‚úיון ˙רכו
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ב˘úח ˘˙'‰ﬠ"ח

˙úונו˙ מח„ ו‡מונ ‰מ‡י„ך
"‰סיﬠן בﬠ úכרחם" מבירור ‰ניˆוˆו˙
‚„ר חיוב úחם מ˘נ ‰ב˘ב˙ ויו"ט
‰כ úבר‡ úכבו„ו ‰ -ור‡ ‰מח˘מ úו‡ווירון

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ב˘לח‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון
˙רכו( ,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.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר 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 וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו
יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו עלŒ
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על
‡מי˙˙ „‰ברים.

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

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰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

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
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

˜úר‡˙ ˘ב˙

˙וכן ‰ענינים

‡חרי ˘מברכים ברכ˙ ״‰מוˆי‡״ נע˘‰ ‰לחם ע„ין יו˙ר
ע˙ ‰י˘ ל‰בין ‡˙ ‰נמ˘ל .בכל עניני ‰עולם י˘נם ˘ני „ברים ,י˘נו ‰טוב וי˘נו ‰רע.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙לונו˙ מח„ ו‡מונ ‰מ‡י„ך
מ„וע ˙חיל„ ‰ברו מ˘ ‰ו‡‰רן ,ו‡חרי ז ‰מ˘ ‰לב„?  /מ„וע מ‰ווים ˙לונו˙ י˘ר‡ל סיב‰
ל‚˙‰לו˙ כבו„ ‰ ,'‰רי ז" ‰טעם לס˙ור"?  /בי‡ור ˙˘ובו˙ מ˘ ‰ו‡‰רן ל˙לונו˙ בני י˘ר‡ל
ו„‰בר ‰חיובי ˘ב˙לונו˙ י˘ר‡ל

)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ׳  161ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח

מ„וע ‰ר‡ו ‡˙ ‰מן ר˜ בימי ירמי'?  /חיוב מי˙ ‰ל"‰יר‡ ‡˙ „בר "'‰

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
"מ˜רבן ל˙ור "‰מ˙וך חיו˙ ו˘מח‰
סו„ מ˙‰"˘ ‰ור ‰חס ‰על ממונם ˘ל י˘ר‡ל"  /לבזוז ניˆוˆו˙ ˜„ו˘" / ‰בעל כרחך" –
ויח„ עם ז‡˙ – "‡˙ ‰חי"

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ'  77ו‡ילך(

פנינים

כ‡

„רו˘ ו‡‚„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י‚

ל˜ח˙ "עˆמו˙ יוסף" ב"מ„בר ‰עמים"  /מעל˙ מרים כ"‡חו˙ ‡‰רן"

כלומר„ ,ברים ‰מו˙רים על פי ˙ור ‰ו„ברים ‡‰סורים על פי ˙ור.‰
„‰ברים ‰מו˙רים ‰ם ,על „רך מ˘ל ,כמו ‰פירו˙ ‰נ‡כלים חיים‡ ,ל‡ ˘‡ף על פי
כן טוב יו˙ר כ‡˘ר מב˘לים ‡ו˙ם .בטוב ‰רי י˘ ‚ם רע ,ו‰בי˘ול ‰ו‡ ‰״˜„˘ עˆמך
במו˙ר לך״.
„‰ברים ‡‰סורים על פי ˙ור‰ ‰ם ,על „רך מ˘ל ,כמו ‰מ‡כלים ˘‚ורמים נז˜ כ˘‡ינם
מבו˘לים ועל י„י ‰בי˘ול ‰ופכים ל„בר ‰מברי‡‰ .בי˘ול בענין ז‰ ‰ו‡ ˘ל‡ לע˘ו˙
‡˙ „‰בר ‡‰סור ,ועל י„י ‰״סור מרע״ מ˙ווסף לו כוח רב.
ב„ברים ˘‚‰מיים‰ ,מו˙רים על פי ˙ור ,‰עˆמם ,י˘נם ˘ני סו‚ים :כ‡ל‰˘ ‰ם מˆו,‰
כזי˙ מˆ˙‡ ,‰רו‚‡ ,כיל‰‰ ‰כרחי˙ לˆורך ˜יומו ˘ל „‡‰ם .כך ‚ם בב‚„ים וב˘‡ר ˆרכי
‚‰וף .וכ‡ל‰˘ ‰ם ר˘ו˙‡ ,ם „‡‰ם רוˆ - ‰מו˙ר לו לע˘ו˙ם‡ ,ך ל‡ כל מ˘ ‰מו˙ר -
ˆריכים לע˘ו˙.
„‰ברים ˘‚‰מיים ˘‰ם מˆו ,‰זו ‰עבו„ ‰ב„רך ‡ור י˘ר ,ומלמעל ‰למט .‰כ˘‡„ם
מ˙לב˘ בˆיˆיו˙ ‚˘מיו˙ ,ב˙פילין ‚˘מיים‡ ,ו כ˘‡וכל כזי˙ מˆ‡ ‰ו ‡כיל ‰לˆורך
˜יום ‚ופו  -נמ˘ך על י„י כך ‡ור ‡ל˜י˘ .כן ,כל „‰ברים ‡‰מורים ‰ם כלים ל‚ילוי
‡‰ור‰ .עבו„‰ ‰י‡ ר˜ ב״˜יום״ ,וכ‡˘ר ‰ו‡ מ˜יים ‡˙ ‰מˆו ,‰נמ˘ך ‚ילוי ‡‰ור
‡‰ל˜י .ממיל‡ נ˜ר‡˙ עבו„ ‰זו ‡ -ור י˘ר ב„רך מלמעל ‰למט.‰

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
ב‚„רי חיוב לחם מ˘נ ‰ב˘ב˙ וביו"ט

ו‡ילו „‰ברים ˘‚‰מיים ‰מו˙רים ˘‰ם „ברי ‰ר˘ו˙‰ ,רי עˆם ˘‚‰מיו˙ ˘ל‰ם
חז˜ ‰יו˙ר מ‡˘ר ˘‚‰מיו˙ ˘ב„ברים ˘‰ם מˆו ,‰למרו˙ ˘מ„ובר ‰רי ב‡ו˙˘‚ ‰מיו˙,

יח˜ור ‡י ‰וי חיוב מ„יני בˆיע ‰על פ˙ ˘לימ‰˘ ‰וסיפו בו ב˘ב˙ ‡ו מ„יני סעו„ ‰ב˘ב˙
˘ˆ"ל 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

מכל מ˜ום ˜יים ‰ב„ל בין „‰בר ˘‚‰מי ˘‰ו‡ מˆו ‰לבין „‰בר ˘‚‰מי ˘‰ו‡ ר˘ו˙.
במלים ברורו˙ יו˙ר:

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ'  77ו‡ילך(

‰לחם ˘‚‰מי ,לחם לבן ‡ו ˘חור‰ ,רי ‡חרי ˘מברכים ברכ˙ ״‰מוˆי‡ לחם מן

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יז

‡‰רı״ נע˘‡ ‰ו˙ו לחם ע„ין יו˙ר מ‡˘ר ˘‡ר ‰לחמים .כזי˙ ‰לחם ˘‰ו‡ ‡וכל כ„י

˘‰כל בר‡ לכבו„ו  /לימו„ מ„ברים ˘˙‰ח„˘ו בעולמו ˘ל ˜‰ב" ‰ב„ורו˙ ‡‰חרונים

 '‰י¿ ƒמל ¿…ך ל¿ ע…לָ ם וָ ∆ﬠ„

)ב˘לח טו ,יח(

„רכי ‰חסי„ו˙

......................................

לחם ע„ין

≈‡˙ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ּ˙…‡פ ּו ≈‡פ ּו ו¿ ≈‡˙ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ּ¿˙ ַב ּׁ ¿˘ל ּו ַּב ּׁ ≈˘ל ּו

)ב˘לח טז ,כ‚(

כ‡

˘י‰י ‰לו כוח„ ,בר ˘‰ו‡ מˆו ,‰ע„ין יו˙ר מ‡˘ר ‡ו˙ו לחם ˘‰ו‡ ‡וכל כ„י ל˘‰ביע
‡˙ עˆמו .וכ‡˘ר ‰ו‡ ‡וכל ‡ו˙ו ל˘ם ˙ענו‚ ול˘ם מילוי ˙‡וו˙ו ‰ -רי ז ‰רע

]ומסיימים

בטוב[...
)˙ר‚ום מל˜וטי „בורים ח"‡ עמ' ˜מט ו‡ילך  -ל˜וטי „בורים בל ˜"‰ח"‡ עמ' (212-213

כ

‰

„רכי ‰חסי„ו˙

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

ת ה'
עבודת
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וד
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תבים
ומכתבים
מכתב
ות וומכ
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שיח
ש
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

תלונות מחד ואמונה מאידך

לחם עדין
כזית הלחם שהוא אוכל כדי שיהי' לו כוח ,דבר שהוא מצוה ,עדין יותר מאשר
אותו לחם שהוא אוכל כדי להשביע את עצמו

מדוע תחילה דברו משה ואהרן ,ואחרי זה משה לבד?  /מדוע מהווים תלונות
ישראל סיבה להתגלות כבוד ה' ,הרי זה "טעם לסתור"?  /ביאור תשובות משה
ואהרן לתלונות בני ישראל והדבר החיובי שבתלונות ישראל

≈‡˙ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ּ˙…‡פ ּו ≈‡פ ּו ו¿ ≈‡˙ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ּ¿˙ ַב ּׁ ¿˘ל ּו ַּב ּׁ ≈˘ל ּו
)ב˘לח טז ,כ‚(

‡.

בפר˘˙נו מסופר על ˙לונ˙ בני י˘ר‡ל במ„בר ,ל‡חר ˘כל‰ ‰לחם ˘‰בי‡ו עמם

מ‡ר ıמˆרים .ו˙לונ ‰זו ‰בי‡ ‰לי„י כך ˘˜‰ב״ ‰נ˙ן ל‰ם מן – לחם – בבו˜ר ,וב˘ר

סו‚ים במ‡כלים ‚˘מיים
כמ ‰סו‚ים במ‡כלים ‚˘מיים‰ ,מ˙חל˜ים ‚ם ב˘ני סו‚ים כלליים :מ‡כלים ˘‡פ˘ר
ל‡כלם כפי ˘‰ם מבלי לב˘ל ‡ו˙ם‡ - ,מנם טוב יו˙ר כ˘מב˘לים ‡ו˙ם‡ ,בל ‡פ˘ר
ל‡כול ‡ו˙ם ‚ם בל˙י מבו˘לים – וי˘נם מ‡כלים ˘‰כרח לב˘ל ‡ו˙ם ,בלע„י ‰בי˘ול
‡י ‡פ˘ר ל‡כול ‡ו˙ם ,וכ˘‡וכלים ‡ו˙ם בל˙י מבו˘לים ‰ -ם ‚ורמים נז˜ ,ור˜
כ˘מב˘לים ‡ו˙ם‰ ,ופך ‡ו˙ם ‰בי˘ול למ‡כל ‰מברי‡ ולמ‡כל ˘נו˙ן כחו˙.
‰בי˘ול ב˘ני סו‚י ‰מ‡כלים ‡‰מורים ,עו˘‡ ‰ו˙ם טובים יו˙ר‡ ,ל‡ ˘בכך י˘נו
‰ב„ל ‚„ול:
‰מ‡כלים ˘‡פ˘ר ל‡כול ‡ו˙ם בל˙י מבו˘לים ,כ˘‰בי˘ול עו˘‡ ‰ו˙ם ר˜ טוב
יו˙ר‰ ,רי ‰בי˘ול ˘ל‰ם ‡ינו חז˜ ו‡ינו מˆריך זמן רב ,ו‡ילו ‰מ‡כלים ‚‰ורמים נז˜
כ˘‰ם בל˙י מבו˘לים ,ז˜ו˜ים לבי˘ול חז˜ יו˙ר ‰מˆריך זמן רב.
מ˘ל ז ‰מבין ˘‰כל ‡‰נו˘י ‰יטב ,על כל פרטיו ופרטי פרטיו ,בסו‚י מ‡כלים ˘ונים,
˘ל יר˜ו˙ ופירו˙ ,ב˘ר ו„‚ים ,ויו„ע ‰‰ב„ל בין סו‚ ‡ח„ לסו‚ ˘‰ני על כל פרטיו.

בערב ,וכמסופר ב‡רוכ ‰ב‰פר˘.‰
ו‰נ ,‰כ„˜‰מ ‰לנ˙ינ˙ ‰מן וכו׳ מספר˙ ˙‰ור ‰על „ברי מ˘ ‰ו‡‰רן לבני י˘ר‡ל,
‰מ˙חל˜ים ל˘˙י ‡מירו˙:
‡( ״וי‡מר מ˘ ‰ו‡‰רן ‡ל כל בני י˘ר‡ל ,ערב וי„ע˙ם כי ‰׳ ‰וˆי‡ ‡˙כם מ‡רı
מˆרים .ובו˜ר ור‡י˙ם ‡˙ כבו„ ‰׳ ב˘מעו ‡˙ ˙לונו˙יכם על ‰׳ ו‚ו׳״.
ב( ״וי‡מר מ˘ ,‰ב˙˙ ‰׳ לכם בערב ב˘ר ל‡כול ולחם בבו˜ר ל˘בוע ,ב˘מוע ‰׳ ‡˙
˙לונו˙יכם ‡˘ר ‡˙ם מלינים עליו ו‚ו׳״.
ו˘˜‰ו במפר˘ים ,מ„וע ‰ענין מ˙חל˜ ל˘˙י ‡מירו˙ ˘ונו˙? לכ‡ור‰ ,‰רי מ„ובר
ב‡ו˙ו ˙‰וכן˜‰ :ב״ ‰י˙ן לי˘ר‡ל לחם וב˘ר ,בבו˜ר ובערב ,ועל י„י ז ‰י„עו ˘˜‰ב״‰
˘מע ‡˙ ˙לונו˙י‰ם ויר‡ו ‡˙ כבו„ ‰׳; ו‡ם כן‰ ,י׳ ˆריך לˆרף ‡˙ ˘˙י ‡‰מירו˙
ב„יבור ‡ח„!
ועו„ ז‡˙ :מ„וע ‡‰מיר‰ ‰ר‡˘ונ ‰נ‡מר ‰על י„י מ˘ ‰ו‡‰רן יח„ ,ו‡ילו ‡‰מיר‰
˘‰ני׳ נ‡מר ‰על י„י מ˘ ‰לב„ו?!

ב.

וי˘ לומר בז:‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

יט

˙˘וב˙ו ˘ל ˜‰ב״ ‰לבני י˘ר‡ל על טענו˙י‰ם ו˙לונ˙ם – מ˙חל˜˙ ‰י‡ ל˘ניים:
‡( ˙˘וב ‰על עˆם טענ˙ם ,ב„בר סיפו˜ ˆרכי‰ם ˘‚‰מיים – לחם וב˘ר;
ב( „ברי ‰ור‡ ‰ומוסר ל˙י˜ון מˆבם ‰רוחני – ˘כן ˆור˙ ˙‰‰לוננו˙ כלפי ˜‰ב״‰
מלמ„˙ על מˆב רוחני „‰ור˘ ˙י˜ון.
ו‡לו ‰ן ˘˙י ‡‰מירו˙:

ועל „רך ˆ‰חו˙‰ ,נ ‰כוח ‰ח˘מל ‰ו‡ מ‰כוחו˙ ‰נס˙רים ˘בטבע ,כי כח ז‰
עˆמו ‡ינו ב‚„ר  ‰‚˘‰ב‡ח„ מחמ˘˙ ‰חו˘ים ,ור˜ על י„י פעולו˙יו ומסובביו נו„ע‰
מˆי‡ו˙ו ,ו‡ור כח נס˙ר ז„ ‰וח‡‰ ‰פיל ‰ומ‚י' ח˘כ˙ ‰ליל.‰
ו‰ו‡ ב‚˘מיו˙ כעין ענין ‰נ"ל ברוחניו˙‰˘ ,נס˙ר ˘ב˙ור ,‰רזי „רזין[˘] ,מ˙‚ל ‰על
י„י ‰חסי„ו˙ ו‡ורח חיי חסי„ו˙ „ -וח‡ ‰פל˙ ‰חומר ומ‡יר חו˘ך ˘‚‰ם.

ב˙חיל„ ‰יברו מ˘ ‰ו‡‰רן יח„ – ˘ני ‰מנ‰י‚ים ˘ל בני י˘ר‡ל‰˘ ,ם ‡לו ˘‰וˆי‡ום

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˜‡-ב(

מ‡ר ıמˆרים ו˙פ˜י„ם ל„‰ריך ‡˙ י˘ר‡ל ב„רך ‰י˘ר„ ,ברי מוסר ו˙וכח ‰בענין ‰מˆב
‰רוחני ˘ל בני י˘ר‡ל :״ערב וי„ע˙ם כי ‰׳ ‰וˆי‡ ‡˙כם מ‡ר ıמˆרים ו‚ו׳״ – ‰יינו:

כמו˙ ˜טנ ‰לפעול„‚ ‰ול‰

בערב י˙ן לכם ‰׳ ב˘ר ו˙ר‡ו כי ˙‰לונו˙ ˘לכם ‡ינן נכונו˙ ,״לפי ˘‡מר˙ם לנו כי
‰וˆ‡˙ם ‡ו˙נו„˙ ,עו כי ל‡ ‡נחנו ‰מוˆי‡ים‡ ,ל‡ ‰׳ ‰וˆי‡ ‡˙כם ˘י‚יז לכם ‡˙
˘‰ליו״ )כל˘ון ר˘״י ע‰״פ(;
ול‡חר מכן ‰י˙‡ ‰מיר ‰נוספ˙ ˘ל מ˘ ‰לב„ו‰˘ ,ו‡ רוע ‰י˘ר‡ל ˘˙פ˜י„ו לספ˜
ל‰ם ‡˙ ˆרכי‰ם ״כ‡˘ר י˘‡ ‡‰ומן ‡˙ ‰יונ˜״ )ב‰עלו˙ך י‡ ,יב( ,ו‰ו‡ מ˙ייחס לעˆם
‰ב˜˘ ‰ב„בר ‰מזון ˘‚‰מי :״ב˙˙ ‰׳ לכם בערב ב˘ר ל‡כול ולחם בבו˜ר ל˘בוע,
ב˘מע ‰׳ ‡˙ ˙לנו˙יכם ‡˘ר ‡˙ם מלינים עליו ו‚ו׳״.

‚.

...ו˘‰י"˙ יˆליחו ˘מ‚רעין ˜טן ז ‰יˆמחו ‚י„ולים ‚„ולים ונפל‡ים.
ומ˘ ‰כו˙ב ‰נני ˜טן‡ ,ין כוונ˙י לכמו˙ ,כי ‰רי רו‡ים במוח˘ ‡פילו בעולם ‰חומרי
˘‡ין ‰כמו˙ נו‚ע כל כך ‡ל‡ ‡‰יכו˙˘ ,ז‰ו ‡ח˙ ‰‰ור‡ו˙ מ‚˙‰ליו˙ ‡‰חרונו˙ בנו‚ע
ל'‡טום'˜˘ ,ורטוב ‡ח„ יכול ל‰רוס י˘וב ˘לם.
ו‰רי "מרוב 4‰מ„ ‰טוב ‰ממ„˙ כו'"‰ ,רי על ‡ח˙ כמ ‰וכמ ‰ב‰נו‚ע לכח ˘ל בן
‡„ם ˆ‰פון ב‚˘מיו˙ ˘ל ‡„ם פ˘וט ,ו˘ל‡ בערך  -כערך ‚‰בול ל‚בי בלי ‚בול ˆ‰ -פון
ב˜ורטוב ‡ח„ ˘ל רוחניו˙ ,ומי י‡מר ב˜ורטוב ‡ח„ ˘ל ‡ל˜ו˙ ‰נמˆ‡ בכל ‡ח„ ו‡ח˙

‡ך ע„יין חסר בי‡ור:

מבני ובנו˙ י˘ר‡ל.

‡ם ‡‰מיר‰ ‰ר‡˘ונ˘ ,‰נ‡מר ‰על י„י מ˘ ‰ו‡‰רן ,ב‡ ‰ב˙ור מוסר ו˙וכח ‰כנ‚„

)"‡ טרייסל"( ל‚לו˙ ‰כחו˙ ‰נעלמים‰ ,נ‰
ַ
‡ל‡ ˘כמו ב„ו‚מ‡ ‰נ"ל ˆריך זעזוע

בני י˘ר‡ל על ˆור˙ ˙לונ˙ם כלפי ‰׳ – כיˆ„ נכנס כ‡ן ‰ענין ˘ל ״ובו˜ר ור‡י˙ם ‡˙

כן ב‰נו‚ע לרוחניו˙ ו‡פילו ל‡ל˜ו˙‰˘ ,ו‡ נמˆ‡ ב‰עלם ו‰ס˙ר בעולם כ„י ˘יחפ˘ו

כבו„ ‰׳״˘ ,מ„‚י˘ ˙וכן חיובי ורˆוי˘ ,בני י˘ר‡ל יזכו לר‡ו˙ ‡˙ כבו„ ‰׳? ‡יך נכנס

‡חריו.

˙וכן ז ‰ב˙וך „ברי ˙‰וכח!?‰
וב‡מ˙˜ ,ו˘י‡ זו ‰י‡ בל˘ון ‰פסו˜ עˆמו‰ :כ˙וב מ˙חיל ו‡ומר ״ובו˜ר ור‡י˙ם ‡˙
כבו„ ‰׳״ ,וממ˘יך לנמ˜ ז‡˙ ב‡ומרו :״ב˘מעו ‡˙ ˙לנו˙יכם על ‰׳״;
ו˙מו) ‰כ˜ו˘יי˙ ‰רמב״ן(‰ :רי ז ‰״טעם לס˙ור״! ‡ם ˜‰ב״˘ ‰מע כיˆ„ בני י˘ר‡ל

וכי„וע בפירו˘ ‰כ˙וב" 5בן חכם י˘מח ‡ב"˘‡ ,ר ‡‰ב מ˙חב‡ מ‰בן בכ„י
˘יחפ˘נו ,וי„וע ‚ם כן ‰מסופר על „בר ‡ח„ מ‚„ולי י˘ר‡ל ˘ר‡‡ ‰יך ˘נכ„ו מ˘ח˜
עם יל„ים בני ‚ילו במחבו‡ו˙ ,וכ˘נכ„ו ˙‰חב‡ ו‰יל„ ˘‰ני ‰לך לעס˜ו˙‰ ,חיל ‰נכ„
לבכו˙ ˘˙‰חב‡ ‰ו‡ ו‡ין מחפ˘ ‡ו˙ו .וככ ,‰ל‰ב„יל ‰ב„לו˙ ‡ין ˜ ,ıבנמ˘ל ,כמובן.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˜סח(

מ˙לוננים עליו ,לכ‡ור ‰מ‰וו„‰ ‰בר סיב ‰למנוע מ‰ם ‡˙ ‚ילוי ״כבו„ ‰׳״!
‡ל‡ )ור‡ ‰ב‡רוכ ‰מלבי״ם כ‡ן(:
˙‰לונו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל ‰ר‡ו על „בר ו‰יפוכו .מח„ ‚יס‡ ,ב˜˘˙ ˆ‰רכים בס‚נון
˘ל ˙לונ ‰וטרוני‡ ,מלמ„˙ על מˆב בל˙י רˆוי; ‡בל מ‡י„ך ,ב˙וכן ˙‰לונו˙ מו„‚˘˙
‡‰מונ˘ ‰ל בני י˘ר‡ל ב˜ב״˘ ,‰בני י˘ר‡ל יו„עים ˘˜‰ב״‰ ‰ו‡ ‰זן ומפרנס לכל,
ולכן ‰ם מב˜˘ים ו˙ובעים „ו˜‡ ממנו ‡˙ ˆרכי‰ם.
וב‡˙‰ם ל˘ני ˆ„„ים ‡לו ב„ברי ˙‰לונ – ‰ב‡ו ˘ני פרטים ב˙˘וב˙ם ˘ל מ˘‰
ו‡‰רן:

 (4סוט ‰י‡.‡ ,
 (5מ˘לי י ,י‡.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

‰טבע ,מˆ„ ‚‰וף„‡‰ ,ם מו‚בל ו˜˘ור לענינים ‡רˆיים ‡ -בל ביח„ עם ז ‰ני˙נ ‰לו
‡פ˘רו˙ ל˙‰רומם מעל ‚‰‰בלו˙ ‰טבעיו˙ ו‚ם לנˆל ‰כוחו˙ ‰טבעיים ˘לו ל‰ב˜יע
לו „רך מעבר ל‚‰‰בלו˙ ,על י„י ‚‰בר˙ ‰נפ˘ על ‚‰וף וˆ‰ור ‰על ‰חומר ו‰רוח על
˘‚‰ם ,בחייו ‰פרטיים ובחיי ‰חבר ,‰למ‰ר ל‰רבו˙  ˜„ˆ‰ו‰יו˘ר וכו' ,ובנו‚ע ל‡חינו
בני י˘ר‡ל ‚וי ˜„ו˘  -ל‰פי ıבזריזו˙ ערכי ˙‰ור ,‰לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆו˙י' בחיי
‰יום-יום; וביחו„ ‡ל˘ ‰זכו ונמˆ‡ים ב‡ר˜‰ ıו„˘‡ ,ר˘‡ ıר "˙מי„ 2עיני ‰׳ ‡ל˜יך
ב ‰מר˘י˙ ˘‰נ ‰וע„ ‡חרי˙ ˘נ."‰
)‡‚ר˙ מכ"ב ˘בט ˙˘מ"ב  -ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' (504

‰נני ל‡˘ר בז˜ ‰בל˙ ‰מזכר˙ ו‰ספר על „ברי ימי ˙‰ע˘י' ‡‰וירי˙  . .כר‚יל ˘י‰ו„י
מ˜˘ר כל „בר עם ענין ˘במח˘ב‰ ,‰רי ‚ם עניני ‰מזכר˙ ‰נ"ל מעוררים ‡˙ ‰מח˘ב‰
ב˜˘ר ל‰עי˜רון ‰י„וע ב‰מר‡˙ ‡ווירון˘ ,מ˘˙מ˘ים בכוח ‡‰ווירי ‰מנ‚„ ל˙נוע˙
‡‰ווירון ומ‰פכים חל˜ ממנו ˘יפעול ל‚‰ב‡‰ ˙‰ווירון .ז‡˙ ‡ומר˙ ˘מ‰פכים כוח
מנ‚„ לכוח מסייע.
וע˜רון ז ‰מו„‚˘ ‚ם כן ב„˙נו ,ובפרט על פי בי‡ור ˙ור˙ חב"„‰˘ ,חומר ו˘‚‰ם
˘מˆ„ ‚‰וף ˘ -מטבעו מנ‚„ ‰ו‡ לˆ‰ור ‰ו‰רוח ˘מˆ„ ‰נ˘מ‰ - ‰רי ני˙נו ל„‡‰ם
‰כוחו˙ ל‚˙‰בר על כוח מנ‚„ ז ,‰ל‡ ר˜ ˘ל‡ ל‰יכנע ‡ליו‡ ,ל‡ ‡„רב ‰ל‰פכו לכוח
מסייע לחיי ‰נ˘מ ,‰על פי ‰סיסמ‰ ‰י„וע˘ ‰ל ‚‰בר˙ ˆ‰ור ‰על ‰חומר ו‰נ˘מ ‰על
‚‰וף.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ל עמ' רכ„(‰-

‰ח˘מל ופנימיו˙ ˙‰ור‰
בנועם ˜בל˙י ‰י„יע˘‡ ‰ר ‡‰ר˙ ‰ח˘מל בכפר חב"„ נס˙„ר ‰בפועל ,וכבר ˙‰וע„ו
ל‡ורו ביום ‰ב‰יר י"ט כסלו...
מנ ‚‰י‰ו„י ע˙י˜ יומין ל„רו˘ רמזים ו‰ור‡ו˙ בכל „בר ‰מ˙רח˘ ,וכמ‡' ‰מ˘נ‰

3

"‡יז‰ו חכם ‰לומ„ מכל ‡„ם" ,ו‰בע˘"ט ‰וסיף ענין ‰לימו„ מכל מ‡ורע ובכל פרט.
‡ורו ˘ל רבנו ‰ז˜ן ˘ -ני‡-ור ‰ -רי מיום ‚‡ול˙ו י"ט בכסלו ˙‰חיל ל˙‰פ˘ט בלי
‰פרעו˙ ועיכובים ,וב‡ופן ‡˘ר י‚יע ‚ם ל‡נ˘ים פ˘וטים˘‡ ,ר זו‰י כללו˙ ‰נ˜ו„‰
„˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ל‰מ˘יך ול˜˘ר עומ˜ רום עם עומ˜ ˙ח˙.

„ (2ברים י‡ ,יב.
‡ (3בו˙ פ"„ מ"‡.

ז

כנ‚„ ‰חל˜ ˘‰ליליˆ‰ ,ור‰ ‰בל˙י מ˙‡ימ˘ ‰ל ˙לונ ‰וטרוני‡ ,נ‡מר ל‰ם :״ערב
וי„ע˙ם כי ‰׳ ‰וˆי‡ ‡˙כם מ‡ר ıמˆרים״ ,וכ„ברי ר˘״י :״ערב וי„ע˙ם כי ‰יכול˙
בי„ו לי˙ן ˙‡ו˙כם וב˘ר י˙ן‡ ,ך ל‡ בפנים מ‡ירו˙ י˙ננ ‰לכם ,כי ˘ל‡ כ‰ו‚ן ˘‡ל˙ם
‡ו˙ו״;
וכנ‚„ ‰חל˜ ‰חיובי ˘בענין ,ז˘ ‰בני י˘ר‡ל מ‡מינים ‰ם ב˜ב״ ‰ויו„עים ˘‰ו‡ ‰זן
ומפרנס – ממ˘יך ‰כ˙וב ו‡ומר :״ובו˜ר ור‡י˙ם ‡˙ כבו„ ‰׳״ ,וכ„ברי ר˘״י :״‰לחם
˘˘‡ל˙ם לˆורך ,בירי„˙ו לבו˜ר ˙ר‡ו ‡˙ כבו„ ‡ור פניו˘ ,יורי„‰ו לכם „רך חיב‰״.
וז‰ו ‚ם ‰מ˘ך ‰כ˙וב ˘מנמ˜ ומסביר – ״ב˘מעו ‡˙ ˙לונו˙יכם על ‰׳״:
זכו˙ זו לר‡ו˙ ‡˙ כבו„ ‰׳‰ ,י‡ כ˙וˆ‡ ‰מכך ˘˜‰ב״˘ ‰מע ˘‡˙ם מ˙לוננים על ‰׳,
„בר ˘מוכיח כי ‡˙ם מ‡מינים בו ויו„עים ˘„ו˜‡ ‰ו‡ ˘ביכול˙ו לספ˜ ‡˙ ˆרכיכם!
‰וי ‡ומר :מ‡חר ˘מ‡מינים ב˜ב״ – ‰יזכו לר‡ו˙ ‡˙ כבו„ ‰׳ .מי„ ‰כנ‚„ מי„.‰

פנינים

יז

עיונים וביאורים קצרים

חיוב מיתה ל"הירא
את דבר ה'"

מדוע הראו את המן
רק בימי ירמי'?

וי˜ח ˘˘ מ‡ו˙ רכב בחור וכל רכב מˆרים

מל‡ ‰עומר ממנו למ˘מר˙ ל„ורו˙יכם

ומ‰יכן ‰יו ‰ב‰מו˙ ‰ללו‡ ,ם ˙‡מר מ˘ל מˆרים‰ ,רי
נ‡מר וימ˙ כל מ˜נ ‰מˆרים  . .מ˘ל מי ‰יו ,מ‰יר‡ ‡˙
„בר  .'‰מכ‡ן ‰י' ר' ˘מעון ‡ומר כ˘ר ˘במˆרים ‰רו‚,
טוב ˘בנח˘ים רˆו ˙‡ ıמוחו

בימי ירמי' ,כ˘‰י' ירמי' מוכיחם למ‡ ‰ין ‡˙ם עוס˜ים ב˙ור,‰
ו‰ם ‡ומרים נניח מל‡כ˙נו ונעסו˜ ב˙ור ,‰מ‰יכן נ˙פרנס,
‰וˆי‡ ל‰ם ˆנˆנ˙ ‰מן‡ ,מר ל‰ם כו' בז ‰נ˙פרנסו ‡בו˙יכם

)י„ ,ז .ר˘"י(

לכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰ ,רי ‡ין „רכו ˘ל ר˘"י
בפירו˘ו ל‰בי‡ ענינים ˘‡ינם נו‚עים לפירו˘
‰מ˜ר‡ו˙ ,ו‡"כ מכיון ˘ל˙ירו˜‰ ıו˘י‡ "מ‰יכן
‰יו ‰ב‰מו˙" „י לפר˘ ˘ב‡ו "מ‰יר‡ ‡˙ „בר
 ,"'‰מ„וע מוסיף "כ˘ר ˘מˆרים ‰רו‚"‰ ,רי ‡ין
ז ‰מוסיף לכ‡ור ‰בפירו˘ ‰כ˙ובים?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
נו˙ני ‰ב‰מו˙‰˘ ,יו מ"‰יר‡ ‡˙ „בר  ,"'‰בוו„‡י
‰יו בעˆמם ‚ם בע˙ ˜ריע˙ ים סוף )ר‡‚ ‰ם לבו˘ ‡‰ור‰
כ‡ן( ,ו‡"כ סופם ‰י' ככל ‰מˆריים ˘‰יו בע˙ ˜ריע˙
ים סוף"˘ ,ל‡ נ˘‡ר ב‰ם ע„ ‡ח„" )י„ ,כח(.
ו‰נ ,‰פ˘וט ˘עונ˘ ‰מˆריים בע˙ ˜ריע˙ ים
סוף ל‡ ‰י' מחמ˙ ר„יפ˙ם ‡˙ י˘ר‡ל‰˘ ,רי
ר„יפ ‰זו ב‡‡ ‰חרי ˘"וחז˜˙י ‡˙ לב פרע‰
ור„ף" )י„ ,(„ ,ופ˘וט ˘‡ין לענו˘ ‡˙ ‰מˆריים
מחמ˙ מע˘˘ ‰ע˘ו כ˙וˆ‡ ‰מז˘ ‰חיז˜ ˙‡ '‰
לבם‡ ,ל‡ ‰עונ˘ ב‡ על ז˘ ‰עינו ‡˙ י˘ר‡ל
ו˘עב„ו ‡ו˙ם ריבוי ˘נים.
ו‡"כ‰ ,ו˜˘ ‰לר˘"י ,מפני מ ‰נענ˘ו ‚ם
"‰יר‡ ‡˙ „בר  "'‰לי‰ר‚ ב˜רי‡˙ ים סוף ,וכי ר˜
מ˘ום ˘נ˙נו ב‰מ˙ם לר„וף ‡˙ י˘ר‡ל נ˙חייבו
מי˙ ?‰וע"ז מ˙ר" ıכ˘ר ˘במˆרים ‰רו‚"˘ ,מז‰
˘נ˙חייבו מי˙‰ ‰רי ז ‰מוכיח ˘‚ם "‰יר‡ים" ‰יו
˘ווים ל˘‡ר ‰מˆריים ב˘נ‡˙ם ‰עˆומ ‰לי˘ר‡ל,
וב„ו‚מ˙ "טוב ˘בנח˘ים"˘„ ,נ‡ ‰זו פעל ‰על כל
‰מˆריים לענו˙ ‡˙ י˘ר‡ל .ומפ‡˙ ˘נ‡ ‰זו נ‚זר
‚ם על "‰יר‡ ‡˙ „בר ˘ "'‰ימו˙ו ,ע„ ˘"ל‡ נ˘‡ר
ב‰ם ע„ ‡ח„".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  148ו‡ילך(

˙ור˙ חיים

השי״ת
י״ת
השי״
ת הש
בעבודת
עבוד
וד
בעב
ות ב
רכות
והדרכות
הדרכ
ות ווהד
עצות
מכתביי עצ
מכתב
תב
מכ
בחיי היום יום

)טז ,לב .ר˘"י(

לכ‡ור ‰י˘ ל˙מו‰ ,‰רי בכו"כ „ורו˙ ,מימו˙
מ˘ ‰ע„ "ימי ירמי'"‰ ,יו ירי„ו˙ רוחניו˙,
וכמסופר בנבי‡ים בפרטיו˙ ,ו‡"כ ,מ„וע ר˜
ב„ורו ˘ל ירמי' ‰ר‡ו לי˘ר‡ל ‡˙ "ˆנˆנ˙ ‰מן"
ול‡ במ˘ך כל „‰ורו˙ ע„ ‡ז?

שהכל ברא לכבודו
לימוד נפלא מדברים שהתחדשו ונתגלו בעולמו של הקב"ה
בדורות האחרונים

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
ב„רך כלל‰‰ ,נ˘ ‰‚‰ל "נניח מל‡כ˙נו ונעסו˜
ב˙ור "‰ר‡וי' ליחי„י ס‚ול ‰בלב„ ,וכ„ברי חז"ל
"‰רב ‰ע˘ו כר' י˘מע‡ל ]„ס"ל "‰נ ‚‰ב‰ם מנ‚‰
„רך ‡ר ["ıועל˙ ‰בי„ן ,כר˘ב"י ]„ס"ל "מל‡כ˙ן
נע˘י˙ ע"י ‡חרים"[ ול‡ על˙ ‰בי„ן" )ברכו˙ ל,‰
ב( .ועל „רך ‰רוב על „‡‰ם לעסו˜ בפרנס˙ו
בעˆמו.
‡ל‡˘ ,בזמנו ˘ל ירמי' ‰י' זמן מיוח„˘ ,ב˙ור
‰ור‡˙ ˘ע‰ ‰י˙ˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ כן ‚ם ‰נ˙‚‰
רוב י˘ר‡ל .וז‰ו ‚ם ˘„יי˜ ר˘"י ל‰וסיף "בימי
ירמי'"˘ ,לכ‡ור˙ ‰יבו˙ ‡לו מיו˙רו˙‡ ,ל‡ ˘בז‰
מרמז ˘„וו˜‡ בימיו ‰יו ˆריכים לנ‰ו‚ כן כי ‰י'
זמן מיוח„˘ ,ל‡ כר‚יל.
ולכן ר˜ "בימי ירמי'" ‰ר‡ו ‡˙ ˆנˆנ˙ ‰מן
כ˙וכח ‰על ז˘ ‰ל‡ ‰ניחו מל‡כ˙ם לעסו˜
ב˙ור ,‰ב„ו‚מ˙ ‰מן ˘ני˙ן מבלי ˘ום „˙˘‰לו˙,
כי ר˜ בימיו ‰יו ˆריכים לנ‰ו‚ כן .וז‰ו ‰פירו˘
ב"ל„ורו˙יכם" – ל˘מור ‡˙ ‰מן לזמנים מיוח„ים
˘ב‰ם ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‰‰נ ‰‚‰ע"„ ‰נ ˙‚‰י˘ר‡ל
במ„בר ,וכמו בימי ירמי'.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' ‰ 105ע' (34

 '‰י¿ ƒמל ¿…ך ל¿ ע…לָ ם וָ ∆ﬠ„
כל מ˘ ‰בר‡ ˜‰ב" ‰בעולמו ,ל‡ בר‡ו ‡ל‡ לכבו„ו˘ ,נ‡מר ”כל ‰נ˜ר‡ ב˘מי ולכבו„י בר‡˙יו יˆר˙יו ‡ף ע˘י˙יו",
ו‡ומר ” '‰ימלוך לעולם וע„"
)ב˘לח טו ,יח‡ .בו˙ פ"ו ,מי"‡(

˙‰רוממו˙ מ‰יר ‰וניˆול כוחו˙ ‰מנ‚„ים
כיון ˘על כל ‡„ם  -ובפרט בני "עם חכם ונבון - "1ללמו„ ‰ור‡ ‰מע˘י˙ מכל „בר,
וע„ בנו‚ע לחיי ‰יום-יום‰ ,רי ‡ל‡˘ ‰ורח חיי‰ם ˜˘ור בחיל ‡‰ויר בו„‡י מ˙בוננים
מפעם לפעם בענין ‰טיס ‰ב‡ויר˘ ,י˘ ללמו„ מז‰ ‰ור‡ ‰כללי˙ ו‚ם פנימי˙ בנו‚ע
לחיי „‡‰ם עלי ‡„מו˙ .ו‰נ˜ו„ ‰בז‰˘ ,‰רי „‡‰ם בטבעו נמˆ‡ על ‡‰ר‡ ,ıבל ביח„
עם ז ‰ני˙נו לו ˘כל ו‡פ˘רויו˙ לנˆל כוחו˙ ˘ונים בטבע ˘על י„ם ˘‰כיל ל‚‰בי' ‡˙
עˆמו מעל ‡‰ר ıולטוס ב‡ויר.
ומובן ˘על „‡‰ם לנˆל יכול˙ זו לבנין ולטוב ולענינים טובים ומועילים ,וכמו
˘נע˘ ‰כבר „בר ‰ר‚יל וע„ ל˙ופע ‰יומיומי˙ ,כמו לנסוע במ‰ירו˙ ל‡˙‰ח„ עם
‡נ˘ים ‰נמˆ‡ים בכל ˜ˆוי ˙בל‡ ,ו לבˆע כמ ‰פעולו˙ טובו˙ בח˜ל‡ו˙ ,כ‚ון זריע‰
‰מוני˙ ˘ל ˘טחים ‚„ולים וכיוˆ‡ בז‡ ,‰ו ל‰ורי„ ‚˘מים על י„י פעול ‰בעננים ,ועו„.
במלים ‡חרו˙ ,ני˙נו ל‡„ם כוחו˙ ו‡פ˘רויו˙ ל‚˙‰בר על ‚‰‰בלו˙ ‰טבעיו˙ ˘לו.
ו‡ם בענינים ‚˘מיים כך ,בענינים רוחניים על ‡ח˙ כמ ‰וכמ‡˘ .‰ף על פי ˘מˆ„

„ (1ברים „ ,ו.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

ט

בˆיע„ ‰ו˜‡ י"ל כי „ו˜‡ בבˆיע‡ ‰כן

יר„ מן ב‰נך ‰ו‡ מˆ„ ˜„ו˘˙ם ו‰ב„ל˙ם

)עיי' ברכו˙

מימי ‰חול ,ול‡ ‰רי ˜„ו˘˙ ˘ב˙ כ˜„ו˘˙

מט˘ :ו"˙ ‰ר˘ב"‡ ח"‡ ס˙רי"„˘ .ו"˙ ˆ"ˆ

‡לו ,וכן ל‡ ‰רי ˜„ו˘˙ יו"ט כיו"‰כ,

‡ו"ח סל"ו „" ‰ו‰נ ,(‰ול‰כי מס˙בר‡ „˘וים

ו˜"ל‡ ,בל לר˘"י ‡י ירי„˙ ‰מן ב‰ם ‰ו‡

‰ם לענין לח"מ ˘מ„ין בˆיע ;‰מ˘‡"כ

מˆ„ ‚„ר "˘ב˙" ˘ב‰ם ‚ופ‡‚˘ ,ם ‰ם

ב„ין סעו„˘‡ ‰כחן כמ ‰חילו˜ים ביניי‰ו,

בכלל ˘ב˙ו˙  ,'‰וב‚„ר ז˘ ‰וים כולם.

ליכ‡ ˘ום חילו˜ בין ˘ב˙ ויו"ט

„כיון ˘ב˘ב˙ ‡סור ‰מל‡כ˙ ‡וכל נפ˘
וˆ"ל ‰כנ ‰רב˙י ל‰סעו„ ‰מערב ˘ב˙,
נמˆ‡ ˘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 ,(‚ ,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˘

]ועפ"ז

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

י˘ לי˘ב עו„ „בר‰„ ,נ‰

˙‰וס' כ˙בו בעירובין לח :וביˆ ‰ב:

"מקרבן לתורה" מתוך
חיות ושמחה

מ˘‡"כ ל‰מכיל˙‡ ‡ף ביו"ט ויו"כ ל‡

סוד מה ש"התורה חסה על ממונם של ישראל"  /לבזוז ניצוצות קדושה " /בעל
כרחך" – ויחד עם זאת – "אתה חי"

„מכיל˙‡ ‰נ"ל חלו˜ ‰עם מ„ר˘ רב‰
ע"‰פ "ויברך ‡ל˜ים ‡˙ יום ˘‰ביעי
וי˜„˘"˘„ ,ב˙ „ו˜‡ נ˙ברכ ‰במן ˘יר„
לפני' ונ˙˜„˘ ‰במן ˘ל‡ יר„ ב ‰כו',
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‡ .יבר‡ „ע"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

לימו„ בפ"ע ליו"ט וליו‰כ"פ ,ו‡ף ביניי‰ו

לח"מ ביו"ט מב˘ב˙„ ,לר˘"י ˘ל‡ יר„

‚ופ‡ נ˙חל˜ו לב' לימו„ים; ור˘"י כללן

מן ביו"ט מˆ„ ‚„ר ˘ב˙ ˘בו"ˆ ,ל נמי

יח„ עם ˘‰ב˙ ,ו˘ני‰ם בלימו„ ‡ח„ .וי"ל

לענין לח"מ )˘למ„נו‰ו מ‡י ירי„˙ ‰מן(,

„ל‚ירס˙ ‰מכיל˙‡ ל‡ ‰רי ˘בי˙˙ ‰מן

„˘ו ‰יו"ט ל˘ב˙ )וכס˙ימ˙ ל' ‰רמב"ם

ביו"ט ויו‰כ"פ כ‚„ר ˘בי˙˙ו ב˘ב˙ )וכן

כנ"ל(‰ ,ן מˆ„ ‰לכו˙ בˆיע˙ ‰פ˙ ו‰ן

˘‡ני בין יו"ט ליו‰כ"פ ‚ופ‡( ,ול‚ירס˙

מˆ„ חיוב ‰סעו„ ,‰מ˘‡"כ ל‰מכיל˙‡

ר˘"י כול‰ו בסו‚ ו‚„ר ‡ח„ ,ו‰כל ב‡

˘י˘ לימו„ בפ"ע ˘ל‡ יר„ ביו"ט ,י"ל

ביח„ עם ר‡˘ ‰כ˙וב "וביום ˘‰ביעי

„‚ם חיוב לח"מ „יו"ט ‰מס˙עף מז‡ ‰ינו

˘ב˙" )ול‡ לחינם נ˜ט ר‡˘ ‰כ˙וב „ו˜‡

˘וו ‰לחיוב לח"מ „˘ב˙ בכל ,כˆ„ ˘‰ני

ב .(‰"„‰ו‰ענין בז„ ,‰ל‰מכיל˙‡ „ ‡‰ל‡

„לעיל.

כ‡˘ר

עלו בני י˘ר‡ל מים סוף ,נ‡מר בכ˙וב "ויסע מ˘ ˙‡ ‰י˘ר‡ל מים סוף",

ופיר˘ו חז"ל ˘מ˘‰ ‰וˆרך ל"‰סיען בעל כרחם" .וכל ז‡˙ מחמ˙ ˘‰יו י˘ר‡ל עסו˜ים
ל‡סוף ולבזוז "˙כ˘יטי ז‰ב וכסף ו‡בנים טובו˙" ˘ב‰ם "עטרו מˆרים סוסי‰ם" ,ול‡
‰מ˘יכו בני י˘ר‡ל במסעם ע„ ˘"‰סיען בעל כרחם" )פר˘˙נו טו ,כב ובפר˘"י(.
וי˘ ל˙מו ‰על ‰נ ˙‚‰בני י˘ר‡ל ˙מי„‚ ‰‰ול:‰
ביז˙ ‰ים ‰חל ‰מי„ עם עליי˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל מים סוף ,מ˜ום ‡˘ר בו נ‚ל‡ ‰לי‰ם
˘‰י"˙ בכבו„ו ובעˆמו ,ע„ ˘‡מרו "ז-‡ ‰לי""˘ ,בכבו„ו נ‚ל ‰עלי‰ם ,ו‰יו מר‡ין
‡ו˙ו ב‡ˆבע ,ר‡˙˘ ‰פח ‰על ‰ים מ˘ ‰ל‡ ר‡ו נבי‡ים" )פר˘˙נו טו ,ב ובפר˘"י( .וכיˆ„
נ˙‰פך ליבם מי„ ל‡חר ‚ילוי נעל˘ ‰כז ,‰לח˘ו˜ בממון ולבזזו ,ע„ ‡˘ר ‰וˆרך מ˘‰
ל‰כריחם ל‰מ˘יך ל˜בל˙ ˙‰ור?‰
ו˙‚„ל ˙‰מי ,‰‰על פי מ˘ ‰כ˙ב ‰ר"ן )סוף פסחים ב˘ם ‡‚„˘ (‰מי„ בˆ‡˙ בני י˘ר‡ל
ממˆרים‰ ,חלו סופרים ומונים ‡˙ ‰ימים ל˜בל˙ ˙‰ור ,‰מרוב ˙˘ו˜˙ם ול‰יטו˙ם
לזכו˙ כבר ל˜בל˙ ˙‰ור .'˜‰ ‰ובוו„‡י ‡˘ר ‚ם ב‡ו˙ו יום ˘ל ˜ריע˙ ים סוף ‰יו מונים
וסופרים ‡˙ ‰זמן ל˜בל˙ ˙‰ור .‰ו‡ם כן ‰י' ל‰ם לכ‡ור ‰לעזוב כל כסף וז‰ב ˘בעולם
ולרו ıול‰מ˘יך ‡ל ˜בל˙ ˙‰ור .‰וכיˆ„ י˙יי˘בו ˘ני „‰ברים יח„˘˙ :ו˜˙ם ל˜בל˙
˙‰ור ,‰ו˙‰עכבו˙ם ל˜ב ıכסף וז‰ב?
וי˘ לב‡ר ‡˙ ˙וכנו ‰פנימי ˘ל עניין ביז˙ ‰ים ,ו‡זי יעל˘‡ ‰ר ‰יי˙ ‰בכך עבו„‰
רוחני˙ ‚„ול ,‰ומכל מ˜ום ‰יו ˆריכים ל‰מ˘יך ולילך ‡ל ˜בל˙ ˙‰ור ,‰וב‡ופן ˘ל

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

"בעל כרחם" „וו˜‡ ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טו

סי' ˜סח ס"‚( .ונפ˜"מ ל„ינ‡ ‡ם נו‚ע ר˜

"‡"ר ‡ב‡ ב˘ב˙ חייב ‡„ם לבˆוע על ב'

בע˙ ‰ברכ ‰ובˆיע˙ ‰פ˙ ‡ו בכל ‰סעו„‰

ככרו˙ „כ˙יב לחם מ˘נ"‡ ,‰ר ‡˘י חזינ‡

)„ניבעי ˘י‰יו ב' ‰לחמים על ˘‰ולחן

לי' לרב כ‰נ‡ „נ˜ט ˙ר˙י ובˆע ח„‡ ‡מר

במ˘ך ‰סעו„ ,‰ומˆו) ‰מן ‰מובחר(

ל˜טו כ˙יב ,רבי זיר‡ ‰ו ‰בˆע ‡כול‰

ל‡כול מ˘ני‰ם עיי' ˘טמ"˜ ברכו˙

˘ירו˙י'" .ובברכו˙ לט‚ :רסינן ל ‰נמי

בסו„ מ˙‰"˘ ‰ור ‰חס ‰על ממונן ˘ל י˘ר‡ל" )ר" ‰כז ,(‡ ,ו‡יסור "בל ˙˘חי˙"˘ ,טעם

לט :וב"ח ל‡ו"ח סי' ר„ע( .ו‡"כ י"ל

ב‰מ˘ך ל„יני בˆיע˙ ‰פ˙ ‡ם ‰י‡ על

מ‡˘ ‰סר˙ ‰ור ‰ל˘‰חי˙ ממונן ˘ל י˘ר‡ל ‰ו‡ מ˘ום ˘בממון ‡י˘ י˘ר‡ל ו˘‡ר

„ל‰רמב"ם ˙רויי‰ו ‡י˙נ‰ו בי'„ ,ב‰ל'

‰פ˙י˙ין ‡ו על ˘‰לימו˙ ,ו˜‡מר "ויר‡

חפˆיו י˘ "ניˆוˆו˙" ˜„ו˘‰ ‰חבויים ב‰ם ,ובעל ‰רכו˘ ˆריך ל‰עלו˙ם ל˜„ו˘ ‰על

ברכו˙ ‰בי‡ ‰חיוב ‚בי „יני בˆיע˙

˘מים יוˆ‡ י„י ˘ני‰ן  . .מניח פרוס‰

י„י ˘מנˆלם לענייני עבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ .ועל כן ˆיוו˙˙ ‰ור˘ ‰ל‡ ל˘‰חי˙ ממון

‰פ˙ על כיכר ˘לימ ,‰עיי"˘; וב‰ל'

ב˙וך ˘‰לימ ‰ובוˆע "‡ . .ר פפ‡ ‰כל

‡י˘ י˘ר‡ל ול‡ב„ו ,כי ‡ז י˘‡רו "ניˆוˆו˙" ‡לו ב‚לו˙ם ול‡ יוכלו ל˙‰עלו˙ למ˜ורם

˘ב˙ ˜‡י ב„ין ˘מˆ„ ח˘יבו˙ ‰סעו„,‰

ו˘ר˘ם ב˜„ו˘.‰

מו„ים בפסח ˘מניח פרוס ‰ב˙וך ˘לימ‰

כ„יו˜ ל˘ונו ˘ם "חייב ‡„ם ל‡כול ˘ל˘

ובוˆע מ‡י טעמ‡ לחם עוני כ˙יב",

סעו„ו˙ ב˘ב˙ כו' וˆריך כו' ולבˆוע על

וממ˘יך ל‡ח"ז כב˘"ס ˘ב˙ ˘ם ‡ר"‡

˘˙י ככרו˙" ,ו‰יינו כחל˜ מ‰לכו˙ חוב˙

ב˘ב˙ חייב כו' .ומע˙ ‰י"ל בפ˘טו˙

‰סעו„ו˙ ב˘ב˙ ,וז‰ו ˘˜יˆר ול‡ ‰וסיף

„מ‰כ‡ מוכח‡ לי' ל‰רמב"ם „‡י˙נ‰ו

כ‡ן „ ‡‰בוˆע ר˜ ככר ‡ח˙˘„ ,ייכ‡ ר˜

ב' „‚‰רים ‰נ"ל„ ,בברכו˙ ˘ם ˜‡י ב„יני

סו„ מ˙‰"˘ ‰ור ‰חס ‰על ממונם ˘ל י˘ר‡ל"
יסו„ ‚„ול נ˙ב‡ר בס˜"‰

)ר‡ ‰כ˙ר ˘ם טוב סי' רי"ח .ובל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  823ו‡ילך(

ו‰נ ,‰סיב˙ ו˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולמו˙ כולם‰ ,ו‡ מ"˘ ‰נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו
י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים" )ר‡˙ ‰ני‡ פל"ו˙ .נחומ‡ נ˘‡ טז( ,ו‰יינו ˘י˘כון ‡ורו י˙' ב„ברים
˘‚‰מיים ‰נחו˙ים .וכל ז ‰על י„י עבו„˙ בני י˘ר‡ל ˘מ˜„˘ים ‡˙ ענייני ‰עולם כ‡˘ר
מ˜יימים ב‰ם מˆוו˙ ‡ו מ˘˙מ˘ים ב‰ם ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙' .וכ‡˘ר מ˙˜„˘ים
„‰ברים ˘‚‰מיים‡ ,זי נע˘ים "„יר "‰ר‡וי' ˘י˘כון ב‰ם ‰בור‡ י˙"˘.
ונמˆ‡˘ ,עבו„˙ ˙‰‰עס˜ו˙ ב„ברים ˘‚‰מיים ו‰על‡˙ם ל˜„ו˘‰ ,‰י‡ עניין עי˜רי
ביו˙ר בעבו„˙ בני י˘ר‡ל בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי˘ ,בכך נ˘למ˙ כוונ˙ ‰ברי‡ ,‰ע„ ˘זוכים
לע˘ו˙ ‡˙ ‰עולם כולו ל„יר ‰לו י˙' – בבי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜.
וז‰ו סו„ עניין ירי„˙ בני י˘ר‡ל ל‚לו˙ מˆרים‰˘ ,יו ˘ם בני י˘ר‡ל ˘נים רבו˙,
ו˜י„˘ו וזיככו ‡˙ ‰עניינים ˘‚‰מיים ‡˘ר ˘ם ,ו‰עלו ‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ˘ב‰ם למ˜ורם
ב˜„ו˘ .‰ועל כן נˆטוו בני י˘ר‡ל בˆ‡˙ם ממˆרים ליטול עמ‰ם "כלי כסף וכלי ז‰ב
ו˘מלו˙" )˘מו˙ יב ,ל ,(‰כי ‡לו ‰ם ‰עניינים ˘‚‰מיים ˘עלי‰ם ל‰עלו˙ם ממ˜ום
‰טומ‡‡ ‰ל „˜‰ו˘ ‰ועבו„˙ ˘‰י"˙.

לבזוז ניˆוˆו˙ ˜„ו˘‰

ל„יני בˆיע˘ ‰ב‰ל' ברכו˙ ,ו˜"ל.

ומע˙‰

י"ל עו„ נפ˜"מ„ ,ז"ל מ‚י„

מ˘נ‰ ‰ל' ˘ב˙ ˘ם "וכ˙ב ‚‡ון כל זמן
˘‰ו‡ סוע„"‰„ ,יינו ˘חיוב ז‰ ‰ו‡ בכל
סעו„˘ ‰סוע„ ב˘ב˙ ול‡ ר˜ ב‚' סעו„ו˙

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

˘ל חיוב ,וז˘ ‰ייך לכ‡ו' ר˜ מˆ„ „ין

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

)עיי' ‰יטב בי‡ור ‚‰ר"‡ ‡ו"ח סי'

ר' ‡ב‡ ,כנ"ל[ בפר˜ כל כ˙בי ]„˘ב˙[

בˆיע˙ ‰פ˙

רˆ‡ ס˜י"ב( ˘‰ייך לח˘יבו˙ ‰יום בכללו,
„‡ילו מ˘ ‰מˆ„ „ין סעו„˙ ˘ב˙ י"ל
˘‰ו‡ ר˜ בסעו„ו˙ ˘ל חיוב.

ומע˙‰

‡ל‡ ל‰כי מיי˙י ˙‰ם ]בברכו˙[ ‡חר פסח
לומר ˘ˆריך ˘ם מˆ˘ ‰לי˘י˙ מ˘ום לחם
מ˘נ ‰וחייב לבˆוע על ˘˙י ככרו˙ בין

י˘ לח˜ור בחיוב לחם מ˘נ‰

ב˘ב˙ בין בי"ט‡„ ,י ל‡ו ‰כי למ‰ ‰בי‡

„יום-טוב‡ ,י נימ‡ „כוונ˙ ‰רמב"ם „‡ף

˘ם מיל˙י' „ר' חיי‡ ,וכן פס˜ רב ‡לפס

וממוˆ‡ „בר ‡˙ ‰למ„ ‡˙ עניינ‰ ‰פנימי ˘ל "ביז˙ ‰ים"˘ ,ל‡ חיפ˘ו בני י˘ר‡ל

בו ‡י˙נ‰ו ב' „‚‰רים ,וכ"מ לכ‡ור‰

„ˆריך לבˆוע על ˘˙י ככרו˙ ביום טוב

כסף וז‰ב לי˜ח עמ‰ם ‡ל ‰מ„בר ˘‰מם ,ובוו„‡י ˘ל‡ ‰יו ממירים ‡˙ ‰‰ליכ ‰ל˜בל˙

ס˙ימ˙ ל' ‰רמב"ם ˘‰זכיר בב' ‰מ˜ומו˙

ו‰טעם לפי ˘‰י' לחם מ˘נ ‰יור„ בערבי

˙‰ור ‰ב˜יבו ıממון ורכו˘ ‚˘מי‡ .ל‡ ‰יו עומ„ים ומל˜טים ‡˙ ˙"‰כ˘יטי ז‰ב וכסף

י"ט ב˘ו ‰ל˘ב˙; ‡בל י˘ סבר‡ לומר

ימים טובים" .ומ„בריו נמˆ‡ „„ ‡‰חיוב

ו‡בנים טובו˙" בכ„י ל˘‰לים ‡˙ עניין ‰על‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘ ‰ממˆרים.

„˘‡ני יו"ט מ˘ב˙ )וˆ"ל ב„וח˜ „מ‰

לחם מ˘נ‰ ‰ו‡ ‚ם ביו"ט נ˙ח„˘ „ו˜‡

˘˘‰וו ‰ביני‰ם ‰ו‡ ר˜ לענין עי˜ר ועˆם

בסו‚י‡ „ברכו˙ .ו‡"כ י"ל „ילפינן מ˘ב˙

„‰ין ול‡ ‚בי ‚„רו כו'( ,וב„˜‰ים ‰בי‡ור

ליו"ט ר˜ לענין „‚‰ר ˘מˆ„ בˆיע„ ,‰בי'

מנ"ל ל‰רמב"ם „ב˘ב˙ ‡יכ‡ ל˙רויי‰ו.

עס˜ינן בברכו˙.

ול‡ זו בלב„ ˘‚ילוי ˘כינ‰˘ ‰י' ב˜ריע˙ ים סוף ל‡ מנע מ‰ם ל˜ב ˙‡ ıכספם
וז‰בם ˘ל ‰מˆריים‡ ,ל‡ ‡„רב‡ :כ‡˘ר נ˙‚ל ‰עלי‰ם מלך מלכי ‰מלכים ,נ˙חז˜ו
בי˙ר ˘‡˙ ועוז ובחיו˙ ‚„ול ‰ומחו„˘˙ ל˙‰מסר יו˙ר ויו˙ר לעבו„˙ ‰על‡˙ ניˆוˆו˙

‰נ ‰מ˜ור חיוב לח"מ ‰ו‡ ב˘ב˙ ˜יז:

ובבי‡ור

‰טעם „ביו"ט ‰ו‡ מˆ„

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

„˜‰ו˘ ‰ממˆרים .ולכן לי˜טו ‡˙ ‰כסף ו‰ז‰ב בכל כוחם וב˘מח˘ ‰ל מˆוו .‰ו‡ם ל‡
‰י' מ˘ ‰מˆוו ˙‡ ‰בני י˘ר‡ל לעˆור מביז˙ ‰ים ול‰מ˘יך ‡ל ˜בל˙ ˙‰ור‰ ,‰רי ל‡
‰יו בני י˘ר‡ל ח„לים ממל‡כ ‰זו ע„ ‚מיר‡.
וכ‡˘ר ב‡ ˆיווי ˘‰י"˙ בי„י מ˘ ‰רבנו ˘י˘ לנסוע ול‰מ˘יך ‰ל‡‰ ,‰רי בוו„‡י

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ˆיי˙ו מי„ לרˆון ˘‰י"˙ ו‰לכו מ˘ם ב˘מח‡ .‰ל‡ ˘מכל מ˜ום נ‡מר ˘‰י' ז" ‰בעל
כרחם" – נ‚„ ˘‰כל ו‰ר‚˘ ˘ל‰ם ˘‰יו מונחים ב˙כלי˙ בלי˜וט ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘.‰
ומע˙ ‰יובן ˘ל‡ ˙‰נ‚„ו בני י˘ר‡ל ח"ו ‡ל ˆיווי ˘‰י"˙ ,ומ˘ ‰נ‡מר "ויסע מ˘ם –

בגדרי חיוב לחם משנה
בשבת וביו"ט

בעל כרחם" ,ב‡ לבט‡ ‡˙ ‚ו„ל ˙‰מסרו˙ם לעבו„˙ "ביז˙ ‰ים" ,ע„ ˘‰י' נח˘ב ˆיו˙ם
לˆיווי ˘‰י"˙ ל‰מ˘יך מ˘ם – לעניין ˘נע˘" ‰בעל כרחם" ˘ל כוחו˙ נפ˘ם ו‰בנ˙ם.
וכ‡˘ר עזבו בני י˘ר‡ל ‡˙ עבו„˙ "ביז˙ ‰ים" בעל כרחם ונסעו ‰ל‡‡ ‰ל ˜בל˙

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

בחיוב

לחם מ˘נ ‰כ' ‰רי"ף לפסחים

˜טז ע"‡ )‰וב‡ ב˙וס' כ„ל‰לן( „חיובו ביו"ט
כמו ב˘ב˙ "עי˜ר חיוב‡ ב˘ב˙ מ˘ום
„ל‡ ‰ו‰ ‰מן נחי˙ ב˘ב˙ ‡ל‡ ‰ו ‰נחי˙

ב‰ל' ˘ב˙ כי סמיך על מ"˘ לפנ"ז ב‰ל'
ברכו˙ .מי‰ו נר‡ ‰לח„˘ „ב‡מ˙ ב'
„ינים נ‡מרו כ‡ן ב‰ך חיוב‡ ,וב„˜‰ם
ח˜יר ‰ב‚„רו‡„ ,פ"ל ˘‰ו‡ „ין ופרט

בערב ˘ב˙ זו‚י זו‚י ]כמבו‡ר בפר˘˙נו[,

בחיוב סעו„˙ ˘ב˙„‚„ ,ר סעו„ ‰בכלל

ובימים טובים נמי ל‡ ‰ו ‰נחי˙ ‡ל‡

‰ו‡ ע"י ˜ביע˙ ‰על פ˙ ,וסעו„˙ ˘ב˙

‰ו ‰נחי˙ בערב יום ]בערבי י"ט[ זו‚י

ל‰יו˙ ‰סעו„ ‰ח˘ובˆ ‰ריכ ‰ל˜‰בע

זו‚י כמו „‰ו ‰נחי˙ בערבי ˘ב˙ו˙ ‰לכך

על לחם מ˘נ‡ ,‰בל ‡פ"ל נמי ˘‰ו‡

בעינן למבˆע ביום טוב על ˙ר˙ין ריפ‡˙‡

„ין בבˆיע˙ ‰פ˙„ ,מ‰לכו˙ בˆיע˙ ‰פ˙

˘למ‡˙‡ כ„מחייבין ב˘ב˙".

˘ˆריך לברך ולבˆוע ‡˘לימ ,‰וב˘ב˙

ו‰נ‰

‰רמב"ם ‰בי‡ חיוב לחם מ˘נ‰

˙‰ור‰ ,‰בינו ˘נס˙יימ ‰עבו„˙ם בלי˜וט ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘ ‰ממˆרים ,ועל כן ˆיוום
˘‰י"˙ ˘ל‡ לל˜ט עו„ כסף וז‰ב כי ב‡ ‰עבו„ ‰זו ‡ל ˙כלי˙ .‰ונמˆ‡ ˘‡ף ˘ב‡ ל‰ם
ˆיווי ז" ‰בעל כרחם" ,מכל מ˜ום ‰בינו ˘כבר ‡ין עו„ ˙ועל˙ בלי˜וט ‰ממון ,וממיל‡
‰מ˘יכו ב˘מח ‰וטוב לבב ‡ל ˜בל˙ ˙‰ור ‰ב˙˘ו˜„‚ ‰ול.‰

"בעל כרחך" – ויח„ עם ז‡˙ – "‡˙ ‰חי"
וי˘ ללמו„ מז‰ ‰ור‡ו˙ בעבו„˙ ˘‰י"˙ ,ומ˘˙י פנים:
‡ .כ‡˘ר י‰ו„י עסו˜ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘‡ ,יזו ˘˙‰י' ,עליו לי˙ן בז ‰כל כוחו˙
נפ˘ו בחיו˙ ‚„ול‡ ,‰מנם ,מזמן לזמן ב‡ ˆיווי ˘‰י"˙ ˘עליו לעזוב ‡˙ עבו„˙ו ˘עוס˜
ב ‰במר ıוב˘מח ,‰ועליו ל‰מ˘יך לעבו„‡ ‰חר˙ ‰מוטל˙ עליו ע˙ ‰על פי ˙ו.˜"‰
וכ‡˘ר ב‡ ˆיווי כז‰ ,‰נ‡ ‰ף ˘מלכ˙חיל˘ ‰ינוי ז‰ ‰ו‡ "בעל כרחו" – נ‚„ כוחו˙
נפ˘ו ˜˘‰ועים בחיו˙ ‚„ול ‰בעבו„˙ו ˜‰ו„מ˙ ,מכל מ˜ום עליו לי˙ן „ע˙ו ˘‰ו‡ ˆיווי
˘‰י"˙ ולעבור מ˙וך חיו˙ עˆומ ‰ל‡ו˙ ‰עבו„‰ ‰נ„ר˘˙ ממנו ע˙.‰

נ˙וסף ב‚„ר "˘לימ„ "‰ל‰יו˙ו יום ח˘וב

ו„‰ברים ‡מורים ‡ל יו˘בי ‡ו‰ל ו‚ם ‡ל בעלי עס˜:

‰רי "˘לימ "‰בו ‰י‡ לחם מ˘נ ,‰ולכן

על יו˘ב ‡ו‰ל ל„ע˙ ˘י˘נם זמנים ˘ב‰ם עליו ל‰פסי˜ מלימו„ ˙‰ור ,‰ולילך ל˜יים

)עיי' ˘ו"ע

מˆוו‰˘ ‰י‡ בבחינ˙ "מˆוו ‰עובר˙" ו"פי˜וח נפ˘" ,ולˆ‰יל נפ˘ו˙ י˜רו˙ ‰נמˆ‡ו˙

ב˘ב˙ ויו"ט ב' פעמים ,ב‰ל' ברכו˙ פ"ז

ˆ"ל ‰בˆיע ‰על לחם מ˘נ‰

" „"‰ב˘ב˙ו˙ ובימים טובים חייב לבˆוע

‡„"‰ז ‡ו"ח ס˜ס"ז ס"‚ ע"פ ‰פוס˜ים‡˘„ ,ני „ין

על ˘˙י ככרו˙ נוטל ˘˙י‰ן בי„ו ובוˆע

˘לימ„ ‰בˆיע˙ פ˙ ב˘ב˙ מבחול „בימו˙ ‰חול

‡ח˙ מ‰ן" ,וב‰ל' ˘ב˙ פ"ל "‰ט כ'

"טוב לח˙וך מעט בסכין פרוס˙ ‰בˆיע ‰מן ‰לחם

ב˜יˆור "וˆריך ל˜בוע כל סעו„ ‰מ˘ל˘˙ן

˜ו„ם ˘י˙חיל לברך כו' ב˘ב˙ ויו"ט ‡ין לח˙וך

על ‰יין ולבˆוע על ˘˙י ככרו˙ וכן בימים

כלל בלחם ע„ ל‡חר ‰ברכ ‰כי ˘מ‡ כו' וב˘ב˙

טובים" .ולפום רי‰ט‡ נר‡„„ ‰ין ‡ח„

ˆ"ל לחם מ˘נ˘ ‰לם" ,ועיי"ע חילו˜י „ינים בין

נ˘נ ‰בב' ‰מ˜ומו˙ ,ור˜ ˘˜יˆר בל˘ונו

חול ל˘ב˙ ב˘יעור ˘לימו˙ פ˙ ב˘ו"ע ‡„"‰ז

"בחו ,"ıול‡‰יר עלי‰ם ‡˙ ‡ור ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'.
ו‚ם בעל עס˜ ‰עוס˜ עם ענייני ‰עולם כפי ‰ור‡ו˙ ˙‰ור ,‰ומעל‡ ‰ו˙ם ל˜„ו˘,‰
‰רי יח„ עם ז‡˙ ˆריך ‰ו‡ ל˜בוע ע˙ים ל˙ור ,‰ב‡ופן ˘‰לימו„ ‰ו‡ "˜בוע" בנפ˘ –
˘בזמני ‰לימו„ מר‚י˘ ומ˙נ ‚‰כ"יו˘ב ‡‰ל" ˘"˙ור˙ו ‡ומנו˙ו" ממ˘.
וכ‡˘ר מˆוו˙ ‰ור ‰לעבור מן ‰עבו„‰˘ ‰ו‡ ˘˜וע ב ‰בכל כוחו˙ נפ˘ו ,ולילך ‡ל

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

פנינים
דרוש ואגדה

‰עבו„‰ ‰נ„ר˘˙ ע˙‰ ,‰רי ‡ף ˘מלכ˙חיל ‰ז‰ו "בעל כרחך" ,מכל מ˜ום ‰רי ביו„עו
˘ז‰ו רˆון ˘‰י"˙ וˆיוויו – נע˘„‰ ‰בר ב˘מח ‰ובטוב לבב ובחיו˙ ‚„ול ,‰בבחינ˙
"בעל כרחך" – ויח„ עם ז‡˙ – "‡˙ ‰חי".
ב .כ˘ם ˘ל‡ ‰ס˙פ˜ו בני י˘ר‡ל בניˆוˆו˙ ˘‰עלו עמ‰ם ממˆרים ,ו˙‰מסרו בחיו˙
‚„ול‚ ‰ם ל"ביז˙ ‰ים" ,ו‚ם ˘ם ‚ופ‡ ‰יו מל˜טים ו‰ולכים בריבוי עˆום ,ו‰י' ˆורך
ל‰סיעם בעל כרחם ,כך ˆריכ ‰ל‰יו˙ ˙‰מסרו˙ו ˘ל י‰ו„י לעבו„˙ ‰על‡˙ם ˘ל י‰ו„ים
ו˜ירובם ‡ל ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'.
ו‰יינו‡˘ ,ל י‡מר ‡„ם לעˆמו„ ,י לי ב‡ו˙ם י‰ו„ים ˘˜ירב˙ים ‡ל ‡ור „˜‰ו˘,‰
ומע˙ ‰יכול ‡ני ל˙‰עס˜ בעבו„˙ ˘‰י"˙ ‰פנימי˙ ב˙ור ‰ו˙פיל‡ ,‰ל‡ מˆוו ‰ו‰כרח
‚„ול ל˜רב עו„ י‰ו„י ועו„ י‰ו„י ˘ילמ„ ˙ור ‰וי˜יים מˆוו˙ .וכל כך ˆריך לי˙ן עˆמו
בעבו„ ‰זו ,ע„ ˘כ‡˘ר ˆריך ל‰ניח ל‡ו˙ ‰עבו„ ‰למ˘ך זמן ולעסו˜ בעניין ‡חר –
נע˘„‰ ‰בר בעל כרחו! וכל ז ‰מחמ˙ ‰חיו˙ „‚‰ול ‰ו˙‰‰מסרו˙ ‰מוחלט˙ ל˜רב בני
י˘ר‡ל ‡ל ‡בי‰ם ˘ב˘מים.

לקחת "עצמות יוסף"
ב"מדבר העמים"
ויסב ‡ל˜ים ‡˙ ‰עם „רך ‰מ„בר ‚ו' וי˜ח
מ˘ ˙‡ ‰עˆמו˙ יוסף עמו
)י‚ ,יח-יט(

י˘ לב‡ר כ˙וב ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
כ‡˘ר נסעו י˘ר‡ל ממˆרים „רך "‰מ„בר
„‚‰ול ו‰נור‡ נח˘ ˘רף וע˜רב וˆמ‡ון ‡˘ר ‡ין
מים" )ע˜ב ח ,טז( ,מ˜ום סכנ ‰ב‚˘מיו˙‰ ,מור ‰על
ז‰˘ ‰ו‡ ‚ם מ˜ום סכנ ‰רוחני ,מ„בר ˘"ל‡ י˘ב
‡„ם ˘ם" )ירמי' ב ,ו( – ˘‡ינו מ˜ום י˘וב ל"‡„ם
‰עליון" )ר‡ ‰יחז˜‡ל ‡ ,כו .ל˜ו"˙ נ˘‡ כ ,רע"‚ .ר‡ ‰לב,
ב .ובכ"מ(‰ ,רי מרוב ‰נסיונו˙ עלול ל‰יו˙ ˘י‰י'
‡„ם מי˘ר‡ל ˘ל‡ יעמו„ בנסיון ,ור"ל י˙רח˜
מ‰יו˙ "בן" ל˜‰ב".‰
ועל „רך ז ‰בימינו ‡לו ,כ‡˘ר ‰ולכים י˘ר‡ל
ב"מ„בר ‰עמים" )יחז˜‡ל כ ,ל – (‰כל זמן מ˘ך
‚‰לו˙  -י˘ סכנ˘ ‰י‰יו י‰ו„ים ˘ר"ל ל‡ יעמ„ו
בנסיונו˙ ‚‰לו˙.
ו‰עˆ ‰לז" – ‰וי˜ח מ˘ ˙‡ ‰עˆמו˙ יוסף
עמו":
"עˆמו˙ יוסף" ‰ו‡ "‰עˆם" ו‰מ‰ו˙ ˘ל
יוסף )ר‡ ‰מ‚ל ‰עמו˜ו˙ ‡ופן יז על פסו˜ ז ,(‰ו"עˆם"
ענינו ˘ל יוסף מרומז ב˘מו "יוסף" )ר‡‡ ‰ו"˙
„ ,סע"ב ו‡ילך ,ובכ"מ(˘ ,נ˜ר‡ כן על ˘ם "יוסף
 '‰לי בן ‡חר" )ויˆ‡ ל ,כ„(˘ ,פירו˘ו ˘‚ם י‰ו„י
˘‰ו‡ בבחינ˙ "‡חר" ,ו‡ין רו‡ים עליו ‡˙ ‰יו˙ו
מ"בנים ‡˙ם ל‡ '‰ל˜יכם"‰ ,רי ‚ם י‰ו„י כז ‰י˘
לעבו„ עמו ע„ ˘יע˘ו ממנו "בן" ,וי‰י' ניכר עליו
˘˜‰ר בינו ל‡בינו ˘ב˘מים )ר‡‡ ‰ו ˙"‰ל ˆ"ˆ‰ויˆ‡
רכ ‡ ,ו‡ילך ,ועו„(.
וזו‰י ‰ור‡˙ כ˙וב ז˘ ,‰כ‡˘ר ‰ולכים למ„בר
רוחני ,מ˜ום בו י‰יו מבני י˘ר‡ל ˘‰ם בבחינ˙
"‡חר" ,י˘ ל˜ח˙ ‡˙ "עˆמו˙ יוסף עמו" ,ולעבו„

בעבו„ ‰זו ,ל‰וסיף ל" '‰בן ‡חר" ,ל‰פוך ‡˙
‡"‰חר" ל"בן".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ'  85ו‡ילך(

מעלת מרים כ"אחות אהרן"
ו˙˜ח מרים ‰נבי‡‡ ‰חו˙ ‡‰רן ‚ו'
‡חו˙ ‡‰רן ,לפי ˘מסר נפ˘ו עלי' כ˘נˆטרע ‰נ˜ר‡˙
על ˘מו
)טו ,כ .ר˘"י(

מז‰‡˘ ‰רן "מסר נפ˘ו" על מרים ו‰י‡
"נ˜ר‡˙ על ˘מו" רו‡ים ˘‰י' ˜˘ר מיוח„ ביני‰ם.
ו‡כן רו‡ים ˘י˘נו ˆ„ ˘‰וו ‰ב˘ני‰ם˘ ,כמו
˘ענינו ˘ל ‡‰רן ‰כ‰ן ‰ו‡ "‡ו‰ב ˘לום ורו„ף
˘לום ‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙ ומ˜רבן ל˙ור‡) "‰בו˙
פ"‡ מי"ב( ,כן ‰י ‰ענינ˘ ‰ל מרים "פוע ‰ומ„בר˙
ו‰ו‚ ‰לול„ כ„רך ‰נ˘ים ‰מפייסו˙ ˙ינו˜
‰בוכ) "‰פר˘"י ˘מו˙ ‡ ,טו(.
‡מנם למרו˙ מעל˙ ‰זו ˘ל מרים˘ ,ב‡‡ ‰לי'
מˆ„ עˆמ ,‰וכל˘ון ר˘"י ‰נ"ל "כ„רך ‰נ˘ים",
˘כן ‰י' „רכ ‰מטבע‰ ,‰רי ‚ם ‡ז נ˜ר‡˙ ‰י‡ על
˘מו ˘ל ‡‰רן‰ ,יינו ˘‚ם מעל˙‰ ‰טבעי˙ ˜יבל‰
מ‡‰רן.
ומז‰ ‰ור‡ ‰בעבו„˙ נ˘י י˘ר‡ל:
מˆינו בכ"מ ˘י˘נן כו"כ מעלו˙ בנ˘י י˘ר‡ל
˘‡ין ב‡נ˘ים
ל ,‰כב .פר„ר"‡ פמ" ,‰ועו„(‡ .ך מ"מ עלי‰ן ל„ע˙
˘"‡יזו‰י ‡˘ ‰כ˘ר‰ ‰עו˘ ‰רˆון בעל"‡„˙) "‰ר
פ"ט( ,ו‰יינו„˘ ,וו˜‡ על י„י ˘עו˘ו˙ "רˆון
בעל - "‰ב‡ו˙ מעלו˙י‰ן „‚‰ולו˙ ˜‰יימו˙ ב‰ן
לי„י ‚ילוי.
)ר‡˙ ‰עני˙ כ‚ ,ב .מפר˘י ˙‰ור ‰וי˜‰ל

ו‡פילו ‰מעלו˙ ˘ב‰ן מˆ„ טבען‰ ,רי ‚ם
מעלו˙ ‡לו עלי‰ן ל˜בל מ‰בעל ,כמו ˘מרים
"נ˜ר‡˙ על ˘מו" ˘ל "‡‰רן" ,ו‡ז מ˙‚לו˙ ב‰ן
מעלו˙י‰ן ,ע„ ל„ברים ˘י˘נם ר˜ ב‰ן וב‡ופן
נעל ‰יו˙ר מ‰בעל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ'  61ו‡ילך(

