נפי‰ ˙úרוח  -מ˙חבוúו˙ ‰יˆר

ב' ‚„רים במúכו˙ מ˘יח  -מúך ונ˘י‡

סו„ ‰ירי„ú ‰מˆרים  -בירור ‰ניˆוˆו˙

נ˘ו˙ ˘‰בטים ו'‰כנﬠני˙' ‡˘˙ ˘מﬠון

‚úיון ˙רכ‡
ﬠר˘"˜ פר˘˙ וי‚˘ ˘˙'‰ﬠ"ח

ﬠמ' כ‚

הוספה
מיוחדת

◇ ◇ ◇

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע,"'‰ ˙‡ ‰

‡מי˙˙ „‰ברים.

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

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

ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙

וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙

יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו

"חי„ו˘י סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘

עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור

בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם

˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים

וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר

˙רכ‡( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים

ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ וי‚˘‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘

בעז‰י״˙.

פ˙ח „בר

)˘"פ וי˘ב ˙˘מ"ז(

עˆמו ל„ר‚˙ו ˘ל ר' מר„כי„ˆ‰ '‡ ,י˜ים ‰נס˙רים מ˙למי„י ‰בע˘"ט...

„פ˘יט‡˘ ,ככל ˘ירב ‰מי˘‰ו ב‰כר˙ מעל˙ עˆמו ,ל‡ יעל ‰על „ע˙ו ל˘‰וו˙ ‡˙

ו‡ם לר' מר„כי „ˆ‰י˜ נ‡מרו „ברים ‡לו  -ל‡נ˘ים כערכנו ,על ‡ח˙ כמ ‰וכמ,‰

כוונ˙ ירי„˙ נ˘מ˙ו לעולם  -לע˘ו˙ טוב ‰לי‰ו„י!...

‰עבו„˙„ ‰ומ"ˆ במ˘ך ˘בעים˘-מונים ˘נ ,‰וכל ז ,‰כ‡מור ,כ„י ˘י˘לים ‡˙

˘מוסיפים לו עו„ ע˘ר ˘נים‡" ,ם ב‚בורו˙ ˘מונים ˘נ ,"‰ביח„ עם כל עניני

‰י‡  -לע˘ו˙ טוב ‰לי‰ו„י ,וב˘ביל ז ‰נו˙נים לו ˘בעים ˘נ ,‰ול‡ עו„‡ ,ל‡

כ„י לע˘ו˙ טוב ‰לי‰ו„י ב‚˘מיו˙ ,ובפרט ברוחניו˙ ,כלומר ,כוונ˙ ירי„˙ נ˘מ˙ו

ו‡עפ"כ‡ ,ומר לו ‰בע˘"ט :נ˘מ ‰יור„˙ לעולם למ˘ך ˘בעים˘-מונים ˘נ,‰

ב˙כלי˙ ‰עילוי ו˘‰לימו˙.

י˙יר ‰מז :‰פ˙‚ם ז‡ ‰מרו ‰בע˘"ט לר' מר„כי „ˆ‰י˜˘ ,בו„‡י ‰י˙ ‰עבו„˙ו

עניני ˙ור ‰ומˆוו˙.

‚' ˙פלו˙ בכל יום ,ו˜יבל עליו עול מלכו˙ ˘מים ב˜רי‡˙˘-מע ,וכיו"ב בכל ˘‡ר

לעולם למ˘ך ˘בעים˘-מונים ˘נ - ‰בו„‡י ‰ניח ˙פילין מ„י יום ביומו˙‰ ,פלל

ל‡ בר˘יעי עס˜ינן ול‡ ב˘ופטני עס˜ינן ,ובמיל‡ ,י‰ו„י ז˘ ‰נ˘מ˙ו יר„‰

פ˙‚ם ז‰ ‰ו‡ נפל‡ ביו˙ר:

ברוחניו˙!

נ˘מ˙ו לעולם ,כי ‡ם ˙‰כלי˙ ‰ו‡  -כ„י לע˘ו˙ טוב ‰לי‰ו„י ב‚˘מיו˙ ,ובפרט

˘כר עˆום ומופל‚ על ז"˘ ,‰י עולמו˙  -מ"מ ,כל ז‡ ‰ינו ˙כלי˙ ‰כוונ„ ‰ירי„˙

˘בעים˘-מונים ˘נ ,‰י˘ לו ריבוי עˆום ומופל‚ ˘ל עניני ˙ור ‰ומˆוו˙ ,ומ˜בל

לע˘ו˙ טוב ‰לי‰ו„י ב‚˘מיו˙ ,ובפרט ברוחניו˙ .כלומר‡ ,ע"פ ˘במ˘ך ימי חייו,

‰בע˘"ט  -ב˘ם ‰בע˘"ט˘ ,נ˘מ ‰יור„˙ לעולם למ˘ך ˘בעים˘-מונים ˘נ ‰כ„י

י˘ פ˙‚ם י„וע ˘˘מע רבינו ‰ז˜ן מר' מר„כי „ˆ‰ '‡ -י˜ים ‰נס˙רים מ˙למי„י

˜טעים

נ˘מ ‰יור„˙ לעולם ל˘מונים ˘נ‰
כ„י לע˘ו˙ טוב ‰לי‰ו„י!

˜úר‡˙ ˘ב˙

כז

וכן ‰ו‡ ‚ם כ‡˘ר נ˘י‡ ‡מי˙י מטיל על ‡„ם ˙פ˜י„ מיוח„‡ ,ין ז ‰ר˜ ב˘ביל

)י"‡ ניסן ˙˘מ"‡(

"לפי כוחן" ,ו‡ין „‰בר ˙לוי ‡ל‡ ב‰וˆ‡˙ ‰כוחו˙ מן ‰כח ‡ל ‰פועל.

˘‰וטל ‰כזו עבו„ ,‰כזו "עב„ו˙ ‡ני נו˙ן לכם" ‰ -רי ז‚ ‰ופ‡ מבטיח ˘בו„‡י ז‰ו

‚ם ב˘לימו˙ ˘ל כל ‰עולם כולו .וז‚ ‰ופ‡‰ ,י„יע˘ ‰י˘נם ‰כוחו˙ ,וז‚ ‰ופ‡

ו‡ז נע˘י˙ ˘לימו˙ ‰ -ן בפרט ו‰ן בכלל ,וע„ ל˘לימו˙ ˘פועל˙ ומוסיפ‰

‰כלל וטוב˙ ‰פרט‡ ,ל‡ ‡„רב‰ - ‰ן ˙סייענ ‰זו לזו.

‰ו‡ ,ו‡ף „בר מובן‰˘ ,ענין יכול ל‰יע˘ו˙ ב‡ופן כז˘ ,‰ל‡ ˙‰י' ס˙יר ‰בין טוב˙

לטוב˙ ‰פרט‰ ,רי ˙‰ור ‰בוו„‡י ‡יננ„ ‰ור˘˙ „בר בל˙י ‡פ˘רי; ו„בר פ˘וט

ומ‡חר ˘˙‰ור˜ ‰ובע˙ כי י˘ לפעול למען ˘ני ‰ענינים‰ ,ן לטוב˙ ‰כלל ו‰ן

בטל.

ב˙ור‡˘ ,‰ף על פי ˘"‡חרי רבים ל‰טו˙" ,בכל ז‡˙ כל יחי„ ‰ו‡ "˜בוע"  -ו‡ינו

ינˆל ‰ו‡ ‡פו‡ ‡˙ כוחו ב˘לימו˙ו ,לטוב˙ ‰כלל ולטוב˙ ‰פרט .וכמו„‚˘

עניני‰ם‰ ,ן כלפי חו ıו‰ן כלפי פנים ,ב‰נ‰ ˙‚‰מ„ינ ‰עˆמ.‰

‰מיעוט מסכים ומ˜בל על עˆמו ‡˙ „‡‰ם ‰נבחר כנ˘י‡ וב‡-כח בנו‚ע לכל

עמים רבים ,וכולם בוחרים יח„יו ‡˙ ‰נ˘י‡ ,על-פי „ע˙ ‰רוב ,ול‡חר מכן ‚ם

‰יכולו˙ ו‰כחו˙ ‰ני˙נים ל‡„ם ˘נבחר על-י„י רבים; ובפרט במ„ינ˘ ‰ב ‰י˘נם

מ‡חלים לר‡˘ ‰מ„ינ] ‰נ˘י‡ ‡רˆו˙ ‰ברי˙[ ˘ -ינˆל ‡˙ כל ‡‰פ˘רויו˙,

˙פ˜י„ נ˘י‡ ‡רˆו˙ ‰ברי˙  -לפעול
לטוב˙ ‰כלל ולטוב˙ ‰פרט

)מ˘יח˙ ˘"פ מטו"מ ˙˘ל"ז(

˘‰עמי„ו על חל˜ ‰יפ ‰ומ˙חנן "ובחר˙ בחיים"  ˙‡" -ז ‰ברור לך".

‰פרטי˙ ב˘ביל ˙ועל˙ ‰רבים‡ ,ל‡ זו‰י טוב˙ו ‰פרטי˙ ו"חל˜ ‚‰ון" ˘לו,

‰י„‰ו˙ ‰י‡ ר˜ חוב˙ ˘‰ע ‰בלב„ מˆ„ מˆב „‰ור ,ו‡˘ר מוו˙רים על טוב˙ו

ול˘‚˘‚ ב˙ור ‰ועבו„‰ — ‰נ ‰עליו לי„ע‡˘ ,ין ‰פירו˘ ˘‰עס˜ ˘לו ב‰פˆ˙

יכול ‡„ם לטעון‰ ,ל‡ טוב לו ל‰ס‚ר ב„' ‡מו˙ ˘ל ˙ור ‰ו˙פל ‰כו' ולעלו˙

וכן ‰ו‡ ‚ם בעבו„˙ ‰פˆ˙ ‰י„‰ו˙ וחיזו˜ ‰י„‰ו˙:

‚ם טוב˙ו ‰פרטי˙.

טוב˙ ‰כלל )כ„י ˘ימול‡ ˙‰פ˜י„ ˘‰טיל ˜‰ב" ‰על כלל מסויים ז‡ ,(‰ל‡ זו‰י

כו

˜úר‡˙ ˘ב˙

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

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

ס .פ‡ולו ברזיל

ז‡י‡נı

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

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

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

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

כ‡

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ על ‚ו„ל ‰נחיˆו˙ ל„‡ו‚ לכל ‡י˘ פרטי מי˘ר‡ל ול‡ ר˜ על "כלל
י˘ר‡ל"

כלל י˘ר‡ל ור' י˘ר‡ל

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚

נפיל˙ ‰רוח – מ˙חבולו˙ ‰יˆר
ַ‡ל ּ≈˙ ָﬠ ¿ˆבוּ )וי‚˘ מ(‰ ,‰

„רכי ‰חסי„ו˙

)וי‚˘ מ .„ ,‰ר˘"י(

…‡מר יו ≈…סף ∆‡ל ∆‡ ָחיו ּ¿‚ ׁ˘וּ נָ ‡ ≈‡ ַלי ‡מר ,עכ˘יו ‡חי נכלמים˜ ,ר‡ ל‰ם בל˘ון רכ ‰ו˙חנונים
וַ יּ ∆

מחיל‰

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ'  206ו‡ילך(

י˜„ים ˜ו˘יי˙ ‰ר˘"˘ בסו‚י‡ „סנ„‰רין ‚בי „ו„ ומ˘יח לע˙"ל ,ויסי˜ „˜˘‰ו"ט ‰ו‡ ‡ם
מלכו˙ מ˘יח ˙ ‡‰כעין מלכו˙ „ו„ ‡ו ב‡ופן ‡חר ,ומס˜נ˙ "˘‰ס „˙רוויי‰ו ‡י˙נ‰ו בי' /
יב‡ר ב' „‚‰רים ע"פ „ברי ‰רמב"ם ב‰ל' מלכים ,ועפ"ז י˙ר˜ ıו˘יי˙ ‰ר˘"˘

ב' ‚„רים במלכו˙ מ˘יח ,מלך ונ˘י‡

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

˙פל ‰בלח˘ „וו˜‡ ‰ /כח ˘נו˙ן יוסף בימי רעב רוחני

פנינים

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

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  823ו‡ילך(

מטר˙ ירי„˙ בי˙ יע˜ב מˆרימ" – ‰בירור ‰ניˆוˆו˙"  /זמנ˘ ‰ל ‚לו˙ מˆרים – ר˜ כ˘‰בי‡
יוסף ל˘ם ‡˙ כל "‰ניˆוˆו˙"  /לכל ‡ח„ י˘ ניˆוˆו˙ ˜„ו˘˘‰ ‰ייכים לנ˘מ˙ו ועליו לבררם

'בירור ‰ניˆוˆו˙' – סו„ ‰ירי„ ‰למˆרים

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

מ‰יכן יו„עים על ‚בור˙ ˘‰בטים? „ /יבור  -ל˘ון ˜˘‰

פנינים

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

מנלן ˘ל‡ נ˘‡ו ˘‰בטים נ˘ים מ‡ומו˙ ‡חרו˙?  /מ ‰מיוח„ ב˘‡ול בן ˘מעון ˘נ˜ר‡
"בן ‰כנעני˙" – ‰רי ל„ע˙ ר"נ כולם ‰יו בני כנעניו˙?  /בי‡ור ל˘ון "בן ‰כנעני˙" ל˘יט˙
ר"י ול˘יט˙ ר"נ
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  228ו‡ילך ו‰נסמן ˘ם(

בין נ˘ו˙ ˘‰בטים ל"‰כנעני˙" ‡˘˙ ˘מעון

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

˙וכן ‰ענינים

‚‰ון ב˘בילו.

וכו' ,ובורר חל˜ ˘‰ו‡ ‚‰ון ‡ליו‰ ,יינו ל‡ ר˜ מ‰˘ ‰ו‡ "‚‰ון" בכלל‡ ,ל‡ ˘‰ו‡

חל˜ ‚‰ון"‰ ,נ˘י‡ "מכניס" ‡˙ עˆמו במˆבו ˘ל ‡י˘ פרטי ז ,‰מעריך ˙כונו˙יו

נ˘י‡ ‡מי˙י ‡ינו ר˜ „ו‡‚ לטוב˙ ˆ‰בור ו‰כלל‡ ,ל‡ ‰ו‡ "בורר לכל ‡ח„ ו‡ח„

)‡‰מי˙י ˘ל( מ˘פח) ‰ר‡˘ ‰מ˘פח ,(‰מוס„‰˜ ,ל ‰וכו':

מ„ברי ר˘"י י˘נ‰ ‰ור‡ ‰נפל‡ ‰בנו‚ע לעניינו ˘ל "נ˘י‡"  -כולל "נ˘י‡"

לכל ‡ח„ ו‡ח„ חל˜ ‚‰ון ומ‰˘ ‰ם עו˘ין י‰י ‰ע˘וי כ‡ילו ע˘‡ום ˘לוחים וכו'".

נ˘י‡ ונ˘י‡ ‡פוטרופוס ל˘בטו ,ומחל˜ נחל˙ ˘‰בט למ˘פחו˙ ול‚ברים ,ובורר

‡˘ר ינחלו לכם ‡˙ ‡‰ר ."ıמפר˘ על כך ר˘"י˘‡" :ר ינחלו לכם – ב˘בילכם .כל

בספר במ„בר ,ל‡חר פר˘˙ ‚בולו˙ ‡‰ר‡ ,ıומר ‰כ˙וב‡" :ל˘ ‰מו˙ ‡‰נ˘ים

ל‡ ל„‡ו‚ לטוב˙ ‰כלל בלב„‡ ,ל‡
"בורר לכל ‡ח„ חל˜ ‚‰ון"

וע"„ ‰מבו‡ר בענין "ˆ„˜˙ ‰רומם

‡ור וחיו˙.

מ˘יח ˆ„˜נו ב˜רוב ממ˘.

˘"„ו„ עב„י נ˘י‡ ל‰ם לעולם" ,בבי‡˙

‡‰י˘ פרטי ,ופ„יי˙ „ו„ מלך י˘ר‡ל,

פועל ‰ענין „"פ„ ‰ב˘לום נפ˘י"  -פ„יי˙

ו‡ור ,וע„ ˘ע"י "ברבים ‰יו עמ„י" ‰"‰

)י"ב ˙מוז ˙˘ל"‡(

י‚יע ‰ו˘ינוי ‰ר‚ילו˙ כו' ,ו‚ם ב‡ופן ˘ל

ולע˘ו˙ ז‡˙ ב‡ופן ˘ל "עבו„ ,"‰מ˙וך

ב˙ור ‡י˘ פרטי ,בנו‚ע לˆרכיו ‰פרטיים;

ˆריך ל„‡ו‚ ל"ר' י˘ר‡ל" ,לי‰ו„י מסויים

)כיון ˘מינו‰ו על ז‰ ,(‰נ ‰ביח„ עם ז‰

בחו‚ו ˘ -כ˘ם ˘„ו‡‚ ל"כלל י˘ר‡ל"

וזכו˙ ‰רבים מסייע˙ו ,ו‰ולך ומוסיף

וזו‰י ‰‰ור‡ ‰לכל מי ˘‰ו‡ נ˘י‡

‰כללי˙ ב˙ור מנ‰י‚ בחו‚ו ,בעירו

˘˙‰י' לו ˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בעבו„‰

ובמ„ינ˙ו ,וע„ ‡ -לף פעמים ככ.‰

ו˘‚‰מיים ‚ם יח„...

יוכל ל‰חזירו ולמל‡ ˆרכיו ‰רוחניים

ול„רו˘ ‰יכן נמˆ‡ ,ולמ ‰ברח ,ו‡יך

˘כ‡˘ר רו‡˘ ‰נחסר מע„רו ,עליו לח˜ור

‰ -נ ‰כן ‰ו‡ ‚ם בנ„ו"„˘ ,עבו„ ‰זו

˘מב‡ר ‡˘ ˆ"ˆ‰ין ז ‰ב„רך ‚וזמ‡ כו'

מוחו ולבו זכים ‡לף פעמים ככ ,"‰וכפי

˘מ˙עס˜ עם ‡י˘ פרטי˙ ,ועיל ו˙פעל

‰ר סיני(  -ל„‡ו‚ ל‡י˘ פרטי„‚ ,י ‡ח„,

)כ„‡י˙‡ בפר„ר"‡ ˘‚ם נ˘מו˙י‰ם עמ„ו במעמ„

כל ‚‰רים כ‰לכ ‰ע„ סוף כל „‰ורו˙

ומˆוו˙י' לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל ,כולל ‚ם

רבינו ‰ז˜ן )˙ור‡ ‰ור בר‡˘י˙ ‡ ,ב( ˘נ˙ינ˙

פועל˙ רוממו˙ בנו˙ן  ,‰˜„ˆ‰וכ„ברי

 ‰˜„ˆ‰פועל˙ זיכוך במוח ולב"˘ ,נע˘ים

סו‚ים נעלים‰˘ ,רי ˜‰ב" ‰נ˙ן ˙‰ור‰

‰ור‡˘ ‰נ‡מר ‰לכ‡ו"‡  -ל‡ו „ו˜‡

‚וי" )מ˘לי י„ ,ל„(˘ ,נ˙ינ˙  ‰˜„ˆ‰מממונו

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‰

וח„ לפום ˘יעור‡ „ילי' ,כמבו‡ר ב‰ל'

˘ענינם ‰ו‡ ל˜בוע ע˙ים ל˙ור ‰כל ח„

עליו חוב ˜„ו˘ כמו על כל ‡י˘ פרטי -
ומנ‰י‚ בחו‚ ˘לו˘ ,ייכ˙ ‡ליו ‡ו˙‰

 -ב‡ו˙יו˙ ‡חרו˙ – ˘‚ם מי ˘‰ו‡ נ˘י‡

ל‡ ל˘כוח על ר' י˘ר‡ל...

יו„עים ˘"מ˘‰ ‰י' רוע."‰

ו‰ו‡ מניח ‡˙ כל ‰ע„ר ור‡ ıחריו ,ו‡ז

‡‰חרונ‰ ‰י‡ – כ˘י˘ ‚„י ‡ח„ ˘בורח,

"רוע ‰נ‡מן"" ,רעי‡ מ‰ימנ‡"; ‰בחינ‰

‰כלל ,ולכן ע„יין ‡ין ‰וכח˘ ‰ז‰ו

וז‰ו ‚ם ˙וכן „‰ברים ‡‰מורים לעיל

ובמ„ינ˘ ‰לו‡ ,בל ,ביח„ עם ז ,‰מוטל

ל‰יו˙ "‰נ˘י‡" במ˘פח ,‰בחו‚ ,בעיר

˘‰ו‡ ‡כן ˆו„˜ ˘˙פ˜י„ו ‰עי˜רי ‰ו‡

ועל ז‡ ‰ומרים לו  . .יכול ‡מנם ל‰יו˙

מז.‰

)ברכו˙ כ ,‰ב .ועו„( ,כמו ˜ר˜ע‡˘ ,ין למט‰

לו עס˜ עם ‚' טפחים ˘"כלבו„ „מי"

˘למט ‰מע˘ר ‰טפחים ,וע‡כו"כ ˘‡ין

בענינים ˘כליים ,ו‡ין לו עס˜ עם ענינים

‰ז˜נים לחו„ ו‰בחורים לחו„?

‰כללי˙ ˘‰עמי„ ‡˙ ˜‰טנים לחו„,
‡ך ‰ענין בז˘ - ‰זו‰י „‡‚ ‰עבור

בי˘ר‡ל‡ ,ו מ"חסי„י חב"„"˘ ,מונחים

מי˘ר‡ל ‡ -ין ז ‰ענינו; ‰ו‡ "‰נ˘י‡"

‡בל ל˙‰בונן בˆערו ˘ל ‡י˘ פרטי
ולכ‡ור :‰מ„וע ל‡ מספי˜‰ ‰בחינ‰

 ˘‰ו‡ מעמי„ ז‡˙ בכללו˙;כ˙יפו וכו'".

וע˜רבים

ממנו ‚„י )‡ח„( ור‡ ıחריו ‰ . .רכיבו על

)פר˘"י ב‰עלו˙ך יו"„ ,ל„ .ע˜ב ח(„ ,

מ‚ˆ‰ים ב‚„י‰ם ומ‚ינים עלי‰ם מנח˘ים

˘י‰יו ‡וכלין ע˘ב "‰˘˜‰

)˘מו"ר ˘ם,

ע˘ב ‰בינוני˙ ,ו‡ח"כ מוˆי‡ ‰בחורים

‰רך ,ו‡חר כך מוˆי‡ ‰ז˜נים כ„י ˘ירעו

מוˆי‡ ˜‰טנים לרעו˙ כ„י ˘ירעו ע˘ב

רוע‡ˆ ‰ן י˙רו  -ל‡ ‰י˙ ‰ר˜ מז‰"˘ ‰י'

‡˘ .מו"ר פ"ב ((„ ,מ‡ופן ‰נ˙‚‰ו כ˘‰י'

‰י' רוע‰"˘ ,"‰י' מ˙ו˜ן לכך"

)˘מו˙ ‚,

ל‰יו˙ רוע ‰י˘ר‡ל )נוסף על מ"˘ "ומ˘‰

‰בחינ ‰ו‰‰וכח ‰לכך ˘מ˘ ‰ר‡וי

ב(; ‰בחינ‡‰ ‰חרונ‰ ‰י˙ ‰מז"˘ ‰ברח

וע„"ז בנו‚ע לענני ‰כבו„‰˘ ,יו

חו˜˙ כ‡ ,כ(.

וב‡ין לפני חניי˙ כל ˘בט ו˘בט"
)פר˘"י

‡ˆל „‚לו ומחנ‰ו ומי ‰ב‡ר נמ˘כין . .

כן "כל נ˘י‡ ונ˘י‡  . .נוטל מ˜לו ומו˘ך

˘‰ו‡ מכין ל‰ם ‡˙ ב‡ר ‰מים ,ול‡חרי

וע„"ז בנו‚ע למים מב‡ר˘ ‰ל מרים -

‡ח„ ויל˜ט ‡˙ "‰עומר" ˘לו.

י„ו יור„ ‰מן לכלל י˘ר‡ל ,ו‡ח"כ ילך כל

‡(( ‡ -ין ז˙‰ ‰פ˜י„ ˘לו; „י בכך ˘על

ומˆינו ז‡˙ ‚ם בנו‚ע למ˘ ‰רבינו:

עם ‰מן"

רבים מי˘ר‡ל.

בעלמ‡ „ין ל‰יו˙ מנ‰י‚ ומ„ריך רוחני ˘ל

כמו ‰חוב ˘נו‚ע לכללו˙ ירי„˙ נ˘מ˙ו

עם ענינים פרטיים ˘ל ‡נ˘ים פרטיים,

˘רובן ˘ייכו˙ לכ‡ו"‡(  -ל˙‰עס˜ ‚ם

)כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ במסכ˙ יומ‡ )ע,‰

˘"יר„ו ל‰ם ‡ . .בנים טובו˙ ומר‚ליו˙

˘˜יבלו ‡˙ ‰מן לל‡ טירח‡ ,וע„ ל‡לו

„כו במ„וכ) "‰ב‰עלו˙ך י‡ ,ח( ,וע„ ל‡לו

˘ב‰ם˘ ,עלי‰ם נ‡מר "טחנו בריחים ‡ו

ז‡˙ לכל ‡ח„ לפי ענינו  -מ‰פחו˙ים

˙למו„ ˙ור) ‰וע„"ז בנו‚ע ל˜יום ‰מˆוו˙

כ„

˜úר‡˙ ˘ב˙

˘ל˜חו מבנו˙ ‡‰ר ,ıבנו˙ כנען )„ע˙ רבי נחמי'(.

‡יפו‡ לומר ‡ח„ מ˘‰ניים‡ :ו ˘‰יו ל‰ן ‡חיו˙ ˘‡ו˙ן נ˘‡ו )„ע˙ רבי י‰ו„‡ ,(‰ו

ממ˜ום ‡חר ,ונמˆ‡ ˘ל‡ ‰יו ב‡ר ıכנען ב‡ו˙ו זמן נ˘ים מ‡ומו˙ ‡חרו˙[ ,וב‰כרח

בנו‚ע ליˆח˜ וליע˜ב מסופר ב˙ור ‰ב‡ריכו˙ כיˆ„ ˘לחו במיוח„ ל‰בי‡ ל‰ם נ˘ים

ונמˆ‡˘ ,ל˘יט˙ ר˘"י ל‡ נ˘‡ו ˘‰בטים נ˘ים מ‡ומו˙ ‡חרו˙ כלל ]ור‡יי˙ו פ˘וט:‰

"˘‰ם מבנו˙ כנען".

נ˘י‡˙ ‡רונו ˘ל יע˜בˆ˘ ,ו ‰יע˜ב ˘ל‡ י˘˙˙פו בז ‰נכ„יו  -בני ˘‰בטים  -ב‚לל

מל˘ון ר˘"י מ˘מע ˘כוונ˙ו לבנו˙ כנען ממ˘ ,כ„מוכח ‚ם מ„בריו בפ' ויחי )נ ,י‚( ל‚בי

לכנעניו˙ ממ˘‡ ,ל‡ ל‰נ˘ים מ‡ומו˙ ‡חרו˙ ˘ב‡ו ל‡ר ıכנען מ˘‡ר ‡רˆו˙ – ‡ך

ובכמ ‰מפר˘ים )ר‡ ‰רמב"ן וי˘ב ˘ם˘ ,פ"ח ˘ם ועו„( פיר˘ו ב„ע˙ ר"נ ˘‡ין ‰כוונ‰

יע˜ב "כנעניו˙ ‰יו".

לרבי י‰ו„ ‰נול„ו ל˘בטים ‡חיו˙ ו‡ו˙ן נ˘‡ו לנ˘ים ,ו‡ילו לרבי נחמי' כלו˙יו ˘ל

ו‰נ ,‰כבר ‰בי‡ ר˘"י בפירו˘ו בפ' וי˘ב )לז ,ל (‰מחלו˜˙ בין רבי י‰ו„ ‰ורבי נחמי':

‰כנעני˙" )מו ,י(.

ובנו‚ע ל˘בט ˘מעון נ‡מר" :ובני ˘מעון ,ימו‡ל וימין ו‡ „‰ויכין וˆחר ,ו˘‡ול בן

בפר˘˙נו

מונ‰ ‰כ˙וב ‡˙ ˘"‰בעים נפ˘" ˘יר„ו מ‡ר ıכנען ל‡ר ıמˆרים,

מנלן שלא נשאו השבטים נשים מאומות אחרות?  /מה מיוחד בשאול בן שמעון
שנקרא "בן הכנענית" – הרי לדעת ר"נ כולם היו בני כנעניות?  /ביאור לשון "בן
הכנענית" לשיטת ר"י ולשיטת ר"נ

בין נשות השבטים ל"הכנענית"
אשת שמעון

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

‰

‡מנם לפי ז ‰˘˜ ‰מ ‰מיוח„ ב˘‡ול בן ˘מעון ˘מייחסו ‰כ˙וב ב˙ור "בן ‰כנעני˙"

ב"ב˙ ‡י˘ כנעני" ‰י‡ ל"˙‚ר‡" )סוחר( .כי ‡ף ˘לרבי נחמי' ל‡ נמנעו ˘‰בטים

ו‰נ ,‰בנו‚ע ל‡˘˙ו ˘ל י‰ו„‡ ‰פ˘ר ל˜יים „ברי‰ם‚˘ ,ם לפי רבי נחמי' ‰כוונ‰

רבי נחמי'˘ ,כל נ˘י ˘‰בטים ‰יו כנעניו˙ ממ˘.

יע˜ב נ˘‡ו ב„רך כלל ‡˙ ‡חיו˙י‰ם ול‡ רˆו לי˘‡ מבנו˙ ‡‰ר‡ ,ıל‡( ‚ם לפי ˘יט˙

˘"כנעני" ‡‰מור ב‰ם ‡ינו כפ˘וטו – נכונים ‰ם )ל‡ ר˜ לפי ˘יט˙ רבי י‰ו„˘ ,‰בני

‚.
ו‰נ ,‰בכמ ‰מפר˘ים כ˙בו ˘„ברי ר˘"י ‰נ"ל – ל‚בי ‰נ˘ים ˘ל י‰ו„ ‰ו˘מעון,

י„וע‰ ‰י‡ וכו'[.

בפירו˘ בכ˙וב כמ ‰פעמים .ובז ‰מ„ויי˜ ‚ם ל˘ון "‰כנעני˙" – ב‰ ‡"‰י„יע ,‰כי

˘וו ‰בכולם ו‡ין בז ‰חי„ו˘ מיוח„ ,ו„ו˜‡ ב˘‡ול מזכיר ˘‰ו‡ נול„ מ„ינ˘ ‰נזכר‰

˘‰רי ˘‰בטים נ˘‡ו ‡˙ ‡חיו˙י‰ם לנ˘ים – ל‡ ‰וˆרך ‰כ˙וב ל‚„‰י˘ ז‡˙ כיון ˘ז‰

]ו‡ף ˘‚ם ˘‡ר בני ˘‰בטים ‰יו )‡ליב‡ „רבי י‰ו„ (‰מיוחסים ליע˜ב ‚ם „רך ‡מם,

‡ביו ˘מעון ו‚ם „רך ‡מו „ינ.‰

מזכיר ‰כ˙וב ב˘‡ול ‚ם ‡˙ ˘ם ‡מו ,ל‰ו„יע ˘‰ו‡ מיוחס ליע˜ב בכפליים‚ :ם „רך

וכ„י ליי˘ב ז ‰מח„˘ ר˘"י ˘"בן ‰כנעני˙" פירו˘ו "בן „ינ – "‰ומע˙ ‰מבו‡ר למ‰

ומע˙ ‰י˘ ל˘‡ול ,למ ‰ב˘‡ול מזכיר ‰כ˙וב ‚ם ‡˙ ˘ם ‡מו ,ו‡ינו מס˙פ˜ ב˘ם ‡ביו?

ו‡ף בבני ˘מעון ‚ופ‡ – ברוב בניו ל‡ נזכר ˘ם ‡מם‡ ,ל‡ ר˜ ˘ם ‡בי‰ם ˘מעון.

כ‡˘ר ‰כ˙וב מונ ˙‡ ‰כל בני ˘‰בטים‰ ,ו‡ מזכיר ר˜ ‡˙ ˘ם ‡‰ב ,ול‡ ˘ם ‡‰ם.

˘פיר˘ בפ' וי˘ב ל‚בי י‰ו„ – ‰נר‡ ‰פ˘וט )ר‡‚ ‰ם מ‰ר˘"ל וב‡ר ‰יטב על ר˘"י(:

ו‰טעם ˘ר˘"י ‡ינו מפר˘ ‚ם ב‡˘˙ ˘מעון ˘"‰כנעני˙" פירו˘ו "˙‚רי˙" – כמו

˘ל "˙‚ר‡" )סוחר( ול‡ כנעני ממ˘ ,וב˘מעון ‰ו‡ מפר˘ ˘‡˘˙ו "‰כנעני˙" ‰י‡ „ינ.‰

ו˘מעון יעברו על ז ,‰ולכן בי‰ו„ ‰מפר˘ ר˘"י ˘‡בי' ˘ל ‡˘˙ו ‰י' "כנעני" במובן

‰טעם :כיון ˘‡בר‰ם ויˆח˜ ˜‰פי„ו ˘ל‡ י˜חו בני‰ם מבנו˙ כנען ,ל‡ מס˙בר ˘י‰ו„‰

ובי‡רו ‰מפר˘ים˘ ,ב˘ני ‰מ˜ומו˙ ‰וˆי‡ ר˘"י ‡˙ "‰כנעני" מפ˘וטו – מ‡ו˙ו

כנעני ו˘מו ˘וע" ,ור˘"י ˘ם מפר˘" :כנעני – ˙‚ר‡".

וכבר מˆינו כעין ז ‰בפ' וי˘ב˘˘ ,ם מסופר )לח ,ב( על י‰ו„˘ ‰ל˜ח ל‡˘" ‰ב˙ ‡י˘

לˆ‡˙ ע„ ˘נ˘בע ל˘ ‰מעון ˘י˘‡נ."‰

"בן ‰כנעני˙  -בן „ינ˘ ‰נבעל ‰לכנעני; כ˘‰ר‚ו ‡˙ ˘כם ל‡ ‰י˙„ ‰ינ ‰רוˆ‰

ב.

ו‰נ ,‰ר˘"י על ‡˙ר מוˆי‡ ‡˙ "‰כנעני˙" מפ˘וטו ,וז"ל:

‡חיו˙י‰ם כי ל‡ רˆו ל˘‡˙ מבנו˙ כנען – ‡יך נ‡מר ˘˘מעון כן נ˘‡ כנעני˙?[.

– ‰רי )ל„ע˙ רבי נחמי'( כולם ‰יו בנים ˘ל כנעניו˙! ]ו‡ם לרבי י‰ו„˘ ,‰נ˘‡ו ‡˙

ו
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יכולים ל„רו˘ ממנו ליטול מזמנו„˜˘ ,ו˘

‰˜‰יל˘ ‰לו‰ ,עיר ו‰מ„ינ ‰כו' ‡ -יך

מים וענני ‰כבו„ בכללו˙; ‡בל ל‡˙‰ים

‚ם "נ˘י‡" ˆריך ל˙‰עס˜
עם עניינים ו‡נ˘ים פרטיים

כ‡ ,כ‡(  -עליו ל˙‰עס˜ בˆרכי ‰כלל.

ו‰מ„ינ‰"˘ ,‰נ˘י‡ ‰ו‡ ‰כל"

)פר˘"י חו˜˙

וע„ ˘‰ו‡ "‰נ˘י‡" בחו‚ מסויים ,בעיר

י‰ו„י פרטי; ‡בל מי ˘עוס˜ בˆרכי ‰כלל,

מוטל עליו ‰חיוב לח˘וב ול„‡ו‚ לעו„

פרטי˘ ,כ˘ם ˘חו˘ב על עˆמו ב˙ור פרט,

‰נ ‰‚‰כזו  -חו˘ב ‰ו‡ ˘ -ייכ˙ ל‡י˘

ומר‚י˘ ˘חסר לו!

לרעך כמוך"˘ ,לכן מיˆר בˆר˙ רע‰ו,

˘‰ו‡ ‰מ„ריך ˘לו‡ ,ל‡ מˆ„ "ו‡‰ב˙

˘‚‰מיים ‡ו ‰רוחניים ,וז‡˙  -ל‡ ב‚לל

‡ח„ ב˙ור ‡י˘ פרטי ,בנו‚ע לˆרכיו

ול„ו‚מ‡˙‰ :פ˜י„ ˘לו  -לספ˜ מן,

נעל ‰ו‚„ול ,ל„‰ריך ‡˙ ‰מ˘פח˘ ‰לו,

טענ˙ו ‰י‡˘ ,כיון ˘י˘ לו ˙פ˜י„

עˆמו!...

מז" - ‰מ„ ‰כנ‚„ מ„˘ - "‰וכח על

"ר' י˘ר‡ל"  -י‰ו„י ‡ח„ פרטי; וכ˙וˆ‡‰

בל‰ט בנו‚ע ל"כלל י˘ר‡ל"˘ ,וכחים על

‰פרט .ובל˘ון ‰י„וע ˘ -מˆ„ ˙‰‰עס˜ו˙

‰טיר„‡ בעניני ‰כלל˘ ,וכחים על עניני

ו‰ענין בז˘ - ‰י˘ מ˜ום לח˘ו˘ ˘מˆ„

"‡י˘ פרטי".

‡ -ין לו ל˘כוח ˘י˘ ‡ˆלו ‚ם ‰עבו„˘ ‰ל

בע„˙ו ,רב ב˜‰יל ,‰בעיר ‡ו במ„ינ ‰וכו'

בבי˙ו" ,וע„"ז ב‡ופן רחב יו˙ר :מנ‰י‚

כל˘ון ‰כ˙וב )‡ס˙ר ‡ ,כב(" :כל ‡י˘ ˘ורר

ומˆב ˘ל "נ˘י‡" ,כמו כל בעל במ˘פח˙ו,

‚ם

מי ˘ב„ר‚‡ וחו‚ ˘לו ‰ו‡ במעמ„

עבור כלל י˘ר‡ל ,כ„י ל˙‰עס˜ עם י‰ו„י

גם אם תפקידו העיקרי הוא להיות ה"נשיא" במשפחה ,בחוג ,בעיר ובמדינה
שלו ,ביחד עם זה מוטל עליו חוב קדוש להתעסק גם עם ענינים פרטיים של
אנשים פרטיים  /צריך לדאוג לאיש פרטי ,גדי אחד ,שכאשר רואה שנחסר
מעדרו ,עליו לחקור ולדרוש היכן נמצא ,ולמה ברח ,ואיך יוכל להחזירו ולמלא
צרכיו הרוחניים והגשמיים גם יחד

כלל ישראל ור' ישראל

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

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

כ‚
‰וספ. ‰

‡בי' ˘‰י' מפורסם ב˙ור סוחר ח˘וב )ר‡‚ ‰ם נחל˙ יע˜ב וב‡ר ב˘„ ‰בפ' וי˘ב ˘ם(;

˘וע" – ו‡ינו ‡ומר ב˜יˆור ‰˘‡" :כנעני˙" – ˘י˘ כ‡ן כוונ ‰לייחס ‡˙  ‰˘‡‰על ˘ם

"כנעני" במובן ˘ל סוחר .וכן מ˘מע מז‰˘ ‰כ˙וב ˘ם מ‡ריך "ב˙ ‡י˘ כנעני ו˘מו

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ׳ ˘נו-ח(

˙ור ‰ברבים ו‰חז˜˙ עוב„י  '‰ולומ„י ˙ור ,‰ויר‡ ‰רוב נח˙ בבני בי˙ו יחיו.

בחיזו˜ כחו˙יו ‡˘ר ˘‰י"˙ יחז˜‰ו בי˙ר ˘‡˙ ועז ו˘וב י˘וב לˆב‡ עבו„˙ו ב‰רבˆ˙

‰סמי מרפ‡ ‡˘ר נו˙נים לו ‰רופ‡ים ,ולכל לר‡˘ י‰י' ב˘מח ‰וטוב לבב וי˘וב ל‡י˙נו

על ‰לב ,וי‚ר˘ ‡˙ עˆבו˙ו וי˙נ ‚‰בס„ר נכון ב‡כיל ‰ו˘˙י' ו˘ינ ,‰ו‡ם „רו˘ י˜ח

ע"י ‰פרע˙ ‰עˆבו˙ ‰ב‡ ‰מטעם ‰יˆ"‰ר ,וי‚ביר „ע˙ו וכח בינ˙ו ל‰יו˙ ‰מוח ˘ליט

‡˘ר ‡ין לו ˘יעור כלל ב‚וב ‰רום מעל˙ם וי˙בונן ‚ו„ל ‰‰יז˜ ב‰ע„ר ‰עוב„ו˙ ‰נ"ל

לימו„ ˙‰ור ‰ברבים ˘ז ‰בכלל מזכי ‰רבים ,וב‚ו„ל ענין ‰חז˜˙ עוב„י  '‰ולומ„י ˙ור‰

וע˙‰ ‰נ ‰י˘ים ‡ל לבו ל˙‰בונן ‰ ˜„‰יטיב בכל ‡‰מור בז ,‰וי˙בונן ב‚ו„ל זכו˙

ומˆו.‰

בז‰ ‰נ ‰ל‡ זו ]בלב„[ ˘מ˙כפר לו עונו ‡˘ר חט‡ ו‡˘ם ‡ל‡ ‡ '‰ור לו ב‡ור ˙ור‰

ו˙‰חרט עליו בחרט‚ ‰מור‰ ‰ו‡ ˘˘ ו˘מח ומוסיף ‡ומ ıבעבו„˙ו ,וע˘ ‰טוב˘‡ ,ר

וי„וע „מרירו˙ ‚ורם ˘מח‡„ ,‰חר ‡˘ר ˙‰מרמר בנפ˘ו על ‡ו˙ו ‰ענין ˘נזכר בו

וכן ‰ו‡ בענין ‰מרירו˙ ‡˘ר ר˜ כ˘‰ו‡ במ„ ‰ובמ˘˜ל ‰ו‡ מרפ‡.

מרפ‡ חז˜ מ‡„ ‡˘ר כמ ‰טפו˙ ממנו ‰ו‡ מרפ‡ ,ו‡ם יוסיפו ‡יז ‰טפו˙ ‰ו‡ מסוכן,

ל˜ˆר בז˘‡ ,‰ר מכל ז ‰מובן ‚ו„ל ‰‰יז˜ ‡˘ר סם מרפ‡ ז ‰יכול ל‰בי‡ ,כ„ו‚מ˙ סם

‡ז ‚ם ‡ז ‰נ„‚ ‰ל‡‰ ‰ז‰ר ‰ו‰‰ור‡ ‰מ‡בו˙נו רבו˙נו „˜‰ו˘ים זי"ע ‰מז‰ירים

מרירו˙ מזמן לזמן בזמנים מיוח„ים ˜‰בועים ו‰מסו‚לים לז.‰

ו‰נ ‰בענין  ‰‚‡„‰ממילי „˘מי‡ ‰נ ‰מˆינו בז˙ ‰ור˘ ‰למ ‰ומסו„ר ‰ב‡ופן ‰נ˙‚‰

‡„ם על פי ˙‰ור ‰ו‰מˆו.‰

ל˙‰ענין בו לט‰רו ולזככו מכל סי‚ ופסול˙ וליפו˙ו ביופי ‡חר יופי במעל˙ טבעי בני

כבב˙ עינם ממ˘‰ ,רי כל פרט בטבעי בני ‡„ם ‚ם ‰יו˙ר ˜ל ‰י' ל‰ם כ˜ור˙ בי˙ ‰ב„

בפרט˘‡ ,ר על „‰רכ˙ם וחינוכם מסרו נפ˘ם „˜‰ו˘ ‰ל‰יו˙ כי כל ‡ח„ ו‡ח„ ‰י' ל‰ם

‡בו˙נו רבו˙נו „˜‰ו˘ים זי"ע ב‡‰ב˙ם „‚‰ול ‰לכל י˘ר‡ל בכלל ולע„˙ ‰חסי„ים

˘˘ ו˘מח ומוסיף ‡ומ ıבעבו„˙ו

מנחל˙ חסי„ים ולע˜ר ‡חרי' ‡˘ר ל‡ ˙˘‡ר ממנ‚ ‰ם ריח „ריח רע ‰מבי‡ ‰פס„ רב.

„˘מי‡ ‰י‡ מ„ ‰רע ‰ו‡סרו ‰ב‡יסור ‚מור ומוחלט ו„נו‰ו ב„ין ‡רבע מי˙ו˙ ,ל‚ר˘‰

לכן ‚זרו ‡בו˙נו רבו˙נו „˜‰ו˘ים זי"ע ‡ומר˘‡ ,ר  ‰‚‡„‰ו‰עˆבו˙ ‚ם ממילי

‡י ‡פ˘ר ל‰כיר פרˆופו ‡‰מי˙י ‡˘ר ז‰ו ‰יˆ"‰ר.

עו˘ ‰ב‡ומנו˙ כזו ‡˘ר בע˙ ˘‰ו‡ מוכיח ומייסר על ‡יז„ ‰בר ˘‰ו‡ ל‡ טוב ‡ו רע,

בלבו˘ ז ‰בכ„י ל‰פי˜ זממו ‰רע„ ,מ‡‰י טעמ‡ נ˜ר‡ ‡ומן˘‡ ,ר ענין פ˙וייו ו‰ס˙ו˙יו

וכ‡˘ר רו‡˘‡ ‰ר ‡י ‡פ˘ר לו ר˜ ב‡ופן כז˘ ‰ל ענין ˘ל יר‡˙ ˘מים‰ ,נ ‰מ˙לב˘

מלי˘‡ כנעניו˙ ,ע„יין ‡פ˘ר לומר ˘חו˙נו ˘ל י‰ו„‰ ‰י' )‚ם כנעני כפ˘וטו ו‚ם(

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

]˘לכן ‚ם ˘כם

"כנעני" ‚ופ‡; ו‡ילו ‡˘˙ו זו ˘ל ˘מעון – ‡ם ˘‡ול – ‰י˙ ‰מיוח„˙ בכך ˘‰י‡ ‰י˙‰

ובכן‡˘ ,ר נ˘י ˘‰בטים ‰יו מ˘˘ ‡‰ומו˙ ˘בכלל "כנען"‡ ,בל ל‡ מ‡‰ומ‰

‡ומו˙˘ ,לכן „ו˜‡ ‰ם נ˜ר‡ים ב˘ם ז‰ ‰מיוחס ל‡ר ıכול.‰

ומס˙בר לומר‡˘ ,ו˙ם ˘נ˜ר‡ו "כנענים" בפרט ‰יו נח˘בים לעי˜ר יו˙ר מ˘‡ר

ממ˘פח˙ כנען ‰י˙˘ ‰ל‡ נ˜ר‡ ל˘ ‰ם ‡ל‡ כנעני";

מ‰ן נ˜ר‡˙ ב˘ם "כנעני" .וכפי ˘מב‡ר ר˘"י )ב‡ י‚" :(‰ ,כולן בכלל כנעני ‰ם ,ו‡ח˙

‰חוי"[‡ ,מנם בפרטו˙ י˘ לכל ‡ומ ‰מ‰ן ˘ם מיוח„ :חוי ,פרזי‡ ,מורי וכו' ,ור˜ ‡ח˙

˘בעל ‡˙ „ינ ‰נ˜ר‡ בר˘"י כ‡ן ב˘ם "כנעני"‡ ,ף ˘‰כ˙וב מכנ‡ ‰ו˙ו )וי˘לח ל„ ,ב( "˘כם בן חמור

˘ם "כנען" ˜‡י ב‡ופן כללי על כל ˘בע˙ ‡‰ומו˙ ˘‰יו ב"‡ר ıכנען"

„.

וי˘ לומר:

„ו˜‡?!

– ‰רי כל ‡‰מ‰ו˙ ˘ל בני ˘‰בטים ‰יו כנעניו˙ ,ומ ‰פ˘ר  ‰˘‚„‰זו ב‡מו ˘ל ˘‡ול

‡ך מע˙„‰ ‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ ,למ ‰פירט ‰כ˙וב ר˜ ב˘‡ול ˘‰ו‡ "בן ‰כנעני˙"

י‰ו„ ‰ו˘‡ול בן ˘מעון מן ‰כלל ,כי ל˘יט˙ו ‚ם ‰ם ‰יו "מבנו˙ כנען"[.

˘נכ„יו י˘˙˙פו בנ˘י‡˙ ‡רונו ב‚לל ‰יו˙ם "מבנו˙ כנען" ,ול‡ ‰וˆי‡ ‡˙ ˘ל ‰בן

]וכן מבו‡ר מ˙וך „ברי ר˘"י בפ' ויחי ‰נ"ל – ‡ליב‡ „רבי נחמי' ˘ -יע˜ב ל‡ רˆ‰

מלי˘‡ כנעניו˙( ,ו‡ילו לרבי נחמי' ‰כוונ ‰ב"כנעני˙" ‰ו‡ פ˘וטו כמ˘מעו.

ונר‡‡ ‰יפו‡ פ˘וט˘ ,כל „ברי ר˘"י כ‡ן ‰ם ל„ע˙ רבי י‰ו„˘‰˘) ‰בטים נמנעו

ב‡ונס(?!...

ב˙ו ˘ל יע˜ב  -יכנ‰ ‰כ˙וב ‡˙ בנ ‰ב˘ם "בן ‰כנעני˙" )ר˜ מ˘ום ˘"נבעל ‰לכנעני"

‡לו ˘‰יו בני כנעניו˙ ממ˘  -ל‡ נזכר ב‰ם כלל ‰יחוס לכנען ,ו„ו˜‡ כ‡˘ר מ„ובר על

‡ך לפי רבי נחמי'˘ ,כל ‡‰מ‰ו˙ ˘ל בני ˘‰בטים ‰יו מבנו˙ כנען‡ ,יך י˙כן ˘בכל

˘"נבעל ‰לכנעני";

לומר ˘ב˘‰וו‡‡ ‰לי‰ן נח˘ב˙ „ינ ‰כ"כנעני˙" ,ב‚לל ˘‰י‡ ‰יחי„ ‰מביני‰ן

ב˘למ‡ ל„ע˙ רבי י‰ו„˘ ,‰כל ‡‰מ‰ו˙ ˘ל בני ˘‰בטים ‰יו מבנו˙ יע˜ב‡ ,פ˘ר

„ינ ‰ב˙ יע˜ב – מ˙‡ימים ל˘יט˙ רבי נחמי' ,כי ‡יפכ‡ מס˙בר‡:

‡ך בעניננו˙˘‡ ,ו ˘ל ˘מעון ,ל‡ מס˙בר כלל לומר ˘„ברי ר˘"י – ˘"‰כנעני˙" ‰י‡

ז

וכן ‰יו ˜ור‡ים ל˙ ‰מי„ )ר‡ ‰ל˜ו"˘ ח" ‰ע'  ,(168ו„ו"˜.

י˘מע‡ל נ˜ר‡˙ על ˘מו" ,ו‰יינו ˘˙ו‡ר ז‡"„ ‰חו˙ נביו˙" נ˜בע ב˘מ˘ ‰ל ב˘מ˙

ב˙ י˘מע‡ל ‡חו˙ נביו˙" ,ור˘"י מפר˘" :על ˘ם ˘‰ו‡ )נביו˙( ˘‰י‡ ‰לו מ˘מ˙

ו‰ו‡ ב„ו‚מ˙ מ˘ ‰כ˙ב ר˘"י ל‚בי ‡ח˙ מבנו˙ י˘מע‡ל‰˘ ,כ˙וב ˜ור‡ ל" ‰ב˘מ˙

˘‡ין ˆורך בז ‰וכו'.

˘ם ז ‰ב˙וך ˘מו ˘ל בנ‰˘ ‰יו ˜ור‡ים לו ˙מי„ "˘‡ול בן ‰כנעני˙"‡ ,ף במ˜ום וענין

"כנעני˙" ל‚מרי ,מ‡ו˙‡ ‰ומ ‰פרטי˙ ˘‰י‡ ‰עי˜ר בכנען ,ומפ‡˙ ח˘יבו˙ זו נ˜בע

ח

˜úר‡˙ ˘ב˙

וז‰ו כל כוונ˙ו ˘ל ‰יˆ"‰ר ל‰טרי„ ‡˙ „‡‰ם ולבלבלו מל˙‰עס˜ בענינים טובים,

כוונ˙ו ל˘‰פיל ‡˙ „‡‰ם ול‰טרי„ו מעבו„˙ו ב‰ענינים ‡˘ר „‡‰ם עו˘.‰

עניניו ]‰ל‡ טובים[ ,מוכיחו ומייסרו ,ומייעˆו ללמו„ בספרי מוסר ומ‡יים עליו ,וכל

לפעמים ב‡ ‰נ"‰ב עטוף בטלי˙ ˘‡ינו ˘לו ,ב„מו˙ו ˘ל ‰יˆר טוב ,מזכיר ‡˙ „‡‰ם

‡ח„ ו‡ח„ לפי ערכו.

ו‡ומנ˙ו ‰ו‡ ‡˘ר ב‡ לכל ‡„ם ו‡„ם ב‡ופנים ˘ונים ,ל˜טנים ‡מˆעים ו‚„ולים לכל

רז"ל ‡מרו כך ‰ו‡ ‡ומנ˙ו ˘ל ‰יˆר ‰רע‰ ,נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘ב‡„ם ‰ו‡ ‡ומן ‚„ול,

מ˘ר˘ ‰ומ˜ור ‰ל‰יו˙‡ ‰ס˜ופ ‰נ„רס˙ לכל מיני רע.

„˘מי‡ ‰י‡ מ„ ‰רע˘‡ ‰ר ל‡ לב„ ˘ˆריכים ל˙‰רח˜ ממנ ‰כי ‡ם ˆריכים לע˜ר‰

ו‰נ ‰נו„ע לכל לומ„י ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ כי כללו˙ ענין  ‰‚‡„‰ו‰עˆבו˙ ‚ם ממילי

עוס˜י בעבו„ ‰ולומ„י ˙ור.‰

ו‰נ˙‚‰ו ב‡כיל ‰ו˘˙י' ו˘ינ .‰כמובן ‡˘ר ז ‰מפריע ‚ם עבו„˙ו ב‰רבˆ˙ ˙ור ‰ו‰חז˜˙

וע˙‰ ‰נ˘ ‰מוע ˘מע˙י ‡˘ר ‰ו‡ „ו‡‚ ועˆב ומפני ז‡ ‰ינו מביט על ברי‡ו˙ו

בעניני „רכי ‰חסי„ים ו‰חז˜˙ ‰י˘יבו˙ ‡˘ר ‰ו‡ זכו˙ ‚„ול.

ו˘נו˙יו בטוב ובנעימים ˘יוכל ל˘˜ו„ בעבו„˙ו ‰פורי' בלימו„ ברבים ו˙‰עס˜ו˙ו

˙ו„ ‰ל‡-ל ‡˘ר ‰נ˙וח על ‰יפ ‰ונ˙רפ‡ ,ו˘‰י"˙ יחז˜ ‡˙ ברי‡ו˙ו וי‡ריך ימיו

רבו˙ינו „˜‰ו˘ים „נו ‡˙ ‰עˆבו˙ ב„ין ‡רבע מי˙ו˙

)וי‚˘ מ(‰ ,‰

ַ‡ל ּ≈˙ ָﬠ ¿ˆב ּו

שלילת העצבות אשר מקורה רע ומביאה לכל מיני רע; בין עצבות למרירות
ועל הצורך להיות בשמחה בעבודת ה'

נפילת הרוח – מתחבולות היצר

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

„רכי ‰חסי„ו˙

כ‡

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ˘עב(‚-

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט עמ' רכ„(

ל˙‰ייע ıעם ‡נ"˘ ‰מכירים ‰נ"ל ויכולים ל˘ער ב‡יז„ ‰רך יפעלו יו˙ר.

וב‡יז‡ ‰ופן לבו‡ לי„י כך‡ ,ם על י„י ‰פס˜ ˜‰י˘ור לזמן ‡ו ב‡ופן ‡חר  -בזˆ ‰ריך

ב‡‚ר˙ ˘˙‰וב ‰סוף פר˜ ט'.

ר˜ ˘סו"ס יבו‡ לז˘ ‰י‰י' כמו ˘‰י' לפני ˜˘‰ו"ט‡ ,ל‡ ˘עו„ ב‰וספ ‰על „רך ‰מבו‡ר

‰רי ב˜˘ מחיל ‰ורוˆ ‰ל˜˙‰רב ו˙יכף על ‡˙רˆ ,ריכ ‰ל‰יו˙ ˙‰‰נ‚‰ו˙ ב‡ופן ˘ל‡

ב˙ני‡ )פי"„ כ ,ב .פמ"„ ס‚ ,ב( ˘‰ר‚ל נע˘ ‰טבע )˘ני עכ"פ(‡ .בל כיון ˘סוף סוף ככ˙בו

˘לו ל‡חר ˘‰נ"ל „בר „ברים מוזרים‡ .בל כנר‡‰˘ ‰נ"ל ‰ור‚ל בסביב ‰וכו' ,וכ˙וב

ו‰נ ‰מובן ˘מˆער ריחו˜ בין י˘ר‡ל לחבירו‡ ,ף ˘מ‡י„ך ‚יס‡ מובנ˙ ˙‰‰ר‚˘ו˙

במענ ‰למכ˙בו  . .בו כו˙ב ‡ו„ו˙ ˜˘‰ו"ט ˘‰י' לו עם ˘ . .י'.

ל˘פר ‡˙ ‰יחס לטוב ‰מכפי ˘‰י˜ ‰ו„ם ‰מ‡ורע

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' ס-‰ו(

וכפס˜ ‰מ˘נ) ‰עו˜ˆין ‚ ,יב( "ל‡ מˆ‡ ˜‰ב" ‰כלי מחזי˜ ברכ‡ ‰ל‡ ˘‰לום".

וי‰י רˆון ˘י‰י' ז ‰ב˜רוב וכ˘י˙רב˘‰ ‰לום ˙˙רב"‚ ‰כ ברכ˙ ˘‰י"˙ וˆ‰לח˙ו,

י„י ז ‰סוף-סוף מ˙˜יים כמים ‰פנים לפנים.

מˆליחים כ˘‡ין מ˘ימים לב לז‰ ,‰יינו כ˘עו˘ ‰עˆמו כמי ˘ל‡ ‰בחין בכך˘‡ ,ר על

...במ˘ ‰כ˙ב ‡ו„ו˙ פירו„ ‰לבבו˙ מˆ„ פלוני בן פלוני ,רו‡ים במוח˘ ˘בכ‚ון „‡

לע˘ו˙ עˆמו כמי ˘‡ינו ˘ם לב לכך

‡ינ ‰נכונ ,‰ו‡חכ ‰לב˘ורו˙ טובו˙ בחוזר בכל ‡ופן.

‰פ˘וט ומובן ,ועיין ‚ם כן ‡‚ר˙  ˘„˜‰לרבנו ‰ז˜ן סי' כ" .‰ו‡פ˘ר ˘˘‰מוע‰ ‰נ"ל

‰פכי ל‚מרי ,וב‰נו‚ע לעלבון מב˘ר ו„ם מ‡„ם כערכו כו' וכו' ,ו‡ין ל‡‰ריך ב„בר

רפ"ב "י˙רˆ ‰לו לר‡ו˙ פני ‰מלך כו'"˘ ,מובן מעˆמו פעול˙ ‰ב˜˘ ‰כ˘מ˙נ ‚‰ב‡ופן

על כל ז ‰ול‡ י˘‡ר ח"ו ˘ום רו˘ם ,ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘בל˘ון ‡‚ר˙ ˘˙‰וב ‰לרבנו ‰ז˜ן

‰ח„˘ים ˘עברו ,ובכל ז ‰מב˜˘ ממלך מלכי ‰מלכים ˜‰ב"˘ ‰ימחול ויסלח ויכפר

˘‰נ˘ ‰עבר˘‡ ,‰ר כ˘עו˘ים ח˘בון מ‰‰נ ‰‚‰במח˘ב„ ‰יבור ומע˘˘ ‰לו במ˘ך

‰חסי„ו˙ ,וע‡כו"כ כ˘נמˆ‡ים ‡נו בימי ח„˘ ‡לול ˘‰ו‡ ח„˘ ח˘בון ‰נפ˘ ˘ל כל

ל‡י˘ ‰נעלב כ˘מב˜˘ים ‡ˆלו מחיל ‰על ‰עלבון ,וע‡כו"כ ‰מוב‡ בז ‰בכ"מ ב˙ור˙

כ

˜úר‡˙ ˘ב˙

ומסיים "וכן לזבולון וכן ל‡˘ר" )בלי ל‰ע˙י˜
‡˙ ל˘ונו˙ ‰כ˙ובים עˆמם( – כי ב‰ם ‡ין ר‡י'
בכ˙ובים ל‚בור˙ם ‰מיוח„˙ ,ויו„עים על ‚בור˙ם

ל‡חריו ב‡ נפ˙לי – ˘‚בור˙ם י„וע ‰ממלחמ˙
סיסר‡˘ ,ני‰לו "ע˘ר˙ ‡לפים ‡י˘ מבני נפ˙לי"
)˘ופטים „ ,ו( ‡˙ ‰מלחמ ‰ונˆחו )‰וב‡ בפר˘"י ויחי
מט ,כ‡(; ל‡חר מכן ב‡ „ן – ˘‚ם ב‰ם מוˆ‡ים
בכ˙ובים ‚בור ‰מיוח„˙„" ,ן ‚ור ‡רי'"‰˘ ,י'
סמוך לספר ונלחם מלחמו˙ ונˆח )ר‡ ‰ר˘"י
ברכ ‰ל‚ ,כב(‡ ,ך נזכר ל‡חרי נפ˙לי‡ ,ף ˘נמ˘ל
ל"‡רי'" ,כי במלחמ˙ סיסר‡ עמ„ „ן לברוח,
מ˘‡"כ נפ˙לי כמפור˘ ב˘ופטים.

י‰ו„ ‰ב‡ לר‡˘ונ ,‰מ‡חר ˘‚בור˙ו י„וע‰
ביו˙ר במ˜ר‡ ,ובעי˜ר בסיפור עם יוסף ובנימין,
˘ב‡ ‰מר ליוסף "‡ם ˙˜ניטני ‡‰רו‚ ‡ו˙ך
ו‡˙ ‡„וניך" )פר˘"י ר"פ וי‚˘( .ל‡חריו ב‡ ‚„ –
˘‚בור˙ בני ‚„ מפור˘˙ בפ' מטו˙ )לב ,יז ובפר˘"י(
˘‰ם ‡לו ˘˙‰מנו ל‰יו˙ חלוˆים בר‡˘ מלחמו˙
י˘ר‡ל מ‡חר ˘‚בורים ‰יו‡ .ך מכיון ˘מ„ובר
על ‚בור˙ בני ‚„ ול‡ עליו עˆמו ,לכן ב‡ ל‡חרי
י‰ו„.‰

וי˘ לב‡ר ˘ס„ר ‰זכר˙ ˘‰בטים כ‡ן ‰ו‡ לפי
‰ס„ר ˘מ„˙ ‚‰בור˘ ‰ל ˘בטים ‡לו מפור˘˙
בכ˙ובים:

פˆ",‰

„(

‰ ‰˘˜‰ר˘"˘
˘לכ‡ור ‰ס„ר ˘‰בטים בפירו˘ ר˘"י כ‡ן ‡ינו
"עול ‰יפ‡˘ ,"‰ינו כס„רן בברכ˙ מ˘ ,‰ו‚ם ל‡
כס„ר ˙ול„ו˙ן!
)בפירו˘ו

לב"ר

)מז ,ב .ר˘"י(

ומ˜ˆ‡ ‰חיו – ‡ו˙ם ˘ל‡ כפל מ˘˘ ‰מו˙ם כ˘בירכם,
‡בל ˘מו˙ ‚‰בורים כפל ,וז‡˙ לי‰ו„ ‰וי‡מר ˘מע '‰
˜ול י‰ו„ ,‰ול‚„ ‡מר ברוך מרחיב ‚„ ,ולנפ˙לי ‡מר
נפ˙לי ,ול„ן ‡מר „ן ,וכן לזבולון ,וכן ל‡˘ר

ומ˜ˆ‡ ‰חיו ל˜ח חמ˘‡ ‰נ˘ים

מהיכן יודעים על
גבורת השבטים?

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ'  213ו‡ילך(

ו‰ו‡ ‰ו‡ מ˘ ‰ב‡ ר˘"י לפר˘ כ‡ן„˘ ,וו˜‡
"מכ‡ן" – "ו‡ל יחר ‡פך" – ילפינן ˘"„יבר ‡ליו
˜˘ו˙" ול‡ מ"י„בר נ‡ עב„ך" ,מ‡חר ˘‚ם ‡ם
„יבר י‰ו„ ‰רכו˙ וב˙חנונים‰ ,רי ‡ם ‰י' פועל
על יוסף ל˘נו˙ „ע˙ו ‰י' ‡פ˘ר ל˜רו‡ „יבורים
‡לו ב˘ם "י„בר" – מל˘ון ˘ליט ,‰ו‡ין ר‡י'
מל˘ון "י„בר" לחו„ ˘„יבר "˜˘ו˙"‡ .ך "מכ‡ן
‡˙ ‰למ„ ˘„יבר ‡ליו ˜˘ו˙" ,ו‰יו ‡לו „יבורים
‰מעוררים "חרון ‡ף".

ולפי ז‚ ,‰ם ‡ם ‡ינו מ„בר „ברים ˙˜יפים
‡ל‡ בל˘ון רכ ‰ו˙חנונים‰ ,רי ‡ם ˘לט „‰יבור
על ˘‰ומע ופעל עליו ˘ינוי ‰חלט˙ו‰ ,רי „בריו
ב˘ם "„יבור" י˜ר‡ו ,מ‡חר ˘ב„יבורו ˘לט על
˘‰ומע.

‰טעם לז„˘ ‰יבור מ˘מעו ל˘ון ˜˘‰ ‰ו‡
מפני ˘"„יבור" ‰ו‡ ‚ם מל˘ון "י„בר עמים"
)˙‰לים מז„" ,(„ ,בר ‡ח„ ל„ור" ,ו‰יינו ˘„יבור
מובנו ˘ליט ‰וממ˘ל ‰ב˙ו˜ף .ולכן כ‡˘ר
מ˘˙מ˘ים בל˘ון „יבור ול‡ "‡מיר‰ "‰רי
פירו˘ו „יבור עם ˙וכן ˘ל ממ˘ל„ – ‰יבור
˘‰ולט על ˘‰ומע.

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

לכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור ,מ„וע כו˙ב ר˘"י „ז‰
˘"„יבר ‡ליו ˜˘ו˙" ילפינן "מכ‡ן" – מ"ו‡ל
יחר ‡פך"‰ ,רי ‡פ˘ר ללמו„ ז ‰מ‰נ‡מר ˜ו„ם
"י„בר נ‡ עב„ך"˘ ,פיר˘ ר˘"י בכ"מ )˙˘‡ לב,
ז˘ .מיני י ,יט .ועו„( ˘"„יבור" מ˘מעו ל˘ון ˜˘?‰

)מ„ ,יח .ר˘"י(

ו‡ל יחר ‡פך – מכ‡ן ‡˙ ‰למ„ ˘„יבר ‡ליו ˜˘ו˙

וי‚˘ ‡ליו י‰ו„ ‰וי‡מר ‚ו' י„בר נ‡
עב„ך ‚ו' ו‡ל יחר ‡פך בעב„ך

דיבור  -לשון קשה

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  391ו‡ילך(

מ‰יו˙ם „ומים לי‰ו„ ,„‚ ,‰נפ˙לי ו„ן בכך
˘נכפלו ˘מו˙י‰ם.

עיונים וביאורים קצרים

פנינים

'בירור הניצוצות' – סוד הירידה
למצרים

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

עם ‰‰בטח"˘ ‰ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול" ,וממיל‡ – "ר„‡ ‰לי ‡ל ˙עמו„".

כ˘ר˘‰ ‰ע ‰לכך ˘˙˙˜יים ‰ו„ע˙ ˘‰י"˙ "‚ר י‰י' זרעך  . .ועב„ום וענו ‡ו˙ם" ,יח„

על מˆרים ,ו‰ו‡ ˜יב ıל˘ם ב˘ני ‰רעב ‡˙ "כל כסף וז‰ב ˘בעולם" )פסחים ˜יט‰ ,(‡ ,נ‰

‡ין ˘ם רכו˘ ‚„ול בכ„י לעלו˙ עמו מן ‚‰לו˙‡ .בל מכיוון ˘נ˙ן ˘‰י"˙ ‡˙ יוסף ל‡„ון

כל עו„ ל‡ ‰י' יוסף ‡„ון על מˆרים ,ל‡ ‰י' טעם בירי„˙ בי˙ יע˜ב מˆרימ‰˘ ,‰ל‡

˘"˘מני ‡ל˜ים ל‡„ון לכל מˆרים":

ובז ‰מובן ‚ם מ‰˘ ‰טעים יוסף ‡˙ „בריו ‡ל יע˜ב "ר„‡ ‰לי ‡ל ˙עמו„" – בכך

ו‰נ‡ ‰ם כנ˘ ‰מוע ‰זו‰ ,רי בו„‡י למו˙ר לעוררו על „ין ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים ,ב‰נו‚ע

ב˜˘ו ‡ˆלו מחיל ‰וסליח ,‰וכנר‡˘‡ ‰ר ל‡ נענ ‰ל‰ם.

ז ‰מזמן ˘‚‰יעו ‡לי י„יעו˙ על „בר מ˜˘ ‰ר ‰בינו ובין ˘ . .י' ,וכפי ˘˘מע˙י ‰נ‰

ימחל לזול˙ ,ו˜‰ב" ‰ימחל ‚ם לו

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' ח(

ועינו ‡ו˙ם ˜יים ב‰ם ,ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול ל‡ ˜יים ב‰ם" )ב‡ י‡ ,ב ובפר˘"י(.

‡˘ר – "וי‰י בי˘ורון מלך" ,וכמבו‡ר בל˜ו"˙ ‚ו„ל ‰מעל ‰כ˘בני י˘ר‡ל ‰ם בבחינ˙

ז‡‰) ‰זינו ל‚˘‡ ,(‰ ,ר כ˘"יח„ ˘בטי י˘ר‡ל"  -מבי‡ים ל"‡˙‰סף ר‡˘י עם" ,ופועלים

ו‰י„ור במˆו˙  ,'‰ופ˘יט‡ ל˘ר˘ ולע˜ור כל טינ‡ בלב ח"ו וח"ו ,וכמ"˘ בפר˘˙ ˘בוע

‰מבו‡ר ב‡‚ ˜"‰סימן כ"‰ ,‰רי ‚ם ‡לו ‰נעלבים ,עלי‰ם ל˜בל על עˆמם ז‰ירו˙

י˘ורון.

זו‡˘ ,מר למ˘" ‰בב˜˘ ‰ממך‰ ,ז‰ירם על כך˘ ,ל‡ י‡מר ‡ו˙ו ˆ„י˜ ‡בר‰ם ועב„ום

ז‰ב" ,בכ„י ˘יˆ‡ו ממˆרים עם רכו˘ ‚„ול .וע„ כ„י ˜‰פי„ ˘‰י"˙ על ˜יום ‰בטח‰

˘יעלו עמו בניו מן ‚‰לו˙ .וז‰ו עניין ˆיווי ˘‰י"˙ ל˘‡ול מן ‰מˆריים "כלי כסף וכלי

)לך טו ,י„(

ל˘ר˘ ולע˜ור כל טינ‡ בלב ח"ו וח"ו

)וי‚˘ מ .„ ,‰ר˘"י˙ .ני‡ ספי"ב(

ל˙‰נ ‚‰עם חבירו במ„˙ חס„ וחיב ‰י˙ר ‰מו„ע˙ לו לסבול ממנו ע„ ˜ˆ‡‰ ‰חרון ול‡ לכעוס ח״ו ,ו‚ם ˘ל‡ ל˘לם לו
כפעלו ח"ו‡ ,ל‡ ‡„רב - ‰ל‚מול לחייבים טובו˙ ,כמ״˘ בז‰ר ללמו„ מיוסף עם ‡חיו

ר‡‡ ‰ו˙ם נסו‚ים ל‡חור‡ ,מר ,עכ˘יו ‡חי נכלמים˜ ,ר‡ ל‰ם בל˘ון רכ ‰ו˙חנונים

…‡מר יו… ≈סף ∆‡ל ∆‡ ָחיו ¿ ּ‚ ׁ˘ ּו נָ ‡ ≈‡לַ י
וַ ּי ∆

סליחתו של הנפגע ועקירת הטינה מן הלב ממשיכות מחילה וסליחה מלמעלה

מחילה

˙ור˙ חיים

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

על פי ‰ור‡ו˙ רז"ל ‰י„ועו˙ ב‰נו‚ע לז˘ ‰על י„ו נ‚רם ˙˜ל ‰לחבירו ,ובפרט ע"פ

ו‰נ˙ ,‰כלי˙ ירי„˙ בני י˘ר‡ל מˆרימ‰ ,‰י' עניין ˘‰כר ו"‰רכו˘ ‚„ול"

מˆרים ,ר„‡ ‰לי ‡ל ˙עמו„" )פר˘˙נו מ ,‰ט(.

ב‡ ‰בע˙ ‡˘ר ˙‰וו„ע יוסף ‡ל ‡חיו ,וˆיוום למסור ליע˜ב "˘מני ‡ל˜ים ל‡„ון לכל

ב‡ר ıל‡ ל‰ם ועב„ום ועינו ‡ו˙ם ‡רבע מ‡ו˙ ˘נ) "‰לך טו ,י‚( ,ו˘ע˙˘ ‰ל ‰בטח ‰זו

‚זיר‰

‚זר ˘‰י"˙ בברי˙ בין ‰ב˙רים ,ו‰ו„יע ל‡בר‰ם "י„וע ˙„ע כי ‚ר י‰י' זרעך

מטרת ירידת בית יעקב מצרימה – "בירור הניצוצות"  /זמנה של גלות מצרים – רק
כשהביא יוסף לשם את כל ה"ניצוצות"  /לכל אחד יש ניצוצות קדושה השייכים
לנשמתו ועליו לבררם

י

יט

מעל˙ ‰נ˘י‡ו˙" ,ו„ו„ עב„י נ˘י‡"„ ,ל‡

ו‰ו‡ מ„ויי˜ „ו˜‡ בל' ‰כ˙וב ‡‰מור ‚בי

מלך" – ˘‰י‡ ‰מעל˘ ‰ב ‰מ˙ייחס ל„ו„,

˜יסר"" ,כ„כ˙יב נ˘י‡ ל‰ם ול‡ כ˙וב

נ˘י‡ ל‰ם" ˜‡י במעל˙ו ב˙ור "פל‚י

ונ˘י‡( י‰יו ב‡ו˙ו ‡„ם ,מלך ‰מ˘יח;

ו„ו"˜.

‰ו‡( ,כי מעל ‰זו ˘בו מ˙ייחס˙ ל„ו„.

)‡ל‡ ˘‡ח"כ מוסיף ‰כ˙וב „„ו„ ז ‰עב„י

‰יינו ˘עי˜ר ‰ ‰˘‚„‰‰י‡ ˘נ˜ר‡ „ו„

במעל˙ ‰נ˘י‡ו˙ נ‡מר "ו„ו„ עב„י",

"„ו„"‡ ,ל‡( ל‰יו˙ו "עב„י"; ו„ו˜‡

˘‰י‡ מעל‰ ‰ב‡ ‰בו )ל‡ מפני ˘‰ו‡

נ˜ר‡ ב˘ם "„ו„"( ,וז˘ ‰ייך ‚בי מלוכ‰

ממון ‰רב ,‰ו‡ומר ל‰ם ,בב˜˘ ‰מכם ‰וˆי‡וני ‰יום ו‡יני מב˜˘ כלום" )ברכו˙ ט ,ב(.

בבי˙ ‡‰סורים ,ו‰יו ‡ומרים בני ‡„ם ,מוˆי‡ין ‡ו˙ך למחר מבי˙ ‡‰סורין ונו˙נין לך

"וי˘‡לו  . .כלי כסף וכלי ז‰ב"‡" :מרו לו ,ולו‡י ˘נˆ‡ בעˆמנו .מ˘ל ל‡„ם ˘‰י' חבו˘

כסף וכלי ז‰ב ו˘מלו˙".

‰מˆרים ‡˙ כל רכו˘ם וז‰בם ,בכ„י ל‰עלו˙ ולברר ‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ˘נפלו ב‡ו˙ם "כלי

מ˘ם ,ועם רכו˘ רוחני ז ‰יˆ‡ו ויעלו מ‚לו˙ם .ול˘לימו˙ עבו„ ‰זו עלי‰ם ל‡סוף מ‡˙

ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘ˆ˘ ‰ריכים בני י˘ר‡ל ל‚לו˙ בענייני ˘‚‰מיו˙ ˘ל מˆרים ול‚‡לם

וז‰ו ˙וכן ‰בטח˙ ˘‰י"˙ "ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול" – ˘‰רכו˘ ‚„ול ‰ו‡ עניין

„˜‰ו˘˘ ‰נפלו במ˜ום ‰נחו˙ ביו˙ר ,ב‚לו˙ מר ‰וח˘וכ ‰בערוו˙ ‡‰ר.ı

˘˙כלי˙ ומטר˙ ירי„˙ בי˙ יע˜ב מˆרימ‰ ,‰י‡ בכ„י ˘יבררו בני י˘ר‡ל ‡˙ ניˆוˆו˙

ועבו„˙ "בירור ‰ניˆוˆו˙"‰ ,י‡ ‰עומ„˙ ו‚ם ניˆב ‰ב‚זיר˙ ברי˙ בין ‰ב˙רים,

˜„ו˘‰ ‰ממ˙ינים ומˆפים ל‚‡ול˙ם.

"פכים ˜טנים" )ר˘"י וי˘לח לב ,כ ,(‰כי ‚ם בפכים ˜טנים ‡לו˘˘ ,ווים מועט ,י˘ ניˆוˆו˙

ל˘ם ˘מים ,ו‡ם י‡ב„ ח"ו רכו˘ ז ‰י˘‡רו ‰ניˆוˆו˙ ב‚לו˙ם .ועל כן חזר יע˜ב ‡ף על

י˘ ניˆוˆו˙ ˜„ו˘˘ ‰עליו מוטל לבררם ול‰עלו˙ם ,על י„י ˘י˘˙מ˘ ברכו˘ ובממון

וז‰ו סו„ מ˙‰"˘ ‰ור ‰חס ‰על ממונם ˘ל י˘ר‡ל" )ר" ‰כז ,(‡ ,כי בממונו ˘ל י‰ו„י

ל˘ר˘ם.

ב‚לוי .וז‰ו עניין "בירור ‰ניˆוˆו˙" – ˘בוררים ‡˙ ענייני „˜‰ו˘ ‰ומ˘יבים ‡ו˙ם

ייעו„ו ˘ל ‰חפ˘‚‰ ıמי ‰ופך ל‰יו˙ עניין ˘ל ˜„ו˘‰ ,‰רי ‰חיו˙ ‡‰ל˜י˙ ˘בו ‰י‡

בעולם‰ ,י‡ ל˙˘‰מ˘ ב„ברים ˘‚‰מיים ל˘ם ˘מיים ולˆרכי ˜„ו˘ ‰ומˆוו˙ .וכ‡˘ר

˘‰ו‡ ‰חיו˙ ‡‰ל˜י˙ ‰מחיי' ומ‰וו‡ ‰ו˙ו בכל ר‚ע ור‚ע .ועבו„˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל

כל „בר ‚˘מי ˘בעולם )ב‰ב‡ ל˜מן ר‡ ‰כ˙ר ˘ם טוב סי' ריח .ועו„( י˘ בו "ניˆו„˜ "ıו˘,

מטר˙ ירי„˙ בי˙ יע˜ב מˆרימ" – ‰בירור ‰ניˆוˆו˙"

מן ‚‰לו˙ ˘ע‡ ‰ח˙ ˜ו„ם.

וכו' ,ו‰ל‡ בוו„‡י ‰י' ‡בר‰ם ‡בינו מוו˙ר על ‰בטח˙ ‰רכו˘ ‚„ול ,בכ„י ˘יˆ‡ו בניו

˙מו ‰מ˙˘ ‰ול˘‰ ‰י"˙ ‡˙ ח˘יבו˙ ‰רכו˘ ‚„ול בכך ˘"ל‡ י‡מר ‡ו˙ו ˆ„י˜ ‡בר‰ם"

‚„ול" ,ו‰ל‡ ‰יו מוו˙רים על כך בנפ˘ חפיˆ ,‰ו‰עי˜ר לˆ‡˙ מי„ ממˆרים .וביו˙ר

ו‡ם כן‰ ,י‡ך עיכב ˘‰י"˙ ‡˙ בני י˘ר‡ל ב˘ביל ˜יום "ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘

ל„ו„ ‰מלך כנ"ל( ,ו‰כ˙וב "ו„ו„ עב„י

ב˙ור "˜יסר"" ,מלך" )ובז‡ ‰ינו מ˙ייחס

‡ל‡ ˘‰פסו˜ ‡˜ '‡‰י במעל˙ ‰מ˘יח

˘ני ‰ענינים „"˜יסר ופל‚י ˜יסר" )מלך

‰ ‰˘‚„‰‰י‡ על "עב„י" )‡ל‡ ˘"‰עב„"

לˆ‡˙ מן ‚‰לו˙ ו˘‰בי' ˘ע‡ ‰ח˙ ˜ו„ם .ו‡מנם כך ˘‰יבו בני י˘ר‡ל על ˆ‰יווי

ועפ"ז

י˘ ליי˘ב ˜ו˘יי˙ ‰ר˘"˘ ,כי

כבפסו˜ ˜‰ו„ם ‚בי ענין ‰מלכו˙ – "ועב„י

פ˘וט וברור לכל בר „ע˙˘‡ ,ר כ„‡י לוו˙ר על כל כסף וז‰ב ˘בעולם ,ו‰עי˜ר

‡בל י˘ ל˙מו ‰על ח˘יבו˙ו ונחיˆו˙ו ˘ל "‰רכו˘ ‚„ול" ˙מי„‚ ‰‰ול:‰
„ו„ מלך עלי‰ם" ,כי בל˘ון "ועב„י „ו„"

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

ומע˙ ‰יובן ‰יטב מ‰˘ ‰מ˙ין ˘‰י"˙ מ˜יום ‚זיר˙ "‚ר י‰י' זרעך" ע„ ˘נע˘ ‰יוסף

זמנ˘ ‰ל ‚לו˙ מˆרים – ר˜ כ˘‰בי‡
יוסף ל˘ם ‡˙ כל "‰ניˆוˆו˙"

ובז ‰יובן ‰יטב מ‰˘ ‰י' ‡בר‰ם ˆריך לטעון "ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול ל‡ ˜יים

ב˜˘ר בל ינ˙˜.

נמˆ‡˙ עמו ב‡ו˙‚ ‰לו˙ ,כי ‰י‰ו„י וניˆוˆו˙ „˜‰ו˘˘‰ ‰ייכים ‡ליו ‰מ˘˜ ‰ורים

‰רי ל‡ זו בלב„ ˘‰ניˆו ıנו˙ר ב‚לו˙ו ב„בר ˘‚‰מי ו‰נחו˙‡ ,ל‡ ‚ם נ˘מ˙ ‰י‰ו„י

וכ‡˘ר ‰כוונ‰ ‰עליונ ‰מפ‚י˘„‡‰ ˙‡ ‰ם ב‡ו˙ם ‰ניˆוˆו˙ ו‰ו‡ ‡ינו מבררם ח"ו,

‰ניˆוˆו˙ ˘ב‡ו˙ו ‰רכו˘.

ל˘‰י‚ ‡˙ ‰רכו˘ "‰מוכן לחברו" ,כי ‰כוונ‰ ‰עליונ‰ ‰י‡ ˘חברו „וו˜‡ יברר ‡˙

י˘ ל ‰ניˆוˆו˙ ˘‰ייכים ו˜˘ורים ‡לי' ,ועלי' מוטל לבררם ול‰עלו˙ם .ו‡ין ‡„ם יכול

ל‰רוויח ‡˙ ‰רכו˘ ˘נוע„ מן ˘‰מים לזול˙ו .ו‰סיב‰ ‰רוחני˙ לכך ‰י‡˘ ,כל נ˘מ‰

‡מרו חז"ל "‡ין ‡„ם נו‚ע במוכן לחברו" )יומ‡ לח ,ב( ,ו‰יינו ˘‡ין „‡‰ם יכול

וליי˘וב ˙מי ‰‰זו ,י˘ ל‰וסיף בי‡ור ועומ˜ נוסף בעניין בירור ‰ניˆוˆו˙:

לכל ‡ח„ י˘ ניˆוˆו˙ ˜„ו˘˘‰ ‰ייכים לנ˘מ˙ו ועליו לבררם

לבני י˘ר‡ל עˆמם?

"‰רכו˘ ‚„ול" ‰י‡ ר˜ לטוב˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘˘‰ ‰רויים ב‚לו˙‡ ,בל ‡ין בז˙ ‰ועל˙

לו ל‡בר‰ם לטעון "ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול ל‡ ˜יים ב‰ם"‰˘ ,ל‡ כל עניין ‰על‡˙

"‰רכו˘ ‚„ול"‰˘ ,ו‡ ‰מ˘לים ‡˙ עבו„˙ בני י˘ר‡ל ב‚לו˙ם‡ .ך לכ‡ור ‰ע„יין ‡ין

‡מנם מסו„ עניין בירור ‰ניˆוˆו˙ ˘במˆרים ,עול ‰ומ˙ב‡ר˙ ח˘יבו˙ו ‰עˆומ˘ ‰ל

‡מנם ,ע„יין טעון „‰בר בי‡ור:

"‰רכו˘ ‚„ול" ל‡ ˙‚יע עבו„˙ בני י˘ר‡ל ב‚לו˙ם ל˙כלי˙.‰

כל עניינ ‰ו˙כלי˙˘ ‰ל ‚לו˙ מˆרים – בירור ‰ניˆוˆו˙ ˘בעניינים ˘‚‰מיים ,ומבלע„י

‚„ול" ,ו‡פילו ‡ם ˆריך ל˘ם כך ל˙‰עכב במˆרים ב‚לו˙ וב˘בי' עו„ מ˘ך זמן ,כי ז‰ו

ומובן ‚ם ‡˘ר ב˘ום ‡ופן ‡י ‡פ˘ר לוו˙ר על ˜יום ‰‰בטח" ‰ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘

‰בירורים˘‡ ,ר סופ‰ ‰י‡ ‰על‡˙ כל ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘ ‰ממˆרים.

˘בעולם" )פסחים ˜יט (‡ ,עם כל ‰ניˆוˆו˙ ‡˘ר ב‰ם ,ור˜ ‡ז י‰י' ‡פ˘ר ל˙‰חיל בעבו„˙

ל‰מ˙ין ולחכו˙ ע„ ˘י‰י' יוסף ˘ליט על מˆרים ,ויבי‡ ˘מ" ˙‡ ‰כל כסף וז‰ב

מכיוון ˘˙כלי˙ ‚לו˙ מˆרים ‰י‡ לברר ‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘˘‡ ‰ר ˘ם‰ ,נ ‰י˘

למו˘ל על מˆרים:

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

ל‰יו˙ חי„ו˘ )‡מי˙י( ,כפס˜ ‰רמב"ם

ז ‰חי„ו˘ ממ˘ ,כי ב˙ור‡ ‰י ‡פ˘ר

בז‚ ‰ם "„ברים ‰ס˙ומים כו'" ,מ"מ ‡ין

כל ‰עם ויור‡ ‰ו˙ם „רך ‡ ,"'‰ף ˘נכלל

ל‚בי מעל˙ ‰מלכו˙ ,ונ˘‡ר˙ ‰י‡ לעולם.

ופל‚י ˜יסר( ,מ"מ ‡ין ‰נ˘י‡ו˙ בטל‰

על מעל˙ ‰נ˘י‡ )כ‰חילו˜ בין ˜יסר

‰מ˘יח .וז‰ו ˘נ‡מר "ו„ו„ עב„י נ˘י‡

‰ענינים „"˜יסר ופל‚י ˜יסר" ˘י‰יו במלך

„˘ני ˙‰ו‡רים "מלך" ו"נ˘י‡"‰ ,ם ˘ני

כ"כ חי„ו˘ על מ‰˘ ‰י' לפניו .ונמˆ‡,

˘‰ני ˘נזכר לעיל" ,פל‚י ˜יסר"˘ ,בו ‡ין

ויור‡ ‰ו˙ם „רך  ,"'‰ו‰יינו „˜‡י בענין

"נ˘י‡" ‰ו‡ לפי ˘‰ו‡ "ילמ„ כל ‰עם

ל‰ם לעולם"‡„ ,ע"פ ˘‚„ל ‰מעל˙ ‰מלך

מעולם .מ˘‡"כ ˘‰פע˙ו ב˙ור ז"˘ ‰ילמ„

חי„ו˘ ב‰נ‰ ˙‚‰עולם˘ ,ל‡ מˆינו כז‡˙

כו' ועס˜ם י‰י' ל„ע˙ ‡˙  '‰בלב„"‰ ,ז

יעבו„ ‡˙  '‰ביח„ ול‡ ˙‰יינ ‰מלחמו˙

‰ברי‡‡ ,‰בל מובן ˘ז˘ ‰כל ‰עולם כולו

נו ,"‚‰מ"מ ,ז‰ו ˘ל‡ י˙בטלו חו˜י טבע

במע˘ ‰בר‡˘י˙ ‡ל‡ עולם כמנ‚‰ו

ממנ‚‰ו ˘ל עולם" ול‡ "י‰י' ˘ם חי„ו˘

)˘ם רפי"ב(

˘ל‡ "יבטל „בר

רבינו" )ל' ‰רמב"ם ‰ל' סנ„‰רין פ"‡ ,(‚"‰

וע„"ז

י˘ לומר בל˘ון מ˜ר‡˘ ,ז˘ ‰מ˘יח נ˜ר‡

˘פס˜ ‰רמב"ם

ל„ע˙ ‡˙ "'‰

נ˘י‡ בכל מ˜ום ו‰ו‡ ‰עומ„ ˙ח˙ מ˘‰

‰סנ„‰רין "‰ו‡ ˘˜ורין ‡ו˙ו ‰חכמים

„לעיל‰„ .נ ,‰מˆינו בל˘ון חכמים˘ ,ר‡˘

ו„ו„ עב„י נ˘י‡ ל‰ם" ,ויבו‡ר ל˘ון ר˘"י

)˘ם

ספי"ב( .כלומר‡ ,ע"פ

ו˙חרו˙ כו' ול‡ י‰י' עס˜ כל ‰עולם ‡ל‡

י‰י' ˘ם ל‡ רעב ול‡ מלחמ ‰ול‡ ˜נ‡‰

י˘חי˙ו" )˘ם רפי"ב( ,ע„ ˘"ב‡ו˙ו ‰זמן ל‡

˘"יחזרו כולם ל„˙ ‡‰מ˙ ול‡ י‚זלו ול‡

ומע˙‰

י˙ב‡רו ‰יטב ב' ‰כ˙ובים

ר˜ ב‚„ר "פל‚י ˜יסר"(.

˘בו‡ ,ין בו חי„ו˘ )כ"כ( ,ומˆ„ ז‰ ‰ו‡

„ופן" למעליו˙‡ )מ˘‡"כ ‰ענין ˘‰ני

˘ל חי„ו˘˘ ,ל‡ כפי טבע ‰עולם" ,יוˆ‡

מלך ‰מ˘יח )פעול˙ו בעולם( ˙‰י' ב‡ופן

‰רחם( ,ל‰ורו˙ ˘ענין ˘ '‡‰במלכו˙ו ˘ל

‰טבע ˘‰טביע ˜‰ב" ‰ס„ר ˘ל לי„„) ‰רך

˘נול„ ב‡ופן ˘ל "יוˆ‡ „ופן"˘ ,ל‡ כפי

בכך ˘מ˘יח נ˜ר‡ ב˘ם "˜יסר" – מלך

חי„ו˘ „"יוˆ‡ „ופן" ,ומע˙ ‰ז‰ו ‰רמז

כרו˙ בעברי" ומור ‰על לי„ ‰ב‡ופן ˘ל

מ„ברי ˙‰וס' „˘ם "˜יסר" ‰ו‡ "ל˘ון

"˜יסר ופל‚י ˜יסר"‰˘ .רי ‰וב‡ לעיל

˘ב‰פטר˙נו" ,ועב„י „ו„ מלך עלי‰ם . .

‡˙ ‰עולם כולו לעבו„ ‡˙  '‰ביח„",

ברמב"ם ‰ל' מלכים ספי"‡ ˘ם ˘"י˙˜ן

עי˜רי בכל ‰עולם כולו ,וכמבו‡ר ב‡רוכ‰

˘ל‡ ע"פ טבע .כי על י„ו י‰י' חי„ו˘

‰נ‰ ˙‚‰מלכו˙ ˘לו‰ ,י‡ ב„רך חי„ו˘,

כי פעול˙ו ˘ל מלך ‰מ˘יח בענין ,'‡‰

וי˘

חילו˜ עי˜רי בין ˘ני ענינים ‰נ"ל,

‰מ˘יח‰˘ ,ו‡ "ילמ„ כל ‰עם".

‰רמב"ם ‰ל' מלכים

ספי"ב( ,י‰י' על י„י מלך

‡‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰כמים לים מכסים"

)ל'

‰ס˙ומים וי˘י‚ו „ע˙ בור‡ם כו' מל‡‰

י‰יו י˘ר‡ל חכמים ‚„ולים ויו„עים „ברים

עס˜ כל ‰עולם  . .ל„ע˙ ‡˙  '‰בלב„ . .

ומז ‰מובן „‰ייעו„ "ב‡ו˙ו ‰זמן כו' י‰י'

„ע‰ – "'‰ ˙‡ ‰ל' ˙˘וב ‰פ"ט "‰ב.

ומ‰

ל ‰ל‡ ˘ינוי ול‡ ‚רעון ול‡ ˙וספ˙".

ינעם לפ"ז רמז ל˘ון ‚‰מר‡

ו‰חכמ ‰ו‡‰מ˙ ˘נ‡מר כי מל‡‡‰ ‰רı

‚‰וים ל˘ומעו כו'" ועל י„ו "˙רב„‰ ‰ע‰

‰ל' יסו„י ˙‰ור ‰רפ"ט ˘˙ור‰ ‰ז‡˙ "‡ין

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

י˘ לח„˘ בכל ז„ ,‰ב‡מ˙ ‡ין

ב‡ו"‡„ ,מ˘"כ "ע˙י„ ˜‰ב" ‰ל‰עמי„

י˘ לפר˘ כל מ‰לך "˘‰ס
כל ‰עם ויור‡ ‰ו˙ם „רך  '‰ויבו‡ו כל

˘יעמו„ מזרע „ו„ בעל חכמ ‰י‰י' י˙ר

מ˘פט ומלחמו˙") .ב( "‡ו˙ו ‰מלך

‡˘ '‰ין ממליכין מלך ˙חל‡ ‰ל‡ לע˘ו˙

ול˘בור זרוע ‰ר˘עים ול‰לחם מלחמו˙

ל‰רים „˙ ‡‰מ˙ ולמל‡ו˙ ‰עולם ˆ„˜

ספ"„ ˘כל מלך "˙‰י' מ‚מ˙ו ומח˘ב˙ו

מלך י˘ר‡ל בכלל ,וכמ"˘ ‰רמב"ם ˘ם

˘˙נוח עליו" )˘ם פי"ב  ,[(‚"‰וז‰ו ענינו ˘ל

י˘ר‡ל י˙ייחסו כולם על פיו ברוח ˜‰ו„˘

מ˘למ ‰ונבי‡ ‚„ול כו' ולפיכך ילמ„

ומע˙‰

ופל‚י ˜יסר" ,כמ˘י"˙.

עˆמ ‰י‰יו ב' ‚„רי מלוכ ‰ו˙פ˜י„˜" ,יסר

כנ"ל‡ ,ל‡ ‰כוונ˘ ‰במלכו˙ מלך ‰מ˘יח

‰מלך ,כי ‚ם מ˘יח נ˜ר‡ ב˘ם "„ו„"

עב„י נ˘י‡ ל‰ם" ˜‡י על מ˘יח ול‡ „ו„

‚‰מר‡ ו„‡י י„עינן כבר „מ"˘ "ו„ו„

נפר„ים ˘ינ‰י‚ו ‡˙ י˘ר‡ל ,ו‚ם לפי „ברי

כוונ˙ "˘‰ס כפ˘וטו ˘י‰יו ‡ז ב' ‡נ˘ים

ו‡ולי

לעבו„ ‡˙ ‰ – '‰ל' מלכים ספי"‡ ]וכן

וי˜ב ıנ„חי י˘ר‡ל וי˙˜ן ‡˙ ‰עולם כולו

"ילחם מלחמו˙  ,"'‰יבנ ‰בי˙ ‰מ˜„˘

‡חר "˘˙˙יי˘ב ממלכ˙ו וי˙˜בˆו ‡ליו כל

)ור‡ ‰ל˘ון ‰ערוך ערך ˜סר(.

וכלי˘נ‡ „˜ר‡ בכ"מ "מלך ומ˘נ ‰למלך"

מיוח„ למלכי רומי
כל י˘ר‡ל" לילך ב„רך ˙‰ור ‰ו‰מˆו,‰

)ועיין ר˘"י ברכו˙ נו

ולמ ‰ל‡ ‡מר "˘‰ס ‰כ‡ בל˘ון ˜‰ו„˘

ע"‡(.

˘ל‡חריו ˜יסר" ,ונמˆ‡ ˘˘ם ז‰ ‰י'

˘„‚‰יר ‰רמב"ם ב' ענינים" (‡) :יכוף

‰ענין,

„‰נ,‰

ב„‚‰ר˙

„"יוˆ‡ „ופן"[ ועל ˘מו נ˜ר‡ו כל ‰מלכים

ו‰סבר˙

"פל‚י ˜יסר".

ומˆ„ מעל˙ו ב˙ור "מלך מבי˙ „ו„" נ˜ר‡

„ו„ נ˜ר‡ "˜יסר" )ו‰ו‡ "„ו„ ‡חר"(,

˜יסר"„ ,מˆ„ ‰חי„ו˘ ˘במלכו˙ו ל‚בי

‰מ˘יח ˙‰יינ ‰ב' ‰מעלו˙ „"˜יסר ופל‚י

מ˙ר" ıכ‚ון ˜יסר ופל‚י ˜יסר"„ ,במלך

ל„ו„ ‰ר‡˘ון ,ולכן נ˜ר‡ על ˘מו .וע"ז

ל‰ם"‰ ,רי ˘‚ם לע˙"ל „ומ ‰מלך ‰מ˘יח

כ‡ן( ,וע"ז מ˜˘" ‰ו‰כ˙יב ו„ו„ עב„י נ˘י‡

‡ינו „ומ ‰ל„ו„ ‰ר‡˘ון

)עיי' ח„‡"‚ למ‰ר"ל

עˆמו( ,ולכן נ˜ר‡ "„ו„ ‡חר" ,כי בענין ז‰

מלכי בי˙ „ו„ )ו‡פילו ל‚בי „ו„ ‰מלך

˙פ˜י„ו ופעול˙ו ˘ל מלך ‰מ˘יח מˆינו

ו‰ו‡ ל˘ון כרו˙ בעברי ]‰יינו לי„ ‰ב‡ופן

ומˆ‡ו‰ו חי  . .ונ˜ר‡ ˜יסר בל˘ון רומי

‡ח„ "˘מ˙‡ ‰מו בל„˙ ‰ונב˜ע˙ בטנ‰

י˘„ :ור˘ ˘ם ˜יסר ‰ו‡ ע"˘ מלך רומי

"כ‚ון ˜יסר ופל‚י ˜יסר" .ועיי' ˙וס' ע"ז

י˘ ל„˜„˜ ˜ˆ˙ בל˘ון ˘בחר "˘‰ס כ‡ן

למלך י˙ר על ˘‡ר ˘רי ‰מלך וכיו"ב‚ .ם

ב‰לכו˙ מלך˘ ,י‰י' ˙ו˜ף מיוח„ „מ˘נ‰

‡ˆל מלכי בי˙ „ו„ ,ול‡ מˆ‡נו ‚„ר כז‰

לו" ,מ˘נ ‰למלך˘ ,ל‡ מˆינו ˘יוזכר כן

מלכים ספ"‡[ ,למ ‰יˆטרך מלך ‰מ˘יח ל"˘ני

˜יסר ,וזˆ ‰ריך ‰סבר יו˙ר

]ועיין בר‡ב"„ ‰ל'

˘ני‰ם„ ,ו„ ומ˘יח ,ו„ו„ י˘מ˘ פל‚י

ויובן

ב„˜‰ים בי‡ור ‰מס˜נ‡ ˘ימלכו

עם ‰ניˆוˆו˙ ˘‰ייכים ‡לי‰ן.
מלכו˙ מלך ‰מ˘יח י‰י' חי„ו˘ עי˜רי ל‚בי

˜‰ב" ‰ל˜‰ים "„ו„ ‡חר" ,מ˘מע˘ ,ב‚„ר

ל‰ם"‰ ,כי ˜‡מר :מ‡„ ‡‰מרינן „ע˙י„

ו‡ם ‰יו יוˆ‡ים ממˆרים בלי "‰רכו˘ ‚„ול"‰ ,יו ‚ם נ˘מו˙ בני י˘ר‡ל נו˙רו˙ ב‚לו˙

‰ניˆוˆו˙ כולם ,ויˆ‡ו מן ‚‰לו˙ ב"רכו˘ ‚„ול" במ‰ר ‰בימינו.

‰רי י˜ל עליו ל˙‰עס˜ בי˙ר מר ıועוז במל‡כ ‰זו ,ע„ ˘י˘לימו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰על‡˙

‰ניˆוˆו˙ ˘‰ייכים ‡לי' .וכ‡˘ר יחו˘ „‡‰ם ˘בירור ‰ניˆוˆו˙ ˘ייך ל˘למו˙ נ˘מ˙ו,

נו‚ע ר˜ ‡ל ‚‡ול˙ ‰ניˆוˆו˙‡ ,ל‡ ‚ם ‡ל נ˘מ˙ו ˘‰י‡ ˜˘ור ‰וכרוכ ‰ב‚ורלם ˘ל

‰ניˆוˆו˙ ,על י„י ניˆול ‰עניינים ˘‚‰מיים ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ ‰בור‡ ,ו„בר ז‡ ‰ינו

וז‡˙ ˆריך „‡‰ם לי„ע בנפ˘ו˘‡ ,ר מוכרח ומחויב ‰ו‡ לעסו˜ במל‡כ˙ בירור

‚ם ע˙˙‰ ‰כלי˙ ‰י‡ לעסו˜ בבירור ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘˘ ‰ב„ברים ˘‚‰מיים.

„‰ברים ‚ם בנו‚ע ל‚לו˙נו זו ‡‰חרונ‡˘ ,‰ין ‰י‡ ר˜ עונ˘ על חט‡י בני י˘ר‡ל‡ ,ל‡

ו‰נ ,‰מ‡חר ו‚לו˙ מˆרים ‰י‡ ˘ר˘ לכל ‚‰ליו˙ )ר‡ ‰וי˜ר‡ רב ‰פי"‚‰ ,(‰ ,רי כן ‰ם

„לעיל מיני' נ˜ר‡ „ו„ מלך[.

בין כ˙ובי ‰פטר˙נו ‚ופ‡ ,כנ"ל מ‰ר˘"˘

ל˘˜‰ו˙ ‰ס˙יר‡) ‰ם נ˘י‡ נ˜ר‡ ‡ו מלך(

ל‰ם „ו„ ‡חר כו' ו‰כ˙יב ו„ו„ עב„י נ˘י‡

ב‰ם" ,כי ‰על‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ממˆרים ח˘וב ‰ונחוˆ ‰ל˘למו˙ נ˘מ˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל,

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‚

וז‰ו ‰טעם ל˘יט˙ ‰ז‰ר ˘˙‰פל ‰ל‡
˙‰י'נ˘מע˙ ‡פילו ל‡זני ‰מ˙פלל ,כי „ו˜‡ בז‰

ו‰נ ‰ע"פ פנימיו˙ ˙‰ור ‰עי˜ר ענין ˙‰פל‰
בכלל ‰ו‡ ‰כוונ ‰ומח˘ב˙ ‰לב ,ו˙פיל˙ ‰עמי„‰
‰י‡ ˙כלי˙ „‰בי˜ו˙ ˘ב˙פיל‚ ‰ופ‡ .וז‰ו ˙‰וכן
‰פנימי במ˘ ‰ב˙פיל˙ ‰עמי„„‡‰ ‰ם ‰ו‡
"כעומ„ לפני ‰מלך" )ר‡ ‰ברכו˙ ל‚ ,רע"‡(‡˘ ,ין ז‰
ר˜ ˙י‡ור מˆב ‰מ˙פלל‡ ,ל‡ ז‚ ‰ופ‡ ‰ו‡ ˙וכן
ענין ˙‰פל„‡‰˘ ,‰ם עומ„ לפני ‰מלך בביטול
מוחלט.

‡˙"ל ˘עי˜ר ענין ˙‰פל‰ ‰ו‡ ב˜˘˙ ˆרכיו,
‰רי ‡„ם ‰מב˜˘ ˆרכיו מ‡˙ ‰מלך ,ב˜˘˙ו ‰י‡
ע"י „יבור .ועל כן ˆריך ל˘‰מיע ל‡זניו מילו˙
˙‰פל‡„ ,‰ע"פ ˘˜‰ב" ‰יו„ע מח˘בו˙ „‡‰ם,
מ"מ ,מˆ„ „‡‰ם ‰מ˙פללˆ ,ריכ ‰ל‰יו˙ ב˜˘˙ו
כמו ˘מב˜˘ים ממלך ב˘ר ו„ם ,ב„יבור „ו˜‡‡ .ך
‡˙"ל ˘עי˜ר ענין ˙‰פל‰ ‰ו‡ ‰עבו„˘ ‰בלב,
‰כוונ ‰ו‰מח˘ב‰ ,‰רי „‰יבור ‰ו‡ ‰יפך ‰כוונ‰
‰עמו˜ ‰ו‰ר‚˘ פנימי „‰לב.

ועפ"ז י˘ לב‡ר ˘‚„ר ˘‰מע˙ ˜ול ב˙פיל‰
˙לוי בב' ענינים ‡לו:

י„וע ˘ב˙פל ‰י˘נם ב' ענינים .‡ :ב˜˘˙
ˆרכיו ,כפ˘טו˙ „‰בר .ב .עבו„˘ ‰בלב ,כמו
˘למ„ו חז"ל מ"ולעב„ו בכל לבבכם"‡" ,יזו ‰י‡
עבו„‰˘ ‰י‡ בלב  . .זו ˙פל˙) "‰עני˙ ב˙חל˙.(‰

וי˘ לב‡ר ‰טעם לחילו˜ ז:‰

וכ˙בו מפר˘ים )˘ל" ‰רנ ,סע"‡ ,ועו„(‚‰˘ ,ם
˘ל‰לכ ‰נפס˜ ב˘ו"ע )‡ו"ח סי' ˜‡ ס"ב( ˘בע˙
˙פיל˙ ‰עמי„" ‰מ˘מיע ל‡זניו בלח˘"‰ ,רי
מ„ברי ‰ז‰ר נר‡˘ ,‰ל‡ ר˜ ˘‡ין ל˘‰מיע ˜ולו
ל‡חרים ‡ל‡ "‡פילו ‰ו‡ עˆמו ל‡ י˘מע ˜ולו".

ב„ין ˙פל ‰בלח˘ ‡י˙‡ בז‰ר פר˘˙נו )רי,
‡(" :ל‡ ‡ˆטריך לי' לבר נ˘ למ˘מע ˜לי'
בˆלו˙י' ‡ל‡ לˆל‡ ‰בלח˘ ב‰‰ו‡ ˜ל‡ „ל‡
‡˘˙מע  . .וסימניך ו˜‰ל נ˘מע˜ ,ל בל‡ ו‡"ו
נ˘מע‰ ‡„ ,י‡ ˆלו˙‡ „‰י‡ בח˘‡י  . .כ„ ‡˙עבי„
‚ו רעו˙‡ וכוונ ‰ו˙˜ונ‡ כ„˜‡ י‡ו˙".

תפלה בלחש דווקא

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ" ‰עמ'  252ו‡ילך(

וז‰ו מ˘ ‰כל י˘ר‡ל נ˜ר‡ים על ˘ם יוסף ,כי
‚ם ע˙" ,‰בימי רעב" רוחני ,כ‡˘ר בני י˘ר‡ל
נמˆ‡ים ב‚לו˙‰ ,רי ‰כח ל‡˘‰ר „בו˜ ל˜‰ב"‰
‚ם במˆב ח˘וך כז - ‰נמ˘ך וב‡ מיוסף˘ ,מ˘פיע
לכל י˘ר‡ל ‡˙ עניניו ו˙כונו˙יו ‰רוחניים.

„‰נ ,‰ייחו„ו ˘ל יוסף ל‚בי ˘‡ר ˘‰בטים
‰י' בז‡˘˘ ‰ר ˘‰בטים ‰יו רועי ˆ‡ן ומופר˘ים
מעניני ‰עולם ,בכ„י ˘ל‡ יבלבלום מעבו„˙ .'‰
מ˘‡"כ יוסף ‰י' ב‚לו˙ ,ו˘לט בכל ‡ר ıמˆרים
וני‰ל ‡ו˙ ‰בכל עניני'˘ ,זו‰י טר„„‚ ‰ול‰
ועˆומ ‰ביו˙ר .ו‡עפ"כ ,ל‡ נ˙˜ו‰ו כל טר„ו˙
‡לו מעבו„˙ ˘‰י"˙ ‡ל‡ ‚ם בע˙ עס˜ו בעניני
‡ר ıמˆרים נ˘‡ר ב˙כלי˙ „‰בי˜ו˙ ל‡ל˜ו˙.

כל „בר ‚˘מי ˜‰ור ‰למט‰ ‰ו‡ ˙וˆ‡‰
מ˜‰ור ‰עם מ˜ור „‰בר ‰רוחני .וכן ‰ו‡ בנ„ו"„,
„ז˘ ‰פרנס יוסף ‡˙ י˘ר‡ל בימי ‰רעב ˘‚‰מי
‰ו‡ כ˙וˆ‡ ‰מז‰˘ ‰ו‡ ‰מ˘פיע לי˘ר‡ל פרנס˙ם
‰רוחני˙ בימי "רעב" רוחני.

)ב‰ב‡ ל˜מן ר‡˙ ‰ו"ח ויחי

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰
˜ ,‰ב ו‡ילך .ל˜ו"˘ ח"‚ ע'  831ו‡ילך .ועו„(:

על ‰פסו˜ "רוע ‰י˘ר‡ל ‡‰זינ ‰נו ‚‰כˆ‡ן
יוסף" )˙‰לים פ ,ב( פיר˘ ר˘"י "כל י˘ר‡ל נ˜ר‡ים
על ˘ם יוסף לפי ˘‰ו‡ פירנסם וכלכלם בימי
‰רעב" .ולכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור ,וכי מ˘ום ˘לזמן
˜ˆר פרנס יוסף ‡˙ י˘ר‡ל יי˜ר‡ו י˘ר‡ל ˙מי„
על ˘מו?

)מז ,יב(

ויכלכל יוסף ‡˙ ‡ביו ו‡˙ ‡חיו ו‡˙ כל
בי˙ ‡ביו

הכח שנותן יוסף
בימי רעב רוחני

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ'  192ו‡ילך(

ב‡ לי„י ביטוי ‚ו„ל ‰ביטול ˘ל ˙פיל˙ ‰עמי„,‰
˘‡ין נר‚˘˙ מˆי‡ו˙ „‡‰ם עˆמו ,ע„ ˘‰ו‡ עˆמו
‡ינו ˘ומע ‡˙ ˜ול ˙פיל˙ו.

דרוש ואגדה

פנינים

י‰י' לע˙י„ ,ו‰ו‡ מלך ‰מ˘יח ,כי נ‡מר

˜‰ו˘י‡ "ו‰כ˙יב ו„ו„ עב„י נ˘י‡ ל‰ם

בז ‰ב„˜‰ים „לכ‡ו' כוונ˙

י‰י' מלך" .ובי‡ור ז"ˆ ‰ע כי ‡"כ ‰ו"ל

מ˘מע ˘"ל‡ י‰י' ‰מ˘יח מלך ,ר˜ נ˘י‡

במ˘יח ˜‡י‡ ,ל‡ ˘"ו„ו„ עב„י נ˘י‡"

˜‰ו˘י‡ ב‡ו"‡„ ,ר"ל „ו„‡י ˙רי ˜ר‡י

]ובנˆח

י˘ר‡ל ל‰מ‰ר"ל ספ"מ פי'

˜ו„ם ˙חיי˙ ‰מ˙ים.

‰רמב"ם ‰ל' מלכים פי"‡  ,„"‰ובו„‡י

פעול˙ מ˘יח ˙‰י' ˜ו„ם ‡‚‰ול ‰כפס˜

˘י‰י' "נ˘י‡ ל‰ם לעולם"‰˘ ,רי ˙חיל˙

על כרחך „‡ין „ו„ ‰מלך בעˆמו מ˘יח

מלך ‰מ˘יח

]עיי' במפר˘י

‰כ˙וב[ ,ובל‡"‰כ

י"ל „ל‡ ˜‡י על „ו„ ‰מלך ‚ופי' כ"‡ על

ˆ"ע „ ‡‰בפ˘טו˙ ‚ם "„ו„" ‰נזכר כ‡ן

„„ו„ ‰מלך עˆמו י‰י' נ˘י‡ לעולם ,וז‰

בלב„ ,וכיון „יליף מן ו‡˙ „ו„ מלכם ‡"כ

ו‰נר‡‰

עלי‰ם".

]ב‰פטר˙נו[ מפור˘ נמי "ועב„י „ו„ מלך

‰ר˘"˘ „ ‡‰בכ˙וב ˘לפני "נ˘י‡ ל‰ם"

כ„כ˙יב נ˘י‡ ל‰ם ול‡ כ˙וב מלך" ,ו'˜‰

מלכם ‡˘ר ‡˜ים ,ו„ו„ ‰מלך ˘ני לו

ו˘ני לו ,כן „ו„ ‰ח„˘ מלך כ„כ˙יב ו„ו„

ובפר˘"י" :כ‚ון ˜יסר ופל‚י ˜יסר – מלך

לעולם] ,ומ˘ני[ כ‚ון ˜יסר ופל‚י ˜יסר".

]ב‰פטר˙ פר˘˙נו[ ו„ו„ עב„י נ˘י‡ ל‰ם

‡ל‡ ‡˜ים"‡ .ל רב פפ‡ ל‡ביי ו‰כ˙יב

מלכם ‡˘ר ‡˜ים ל‰ם˜‰ ,ים ל‡ נ‡מר

˘נ‡מר ועב„ו ‡˙ ‡ '‰ל˜י‰ם ו‡˙ „ו„

„ו„ ‡חר ]˘ע˙י„ למלוך עלי‰ם .ר˘"י[

‡מר רב ע˙י„ ˜‰ב" ‰ל‰עמי„ ל‰ם

‚רסינן

בסנ„‰רין ˆח"‡" :ר י‰ו„‰

לעולם" ‰יינו „‡‡"פ לומר „„ו„ ‡חר

יקדים קושיית הרש"ש בסוגיא דסנהדרין גבי דוד ומשיח לעת"ל ,ויסיק
דהשקו"ט הוא אם מלכות משיח תהא כעין מלכות דוד או באופן אחר ,ומסקנת
הש"ס דתרווייהו איתנהו בי'  /יבאר ב' הגדרים ע"פ דברי הרמב"ם בהל' מלכים,
ועפ"ז יתרץ קושיית הרש"ש

ב' גדרים במלכות משיח -
מלך ונשיא

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

טו

