


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, 
הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב,

הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
מלחמת עמלק – מדוע לא מפלת עמלק?

מ‰י ‰˘‡ל‰ "מ‰ ˘מוע‰ ˘מע וב‡" – ‰רי ז‰ מפור˘ בכ˙וב? / 
מ„וע ב‡ י˙רו ר˜ ‡חרי ˜ריע˙ ים סוף ומלחמ˙ עמל˜ ול‡ ‰ספי˜ 
י˙רו ‡חרי  ˘ב‡  בי‡ור ‰טעם   / לבו‡?  לו  ˘י‚רום  מ‰ם  נס ‡ח„ 

מלחמ˙ עמל˜ „ו˜‡ „בז‰ ‰רים כבו„ם ˘ל י˘ר‡ל

(ע״פ לקוטי שיחות חלק יא עמ׳ 74 ואילך; טז עמ' 201 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .ד פנינים  עיונים וביאורים קצרים
מדוע נעשו השמים "כמצע על המטה"? (ע"פ לקו"ש חט"ז עמ' 224 ואילך)

"תוספת שבת" – "גברא" או "חפצא"?  (ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 231 ואילך)

יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ה
שינה כהכנה הראוי' לקבלת התורה?

זכו  ‰˘‚ו˙  ל‡יז‰   / ‰˙ור‰?  ˜בל˙  לפני  י˘ר‡ל  ˘י˘נו  י˙כן  ‡יך 
י˘ר‡ל בע˙ ˘ינ˙ם? / בי‡ור ‰˙כלי˙ ˘ל מ˙ן ˙ור‰, ו‰„רך ‰נכונ‰ 

ל‰˙כונן ‡לי' 

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1024 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"יתרו" שבכל אחד (ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1271 ואילך)

כבוד ההורים – כבוד הקב"ה (יעויין בארוכה בלקוטי שיחות חל"ו עמ' 90 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בדברי ר"ש סוף עירובין לענין היתר שבות

יח„˘ עומ˜ ב„ברי ר"˘ ˘‰ם כלל לענין ˘בו˙ים „רבנן, לחל˜ בין 
˘בו˙ ˘י˘ ל‰ עי˜ר מ‰"˙ ל˘בו˙ ˘כול‰ „רבנן 

(ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ' 106 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כוחם של הפרטים ה"קטנים"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
זהירות בהוכחת הזולת

בעז‰י״˙.

‰ננו  י˙רו,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙ס„), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

ומ˘ברים לבם למ˜ום - ר˘"י;

״‰ספנין רובן חסי„ים״ - ˘פור˘ין למ˜ום ‰סכנ‰ ו˙מי„ ‰ם ברע„‰ - ר˘"י;

״טוב ˘ברופ‡ים ל‚י‰נם״ - ‡ינו יר‡ מן ‰חולי ומ‡כלו מ‡כל ברי‡ים ו‡ינו מ˘בר לבו 
למ˜ום ופעמים ˘‰ור‚ נפ˘ו˙ וי˘ בי„ו לרפ‡ו˙ ‰עני ו‡ינו מרפ‡ - ר˘׳׳י.

בל  ‚„ול.  ‡נ˘ים  חל˜  ‰מ˜יפים  ‚ורי‡,  ‡ב‡  כ‡ן  מ„בר  ‡„ם  בני  סו‚י  ˘ל˘‰  ‡ו„ו˙ 
לכל  ר˘״י  בפירו˘  ‰כוונ‰  ˘זו  נפ˘ם,  ומ‰לך  מ„ו˙י‰ם  על  ‡ל‡  עיסו˜י‰ם,  על  נס˙כל 

˘ל˘‰ סו‚י בני ‡„ם ‡ל‰.

‰סו‚ ‰ר‡˘ון, ˘‡ב‡ ‚ורי‡ מכ˙יר ‡ו˙ו ב˙ור ‡„ם כ˘ר, ‰ו‡ ז‰ ˘מ˘בר לבו למ˜ום, 
ו‡ף ˘י˘ סיב‰ ל„בר - עיסו˜ו במ˜ום סכנ‰, ‡ך ‰"בפועל״ ‰ו‡ טוב. י˘ לו לב רך, ובעל 

לב רך נ˜ר‡ ‡„ם כ˘ר.

‰סו‚ ‰˘ני ‰ו‡ מי ˘‡ב‡ ‚ורי‡ ˜ור‡ לו חסי„, ˘‡ופן ˘ביר˙ ‰לב ˘לו ‰ו‡ ״ברע„‰״, 
בחר„‰, ‰ו‡ יר‡ ˘מים ו˘רוי ˙מי„ בחר„‰, ‰ו‡ רוע„ ˘מ‡ ‰ו‡ חוט‡ למ˜ום, כלומר, לבו 

ל‡ ר˜ ˘‰ו‡ רך, ‡ל‡ ‚ם ˘בור, לב נ˘בר, ובעל לב נ˘בר ר‡וי ל˙ו‡ר חסי„.

‰סו‚ ‰˘לי˘י ‰ו‡ ˘‡ינו פוח„ מ˘ום חולי, ‰ו‡ ‡וכל ו˘ו˙‰, יר‡˙ ˘מים ‡ינ‰ נו‚ע˙ 
ללבו, פעמים מבי‡ ‡ו˙ו מ˜ˆועו ל‰יו˙ ‰ור‚ נפ˘. סו‚ ‡„ם ז‰ ‡ין ‡ב‡ ‚ורי‡ ˜ור‡ ב˘ם 

כלל, ‡ל‡ מˆביע על מ˜ומו בלב„, ל‡ן ‰ו‡ ˘ייך. סו‚ ‡„ם ז‰ ˘ייך ל‚י‰נם.

האחריות של רופא הנפשות
ב‰ו˙ו״,  ˘״יעוז  בעל ‰מנוח‰ ‰נכון, ‡„ם  ביו˙ר, ‰נו  סו‚ ‰‡„ם ‰˘לי˘י ‰ו‡ ‰מסוכן 
˙˜יפו˙  בו  מכניס  רוˆ‰״,  ״‡ני  ״‡ני ˆריך״,  ˘לו,  ברכו˘ו, ‰״‡ני״ ‰עˆמי  ˘מ˙‚‡‰  ‡„ם 

מסויימ˙ ˘„ו„ ‰מלך ע״‰ ˜ור‡ ל‰ ב˘ם ״‰עז‰״.

במ˜ום  נמˆ‡  ומרפ‡ ‡˙ ‰עני, ‰רי ‰ו‡  למ˜ום  לבו  ˘מ˘בר  כז‰  ‡ך, ‡ם ‰רופ‡ ‰ו‡ 
ז‰  ‡„ם  בסו‚  ‰ם  ‰חסרונו˙  כל  ולכן  חז˜,  לב  ל‡„ם  ˘י‰י'  ‰‰כרח  מן  ‡ך  ו‰נכון.  ‰יפ‰ 
˙מי„ ‡˙  לזכור  ועליו  לר‚ילו˙,  - ‰ופכ˙ ‡ˆלו  ל״ע   - חולים  לר‡ו˙  ˘כן, ‰עבו„‰  „ו˜‡, 

‡חריו˙ו.

כ˘ם ˘י˘ חולי ‰‚וף כך י˘ חולי ‰נפ˘. על ‰מוכיח ‡˙ ‰זול˙ ל‰˙מסר לחולי ‰נפ˘, 
כפי ˘רופ‡ מ˙מסר לחולי ‰‚וף. ‡ך, כ˘‰רופ‡ (‰מוכיח) ‡ינו יר‡ מן ‰חולי, ‰ו‡ מח˘יב 
‰ו‡  ללמו„  יו„ע  ˘‰ו‡  בכך  ברי‡ים,  מ‡כלים  ו˘ו˙‰  ו‡וכל  חסרונו˙  בו  ˘‡ין  עˆמו   ˙‡
מח˘יב ‡˙ עˆמו לברי‡, ו‡ינו מ˘בר לבו למ˜ום, ‡ין בו לב נ˘בר, ‰רי ‰ו‡ חליל‰ ‰ור‚ 

נפ˘ו˙, ˘כן ‚ם ‰˙וכח‰ ל‡חרים ˆריכ‰ ל‰יו˙ ר˜ כפי ˘‰י‡ על פי ‰˙ור‰.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ עמ' פט, ב ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ‡-ב עמ' 118 ו‡ילך)



יזלקראת שבת שבת לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

זהירות בהוכחת הזות
...נכון ‡מנם ˘י˘ ל‰יו˙ ז‰ירים מ‡„ בל‰וכיח ‡˙ ‰זול˙, ˜יים על כך „ין ב˙ור‰ מ˙י 
ˆריך ל‰וכיח, ‡ו במלים ברורו˙ יו˙ר, מ˙י מוכרחים ל‰וכיח ‡˙ ‰זול˙. ‡ך ‚ם כ˘על פי 
˙ור‰ ˜יים ‰כרח ל‰וכיח, ובפרט ב„ברים ˘בפר‰סי‡ ומכל ˘כן ב„ברים ˘ל חילול ‰˘ם, 
ו˘לום  חס  וכ‡˘ר  ‡ו˙ו,  ˘מוכיחים  מי   ˙‡ לביי˘  ˘ל‡  ביו˙ר  ז‰ירים  ל‰יו˙  ‚ם  חייבים 
בכך  י˘  ˘ייטיב ‡˙ „רכו, ‡ל‡  מ‚יעים ‡ל ‰מטר‰  ˘ל‡  בלב„  זו  ל‡  מביי˘ים ‡ו˙ו ‰רי 

מ˘ום חט‡ ‚„ול ביחס למוכיח, ˘מ˙פ˙ח˙ ‡ˆלו מ„‰ רע‰ ˘ל ‡כזריו˙.

ל‡ופן  מ˘ל  מ˘ום  בחיי ‰‚וף  י˘  פעם  ˘„ובר  וכפי  בחיי ‰‚וף,  מוˆ‡ים ‡נו „בר „ומ‰ 
‰‰˙נ‰‚ו˙ בחיים ‰רוחניים.

רפו‡‰  ‰˘י״˙  י˘לח  ברי‡ים  ל˘‡ינם  ברי‡ים.  י‰יו  י˘ר‡ל  בני  ˘כל  ‰˘י״˙  יעזור 
ביו˙ר  ‰‚„ול‰  ‰טוב‰  וזו  לנ˙ח,  ˘י˘  ‰רי  ני˙וח,  לע˘ו˙  חליל‰  כ˘ˆריכים  כך  ˘לימ‰. 

˘עו˘ים לחול‰ רחמנ‡ ליˆלן.

כ„י לע˘ו˙ ני˙וח ז˜ו˜ים ל˙ו˜ף מסויים, ‰„בר ˜˘‰ מ‡„, ˆריכים ל‰˘˙˙ף בˆר˙ו ˘ל 
‰חול‰ ר"ל, ‡ך מן ‰‰כרח ˘י‰י' ˙ו˜ף מסויים ˙וך ˙˜ו‰ ל‰˘י״˙ ˘ז‰ יבי‡ ‡˙ ‰עזר‰.

מ‚עו ‰˙מי„י  מיוח„˙.  נפ˘י˙  עבו„‰  לו  ˘˙‰י'  מן ‰‰כרח  חולים  בריפוי  רופ‡ ‰עוס˜ 
עם חולים (ל״ע) מבי‡ ‡ו˙ו לי„י ר‚ילו˙ ומייב˘ ‡˙ ר‚˘ ‰רחמנו˙ ˘לו. כ„י לעמו„ ב„ר‚‡ 

‰‡נו˘י˙ ‰נכונ‰, מן ‰‰כרח ˘˙‰י' לרופ‡ ‰˙‡מˆו˙ מסויימ˙ ו˘י„ע ‡˙ ‡חריו˙ו.

הגמלין, הספנין והרופאים
במ˘נ‰ ב˜י„ו˘ין (פ"„ מ˘נ‰ י"„) ‡ומר לנו ר׳ י‰ו„‰ ב˘ם ‡ב‡ ‚ורי‡ מˆב ‰מ„ו˙ ומ‰לך 

‰נפ˘ ˘ל סו‚י ‡נ˘ים מסויימים:

לנפ˘ם  ויר‡ים  ולסטין  חיו˙  למ˜ום ‚„ו„י  למ„ברו˙  ˘פור˘ים   - כ˘רין"  רובן  ״‰‚מלין 

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

מחמת עמק – מדוע א 
מפת עמק?

מהי השאלה "מה שמועה שמע ובא" – הרי זה מפורש בכתוב? / מדוע בא יתרו רק אחרי קריעת ים סוף 
ומלחמת עמלק ולא הספיק נס אחד מהם שיגרום לו לבוא? / ביאור הטעם שבא יתרו אחרי מלחמת עמלק 

דוקא דבזה הרים כבודם של ישראל

˘מע  ˘מוע‰  "מ‰  ר˘"י:  ופיר˘   .(‡ (יח,  מ„ין"  כ‰ן  י˙רו  "וי˘מע  פר˘˙נו:  ברי˘   .‡
וב‡? ˜ריע˙ ים סוף ומלחמ˙ עמל˜".

ולכ‡ור‰ „ברי ר˘"י ˆריכים בי‡ור (ור‡‰ במפר˘ים ˘‰‡ריכו):

‰נ‰ במכיל˙‡ כ‡ן (וכן ב˘"ס – זבחים ˜טז, ‡) י˘ מחלו˜˙ ב„בר. י˘ מפר˘ים ˘י˙רו ˘מע 
ˆירף  ‡יפו‡  ולמ‰  „יעו˙).  עו„  (וי˘  עמל˜  מלחמ˙  ˘˘מע  מפר˘ים  וי˘  סוף,  ים  ˜ריע˙ 

ר˘"י ˘˙י „יעו˙ חלו˜ו˙ יח„, ול‡ ‰ס˙פ˜ ב‡ח˙ מ‰ן?!

ו‚ם בסבר‡ ˜˘‰: למ‰ ל‡ יספי˜ נס ‡ח„ כ„י לעורר ‡˙ י˙רו לבו‡, ו‰וˆרך „ו˜‡ ל˘ני 
‰ניסים יח„?

ועו„ י˘ ל„˜„˜ בל˘ון ר˘"י "מלחמ˙ עמל˜", ˘מ„‚י˘ מלחמ˙ו ˘ל עמל˜ ול‡ נˆחונם 
ל‰˘מיענו  עמל˜",  "מפל˙  ‡ו  י˘ר‡ל"  "‰ˆל˙  למימר  לי'  ‰ו‰  ולכ‡ור‰   – י˘ר‡ל  ˘ל 

עיˆומו ˘ל ‰נס!

"מ‰  ר˘"י  ˘ל  ˘‡ל˙ו  ‰י‡  מ‰  ‰מפורסמ˙:  ‰˙מי‰‰  וב‰˜„ים  בז‰,  לומר  וי˘  ב. 
˘מוע‰ ˘מע וב‡", ומ˙רı "˜ריע˙ ים סוף ומלחמ˙ עמל˜" – ו‰רי מפור˘ ב‰מ˘ך ‰כ˙וב 
‚ופ‡: "וי˘מע י˙רו כ‰ן מ„ין חו˙ן מ˘‰ ‡˙ כל ‡˘ר ע˘‰ ‡ל˜ים למ˘‰ ולי˘ר‡ל עמו כי 

‰וˆי‡ ‰' ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים"!

זבחים  ב‚מר‡  (כמו  ונ˙‚ייר"  ˘מע  ˘מוע‰  כ˙ב "מ‰  ˘ל‡  ר˘"י,  בל˘ון  מ„ויי˜ ‰„בר  ‡ך 
˘ם), ‡ל‡ „יי˜ ל˘‡ול "מ‰ ˘מוע‰ ˘מע וב‡" (כבמכיל˙‡); ו‰יינו:

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

עˆם ז‰ ˘י˙רו ‰˙‚ייר ‰ו‡ ‡כן ב‚לל ˘˘מע על יˆי‡˙ מˆרים, וכמפור˘ בכ˙וב; ‡ולם 
‰˘‡ל‰ ‰י‡ – "מ‰ ˘מוע‰ ˘מע וב‡": ‰רי ‰י' יכול ל‰י˘‡ר במ„ין ו˘ם ל‰˙‚ייר – ומ‰ 
‰כריח ‡ו˙ו לˆ‡˙ מבי˙ו ולבו‡ ‡ל ‰מ„בר, "מ˜ום ˙‰ו" (ר‡‰ מכיל˙‡ ופר˘"י פר˘˙נו יח, ‰)?

ו‡ין  עמל˜";  ומלחמ˙  סוף  ים  לכך – "˜ריע˙  ˘˘ני „ברים ‰בי‡ו  ר˘"י,   ıמ˙ר ז‰  ועל 
לענין  ‡ל‡   – ‚„ולים  נסים  ‰יו  מˆרים  ביˆי‡˙  כבר  ˘‰רי   – ‰ניסים  ‚„ול˙  לעˆם  ‰כוונ‰ 
‡חר, ˘‰ו‡ ‰בי‡ ‡˙ י˙רו ל‡ ל‰ס˙פ˜ בעˆם ז‰ ˘נ˙‚ייר, ‡ל‡ לˆ‡˙ ממ˜ומו ולבו‡ ‡ל 

‰מ„בר ‡ל י˘ר‡ל.

‚. ובי‡ור ‰ענין:

כ„ „יי˜˙ ˘פיר, ‰רי ˘ני ענינים ‡לו – "˜ריע˙ ים סוף" ו"מלחמ˙ עמל˜" – ‰ם ‰פוכים 
ז‰ מז‰, כי:

ב˜ריע˙ ים סוף ‰˙‚ל˙‰ ‚„ול˙ם ומעל˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ב‡ופן נפל‡ ביו˙ר, ˘למעל‰ 
מ‰טבע ל‚מרי, וכמו ˘נ‡מר (ב˘לח טו, י„-טו): "˘מעו עמים יר‚זון, חיל ‡חז יו˘בי פל˘˙. 
זכו  ברוחניו˙  כנען" (ו‚ם  יו˘בי  כל  נמו‚ו  רע„,  י‡חזמו  מו‡ב  נב‰לו ‡לופי ‡„ום, ‡ילי  ‡ז 

‡ז י˘ר‡ל ל‚ילוי נעל‰ ונפל‡ ביו˙ר, כמבו‡ר בספרים);

ב‡  ˘עמל˜   (‡ˆ˙ ס"פ  ר˘"י  (ר‡‰  וכי„וע  מז‰,  ‰‰יפך   ˙‡ פעל‰  עמל˜  מלחמ˙  ‡ולם 
ו‚רמ‰  חזר‰  עמל˜  ומלחמ˙  י˘ר‡ל,  מפני  ‰עולם  ‡ומו˙  על  ˘נפל  ‰פח„   ˙‡ "ל˜רר" 
ב‡ופן „"רפי„ים",  י˘ר‡ל  ברוחניו˙ ‰יו ‡ז  (ו‚ם  י˘ר‡ל  ˘ל  וח˘יבו˙ם  בכבו„ם  חלי˘ו˙ 

˘"רפו י„י‰ם מ„ברי ˙ור‰" וכו' – וכמבו‡ר במ„רז"ל ס"פ ב˘לח).

י‰ו˘ע  י‚) "ויחלו˘  יז,  (ב˘לח  ˘כ˙וב  כמו  עמל˜,  במלחמ˙  בפועל  ניˆחו  י˘ר‡ל  ו‡מנם 
‡˙ עמל˜ ו‡˙ עמו לפי חרב", ‡בל – (‡) נˆחון ז‰ ל‡ ‰י' ˘לם, וכ„ברי חז"ל (ר‡‰ פר˘"י 
˘ם) ˘י‰ו˘ע ל‡ ‰ר‚ ל‚מרי ‡˙ עמל˜, ‡ל‡ ‰˘‡יר חל˜ מ‡נ˘י עמל˜. (ב) ‚ם ז‰ ל‡ ‰י' 

בנס ‚לוי, ‡ל‡ לפי חרב, ב‡ופן ˘ל מלחמ‰ ו„רך ‰טבע.

לע˘ו˙  י˙רו   ˙‡ ˘‰בי‡  ‰ו‡  סוף",  ים  "˜ריע˙  לבין  עמל˜"  "מלחמ˙  ˘בין  ז‰  ני‚ו„ 
פעול‰ ˘˙˜ים ‡˙ כבו„ם ˘ל י˘ר‡ל, ˙˘לים ‡˙ ‰פעול‰ ˘ל "˜ריע˙ ים סוף" – ו˙בטל 
מ„ין"  כ"כ‰ן  ומעל˙ו  כבו„ו  כל   ˙‡ עזב  ולכן  עמל˜".  "מלחמ˙  ˘ל  ‰˘לילי  ‰רו˘ם   ˙‡
‰חזיר‰  כז‰  ח˘וב  ‡„ם  ˘ל  ˘פעול˙ו  ומובן  י˘ר‡ל,  עם  ‡ל  ול‰ˆטרף  ל‰˙‚ייר  וב‡   –

ורוממ‰ ‡˙ כבו„ י˘ר‡ל.

ומ‰ מ„ויי˜ לפי ז‰ ל˘ון ר˘"י ˘כ˙ב "מלחמ˙ עמל˜" (ול‡ "מפל˙ עמל˜") – כי ‡כן, 
ונמˆ‡,  עמל˜;  ˘ל  עˆם ‰מלחמ‰  עמל˜, ‡ל‡ ‡„רב‰,  מפל˙  לבו‡ ‡ינו  לי˙רו  ˘‚רם  מ‰ 
˘ל  בו‡ו   – לי˘ר‡ל  טוב‰  וב‡‰  עמל˜ ˆמח‰  מלחמ˙  ˘ל  ב‚לל ‰ירי„‰ ‰רוחני˙  ˘„ו˜‡ 

י˙רו.

הפרטים ה"קטנים"
ולב,  (מוח  מ"מנהיג"  מורכב   אדם  ...כל 

כאן  ואף  (האברים),  ו"מונהגים"  ורגש)  שכל 

במכתב].  [קודם  לאמור  זהה  תופעה  מתרחשת 

ל"עולם"  ביחס  כלליות   החלטות  מקבל  האדם 

וישר  טוב  להיות  כולו:  האדם)  זה   - (קטן  

הוא  משנתו  קומו   עם  מיד  ולבריות,  לאלקים 

המחי'  הנשמה  את  בו  נותן  שהקב"ה  מודה 

יודע  הוא  הראשונה  הברכה  עם  כבר  אותו, 

שהקב"ה הוא מלך העולם והשליט המלא עליו, 

בשחר לפני התפלה  הוא מקבל על עצמו מצות 

עשה של "ואהבת לרעך כמוך".

ו"קטנוניות",  לפרטים  הדבר  כשמגיע  אך   -

בכלל  התפלה  תיבות  את  "לבלוע"  לא   - כגון 

 - ה׳  בגדלות  להתבונן  בפרט,  שמע  וקריאת 

להוציא  (מבלי  האדם  ערך  בשפלות   - ולהבדיל 

תפלת "שמונה  כל   לפני  עצמו)  אותו  הכלל  מן 

וסבלנות.  זמן  לו  חסרים   - יום  מידי  עשרה" 

מן  לקוחות  משיכת  ע"י  גבול  מהשגת  להשמר 

הזולת - הוא חושש פן על ידי כך ייגרע בפרנסה 

אשר . . ה׳ נותן לו.

(תרגום מאגרות קודש עמ' קנד - אגרות מלך ח"ב עמ' מז)

כחו של "תא אחד" לטוב ולמוטב
דבר  על  במכתבו  מזכיר  שאינו  לפלא 

והפצתה  היהדות  בהחזקת  הטובות  פעולותיו 

בכגון  טובה  פעולה  כל  והרי  עתה,  במקומו 

פוסק   - התניא  בעל  הזקן  רבנו  אומר  עלי'  דא 

בנגלה  פוסק   - ערוך  והשולחן   - דתורה  בנסתר 

כ"ה,  פרק  סוף  קדישא  תניא  בספרו   - דתורה 

למטה  ורק  ועד  לעולם  נצחי  הוא  למעלה  אשר 

הוא תחת הזמן (עיין שם). 

בכל  האחריות  וגם  הזכות  גודל  מובן  שמזה 

פעוטה  בשר  לעיני  הנראית  אף  ופעולה  פעולה 

וקטנטנה, וגם לזה יש למצוא דוגמא מהענין בו 

עוסק מחקר מחלת הסרטן ר"ל, אשר ההתחלה 

באופן  בגידול  מתחיל   (cell) אחד  שתא  היא 

מביא  זה,  גידול  מעכבים  אין  ואם  נורמלי  בלתי 

חלק  שהוא  הקבוץ  כל  על  וחורבן  הירוס  הוא 

ממנו, ואם במדת פורעניות כך הרי מרובה מדה 

על "תא  אדם לפעול  טובה, שכאשר יעלה בלב 

לצד  אבל  על-טבעי  באופן  ויגדל  שיצמח  אחד" 

תא  אשר  הקבוץ  כל  הצלחת  בזה  טמונה  הטוב, 

הוא   - לדכוותי'  והביאור  ממנו,  חלק  הוא  זה 

העוסק במחקר זה - בודאי אך למותר.

(אגרות קודש ח"י עמ' שלב)

לעשות טוב – פעילות 
"זעירה" ו"אפורה"

 - וכו'  [הלא-טוב]  רוחם  למצב  מהעצות 

של  שלוחו  הוא  ואחת  אחד  שכל  ההתבוננות 

ועל  בעולמו,  טוב  ולהרבות  טוב  לעשות  השם 

ומסירות  מהפכות  ידי  על  לא  הוא  הרגיל  דרך 

יומית  הנהגה  ידי  על  אם  כי  וכו',  רועשת  נפש 

על פי שלחן ערוך ופעילּות, אף שרובה נקראת 

"אפורה"  האמת)   - העלם  (מלשון  העולם  בפי 

חינוך  בסביבתם,  להנמצאים  עזר  וכו',  "זעירה" 

עצמו צעד אחר צעד (ולא - בקפיצה) - וכל זה 

אפשרי בצבא, בימים "אפורים" וכו'.

המביאות  והתבוננות  שמחשבות  ופשיטא 

בפעילות  למיעוט  לעצבות,  ושלום,  חס  ליאוש, 

בתורת  ולא  טהור,  בלתי  מקורן   - בזה  וכיוצא 

אמת והיפך הבטחון האמיתי בהשם ובהשגחתו 

פרטית, וקל למבין.

(אגרות קודש חל"ב עמ' קמה-ו)

כוחם של הפרטים ה"קטנים"

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

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

ומע˙‰ י"ל ˘זו כוונ˙ ‰˙וספ˙‡ סוף 
 .  . ˘ב˙  "‰ל'  „ח‚י‚‰)  ספ"‡  (וע„"ז  עירובין 
כ‰ררין ˙לוין ב˘ער‰ מ˜ר‡ מועט ו‰לכו˙ 
 – ˘יסמכו"  מ‰  על  ל‰ם  ו‡ין  מרובו˙ 
„לכ‡ו' ˙מו‰, „‰‡ במ˘נ‰ ספ"‡ „ח‚י‚‰ 
מחל˜ בין "‰י˙ר נ„רים" ו"‰לכו˙ ˘ב˙", 
ל‰ם  ו‡ין  ב‡ויר  פורחין  נ„רים  „"‰י˙ר 
‰ם  ‰רי   .  . ˘ב˙  ו"‰ל'  ˘יסמכו"  מ‰  על 
מועט  מ˜ר‡  ˘‰ן  ב˘ער‰  כ‰ררים ‰˙לוין 
‰ל'  ˘‚ם  ‡מרי'  ו‰כ‡  מרובו˙";  ו‰לכו˙ 
˘ב˙ "‡ין ל‰ם על מ‰ ˘יסמכו". ו‰רי ‚ם 
˘ב˙  ˘‰לכו˙  נ‡מר (כבמ˘נ‰)  ב˙וספ˙‡ 

‰ן "מ˜ר‡ מועט ו‰לכו˙ מרובו˙". 

[ועיי' ר˘"י במ˙ני' „ח‚י‚‰ ˘ם "מעט 
ל‰לכו˙  בנו‚ע  ‚ם  ו‰רי  במ˜ר‡",  י˘  רמז 
„"˙לויו˙  ˘ם  ‚ופי'  ר˘"י  פי'  כו'  ˘ב˙ 
חילו˜  ‡ין  ו‡"כ  מועט",  מ˜ר‡  ברמז 
מל'  ‰ו‡  „ר˘"י  ˘יסו„ו  וי"ל  ביני‰ם. 
מעילו˙  ˙ו„"‰  (ור‡‰  ˘ם  ח‚י‚‰  ‰˙וספ˙‡ 
ח‚י‚‰ י:) ˘מסיים ‚ם ב‰ל' ˘ב˙ וכו' "ו‡ין 

 –  '‚‰ בסו‚  (ור˜  ˘יסמכו"  מ‰  על  ל‰ם 
(במ˘נ‰  ‡ומר  וכו'"  ו‰עבו„ו˙  "‰„ינין 

ו˙וספ˙‡) "י˘ ל‰ן על מ‰ ˘יסמכו")].

˘בו˙  ב‡יסורי  כי   – י"ל  ‰נ"ל  וע"פ 
˙לוין  "‰ררין   (‡) סו‚ים:  ˘ני  י˘  ‚ופ‡ 
ל‰ם  ˘י˘  ˘בו˙  ‡יסורי  ‰יינו  ב˘ער‰" 
‡ו„ו˙  ˘מ„ובר  „‡ף  ‰˙ור‰,  מן  עי˜ר 
ב˘ער‰  ‰˙לויין  ‰לכו˙)  (ריבוי  "‰ררין" 
‰ם  ‰רי  מ"מ  מועט"),  ("מ˜ר‡  בלב„ 
"‡ין  (ב)  ב"˘ער‰",  ומחוברים  ˙לויים 
˘בו˙  ˘יסמכו" ‰יינו ‡יסורי  מ‰  על  ל‰ם 
"‡ין  ו‡ל‰  ‰˙ור‰,  מן  עי˜ר  ל‰ם  ˘‡ין 
כ"פורחין  ו‰רי ‰ם  ˘יסמכו",  מ‰  על  ל‰ם 
מ„בר  ל‡  ˘ם  ˘בח‚י‚‰  [‡ל‡  ב‡ויר" 
ב‰לכו˙  ‡ל‡  ˘מ„רבנן  ˘בו˙  ב‡יסורי 

˘ם  ב‚מ'  כ„‡י˙‡  ‰˙ור‰,  ˘מן  מרובו˙ 
ל‚ופ‰..  ˆריכ‰  ˘‡ין  למל‡כ‰  ˘‰כוונ‰ 
מ˘‡"כ  ˙ור‰.  ‡סר‰  מח˘ב˙  מל‡כ˙ 
(ועיי"ע  ˘בו˙  ל‡יסורי  ˘‰כוונ‰  ב˙וספ˙‡ 
˘ם  ‰˙וספ˙‡  ‰מ˘ך  ‚בי   ,‚ י˙רו  חל"‡  בל˜ו"˘ 

‰‡מור  ‚ם  ˙בין  ומ˘ם  ע˘וי',  בˆב˙  „ˆב˙  במ˘ל 

כ‡ן)]. 

ר"˘   ‡˙‡„ ‰כלל  „ז‰ו  י"ל  ומע˙‰ 
ל‡˘מעינן „ב‡יסורי ˘בו˙ ל‡ ‰˙ירו ‡ל‡ 
‰י‡ כול‰ מ„רבנן  בו˙̆  "מ˘לך", „‰יינו̆ 
˘י˘  ˘בו˙  מ˘‡"כ  מ‰"˙,  עי˜ר  ל‰  ו‡ין 
חיוב  לי„י  ל‰בי‡  מ‰"˙ (ויכול‰  עי˜ר  ל‰ 
ל'  בבי‡ור  ‰ˆפע"נ  ל'  ‚ם  ועיי'  חט‡˙). 
לך ‡ל‡  ˘ל‡ ‰˙ירו   .  . "וז‰ו  כ‡ן  ‰˘"ס 
˘ם  עלי‰ם  ר˜ ‰ני „‡ין  ר"ל  ˘בו˙  מ˘ום 

מל‡כ‰ „רבנן".

 '‡‰ ב„ו‚מ‡  ‚ם  ˘כ"‰  י"ל  [וב‡מ˙ 
‡יסור  ‚ם  כי  ˙חומין,  ב‡יסור  ˘במ˘נ‰, 
(עכ"פ)  לו  י˘  ‡מ‰)  (ב‡לפיים  ˙חומין 
˘ב˙  ‰ל'  ‰רמב"ם  כ„ע˙  מ‰"˙,  עי˜ר 
‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ב˘ו"ע  בז‰  ‰„יעו˙  (ור‡‰  רפכ"ז 
סכ"ב.  ב˘לח  לפ'  מילו‡ים  ˙ו"˘  ˘ˆו.  ר"ס  ‡ו"ח 

ע'  וחכ"ז  ב‰ער‰   6 ע'  חי"‚  ל˜ו"˘  ועיי"ע  ו˘"נ. 

38-40 – ‚בי ˘יט˙ ר˘"י על ‰מ˜ר‡ו˙ בז‰). ור‡‰ 

ר"˘  „‚ם   (‰ ‡ו˙  ˙חומין  (מע'  ‰רועים  מל‡ 
ע"˘;  „‡וריי˙‡.  ˙חומין  ˘ס"ל  ‡פ˘ר 
‡ל‡ ˘כ‡ן, מכיון ˘‡ין ממˆין ‡˙ ‰מ„ו˙, 

‰"ז "מ˘לך"].

חל"‡  בל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  עו„  ור‡‰ 
וסו‚יי˙  ‰˙וספ˙‡  ‰מ˘ך  בי‡ור   ,‚ י˙רו 
עומ˜  נרמז ‰יטב  כ‡ן, „ב„ברי‰ם  ‰ירו˘' 
˘י˘  „ח˘יב‡  ˘בו˙  „י˘  ‰נ"ל  ‰יסו„ 
˘כל  „ח˘יב‡  ˘בו˙  וי˘  מ‰"˙  עי˜ר  ל‰ 
ו˙מˆ‡  עיי"˘  מ„רבנן.  ‡ל‡  ‡ינו  עי˜ר‰ 

נח˙.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

מדוע נעשו השמים 
"כמצע על המטה"?

וירד ה' על הר סיני
יכול ירד עליו ממש ת"ל כי מן השמים דברתי עמכם, מלמד 
שהרכין שמים העליונים ותחתונים והציען על גבי ההר כמצע 
על המטה
(יט, כ. רש"י)

בדבריו  רש"י  מוסיף  מה  ביאור  צריך 

המטה",  על  כמצע  ההר  גבי  על  "והציען 

"מלמד  לומר  די  הכתובים  ליישוב  דלכאורה 

עליהם"  וירד  ההר  גבי  על  שמים  שהרכין 

וכיו"ב.

ויש לומר הביאור בזה:

שירידתו  עולה,  בכללותה  הפרשה  מתוכן 

של ה' על הר סיני הביאה לידי חלות קדושה 

לכם  "השמרו  נצטוו  ולכן  עצמו,  ההר  על 

יד",  בו  תגע  "לא  בקצהו",  ונגוע  בהר  עלות 

אתה  כי  סיני,  הר  אל  לעלות  העם  יוכל  "לא 

העדותה בנו לאמר, הגבל את ההר וקדשתו" 

(יט, יב-יג. שם, כג). ולכאורה תמוה: אם הקב"ה 

אלו  שמים  שהרכין  ורק  השמים",  "מן  דיבר 

בהר  קדושה  נפעלה  כיצד   – סיני  הר  על 

עצמו?

היו  לא  שהשמים  רש"י,  מוסיף  ולכן 

על  "הציען  אלא  סיני,  הר  על  סתם  מונחים 

גבי ההר כמצע על המטה", שכאשר מציעים 

מטה במצע, אין להחשיב המצע כדבר חשוב 

מהמיטה,  חלק  כמו  הוא  אלא  עצמו,  בפני 

גם  הי'  וכן  אחת.  מציאות  כמו  הם  ושניהם 

בהר סיני, שהקב"ה הציע את השמים על הר 

כמציאות  נעשו  וההר  שהשמים  באופן  סיני 

אחת, ולכן חלה קדושת השכינה גם על ההר 

עצמו.

"תוספת שבת" – 
"גברא" או "חפצא"?

זכור את יום השבת לקדשו  
זכור ושמור זכור מלפניו ושמור מלאחריו, מכאן אמרו מוסיפין 
מחול על הקודש, משל לזאב שהוא טורף מלפניו ומלאחריו. 
(כ, ח. מכילתא)

ממקור  שבת  תוספת  דין  למדו  בגמרא 

מוסיפין  שבות  שנאמר  מקום  "כל  אחר: 

מחול על הקודש" (ר"ה ט, א. יומא פא, ב).

המכילתא  בדברי  החידוש  את  לבאר  ויש 

על דברי הגמרא:

שנאמר  מקום  שבגמרא, "כל  הלימוד  לפי 

תוספת   - הקודש"  על  מחול  מוסיפין  שבות 

שבת היא דין ב''גברא'', היינו שהאדם מחוייב 

לשבות ממלאכה בזמן החול הסמוך לקודש, 

אבל הזמן כשלעצמו אין עליו קדושת שבת; 

היא  שהשבת  המכילתא,  דברי  לפי  ואילו 

ומלאחריו"  מלפניו  טורף  שהוא  לזאב  "משל 

- תוספת שבת היא דין ב''חפצא'' של השבת 

ו"טורפת"  מתפשטת  עצמה  שהשבת  עצמה, 

חלה  התוספת  זמן  ועל  ומלאחרי',  מלפני' 

קדושת שבת ממש.

תוספת  הגמרא  דברי  שלפי  ונפק"מ, 

מלאכה  והעושה  עשה,  מצות  היא  שבת 

אך  בלבד;  עשה  על  עבר  שבת  תוספת  בזמן 

מתפשטת,  עצמה  שהשבת  המכילתא  לפי 

על   עבר  שבת  תוספת  בזמן  מלאכה  העושה 

לאו של "לא תעשה כל מלאכה", כמו בשבת 

עצמה.



זלקראת שבת 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

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

שינה כהכנה הראוי' קבת 
התורה?

איך יתכן שישנו ישראל לפני קבלת התורה? / לאיזה השגות זכו ישראל בעת שינתם? / ביאור התכלית של 
מתן תורה, והדרך הנכונה להתכונן אלי' 

אחרי ספירת חמשים יום כיצד יתכן שהלכו לישון במנוחה?
˘"˘ינ‰  ב)  יב,  פ"‡  רב‰   ˘"‰˘) חז"ל  ב„ברי  מסופר  ˙ור‰,  מ˙ן  ˘˜ו„ם  ‰ליל‰  ‡ו„ו˙ 
ו"‡פילו  כל ‡ו˙ו ‰ליל‰",  י˘ר‡ל  ל‰ם  "י˘נו  וממיל‡  ˜ˆר‰",  ו‰ליל‰  עריב‰  עˆר˙  ˘ל 

פורטענ‡ ל‡ ע˜ı בם", ‰יינו ˘‚ם ‰פרעו˘ים ל‡ ‰פריעו ‡˙ ˘ינ˙ בני י˘ר‡ל.

מ˘‰  ו‰י'  ובר˜ים,  ˜ולו˙  וי‰י   .  . י˘נים  ומˆ‡ן  ‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘  "ב‡  בבו˜ר  ‡מנם 
מעורר לי˘ר‡ל", ועל כך ˜ובל ‰˜ב"‰ "מ„וע ב‡˙י ו‡ין ‡י˘ ˜ר‡˙י ו‡ין עונ‰" (י˘עי' נ, ב).

וכ˙ב ‰מ‚ן ‡בר‰ם (רי˘ סי' ˙ˆ„) ˘ז‰ו טעם ‰מנ‰‚ ˘ל "רוב ‰לומ„ים", ל‰יו˙ "נעורים 
‰˜ב"‰  ו‰וˆרך  ‰ליל‰,  כל  י˘נים  ‰יו  ˘י˘ר‡ל  "לפי  ˘ז‰ו  ב˙ור‰",  ועוס˜ים  ‰ליל‰  כל 

ל‰עיר ‡ו˙ם כ„‡י˙‡ במ„ר˘, לכן ‡נו ˆריכים ל˙˜ן ז‰".

וי˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ ‚„ול‰:

וכפי  ‰˙ור‰,   ˙‡ ל˜בל  מ‡ו„  ‚„ול‰  ב˙˘ו˜‰  ‰יו  ממˆרים  יˆ‡ו  י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר 
˘מוב‡ בר"ן (סוף פסחים) ב˘ם "‰‚„‰", ˘כ‡˘ר ‡מר מ˘‰ לבני י˘ר‡ל ˘‰ם ע˙י„ים ל˜בל 
‡˙ ‰˙ור‰ "לסוף חמ˘ים יום", ‰נ‰ "‰יו מונין כל ‡ח„ ו‡ח„ לעˆמו" ‡˙ ‰ימים ˘נו˙רו 

ע„ ל˜בל˙ ‰˙ור‰.

ובטבע ˘בעולם ˘כ‡˘ר ‡„ם חו˘˜ מ‡ו„ ב„בר מסוים, וסופר ‡˙ ‰ימים ל˜ר‡˙ו, ‰נ‰ 
ככל ˘מ˙˜רב ‰זמן ‰רי מ˙‚בר˙ ˙˘ו˜˙ו, ובוו„‡י ‰יו בני י˘ר‡ל ב˙˘ו˜‰ עˆומ‰ בליל‰ 

לקראת שבת י„

ב‰ו  מו„ו  „כו"ע  „רבנן  ‡יסורי  ‰ני  בכל 
„פלי‚  ל‡˘מועינן  ‰כ‡  ע„  ונטר  במ„ינ‰, 
ו‡וסר".  במ˜„˘  נימ‡  ‡˜˘יר˙  ר"˘ 
‰ו‡  „"כ"ז  ע"ז   '˜‰ עˆמו  ו‰מ‰ר˘"‡ 
‰כ‡,  ע„  נטר  כך  „מ˘ום  לומר  „חו˜ 
„ר"˘  פלו‚˙‡  מפור˘  כלל  ‰וזכר  ˘ל‡ 
ב˜˘יר˙ נימ‡ ב˘ום מ˘נ‰, ולעיל נמי („ף 
„מ˜„˘  במילי   ˜"˙‡ י‰ו„‰  ר'  פלי‚  ˜ב) 

ובי' ‰מ‰ר˘"‡  ע„ ‰כ‡".  נטר  ול‡  לחו„, 
בנו‚ע  ר˜  ל‡  נ‡מרו  ר"˘  „ברי  „ב‡מ˙ 
ר"˘   ‡˙‡ "כלל‡  ‡ל‡  ‰נ"ל  ‰לכו˙  לב' 
„ר"˘  במל˙‡  נטר   .  . ולכך  ל‡˘מעינן, 
ע„ ‰כ‡ ˘‰ו‡ סוף מס' עירובין, ונ˙ן כלל 
בכל „יני מס' עירובין ˘‰˜ילו ב‰ם בכמ‰ 
מ˜ומו˙ לˆורך מˆו‰ ו˘‡ר ˆרכים ומ˘ום 
„כל  ל‰˙יר  ‡מרו  ו‰ם  ל‡סור  ‡מרו  „‰ם 
ולכך   .  . מ„רבנן  ‡ל‡  ‡ינן  עירובין  „יני 
ני˙ן ר˘ו˙ לחכמים ל‰˜ל ב‰ן לפי ‰ˆורך 
ל‰˜ל  חכמים  ˘‰˙ירו  מ˜ום  כל  וז"˘ 
מ‰  „מ˘לך  מ˘ום  ‰יינו  עירובין  ב„יני 
˘‡סר˙ ני˙ן לך ל‰˜ל בו מ˘‡"כ ב‡יסורי 
ל‰˜ל  לחכמים  ר˘ו˙  ני˙ן  ˘ל‡  „‡וריי˙‡ 
ב‰ן וז‰ ‰ענין מפור˘ בכל ‰מס'". ול„י„י' 
‰יינו  ˜‡י"  ‰יכ‡  "ר"˘  ב‚מ'  „˜‡מר   ‡‰
„˜‡י  מ˘מע  מ˜ום  כל  „ל˘ון  "מ˘ום  ר˜ 
ר"˘  ˘‡מר  ז‰  בענין  פרטי  „בר  על  (‚ם) 
כבר, ו˜‡מר בענין ‰˙ירו לך מ˘לך מˆינו 
ט"ו  „‡פי'  ˘‡מר  ר"˘  ב„ברי  פרטי  „בר 
‡מו˙ יכנס וכן בענין ˘ל‡ ‰˙ירו לך ‡ל‡ 
פרטי  „בר  ˘‡ר"˘  מˆינו  ˘בו˙  מ˘ום 

ב‡יסור ˜˘יר˙ נימ‡". 

ר"˘  „כוונ˙  עומ˜,  ל‰וסיף  ונר‡‰ 
„‡וריי˙‡  בין  לחל˜  ר˜  ‡ינ‰  כלל‡  ב‰ך 
ו„רבנן, ‡ל‡ ‡ף לחל˜ ב„רבנן ‚ופ‡, ˘י˘ 
מ˘‡"כ  ‰˙ירו,  וזו  "מ˘לך"  ˘‰י‡  ˘בו˙ 
˘בו˙ ˘‡ינ‰ "מ˘לך" וכ‡י„ך „ינ‡ „ר"˘ 

– נימ˙ כנור במ˜„˘ ˘נפס˜‰, „ז‰ ˘‡סר 
חיוב  לי„י  „‡˙י  מ˘ום  ‰ו‡  ˜˘יר‰  ר"˘ 
„‡וריי˙‡  ב‡יסור  ‰מ„ובר  ˘‡ין  חט‡˙, 
‰רע"ב,  כמ"˘  ˜יימ‡  ˘ל  ˘‡ינו  ב˜˘ר  מ„ובר  (כי 

ועיי' ˙וי"ט ו‡כ"מ) ‡ל‡ ב˘בו˙ ˘‰ו‡ מ˘ום 

ועפ"ז  חט‡˙.  חיוב  לי„י  יבו‡  ˘מ‡  ‚זיר‰ 
נ"ל ˘כלל‡ „ר"˘ ‡ינו ר˜ "כלל בכל „יני 
˘ב˙,  ‰ל'  בכללו˙  ‡ל‡  עירובין"  מס' 
ב‡ופן  סו‚ים  כמ‰  מˆינו  ˘בו˙  „ב‡יסורי 
כח  „‡ין  ו˜‡מר  ˙ור‰,  ל‡יסור  ˘ייכו˙ם 
בי„ חכמים ל‰˙יר ˘בו˙ ‡ל‡ מסו‚ ˘בו˙ 

˘‰ו‡ "מ˘לך". 

ו‰כוונ‰ ˙ובן ב‰˜„ים „‡יסורי ˘בו˙ 
„רבנן ילפי' מ˘בו˙ ‰מפור˘˙ ב˙ור‰ ו‰ם 
רפכ"‡  וכמ"˘ ‰רמב"ם  ממנ‰,  מס˙עפים 
‡פי'  ˙˘בו˙,  ב˙ור‰  "נ‡מר  ˘ב˙  מ‰ל' 
מ‰ן,  ל˘בו˙  חייב  מל‡כ‰  ˘‡ינן  מ„ברים 
מ˘ום  חכמים  ˘‡סרו  ‰ן  ‰רב‰  ו„ברים 
‰ן „ומים  ˘בו˙, מ‰ן „ברים ‡סורים מפני̆ 
˘מ‡  ומ‰ן „ברים ‡סורים ‚זר‰  למל‡כו˙ 
‰ל'  „˘‚ר˙   – ס˜יל‰"  ‡יסור  מ‰ן  יבו‡ 
˘ייכים  ˘מ„רבנן  ˘בו˙  ˘‡יסורי  מ˘מע 
‰˘˜ו"ט  [ועיי"ע  „"˙˘בו˙"  ל‰ע˘‰  ‰ם 
‰ל'  רי˘  ˆפע"נ  כ‡ן,  ולח"מ  (מ"מ  במפר˘ים 
˘‰˙ור‰ ‡סר‰  ועו„) ‡ם ‰כוונ‰ ‰י‡  ˘ב˙, 
לחכמים,  נמסר  ˘‰„בר  ‡ל‡  ˘בו˙  עניני 
ור˜  מ„רבנן  ‰ם  ˘בו˙  ‡יסורי  ˘כל  ‡ו 
˘בו˙  עניני  ˘י˘  ‡ו  ז‰,  מ˜ר‡  על  סמכו 
ובכל  מ„רבנן].  ˘‰ם  וי˘  מן ‰˙ור‰  ˘‰ם 
סו‚ים  ב'  י˘  מבו‡ר „בכללו˙  מˆינו  ‡ופן 
˘ב˙  (‰ל'  בˆפע"נ  כמ"˘  ב˘בו˙,  כלליים 
‡סמכו‰  ˘"רבנן  ˘בו˙ים  „י˘   („"‰ פ"‡ 

˘ם  עלי‰ם  וי˘  „‡וריי˙‡"  מל‡כ‰  על 
˘חכמים  „ברים  וי˘  (מ„רבנן),  מל‡כ‰ 
„ברים  על  ‡ין  ‡בל  ב˘ב˙  לע˘ו˙  ‡סרו 

‡לו ˘ם "מל‡כ‰" (‡פי' מ„רבנן).



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בדברי ר"ש סוף עירובין 
ענין היתר שבות

יחדש עומק בדברי ר"ש שהם כלל לענין שבותים דרבנן, לחלק בין שבות שיש לה 
עיקר מה"ת לשבות שכולה דרבנן

מ˜ום  ‡ומר  "ר"˘  עירובין  בסוף  ˙נן 
˘ל‡  לך  נ˙נו  מ˘לך  חכמים  לך  ˘‰˙ירו 
ומפר˘  ˘בו˙".  מ˘ום  ‡ל‡  לך  ‰˙ירו 
ב‚מ' ˜‰: "ר"˘ ‰יכ‡ ˜‡י, ‰˙ם ˜‡י, „˙נן 
ל˙חום   ıחו ˘‰ח˘יך  מי  ספ"„)  (עירובין 

‡ומר  ר"˘  יכנס,  ל‡  ‡ח˙  ‡מ‰  ‡פילו 
˘‡ין  לפי  יכנס,  ‡מ‰  ע˘ר‰  חמ˘  ‡פי' 
‰מ˘וחו˙ ממˆין ‡˙ ‰מ„ו˙ מפני ‰טועים 
סיום ‡לפיים ‡מ‰  מ˜ום  כ˘מסמנים  (פי', 
מˆיבים  ‡ל‡  ‰מ„ו˙"   ˙‡ ממˆין  "‡ין 
עבי„  ל‡  יˆ‡  ˘‡ם  ‰˙חום,  ב˙וך  ‰סימן 
‡יסור‡), „˜‡מר ˙נ‡ ˜מ‡ ל‡ יכנס, ו‡"ל 
לך,  נ˙נו  "מ˘לך  כי   – יכנס"  ˘מעון  ר' 
וממ˘יך  (ר˘"י).  ˙חומו"  ב˙וך  ‰ו‡  ˘כבר 
˘בו˙  מ˘ום  לך ‡ל‡  "˘ל‡ ‰˙ירו  ב‚מ': 
˙נ‡  „˜‡מר  ˜‡י,  ‰˙ם  ˜‡י,  ‰יכ‡   –
כנור  נימ˙  ‚בי  בעירובין,  ‰˜ו„מ˙  (במ˘נ‰  ˜מ‡ 
ו‡"ל  (ב˘ב˙),  ˜ו˘ר‰  ˘נפס˜‰)  במ˜„˘ 

חיוב  לי„י  ‡˙י  „ל‡  עניב‰  עונב‰,  ר"˘ 
לי„י  „‡˙י  ˜˘יר‰  רבנן,  לי'  ˘רו  חט‡˙ 

ו‰יינו  רבנן",  לי'  ˘רו  ל‡  חט‡˙  חיוב 
˘"‚ם כ‡ן ל‡ נ˙נו לך ‡ל‡ מ˘לך, „‰יינו 
ר˘"י  ועיי'  (˙וס',  עניב‰, „‰ו‰ „בר ‰מו˙ר" 
"„בר  פירו˘ו  לך"  נ˙נו  „"מ˘לך  ו‡כ"מ), 

 .  . ל„‰כ‡  ‡ף  ‚„ול  "כלל  ו‰ו‡  ‰מו˙ר", 
למ˘נ‰  עניב‰" (˜ול ‰רמ"ז  ˘ל‡ ‰˙ירו ‡ל‡ 
˘‰˙ירו  "מ˜ום  ר"˘  „„ברי  ונמˆ‡  כ‡ן). 
˘בו˙" ˜‡י  מ˘ום  כו'  לך  נ˙נו  מ˘לך  כו' 
„לעיל  במ˘ניו˙   ˜"˙‡ „פלי‚  „ינים  בב' 
ונימ‡  פ"„,  „לעיל  ל˙חום   ıחו מח˘יך   –

˘נפס˜‰ ˘במ˘נ‰ ‰˜ו„מ˙. 

ע„ ‰כ‡"  ב‰‡ „"נטר  נ˙חבט  וב˙וס' 
ו‡פי'  ל‡ל˙ר,  במ˜ומו  (ול‡  ‰מס'  לסיום 
וב‡  ב‰פס˜,  ‰ו‡  ‰˜ו„מ˙  ‰מ˘נ‰  מן 
˘רı ‰נמˆ‡  ב„ין  זו  רי˘‡ „מ˘נ‰  ל‡חרי 
„בעי  "מ˘ום  וכ'  כמ˘י"˙),  במ˜„˘, 
במ„ינ‰",  ל‡  מילי „במ˜„˘ ‡בל  ל‡סו˜י 
„ר"˘  "מ˘ום  במ‰ר˘"‡  ˘מב‡ר  וכמו 
ל‡פסו˜י  בעי  ל‡  ‡מ˜„˘,  ‡ל‡  פלי‚  ל‡ 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת ח

˘˜ו„ם מ˙ן ˙ור‰, וכיˆ„ י˙כן ˘‰לכו לי˘ון במנוח‰ ו˘לוו‰?

התוכן הרוחני של ספירת העומר
ספיר˙  ˘ל  ‰פנימי˙  במ˘מעו˙‰  מעיינים  כ‡˘ר  ביו˙ר  מ˙חז˜˙  ‰‡מור‰,  ‰˘‡ל‰ 

‰עומר:

‡י˙‡ בז‰ר (ז‰ר ח„˘ רי˘ פר˘˙ י˙רו. ור‡‰ ‚ם ˙˜וני ז‰ר ˙ל"ב), ˘בע˙ יˆי‡˙ מˆרים ‰יו בני 
י˘ר‡ל ˘˜ועים ב"מ"ט ˘ערי טומ‡‰", ו‰˜ב"‰ ‰ˆילם ו‰וˆי‡ם מ˘ם.

ול‡חר ‰יˆי‡‰ מן ‰טומ‡‰, ‰˙חיל‰ עבו„˙ ספיר˙ ‰עומר. מ"ט ימים ‡לו ל‡ ‰יו ימי 
‰רוחניים,  בינ‰"  מ"˘ערי  ‡ח„  ל˜בל  עבו„‰  בו  ‰יי˙‰  ויום  יום  כל  ‡ל‡  בעלמ‡,  ספיר‰ 
מ‰  כל  ˘ז‰ו  בינ‰",  ˘ערי  כל "מ"ט  י˘ר‡ל ‡˙  בני  ˘בועו˙ ‰˘י‚ו  ˘בע‰  לסוף  ע„ ‡˘ר 

˘‰‡„ם יכול ל‰˘י‚ על י„י עבו„˙ו.

ו‰רי ‰„ברים ˜ל וחומר:

ל˜בל˙ ‰˙ור‰,  ב˙˘ו˜‰ ‚„ול‰  כבר ‰יו  טומ‡‰  ˘ערי  ממ"ט  יˆ‡ו  ז‰  ˘‡ך  ב˘ע‰  ‡ם 
ע„ ˘‰˙חילו סופרים ‡˙ ‰ימים, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ כ‡˘ר מ„ובר ל‡חר ˘נז„ככו ונ˙עלו 
‰˙ור‰  ל˜בל˙  ˙˘ו˜˙ם  ‚„ל‰  בוו„‡י  ‰רי  בינ‰",  ˘ערי  "מ"ט  ו‰˘י‚ו  ימים  מ"ט  במ˘ך 

ל‡ין ˘יעור, וכיˆ„ ז‰ ערב‰ ל‰ם ˘נ˙ם כ‡ילו ‡ינם ב˙˘ו˜‰ עˆומ‰ ל˜בל˙ ‰˙ור‰?

ועל כן ב‰כרח לומר ˘ל‡ ‰יי˙‰ זו ˘ינ‰ ˘ל ‰יסח ‰„ע˙ מ˜בל˙ ‰˙ור‰, ‡ל‡ ל‰יפך: 
ב„ע˙ם ‰י' ˘˘ינ‰ זו ‰י‡ ‰י‡ ‰‰כנ‰ ‰ר‡וי' ו‰נכונ‰ ל˜בל˙ ‰˙ור‰.

ל‡  ˘‰פרעו˘ים  ממ‰  וט‰ור‰, ‰י‡  חיובי˙  כוונ‰  מ˙וך  ˘˘נ˙ם ‰יי˙‰  ל„בר  וסייע˙‡ 
‰טבע  מ„רך  ו˘ינ‰  בע„ם  סייע  ‰˜ב"‰  ˘‡ף  וחזינן  במנוח‰,  לי˘ון  ל‰ם  ו‰ניחו  ע˜ˆום 

˘‰פרעו˘ים ל‡ יע˜ˆו ‡ומ‰ ˘לימ‰.

˘לל  מ‰  מפני  ומ‡י„ך,  ˘ינ‰,  ב‡ו˙‰  י˘ר‡ל  בני  כוונ˙  ‰יי˙‰  מ‰  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
‰˜ב"‰ סבר‰ זו, ע„ ˘˘‡ל "מ„וע ב‡˙י ו‡ין ‡י˘ ˜ר‡˙י ו‡ין עונ‰".

העילויים הנעלים הבאים על נפש העובד בעת שינתו
בי‡ור ‰עניין:

„בו˜‰  ‰נ˘מ‰  ‰יי˙‰  ‰‚˘מי,  ב‚וף  ל‰˙לב˘  למט‰  ‰˜„ו˘‰  ‰נ˘מ‰  ˘יר„‰  טרם 
ב‰˘י"˙ ב‡ופן נעל‰ ביו˙ר. וכ‡˘ר ‰י‡ מלוב˘˙ ב‚וף ‚˘מי, ‰רי עˆם ‰˙˜˘רו˙‰ ב‚וף 

‰‚˘מי מונע ממנ‰ ל‰˙„ב˜ ב‰˘י"˙ כפי ˘‰יי˙‰ טרם ירי„˙‰.

וכמו ˘כ˙וב ב˙ני‡ (פל"ז) ˘"‚ם ˘י‰י' ˆ„י˜ ‚מור עוב„ ‰' ביר‡‰ ו‡‰ב‰ רב‰ ב˙ענו‚ים, 
מינ‰  ל‡  ‰חומרי,  לעו‰"ז  ירי„˙ו  בטרם  ורחימו  ב„חילו  ב‰'  „בי˜ו˙ו  למעלו˙  י‚יע  ל‡ 
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 ˙‡ לסבול"  יכול  ‡ינו  ˘"‰‚וף  מ˘ום  וז‡˙  כלל",  ביני‰ם  ו„מיון  ערך  ו‡ין  מ˜ˆ˙‰,  ול‡ 
‰„בי˜ו˙ ‰מוחלט˙ ב‰˘י"˙ ˘‰יי˙‰ ‰נ˘מ‰ ר‚יל‰ בו טרם ירי„˙‰.

‰˙˜˘רו˙  נחל˘˙  ‰˘ינ‰  בזמן  ‰רי  ‚˘מי,  ב‚וף  ‰נ˘מ‰  ˜˘ור‰  כ‡˘ר  ‚ם  ‡מנם, 
˘‡מרו  וכמו  מועט‰,  חיו˙  ר˜  ב‚וף  ומו˙יר‰  למעל‰,  ‰נ˘מ‰  עול‰  ו‡זי  ב‚וף,  ‰נ˘מ‰ 
חז"ל במ„ר˘ (בר‡˘י˙ רב‰ פי"„, ט) "נ˘מ‰ ‰ז‡˙ ממל‡˙ ‡˙ כל ‰‚וף, וב˘ע‰ ˘‡„ם י˘ן, 
‰י‡ עול‰ ו˘ו‡ב˙ לו חיים מלמעלן". ובזמן ‰˘ינ‰ יכול‰ ‰נ˘מ‰ ל‰˘י‚ ‰˘‚ו˙ רוחניו˙ 

‚„ולו˙ יו˙ר, כ‡˘ר ‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‚וף ‰‚˘מי ‰נחו˙.

בס‰"˜  וכך ‡י˙‡  כן,  ˙ור‰ ‚ם  ענייני  לי„י ‰˘‚˙  ל‰בי‡  יכול‰  למעל‰,  עליי˙ ‰נ˘מ‰ 
(‰וב‡ בלוח "‰יום יום" „ טב˙) ˘"כ‡˘ר עוס˜ ב˙ור‰ ב˘˜י„‰ ‚„ול‰, ‡ו עוס˜ בעבו„‰ ˘בלב 

בי‚יע‰ עˆומ‰, ‰נ‰ כ‡˘ר בליל‰ נ˘מ˙ו עול‰ למעל‰ . . מו„יעים לו ח„ו˘י ˙ור‰ ב‚לי‡ 
כ˙ב  וכן  ‰יום".  בעבו„˙  עבו„˙ו  ˘˜י„˙  כפי  ‡י˘  ‡י˘  ‰˙ור‰,  בפנימיו˙  ‡ו  ˘ב˙ור‰ 
‰ר„ב"ז בפירו˘ו (מ‚„ל „ו„ ˘‰"˘ ז, י) על ‰פסו˜ "„ובב ˘פ˙י י˘נים" ˘"‡פילו ב˙וך ‰˘ינ‰ 

נו˘‡ ונו˙ן ב‰לכ‰", ו‰עי„ על עˆמו ˘"כמ‰ פעמים ‰ו˙רו לי מ˜ˆ˙ ספי˜ו˙ בחלום".

הלילה והחושך שנתקצרו ופעלו שהשינה תהי' עריבה
ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‡˙ מח˘ב˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ב˘כבם לי˘ון בערב מ˙ן ˙ור‰:

ל‡חר ˘בועו˙ ˘ל ˆיפי' ו‰˘˙ו˜˜ו˙ למ˙ן ˙ור‰, חפˆו בני י˘ר‡ל ל˜בל ‡˙ ‰‚ילויים 
בח˘בם  לי˘ון,  י˘ר‡ל  בני  ˘כבו  כן  ועל  ומועיל,  טוב  ‰יו˙ר  ב‡ופן  ו‰נ˘‚בים  ‰נעלים 
˘כ‡˘ר ‰נ˘מ‰ ˙יפר„ מן ‰‚וף, ˙˙על‰ למעל‰ ו˙˘י‚ ‰˘‚ו˙ נעלו˙ ביו˙ר, ‰רי זו ˙‰י' 

‰כנ‰ מ˙‡ימ‰ ל‚ילויים ‰נ˘‚בים ˘ל מ˙ן ˙ור‰!

ב‰  עול‰  ˘‰נ˘מ‰  ˘ינ‰  כ˘‡ר  ס˙ם  ‡ינ‰  זו  ˘˘ינ‰  ומ„‚י˘  ‰מ„ר˘  מוסיף  ועו„ 
למעל‰, ‡ל‡ ˘ינ‰ מיוח„˙ ונעלי˙ במיוח„ – "˘ינ‰ ˘ל עˆר˙ עריב‰ ו‰ליל‰ ˜ˆר‰":

וככל  כולו.  במ˘ך ‰יום  בעבו„˙ ‰‡„ם  ˙לוי'  בע˙ ‰˘ינ‰  למעל‰  עליי˙ ‰נ˘מ‰  ‰ל‡ 
˘‰‡„ם מזכך ומ˜„˘ ‡˙ עˆמו במ˘ך ‰יום, כך נ˘מ˙ו עול‰ מעל‰ מעל‰ ב˘ע˙ ‰˘ינ‰. 
ועל כך רומז ‰מ„ר˘, ˘כ‡˘ר ב‡ו בני י˘ר‡ל לסוף ספיר˙ מ"ט יום, ‰יו בבחינ˙ "‰ליל‰ 
י˘ר‡ל ‰יו ‡ז  ובני  על ‰רוחניו˙,  ‰‚˘מיו˙  ˘ל  ו‰ס˙ר  על ‰עלם  רומז  "ליל‰"   – ˜ˆר‰" 

במˆב מרומם ונעל‰ ביו˙ר, ו‰‰עלם ˘ל ‰‚˘מיו˙ ‰י' ˜טן מ‡ו„, "‰ליל‰ ˜ˆר‰".

עלי'  זו  ˙‰י'  ‰נ‰  למעל‰,  ˙על‰  ונ˘מ˙ם  לי˘ון  ילכו  ˘כ‡˘ר  ב„ע˙ם  ‰י'  וממיל‡, 
מיוח„˙ ונ˘‚ב˙ מ‡ו„, וי˜בלו ‚ילויים מיוח„ים ונעלים. וז‰ו ˘‰"˘ינ‰ ˘ל עˆר˙ עריב‰", 
‰עלם   ˙‡ מ‡ו„  ˘זיככו  ˜ˆר‰",  ˘"‰ליל‰  מ˘ום  וז‡˙  ‰רב‰,  י„‰  על  ל‰˘י‚  ˘‡פ˘ר 

וחו˘ך ‰‚˘מיו˙.

‰‚˘מי  ‰עולם  על  ‚ם  ‰˘פיע  ˘‰„בר  ע„  י˘ר‡ל,  בני  עבו„˙  מעל˙  ‚„ל‰  כך  וכל 
˘סביבם, ו‡פילו פרעו˘ים ל‡ ‰פריעו ל˘ינ‰ נ˘‚ב˙ ומרוממ˙ זו.

כבוד ההורים – 
כבוד הקב"ה

כבד את אביך ואת אמך
עשרת הדברות חמשה בכבוד הבורא וחמשה לטובת האדם, 
כי כבד את אביך כבוד הא-ל, כי לכבוד הבורא צוה לכבד 
האב המשתתף ביצירה, ונשאר חמשה לאדם בצרכו וטובתו
(כ, יב. רמב"ן עה"ת כ, יג)

יש לבאר עומק כוונת דברי הרמב"ן:

אמרו חז"ל: "ג' שותפין הן באדם, הקב"ה 

ואביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת 

כאילו  עליהם  אני  מעלה  הקב"ה  אמר  אמו, 

דרתי ביניהם וכבדוני" (קידושין ל, סע"ב).

שבעולם  הדברים  שכל  היא  שהאמת  ואף 

אינם נעשים אלא ע"י הקב"ה, שהוא המנהיג 

מ"מ  כולו",  העולם  את  ו"זן  העולם  את 

הטבע  שבדרך  והענינים  הפעולות  ברוב 

עצמו,  בכח  אותם  עושה  האדם  כאילו  נראה 

בכח  זה  שאין  ניכר  וולד  ביצירת  משא"כ 

אלא  לעולם,  הולד  את  להביא  לבדו  האדם 

הקב"ה,  של  גלוי'  בצירוף "שותפות"  ורק  אך 

ש"נותן בו רוח ונשמה כו'" (נדה לא, א).

תלוי  והאם  האב  חלק  שגם  מזו,  ויתירה 

ההולדה  שכח  וכידוע  בהקב"ה.  גלוי  באופן 

כי  הקב"ה,  של  בכחו  רק  הוא  שבנבראים 

ואין  מוגבלים,  הם  עצמם  מצד  הנבראים 

שייך שיהי' בהם כח ההולדה שהוא כח בלתי 

מוגבל להוליד דור אחר דור עד אין סוף, ואין 

זה אלא מצד כח האין סוף של הקב"ה שקבע 

בגוף האדם בכח המפליא לעשות (ראה לקו"ת 

שה"ש לט, ד ואילך. סה"מ תרנ"ז ע' קעט ואילך).

דברי  כוונת  עומק  שזהו  לומר  יש  ועפ"ז 

הרמב"ן "כבד את אביך כבוד הא-ל כי לכבוד 

ביצירה",  המשתתף  האב  לכבד  צוה  הבורא 

דמכיון שיצירת הוולד (ע"י כח ההולדה) היא 

בהם  שנמצא  שבהורים,  סוף  האין  בכח  רק 

בטבע  א"ס  של  כח  קבע  שהקב"ה  מפני  רק 

כבודם  אינו  ואם  אב  כיבוד  כן,  אם  האדם, 

כח  היינו,  הא-ל,  כבוד  רק  אלא  עצמם,  מצד 

הא"ס שבהם.

"יתרו" שבכל אחד
עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים
(יח, יא)

ב)  סז,  פרשתנו  (ריש  הקדוש  בזוהר  איתא 

שמתן תורה התאפשר רק אחרי שהודה יתרו 

(ראה  ונתגייר  האלקים"  מכל  ה'  "גדול  ואמר 

דברים רבה פ"א, ה), כי יתרו הוא "סטרא אחרא 

דאיהו סטר שמאלא", והיינו בחינת הקליפות 

הוא  שגם  ידי  ועל  לקדושה,  שייכות  שאינן 

שיתן  האפשרות  נעשתה  ה'  בגדולת  הודה 

הקב"ה את התורה.

קבלת  בדרך  הוראה  לנו  ניתנה  ובזה 

התורה:

ולהבינה  התורה  את  לקבל  לזכות  כדי 

הקדושה,  שהנשמה  בזה  די  אין  כראוי, 

יש  הקב"ה,  רצון  לקיים  היא  רוצה  שבטבעה 

האדם  על  אלא  התורה,  את  לקבל  רצון  לה 

לפעול בעצמו שגם גופו, שמצד עצמו נמשך 

הוא למותרות שבעולם הזה, לדברים גשמיים 

ירצה  ואף  ויסכים  יודה  הוא  גם  וחומריים, 

התורה  את  ללמוד  הקב"ה,  רצון  את  לקיים 

ולהבינה כראוי.

ה"יתרו"  הגשמי,  גופו  שגם  אחרי  ורק 

לקיים  ורוצה  ה'  בגדולת  מודה  אחד,  שבכל 

לקבלת  כלי  הוא  אזי   - הקב"ה  רצון  את 

התורה, ויוכל ללמדה ולהבינה כראוי.
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לא להפרד מן הגוף אלא לזככו ולקדשו
מ˙ן  ל˜ר‡˙  ל‰˙כונן  י˘ר‡ל  בני  סבר˙   ˙‡ ‰˜ב"‰  ˜יבל  ל‡  מ„וע  ‰יטב  יובן  ומע˙‰ 

˙ור‰ על י„י ‰˙עלו˙ ‰נ˘מ‰ ב˘ע˙ ‰˘ינ‰:

מכיוון ˘‰חי„ו˘ ˘ל מ˙ן ˙ור‰ ‰ו‡ מעל˙ עבו„˙ ‰נ˘מ‰ ב‚וף ובעניינים ‚˘מיים, ‰רי 
‚ם ‰‰כנ‰ לכך ˆריכ‰ ל‰יו˙ מעין ז‰, בעבו„‰ ˘ב‰ ‰נ˘מ‰ מלוב˘˙ ב‚וף ומזככ˙ ‡ו˙ו. 

ו‡ילו עניין ˘ל ˘ינ‰ ˜˘ור ל‰יפך, לפירו„ ‰נ˘מ‰ מן ‰‚וף.

ו‡ף ˘‰י' ז‰ עו„ ˜ו„ם מ˙ן ˙ור‰, ˘‡ז ל‡ ני˙ן ‰י' ל˜„˘ ‡˙ ‰‚וף, ‰רי מכיוון ˘מ„ובר 
ב‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰, ˆריכ‰ ‰‰כנ‰ ל‰יו˙ מעין ‰„בר ˘‡ליו מכינים, ולז‰ מ˙‡ימ‰ עבו„‰ 

עם ‰‚וף „וו˜‡.

מ˙˜נים ‡˙  ˘בז‰  ו˘נ‰,  ˘נ‰  בכל  ˘בועו˙  בליל  נעורים  ל‰יו˙  למנ‰‚  ‚ם ‰טעם  וז‰ו 
מן  ו‰ס˙ל˜ו˙ ‰נ˘מ‰  ˘ינ‰  ˘ל  ב‡ופן  ל‡  ל˜בל˙ ‰˙ור‰,  ומ˙כוננים  ע˘ו ‡בו˙ינו,  ‡˘ר 
‰˙ור‰   ˙‡ מ˜בלים  וכך  ‰‚˘מי,  ‰‚וף  ו˜י„ו˘  בזיכוך  „וו˜‡,  ב‚ופים  נ˘מו˙  ‡ל‡  ‰‚וף, 

ב˘מח‰ ובפנימיו˙ עבור כל ‰˘נ‰ כול‰. 

לקראת שבת י

החידוש של מתן תורה
‡מנם, ‡ף על פי כן ל‡ ‰י' ‰„בר לרˆון לפניו י˙', מ˘ום ˘‰כנ‰ כזו, ‡ף ˘‰י‡ נעלי˙ 

מ‡ו„, ‡ינ‰ מ˙‡ימ‰ למ‰ו˙ו ˘ל מ˙ן ˙ור‰.

מימו˙  ‰ל‡  סיני,  ‰ר  על  ˙ור‰  מ˙ן  ב˘ע˙  נ˙ח„˘  מ‰  ל‰בין,  ˆריך  לכ‡ור‰  ‰נ‰,  כי 
‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים כבר ‰יו לומ„ים ˙ור‰ ומ˜יימים מˆוו˙ (ר‡‰ יומ‡ כח, ב. פר˘"י ל˙ול„ו˙ כו, 

יב, ולוי˘לח לב, ח. ועו„)?

ומבו‡ר בז‰ (ר‡‰ ˘מו˙ רב‰ פי"ב, ‚), ˘בע˙ ברי‡˙ ‰עולם ‚זר ‰˜ב"‰ "‰˘מים ˘מים ל‰' 
˘˜יימו  במˆוו˙  וממיל‡  ו˙ח˙ונים,  עליונים  ל‰˙חבר  יוכלו  ˘ל‡  לבני ‡„ם",  נ˙ן   ıו‰‡ר
ע„ מ˙ן ˙ור‰ ל‡ נ˜בע‰ ‰˜„ו˘‰ ב„ברים ‰‚˘מיים ˘ב‰ם נ˙˜יימו ‰מˆוו˙. וממ˙ן ˙ור‰ 
‰„ברים   ˙‡ ולזכך  ל˜„˘  י˘ר‡ל  בני  יכולים  ‡ז  ומני  ‰‚זיר‰,   ˙‡ ‰˜ב"‰  ביטל  ו‡ילך 

‰‚˘מיים על י„י ˜יום ‰מˆוו˙ ב‰ם, ועל י„י ניˆולם ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙'.

 ˙‡ ל˜„˘  ˘יכולים  ˙ור‰,  במ˙ן  נפל‡  חי„ו˘  נ˙ח„˘  ˘‡כן  לח˘וב  ‰י'  ני˙ן  ו‰נ‰, 
‰„ברים ‰‚˘מיים, ‡ך ע„יין ‰עיסו˜ בעבו„‰ רוחני˙ כמו ˙ור‰ ו˙פיל‰ ‰ו‡ ח˘וב ונעל‰ 
˘מים.  ל˘ם  ‰‚˘מיו˙  וניˆול  ‰מˆוו˙  ˜יום  י„י  על  ‚˘מיים  עניינים  וזיכוך  מ˜י„ו˘  יו˙ר 

ומוטב ל‰˙נ˙˜ מן ‰עולם ולי˘ב ב„' ‡מו˙ ˘ל ˙ור‰ ו˙פיל‰ ולעזוב ‡˙ ‰‚˘מיו˙.

למט‰ ‰י‡ „וו˜‡  וירי„˙ ‰נ˘מ‰  ברי‡˙ ‰עולם  ˙כלי˙  ˘‡„רב‡,  ב˙ני‡  נ˙ב‡ר  ‡מנם, 
ב˘ביל ‰עבו„‰ עם ‰„ברים ‰‚˘מיים!

י˙' „יר‰  לו  ל‰יו˙  ˘"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰  פל"ו)  ב˙ני‡  נ˙ב‡ר  טז.  נ˘‡  (˙נחומ‡  חז"ל  כך ‡מרו 
ב˙ח˙ונים", ‰יינו ˘בני י˘ר‡ל י˜„˘ו ויזככו ‡˙ ‰עולם ‰‚˘מי ‰נחו˙ ו‰˘פל „וו˜‡, ע„ 
לפניו  רוח  נח˙  ל‰יו˙  י˙',  ברˆונו  על‰  "˘כך  י˙',  לו  ומ˘כן  „יר‰  ל‰יו˙  ר‡וי  י‰י'  ‡˘ר 
י˙', כ„ ‡˙כפי‡ סטר‡ ‡חר‡ ו‡˙‰פך ח˘וכ‡ לנ‰ור‡ [כ‡˘ר מ˙‚ברים על כוחו˙ ‰טומ‡‰ 

ו‰ופכים ‡˙ ‰חו˘ך ל‡ור]" (˙ני‡ ˘ם).

ביו˙ר,  ‰נעל‰  ב‡ופן  ב‰˘י"˙  מ˙„ב˜ים  ‡ז  ‰‚˘מיו˙,  עם  עוב„ים  כ‡˘ר  ו„וו˜‡ 
ב"‰,  סוף  ‡ין   ,'‰ ‡ור  ˘"י‡יר  פועלים  „וו˜‡  זו  עבו„‰  י„י  ˘על  (˘ם)  ב˙ני‡  וכמבו‡ר 
מן  וי˙רון ‡ור  עז  וי˙ר   ˙‡˘ בי˙ר  כולו,  עולם ‰ז‰  כל  ˘ל  ו‰סטר‡ ‡חר‡  במ˜ום ‰ח˘ך 

‰ח˘ך, מ‰‡ר˙ו בעולמו˙ עליונים".

‰‚˘מי,  ‰‚וף  ו‡˙  ‰‚˘מיו˙   ˙‡ ל˜„˘  ˘ני˙ן  ‰ו‡  ˙ור‰  מ˙ן  ˘ל  ˘‰חי„ו˘  ונמˆ‡ 
‰˙ור‰,  לימו„  בעניין  ‚ם  ˘רו‡ים  וכפי  ‰עילוי.  ב˙כלי˙  ב‰˘י"˙  מ˙„ב˜ים  כך  ו„וו˜‡ 
˘"˙ור‰ ל‡ ב˘מים ‰י‡", ועי˜ר ‰˙ור‰ נ˙ונ‰ ל‡לו ‰לומ„ים ‡ו˙‰ ב‚וף ‚˘מי, וע„ כ„י 
כך ˘כביכול ‰˜ב"‰ ובי"„ ˘ל מעל‰ ˘ו‡לים על פס˜ „ין ˘ל חכם ˘נ˘מ˙ו מלוב˘˙ ב‚וף 

‚˘מי, ו‰˜ב"‰ ‡ומר "נˆחוני בני נˆחוני"! (ב"מ נט, ב)


