


˜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
מדוע לא נלחם משה עצמו בעמלק?

מ„וע ל‡ למ„ ר˘"י ˘מ˘‰ "נ˙עˆל" במ‰ ˘„ח‰ ‰מלחמ‰ ליום 
למלחמ˙  ו‡ילך  מˆרים  מיˆי‡˙  ‰ניסים  כל  בין  ‰חילו˜   / ‰ב‡? 

עמל˜ / בין מלחמ˙ מ„ין למלחמ˙ עמל˜  

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 89 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
צורת "פי החירות" (ע"פ אגרות קודש ח"ב עמ' שלה ואילך)

מדוע לא הי' יכול משה לבדו לתת מים לישראל? (ע"פ תורת מנחם – 
התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ' 315 ואילך)

 

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מעלת "ימינם" ו"שמאלם" של ישראל בעת קריעת הים

ל‡  מ„וע   / בנ˘מו˙?  ‡ו  ב‚ופו˙  י˘ר‡ל,  בעם  ‰בחיר‰  ‰י˙‰  במ‰ 
‰ספי˜‰ לי˘ר‡ל זכו˙ ‰˙ור‰ כ„י לעבור ‡˙ ים סוף? / מ„וע עבו„‰ 
 / ‰˙ור‰?  ל˜בל˙  י˘ר‡ל   ˙‡ ˘‰כינ‰  זו  ‰י‡  מנו‚„ים  ˜ווים  ב˘ני 

בי‡ור ענין ˜ריע˙ ים סוף ו‰˜˘ר בינ‰ למ˙ן ˙ור‰

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 966 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
המן – השפעה מדודה, אך "בפנים מאירות" (ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ' 

90 ואילך)

מדוע נקראת התפילה בשם "אומנות"? (ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ' 52 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדר מצות סעודה במוצאי שבת

˘‰יו  ל„רך ‡כיל˙ ‰מן  זכר  ˘‰י‡  זו,  סעו„‰  במ˜ור  ל‰וכיח  י‡ריך 
עˆמן,  סעו„ו˙   '‚ ל„ין  „˘ייכ‡  יסי˜   / ‰˘ב˙  בˆ‡˙  ממנו  סוע„ים 
פרט  ˘‰י‡  „מ˘מע  ב˘ולחנו  ‰ז˜ן  רבינו  ל˘ון  „יו˜  עפ"ז  וי˙ב‡ר 

ב˜יום מˆו‰ ‡חר˙ ב‡ופן „"מן ‰מובחר"

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 70 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"גם זו – לטובה!"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
מעלתם של חסידים בעבר

בעז‰י״˙.

‰ננו  ב˘לח,  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

פ‰ ו˘ם, במזרח ובמערב, נרו˙ ‰וי' נ˘מו˙ בני ‡„ם „ל˜ים (ברענען). ב˘מן מ˘ח˙ ˜„˘, 
ב‰‚בר˙ ‰ˆור‰ על ‰חומר, ‡לו ‚ועים בבכי׳ מ˜רב לבם ו˙מˆי˙ נפ˘ם, ‡לו מ˙ענ‚ים, ב˜ול 
ב‰˙בוננו˙  ˘˜ועים  ו‡לו  נפ˘ם  ˘פיכו˙  ע„י  עמו˜‰  ב‰˙˜˘רו˙  פנימי˙,  ‰כוונ‰  מעורר 

˙‰ומי˙, בח˜ר ‡לו˜‰, בענינים ‰מופ˘טים, ‚ועים בחלי˘‰, מעין „בי˜ו˙ עˆם בעˆם.

לימוד החסידות זה חלקו בחיים
‡י˘ ‡י˘ לפי ערכו ומ‰ו˙ו י„ע, ‡˘ר לימו„ ‰חסי„ו˙ ז‰ חל˜ו בחיים, ועבו„˙ ‰˙פל‰ 
כל  ור‡˘י˙  עיל‡‰,  בי˜ר‡ „מלכ‡  ל‡ס˙כל‡  חיים,  פני ‡ל˜ים  לר‡ו˙  לעל‡‰,  ˙רע‡   ‡„

‰ו‡ זיכוך ובירור מ„ו˙ ‰טבעיים ו‰חומרים, ול‰‚ביר ‰ˆור‰ על ‰חומר.

‰נ‰  ז‰  בכל  ו‰מזוז‰,  ‰„ל˙  ‡חורי  ‡י',  מ˜ומם  י„עו  כי  ‡ם  ו‰ˆעירים,  ‰פעוטים  ‚ם 
‚ם ‰ם מˆ‡ו ל‰ם ˜ן ובי˙ מו˘ב, ל‰חים לבבם ב‡ורן ˘ל חסי„ים, ול‰˙‡ב˜ בעפר ‡נ˘י 
„נטיף  טל,  רסיסי   ,‰‚‰ ל˘מוע  ˆמ‡ים,  ‚ם  ˙‡בים  פנימי,  בביטול  ˘חוח,  ו‰לכו  מע˘‰, 
„˘מעין  רברב˙‡,   ‡ ּיָ ּלַ ƒמ ממליל  ופומי‰ן  ספרי‡.  בבי˙  ב˜רו  „י  ע˙י˜י‡  חכימי‡  מ‡ינון, 

מ‡‰ב˙נ‡ י˜יר‡ ˜„י˘‡, ו‰ו‰ ל‰ון ל˘יזבו˙נ‡, למי‰ך ב‡ורח‡ „˜˘וט.

וע˙‰ מ‰, ‡ין ˘ב˙ ו‡ין מוע„, ‡ין מ˘ים ‡ל לבו ו‡ין „ו‡‚, ‚„ל‰ ‰עזוב‰ במ‡„ מ‡„. 
‰נ‰ ב‰עיר ‡˘ר ימˆ‡ון ‚ר‚רים בו„„ים, ‰לומ„ים ‡יז‰ ספר ˘ל חסי„ו˙, בינם לבין עˆמם, 
יח„ ˜בוˆ˙  י˙‡‚„ו  כי  יז„מן  ועל ‰פל‡  ליל‰,  ול‡  יום  ל‡  ˘‡ינו  ב˘ע‰  ז‰ ‰ו‡  ‚ם  ‰נ‰ 
‡נ˘ים ל˜בוע ע˙ ללימו„ ‰חסי„ו˙, ו‚ם ז‰ בכל מ˜ר‰ ˜ל ‰ערך עומ„˙ ‰˜בוˆ‰ ל‰˙פר„, 
ו‰ˆעירים  ולב˘‰ ˆור‰ ‡חר˙,  טעמ‰,  וכמעט ‡˘ר ‰ו˘כח  מ„בר,  ˘בלב ‡ין  ומעב[ו]„‰ 

בעיני‰ם ל‡ ר‡ו‰ו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' ˘כט-ל )



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

מעתם ש חסידים בעבר
אלו מתענגים, בקול מעורר הכוונה פנימית, בהתקשרות עמוקה עדי שפיכות נפשם ואלו שקועים בהתבוננות 

תהומית, בחקר אלוקה, בענינים המופשטים, גועים בחלישה, מעין דביקות עצם בעצם

קבעו מוחם ולבם לילך בדרך הסלולה לרבים
בימים ‰‰ם ‡˘ר ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰‡יר‰ ˙בל ומלו‡‰... ‚ם ‡ל‰ ‡˘ר ל‡ חוננו במרחבי 
 '‰  ˙‡ לעבו„  וערכם,  מ„רי‚˙ם  מ„˙  כפי  ל‡ור‰,  נ‰נו  ‰ם  ‚ם  ‰חסי„ו˙,  ˙ור˙   ˙‚˘‰
‚ם  ומ‰  לכך,  ‰פנ[ו]יו˙  ב˘עו˙  בחול  ל˙ור‰,  ע˙ים  ו˜ביעו˙  ˙פל‰,  זו  ˘בלב  בעבו„‰ 

ב˘״˜ ומוע„ים, ‡˘ר כל ‡ח„ ‰ר‚י˘ מעין מנוח˙ עולמים.

וי˘וע‰  ˙˜ו‰  מˆ‡ו  ‰ם  ‚ם  פנימי˙,  ועבו„‰  ב‰˘‚‰  ‰יכול˙  מו˘ללי  ˜יר,  ‡זובי  ו‡ף 
בלימו„ים,  ל˘מוע  לרבים,  ‰סלול‰  ב„רך  לילך  ולבם  מוחם  ו˜בעו  יח„ו  ‰ם:  לנפ˘ם, 
מעומ˜  נפ˘ם  ˘פכו  ב˙פל‰,  לפני ‰׳  ובעמ„ם  ובמוע„ים,  ב˘"˜  בחול  בזמנים ‰מו‚בלים, 

נ˜ו„˙ לבבם ב˘ל‰וב‡ „נ‰ור‡ עיל‡‰.

מועדים לשמחת הנפש בתורה ותפילה
בוע„  ו˙פל‰  ב˙ור‰   ,'‰ על  ל‰˙ענ‚  ‰נפ˘  ל˘מח˙  מוע„ים  ‰יו  ו‰מוע„,   ˘„˜ ‰˘ב˙ 
ליום  ולˆפו˙  ל˜וו˙  ימי ‰מע˘‰,   ˙˘˘ בכל  ו‰ועירם  ל‰ם,  זו ‰‡יר‰  ועבו„˙ם  ובו˙י˜ו˙, 

מנוח‰ וי˘וע‰ כי יבו‡.

מ‰ טוב ומ‰ נעים ‰י' בי˙ ‰וי' במ˜‰לו˙ ‰חסי„ים, ‡ף בחול, ובפרט ב˘ב˙ ˜„˘ וימים 
‚„ול‰,  ב„בי˜ו˙  ב˙פל‰,  עסו˜ים  עומ„ים  ‡נ˘ים  וכמ‰  כמ‰  בו  מעט,  ‰מ˜„˘  טובים, 
וב‰˙עס˜ו˙ עˆומ‰, ובבו‡ ‡י˘ בבי˙ ‰', נב‰ל נרע˘ ונפח„ מ‰מר‡‰ ‰‡ל˜י˙ ‡˘ר בעיניו 

ר‡‰ וב‡זניו ˘מע.

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 „

מדוע א נחם משה עצמו בעמק?
מדוע לא למד רש"י שמשה "נתעצל" במה שדחה המלחמה ליום הבא? / החילוק בין כל הניסים מיציאת 

מצרים ואילך למלחמת עמלק / בין מלחמת מדין למלחמת עמלק  

ר‡˘  על  נˆב  מחר ‡נכי  בעמל˜,  וˆ‡ ‰לחם  לנו ‡נ˘ים  בחר  י‰ו˘ע,  מ˘‰ ‡ל  "וי‡מר 
‰‚בע‰ ומט‰ ‰‡ל˜ים בי„י. ויע˘ י‰ו˘ע כ‡˘ר ‡מר לו מ˘‰ ל‰לחם בעמל˜, ומ˘‰ ‡‰רן 
וחור עלו ר‡˘ ‰‚בע‰. ו‰י' כ‡˘ר ירים מ˘‰ י„ו ו‚בר י˘ר‡ל, וכ‡˘ר יניח י„ו ו‚בר עמל˜. 
מז‰ ‡ח„  בי„יו  ˙מכו  וחור  ו‡‰רן  עלי',  וי˘ב  ˙ח˙יו  וי˘ימו  וי˜חו ‡בן  כב„ים,  מ˘‰  וי„י 

ומז‰ ‡ח„, וי‰י י„יו ‡מונ‰ ע„ בו‡ ‰˘מ˘" (יז, ט-יב). 

ובפירו˘ ר˘"י: "וי„י מ˘‰ כב„ים – ב˘ביל ˘נ˙עˆל במˆו‰, ומינ‰ ‡חר ˙ח˙יו, נ˙יי˜רו 
י„יו". 

ולכ‡ור‰ פ˘וט, ˘כוונ˙ ר˘"י ב‡ומרו "˘נ˙עˆל במˆו‰ ומינ‰ ‡חר ˙ח˙יו" ‰י‡ למˆו˙ 
‰מלחמ‰ - ˘מ˘‰ ‡מר לי‰ו˘ע "ˆ‡ ‰לחם בעמל˜" ול‡ ‰˘˙˙ף בעˆמו ב‚וף ‰מלחמ‰. 

מ˘‰ ‰י‡  ב‰  ˘נ˙עˆל  ˘‰מˆו‰  ועו„)  כ‡ן.  ר˘"י  על  (ר‡‰ „ברי „ו„  מ˘מע  מפר˘ים  [בכמ‰ 
בחיר˙ ‰‡נ˘ים, ז‰ ˘‡מר מ˘‰ לי‰ו˘ע "בחר לנו ‡נ˘ים" ול‡ בחר מ˘‰ בעˆמו. ‡מנם 
‡ל‡  ‡ינו  ולכ‡ור‰   – כ"מˆו‰"  נח˘ב˙  ‰מלחמ‰  ‡נ˘י  ˘בחיר˙  לומר  ‰ו‡  ‚„ול  חי„ו˘ 

‰כ˘ר מˆו‰ – ועל כן מס˙בר לפר˘ „ברי ר˘"י כפ˘וטם ˘מ„בר על ‚וף ‰מלחמ‰].   

‚ם  מˆינו   – במˆו‰"  ˘"נ˙עˆל  מ˘ום  למ˘‰  ב‡‰  ‰י„ים  ˘כב„ו˙  ז‰  ענין  ו‰נ‰,  ב. 
ביומ‡  בענין ‰זמן: "ול‡ ‡ז„רז  ˘‰ע„ר ‰זריזו˙ ‰י'  פיר˘  ˘ם  על ‰פסו˜, ‡מנם  ב˙יב"ע 
‰‰ו‡", ו‰יינו, ˘נח˘ב למ˘‰ פ‚ם בז‰ ˘ל‡ ‰˙חיל במלחמ‰ ב‡ו˙ו ‰יום עˆמו ‡ל‡ ‰ור‰ 

˘‰מלחמ‰ ˙‰י' "מחר". וכעין ז‰ ‰ו‡ במכיל˙‡ כ‡ן: "מכ‡ן ˘ל‡ י˘‰‰ ‡„ם במˆו˙".

‡מנם ר˘"י ל‡ פיר˘ כן (ול‰עיר מב‡ר ב˘„‰ כ‡ן) – וי˘ לב‡ר:

עמ‰ם  כ‰ ‰˙נ‰‚  ע„  י˘ר‡ל.  בני  ח„˘ ‡ˆל  מˆב  עמל˜ ‰˙חיל  במלחמ˙  ב„רך ‰פ˘ט, 
יˆי‡˙  מˆרים,   ıב‡ר ומופ˙ים  ‡ו˙ו˙  ‰טבע:  ב„רכי  ‰˙ח˘בו˙  לל‡  ניסי  ב‡ופן  ‰˜ב"‰ 

מˆרים, ˜ריע˙ ים סוף, ול‡חר מכן ירי„˙ ‰מן ו‰˘לו – ˘‰יו ב‡ופן ˘מיימי ל‚מרי; 

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

‡ולם כ‡ן, במלחמ˙ עמל˜, ‰י' מˆב ˘ל ‰ס˙ר פנים, וכמו ˘‰בי‡ ר˘"י ב˙חיל˙ ‰ענין 
ב˜רבנו  י˘ר‡ל "‰י˘ ‰'  ˘פ˜פ˜ו  ז‰  על  כעונ˘  בי˘ר‡ל ‰י'  ל‰ילחם  עמל˜  ˘בו‡  ח),  (יז, 

‡ם ‡ין" (יז, ז), וכמו„‚˘ במ˘ל ˘‰בי‡ ר˘"י מ‡ב "˘‰רכיב בנו על כ˙פו", וכ‡˘ר פ˜פ˜ 
‰בן במˆי‡ו˙ ‰‡ב ‰ס˙יר ‰‡ב פניו ממנו: "‰˘ליכו מעליו וב‡ ‰כלב ונ˘כו" – 

י˘ר‡ל  לבני  ˘‰י˙‰  על ‰‰נ‰‚‰ ‰ניסי˙  לסמוך  כז‰ ‡י ‡פ˘ר  ˘במˆב  מ˘‰  סבר  ולכן 
ע„ כ‰, ‡ל‡ ב‰כרח ל‰˙כונן למלחמ‰ ב„רך ‰טבע. ומע˙‰ מובן, ˘ז‰ ˘„ח‰ ‡˙ ‰מלחמ‰ 
מוכרח˙ ‰כנ‰  ב„רך ‰טבע,  ס„ר ‰מלחמ‰ ‰ו‡  כ‡˘ר  כי   – ל"עˆלו˙"  נח˘ב  למחר ‡ינו 
מסו„ר˙ למלחמ‰, בחיר˙ ‰‡נ˘ים ‰מ˙‡ימים וסי„ור ˙כני˙ ו‡ופן ‰מלחמ‰ כו', ו‡י ‡פ˘ר 

לˆ‡˙ ל‰ילחם מי„ ב‡ו˙ו ‰יום. 

ולכן ל‡ ‰בי‡ ר˘"י ‡˙ „ברי ‰˙יב"ע, כי ל˘יט˙ו – ב„רך ‰פ˘ט – בפרט ז‰ ˘ל „חיי˙ 
‰מלחמ‰ למחר ‰י˙‰ ‰נ‰‚˙ מ˘‰ כ„בעי. 

[וי"ל, ˘לפי ‰˙יב"ע (ו‰מכיל˙‡) ‡ינו כן, ‡ל‡ מ˘‰ ‰˙כונן מלכ˙חיל‰ למלחמ‰ ב‡ופן 
ומט‰  ‰‚בע‰  ר‡˘  על  נˆב  "‡נכי  מ˘‰  ˘‡מר  מ‰  על  ‰˙יב"ע  ב„ברי  וכמו„‚˘  נס,  ˘ל 

‰‡ל˜ים בי„י": "חוטר‡ „‡˙עבי„ו בי' ניסין מן ˜„ם ‰' בי„י"; 

על  במלחמ‰  כ˘מ„ובר  כי  ו"עˆלו˙",  לפ‚ם  ‰מלחמ‰  „חיי˙  נח˘ב˙  זו  ל˘יט‰  ולכן 
טבעי˙ ˆריך לע˘ו˙‰ מי„ לל‡ עיכוב]. 

‚. ו‰נ‰, לפי „רכנו מובן ‚ם ‰"ח˘בון" ˘ע˘‰ מ˘‰ ולכן מינ‰ ‡חר ˙ח˙יו:

כיוון ˘מלחמ‰ זו ‰י˙‰ ב„רכי ‰טבע, סבר מ˘‰ ˘‡ין מ˜ומו בר‡˘ ‰מלחמ‰ – ˘‰רי 
ר˘"י  (ר‡‰  ˘נ‰  ˘˘ים  ע„  ע˘רים  מבן  "יוˆ‡ ˆב‡" ‰ו‡  ל‰יו˙  ‰‚יל ‰מ˙‡ים  לפי ‰˙ור‰ 

˘‰"˘ ‚, ז. ‚ור ‡רי' לפר˘"י ˙˘‡ ל, טז. ועו„); 

‰י'  עו„  וכחו  ממ˘‰  ‰רב‰  ˆעיר  ˘‰י'  ‰מלחמ‰,   ˙‡ לנ‰ל  לי‰ו˘ע  ל˙˙  ‰ע„יף  ולכן 
‰י'.  י‰ו˘ע   ‰"„ ˙מ"ח  ‡לפים  ב'  ‰„ורו˙  ס„ר  ר‡‰   – ˘˘ים  ל‚יל  ‡רבעים  ‚יל  בין  ‡ז  ‰י'  (י‰ו˘ע  במ˙ניו 

יל˜וט ר‡ובני פר˘˙נו יז, ט). 

‰רוחני  בחל˜  י˙עס˜  ˘‰ו‡  ע„יף  ‚ופ‡  ‰מלחמ‰  ל˙ועל˙  כי  מ˘‰  ˘סבר  ז‡˙,  ועו„ 
˘ל ‰מלחמ‰ – ‰˙פל‰ ל‰' ו‰˙עני˙ וכו', וכן עמי„˙ו על ר‡˘ ‰‚בע‰ עם מט‰ ‰‡לו˜ים 
˘ל  ‰‚˘מי  בחל˜  ‰מ˙עס˜ים  ‡לו   – ‰מלחמ‰  יוˆ‡י  י˙עו„„ו  ז‰  י„י  ˘על  י„יו,  ו‰רמ˙ 

‰מלחמ‰ – וי‰י' ל‰ם ‰כח ו‰עוז ל‰ילחם כר‡וי. 

[בכמ‰ מפר˘ים (‚ור ‡רי'. ועו„) כ˙בו, ˘מ˘‰ מינ‰ ‡˙ י‰ו˘ע במ˜ומו מ˘ום ˘‰ו‡ מזרע 
פ"‚.  „ר"כ  פסי˜˙‡   – חז"ל  „ברי  ע"פ  (ו‰ו‡  עמל˜  מלחמ˙  ˘ל  ז‰  לענין  במיוח„  ‰מסו‚ל  יוסף, 

ועו„).

‡בל טעם ז‰ ˜˘‰ ל‰עמיס בפ˘ט „ברי ר˘"י, ˘‰רי ר˘"י כ‡ן ל‡ רמז כלל לז‰ ˘י‰ו˘ע 
‰ו‡ מזרע יוסף]. 

מעשה דרבי עקיבא ומעשה 
דנחום איש גם זו

נחמו  לשבת  בהמשך  שאמרתי  במה  ...ואסיים 

היינו  בכפליים,  נחמה  שהיא  רז״ל  שאמרו  במה 

כפליים לא רק בכמות אלא גם באיכות, זאת אומרת, 

שהנחמה תהי׳ באופן כזה, שלא רק שהיא מסירה את 

הצער, אלא גם מהפכת את הצער גופא לעונג, היינו 

שארעו  אשר היסורים  בשר רואה,  גם בעיני  שהאדם 

לקרוא  אפשר  אי  אבל  עליהם,  טעם  יש  א)  הרי  לו 

ומה  גרידא,  נחמה  אלא  אינה  כי  בכפליים,  נחמה  זה 

שרואה  ב)  היינו  בכפליים,  שהנחמה  הנביא  שמוסיף 

של  השפעה  אלא  יסורים  היו  לא  עצמם  שהיסורים 

בצורה  למטה  נמשך  טוב  רוב  שמפני  מכוסה,  טובה 

כזו. 

בתניא  בקיצור  שכתב  ממה  מובן  הענין  ופירוש 

כל  של  נוסחא  שיש  בגמרא,  ג"כ  וכמסופר  כ״ו,  פרק 

ומעולה  נוספת  ונוסחא  עביד,  לטב  רחמנא  דעביד 

דרבי  דמעשה  החילוק  וכמו  לטובה,  זו  גם   - מזו 

ידי  על  שר׳׳ע  זו,  גם  איש  דנחום  ממעשה  עקיבא 

על  ניצל  וכו'  והתרנגול  החמור  ונאכל  הנר  שנכבה 

הצער  ידי  על  סוף  שסוף  וראה  גופני,  מהיזק  זה  ידי 

שסבל באה לו טובה, אבל העובדא עצמה הוא ענין 

דנחום  במעשה  משא״כ  גרידא.  נחמה  וזהו  צער.  של 

על  ומרגליות  טובות  האבנים  כשהחליפו  זו  גם  איש 

שעל  בזה  הסתפקו  שלא  בעפר,  נס  לו  ונעשה  עפר, 

לו  הוכיחו  אדרבה  אלא  מהיזק,  הוא  ניצל  הצער  ידי 

שאין זה צער אלא טובה גדולה ביותר.

ענין  רק  יהי׳  לא  הנה  דידן  בנידון  שגם  רצון  ויהי 

כן  גם  שיהי׳  אלא  עביד,  לטב  רחמנא  דעביד  כל  של 

הכוונה  את  יגלה  יכול  שהכל  לטובה,  זו  גם  של  ענין 

פנימית ואז יראה ״כי גם זו לטובה, רק שאינה נגלית 

דאתכסיא  מעלמא  היא  כי  בשר,  לעיני  ונראית 

שלמעלה מעלמא דאתגליא״.
(אגרות קודש ח"ד עמ' תיג-ד)

ההעלם והסתר עצמו נהפך לטוב
לדכוותי׳  ובודאי  מכתבו,  קבלת  הנני  מאשר 

עליו  אדם  לב  שיפול  מקום  שאין  להאריך  למותר 

מילוי  במשך  העולם  בדרכי  שפוגש  קישוים  מאיזה 

נבראתי  אני  משנה  כדבר  שהוא  האמיתי,  תפקידו 

להביא  היצר  מתחבולות  שזהו  כיון  קוני,  את  לשמש 

הוא  היצר  ענין  כל  והרי  רוח,  לנמיכת  האדם  את 

בשביל לנצחו [וגם בעצמו זהו חפצו, וכמובן מהמשל 

בתניא  הובא  היטיב)  עיי״ש  א.  קסג,  (ח״ב  הק׳  בזוהר 

העלמות  עניני  אפילו  הרי  וסו"ס  כ״ט],  פרק  סוף 

דכל  באופן  רק  ולא  לטוב,  נהפכים  עצמם  והסתרים 

נגרמת  שמזה  ז.א.  עביד,  לטב  רחמנא  דעביד  מה 

טובה, אלא באופן דגם זו לטובה, שזהו שהענין עצמו 

איש  זה מהעובדא דנחום  טוב [וכמובן חילוק  נעשה 

משא״כ  גלוי׳  טובה  נעשית  לעפר  שההפיכה  זו,  גם 

בהמאמר דכל מה דעביד וכו'] וק״ל.

(אגרות קודש חי"ד עמ' תמא)

במשך הזמן זוכים לראות 
ש"גם זו לטובה"

שלמרות  עליו,  מתפלא  הנני   .  . למכתבו  במענה 

בחיי  וכמה  כמה  אחת  ועל  הפרטיים  בחייו  שראה 

כאשר  אפילו  ופעמים  יתברך,  השם  נפלאות  אחרים 

עד  לטוב  כך  כל  נשתנה  המצב  עצה  שום  נראתה  לא 

שהתפלאו והצטערו מדוע היו קודם ב"מרה שחורה". 

וידוע פתגם החכם, ש"העבר הוא מלמד העתיד", 

מה  ש"כל  בבטחון  חזקים  להיות  צריכים  ובמילא 

זוכים  הזמן  ובמשך  עביד",  לטב  רחמנא  דעביד 

לדרגה גבוהה יותר, ש"גם זו לטובה" (שזה עצמו טוב 

הסיפור  בין  ההבדל  שידוע  כפי  לטוב,  סיבה  רק  ולא 

ע״ב)  ס,  (ברכות  עביד"  לטב  רחמנא  דעביד  מה  ד"כל 

והסיפור ד"גם זו לטובה" (תענית כא, ע״א))...

לקבלת  בברכה  וחותם  טובות  לבשורות  המחכה 

התורה בשמחה ובפנימיות.

(תרגום מאגרות קודש ח"ט עמ' עב)

"גם זו – לטובה!"

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

ל˘ב˙. 

חז"ל  בל˘ון  בי‡ור  לנו  נ˙וסף  ועפ"ז 
‚ו'  "ויברך  ע‰"פ  ב)  (י‡,  רב‰  בבר‡˘י˙ 
וי˜„˘" – "ברכו במן ו˜„˘ו במן, ברכו במן 
במן  ו˜„˘ו  עומרים,  ˘ני  ˘ב˙  בערב  כו' 
בין  ˘‰חילו˜  עי˜ר", „י"ל  כל  בו  יר„  ˘ל‡ 
‡ם  ר˜  ‡ינו  ו"˜„˘ו"  „"ברכו"  ‰ענינים  ב' 
בערב  עומרים  ˘ני  (˘יר„ו  חיובי  ענין  ‰ו‡ 
‡ל‡  בו),  ‰מן  יר„  (˘ל‡  ˘ליל‰  ‡ו  ˘ב˙) 
„"˜„˘ו  ˘ונים,  (וזמנים)  ‚„רים  ב'  ‰וו 
˘ב˙,  ל˜„ו˘˙  ב˜˘ר  במן  ענין  במן" ‰יינו 
בזמן  יר„ ‰מן  ˘ל‡  מחייב˙  ˘ב˙  „˜„ו˘˙ 
„˘ב˙  ב˘עו˙  ר˜  ‰ו‡  ז‰  וענין  ז‰,  ˜„ו˘ 
זמן  ‚"כ  (כולל  ˘ב˙  „˜„ו˘˙  בזמן  ‚ופ‡, 
˘ל ‰וספ‰ מחול על ‰˜ו„˘, ˘‚ם ‡ז י˘נ‰ 
‰רי  במן",  "ברכו  מ˘‡"כ  ˘ב˙);  ˜„ו˘˙ 
ברכ˙ ‰מן ליום ‰˘ב˙ ‡ינ‰ מו‚בל˙ ל‰זמן 
„יום  לע˙  ל‰מע˙  ‡ל‡  ˘ב˙,  „˜„ו˘˙ 
ירי„˙  לענין  לע˙  ‰מע˙  „זמן  וכיון  ˘ב˙, 
‡חר  ‰ולך  "‰ליל‰  ˘ל  ב‡ופן  ‰ו‡  ‰מן 
‰מן  ברכ˙  ˘ל  זמנ‰  לענין  ‚ם  ‰רי  ‰יום", 
‰˘ב˙  „יום  ‰מן  ˘ברכ˙  ‰ו‡,  כך  „˘ב˙ 

נמ˘כ˙ למוˆ‡י ˘ב˙. 

„˜„ו˘˙  ל‰‡  ‰מ˜ור  ‚"כ  ˘ז‰ו  וי"ל 
ול‰כי  מ"˘,  סעו„˙  זמן  ע„  נמ˘כ˙  ‰˘ב˙ 
‰וי כמו ליווי – ˘‰„בר ˘‡ו˙ו מלווין עו„נו 
˘ב˙ (ממ˘)  ˘˜„ו˘˙  כי ‡ע"פ  כנ"ל,  כ‡ן, 
כ˘מב„ילין  ‰ב„ל‰,  ל‡חרי  ע„  ‡ל‡  ‡ינ‰ 
ברכ˙ ‰˘ב˙ ("ויברך  לחול, ‰רי  בין ˜ו„˘ 
 '‰ ברך  כן  "על  ‰˘ביעי",  יום   ˙‡ ‡ל˜ים 
ע„  ˘נמ˘כ˙  ב‡ופן  ‰י‡  ‰˘ב˙")  יום   ˙‡
סעו„˙ מוˆ"˘, כ˘ם ˘ב"ברכו במן" נכלל‰ 
לסעו„‰ „מוˆ"˘.  ו‰ספ˜˙ ‰מזון  ברכ˙  ‚ם 
מלו‰  "סעו„˙  ‰י‡  זו  ˘סעו„‰  ‰טעם  וז‰ו 
ביˆי‡˙ו,  ‰˘ב˙   ˙‡ מלווים  ˘‡ז  מלכ‰", 
כיון ˘בסעו„‰ זו ‰ו‡ ‚מר "ברכ˙" ‰˘ב˙. 

ועפכ‰נ"ל ‡ולי י˘ לומר עו„, ˘יסו„‰ 
˘ל סעו„‰ זו ‰ו‡ – זכר למן, „כיון ˘‰עומר 
לכן,  „מוˆ"˘,  ‰סעו„‰  ‚ם  כלל  „˘ב˙  מן 
כמו ˘חייבים ב‡כיל˙ ‚' סעו„ו˙ „˘ב˙ זכר 
‡כיל˙  ‚"כ  מחייב  עˆמו  ז‰  זכר  ‰רי  למן, 
סעו„‰  במ„בר ‡כלו  ˘בנ"י  (כמו  זו  סעו„‰ 

זו מ‰מן ˘יר„ ליום ‰˘ב˙). 

ל'  ביו˙ר  ומחוור  ˘פיר  ‡˙י  ועפכ"ז 
חוב‰  ‡ינ‰  זו  "˘סעו„‰  ‰נ"ל  ‰ז˜ן  רבינו 
„י"ל  בלב„",  ‰מובחר  מן  מˆו‰  ‡ל‡  כ"כ 
מלכ‰  מלו‰  סעו„˙  ˘ע"י  בז‰,  ˘כוונ˙ו 
מן  "מˆו‰  ‰י‡  סעו„ו˙   '‚„ ‰מˆו‰  ‰רי 
‰מובחר". כלומר, ‡ין ‰חיוב „סעו„˙ מלו‰ 
 ˙‡ ללוו˙  (כ„י  עˆמו  בפני  ענין  ר˜  מלכ‰ 
סעו„ו˙  ל˘‡ר  ענין  ‡ינו  ז‰  ˘ענין  ‰˘ב˙, 
(‚ם)  עˆמו), ‡ל‡ ‰ו‡  ב˘ב˙  ˘זמנן  „˘ב˙ 
חל˜ מחוב˙ ‚' סעו„ו˙ (עיי' ‡לי' רב‰ לסי' 
‡חר  ע„   '‚ סעו„‰  נמ˘ך  ˘‡ם  ס˜"‡   ˘
רביעי˙),  סעו„‰  עו„  ל‡כול   ˆ"‡ ח˘יכ‰ 
„"מˆו‰  ב‡ופן  סעו„ו˙   '‚ מˆו˙  „˜יום 
סעו„˙  ‚ם  כ˘‡וכל  ‰"ז  ‰מובחר"  מן 
במן" ‰ו‡  ל"ברכו  ˘‡ז ‰זכר  מלכ‰,  מלו‰ 

ב˘לימו˙.

רבינו  ‰עמי„  ז‰  ˘ענין  [ול‰עיר 
בסו‚ריים, וי„וע מ˘"כ ‡חי רבינו ‰מ‰רי"ל 
מפ‰ ˜„˘ו  ˘˘מע  ס"ו)  ח‡ו"ח  י‰ו„‰  (ב˘‡רי˙ 

חˆע"‚  ב˙וך  ‰עמי„  (ב˘ו"ע)  ספ˜  „"כל 
לר‡ו˙  ז‰  פר˜  ול˘נו˙  לחזור  ו„ע˙ו ‰י˙‰ 
„‰ספ˜  י"ל  ולפ‰נ"ל  „בריו".  ˆ„˜ו  ‡ם 
„סו"ס  כיון  מ‡י„ך  ˘מ‡  כי  ‰ו‡  ב„בר 
 '‚ מˆו˙  „כללו˙  ‰מובחר"  מן  "מˆו‰  ‰וי 
 '‚ סעו„‰  ל‰˜„ים  ר‡וי  ‡ולי  כולן  סעו„ו˙ 
˘מטעם  וי"ל  כו'.  זו  סעו„‰  ˘˙˙˜יים  כ„י 
‰מובחר"  מן  "מˆו‰  ל˘ון  נ˜ט  ‚ופ‡  ז‰ 
מפ˙ח  ול‰עיר  כו'.  ספי˜ו  טעם  ל‰„‚י˘ 

‰„ביר ל˘ו"ע כ‡ן ס˜"‡]. 

לקראת שבת ו

„. וי˘ ל‰וסיף בז‰:

ומ˘מע  עמל˜,  מלחמ˙  על  מ˘‰   ˙‡ ˆו‰  ˘‰˜ב"‰  מˆינו  ל‡  מ˜ר‡",  ˘ל  ב"פ˘וטו 
˘מ˘‰ ˆו‰ על כך מ„ע˙ו (וכן פיר˘ ‰‡ברבנ‡ל כ‡ן. ועו„). 

ר‡˘י  "ח˙ך   – י‰ו˘ע"  "ויחלו˘  י‚)  (יז,  ‰פסו˜  על  ‰ענין,  ב‰מ˘ך  כ˙ב  ר˘"י  [ו‡מנם, 
פי  על  ˘ע˘ו  למ„ים  ‡נו  מכ‡ן  כולם,  ‰ר‚ם  ול‡  ˘ב‰ם  חל˘ים  ‡ל‡  ‰˘‡יר  ול‡  ‚בוריו 

‰„יבור ˘ל ˘כינ‰". 

‡ך כ„ „יי˜˙ ˘פיר, ‡ין כוונ˙ ר˘"י ˘עˆם ‰מלחמ‰ ‰י˙‰ על פי ‰„יבור – כי במכיל˙‡ 
‡י˙‡ "˘‰מלחמ‰ ‰ז‡˙ ל‡ ‰י˙‰ ‡ל‡ על פי ‰‚בור‰", ור˘"י ˘ינ‰ מל˘ון ‰מכיל˙‡; 

‰„יבור,  פי  על  ‰י'   – ‰חל˘ים  ˘‰˘‡ירו  ז‰   – ˘במלחמ‰  ז‰  ענין  ˘ר˜  לפר˘,  וˆריך 
ו‰יינו ˘‰„יבור ˘ל ˘כינ‰ ‰י' ל‡חר ˘כבר יˆ‡ י‰ו˘ע למלחמ‰, ו„ו"˜]. 

כ‡˘ר   – מ‡ליו  ‰מובן  זו „בר  במלחמ‰  ר‡‰  י˘ר‡ל  רוע‰  ב˙ור  ˘מ˘‰  בז‰,  ו‰בי‡ור 
מלכים  ‰ל'  רמב"ם  (ור‡‰  כנ‚„ם  ‰‚נ‰  למלחמ˙  מי„  לˆ‡˙  ˆריך  לי˘ר‡ל,  ל‰ˆר  ב‡ים  ‚ויים 

˙חיל˙ פר˜ ‰); 

יוˆ‡  מ˘‰  ‰י'  ‡ז   - ‰מלחמ‰  על  מ‰˜ב"‰  מפור˘  ˆיווי  ‰י'  ˘‡ם  מס˙בר,  ומע˙‰ 
למלחמ‰ בעˆמו "לל‡ ח˘בונו˙", ‡ך כיון ˘מ˘‰ ‰חליט על מלחמ‰ זו מ„ע˙ עˆמו - סבר 
˘במˆב כז‰ מוטב ˘ילכו ‰ˆעירים למלחמ‰ עˆמ‰ ו‰ו‡ י˙עס˜ ב‰ˆ„ ‰רוחני כו', וכנ"ל. 

‰. וז‰ו ‡יפו‡ ‚ו„ל ‰חי„ו˘ – ˘‡ף על פי כן, נח˘ב לו ‰„בר ˘"נ˙עˆל במˆו‰": 

ולכן   – ל‰‚נ˙ם  לˆ‡˙  מˆו‰ ‰כי ‚„ול‰  זו  י˘ר‡ל, ‰רי  עם  ל‰ילחם  ב‡ים ‚ויים  כ‡˘ר 
ˆריך ‰י' מ˘‰ ל‰˘˙˙ף במלחמ‰ עˆמ‰ בלי ח˘בונו˙ (‡ף ˘בפועל ל‡ ‰י' ˆיווי מפור˘ 

על מלחמ‰ זו מ‰˜ב"‰). 

ומ‰ ˘ח˘ב מ˘‰ ˘מוטב ˘‰ו‡ י˙עס˜ בענין ‰˙פל‰ כו' – ‰נ‰ ‰י' יכול לˆ‡˙ למלחמ‰ 
ו˘ם, ב˘„‰ ‰מערכ‰, ל‰˙פלל ˙פל‰ ˜ˆר‰. 

לו  ‡מר  ל‰˙פלל  נעמ„  מ˘‰  ˘כ‡˘ר  סוף,  ים  ב˜ריע˙  כבר  ˘מˆינו  מ‰  ע"„  [ו‰ו‡ 
ע˙‰  ע˙  ל‡  לו ‰˜ב"‰  "‡מר  מפר˘:  ור˘"י  טו),  י„,  (פר˘˙נו  ‚ו'"  ˙ˆע˜ ‡לי  "מ‰  ‰˜ב"‰ 

ל‰‡ריך ב˙פל‰ ˘י˘ר‡ל נ˙ונין בˆר‰"].  

ו‡ין ל‰˜˘ו˙ ממלחמ˙ מ„ין, ˘˘ם ‰י' ˆיווי מפור˘: "ˆרור ‡˙ ‰מ„ינים ו‰כי˙ם ‡ו˙ם 
ו‚ו'" (פינחס כ‰, יז), "נ˜ום נ˜מ˙ .. מ‡˙ ‰מ„ינים ו‚ו'" (מטו˙ ל‡, ב) – ו‡עפ"כ, ל‡ ‰לך מ˘‰ 

בעˆמו למלחמ‰; 

ל‚בול  ˜רובים  ‰יו  ל‡  ‰מ„ינים  ˘‰רי   – י˘ר‡ל  על  ‰‚נ‰  מלחמ˙  זו  ‰י˙‰  ל‡  ˘ם  כי 
במ„ין. ‡מר: ‡ינו  ˘מ˘‰ "נ˙‚„ל   ,‚ מטו˙  ˙נחומ‡  [ור‡‰  כו'  נ˜מ‰  מלחמ˙  ˘ל  ענין  ור˜   – י˘ר‡ל 

ב„ין ˘‡ני מיˆר ל‰ם, ˘ע˘ו בי טוב‰"], ו‡כמ"ל עו„.   



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

צורת "פי החירות"
וישובו ויחנו לפני פי החירות

מה היו חירות הללו, לא היו משופעות אלא גדודיות, ולא היו 
תרוטות אלא מוקפות, ולא היו עגולות אלא מרובעות, ולא היו 
מעשה אדם אלא מעשה שמים, ועינים להם פתוחות
(יד, ב. מכילתא)

למנות  המדרש  ראה  מה  תמוה:  לכאורה 

ולמאי  ה"חירות",  של  צורתן  פרטי  כל  את 

נפקא מינה?

בזה  לבאר  המדרש  שכוונת  ליישב,  ויש 

(להלן  בארץ"  הם  "נבוכים  פרעה  דברי  את 

פי  "לפני  הימצאותם  שמחמת  היינו  ג),  פסוק 

יכולים  ואינם  הם"  "נבוכים  לפיכך  החירות" 

לברוח.

ושיעור הדברים כך הוא:

"לא היו משופעות" - שאם היו משופעות 

"אלא  ולברוח,  עליהן  לטפס  יכולים  היו  הרי 

גדודיות" - ישרות, שאי אפשר לטפס עליהן.

פתוחות  היו  לא   - תרוטות"  היו  "לא 

כן  שאם  טרטות),  ערך  ערוך  (ראה  מעט  אפילו 

היו יכולים לברוח דרך המקום הפתוח, "אלא 

מוקפות" - שלא הי' בהן שום פתח.

עמודים  שבשני   - עגולות"  היו  "לא 

הרוצה  הנה  זה,  אצל  זה  סמוכין  עגולים 

הצר  החלק  רק  לנתץ  עליו  ביניהם  לעבור 

ביותר שבעיגול, "אלא מרובעות" - הנוגעות 

זו בזו בכל עוביין, וכדי לברוח צריך לנתץ כל 

עוביין.

אדם  הי'  כן  שאם   - אדם"  מעשה  היו  "לא 

אחר יכול להרסן, "אלא מעשה שמים".

אך אם היו מעשה שמים קשה: הרי אמרו 

ועוד)  ה"ב.  פ"ג  נדרים  מעשרות.  סוף  (ירושלמי,  חז"ל 

כן  ואם  בראשית",  ימי  מששת  מרובע  "אין 

איך היו מרובעות?

פתוחות",  להם  "עינים  מתרץ:  זה  ועל 

לגמרי,  חלק  הי'  לא  הסלע  ששטח  כלומר 

לא  וממילא  עינים,  כמין  חורים  בו  היו  אלא 

היה ריבועם שלם. וק"ל.

מדוע לא הי' יכול משה 
לבדו לתת מים לישראל?

וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה
(יז, ב)

"תנו",  נאמר  מדוע  (כאן)  הראב"ע  הקשה 

לשון רבים, בה בשעה שישראל דברו רק אל 

משה. ותירץ לפי דרכו.

ויש לתרץ:

שהגין  "לפי  רש"י  כתב  דם  מכת  בענין 

לא  לפיכך  לתוכו  כשנשלך  משה  על  היאור 

(פרש"י  אהרן"  ידי  על  ולקה  כו'  ידו  על  לקה 

וארא ז, יט).

היאור  למי  נוגע  אינו  זה  שענין  לומר  ויש 

שהמים  שכיון  בכלל,  למים  גם  אלא  דווקא, 

הגינו על משה אינו מן הראוי שילקו על ידו. 

מן  "כי  בשמו  נקרא  שמשה  שמצינו  וכמו 

ולא  סתם,  מים  י),  ב,  (שמות  משיתיהו"  ‰מים 
מי היאור דוקא.

לא  לבדו  שמשה  ישראל  סברו  זה  ומטעם 

עליו  זה  שלצורך  כיון  מים,  להם  להביא  יוכל 

כעין  זה  והרי  ממקומם,  המים  את  לעקור 

היינו  מים",  לנו  "˙נו  בקשו  ולכן  הלקאה, 

שעשה  כמו  אהרן,  את  אליו  יצרף  שמשה 

בהלקאת היאור.

 

לקראת שבת י„

לכב„  בפ"ע  ענין  ˘‰ו‡  במוˆ"˘  ‰˘ולחן 
על  מפ‰  סי„ור  ‡ף  (וכולל  עי"ז  ‰˘ב˙ 
‰˘ולחן כו', עיי' ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן רי˘ סי' 
‡ל‡  ל‡כול  בכוונ˙ו  ˘‡ין  „‡ף  ‰יינו   ,(˘
 ˙‡ לערוך  (ביˆי‡˙ו)  ˘ב˙  מכבו„  כזי˙, 
"סעו„‰  ל‡כול  ‰ולך  ‰ו‡  כ‡ילו  ‰˘ולחן 
„סו"ס  ‡ל‡  ˘ם.  ‰ז˜ן  רבינו  כל'  ‚מור‰", 
כי „וח˜  סעו„‰,  ˘ˆ"ל ‚ם  מובן  מ‰ך ‚ופ‡ 
ל‡כול  מבלי  ˘ולחן  לס„ר  „חייב  לומר 
‚ופ‡  ‰‡כיל‰  טעם  ‡י  יל"ע  [וע„יין  מ˘‰ו 
לעיל  בר˘"י  ועיי'  כו',  ליווי  מ˘ום  נמי  ‰ו‡ 
‰ל'  לרמב"ם  ובר„ב"ז  ‡כלי'   ‰"„ ˜יח. 

מ˙נ"ע ט, י‚].

‰„ין  „מעי˜ר  לומר  מ˜ום  ‰י'  וב‡מ˙ 
‰י‡  ˘כך  ˘כיון  ור˜  חוב‰,  זו  סעו„‰  ‡ין 
˜טנ‰),  סעו„‰  (עכ"פ  ‡ז  ˘‡וכלין  ‰„רך 
(ר‡‰  סעו„‰  זמן  ‰ו‡  ליל‰  ‰ר‚יל  ע"„  כי 
בסו‚יין  ועיי'  בחיי.  וברבינו  ח  טז,  פר˘˙נו 
 ‰˜„ˆ‰ מן  ‰מ˙פרנס  „„ו˜‡  „מ˘מע  ˜יח. 
‰ו"‡ ˘ל‡ לי˙ן לו סעו„‰ למ"˘ "„‡מרינן 
לי' מ‡י „בעי˙ למיכל ב‡פו˜י ˘ב˙‡ ‡כלי' 
חייב  ˘ב˙  כבו„  מ˘ום  ‡זי  ב˘ב˙‡"), 
כו'  לסעו„‰ ‚מור‰")  ל‰כין ‰˘ולחן ("כמו 
לסעו„‰ זו ˘‡וכל בל‡‰"כ; מי‰‡ מי ˘‡ינו 

‡וכל סעו„‰ זו בכל ליל‰ ‡ין עליו חיוב. 

‡יבר‡ „‡ין לומר כן, ˘‰רי מוכח בכ"מ 
רבינו  וכל˘ון  מˆו‰,  ‰וי  ‰סעו„‰  ˘‚וף 
בפירו˙",  זו  סעו„‰  ל˜יים  ˘"יכולים  ‰ז˜ן 
כ"כ  חוב‰  ‡ינ‰  זו  "˘סעו„‰  כ˙ב  ול‡ח"ז 
‡ל‡ מˆו‰ מן ‰מובחר בלב„", ˘מז‰ מובן 
עכ"פ  חוב‰   ˙ˆ˜ ‰י‡  ‰סעו„‰  ‚וף  ˘‚ם 
(ובבי‡ורי ‰‚ר"‡ ל˘ו"ע כ‡ן נ˜ט ˘סעו„‰ 
ומע˙‰  ספרים).  בכמ‰  וע„"ז  בפ˙,  ˆ"ל  זו 
‰סעו„‰  ‚וף  ˘ל  וטעמ‰  במ˜ור‰  ˆ"ב 

˘חייבין. 

‰מלך  כליווי  „ז‰ו  ר˘"י  מ˘"כ  ו‰נ‰ 

"‰לכ‰"  ל‡  ע„יין  ‡ז  ˘ע„  מ˘מע  כו', 
‰מלווים  ב˜רב  ˘עו„נו  ‰מלך  (כמו  ‰˘ב˙ 
˘חייבים  ‡ע"פ  „לכ‡ו'  וˆ"ב,  זו),  ב˘ע‰ 
ו‰ן  בכניס˙ו  ‰ן  ‰˜ו„˘  על  מחול  ל‰וסיף 
זו ‰י‡ „ו˜‡  סעו„‰  ט., ‰רי  ר"‰  ביˆי‡˙ו, 
ˆ"ב  וע„"ז  ‰˘ב˙,  וˆ‡˙  ‰ב„ל˙  ל‡חרי 
במ˘"כ רבינו ב˘ולחנו כ‡ן ס"ב ע"פ ‰ט"ז, 
‡חר  וזמירו˙  פיוטים  לומר  נו‰‚ין  „י˘ 
כ„רך  ˘יˆ‡  ‡חר  ‰˘ב˙   ˙‡ ללוו˙  ‰ב„ל‰ 
‰ו‡  ‰מ„ובר  ו‰רי  כו',  ‰מלך   ˙‡ ˘מלוין 
מכבר,  ז‰  ‰˘ב˙  ו‰ליכ˙  ‰ב„ל‰  ל‡חרי 
ו˜"ל.  ‰‡נ˘ים,  ב˜רב  ˘עו„נו  כמלך  ול‡ 
וע"ע  ‰מב„יל.   ‰"„ ˜נ:  ˘ב˙  ר˘"י  ועיי' 

פסחים ˜‚). 

‰˘ב˙   ˙‡ˆ ל‡חרי  ˘‚ם  ועכˆ"ל 
וב˘ע"˙  ל‚מרי.  ל‡ ‰לכ‰  ע„יין  (ב‰ב„ל‰) 
‰‡ריז"ל  ˙למי„י  ב˘ם  ‰וב‡   ˘ סי'  ל˘ו"ע 
‡חר  ע„  ל‚מרי  ‰ולכ˙  ‡ין  י˙יר‰  "˘‰נפ˘ 
ל‰˙עס˜  ר‡וי  ‡ין  לכן  ˘ב˙  מוˆ‡י  סעו„˙ 
סעו„˙  ע„ ‡חר  נפ˘  ˘‡ינ‰ ‡וכל  במל‡כ‰ 

מוˆ‡י ˘ב˙". וˆ"ב ב‚„ר ‰ך מיל˙‡.

‰כ˙ובים  מן  עול‰  זו  סעו„‰  „‚„ר  וי"ל 
˘ל  ב‡ופן  ‰י˙‰  ‰מן  ירי„˙  „‰נ‰  ‚ופיי‰ו, 
בכ˙וב  כמפור˘  ‰יום,  ‡חר  ‰ולך  ‰ליל‰ 
˘יר„  מן  ומ‰עומר  בבו˜ר,  ‰י˙‰  ˘ירי„˙ו 
וערבי˙,  ˘חרי˙  סעו„ו˙,  לב'  מזון  בבו˜ר ‰י' 
מובן  ו‡"כ  כב.  טז,  פר˘˙נו  בעלי ‰˙וס'  עיי' 
ל‡ח„",  ‰עומר  "˘ני  יר„  ˘‡ז  בע"˘,   ‰"‰„
‰יום",  ‡חר  ‰ולך  ˘"‰ליל‰  ב‡ופן  ז‰  „‰י' 
בע‰"˙  (ר‡‰  ספרים  בכמ‰  ˘‰‡ריכו  וכמו 
במכיל˙‡",  "ירו˘למי  ב˘ם  סרˆ"‡  ‡ו"ח  טור  ˘ם, 

ו'  יום  סעו„˙  ‡כלו  ‰ר‡˘ון  „מ‰עומר  ועו„), 
ל‰ם  ‰ספי˜  ‰ב'  ו‰עומר  ˘ב˙,  ליל  וסעו„˙ 
לסעו„˙  ‚ם  ו‰ן  ‰˘ב˙  „יום  לסעו„ו˙  ‰ן 
פר˘˙נו  בחז˜וני  יו˙ר  ל‰„י‡  (עיי'  ˘ל‡ח"ז  ‰ליל‰ 
˘‰לחם  נמˆ‡  ‰רי  מ"˘).  לסעו„˙  ‚ם  „‰י'  כ‚  טז, 

„סעו„˙ מ"˘ ל‡ ‰י' ‡ל‡ מ‰עומר מן ‰מיוח„ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדר מצות סעודה במוצאי שבת
יאריך להוכיח במקור סעודה זו, שהיא זכר לדרך אכילת המן שהיו סועדים ממנו 

בצאת השבת / יסיק דשייכא לדין ג' סעודות עצמן, ויתבאר עפ"ז דיוק לשון רבינו הזקן 
בשולחנו דמשמע שהיא פרט בקיום מצוה אחרת באופן ד"מן המובחר"

סי'  ‡ו"ח  ב˘ולחנו  ‰ז˜ן  רבינו  כ˙ב 
מוˆ‡י  סעו„˙  ‚בי  ˘ם)  ממ‚"‡  (ו‰ו‡  ס"‚   ˘
˘ב˙ "טוב לב˘ל ב˘ר ‡ו „בר ‡חר במ"˘ 
כ"כ  ˘מ‡חרין  ובזמננו  זו,  סעו„‰  לכבו„ 
במ"˘  ל‡כול  יכולים  ˘‡ין   '‚ סעו„‰ 
ו‡ח"כ  בפירו˙",  זו  סעו„‰  ל˜יים  יכולים 
ל‰˜„ים  "ו‡"ˆ  (בסו‚ריים)  ממ˘יך 
סעו„‰ ‚' ב˘ביל ˘י‡כלו סעו„‰ זו כר‡וי 
מˆו‰  ‡ל‡  כ"כ  חוב‰  ‡ינ‰  זו  ˘סעו„‰ 
ˆע"˜  ‰ל'  ולכ‡ו'  בלב„".  ‰מובחר  מן 
בעלמ‡"  "מˆו‰  ˘‰י‡  בל'  ‰ול"ל  „טפי 
‰מובחר"  מן  "מˆו‰  ‰ל'  כי  וכיו"ב, 
‰מˆו‰  ˜יום  ˆ"ל  ˘לכ˙חיל‰  יו˙ר  מור‰ 
כיסו„  יו˙ר  מ˙‡ים  ז‰  ל'  ו‡"כ  „ו˜‡,  כך 
לומר „‡„רב‰ ‰חכם ˘עיניו בר‡˘ו י˜פי„ 

˘˙˙˜יים ‰מˆו‰ מן ‰מובחר. 

ב˘ב˙  ילפינן  סעו„ו˙   '‚ חוב˙  ו‰נ‰ 
˜יז: מ‚' פעמים "‰יום" ˘נ‡מרו בפר˘˙נו 
˘‰ו‡  ˘י"‡  (וע„  כו'  ב˘ב˙  ‚בי ‡כיל˙ ‰מן 
וט"ז  רˆ‡  ר"ס  ‡ו"ח  לבו˘  ר‡‰  מ‰"˙,  חיוב 

ס˙רע"ח ס˜"ב, ועו„), ‡בל לסעו„‰ „מ"˘ ל‡ 

מˆ‡נו לימו„ מ˜ר‡. 

‡„ם  יס„ר  "לעולם  ˜יט:  ˘ם  ול‰לן 

ˆריך  ˘‡ינו  ‡ע"פ  ˘ב˙  במוˆ‡י  ˘ולחנו 
‡ל‡ לכזי˙", ובר˘"י "במוˆ"˘, נמי כבו„ 
כ‡„ם  כבו„  „רך  ביˆי‡˙ו  ללוו˙  ˘ב˙ 
(ור‡‰  ‰עיר"  מן  בˆ‡˙ו  ‰מלך   ˙‡ ‰מלו‰ 
‡ב‰ו  בר'  מע˘‰  ˘ם  ועו„   ,(˘ סי'  ב"י  ‚ם 

˘‡כיל˙ו  ‡ף  כו'  ˙ל˙‡  ע‚ל˙‡  לו  ˘ע˘ו 
כיבו„  מˆ„  ו‰מורם „טעמו  מועט˙.  ‰י˙‰ 
‰˘ב˙ ביˆי‡˙‰, וכ˘מ‰ בפוס˜ים "סעו„˙ 

מלו‰ מלכ‰". 

˜‡י  ל‡  עˆמ‰  זו  ˘מימר‡  ול‰עיר 
ע"„  ר˜  ‡ל‡  ‰סעו„‰  ‡כיל˙  בחיוב 
ר„ע  סי'  למ‚"‡  מחˆ‰"˘  (עיי'  ‰˘ולחן  סי„ור 
ל‰‡  ב‰מ˘ך  ˘ב‡‰  מז‰  וכ„מוכח  ס˜"ב), 

˘ב˙  בערב  ˘ולחנו  ‡„ם  יס„ר  „"לעולם 
„‰˙ם  לכזי˙",  ‡ל‡  ˆריך  ˘‡ינו  ‡ע"פ 
(˘‰ו‡  ‡כיל‰  בחיוב  ˜‡י  „ל‡  פ˘יט‡ 
מ„ין  ו‰יינו  ‚ופ‡),  בע"˘  ול‡  בליל‰  ר˜ 
פ"ל  ˘ב˙  ‰ל'  רמב"ם  עיי'  ˘ב˙,  כבו„ 
˘‰ו‡  ובי‡ר  ‰מ‡מרים  ˘ני  ˘‰בי‡   ‰"‰
ומבי‡ו  וביˆי‡˙ו",  בכניס˙ו  לכב„ו  "כ„י 
˘ם ב‰מ˘ך לעו„ עניני ‰כנ‰ „ע"˘ מ˘ום 
סעו„ו˙  חיובי ‡כיל˙  מ˘‡"כ  ˘ב˙;  כבו„ 
˘ייכ‡ לעונ‚ ˘ב˙, כמ˙ב‡ר בסו‚יין ˜יח: 
סי„ור  ו‰"‰  ועו„.  ‰"ז  ˘ם  וברמב"ם 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
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

 מעת "ימינם" ו"שמאם" 
ש ישרא בעת קריעת הים

במה היתה הבחירה בעם ישראל, בגופות או בנשמות? / מדוע לא הספיקה לישראל זכות התורה כדי לעבור 
את ים סוף? / מדוע עבודה בשני קווים מנוגדים היא זו שהכינה את ישראל לקבלת התורה? / ביאור ענין 

קריעת ים סוף והקשר בינה למתן תורה

י˘ר‡ל  ובני  כחומו˙,  ונע˘ו  ל˘נים,  נב˜עו  ˘מי ‰ים  ב‡ופן  סוף ‰˙רח˘  ים   נס ˜ריע˙ 
ב˙וך  י˘ר‡ל  בני  "ויבו‡ו  כב)  (י„,  בפר˘˙נו  ˘נ‡מר  וכמו  ‰מים,  חומו˙  בין  בחרב‰  עברו 

‰ים ביב˘‰, ו‰מים ל‰ם חומ‰ מימינם ומ˘מ‡לם".

וˆריך ל‰בין, מפני מ‰ נע˘‰ ‰נס ב‡ופן כז‰ „וו˜‡, ˘ל‡ יב˘ו ‰מים ל‚מרי, ‡ל‡ נע˘ו 
ל‰ם כחומ‰ מימין ומ˘מ‡ל?

מ‰  עיון  ע„יין ˆריך  ז‰,  ב‡ופן  ר˜  ˘ב˜יע˙ ‰מים ‰יי˙‰ ‡פ˘רי˙  לומר  ˙מˆי  ו‚ם ‡ם 
˙י‡ור   ˙‡ וכפל‰  ומ˘מ‡לם,  מימינם  כחומ‰  ‰מים  עמי„˙   ˙‡ מ‡ו„  מ„‚י˘‰  ˘‰˙ור‰ 
ו‰מים  ביב˘‰,  ‰ים  ב˙וך  י˘ר‡ל  בני  "ויבו‡ו  ‰ים:  ‡ל  י˘ר‡ל  בני  כניס˙  בע˙  ‰ן  ז‰, 
ל‰ם חומ‰ מימינם ומ˘מ‡לם", ו‰ן ל‡חר ˘כבר טובעו ‰מˆריים בים סוף, ו‰˙ור‰ ˘ונ‰ 
ומספר˙ ‡˘ר "ובני י˘ר‡ל ‰לכו ביב˘‰ ב˙וך ‰ים, ו‰מים ל‰ם חומ‰ מימנם ומ˘מ‡לם" 

(˘ם כט).

‰יו  סוף  ים  ˜ריע˙  זמן  מ˘ך  ˘כל  ול‰„‚י˘  ‰„בר,   ˙‡ לכפול  ר‡˙‰  ˘‰˙ור‰  וחזינן 
‰מים לחומו˙ מ˘ני ˆ„י‰ם, ומ˘מע ˘י˘ בז‰ עניין ו˙וכן מיוח„.

מדוע לא הספיקה לבני ישראל זכות התורה?
‰ים,  ב˙וך  ביב˘‰  מ‰לכים  י˘ר‡ל  בני  ˘‰יו  ˘ב˘ע‰  כח),  י„,  (פר˘˙נו  במכיל˙‡  ‡י˙‡ 
ו‰יו ביני‰ם ‚ם עוב„י ע"ז רח"ל (ר‡‰ ז‰ר ח"ב ˜ע, ב. יל˜וט ר‡ובני פר˘˙נו י„, כט), "‰יו מל‡כי 



טלקראת שבת

‰˘ר˙ ˙מ‰ים לומר, בני ‡„ם עוב„י ע"ז מ‰לכין ביב˘‰ ב˙וך ‰ים"?

‡מנם, לפועל ‰מ˘יכו בני י˘ר‡ל לילך ביב˘‰ ול‰נˆל, וז‡˙ בזכו˙ "מימינם ומ˘מ‡לם" 
– "מימינם בזכו˙ ‰˙ור‰ ˘ע˙י„ין ל˜בל מימינם ˘נ‡מר מימינו ‡˘ „˙ למו, ומ˘מ‡לם זו 

˙פל‰". וי˘ ‚ורסים (יל"˘ רמז רלח) "ומ˘מ‡לם זו ˙פילין".

י„י  על  מן ‰מˆרים  ל‰ינˆל  בכ„י  זכויו˙  ל˘˙י  י˘ר‡ל  בני  נז˜˜ו  מ‰  מפני  ל˙מו‰:  וי˘ 
˜ריע˙ ‰ים, ומ„וע ל‡ „י בזכו˙ ‡ח˙?

ל‰ם,  ל‰נ˙ן  ‰יי˙‰  ˘ע˙י„‰  ‰˙ור‰  ‰יינו  "מימינם",  ˘ל  בזכו˙  מ„ובר  כ‡˘ר  ובפרט 
י˘ר‡ל  בבני  בחיר˙ ‰˜ב"‰  ˙ור‰ ‰יי˙‰  מ˙ן  ˘בע˙  וכי„וע,  ל‰נˆל.  בכ„י  ב‰  ˘בו„‡י „י 
ס"„)  ˘ם  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ו"ע  ס˜"ב.  ס  סי'  ‡ו"ח  (מ‚"‡  ‰פוס˜ים  ˘כ˙בו  וכמו  ול˘ון,  עם  מכל 
‰ו‡  ‰˜ב"‰  בו  ˘בחר  ˘עם  פ˘וט  ו‚ם  ומובן  ˙ור‰".  מ˙ן  יזכור  בחר˙  ובנו  ˘"כ˘י‡מר 

˘ונ‰ ב˙כלי˙ ונעל‰ מכל ‰‡ומו˙ ור‡וי ל‰ˆל‰.

‡ינ‰  י˘ר‡ל  בבני  ‰˜ב"‰  ˘בחיר˙  (פמ"ט),  ב˙ני‡  ‰מבו‡ר  ל‡ור  מ˙חז˜˙,  ‰˘‡ל‰ 
פני  על  ב‡ח„  בוחרים  מ˜ום  ומכל  ˘ווים,  „ברים  ב˘ני  ‰ו‡  "בחיר‰"  עניין  כי  בנ˘מו˙, 
ב),  ל‡,  ‡יוב  ע"פ  פ"ב  (˙ני‡  ממ˘"  ממעל  ‡לו˜‰  "חל˜  ‰ן  י˘ר‡ל  בני  נ˘מו˙  ו‡ילו  ‰˘ני, 

ומעי˜ר‡ ‡ינן „ומו˙ כלל לנ˘מו˙ ‡ומו˙ ‰עולם, וממיל‡ ל‡ ˘ייך ב‰ן ל˘ון בחיר‰.

‰עולם".  ‡ומו˙  ל‚ופי  בחומריו˙ו  ‰נ„מ‰  ‰חומרי,  "‰‚וף  על  ˜‡י  ˘‰בחיר‰  ומב‡ר, 
˘‡ינם  ‰‡סורים  ‰„ברים  כל  ˘ור˘  ˘‰ם  ‰טמ‡ו˙",  ˜ליפו˙  מ"‚'  מ˜ורו  ‚וי  ˘ל  ˘‚ופו 
כל  ˘ור˘  ˘‰י‡  נו‚‰",  מ"˜ליפ˙  מ˜ורו  י‰ו„י  ˘ל  ו‡ילו ˜יום ‚ופו  כלל.  ל‰˙˜„˘  יכולים 
י˙'  ולעבו„˙ו  ˘מים  ל˘ם  מנˆלים ‡ו˙ם  כ‡˘ר  ולזככם  ל˜„˘ם  ˘ני˙ן  ‰„ברים ‰מו˙רים 

(ר‡‰ ˙ני‡ פ"ז).

כן  בוו„‡י  ‰רי  ול‰ז„כך,  ל‰˙˜„˘  יכול  ˘י‰י'  י‰ו„י,  ˘ל  ב‚וף  בחר  ˘‰˜ב"‰  ומכיוון 
י‰י'. ו‚ם ‡ם לפי ˘ע‰ י‰ו„י מנˆל ‡˙ ‚ופו לעניין ˘נ‚„ רˆון ‰', ‰רי ז‰ עניין זמני, ובסופו 

˘ל „בר "ל‡ י„ח ממנו נ„ח" (ר‡‰ ‰ל' ˙"˙ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן, ע"פ ˘מו‡ל ב י„, י„).

בי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  בבחיר˙  לכ‡ור‰  „י  סוף,  ים  ˜ריע˙  בע˙  ל‰נˆל  ב˘ביל  ‰רי  כן,  ו‡ם 
במ˙ן ˙ור‰, ˘‡ז ‡פילו ‰‚ופים ˘ל בני י˘ר‡ל נב„לו ל‚מרי מ‚ופי ‡ומו˙ ‰עולם, ומ„וע 

‰י' ˆריך ‚ם לזכו˙ ˘ל "מ˘מ‡לם" – ˙פיל‰ ‡ו ˙פילין?

קריעת הים כהכנה רוחנית למתן תורה
‰„בר יובן ב‰˜„ים בי‡ור מ‰ו˙‰ ˘ל ˜ריע˙ ים סוף, ˘בכללו˙ מוˆ‡ים ב‰ ˘ני עניינים:

˘‰‚יעו  ל‡חר  ו‡פילו  ממˆרים,  י˘ר‡ל  בני  יˆי‡˙  ל‡חר  מˆרים: ‚ם  יˆי‡˙  ˘לימו˙   .‡
לחירו˙ ‰י'  מ‚יע  ˘‰י'  כיון  מ‡„וניו,  ˘בורח  עב„  כל  במˆרים,  ˘"מנ‰‚ ‰י'  לפי ‰חירו˙, 
נע˘‰ בן חורין" (ל˜ח טוב פר˘˙נו י„, ב), מכל מ˜ום ל‡ ‰˘˙חררו בני י˘ר‡ל ל‚מרי, כי ע„יין 

ר„פו ‡חרי‰ם פרע‰ וחילו, ור˜ ל‡חרי ˜ריע˙ ים סוף יˆ‡ו ל‚מרי מ˘עבו„ מˆרים.

המן – השפעה מדודה, 
אך "בפנים מאירות"

ויאמר משה גו' קח צנצנת אחת ותן שמה מלא 
העומר מן גו' למשמרת לדורותיכם
(טז, לג)

יש לבאר הרמז בזה, שלכל אחד מישראל 

ענין  מעין  ישנו  ("לדורותיכם")  הדורות  בכל 

המן:

ועוד)  ואילך.  ח  מאמר  ומעין  קונטרס  (ראה  ידוע 

ההפרש בין ישראל לעמים, דלאומות העולם 

ובלי  חשבון  בלי  מלמעלה  השפעה  נשפעת 

(רש"י  המצוות"  מן  "חנם  רוחנית,  עבודה 

בריבוי,  היא  ההשפעה  ולכן  ה),  יא,  בהעלותך 

משא"כ  בעבודתם.  תלוי'  שאינה  מאחר 

לפי  מדודה  השפעה  היא  לישראל  ההשפעה 

בחוקותי)  (ר"פ  וכמש"נ  ה',  את  עבודתם  ערך 

"אם בחוקותי תלכו גו' ונתתי גשמיכם גו'".

האומות  שאצל  ההשפעה  ריבוי  אמנם, 

השפעה  היא  אבל  בכמות,  ריבוי  רק  הוא 

(פכ"ב)  התניא  ובלשון  ובעונג,  ברצון  שלא 

שלא  לשונאו  כתפוי  בתר  דשדי  "כמאן   -

עם  לישראל,  ההשפעה  משא"כ  ברצונו"; 

מתענג  הקב"ה  הרי  מדודה,  השפעה  היותה 

ו"באור  קרובו,  עם  ישראל  לבני  זו  מהשפעה 

פני מלך חיים" (משלי טז, טו).

שמוותרים  ישראל,  של  מעלתם  וזוהי 

בדוגמת  לקבל  שיכולים  ההשפעה  ריבוי  על 

חיותם  לקבל  ובוחרים  העולם,  אומות 

מהקדושה, אף שהיא השפעה מדודה, מאחר 

שרק השפעה זו יש בה עונג להקב"ה.

לידי  באה  לישראל  בההשפעה  זו  ומעלה 

בכמות,  ריבוי  בו  הי'  שלא  המן,  בענין  ביטוי 

מדוייקת,  הכי  במדידה  ניתן  המן   - ואדרבה 

"לא  לגולגולת",  ו"עומר  אחד,  ליום  רק 

העדיף המרבה והממעיט לא החסיר" (טז, טז-

מאירות"  "בפנים  ניתן  זה  עומר  ולאידך,  יח); 

אור  "כבוד  בו  ראו  שבנ"י  עד  חיבה",  ו"דרך 

פניו" (לשון רש"י שם, ז).

לכל  המן  מענין  הנצחית  ההוראה  וזוהי 

שמצד  ההשפעה  יוקר  ללמדנו   - הדורות 

מלך  פני  "באור  של  באופן  שהיא  הקדושה, 

על  לוותר  עלינו  זה  לצורך  אם  אף  חיים", 

בתר  ד"שדי  באופן  הבאה  ההשפעה  ריבוי 

כתפוי".

מדוע נקראת התפילה 
בשם "אומנות"?

ויצעקו בני ישראל אל ה'
ויצעקו - תפשו אומנות אבותם
(יד, י. רש"י)

את  שמכנה  רש"י,  לשון  דיוק  לבאר  יש 

תפלתם של ישראל בשם "אומנות":

לכאורה יש לתמוה מה מקום הי' להתפלל 

הבטיח  כבר  והרי  שעה,  באותה  הקב"ה  אל 

רמה,  ביד  יצאו  ישראל  שבני  הקב"ה  להם 

בהבטחת  האמינו  אם  ממה-נפשך:  וא"כ 

הקב"ה - אין צורך להתפלל, ואם לא האמינו 

– לאיזה צורך התפללו?

בשם  זו  תפלה  נקראה  שלכן  אלא 

זו  תפלה  היתה  שלא  ללמדנו  "אומנות", 

אלא  ישראל,  של  ודאגתם  מצוקתם  מפני 

וזמן  עת  שבכל  "אומנותם",  היא  שכך  מפני 

מתפללים הם להקב"ה.

וזה מלמדנו יסוד גדול בתפלה, שהתפלה 

ומטרה  תכלית  מפני  רק  לא  להיות  צריכה 

תפלתו,  ע"י  לקבל  האדם  שרוצה  פרטית 

של  "אומנותם"  היא  שהתפילה  מפני  אלא 

ישראל, שעל ידה עובדים הם את השי"ת.



י‡לקראת שבת

ובזכו˙ ‰˙פיל‰ ‡ו  בזכו˙ ‰˙ור‰   – ומ˘מ‡לם"  מימינם  חומ‰  ל‰ם  עניין "ו‰מים  וז‰ו 
ו˘מ‡ל,  ימין  לז‰,  ז‰  מנו‚„ים  ס‚נונו˙  ˘ני  עבו„ו˙,  סו‚י  ˘ני  כ‡ן ‡ו„ו˙  מ„ובר  ‰˙פילין. 

ובני י˘ר‡ל ‰יו ˘ייכים לעבו„‰ ב˘ני ‰˜ווים, ‰ן בבחינ˙ ימין ו‰ן בבחינ˙ ˘מ‡ל.

ועˆם ˘ייכו˙ם ל˘ני ‰ס‚נונו˙ וסו‚י ‰עבו„ו˙ מור‰ על מעל‰ ‚„ול‰ ונפל‡‰:

כ‡˘ר רו‡ים ‡„ם ˘עוב„ ‡˙ ˜ונו בס‚נון ו‡ופן ‡ח„, ו‡פילו ‡ם עוב„ עבו„˙ו ע„ כ„י 
ז‰  עבו„‰  לסו‚  נמ˘ך ‰ו‡  ולכן  מ˙ול„˙ו,  לטבעו  מ˙‡ים  ˘‰„בר  י˙כן  נפ˘, ‰ל‡  מסיר˙ 

„וו˜‡.

‡ך כ‡˘ר עוב„ ‰‡„ם ‡˙ עבו„˙ו ב˘ני מיני ס‚נונו˙ ‰פכיים ז‰ מז‰, ‰רי בז‰ מ˙בט‡ 
כיˆ„ יוˆ‡ ‰ו‡ ממˆי‡ו˙ו, מטבעו, ומ‰‚„רו˙יו ו‰‚בלו˙יו, ומ˙מסר ל‚מרי לרˆון ‰˘י"˙, 

למל‡ו˙ כל רˆונו לל‡ ‰ב„ל בין עבו„‰ ˘ל "ימין" לעבו„‰ ˘ל "˘מ‡ל".

י˙ר על כן: עבו„‰ זו ˘ל ‰˙מסרו˙ ל‚מרי לרˆון ‰' ב˘ני ‰˜ווים ‰‰פכיים, ‡ינ‰ ‡פ˘רי˙ 
בטבעו  ב‡פ˘רו˙ו  ו‡ין  מסוים,  עבו„‰  לס‚נון  מו‚בל  נבר‡  ˘‰רי ‰‡„ם  טבע,  פי  על  כלל 
לעבו„ ב˘ני ‰˜ווים ‰‰פכיים ב˘לימו˙, ומ‰ ˘יכול ‰ו‡ לעבו„ ב"ימין" וב"˘מ‡ל", ‰רי 

ז‰ ר˜ מ˘ום ˘יˆ‡ ממˆי‡ו˙ו ו‰‚בלו˙יו ו‰˙מסר ל‚מרי ל‰˘י"˙.

בנ˘מ˙ם,  ˘טמון  זו, ‰רי ‰˙‚ל‰ ‰ניˆוı ‰‡לו˜י  נעלי˙  ב„ר‚‰  י˘ר‡ל  בני  וכ‡˘ר ‰יו 
‰‡לו˜י˙  ‰חיו˙  ‚ילוי   - ליב˘‰"  ים  "‰פך  ˘י‰י'  ‰עולם  בכללו˙  ‚ם  ‰„בר  פעל  וממיל‡ 
ל‚לו˙ ‡˙ ‰חיו˙  י˘ר‡ל ‡˙ ‰כח  בני  ע˙ ‡˘ר ˜יבלו  ˙ור‰,  למ˙ן  כ‰כנ‰  וז‡˙  ˘בעולם, 

‰‡לו˜י˙ ˘בעולם ב‡ופן ˜בוע.

נמˆ‡ ‡פו‡ מכל ‰‡מור, ˘בעניין עמי„˙ ‰מים לימינם ול˘מ‡לם ˘ל בני י˘ר‡ל, רמוז 
כז‰  ב‡ופן  נב˜ע ‰ים  ולכן  ˙ור‰,  ובמ˙ן  סוף  ים  ב˜ריע˙  ומ‰ו˙י  עי˜רי  ˘‰ו‡  רוחני  מˆב 
‰ים  ˜ריע˙  עניין  כל  נפעל  י„ו  ˘על  מפני  ז‰,  עניין  ומ„‚י˘‰  חוזר˙  ‰˙ור‰  ו‡ף  „וו˜‡, 

כ‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰ על ‰ר סיני ועבו„˙ בני י˘ר‡ל בזיכוך ‰עולם ע„ בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜.

לקראת שבת י

ל‡  סוף  ים  ˘˜ריע˙  ועו„),  ו‡ילך.  רס  עמ'  ח"‡  ˙רל"‡  ˘מו‡ל  ˙ור˙  (ר‡‰  בספרים  ‡י˙‡  ב. 
ל˜רוע ‡˙  ול‡ ‰וˆרך  למ˜ום",  ˘‰רי "‰רב‰ „רכים  י˘ר‡ל,  בני  ב˘ביל ‰ˆל˙  ר˜  ‰יי˙‰ 
‰ים „וו˜‡. ‚ם ל‡ ‰י' ז‰ ˆורך ב˘ביל ‰ליכ˙ם ל‡רı י˘ר‡ל, כי עלו ב‡ו˙ו ˆ„ ˘בו יר„ו 

(˙ו„"‰ כ˘ם ערכין טו, ‡).

ומבו‡ר (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור ס‚, ‡. ועו„), ˘˜ריע˙ ים סוף ‰יי˙‰ ‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰:

ברי‡˙  ˘מזמן   (‚ פי"ב,  רב‰  (˘מו˙  חז"ל  ˙ור‰ ‡מרו  מ˙ן  בע˙  ˘‰˙רח˘  ‡ו„ו˙ ‰חי„ו˘ 
˘עניינים  טז),  (˙‰לים ˜טו,  לבני ‡„ם"  נ˙ן   ıו‰‡ר ל‰'  ˘מים  ‚זיר‰ "‰˘מים  ‰עולם ‰יי˙‰ 
ולח„ור  לר„˙  יכולים  ‡ינם  רוחניים  ועניינים  ול‰˙רומם,  ל‰˙עלו˙  יכולים  ‡ינם  ‚˘מיים 

ול‰˙לב˘ בעניינים ‚˘מיים.

בע˙ מ˙ן ˙ור‰ נ˙בטל‰ ‰‚זיר‰, ו‡ז ‡מר ‰˜ב"‰ "‰˙ח˙ונים יעלו לעליונים ו‰עליונים 
יר„ו ל˙ח˙ונים", ומני ‡ז יכולים בני י˘ר‡ל ל˜„˘ ולזכך ‡˙ ‰„ברים ‰‚˘מיים על י„י ˜יום 

‰מˆוו˙ ב‰ם וניˆולם ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙', ובכך מחברים "עליונים" ו"˙ח˙ונים".

וכ‰כנ‰ לכך, ‰נ‰ ב˜ריע˙ ים סוף נפעל "‰פך ים ליב˘‰":

"ים" ˜‡י על עולם ‰ז‰ ˘נבר‡ על י„י ‰˜ב"‰, וˆריך ‰ו‡ ל„בר ‰' ˘יחיי‰ו ˙„יר מ‡ין 
מכס‰  ו‰רי ‰ו‡  ˘מ‰וו‰ ‡ו˙ו,  ב‚לוי ‡˙ ‰כח ‰‡לו˜י  בעולם  רו‡ים  בפועל ‡ין  לי˘, ‡ך 

על ‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙ ˘בו כ‡ו˙ו ים ˘מכס‰ על ‰יב˘‰.

ובע˙ ˜ריע˙ ים סוף "‰פך ים ליב˘‰", ˘‰כח ‰‡לו˜י ˘בברי‡‰ נ˙‚ל‰, וממיל‡ ‰עולם 
˘‰י' ע„ ע˙‰ בבחינ˙ "ים" ו‰עלם על „בר ‰', נ‰פך ל"יב˘‰" כ‡˘ר ‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙ ‰י‡ 

ב‚לוי.

כללי  ‚ילוי  מ˘ום  ר˜  בכך  ו‰י'  בלב„,  זמני  מˆב  ז‰  ‰י'  ז‰,  נ˘‚ב  ‚ילוי  למרו˙  ‡מנם, 
עליונים  לחבר  י˘ר‡ל  לבני  ‰כח  ני˙ן  ו‡ילך  ˙ור‰  וממ˙ן  ˙ור‰.  מ˙ן  ל˜ר‡˙  ו‰כנ‰ 
ו˙ח˙ונים ב‡ופן ˜בוע, על י„י ˜י„ו˘ וזיכוך ‰עניינים ‰‚˘מיים ע„ ˘ל‡ יס˙ירו על ‰חיו˙ 

‰‡לו˜י˙ ‡˘ר ב‰ם.

התמסרות לרצון ה' בשני קווים הפכיים
‰עניינים  כל  וממיל‡   ,(‡  ,‡ בר‡˘י˙  (ר˘"י  י˘ר‡ל"  "ב˘ביל  נבר‡  כולו  ‰עולם  ו‰נ‰, 
˘בעולם ˜˘ורים עם י˘ר‡ל. ומבו‡ר (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ במ„בר ‰, ‡ ו‡ילך), ˘כ‡˘ר י‰ו„י פועל 

פעול‰ מסוימ˙ ב"עולם ˜טן", ‰יינו עם עˆמו, פועל ‰„בר ‚ם בעולם ‰‚„ול.

לכך  וכ‰כנ‰  ˙ור‰,  ˘במ˙ן  ו˙ח˙ונים  עליונים  חיבור  ‡ו„ו˙  מ„ובר  כ‡˘ר  וממיל‡, 
י˘ר‡ל.  בני  ˘י˙˜יים ‰עניין ‡ˆל  ˙חיל‰   ıנחו סוף, ‰רי  ים  ˘ב˜ריע˙  ליב˘‰"  ים  ב"‰פך 
˘בנ˘מ˙  ˙חיל‰ ‡˙ ‰ניˆוı ‰‡לו˜י  ל‚לו˙  י˘  ˙˙‚ל‰,  ˘בעולם  ˘‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙  בכ„י 

בני י˘ר‡ל.


