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לקראת שבת
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תוכן ענינים

פתח דבר

‡ו ‡ומרים חסי„ו˙‰ ,רי למרו˙ ˘‡ין ‰ו‡ מבין‰ ,ענין מ˙‰וו ‰בכל ז‡˙ ,ו‰ח˘בון ב‡ לבסוף.
ז‰ ‰טעם ˘‚ם ‡נ˘ים פ˘וטים בי„יע ‰נוטלים חל˜ בעמי„ ‰ב‰יכלי ˆ„י˜ים.
מכל ‡‰מור נבין ˘˜יים ‰ב„ל בין ‚לי‡ ˘ב˙ור ‰לפנימיו˙ ˙‰ור .‰ב‚לי‡ ˘ב˙ור ‰י˘נם
‰ב„לים בענינים וסו‚יו˙ ,כלומר י˘נן „ר‚ו˙ ב‰בנ ,‰ועבו„˙ „‡‰ם ‰י‡ ל‰כ˘יר עˆמו לעלו˙

בעז‰י״˙.

מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ בר‡˘י˙,
‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰

ב ‰‚˘‰וי„יע ,‰כלומר מלב„ ˜יום ‰‰לכו˙ ‰נו‚עו˙ לפועל ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‚ם ‰י„יע ‰כו' .ו‡ילו

ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

בפנימיו˙ ˙‰ור‰ ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰עבו„ ‰ב‰כ˘ר˙ עˆמו ל˜בל˙ עול ,לע˘ו˙ ‚ם מ˘ ‰ל‡ מובן,

˙˘נ( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך

˘˙‰י' ˙‰‰מסרו˙ לחסי„ו˙ ,ו‡ז ממיל‡ ‚ם ב‡י˘ פ˘וט מ˙‰ווים ‰ענינים בעולמו˙ ‰עליונים

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

ל‡מי˙˙ם כפי ˘‰ם.
)˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ עמ'  49ו‡ילך  -ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‡ עמ' (38-39

)‚ליון

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

”אמחה את האדם" – ומה עם נח?
”‡מח – "‰מנין לר˘"י ˘‡ין פירו˘ו כפ˘וטו – כליון – ‡ל‡ ‰ב‡˙
מים על עפר? • ”נחמ˙י" – מ„וע ‡ין ר˘"י מפר˘ו מל˘ון חרט,‰
‡ל‡ ”ח˘ב˙י מ ‰לע˘ו˙"? • בין מח˘ב˙ ˜‰ב" ‰לכלו˙ ‡˙
‰ברי‡ ‰כול ‰ל‚זיר˙ו ב„יבור
)ע“פ לקוטי שיחות חט"ו עמ‘  27ואילך(

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

מדוע ברא הקב“ה את נקבת הלויתן?
קרבנו של קין משובח או גרוע

)ע“פ לקוטי שיחות ח“ה עמ‘  19ואילך(

)ע“פ לקוטי שיחות חט“ו עמ‘  20ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
מדוע "פתח" במעשה בראשית ולא בעניני קדושה?
נ˙ינ˙ ענייני עו"‰ז לע˘יו – בכ„י ˘"יכב˘ום" י˘ר‡ל  /עבו„‰
בענייני ˜„ו˘‰ ‰י‡ בפרי˘ו˙ מעולם ‰ז˙ / ‰כלי˙ ‰כוונ„ – ‰וו˜‡
בעבו„˙ "‰כיבו˘"  /בעבו„˙ ‰בירורים מ˙‚לים כוחו˙ נעלים יו˙ר
)ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ'  1ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן

"מכה בפטיש"  -פעולה אחת המכרעת את הכף

˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙

ח״א עמ‘  147ואילך; לקוטי שיחות ח"ה עמ‘  34ואילך(

‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

"על מילואו נברא" או "לעשות  -לתקן"?

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

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ‘  14ואילך(

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
שיעור מלאכת מכה בפטיש
י˜˘ ‰במ˘"כ ‰פוס˜ים „˘יעור מכ ‰בפטי˘ ‰ו‡ ‡פי' ב„בר מועט
כל ˘‰מע˘‚ ‰ומר ‡יז ‰מל‡כ – ‰מ„ברי ‰מ„ר˘ לענין מע˘‰
בר‡˘י˙ ˘נכנס ˜‰ב" ‰ביום ˘‰ביעי "כחוט ˘‰ער • "‰יח„˘
„ע„יין ‡יכ‡ ˘יעור במל‡כ˙ מכ ‰בפטי˘ ˘‰ו‡ "חוט ˘‰ער,"‰
ויב‡ר מ‰ו˙ ˘יעור ז ‰ועומ˜ „ברי ‰מ„ר˘
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ'  24ואילך(

‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰

)ע״פ ספר השיחות תשמ״ח

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
סיפוק נפשי מעבודת הקודש

דרכי החסידות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
הענינים נפעלים בעולמות העליונים

לקראת שבת

יז

יח„יו יוˆ‡ ני‚ון מ˙ו˜ מעורר ומענ‚ ‡˙ ‰נפ˘‡ .בל מי ˘‡ינו חכם בחכמ˙ ‰נ‚ינ‰ ,‰רי ‚ם
בנ‚יע˙ו בנימ˘ ‰ל ‰כינור‡ ,ו ב˙ופפו ב˙וף – יוˆ‡ ˜ול ,ו˜‰ול ‰יוˆ‡ ‰ו‡ ‚ם כן כפי חו˜י
‰נ‚ינ‡ ,‰ך ‰ו‡ ‡ין לו י„יע ‰בז.‰

ביאורים בפשוטו של מקרא

הון שמור בעולמות העליונים
ו‰מ˘ל בז ‰יובן לכל ,על פי ‰י„וע כי ״חמ˘˘ ‰מו˙ נ˜ר‡ו ל :‰נפ˘ ,רוח ,נ˘מ ,‰חי,‰
יחי„‰״ ,1כלומר ,י˘ חמ˘ „ר‚ו˙ בנ˘מ‰˘ ,‰ן ˙ח˙יים˘ ,ניים˘ ,לי˘יים ,רביעיים ,חמי˘יים,
‰כוללים כל ‡רבע˙ ‰עולמו˙ ‡ˆילו˙ ,ברי‡ ,‰יˆיר ,‰ע˘י' ,ועולמו˙ ‡‰ין-סוף ˘למעל ‰מן

”אמחה את האדם“
– ומה ﬠם נח?
”אמחה“ – מנין לרש“י שאין פירושו כפשוטו – כליון – אלא הבאת מים על עפר? • ”נחמתי“ – מדוע אין רש“י
מפרשו מלשון חרטה ,אלא ”חשבתי מה לעשות“? • בין מחשבת הקב“ה לכלות את הבריאה כולה לגזירתו בדיבור

ī

‡ˆילו˙˘ ,כל ז ‰י˘נו ומ˘˙˜ף בכוח ‰נפ˘ ,כפי ‰ל˘ון ‰י„וע ‡˘ר כוחו˙ ‰נפ˘ ‰ם מע˘ר
ספירו˙ „‡ˆילו˙ ,ורעו˙‡ „לב‡ ומסירו˙ נפ˘ ‰ם מעולמו˙ ‡‰ין-סוף ˘למעל ‰מ‡ˆילו˙,
˘„‰רך ˘ל רעו˙‡ „לב‡ ומסירו˙ נפ˘ בעבו„˙ ˜רי‡˙ ˘מע ,נע˘˙ ‰ב" ‰על י„י ˙ור˙
‰חסי„ו˙ „רך סלול ‰לרבים .כלומר˘ ,ל״˙ח˙יים״ י˘ ˜˘ר ל״חמי˘יים״.
כ˘י‰ו„י עול ‰ל˙ור ‰כ‡ן ב˙ח˙יים ו‡ומר ״ברכו ‡˙ „׳ ‰מבורך״‰ ,רי למרו˙ ˘‡ין ‰ו‡
יו„ע ‡˙ ‰כוונו˙ ‰מ˙‡ימו˙ ,נ‡מר כמ‡ליו ״ברכו ‡˙ „׳ ‰מבורך״ בכל ‡רבע˙ ‰עולמו˙
‡ˆילו˙-ברי‡-‰יˆיר-‰ע˘י' .כ˘ם ˘‰נפ˘ ‡ומר˙ בעולם ‰ע˘י' ,כך ‡ומרים רוח ונ˘מ‰
וחי' בעולמו˙ יˆיר-‰ברי‡ˆ‡-‰ילו˙ ,וכל ז ‰נ˜לט ב״יחי„‰״ ,כמו ˘‰ו‡ בעולמו˙ ‡‰ין-סוף
˘למעל ‰מ‡ˆילו˙ .כ‡ן י˘נם ‰ב„לים ,י˘ ˘יו„ע כל פרטי ‰כוונו˙ ,וי˘ ˘יו„ע ר˜ ‡˙ כללו˙
‰ענין ,וי˘ ‡˘ר ‚ם כללו˙ ‰ענין ‡יננו יו„ע‡ ,ך מכל מ˜ום‰ ,ענין מ˙‰וו ‰בכל ‰עולמו˙

בסיום פר˘˙נו" :וי‡מר ‡ ,'‰מח„‡‰ ˙‡ ‰ם ‡˘ר בר‡˙י מעל פני „‡‰מ ,‰מ‡„ם ע„ ב‰מ,‰
ע„ רמ˘ וע„ עוף ˘‰מים ,כי נחמ˙י כי ע˘י˙ים" )פר˘˙נו ו ,ז(.
ובפירו˘ ר˘"י:

‰עליונים כ„ו‚מ˙ ‰מ˘ל ‰נ״ל ˘ל יˆי‡˙ ˜‰ול מ‰נימ‚ ,‰ם כ˘ל„‡בון ‡ין ‰ו‡ יו„ע ז‡˙.
ברם‡ ,י ‰י„יע‰ ‰י‡ ב˙ח˙יים בלב„ ,ו‡ילו למעל ‰מ˙ח˙יים כבר יו„עים .על כך כ˙וב

2

״וˆ„˜˙ו עומ„˙ לע„״ ,י˘ לו ‰ון ˘מור בעולמו˙ ‰עליונים ,ובמ˘ך ‰זמן – י„ע.

"וי‡מר ‡ '‰מח„‡‰ ˙‡ ‰ם – ‰ו‡ עפר ,ו‡בי‡ עליו מים ו‡מח‡ ‰ו˙ו ,לכך נ‡מר ל˘ון
מיחוי".
וחי„ו˘ ‚„ול י˘ ב„בריו‰˘ ,רי ב„רך כלל מ˙פר˘˙ ˙יב˙ "‡מח "‰במ˘מעו˙ ˘ל מחי˜,‰
כליון ו˘‰מ„ ,‰וכמו "מח‡ ‰מח ˙‡ ‰זכר עמל˜" )ב˘לח יז ,י„(;
ומ„וע ב‡מ˙ ל‡ פיר˘ ר˘"י ˙יב˙ "‡מח "‰במ˘מעו˙‰ ‰פ˘וט ,‰ו‰וˆרך ל‰עמיס ב˙יב‰
זו מ˘מעו˙ ח„˘‰ – ‰ב‡˙ מים על עפר?!
]בכמ ‰מפר˘ים פיר˘ו ˘„‰יו˜ ‰ו‡ מז˘ ‰ל‡ נ‡מר ַ
"‡ ַכל) "‰ר‡ ‰ב‡ר ב˘„ ‰כ‡ן .ועו„(.
ובמ„ר˘ ˙נחומ‡ )ב‡בער ,פ' נח „(‡" :כרו˙˘‡ ,מי„‰‡ ,רו‚‡‡ ,בי„ ‡ין כ˙יב כ‡ן".
‡בל ב„רך ‰פ˘ט ‡ין זו ˜ו˘י‡‰˘ ,רי כן ‰ו‡ ‰ל˘ון ‰ר‚יל וכמו ˘מˆינו מפור˘ בעמל˜ –
"מח‡ ‰מח) "‰וכן "˙מח ˙‡ ‰זכר עמל˜" )ס"פ ˙ˆ‡((‰˘ ,פירו˘ בוו„‡י מל˘ון כליון ומחי˜) ‰לל‡
˜˘ר ל‰ב‡˙ מים( ,וע„ כ„י כך ˘ר˘"י ˘ם ‡ינו רו‡ˆ ‰ורך לפר˘ ˙יב ‰זו כי מובנ˙ ‰י‡ מ‡לי'.

אנשים פשוטים בידיעה נוטלים חלק בעמידה בהיכלי צדיקים
בכך נבין „בר פלי‡ .‰י˙ן ˘‰י״˙ ‡ריכו˙ ימים ו˘נים טובו˙ ומ‡ירו˙ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙
לכל י˘ר‡ל ונר‡ ‰בבי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜ כו' .ב‚ן ע„ן‰ ,ן ב‚ן ע„ן ˙‰ח˙ון‰˘ ,ו‡ ‚ם כן „ר‚‡ „י
מכוב„˙ ,ומ‚ ‰ם ב‚ן ע„ן ‰עליון˘ ,בו „ˆ‰י˜ יו˘ב ב‰יכלו וסביבו ˆ„י˜ים ,חסי„ים‡‚ ,ונים,
בני ˙ור ,‰ו‚ם בעלי ב˙ים פ˘וטים ובעלי מל‡כו˙ – מ˙עורר˙ פלי‡ :‰מיל‡ ביחס לחסי„ים,
ל‚‡ונים ,לבני ˙ור ,‰מובן ˘‰ם נמˆ‡ים ב‰יכל „ˆ‰י˜‡ ,ך ‰י‰ו„ים ‰פ˘וטים‡ ,ומרי ‰˙‰לים
‰פ˘וטים ו˘ומעי ״עין יע˜ב״ ,י‰ו„ים ס˙ם ‰מˆטרפים ב‡˜ר‡י ל˙‰ווע„ו˙ חסי„י˙ – ‡יך
‰ם מ‚יעים ל˘ם? ‡ך ‰ענין ‰ו‡ ˘‡י˘ פ˘וט ˘ב‡ לבי˙ ‰מ„ר˘ במ‚פי ˘‰ו˜ כ„י ל˙‰פלל
בˆיבור ,ועול ‰ל˙ור‡ ,‰ומר ˙‰לים˘ ,ומע ״עין יע˜ב״ ,עוזר לבני ˙ור ,‰ב‡ ל˘מוע כ˘לומ„ים

ול‰עיר‚˘ ,ם בפר˘˙ סוט˘ ‰נ‡מר ב" ‰ומח‡ ‰ל מי ‰מרים" )נ˘‡  ,‰כ‚( ל‡ ר‡ ‰ר˘"י
ˆורך לפר˘ ˙יב˙ "ומח ,"‰ומ‰מ˘ך „בריו ˘ם ) ,‰כז( מובן ˘‰כוונ‰ ‰י‡ למחי˜˘" – ‰נמח˜‰

 (1ב"ר י„ ,י‡.

‰מ‚יל.["‰

‰˙ (2לים ˜י‡˜ .‚ ,יב.‚ ,

המדור מודפס זכות

לקראת שבת

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן

טז

חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

ב.

‰

ויובן ב„˜‰ים חי„ו˘ נוסף ˘ל ר˘"י בפסו˜ „י„ן – בפירו˘ סיום ‰פסו˜" ,נחמ˙י כי

ע˘י˙ים":
לכ‡ור‰ ,‰פירו˘ ‰פ˘וט ˘ל ˙‰יבו˙ ‰ללו ‰ו‡ – "˙‰חרט˙י על כך ˘ע˘י˙ים" ,ו‰יינו,

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

˘‰י˙ˆ‡ ‰ל ˜‰ב" ‰חרט ‰כביכול על כך ˘‰ו‡ ע˘„‡‰ ˙‡ ‰ם ובעלי ‰חיים

)וכמו "נחמ˙י כי

‰מלכ˙י ‡˙ ˘‡ול למלך" ˘ -מו‡ל ‡-טו ,י‡( .וכן ב‡מ˙ פיר˘ ב˙ר‚ום ‡ונ˜לוס ,ועו„.
‡ולם ר˘"י לומ„ ב‡ופן מחו„˘ ,וז ‰ל˘ונו:
"כי נחמ˙י כי ע˘י˙ים – ח˘ב˙י מ ‰לע˘ו˙ על ‡˘ר ע˘י˙ים".
וכבר „יי˜ו ‰מפר˘ים )נחל˙ יע˜ב .ב‡ר ב˘„ .‰ועו„( – למ ‰ב‡מ˙ ל‡ פיר˘ ר˘"י ‡˙ ˙יב˙
"נחמ˙י" במ˘מעו˙ ˘ל חרט ‰ו‰מלכ?‰
ול‰וסיף‡˘ ,ם נפר˘ "נחמ˙י" במ˘מעו˙ ˘ל חרט ‰מובן ‰יטב ‰ל˘ון "נחמ˙י כי ע˘י˙ים"

הﬠנינים נפﬠים
בﬠומות הﬠיונים
בפנימיות התורה העיקר הוא העבודה בהכשרת עצמו לקבלת עול ,לעשות גם מה שלא מובן ,שתהיה ההתמסרות
לחסידות ,ואז ממילא גם באיש פשוט מתהווים הענינים בעולמות העליונים לאמיתתם כפי שהם

ī

– ˙‰חרט˙י ‡˘ר ע˘י˙ים;
ו‡ילו לפי ר˘"י ˘"נחמ˙י" פירו˘ו "ח˘ב˙י מ ‰לע˘ו˙ ל‰ם"‰ ,רי ‰סיום "כי ע˘י˙ים"
‡ינו עול ‰יפ ‰לכ‡ור ,‰ו‰י' יו˙ר מ˙‡ים ב‡ם ‰י' מסיים "כי רב ‰רע˙ם" וכיוˆ‡ בז‰

)ור‡‰

חז˜וני על ‡˙ר(.

‚.

ו‰בי‡ור בז:‰

ב„רך ‰פ˘ט )ור‡‡ ‰ור ‰חיים ע"‰פ(‡ ,ין לפר˘ ˘‰י˙ ‰חרט ‰על כללו˙ ברי‡˙ „‡‰ם ובעלי
‰חיים˘ ,כן ‡ז ‰י˙‰ ‰ברי‡ ‰כולˆ ‰ריכ ‰ל˙‰בטל ול‰י‡ב„  -ובפועל נח ו‡˘ר ‡˙ו ב˙יב‰
ניˆלו ונ˘‡רו בחיים!

כדי שהדבר ישפיע יש צורך בידיעת והבנת הענין
‰כל חייבים ל„ע˙ בבירור ˘לימו„ בלי עבו„ ‰ופועל ‡ . .ין זו חסי„ו˙ .חסי„ו˙ חייב˙
ל˘‰פיע בעבו„ ‰בפועל‡ .מנם כ„י ˘„‰בר י˘פיע י˘ ˆורך בי„יע˙ ו‰בנ˙ ‰ענין ,כל ח„ לפום
˘יעור‡ „ילי' )-כל ‡ח„ לפי ˘יעורו(˘ ,ל˘ם כך י˘ ˆורך בזמן רב לפני ‰מוע„ .ו‡ז כ˘מ‚יע
‰מוע„ ˘ל פסח ו‰ו‡ לומ„ ˘וב ‡˙ ‰ענין ‰נו‚ע לפסח ב˜ˆר ,‰ומ˙פלל בענינים ‡ל ‰וחו‚‚
ב‰ם ‡˙ ‰פסח‡ ,ו כ˘‰ו‡ לומ„ ‡˙ ‰ענין ˘ל ר‡˘ ˘‰נ ‰ומבט‡ ‡˙ ‰לימו„ ב˜בל˙ עול
 ŒŒב‡ ‡ז ‰ענין לי„י מימו˘ .בכך ‚ופ‡ י˘נם בו„‡י ‰ב„לים ‡ם וב‡יזו מ„ ‰נמˆ‡ים ב„ר‚‡
‰מ˙‡ימ‡ ,‰ך ו„‡י ˘˙ועל˙ י˘נ‚ ‰ם ב‡ל˘ ‰י˘ ל‰ם רˆון כללי בלב„.
נבין ‡˙ „‰ברים במ˘ל ‚˘מי :נ‚ינ‰ ‰י‡ חכמ„‚ ‰ול ,‰וב˘ימו˘ בכלי זמר י˘נן ‰רי חכמו˙
עמו˜ו˙ ב‡ופני ‰פ˜˙ ˜‰ול ו‚˙‰לו˙ו‰ ,ן ביחס לכל ˜ול ו˜ול לעˆמו ,ו‰ן ב‡˘ר ל˘י˙וף
ומיזו‚ מספר ˜ולו˙ מכלי זמר ‡ח„ ,ובמיוח„ ב‰רכב˙ נ‚ינ‰ ‰יוˆ‡˙ מכמ ‰כלי זמר יח„˘‡ ,ר
כולם ˆריכים ל‰יו˙ מ˙‡ימים לפי חו˜י חכמ˙ ‰נ‚ינ .‰ו‰נ ‰י˘ ‡ל‰˘ ‰ם חכמים ‚„ולים
בחכמ ‰זו ,וכל מי ˘‰ו‡ כז ‰יו„ע ˘כ‡˘ר י‚ע ב‡ˆבעו בנימ ‰זו בכינור יוˆ‡ ˜ול מסויים,
וכ‡˘ר י˙ופף ב‡ˆבעו ב˙וף יוˆ‡ ˜ול ‡חר .וכן ‰ו‡ ב‰רכב˙ כמ ‰כלי זמר ,ע„ ˘מבין כולם

ו‡מנם ,בפסו˜ ˜‰ו„ם )ו ,ו( נ‡מר "וינחם  '‰כי ע˘„‡‰ ˙‡ ‰ם ב‡ר ıוי˙עˆב ‡ל לבו",
ור˘"י מפר˘ ˘‰י˙ ‰בז ‰חרט ‰כביכול על כללו˙ ‰ברי‡:‰
"נ‰פכ ‰מח˘ב˙ו ˘ל מ˜ום ממ„˙ רחמים למ„˙ „‰ין  . .וכן כל ל˘ון ניחום ˘במ˜ר‡ ל˘ון
נמלך מ ‰לע˘ו˙  . .ל˘ון מח˘ב‡ ‰חר˙  . .נ˙‡בל על ‡ב„ן מע˘ ‰י„יו".
‡בל ˘ם ‰י' ז ‰ר˜ בבחינ˙ "מח˘ב ,"‰וכ„יו˜ ‰ל˘ון "וי˙עˆב ‡ל לבו" – ו‰יינו˘ ,על˙‰
כביכול מח˘ב˘ ‰ל חרט ‰על כללו˙ ‰ברי‡‡ ,‰בל ל‡ ב‡ „‰בר לי„י "‚זיר "‰ב„יבור ובפועל
ממ˘;
ו‡ילו בפסו˜ „י„ן מ„בר על ‚"‰זיר "‰כמו ˘ב‡ ‰לי„י „יבור

)ר‡‚ ‰ם ‚ור ‡רי' על ר˘"י כ‡ן:

"ח„‡ למח˘ב – ‰וח„ ל‚זיר .‰כי 'וי‡מר ‡ '‰מח„‡‰ ˙‡ ‰ם' ‰ו‡ ‚‰זיר˘‡ ‰ר ‚זר עלי‰ם' ,וינחם  ''‰ל‡ ‰וי

ר˜ מח˘ב‡ ‰בל ‚זיר ‰ל‡ ‰וי"( – "וי‡מר ‡ '‰מח„‡‰ ˙‡ ‰ם ו‚ו'" ,ובז‡ ‰י ‡פ˘ר לפר˘ ˘‰י˙‰
ב‡מ˙ חרט ‰על ‰ברי‡ ,‰כי ‡ם ‰י˙‚" ‰זיר˘ "‰ל חרט ‰על עˆם ‰ברי‡ – ‰ל‡ ‰י' ˆריך ‡ף
‡ח„ ל‰י˘‡ר ב˜יומו!
„ .ומע˙ ‰מובן בפ˘טו˙ ‚ם פירו˘ ר˘"י ב˙חיל˙ ‰פסו˜˘ ,ל‡ רˆ ‰לפר˘ ˙יב˙ "‡מח"‰
במ˘מעו˙‰ ‰ר‚יל˘ ‰ל כליון ומחי˜- ‰
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כי ‡ם ‡כן ‰י˙‚" ‰זיר "‰ב„יבור על כליון ˘ל „‡‰ם ובעלי ‰חיים‡ ,יך נ˘‡ר נח ו‡˘ר ‡˙ו
ב˙יב ?‰ו‡יך רו‡ים ‡נו לנ‚„ עינינו ‡נ˘ים ובעלי-חיים?
וב‰כרח לח„˘‡"˘ ,מח‡) "‰ין פירו˘ו כליון מוחלט‡ ,ל‡( מ˙ייחס לפעול ‰מיוח„˙ ˘ל
‰ב‡˙ מים – "‡בי‡ עליו מים ו‡מח‡ ‰ו˙ו" ,ובז ‰מ˙ור ıכיˆ„ ניˆלו נח ו‡˘ר ‡˙ו ב˙יב,‰
˘‰י' ז ‰מ˘ום ˘˙‰יב‚‰ ‰ינ ‰עלי‰ם מפני ‰מים; וכן מיו˘ב כיˆ„ ניˆלו ‚„‰ים ˘בים ,כי
‰מים ל‡ מזי˜ים ל‰ם )ר‡ ‰ר˘"י נח ז ,כב" :מכל ‡˘ר בחרב – ‰ול‡ „‚ים ˘בים"(.

.‰

ו‰נ ‰לפי „רכנו עול„‰˘ ,‰יבור "‡מח„‡‰ ˙‡ ‰ם" י˘ בו ענין ˘ל "˜ול‡":

לפני כן ‰י˙" ‰מח˘ב˘ "‰ל חרט ‰על כללו˙ ‰ברי‡˘ ,‰על ז ‰נ‡מר בפסו˜ ˜‰ו„ם "וינחם
 '‰כי ע˘„‡‰ ˙‡ ‰ם ב‡ר ıוי˙עˆב ‡ל לבו";
וע˙ ,‰בפסו˜ „י„ן ,ב‡‚"‰ ‰זיר "‰ב„יבור ,ב‡ופן ˜ל יו˙ר – ˘ל‡ י‰י' כליון מוחלט ˘ל
‰יˆורים‡ ,ל‡ ר˜ ˘יבי‡ עלי‰ם מים ב‡ופן ˘י‰יו כ‡לו ˘ינˆלו וי˘‡רו ב˜יומם.
ומ ‰ב‡מ˙ ‰טעם ל"˜ול‡" זו? – על כך ב‡ ‰טעם בסיום „‰יבור" ,כי נחמ˙י כי ע˘י˙ים":
‡מנם ‰י˙ ‰מח˘ב ‰לפניי לכלו˙ ‡˙ כל ‰ברי‡‡ ,‰בל בסופו ˘ל „בר "ח˘ב˙י מ ‰לע˘ו˙
ל‰ם" ,כיˆ„ ל˜‰ל ‡˙ ‰עונ˘ ול‡˘‰יר חל˜ מ‰עולם" ,כי ע˘י˙ים"‰˘ ,רי ‰ם מע˘ ‰י„יי,

כתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום ייויום
מכתבי

סיפוק נפשי מעבודת הקודש
סיפוק נפשי המזרים כחות לחנך
במה שכותבת היא  . .אשר עייפה היא
ביותר מעבודתה בבית הספר ומעבודת הבית,
תקותי חזקה שזה רק בתקופת ההתחלה לאחר
ההפסק משך זמן ,אבל צעד אחר צעד נכנסת
למסלול וגם מתרגלת ומסדרת זמנה באופן
שמתמעטת העייפות הלוך ופוחת עד שתעבור
לגמרי,
והרי הסיפוק נפשי שבודאי כרוך בעבודתה
קדושה זו ימהר עוד יותר בהעברת העייפות
ותמורתה הוספה בכחות הגשמים והרוחנים גם
יחד.
)אגרות קודש חי"ז עמ' ריג(

ולכן י˘ למˆו‡ „רך ‡יך ל‡˘‰יר מ‰ם ול‡ ל‡ב„ם כליל.
]ומע˙‰ ‰רווחנו עו„˘ ,ב‡מ˙ ‚ם "נחמ˙י" ˘בפסו˜ „י„ן י˘ בו מ˘מעו˙ ˘ל חרט,‰
וכמ˘מעו˙ ‰ר‚יל˘ ‰ל ˙יב ‰זו )וכ„ברי ר˘"י בפסו˜ ˜‰ו„ם" ,כל ל˘ון ניחום ˘במ˜ר‡ ל˘ון
נמלך מ ‰לע˘ו˙  . .כולם ל˘ון מח˘ב‡ ‰חר˙ ‰ם"( –
‡בל ל‡ ענין ˘ל חרט ‰על ‰ברי‡) ‰כפירו˘ ˙‰ר‚ום ועו„(‡ ,ל‡ חרט ‰ביחס למח˘ב‰
‰ר‡˘ונ‰˘ ‰י˙ ‰ל‡ב„ ‡˙ ‰ברי‡ ‰כול ‰לל‡ יוˆ‡ מן ‰כלל ,וע˙˙‰" ‰חרט" כביכול
ממח˘ב ‰זו ו‚זר ר˜ ל‰בי‡ מים ב‡ופן ˘י‰י' ‡פ˘ר ל‰ינˆל .ו„ו"˜.
ול‰עיר עו„ ˘בכללו˙ ענין "‰חרטˆ‡ "‰ל ˜‰ב" ‰כביכול  -כבר ‡‰ריכו ‰מפר˘ים ,ור‡‰
ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ טו עמ' ‰ 28ער ,6 ‰ו‡כמ"ל[.

טו

הסיפוק הנפשי מהתעסקות
בעניני צדקה
...מה שכותב בסיום מכתבו אשר ״עובד אני
קשה מאד כו' גמ״ח ע״ש קדושנו ואני מנהל
אותו״ ,מובן שבזה הוא סתירה מרישא לסיפא,
כי עבודה בגמ״ח אי אפשר שתהי׳ קשה כיון
שעל ידה מקבלים סיפוק נפשי גדול ביותר,
והרי רואים במוחש אשר עבודה קשה היינו זו
שהיא למורת רוח אף שקלה ביותר ,ועבודה
מתוך עונג ורצון פנימי מוסיפה בריאות בנשמה
ומוסיפה בריאות בגוף.
ולכשיתבונן אפילו לשעה קלה במה שנאמר
"מלוה ד׳ חונן דל" ,ובמאמר חז״ל "גדולה גמ"ח
יותר מן הצדקה" ,ישמח בחלקו הטוב בכל יום
אשר ההשגחה העליונה בחרה בו לעזור לבני
ישראל בעת דחקם.
ויהי רצון שלאריכות ימים ושנים טובות
יצליח בהעמוד דגמ״ח בשירות הצבור נוסף על
מה שבודאי עוסק בשלשת העמודים דתורה
עבודה וגמ״ח גם בתור איש פרטי.
)אגרות קודש חי"א עמ' ש(

מאשר הנני קבלת מכתבו  . .עם המוסגר
בו ,ות"ח ת"ח על השתדלותו בענין הכי נעלה
דכולל חב"ד ,וכידוע עד כמה השתדלו בזה כל
נשיאנו הק' כל אחד ואחד בדורו ,החל מרבנו
הזקן בעל התניא והשו"ע ועד לדורנו זה,
שמזה מובן ג"כ גודל הנחת רוח הנגרם ע"י כל
המשתדלים בזה ומגדילים את הדבר.
ומה שכותב שלעת עתה הסתפק במועט
מפני הקישוים שבגביית הסכומים ,רצוני
לפרש התיבה שמסתפק שאין זה סיפוק אמיתי
אלא רק הפסק בעבודה בשביל תוספת כח
לאחרי ההפסק ,שבכדי שתהי' תועלת ההפסק
במילואה צריך להיות מתוך מנוחת הנפש ,וזהו
פירוש ענין ההסתפקות ,ומובן שהפסק כגון
דא גם זה לעבודה יחשב כיון שמנצלים אותו
לתוספת בעבודה.
ובהביא בחשבון מאמר רז"ל אשר יותר ממה
שהנותן עושה עם המקבל ,המקבל עושה עם
הנותן ,הרי על אחת כמה וכמה אשר בגביית
צדקה ,שאך לרגע הוא המקבל ,הנה עוד
יותרת פעולתו בהנוגע להנותן ,והתבוננות זו
וכעין זו מגדילה סיפוק הנפש של גבאי הצדקה
עד שמוסיף גם בבריאות כפשוטה ,וע"ד מ"ש
"שמועה טובה תדשן עצם" ,שהוא גם בפשטות
וכנודע מסיפור רז"ל.
)אגרות קודש חי"ג עמ' צז-ח(

•
קדימה לעבודה שיש בה סיפוק נפשי.
ומועט ב ‰מ˙ח עˆבים ועייפו˙.
)אגרות קודש חכ"ז עמ' עד(

פ
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י„

ול„ו‚מ‡ ב‰כ‡˙ ˜ורנס ‰נ"ל„ ,ס„ר פעול‰
זו לי˘ר ‰ע˜מומי˙ ‰ו‡ ‚‰ב‰ ˙‰פטי˘
ו‰ור„˙ו על ‰כלי ,וחי„ו˘ ˙‰ור ‰ל‰ח˘יבו
למל‡כ‰ ‰ו‡ בעו˘ ‰פעול ‰זו כול‡„ ,‰ז
‡ע"‚ ˘˙וˆ‡˙ ‰פעול‡ ‰ינ ‰מל‡כ‰
˘לימ‡ ‰ל‡ ‚מר מל‡כ‡ ‰חר˙‡ ,בל כיון
˘‰פעול‰ ‰י˙„ ‰בר ˘לם‰‰˘ ,כ‡‰ ‰י˙‰
כס„ר ‰על כל פרטי' ,ב‚‰ב ‰‰ו‰ור„ ,‰חייב
‰מכ‡ .‰בל ‰יכ‡ „חסר בחל˜י ‰פעול‰
‚ופ‡ ,כ‚ון ˘‚‰בי' ‰פטי˘ לפני ˘‰ב˙ ור˜
‰ורי„ ב˘ב˙‰ ,נ‡ ‰ע"‚ ˘‚מר מל‡כ˙ ‰כלי

‡יבר‡

„זו ‡ינ˜ ‰ו˘י‡ ,כי י"ל „ז‰ו

‚ופ‡ „„יו˜ ל˘ון חז"ל "חוט ˘‰ער"‰
„יי˜‡ ˘‰ו‡ „בר בל˙י ניכר .פירו˘ ,כי ז‰
ו„‡י ˘‚ם ‡יסור „רבנן ‡ינו ‡ל‡ ‰יכ‡ „י˘
עכ"פ חל˜ מן ‰מל‡כ‰ ,‰יינו „בר ‰ניכר
בפ"ע‡ ,בל ל‡ ‡˘כחן חיוב במ˘‰ו ˘‡ינו

התנינים – לויתן ובן זוגו שבראם זכר ונקבה והרג את הנקבה
ומלחה לצדיקים לעתיד לבוא ,שאם יפרו וירבו לא יתקיים העולם
בפניהם

יש לעיין :מדוע הביא רש“י את האגדה
שקרבנו של קין ”זרע פשתן הי‘” ,דמאי נפק“מ
בזה להבנת הכתובים?

ניכר )כמעט( .ומע˙ ‰י"ל „‡נן עס˜ינן
ב‚מר ‰כ‡ ‰ב˘יעור ‰כי מועט ˘ל "כחוט

)א ,כא .רש“י(

˘‰ער„ ,"‰בכ‡‰י ‚וונ‡ י"ל ˘‡ף ‡יסור

לכאורה תמוה :אם כל טעם בריאת הלויתן
הנקבה הוא בשביל הצדיקים לעתיד לבוא,
למה הוצרך הקב“ה לבראותה חי‘ ואח“כ
להרגה ולמלחה בשביל הצדיקים ,והרי הי‘ יכול
לברוא מלכתחילה לויתן מלוח?

„רבנן ‡ין בו .ולמ˘ל ב‡ב מל‡כ„ ‰מכ‰

ב‡ ע"י ירי„˙ ‰פטי˘ ,ו‰‰ור„ ‰נע˘˙‰
ב˘ב˙ ,מ"מ י˘ לומר „„ע˙ ‰מ„ר˘ „‡ינו
חייב לפי ˘ע˘ ‰ב˘ב˙ ר˜ מחˆי˙ מל‡כ.‰

˜רוב לכלי כחוט ˘‰ער ,‰וב˘ב˙ ‰ורי„
ר˜ ˘יעור ז ‰ע„ ‰כלי וסיים ˘יעור מועט

ובז ‰י˙ב‡ר ‰יטב מ ‰רˆ ‰ר' יוסי ל‰ביע

ז‰ – ‰רי ‡ין ז‡ ‰פילו ב‚„ר חˆי מל‡כ,‰

במ˘לו מ˜ורנס ˘‚‰בי‰ו ˜ו„ם ˘‰ב˙ ור˜

ו˘וב ליכ‡ בז‡ ‰יסור „רבנן .כי מ‡˘ ‰סרו

‰ורי„ו ב˘ב˙ – כי בז„‚‰ ‰יר ‰יטב ˘יעור

חכמים חˆי מל‡כ ‰ב˘ב˙ ‰ו‡ „ו˜‡ כ‡˘ר

˘˘יעור ‰מל‡כ‰ ‰י' מועט ˘‡ין בו ‡יסור
˘ייע˘ ‰ב˘ב˙ ,כי בכל פעול˙ ‚מר מל‡כ‰
‰חיוב ‰ו‡ ר˜ ‰יכ‡ „‚וף ‰פעול‰˘ ‰בי‡‰
‡˙ ‚‰מר נע˘˙ ‰ב˘לימו˙ ‰ב˘ב˙‡ ,בל
‡ם ב˘ב˙ נע˘ ‰ר˜ חל˜ ממנ ‰ליכ‡ חיוב.

‡מנם,

לכ‡ור ‰בכל ‡‰מור ע„יין ל‡

על˙‡ ‰רוכ ,‰כי ‡ף ˘חˆי מל‡כ‡ ‰ין ב‰
חיוב‡ ‡‰ ,יכ‡ בז‡ ‰יסור „רבנן ,כ„‡˘כחן
במל‡כ˙ ‰וˆ‡„ ‰ע˜ר חפ ıבע"˘ ו‰ניח
ב˘ב˙ ˜‡ עבר ‡‡יסור‡ „רבנן ,כמבו‡ר ברי˘

ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה‘
מן הגרוע ,ויש אגדה שאומרת זרע פשתן הי‘

ויברא אלקים את התנינים הגדולים

ו‡ף ˙‰חיל ל‰ורי„ו ˜ו„ם ˘˙ח˘ך ,ע„

ב˘ב˙ ‰י˙" ‰חוט ˘‰ער ,"‰רוˆ ‰לומר

מדוע ברא הקב“ה
את נקבת הלויתן?

)ד ,ג .רש“י(

בפטי˘ ,מיירינן „‚‰בי' ‰פטי˘ בערב ˘ב˙,

‰‰י˙ר ‰נ"ל .ו‰י‡ ‚ם כוונ˙ ר"˘ ˘‰ע˘י'

קרבנו של קין משובח או גרוע

חˆי ‰מל‡כ˘ ‰עו˘ ‰ב˘ב˙ ‰ו‡ ענין בפני
עˆמו ,וכ„ו‚מ‡ ‰נ"ל „‰נח ‰בל‡ ע˜יר,‰

ויש לומר:
לקמן על הפסוק ”לא טוב היות האדם
לבדו“ פירש רש“י ”שלא יאמרו שתי רשויות
הן ,הקב“ה יחיד בעליונים ואין לו זוג ,וזה
בתחתונים ואין לו זוג“ .ומטעם זה גופא לא
ברא הקב“ה את הלויתן לבדו ,אלא ”לויתן ובן
זוגו“ ,כדי ”שלא יאמרו שתי רשויות הן“.

˘‰"‰נח‰ "‰י‡ „בר בפני עˆמו מ"‰ע˜יר."‰

והטעם שהוסיף רש“י ”ומלחה לצדיקים
לעתיד לבוא“ – דלכאורה מה צורך בהוספה זו,
והרי כבר יש לנו טעם לבריאתה )”שלא יאמרו
שתי רשויות הן“( ולהריגתה )”שאם יפרו וירבו
לא יתקיים העולם בפניהם“( – יש לבאר:

‰כלי ‰ו‡ מˆ„ ‰כ‡˙ ‰פטי˘ עליו )ול‡

בסיום הענין נאמר ”וירא אלקים כי טוב“,
וכן להלן נאמר ”וירא אלקים את כל אשר עשה
והנה טוב מאד“ ,וא“כ אי אפשר שישנו נברא
שאין שום טוב ותועלת בו עצמו ,וכל בריאתו
אינה אלא כדי לשלול הטעות ”שלא יאמרו
שתי רשויות הן“.

מ˘‡"כ כ˘חˆי ‰מל‡כ˘ ‰עו˘ ‰ב˘ב˙ ‡ינו
ב‚„ר מל‡כ ‰כלל מˆ„ עˆמ ,‰ור˜ ‰ע˘י'
˘˜ו„ם ˘‰ב˙ עו˘‡ ‰ו˙ ‰ל"מל‡כ,"‰
‡ין בז‚ ‰ם ‡יסור „רבנן .ובנ„ון „י„ן‚ :מר
מˆ„ נ‚יע˙ו ב‰כלי( ,וכיון ˘‰ור„˙ ‰פטי˘
ב˘יעור "כחוט ˘‰ער‡ "‰ין ב ‰מˆ"ע
˘ום ‰כ‡˙˘ ‰וכל ל‚מור ‡˙ ‰כלי‡ ,ם ל‡
בˆירוף ‰‰ור„‰˘ ‰י˙ ‰בערב ˘ב˙ ‰עו˘‰

מסכ˙ין ,ולכ‡ור„ ‰מי‡ ל‚‰בי' ˜ורנס בע"˘

‰‰ור„˘„ ‰ב˙ ל‰כ‡‰ ,‰רי ˘ל‡ ע˘‰

ו‰ורי„ ב˘ב˙; ו‡יך נ‡מר ˘ע˘ ‰כז˜‰ ‰ב".‰

ב˘ב˙ ‚ם חל˜ מ‰מל‡כ.‰

ולכן מפרש רש“י שיש גם טוב ותועלת
בבריאת הנקבה עצמה ,כי הלויתן יש לו טעם
ערב במיוחד ,ולכן ”מלחה לצדיקים לעתיד
לבוא“.

ויש לומר ,שבזה ביאר דבר תמוה ביותר:
איך עלה על דעתו של קין ,בהביאו קרבן כדי
להביע תודתו לפניו ית‘ ,להביא ”מן הגרוע“?
ויתירה מזו :למה חרה אפו לאחר שראה שלא
נתקבל קרבנו )כמ“ש ”ויחר לקין מאוד ויפול
על פניו“( ,וכי לא הבין מעצמו שאם יקריב ”מן
הגרוע“ לא יתקבל קרבנו?
ולכן הביא רש“י את האגדה ”זרע פשתן הי‘“:
הפשתן עצמו הוא מין משובח ,כדמצינו
לעיל )ב ,יא ובפרש“י( שעל שמו נקרא הנהר
פישון .וטעותו של קין היתה ,שחשב שמכיון
שהביא מהמובחר שבמין הצומח ,די בזה ,אף
אם באותו מין עצמו יביא ”מן הגרוע“ ,ולכן
חרה לו כשלא נתקבל קרבנו .וזו היתה טעותו,
כי באמת לא די להביא מהמין המשובח ,אלא
צריך להביא גם מהמשובח שבאותו מין עצמו.
וק“ל.

לקראת שבת
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ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

מדוﬠ "פתח" במﬠשה בראשית
וא בﬠניני קדושה?
נתינת ענייני עוה"ז לעשיו – בכדי ש"יכבשום" ישראל • עבודה בענייני קדושה היא בפרישות מעולם הזה • תכלית
הכוונה – דווקא בעבודת ה"כיבוש" • בעבודת הבירורים מתגלים כוחות נעלים יותר

˙וכנ‰

˘ל ˙‰ור‰ ‰ם ‰מˆוו˙ ו‰מ˘פטים ‡˘ר ב ,‰ועל כן מעוררים חז"ל

‡˙ ‰מל‡כ ,‰כי ‰‰ור„‰ ‰י˙ ‰מ˘˙ח˘ך

לעˆמו ,ו‡ימ˙י נר‡י˙ וניכר˙ מˆי‡ו˙ו –

)ו"נכנס "‰ע˘י' כל „‰ו‡ ב˙וך יום ˘‰ביעי

כ˘מˆטרף עם רבים ,כי ˘ער ‰יחי„י˙ „˜‰

ממ˘( ,מ ‰לי כחוט ˘‰ער ‰מ ‰לי כ‰ר

מן ‰ ‰˜„‰י‡ וכמעט ‡ין מכירים ומבחינים

‰‰ר – מכל מ˜ום ‰וי עלי' ˘ם מל‡כ˙ מכ‰

ב ,‰ור˜ כ˘˘‰ערו˙ רבו˙ ניכרו˙ ונר‡ו˙

בפטי˘ ו‡סור „‰בר ˘י‰י' ב˘ב˙ ,ו„‰ר‡

כולן למˆי‡ו˙ .וז‰ו ˘יעור ‚‰מר ˘נע˘‰

˜‰ו˘י‡ ‡יך כיל‰ ‰מל‡כ" ‰ביום ˘‰ביעי".

ב˘ב˙„ ,ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ ‰י˙ ‰זו מל‡כ‰

ו‚ם ˆ"ע עפ"ז ב‚וף סבר˙ ‰מ„ר˘ ˘˜‰ב"‰

ויˆיר ‰ח„˘ ‰כי ‡ם ‚מר בלב„‰ ,רי ‚ם

יו„ע ע˙יו ור‚עיו‰ ,ל‡ ‡ין בז‡ ‰ל‡ לב‡ר

˘יעור ‚‰מר ‚ופ‡ ‰י' ˜טן ˘‡ינו ניכר בפני

˘‡ינו ˆריך ל‰וסיף על ˜‰ו„˘ ויכול לכוין

עˆמו ,רוˆ ‰לומר„ ,מבלי ˆ‰טרפו˙ ‰נע˘‰

לר‚ע ‡‰חרונ„ ‰יום ˘‰י˘י‡ ,בל ע„יין ל‡

ביום ˘‰י˘י ל‡ ‰י' ניכר כלל .ו‡כן ‡ופן

נ˙ב‡ר למ ‰יכנס ˜‰ב" ‰במל‡כ˙ו ל˙וך

מל‡כ ‰ז ‰מו˙ר ב˘ב˙ ]וזו‰י כוונ˙ ר"˘

‰יום ˘‰ביעי ולו בכל˘‰ו.

˘חיל˜ בין ב˘ר ו„ם ל˜‰ב"˘ ‰יו„ע ע˙יו

ולב‡ר

ז ‰י˘ לעיין ב„˜„ו˜ ל˘ון ר'

יוסי "כחוט ˘‰ער„ ,"‰לכ‡ור‰ ‰ו‡ ל˘ון
מ˙‡ימ ‰לכמו˙ מועט ‰במˆי‡ו˙ ול‡ בזמן,
וטפי ‰ו"ל למנ˜ט "‰רף עין" וכ„ומ ,‰כמו

ī

˘נ˜טו ב˘"ס )ברכו˙ ב :וכ‰נ ‰רבו˙( .ונר‡‰
)‰וב‡ בר˘"י

ברי˘ פירו˘ו( ‡˙ ˜‰ו˘י‡" :ל‡ ‰יˆ ‰ריך ל˙‰חיל ‡˙ ˙‰ור‡ ‰ל‡ ב"‰חו„˘ ‰ז ‰לכם" –
˘‰י‡ מˆוו ‰ר‡˘ונ˘ ‰נˆטוו י˘ר‡ל" ,ומ‰י ‰סיב ‰לכך ˘בפועל ל‡ ˙‰חיל˙‰ ‰ור ‰בפירוט
‰מˆוו˙ ‡ל‡ "פ˙ח בבר‡˘י˙" ˘‰ו‡ סיפור ברי‡˙ ‰עולם?
ומ˙רˆים ˘ˆורך מיוח„ י˘ בפ˙יח ‰זו‡˘" :ם י‡מרו ‡ומו˙ ‰עולם לי˘ר‡ל ליסטים ‡˙ם
˘כב˘˙ם ‡רˆו˙ ˘בע‡ ‰ומו˙" ,יוכלו י˘ר‡ל ל‰וכיח ל‰ם מסיפורים ‡לו ˘"כל ‡‰ר˘ ıל ˜‰ב"‰
‰י‡‰ ,ו‡ בר‡ ‰ונ˙נ ‰ל‡˘ר י˘ר בעיניו ,ברˆונו נ˙נ ‰ל‰ם ,וברˆונו נטל ‰מ‰ם ונ˙נ ‰לנו".

„כוונ‡ ‰חר˙ י˘ כ‡ן ,וב„˜‰ים „‚ם ‡י

‡˙ כל ‡˘ר ע˘‚ ‰ו' וי‰י ערב וי‰י בו˜ר יום
˘‰י˘י"‰ ,יינו „כל ‰מל‡כ ‰נ˘למ ‰ביום
˘‰י˘י .וע"ז רˆ‰ ‰מ„ר˘ ליי˘ב „˘יעור
‚‰מר ˘‰י' ב˘ב˙ ל‡ ח˘יב כלל ,ו‡כן
מל‡כ ‰ו‰ע˘י' כול‰ ‰י˙ ‰מבעו„ יום ,כי

ל‰עמי„ סיפורים ‡לו בר‡˘ ˙‰ור .‰ויכול˙‰ ‰ור ‰ל˙‰חיל ב"‰חו„˘ ‰ז ‰לכם" .ו‡ם כן" ,מ‰

ז‡ ‰ינו „בר ‰נח˘ב למל‡כ ‰בפני עˆמו

טעם פ˙ח בבר‡˘י˙"?

כלל ,ו‰ו‡ „בר ‰מו˙ר לכ˘עˆמו ב˘ב˙.
פירו˘"„ ,כחוט ˘‰ער‡˘ "‰מר ‰מ„ר˘
‡ינו ˘יעור ‰זמן כמ ‰נכנס ליום ˘‰ב˙ ‡ל‡

טענו˙ ‡‰ומו˙ ב˙˘ובו˙ ˘‡ינן מפור˘ו˙ ב˜ר‡ )סנ„‰רין ˆ‡ .(‡ ,ו‡ם כן מ„וע ˆריכ˙‰ ‰ור‰

˘יעור ‰ע˘י' ˘נכנס ‰ב˘ב˙‰˘ ,י˙ ‰זו

ל˙‰חיל בבר‡˘י˙ מטעם ז ‰בלב„?

ע˘י' בכמו˙ מועט˙ ˘‚„ר" ‰חוט ˘‰ער"‰

יבו‡ר ‚ם מ„וע ˙‰חיל˙‰ ‰ור ‰בעניין ז.‰

ˆריך בל‡ו ‰כי ל‰וסיף ‚ם מן ‰חול על
˜‰ו„˘[.

ובי‡ור

‰י˙ר ז‡ ,‰ף ˘לכ‡ו' ‚ם ‚מר

˜˘י‡ מ‡„ ‰מר ˜ר‡ לעיל מיני' "ויר‡ ‡ל˜ים

‡( ‡ם ‡כן ˆריכים ‡נו ל‰וכח ‰זו בכ„י ל˘‰יב על טענ˙ ‡ומו˙ ‰עולם; ע„יין ‡ין ˆריך

בעולם בלימו„ ˙‰ור˜ ,‰יום מˆוו˙י ‰ו˜י„ו˘ וזיכוך ‰עולם ע„ ‡˘ר י‰י„ ‰יר ‰לו י˙' ,ובכך

˜‰ב"„ ,‰ב˘ר ו„ם ˘‡ינו יו„ע ע˙יו ור‚עיו

‰ו‡ ו‰וי ב‚„ר מכ ‰בפטי˘ ,כי ‰נ ‰מל‡כ‰

‡ל‡ ב˘יעור "כחוט ˘‰ער ,"‰ו‚מר ב˘יעור

וי˘ לב‡ר ב„רך ‰פנימיו˙ כיˆ„ מרומזים ב„ברי מ„ר˘ ז ‰עניינים עמו˜ים בעבו„˙ „‡‰ם

‰מו˙ר ב˘ב˙ ‡ינו ˘ייך למע˘‡ ‰ל‡ ‡ˆל

‡מרינן „ר˜ ‚מר ‰יˆיר‰ ‰י' ב˘ב˙ ,ע„יין

מ„ר˘ ז˙ ,‰מו‰ ‰ו‡ מ˘ני פנים:

ויכול מענ ‰ז ‰ל‰ימסר בעל פ ‰מ„ור ל„ור .וכבר ‰י ‰לעולמים ˘˘‰יב ‚בי ‡‰בן פסיס‡ ‡˙

ור‚עיו ,כי ‡ופן ‚מר ‰מל‡כ ‰ב˘ב˙ כז‰

˘˘יעורו כחוט ˘‰ער ‰סו"ס ‚מר ‰מל‡כ‰

‚‰מר ˘ל ‰מל‡כ˘ ‰נכנס ב˘ב˙ – ל‡ ‰י'

ב( בכ„י ל˘‰יב על טענ˙ ‡ומו˙ ‰עולם ‡ין ˆריך לכ‡ור ‰ל‰וסיף חל˜ נכב„ כז ‰ב˙ור;‰

י‚

‰מו˙ר˙ ב˘ב˙.

ובי‡ור

זו כולל˙ ב' פרטים :פעול˙ ‚‰בר‡‰˘ ,י‡
‰ע˘י' עˆמ ,‰ו‰נפעל ו˙‰וˆ‡ ‰בחפˆ‡
„‰כלי ˘ -נ‚מר˙ מל‡כ˙ו ע"י ע˘י' ופעול‰
זו .ו‰נ ‰לכ‡ור ‰חי„ו˘ ˙‰ור ‰ב"מכ‰
בפטי˘" עוס˜ ר˜ ב‰נפעל ב„בר ‰מוכ‰
)˘‡ינו "מל‡כ "‰ממ˘ ‡ל‡ ‚מר מל‡כ,‰
ומ"מ חי„˘˙ ‰ור‰ ‰וי ח˘יבו˙ בפ"ע
לחייב ע"ז(‡ ,בל י˘ לומר „‡ין חי„ו˘ ז‰
בי„ינו ‡ל‡ ‰יכ‡ ˘‰פרט ˘‰ני – מע˘‰
‚‰בר‡ – ‰י' ˘לם ,פירו˘ ,כי ‡ף פעול˙
‚‰בר‡ ‰י‡ חל˜ מ‚ופ ‰וˆור˙˘ ‰ל מל‡כ‰
זו )ול‡ ˘‰נפעל ו˙‰וˆ‡‰ ‰ו‡ לב„ו ‚ופ‰
˘ל ‰מל‡כ ,‰ו‡ילו ‰פעול‚‰„ ‰בר‡ ‡ינ‰
‡ל‡ "‡מˆעי" ˘על י„ו ˙בו‡ לכ‡ן ‚וף
‰מל‡כ ,(‰ול‰כי ‰חי„ו˘ ל‰ח˘יב ‚מר

‚„ר ˘יעור ז"„ ,‰חוט ˘ער"‰

מל‡כ"‰) ‰נפעל"( למל‡כ‰ ‰ו‡ ר˜ ‰יכ‡

‰ו‡ „בר ˜טן ביו˙ר ˘‡ינו ניכר כלל כ˘‰ו‡

˘פעול˙ „‡‰ם ‰מבי‡˙ו ‰י˙„ ‰בר ˘לם.
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נתינת ענייני עוה"ז לעשיו – בכדי ש"יכבשום" ישראל
יע˜ב וע˘יו ,כל ‡ח„ נטל חל˜ו" :נטל ע˘יו חל˜ו ‰עולם ‰ז ‰ויע˜ב נטל חל˜ו ‰עולם
‰ב‡" )יל˜וט ˘מעוני ˙ול„ו˙ ˜י‡( .עניינים רוחניים ‰ם ב˘ליט˙ בני י˘ר‡ל ,וענייני עולם ‰ז‰

עיון ופלפול בשוכיות הפרשה

נמˆ‡ים לכ‡ור˙ ‰ח˙ ממ˘ל˙ ‚‰ויים.
וממיל‡ ,כ‡˘ר מ˙עס˜ י‰ו„י ב˙ור ‰ובמˆוו˙‡ ,ין ז ‰מפריע ל‡ומו˙ ‰עולם ˘‰רי ז‰ו
חל˜ם ˘ל י˘ר‡ל‡ .ך י‰ו„י ‡ינו מס˙פ˜ בכך ו‰רי ‰ו‡ "כוב˘" ‚ם ‡˙ ענייני עולם ‰ז:‰
מ˘˙מ˘ ב‚˘מיו˙ ל˘ם ˘מים‰ ,ופך ‡˙ חפˆי ‰עולם ל˙˘מי˘י ˜„ו˘ ,‰ל˜„ו˘ ‰וע„ ל˜„˘י
˜„˘ים .ו‡זי ב‡ים ‡‰ומו˙ וטוענים לי˘ר‡ל" :לסטים ‡˙ם" ,עניינים ‡לו נמˆ‡ים ˙ח˙

שיﬠור במאכת מכה בפטיש
יקשה במש"כ הפוסקים דשיעור מכה בפטיש הוא אפי' בדבר מועט כל שהמעשה גומר איזה מלאכה – מדברי
המדרש לענין מעשה בראשית שנכנס הקב"ה ביום השביעי "כחוט השערה" • יחדש דעדיין איכא שיעור במלאכת
מכה בפטיש שהוא "חוט השערה" ,ויבאר מהות שיעור זה ועומק דברי המדרש

ī

˘ליט˙נו ,ו‡˙ם מרחיבים ‡˙ ‚בול „˜‰ו˘ ‰ו‚וזלים מ‰נ˙ון לנו!
ומענ ‰לטענ ‰זו ערוך ‰ו‡ בפי בני י˘ר‡ל" :כל ‡‰ר˘ ıל ˜‰ב"‰ ‰י‡‰ ,ו‡ בר‡ ‰ונ˙נ‰
ל‡˘ר י˘ר בעיניו" – ‰ן ‡מ˙ ˘ענייני ‰עולם נ˙ונים בר˘ו˙ ‡‰ומו˙ ו‰ינם חולין; ‡ך ‡ין ז‡˙
מ˘ום ˘‰ם ‰ינם ‰בעלים ‡‰מ˙יים ˘ל עניינים ‡לו‡ ,ל‡ "ברˆונו" ˘ל ˜‰ב"" ‰נ˙נ ‰ל‰ם".
ומטר˙ נ˙ינ ‰זו ל‡ומו˙ ‰עולם ‰י‡ ר˜ כ„י ˘"ברˆונו נטל ‰מ‰ם ונ˙נ ‰לנו"˘ ,בני י˘ר‡ל
על י„י עבו„˙ם ב˜י„ו˘ וזיכוך ענייני ‰עולם יחזירו עניינים ‡לו ל‚בול „˜‰ו˘.‰
ועניין ז ‰מרומז בסיפור מע˘ ‰בר‡˘י˙˙˘ ,וכנו ‰רוחני ‰ו‡ עבו„˙ ‰בירור ו‰זיכוך ˘ל
ענייני עולם ‰ז˘‚‰ ‰מיים ,ל˜„˘ם על י„י עבו„˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל.

‚רסינן

ב˘ב˙ ע" :‰כל מי„י „‡י˙ בי'

‚מר מל‡כ ‰חייב מ˘ום מכ ‰בפטי˘" ,חזינן

˘מˆ"ע ‡ין ל˘ ‰יעור ˘ל "מל‡כ ,"‰כל
˘מבי‡‚ ‰מר יˆיר˙ כלי וכ„ומ‰ ‰וי מל‡כ.‰

˘ל‡ ני˙ן ‡יז˘ ‰יעור למל‡כ ‰זו מלב„
„‚‰ר „"‚מר מל‡כ ,"‰ו‰יינו „בכלל מל‡כ‰
זו ‚ם פעול ‰כל ˘‰ו‡ ובלב„ ˘‚ומר˙
‰מל‡כ .‰וב˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡‰ריך לב‡ר
‚„ר מל‡כ ‰זו )ע"פ ‰ר"ח ר"פ ‰בונ„"„ ,(‰רך
‡‰ומנים ‰עו˘ים כלי מ˙כ˙ ל‰כו˙ בפטי˘
על ‰כלי ‡חר ˘נ‚מר כ„י ל˘‰וו˙ ע˜מימו˙ו
ב‰כ‡ ‰זו ו‰כ‡ ‰זו ‰י‡ ‚מר מל‡כ˙ ‰כלי
ו‰ו‡ ‡ב מל‡כ‰˘ ‰י˙ ‰מל‡כ ‰בכלי

ומע˙‰

לכ‡ו' ˆ"ע במ„ר˘

)ב"ר פ"י ,ט(

"רבי ˘‡לי' לרבי י˘מע‡ל ב"ר יוסי ‡"ל
˘מע˙ מ‡ביך מ‰ו ויכל ‡ל‰ים ביום ˘‰ביעי,
‡˙מ) ‡‰וכי ב˘ב˙ ‰י' עו˘ ‰מל‡כ‰
]כמ˘מעו˙ ‰כ˙וב „‰כילוי ו‚‰מר ‰י' ב‚וף
יום ˘‰ביעי[ ו‰כ˙יב וי˘בו˙ ביום ˘‰ביעי.
מ˙"כ(‡ ,ל‡ כז‰˘ ‰ו‡ מכ ‰ב˜ורנוס על ‚בי
‰ס„ן ‚‰בי ‰‰מבעו„ יום ו‰ורי„ ‰מ˘˙ח˘ך,

‰מ˘כן .וכל ‰עו˘˘ ‰ום „בר ˘‰ו‡ ‚מר

‡ר"˘ בן יוח‡י ב˘ר ו„ם ˘‡ינו יו„ע ל‡

ע˘יי˙ ‰כלי ו˙י˜ונו ‰רי ‚מר ז ‰נח˘ב

ע˙יו ול‡ ר‚עיו ול‡ ˘עו˙יו ‰ו‡ מוסיף מחול

למל‡כ ‰ו‰ו‡ ˙ול„ו˙ מכ ‰בפטי˘ ˘‰י'

על ˜‰ו„˘ ‡בל ˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ יו„ע ר‚עיו

במ˘כן ,כ‚ון ˆ‰ר ˆור ‰בכלי ‰עומ„ לˆיירו

וע˙יו ו˘עו˙יו נכנס בו כחוט ˘‰ער ."‰ע"כ.

‡פילו ל‡ ˆייר ‡ל‡ מ˜ˆ˙ ˆ‰ור‰ ‰רי

ועיי"˘ במ˙"כ „ר˘ב"י לפר˘ „ברי ר' יוסי

ע˘ ‰מ˜ˆ˙ ‚מר ‰כלי וחייב‡˘ ,ף ˘ˆ‰יור

ב‡ ,ו‰מ˘ל „מכ ‰ב˜ורנוס ˘‚‰בי‰ו מבע"י

מˆ„ עˆמו ‡ינו ח˘וב מל‡כ ‰מ"מ עכ˘יו

ו‰ורי„ ‰מ˘˙ח˘ך ‰יינו „ברי ר"˘ ˘נכנס

˘‰כלי נ‚מר וני˙˜ן על י„ו ‰רי ‰ו‡ נח˘ב

ביום ˘‰ביעי כחוט ˘‰ער .‰וי˘ ל˙מו,‰

למל‡כ ."‰חזינן‡„ ,פילו ע˘י' מועט˙

„כיון ˘„‰בר ˘נע˘ ‰ב˘ב˙ ‰ו‡ ˘‚מר

עבודה בענייני קדושה היא בפרישות מעולם הזה
מ‡חר ˘נ˙ב‡ר ˘„˜‰מ˙ "בר‡˘י˙ בר‡ ‡לו˜ים" וכל ‰סיפורים ˘ב˙חיל˙ ˙‰ור‰ ,‰מ‰
רומזים על עבו„˙ „‡‰ם בענייני ‰עולם ,י˘ לב‡ר מ„וע מˆ„ „‰ין "ל‡ ‰יˆ ‰ריך ל˙‰חיל
˙‰ור "‰בפר˘יו˙ ‡לו:
˘ני מיני עבו„ו˙ י˘ לו לי‰ו„י בעולמו .מח„ עליו ל˙‰עס˜ בעבו„ ‰רוחני˙ ˘ל לימו„
˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙י ,‰ונוסף על כך עליו לברר ,לזכך ול‰עלו˙ ‚ם ‡˙ ענייני ‰עולם ˘‚‰מיים,
˘‰י‡ עבו„˘ ‰ל "כיבו˘" כמבו‡ר למעל.‰
ו‰נ ,‰עבו„˙ ˙"‰ור "‰נעלי˙ ‰י‡ מעבו„˙ "‰כיבו˘"‰˘ ,רי ‰לומ„ ˙ור ‰ומ˜יים מˆוו˙י‰
‰ו‡ מרומם ונעל ‰מענייני ‰עולם ‰ז ,‰וכל עיסו˜ו ‰ו‡ ר˜ בענייני ˜„ו˘ ‰ורוחניו˙; ‡בל
עבו„˙ "‰כיבו˘" ‰י‡ כ‡˘ר עוס˜ בענייני ‰עולם ,מ˙עס˜ בעבו„˙ פרנס˙ו ומונח בעניינים
‚˘מיים .ו‡ף ˘עו˘‡ ‰ו˙ם ל˘ם ˘מים בכ„י ˘יוכל לעבו„ ‡˙ ‰בור‡‰ ,רי מכל מ˜ום מ˙עס˜
ב‚˘מיו˙ ול‡ בעניינים רוחניים נעלים כעוס˜ ב˙ור.‰
ועל כן ס„ר „‰ברים לכ‡ור‰ ‰ו‡ ˘˙‰ור‰ ‰יי˙ˆ ‰ריכ ‰ל˙‰חיל ב"מˆוו ‰ר‡˘ונ˘ ‰נˆטוו
ב ‰י˘ר‡ל" ,ור˜ ל‡חר מכן ,כעבו„ ‰נחו˙ ‰יו˙ר ,לפרט ‡˙ סיפורי ˙‰ור‰˘ ‰ם ‰רומזים על
עבו„˙ „‡‰ם בזככו ובכב˘ו ‡˙ ענייני ‰עולם
פר˘˙ ב‡ עמ' רסב(.

)לבי‡ור ז ‰ב„ברי ‰מ„ר˘ ,ר‡‡ ‰ור ˙‰ור ‰לˆ‰מח ˆ„˜

פ

לקראת שבת

י

תכלית הכוונה – דווקא בעבודת ה"כיבוש"
‡ף על פי ˘„‰ע˙ נו˙נ˙ ˘ˆריכ˙‰ ‰ור ‰ל˙‰חיל ב"מˆוו ‰ר‡˘ונ‰˘ ,"‰י‡ עבו„ ‰נעלי˙
ומרוממ˙ מעבו„˙ בירור וזיכוך ˘‚‰מיו˙; מכל מ˜ום "פ˙ח בבר‡˘י˙" – ˙‰ור ‰מ˙חיל‰
בעניין עבו„˙ „‡‰ם ב˜י„ו˘ ‚˘מיו˙ ‰עולם.
וטעם „‰בר:
‡מרו חז"ל )‰וב‡ ונ˙ב‡ר ב˙ני‡ פל"ו( ˘"˙כלי˙ ברי‡˙ עולם ‰ז‰ ,‰ו‡ ˘נ˙‡וו˜‰ ‰ב"‰
ל‰יו˙ לו „יר ‰ב˙ח˙ונים" .מ‰ו˙˘ ‰ל "„יר ‰זו"‰ ,י‡ ˘"י‡יר ‡ור ‡ '‰ין סוף ב" ‰במ˜ום
‰ח˘ך ו‰סטר‡ ‡חר‡ ˘ל כל עולם ‰ז ‰כולו" ,ו„בר ז ‰נע˘ ‰ב‡מˆעו˙ עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל
˘מ˜„˘ים ומזככים ‡˙ ˘‚‰מיו˙ ,ע„ ˘‡ור „˜‰ו˘ ‰מ‡יר ‚ם בעולם ˘‚‰מי ˘‰ו‡ ‰מ˜ום
˘‰פל ו‰נחו˙ ביו˙ר.
נמˆ‡ ‡ם כן˙˘ ,כלי˙ רˆון ˘‰י"˙ ,ומטר˙ ברי‡˙ ‰עולמו˙ ‰י‡ „וו˜‡ עבו„ ‰זו ˘ל זיכוך
ו˜י„ו˘ ˘‚‰מיו˙˘ ,ז‰ו מ"˘ ‰על ‰ברˆונו י˙' ,ל‰יו˙ נח˙ רוח לפניו י˙'".
ו‡מנם עבו„˙  '‰בענייני רוחניו˙ ו˙ור ‰ומˆוו˙י‰ ‰י‡ עבו„ ‰מרוממ˙ יו˙ר‰ ,עוס˜
בעבו„ ‰זו מונח בעניינים רוחניים ומ˙רומם מ‰מˆי‡ו˙ ‰חומרי˙; ‡ך כל ז‰ ‰ו‡ ב‡˘ר
למ„רי‚˙ ‰עבו„ ‰עˆמ .‰ו‡ילו ˙כלי˙ כוונ˙ ‰בור‡ י˙"˘ ‰י‡ ,כ‡מור‰˙˘ ,י ‰לו "„יר"‰
ומ˘כן בעניינים ‰נחו˙ים ביו˙ר .ומטר ‰זו מ˙‚˘מ˙ יו˙ר בע˙ ‡˘ר מעל ‰ומברר ‡˙ „‰ברים
˘‚‰מיים ,יו˙ר מבע˙ עבו„˙ו בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙.
„„וו˜‡ כ‡˘ר י‰ו„י מ˜„˘ ל‡ ר˜ ‡˙ ˘כלו ומוחו ו‡ף ‡˙ ˙˘מי˘י „˜‰ו˘˘ ‰לו; ‡ל‡ ‚ם
בענייני ‰חולין ובˆרכיו ˘‚‰מיים ‰ו‡ מח„יר ‡˙ ‡ור „˜‰ו˘ ‰כ‡˘ר "כל מע˘יך י‰יו ל˘ם
˘מים"‡ ,ז ‰ו‡ פועל ˘˙‰י ‰ל˜ב"„" ‰יר ‰ב˙ח˙ונים"˘ ,פירו˘ו„ ,בר כז‡˘" ‰ין ˙ח˙ון
למט ‰ממנו" ,ו‰ל‡ ענייני ‰חולין וˆ‰רכים ˘‚‰מיים ‰ם "˙ח˙ונים" בערך ל„ברים ˘עמם
מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו˙.
ולכן ל‡ מ˙חיל˙‰ ‰ור ‰בפירוט ‰מˆוו˙‡ ,ל‡ "פ˙ח בבר‡˘י˙" ,כי ˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם
‰י‡ „וו˜‡ בעבו„ ‰זו ˘ל "„יר ‰ב˙ח˙ונים" – ‚ם בענייני חולין.

בעבודת הבירורים מתגלים כוחות נעלים יותר
נוסף על כך ˘בעבו„˙ ˜י„ו˘ ענייני ‰חולין מ˙‚˘מ˙ כוונ˙ ‰בור‡ י˙"˘; ‰רי ני˙ן לר‡ו˙
במוח˘ ‡יך בעבו„ ‰זו מ˙‚לים כוחו˙ ‰נעלים יו˙ר מ‡˘ר בעבו„˙ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙:
כ‡˘ר י‰ו„י לומ„ ˙ור‡ ‰ו מ˜יים מˆוו‰ ,‰רי ‰ו‡ מ˙עס˜ בענייני ˜„ו˘ ‰ובנ˜ל יו˙ר
ל˙‰נ ‚‰כ„רו˘‡ .ך כ‡˘ר עוס˜ בˆרכי ‚ופו ‡ו בפרנס˙ו‰ ,רי ‡ינו מˆוי בעולם ˘ל ˜„ו˘,‰
ובכ„י ˘‚ם בעניינים ‡לו יור‚˘ ‡יך ˘‰ם "ל˘ם ˘מים" – ˆריך לכוחו˙ נעלים ועמו˜ים יו˙ר,
ועליו ל‚לו˙ ‡˙ ˘˜˙‰רו˙ נפ˘ו ל˘‰י"˙ ב‡ופן עמו˜ ופנימי כל כך ע„ ˘ל‡ ייחל˘ בע˙ עס˜ו
בעניינים נחו˙ים‡ ,ל‡ ‚ם ‡ז יעמו„ ב˘˜˙‰רו˙ו בבור‡ י˙"˘ ,ויע˘‰ ˙‡ ‰כל ל˘ם ˘מים.
]ב‰מ˘ך „‰ברים במ˜ור „ברים ‡לו ,נ˙ב‡ר ענין עמו˜ יו˙ר בטענ˙ ‡‰ומו˙ ,ו‡יך ˘טענ ‰זו בטל ‰ע"י
˘"פ˙ח בבר‡˘י˙" ,ומ˜וˆר ‰יריע ,‰ל‡ ‰ב‡נו‰ו כ‡ן ,ו˜חנו מ˘ם[.

"מכה בפטיש"  -פעולה
אחת המכרעת את הכף

"על מילואו נברא" או
"לעשות  -לתקן"?

ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה

אשר ברא אלקים לעשות

כזה שהוא מכה בקורנס על גבי הסדן ,הגביהה מבעוד יום
והורידה משתחשך

כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכין עשי‘ ,הדא הוא
דכתיב אשר ברא אלקים לעשות ,אשר ברא ועשה אין כתיב כאן
אלא לעשות ,לומר שהכל צריך תיקון

)ב ,ב .בראשית רבה פ"י ,ט(

יש ללמוד מזה הוראה נפלאה בעבודת
האדם לקונו:
ידוע שששת ימי בראשית רומזים ל"שית
אלפי שנין דהוי עלמא" )ראה רמב"ן עה"ת בראשית
ב ,ג( .וא"כ ,הזמן שבו אנו נמצאים עכשיו,
בסיום אלף הששי ,נרמז בסיום יום הששי
למעשה בראשית.
והנה ,עלול אדם לחשוב :אחרי עבודתם
הנעלית של כל הדורות שקדמונו ,הצדיקים
הגדולים בעלי נשמות קדושות ביותר ,כמו
האבות ומשה רבינו ,הנביאים ,התנאים
והאמוראים ,עד לדור האחרון – איזו חשיבות
יש לעבודה ה"קטנה" שאפשר להוסיף ולעבוד
בזמננו זה דעקבתא דמשיחא?
ועל זה באה ההוראה:
כשם שמלאכת הבריאה כולה נשלמה ע"י
פעולה קטנה ,כהורדת הקורנס על הסדן,
ותיכף בסיום פעולה זו נכנסה השבת  -כך
צריך כל אחד לייקר כל רגע וכל פעולה ,כי גם
פעולה קטנה יכולה להיות ה״מכה בפטיש״,
שעל ידה תושלם כל עבודת ימי הגלות ,ויבוא
״יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים״.
ובלשון הרמב״ם )הל׳ תשובה פ״ג ה״ד( :״עשה
מצוה אחת ,הכריע את עצמו ואת העולם כולו
לכף זכות ,וגרם לו ולהם תשועה והצלה״.

)ב ,ג .ב"ר פי"א ו(

לכאורה מאמר זה סותר למאמרם ז"ל "עולם
על מליאתו נברא" .ואין לתרץ שמתחלה על
מילואו נברא ואח"כ בחטא עץ הדעת נתקלקל,
דמפשט הל‘ "אשר ברא אלקים לעשות" משמע
שמצד עצם בריאתו צריך העולם עשי‘ ותיקון.
וי"ל הביאור בזה:
הן אמת שהעולם כפי שנברא בששת ימי
בראשית על מילואו נברא ,מ"מ זהו רק לגבי
דרגת ששת ימי בראשית" ,ימי המעשה" .אך
כאשר מגיע יום השבת ,ונמשך בעולם קדושה
נעלית יותר  -הנה מצד העילוי דיום השבת
נמשכת בבריאה היכולת להתעלות לדרגא
נעלית יותר ,ולגבי דרגא זו העולם הוא עדיין
חסר וצריך תיקון.
וכדמצינו בעבודת ה‘ ,שכאשר מתעלה
האדם לדרגא נעלית יותר ,נדרש ממנו לעבוד
את ה‘ באופן נעלה יותר ,כי לגבי מצבו עתה,
עבודתו הקודמת אינה בשלימות )הגם שלגבי
מצבו הקודם היתה עבודתו שלימה( .וכמו
במצות הצדקה ,שחיוב נתינת הצדקה הוא לפי
גודל רכושו ,וכאשר גדל רכושו  -עליו להרבות
יותר בצדקה ולתת כפי מצבו עתה ,ואינו יכול
להסתפק בנתינתו כמקודם )אף שבמצבו
הקודם קיים מצות הצדקה בשלימות(.
ולכן נאמר "אשר ברא אלקים לעשות" גבי
יום השבת דוקא ,כי רק כשהגיע יום השבת
ונמשך בעולם קדושה נעלית ,נעשה העולם
בבחינת "חסר" ו"צריך תיקון".

