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˜úר‡˙ ˘ב˙

כח

ﬠמ' כ‰

עבודה ויגיעה דוקא!
מ‰ו ‰טעם על כך ˘˜‰ב"‰ ‰ורי„ ‡˙ ‰נ˘מ ‰למט ,‰ו‰עמי„ לפני' ריבוי
‰עלמו˙ ו‰ס˙רים ונסיונו˙ ,ע„ ˘כ„י לחיו˙ ע"פ ˙‰ור ‰י˘נם כמ ‰מלחמו˙
מבחו ıו‡פילו מלחמו˙ מבפנים – „לכ‡ור ,‰כיון ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ ˙כלי˙ ‰טוב‰ ,י'
יכול לי˙ן ‡˙ ‰ענין „"˘כר מˆו‚ ,"‰ן-ע„ן"˘ ,י עולמו˙ וכל ‰ענינים ,ל‡ ‰י‚יע‰
˘ל ‰נ˘מ˘ ‰ע"י ירי„˙ ‰ב‚וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙ בעו"‰ז ˘‚‰מי ו‰חומרי?
‡ך ‰ענין ‰ו‡ ˘ -ב‚לל ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ ˙כלי˙ ‰טוב‡ ,ינו מס˙פ˜ בכך ˘נ˘"י
י˜בלו ‚"ע ועו"‰ב וכל ˘‰כר „לע˙י„ לבו‡ מן ‰מוכן ,ב‡ופן ˘ל נ‰מ‡ „כיסופ‡,
‡ל‡ רˆונו ˘י˜בלו ז‡˙ ע"י עבו„ ‰וי‚יע„ ‰ו˜‡˘ ,כן ,טבע ‰ברי‡‰ ‰ו‡ ˘˙‰ענו‚
‡‰מי˙י ˘ב„בר נר‚˘ „ו˜‡ כ‡˘ר ‰יו בריחו˜ ממנו ל˘ע˜ ‰ל ‰לכל‰-פחו˙ ,ולכן,
„ו˜‡ כ‡˘ר ‰נ˘מ ‰מז„ככ˙ ע"י ‰נסיונו˙ ו‰‰עלמו˙ ו‰‰ס˙רים‡ ,זי יכול ל‰יו˙
‡ˆל‰ ‰ענין „"לחזו˙ בנועם ‰וי'" במילו‡ו.
)˙ור˙ מנחם חכ"בעמ' (126

כשבני אדם שמלעיגים עליו

‚úיון ˙˜ˆב
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ˙זריﬠ-מˆורﬠ ˘˙'‰ﬠ"ז

י˘נם ‰טוענים‡ :ם רˆונו ˘ל ˜‰ב"˘ ‰בנ"י י˜יימו ˙ומ"ˆ – למ ‰מעמי„
בפני‰ם ˜˘יים ,מניעו˙ ועיכובים ונסיונו˙ כו' ,יסורי ‚‰וף ויסורי ‰נפ˘?!...
ול„ו‚מ‡ – ‰ענין ˘‡ו„ו˙יו מ„ובר מי„ ב˙‰חל˙ „' חל˜י ˘‰ו"ע" :ל‡ י˙ביי˘
מפני בני ‡„ם ‰מלעי‚ים עליו בעבו„˙ בור‡ו י˙ברך" ,ו‰רי ‰עוב„˘ ‰י˘ בני ‡„ם
˘מלעי‚ים עליו‚ ,ורמ˙ לו יסורים ,וכי„וע פ˙‚ם כ"˜ מו"ח ‡„מו"רˆ‡˘ ,ל בעלי
˘כל‰ ,נ‰ ‰טענו˙ ˘ע"פ ˘כל נח˘בים ליסורים ‚„ולים מ˘‡ר יסורים...
וכיון ˘כן ,טוען י‰ו„י :מ„וע עליו לסבול יסורים ‚„ולים כ‡לו עבור ˜יום

מ„וﬠ úכבס ‰ב‚„ ‡חר ˘סר ‰נ‚ﬠ?
‡יך ˜ור‡ים ˆרﬠ˙ ב˘ם "˙זריﬠ"?

˙‰ומ"ˆ?!
ו‰מענ ‰לז – ‰כפי ˘למ„ים מכללו˙ ‰ענין „מ˙ן ˙ור˘ ,‰ב‡ ע"י „˜‰מ˙
‰יסורים ˘ל ‚לו˙ מˆרים „ו˜‡ ,כי„ ,ו˜‡ כ‡˘ר י˘ לי‰ו„י יסורים כו' ,ו‡עפ"כ,
‡ינו מכל מ˙פעל מכל ‰מניעו˙ ו‰עיכובים‰ ,נ ‰ב‡ופן כז„ ‰ו˜‡ יכול ל‡˙‰ח„
עם ˙‰ור ‰ל‚מרי...
)˙ור˙ מנחם חמ"ח עמ'  421ו‡ילך(

ב„ין ˘ומר˙ יום כנ‚„ יום
ב„„ י˘ב  -י‰ו„י ‡ינו בו„„ úﬠוúם

פ˙ח „בר

˜úר‡˙ ˘ב˙
וו‡" )לך
ר‡ ַ
"נ‡ ּפ ַ
ַ
כ‡˘ר ‰מפ˜„ ‡מר

כבו„ם במ˜ומם מונח‡ ,בל‡ ,ין ל‰ם

וו‡";
ר‡ ַ
"נ‡ ּפ ַ
ַ
ימינ ,(‰חזר˙י ו‡מר˙י

˘ום בעלו˙ על נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י ל‰בי‡ו

לעוו‡" )לך ˘מ‡ל ,(‰חזר˙י
ַ
"נ‡
כ˘‡מר ַ

למ˜ום ˘י˘ בו ˜ו˘י ב˜יום ˙‰ומ"ˆ.

לעוו‡" .בר‡ו˙ו ז‡˙‡ ,מר
ַ
"נ‡
ַ
ו‡מר˙י

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

כז

„ור‡˜" )‰נך ˘וט ,(‰חזר˙י ‡ף
ַ
לי" :טי
„ור‡˜" ...כ˘˘מע ז‡˙
ַ
‡ני ו‡מר˙י "טי
‰מפ˜„ ˙‰מל‡ כעס ,נ˙ן לי מכ ‰עם
„ור‡˜" )‰ס˙ל˜
ַ
˘‡ל
"פ ַ‡ ָ
רוב‰ו וˆע˜ּ :
˘‡ל
"פ ַ‡ ָ
מכ‡ן ˘וט ,(‰חזר˙י ו‡מר˙י ּ
„ור‡˜" ,וברח˙י...
ַ
על נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י – ‡ין בעלו˙ ל‡ף
‡ח„ בעולם ,ל‡ "וע„˙‚‰-יוס" )"„רעפט-
)"„ז˘ענער‡ל"(
ַ
ב‡ר„"( ,ל‡ ‡‰לוף
ָ
טרומ‡ן! –
ַ
‰יר˘ ,ו‡פילו ל‡ ‰נ˘י‡

וכיון ˘כן‰ ,רי‚ ,ם ב‰יו˙ו במ˜ום ˘י˘
בו ר˜ מ˙י-מספר ˘ל י‰ו„ים בסביב‰
˘ל ‚וים ,ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ל‰ם בעלו˙
ל‚רום חלי˘ו˙ ח"ו בענינים רוחניים ,כך
˘‚ם במˆב כז ‰יכול ‰ו‡ ל˘מור ול˜יים
)במ„ ‰י„וע (‰כל עניני י„‰ו˙ ˙ור‰
ומˆוו˙י'‡ ,ל‡ י˙יר ‰מזˆ˘ ,‰ריך לי„ע
˘‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ‰ ‰בי‡‡ ‰ו˙ו למ˜ום
ז ‰כ„י לפעול ב‰חז˜˙ ‰י„‰ו˙.
)˘בועו˙ ˙˘י"‡ – ˙ור˙ מנחם ח"‚ עמ'  152ו‡ילך(

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˙

העלם והסתר  -כדי לעורר ענין המסירות נפש
"וי˘ב ‰ים לפנו˙ בו˜ר ל‡י˙נו" ,ו„ר˘ו רז"ל "ל˙נ‡ו"˙‰˘ ,נ˜‰ ‰ב"˘ ‰י˜רע
‰ים לי˘ר‡ל...

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

ו‰‰ור‡ ‰בז:‰

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

י‰ו„י ˆריך ל„ע˙ ˘י˘נו ˙נ‡י מ˘˘˙ ימי בר‡˘י˙˘ ,בכל ‰נו‚ע לעניני ˙ומ"ˆ,

‡מי˙˙ „‰ברים.

˘פ ַ‡לטן"(,
„‡רף זיך ּ
ˆריך ‰‰עלם ו‰ס˙ר ˘בעניני ‰עולם ל‰ב˜ע )"„ער ‰עלם ו‰ס˙ר ַ

◇ ◇ ◇

כמו ˘ב˘ע˘ ‰בנ"י ‰יו ב„רכם ל˜בל˙ ˙‰ור‰ ,‰רי‡ ,ף ˘ב‡מˆע „‰רך ‰יו מים –

ב˙ור ‰וספ ,‰ב‡ כ‡ן לר‡˘ונ ‰ל˜ט מ˙וך „ברו˙ ˜„˘ו

"י„עו" ‰מים ˘ˆריכים ל‰ב˜ע ,כ„י ˘בנ"י יוכלו לילך "ב˙וך ‰ים ביב˘."‰

˘ל רבינו כפי ˘נ‡מרו בע˙ ‡˘ר ˘ח מ˙וך ˜ירו˙ לבבו

ול‡י„ך ‚יס‡ – ‡ף ˘‰מים "יו„עים" ˘ˆריכים ל‰ב˜ע‰ ,נ‰ ‰ב˜יע ‰בפועל

‰ט‰ור ,בעניני ‰ור‡„‰ ,‰רכ ‰וחיזו˜ בעבו„˙ „‰ .'‰ברים

נע˘י˙ בבו‡ נח˘ון בן עמינ„ב ‡˘ -ינו יו„ע ‡ו„ו˙ ˙נ‡י ‡‰מור‰ ,ו‡ יו„ע ר˜

‰וב‡ו כמעט לל‡ עריכ ,‰מלב„ ‡יז˘ ‰ינויים ל˜‰ל על

˘ˆריך לˆ‡˙ ממˆרים ולבו‡ ל‰ר סיני ,ולפ˙ע רו‡˘ ‰ב‡מˆע „‰רך י˘נו ים סוף

˜‰ור‡.

 ˜ופ ıל˙וך ‰ים ,לל‡ ח˘בון ,מˆ„ מסיר˙-נפ˘; ו‡ז "מר‚י˘" ‰ים ‡˙ ˙‰נ‡י˘‰ו˙נ ‰עמו מ˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ ,ומ˜יים ‡ו˙ו ,בי„עו ˘בז˙ ‰לוי ˜יומו.

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

וזו‰י ‰‰ור‡ ‰בנו‚ע לכל ‰‰עלמו˙ ו‰ס˙רים וכל ˘˜‰יים ˘י˘ לבנ"י בעניני

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

˙ומ"ˆ – ˘‡ין ז‡ ‰ל‡ ענין ‰מ„ומˆ‰ ;‰ורך ב‰עלם ו‰ס˙ר ז‡ ‰ינו ‡ל‡ כ„י

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

לעורר ‡ˆל י‰ו„י ענין ‰מס"נ ˘ -י˜פו ıל˙וך ‰ים ,ו‡ז נע˘‰ ‰ענין „"ל‡י˙נו",
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

"ל˙נ‡ו"˙‰ ,נ‡י ˘˙‰נ˜‰ ‰ב" ‰עם מע˘ ‰בר‡˘י˙ ,ובמיל‡ מ˙בטל ‰‰עלם
ו‰ס˙ר – ˘נב˜ע ‰ים ,ונחל˜ ‰נ‰ר כו'.

)˙ור˙ מנחם חי"ט עמ'  59ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

˘ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ‰עלמו˙ ו‰ס˙רים

ˆריך לי„ע ˘‰כוונ‰ ‰עליונ‰ ‰בי‡‡ ‰ו˙ו

כלל‡ ,ל‡ ‡„רב˘ ,‰י˘ ריבוי ‰עלמו˙

למ˜ום ז ‰כ„י לפעול ב‰חז˜˙ ‰י„‰ו˙,

ו‰ס˙רים – ‡זי ˆריך לי„ע ˘‰כוונ ‰בז‰

ל˜רב י‰ו„ים ‡ל ‰לי„‰ו˙.

‚ופ‡ ‰י‡ לˆורך ‰עבו„˘ ,‰במעמ„ ומˆב
˘ל ריבוי ‰עלמו˙ ו‰ס˙רים )ל‡ זו בלב„
˘ל‡ נע˘י˙ חלי˘ו˙ בעבו„˙ ‡ ,'‰ל‡
‡„רב (‰נע˘י˙ ‚˙‰ברו˙ ‚„ול ‰יו˙ר

יכול מי˘‰ו לטעון ˘במˆב כז ,‰כ‡˘ר
י‰ו„ים מ˙י-מספר נמˆ‡ים בין ‚וים,
מˆב ז – ‰טוען ‰ו‡ – „ומ ‰למˆב ˘ל

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

לנˆל כל ענין וענין בעבו„˙ '‰

„חזירי...!1

כוונ ‰עליונ ,‰ו‰כוונ‰ ‰י‡ לנˆל „בר ז‰
בעבו„˙ .'‰
וע"„ ‰מסופר ‡ו„ו˙ ‰ר ˆ"‰ר' מנחם
מט˘ערנ‡ביל ˘פעם ‚‰י˘ו לו )ע"פ
ָ
נחום
טעו˙( חלב עכו"ם ,ול‡ ר‡‰ו ,ו‡ח"כ
‰סביר ז‡˙ ע"פ מ‡מר ‰מ˘נ) ‰ע"ז ל,‰
ב( "חלב ˘חלבו עכו"ם ו‡ין י˘ר‡ל
רו‡‰ו כו'"‰˘ ,פירו˘ בז"˘ ,‰חלב
˘חלבו עכו"ם" ‡זי "‡ין י˘ר‡ל רו‡‰ו",
י‰ו„י ‡ינו רו‡ ‰ז‡˙˘ ,כן ,מ‡˘ ‰ינו
נˆרך לר‡ו˙ ‡ינו רו‡.‰
ו‰‰סבר ‰בז˘ – ‰ר‡יי˙ „‰בר ‰י‡ כ„י
ל‰עלו˙ו ל˜„ו˘ ,‰ובמיל‡„ ,בר ‡יסור,
למ˘ל‡˘ ,י‡-פ˘ר ל‰עלו˙ו‡ ,ין י˘ר‡ל
רו‡‰ו.
וכיון ˘כן‰ ,רי ,בנו‚ע לכל ‰ענינים
˘י‰ו„י כן רו‡ ‰בעולם – ˆריך למל‡
‡˙ ‰כוונ‰ ‰עליונ – ‰לנˆל כל ענין וענין
בעבו„˙ .'‰

‰נ ‰לכל לר‡˘ ˆריכים לי„ע ˘‚וים
‡ינם בעלי-ב˙ים על י‰ו„ים! יכול ‰ל‰יו˙
ל‰ם בעלו˙ בנו‚ע לענינים ‚˘מיים בלב„,

נ„ח˙ ˘‡ין ב‡ ‰ל‡ י‰ו„ים מ˙י-מספר,

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

‡בל ל‡ בנו‚ע לענינים רוחניים!
וכ„ברי כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר טרם ˆ‡˙ו
לעיר מ˜לטו ˜‡סטר‡מ‡" :ר˜ ‚ופו˙ינו
ני˙נו ב‚לו˙ וב˘עבו„ מלכיו˙‡ ,בל
נ˘מו˙ינו ל‡ נמסרו ל‚לו˙ ו˘עבו„
מלכיו˙  . .כל מ˘ ‰נו‚ע ל„˙נו ‡ . .ין
מי˘‰ו ˘יכפ ‰עלינו „ע˙ו כו'".

‡ין בעלו˙ על נ˘מ˙ו
˘ל י‰ו„י!
 בעייר˙נו )י˜טרינוסלב( „ר י‰ו„ימפליטי פולין ,י‰ו„י ז˜ ‰יבל ˆו-
‚יוס לˆב‡ ,וכעבור ימים ‡ח„ים מ‡ז
˘˙‰ייˆב לˆב‡ ר‡י˙יו ˘וב בבי˙-
‰מ„ר˘ ,וכ˘˘‡ל˙י ‡ו˙ו כיˆ„ ˙˘‰חרר
מˆ‰ב‡ ,סיפר לי˘ ,כיון ˘‡ינו יו„ע
רוסי˙ˆ ,יוו עליו לומר כל מ˘ ‰י‚י„ו לו.
‡ני י‰ו„י ˘ל‡ יו„ע חכמו˙ – ‰מ˘יך
לספר – ע˘י˙י ‡יפו‡ כפי ˘ˆיוו עלי:

ומז ‰מובן ‚ם בנו‚ע לכל מ˜ום ומ˜ום
˘בו נמˆ‡ י‰ו„י‡ ,פילו ב‰יו˙ו בפינ‰

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

יכולים ל˜‰ל ח"ו ב˘מיר˙ ˙‰ומ"ˆ˘ ,כן,

בעבו„˙ .'‰

„בר מסויים בעולםˆ ,ריך לי„ע ˘י˘ בז‰

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

מלחמ‡˘ ‰ז מו˙ר ל‡כול ‡פילו ˜„לי

ונ˜ו„˙ ‰ענין – ˘כ‡˘ר י‰ו„י רו‡‰

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

 (1ר‡ ‰מ‚יל ‰י‚ .‡ ,חולין יז .‡ ,רמב"ם ‰ל'
מלכים רפ"ח .רמב"ן מטו˙ ל‡ ,כ‚.

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
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˙וכן ‰ענינים

כ‰
‰וספ. ‰

לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת
הדברים באו כאן באופן שנאמרו ,כמעט ללא עריכה ,מלבד
שינויים קלים להקל על הקורא

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"וכובס ˘ני˙" – מ„וע?
בין פירו˘ ‡‰בן עזר‡ "מˆו ‰לכבסו פעמיים" לפירו˘ ר˘"י ˘"וכובס ˘ני˙ ל˘ון
טביל‰‰ / "‰כרח לפר˘ ˘‚ם "‰וכובס ˘ני˙" מועיל ‰לב‚„ ‰ /ט‰ר‰˘ ‰כיבוס ˘‰ני
מוסיפ ‰לב‚„ ‡חרי ‰כביס‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰מסיר‰ ˙‡ ‰נ‚ע
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ'  92ו‡ילך(

פנינים

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

‡מורי – מ‡ן „כר ˘מי'?  /מיל˘ ‰ל‡חר זמן  -ביום ˘‰מיני

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
‡יך ‡פ˘ר ל˜רו‡ לˆרע˙ "˙זריע"?
עונ˘י ˙‰ור – ‰רחמים ו˙י˜ון ˆ‰ /רע˙ – ˙חיל˙ ‰ט‰ר ‰ו‰חיים ˆ‰ /מיח„ ‰לע˙י„ –
מ‰זריע˘ ‰בזמן ‚‰לו˙  /עבו„˙ ˙‰ומ"ˆ בכ„י לזרז בי‡˙ ‰מ˘יח
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ'  70ו‡ילך(

פנינים

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

בין "˙כבס" ל"כבס ˘ני˙"  /בין "ז‡˙ ˙‰י'" ל"מˆורע"

מדוע ישנם העלמות והסתרים?
"בנוגע לכל הענינים שיהודי רואה בעולם – צריך למלא את הכוונה
העליונה – לנצל כל ענין וענין בעבודת ה'" " /על נשמתו של יהודי – אין
בעלות לאף אחד בעולם ,לא "ועדת-הגיוס" ,לא האלוף הירש ,ואפילו לא
הנשיא טרומן!"
ו‰‰ס˙רים

‰מ‰לכ˙ בים ]כמבו‡ר בל˜ו"˙ ס"פ

˘בעולם – ˆריכים לי„ע ˘‰כוונ ‰בז‰

וי˜ר‡ ˘עניני ˙‰ומ"ˆ נמ˘לו לספינו˙

‚ופ‡ ‰י‡ לˆורך ‰עבו„.‰

˘ב‰ם ועל י„ם עוברים בים ,וי„וע ‚ם

בנו‚ע

לכל

‰‰עלמו˙

וב„˜‰מ˘ – ‰ע"פ ‰מובן ב˘כלנו
‡נו ל‡ ‰יו ˆריכים ל‰יו˙ ריבוי ‰עלמו˙
ו‰ס˙רים כ"כ‰˘ ,רי לול‡ ‰‰עלמו˙

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
בפלו‚˙˙ ר"י ור"ל ב„ין ˘ומר˙ יום כנ‚„ יום
י˙ל ‰מחלו˜˙ ר"י ור"ל ‰כ‡ ב˘יטו˙י‰ם לענין חˆי ˘יעור ‡י ‡סור מ‡ ˙"‰ו ל‡ו ,ויעמי˜
בפלו‚˙˙ ב' ‰ל˘ונו˙ ˘ב‚מר‡ במחלו˜˙ ר"י ור"ל – „נחל˜ו ב‚ופ‡ „סבר‡ „זב˜ ‰טנ‰ ‰וי
סניף מזב„‚ ‰ול‡ ‰ם ‰ו‡ ‚„ר בר‡י' ‡ו ב„ין ˘ימור

ו‰‰ס˙רים ‰יו יכולים ל˘‰לים ‡˙ ‰כוונ‰
‰עליונ‰ ‰רב ‰יו˙ר טוב מכמו במעמ„
ומˆב ˘י˘ ריבוי ‰עלמו˙ ו‰ס˙רים.
וע‡כו"כ ‡ילו ל‡ ‰יו ‰עלמו˙ ו‰ס˙רים
כלל ,ו‰יו רו‡ים ‡ל˜ו˙ ב‚לוי – ˘‡ז ל‡

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ'  105ו‡ילך(

‰י' ענין ˙‰ענו‚ ‡ל‡ בענינים רוחניים

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

ועניני ˜„ו˘ ‰בלב„ ]ע"„ ‰מסופר ‡ו„ו˙

ל‡ ל˘ב˙ ב„„!
ָ ּב ָ„„ י≈ ׁ ≈˘ב

˘מן ב‚ופו מפני ‚ו„ל ˙‰ענו‚ ˘ב‡מיר˙

)˙זריע י‚ ,מו(

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
‚' ‡ופני ˙‰בוננו˙ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙

‰וספ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰
ל˜ט מ˙וך „ברו˙ ˜ו„˘ בעניני ‰ור‡„‰ ,‰רכ ‰וחיזו˜ בעבו„˙ ˘‰י"˙

מט˘ערנ‡ביל ˘‰י'
ָ
‰ר ˆ"‰ר' מנחם נחום
‡מן י˘ ‡‰מי' רב‡[ – ‰רי בו„‡י ‰י˙‰
‰עבו„ ‰ב‡ופן נעל ‰יו˙ר.
‡בל ,כיון ˘בנו‚ע לפועל ‰‰נ‰ ‰‚‰י‡

כ‰

– ל‡ כפי ˘מ˙˜בל ב˘כלנו‡ ,ל‡ ב‡ופן
‡חר – כפי ˘נ˜בע מלמעל,‰
 -מ˘ל למ„‰ ‰בר „ומ ,‰לספינ‰

˘בזמן ‚‰לו˙ נמ˘לו בני י˘ר‡ל ל‡˘‰
˘‰לך בעל ‰למ„ינ˙ ‰ים )ר‡˙ ‰עני˙
כ .‡ ,ו˘"נ .זח"ב ˜כב .‡ ,ועו„([˘ ,ס„ר
„‰ברים ‰ו‡˘ ,בסיפון ‰עליון מ˙‰לכים
‰ספנים בב‚„י לבן ,ועורכים סעו„ו˙ כו',
ולמט ‰בבטן ‰ספינ ‰נמˆ‡ ‡י˘ ˘לוב˘
ב‚„ים ‰כי פ˘וטים )‡פילו ל‡ ב‚„ים
ר‚ילים ,ובו„‡י ל‡ ב‚„י לבן( ,ו˙פ˜י„ו
ל‰פעיל ‡˙ ‰מכונו˙ ˘מוליכו˙ ‡˙
‰ספינ ‰ול‚˘‰יח עלי‰ם ˘יפעלו פעול˙ם
כר‡וי .ו‡ף ˘פעול˙ ‰ילוך ‰ספינ ‰נע˘י˙
ע"י עבו„˙ו ˘ל ‰מכונ‡י ,מ"מ ,מוליכים
‰ספנים ‡˙ ‰ספינ) ‰לˆ„ ז‡ ‰ו לˆ„
‡חר( כפי „ע˙ם ,מבלי ל˙‰ח˘ב ב„ע˙ו
˘ל ‰מכונ‡י .ו„ו‚מ˙ו בנמ˘ל‡˘ ,ף
˘‰עבו„ ‰בפועל ל˘‰לים ‡˙ ‰כוונ‰
‰עליונ ‰בברי‡˙ ‰עולם נע˘י˙ על י„ינו
„ו˜‡ ,מ"מ ,ל‡ מ˙ח˘בים ב„ע˙נו בנו‚ע
ל‰נ‰ ˙‚‰עולם˘ ,נ˜בע˙ מלמעל- ‰

כ„

‰
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‰נ ‰מכם ˜רבן ל‰וי' ועומ„ ומ˙פלל ומ˙בונן ב‡‰ ‰‚˘‰‰ל˜י˙ ˘˙‰בונן ב˜ ‰ו„ם
˙‰פל‰ ‰נ ‰עם ‰יו˙ ‡˘ר בע˙ ˙‰‰בוננו˙ מ˙עורר בו ‰נועם ו‰עריבו˙ ˙‰‰פעלו˙

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

ו˙‰‰ר‚˘ו˙ ˘‰יו לו בב' ‡ופני ˙‰‰בוננו˙ ˘˜„מו ‰נˆ ‰ריך לעˆור בע„ם ל‰יו˙
כי עי˜ר ˙וכן ענין ˙‰בוננו˙ זו ‰ו‡ ‰חלט˙ ‰ענינים ב‰לכ ‰פסו˜ ‰ב˙˜ון מ„ו˙יו

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

ו˙‰פ˙חו˙ כ˘רונו˙יו ו‚˙‰לו˙ חו˘י נפ˘ו ˘עבו„˘ ‰בלב ˆריכ ‰לפעול בו.
וכ˘יעמו„ על ‰מבו‡ר בז ‰ב‰בנ ‰טוב ‰ימˆ‡ מענ ‰ברור ‰על ˘‡ל˙ו ‡יך ‰י‡
˙‰‰בוננו˙ פרטי' ‰מבו‡ר ב˜ונטרס ˙‰פל.‰
בחול ˆריכים ל˙‰פלל בˆבור במ˙ינו˙ ‰ר‚יל - ‰ול‡ עם ‰חוטפים ומבליעים ˙יבו˙
ב˙פל˙ם  -וב˘"˜ ‡פ˘ר ור‡וי ל˙‰עס˜ בעבו„˘ ‰בלב ‡בל ‡ין לוו˙ר ‡פילו על ‡מיר˙
‡מן ‡ח„ מ‰מנין ˘מ˙פללים בˆבור ועל ˘מיע˙ ˜רי‡˙ ˙‰ור ‰מ˙וך ‰חומ˘ „ו˜‡.
יעזור לו ˘‰י"˙ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˜ˆט ו‡ילך(

"וכובס שנית" – מדוע?
בין פירוש האבן עזרא "מצוה לכבסו פעמיים" לפירוש רש"י ש"וכובס
שנית לשון טבילה"  /ההכרח לפרש שגם ה"וכובס שנית" מועילה לבגד /
הטהרה שהכיבוס השני מוסיפה לבגד אחרי הכביסה הראשונה המסירה
את הנגע

‡.

בסוף פר˘˙ ˙זריע מ„בר˙ ˙‰ור ‰על נ‚עי ב‚„ים ,ומפרט˙ כיˆ„ מט‰רים ב‚„

מנ‚עו :כ‡˘ר נר‡ ‰נ‚ע בב‚„ ,י˘ ל‰ס‚יר ‡˙ ‰נ‚ע ˘בע˙ ימים" .ו‡ם יר‡‰ ‰כ‰ן ו‰נ‰
ל‡ פ˘‰ ‰נ‚ע בב‚„" – ‡ז "וˆו‰ ‰כ‰ן וכבסו ‡˙ ‡˘ר בו ‰נ‚ע ו‰ס‚ירו ˘בע˙ ימים
˘ני˙"; ול‡חר ˘בע˙ ימים מ˙בוננים ˘וב במˆב ‰נ‚ע ,ל‡חר ˘כובס ו‰וס‚ר ,ו‡ם סר
‰נ‚ע – ‡ז י˘ לכבס פעם ˘ני‰ ˙‡ ‰ב‚„ ,ובל˘ון ‰כ˙וב" :ו‰ב‚„ ˘‡ . .ר ˙כבס וסר
מ‰ם ‰נ‚ע ,וכובס ˘ני˙ וט‰ר".
ולפום רי‰ט‡ מ˘מע˘ ,ז‰ו ענין ˘ל ‚זיר˙ ‰כ˙וב – כי ‡ף ˘‰נ‚ע סר כבר על י„י
‰כביס‰ ‰ר‡˘ונ ,‰ו‰ב‚„ כבר ‡ינו מנו‚ע‡ ,ף על פי כן ‚זר˙‰ ‰ורˆ˘ ‰ריך לכבסו
פעם ˘ני ‰ור˜ על י„י ז ‰י‰י ‰ט‰ור .וכן כ˙ב ‡‰בן עזר‡" :מˆו ‰לכבסו פעמיים" –
‰יינו ˘ז‰ו ענין ˘ל "מˆו "‰בל‡ טעם.
‡מנם ב„ברי ר˘"י נר‡‡˘ ‰ין זו ר˜ ‚זיר˙ ‰כ˙וב ˘י˘ לכבס ‡˙ ‰ב‚„ פעמיים,
‡ל‡ ˘ב‡מ˙ ‡ינ„ ‰ומ‰ ‰כביס‰ ‰ר‡˘ונ ‰לכביס˘‰ ‰ני :‰ר˘"י מפר˘‰˘ ,כביס‰
‰ר‡˘ונ") ‰וˆו‰ ‰כ‰ן וכבסו ‡˙ ‡˘ר בו ‰נ‚ע"( ענינ ‰רחיˆ˙ ‰ב‚„ ,ו‡ילו ‰כביס‰
˘‰ני") ‰וכובס ˘ני˙ וט‰ר"( ענינ ‰טביל˙ ‰ב‚„] .בל˘ון ר˘"י" :וכובס ˘ני˙ ל˘ון
טביל˙ .‰ר‚ום ˘ל כבוסין ˘בפר˘ ‰זו ל˘ון לבון – 'וי˙חוור' ,חו ıמז‡˘ ‰ינו ללבון
‡ל‡ לטבול ,לכך ˙ר‚ומו 'ויˆטבע'"[ .ולפי ז ‰מובן מ ‰מוסיפ"‰ ‰כביס˘‰ "‰ני ‰על
‰ר‡˘ונ – ‰כי ‰ר‡˘ונ‰ ‰י˙ ‰לרחיˆ˙ ‰ב‚„ ,ו‡ילו ˘‰ני‰ ‰י‡ ב˙ור טביל˙ ט‰ר.‰
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ו
ב.
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‡ך ‚ ‡‰ופ‡ ˆריך בי‡ור ,מ„וע ב‡מ˙ פיר˘ ר˘"י כמו ˘פיר˘ ,ול‡ כ‡‰בן עזר‡.

‰חלט˙ ‰ענינים ב‰לכ ‰פסו˜ ‰ב˙˜ון
מ„ו˙יו ו˙‰פ˙חו˙ כ˘רונו˙יו

כי ‰נ ,‰ל˘ון ‰כ˙וב ‰י‡ "וכובס ˘ני˙" – ו‰יינו˘ ,כביס ‰זו ‡ינ ‰ענין בפני עˆמו,
‡ל‡ ‰י‡ ˘ני ‰לכביס‰ ‰ר‡˘ונ ;‰ומכ‡ן˘ ,י˘ ל˘‰וו˙ ‡˙ ‰כביס ‰כ‡ן )˘‰ני (‰עם
‰כביס˜‰ ‰ו„מ˙ )‰ר‡˘ונ ,(‰ו‡ם כן ,כ˘ם ˘˘ם ‰י˙‰ ‰כוונ ‰לנ˜יון ‰ב‚„ על י„י
רחיˆ ‰כך ‚ם כ‡ן ˆריך לפר˘ במ˘מעו˙ זו .מ„וע ‡יפו‡ ‰וכרח ר˘"י לפר˘ )ב"פ˘וטו
˘ל מ˜ר‡"( ˘כ‡ן י˘ מ˘מעו˙ ‡חר˙ ,ל˘ון טביל?‰

כ‚

˙‰בוננו˙ ענינ‰ ‰ס˙כלו˙ ‰חז˜ .‰ו˘ל˘‡ ‰ופני ˙‰בוננו˙ ‰מ:‰
‡( ˙‰‰בוננו˙ ‡חר ‰לימו„ ,ו‰ו‡ ‡חר ˘למ„ ‡˙ ‰סו‚י‡‰ ,ן ˘למ„ ר˜ ענין ‡ח„ מן
‰סו‚י‡  -ענין ול‡ פרט  -ו‰ן ˘למ„ ‡˙ ‰סו‚י‡ כולˆ ‰"‰ ‰ריך ל˙‰בונן במ˘ ‰למ„

ו‡מנם‰ ,וסבר לעיל ˘לפי פירו˘ ‡‰בן עזר‡ נמˆ‡ ˘ז‰ו ענין ˘ל "מˆו˘ "‰טעמ‰

ו‰י‡ ‰מח˘ב ‰ב‡ו˙יו˙ ‰‰ר‰ור במ˘ ‰למ„ ו‡ז  -ר˜ ‡ז  -נ˜לט˙ ‡ˆלו ‰סו‚י‡ ‰‰י‡

‡ינו מובן ,ו‡ם כן ‡פ˘ר לומר ˘לכן ל‡ למ„ כן ר˘"י ,כ„י ˘‰ענין ל‡ י‰י ‰בלי טעם

‡ו ענין ‰סו‚י‡ ‰‰י‡ ב˜ליט ‰טוב ‰במוח ˘כלו ‡˘ר ‰ענין ברור ‡ˆלו לכל סברו˙יו

– ‡ך ‡ין ‰סבר ז ‰מספי˜‰˘ ,רי מˆינו כמ ‰וכמ„ ‰ינים ˘‡ין ל‰ם טעם ,ובפרט ב„יני

וזו‰י ‰נח ‰טוב‚ ַ‡") ‰וטער ‡ָ פּ ליי‚"(‰ ,נזכר כמ ‰פעמים ב„‡"ח.

נ‚עים; כך ˘בוו„‡י ע„יף לפר˘ ˘זו‰י מˆו ‰בלי טעם ,מ‡˘ר ל‰וˆי‡ ‡˙ ˙יב˙ "˘ני˙"
מפ˘וט!‰
ועו„ ז‡˙:
ר˘"י עˆמו – ב„'‰יבור ‰מ˙חיל' ˘ל פירו˘ו ‡ -ינו מע˙י˜ ‡˙ ˙יב˙ "וכובס"

ב( ˙‰‰בוננו˙ ב‰סו‚י‡ כול ‰כמו ˘‰י‡ במח˘ב˙ ˘כלו ‰יינו ˘חו˘ב במ‰ו˙
‰סברו˙ ב‡ופן ‰עילוי ˘ל ˘‰‰כל˘ ‰בכל סבר‡ וסבר‡ ,ב˙ענו‚ ˘במו˘כל )"‡ין „עם
‚ע˘מ‡˜ פון „עם מו˘כל"( ו‚ורם לו נועם ˘ל ˙‰פעלו˙ ו˙‰ר‚˘ו˙ ‡בל ˙‰‰בוננו˙
‰י‡ יו˙ר כללי˙ מכמו ‡ופן .'‡‰

בלב„‡ ,ל‡ ‚ם ‡˙ ˙יב˙ "˘ני˙"" :וכובס ˘ני˙" .ולכ‡ור‰ ,‰רי כל פירו˘ו מ˙ייחס

‚( ˙‰‰בוננו˙ פרטי˙ בכל פרטי פרטי' ˘בכל ענין וענין ˘ב‰סו‚י‡ ‰כללי˙ „˙‰בוננו˙

ל˙יב˙ "וכובס" – ו˙יב˙ "˘ני˙" מ„‚י˘„‡ ‰רב„ ,‰ו˜‡ ‡˙ ˘‰‰וו‡˘ ‰ל כביס ‰זו

זו עי˜ר ענינ‰ ‰ו‡ ב‰נו‚ע לפס˜ ‰‰לכ ,‰ועם ‰יו˙ „‡חר ב' ‡ופני ˙‰‰בוננו˙ ˘˜„מו

עם ‰כביס˜‰ ‰ו„מ˙; ‡ם כן ,מ„וע ‰ע˙י˜ ‚ם ˙יב˙ "˘ני˙" ,כ‡ילו ‰י‡ מ‰וו ‰יסו„

ל‰ ‰נ ‰ב‰כרח ˘בע˙ ˙‰‰בוננו˙ מ˙עורר ‡ˆלו ‰נועם ˘ב˙‰‰בוננו˙ ‰ב' ו‰‰נח‰

לפירו˘ו?

טוב˘ ‰ב˙‰‰בוננו˙  '‡‰ומ˙וך ˘ני‰ם יוˆ‡ ˙‰ר‚˘ו˙ ‚„ול‡ ‰בל בכ„י ˘יב‡ו ‡ל
˙‰כלי˙ ˆריך ל˜˘‰יט ‡˙ ˙‰ר‚˘ו˙ו ולעˆור בע„ ˙‰פעלו˙ לבו ול‰בי‡ ‡˙ ‰‰חלט

‚.

וי˘ לב‡ר ,וב„˜‰ים ˙וספ˙ בי‡ור ב˘יט˙ ‡‰בן עזר‡ – ˘לפי „ע˙ו ‡כן ˙‰ור‰

‚זר ‰לרחו‰ ˙‡ ıב‚„ פעם נוספ˙‡ ,ף ˘כבר רחˆו ‡ו˙ו.
וי˘ לומר˘ ,ב‡מ˙ ‡ין זו "‚זיר˙ ‰כ˙וב" בלי טעם כלל‡ ,ל‡ ‡פ˘ר ל‰סביר ז‡˙
‚ם ב˘כל:
כיון ˘‰רחיˆ˘ ‰רחˆו ‡˙ ‰ב‚„ לפני כן ל‡ ‰י˙ ‰במטר ‰לט‰ר ‡˙ ‰ב‚„‡ ,ל‡
כ„י לברר ולבחון מ ‰י‰י ‰עם ‰נ‚ע ל‡חר ‰רחיˆ‡‰ ,‰ם י˘‡ר ‡ו ˘יסור וכו'  -לכן
‰רחיˆ ‰ל‡ ‰ועיל ‰כלל לט‰ר ‡˙ ‰ב‚„ מנ‚עו ,ולכן ˆריך לרחו‡ ıו˙ו עו„ ‰פעם,
כ‡ילו ל‡ ‰י˙ ‰רחיˆ ‰מעולם – כי כל ‰רחיˆ‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י˙ ‰במטר ‰לבחון ‡˙ ‰ב‚„
ול‰ס‚ירו ,ולכן ‰י‡ "‡ינ ‰נח˘ב˙" לפי „ין ˙‰ור‡ ,‰ל‡ „ו˜‡ רחיˆ˘ ‰ני ‰זו ‰י‡
‰מט‰ר˙ ‡˙ ‰ב‚„ מנ‚עו.
‰וי ‡ומר‡ :ף ˘במבט ‰עין ˘‚‰מי˙ ‰ועיל‰ ‰כביס‰ ‰ר‡˘ונ ‰ל‰סיר ‡˙ ‰נ‚ע,
כנר‡ ‰במוח˘‰ ,רי ˘מבחינ˙ "‰מבט" ˘ל ˙‰ור‰ ‰י‡ ל‡ ‰ועיל ,‰כיון ˘ל‡ ‰י˙‰
במטר ‰זו ,ומבחינ˙ „יני ˙‰ור ‰ע„יין ‰נ‚ע ˜יים כביכול ,ע„ ל‡חר ‰כביס˘‰ ‰ני.‰
]„ו‚מ‡ ל„בר :טומ‡˙ וט‰ר˙ ˆ‰רע˙ נ˜בע˙ „ו˜‡ כ‡˘ר ‰כ‰ן ‡ומר במפור˘ "ט‰ור",
למרו˙ ˘˘‰ינוי ˘‚‰מי במר‡ ‰עור ‰ב˘ר ˙‰רח˘ כבר לפני כן )כ„ברי ר˘"י פר˘˙נו י‚ ,ב([.

ב‰לכ ‰פסו˜.‰
˘ל˘‡ ‰ופני ˙‰בוננו˙ ‡לו ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙:
‡( ˙‰‰בוננו˙ ‡חר לימו„ ‡יז ‰ענין ב„‡"ח ˆריך לעבו„ עם עˆמו עבו„„‚ ‰ול‰
בי‚יע ‰עˆומ ‰ל˙‰בונן ב‰ענין ‡‰ל˜י ˘למ„ ל‰יו˙ נ˜לט ‡ˆלו ‰יטב ויונח ‡ˆלו
ב‰נח ‰טוב ,‰ו‰ו‡ ˙‰‰בוננו˙ ב‡ו˙יו˙ ‰‰ר‰ור ע„ ‡˘ר ‰‰ ‰‚˘‰‰י‡ מונח˙ במוחו
בכל פרטי סברו˙י' ב‰נח ‰טוב.‰
ב( ˙‰‰בוננו˙ ˘˜ו„ם ˙‰פל ‰ו‰ו‡ ˘מ˙בונן ב‰‰ ‰‚˘‰י‡ ,בין ˘עי˜ר ‰ענין ˘ל
˘‰כל‰ ‰מ˙ייחס יו˙ר ‡ל ‰מוח מכמו ‡ל ‰לב ובין ˘עי˜ר ‰ענין ˘ל עבו„‰ ‰מ˙ייחס
יו˙ר ‡ל ‰לב מכמו ‡ל ‰מוח .ולמו˙ר ל‚‰י„ כי ב˘ני‰ם ˘‰כל ‰ועבו„‰ ‰נ‰ ‰ם
מ˘לימים ז ˙‡ ‰ז˘‰„ ‰כל ‰בל‡ עבו„‡ ‰ינ˘‰ ‰כל ‰ועבו„ ‰בלי ˘‰כל‡ ‰ינ ‰עבו„‰
כמבו‡ר פרטי ‰ענין בכמ„ ‰רו˘ים‰ ,נ ‰ב˙‰בוננו˙ זו ‰ו‡ בכללו˙ ‰נועם ו‰עריבו˙
˘ב‰סו‚י‡ ‰‰י‡ ˘מ˙בונן ב ‰במח˘ב˙ ˘כלו ו˙‰ר‚˘ו˙ לבו ו‰י‡ ˙‰בוננו˙ כללי˙
מכללו˙ ‰מו˘כל ‰‰ו‡.
‚( ˙‰‰בוננו˙ ˘ב˙פל˘ ‰עומ„ לפני  '‰ב„ו‚מ˙ עמי„˙ו ˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל במ˜„˘
ב˘ע˙ ˜‰רב˙ ˜רבנו„‡„ ,ם כי י˜ריב  -כמו ˘פיר˘ רבנו נ"ע „ -בכ„י ˘„‡‰ם כי י˙˜רב

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙
„.

„רכי ‰חסי„ו˙

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

ז

ומע˙ ‰יובן למ ‰ר˘"י ל‡ רˆ ‰ללמו„ כך ,מ˘ום ˘לפי ‰בנ ‰זו ˙יב˙ "˘ני˙"

‡ינ ‰עול ‰יפ:‰
‡ם ‡כן ‰רחיˆ‰ ‰ר‡˘ונ ‰ל‡ ‰ועיל ‰מ‡ומ ‰לענין ט‰ר˙ ‰ב‚„ ,כיון ˘‰י‡ נע˘˙‰
למטר‡ ‰חר˙ ,ו„ו˜‡ רחיˆ˘ ‰ני ‰זו ‰י‡ ‰מועיל ‰לט‰רו ,נמˆ‡ ˘‰רחיˆ˘‰ ‰ני‰
‡ינ‰ ‰מ˘ך ˘ל ‰רחיˆ‰ ‰ר‡˘ונ‡ ,‰ל‡ ‰י‡ ענין ח„˘ בפני עˆמו – ‰יינו‡˘ ,ין ˘ום
יחס בין ˘ני ‰כיבוסים ,ול‡ מ˙‡ים לומר ˘ז" ‰ר‡˘ון" וז˘" ‰ני" ]‡ל‡ ‰י ‰מ˙‡ים
לומר "וכובס עו„ פעם"[;
‡ך ‰ל˘ון "וכובס ˘ני˙" מ˘מע‰˘ ‰רחיˆ˘‰ ‰ני ‰ב‡ ‰ל‰מ˘יך ול˘‰לים ‡˙

ג' אופני התבוננות
בתורת החסידות
עם היות אשר בעת ההתבוננות מתעורר בו הנועם והעריבות ההתפעלות
וההתרגשות שהיו לו בב' אופני ההתבוננות שקדמו הנה צריך לעצור
בעדם להיות כי עיקר תוכן ענין התבוננות זו הוא החלטת הענינים
בהלכה פסוקה בתקון מדותיו והתפתחות כשרונותיו והתגלות חושי
נפשו שעבודה שבלב צריכה לפעול בו

כמו סו‚י‡ ˘ל לימו„ ב‚לי‡ ˘ב˙ור‰

‰כביס‰ ‰ר‡˘ונ‰ ,‰יינו‰˘ ,כביס‰ ‰ר‡˘ונ˙‰ ‰חיל‰ ˙‡ ‰ט‰ר ‰ו‰כביס˘‰ ‰ני‰
ב‡ ‰ל‰מ˘יך ז‡˙.
לכן ‰וכרח ר˘"י ללמו„ ˘"וכובס" כ‡ן מ˘מעו טביל ,‰כי „ו˜‡ ‡ז מובן ‰ל˘ון
"וכובס ˘ני˙"  -כי ‰כביס˘‰ ‰ני‰ ‰י‡ ‰מ˘ך ו˘‰למ˘ ‰ל ‰כביס‰ ‰ר‡˘ונ:‰
‰כביס‰ ‰ר‡˘ונ˙‰ ‰חיל ‰לט‰ר ‡˙ ‰ב‚„ על י„י ‰סר˙ ‰נ‚ע עˆמו ,ו‡ילו ‰כביס‰
˘‰ני‰ ‰י‡ טביל ‰במ˜ו˘ ,‰ב‡ ‰ל‰וסיף ט‰ר ‰מ‡ו˙ ‰טומ‡˘ ‰חל ‰על ‰ב‚„
כ˙וˆ‡ ‰מ‰נ‚ע ˘‰י ‰בו.

.‰

ומ ‰יומ˙˜ו לפי ז„ ‰ברי ר˘"י ב'„יבור' ˜‰ו„ם˘˘ ,ם ‰ע˙י˜ ˙‰יבו˙ "וסר מ‰ם

‰נ‚ע" – ופיר˘‡" :ם כ˘כבסו‰ו ב˙חיל ‰על פי כ‰ן ,סר ממנו ‰נ‚ע ל‚מרי" .ובפ˘טו˙
ל‡ מובן ,ל˘ם מ ‰מ„‚י˘ ר˘"י ˘‰כביס‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י˙ ‰על פי כ‰ן ,ולמ‡י נפ˜‡
מינ ‰כ‡ן?

...ב„בר לימו„ „‡"ח ]=„ברי ‡ל˜ים חיים – כינוי לספרי חסי„ו˙[ טוב מ˘ ‰לומ„.

‡ך לפי ‰נ"ל י˘ לב‡ר:

ומ˘˘ ‰ו‡ל בענין ˙‰‰בוננו˙ פרטי' ‰מבו‡ר ב˜ונטרס ˙‰פל‰ ,‰נ„‰ ‰בר פ˘וט

ר˘"י רוˆ ‰ל˘לול ‡˙ ‰סבר‡ )כפי ˘‰וסבר לעיל ב˘יט˙ ‡‰בן עזר‡( ˘‰כביס‰

‡˘ר ‡˙ ‰ענין ˘מ˙בונן בו י˙בונן בכל פרטי עניניו ול‡ בכללו˙ ‰ענין„ ,כל ענין וענין

‰ר‡˘ונ ‰ל‡ ‰ועיל ‰כלל מבחינ˙ „יני ˙‰ור ,‰ולכן ˆריך לכבס ˘וב; ולכן ‰ו‡ מ„‚י˘

ב‡ ‰‚˘‰ל˜י˙ בפנימיו˙ ˙‰ור‰ ‰ו‡ כמו ‰סו‚י‡ ˘ל לימו„ ב‚לי‡ ˘ב˙ור ,‰ל„ו‚מ‡:

˘‡ין לומר כך ,כי ‚ם לכביס‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י˙ ‰ו˜ף על פי ˙‰ור‰˘ ,‰רי נע˘˙" ‰על פי

ב‚לי‡ ˘ב˙ור‡ ‰נו לומ„ים ‰סו‚י‡ „„' ר˘ויו˙ ל˘ב˙ ‰נ ‰כל ‡ח„ מ '„‰ר˘ויו˙
‰ו‡ ענין פרטי ב‰סו‚י‡ ‰כללי˙ „„' ר˘ויו˙ ,ובכל ענין פרטי מ '„‰ר˘ויו˙ י˘ בו סברו˙
כוללו˙ ‰יינו ˘י˘נם ‚ם ב˘‡רי ‰ענינים ˘ל ‰סו‚י‡ וי˘ בו סברו˙ פרטיו˙ ˘‰ייכו˙ ר˜
לענין ז„ ‰ר˘ו˙ ‰יחי„ ‡ו ר˘ו˙ ‰רבים ‡ו ‡˘‰ר.
כן ‰ו‡ ‚ם בפנימיו˙ ˙‰ור‰„ ‰סו‚י‡ „„' ר˘ויו˙ „˘ב˙ ‰נ ‰כל ‡ח„ ו‡ח„ מ'„‰
ר˘ויו˙ ‰ו‡ ענין פרטי ב‰סו‚י‡ ‰כללי˙ „„' ר˘ויו˙„ ,ר˘ו˙ ‰יחי„ ˆ‡ -ילו˙ ור˘ו˙
‰רבים  -ע˘י' ,ובכל ענין פרטי י˘ בו מ‡˘ ‰פ˘ר ל‰סבירו ב‡ח˙ מסברו˙יו ב‰סברו˙
„ענין פרטי ‡חר ˘ב‰סו‚י‡ ‰‰י‡ ו‡ופן ‰‰סבר מ˘ ‰מסביר לעˆמו לפעמים ב‡ ב„רך
חיוב ולפעמים ב„רך ˘ליל.‰

כ‰ן" ,ו‰י‡ ‡כן פעל"˘ – ‰סר ממנו ‰נ‚ע ל‚מרי"‰ ,יינו :ל‡ ר˜ בפועל‡ ,ל‡ ‚ם מבחינ˙
„יני ˙‰ור ;‰ומע˙ ‰מובן‡˘ ,ין ˘ום טעם ברחיˆ ‰נוספ˙ ,ועל כרחך מ˘ ‰נ„ר˘ עכ˘יו
‰ו‡ טביל ,‰כ„י ל‰סיר )ל‡ ‡˙ ‰נ‚ע עˆמו‡ ,ל‡( ‡˙ ˙‰פ˘טו˙ ‰טומ‡˘ ‰חל ‰על
‰ב‚„.

פנינים
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עיונים וביאורים קצרים

אמורי – מאן דכר שמי'?
כי ˙בו‡ו ‡ל ‡ר ıכנען ‡˘ר ‡ני נו˙ן לכם
ל‡חוז ‰ונ˙˙י נ‚ע ˆרע˙ בבי˙ ‡ר‡ ıחוז˙כם
ב˘ור‰ ‰י‡ ל‰ם ˘‰נ‚עים ב‡ים עלי‰ם לפי ˘‰טמינו
‡מוריים מטמוניו˙ ˘ל ז‰ב ב˜ירו˙ ב˙י‰ם כל מ' ˘נ‰
˘‰יו י˘ר‡ל במ„בר וע"י ‰נ‚ע נו˙‰ ıבי˙ ומוˆ‡ן
)י„ ,ל„ .ר˘"י(

לכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰ ,רי בפסו˜ מפור˘
"כי ˙בו‡ו ‡ל ‡ר ıכנען" ,ו‰יינו ˘מ„ובר על
‰כנעניים ,ו‡"כ מ„וע מ˘נ ‰ר˘"י מלי˘נ‡ „˜ר‡
וכו˙ב "‡מוריים" )ובפרט ˘בוי˜"ר פי"ז ,ו ‡כן כ˙וב
"כנעניים"(?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
ב˘ינוי ז ‰מ˙ר ıר˘"י ˜ו˘י‡ ‰עול ‰על
„בריו˘ ,לכ‡ור ,‰˘˜ ‰מ„וע ‰טמינו ‡‰ומו˙
‡˙ ז‰בם "כל מ' ˘נ‰˘ ‰יו י˘ר‡ל במ„בר"‰ ,רי
ע„יין י˘ ˘‰ו˙ ע„ ˘י˙˜רבו בנ"י ל‡רˆם ,ומ‰
‚ם ˘ר‡ו ˘י˘ר‡ל מ˙עכבים במ„בר ,ובכל ז‡˙
ח˘˘ו כל זמן ז˘ ‰בנ"י עומ„ים ל‰כנס ˙יכף
ומי„ ל‡ר ,ıומפני ז" ‰כל מ' ˘נ‰˘ ‰יו י˘ר‡ל
במ„בר" ‰טמינו ז‰בם ב‡ופן ˘ל‡ יכלו ל˙˘‰מ˘
בז‰ב זו!
ועל ז ‰מ˙ר ıר˘"י ˘‰מ„ובר כ‡ן ‰ו‡ על
‡"‰מוריים"˘ ,עלי‰ם מפור˘ ב˜ר‡ לעיל ˘נח˘ב
‡"‰מורי" ב˙ור יוˆ‡ מן ‰כלל „ז' ‡ומו˙ .ו‰ו‡,
ב‰בטח˙ ‡‰ר ıבברי˙ בין ‰ב˙רים ˘נ‡מר
ל‡בר‰ם "ו„ור רביעי י˘ובו ‰נ ‰כי ל‡ ˘לם עון
‡‰מורי ע„ ‰נ) "‰לך טו ,טז( .ו‰יינו‰˘ ,זמן ˘"„ור
רביעי י˘ובו ‰נ‰ – "‰ו‡ ‰ו‡ ‰זמן ˘"˘לם עון
‡‰מורי" ,ו‚‰יע זמנו ˘ל ‡‰מורי "ל‰יו˙ מ˘˙לח
מ‡רˆו" )ל˘ון ר˘"י ˘ם(.
וי"ל ˘ז‰ו מ˘ ‰ר˘"י מרמז בכ˙בו "˘‰טמינו
‡‰מוריים כו'"˘ ,בזמן יˆי‡˙ מˆרים ר‡ו
‡‰מוריים ˘כבר י˘נו "„ור רביעי )˘(י˘ובו ‰נ,"‰
ו‡"כ‰ ,רי ז ‰סימן ˘עוונם נ˘לם )"˘לם עון
‡‰מורי"( ו‚‰יע זמנם "ל‰יו˙ מ˘˙לח" מ‡‰ר.ı
ולכן ˙‰חילו ˙יכף ל‰טמין ז‰בם ,כי י„עו ˘כבר
ב‡ ‰זמן ˜‰בוע ל˘יב˙ זרעו ˘ל ‡בר‰ם ל‡ר ıזו
]ו‡ין ל˙מו ‰על כך ˘י„עו ‡‰מוריים על מ˘ ‰נ‡מר ל‡בר‰ם
בברי˙ בין ‰ב˙רים – כי מפור˘ בר˘"י )וי˘לח ל„ ,ל( ˘כבר

כ‡

„רך ‡‚ב ,ו‡ולי ‡ין ז„ ‰רך ‡‚ב ,בר˘ימ˙ ‰מ‡סר ˘ל כ״˜ מו״ח ‡„מו״ר כו˙ב ‡˘ר

בימי יע˜ב "מסור˙ ‰י˙ ‰בי„ כנענים ˘יפלו בי„ בני יע˜ב",
ו‡"כ ˘פיר י"ל ˘נו„ע ל‰ם ע"„ ‰בטח˙ ˜‰ב" ‰ל‡בר‰ם

˘זרעו ייר˘ ‡˙ ‡‰ר.[ı
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ'  91ו‡ילך(

רעיון ‡‰מור ‚˘‰ -ח ‰פרטי˙ ˘ל בור‡ עולם ומנ‰י‚ו — ‰ו‡ ˘נ˙ן לו ‰כח ו‰עוז
ל‰ינˆל מנפיל˙ רוח ב‰יו˙ו במ‡סר ‰נור‡ ובמˆב ‰כי ‡יום ,בפרט בימים ‰ר‡˘ונים
למ‡סרו )˘‡ז נרˆח ˆיר ‰סוביטים ו‰יטב חר ‰ל‰ם ˙‰נ˜מו ו˙‰עללו וכו'( ,וב˜ומ‰
ז˜ופ ‰וב‚‡ון עבר כל ‰ח˜ירו˙ ו„רי˘ו˙ ו‰יסורים וכו' .וכוונ˙ כ˙בו זכרונו˙ ‡לו,
˘בי˜˘ לפרסמם‰ ,י˙˘ ‰ממנו יר‡ו וכן יע˘ו כל ‡ח„ ו‡ח˙ ˘˙‚יענ‡ ‰לי‰ם ר˘ימו˙

מילה שלאחר זמן
 -ביום השמיני

‡לו ,כפי ˘˘מענו מפיו כמ ‰פעמים.

וביום ˘‰מיני ימול ב˘ר ערל˙ו
)יב(‚ ,

כ˙ב ‰רמב"ם "‡ין מלין ‡ל‡ ול„ ˘‡ין בו ˘ום
חולי˘ .סכנ˙ נפ˘ו˙ „וח‰ ˙‡ ‰כל .ו‡פ˘ר למול
ל‡חר זמן ו‡י ‡פ˘ר ל‰חזיר נפ˘ ‡ח˙ מי˘ר‡ל
לעולם" )‰ל' מיל ‰פ"‡ ‰י"ח( .וכבר ˘˜‰ו )עיין ח˙"ס
חיו"„ סרמ" ‰ועו„( ‰רי ז˘" ‰סכנ˙ נפ˘ו˙ „וח˙‡ ‰
‰כל" סבר‡ ‰י‡ בכל ˙‰ור ‰כול ,‰ו‡"כ מ„וע
מוסיף ‰רמב"ם "‡פ˘ר למול ל‡חר זמן"„ ,למ‡י
נˆרכ ‰סבר‡ זו?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז :‰ב‡ם ‰יו „וחין ‡˙
‰מיל ‰ר˜ מפני ˘"סכנ˙ נפ˘ו˙ „וח‰ ˙‡ ‰כל",
‰רי במיל"˘ ‰ל‡חר זמן" ‰יו ˘ני חסרונו˙.‡ :
‰מיל˙ ‰יח˘ב מיל˘ ‰ל‡ בזמנ ,‰ול‡ י‰י' ב‰
˜יום "ביום ˘‰מיני ימול" .ב .בימים ˘בין יום
˘‰מיני למיל ‰יח˘ב „‡‰ם כ"ערל" .כי ,ז˘ ‰מל
‡ח"כ ל‡ יועיל למפרע ˘יח˘ב מ‰ול מיום ˘‰מיני
ו‰ל‡ .‰ו‡עפ"כ „וחין ‡˙ ‰מיל ‰כי "סכנ˙ נפ˘ו˙
„וח‰ ˙‡ ‰כל".
ולז ‰מוסיף ‰רמב"ם ˘"‡פ˘ר למול ל‡חר
זמן" ,ו‰יינו˘ ,כ‡˘ר מלים "ל‡חר זמן" ‡ין חסר
כלום בפעול˙ ‰מיל ,‰ול‡חרי ‰מיל‰ ,‰רי ז‰
נח˘ב למפרע כ‡ילו ˜יים מיל ‰בזמנ ,‰ו˘בכל
‰ימים ˘בינ˙יים ‰י' מ‰ול .וכל˘ון ˙‰וס' "„מיל‰
‡ם עבר זמנ ‰ל‡ בטל‡˘ ,‰ו˙ ‰מיל ‰עˆמ‰
˘‰ו‡ מיחייב ב˘מיני ‰ו‡ עו˘ ‰ב˙˘יעי" )˙ו„"‰
ו˘ווין ˘ב˙ ˜ל‡ ,סע"‡(„ ,מז ‰מ˘מע ˘‚ם כ‡˘ר
מלים "ל‡חר זמן" ‡ין בז˘ ‰ום חסרון ו‰רי ז‰
"‡ו˙ ‰מיל ‰עˆמ "‰כב˘מיני ]ועיין במ˜ור „‰ברים
‰בי‡ור ‡יך פועל˙ ‰מיל˘ ‰ל‡ בזמנ ‰למפרע ˘יח˘ב מ‰ול,
ו‡יך ˘מבו‡ר על פי ז ‰סיום ל' ‰רמב"ם "ו‡י ‡פ˘ר ל‰חזיר

נפ˘ ‡ח˙ מי˘ר‡ל לעולם" ,ע"˘[.
)יעויין ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  979ו‡ילך(

ו‡וסיף˘‡ ,ר ‡ף על פי ˘מי י„מ ‰ל‡י˘יו˙ו ‰נעל˘ ‰ל כ"˜ מו״ח ‡„מו״ר מנ‰י‚
י˘ר‡ל‡ ,בל ל‡חרי ˘‰ר‡„ ‰ו‚מ‡ חי ,וסלל „‰רך  . .בו„‡י ˘˜רוב „‰בר לכל ‡ח„
ו‡ח˙ במעמ„ם ומˆבם ,ובפרט ‡˘ר ‰נסיונו˙ ו˜‰ו˘יים ‡ינם בערך כלל ל‡לו ˘‚˙‰בר
עלי‰ם  . .ל‡ מ‰ם ול‡ מ˜ˆ˙ם .ו‡‰ריכו˙ בז‡ ‰ך למו˙ר.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל"ב עמ' רנז ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

ט

ונפל‡ים „ברי רז"ל˘‡ ,ר ‰ור‡‰ ‰ם ל‰לכ ‰למע˘ ‰בחיי ‰יום יומים˘‡ ,ר כל „בר
˘ב˜„ו˘‰ ‰ו‡ „ו˜‡ "בי ע˘ר ,"‰ל‡ ר˜ רבים ס˙ם ‡ל‡ רבים ב˘לימו˙ ,וי„וע ‚"כ

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

פ˙‚ם ‰חסי„ו˙‰ ,נ‡מר ב˘ם כמ ‰מ‚„ולי ˙ור˙ ‰חסי„ו˙˘‡ ,ר ‚רוע יו˙ר ל‰יו˙ יחי„י
ב‚ן ע„ן מ‡˘ר ל‰יו˙ וכו' מיט נ‡ך ‡י„ן ˆוז‡מען )עם עו„ י‰ו„ים ביח„(.

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' ˙˜ל„ ו‡ילך(

‰נ '‰ ‰נˆב עליו ‰יכן ˘נמˆ‡ ,ו‡ינו בו„„
במענ ‰על מכ˙בו  . .בו כו˙ב על „בר ‰ב„י„ו˙ ˘לו וכו' וכו' ו‡יך ˘רוˆ ‰לחיו˙
„ו˜‡ במ˜ום ‡חר‡ ,ף ˘יו„ע ˘‰מ˜ום בו נמˆ‡ מסו‚ל ל˘‰פיע חסי„ו˙ וכו'.
ומובנ˙ ‰ס˙יר ‰מרי˘‡ לסיפ‡ ,כי ‡ם ‰מ˜ום מסו‚ל ל˘‰פיע חסי„ו˙ ,מובן ˘‡ינו
בו„„ ˘ם ,כי ‰רי כלי ל˜בל ‰לחסי„ו˙ מˆי‡ו˙ חסי„ו˙י˙ ‰י‡‡ ,ם ב‚לוי לכל ‡ו ב‚לוי
לעיני ‰מ˙בוננים ב‰ם.
ועו„ יו˙ר  -מ‰ו בכלל ענין ‰ב„י„ו˙ ,ב ‰ב˘ע‰˘ ‰נ '‰ ‰נˆב עליו במ˜ום ז ‰ומביט
עליו ובוחן כליו˙ ולב ‡ם עוב„ו כר‡וי )‰ו„ע˙ רבינו ‰ז˜ן ב˙ני‡ רי˘ פר˜ מ‡( ,ו˙יכף
מו„יע רבנו ‰ז˜ן ‚ם ‰מס˜נ‡ מז ,‰וז"ל "וע"כ ˆריך לעבו„ לפניו וכו' ויעמי˜ במח˘ב‰
זו וי‡ריך ב ‰וכו'".
ו‡ם י˘˙„ל ל˙‰בונן במס˜נ‡ זו˙ ,יכף יר‡‡˘ ‰ינו בו„„ ,ו‡„רב.‰
ו‡ף ˘לכ‡ור ‰כל ‰ענינים ˘כו˙ב מ˙‡ימים ‰ם ל‰מˆי‡ו˙ בכללו˙‰ ,‰רי נ‡מר
"נ˙˙י לפניך ‰חיים ו‰טוב ו‚ו'" ,ז˘ .‡.ככל עניני ˜ליפ˙ נו‚‰˘ ,‰י‡ כללו˙ ‰חיו˙ ˘ל
עולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ו‰חומרי )˙ני‡ פר˜ לז ,עיי"˘ ב‡רוכ ,(‰ממוˆע ז ‰בין „˜‰ו˘ ‰וכו'
וי˘ לנˆל ‰ב‡ופן ל‰רבו˙ ‡˙ „˜‰ו˘‡ ‰ו כו' .ו‚ם ˙‰‰בוננו˙ ב˙נ‡י ‰מ˜ום ‡ו„ו˙ם

איך אפשר לקרוא
לצרעת "תזריע"?
עונשי התורה – רחמים ותיקון  /הצרעת – תחילת הטהרה והחיים /
הצמיחה דלעתיד – מהזריעה שבזמן הגלות  /עבודת התומ"צ בכדי לזרז
ביאת המשיח

˘מו˙

‰ס„רו˙ ‰נ‰ו‚ים בפי בני י˘ר‡ל˙ ,ור„‚ ‰ול ‰י˘ ב‰ם‡ .ין ‰ם סימן בעלמ‡

כו˙ב ,יכול ‰ל‰יו˙ ב˘ני ‡‰ופנים .ובז‰ ‰ו‡ ‚"כ ‰‰וכח ‰ו‡‰בן בוחן ,מי ‰ו‡ ‰מעורר

ל‰ב„יל בין ‰פר˘יו˙ על פי ˙יב‰ ‰ר‡˘ונ˘ ‰ב‰ן ,כי ‡ם ב˘ם ‰ס„ר ‰נרמז ˙וכנ‰

ל˙‰בוננו˙ זו כמבו‡ר ב‰יום יום כ"‚ סיון.

˘ל ‰פר˘ ‰כול ‰ועי˜ר ענינ .‰ו„‰בר מוכח מכמ ‰וכמ ‰פר˘יו˙ ˘‰י ‰ל‰ם ל‰י˜ר‡
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' ˙י„(

י‰ו„י ‡ינו בו„„ לעולם!
˜בל˙י מכ˙ב . . ‰ולכל לר‡˘ רˆוני ל‚‰יב על ‰ביטוי במכ˙ב‰˘ ‰י‡ בו„„ ‰וכו',
על פי מ˘˘ ‰מענו ˙כופו˙ מכ״˜ מו״ח ‡„מו״ר ˘ . .י‰ו„י ‡יננו בו„„ לעולם ,כיון ˘‰׳
מ˘‚יח על כל ‡ח„ ו‡ח˙ ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ ,ו‡פילו בנו‚ע לפרטי פרטים ˘ל חייו .וב‡ם
מוˆ‡ „‡‰ם ‡˙ עˆמו במˆב מיוח„ ‡ו ˙נ‡ים מיוח„ים  -מיוח„ים ל‡ לˆ„ ‰טוב ‰נר‡‰

על ˙יב‰ ‰ר‡˘ונ˘ ‰ב‰ן ,ונ˜ר‡ו ב˘ם ‡חר ‰מור ‰על ˙כנן

)ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ'

 .146ועו„(.
ומ ‰ייפל‡ ‡פו‡ ב‡˘ר לפר˘יו˙ ˙זריע ומˆורע˘‡ ,ר נ˜ר‡ו כל ‡ח˙ ב˘ם ‰פכי
מ˙וכן ‰פר˘ ‰כול :‰רוב ‰ככול˘ ‰ל פר˘˙ ˙זריע מ„בר˙ ‡ו„ו˙ מˆורע ‰טמ‡ וח˘וב
כמ˙ ,ומכל מ˜ום נ˜ר‡˙" ‰זריע" על ˘ם ‰ול„˙ חיים ח„˘ים ‰מסופר˙ ‡ך ב˙חיל˙
‰פר˘ .‰ומ‡י„ך ,פר˘˙ מˆורע ‰מ„בר˙ על „רכי ט‰ר˙ ‰מˆורע נ˜ר‡" ‰מˆורע"
ס˙ם ,על ˘ם טומ‡˙ו .ו„‰בר ˆריך ˙למו„.

ו‰נ‚ל‡ ,‰ו כפי ˘‰י‡ ˜ור‡˙ לז ‰״ב„י„ו˙״ ‰ -רי ״טבע ‰טוב ל‰יטיב״ ,ובו„‡י ˘ני˙נו

וי˘ לב‡ר ˙חיל ‰ענין טומ‡˙ ‰מˆורע ו˙כלי˙ ,‰ו‡זי ˙˙יי˘ב ‡ל נכון סיב˙ ˘מו˙

ל‡„ם ז ‰כוחו˙ מיוח„ים ל‚˙‰בר ‚ם על ˜‰ו˘יים ‰מיוח„ים ,ולמל‡ ˘ליחו˙ו בעולמנו

‡לו ,ומז ‰נוכל ללמו„ ‰ור‡ ‰בעבו„˙ כל ‡י˘ י˘ר‡ל בזמן ‚‰לו˙ ו‰‰כנ ‰לבי‡˙

ז ‰ל‰רבו˙ ‡ור בעולם ,ו„ו˜‡ מ˙וך ˘מח ‰וטוב לבב ומנוח˙ ‰נפ˘ ו‚‰וף.

מ˘יח ˆ„˜נו.

יט
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עונ˘י ˙‰ור – ‰רחמים ו˙י˜ון
עונ˘ ˘נ˜ב˙ ‰ור ‰על ‰חוט‡‡ ,ינו ענין ˘ל עונ˘ בלב„ ח"ו‰˘ ,רי ˙‰ור‰ ‰י‡ ˙ור˙
חס„‡ ,ל‡ ‰י‡ ‰י‡ טוב˙ו ˘ל ‰חוט‡ ו„רך ˙י˜ונו˘ ,עונ˘ ז ‰יזכך נ˘מ˙ו ויט‰רנו
מחט‡ו‡ .מנם ,ל‡ בכל ‰עונ˘ים נר‡ ‰ב‚לוי ענין טוב˙ו ˘ל ‰חוט‡ ,ובז ‰נ˙ייח„ ענין

˙ור˙ חיים

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

ˆ‰רע˙ ˘‰י‡ עונ˘ על חט‡ ל˘ון ‰רע˘ ,ב ‰ניכר ב‚לוי כיˆ„ ‰י‡ מיטיב ‰עם ‰מ„בר
ל˘ון ‰רע ומוליכ˙ו ‡ל „רך כ˘רי י˘ר‡ל.
וכפי ˘כ˙ב ‰רמב"ם )סוף ‰ל' טומ‡˙ ˆרע˙( ˘נ‚ע ˆ‰רע˙ ‡ינו ממנ‚‰ו ˘ל עולם ,כי ‡ם
"‡ו˙ ופל‡ ‰י ‰בי˘ר‡ל ,כ„י ל‰ז‰ירן מל˘ון ‰רע"‰˘ .מ„בר ל˘ון ‰רע ‰יו "מ˘˙נו˙
˜ירו˙ בי˙ו" ,ו‡חר כך כלי ‰עור וב‚„ים ˘עליו ,ו‡ם ע„יין עמ„ בר˘עו "מ˘˙נ ‰עורו

לא לשבת בדד!

ויˆטרע" .וˆרע˙ זו ‡ינ˙‰ ‰ר‡ ‰וייסורים בלב„ ,כי ‡ם סיוע ל˙י˜ון חט‡ ל˘ון ‰רע,
˘כן ‰מˆורע "ב„„ י˘ב מחו ıלמחנ ,"‰ועל י„י ˘"י‰י ‰מוב„ל ומפורסם לב„ו" ‰רי

ָּב ָ„„ י≈ ׁ ≈˘ב

"ל‡ י˙עס˜ ב˘יח˙ ‰ר˘עים ˘‰ו‡ ‰ליˆנו˙ ול˘ון ‰רע".

)˙זריע י‚ ,מו(

ומענין עונ˘ ˆ‰רע˙‰˘ ,ו‡ עזר ‰וסיוע ל„רכי ˘˙‰וב ,‰י˘ ללמו„ ‚ם ל˘‡ר עונ˘ין
˘ב˙ור˘ ,‰כולם ‰ם טוב וחס„ וטוב˙ ‰חוט‡ ,ומבי‡ים ‡ו˙ו ל„רך ‰י˘ר‚ ,ם כ‡˘ר
‡ין „‰בר נר‡ ‰כן ב‚לוי.

‰ור‡˙ רז"ל ˘„בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰ו‡ „ו˜‡
בי ע˘ר‰ – ‰ור‡ ‰בחיי ‰יום יום
מ‡˘ר ‰נני ˜בל˙ מכ˙ב . . ‰בו כו˙ב˙ ‡ו„ו˙ מˆב רוח ‰וכו'.

ˆ‰רע˙ – ˙חיל˙ ‰ט‰ר ‰ו‰חיים
ומע˙ ‰יובן עומ˜ מ˘ ‰נ˜ר‡ו ‰פר˘יו˙ ב˘מו˙י‰ן ˙זריע ומˆורע˘ ,בז ‰נרמז כיˆ„
כל ענין עונ˘ ‰מˆורע ‰ו‡ ˙חיל˙ ˙‰י˜ון ו˘˙‰וב ‰מחט‡ ל˘ון ‰רע ‰חמור:
מ„בר ל˘ון ‰רע ˘נˆטרע ‰ו‡ "ח˘וב כמ˙" )נ„רים ס„ ,ב(‡ ,ך מ‡חר ˘כבר נˆטרע
ויו˘ב ב„„‰ ,רי בז ‰עˆמו מ˙חילים ˘לבי ˙י˜ון חט‡ו ,ומ˙חיל ל‰ס˙„ר בס„ר טוב
וחיים ח„˘ים כ˘‡ר כ˘רי י˘ר‡ל .ו‰רי „‰בר כ˙חיי˙ ‰מ˙ים˘ ,מל‰יו˙ "ח˘וב כמ˙"
מ˙חיל ‰ו‡ ס„ר חיים ח„˘ים .ומ˘ום כך נ˜ר‡‰ ‰ס„ר ‰ב˘ם "˙זריע" „ו˜‡ ,כי
ב"˙זריע" ‰כוונ ‰ל˙‰חל˙ ‰לי„˘ ‰ל חיים ח„˘ים ,ובז ‰מרומז כיˆ„ כבר בע˙ טומ‡˙
‰מˆורע מ˙חיל ‰ו‡ ל‰יו˙ כברי' ח„˘˙" – ‰זריע".
ומ‡י„ך‰ ,פר˘‰ ‰מ„בר˙ מענין „רכי ט‰ר˙ ‰מˆורע ,נ˜ר‡˙ ב˘ם מˆורע „ו˜‡.

וכמ„ומ ‰כבר כ˙ב˙י ז ‰כמ ‰פעמים˘ ,לפי „ע˙י וכן ר‡י˙י ‚ם במוח˘ ,כל ‡„ם ,מבלי
יוˆ‡ מן ‰כלל ,מ„יני ‰ו‡ בטבע‡ ,ף ˘כמובן ל‡ כל ‡ח„ במ„˘ ‰ו ,‰וכ˘מ˘˙„לים
ל˙‰נ‰ ‚‰יפך טבע ז ‰מובן ˘ז ‰מבי‡ לי„י ˙סבוכ˙ "˜‡מפלי˜‡ˆיעס" וכיו"ב ,וב‡ל‰
˘מ‡יז ‰סיב‰˙˘ ‰י' ˜˘ ‰עלי‰ם ˙‰‰ערבו˙ עם בני ‡„ם‰ ,רי ‡ין עˆ ,‰כי ‡ם על „רך
לימו„ ˘‰חי' במים˘ ,ז‰ו ‡י ‡פ˘ר לפני ‰כניס ‰במים ‡פילו כ˘עומ„ בסמיכו˙ ל˘פ˙
‰נ‰ר ,ועליו ל˜פו ıבמים ו‡ז ב„רך ממיל‡ י˙חיל לימו„ ענין ˘‰חי' וסוף סוף ילמ„נו,
וכל ‡ריכו˙ ‰מח˘ב ‰בע˙ עמי„˙ו על ˘פ˙ ‰נ‰ר‡ ,יך ומ ‰וב‡יז‡ ‰ופן ילמו„ ל˘חו˙,
‡ין בז˙ ‰ועל˙ ,כי ‡י ‡פ˘ר לימו„ ‰נ"ל ‡ל‡ במים.
ול‡חרי ב˜˘˙ סליח˙ ,‰כן ‰ו‡ ב„יו˜ ב‰נו‚ע ‡לי' ‡˘ר במכ˙בי' מבי‡ ‰טענו˙
לחיוב ול˘ליל ‰בעס˜ ˘י‰י' ‰כרוך במסיבו˙ בני ‡„ם ובחבר˙ם‡ ,ל‡ ˘˜˘‰ו"ט בז‰
בי˘יב˙ ‰בח„ר‡ ‰ו ב„' ‡מו˙ ˘ל.‰
מובן ו‚ם פ˘וט ˘‡ין כוונ˙י ל‰טיף מוסר‡ ,ל‡ לנסו˙ עו„ ‰פעם ‡ולי יועילו „ברי

˘‚ם בז ‰נרמז יסו„ ‚„ול ז˘‡ ,‰ר בע˙ ˘ט‰ר ‰מˆורע מטומ‡˙ו ,וי˘ לטעו˙ ‡˘ר

עכ"פ בפעם ‰ז‡˙˘‡ ,ר ˙˜פו ıל˙וך ‡יז ‰ענין ˘בעל כרח) ‰עכ"פ בימים ‰ר‡˘ונים(

˙י˜ון ‰מˆורע מ˙חיל ר˜ מס„ר ‰ט‰ר‰ ‰מסופר בפר˘‰ ,‰נ˙ ‰יכף מ„‚י˘ים ˘‰פר˘‰

˙‰י' בין בני ‡„ם מחו ıלבי˙ ,‰ו˙˜ו˙י חז˜˘‡ ‰ר במ˘ך זמן ל‡ ‡רוך ,ל‡ ˙ˆטרך עו„

נ˜ר‡˙ ב˘ם מˆורע ,לי„ע ול‰ו„יע ˘עˆם מ˘ ‰נˆטרע כבר ‰י˙ ‰חיל˙ ט‰ר˙ו ו˙י˜ונו,

ל‰בעל כרח ‰ו˙ר‡ ‰רוב ‰ענין ורוב ˙‰ועל˙ ‚ם ב˘ביל זול˙˘ ‰ל חבר˙ בני ‡„ם,

וכפי ˘נ˙ב‡ר.

˘‰רי ל‡ לחנם נבר‡ „‡‰ם בטבע ל‰יו˙ מ„יני.
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˜úר‡˙ ˘ב˙

‰ח˜יר ‰במ˜"‡ לענין „ין ˙וספ˙ ˘ב˙

‰עלולים ל‰בי‡ לזיב„‚ ‰ול ,‰ול‰כי י˘ בו

ויום טוב ‡י ‰ו‡ מ„ין ˜„ו˘˙ ˘ב˙ ויו"ט

מעין „ין ז' נ˜יים „זיב„‚ ‰ול ‰במ‡י „בעי

‚ופיי‰ו ‰מ˙פ˘ט˙ על זמן ז‡ ‰ו „‰וי

בי' ˘ימור .ול„רך זו ‡‰חרונˆ ‰ריך ˘י‡‰

‚„ר ˜„ו˘ ‰בפ"ע מˆ„ ‰יו˙ו זמן ‰סמוך

יום ˘‰ימור בעל ˘ייכו˙ לזיב„‚ ‰ול‰

ל˘ב˙ ויו"ט[.

)˘יכול ל‰בי‡ לזיב„‚ ‰ול ‰ע"י ר‡יי˙

ו‰נ,‰

לעיל ‡מרי' „לב"‡ ‰יכ‡

˘ייכו˙ בין „ין זב˜ ‰טנ ‰ל„ין זב„‚ ‰ול‰
ול‡ ‰וי „ין לעˆמו ל‚מרי ,ומע˙ ‰י˘ ל„ון
במ‡י ‰וי סניף „זב„‚ ‰ול‡ ,‰ם בר‡יי˙
יום ‰ר‡˘ון ‡ו ב˘ימור יום ˘‰ני ,פירו˘,

עו„ יום ‡ח„ ל‡חריו( ,מ˘‡"כ ל„רך '‡‰
‰וי מחמ˙ ˘ר‡יי˙ יום ˘לפניו י˘ ל„ ‰ין
מעין זיב„‚ ‰ול ‰לˆ‰ריך ˘ימור.

ו‰י‡

„מחלו˜˙ ב' ‰ל˘ונו˙ ב‡‰

„לר"ל יום ע˘ירי ל‡ בעי ˘ימור )‡ם ‰ו‡

„ל„רך ˘) '‡‰טומ‡˙ ‰ר‡י' „יום ‰ '‡‰י‡

„ין בע˘ירי „"ע˘ירי כ‡ח„ ע˘ר"‡ ,ו „ין

‚ופ‡ ‰נמ˘כ˙ לטמ‡ יום ‰ב'( ˆריך לפר˘

ב‡ח„ ע˘ר „"ל‡ עבי„ ˘ימור" לי'(„ ,ל"˜

י‡

ˆ‰מיח„ ‰לע˙י„ – מ‰זריע˘ ‰בזמן ‚‰לו˙
כל ‡י˘ י˘ר‡ל ‰נ˙ון ב‚לו˙‰ ,רי ‰ו‡ ח˘וב כמˆורע ‡˘ר "ב„„ י˘ב מחו ıלמחנ‰
מו˘בו" )פר˘˙נו י‚ ,מו( ,בזמן ˘ל ‰עלם ו‰ס˙ר על ‚ילוי ‡ורו י˙'.
ו‰נ ,‰כ˘ם ˘מ„בר ל˘ון ‰רע‰ ,רי עˆם מ˘ ‰מˆטרע ויו˘ב מחו ıלמחנ‰ ‰ו‡
˙חיל˙ ˙י˜ונו וט‰ר˙ו ,על „רך ז‰ ‰ו‡ במˆורע ‰כללי ,בבני י˘ר‡ל ‰נ˙ונים ב‚לו˙,
˘עˆם מ˘ ‰נמˆ‡ים ב‚לו˙ ועוב„ים ‡˙ ˘‰י"˙ בעמל וי‚יע‰ ,‰רי י˘ בז ‰כבר ‡˙
˙‰י˜ון לענין ‚‰לו˙ ו‰‰כנ ‰לבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו ב˜רוב.
„כל ‚‰ילויים ˘י‰יו לע˙י„ לבו‡ ‰רי ‰ם ‰‰מ˘כ ‰מ‰מˆוו˙ ˘עו˘ים ע˙ ‰בזמן
‚‰לו˙‰˘ ,ו‡ ענין מ˘"˘ ‰כר מˆו ‰מˆו‡) "‰בו˙ פ"„ מ"ב(‚‰˘ ,ילויים ˘י‰יו לע˙י„
בע˙ מ˙ן ˘‰כר ‰ם נוˆרים מ˜יום ‰מˆוו˙ ˘בזמן ‚‰לו˙ .וכפי ˘מב‡ר ‡„מו"ר ‰ז˜ן
נ"ע ב˙ני‡ )פל"ז( ˘"˙כלי˙ ˘‰לימו˙ ‰ז˘ ‰ל ימו˙ ‰מ˘יח ו˙חיי˙ ‰מ˙ים‰˘ ,ו‡ ‚ילוי
‡ור ‡ין סוף ב" ‰בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי˙ ,לוי במע˘ינו ועבו„˙נו כל זמן מ˘ך ‚‰לו˙".

˘‰יו˙˘ ‰ל זיב˜ ‰טנ ‰סניף מן „‚‰ול‰

ס"ל כ„רך ‰ '‡‰נ"ל˘˘ ,ייכו˙ זב˜ ‰טנ‰

‰ו‡ לענין חוז˜ כח ‰ר‡י' „יום ,'‡‰

ל‚„ול‰ ‰י‡ לענין ‚„ר יום ‰ר‡י' ,ונמˆ‡

וממיל‡ ‚‰לו˙ ו‡‚‰ול ‰נ˜ר‡ו˙ ‚ם ‰ן ב˘מו˙ „˙זריע ומˆורע:

„מ‡חר ˘יכול‰ ‰י‡ לˆ‰טרף עם עו„

„מ‡י „‡מרינן „ע˘ירי ל‡ בעי ˘ימור ‰ו‡

כבר בזמן ‚‰לו˙ ר‡וי ל˜רו‡ לעבו„˙ י˘ר‡ל ב˘ם "˙זריע" ,כי ‰י‡ ‰זריע ‰ו˙‰חל˙

ר‡יו˙ לזיב„‚ ‰ול ‰ול„ין ז' נ˜יים ממ˘,

מחמ˙ ‚„ר ‰ר‡י' ˘בע˘ירי ˘‡ינ ‰ר‡וי'

ˆ‰מיח ‰למ˘ ‰י‰י ‰בזמן ‡‚‰ול‰˘ ,‰זריע‰ ‰י‡ מוכרח˙ ובלע„י ‰ל‡ יˆמח ‰יבול,

ל‰כי י˘ ב‰ ‰כח ל‰חיל „ין ˘ימור על יום

לˆ‰טרף לזיב„‚ ‰ול ‰וע"כ ל‡ ‰וי‡ מעין

וכמו כן מע˘ינו ועבו„˙נו בזמן ‚‰לו˙ ‰י‡ פעול˘‰ ‰ייכ˙ לˆמיח˘ ‰בזמן ‡‚‰ול,‰

‡ח„ ˘ל‡חריו‡ .בל ל„רך ˘‰ני˙ )˘חיוב

זיב„‚ ‰ול .‰מ˘‡"כ ל"ב ס"ל כ„רך ‰ב'

ונ˜ר‡˙ "˙זריע" על ˘מ.‰

˘ימור ביום ˘‰ני ‰וי מחמ˙ ‡יז„ ‰ין

‰נ"ל‰„ ,יו˙ זיב˜ ‰טנ ‰סניף מזיב„‚ ‰ול‰

˘חל על ‰יום ‰‰ו‡ בפני עˆמו( ,מס˙בר‡

‰וי ‚„ר ביום ˘‰ימור ,ול‰כי „ ‡‰ר‡˙‰

מיל˙‡ יו˙ר „מ‡י „‡מרינן ˘זיב˜ ‰טנ‰

בע˘ירי ל‡ בעי‡ ˘ימור ‰ו‡ מחמ˙ ˘יום

י˘ ב ‰מכח זיב„‚ ‰ול‰ ‰יינו לענין „ין

˘‰ימור ˘‰ו‡ יום י"‡ ‡ינו ˘ימור לע˘ירי

˘‰ימור „יום ‰ב'„ ‡‰„ ,בעי ביום ז‰

ל‰יו˙ו יום ˘‡ין טומ‡˘ ‰בו מבי‡ ‰לי„י

˘ימור ‰ו‡ ל‰יו˙ יום ‰ב' ‰ז‡ ‰ח„ מימים

זיב„‚ ‰ול.‰

ומ‡י„ך‚ ,ם "˙כלי˙ ˘‰לימו˙ ˘ל ימו˙ ‰מ˘יח ו˙חיי˙ ‰מ˙ים" נ˜ר‡˙ ב˘ם "מˆורע"
על ˘ם ‚‰לו˙˘ ,כן ‰י‡ ר˜ ˆ‰מיח ‰ו˙‰וˆ‡ ‰מעבו„˙ בני י˘ר‡ל "‰מˆורעים" ,בימי
˘ב˙ם ב„„ ב‚לו˙ מחו ıלמחנ.‰

עבו„˙ ˙‰ומ"ˆ בכ„י לזרז בי‡˙ ‰מ˘יח
ו‰נ ‰כל ‡י˘ י˘ר‡ל ‰ו‡ מ‡מין בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו ומחכ ‰לבי‡˙ו‰˘ ,ל‡ ‰ו‡
מיסו„ו˙ ‡‰מונ‰ ‰פ˘וט‰˘ ‰י‡ ‡ˆל כל י‰ו„י ב˘וו ,‰כ˜טן כ‚„ול.
‡ך ז‡˙ י˘ ללמו„ מפר˘˙נו˙ ,זריע מˆורע˘‡ ,ר ‡מונ ‰וˆיפיי ‰זו עלי ‰ל˘‰פיע ‚ם
על מע˘ינו ועבו„˙נו בזמן ‚‰לו˙ ,ע„ ‡˘ר נ˜ר‡˙ ‰עבו„ ‰ב˘ם ˙זריע על ˘ם ˘‰י‡
‰זריע ‰ל‚ילוי „ימו˙ ‰מ˘יח.
„י˘ ו„‡‰ם עוב„ עבו„˙ו ,לומ„ ˙ור ‰ומ˜יים מˆוו˙ ‰בור‡ י˙"˘ ,ועו˘‰ ‰ו‡ ז‡˙
מ˘ום ˘כן נˆטוו‡ ,‰ך בל‡ ‰‰ר‚˘ ˘מע˘ים ‡לו ‰ם ‰כנ ‰וזירוז לבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו.
יו„ע ‰ו‡ ‡מנם ˘‰מ˘כ ‰ממע˘יו ע˙‰ ‰ם ‰ם י‰יו ‚‰ילויים „לע˙י„‡ ,ך ‡ין ‰ו‡
מ˜יים ‰מˆוו˙ ב‰ר‚˘ ז ‰ול˙כלי˙ זו ,ונוסף על כך‡ ,ין נו‚ע לו ‡ימ˙י יבו‡ מ˘יח‡ ,ם
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ע˙‡ ‰ו ל‡חר זמן ,וע„ ב„ור ‡חר ח"ו‰ .עי˜ר ˘לומ„ ˙ור ‰ומ˜יים מˆוו˙י ,‰ו"זורע"
‡˙ ˆ‰מיח˘ ‰לע˙י„ ,לכ˘יבו‡ מ˘יח.
וז‡˙ למ„נו מז˙˘˘ ‰י ‰פר˘יו˙ מחוברו˙ ‰ן˘ ,עבו„˙ י‰ו„י בזמן ‚‰לו˙ "˙זריע",
עלי ‰ל‰יו˙ "מחובר˙" ל"מˆורע" ,ול‰ע˘ו˙ ב‰ר‚˘ ˘ל "˙זריע מˆורע"˘ ,מע˘יו
ו"זריע˙ו" בזמן ‚‰לו˙ ח„ורים ומחוברים ˙מי„ בˆיפיי ‰ו˘‡יפ˙ ‰מי„י˙ ל‚‡ול,‰
"‡חכ ‰לו בכל יום ˘יבו‡".

˜úר‡˙ ˘ב˙
ועפ"ז

יובן ‚ם לענין ˘‰יעורים בזמן,

ו‰ו‡ „‰ין בנ„ון „י„ן ב˘יעור זיב„‚ ‰ול,‰
„ל„ע˙ ר"י ‰וי ר˜ ˘יעור בכמו˙ ,ונמˆ‡
מבו‡ר „ב‡יכו˙ וסו‚ „‰בר ‰וי‡ ר‡יי˙
יום ‡' ‡ו ב' ימים )פחו˙ מכ˘יעור(
ב‡יכו˙ ‡ח˙ ˘ל ר‡יי˙ ‚' ימים .וז‰ו
„סביר‡ לי' לר"י „ע˘ירי בעי ˘ימור וי"‡
ל‡ בעי ˘ימור‰„ ,נ ‰בנו‚ע לר‡יי˙ יום
י"‡ ל‡ מˆינו ‡פילו לומר „ב‚„ר חˆי
˘יעור )מזיב˙ ‚' ימים( ‰י‡ ,כי בר‡י' זו
˘˙‰חיל ‰ביום י"‡ ‡ין ˘ייך ˘נחיל עלי'
˘ום ˆירוף לעו„ ר‡י' ˘‡חרי' ו‡ין לומר
עלי' ב˘ום ‡ופן "חזי ל‡ˆטרופי" )וכנ"ל
„‡ף ‡ליב‡ „בי˙ ˘מ‡י „סברי „י"‡ בעי
˘ימור ,פ˘יט‡ „‡ינ ‰מˆטרפ˙ לר‡י'
˘‰י˙ ‰ביום י"ב( ,ול‰כי ‰וי‡ ו„‡י ענין
ו‚„ר בפני עˆמו ו˘יעור ‚מור ‰עומ„ לב„ו,
„‡ין ל˘ ‰ום ˜י˘ור לר‡יו˙ ˘ל‡חרי'.
מ˘‡"כ ר‡י' „ע˘ירי  ‡‰מכל מ˜ום
"חזי‡ ל‡ˆטרופי" ˆירוף כל „‰ו ,כי י˘
ל ‰ביכול˙ לˆ‰טרף ל‡יז„ ‰ין מן „‰ינים
ל‰יו˙ זיב˙ ב' ימים עכ"פ ,ומˆינו ל‰חיל
עלי' „ין ˆירוף )„ ‡‰מ„ין ˘ומר˙ יום

יז

בכח וביכול˙ ˘‰יעור „‚' ימים ,ומ‡י„ך
י"‡ ‡ין עליו ˘ם ˆירוף כלל ,כנ"ל‡ .בל
ע˘ירי ˘פיר ˘ייכ‡ בי' ˆירוף )ליום ‡ח„
עכ"פ( וי˘ בו ‚„ר "חˆי ˘יעור" ,כנ"ל.
ול‰כי ר"י סבר "ע˘ירי כ˙˘יעי" ,פירו˘
˘ם חˆי ˘יעור לו ו‰וי ממ˘ בסו‚ ו‡יכו˙
‡ח˙ כ˙˘יעי ,ל˘יט˙י' „‡יכו˙ חˆי ˘יעור
כ˘יעור ˘לם ,מ˘‡"כ ר"ל סבר „ע˘ירי
כ‡ח„ ע˘ר ,ל˘יט˙י' „"חˆי ˘יעור"
‡ינו מ‡ומ ‰וליכ‡ בו מסו‚ ‡‰יסור כלל,
וע˘ירי כ‡ח„ ע˘ר ל‚מרי.
מי‰ו ,ע„יין עלינו ל‰בין „ברי ‰לי˘נ‡
ב˙ר‡‡„ ,מרינן „טעמי' „ר"ל „ע˘ירי
ל‡ בעי ˘ימור ‰ו‡ מ˘ום „י"‡ ל‡ עבי„
˘ימור לע˘ירי ,כנ"ל .וכבר ‡˜˘ינן לעיל
„מפור˘ ב„ברי ˙‰וס' „ז‰ו מ˘ום ˘ע˘ירי
"‡ינו ר‡וי לˆ‰טרף לזיב„‚ ‰ול ,"‰ונמˆ‡
˘ז‰ו ‚„ר בע˘ירי )˘‡ינו יכול ל‰ע˘ו˙
לזיב„‚ ‰ול (‰ול‡ „ין ב‡ח„ ע˘ר ,ומ‰ו
„‰יו˜ „ל"ב ˘‰ו‡ „ין ו‚„ר ב‡ח„ ע˘ר
„ל‡ עבי„ ˘ימור לע˘ירי.

ו‰נר‡‰

בז ‰ע"פ ח˜יר ‰ב„ין

˘‡ם ר‡˙ ‰במ˘ך יום ˘‰ימור מˆטרפ˙

˘ומר˙ יום„ ,מˆינו לומר ˘פי' „‰בר

לר‡י' „יום ˘לפניו לטמ‡ למפרע ,כמבו‡ר

‰ו‡ ˘„ין ‰טומ‡„ ‰יום ‰ר‡י' ‡י‰ו

ל‰לן במ˙ני'( ,ו˘פיר ˘ם "חˆי ˘יעור"

‚ופ‡ נמ˘ך וחל ‡ף ביום ˘ל‡חריו ול‰כי

עלי' )‰יינו „‰וי‡ ב‡יכו˙ וסו‚ „"זיב‰

בעי ˘ימור ,פירו˘ „‡ין ‰יום ˘ל‡חריו

‚„ול ,"‰ר˜ בל‡ ˘‰יעור ו‰כמו˙( ,ול‰כי

עˆמו ‰ו‡ ‰מˆריך ‡˙ ˘‰ימור בו ‡ל‡

בעי‡ ˘ימור.

ר˜ „ין ‰מ˘כ˙ ‰טומ‡ ‰מיום ‰ר‡˘ון

ומע˙‰

מבו‡ר ˘פיר פלו‚˙˙ ר"י

ור"ל ‡ליב‡ „ל"˜ „‡יפלי‚ו ‡י ע˘ירי
כ˙˘יעי ‡ו ע˘ירי כי"‡ ,פי'˘˙„ ,יעי ו„‡י
חזי ל‡ˆטרופי עם עו„ ב' ימים ‡חריו
ול‰בי‡ לי„י זיב„‚ ‰ול ,‰ונמˆ‡ ˘י˘ בו

‰י‡ ‰מˆריכ˘ ‰ימור ביום ז ,‰ונמˆ‡
‰יום ‰ר‡˘ון מחיל ומˆריך „ין ˘ימור
ביום ‡חר; ‡בל ‡פ"ל „‰פי' ‰ו‡ ˘‡חר
˘ר‡˙ ‰יום ‡ח„ ˘וב ‚רם „‰בר ל„ין
נוסף על יום ˘‰ני ,וחיוב ˘‰ימור על יום
˘‰ני ‰ו‡ מחמ˙ „‰ין „בי' ‚ופ‡ ]ועל „רך

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

לזיב‚ ‰מור ,‰כ„לעיל( ,מ˘‡"כ לל"˜

‚„ול .‰ו‡ף ב„ע˙ ר' יוחנן )„ל„י„י' ˜‡

‰פלו‚˙‡ ‰י‡ ב‚„ר יום ע˘ירי ‡י ‰וי

סלי˜ ‡„ע˙ין לומר „‡ליב‡ „ב' ‰ל˘ונו˙

"כ˙˘יעי" ‡ו "כ‡ח„ ע˘ר" .ונמˆ‡

„ין זיב˜ ‰טנ‡ ‰ינו פרט מ„ין זיב‰

„לל"ב ‡ף רי˘ ל˜י˘ „ל‡ מפלי‚ בין

‚„ול‰ ‡‰ ,(‰רמב"ם בפי‰מ"˘ כ‡ן כ˙ב

ע˘ירי ל‡ח„ ע˘ר ‡ין סבר˙ו מחמ˙ ˘‡ין

„טעם בי˙ ‰לל "לפי ˘‰רו‡ ‰יום ‡ח„

‰ר‡יו˙ מˆטרפו˙ לזיב‚ ‰מור ‰כ‡ופן

ע˘ר ל‡ ˙‰י לעולם זב„‚ ‰ול ‰בר‡י'

‰נ"ל ,כי ‡"כ „ ‡‰ר‡יי˙ ע˘ירי ל‡ בעי

‰ז‡˙"‡ ,ע"‚ „˜‡י ‰רמב"ם ˙‰ם ב„ע˙

˘ימור ‰ו‡ „ין וחסרון ביום ‰ע˘ירי ‚ופ‡

ר' יוחנן ,עיי"˘.

ול‡ ר˜ מˆ„ חסרון „יום ‰י"‡ „ל‡ עבי„
לי' ˘ימור .ו˜"ל.

ועכ"פ

ומע˙‰

עלינו לומר ב‰יפוך„ ,ב‡מ˙

„ין זב˜ ‰טנ‰ ‰וי מ„ין זב„‚ ‰ול ,‰ול‰כי

נמˆ‡ לנו ‚' „רכים בבי‡ור

˘פיר י"‡ ל‡ בעי ˘ימור ,ו˘ום סבר‡

ב" (‡) :‰לרי˘ ל˜י˘ ‡ליב‡ „ל"˜ ˘פיר

„בעינן למˆו‡ ‰י‡ ל„ין מיוח„ על יום

מˆינו ל‰סביר כנ"ל „„ין זב˜ ‰טנ‰ ‰ו‡

ע˘ירי‡„ ,ף ˘ל‡ יבי‡ לי„י זיב„‚ ‰ול‰

ב˘יכול ‰ל‰בי‡ לזב„‚ ‰ול ,‰ול‰כי

מ"מ ˘פיר ˘ייך עליו ל‰ס˙עף מ„ין זב‰

ע˘ירי כ‡ח„ ע˘ר לכל „בר) .ב( לרי˘

‚„ול ‰וליבעי ˘ימור ,וכמ˘י"˙.

ל˜י˘ ‡ליב‡ „ל"ב ,מעי˜ר „‰ין ‡ף
ר‡י' ˘‡ינ ‰מבי‡ ‰לזב„‚ ‰ול ‰חל ב‰
„ין ˘ימור‡ ,ל‡ ˘מ"מ ‡יכ‡ ˘ום סבר‡
מיוח„˙ על יום י"‡ ומˆ„ סבר‡ ‰מיוח„˙
ליום ז – ‰ל‡ בעי ˘ימור ו‚ם ל‡ עבי„
˘ימור לע˘ירי (‚) .לב' ‰ל˘ונו˙ ‡ליב‡
„ר' יוחנן‡ ,ף ר‡י' ˘‡ינ ‰מבי‡ ‰לזיב‰
‚„ול ‰בעי ˘ימור ול‰כי סבר ל„ינ‡
„ע˘ירי בעי ˘ימור‡ ,ל‡ ˘מ"מ ‡יכ‡ „ין
ח„˘ וסבר‡ מיוח„˙ ליום י"‡ „ל‡ בעי
˘ימור )ו‡עפ"כ עבי„ ˘ימור לע˘ירי(.

ו‰נ,‰

ו‰נר‡‰

בכ"ז ע"פ פלו‚˙˙ ר"י ור"ל

ביומ‡ ע„ ע"‡ ב‡וכל חˆי ˘יעור מ„בר
‡יסור„ ,ר"י סבר „‡סור מן ˙‰ור„ ‰כיון
„חזי ל‡ˆטרופי ‡יסור‡ ˜‡ ‡כיל ,ור"ל
‡מר „מו˙ר מן ˙‰ור‡„ ‰כיל‡ ‰מר רחמנ‡
וליכ‡ .וכבר בי‡ר ‡‚‰ון מרו‚‡ט˘וב,
„ר"י ס"ל „˘יעור כזי˙ וכיוˆ‡ בו ˘‡מר‰
˙ור‰ ‰וי ‚„ר בכמו˙‰ ,יינו „‡ין ˘‰יעור
יוˆר ‡˙ ‚„ר ‡יסור ‡‰כיל‡ ‰ל‡ ˘כמו˙
‰כזי˙ וכיו"ב ר˜ מבי‡˘‰ ˙‡ ‰יעור על
‡‰יסור ‰נ‡כל ˘כבר י˘נו כ‡ן ,ונמˆ‡

מ‡י„ך ‚יס‡ י˘ ‚ם ר‡יו˙ „‡ין

„‡ף ‡‰וכל פחו˙ מכ˘יעור ע˘ ‰פעול‰

לומר „לב"„ ‰ין ˘ומר˙ יום ‰וי ‚„ר בפני

˘ל ‡כיל˙ ‡יסור )ור˜ ˘חסר בכמו˙‡ ,בל

עˆמו ל‚מרי וכלל ל‡ פרט בזב„‚ ‰ול,‰

ל‡ בסו‚ ו‡יכו˙ ‰פעול ,(‰מ˘‡"כ לר"ל

כי בבי‡ור „ע˙ ר"ל ‡ליב‡ „ל"ב )„י"‡

„ין ˘יעור ‰וי ‚„ר במ‰ו˙ ו˘ם ‡כיל,‰

ל‡ עבי„ ˘ימור( כ˙בו ˙‰וס' „‰ו‡ מטעם

ו‡‰וכל פחו˙ מכ˘יעור ל‡ מ˜רי ‡כיל‰

וסבר‡ "כיון „‡ינו ר‡וי לˆ‰טרף לזיב‰

כלל ‰יינו ˘‡ינו בסו‚ ו‡יכו˙ „‡כיל,‰

‚„ול‰ ,"‰רי ל„‰י‡ „‡ף ל‡‰י לי˘נ‡ „ין

ולפיכך מו˙ר „‰בר מן ˙‰ור ,‰וכל' "˘‰ס

˘ימור ‰ו‡ בר‡י' ‰ר‡וי' לˆ‰טרף לזיב‰

"‡כיל‡ ‰מר רחמנ‡ וליכ‡".

דרוש ואגדה

בין "תכבס" ל"כבס שנית"
ו‰ב‚„ ‚ו' ‡˘ר ˙כבס וסר מ‰ם ‰נ‚ע וכבס ˘ני˙
וט‰ר
‡ם כ˘כבסו‰ו  . .סר ממנו ‰נ‚ע ל‚מרי .וכבס ˘ני˙ ˙ . .ר‚ום
˘ל 'כבוסין' בפר˘ ‰זו ל˘ון לבון  . .חו ıמז‡˘ ‰ינו ללבון ‡ל‡
לטבול
)י‚ ,נח .ר˘"י(

ב‡‚ר˙ ˘˙‰וב) ‰פר˜ים ‡ (‚-מב‡ר ‡„מו"ר ‰ז˜ן
נ"ע ˘ב˙˘וב ‰על חט‡ים י˘נם ˘ני ˘לבים.‡ :
‰חוט‡ ˆריך ל˘וב מחט‡ו ול˜בל על עˆמו ˘ל‡
לעבור עו„ על מˆו˙ ‰מלך˘ ,בז" ‰נמחל לו ל‚מרי
מ˘ ‰עבר על מˆו˙ ‰מלך כ˘ע˘˘˙ ‰וב˘ ‰לימ,‰
ו‡ין מזכירין לו „בר וחˆי „בר ביום „‰ין לענ˘ו כו'".
ב‡" .מנם ˘י‰י' לרˆון לפני  '‰ומרוˆ ‰וחביב לפניו
י˙' כ˜ו„ם ‰חט‡ ‰י' ˆריך ל‰בי‡ ˜רבן „ . .ורון
ומנח ‰לפניו ˘י˙רˆ ‰לו לר‡ו˙ פני ‰מלך  . .ועכ˘יו
˘‡ין לנו ˜רבן ˙‰ . .עני˙ ‰ו‡ במ˜ום ˜רבן".
וי˘ לומר ˘ב„ברי ר˘"י ‰נ"ל מרומזים ˘ני
˘‰לבים‰˘ ,רי נ‚עים ב‡ים על ל˘ון ‰רע‰˘ ,ו‡ חט‡
כללי )רמב"ם סוף ‰ל' טומ‡˙ ˆרע˙( ,ובמיל‡ "כיבוס"
‰נ‚ע וט‰ר˙ו מרמזים על ˘˙‰וב ‰ו‰ט‰ר ‰מחט‡ים:
ב˙חיל ‰ב‡ ‰כיבוס ‰ר‡˘ון‰˘ ,ו‡ מ"˘ ‰מסיר"
‡˙ "‰נ‚ע ל‚מרי" ,ו‰יינו ˘˙‰וב˘ ‰מ˜בל על עˆמו
˘ל‡ לעבור עו„ על מˆו˙ ‰מלך‚‰„ .ם ˘עו„ ˆריך
„‡‰ם ל˙עניו˙ ‡ו ל˜רבנו˙ ,מ"מ כבר ב˙˘וב ‰זו
"נמחל לו ל‚מרי מ˘ ‰עבר מˆו˙ ‰מלך" כמו ˘ע"י
כיבוס ז" ‰סר ממנו ‰נ‚ע ל‚מרי"‡ .ך כמו ˘‚ם ל‡חרי
˘"סר ממנו ‰נ‚ע ל‚מרי" ˆריך עו„ ל"כובס ˘ני˙"
– לכביס˘ ‰ני' ,כך ‚ם ˘‰ב‚ ,ם ‡חרי ˘"נמחל לו
ל‚מרי" ‰עווןˆ ,ריך ‰ו‡ ל˜רבנו˙ ‡ו ל˙עניו˙ כ„י
˘י‰י' "מרוˆ ‰וחביב" כ˜ו„ם ‰חט‡.
‡ך ˘ינוי י˘ בין כביס ‰ר‡˘ונ ‰ל˘ני'˘ ,בר‡˘ונ‰
‰כביס" ‰ל˘ון לבון"‰ ,יינו˘˙‰˘ ,וב" ‰מנ˜"‰
ו"מלבנ˙" ‡˙ ‰נפ˘ מ‰חט‡ים ו‰עוונו˙‡ .ך ‰כביס‰
˘‰ני' "‡ינו ללבון"‰˘ ,רי ‰עוון כבר נע˘" ‰לבן"
ל‚מרי על י„י ˘˙‰וב ,‰ור˜ ˘„‡‰ם ˆריך "לטבול"
– "במי „‰ע˙ ‰ט‰ור" )ל˘ון ‰רמב"ם סוף ‰ל' מ˜וו‡ו˙(,
‰יינו לעלו˙ מ„ר‚‡ ל„ר‚‡ במ„רי‚ו˙ „˜‰ו˘‚ ‰ופ‡.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' (99

בין "זאת תהי'" ל"מצורע"
ב˘מ˘ ‰ל פר˘˙ "מˆורע" מˆינו ˘‰ר‡˘ונים
˜ר‡ו ˘מ" ‰ז‡˙ ˙‰י'" )רס"‚ בסי„ורו ,ר˘"י בפירו˘ו ע˙"‰
˙זריע י‚ ,ח .רמב"ם ב"ס„ר ˙פילו˙"(‡ .ך ב„ורו˙ ‡‰חרונים
˜ור‡ים ˘מ" ‰מˆורע" )טו˘ו"ע ‡ו"ח ס˙כ"ח( .וˆריך
בי‡ור .‡ :מˆורע ‰ו‡ ענין בל˙י רˆוי ,ו‡יך ˜ור‡ים
ס„ר ‰ב˙ור ‰ב˘ם ז .‰ב .מ„וע נ˘˙נ˘ ‰ם ‰ס„ר‰
במ˘ך „‰ורו˙?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
‡מרו חז"ל )יומ‡ פו ,ב( ˘ב˙˘וב ‰מ‡‰ב,‰
"‰ז„ונו˙" נ‰פכים ל"זכיו˙" .ו‰יינו˘ ,כ‡˘ר עו˘ים
˙˘וב„‚ ‰ול ,‰ל‡ ר˜ ˘"‰ז„ונו˙" מ˙בטלים‡ ,ל‡
‰ם עˆמם נ‰פכים ל„ברים טובים " -זכיו˙" .וכן
מוב‡ בז) ˜"‰זח"‡ „˙‰˘ (‡ ,כלי˙ ו˘‰לימו˙ ‰י‡
כ‡˘ר "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡"‰ ,יינו˘ ,ל‡ ר˜
˘"‰חו˘ך" מ˙בטל‡ ,ל‡ ˘‰חו˘ך עˆמו נ‰פך
ל"נ‰ור‡" ו"‡ור".
‡מ˙י˙ ענין ז ‰י‰י' ר˜ לע˙י„ לבו‡ ,כי ‡ין בכח
בן ‡נו˘ מו‚בל ל‰פוך ‡˙ ‰חו˘ך ל‡ור‰˘ ,רי ‰פכים
‰מ ,‰ור˜ ˜‰ב""‰ ‰כל יכול"˘ ,לפניו "כח˘יכ‰
כ‡ור‰ ,"‰רי ביכל˙ו י˙' ל‰פוך ‚ם ‡˙ ‰חו˘ך ,ל‰יו˙
‰ו‡ עˆמו „בר טוב ומ‡יר .ולכן ר˜ לע˙י„ לבו‡
כ‡˘ר "ונ‚ל ‰כבו„  ,"'‰ו‡ורו ˘ל ˜‰ב""‰ ‰כל
יכול" י‰י' ב‡ופן ‚לוי לכל‡ ,זי י˜ויים ‰יעו„ "וליל‰
כיום י‡יר"‰˘ ,פירו˘ בז‰ ‰ו‡ ˘"‰ח˘ך עˆמו י‡יר"
)‡מ"ב ˘' ˆ‰יˆי˙ פט"ז .ועו„( ,ו‡ז י‰י' ‡מ˙י˙ ‰ענין ˘ל
‰פיכ˙ ‰ז„ונו˙ לזכיו˙.
וז‰ו מ˜˘ ‰ור‡ים ס„ר ‰ב˙ור ‰ב˘ם "מˆורע",
˘‰כוונ ‰בז ‰ל‚„‰י˘ ˘בימו˙ ‰מ˘יח ל‡ ר˜
˘י˙בטל ‰רע‡ ,ל‡ ‰מˆורע עˆמו "‰ -חו˘ך"
ו"‰ז„ונו˙" – י˙‰פך ל„בר טוב ומ‡יר.
‡ך כ"ז ב„ורו˙ ‡‰חרונים ˘נ˜ר‡ו "ע˜ב˙‡
„מ˘יח‡"˘ ,כבר ˘ומעים פעמי מ˘יח "‰עומ„ ‡חר
כ˙לנו" ו"מ˘‚יח מן ‰חלונו˙ מˆי ıמן ‰חרכים",
ולכן ˘ייך כבר ל˜רו‡ לס„ר ‰זו ב˘ם "מˆורע"‡ .ך
ב„ורו˙ ‰ר‡˘ונים ל‡ יכלו ל˜רו‡ ס„ר ‰ב˙ור ‰ב˘ם
"מˆורע"‰˘ ,רי ‰ו‡ „בר בל˙י רˆוי ו"ח˘וך"‡ ,ל‡
˜ר‡ו‰ו ב˘ם "ז‡˙ ˙‰י'"˘ ,בז‚„‰ ‰י˘ו ˘בע˙י„,
בימו˙ ‰מ˘יח‡ ,זי "˙‰י'" ‚ם מˆורע „בר טוב ומ‡יר.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ'  100ו‡ילך(

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

זיב) ‰ובו„‡י ל‡ ˙‰י' זב„‚ ‰ול ,‰כי יום

ר‡וי' לב‡ לי„י זב‚ ‰מור .‰ר˘"י( ,רי˘

י"ב ‰וי כבר מימי נ„˙‡˘ ‰ינ ‰נע˘י˙

ל˜י˘ ‡מר ע˘ירי כ‡ח„ ע˘ר )לבי˙ ‰לל

ב‰ם זב ‰לעולם ל˙‰חייב ז' נ˜יים ו˜רבן(,

„‡מרי ל‡ בעי ˘ימור .ר˘"י( מ‡ ‰ח„

„לב"˘ מ"מ „ין "˘ומר˙ יום כנ‚„ יום"

ע˘ר ל‡ בעי ˘ימור ‡ף ע˘ירי ל‡ בעי

עלי' וטמ‡‡„ ‰וריי˙‡ ע„ טביל˙ בו˜ר

˘ימור" .וב˘יט˙ ר"י מוכח „‡ין סבר˙

יום י"ב ,וב" ‰סברי „זו ל‡ בעי‡ ˘ימור

ב" ‰מ˘ום ‰נ"ל כי ‡"כ ‡ין סבר‡ לחל˜

מן ˙‰ור.‰

בין ע˘ירי לי"‡ ו‡ף בע˘ירי ‡ין מ˜ום

ולכ‡ו'

‰י' נר‡‰„ ‰פלו‚˙‡ ˙לוי'

ב‚„ר "˘ומר˙ יום כנ‚„ יום"‡„ ,פ"ל

בפלוגתת ר"י ור"ל
בדין שומרת יום כנגד יום
יתלה מחלוקת ר"י ור"ל הכא בשיטותיהם לענין חצי שיעור אי אסור
מה"ת או לאו ,ויעמיק בפלוגתת ב' הלשונות שבגמרא במחלוקת ר"י ור"ל
– דנחלקו בגופא דסברא דזבה קטנה הוי סניף מזבה גדולה אם הוא גדר
בראי' או בדין שימור

˘כיון ˘„ינ ‰נ‡מר בפר˘„ ‰זב„‚ ‰ול‰
‡ין ‚„ר„ ‰ין בפ"ע ל‚מרי ‡ל‡ פרט
‰מס˙עף מ„יני ספיר˙ ז' ימים „זב‰
‚„ול‰ ,‰יינו „חיוב ˘ימור ‡ינו מכח ר‡י'
‡ח˙ כ˘לעˆמ‡ ‰ל‡ ל‰יו˙˙‰ ‰חל‰
וחל˜ ˜טן מ‚' ימי זיב„‚ ‰ול„ ,‰כיון
˘ר‡וי' ר‡י' זו לˆ‰טרף עם עו„ ב' ימים
ולˆ‰ריך ז' נ˜יים ‰לכך ‡ף ‰י‡ לב„‰
יפ ‰כח ‰לˆ‰ריך עכ"פ יום ‡ח„ ט‰ור;
ול„רך זו ברו‡ ‰בע˘ירי ‡ו בי"‡ ˘לעולם

˙נן

טו

בסוף נ„‰" ‰רו‡ ‰יום ‡ח„ ע˘ר

ו‡פי' ‡ין ז' ‰ימים נ˜יים‡ ,בל זב‰ ‰יינו

ל‡ ˙ˆטרף ר‡י' זו לˆ‰ריך ז' נ˜יים ,ליכ‡

)סוף ימי זוב ו‡ין יום ˘ל‡חריו מˆטרף

כ˘ר‡˙ '‚ ‰ימים ,ו‡זי מחויב˙ לספור

„ין ˘ימור; ‡בל ‡י ‡מרינן „„ין ˘ומר˙

עמו לזיב .‰ר˘"י( וטבל ‰לערב ומ˘מ˘,‰

ז' נ˜יים ול‰בי‡ ˜רבן לט‰ר˙ ,‰ו‡ינ‰

יום ‰ו‡ ‚„ר ו„ין בפ"ע ל‚מרי ברו‡ ‰יום

ב"˘ ‡ומר מטמ‡ין מ˘כב ומו˘ב )‰יינו

זב‚ ‰מור ‰ל˙‰חייב ב‡לו ‡ל‡ ב˘‰י˙‰

‡ח„˘ ,וב ‡ף ‰רו‡ ‰בע˘ירי ‡ו בי"‡ חל

„טמ‡ ‰מן ˙‰ור˜„" ,‰סבר יום י"‡ בעי

ר‡יי˙ כל ‚' ‰ימים ˙וך י"‡ ימי זיב.‰

עלי' „ין ˘ימור.

˘ימור" .ר˘"י( ,וב"‡ ‰ומרים פטורים מן

‡ולם ‰רו‡ ‰יום ‡' ‡ו ב' ימים ב˙וך י"‡

˜‰רבן" )‰י‡ ובעל ‰על טומ‡˙ מ˘כב

ימי זיב ,‰ילפינן מ˜ר‡י „‡ף ˘‡ין ב„ ‰ין

‡יבר‡,

ומו˘ב‡„ ,ינ ‰טמ‡ ‰מ„ין ˙ור .(‰פירו˘,

זב‚ ‰מור ‰ו„י' בטביל ,‰מ"מ ‡ינ ‰טובל˙

„כמבו‡ר בכ˙ובי פר˘˙נו ובסו‚יין ˘ם

מי„ ומחויב˙ ˜ו„ם ‰טביל ‰ב˘ימור מ„ין

עב :ו‡ילך ,י˘ חילו˜ בין נ„„ ‰פר˘‰

"˘ומר˙ יום כנ‚„ יום"‰ ,יינו „ˆריכ‰

„ב‡מ˙

ל˘ימור מ‡חר „ל‡ ˙בו‡ לזיב„‚ ‰ול ‰וז'
נ˜יים לעולם .ועל כרחין י"ל „‡ף לב"‰
„ין ˘ומר˙ יום ‰ו‡ ‚„ר בפני עˆמו )ול‰כי
ר‡˙ ‰בע˘ירי בעי‡ ˘ימור( ,ומכל מ˜ום
‡יכ‡ ˘ום סבר‡ וטעם מיוח„ לפטור יום
י"‡ מ˘ימור.

וב‡מ˙

‡פילו ב˘יט˙ ר"ל ‡ין לנ˜וט

לכו"ע „„ע˙ ב"‰„ ‰וי „ין בפ"ע‰„ ,נ‰
נוסח פלו‚˙˙ ר"י ור"ל „לעיל ‰ו‡ לי˘נ‡
˜מ‡ ב˘מע˙ין ,ול‡ח"ז ‚רסינן‡" :יכ‡
„מ˙ני ל ‡‰‡ ‰כו' ו‡ח„ ע˘ר יום ˘בין
נ„ ‰לנ„‰ ‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני ,מ‡י ‰לכ‰
)„מ˘מע ‡יום י"‡ ˜‡מר „‰וי ‰ל"מ ובעי
"˘‰ס מ‡י ‰לכו˙יו מ˘‡ר ‰ימים ˘לפניו.
ר˘"י( ,ר' יוחנן ‡מר ‰לכ‡ ‰ח„ ע˘ר
)ב„בר ‡ח„ ‰ו‡ חלו˜ מ˘לפניו .ר˘"י(,
רי˘ ל˜י˘ ‡מר ‰לכו˙ ‡ח„ ע˘ר )ב˘ני
„ברים ‰ו‡ חלו˜( ,ר"י ‡מר ‰לכ‡ ‰ח„

בסו‚יין

ע˘ר ‡ח„ ע˘ר ‰ו‡ „ל‡ בעי ˘ימור ‡‰

מוכח

„ל‡ לכו"ע ‡פ˘ר ל˙לו˙ בסבר‡ ‰נ"ל,

ל‡חריני )לע˘ירי .ר˘"י( עבי„ ˘ימור,

„‡יפלי‚ו ‡מור‡י לענין רו‡ ‰בע˘ירי

ור"ל ‡מר ‰לכו˙ ‡ח„ ע˘ר ל‡ ‡ח„

„ל‡ נ˙פר˘ במ˙ני'˙‡" ,מר ,ע˘ירי )‡ין

ע˘ר בעי ˘ימור ול‡ ˘ימור לע˘ירי ‰וי".

ר‡˘ונ˘ ‰ר‡˙„ ‰ם ב"ע˙ ני„˙ ,"‰לבין

לספור יום ‡ח„ ט‰ור "כנ‚„ ‰יום ‰טמ‡"

לו ˆירוף לזיב‡˘ ‰ין מˆטרף עמו ‡ל‡

ונר‡„ ‰ל‡ ר˜ מ˘מעו˙ „ור˘ין ‡יכ‡ בין

י"‡ „‰וי ל‰ו ˙רי .ר˘"י( רבי יוחנן ‡מר

זב„ ‰פר˘˘ ‰ני' ˘ר‡˙„ ‰ם "בל‡ ע˙

ולטבול ‡חר ˘‰ימור ,וזו‰י "זב˜ ‰טנ,"‰

ב' ‰ל˘ונו˙ )‡ף ˘ל‡ נחל˜ו ל„ינ‡(‡ ,ל‡

ע˘ירי כ˙˘יעי מ˘˙ ‰יעי בעי ˘ימור

ב‚„ר פלו‚˙˙ ר"י ור"ל נחל˜ו„ ,לל"ב

ני„˙ ,"‰בי"‡ ימים ˘‡חרי ימי נ„˙;‰

מ˘‡"כ רו‡ '‚ ‰ימים „מ˜רי "זב„‚ ‰ול"‰

)„פ˘יט‡ לן „בעי ˘ימור ‡ם ר‡˙ ‰בו

‰מח' בר‡˙ ‰בע˘ירי ‰י‡ פלו‚˙‡ ב‚„ר

„ני„‰ ‰י‡ ‡פי' בר‡י' ‡ח˙ ,ו‡זי טמ‡‰

‡ו "זב "‰ס˙ם .ומע˙ ‰נחל˜ו ב"˘ וב"‰

„ ‡‰ר‡וי ל‰בי‡ ‰לי„י זב‚ ‰מור‡ (‰ף

יום י"‡ ‡י עבי„ ˘ימור לע˘ירי ‡ו ל‡ו,

ז' ימים ול‡חרי‰ם נט‰ר˙ בטביל ‰בלב„,

ב˘ר‡˙ ‰ר‡י' ר‡˘ונ ‰ביום י"‡ „ימי

ע˘ירי בעי ˘ימור )„יום י"‡‡ ,ע"‚ „‡ינ‰

ול‡ מחמ˙ ‚„ר ‰ע˘ירי )˘‡ינו מבי‡

