הוספה
מיוחדת
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עליונ ‰ומרכב˙ ‰ח˙ונ ,‰ונעמ„ כנ‚„ו

˘י˘ לז ‰מ˜ום ‚ם ע"פ רפו‡‡ ,‰בל,

ומביט עליו ב˘ע˘˘ ‰ו˙ ‰מים‡ ,ם

בו„‡י ‰רי ז ‰ענין ˘ל ‡˙כפי‡ ,כפי

‰ו‡ מברך ,וכ‡˘ר מברך – ‡ם ‰ו‡

˘סיפר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ˙˘וב˙ו ˘ל

˘ומע פירו˘ ‰מלו˙ ,וכ‡˘ר ˘ו˙‰

כ"˜ ‡„מו"ר )מ‰ור˘"ב( נ"ע‡" :ויב

– ‡‰ם ˘ו˙ ‰כזולל וסוב‡‡ ,ו כ‡„ם

„‡ס זיין ‡˙כפי‡"
ז‡ל ָ
„ו ווילסט – ָ

˘יו„ע ˘כ„י ˘יוכל לעבו„ ‡˙ '‰

)‡ם רˆונך – ˘י‰י' ז˙‡ ‰כפי‡(! ובכל

ב‡ופן ˘‚‰וף ל‡ יבלבל‰ ,נ ‰כ‡˘ר

‡ופן ,כך ‰י' ‰ס„ר בנו‚ע לפועל.

‚‰וף ˆמ‡‡ ,זי ˆריך ל˜˘‰ו˙ו מים,
ו‡ז ,ל‡ ‡יכפ˙ לו )"‡ים ‡יז ַ‡ ˜ליינע
נפ˜‡-מינ‡ ("‰ם י˘˜ ˙‡ ‰נפ˘
‰ב‰מי˙ במים פו˘רים ,למרו˙ ‚ו„ל
‰חום‡ ,ו ˘יחפ˘ „ו˜‡ מים ˜רים,
כיון ˘י˘ ב‰ם ˙ענו‚ יו˙ר.
– כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר סיפר פעם
‡ו„ו˙ ‰‰נ ‰‚‰בבי˙ו˘ ,כ‡˘ר מי˘‰ו
‰י' נכנס ב‰יו˙ו מחומם )"ˆו‰יˆט"(,
‰יו מ‚י˘ים לו ל˘˙ו˙ ˙ ‰חם ...ו˘‡ל
‡ˆל ‡ביו לטעם „‰בר‡ ,ם ז ‰ענין ˘ל
רפו‡‡ ,‰ו ענין ˘ל ‡˙כפי‡˘ ,לכן,
ל‡ „י בכך ˘ל‡ נו˙נים מים ˜רים )‡ו
"‡ייז˜-רים"( ,ול‡ „י
מ˘ ‰נ˜ר‡ כ‡ןַ :
בכך ˘ל‡ נו˙נים מים פו˘רים‡ ,ל‡
נו˙נים „ו˜‡ כוס ˙ ‰חם – ...י˙כן

ﬠמ' כ‚

ול‰עיר ‚ם מ‰י„וע ˘„‰רך ‰יחי„‰
˘ל‡ ל‰כ˘ל ב"˘ער ‡ח„ מן ‡‰יסור"
‰י‡ ל‰ז‰ר ב"מ‡˘ ‰ערים מן ‰‰י˙ר".
ז‰ו ‡יפו‡ ענינו ˘ל יˆח˜ – ˘‡ף
פעם ‡ינו יוˆ‡ מˆ"‰יור" ˘ל ‡רı
י˘ר‡ל ,כיון ˘נר‚˘ ‡ˆלו ‰ענין
„"עיני ‡ '‰ל˜יך ב ,"‰וכפי ˘מ‡ריך
רבינו ‰ז˜ן בענין ˙‰‰בוננו˙ ˘"‰נ‰
 '‰נˆב עליו  . .ומביט עליו ובוחן
כליו˙ ולב ‡ם עוב„ו כר‡וי"" ,כר‡וי"
„יי˜‡ ,כלומר :ל‡ "‡ם עוב„ו" בכלל

‚úיון ˙רמ
ﬠר˘"˜ פר˘˙ נ˘‡ ˘˙'‰ﬠ"ח

)וע‡כו"כ ˘ל‡ ˆריך לב„˜ו ‡ם ‰ו‡
עובר רˆונו ח"ו(‡ ,ל‡ "‡ם עוב„ו
כר‡וי"‡ ,ו ˘חסר מ˘‰ו ב‰‰י„ור
בעבו„!‰

מﬠ ˙úבני ‚ר˘ון ב"ﬠבו„˙ מ˘‡"

)י"‚ ˙מוז ˙˘ט"ו(

"רוח ˘טו˙" ‰מסי˙ú ‰חט‡
‚„ר ‰נזירו˙ „˘מ˘ון ו˘מו‡ú
ב˜ﬠ ‰מˆ‡ ו‚„ר ב„‚ ‰ר

פ˙ח „בר
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כז

מזו – ˘י˘ ל˙˘‰מ˘ ב„ברים ˘‚‰מיים

„רכיך „ע‰ו" – ˘ב"„רכיך" עˆמם

עˆמם ל˜„ו˘.‰

י˘נו ‰ענין „"„ע‰ו".

וכ‡מור ˘כל ‰ענינים ˘‚‰מיים

ועי"ז מ˙בˆע˙ ‡מי˙י˙ ‰כוונ‰

בעז‰י״˙.

˘י‰ו„י עוס˜ ב‰ם ‰ם ב‚˘‰ח‰

„"נ˙‡ו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰

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

פרטי˙ ,ו‰כוונ ‰בז‰ ‰י‡ כ„י לחנכו

ב˙ח˙ונים".

ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון
˙רמ( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים
ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר

ב‡ו˙‡' ‰ומנו˙' ,כ„י ˘יוכל ל˙˘‰מ˘

)‡חרון ˘ל פסח ˙˘י"„(

ב‡ו˙ם ענינים עˆמם – ל˜„ו˘.‰
ול„ו‚מ‡ :כ‡˘ר מזמינים ל‡„ם
פרנס˙ו ב‡מˆעו˙ ‰יו˙ו "עורך„-ין" –

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

עליו לנˆל מ˜ˆוע ז ‰עˆמו ל˜„ו˘:‰

ל‡ לˆ‡˙ מ"ˆיור"
„‡ר ıי˘ר‡ל!

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

ענינו ˘ל "עורך„-ין" ‰ו‡ לחפ˘

ענין ז˘ ‰יˆח˜ ל‡ יˆ‡ מ‡רı

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

„רכים ל„ˆ‰י˜ ‡˙ ‰זול˙ ,ולכן עליו

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

לנˆל ענין ז ‰לˆורך ‡‰ב˙ י˘ר‡ל –

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

למˆו‡ ‡˙ ‰טוב ˘בכל י‰ו„י.

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו
יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו עלŒ
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על
‡מי˙˙ „‰ברים.

וע„"ז בכל ˘‡ר ‰ענינים ˘‚‰מיים
– ˘‡פ˘ר ובמיל‡ ˆריך לנˆל ‡ו˙ם
עˆמם לעניני ˜„ו˘.‰
וכ‡˘ר „‡‰ם מנˆל ‡˙ עניניו
˘‚‰מיים ל˜„ו˘ ‰ב‡ופן ז‡ – ‰זי,
‚ם כ˘עוס˜ בעניניו ˘‚‰מיים‰ ,רי
ל‡ זו בלב„ ˘ענינים ‡לו ‰ם ב˘ביל
ענין ˘ל ˜„ו˘‡ ,‰ל‡ ˘ענינים ‡לו

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע,"'‰ ˙‡ ‰
ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

עˆמם ‰ם עבו„ ,‰ו‰יינו‚˘ ,ם ב˘ע˙
עס˜ו בענינים ˘‚‰מיים עוב„ ‰ו‡ ‡˙
˜‰ב".‰
ו‰טעם לז – ‰כי מכיון ˘‰ענינים
˘‚‰מיים ‰ם ‡ˆלו ר˜ בבחינ˙ "לימו„
‡ומנו˙" ,כ„י ˘יוכל לנˆל "‡ומנו˙"
זו עˆמ ‰ברוחניו˙ – ‰רי ‰עס˜ ˘‚‰מי

י˘ר‡ל ˘‚‰מי˙ – מ‰ו‰ ‰ור‡‰
לי‰ו„י ˘‡סור לו לˆ‡˙ מ‡ר ıי˘ר‡ל
‰רוחני˙:
י‰ו„י ˆריך ל‰מˆ‡ ˙מי„ בˆ"‰יור"
˘ל ‡ר ıי˘ר‡ל – "‡ר˘‡ ıר ‚ו' עיני
‡ '‰ל˜יך ב ‰מר˘י˙ ˘‰נ ‰וע„ ‡חרי˙
˘נ‰„ ,"‰יינו ,לי„ע ול‰ר‚י˘ ˘על כל
ˆע„ וˆע„ נˆב  '‰עליו ומביט עליו,
ובל˘ון רבינו ‰ז˜ן ב˙ני‡ רי˘ פר˜
מ"‡" :ו‰נ‰ ‰וי' נˆב עליו  . .ומביט
עליו ובוחן כליו˙ ולב ‡ם עוב„ו
כר‡וי",
וכ‡˘ר נר‚˘ „‰בר בנו‚ע לכל
„בר ˜טן )"‡ויף יע„ער ˜לייני˜ייט"(
– ‰רי ז ‰כמ‡מר רבי יוחנן בן זכ‡י
ל˙למי„יו "י‰י רˆון ˘י ‡‰מור‡ ˘מים
עליכם כמור‡ ב˘ר ו„ם כו' ˘ל‡ יר‡ני
‡„ם כו'".

עˆמו ‰ו‡ כעין "‰כ˘ר מˆו‰˘) "‰ו‡

ול„ו‚מ‡:

עבו„ ‰בפ"ע(.

כ‡˘ר י‰ו„י מ˙בונן ˘˜‰ב"" ‰מניח

וז‰ו ‡מי˙י˙ ‰פירו˘ בכ˙וב "בכל

‡˙ ‰עליונים ו˙ח˙ונים" ,מרכב‰
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ו‡ז – כמ"˘ ‰רמב"ם ב‰לכו˙ ˙˘וב ‰וסוף ‰לכו˙ מלכים – יוכל לעבו„ ‡˙  '‰מ˙וך
מנוח ,‰כיון ˘ל‡ י‰יו כל ‰ענינים ‰מבלבלים ,ובמיל‡ "˙רב„‰ ‰ע ‰ו‰חכמ ,"‰ע„
˘"מל‡‡‰ ‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰כמים לים מכסים".
)פורים ˙˘י"ח(

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

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

רוב עיסו˜ו ביום ‰ו‡
ב‚˘מיו˙..
‡י˙‡ ב‚מר‡ "כל ‰עולם כולו ל‡
נבר‡ ‡ל‡ לˆוו˙ לז ."‰וכפי ˘מב‡ר
‰רמב"ם ע"פ מ˘ל מ‡י˘ חכם ‰עוס˜
במו˘כלו˙"˘ ,כל ‡‰נ˘ים ‡˘ר ל‡
יˆיירו מו˘כל לנפ˘ם  . .נמˆ‡ו . .
ל‰יו˙ם מ˘מ˘ים ל‡ח„ ‰‰ו‡  . .מפני
˘‡„ם חסר מ‡„ ויˆטרך ל„ברים רבים
 . .כ„י ל˘‰לים ב‰ם ˙˜ון מזונו . .
ל‡רו‚ מ˘ ‰ילב˘  . .על כן נמˆ‡ו
˘‡ר בני ‡„ם ל˙˜ן ‡לו ‰מע˘ים
ˆ‰ריכים ‡לי‰ם במ„ינ ,‰כ„י ˘ימˆ‡
‰חכם ˆרכו מזומן".
וכ˘ם ˘„‰ברים ‡מורים בכללו˙
‰עולם ,כן ‰ו‡ ‚ם ב"עולם ˜טן"
˘בכל ‡„ם ‚ופ‡ – ˘‡ף ˘רוב ‰זמנים
מנוˆלים ל‡כיל ‰ו˘˙י' ו˘‡ר ˆרכים
‚˘מיים ,ור˜ מיעוט זמן מנוˆל לעס˜
במו˘כלו˙ ,מ"מ ,מיעוט ז‰ ‰ו‡
‰עי˜ר ,וכל י˙ר ‰זמן˘ ,בו „‡‰ם
עוס˜ בˆרכיו ˘‚‰מיים‡ ,ינו ‡ל‡
לˆורך מיעוט זמן ז.‰

ח˘בון כמ ‰זמן מנוˆל לענינים

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

‰ענינים ‰נ„ר˘ים ע"פ ˙ור ,‰ובפרט

ס .פ‡ולו ברזיל

˘י‰ו„י ‡כן ז˜ו˜ ל‰ם בחייו‰„ ,יינו,
ענינים ‰נ„ר˘ים ע"פ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙
– ‰רי ז ‰בו„‡י מיעוט זמן ביו˙ר

ז‡י‡נı

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

ל‚בי ˘‡ר ‰ענינים ˘עוס˜ ב‰ם,
ו‡עפ"כ‰ ,רי ז‰ ‰עי˜ר ,ע"„ ˘"כל
‰עולם כולו ל‡ נבר‡ ‡ל‡ לˆוו˙
לז."‰
וז‰ו ‰פירו˘ ‰פ˘וט במ"˘ "בכל
„רכיך „ע‰ו" – ˘‡ע"פ ˘‰זמן ‰מנוˆל
לˆרכיו ˘‚‰מיים )"„רכיך"( ‰ו‡ ריבוי
זמן ,מ"מˆ ,ריך ל‰יו˙ "בכל „רכיך
„ע‰ו"‰ ,יינו˘ ,ע˘יי˙ כל ‰ענינים
˘‚‰מיים ל‰כרח ˜יום ‚ופו ‰י‡ כ„י
˘יוכל לעבו„ ‡˙ ˜‰ב"˘ ,‰עי"ז יוכל
ל‰יו˙ "בכל „רכיך – „ע‰ו".
‰ענין ‡‰מור ‰ו‡ ‰פירו˘ ‰פ˘וט
ב"בכל „רכיך „ע‰ו" – ˘‡מנם מ„ובר
בענינים ‚˘מיים‡ ,ל‡ ˘„‡‰ם עו˘‰
‡ו˙ם מ˙וך כוונ˘ ‰על י„ם יוכל
לעבו„ ‡˙ ˜‰ב".‰
‡מנם,

‰פירו˘

„"בכל

„רכיך

„ע‰ו" בעומ˜ יו˙ר ‰ו‡ – ˘ל‡ זו

וכל ז‡ ‰פילו מˆ„ ˘כל ‡נו˘י

בלב„ ˘מנˆלים ‡˙ ‰ענינים ˘‚‰מיים

כ˘לעˆמו .וע‡כו"כ כ‡˘ר עו˘ים

ב˘ביל ענין ˘ל ˜„ו˘‡ ,‰ל‡ י˙יר‰

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

˙וכן ‰ענינים
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כ‰

ו‰נ ‰‚‰כזו פועל˙ ‚ם על "עמי ‡‰ר "ıכפ˘וטם – כמ"˘ "ור‡ו כל עמי ‡‰ר ıכי ˘ם
 '‰נ˜ר‡ עליך ויר‡ו ממך":
‡ימ˙י יכול ‚וי לר‡ו˙ י‰ו„י ול„מו˙ ‡˙ עˆמו ‡ליו – ‡ין ז ‰ב˘ע˘ ‰י‰ו„י מ˙פלל

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מעל˙ בני ‚ר˘ון ב"עבו„˙ מ˘‡"
מ„וע נ‡מר "נ˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני ‚ר˘ון ‚ם ‰ם"„ ,מ˘מע ˘‰ם טפלים לבני ˜ / ?˙‰מ„וע
ל‚בי בני מררי ל‡ נ‡מר "נ˘‡ ‡˙ ר‡˘" כלל?  /בי‡ור ענין "‰מ˘‡" ‡ˆל בני ˜ ,˙‰בני
‚ר˘ון ובני מררי
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ'  44ו‡ילך(

פנינים

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

"עבו„˙ מ˘‡ – כמ˘מעו" – מ‡י ˜מ"ל? ˙‡" /ו" – ˜‰ב"‡ ‰ו מ˘?‰

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
"רוח ˘טו˙" ‰מסי˙„‡‰ ˙‡ ‰ם לחט‡
ל‰יו˙ ''‡˘ ‰כ˘ר‰ ''‰עו˘ ‰רˆון ˘‰י''˙ ‚ /ם ב˘ע˙ "מע˘ ‰ב‰מ "‰נו˙ר˙ ‰נ˘מ ‰בט‰ר˙‰
‚ /ם ל‡חר ‰חט‡ יכול „‡‰ם לחזור ל˘‰י"˙ ול‚‰יע ל„ר‚ו˙ נעלו˙ ביו˙ר
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  311ו‡ילך(

פנינים

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

מחי˜˙ ‰מ‚יל ‰ברוחניו˙  /למ ‰נפס˜ ˜‰ול?

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
‚„ר ‰נזירו˙ „˘מ˘ון ו˘מו‡ל
י˜˘ ‰ב„ברי ‰רמב"ם ו"˘‰ס ב„ין נזיר ˘מ˘ון „‡ינו כנזיר עולם ו‡עפ"כ ילפינן לנזירו˙
˘מו‡ל מנזירו˙ו  /יפלפל ע"פ „יני נזירו˙ וסברו˙ ‰מפר˘ים – ‰י‡ך ‰י' חלו˙ נזירו˙
ב˘מ˘ון ו˘מו‡ל ,ויח„˘ סבר‡ „„מי‡ ל‚„ר ‚ר ˘נ˙‚ייר ב˜טנו˙
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ'  63ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
רב ב˜ע ‰מˆ‡ ו‚„ר ב„‚ ‰ר
י˘ ‡ו… ƒּ ‰˘ָּ ׁ ‡ƒכי יַ ¿פ ƒל‡ ƒלנ¿ ּ„…ר נ∆ ∆„ר נָ ז ƒיר
ׁ ‡ƒ
למ ‰נסמכ ‰פר˘˙ נזיר לפר˘˙ סוט ,‰לומר לך ˘כל ‰רו‡ ‰סוט ‰ב˜ל˜ול ‰יזיר עˆמו מן
‰יין‰˘ ,ו‡ מבי‡ לי„י ני‡וף )נ˘‡ ו ,ב .ר˘"י(

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
‡ין ל‰חליף ‡˙ ˘‰ליחו˙
˘‡ו… )נ˘‡ „ ,מט(
י˘ ַﬠל ֲﬠב ָ…„˙ו… ו¿ ַﬠל ַמ ָּ ׂ
י˘ ׁ ‡ƒ
ׁ ‡ƒ

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
כל ‰יום ‡י' ‡ל˜יך?!
„ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ נחיˆו˙ ‰ח„ר˙ יר‡˙ ˘מים ו‰נ‚‰ו˙ „˜‰ו˘‚ ‰ם בע˙ ‰עס˜ ב„ברי
‰ר˘ו˙

ולומ„ ˙ור ‰ומ˜יים מˆוו˙ ,כיון ˘‚‰וי ‡ינו ˘ייך לענינים ‡לו‰˘ ,רי "עכו"ם ˘עוס˜
ב˙ור ‰חייב מי˙ ,"‰ו‚וי ˘‰ניח ˙פילין ל‡ ע˘ ‰ול‡ כלום;
‡בל כ‡˘ר ‚‰וי רו‡ ‰י‰ו„י ב‡כיל˙ו ו˘˙יי˙ו˘ ,בז ‰יכול ל‰י„מו˙ ‡ליו ,כיון
˘נכנס ב‡מˆע ‡כיל˙ו ,ל‡חרי ˘ברך ברכ ‰ר‡˘ונ ‰ו˜ו„ם ˘ברך ברכ‡ ‰חרונ ,‰וע„"ז
ב˘ע˘ ‰עוס˜ במ˘‡ו ומ˙נו ובכל עניניו ˘‚‰מיים ˘בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי – ˘‡ז "ור‡ו
כל עמי ‡‰ר˘ ,"ıרו‡ים ‡ו˙ו ומ˘˙ווים ‡ליו,
ועי"ז – "ויר‡ו ממך" ,כיון ˘‚ם ‡ז "˘ם  '‰נ˜ר‡ עליך" ,כ„ר˘˙ חז"ל "‡לו ˙פילין
˘בר‡˘" – ˙פילין „יי˜‡‡˘ ,סור ל‰סיח „ע˙ו מ‰ם וˆריך לזכור ‡˙ ‡"‰זכרו˙"
˘ב˙וכם˘ ,ז‰ו ענין "פח„ ‰י‰ו„ים" ,ובמיל‡ מ˙בטלים כל ˜‰טרו‚ים ו‰נסיונו˙ כו'
˘ב‡ים מˆ„ ‚‰וים.

כל ‰יום – ‡י' ‡ל˜יך?!
וענין ז ‰מ‰ו‰ ‰ור‡ ‰לכל ‰מ˜ומו˙ ולכל ‰זמנים:
ˆריך ל„ע˙ ˘‡ינו-י‰ו„י ‡ינו יכול לפעול ‰עלם ו‰ס˙ר על י‰ו„י‰˘ ,רי י‰ו„י ‰ו‡
"חל˜ ‡ל˜ ‰ממעל ממ˘"  . .ובמיל‡ ˆריכים ‚‰ויים ל˙‰בטל "כ‰מס „ונ‚ מפני ‡˘".
ו‰סיב ‰לכך ˘‡ינם בטלים בפועל ‰י‡ – כיון ˘‡‰ל˜ו˙ ˘‡ˆל ‰י‰ו„י ‰י‡ ב‰עלם.
וז‰ו מ"˘ "ב‡מור ‡לי )‚‰וי לי‰ו„י( כל ‰יום ‡י' ‡ל˜יך"‰ :רי ‡˙ ‰בן ‡בר‰ם יˆח˜
ויע˜ב ,ו‡"כ ,מ„וע ‡ינו ניכר בך במ˘ך כל ‰יום )ב‰נ˙‚‰ך בעניני ‰ר˘ו˙( ˘˜‰ב"‰
‰ו‡ "‡ל˜יך" ,כחך וחיו˙ך?! ...ו‡ז יכולים ל‰יו˙ ענינים ˘ל ‚זירו˙ כו'‚˘ ,ורמים
ל‰יפך ˘‰מח – ‰כמ"˘ ב˙‰חל˙ ‰פסו˜ "‰י˙ ‰לי „מע˙י".
‡בל כ‡˘ר ‚‰וי ‡ינו יכול ל˘‡ול "‡י' ‡ל˜יך" ,כיון ˘"ר‡ו כל עמי ‡‰ר ıכי ˘ם '‰
נ˜ר‡ עליך" – ‡זי "נפל פח„ ‰י‰ו„ים עלי‰ם" )ל‡ ר˜ "פח„ ‰י‰ו„ים" ˘ב˘ע˙ ˙‰ור‰
ו˙‰פל ,‰ול‡ ר˜ על "עמי ‡‰ר "ıבפנימיו˙ם ,עניני ‰ר˘ו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל‡ ,ל‡ ‚ם(
– על "עמי ‡‰ר "ıכפ˘וטם" ,ויר‡ו ממך"˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘‡ינם ענין ‰מנ‚„ ‰מעלים
ומס˙יר‡ ,ל‡ ˘‰ם כ˜ליפ ‰סביב ‰פרי ˘˘ומר˙ על ‰פרי.
וז‰ו ˘‡ומרים לי‰ו„י ˘ני˙ן לו ‰עולם כולו – "כל ‰עולם כולו ל‡ נבר‡ ‡ל‡ לˆוו˙
לז" ,"‰כ‡ו"‡ חייב לומר ב˘בילי נבר‡ ‰עולם"‰ ,יינו˘ ,כ‡˘ר י˙נ ‚‰ב‡ופן ˘י‰י'
ניכר עליו ˘"˘ם  '‰נ˜ר‡ עליך" ,ל‡ ר˜ בעבו„˙ו בעניני ˙ומ"ˆ )"‰י‰ו„ים"(‡ ,ל‡ ‚ם
ב‡כיל˙ו וב˘˙י˙ו ו"בכל „רכיך"‡ ,זי יר‡˘ ‰כל ‰עולם ל‡ נבר‡ ‡ל‡ ב˘בילו ,כ„י
˘י‰י' לו כל ‰מˆטרך בבני חיי ומזונ‡ רויח‡,

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

‡ימ˙י יו„עים ˘"לי‰ו„ים ‰י˙‡ ‰ור‰ ,"‰יינו ˘נמˆ‡ים במ˜ום ˘ל ‡ור ,‰ובמיל‡
ל‡ נכ˘לים כו' ,ומ˙נ‚‰ים כ„בעי – כ‡˘ר ‚ם "עמי ‡‰ר ıמ˙י„‰ים"‰ ,יינו‚˘ ,ם עניניו
˘ל י‰ו„י ˘נ˜ר‡ים ב˘ם "עמי ‡‰ר‡ ,"ıכיל ‰ו˘˙י' טיול ומסחר כו'˘ ,ב‰ם נר‡ים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

בני י˘ר‡ל כמו עם בין ‰עמים‰ ,נ‚ ‰ם ‰ם "מ˙י„‰ים"˘ ,ניכר ˘‰ם מונ‚‰ים ע"י ‡י˘
י˘ר‡ל.

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

"נפל פח„ ‰י‰ו„ים" ‚ם כפ˘וטו
ועו„ ז‡˙:
‰‰נ ‰‚‰בעניני ‰ר˘ו˙ יכול ‰ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל‡ י‰י' ני‚ו„ לענין ˙‰ומ"ˆ ,ול„ו‚מ‡,

מעלת בני גרשון ב"עבודת משא"

˘ייך לענינים ˘ל ‰ס‚˙ ‚בול ,ל˘ון ‰רע ,ו‡פילו ל‡ ‡ב˜ ל˘ון ‰רע‡ ,ע"פ ˘‡ין ז‰

מדוע נאמר "נשא את ראש בני גרשון גם הם" ,דמשמע שהם טפלים לבני קהת?
 /מדוע לגבי בני מררי לא נאמר "נשא את ראש" כלל?  /ביאור ענין ה"משא" אצל
בני קהת ,בני גרשון ובני מררי

ב˘ב˙ ויו"ט ‡ינו ˘ייך לעניני מסחר ועוב„ין „חול ,כולל ‚ם ב‰זמן „˙וספ˙ ˘ב˙ ויו"ט,
‡ע"פ ˘לכמ„ ‰עו˙ ‡ין ז‡ ‰ל‡ מ„רבנן ,ו‚ם בימו˙ ‰חול בעס˜ו בעניני ‰מסחר‡ ,ינו
‡ל‡ מ„רבנן.
‰נ ‰‚‰כזו מוכיח‡ ‰מנם ˘"עמי ‡‰ר ıמ˙י„‰ים"‰ ,יינו˘ ,ניכר ˘‰ענינים ‰נ˜ר‡ים
"עמי ‡‰ר "ıמונ‚‰ים ע"י י‰ו„י;
‡בל ,ע„יין ‡ין ז ‰מספי˜‡ ,ל‡ ˆריך ל‰יו˙ ‚ם ‰ענין „"נפל פח„ ‰י‰ו„ים עלי‰ם":
"פח„ ‰י‰ו„ים" ‰ו‡ ‰מעמ„ ומˆב „יר‡˙  '‰בע˙ ˙‰‰עס˜ו˙ בענינים ˘נ˜ר‡ים
ב˘ם "י‰ו„ים" – בע˙ ˙‰פל ,‰לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ ,ו‰יינו˙‰‰˘ ,עס˜ו˙
בענינים ‡לו ‰י‡ מˆ„ פח„  ,'‰ב‡ופן ˘"‚זיר‚ ‰זר˙י חו˜ ‰ח˜˜˙י" "ו‡ין לך ר˘ו˙
ל‰ר‰ר ב‰ן" ,וע„ ˘‡פילו בענינים ˘כליים ‡מרו חז"ל "‡ל י‡מר ‡„ם ‡י ‡פ˘י כו'
‡ל‡ ‡פ˘י ,ומ‡ ‰ע˘‡˘ ‰בי ˘ב˘מים ‚זר עלי" ,ו‰יינו˘ ,עומ„ ב‡ימ ‰וביר‡ ,‰בי„עו
˘" '‰נˆב עליו  . .ומביט עליו ובוחן כליו˙ ולב ‡ם עוב„ו כר‡וי" )כמ"˘ רבינו ‰ז˜ן
ב˙ני‡ פר˜ מ"‡(.
ו"פח„ ‰י‰ו„ים" זˆ ‰ריך ל‰יו˙ ‚ם "עלי‰ם" ,על "עמי ‡‰ר ,"ıעניני ‰ר˘ו˙ ˘ל בני
י˘ר‡ל – ˘‰רי " '‰נˆב עליו" ב‡ופן ˙מי„י ,בכל מ˜ום ובכל זמן‡ ,פילו בע˙ ˘‰ינ,‰
˘לכן "‡„ם מוע„ לעולם בין ער בין י˘ן" ,כי‡ ,ילו ‰י' ‡ˆלו ‰ענין „"פח„ ‰י‰ו„ים
עלי‰ם"‡ ,זי ל‡ ‰י' ˜ור ‰מע˘‰ ‰נז˜.
וכ‡˘ר רו‡ים ˘"נפל פח„ ‰י‰ו„ים עלי‰ם"‰ ,יינו˘ ,יר‡˙ ˘ '‰י˘נ ‰ב˘ע˙ לימו„
˙‰ור ‰וב˘ע˙ ˙פל˙ ˘מונ-‰ע˘ר ‰וב˘ע˙ ˙פל˙ נעיל ‰ביו"‰כ לפנו˙ ערב )"פח„
‰י‰ו„ים"( ,י˘נ‚ ‰ם על "עמי ‡‰ר ,"ıב˘ע˙ ‡כיל˙ו ו˘˙י˙ו ובעס˜ו במ˘‡ו ומ˙נו
– ‰רי זו ר‡י' ˘נע˘‰ ‰ענין „פורים" ,ונ‰פוך ‰ו‡" ,ו"לי‰ו„ים ‰י˙‡ ‰ור ,"‰ובמיל‡
‰ולכים לבטח ב„רך ‰מלך ,מלכו ˘ל עולם.

ב˙חיל˙

פר˘˙נו" :נ˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני ‚ר˘ון ‚ם ‰ם לבי˙ ‡בו˙ם למ˘פחו˙ם .מבן

˘לו˘ים ˘נ ‰ומעל ,‰ע„ בן חמ˘ים ˘נ˙ ‰פ˜ו„ ‡ו˙ם ,כל ‰ב‡ לˆבו‡ ˆב‡ ,לעבו„
עבו„ ‰ב‡‰ל מוע„ .ז‡˙ עבו„˙ מ˘פחו˙ ‚‰ר˘וני לעבו„ ולמ˘‡" )„ ,כב-כ„(.
ו‰נ ,‰נ˘י‡˙ ר‡˘ זו בבני ‚ר˘ון ,ב‡‰ ‰י‡ ב‰מ˘ך ל‰נ˘י‡˙ ר‡˘ ˘נ‡מר ‰בבני
˜ – ˙‰בסיום ‰ס„ר˜‰ ‰ו„מ˙ ,פ' במ„בר )„ ,ב" :(‚-נ˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני ˜ ˙‰מ˙וך בני לוי,
למ˘פחו˙ם לבי˙ ‡בו˙ם .מבן ˘לו˘ים ˘נ ‰ומעל ,‰ע„ בן חמ˘ים ˘נ ,‰כל ב‡ לˆב‡
לע˘ו˙ מל‡כ ‰ב‡ו‰ל מוע„";
וע"ז ממ˘יך בכ˙וב כ‡ן˘‡ ,ר "נ˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני ‚ר˘ון ‚ם ‰ם" – ב‰מ˘ך ל‰נ˘י‡˙
ר‡˘ ˘ל בני ˜ .˙‰וכך מפר˘ ר˘"י כ‡ן" :נ˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני ‚ר˘ון ‚ם ‰ם – כמו
˘ˆוי˙יך על בני ˜ ,˙‰לר‡ו˙ כמ ‰י˘ ˘‚‰יעו לכלל עבו„."‰
ברם ˆריך ל‰בין ל˘ון ‰כ˙וב "נ˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני ‚ר˘ון ‚ם ‰ם" – ˘מ˘מעו ˘‰נ˘י‡˙
ר‡˘ בבני ˜‰ ˙‰י‡ ‰עי˜ר ,ו‡ילו נ˘י‡˙ ‰ר‡˘ בבני ‚ר˘ון ב‡ ‰ב„רך טפל ו˙וספ˙
בלב„ ,וטעמ‡ בעי.
]ב‚ור ‡רי' כ‡ן ‡‰ריך לב‡ר ‡˙ ל˘ון "‚ם ‰ם" ב„רך מחו„˘˙ – ˘‰י˙˜ ‰ס"„
˘בבני ‚ר˘ון ימנו ר˜ ‡˙ ‡לו ˘בפועל עוב„ים ‰ם ב‡‰ל מוע„ ,ולז‰ ‰וˆרך ‰כ˙וב
ל‚„‰י˘ "‚ם ‰ם" ,ל˘‰וו˙ ‡˙ ‚ר˘ון ל˜˘ - ˙‰כמו ˘בבני ˜ ˙‰נמנו כל ‡לו ˘מבן
˘לו˘ים ע„ חמי˘ים ,ול‡ ר˜ מי ˘עב„ בפועל ,כך בבני ‚ר˘ון י˘ למנו˙ ‡˙ כולם ,ועיין
ב„בריו ˘‡‰ריך בכמ„˜„ ‰ו˜ים.

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‚

‡בל ב„רך ‰פ˘ט – לכ‡ור ‰מעי˜ר‡ ‡ין סבר‡ לחל˜ בין בני ‚ר˘ון ובני ˜,˙‰

‰וספ. ‰

וממיל‡ ‡ין ˆורך ל˘‰וו˙ ביני‰ם ,ועל כרחך ˘˙‰יבו˙ "‚ם ‰ם" ב‡ו ל‚„‰י˘ ˘בני

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

˜‰ ˙‰ם ‰עי˜ר ,כ„ל˜מן[.

ב.

ו‰נ ‰במפר˘י ˙‰ור‡‰ ‰ריכו בענין ז‰

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

)ר‡ ‰במ„בר רב ‰רי˘ פר˘˙נו‡ .ברבנ‡ל ,כלי

י˜ר‡ ,ל˘יך ועו„( ,ו„‰רך ‰רווח˙ לב‡ר ‰י‡ ˘י˘ מעל ‰בעבו„˙ם ˘ל בני ˜ ˙‰ל‚בי בני
‚ר˘ון ,כי בני ˜ ˙‰נ˘‡ו ‡˙ ‰חפˆים ‰מ˜ו„˘ים ˘במ˘כן – ‡‰רון˘‰ ,ולחן‰ ,מנור‰
ו‰מזבחו˙

כל היום אי' אלקיך?!

)וכ„ברי ר˘"י בפ' במ„בר „˘ ,„ ,בני ˜ ˙‰נו˘‡ים ‡˙ "‰מ˜ו„˘ ˘בכולן‡‰ ,רון ו˘‰ולחן

ו‰מנור ‰ו‰מזבחו˙ ו‰פרוכ˙ וכלי ˘ר˙" .ור‡‚ ‰ם פר˘"י ב‰עלו˙ך ח ,י‡( ,ו‡ילו בני ‚ר˘ון נ˘‡ו
‡˙ ‰יריעו˙ ו˜‰לעים ˘‡ינם ב„ר‚˙ ˜„ו˘ ‰זו; ולכן עי˜ר ‰ענין „"נ˘‡ ‡˙ ר‡˘" ‰ו‡
בבני ˜ ,˙‰ב˘ל ‰מעל‰ ‰מיוח„˙ ˘בעבו„˙ם ,ו‡ילו בבני ‚ר˘ון ‰רי ז ‰ב„רך טפל
בלב„ )"‚ם ‰ם"(.

ענייני "עמי הארץ" שאצל היהודי עצמו  /יראת ה' "פחד היהודים" צריך
להשפיע על כל היום  /כשאומות העולם מכירים בכך מסייעים ליהודי " /והנה
ה' נצב עליו" כל היום כולו!

‡ך ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ‡ין בי‡ור ז ‰מספי˜ ,כי לפי „רך ‰פ˘ט ‰ענין „"נ˘‡ ‡˙
ר‡˘" ‡ינו ˘ייך ל˜„ו˘˙ ‰מ˘‡‡ ,ל‡ לענין ˘ל כח ו‚בור ,‰וכמו ˘פיר˘ ר˘"י בפ'
במ„בר על "נ˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני ˜:"˙‰
"מנ ‰מ‰ן ‡˙ ‰ר‡ויין לעבו„˙ מ˘‡ ,ו‰ם מבן ˘לו˘ים וע„ בן חמ˘ים ˘נ ;‰ו‰פחו˙
מ˘לו˘ים ל‡ נ˙מל‡ כוחו ,מכ‡ן ‡מרו :בן ˘לו˘ים לכח .ו‰יו˙ר על בן חמי˘ים כחו
מכחי˘ מע˙."‰
ומבו‡ר מ„ברי ר˘"י ‡לו‰˘ ,ענין „"נ˘‡ ‡˙ ר‡˘" ‰ו‡ – ˘מונים ‡˙ ‡ו˙ם לויים
˘‰ם בעלי כח ו"ר‡ויין לעבו„˙ מ˘‡" ,ו‰יינו ‡לו ˘‰ם "מבן ˘לו˘ים וע„ בן חמ˘ים",
˘י˘ ב‰ם ח˘יבו˙ מיוח„˙ ב‚לל כוחם ‚‰ופני.
ומע˙ :‰˘˜ ‰למ ‰י‰י' ‰ב„ל בין בני ˜ ˙‰לבני ‚ר˘ון בענין ז˘ ‰ל כח ו‚בור ,‰וע„
˘בני ˜ ˙‰נח˘בים עי˜ר ביחס לבני ‚ר˘ון?

במ‚יל˙

‡ס˙ר כ˙וב "ורבים מעמי ‡‰ר ıמ˙י„‰ים כי נפל פח„ ‰י‰ו„ים עלי‰ם",

‰נ" ‰עמי ‡‰ר‡ "ıין ר˜ ‰פירו˘ כפ˘וטו ,ל‡ומו˙ ‰עולם‡ ,ל‡ י˘נו ענין "עמי ‡‰ר"ı
˘בי˘ר‡ל ‚ופ‡:
עניני ˙‰ומ"ˆ ˘בי˘ר‡ל – ‡ינם ˘ייכים כלל ‡ˆל ‡ו"‰ע" ,עמי ‡‰ר "ıכפ˘וטם,
וב‰ם מו„‚˘˙ מעל˙ו ˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל‰ '‰"˘ ,ו‡ נחל˙ו" ,ולכן ני˙נו לו רמ"ח פי˜ו„ין
˘‰ם רמ"ח ‡ברים „מלכ‡;
‡בל י˘נם ‚ם עניני ‰ר˘ו˙ˆ ,רכי ‚‰וף ועניניו‡ ,כיל˙ו ו˘˙י˙ו וטיולו ומסחרו כו'
)כל ‰ע˘ר„ ‰ברים ˘נימנו ברמב"ם(˘‡ ,ר ,לעיני ב˘ר ˘וים ‰ם ‡ˆל ‡י˘ י˘ר‡ל כמו
‡ˆל עמי‡‰-ר ,ıל‰ב„יל ,ובמיל‡ ,ענינים ‡לו ‰ם בבחינ˙ "עמי ‡‰ר˘ "ıבי˘ר‡ל ‚ופ‡.
)"‡ מסיר˙-נפ˘ ‡י„"(:
ובענין ז‰ ‰י‡ ‰בחינ ‰לי„ע ˘י‰ו„י ז‰ ‰ו‡ בעל מסיר˙-נפ˘ ַ
ב˘ולחן-ערוך ‡ין ‡מנם ˆיווי על מסירו˙ נפ˘‡ ,בל„‰ ,ין ‰ו‡ ˘כ‡˘ר י‰ו„י

‚.

ונר‡ ‰לב‡ר לפי פ˘וטו )וכעין ז ‰כ˙בו בכמ ‰מפר˘ים – ר‡ ‰חז˜וני .רע"ב .פנים יפו˙(,

‡ומר "˘מע י˘ר‡ל ‡ '‰ל˜ינו ‡ '‰ח„"‡ ,זי ˆריך ל‰יו˙ "‡מליכ˙י' למעל ‰למט‰

˘‡כן עי˜ר ‰ענין „"בעלי כח" ‰י' נ„ר˘ ‡ˆל בני ˜‰˘ ,˙‰רי ‰ם נ˘‡ו ‡˙ כלי ˜‰ו„˘

ול„' רוחו˙" .ובפרט ע"פ ‰פירו˘ ‰פנימי˘ ,ב˜"˘ ˆ"ל ‰ענין „מסיר˙-נפ˘ בכח,

ב‚ופם ממ˘ ,ל‡ כמו בני ‚ר˘ון ˘‰יו ל‰ם ע‚לו˙ ˘ב‰ם ‰עמיסו ‡˙ ‰יריעו˙ ו˜‰לעים.

כפי ˘ממ˘יכים מי„ ל‡חרי ז" :‰ו‡‰ב˙ ‡˙ ‡ '‰ל˜יך ‚ו' בכל נפ˘ך"‡" ,פילו נוטל

וכמו ˘כ˙וב ב‰מ˘ך ‰ס„ר) ‰ז ,ז-ט(˙˘ ˙‡" :י ‰ע‚לו˙  . .נ˙ן לבני ‚ר˘ון  . .ו‡˙ ‡רבע

‡˙ נפ˘ך"" ,ובכל מ‡„ך" " -בכל מ„ ‰ומ„‰˘ ‰ו‡ מו„„ לך"‰„ .יינו ‡פילו יסורים

‰ע‚לו˙  . .נ˙ן לבני מררי  . .ולבני ˜ ˙‰ל‡ נ˙ן ,כי עבו„˙ ˜‰ו„˘ עלי‰ם בכ˙ף י˘‡ו".

˘˜˘ים ממי˙ ,‰כמ‡רז"ל "‡ילמלי נ‚„ו ‰כו'" ,ו‚ם ב‡ופן כזˆ ‰ריך ל‰יו˙ "ו‡‰ב˙",

וז‰ו ‡יפו‡ ‰טעם ˘נ‡מר "נ˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני ‚ר˘ון ‚ם ‰ם" – כי עי˜ר ‰ענין
„נ˘י‡˙ ר‡˘‰ ,מנין ˘ל בעלי ‰כח ˘מבן ˘לו˘ים ע„ חמי˘ים ,נ„ר˘ ‰ו‡ ‡ˆל בני
˜"˘ ˙‰בכ˙ף י˘‡ו" ,ו‡ילו ‡ˆל בני ‚ר˘ון ˘‰יו ל‰ם ע‚לו˙ ול‡ ‰וˆרכו ל˘‡˙ ב‚ופם
ממ˘ ‰י' ז ‰ר˜ ב„רך טפל.

"ל˜בולינ‰ו ב˘מח" – "‰עב„ו ‡˙  '‰ב˘מח."‰
ובכןˆ‰ :ורך ל˙‰נ ‚‰כן כ‡˘ר י‰ו„י נמˆ‡ בעניניו‰„ ,יינו בעניני י„‰ו˙˙ ,ור‰
ומˆוו˙ – ‰ו‡ ב„רך ‰פ˘יטו˙‡ ,בל ע„יין ‡ין זו ר‡י' ˘י‰ו„י ז ‰מיי˘ם ‡˙ מ˜‰˘ ‰ב"‰
מˆפ ‰ממנו;

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

נ˘מו˙ ‰טועו˙
...כ‡˘ר ‰נ˘מ ‰יור„˙ מלמעל ‰ל˙‰לב˘ ב‚וף – י˘ ל˘‰ ‰ליחו˙ ˘ל‡ ,‰ל‡ ˘י˘
ל„˙˘‰ל ˘ל‡ ל‰יו˙ מן ‰נ˘מו˙ ‰טועו˙.

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

‡ך ע„יין ˆריך בי‡ור:
‰נ ‰ל‡חר ‰פר˘„ ‰בני ‚ר˘ון ב‡‰ ‰פר˘„ ‰בני מררי ,ו‡ˆלם ל‡ נ‡מר‰ ‰ל˘ון
"נ˘‡ ‡˙ ר‡˘" כלל‡ ,פילו ל‡ ב„רך טפל;
ולכ‡ור ‰לפי „רכנו‰ ,רי ל‡ ˆריך ל‰יו˙ ‰ב„ל בין בני ‚ר˘ון לבני מררי – כי ˘ני‰ם

כפי ˘מספרים ב˘ם ‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן סיפור מ‚ביר ובעל ‰ע‚ל˘ ‰לו.

‰יו ל‰ם ע‚לו˙ ול‡ ‰וˆרכו ל˘‡˙ ב‚ופם – ולמ‡ ‰יפו‡ בבני ‚ר˘ון נ‡מר‰ ‰ל˘ון

בעלי עס˜ים ע˘ירים מזמנים עברו ‰יו נוסעים ל˘‰י‚ סחור ‰ר˜ בזמן מסויים ב˘נ,‰

"נ˘‡ ‡˙ ר‡˘" )ב„רך טפל ,כנ"ל( ,ו‡ילו בבני מררי ל‡ נ‡מר ‰כלל?

וב˘‡ר ‰זמנים ‰יו עוס˜ים ב˙ור‡ .‰ירע ˘‚ביר ובעל ‰ע‚ל˘ ‰לו ‚‰יעו לעיר ביום
˘י˘י ‡חר ‰ˆ‰ריים‚‰ .ביר ‰לך לטבול לכבו„ ˘ב˙ ,לב˘ ב‚„י ˘ב˙ ו‰לך לבי˙ ‰כנס˙.

„.

ונר‡ ‰לומר בז„ ‰בר ח„˘‡˘ ,ף ˘‰יו ע‚לו˙ ‚ם לבני ‚ר˘ון ו‚ם לבני מררי ,מכל

בלכ˙ו ברחוב נ˙˜ל בע‚ל„‚ ‰ול˜˘˘ ‰ע ‰בבו ,ıומכיוון ˘עליו ל˜יים "עזוב ˙עזוב",

מ˜ום ‡ˆל בני ‚ר˘ון ‰י' יו˙ר ענין ˘ל מ˘‡ ב‚ופם מ‡˘ר בבני מררי ,ולכן „ו˜‡ ‡ˆלם

ני‚˘ לעזור .ו‰יו˙ ˘ל‡ ‰י˙ ‰לו ˘ייכו˙ לעבו„ ‰כזו˙‰ ,לכלך כולו ,ניז˜ ונע˘ ‰לבעל

נ‡מר ˘‰ם טפלים לבני ˜ ˙‰בענין ז" – ‰נ˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני ‚ר˘ון ‚ם ‰ם" – כי ‡ˆל

מום ,וכך ‚‰יע לבי˙ ‰כנס˙ ל˙‰פלל מלוכלך וניזו˜.

בני ‚ר˘ון ‰י' „מיון ˜ˆ˙ לעבו„˙ בני ˜˘ ˙‰נ˘‡ו ב‚ופם ,מ‡˘ ‰ין כן ‡ˆל בני מררי.

ו‡ילו בעל ‰ע‚ל‰ ‰לך ‡חרי ‰מרח ıלבי˙ ‰כנס˙‚‰ ,יע ל˘ם ב˘ע ‰מו˜„מ˙ ו‡מר
בינ˙יים ˙‰ילים .בפ‚˘ו ב‰רב‡ ‰ורחים עניים ˘‚‰יעו ממרח˜ים‰ ,זמין ‡ו˙ם ‡ליו
ל˘ב˙ ,ע„ ˘‚‰יעו למספר ˘ל ע˘ר‡ .‰חרי ˜בל˙ ˘ב˙ כ˘רˆ‚‰ ‰ב‡י לחל˜ ‡˙
‡‰ורחים בין ‰בעלי-ב˙ים ˘בעיר‡ ,מרו כל ‡‰ורחים ˘י˘ ל‰ם כבר ‰יכן ל‡כול.
‡חרי ˙‰פיל ‰חוזר ‚‰ביר ל‡כסניי˙ו ניזו˜ ו‡ילו בעל ‰ע‚ל ‰מוביל ‡י˙ו ע˘ר‰
‡ורחים ל‡כול סעו„˙ ˘ב˙‚‰ .ביר ˜יים מˆו˙ "עזוב ˙עזוב" ,ובעל ‰ע‚ל - ‰מˆו˙
‰כנס˙ ‡ורחים.

וכ„ „יי˜˙ ˘פיר ‰רי חילו˜ ז ‰מפור˘ ‰ו‡ בל˘ון ‰כ˙וב בפר˘˙נו:
בבני ‚ר˘ון נ‡מר "ז‡˙ עבו„˙ מ˘פחו˙ ‚‰ר˘וני לעבו„ ולמ˘‡" ,ו‰יינו ˘‰י' ‡ˆלם
ענין ˘ל מ˘‡ ב‡ופן ˘ל "עבו„ "‰ועמל; ו‡ילו בבני מררי נ‡מר )„ ,ל‡( "וז‡˙ מ˘מר˙
מ˘‡ם" )ול‡ נ‡מר "ז‡˙ עבו„˙"( –
˘‰פירו˘ בז‰ ‰ו‡ )ל‡ ˘‰יו ˆריכים ל˘‡˙ בפועל‡ ,ל‡( ˘‰ם ‰יו ממונים על ענין
‰מ˘‡ ,וכמו ˘פיר˘ ר˘"י בפ' במ„בר )‚ ,ז( ˘"מ˘מר˙" פירו˘ו "מינוי ˘„‡‰ם ממונ‰
עליו" .ו‰יינו‰˘ ,ם ‰יו ממונים ל„‡ו‚ ולוו„‡ ˘˜‰ר˘ים וכו' יינ˘‡ו על י„י ‰ע‚לו˙

ל‡חר מ‡ ‰וע˘רים ,כ˘„ינם ב‡ לפני בי"„ ˘ל מעל ,‰פס˜ו ˘על בעל ‰ע‚ל ‰לר„˙
למט ‰ל˜יים מˆו˙ "עזוב ˙עזוב" ועל ‚‰ביר לר„˙ ול˜יים מˆו˙ ‰כנס˙ ‡ורחים.
לכל ‡ח„ י˘נ˘‰ ‰ליחו˙ ˘לו‡ ,ל‡ ˘י˘ ל„ע˙ מ‰י ˘‰ליחו˙˘ ,ל‡ ל‰חליף
ב˘ליחו˙ו ˘ל ˘‰ני .כפי ˘‰ו„ כ"˜ רבינו ‰ז˜ן מסביר ‡˙ מ‡מר רז"ל "‡בוך במ‡י ‰וי
ז‰יר טפי" ,ז‰יר – ל‡‰יר ,מל˘ון ז‰ירו˙ ,כלומר על י„י ‡יזו מˆו‡‰ ‰ירו יו˙ר.
‡ך מˆ„ כח ‰מ˘לח  -כולם ˘ווים.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  „"˘˙'‰עמ'  153ו‡ילך  -ספר ˘‰יחו˙ ‰ „"˘˙'‰מ˙ור‚ם לל ˜"‰עמ' ˜מ ו‡ילך(

)‡בל ל‡ו „ו˜‡ ˘נ˘‡ו ב‚ופם(.
ו‡ף ˘לכ‡ור‚ ‰ם לבני ‚ר˘ון ‰יו ע‚לו˙ ,ומ‡י ˘נ‡? – ‰נ ‰מ„יו˜ ל˘ון ‰כ˙וב "ז‡˙
עבו„˙ מ˘פחו˙ ‚‰ר˘וני לעבו„ ולמ˘‡" ,מובן ˘‡ˆל בני ‚ר˘ון ‰י' ענין ˘ל מ˘‡
ב‚ופם ‚ם כן )מ˘‡"כ בבני מררי( ,וכמו ˘י˙ב‡ר בעז" ‰ב‚ליון ‰ב‡ ב‡רוכ.‰
]וב‡מ˙ ˘מˆינו מפור˘ ב‡ח„ ‰מפר˘ים ˘בבני ‚ר˘ון ‰י' ענין ˘ל מ˘‡ בכ˙ף,
ב„ומ ‰לבני ˜ ,˙‰ו‰ו‡ בבי‡ורי מ‰ר‡"י על ר˘"י )ב‰עלו˙ך ח ,י‡(˘˘ ,ם חי„˘ ˘‡ף
˘בכלל נ˘‡ו בני ‚ר˘ון ‡˙ ‰יריעו˙ ו˜‰לעים בע‚לו˙‰ ,נ‡ ˙‡ ‰ו˙ן יריעו˙ ˘‰יו
נר‡ו˙ בבי˙ ˜„˘ ˘„˜‰ים נ˘‡ו בכ˙ף – מחמ˙ ˜„ו˘˙ם ‰י˙יר‡ ;‰מנם בני מררי ˘‰יו
נו˘‡ים ‡˙ ˜‰ר˘ים‰ ,נ ‰מחמ˙ ‚ו„ל כוב„ם ,ל‡ ‰יו יכולים ל˘‡˙ ‡˙ ˜‰ר˘ים ב‚ופם
כלל‡ ,פילו ל‡ ‡˙ ‡ו˙ם ˜ר˘ים ˘‰יו נר‡ים בבי˙ ˜„˘ ˘„˜‰ים.
‡ך נר‡ ‰לומר י˙יר ‰מזו‰˘ ,י' ‰ב„ל בכללו˙ ‡ופן ‰מ˘‡ וכו' בין בני ‚ר˘ון ובני
מררי ,וכמו ˘י˙ב‡ר בעז".[‰

פנינים

כ‡

דרוש ואגדה

"עבודת משא – כמשמעו"
– מאי קמ"ל?
כל ‰ב‡ לעבו„ עבו„˙ עבו„ ‰ועבו„˙ מ˘‡
ב‡ו‰ל מוע„
עבו„˙ עבו„‰ – ‰ו‡ ˘‰יר במˆל˙ים וכנורו˙ ˘‰י‡ עבו„‰
לעבו„‡ ‰חר˙ .ועבו„˙ מ˘‡ – כמ˘מעו
)„ ,מז .ר˘"י(

˘˜‰ו ‰מפר˘ים ,מ„וע ˆריך ר˘"י לפר˘ "עבו„˙
מ˘‡ – כמ˘מעו"‡„ ,יז ‰פירו˘ ˘ולל ר˘"י בז?‰
וב˘פ˙י חכמים ˙יר" ıכלומר ‡ע"פ ˘עבו„˙ עבו„"‰
פירו˘" ‰עבו„ ‰לעבו„‡ ‰חר˙" – "מ"מ עבו„˙ מ˘‡
‡ין פירו˘ ‰עבו„ ‰למ˘‡ ‡ל‡ כמ˘מעו ,עבו„‰˘ ‰ו‡
מ˘‡"‡ .מנם פירו˘ו ˆ"ע‰˘ ,רי ,כל˘ון ‰ר‡"ם‡" ,ין
למ˘‡ עבו„‡ ‰חר˙" ,ו‡"כ ‚ם בלי פירו˘ ר˘"י
"כמ˘מעו" ל‡ י˙כן לפר˘ "עבו„ ‰למ˘‡"!
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
מנין ‰לויים כ‡ן כלל ר˜ ‡לו "מבן ˘ל˘ים ‚ו'
וע„ בן חמ˘ים ˘נ ,"‰ו‰טעם ל‚יל ז ‰מפור˘ בר˘"י
)במ„בר „ ,ב( "מנ ‰מ‰ם ‡˙ ‰ר‡ויין לעבו„˙ מ˘‡ כו'
ו‰פחו˙ מ˘ל˘ים ל‡ נ˙מל‡ כחו כו' ו‰יו˙ר מבן
חמ˘ים כחו מכחי˘ מע˙ ."‰ו‰יינו˘ ,מנין ז‰ ‰י' כ„י
למנו˙ ‡˙ בעלי ‰כח ‰ר‡ויין לעבו„ו˙ „‰ור˘ו˙ כח
חז˜.
ו‰נ ,‰בעבו„˙ ‰לויים מˆינו כמ ‰עבו„ו˙
˘˜‰ורו˙ למ˘‡‡ ,ך ‡ינן „ור˘ו˙ מ‡מ ıוכח ,ו‰ם:
‡ .מ˘ ‰נ‡מר ל‚בי בני מררי "ז‡˙ מ˘מר˙ מ˘‡ם"
)„ ,ל‡( ˘פירו˘ "מ˘מר˙" ‰ו‡ "מנוי ˘„‡‰ם ממונ‰
עליו" )ר˘"י במ„בר ‚ ,ז( .ונמˆ‡ ˘חל˜ מ˙פ˜י„ בני מררי
‰י' ל‡ ר˜ ל˘‡˙ בפועל ‡ל‡ ל‰יו˙ ממונים ˘„‰ברים
˘‰יו מופ˜„ים עלי‰ם יינ˘‡ו )‚ם על י„י ‡חרים,
כע‚לו˙ וכיו"ב( .ב .טעינ˙ ‰ע‚לו˙‚˘ ,ם ‰י‡ ‡ינ‰
"מ˘‡" בפועל ,כי ‡ם ‰כנ ‰ל"מ˘‡".
ומע˙ ‰מובן מ˘ ‰ב‡ ר˘"י ל˘לול בפירו˘ו‡˘ ,ין
לפר˘ "עבו„˙ מ˘‡" ˘‰י‡ "עבו„ ‰למ˘‡" ,ו‰יינו
‰עבו„ו˙ ˘˜‰ורו˙ למ˘‡ ,כטעינ˙ ‰ע‚לו˙ ,ול‰יו˙
ממונ ‰על ‰מ˘‡‡ ,ל‡ "עבו„˙ מ˘‡ כמ˘מעו",
˘מנין ז‰ ‰י' ר˜ כ„י למנו˙ ‡לו ˘‰יו ר‡ויים ל˘‡˙
‡˙ ‰מ˘‡ בפועל .כי ,ר˜ ‰מ˘‡ בפועל „ור˘ כח,

וˆריך ל‰יו˙ לז" ‰מבן ˘ל˘ים ‚ו' ע„ בן חמ˘ים",
מ˘‡"כ ‰עבו„ו˙ ‡‰חרו˙ ‡ינן ˜˘ורו˙ „וו˜‡ ל‚יל
ז .‰וכמפור˘ בר˘"י ל˜מן בפ' ב‰עלו˙ך )ח ,כ-‰ו(,
˘עבו„˙ טעינ˙ ‰ע‚לו˙ ˘ייכ˙ ‚ם ‡חרי "בן חמ˘ים
˘נ ,"‰ו˜"ל.

„רכי ‰חסי„ו˙
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מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ'  45ו‡ילך(

"אתו" – הקב"ה או משה?
ובבו‡ מ˘‚ ‰ו' ל„בר ‡˙ו ‚ו' וי˘מע ‡˙ ˜‰ול
מ„בר ‡ליו ‚ו' וי„בר ‡ליו
וי„בר ‡ליו – למעט ‡‰רן מן „‰ברו˙
)ז ,פט .ר˘"י(

כוונ˙ „ברי ר˘"י בפ˘טו˙ ‰י‡ ˘לכ‡ור˙ ‰יבו˙
"וי„בר ‡ליו" מיו˙רו˙‰˘ ,רי כבר נ‡מר לפני ז‰
"וי˘מע ‡˙ ˜‰ול מ„בר ‡ליו" ,ולכן מפר˘ ˘‰כפיל
‰כ˙וב "וי„בר ‡ליו" ל‚„‰י˘ ˘„‰יבור ‰י' ‡ל מ˘– ‰
"‡ליו" – ול‡ ל‡‰רן.
ולכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰ ,רי ,במו˘ב ז˜נים על ˙‰ור‰
)כ‡ן( פיר˘ "ל„בר ‡˙ו"˙‡"˘ ,ו" ˜‡י על ˜‰ב",‰
ו"ל„בר ‡˙ו" פירו˘ו ˘מ˘ ‰י„בר עם ˜‰ב" .‰ולפי
פירו˘ ז‡ ‰ין ˙יבו˙ "וי„בר ‡ליו" מיו˙רו˙‰˘ ,רי
לפירו˘ ז‚ ‰ם "‡ליו" ˜‡י על ˜‰ב" ,‰וב"וי„בר ‡ליו"
ב‡ ‰כ˙וב לומר ˘מ˘‰ ‰י' מ„בר עם ˜‰ב") ‰וכן פיר˘
רבינו בחיי כ‡ן( ,ומ„וע ל‡ פיר˘ כן ר˘"י?
וי˘ לומר בפ˘טו˙:
לפי פירו˘ "‰מו˘ב ז˜נים" יוˆ‡ ˘ב‡ ‰כ˙וב לומר
˘מ˘‰ ‰י' ב‡ ל‡ו‰ל מוע„ כ„י ל„בר ‡ל ˜‰ב",‰
‡מנם מל˘ון ‰כ˙וב "ונוע„˙י לך ˘ם ו„בר˙י ‡˙ך
מעל ‰כפר˙ מבין ˘ני ‰כרובים ‡˘ר על ‡רון ‰ע„˙
‡˙ כל ‡˘ר ‡ˆו‡ ‰ו˙ך ‡ל בני י˘ר‡ל" )˙רומ ‰כ ,‰כב(
מ˘מע ˘מ˘‰ ‰י' ב‡ ל‡ו‰ל מוע„ כ„י ˘˜‰ב" ‰י„בר
‡י˙ו ]וכן מ˘מע מל˘ון ‰כ˙וב ר"פ וי˜ר‡ "וי˜ר‡ ‡ל
מ˘ ‰וי„בר ‡ '‰ליו מ‡ו‰ל מוע„" ,ועו„[.
ולכן מי‡ן ר˘"י בפירו˘ ז ,‰ויו˙ר נר‡ ‰לו לפר˘
"ל„בר ‡˙ו" ˘פירו˘ ˘מ˘ ‰ב‡ כ„י ל˘מוע ‡˙
˜‰ב" ‰מ„בר "‡˙ו" – עם מ˘ .‰ו‡"כ˙ ,יבו˙ "וי„בר
‡ליו" מיו˙רו˙ ,ועל כן פיר˘ן ר˘"י ˘ב‡ו "למעט
‡‰רן מן „‰ברו˙".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' (20

אין להחליף את השליחות
לכל נשמה תפקיד מיוחד בעולם; סיפורם של 'נשמות הטועות' שהשתדלו
בעשיית טוב אך לא מילאו את התפקיד המושת עליהן והמותאם להן
י˘ ׁ ‡ƒ
ׁ ‡ƒ
י˘ ַﬠל ֲﬠב ָ…„˙ו… ו¿ ַﬠל ַמ ּ ָ˘ׂ ‡ו…
)נ˘‡ „ ,מט(

כל נ˘מ ‰ו˘‰ליחו˙ ˘נוע„ ‰ל‰
כפי ˘‰נ˘מו˙ עומ„ו˙ למעל‡ ‰ין ˘ום ‰ב„ל בין נ˘מ˘ ‰ל בן ˙ור ‰לבין נ˘מ˘ ‰ל
‡י˘ פ˘וט ,וכן ב‚˙‰לו˙ן ‡ין ˘ום ‰ב„ל בין נ˘מ ‰לנ˘מ‰ .‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן ‚יל‰
˘‰נ˘מו˙ מ˙‡ימו˙ ‡פילו ב‚˙‰לו˙ן )˙ני‡ פל"ב(.
לכ‡ור ‰כיˆ„ ‰ן „ומו˙? י‰ו„י ˘כ˘מ˙עורר מ˘נ˙ו ב˘ע˘ ‰לו˘ לפנו˙ בו˜ר
ו‰מח˘ב‰ ‰ר‡˘ונ˘ ‰לו ‰י‡ ˙וספו˙ ,רמב"ם ,ר‡"˘  -כפי ˘סיפר לי '‚„ול' מסויים,
˘מלבי˘˙ ‰ב‚„ים ˙‰ח˙ונים ע„ לנטיל˙ י„יים ˙ורˆו לו ˘˙י ˙וספו˙  -ע„ לי‰ו„י
בעל ע‚ל˘ ‰מ˙עורר מ˘נ˙ו ,נוטל י„יו ,ומˆוו ‰ל‡˘˙ו ל˜˘‰ו˙ ‡˙ ‰סוסים ול˙˙ ל‰
מספו‡ ,כי ‰ו‡ ר ıבינ˙יים לבי˙ ‰כנס˙ לˆ‡˙ י„י חוב˙ ˙פיל‡") ‰פ„‡וונען"( – זו
מל‡") ‰˘˜ ‰פ„‡וונען"(‡ ,ך בעל ‰ע‚ל ‰מבט‡ ז‡˙ מבלי ל˙‰בונן במ‰˘ ‰ו‡ ‡ומר
– ‡ם י˘‡לו עליו ˘˙‡מר ˘‰ו‡ כע˙ בבי˙ ‰כנס˙ ,ולמרו˙ ˘‰ו‡ מ˙פלל במנין ,מכל
מ˜ום ,כיˆ„ יכולים לומר ˘˘˙י ‰נ˘מו˙ ˘וו˙?
‡ל‡ ‰ענין ‰ו‡ ,לכל נ˘מ˘‰ ‰ליחו˙ ˘ל ,‰ומˆ„ כח ‰מ˘לח  -כל ‰נ˘מו˙ ˘וו˙.
כל נ˘מ ‰נ˘לח˙ לבˆע ˘ליחו˙ ˘ל.‰

כ

˜úר‡˙ ˘ב˙

ט

ו‡ופייני „‰בר˘‡ ,ר ב˘לו˘˙ ‰מ˜ומו˙ ‰מוב‡ים ב˘"ס ˘רב ב˜ע ‰מˆ‡ ו‚„ר ב‰
‚„ר‰ ,ני„ון ‰ו‡ ˜‰מ˙ מחיˆ ‰ומניע˙ ט˘טו˘ ‚בולים ‰ -ן ב„ומם‰ ,ן בˆומח‰ ,ן בחי:

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

בענין מחיˆ ‰ו‰ב„ל ב„ומם ,במ˜ום  -בין ר˘ו˙ ‰יחי„ )יחי„ו ˘ל עולם( לר˘ו˙ ‰רבים
)עירובין ו‰ ,(‡ ,פר˘ בין )„‡‰ם( ע ‰„˘‰ ıלח וחי )על י„י ו‡˙ם „‰ב˜ים ב‰׳ ‡ל˜יכם

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

 חיים( ויב˘ ומ˙ )עירובין ˜ ,ב( ,ו‚„ר בענין ב˘ר בחלב )חולין ˜י˘ - (‡ ,ענינו ענין כל‡יםבחי ו˙ערובו˙ מין ˘ל‡ במיני' )˙˜וני ז‰ר ˙י"„ .ר˜‡נטי ו˘ל״ ‰פ׳ מ˘פטים ועו„(.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח״ז עמ' ריח-ט(

"רוח שטות"
המסיתה את האדם לחטא
להיות ''אשה כשרה'' העושה רצון השי''ת  /גם בשעת "מעשה בהמה" נותרת
הנשמה בטהרתה  /גם לאחר החטא יכול האדם לחזור להשי"ת ולהגיע לדרגות
נעלות ביותר

‡ו„ו˙

מˆבו ˘ל „‡‰ם ‰חוט‡ „ר˘ו חז"ל )סוט‡" :(‡ ,‚ ‰ין ‡„ם עובר עביר‡ ‰ל‡

‡ם כן נכנס בו רוח ˘טו˙" .ו„‰בר נלמ„ מפר˘˙ סוט‡‰ ‰מור ‰בפר˘˙נו ) ,‰יב( "‡י˘
‡י˘ כי ˙˘ט˙˘‡ ‰ו" – "˙˘ט ‰כ˙יב" ,מל˘ון ˘טו˙.
ו‰נ„ ,‰בר ז"˘ ‰רוח ˘טו˙" ˘נכנס ‰ב‡„ם ‰י‡ ‚‰ורמ˙ לו לחטו‡‰ ,ו‡ בכל
‰חט‡ים:
נ˙ב‡ר בס) ˜"‰ספר ‰מ‡מרים ˙˘"י עמ'  114ו‡ילך .ור‡˙ ‰ני‡ פי"„(˘ ,על י„י כל חט‡
ועוון‚ ,ם חט‡ ˜ל" ,נע˘ ‰נפר„ מ‡לו˜ו˙" .ו‡ם כן ,ז˘ ‰י‰ו„י יכול ל‰יכ˘ל ב„בר
חט‡ ‡ינו מובן כלל לכ‡ור‰˘ ,‰ל‡ "בטבע כל י˘ר‡ל ˘‡ינו רוˆ ‰ב˘ום ‡ופן ,ו‡ינו
יכול כלל ל‰יו˙ נפר„ מ‡לו˜ו˙"?
ו‰טעם לז˘ ‰לפועל רו‡ים ˘י˘נם חוט‡ים ר"ל ‰ו‡ ,כי ר˜ כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙
ניסיון על עבו„ ‰זר‡ ,‰זי ברור ל‡„ם ˘נפר„ים בז ‰מ‡לו˜ו˙ ,ו‡כן כל י˘ר‡ל מוסרים
נפ˘ם בז ‰על ˜„ו˘˙ ˘מו י˙'‡ .בל ב˘‡ר חט‡ים י˘ "רוח ˘טו˙ „סטר‡ ‡חר‡ ˘מכס‰
על ‡‰ור ו‚‰ילוי" ,ורוח ˘טו˙ זו פועל˙ על „‡‰ם ˘"‡ינו יו„ע ו‡ינו מר‚י˘ ˘נע˘ ‰על
י„י ז ‰נפר„ מ‡ח„ו˙ו י˙' ,ונ„מ ‰לו כי ‰ו‡ עו„ בי„‰ו˙ו כ‡˘ר ‰י'" .ומכיוון ˘"‰רוח
˘טו˙" פועל˙ עליו לח˘וב ˘‡ינו נפר„ מ‡לו˜ו˙ ,מסו‚ל „‡‰ם לעבור על רˆונו י˙'
ול‰יפר„ מ‡לו˜ו˙ על י„י ‰חט‡ים.

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

ו‰נ ,‰מכיוון ˘עניין רוח ˘טו˙ ‚‰ורמ˙ לחט‡ נלמ„ מפר˘˙ סוט ,‰מובן ˘כל עניין
˘ל חט‡‡ ,יז˘ ‰י‰י'˘˜ ,ור בעˆם מ‰ו˙ו ל„ין ˘ל "כי ˙˘ט˙˘‡ ‰ו" .ו„‰בר ˆריך
בי‡ור‰˘ ,ל‡ "כי ˙˘ט˙˘‡ ‰ו" ‰ו‡ חט‡ חמור ביו˙ר ,ו‡יך מ˙‡ים ללמו„ מז˘ ‰כל
‰עבירו˙ ‚ם ˜‰לו˙ ביו˙ר ב‡ו˙ מרוח ˘טו˙?

˜úר‡˙ ˘ב˙

יט

פון ‡ל˜ו˙"(  -לכן מב‡ר ר˘"י ‰סיב ‰ל‰זלזול( " -עמי ‡‰רˆים ‰יו".3
ובמˆב כז ‰רוחו˙ מנ˘בו˙ בעולם ומורים ל˜‰ל עול ˙‰ור ‰ו‰מˆו ‰ולע˘ו˙
פ˘רו˙ ,לכ"‰פ ל‡יז ‰זמן ,כ„י ל‰מ˘יך ‡˙ לב עמי ‡‰רˆים ול˜רבם ל˙ור ‰ולמˆו‰
על י„י ˘י˜לו מעלי‰ם ,ז .‡.מעל ‚ופם ונפ˘ם ‰ב‰מי˙ ,עול מלכו˙ ˘מים ,ומלבי˘ים ז‰
בלבו˘ ˘ל יר‡˙ ˘מים˘‡ ,ר כ„‡י לוו˙ר על ‰טפל כ„י ל˘מור על ‰עי˜ר וכו';

ל‰יו˙ ''‡˘ ‰כ˘ר‰ ''‰עו˘ ‰רˆון ˘‰י''˙
מסופר בז‰ר )ח"‚ רכ‡ ,ב(‡˘˘ ,ל פילוסוף ‡ח„ ‡˙ ר' ‡לעזר ,מ„וע כל ‰עמים
‡וכלים מ‡כלים טמ‡ים ו‰מ ‰חז˜ים ,ו‡ילו בני י˘ר‡ל ‡ינם ‡וכלים מ‡כלים ‡לו ,ו‰ם
חל˘ים?
וענ ‰ר' ‡לעזר במ˘ל :לב „‡‰ם ‡ינו סובל פסול˙ כלל ,ו‡פילו „˜ ‰מן  ,‰˜„‰ומכל
מ˜ום ‰ו‡ ‰רך וחל˘ יו˙ר מכולם ,ו‡ילו ˘‡ר ‡‰יברים מסו‚לים ל˜בל ‚ם ‡˙ ‰פסול˙
ומכל מ˜ום חז˜ים ‰מ .‰וכן ‰ו‡ בנו‚ע לבני י˘ר‡ל ˘‰ם ‰מובחרים מכל ‰עמים,
ו„וו˜‡ לכן ‡ינם יכולים לסבול ‡˙ ‰פסול˙ ‰רוחני˙ ,מ˘ום ˘ככל ˘מ„ובר ב„בר נעל‰
יו˙ר‰ ,רי ‰ו‡ ע„ין ורך יו˙ר ,ו‡ינו יכול לסבול עניינים ˘ל פסול˙ וטומ‡ ‰כלל.
ובז˙˙ ‰ב‡ר ˘‰ייכו˙ בין כל חט‡ ועוון ,לבין "כי ˙˘ט˙˘‡ ‰ו":
בני י˘ר‡ל נ˜ר‡ים "‡י˘ "‰כביכול ל˜‰ב" .‰מ‰ו˙˘ ‰ל "‡י˘ ‰כ˘ר‰ ,"‰ו‡ במ‰
˘‰י‡ "עו˘ ‰רˆון בעל„˙) "‰ב"‡ פ"ט(‡‰ .י˘‰ ‰י‡ ˜רוב ‰לבעל ,‰ומ˘ום כך מˆפים

ר˜ על י„י ‚„ר וסי‚ נוסף ˙˘מר ‰ב˜ע ‰ו‡‰נ˘ים ‡˘ר ב‰
‰נ ‰רב ,רבן ˘ל בני ‚‰ול‰˘ ,‰בי‡ ˙ור˙ו ˘ל רבינו „˜‰ו˘ לבבל˜ ,בע ב ‰מסמרים:
‡ם י˘נ ‰ב˜ע - ‰ל‡ זו „‰רך לע˘ו˙ ב ‰פ˘רו˙ ל˜‰ל ‰מ˘‡ .וכמ‡מר ‰נבי‡" 4מו˘כי
‰עון בחבלי ˘‰ו‡  -וכעבו˙ ‰ע‚ל ‰חט‡;"‰
וכי„וע ‰מ˘ל ˘˘מענו מ‡˙ כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר˘‡ ,ר ‡י˘ ‰‰ולך ב„רך ‰מלך
ובמ˘ך ‰זמן מוˆ‡ עˆמו בח˘כ˙ ‰יער בין חיו˙ רעו˙‰ ,נ ‰ל‡ נע˘„‰ ‰בר בב˙
‡ח˙˘ ,מ‡ם „‰רך ˜פ ıלסבכי ‰יער‡ ,ל‡ ˘˙חיל˙ ‰נטי' ‰י˙ ‰כחוט ˘‰ער ,‰ו˘ער‰
ל˘ער ‰מˆטרפ˙ ל˘טח ‚„ול.
ו‰ור‡˙ רב ,לימיו ול„ורי „ורו˙ ,ובפרט בזמננו ,זמן ט˘טו˘ ‚‰בולים ובלבול
‰ערכים מ‡ין כמו‰ם˘‡ ,ר במ˜ום ב˜ע‰ ‰נ„‡ ‰רבˆ ‰ריך ל‚„ור ‚„ר ולע˘ו˙ סי‚
נוסף ,ו‡ך ור˜ ב‡ופן כז ‰נ˘מר˙ ‰ב˜ע ‰ונ˘מרים ‡‰נ˘ים ‡˘ר ב.‰

ממנ˙˘ ‰ע˘ ‰כל רˆונו .ומעין ז‰ ‰ו‡ בבני י˘ר‡ל ˘מכיוון ˘‰ם עם ˜רובו ו"‡˘˙ו"
˘ל ˘‰י"˙‰ ,רי ‰ם ˆריכים למל‡ ‡˙ כל רˆונו ˘ל ˘‰י"˙ .ו‡ם ח"ו י‰ו„י ‡ינו ממל‡
‡˙ רˆון ˘‰י"˙ ,ו‡פילו רˆון ˜ל‰ ,רי ‡ינו עו˘" ˙‡ ‰רˆון ‰בעל" ,ו‡ינו "‡י˘‰
כ˘ר."‰
‡ילו ל‡ ‰יו בני י˘ר‡ל ב‚„ר "‡י˘ "‰ל˘‰י"˙‡ ,זי ‡ין מרי„ ‰במ‡˘ ‰ינם עו˘ים
רˆון ˘‰י"˙‰˘ ,ל‡ ‡ין מˆפים מ‰ם ל˜יים ‡˙ רˆונו‡ .בל י‰ו„י ˘נכ˘ל ‡פילו בחט‡
˜ל ביו˙ר – ‰רי מחמ˙ מעל˙ו ‰עˆומ ‰ו˜רב˙ו ל˘‰י"˙ ,נפר„ על י„י חט‡ ז ‰מ‡לו˜ו˙
ל‚מרי .וכמ˘ל ‰לב ˘‡ינו יכול לסבול ‡ף ‡˙ ‰פסול˙  ‰˜„‰ביו˙ר.
י˙ר על כן :ל‡ בחט‡ בלב„ נפר„ ‡י˘ י˘ר‡ל מ‡לו˜ו˙ ,כי ‡ם ‚ם במ‡˘ ‰ינו

˜‰מ˙ מחיˆ ‰ומניע˙ ט˘טו˘ בכל ˙חום
רו‡‡ ‰ני בספרו ‡˘ר חננו ‰׳ בל˘ון למו„ים ,וכ˘ ‰מע˙י מכמ‡ ‰נ˘ים ˘‰יו נוכחים
בנ‡ומיו .וי‰י רˆון מ˘‰י"˙ ˘י˘˙מ˘ בכ˘רונו ז ‰ללכ˙ ב„רך ‰סלול‰ ‰נ"ל‰ ,מסור‰
לנו מרבו˙ינו ˘ב‚ול) ‰סנ„‰רין יז ,ב(˘‡ ,ר בכל מ˜ום ˘ימˆ‡ ב˜ע‰ ,‰ן בחו ıל‡ר ıועל
‡ח˙ כמ ‰וכמ ‰ב‡ר˘‡ ıר "עיני  ‡"‰ב ,"5‰פלטין ˘ל מלך מלכי ‰מלכים ˜‰ב",‰
‰נ ‰י‚„ור ב„‚ ‰ר .וי„וע‰ ‰בטח˙ ˘‰י"˙" :6פ˙חו לי כחו„˘ ‰ל מחט ו‡ני ‡פ˙ח לכם
כפ˙חו ˘ל ‡ולם".

מפרי˘ עˆמו מ˙ענו‚ו˙ עולם ‰ז‰ ‰מו˙ריםˆ .יוו˙˙ ‰ור ˘„˜" ‰עˆמך במו˙ר לך"
)יבמו˙ כ ,(‡ ,וממיל‡ כ‡˘ר י‰ו„י ‡ינו מ˜„˘ עˆמו ופור˘ ‡ף מן ‰מו˙ר‰ ,רי ‰ו‡ עובר
על רˆון ˘‰י"˙ ˘חפ ıבכך ,ויˆ‡ מ‚„ר "‡י˘ ‰כ˘ר‰ ‰עו˘ ‰רˆון בעל."‰
ועל כן נמ˘לו ונרמזו כל ‰חט‡ים בחט‡ „"כי ˙˘ט˙˘‡ ‰ו" ,כי חט‡ ז˘ ‰ייך „וו˜‡
ב‡˘˙ ‡י˘ .וכמו כן מ˘ ‰בכל חט‡ נפר„ ‡י˘ י˘ר‡ל מ˘‰י"˙ – ‰ו‡ מ˘ום מעל˙ו
˘נח˘ב "‡י˘ "‰כביכול ל˘‰י"˙.

 (3ל˘ון ר˘"י עירובין ו" :‡ ,ב˜ע ‰מˆ‡  -עמי ‡‰רˆים ‰יו ומזלזלים במˆו˙ ו‰חמיר עלי‰ן לע˘ו˙ סיי‚
ל‰רחי˜ן מן ‰עביר ‰כ‡„ם ‚‰ו„ר ב˜ע ‰פרוˆ ‰ל˘ומר."‰
 (4י˘עי ,‰ ‰יח .ופיר˘"י ע"‰פ‚" :וררים יˆר ‰רע עלי‰ם מעט מעט ב˙חיל ‰בחבלי ˘‰ו‡ כחוט ˘ל
˜ורי עכבי˘ ,ומ˘נ˙‚ר ‰ב‰ם  -מ˙‚בר ו‰ולך ע„ ˘נע˘ ‰כעבו˙ ‰ע‚ל˜˘ ‰ו˘רין בו ‡˙ ˜‰רון למ˘וך".
„ (5ברים י‡ ,יב.
"˘‰˘ (6ר  ,‰ב.

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

‚ם ב˘ע˙ "מע˘ ‰ב‰מ "‰נו˙ר˙ ‰נ˘מ ‰בט‰ר˙‰

˙ור˙ חיים

‡‰י˘˘ ‰עלי„ ‰יבר ‰כ˙וב ‡ינ‡ ‰י˘˘ ‰חט‡ ‰בוו„‡י‰˘ ,רי ר˜ ספ˜ נטמ‡.‰
ומכל מ˜ום ˜ור‡‰ ‰כ˙וב ב˘ם "כי ˙˘ט ,"‰ו‰י‡ ˆריכ ‰ל‰בי‡ מנח˙ ˘עורים מ‡כל
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ב‰מ ,‰מ˘ום ˘מע˘י' כ"מע˘ ‰ב‰מ) "‰סוט ‰טו ,ב( .ו„‰בר ˙מו :‰מ„וע נ˜ר‡˙
"˙˘ט "‰בוו„‡י מל˘ון ˘טו˙ ,ורו‡ים ‡˙ מע˘י' כמע˘ ‰ב‰מ ,‰ו‰ל‡ ‡ין וו„‡ו˙
˘חט‡ ,‰ורוב בנו˙ י˘ר‡ל כ˘רו˙ ‰ן?

רב בקעה מצא וגדר בה גדר
אין מקום לעשות פשרות בעניני תורה ומצוות ,הדרך הישרה היא הוספת
גדרים וסייגים לחיזוק שמירת התורה ומצוות
ׁ ‡ƒ
י˘ ‡ו… ּƒ ‰˘ָ ּׁ ‡ƒכי יַ ¿פל ‡ ƒל ƒנ¿ „ּ …ר נ∆ ∆„ר נָ ז ƒיר
למ ‰נסמכ ‰פר˘˙ נזיר לפר˘˙ סוט ,‰לומר לך ˘כל ‰רו‡ ‰סוט ‰ב˜ל˜ול ‰יזיר עˆמו מן ‰יין‰˘ ,ו‡ מבי‡ לי„י ני‡וף

)נ˘‡ ו ,ב .ר˘"י(

רוחו˙ מנ˘בו˙ בעולם
...ב˜י˘ור ל‰נ"ל ול˙וכן מכ˙בו בבי‡ור מ‡מרי רז"ל ˘‰ונים בנו‚ע לרב ,ו"„ברי פי

ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡˘ ,עˆם מ‰˘ ‰כניס ‰עˆמ ‰למˆב ˘חו˘„ים ב˘ ‰נטמ‡‰ ,‰רי
ז ‰עˆמו "רוח ˘טו˙" ,ו"מע˘ ‰ב‰מ ."‰כי ב˙ י˘ר‡ל ˆריכ ‰ל‰יו˙ במˆב ˘‡ין עלי'
ח˘„ כלל.
‡מנם ,מ‡י„ך ,למרו˙ חומר˙ ‰ח˘„‰ ,רי ז ‰ל˘ע˜ ‰ל ‰בלב„ ,ול‡חר מכן מ˙ברר
˘ל‡ נטמ‡ .‰ו‡זי מבטיח ‰כ˙וב "ונ˜˙ ‰ונזרע ‰זרע".
ו‚ם בז„ ‰ומ ‰פר˘˙ סוט ‰לכל עניין ˘ל חט‡ בבני י˘ר‡ל:
כ‡˘ר רוח ˘טו˙ פועל˙ על ‰י‰ו„י ו‰ו‡ נופל ב„בר חט‡‡ ,ין ז˘ ‰נטמ‡ ב‡מ˙
ל˜‰ב" ‰ח"ו .בי‰ו„י י˘ נ˘מ‡ ‰לו˜י˙‰˘ ,ו‡ ניˆו‡ ıלו˜י ,ועליו נ‡מר "וכבו„י ל‡חר
ל‡ ‡˙ן" )י˘עי' מב ,ח( – ‰נ˘מ‡ ‰ינ ‰יכול ‰ליפול בר˘ו˙ ‰טומ‡ .‰ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘לפי
˘ע‰ ‰ו‡ במˆב ˘ל "מע˘ ‰ב‰מ‡ ,"‰בל ל‡ נטמ‡ ח"ו .ו‚ם במˆב ז‡ ‰ינו נ˘‡ר‡ ,ל‡
סופו ˘˘ב ב˙˘וב ‰ו"ל‡ י„ח ממנו ני„ח".

חכם חן‰ ,"1נ ‰ב‡˙י למל‡ו˙ ‡חרי „בריו )ולפל‡ ˘ל‡ ‰זכיר „ו˜‡ מ‡מר רבו˙ינו ז"ל
‡ו„ו˙ רב ‰ב‡ ל‰לן‰˘ ,ו‡ ˜ו ‰יו˙ר ‡פייני בחיי רב ופעולו˙יו ,וממנו ‰ור‡‚ ‰לוי'
ויסו„י˙ לימינו ‡לו( ,ו‰ו‡ מ‡מר רבו˙ינו ז"ל )עירובין ו" :(‡ ,רב ב˜ע ‰מˆ‡ ו‚„ר ב‰
‚„ר" .ו˘ם נסמן.
‰יינו כ˘ב‡ רב מ‡ר ıי˘ר‡ל )וי„וע פירו˘ רז"ל בבר‡˘י˙ רב" ‰למ ‰נ˜ר‡ ˘מ‰
‡ר˘ - ıרˆ˙ ‰לע˘ו˙ רˆון ˜ונ ;"‰וי˘ר‡ל ,כמו ˘נ‡מר" 2כי ˘רי˙ עם ‡ל˜ים ו‡נ˘ים -
‡ף בח˘כ˙ ‰ליל ,ו‚ם נו˙ר לב„ו – ו˙וכל"( לבבל )בלול‰ ‰י˙‡ ,‰ור וחו˘ך מ˘מ˘ים

‚ם ל‡חר ‰חט‡ יכול „‡‰ם לחזור ל˘‰י"˙
ומז ‰ילמ„ „‡‰ם בעבו„˙ו ‰פנימי˙:
כ‡˘ר נכנס˙ ב‡„ם רוח ˘טו˙ ,ו‰ו‡ נכ˘ל ב„בר עביר ,‰עביר ‰ב„˜ו˙‡ ,ו בעביר‰
˘ל ממ˘ מ„רבנן‡ ,ו ‡פילו יו˙ר מכך רח"ל ,עלול ‰ו‡ לח˘וב ˘"עזבני  ,'‰ו˘ '‰כחני"
)י˘עי' מט ,י(.

בערבובי'˙ ,ערוב˙ טוב ורע˜ ,ו„˘ וחול ,בלבול ‚‰בולים(‰ ,נ ‰בבבל עˆמ˙‰ ‰רח˜

על כך מו„יע ‰כ˙וב‚˘ ,ם כ‡˘ר "כי ˙˘ט˙˘‡ ‰ו" – ˘נכ˘ל „‡‰ם ברוח ˘טו˙

למ˜ום ˘ל‡ ‰י' בו ˙ור‚‡) ‰ר˙ ר˘״‚( ,וכל˘ון ר˘"י 'ב˜ע ‰מˆ‡' – "˘‰יו מזלזלים

ובחט‡‰ ,רי ב‡מ˙ ל‡ נטמ‡ – ˘נ˘מ˙ו נו˙ר˘ ‰ייכ˙ ל˘‰י"˙ ,וסוף „בר ˘מו˙ר˙

במˆוו˙" )ולכ‡ור˙ ‰מו‡ ,‰יך ‡פ˘ר ˘‡י˘ י‰ו„י יזלזל במˆוו˙יו ˘ל ‡ביו ˘ב˘מים,

לבעל – ‰ומ˙˜˘ר מח„˘ ל˘‰י"˙.

˘‰ן חיו˙ו ו‰פור˘ מ‰ן  -כ„‚ים ‰פור˘ים מן ‰ים ,וכי„וע פ˙‚ם רבינו ‰ז˜ן" :י‰ו„י ‡ינו
רוˆ ‰ו‡ינו יכול ל˙‰נ˙˜ מ‡ל˜ו˙" )"‡ ‡י„ ניט ער וויל ‡ון ניט ער ˜ען זיין ‡פ‚עריסן

י˙ר על כן :בנו‚ע ל‡י˘ ‰נ‡מר בכ˙וב ˘‰י‡ מ˙ברכ˙ ,ב"ונ˜˙ ‰ונזרע ‰זרע" .ו„ר˘ו
חז"ל ‰יי˙ ‰יול„˙ בˆער יול„˙ בריווח ,נ˜בו˙ יול„˙ זכרים ,ו‡י˙ „‡מר ˘‡ם ‰יי˙‰
ע˜ר – ‰נפ˜„˙ )סוט ‰כו .(‡ ,וכמו כן ‰ו‡ במי ˘נכנס ‰בו רוח ˘טו˙ וחט‡˘ ,סוף כל
סוף יחזור לעבו„˙ ‡˙ ˘‰י"˙ ע„ ˘י‚יע ל„ר‚ו˙ נעלו˙ „"בנים זכרים":

‰˜ (1ל˙ י ,יב.
 (2בר‡˘י˙ לב ,כט.

"בנים" ˜‡י על מי„ו˙ ‰נול„ו˙ בלב „‡‰ם ,ו‰ן ‡‰ב˙ ˘‰י"˙ ויר‡˙ו .ו‰נ‰ ,‰זכר

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

‰ו‡ בבחינ˙ מ˘פיע ו‰נ˜ב ‰בבחינ˙ מ˜בל .ו"בנים זכרים" ‰יינו ˘‰‡‰ב ‰ויר‡‡ ‰ינן

‡‰מור בˆיווי ‰מל‡ך )ב˘מ˘ון( ונ„ר

‰י' חיוב ˘ל חנ ‰על עˆמ ‰לנ‰ו‚ בו

נ˘פעו˙ עליו מלמעל‡ ,‰ל‡ ‰ו‡ ˙‰יי‚ע ו˙‰בונן ו‰ולי„ן בכח עˆמו‡˘ ,זי ‰‡‰ב‰

‡‰ם )ב˘מו‡ל(‡ .בל מ‡י„ך כיון ˘‡‰ם

מנ‚‰י נזירו˙(‡ ,מנם כ˘„‚‰ילו ˘מו‡ל

ויר‡‰ ‰ן נעלו˙ ביו˙ר )ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰ב ,ב ו‡ילך(.

ו‰מל‡ך ‡ין בכוחם ל‰חיל נזירו˙ ,על

ו˘מ˘ון ול‡ מיחו‡ ,ל‡ ‰מ˘יכו ל˙‰נ‚‰

ו‡ף ˘ע˙‰ ‰ו‡ במˆב ˘ל "כי ˙˘ט˙˘‡ ‰ו" ,ובמעמ„ ˘ל "מע˘ ‰ב‰מ‰ ,"‰רי
נ˘מ˙ו ל‡ נפר„ ‰מ˘‰י"˙ ,וביכל˙ו לבו‡ ‡ף ל„ר‚ו˙ נעלו˙ „"בנים זכרים" .וע„
˘בסוף י‰י' יחו„ ‰בעל ו‡˘˙ו‰„ ,יינו ‚ילוי ˘‰כינ ‰בנ˘מ˙ו˘ ,בז ‰מ˙‚לי˙ פנימיו˙
‰נ˘מ˘ ,‰מעולם ל‡ נטמ‡.‰

כרחך „‡ין ז‡˙ ˘‰ם פעלו ‰חלו˙‡ ,ל‡
‰נ„ר וˆ‰יווי ‰יו סיב‚˘ ‰רמ ‰ל„בר ‡חר
לפעול ‰חלו˙.

ויובן

ב‰נ ˙‚‰נזירו˙ ,פעל ב‰ם „‰בר ˜„ו˘˙
נזירו˙ למפרע – כל ‡ח„ כ„ינו .פי' „ל‡
‰י' ז ‰ב‚„ר נ„ר ˘ל‰ם )˘ˆ"ל ב˜בל‰

ב„˜‰ים „ו‚מ‡ מ„ין ‚ר ˜טן

ב„בור ‡ו עכ״פ בלב( ‡ל‡ ˘ז‰˘ ‰מ˘יכו

˘מטבילין ‡ו˙ו על „ע˙ ב"„ וכן ‚ר ˜טן

ב‰נ‰ ˙‚‰נזירו˙ כמ˜ו„ם )‰ע„ר ‰מח‡,(‰

˘נ˙‚ייר ביח„ עם ‡ביו

)עיי' בכל ‰ב‡ ל‰לן

פעל ב‰ם חלו˙ ˜„ו˘˙ נזירו˙ למפרע.

במפר˘ים לכ˙ובו˙ י‡ .ונ„רים יז .טו˘ו"ע יו"„

סרס"ח( ,וב„ינם ˘ל ‡לו מפור˘ "„‚‰ילו
יכולין למחו˙" ,וכיון ˘„‚‰ילו ˘ע‰
‡ח˙ ול‡ מיחו ˘וב ‡ינם יכולין למחו˙.
ולכ‡ו' „ין ז ‰˘˜ ‰ל‰עמיסו בסבר‡,
„כיון ˘˜‰טן נע˘‚ ‰ר בע˙ ˘‚יירו‰ו ‡יך

ועפ"ז ˙חוור לנו ‰יטב „ע˙ ר' נ‰ור‡י,
„יליף נזירו˙ ˘מו‡ל מנזירו˙ ˘מ˘ון
‡ע״פ ˘˘מ˘ון ל‡ ‰י' "נזיר ‚מור" ו"‰י'
מו˙ר ל‰טמ‡ למ˙ים כו'"„ .לפ‰נ"ל י˘

י˘ בכח מח‡˙ו ל‰פ˜יעו עכ˘יו מ‚„ר

ל˙ר‡„ ,ıכן לימו„ ז‡ ‰ינו )ר˜( ‚ילוי

י˘ר‡ל ולע˘ו˙ו ‚וי כמו ˘‰י' מעי˜ר‡,

מיל˙‡ מ˘מ˘ון ˘"מור "‰פירו˘ו ˙ער,

וי״ל ‰‰סבר ‰בז – ‰כי ‚‰ירו˙ ˘ב˜טנו˙ו

‡ל‡ י˘ כ‡ן ‚זיר˘ ‰ו ,‰כפ˘טו˙ ל˘ון

‰י‡ )ר˜( ‰מע˘˘‰ ‰ייך ‡ל ‚‰ירו˙‡ ,בל
ע„יין ‡ין כ‡ן ˙‰וˆ‡ ‰וע„יין ל‡ חל‰
עליו ‚„ר ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל ע„ ˘י‚„יל ,מי‰ו
כ˘„‚‰יל ול‡ מיח˘ ‰וב נע˘„˜ ‰ו˘
ב˜„ו˘˙ י˘ר‡ל למפרע ,ולכך ‡ינו ˆריך
טביל ‰ב˘ני˙ )ול‡ ‰טפ˙ „ם ברי˙(‡ ,ל‡
„י עבור ז ‰במע˘‚‰ ‰ירו˙ )˘ל ‰ב"„ ‡ו

‰מ˘נ ,‰ו‡ין ‚זיר˘ ‰ו ‰למחˆ‡ ‰ל‡
לכול‡ מיל˙‡ ,כי ר' נ‰ור‡י למ„ מ˘מ˘ון
ב‚ז"˘ ‚„ר „ין ז‰˘ ‰ע„ר ‰מח‡ ‰על
‰נ ˙‚‰״ומור ‰ל‡ יעל‰„ ,"‰יינו ‰נ˙‚‰
נזירו˙˙ ,וכנ‡) ‰ינו ענין ‰מוסיף בכמו˙,
ל‡סרו בענינים נוספים ˘ל‡ נ‡סרו עליו ע„

˘ל ‡ביו( ˘נע˘ ‰ב˜טנו˙ו )וב‡מ˙ ע„״ז

‡ו˙ו ‰זמן )כ‚ון טומ‡ ‰למ˙ים ב˘מ˘ון(,

– ול‡ ממ˘ – ‰ו‡ בכל ‚ר ˘מל וע„יין

‡ל‡( ˘ב‡ו˙ם ענינים ˘‰י' מˆוו ‰ב‰ם

ל‡ טבל„ ,ע„יין ביכל˙ו לבטל ‰ברי˙ כו'

ונ ‚‰ב‰ם מ˜ו„ם‰ ,ע„ר ‰מח‡ ‰פעל

ו‚ ‰"‰וי כ„מעי˜ר‡ ,ו‡כ"מ(.

ומעין

ז‰ ‰ו‡ בנ„ו"„ˆ„ ,יווי ‰מל‡ך

ר˜ חייב ב„ין ו‰נ ˙‚‰נזירו˙ )כעין ‡יסור
לעבור על „ברי נבי‡ ,עי' מ‰רי״ט ח״‡

ו‰וסיף ב‡יכו˙ – ‡˘ר „ין ‰‰נ‰‚‰
בנזירו˙ נע˘ ‰ל˜„ו˘˙ נזירו˙ )למפרע(.
ומז ‰למ„ים בנו‚ע ל˘מו‡ל˘ ,מ‰ע„ר
מח‡˙ו על ‰‰נ˘ ‰‚‰נ ‰‚‰עמו חנ ‰ע„

ס״כ(‡ ,יסור ‚ילוח ויין ,וכן נ„ר חנ ‰חייב

‡ז – מחמ˙ נ„ר – ‰נע˘) ‰למפרע( לענין

ר˜ לנ‰ו‚ ב‰נ˘ ‰‚‰ל פרי˘ו˙ )ו‡ף ז‡˙

˘ל ˜„ו˘˙ נזירו˙ ב˘מו‡ל.

פנינים
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˘נזיר לעולם ‰י' ,ל‡ ‰יו עליו כל „יני

‡ף מור‡‰ ‰מור ‰ב˘מו‡ל נזיר״ מ˘מעו

נזירו˙ ו‰ו˙ר ל‰טמ‡ למ˙ )ו‡כן ‡˘כחן

‚ז"˘ ,ועו„ ועי˜ר‰„ ,ל' ״מ ‰מור ‰כו'

ב˜ר‡ ˘נטמ‡ ל‰ם( ,כמבו‡ר כ"ז בנזיר

נזיר כו' נזיר" )ול‡ "מ ‰מור ‰כו' ˙ער כו'

„ .ו‡ילך ,וברמב"ם ˘ם ‰י"‚˘" :„-מ˘ון

˙ער"‡ ,ו עכ"פ כעין ‰ל' ˘בסיום ‰ענין

ל‡ ‰י' נזיר ‚מור‰˘ ,רי ל‡ נ„ר בנזיר

"מור˘ ‰ל מ˙כו˙" ‡ו "˘ל נזירו˙"( –

‡ל‡ ‰מל‡ך ‰פרי˘ו מן ‰טומ‡ ,‰וכיˆ„

מ˘מע ˘‡י"ז )ר˜( ‚ילוי מיל˙‡ בפירו˘

‰י' „ינו‰ ,י' ‡סור ביין ו‡סור ב˙‚לח˙

˙יב˙ "מור‡ ,"‰ל‡ ענין נזירו˙ ˘מו‡ל

ומו˙ר ל‰טמ‡ למ˙ים .ו„בר ז‰ ‰לכ‰

ילפי' מנזירו˙ ˘מ˘ון.

מפי ˜‰בל .‰לפיכך מי ˘‡מר ‰ריני נזיר
כ˘מ˘ון"‰ ,ז נזיר מן ‚˙‰לח˙ ומן ‰יין
לעולם כו' ומו˙ר ל‰טמ‡ למ˙ים" )ועו„
נ˘˙נ„ ‰ין נזיר ˘מ˘ון מנזיר עולם ס˙ם
בכמ ‰מילי ו‡כ"מ( .ומע˙ ‰י˘ ל˘˜‰ו˙
טוב‡ לענין נזירו˙ ˘מו‡ל„ ,מ‡חר ˘ר׳
נ‰ור‡י יליף ל ‰ב‚זיר˘ ‰ו ‰מ˘מ˘ון,

ו‰נר‡‰

בכ"ז

ב„˜‰ים

˜ו˘יי˙

‰ר„״˜ )˘מו‡ל ‡ ‡ ,י‡( ‚בי נ„ר חנ,‰
„‡‰ריך ל˙מו‡ ‰יך ז˘ ‰יחול נ„ר ˘ל‰
על בנ˘ ‰י‰י' נזיר ,ועו„ ˘ל‡ ‰י' בעולם,
ו‡פילו ‰י' בעולם ‰רי ‡‰י˘ מ„יר ‡˙ בנו
בנזיר ו‡ין  ‰˘‡‰מ„ר˙ ‡˙ בנ ‰בנזיר

)נזיר

כח ,(:עיי"˘.

עיונים וביאורים קצרים

מחיקת המגילה ברוחניות
„‰ין „סוט‰ ‰ו‡ – ˘כ‡˘ר ‡‰י˘ מ˜נ‡
ל‡˘˙ו ,ב‡מרו "‡ל ˙ס˙רי עם ‡י˘ פלוני",
ול‡ ˘מע ‰ב˜ולו ,נ˜ר‡˙ סוט ,‰וי˘נם
כמ„ ‰ינים ˘ˆריכים ל‰ע˘ו˙ ב ,‰כמבו‡ר
בפרטיו˙ בפר˘˙נו .ומוב‡ ב‚מ' )סוט ‰כ(‡ ,‰
˘במ˜רים מסויימים יכול ‰בעל למחול על
˜ינויו ,ו‰רי ז ‰כ‡ילו ל‡ ˜ינ‡ ל ‰מעולם.
ובירו˘למי )סנ '„‰פ"ח "‰ו( ‡י˙‡ ˘מחיל ‰זו
מועל˙ ר˜ "כל זמן ˘ל‡ נמח˜‰ ‰מ‚יל‡ ,"‰ך
ל‡חרי מחי˜˙ ‰מ‚יל – ‰ל‡ מועל˙ ‰מחיל‰
כלל.
וי˘ לב‡ר ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:

„נזיר( ,כמ˘מעו˙ ל' ‰רמב״ם ˘ר˜ ל‡

‡י˘ ו‡˘ ‰למט‰ ‰ם „ו‚מ‡ ל˜‰ב"‰
וכנס˙ י˘ר‡ל ˘נ˜ר‡ים ‡י˘ ו‡˘ .‰ו˜‰ב"‰
"מ˜נ‡" לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל "ל‡ י‰י' לך ‡ל˜ים
‡חרים על פני"‰˘ ,ו‡ „ו‚מ˙ "‡ל ˙ס˙רי עם
‡י˘ פלוני"" .ס˙יר "‰זו מפני ˜‰ב"‰ ,‰נמˆ‡
בכל מ˜ום‰ ,ו‡ ענין ‡‚‰וו˘ ,‰עליו ‡ומר
˜‰ב"‡" ‰ין ‡ני ו‰ו‡ יכולים ל„ור" )סוט,‰ ‰
‡( ,ונמˆ‡‡‚˘ ,ו‰ ‰י‡ כמו "ס˙יר "‰מ˜‰ב"‰
כביכול‰ ,פועל˙ על ‰מ˙‚‡„ ‰ין "סוט"‰
רוחני.

˘ילמו„ נזיר עולם ר‚יל ממי ˘"ל‡ ‰י'

„ין נזירו˙„ ,מל‡ך לכ‡ו' ‡ין בכחו ‡ל‡

נזיר ‚מור".

למסור ‰ור‡ ‰ו‰נˆ˘ ‰‚‰ריך לע˘ו˙

‡מנם "כל זמן ˘ל‡ נמח˜‰ ‰מ‚יל "‰יכול
˜‰ב""‰ – ‰בעל" – למחול על ˜ינויו:

ו˜יי"ל „‡ין ‚זיר˘ ‰ו ‰למחˆ‰

)זבחים מח.

ועו„("ˆ ,ל „‰י' ˘מו‡ל „ומ ‰ל˘מ˘ון
ב‚„ר ‰נזירו˙ ,ו˘וב ˆ"ע מ˘ ‰ס˙ם
‰רמב״ם "˘מו‡ל ‰רמ˙י נזיר עולם ‰י'"
ו˙ו ל‡„ ,מ˘מע ˘‰יו כל „יני נזירו˙ עליו,
וכמו ˘פס˜ ˙‰ם ל„ינ‡ „‰נו„ר על עˆמו
נזירו˙ כ˘מו‡ל ‰וי נזיר עולם ר‚יל ול‡
נזיר ˘מ˘ון ,ובכלל לפ"ז ˆ"ע ‚וף ‰לימו„
„˘מו‡ל מ˘מ˘ון‡ ,יך ‡פ˘ר כלל ועי˜ר

ו‰מפר˘ים

ˆ‰יעו

)עיי' ר„ב"ז לרמב"ם

פ"„ ‰ט"ז‡ ,ורח מי˘ור סוף נזיר˜ ,ול ‰רמ"ז

על ‰מ˘נ ‰ועו„( „‰ילפו˙‡ מ˘מ˘ון ‡ינו
ב‚זיר˘ ‰ו‡ ‰ל‡ ‚ילוי מיל˙‡ בעלמ‡

ו‰נ‰

ע„״ז י˘ ל˘˜‰ו˙ ‚ם בנזירו˙

˘מ˘ון‚„ ,ם בו ‰י˙ ‰חלו˙ נזירו˙ )ול‡
ר˜ „ין ב‰נˆ˘ ,‰‚‰ריך לנ‰ו‚ בפרי˘ו˙
‰י' ״נזיר ‚מור״

)ור‡˜ ‰ול ‰רמ"ז לנזיר פ"‡

מ"ב( .וˆ"ע „כיון ˘״ל‡ נ„ר בנזיר ‡ל‡
‰מל‡ך ‰פרי˘ו מן ‰טומ‡‰״ ,כנ"ל ל'
‰רמב"ם‡ ,יך בכח ‰מל‡ך ל‰חיל עליו

וכיו"ב )וב‡מ˙ מסיפור ‰כ˙וב נר‡‰
ל„‰י‡ ˘‰מל‡ך ל‡ ‰חיל „ין ‡ל‡ ‰ור‰
‰נ‚‰ו˙ ˘ינ.(‚‰

ו‰נ‰

ו„‡י

‡ין

לומר

˘˘מ˘ון

„"מור "‰ענינ ‰נזירו˙ )ו„ל‡ כר' יוסי

ו˘מו‡ל ‰יו נזירים מפני ˘˜בלו ‰ם

˘פיר˘ו יר‡ ,(‰ו˘וב י„עינן „כוונ˙ נ„ר

נזירו˙ על עˆמם„ ,ל‡ מˆינו רמז על כך

ז ‰לע˘ו˙ו נזיר עולם‡ .יבר‡ „ל' ‰מ˘נ‰

בכ˙וב ,ו‰רמב״ם כ˙ב בפירו˘ ב˘מ˘ון

״נ‡מר ב˘מ˘ון ומור ‰ונ‡מר ב˘מו‡ל

״˘‰רי ל‡ נ„ר בנזיר״ ,ו‚ם ממ˙ני' עול‰

ומור ‰מ ‰מור‡‰ ‰מור ‰ב˘מ˘ון נזיר

ל„‰י‡ „נזירו˙ם ב‡ ‰מ‰ל' "מור"‰

מחי˜˙ ‰מ‚יל‰ ‰י‡ על י„י ˘מפרי„ים ‡˙
‡‰ו˙יו˙ מ˜‰לף .וענין ז ‰מור‚˘ ‰ם ˜ו„ם
‰מחי˜ ‰ל‡ ‰יו „בר ‡ח„; ‡ילו ‰יו „בר ‡ח„,
ל‡ ‰י' ˘ייך ל‰פרי„ ולמחו˜ ‡˙ ‡‰ו˙יו˙.
ולכן ,ב‡ו˙יו˙ ‰ח˜י˜ ,‰כיון ˘‰ן מˆי‡ו˙
‡ח˙ עם „‰בר ˘עליו ‰ן ח˜ו˜ו˙ ,ל‡ ˘ייך
למחו˜ ‡˙ ‡‰ו˙יו˙ לב„ן‡ ,ל‡ ‡ם כן מסירים
חל˜ מ„‰בר ˘עליו ‰ן ח˜ו˜ו˙.
ולכן ,ב˘ע"˘ ‰ל‡ נמח˜‰ ‰מ‚יל‰ ,"‰יינו,

כ˘י‰ו„י לומ„ ˙ור ‰ב‡ופן ˘ל ח˜י˜˘ ,‰ל‡
˘ייך למחו˜ ח"ו ‡˙ ‡ו˙יו˙ ˙‰ור ‰ממנו,
כיון ˘‰ו‡ ו˙‰ור‰ ‰ם „בר ‡ח„‰ ,נ‡ ‰ף ‡ם
‰י˙ˆ‡ ‰לו "ס˙יר˘ ,"‰נכנס ‰בו ‚‡ו‰ – ‰רי
מחיל ‰מלמעל ‰מבטל˙ ‰כל ,ו‰רי ˜‰ב"‰
‰ו‡ "רב לסלוח".
‡בל ‡ם "נמח˜‰ ‰מ‚יל˘ ,"‰ז ‰מור‰
˘‚ם לפני ז‰ ‰יו ‰ו‡ ו˙‰ור˘ ‰ני „ברים
– ‡פ˘ר ˘‰י˘ו˙ ו‚‡ו ‰ח„רו בו מעבר
לעבר ,ו‡ז י˘ לו „ין ˘ל "סוט ."‰ו‡ז ˙˜נ˙ו
ל‰בי‡ מנח ‰מ˘עורים ,מ‡כל ב‰מ) ‰סוט‰
י„ ,(‡ ,ב˘יעור "ע˘ירי˙ ‡‰יפ˘ – "‰מור‰
על „לי „לו˙ )וי˜ר‡  ,‰י‡( .ו‰יינו˜˙˘ ,נ˙ו
˘ל בעל ‚‡וו ‰ז‰ ‰י‡ לפעול בעˆמו ‡˙
‰י„יע ‰ו‰ר‚˘ ˘‰ו‡ "עני ב„ע˙" )ר‡‰
נ„רים מ‡ ,(‡ ,וכמו ב‰מ) ‰ר‡ ‰חולין  ,‰ב(
˘‡ין ל„ ‰ע˙ כלל ,ו‡זי "ונ˜˙ ‰ונזרע‰
זרע" ˘י˙˙˜ן וי˙נ˜ ‰ויט‰ר מ‚‡וו˙ו ויחזור
ל˜‰ב".‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1032ו‡ילך(

למה נפסק הקול?
ובב‡ מ˘‡ ‰ל ‡‰ל מוע„ ל„בר ‡˙ו
וי˘מע ‡˙ ˜‰ול מ„בר ‡ליו ‚ו' מבין ˘ני
‰כרובים וי„בר ‡ליו
יכול ˜ול נמוך˙ ,למו„ לומר ‡˙ ˜‰ול‰ ,ו‡ ˜‰ול ˘נ„בר
עמו בסיני ,וכ˘מ‚יע לפ˙ח ‰י' נפס˜ ול‡ ‰י' יוˆ‡ חוı
ל‡ו‰ל
)ז ,פט .ר˘"י(

לכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור מ‰ו ˆ‰ורך לנס ‚„ול
כז˘ ,‰כ˘י‚יע ˜‰ול לפ˙ח ‡ו‰ל-מוע„ ˘וב
ל‡ י˘מע ,ומ ‰בכך ˘יˆ‡ חו ıל‡ו‰ל מוע„?
וי˘ לומר ˘ר˘"י מ˙ר ıז ‰ב„יו˜ ל˘ונו
"‰ו‡ ˜‰ול ˘נ„בר עמו בסיני":
ב"˜ול ˘נ„בר עמו בסיני" רו‡ים ˘ל‡חרי
מ˙ן ˙ור" - ‰במ˘וך ‰יובל"  -נפס˜ ˜ול ז‰

פנינים
ול‡ ‰מ˘יך עו„ ,וכ„ברי ר˘"י "כ˘ימ˘וך
‰יובל ‰ו‡ סימן סילו˜ ˘כינ ‰ו‰פס˜˙ ˜‰ול"
)י˙רו יט ,י‚( .ו‰טעם לז˘ ‰ל‡חרי מ˙ן ˙ור‰
פס˜ ˜"‰ול ‚„ול" ˘ל ˜‰ב"‰ ‰ו‡ כי ‡ילו
‰י' נמ˘ך ˜ול ז ‰לע„ ל‡ ‰י' ענין "‰בחיר‰
חפ˘י˙" ˜יים כלל‰˘ ,רי כ‡˘ר נ˘מע ˜ול
˘‰כינ‡‰ ‰ומר "‡נכי ‡ '‰ל˜יך" ,ברור ˘ל‡
י‰י' מ˜ום לעביר ,‰ולבחור ב‡ופן ‰פכי.
וי˙יר ‰מזו :ב˙נחומ‡ )פר˘˙נו ,טז( מוב‡
˘‰סיב ‰ו˙‰כלי˙ ˘ל˘מ ‰בר‡ ˜‰ב"˙‡ ‰
‰עולם ‰י‡ על מנ˙ לפעול ˘˙‰י' לו י˙ברך
"„יר ‰ב˙ח˙ונים" ,ו‰יינו‚˘ ,ם במ˜ום
"˙ח˙ון" – ˘‡ין בו ‚ילוי ˘כינ‚ ,‰ם ˘ם יפעלו
י˘ר‡ל ע"י עבו„˙ם ויבי‡ו ל˘ם ‡ור „˜‰ו˘.‰
ולכן פס˜ ˜ולו ˘ל ˜‰ב" ‰ל‡חרי מ˙ן ˙ור,‰

טו

כ„י ˘נוכל לפעול ‡˙ מטר˙ ברי‡˙ ‰עולם,
ל‚לו˙ ‡˙ ‡ור ˘‰כינ‚ ‰ם במ˜ום ˘‡ין בו
"˜ולו" ו„יבורו ˘ל ˜‰ב" ,‰ור˜ „‡‰ם ע"י
עבו„˙ו מ‚ל˘ ‰ם ‡˙ ‡ור „˜‰ו˘.‰
ועל „רך ז‰ ‰ו‡ בענין ˜ולו ˘ל ˜‰ב"‰
˘נ˘מע ר˜ למ˘‰"˘ ,‰ו‡ ˜‰ול ˘נ„בר עמו
בסיני"˘ ,ב‡ם ‰י' ˜‰ול ממ˘יך ונ˘מע ‚ם
מחו ıל‡ו‰ל מוע„ ומ‚יע לכל ˜ˆווי ˙בל,
‰רי ל‡ ‰י˙ ‰עבו„˙  '‰מ˙וך בחיר ‰ול‡ ‰י'
˘ייך ל‚לו˙ ˜„ו˘‚ ‰ם ב"˙ח˙ונים" ,כי ‡ז ‰י'
‰עולם כולו בבחינ˙ "‡ו‰ל מוע„" .ולכן פס˜
˜‰ול ,כ„י ˘נוכל לפעול ול‰מ˘יך ˜„ו˘‚ ‰ם
במ˜ום וזמן ˘ל‡ נ˘מע ˜ולו ˘ל ˜‰ב".‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' (22

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

גדר הנזירות דשמשון ושמואל
יקשה בדברי הרמב"ם והש"ס בדין נזיר שמשון דאינו כנזיר עולם ואעפ"כ
ילפינן לנזירות שמואל מנזירותו  /יפלפל ע"פ דיני נזירות וסברות המפרשים
– היאך הי' חלות נזירות בשמשון ושמואל ,ויחדש סברא דדמיא לגדר גר
שנתגייר בקטנות

˙נן

בסוף נזיר "נזיר ‰י' ˘מו‡ל

כ„ברי ר׳ נ‰ור‡י ˘נ‡מר ומור ‰ל‡
יעל ‰על ר‡˘ו ,נ‡מר ב˘מ˘ון ומור‰
ונ‡מר ב˘מו‡ל ומור ‰מ ‰מור‡‰ ‰מור‰
ב˘מ˘ון נזיר ‡ף מור‡‰ ‰מור ‰ב˘מו‡ל
נזיר"‡ .ר יוסי ו‰ל‡ ‡ין מור‡ ‰ל‡ ˘ל
ב˘ר ו„ם"‡ .ל ר׳ נ‰ור‡י ו‰ל‡ כבר נ‡מר
וי‡מר ˘מו‡ל ‡יך ‡לך ו˘מע ˘‡ול
ו‰ר‚ני˘ ,כבר ‰י' עליו מור˘ ‰ל ב˘ר
ו„ם" .ופר˘"י „˘מ˘ון ‰י' נזיר כ„‡מר
˜ר‡ ‚בי' "ומור ‰ל‡ יעל ‰על ר‡˘ו כי
נזיר ‡ל˜ים י‰י' ‰נער מן ‰בטן" ,ונחל˜ו

‰רי ז ‰נזיר עולם".

וע„יין

יל"ע ב‚„ר נזירו˙ זו „˘מו‡ל,

וב„˜‰ים „„ין נזיר ‰מבו‡ר בפר˘˙נו,
˘‡סור ביין ו˙ער ו‡ינו נטמ‡ למ˙ ,מˆינו
בו ב' סו‚ים – נזיר לזמן ˜ˆוב )˘לו˘ים יום
‡ו יו˙ר( ונזיר עולם לכל חייו˘ ,ב˘ני‰ם
חלים „יני נזיר ˘בפר˘‰

)עי' בספרי פר˘˙

נזיר כיˆ„ ילפינן ל‰ו מ˜ר‡י( ,ור˜ ˘נזיר לזמן
‡סור ל‚לח ע„ סוף ימי נזרו ,ונזיר עולם
מ‚לח )ומבי‡ ˜‰רבנו˙ ˘עם ‚‰ילוח(
כ˘‰כבי„ ˘ערו )מי״ב חו„˘ לי״ב חו„˘(,
עי' כ"ז ברמב"ם ˘ם ‰י"ב‡ .ולם נזירו˙

‰נך ˙נ‡י ‡י נילף ב‚זיר˘ ‰ו„ ‰מור‰

˘מ˘ון ‰י‡ סו‚ מחו„˘ ˘‡ינו מפור˘

‡‰מור ב˘מו‡ל ‡ף ‰ו‡ לענין נזירו˙.

ב˙ור‡ ‰ל‡ בנבי‡ים )ב‰פטר˙ פר˘˙נו( ונ˜'

ופס˜ ‰רמב"ם ל„ינ‡ ב‰ל' נזירו˙ פ"‚

בל' "˘‰ס "נזיר ˘מ˘ון" )‰נו ‚‰ל„ורו˙

‰ט"ז "˘מו‡ל ‰רמ˙י נזיר עולם ‰י',

בנו„ר על עˆמו ל‰יו˙ נזיר כ˘מ˘ון(,

לפיכך ‡‰ומר ‰ריני כ˘מו‡ל ‰רמ˙י כו'

„˘מ˘ון ל‡ ‰י' „ינו כנזיר ס˙ם‡„ ,ף

