‚úיון ˙ﬠח
ﬠר˘"˜ פר˘˙ וי˘úח ˘˙'‰ﬠ"‰

מ„וﬠ  ‡úנ˙ן יﬠ˜ב ﬠב„ים úﬠ˘ו?
„רך  ‰úˆ‰‰מן ‚‰וים – "„רך"
"ס˙רי ˙ורú˘ - "‰י˘ מ˜ר‡ ‡ו ˘úי˘ ˙úמו„?
מ‰י ˙‰כúי˙ בúימו„ ˙‰ור?‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

פתח דבר

כ‚

מ‰ו חסי„?
ב˘‡ל" ‰מ‰ו חסי„" י˘נם ‰רב‰ ‰סברים˘ ,נ‡מרו בזמני ˙‰ווע„ו˙ ˘ונים ,עו„
מזמנים עברו ,כ˘‰יי˙י ע„יין יל„ ˜טן.
בר˘ימו˙יי מ˘נ˙ ˙רנ"„ ,ב‰ן ר˘מ˙י זכרונו˙ מ˘נו˙ יל„ו˙י ,ר˘ום˘ ,עו„ ב‰יו˙י
עם ‰‰ורים ב'י‡לט˜-‰רים'  -ב˘נ˙ ˙רמ"ז‰ ,סביר לי ‡בי ]כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ר˘"ב נ"ע[
˘חסי„ ‰ו‡ ל‡ ר˜ בנוסח ˙‰פל .‰לע˙ים ˜רובו˙ מ‡„ ‰י' ‡בי מזכיר לי ˘‡ני חסי„

בעז‰י״˙.

מלי„ ‰ו‡˘ר עלי לזכור ז‡˙ ב˘ע˙ ‡‰וכל ,ב˘ע‡˘ ‰ני מ„בר ,וב˘ע˙ ˙‰פל ‰ו‰לימו„.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ וי˘לח‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜‰ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙עח(,
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ עניני חי„ו˘ ובי‡ור
˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

...ב˘נ˙ ˙רס"ז ‰יינו ‰ -ורי ו‡נחנו – ב'ווירˆבור‚-בייערן' .ב˙‰ווע„ו˙ י"ט כסלו
„יבר ‡בי ‡ו„ו˙ חסי„ו˙ וחסי„.
ב˘מח„˜‰ ‰ו˘ ‰סיפר ‡בי˘ ,ב˘נ˙ ˙רל"ו ,כ˘‡מר ‰סב‡ ‡„מו"ר מו‰ר"˘ ‰מ‡מר
‰י„וע "מים רבים" ,י˘ב פעם ‰ו‡ ‡ -בי  -עם ‰רב ר' יע˜ב מר„כי בעזפ‡ל‡וו ו„יברו
ביני‰ם בעניני עבו„.‰

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 נ‡מרו

ל‰יו˙ מסור ‚ם לפעולו˙יו ˘ל ‰רבי

‰בי‡ורים 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.

ב˙וך כך ˙‰עוררˆ‡ ‰לם ˘‡ל ‰מ‰ו חסי„‰ .רב רי"מ ‡מר ˘חסי„ ‰ו‡ ז˘ ‰מסור
לרבי.
‡ˆלי ‰ונח ‡ -ומר ‡בי ‰˘ -מ˜ו˘ר לרבי במ„„‚‰ ‰ול ‰ביו˙ר ˘ל ˘˜˙‰רו˙ ,ע„יין

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

‰ינו חסי„ חל˘ .חסי„ ‰ו‡ „בר ‡חר ל‚מרי‡ .חרי ˘˙‰עמ˜˙י ב„בר ‰ס˜˙י˘ ,ענינו

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

˘ל חסי„ ‡ינו ˘˜˙‰‰רו˙ ‡ל ‰רבי בלב„‡ ,ל‡ על חסי„ ל‰יו˙ מסור ‚ם לפעולו˙יו

‡ו ב˙וכן ‰עניינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙

˘ל ‰רבי.

„‰ברים.

ו‰סבר˙י ‡ז ‡˙ „‰בר לעˆמי מ‚וף ונפ˘‚‰ :וף מ˜ו˘ר לנפ˘ ב˘˜˙‰רו˙ עˆמי˙.

◇ ◇ ◇

‡ך ,ענין ˘˜˙‰‰רו˙ ˘ל ‚וף ונפ˘ ‡ינו ר˜ ˘˜˙‰‰רו˙ ‡ל ‰נפ˘‡ ,ל‡ ˘˜˙‰‰רו˙ ‰ו‡

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰כמים
לים מכסים" ,ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙" ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡י˙י
˙ˆ‡" ,במ‰ר ‰בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

˙‰מסרו˙ ‚‰וף לפעולו˙ ‰נפ˘.
ב˘נ˙ ˙רל"ז  -מספר ‡בי ב˙‰ווע„ו˙ י"ט כסלו ˙רס"ז  -כ˘‰סב‡ ‡„מו"ר מו‰ר"˘
‡מר ‡˙ ‰מ‡מר ‰י„וע "וככ ,"‰ב‡ לח‚ ˘‰בועו˙ ‰ר"‰ח ר' „וב ז‡ב ˜‡זעווני˜‡וו.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

כ˘‰ר"‰ח ‰ר„"ז ב‡ פעם ‡לי ל˙‰ווע„‡˘ ,ל˙יו ‡˘‰ל ‰מ‰ו חסי„.
‰ו‡ ענ ‰לי:
חסי„ ‰ו‡ ˘„ור˘ טוב˙ זול˙ו במסירו˙˘ ,כך ‰י' ‰חינוך ו„‰‰רכ˘ ‰ל ז˜ני ‰חסי„ים
ל˘‰רי˘ ביל„י ‰חסי„ים ˆ‰עירים ‡˙ ‰‰ר‚˘ ל‰יו˙ „ור˘ טוב˙ זול˙ו במסירו˙ ,ועל
עבו„ ‰מסור ‰מ˜בלים ˘‰כר ‰טוב ביו˙ר.
)ספר ˘‰יחו˙ ]מ˙ור‚ם לל ˘"˙'‰ [˜"‰ע' ל .‰לח )˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  ˘"˙"‰ע' (31-32 .28

כב

דרכי החסידות

˘יחו˙ ו‡‚רו˙ ˜ו„˘ מכ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע בענייני עבו„˙ ˘‰י״˙

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

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

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר

מ‰ו חסי„?
כך ‰י‚ ‰ם חסי„ בעבר‰ .כול ‰י ‰לו מ˘לו .ל‡ ‰י ‰לו ˆורך ללוו˙ מ˘‰ני ˜ˆ˙
‡‰ב ,‰יר‡˙ ˘מים‰‡ ,ב˙ י˘ר‡ל ,חיב˙ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙‰ .ו‡ ‰י‡ ‰ו ע˘יר

ז‡י‡נı

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

‡ו עני‡ ,בל ‰כל ‰י ‰לו מ˘לו

◇ ◇ ◇

כל מ‰˘ ‰י ‰לו  -מ˘לו ‰י‰
פעם ‰י ‰חסי„ כמו בעל ‰בי˙ מבוסס ומו˘ר˘ ,בי˙ מ˘לו‚ ,ן מ˘לו˙ ,פוחי ‡„מ‰
מ˘לו ,בˆלים מ˘לו ,חיו˙ מ˘לו .ל‡„ם ע˘יר יו˙ר ‰יי˙ ‰ב‰מ‚ ‰ס ,‰ל‡„ם עני יו˙ר
‰יי˙ ‰ב‰מ.‰˜„ ‰
כ˘˜ם בבו˜ר ‰ו‡ ˘ו˙ ‰˙ ‰עם חלב מור˙ח מ˘ל ‰ב‰מ˘ ‰לו‡ ,וכל ˙פוחי ‡„מ‰
˘לו ,בˆלים מ˘לו  -ז‰ ‰י ‰נ˜ר‡ בעל ‰בי˙ מבוסס ומו˘ר˘.
כך ‰י‚ ‰ם חסי„ בעבר‰ .כול ‰י ‰לו מ˘לו .ל‡ ‰י' לו ˆורך ללוו˙ מ˘‰ני ˜ˆ˙
‡‰ב ,‰יר‡˙ ˘מים‰‡ ,ב˙ י˘ר‡ל ,חיב˙ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙‰ .ו‡ ‰י‡ ‰ו ע˘יר ‡ו
עני‡ ,בל ‰כל ‰י' לו מ˘לו.
ו‡ילו כיום ,בי˙ כנס˙ ˘לומ„ים בו פעם ‡ח˙ ב˘בוע חˆי פר˜ ‡ו פר˜ ˘לם "˙ני‡"
 כבר נ˜ר‡ בי˙ כנס˙ חסי„י‡ .כן ,זˆ ‰ריך ל‰יו˙‡ ,ך‡‰ ,ם זˆ ‰יור ˘ל חסי„ו˙? ‰ריז ‰ר˜ ˘ב˘ע˘ ‰ל רעב‚ ,ם מו - ıטוב‡ .בל...
)ספר ˘‰יחו˙ ]‰מ˙ור‚ם לל ‰"˘˙'‰ [˜"‰ע' מ"ו ו‡ילך )מ˙ור‚ם מספר ˘‰יחו˙ ˙˘" ‰ע'  49ו‡ילך((

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב ˘מו‡ל ‡בˆן ,הרב לוי יˆח˜ ברו˜,
הרב מ˘ה ‚ור‡רי' ,הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום
חריטונוב ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

˜úר‡˙ ˘ב˙

תוכן העניינים

חי ומ„בר נבר‡ים ‰ם ,ו‡פילו „‡‰ם ‰מו˘לם ביו˙ר לי˙ מח˘ב‡ ˙פיס‡ בי' כלל,
ב‡˘ר ‚ם ˘‰כל נבר‡ ‰ו‡ ,כי„וע ˘‡ין ערוך כלל בין ‰בעל ‚בול לבל˙י בעל ‚בול.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע ל‡ נ˙ן יע˜ב עב„ים לע˘ו?
מ„וע ל‡ ˘לח יע˜ב לומר לע˘ו ˘‰יו לו ‚מלים?  /מ„וע ל‡ ‰יו ליע˜ב ˘וורים רבים?  /בי‡ור
בפרטי מנח˙ יע˜ב לע˘ו‚ ,מלים ו˘וורים ול‡ עב„ים ו˘פחו˙
)ע"פ ˘יחו˙ ˘"פ ויˆ‡-וי˘לח ˙˘"מ )נ„פסו ב'˘יחו˙ ˜ו„˘' ˙˘"מ ח"‡( ו‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ‡‚ר˙ ‚'˙רע‚(

פנינים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח
יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
"עם לבן ‚ר˙י" מבי‡ ל"וי‰י לי ˘ור וחמור"
בי‡ור נפל‡ ע"פ פנימיו˙ ‰ענינים ב„ברי יע˜ב לע˘ו "עם לבן ‚ר˙י  . .וי‰י לי ˘ור וחמור"
וכיˆ„ ז ‰מבי‡ ל"וחמור  -ז ‰מלך ‰מ˘יח"
)ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ ‡' ˘יח ‰לפר˘˙נו(

פנינים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יב
„רו˘ ו‡‚„‰

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
לימו„ ס˙רי ˙ור‡ ‰י ‰וי בכלל ˘לי˘ מ˜ר‡ ‡ו ˘לי˘ ˙למו„
י˜˘ ‰ס˙יר ‰בז ‰בין מ˘"כ רבינו ‰ז˜ן ב‰ל' ˙"˙ )ע"פ ‰רמב"ם ו"˘‰ך( ל„בריו במ˜ום ‡חר /
י„ון בטעם ˘‰ו˙ר יו˙ר ‰עס˜ בז ‰ב„ורו˙ ‡‰חרונים ,ועפ"ז יסי˜ „י˘ ב' ‡ופנים בלימו„ נס˙ר
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל ˘יח ‰לי"ט כסלו(

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
"נ˙ן לנו ˙ור˙ ‡מ˙"
˙‰ור˘ ‰ומר˙ ,מˆיל ‰ומור„ ‰רך‡ ,ך בעי˜ר ‰י‡ „‰רך ל‡˙‰ח„ עם ˜‰ב" ‰ביחו„ ‚מור

מ‰ו חסי„?

ו‡˙ם „‰ב˜ים ב ‡"‰חיים כלכם ‰יום
‡בל ‰בור‡ י˙ברך ˘‰ו‡ ˙כלי˙ ‰טוב ,רˆ ‰ל˙˙ ל‡„ם ‡פ˘רו˙ לˆ‡˙ מ‚‰בולים
ומˆרים ˘נמˆ‡ ב‰ם ב˘‚ם ‰ו‡ נבר‡ ,ולעלו˙ מעל ‰מעל ‰ל‡ ר˜ בעולמו ‰נבר‡ ‡ל‡
‚ם למעל ‰מז ,‰כ„י ל˙‰ייח„ עם בור‡ו ביחו„ ‚מור.
ולכן בטובו „‚‰ול נ˙ן לנו ˙ור˙ ‡מ˙ ו˜„˘נו במˆוו˙יו ‡˘ר בם ועל י„ם יוכל „‡‰ם
לˆ‡˙ מעולמו ˆ‰ר ול˙‰ייח„ עם ‰בור‡ ביחו„ ‚מור ול„ב˜ ‰בו ,כמו ˘כ˙וב ו‡˙ם

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

„רכי ‰חסי„ו˙

כ‡

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

כב

„‰ב˜ים ב ‡"‰חיים כלכם ‰יום.

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ˘טז(

‰

כ

תורת חיים

מקרא אני דורש

מכ˙בי ˜ו„˘ עם עˆו˙ ו„‰רכו˙
בענייני עבו„˙ ˘‰י״˙ בחיי ‰יום יום

"נ˙ן לנו ˙ור˙ ‡מ˙"
˙‰ור ‰ני˙נ ‰לפי כוחו ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„

מ„וע ל‡ נ˙ן יע˜ב עב„ים לע˘ו?
מ„וע ל‡ ˘לח יע˜ב לומר לע˘ו ˘‰יו לו ‚מלים?  /מ„וע ל‡ ‰יו ליע˜ב ˘וורים
רבים?  /בי‡ור בפרטי מנח˙ יע˜ב לע˘ו‚ ,מלים ו˘וורים ול‡ עב„ים ו˘פחו˙

˙‰ור‰˘ ‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ‰בור‡ י˙ברך וי˙על‡ ,‰רוכ ‰מ‡ר ıמ„ ‰ורחב ‰מני ים,
וכ˘נ˙נ ‰לנו ˜‰ב" ‰על ‰ר סיני‰ ,נ ,‰כי„וע ,נ˙נ ‰לפי כוחו ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„ ,וכל
‡ח„ ו‡ח„ מ˘י‚ ב ‰כפי כוח ˘כלו.
י˘ ‡˘ר י˘י‚ ב˙ור ‰בחינ˙ "ובחר˙ בחיים" כפ˘וטו˘‡ ,ר ˘כר ‰רב בז ‰ובב‡,
ו˙‰ור˘ ‰ומר˙ ומˆיל ‰מעונ˘ין חמורים ו˜לים.
וי˘ ‡˘ר י˘כיל ל‰בין ˘˙‰ור‰ ‰י‡ מור„ ‰רך ל‰ורו˙ ‡˙ „‰רך ילכו ב ‰בני „‡‰ם
ו‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ו‰ ,יחי„ וˆ‰בור˘‡ ,ר „רכי' „רכי נועם וכל נ˙יבו˙י' ˘לום.

ברי˘

פר˘˙נו )לב-‰ ,ו( מספר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ מ˘˘ ‰לח יע˜ב לומר לע˘ו" :כ‰

˙‡מרון ל‡„וני לע˘ו ,כ‡ ‰מר עב„ך יע˜ב עם לבן ‚ר˙י ו‡חר ע„ ע˙ ,‰וי‰י לי ˘ור
וחמור‡ˆ ,ן ועב„ ו˘פח ,‰ו‡˘לח ‰ל‚‰י„ ל‡„וני למˆו‡ חן בעיניך".
וב‰מ˘ך ‰ענין )לב ,טו-טז( מסופר על "‰מנח˘˘ "‰לח יע˜ב לע˘ו ‡חיו" :עזים
מ‡˙ים ו˙י˘ים ע˘רים ,רחלים מ‡˙ים ו‡ילים ע˘רים‚ .מלים מיני˜ו˙ ובני‰ם ˘לו˘ים,
פרו˙ ‡רבעים ופרים ע˘ר˙‡ ,‰ונו˙ ע˘רים ועירים ע˘ר."‰
וכ‡˘ר מ˘ווים בין ˘ני ‰ענינים – מ˘˘ ‰לח יע˜ב לומר לע˘ו ˘י˘ לו ,ומ˘˘ ‰לח
לו בפועל ב˙ור "מנח‰ – "‰רי י˘ ˘ינויים מז ‰לז:‰

‰מ‡ור ˘ב˙ור ‰ועי˜ר ˙כלי˙‰
ו‰נ‚ ‰ם ב' „יעו˙ ‡לו‰ ,מ˙ייחסו˙ ר˜ ל‚לי‡ ˘ב˙ור ,‰ע„יין ‡ינן ˘לימו˙ ‰ן.
] ...וי˘ ל„˜‰ים[ מ‡מר ‰זו‰ר ˙ל˙ „ר‚ין מ˙˜˘ר‡ין „‡ ב„‡ י˘ר‡ל ‡וריי˙‡
ו˜וב"˘‡ ,‰ר ˙‰ור‰ ‰י‡ ˘˜‰ר ˙‰יכוני ‰מ˜˘ר ‡˙ ‰ברי‡ ‰עם ‰בור‡ י˙ברך.
ו‰ענין ב˜יˆור נמר‰ ıו‡ ,כי ‰ברי‡‰ ‰י‡ י˘ מ‡ין ול‡ ב„רך עיל ‰ועלול )כמבו‡ר
ב‡ריכו˙ ב˙ור˙ ‰חב"„( ‡˘ר לכן ‡ין כל ערך ו˜י˘ור בין "‰י˘" ובין ‡"‰ין".
ובז‡ ‰ין ‰ב„ל בין ˙‰ח˙ון ˘ב„ומם ובין ‰עליון ˘במ„בר ,מ‡חר ˘כל „‰ומם ˆומח

‡‚ .מלים – ב"מנח˘ "‰לח יע˜ב לע˘ו ‚ם "‚מלים"‡ ,ולם במˆ˘ ‰ו ‰לומר לע˘ו
‰זכיר "˘ור"" ,חמור" ו"ˆ‡ן" – ו‡˙ ‚"‰מל" ל‡ ‰זכיר )וכן  ‰˘˜‰בח˙"ס ע .˙"‰ועו„(!
ב .עב„ים ו˘פחו˙ – יע˜ב ˆו ‰לומר לע˘ו ˘י˘ לו )בנוסף לבעלי ‰חיים( ‚ם "עב„
ו˘פח ;"‰ו‡עפ"כ ,ב"‰מנח˘˘ "‰לח לע˘ו ל‡ ‰כניס עב„ים ו˘פחו˙‡ ,ל‡ ר˜ בעלי
חיים.

ב.

ו‰נ ,‰בנו‚ע ל"עב„ ו˘פח – "‰לכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר לב‡ר˘ ,כיון ˘יע˜ב ˘לח ‡˙

‰מנח ‰לע˘ו "בי„ עב„יו" )לב ,יז(‰˘ ,ם ‰יו "‰ולכים ‡חרי ‰ע„רים" )לב ,כ(‰ ,רי ˘‚ם
עב„ים ‡לו נכללו ב˙וך ‰מנח˘˘ ‰לח יע˜ב לע˘ו.

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

יט

‡ולם כ„ „יי˜˙ ˘פיר ‡ינו כן ,כי מפ˘טו˙ ‰כ˙ובים עול‰˘ ‰עב„ים ‰יו ר˜ ˘לוחים

מ˘‡"כ ‚ילוי פנימיו˙ ˙‰ור ‰כ„י "ליי˘ר

– כ˘מ˘י‚ ‰ענין ונ˙פס ב˘כלו ונע˘ו

ל‰בי‡ ‡˙ ‰מנח ‰לע˘ו ,ול‡ ˘‰ם עˆמם ני˙נו לו .וכפי ˘מפר˘ ר˘"י˘ ,יע˜ב ˆו‰

י˘ר‡ל ול‰כין לבם" ל‚ילוי פנימיו˙

ל‡ח„ים "‰ ,ז ע"„ "˘לי˘ ב˙למו„",

על עב„יו ל˘‰יב ל˘‡ל˙ ע˘ו )לב ,יח-יט( – "למי ‡˙ ‰ו‡נ˙ ‰לך ולמי ‡ל ‰לפניך"

˙‰ור˘ ‰י‰י' "ב‡ו˙ו ‰זמן" – ‰רי כיון

˘‰ו‡ לימו„ טעמי ‰‰לכו˙ כו' ,ע„

– "לעב„ך ליע˜ב מנח‰ ‰י‡ ˘לוח ‰ל‡„וני לע˘ו"‰„ ,יינו‡˘˘" :ל˙ 'למי ‡˙?'‰

˘‡ז ˙‰י' ‚ ‰‚˘‰מור ‰בי„יע˙ ˘‰ם,

ללימו„ בעיון ל‰בין „בר מ˙וך „בר וכו'

'לעב„ך ליע˜ב' ‡ני ,ו˙ר‚ומו '„עב„ך „יע˜ב' .ו˘˘‡ל˙ 'ולמי ‡ל ‰לפניך'? 'מנח‰ ‰י‡

"כפי כח „‡‰ם"

)ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' מלכים

]ועפ"ז ˆ"ל לכ‡ור„ ,‰מ"˘ ‰רמב"ם

˘לוח ‰ו‚ו''" .ומכ‡ן‰˘ ,עב„ים נ˘‡רו ˘ייכים "לעב„ך ליע˜ב" ,ול‡ כמו ‰מנח ‰כול‰

ספי"ב .ור‡ ‰ל˜ו"˘ חכ"ז ע'  (241וע„ "כמים

)כנ"ל( ˘"‰ענינים ‰נ˜ר‡ים פר„ס בכלל

˘"˘לוח ‰ל‡„וני לע˘ו".

לים מכסים"‰ ,רי מובן‚˘ ,ם ‰‰כנ ‰לז‰

‚‰מר‡ ‰ן" – ז‰ו ר˜ כ˘לומ„ם ב‰בנ‰

]ול‰וסיף‡˘ ,פילו ‡ם נ„חו˜ ˘‚ם "‰עב„ים" ‰יו חל˜ מן ‰מנח ‰לע˘ו – ע„יין

ב„ורו˙ ‡‰חרונים ˆ"ל ע"„ ז„ ‰ו˜‡.
ומע˙˘ ‰י˘ ˘ני ‡ופנים בלימו„

י˜˘ ‰למ ‰ל‡ ˘לח לו "˘פחו˙"[.
‡ל‡ ˘ל‡י„ך ‚יס‡ י"ל בפ˘טו˙˘ ,יע˜ב ל‡ יכל ל˘לוח לע˘ו "עב„ים ו˘פחו˙" ,כי:
‰עב„ים ˘ל יע˜ב ‰יו בוו„‡י נימולים ,וכפי ˘נˆטוו‡ ‰בר‰ם "ובן ˘מונ˙ ימים ימול
לכם כל זכר ל„ורו˙יכם ילי„ בי˙ ומ˜נ˙ כסף מכל בן נכר ‡˘ר ל‡ מזרעך ‰ו‡"

)לך לך יז,

יב( ,וע"י ‰מיל ‰נכנסו לברי˙ עם ˜‰ב" ;‰ומע˙ ,‰ל‡ רˆ ‰יע˜ב ל˘ולחם לע˘ו ˘בז‰
יר„ו ממעל˙ם כו'.

פנימיו˙ ˙‰ור ‰י˘ ל˙ווך ˘פיר ‰ס˙יר‰
‰נ"ל ‡י לימו„ ז‰ ‰וי בכלל ˘לי˘ מ˜ר‡
‡ו ˘לי˘ ˙למו„‡˘ ,ם לומ„ 17ר˜ נ˜ו„ו˙
‰ענינים )ע"„ „ברים ˜ˆרים ˘במ˘נ"‰ (‰ז
בכלל "מ˜ר‡" ]וכמו ˘נ˙ב‡ר בל˜ו"˙

ו‰רי ‡פילו לפני ˆ‰יווי על ברי˙ מיל ,‰כבר מˆינו ‡ˆל ‡בר‰ם ‡˙ "‰נפ˘ ‡˘ר ע˘ו
בחרן" )לך לך יב ,(‰ ,וכפי ˘מפר˘ ר˘"י‰˘" :כניסן ˙ח˙ כנפי ˘‰כינ‡ ,‰בר‰ם מ‚ייר

‰‰לכו˙ ˘במ˘נ ,[ (‰מ˘‡"כ כ˘לומ„

‡˙ ‡‰נ˘ים ו˘ר ‰מ‚ייר˙ ‰נ˘ים" –
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ב‰בנ‰

ו‰סבר‰

ובפרטיו˙,

ובמיוח„

על ‡ח˙ כמ ‰וכמ ‰בעניננו ,כ‡˘ר ‰יו ליע˜ב עב„ים ˘כבר נ˙חייבו במˆו˙ מיל‰
ונימולו בפועל ,וע„"ז ˘פחו˙ ˘"‰כניסן ˙ח˙ כנפי ˘‰כינ‡ ,"‰ין מ˜ום ˘יע˜ב "יוˆי‡"
‡ו˙ם מר˘ו˙ו וי˙ן ‡ו˙ם מ˙נ ‰לע˘ו!
ובז˘‰˘ ‰מיט יע˜ב "‚מלים" – ‡ף ˘‰יו לו – י˘ לפר˘:

בפ˘טו˙ ‡פ˘ר לומר˘˘ ,לוחי יע˜ב רכבו על ‚מלים )ור‡ ‰ב"ר פ"ס ,י„( ,ובמיל‡ ר‡‰
‡ו˙ם ע˘ו במו עיניו ,כך ˘ל‡ ‰וˆרך ל‰זכירם בפירו˘ ]וז‰˘ ‰זכיר יע˜ב "עב„" – כי
י˙כן ויח˘וב ע˘ו ˘˘‰לוחים ‰ם בניו ˘ל יע˜ב )וכיו"ב( ,ולכן ‰וˆרך לומר במפור˘
"וי‰י לי  . .עב„ ו˘פח;["‰
וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר˘ ,בימים ‰‰ם ‰יו ‚‰מלים ‡‰ופן ‰ר‚יל ˘בו נוסעים למ˜ומו˙
רחו˜ים ,כפי ˘מוכח מכמ ‰מ˜ומו˙

ו‰סבר‰

ובפרטיו˙,

מ˘‡"כ

כ˘לומ„

ר˜ נ˜ו„ו˙ ‰ענינים בכללו˙ "‰ז בכלל
מ˜ר‡ .20ועיי"ע מ˘נ"˙ במ˜"‡

)"„‰רן על

‰רמב"ם" )˜˘˙ ,˙"‰מ"‰ (‰ער .6 ‰ל˜ו"˘ חכ"ו

ע' ‰ (123חילו˜ בין "לטייל בפר„ס"

)ל˘ון

‰רמב"ם ‰ל' יסו ˙"‰ספ"„( ו"נכנסו לפר„ס"
˘בסו‚י‡ „ח‚י‚ .‰ע"˘[.

‰נ"ל„ ,ז‰ו כיון ˘י˘ בז ‰ר˜ י„יע˙
‰מˆי‡ו˙ לחו„ )ובז‡˘ ‰ני ‡ף מי„יע˙

‚.

19

)ר‡ ‰בפ' חיי ˘ר) ‰כ„ ,י( ‡ו„ו˙ ‡ליעזר עב„ ‡בר‰ם ˘ל˜ח

"ע˘ר‚ ‰מלים"; ביע˜ב עˆמו מˆינו )ויˆ‡ ל‡ ,יז(" :וי˘‡ ‡˙ בניו ו‡˙ נ˘יו על ‚‰מלים"; ובמע˘‰

מכיר˙ יוסף כ˙יב )וי˘ב לז ,כ‡" (‰ורח˙ י˘מע‡לים ב‡ ‰מ‚לע„ ו‚מלי‰ם נו˘‡ים ו‚ו'" .ועו„( .ולכן,
כ‡˘ר יע˜ב מספר לע˘ו ˘‰ו‡ ‰י' במ˜ום רחו˜ ,פ„ן ‡רם )"עם לבן ‚ר˙י"( ,וע˙‰
‰ו‡ ב‡ ‡ל ‡ר ıכנען ונפ‚˘ עם ע˘ו – ‰רי פ˘יט‡ ˘י˘ לו ‚מלים ˘על י„ם ע˘˙‡ ‰
כל „‰רך ‡‰רוכ ,‰ו‡ין בז ‰חי„ו˘ )וע"„ ˘כ‡˘ר ‡„ם מ‚יע מעבר לים מובן מ‡ליו

 (17נוסף על ‰חילו˜ ‰נ"ל סוס"‡ ‡ם לומ„
פירו˘י ‰פסו˜ים ‡ו „˘˜יל וטרי ב‰בנ ‰ו‰סבר.‰
 (18וע"פ ‰מבו‡ר בפנים י"ל‡˘ ,פ˘ר ל‰יו˙ ‚"כ
לימו„ פנימיו˙ ˙‰ור ‰ע"„ לימו„ ‰לכו˙ פסו˜ו˙
˘במ˘נ ‰ו˙למו„ – ˘לי˘ במ˘נ.‰

 (19ועפ"ז ,ר˜ "לימו„ ‰ז‰ר וע"ח" )בפ"ע( ‰ו‡
בכלל ˘"‰לי˘ במ˜ר‡" – כי בספרים ‡לו עˆמם
‡ין בי‡ור ו‰סבר ‰ב‰רחב ‰כו' )מ˘‡"כ כפי
˘עניני פנימיו˙ ˙‰ור ‰נ˙ב‡רו ב˙ור˙ חסי„ו˙
חב"„ ,ע"י מ˘לים וכו'(.
‡ל‡ ˘ˆע"˜ ,כי בל˜ו"˙ ˘ם מ˘מע˘ ,ז‚ ‰ופ‡
˘‡ין בז‰ ˙‚˘‰ ‰מ‰ו˙ ‡ל‡ י„יע˙ ‰מˆי‡ו˙
לב„  ‰"‰בכלל מ˜ר‡ ,ו‰רי ‚‰בל ‰זו ‰י‡ "‡פילו
ל‚„ולי ‰חכמים" )ל˜ו"˙ ˘˘ ˘"‰ם( .ו‡כ"מ.
‡ (20ו מ˘נ – ‰ר‡‰ ‰ער.18 ‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

רב ל‚לו˙ ז‡˙ ‰חכמ ,‰פנימיו˙ ˙‰ור,‰

בפנימיו˙ ˙‰ור ‰ב‡ופן ˘‰עי˜ר ‰ו‡

˘‰י‡ מעורר˙ ‡˙ ‰כחו˙ ‰פנימיים

י„יע˙ נ˜ו„˙ ‰ענין ב˜יˆור ,ע"„ ל˘ון

‰נס˙רים ˘בנ˘מ˙ „‡‰ם‰ ,נו˙נים לו עזר

‰מ˘נ‰˘ ‰ו‡ "„בר ˜ˆר וכולל ענינים

וסיוע ל‚˙‰בר על ח˘כ˙ ‚‰לו˙ מבחוı

רבים"

ועל ‰מניעו˙ ˘מבפנים ,ל˙‰עורר ב‡‰ב˙

‰מ˘ניו˙ )„"‡ ‰ח"כ ר‡ ‰ל‰ס˙פ˜ – ב˙חל˙ו((.

 '‰ויר‡˙ו כו' ולעב„ו בלב ˘לם .ועו„,

וי˘ ˘‚‰ילוי ו‰עיסו˜ ‰ו‡ ב‡ופן מבו‡ר

„מˆינו כמ ‰ענינים ˘ב‡ים ב˙ור ‰כנ‰

ומוסבר ב‰רחב ,‰ע"„ ‡ריכו˙ ‰בי‡ור

לימו˙ ‰מ˘יח ,ובל˘ון ‰רמב"ם )‰ל' מלכים

ו˜˘‰ו"ט

‰ז‰ר

פי"ב "‰ב )בנו‚ע ל‡לי‰ו(( "ליי˘ר י˘ר‡ל

)˙˜ו"ז ˙"ו בסופו( ‚בי לימו„ רזי ˙‰ור– ‰

ול‰כין לבם" לימו˙ ‰מ˘יח ,14וכ"˘ ו˜"ו

"י˙פרנסון" )˘מ˙פרנס וניזון מן „‰בר(,

)ל˘ון

ב„˜‰מ˙ו

‰רמב"ם

˘ב‚מר‡,

לפירו˘

ובל˘ון

˘כן ˆ"ל בנו‚ע לענינם ‰עי˜רי ˘ל ימו˙

וכמבו‡ר במפר˘י ‰ז‰ר

‰מ˘יח – "ל‡ נ˙‡וו ‰חכמים ו‰נבי‡ים

˘ם„˜‰ .מ˙ מ˜„˘ מלך לז‰ר(‰„ ,יינו ˘עניני

לימו˙ ‰מ˘יח ‡ . .ל‡ כ„י ˘י‰יו פנויין

ומוסברים
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חכמ˙

‡‰ל˜ו˙

)כס‡ מלך ל˙˜ו"ז

מפור˘ים

)ל˘ון ‰רמב"ם ˘ם פי"ב

ב‰בנ ‰ו) ‰‚˘‰ל‡ כ‰לומ„ ל‚ירס‡(,

 .„"‰וע„"ז ב‰ל' ˙˘וב ‰פ"ט "‰ב(˘ ,יוכלו

˘‡ז ‰לימו„ ‰ו‡ ב‚„ר "פרנס ,"‰כמבו‡ר

לעסו˜ ב„" ˙‚˘‰ע˙ בור‡ם" – ˘ˆריכים

ב˙ני‡ )פ") ‰י ,רע"‡(( ˘ע"י לימו„ ˙‰ור‰

"ליי˘ר י˘ר‡ל ול‰כין לבם" לכך ,15וז‰ו

"‰יטב בעיון ˘כלו ע„ ˘נ˙פס˙ ב˘כלו

על י„י ‚ילוי פנימיו˙ ˙‰ור ‰ב„ורו˙

ומ˙‡ח„˙ עמו ו‰יו ל‡ח„ים – נע˘ ‰מזון

‡‰חרונים „ו˜‡.

לנפ˘".

ב˙ור ‰וחכמ˙"‰

˘ני

‰בי‡ורים בטעם ‚ילוי פנימיו˙ ˙‰ור‰

˙לויים בב' ‰טעמים ‰נ"ל על ‚ילוי

ב„ורו˙ ‡‰חרונים – י˘נם ˘ני ‡ופנים

פנימיו˙ ˙‰ור ‰ב„ורו˙ ‡‰חרונים ,כי ע"פ

ו‰נ,‰

ב‡˙‰ם

ל‰חילו˜

‚ם ב‡ופן ‚‰ילוי ו‰עיסו˜ ב ,‰ו‰ו‡ ע"„

‰טעם מ˘ום "ע˙ לע˘ו˙ ל ,"'‰ב˘ביל

˘ני ‡‰ופנים ˘ב˙ור˘ ‰בעל פ‰ ‰נ‚לי˙

פי˜וח נפ˘ )ברוחניו˙( ,מפני ‚˙‰ברו˙

לנו ולבנינו ,מ˘נ ‰ו‚מר‡„ .י˘ עיסו˜

‰חו˘ך וירי„˙ „‰ורו˙ – מספי˜ ‚ילוי
פנימיו˙ ˙‰ור ‰ב‡ופן ˘ל נ˜ו„ו˙ וב˜יˆור

 (14ור‡˘ ‰ם פי"‡ ‡) „"‰ל‡ ˘ברוב „‰פוסים
נ˘מט ע"י ˆ‰נזור( "ליי˘ר „רך למלך ‰מ˘יח"
)‡פילו ע"י ענין ˘לילי ביו˙ר ,וע‡כו"כ – ל‰ב„יל –
˘כן ˆ"ל בנו‚ע לחכמ˙ ˙‰ור.(‰
 (15וי"ל ‰‰כרח "ליי˘ר י˘ר‡ל ול‰כין לבם"
למˆב ˘ל ימו"‰מ – כי בלי ‰כנ ‰זו‰ ,רי ˘ינוי
עˆום כז ‰ב‡ופן פ˙‡ומי "‰ז ב‚„ר ביטול "מנ‚‰ו
˘ל עולם" ,ול„ע˙ ‰רמב"ם ‚ם לימו˙ ‰מ˘יח
"עולם כמנ‚‰ו נו‰) "‚‰ל' מלכים רפי"ב .וע„"ז ‰ל'
˙˘וב ‰ספ"ט( .ו‡כ"מ.

˘˙˘‰מ˘ ל˘ם ז ‰בספינ ‰וכיו"ב(.
]וב„רך „‰רו˘ י"ל ,ע"פ מ‡„ ‰י˙‡ במ„ר˘ )ב"ר פ"ס ,י„( ,על ‰פסו˜ ב„בר רב˜:‰
"ו˙˜ם רב˜ ‰ונערו˙י' ו˙רכבנ ‰על ‚‰מלים" )חיי ˘ר ‰כ„ ,ס‡( – ˘"‚מל" רומז ל˙ול„ו˙י'
˘ל רב˜" :‰מ‚ ‰מל ז ‰י˘ בו סימן טומ‡ ‰וסימן ט‰ר ,‰כך ‰עמי„ ‰רב˜„ˆ ‰י˜
ור˘ע" .ו‰יינו˘ ,סימן ‰טומ‡˘ ‰ב‚מל רומז ‰ו‡ לע˘ו ,ולכן ל‡ ‰זכיר ‡ו˙ו יע˜ב
˘‰ו‡ ט‰ור.
ול‰וסיף˘ ,יע˜ב ח˘ב ב‡ו˙ ‰ע˙ ˘‚ם ע˘ו כבר נ˙‰פך מטומ‡ ‰לט‰ר ,‰וכמבו‡ר
ב„ברי בעל ˙‰ני‡ בס' ˙ור‡ ‰ור רי˘ פר˘˙נו" :יע˜ב ח˘ב ˘ע˘ו נ˙ברר כבר וחזר
ל˘ר˘ו ‰נעל ‰כו'"[.

„.

וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר ב„ברי יע˜ב – "וי‰י לי ˘ור וחמור ˆ‡ן ועב„ ו˘פח– "‰

„לכ‡ור ,‰בס„ר˜‰ ‰ו„מ˙ )ויˆ‡ ל ,מ‚( מסופר על נכסי יע˜ב" :ויפרו‡‰ ıי˘ מ‡„ מ‡„
וי‰י לו ˆ‡ן רבו˙ ו˘פחו˙ ועב„ים ו‚מלים וחמורים" ,ול‡ נזכר כלל בנכסי יע˜ב "˘ור",
ומ˘מע ‡יפו‡ ˘ל‡ ‰י˙ ‰בז ‰ברכ ‰מיוח„˙ )כמו ב˘‡ר „ברים(.
‡ך בפר˘˙נו מזכיר "וי‰י לי ˘ור ‚ו'" ,ו‡ף ˘לח לע˘ו ˘וורים!
וי˘ לב‡ר – ב„רך ‰פ˘ט )ור‡ ‰בפנימיו˙ ‰ענינים – ל˜ו"˘ חט"ו ע'  252ו‡ילך(:
עי˜ר ענינו ˘ל ˘‰ור ‰ו‡ – "ורב ˙בו‡ו˙ בכח ˘ור" )מ˘לי י„˘‰ .(„ ,ור ענינו לסייע
בחרי˘ ‰ובעבו„˙ „‡‰מ ,‰ונˆרך למי ˘י˘ לו ˘„ו˙ וכרמים.

וי"ל ˘˘ני ‡ופנים ‡לו ב‡ופן ‰לימו„,

בין

ז

ב˙כלי˙ ,כי ‚ם "נ˜ו„˘ "‰ל פנימיו˙
˙‰ור ‰בכח ‰ל‰חיו˙ נפ˘ו˙ )וכיון ˘ז‰
מספי˜ – ‰רי ‡ין ל‚לו˙ יו˙ר(‰"„ ,מ‡ור

ו‰נ ,‰ליע˜ב ל‡ ‰יו ˘„ו˙ וכרמים בריבוי מיוח„„‡ .רב :‰יע˜ב עס˜ במרע‡ˆ ‰ן,
„בר ˘„ור˘ ל‰יו˙ נע ונ„ ממ˜ום מרע‡ ‰ח„ למ˘נ‰ו ,ול‡ יכול ‰י' ל‰יו˙ ˘˜וע
בעבו„˙ „‡‰מ ‰במ˜ום ‡ח„ .לכן ‰יו לו ר˜ מעט ˘וורים ,כ„י לחרו˘ ולזרוע כ„י
מחיי˙ו‡ ,בל ל‡ נˆרכו לו ˘וורים בריבוי ‚„ול ,כמו ˘נˆרכו לו ˆ‡ן ,עב„ים ו˘פחו˙,
‚מלים וחמורים.

ולפיכך,

כ˘‰כ˙וב מפרט ‡˙ ‰ברכ˘ ‰בנכסי יע˜ב ,ל‡ נזכר ˘ם ˘"‰ור" כלל

)כ˘ם ˘ל‡ נזכרו ענינים נוספים ˘בוו„‡י ‰יו ליע˜ב – כמו "לחם ל‡כול וב‚„ ללבו˘"
– כיון ˘ל‡ ‰י' ב‰ם ריבוי מיוח„(.

)פ˙יח˙‡ ל‡יכ"ר ב.

‡מנם כ‡˘ר יע˜ב ˘ולח לע˘ו‰ ,רי ‰ו‡ מ„‚י˘ בפניו ‡˙ מ˘ ‰ח˘וב בעיני ע˘ו.

ירו˘למי ח‚י‚ ‰פ"‡ "‰ז )וב˜רבן ‰ע„˘ ‰ם )וכן

ובכן ,עי˜ר ענינו ˘ל ע˘ו ‰י' )ל‡ במרע‡ˆ ‰ן‡ ,ל‡( בעבו„˙ „‡‰מ‰

)ר‡‚ ‰ם ל˜ו"˘ ח"י

ביפ ‰ענף ל‡יכ"ר( – ˘˜‡י על "סו„ו˙ ‰חכמ;("‰

ע' ‰ 111ער ,(19 ‰ובעיניו ˘ל ע˘ו ‰רי י˘ ח˘יבו˙ מיוח„˙ ל˘"‰ור"; ולכן ‚„‰י˘ בפניו

˘ב ‰מחזירו למוטב"

 (16ור‡"‚ ‰כ ˘ער „˜‰‰מו˙ ‰נ"ל בפנים.

יע˜ב" :וי‰י לי ˘ור וחמור" )ול‰עיר ‚ם ממור ‰נבוכים ח"‚ פל"ט(.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

מ˘פט ‰ר ע˘ו –
ב˘עיר ‡ו בˆיון?
ע„ ‡˘ר ‡ב‡ ‡ל ‡„ני ˘עיר‰
ו‡ימ˙י ילך ,בימי ‰מ˘יח˘ ,נ‡מר ,ועלו מו˘יעים ב‰ר
ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘ו

)ל‚ ,י„ .ר˘"י(

לכ‡ור˙ ‰מו‰ :‰רי בכ˙וב "ועלו מו˘יעים
‚ו'" נ‡מר ˘"‰מו˘יעים" י˘פטו ‡˙ ‰ר ע˘ו
"ב‰ר ˆיון" ול‡ ב˘עיר ,ו‡"כ ‡יך מוכח מכ‡ן
˘ילך יע˜ב ל˘עיר "בימי ‰מ˘יח"?
]ו‡ף ˘מסיום ל˘ון ‰כ˙וב "ו‰י˙ ‰ל'‰
‰מלוכ "‰מ˘מע ˘בני י˘ר‡ל ימלכו וי˘לטו
ב˘עיר ,ו‡"כ ‰רי ז‰ ‰וכח˘ ‰ילכו ‡ז ל˘עיר,
‰רי ˙יבו˙ "ו‰י˙ ‰ל‰ '‰מלוכ "‰ל‡ ‰וב‡ו כלל
בר˘"י[.
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
לעיל פיר˘ ר˘"י על ‰פסו˜ "ויר„  '‰לר‡ו˙
‡˙ ‰עיר ו‡˙ ‰מ‚„ל ‡˘ר בנו בני „‡‰ם" – "ב‡
ללמ„ ל„יינים ˘ל‡ יר˘יעו ‰נ„ון ע„ ˘יר‡ו כו'"
)וע„"ז פיר˘ בויר‡ יח ,כ‡(.
ועפ"ז ˘פיר מוכח מ"ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘ו"
˘ילך ‡ז ל‰ר ˘עיר ,כי ‡ף ˘‰מ˘פט עˆמו י‰י'
"ב‰ר ˆיון" מ"מ ע"כ ˆ"ל ˘ילכו ˙חיל ‰ל‰ר
˘עיר ,כי בכ„י "ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘ו" ˆריכים
˘‰ופטים ללכ˙ ˘ם ˙חיל ‰לר‡ו˙ .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ" ‰ע' ‰ 175ע' (71

יˆ‡ני˙ למעליו˙‡

˘‰ייכ˙ לכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל – "מור˘‰

כו' מ‰לכו˙ ˙‰ור ?(‰ועל כרחין ˆ"ל,

˜‰ל˙ יע˜ב" ,9וכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל

˘כל ‡‰יסור מלכ˙חיל‡ ‰ינו ‡ל‡ מפני

חייב ללמו„ ‡ו˙ו )כמו ˘מחוייב ללמו„

˘בזמן ‰ז"‡‡ ‰פ לרוב בני ‡„ם לעמו„

˘‡ר כל ˙‰ור ‰כול – (‰ר‡ ‰מ‰˘ ‰בי‡

על חכמו˙ ‡לו ,ולכן ˜בע˙ ‰ור˙ ‰נ‡ים

רבינו ‰ז˜ן ל„ינ‡ ב‰ל' ˙"˙ )פ"‡ ס"„( ˘כל

מסויימים בלימו„ ז‡ ;‰בל בימו˙ ‰מ˘יח,

נפ˘ ˆריכ ‰לעסו˜ בחל˜ ‰סו„ ˘ב˙ור. ‰

˘‡ז "ל‡ י‰י' ˘ם ל‡ רעב ול‡ מלחמ‰

על ‰פסו˜ "ו˙ˆ‡ „ינ ‰ב˙ ל‡‚ ‰ו׳ לר‡ו˙
בבנו˙ ‡‰ר) "ıל„ (‡ ,פיר˘ ר˘"י "על ˘ם יˆי‡˙‰
נ˜ר‡˙ ב˙ ל‡‡˘ ‰ף ‰י‡ יˆ‡ני˙ ‰י˙˘ ‰נ‡מר
ו˙ˆ‡ ל‡ ‰ל˜ר‡˙ו".

ובפרט ע"פ „ברי ‰רמב"ם בסוף ספר

ולכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי ‡מרו חז"ל )ב"ב ˜כ‚(‡ ,

‰י„ )‰ל' מלכים ספי"ב( ,וז"ל" :וב‡ו˙ו ‰זמן

˘‡פי' ב‚נו˙ ב‰מ ‰טמ‡ ‰ל‡ „יבר ‰כ˙וב ,ו‡"כ
מ„וע נכ˙ב כ‡ן "‚נו˙˘ "‰ל ל‡"˘ ,‰יˆ‡ני˙
‰י˙?"‰

 . .ל‡ י‰י' עס˜ כל ‰עולם ‡ל‡ ל„ע˙

וביו˙ר יו˜˘‰ ,‰רי בנו‚ע ל"ו˙ˆ‡ ל‡‰
ל˜ר‡˙ו" ,פיר˘ ר˘"י )ויˆ‡ ל ,יז( "˘‰י˙ ‰מ˙‡ו‰
ומחזר˙ ל‰רבו˙ ˘בטים" ,ו‡"כ ,יˆי‡˙ ‰כ„בר
טוב ˙ח˘ב ,ומ„וע כ‡ן ח˘בינן ל ‰כ"יˆ‡ני˙"?
וי"ל˜˘ ,ו˘י‡ ‡ח˙ מ˙ורˆ˙ בחביר˙,‰
˘ב‡ ‰כ˙וב כ‡ן לב‡ר ˘בח˘ ‰ל „ינ‰˘ ,‰י˙‰
"יˆ‡ני˙" כ‡ימ ‰ל‡„ .‰כמו ˘ל‡ ‰יˆי‡˙‰ ‰י˙‰
ל„בר טוב ,כן ‰ו‡ ב„ינ"˘ ‰יˆ‡ני˙" ‰יי˙,‰
למעליו˙‡.
„‰נ ‰כ˙ב ר˘"י לעיל ,על ‰פסו˜ "וי˜ח ‚ו'
ו‡˙ ‡ח„ ע˘ר יל„יו" )פר˘˙נו לב ,כ‚( "ו„ינ‰
‰יכן ‰י˙ ,‰נ˙נ ‰ב˙יב ‰ונעל בפני' ˘ל‡ י˙ן ב‰
ע˘ו עיניו ,ולכן נענ˘ יע˜ב ˘מנע ‰מ‡חיו ˘מ‡
˙חזירנו למוטב ,ונפל ‰בי„ ˘כם".
ונמˆ‡„˘ ,ינ‰ ‰י' כוח ‰רב ב‰חזר˙ ר˘עים
למוטב‡˘ ,פי' ע˘ו ‰י' ביכל˙ ‰ל‰חזירו למוטב.
וז‰ו ˘בח˘ ‰ל „ינ"˘ ‰יˆ‡ני˙ ‰י˙ ,"‰כי
יˆ‡" ‰לר‡ו˙ בבנו˙ ‡‰ר "ıכ„י ל‰חזירן למוטב,
ול‰כניסן ˙ח˙ כנפי ˘‰כינ.‰
]וז˘ ‰לפועל נפל ‰בי„ ˘כם עי"ז ,ל‡ ‰י'
עונ˘ ל ,‰כ"‡ עונ˘ ליע˜ב על ˘מנע ‰מע˘ו ,כפי
˘‰וב‡ לעיל מר˘"י[.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰ע'  150ו‡ילך(

יז
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‡˙  '‰בלב„ ולפיכך י‰יו י˘ר‡ל חכמים
‚„ולים ויו„עים „ברים ‰ס˙ומים וי˘י‚ו

ול‡ ˜נ‡ ‰ו˙חרו˙"

)ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' מלכים

˘ם( ,וכ‡ו"‡ י‰י' במˆב ˘יוכל ל˙‰עמ˜
כר‡וי בענינים ‡לו‰ ,רי בז ‰י‰י' "עס˜ כל
‰עולם – ל„ע˙ ‡˙  '‰בלב„".
ומע˙‰

י"ל

נמי

בז‰

˘ב„ורו˙

)י˘עי'

‡‰חרונים מˆו ‰ל‚לו˙ ז‡˙ ‰חכמ‰

י‡ ,ט( כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰כמים

)למרו˙ ˙‰נ‡ים ו‚‰‰בלו˙ כו'( – ˘‡פ"ל

לים מכסים"‰ .רי ל„‰י‡˘ ,בימו˙ ‰מ˘יח

בז˘ ‰ני בי‡ורים  .ח„‡ ,ע"„ מ"˘

י‰י' עס˜ כל ‰עולם ל„ע˙ ‡˙ ‰ ,'‰יינו

‰רמב"ם בפ˙יח ‰לספרו מור‰ ‰נבוכים

˘)עי˜ר( עס˜ ˙‰ור‡ ‰ז ל‡ י‰י' בלימו„

)ב"ˆוו‡˙ ז‰ ‰מ‡מר" בסופ‰˘ ,(‰טעם ˘כ˙ב

‰לכו˙ ˙‰ור‰ ‰נ‚לו˙ לנו ולבנינו‡ ,ל‡

ספרו ז˘ ,‰י˘ בו "ענינים נס˙רים" ,

בי„יע˙ ‰בור‡„" ,11ברים ‰ס˙ומים" ,וז‰

‰ו‡ "‡מרם )‚יטין ס (‡ ,בכמו ז‰ ‰ענין

„ע˙ בור‡ם כפי כח „‡‰ם ˘נ‡מר
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י‰י' "עס˜ כל ‰עולם" ,וב‡ופן „"כמים

– ע˙ לע˘ו˙ ל‰ '‰פרו ˙ור˙ך" ,ו‰יינו,

לים מכסים" ,ומובן ˘ל‡ י‰יו ‚‰‰בלו˙

„‰יו˙ בנ"י במˆב ˘ל "נבוכים" ‰כריח

„"‡ין „ור˘ין ‡) . .פילו( ביחי„ ‡‡"כ כו'"

‡ו˙ו ל‚לו˙ "ענינים נס˙רים" כ„י לˆ‰יל

)‰נזכר בסו‚י‡ „ח‚י‚˘ ‰ם( .ולכ‡ור"‰ ‰ז

"נבוכים" בעניני ‡מונ ‰כו' .וע„"ז ‰ו‡

‰יפך פס˜ ‰רמב"ם עˆמו ע"„ ˙‰נ‡ים

בנו‚ע ל‚ילוי פנימיו˙ ˙‰ור ‰ב„ורו˙

ו‚‰‰בלו˙ בלימו„ חכמו˙ ‡לו )ו‰רי ‚ם

‡‰חרונים – ˘ז‰ו ב‚„ר "ע˙ לע˘ו˙ ל'‰

בימו˙ ‰מ˘יח ל‡ ˙˙בטל ˘ום ‰לכ‰

‰פרו ˙ור˙ך"‚ :ו„ל ‰ירי„˘ ‰ל „‰ורו˙
‡‰חרונים˘ ,נ˙מעטו ‰לבבו˙ וכו' ,וכן

 (9ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' ˙"˙ רפ"‚.
 (10עיי"˘ ע„ ‰יכן „‰ברים מ‚יעים ,וי˙יר‰
מז ‰מ"˘ במ˜"‡ )˙ני‡ ‡‚ ˜"‰סכ"ו )˜מ((‡ ,‰
˘כל נפ˘ מי˘ר‡ל מחוייב "לח„˘ ˘כל ח„˘ ‰ן
ב‰לכו˙ ‰ן ב‡‚„ו˙ ‰ן בנ‚ל‰ ‰ן בנס˙ר" .ועיי"ע
בל˜ו"˘ ח"ל ע'  175וב‰ער„ – 54 ‰מוכח „‰יינו
„ו˜‡ לימו„ בעיון ו‰עמ˜) ‰כ‡ופן ‰ב' „ל‰לן בסוף
‰סעיף(.
 (11ר‡ ‰בכ"ז ע"פ „ברי חז"ל ו‰זו‰ר – ב˙ני‡
‡‚ ˜"‰סו"ס כו .עיי"˘.

מˆ„ מˆב ‰עולם בכללו˙ו‰˘ ,רע ב„ורו˙
‡ל‰ ‰ו‡ ב‚˙‰ברו˙ י˙יר ,‰מ‰וו‰ ‰כרח

 (12ב‰ב‡ ל˜מן – ר‡‚ ‰ם ל˜ו"˘ חט"ו ע' .282
ח"כ ע'  .172ו˘"נ .ועו„.
 (13וז ‰ל˘ונו ˘ם‰ :יו˙י מ˙יר‡ ‰רב ‰מ‡ו„
לחבר „‰ברים ‡˘ר ‡רˆ ‰לחברם בז‰ ‰מ‡מר
מפני ˘‰ם ענינים נס˙רים ל‡ חבר ב‰ם ספר זול˙י
ז ‰ב‡ומ˙נו בזמן ‚‰לו˙ ‰ז.‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

ט

מיירי ב˘ו"ע )וכל' „‰רי˘‰ ‰נ"ל לענין

למ˘לי )כ ,ט( בחוב˙ לימו„ ז ,7‰וב„˜‰מ˙

פר„ס ˘‰י‡ "ח˜יר ‰עיוני˙"( .6מי‰ו

‰רח"ו ל˘ער „˜‰‰מו˙ ‡‰ריך ב„ברים

י˙כן לומר עו„ יו˙ר„ ,ב‡מ˙ ‚ם בל˜ו"˙

חריפים „„ו˜‡ ב„ורו˙ינו ‡‰חרונים י˘

ל‡ מיירי „ו˜‡ ב˜בל‰˘ ‰י‡ פירו˘ על

נחיˆו˙ ‚„ול ‰לעסו˜ בחכמ˙ ‰נס˙ר,

‰מ˜ר‡ו˙ ,ו‡עפ"כ י˘ לחל˜ בין ˜בל‰

ומˆו ‰ל‚לו˙ ז‡˙ ‰חכמ ‰כו'  ,וז‡ ‰ף

˘מונ˘ ‰ם ˘‰ו‡ בכלל מ˜ר‡ ,למבו‡ר

˘ב„ורו˙ ‰ר‡˘ונים ‰י' לימו„ חכמ˙

ב‰ל' ˙"˙ ˘פר„ס ו˜בל‰ ‰ו‡ בכלל ‚מר‡.

˜‰בל ‰מו‚בל יו˙ר ,ו‰י˙" ‰נס˙ר. . ‰

8

ונעלמ ‰מכל ˙למי„י חכמים כ"‡ ליחי„י

ב

ס‚ול ‰ו‡ף ‚ם ז‡˙ בˆ‰נע לכ˙ ול‡ ברבים

י„ון בטעם ˘‰ו˙ר יו˙ר ‰עס˜ בז‰
ב„ורו˙ ‡‰חרונים ,ועפ"ז יסי˜ „י˘ ב'
‡ופנים בלימו„ נס˙ר
ו‰נר‡ ‰בז ‰ב„˜‰ים ‰עיון בכללו˙
‰‰י˙ר לעסו˜ בנס˙רו˙ וללמו„ סו„ו˙
˙‰ור‰„ ,‰נ ,‰ב˘"ס מבו‡ר ל„‰י‡ ˘י˘
ללמ„ם ב‰ס˙ר ול‡ ב‚לוי„" ,ברים ˘‰ן
כב˘ונו ˘ל עולם )"ס˙רו ˘ל עולם"( י‰יו
˙ח˙ לבו˘ך" )ח‚י‚ ‰י‚ ‡ ,ופר˘"י ˘ם( ,וע"פ
„ין ‚‰מ' בסו‚יין ˘ם )י‡ ,ב ו‡ילך .י‚ (‡ ,י˘
כמ˙ ‰נ‡ים ו‚‰בלו˙ ב‡ופן ‚ילוי חכמ ‰זו.
וכן נפס˜ ל„ינ‡ ברמב"ם

יינה של תורה

)‰ל' יסו„י ˙‰ור‰

ספ"ב˘ .ם פ"„ ‰י"‡ ו‡ילך(‡ .ל‡ ˘מ‡י„ך

כ„‡י˙‡ ב‚מ'"

)ל˘ון ˙‰ני‡ ‡‚ ˜"‰סי' כו –

˜מב ,ב( .וי˘ ל‰בין ‡יך ‰ו˙ר ב„ורו˙
‡חרונים ל‚לו˙ ברבים ז‡˙ ‰חכמ‡ ,‰חר
˘‰ורו חז"ל „ˆ"ל ב‰ס˙ר כו'.
ו‰בי‡ור בז – ‰וב„˜‰ים„ ,ז ‰ו„‡י
˘˙‰נ‡ים ו‚‰‰בלו˙ בלימו„ חכמ˙ ‡‰מ˙
‡ינם מפני ‡יסור מˆ„ ‰חפˆ‡ „˙ור‰
)˘חל˜ ז˘ ‰ב˙ורˆ – ‰ריך בעˆם ל‰יו˙
ב‰ס˙ר(‡ ,ל‡ מפני חסרון ב‚‰בר‡„ ,כיון
˘רוב בנ"‡ ‡ינם יכולים לעמו„ על „ברים

„לימו„ ז˘‰„ ,‰ל" '˜‰ ‰במסכ˙ ˘בועו˙
)פר˜ נר מˆו‰ (‰פלי‚ מ‡ו„ במעל˙ לימו„
‰נס˙ר ,ור‡ ‰מ˘"כ ‚‰ר"‡ בפירו˘ו

 (6ובז ‰י˘ ליי˘ב ‚ם ‰ס˙יר ‰ממ˘"כ בפע"ח
˘ער ‰נ‰ ˙‚‰לימו„ )פ„ ,ב( „נ˜ט ˘מ„ר˘ ו‰„‚‰
˘ייכי ל˘לי˘ במ˘נ) ‰וכן מחל˜ים בין ˙למו„ ס˙ם
˘‰ו‡ "˘לי˘ ‚מר‡" ,ל‰לכו˙ פסו˜ו˙ ˘בו „‰וו
בכלל "˘לי˘ במ˘נ ."‰ועיי"ע בל˜ו"˘ חל"ו ע' 22
ו‡ילך( .ו˜"ל.

בי‡ור נפל‡ ע"פ פנימיו˙ ‰ענינים ב„ברי יע˜ב לע˘ו "עם לבן ‚ר˙י  . .וי‰י לי ˘ור
וחמור" וכיˆ„ ז ‰מבי‡ ל"וחמור  -ז ‰מלך ‰מ˘יח"

‡ל ,‰לכן לימו„ ז ‰עלול ל‰בי‡ לי„י
‰יז˜ )כעין "„ ‡‰ל‡ זכ ‰נע˘י˙ לו כו'"

◇ ◇ ◇

)יומ‡ עב ,ב((‡ .בל מˆ„ ‰חפˆ‡ „˙ור,‰
‰רי חכמ ‰זו ‰י‡ חל˜ מ˙ור˙נו „˜‰ו˘‰

מˆינו ב„ורו˙ ‡‰חרונים ‚ם כמ„ ‰ברים
נחרˆים מ‚„ולי י˘ר‡ל ב‚ו„ל ‰‰כרח

"עם לבן ‚ר˙י"
מבי‡ ל"וי‰י לי ˘ור וחמור"

‡.

על ‰פסו˜ "עם לבן ‚ר˙י" מפר˘ ר˘"י "ו˙רי"‚ מˆוו˙ ˘מר˙י"‚'„ ,ר˙י' ‰ו‡

‡ו˙יו˙ ˙רי"‚ .וˆריך ל‰בין:
 (7ור‡‚ ‰ם בפירו˘ו ˘ם  ,‰יח .ז ,יב ,„ .כב.
וכן בפירו˘ו ל‰יכלו˙ פ˜ו„י י"ז ו˙˜ו"ז ˜"ז.‚ ,

‡( מ˘‰ ‰ייכו˙ ˘ל פירו˘ ז ‰לפירו˘ ‰פ˘וט בפסו˜ ‚' -ר˙י' מל˘ון ‚רו˙.
ב( מ„וע ‰יˆ ‰ריך יע˜ב ל‰ו„יע לע˘ו ˘˜יים ˙רי"‚ מˆוו˙.

 (8ר‡ ‰ל˘ון רבינו ‰ז˜ן ˙ני‡ ‡‚ ˜"‰סכ"ו
)˜מב ,ב( "כמ"˘ ‡‰ריז"ל „„ו˜‡ ב„ורו˙ ‡לו*
‡‰חרונים מו˙ר ומˆו ‰ל‚לו˙ ז‡˙ ‰חכמ ,‰ול‡

‚( מכיוון ˘'˙ור ‰מל˘ון ‰ור‡ˆ ,'‰ריך ל‰בין מ‰י ‰‰ור‡ ‰מענין ז‡ ‰לינו.

ב„ורו˙ ‰ר‡˘ונים" .וב˙ני‡ ˜ו"‡ „" ‰ל‰בין מ"˘
בפע"ח )˜נו ,ב( ‡י˙‡ ˘‰י‡ "מˆו ‰רמ **‰ונ˘‡‰

ב.

ו‡„רב ‰עול ‰על כולנ."‰
*( ואולי צ"ל אלה ,כלשון תורה )אף שבלשון
חכמים רגיל "אלו"(.
**( כן צ"ל – ראה לוח התיקון לתניא שם.

‡ל‡‰˘ ,פירו˘ ב'עם לבן ‚ר˙י' ‰ו‡˘ ,ענייני 'לבן ‡‰רמי'‰ ,חפˆים ˘‚‰מיים

˘ל עו"‰ז )˘ור וחמור‡ˆ ,ן ועב„ ו˘פח‰ (‰יו ל‚בי יע˜ב בבחינ˙ '‚רו˙' – „ברים זרים
˘ל‡ ˘ייכים לעניינו ‰ו‡'‰ .בי˙' ˘ל יע˜ב ‰י‡ ‰נ˘מ ‰וענייני ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ,ו‡ילו
„‰ברים ˘‚‰מיים ‰ינם '‚רים' וזרים ב˘בילו.
וזו ‚ם ‰מ˘מעו˙ ˘ל ‰פסו˜ )פר˘˙ינו ל"‚ ,י"ז( "ויבן לו בי˙ ולמ˜נ‰ו ע˘ ‰סוכו˙".

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

˜úר‡˙ ˘ב˙

טו

„'לו' – לעˆמו˙ו‰ ,נ˘מ ‰ועניינ - ‰בנ ‰ו‰כין יע˜ב „יר˙ ˜בע .ול"מ˜נ‰ו" – ‰עניינים

כל ע" ‰מברך ברכ˙ ˙‰ור ‰ב˘חר לפני

מ˙˘‰‰ל˘לו˙ ]‰יינו ˘ר˜ לומ„ ‡ו„ו˙

˘‚‰מיים ˘‰ם ˜נויים לו ונוספים על עˆמו˙ו )„‰רי ‰נ˘מ ‰כ˘לעˆמ ,‰וביחו„ ב‰יו˙‰

‰פסו˜ים וכן כ˘עול ‰לס"˙  ,וכן כ˙ב

מˆי‡ו˙ ‰מ„רי‚ו˙ ‡‰ל˜יו˙ „"מע˘‰

למעל‡ ‰יננ ‰ז˜ו˜ ‰ו‡ין ל˘ ‰ום ˘ייכו˙ לכך ,ור˜ בבו‡ ‰למט‰ ‰י‡ "˜ונ˙‡ "‰

בפר„ס )˘ער כז פ"‡( ‚בי לימו„ ‰מ˜ר‡ ˘‚ם

מרכב "‰וס„ר ˙˘‰ל˘לו˙ ‰ברי‡ ‰מ‡י˙ו

„‰ברים ˘‚‰מיים כ„בר נוסף לעˆמו˙ – (‰ע˘" ‰סוכו˙"„ ,יר˙ ער‡י.

מי ˘ל‡ יבין לחבר ˙‰יבו˙ ‚ם ‰ו‡ ‡ם

י˙ברך[ ול‡ ‰מ‰ו˙ ]ל‰בין מ‰ו „‰בר

יעסו˜ בו יומם וליל˘ ‰כרו ‡˙ו ופעול˙ו

ב„יו˜ ובמוח˘["‡ ,כ ‡ינו „ומ ‰למ˘נ‰

לפניו כו' ,ו‡„רב ‰כ˙ב ו‰לומ„ ב˙ור‰

ו˙למו„ ˘מ˘י‚ מ‰ו˙ חכמ˙ו י˙' " –

ל„ע˙ כמי ˘לומ„ בספר זכרונו˙ כו'

ועפ"ז מסיים )˘ם  („ ,‰בי˘וב ל˘ון "˘‰ס

‰לו‡י ˘ל‡ יפסי„ כו' ע"˘  . .ו‰נ ‰בכלל

"לעולם י˘ל˘""„ ,לפמ"˘ ‡˙י ˘פיר,

לימו„ ‰מ˜ר‡ ‰ו‡ ‚"כ לימו„ „‚‡‰ו˙

„ב˙חל˙ למו„ו ˘ל ‡„ם י˘ל˘ ˘‰לי˘

˘‰רי רוב „‚‡‰ו˙ ‰ם על ‰פסו˜ים

במ˜ר‡ ממ˘ לב„ו‡„ ,ע"‚ ˘ל˙למו„

ומעט מוסר ו‚ם ‰ם ‡ין מו˘‚ים ובכלל

ˆריך זמן יו˙ר ,מ"מ י˘ לו למ‰ר ללמו„

מ˜ר‡ יח˘ב ,3ו‰נ ‰בכלל מ˜ר‡ ‰ו‡ ‚"כ

‰מ˜ר‡ ב˙חל ,‰ו‡חר ˘„‚‰יל בחכמ ‰י˘

לימו„ פנימי˙ ˙‰ור‰˘ ‰רי מ„ר˘ ‰ז‰ר

לו ל˜יים ˘‰לי˘ במ˜ר‡ ב˙ור˘ ‰בכ˙ב

‰ו‡ על פסו˜י ˙‰ור ,‰ועו„ ˘‚ם בלימו„

עם מ˘ ‰ילמו„ ‡ח"כ מפנימיו˙ ˙‰ור‰

רזין „‡וריי˙‡ ‡ינו מ˘י‚ ר˜ ‰מˆי‡ו˙

ו„‚‡‰ו˙ ˘ז ‰נכלל ‰כל ב˘לי˘ במ˜ר‡

ועפ"ז מובן ‰יטב ˘˜‰ר בין ˘ני ‰פירו˘ים„„ ,וו˜‡ ע"י ˘‰עניינים ˘‚‰מיים ‰ם
ב‡ופן „'‚רו˙'‡ ,ין ענייני ‰עולם מפריעים ומבלבלים בעבו„‰ ‰רוחני˙ ,ו‡פ˘ר ל‰יו˙
'ו˙רי"‚ מˆוו˙ ˘מר˙י'.
וי˙ר על כן :ל‡ ר˜ ˘ז ‰מבי‡ ˘˘‚‰מיו˙ ל‡ ˙פריע לרוחניו˙‡ ,ל‡ ˘עי"ז נפעל ‚ם
˘‰רוחניו˙ 'נמ˘כ˙' ב‚˘מיו˙ ,וע„ ˘˘‚‰מיו˙ עˆמ‰ ‰ופכ˙ לרוחניו˙ ו˜„ו˘ .‰וכמו
˘מסיים ‰פסו˜ – "וי‰י לי ˘ור וחמור ˆ‡ן ועב„ ו˘פח„‰˘ – "‰ברים ˘‚‰מיים נ‰יו
˘ייכים 'לי' – לעˆמו˙ו ועניינו ‰עי˜רי ˘ל יע˜ב.

‚.

ו‰נ‡ ,‰י˙‡ במ„ר˘ על ‰פסו˜ "וי‰י לי ˘ור וחמור ˆ‡ן ועב„ ו˘פח" :"‰חמור –

ז ‰מלך ‰מ˘יח˘ ,נ‡מר :עני ורוכב על חמור".
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כנ"ל  . .ולכן ‡˙י ˘פיר „לעולם י˘ל˘

בי‡˙ ‰מ˘יח ˙לוי ‰בעבו„˙ '‰בירורים'„ .על-י„י כך ˘כל ‡ח„ מי˘ר‡ל 'מברר'
ומזכך ‡˙ ‚ופו ,נפ˘ו ‰ב‰מי˙ ,וחל˜ו בעולם ומנˆל ‡ו˙ם ל˜„ו˘‰ – ‰רי ‰ו‡ 'ממ˘יך'

„‰ברים ˘‚‰מיים בבחינ˙ '‚רו˙' ו˘ימ˘ו ר˜ כ'כלים' ו„יר ‰ל‡לו˜ו˙ )"‚ר˙י"( ,ולכן

ו˙למו„ יפים ממנ) ‰ר˘"י([ ,כי ל‡ כמו מ˘נ‰
ו˙למו„  ˙‚˘‰מ‰ו˙ חכמ˙ו ,מ˘‡"כ במ˜ר‡
˘‡ין ‰חכמ ‰מו˘‚ ר˜ ‡‰ו˙יו˙ ,וז‰ו כעין ˙‚˘‰
‰מˆי‡ו˙ ול‡ ‰מ‰ו˙ כמו ב˜בל] "‰כ„ל‰לן
בפנים[.

ולכן ˘לח יע˜ב מל‡כים לע˘ו – ל‰ו„יע ˘‰ו‡ כבר ביˆע ‡˙ '‰בירורים' ‰מוטלים

 (2ר‡ ‰בז ‰ב‰ל' ˙"˙ ˘ם ‰י"ב .טור ו˘ו"ע ‡ו"ח
סי' ˜ל ‰ס"„ .מ‚"‡ ˘ם ס˜" ,‰וסי' ˜לט ס"˜ „.

‡˙ ‚‰ילויים ˘לע˙י„.
וז‰ו מ˘˘ ‰לח יע˜ב לע˘ו "עם לבן ‚ר˙י  . .וי‰י לי ˘ור וחמור"˘ :ל‚בי יע˜ב ‰יו
‰ו‡ מˆי„ו ‰י ‰מוכן ל˜בל˙ פני ‰מ˘יח " -וחמור – ז ‰מלך ‰מ˘יח".
עליו ,ו‰ו‡ כבר מוכן ל˜בל˙ פני ‰מ˘יח – מ˙וך ‰נח‚˘ ‰ם ע˘ו נמˆ‡ כבר במˆב
˘ל‡חר ‰בירור ו‚ם מˆ„ו ‡פ˘רי˙ ‡‚‰ול.‰
ועל כך ב‡˘˙ ‰וב˙ ‰מל‡כים" :ב‡נו ‡ל ‡חיך ‡ -ל ע˘ו" .כלומר :נ˘לחנו על י„ך
ל"‡חיך" ,במח˘ב‰˘ ‰ו‡ כמוך ,מוכן ל‚‡ול‡ .‰בל בפועל ב‡נו ‡ל "ע˘ו"‰ - ,ו‡
˘רוי ע„יין במˆב ˘ל ˜ו„ם ‰בירור ,ולכן ‡ין ‡‚‰ול‡ ‰פ˘רי˙ ע„יין.

„.

˙‰ור ‰ו‰ור‡ו˙י‰ ‰ן נˆחיו˙ ,לכל בן י˘ר‡ל ,בכל זמן ובכל מ˜ום ,ו‚ם מענין ז‰

י˘נ‰ ‰ור‡ ‰עבורנו:
על י‰ו„י ל„ע˙ ˘‚ם ‡ם מבחינ˙ ‰סביב ‰ו‰עולם ,ל‡ ר‡וי ע„יין ˘˙בו‡ ‡‚‰ול,‰
מ˘ום ˘ע„יין ל‡ ‰ו˘לם בירורם – ‰רי ‰ו‡ מˆ„ עˆמו חייב ל‰כין ‡˙ עˆמו ו‡˙ עניניו
 "ˆ‡ן ועב„ ו˘פח ,"‰ל‚‡ול˘‰ ‰לימ.‰ו‰‰כנ ‰לכך ‰י‡ ע"י ‰י„יע"˘ ‰עם לבן ‚ר˙י" – ‰י„יע‰ ‰ברור˘‡ ‰ר כל ‰עולם
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 (3ועיי"ע ל‰לן ˘ם" :ו‡פ˘ר „‚ם לימו„ מ„ר˘
רב ‰ו˘‡ר ‰מ„ר˘ים ‰ו‡ בכלל ˘‰לי˘ במ˜ר‡
˘‰רי בפ"˜ „ברכו˙ „ף י"‡ ע"ב מ˘מע ב„‰י‡
ב‚מ' ופר˘"י „מ„ר˘ ‰ו‡ ˜רוב למ˜ר‡ כו' לפי
˘‰ם מ„ר˘י מ˜ר‡ו˙ .וכ"מ בנ„רים „ל"ו סע"ב,
ו‡ף ˘ב‰לכו˙ ˙"˙ מבו‡ר „מ„ר˘ ˙ור‰˘ ‰ו‡
ספר‡ וספרי וכ‰ ‚"‰ן בכלל ˘לי˘ במ˘נ] ‰ר‡‰
‰ל' ˙"˙ לרבינו פ"ב סוף  ,‡"‰ע"פ ‰רמב"ם ‰ל'
˙"˙ פ"‡ ‰י"ב ,וטו˘ו"ע יו"„ סי' רמו ˘ם[ ‰יינו
מפני ˘‰ן ‰לכו˙ ו‚ופי ˙‰ור ‰כמו ‰מ˘נ ,‰מ˘‡"כ
לימו„ ‰רבו˙ ˘‰ן ‡‚„ו˙ ˘על ‰מ˜ר‡ ומוסר '‰
‡פ˘ר ˘ז ‰נכלל ב˘לי˘ במ˜ר‡" .ובל˜וטי ˙ור‰
˘יר ˘‰ירים ‚ ‚ ,חיל˜ בז ‰ל„‰י‡ בין "מ„ר˘
רב ‰ו˘‡ר ‰מ„ר˘ו˙" ˘"‰ן פירו˘ ‰מ˜ר‡" ,לבין
"ספר‡ וספרי" וכ .‚"‰ועיי' בל˜ו"˘ חל"ו ע' 22
‰ער.41 ‰

‡„ם כו'" ,5ע"כ.
‰רי ס˙יר ‰מ‰כ‡ ל˙‰ם ‡ם לימו„
נס˙ר ‰וי בכלל ˘לי˘ מ˜ר‡ ‡ו ˘לי˘
˙למו„ .ולפום רי‰ט‡ י˘ לחל˜ „˙לוי
בחל˜ פנימיו˙ ˙‰ור˘ ‰לומ„‡ ,ם ‰ו‡
פירו˘ ‰מ˜ר‡ו˙ ‡ו ˘˜ו"ט ב‰בנ‰
ו‰סבר˘ ,‰ע"ז מיירי בל˜וטי ˙ור ,‰וכפי
˘כ˙ב בפ˙ח „בריו ˘ם "בכלל מ˜ר‡ ‰ו‡
‚"כ לימו„ פנימי˙ ˙‰ור‰˘ ‰רי מ„ר˘
‰ז‰ר ‰ו‡ על פסו˜י ˙‰ור ,"‰ובין חל˜
˜˘‰ו"ט וח˜יר ‰ב‰בנ˙ ‰ענינים ˘בז‰

 (4ור‡ ‰בל˜ו"˘ חי"ח ע' ˜˘˘ 439ו"ט לענין
˜רי‡ ‰בז‰ר בלי ל‰בין ,ו˜רי‡ ‰ב˙ר‚ום ,ו‡ם י˘
בז„‚ ‰ר ˘ל ˙"˙ ו‰מס˙עף ע"˘.
 (5ור‡ ‰ל˘ונו בל˜וטי ˙ור˘ ‰יר ˘‰ירים ‚:„ ,
"ומ˙ור ıבז ‰מ"˘ ‰ר"ן ספ"˜ „ע"ז ˘‰רי ‰מ˘נ‰
חמור ‰מן ‰מ˜ר‡ כו' ולמˆ ‰ריך ˘לי˘ ‰יום
למ˜ר‡".

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

‰יום ˘לו ל‚' ˘לי˘ים ˘וים .וכ" ‰ל„ינ‡

˜ו˘יי˙ ‰ר"ן במ"˘ ]ל‡ח"ז ˘ם[ ˘ז‰ו

‰ז ‰ומלו‡ו ‡ינם ‡ל‡ ב„ר‚˙ "‚ר˙י"‚" ,ר ‡נכי ב‡ר ,"ıו‡ז ‡ין ˘‚‰מיו˙ מ‰ו‰ ‰פרע‰

)יו"„ סרמ"ו ס"„‰ .ל' ˙"˙ לרבינו

ב˙חל˙ למו„ו ˘ל ‡„ם‡ ,בל כ˘י‚„יל

לרוחניו˙ ,ו‡ז ‚ם ב‡ ˘פע ‚˘מי ˘" -ור וחמור‡ˆ ,ן ועב„ ו˘פח "‰כפ˘וטו.

בטו˘ו"ע

בחכמ ‰כו' ]ול‡ יˆ ‡‰ריך ל‡ ללמו„

‰ז˜ן פ"ב ס"‡(.
ו‰נ ,‰ב„בריו ˘ם )‰י"ב( ‰וסיף ‰רמב"ם
"ו‰ענינים ‰נ˜ר‡ים פר„ס בכלל ‚‰מר‡
‰ן" ,ועל יסו„ ז‰ ‰סי˜ ל„‰י‡ ב‰ל' ˙"˙
לרבינו ‰ז˜ן )˘ם( "וחכמ˙ ˜‰בל˙ ‰ח˘ב
בכלל ˘לי˘ ב˙למו„"‰ ,יינו ˘לימו„
נס˙ר ‰ו‡ בכלל ˜יום ‰חיוב „˘לי˘
ב˙למו„ .וב˘ולי ‚‰ליון ˘ם מˆיין רבינו
‰מ˜ור "רמב"ם לפי „ע˙ "˘‰ך" ,ו‰יינו
מ˘"כ "˘‰ך ביו"„ )˘ם ס˜"ו( ב„‚‰ר˙
"פר„ס ‰נזכר כ‡ן ברמב"ם"‰˘ ,ו‡
"חכמ˙ ˜‰בל ,"‰ו‰זכיר ˘ם נמי מ‰
˘‰סי˜ „‰רי˘ ‰לטויו"„ )˘ם( „פר„ס
‰יינו "ח˜יר ‰עיוני˙ ‡ל˜י˙"„ ,עפ"ז ‰סי˜
רבינו ‰ז˜ן „מ"˘ ‰רמב"ם „"ו‰ענינים
‰נ˜ר‡ים פר„ס בכלל ‚‰מר‡ ‰ן" ˜‡י על
חכמ˙ ˜‰בל.‰
‡מנם ,לכ‡ור„ ‰ברי רבינו ‰ז˜ן במ˜ום
‡חר נר‡ים כסו˙רים „ברי עˆמו כ‡ן ,ו‰ו‡
בספרו ל˜וטי ˙ור˘ ,‰פלפל ˘ם

)וי˜ר‡

 (‚ ,‰ב‚„ר חיוב ז"„ ‰לעולם י˘ל˘",
ו„˜‰ים "מ˘ ‰נ„ח˜ו ‚„ולי ‰מפר˘ים
בפירו˘ מימר‡ זו „לעולם י˘ל˘ ‡„ם
˘נו˙יו ˘לי˘ במ˜ר‡ ˘לי˘ במ˘נ‰
˘לי˘ ב˙למו„‰„ ,ר"ן ספ"˜ „ע"ז

)יט ,ב.

‰וב‡ ב„רכי מ˘ ‰יו"„ ˘ם ס˜"ו( כ' ול‡ו „ו˜‡
˘י˘לי˘ ימו˙יו ב˘ו‰˘] ‰רי ˙‰למו„
ˆריך זמן ‰רב ,‰ו‡ף ‰מ˘נ ‰חמור ‰מן
‰מ˜ר‡‡ ,ל‡ לומר ˘י˙ן זמן לכל ‡ח„
כפי ‰ר‡וי לו[ כו' ,ו‰רמב"ם פ"‡ מ‰ל'
˙"˙ ס"ל „י˘ל˘ ‰יינו ל˘לי˘ים ˘וים
ממ˘‡ ,ל‡ „נ˙כוין ]‰רמב"ם[ ל˙רı

˙ור˘ ‰בכ˙ב ול‡ לעסו˜ ˙מי„ ב˙ור‰
˘בעל פ ,[‰וי˜ר‡ בע˙ים מזומנים ]בלב„[
˙˘ב"כ כו' ]ויפנ ‰כל ימיו ל‚מר‡ בלב„
לפי רוחב ˘י˘ בלבו ויי˘וב „ע˙ו[ .ולפ"ז
„וח˜ ˜ˆ˙ ל˘ון לעולם י˘ל˘ כו' ,ו‚ם
מ˘˜‰˘ ‰ו ב‚מ' מי י„ע כמ ‰חיי„ ,מז‰
מ˘מע „כל ˘ני חייו י˘ל˘ כו' .ורי"ו ב˘ם
‰רמ" ‰כ˙ב „ל‡ ‡מרו ז‡ ‰ל‡ ל„ורו˙
ר‡˘ונים כו' ]˘‰י' לבם פ˙וח ו„י ל‰ם
למ˘נ ‰ול˙למו„ ˘ני ˘לי˘י ימי‰ם‡ ,בל
ל„י„ן למ˜ר‡ ב‚ירס‡ „ינ˜ו˙‡ ,ו‰לו‡י
יספי˜ ˘‡ר ימו˙ינו למ˘נ ‰ו˙למו„[,
כמ"˘ בב"י" .וע„יין ‡ין מיו˘ב ל‚מרי
‰ל˘ון "לעולם י˘ל˘".
ומיי˘ב ˘ם לפי „רכו ,ע"פ מ˘ ‰בי‡ר
לעיל מיני' )˘ם  ,‰ב( ב‡ריכו˙ „לימו„
פנימיו˙ ˙‰ור‰ ‰ו‡ כ‚„ר מ˜ר‡ ול‡ כ‚„ר
‚מר‡ ,כי עי˜ר ‚„ר מ˜ר‡ ‰יינו מ‡"˘ ‰ינו
ע"„ לימו„ מ˘נ ‰ו˙למו„ ˘‰עי˜ר ‰ו‡
ל˘‰י‚ ‰חכמ˘ ‰ב‰ן ‡ . .ל‡ „ˆריך ‚"כ
ל‰וˆי‡ „‰ברים ב„יבור פ„ ‰ו˜‡‡ ,בל
מ"מ ‡ם ‡ומר ‰‰לכ ‰ו‡ינו מבין ‡ינו
נח˘ב לו ללימו„ כלל ,כמ"˘ במ‚ן ‡בר‰ם
סי' נ' )ס˜"ב( ,מ˘‡"כ בעס˜ ‰מ˜ר‡ ו˙ור‰
˘בכ˙ב ‡ם מוˆי‡ ב˘פ˙יו ‡ע"פ ˘‡ינו
מבין ‡פי' פירו˘ ‰מלו˙ מפני ˘‰ו‡ עם
‡‰ר"‰ ıז מ˜יים מˆו˙ ולמ„˙ם˘ ,1לפיכך
 (1ור‡ ‰מ˘"כ בזˆ‰ ‰מח ˜„ˆ-ב‡ור ˙‰ור ‰על
מ‡מרי רז"ל וענינים ע' רˆ‚" :ובז ‰יובן מ‡מר
רז"ל )בב‡ מˆיע‡ ל‚‰ (‡ ,עוס˜ים במ˜ר‡ מי„‰
ו‡ינ ‰מי„] ‰מי„‰ ‰י‡ ˜ˆ˙ ,ו‡ינ ‰מי„‰˘ ,‰מ˘נ‰

וכ˘„‡‰ם מכין ‡˙ עˆמו ו‡˙ עניניו ˘לו ל‚‡ול‰ – ‰רי ‰ו‡ מ˘פיע ‚ם על כל ‰עולם
כולו ,וכפס˜ „ין ‰רמב"ם )‰ל' ˙˘וב ‰פ"‚( ˘‡„ם ˆריך לר‡ו˙ ‡˙ ‰עולם כולו כ˘˜ול,
ובפעול ‰טוב‡ ‰ח˙ ‰ו‡ יכול ל‰כריע ‡˙ ‰עולם לכף זכו˙ ול‰בי‡ ‡˙ ‡‚‰ול‰„ ,‰רי
"י˘ר‡ל ˘עו˘ים ˙˘וב – ‰מי„ נ‚‡לים".
„‰יינו˘ ,מבלי ‰בט למˆב ‰עולם‰ ,רי על י„י ˘˙‰וב ‰יכול „‡‰ם לפעול ‚‡ול‰
פרטי˙ בעˆמו ,ועי"ז ‚ם ‚‡ול ‰כללי˙ ב‰עולם כולו.

פנינים

י‚

„רו˘ ו‡‚„‰

לˆ‰יל ‡˙ ‰יל„ים מע˘ו!
וי‡מר ‡ם יבו‡ ע˘ו ‡ל ‰מחנ‡‰ ‰ח˙
ו‰כ‰ו ו‰י' ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר לפליט‰
˜˙‰ין עˆמו ל˘ל˘„ ‰ברים ,ל„ורון ל˙פיל ‰ולמלחמ‰

)לב ,ט .ר˘"י(

י˘ ללמו„ מז‰ ‰ור‡ ‰ב„רך חינוך יל„י
י˘ר‡ל:
‚' „‰ברים – „ורון˙ ,פיל ‰ומלחמ„ – ‰ברים
‰פכים ומנו‚„ים ‰ם ז ‰מז‰˘ .‰רי „ורון ‰ו‡
ענין ˘ל חס„ ו˜ירוב ,ומלחמ – ‰ענין ˘ל ריחו˜
ו‚בור .‰ו˘ני‰ם ‰פכים מענין ˙‰פיל‰˘ ,‰רי
˘ני‰ם ‰ם פעולו˙ בין ˘ני בני ‡„ם ,מ˘‡"כ
˙פיל‰ ‰י‡ ב˜˘˙ רחמים מלמעל.‰
ו‰נ ‰כל ‡„ם י˘ לו טבע מסויים‡ ,ם בחס„
‡ם ב‚בור ‰וכיו"ב .וכ„י לעבור ול˙‰נ ‚‰ב‡ופן
‰‰פכי ˆריך „‡‰ם ל˘נו˙ ו"ל˙˜ן" עˆמו ל˙‰נ‚‰
ב‡ופן ˘‡ינו לפי טבעו .וע‡כו"כ ,בנ„ון „י„ן
˘יע˜ב ˙‰נ ‚‰ב‚' ‡ופנים ‡לו בב˙ ‡ח˙˘ ,בוו„‡י
כ„י ל˙‰נ ‚‰ב‚' ˙נועו˙ ‰פכיו˙ בב˙ ‡ח˙ˆ ,ריך
„‡‰ם ל˘נו˙ טבעו.
וז‰ו מ˘ ‰נ‡מר "˜˙‰ין עˆמו"„ ,מכיון ˘‰כין
עˆמו "ל„ורון ל˙פיל ‰ולמלחמ "‰בב˙ ‡ח˙ ‰ -י'
עליו ל"˜˙‰ין עˆמו" ול˘נו˙ טבעו.
ומז‰ ‰ור‡ ‰לכל ‡ח„ ו‡ח„„ ,כ‡˘ר י˘ ˆורך
לˆ‰יל "יל„י י˘ר‡ל" מ‡ופן ‰חינוך ˘ל ע˘ו‡ ,י
‡פ˘ר ל‰ס˙פ˜ בעבו„ ‰לפי טבעו וב„רך בו ‰ו‡
"ר‚יל" לעבו„ ‡˙ ‡ ,'‰ל‡ י˘ ל"˜˙‰ין עˆמו",
ול˙˘‰נו˙ .כי כ‡˘ר עוס˜ים ר˜ לפי ‰טבע ,ולפי
‰ח˘בון בטעם ו„ע˙ ‡"‡ ,ל‰יו˙ בטוח ב‰ניˆחון
על ע˘ו ,ו‚ם ‡ולי ל‡ י‰י' ‡פ˘ר לˆ‰יל ‡˙ כל מי
˘ˆריך לˆ‰יל.
ור˜ כ‡˘ר עוס˜ים בלי ח˘בונו˙ ועם כל
˙‰נועו˙ ו‡‰ופנים ‡‰פ˘ריים ,וב‡ופן ˘ל "˜˙‰ין
עˆמו" ‡זי מˆליחים לכבו˘ ‡˙ ע˘ו" ,ו‰י˙ ‰ל'‰
‰מלוכ."‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו ע'  270ו‡ילך(

"„רך" – „רך
ˆ‰‰ל ‰מ‚ויים

חידושי סוגיות

ע„ ‡˘ר ‡בו‡ ‡ל ‡„ני ˘עיר‰
‰רחיב לו ‡˙ „‰רך כו'‡ ,מר‡ ,ם „ע˙ו לע˘ו˙ לי
רע ,‰ימ˙ין ע„ בו‡י ‡ˆלו ,ו‰ו‡ ל‡ ‰לך .ו‡ימ˙י ילך,
בימי ‰מ˘יח

)ל‚ ,י„ .ר˘"י(

כ˙ב ‰רמב"ם "‡ם ˘‡לו ]‚וי[ ,ל‡ן ‡˙‰
‰ולך ,ירחיב לו ‡˙ „‰רך ,כ„רך ˘‰רחיב יע˜ב
לע˘ו˘ ,נ‡מר ,ע„ ‡˘ר ‡בו‡ ‡ל ‡„וני ˘עיר"‰
)‰ל' רוˆח ו˘מיר˙ נפ˘ פי"ב "‰ח(.
וי˘ לב‡ר ב„רך ‰חסי„ו˙:
ˆ‰ל˙ יע˜ב מע˘ו ‰יי˙ ‰ע"י ˘"‰רחיב" ‡˙
„‰רך מזמן ‰‰ו‡ ע„ ‡˘ר יבו‡ ‡ל ˘עיר "בימי
‰מ˘יח" .ומז ‰י˘ ללמו„ ‡˙ „‰רך בו ‡פ˘ר
ל‰ינˆל מליפול בי„י ‚‰ויים וענייני‰ם‚ ,ם בזמן
˘נמˆ‡ים ‡נחנו עכ˘יו˙ ,ח˙ ˘ליט˙ ‚‰ויים,
ובזמן ‚‰לו˙:
˘ליט˙ ‚‰וי ו‚‰לו˙ על בן י˘ר‡ל ˘ייכ˙
ר˜ כ‡˘ר מ˙נ ‚‰ב‡ופן ˘‚‰לו˙ ‰י‡ "מ˜ומו",
ומור‚˘ ‡ˆלו ˘‚‰וי ˘ולט עליו ,ר˜ ‡ז ˘ייך
˘יח˘וב ‚‰וי ˘י˘ לו ˘ליט‡ ‰מי˙י˙ על ‰י‰ו„י.
‡ך ‰נ‰ ˙‚‰י‰ו„י ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‡חר˙ .י˘
ל„ע˙ ˘‚‰לו˙ ‡ינו ‡ל‡ "„‰רך" ‡ל ‡‚‰ול .‰כי
ע"י ˘ביר˙ ‰חו˘ך ו‡‰ר˙ ‰עולם ובירורו ,מכינים
‡˙ ‰עולם ל"ימי ‰מ˘יח" .ובמיל‡ י˘ ל‰ר‚י˘
ול˙‰נ ‚‰ב‡ופן ˘‡ין ‚‰לו˙ "מ˜ומו" ‡‰מי˙י ˘ל
י‰ו„י כי ‡ם "„‰רך" ללכ˙ ול‚‰יע לזמן ‡‚‰ול‰
‰ע˙י„.‰
וכ‡˘ר "מרחיבים ‡˙ „‰רך" ומור‚˘ ˘‚‰לו˙
"מ˜ומו" ‰י‡ ר˜ "„רך" ‰‰ליכ‡ ‰ל ‡‚‰ול ‰ו"‡ל
‡„וני ˘עיר‡ - "‰זי בטל כח ‚‰וי ,ומ‡ב„ ‰ו‡
‡˙ ˘ליט˙ו על י‰ו„י .כי‚‰ ,לו˙ ‰וי ר˜ ‰כנ‰
ל‚‡ול ,‰ובזמן ‰‰ו‡ ל‡ ר˜ ˘ל‡ י˘לטו ‚‰וים על
י˘ר‡ל‡ ,ל‡ ‡„רב" ‰ועלו מו˘יעים ‚ו' ל˘פוט
‡˙ ‰ר ע˘ו".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ ע'  164ו‡ילך(

לימו„ ס˙רי ˙ור‡ ‰י ‰וי בכלל
˘לי˘ מ˜ר‡ ‡ו ˘לי˘ ˙למו„
י˜˘ ‰ס˙יר ‰בז ‰בין מ˘"כ רבינו ‰ז˜ן ב‰ל' ˙"˙ )ע"פ ‰רמב"ם ו"˘‰ך( ל„בריו
במ˜ום ‡חר  /י„ון בטעם ˘‰ו˙ר יו˙ר ‰עס˜ בז ‰ב„ורו˙ ‡‰חרונים ,ועפ"ז יסי˜
„י˘ ב' ‡ופנים בלימו„ נס˙ר

‡

)מ„ל‡ כ˙יב ו˘ני˙ם˘ ,י˘לי˘ם )ר˘"י((,
לעולם י˘ל˘ ‡„ם ˘נו˙יו ˘לי˘ במ˜ר‡

י˜˘ ‰ס˙יר ‰בז ‰בין מ˘"כ רבינו ‰ז˜ן
ב‰ל' ˙"˙ )ע"פ ‰רמב"ם ו"˘‰ך( ל„בריו
במ˜ום ‡חר

˘לי˘ במ˘נ˘ ‰לי˘ ב˙למו„ ,מי יו„ע
כמ ‰חיי ,ל‡ ˆריכ‡ ליומי .ע"כ .ופיר˘
‰רמב"ם ל„ינ‡ )‰ל' ˙"˙ פ"‡ ‰י"‡(" :וחייב
ל˘ל˘ ‡˙ זמן למי„˙ו˘ ,לי˘ ב˙ור‰

‚רסינן* ב˜י„ו˘ין

)ל .‡ ,ור‡‚ ‰ם ע"ז

יט ,ב(‡ :מר רב ספר‡ מ˘ום ר' י‰ו˘ע בן
חנני‡ ,מ‡י „כ˙יב )ו‡˙חנן ו ,ו( ו˘ננ˙ם
לבניך‡ ,ל ˙˜רי ו˘ננ˙ם ‡ל‡ ו˘ל˘˙ם
*( ‰ב‡ ל˜מן מוב‡ כ‡ן ב˜˘ר עם י"ט כסלו,
‰חל ביום חמי˘י ‰בע"ל‰ ,ו‡ יומ‡ „‰ילול‡ רב‡
„כ"˜ מורנו ‰מ‚י„ ממעזריט˘ נ"ע ,וח‚ ‡‚‰ול‰
„כ"˜ רבינו ‰ז˜ן נ"ע ,בעל ˙‰ני‡ ו˘‰ו"ע ,בו נ‚‡ל
ממ‡סרו ב˘נ˙ ˙˜נ"ט

˘בכ˙ב ,ו˘לי˘ ב˙ור˘ ‰בעל פ ,‰ו˘לי˘
יבין וי˘כיל ‡חרי˙ „בר מר‡˘י˙ו ויוˆי‡
„בר מ„בר וי„מ„ ‰בר ל„בר ויבין במ„ו˙
˘˙‰ור ‰נ„ר˘˙ ב‰ן ע„ ˘י„ע ‰י‡ך ‰ו‡
עי˜ר ‰מ„ו˙ ו‰י‡ך יוˆי‡ ‡‰סור ו‰מו˙ר
וכיוˆ‡ ב‰ן מ„ברים ˘למ„ מפי ˘‰מוע,‰
וענין ז‰ ‰ו‡ ‰נ˜ר‡ ‚מר‡" ,ו‰ולך ומפרט
למע˘) ‰ב‰לכ˘ ‰ל‡ח"ז( ‡יך יחל˜ ˘עו˙

