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˜וב ıז ‰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

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
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,
ובˆ‰לח ‰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

לקראת שבת

יח

˘˜י„˙י ל˘מוע סיפורים ו‡‰ב˙י לחזור עלי‰ם בכל ‰ז„מנו˙ ,פי˙חו בי ‡˙ ‰כ˘רון
לˆייר לעˆמי כל סיפור ˘˘מע˙י בˆיור מוח˘י .כ˘ˆייר˙י לעˆמי בכוח „מיוני ‡יך רבי
י‰ו„‰ ‰נ˘י‡ ב‡ לב˜ר ‡˙ בי˙ו בכל ˘ב˙ ,על ‰ברעיוני˘ ,בו„‡י ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו"ר
‰ר ˜"‰מו‰ר״˘ ,ב‡ לב˜ר ‡˙ ח„רו בכל ˘ב˙ ‡ו ‚ם בכל יום.
פעם בע˙ י˘יב˙י על ‰כס‡ו˙ ‚‰בו‰ו˙ ו‰רחבו˙ בח„ר ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר˜"‰

תוכן ענינים

פתח דבר

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

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

)‚ליון

מו‰ר"˘˜˘ ,וע במח˘ב˙י ‡ו„ו˙ חיי נ˘מו˙ „ˆ‰י˜ים ו‰נ˙‚‰ם ב‚ן ע„ן ,נזכר˙י על מ‡מר

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

רז״ל˘˘ ,מע˙י מ‰חסי„ רבי חנוך ‰ענ„ל ב„יבורו בבי˙ ‰מ„ר˘ לפני ר' מ˘ ‰זרחי ור'

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

פנחס ‰חנווני ,כי ‚„ולים ˆ„י˜ים ‡חרי ‰ס˙ל˜ו˙ן יו˙ר מבחיי חיו˙ם בעלמ‡ „ין ,ובכוח
„מיוני ‰יל„ו˙י ˆייר˙י לעˆמי כמ„‚ ‰ול ‰ו‡ ‰סב‡ ,ו„מיוני ‰יל„ו˙י ‚„ל ב˙‰ל‰בו˙ו.

פתחתי את עיני ונבהלתי מהמחזה שראיתי
ב˙וך כך ˘מע˙י כמו ‡ח„ מ„בר ובוכ ,‰פ˙ח˙י ‡˙ עיני ור‡י˙י ‡˙ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר

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

‰ר„‡] ˜"‰מו"ר ‰ר˘"ב[ לבו˘ במעיל ‰מ˘י וב˘טריימל ˘ל ˘ב˙ ,ענו„ בח‚ור˙ו כמו

מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י

בע˙ ˙‰פיל ,‰עומ„ לי„ ˘‰ולחן ‰פינ˙י ˘ל ‰סב‡ – ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר ˜"‰מו‰ר"˘

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

– מחזי˜ ‚ליון נייר ]כנר‡ ‰מכ˙ב ˘ל ב˜˘˙ ברכ ‰וכיו"ב‰ .מו"ל[ בי„ו˜ ,ור‡ ובוכ.‰
נב‰ל˙י מ‡„ ויˆ‡˙י בל‡ט מ‰ח„ר.

וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

מ„וע ‰וסיף ר˘"י "‰ו‡ ‰ו„ "‰על "זיו "‰ו"„‰ר‡‰ / ?"‰ם
˘‰פיעו יˆח˜ ורב˜ ‰על ‰נ ˙‚‰בני עירם בזמן ˘יˆ‡ יע˜ב מ˘ם?
 /בי‡ור ‰טעם ˘בזמן ˘„ˆ‰י˜ בעיר ‰ו‡ ‰ו„ ,‰זיו ‰ו„‰ר‰
)ע״פ לקוטי שיחות חל"ה עמ׳  119ואילך(

פנינים

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

האם יש לסומא יצר הרע?
"נכסוף נכספת" – לימוד זכות או טענה?

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ'  132ואילך(

˘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
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰
‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)ע"פ תורת מנחם תשמ"ו ח"א עמ'

 655ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
עבודת יעקב – "אתהפכא חשוכא לנהורא"
‡‰ם ‡כן כל בניו ˘ל יע˜ב ל‡ חט‡ו?  /מ‰ו סו„ו ˘ל יע˜ב ˘‰יי˙‰
"מט˙ו ˘לימ / ?"‰מ„וע חי יע˜ב ‡˙ מיטב ועי˜ר ˘נו˙יו בחוı
ל‡ר / ?ıוכיˆ„ י˘ ל˙‰מו„„ עם מי„ו˙ רעו˙?  /מעל˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל
יע˜ב ‡בינו ˘‰פך ‡˙ ‰חו˘ך ל‡ור

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ‰׳˙˘״„ עמ' (6-7

פנה הודה? והרי הי' שם יצחק!

)ע"פ ספר השיחות תש"נ ח"א עמ'  162ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא

יגיע כפיך ולא ראשך
"יתרון האור" שבחו"ל )ע"פ ספר השיחות תשמ"ט ח"א עמ' (92
)ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ'  61ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יב
ביוצא מא"י לקראת אביו ואמו
י˜˘„ ‰לכ‡ור ‰מ‰רמב"ם עול ‰ל„‰י‡ „‡ין ˘ום ‰י˙ר לˆ‡˙
‡ל‡ ב‚' „ברים‡ ,בל ל‡ ביˆי‡ ‰ל˜ר‡˙ ‡ביו ו‡מו ,ו‰ו‡ סו˙ר
לעוב„‡ ˘ב˘"ס  /יסי˜ בי‡ור מחו„˘ ע"פ „ברי ‰מ„ר˘ים
בפר˘˙נו‡˘„ ,ני יˆי‡ ‰ל˜ר‡˙ ‰נכנס „ל‡ ‰וי ב‚„ר יˆי‡ ‰כלל
)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ'  150ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
תיקוני תשובה

דרכי החסידות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
"אבי עומד מול שולחן הכתיבה של אביו"

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ﬠ"ה
בת יבחט"א ר' דוב
ביסטריצקי

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' שמה
בן ר' יﬠקב ﬠ"ה

לקראת שבת
לק

יז

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

פנה הודה? והרי הי' שם יצחק!
מדוע הוסיף רש"י "הוא הודה" על "זיוה" ו"הדרה"?  /האם השפיעו יצחק ורבקה על הנהגת בני עירם בזמן
שיצא יעקב משם?  /ביאור הטעם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה ,זיוה והדרה

ī
‡.

בר˘״י רי˘ פר˘˙נו ,על ‰פסו˜ ״ויˆ‡ יע˜ב מב‡ר ˘בע״ :״ל‡ ‰יˆ ‰ריך לכ˙וב

‡ל‡ וילך יע˜ב חרנ ,‰ולמ‰ ‰זכיר יˆי‡˙ו – ‡ל‡ מ‚י„ ˘יˆי‡˙ ˆ„י˜ מן ‰מ˜ום עו˘‰

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

"אבי ﬠומד מו שוחן הכתיבה
ש אביו"
בישבי בכסא הרחב בעינים סגורות עסוק במחשבות האמורות ,שמעתי לפתע קול בכי חרישי ודברים היוצאים
מן הלב הנאמרים בלחישה ,פתחתי את עיני ונבהלתי מהמחזה שראיתי

ī

רו˘ם˘ .בזמן ˘„ˆ‰י˜ בעיר – ‰ו‡ ‰ו„‰ ,‰ו‡ זיו‰ ,‰ו‡ „‰ר ;‰יˆ‡ מ˘ם – פנ‰ ‰ו„,‰
פנ ‰זיו ,‰פנ„‰ ‰ר‰״.
וי„וע˙‰ ‰מי‡ :‰‰יך ‡פ˘ר לומר ˘כ‡˘ר יˆ‡ יע˜ב פנ‰ ‰ו„ ‰וזיו˘ ‰ל ‰עיר ,ו‰רי
נ˘‡רו במ˜ום ˘ני ˆ„י˜ים :יˆח˜ ורב˜ !‰ו‡יך ‡פ˘ר לומר ˘ב‚לל יˆי‡˙ו ˘ל יע˜ב בלב„
כבר ״פנ ‰זיו ‰פנ„‰ ‰ר‰״?!
וב‡מ˙˘ ,במ„ר˘ )ב״ר פס״ח ,ו( – מ˜ור „ברי ר˘״י – עמ„ו על ˜ו˘י‡ זו ,ו˙ירˆו ˘‡ף
כי יˆח˜ ורב˜ ‰נ˘‡רו בב‡ר ˘בע ,בכל ז‡˙ ״ל‡ „ומ ‰זכו˙ו ˘ל ˆ„י˜ ‡ח„ לזכו˙ו ˘ל
˘ני ˆ„י˜ים״;
‡בל ר˘״י ל‡ ‰ע˙י˜ „ברים ‡לו מ‰מ„ר˘ – וˆריך בי‡ור :מ ‰טעם ל‡ ר‡ ‰ר˘״י
ל˙ר˜ ıו˘י‡ פ˘וט ‰זו‰ ,מ˙עורר˙ ‡ˆל כל לומ„?!
ועל פי ‰י„וע ב„יו˜ ל˘ון ר˘״י וב„בריו ,ל‡ חסר ול‡ י˙יר ,מס˙בר לומר ˘ר˘״י

התעמקתי במחשבתי על הסיפורים ששמעתי
בח„רו „‚‰ול ˘ל ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר ˜"‰מו‰ר"˘ עמ„ו סביב ‰כ˙לים‡ ,ר‚זים
‚בו‰ים מל‡ים ספרים ,ו˘נים מ‰ם מל‡ים כ˙בי י„ ˜ו„˘ .בח„ר ‰‰ו‡ ‚ם עמ„ו ˘ני כס‡ו˙
רחבים וכרים ˘ל מ˘י עלי‰ם .ב‡מˆע ‰ח„ר עמ„ ˘ולחן ע‚ול וממעל לו ב˙˜ר˙ ‰לוי'
מנור˘ ‰ל זכוכי˙ בעל˙ י״‚ ˜נים ובכל ˜נ ‰נר ˘ל נפט .בפינ˙ ‰ח„ר ב˜רן ˆפוני˙Œמזרחי˙,
עמ„ ˘ולחן ‰כ˙יב ‰עליו ‰י' ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר ˜"‰מו‰ר"˘ עוס˜ בכ˙יב.‰
בימי יל„ו˙י ‰יי˙י ‡ו‰ב‡ ,חרי ‚מרי ˘עו˙ לימו„י ,ל˘ב˙ ב‡ח„ ‰כס‡ו˙ ‰רכים ‰נ"ל,
ו‰יי˙י מ˙עמ˜ במח˘ב˙י על ‰סיפורים ˘˘מע˙י מכבר ממורי ‰מלמ„ רבי י˜ו˙י‡ל ו‚ם על
‰סיפורים ˘‰יי˙י ˘ומע בזמן ‰‰ו‡ מ‰חסי„ רבי חנוך ‰ענ„ל נ״ע.

˘‰מיט ‡˙ ˜ו˘יי˙ ו˙ירו‰ ıמ„ר˘ ,כיון ˘ל˘יט˙ו ˜ו˘י‡ מעי˜ר‡ לי˙‡ ,וכ„ל˜מן.

ב.

וי˘ לומר בז ,‰וב„˜‰ים „יו˜ נוסף ב„ברי ר˘״י:

ר˘״י כו˙ב ˘„ˆ‰י˜ ״‰ו‡ ‰ו„‰ ‰ו‡ זיו‰ ‰ו‡ „‰ר‰״ – ‡ולם במ„ר˘ ˘לפנינו נ‡מר
ר˜ ״‰ו‡ זיו‰ ‰ו‡ „‰ר‰״ ,ול‡ ‰וזכר פרט ז˘ ‰ל ״‰ו„‰״ .וˆריך בי‡ור ,למ‰ ‰וסיף ר˘״י
פרט ז˘ ‰ל ״‰ו„‰״ ,ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘מ˜„ים ״‰ו„‰״ לפני ״זיו‰״ ו״„‰ר‰״.

גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן
ב‡ח„ ‰ימים – ‰י' ז ‰בחו„˘ סיון ˙רמ״ז  -ו‡ני יו˘ב על ‡ח„ מ‰כס‡ו˙ ‚‰בו‰ו˙
ו‰רחבו˙ ,בח„ר ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר ˜"‰מו‰ר"˘ מרוכז במח˘ב˙י ‡ו„ו˙ ‰סיפור
מ‚‰מר‡ ˘˘מע˙י מפי ‰חסי„ רבי חנוך ‰ענ„ל ,על רבי י‰ו„‰ ‰נ˘י‡ מס„ר ‰מ˘נ‰˘ ,‰י'
ב‡ ‡חרי ‰ס˙ל˜ו˙ו מעלמ‡ „ין לב˜ר ‡˙ בי˙ו בכל ˘ב˙.

לקראת שבת

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום

]ול‰עיר˘ ,ר˘״י עˆמו בפירו˘ו לרו˙ )‡ ,ז( ,ל‡ כ˙ב ל˘ון ״‰ו„‰״‡ ,ל‡ ל˘ון ״˘בח‰״,

תיקוני תשובה
תיקון לאוכל איסור בשגגה
במענה למכתבו  . .בעת רצון יזכירוהו על
הציון הק׳ של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו״ר
זצוקללה״ה נבג״מ זי״ע להמצטרך לו ולכל אלה
שכותב אודותם ,וכן על דבר המכשול ]  -שאכל
מאכל איסור[ שהי׳ אף כי בשוגג ,ומובן שהתקון
צריך להיות באותו הענין ,זאת אומרת זהירות
ודיוק בעניני אכילה ושתי' שתהי׳ כדבעי ,וכיון
שלכל דבר צריכים לסייעתא דשמיא ,הנה בכל
יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות
לצדקה ,ואחר התפלה בכל יום גם בשבת ויום
טוב יאמר לכל הפחות מזמור אחד תהלים.
)אגרות קודש חט"ז עמ' רמז(

תיקון בעניני שמירת שבת
בנוגע למרת  ...השואלת תיקון בהנוגע ל]כך
שנכשלה ב[עניני ]שמירת ה[שבת.
מבואר בכמה מקומות ,שהתיקון צריך להיות
במקום החסרון והגרעון ,זאת אומרת שעלי'
לעשות בהפצת הענין של שמירת שבת בתוככי
בני ישראל  -באופן ישר על ידי דיבור עם ידידי'
ומכירותי' והפצת ספרים ]ו[חוברות המבארים
גודל הענין ,ובאופן בלתי ישר על ידי ההתענינות
בחינוך על טהרת הקדש )אשר המחונכים
מייסדים השקפת עולמם על שמירת השבת(,
ומובן שבכל הנזכר לעיל ל]כל[ לראש ,צריכה
להשתדל בהנוגע להקרובים והמשפחה שלה,
ופסק חז"ל עניי עירך קודמין ואין עני אלא
בדעת.
בודאי יודעת ממנהג הטוב של בנות ישראל
להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב
שבת וערב יום טוב ,ועל כל פנים תעשה כן
מכאן ולהבא.

‰

וז ‰ל˘ונו ˘ם :״מ‚י„ ˘יˆי‡˙ ˆ„י˜ מן ‰מ˜ום ניכר˙ ועו˘ ‰רו˘ם ,פנ ‰זיו ‰פנ„‰ ‰ר‰

תקנה לעבירה שאין עלי' תשובה
במענה על מכתבו...
...ב( מה תקנה יש למי שעבר כמה עבירות.
ילמוד באגרת התשובה לרבנו הזקן ,ובתניא
חלק א' ,ובהם ימצא העצה הנכונה להנ"ל.
ג( מה תקנה יש למי שעבר על עבירה שאין
עלי' תשובה?
אין לך דבר העומד בפני התשובה ,ואין לך
עבירה שאין תשובה יכולה לתקן אותה ואפילו
באופן שזדונות נעשו לו כזכיות ,אלא שאין
התשובות שוות .ואין כל ההשתדלויות בזה
שוות ,וכשילמוד ב'אגרת התשובה' הנ"ל יראה
אור וידע את אשר לפניו לעשות ,וכיון שהרבה
ֲח ֵברוּתּ עושה ,יתיידד עם צעירי אגודת חב"ד
וזקני אנ"ש אשר בעיר הקודש ירושלים ת"ו והם
יורוהו.

פנ˘ ‰בח˘ ‰ל עיר״ .ונר‡„˘ ‰בריו ˘ם מ˙‡ימים ל˘יט˙ ‰מ„ר˘ כ‡ן ‰מבו‡ר˙ ל˜מן,
ו„ו״˜[.
וי˘ לב‡ר˘ ,ר˘״י ב‡ ל‚„‰י˘ בז ‰ענין נוסף ב˘‰פע˙ו ˘ל „ˆ‰י˜ על ‰עיר‡˘ ,ינו
מובן מ˙וך „ברי ‰מ„ר˘ כ˘לעˆמם.
כי ‰נ ,‰י˘ ˘ני ענינים ב˘‰פע˙ „ˆ‰י˜ על מ˜ומו:
י˘ מ„ˆ‰˘ ‰י˜ מ˘פיע למ˜ומו זכו˙ בעˆם ˜יומו˘ ,עˆם ‰ימˆ‡ו ˘ל „ˆ‰י˜ ב˙וך
‰עיר נח˘ב לעיר ל˘בח וזכו˙„ˆ‰˘ ,י˜ מ‚ין בזכו˙ו על ‰עיר ובזכו˙ו נ˘פעו˙ ˘‰פעו˙
טובו˙ וברכ ‰וכו׳; ‡ולם י˘ מ„ˆ‰˘ ‰י˜ מ˘פיע לטוב ‰על ‰נ˙‚‰ם ˘ל בני ‰עיר ,על י„י
˘מכב„ים ‡ו˙ו ומ˙ייר‡ים ממנו ,ונ˘מעים ל„בריו ו‰ור‡ו˙יו.
ומ˙וך „ברי ‰מ„ר˘ נר‡˘ ,‰מ„בר על ‰ענין ‰ר‡˘ון ,זכו˙ „ˆ‰י˜ ˘מ‚ין על ‰עיר,
ו˘בזכו˙ו י˘נן ˘‰פעו˙ טובו˙ וברכ .‰ולכן „ˆ‰י˜ ״‰ו‡ זיו‰ ‰ו‡ „‰ר‰״ ˘ל ‰עיר:
״„‰ר״ במ˘מעו˙ ˘ל כבו„˘ ,כ‡˘ר „ˆ‰י˜ נמˆ‡ בעיר נע˘י˙ ‰עיר עיר מכוב„˙ ,עיר
˘„ר ב„ˆ ‰י˜; ו״זיו״ במ˘מעו˙ ˘ל ˘‰פע ‰ו˙‰פ˘טו˙ ,כי כמו זיו ˘‰מ˘ ‰מ˙פ˘ט
ממנ ‰ל‡‰יר לעולם ,כן ממ˜ומו ˘ל „ˆ‰י˜ מ˙פ˘טו˙ ונ˘פעו˙ ברכו˙ וי˘ועו˙.
‡ולם ל„ע˙ ר˘״י‡ ,ין ‰כוונ ‰כ‡ן ל˘‰מיענו זכו˙ „ˆ‰י˜ ‚רי„‡‰˘ ,ו‡ מבי‡ כבו„

)אגרות קודש חי"ג עמ' תסב(

ו˘‰פעו˙ לעיר מ‚וריו‰„ .רי ז ‰למ„נו כבר ממע˘ ‰ס„ום בפר˘˙ ויר‡˘˘ ,ם לימ„‰

...כחלק מהתיקון ]על כך שנולד לו בן מאינה-
יהודית היל"ת[ שהי' צריך להתחיל לעשות בזה,
ובהקדם האפשרי ,הוא:

˙‰ור˘ ‰זכו˙ ˆ„י˜ים יכול ‰לˆ‰יל ‡˙ כל ‰מ˜ום ,״ונ˘‡˙י לכל ‰מ˜ום בעבורם״] .ו‡ף

לעשות במלוא המסירות בתחום החינוך על
טהרת הקדש של ילדי ישראל ,בנים ובנות עד
למסירות נפש בזה ,ובכל יום חול לפני התפילה
בבוקר לתת לצדקה למוסד הקשור בסוג חינוך
כזה ,ובכל יום לאחר התפילה בבוקר ,גם בשבת
ויום טוב ,לומר את שיעור התהלים החודשי -
כפי שהתהלים נחלק לימי החודש.
ולעשות כל התלוי בו ,לקרב לבבות ילדי
ישראל לאבינו שבשמים.
)תרגום מאגרות קודש חט"ו עמ' שכה(

)מכתב מכ"א מר-חשון ה'תשי"ט(

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

˘י˘ מ˜ום לחל˜˘„ ,ם מ„ובר בע˘ר„ˆ ‰י˜ים ויו˙ר ,ו‡ילו כ‡ן ‡פילו על ˆ„י˜ ‡ח„
בלב„‰ ,רי סוף סוף עˆם ‰ענין ‡פ˘ר ללמו„ כבר מ˘ם[;
ולכן ‰וסיף ר˘״י ל˘ון ״‰ו„״ ביחס לˆ„י˜ ,ו‡ף פ˙ח בל˘ון זו ר‡˘ונ .‰כי ״‰ו„״
מ„‚י˘ ‡˙ ‰ענין ˘‰ני ˘ב˘‰פע˙ „ˆ‰י˜˘‰ ,ינוי לטוב˘ ‰נע˘ ‰ב‰נ ˙‚‰בני ‰עיר ,על
י„י ˘‰ם מ˙ייר‡ים מן „ˆ‰י˜ ונו‚‰ים לפי ‰ור‡ו˙יו.
ו‰בי‡ור בז‡ :‰מנם ״‰ו„״ ‰ו‡ מל˘ון ‡ור ,כמו ״זיו״‡ ,בל ״‰ו„״ ‡ינו ענין ˘ל ‡ור
ויופי בלב„‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ ‡ור בולט ‚‰ורם ליר‡ ‰ופח„ – וכפי ˘מˆינו ל‚בי מ˘˘ ,‰כ‡˘ר
ר‡ו בני י˘ר‡ל ‡˙ ˜רני ‰‰ו„ בפניו‰ ,רי ״וייר‡ו מ‚˘˙ ‡ליו״ )˙˘‡ ל„ ,ל(.
ו‰יינו˘ ,זיו ‰חמ ‰וזיו ‰לבנ‡ ‰ינם פועלים ר‚˘ ˘ל יר‡ ‰ופח„ ,ו‡„רב – ‰נ‰נים
מ‡ורם ,ו‡ילו ˜רני ‰ו„ ˘ל מ˘ ‰פעלו ˘ייר‡ו מ‚˘˙ ‡ליו .ובעניננו˘ ,נוסף על ‰״זיו״
˘מ˜רין „ˆ‰י˜ על ‡נ˘י ‰מ˜ום ,בברכו˙ ו˘‰פעו˙ טובו˙‰ ,רי י˘נו ‚ם ענין ˘ל ״‰ו„״,
˘מ˜רין ‡ור כז˘ ‰פועל על ‡נ˘י ‰עיר ר‚˘ ˘ל ביטול ויר‡‰ ,‰מבי‡ ל˘ינוי ו‰טב‰
ב‰נ˙‚‰ם.

‚.

ומע˙ ‰יובן בפ˘טו˙ מ„וע ל‡ ‰ו˜˘ ‰לר˘״י ז˘ ‰יˆח˜ ורב˜ ‰נ˘‡רו בעיר:

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

טו

‡מנם יˆח˜ ורב˜ ‰נ˘‡רו בב‡ר ˘בע ,וזכו˙ם בוו„‡י ‚‰ינ ‰על ‰מ˜ום – ‡בל כ‡ן

סימן ‡( „בזמן ‡‰בו˙ ל‡ ‰י˘ ‰ייך כלל

מחמ˙ ˘‰חפˆ‡ „‡"י ‰י˙ ‰מוב„ל˙ ‡ז

מ„ובר על ˘‰פע˙ „ˆ‰י˜ על ‰נ˙‚‰ם ‰טוב˘ ‰ל בני ‰עיר ,״‰ו‡ ‰ו„‰״ ,וז ‰ל‡ ‰י‰

‚„ר ‡יסור יˆי‡ ‰מן ‡‰ר˘ ıמˆ„ ˜„ו˘˙

ב˜„ו˘˙ ‰ר˜ ‰ו‡ מחמ˙ ˘ב‡ר‰ ıי˘ ‰ם

‡ˆל יˆח˜ ורב˜ ;‰כי כיון ˘יˆח˜ ״כ‰ו עיניו וכלו‡ בבי˙ ו‰רי ‰ו‡ כמ˙״ )ר˘״י פסו˜ י‚(,

‡‰ר„) ıו"˜ בל˘ון ר˘"י ביבמו˙ ס„

˘מים מור‚ל בפי ‰בריו˙ ע"י ‡בר‰ם(.

מובן ˘ל‡ ב‡ במ‚ע עם ‡נ˘י ‰עיר ,ל˜‰רין עלי‰ם מ‡ורו וזיוו ולפעול ˘ינוי ב‰נ˙‚‰ם,

ע"‡ „" ‰מ˜„ – ıל‡ ‰זכיר עון חוı

וע"פ כל ז ‰יו˜˘ ‰לעניננו ,מ"ט ‡מרינן

ו‰ימˆ‡ו בעיר ל‡ ˘‰פיע עלי‰ם לטוב.‰

ל‡ר ıכ˘‡ר ר‡˘ונים( ,ו‰יינו כיון „ס"ל

„‚בי ‰מל‡כים כבר ‰י ‰ל‡יסור ז) ‰ו‰רי

לר˘"י ˘ע„יין ל‡ נ˙˜„˘‡ ‰ז ‡‰רı

‰טעם ‰נ"ל ˘נזכר ‚בי יˆח˜ לכ‡ור‡ ‰ינו

ל‰ב„ל מ˘‡ר ‡רˆו˙ לענין ‡יסור יˆי‡‰

˘ייך ‚בי ‰מל‡כים(.

ובנו‚ע לרב˜‰ – ‰רי ]מלב„ ˘ב‡˘ ‰ל‡ מ˙‡ים כל כך ענין ˘‰‰פע ‰מˆ„ ‰נ‰˙‚‰
בכללו˙ ‰עיר ,כיון ˘״כל כבו„ ‰ב˙ מלך פנימ‰״[ ,מס˙בר לומר˘ ,רב˜‰ ‰י˙ˆ ‰ריכ‰
ל‰ימˆ‡ במחיˆ˙ו ˘ל יˆח˜ כל ‰זמן ,כ„י ל˘מ˘ ‡ו˙ו ולסייע במˆבו ‰מיוח„ ˘כ‰ו עיניו
– ולכן ל‡ ˙‰ערב ‰כל כך בעניני ‰עיר ל˘‰פיע עלי‰ם וכו׳ .נמˆ‡‡ ,יפו‡˘ ,ר˜ יע˜ב ‰י‰
ז˘ ‰יכול ‰י ‰ל˘‰פיע מ‰ו„ו וזיוו על ‰עיר ול˘נו˙ ‡˙ ‰נ ‰˙‚‰לטוב – ‰ולכן כ‡˘ר יˆ‡
מ‰עיר ‰רי ״פנ‰ ‰ו„ ‰פנ ‰זיו ‰פנ„‰ ‰ר‰״.

„.

ממנ .‰ול‡ מיבעי ל˘יט˙ ‰ר˘ב"ם ב"ב
ˆ‡ ע"‡ „‡יסור יˆי‡ ‰מ˘ום ‰פ˜ע‰
ממˆוו˙ ˙‰לויו˙ ב‰

)עיי' ˘ו"˙ מ‰רי"ט ח"‡

סי' מז ו˙˘ב" ıח"‚ סי ˜ˆח וסי' ר(„ ,ז ‰ו„‡י
ל‡ ‰י˘ ‰ייך ‡ז‡ ,ל‡ ‡ף למ"„

)עיי' ˘ו"˙

‡ל‡ ˘כל ז‰ ‰ו‡ לפי פירו˘ ר˘״י˘ ,מ„‚י˘ ‡˙ ז„ˆ‰˘ ‰י˜ ‰ו‡ ‰ו„˘ ‰ל ‰עיר

מ‰רי"ט יו"„ ח"ב סי' כח( „‰ו‡ מ˘ום עˆם

ו‰ם מ˙ייר‡ים ממנו ומ˘נים ‰נ˙‚‰ם לטוב˘ ,‰ז ‰מלכ˙חיל˘ ‰ייך ‰י„ ‰ו˜‡ ליע˜ב ול‡

˜„ו˘˙ ‰מ˜ום כו' ע„יין י"ל „סו"ס ˙לי‡

ליˆח˜ ורב˜;‰

„˜‰ו˘ ‰במ‰˘ ‰י‡ מ˜ו„˘˙ ‚ם לענין

‡ך במ„ר˘ ל‡ ‰וב‡‰ ‰ל˘ון ״‰ו‡ ‰ו„‰״ ,כיון ˘ל„ע˙ ‰מ„ר˘ ‰ ‰˘‚„‰‰י‡ על עˆם
זכו˙ „ˆ‰י˜ ו‚‰נ˙ו על יו˘בי מ˜ומו .ולכן ל„ע˙ ‰מ„ר˘ מ˙עורר˙ ˜‰ו˘י‡ מז˘ ‰יˆח˜
ורב˜ ‰נ˘‡רו בעיר – כי לענין עˆם זכו˙ „ˆ‰י˜ ‡ין נפ˜‡ מינ ‰בז˘ ‰יˆח˜ ״כלו‡ בבי˙״
]ו‡„רב„ :‰ו˜‡ ‡ז ייח„ ˜‰ב״˘ ˙‡ ‰מו על יˆח˜ ,כ„ברי ר˘״י )˘ם(˘ ,״כ‰ו עיניו וכלו‡
בבי˙ ו‰רי ‰ו‡ כמ˙ ויˆר ‰רע פס˜ ממנו״ ,ולכן ˜‰ב״ ‰ייח„ עליו ˘מו לל‡ ח˘˘‡ ,ף
˘ב„רך כלל ‡ין ˜‰ב״ ‰מייח„ ˘מו על ˆ„י˜ים בחיי‰ם; ומובן ‡יפו‡ ˘‚„ל ‰זכו˙ו ביו˙ר[.
ועל כך מ˙ר‰ ıמ„ר˘˘ ,״‡ינו „ומ ‰זכו˙ו ˘ל ˆ„י˜ ‡ח„ לזכו˙ו ˘ל ˘ני ˆ„י˜ים״.

מˆוו˙ )עיי' רמב"ן ב˘‰מטו˙ ל‚יטין ב ,(‡ ,ור˜
כך מובן ˘פיר „ל‡ מˆינו ˘יז‰רו ‡‰בו˙
ב‡יסור יˆי‡‡ ‰ף ˘˜יימו כל „‰ינים
)ומ˘ ‰מˆינו ‚בי יˆח˜ ˘נˆטו‡" ‰ל ˙ר„
מˆרימ "‰כיון ˘"‡˙ ‰עול˙ ‰מימ ‰ו‡ין
חוˆ ‰ל‡ר ıכ„‡י לך" ,עיין ב‰מבו‡ר
לעיל בספר ‡וˆרו˙ ˙‰ור - ‰חי„ו˘י
סו‚יו˙ ˘ם „‰ו‡ מˆ„ ‚„ר ‡חר .וב‡מ˙
בל˜ו"˘ חט"ו ˙ול„ו˙ ב נ˙ב‡ר עו„,
„‡ליב‡ „ר˘"י במ˜"‡ י"ל „ז‡ ‰ינו כלל

מי‰ו

בז ‰י˘ לומר„ ,ו„‡י לכו"ע

ב˙וכנ ‰ועניינ‰ ‰י˙"‡ ‰י כבר מ˙חיל˙‰
"נחל˙  '‰מיוח„˙ ל˘מו"

)ל˘ון ‰רמב"ן בפי'

ע‡ ˙"‰חרי יח ,כ‡ ,(‰ר"˘ ıחפˆי ‰בור‡
‰יו ב‰˘ ‰רי סולם )„חלום יע˜ב( ˘ר‡˘ו
מ‚יע ˘‰מימ‰ ‰י˜ ‰בוע ב"‰

)יר‡ים ˘‰לם

סי' ˙י‚( ,וכ˘ם ˘"בי‰מ"˜ ˘ל מעל ‰מכוון
כנ‚„ בי‰מ"˜ ˘ל מט"‰

)פר˘"י פר˘˙נו כח,

יט „" ‰וז˘ ‰ער ˘‰מים( ˘‰ו‡ ב˙מי„יו˙ ,כ"‰
מעין ז ‰בכל ‡"י .ור˜ ˘ע„יין ל‡ ‰ו˜בע‰
˜„ו˘ ‰זו ב‚וף ‡‰ר„ ıלמט‰ ,‰יינו ˘ל‡
‰י˙˜ ‰ביעו˙ „˜‰ו˘ ‰ב‰חפˆ‡ „‡"י

)עיי'

בי‡ור „‰בר ב‡ריכו˙ בל˜וטי ˘יחו˙ ˘ם( ,ולכך
‡ˆל ‡‰בו˙ למט ‰ל‡ ‰י˘ ‰ייך ‡‰יסור,
מ˘‡"כ במל‡כים „למעל ‰כבר ‰וב„ל‰
‡‰ר ıו‰י˘ ‰ייך ב‰ם כבר ‡ז ‡‰יסור
˘יבו‡ ‡ח"כ ‚ם למט.‰

לקראת שבת

י„

עיונים וביאורים

˘‰ו‡ ע"מ לסייע בי„ו ול˘ומרו ˘ל‡

מ˘‡"כ בסוף ‰פר˘„ ,‰מיירי ב˘יב˙

יינז˜ ועי"ז ימנע מליכנס ל‡"י˘„ ,מיר‰

יע˜ב ע"מ ליכנס ל‡ר‰ ,ıיו יכולים )ו˘מ‡

האם יש לסומא יצר הרע?

זו )ע"מ לסייעו ליכנס( ו„‡י מוטל על

‡ף מוכרחים( לˆ‰טרף עמו בכניס˙ו )ע"י

מל‡כי ‡"י )מ˘‡"כ ˘מיר˙ מל‡כי חו"ל

˘יˆ‡ו ˜מע‡ מן ‡‰ר (ıע"מ "ללו˙ו

והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אלקי אברהם
אביך ואלקי יצחק

˘ליוו‰ו ע„ בו‡ו ל‡"י ‰י˙ ‰ר˜ "˘ל‡

ל‡ר„ ,"ıי"ל ˘ב‡ופן ז ‰ל‡ ‰וי‡ כלל

י‚יע לו נז˜ ‡חר" ,ו‡ינ˘˜ ‰ור ‰לכניס˙ו

ב‚„ר „יˆי‡ ‰מן ‡‰ר ,ıכי יˆי‡˘ ‰ע"מ

ואלקי יצחק – כאן ייחד שמו על יצחק ,לפי שכהו עיניו ,וכלוא
בבית ,והרי הוא כמת ,ויצר הרע פסק ממנו
)כח ,יג .תנחומא ,רש"י(

ל‡ר‡ .(ıמנם˙ ,ירו ıז‡ ‰ינו מחוור,

ליכנס עם ‰נכנס ל‡ו יˆי‡˜‡ ‰רי .ולכך

„כיון ˘‡ף כ˘נ˙˜רב ל‡"י ע„יין ‰י˙‰

˘פיר ‡ינו נ‚„ ‰כלל ‰נ"ל ,ו‡י"ˆ לטעם

‰ליכ˙ו ב‡ו˙„‰ ‰רך ˘‰לך ב ‰ע„ ע˙‰

מיוח„ ל˙‰יר יˆי‡ ‰זו.

מחו"ל ל‡"י )ועיי' בספר זכרון בסוף פר˘˙נו(,
וב„רך ‰‰י‡ ‰ל‡ כבר ‰י˘ ‰מור ועומ„
ע"י מל‡כי חו"ל מכל „בר"‡ ,כ מפני מ‰
‰וˆרך ע˙ ‰ל˘מיר ‰ח„˘ ‡‰ ,‰מל‡כי
חו"ל ˘˘ומרים ‡ו˙ו בל‡ו ‰כי מכל „בר
ו„‡י י˘מרו‰ו מכל מניע ‰ע„ ˘יכנס ל‡"י.
ולכך נר‡ ‰ל‰כריח „ל‡ ‰י˙ ‰זו לוי‰
ל˘ם ˘מיר ,‰ר˜ ‰י ‰ענין ˘ל כבו„ בלב„
)עיי' „ברי „ו„ ל‰ט"ז רי˘ פר˘˙נו(˘ ,כיב„ו‰ו
מל‡כי ‡"י בלוי .‰ו„‰ר‡ ˜ו˘יין ל„וכ˙‡,
‡מ‡י יˆ‡ו מל‡כי ‡"י לחו"ל )ב„בר
˘‡ינו מוכרח כמו ˘מיר‡ ,‰ל‡( ר˜ מפני
כבו„ יע˜ב ,נ‚„ ‰כלל ‰נ"ל ב„ברי חז"ל
„"‡ין יוˆ‡ים חוˆ ‰ל‡ר ."ıול‰וסיף עו„,
„ממ˘ ‰ר˘"י ל‡ ‰ז˜י˜ עˆמו ליי˘ב
‰ס˙יר ‰בל˘ונו˙יו מרי˘ ‰פר˘ ‰לסופ,‰
‡ף ˘˜‰ו˘י‡ עומ„˙ לנ‚„ ‰עיניים ,על
כרחך ˆ"ל „˜ו˘י‡ מעי˜ר‡ לי˙‡.

ולז‰

נר‡ ‰ליי˘ב ב„רך מחו„˘˙,

„˘‡ני ‰ליכ˙ יע˜ב ˘בסוף ‰פר˘‰
˘‰י‡ ב‚„ר ‡חר ל‚מרי„„ .ו˜‡ ב‰ליכ˙ו
‰ר‡˘ונ‰˘ ‰י˙‰ ‰ליכ ‰לˆ‡˙ מ‡"י
לחו"ל ‡יכ‡ ל‰כלל ‰נ"ל ˘‡ין יוˆ‡ים

ובז‰

מˆינו ליי˘ב „ברי ‰רמב"ם

‰נ"ל מעוב„‡ „ר' ‡סי‰„ ,רמב"ם מיירי
לענין יˆי‡„ ‰יי˜‡‡ ,ימ˙י ‰י‡ מו˙ר˙,
וז‰ו ˘כ˙ב „"יˆי‡ "‰ל‡ ‰ו˙ר‡ ‰ל‡ ל‚'
„ברים ‰נ"ל .מ˘‡"כ ב„ ‡‰יוˆ‡ ל˜ר‡˙
‡ביו ו‡מו ‡ין ‡נו ז˜ו˜ים ל‰י˙ר˘ ,נ‡מר
˘י˘ כ‡ן יˆי‡‡˘ ‰נו מ˙ירים ‡ו˙‰
מ‡יסור ,‰כי ‰יכ‡ ˘יוˆ‡ ע"מ ללו˙ ‡ביו
‡ו ‡מו וליכנס עמ‰ם ל‡ר ıל‡ו ˘מ‰
יˆי‡ ,‰ו‡י"ז ‰י˙ר יˆי‡ ‰לחו"ל ,ר˜ ‡ין
עליו ˘ם יˆי‡ ‰מעי˜ר‡ .פירו˘„ ,ב‚'
„ברים ˘מנ‰ ‰רמב"ם ,ללמו„ ˙ור‡ ‰ו
לי˘‡ ‡˘‡ ‰ו לˆ‰יל מן ‰עכו"ם˙ ,כלי˙

לכאורה תמוה ,שהרי אנו רואים במוחש
שגם לסומא יש יצה"ר ותאוות וכו' )ראה שד"ח
פאת השדה כללים א ,קמט(.
ויש לומר:
הטעם שכהו עיניו של יצחק הוא
לעיל כז ,א( "בעשנן של אלו" ,שנשי עשו
היו מעשנות ומקטירות לע"ז .ומובן שאין
הכוונה שכהו עיניו מהעשן הגשמי ,דא"כ
היו גם נשי עשו עצמן מתעוורות ממנו ,אלא
שכהו עיניו לפי שלא הי' יכול לסבול ראיית
עשן ההקטרה לע"ז ,כי הי' "טהור עינים
מראות ברע" )ראה חבקוק א ,יג(.

)כפירש"י

וכיון שמה שכהו עיניו של יצחק הוא מפני
שלא הי' יכול לסבול ראיית הרע ,לכן ניטלה
ממנו עי"ז השייכות לרע בכלל – "יצר הרע
פסק ממנו".

‰יˆי‡ ‰ומטר˙‰ ‰י‡ לע˘ו˙ מˆוו˙
ופעולו˙ בחו"ל )וע"פ רוב ‡ינו לזמן ˜בוע
ומו‚בל( ,ו˘פיר יˆי‡ ‰לחו"ל ˘מ ,‰ולכך
‰ו‡ ב‚„ר "‰י˙ר" .מ˘‡"כ ‰יˆי‡ ‰ל˜ר‡˙
‡ביו ו‡מו ‰ב‡ים ל‡"י‡ ,ינ ‰יˆי‡ ‰ע"מ
ל‰יו˙ בחו ıל‡ר ,ıר˜ ‰י‡ יˆי‡˘ ‰כל
כוונ˙‰ ‰י‡ ב˘ביל ‡ר ıי˘ר‡ל ,ו‰י‡
נע˘י˙ כחל˜ מ˙‰רח˘ו˙ ‰כניס ‰ו‰עלי‰

"נכסוף נכספת" – לימוד
זכות או טענה?
ועתה הלוך הלכת כי נכסוף נכספת לבית אביך
)לא ,ל(

לכאורה צריך ביאור :מדוע פירש לבן
את הסיבה לבריחתו של יעקב – "כי נכסוף

נכספת לבית אביך" ,והרי לבן בא בדבריו
לטעון נגד יעקב ,ולא להסביר את מעשיו
ולהצדיקם?
ויש לומר:
בדרך כלל ,כאשר התורה כופלת תיבה,
מורה הדבר על הכפלת הענין כמה פעמים
]לדוגמא " -נתון תתן" ו"פתוח תפתח" )ראה
טו ,ח-י( ,שפירושם "אפילו מאה פעמים"
)רש"י שם([.
ולפי זה יתפרשו גם דברי לבן כאן :כוונת
לבן בדבריו "הלוך הלכת" ו"נכסוף נכספת"
היא שאין זו הפעם הראשונה שיעקב רצה
ללכת כי נכסף לבית אביו ,אלא זו הפעם
השני' שקרה מקרה כזה ,שהרי כבר לאחרי
לידת יוסף אמר יעקב אל לבן "שלחני ואלכה
אל מקומי ולארצי" )ל ,כה(.
וזוהי טענתו של לבן אל יעקב :הרי
בפעם הקודמת שרצית ללכת בגלל כיסופיך
לבית אביך לא ברחת בלי רשות ,אלא באת
לדבר אתי ,קבענו את גודל שכרך ,הסכמת
להישאר ,ואכן התעשרת בעקבות זאת; וא"כ,
מדוע בפעם הזאת לא באת להתדבר עמי,
אלא ברחת ממני ללא רשות?
ונמצא שדברי לבן "כי נכסוף נכספת לבית
אביך" אינם הסבר והצדקה למעשה בריחת
יעקב ,אלא אדרבה – הם חלק מטענתו של
לבן ,שלאחרי שכבר נכסף פעם אחת וראה
שכדאי לו להשאר ,למה שינה הנהגתו בפעם
הזאת.

ל‡"י ,ולכן ‡ינו ב‚„ר יˆי‡ ‰מעי˜ר‡.

‡יבר‡,

„לכ‡ור ‰ע„יין י˘ ל˘˜‰ו˙

מל‡כי ‡"י„ ,כיון ˘ביˆי‡ ‰מן ‡‰רı

בז˜ ‡‰ ,‰ו„ם מ"˙ ל‡ ‰יו כלל „יני יˆי‡‰

עס˜ינן ‡"‡ ,למל‡כים ‰ללו ל‰יו˙

מן ‡‰ר ,ıכמ˘נ"˙ במ"‡ ב‡רוכ‰

˘ו˙פים ביˆי‡ ‰זו מן ‡‰ר ıלחו"ל.

‡וˆרו˙ ˙‰ור - ‰חי„ו˘י סו‚יו˙ פר˘˙ ˙ול„ו˙

)ספר

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

ללקראת שבת

ח

המדור מודפס
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

לקראת שבת

י‚

המדור מודפס
זכות
הרב שמﬠון הוי שיחי'
בן אה
רפואה שמה וקרובה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ﬠבודת יﬠקב – "אתהפכא
חשוכא נהורא"

ביוצא מא"י קראת אביו ואמו

האם אכן כל בניו של יעקב לא חטאו?  /מהו סודו של יעקב שהייתה "מטתו שלימה"?  /וכיצד יש להתמודד
עם מידות רעות? /מעלתו המיוחדת של יעקב אבינו שהפך את החושך לאור

יקשה דלכאורה מהרמב"ם עולה להדיא דאין שום היתר לצאת אלא בג' דברים ,אבל לא ביציאה לקראת
אביו ואמו ,והוא סותר לעובדא שבש"ס  /יסיק ביאור מחודש ע"פ דברי המדרשים בפרשתנו ,דשאני יציאה
לקראת הנכנס דלא הוי בגדר יציאה כלל

ī

ī
‡ו„ו˙ מעל˙ו ˘ל יע˜ב‡ ,מרו חז"ל )וי˜ר‡ רב ‰פל"ו .‰ ,פסחים נו‰"˘ (‡ ,י˙ ‰מט˙ו ˘לימ‰
לפניו" .כי ‡בר‰ם "יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל וכל בני ˜טור ,"‰וכן יˆח˜ "יˆ‡ ממנו ע˘ו וכל
‡לופי ‡„ום" ,ור˜ יע˜ב "מט˙ו ˘לימ ,‰כל בניו ˆ„י˜ים".

כ˙ב

‰רמב"ם ב‰ל' מלכים פ""‰ ‰ט:

"‡סור לˆ‡˙ מ‡ר ıי˘ר‡ל לחוˆ ‰ל‡רı
לעולם ‡ל‡ ללמו„ ˙ור‡ ‰ו לי˘‡ ‡˘‰
‡ו לˆ‰יל מן ‰עכו"ם ויחזור ל‡ר."ı

וי˘ ל˙מו ‰ב„בר ז‰ ,‰רי ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים:

ומ‡" ‰˘‚„‰‰סור כו' לעולם ‡ל‡ כו'"

‡‡‰ .בו˙ „˜‰ו˘ים ‰יו ˆ„י˜ים ו˘למים ,וכל מע˘י‰ם ˙מימים .וע„ ˘˜ר‡ו עלי‰ם

מ˘מע„ ,ב˘ום פנים ליכ‡ „רך ‡חר˙

חז"ל "‡‰בו˙ ‰ן ‰ן ‰מרכב) "‰בר‡˘י˙ רב ‰פמ"ז ,ו .ועו„(‰˘ ,יו בטלים לחלוטין לרˆון
˘‰י"˙ כמו מרכב˘ ‰בטל ‰ל‚מרי ‡ל ‰רוכב .ו‡ם כן ,כיˆ„ י˙כן ˘‰י' חסר ב˘לימו˙ם,
ויˆ‡ו מ‰ם מיני רע ˘ל י˘מע‡ל וע˘ו ו˙ול„ו˙י‰ם?
וי˘ לב‡ר ˙חיל ˙‡ ‰עניין עבו„˙ ‡‰בו˙ עם ‰רע ˘בעולם ˘מסביבם˘‡ ,ר בז‰
נ˘˙נ˙„ ‰רך עבו„˙ו ˘ל יע˜ב מ„רכי ‡בו˙יו˘ ,עב„ עבו„˙ו ב‡ופן נעל ‰יו˙ר ,וכפי ‡˘ר
י˙ב‡ר.

ו˙חיל ‰י˘ לב‡ר ‡˙ עומ˜ מ‡˘ ‰מרו חז"ל "‡בר‰ם יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל" ,ו"יˆח˜ יˆ‡
ממנו ע˘ו":

ברמב"ן ובר‡"ם מ˘ ‰נ˜טו בז ,‰ו‡כ"מ( ,ו‰יינו
˘ב‡ו ‡ליו עו„ ˜ו„ם ˘נכנס ל‡"י .וב‡מ˙
לפום רי‰ט‡ מˆינו לז ‰ס˙יר ‰בחז"ל,
„על ‰כ˙וב "ו‰נ ‰מל‡כי ‡ל˜ים עולים
ויור„ים בו" ‚בי יˆי‡˙ יע˜ב מ‡"י „רי˘

˘יו˙ר לˆ‡˙ לחו"ל לב„ מ‚' „ברים

פר˘˙נו‡ ,י˙‡ בבר‡˘י˙ רב‰

‰נ"ל .ולכ‡ור ‰˘˜ ‰טוב‡ „מˆינו ל„‰י‡

– ב‚ירס˙ ב"ר ‰נ„פס עם פי' יפ˙ ‰ו‡ר ˘‰לם(

ב˜י„ו˘ין ל‡" :מע˘ ‰רב" בעוב„‡
„רב ‡סי ˘יˆ‡ לחו"ל ל˜ר‡˙ ‡מו ,ו‡כן
‰מ‡ירי ‰סי˜ ˙‰ם ל„‰י‡ „"מו˙ר לˆ‡˙
מ‡ר ıי˘ר‡ל לחוˆ ‰ל‡ר ıל˜ר‡˙ ‡ביו
‡ו ל˜ר‡˙ ‡מו וכן ל˘‡ר מיני כבו„".

אברהם ויצחק "הוציאו" מהם את הרע

„‰מ˜ום ˘ב‡ו ל˜ר‡˙ו ‰י ‰בחו"ל

)ועיין

ו‰נ‰

בסוף פר˘˙נו נזכר בכ˙וב

‚בי בי‡˙ יע˜ב ל‡ר" ıויפ‚עו בו מל‡כי
‡ל˜ים" ו‰בי‡ ר˘"י מ„„ ‰ר˘ו ע"ז
חז"ל )ר‡˙ ‰נחומ‡ וי˘לח ‚ ועו„( „‰יינו

)פס"ח ,יב

"מל‡כים ˘‰ם מלוין ‡˙ „‡‰ם ב‡רı
י˘ר‡ל ‡ין מלוין ‡ו˙ו בחוˆ ‰ל‡ר."ı
ובר˘"י על ‰כ˙וב ‰נ"ל נ˙פר˘ עו„ יו˙ר:
"מל‡כים ˘ליו‰ו ב‡ר‡ ıין יוˆ‡ין חוˆ‰
ל‡ר ,ıועלו בר˜יע ויר„ו מל‡כי חו"ל
ללו˙ו" .ועפ"ז ˙ימ ‰רב˙י‡ ,מ‡י ב˘ובו
ל‡"י מˆינו ל„‰י‡ ˘יˆ‡ו מל‡כי ‡"י
לחו"ל ע"מ ללו˙ו בכניס˙ו ,כ„לעיל.

ו‰מ‰ר"ל

ב‚ור ‡רי) ‰לב ,ב( כ˙ב

כ‡מור‰ ,נ‡‰ ‰בו˙ ‰יו ˘למים ומו˘למים בעבו„˙ם ,ובטלים ב˙כלי˙ ל˘‰י"˙ ,וממיל‡

˘"מל‡כים ˘ל ‡ר ıי˘ר‡ל ב‡ו ל˜ר‡˙ו

בז„ ‰יˆי‡˙ מל‡כי ‡"י ˘בסוף ‰פר˘‰

ל‡ ‰יי˙ ‰ל‰ם ˘ייכו˙ לרע .ולכן ,כ‡˘ר ‰י' ל‡בר‰ם ,וכמו כן ליˆח˜ ,בן ˘יˆ‡ ל˙רבו˙

ללו˙ו ל‡ר ."ıומפ˘טו˙ ל˘ון חז"ל נר‡‰

‰י˙" ‰ל˜ר‡˙ו ל˘מור ‡ו˙ו"‰ ,יינו

לקראת שבת

ט

רע‰ ,‰רי מי„ ˙‰נ˙˜ו ונפר„ו מ‰ם.

יגיע כפיך ולא ראשך

"יתרון האור" שבחו"ל

ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו

ויקרא שם המקום ההוא מחנים

עשאן כמין מרזב סביב לראשו שירא מפני חיות רעות
)כח ,יא .רש"י(

מחנים – שתי מחנות ,של חוצה לארץ שבאו עמו עד כאן,
ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו
)לב ,ג .רש"י(

צריך להבין :אם התיירא יעקב מפני חיות
רעות  -מדוע הקיף באבנים רק את ראשו,
ולא את שאר גופו )וכמו שהקשו המשכיל לדוד,
ועוד(?
ויש לבאר ע"ד הדרוש:
כתיב "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב
לך" )תהלים קכח ,ב( – "יגיע כפיך" דוקא ,ולא
"יגיע ראשך" .כלומר :התעסקות האדם
בעניני פרנסה צריכה להיות רק בידיו ,ואילו
ראשו ,היינו הכוחות הנעלים שבו – צריכים
להיות שקועים בתורה ועבודה )ראה לקו"ת
שלח מב ,ד .חוקת סו ,ג( .וכשעבודתו היא באופן
כזה ,אזי מובטחת ההצלחה – "אשריך וטוב
לך".
ולכן ,כאשר הלך יעקב לחרן ע"מ להקים
בית ולהתעסק בענייני פרנסה ,הקיף
לשמירה את ראשו ,היינו שעיסוקו בעניני
העולם והפרנסה יהי' באמצעות הידיים
והרגליים בלבד ,ואילו ראשו יהי' שמור מפני
הטרדה בענינים אלו ,ויהי' שקוע רק בתורה
ומצוות.

העולה מדברי רש"י כאן הוא ,שגם לאחר
שיעקב ראה את מלאכי ארץ ישראל הבאים
לקראתו ,עדיין המשיך ליתן חשיבות וכבוד
למלאכי חוץ לארץ ,ואדרבה  -קרא את שם
המקום "מחנים" על שם שני המחנות ביחד,
באופן שמתחברים ומתאחדים בשם אחד.
ומכאן למדנו הוראה בעבודת ה' ,שאין
המכוון לבטל המציאות ד"חוץ לארץ" ,אלא
אדרבה :צריך להעלות את חו"ל ולחבר
אותה עם ארץ ישראל ,ובאופן שישנן שתי
המעלות – הן מעלת קדושת ארץ ישראל,
והן המעלה ד"יתרון האור מן החושך" )קהלת
ב ,יג( שנעשה דוקא על ידי העבודה בחו"ל.
וזהו שגם בגאולה העתידה ,כאשר יעזבו
ישראל את מקומם שבחו"ל וכל הגלויות
יתקבצו לארץ ישראל – לא תתבטל מעלת
העבודה בגלות ובחוץ לארץ ,וכדברי חז"ל
)מגילה כט ,א( ,שבתי כנסיות ובתי מדרשות
שבחו"ל יעלו וייקבעו בארץ.

ועל כך נ‡מר ˘"‡בר‰ם יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל" ,ו"יˆח˜ יˆ‡ ממנו ע˘ו" :י˘מע‡ל "יˆ‡"
ונפר„ מ‡בר‰ם ל‚מרי ,ע„ ˘כבר ‡ינו ˜˘ור ו˘ייך ‡ליו ו‡ל עבו„˙ו .ועל „רך ז ‰ע˘ו
"יˆ‡" ו˙‰נ˙˜ ל‚מרי מיˆח˜.
ונמˆ‡˘ ,מ‡˘ ‰מרו "‡בר‰ם יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל  . .יˆח˜ יˆ‡ ממנו ע˘ו"‡ ,ין ז ‰עניין
˘ל ‚ריעו˙‡ ב‰ם ח"ו; ‡ל‡ ל‰יפך :בכך מו„‚˘ ˘‰ם ‡ינם ˘ייכים כלל לענייני רע ,ע„
˘י˘מע‡ל וע˘ו "יˆ‡ו" ונפר„ו מ‰ם.
ובז ‰נ˘˙נ˙„ ‰רכו ˘ל יע˜ב ‡בינו‰ .ו‡ ל‡ „ח‰ ˙‡ ‰רע וני˙˜ו ממנו‡ ,ל‡ „רך ‡חר˙
‰יי˙ ‰לו .יחסו ‡ל ‰רע ˘בסביב˙ו ‰י' ב„רך מיוח„˙ ונעלי˙ ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

ראובן – "בכור לתשובה"
ו˙חיל ‰י˘ ל˙‰עכב במ‡˘ ‰מרו חז"ל ˘יע˜ב "כל בניו ˆ„י˜ים"˘ .לכ‡ור„‰ ,‰בר
˙מו:‰
מסופר ב˙ור‡ ‰ו„ו˙ ר‡ובן בכור יע˜ב ˘חט‡ בכך ˘בלבל יˆועי ‡ביו

)וי˘לח ל ,‰כב

ובפר˘"י( .ו‡ף ˘˜בעו חז"ל )˘ב˙ נ ,‰ב( ˘"כל ‡‰ומר ר‡ובן חט‡ ‡ינו ‡ל‡ טוע ,"‰ז‰ו ר˜
בנו‚ע ל"מע˘ ‰בל‡ ,"‰‰בל בלבול יˆועי ‡ביו נח˘ב כחט‡

)ר‡ ‰ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ בבי‡ור „ברי

ר˘"י ב‚מר‡ ˘ם( ,ו‚ם נענ˘ על כך )ר‡ ‰ויחי מט „-‚ ,ובפר˘"י( .ו‡ם כן‡ ,יך ‡פ˘ר לומר ˘‰יו
"כל בניו ˆ„י˜ים"?
ובי‡ור „‰בר יובן על פי מ˘ ‰מˆינו במ„ר˘ )בר‡˘י˙ רב ‰פפ"ב ,י‡; פפ"„ ,יט( ˘ר‡ובן ‰י'
"בכור ל˙˘וב ."‰וע„ כ„י כך‡˘ ,מר לו ˜‰ב"" ‰מעולם ל‡ חט‡ ‡„ם לפני וע˘˘˙ ‰וב,‰
ו‡˙ ‰פ˙ח˙ ב˙˘וב˙ ‰חל."‰
ובמ˘מעו˙ „‰בר י˘ לומר˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘ר‡ובן ‰י' ‰ר‡˘ון לע˘ו˙ ˙˘וב‡ ,‰ל‡
‰ו‡ ‚ם ז"˘ ‰פ˙ח ‡˙ „‰רך" ל˙˘וב‡ ‰מי˙י˙ לכל ‰ב‡ים ‡חריו

)ר‡ ‰בכ"ז ל˜וטי ˘יחו˙

ח"ל ע'  200ו‡ילך(.
ו‰נ ,‰מעל˙ בעל ˙˘וב„‚ ‰ול‰ ‰י‡ ‡ף ממעל˙ „ˆ‰י˜ ,כמו ˘‡מרו חז"ל "מ˜ום
˘בעלי ˙˘וב ‰עומ„ין ˆ„י˜ים ‚מורים ‡ינם עומ„ין" )ברכו˙ ל„ ,ב(‰ .בעל ˙˘וב ‰עומ„
ב˜˘ר ו„בי˜ו˙ ‡ל ‰בור‡ ‰רב ‰יו˙ר מן „ˆ‰י˜ .וכמבו‡ר ב˙ני‡ )פ"ז(˘ ,מכיוון ˘נפ˘ו
˘ל ‰בעל ˙˘וב‰ ‰יי˙ ‰מ˜ו„ם "ב‡רˆ ıי' וˆלמו˙‰ ,י‡ ‰סטר‡ ‡חר‡ ,ורחו˜ ‰מ‡ור פני
 '‰ב˙כלי˙" ,על כן "ˆמ‡ ‰נפ˘ו בי˙ר עז מˆמ‡ון נפ˘ו˙ „ˆ‰י˜ים" ל˜˙‰רב ול„˙‰ב˜
בבור‡ ב".‰
ומע˙˙‡ ‰י ˘פיר מ˜˘ ‰ר‡ו על יע˜ב ˘"כל בניו ˆ„י˜ים" :ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ נח˘ב
ר‡ובן לר˘ע ח"ו‡ ,ל‡ ‡„רב‡ ,ל‡חר ˘פ˙ח ב˙˘וב„‚ ‰ל ‰מעל˙ו ‡ף על מעל˙ו ˜‰ו„מ˙,
כמעל˙ בעל ˙˘וב ‰על „ˆ‰י˜.

לקראת שבת

י

עבודת יעקב – "אתהפכא חשוכא לנהורא"
ומע˙ ‰יובן עומ˜ מעל˙ יע˜ב ועבו„˙ו ,על פני ‡בר‰ם ויˆח˜ ,במ‰˘ ‰יי˙" ‰מט˙ו
˘לימ ‰כל בניו ˆ„י˜ים":

לקראת שבת

‡מנם˜‰ ,ליפ‰ ‰י‡ מנ‚„˙ ˙מי„ ‡ל „˜‰ו˘ ,‰ומלחמ„‚ ‰ול ‰י˘ ל ‰למי„˙ ‰חס„
„˜ליפ ‰מול חס„ „˜„ו˘˜‰ .‰ליפ ‰מנס ‰לל‡ ‰רף ל‰חליף ח"ו ‡˙ ‡‰ב˙ו ˘ל י‰ו„י
ל˘‰י"˙‡ ,ל ‡‰ב ‰לעניינים ‚˘מיים ו‡סורים.

נ˙ב‡ר למעל„˘ ‰רכם ˘ל ‡בר‰ם ויˆח˜ ‰יי˙ ‰ל„חו˙ כל עניין ˘ל רע ,ע„ ‡˘ר "יˆ‡

להפוך את המידות הרעות לטוב

מ‰ם" ,ו‡ין לו ˘ום ˘ייכו˙ ‡לי‰ם יו˙ר‡ .מנם ,ב„רך עבו„ ‰זו‰ ,רי ‚ם ל‡חר „‰חי'
נ˘‡ר ‰רע ב˙˜פו כמו˙ ˘‰י' .בנו בכורו ˘ל ‡בר‰ם ‰י' ר˘ע ,ו‚ם ע˘ו בנו ˘ל יˆח˜ עמ„
בר˘עו .כ‡˘ר „וחים ‡˙ ‰רע ,מרוויחים ˘‡ין לˆ„י˜ ˘ייכו˙ ‡ליו‡ ,ך ‰ל‡ ‰רע עˆמו
נו˙ר בעינו.

י‡

ו‰נ ,‰כ‡˘ר מ˙‚בר ‰יˆר על „‡‰ם ,בוו„‡י י˘ לו ל‡„ם ל„חו˙ו מכל וכל ,ול‡ ל˙˙
˘ום ‡חיז ‰ו˙פיס ‰למי„ו˙ ˘ל טומ‡ ‰ו˜ליפ ‰במח˘ב˙ו „יבורו ומע˘יו .וכ‡˘ר עוב„
„‡‰ם עבו„˙ו ב‡ופן ז ,‰נמˆ‡ ˘„ח‰ ˙‡ ‰רע ו‰רחי˜ו ממנו.

ובז„‚ ‰ל ‰מעל˙ עבו„˙ יע˜ב‰˘ ,ו‡ ל‡ „ח‰ ˙‡ ‰רע‡ ,ל‡ ˆ‰ליח בעבו„˙ו לפעול
˘‚ם מי ˘כבר נכ˘ל בחט‡ יבו‡ לעניין ˘˙‰וב .‰וי˙יר ‰מזו˘ ,י‚יע למעל ‰ח„˘ ‰י˙יר‰
ונפל‡" ,‰בכור ל˙˘וב."‰
ולכן ‚בי יע˜ב ל‡ נ‡מר ˘‰רע "יˆ‡ ממנו" ונפר„ מ‡ˆלו .כי ‰ו‡ פעל במ˜ום ‰רע
˙˘וב ‰ו˙‰עלו˙ ל˜„ו˘ ,‰ע„ ˘"כל בניו ˆ„י˜ים".

ועניין ז ‰נרמז ב„ברי חז"ל "‡בר‰ם יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל":
"י˘מע‡ל" מור ‰על עניין ‰חס„ ו‡‰ב˜„ ‰ליפ ,‰ו‰סטר‡ ‡חר‡ מנס ‰בכל כוח‰
ל˜בל ‡יזו ˙פיסˆ‡ ‰ל חס„ „˜„ו˘ .‰וכ‡˘ר „‡‰ם נלחם ונ‡ב˜ כנ‚„ ‰ומˆליח ל„חו˙‰
ול‰רחי˜ ‰ממנו‰ ,נ ‰נמˆ‡ ˘"‡בר‰ם יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל"˘ ,יˆ‡ חס„ „˜ליפ ‰מחס„
„˜„ו˘ ‰ונ„ח ‰ממנו ,ע„ ˘‡ין לו ˘ום ˜˘ר ו˘ייכו˙ ‡ליו.
ועל „רך ז ‰במ"˘ ‰יˆח˜ יˆ‡ ממנו ע˘ו":

מלחמת אהבה של קדושה ואהבה של קליפה
‰חילו˜ בין „רך עבו„˙ם ˘ל ‡בר‰ם ויˆח˜ ל„רכו ˘ל יע˜ב˜ ,יים ‚ם בעבו„˙ „‡‰ם
ל˜ונו )במ˘ ‰י˙ב‡ר ל‰לן ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰ו‡˙חנן :(‡ ,‰
עבו„˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו ‰יי˙ ‰ב„רך ˘ל חס„ ו‡‰ב‡" ,‰בר‰ם ‡ו‰בי" )י˘עי' מ‡ ,ח(.
כך ‰י' עוב„ ˙מי„ לפני ‰בור‡ י˙"˘ מ˙וך ‡‰ב ‰עˆומ ,‰ו‚ם ˙‰עס˜ו˙ו עם ‰סביב‰
ו‡נ˘י „ורו ‰יי˙ ‰מ˙וך חס„ „˜„ו˘‰˘ ,‰י' מ˜רבם ו‚ומל ל‰ם חס„ים ומכניסם ˙ח˙
כנפי ˘‰כינ.‰
לעומ˙ו ,יˆח˜ ‡בינו ב„רך ‡חר˙ ‰לך ,ו‡ו„ו˙יו נ‡מר בפר˘˙נו )ל‡ ,ב( "פח„ יˆח˜".
יˆח˜ ‡בינו ‰י' עוב„ לפני ˜ונו ב„רך ˘ל "‚בור "‰ויר‡ ,‰מ˙וך פח„ מ‚„לו˙ רוממו˙
‰בור‡ י˙"˘ .ו‚ם כללו˙ עבו„˙ו עם ‰עולם ‰יי˙ ‰ב‡ופן ˘ל "‚בור ,"‰כפי ˘נ˙ב‡ר
ב‡רוכ ‰בס ˜"‰בסו„ חפיר˙ ב‡רו˙ ˘‰י' עוס˜ ב) ‰ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  27ו‡ילך(.
ו‰נ" ,‰ז ‰לעומ˙ ז ‰ע˘‡‰ ‰לו˜ים" )˜‰ל˙ ז ,י„(˘‡ ,ר כנ‚„ כל מי„ ‰ומי„˘ ‰ב˜„ו˘‰
בר‡ ˘‰י"˙ לעומ˙ ,‰מעין ‡ו˙ ‰מי„‚ ,‰ם ב˜ליפ ‰וסטר‡ ‡חר‡ .כנ‚„ חס„ ו‡‰ב‰
„˜„ו˘ ,‰בר‡ ˘‰י"˙ ‡˙ חס„ „˜ליפ‰˘ ‰י‡ "‡‰ב ‰זר "‰ל˙‡וו˙ ‰עולם וכיוˆ‡; וכמו
כן לעומ˙ פח„ ו‚בור„˜„ ‰ו˘ ,‰יˆר ‰בור‡ ‡˙ ‚בור ‰וכעס וכיוˆ‡ „˜ליפ.‰
וזו‰י עבו„˙ „‡‰םˆ˘ ,ריך ל‰לבי˘ ˙מי„ במח˘ב˙ו „יבורו ומע˘יו ‡˙ ‰מי„ו˙
„˜„ו˘ ‰ול‡ ‡˙ ‰מי„ו˙ „˜ליפ ‰ח"ו .ועל „רך מ˘ל במי„˙ ‰חס„˘ ,יח˘וב וי„בר ויעסו˜
בענייני ‡‰ב˙ ˘‰י"˙ ול‡ ב‡‰ב˙ ˙ענו‚י ‰עולם וכיוˆ‡.

"ע˘ו" רומז למי„˙ ‚‰בור˜„ ‰ליפ ,‰ו„‡‰ם ˆריך ל‰ילחם נ‚„ ‰סטר‡ ‡חר‡ ˘עמל‰
לנסו˙ ל˜בל ‡יזו יני˜ ‰ו˙פיסˆ‡ ‰ל יˆח˜ ‡י˘ ‚‰בור‡ .‰בל "יˆח˜ יˆ‡ ממנו ע˘ו",
˘„‡‰ם „וח ‰ומרחי˜ ממנו ‡˙ ‚‰בור˜„ ‰ליפ .‰ע„ ‡˘ר ‡פ˘ר לומר עלי' "יˆ‡ ממנו",
˘‡ינ˘ ‰ייכ˙ ‡ליו כלל.
‡מנם ,עבו„˙ו ˘ל יע˜ב ‡בינו רומז˙ על ‡ופן נעל ‰יו˙ר ,בו ‡ין ‰רע נ„ח ‰ו"יוˆ‡" מן
„˜‰ו˘‡ ,‰ל‡ ל‰יפך ˘מעל‰ ˙‡ ‰רע ומבררו ומ‰פכו ל˜„ו˘ ,‰על י„י עבו„˙ ˘˙‰וב‰
וכיוˆ‡ בז.‰
ומי˘ר‡ל סב‡ מ˜בלים כל י˘ר‡ל כח ועוז לעבו„ ‰ב„רך זו˘ ,כ‡˘ר פו‚˘ים בענייני
רע‰ ,נ ‰ל‡ זו בלב„ ˘עומ„ים בניסיונו˙ ˘˜‰ים ביו˙ר ונ˘‡רים ‡י˙נים בעבו„˙ ‰בור‡
י˙"˘‡ ,ל‡ מˆליחים ‚ם ל‰זריח ‡˙ ‡ור „˜‰ו˘ ‰ב‡ו˙ם מ˜ומו˙ ,ע„ ‡˘ר ‡˙‰פכ‡
ח˘וכ‡ לנ‰ור‡.

