²¦±²±°¬¯±°ªe©±²§¡¤

"¼°¬²ì±¦°ì¡¡
ì°±¡²ìì¡¦°¦
¼°¬²¨¼ ¡²ì®¡±¬¨²¡¨
¼®¡¦¢°²¦

~~
 ~~
~
  ~

~~  
  
  
 ~
~ 

~~
~

~ 

 ~ 
   
~  ~

לקראת שבת

יח

תוכן ענינים

פתח דבר

„ברי ˆ„י˜ים חיים ו˜יימים לע„ ,ובפרט ‡˙ם ˙למי„י ˙‰מימים ‡˘ר זכי˙ם לר‡ו˙ פני
˜„˘ ˘„˜‰ים ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב נ"ע[‰ ,נ„‰ ‰בר בעבו„ ‰בפועל ‡ינו ˙לוי
‡ל‡ בכם ב˘˜˙‰רו˙כם ‰פנימי ,ל‰זכר ‡ו˙ן „‰ברי ˜„˘ ‡˘ר זכי˙ם ל˘מוע בע˙ ‰יחי„ו˙,
ול˘˜˙‰ר ב‰ם ,ולחיו˙ ב‰ם ,בחיו˙ פנימי ועˆמי ,ו‡ז טוב י‰י' לכם ולבני בי˙כם יחיו ב‚ו"ר.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˙˜ע-‰ו(

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

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˘מו˙‰ ,ננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

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

הממוצע אין לו הפכי ,לכן הוא האושר האמיתי
]מ„ברי "‰‚‰ח ר' יˆח˜ ‡ייזי˜ מ‰ומיל ,בעל "˘ני ‰מ‡ורו˙" ,מ‚„ולי ˙למי„י ‡„מו"ר ‰ז˜ן,
בע˙ ˙‰ווע„ו˙ חסי„י˙[:
מן „„ˆ‰ים ‚ם ל‡ ‡ל ˜ˆ‰ ‰יו˙ר נעל‡ ,‰ל‡ ‡ל ‰ממוˆע ו‰ו‡ ‡‰ו˘ר ‡‰מי˙י.
ר' יˆח˜ ‡ייזי˜ ]מ‰ומיל[ ‰סביר מ‡מר חכמי ‰מח˜ר ב‡ופן נפל‡ ,ב‰סבירו ‡˙ ‰כ˙וב
״ˆ„י˜ ‰׳ ˆ„˜ו˙ ‡‰ב י˘ר יחזו פנימו״ – ‰מעול‰ ‰ו‡ מ˘ובח בכל ע˙ ובכל מ˜ום ובכל ענין,

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
‰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

‡בל ‰ו‡ עלול ‰ירי„ ‰ו‰נפיל ‰ולפעמים ‚ם ב‡ופן פ˙‡ומי ,כי ר˘ע מכ˙יר ‡˙ „ˆ‰י˜‡ ,בל

סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,

‰ממוˆע ‡ין לו ‰פכי ,לכן ‰ו‡ ‡‰ו˘ר ‡‰מי˙י ל‰יו˙ו מבוסס ב‰וו ‰ומבו‡ למעל ‰מ˘ובח˙

וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

חז˜ ‰נטוע ‰בי˙„ בל ˙מוט.

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

״ˆ„י˜ ‰׳ ˆ„˜ו˙ ‡‰ב״ – ‡‰ין סוף ב˙‰לב˘ו˙ו ב‡ורו˙ ו˙ו‡רי ‰‰לב˘‰ ‰נ˙‰ ‰ו‡ר ˆ„י˜,
‡ור ‡ין סוף ˘בבחינ˙ ˆ„י˜ ,כביכול ‡ו‰ב ˜„ˆ‰ו˙‰˘ ,ם ‰מעולים ו‰מ˘ובחים ביו˙ר‡ ,בל
״י˘ר יחזו פנימו״ – ‡לו ‰‰ולכים ב„רך ‰מיˆוע‰ ,ם ‰רו‡ים ו‰מ˜בלים ‡˙ פנימיו˙ ‡‰ור,
ל‰יו˙ כי ‚ילוי ‡‰ור ‰פנימי ב‡ ב‰כנ˙ ‰כלי ,בסו„ כלים מרובים „˙י˜ון.
)ל˜וטי „יבורים ‚ „-עמ'  1046ו‡ילך(

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
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

דרך האמת והישר

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

„רך ‰מיˆוע ‰ו‡ „רך ‡‰מ˙ ו‰י˘ר‡ .מ˙ ‰י‡ י˘ר ,י˘ר ‰ו‡ ‡מ˙ ,ו„רך זו ‰מ˘יך ‰סב‡
ממ˜ור‰ ‰עˆמי˙ בעˆמו˙ ‡ין סוף ברוך ‰ו‡.

מ‰י ˙‰מי' בז˘ ‰נ‡מר "וי‚„ל" פעמיים במ˘‰ ,‰רי מ„ובר
בזמנים ˘ונים?  /מ‰ו „‰יו˜ בז˘ ‰מ˘„‚ ‰ל "ב˜ומ˙ו" „ו˜‡? /
מנין ˘פרע ‰מינ ˙‡ ‰מ˘ ‰על בי˙ו?  /בי‡ור ‚„ול˙ מ˘ ‰ב˜ומ‰
וב‚„ול‰

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו

מעי˜רי ‰עבו„‰ ‰ו‡ ללכ˙ ב„רך ‰מיˆוע כמו ˘‰חליטו חכמי ‰מח˜ר ‡˘ר ‡ין י˙רון ל‡ח„

באיזה גיל הוחזר משה לבת פרעה?

◇ ◇ ◇

)ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ'  20ואילך(

פנינים

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

רשעותו של פרעה  -כלפי שמיא או כלפי ישראל?
חט"ז עמ'  9ואילך(

"מה שמו" – קושיא ותמי'

)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  ˘"˙'‰עמ'  - 106ספר ˘‰יחו˙ ‰מ˙ור‚ם  ˘"˙'‰ע' ˜ח-ט(

...י„וע מ‡מר ‰חכם "˙כלי˙ '‰ז‰ירו˙ ˘ל‡ ל‰ז‰ר ביו˙ר" ,ובכל „בר ˆריכים ללכ˙ ב„רך
‰מיˆוע...
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˘ˆט(˙-

ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ'  19ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
"החמור" המיוחד לגאולת ישראל
מ„וע מ˘ ‰עˆמו ל‡ רכב על ‰חמור ומ˘יח ירכב עליו?  /מ ‰מנע
ממ˘ ‰רבינו ל‰רכיב ‡˙ ‡˘˙ו ובניו על סוסים ו‚מלים?  /מפני
מ˙‰ ‰נ‚„ ‰בע˘"ט ל˙עניו˙ וסי‚ופים?  /ומ‰י מ˘מעו˙ "חבי˘˙
‰חמור" ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו?
)ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ'  15ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י

המשותף והמבדיל כסיבה לחיבה
"אני את נפשי הצלתי"  -טענת פרעה! )ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ'  29ואילך(
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ'  6ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
גדר גירות ישראל וכניסתם תחת כנפי השכינה ביציאת מצרים
יפלפל במ˘מעו˙ סו‚יי˙ "˘‰ס יבמו˙ „נע˘ו ב‚„ר ‚רים בע˙
‰יˆי‡ ‰ממˆרים  /יב‡ר מ‰ו˙ ‰חי„ו˘ ˘נע˘ ‰בי˘ר‡ל ביˆי‡˙
מˆרים ע"פ ל˘ון ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' ע"ז
)ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ'  10ואילך; חכ"א עמ'  62ואילך;
חי"ח עמ'  119הע'  .26חל"ג עמ'  ;32ח"ט עמ' (112

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰
‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰

)ע"פ לקוטי שיחות

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
אל תכרוך עשייתך בזולתך )א(

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
האמת – דרך המיצוע

המדור מודפס זכות

יז

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן
חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

ביאורים בפשוטו של מקרא

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

באיזה גי הוחזר
משה בת פרﬠה?

האמת – דרך המיצוﬠ

מהי התמי' בזה שנאמר "ויגדל" פעמיים במשה ,הרי מדובר בזמנים שונים?  /מהו הדיוק בזה שמשה גדל "בקומתו"
דוקא?  /מנין שפרעה מינה את משה על ביתו?  /ביאור גדולת משה בקומה ובגדולה

"זכרו תמימים! האמת היא דרך המיצוע ,וערב אני לכם ,שמי שילך בדרך המיצוע ,בעבודה יומיומית ,הן יושב אהל
כפי ענינו ,והן בעל עסק כפי ענינו ,ערב אני להצלחתם"

ī

ī

בפר˘˙נו מספר ‰כ˙וב על מ˘ ‰רבינו ב˜טנו˙ו˘ ,חמל ‰עליו ב˙ פרע ‰ול˜ח‡ ‰ו˙ו מן
‰י‡ור ,ול‡חר מכן נ˙נ‡ ‰ו˙ו ל‡מו כ„י ˘˙ני˜‰ו .וממ˘יך ‰כ˙וב לספר כיˆ„ חזר ‰ב˙ פרע‰
ול˜ח‰ ˙‡ ‰יל„ ‡לי' ,ל‡חר ˘‚„ל )ב ,י(" :וי‚„ל ‰יל„ ,ו˙בי‡‰ו לב˙ פרע ‰וי‰י ל ‰לבן,
ו˙˜ר‡ ˘מו מ˘ ,‰ו˙‡מר כי מן ‰מים מ˘י˙י‰ו".
ובפסו˜ ‰ב‡ מ˙חיל לספר ‡ו„ו˙ יˆי‡˙ מ˘‡ ‰ל ‡חיו ‰י˘ר‡לים" :וי‰י בימים ‰‰ם ,וי‚„ל
מ˘ ‰ויˆ‡ ‡ל ‡חיו ויר‡ בסבלו˙ם ו‚ו'" )ב ,י‡(.
ובפירו˘ ר˘"י מ˙ייחס לל˘ון "וי‚„ל" ˘חוזר˙ על עˆמ ‰ב˘ני ‰פסו˜ים – בפסו˜ ‰ר‡˘ון
"וי‚„ל ‰יל„" ,ובפסו˜ ˘‰ני "וי‚„ל מ˘ – "‰ומב‡ר:

בעבודת השם  -האמת היא דרך המיצוע
במענ ‰על כ˙בו ,בעניני עˆמו ‰פרטיים ברוחניו˙‰ ,נ ‰בטח זוכר‡ ,ו ˘מע מפי ‡לו ˙למי„י
˙‰מימים ˘‰יו ב‡ו˙ו מעמ„ ,ב˘ע‰˘ ‰ו‡יל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ]‰ר˘"ב נ"ע[ ל˘וחח עם
˙למי„י ˙‰מימים ,פ˙ח ו‡מר:
˘מעו ˙מימים‡ ,מ˙ ‰י‡ „רך ‰מיˆוע‡ ,מ˙ ‰י‡ ˜ו י˘ר מ˙חל ‰וע„ סוף‡ ,מ˙ ]מורכב˙[
מ˘לו˘ ‡ו˙יו˙ ˘‰ם "חוט" י˘ר ‰נמ˘ך מ˙חיל ‰וע„ ‰סוף סוף ממ˘‡‰ :ל"ף ˘ל "‡מ˙" ‰י‡
"‡ני ר‡˘ון"˙ ,י"ו ˘ל "‡מ˙" ‰י‡ "‡ני ‡חרון"‰ ,מ"ם ˘ל "‡מ˙" ‰י‡ "ומבלע„י" – ˘על כך
נ‡מר בז‰ר "וב‡מˆעי˙‡" – "‡ין ‡ל˜ים".

"‰ר‡˘ון ל˜ומ ,‰ו˘‰ני ל‚„ול˘ ;‰מינ‰ו פרע ‰על בי˙ו".

‰עולם˘‰ ,י˙ ‡לפי ˘ני‰ ,ם ‡"‰מˆעי˙‡"˘ ,נ˙‰וו ‰ע"י ˘ם ‡ל˜ים בכח ‰וי'‡"‰ ,מˆעי˙‡"

ו˙מ ‰בנחל˙ יע˜ב על ר˘"י:
"למ‰ ‰בי‡ ז‰ ‰מ„ר˘ ,ו‰ו‡ ‡ינו ˜רוב לפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ – „פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡˘ ,ני‰ם
‰ם ל˜ומ‰ :‰ר‡˘ון כמו 'וי‚„ל ‰יל„ וי‚מל' ל‚בי יˆח˜˘˘ ,למו ימי ‰‰נ˜ ,‰ולפיכך 'ו˙בי‡‰ו
לב˙ פרע ;'‰ו˘‰ני ˘‚‰יע לכלל ע˘רים ˘נ‰˘ ‰ו‡ זמן „‚‰לו˙"!

˘ל עולם ומלו‡ו עם כל ‰נ‡ˆלים ,נבר‡ים ,יˆורים ונע˘ים˙˘ .י ‰סמיכו˙ ˘ל „„ˆ‰ים "‡ני
ר‡˘ון ו‡ני ‡חרון" מחזי˜ים ‡˙ ‡"‰מˆעי˙‡" ˘ל ‰עולם .בעבו„‡‰ ‰מ˙ ‰י‡ „רך ‰מיˆוע.
˘מעו ˙מימים ,ו˙פנימו ,י˘ לחו˘ ז‡˙ ב˙חו˘ ‰פנימי˙˘‡ ,ר ‡מ˙ ‰י‡ „רך ‰מיˆוע .נטי'
לימין ל‰חמיר על עˆמו ,ולמˆו‡ בעˆמו חסרונו˙ ‡ו עניני עבירו˙‡˘ ,ינם כפי ‡‰מ˙‡ ,ו נטי'

כלומר:

ל˘מ‡ל ל˜‰ל על עˆמו ,לכסו˙ על חסרונו˙ עˆמו‡ ,ו ל˜‰ל בעניני עבו„ ‰ב‚לל ‡‰ב˙ עˆמו

לכ‡ור ,‰כפל ‰ל˘ון "וי‚„ל" מובן פ˘וטו כמ˘מעו˘ ,בפסו˜ ‰ר‡˘ון מ„ובר על כך ˘‰יל„

˙˘ -י‰ן „רכים מזוייפו˙‡ .מ˙ ‰י‡ „רך ‰מיˆוע .זכרו ˙מימים! ‡‰מ˙ ‰י‡ „רך ‰מיˆוע ,וערב

)פר˘"י ויר‡ כ‡,

‡ני לכם˘ ,מי ˘ילך ב„רך ‰מיˆוע ,בעבו„ ‰יומיומי˙‰ ,ן יו˘ב ‡‰ל כפי ענינו ,ו‰ן בעל עס˜

‚„ל ו‰פסי˜ לינו˜ מ‡מו – „בר ˘ב„רך כלל זמנו כ˘‰יל„ מ‚יע ל‚יל ˘נ˙יים
ח( – ו‡ז ‰בי‡˙ו ‡מו לב˙ פרע;‰

כפי ענינו ,ערב ‡ני לˆ‰לח˙ם.

לקראת שבת

כתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום ייויום
מכתבי

ו‡ילו בפסו˜ ˘‰ני מ„ובר על ‚י„ול מ‡וחר ‰רב ‰יו˙ר ,כ‡˘ר מ˘‰ ‰פך ל‡י˘ ממ˘ ,ע„
˘נ‡מר בו "ויך ‡˙ ‰מˆרי" )י‡ ,יב(„ ,בר ˘‡ינו מ˙‡ים ו˘ייך ביל„ ˜טן.

אל תכרוך עשייתך בזולתך )א(
לימוד התורה  -ענין אישי,
לא בגלל הזולת
במענה על מכתבך . .בו אתה כותב אודות
היחס של פלוני בן פלוני שאינו כראוי ,ולכן זה
מביא לתוצאות בלתי רצויות ]בהנהגתך[.
ובכן :בחור ישיבה בגילך ובפרט כזה שחונך
בבית חסידי ,ובבית של 'תמים' ,ודאי מיותר
לעוררו שלימוד התורה וקיום המצוות צריך
להיעשות מפני שזהו ציוויו של הקדוש ברוך
הוא ,ולא עושים בכך טובה לזולת ,אלא בזה
תלוי' טובתו האישית בזה ובבא ,הטובה של
הנשמה והטוב של הגוף,
מזה מובן גם ,שאין מקום לומר שמאחר
שהיחס של הזולת אלי אינו כראוי ,לכן עלי
לגרום לעצמי מה שהוא היפך טובתי ,ומכיון
שזה נוגע לי באמת] ,אני[ משתדל בדרכי נועם
ובדרכי שלום שכל הענינים יסתדרו באופן הכי
טוב האפשרי,
ואם נדמה שפלוני בן פלוני אינו מרוצה מזה
אשתדל אני להיות אתו ביחסים טובים ,עד
שסוף כל סוף זה יצליח ,וכמו שכתוב "כמים
הפנים לפנים כן לב האדם לאדם".
ובנוגע לפועל ,גם במקרה שלך ,נוסף לזה
שבגילך העיקר אינו החבר אלא ההתמדה
והשקידה שלך ,ואז לא תצטרך לחפש חבר ,אלא
החברים ירוצו אחריך להיות אתך בחברותא,
וגם אם זה צריך לקחת זמן עד שתגיע למצב זה,
וזה ]אכן[ לא נוח וקשה ללמוד ללא חבר ,אבל
מוכרחים לעשות זאת במרץ ובבטחון שזה לזמן
קצר יחסית...
)תרגום מאגרות קודש חי"ג עמ' רח(

‰

ומע˙ ,‰מ„וע ‰וˆרך ר˘"י לח„˘ ˘"וי‚„ל מ˘ "‰מ˙ייחס ל‚„ול ‰במובן ˘ל ˘רר,‰

טובת בית הכנסת – טובתו הפרטית
...והנה אף שכנראה דברי דלקמן לא תמיד
פועלים באותו הכיוון שאליו הנני מתכוין ,אבל
מוכרחני לאמר עכ״פ בקיצור ,שרואה הנני
שהתעסקותו בחיזוק והתפתחות בית הכנסת
אינו כלל וכלל כפי דרישת הענין,
ומוכרח הדבר לטובתו הפרטית מבלי לדבר
אודות טובת הבית הכנסת כו' שישנה יחס זה
מן הקצה אל הקצה ,היינו שיניח כל החשבונות
והטענות שיש לו להבעלי בתים וכו' ,ויביט על
העניו לאמיתתו ,היינו שזהו ענינו ברוחניות,
וזהו ענינו בגשמיות ,ואם עוזרים )הבעלי בתים(
לו בזה ,הרי עליו להכיר תודה להם ,ואם מי
שהוא אינו עוזר לו כפי רצונו ,הנה מובן שלא
מפני זה יזניח ענין הנוגע לו ולבני ביתו שיחיו,

"˘מינ‰ו פרע ‰על בי˙ו" – ול‡ פיר˘ "וי‚„ל" במובנו ‰פ˘וט ו‰ר‚יל„‚˘ ,ל ונע˘ ‰ל‡י˘?

ב.

מ˘– "‰
˘מל˘ון זו מובן"˘ ,וי‚„ל מ˘‰ "‰י' בסמיכו˙ למ˘ ‰נ‡מר בפסו˜ ˜‰ו„ם "וי‚„ל ‰יל„
ו‚ו'".
ולכן ל‡ רˆ ‰ר˘"י לפר˘ ˘"וי‚„ל מ˘ "‰מ˙ייחס לז„‚˘ ‰ל ונע˘ ‰ל‡י˘‰˘ ,רי ז ‰ע˙‰
‚„ל במובן ˘נ‚מל מיני˜ ,‰ו‡יך בזמן סמוך כבר נע˘ ‰ל‡י˘?!
]ר‡‚ ‰ם ב‡ר ב˘„ ‰על ר˘"י‡" :ין לומר ˘'וי‚„ל' ‰ר‡˘ון ‰יינו כ˘נ‚מל ,ו˘‰ני ב‰יו˙ו בן
ע˘רים ˘נים – „ ‡‰כ˙יב 'וי‰י בימים ‰‰ם וי‚„ל'„ ,מ˘מע „˘ני‰ם ‰יו בזמן ‡ח„"[.
ולכן לומ„ ר˘"י ‡˙ ˘ני "‰וי‚„ל" ב‡ופן מחו„˘ )כלומר ,ב„ברי ר˘"י י˘ חי„ו˘ ל‡ ר˜
בפירו˘ "וי‚„ל מ˘ "‰בפסו˜ ˘‰ני‡ ,ל‡ ‚ם בפירו˘ "וי‚„ל ‰יל„" ˘בפסו˜ ‰ר‡˘ון(˘ ,לפיו
י˙יי˘ב כיˆ„ ˘ני‰ם יכולים ל‰יו˙ בזמן סמוך ,וכ„ל˜מן.

‚.

‡‰" .ר‡˘ון ל˜ומ – "‰כ˘יל„ נ‚מל מ˘„י ‡מו‰ ,רי ‰ו‡ ‚„ל ב˙חומים רבים‡ ,בריו
‚„לים ומ˙פ˙חים ל‡ורך ולרוחב ו‰ו‡ מ˙חיל ל˙˘‰מ˘ בכח „‰יבור ,בכח ˘‰כל וכו'.
ומע˙ ,‰מ ‰פ˘ר  ‰˘‚„‰‰על "˜ומ ,"‰כ‡ילו „ו˜‡ פרט ז˘ ‰מ˘‚ ‰ב ‰ב˜ומ˙ו ‰ו‡

ולהיות עמו "ברוגז" ,בשעה שהענין לא של
)אגרות קודש חי"ב עמ' פא-ב(

‰עי˜ר בעניננו?
ב.

הכותבים והמקשים קושיות על אחרים ,משמש

"˘‰ני ל‚„ול˘ ,‰מינ‰ו פרע ‰על בי˙ו" – לכ‡ור" ,‰וי‚„ל" מלמ„נו על ‚„לו˙
וח˘יבו˙‡ ,בל מנין ˘‰י' ז„ ‰ו˜‡ ב˙חום "בי˙ו" ˘ל פרע ‰ול‡ בענין ‡חר?
]ובפרט˘ ,מ‰מ˘ך ‰פסו˜ – "וי‚„ל מ˘ ‰ויˆ‡ ‡ל ‡חיו" – מ˘מע ˘„‚‰לו˙ ˘ל מ˘‰

טענות על הזולת כדי להצדיק אי עשי'
...לצערנו ,במדינה זו ]-ארצות הברית[ ,רוב

ויובן ב„˜‰ים „‰יו˜ בל˘ונו ˘ל ר˘"י – "‰ר‡˘ון ל˜ומ ,‰ו˘‰ני ל‚„ול˘ ‰מינ‰ו פרע‰

על בי˙ו":

ופשוט גם כן שאין מקום לחשבון עם הזולת
הזולת אלא שלו בעצמו ,ויש להאריך בזה כו"כ...

ונר‡ ‰לב‡ר˜‰˘ ,ו˘י ˘עמ„ בפני ר˘"י ‰ו‡ בל˘ון ‰כ˙וב "וי‰י בימים ‰‰ם וי‚„ל

‰י˙ ‰ב˘ייכו˙ ל‡חיו בני י˘ר‡ל .וכך ב‡מ˙ ‡י˙‡ במ„ר˘

)˙נחומ‡ ב‡בער ו‡ר‡ יז .יל˜וט

˘מעוני פר˘˙נו רמז ˜סו בסופו(" :מ‰ ‰י˙„‚ ‰ול˙ו˘ ,יˆ‡ ‡ל ‡חיו"[.

„.

‡ל‡ בי‡ור ‰ענין:

הדבר אצלם כצידוק לא לפעול על פי היהדות

ב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ ‰למ„ים ˘מי„ כ‡˘ר נ‚מל מ˘‡ ,‰ז ‰בי‡ו ‡ו˙ו לב˙ פרע‰˘ – ‰רי כל

האמיתית ,שהכוונה בפשטות  -הנהגת חיי היום

‰טעם ˘נ˙נ‡ ‰ו˙ו ב˙ פרע ‰ל‡מו ‰י˙ ‰כ„י ˘˙ני˜ ‡ו˙ו ,ולכן מי„ בסיום ימי ‰יני˜ ‰ל˜ח˙ו

יום על פי שולחן ערוך כפשוטו.

‡לי' )ו‰יינו ב‚יל ˘נ˙יים לערך(.

)תרגום מאגרות קודש חט"ז עמ' ט(

‡מנם ר˘"י ב‡ ל˘לול מ˘מעו˙ זו ,ו‰ו‡ מח„˘ ˘"‰ר‡˘ון ל˜ומ ,"‰ו‰יינו ˘ב‡מ˙ ‰וב‡
מ˘ ‰לב˙ פרע ‰מ‡וחר יו˙ר ,כ‡˘ר ‚„ל˜ ‰ומ˙ו ‰רב.‰
ו‰‰סבר ‰בז:‰

המדור מודפס זכות ר' איהו ישרא בן אירית הצחה מופגה ו וכ משפחתו ,מתוך בריאות הנכונה ,ופרנסה בהרחבה גדוה

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

‡ף ˘‰טעם ˘ב˙ פרע ‰נ˙נ ˙‡ ‰מ˘‰ ‰י' לˆורך ‰נ˜˙ו‰ ,נ ‰סוף סוף כיון ˘בפועל ‚‰יע
ל‡מו ˘ל מ˘ ,‰יוכב„ – ‰רי ˘‰י‡ בוו„‡י ע˘˙„˙˘‰ ‰לו˙ ל‡‰ריך ‡˙ זמן ˘‰ו˙ו ‡ˆל,‰
ו‚ם ל‡חר ˘נ˘למו ימי ‰יני˜ ‰מˆ‡‰ ‰סברו˙ ונימו˜ים ‰מ˙˜בלים על ‰לב ˘כ„‡י ˘‰יל„
י˘‡ר ‡ˆל ‰עו„ ,מחמ˙ ˘כבר ‰ור‚ל ו˜˘ור ‡לי' ,ו˙‰י' ˜˘ ‰עליו ‰פרי„ ‰ממנ – ‰כך ˘‚ם
ב˙ פרע‰ ‰סכימ˘ ‰לטוב˙ ‰יל„ כ„‡י ˘י˘‡ר עו„ זמן בבי˙˘ ‰ל יוכב„.
‡ך כ‡˘ר ‰יל„ ‚„ל עו„ ונע˘„‚ ‰ול ב˜ומ˙ו ]ונר‡‰„ ‰יינו )לכל ‰יו˙ר( כ˘‚‰יע ל‚יל י"‡
˘נים ‡ו י"ב[ – ‡ז כבר ל‡ ‰י˙ ‰בריר ‰בי„ יוכב„ ,ול‡ יכל ‰עו„ לטעון ˘‰יל„ כרוך ‡חרי'
וכו' ,וממיל‡ ‰וכרח ‰ל‰חזירו לב˙ פרע.‰

בסו‚ ע„ו˙ „בעינן בי' בירור ,ו„‡י י‰י' ‰פסול

ומע˙ ‰י"ל „לˆורך ˜ביע˙ ‰חו„˘ ‡ין ‡נו
ז˜ו˜ים ומוכרחים מעי˜ר‡ לכח ‰מיוח„ ˘נ˙נ‰
˙ור ‰לע„ים ,ו„י לז ‰בבירור ˘ע"פ ‰ח˘בון,
ול‰כי כנ"ל ‡‰י„נ‡ „‡ין מ˜„˘ין ע"פ ‰ר‡י'
סמכינן על ‰ח˘בון .ו˘וב י"ל „‡ליב‡ „ר"˘
‡פי' ‰יכ‡ „˜ובעים ‡נו ע"י ע„ו˙ ‰חו„˘‰ ,נ‰
‚ם לע„ו˙ ˘ל ˜ביע˙ ‰חו„˘ ל‡ בעינן כי ‡ם
‰בירור ˘י˘ ע"י ‰ע„ו˙ ,ו˘וב ‰יכ‡ „ליכ‡

 .‰ומע˙ ‰מובן ‰יטב ‚ם ‰מ˘ך ‰כ˙וב בענין "וי‚„ל מ˘ – "‰ומפר˘ ר˘"י‰„ ,יינו "˘מינ‰ו
פרע ‰על בי˙ו":
מל˘ון ‰כ˙וב "וי‰י בימים ‰‰ם" מובן ˘"וי‚„ל מ˘‰ "‰י' בסמיכו˙ ל‰זמן ˘‰וב‡ ‡ל ב˙
פרע) ‰כנ"ל ס"ב(.
„‰יינו לכל ‰יו˙ר ב‚יל י"‡ ‡ו י"ב(‰ ,רי ל‡ מס˙בר כלל לומר ˘ימנ ‰פרע ‰יל„ כˆ ‰עיר
לח˘יבו˙ ו‚„ול ‰כללי˙ בעניני ממלכ˙ מˆרים ,ובפרט ˘מינוי כז ‰ל‡ י˙˜בל בטוב על י„י
˘‰רים ‰ח˘ובים ˘‚„ולים ממנו ב˘נים ‰רב.‰
]ול‰עיר ממ˘ ‰מˆינו במלכי בי˙ „ו„ ˘נ˙מנו למלכים ב‚יל ˆעיר ביו˙ר ,וכמו "בן ˘בע
‡‰„ .י"ב ל„‡ – (‚-‡ ,בל ˘ם ‰יו בני ‰מלך ˜‰ו„ם ומ˘ו˘ל˙ בי˙ „ו„ כו' ,ולכן ‡ין ל„מו˙ לני„ון
„י„ן .ו‡כמ"ל[.
ולכן מ„יי˜ ר˘"י ˘‚„ול˙ו ˘ל מ˘˙‰ ‰בט‡ ‰בכך ˘פרע ‰מינ‰ו "על בי˙ו" בלב„ ,ו‰יינו,
˘‰י' ז ‰מינוי פרטי על עניני ‰בי˙ )˘ל פרע (‰ו˙ו ל‡; ו‡ף ˘‚ם בז ‰י˘ חי„ו˘ – ב‰יו˙ מ˘‰

חביב במיוח„ ‡ˆל ב˙ פרע‰˘ ,‰זכיר ל‰ ˙‡ ‰מ‡ורע ˘בו "מן ‰מים מ˘י˙י‰ו".
וזו ‡יפו‡ ‰כוונ ‰ב‰ל˘ון "וי‚„ל מ˘˘ – "‰מחמ˙ חביבו˙ו ˘ל "מ˘ "‰בעיני ב˙ פרע,‰
לכן פעלˆ‡ ‰ל ‡בי' ˘י˙ן לו ‚„ול ‰ו˘רר") ‰וי‚„ל"( בעניני ‰בי˙ ˘בו נ˘מע ˜ול ,‰ו˜"ל.

ו‰מורם

מכ"ז „˘פיר י˘ ל˜יים ‰סבר‡

„ביˆי‡˙ מˆרים נע˘ו לעם ו‰י' ב‰ם „ין ‚ירו˙.

‡ף ˜‰רובים כ˘רים ˘פיר לע„ו˙ .ור‡ ‰עו„
בל˜ו"˘ חכ"‡ ע'  46ו‡ילך בי‡ור סבר˙ רבנן

]במנח˙

חינוך מˆו „ ‰ס˜"‚ מבי‡ כמ‰

‡ופנים ˘‡פ˘ר ל‰יו˙ נו‚ע ב„בר )ופסול לע„ו˙
˜„"‰ח( .וי"ל ˘‰כוונ ‰ב„ברי ‡„מו"ר מ‰ר"˘
ב„בר" )מ‡חר ˘‡ין זו ע„ו˙ "ב„בר ‰נו‚ע
לחבירו"(; ‡בל ב‡ופנים ˘במנח˙ חינוך ˘ם,
˘כן נו‚ע ב„בר‡ ,ין ‰כי נמי „˜רובים פסולים
‡פי' ‡ליב‡ „ר"˘ .מי‰ו „וח˜ לומר כן .וי"ל
)ו˘מ‡ י"ל כן ר˜ בחל˜ מ‡‰ופנים ‰נ"ל(„ ,כיון
˘עי˜ר ‰ע„ו˙ ‰י‡ בנו‚ע לר‡י˙ ‰לבנ‡ ‰ין „ינם
מ˘˙נ ‰עי"ז ˘ל‡ח"ז י‰יו נו‚עים ב„בר ,וע"„

‰סכים פרע ‰לע˘ו˙ רˆון ב˙ו ונ˙ן למ˘ ‰מינוי ו‚„ול ‰ב˙וך בי˙ו.

פר˘˙נו" :מנ‡ן בחיי‰ן ב˘מו˙ן  . .ל‰ו„יע חיב˙ן"(; ובפרט בני„ון „י„ן˘‰ ,ם "מ˘‰ "‰י'

‡חים ס˙ם ל‡חר מ"˙ כ˘רים לע„ו˙ זו.

כבר ב‚„ר "‡ומ ,"‰יעויי' במ˘"כ ‰רמב"ם

„„ין ע„ו˙ ‚טין ו˜י„ו˘ין ˘‡י"ˆ „רי˘ ‰וח˜יר‰

בכלל כ˘מ„‚י˘ים ˘ם מסויים ‰רי ז ‰מור ‰על חביבו˙ וח˘יבו˙ )וכעין „ברי ר˘"י ברי˘

˘פיר ממ‰˘ ‰כ˘יר˙‰ ‰ור ‰מ˘ ‰ו‡‰רן „‡ף

ביˆי"מ‰„ ,נ ‰ב‡מ˙ מˆינו ˘‚ם ˜ו„ם לז‰ ‰יו

ˆעיר וע„יין ל‡ נע˘‡" ‰י˘" – ‰רי מחמ˙ חביבו˙ו ˘ל מ˘ ‰בעיני ב˙ פרע") ‰וי‰י ל ‰לבן"(,

‰י‡‰˘ ,רי מ˙וך ‰מ˘ך ‰ענין ז ‰מובן מ‡ליו )ר‡‚ ‰ם מ˘כיל ל„ו„(:

˘נ˙‚יירו ‰י' ˆ"ל ‰פסול ‚ם ב‚רים ,ול‰כי ילפינן

˘ום ח˘˘ ˘מ‡ י˘˜ר ,כבנ„ו"„ „˜‰רובים

‰מבו‡ר בפוס˜ים

וי˘ לומר˘ ,בז ‰י˘ לב‡ר ‰ ˙˘‚„‰כ˙וב "וי‚„ל מ˘˘ – "‰לכ‡ור˙ ‰יב˙ "מ˘ "‰מיו˙ר˙

˘˜ירוב „‰ע˙ ˘בין ‡חים ˘פיר י˘נו ‚ם ב‡חים

‡ינם נו‚עים ב„בר )כמ"˘ ‡„מו"ר מ‰ר"˘ ˘ם(,

˘ם ‰י‡ ˘ס˙ם ע„ו˙ ‰חו„˘ "‡ינם נו‚עים
)מלכים-ב כב,

מˆ„ ˜ירוב „‰ע˙ ˘בין ˜‰רובים ,ומ‡חר

וי"ל בבי‡ור מ‰ו˙ ‰חי„ו˘ ˘נע˘ ‰בי˘ר‡ל

„פלי‚י ‡ר"˘ )וכוו˙יי‰ו ˜יי"ל(.

ובכן ,כיון ˘מ„ובר על זמן ˘בו ‰י' מ˘" ‰יל„" ,וע„יין ל‡ נע˘‡ ‰י˘ )וכנ"ל ס"„˘ ,נר‡‰

˘נים י‰ו‡˘ במלכו" )מלכים-ב יב‰„ .‡ ,י"ב כ„" ,(‡ ,בן ˘מונ˘ ‰נ ‰י‡˘י‰ו במלכו"

נ˙נ˙‰ ‰ור ‰כח ז.‰

טו

)ב"י בב„" ‰חו"מ סי' ל .ועו„(

‰ו‡ ‡ע"פ ˘‡ח"כ יבו‡ מז ‰ל„יני נפ˘ו˙ ,ו„יני
נפ˘ו˙ בעי „רי˘ ‰וח˜יר.[‰

ברי˘ ‰ל' עבו„ ‰זר) ‰ספ"‡(„ ,כבר בימי בני
יע˜ב ‰יו "נע˘י˙ בעולם ‡ומ‰˘ ‰י‡ יו„ע˙ ‡˙
 ,'‰ע„ ˘‡רכו ‰ימים לי˘ר‡ל במˆרים וכו'";
‡בל „ו"˜ ‰יטב בל' ז„ ‰מ˘מע ˙רי מיעוטי,
ח„‡„‚˘ ,ר ‡"‰ומ‰˘ "‰י˙‡ ‰ז ‰יינו ר˜ ‡ומ‰
˘"נע˘י˙" מעˆמ ‰ע"י פעול˙ ‡נ˘י ‡‰ומ,‰
‰יינו ˘˙לוי' ועומ„˙ בפעול˙ם ‰ם ,ו˙ו„‰˘ ,בר
"‰עו˘‡‰ ˙‡ "‰ומ ‰ומ‚„יר ‡ו˙ ‰כ‡ומ‰
‰ו‡ מ‰˘" ‰י‡ יו„ע˙ ‡˙ ˘ ,"'‰י„יע ‰זו ‰י‡
‰מ‡‚„˙ ‡˙ ‰רבים כ‡ומ‰) ‰יינו ˘מ˙˜בˆים
יח„ ל‰נ ‰‚‰ו˜˘‰פ‡ ‰ח˙ ‡בל ל‡ ˘מ‡וח„ים
כבר מˆ„ עˆם מˆי‡ו˙ם( ,ו‡"כ מובן „‡ין זו
מˆי‡ו˙ מוחלט˙ ˘ל ‡ומ ‰ו‡פ˘ר ˘˙˙בטל,
וכמ˘"כ ‰רמב"ם ל‡ח"ז ˘‡ח"כ "‡רכו ‰ימים
לי˘ר‡ל במˆרים וחזרו ללמו„ מע˘י‰ן ולעבו„
כוכבים כמו˙ן כו' וכמעט ˜ט ‰י' ‰עי˜ר ˘˘˙ל
‡בר‰ם נע˜ר וחוזרין בני יע˜ב לטעו˙ ‰עולם
ו˙עיו˙ן" ,כי בטל‰ ‰סיב‰‰) ‰נ˘‰ ‰‚‰ו‰

ו˘וב נוכל ליי˘ב לעניננו„ ,י"ל „˘פיר ‰י'

לכל( ובטל ‰מסובב )‰יו˙ם ל"‡ומ "‰זו( .וז‰ו

למ˘ ‰ו‡‰רן „ין ‚רים‡ ,ל‡ ˘י"ל „מ‚˘ ‰רים

˘‰מ˘יך ‰רמב"ם „ב‡ו˙˘ ‰ע" ‰מ‡‰ב˙ '‰

‡ין ל‰ם ˜ורב ‰ומעי„ים ז ‰לז‰ ‰ו‡ לפי ˘פסול

‡ו˙נו ומ˘מרו ‡˙ ˘‰בוע ‰ל‡בר‰ם ‡בינו

˜ורב‰ ‰וי „ין ו‚זיר˙ ‰כ˙וב )ול‡ מ˘ום ˜ירוב

ע˘ ‰מ˘ ‰רבינו רבן ˘ל כל ‰נבי‡ים ו˘לחו,

„‰ע˙ ˘י˘ ביני‰ם( ולכן ‚רים ˘‡ין ל‰ם „ין

כיון ˘נ˙נב‡ מ˘ ‰רבינו ובחר  '‰י˘ר‡ל לנחל‰

˜ורב˘ ‰פיר ‡ינם בכלל ‰פסול )‡פי' ˘˜ירוב

‰כ˙ירן במˆו˙ כו'"‰ ,יינו „‰וˆ‡˙ם ממˆרים

„‰ע˙ י˘ כ‡ן(‡ ,בל כ"ז ‰יכ‡ „בעינן ע„ו˙

ע"י ˜‰ב"‰ ‰י‡ „בר ˘‡ינו ˙לוי במע˘י‰ם

ב‚„ר כח ˘ל „ין ו‚זיר˙ ‰כ˙וב ,מ˘‡"כ בע„ו˙

ועי"ז נ˜בעו ב‡ופן מוחלט ל‡ומ ‰בלי יכול˙

‰חו„˘ „בעינן ב) ‰ר˜( בירור )˘ע"פ ˘כל(

˘ינוי

‰רי ‡ילו ‰י„ ‰ין חסרון „˜רובים בכ‡‰י ‚ונ‡,

ור‡˘ ‰ם ˜כט.(:

)"נחל – "‰ירו˘‡˘ ‰ין ב ‰ביטול ו‰פס˜ ,ב"ב ˜ל‚.

פ

לקראת שבת

י„

וב‡מ˙ מן ‰כ˙ובים ‚ופיי‰ו כבר נר‡ ‰כן,

ב„˜‰מ ,‰בי˙ ‡‰וˆר )ל‰ר"י ענ‚יל( כלל ‡'

„‰רי כבר ביˆי‡˙ מˆרים נ‡מר

)ו‡˙חנן „ ,ל„(

‡ו˙ כב ,וכלי חמ„ ‰ע ˙"‰פ' וי‚˘ – ‡י ב‚ירו˙

"ל˜ח˙ לו ‚וי מ˜רב ‚וי"„ ,ע„ ‡ז ל‡ ‰יו בנ"י

„מ"˙ ‡מרינן „‚ר ˘נ˙‚ייר כ˜טן ˘נול„ „מי.

ב‚„ר עם ]וכמ˘"נ )וי‚˘ מו (‚ ,ל‚וי ‚„ול ‡˘ימך

ור‡‚ ‰ם ˆפע"נ לסנ„‰רין פב‚) ‡ ,ם לענין מ˘‰

˘ם )במˆרים([ ובפ"ע ,ור˜ ביˆי"מ נע˘ו לעם

ו‡‰רן([.

בפ"ע ,ו‰יינו ˘מ‡ז ‰יו כבר ב‚„ר עם י˘ר‡ל.
וכן מ˙ב‡ר „‰בר מ‰מבו‡ר בנבו‡˙ יחז˜‡ל
)˜‡פיטל טז( „בע˙ יˆי‡˙ מˆרים ‰י˙ ‰לי„˙ עם
י˘ר‡ל‰ ,יינו ˘נול„‰ ‰מˆי‡ו˙ „עם י˘ר‡ל.

‡בל ב‡מ˙ ‡ינ ‰ר‡י' ,וי˘ ליי˘ב „‰בר
ב„˜‰ים מ˘"כ ‡„מו"ר מ‰ר"˘

)ס"‰מ ˙רכ"ו ע'

מ„-מ (‰בבי‡ור ˘יט˙ ר"˘ „˘‡ני ע„ו˙ ‰חו„˘
מכל ‰ע„ויו˙˜˘ ,רובים כ˘רין ב„ ,‰טעם

‡מנם ,מכללו˙ ‰סו‚י‡ „כרי˙ו˙ )ט‚ (‡ ,בי

˙‰ור ‰בז‰ ‰ו‡ לפי ˘‡פי' לול‡ ‰ע„ו˙ י„וע

כניס˙ ‡בו˙ינו לברי˙ במיל ‰וטביל ‰ו˜רבן כו',

לב"„ ע"פ ‰ח˘בון ‡ימ˙י יפול ר"ח ,וע"„

מ˙ב‡ר „‚ירו˙ „‡‰י„נ‡ )˘‰י' ב‚' „ברים ‡לו
כו'( ‰י˙ ‰בע˙ מ"˙ „ו˜‡ .ועפ"ז נר‡"ˆ„ ‰ל
˘במˆרים ‰י˙ ‰ר˜ ˙‰חל˙ ‚‰ירו˙ .מי‰ו ב‡מ˙
‡ין ‰כרח לנ˜וט כן˘„ ,פיר י"ל „כבר ‡ז ‰יו
ב‚„ר ‚רים ל‚מרי ,כמ˘מעו˙ ‰כ˙ובים „לעיל,
ו„ ‡‰כרי˙ו˙ י"ל „‰יינו ר˜ ˘ל‡חר זמן נ˙ח„˘ו
„ינים ‡לו ˘ˆריך מיל ‰וטביל ‰ו˜רבן ,ומ"מ
מˆינו לומר )ולכ‡ור ‰פ˘וט ‰ו‡( „ב‡ו˙˘ ‰ע‰
˘ל ע˙ יˆי"מ  -ע"פ „‰ינים „‡ו˙ו ‰זמן )˘ל‡
‰י' ˆורך ע"פ „‰ין ב„ברים ‰נ"ל( ‡ -כן ‰י' ב‰ם
כל ‚‰ירו˙ כול ‰בלי חסרון )לפי ˙נ‡י' ב‡ו˙‰
˘ע.(‰

‡מנם

מ‡‰„ ‰י„נ‡ ˘‡ין מ˜„˘ין ע"פ ‰ר‡י' סמכינן
על ‰ח˘בון ,ול‰כי ע„ו˙ ‰חו„˘ ‡ינ„ ‰בר
˘"בלע„ ‰ל‡ ‰יו יו„עים כלל" ולכן ס"ל לר"˘
„‡ף ˜רובים כ˘רים לע„ו˙ זו )ולפ"ז מ˙ורˆ˙
˜ו˘יי˙ ‰פנ"י )ר"˘ ‰ם( ‡מ‡י ל‡ ילפינן מע„ו˙
‰חו„˘ „˜רובים כ˘רים ‚ם ב„יני ממונו˙,
ו„ו"˜( .ולכ‡ור ‰יל"ע טוב‡ בבי‡ור ז‡‰„ ,‰
מבו‡ר ב˘"ס

)ב"ב ˜נט .‡ ,וכ" ‰ברמב"ם ‰ל' ע„ו˙

ספי"‚˘ .ו"ע חו"מ סי' ל‚ ס"י( „פסול ˜רובים ‡ינו
מˆ„ ח˘˘ ˘מ‡ י˘˜רו ‡ל‡ "‚זיר˙ מלך ‰ו‡",
ו˘וב מ‡ ‰כפ˙ לן בז˘ ‰ב"„ י„עי ע"פ ‰ח˘בון
˘‡‰מ˙ כע„ו˙ם‰ ,רי ‡ין ‰פסול כלל מ˘ום

מˆינו לכ‡ו' ר‡י' לס˙ור מ‡י

„‡מרינן „בע˙ יˆי"מ ‰י' ל‰ם „ין ‚רים‰„ .נ‰
‡י˙‡ בר") ‰כב„ (‡ ,לר"˘ ‡ב ובנו וכל ˜‰רובין
כ˘רים לע„ו˙ ‰חו„˘ ,ויליף ל ‰מ„כ˙יב

)ב‡ יב,

‡-ב( "וי‡מר ‡ '‰ל מ˘ ‰ו‡ל ‡‰רן ‚ו' ‰חו„˘
‰ז ‰לכם" ,ו‰יינו „"ע„ו˙ זו ˙ ‡‰כ˘ר ‰בכם",
במ˘ ‰ו‡‰רן ˘‰יו ‡חים זל"ז .ולפי ‰נ"ל „‚רים
‰יו ‡ז ˆ"ע˜ ‡‰„ ,יי"ל

)יבמו˙ כב .‡ ,רמב"ם ‰ל'

ע„ו˙ פי"‚ "‰ב .טו˘ו"ע חו"מ סי' ל סי"‡( „‚רים ‡ין
ל‰ם ˜ורב ,‰ו‡פי' ˘ני ‡חים ˘נ˙‚יירו מעי„ים
ז ‰לז ,‰כי ‚ר ˘נ˙‚ייר כ˜טן ˘נול„ „מי; ו‡"כ,
מ‰י ר‡יי˙ו ˘ל ר"˘ מ"„ ‡‰ע„ו˙ זו ˙ ‡‰כ˘ר‰
בכם"‰ ,ל‡ מ˘ ‰ו‡‰רן ‰י' ל‰ם „ין ‚רים „לי˙
ב‰ו ˜ורב ,‰ו‡יך נילף מינ ‰לכל ˜רובים „ל‡חר
מ"˙.
]‡בל עיין ‚ו"‡ וי‚˘ )מו ,י(˘ ,ב ˘מע˙˙‡

ח˘˘ ˘˜ר.

ו‰נר‡‰

בבי‡ור „‰ברים ,ב„˜‰ים„ ,ע„ו˙

‡ינ) ‰ר˜( ב‚„ר בירור )˘ע"פ ˘‰כל נ˙ברר‰
‡מ˙ „‰ברים במ‰˘ ‰עי„ו ˘נים(‡ ,ל‡ ‰וי
ב‚„ר „ין וע˘יי˙ )‚מר( „בר„ ,כח בי„ ‰ע„ים
לח˙וך „‰ין

)ו‚זיר˙ ‰כ˙וב ‰ו‡ ,ר‡ˆ ‰פע"נ לרמב"ם

‰ל' יסו ˙"‰פ"ז( – "על פי ˘ני ע„ים  . .י˜ום „בר"
)˘ופטים יט ,טו( .וכמבו‡ר ברמב"ם פ"ז מ‰ל'
יסו˙"‰

)וכן ˘ם פ"ח ס"‰ב .ור‡‰ ‰ל' סנ„‰רין פכ"„

ס"„ ,(‡"‰נˆטוינו לח˙וך ‡˙ „‰ין ע"פ ˘ני ע„ים
כ˘רים ו‡ע"פ ˘‡פ˘ר ˘‰עי„ו ˘˜ר כו'";
ומע˙ ‰מובן „‰ו‡ „‰בר ‚ם ל˜ˆ˘‰ ‰ני„ ,מ‰
˘˜רובים פסולין לע„ו˙ ‰ו‡ ‡פי' ‰יכ‡ „ליכ‡

רשעותו של פרעה  -כלפי
שמיא או כלפי ישראל?
ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף
רב ושמואל ,חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו
)א ,ח .עירובין נג ,א(

יש לפרש פלוגתת רב ושמואל ,שלא נחלקו
רק בפירוש תיבת "חדש" ,אלא יש כאן פלוגתא
במהות רשעות פרעה:
לפי הדעה שהמלך לא הי' חדש ממש,
נמצא שגדלה ביותר רשעות המלך כלפי עם
ישראל ,שגמל להם רעה תחת טובה שגמל לו
יוסף ,שהציל את כל עמו .אבל רשעותו כלפי
שמיא לא היתה גדולה כ"כ ,כי מאחר שבני
ישראל באו לארצו וקיבלו עליהם מלכותו
ושלטונו ,סבור הי' שמשמים ניתנה לו רשות
לנהוג בהם שעבוד ,וא"כ לפי דעתו היתה לו
אמתלא לשלוט בישראל ולשעבדם כרצונו.
משא"כ לפי הדעה שהמלך הי' "חדש
ממש" ,נמצא שרשעותו כלפי ישראל לא היתה
גדולה כל כך ,אבל לאידך גדלה ביותר רשעותו
כלפי שמיא ,שהרי לא היתה בידו שום אמתלא
לשעבד את ישראל ,מאחר שלא קבלו עליהם
מלכותו ושלטונו.
ועפ"ז יש לבאר הטעם שרב ס"ל "חדש
ממש" ,ושמואל ס"ל "שנתחדשו גזירותיו" )ראה
במקור הדברים ,שמסתמא אמרינן שהדעה הראשונה
היא דעת האמורא שנזכר תחילה ,והדעה השני' היא דעת

האמורא שנזכר לבסוף(:
איתא בגמ' "הלכתא כרב באיסורי וכשמואל
בדיני )בממונא(" )בכורות מט ,ב ,וש"נ( ,וביאר
הרא"ש את הטעם לזה ,כי "שמואל הי' רגיל
תמיד לפסוק דינין ולכך הי' מדקדק בהן ויורד
לעומקן וכו' ,וכן רב הי' רגיל לדקדק בהוראת
איסור והיתר ,לכך סמכו על הוראותיו לעניני
איסור והיתר" )רא"ש ב"ק פ"ד ס"ד(.

וזהו שרב ,ש"הי' רגיל כו' בהוראת איסור
והיתר" ,שהם ענינים שבין אדם למקום ,פירש
"חדש ממש" ,כדי להגדיל רשעות פרעה כלפי
שמיא; ואילו שמואל ,שהי' רגיל בהוראת דיני
ממונות ,שהם דברים שבין אדם לחבירו ,פירש
"שנתחדשו גזירותיו" ,כדי להגדיל רשעות
פרעה כלפי בני ישראל.

"מה שמו" – קושיא ותמי'
ואמרו לי מה שמו מה אמר אליהם
)ג ,יג(

כבר תמהו מפרשים
ועוד( :וכי לא ידע משה שמו של הקב"ה עד
הנה? וביארו באופנים שונים.

)רשב"ם ,רמב"ן ,ספורנו

ויש לבאר בזה ,ששאלת בני ישראל "מה
שמו" אינה שאלה כפשוטה )היינו שאינם
יודעים שמו של הקב"ה ומבקשים לידע מהו(,
אלא קושיא ותמי':
ידוע ששמותיו של הקב"ה מורים על אופני
הנהגתו השונים )בלשון המד"ר כאן" :לפי
מעשי אני נקרא"( .וזהו שאמר משה לפני
הקב"ה ,שכאשר יבוא לבני ישראל וימסור
להם את דברי הקב"ה "ראה ראיתי את עני עמי
גו' ואת צעקתם שמעתי גו' וארד להצילו גו'"
)פרשתנו ג ,ז ואילך( ,ישיבו לו בני ישראל בתמי'
עצומה" :מה שמו?!"  -מה "שם" ואופן הנהגה
הוא זה ,להניח לבניו של מקום לסבול כ"כ
בשעבוד מצרים במשך שנים רבות ,ורק עתה
להיזכר בהם כביכול?!
וע"ז ענה לו הקב"ה "אהי' אשר אהי'",
שפירושו כלשון רש"י "אהי'  -עמם בצרה זאת,
אשר אהי'  -עמם בשעבוד שאר מלכיות",
וכלשון הכתוב )ישעי' סג ,ט( "בכל צרתם לו
צר" ,היינו שגם בזמן הגלות אין הקב"ה מזניח
ח"ו את בני ישראל ,אלא גם לו "צר" כביכול,
ונמצא אתם בצרת גלותם.

˘ום ח˘˘ ˘˘˜ר בפי‰ם ,כי כח ‰ע„ים לפסו˜
‡‰מ˙ ‡ינו )ר˜( מˆ„ ‰בירור )˘‰כלי( ‰ב‡ על
י„ם‡ ,ל‡ ‰וי כח ˘ל „ין ˙‰ור ,‰וב˜רובים ל‡

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

ח

י‚

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

"החמור" המיוחד
גאות ישרא
מדוע משה עצמו לא רכב על החמור ומשיח ירכב עליו?  /מה מנע ממשה רבינו להרכיב את אשתו ובניו על סוסים
וגמלים?  /מפני מה התנגד הבעש"ט לתעניות וסיגופים?  /ומהי משמעות "חבישת החמור" של אברהם אבינו?

ī

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

גדר גירות ישרא וכניסתם תחת
כנפי השכינה ביציאת מצרים
יפלפל במשמעות סוגיית הש"ס יבמות דנעשו בגדר גרים בעת היציאה ממצרים  /יבאר מהות החידוש שנעשה
בישראל ביציאת מצרים ע"פ לשון הרמב"ם ריש הל' ע"ז

ī
‚רסינן ביבמו˙ מו "˙נו רבנן‚ ,ר ˘מל ול‡
טבל ר"‡ ‡ומר ‰רי ז‚ ‰ר ˘כן מˆינו ב‡בו˙ינו
˘מלו ול‡ טבלו ,טבל ול‡ מל ר' י‰ו˘ע ‡ומר
‰רי ז‚ ‰ר ˘כן מˆינו ב‡מ‰ו˙ ˘טבלו ול‡

‚ו'"( .ו‡כ"מ[ ,וכן פיר˘ ר˘"י ˘ם

)ע"‡‰"„ ,

ב‡בו˙ינו ˘מלו( „מיל˙ ‡בו˙ינו ‰יינו "בימי
מ˘ ‰כ˘יˆ‡ו ממˆרים ויˆ‡ו מכלל בני נח
ל˜בל ˙‰ור ‰ול˜בל פני ˘‰כינ] "‰ומינ ‰נילף

מלו" ,ומסי˜ „"בטבל ול‡ מל כולי עלמ‡

„‡ף טביל˙ ‡מ‰ו˙ )˘ר"‡ נמי מו„ ‰ב,‰

ל‡ פלי‚י „מ‰ני ]כי ו„‡י ילפינן מ‡מ‰ו˙,

ועיי' ב˙וס' ˘ם ע"ב „" ‰ור' י‰ו˘ע(‰˘ ,י‡

כמבו‡ר בסו‚י‡[ ,כי פלי‚י במל ול‡ טבל ,ר"‡

מסבר‡ „במ ‰נכנסו ˙ח˙ כנפי ˘‰כינ‡ – ‰ף

יליף מ‡בו˙ ,ורבי י‰ו˘ע ב‡בו˙ נמי טביל‰

‰י‡ ב‡ו˙˘ ‰ע˘ ‰ל כניס˙ ‡בו˙ינו ˙ח˙ כנפי

‰ו ,‰מנ‡ לי' כו' ‡ל‡ מ‰כ‡ ,וי˜ח מ˘˙‡ ‰

˘‰כינ .[‰ור‡ ‰נמי ב˙ו"י ˘ם

„‰ם ויזרו˜ על ‰עם ,ו‚מירי „‡ין ‰ז‡ ‰בל‡

כי פלי‚י( „ל˘יט˙ רע"˜ בסו‚יין ˆריך לומר

ובי‡רו במפר˘ים˘ ,מטר˙ ˘ינוי ז‰ ‰יי˙˘ ‰ל‡ לבזו˙ ‡˙ מ˘ ‰רבנו בעיני ˙למי ‰מלך.

טביל ,‰ורבי י‰ו˘ע טביל ‰ב‡מ‰ו˙ מנלן

˘טבלו כבר ביˆי"מ כ„י ˘יוכלו ל‡כול ‰פסח.

וכפי ˘כ˙ב ר˘"י ˘"נו˘‡ בני ‡„ם" – "מ˘מע ‚מל˘ ,ל‡ י‡מר ,מ˘ ‰רבכם ל‡ ‰י' לו סוס

סבר‡ ‰ו‡ „‡ם כן במ ‰נכנסו ˙ח˙ כנפי

‡ו ‚מל?" .ומעין ז ‰כ˙ב בר‡ב"ע "˘‰ו‡ „רך ‚רעון ˘˙רכב ‡˘˙ ‰נבי‡ על חמור ‡ח„ ‰י‡

˘‰כינ."‰

‡ו„ו˙ ˘יב˙ מ˘ ‰מ‡ר ıמ„ין מˆרימ ,‰ועמו ‡˘˙ו ו˘ני בניו ,מסופר בפר˘˙נו )„ ,כ(:
"וי˜ח מ˘˙˘‡ ˙‡ ‰ו ו‡˙ בניו וירכיבם על ‰חמור".
כ‡˘ר ˙ר‚מו ע"ב ‰ז˜נים ‡˙ ˙‰ור ‰ל˙למי ‰מלך ,ונ˙ן ˜‰ב" ‰ב„ע˙ כולם ל˘נו˙ כמ‰
מ˜ומו˙ מן ˙‰ר‚ום ‰מ„וי˜˘ ,ינו ‚ם ‡˙ ˙ר‚ומו ˘ל פסו˜ ז .‰ו˙ח˙ ל˙ר‚ם ‡˙ ˙‰יבו˙
"וירכיבם על ‰חמור" ,כ˙בו ˙ר‚ום ˘ל "וירכיבם על נו˘‡ בני ‡„ם" )מ‚יל ‰ט.(‡ ,

ו˘ני בני'".
‡בל י˘ ל˙מו ‰בעˆם „‰בר :מ ‰ר‡ ‰מ˘ ‰ל‰רכיב ‡˙ ‡˘˙ו ו˘ני בניו על ‰חמור ,וכי ל‡
‰י' לו „י חמורים ‡ו סוס ו‚מל ˘יכול ל˙˘‰מ˘ ב‰ם כ„רך בני ‡„ם?
ובמפר˘ים כ˙בו )מל‡כ˙ ˜‰ו„˘ על ר˘"י כ‡ן .ועו„ .ור‡ ‰ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ למ‚יל˘ ‰ם(˙˘ ,מי ‰‰זו
מ˙יי˘ב˙ ע"פ „ברי ‰מ„ר˘ )‰וב‡ בפר˘"י ע"‰פ(˘ ,חמור ז ‰ל‡ ‰י' חמור ס˙ם ‡ל‡ "‰חמור",
ב‰ ‡"‰י„יע" - ‰חמור ‰מיוח„‰ ,ו‡ ‰חמור ˘חב˘ ‡בר‰ם לע˜י„˙ יˆח˜ ,ו‰ו‡ ˘ע˙י„ מלך
‰מ˘יח ל‚‰לו˙ עליו ˘נ‡מר עני ורוכב על ‰חמור" .וממיל‡ מובן ‡˘ר ‡ין מ„ובר בחמור

מי‰ו,

)ל˙וס' ס„"‰

‚ם ‡ליב‡ „ר' י‰ו˘ע )˘‚‰ירו˙

ו‰נ‡ ,‰ליב‡ „ר"‡ „‚ירו˙ ‡בו˙ינו ‰י˙‰

נ˘למ ‰ע"י טביל ‰ב˘ע˙ ‰ז‡ ,‰ו‰ו‡ בע˙

במיל ‰בלב„ מ˘מע „נע˘ו ‚רים כבר ביˆי‡˙

מ˙ן ˙ור ‰ול‡ ביˆי‡˙ מˆרים( ,מ"מ ב˙וס'

מˆרים‡˘ ,ז ‰י˙‰ ‰מיל] ‰יעויי' ברמב"ם

י˘נים ˘ם )ע"ב ‰"„ ,ולר' י‰ו˘ע( נ˜יט ל„‰י‡

רפי"‚ מ‰ל' ‡יסו"ב „"מיל‰ ‰י˙ ‰במˆרים

„עכ"פ נפ˜י כבר מ‚„ר ערלים ע"י ‰מיל‡„ ‰ז

)ור‡‰

)ו‰נ˘ים ע"י טביל‰˘ (‰רי ‰יו ˆריכין ל‡כול

‚ם פי"‰מ ˘לו ב„˜‰מ ‰לס„ר ˜„˘ים( .וכבר ˘˜ו"ט

‰פסח „כ˙יב בי' וכל ערל ל‡ י‡כל בו ]ויעויי'

במע˘ ‰רו˜ח לרמב"ם ˘ם )ועו„( בטעם ˘ל‡

ב˙וס' בכרי˙ו˙ )ט„ ‰"„ ‡ ,כ˙יב( „‚ם ‡ו˙ם

˘נ‡מר )ב‡ יב ,מח( וכל ערל ל‡ י‡כל בו"

טבעי ור‚יל ,כי ‡ם חמור פל‡י ˘בכוחו ל˘‡˙ ‡˙ ‡˘˙ מ˘ ‰ו˘ני בני' וחפˆי‰ם ,בכוח ‰יוˆ‡

‰בי‡ ‰רמב"ם ‰כ˙וב ˘‰וב‡ ב˘"ס כרי˙ו˙

˘‰יו נימולים לפני יˆי"מ ,מעי˜ר‡ כ˘מלו

ט ,רע"‡ )"מיל„ ‰כ˙יב )י‰ו˘ע  (‰ ,‰כי מולים

עˆמן מלו ליכנס בברי˙ ‰מ˜ום[ .ומכ"ז נר‡‰

מ‚„רי ‰טבע.

‰יו כל ‰עם ‰יוˆ‡ים"‡ ,נ מ‰כ‡

)יחז˜‡ל טז,

„ביˆי‡˙ מˆרים ‰י˙ ‰פעול˘ ‰ל ‚ירו˙ ליכנס

ו( ו‡עבור עליך ו‡ר‡ך מ˙בוסס˙ ב„מיך

˙ח˙ כנפי ˘‰כינ.‰
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דרוש ואגדה
וביאורים
עיונים

ט

‡מנם ‚ם על פירו˘ ז ‰י˘ ל˙מו˙ :‰ינח ‡ם ‰י' מ˘ ‰בעˆמו רוכב על ‰חמור‰ ,רי מ˙˜בל

"אני את נפשי הצלתי"
 -טענת פרעה!

המשותף והמבדיל
כסיבה לחיבה

על „‰ע˙ ˘בע˙ ˘ב‡ ל˘ליחו˙ ‚‡ול˙ י˘ר‡ל ממˆרים ,בחר לו חמור ‰מיוע„ לעניינים נעלים
כע˜י„˙ יˆח˜ ובי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו‡ .בל מ˘ ‰ל‡ רכב בעˆמו על ‰חמור‡ ,ל‡ ‰רכיב עליו ‡˙
‡˘˙ו ובניו וחפˆיו .ולכ‡ור ,‰למ ‰לו לנˆל עבורם חמור פל‡י ונסי ,ב˘ע˘ ‰יכול ל‰רכיבם
על סוס ו‚מל וכמ ‰חמורים כ„רך כל ‡‰ר?ı

ואלה שמות בני ישראל

ויאמר אליהם מלך מצרים גו' לכו לסבלותיכם

אע"פ שמנאן בחייהן בשמותן ,חזר ומנאן במיתתן ,להודיע חיבתן

לכו למלאכתכם שיש לכם לעשות בבתיכם ,אבל מלאכת

ו˙חיל ‰י˘ לב‡ר ‡˙ עניינו ‰מיוח„ ˘ל "חמור" ז ‰על פי פנימיו˙ ‰עניינים ,וממיל‡

שנמשלו לכוכבים ,שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם ,שנאמר

שעבוד מצרים לא היתה על שבטו של לוי

י˙ברר כיˆ„ ‰י' ˆריך מ˘ ‰לנˆל ‡˙ "‰חמור" לעניין ‚‡ול˙ י˘ר‡ל ממˆרים ,ו„וו˜‡ ב‡ופן ז‰

המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא

)ה ,ד .רש"י(

)א ,א .רש"י(

הרמב"ן מבאר ,דמכיון ש"מנהג בכל עם
להיות להם חכמים מורי תורתם ,לכן הניח
להם פרעה שבט לוי שהיו חכמיהם וזקניהם".

מדברי רש"י נמצא ,שהודעת החיבה היא
ע"י שני ענינים :ע"י עצם המנין וע"י הקריאה
בשמותיהם )וכמשל הכוכבים" ,שמוציאן
ומכניסן במספר ובשמותם"( .ויש לבאר הטעם
שהוצרכו שניהם:
אף ששני הענינים ,מנין וקריאה בשם ,הם
עניני חיבה – הרי הם מורים על דברים שונים
זה מזה :מנין מורה על צד השוה בין הדברים
הנמנים ,שמטעם זה נכללים הם במנין אחד
)שהרי דברים שאין ביניהם צד השוה כלל,
אין שום טעם למנותם יחד( .משא"כ קריאה
בשם מורה על יחודו של הדבר הנקרא ,שבו
הוא מובדל מחבירו ,שמטעם זה נקראים הם
בשמות שונים.
וזהו שחיבתם של ישראל נודעת הן במנין
והן בקריאה בשם ,כי חיבתם של ישראל שני
ענינים יש בה :המנין בא להודיע את חיבתם
של ישראל מפני הצד השוה שבהם  -היא
"נקודת היהדות" ,ששוה היא בכל ישראל,
שמצד זה חביבים הם לפני הקב"ה ,וכולל את
כולם יחד בספירתו; ואילו הקריאה בשמותיהם
באה ללמד שכל אחד מישראל יש לו מעלות
מיוחדות בפני עצמו ,ומצד מעלות אלה חביב
הוא לפני הקב"ה ,ולכן קורא אותו הקב"ה
בשמו ,להודיע חיבתו.

ועפ"ז נמצא ,שכוונת פרעה בדבריו "לכו
לסבלותיכם" )"למלאכתכם שיש לכם לעשות
בבתיכם"( היתה ללימוד התורה .והיינו שלדעת
פרעה מוטב הי' למשה ולאהרן לעסוק בלימוד
התורה בעצמם ,ולא לבטל מזמנם כדי להוציא
את בני ישראל ממצרים.
אך זו היתה דעתו של פרעה ,ואילו
משה ואהרן לא שמעו אליו ,אלא המשיכו
בפעולותיהם להוציא את בנ"י מארץ מצרים.
ומזה הוראה בעבודת האדם:
עלול אדם לחשוב :מה איכפת לי שישנם
יהודים שמוטל עליהם "שעבוד מצרים",
היינו שבמקום לעבוד את הבורא ית' עובדים
את פרעה הרשע ואינם מקיימים תומ"צ ר"ל,
והרי "אני את נפשי הצלתי" ,אני עצמי פטור
משעבוד זה ,עוסק הנני בלימוד התורה ביגיעה
עצומה ,ומה לי לבטל מזמני כדי לעסוק
בקירוב עוד אחד מבנ"י לחיי התורה והמצוות.
וע"ז באה ההוראה ,שסברא זו כבר העלה
"פרעה מלך מצרים" ,אך מלך מלכי המלכים
הקב"ה הורה למשה ואהרן לבלתי שמוע אליו,
כי אם לעשות כל שביכולתם לגאול את בני
ישראל ממצרים ,להציל אותם מעבודת פרעה,
ולקרבם לעבודת השי"ת.

˘מרכיב עליו ‡˘˙ו ובניו ,וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

"הדרך בה ישכון אור ה'" – "עזוב תעזוב עמו"
"חמור" ‰ו‡ מל˘ון חומריו˙ ו‚˘מיו˙ )ר‡ ‰ב‚ור ‡רי' ע"‰פ ובס' ‚בורו˙  '‰פכ"ט .ועו„( ,ו‰ו‡
רומז על „‰ברים ˘‚‰מיים ו‰חומריים ˘בעולם‰ ,מורי„ים ‡˙ „‡‰ם ומ˘˜עים ‡ו˙ו ב˙וכם.
וכפי ˘פיר˘ ‰בעל ˘ם טוב )‰וב‡ ב'‰יום יום' כח ˘בט( ‡˙ ‰פסו˜ )מ˘פטים כ‚" (‰ ,כי ˙ר‡ ‰חמור
˘ונ‡ך"" :כ‡˘ר ˙ס˙כל בעיון טוב ב‰חומר ˘לך ˘‰ו‡ ‚‰וף˙ ,ר‡‰˘ . . ‰ו‡ ˘ונ‡ ‡˙
‰נ˘מ‰ ‰מ˙‚ע‚ע˙ ל‡ל˜ו˙ ורוחניו˙".
וזו ‰י‡ עבו„˙ „‡‰ם בעולםˆ˘ ,ריך ל‰ילחם ˙„יר ˘ל‡ ל˘˜וע בחומריו˙ ,ו‡„רב‡ ל‰עלו˙
‡˙ „‰ברים ˘‚‰מיים ,ל˜„˘ם ולזככם.
ובעבו„ ‰זו ‚ופ‡ י˘ ˘לו˘‡ ‰ופנים ו„ר‚ו˙ כלליו˙:
‡‰ .כנע˙ ‰חומר –
מˆ„ עˆמו ‰נ" ‰עיר פר‡ ‡„ם יוול„" )‡יוב י‡ ,יב( ,ו‡ף ˘‰ו‡ מכיל ב˙וכו נ˘מ„˜ ‰ו˘‰ ,‰רי
טבעו ב˙ול„˙ו לילך ‡חר ˙‡וו˙ ‚ופו .וˆריך ל˙‰יי‚ע ולעמול ל‰ילחם נ‚„ טבעו˘ ,ל‡ ל‰י‚רר
‡חר רˆונו˙ ‚‰וף ‰חומרי‡ ,ל‡ לעסו˜ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ ב˙ור ‰ומˆוו˙י'.
ו‰נ ,‰ב‡ופן עבו„ ‰ז ,‰כ‡˘ר „‡‰ם עמל ל‰כניע ‡˙ טבעו‡ ,ין כוונ˙ו ל˜„˘ ‡˙ ‚‰וף
ו‰חומריו˙‰ .ו‡ ר˜ נלחם עם ‰חומר ומכניע ‡ו˙ו ˙ח˙יו˘ ,ל‡ יפריע ל‚˙‰לו˙ ‡ור ‰נ˘מ.‰
וכ‡˘ר ˆוע„ „‡‰ם ב„רך זו‰ ,נ ‰יי˙כן ˘ינ‚ ‚‰ם ב˙עניו˙ וסי‚ופים ו„ומי‰ם ˘מטר˙ם ל˘בר
‚‰וף ול‰כניעו.
ב‡‰ .ר˙ ‰נ˘מ ‰ב‚וף –
‡ופן נעל ‰יו˙ר ‰ו‡ ˘‡ין „‡‰ם מ˘בר ‡˙ ‰חומר ו‚‰וף‡ ,ל‡ ‚ורם לו ˙‰עלו˙ ו˘„˜˙‰ו˙.
ו‰ו‡ על י„י ˘עוס˜ בריבוי ענייני ˙ור ‰ו˜„ו˘ ,‰ע„ ‡˘ר ‡ור „˜‰ו˘ ‰פור ıמן ‰נ˘מ ‰ומ‡יר
‚ם על ‚‰וף ו‰חומריו˙ ,ו‚ורם בו זיכוך ו˙‰עלו˙.
וכפי ˘‰ור‰ ‰בעל ˘ם טוב ב"˙ור‡‰ "‰מור˘ ,‰כ‡˘ר רו‡ים ˘"‰חמור" – ‚‰וף "˘ונ‡"
‡˙ ‰נ˘מ‰ ,‰נ ‰י˘ ו„‡‰ם בוחר ב„רך ˘ל "וח„ל˙ מעזוב לו" – ˘מ˙חיל "בסי‚ופים ל˘בור
‡˙ ‰חומריו˙" .ועליו ל„ע˙ כי "ל‡ בזו „‰רך י˘כון ‡ור ˙‰ור ,‰כי ‡ם עזוב ˙עזוב עמו –
לברר ‡˙ ‚‰וף ולזככו ול‡ ל˘ברו בסי‚ופים".

לקראת שבת

י

לקראת שבת

לעתיד לבוא הבשר עצמו יראה "כי פי ה' דיבר"

ב„רך זו‡ ,מנם ‚ורמים ˙‰עלו˙ ב‚וף‡ ,ך ע„יין ‡ין ‚‰וף נ‰פך ל‰יו˙ בעˆמו עניין ˘ל
˜„ו˘„˜‰ .‰ו˘ ‰נובע˙ מעבו„˙ ‰נ˘מ‡ ,‰ל‡ ˘‚‰וף ‰ו‡ כלי ר‡וי לספו‚ ול˜בל ‡˙ ‡ור
‰נ˘מ.‰

י‡

‚‡ .מנם ,כ‡˘ר י˙‚ל‡ ‰ורו ˘ל מ˘יח ˆ„˜נו‡ ,ז י˙˜יים ‰יעו„ "ונ‚ל ‰כבו„  '‰ור‡ו כל
ב˘ר יח„יו כי פי „ '‰יבר" )י˘עי' מ‰˘ ,(‰ ,ב˘ר ו‚‰וף עˆמו יר‡ו וי˘י‚ו ‡˙ ‚ילוי ‡ור  .'‰על

‚˜ .י„ו˘ ‰חומר –

‡ו˙ו ‰זמן נ‡מר "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰כמים לים מכסים" )י˘עי' י‡ ,יט(˘ ,ל‡ ˙‰י' ˘ום

ו„‰רך ‰מרוממ˙ ביו˙ר ‰י‡ ˘‡ין „‡‰ם מ˘בר ‡˙ ‚ופו ,ו‚ם ‡ינו מס˙פ˜ בזיכוך ‰חומריו˙

פינ˘ ‰בעולם ˘ל‡ ˙‰י' ח„ור ‰ב˙כלי˙ בי„יע˙ ‰בור‡ י˙"˘ ,וכל ‰נבר‡ים מ‚„ולם וע„ ˜טנם

˘˙˜בל ‡˙ ‚ילוי ‡ור ‰נ˘מ‡ ,‰ל‡ מˆליח בעבו„˙ו ל‰פוך ‡˙ ‚ופו וחומריו˙ו לחפˆ‡ ˘ל
˜„ו˘ .‰ב‡ופן ז‰ ,‰חומר ˜„ו˘ מˆ„ עˆמו ,ול‡ ר˜ מחמ˙ ‡ור ‰נ˘מ˘ ‰זורח עליו.

י˘י‚ו ‡˙ ‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו י˙' .ונמˆ‡˘ ,בזמן ‡‚‰ול ‰י˙‰פך "‰חמור" וחומריו˙ ‰עולם עˆמו
ל˜„ו˘.‰
ועל כן נ‡מר במ˘יח ˘‰ו‡ ע˙י„ "ל‚‰לו˙ עליו" – על "‰חמור" .כי ‚‰ילוי ˘יזרח לע˙י„

"לחבוש" את חומר העולם או "לרכב" עליו
˘לו˘‡ ‰ופנים ‡לו‰ ,ם ‰ם „‰רכים ‡˘ר ב‰ן ˆוע„ים ˘לו˘˙ לו˜חי "‰חמור" – ‡בר‰ם
‡בינו ,מ˘ ‰רבנו ומ˘יח ˆ„˜נו:
‡‡ .בר‰ם ‡בינו חי ב˙˜ופ˘ ‰ב ‰ל‡ ני˙נ ‰ע„יין ˙ור ‰בעולם ,ול‡ ‰י' ב‡פ˘רו˙ ‡„ם
ל˜ח˙ עניין ‚˘מי ול˜„˘ו )ר‡ ‰ל˜מן ˘יח '‡ ‰לפר˘˙ י˙רו( ,וממיל‡ "ע„יין ל‡ נ˙ברר ונז„כך
חומריו˙ ‰עולם" )˙ור‡ ‰ור י˙רו ע„ .(‡ ,עבו„˙ ‡בר‰ם ‰יי˙ ‰ר˜ ב˘ביר˙ ˘‚‰מיו˙ ו‰חומריו˙,
˘ל‡ יפריעו ויעכבו על ‚ילוי ‡ור „˜‰ו˘ ‰בעולם.
ועל כן ,ל‡ נ‡מר ב‡בר‰ם ˘‰י' רוכב על ‰חמור" .רכיב "‰מור ‰על ‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘‰
ב˙וך ‰חומריו˙ ,ובזמן ‡בר‰ם ל‡ ‰י' „‰בר ‡פ˘רי ע„ייןˆ‡ .ל ‡בר‰ם נ‡מר ר˜ "ויחבו˘ ‡˙
חמורו" )ויר‡ כב"˘ ,(‚ ,חבי˘˙" ‰חמור ‰ו‡ עניין ‰כנע˙ ‰חומר ˘ל‡ יס˙יר ויעלים על ‡ור
„˜‰ו˘‡ .‰בר‰ם ‰י' ‰ר‡˘ון ˘˙‰חיל בעבו„ ‰זו ˘ל ‰כנע˙ ‰חומר˘ ,י‰י' ר‡וי ל‚ילוי ‡ור
„˜‰ו˘ .‰וכפי ˘"‡מרו רז"ל מיום ˘נבר‡ ‰עולם ל‡ ‰י' ‡„ם ˘חב˘ חמורו ע„ ˘ב‡ ‡בר‰ם"
)ˆרור ‰מור על ויר‡ כב.(‚ ,
ב .מ˘ ‰רבנו ‰ו‡ ‡‰י˘ ‡˘ר ˘לחו ‰בור‡ י˙"˘ ל‰עלו˙ ‡˙ י˘ר‡ל מכור ‰ברזל ,ממˆרים.
‚לו˙ מˆרים זיככ ˙‡ ‰בני י˘ר‡ל ,וכמבו‡ר בס˙) ˜"‰ור‡ ‰ור ˘ם ,ב( ˘כור ‰ברזל "זיכך ‡˙
י˘ר‡ל על י„י ˜ו˘י ˘‰עבו„ בחומר ובלבנים  . .וכ‡˘ר נז„ככו י˘ר‡ל נז„כך ‚ם כן ‰עולם
ו‚˘מיו˙ו וחומריו˙ו ,כי כל ‰עולם ˙לוי בי˘ר‡ל".
‰זיכוך ˘נפעל בע˙ ‚לו˙ מˆרים‰ ,פך ‡˙ ‰עולם ל‰יו˙ "כלי" ר‡וי ל˜בל˙ ‚ילוי ‡ור
„˜‰ו˘ .‰ו‡זי ,על י„י ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ,יכולים ‰יו בני י˘ר‡ל ל‰ח„יר ‡˙ „˜‰ו˘ ‰ב‚˘מיו˙
‰עולם וחומריו˙ו.
ובז ‰יובן ‡ל נכון מˆ‡˘ ‰ל מ˘ ‰נ‡מר "וירכיבם על ‰חמור" ,ול‡ ר˜ "ויחבו˘"ˆ‡ .לו ל‡
‰יי˙ ‰ר˜ כפיי˙ ‰חומר ו"חבי˘˙ו"‡ ,ל‡ ‰ו‡ "‰רכיב" ו‰ח„יר ‡˙ „˜‰ו˘ ‰ב˙וך חומריו˙
‰עולם.
‡מנם ר˜ ‡˙ בני בי˙ו ורכו˘ו ‰רכיב על ‰חמור ,ומ˘ ‰עˆמו ל‡ רכב עליו ,כי ע„יין ל‡
‰יי˙‰ ‰חומריו˙ ˜„ו˘ ‰מˆ„ עˆמ‡ ,‰ל‡ ר˜ ‰יי˙ ‰יכול ‰ל˜בל ‡˙ ‡ור „˜‰ו˘˘ ‰על י„י
עבו„˙ „‡‰ם .ועל כן מ˘ ‰רבנו עˆמו ל‡ ‰י' ˘ייך ‡ל "‰חמור" ˘‡ינו ˜„ו˘ ל‚מרי.

לבו‡ י˘נ ‰וי‰פך ‡˙ "‰חמור" עˆמו‰˙˘ ,י' ‰חומריו˙ עˆמ„˜ ‰ו˘ ‰ויו„ע˙ ‡ח„ו˙ו י˙'.
ומז‰ ‰טעם י˙‚ל ‰מ˘יח ב‡ופן ˘"רוכב על ‰חמור" )זכרי' ט ,ט( – רוכב בעˆמו ,כי בבו‡
‚ו‡ל ˆ„˜ ˙‰י' ‰חומריו˙ עˆמ ‰עניין ˘ל ˜„ו˘ .‰וממיל‡ מ˘יח ˆ„˜נו עˆמו ירכב על ‚˘מיו˙
‰עולם ˘˙˙על ‰ו˙˙˜„˘ ,במ‰ר ‰בימינו ובע‚ל‡ „י„ן.

