ מ‰יו˙ם יוˆ‡י חלˆיו ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון, 
ולכן ‡מר ‰˜ב"‰ "‡מח‰ ‡˙  לכללו˙ ‰מין ‰‡נו˘י],  רע  ועי"ז ‰בי‡  בעı ‰„ע˙  חט‡  ˘‰ו‡ 
ונבחרו  ‰‚זיר‰  מכלל  יˆ‡ו  ובניו,  נח  ‰ר‡˘ון,  ‡„ם  ˘ל  מ˙ול„ו˙יו  ˜טן  חל˜  ור˜  ‰‡„ם"; 

ל‰מ˘יך ‡˙ ˜יום ‰מין ‰‡נו˘י.

ו‡מנם, ‡ין ‰˙ור‰ רוˆ‰ "ל„ל‚" מי„ ל„ור ‰מבול, ולכן ‰י‡ מפרט˙ ב˜יˆור ‡˙ כל ע˘ר˙ 
חל˜  בעˆמם, ‡ל‡ ‰יו˙ם  בז‰ ‡ינ‰ ‡נ˘ים ‡לו  וע„ „ור ‰מבול; ‡בל ‰כוונ‰  מ‡„ם  ‰„ורו˙ 

˘ל "ספיר˙ ˙ול„ו˙ ‡„ם".

[ובז‰ יומ˙˜ ‚ם ל' ר˘"י ˘ם (‰, כט), ל‚בי מ‰ ˘נ‡מר על נח "ז‰ ינחמנו ממע˘ינו ומעˆבון 
י„ינו מן ‰‡„מ‰ ‡˘ר ‡רר‰ ‰'", ור˘"י מפר˘ – "ע„ ˘ל‡ ב‡ נח ל‡ ‰י‰ ל‰ם כלי מחרי˘‰ 
‡„ם  ˘ל  מ˜לל˙ו  חטים  כ˘זורעים  ו„ר„רים  ˜וˆים  מוˆי‡‰   ıר‡‰ ו‰י˙‰  ל‰ם,  ‰כין  ו‰ו‡ 

‰ר‡˘ון, ובימי נח נח‰";

„לפום רי‰ט‡ ˜˘‰ ‡ריכו˙ ‰ל' בר˘"י – "ו‰י˙‰ ‰‡רı מוˆי‡‰ ˜וˆים .. מ˜לל˙ו ˘ל ‡„ם 
‰ר‡˘ון" – „לכ‡ו' למ‡י נפ˜"מ כ‡ן? ‡ך עפ‰נ"ל יובן, ˘נ˙כוון בז‰ ל‰„‚י˘ כיˆ„ ‚ם סיפור 

ממנו יראו וכן יעשו
[מתוך מכתב למוזיקאי, מנצח ומלחין:]

מכתבו עם המצו״ב הגיעני באיחור זמן רב, ומפני 

סיבות שונות נתעכב גם המענה.

למסורת  מתאימה  הנהגתו  אשר  בנועם  קראתי 

מתוך  המצוות  קיום  בפועל,  במעשה  אבותיו  בית 

מי  פעמים,  כמה  וכמדובר  חסידותיים.  ואור  שמחה 

עמדה  ידי  על  מסויים  בחוג  השפעה  לו  ויש  שזכה 

בו,  תלוי  הרבים  זכות  הרי  בה,  שמצליח  מיוחדה 

ב״גאון  הם  גם  בהנהגתם  יעשו  וכן  יראו  שממנו 

יכירו  רואהו  שכל  בו,  הוא  גאה  בצדק  אשר  יעקב״, 

שהוא מזרע יעקב יצחק ואברהם.

ויהי רצון שהוריו שיחיו יראו ממנו ומכל ילידיהם 

שי׳ רב נחת אמיתי, נחת יהודי תורני חסידותי, ומתוך 

הצלחה עוד יותר בהפצת היהדות.

להדגיש  למותר  בודאי  שקיבל,  החינוך  ולאחרי 

וקדושה,  טוב  בעניני  להוספה  מקום  יש  שתמיד 

להיותם  הם  שאינסופיים  כיון  ומצותי׳,  התורה 

על  ונוסף  האמיתי.  האין־סוף  בהקב״ה  קשורים 

כל  הרי  בקודש,  ומעלין  מצוה  מצוה  ששכר  העיקר 

המוסיף מוסיפין לו בברכות ה׳ בכל המצטרך.

שמירת שבת אינה "הגבלה", 
אלא "הרחבה"!

בו  שמשתמש  הביטוי  על  להעיר  לעצמי  ארשה 

מגבילו  זה  דתי  יהודי  להיותו  אשר  מכתבו,  בסיום 

״הגבלה״  שהבטוי  ואף  ועוד.  שבתות,  של  מבחינה 

רגיל בסגנון ״העולם״, בפרט על פי המבואר בספרים 

אבל  והסתר.  ״העלם״  מלשון  הוא  ״עולם״  אשר 

שבת  שמירת  אשר  להיפך,  האמת  הרי  במציאות 

(היפך  מרחיבה  בכלל  ומצותי׳  התורה  ושמירת 

בורא  ברכות  לקבלת  והכלים  הצנורות  הגבלה) 

המצוות,  ומצוה  התורה  נותן  שהוא  ומנהיגו,  העולם 

הוספה  שכל  וכנ״ל  הגבלה,  ללא  היא  ההרחבה  וגם 

אין- הוא  והרי  בברכותיו  מוסיפה  המצוות  בקיום 

סופי.

בברכה להצלחה בענינים שכותב במכתבו, כולל - 

עד״ז בפירוש - עניניו בהפצת  שלא מזכיר  פי  על  אף 

היהדות ע״י דוגמא חי׳ וגם בדברים היוצאים מן הלב, 

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

נ.ב. תודתי מראש באם ימסור פ״ש להוריו שיחיו, 

יוצאי  מכל  אמיתי  נחת  רב  שיקבלו  איחולי  בצירוף 

חלציהם מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

(אגרות קודש חל"ג עמ' רמא-ב)

ובלשונו,  מכתבו,  בסיום  שכותב]  למה  ...[ובנוגע 

שאי אפשר להתחיל הכל בבת אחת, הנה אף שבודאי 

עניני  שבכל  מובן  זה  עם  ביחד  אבל  בזה,  הוא  צודק 

עליהן  בכלל,  ומצותי׳  התורה  היהדות  ועניני  טוב 

בנוגע  אפילו  הרי   - ימינו״  ואורך  חיינו  הם  ״כי  נאמר 

ל״ועשה טוב״, כל רגע שלא נוצל כדרוש הרי זו אבדה 

בנוגע  השני  בקו  וכמה  כמה  אחת  על  חוזרת,  שאינה 

לענינים בלתי רצויים שלא ייעשו, ובכל זה נעשו, הרי 

ולכן,  לתקן.  שאי־אפשר  מעוות  הוא  רבות  לפעמים 

בכל  אבל  אחת,  בבת  הכל  לשנות  שקשה  פי  על  אף 

האם  הפעם  עוד  להתבונן  כדאי  מתאימה  הזדמנות 

קצב ההתקדמות הוא בזריזות הדרושה.

לכל  בנוגע  בתוקפו  זה  הרי  למעלה  האמור  והנה 

המכתב.  נמען  [כגון  לאלה  בנוגע  אבל  ואחת.  אחד 

השפעה  גם  ולכן  מיוחדת  עמדה  להם  שיש  המו"ל] 

בחוגים  מזה  ויותר  מסויימים,  בחוגים  מיוחדת 

הרבים"  את  ומזכה  ד"זכה  הנימוק  גם  נתוסף  רחבים, 

ולא  מהנהגתו,  ולומדים  אליו  מביטים  רבים  שהרי 

בו  המיוחד  האישי  המצב  ודורשים  חוקרים  תמיד 

נמצא פלוני שהוא הסיבה שהנהגתו לעת עתה עדיין 

לא בשלימות.

שאת  ביתר  עוד  אמורים  הדברים  אשר  ומובן 

אחת  שהרי  הברזל,  מסך  מאחורי  העולים  בנוגע 

שאין  היא  דת  עניני  כל  הרודף  המשטר  של  הטענות 

הנמצאים  מהם  שחלק  והראי'  בדת,  רוצים  היהודים 

בארץ שאין בה גזרות והגבלות, ובכל זה הנהגתם היא 

בלתי דתית.

והשי"ת יצליחו בכל עניניו, כולל שיהי' זכה ומזכה 

את הרבים ובאופן דמוסיף והולך.

(אגרות קודש חל"ג עמ' שסד-ה)

"זכות הרבים תלוי בו"

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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למ‰  „ˆע"˜  עולם",  בנ‰  כ‡ילו  בי˘ר‡ל 
‰ר‚יל  בל˘ון  ול‡  "מוסיף"  בל˘ון  פ˙ח 
פ˙ח  כבר  ו‡ם  וכ„ומ‰,  ‰מולי„"  "כל 
כו'"  ‰וסיף  "כ‡ילו  לסיים  ‰ו"ל  ב‰וספ‰ 
‡ל‡  "בנין",  בל˘ון  לסיים  „יי˜  ולמ‰ 
„בל˘ון וטעם ז‰ מ˙ב‡ר ‰‚„ר ‰נ"ל, „‰וי 
מˆו˙  ‚„ר  „‰נ‰,  פו"ר.  מˆו˙  „‚וף  ל˙‡ 
("ל˘ב˙  ‰עולם  בנין  ‰ו‡  ורבי‰  פרי‰ 
ורבו  "פרו  ‰מ˜ר‡ו˙  וכפ˘טו˙  יˆר‰"), 
וז‰ו  ‚ו')".  (וכב˘ו‰   ıר‡‰  ˙‡ ומל‡ו 
‡ח˙  נפ˘  ‰מוסיף  "˘כל  ‰רמב"ם  ˘„יי˜ 
ל‰„‚י˘  עולם",  בנ‰  כ‡ילו  בי˘ר‡ל 
‡ינ‰  ‰עולם  בנין  ˘‰י‡  פו"ר  ˘מˆו˙ 
וב˙,  בן  חיוב‰, ‰ול„˙  ל˜יום  ר˜  מו‚בל˙ 
מˆו‰  ב‡ו˙‰  עו„  מוסיף  ˘‰ו‡  ˘כל  ‡ל‡ 
מˆו‰  ˘ל  ו‚„ר‰  ˙וכנ‰  בכלל  עˆמ‰, ‰"ז 

זו – בנין ‰עולם, "כ‡ילו בנ‰ עולם".

‰נ"ל  ‰ח˜יר‰  ‡ופני  „ב'  לומר  וי˘ 
„˙נן   ‡‰‡ ב˘מע˙ין,  ‰‚ירס‡ו˙  ב'  ‰ן  ‰ן 
במ˙ני' "ל‡ יבטל ‡„ם מפרי‰ ורבי‰ ‡ל‡ 
‚רסינן  ‰ספרים  „לרוב  בנים",  לו  י˘  ‡"כ 
[„˜˙ני  י‰ו˘ע"  כר'  „ל‡ו  "מ˙ני˙ין  ב‚מ' 
‡ל‡ ‡"כ כו' ‰‡ ‡ם י˘ לו יבטל – ר˘"י], 
˙יבו˙  ‰בי‡ו  ל‡  ו„עימי‰  ‰רי"ף  ‡בל 
„ל‡ו  "מ˙ני˙ין  „ל‰‚ירס‡  וי"ל,  ‡לו. 
מטעם  ‰ו‡  „ר"י  ˘‰„ין  נ˜טינן  כר"י" 

‰רחב˙ מˆו˙ פו"ר, ובע"כ פלי‚ ‡מ˙ני˙ין 
ר˘‡י  בנים  לו  י˘  „‡ם  מינ‰  „„יי˜ינן 
„לי˙‡  ל‰‚ירס‡  ‡בל  זו;  ממˆו‰  ליבטל 
לן  „סביר‡  מ˘ום  ‰ו‡  ב‚מ'  ‡לו  ˙יבו˙ 
ר"י  כי  ר"י,  על  ממ˙ני'  ס˙יר‰  ‡ין  „‡כן 
 – ˜בל‰  מ„ברי  בפ"ע  וחיוב  ב„ין  מיירי 
„‡מר‰  במ‡י  במ˙ני˙ין  ‡יירי  ל‡  ובז‰ 

„ר˘‡י ליבטל מפו"ר „‡וריי˙‡.

בין  ל‰לכ‰  טוב‡  נפ˜"מ  למˆו‡  וי˘ 
‰נך ב' ‡ופנים, ‡ם ‰ו‡ חיוב מ„"ס בפ"ע 
„‡וריי˙‡.  פו"ר  למˆו˙  ˘‰רחיבו‰  ‡ו 
ס"˙  „מוכרים  לעיל  בסו‚יין  ˜יי"ל  „‰נ‰, 
ב˘ביל בנים (לי˘‡ ‡˘‰ ב˙ בנים). ונחל˜ו 
‰פוס˜ים ‡ם חיוב ז‰ י˘נו ‚ם כ˘כבר ˜יים 
ב˙חיל˙  ‰˘ו"ע  ˘‰בי‡  כמו  פו"ר,  מˆו˙ 
‡ב‰ע"ז ב' ‰„עו˙ בז‰. ומע˙‰ י"ל „ב‰‡ 
˘‰ו‡  ‰˘יט‰  לפי  כי  מיל˙‡,  ˙לי‡  ‚ופ‡ 
„ין בפ"ע, ‰רי כיון ˘כבר ˜יים מˆו˙ פו"ר 
ב˘ביל  ס"˙  מוכר  ‡ינו  ˘וב  ב˘לימו˙‰, 
חיוב  ‰ו‡  ‡ם  ‡בל  בנים;  ב˙   ‰˘‡ לי˘‡ 
לו  ˘י˘  מס˙בר  פו"ר,  „מˆו˙  ל˙‡  מˆ„ 
‚ם  בנים  ב˙   ‰˘‡ לי˘‡  כ„י  ס"˙  למכור 
מ‰  כי  מ‰"˙,  פו"ר  מˆו˙  ˜יים  כבר  ‡ם 
פו"ר,  „מˆו˙  ל˙‡  ‰ו‡  כ‡ן  רבנן  „˙˜ון 
ב˘ביל  ס"˙  ˘מוכרין  פו"ר  מˆו˙  ומ‚„ר 

˜יומ‰.

לקראת שבת ו

ז‰ על נח (‡ינו סיפור בפני עˆמו, ‡ל‡ ‚ם ‰ו‡) חל˜ מ"ספיר˙ ˙ול„ו˙ ‡„ם", ‰מ˘ך ‰ענינים 
‰˘ייכים לחט‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון כו'].

ז‰  כל  כי   – ב˘בחו  מספר  ו‡ינו  מ˙ו˘לח   ˙‡ ˘ם  מזכיר  ˘‰כ˙וב  מז‰  ˜ו˘י‡  ‡ין  ולכן 
˘מ˙ו˘לח נזכר ‡ינו ב˘ביל עˆמו, ‡ל‡ ב˙ור חל˜ מסיפור ˙ול„ו˙ ‡„ם ‰ר‡˘ון. [‡ל‡ ˘לפ"ז 

ל‡ ‰י‰ ‰כ˙וב ˆריך לספר ‡ו„ו˙ "וי˙‰לך חנוך ‡˙ ‰‡ל˜ים" (‰, כב-כ„). ו„ו"˜. ועˆ"ע].

‡ין  ˘ם  כי  ‰טובים,  מע˘יו  ˘ם  מוזכרים  ול‡  נח,  ב˘בח  ˘ם  נכ˙ב  ˘ל‡  ‰טעם  ‚ם  וז‰ו 
‰מ„ובר ‡ו„ו˙ נח בזכו˙ עˆמו, ‡ל‡ ר˜ ב˙ור ‡ח„ מˆ‡ˆ‡יו ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון. ר˜ בפר˘˙נו 
‡י˘  ˘"נח  ל‰ו„יע  ‰מ˙‡ים  ‰מ˜ום  ‰ו‡  כ‡ן  ולכן  לעˆמו,  כמטר‰  נח  ‡ו„ו˙  לספר  מ˙חיל 

ˆ„י˜".

נח,  ˘לפני  ב˘בח ‰ˆ„י˜ים  לספר  ˘ל‡ ‰˜„ים ‰כ˙וב  ˘נ˙ב‡ר ‰טעם  ל‡חר  ‡מנם, ‚ם   .„
˘‰˜˘ו  וכמו  ויע˜ב;  יˆח˜  ‡בר‰ם,  ‰˜„ו˘ים:  ‰‡בו˙   – נח  ˘ל‡חר  מ‰ˆ„י˜ים   ‰˘˜ ע„יין 

מפר˘ים רבים, ˘כמ‰ פעמים נזכרו ˆ„י˜ים ‡לו בכ˙וב מבלי ˘יספר ב˘בחם!

ˆ„י˜ים  ˘ל  ˙ול„ו˙י‰ם  ˘עי˜ר  "ללמ„ך   – בר˘"י  ‰ב'  ‰פירו˘  לפי  ל‰˜˘ו˙  י˘  [וע„"ז 
מע˘ים טובים":

‰נ‰ ל˜מן ברי˘ פ' ˙ול„ו˙ נ‡מר "‡ל‰ ˙ול„ו˙ יˆח˜", ונמנים ˘ם ר˜ "יע˜ב וע˘ו"; ו‡ם 
ר˜ ‡˙ "יע˜ב  מונ‰  ˘‰כ˙וב  י˙כן  – ‡יך  טובים"  מע˘ים  ˘ל ˆ„י˜ים  ˙ול„ו˙י‰ם  ‡כן "עי˜ר 

וע˘ו", ‡˙ ˙ול„ו˙ יˆח˜, בלי ל‰˜„ים ‡˙ מע˘יו ‰טובים ˘‰ם "עי˜ר" ‰˙ול„ו˙?!

˘ל ˆ„י˜ים  ˙ול„ו˙י‰ם  ˘עי˜ר  כ‡ן "ללמ„ך  ר˘"י  ל'  ע"פ „יו˜  בפ˘טו˙,  י"ל  ˘בז‰  ‡ל‡ 
כו'" [ול‰עיר ˘˙יב˙ "ללמ„ך" ‰י‡ ‰וספ‰ ˘ל ר˘"י, ˘‡ינ‰ כ˙וב‰ בבר‡˘י˙ רב‰ כ‡ן (פ"ל, 

ו)] – ˘כוונ˙ ‰כ˙וב כ‡ן ‰י‡ ללמ„נו „בר ז‰ ב‡ופן ˘מכ‡ן נלמ„ על כל ‰ˆ„י˜ים כולם;

"מע˘ים  ‰ם  ˙ול„ו˙יו  ˘עי˜ר  יˆח˜  ל‚בי  ולכ˙וב  לחזור  ˆריך  ‰כ˙וב  ˘‡ין  מובן  ומע˙‰ 
טובים", כיון ˘מכ‡ן כבר למ„נו לכל ‰ˆ„י˜ים כולם].

‰. וי˘ ל˙רı, ˘‡„רב‰:

בכמ‰  כך  על  ב‡ריכו˙  מספר  ˘‰ו‡  ‡ל‡  ‰‡בו˙,  ˘ל  ˘בחם   ˙‡ מזכיר  ˘‰כ˙וב  ר˜  ל‡ 
בפעם ‰ר‡˘ונ‰  מי„  ˘בחם  ל‰זכיר  מוכרח  ו‡ינו  ויחי!  פר˘˙  סוף  וע„  לך  מפר˘˙   – ס„רו˙ 

˘מזכירם, כי ‰זכר˙ ˘מם בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ‰י‡ ‚ם ‰˙חל˙ ‰סיפור ‰כללי ‰מ‡ריך ב˘בחם.

ז‰  ‡ו„ו˙  ‰סיפור  כללו˙  כי,  ב‡ריכו˙;  מספר  ‰כ˙וב  ‡ין  ˘בחו  ˘על  בנח,  ‰„בר  ˘ונ‰ 
˘˜יים ‡˙ ˆיווי ‰' ובנ‰ ˙יב‰ וכו' – ‡ינו מור‰ על ˆ„˜ו˙ מיוח„˙, ˘‰רי נח ע˘‰ ז‡˙ פ˘וט 
„"לפנים  ב‡ופן  מיוח„˙  ˆ„˜ו˙  בז‰  ו‡ין  ‰מבול,  מפני  מ˘פח˙ו  ובני  חייו   ˙‡ ל‰ˆיל  כ„י 

מ˘ור˙ ‰„ין" כו'.

ולכן, כיון ˘מ‰סיפור ‰כללי ל‡ למ„נו על ˆ„˜ו˙ ‚„ול‰ ‡ˆל נח, לכן ‰וˆרך ‰כ˙וב לספר 
ב˘בחו במיוח„, על י„י ‰וספ˙ ‰˙יבו˙ "נח ‡י˘ ˆ„י˜ ˙מים ‰י‰ ב„ורו˙יו ‡˙ ‰‡ל˜ים ‰˙‰לך 
נח"; וע˘‰ ז‡˙ מי„ ב˙חיל˙ ‰פר˘‰ ‰מ„בר˙ עליו בעˆמו (מ˘‡"כ בפ' בר‡˘י˙ ˘˘ם נזכר 

ר˜ כחל˜ מענין ‡חר, כנ"ל ב‡רוכ‰) – "כיון ˘‰זכירו סיפר ב˘בחו".



מהיכן הגיע ה"עלה זית"?
ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף 
בפיה, וידע נח כי קלו המים מעל הארץ
(ח, יא)

ועוד):  בחיי,  רמב"ן,  (ראה  המפרשים  הקשו 

אפשר  דאיך  הזית,  עלה  את  היונה  לקחה  מאין 

עשב  או  אילן  עדיין  נשארו  המבול  שלאחר 

קיימים בצביונם, עד שאפשר ליטול מהם עלה?

עוד הקשו: מדוע הוצרך הכתוב לפרט שבפי 

היונה הי' "עלה זית", דלמאי נפק"מ איזה עלה 

הביאה? 

ויש לבאר בדרך הפשט:

חזק  אילן  הוא  שהזית  חז"ל  בדברי  מבואר 

עה"ת  בצפע"נ  ובהנסמן  ח.  פ"ב,  ב"מ  (תוספתא  ביותר 

לא  שבכללות  שאף  מסתבר,  ומעתה  כאן). 

המבול  ירידת  לאחר  בצביונם  האילנות  נשארו 

במשך ארבעים יום רצופים, ובפרט שגם לאחר 

עמוקים  במים  מכוסים  היו  המבול  ירידת  סיום 

במשך כמה וכמה חדשים, אעפ"כ נשארו כמה 

עצי זית, בהיותם עצים חזקים במיוחד. 

מסתבר  לא  זית,  עצי  שנשארו  אף  אמנם, 

בצורתם  נשארו  לעץ  המחוברים  שהעלים  כלל 

כמה  במים  ושרויים  מכוסים  שהיו  לאחר 

חדשים רצופים.

היונה  לו  שהביאה  מזה  נח  שהוכיח  וזהו 

כי  הארץ",  מעל  המים  "קלו  אשר  זית"  "עלה 

אפשר  (ובנקל  חדש  עלה  לו  שהביאה  ראה 

ובין  עתה  זה  שצמח  חדש  עלה  בין  להבחין 

עלה ישן שהי' שרוי וכבוש במים כמה חדשים), 

שעץ  מאז  מספיק  זמן  עבר  שכבר  הבין  ומזה 

להצמיח,  והתחיל  המים  מכיסוי  נתגלה  הזית 

עד שצמח עלה זה. 

ומעתה מיושב מה שמדגיש הכתוב שהיונה 

אחרים  אילנות  כי  זית",  "עלה  דוקא  הביאה 

היונה  יכלה  ולא  המבול,  ידי  על  לגמרי  נשחתו 

הזית,  עץ  ורק  חדשים,  עלים  מהם  להביא 

והתחיל  בקיומו  נשאר  ביותר,  חזק  בהיותו 

ש"קלו  (לאחר  חדשים  עלים  בהקדם  להצמיח 

המים").

נו"ן הפוכה – בשביל 
תרח או אברם?

ויהיו ימי תרח חמש שנים ומאתים שנה, וימת תרח 
בחרן

בחרן – הנו"ן הפוכה, לומר לך עד אברם חרון אף של מקום 
בעולם
(יא, לב. רש"י)

בפסוק  לכאן,  אברם  ענין  מה  צ"ע  לכאורה 

(וראה  תרח  של  מיתתו  על  מדובר  שבו 

מחרן  "נו"ן  תרח:  כלפי  זו  נו"ן  שפירש  ברד"ק 

שלא  תרח,  מת  הא-ל  אף  בחרון  כי  להודיע   .  .

עשה תשובה").

ויש לומר:

אבותיך  אל  תבוא  "ואתה  הכתוב  על  לקמן, 

עובד  "אביו  רש"י  פירש  טו),  טו,  לך  (לך  בשלום" 

ללמדך  אליו,  שיבא  מבשרו  והוא  זרה  עבודה 

לפרש  אין  ומעתה  תשובה".  תרח  שעשה 

בשעת  עצמו  תרח  כלפי  הוא  אף"  שה"חרון 

כבר  רש"י  לשיטת  שהרי  הרד"ק),  (כפירוש  מיתתו 

עשה תשובה אז.

"עד  לומר  באה  שהנו"ן  רש"י  פירש  כן  ועל 

אברם חרון אף של מקום בעולם":

על  המורה  סופית,  אות  היא  פשוטה  נו"ן 

 - גופא  הסופיות  האותיות  ומבין  ענין;  סיום 

הרי צורתה היא קו ארוך, המדגיש את החלוקה 

ומה  הקו  שלפני  מה  הצדדים,  שני  שבין 

שלאחריו.

ההפוכה,  שהנו"ן  רש"י,  שכתב  וזהו 

להפסיק  באה  אף",  ה"חרון  את  המדגישה 

ולחלק בין סיום פרשת נח ובין התחלת פרשת 

לך לך "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך גו'", 

פרשת  בסוף  מסתיים  אף"  ה"חרון  כי  ללמדנו 

נח, ומאברם ואילך – שעליו מספרת פרשת לך 

לך – התחילה תקופה חדשה.

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

לקראת שבת י„

כ‡ילו בנ‰ עולם", ˘כוונ˙ו לפר˘ ול‰כריע 
ר˜  ל‰לכ‰  פס˜ינן  „ל„י„י‰  ל„ינ‡,  בז‰ 
טובים",  כ‡ח„  ˘ני‰ם  "ו‡ם  ‰טעם   ˙‡
„ספי˜‡  ‰טעם   ˙‡ ל‡  ‡בל  מ„"ס,  מˆו‰ 

„‡וריי˙‡.

ל˘ני  ‰פסו˜  לחל˜  „„וח˜  ‡יבר‡, 
„‰וי  מ˘מע  ‰כ˙וב  מפ˘טו˙  כי  טעמים, 
 '‚ לו  ˘י˘  ספ˜  ˘‰ו‡  ח„‡,  טעמ‡  כולי‰ 
יכ˘ר ‰ז‰  מ‰ם  ז‰  יו„ע ‡י  ˆ„„ים, "‡ינך 
‡ו ז‰ ו‡ם (‰יינו ‡ו) ˘ני‰ם כ‡ח„ טובים". 
 '‡‰ טעם  „‡ם  ‰„בר,  בעי˜ר  ˆע"‚  ו‚ם 
„˜ר‡ ‰ו‡ ח˘˘‡ „ביטול מ"ע „‡וריי˙‡, 
˘‡˘˙ו  כל ‡ימ˙  נמי  טעמ‡  יימˆ‡ „ל‰ך 
ב˙  עו„  ‡ינ‰  וב˙  בן  לו  ˘יל„‰  ‡„ם  ˘ל 
בנים  ב˙   ‰˘‡ לי˘‡  חיוב  עליו  י˘  בנים 
‡חר˙)  ולי˘‡  ל‚ר˘‰  (‡ו  ‡˘˙ו  על 
‡˘כחן  ל‡  ומעולם  ימו˙ו,  ˘מ‡  מח˘˘ 
לˆ‡˙  כ„י  ‚וונ‡  בכ‰‡י  ל‰חמיר  בי˘ר‡ל 
„ע˙ ר' י‰ו˘ע. ומ‡י„ך ‚יס‡, ל‰‡י טעמ‡ 
‰י‰ ˆ"ל „ין ˘‰חיוב ‰ו‡ „ו˜‡ כ‡˘ר י˘ 
למי˙˙  לחו˘  י˘  ‡ז  כי  בלב„,  וב˙  בן  לו 
‡ח„ מ‰ם ול‡ ˙‰י‰ בי„ו מˆו˙ פו"ר, ‡בל 
טעם  ‡ין  ובנו˙  בנים  כמ‰  לו  י˘  כ‡˘ר 
(יבמו˙  ˜יי"ל   ‡‰„ ז‰,  חיוב  עליו  ˘יחול 
‡בל  חיי˘ינן;  ל‡  ˙רי  „בי  „למי˙‰  ב)  כו, 

מס˙ימ˙ ל˘ון ר"י "‰יו לו בנים ביל„ו˙ו" 
ל‡ו „ו˜‡  ˘‰מ„ובר ‰ו‡  בפ˘טו˙  מ˘מע 

ב˘נים (בן וב˙), כ"‡ ‚ם כו"כ בנים.

‰רמב"ם  ל˘ון  „˜„ו˜  ב‰˜„ם  ויובן 
נ˜ט  „ר"י  ב˘"ס,  ר"י  מ„ברי  ˘˘ינ‰  כ‡ן 
כו'",  בנים  לו  י‰יו  כו'  בנים  לו  "‰יו 
ו‰רמב"ם כ˙ב בל˘ון ‡חר, "‡ע"פ ˘˜יים 
˘ל‡  סופרים  מ„ברי  מˆוו‰  ‰ו‡  ‰רי  כו' 
יבטל מלפרו˙ ולרבו˙ כל זמן ˘י˘ בו כח". 
ו‰נ‰ י˘ לח˜ור ב‚„ר חיוב „לערב ‡ל ˙נח, 

י˘  ב' ‚„רים,  מˆינו  בחיובי „רבנן  „כי„וע 
מ˜ומו˙ ˘˙י˜נו ‰רחב‰ במˆו‰ „‡וריי˙‡ 
נמי  ו‰כי  עˆמ‰,  בפני  מˆו‰  ˘˙י˜נו  וי˘ 
(‰מ˘ך  ˘‰ו‡  לומר  י˘  ‚יס‡  מח„  ‰כ‡, 
˘‚ם  פו"ר,  „מˆו˙  ‰עי˜רי  חיוב  מ)עˆם 
עליו  י˘  ביל„ו˙ו  זו  מˆו‰  ˘˜יים  ל‡חר 
חיוב מ„"ס ל‰מ˘יך ("ל‡ ליבטל") במˆו˙ 
„לערב  ‰כ˙וב  ז‰  ולפי  בז˜נו˙ו.  ‚ם  פו"ר 
בנו‚ע  ובי‡ור  מיל˙‡  ‚ילוי  ‰וי  ˙נח  ‡ל 
למˆו˙ פו"ר ˘מן ‰˙ור‰ – ˘מ„ברי ˜בל‰ 
י˘  ˘ני  ומˆ„  ‚ונ‡.  בכ‰‡י  ‚ם  ל˜יימ‰  י˘ 
˘˜יים  ˘‡ף  בפ"ע,  ו„ין  חיוב  „‰ו‡  לומר 
ביל„ו˙ו,  לו  ˘‰יו  ‰בנים  ע"י  פו"ר  מˆו˙ 
(˜ר‡  ˜בל‰  ב„ברי  נוספ˙  מˆו‰  ‡יכ‡ 
„לערב ‡ל ˙נח) ל‰ולי„ בנים ‚ם בז˜נו˙ו.

על  "‡ף  במ"˘  ‰רמב"ם  „˜מ"ל  וז‰ו 
‰רי  ורבי‰  פרי‰  מˆו˙  ‡„ם  ˘˜יים  פי 
יבטל  ˘ל‡  סופרים  מ„ברי  מˆוו‰  ‰ו‡ 
כח",  בו  ˘י˘  זמן  כל  ולרבו˙  מלפרו˙ 
„בז‰ ‰˘מיענו ˘ˆיווי ‰כ˙וב (ב„ברי ˜בל‰) 
ענין  ‡ינו  בנים  לו  י‰יו  ז˜נו˙ו  בע˙  „‚ם 
„מˆו˙  ל˙‡  מˆ„  ‰ו‡  ‡ל‡  בפ"ע,  וחיוב 
פו"ר, ˘י˘ חיוב ˙מי„י (מ„"ס) ˘ל‡ יבטל 
פו"ר  מˆו˙  ˜יום  מ‰מ˘ך  (פירו˘,  מפו"ר 
[ו„ו"˜  כח  בו  ˘י˘  כ"ז  ˘מ„‡וריי˙‡) 
‰רמב"ם  על  בˆפע"נ  ˘ˆיין  במ‰  ‰יטב 
„˜‡מר  רע"‡),  (לז,  בביˆ‰  לפר˘"י  כ‡ן 
‰˙ם „כ‡˘ר כבר ˜יים מˆו˙ פו"ר (לב"‰ ‡ו 
ומי‰‡  כו'  כולי ‰‡י  מיפ˜„  ל‡  "˙ו  לב"˘) 

כו'".  בבו˜ר  כ„‡מר  ‡יכ‡  מˆו‰   ˙ˆ˜
‰ˆפע"נ  נ˙כוון  ‚ופ‡  „ל‰ך  י"ל  ו˘מ‡ 
מ˘מע  ז‰  ופר˘"י  „מ‚מ'  ל˘ם,  בˆיונו 

„‰יינו (˜ˆ˙) מˆו˙ פו"ר עˆמ‰].

‰ל˘ון  בפ˘טו˙  לנו  י˙חוור  ועפ"ז 
‡ח˙  נפ˘  ‰מוסיף  "˘כל  ‰רמב"ם  ˘בחר 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדר חיוב "ערב א תנח ידך" 
שיטת הרמב"ם

ידקדק בלשון הרמב"ם בכמה שינויים ששינה מסוגיית הגמ' בהך חיובא / יבאר הכל ע"פ חקירה אם חיוב זה 
הוי בגדר לתא דמצות פו"ר דאורייתא או חיוב בפ"ע מד"ס 

בחיוב פרי‰ ורבי‰ [˘‰ˆיווי עליו ‰ו‡ 
ע"ב],  רי˘  נט,  סנ‰„רין  עיי'   – בפר˘˙נו 
‡ומר  י‰ו˘ע  "ר'  ע"ב  סב  ביבמו˙  ‚רסינן 
נ˘‡ ‡„ם ‡˘‰ ביל„ו˙ו י˘‡ ‡˘‰ בז˜נו˙ו 
‰יו לו בנים ביל„ו˙ו י‰יו לו בנים בז˜נו˙ו 
‡ל  ולערב  זרעך   ˙‡ זרע  בבו˜ר  ˘נ‡מר 
˙נח י„ך כי ‡ינך יו„ע ‡י ז‰ יכ˘ר ‰ז‰ ‡ו 
ז"ל  ו‰נ‰  טובים".  כ‡ח„  ˘ני‰ם  ו‡ם  ז‰ 
פי  על  "‡ף  ‡י˘ו˙  מ‰ל'  בפט"ו  ‰רמב"ם 
‰ו‡  ‰רי  ורבי‰  פרי‰  מˆו˙  ‡„ם  ˘˜יים 
מלפרו˙  יבטל  ˘ל‡  סופרים  מ„ברי  מˆוו‰ 
˘כל ‰מוסיף  כח,  בו  ˘י˘  זמן  כל  ולרבו˙ 
עולם".  בנ‰  כ‡ילו  בי˘ר‡ל  ‡ח˙  נפ˘ 
וב‰‚‰ו˙ ‰רמ"ך ז"ל על ‡˙ר ‰˘י‚, ‡מ‡י 
יו„ע  ‡ינך  „כי  „‚מ'  טעמ‡  רבינו  נ˜ט  ל‡ 
לטעם  ו‰וˆרך  כנ"ל,  וכו'  יכ˘ר  ‡יז‰ 
מ„ילי‰ „כ‡ילו בנ‰ עולם. ובמע˘‰ רו˜ח 

כ˙ב „יפ‰ ‰˘י‚.

‰˘‡יל˙ו˙  על  ˘‡ל‰  וב‰עמ˜ 
„ב‡מ˙  לומר,  רˆ‰   (‚ ‡ו˙  ˜ס‰  (˘‡יל˙‡ 

מ‰ך ˜ר‡ „לערב ‡ל ˙נח מˆינו ל„יי˜ ˙רי 
חיוב‡. „רי˘‡ „˜ר‡ "כי ‡ינך  ב‰ך  טעמי 
ספי˜‡  מטעם  יכ˘ר ‚ו'" ‰יינו  ז‰  יו„ע ‡י 
[וכמ"˘  י˙˜יים  ל‡  ˘‰ולי„  ‰בן  ˘מ‡ 
ויר‡  ‰‚ון  י‰‡  זרע  "‡יז‰  בסו‚יין  ר˘"י 
"ו‡ם  „˜ר‡  וסיפ‡  ומ˙˜יים"].  ˘מים 
˘ני‰ם כ‡ח„ טובים" ‰יינו „‡ין ז‰ מטעם 
ל‰וסיף  ˘יכול  ‡ימ˙  ˘כל  ‡ל‡  ספי˜‡, 
רב˙י  וחילו˜  ע"ז.  מˆוו‰  ‰ו‡  ‰רי  בנים 
‰חיוב  עי˜ר  ˜מיי˙‡  „לטעמ‡  כ‡ן,  י˘ 
פו"ר,  מˆו˙  ‚וף  ביטול  ח˘˘  מ˘ום  ‰ו‡ 
ו‡"כ י"ל „נח˘ב כספי˜‡ „‡וריי˙‡; ‡בל 
מˆו˙  ביטול  מ˘ום  כ‡ן  ‡ין  ‰˘ני  לטעם 
ומˆו‰  טוב‰  פו"ר „‡וריי˙‡, ‡ל‡ ‰נ‰‚‰ 
˘‰וסיף  ‰טעם   ıי˙ור ומע˙‰  מ„"ס. 
‰רמב"ם "˘כל ‰מוסיף נפ˘ ‡ח˙ בי˘ר‡ל 

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

גיויים מ"ארובות שמים" 
ומ"מעיינות תהום" בדורותינו

מהם "מעיינות תהום" ו"ארובות השמים" שנפתחו בשנים האחרונות? / כיצד גילויים בחכמת הטבע מהווים 
הכנה לביאת המשיח? / כמה כוחות ויסודות יש בטבע? / ובשביל מה נתגלו ה"טלפון" וה"רדיו"? תכלית 

החידושים בחכמות הטבע שנתגלו בדורות האחרונים, וכיצד לנצלם כהכנה לביאת המשיח

רב‰  ˙‰ום  מעיינו˙  כל  "נב˜עו  ו‡זי  ‰מבול,  ‰חל  נח",  לחיי  ˘נ‰  מ‡ו˙   ˘˘ "ב˘נ˙ 
ו‡רובו˙ ‰˘מים נפ˙חו" (פר˘˙נו ז, י‡).

בז‰ר ‰˜„ו˘ (ח"‡ ˜יז, ‡. ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‰ע' 2 ‡ו„ו˙ ‰‚רס‡ ב„ברי ‰ז‰ר) נ‡מר, ˘בפסו˜ ז‰ 
טמון רמז על ‰ע˙י„ ל‰יו˙ ב˙˜ופ‰ ˘לפני בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜. בזמן ז‰, י˘˙נו וי˙ח„˘ו כמ‰ 

עניינים בעולם, בכ„י ל‰כינו ‡ל ‰מˆב ‰נעל‰ ˘י˘רור בימו˙ ‰מ˘יח.

מ‡לף  ˘נ‰  מ‡ו˙   ˘˘ ל˘˙י˙‡‰",  מ‡‰ ˘נין  על "˘י˙  מ‡ו˙ ˘נ‰" – ˜‡י  "ב˘נ˙ ˘˘ 
‰˘י˘י לברי‡˙ ‰עולם, ו‰יינו ˘נ˙ ‰'˙"ר, ו‡ז ˙‰י' ‰˘פע‰ עˆומ‰ ב˘ני עניינים:

‰חכמ‰  ˘ערי  י˙‚לו  לעיל‡",  „חכמ˙‡  ˙רעי  י˙פ˙חון   – נפ˙חו  ‰˘מים  "‡רובו˙ 
‰עליונ‰, ו˙˙פרסם בעולם פנימיו˙ ‰˙ור‰ וי„יע˙ ‰בור‡ י˙"˘.

"נב˜עו כל מעיינו˙ ˙‰ום רב‰ – מבועי „חכמ˙‡ ל˙˙‡", בנוסף ל‚ילוי פנימיו˙ ‰˙ור‰, 
לז‰ר  ס' ‡˘מור˙ ‰בו˜ר  (ר‡‰  חכמ˙ ‰טבע  בחכמ‰ ‰˙ח˙ונ‰, ‰י‡  ח„˘ים  ‚ם „ברים  י˙‚לו ‡ז 

(˘‡לוני˜י, ˙רי"ב)).

ו˙כלי˙ ˘ני ‚ילויים ‡לו ˘‰חלו מ˘˘ מ‡ו˙ ˘נ‰ ל‡לף ‰˘י˘י, ‰י‡ כ„י ˘"י˙˙˜ן עלמ‡ 
ל‡על‡ ב˘ביע‡‰" – ˘י‰‡ ‰עולם מוכן ל‰˙עלו˙ו ב‡לף ‰˘ביעי, בימו˙ ‰מ˘יח.

ופנימיו˙‰.  סו„ו˙ ‰˙ור‰  מ‡ו„ ‰˙‚לו˙  רב˙‰  ˘נ˙ ‰'˙"ר,  ˘סביבו˙  ב‡ו˙ו ‰זמן  ו‡כן, 
‰עוס˜ים  מס‰"˜  וכמ‰  כמ‰  ונ„פסו  י˙"˘,  ‰בור‡  י„יע˙  מ‡ו„  נפוˆ‰  ˙˜ופ‰  ב‡ו˙‰ 



טלקראת שבת

בפנימיו˙ ‰˙ור‰ ב‰רחב‰ ובבי‡ור (ר‡‰ במ˜ו‰"„ פרטי ‰„ברים). ו‰ו‡ מ‰ ˘ˆפ‰ ‰זו‰ר ‰˜„ו˘ 
בענייני  מיוח„˙  ‰˙פ˙חו˙  ‚ם  ‡ז  ‰˙חיל‰  ומ‡י„ך,  לעיל‡".  „חכמ˙‡  ˙רעי  ˘"י˙פ˙חון 

‚ילויי מ„ע וחכמו˙ ‰עולם – "מבועי „חכמ˙‡ ל˙˙‡".

ומ„ברי ‰זו‰ר מ˘מע, ‡˘ר ˘˙י ‰˙‚לויו˙ ‡לו ‰ינן ‰כנ‰ בכ„י ˘יוכל ‰עולם ל‰˙עלו˙ 
ב‡לף ‰˘ביעי.

ולכ‡ור‰ ‰„ברים ˙מו‰ים ביו˙ר:

ב‡לף ‰˘ביעי, ‰ו‡ „בר  ל‰˙עלו˙ ‰עולם  מ‰וו‰ ‰כנ‰  ופנימיו˙‰,  ˙ור‰  רזי  ˘‚ילוי  מ‰ 
וממיל‡,  ט),  י‡,  (י˘עי'   "'‰  ˙‡ "„ע‰  כול‰   ıר‡‰ ˙ימל‡  ‰מ˘יח  בימו˙  ‰ל‡  ו‰‚יוני.  מובן 
כ‰כנ‰ לז‰, מ˙חיל‰ י„יע˙ ‰' ל‰˙‚לו˙ ‚ם ב˙˜ופ‰ ˘˜ו„ם בי‡˙ ‰מ˘יח, וכך ‰עולם נע˘‰ 
מוכן ל‚‡ול‰. ‡בל מ‰ו ‰ˆורך ו‰˙ועל˙ ב‰˙‚לו˙ מעיינו˙ חכמ˙ ‰טבע ו‰עולם, ע„ ˘‰„בר 

מ‰וו‰ ‰כנ‰ ל‰˙עלו˙ ˘˙‰י' בימו˙ ‰מ˘יח?

חכמות הטבע נבראו בכדי שינצלו אותם לעבודתו ית'
˙כלי˙ כל ‰בריו˙ ˘בר‡ ‰˜ב"‰, ‰י‡ ‡ך ור˜ בכ„י ל‚לו˙ ‡˙ כבו„ו י˙' בעולם. זו‰י כל 
מˆי‡ו˙ם, וזול˙ ז‡˙, ‡ין ל‰ם ˘ום עניין ו˙כלי˙. וכן ‡מרו חז"ל בסוף פר˜ ˜נין ˙ור‰ (‡בו˙ 

פ"ו) "כל מ‰ ˘בר‡ ‰˜ב"‰ בעולמו, ל‡ בר‡ו ‡ל‡ לכבו„ו".

‰˙ור‰  בלימו„  י˘ר‡ל,  בני  עבו„˙  נ„ר˘˙  י˙',  כבו„ו   ˙‡ י‚לו  ˘‰נבר‡ים  בכ„י  ‡מנם, 
נבר‡ "ב˘ביל ‰˙ור‰  ˘כל ‰עולם  בר‡˘י˙ ‡, ‡)  בר˘"י  חז"ל (‰וב‡  ולכן ‡מרו  ו˜יום ‰מˆוו˙. 
‡ו˙ו  ˘מנˆלים  י„י  על  נבר‡,  כל  ˘ל  ˙כלי˙ו  ‰מ‚לים  ‰ם  י˘ר‡ל  בני  כי  י˘ר‡ל",  וב˘ביל 

לענייני ˙ור‰ ומˆוו˙י' ועבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.

ול‡ ר˜ ‰נבר‡ים ‰‚˘מיים ו‰חומריים נבר‡ו לכבו„ו ˘ל ‰˜ב"‰, ‡ל‡ ‚ם חכמו˙ ‰טבע 
‚ם  ל‰˘˙מ˘  וממיל‡ ˆריך  בעולם.   '‰ כבו„  ול‚לו˙  ל‰רבו˙  ב˘ביל  ור˜  נבר‡ו ‡ך  ו‰מ„ע 

ב‰ם, ב‡ופן ˘מנˆלים ‡ו˙ם "לעבו„˙ ‰' ‡ו ל˙ור˙ו" (˙ני‡ פ"ח).

˘ם.  ˙ני‡  (ר‡‰  בס‰"˜  ‰ז‰ירו  ל˜„ו˘‰,  ‰על‡˙ם  ל˘ם  ‰עולם  חכמו˙  לימו„  ˘על  [‡ל‡ 
ומי ˘‡ינו ˘ייך  וסיע˙ן".  ז"ל  ורמב"ן  כמו "‰רמב"ם  בלב„  ס‚ול‰  ליחי„י  ועו„) ˘‰„בר ˘ייך 
˘בנפ˘ו  „ע˙  בינ‰  חכמ‰  בחינ˙  ומטמ‡  "מלבי˘  ‰ו‡  ‰רי  ‰חכמו˙,  בלימו„  ועוס˜  לז‰ 
מרעין  ו˘‡ר  בכפיר‰  ˘מל‡ים  בימינו,  ‡לו  „חכמו˙  ‰לימו„  במ˜ומו˙  ובפרט  ‰‡לו˜י˙". 

בי˘ין חמורים ו‚רועים. ו‰לימו„ במ˜ומו˙ ‡לו ‰ו‡ ‡יסור חמור וסכנ‰ ממ˘].

ועל פי ז‰, י˘ ליי˘ב לכ‡ור‰ כיˆ„ ‰˙‚לו˙ מעייני חכמו˙ ‰טבע ˜˘ור‰ לבי‡˙ ‰מ˘יח. 
כי חכמו˙ ‰טבע ‰ן ‚ם עניין ˘ל ˜„ו˘‰, כ‡˘ר בני י˘ר‡ל מנˆלים ‡ו˙ן עבור ‚ילוי ˜„ו˘˙ו 
י˙' בעולם. וכ‡˘ר נפ˙חו מעיינו˙ חכמ˙ ‰טבע ו‰מ„ע ב"˘נ˙ ˘˘ מ‡ו˙", ‰רי מוסיפים בני 

י˘ר‡ל בניˆול חכמו˙ ‰עולם ל˘ם ˘מים.

ו‰וספ‰  עו„ ‰˙˜„מו˙  ל˘ם  ר˜  בחכמ˙ ‰עולם ‡ינם  ˘‚ילויים ‡לו  מ˘מע  בזו‰ר  ‡מנם, 
‰ע˙י„‰.  ל‚‡ול‰  ‰כנ‰  ˘‰ם  מיוח„  ענין  ב‰ם  י˘  ‡ל‡  כללי,  ב‡ופן  י˘ר‡ל  בני  בעבו„˙ 

איך ינצל אדם מטרדות הפרנסה?
בא אתה וכל ביתך אל התיבה
(ז, א)

הפרנסה  ד"שעבוד  מבואר  הקדושים  בספרים 

נקרא מי נח . . יגיעות וטרדות הפרנסה לעסוק בעניני 

ריש  (תו"א  רבים"  מים  בחינת  והוא  הגשמי  הזה  עולם 

נח"  מ"מי  לינצל  שהדרך  הבעש"ט  ואמר  פרשתנו). 

תיבות  אל  האדם  שיכנס   – התיבה"  אל  היא "בא  אלו 

ואותיות התורה והתפילה, ואזי יהי' מוגן ובטוח מפני 

המבול והטרדות (ראה כש"ט בהוספות ס"ח ואילך).

ביאור הדברים:

איתא בזהר (זח"א קצט, ב. זח"ב סב, ב) שרב ייסא סבא, 

ממנו  אוכל  הי'  לא  לפניו,  מוכן  מזונו  שהי'  פי  על  אף 

"עד דשאיל מזוני' קמי מלכא קדישא". ולכאורה הוא 

דבר תמוה, שהלא הקב"ה כבר המציא לו מזונו והוא 

עומד לאכול הימנו, ומה לו לבקש עתה על מאכלו?

(שעהיחוה"א  באריכות  התניא  בספר  שמבואר  אלא 

קיום  לו  אין  עצמו  מצד  העולם  אשר  ועוד),  פ"ב,  פ"א, 

ואין לו מציאות, והוא אין ואפס המוחלט. וגם לאחר 

שבראו השי"ת בששת ימי המעשה, עדיין מצד עצמו 

אין לו קיום, וצריך לחזור להיות אין ואפס כבתחילה, 

רגע  בכל  אותו  ובורא  ממשיך  בחסדו  שהקב"ה  אלא 

יום  בכל  בטובו  "המחדש  התפילה  וכנוסח  מחדש, 

תמיד מעשה בראשית".

קודם  להקב"ה  מתפלל  סבא  ייסא  רב  הי'  ולכך 

האכילה שימציא לו מזונו, לפי שהכיר שהקב"ה בורא 

ליש,  מאין  מחדש  רגע  בכל  שלפניו  המאכלים  את 

ובטובו מואיל להמשיך לחדשם כדי לזונו ולפרנסו.

הזדונים  מים  מפני  הירא  שהאדם  הטעם  וזהו 

ועבודה,  מתורה  אותו  שמבלבלים  הפרנסה  דטרדות 

הרי עצתו היא ליכנס לתיבות התורה והתפילה:

שהוא  בידעו  מהשי"ת,  צרכיו  המבקש  אדם 

וכל  הנבראים  כל  את  מחדש  רגע  בכל  מהווה  ית' 

העולם  עניני  כל  על  השקפתו  הרי   - הצטרכויותיהם 

העולם  עניני  כל  אשר  הוא  מבין  כי  לגמרי,  משתנית 

זאת  אם  כי  כלל,  עצמם  מצד  מציאות  להם  אין 

ממש.  רגע  בכל  ליש  מאין  ומחיים  מהוום  שהשי"ת 

ברא  שהקב"ה  זה,  בכל  והמכוון  התכלית  גם  ובידעו 

ויקיימו  התורה  ילמדו  ישראל  שבני  כדי  עולמו 

מכיר  הוא  הרי   - דייקא  הגשמיים  בדברים  המצוות 

ורק  אך  הם  גופו  וצרכי  פרנסתו  עסקי  שכל  ומרגיש 

תכלית  ולמלא  ה'  לעבוד  שיוכל  כדי  וכלים  מכשירים 

וכוונת בריאתו.

מטרידים  אלו  ענינים  אין  ממילא  בדרך  ואזי 

כדי  רק  הוא  בהם  עסקו  כל  שהרי  מהתפילה,  אותו 

מסייעים  אינם  ואם  לקונו,  בעבודתו  שיסייעוהו 

מזו,  ויתירה  כלל.  בהם  עסק  לו  אין   – מטרידים  אלא 

ומפריע  מטריד  הרשות  בעניני  עסקו  אין  כזה  שאדם 

הגוף  עניני  גם  אצלו  שהרי  קונו,  את  מעבודתו  אותו 

"בכל  הכתוב  כציווי  ה',  מעבודת  חלק  הם  והפרנסה 

דרכיך דעהו".

מלא שליחותך - והם 
יבואו "מאליהם"

שנים שנים באו אל נח אל התיבה זכר ונקבה כאשר צוה 
אלקים את נח
באו אל נח - מאליהן
(ז, ט. רש"י)

אל  בעלי-החיים  בהבאת  לעסוק  הוצרך  לא  נח 

התיבה, אלא לאחר שהכין את התיבה, כפי שנצטווה 

על ידי הקב"ה - התקבצו ובאו כל בעלי החיים בדרך 

ממילא, ללא השתדלות מצידו של נח.  

ולמדנו מכאן הוראה נפלאה:

שליחותו,  במילוי  לעסוק  הוא  האדם  של  תפקידו 

לו  ואין  קידושין),  (סוף  קוני"  את  לשמש  נבראתי  "אני 

לדאוג לענינים אחרים, כי כשימלא הוא את שליחותו 

- ייעשו שאר הענינים בדרך ממילא, ללא השתדלות 

מיוחדת מצדו. 

ובדוגמת הסיפור הידוע (ראה דברי יחזקאל על התורה 

שפעם  טוב,  שם  הבעל  על  א)  לח,  וישב  עה"פ  ומועדים 

על  והקיש  הבתים  לאחד  הלך  מסויים,  לדבר  נצרך 

החלון, ובלי לחכות למענה חזר לביתו (ואחר כך באו 

 - נפשך  ממה  שאלוהו:  מבוקשו).  את  לו  ונתנו  אליו 

החלון?  על  להקיש  לו  למה  הנס,  על  סומך  הוא  אם 

ואם ברצונו לפעול בדרך הטבע, הרי הי' עליו לחכות 

עד שיענו לו!

הוא  הקב"ה  של  רצונו  טוב:  שם  הבעל  והשיב 

פעולה  אפילו  טבעית,  פעולה  "כלי",  יעשה  שאדם 

עשה  מצדו  שהוא  ולאחר  בחלון;  נקישה  כמו  קטנה 

כל  ושאר  לביתו,  לחזור  כבר  הוא  יכול   - שלו  את 

העניינים ייעשו מעצמם...



י‡לקראת שבת

במח˘ב‰  וז‰ירו˙ו  על ‰נ‰‚˙ ‰‡„ם  יו˙ר  מ˘פיע  וממיל‡, ‰„בר  מוח˘י˙".  בבחינ˙ "ר‡י' 
יח„יו  ב˘ר  כל  כ‡˘ר "ור‡ו  מ˘יח ˆ„˜נו,  בי‡˙  לע˙  כר‡וי  מ˙כוננים  ובכך  ומע˘‰.  „יבור 

כי פי ‰' „יבר".

גילוי "אחדותו הפשוטה" על ידי חכמת הטבע
לעבו„˙  וסיוע  עזר  מ‰ווים  ב„ורו˙ינו  ˘נ˙‚לו  ˘‡ו˙ם ‰חי„ו˘ים  מ‰  ר˜  נ˙ב‡ר  כ‡ן  ע„ 
‰‡„ם ב‰כנ‰ ‡ל בי‡˙ ‰מ˘יח. ‡מנם, י˘ לומר י˙יר‰ מזו, ˘עניינן ומ‰ו˙ן ˘ל חכמו˙ ‡לו, 
ל‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙  כבר ‰כנ‰  חכמו˙ ‡לו, ‰ו‡  חי„ו˘  עˆם  לע˙י„.  ˘י‰י'  ‰‚ילוי  ˜˘ור ‡ל 

ו‰˘למ‰.

˘ל  ‰מוחלט˙  ‡ח„ו˙ו  עניין  ‰ו‡  ‰˙ור‰,  בפנימיו˙  ‰מו„‚˘ים  ‰עי˜ריים  ‰יסו„ו˙  ‡ח„ 
‰בור‡ י˙"˘. למרו˙ ˘בעולם נר‡ים נבר‡ים רבים ל‡ין ספור, וי˘נם עולמו˙ רבים ומל‡כים 
ו‰ו‡  ‰יחי„י,  ‰נמˆ‡  י˙'  לב„ו  ‰ו‡  מ˜ום  מכל  בריו˙,  מיני  ו˘‡ר  חיים  ובעלי  ‡„ם  ובני 
 .‡ מט,  מˆוו˙יך  „רך  (ר‡‰  ‰חסי„ו˙  בספרי  ובעומ˜  ב‡רוכ‰  ˘נ˙ב‡ר  וכמו  פ˘וט‰",  "‡ח„ו˙ 

ועו„).

בזמן ‰ז‰ ˜˘‰ ביו˙ר ל‡„ם ל˜בוע ב„ע˙ו ˘‰מˆי‡ו˙ ‰יחי„י˙ ‰י‡ ‰˜ב"‰, וכיˆ„ ‰„בר 
מ˙יי˘ב עם מˆי‡ו˙ם ˘ל נבר‡ים ל‡ין מספר ˘‰ו‡ רו‡‰ סביבו˙יו. ‡ך לע˙י„ לבו‡ י˙‚ל‰ 

‰„בר לעין כל בר‡י' מוח˘י˙ ממ˘.

וכ‰כנ‰ לז‰, ‰נ‰ כבר בזמן ‰ז‰, מ˙‚ל‰ מעין ז‰ בחכמו˙ ‰טבע. ב˙˜ופ‰ ‰‡חרונ‰, ‚ם 
חכמי ‰טבע מסכימים ˘י˘ ‡ח„ו˙ בטבע ‰נבר‡ים:

‰טבעיים  מ‰כוחו˙  ‡ח„  ˘כל  ‰טבע  וחכמי  ‰חו˜רים  ‡ˆל  מוחלט  ‰י'  ˜„מוניים  בימים 
מיסו„ו˙  מורכב  ˘בעולם,  „בר  כל  ˘ל  ו‰חומר  עˆמו.  בפני  נפר„  כח  בעולם, ‰ו‡  ‰˜יימים 
‰טבע  חכמ˙  ומ˙פ˙ח˙  ˘‰ולכ˙  ככל  ו‡ילו  מז‰.  ז‰  ומוב„לים  ‰˘ונים  רבים  וחומרים 
ב‡ופן  חיˆוני  ענין  ר˜  ‰ו‡  ‰יסו„ו˙,  ב‰רכב  ז‰  ופירו„  ˘ריבוי  מ˙‚ל‰  ‰‡חרונים,  ב„ורו˙ 
בטבע,  רבים  יסו„ו˙  ב‡מ˙ ‡ין  וכו', ‡בל  ˘ל‰ם  ו‰‰˙פ˘טו˙  חל˜ים, ‰ˆמˆום  ˘ל  ‰ˆירוף 

ובעˆם מ‰ו˙ם ‰ם מ‡וח„ים.

כ‡מור, ‰כר‰ זו ‰י‡ ‰כנ‰ למˆב ˘י˘רור בעולם בע˙ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰, ˘‡ז ˙‰י' ‡ח„ו˙ 
מוסכם  כבר  בי‡˙ ‰‚‡ול‰,  ˘לפני  ב˙˜ופ‰  כן ‚ם  ועל  ב˘ר.  בעיני  במוח˘  מור‚˘˙  ‰˘י"˙ 
˘‰‡ח„ו˙  י‚לו  ‡זי  ˆ„˜נו  מ˘יח  יבו‡  וכ‡˘ר  ו˘ווים.  מ‡וח„ים  ‰מ‰  ‰עולם  ענייני  ˘כל 

‰‡מי˙י˙ בין כל ענייני ‰עולם, ‰י‡ ‡ח„ו˙ו ‰מוחלט˙ ˘ל ‰˜ב"‰.

מ˘יח  לבי‡˙  רב‰  ˘ערי ‰חכמ‰ ‰˙ח˙ונ‰, ‰י‡ ‰כנ‰  ˘פ˙יח˙  מובן ‰יטב ‡יך  ומע˙‰ 
ˆ„˜נו, ופ˙יח‰ זו פועל˙ חל˜‰ במ‰ ˘"י˙˙˜ן עלמ‡ ל‡על‡ ב˘ביע‡‰", במ‰ר‰ בימינו.

לקראת שבת י

לנˆל  י˘  ו‡יך  לעניין ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰,  חכמו˙ ‰טבע ‰ללו  ˘ייכו˙  כיˆ„  לב‡ר ‰„בר,  וי˘ 
‚ילויים ‡לו בכ„י ל‰˙כונן ל˙˜ופ˙ ימו˙ ‰מ˘יח.

לשם מה נתגלו הטלפון והרדיו?
בבו‡ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰, י˙˜יים ‰ייעו„ (י˘עי' מ, ‰) "ונ‚ל‰ כבו„ ‰' ור‡ו כל ב˘ר יח„יו כי 
פי ‰' „יבר". בפסו˜ ז‰, מבו‡ר ‡ח„ ‰עניינים ‰עי˜ריים ביו˙ר ב˙˜ופ˙ ימו˙ ‰מ˘יח, ˘‡ז 

י‰י' ‚ילוי ‡לו˜ו˙ו י˙' לעין כל.

בזמן ‰ז‰, ‡ין ‰עין ‰‚˘מי˙ רו‡‰ ‡˙ ‚ילוי ‡ורו י˙', וי˘ ר˜ י„יע‰ ו‰ר‚˘‰ רוחני˙. ‡בל 
כך  על  ˘נוסף  ו‰יינו,  פי ‰' „יבר".  ומוח˘י˙ "כי  בר‡י' ‚˘מי˙  יר‡‰ ‰‡„ם  בימו˙ ‰מ˘יח, 
ול‡  י˙',  כבו„ו  ˙ר‡‰ ‡˙  ‰עין ‰‚˘מי˙  בעין ‰˘כל, ‰נ‰ ‚ם  ˘"מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰'", 

‰עין בלב„, ‡ל‡ ‡פילו ‰ב˘ר "יר‡‰" ‡˙ ‚ילוי ‡ורו י˙' – "ור‡ו כל ב˘ר".

ו‰נ‰, ב˙˜ופ‰ זו, ב˘נו˙ ‰‰כנ‰ לבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו, ˆריכים ל‰˙כונן ולטעום כבר מעין 
ע„יין  ˘‰רי  ביו˙ר,  עבו„˙ ‰'. ‡ך ‰„בר ˜˘‰  בענייני  ו‚˘מי˙  מוח˘י˙  ר‡י'  זו,  נעלי˙  ר‡י' 

‡ין ‰עין רו‡‰ ענייני ‡לו˜ו˙ במוח˘.

ול˘ם כך נ˙‚לו חכמו˙ ומ„עי ‰טבע ב˙˜ופ‰ ˘˜ו„ם בי‡˙ ‰מ˘יח. על י„י ניˆול חכמו˙ 
‡לו  עניינים  ‰יו  ע˙‰  ע„  רוחניים.  מו˘‚ים  ו„ע˙ו  ‰‡„ם  ˘כל  ‡ל  ל˜רב  ני˙ן  כר‡וי,  ‡לו 
ר‡י'  מ‰ן  ל˜בל  ני˙ן  חכמו˙ ‰טבע,  י„י ‰˙‚לו˙  ועל  על ‰„ע˙,  מ˙˜בלים  ובל˙י  מופ˘טים 

מוח˘י˙.

„ו‚מ‡ ל„בר:

‡ח˙ ‰‰מˆ‡ו˙ ו‰חי„ו˘ים בחכמ˙ ‰טבע, ‰ו‡ עניין ‰"טלפון" ו"ר„יו" וכיוˆ‡ ב‡לו. על 
י„י חי„ו˘ים ‡לו, ‡פ˘ר ל‡„ם ל„בר במ˜ום מסוים, וי˘מעו ‡˙ „בריו במ˜ום מרוח˜ ביו˙ר. 

וי˙יר‰ מזו, חי„˘ו ‡ופן ˘‡פ˘ר לר‡ו˙ בעין ‰‚˘מי˙ „ברים ˘נע˘ים במ˜ום מרוח˜.

˘ומע˙"  ו‡וזן  רו‡‰  ˘"עין  ב„ע˙ו  ל˜בוע  ‰‡„ם  על  מ˜ילים  ‡לו,  ו‰מˆ‡ו˙  חי„ו˘ים 
(‡בו˙ פ"ב מ"‡). ב˘נים עברו, כ‡˘ר ל‡ ‰י' בעולם מו˘‚ ˘ל ˘מיע˙ ור‡יי˙ עניינים ממ˜ום 

ר˜  ‡פ˘רי  ‰„בר  ו‰י'  ‰כל.  ו˘ומע  רו‡‰  ˘‰˜ב"‰  ב„ע˙  ל˜בוע  מ‡ו„   ‰˘˜ ‰י'  מרוח˜, 
עיוני,  ˘כל  י„י  על  ˘נ˜בע‰  זו ‰נח‰  ו‚ם ‡ז, ‰רי  בי‚יע‰ ‚„ול‰.  ו‰עמ˜‰  י„י ‰˙בוננו˙  על 
פ˘וטים  „ברים  ‡ˆלו  מונחים  ˘‰יו  כפי  בפנימיו˙,  ‰יטב  ב‡„ם  מונח˙  ‰יי˙‰  ל‡  וממיל‡ 

˘‰ו‡ רו‡‰ בעיניו.

יו˙ר  ‰רב‰  ל‡„ם  לו  בנ˜ל  ‰נ‰  ‰‡מורים,  ‰חי„ו˘ים   ˙‡ ו‚ילו  ˘‰מˆי‡ו  מ‡חר  ‡מנם, 
עבו„˙ ‰˙בוננו˙ זו. ˘‰רי רו‡‰ ‰ו‡ ‚ם בעולם ‰ז‰, ˘יכול ‡„ם לי˘ב במ˜ום פלוני ולר‡ו˙ 
ול˘מוע מ‰ ˘עו˘‰ זול˙ו במ˜ום רחו˜ ‰רב‰. ו‡ם כן, מכל ˘כן ˘"עין" ˘למעל‰ רו‡‰ כל 

מע˘יו, ו"‡וזן" ˘למעל‰ ˘ומע˙ כל „יבוריו.

בלב„,  ו‰‰˙בוננו˙  עיון ‰˘כל  בר‡יי˙  ב˘נים ˜„מוניו˙  ˘‰יי˙‰  ˘עבו„‰  ונמˆ‡ ‡פו‡, 
נע˘˙‰  מ‡ו˙",   ˘˘ ב"˘נ˙  ‰טבע  חכמ˙  ˘ל  רב‰"  ˙‰ום  "מעיינו˙  ˘נב˜עו  מ‡ז  ‰נ‰ 


