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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
לק

יח

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

תוכן ענינים

פתח דבר

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

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

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ב˘לח‰ ,ננו

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

מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

˙˙יב( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך
רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡
י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

החפת שﬠות הימוד
ב"דחיפת מים"
ī

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

למי נאמר "כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק"?
מלחמ ‰ל '‰בעמל˜ – רמז ל˘‡ול ‡ו מלחמ ‰עולמי˙?  /מ‰
‡מר מ˘ ‰לי‰ו˘ע ˘ח„ר בעומ˜ נפ˘ו?  /בי‡ור מחלו˜˙ ר˘"י
ו‰רמב"ן בפי' ‰כ˙וב ב˜˘ר למלחמ˙ עמל˜
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ'  95ואילך(

פנינים

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

הטעם שהוצרך משה להסיע את בנ''י
בין סמיכת פרשיות לסמיכת מקראות

הנאה יהודית אמיתית מחייכם
כ‡˘ר בנך ˘י' ‰י' ‡ˆלי‡ ,מר˙י לו ˘עליו ל˜בוע זמן ללימו„ כמ ‰פעמים ב˘בוע ,וכן
כ˙ב˙י ‡ו„ו˙ ז ‰לכם וב˜˘˙י מכם ˘‚ם ‡˙ם בעˆמכם ˙˜בעו זמן ללמו„ כמ ‰פעמים
ב˘בוע ,ול‡ ˜בל˙י ממכם כל מענ.‰

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘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

˘מע נ‡ ר'‰ ...נכם נע˘ים מבו‚רים יו˙ר ,יי˙כן ˘מ˙ע˘רים יו˙ר כספי˙ ‡ולם נע˘ים
עניים ב˙ור ‰ויר‡˙ ˘מים‰ .חלפ ‰זו ˘‡˙ם ‚וזלים ‡˙ נ˘מ˙כם ו"˘ו„„ים" ממנ˙‡ ‰
˘ "‡‰ל מ˘‡ ומ˙ן זו‰י˘‰עו˙ ‰ספורו˙ ב˘בוע ללימו„ ˙ור ‰ומחליפים ז‡˙ ב"‰וּ ַ
רחמנו˙ ו˘טו˙.

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

◇ ◇ ◇

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
כיצד ניצלים מ"פרעה וחילו"?
מ‰ ‰י' עומ˜ כוונ˙ן ˘ל ‡רבע ‰כי˙ו˙ על ˘פ˙ ים סוף?  /כיˆ„ ינ‚‰
י‰ו„י כ‡˘ר "פרע ‰וחילו" רו„פים ‡חריו? ‡‰ /ם נכון ל‰ילחם
ב‰עלם ו‰ס˙ר ‰עולם על ‡ור „˜‰ו˘ / ?‰ומ„וע ˘לל מ˘ ˙‡ ‰טענ˙
‰כ˙ ‰רביעי˙ ˘חפˆו לˆעו˜ ‡ל ?'‰

כל י‰ו„י ‰מ‡מין ב '‰יו„ע טוב מ‡ו„ ˘מזונו˙יו ˘ל ‡„ם ˜ˆובים לו מר‡˘ ˘‰נ,‰
וכמ„‡‰˘ ‰ם יע˘ ˙‡ ‰כל ˙‰חבולו˙ ˘בעולם ‰ו‡ ל‡ ירוויח פרוט‡ ‰ח˙ יו˙ר ממ‰
˘נכ˙ב עבורו בר‡˘ ˘‰נ ,‰במיל‡ ‰רי זו פ˘וט ˘טו˙ וכלימ˘ ‰י‰ו„י ‰מ‡מין ב'‰
וב˙ור˙ו מחליף ‡˙ ˘עו˙ ‰לימו„ ב"„חיפ˙ מים".
בכך ˘‡ינכם לומ„ים ברבים ˘יעור ˜בוע ‡˙ם מ‡ב„ים יו˙ר מ‰רווח ˘י˘ לכם
במסירו˙כם "ר‡˘ ורובו" למ˘‡ ומ˙ן˙ .פסו ‡˙ עˆמכם בי„יים ו˙‰בוננו במˆב ‰רוחני
˘לכם ,ובו„‡י ˙בו‡ו ל‰חלט‰ ‰נכונ˘ ‰עליכם ל˜בוע זמן ללימו„ ˘יעור ˜בוע בכל יום,
˘‰י"˙ יי˙ן לכם „יע ‰י˘ר ‰לע˘ו˙ טוב ‰לעˆמכם ,ויי˙ן לכם ‡ריכו˙ ימים ו˘˙‰י' לכם
‰נ‡ ‰י‰ו„י˙ ‡מי˙י˙ מחייכם.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˜ו-ז(

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ'  876ואילך(

פנינים

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

איסור תחומין בעבודת האדם
מלחמת עמלק – עבור אלו ש"הענן פולטן" )ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ'
)ע"פ לקו"ש חי"א עמ'  71ואילך(

 87ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יב
בגדרי חיוב לחם משנה בשבת וביו"ט
יח˜ור ‡י ‰וי חיוב מ„יני בˆיע ‰על פ˙ ˘לימ‰˘ ‰וסיפו בו ב˘ב˙
‡ו מ„יני סעו„ ‰ב˘ב˙ ˘ˆריכ ‰ל‰יו˙ ח˘וב ,‰וכמ ‰נפ˜"מ
ל„ינ‡  /יסי˜ „ל‰רמב"ם ˙רוויי‰ו ‡י˙נ‰ו ב˘ב˙ ,ועפ"ז יח˜ור
‚בי חיובו ביו"ט
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ'  77ואילך(

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 – התוועדויות תשמ"ז

ח"ב עמ'  456ואילך(

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ'  77ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
אתמול ,היום ומחר – שינוי ופעולה יומיומית

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
החלפת שעות הלימוד ב"דחיפת מים"

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

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

ביאורים בפשוטו של מקרא

מי נאמר "כי יד ﬠ כס י-ה
מחמה ה' בﬠמק"?
מלחמה לה' בעמלק – רמז לשאול או מלחמה עולמית?  /מה אמר משה ליהושע שחדר בעומק נפשו?  /ביאור
מחלוקת רש"י והרמב"ן בפי' הכתוב בקשר למלחמת עמלק

ī
בסוף פר˘˙נו" :ויבן מ˘ ‰מזבח ,וי˜ר‡ ˘מו  '‰ניסי .וי‡מר ,כי י„ על כס י ,‰-מלחמ‰
ל '‰בעמל˜ מ„ר „ר".
ומפר˘ ר˘"י ‡˙ ‰פסו˜ ‡‰חרון:

אתמול ,היום ומחר – שינוי ופעולה יומיומית

כל יומא ויומא עביד עבידתי'
מאשר הנני קבלת מכתבו מ ...בו כותב אשר
השיעורים מסודרים ונמשכים,
ובודאי לדכוותי׳ למותר להדגיש שהאדם נקרא
מהלך כיון שנצטוה מעלין בקדש ולא להסתפק
בהמצב דשלשום ואפילו לא דאתמול והיום בקר,
והרי כל יומא ויומא צ״ל עביד עבידתי׳ ,ויעיין
ג״כ בזה הביאור ע״פ חסידות דברים נפלאים
באגה״ק לרבנו הזקן סי׳ י״ד ,ובפרטי פרטיות כן
הוא בכל יום ויום ,עיי״ש היטב ,וכיון שאין הקב״ה
מבקש אלא לפי כחן ,בודאי שניתנו הכחות למלאות
ציווי נעים זה,
ובהנ״ל תשובה גם לסיום מכתבו ,מה יהי׳
הסוף והתכלית ממנו וכו׳  -כי אין לך תכלית טוב
יותר מקירוב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים
ע״י הפצת המעינות חוצה פנימיות התורה סתים
דאורייתא שהיא המקשרת אפילו הסתים דנשמה
עם הסתים דקוב״ה ,וק״ל.
)אגרות קודש חט"ו עמ' סט(

"וי‡מר – מ˘ ;‰כי י„ על כס י – ‰-י„ו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰ורמ ‰לי˘בע בכס‡ו ,ל‰יו˙ לו
מלחמ ‰ו‡יב ‰בעמל˜ עולמי˙ .ומ‰ו 'כס' ול‡ נ‡מר 'כס‡' ,ו‡ף ˘‰ם נחל˜ לחˆיו? נ˘בע
˜‰ב"‡˘ ‰ין ˘מו ˘לם ו‡ין כס‡ו ˘לם ,ע„ ˘ימח˘ ‰מו ˘ל עמל˜ כולו ,וכ˘ימח˘ ‰מו
י‰י˘‰ ‰ם ˘לם ו‰כס‡ ˘לם".
]וממ˘יך ל‰בי‡ ר‡י˘" :‰נ‡מר '‡‰ויב ˙מו חרבו˙ לנˆח' ,ז‰ו עמל˜ ˘כ˙וב בו
'ועבר˙ו ˘מר ‰נˆח'; 'וערים נ˙˘˙ ‡ב„ זכרם ‰מ ,'‰מ‰ו ‡ומר ‡חריו – 'ו '‰לעולם י˘ב',
‰רי ˘‰ם ˘לם' .כונן למ˘פט כס‡ו'‰ ,רי כס‡ו ˘לם"[.
וי˘ ל„˜„˜ ב„ברי ר˘"י – בכ˙וב נ‡מר "מלחמ ‰ל '‰בעמל˜"‡ ,ך ר˘"י כו˙ב ˘˜‰ב"‰
נ˘בע "ל‰יו˙ לו מלחמ ‰ו‡יב ‰בעמל˜"; למ‰ ‰וסיף ר˘"י ‡˙ ˙יב˙ "‡יב) "‰ול‡ ‰ס˙פ˜
ב"מלחמ?("‰

ב.

וי˘ לומר בז ,‰וב„˜‰ים:

אתמול ,היום ומחר – שינוי והתקדמות
...ומזכירני זה פתגם כבוד קדושת מורי וחמי
אדמו"ר  -שסיפר שבעת התחילו בעניני מסחר,
ביקש  -בתור 'פדיון נפש'  -מכ"ק אביו אדמו"ר
"שלא תהיינה לו הנחות של 'בעלי בתים'" ,והוסיף
בסיפורו לי' ,הנחות של בעלי בתים' מזוהמות הן,
כמובן ]הכוונה שהן מזוהמות לא כפשוטה ,אלא
יחסית[ בדקות ,שהרי הדברים אמורים בבעלי-
בתים שומרי תורה ומצוה במילואם,
אלא שכביאור החסידות ] -הם מוגבלים בכך
ש[נמצאים ב'מצרים' ,מצרים וגבולים ,כל משך
חייהם,

‰נ ‰בפירו˘ ‰רמב"ן ‰בי‡ ‡˙ פירו˘ ר˘"י על ˙‰יבו˙ "כי י„ על כס י ,"‰-וכו˙ב עליו

שכל משך חייהם היום הוא כהאתמול ,והמחר -
כהיום ,ואפילו ה'מחר' שלאחר זמן,

וממ˘יך ‰רמב"ן ומבי‡ פירו˘ נוסף )ור‡‚ ‰ם בר˘ב"ם‡ ,בן עזר‡ ועו„ מפר˘ים(:

ולא עוד אלא ששאיפה לשינוי  -הרי זה ענינו של
משוגע בעיניהם ,זאת אומרת חוץ למסגרת שכל

"ומ„ר˘ חכמים ‰ו‡";

הבריא.
וכמה מאירים דברי רבנו הזקן בספר התניא שלו,
שבלשון המשנה בכל דור ודור חייב אדם לראות את
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ,הוסיף רבנו הזקן
את המלים "ובכל יום ויום".
)אגרות קודש ח"כ עמ' קה-ו(

להתאמץ כל יום להוסיף
על היום הקודם
..אחד ההבדלים בין נרות חנוכה לבין נרות בית
המקדש ,שבבית המקדש מספר הנרות תמיד בשוה,
ובנרות חנוכה  -מוסיף והולך ,שאפשר לבאר זאת
בכך שאת נרות חנוכה מדליקים משתשקע החמה,
לאחר השקיעה ,ואת נרות בית המקדש הדליקו זמן
רב לפני שקיעת החמה.
וזהו עבורנו מוסר השכל ,שכאשר הסביבה
אינה מוארת ,אי אפשר להסתפק באותה מידה של
פעולות טובות היום  -כאתמול ,ומחר כמו היום,
אלא חייבים להתאמץ כל יום להוסיף על היום
הקודם ומעלין בקדש ,ובמרץ ובמאמץ המתאים
מבצעים זאת ,וזה הולך בהצלחה.
)תרגום מאגרות קודש ח"ז עמ' צג-ד(

"מי שיש לו מנה רוצה מאתים"
...ת״ח על הבשורות טובות מפעולותיו הטובות
להפצת היהדות ,ובפרט על ידי המבצעים ובמיוחד
מבצע נש״ק  -נרות שבת קודש .וטוב שימשיך לדור
בעירו עתה.
ויהי רצון שיקויים בו על דרך מאמר חכמינו
ז״ל" :מי שיש לו מנה רוצה מאתים ,מאתים רוצה
ד׳ מאות" ,כלומר שההישג מעורר התאבון להישגים
יותר גדולים .ואם בענינים גשמיים כך ,על אחת
כמה וכמה בענינים רוחניים ,ובפרט כשנוגע לרבים
וזכות הרבים מסייעת.
)אגרות קודש ח"ל עמ' ריט(

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

לקראת שבת

טז

לקראת שבת

‰

ו‰ענין בז„ ,‰ל‰מכיל˙‡ „ ‡‰ל‡ יר„ מן

"וי˘ מפר˘ים ,כי כ‡˘ר ˙‰י ‰י„ על כס‡ ‰˙ ,'‰י ‰מלחמ ‰ל '‰בעמל˜ ,וכן ˙‰י‰

ב‰נך ‰ו‡ מˆ„ ˜„ו˘˙ם ו‰ב„ל˙ם מימי

מ„ור ל„ור .ו‰ענין ,כי כ‡˘ר י‰י ‰מלך בי˘ר‡ל יו˘ב על כס‡  ,'‰ילחם בעמל˜ ,ו‰ו‡

)עיי' ברכו˙

‰חול ,ול‡ ‰רי ˜„ו˘˙ ˘ב˙ כ˜„ו˘˙ ‡לו,

רמז ל˘‡ול ‰מלך ‰ר‡˘ון .וכן 'מ„ר „ר' ,ל‡מר כי כל מלך בי˘ר‡ל חייב ל‰לחם ב‰ם ע„

מט˘ :ו"˙ ‰ר˘ב"‡ ח"‡ ס˙רי"„˘ .ו"˙ ˆ"ˆ ‡ו"ח

וכן ל‡ ‰רי ˜„ו˘˙ יו"ט כיו"‰כ ,ולכן בעי

˘ימחו – ועל „רך ‰פ˘ט נכון ‰ו‡".

סל"ו „" ‰ו‰נ ,(‰ול‰כי מס˙בר‡ „˘וים ‰ם

לימו„ מיוח„ לכל ‡ח„ ו˜"ל‡ ,בל לר˘"י

ובבי‡ור

‰טעם „ביו"ט ‰ו‡ מˆ„

בˆיע„ ‰ו˜‡ י"ל כי „ו˜‡ בבˆיע‡ ‰כן
ליכ‡ ˘ום חילו˜ בין ˘ב˙ ויו"ט

לענין לח"מ ˘מ„ין בˆיע ;‰מ˘‡"כ ב„ין
סעו„˘‡ ‰כחן כמ ‰חילו˜ים ביניי‰ו„ ,כיון
˘ב˘ב˙ ‡סור ‰מל‡כ˙ ‡וכל נפ˘ ובעינן
‰כנ ‰רב˙י ל‰סעו„ ‰מערב ˘ב˙ ,נמˆ‡

‡י ירי„˙ ‰מן ב‰ם ‡ינו מˆ„ ˜„ו˘˙ ‰יום
‰מיוח„ ˘בכל ‡ח„ מ‰ם ‡ל‡ מˆ„ ‚„ר
"˘ב˙" ‰כללי ˘ב‰ם ‚ופ‡‚˘ ,ם ‰ם בכלל
˘ב˙ו˙  ,'‰וב‚„ר ז˘ ‰וים כולם.

˘י˘ לסעו„˙ ˘ב˙ יו˙ר ח˘יבו˙ ו˜ביעו˙
מסעו„˙ יו"ט ˘‡פ˘ר ל‰כינ ‰בו ביום

)עיי'

נחל˙ יע˜ב בר‡˘י˙ ב .‚ ,ועיי"ע ˘ער ‰מלך על
‰רמב"ם ‰ל' מע˘ר פ"‰ ‰כ"בˆ .ל"ח ביˆ ‰ל.‡ ,‰

פנ"י ˘ם מ ,(‡ ,ו‡"כ י"ל „בסעו„˙ יו"ט לי˙‡
‰ח˘יבו˙ ‰מחייב˙ ל˜בע ‰על ב' ככרו˙.
ומע˙ ‰י"ל

„˘ור˘

„‰ברים

‰ו‡

ב‚ירס‡ו˙ „ר˘˙ חז"ל בפר˘˙נו ,וי˙ב‡ר
כמין חומר„ .ע"‰פ "˘˘˙ ימים ˙ל˜טו‰ו
וביום ˘‰ביעי ˘ב˙ ל‡ י‰י ‰בו" פר˘"י
"וביום ˘‰ביעי ˘ב˙ – ˘ב˙ ‰ו‡‰ ,מן ל‡
י‰י ‰בו ,ול‡ ב‡ ‰כ˙וב ‡ל‡ לרבו˙ יום
‰כפורים וימים טובים" .ומ˜ורו ב„ר˘˙ ר'
‡לעזר ‰מו„עי במכיל˙‡ כ‡ן ˙˘˘" :ימים
˙ל˜טו‰ו כו' למ„נו ˘‡ינו יור„ ב˘ב˙,
ביום טוב מנין ˙למו„ לומר ל‡ י‰י ‰בו,
ביו"‰כ מנין ˙"ל ˘ב˙ ל‡ י‰י ‰בו" ,ו˘ינ‰
כ‡ן ר˘"י„ ,במכיל˙‡ י˘ לימו„ בפ"ע

]ועפ"ז

י˘ לי˘ב עו„ „בר‰„ ,נ˙‰ ‰וס'

ו‰יינו‰ ˙‡˘ ,פירו˘ ‰מוב‡ בר˘"י מ‚„יר ‰רמב"ן כ"מ„ר˘" בלב„ ,מ‡˘ ‰ין כן ‡˙
‰פירו˘ ˘"י„ על כס י‡˜ "‰-י על "מלך בי˘ר‡ל יו˘ב על כס‡  "'‰מח˘יב ‰רמב"ן
כ"פ˘ט".
ומע˙ ‰י˘ ל˘‡ול על ר˘"י ,למ ‰ב‡מ˙ ‰ע„יף לפר˘ )ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"( כפי "‰מ„ר˘
חכמים" – ול‡ כ"‰פ˘ט" ˘י˘ כ‡ן ייעו„ על מלחמ˙ עמל˜ ˘˙‰י ‰בזמן ˘‡ול ‰מלך?

כ˙בו בעירובין לח :וביˆ ‰ב„ :מכיל˙‡

‚.

‰נ"ל חלו˜ ‰עם מ„ר˘ רב ‰ע"‰פ "ויברך

לפני כן נ‡מר )פר˘˙נו יז ,י„( "וי‡מר ‡ '‰ל מ˘ ,‰כ˙ב ז‡˙ זכרון בספר ו˘ים ב‡זני

‡ל˜ים ‡˙ יום ˘‰ביעי וי˜„˘"˘„ ,ב˙
„ו˜‡ נ˙ברכ ‰במן ˘יר„ לפני ‰ונ˙˜„˘‰
במן ˘ל‡ יר„ ב ‰כו' ,מ˘‡"כ ל‰מכיל˙‡
‡ף ביו"ט ויו"כ ל‡ יר„ .ומע˙ ‰יפל‡
„ר˘"י בפירו˘ו ע‰ ˙"‰בי‡ בפ' בר‡˘י˙
‚ם

„‰ר˘‰

„ב"ר

ע"‰פ

ויברך

‚ו',

ובפר˘˙נו ‰בי‡ ‰מכיל˙‡ כנ"ל .וע"פ
‰נ"ל י"ל „˘י' ר˘"י מחוור˙ כי ל„י„י‰
„ ‡‰ל‡ יר„ ביו"כ ויו"ט ‡ינו מˆ„ ˜„ו˘˙
‰יום ˘ב‰ם מˆ"ע )˘מוב„לים ומ˜ו„˘ים
מימו˙ ‰חול ˘לפני‰ם ול‡חרי‰ם( ‡ל‡
ר˜ מˆ„ ‚„ר "˘ב˙" ˘ב‰ם ‚ופ‡˘„ ,ב˙
˘נ˙˜„˘ ‰ונ˙ברכ ‰במן ‡י˙‡ ‡ף ב‰ו,
ו„ו"˜[.
ומע˙ ‰י"ל „בז˙ ‰לוי ‡י ˘‡ני ‚„ר

ליו"ט וליו‰כ"פ ,ו‡ף ביניי‰ו ‚ופ‡ נ˙חל˜ו

לח"מ ביו"ט מב˘ב˙„ ,לר˘"י ˘ל‡ יר„

לב' לימו„ים; ור˘"י כללן יח„ עם ˘‰ב˙,

מן ביו"ט מˆ„ ‚„ר ˘ב˙ ˘בו"ˆ ,ל נמי

ו˘ני‰ם בלימו„ ‡ח„ .וי"ל „ל‚ירס˙

לענין לח"מ )˘למ„נו‰ו מ‡י ירי„˙ ‰מן(,

‰מכיל˙‡ ל‡ ‰רי ˘בי˙˙ ‰מן ביו"ט

„˘ו ‰יו"ט ל˘ב˙ )וכס˙ימ˙ ל˘ון ‰רמב"ם

ויו‰כ"פ כ‚„ר ˘בי˙˙ו ב˘ב˙ )וכן ˘‡ני

כנ"ל(‰ ,ן מˆ„ ‰לכו˙ בˆיע˙ ‰פ˙ ו‰ן

בין יו"ט ליו‰כ"פ ‚ופ‡( ,ול‚ירס˙ ר˘"י

מˆ„ חיוב ‰סעו„ ,‰מ˘‡"כ ל‰מכיל˙‡

כול‰ו בסו‚ ו‚„ר ‡ח„ ,ו‰כל ב‡ ביח„ עם

˘י˘ לימו„ בפ"ע ˘ל‡ יר„ ביו"ט ,י"ל „‚ם

ר‡˘ ‰כ˙וב "וביום ˘‰ביעי ˘ב˙" )ול‡

חיוב לח"מ „יו"ט ‰מס˙עף מז‡ ‰ינו ˘וו‰

לחינם נ˜ט ר‡˘ ‰כ˙וב „ו˜‡ ב.(‰"„‰

לחיוב לח"מ „˘ב˙ בכל ,כˆ„ ˘‰ני „לעיל.

‡ל‡ י˘ לב‡ר:

י‰ו˘ע ,כי מח‡ ‰מח ˙‡ ‰זכר עמל˜ מ˙ח˙ ˘‰מים".
ומפר˘ ˘ם ר˘"י" :כ˙ב ז‡˙ זכרון – ˘ב‡ עמל˜ ל‰ז„וו‚ לי˘ר‡ל ˜ו„ם לכל ‡‰ומו˙;
ו˘ים ב‡זני י‰ו˘ע – ‰מכניס ‡˙ י˘ר‡ל ל‡ר˘ ,ıיˆו ˙‡ ‰י˘ר‡ל ל˘לם לו ‡˙ ‚מולו".
ובכן ,ל„ע˙ ר˘"י ,ז˘ ‰ב‡ מ˘ ‰ו‡מר ‡˙ פסו˜ „י„ן – "כי י„ על כס י ‰-מלחמ ‰ל'‰
בעמל˜ מ„ר „ר" – ‰ו‡ כ„י ל˜יים ‡˙ ˆיווי ˜‰ב"" ‰ו˘ים ב‡זני י‰ו˘ע":
כ‡˘ר י‰ו˘ע ˘ומע ˘˜‰ב" ‰נ˘בע בכס‡ו ˘˙‰י ‰לו מלחמ ‰ו‡יב ‰נˆחי˙ כנ‚„
עמל˜ ,וכל זמן ˘ל‡ נמח˘ ‰ם עמל˜ כולו ‰רי "‡ין ˘מו )˘ל ˜‰ב"˘ (‰לם ו‡ין כס‡ו
˘לם" – מובן ˘„‰בר חו„ר בעומ˜ נפ˘ו ˘ל י‰ו˘ע ומעורר ‡ו˙ו "˘יˆו ˙‡ ‰י˘ר‡ל
ל˘לם לו )לעמל˜( ‡˙ ‚מולו".
]וכעין ז ‰פיר˘ ‰ספורנו ,וז"ל" :ו˘ים ב‡זני י‰ו˘ע – ו˘ים ‡יז ‰זכרון ב‡זני י‰ו˘ע,
וז ‰ע˘ ‰מ˘ ‰בבנין ‰מזבח וב˙פל˙ו ‡ז ,ובמ‡˘ ‰מר 'כי י„ על כס י.["'‰-
ומע˙ ‰מובן בפ˘טו˙ למ‡ ‰ין ר˘"י יכול לפר˘ ‡˙ "כי י„ על כס י "‰-כפירו˘
‰מפר˘ים" :כ˘˙‰י ‰י„ וחוז˜ על כס‡ י˘ ‰-ז‰ו כס‡ מלכי י˘ר‡ל" –
˘‰רי לפירו˘ ז‡ ‰ין כ‡ן „בר מיוח„ ‰חו„ר "ב‡זני י‰ו˘ע"‡ ,ל‡ ר˜ סיפור „ברים;
ו‡„רב ,‰סיפור ז‰ ‰רי מ„‚י˘ ˘‡ין י‰ו˘ע עˆמו ˘ייך לענין ז‡ ,‰ל‡ „‰בר ˘ייך ר˜ לזמן
מ‡וחר יו˙ר ,לזמנו ˘ל ˘‡ול ‰מלך )ו‰מלכים ˘ל‡חריו( ˘‰י ‰מ‡ו˙ ˘נים ל‡חר י‰ו˘ע.

„.

ומע˙ ‰י˘ לב‡ר ‚ם ‰טעם ˘ל‡ ‰ס˙פ˜ ר˘"י ב˙יב˙ "מלחמ) ‰בעמל˜("‡ ,ל‡

‰וסיף "ו‡יב:"‰
מובן בפ˘טו˙‰˘ ,טעם ל‡מיר˙ ˜‰ב" ‰למ˘˘" ‰ים ב‡זני י‰ו˘ע" )ול‡ ר˜ "‡מור
לי‰ו˘ע"( – ‰י‡ כ„י ˘י‰ו˘ע ל‡ יעסו˜ בענין ז ‰ר˜ ב‰כרח )וכמˆוו ‰ועומ„( בלב„‡ ,ל‡
מ˙וך חיו˙ ו˙‰עוררו˙ פנימי˙.

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

]וע"„ „ברי ר˘"י בר"פ מ˘פטים – בפירו˘ ‰ל˘ון "˙˘ים לפני‰ם"" :ל‡ ˙על ‰על

‰ברכ ‰כי ˘מ‡ כו' וב˘ב˙ ˆ"ל לחם

„ע˙ך לומר ‡˘נ ‰ל‰ם ‰פר˜ ו‰‰לכ ‰ב' ‡ו ‚' פעמים ע„ ˘˙ ‡‰ס„ור ‰בפי‰ם כמ˘נ˙,‰

מ˘נ˘ ‰לם" ,ועיי"ע חילו˜י „ינים בין חול

ו‡יני מטריח עˆמי ל‰בינם טעמי „‰בר ופירו˘ו; לכך נ‡מר '‡˘ר ˙˘ים לפני‰ם' ,כ˘ולחן

ל˘ב˙ ב˘יעור ˘לימו˙ פ˙ ב˘ו"ע ‡„"‰ז

‰ערוך ומוכן ל‡כול לפני „‡‰ם"[.

סי' ˜סח ס"‚ ,ור‡‚ ‰ם ˘ם ס˜ס"ח ס"‚

ומע˙ ‰י˘ ל˘‡ול – כיון ˘‰מלחמ ‰בעמל˜ ע˙י„ ‰ל‰יו˙ ר˜ זמן רב ל‡חר מכן ,בימי
˘‡ול‡ ,יך י˙כן ˘לי‰ו˘ע י‰י ‰חיו˙ ו˙‰עוררו˙ ב„בר ˘‡ינו ˘ייך ‡ל‡ ל‡חר זמן רב?!

‰חילו˜ בין ימו˙ ‰חול ו˘ב˙ לענין לחם
מ˘נ˘ ‰י‰י ‰לחם ˘לם( .ונפ˜"מ ל„ינ‡
‡ם נו‚ע ר˜ בע˙ ‰ברכ ‰ובˆיע˙ ‰פ˙ ‡ו

וליי˘ב ז ‰מוסיף ר˘"י "ו‡יב:"‰

בכל ‰סעו„„ ,‰ניבעי ˘י‰יו ב' ‰לחמים על

"‡יב "‰מור ‰על ר‚˘ ˙מי„י ˘ל ˘נ‡ ,‰וע"„ מ"˘ בענין ‰נח˘ )בר‡˘י˙ ‚ ,טו( "ו‡יב‰

˘‰ולחן במ˘ך ‰סעו„‰

)ועיי' ˘טמ"˜ ברכו˙

‡˘י˙ בינך ובין  ,‰˘‡‰ובין זרעך ובין זרע – "‰ור‚˘ ז˘ ‰ל "‡יב˜ "‰יים במלו‡ ˙‰ו˜ף

לט :וב"ח ל‡ו"ח סי' ר„ע„ ,מˆו) ‰מן ‰מובחר(

‚ם בימי י‰ו˘ע )‡ף ˘"‰מלחמ "‰בפועל ˙‰י ‰ר˜ מ‡וחר יו˙ר(.

ל‡כול מ˘ני‰ם ,ו„ו"˜ לעניננו( .ו‡"כ י"ל
„ל‰רמב"ם ˙רויי‰ו ‡י˙נ‰ו בי„ ,‰ב‰ל'
ברכו˙ ‰בי‡ ‰חיוב ‚בי „יני בˆיע˙ ‰פ˙
על כיכר ˘לימ ,‰עיי"˘; וב‰ל' ˘ב˙ ˜‡י
ב„ין ˘מˆ„ ח˘יבו˙ ‰סעו„ ,‰כ„יו˜ ל˘ונו
˘ם "חייב ‡„ם ל‡כול ˘ל˘ סעו„ו˙ ב˘ב˙
כו' וˆריך כו' ולבˆוע על ˘˙י ככרו˙",
ו‰יינו כחל˜ מ‰לכו˙ חוב˙ ‰סעו„ו˙
ב˘ב˙ ,וז‰ו ˘˜יˆר ול‡ ‰וסיף כ‡ן ‡‰
„בוˆע ר˜ ככר ‡ח˙˘„ ,ייכ‡ ר˜ ל„יני
בˆיע˘ ‰ב‰ל' ברכו˙ ,ו˜"ל.

ומע˙‰

י"ל עו„ נפ˜"מ„ ,ז"ל מ‚י„

‰נ‰

טו
מ˜ור חיוב לח"מ ‰ו‡ ב˘ב˙ ˜יז:

"‡"ר ‡ב‡ ב˘ב˙ חייב ‡„ם לבˆוע על ב'
ככרו˙ „כ˙יב לחם מ˘נ"‡ ,‰ר ‡˘י חזינ‡
לי ‰לרב כ‰נ‡ „נ˜ט ˙ר˙י ובˆע ח„‡ ‡מר
ל˜טו כ˙יב ,רבי זיר‡ ‰ו ‰בˆע ‡כול‰
˘ירו˙י ."‰ובברכו˙ לט‚ :רסינן ל ‰נמי
ב‰מ˘ך ל„יני בˆיע˙ ‰פ˙ ‡ם ‰י‡ על
‰פ˙י˙ין ‡ו על ˘‰לימו˙ ,ו˜‡מר "ויר‡
˘מים יוˆ‡ י„י ˘ני‰ן  . .מניח פרוס‰
ב˙וך ˘‰לימ ‰ובוˆע "‡ . .ר פפ‡ ‰כל
מו„ים בפסח ˘מניח פרוס ‰ב˙וך ˘לימ‰
ובוˆע מ‡י טעמ‡ לחם עוני כ˙יב" ,ו‰מ˘ך
‰סו‚י‡ כפי ˘‰ו‡ ב˘ב˙ ˘ם ‡ר"‡ ב˘ב˙
חייב כו' .ומע˙ ‰י"ל בפ˘טו˙ „מכ‡ן ‰י‰
מ˜ור ‰רמב"ם „‡י˙נ‰ו ב' „‚‰רים ‰נ"ל,
„בברכו˙ ˘ם ˜‡י ב„יני בˆיע˙ ‰פ˙ כנ"ל,
ומז ‰חזינן ˘‰ו‡ חיוב מ„יני בˆיע;‰
ו‰סו‚י‡ „˘ב˙ ˘ם ‰י‡ )בעי˜ר( ב„יני
סעו„ו˙ ˘ב˙ ,וחזינן „חיוב לחם מ˘נ‰ ‰ו‡
‚„ר בסעו„˙ ˘ב˙.
ו‰נ ‰ז"ל ˙‰וס' בפסחים ˘ם "עי˜ר

מ˘נ‰ ‰ל' ˘ב˙ ˘ם "וכ˙ב ‚‡ון כל זמן

מיל˙י„ ‰ר' חיי‡ בר ‡ב‡ ]ולפנינו ‚‰ירס‡

˘‰ו‡ סוע„"‰„ ,יינו ˘חיוב ז‰ ‰ו‡ בכל

ר' ‡ב‡ ,כנ"ל[ בפר˜ כל כ˙בי ]„˘ב˙[

סעו„˘ ‰סוע„ ב˘ב˙ ול‡ ר˜ ב‚' סעו„ו˙

‡ל‡ ל‰כי מיי˙י ˙‰ם ]בברכו˙[ ‡חר פסח

˘ל חיוב ,וז˘ ‰ייך לכ‡ו' ר˜ מˆ„ „ין

לומר ˘ˆריך ˘ם מˆ˘ ‰לי˘י˙ מ˘ום לחם

)עיי' ‰יטב בי‡ור ‚‰ר"‡ ‡ו"ח סי'

מ˘נ ‰וחייב לבˆוע על ˘˙י ככרו˙ בין

רˆ‡ ס˜י"ב( ˘‰ייך לח˘יבו˙ ‰יום בכללו,

ב˘ב˙ בין בי"ט‡„ ,י ל‡ו ‰כי למ‰ ‰בי‡

„‡ילו מ˘ ‰מˆ„ „ין סעו„˙ ˘ב˙ י"ל

˘ם מיל˙י„ ‰ר' חיי‡ ,וכן פס˜ רב ‡לפס

˘‰ו‡ ר˜ בסעו„ו˙ ˘ל חיוב.

„ˆריך לבˆוע על ˘˙י ככרו˙ ביום טוב

בˆיע˙ ‰פ˙

ו‰טעם לפי ˘‰י ‰לחם מ˘נ ‰יור„ בערבי
ומע˙ ‰י˘ ל‰ס˙פ˜ בחיוב לחם מ˘נ‰

ימים טובים" .ומ„ברי‰ם נמˆ‡ „„ ‡‰חיוב

„יום-טוב‡ ,י נימ‡ „‡ף בו ‡י˙נ‰ו ב'

לחם מ˘נ‰ ‰ו‡ ‚ם ביו"ט נ˙ח„˘ „ו˜‡

„‚‰רים ,וכ"מ מ‰רמב"ם ˘‰זכיר בב'

בסו‚י‡ „ברכו˙ .ו‡"כ י"ל „ילפינן מ˘ב˙

‰מ˜ומו˙ י"ט ב˘ו ‰ל˘ב˙; ‡מנם י˘

ליו"ט ר˜ לענין „‚‰ר ˘מˆ„ בˆיע„ ,‰בי‰

לחל˜ בין יו"ט ל˘ב˙ ,וכ„ל‰לן.

עס˜ינן בברכו˙.

לקראת שבת

י„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרב שמﬠון ב"ר מנחם
שמוא דוד הוי ﬠ"ה

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

הטעם שהוצרך משה
להסיע את בנ''י

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

בגדרי חיוב חם
משנה בשבת וביו"ט
יחקור אי הוי חיוב מדיני בציעה על פת שלימה שהוסיפו בו בשבת או מדיני סעודה בשבת שצריכה להיות
חשובה ,וכמה נפק"מ לדינא  /יסיק דלהרמב"ם תרווייהו איתנהו בשבת ,ועפ"ז יחקור גבי חיובו ביו"ט

ī
לחם מ˘נ ‰כ˙ב ‰רי"ף לפסחים

ברכו˙ .מי‰ו נר‡ ‰לח„˘ „ב‡מ˙ ב' „ינים

˜טז ע"‡ )‰וב‡ ב˙וס' כ„ל‰לן( „חיובו ביו"ט

נ‡מרו כ‡ן ב‰ך חיוב‡ ,וב„˜‰ם ח˜יר‰

בחיוב

כמו ב˘ב˙ "עי˜ר חיוב‡ ב˘ב˙ מ˘ום „ל‡

ב‚„רו‡„ ,פ"ל ˘‰ו‡ „ין ופרט בחיוב

‰ו‰ ‰מן נחי˙ ב˘ב˙ ‡ל‡ ‰ו ‰נחי˙ בערב

סעו„˙ ˘ב˙„‚„ ,ר סעו„ ‰בכלל ‰ו‡ ע"י

˘ב˙ זו‚י זו‚י ]כמבו‡ר בפר˘˙נו[ ,ובימים

˜ביע˙ ‰על פ˙ ,וסעו„˙ ˘ב˙ ל‰יו˙‰

טובים נמי ל‡ ‰ו ‰נחי˙ ‡ל‡ ‰ו ‰נחי˙

סעו„ ‰ח˘ובˆ ‰ריכ ‰ל˜‰בע על לחם

בערב יום ]בערבי י"ט[ זו‚י זו‚י כמו „‰ו‰

מ˘נ‡ ,‰בל ‡פ"ל נמי ˘‰ו‡ „ין בבˆיע˙

נחי˙ בערבי ˘ב˙ו˙ ‰לכך בעינן למבˆע
ביום טוב על ˙ר˙ין ריפ‡˙‡ ˘למ‡˙‡
כ„מחייבין ב˘ב˙".
ו‰נ‰ ‰רמב"ם ‰בי‡ חיוב לחם מ˘נ‰
ב˘ב˙ ויו"ט ב' פעמים ,ב‰ל' ברכו˙ פ"ז
" „"‰ב˘ב˙ו˙ ובימים טובים חייב לבˆוע
על ˘˙י ככרו˙ נוטל ˘˙י‰ן בי„ו ובוˆע
‡ח˙ מ‰ן" ,וב‰ל' ˘ב˙ פ"ל "‰ט כ˙ב
ב˜יˆור "וˆריך ל˜בוע כל סעו„ ‰מ˘ל˘˙ן
על ‰יין ולבˆוע על ˘˙י ככרו˙ וכן בימים

‰פ˙„ ,מ‰לכו˙ בˆיע˙ ‰פ˙ ˘ˆריך לברך
ולבˆוע ‡˘לימ ,‰וב˘ב˙ נ˙וסף ב‚„ר
"˘לימ) "‰מלב„ ˘‰ינוי בכך ˘בˆיע˙
˘לימ ‰ב˘ב˙ ‰ו‡ חיוב ול‡ ר˜ "מˆו ‰מן
‰מובחר" כל˘ון ‰רמב"ם ב‰ל' ברכו˙ ˘ם
‚בי חול(„ ,ל‰יו˙ו יום ח˘וב ‰רי "˘לימ"‰
בו ‰י‡ לחם מ˘נ ,‰ולכן ˆ"ל ‰בˆיע ‰על
לחם מ˘נ) ‰עיי' ˘ו"ע ‡„"‰ז ‡ו"ח ס˜ס"ז
ס"‚ ע"פ ‰פוס˜ים‡˘„ ,ני „ין ˘לימ‰
„בˆיע˙ פ˙ ב˘ב˙ מבחול „בימו˙ ‰חול

טובים" .ולפום רי‰ט‡ נר‡„„ ‰ין ‡ח„

"טוב לח˙וך מעט בסכין פרוס˙ ‰בˆיע‰

נ˘נ ‰בב' ‰מ˜ומו˙ ,ור˜ ˘˜יˆר בל˘ונו

מן ‰לחם ˜ו„ם ˘י˙חיל לברך כו' ב˘ב˙

ב‰ל' ˘ב˙ כי סמיך על מ"˘ לפני ז ‰ב‰ל'

ויו"ט ‡ין לח˙וך כלל בלחם ע„ ל‡חר

ויסע משה את ישראל מים סוף
ויסע משה – הסיען בעל כרחם ,שעטרו מצרים את סוסיהם
בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות ,והיו ישראל מוצאין אותן
בים וכו' .לפיכך הוצרך להסיען בעל כרחם
)טו ,כב .רש"י(

צריך ביאור :איך יתכן שהיו בנ"י טרודים
כל כך בביזת הים ,עד שהוצרך משה להסיען
בעל כרחם – והרי ידעו שמטרת הנסיעה היא
קבלת התורה )כמ"ש )שמות יג ,ב( "בהוציאך
את העם ממצרים תעבדון את האלקים על
ההר הזה"( ,דבר שהשתוקקו לו ביותר ,עד
שמרוב תשוקתם ספרו את הימים שעד מ"ת
)אגדה ,הובאה בר"ן סוף פסחים( ,ואיך יכול להיות
שביזת הים תפסה מקום אצלם יותר מהמסע
למ"ת?
ויש לבאר:
בביזת הים קיימו בני ישראל את הציווי
"ונצלתם את מצרים" )שמות ג ,כב( ,לרוקן
את מצרים מכספם וזהבם .וכל עוד נשארו
בים תכשיטי כסף וזהב ,היינו שלא נתרוקנה
מצרים עדיין ,סברו בנ"י שהם מחוייבים
להמשיך להתעסק בביזת הים כדי לקיים את
הציווי במלואו.
ואע"פ שגם "בהוציאך את העם גו'
תעבדון את האלקים על ההר הזה" הוא ציווי
ה' ,חשבו בנ"י שמצות "ונצלתם" קודמת,
מאחר שהיא מצוה עוברת ,שמצות תלמוד
תורה )וממילא גם מ"ת( נדחית מפני' )ראה
מו"ק ט ,רע"ב .טושו"ע יו"ד סרמ"ו סי"ח(.

בין סמיכת פרשיות
לסמיכת מקראות
ויקרא שם המקום גו' ועל נסותם את ה' לאמר,
היש ה' בקרבנו אם אין .ויבא עמלק וילחם עם
ישראל
ויבא עמלק – סמך פרשה זו למקרא זה לומר תמיד אני ביניכם
ומזומן לכל צרכיכם ואתם אומרים היש ה' בקרבנו אם אין,
חייכם שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים אלי ותדעו
היכן אני
)יז ,ז-ח .רש"י(

הקשו המפרשים )שפ"ח ועוד( :הרי רש"י
"אינו מביא בפירושו מדרש הסמיכות אלא
במקום שהפרשיות נכתבים שלא על הסדר,
אבל הכא הוא בהכרח שתסמך זו לזו ,להיותם
שניהם במקום אחד" .ותירצו באופנים שונים.
ויש לבאר ,שמה שהוקשה לרש"י כאן אינו
סמיכות הפרשיות )שהרי "בהכרח שתסמך
זו לזו" ,כנ"ל( ,אלא הסמיכות של פרשה זו
)"ויבא עמלק"( ל"מקרא זה" ,היינו לפסוק
"היש ה' בקרבנו אם אין".
ביאור הדברים:
ספקם של ישראל "היש ה' בקרבנו"
הי' לפני נס ההכאה בצור ,שהרי כשאירע
הנס ראו כבר ש"ה' בקרבנו" ,וא"כ הוקשה
לרש"י  -מדוע כתוב "מקרא זה" כאן ,אחרי
הנס ,בסמיכות לפרשת "ויבוא עמלק" ,ולא
במקומו  -לפני הנס?
ועל זה מתרץ רש"י ,שסמיכות זו באה
ללמדנו שכל עיקר "ויבוא עמלק" הי' עונש
על ספקם של ישראל "היש ה' בקרבנו" ,ולכן
נכתב מקרא זה כאן .וק"ל.

ואף שנצטוו ע"י משה להפסיק מביזת
הים ,וא"כ ידעו שזהו רצון ה'  -מ"מ חשיב
"בעל כרחם" ,כי לפי הבנתם הי' זה נגד הדין,
וכנ"ל.

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

ללקראת שבת

ח

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת

דרוש ואגדה

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר

מרדכי אברהם ישﬠי'
ﬠ"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ﬠ
נב"ﬠ י"ד ניסן ה'תש"פ
תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

איסור תחומין
בעבודת האדם
אל יצא איש ממקומו ביום השביעי
אלו אלפים אמה של תחום שבת
)טז ,כט .רש"י(

כיצד ניצים מ"פרﬠה וחיו"?
מה הי' עומק כוונתן של ארבעת הכיתות על שפת ים סוף?  /כיצד ינהג יהודי כאשר "פרעה וחילו" רודפים
אחריו?  /האם נכון להילחם בהעלם והסתר העולם על אור הקדושה?  /ומדוע שלל משה את טענת הכת
הרביעית שחפצו לצעוק אל ה'?

ī
ארבע הכיתות שעל שפת ים סוף – בימים ההם ובזמן הזה
בע˙ ˘עמ„ו בני י˘ר‡ל על ˘פ˙ ‰ים ,כ‡˘ר ‰מˆרים רו„פים ‡חרי‰ם )פר˘˙נו י„ ,י ו‡ילך(,
נ˙חל˜ו בני י˘ר‡ל ל‡רבע כי˙ו˙ )מכיל˙‡ ע"‰פ ˘ם ,י‚(˘ ,כל ‡ח˙ סבר˘ ‰י˘ לנ‰ו‚ ב‡ופן
‡חר‡" :ח˙ ‡ומר˙ ליפול ‡ל ‰ים ,ו‡ח˙ ‡ומר˙ ל˘וב למˆרים ,ו‡ח˙ ‡ומר˙ לע˘ו˙
מלחמ ‰כנ‚„ן ,ו‡ח˙ ‡ומר˙ נˆווח כנ‚„ן".
ו‡˙ כל ‡רבע „‰עו˙ ‰ללו ˘לל מ˘ ‰רבנו:
ל‡ו˙ ‰כ˙ ˘רˆו ליפול ‡ל ‰ים‡ ,מר מ˘˙‰" ‰יˆבו ור‡ו ‡˙ י˘וע˙ ‰ ,"'‰יינו ˘י˙חז˜ו
ויעמ„ו לר‡ו˙ ‡˙ י˘וע˙ ˘‰י"˙ ,ול‡ ייפלו ‡ל ‰ים.
לכ˙ ˘רˆו ל˘וב למˆרים˘‰ ,יב מ˘" ‰כי כ‡˘ר ר‡י˙ם ‡˙ מˆרים ‰יום ל‡ ˙וסיפון
לר‡ו˙ם עו„ ע„ עולם".
‡˙ ‰כ˙ ˘חפˆו ל‰ילחם בפרע ‰וחילו ‰ז‰יר מ˘ '‰" ‰ילחם לכם" ,ו‡˙ם ‡ינכם עו˘ים
מלחמ.‰
ועל טענ˙ ‰כ˙ ‰רביעי˙ ˘ˆריכים ל˙‰פלל ל˘‰י"˙ ˘יו˘יעם˘‰ ,יב מ˘" :‰ו‡˙ם
˙חרי˘ון" ,ל‡ ע˙ ˙פיל ‰ע˙.‰
ו‰‰נ‰ ‰‚‰רˆוי' ‰י‡„" :בר ‡ל בני י˘ר‡ל ויסעו" ,ל‰מ˘יך ול„˜˙‰ם ל˜בל˙ ˙‰ור‰
למרו˙ ‰ים ו‰מˆריים ‰רו„פים.
וי˘ לב‡ר פרטי ‰עניינים במ„ר˘ ז ˙‡ ,‰עומ˜ ‡רבע סברו˙ ‡לו ,ומ„וע פסל ˘‰י"˙ ‡˙
כל ‡רבע „‰עו˙ ,לרבו˙ ‡˙ ‰סוברים ˘י˘ לע˘ו˙ מלחמ‡ ‰ו לˆעו˜ ‡ל ˘ '‰לכ‡ור ‰י˘

יש לבאר תוכן איסור יציאה חוץ לתחום
בעבודת האדם לקונו:
ציוותה תורה )מכילתא הובאה בדרשות ר' יהושע

אבן שועיב פ' וישב( "ששת ימים תעבוד ועשית כל
מלאכתך" )יתרו כ ,ט( ,שבימות החול על האדם
לעסוק גם ב"עובדין דחול" ובענינים שאינם
שייכים לתורה ומצוותי' .אלא שהזהירה תורה
"יגיע כפיך כי תאכל" )תהלים קכח ,ב( ,כלומר,
שהעסק בעניני חול צ"ל רק בידים ובכח
המעשה ,ואילו ראשו ורובו של האדם צריכים
להיות שקועים תמיד בתורה ובמצוותי' )ראה
לקו"ת שלח מב ,ד .חקת סו ,ג .ובכ"מ(.
במה דברים אמורים שהתירה תורה
שה"כפים" וכח המעשה יהיו עסוקים בעניני
עוה"ז  -ב"ימות החול" ,היינו בזמן שאינו
מוקדש ללימוד התורה ולקיום מצוותי';
אבל ב"יום השבת" ,היינו בעתים שהוקדשו
ללימוד התורה ולקיום המצוות  -לא די
בזה שראשו וכח שכלו שקועים בעסק ועיון
התורה ,אלא גם ה"רגלים" שבו ,היינו איבריו
וכחותיו החיצוניים ,כמו כח המעשה ,אסור
להם לצאת חוץ לתחום הקדושה.
וכמאמר רז"ל )עירובין נד ,א( עה"פ )שמואל
ב כג ,ה( "ערוכה בכל ושמורה" – "אם ערוכה
ברמ"ח אברים שלך – משתמרת ,ואם לאו
– אינה משתמרת" ,היינו שלימוד התורה
צ"ל בבחי' "כל עצמותי תאמרנה" )תהלים לה,
י( ,שכל איברי הגוף שקועים לגמרי בעסק
התורה.

מלחמת עמלק – עבור
אלו ש"הענן פולטן"
ויבוא עמלק גו' ויאמר משה אל יהושע בחר לנו
אנשים
למה אמר ליהושע ,מפני שבא משבטו של יוסף
)יז ,ח-ט .פסיקתא דר"כ פ"ג(

יש לבאר הטעם שמלחמת עמלק הוצרכה
להיות דוקא על ידי אדם ש"בא משבטו של
יוסף":
מלחמת עמלק הזיקה רק ל"נחשלים
אחריך" " -חסרי כח מחמת חטאם שהי' הענן
פולטן" )תצא כה ,יח ופרש"י שם( ,משא"כ כלל
ישראל שהיו בתוך הענן  -לא הי' ביכולתו
של עמלק לנגוע בהם כלל .ואם כן הי' מקום
לחשוב שאין צורך לשלוח אנשים אל מחוץ
לענן ,שהוא מקום סכנה בגשמיות ורוחניות,
רק כדי להציל את אלו ש"הי' הענן פולטן".
אך למדנו מיוסף שאין הדבר כן ,שהרי שמו
של יוסף הוא ע"ש "יוסף ה' לי בן אחר" )ויצא ל,

כד( ,ומבואר
ובכ"מ( שהפירוש הפנימי בזה הוא ,שענינו של
יוסף הוא לעשות מ"אחר" " -בן" .והיינו ,שגם
יהודי שהנהגתו היא אחרת מהנהגת התורה,
יש לעשותו ל"בן"  -שכולם יכירו בו שהוא
מ"בנים אתם לה' אלוקיכם".

)אור התורה )להצ"צ( ויצא רכ ,א ואילך,

ולכן צוה משה דוקא ליהושע" ,משבטו של
יוסף" ,שיעבוד את עבודת יוסף ,ויקח אתו
"יראי חטא" אל מחוץ לענן ,כדי להציל את
ה"אחרים" ,אלו שה"ענן פולטם" ,ולהכניסם
בחזרה לתוך הענן  -שגם הם יכירו בזה ש"יש
ה' בקרבנו" )יז ,ז( ,כי "תמיד אני ביניכם ומזומן
לכל צרכיכם" )לשון רש"י שם ,ח( ,ואזי יכירו גם
עליהם ש"בנים" הם.

לקראת שבת

יב

לקראת שבת

י˙מל‡‰ .ו‡ ‚ם ‡ינו עורך מלחמ ‰עם ‰‰עלם ו‰‰ס˙ר ˘ל ‰עולם‰˘ ,רי נ˙ב‡ר למעל‰

ט

ממ˘ ב„ברי‰ם ,ו‚ם ‡˙ מ˘ ‰י˘ ללמו„ בעבו„˙ ˘‰י"˙ מטענו˙ ‡רבע ‰כי˙ו˙ ו„חיי˙ן.

˘מלחמ ‰כזו נובע˙ מרˆון „‡‰ם וטבעו ,ו‡ילו ‰ו‡ ,בטל לחלוטין ל˘‰י"˙ ו‡ין לו רˆונו˙
מ˘לו.
וממיל‡ ,ל‡ נו˙ר לו ‡ל‡ ל˙‰פלל ˘˜‰ב" ‰יסייע בכל מˆ˘ ‰ריך ל‰יע˘ו˙ בעולם ,ו‰ו‡
מ˜וו˙˘ ‰פיל˙ו ˙˙˜בל ו‰עולם יז„כך וי˙˜„˘.
„רך זו ‰רביעי˙‰ ,י‡ נעלי˙ ומרוממ˙‡ ,ל‡ ˘מכל מ˜ום‚ ,ם ‡ו˙˘ ‰לל מ˘ ‰רבנו,
ב‡ומרו "ו‡˙ם ˙חרי˘ון"‡ .ין זו „‰רך ל‰ס˙פ˜ ב˙פיל ‰ל˘‰י"˙ ˘‰עולם יז„כך וי˙˜„˘,
‡ל‡ מוכרח˙ ל‰יו˙ עבו„˙ „‡‰ם ועמלו בזיכוך ‰עולם ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

יציאת מצרים – מתגברים על העולם
בכ„י לב‡ר ‡˙ עומ˜ טענו˙ ‡רבע ‰כי˙ו˙ ,על פי פנימיו˙ ‰עניינים ,י˘ ל„˜‰ים ולעיין
במ˘מעו˙ ‡ו˙ו ‰זמן ˘בו עמ„ו בני י˘ר‡ל על ˘פ˙ ‰ים בין יˆי‡˙ מˆרים ל˜ריע˙ ים סוף.
"מˆרים" ‰ם ‰מיˆרים ˘מ‚בילים ‡˙ ‰י‰ו„י ומעי˜ים עליו בעבו„˙ ‰˘ ,'‰ם ‰יˆר ‰רע
ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘ב‡„ם‰ .ם מסי˙ים ‡˙ „‡‰ם לח˘וב ˘מכיוון ˘‰ו‡ נמˆ‡ בעולם ˘‚‰מי,
"עולם ˜‰ליפו˙ ו‰סטר‡ ‡חר‡"˘ ,מע˘יו "˜˘ים ורעים" ו"‰ר˘עים ‚וברים בו" )˙ני‡ פ"ו(,
‰רי ‰ו‡ נ˙ון ל˘עבו„ ז ,‰ומכיוון ˘˘כלו ומ„ו˙יו מ˘ועב„ים לענייני טומ‡ ,‰ו‚ם ˙‰ענו‚

הדרך הנכונה – להתקדם עוד צעד ל"הר סיני"

˘לו נ˙ון לענייני עולם ‰ז ‰ו˙ענו‚ו˙יו‰ ,רי ‚ם במע˘ ‰בפועל ‰ו‡ מוכרח לנ‰ו‚ כך.

מן ‰י‰ו„י ˙ובעים ˙„יר ˘˙י ˙נועו˙ ˘‰ן ‰ופכיו˙ זו מזו ,ו‡ף על פי כן ,נ„ר˘ ‰י‰ו„י

‡מנם‡‰ ,מ˙ ‰י‡ ˘י‰ו„י ‡ינו עב„ לענייני ˜ליפ" ,‰עב„י ‰ם ,ול‡ עב„ים לעב„ים"

)ר˘"י

˘מו˙ כ‡ ,ו ,מ˜י„ו˘ין כב ,ב( .י‰ו„י מ˜בל על עˆמו עול מלכו˙ ˘מים ,לעבו„ ‡ך ור˜ ‡˙ ˜‰ב"‰

לעבו„ ‡˙ עבו„˙ו עם ˘˙י ˙נועו˙ ‡לו.
מח„ ,נ„ר˘ ‰י‰ו„י ל„ע˙ ˘‰עולם כולו מ˙נ‰ל בי„י ˘‰י"˙ ,ו"‰כל בי„י ˘מים"

)ברכו˙

ל‚ ,ב( .כל פעולו˙יו ומע˘יו ‡ינם ב"כוחי ועוˆם י„י"‡ ,ל‡ "‰ו‡ ‰נו˙ן לך כח לע˘ו˙ חיל"

ול‡ ‡˙ מˆרים ,וממיל‡ ‰רי ‰ו‡ לומ„ ˙ור ‰ומ˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ככל ‰ור‡ו˙ ˙‰ור.‰
זו‰י יˆי‡˙ מˆרים ברוחניו˙ :יˆי‡ ‰מן ‰מיˆרים ‰מ‚בילים ומעי˜ים לעבו„˙ ˘‰י"˙.

)ע˜ב ח ,יז-יח( .ו‡פילו בנו‚ע ל"יר‡˙ ˘מים" ˘על כך נ‡מר "‰כל בי„י ˘מים חו ıמיר‡˙
˘מים" )ברכו˙ ˘ם( ,מכל מ˜ום ‰רי ‚ם בעבו„ ‰זו ‡י ‡פ˘ר לו ל‡„ם לעבו„ בכח עˆמו וˆריך

קריעת ים סוף – העולם כבר אינו מסתיר על הבורא ית'

‰ו‡ ˙מי„ כח וסיוע מלמעל.‰
ויח„ עם ז‡˙‡ ,ומרים לי‰ו„י ˘‰ו‡ מחויב לעבו„ בכח עˆמו ,על י„י ‰כוחו˙ ˘ני˙נו
לו מלמעל‡ .‰סור לו ל‰ס˙פ˜ ב˙פיל ‰ל˘‰י"˙ ˘‰עולם יז„כך וי˙˜„˘‡ ,ל‡ ‰ו‡ מוכרח
לעמול בכח עˆמו בזיכוך ו˜י„ו˘ ‰עולם .ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ב„ברים ‚˘מיים ,ולנˆל ‡˙
ענייני ‰עולם ˘‚‰מיים ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙'

)ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ‰טעם ˘‡פ˘ר ל„רו˘ מן

‰י‰ו„י עבו„ ‰זו ˘ל חיבור ˘˙י ˙נועו˙ ‰פכיו˙ ב‡ופן ˙מי„י(.
זו‰י „‰רך ‰נכונ ‰בע˙ ˘„‡‰ם נבוך בעבו„˙ו בעולם ˘‚‰מי ו‰מס˙יר על ‡ור „˜‰ו˘,‰
בין "‰ים" ל"פרע ‰וחילו":
ל‡ ל‰ס˙‚ר מן ‰עולם ,ל‡ ל˙‰יי‡˘ מזיכוכו ,ל‡ ל‰ילחם עמו ,ו‡ף ל‡ ל˙‰פלל ל˘‰י"˙
˘יזכך ‡˙ ‰עולם.
כי ‡ם "„בר ‡ל בני י˘ר‡ל ויסעו" :ל„˜˙‰ם ˆע„ ‡חר ˆע„ לזיכוך ו˜י„ו˘ ‰עולם,
ל˜˙‰רב ‡ל ‰ר סיני ,ל˜רב ‡˙ עˆמו ו‡˙ ‰עולם ל‡ור ˙‰ור .‰ועבו„ ‰זו עלי' ל‰יע˘ו˙
מ˙וך חיו˙ ו˘מח ,‰מ˙וך ביטחון ב˘‰י"˙ ,ויח„ עם ז‡˙ בעבו„ ‰בכח עˆמו בכוחו˙ ‡˘ר
‰עני˜ לו ˘‰י"˙.

נ˙ב‡ר למעל˘ ,‰בכל „ור ו„ור ˆריך ‰י‰ו„י לˆ‡˙ מ"מˆרים" ˘ל ‰עלם ו‰ס˙ר על
˘‰י"˙ ,על י„י ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ,ל‚˙‰בר על ‰ס˙ר ‰עולם ולע˘ו˙ ככל ‡˘ר מˆוו‰
עליו ˙‰ור.‰
‡מנם‡ ,ין זו ע„יין י˘וע‚ ‰מור ,‰מכיוון ˘ע„יין עבו„˙ו ‡˙ ˘‰י"˙ נע˘י˙ ב˜בל˙ עול
בלב„‰ .ו‡ מכריח ‡˙ עˆמו בעל כרחו ללמו„ ˙ור ‰ול˜יים מˆוו˙ ,במע˘ ‰בפועל‡ ,ך ‡ין
בכך ˙ענו‚ ורˆון .כוחו˙יו ‰פנימיים מ˘ועב„ים ע„יין לענייני טומ‡ ,‰וממיל‡ י˘ לו ע„יין
˘ייכו˙ למˆרים )ר‡˙ ‰ני‡ סוף פל"‡(.
‰יˆי‡˘‰ ‰לימ ‰ממˆרים נפעל˙ בע˙ ˜ריע˙ ים סוף .על מ‡ורע ז ‰נ‡מר

)˙‰לים סו,

ו( "‰פך ים ליב˘ ,"‰ו‰יינו ˘‡ו˙ם עניינים ˘‰יו בבחינ˙ "ים" ‰פכו ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל
"יב˘‰ :"‰עולם ˘‚‰מי ˘˙מי„ ‰ס˙יר על ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ ˘בו ,כמו ‰ים ˘מס˙יר על כל
מ˘ ‰ב˙וכו‰ ,פך ל‰יו˙ "יב˘˘ "‰מ‚ל˘‡ ˙‡ ‰ר עלי' ,וכמו כן ‰עולם ‡ינו מס˙יר עו„ על
‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ ‡˘ר בו.
כ‡˘ר ‰ים נ˜רע ,ו‰עולם ‡יננו מס˙יר על ‡‰לו˜ו˙‡ ,ז עבו„˙ ˘‰י"˙ נע˘י˙ מ˙וך
˙ענו‚ ו˘חרור מוחלט מ"מˆרים"‡ ,ך בין יˆי‡˙ מˆרים ל˜ריע˙ ים סוף„‡‰ ,ם נמˆ‡ במˆב
˘‰עולם מס˙יר לו על ˘‰י"˙ ,ומ‡י„ך ‰ו‡ מ˙‡מ ıומ˙‚בר ומ˜בל עליו עול מלכו˙ ˘מים
לע˘ו˙ ככל רˆון ‰בור‡ י˙"˘ ,לכל ‰פחו˙ בנו‚ע למע˘ ‰בפועל.
ב˙˜ופ ‰זו ,ע„יין פרע ‰וחילו רו„פים ‡חרי „‡‰ם ונ‡ב˜ים עמו ˘י˘וב ל˙˘‰עב„

י
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לענייני ˘‚‰מיו˙ ,וממיל‡‰ ,רי מ‡ב˜ ז ‰מולי„ ‡רבע כי˙ו˙ ˘חול˜ו˙ ב‡ופן ˘בו י˘ לנ‰ו‚
כנ‚„ מלחמ˙ו ˘ל פרע ,‰וכפי ˘י˙ב‡ר.
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י‡

„יי˜‡ ,ו‡ילו ‰מ˘ך ‰עבו„ˆ ‰ריך ל‰יו˙ ב˘מח ‰ובחיו˙.
˘‰מח ‰בעבו„˙  '‰מ‚יע ‰על י„י ˙‰‰בוננו˙ במ˘ ‰נפעל על י„י עבו„ ‰זו :י‰ו„י
˘לומ„ ˙ור‰ ‰רי ‰ו‡ מ˙חבר ומ˙‡ח„ עם ˘‰י"˙ נו˙ן ˙‰ור) ‰ר‡˙ ‰ני‡ פ"„ ,(‰-ועˆם י„יע‰

מה יעשה יהודי כאשר "פרעה וחילו" רודפים אחריו?
‡רבע ‰טענו˙ ˘ל ‡רבע ‰כי˙ו˙ נטענו על י„י בני י˘ר‡ל ˘כבר יˆ‡ו ממˆרים ,וכבר ‡ינם
נ˙ונים ל˘עבו„ ‰עולם ˘‚‰מי ,ומובן ˘‰ן ‡ינן ˘וללו˙ ‡˙ עבו„˙ ‡ .'‰ל‡ ˘מכל מ˜ום
„רכי ‰‰נ‰ ‰‚‰ללו כלפי פרע ‰וחילו ‡ינן נכונו˙.
‰פסו˜ מס„ר ‡˙ ‰מענו˙ לטענו˙ ‡רבע ‰כי˙ו˙ מן ‰פחו˙‡ ‰ל ‰מעול˘ ‰ב‰ן ,ו˙חיל‰
‰ו‡ ˘ולל ‡˙ ‰טענ‰ ‰מופרכ˙ ביו˙ר:
"ליפול ‡ל ‰ים" – ‰ס˙‚רו˙ בים ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'

זו ממל‡˙ ‡˙ ‰לומ„ בחיו˙ וב˘מח˘ ,‰ניכרו˙ ‚ם לזול˙ .כ‡˘ר י‰ו„י יו„ע ˘עור ‰ב‰מ‰
˘עוב„ ל˜לף ועלי' נכ˙בו ‡רבע ‰פר˘יו˙ ,נע˘ ‰כלי ל‡ור „˜‰ו˘ ,‰ועו„ ז‡˙˘ ,כ‡˘ר
‰ו‡ מניחן על ר‡˘ו וזרועו ‰רי ‰ו‡ מ˜יים ‡˙ רˆון ˘‰י"˙‰ ,נ‰ ‰ו‡ ˘˘ ו˘מח ועו˘ ‰ז‡˙
מ˙וך חיו˙ ו˘מח ‰עˆומ!‰
על י‰ו„י ל„ע˙˘ ,בכל לימו„ ˙ור ‰ובכל מˆוו‰ ‰ו‡ מ˜טין ‡˙ "‰מˆרים" ˘בעולם ,ו‰ו‡
כוב˘ ‡˙ ‰עולם כולו .וממיל‡ ,עבו„˙ו עם "מˆרים" ‰י‡ ב˘מח ,‰בי„יע‡˘ ‰ינו מ˘ועב„
‡לי‰ם כלל!
‡ך ‰כ˙ ˘‡ומרים "נ˘וב למˆרים" ‡ינם מ˙בוננים בכל ‡לו‰ .ם מˆויים ב˙חו˘˙ ‰מי„י˙

‰טענ˜‰ ‰ל ‰ביו˙ר ˘ל י‰ו„י‰ ,י‡ "ניפול ‡ל ‰ים" ,ליפול ‡ל ‰ים ‰מט‰ר ˘ל ˙ור,‰

˘ל יי‡ו˘ וכניע ‰למˆרים‡ .מנם עו˘ים ‰ם בעל כרחם ‡˙ רˆון ‡ ,'‰ך בעˆם ‰ם ב˙נוע‰

˙˘וב ‰ו˙פיל ,‰ועל י„י כך ל˘˜˙‰ר עם ˜‰ב"‰ .‰עולם ˘‚‰מי ˘מסביבו ,ו‰י‰ו„י ‡‰חר

˙מי„י˙ ˘ל "נ˘וב למˆרים"‰ ,ם מר‚י˘ים ˘˙מי„ י˘‡רו במˆרים ,נ˙ונים לפי˙ויי ‰עולם

˘‡ינו ˜רוב ע„יין ‡ל ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ‡ינם מעסי˜ים ‡ו˙ו .ו‚ם ‰ו‡ ‡ינו מ˙עס˜ ב„‡‚‰

ו‰ס˙ריו על ˘‰י"˙ ,וימ˘יכו כל חיי‰ם ב"עבו„˙ פרך" ˘ל ‚˙‰ברו˙ על ‰עולם ,בל‡ ˘מח‰

לכך ˘"פרע "‰ל‡ י‰י' "מו˘ל בכיפ‰ ,"‰ו‡ „ו‡‚ לעˆמו ול˜˘ר ˘לו עם ˘‰י"˙ ,ו˙ו ל‡.

ובל‡ חיו˙.

‡˙ ‰עס˜ עם י‰ו„י ‡חר ועם ‰עולם ˘‚‰מי ,יע˘ ‰כבר י‰ו„י ‡חר ,טוען ‡ו˙ו י‰ו„י,
ובכלל‰ ,רי ז‰ו עניינו ˘ל ˜‰ב" ,‰ו"ב„‰י כב˘י „רחמנ‡ למ ‰לך" )ל˘ון ‚‰מ' ברכו˙ י.(‡ ,
‰נ ‰‚‰מעין זו‰ ,יו מכנים ב˘ם "ˆ„י˜ במעיל פרוו„ˆ ‡" – "‰י˜ ‡ין פעל‰ ."ıיינו:
˘בעולם ˘ורר ˜ור עז ,ו‰ו‡ טוען ˘מכיוון ˘‡ין בכוחו לחמם ‡˙ כל ‰עולם ,לכל ‰פחו˙
י˙עטף בעˆמו במעיל פרוו ‰מחמם! ו‡ף ˘בכוחו לחמם י‰ו„י ‡ו ˘ניים ‡ו פינ ‰מסוימ˙
בעולם ,מכל מ˜ום ‡ין ז ‰לפי כבו„ו ו‚„לו˙ו ,ו‡ם ‡ינו מסו‚ל לחמם ‡˙ כל ‰עולם ,עוזב
‰ו‡ ‡˙ ‰עולם בˆינ˙ו ו„ו‡‚ ר˜ לעˆמו.

"לע˘ו˙ מלחמ ‰כנ‚„ן" – מחליטים בעˆמם על ‡ופן ‰עבו„‰
‰כ˙ ˘‰לי˘י˙ ‰יו סבורים ˘‡ין ל˙‰עלם מן ‰עולם ,ו‡ף ‡ין ל‰כנס למˆב ˘ל יי‡ו˘
˙מי„י ,לטענ˙ם י˘ לˆ‡˙ למלחמ˙ חרמ ‰נ‚„ ‰עלם ו‰ס˙ר ‰עולם.
‰ם ‡ינם מוכנים לסבול ‡˙ ‰‰עלם ו‰‰ס˙ר ˘מˆריים מכס ‰ב‰ם ‡˙ ‡ור „˜‰ו˘ ,‰ו‰רי
‰ם נלחמים בכל ˙ו˜ף בכוחו˙ ‰טומ‡.‰
‰חיסרון ˘בעבו„ ‰מעין זו‰ ,ו‡ ˘ל‡ ז‰ ‰י' ˆיווי  '‰בע˙ ‰‰י‡ .לכל ע˙ וזמן ,וב‡ו˙‰
ע˙ ˆיווי ‰ '‰י' ל„˜˙‰ם ל˜ר‡˙ ˜בל˙ ˙‰ור .‰וממיל‡ ל‡ זו ‰י‡ ‰ע˙ למלחמו˙ בענייני

"ל˘וב למˆרים" – עבו„˙  '‰ב‰כרח ובל‡ חיו˙

‰טומ‡‡ ,‰ל‡ י˘ לנ‰ו‚ ב‡ופן ˘ל "ויסעו" ,ל„˜˙‰ם עו„ ˆע„ ל‰ר סיני ,ול‡ ל˙‰חיל

ב‡ופן ‰עבו„˘ ‰ל "ליפול ‡ל ‰יום" נוט˘ „‡‰ם לחלוטין ‡˙ ‰עס˜ עם ‰עולם ˘‚‰מי

מח„˘ ‡˙ ‰מלחמ ‰במˆרים.

ועם ‰זול˙‡ .ך ‡ופן נעל ‰יו˙ר ‰ו‡ "נ˘וב למˆרים"‰ ,ו‡ ˘ב למˆרים ל˙‰עס˜ עם זיכוך
‰עולם ו‰זול˙‡ ,ך כל ז‡˙ בעל כרחו ,כמי ˘כפ‡ו ˘„ ,לל‡ חיו˙ ולל‡ ˘מח.‰
יו„ע ‰ו‡ ˘‡סור ל‰זניח ‡˙ זיכוך ‰עולם ,נ‡מר בנבי‡ )י˘עי' מ ,‰יח( "ל‡ ˙‰ו בר‡– ‰
ל˘ב˙ יˆר ,"‰ו‡ח„ ‰פירו˘ים בז‰ ‰ו‡ ˘י˘ לטרוח ולעמול ביי˘וב ‰עולם ב‡ופן ‰ר‡וי,
‰יינו לזככו ול˜„˘ו ב‡מˆעו˙ ˜יום ‰מˆוו˙ וניˆולו ל˘ם ˘מים‡ .ל‡ ˘‰ו‡ נו ‚‰בעבו„ ‰זו
ב‡ופן ˘ל "על כרחך ‡˙ ‰חי" )ל˘ון ‰מ˘נ‡ ‰בו˙ פ"„ מכ"ב( ,מ˙וך כורח וכפי' עˆמי˙.
‡ם ˙בו‡ ‡ליו ‰ור‡ ‰מפור˘˙ ל˙‰עס˜ עם ‰זול˙ ‡ו ל‡‰יר ‡˙ ‡ור „˜‰ו˘ ‰בעניין
מסוים בעולם ,יע˘ ‰ז‡˙ ,בלי˙ בריר‡ ,‰ך כל ז ‰כעבו„˙ פרך ,לל‡ ר‚˘ ולל‡ חיו˙.
עבו„˙  '‰בˆור ‰זו ‡יננ ‰נכונ‡ .‰מנם מבו‡ר ב˙ני‡ )פמ"‡( ˘"ר‡˘י˙ ‰עבו„ ‰ועי˜ר‰
ו˘ור˘‰ "‰ו‡ עניין "˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים"‡ ,ך ‰ ‰˘‚„‰‰י‡ ˘זו‰י "ר‡˘י˙ ‰עבו„"‰

ובכלל„˜˙‰ ,מו˙ למ˙ן ˙ור ‰ע„יפ‰ ‰י‡ על מלחמ˘ ,‰כן חבל לבזבז כוחו˙ על עניינים
˘כ‡לו ,כ‡˘ר ני˙ן ל„˜˙‰ם בעו„ ˘לב ל˜בל˙ ˙‰ור ‰בכוחו˙ ‡לו .ומ‚ ‰ם˘ ,במלחמ ‰י˘
˙„יר ‚ם ‰פס„ים ו‰יז˜ים לכל „„ˆ‰ים.
מלב„ ז‡˙ ,ב„רך עבו„ ‰כז˜ ‰יים ח˘˘ ‚„ול וכב„‰ :ל‡ ‰ו‡ ל‡ ˘‡ל ‡˙ ˜‰ב" ‰ו‡˙
מ˘ ‰עב„ו כיˆ„ לנ‰ו‚ ו‡‰ם לˆ‡˙ למלחמ‰‰ .‰חלט ‰לˆ‡˙ למלחמ˜˙‰ ‰בל ‰ב˘כלו
˘לו ,ו‚ם ‰ו‡ ז˜˘ ‰ובע ‡˙ כללי' ו‡˙ מ‰לכ .‰וממיל‡ ,י˙כן ˘כל עי˜ר˘ ‰ל מלחמ ‰זו
‡ינו נובע מˆ„ „˜‰ו˘‡ ‰ל‡ ר˜ מטבע ‚"‰בור˜˘ "‰יים בו‰˘ ,ו‡ נוט ‰בטבעו למלחמו˙.
"נˆווח כנ‚„ן" – בטלים ל‚מרי לרˆון ˘‰י"˙
טענ˙ ‰כ˙ ‰רביעי˙ ‰י‡ ‰נעלי˙ מכולן‰ .ו‡ ‡ינו בורח מ˜יום רˆון ˘‰י"˙ כמו ‰כ˙
‰ר‡˘ונ‰ .‰ו‡ ‡ינו מ˙יי‡˘ מזיכוך ‰עולם כי י˘ לו ‡˙ ‰ביטחון ‚‰מור ˘רˆון ˘‰י"˙

