חוברת מוגדלת

˜úר‡˙ ˘ב˙

מ

רבינו ˘"‰סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב" ‰ל„ע˙ו"  -ע"„ ‡‰מור לעיל ˘‰ענין „"י˘ר‡ל ˜„מו" ‡ינו
מˆ„ ˙‰ור ‰עˆמ‡") ‰יני יו„ע ‡יז ‰מ‰ם ˜ו„ם"( ,כי ‡ם חי„ו˘ „"‡ומר ‡ני" )‡ל‡,
˘ענין ז‚ ‰ופ‡ מ˙‚ל ‰ע"י ˙‰ור ,‰כנ"ל(.
ומסיים˘‡" ,ר ˘בר˙ ,יי˘ר כחך ˘˘בר˙" ,וב‰˘ ‰˘‚„‰סיום ‰ו‡ ב˙יב˙ "˘˘בר˙"
„ו˜‡ )ול‡ ב˙יב˙ "יי˘ר כחך"‡ ,ו "‰סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב" ‰ל„ע˙ו"(  -כי ,מעל˙ו ˘ל
מ˘ ‰רבינו כ‡ן )‰מעל„‚‰ ‰ול ‰ביו˙ר ל‡חרי כל ‰מעלו˙ ˘נימנו לפנ"ז( ‰י‡ )ל‡
מ‰"˘ ‰סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב" ‰ל„ע˙ו" ,ו‡מר לו "יי˘ר כחך" ,כי ‡ם( "˘˘בר˙" ,עˆם
‰ענין „˘ביר˙ ‰לוחו˙‰ ,יינו‰‰ ,כר ‰במעל˙ם ‰עˆמי˙ ˘ל י˘ר‡ל ˘למעל ‰מ˙‰ור,‰
"י˘ר‡ל ˜„מו" ,כנ"ל.
)ליל ˘מח"˙ ˙˘מ"ז(

‚úיון ˙רמ‚
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ˜רח ˙ '‚ -מוז ˘˙'‰ﬠ"ח

"ויוˆ‡ פרח  -כמ˘מﬠו"  -מ‡י ˜מ"?ú
úﬠ˘ו˙ כ˙‰ úחבוúו˙ ˜úרב י‰ו„ים
„‰רן ﬠ ‰˘˘ úס„רי מ˘נ‰
"יי˘ר כחך ˘˘בר˙" ‰ -י˙כן?

פ˙ח „בר
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לט

עˆם מˆי‡ו˙ו ˘ל מ˘ ,‰ול‡ עו„‡ ,ל‡ ˘‡ינו מ‰סס לר‚ע  . .ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙ ˘נע˘ו
ע"י מ‰ו˙ו ועˆמו˙ו י˙' בכבו„ו ובעˆמו  . .כ„י ל‚‰ן ,כ‡מור‡ ,פילו על ‡לו ˘נכ˘לו
בחט‡ ‰ע‚ל!
וזו‰י מעל˙ו ‡‰מי˙י˙ ˘ל רוע ‰י˘ר‡ל ˘ -מכיר ומר‚י˘ ‡˙ מעל˙ן ‰עˆמי˙ ˘ל

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

י˘ר‡ל ˘למעל ‰מ˙‰ור") ‰י˘ר‡ל ˜„מו"(˘ ,לכן˘ ,ובר ‡˙ ‰לוחו˙ כ„י ל‚‰ן על
י˘ר‡ל.
ומעל ‰זו ‚„ול ‰יו˙ר מכל ˘‡ר ‰מעלו˙ ˘ -כן ,כל ˘‡ר ‰מעלו˙ ˜˘ורו˙ עם ענינים
˘ני˙נו לו מלמעל˘‡ ,‰ר ,ביחס ‡לי‰ן מר‚י˘ מ˘ ‰רבינו ˘‡ילו ני˙נו למי˘‰ו ‡חר,
י˙כן ˘‰י' עו˘ ‰יו˙ר טוב ממנו ,כ„ברי רבינו ‰ז˜ן בבי‡ור ‰כ˙וב "ו‡‰י˘ מ˘ ‰עניו
מ‡„ מכל „‡‰ם ‡˘ר על פני „‡‰מ ,"‰מ˘‡"כ מעל˙ו ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‡ -ין ז ‰ענין
˘ני˙ן לו מלמעל ,‰כי ‡ם ,חי„ו˘ ˘לו‰" ,סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב" ‰ל„ע˙ו" ,מˆ„ מעל˙ם
˘ל י˘ר‡ל ˘למעל ‰מ˙‰ור.‰

ל‰ר‡ו˙ לכל י˘ר‡ל ע„ כמˆ ‰ריך
ל‰יו˙ ‰ענין „‡‰ב˙ י˘ר‡ל
עפ"ז י˘ לב‡ר ‡˙ כל פרטי „‰יו˜ים בפירו˘ ר˘"י ˘" -נ˘‡ו לבו ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙
לעיני‰ם˘ ,נ‡מר ו‡˘ברם לעיניכם ,ו‰סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב" ‰ל„ע˙ו˘ ,נ‡מר ‡˘ר ˘בר˙,
יי˘ר כחך ˘˘בר˙":

‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו עלŒ

ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ כ„י ל‚‰ן על י˘ר‡ל ,מ˙בט‡˙ ‚ו„ל מעל˙ו ˘ל מ˘ ‰רבינו ב‡‰ב˙

‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על

י˘ר‡ל " -מ˘ ‰רבינו ‡ו‰ב י˘ר‡ל ‰י'" ˘ -ל‡ ‰יסס לר‚ע ,ו˘בר ‡˙ ‰לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙,

‡מי˙˙ „‰ברים.

כ„י ל‚‰ן על י˘ר‡ל.

◇ ◇ ◇

וז‰ו „‰יו˜ "˘נ˘‡ו לבו ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙"  -ענין ˘ל ‰רמ ‰ו‚‰ב") ‰‰נ˘‡ו"(

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˙

במ„ו˙ ˘בלב ,ובנ„ו"„ ,במ„˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ˘בלבו ,כלומר‰ ,וספ ‰על ‰ענין „"‡ו‰ב
י˘ר‡ל ‰י'" ,מˆ„ ‰ענין „"נ˘‡ו לבו"˘‡ ,ר ,כ˙וˆ‡ ‰מז‰ ‰י' יכול ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙
כ„י ל‚‰ן על י˘ר‡ל.
ופעול ‰זו ע˘‡ ‰מ˘ ‰רבינו "לעיני כל י˘ר‡ל"˘" ,נ‡מר ו‡˘ברם לעיניכם"  -כ„י
ל‰ר‡ו˙ לכל י˘ר‡ל ע„ כמˆ ‰ריך ל‰יו˙ ‰ענין „‡‰ב˙ י˘ר‡ל  . .ועי"ז לנטוע בלבן ˘ל
כל י˘ר‡ל ע„ סוף כל „‰ורו˙ ר‚˘ ˘ל ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙!
וממ˘יך" ,ו‰סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב" ‰ל„ע˙ו"‰ ,יינו˘ ,זו‰י „ע˙ו ˘ל מ˘ ,‰ו„ע˙ו ˘ל
מ˘ ‰פועל˙ ˘כך ˙‰י' ‚ם „ע˙ ˜‰ב" - ‰כי„וע בענין "עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום"˘ ,עו˘ין
רˆון ח„˘ למעל") ‰י‰י רˆון"(‡ ,ל‡˘˘ ,ם מ„ובר ‡ו„ו˙ רˆון בענין פרטי ,וכ‡ן מ„ובר
‡ו„ו˙ ענין כללי  -מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל ˘למעל ‰מ˙‰ור‚˘ ,‰ם בענין ז ‰פועל מ˘‰
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לח

„‰בר בי˘ר‡ל ח"ו  - . .ל‡ מ‰סס מ˘ ‰רבינו לר‚ע  . .ו‡ינו מ˙ייע ıעם ‡ף ‡'‚ ,ם

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

י˙' בכבו„ו ובעˆמו „ . .מכיון ˘כל מעל˙ ‰וח˘יבו˙˘ ‰ל ˙‰ור‰ ‰י‡ כ„י ל‚לו˙ ‡˙

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

"ˆו ‡˙ בנ"י „בר ‡ל בנ"י" .ולכן ,כ˘יˆ‡ ˘ם רע כו'  . .וי˘ מ˜ום לח˘˘ ˘מ‡ יפ‚ע
ל‡ עם ˜‰ב" . . ‰כביכול ,ו˘ובר ‡˙ ‰לוחו˙  . .לוחו˙ ˘נע˘ו ע"י מ‰ו˙ו ועˆמו˙ו
מעל˙ם ‰עˆמי˙ ˘ל י˘ר‡ל‰ ,רי ,במ˜ר˘ ‰יכול לבו‡ מז‰‰ ‰יפך ח"ו  . .וי˘ ˆורך
לבחור ב˙ור‡ ‰ו בי˘ר‡ל ‡ -ין מ˜ום לספ˜ ב„בר ,ולכן ,עומ„ מ˘ ‰רבינו ו˘ובר ‡˙
‰לוחו˙ )˙ור . . (‰כ„י לˆ‰יל ‡˙ י˘ר‡ל!...

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

ול‡ עו„‡ ,ל‡ ˘˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰י‡ ‡פילו כ„י לˆ‰יל חל˜ ˜טן מעם י˘ר‡ל‰ ,נמˆ‡

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

כל ‰מו˘‚ „"יˆ‡ עלי' ˘ם רע" ˘ -ייך ר˜ במלך ב˘ר ו„ם˘ ,יכול לטעו˙ וכו',

ס .פ‡ולו ברזיל

במˆב ירו„ ביו˙ר˘ ,נכ˘ל בחט‡ ‰ע‚ל:
מ˘‡"כ ‡ˆל ˜‰ב"‰ - ‰רי יו„ע מלכ˙חיל˘" ‰ל‡ ‰י' ˜‰ל˜ול ‡ל‡ מן ˘‰פחו˙"" ,ערב
רב" ,כ‡מרו למ˘ ‰רבינו "לך ר„ כי ˘ח˙ עמך"" ,ערב רב ˘˜בל˙ כו'" .ו‚ם מ˘ ‰רבינו,
ב‰יו˙ו "רוע ‰י˘ר‡ל" ,י„ע ו‰כיר במעל˙ן ˘ל י˘ר‡ל‡˘ ,ינם ˘ייכים לחט‡ ‰ע‚ל.

ז‡י‡נı

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

ו‡פילו ‡ו˙ם ‰מעטים מי˘ר‡ל ˘נכ˘לו כו' ‰ -רי ז‡ ‰ך ור˜ ב‚לל "˜ל˜ול ˘‰פחו˙",
"‰ערב רב".
ונמˆ‡‡˘ ,ין כ‡ן ח˘˘ סכנ ‰לכלל י˘ר‡ל ח"ו ,כי ‡ם ,לחל˜ ˜טן מי˘ר‡ל ˘נכ˘לו
בחט‡ ‰ע‚ל.
ו‡עפ"כ‚ ,ם כ„י ל‚‰ן על חל˜ ˜טן מי˘ר‡ל ˘נכ˘לו בחט‡ ‰ע‚ל )˘ל‡חרי ˜בל˙
‰עונ˘ י˘ובו למעל˙ם כו'(  -ל‡ מ‰סס מ˘ ‰רבינו ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙!...

‰מעל‰ ‰כי ‚„ול˘ ‰ל רוע ‰נ‡מן ‰י‡ ˘ -כ„י
ל‚‰ן על י˘ר‡ל מפ˜יר ‡˙ כל מˆי‡ו˙ו
ונמˆ‡˘ ,ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ מו„‚˘ ˘בחו ˘ל מ˘ ‰רבינו ,ו‡„רב˘ - ‰בח ‰כי ‚„ול:
ל‡חרי ˘˙‰ור ‰מונ ‰כמ ‰וכמ ‰מעלו˙ ‚„ולו˙ ונפל‡ו˙ „מ˘ ‰רבינו ]„יבורו ˘ל
˜‰ב"" ‰פנים ‡ל פנים"‡ ,ו˙ו˙ ומופ˙ים „יˆי"מ˜ ,בל˙ ˙‰ור ,‰ונסים ו‚בורו˙ ˘נע˘ו
במ˘ך ‡רבעים ˘נ‰˘ ‰יו במ„בר )נסים ˘‰ור‚לו ב‰ם ע„ ˘נע˘ו כ„בר טבעי ,כ˙ור˙
‰בע˘"ט ‡ו„ו˙ ‰חילו˜ „נס וטבע([  -מוסיפ˙‰ ‰ור ‰ומסיימ˙ במעל„‚‰ ‰ול ‰ביו˙ר:
"לעיני כל י˘ר‡ל"˘" ,נ˘‡ו לבו ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙" ,מעל„‚ ‰ול ‰יו˙ר מכל ‰מעלו˙
˘לפנ"ז )כולל ˜ -בל˙ ‰לוחו˙‰" ,י„ ‰חז˜,("‰
˘כן‰ ,מעל‰ ‰כי ‚„ול˘ ‰ל מ˘ ‰רבינו ,רוע ‰נ‡מן ˘ל י˘ר‡ל" ,רעי‡ מ‰ימנ‡",
‰י‡ ˘ -כ„י ל‚‰ן על י˘ר‡ל‡ˆ ,ן מרעי˙ו‡ ,פילו על חל˜ ˜טן מ‰ם ˘נכ˘לו בענין ‰כי
חמור כו' ,מפ˜יר ‡˙ כל מˆי‡ו˙ו )לוחו˙˙ ,ור‰˘ . . (‰רי ˙‰ור) ‰לוחו˙( ‰י‡ ‰י‡

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

˙וכן ‰ענינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ויוˆ‡ פרח – כמ˘מעו" – מ‡י ˜מ"ל?
מ‰‰ ‰ב„ל בין "ו‰נ ‰פרח מט‰‡ ‰רן" ל"ויוˆ‡ פרח"? ‡ /ם ˜‰ב"‡ ‰מר "מט‰ו יפרח" ‡יך
יˆ‡ו מז„˜˘" ‰ים"?  /בי‡ור ס„ר פריח˙ מט‰‡ ‰רן ו‰טעם לפרחיםˆ ,יˆים ו˘˜„ים ˘בו
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‚ עמ'  113ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

מ„וע לפרוע מכולם ‡ם ר˜ ‡ח„ חט‡?  /מ„וע "כ"„" מ˙נו˙ כ‰ונ?‰
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מ„וע "‡יני יו„ע ‡יז ‰מ‰ם ˜ו„ם" ע„ ˘י˘ ˆורך בחי„ו˘ „"‡ומר ‡ני" )‡לי‰ו ‰נבי‡(
˘"י˘ר‡ל ˜„מו"?!
ו‰בי‡ור בז˘ - ‰מ"˘ "ˆו ‡˙ בנ"י „בר ‡ל בנ"י" ,יכולים לפר˘ ‚ם ˘‰עי˜ר ‰ו‡ ענין
˙‰ור˙) ‰ור„˜ ‰מ ,(‰ומעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל )"ˆו ‡˙ בנ"י „בר ‡ל בנ"י"( ‰י‡ ˘ר˜ ‰ם
בכחם וביכל˙ם ל˜יים ולפעול ‡˙ ˆיוויי ˙‰ור ;‰וז‰ו ‰חי„ו˘ „"‡ומר ‡ני" ˘ -מעל˙ם
˘ל י˘ר‡ל ‰י‡ מˆ„ עˆם מˆי‡ו˙ם ,מעל ‰עˆמי˙ ˘למעל ‰ממעל˙ ˙‰ור" ,‰י˘ר‡ל
˜„מו" ,וענין ˙‰ורˆ" ,‰ו ‡˙ בנ"י „בר ‡ל בנ"י"‰ ,ו‡  -כ„י ל‚לו˙ ‡˙ מעל˙ם ‰עˆמי˙
˘ל י˘ר‡ל.

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י

כיˆ„ יכול מ˘ ‰ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙
˘נע˘ו ע"י ˜‰ב" ‰עˆמו?!

לע˘ו˙ כל ˙‰חבולו˙ בכ„י ל˜רב י‰ו„ים ל˙ומ"ˆ
ל˙‰חכם ולחפ˘ כל ˙‰חבולו˙ ל˜רב בנ"י ל‡בי‰ם ˘ב˘מים ˆ /ריך ליר„ ממ„ר‚˙ו ולילך
ל"בי˙ מˆרי" בכ„י ל˜רב י‰ו„י ˘נפל ˘ם  /ל˜רב ‡˙ ‰בריו˙ ל˙ור ‰ול‡ ‡˙ ˙‰ור ‰לבריו˙
 /ב˘כר ‰פˆ˙ ‰י„‰ו˙ "נע˘ים מוחו ולבו זכים ‡לף פעמים ככ"‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ'  98ו‡ילך .חל"ו עמ'  50ו‡ילך .ח"‡ עמ'  100ו‡ילך.
˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ח ח"„ עמ' ˙ .66ור˙ מנחם חט"ו עמ' (90

פנינים

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

‡ין ‡פי' ‰ו"‡ ˘י˘ לי‰ו„י ˘ייכו˙ עם חט‡!  /ל„ון ‚ם ‡˙ „˙ן ו‡בירם לכף זכו˙

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
„‰רן על ˘י˘ ‰ס„רי מ˘נ – ‰ל˘יט˙יי‰ו „ב"˘ וב"‰
יבי‡ בי‡ור ‡‰חרונים בפלו‚˙ו˙ „סוף עו˜ˆין ועו„ „נחל˜ו ‡י ‡זלינן ב˙ר "בכח" ‡ו ב˙ר
"בפועל" ,ועפ"ז יח„˘ ˜י˘ור בין ˙‰חל˙ ס„רי מ˘נ ‰לסופם  /יˆיע עו„ כמ ‰פלו‚˙ו˙ ב˘"ס
„י˘ לב‡ר „‡זלי ב‰ו ל˘יט˙יי‰ו כ‡ן ,ועפ"ז י˙יי˘בו ˜ו˘יו˙ חמורו˙ ב˘יט˙ ב"˘ בכ"מ /
יב‡ר כו"כ סברו˙ „˜ו˙ ו‡ופנים ב˙וך סבר˙ ב"˘ ,ועפ"ז ימˆ‡ "ˆריכו˙‡" וחי„ו˘ מיוח„
בכל ‡ח˙ מ‰פלו‚˙ו˙  /יסי˜ חי„ו˘ רב˙י בסבר˙ ב"˘ ‰מ˙ח„˘ מ˘יט˙ם לענין חנוכ‰
)ע"פ :ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  146ו‡ילך; ח"ו עמ'  69ו‡ילך; ח"ז עמ'  105ו‡ילך;
ספר ˘‰יחו˙ ˙˘מ"ח עמ'  645ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ל
‡חרי ˘ריפ ‰מ˙ע˘רים

לז

...עפ"ז י˘ לב‡ר ‡˙ ˘בחו ˘ל מ˘ ‰ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ ˘" -נ˘‡ו לבו ל˘בור ‡˙
‰לוחו˙ ˘‡ . .ר ˘בר˙ ,יי˘ר כחך ˘˘בר˙" .וב„˜‰מ:‰
לכ‡ור‚ ,‰ם ל‡חרי ‰סבר ‰מ˘ל ‰נ"ל  -ע„יין ‡ינו מובן כיˆ„ ‰י' מ˘ ‰רבינו יכול
ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙:
בלוחו˙  -י˘נם כל עניני ˙‰ור ‰כול . . ‰ובז‚ ‰ופ‡ לוחו˙ ר‡˘ונו˙ ˘‰יו מע˘‰
‡ל˜ים )„ל‡ כלוחו˙ ‡חרונו˙ ˘נ‡מר ב‰ם "פסל לך ‚ו'" ,ע"י מ˘ ‰רבינו ,ור˜ ‰כ˙ב ‰י'
˘ל ˜‰ב"" ,‰מכ˙ב ‡ל˜ים"( ,לוחו˙ ˘נע˘ו ע"י עˆמו˙ו ומ‰ו˙ו י˙' בכבו„ו ובעˆמו.
ופ˘יט‡˘ ,מ˘ ‰רבינו ,מ˜בל ˙‰ור˘ ,‰כל מˆי‡ו˙ו ‰י‡ ˙ור) ‰כמו„‚˘ ‚ם בכך
˘‰לוחו˙ ני˙נו בי„ו ובר˘ו˙ו˘ ,לכן ‰י' יכול ל˘וברם כו'(˘ ,י„יע˙ו ו˙‚˘‰ו ב˙ור‰
‰י˙ ‰ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙  -בו„‡י י„ע ל‰עריך ‡˙ ‚ו„ל מעל˙ ˙‰ור ,‰וע‡כו"כ לוחו˙
ר‡˘ונו˙ ,ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙ ˘‡ין למעל ‰מז.‰
ו‡"כ ,נ˘‡ל˙ ‡˘‰ל‰ :‰ן ‡מ˙ ˘ˆריכים ל‚‰ן על י˘ר‡ל‡ ,בל ‡עפ"כ ,סוכ"ס ,כיˆ„
יכול מ˘ ‰רבינו ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ˘נע˘ו )וני˙נו לו( ע"י עˆמו˙ו ומ‰ו˙ו
י˙' בכבו„ו ובעˆמו?!

ו¿ ≈‡ ׁ˘ יָ ¿ˆ ָ‡≈ ‰מ ≈‡˙ ˜) '‰רח טז ,ל(‰

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ל‚
‰זכרונו˙ ‰טובים
˘ ָר ≈‡ל )˜רח יז(‰ ,
זָּ ƒכרו…ן ƒל ¿בנ≈ י יׂ ¿ ƒ

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ל‰
"יי˘ר כחך ˘˘בר˙" ‰ -י˙כן?
˘בח מ˘ ‰רבינו ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ ב˘ביל עו˘י ‰ע‚ל

כל מעל˙˘ ‰ל ˙‰ור‰ ‰י‡ כ„י ל‚לו˙ ‡˙ מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל
ו‰מענ ‰לז - ‰ע"פ ‡‰מור לעיל "˘ -י˘ר‡ל ˜„מו":
]מכ‡ן וע„ סוף ‰ענין נ‡מרו „‰ברים ב˜ול חנו˜ מבכי כ˘מי„י פעם נ˜טע „‰יבור
בבכיו˙[:
כל מעל˙ ‰וח˘יבו˙˘ ‰ל ˙‰ור‰ ,‰חל מלוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙‰ ,י‡  -ב˘ביל י˘ר‡ל,

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

לו

...ובפרט ˘ענין ז") ‰לעיני כל י˘ר‡ל"( נ‡מר ל‡חרי כמ ‰וכמ ‰מעלו˙ ‚„ולו˙
ונפל‡ו˙ „מ˘ ‰רבינו˘‡" - ,ר י„עו  '‰פנים ‡ל פנים"‰˘" ,י' לבו ‚ס בו ומ„בר ‡ליו

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

בכל ע˙ ˘ירˆ) "‰פר˘"י ע"‰פ(; "לכל ‡‰ו˙ו˙ ו‰מופ˙ים  . .ב‡ר ıמˆרים"; "ולכל
‰י„ ‰חז˜˜˘" ,"‰יבל ‡˙ ˙‰ור ‰בלוחו˙ בי„יו" )ר˘"י(; "ולכל ‰מור‡ „‚‰ול"" ,נסים

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

ו‚בורו˙ ˘במ„בר „‚‰ול ו‰נור‡" -
‰רי ,ל‡ י˙כן ,לכ‡ור‰˘ ,‰מעל„‚‰ ‰ול ‰ביו˙ר )˘לכן נימני˙ בסיום ‰ענין( ‰י‡ –
"˘נ˘‡ו לבו ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙" ,כלומר ,ל‡ זו בלב„ ˘ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ י˘ מעל ‰כו',
‡ל‡ עו„ ז‡˙˘ ,מעל ‰זו ‚„ול ‰יו˙ר מ"‰מור‡ „‚‰ול" ,נסים ו‚בורו˙ ˘נע˘ו במ˘ך
מ' ˘נ‰˘ ‰יו י˘ר‡ל במ„בר ,וי˙יר ‰מז - ‰מעל„‚ ‰ול ‰יו˙ר מ"‰י„ ‰חז˜˜˘ ,"‰יבל
‡˙ ˙‰ור ‰בלוחו˙ בי„יו"‰ ,יינו˘ ,מעל˙ ˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‚„ול ‰יו˙ר ממעל˙ ˜בל˙
‰לוחו˙ „ -בר ‰כי ˙מו ‰ומופרך?!

˘וברים ‡˙ ‰לוחו˙ כ„י לˆ‰יל ‡˙ י˘ר‡ל
...ויובן ע"פ פירו˘ ר˘"י לפנ"ז בבי‡ור ‰טעם „˘ביר˙ ‰לוחו˙ ˘ -מˆינו בפירו˘
ר˘"י ב' טעמים:

"ויוצא פרח – כמשמעו" –
מאי קמ"ל?
מה ההבדל בין "והנה פרח מטה אהרן" ל"ויוצא פרח"?  /אם הקב"ה אמר
"מטהו יפרח" איך יצאו מזה "שקדים"?  /ביאור סדר פריחת מטה אהרן והטעם
לפרחים ,ציצים ושקדים שבו

‡( על ‰פסו˜ "וי˘לך מי„יו ‡˙ ‰לוחו˙ וי˘בר ‚ו"'  -מפר˘ ר˘"י‡" :מר ,מ ‰פסח
˘‰ו‡ ‡ח„ מן ‰מˆוו˙‡ ,מר˙ ‰ור ‰כל בן נכר ל‡ י‡כל בו˙‰ ,ור ‰כול ‰כ‡ן ,וכל
י˘ר‡ל מומרין ,ו‡˙ננ ‰ל‰ם" )ב˙מי'(.
ב( ועל ‰פסו˜ "פסל לך"  -מפר˘ ר˘"י" :מ˘ל למלך ˘‰לך למ„ינ˙ ‰ים ו‰ניח
‡רוס˙ו עם ˘‰פחו˙ ,מ˙וך ˜ל˜ול ˘‰פחו˙ יˆ‡ עלי' ˘ם רע ,עמ„ ˘ו˘בינ ‰ו˜רע
כ˙וב˙‡ ,‰מר‡ ,ם י‡מר ‰מלך ל‰ור‚‡ ,‰ומר לו ,ע„יין ‡ינ˙˘‡ ‰ך ‰ . .מלך ז˜‰ ‰ב",‰
˘‰פחו˙ ‡לו ערב רב ,ו˘‰ו˘בין ז ‰מ˘‡ ,‰רוס˙ו ˘ל ˜‰ב"‡ ‰לו י˘ר‡ל".
...בי‡ור ‰חילו˜ „ב' ‰טעמים ˘בפירו˘ ר˘"י:
בטעם  - '‡‰מו„‚˘ ענין ˘ל חסרון בלב„‡˘ ,ינם ר‡ויים ל˜בל ‡˙ ˙‰ור ‰כו' .ו‡ילו
בטעם ‰ב'  -מו„‚˘˙ מעל˙ן ˘ל י˘ר‡ל˘ ,כ„י ל‚‰ן עלי‰ם ולˆ‰ילם מעונ˘ כו'˘ ,ובר
מ˘ ‰רבינו ‡˙ ‰לוחו˙ )˜ריע˙ ‰כ˙וב ‰ע"י ˘‰ו˘בין(.
בס‚נון ‡חר ובעומ˜ יו˙ר :בטעם  '‡‰מו„‚˘˙ מעל˙ ˙‰ור ‰על י˘ר‡ל ˘לכן
ב‰יו˙ם במˆב מסויים כו'‡ ,י ‡פ˘ר ל˙˙ ל‰ם ‡˙ ˙‰ור .‰ו‡ילו בטעם ‰ב'  -מו„‚˘˙
מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל על ˙‰ור ,‰ע„ כ„י כך˘˘ ,וברים ‡˙ ‰לוחו˙ כ„י לˆ‰יל ‡˙ י˘ר‡ל.
ובי‡ור ‰ענין ע"פ ‰מ‡מר „˙„ב‡"ר "˘ני „ברים ˜„מו לעולם ˙ור ‰וי˘ר‡ל ,ו‡יני
יו„ע ‡יז ‰מ‰ם ˜ו„ם ,כ˘‰ו‡ ‡ומר ˆו ‡˙ בנ"י „בר ‡ל בנ"י‡ ,ומר ‡ני י˘ר‡ל ˜„מו":
לכ‡ור‡ ‰ינו מובןˆ" ,ו ‡˙ בנ"י „בר ‡ל בנ"י" – ‰ו‡ ענין ‰מפור˘ ב˙ור ,‰ו‡"כ

בפר˘˙נו

מספר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ ‰נס „פריח˙ מט‰‡ ‰רן:

˜‰ב"‡ ‰מר למ˘ ‰רבינו ˘י˜ח מט ‰מכל ˘בט ,ויכ˙וב ‡˙ ˘ם ˘‰בט על ‰מט,‰
"ו‡˙ ˘ם ‡‰רן ˙כ˙וב על מט ‰לוי ו‚ו'" )יז ,יח(; ונˆטוו ‰מ˘ ‰ל‰ניח ‡˙ כל ‰מטו˙
ב˜ו„˘ פנימ ,‰ו‡ז "‡‰י˘ ‡˘ר ‡בחר בו – מט‰ו יפרח" )יז ,כ(.
ו‡כן ,כך ‰ו" :‰וינח מ˘‰ ˙‡ ‰מטו˙ לפני  '‰ב‡‰ל ‰ע„ו˙ .וי‰י ממחר˙ ויבו‡
מ˘‡ ‰ל ‡‰ל ‰ע„ו˙ ,ו‰נ ‰פרח מט‰‡ ‰רן לבי˙ לוי ,ויוˆ‡ פרח ויˆˆ ıי ıוי‚מול
˘˜„ים" )יז ,כב-כ‚(.
ולכ‡ור‡ ‰ינו מובן כפל ‰ל˘ון – "ו‰נ ‰פרח מט‰‡ ‰רן  . .ויוˆ‡ פרח"; ‡‰מנם ‰יו
˘ם ˘ני סו‚ים ˘ל "פריח?"‰
וב‡מ˙ ˘כן פיר˘ו בעלי ˙‰וספו˙ )„ע˙ ז˜נים .ור‡‚ ‰ם מו˘ב ז˜נים(" :מ˘מע „˙רי עניני
'פרח' ו‡ו˙ן פרחים עמ„ו ול‡ נפלו לעולם ,ומˆ„ ‡ח„ 'ויוˆ‡
פרח ‰יו ˘ם„ ,מˆ„ ‡ח„ ָ
∆פרח' ונפל כ„רך כל פרחי ‡ילנו˙' ,ויˆˆ ıי ıוי‚מול ˘˜„ים'" .ו‰יינו˙˘ ,חיל˙ ‰כ˙וב –
"ו‰נ ‰פרח מט‰‡ ‰רן" – מ„בר על פרחים ˘‚„לו על ‰מט ‰ונ˘‡רו ב˜יומם ‚ם ל‡חר
מכן )ול‡ נפלו( ,ו‡ילו מ˘ ‰ממ˘יך – "ויוˆ‡ פרח ויˆˆ ıי ıוי‚מול ˘˜„ים" – מ„בר
על ˆ„ ‡חר ˘ל ‰מט˘ ,‰בו ‚„לו פרחים ונפלו ל‡חר מכן )כ„רך ע‰ ıמלבלב ˘מוˆי‡
פרחים ב˙חיל ‰ו‡חר כך נופלים( ובמ˜ומם ‚„לו ‰פירו˙.

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

ועו„ פירו˘ )‰וב‡ בפני „ו„ – ל‰חי„"‡ – פר˘˙נו ‡ו˙ טו(˘ ,ב˙חיל" ‰פרח מט‰‡ ‰רן"

‰וספ. ‰

וכן מˆ‡ו מ˘ ‰ו‰וˆי‡ו לפני בני י˘ר‡ל; ‡מנם ע„יין ‰י' מ˜ום לבעל „ין לטעון ˘‡ין
ז ‰מט‰‡ ‰רן ‰ר‡˘ון ‡ל‡ מט‡ ‰חר ‰ו‡ ˘פרח – ולכן ע˘˜‰ ‰ב" ‰נס נוסף ,ול‡חר

לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

˘‰וˆי‡ו מ˘ ‰לבני י˘ר‡ל ‡ז ‰וˆי‡ פרחים בפני‰ם עו„ ‰פעם ,וז‰ו ˘ממ˘יך "ויוˆ‡

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו ,ובאו כאן כמעט ללא עריכה,
באופן שנאמרו ,מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

פרח ויˆˆ ıי ıוי‚מול ˘˜„ים" )ור‡‚ ‰ם בר‡"ם ובב‡ר יˆח˜ מ˘ ‰פיר˘ו(.
‡מנם חי„ו˘ ‚„ול י˘ בפירו˘ים ‡ל ‰ל‚בי פ˘ט ‰מ˜ר‡ ,ולכן נר‡ ‰לומר ˘ב„רך
‰פ˘ט ˜ו˘י‡ מעי˜ר‡ לי˙‡; וכן מ˘מע מפירו˘ ר˘"י ˘בכלל ל‡ נכנס לז ,‰מ˘ום
˘לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ‡ין ˆורך בחי„ו˘ים ‡ל ,‰כ„ל˜מן.

ב.

‰נ ‰בכלל י˘ ל˙מו‰ :‰רי ˜‰ב"‡ ‰מר ר˜ "ו‰י' ‡‰י˘ ‡˘ר ‡בחר בו מט‰ו

יפרח"; וכיˆ„ ז‡ ‰ירעו ניסים ח„˘ים ˘ל‡ נזכרו ב„ברי ˜‰ב"" – ‰ויˆˆ ıי ıוי‚מול
˘˜„ים"?!
]וכן ‰ ‰˘˜‰חי„"‡ בספרו פני „ו„ )‡ו˙ י ו‡ו˙ טו(‰" :ו ‰לי' למימר 'מט‰ו י‚מול
˘˜„ים' ובז‰ ‰י' נכלל ‰כל – ל‡ כן ע˙„ ‰כ˙יב 'מט‰ו יפרח'˘ ,ומע ‡ני „ליכ‡ ‡ל‡
פרח"!

ל‰

"יישר כחך ששברת"  -היתכן?
המעלה הכי גדולה של משה רבינו ,רועה נאמן של ישראל" ,רעיא מהימנא" ,היא -
שכדי להגן על ישראל ,צאן מרעיתו ,אפילו על חלק קטן מהם שנכשלו בענין הכי
חמור כו' ,מפקיר את כל מציאותו )לוחות ,תורה(  . .שהרי התורה )לוחות( היא היא
עצם מציאותו של משה ,ולא עוד ,אלא שאינו מהסס לרגע  . .לשבור את הלוחות
שנעשו ע"י מהותו ועצמותו ית' בכבודו ובעצמו  . .כדי להגן ,כאמור ,אפילו על
אלו שנכשלו בחטא העגל!

ו‰בי‡ ˘ם לב‡ר ע"פ „ברי ר˘"י בפירו˘ "וי‚מול ˘˜„ים" – "ולמ„˜˘ ‰ים‰ ,ו‡
‰פרי ‰ממ‰ר ל‰פריח מכל ‰פירו˙‡ ,ף ‰מעורר על ‰כ‰ונ ‰פורענו˙ו ממ‰ר˙ לבו‡,
כמו ˘מˆינו בעוזי‰ו וכו'".
ומע˙ ‰מ˙ור˘ ,ıמכיון ˘˘˜„ים מור ‰על מ‰ירו˙ ‰פורענו˙ לכן ל‡ ‰זכירו ˜‰ב",‰
כי "מפי עליון ל‡ ˙ˆ‡ ‰רעו˙" ,ו‰זכיר ר˜ ‡˙ ˆמיח˙ ‰פרחים ˘ע„יין ‡ין ניכר ב‰ם
פרי „˜˘‰ים.
‡ך מובן ˘פירו˘ ז ‰חי„ו˘ ‰ו‡ ,וב„רך ‰פ˘ט מס˙בר לפר˘ ב‡ופן ‡חר ,כ„ל˜מן[.

‚.

ובי‡ור ‰ענין יובן ב„˜‰ים „ברי ר˘"י:

"ויוˆ‡ פרח – כמ˘מעו; ˆי‰ – ıי‡ חנט˙ ‰פרי כ˘‰פרח נופל; וי‚מול ˘˜„ים –
כ˘‰וכר ‰פרי ‰וכר ˘‰ן ˘˜„ים ,ל˘ון 'וי‚„ל ‰יל„ וי‚מל'".
וי˘ ל„˜„˜ במ‰˘ ‰וˆרך ר˘"י לפר˘ "ויוˆ‡ פרח .כמ˘מעו" ,מ‡י ˜מ"ל בז?‰
וב˘למ‡ מ˘ ‰פיר˘ "ויˆˆ ıי – "ıמובן ,כי ˙יב˙ "ˆי‡ "ıינ ‰י„וע ,‰ולכן מח„˘ ר˘"י
˘‰כוונ ‰ל"חנט˙ ‰פרי )כ˘‰פרח נופל("; ‡ך מ ‰ב‡ לח„˘ בז"˘ ‰ויוˆ‡ פרח" ‰ו‡

כיˆ„ י˙כן לסיים ‡˙ ˙‰ור ‰כול ‰ב˘ביר˙ ‰לוחו˙?!
על˙‰ 1יבו˙ "לעיני כל י˘ר‡ל" ˘בסיום פ' ברכ ,‰סיום ˙‰ור ‰כול - ‰מפר˘ ר˘"י:
"˘נ˘‡ו לבו ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙ לעיני‰ם˘ ,נ‡מר ו‡˘ברם לעיניכם ,ו‰סכימ„ ‰ע˙
˜‰ב" ‰ל„ע˙ו˘ ,נ‡מר ‡˘ר ˘בר˙ ,יי˘ר כחך ˘˘בר˙".
ולכ‡ור˙ ‰מו ‰ביו˙ר ,כיˆ„ י˙כן לסיים ‡˙ ˙‰ור ‰כול ,‰בענין ˘‰ו‡ ‰יפך ˜יומ‰
˘ל ˙ור˘ - ‰ביר˙ ‰לוחו˙?!
...ומכ‡ן ב‡ים ל˘‡ל ‰נוספ˙ ועי˜רי˙  -בנו‚ע ל˙וכן פירו˘ ר˘"י על ‰כ˙וב "לעיני
כל י˘ר‡ל" ,פירו˘ ‰מעורר ˙מי ‰‰ופלי‡:‰
˙וכן ‰כ˙וכים ‰ו‡ ‚ -ו„ל מעל˙ מ˘ ‰רבינו" :ול‡ ˜ם נבי‡ עו„ בי˘ר‡ל כמ˘˘‡ ‰ר
י„עו  '‰פנים ‡ל פנים"" ,לכל ‡‰ו˙ו˙ ו‰מופ˙ים ‡˘ר ˘לחו  '‰לע˘ו˙ ב‡ר ıמˆרים
לפרע ‰ולכל עב„יו ולכל ‡רˆו" "ולכל ‰י„ ‰חז˜ ‰ולכל ‰מור‡ „‚‰ול ‡˘ר ע˘ ‰מ˘‰
לעיני כל י˘ר‡ל".

כמ˘מעו )ˆמיח˙ פרחים(?!
ועו„ ˜˘‡ – ‰ם ‰וˆרך ר˘"י ללמ„נו ˘"ויוˆ‡ פרח" ‰ו‡ "כמ˘מעו" ,למ ‰ל‡ פיר˘
כן כבר על ‰פעם ‰ר‡˘ונ˘ ‰נזכר ‰ל˘ון זו ב‡‰י ענינ‡‡‰" :י˘ ‡˘ר ‡בחר בו מט‰ו
יפרח"˘˘ ,ם ל‡ פיר˘ ר˘"י מ‡ומ!‰

 (1לר‚ל יום ‰‰ילול‡ ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜"ל ‰חל ב˘"˜ זו ‚ˆ‰נו כ‡ן '˘יח '‰מרטיט‰
˘נ˘‡ מנ‰מ˙ לבו ‰ט‰ור ,מ˙וך בכיו˙ נור‡ו˙ ,בליל ˘מח˙ ˙ור˘˙ ‰מ"ז‡ ,ו„ו˙ מעל˙ו ˘ל מ˘ ‰רבינו
˘‰פ˜יר עˆמו ב˘ביל עו˘י ‰ע‚ל.
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ל„

˙‰יי‡˘ו מחייו ו‡מרו ˘‡ין ל‰ם מ ‰לע˘ו˙.
ר' מיכ‡ל ‰לך ‡ל חבר˙ ‰חסי„ים וסיפר על מˆבו ‰מר‰ .חסי„ים חיז˜ו ‡ו˙ו ˘ל‡
יפול ברוחו˘‰ ,ם י˙ברך בו„‡י ירחם‡ ,ל‡ ˘עליו ללכ˙ מי„ לליוב‡וויט˘.
ר' מיכ‡ל פר ıבבכי מר‰ ,ו‡ מ‡„ ‰י' רוˆ ‰ללכ˙ ‡ל ‰רבי‡ ,ך ‰רופ‡ים ‰רי ‡ומרים
˘מ„ובר ב˘עו˙ ר"ל ,ול˘ם מ ‰ילך?!
‡ח„ מז˜ני ‰חסי„ים ˙‰רעם עליו ˜˘ו˙ ,ב‡מרו‚‰ :מר‡ )ברכו˙ י‡ (‡ ,ומר˙ "‡ל ימנע
‡„ם עˆמו מן ‰רחמים" ,ובו„‡י יפעלו מליˆי ‰יו˘ר ‡ˆל ˘‰י"˙ לחכו˙ ב‰חלט ‰ע„
˘‰ו‡ יבו‡ ‡ל ‰רבי.
‡ח„ מ‡ברכי ‰חסי„ים ,בעל מל‡כ ,‰חייט ,וחברו ˘ל ר' מיכ‡לˆ‰ ,טרף ל‰ליכ˙ו
˘ל ר' מיכ‡ל לליוב‡וויט˘ .ב„רך ‰ז„מן ל‰ם כמ ‰פעמים נסיעו˙ זולו˙ כך ˘ל‡
ˆ‰טרכו ללכ˙ כל „‰רך ר‚לי.
בבו‡ם לליוב‡וויט˘ˆ‰ ,ליח לו ,לר' מיכ‡ל ל˜˙‰בל מי„ ב"יחי„ו˙".
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‡ל‡ ˘˘˙י ˜‰ו˘יו˙ מ˙ורˆו˙ זו בזו:
‡˙ „ברי ˜‰ב"˘‡" ‰ר ‡בחר בו מט‰ו יפרח" – ל‡ פיר˘ ר˘"י „‰יינו "כמ˘מעו",
כי ב‡מ˙ ‰פירו˘ ˘ם ‡ינו מו‚בל ל"מ˘מעו" .ו‰יינו:
כ˘מ„ובר על מט˙ ‰לו˘ )ול‡ על ‡ילן ‰מלבלב( ו‡ומרים על מט ‰ז‰˘ ‰ו‡ "יפרח"
– ל‡ מ˙כוונים לˆמיח˙ פרחים במובן ‰מˆומˆם‡ ,ל‡ לכללו˙ ‰ענין ˘ל ‰וספ‰
וˆמיח‰˙˘ ,‰י' במט‰ ‰וספ ‰ו‚י„ול ˘ל‡ ‰יו בו ˜ו„ם לכן.
ול‡ ‰וˆרך ר˘"י לפר˘ ז ,‰כי כבר מˆינו כעין ז ‰במ˜ר‡ – ל‚בי מכ˙ ˘חין נ‡מר
"˘חין פורח ‡בעבועו˙" )ו‡ר‡ ט ,ט( ,וכן בפר˘˙ נ‚עים מˆינו כמ ‰פעמים ‰ל˘ון
"פורח˙" ל‚בי מר‡ו˙ ‰מ˙ווספים בעור ‰ב˘ר

)˙זריע י‚ :יב ,כ ,כ ,‰לט ,מב ,נז .מˆורע י„,

מ‚(; ועל „רך ז ‰ב˙‰לים )ˆב ,י‚(„ˆ" :י˜ כ˙מר יפרח" – ˘בכל ‡לו ‡ין ‰כוונ ‰לˆמיח˙
פרחים ‡ל‡ לכללו˙ ‰ענין ˘ל ‰וספ ‰ו‚י„ול.
ומע˙ ‰מובן בפ˘טו˙ ז˘ ‰בפועל ‰וˆי‡ ‰מט) ‰ל‡ ר˜ פרחים‡ ,ל‡( ‚ם "ויˆı
ˆי ıוי‚מול ˘˜„ים" – „לכ‡ור ,‰מ‰יכן נ˙ח„˘ו ˆ‰יˆים ו„˜˘‰ים?  -כי ˜‰ב"‡ ‰מר

כ˘נכנס˙י ‡ל ‰רבי  -סיפר ר' מיכ‡ל  -ומסר˙י ‡˙ פ„יון ‰נפ˘ עבור ‰יל„ ,עבר בי

˘"מט‰ו יפרח" ב‡ופן כללי‰˙˘ ,י' ב‰מט‰ ‰וספ ‰ו‚י„ול )ו‡ין ‰כוונ ‰לˆמיח˙ פרחים

ב˘ע˙ מע˘‰ ‰רעיון ,מי יו„ע מ ‰נע˘ ‰עם ‰יל„‰ ,רופ‡ים ‰רי ‡מרו ˘זו ˘‡ל˘ ‰ל

„ו˜‡( ,ועל ז‰ ‰ו‡ ˘מספר ‰כ˙וב ˘כן ‡ירע בפועל – "ו‰נ ‰פרח מט‰‡ ‰רן"‚˘ ,ם

˘עו˙  -ופרˆ˙י בבכי מר.

כ‡ן ‰כוונ ‰על כללו˙ ‰ענין ˘ל ‰וספ ‰ו‚י„ול.

‰רבי ˜ר‡ ‡˙ ‰פ˙˜ ,ו‡מר לי:
"‡ל ˙בכ ,‰ח˘וב טוב וי‰י' טוב‡ ,ל נ‡ ˙זע˜ ,עו„ ˙‰י' בברי‰-מˆו˘ ‰ל ‰נכ„ים".
בכל ˘ע‡ - ‰˘˜ ‰ומר ר' מיכ‡ל – )ובבי˙ו סבלו מˆער ‚י„ול בנים(‰ ,יי˙י מˆייר
לעˆמי פניו „˜‰ו˘ו˙ ˘ל ‰רבי ,ומלו˙ "‰יחי„ו˙" ‡‰מורו˙ – ונ‰י' טוב לי על ‰לב.

חו˘ ˆ‰יור ‰ו‡ ‡ח„ מח˘ובי כוחו˙ וחו˘י ‰נפ˘

וז‰ו ‡יפו‡ ˘כ‡˘ר מ‚יעים ל˙‰יבו˙ "ויוˆ‡ פרח" ‰וˆרך ר˘"י לפר˘ן "כמ˘מעו"
– כי ב˘˙י ‰פעמים ˜‰ו„מו˙ ˘ב‰ן נ‡מר ‰ל˘ון זו )"מט‰ו יפרח" ו"פרח מט‰‡ ‰רן"(
‰כוונ‰ ‰י‡ ל"פריח "‰במובן כללי ˘ל ‰וספ ,‰ועל ז ‰מ„‚י˘ ר˘"י ומח„˘ ˘בפעם
˘‰לי˘י˙ )"ויוˆ‡ פרח"( ‡ינו כן ‡ל‡ כ‡ן מ˙חיל ‰כ˙וב לפרט ‡˙ ‰‰וספ ‰ו‚‰י„ול
˘‰יו ב‰מט ,‰כס„ר ע‰ ıמלבלב:
"ויוˆ‡ פרח – כמ˘מעו"ˆ ,מיח˙ פרחים; "ויˆˆ ıי ,"ıנפיל˙ ‰פרחים ו‰ופע˙
ˆ‰יˆים; "וי‚מול ˘˜„ים"ˆ ,מיח˙ ‰פירו˙ ב˘לימו˙ם.

ז‰ו ב‚˘מיו˙ ובמיוח„ ברוחניו˙ מ‰ווים כל ‰זכרונו˙ ‰טובים ,עמו„ ‡‰ור ועמו„
‰ ,˘‡‰מ‡ירים ‡˙ ‰מוח ומחממים ‡˙ ‰לב.
בכל „ור ו„ור ‰י˙˙‰ ‰ווע„ו˙ ‰חסי„ים ‡ח„ מעמו„י ˙‰ווך בבנין ‰חינוך ו„‰רכ˙
‰חסי„ים.
חו˘ ˆ‰יור ‰ו‡ ‡ח„ מ‰ח˘ובים ˘בכוחו˙ וחו˘י ‰נפ˘‰ ,מבי‡ים לענינים ‚„ולים,
‰ן בענין ˘ל ˘‰כל ‰ו‰ן בענין ˘ל עבו„ ,‰ו‰ו„ כ"˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו „˜‰ו˘ים ‰ו˜ירו
מ‡„ ‡˙ בעלי חו˘ ˆ‰יור.
)˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ עמ'  316ו‡ילך  -ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם לל ˜"‰כרך ‡-ב עמ' (227-8

„.

‡מנם ע„יין ˆריך בי‡ור„ ,כיון ˘נ˙ב‡ר ˘„ברי ˜‰ב"" ‰מט‰ו יפרח" ‡ינם

מכוונים לˆמיח˙ פרחים ב„ו˜‡‡ ,ל‡ על כללו˙ ‰ענין ˘ל ‰וספ ‰ו‚י„ול ˘י‰י' ב‰מט‰
– למ ‰ב‡מ˙ ‰וˆרך ל‰יו˙ ס„ר טבעי ז˘ ‰ל "ויוˆ‡ פרח ויˆˆ ıי ıוי‚מול ˘˜„ים"?
‰רי בל‡ו ‰כי ‰י' ז ‰נס ˘‰מט ‰מלבלב ו"פורח" – ו‡ם כן‰ ,י' יכול מי„ ל‰וˆי‡
˘˜„ים מוכנים ,ו"פרחים" ו"ˆיˆים" ‡לו ל˘ם מ!?‰
וי˘ לומר:
‡מנם כללו˙ ‰ענין ‰י' נס על טבעי‡ ,ך רˆ˜‰ ‰ב"˘ ‰נס ז ‰י‰י' ב‡ופן ˘‰מט‰
עˆמו מ˘˙נ ‰ונ‰פך למˆי‡ו˙ ח„˘‰ ‰עו˘ ‰פירו˙ ,ע„ ˘פירו˙ „˜˘‰ים מ˙ייחסים ‰ם
ו˘ייכים ל‰מט‚ ‰ופ‡ )ול‡ ר˜ ˘‰פירו˙ "עברו „רכו"( .ולכן ‚„לו „˜˘‰ים לפי ‰ס„ר

ל‚
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‰טבעי ˘ל ˆמיח˙ פירו˙ – ב˙חיל" ‰ויוˆ‡ פרח"‡ ,חר כך "ויˆˆ ıי ,"ıור˜ לבסוף
"וי‚מול ˘˜„ים" – ל˘‰מיענו ˘חל ˘ינוי בטבע ‰מט ‰ו‰ו‡ זˆ‰˘ ‰מיח ‡˙ ‰פירו˙

„רכי ‰חסי„ו˙

ב„ומ ‰ל‡ילן ממ˘.
ו‰‰ור‡ ‰בז‰ ‰י˙ ‰לענין כ‰ונ˙ ‡‰רן – ˘‡מנם ז‰‡˘ ‰רן נבחר לכ‰ונ‰ ‰ו‡ ענין

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

˘ל "נס" ,חי„ו˘ מˆ„ בחיר˙ ˜‰ב"‡ ,‰בל בחיר˙ ˜‰ב"‰ ‰י˙ ‰ב‡ופן ˘‰כ‰ונ‰ ‰י‡
טבעו ˘ל ‡‰רן ‚ופ‡ ,ומע˙ ‰ו‡ילך ‰רי ז ‰טבעו ‰עˆמי; וממיל‡ מו˘לל˙ כל סבר‡
ומח˘ב‡˘ ‰ולי ˜‰ב" ‰יעביר ‡˙ ‰כ‰ונ ‰למי˘‰ו ‡חר וכיו"ב )˘ז‰ ‰י' עומ˜ טענ˙
˜רח וע„˙ו ,כמבו‡ר בספרים ו‡כ"מ( ,כי ‰כ‰ונ ‰נ˜בע ‰ב‡‰רן ובניו כחל˜ מטבעם
‰עˆמי ול‡ יחליף ול‡ ימיר כו'.

הזכרונות הטובים

וי˘ עו„ ל‡‰ריך בז ,‰ועו„ חזון למוע„ בעז".‰

סיפורו של החסיד ר' מיכאל ,שמילותיו של הרבי ביחידות הותירו הדים טובים
בנפשו לאחר עשרות שנים; זכרונות המאירים את המוח ומחממים את הלב
זָּ ƒכרו… ן ל¿ ƒבנ≈ י יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל
)˜רח יז(‰ ,

‰זכרון מעורר מ˙‰ר„מ˘ ‰ל ˘טו˙
חסי„ים ו˙למי„י ˙‰מימים ˘‰יו בליוב‡וויט˘ ב˘ע˙ ˙‰ווע„ו˙ ‡ו ב"יחי„ו˙",
‡וˆרים ב˜רבם ‡וˆרו˙ בל˙י מו‚בלים .כל ˙‰ווע„ו˙ ,כל "יחי„ו˙"‰ ,י‡ ‡וˆר ˘ל כל
מיני טוב ‚˘מי ורוחני.
כל מי ˘ר˜ ניחן בחו˘ ובר‚˘ ומˆייר במוחו ‡˙ ‰מחז‡ ‰יך ˘‰ו‡ ‰י' ב"יחי„ו˙",
עובר במח˘ב˙ו במפורט על מ˘ ‰סיפר ו˘‡ל ‡ז ,נזכר על ˘˙‰וב ‰ועל נוסח ‰ברכ‰
˘˜יבל  -מעורר ‡ו˙ו מחז ‰ז ‰מ˙‰ר„מ˘ ‰ל ˘טו˙ ,ומ˙מל‡ בחיו˙ מחו„˘˙.
‡ין מלים ל‰ביע ב‰ן כמ ‰ניחומים ו˙˜וו˙ מ˘ר ‰זכרון כז ,‰זכרון כז ‰מ˜ל ‡˙
‰חיים ˘‚‰מיים ,מכניס ‡ור בחיי ‰חולין ומבי‡ ל‡ומ ıלב בעבו„‰ ‰חי' ‰ע˙י„‰
בחיים.

בכל ˘עˆ ‰˘˜ ‰ייר˙י לעˆמי ‡˙ פניו „˜‰ו˘ים ˘ל ‰רבי
בי˘יב˙ "˙ומכי ˙מימים" בליוב‡וויט˘ ‰י' ‡ח„ ‰מ˘פיעים ‰רב ‰חסי„ ר' מיכ‡ל
נ"ע .ז˜ני ˙למי„י ˙‰מימים ˘יחיו זוכרים מי ‰י' ר' מיכ‡ל.
ב‰יו˙ ‰חסי„ ר' מיכ‡ל ‡ברך ,חלˆ‡ ‰לו ˜˘ו˙ – ל‡ עלינו – ‡ח„ מיל„יו‰ .רופ‡ים

פנינים
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עיונים וביאורים

ענין ומ‡ורע ˘ל „ין  -מ˙עורר˙ מ„˙ ‰רחמים ˘‰י‡ ‚„ול ‰ממ„˙ ‰חס„ ˘ב˙חל‰
כנו„ע‰˘ ,י‡ מ„˙ו ˘ל יע˜ב "נחל ‰בלי מˆרים".9
וי‰י רˆון ‡˘ר מ˙וך ‰רחב ‰ב‚˘ם וברוח ‚ם יח„ י˙בונן כל ‡ח„ ו‡ח„ ‡יך ‡˘ר כל
נבר‡ מו‚בל ‰ו‡ ,ונ˘מ˙ו˘‡ ,ר ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ממ˘ ,"10נמˆ‡˙ במ‡סר‚ 11וף
ב˘ר ו„ם ובבחי' ‚לו˙ בו וכו'˘‡ ,ר לכן י˘ים כל מ‚מ˙ו וחפˆו ל‰וˆי‡ ‰ול‰עלו˙‰
מ‚לו˙ ז – ‰על י„י ˙˘וב ‰ומע˘ים טובים,
ול‡ י˘מע ליˆרו כלל ,ו‡„רב‡ ,יר‚יז יˆר טוב על יˆר ‰רע 12ויכוף ‡˙ יˆרו ,וע„ ‡˘ר
י‚יע לעבו„˙ ‰וי' ול‡‰ב˙ו "בכל לבבך  -ב˘ני 13יˆריך".14
ו"כ„ ‡˙כפי‡ סט"‡ ו‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡ – "15מסמך ‚‡ול ‰ל‚‡ול‡‚ ,‰ול˙
נפ˘ו ל‚‡ול˙ ‰כלל,16
˘מ˜רבים ‡˙ ‡‚‰ול‰ ‰כללי˙ ‡‰מ˙י˙ ו˘‰לימ ‰על י„י מ˘יח ˆ„˜נו˘‡ ,ר ‡ז
"ליל ‰כיום י‡יר" "17ו‰וי' י‰י' לך ל‡ור עולם."18
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו עמ' ˜ס„-ו(

ע‚מ˙ נפ˘ זמני˙ בלב„
מ˘ ‰כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰נז˜ ˘‰י' לו לפני ˘בוע ,עליו ל‰יו˙ בטוח ˘זו‰י ע‚מ˙ נפ˘
זמני˙ בלב„ ,ו‰מˆב יחזור ויס˙„ר ,ועו„ ז‡˙ ב‡˙‰ם לפ˙‚ם ˜„ו˘י עליון ˘‡חרי מ„˙
„‰ין וע‚מ˙ נפ˘ – מ˙‚לי˙ מ„˙ ‰רחמים ˘‰י‡ ‚„ול ‰ממ„˙ ‰חס„ ˘לפני' ,נחל ‰בלי
מˆרים מבריח מן ‡ ‰ˆ˜‰ל .‰ˆ˜‰
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˜פ(‰

˘ (9ב˙ ˜יח ,סע"‡.
˙ (10ני‡ רפ"ב .ול‰עיר מ‰‚‰ו˙ ) ˆ"ˆ‰ס' ˜יˆורים ו‰ערו˙ )עב-ע‚( :ממעל ע"˜ כו'.
 (11ר‡˙ ‰ני‡ פל"‡ ,פכ"ט.
 (12ברכו˙  ,‰רע"‡ .ול‰עיר ממ‡מר ‡„מו"ר ‰ז˜ן בז) ‰ל˜ו"„ ח"‚ ע' ˙˜כ„(.
˙ (13כלי˙ ˘‰לימו˙ בז ‰ר‡ ‰ירו˘' סוף ברכו˙‡ :בר‰ם ‡בינו כו'.
 (14ברכו˙ נ„ .‡ ,נ˙' בל˜ו"˙ חו˜˙ נח.„ ,
 (15זח"ב ˜כח ,ב˙ .ני‡ פכ"ז .ל˜ו"˙ ר"פ פ˜ו„י.
˙ (16ני‡ פל"ו ˜"‰‚‡ .ס"„.
‰˙ (17ילים ˜לט ,יב.
 (18י˘עי ‰ס ,יט .ור‡ ‰יל"˘ ˙ˆו ‰רמז ˘עח˙ .ני‡ פל"ו .ר˘ימו˙  ˆ"ˆ‰לי˘עי' ˘ם מ˘ל" ‰מס' פסחים
)מˆ ‰ע˘יר"„ ‰ב˜ .נז (‡ ,ועו„ .וב˘ל"˘ ‰ם :י˙רון ‡‰ור מ˙וך ‰חו˘ך כו' וענין עו"‰ז ע˘יי˙ ˘˙‰וב‰
מכח ‚‰ליו˙ כו' ו‡ח"כ מ˘יח כו' ˙כלי˙ בר‡˘י˙ בר‡ וי‡מר ‡ל˜ים י‰י ‡ור.

מדוע לפרוע מכולם
אם רק אחד חטא?
‡-ל ‡ל˜י ‰רוחו˙
יו„ע מח˘בו˙‡ ,ין מ„˙ך כמ„˙ ב˘ר ו„ם ,מלך ב˘ר ו„ם
˘סרח ‰עליו מ˜ˆ˙ מ„ינ‡ ‰ינו יו„ע מי ‰חוט‡ לפיכך
כ˘‰ו‡ כועס נפרע מכולם ‡בל ‡˙ ‰לפניך ‚לויו˙ כל
‰מח˘בו˙ ויו„ע ‡˙ ‰מי ‰חוט‡
)טז ,כב .ר˘"י(

לכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור ,מ ‰מוסיף ר˘"י ב‰בי‡ו
מ˘ל מ"מלך ב˘ר ו„ם"„ ,מ ‰מוסיף מ˘ל ז‰
ל‰בנ˙ ‰ענין כ‡ן? ‚ם ˆריך בי‡ור‰ ,רי ‚ם מלך
ב˘ר ו„ם‡ ,ם מו˘ל בˆ„˜ ויו˘ר‰ ,רי כ˘יחט‡
‡י˘ ‡ח„ ל‡ יעני˘ ‡נ˘ים רבים ר˜ מ˘ום ˘‡ינו
יו„ע מי ‰חוט‡„ ,כי מ˘ום ˘ל‡ ‰וברר מי
‰חוט‡ יעני˘ ‡˙ כולם?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
בכמ ‰מפר˘ים

)רמב"ן כ‡ן ,כ‡ .ר‡ב"ע ,ספורנו.

פי' מ‰רז"ו לבמ„ב"ר כ‡ן( בי‡רו כוונ˙ מ˘ ‰ב‡מרו
"‡-ל ‡ל˜י ‰רוחו˙" ˘˙‰כוון לומר ל˜‰ב",‰
˘‡ין ל‰עני˘ ‡˙ כל ‰חול˜ים כי ˜ורח לב„ו
‰ו‡ "‰חוט‡" ,מכיון ˘‰ו‡ פי˙ ˙‡ ‰כולם
לˆ‰טרף למחלו˜˙ ,ובלי ‰פי˙וי ˘לו ל‡ ‰יו
‡˘‰ר חול˜ים על מ˘ .‰ונמˆ‡˘ ,כוונ˙ מ˘‰
כ‡ן ‰י˙‚˘ ‰ם ‡ם י˘נם ‰רב˘ ‰ע˘ו ‡˙ ‰חט‡
בפועל ,מ"מ י˘ ל‰עני˘ ‡˙ ˜ורח לב„ו ב‚לל
˘ר˜ ‰ו‡ "‰חוט‡" ו˘‡‰ם בכל ז.‰
ועפ"ז י˘ לומר ˘ענין ז ‰מב‡ר ר˘"י במ˘ל
ממלך בו"„‰˘ ,רי ‚ם ˘ם מ„ובר במ˜ר‰
"˘סרח ‰עליו מ˜ˆ˙ מ„ינ ,"‰ו‰יינו ˘‰יו ‡נ˘ים
˘סרחו וע˘ו „בר ‰מ‡וס ‡ˆל ‰מלך‡ ,ל‡ ˘‡ˆל
"מ˜ˆ˙ מ„ינ‡ "‰ין כ‡ן "חט‡" ומרי„ ‰במלך,
מ‡חר ˘ל‡ ˙‰כוונו למרו„ במ˘ ‰ע˘ו‡ .מנם,
בוו„‡י י˘נו ‡ח„ ˘‰ו‡ "‰חוט‡"˙‰˘ ,כוון
למרו„ במלך ,ו‰ו‡ ˘‰בי‡ ‡˙ כל ‡˘‰ר לי„י
סרחון ז‡ .‰ל‡ ,מ‡חר ˘‡ין ‰מלך יו„ע "מי
‰חוט‡" ומי ‰מכוון למרו„ במלך‰ ,רי ‰ו‡

מעני˘ ‡˙ כל ‡לו ˘"סרחו" ,מכיון ˘בפועל ‚ם
‰ם פעלו נ‚„ רˆונו.
‡ך ,כל ז ‰ר˜ במלך בו"„ ˘‡ינו "יו„ע
מח˘בו˙" ,מ˘‡"כ ‡ˆל ˜‰ב" ,‰מכיון ˘"לפניך
‚לויו˙ כל ‰מח˘בו˙" – ‡ין עליו ל‰עני˘ ‡˙ כל
‡לו "˘סרחו" כי ‡ם ‡˙ "‰חוט‡" בלב„ – ˜ורח,
ז˘ ‰פי˙ ˙‡ ‰כולם לחלו˜ על מ˘.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ'  51ו‡ילך(

מדוע "כ"ד" מתנות כהונה?
ו‡ני ‰נ ‰נ˙˙י לך ‡˙ מ˘מר˙ ˙רומו˙י
לפי ˘ב‡ ˜רח וערער כנ‚„ ‡‰רן על ‰כ‰ונ ‰ב‡ ‰כ˙וב
ונ˙ן לו כ"„ מ˙נו˙ כ‰ונ ‰בברי˙ מלח עולם
)יח ,ח .ר˘"י(

י˘ לב‡ר ˘י˘ כ‡ן רמז לז˘ ‰מ˙נו˙ כ‰ונ‰
‰ן במספר "כ"„" „וו˜‡:
„‰רך ˘ב ‰ערער ˜רח "כנ‚„ ‡‰רן" ל‡ ‰יי˙‰
במרי„‚ ‰לוי' נ‚„ ˜‰ב"‡ ‰ל‡ ‰לבי˘ ו‰ס˙יר
‡˙ מרי„˙ו בטענ˘ ‰כלי˙ – "רב לכם כי כל
‰ע„ ‰כולם ˜„ו˘ים" )טז .(‚ ,ו‰יינו˘ ,ל‡ ב‡
˜רח כ‚זלן‚‰ ,וזל ברי˘ ‚לי‡ ,ל‡ כ‚נב ‰מס˙יר
‡˙ מע˘יו מפני ‰רו‡ים.
"‚ניב "‰זו ל‡ נע˘˙ ‰על י„י ˜רח לב„ו‡ ,ל‡
"‰לך ‡ˆל ˘‰בטים ופ˙‡ ‰ו˙ם כו' ע„ ˘נ˙פ˙ו
כולם" )ר˘"י טז ,יט(‰ ,יינו˘ ,כל ˘‰בטים כולם
‰יו ˘ו˙פים ב"‚ניב "‰זו.
ועל "‚ניב˘ "‰ל י"ב ˘בטים מ˙חייבים "כפל"
– "˘נים י˘לם" ,ועל כן י˘נן "כ"„" מ˙נו˙ כ‰ונ.‰
]ו‡ף ˘‡ח˙ ממ˙נו˙ כ‰ונ‰ ‰י‡ ˙רומ˙ מע˘ר
˘נו˙נים ר˜ ‰לויים ,ו‡"כ יוˆ‡ ˘˘‡ר ˘‰בטים
נו˙נים ר˜ "כ"‚ מ˙נו˙"‰ ,רי חיוב ˙רומ˙ מע˘ר
חל ‰על ˙‰בו‡ ‰כבר כ˘‰י‡ בר˘ו˙ ‰י˘ר‡ל,
ו‰לוי ‰ו‡ ר˜ ז˘ ‰מפרי˘ ˙רומ ‰זו בפועל‡ ,ך
‚ם מ˙נ ‰זו ני˙נ˙ מ˙‰בו‡˘ ‰ל ‰י˘ר‡ל ,ו‰רי
ז ‰חל˜ מ"כ"„" ‰מ˙נו˙ ˘נ˙חייבו ב‰ן י"ב
˘‰בטים[.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‚ עמ'  131ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

ל‡

„‰ברים מ‚בי˙ כספים וכו' ˘בטבעם ‚בולים ‰ם‰ ,נ ‰י‰י' ‚‰בול „‰סכומים ‰כי ‚„ול,

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

ובז ‰יו˘פע ‰ענין לניˆולם ב‡ופן „‰פל‚.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ עמ' נ‡-ב(

...ומ״˘ בענין ‰‰יז˜ ˘‰י׳ ל‰ם ע"י ˘‰טפון וכו'‰ ,נ ‰בו„‡י ר‡ ‰מכ˙ב ‡„מו״ר
‰ז˜ן במ״˘ ל‰ר"מ מ„ריבין

)‰נ„פס בבי˙ רבי ח"‡ ע˜"ן ,2ועיין במ‡˘ ‰ערים ע׳ לו ,וע„״ז י˘ ‚"כ

מ‡„מו"ר ‡‰מˆעי ˘ -ם ע׳ כח .ו‡„מו״ר ˆ‰מח ˆ„˜ בספר ‰מˆו˙ עמו„ רכ״ח(˘‡ ,ר ל‡חר ‰יז˜ ‰יינו
מ„˙ „‰ין מ˙עורר˙ מ„˙ ‰רחמים ˘‰י‡ ‚„ול ‰ממ„˙ ‰חס„ ˘ב˙חל ‰כנו„ע‰˘ ,י‡

לעשות כל התחבולות
בכדי לקרב יהודים לתומ"צ
להתחכם ולחפש כל התחבולות לקרב בנ"י לאביהם שבשמים  /צריך לירד
ממדרגתו ולילך ל"בית מצרי" בכדי לקרב יהודי שנפל שם  /לקרב את הבריות
לתורה ולא את התורה לבריות  /בשכר הפצת היהדות "נעשים מוחו ולבו זכים
אלף פעמים ככה"

כ‡˘ר

1

˘מע מ˘ˆ ˙‡ ‰יווי ˘‰י"˙ "„בר ‡ל ‰ע„ ‰ל‡מר‰ ,עלו מסביב למ˘כן

מ„רי‚˙ו ˘ל יע˜ב "נחל ‰בלי מˆרים" "מבריח מן ‡ ‰ˆ˜‰ל  ,"‰ˆ˜‰וז‰ו ענין ˘ל
ע˘ירו˙ .וי‰״ר ‡˘ר ב˜רוב ממ˘ יר‡ ‰ז ‰בעיני ב˘ר ולמט ‰מע˘ר ‰טפחים.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח" ‰עמ' ר‚(

‡‚‰ול ‰ב‡„ ‰ו˜‡ ‡חר ‚לו˙
כל ‚‡ול ‰ענינ ‰ו˙וכנ˘ ‰ב‡‰ ‰י‡ ‡חרי מ‡סר ו‚לו˙ .עו„ י˙ר ‰מז – ‰ב‡ ‰מ˙וך
מ‡סר ו‚לו˙ ,וכל˘ון חז"ל בז ‰ובכיוˆ‡ בז" :3‰מ˙וך ‡פיל‡ ‰ור ,"‰ו‡חז"ל" 4כל מ‰
„עבי„ רחמנ‡ לטב עבי„" .ועו„ ב˘ ‰לי˘י' ו‰י‡ ‰עול ‰על כולנ‰˘ – ‰ח˘ך עˆמו
נ‰פך ל‡ור ,5ובס‚נון חז"ל‚" :6ם זו לטוב.7"‰
ופיר˘ו רבו˙ינו נ˘י‡ינו˘‡ 8ר כך ‰ו‡ ס„ר ‰‰נ ,‰‚‰חס„„ ,ין ,רחמים ,ולז‡˙ ‡חר

˜רח „˙ן ו‡בירם"‡ ,זי ˙חיל" ‰וי˜ם מ˘ ‰וילך ‡ל „˙ן ו‡בירם" ,ור˜ ל‡חר מכן ‡מר
לבני י˘ר‡ל "סורו נ‡ מעל ‡‰לי ‡‰נ˘ים" ו‚ו' )פר˘˙נו טז ,כ„-כו(.
‡ו„ו˙ ‰ליכ ‰זו ‡ל „˙ן ו‡בירם טרם מסיר˙ ˆיווי  '‰לבני י˘ר‡ל ,פיר˘ ר˘"י:
"כסבור ˘י˘‡ו לו פנים ול‡ נ˘‡ו" ,ובמפר˘ים בי‡רו )ס' זיכרון ועו„( ˘‰לך ל˙‰רו˙
ב„˙ן ו‡בירם ,ו˜יוו˘ ‰יי˘‡ו לו פנים וי˘ובו ב˙˘וב.‰
ו„‰ברים ˙מו‰ים :מכיוון ˘˘מע מ‡˙ ˘‰י"˙ ˘י˘ לעלו˙ ול‰ס˙ל˜ מעל ‡‰נ˘ים
‰ר˘עים‰ ,י' לו למסור מי„ ‡˙ ˆיווי ˘‰י"˙ לבני י˘ר‡ל ,וכיˆ„ ז‰ ‰פסי˜ מ˘ ‰ו‰לך
ל˙‰רו˙ ב„˙ן ו‡בירם ,בל‡ ˘נˆטוו ‰על כך?
ומיי˘וב ˙מי ‰‰זו ˘יבו‡ ל˜מן ,נוכל ללמו„ ‰ור‡ ‰נפל‡ ‰ויסו„י˙ ב‚ו„ל מˆוו˙
‡‰ב˙ י˘ר‡ל‚ ,ם לפו˘עים ולר˘עים במˆב ‰נחו˙ ביו˙ר .ומכיוון „‡˙ינן ל‰כ‡ ,י˘
ל‡‰ריך ול‰רחיב בחוב„˜‰ ‰ו˘ ‰ב„ורנו ל‡‰וב כל ‡י˘ י˘ר‡ל ולˆ‰ילו ‚ם ברוחניו˙,
˘כמ ‰פנים ו˘‚„‰ו˙ י˘ ל ‰למˆוו ‰רב ‰זו ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

 (1לר‚ל יום ‰‰ילול‡ ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע ‰חל ב˘"˜ זו‰ ,ב‡נו כ‡ן בי‡ור נרחב
מ˘יחו˙יו ‡ '˜‰ו„ו˙ ‰חוב ‰ל˜רב ‡˙ ‡חינו בנ"י ‡ל ‡ור ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'.

 (2ו˘ם‰‡" :ובי ‡חי ‡ל ירך לבבך ,חז˜ ו‡מ ,ıכמ‡רז"ל ˘ל˘ˆ ‰ריכין חיזו˜˙ ,ור ‰ו˙פל ‰ו„רך ‡ר.ı
ונכון י‰י׳ לבך בטוח ב‰׳ ‚ומר בע„ינו ˘ימל‡ חסרונך ב˜רב ˘נים ,כי כך ‰ן מ„ו˙יו ˘ל ˜‰ב" ,‰מוחı
ורופ‡ ובס„רן למעל ‰חס„ „ין רחמים ,ומ„˙ ‰רחמים בלי מˆרים כו' וכי„וע ליו„עים.
‡ך ‡ל ˙בעט ביסורים ,כי ‡˙ ‡˘ר י‡‰ב ‰׳ כו' ,וכופר נפ˘ ‡י˘ ע˘רו .ולז‡˙ י‰י׳ לבך ˘˘ ו˘מח .ו‡ין
מעˆור ל '‰ל‰ו˘יע במעט ‰נ˘‡ר לפליט ,‰וי˘לח ברכ ‰וˆ‰לח ‰במע˘ ‰י„יך ,וכמ"˘ וברכך בכל ‡˘ר
˙ע˘ ,‰כי ברכ˙ ‰׳ ‰י‡ ˙ע˘יר כו'".
 (3מ„ר˘ ˙‰לים כב ,ז .יל"˘ ע˜ב רמז ˙˙נב .יל"˘ ירמי' רמז ˘י‡.
 (4ברכו˙ ס ,ב .טו˘ו"ע ‡ו"ח סו"ס רל.
 (5ע"„ ˆ‰חו˙ ‡ולי ‡פ"ל ˘לכן בר˘ימו˙  ˆ"ˆ‰ל˙‰לים )י‰ל ‡ור( כז ‡ ,ב‰בי‡ו מרז"ל מ˙וך ‡פיל‰
‡ור – ‰ל‡ ˆיינו למ„ר˘ ˙‰לים )˘מ˘ם נל˜ט ליל"˘( ו‚ם ל‡ ליל"˘ ˜‰ו„מו )פ' ע˜ב( ,כ"‡ לירמי' –
„כולי חורבנ‡ )ב"ב י„ ,ב( ולכן נ˜ר‡ ˘מו ירמי' )˜"‰ר ב˙חל˙ו( וי‰י' ירמי' ירום י' )יל"˘ ירמי' רמז רנז(
ולמעליו˙‡.
˙ (6עני˙ כ‡.‡ ,
 (7לטב עבי„  . .זו לטוב‰ – ‰חילו˜ נ˙ב‡ר ב‡רוכ ‰במ"‡ )ל˜ו"˘ כרך ב' ע'  393ו‡ילך(.
"‰„‡ (8ז )ס' ‰מˆו˙ ל˜ ˆ"ˆ‰י„ ,ב(‡‰„‡ ,מ"ˆ )ס' מ‡˘ ‰ערים י„ ,ב( ו‡„מו"ר ˘) ˆ"ˆ‰ם יח ,ב.
ר˘ימו˙יו ל˙‰לים ע' ˆז(.
 וי˘ ל‰עיר ממ„ר˘ ˙‰לים )˘ם .ב‰מ˘ך ל‰נ"ל( :מ˙וך ˆר ‰רווח ‰וע˙ ˆר‰ ‰י‡ ליע˜ב וממנ ‰יו˘ע.וי„וע˙ ‰ור˙ ‰בע˘"ט ע"ז ˘ˆ‰ר ‰עˆמ ‰נע˘‰ˆ ‰ר )„"‰ ‰וי כי ‚„ול .ס' ‰מ‡מרים ‡י„י˘(.

ל

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

ל˙‰חכם ולחפ˘ כל ˙‰חבולו˙ ל˜רב בנ"י ל‡בי‰ם ˘ב˘מים

˙ור˙ חיים

כ‡˘ר ˘מע מ˘ˆ ˙‡ ‰יווי ˘ '‰יס˙ל˜ו בני י˘ר‡ל מעל מ˘כן ˜רח „˙ן ו‡בירם‰ ,רי
בפ˘טו˙ נ‡סר עליו ל˙‰רו˙ ב‰ם ול„˙˘‰ל ל˘‰יבם ב˙˘וב‰˘ ,‰ל‡ ˘‰י"˙ מˆוו‰
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בחיי היום יום

ל˙‰ב„ל ול‰ס˙ל˜ מ‰ם.
‡מנם ,מ‡חר ומ˘‰ ‰י' ‡ו‰ב י˘ר‡ל )ר‡ ‰מנחו˙ ס ,(‡ ,‰ו‰י' ‡ו‰ב ‚ם ‡˙ ‰ר˘עים
ביו˙ר ,ו‡פילו ‡˙ „˙ן ו‡בירם ˘נלחמו בו ב‡ו˙˘ ‰ע‰ ,‰רי חיפ˘ כל ‡פ˘ריו˙ ˘י˘
בי„ו ל˘‰יבם למוטב.

אחרי שריפה מתעשרים

ועל כן י˘ לפר˘ ˘‰ליכ˙ מ˘‡ ‰ל „˙ן ו‡בירם ל‡ ‰יי˙ ‰כ„י ל˙‰רו˙ ב‰ם‰˘ ,ל‡

לאחר צרה או נזק  -הבאים ממדת הדין  -מתעוררת מדת הרחמים ,הגדולה
ממדת החסד ,ומביאה עמה עשירות ושפע גדול מבתחילה
ו¿ ≈‡ ׁ˘ יָ ¿ˆ ָ‡≈ ‰מ ≈‡˙ '‰
)˜רח טז ,ל(‰

נˆטוו בני י˘ר‡ל ל‰ס˙ל˜ מעלי‰ם‡ ,ל‡ בכ„י למסור לבני י˘ר‡ל ‰נמˆ‡ים ˘ם
˘עלי‰ם ל‰ס˙ל˜ ולעלו˙ מסביב למ˘כן ‰ר˘עים .ומספר ‰כ˙וב ˘מחמ˙ ‚ו„ל ‡‰ב˙
י˘ר‡ל ˘לו ‚‡„ ,מ˘ ‰וסי„ר ‰ליכ˙ו ל˘ם ב‡ופן ˘‰‰ליכ ‰עˆמ˙ ‰וכל לעורר ‡˙ „˙ן
ו‡בירם ל˙˘וב.‰
‰ליכ ‰מיוח„˙ זו‰ ,י‡ מ˘ ‰מו„‚˘ בכ˙וב "וי˜ם מ˘ ‰וילך ‡ל „˙ן ו‡בירם" ,מ˘‰
‰˙‰לך מ˙וך ˙˜ומ ‰ורוממו˙ ו„‰ר מלכו˙‰ ,ליכ˘ ‰בכוח ‰לעורר ר‚˘ כבו„ בעיני

נחל ‰בלי מˆרים  -במ˜ום ‰מו‚בל
˜בל˙י ‰י„יע ‰על „בר ‰מ‡ורע ל"ע ול"ע ˘˜ר ‰בבנין ‰י˘ן ˘ל ‰י˘יב.‰
וי‰י רˆון ˘ב˜רוב ממ˘ ˙˜וים במילו‡˘‰ ‰מוע ‰מפי ˜„ו˘י עליון ˘בכ˙י"˜ רבנו
‰ז˜ן בעל ˙‰ני‡ )פוס˜ בנס˙ר „˙ור (‰ו˘‰לחן ערוך )פוס˜ בנ‚ל˙„ ‰ור‡˘ (‰חרי
˘‰ריפ ‰מ˙ע˘רים ,ומב‡ר בז˘ ‰ז‰ו במ„˙ו ˘ל יע˜ב "נחל ‰בלי מˆרים" "מבריח מן
‡ ‰ˆ˜‰ל  "‰ˆ˜‰וכו'.
ובפרט על פי מ˘ ‰י˘ ל‰וסיף „יו˜ בז„ ,‰לכ‡ור‰ ‰וזכרו ב‰נ"ל ˘ני ‰פכים –
"נחל ‰בלי מˆרים" ו"מבריח מן  ‰ˆ˜‰וכו'" ˘ -ז‰ו מו‚בל ב˘˙י ˆ˜‰וו˙.
וע"כ ˆ"ל ˘‰כוונ‡ ‰יחו„ ˘ני ‰ענינים ‡‰מורים ,נחל ‰בלי מˆרים  -במ˜ום ‰מו‚בל,
וכי„וע „‰ו‚מ‡ בז ‰על „רך „"מ˜ום ‡רון ‡ינו מן ‰מ„‰˘ ,"1‰ו‡ ‡מ˙ים וחˆי ‡רכו
ו‡מ ‰וחˆי רחבו ב„ו˜‡ ,ובמ˜ום ז„ ‰ו˜‡ נמ˘ך ‰ענין „‡ינו מן ‰מ„.‰
וע„"ז  -בכל ‰זמנים – ב„' ‡מו˙ ˘ל ˙ור ,‰ב˙י מ„ר˘ים וי˘יבו˙ ˘במ˜ום ‰מו‚בל -

‰רו‡‰

]וכעניין ˘נ‡מר ‚בי ˘„‰ ‰מכפל" ‰וי˜ם ˘„ ‰עפרון – ˙˜ומ‰ ‰יי˙ ‰לו ˘יˆ‡ מי„ „‰יוט לי„

מלך" )חיי ˘ר ‰כ‚ ,יז ופר˘"י([ .וכסבור ‰י' מ˘˘ ,‰כולי ‡‰י ו‡ולי על י„י עˆם ‰‰ליכ‰
"יי˘‡ו לו פנים" ויחזרו ב˙˘וב‡ .‰ל‡ ˘בפועל ל‡ ‰ועיל‚ ‰ם פעול ‰זו ,ו"ל‡ נ˘‡ו".
ומז ‰י˘ לו ל‡„ם ללמו„ ‰ור‡ ‰נפל‡ ‰בעניין ‡‰ב˙ י˘ר‡ל:
„˙ן ו‡בירם עמ„ו ‡ז במˆב ˘כבר נ‚זר „ינם ,וננעל„‰ ‰ל˙ בע„ם ˘ל‡ יוכלו לחזור
ב˙˘וב ,‰וע„ ˘ˆיוו˘‰ ‰י"˙ ˘י˘ ל‰ס˙ל˜ ממ˜ום מו˘בם .ומכל מ˜ום ,מ˘ ‰רבנו
מˆ„ ‚ו„ל ‡‰ב˙ו ‡˙ כל ‡י˘ י˘ר‡ל ,עמ„ וחיפ˘ עˆ ‰ו˙חבול ‰לˆ‰יל ‡˙ ‡ו˙ם
ר˘עים מר„˙ חיים ˘‡ול ,‰על י„י ‰ליכ ‰ב‡ופן מיוח„!
ו‡ם כן‰ ,רי על ‡ח˙ כמ ‰וכמ ‰ב˜ירוב בני י˘ר‡ל ב„ורנו:
י‰ו„ים ‡לו ‡ינם מור„ים ב '‰ח"ו‰ ,ם בבחינ˙ "עמי ‡‰ר "ıוכ"˙ינו˜ ˘נ˘ב ‰לבין
‰עכו"ם" .וממיל‡ חוב ˜„ו˘ מוטל על כל ‡ח„ ו‡ח„ לע˘ו˙ כל ˙‰לוי בו ב„˙˘‰לו˙
‰כי ‚„ול ,‰ולנˆל ל˘ם כך ‡˙ כל ˙‰‰חכמויו˙ ו˙‰חבולו˙ ,ולמˆו‡ עˆ ‰לˆ‰יל ‡˙
‡ו˙ם מבני י˘ר‡ל ול˜רבם ‡ל ‡בינו ˘ב˘מים.

‰נ ‰נוסף על ˘‚‰בול מ˙ברך במ„‰ ‰כי ‚„ול ‰מן ‡ ‰ˆ˜‰ל ‰ ,‰ˆ˜‰נ ‰בו נמ˘ך ‰ענין
„נחל ‰בלי מˆרים ]ולכן ז‰ו ר˜ במ„˙ ˙‰פ‡ר˙ ,ובפנימיו˙ ‰מ„˘ - ‰עול ‰בפנימיו˙
‰כ˙ר ˘˘ם נמנעו ‰נמנעו˙[ ,ו˜"ל...
נ.ב .כיון ˘בכ‰נ"ל ˆריך לפרט „‰ברים ולפר˘‰ ,מורם ב‰נו‚ע לפועל ˘ -ב‚˘מיו˙

 (1יומ‡ כ‡.‡ ,

ˆריך ליר„ ממ„ר‚˙ו ולילך ל"בי˙ מˆרי"
בכ„י ל˜רב י‰ו„י ˘נפל ˘ם
כ‡˘ר עוס˜ים בˆ‰ל˙ם ‰רוחני˙ ˘ל בני י˘ר‡ל י˘ מי ˘טוען ˘מוכן ‰ו‡ ללמו„

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

˙ור‡ ‰פילו עם ‡נ˘ים פ˘וטים ,ו‡פילו עם ‡לו ˘ע„יין ‡ינם מ˜יימים ‡˙ ˙‰ור‰
ומˆוו˙י'‡ ,בל ב˙נ‡י ‡ח„ – ˘יכנסו לבי˙ ‰מ„ר˘ ו‡זי ילמ„ עמ‰ם‡ .מנם ,כ‡˘ר
מב˜˘ים ממנו ליר„ ממ„ר‚˙ו ול‰פסי˜ מלימו„ו ול˙‰עס˜ עם ‡לו ˘‡ינם כלל בבי˙
‰מ„ר˘ – טוען ‰ו‡ ˘‡ין ˙‰עס˜ו˙ זו ˘ייכ˙ ‡ליו ול„ר‚˙ו.

˜úר‡˙ ˘ב˙
סוף ‰יום ול‡ ב‡מˆע ‰ליל ‰ס˙ם˘ ,ז‰ו

˘מספר ‰נרו˙ ילך ויפח˙ ‡חר „' ימים,

זמן ˘בנ"‡ עוס˜ין לילך ול˘כוב )ולפ"ז

נ‚„ מספר ‰ימים ˘יˆ‡ו בפועל( ,כנ"ל.32

"ב˘כבך" ‡ינו סיב ‰כ"‡ סימן ,כי ‰סיב‰
‰י‡ ‰יו˙ ‰זמן סוף ‰יום([ .ולז˘‡ ‰מעינן

ועל כך י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰מ‰נ˘‰ ˙‚‰י"˙ בימי יˆי‡˙ מˆרים:

„ ‡‰נר חנוכ‡„ ‰ין לפר˘ו ב˘ום פנים,

בזמן מכ˙ בכורו˙ ‰וז‰רו בני י˘ר‡ל "ו‡˙ם ל‡ ˙ˆ‡ו ‡י˘ מפ˙ח בי˙ו ע„ בו˜ר"

‡ל‡ ˘"‰בכח" ‚ובר על "‰בפועל"

)ב‡ יב ,כב( ,כי בליל ‰ז ‰ילך ˘‰י"˙ במˆרים ויכ ‰כל בכורו˙ מˆרים ,ויפסח על ב˙י

)„‡ל"כ ל‡ ‰י' לנו ל˙˜ן מלכ˙חיל‰

בני י˘ר‡ל.
ו‰נ‡ ,‰י˙‡ בפר˘"י )˘ם יב ,י‚( ˘כ‡˘ר ‰י' י˘ר‡ל בליל ‰ז ‰בבי˙ו ˘ל מˆרי‰ ,יי˙‰
‰ו‡ ‰מינ‡ ˘"יל˜ ‰כמו˙ו" ,ועל ז ‰מלמ„ ‰פסו˜ "ול‡ י‰י' בכם נ‚ף" – ˘˜‰ב" ‰ל‡
יל˜‰ ˙‡ ‰י˘ר‡ל ˘בבי˙ ‰מˆרי.
ו„‰ברים מופל‡ים :נ˜ל ל˘ער מˆבו ˘ל י‰ו„י ז – ‰מ„ובר ל‡חר כל ˘‰עבו„
ו‚‰זירו˙ ˘‰רעו ‰מˆריים לבני י˘ר‡ל ,ול‡חר ע˘ר ‰מכו˙ ˘נענ˘ו ‰מˆרים מי„ ˘‰ם,
ומכל מ˜ום בחר ‡ו˙ו י‰ו„י ל‰יו˙ בבי˙ו ˘ל מˆרי! ול‡ זו בלב„‡ ,ל‡ ˘‰י' בבי˙
‰מˆרי בזמן ˜‰רב˙ ˜רבן ‰פסח ,וב‡ו˙ו ליל˘ ‰עליו נˆטוו "ו‡˙ם ל‡ ˙ˆ‡ו ‡י˘
מפ˙ח בי˙ו ע„ בו˜ר" .י‰ו„י ז ‰מˆוי ב˙ח˙י˙ ‰מ„ר‚ו˙ ,ולכ‡ור‡ ‰ין ‰ב„ל בינו לבין
‰מˆרי ,וממיל‡ ‰יי˙‰ ‰ו‡ ‰מינ‡ ˘"יל˜ ‰כמו˙ו".
ו‡ף על פי כן ,מו„יע ˘‰י"˙ "ול‡ י‰י' בכם נ‚ף"˜‰ ,ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו יור„
"ב˙וך מˆרים" ,לזו‰מ˙ ‰ולטומ‡˙ ,‰ונכנס לבי˙ ‰מˆרי ומˆיל ‡˙ ‡ו˙ו י‰ו„י ,ומ˜רבו
‡ל ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' .וכל ז‡˙ מ˘ום ˘"ו‡ו‰ב ‡˙ יע˜ב" )מל‡כי ‡ ,ב( – ˘‰י"˙ ‡ו‰ב כל
י‰ו„י ב‡יז ‰מˆב ˘י‰י' ,ו‰ו‡ מ˙עס˜ עמו לˆ‰ילו!
ו‡ם כן‰ ,ל‡ "„יו לעב„ ל‰יו˙ כרבו" )ברכו˙ נח ,ב( .וכל י‰ו„י מחויב ליר„ ממ„ר‚˙ו,
ולילך לˆ‰יל ‡˙ ‡ו˙ם "˙ינו˜ו˙ ˘נ˘בו לבין ‰עכו"ם"‚ ,ם ‡ם מ„ובר בירי„ ‰למ˜ום
‰טומ‡ ‰ו‰זו‰מ] ‰וכפ˘וט˘ ,מ„ובר ר˜ ‡ו„ו˙ "ירי„‰ "‰מו˙ר˙ על פי ‰לכ.[‰

ל˜רב ‡˙ ‰בריו˙ ל˙ור ‰ול‡ ‡˙ ˙‰ור ‰לבריו˙
י‰ו„י ˘‰י' רחו˜ ביו˙ר מ˙ור ‰ומˆוו˙י'‰ ,רי לפעמים ‡ינו מ˜בל ‡˙ מˆוו˙ ו„יני
˙‰ור ‰כפי ˘‰ם ,ולפיכך י˘ ‰טועים לומר ˘מו˙ר לע˘ו˙ "פ˘רו˙" ב˙ור ‰ומˆוו˙י',
לפי ˘ע ,‰בכ„י ˘˜‰ירוב יˆליח ,ו‡חר כך י˙˜רב ‰ל ‰ל˙ור ‰ומˆוו˙י' ב˘למו˙.
לטענ˙ם ,י˘ לוו˙ר לפי ˘ע ‰על "‰טפל" בכ„י ל˘מור על "‰עי˜ר".
על כך מורים חז"ל בפר˜י ‡בו˙ )פ"‡ מי"ב( "‰וי מ˙למי„יו ˘ל ‡‰רן ‡ . .ו‰ב ‡˙
‰בריו˙ ומ˜רבן ל˙ור ."‰י˘ ל˜רב ‡˙ ‰בריו˙ ל˙ור ,‰ומנ‚„‡ ,סור ב˙כלי˙ ‡‰יסור

כט

 (32ור‡ ‰עו„ בבי‡ור ˘‰ור˘ לכל פלו‚˙ו˙ ‡לו
„ב"˘ וב" ‰ע"פ בי‡ור עומ˜ פלו‚˙˙ם בח‚י‚) ‰יב,
‡( ‡י ˘מים נבר‡ו ˙חיל‡ ‰ו ‡ר ıנבר‡˙ ‰חיל‰
)ועל יסו„ בי‡ור ‰מ‰ר˘"‡ ˘ם( – ס˘˙ ˘"‰מ"ח
ח"ב ע'  657ו‡ילך.

˜úר‡˙ ˘ב˙

כח

˜úר‡˙ ˘ב˙

‰ענין‡ ,ל‡ ר˜ נמ˘כ ‰ונ˙‚ל˙" ‰מן ‰כח

)ו"„ ‡‰עוס˜ין לילך ול˘כוב" ‚ם ‡ינו

‡ל ‰פועל" ‰מˆי‡ו˙ ˘נ˙ח„˘ ‰ו‰י˙‰

מסובב מז˘˘ ‰וכבים ‡ז בפועל(‡ ,ימ‡

כבר( .וי˙יר ‰מזו י"ל „סברי ˘‡ופן

„‡ין "‰בכח" ח˘וב ע„ כ„י כך ל‚בור על

מˆי‡ו˙ „‰בר "בכח" ‰ו‡ נעל ‰וח˘וב

"‰בפועל" )ומכל ‰נך „לעיל ‚"כ ל‡ נוכל

יו˙ר מ‡ופן ‰מˆ‡ו˙ו בפועל‰ .רי לנו

למילף ל˜"˘„ ,בכל ‰נך ל‡ מˆינו ˘י‚בור

חי„ו˘ סבר‡ מ‰ו˙י ב„ע˙ ב"˘˘ ,נ˙ח„˘

"‰בכח" על "‰בפועל" ,כנ"ל( .ול‡י„ך,

„ו˜‡ מנר חנוכ ‰ול‡ מ˘‡ר ‰פלו‚˙ו˙.

‡י ‡˘מעינן סבר‡ זו בזמן ˜"˘‰ ,ו"‡

ו‰נ,‰

לכ‡ו' חי„ו˘ ז ‰בפירו˘ סבר˙

ב"˘"‰„ ,בכח" ע„יף ו‚ובר על "‰בפועל"
– י˘ ל‰וכיחו ‚ם מ˘יט˙ם בענין זמן
˜רי‡˙ ˘מע ˘ל ערבי˙˙‰„ ,ם נמי ‡מרינן
ב˘יט˙ ר"‡ ˘‰י' מ˙למי„י ב"˘ )„ל‡ ר˜
˘"‰בכח" מ‰ני נמי ל˜רו‡ ˜"˘ ‡ף בע˙
˜יום "ב˘כבך" בכח‡ ,ל‡( ˘"‰בכח"

„˘‡ני ˙‰ם ˘‰ו‡ לענין פירו˘ ˙יבו˙
‰כ˙וב ,ו‰רי "ל˘ון ˙ור ‰לעˆמ "‰ול‡
„מי‡ לל˘ון ‡חר )ע"ז נח ,ב .חולין ˜לז ,ב(,
ו‡"כ י"ל „ב"˘ סברי כן ר˜ לענין כוונ˙
ל˘ון ˙ור‡ ,‰בל ˘מ‡ ‡ין ללמו„ מז‰
לכל מ˜ום „ניזיל ע"פ ‰סבר‡ ב˙ר בכח.31

‡ו

י"ל בס‚נון ‡חר„ ,ב‡מ˙ סבר‡ זו

‚ובר על "‰בפועל" וע„יף ‰ימנו ,ולכך

˘"בכח" ע„יף ל‚מרי על "‰בפועל" ‡ין

˜ורין ˜"˘ ר˜ בזמן ˜יום "ב˘כבך" בכח,

ללומ„ ‰מ˙‰ם ‚בי ˜"˘„ ,כיון ˘˜˘‰ו"ט

"ע„ סוף ˘‡‰מור‰ ‰ר‡˘ונ") "‰כל זמן

ב˜"˘ ‰ו‡ בפירו˘ ˙‰יב ,‰ו˙יב ‰זו ‡"‡

˘בני ‡„ם עוס˜ין לילך ול˘כוב"( ,ול‡חרי

לפר˘ ‰בב' „‰רכים"‡ ,כ ,מ˙‰ם ‰ו"‡

זמן ז‡ ‰ין ˜ורין ˜"˘ ‡ף ˘‰ו‡ זמן ˜יום

„לב"˘ ר˜ ‡מרי' ˘"‰בכח" נח˘ב ‚"כ

"ב˘כבך" בפועל .ו‡"כ ע„יין ˆל"‰ב

למˆי‡ו˙ „‰בר ו˘ם "˘כיב "‰על‡ ,‰ל‡

ˆ‰ריכו˙‡ „נר חנוכ ‰וזמן ˜"˘ ‡ח„ על

˘ל‡חר ˘ח˘וב ‰ו‡ ל"˘כיב "‰נמˆ‡

חבירו בנ˜ו„ ‰זו ב„ע˙ ב"˘.

˘זמן ז"„ ‰עוס˜ין כו'" )‰ב‡ ר‡˘ון

ו‰נר‡‰

לב‡ר„ ,כבר נ˙"ל ˘בחנוכ‰

י˘ ע„יפו˙ ל"בכח" מחמ˙ ˘י˘ בו כבר
˙‰חל˙ "‰בפועל" ,ולכך ‡י ‡˘מעינן
סבר‡ זו „"בכח" ‚ובר על "‰בפועל" ר˜
בנר חנוכ‰ ,‰ו"‡ „„ו˜‡ בכ"‰˘ ‚"‰בכח"
‰ו‡ ‚ם ˙‰חל˙ "‰בפועל" ‡מרי' לחי„ו˘

בליל (‰כבר נכלל ב"ב˘כבך" ˘בכ˙וב,
ובמיל‡ ˘וב ‡"‡ ל‰עמיס בכ˙וב ‚ם
‰זמן „"˘וכבין" בפועל ]ובטעם ˘‡מר כן

כולל בעˆמו ‚ם מ˜ˆ˙ מ"‰בפועל" ,מלב„
מעל˙ו ב˙ור "בכח"(‡ ,בל בזמן ˜"˘
˘"‰בכח" ‰ו‡ ˜ו„ם ˙‰חל˙ "‰בפועל"
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"ל˜רב ‡˙ ˙‰ור‡ ‰ל ‰בריו˙" ,ולוו˙ר ולע˘ו˙ פ˘רו˙ בעניינים ‡‰סורים על פי ‰לכ.‰
ב‡ח˙ מ‡ספו˙ ‰רבנים ,טען מי˘‰ו ˘ב˘ע˙ ˘ריפ‡ ‰ין מ„˜„˜ים על מ‰ו˙ ו‡יכו˙
‰מים ,ומכבים ‡˙ „‰לי˜‚ ‰ם במים עכורים .וממיל‡ ,ב˘ע˘ ‰מ˙חולל˙ "„לי˜,"‰
וי˘נם ‰מוני בני י˘ר‡ל ‰עומ„ים בסכנ ‰רוחני˙‰ ,רי ‡ין ל„˜„˜ בענייני ‰לכ ,‰וי˘
ל˜רבם ל˙ור ‰בכל ‡‰ופנים ‡‰פ˘ריים.
ו˘‰יבו כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ˘ ,טענ ‰מופרכ˙ ‰י‡ זו :במ„ ‰ברים ‡מורים ˘‡ין
מ„˜„˜ים על ‡יכו˙ ‰מים ,כ‡˘ר מ„ובר במים‡ .מנם ל‡ יעל ‰על „‰ע˙ לכבו˙ ‡˙
˘‰ריפ ‰ב˘מן ובנפט˘ ,כן ‡לו י‚„ילו ‡˙ ‰בעיר ‰עו„ יו˙ר .וכן ‰ם „‰ברים ב˜ירוב
בני י˘ר‡ל ל‡בי‰ן ˘ב˘מים˜‰˘ ,ירוב ˆריך ל‰יע˘ו˙ על י„י "מים" „וו˜‡ ,ו‰יינו על
פי ‰לכו˙ ו„˜„ו˜י ˘‰ו"ע ,וב‡ם סוטים מ‰ור‡ו˙ ˙‰ור ‰ועו˘ים פ˘רו˙‡ ,ין ז ‰מ˘פיע
לטוב‡ ,‰ל‡ ל‰יפך ח"ו.
‰ן ‡מ˙‡˘ ,י ‡פ˘ר לבו‡ ל‡„ם רחו˜ ולומר לו ‡˙ כל ‰לכו˙ ופרטי ˙‰ור ‰ול„רו˘
ממנו ל˜יימם ,ובוו„‡י ˘ˆריך לילך מן ˜‰ל ‡ל ‰כב„‡ .בל ‡ין ז ‰ב‡ופן ˘מוו˙רים
ח"ו על מˆוו˙ מסוימו˙ ועל ‰לכו˙ ˙‰ור‡ ,‰ל‡ ‡ומרים לו˙ :רי"‚ מˆוו˙ י˘ ב˙ור,‰
ומכיוון ˘‡ינך ר‚יל ב‰ן˙ ,לך מן ˜‰ל ‡ל ‰כב„ ,ולבסוף ˙זכ ‰ל˜יים כולן.

ב˘כר ‰פˆ˙ ‰י„‰ו˙ "נע˘ים מוחו
ולבו זכים ‡לף פעמים ככ"‰
‡ו„ו˙ מˆוו˙  ‰˜„ˆ‰נ‡מר "ˆ„˜˙ ‰רומם ‚וי" )מ˘לי י„ ,ל„( ,ו‡י˙‡ בס˜"‰

)˙ור‰

‡ור בר‡˘י˙ ‡ ,ב( ˘"על י„י עבו„˙  ‰˜„ˆ‰נע˘ים מוחו ולבו זכים ‡לף פעמים ככ."‰
וכ˘ם ˘‰ו‡ בˆ„˜˘‚ ‰מי˙‰ ,רי כן ‰ו‡ ‚ם בˆ„˜ ‰רוחני˙ .כ‡˘ר מ˙עס˜ י‰ו„י בטוב˙
חברו ברוחניו˙ ,ל˜רבו ל˙ור ‰ומˆוו˙י' – מובטח ˘"נע˘ים מוחו ולבו זכים ‡לף פעמים
ככ."‰

‰כ˙וב י"ל„ ,כיון ˘ענין ˜"˘ ‰ו‡ ˜בל˙

ו‡ין „‰ברים ב„רך ‚וזמ‡ )ור‡‡ ‰ור ˙‰ור ‰בר‡˘י˙ )ו( עמ' ˙˙רכו ,ב ו‡ילך( ,כי ‡ם בפ˘טו˙

)ברכו˙ י‚– ‡ ,

ממ˘ :על י„י ˙‰‰עס˜ו˙ ב˜ירוב י‰ו„ים ל˙ור ‰ומˆוו˙י' ,נע˘ים מוחו ולבו זכים יו˙ר,

במ˘נ ,(‰מ˙‡ים יו˙ר ל˜רו˙ ‰בזמן ˘‰ו‡

ומ‰˘ ‰י' מספי˜ ˜ו„ם ב‡לף ˘עו˙ – יספי˜ ע˙ ‰ב˘ע‡ ‰ח˙! ונמˆ‡ ˘‚„ול ˘כרו ˘ל

עול מלכו˙ ˘מים ועול מˆו˙

‰עוס˜ ב‰פˆ˙ ‰י„‰ו˙˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ יˆ‡ נפס„ מ˙‰עס˜ו˙ו זו‡ ,ל‡ ‡„רב‡ –

‚„ול ז"‰˘ ‰בכח" )ל‡ ר˜ ˘י˘ לו ח˘יבו˙,
‡ל‡ ‡ף( ‚ובר על "‰בפועל" )כי "‰בכח"

י‚

‚ם זמן ˘כיב ‰בפועל )˘לכן ‰ו‡ זמן ˜"˘ ‚ם
לחכמים ור"‚( – ‰רי ז ‰מ˘ ‰ב‡˘מור‰ ‰ר‡˘ונ‰
‰ו‡ ‚ם זמן ˘כיב ‰בפועל ‰ו‡ בנו‚ע ל‡נ˘ים
‡חרים‡ ,בל ‡לו ˘‡ז "עסו˜ין לילך ול˘כוב" –
‡ˆלם ‰ו‡ לפני ˙‰חל˙ ˘‰כיב ‰בפועל.
 (31ל˙וספ˙ בי‡ור בז – ‰ר‡ ‰ס˘˙ ˘"‰מ"ח
ח"ב ע' .660

יספי˜ בלימו„ו ‰רב ‰יו˙ר ממ‰˘ ‰י' מספי˜ לולי ˙‰עס˜ו˙ו במˆוו ‰רב ‰זו.
וכ‡˘ר ‰ולך י‰ו„י ל˜רב ‡˙ ‡חב"י ל˙ור ‰ומˆוו˙י'‡ ,זי ‰ולך עמו ˜‰ב" ‰לסייעו
בעבו„˙ו .ועל י„י ז ‰נ‚‡לים בני י˘ר‡ל מן ‚‰לו˙ ,כ‡˘ר "ו‡˙ם ˙לו˜טו ל‡ח„ ‡ח„
בני י˘ר‡ל" )י˘עי' כז ,יב( – "‡וחז בי„יו ממ˘ ‡י˘ ‡י˘" )ר˘"י נˆבים ל ,(‚ ,בבי‡˙ מ˘יח
ˆ„˜נו במ‰ר ‰בימינו.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

דרוש ואגדה

אין אפי' הו"א שיש
ליהודי שייכות עם חטא!
בכור ˘ור ‚ו' וב˘רם י‰י' לך כחז˙‰ ‰נופ‰
וכ˘ו˜ ‰ימין
כחז‚ ‰ו' – ˘ל ˘למים ˘ . .ל‡ ˙‡מר כחז ‰ו˘ו˜ ˘ל ˙ו„‰
)יח ,יז-יח .ר˘"י(

בספרי )ע"‰פ( וכן ב‚מ' )זבחים נז (‡ ,י˘נו ‰ו"‡
ל„מו˙ ˜רבן בכור ‚ם לחט‡˙ ו‡˘ם ,מ˘‡"כ
בר˘"י ל‡ ‰וב‡ ז‡ ‰פילו כ‰ו"‡ .וי˘ לב‡ר ז‰
בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
בכור רומז לי˘ר‡ל ,כמ"˘ "בני בכורי י˘ר‡ל".
בכור ‡„ם ‰ו‡ רמז לנפ˘ ‡‰ל˜י˙ ˘בי˘ר‡ל ,כי
"‡„ם" ‰ו‡ ע"˘ "‡„מ ‰לעליון" )˘ל" ‰כ ,ב ,‡˘ .ב(,
„˜‡י על נפ˘ ‡‰ל˜י˙ ˘‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל
ממ˘" )˙ני‡ רפ"ב( .ובכור ב‰מ‰ ‰ו‡ רמז לנפ˘
‰ב‰מי˙ ˘י˘נ ‰לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל )ר‡˙ ‰ני‡ פ"‡(.
ו‰נ ,‰ר˘"י בפירו˘ו על ˙‰ור ‰מפר˘ "פ˘וטו
˘ל מ˜ר‡" )ר‡ ‰ל„ו‚מ‡ ר˘"י בר‡˘י˙ ‚ ,ח( ,ובעבו„‰
רוחני˙‡˜ ,י על פ˘טו˙ן ˘ל י˘ר‡ל‰ ,יינו„ ,ר‚˙
י˘ר‡ל כפי ˘‰ם מˆ„ מ‰ו˙ם ‰עˆמי˙ .וב„ר‚‡
זו ˘ל י˘ר‡ל‡ ,ין ‰ו"‡ ל„מו˙ ול˘ייך ‡˙ "בני
בכורי י˘ר‡ל" ל"חט‡˙ ו‡˘ם".
כי בנו‚ע לנפ˘ ‡‰ל˜י˙‡ ,י˙‡ בזו‰ר „˜‰ו˘
)ח"‚ י‚ ,רע"ב .ועו„( ע"‰פ "נפ˘ כי ˙חט‡" –
"˙וו‰ ."‡‰יינו˘ ,בנו‚ע לנפ˘ „‡‰ם"‰ ,ז ˙מי‰‰
ופלי‡‡ ‰יך ˘ייך ˘˙פול בחט‡ ,ו‡"כ ‡ין ˘ום
„מיון ו˘ייכו˙ בין בכור ‡„ם  -נפ˘ ‡‰ל˜י˙ -
לחט‡˙ ו‡˘ם .ו‡פילו לבכור ב‰מ‰ – ‰י‡ נפ˘ו
‰ב‰מי˙ – ‡ין ˘ייכו˙ לחט‡ ועוון מˆ„ עˆמ,‰
וכמבו‡ר בספר ˙‰ני‡˘ ,נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‡ˆל י˘ר‡ל
‡ינ ‰מ˙‡ווי˙ מˆ"ע ל˙‡וו˙ ‡יסור ,כ"‡ ל˙‡וו˙
‰י˙ר )ר‡˙ ‰ני‡ פ"‡ ,פ"ז ,ופ"ח(.
וז˘ ‰יר„ ‰נ˘מ˙ו „˜‰ו˘˘ ‰ל י‰ו„י ל˙‰לב˘
ב‚וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙ – 'בכור ˘ור' ‡ין לענין ז‰
˘ייכו˙ ח"ו לחט‡˙ ו‡˘ם‡ ,ל‡ ל"˘למים" -
"˘מטילים ˘לום בעולם" )ר˘"י וי˜ר‡ ‚ ,(‡ ,ו‰יינו,
ל‰עלו˙ ולזכך ‡˙ ‚˘מיו˙ וחומריו˙ ‰עולם ˘י‰יו

מכון ומ„ור ל˘ב˙ו י˙'
˘י˘נ‰ ‰ו"‡ ל„מו˙ ‰ל˜רבן ˙ו„.[‰

]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ‰טעם לז‰

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‚ עמ'  138ו‡ילך(

לדון גם את דתן
ואבירם לכף זכות

„‡זלינן ב˙ר "בכח" ‰ו‡„ ,ו„‡י ‡ף ‡נו

נימ‡ „לב"˘ "בכח" ו"בפועל" ˘וים ‰ם

מו„ים „"‰בפועל" עˆמו ח˘וב וע„יף,

– ‡"כ ,ל‡ פסי˜‡ מיל˙‡ ל‡ לכ‡ן ול‡

מי‰ו „י לנו ‚ם ב"‰בכח" מבלי "‰בפועל",

לכ‡ן ומ‡י ‡ולמי' „"‰בכח" לילך ‡חריו

ו"בכח" ‡ף ‰ו‡ מ‰ני‡ .בל בנר חנוכ‰

נ‚„ "‰בפועל" מחמ˙ „בעי "‰יכר‡" ,ול‡

‡"‡ לומר „זו‰י ‰סבר‡‰˘ ,רי ˙‰ם ‡מרי

לילך ‡חרי "‰בפועל" נ‚„ "‰בכח" מחמ˙

ב"˘ לילך ‡חר "ימים ‰נכנסין" ול‡ ‡חר

סבר‡ זו עˆמ„ ‰בעי "‰יכר‡"([.

"ימים ‰יוˆ‡ין" ,ו‡י נימ‡ כסבר‡ ‰נ"ל
„"‰בפועל" ע„יף ו„‡י מ"‰בכח" )ור˜
˘"בכח" נמי מ‰ני( – ‡מ‡י ‡מרי ב"˘

‡-ל ‡ל˜י ‰רוחו˙ לכל ב˘ר ‡‰י˘ ‡ח„
יחט‡ ועל כל ‰ע„ˆ˜˙ ‰וף

„ב„' ימים ‡‰חרונים מ„לי˜ פחו˙ ממספר

)טז ,כב(

‰ימים ˘יˆ‡ו כבר בפועל ,וב‡ופן „"פוח˙

י˘ ללמו„ מ‡מיר ‰זו ˘ל מ˘ ‰רבינו ‰ור‡‰
נפל‡ ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
כוונ˙ מ˘ ‰ב‡מיר ‰זו ‰י˙) ‰ר‡ ‰לעיל מ„ור
"עיונים ובי‡ורים"( ˘‡ין על ˜‰ב" ‰ל‰עני˘ ‡˙
"כל ‰ע„‰ "‰חוט‡ים ,כי ר˜ "‡‰י˘ ‡ח„" ‰ו‡
‰חוט‡ ו˘‡‰ם – ˜רח לב„ו‰˘ ,ו‡ ז˘ ‰פי˙˙‡ ‰
כולם במחלו˜˙ .ומז‡˘ ‰מר מ˘‡‰" ‰י˘ ‡ח„"
מ˘מע˘ ,מ˘ ‰סבר ˘‚ם „˙ן ו‡בירם ‡ינם ‡˘מים
במחלו˜˙ זו כי ‡ם ˜רח לב„ו.

ו‰נ ,‰מסופר בכ˙ובים ˘מ˘˘ ‰לח "ל˜רו‡
ל„˙ן ו‡בירם" ,ו‰ם מי‡נו לבו‡ ,וענו בעזו˙ ‚„ול‰
"‰מעט כי ‰עלי˙נו ‚ו' ל‰מי˙נו במ„בר ‚ו' ‰עיני
‡‰נ˘ים ‰‰ם ˙נ˜ר" ,ע„ ˘"ויחר למ˘ ‰מ‡ו„".
ול‡חר כל ז ,‰ע„יין „נם מ˘ ‰רבינו‡"˘ ,ו‰ב
י˘ר‡ל ‰י'" )ר‡ ‰מנחו˙ ס ,(‡ ,‰לכף זכו˙ ,ו‡מר
"‡‰י˘ ‡ח„ יחט‡" ,ו˘‡‰ים ‡˙ ˜ורח לב„ו ,ול‡
‡˙ „˙ן ו‡בירם!
ומז ‰י˘ ללמו„ ע„ כמˆ ‰ריך כל ‡ח„ – ˘"בכל
נפ˘ ונפ˘ מבי˙ י˘ר‡ל י˘ ב ‰מבחינ˙ מ˘‰
רבינו" )˙ני‡ רפמ"ב(  -לפעול ול˘‰רי˘ בנפ˘ו מ„‰
זו – ל„ון ‡˙ חבירו לכף זכו˙ .ו‚ם כ˘‰נ ˙‚‰חבירו
‰י‡ ב‡ופן ˘‰ולל ל‚מרי כל לימו„ זכו˙ ,מ"מ על
„‡‰ם ל‰פך בזכו˙ו ול„˙˘‰ל ל„ון ‚ם ‡ו˙ו לכף
זכו˙ .וכ˘יע˘ ‰כן – בוו„‡י י‚רום „‰בר ˘י˘˙„ל
ויע˘ ‰כל ˙‰לוי בו ל‰חזיר ‡˙ חבירו ול‰עמי„ו
ב„רך ‰י˘ר.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' (55

כז

ו‰ולך" ˘מ„לי˜ ר˜ ע"פ "‰בכח" נ‚„
"‰בפועל"?

ועכˆ"ל

„סבר˙ ב"˘ בנר חנוכ‰ ‰י‡

מ˘ום „סביר‡ ל‰ו „ל‡ זו בלב„ ˘"בכח"
מ‰ני ‚"כ‡ ,ו ‡פי' ˘˘ו ‰בח˘יבו˙ו
לח˘יבו˙ "‰בפועל" – ‡ל‡ י˙יר ‰מזו,
"‰בכח" ע„יף יו˙ר מ"‰בפועל" ל„חו˙ו
ול‚בור עליו .29ובי‡ור ‰טעם ו‚‰‰יון
˘בז ‰י"ל‡„ ,ף ˘עי˜ר מעל˙ "‰בכח"

]ו‡ין לומר „‡חר ˘כבר ‡‰ני "‰בכח"

וכל מ‰ו˙ו ‰י‡ לכ‡ור ‰במ˘ ‰י˘ בו

ב„' ימים ‰ר‡˘ונים ל‰וסיף על מספר

‡פ˘ריו˙ ל"‰בפועל" )ו‡"כ ‰י‡ך נימ‡

"‰בפועל" ,ו˘וב ‡"‡ ל„‰לי˜ ‡ח"כ

˘‚ובר עליו ‡ם כל ‚„לו˙ו ‰י‡ ממנו(,

במספר ז ‰ב„' ימים ‡‰חרונים ,כי בעינן

‰נ ‰ב"˘ סברי „ב‡מ˙ מˆי‡ו˙ "‰בפועל"

"‰יכר‡" בין ליל ‰לליל) ‰ע"„ סבר˙

נ˙ח„˘ ‰כבר בעולם בע˙ ˘נ˙ח„˘‰

˙ו„" ‰ו‰מ„‰רין – ˘ב˙ כ‡ ,(‡ ,ועל

מˆי‡ו˙ "‰בכח" ,ונמˆ‡ „‡„רב– ‰

כרחנו מפחי˙ים ‡נו מספר ‰נרו˙ נ‚„

"‰בכח" ‰ו‡ עי˜ר ‚„לו˙ו וח˘יבו˙ו ˘ל

"‰בפועל" – ז‡ ‰ינו „‰ ‡‰כ‡ „נים ‡נו

"‰בפועל" ‚ופ‡ ,כי ב‡ו˙˘ ‰ע ‰נ˙ח„˘

מלכ˙חיל‰ ‰י‡ך ל˙˜ן ס„ר „‰ל˜ ‰בכל

וב‡ לעולם לר‡˘ונ‰ ‰ענין ‰לז) ‰ו‡ילו

ימי ‰חנוכ ,28‰ו‡ילו ‰י' "‰בפועל" ע„יף

ב˘ע˙ "‰בפועל" ל‡ נ˙ח„˘ ‰מˆי‡ו˙

על "‰בכח" ‰י' לנו ל˙˜ן מחמ˙ „ ‡‰בעי
"‰יכר‡" ליזיל כבר מ˙חיל˙ ‰ימים ר˜
ב˙ר "‰בפועל" ול‡ ב˙ר "‰בכח" )„‡ף
˘במ˜ומו˙ ‡חרים ‡ף "‰בכח" ח˘וב,
‰כ‡ נבטל ח˘יבו˙ו מפני "‰בפועל"
‰ע„יף ‰ימנו ,מחמ˙ „בעי "‰יכר‡"(,
וי„לי˜ ר˜ כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין )ו‡פי' ‡י

‡ (28ף ˘י"ל )ב„וח˜ עכ"פ( „מכיון ˘˘‡ל‰
זו מ˙עורר˙ לכ˙חיל ‰ביום ר‡˘ון ,לכן‰ ,חמירו
ל„‰לי˜ בו ח' נרו˙ ,ובמיל‡ נ˜בע כבר ‰ס„ר „˘‡ר
‰ימים.

‡ (29בל ,מר" ‰ל‡ילן ב‡ח„ ב˘בט‡ ,ין ר‡י'
˘בכח ע„יף על בפועל – ‡ף ˘ל˘יט˙ ב"˘ ‡ין
מע˘רין כו' מ‰פירו˙ ˘חנטו מ‡' ב˘בט ע„ ט"ו
בו על ‰פירו˙ „˘נ˘ ‰עבר‡ ,‰ף ˘בפועל חיין ‰ן
ממי ˘‰נ˘ ‰עבר – ‰כי‡ ,י ‡פ˘ר ˘זמן ‡ח„ י‰י'
˘ייך לב' ˘נים ,ולכן‚ ,ם ‡ם ‰בכח ˘ו ‰ל‰בפועל
)ו‡פילו ‡ם ‰בפועל ע„יף ממנו(‰ ,רי ,מכיון ˘‚ם
"בכח" נח˘ב במו בפועל ,נ˜בע ‡ח„ ב˘בט ר"‰
ל‡ילן ,יˆ‡ ממיל‡ מכלל ˘נ‰ ‰עבר‰ ,‰יינו,
˘‡˘‰ל‰ ‰י‡ בנו‚ע ל˜ביע˙ ˙‰חל˙ ˘נ‰ ‰ב‡‰
)‡ל‡ ˘כ˙וˆ‡ ‰מז‚ ‰"‰ ‰ם סיום ˘נ˘ ‰עבר.(‰
מ˘‡"כ בנרו˙ חנוכ‡˘‰ – ‰ל‰ ‰י‡ מלכ˙חיל ‰על
כל ימי חנוכ.‰

טו

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

ול‰ע„יף חˆי "בפועל" ול‡ לילך ‡חר

בכל ˘‡ר ‰פלו‚˙ו˙ על פני „ ‡‰ר"‰

˘לימו˙ "בכח" ז ‰במˆי‡ו˙ "בפועל"

ל‡ילן ,כי ‡י ‡˘מעינן ר˜ בר" ‰ל‡ילן,

˘לם )מ˘‡"כ ב‰נך ˘מˆינו לומר ˘י˘

‰ו"‡ „„ו˜‡ ˙‰ם ‡זלי ב"˘ ב˙ר "בכח"

ל"בכח" מ‰ו˙ וח˘יבו˙ בפ"ע ע"פ

כי ˘‡ני ˙‰ם ˘‚ם יני˜˙ ‡‰ילנו˙ ˘ל‡ח"ז

˙‰ור ,‰ל‡ ר˜ ב˙ור חל˜ מ"‰בפועל"(.

בט"ו בו ‰ל‡ ‰י‡ ‚ופ‡ ‡ינ‡ ‰ל‡ ענין ˘ל

ובז‰

י˘ לב‡ר ‚ם ‰חי„ו˘ ב„‚ים

˘ניˆו„ו על „ ‡‰ר" ‰ל‡ילן„ ,כיון
˘בˆי„˙ם ‰וי מעין ו˙‰חל˙ "‰בפועל"
)ב‡יכו˙( כנ"ל ,נמˆ‡ ˘‡ף בז‡ ‰ינו
"בכח" בט‰ר˙ו ובפ"ע ,וח˘יבו˙ו כרוכ‰
˜ˆ˙ ב‰יו˙ו ˙‰חל˙ ומעין "‰בפועל",
ו‡"כ ‡י ‡˘מעינן „ ‡‰ר" ‰ל‡ילן ‰ו"‡
„„ו˜‡ ˙‰ם ˘ב"‰בכח" ‡ין ˘ום ˙‰חל‰
מ"‰בפועל" ˘פיר י"ל ˘נ˙נ ‰לו ˙ור‰
ח˘יבו˙ בפ"ע ליזיל ב˙רי'‡ ,בל ב„‚ים
˘ניˆו„ו ˘ח˘יבו˙ "‰בכח" ‰י‡ ב‰יו˙ו
˙‰חל˙ ומעין "‰בפועל"‡ ,ימ‡ „מו„ו
ב"˘ לב"„ ‰ניזיל ב˙ר "‰בפועל" עˆמו
ול‡ ב˙ר ˙‰חל˙ו ו„ו‚מ˙ו.27

ועו„

י˘ לב‡ר סבר˙ ˆריכו˙‡ וחי„ו˘

 (27ו‡˘ ‡‰ין למ„ין „‚ים ˘נˆו„ו מ˘‰ „ˆ‰ו‰
„נ"ח ור" ‰ל‡ילן – י˘ לומר„‚‰ :ר „"‡זלינן ב˙ר
בכח" בנ"ח ‰ו‡ )ל‡ ר˜ ˘מספי˜ ‚ם "‰בכח" ,כי
‡ם( ˘"‰בכח" ע„יף מ"‰בפועל" )כ„ל˜מן סט"ו(.
ומכיון ˘ב„‚ים ˘נˆו„ו ‡ין ‚„ר ז ,*‰ו˜˘‰ו"ט
ב„‚ים ‡י ‡זלינן ב˙ר בכח ‰ו‡ ‡ם מספי˜ ‰בכח
– לכן‡ ,ין ללמו„ ז ‰מנ"ח ,כיון ˘„‚‰ר „"‡זלינן
ב˙ר בכח" בנ"ח ‰ו‡ ‚„ר ‡חר ,ו‡„ ‡‰זלינן ב˙ר
בכח )˘מספי˜ ‰בכח( בנו‚ע ל„‚ים – נלמ„ ר˜
מר" ‰ל‡ילן )˘‚ם „‚‰ר „‡זלינן ב˙ר בכח בר"‰
ל‡ילן ‰ו‡ ˘מספי˜ ‰בכח(; וז ‰מבו‡ר בפנים
‰טעם ˘‡ין ללמו„ מר" ‰ל‡ילן.
*( ראה סה"ש תשמ"ח ח"ב ע'  ,660דמה שבחנוכה
הבכח עדיף מהבפועל הוא לפי שימי חנוכה הם
מציאות תורנית ואין שייך זה בדגים )וגם לא בר"ה
לאילן(.

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

"בכח"‰˘ ,רי ‰יני˜‰ ‰י‡ חנט˙ ‡‰ילנו˙
˘ממנ ‰י‚„לו ‰פירו˙ )‰יינו ˘בט"ו
ב˘בט י˘נ ‰מˆי‡ו˙ "‰בכח" ‚ופ‡ –
‰יני˜" – ‰בפועל"‡ ,בל ‚ם ‡ז ‡ין ז‰
˘ב‡ "‰בכח" ‡ל "‰בפועל" ממ˘( ,ולז‰
סברי ב"˘ „˙‰ם כיון ˘כל ‚„ר „‰בר
‚ם לכ˘יבו‡ ‰ו‡ „בר ˘מ‰ו˙ו "בכח" –
על כן ‡ין לנו לחל˜ במˆי‡ו˙ "‰בכח"
עˆמו בין ‰יו˙ו "בכח" ל‰יו˙ו "בפועל",
ו„י ב‰יו˙ "‰בכח" ‚ופ‡ ב‡ופן „"בכח"
)‰יינו ˘‰יני˜‚ ‰ופ‡ י˘נ ‰ר˜ "בכח"(.
‡בל בכל ‰נך „ליכ‡ סבר‡ זו ,ו"‰בפועל"
‰מ„ובר ˘ם ‰ו‡ מˆי‡ו˙ ˘ל "בפועל"
ממ˘‰ ,ו"‡ „ל‡ ‡זלי ב"˘ ב˙ר "בכח",
ולכך ˜מ"ל ב"˘ ˘יט˙ם בכל ‰נך.

„
יסי˜ „ב‰פלו‚˙‡ ‚בי נר חנוכ ‰נ˙ח„˘
בכללו˙ סבר˙ ב"˘ על „ברי‰ם בכל ˘‡ר
‰פלו‚˙ו˙ ב˘"ס
וי˘ ל‰וסיף בעומ˜ בכל ז„ ,‰בפלו‚˙‡
‚בי נר חנוכ ‰נ˙ח„˘ ‚ם חי„ו˘ כללי

הדרן על שישה סדרי משנה –
לשיטתייהו דב"ש וב"ה
יביא ביאור האחרונים בפלוגתות דסוף עוקצין ועוד דנחלקו אי אזלינן בתר
"בכח" או בתר "בפועל" ,ועפ"ז יחדש קישור בין התחלת סדרי משנה לסופם /
יציע עוד כמה פלוגתות בש"ס דיש לבאר דאזלי בהו לשיטתייהו כאן ,ועפ"ז
יתיישבו קושיות חמורות בשיטת ב"ש בכ"מ  /יבאר כו"כ סברות דקות ואופנים
בתוך סברת ב"ש ,ועפ"ז ימצא "צריכותא" וחידוש מיוחד בכל אחת מהפלוגתות
 /יסיק חידוש רבתי בסברת ב"ש המתחדש משיטתם לענין חנוכה

‡
יבי‡ בי‡ור ‡‰חרונים בסבר˙ ‰פלו‚˙‡
„ב"˘ וב" ‰סוף עו˜ˆין ‡י ‡זלינן ב˙ר
מˆי‡ו˙ „‰בר "בכח" ‡ו "בפועל" ,וי˙ל‰
בז‰ ‰פלו‚˙‡ „רי˘ ברכו˙ ‚בי זמן ˜"˘

‡חרונ‰˘ ‰י‡ ב„ברי ‡‚„" :(2‰חלו˙
„ב˘ מ‡ימ˙י מיטמ‡ו˙ מ˘ום מ˘˜,‰
ב"˘ ‡ומרים מ˘י‰ר‰ר )כ" ‰ל‚ירס‡
‡ח˙ )י"‡ בפי' רב ‡‰י ‚‡ון ,ר"˘ ,ר‡"˘ .ועו„(,
ול‚ירס‡ ˘לפנינו

)וכ"‚ ‰ירס˙ ‰ערוך‰ ,רמ

ב"ם ,ועו„(" :מ˘יחרחר"( ,ב"‡ ‰ומרים
מ˘ירס˜" ,פירו˘„ ,לב"˘ נע˘ו למ˘˜‰

במ˘נ*‰

„סוף עו˜ˆין) 1לפני מ˘נ‰

כבר

מע˙

˘מח˘ב

ב„ע˙ו

לר„ו˙ן

ב‚„ר ופירו˘ ‚ופ‡ „סבר‡ „‡זלינן ב˙ר
"בכח" לב"˘ )ול‡ ר˜ ˘נ˙ח„˘ בז‰ ‰יכ‡
‡מרינן לחי„ו˘ ז‡„ ‰זלינן ב˙ר "בכח",
כבכל סברו˙ ˆ‰ריכו˙‡ ‰נ"ל(.

„‰נ,‰

בכל ‰פלו‚˙ו˙ ˘נזכרו לעיל

בˆריכו˙‡ מלב„ נר חנוכ‰ – ‰פירו˘ בז‰

*„‰רן ז ‰על ˘˘ ‰ס„רי מ˘נ ‰מוב‡ כ‡ן לר‚ל
‚' ˙מוז ,יומ‡ „‰ילול‡ רב‡ ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר
מליוב‡וויט˘ זˆו˜"ל ‰חל ב˘ב"˜ זו.

ע"ז כב ,(‡ ,ועיי' ˘ב˙ ל‡ .‡ ,נוב"י מ ˙"„‰חיו"„
סע"ט .וסיום ס„ר ט‰רו˙ ‰ו‡ בעו˜ˆין – עיי'
סמיכ˙ חכמים ב„˜‰מ˙ו ע ,סע"‚.

 (1וב‰ ‰ו‡ סיום "˘‰ס לפי ס„ר ‰ר‚יל ב˘˘‰
ס„רי מ˘נ˘ ,‰סיומ ‰בס„ר ט‰רו˙ – ר‡„˜‰ ‰מ˙

 (2ר‡ ‰בפי‰מ"˘ ל‰רמב"ם ˘ם .ועיי' ס˘"‰
˙˘מ"ח ח"ב ע'  645ו‡ילך ,ב˜י˘ור „‰‰רן „ל‰לן

‰רמב"ם לפי‰מ"˘ )ו„ל‡ כמ˘מעו˙ ˙וס' ור‡"˘

‚ם ל‡‚„˘ ‰במ˘נ ‰זו ‡‰חרונ ,‰ו‡כ"מ.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

)ול‚‰ירס‡ „"מ˘יחרחר" – מע˙ ˘מבי‡

יום ר‡˘ון מ„לי˜ ˘מונ ‰מכ‡ן ו‡ילך

‰ע˘ן ל‰בריח „‰בורים( ,ולב" ‰ל‡ ח˘יב

פוח˙ ו‰ולך ,וב"‡ ‰ומרים יום ר‡˘ון

מ˘˜ ‰ע„ ˘יר„ ‰ממ˘.

מ„לי˜ ‡ח˙ מכ‡ן ו‡ילך מוסיף ו‰ולך",

וכ˙בו

‡חרונים

)ר‡ ‰ל‡ור ‰‰לכ‰

ל‰ר˘"י זוין" ,ל˘יטו˙ ב"˘ וב" ("‰בבי‡ור
סבר˙ ‚‰‰יון ˘במחלו˜˙ זו‰„ ,י‡ סבר‡
יסו„י˙ ל˘יט˙יי‰ו „ב"˘ וב" ‰בכמ‰
פלו‚˙ו˙ ב˘"ס )ר‡ ‰ל‰לן( ,וסבר‡ ‡ח˙
ל‰ן בכל ‰מ˜ומו˙ ,ו‰ו‡ „ב"˘ סברי
„‡זלינן ב˙ר מˆי‡ו˙ „‰בר ב‰יו˙ו עו„
"בכח" ,וב" ‰סברי „‡זלינן „ו˜‡ ב˙ר
מˆי‡ו˙ „‰בר ‰ב‡ ‰כבר "בפועל" .ו‡ף
‰כ‡ בסבר‡ זו נחל˜ו„ ,לב"˘ „י לנו בז‰
˘‰וו מ˘˜" ‰בכח" ,בע˙ ˘ח˘ב )‡ו
י˙יר ‰מזו – כבר ע˘ ‰מע˘‰ ‰מבי‡(
לר„ו˙ן ,ולב" ‰בעינן ˘ייע˘ו מ˘˜‰
"בפועל".

ומ„‰ו‚מ‡ו˙

לז‰

‡‰

˘‰בי‡ו

„˙נן לעיל מיני' בפר˜ין „עו˜ˆין

)פ"‚

מ"ט(‚„" :ים מ‡ימ˙י מ˜בלין טומ‡,‰
ב"˘ ‡ומרים מ˘יˆו„ו ,וב"‡ ‰ומרים
מ˘ימו˙ו" ,ופי' ‰רע"ב „˘יט˙ ב"˘
˘כ˘נˆו„ו "ח˘ובים כמ˙ים" ולב"" ‰כל
זמן ˘‰ן חיין ‡ין מ˜בלין טומ‡ ."‰ועפ"ז
מובן‡„ ,יפלי‚ו כ‡ן נמי בסבר‡ ‰נ"ל,
„ ‡‰כ˘ניˆו„ין ‚„‰ים ופור˘ין מן ‰מים
˘‰ו‡ מ˜ור חיי‰ם ‰"‰ ,ח˘ובים למ˙ים
"בכח"˘ ,עי"ז ב„רך ממיל‡ ימו˙ו‡ ,ל‡
˘ע„יין ל‡ מ˙ו "בפועל" ,וז‰ו ˘ב"˘
„‡זלי ב˙ר "בכח" ס"ל „מ˜בלין טומ‡‰

ולח„ מ"„ ˙‰ם "טעמ‡ „ב"˘ כנ‚„ ימים
‰נכנסין )‰ע˙י„ים לבו‡ .ר˘"י( וטעמ‡ „ב"‰
כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין

)˘יˆ‡ו כבר ,וז‰˘ ‰ו‡

עומ„ בו נמנ ‰עם ‰יוˆ‡ין .ר˘"י(" .וסבר‡ ‡ח˙
‰י‡ עם ˜‰ו„מו˙„ ,לב"˘ ˘‡זלינן בכ"מ

ועו„

„ו‚מ‡‡„ ‡‰ ,י˙‡ ב˘ב˙

)כ‡,

ב("˙" :ר מˆו˙ נר חנוכ ‰כו' ב"˘ ‡ומרים

‰ר˘ו˙ ‡ו ˘ע"י ‡כיל˙ ‰פסח ‚ ‰"‰ם

עˆמו ‰ו‡ לפני ˙חיל˙ "‰בפועל" ,כי

מחוסר זמן ו‚ם מחוסר מע˘ ,‰כי ‡ין

ב‡ח„ ב˘בט ע„יין ל‡ ˙‰חיל ‰כלל

‰יˆי‡ ‰ב‡ ‰מן ‰ר˘ו˙ ‡ו ‡‰כיל‡ ‰ל‡

‰יני˜ ‰ממי ˘נ ‰זו ,ור˜ ˘נ˘למו „'

ע"י פעול‡ ‰חר˙ ונוספ˙ ,ו‚ם ל‡ ‰י'

ח„˘ים מיום „‰ין "בכח" על ‰מים.

‡פ˘ר ˘י‰י' מי„ ‡חר ‰ר˘ו˙ ‡ו ‡‰כיל‰

)ב( ב„‚ים ˘ניˆו„ו„ ,ב"‰בכח" עˆמו

כי ‰ ı˜‰י' ר˜ בחˆי ‰יום.24

כבר י˘ מעין "‰בפועל" ,כי ˆ‰י„‰ ‰י‡

ול‡י„ך,

‡י ‡˘מעינן ‡„ ‡‰מיר˙

ב˙ר "בכח" – י˘ ל„‰לי˜ כנ‚„ מנין ‰ימים
"‰ע˙י„ים לבו‡" ˘‰ם ‰ימים ‰נמˆ‡ים

˘כל ‚„ר וטעם ‡מיר˙ ‰לל ב‡כיל˙ פסח

‡ˆלנו "בכח" ,ומנין ז‰ ‰ולך ופוח˙ כי

‰ו‡ )‚ם ‡ליב‡ „ב" (‰מפני ˘‰וי "ליל‰

ביום ‡ '‡‰י˙ לן בכח ח' ימים ,וביום

‰מ˜ו„˘ לח‚" )פסחים ˆ ,‰ב‰ ,(25יינו

‰ב' ‡י˙ לן ר˜ ז' ימים בכח וכו' ,מ˘‡"כ

˘מˆינו ל„‰י‡ „ליל ‰ז‰ ‰ו‡ חל˜ מיום

לב"‡˘ ‰זלינן בכ"מ ב˙ר "בפועל" – י˘

יˆי‡˙ מˆרים עˆמו ,ולילו ‰ו‡"‡ ,כ„ ,ו˜‡

˘‰ם ‰ימים ‰נמˆ‡ים ‡ˆלנו "בפועל",
ומנין ז ‰מוסיף ו‰ולך כי מיום ליום נ˙וסף
עו„ יום ˘יˆ‡ כבר.

]וי˘

ל‰וסיף ולח„˘ עו„ סבר‡ בז,‰

„‡„ ‡‰מרינן „ימים ‰נכנסין ‰וו ב‚„ר
"בכח" ו‰יוˆ‡ין ‰וו ב‚„ר "בפועל" ‡ינו

בז ‰סברי ב"˘ „"‰בכח" ˘‰ו‡ ‰ליל‰
נח˘ב כ"‰בפועל" ˘‰ו‡ ‰יום‡ ,בל ב‰נך
„לעיל ‡ימ‡ מו„ו ל‰ו לב"˜ ,‰מ"ל ב‰נך
„לעולם ‡זלי ב˙ר "בכח".

)וˆ‰ריכו˙‡

„זמן ˜"˘ ˘ל ערבי˙ –

יבו‡ר בסעיף ‰ב‡(.

ומע˙‰

נבו‡ לב‡ר ‚ם ˆ‰ריכו˙‡ „נר

ר˜ לענין מˆי‡ו˙ ‰ימים עˆמם ‡ל‡ ‡ף

חנוכ ‰ור" ‰ל‡ילן מ‡ח„ על חבירו‰„ ,נ,‰

לענין טעם „‰‰ל˜ ‰ומ‰ו˙‰˘ ‰י‡ לזכר

‡ף ‰יכ‡ ˘"‰בפועל" ב‡ מן "‰בכח"

‰נס ˘"ל‡ מˆ‡ו ‡ל‡ פך ‡ח„ ˘ל ˘מן

ב„רך ממיל‡ ו‰וי ר˜ מחוסר זמן – מˆינו

כו' ול‡ ‰י' בו ‡ל‡ ל„‰לי˜ יום ‡ח„,
נע˘ ‰בו נס ו„‰לי˜ו ממנו ˘מונ ‰ימים"
כמבו‡ר בסו‚יין – „‡ף בז ‰י˘ ב˜ע‰
לחלו˜ ב„‚‰ר˙ ˘‰בח „נס ז‰„ .‰נ‡ ,‰חר
˘נע˘‰ ‰נס ו„ל˜ ˘‰מן ח' ימים ‡י‚ל‡י
מיל˙‡ למפרע‰˘ 3י' ‰נס ב˙חיל ‰כבר,

מ˘נˆו„ו ,וב"‡„ ‰זלי ב˙ר "בפועל" ס"ל
„‡ין מ˜בלין טומ‡ ‰ע„ ˘ימו˙ו.

כי "‰בכח" ליˆי‡˙ מˆרים ˘ע"י נ˙ינ˙

‚' סו‚ים (‡) :בר" ‰ל‡ילן"‰„ ,בכח"

‰לל בלילי פסחים ,ע„יין ‰ו"‡ „כיון

ל„‰לי˜ כנ‚„ מנין ‰ימים "˘יˆ‡ו כבר"

 (3ומכיון ˘"ל˘נ‡ ‰חר˙ ˜בעום" )˘ב˙ כ‡,
ב( – ‰רי בע˙ ˘נ˙˜נ ‰חוב˙ „‰‰ל˜"‰ ‰ז ‡חר
„‡י‚ל‡י מיל˙‡ כו' ,ו˘פיר י˘ לפר˘ כן ב„‚‰ר˙
‰נס ‰מ‰וו ‰טעם ל˙˜נ˙ „‰‰ל˜.‰

כ‰

פרי˘ ‰ממ˜ום חיו˙ם‰˘ ,י‡ כעין מי˙‰
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)"ח˘ובים כמ˙ים"( ,ו‰וי כמו ˙‰חל˙
‰מי˙‡ ,‰ל‡ ˘‡ינ˙‰ ‰חל˙ מˆי‡ו˙
‰מי˙ ‰עˆמ ‰ממ˘ )כי ‡ינ„ ‰ומ ‰פרי˘‰
ממ˜ום ‰חיו˙ למי˙ ‰בפועל(‡ ,ל‡
˙‰חל˙ מ‰ו˙ ‰מי˙ ‰ו‡יכו˙ (‚) .‰בנר
חנוכ„ ,‰ב"‰בכח" מ˙חיל ‰כבר מˆי‡ו˙
"‰בפועל" ממ˘˘ ,ביום ‰ר‡˘ון כבר
י˘נ‚ ‰ם ˙‰חל˙ "‰בפועל" „˘מונ˙ ימי
‰חנוכ‡ ,‰ל‡ ˘בימים ˘ל‡ח"ז מ˙וסף
בכמו˙ "‰בפועל".

ועפ"ז

י"ל‡„ ,י ‡˘מעינן ˘יט˙ ב"˘

בנר חנוכ‰ ,‰ו"‡ „„ו˜‡ בכ‡‰י ‚ונ‡
˘בע˙ "‰בכח" כבר מ˙חיל "‰בפועל"
עˆמו ˘פיר סברי „‰וי "בכח" ז ‰ח˘וב „יו
ליזיל ב˙רי'‡ ,בל ב‰נך „ר" ‰ל‡ילן ו„‚ים
˘ניˆו„ו „‡ין "‰בפועל" מ˙חיל כלל
‡ימ‡ ˘‡ין "בכח" ז ‰ח˘וב „יו וכב"‰
ס"ל‡ .מנם ל‡י„ך‡ ,י ‡˘מעינן ב‰נך,
‰ו"‡ „‡„רב ,‰נר חנוכ‡˘ ‰ני˘ ,כיון

‰˘ (24רי "מ˘‚‰יע  ı˜‰ל‡ עיכבן ‡פילו כ‰רף
עין" )מכיל˙‡ ופר˘"י ב‡ יב ,מ‡(.

˘כל ענין "‰בכח" ‰ו‡ ˙‰חל˙ "‰בפועל"

 (25ובר˘"י ˘ם „"˘‰ ‰יר" :ביום ˘˙‚‡לו

עˆמו )ומלב„ ז‡ ‰ין כ‡ן ח˘יבו˙ וענין

מן ‚‰לו˙" .ור‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜ו"˘ חט"ז ע' 109
˘‰ילפו˙‡ )בפסחים ˘ם( מפסו˜ "˘‰יר י‰י' לכם
כליל  ˘„˜˙‰ח‚" ‰ו‡ )ל‡ ר˜ ˘פסח ˘ני "‡ינו
טעון ‰לל ב‡כיל˙ו" ,כי "ליל‡˘ ‰ין מ˜ו„˘ לח‚
‡ין טעון ‰לל"‡ ,ל‡ ‚ם( עˆם ‚„ר ‰חיוב „‰לל
ב˘ע˙ ‡כיל˙ פסח )ר‡˘ון(‰˘ ,ו‡ )ל‡ מˆ„ עˆם
‡כיל˙ ‰פסח‡ ,ל‡ בעי˜ר( מפני ˘‡כיל˙ו ‰ו‡
ב"ליל  ˘„˜˙‰ח‚".

˘ל "בכח" כמˆי‡ו˙ בפני עˆמ‰ ,(‰יינו
˘כל מ‰ו˙ "‰בכח" וח˘יבו˙ו ‰י‡ ‰יו˙ו
חˆי "בפועל""‡ ,כ למ ‰לן ל‰ס˙פ˜

 (26ועפ"ז יומ˙˜ ל˘ון ‚‰מר‡ )ע"ז ‚ ,סע"‡(
"„‚ים ˘בים כיון ˘עולים ליב˘ ‰מי„ מ˙ים".

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

˜úר‡˙ ˘ב˙
י"ל נמי „‡י ‡˘מעינן ˘יט˙

בז‰˘ ‰י' בכח ˘‰מן ‰מועט ל„לו˜ לח'

ל˘יט˙ ב" ,‰י˘ לח„˘ עו„ „‚ם ל˘יט˙

ב"˘ בחלו˙ „ב˘ ע„יין י˘ ˆ„ ‰ו"‡

ימים  ,ו‰רי כח נסי ז˘ ‰ב˘מן ‰י' ‰ולך

‰נ"ל

ב"˘ עˆמם ‡יכ‡ רבו˙‡ לב' „„ˆ‰ין:

„ב˘‡ר ‰מ˜ומו˙ ל‡ יסברו „‡זלינן ב˙ר

ופוח˙ מיום ליום„ ,ביום ˘‰ני ‰י' בכחו

כז ומע' ב כלל ב( בנו‚ע לפלו‚˙ו˙ ‡חרו˙

‡˘מעינן ˘יט˙ ב"˘ בזיב˙ יום

"בכח" ,ו‰ו‡ מ˘ום „‡פ˘ר לומר „„ו˜‡

ל„לו˜ ז' ימים וכו'‡ ,מנם בפועל ממ˘

„ב"˘ וב"„ ,‰בסבר‡ זו ‡יפלי‚ו

י"‡ ‰ו"‡ לפר˘ ˘יט˙ם וסבר˙ם ב‡‰

˙‰ם ‡זלי ב"˘ ב˙ר "‰בכח" ל‰ח˘יבו

‰י' ‰נס מ˙˜יים ‡חר ˘„‰לי˜ו ממנו כבר,

‡‰וˆר ˘ם ל‡ ‰וב‡ו ‰פלו‚˙ו˙ ‰נ"ל(.

„‡זלי ב˙ר "בכח" ב‡ופן ‡חר ל‚מרי,

כ‡ילו כבר ‰י' "‰בפועל" כיון ˘˙‰ם

ומיום ליום ‰י' נס ז˘ ‰בנו‚ע לפועל מוסיף

ו‰ו‡‡˘ ,ין ‰כוונ ‰בז„ ‰סברי ˘"‰בכח"

‰וי בי„ו לע˘ו˙ "‰בכח" ל"בפועל"

ו‰ולך „ביום ˘‰ני כבר „ל˜ ב' ימים וכו'.

נח˘ב כבר למˆי‡ו˙ „‰בר ‰ב‡ ‰ממנו
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˙יכף ומי„ בר‚ע ז‡ , ‰בל ‰יכ‡ „בי‡˙

וז‰ו ˘נחל˜ו ב"˘ וב"„ ,‰לב"˘ „‡זלי

„רי˘ ס„רי מ˘נ‰„ ,‰כי ˙נן ברי˘ ברכו˙:

"בפועל"˙‰ ‡‰„ ,ם ‡"‡ לומר כן על

"‰בפועל" מן "‰בכח" ‡ינ ‰בי„ו ל‰יו˙

ב˙ר "בכח" נמˆ‡ ˘מח˘בים ‰נס ע"פ מ‰

"מ‡ימ˙י ˜ורין ‡˙ ˘מע בערבי˙ כו'

"‰בכח" )כי "בכח" ˘בו„‡י ל‡ י ‡‰ממנו

ע˙ ‰ו˙לוי „‰בר ב‰מ˘ך ‰זמן כנר חנוכ‰

˘‰י' בכח ˘‰מן ,ו‡"כ ‰נס „יום ‰ר‡˘ון

ע„ סוף ˘‡‰מור‰ ‰ר‡˘ונ„ ,‰ברי ר"‡.

"‰בפועל" לעולם ,ו„‡י ‡ין לומר עליו

)ו„‚ים ˘ניˆו„ו( ‡ימ‡ מו„ו ל‰ו לב"‰

‰ו‡ נס ˘ל ח' ימים ,ולכך מ„לי˜ין בו ח'

וחכמים ‡ומרים ע„ חˆו˙ .רבן ‚מלי‡ל

˘‰ו‡ נח˘ב כבר למˆי‡ו˙ "‰בפועל"

„ל‡ ח˘יב "‰בכח" כ‡ילו כבר נמˆ‡

נרו˙ ,ומכ‡ן ו‡ילך פוח˙ ו‰ולך ו„‰‰ל˜‰

‡ומר ע„ ˘יעל ‰עמו„ ˘‰חר" .ופר˘"י

‰ב‡ ‰ממנו(‡ ,ל‡ ˜ס"„ לפר˘ ‡„ ‡‰זלי

"‰בפועל" ע˙‡ .‰ל‡ ˘ל‡י„ך ‚יס‡ ‡‰

‰י‡ כנ‚„ "ימים ‰נכנסין" ˘ע˙י„ים לבו‡,

)ברכו˙ „ ,סע"‡ ו‡ילך .ור‡‚ ‰ם ˘ם ‚ ,רע"‡

ב˙ר "‰בכח" ˘‰כוונ ‰בז‰ ‰י‡ לחי„ו˘

„בנר חנוכ‰ ‰ו‡ בו„‡י וממיל‡ ול‡ ע"י

מ˘‡"כ לב"‡„ ‰זלי ב˙ר "בפועל" נמˆ‡

מיוח„ ר˜ בנ„ון „˙‰ם ,ו‰ו‡˘ ,ב„ין זב‰

מע˘‰ ,‰וי סבר‡ לˆ„ ˘‰ני ,כ„לעיל

˘מח˘בים ‰נס ע"פ מ„˘ ‰ל˜ ˘‰מן

„ו˜‡ מלכ˙חיל‡ ‰ין ‡נו ז˜ו˜ים למˆי‡ו˙

)וטעמ‡ „מיל˙‡ לסבור ˘‡ין ‡ורך ‰זמן

"‰בפועל" ‡ל‡ ר˜ למˆי‡ו˙ „‰בר "בכח",

˘בינ˙יים מ‚רע ,כי "מחוסר זמן ל‡ו

בפועל ,ו‡"כ ‰נס „יום ‰ר‡˘ון ‰ו‡ נס

˘‰רי ˙‰ם ‡ין ‡נו רוˆים ל‰ח˘יב זיב‰

כמחוסר מע˘"‰

˘ל יום ‡' ,ולכך מ„לי˜ין בו נר ‡' ,ומכ‡ן

)ר‡"„˘ ‰ח מע' כללים כלל

זו ל"זיב„‚ ‰ול‰˘) "‰י‡ "‰בפועל" ‰ב‡

˜ס‡ .ו˘"נ((.

ו‡ילך מוסיף ו‰ולך ו„‰‰ל˜‰ ‰י‡ כנ‚„

‰נ"ל ˘ˆ‰ריכו˙‡ ל‡י„ך ‚יס‡ ˙‡‰

‡י

ב„רך כלל מ"בכח" ז‡ ,(‰ל‡ ‡„רב,‰
רˆוננו ל‰ח˘יב" ‰זב˜ ‰טנ˙‰) "‰חל˙
ו"בכח" „זיב„‚ ‰ול‰ (‰יינו ˘‡נו רוˆים
ר˜ מˆי‡ו˙ ˘ל "בכח" ול‡ ˘ל "בפועל"
)ו‰חי„ו˘ „ב"˘ ‰ו‡ ˘„י בז˘ ‰מˆי‡ו˙
"בכח" זו ‰י‡ מˆ„ ‰ר‡י' כ˘לעˆמ‡ ,‰ף
˘מˆ„ ‰ימים ˘ל‡ח"ז בפועל נמˆ‡ ˘‡ין
כ‡ן ‡פי' יכול˙ ל"זיב„‚ ‰ול ,("‰ו‡"כ
ל‡ י„עינן מז‚˘ ‰ם בכל ‰נ‰ו „ז˜ו˜ים
‡נו למˆי‡ו˙ "‰בפועל" )וכ‚ון בחלו˙
„ב˘ˆ˘ ,ריכים ‡נו ˘י" ‡‰מ˘˜ ("‰ניזיל
ב˙ר "‰בכח" ל‰ח˘יבו כ‡ילו כבר י˘נו
"‰בפועל"˜ .מ"ל בחלו˙ „ב˘ „‡ף ‰יכ‡
˘ז˜ו˜ים ‡נו למˆי‡ו˙ "‰בפועל" „י לנו
ב"בכח" ל‰ח˘יבו כמו "בפועל".

ול‡ח"ז

ומע˙‰

4

"ימים ‰יוˆ‡ין" ˘יˆ‡ו כבר[.
נוכל לב‡ר ‚ם ‰חי„ו˘

„˘יט˙ ב"˘ ב‡מיר˙ ‰לל בלילי פסחים,23
„˙‰ם "‰בכח" י˘ בו ˙ר˙י ל‚ריעו˙‡,
 (22וע"„ כל ‰ר‡וי לביל‡ ‰ין ביל ‰מעכב˙ בו
)יבמו˙ ˜„ ,ב(.
‚ (23ם י"ל ˘‰חי„ו˘ ב„ע˙ ב"˘ בז‰ ‰ו‡ ל‡
עˆם ‰ענין „"‡זלינן ב˙ר בכח" ,כ"‡ :ב"‰בכח"
„יˆי"מ י˘נם כמ ‰ענינים‰ :בטח˙ ˜‰ב"" ‰ו‡חרי
כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול" ˘‰י˙ ‰עו„ ˜ו„ם ‚‰לו˙;
ביטול ‰עבו„ ‰מ‡בו˙ינו ˘‰י' בר") ‰ר" ‰י‡,
רע"‡(; "‰חו„˘ ‰ז ‰לכם ר‡˘ ח„˘ים" )˘˘ייך
ל‚‡ול˙ן ˘ל י˘ר‡ל ‡ז( ˘‰י' בר"ח ניסן – ו˜מ"ל
ב"˘ ˘"‰בכח" „‡מיר˙ וענין "בˆ‡˙ י˘ר‡ל
ממˆרים" ‰ו‡ ‡כיל˙ ‰פסח )‡ו ‰נ˙ינ˙ ר˘ו˙
לˆ‡˙ ממˆרים( .ור‡ ‰ע„"ז ‰ער 21 ‰לענין חלו˙
„ב˘.

וע„"ז

יז
מˆינו מבו‡ר ב‡חרונים סבר‡

)ר‡ ‰בי˙ ‡‰וˆר ל‰ר"י ענ‚יל ,מע' ‡ כלל

ומע˙‰

)‡בל בבי˙

י"ל „נעו˙ ıחיל˙ן בסופן

וי˘ לכרוך בז‚ ‰ם פלו‚˙˙ ב"˘ וב"‰

„" ‰ל‡ ר"‡ ‰י‡( „נחל˜ו בפירו˘ ˙‰יב‰
"וב˘כבך" ˘בכ˙וב

)ו‡˙חנן ו ,ז .ע˜ב י‡,

יט(„ ,לר"‡ מ˘מע" ‰כל זמן ˘בני ‡„ם
עוס˜ין לילך ול˘כוב" ˘‰ו‡ ע„ סוף
˘‡‰מור‰ ‰ר‡˘ונ ,‰ולר"‚ מ˘מע" ‰כל
זמן ˘בני ‡„ם ˘וכבין" ˘‰ו‡ ע„ ˘יעל‰
עמו„ ˘‰חר ]וחכמים נמי 5סברי כר"‚
בפי' ‰כ˙וב „מ ˙"‰זמנ ‰ע„ עלו˙ ˘‰חר,

וב‡מ˙ י˘ לומר‚˘ ,ם ב˘נ˜‰ ‰ו„מ˙ ,כ˘‰י' ‚וף
‰נס ˘מˆ‡ו פך ˘‰מן – י„עו מ˙חיל˙ו ˘˘‰מן
י„לו˜ ˘מונ ‰ימים )ע„ ˘י‰י' ˘מן ט‰ור( ,כי ‰וכח‰
‰י˙ ‰בי„ם ˘כן י‰י' כיון ˘בוו„‡י ל‡ י˙כן לומר
˘‰נס ˘ע˘˜‰ ‰ב"˘) ‰מˆ‡ו פך ˘‰מן( ‰י' בכ„י
˘י„לי˜ו ב˘מן ט‰ור ר˜ יום ‡ח„ .ועפ"ז מ˙ור ıמ‰
˘˘˜‰ו על ‰סבר ‰ב"י ‰י„וע ב‡ופן ˙‰רח˘ו˙ ‰נס
)‡ו"ח סי' ע˙"ר ב˙ירו˘ ('‡‰ ıחיל˜ו ‡˙ ˘‰מן
˘בפך לח' חל˜ים )ונ˙˜˘ו עליו מנין י„עו לחל˜
˘‰מן מעי˜ר‡ לימים ‰ב‡ים(.
 (4ל‰עיר ˘ב‰נס ˘‰י' בפך ˘‰מן – כמ ‰בי‡ורים
)ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜ו"˘ חט"ו ע'  184ו‡ילך .ו˘"נ.
עיי"˘( .ומ"˘ בפנים ˘ביום ר‡˘ון ‰י' בכח ˘‰מן
ל„לו˜ ח' ימים – ‰ו‡ ר˜ ל„ע˙ ‰מב‡רים ב‡ופן
‰נס ˘‰י' ז ‰עי"ז ˘ני˙וסף )ביום ‡'( בכמו˙ ˘‰מן
‡ו ב‡יכו˙ו ,מ˘‡"כ לפי ‰בי‡ור ˘ני˙וסף ˘מן
‡ח"כ ‡ו ˘˘‰מן ל‡ נכל ‰ב‡‰ור.

כמבו‡ר ˙‰ם ב‚מ' )„ ,רע"ב( „‡ינ‰ו
"כרבן ‚מלי‡ל סביר‡ ל‰ו ,ו‡˜„ ‡‰
‡מרי ע„ חˆו˙ ,כ„י ל‰רחי˜ ‡˙ „‡‰ם מן
‰עביר .["‰ו‰נ ,‰ר"‡ מ˙למי„י ב"˘ ‰י'
)ר˘"י )„"˘ ‰מו˙י( ו˙וס' )„"„ ‰ר"‡ „˘מו˙י( –

˘ב˙ ˜ל ,ב ,(6ורבן ‚מלי‡ל מ˙למי„י ב"‰ ‰י'
)ר‡ ‰יבמו˙ טו .(‡ ,ועפ"ז י˘ לח„˘ „בסבר‡
„לעיל נחל˜ו„ ,ל˘יט˙ ב"˘ ‡זלינן ב˙ר
"בכח" ולכך ס"ל ל˙למי„ם „"ב˘כבך"
 (5ר‡˙ ‰וס' ביˆ˘ ‰ב‰ער.6 ‰
 (6ור‡˙ ‰וס' ביˆ ‰ל„ ,רע"ב ˘מ˜˘ ‰בפ˘יטו˙
‡פלו‚˙˙ ר"‡ וחכמים"˘ ,מחלפ‡ ˘יט˙יי‰ו „ב"˘
וב"."‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜‡י על ‰זמן "˘עוס˜ין לילך ול˘כוב",

זו:8

ול˘יט˙ ב"‡ ‰זלינן ב˙ר "בפועל" ולכך

ב
יח„˘ עו„ פלו‚˙ו˙ ב"˘ וב" ‰ב˘"ס
˘י˘ ל˙לו˙ בסבר‡ ‰נ"ל ,ועפ"ז י˙יי˘בו
˜‰ו˘יו˙ על ˘יט˙ ב"˘ ‚בי ‰לל בפסח
ו‚בי זב˜ ‰טנ‰

ונר‡‰

לח„˘ בעומ˜ בי‡ור סברו˙

פלו‚˙‡ זו˘ ,ב‡מ˙ מˆינו ל„‚‰יר סבר‡
זו עˆמ ‰בריבוי ‡ופנים ˘ונים ,כמ˘י"˙
ל‰לן בפרטיו˙ .וב„˜‰ם עו„ „ו‚מ‡ו˙
‡חרו˙ מפלו‚˙ו˙י‰ם ב˘"ס ˘ל‡ ‰וב‡ו
בספרים ‰נ"ל˘ ,י˘ לב‡רן ‚"כ ע"פ סבר‡
 (7וי˘ ל‰וסף עו„ ענין ב˘˜‰ר „„ע˙ ר"‡
)מ˙למי„י ב"˘( "ע„ סוף ˘‡‰מור‰ ‰ר‡˘ונ "‰עם
˘יט˙ ב"˘ „"‡זלינן ב˙ר בכח":
מכיון „˙ו˘בע"פ ‰י‡ "פירו˘˙„ "‰ו˘ב"כ
– נמˆ‡‰˘ ,פירו˘ „˙ו˘בע"פ כלול ב˙‰יבו˙
„˙ו˘ב"כ ,ב‰עלם ובכח ,ו‡ח"כ ב‡ ב˙ו˘בע"פ
ב‚ילוי ובפועל.
וע„"ז ‰ו‡ בנו‚ע ל‚‰זירו˙ ו˜˙‰נו˙ „חכמים
– ˘‰ם כלולים ˙חל ‰ב‰עלם ובכח בטעמי‰ם –
בענינים ˘‰ם מ„‡וריי˙‡ )ב˙ו˘ב"כ ובפירו˘‰
„˙ו˘בע"פ( ,ו‡ח"כ )ב„ברי סופרים( ב‡ים ב‚ילוי
ובפועל.
ועפ"ז י"ל˘ ‡‰„ ,ל„ע˙ ר"‡ מו˙ר ל˜רו‡ ˜"˘
"ע„ סוף ˘‡‰מור‰ ‰ר‡˘ונ "‰ו‡ינו חו˘˘ ל‚‰זיר‰
"ל‰רחי˜ ‡˙ „‡‰ם מן ‰עביר – "‰כי ל˘יט˙ ב"˘
„‡זלינן ב˙ר בכח – במ˜ום ˘י˘ סבר‡ לכ‡ן ולכ‡ן
– ‡ין חו˘˘ים ל‚זיר„ ‰רבנן )„‚‰ר „"בפועל"(,
ומעמי„ים ‡˙ „‰ין כמו ˘‰ו‡ מ„‡וריי˙‡ )„‚‰ר
„"בכח"(.

‚(

למט ‰מז – ‰מˆי‡ו˙ „"בכח" ˘‡ין

מˆי‡ו˙ "‰בפועל" ב‡ ‰ממנ ‰ב„רך

ס"ל ל˙למי„ם „"ב˘כבך" ˜‡י על ‰זמן
˘בני ‡„ם ˘וכבים בפועל.7

˜úר‡˙ ˘ב˙

ממיל‡ ומעˆמ‡ ,‰ל‡ בעי פעול ‰וע˘י'
 (8לכ‡ור ,‰עו„ „ו‚מ‡ בולט˙ )‰וב‡ ‰ב"בי˙
‡‰וˆר" ˘ם(‰" :חו˘ב ל˘לוח י„ בפ˜„ון ב˘"‡
חייב ,וב‡ ‡"‰ינו חייב ע„ ˘י˘לח בו י„" )ב"מ
ספ"‚(‡ .בל ממ‡˘ ‰מרו בירו˘למי )˘בועו˙
רפ"ח( "בעומ„˙ בר"‰ר וח˘ב ל‚וזל‡ . . ‰ם ע„
˘ל‡ מ˘ך „ברי ‰כל פטור" ,מוכח ˘ב˘ליחו˙ י„
‚ם ב"˘ סברי „ל‡ ‡זלינן ב˙ר בכח ,ומ˘ ‰מחייבים
ב"עומ„˙ ב‡יבוסו" – ‰ו‡ מטעם ‡חר*.
וי"ל ‰טעם על ז˘ ‰ב˘ליחו˙ י„ ‚ם ב"˘ סברי
„ל‡ ‡זלינן ב˙ר בכח – כי מכיון ˘‰חפ‰ ıו‡ ˘ל
‰מפ˜י„‰ ,רי מח˘ב˙ו ˘ל ‰נפ˜„ ‡ינ ‰יכול‰
לפעול בחפˆו ˘ל ‰מפ˜י„ )˘י‰י' ˜נוי לו עי"ז(.
בס‚נון ‡חר :ע"י מח˘ב˙ו ˘ל ‰נפ˜„ ל‡ נע˘‰
˘ינוי ב‰חפ˘ ıל ‰מפ˜י„‚ ,ם ל‡ ˘ינוי "בכח".
וע"„ מ"˘ ‰כס"מ )‰ל' טומ‡˙ ‡וכלין רפי"ב(
"„‡ין סבר‡ „רˆון ‡חרים י‚רום טומ‡ ‰ל„בר
˘‡ינו ˘ל‰ם" .ור‡ ‰רמב"ם ‰ל' כלים פכ"‰ ‰י"‡
)ובל"מ ˘ם פכ"„ "‰ז(˙ .וספו˙ יבמו˙ פ‚ ,רי˘
ע"ב .ועו„.
ו‚ם ל„ע˙ ˙‰וספו˙ )ב"˜ ˆח ,סע"‡( ו‰ר˘ב"‡
)חולין ל‡ ,ב – ‰וב‡ בכס"מ ˘ם( „ב‰כ˘ר מ˘˜‰
ובפר„‡ ‰ומ ‰ל‡ בעינן „ע˙ בעלים – ˘‡ני
˙‰ם˘ ,י˘נ ‰ע˘י' ור˜ ˘‡ין ‰ע˘י' פועל˙ בלי
מח˘ב„] ‰י"ל ˘סבר˙ ‰פלו‚˙‡ בז‡ ‰י בעינן
„ע˙ בעלים ‰י‡‡ :ם ‰פעול ‰נע˘י˙ ע"י ‰מע˘‰
ו‰מח˘ב‡ ‰ו ˘‰פעול ‰נע˘י˙ ע"י ‰ע˘י' לב„,
וˆורך ‰מח˘ב‰ ‰ו‡ ר˜ לˆייר ‡˙ ‰ע˘י' ,כמבו‡ר
ב‡רוכ ‰ב"˙˘ובו˙ ובי‡ורים" ע' ‚‡) 17רו˙ ˜ו„˘
כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע ח"‡ ע' רלט‰ .מו"ל([ .מ˘‡"כ
בנ„ו"„˘ ,י˘נ ‰ר˜ מח˘ב˘ – ‰ע"י מח˘ב˙ו ל‡
*( וראה צפנת פענח מהדורא תנינא בהשמטות )ע'
 (180שטעמא דב"ש הוא :בתחלה הי' מקום זה שהחפץ
מונח שם ,רשותו של המפקיד" ,וע"י מחשבתו שכלתה
שמירתו ,נעשה רשות הנפקד ,והוי זה משיכה צורית",
ופלוגתת ב"ש וב"ה היא אי אזלינן בתר צורה או לאו.
עיי"ש בארוכה )ושם ,שזהו גם טעם פלוגתתם אם שמים
נבראו תחלה או ארץ נבראת תחלה )ראה להלן הערה
 .((32ואי"ז שייך לנדו"ד )שיטת ב"ש דאזלינן בתר בכח(
– שהרי גם "משיכה צורית" היא )משיכה( בפועל.

‡חר˙ כ„י ˘˙בו‡ ממנ ,‰וכ‚ון חלו˙
„ב˘ ˘‚ם ‡חר ˘מ‰ר‰ר לע˘ו˙ם מ˘˜‰
)ו‡פי' ‡חר ‰חרחור( ע„יין ל‡ יבו‡ מז‰
"‰בפועל" ‡ם ל‡ ˘יע˘„‡‰ ‰ם מע˘‰
‰ר„י' לע˘ו˙ן למ˘˜ ‰בפועל.

„(

למט ‰מז – ‰מˆי‡ו˙ „"בכח"

˘לעולם ל‡ ˙בו‡ ממנ‰ ‰מˆי‡ו˙ בפועל,
כ‚ון ר‡יי˙ זיב ‰ביום י"‡ ˘‰ו‡ ‚„ר
„"בכח" ביום י"‡ מˆ„ עˆמו )˘מˆ„ ‡ופן
‰ר‡י' בו כ˘לעˆמ‡ ‰לול‡ ‰מניע„ ‰ימים
˘ל‡חריו‰ ,וי‡ ר‡י' ‰ר‡וי' לˆ‰טרף
לזיב„‚ ‰ול‡ ,(‰בל לעולם ל‡ ˙בו‡ מז‰
זב„‚ ‰ול ‰בפועל.

ו‡"כ

נמˆ‡ לנו כבר בי‡ור ˆ‰ריכו˙‡

לˆ„ ‡ח„‡„ ,י ‡˘מעינן ˘יט˙ ב"˘ ר˜
בחנוכ ‰ובר" ‰ל‡ילן – ‰ו"‡ „„ו˜‡ ‰יכ‡
˘בו„‡י יבו‡ "‰בפועל" מן "‰בכח" ‰וי
"‰בכח" ח˘וב ליזיל ב˙רי'˜ ,מ"ל „‚ים
˘ניˆו„ו „‡ף ‰יכ‡ ˘‡ינו בו„‡י ˘יבו‡
"‰בפועל" ‡זלינן נמי ב˙ר "בכח" .ו‡י
‡˘מעינן ‡ף  – ‡‰ע„יין ‰ו"‡ „‰ני מילי
„ו˜‡ ‰יכ‡ ˘עכ"פ ב„רך ממיל‡ ב‡
"‰בפועל" מן "‰בכח" ‰וי "‰בכח" ח˘וב
ליזיל ב˙רי'˜ ,מ"ל חלו˙ „ב˘ „‡ף ‰יכ‡
˘‡ין "‰בפועל" ב‡ ב„רך ממיל‡ ‡ל‡
ע"י ע˘י' ‡חר˙ ‡זלינן נמי ב˙ר "בכח".21

כ‚

ו‡י ‡˘מעינן ‡ף  – ‡‰ע„יין ‰ו"‡ „‰ני
מילי „ו˜‡ ‰יכ‡ ˘עכ"פ יכול לבו‡
"‰בפועל" מן "‰בכח" ‰וי "‰בכח" ח˘וב
ליזיל ב˙רי'˜ ,מ"ל ר‡יי˙ זיב ‰ביום י"‡
„‡ף ‰יכ‡ ˘לעולם ל‡ יבו‡ "‰בפועל"
‡זלינן נמי ב˙ר "‰בכח".

ומע˙‰
"˘‰ס

מובן ‚ם ל‡י„ך ‚יס‡ )כ„רך

בכמ‰

ˆריכו˙ו˙,

„ˆ‰ריכו˙‡

לˆ„ ˘‰ני ‰י‡ מ‡י„ך מ‡ן „‡מר(‡„ ,י
‡˘מעינן ‰פלו‚˙‡ ר˜ בר‡יי˙ זיב– ‰
‰ו"‡ „˘יט˙ ב" ‰ליזיל ב˙ר "‰בפועל"
ול‡ ב˙ר "‰בכח" ‰ו‡ „ו˜‡ ‰יכ‡
˘לעולם ל‡ יבו‡ "‰בפועל" ממנו ולכך
‡ין בו ח˘יבו˙ ליזיל ב˙רי'‡ ,בל ב‰נ‰ו
˘"‰בפועל" יוכל לבו‡ מן "‰בכח" ‡ימ‡
מו„ו ל‰ו לב"˘ „‰וי "‰בכח" ח˘וב ליזיל
ב˙רי' .וכן על „רך ז ‰לכל ‰מ˜ומו˙ ‰נ"ל,
ע„ לחי„ו˘ „נר חנוכ ‰ויני˜˙ ‡‰ילן –
˘‡ע"פ ˘בו„‡י וממיל‡ יבו‡ "‰בפועל"
מן "‰בכח" ,ע„יין ס"ל לב"„ ‰ל‡ ‰וי
"‰בכח" ח˘וב ליזיל ב˙רי'.

)וכ"‰

בכל ˆ‰ריכו˙ו˙ „ל‰לן˘ ,בכל

סבר‡ ב˘יט˙ ב"˘ ‡יכ‡ ‚ם ˆריכו˙‡ לˆ„
˘כנ‚„ ל‰ו„יענו כחן „ב".(‰

מי‰ו,

‰בי‡ור ‰נ"ל עˆמו ע„יין חסר

˜ˆ˙ ,כי ל‡ נ˙ב‡ר בו ‰חי„ו˘ ˘בנר
חנוכ ‰ויני˜˙ ‡‰ילן עˆמם מ‡ח„ על
חבירו .ועו„„ ,ע„יין ל‡ נ˙ב‡ר ˆ‰ריכו˙‡
„פלו‚˙˙ם ‚בי ‡מיר˙ ‰לל בלילי פסחים
ו‚בי זמן ˜רי‡˙ ˘מע ˘ל ערבי˙.

יחזירם למים יחיו‡ ,ין מטמ‡ין( – „ס"ל ˘ˆריך
ל‰יו˙ בכח ˘בו„‡י יבו‡ בפועל.
‚ (21ם י"ל‰˘ ,חי„ו˘ „ב"˘ ב"חלו˙ „ב˘" ‰ו‡
)ל‡ עˆם ‰ענין „‡זלינן ב˙ר בכח ‚ם בכ‚ון „‡,
כ"‡( ˘‰יעור ו‡‰ופן ˘ל "‰בכח"" :מ˘יחרחר"

וי"ל

בז ,‰ב„˜‰ם„ ,מלב„ ‰בי‡ור

)וע"„ ‰מבו‡ר ל˜מן ‰ער 23 ‰בנו‚ע ‡מיר˙ "בˆ‡˙
י˘ר‡ל ממˆרים"(

כב
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ל) 17"‰מˆורע ˘ם ,כו( כנזכר ב‚מ' )נ„˘ ‰ם(.

ולכך

נ"ל „סבר˙ ב"˘ בז‰ ‰י‡

ל˘יט˙יי‰ו „‡זלינן ב˙ר "בכח"‰„ ,נ ,‰ז‰
˘ר‡יי˙ יום ‡ח„ ‰לזו לעולם ל‡ ˙ע˘‰
לזב‚ ‰מור‡ ‰ינו מניע ‰מˆ„ ‡ופן ר‡יי˙
יום ז ‰עˆמו ˘‰י‡ ר‡י' ˘ב˙וך ימי זיב,‰
‡ל‡ מˆ„ חסרון ‰ימים ˘ל‡חריו ˘כבר
‡ינם ימי זיב ‰ול‡ חזו ל‡ˆטרופי ,ו‰יינו
˘‰מניע‡ ‰ינ ‰בר‡יי˙ יום ז ‰ובמ‰
˘בכח‡ ‰ל‡ מˆ„ מˆי‡ו˙ ‰ימים ˘יבו‡ו
בפועל ל‡חרי' ,ולכך ס"ל לב"˘ „כיון
˘יום ז ‰עˆמו מˆ„ מ‰ו˙ו וכחו ל‡ ‰י˙‰
בו מניע ‰ל‰ע˘ו˙ לזב‡) ‰ילול‡ ‰יו ימים
˘ל‡חריו ימי נ„ ‰ול‡ ימי זב ,(‰ו‡ופן
ר‡יי˙ו כ˘לעˆמ ‰ל‡ ˘‡ני מר‡יי˙ יום
‡ח„ בכל יום מימי זיב„ – ‰י ב"כח" ז‰
)˘לעולם ל‡ יבו‡ בפועל( ל‰יו˙ לר‡יי˙
יום ז„‚ ‰ר זב˜ ‰טנ ‰וליבעי ˘ימור,
מ˘‡"כ ב" ‰ס"ל‡„ 18זלינן ב˙ר ‰מˆי‡ו˙
בפועל ,וכיון ˘בפועל "ל‡ ˙‰י' לעולם
זב„‚ ‰ול "‰ע"י ר‡י' זו ,ל‡ בעי ˘ימור.19

‚
יב‡ר ריבוי ‡ופנים בסבר˙ ב"˘ „‡זלינן
ב˙ר "בכח" ועפ"ז יסביר ˆ‰ריכו˙‡
ו‰חי„ו˘ בסבר‡ ˘בכל ‡ח˙ מן ‰פלו‚˙ו˙
‡מנם‡ ,חר „‡מרינן ˘בכל ‰פלו‚˙ו˙

 (18ור‡ ‰ל˜ו"˘ ח"ז ע'  107ו‡ילך – בי‡ור ב'
˘‰יטו˙ לפר˘ „ברי ב"˘ ‰בסו‚י‡ „נ„˘ ‰ם ,וכן
בי‡ור סבר˙ ב' ‰ל˘ונו˙ ˘ב‚מ' ˘ם בבי‡ור ב'
˘יטו˙ ‡לו ,ע"פ ‚„רי "חˆי ˘יעור" ו‚„רי "זב‰
˜טנ ."‰עיי"˘.
 (19ו„ ‡‰ס"ל לר"י ˘ע˘ירי בעי ˘ימור
מ„‡וריי˙‡‚ ,ם ל„ע˙ ב") ‰נ„ ‰עב ,ב(‡ ,ף ˘‚ם
ע"י ‰ר‡י' בע˘ירי "ל‡ ˙‰י' לעולם זב„‚ ‰ול"‰
– כי ,ר‡י' בע˘ירי ‰י‡ כמו חˆי ˘יעור ,כמבו‡ר
ב‡רוכ ‰בל˜ו"˘ ח"ז ע'  ,111ול„ע˙ ר"י – חˆי
˘יעור ‡סור מן ˙‰ור) ‰יומ‡ ע„.(‡ ,

ל„יני ˙רו"מ ,מ‡ימ˙י ח˘יב‡ ˘נ ‰ח„˘‰
)ל‰יו˙ „ין פירו˙ ˘‚„לו ע"י חנט˙ ‡‰ילן
ל‡חר זמן ז ‰כ„ין מע˘ר „˘נ ‰זו(:
"ב‡ח„ ב˘בט ר" ‰ל‡ילן ,כ„ברי ב"˘.
ב"‡ ‰ומרים בחמ˘ ‰ע˘ר בו" .וב‰סבר˙
‰טעם ˘‡ין ˙חיל˙ ˘‰נ ‰לפירו˙ ‡‰ילן

‰נ"ל נחל˜ו ב"˘ וב" ‰בסבר‡ ‡ח˙,

ב˙˘רי ‡ל‡ ב˘בט ,נ˙' בירו˘למי

עלינו לב‡ר ‰חי„ו˘ ˘ב„ברי‰ם בכל ‡'

"‰ב(" :ע„ כ‡ן ‰ן חיין ממי ˘‰נ˘ ‰עבר,‰

מ‰פלו‚˙ו˙ „ל‡ ˘מענו‰ו מפלו‚˙ו˙

מכ‡ן ו‡ילך ‰ן חיין ממי ˘‰נ‰ ‰ב‡,"‰

‡‰חרו˙ ,ובל˘ון "˘‰ס – "וˆריכ‡" )ו‚ם

‰יינו ˘„' ח„˘ים ‡חר ˙חיל˙ ˘‰נ‰

ˆריכו˙‡ זו ל‡ נ˙ב‡ר ‰ב„ברי ‡‰חרונים

מ˙חילין ‡‰ילנו˙ לינו˜ ממי ˘נ ‰זו ,וכל

‰נ"ל( .ו‰נר‡ ‰בז„ ,‰ב‚ ‡‰ופ‡ „‡זלינן

חנט˜˘ ‰ו„ם זמן ז ‰יונ˜˙ ‰י‡ ממי ˘‰נ‰

)פ"‡

כי מ‡ח„ ב˘בט כבר נמˆ‡ „‰בר "בכח"
ל‰יו˙ יני˜˙ם ממי ˘נ ‰זו ,ו‰יני˜‰
"בפועל" מ˙חיל ‰ר˜ בט"ו בו .ובי‡ור
„‰בר‰„ ,נ‰ ,‰זמן ˘"ני„ונין על ‰מים"
בכל ˘נ‰ ‰ו‡ בח‚ ‰סוכו˙ ˘‰ו‡ בט"ו
ב˙˘רי )ר" ‰טז ,רע"‡ – במ˘נ .‰ו˘"נ( ,מי‰ו
כללו˙ „‰ין על כל „בר ‰ו‡ כבר ב‡ח„
ב˙˘רי „"‰כל ני„ונין בר""‰

)ר"˘ ‰ם ב„ע˙

ר"י .ולפי ‰ירו˘' )ר" ‰פ"‡  (‚"‰כ"‚ ‰ם כוונ˙

‰מ˘נ‰ ‰נ"ל( ,וכיון ˘‰ו‡ „ין כללי על ‰כל
 ‰"‰כולל "בכח" ‚ם „‰ין על ‰מים,9
‡ל‡ ˘"בפועל" ובפרטיו˙ „‰ין על ‰מים
ב‡ ב‚לוי בט"ו ב˙˘רי .10ועפ"ז י"ל „כיון

לב"˘ ב˙ר "‰בכח" מˆינו ל„‚‰יר בכמ‰

˘עבר‰

)ולפי' ˙‰וס' )ר" ‰י„ ‰"„ ‡ ,ב‡ח„( ‡ף

˘˜יום „‰ין בפועל ל‰יו˙ יני˜˙ ‡‰ילנו˙

‡ופנים ,ובכל ‡ח˙ מ‰פלו‚˙ו˙ ‰נ"ל

‰בבלי ס"ל כ‰ירו˘למי בז) ‰ר‡ ‰טורי ‡בן לר"‰

ממי ˘נ ‰זו ‰ו‡ ל‡חרי זמן „„' ח„˘ים,

נ˙ח„˘ ‚„ר בז.‰

˘ם((.

„‰נ,‰

מˆינו כמ ‰סו‚י מˆי‡ו˙

„"בכח":

‡(

מˆי‡ו˙ „"בכח" ˘בו„‡י יבו‡

‡ח"כ בפועל ,כ‚ון ח' ימי חנוכ˘ ‰י˘נם
בכח ביום  '‡‰ובו„‡י יבו‡ו ‡ח"כ בפועל,
וכן יני˜˙ ‡‰ילן ממי ˘‰נ‰ ‰ח„˘‰

‡ (17ו מן ˙‰יבו˙ "טמ‡‰ ‰י‡" )˘ם ,כ – (‰לפי
‚ירס˙ ‰ר"ן ברי"ף פ"ב „˘בועו˙ )סימן ‡לף פח(.
‰וב‡ ‚ם במע„ני יו"ט ˘ם .וכ" ‰ב˘ו"ע ‡„"‰ז
בפ˙יח˙ו ל‰ל' נ„.‰

‡(

˙נן ברי˘ ר" ‰לענין חלו˜˙ ˘‰נים

יט

וי˘

כנ"ל"‡ ,כ מˆי‡ו˙ יני˜ ‰זו "בכח" ‰י‡
לומר„ ,פלו‚˙˙ ב"˘ וב"‡ ‰ם

ב‡ח„ ב˘בט ‡ו בט"ו בו‡ ,ינ ‰פלו‚˙‡
במˆי‡ו˙ ‡ימ˙י מ˙חילין ‡‰ילנו˙ לינו˜
ממי ˘‰נ‰ ‰ח„˘‡ ,‰ל‡ „לכו"ע ‰יני˜‰
בפועל ‰י‡ בט"ו בו ,ו‡יפלי‚ו בסבר˙ם

ז‡ ‰ח"כ ‰יני˜ ‰בפועל בט"ו בו.

ב(

˘ממנ ‰ב‡ ‰ב„רך ממיל‡ ‰מˆי‡ו˙
בפועל )‡ם ל‡ ימנעו ‰בי„יים(‡ ,בל מ"מ
‡ינו ו„‡י ˘˙בו‡ ממנ ‰ובי„ינו למנוע
"‰בפועל" מלבו‡ ,כ‚ון „‚ים ˘ניˆו„ו
˘‡ף ˘ב‡ם ל‡ יע˘„‡‰ ‰ם מ‡ומ ‰ימו˙ו
ממיל‡ בכח ˆ‰י„ ,‰מי‰ו בי„ו למנוע
מי˙˙ן ע"י ˘יחזירם למים.20

 (20וז‰ו טעמו ˘ל ר"ע "‡ם יכולין לחיו˙" )˘‡ם

ו‰יינו ב‡ח„ ב˘בט ,ול˘יט˙ ב"˘ „‡זלי
ב˙ר "בכח" עי˜ר ‰ח˘יבו˙ ‰י‡ בזמן ז.‰
‡בל מˆי‡ו˙ יני˜ ‰זו "בפועל" ‰י‡ „'
ח„˘ים ‡חר ˘נ‚זר „‰בר "בפועל" ,ו‰יינו

‰נ"ל ‡י ניזיל ב˙ר "בכח" ‡ו "בפועל",

"בכח" ב‡ח„ ב˘בט˘ ,בו„‡י ˙בו‡ מכח
למט ‰מז – ‰מˆי‡ו˙ „"בכח"

„' ח„˘ים ‡חר ˘נ‚זר „‰בר "בכח",

נפעל מ‡ומ‚) ‰ם ל‡ "בכח"( ב„בר ˘‡ינו ˘לו.
]ור‡ ‰עו„ מ˘ ‰נ‚ע רבינו ב„ו‚מ‡ זו ,וכן ב‰סבר˙
˘יטו˙ ב"˘ וב" ‰בעו„ מ‰פלו‚˙ו˙ „ל‰לן בפנים –
בר˘ימו˙ רבינו חוברו˙ ס‡˜ ,לב˜ ,נ‡‰ .מו"ל[.
עו„ „ו‚מ‡ בולט˙ ב"בי˙ ‡‰וˆר" ˘ם‰" :חו˘ב
על מי חט‡˙ ל˘˙ו˙ ,ר' ‡ליעזר )מ˙למי„י ב"˘
– נסמן לעיל בפנים( ‡ומר פסול ,ר' י‰ו˘ע ‡ומר
כ˘יר) "‰פר ‰פ"ט מ"„(‡ .בל ר‡˙ ‰פ‡"י ˘ם,
„מז˘ ‰ס"ל לר"‡ "‡ין מח˘ב ‰פוסל˙ בפר) "‰פר‰
פ"„ מ"‚( – מוכח˘ ‡‰„ ,ר"‡ פוסל ב"‰חו˘ב על
מי חט‡˙ ל˘˙ו˙" ‰ו‡ כי )ע"י מח˘ב˙ו ‰ו‡ מסיח
„ע˙ו מ˘מיר˙ן ,ו(ל‡ נ˘מרו למי חט‡˙ – .ועפ"ז
‡ינו ˘ייך לנ„ו"„.

 (9ומ˘ ‰בח‚ ני„ונין על ‰מים‡˜ ,י על ח˙ימ˙
‚‰זר „ין˘ ,כ‡ו"‡ נח˙ם בזמנו .ו‚ם לפי ˙‰נ‡ „בי
ר"י )˘לפי ‰בבלי ˜‡י מ˙ני˙ין כוו˙י'( – מכיון
˘„‰ין על ‰מים נו‚ע ‰ו‡ ל„‡‰ם ,ו‰רי "‡„ם ני„ון
בר""ˆ ,"‰ל ˘ב„‰ין „ר" ‰נכלל )ב‰עלם( ‚ם „‰ין
על ‰מים .ור‡ ‰ל˜ו"˙ נˆבים מז ,רי˘ ע"ב :בר"‰
נמ˘ך ‚ילוי כללו˙ ‰חיו˙ ˘ל כל ˘‰נ ‰וממנו נמ˘ך
חיו˙ ל˙‰חל˜ו˙ פרטים  . .וב‡רבע ‰פר˜ים ˘ב‰ם
‰עולם ני„ון.
 (10ע„"ז ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע לכללו˙ „‰ין ˘בר",‰
˘בח‚ "‡נו יו„עין „י˘ר‡ל ‡ינון נˆוחיי‡" )וי˜"ר
פ"ל ב( .ול‰עיר ‚ם מ‰י„וע )סי„ור רל ,‰ב .ור‡‰
‚ם ל˜ו"˙ ˘ם מח ,סע"ב( בפי' ‰כ˙וב "בכס ‰ליום
ח‚נו"˘ ,כל ‰‰מ˘כו˙ בר"‰ ‰ן "בכס ,"‰ו‚˙‰לו˙ן
‰י‡ ‰ו‡ בח‚ ‰סוכו˙.

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‡

בחמ˘ ‰ע˘ר ב˘בט ,ול˘יט˙ ב"‡„ ‰זלי

)ט ,סע"‡(" :כ˘נ‚‡לו י˘ר‡ל ממˆרים ל‡

ונ‚רם מ‰מˆו ‰עˆמ ‰ול‡ ב„רך ס‚ולי˙

˘ל‡חריו מˆטרף עמו לזיב) "‰ר˘"י(‡ ,י

ב˙ר "בפועל" עי˜ר ‰ח˘יבו˙ ‰י‡ בזמן

נ‚‡לו ‡ל‡ מבערב˘ ,נ‡מר ‰וˆי‡ך ‡"‰

)ר‡ ‰ל˜ו"˘ ח" ‰ע' ‰ 135ער .23 ‰ו˘"נ(‰ ,רי

נימ‡ „‡ף ‰י‡ מחוייב˙ ב˘ימור יום י"ב

ז.‰

ממˆרים ליל ,"‰ופר˘"י" :מערב נ‚‡לו

˘˘‰כר נמˆ‡ "בכח" ובעלוליו˙ במע˘‰

מ„‡וריי˙‡ וחייבים ‰י‡ ובעל˜ ‰רבן ‡ם

)ור‡ ‰ר˘"י בפ'

‰מˆו ,‰ולכך בע˙ ˘‰למ˙ ˜יום מˆו˙

˘מ˘ו ב˘ו‚‚‡ ,ו „למ‡ כיון ˘"ל‡ ˙‰י'

ר‡˘ ‰ם( ,ולכך מי„ ‡חר ‡כיל˙ ‰פסח

‰פסח ע"י ‡כיל˙ו )˘"ל‡ ב‡ מ˙חיל˙ו

לעולם זב„‚ ‰ול"‰

)זבחים פ"‰

‡ל‡ ל‡כיל) "‰פסחים עו ,ב – במ˘נ .‰ו˘"נ((

מס' נ„ (‰ור‡י' זו ו„‡י ל‡ ˙ˆטרף ל‰יו˙

מ"ח( ב‡ זמן "יˆי‡ "‰זו ו‡ומרים "בˆ‡˙

נמˆ‡ ˘‰כר „"יˆי‡˙ מˆרים" בכח .14ו‡ף

"זב‚ ‰מור‡) "‰פי' ‡ם ˙ר‡˘ ‰וב ביום

י˘ר‡ל ממˆרים ‚ו'" .ו‰יינו „ב"˘ ‡זלי

ל‡ופן ז ‰נמˆ‡ „ב"˘ ‡זלי ב˙ר מˆי‡ו˙

י"ב(‡ ,ינ ‰חייב˙ ב˘ימור מ„‡וריי˙‡

ב˙ר "בכח"‰„ ,ר˘ו˙ לˆ‡˙ ‰וי‡ יˆי‡‰

יˆי‡˙ מˆרים "בכח" )מ˘‡"כ ב"‡ ‰זלי

ל˙‰חייב ב˜רבן על ˘˙‰מי˘.

"בכח" .מ˘‡"כ ב" ‰סברי „‡זלינן ב˙ר

ב˙ר ‰יˆי‡ ‰בפועל ,וכנ"ל(.

ב(

˙נן בפסחים )˜טז ,ב(" :ע„ ‰יכן ‰ו‡

‡ומר )‰לל בליל פסח לפני ‡כיל˙ו( ,ב"˘
‡ומרים ע„ ‡ם ‰בנים ˘מח) ‰ו‡˘‰ר
‡ומר ‡חר ‡כיל˙ ‰פסח( .וב"‡ ‰ומרים
ע„ חלמי˘ למעיינו מים )ו‡˘‰ר ‡ומר
‡חר ‡כיל˙ ‰פסח(" .ומבו‡ר בירו˘למי
)פסחים פ"י  .‰"‰וכ" ‰ב˙וספ˙‡ ˘ם "‰ו(:

– נ˙נו ל‰ם ר˘ו˙ לˆ‡˙"

˘זמנו מן „‰ין‰ 12ו‡ ע„ חˆו˙

"‰בפועל" ,וכיון ˘בל‡ו ‰כי ל‡ נוכל

‚(

ו‰נ,‰

‡ין

)פי‰מ"˘ ל‰רמב"ם סוף

לומר

„סבר˙

ב"˘

˙נן בסוף נ„) ‰ע‡ ,סע"ב(‰" :רו‡‰

˘מחוייב˙ ˘ימור ‰ו‡ כיון „סביר‡ ל‰ו

יום ‡ח„ ע˘ר ,ב"˘ ‡ומרים מטמ‡ין

„„ין ˘ימור ב"זב˜ ‰טנ‰ "‰ו‡ ב‚„ר

מ˘כב ומו˘ב וחייבין ב˜רבן ,וב"‰

טומ‡ ‰בפ"ע בלי ˘ום ˘ייכו˙ לזיב‰

)ב‰ב‡

‚„ול) ‰ולכך בעי ˘ימור ‡פי' ‰יכ‡ „ו„‡י

ל˜מן – ר‡ ‰מˆורע טו ,יט ו‡ילך .נ„ ‰ע‚.‡ ,

ל‡ חזי לˆ‰טרף לעו„ ר‡יו˙ ול‰ע˘ו˙

רמב"ם ‰ל' ‡יסורי בי‡ ‰פ"ו(„ ,בימי זיב˘ ‰ל

זב‚ ‰מור ,(‰כי ו„‡י „ין זב˜ ‰טנ‰ ‰ו‡

‡˘") ‰בל‡ ע˙ נ„˙‰˘ ,("‰ם י"‡ ‰ימים

פרט ‰מס˙עף מ„ין זב„‚ ‰ול‰ , ‰יינו

י"ל בבי‡ור ˘יט˙ ב"˘ ,וב„˜‰ם

˘‡חר ‚מר ימי נ„‡ ,‰זי ‰רו‡„ ‰ם יום

˘‚„ר טומ‡˙ זב˜ ‰טנ‰ ‰ו‡ ‰יו˙ ‰חל˜

‚ו'"( ‡ . .ל‡ מכיון ˘˙‰חיל במˆו‡ ‰ומר

„‰בי‡ור ‰נ"ל לכ‡ו' ˜˘"‡„ ,˙ˆ˜ ‰כ טפי

‡ח„ ‡ינ ‰זב‚ ‰מור ‰ל˙‰חייב ב˘מיר˙ ז'

ו˙‰חל ‰מר‡יי˙ ‚' ימים )ור˜ ˘כל זמן

לו מר˜".

‰ו"ל לב"˘ לסבור „‡מיר˙ "בˆ‡˙ י˘ר‡ל

נ˜יים‡ ,בל ‰רו‡ '‚ ‰ימים )"ימים רבים"(

˘ל‡ ר‡˙ ‰בפועל ‚' ימים ל‡ נ‚מר‰

"‡מרו ל‰ן ב"˘ וכי יˆ‡ו בני י˘ר‡ל
ממˆרים )˜ו„ם ‡כיל˙ ‰פסח( ˘‰ו‡
מזכיר יˆי‡˙ מˆרים? ‡מרו ל‰ן ב"‡ ,‰ילו
ממ˙ין ע„ ˜רו˙ ‚‰בר ע„יין ל‡ ‚‰יעו
לחˆי ‚‡ול‰ ,‰י‡ך מזכירין ‚‡ול ‰וע„יין
ל‡ נ‚‡לו ,ו‰ל‡ ל‡ יˆ‡ו ‡ל‡ בחˆי ‰יום
)ו‡"כ ,לסבר˙ ב"˘ ‚ם ‡חר ‰פסח ע„יין
ל‡ נוכל ל‰מ˘יך "בˆ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים

ו‰נ,‰

לכ‡ור ‰ל‡ נ˙' כ‡ן מענ˙

ב"˘ על „ברי ב"‡„ ,‰ף ל‡חר ‡כיל˙
‰פסח נוכל ל˘˜‰ו˙ "וכי יˆ‡ו בני י˘ר‡ל
ממˆרים ˘‰ו‡ מזכיר יˆי‡˙ מˆרים" ,ומ‰ו
˘לב"˘ ‡ומרים ‡ו˙ו ‡חר ‰פסח .ומˆינן
לב‡ר בז˘ ,‰ז‰ו כיון ˘נ˙ינ˙ ‰ר˘ו˙
לˆ‡˙ ע"י פרע ‰ני˙נ ‰בליל ‰מי„ ‡חר
חˆו˙ ,11ונ˙ינ˙ ר˘ו˙ זו נ˜ר‡ ‰בכ˙וב

)פ'

לומר "בˆ‡˙ י˘ר‡ל ‚ו'" בזמן ‰יˆי‡‰
בפועל ביום ,עכˆ"ל ˘‡‰מיר"„ ‰בˆ‡˙
י˘ר‡ל ‚ו'" בליל‰ ‰י‡ ר˜ ב‚„ר "מכיון
˘˙‰חיל במˆו‡„) ‰מיר˙ ‰לל( ‡ומר לו
מר˜" ,ו‡"כ ˘פיר י˘ ל‡ומר‚ ‰ם ב˙חיל˙
‰ליל.‰

ועו„

15

‚ו'" ˙ ‡‰ר˜ ‡חר חˆו˙ ול‡ מי„ ‡חר

‰וי‡ זב‚ ‰מור ‰וˆריכ ‰ל˘מור ז' נ˜יים,

‰זיב , ‰ונ˘‡ר‰ ‰זיב‰ ‰לזו ב˜טנו˙‰

‡כיל˙ ‰פסח‡˘ ,פ˘ר ל‚מור ‡כיל˙ו ‚ם

וכל ז ‰ר˜ בימי זיב‰ ,‰יינו ˘כל ‚' ‰ימים

וב˙חיל˙ ‰ולכך מ˜רי "זב˜ ‰טנ,("‰

˜ו„ם חˆו˙ ,ו‡מ‡י ס"ל „‡מיר˙ "בˆ‡˙

ˆ"ל ב˙וך י"‡ ימי זיב) ‰ול‡ בימי ‰נ„‰

ור‡י' לז„ ‡‰„ ,‰ין זב˜ ‰טנ ‰ילפינן מן

י˘ר‡ל ‚ו'" ‰י‡ מי„ ‡חר ‰פסח ו‡פי'

‰מ˙חילין מיום ‰י"ב( .ועו„ ˜יי"ל מן

‰כ˙ובים ˘נזכרו בפר˘˙ זב‚ ‰מור) ‰ול‡

˜ו„ם חˆו˙ .13ולכך נר‡ ‰לב‡ר ב‡ופן

‰כ˙ובים‰„ ,רו‡ ‰יום ‡ח„ ‡ו ˘˙ים בימי

מ‰כ˙ובים „מיירי ב„ין רו‡ ‰יום ‡ח„

‡חר‰„ ,נ ‰יˆי‡˙ מˆרים ‰י‡ בזכו˙ „ם

זיב‡ ‰ף ˘‡ינ" ‰זב‚ ‰מור‰ ,"‰וי‡ "זב‰

˘‡ינˆ ‰ריכ ‰ז' נ˜יים( ,מן ˙‰יבו˙ "י‰י'

)פר„ר"‡ פכ"ט .מכיל˙‡ ופר˘"י ב‡ יב,

˜טנ "‰וˆריכ ‰ל˘מור יום ‡ח„ ˘ל ט‰ר‰

ו( ,וע"פ ‰י„וע ˘˘כר ‰מˆו‰ ‰וי מסובב

כנ‚„ ‰יום ˘נטמ‡‡) ‰ו כנ‚„ ב' ימים

פסח

˘נטמ‡˘" – (‰ומר˙ יום כנ‚„ יום"˘ ,ביום

ר‡ ‰טז (‡ ,ב˘ם יˆי‡˙ מˆרים – "‰וˆי‡ך

ז˘˘ ‰ומר˙ מטמ‡ ‰ו‡סור ‰לבעל .‰וז‰ו

 ‡"‰ממˆרים ליל ,"‰כ„‡י˙‡ בברכו˙

 (11ר‡‚ ‰ם ˜"‰ע לירו˘למי ˘ם )וכ"‚ ‰ם
במנחו˙ ביכורים ל˙וספ˙‡ ˘ם( "„סברי ב"˘
„‡‚‰ול ‰ו‰יˆי‡ ‰בחˆו˙ ‰י˙ ."‰ולכ‡ור"ˆ ‰ל,
˘‰כוונ ‰בז‰ ‰י‡ לענין נ˙ינ˙ ר˘ו˙ ,כבפנים.

‡ומרים פטורים מן ˜‰רבן" .פירו˘

„‡יפלי‚ו כ‡ן ב˘‰י˙ ‰ר‡יי˙ יום ז ‰ביום

‡ (12ו :לפי ˘"כל כמ„ ‰מˆינן למ˜רבי'
מ˜רבינן" )מנח˙ ביכורים ˘ם(.

‰י"‡ עˆמו‰˘" ,ו‡ סוף ימי זוב ו‡ין יום

 (13ב˜"‰ע ˘ם" :ו‡וכל ‰פסח ע„ חˆו˙ ו‡ח"כ
‡ומר בˆ‡˙ י˘ר‡ל„ ,סברי ב"˘ כו'"‡ .בל ,ב˘ום
מ˜ום ל‡ נזכר ˘‡מיר˙ ‰לל )לב"˘( ‰י‡ „ו˜‡
ל‡חר חˆו˙.

 (14ול‰עיר מז‰˘ ‰פסח ‰י' נ‡כל „רך חירו˙
)˘ו"ע ‡„"‰ז ס˙ע"ב סי"„(.
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 (15ועפי"ז יומ˙˜ מ‰˘ ‰רו‡ ‰יום ‡ח„ ‡ו ב'
ימים נ˜ר‡˙ "זב˜ ‰טנ "‰כי מˆ˘ ‰ריכ ‰לספור יום
‡ח„ ט‰ור ‰ו‡ )ל‡ ענין בפ"ע ,כ"‡( לפי ˘נע˘‰
ב„ ‰ין זב„‚) ‰ול‡ ,(‰ל‡ ˘כל זמן ˘ל‡ ר‡˙'‚ ‰
ימים – ענין ‰זיב˘ ‰ב ‰ל‡ נ‚מר‰ ,ו‡ ב˜טנו˙.
 (16ועפ"ז יומ˙˜ מ‰˘ ‰רו‡ '‚ ‰ימים נ˜ר‡˙
"זב‚ ‰מור) "‰רמב"ם ‰ל' ‡יסו"ב פ"ו "‰ז( ,כי ‡ז
נ‚מר‰ ‰זיב.‰

