‚úיון ˙רכז
ﬠר˘"˜ פר˘˙ י˙רו ˘˙'‰ﬠ"ח

‰ר סיני בﬠר ‡ו ﬠ˘ן?
˘‰נ˘מ˙" ‡ú ‰פרח"
ב‚„רי ‰ב„ ‰úוú‰כו˙י'
úימו„ ˙‰ור ‰ביר‡˙ ˘מים

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ י˙רו‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון
˙רכז( ,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

כ‡

ומעט ‰נ˘‡ר ‡ינו מˆליח ,כן „‰בר ב‡ריכו˙ ˘נים ˘‡ין לו  -ב‰ם ‡ -ריכו˙ ימים
ל‰יו˙ו טרו„ ומוטר„ בעניני עס˜ ,ו‰עי˜ר ב„ברים בטלים ˘ל בעלי עס˜ים ,ל‰רבו˙
˘יח ‰בטל‡˘ ‰ינו נו‚ע כלל ‡ל ‰עס˜ ,ומעט ‰זמן ˘נ˘‡ר לו בכל יום ‰ו‡ מבזבז על

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰ר סיני בער ‡ו ע˘ן?
מפני מ ‰נ‡מר בכ˙וב ˘‰ר סיני "ע˘ן כולו" ול‡ ˘בער ב‡˘? ‡ /ם „יבר ˜‰ב"" ‰מן
˘‰מים" – מ„וע ‰י' ‰ר סיני עˆמו ˜„ו˘?  /בי‡ור ענין ‰ע˘ן ˘ב‰ר סיני ו„ברי ר˘"י בז‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  223ו‡ילך; עמ'  280ו‡ילך(

פנינים

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

„ין ל˘מ ‰בכלי ‰מ˘כן ˘‰ /בי˙ ‰ממל‡כ ‰במע˘„ ,‰יבור ומח˘ב‰

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
˘‰נ˘מ ‰ל‡ "˙פרח"
‰חי„ו˘ ˘ל מ˙ן ˙ור :‰לחבר ‡˙ "בני רומי" ו"בני סורי‡"  /י˘ לע˘ו˙ לו י˙' „יר ‰ב„ברים
‚˘מיים ‡ /ין ל˜בל ‚ילוי ˘‰י"˙ ב„רך נס
)ע"פ ספר ˘‰יחו˙ ˙˘מ"ט ח"‡ עמ'  229ו‡ילך ,ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  887ו‡ילך(

פנינים

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

„בי˜ו˙ "„ברי סופרים" ו„בי˜ו˙ "‰חסי„" „‰ /רך ליז‰ר מ„יבורים בטלים ב˘ב˙

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„

בעבו„˙ ‰בור‡ לעלו˙ במעל˙ ‰עבו„ ‰ביר‡˙ ˘מים ובמ„ו˙ טובו˙.

ניˆול מ‡יסורים ומרויח מע˘ים טובים ו˜„ו˘ים
וזו‰י ברכ˙ '‡ריכו˙ ימים'˘‡ ,ר ל‡ זו בלב„ ˘זוכ ‰ל‡ריכו˙ '˘נים' ‡ל‡ זוכ ‰עו„
ל‡ריכו˙ 'ימים'„ ,ו‚מ˙ ‰מרויח סכומים ‚„ולים ומˆליח לעˆמו ו‚ם ל‡חרים ,כן ‰ו‡
ב‡ריכו˙ ימים˘‡ ,ר ‚‰ם ˘‰ו‡ עוס˜ במסחרו ˘‰י״˙ מˆליח לו ברוח˘ ,יו„ע נ‡מנ‰
‡˘ר 'ברכ˙ ‰׳ ‰י‡ ˙ע˘יר' ,ו‰ו‡ עו˘ ‰מˆ˘ ‰ריך לע˘ו˙ במסחרו ,ו‡ינו מ‡ב„ זמנו
על „ברים בטלים ב˘יחו˙ בטלו˙ עם ‡‰נ˘ים ˘‰ו‡ נו˘‡ ונו˙ן עמ‰ם ,ו‰ו‡ מ˘˙מ˘
בזמנו לעסו˜ בעניני ‰חז˜˙ ‰י„‰ו˙ ו‰רבˆ˙ ˙ור ‰ביר‡˙ ˘מים,
˘י˘ בז ‰ריוח רוחני עˆום ו‚„ול מ‡„˘‡ ,ר ל‡ ]זו ב[לב„ ˘‡ינו נכ˘ל ב„ברים
בטלים ו˘יחו˙ בטלו˙ )‡˘ר ‡ף ‡ם ‡ין ב‰ם ‡יסורים ‚מורים „ל˘ון ‰רע ורכילו˙
ו˘˜ר ‰נ ‰מ‡ב˜ ל˘ון ‰רע רכילו˙ ו˘˜ר ל‡ יˆ‡(‰ ,נ ‰עו„ ז‡˙ ˘מחליפם במע˘ים
טובים ו˜„ו˘ים ב‰חז˜˙ ‰י„‰ו˙ ו‰רבˆ˙ ˙ור ‰ביר‡˙ ˘מים˘‡ ,ר חו ıמז‰˘ ‰עו˘‰
כן ‰ו‡ ממל‡ חוב˙ו ו˙עו„˙ו בעלמ‡ „ין ,כפי ‚זיר˙ ‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ ‰ב'מˆע„י ‚בר
כוננו'‰ ,נ ‰חו ıמז‰ ‰רי ‰ו‡ בכלל מזכי ‰רבים מ‡˘ ‰ין ˘‰כל ‡‰נו˘י יכול ל‰בין
ול˘‰י‚ ‡ף ‡פס ˜ˆ‰ו מרוממו˙ מעל˙ מזכי ‰רבים ,ועו„ נ˘‡ר לו זמן בכל יום ל˜בוע

ב‚„רי ‰ב„ל ‰ו‰לכו˙י'
יבי‡ ˘‰יטו˙ מ‰יכן ילפינן חיוב ‰ב„ל ‰מ ,˙"‰ועפ"ז יפלפל בל' ‰רמב"ם בס‰מ"ˆ ובס'
‰י„  /יסי˜ ‚' ˘יטו˙ ב‚„ר חיוב ‰ב„ל ,‰ויב‡ר כמ ‰נפ˜ו˙ו˙ ל„ינ‡
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ'  99ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
לימו„ ˙‰ור ‰ביר‡˙ '‰
וַ ≈ ּי ∆ר„ ַ '‰ﬠל ַ‰ר ƒסינַ י מ ‰ל‰לן ב‡ימ ‰וביר‡ ‰ובר˙˙ ובזיע ‡ף כ‡ן ב‡ימ ‰וביר‡ ‰ובר˙˙
ובזיע )י˙רו יט ,כ .ברכו˙ כב(‡ ,

„רכי ‰חסי„ו˙

„ברים ˘ל מ ‰בכך ,וסך ‰כל ‰ו‡ ˘‰יום חולף ועובר בל‡ למו„ ˙‰ור ‰ובל‡ ˙‰עס˜ו˙

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

‡ריכו˙ ˘נים ממול‡ו˙ ב‡ריכו˙ ימים
¿ל ַמ ַﬠן ַי ֲ‡ ƒרכ ּון ָי ∆מ ָ
יך )י˙רו כ ,יב(

כ‡

ע˙ים ל˙ור.‰

ˆ‰לח‚ ‰ם ב‚˘מיו˙
וז‰ו ענין ברכ˙ ‡ריכו˙ 'ימים' נוסף על ‡ריכו˙ '˘נים'˘‡ ,ר ‡‰ריכו˙ ˘נים י‰יו
ממול‡ים ב‡ריכו˙ ימים ‡˘ר כל יום ויום י‰י' ממול‡ מ˙ור ‰ועבו„ ,‰ו‡ז ‚ם עניני
מסחרו מˆליחים ,כמ‡מר 'כל ‰עוס˜ ב˙ור ‰נכסיו מˆליחין לו'.
ימל‡ ˘‰י"˙ ‡˙ „בר ‰ברכו˙ ‡˘ר ברכ˙י ‡ו˙ו ו‡˙ בי˙ו ו‡˙ ילי„י‰ם יחיו כי
י‚„לום ל˙ור ‰חופ ‰ומע˘ים טובים מ˙וך ‡ו˘ר ועו˘ר ומ˙וך ˙‰חז˜ו˙ בעבו„˙
‰רבˆ˙ ˙ור ‰ביר‡˙ ˘מים מ˙וך ‰רחב˙ „‰ע˙...
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˜נ‚(„-

כ

‰

„רכי ‰חסי„ו˙

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

ת ה'
עבודת
עבוד
וד
בעניניי עב
ענינ
ינ
בענ
ים ב
תבים
ומכתבים
מכתב
ות וומכ
יחות
שיחות
שיח
ש
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

אריכות שנים ממולאות
באריכות ימים

הר סיני בער או עשן?

מכתב ליהודי בעל עסק אודות אריכות ימים לעומת אריכות שנים; רווח גדול
שנותר ממנו מעט ועל זמן מנוצל וזמן מבוזבז
ל¿ ַמ ַﬠן יַ ֲ‡ ƒרכוּן יָ ∆מ ָ
יך
)י˙רו כ ,יב(

‡ריכו˙ ימים מ˜ביל לרווחים ממוניים
...במˆו˙ כבו„ ‡ב ו‡ם כ˙יב 'למען י‡ריכון ימיך ולמען ייטב לך'.
ב‡ח˙ מ˘יחו˙יו ˘ל ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר] ˜"‰מו‰ר˘"ב[ זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״ם זי״ע

מפני מה נאמר בכתוב שהר סיני "עשן כולו" ולא שבער באש?  /אם דיבר הקב"ה
"מן השמים" – מדוע הי' הר סיני עצמו קדוש?  /ביאור ענין העשן שבהר סיני
ודברי רש"י בזה

בפר˘˙נו

מספר ‰כ˙וב על מעמ„ ‰ר סיני ,וב˙וך „‰ברים" :ו‰ר סיני ע˘ן כולו,

מפני ‡˘ר יר„ עליו  '‰ב‡˘ ,ויעל ע˘נו כע˘ן ‰כב˘ן ויחר„ כל ‰‰ר מ‡ו„" )יט ,יח(.
ולפום רי‰ט‡ ˜˘ ,‰למ‡ ‰מר ‰כ˙וב "ו‰ר סיני ע˘ן כולו" )"‚ערויכערט"(? לכ‡ור,‰
‡ם ‡כן "יר„ עליו  '‰ב‡˘" – ‰י' ‰‰ר ˆריך ל‰יו˙ "בוער" ממ˘ )"‚עברענט"( ,ול‡ ר˜
"ע˘ן"!
]וע„"ז ˜˘ ‰ב‰מ˘ך ‰פר˘) ‰כ ,טו(" :וכל ‰עם רו‡ים ‡˙ ˜‰ולו˙ ו‡˙ ‰לפי„ים ו‡˙

בועי„˙ ח‚ ‰ח‚ים י״ט כסלו ˙רנ״‡ ‡מר בפירו˘ ענין '‡ריכו˙ ימים'˘‡ ,ר ענינו ‰ו‡

˜ול ˘‰ופר ,ו‡˙ ‰‰ר ע˘ן ,ויר‡ ‰עם וינועו ויעמ„ו מרחו˜" – למ ‰ל‡ נ‡מר "ו‡˙

כמו בעניני פרנס ‰ב‰רחב ;‰י˘ מי ˘מרויח סכום ‚„ול ומעו˙יו מˆליחים לו ולזול˙ו,

‰‰ר בוער"?[

כמ‡מר 'כל ‰נוטל פרוט ‰מ‡יוב מ˙ברך' ,וי˘ מי ˘מרויח סכום ‚„ול ו‡חרי ˘‰ו‡
מ˘לם ‡˙ ‰מסים ו‡‰רנוניו˙ נ˘‡ר מעט ,ובמעט ‰נ˘‡ר ‡ינו מˆליח ,כי ‰רוב מז‰
‰ולך על רופ‡ים ורפו‡ו˙ וכ„ומ.‰

ו‡כן ,בפר˘˙ ˘מו˙ מ„בר ‰כ˙וב על ‰יו˙ו ˘ל מ˘ ‰ב‡ו˙ו ‰ר – ‰ר סיני ,ו˘ם נ‡מר
)˘מו˙ ‚ ,ב(" :ויר‡ ו‰נ‰ ‰סנ ‰בוער ב‡˘ ו‰סנ‡ ‰יננו ‡וכל"; ולמ˘ ‰ינ‰ ‰כ˙וב כ‡ן
ו‡מר "ו‰ר סיני ע˘ן"?

וכן ‰ו‡ בענין '‡ריכו˙ ימים' „'למען י‡ריכון ימיך ולמען ייטב לך'' ,ימיך' כ˙יב ול‡

]ול‰עיר˘ ,בפ' ו‡˙חנן נ‡מר – ל‚בי ני„ון „י„ן ,מעמ„ ‰ר סיני )„ ,י‡ ,‰ .כ(" :ו‰‰ר בוער ב‡˘ ע„ לב

'˘נו˙יך'‡ ,ריכו˙ ימים ו‡ריכו˙ ˘נים ‰ם ˘ני ענינים ,י˘ מי ˘י˘ לו ‡ריכו˙ ˘נים ו‡ין

˘‰מים"‡ .ך מז˘ ‰בפר˘˙נו ,במ˜ום ‰ר‡˘ון ו‰עי˜רי בענין ז ,‰נ‡מר )פעמיים( ˘‰‰ר ‰י' ר˜

"ע˘ן",

לו  -ב‰ם ‡ -ריכו˙ ימים ,לפי ˘‰ימים חולפים ועוברים מבלי ‡˘‰יר ‡חרי‰ם מ‡ומ‰

מ˘מע ˘‚ם מ˘ ‰כ˙וב ˘ם "בוער ב‡˘" ‡ין ‰כוונ ‰לבעיר˙ ‡˘ ממ˘‡ ,ל‡ ר˜ לז‰˘ ‰י' חם ביו˙ר ,ועל

מ‡ו˙ם „‰ברים ˘י˘ ל‰ם ˜יום נˆחי˙ ,ור ,‰יר‡˙ ˘מים ומ„ו˙ טובו˙ ‰נזכרים ל„ורי
„ורו˙,
ב„ו‚מ˙„-בר ‰מרויח סכומים ‚„ולים ‡ -ריכו˙ ˘נים ‡ -בל נ˘‡ר לו מ‰ם ר˜ מעט

„רך מ˘ ‰כ˙וב במ‚יל˙ ‡ס˙ר )‡ ,יב( "וחמ˙ו בער ‰בו" .ו„ו"˜[.

ב.

י˘ מפר˘ים˘ ,על פי טבע ‡פילו "ע˘ן" ל‡ ‰י' ˆריך ל‰יו˙ ˘ם ,כי ל‡ ‰יו ב‰ר

סיני מיני ˆמחים ‰נ„ל˜ים ב‡˘ ומעלים ע˘ן‡ ,ל‡ ר˜ ‡בנים ועפר‡˘ ,ין  ˘‡‰פועל˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

ב‰ם )וכל ענין "‰ע˘ן" ‰י' נס וכו'( .וכן ‡‰ ‰˘˜‰ל˘יך" :ב‰ר סיני ‡ין בו ‡ילנו˙

כך ˙˜בלו ‚זירו˙י" ,ובברכו˙ )רפ"ב( ‡˘ר בכל יום ˆריך ל˜בל ˙חל ‰עול מלכו˙ ˘מים

ו

ועˆים ,כי מ„בר ‰ו‡ – ו‡יך י‰י' ע˘ן כולו מפני  ?"˘‡‰וכעין ז ‰בעו„ ספרים

)ר‡‡ ‰ור

˙‰ור ‰פר˘˙נו ע' ˙˙כט .מ‡מרי "ו‰ר סיני ע˘ן" בספרי ‰מ‡מרים ˙רכ"ח˙ ,רס"ב"˘˙ ,‡"˘˙ ,ח .ועו„(.

ו‡ח"כ עול ˙ור ‰ומˆו˙.

‡ך נר‡˘ ‰ב„רך ‰פ˘ט ‡ין זו ˜ו˘י‡ ,כי מפור˘ מˆינו )כנ"ל( ˘‰י' "סנ "‰על ‰ר
סיני ,ובפ˘טו˙ ל‡ ‰י' זˆ‰ ‰מח ‰יחי„ ˘ˆמח ˘ם .וכן מ˘מע מל˘ון ‰כ˙וב בפ' ˘מו˙
˘ם )‚" :(‡ ,ומ˘‰ ‰י' רוע‡ˆ ˙‡ ‰ן י˙רו  . .וינ‡ˆ‰ ˙‡ ‚‰ן ‡חר ‰מ„בר ויבו‡ ‡ל ‰ר
‡‰לו˜ים חורב ,"‰ומפר˘ ˘ם ר˘"י ˘ל˜חם מ˘ ‰ל˘ם "ל˙‰רח˜ מן ‚‰זל ˘ל‡ ירעו
ב˘„ו˙ ‡חרים" – ומ˘מע ˘‰י' מ˜ום מרע˘ ‰י˘ בו ˆמחים ל‡כיל˙ ‡ˆ‰ן .וכן ‰ו‡
בפ' ˙˘‡ )ל„‚" :(‚ ,ם ‡ˆ‰ן ו‰ב˜ר ‡ל ירעו ‡ל מול ‰‰ר ‰‰ו‡"

)ומ˘˜‰˘ ‰ו בספרים ‰נ"ל

‰ו‡ ב„רך „‰רו˘ ו‰סו„ כו' ,וי˘ ל‡‰ריך ו‡כ"מ(.
ומע˙„‰ ‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ :מ„וע "ו‰ר סיני ע˘ן" בלב„ ,ול‡ ‰י' "בוער" ממ˘?

יט

„˜‰מ˙ יר‡˙ ˘מים ו˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים
ומכל ז ‰מובן ˘ב‡ם ‡ין ‰‰כנ ‰ב‡ופן ‡‰מור ]˘כל ז ‰נכלל בפ˙‚ם חז"לˆ˜‰ 3ר,
‡˘ר ˜בל˙ ˙‰ור‰ ‰י˙ ‰על י„י „˜‰מ˙ נע˘ ‰לנ˘מע[ ,ו‡ם ‡ין ‰לימו„ ב„רך ז‰ ,‰נ‰
‡ין ל˘ ‰ייכו˙ ‡מי˙י˙ עם „‡‰ם ‰לומ„ ובמיל‡ ‡ין ניכר˙ פעול˙.‰
‡ף ˘כ„י ˘ל‡ ל˘לול ענין ‰בחיר ,‰מניחים לו ללמו„ ˙‰ור ‰ול‰בינ‡ ‰ם בר ˘כל
‰ו‡ ,כיון ˘ז‰ו מ„רכי ‰טבע ,ועל „רך מ‡מר רבו˙ינו ז"ל )מ˘נ ‰ע"ז פ"„( "י‡ב„ עולמו
מפני כו'",
ובפרט ˘על פי ‰בטח˙ "בל י„ח ממנו נ„ח"‰ ,נ ‰סוף סוף יפעלו „ברי ˙‰ור‰

‚.

וי˘ לומר˘ ,לר˘"י ‰ו˜˘˙˜ ‰ו˘י‡ זו ,ו‰י‡ ˘‰בי‡‡ ‰ו˙ו ללמו„ ב‡ופן מחו„˘

‡˙ כל ‰מ‡ורע; וכך מח„˘ ר˘"י בפירו˘ו על ‰פסו˜ )יט ,כ( "ויר„  '‰על ‰ר סיני":
"ויר„  '‰על ‰ר סיני – יכול יר„ עליו ממ˘? ˙למו„ לומר 'כי מן ˘‰מים „בר˙י
עמכם'; מלמ„ ˘‰רכין ˘מים ‰עליונים ו˙ח˙ונים ,וˆ‰יען על ‚בי ‰‰ר כמˆע על
‰מט ,‰ויר„ כס‡ ‰כבו„ עלי‰ם".
וכ„ „יי˜˙ בל˘ון ר˘"י נר‡‡˘ ,‰ין כוונ˙ו )ר˜( ליי˘ב ‡˙ ‰ס˙יר ‰בין ‰פסו˜ כ‡ן
"ויר„  '‰על ‰ר סיני" לבין ‰פסו˜ ˘בסוף ‰ס„ר) ‰כ ,יט( "כי מן ˘‰מים „בר˙י עמכם"
]˘‰רי ‰פסו˜ "מן ˘‰מים „בר˙י עמכם" מ‡וחר ‰ו‡ ,ובלימו„נו כ‡ן ע„יין ‡יננו יו„עים
ממנו ו‡ין לנו כל ס˙יר .‰ובפרט ˘כ‡˘ר נ‚יע לפסו˜ ˘ם נר‡‡˘ ‰כן ר˘"י בפירו˘ו ˘ם

ל‰חזירו ל„רך ‰רˆוי'‡ ,בל „‡ ע˜‡˘ ,יכול ל‰יו˙ ז ‰ב‚ל‚ול ‡חר
ובינ˙ים ‡ב„ ע˘יריו˙ ˘נים וכו'.

‰מורם מכל ‰נ"ל ˘ˆריך ללמו„ ˙ור ‰בט‰ר) ‰על י„י ˘י‰י' ז‰יר בטביל˙ עזר‡(
וב„˜‰מ˙ יר‡˙ ˘מים ו˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ,וכיון ˘ל‡חר כל ז ‰ע„יין ˆריכים
לסייע˙‡ „˘מי‡‰ ,נˆ ‰ריך ל‰יו˙ ‚ם כן ‰ענין „י‰יב פרוט ‰לעני‡˘ ,ז במ„˙ו ˘ל
˜‰ב"‰˘ ‰י‡ מ„ ‰כנ‚„ מ„ ‰נו˙נים לו ˆ‰לח ‰ב‰לימו„ מבלי ˙‰ח˘ב ‡ם ‰ו‡ עני
‡ו ע˘יר.
מובן ˘‡י ‡פ˘ר לב‡ר ככל „‰רו˘ במכ˙ב‡ ,בל ˙˜ו˙י ˘‚ם ˘‰ורו˙ ‰נ"ל ‰מעטו˙
בכמו˙ ˙ספי˜נ‡ ,‰ם יעיין ב‰ם כפי „‰רו˘...
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' ˙כז-ח(

מיי˘ב כבר ‡˙ ‰ס˙יר) ‰ב˘ינויים מ„בריו כ‡ן( .ו‡כמ"ל[;
‡ל‡ עי˜ר כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ליי˘ב ‡˙ מ˘מעו˙ ‰כ˙וב כ‡ן ˘‰‰ר ל‡ ‰י' "בוער"
ממ˘ – וע"ז מח„˘˘ ,ב‡מ˙ ז"˘ ‰יר„ עליו  '‰ב‡˘" ‰י' ב‡ופן ˘נ˘‡ר מרומם מן
‰‰ר ,כיון ˘"‰רכין ˘מים  . .וˆ‰יען על ‚בי ‰‰ר" ,ו˘‰מים ‰פסי˜ו בין  ˘‡‰לבין ‰‰ר
עˆמו )ולכן ל‡ בער ממ˘(; ‡ל‡ ˘‡ף על פי כן ‰י' "‰‰ר ע˘ן" ,כטבע „בר ˜‰רוב ל‡˘
˘‰ו‡ מעל ‰ע˘ן.

„.

‡מנם לכ‡ור ,‰פירו˘ ז˜‰˘ – ‰ב" ‰ל‡ "יר„ עליו ממ˘" – ‡ינו מיו˘ב כל

כך ב‰מ˘ך ‰פסו˜ים˘ ,מו„‚˘ ב‰ם ז˜‰˘ ‰ב" ‰יר„ על ‰ר סיני ב‡ופן ˘‰‰ר עˆמו
נ˙˜„˘" :ו‚‰בל˙ ‡˙ ‰עם סביב ל‡מר ˘‰מרו לכם עלו˙ ב‰ר ונ‚וע ב˜ˆ‰ו ,כל ‰נו‚ע
ב‰ר מו˙ יומ˙  ..ל‡ יוכל ‰עם לעלו˙ ‡ל ‰ר סיני כי ‡˙‰ ‰ע„ו˙ בנו ל‡מר ‚‰בל ‡˙
‰‰ר ו˜„˘˙ו" )יט ,יב-כ‚(.

)˙ני‡ סוף פר˜ לט(

˘ (3ב˙ פח.‡ ,

יח
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ז

וי˘ לב‡ר ע"פ „יו˜ ל˘ון ר˘"י˘ ,כ˙ב "‰רכין ˘מים ‰עליונים ו˙ח˙ונים וˆ‰יען על
‚בי ‰‰ר כמˆע על ‰מט:"‰

˙ור˙ חיים

כ‡˘ר מˆיעים מט ‰במˆע‰ ,רי מע˙‡ ‰ין מ˜ום ל‰פרי„ בין ‰מט ‰לבין ‰מˆע
˘עלי' ,כי ‰ם מ˙‡ח„ים ונע˘ים למˆי‡ו˙ ‡ח˙ ,ו‡„רב‰ :‰מˆע מ‡ב„ מח˘יבו˙ו

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

‰עˆמי˙ ונע˘ ‰כחל˜ בל˙י נפר„ מ‰מט– ‰
ו‡ף בעניננו˜‰ :ב"ˆ‰ ‰יע ‡˙ ˘‰מים על ‰‰ר ב‡ופן כז˘‰˘ ,‰מים ו‰ר סיני נע˘ו
למˆי‡ו˙ ‡ח˙; ˘‰מים ל‡ נו˙רו כמˆי‡ו˙ בפ"ע ‰עומ„˙ על ‰‰ר‡ ,ל‡ נע˘ו ל"מˆע"

לימוד התורה ביראת ה'
וַ ≈ ּי ∆ר„ ַ '‰ﬠל ַ‰ר ƒסינַ י
מ ‰ל‰לן ב‡ימ ‰וביר‡ ‰ובר˙˙ ובזיע ‡ף כ‡ן ב‡ימ ‰וביר‡ ‰ובר˙˙ ובזיע
)י˙רו יט ,כ .ברכו˙ כב(‡ ,

‡ין מספי˜ ‰לימו„ ב˘כל לחו„
במענ ‰על מכ˙בו ‡ . .ו„ו˙ ח˘בון ‰נפ˘ ו˘ב‡ לסך ‰כל˘‡ ,ר ‡ין מר‚י˘ עלי'
במעלו˙ ‰עבו„ ‰ויר‡˙ ˘מים במ„ ‰מספ˜˙ מ˙‡ים ללימו„ ˙‰ור.‰
ו‰נ ‰י„וע מ‡מר רז"ל )ע"ז יט˘ (‡ ,בזמן לימו„ ˙‰ור ‰י˘נן ˘˙י ˙˜ופו˙" ,ב˙ור˙ '‰
י ,"‰‚‰ו"ב˙ור˙ו" ‡˘ר ז‰ו ˙כלי˙ ‰לימו„.1
ולכ‡ור ‰י˜˘‰ ‰מ˜˘ן ‡יך ‡פ˘ר ˘˙ור˙ ˙ '‰יע˘ ‰ל˙ור˙ו ,ו‰רי ‡ין ערוך כלל
וכלל בין נו˙ן ˙‰ור ‰ולומ„ ˙‰ור ,‰בין בור‡ ונבר‡ ,ו‡ם ‡י ‡פ˘ר ל‰עלו˙ פיל‡
ב˜ופ‡ „מחט‡ )ו‡פילו בחלום‡ (2ף ˘˘ני‰ם ‚בולים ,על ‡ח˙ כמ ‰וכמ ‰בנו‚ע ל‰בור‡
בלי ‚בול ‡‰מי˙י ו‡˘ר ‰ו‡ ו„ע˙ו וחכמ˙ו ו˙ור˙ו ח„ ‰ו‡

)וכמו ˘‡‰ריך ‰רמב"ם בכל ז,‰

ונ˙ב‡ר ב˙ני‡ וביחו„ ב˘ער ‰יחו„ ו‡‰מונ) ‰ב˙ני‡ ˘ם((,
‡ל‡ ˘‰ו‡ בחס„ו ˘ל ˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ כל יכול ,ו‰ממנו יפל‡ כל „בר.
ומז ‰יובן ‚ם כן˘ ,בכ„י ˘˙ור˙ ˙ '‰יע˘ ‰ל˙ור˙ו  -מוכרח ˘י‰י' עוב„  '‰ו‡ין
מספי˜ ‰לימו„ ב˘כל לחו„ כלל וכלל ,וכל˘ון ‰מכיל˙‡ )י˙רו( "˜בלו מלכו˙י ו‡חר

˘ל ‰‰ר ,כחל˜ בל˙י נפר„ מ‰‰ר ,ולכן ‚˙‰לו˙ ˘‰כינ‡ – ‰ף ˘‰י˙ ‰ב‡ופן ˘"מן
˘‰מים „בר˙י עמכם" – ˘ייכ˙ ל‰‰ר עˆמו וחל ‰עליו ˜„ו˘.‰

.‰

וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר )ב‡ופן ‡חר( ‡˙ ‰ ˙˘‚„‰כ˙וב על ז‰‰˘ ‰ר "ע˘ן כולו"

)כנ"ל ס"‡( – ב„רך ‰חסי„ו˙:
˘ ˘‡‰יר„ ‰על ‰ר סיני ב‡" ‰ל˘רוף" ‡˙ ‰ר‚˘˙ ‰יי˘ו˙ ‰טבעי˙ ,כי על י„י ‚ילוי
˘ ˘‡‰למעל" ‰נ‡כל˙" ונכלי˙ ‰י˘ו˙ ˘בעולם ונפעל בו ביטול וכליון ל‡ל˜ו˙‡ .מנם
"כליון" ז ‰יכול ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל‡ יר‚י˘ו כל כך ‡˙ "‰ע˘ן"; ועל ז ‰ב‡ ‰כ˙וב
ומח„˘‰˘ ,ר סיני "ע˘ן כולו" – ריבוי ע˘ן.
ו‰יינו )ב‰ב‡ ל˜מן ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור ˆ„ ‰"„ .‡ ,ו‰ר סיני ע˘ן ˙רס"ב"˘˙ ,ח .ועו„(:
ע˘ן ב‚˘מיו˙ י˘ בו חילו˜ים – לפי ‰מ‰ו˙ ˘ל ‰חומר ‰נ˘רף :כ‡˘ר „‰בר ‰נ˘רף
‰ו‡ חומר „˜ )˘נ˘רף בנ˜ל( – כ‚ון ˘מן ‰ -רי ˘‚ם ‰ע˘ן ‰ו‡ "ע„ין" ו„˜; ו‡ילו
כ‡˘ר „‰בר ‰נ˘רף ‰ו‡ חומר עב ו‚ס – כ‚ון עˆים  -פעול˙ ˘‰ריפ ‰ב‡ ‰ב˜ו˘י ,ו‡ז
‰ע˘ן ‰ו‡ חז˜ ו‚„ול.
וכ˘ם ˘ז ‰ב‚˘מיו˙ ,כך ז ‰ברוחניו˙ ,בביטול וכליון ˘ל „‰ברים למט ‰כלפי
‡‰ל˜ו˙ :על י„י ‚ילוי ‡˘ ˘למעל" ‰נ‡כל˙" ונכלי˙ ‰יי˘ו˙ ˘ל ‰עולם ,וכיון ˘‰עולם
ב‡ו˙˘ ‰ע – ‰לפני מ˙ן ˙ור‰ – ‰י' ‚˘מי וחומרי ביו˙ר ,בל˙י מזוכך ,לכן ‚ילוי ‡‰ל˜ו˙
פעל ‡˙ ‰ביטול ו‰כליון בעולם ב‡ופן ˘ל "ו‰ר סיני ע˘ן כולו" – ריבוי ו‚ו„ל "‰ע˘ן"
מור ‰על ‚‰סו˙ ˘ל חומריו˙ ‰עולם ˘מˆ„ טבעו "מ˙נ‚„" ‰ו‡ ל‡ור „˜‰ו˘ ‰כו'.
ובז ‰יבו‡ר ‚ם ‰מ˘ך ‰כ˙וב – "מפני ‡˘ר יר„ עליו  '‰ב‡˘":
 "˘‡"‰ל‡ ב‡ ‰מˆ„ ‰‰ר ,כי ‰‰ר עˆמו˘‚‰ ,מיו˙ עˆמ‰ ,‰י˙ ‰חומרי˙ ובל˙י
מזוככ˙;  "˘‡"‰ב‡ ‰ר˜ מפני ˘"יר„ עליו  '‰ב‡˘" כביכול "בי„ חז˜˘ ,"‰ל‡ לפי
ערך ‰‰ר – וני‚ו„ ז˘ ‰בין ‡‰ "˘‡"‰לו˜י˙ לבין ‰יי˘ו˙ ו‰חומריו˙ ‚‰ס˘ ‰ל ‰עולם,

˘ (1ם" :ו‡מר רב‡ ב˙חיל ‰נ˜ר‡˙ על ˘מו ˘ל ˜‰ב" ‰ולבסוף נ˜ר‡˙ על ˘מו ˘נ‡מר ב˙ור˙  '‰חפˆו
וב˙ור˙ו י ‰‚‰יומם וליל."‰
 (2ברכו˙ נ.‡ ,‰

ב‡ לי„י ביטוי בריבוי ע˘ן ]כ˘ם ˘‰ני‚ו„ ב‚˘מיו˙ בין  ˘‡‰לבין ‰עˆים˘ ,טבעם ‡ינו
מ˙‡ים עם  ,˘‡‰מ˙בט‡ בריבוי ע˘ן[.
וי˘ עו„ ל‡‰ריך בז ,‰ועו„ חזון למוע„ בעז".‰

פנינים
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עיונים וביאורים קצרים

השביתה ממלאכה
במעשה ,דיבור ומחשבה
˘ב˙ ל‡ '‰ל˜יך

מ‡חר ˘בפועל ˘ב˙ ˜‰ב"‚ ‰ם במח˘ב .‰ו˜"ל.
)יעויין ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ'  80ו‡ילך(

דין לשמה בכלי המשכן

יז

„˜י„ו˘( ˘מזכירין "זכיר˙ ˘בח ו˜י„ו˘"

"ל˜„˘ו""„ ,זכור" ‰ו‡ מˆו˙ ‰מי„י˙

ביˆי‡˙ו )כמו ˘מזכירין בכניס˙ו(.

לזכור ˘‰ב˙ בכל יום ,ומˆו˙ ˜י„ו˘ ‰י‡

ומע˙‰

עלינו לב‡ר ל˘יט˙ ס' ‰י„

מ‰ו ˘"זכור" – זכיר – ‰כולל ‚ם ‰ב„ל,‰
ומ‰ו ‰פ˘ר וˆ‰ורך „זכיר ‰נוספ˙ ˘וב

‰זכיר˘ ‰עו˘ין ב˘ב˙ עˆמו .וי"ל ‚ם
ל‰רמב"ם מעין ז‡„ ,‰ף ˘ל„י„י' „זכיר‰
ו˜י„ו˘ ‰יינו ‰ך )"זכר‰ו זכיר˙ ˘בח
ו˜י„ו˘"( ,מ"מ כולל ‰כ˙וב ב' חל˜ים

˘בו˙ כ ,'‰מ˜‰ ‰ב"˘ ‰ב˙ ממ‡מר ‡ף ‡˙˘ ‰בו˙
ממ‡מר

מזבח ‡„מ˙ ‰ע˘ ‰לי

בע˙ ‰יˆי‡) ‰וב˘למ‡ לפי מ"˘ בס‰מ"ˆ

˘˙˙ ‡‰חל˙ ע˘יי˙ו ל˘מי

)כ ,י .ירו˘למי ˘ב˙ פט"ו (‚"‰

)כ ,כ‡ .ר˘"י(

מובן‰„ ,ב„ל˙ ‰יום ‰י‡ ע"י ‰ב„ל˙ו

ב˜יום "זכור ‚ו' ל˜„˘ו" – זכיר˘‰ ‰ייכ˙

מימים ˘לפניו בע˙ כניס˙ו ,ומימים

ל˘ב˙ עˆמ ,‰וזכיר‰ ‰פועל "זכור" ˙מי„י

ב„יני ˘בי˙˘„ ‰ב˙ מˆינו „‡יסור מל‡כ‰
במע˘‰ ‰ו‡ מ„‡וריי˙‡ ,ו„‰יבור בעניני מל‡כ‰
נ‡סר מ‚זיר˙ חכמים ,ו‰ז‰ירו˙ ל‡ לח˘וב בעניני
מל‡כ‰ ‰י‡ ר˜ ממ„˙ חסי„ו˙ )כ„‡י˙‡ ב‰מ˘ך
בירו˘למי ˘ם "מע˘ ‰בחסי„ ‡ח„ כו'"( .וי˘
לב‡ר ‰טעם לחילו˜ ז:‰

מז˘ ‰ר˘"י כ˙ב ענין ז ‰ר˜ ‚בי מזבח מ˘מע
˘ר˜ במזבח י˘ „ין "ל˘מי" ול‡ ב˘‡ר ‰כלים,
ולכ‡ור ‰חול˜ בז ‰על ‰רמב"ם ˘כ˙ב "‡ין עו˘ין
כל ‰כלים מ˙חל˙ן ‡ל‡ ל˘ם ) "˘„˜‰ספ"‡ מ‰ל'
בי‰ב"ח( .וי˘ לב‡ר ˘יט˙ ר˘"י בכמ‡ ‰נפי ˘ל‡
יחלו˜ על ‰רמב"ם:

˘ל‡חריו בע˙ יˆי‡˙ו ,ו˜"ל( .וי"ל ע"פ

וממ˘יך זכרונ ‰ל‡חרי ˘‰ב˙ ,ו‰ו‡ ע"י

מ"˘ ‰רמב"ן ע"‰פ זכור˙„ ,רי מ˘מעויו˙

‰זכיר ‰ביˆי‡˙ו ,כבפ˘טו˙ ˘עי"ז זוכרים

‡יכ‡ בכ˙וב – מˆו˙ "זכור" ומˆו˙

‡˙ ˘‰ב˙ ‚ם בימי ‰חול.

˘בי˙˙ ˜‰ב" ‰ממל‡כ ‰ביום ˘‰ביעי ‰י˙‰
‚ם כן ˘בי˙ ‰ב„יבור ומח˘ב‰˘ ,‰רי ‰ברי‡‰
‰י˙ ‰ע"י "ע˘ר ‰מ‡מרו˙" ,ועולמו˙ ‰רוחניים
נבר‡ו ממח˘ב˙ו י˙' )ר‡˘ ‰ער ‰יחו„ ו‡‰מונ ‰פי"‡.
ועו„( ,ו˜‰ב"˘ ‰ב˙ מכל ז ‰ביום ˘‰ביעי.

‡ .ממזבח למ„ין ל˘‡ר כלים .ב .במזבח
‰חי„ו˘ ˘ˆ"ל ˙חל˙ ע˘יי˙ו ל˘מי ,מ˘‡"כ
במ˘כן ובכלל ˘‡ר כלים )ור‡ ‰מכיל˙‡ „ר˘ב"י ע"‰פ
כ‡ן( .‚ .במזבח י˘ „ין מיוח„ ˘כוונ˙ ל˘מ‡‰˙ ‰
ל˘ם מזבח ,מ˘‡"כ ב˘‡ר כלים ס‚י כוונ ‰ל˘ם
‰מ˜„˘.

‡עפ"כ מ„‡וריי˙‡ ר˜ מע˘ ‰מל‡כ ‰נ‡סר,
כי טעם ˘‰בי˙ ‰ב˘ב˙ ‰ו‡ מ˘ום "כי ˘˘˙
ימים ע˘‚ '‰ ‰ו'" ,ו‰יינו ˘י˘ ל˘בו˙ מפעולו˙
˘ל מע˘ ,‰ולכן ‡ף ˘˜‰ב"˘ ‰ב˙ מ„יבור
ומח˘ב‚ ‰ם כן‰ ,רי ז ‰מ˘ום ˘מ„יבורו ˘ל
˜‰ב" ‰ומח˘בו˙יו נבר‡ו עולמו˙ ,מ˘‡"כ „יבורו
˘ל ‡„ם ומח˘ב˙ו ‡ינם פועלים מע˘ ,‰ולכן
מ„‡וריי˙‡ ‡ין ˆריך ל˘בו˙ מ„יבור ומח˘ב‰
בעניני מל‡כ.‰
‡מנם ,מכיון ˘י˘ ‡יז„ ‰מיון ו˙˘‰וו˙ בין
„יבור „‡‰ם ל„יבורו ˘ל מ˜ום‚˘ ,ם „יבורו ˘ל
„‡‰ם יכול ל‰כריח פעול˘ ,‰ביכול˙ו לˆוו˙
ל˘ני לע˘ו˙ מ˘‰ו וכיו"ב ,לכן רז"ל ‡‰וסרים ‚ם
ענינים „‰ומים ל‡יסורי ˙‰ור‰ ,‰וסיפו וכללו ‚ם
˘‰בי˙ ‰מ„יבור.
‡בל למח˘ב‡ ‰ין „מיון כלל למח˘ב˙ו י˙',
˘‰רי ‡ין ˘ום ‡פ˘רו˙ ˘מח˘ב˙ו ˘ל ‡„ם ˙‚רום
לע˘י' ופעול˙ מל‡כ ,‰ועל כן ‡ין מ˜ום ל‡סר‰
‚ם מ„ברי סופרים .ור˜ "חסי„" ˘עו˘ ‰לפנים
מ˘ור˙ „‰ין‰ ,ו‡ ז‰יר ‚ם ממח˘ב˙ מל‡כ,‰

וב‡ופן ‡חר י˘ לומר „‡כן מחלו˜˙ י˘ כ‡ן
בין ר˘"י ל‰רמב"ם ,ול˘יט˙יי‰ו ‡זלי:
ב˜רי˙ ספר כ˙ב על „ברי ‰רמב"ם ‰נ"ל „„ין
ל˘מ ‰בכלי ‰מ˘כן ילפינן מ„" ‡‰כ˙יב ‡˙
˙בני˙ ‰מ˘כן ו‡˙ ˙בני˙ כל כליו וכן ˙ע˘ו,
מ˘מע „ע˘יי˙ כל ‰כלים „ומי‡ „מ˘כן „ע˘יי˙ו
ל˜ו„˘ מ˙חל˙ו ,כ„מ˘מע וע˘ו לי מ˜„˘ מ˙חל˙
ע˘יי˙ו י‰י' ל˘ם ˜‰ו„˘ כו'"‡ .מנם בפירו˘ ר˘"י
על ‰כ˙וב בפ' ˙רומ) ‰כ ,‰ט( פיר˘ "וכן ˙ע˘ו,
ל„ורו˙‡ ,ם י‡ב„ ‡ח„ מן ‰כלים ‡ו כ˘˙ע˘ו לי
כלי בי˙ עולמים כו' כ˙בני˙ ‡לו ˙ע˘ו ‡ו˙ם",
ו‰יינו ˘פיר˘ "וכן ˙ע˘ו" „˜‡י על ˙בני˙ ‰כלים,
ול‡ על כוונ˙ ל˘מ.‰
ולפי"ז י˘ לומר ˘‡כן לר˘"י „ין ל˘מ‰
˘נ‡מר ל‚בי ‰מ˘כן ‰ו‡ ר˜ בבנין ‰מ˘כן ול‡
בכלים ,ור˜ במזבח ˘נ‡מר בו "˙ע˘ ‰לי" י˘ „ין
מיוח„ ˘ע˘יי˙ו ˆ"ל ל˘מ‡ ,‰ך ל‰רמב"ם בכל
‰כלים י˘ „ין ל˘מ.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' ‰ 255ע' (38
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טז

˘ע"י ב' ענינים ˘ונים ‡לו מ˙˜יימ˙ מˆו‰
‡ח˙ „"זכור ‡˙ יום ˘‰ב˙ ל˜„˘ו"‡ .בל

ט

ועפכ‰נ"ל

מבו‡ר

‰יטב

מ‰

˘‰רמב"ם בס' ‰י„ חיל˜ ל‚' בבו˙(‡) ,

י"ל ‚„ר ˘לי˘י‰„ ,מ"ע ‰י‡ ר˜ זכיר˙

"מ"ע ל˜„˘ ‡˙ יום ˘‰ב˙ ב„ברים כו'

עˆם ˜„ו˘˙ו ב„יבור ,כל' ס' ‰י„ "זכר‰ו

כלומר זכר‰ו זכיר˙ ˘בח ו˜י„ו˘") ,ב(

זכיר˙ ˘בח ו˜י„ו˘" – זכיר ‰ב‡יז‡ ‰ופן

"וˆריך

וביˆי‡˙ו",

˘י‰י' .ול‡ופן ז ‰נמˆ‡ „זכיר˙ו ב˜י„ו˘

)‚( "בכניס˙ו ב˜י„ו˘ ‰יום וביˆי‡˙ו

וזכיר˙ו ב‰ב„ל‰ ‰וי ˘ם ו‚„ר ‡ח„ ממ˘

ב‰ב„ל – "‰ול‡ כייל כולם יח„ לומר

)עיי' מ‡ירי ברכו˙ כז ע"‡(" ,זכיר˙ ˘בח

"וˆריך לזכר‰ו בכניס˙ו ב˜י„ו˘ ‰יום

ו˜י„ו˘".

וביˆי‡˙ו ב‰ב„ל) "‰ע"„ ל˘ונו בספר ‰מˆו˙(,

לזכר‰ו

בכניס˙ו

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

כי ל˘יט˙ו בס' ‰י„ ‚' פרטים ‰ם – )‡(

וי"ל

נפ˜"מ מח˜יר ‰זו‡„ ,פ"ל

˘ל‡ופן ‚ '‚‰ם ‡ם ‰זכיר נוסח ˜י„ו˘
˘ב˙ במוˆ"˘ ˜יים מˆו˙ ‰ב„ל) ‰וכן
ל‡י„ך ב‡מיר˙ נוסח ‰ב„ל ‰בכניס˙ ˘ב˙
מ˜יים מˆו˙ ˜„ו˘ ‰יום ,ועיי' מנ"ח מˆו‰
ל‡( ‡‰„ ,בעי˜ר ˙וכן ‰מˆו‡ ‰ין נו‚ע
פרטי ‰נוסח ˘‡ומר )ועˆ"ע ‡י יוˆ‡ בז‰
מ„רבנן „˘ינ ‰ממטבע ˘טבעו חכמים,
עיי' ברכו˙ מ .(:מ˘‡"כ ל‡ופן  '‡‰ו‰ב'
„‰נוסח נו‚ע .ועו„ נפ˜"מ במי ˘ל‡
‰ב„יל כלל„ ,ל‡ופן ‰ב' „˙רוויי‰ו ‰וו

‚„ר ‰מˆו‰˘ ,‰ו‡ עˆם ‰זכיר) ,‰ב( זמני

שהנשמה לא "תפרח"

˜יום מˆו˙ זכיר ‰זו )בכניס˙ו וביˆי‡˙ו(,
ו)‚( ˙וכן „‰ברים ˘ˆריך ל‰זכיר )˜י„ו˘
‰יום ו‰ב„ל .(‰פירו˘„ ,עˆם ‚„ר ‰מˆו‰
‰ו‡ ר˜ "זכר‰ו זכיר˙ ˘בח ו˜י„ו˘",
ו‡ין זמן ונוסח )˙וכן( ‰זכיר ‰חל˜ מ‚וף

החידוש של מתן תורה :לחבר את "בני רומי" ו"בני סוריא"  /יש לעשות לו ית'
דירה בדברים גשמיים  /אין לקבל גילוי השי"ת בדרך נס

‚„ר מˆו˙ ‰זכיר) ‰ו‡וי"ל „ל„י„י' ‰זמן
ו‰נוסח ‰ו‡ מ„רבנן ו‡כ"מ( .מ˘‡"כ לפי
„רכו בס‰מ"ˆ „ב' ‰זכירו˙ מˆו‡ ‰ח˙
כייל זמן ‰מˆו ‰בעˆם ‚„ר ‰מˆו.‰

ועפ"ז

יעל ‰יפ"‚ ‰כ „ ‡‰כ˙ב בס'

חפˆ‡ ‡ח˙ „‰ב„ל˙ ˘ב˙ לפניו ול‡חריו

‰י„ ל‰לן בפר˜ין "י˘ לו ל‡„ם ל˜„˘ על

י"ל ˘עי"ז מחסיר במˆו˙ ˜י„ו˘ ‰יום

‰כוס ערב ˘ב˙ מבעו„ יום כו' וכן מב„יל

„כניס˙ו ו˜"ל ,מ˘‡"כ ל˘‡ר ‡‰ופנים.

על ‰כוס מבעו„ יום ‡ף על פי ˘ע„יין

בימי

‰‰כנ ‰למ˙ן ˙ור‰ ‰י' חפˆם ורˆונם ˘ל י˘ר‡ל ל˘מוע ‡˙ ע˘ר˙ „‰יברו˙

מפי ˜‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו „יי˜‡ ,וכפי ˘פיר˘ו חז"ל על ‰כ˙וב "וי‚„ מ˘„ ˙‡ ‰ברי
‰עם ‡ל ˘" – "'‰מע˙י מ‰ם˘ ,רˆונם ל˘מוע ממך‡ ,ינו „ומ˘‰ ‰ומע מפי ˘ליח
ל˘ומע מפי ‰מלך ,רˆוננו לר‡ו˙ ‡˙ מלכנו!" )פר˘˙נו יט ,יט ובפר˘"י(.
‡מנם ,ל‡חר ˘˘מעו ‡˙ ע˘ר˙ „‰יברו˙ ,בי˜˘ו ממ˘„" ,‰בר ‡˙ ‰עמנו ונ˘מע,‰
ו‡ל י„בר עמנו ‡ל˜ים פן נמו˙" )˘ם כ ,טז(.
וי˘ ל˙מו:‰

ועו„ נפ˜"מ ‚בי חיוב נ˘ים ב‰ב„ל‰

‰י‡ ˘ב˙˘ ,מˆו˙ זכיר ‰ל‡מר ‰בין

„ל‡ופן ‰ב' ו‰˘ '‚‰י‡ ממ˘ בכלל זכור

ב˘ע˙ כניס˙ו ויˆי‡˙ו בין ˜ו„ם ל˘ע ‰זו

„‰ר‚‰ ‰נעלי˙ ביו˙ר ‡לי' יכולים בני י˘ר‡ל ל‚‰יע‰ ,י‡ ˘˘‰י"˙ בכבו„ו ובעˆמו

)כמ"˘ ‰מ"מ ˘ם

כמעט"„ ,מוכח‡ מיל˙‡ ˘ס"ל ˘‡ין ז‰

מ˙‚ל‡ ‰לי‰ם ומ„בר עמם בלי ˘ום ממוˆעים .ו‡כן בני י˘ר‡ל ‰כירו בערכ ‰וח˘יבו˙‰

ב„ע˙ ‰רמב"ם( ,כ˘ם ˘חייבו˙ ב˜י„ו˘

ר˜ ‰י˙ר למי ˘ˆריך לכך )כמו מי ˘‰י'

˘ל ‚˙‰לו˙ זו ,ובי˜˘ו "רˆוננו לר‡ו˙ ‡˙ מלכנו" .ו‰נ‚ ,‰ם ל‡חר ‚˙‰‰לו˙ נ˘‡רו בני

מˆ„ ‰י˜˘ זכור ל˘מור )עיי' ‡ו"ח סי' רˆו(,

ˆריך ל‰ח˘יך על ˙‰חום וכיו"ב( ,כ„ע˙

י˘ר‡ל בחיים ,וכפי ˘‰עי„ו בעˆמם "‰יום ‰ז ‰ר‡ינו כי י„בר ‡ל˜ים ‡˙ „‡‰ם וחי"

‚ו' ‰רי פ˘יט‡ „חייבו˙

ול‡ופן  '‡‰י"ל „˙לי‡ מיל˙‡ ‡ם חיוב

רוב ר‡˘ונים

‰ב„ל ‰מˆ„ ˘מור ‚ו' ו‡"כ ו„‡י חייבו˙,

ועו„(‡ ,ל‡ ˘מלכ˙חיל ‰מו˙ר לע˘ו˙ כן

‡ו ˘חיובו מל‰ב„יל ‚ו' ו‡"כ ‡פ˘ר

)כמו ב˜י„ו˘ ‰יום ,ועיי' במ‡ירי ‰נסמן

˘פטורו˙ כי ל‡ מˆינו ע"ז ‰י˜˘ לחייבם

לעיל( .ול„ברינו מחוור˙ ˘יט˙ו ,כי ל„י„י'

)ועיי' ‰יטב בל' ˘ו"ע ‡„"‰ז ˘ם ,בבי‡ור ב'

˙וכן ענין ‰‰ב„ל) ‰מ‡ (˙"‰ינו )ר˜(

„‰יעו˙ ‡י חייבו˙ נ˘ים ב‰ב„ל.(‰

ל‰ב„יל ˘ב˙ מחול בכלל‡ ,ל‡ )כמו „‚‰ר

)עיי' ˙וס' ור‡"˘ ברכו˙ כז:

)ו‡˙חנן  ,‰כ‡(.
ו‡ם כן ,מ„וע נ˙ייר‡ו בני י˘ר‡ל מ"לר‡ו˙ ‡˙ מלכנו" ול˘מוע ‡˙ ˜ולו ˘ני˙ ,ו‰ל‡
כבר ר‡ו ˘נו˙רו בחיים ל‡חר ˘מיע˙ ˜ולו ,ומ ‰ל‰ם לח˘ו˘ ˘"‡ם יוספים ‡נחנו
ל˘מע ‡˙ ˜ול ‡ '‰ל˜ינו עו„ ומ˙נו" )˘ם כ‚(?
ובי‡ור „‰בר יובן על פי ‰מ˘ך סיפור ‰מע˘˜‰˘ ,‰ב"‡ ‰מר למ˘˘" ‰מע˙י ‡˙
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טו

˜ול „ברי ‰עם ‰ז‰ . . ‰יטיבו כל ‡˘ר „ברו ,מי יי˙ן ו‰י' לבבם ז ‰ל‰ם ליר‡‡ ‰ו˙י

עול ‰מ˙וך ז˘ ‰פי' חיוב ז‰ ‰ו‡ ל‰זכיר

„‰יבור מ˜„˘ים ‡˙ ˘‰ב˙

 . .כל ‰ימים" )˘ם כ-‰כו( ,ומ˘מע ˘‰וטב ‰ב˜˘˙ בני י˘ר‡ל בעיני ˘‰י"˙ .כי ל‡חר

"מעל˙ו ו‰ב„לו מ˘‡ר ‰ימים ˜‰ו„מים

ע"‰פ זכור ‚ו'( ,כעין וע"„ מע˘˜ ‰י„ו˘

מ˙ן ˙ור ‰מוטב ˘ל‡ י˙‚ל˜‰ ‰ב" ‰וי„בר עם בני י˘ר‡ל בעˆמו‡ ,ל‡ ימסור „בריו

ממנו ו‰ב‡ים ‡חריו" ,ו‰רי ‚ם ב‰ב„ל‰

‰חו„˘ ו˜י„ו˘ ‰יובל ב„יבור

ב‡מˆעו˙ מ˘ ,‰וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

מזכירין "מעל˙ו ו‰ב„לו מ˘‡ר ‰ימים"

חל‡ו ‰פסחים ˜ו ע"‡ ˘˘‰וו ‰לכ‡ן( ,ו‰ו‡ „בר

)מ‰ימים ‰ב‡ים ‡חריו( .וע„יין „וח˜

‰נע˘ ‰בכניס˙ם פעם ‡ח˙˘ ,בע˘יי˙

‰חי„ו˘ ˘ל מ˙ן ˙ור :‰לחבר ‡˙ "בני רומי" ו"בני סורי‡"

לכ‡ו' ל‰עמיס כן ב‚„ר ‰חיוב כפי ˘נ˜טו

‰פעול ‰ב‚‰יע זמן ז˘ – ‰וב נ˙˜„˘ כל

ל„ינ‡ בס' ‰י„" ,זכר‰ו זכיר˙ ˘בח

ו˙חיל ‰י˘ לב‡ר ול‰עמי˜ במ˘מעו˙ עניין מ˙ן ˙ור‰˘ ,‰ל‡ ‚ם בימים ˜„מוניים

מ˘ך ‰זמן ,ו‰כ‡ נמי מ˜„˘ים ב„ברים ‡˙

ו˜י„ו˘" ,ול‡ ‰זכיר כלל ‰„ ‡‰זכיר‰

‰יו ‡‰בו˙ לומ„ים ˙ור ‰ומ˜יימים מˆוו˙ כמבו‡ר ב„ברי חז"ל ,וי˘ לעמו„ על ‰חי„ו˘

יום ˘‰ב˙ ע"י ע˘י' זו בכניס˙ו .ול„רך זו

‰י‡ ל‰ב„ילו מ˘‡ר ‰ימים )˜‰ו„מים

‰מיוח„ ˘‰חל מ˘ע˙ מ˙ן ˙ור.‰

נמˆ‡ ˘‡ין ב‰ב„ל ‰מענין ˜י„ו˘ ‰יום

ו‰ב‡ים(.

„˘ב˙‡ ,ל‡ ‰וי ˘ם וחפˆ‡ ‡חר˙ ל‚מרי,

ומ˘ל מ˘לו על כך חכמינו ז"ל )˘מו˙ רב ‰פי"ב:(‚ ,

ועו„

"למלך ˘‚זר ו‡מר ,בני רומי ל‡ יר„ו לסורי‡ ובני סורי‡ ל‡ יעלו לרומי ,כך ,כ˘בר‡
כ˘ב˜˘ לי˙ן ˙‰ור ,‰ביטל ‚זיר ‰ר‡˘ונ ,‰ו‡מר ˙‰ח˙ונים יעלו לעליונים ,ו‰עליונים
יר„ו ל˙ח˙ונים ,ו‡ני ‰מ˙חיל˘ ,נ‡מר ויר„  '‰על ‰ר סיני ,וכ˙יב ו‡ל מ˘‡ ‰מר על‰
‡ל ."'‰
ונ˙ב‡ר בס˜"‰

)ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ˘בט עמ' ˙יט ו‡ילך.

ב˙חילˆ˘" ‰ונו ל˜„˘ ‡˙ ˘‰ב˙ ול‡מר
„ברים

„˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ‡˙ ‰עולם‚ ,זר ו‡מר ˘‰מים ˘מים ל '‰ו‡‰ר ıנ˙ן לבני ‡„ם.

ו˘"נ(˘ ,בימי ‡‰בו˙ ‰יי˙‰

מ˘מ˘˙ ‚‰זיר˘ ‰נ‚זר ‰מימו˙ עולם˘ ,י‰י' ‰עולם ‰ז˘‚ ‰מי ו˘פל ונחו˙ ,ול‡ י‰י'
יכול ל˜בל ‚ילויים רוחניים – "בני סורי‡ ל‡ יעלו לרומי"" ,ו‡‰ר ıנ˙ן לבני ‡„ם".
ו˙וכן ‚זיר ‰זו ‰ו‡ ˘עניין רוחני ‡ינו יכול לח„ור ב„בר ‚˘מי ול˙‰לב˘ בו ,ועל כן כל
‰מˆוו˙ ˘˜יימו ‡‰בו˙ ל‡ ˜י„˘ו ‡˙ „‰ברים ˘‚‰מיים ˘נע˘˙ ‰ב‰ם ‰מˆוו.‰
ו‰מˆוו˙ ˘˜יימו ‡‰בו˙ ,ל‡ ‰יי˙ ‰מטר˙ן ל˜„˘ ‡˙ חפˆי ‰עולם ˘‚‰מיים ,כי ‡ם
ל‰מ˘יך ˜„ו˘ ‰ו‚ילוי ‡ורו י˙' ברוחניו˙ .ומ‰˘ ‰יו ‡‰בו˙ מ˘˙מ˘ים ב‚ופם וב˘‡ר
„ברים ‚˘מיים ל˜יום ‰מˆוו˙‰ ,י' ז ‰מ˘ום ˘כל מˆי‡ו˙ם ‰יי˙ ‰ח„ור ‰בעבו„˙ו י˙'.

ז‡˙‰„ ,נ ‰בס‰מ"ˆ כ' ˙יכף
בכניס˙ו

וביˆי‡˙ו",

ו‰יינו

˘כלל ‰ענין „"ל‡מר „ברים בכניס˙ו
וביˆי‡˙ו" ב‚„ר ‰מˆו˜„ ‰י„ו˘ ˘‰ב˙,
ובפ˘טו˙ טעמ‡ „מיל˙‡ ‰ו‡ כי ל„‚‰ר
˘‰זכיר בס‰מ"ˆ ענין ‰מˆו ‰מחייב
‰זכר˙ "מעל˙ו ו‰ב„לו" ˘ל יום ˘‰ב˙
בכניס˙ו וביˆי‡˙ו )˘עי"ז מב„ילו מימים
˜‰ו„מים ו‰ב‡ים(; ‡בל בס' ‰י„ חיל˜

)עיי' רמב"ן
)עיי' מ‰ר"ם

ו‡"כ י"ל ˘ז‰ו טעם „‰יעו˙ ‰נ"ל „‡יכ‡
לימו„ מיוח„ על חיוב ‰ב„ל‡ ,‰ף ˘‚ם
ל„י„‰ו ‰ב„ל‰ ‰י‡ מ ˙"‰ו˘ייכ˙ למˆו˙
זכור„ ,מ"מ ‡ינ ‰עי˜ר ‰מˆו‰

)וכל' ‰מ‚„ל

עוז ˘ם "˜‰י„ו˘ עי˜ר ו‰ב„ל ‰טפיל ‰ל‡ .("‰בל
‡פ"ל ב‡ו"‡„‚„ ,ר ‰מˆו‰ ‰י‡ "זכור ‡˙
יום ˘‰ב˙ – ל˜„˘ו" ,פי' ˘ר˜ מחוייב
לזכור ב„יבורו ‡ו„ו˙ ˜‰י„ו˘ ˘י˘נו,
ו‡ו„ו˙ מ ‰חייב ל‰זכיר? ‡ו„ו˙ ‰מˆי‡ו˙
„˜„ו˘˙ו ˘מ˙בט‡˙ ב‰ב„ל˙ו ˘ל יום

זמני ‰זכיר ‰לבב‡ בפ"ע„ ,מ˙חיל‰

ז ‰מ˘‡ר ימים כל' ‰רמב"ם בס‰מ"ˆ

כ˙ב ‚„ר ‰מˆו" ‰מ"ע מ ˙"‰ל˜„˘

˜„ו˘ ‰פירו˘‰ ‰ב„ל ,‰עיי' ˙ו"כ ר"פ ˜„ו˘ים,

‡˙ יום ˘‰ב˙ ב„ברים ˘נ‡מר זכור . .

ר˘"˘ פסחים ˜„ ע"‡( ,וזכיר ‰זו ˜ובע˙ ‡˙

כלומר זכר‰ו זכיר˙ ˘בח ו˜י„ו˘",

‚בוליו מלפניו ומל‡חריו .ולפ"ז ˜י„ו˘

)ו‰רי

ו‡ח"כ ‰וסיף בבב‡ בפ"ע "וˆריך לזכר‰ו

ו‰ב„ל‰ ‰ם ב' חל˜ים ˘ל מˆו‡ ‰ח˙

בכניס˙ו וביˆי‡˙ו בכניס˙ו ב˜י„ו˘ ‰יום

ממ˘„ ,מˆו˙ זכור ‡˙ יום ˘‰ב˙ ל˜„˘ו

וביˆי‡˙ו ב‰ב„ל ;"‰ו‡י נימ‡ „‡ף בס'

מ˙˜יימ˙ „ו˜‡ כ‡˘ר מזכירין ‰ב„ל˙ו ‰ן

‰י„ ס"ל כ‡ו˙ו „‚‰ר ˘פיר˘ בס‰מ"ˆ,

מ‰ימים ˘לפניו )בכניס˙ו( ו‰ן מ‰ימים

ומכיוון ˘ענייני ‰מˆוו˙ ˘‚‰מיים ˘ל ‡‰בו˙ ‰יו ר˜ ביטוי לעבו„˙ם ‰רוחני˙ ,על

‰ו"ל לכלול זמני ‰זכיר˜„ ‰י„ו˘ ו‰ב„ל‰

˘ל‡חריו )ביˆי‡˙ו(.

)ז‰ר

בבי‡ור ‚„ר ‰מˆו) ‰ע"„ ל˘ונו בס‰מ"ˆ(:

˘יע˜ב ‡בינו ע"˜ ‰יים מˆוו˙ ˙פילין על י„י ‰מ˜לו˙

"מ"ע ל˜„˘ יום ˘‰ב˙ ב„ברים בכניס˙ו

כי כ‡˘ר ‡„ם ח„ור בעניין בכל כוחו˙ נפ˘ו ,מ˙בט‡ „‰בר ‚ם ב˙נועו˙ ‚˘מיו˙ .ועל
כן˜ ,יום ‰מˆוו˙ ‰רוחני ˘ל ‡‰בו˙ ˙‰בט‡ ‚ם במע˘ים ‚˘מיים‡ .בל ‰מע˘˘‚‰ ‰מי
ל‡ ‰י' עי˜ר במˆוו ,‰ו‰י' ביטוי בלב„ לעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘מיל‡ ˙‡ ‰כל ‰וויי˙ם.
כן מˆינו ˘ל‡ ‰י' לעיכוב‡ ב‡יז„ ‰בר ‚˘מי ˙יע˘‰ ‰מˆוו ,‰וכפי ˘‡מרו חז"ל
ח"‡ ˜סב .‡ ,ור‡˙ ‰ור‡ ‰ור ויˆ‡ כ‚(‚ ,

˘‰עמי„ ב˘˜˙ו˙ ‡ˆ‰ן ,ובז‰ ‰מ˘יך ‡˙ ‰‰מ˘כו˙ ‰רוחניו˙ ˘ל מˆוו˙ ˙פילין ,ו‡ף
˘ל‡ ‰י' ז ‰על י„י ב˙ים ו˜לף ורˆועו˙ ,מכל מ˜ום ‰י' בכך ביטוי ‚˘מי מסוים לעבו„˙ו
‰רוחני˙ ˘מיל‡ ˙‡ ‰כל ‰וויי˙ו.

ב˜י„ו˘ וביˆי‡˙ו ב‰ב„ל ."‰ו˜"ל.

ו‰נ‰

‡מנם,

‚ם לפי ‡ופן ‰ב' ˙‰וכן „ב'

חל˜י ‰מˆו ‰ע„יין ˘ונ ‰זמ"ז‰„ ,זכר˙
"‰ב„לו" ˘ל יום ˘‰ב˙ בכניס˙ו ‰ו‡ ע"י

ב‡מ˙ ‚„ר ‰מ"ע „זכור ‚ו'

˜י„ו˘ ‰יום )˘ע˙ ‰נכנסים ליום ˜„ו˘(,

ל˜„˘ו מˆינו ל‰סבירו בכמ ‰פנים‡„ ,פ"ל

ו‡ילו ‰זכר˙ "‰ב„לו" ביˆי‡˙ו ‰ו‡ ע"י

˘„‚‰ר ‰ו‡ "ל˜„˘ו" ,פי' ˘ע"י מע˘‰

נוסח ‰ב„ל˘) ‰יוˆ‡ים מ˜ו„˘ לחול(; ור˜

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

י˘ לע˘ו˙ לו י˙' „יר ‰ב„ברים ‚˘מיים
‡מנם ,מ˘ני˙נ˙ ‰ור ‰בסיני‡ ,ז נ˙בטל‚‰ ‰זיר ,‰ומני ‡ז י˘ בכוח בני י˘ר‡ל ל˜יים
מˆוו ‰ב„בר ‚˘מי ועל י„י ז ‰ל‰מ˘יך בו ˜„ו˘˘ ‰י‰י' חפ„˜ ıו˘ ‡ו ˙˘מי˘י מˆוו‰
ו˜„ו˘ ‰וכיוˆ‡.

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ו‰נ ,‰כוח ז˘ ‰ני˙ן לבני י˘ר‡ל במ˙ן ˙ור‡ ,‰ינו עניין "ˆ„„י" בעבו„˙ ˘ ,'‰נוסף
לעבו„‰ ‰רוחני˙ יכולים ל‰מ˘יך ˜„ו˘‚ ‰ם ב‚˘מיו˙‡ ,ל‡ ל‰יפך – ˙כלי˙ כל ברי‡˙
‰עולם ועבו„˙ בני י˘ר‡ל בו‰ ,י‡ מ˘ ‰י‰ו„ים עמלים ל‰מ˘יך ˜„ו˘ ‰בעניינים

בגדרי הבדלה והלכותי'
יביא השיטות מהיכן ילפינן חיוב הבדלה מה"ת ,ועפ"ז יפלפל בל' הרמב"ם
בסהמ"צ ובס' היד  /יסיק ג' שיטות בגדר חיוב הבדלה ,ויבאר כמה נפקותות
לדינא

‚˘מיים!
וכמבו‡ר ב„ברי חז"ל

)ר‡˙ ‰ני‡ פל"ו ובנסמן ˘ם(

˘מטר˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡ מ˘ום

˘"נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים" ,ו‰יינו ˘י˘ר‰ ‰ו‡ י˙' ב„ברים
˘‚‰מיים ˙‰ח˙ונים ,על י„י ˘בני י˘ר‡ל מ˜יימים ב‰ם מˆוו˙ ומ˘˙מ˘ים ב‰ם ל˘ם
˘מים ולעבו„˙ו י˙'.
ועבו„ ‰זו ˘ל ‰ח„ר˙ „˜‰ו˘ ‰ב„ברים ˘‚‰מיים˙‰ ,חיל ‰בעי˜ר מע˙ מ˙ן ˙ור,‰
˘בימי ‡‰בו˙ ‰יי˙ ‰מחיˆ ‰בין עניינים רוחניים ל‚˘מיים ,ובמ˙ן ˙ור ‰בטל‚‰ ‰זיר‰

כ˙ב

‰רמב"ם רפכ"ט מ‰ל' ˘ב˙

"מ"ע מ ˙"‰ל˜„˘ ‡˙ יום ˘‰ב˙ ב„ברים
˘נ‡מר ]בפר˘˙נו[ זכור ‡˙ יום ˘‰ב˙
ל˜„˘ו ,כלומר זכר‰ו זכיר˙ ˘בח ו˜י„ו˘,
וˆריך לזכר‰ו בכניס˙ו וביˆי‡˙ו ,בכניס˙ו
ב˜י„ו˘ וביˆי‡˙ו ב‰ב„ל ."‰ובמ"מ
"נר‡ ‰בבי‡ור ˘‰ו‡ סובר ˘‰‰ב„ל"‚ ‰כ
„בר ˙ור ‰ו‰כל בכלל זכור".

ו‰נ‰

חול ע„ ˘יב„ילנו וי˜בענו כו'".

˘ל ˜„ו˘.‰

‡יבר‡

„‰רמב"ם ‰בי‡ ר˜ ‰כ˙וב

)וכן ב˜רי˙ ספר ˘ם

ובס' ‰י˘ר לר"˙ סס"ב( יליף מ„כ˙יב בפ'
˘מיני ול‰ב„יל בין  ˘„˜‰ובין ‰חול,
וˆיין ל˘בועו˙ יח .:ו‰סמ"‚ מ"ע כט
כ' „ב' זכירו˙ )˜י„ו˘ ו‰ב„ל (‰למ„ין

‰כ˙ובים ‰נ"ל ,ומ˘מע „ל„י„י' נכלל
ב"זכור ‚ו'" ,וכ"כ ל„‰י‡ בספר ‰מˆו˙
מ"ע ˜נˆ˘" ‰ונו ל˜„˘ ‡˙ ˘‰ב˙ ול‡מר
י˙ברך זכור ‡˙ יום ˘‰ב˙ ל˜„˘ו ,כלומר
כו' ˜„˘‰ו בכניס˙ו ו˜„˘‰ו ביˆי‡˙ו,
כלומר ‰ב„ל‰˘ ‰י‡ ‚"כ חל˜ מזכיר˙
˘ב˙ ומ˙˜נ˙ מˆו˙י'" .וˆ"ב מ‡י ˘י‡טי'
„‰ב„ל ‰ל"זכור ‚ו' ל˜„˘ו".

ו‰נ‰

עו„ כ' ˘ם בס‰מ"ˆ ב„‚‰ר˙

מ˙רי ˜ר‡י '‡" ,בכניס˙ו ‰י‡ זכור ,ו‡'

‰חיוב "˘ˆונו ל˜„˘ ‡˙ ˘‰ב˙ ול‡מר

]בע˘„"‰

„ברים בכניס˙ו וביˆי‡˙ו נזכיר בם . .

„פ' ו‡˙חנן[ בפר˘˙ ˘מור כו'" .ו‰מ‚„ל

˜„ו˘ ‰יום ומעל˙ו ו‰ב„לו מ˘‡ר ‰ימים

עוז על ‰רמב"ם כ‡ן נ˜ט „ילפינן מˆ‰יווי

˜‰ו„מים ממנו ו‰ב‡ים ‡חריו" ,ונר‡‰

"˘מור" ‚ופי'"„ ,ל˘ון ˘מור ˘ייך

„‰„ ‡‰ב„ל ‰בכלל "זכור ‚ו' ל˜„˘ו"

ביˆי‡˙ו ‰י‡ "וזכר˙" ˘נכ˙ב

‡ין ל˜בל ‚ילוי ˘‰י"˙ ב„רך נס

"זכור ‡˙ יום ˘‰ב˙" ול‡ ‡' מ‚'

„ברים בכניס˙ו וביˆי‡˙ו כו' ו‰ו‡ ‡מרו

כמ„ ‰עו˙ במ˜ור ‰ב„ל‰

מ‰„ ,˙"‰מ"מ ˘ם

ביˆי‡˙ו ˘ל‡ ינ ‚‰ב˜„ו˘˙ ˜„˘ מנ‚‰

ו˙‰חילו בני י˘ר‡ל ל˜„˘ ‡˙ ענייני ‰עולם ˘‚‰מיים ,ולע˘ו˙ ‡˙ ‰עולם כולו חפˆ‡

ומע˙ ‰י˘ לב‡ר ‡˙ ˙וכן ב˜˘˙ בני י˘ר‡ל ל‡חר מ˙ן ˙ור„" ‰בר ‡˙ ‰עמנו
ונ˘מע ,‰ו‡ל י„בר עמנו ‡ל˜ים פן נמו˙":
ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור ,‰כ‡˘ר „יבר ˘‰י"˙ ‡ל בני י˘ר‡ל בכבו„ו ובעˆמו‚ ,רם ‚ילוי
עˆום ז"˘ ‰פרח ‰נ˘מ˙ן" ,וחזרו לחיים ר˜ ב„רך נס ,וכפי ˘מסופר ב‚מר‡

)˘ב˙ פח ,ב(

˘"כל „יבור ו„יבור ˘יˆ‡ מפי ˜‰ב" ,‰יˆ˙ ‰נ˘מ˙ן ˘ל י˘ר‡ל  . .ומ‡חר ˘מ„יבור
ר‡˘ון יˆ˙ ‰נ˘מ˙ן „יבור ˘ני ‰י‡ך ˜יבלו‰ ,ורי„ טל ˘ע˙י„ ל‰חיו˙ בו מ˙ים ו‰חי'
‡ו˙ם".
ונמˆ‡ ˘„רך זו ˘ל ‚˙‰לו˙ ˘‰י"˙ ו„יבורו ב‡ופן י˘ר ‡ל בני י˘ר‡ל‡ ,ינו יכול
ל˜˙‰בל ‡ˆל בני י˘ר‡ל ב‰יו˙ם נ˘מו˙ ב‚ופים ‚˘מיים ,ו‰רי „‰בר ‚ורם לכך ˘˙פרח
נ˘מ˙ם מ‰ם ,וב‡ופן ז‰ ‰רי ז˜ו˜ים ‰ם ל"טל ˘ל ˙חי'" ˘יחי' ‡ו˙ם למעל ‰מ„רך
‰טבע.
ו„בר ז‡ ‰ינו מ˙‡ים עם עניין ‰חי„ו˘ „מ˙ן ˙ור˙˘ ,‰וח„ר ‰רוחניו˙ ב˙וך
˘‚‰מיו˙ ,וימ˘יכו ‡˙ ענייני „˜‰ו˘ ‰ו˙‰ור ‰ב˙וך ‚‰וף ˘‚‰מי ו‰חפˆים ˘‚‰מיים.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

פנינים
דרוש ואגדה

˘‰ל‡ ‡ין ‰י‰ו„י עומ„ ב‚ופו ו˘ומע ‡˙ „ברי ˘‰י"˙ ,כי ‚ופו מ˙בטל מי„ ויוˆ‡˙
ממנו חיו˙ו .ו‚ם כ˘˘ב וחי „רך נס‰ ,רי ל‡ נמ˘ך ‚‰ילוי ב‚וף ˘‚‰מי כפי ˘‰ו‡.
ולכן בי˜˘ו ממ˘„" ‰בר ‡˙ ‰עמנו ונ˘מע˘‰˘ ,"‰י"˙ ימ˘יך ‡˙ ענייני „˜‰ו˘‰
‡ל בני י˘ר‡ל ב‡מˆעו˙ מ˘ ‰רבנו ˘‰ו‡ "ממוˆע ‰מחבר"˜‰ .ב" ‰מוסר „בריו ‡ל
מ˘˘ ,‰בכוחו ל˜בל „‰ברים מ‡˙ ˘‰י"˙ בכבו„ו ובעˆמו ולעמו„ על עמ„ו .ו‰ו‡
מעביר ‡˙ „‰ברים ‡ל בני י˘ר‡ל ,ב‡ופן ˘יוכלו ל˜בלם כפי ˘‰ם נ˘מו˙ ב‚ופים,
ו„˜‰ו˘˙ ‰וח„ר בכל ענייני‰ם ˘‚‰מיים בל‡ ˘י„ו„ „רכי ‰טבע.
וב˜˘ ‰זו נ˙˜בלˆ‡ ‰ל ˘‰י"˙ ,ו‡מר "‰יטיבו כל ‡˘ר „יברו" ,כי ‡כן זו ˙כלי˙
‰כוונ ‰במ˙ן ˙ור ,‰ל‰מ˘יך ‡˙ „˜‰ו˘ ‰ב˙וך ‚‰וף וחו˜י ו‚„רי ‰טבע ,ול‡ ˘˙‡‰
„˜‰ו˘ ‰מבטל˙ ומכל‰ ˙‡ ‰עניינים ˘‚‰מיים .וכפי ˘„ר˘ו חז"ל "וחי ב‰ם – ול‡
˘ימו˙ ב‰ם" ,כי ˙כלי˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ‰י‡ ל‰מ˘יך „˜‰ו˘ ‰ב˙וך ‚‰וף ˘י˙˜„˘
וי˙על ‰וי‰י' „יר ‰לו י˙'.

דביקות "דברי סופרים"
ודביקות ה"חסיד"
˘ב˙ ל‡ '‰ל˜יך
˘בו˙ כ ,'‰מ˜‰ ‰ב"˘ ‰ב˙ ממ‡מר ‡ף ‡˙˘ ‰בו˙
ממ‡מר
)כ ,י .ירו˘למי ˘ב˙ פט"ו (‚"‰

ב„יני ˘בי˙˘„ ‰ב˙ מˆינו „‡יסור מל‡כ‰
במע˘‰ ‰ו‡ מ„‡וריי˙‡ ,ו„‰יבור בעניני מל‡כ‰
נ‡סר מ‚זיר˙ חכמים ,ו‰ז‰ירו˙ ל‡ לח˘וב בעניני
מל‡כ‰ ‰י‡ ר˜ ממ„˙ חסי„ו˙ )כ„‡י˙‡ ב‰מ˘ך
בירו˘למי ˘ם "מע˘ ‰בחסי„ ‡ח„ כו'"(.
וי˘ לב‡ר ‰טעם לחילו˜ ז ‰על „רך ‰חסי„ו˙:
מ„‡וריי˙‡ ר˜ ‰מע˘‡ ‰סור ,כי‚‰ ,ם
˘˘בי˙˙ ˜‰ב" ‰ממל‡כ ‰ביום ˘‰ביעי ‰י˙‚ ‰ם
כן ˘בי˙ ‰ב„יבור ומח˘ב‰˘ ,‰רי ‰ברי‡‰ ‰י˙‰
ע"י "ע˘ר ‰מ‡מרו˙" ,ועולמו˙ ‰רוחניים נבר‡ו
ממח˘ב˙ו י˙' )ר‡˘ ‰ער ‰יחו„ ו‡‰מונ ‰פי"‡ .ועו„(,
ו˜‰ב"˘ ‰ב˙ מכל ז ‰ביום ˘‰ביעי ,מ"מ„‡‰ ,ם
‡ינו נ‡סר מ„‡וריי˙‡ ב„יבור ומח˘ב˙ מל‡כ‰
˘‰רי ‡ין „יבור ומח˘ב˙ „‡‰ם פועלים מל‡כ.‰
על „ברי סופרים ‡מרו חז"ל "חביבים עלי
„ברי סופרים מ„ברי ˙ור) "‰ירו˘למי ברכו˙ פ"‡ .„"‰
ועו„( ,כי ז‡˘ ‰ין „‡‰ם מס˙פ˜ במˆ˘ ‰יוו˙‰
˙ור ‰ומחמיר ב‚„רים וסיי‚ים‰ ,רי ז ‰מור‰
˘‰ו‡ „בו˜ ל˜‰ב" ‰ב‡ופן פנימי יו˙ר מ‡˘ר
‰י' מ˜יים ר˜ ˆ‰יוויים מ„‡וריי˙‡ )ר‡ ‰ל˜ו"˙
מטו˙ פ .(‡ ‰ולכן ,כ˘„‡‰ם „בו˜ ל˜‰ב" ‰בבחינ˙
"„ברי סופרים" ‚ -ם „יבורו ח˘וב מע˘‰˘ ,‰רי
"ˆ„י˜ ‚וזר ו˜‰ב" ‰מ˜יים" )ר‡˘ ‰ב˙ נט ,ב .ועו„(,
ו"‡מיר˙ן ˘ל ˆ„י˜ים מע˘) "‰מ„ר˘ ל˜ח טוב חיי
˘ר ‰כ‚ ,יב( .ולכן "מ„ברי סופרים" ‚ם „יבור בעניני
מל‡כ‡ ‰סור.
‡ך ‰חסי„ ‰ו‡ ˘עבו„˙ו ל˜ונו ‡ינ ‰כלל
לˆורך עˆמו ‡ל‡ כל כוונ˙ו ל‚רום נח˙ רוח
לבור‡ו ˙מי„ )עיין ˙ני‡ פ"י( .ועל כן ,מˆ„ „בי˜ו˙ו
‰נעלי˙ וביטולו ל˜‰ב"‰ ,‰רי ‰ו‡ ז‰יר ‚ם

ממח˘ב˙ מל‡כ ,‰כי נר‚˘˙ ‡ˆלו ˘בי˙˙ ˜‰ב"‰
‚ם ממח˘ב˙ מל‡כ.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ'  86ו‡ילך(

הדרך ליזהר מדיבורים
בטלים בשבת
זכור ‡˙ יום ˘‰ב˙ ל˜„˘ו ‚ו' ויום ˘‰ביעי
˘ב˙ ל‡ '‰ל˜יך
)כ ,ח-י(

בסיום ספר ˙‰ני‡ כו˙ב כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע
בנו‚ע ל˘ב˙ ˜ו„˘:
"‚ם יז‰ר מ‡„ ˘ל‡ ל˘וח ˘ום ˘יח ‰בטיל‰
ח"ו  . .חיˆוני˙ מ˘‰ב˙ ‰ו‡ ˘בי˙ ‰מע˘י'
‚˘מיי˙ ,כמו ˘˘ב˙  '‰מע˘ו˙ ˘מים ו‡רı
‚˘מיים .ופנימי˙ ˘‰ב˙ ‰י‡ ‰כוונ ‰ב˙פל˙
˘‰ב˙ וב˙"˙ ל„ב˜ ‰ב‡ '‰ח„ כמ"˘ ˘ב˙
ל‡ '‰ל˜יך ,וזו ‰י‡ בחינ˙ זכור .ובחינ˙ ˘מור
בפנימיו˙ ‰י‡ ˘‰בי˙ ‰מ„יבורים ‚˘מיים כמו
˘˘ב˙  '‰מיו"„ מ‡מרו˙ ˘נבר‡ו ב‰ם ˘מים
ו‡ר˘‚ ıמיים".
וˆריך בי‡ור‰ ,רי ב„בריו כ‡ן ב‡ לב‡ר ‰טעם
˘ˆריך ליז‰ר מ‡ו„ "˘ל‡ ל˘וח ˘ום ˘יח‰
בטיל "‰ב˘ב˙˘ ,לז ‰נו‚ע בי‡ור "בחי' ˘מור
בפנימיו˙" ˘"‰י‡ ˘‰בי˙ ‰מ„יבורים ‚˘מיים",
ו‡"כ מ„וע מב‡ר כ‡ן ‚ם "בחי' זכור" ‰ -עבו„‰
"ל„ב˜ ‰ב‡ '‰ח„"‰ ,רי לכ‡ור‡ ‰ין ז ‰נו‚ע
ל‰ז‰ירו˙ ב„ברים בטלים?
וי˘ לומר ˘בז ‰רומז ‰ור‡ ‰ח˘וב ‰בעבו„˙
˘‰י"˙:
„‰רך ˘יבו‡ „‡‰ם ליז‰ר ב˙כלי˙ מ„ברים
בטלים ב˘ב˙ ‰י‡ על י„י „‰בי˜ו˙ ב" – '‰ל„ב˜‰
ב‡ '‰ח„"„˘ ,וו˜‡ על י„י כוונ˙ ˙‰פיל ‰ולימו„
˙‰ור ‰ב˘ב˙ ˜ו„˘˘ ,עי"ז ‰ו‡ מ˙על" ‰ל„ב˜‰
ב‡ '‰ח„" ‰ -רי ז ‰פועל עליו ליז‰ר ב„יבוריו
ב˙כלי˙ ,ע„ ˘יבו‡ "ל‡ ל˘וח ˘ום ˘יח‰
בטיל "‰ביום ˘‰ב˙ ˜ו„˘.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' ‰ 88ע' (51

