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˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰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

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

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

לקראת שבת
לק

יח

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' שמה
בן ר' יﬠקב ﬠ"ה

תוכן ענינים

פתח דבר

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ו‡˙חנן,

שיחות ומכתבים בﬠניני ﬠבודת ה' מכ״ק אדמו״ר
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ﬠ

‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

˙˙מ( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך

בין "ראית"" ,הראה לך" ו"הראת"
מ„וע ל‡ פיר˘ ר˘"י "‡˙‰ ‰ר‡˙" ˘‰כוונ ‰ל‰נסים ביˆי‡˙
מˆרים ˘ר‡ו י˘ר‡ל? ‡ /יך ‰ר‡˜‰ ‰ב" ‰לי˘ר‡ל ˘"‡ין עו„
מלב„ו"?  /בי‡ור „ברי ר˘"י על ‡‰ופן בו ב‡ו י˘ר‡ל ל‰כר‰
˘"‰ו‡ יחי„י"

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

אדמו"ר הזקן והאנשים הפשוטים

זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו
‰בי‡ורים כ‡ופן ‡מיר˙ם ,ו‡ף עוב„ו
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים
בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי

"אכן ,זהו חסיד!"

‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם

ב‰יו˙ ‰רבי ˆ"‰מח ˆ„˜" בן ˙˘ע ˘נים סיפר לו רבנו ‰ז˜ן על ˙˜ופ˙ ‰יו˙ו במעזריט˘,

מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,

מ"לפני" מעזריט˘ ו"מ‡חרי" מעזריט˘ ,מ‰בע˘״ט ,מ‡ביו ר' ברוך ומ„ו„ו ר' יוסף יˆח˜

וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

˘‰יו מ‡נ˘י ‰בע˘"ט.

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

כ˘‰י׳ בן ˘ל˘ ע˘ר˘ ‰נ ‰ו‰י˙ ‰לו כבר ‰בנ ‰טוב ‰בכל ‰ענינים˙‰ ,יחס פעם בביטול
לעבו„˙ ˙‰פל˘ ‰ל ‡י˘ פ˘וט ,ו‡מר ו‡ף ˙‰בט‡ על ‡ח„ – "‚ם כן חסי„"!
כ˘„יבר על כך עם רבנו ‰ז˜ן‡ ,מר לו רבנו ‰ז˜ן‡ :כן ,ז‰ו חסי„ .עליך ל˙‰חכך בין
ז˜ני ‰חסי„ים‰˘ ,ם ימר˜ו ‡ו˙ך ‰יטב ,כמו ˘ע˘ו לי ב‰יו˙י במזריט˘.
וסיפר לו ‡„מו"ר ‰ז˜ן :בבו‡י למזריט˘ ור‡י˙י ‡˙ ˙‰פל ‰ב˙‰ל‰בו˙ ˘ל ‡‰נ˘ים

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 ב˙וכן

בבי˙ ‰מ„ר˘ ,ח˘ב˙י ˘‰ם בו„‡י ב˜י‡ים בבבלי וירו˘למי ,ספר‡ וספרי˜ ,בל ‰וחסי„ו˙,

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו

וכ˘נכנס˙י ב˘יח˙‡ ‰ם נוכח˙י ל„ע˙ ˘‰ם "י‰וּ ≈„י-עין-יע˜ב" ויו„עים כמ‰ ‰לכו˙

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

ב˘ולחןŒערוך ,ו‡˙ פנימיו˙ „‚‡‰ו˙ ‡ין ‰ם יו„עים‡˙‰ .כזב˙י ונפל˙י ברוחי ,ו‡מר˙י
עלי‰ם ״‡ל‚ ‰ם כן חסי„ים!״..
‰מעלו˙ ˘ל ‡נ˘ים פ˘וטים ,ו‰עי˜ר – ‡˙ ˙‰מימו˙‰ ,מסירו˙ נפ˘ ו‡‰מונ ‰פ˘וט‰
˘ל‰ם ,ו‡ˆלם )‡ˆל ‡‰נ˘ים פ˘וטים( י˘נ‚˙‰ ‰לו˙ עˆם פ˘וט.
‡„מו"ר ]‰ר˘"ב[ נ"ע סיפר ב˘ם ‡ביו ‡„מו"ר ‰מ‰ר"˘ ,ב˘ם ‡ביו ‰רבי ˆ"‰מח
ˆ„˜"˘‡ ,ר רבנו ‰ז˜ן ‰י׳ מ˙ברך ל‚‰יע למעל˙ ˙‰מימו˙ ˘ל ‡י˘ פ˘וט ,ו‡מר ˆ"‰מח
ˆ„˜"˘ ,ב˘ע˘ ‰רבינו ‰ז˜ן ‰י' ‡ומר ‡˙ ז‰ ,‰יו עומ„ו˙ ˘˙י „מעו˙ בעיניו .ו‰״ˆמח
ˆ„˜״ ˙‰פל‡ כיˆ„ מ‚יע לבעל מוחין כמו רבנו ‰ז˜ן — כיוו‰ ıמוחין ,כי„וע ˘„מעו˙
ב‡ו˙ מכיוו‰ ıמוחין.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ "˘˙'‰ז ע' (73-4

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

תלמידים או בנים?

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עמ' (44

להתנהג עם התלמידים כמו אב

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עמ'  36ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
גלות הרב עבור "מבקשי החכמה"
כיˆ„ י˙כן ˘מכריחים ‡˙ ‰רב ל‚לו˙ עם ˙למי„ו ‰רוˆח ב˘‚‚?‰
‡ /יך מ˙ייחסים למב˜˘ חכמ˘ ‰טרם למ„ כר‡וי?  /עם ‡יז ‰רב
י˘ ל˜יים ‡˙ ‰‰ור‡" ‰ע˘ ‰לך רב"?  /ו‡יך ניˆולים מ‰יˆר ‰רע
– "‚ו‡ל „‰ם"?  /פנימיו˙ „‰ין ˘ל "מ‚לין רבו עמו" בעבו„˙ „‡‰ם
)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ט עמ'  33ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י

בין פתיחת העליונים וקריעת התחתונים
"אנכי" המדבר לכל יחיד מישראל )ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ'  1092ואילך(

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ'  36ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
גדר ההוספה בת"ת מט"ו באב ואילך
יפלפל ל‰וכיח „‡ין ‰כוונ ‰ל‰וסיף ס˙ם בלימו„‡ ,ל‡ ‰כוונ‰
ללימו„ בפר„ס כ„י ל„˙‰ב˜ ב˘כינ ,‰ועפ"ז י˙ב‡רו כמ„˜„ ‰ו˜ים
ב„ברי ‰רמב"ם ועו„ פוס˜ים

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰

ו‡ח"כ כ˘נכנס˙י ל‰רב ‰מ‚י„ בי‡ר לי ˘יט˙ ‰בע˘"ט ˘‰ו‡ ˘יבח במ‡ו„ ‡˙

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ'  36ואילך(

‡‰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˙

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ'  41ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
הגברת הצורה על החומר

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
אדמו"ר הזקן והאנשים הפשוטים

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ﬠ"ה
בת יבחט"א ר' דוב
ביסטריצקי
וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

בין "ראית"" ,הראה ך"
ו"הראת"
מדוע לא פירש רש"י "אתה הראת" שהכוונה להנסים ביציאת מצרים שראו ישראל?  /איך הראה הקב"ה
לישראל ש"אין עוד מלבדו"?  /ביאור דברי רש"י על האופן בו באו ישראל להכרה ש"הוא יחידי"

ī
"‡˙‰ ‰ר‡˙ ל„ע˙ כי ‡‰ '‰ל˜ים ‡ין עו„ מלב„ו" )„ ,ל.(‰
ומפר˘ ר˘"י:
"‰ר‡˙ – כ˙ר‚ומו˙‡ ,חזי˙‡; כ˘נ˙ן ˜‰ב"˙‰ ˙‡ ‰ור ‰פ˙ח ל‰ם ˘בע ‰ר˜יעים,
וכ˘ם ˘˜רע ‡˙ ‰עליונים כך ˜רע ‡˙ ˙‰ח˙ונים ור‡ו ˘‰ו‡ יחי„י ,לכך נ‡מר '‡˙‰
‰ר‡˙ ל„ע˙'".
וי˘ ל„˜„˜ בסיום „ברי ר˘"י" :לכך נ‡מר '‡˙‰ ‰ר‡˙ ל„ע˙'" – מ‡י ˜מ"ל? ‰רי
פ˘וט ˘פירו˘ו ב‡ לב‡ר פסו˜ ז˘ ‰עליו נסובים „בריו.

הגברת הצורה על החומר
תכונת האדם הישר

הפיכת ה"חומר" ל"צורה"

אחד הרמזים )הטעמים( שבכל מקום שאדם
עומד מרגיש עצמו שהוא למעלה )אף שהארץ
היא ככדור(  -כי בכל מקום שעומד ראשו )והשכל
והרוחנית שבו( למעלה מגופו ורגליו )לא כמו
בבהמה שהראש והזנב וחוט השדרה הם בגובה
שווה(  -וזוהי תכונת האדם הישר  -שהרוחניות
היא העיקר.

הגיעתני הידיעה ע״ד מצב בריאותו ואשר
נמצא בבית ריפוי ותקותי שלעת קבלת מכתבי זה
כבר הוטב מצבו ובעצמו יוכל לבשר עד״ז בקרוב,
ובפרט שהרי עתה נמצאים אנו בחדש כסלו הוא
חדש הנסים והגאולה נצחון תורת חב״ד ונשיאי׳
וההולכים בעקבותם ומקיימים את ההוראות שלה.

)ממכחב י"ח טבת תשמ"ג – לקוטי שיחות חל"ה עמ' (532

ניצול ה"קליפה" לענינים
טובים מועילים
בכתבו במכתבו הדוגמא ד"ר׳ מאיר מצא רימון
תוכו אכל וקליפתו זרק" ,הנה מפורסמת בין
החסידים שיחת כ״ק מו״ח אדמו״ר ,אשר כל איש
הישראלי צריך להיות הבעה״ב בחלקו בעולם אשר
ניתן לו בהשגחה העליונה לבררו לזככו ולהאירו,
והוסיף ביאור ,אשר ענין בעל-הבית הוא שכל דבר
הנמצא במשק שלו מנצלו לתועלת המשק.
והנ״ל מיוסד על אחד מיסודות תורת החסידות,
שבכל דבר וענין ישנו ניצוץ אלקי ,ולכן על כל דבר
וענין בא הצווי ”בכל דרכיך דעהו".

ונר‡˘ ,‰ב‡ריכו˙ זו נ˙כוון ר˘"י ל‚„‰י˘ ‡˙ ‚ו„ל חי„ו˘ו בפ˘ט ‰כ˙וב ,מ˘ ‰ל‡

ולאור הנ״ל ,בטחוני אשר גם הקליפה לא תיזרק
החוצה אלא שינצלוה גם אותה להגברת האור על
החושך והרוחניות על הגשמיות ,הגברת הצורה
על החומר )כמובן שהאמור אינו שייך להלשון
המורגל בהנוגע לג׳ קליפות ,שבהן הרי אין טוב
כלל ,מה שאין כן בקליפת רימון ,שאף שאינו ראוי
לאכילה ,יש לנצלו בכמה אופנים טובים ומועילים.
וכן הוא גם בנמשל(.

‰פסו˜ ˜‰ו„ם – לפני ‰פסו˜ "‡˙‰ ‰ר‡˙" – מ„בר על ניסי יˆי‡˙ מˆרים ˘ר‡ו י˘ר‡ל

)אגרות קודש חי"ד עמ' פג(

]‡ל‡ ˘ב'„יבור ‰מ˙חיל' ‰ע˙י˜ ר˘"י מן ‰כ˙וב ‡˙ ˙יב˙ "‰ר‡˙" לב„ – ‰ול‡
‰ע˙י˜ ‡˙ ˙‰יבו˙ "‡˙‰) ‰ר‡˙( ל„ע˙" ˘‰זכיר לר‡˘ונ ‰בסיום פירו˘ו ,וˆ"ע[.
‰יינו מבינים בל‡ו ‰כי  -כ„ל˜מן.

ב.

ויובן ב„˜‰ים:

בעיני‰ם‡" :ו ‰נס‡ ‰ל˜ים לבו‡ ל˜ח˙ לו ‚וי מ˜רב ‚וי ,במסו˙ ב‡ו˙ו˙ ובמופ˙ים
ובמלחמ ,‰ובי„ חז˜ ‰ובזרוע נטוי' ובמור‡ים ‚„ולים ,ככל ‡˘ר ע˘ ‰לכם ‡ '‰ל˜יכם
במˆרים לעיניך" )„ ,ל„(.
ובכמ ‰מפר˘ים למ„ו‰˘ ,פסו˜ "‡˙‰ ‰ר‡˙" ממ˘יך ל„בר על ר‡יי˙ ניסי מˆרים,

אשר אחת מהעיקריות היא "עזוב תעזוב
עמו" ,עם הגוף ,שכיון שהעבודה צ״ל בריאה
ושלימה מובן שגם הגוף צ״ל בריא ושלם ,ובפרט
שישראל הם גוי אחד בארץ שממשיכים האחדות
גם בענינים ארצים ולא רק שמגבירים הצורה על
החומר אלא שעושים גם מן החומר צורה שתהי׳
אחדות אמיתית.
בברכה לבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בכל
האמור לעיל.
)אגרות קודש חי"ד עמ' קמז(

הפיכת התנגדות החומר ל"כח עילוי"
כרגיל שיהודי מקשר כל דבר עם ענין
שבמחשבה ,הרי גם עניני המזכרת הנ״ל מעוררים
את המחשבה בקשר להעקרון הידוע בהמראת
אוירון ,שמשתמשים בכח האוירי המנגד לתנועת
האוירון ומהפכים חלק ממנו שיפעול להגבהת
האוירון ,זאת אומרת ,שמהפכים כח מנגד לכח
מסייע .ועקרון זה מודגש גם כן בדתנו ,ובפרט על
פי ביאור תורת חב״ד ,1שהחומר והגשם שמצד
הגוף שמטבעו מנגד הוא להצורה והרוח שמצד
הנשמה ,הרי ניתנו להאדם הכוחות להתגבר
על כח מנגד זה ,לא רק שלא להיכנע אליו ,אלא
אדרבה להפכו לכח מסייע לחיי הנשמה ,על פי
הסיסמה הידועה של הגברת הצורה על החומר
והנשמה על הגוף.
 (1ר‡˜ ‰ונטרס ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ פי״‡-יב )‡‚רו˙ ˜ו„˘
‡„מו״ר מ‰וריי״ ıנ"ע ח״„ ע׳ ˘כ‚ ו‡ילך(.

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן ,הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה וﬠשירות גדוה

לקראת שבת

טז

לקראת שבת

‰

˘פלו˙ ונמיכו˙ רוח )ולכן ‡ז ‰ו‡ זמן

וז‰ו "יוסיף חיים על חייו"‰ ,יינו ל‡ ר˜

ו‰כ˙וב ‡ומר ˘מכח ר‡יי' זו ˙בו‡ לי„יע ‰ברור ‰במˆי‡ו˙  .'‰ובל˘ון ‰ספורנו‰˙‡" :

„ח˘בון ‰נפ˘ ב˜רי‡˙ ˘מע ˘ל ‰מט,‰

‰וספ ‰בחיים כפ˘וטו‡ ,ל‡ ‚ם ‰וספ‰

‰ר‡י˙ – ‡˙ כל ‡ל‰ ‰ר‡ך -‡‰ל י˙ברך; ל„ע˙ – כ„י ˘˙˙בונן ו˙„ע בלי ספ˜ כי ‰ '‰ו‡

˙י˜ון חˆו˙ וכו' ,כי„וע בכ˙בי ‡‰ריז"ל(.

ב‡יכו˙ ,חיים נעלים יו˙ר ,כמוב‡ ביומ‡

‡‰ל˜ים" .וברבינו בחיי כ˙ב‰ ‰˙‡" :ר‡˙ ‡ -ו˙ו˙ ומופ˙ים˘ ,מ˙וכם ˙וכל  -ל„ע˙"

ע‡ ע"‡ "מחי' חיים י˙ן לך חיים"‰„ ,יינו

)וכן ‰ו‡ בר‡ב"ע ובעל ‰טורים .וכן מ˘מע ב˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל כ‡ן .ובספר זכרון מ˘מע ˘מפר˘ כן ‚ם

חיים נעלים יו˙ר בחיי עו"‰ז ,עיי' ˘ם,

בר˘"י ,וˆ"ע(.

ו‡ע"פ

˘˘‰פלו˙ ‰ו‡ ˙נ‡י מו˜„ם

בכל ענין ˘ל לימו„ ˙‰ור ,‰כמבו‡ר נמי
ברמב"ם כ‡ן ˘"ל‡ ב‚סי ‰רוח ‰י‡ מˆוי'
כו' ‡ל‡ ב„כ‡ ו˘פל רוח"˘ ,זו‰י „˜‰מ‰
ל‰לימו„‡"„ ,ין „ברי ˙ור ‰מ˙˜יימין במי
˘מרפ ‰עˆמו עלי‰ן ול‡ ב‡לו ˘לומ„ין
מ˙וך עי„ון כו' ‡ל‡ במי ˘ממי˙ עˆמו
עלי‰ן ומˆער ‚ופו ˙מי„ ול‡ י˙ן ˘ינ‰
לעיניו ולעפעפיו ˙נומ‰ – "‰רי כ"ז
‰ם „ברים ˘˜‰ורים עם ביטול ו˘ביר˙
‚‰וף וכיו"ב; ‡בל כ„י לזכו˙ ב"כ˙ר
˙‰ורˆ ,"‰ריך ‰לימו„ עˆמו ל‰יו˙ מ˙וך
ביטול ו˘פלו˙ ונמיכו˙ ‰רוח ,ל˘˜˙‰ר
ול„˙‰ב˜ ב˜„ו˘˙ ˙‰ור ,‰וז‰ו ע"י לימו„
˙‰ור ‰בליל„ ‰ו˜‡.

וז‰ו

‚ם ˙וכן ˘‰כר „"מוסיף יוסיף"

— "יוסיף חיים על חייו"; וכן ל‡י„ך –
‰עונ˘ „"ו„ל‡ יוסיף כו'"‰„ .נ‰‰ ‰וספ‰
„לימו„ ˙‰ור ‰בלילו˙ ‰ו‡ ל‡ זמן נוסף
בכמו˙‡ ,ל‡ בעי˜ר ‰וספ ‰ב‡יכו˙,
˘זוכ ‰ב"כ˙ר ˙‰ור "‰ומ˙„ב˜ ב˘כינ;‰

וע"„ מ˘ ‰פיר˘ רבינו ‚ר˘ום ב"ב ˘ם
„"מוסיף ימים לעולם ‰ב‡"„ ,י"ל ˘‡ין
‰כוונ ‰ר˜ לחיי עו"‰ב ‡ל‡ רוˆ ‰לומר
˘ימי ‰עו"‰ב י‰יו לו בעו"‰ז ,וכ‡‰
„ברכו˙ יז ע"‡ "עולמך ˙ר‡ ‰בחייך".
ול‡י„ך – "ו„ל‡ מוסיף י‡סף כו'" ,כי
כ‡˘ר ‡ינו מוסיף בלימו„ ˙‰ור ‰בלילו˙
"‰ז מור‡˘ ‰ין נו‚ע לו "לזכו˙ בכ˙ר
˙‰ור "‰ו‡˘ר כוונ˙ו בלימו„ ˙‰ור‰ ‰י‡
ב˘ביל  ˙‚˘‰חכמ˙ ˙‰ור ,‰ול‡ לז‰
˘‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב"„˜ ,‰ו˘˙ ˙‰ור,‰
˘ז‰ו ‡מי˙י˙ ענינ ‰ו‚„ר ‰וב˘ביל ז‰
ˆ"ל עי˜ר עס˜ ˙‰ור˘ ‰ל „‡‰ם

)עיי' בב"ח

˘ם( ,ולול‡ ז ‰חסר בעי˜ר ‰חיו˙ ˘ל ‡י˘

‡מנם ר˘"י ב‡ ל˘לול ‰בנ ‰זו ,וב‡ לח„˘ ‡˘ר "‡˙‰ ‰ר‡˙" ‡ינו מ˙ייחס ל‡‰ו˙ו˙
ומופ˙ים ˘ר‡ו במˆרים )˘עלי‰ם מ„בר בפסו˜ ˜‰ו„ם( ו‚ם ל‡ ל‰נפל‡ו˙ ˘‰יו בע˙ מ˙ן
˙ור˘) ‰ב‰ם מ„ובר בפסו˜ ‰ב‡ )„ ,לו(" :מן ˘‰מים ˘‰מיעך ‡˙ ˜ולו ליסרך ועל ‡‰רı
‰ר‡ך ‡˙ ‡˘ו „‚‰ול ‰ו„בריו ˘מע˙ מ˙וך – ("˘‡‰
‡ל‡ "‡˙‰ ‰ר‡˙" ‰ו‡ ענין ח„˘ בפני עˆמו ,מ‡ורע מיוח„ ˘‰י' בע˙ מ˙ן ˙ור:‰
"פ˙ח ל‰ם ˘בע ‰ר˜יעים ,וכ˘ם ˘˜רע ‡˙ ‰עליונים כך ˜רע ‡˙ ˙‰ח˙ונים ור‡ו ˘‰ו‡
יחי„י".

‚.

ו‰טעם ˘נט ‰ר˘"י מפירו˘ ‰מפר˘ים ‰נ"ל וחי„˘ ˘‰כוונ ‰למ‡ורע מיוח„ בפני

עˆמו – ‰ו‡ מכח ‰ל˘ון "‰ר‡˙" )˘‡ו˙ ‰מע˙י˜ ב'„יבור ‰מ˙חיל'(.
ו‰בי‡ור בז) ‰ר‡‚ ‰ם „ב˜ טוב וב‡ר מים חיים על ר˘"י כ‡ן(:
כ‡˘ר ב‡ים ל˙‡ר ר‡יי' על „רך ‰ר‚יל – ‰ ‰˘‚„‰‰י‡ על „‡‰ם ‰רו‡ ‰ו‰ל˘ון ‰י‡
‡י˙";
"‡˙ָ ‰ר ָ

י˘ר‡ל‰˘ ,ו‡ עˆם ˜„ו˘˙ ˙‰ור .‰ולכן

ול‡י„ך ,כ‡˘ר ב‡ים ל˙‡ר ר‡יי' ל‡ ר‚יל‰˘ ,‰רו‡ ‰ל‡ ‚‰יע ‡לי' מˆ„ עˆמו ‡ל‡

)כעין מ˘"כ בב"ח

מחמ˙ ˘‰י˙ ‰פעול ‰מיוח„˙ על י„י ‡חר ל‰ר‡ו˙ו – ‰ ‰˘‚„‰‰י‡ על עו˘‰ ‰פעול‰

חסרים לו "חיים" ‡ל‰

„חסרון „בר ז‰ ‰בי‡ ל‡ב„ן ‡‰ר ıוחורבנ ‰כו',

עיי"˘( .ומחי' חיים יזכנו לחיי נˆח בבנין
ˆיון וירו˘לים.

ר‡ ‰לך".
"ָ ‰
ו‰ל˘ון ‰י‡ ∆
וכן ‰י‡ ‰ל˘ון ל‚בי ‰נסים ו‰נפל‡ו˙ ˘בפסו˜ים ‰סמוכים )כנ"ל(˘‡" :ר ע˘ ‰לכם '‰
‡ל˜יכם במˆרים לעיניך"˘‰" ,מיעך ‡˙ ˜ולו"‰" ,ר‡ך ‡˙ ‡˘ו" – ˘בכל ‡לו ‰˘‚„‰‰
‰י‡ )ל‡ על ‰רו‡ ‰˙‡" ,‰ר‡י˙"‡ ,ל‡( על פעול˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל ˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ ‰ר‡ ‰לך.
ר‡ ָ˙" ‰י‡ יוˆ‡˙ „ופן – ˘מח„ ‚יס‡ ל‡ נ‡מר "‡˙ ‰ר‡י˙"
‡מנם ‰ל˘ון "‡˙≈ ‰ָ ‰
כר‡יי' ר‚יל‡ ,‰ל‡ "‰ר‡˙" ˘מ„‚י˘ ˘פעול˙ ‰ר‡יי' ˙לוי' ‰י‡ במי˘‰ו ‡חר; מ‡י„ך
‚יס‡ ,ל‡ נ‡מר "‰ר‡ך" ‡ל‡ "‡˙‰ ‰ר‡˙"˘ ,מ„‚י˘ ‡˙ „‡‰ם ‰רו‡.‰
ומז ‰מוכח ˘‰כוונ‰ ‰י‡ לסו‚ ר‡יי' ˘י˘ ב ‰חי„ו˘ – ˘‡מנם ‡ין זו ר‡יי' ר‚יל˙˘ ‰לוי'
ב„‡‰ם ‰רו‡‡˘) ‰ז ‰י' ‡ומר "ר‡י˙"(‡ ,ל‡ ‰י˙ ‰כ‡ן פעול ‰ממ˜ום ‡חר ובכוח ‰יכול
„‡‰ם לר‡ו˙; ‡בל ‡ין פעול ‰זו ב„רך ˘ל ע˘יי˙ „בר )˘‡ז ‰י' ‡ומר "‰ר‡ך"(‡ ,ל‡
‰פעול‰ ‰י‡ ר˜ ביטול ‰מניע ,‰כך ˘‰חי„ו˘ ‰ו‡ בעי˜ר ‡ˆל ‰רו‡‰ ‰˙‡" ,‰ר‡˙".
וז‰ו ˘לומ„ ר˘"י ˘‡ין ‰כוונ ‰בל˘ון "‰ר‡˙" ל‰נסים ו‰נפל‡ו˙ ˘‰ר‡˜‰ ‰ב"‰
במˆרים‰˘ ,יו ב„רך ˘ל פעול ‰כפ˘וט ,‰ע˘יי˙ „בר – ‡ל‡ ל‚‰ילוי ˘"פ˙ח ל‰ם ˘בע‰
ר˜יעים כו'"˘ ,ב‚ילוי ז ‰ל‡ ‰י˙ ‰פעול ‰מחו„˘˙ מˆ„ ˜‰ב"‡ ,‰ל‡ ר˜ ˘‰סיר ‡˙

לקראת שבת

ו

"‰כיסוי" ˘ל ˘בע˙ ‰ר˜יעים ו‡ז ב„רך ממיל‡ "ר‡ו ˘‰ו‡ יחי„י".

„.

ומע˙ ‰י˘ לפר˘ ‡˙ סיום ל˘ון ר˘"י "לכך נ‡מר '‡˙‰ ‰ר‡˙ ל„ע˙'" – ˘כוונ˙ו

לקראת שבת
כ˙ר ל‡„ם ‰מוכ˙ר ב.[‰

ומע˙‰

‰ליל ‰זוכים ל"כ˙ר ˙‰ור ,"‰כי ‰ר‚˘˙

י˘ לומר˘ ,כוונ˙ ‰רמב"ם

בז ‰ל‚„‰י˘ ˘לפי פירו˘ו י˘ ˙וספ˙ ‰בנ) ‰ל‡ ר˜ ב˙יב˙ "‰ר‡˙" ,כנ"ל ס"‚‡ ,ל‡(

‰כ‡ ב"כ˙ר" ˘ב˙וך ˙‰ור˘ ‰זוכין לו

בכללו˙ ‡‰מיר˘ ‰ל "‡˙‰ ‰ר‡˙ ל„ע˙".

בליל‰ ,‰ו‡ לעי˜ר ‰ומ‰ו˙˘ ‰ל ˙ור,‰

]ול‰עיר˘ ,ב„פוס ר‡˘ון ‚‰ירס‡ "לכך נ‡מר '‡˙‰ ‰ר‡˙'"‡ .בל ב„פוס ˘ני ובכמ‰
כ˙בי-י„ נע˙˜ ‰בסוף פירו˘ ר˘"י ‚ם ˙‰יב' ‰ל„ע˙'[.
כלומר:
לפי פירו˘ ‰מפר˘ים ˘"‡˙‰ ‰ר‡˙" מ˙ייחס לנסים ˘ל יˆי‡˙ מˆרים ,נמˆ‡ ˘‡מיר‰

טו

„‰יינו ל‡ מ„‡‰˘ ‰ם מבין ומ˘י‚ ב˘כל
‡ל‡ „‰בי˜ו˙ בנו˙ן ˙‰ור .‰וכמבו‡ר
ב‡רוכ ‰בב"ח ‡ו"ח סי' מז ˘עי˜רו ˘ל
עס˜ ˙‰ור‰ ‰ו‡ "˘נ‰י' עוס˜ים ב˙ור‰

"רוחניו˙ ו˜„ו˘˙ מ˜ור מוˆ‡ ˙‰ור"‰
)˘‰ו‡ "כ˙ר ˙‰ור "‰כנ"ל( ב‡ ‰ע"י
לימו„

עניני

"פר„ס"

וחכמ˙

‰עוס˜ים ב‚„לו˙ ‰בור‡ וכו'

‡‰מ˙
)עיי' ‰ל'

˙"˙ לרבינו ‰ז˜ן פ"ב ס"ב מ‰˘ ‰בי‡ מספרי

ומ‰רמב"ן(.

]ולפ"ז

מ"˘ ‰רמב"ם ˘עי˜ר ‰לימו„

כ„י ˘˙˙עˆם נ˘מ˙ינו בעˆמו˙ ורוחניו˙

בליל‰ ‰ו‡ ב"„ברי חכמ‰ "‰ולם ‰יטב

ו˜„ו˘˙ מ˜ור מוˆ‡ ˙‰ור . . ‰ו‡ם ‰יו

מ"˘ בכ˙בי ‡‰ריז"ל

כי לפי פירו˘ם ,ל‡ ר‡ו בני י˘ר‡ל ב‡ופן י˘ר "כי ‰ '‰ו‡ ‡‰ל˜ים ‚ו'"; ‡ל‡˘ ,ר‡ו

עוס˜ים ב˙ור ‰על ‰כוונ‰ ‰ז‡˙ ‰יו

‡ו"ח( ˘עי˜ר לימו„ ˙‰ור ‰בליל‰ ‰ו‡

‡˙ ‰נסים ˘‰יו במˆרים ,ומ˙וך ז‰ ‰בינו וי„עו ˘"‰ '‰ו‡ ‡‰ל˜ים ‚ו'" .ונמˆ‡˙‰˘ ,יבו˙

‰מ ‰מרכב ‰ו‰יכל ל˘כינ˙ו י˙ברך

ב‡‚„ ‰ובחכמ˙ ‡‰מ˙[.

"‡˙‰ ‰ר‡˙" מ˙ייחסו˙ לנסים ולנפל‡ו˙ ו‰ן חטיב‡ ‰ח˙ – ו‡ילו ˙‰יבו˙ "ל„ע˙ כי '‰

˘‰י˙˘‰ ‰כינ ‰ממ˘ ב˜רבם כי ‰יכל

‰ו‡ ‡‰ל˜ים ‚ו'" ‰ן חטיב˘ ‰ני'˙‰ ,וˆ‡˘ ‰ל ר‡יי˙ ‰נסים.

‰ '‰מ ‰וב˜רבם ממ˘ ‰י˙˘‰ ‰כינ‰

זו מ˙חל˜˙ ל˘נים‰ ‰˙‡" (‡ :ר‡˙" ,ב( "ל„ע˙ כי ‰ '‰ו‡ ‡‰ל˜ים ‡ין עו„ מלב„ו".

וז‰ו ‰חי„ו˘ לפי ר˘"י˘ ,י˘ר‡ל ר‡ו ‡˙ ז‚ ‰ופ‡ ˘"‰ '‰ו‡ ‡‰ל˜ים ‡ין עו„ מלב„ו",
ובל˘ון ר˘"י "ר‡ו ˘‰ו‡ יחי„י";
ומע˙ ‰מ˙ח„˘ ‚ם ˘‡ין כ‡ן ˘˙י חטיבו˙ )וי˘ ‰פס˜ בין "‰ר‡˙" ל"ל„ע˙"(‡ ,ל‡
‰כל ‰מ˘ך ‡ח„ – "‡˙‰ ‰ר‡˙ ל„ע˙ כי ‰ '‰ו‡ ‡‰ל˜ים ‡ין עו„ מלב„ו".

.‰

וי˘ ל‰וסיף בטעם ˘‰ע„יף ר˘"י לפר˘ על ‰מ‡ורע ˘"פ˙ח ל‰ם ˘בע ‰ר˜יעים

כו'" – ול‡ על ‰נסים ו‰נפל‡ו˙ ˘‰יו במˆרים – ˘‰ו‡ מכח „‰יו˜ "‡ין עו„ מלב„ו":
‰נסים ˘במˆרים ‰וכיחו ‡˘ר "‡ני  "'‰ול‡ ‡חר חס ו˘לום ,וכמו ˘נ‡מר כמ ‰פעמים
בע˘ר ‰מכו˙ "וי„עו מˆרים כי ‡ני ) "'‰ר‡ ‰ל„ו‚מ‡ :ו‡ר‡ ו .‰ ,ב˘לח י„;(„ ,
‡בל ‡ין מ‰ם ‰וכח ‰מוכרח˙ ‡˘ר "‡ין עו„ מלב„ו":
י˙כן ˘‡מנם ˜‰ב"„‚ ‰ול וחז˜ יו˙ר מכל ,ולכן ‡ף ‡ח„ ‡ינו יכול לעˆור ולמנוע בע„ו
מלע˘ו˙ נסים ו"לבו‡ ול˜ח˙ לו ‚וי מ˜רב ‚וי" וכו'‡ ,ך ע„יין ‡פ˘ר לטעון ˘י˘נ ‰מˆי‡ו˙
נוספ˙ )ח"ו( ˘‚ם ל ‰י˘ כח ויכול˙ מסויימים )מˆומˆמים יו˙ר(.
וז‰ו ‰י˙רון ˘במ‡ורע ˘מבי‡ ר˘"י ˘"פ˙ח ל‰ם ˘בע ‰ר˜יעים  . .ור‡ו ˘‰ו‡ יחי„י":
ל‡ זו בלב„ ˘‡ין מˆי‡ו˙ כח ˘יכול ‰ל˙˘‰וו˙ ל˜‰ב") ‰ח"ו(‡ ,ל‡ ˘בכלל ‡ין מˆי‡ו˙
כח נוספ˙ מלב„ו ,ל‡ בעליונים ול‡ ב˙ח˙ונים – "‡ין עו„ מלב„ו".

ומע˙‰

)‰וב‡ בב‡ר ‰יטב רי˘

˙˙ב‡ר ˘‰ייכו˙ בין "לזכו˙

˜ובע˙ „יר˙ ,"‰ומב‡ר ˘ם ˘ז‰ו ‚ם

בכ˙ר ˙‰ור "‰ללימו„ בליל„ ‰ו˜‡„ .ז‰

˙וכן ברכ˙ ˙‰ור" ,‰ל‰ו„ו˙ לו על נ˙ינ˙

˘זוכים ל"כ˙ר ˙‰ור "‰ע"י לימו„ ˙‰ור‰

˙‰ור ‰לעמו י˘ר‡ל כ„י ˘י‰יו „ב˜ים

בליל‡ ‰ינו )ר˜( מפני ˘בליל‡ ‰פ˘ר

ב˜„ו˘˙ ‰וב˘כינ ‰י˙' ,ו‰ו‡ ‰מכוון

ל˙‰מסר יו˙ר ללימו„ ב˙‰יי˘בו˙ ‰ר‡וי',

בברכ˙ ‡˘ר בחר בנו על ‡˘ר ˜רבנו

‡ל‡ ‚ם ובעי˜ר לפי ˘בליל ‰י˘נ ‰ס‚ול‰

לפני ‰ר סיני ונ˙ן לנו ˙ור˙ו „˜‰ו˘ ‰כלי

מיוח„˙ ˘לימו„ו י‰י' ב‡ופן ˘מ˙˜˘ר

חמ„˙ו ˘‰י' מ˘˙ע˘ע ב ‰בכל יום כ„י

)נוסף על חכמ˙ ˙‰ור‚ ‰ם( ל˘כינ˙ו י˙'.

˘˙˙„ב˜ נ˘מ˙ינו בעˆמו˙ ˜„ו˘˙ ˙‰ור‰
ורוחניו˙ ‰ול‰ורי„ ˘‰כינ ‰ב˜רבנו כו'".

ולפ"ז

]ולכן

ממ˘יך ‰רמב"ם "‡מרו חכמים

‡ין רנ˘ ‰ל ˙ור‡ ‰ל‡ בליל˘ ‰נ‡מר
יעל‰ ‰יטב „יו˜ ל˘ון ‰רמב"ם

˜ומי רוני בליל ,‰וכל ‰עוס˜ ב˙ור‰

"‡ין ‡„ם למ„ רוב חכמ˙ו  . .ול‡ י‡ב„

בליל ‰חוט ˘ל חס„ כו'" ,ל‚„‰י˘ ˘‡ין

‡פילו ‡' מ‰ן ‡ . .ל‡ ב˙למו„ ˙ור‰

‰כוונ ‰ר˜ ל˜נין „ברי ˙ור ‰ול˙‰יי˘בו˙

ו„ברי חכמ„ ,"‰לכ‡ור„" ‰ברי חכמ"‰

בחכמ˙ ˙‰ור‡ ,‰ל‡ "לפנימיו˙ ˙‰ור,"‰

)נוספים על "˙למו„ ˙ור ("‰מ‡י ˘ייכי

˘‰י‡ "רנ˘ ‰ל ˙ור ,"‰ו‰י‡ ‰פועל˙

‰כ‡ ,ו‰רי מ„ובר בחכמ˙ ˙‰ור‡ .‰ל‡

˘י‰י' עליו "חוט ˘ל חס„"[.

˘כוונ˙ ‰רמב"ם ב"„ברי חכמ‰ "‰י‡
ללימו„ ענינים ˘ל "פר„ס"

)‰מבו‡רים

ו‰יינו

לפי ˘„‰בי˜ו˙ בנו˙ן ˙‰ור‰

ב„' פר˜ים ‰ר‡˘ונים ˘ל ספר ‰י„(‰ ,נ˜ר‡ים

˜˘ור ‰עם לימו„ ˙‰ור ‰מ˙וך ˘פלו˙

"„ברי חכמ "‰ל‰יו˙ם ענינים ‰עמו˜ים

וביטול„˘ ,ו˜‡ בלימו„ כז‡ ‰פ˘רי˙

)עיי' ב‡רוכ ‰ב„˜‰מ˙ ‰רמב"ם

„בי˜ו˙ ‡מי˙י˙ ב˜„ו˘˙ ˙‰ור ,‰ו‰ליל‰

לפי‰מ"˘( ,וז‰ו „˜‡מר ‰כ‡˘ ,ע"י לימו„

‰ו‡ זמן מסו‚ל לעורר בעˆמו ר‚˘ ˘ל

ביו˙ר ˘ב˙ור‰

לקראת שבת

י„

י˘ר‡ל ,בין יו˘בי ‡‰ל ובין בעל עס˜.

ו‰נ‰

ברמ"‡ )יו"„ סי' רמו סכ"‚( ‰בי‡

„ברי "˘‰ס ‰ללו כ‰מ˘ך ל„ברי ‰מחבר
ע"„ ‚ו„ל מעל˙ לימו„ ˙‰ור ‰בליל‰
"מי ˘רוˆ ‰לזכו˙ בכ˙ר˘ ‰ל ˙ור ‰יז‰ר
בכל לילו˙יו ול‡ י‡ב„ ‡פילו ‡' מ‰ן
ב˘ינ ‰ב‡כיל ‰ו˘˙י' ו˘יח ‰וכיוˆ‡
ב‰ם ‡ל‡ ב„ברי חכמ ‰ו˙למו„ ˙ור,"‰
ומוסיף ‰רמ"‡ "כי ‡ין ‡„ם לומ„ רוב
חכמ˙ו כי ‡ם בליל) ‰ומסיים( וי˘ ל‡„ם

עיונים וביאורים

˙‡כל ומים במ˘ור ‰˙˘˙ ‰ועל ‡‰רı
˙י˘ן וחיי ˆער ˙חי' וב˙ור ‰˙‡ ‰עמל".
)ב( "‡ע"פ ˘מˆו ‰ללמו„ ביום ובליל,‰
‡ין ‡„ם למ„ רוב חכמ˙ו ‡ל‡ בליל,‰

ו‡ילו ‰כ‡ כ˙ב "מי ˘רוˆ ‰לזכו˙ בכ˙ר

לכאורה יש להקשות על פירוש רש"י,
ובשניים:

לפיכך מי ˘רˆ ‰לזכו˙ בכ˙ר ˙‰ור ‰יז‰ר
בכל לילו˙יו כו'" .וי˘ ל„יי˜„ ,בענין
ר‡˘ון נ˜ט "ל‰יו˙ מוכ˙ר בכ˙ר ˙ור,"‰
˙‰ור."‰

ו‰נר‡‰

בז„ ,‰ב' ענינים ‡י˙נ‰ו

ל˙‰חיל ללמו„ בליל ‰מט"ו ב‡ב ו‡ילך
כו'" .ומ˘מע לכ‡ור„‚‰„ ‰ר „‰ך ‰וספ‰

˙‰ור‰ ‰נ˜ר‡ "כ˙ר" ˘ל) ‰כ„‡˘כחן

בלימו„ ‡ינו ˘ייך לחיוב ‰כללי „˙"˙,

במ‚יל ‰כח ע"ב „‰לכו˙ ˘ב˙ור ‰נ˜'

‡ל‡ ˘ייך ל‰ס‚ול‰ ‰מיוח„˙ ˘נ‡מר‰

"כ˙ר˘ ‰ל ˙ור) .("‰ב( ז˙‰˘ ‰ור‰ ‰י‡

על לימו„ ˙‰ור ‰בליל .‰ו„ו"˜ נמי בל'

כ˙ר ˘ל „‡‰ם ‰לומ„.‰

„‰ברים כ‡ן˘ ,מ˙חיל "‡ע"פ ˘מˆו‰
ללמו„ ביום ובליל‰„] ‰יינו מˆו˙ ˙"˙
ס˙ם[‡ ,ין ‡„ם לומ„ רוב חכמ˙ו ‡ל‡
בליל ‰כו'" ]˘‰ו‡ ‚„ר מיוח„ „מעל˙
לימו„ בליל .[‰ועל „‡ ˜‡מרינן "„מוסיף
יוסיף"˘ ,י˘ ˘כר מיוח„ על לימו„ בליל‰
„ו˜‡.

‡בל

"ו„ל‡ מוסיף י‡סף ˜˙ . .ברי' ‡ימי'" כו',
וכי ‡פ˘ר ˘ר˜ ב‚לל חסרון עילוי מיוח„
„לימו„ בליל ‰ר‡וי ל‰ענ˘ כך?!

ו‰נ‰

ו‰נ,‰

‡ף ˘בכללו˙ כוונ˙ ‰רמב"ם

בפר˜ ז‰ ‰י‡ ל‡ופן ‰ב'

)עיי' ל˜ו"˘ חכ"ז ע'

 243ו‡ילך( ,י˘ לומר ˘במ˙˜ ל˘ונו מרמז
‚ם לענין ‰ '‡‰נ"ל .וז‰ו ‰חילו˜ בין ב'
‰‰לכו˙ ‰נ"ל„ .ב‰לכ" '‡‰ ‰מי ˘נ˘‡ו
לבו ל˜יים מˆו ‰זו כר‡וי ול‰יו˙ מוכ˙ר
בכ˙ר ˙ור‰ "‰כוונ ‰ל‚„ר "כ˙ר ˙ור"‰
ב‡ופן ‰ב' „לעיל˙‰˘ ,ור ‰נע˘י˙ כל

עפ"ז ˆ"ע‡ ,יך ‡פ˘ר לומר

ושננתם לבניך
לבניך – אלו התלמידים .מצינו בכל מקום שהתלמידים קרויים
בנים ,שנאמר בנים אתם לה' אלקיכם ,ואומר בני הנביאים
 . .וכן בחזקי' שלמד תורה לכל ישראל וקראם בנים שנאמר
בני עתה כו'
)ו ,ז .רש"י(

ב"כ˙ר ˙ור (‡) :"‰חל˜ נעל ‰מחל˜י

‰רמב"ם )‰ל' ˙"˙ פ"‚ ‰י"‚(‰˘ ,ו‡ מ˜ור

תלמידים או בנים?

מˆי‡ו˙ו )וז‰ו ‰פירו˘ ˘„‡‰ם "מוכ˙ר
בכ˙ר ˙ור .("‰מ˘‡"כ בסוף ‰פר˜ "‡ין
‡„ם למ„ רוב חכמ˙ו ‡ל‡ בליל ‰לפיכך
מי ˘רˆ ‰לזכו˙ בכ˙ר ˙‰ור ‰יז‰ר בכל
לילו˙יו כו'" ,ל‡ ˜‡מר ˘˙‰ור‰˙ ‰י'

מˆינו ברמב"ם ‰ל' ˙"˙ פ"‚

"כ˙ר" ˘לו‡ ,ל‡ "לזכו˙" לענין נעל‰

˘‰בי‡ ב' ˙נ‡ים ל‚‰יע לענין ‰מיוח„

˘י˘ ב˙ור‚ ‰ופ‡ ,לזכו˙ ב"כ˙ר ˙‰ור."‰

„"כ˙ר ˙ור" (‡) ,"‰מי ˘נ˘‡ו לבו ל˜יים

וז‰ו ˘˘ינ ‰ונ˜ט "לזכו˙ בכ˙ר ˙‰ור,"‰

מˆו ‰זו כר‡וי ול‰יו˙ מוכ˙ר בכ˙ר ˙ור‰

„"לזכו˙" מור‰˘ ‰כוונ˘ ‰זוכ ‰ל‡יז‰

ל‡ יסיח „ע˙ו ל„ברים ‡חרים ול‡ י˘ים

„בר ,ו„‰בר ‰ו‡ "כ˙ר ˙‰ור‰ ,"‰כ˙ר ˘ל

על לבו ˘י˜נ˙ ‰ור ‰עם ‰עו˘ר ו‰כבו„

˙‰ור] ‰מ˘‡"כ לעיל ˘כ' "ול‰יו˙ מוכ˙ר

כ‡ח˙ כך ‰י‡ „רכ˘ ‰ל ˙ור ‰פ˙ במלח

בכ˙ר ˙ור„ ,"‰מ˘מע יו˙ר ˘˙‰ור‰ ‰י‡

א .אף אם אכן שייך לפרש "בניך" דקאי
על "התלמידים" משום שמצינו במקרא
"שהתלמידים קרויים בנים" ,עדיין קשה,
מדוע לא כתב קרא בפירוש "ושננתם
לתלמידיך" ,אלא כתב "לבניך" ועלינו לפרשו
שמדובר על "התלמידים"? ב .כדי להוכיח
שפירוש "בניך" הוא "תלמידים" מספיק כתוב
אחד ,ומדוע הוצרך רש"י להביא שלש ראיות
שונות על דבר זה?
ויש לבאר בפשטות ,דשתי הקושיות
מתורצות אחת בחברתה:
כוונת רש"י כאן אינה לומר שאפשר לפרש
"בניך" גם על "תלמידים" ,אלא כוונתו לומר
דשם "תלמידים" "בכל מקום" בתורה אינו
"תלמידים" אלא "בנים" .וזהו מה שמביא ג'
פסוקים שונים ,מתורה נביאים וכתובים -
"בנים אתם גו'" – מחומש דברים )ראה יד ,א(,
"בני הנביאים" – ממלכים )ב ב ,ג( .ו"בני עתה
גו'" – מדברי הימים )ב כט ,יא( – שבזה הוא
מוכיח דשם "תלמידים" "בכל מקום" הוא
"בנים".
והיא היא כוונת דברי רש"י כאן ,שזה
שנאמר "לבניך" ולא "לתלמידיך" הוא
כי בתורה השם ל"תלמידים" הוא "בנים"
ולא "תלמידים" ]והא דנמצא במקום אחד
במקרא השם תלמיד )דה"א כה ,כח( – פשוט

שאינו מוכיח על דרך הכתוב "בכל מקום",
ואין להקשות על יסוד כתוב נדיר זה – על
מה שנאמר כאן "לבניך" שהוא דרך הרגיל
בכתוב לכנות תלמידים .וק"ל[.

להתנהג עם התלמידים
כמו אב
ושננתם לבניך
לבניך – אלו התלמידים כו' וכשם שהתלמידים קרויים בנים
כו' כך הרב קרוי אב שנאמר אבי אבי רכב ישראל וגו'
)ו ,ז .רש"י(

לכאורה יש לעיין ,הרי לפירוש תיבת
"לבניך" – דקאי על התלמידים – די בביאור
הדבר "שהתלמידים קרויים בנים" ,ומדוע
מוסיף רש"י ש"הרב קרוי אב" ,דמה זה נוגע
להבנת הכתוב?
ויש לבאר בפשטות:
פירוש תיבת "ושננתם" הוא ,כדברי רש"י,
"לשון חידוד הוא שיהיו מחודדים בפיך".
והיינו ,דיש חיוב על הרב לא רק ללמד את
התלמידים גרידא אלא גם ללמדם עד שיהיו
הדברים הנלמדים מחודדים בפיהם ,שהוא
לימוד המצריך יגיעה גדולה.
וא"כ קשה ,דבשלמא אי "לבניך" היינו
בנים כפשוטם ,שפיר מובן ענין זה ,שהרי
אבא עושה כל שביכלתו עבור בניו גם אם זה
קשה ומצריך יגיעה ,אך מכיון שמדובר כאן
על "תלמידים" ולא על בנים ,מדוע חייב הרב
להתייגע כל כך בלימודו עם תלמידיו?
וע"ז מתרץ רש"י ש"הרב קרוי אב" ,והיינו,
שבענין הלימוד הרי הרב הוא אכן בגדר "אב"
לתלמידיו ,ולכן עליו לנהוג עמהם כמו אב
לבניו שמוסר ונותן עצמו להם לגמרי ,ועליו
ללמד את תלמידיו במסירה ונתינה וביגיעה
גדולה "עד שיהיו מחודדים".

המדור מודפס ﬠיוי נשמת ר' ﬠזריא צבי ב"ר מרדכי ﬠ"ה

ללקראת שבת

ח

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר

מרדכי אברהם ישﬠי'
ﬠ"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ﬠ
נב"ﬠ י"ד ניסן ה'תש"פ
תנצב"ה

לקראת שבת

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרב שמﬠון ב"ר מנחם
שמוא דוד הוי ﬠ"ה

י‚

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

גות הרב ﬠבור "מבקשי
החכמה"

גדר ההוספה בת"ת
מט"ו באב ואיך

כיצד יתכן שמכריחים את הרב לגלות עם תלמידו הרוצח בשגגה?  /איך מתייחסים למבקש חכמה שטרם למד
כראוי?  /עם איזה רב יש לקיים את ההוראה "עשה לך רב"?  /ואיך ניצולים מהיצר הרע – "גואל הדם"? /
פנימיות הדין של "מגלין רבו עמו" בעבודת האדם

יפלפל להוכיח דאין הכוונה להוסיף סתם בלימוד ,אלא הכוונה ללימוד בפרדס כדי להתדבק בשכינה ,ועפ"ז
יתבארו כמה דקדוקים בדברי הרמב"ם ועוד פוסקים

ī

ī

כ‡˘ר רˆח ‡„ם נפ˘ ב˘‚‚ ‰רח"ל ,עליו לנוס ‡ל ‡ח˙ מערי ‰מ˜לט כ„י לˆ‰יל ‡˙
חייו מי„י ‚ו‡ל „‰ם ,כפי ˘נ‡מר בפר˘˙נו )„ ,מב( "ונס ‡ל ‡ח˙ מן ‰ערים ‡‰ל וחי".
ו‰נ ,‰מ˙יב˙ "וחי" „ר˘ו חכמים )מכו˙ י„ (‡ ,ין מופל‡˙" :נ‡˙ ,למי„ ˘‚ל ‰מ‚לין רבו
עמו˘ ,נ‡מר "וחי" – עבי„ לי' מי„י „˙‰וי לי' חיו˙‡" .ו‰יינו˘ ,כ„י ˘˙‰למי„ ‰רוˆח

˙נן

בסוף ˙עני˙ "ל‡ ‰יו ימים טובים

לי˘ר‡ל כחמ˘ ‰ע˘ר ב‡ב וכו'" ,וב‚מ'
˘ם ˜‡מר כמ ‰טעמי ‡‰ך יום טוב,

חוב ‰זו; ו‡י נימ‡ „˜‡י ר˜ בבעל עס˜
˘ריחיים על ˆוו‡רו ויוˆ‡ י"ח ב˜ביעו˙
ע˙ים ביום ובליל‰

)כמבו‡ר ברמב"ם ‰ל' ˙"˙

ומסיים "מכ‡ן ו‡ילך „מוסיף יוסיף ו„ל‡

פ"‡ "‰ח וב˘‡ר פוס˜ים( ,וי˘ ‰יוˆ‡ בפר˜

מוסיף כו'" ,ופר˘"י "מכ‡ן ו‡ילך מחמ˘‰

‡' ˘חרי˙ ופר˜ ‡' ערבי˙ )עיי' מנחו˙ ˘ם(,

וי˘ ל˙מו ‰על „ין ז˙ ‰מי„‚ ‰‰ול:‰

ע˘ר ב‡ב ו‡ילך „מוסיף לילו˙ על ‰ימים

וב‡ ל„‰ר ול‰וסיף ב˙"˙ )יו˙ר מחיובו(,

לעסו˜ ב˙ור ‰יוסיף חיים על חייו".

ע„יין ˆל"‰ב למ ‰ל‡ מˆינו כ‰ ‚"‰יכ‡

כיˆ„ ˘ייך לומר ˘יחייבו ‡˙ ‰רב לˆ‡˙ בעˆמו ל‚לו˙ בעיר מ˜לט ,ר˜ בכ„י ללמ„ ‡˙

ב˘‚‚ ‰יוכל לחיו˙ כ„בעי בעיר מ˜לטוˆ ,ריך ‰ו‡ ‡˙ רבו ˘ילמ„ו ˘ם ˙ור ,‰ומכיוון
˘ˆיוו˙˙ ‰ור" ‰וחי" ,מ‚לים ל˘ם ‡˙ רבו וכך יוכל ˙‰למי„ לחיו˙ כ„בעי.

˙למי„ו ˘‚ל?‰
ובפרט‰˘ ,ל‡ ‡ין מ„ובר כ‡ן על ˙למי„ ˆ„י˜ ‚מור ,כי ‡ם ‰י' נו ‚‰כ„בעי ל‡ ‰י'
מ˙‚ל‚ל על י„ו חט‡ נור‡ כז˘ ‰ל ‰רי‚ ‰ב˘‚‚ ,‰וכפי ˘מˆינו ˘„ר˘ו על כך ב‚מר‡

ובר˘ב"ם בב"ב ˜כ‡ :בי‡ר ˘"מ˙וך

˘‰ימים מ‡ריכין ו‰לילו˙ מ˙˜ˆרין‡„ ,ף

˘‰לילו˙ מ‡ריכין ו‰ימים מ˙˜ˆרין ˆריך

מ‡ן „נ˙וסף לי' בזמן „‰יום ‡ז יוסף ביום,

לעסו˜ בלימו„ו ‚ם בליל."‰

ול‡ נ˙ברר ע„יין ‰חילו˜ בין ‰וספ ‰זו
בליל ‰ל‰וספ˙ ‰ביום .ו‡„רב‡ ,‰ם ˘כר

)מכו˙

י ,ב( ‡˙ ‰פסו˜ )˘מו‡ל ‡ כ„ ,י„( "מר˘עים יˆ‡ ר˘ע" ,ו‰יינו ˘‰‰ור‚ ב˘‚‚‡ ‰ינו ‚‰ון כל

וי˘

לעיין‰ ,י„ור ‰וספ ‰זו „לימו„

כך ,ו‚‰לו˙ לעיר מ˜לט זו‰י כפר˙ו )ר‡ ‰מכו˙ ב ,ב ועו„( .ו‡יך „ור˘ים מן ‰רב לˆ‡˙ לעיר

˙‰ור – ‰מ‡י מ˘מע‰„ .נ‡ ‰ם יו˘ב ‡‰ל

מ˜לט ר˜ עבור ˆרכיו ˘ל ˙למי„ ˘‡ינו ‚‰ון?

‰ו‡ ‰ל‡ כבר "חייב לעסו˜ ב˙ור ‰יומם
וליל ‰ממ˘"

חיי "תלמיד שאינו הגון" הם התורה?
ו‰נ ,‰כ‡˘ר פס˜ ‰רמב"ם „ין ז ‰ל‰לכ‰) ‰ל' רוˆח ו˘מיר˙ נפ˘ רי˘ פ"ז(‰ ,וסיף טעם

)ל˘ון רבינו ‰ז˜ן ב‰ל' ˙"˙ פ"‚

ס" ,(‰מ„ין "ו„בר˙ בם ב˘ב˙ך בבי˙ך ‚ו'"
ו"ל‡ ימו˘ ‚ו'"

)עיין מנחו˙ ˆט‰ :ל' ˙"˙

˘ם ל‰לן ,ור"ן נ„רים ח ע"‡( ,ומ‰ ‰וסיפ ‰לו

מיוח„ לו כ˘מוסיף לימו„ו בליל‡˘) ‰ינו
זמן ˘ל טיר„‡ בעס˜( ,כ"˘ ו˜"ו ˘י˘
לו ˘כר כ˘מוסיף ביום ,בזמן ˘פטור מן
„‰ין.

ובכלל

ˆ"ע בז ,‰כי פ˘טו˙ ל˘ון

"˘‰ס ‰ו‡ ˘י˘ כ‡ן ‰ור‡ ‰כללי˙ ,לכל

לקראת שבת

ט

ל„בר" :וחיי בעלי חכמ ‰ומב˜˘י' בל‡ ˙למו„ ˙ור ,‰כמי˙ ‰ח˘ובין".

בין פתיחת העליונים
וקריעת התחתונים
אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו
כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה פתח להם ז' רקיעים ,וכשם שקרע את
העליונים כן קרע את התחתונים ,וראו שהוא יחידי
)ד ,לה .רש"י(

יש לדקדק בלשון רש"י ,שגבי ה"רקיעים" כתב
לשון פתיחה – "פתח להם ז' רקיעים" ,וגבי תחתונים
כתב לשון קריעה – "קרע את התחתונים"?
ויש לומר הביאור בעבודת האדם לקונו:
"קריעה" ו"פתיחה" שניהן פעולות הגורמות לגילוי
מה שהי' מכוסה ונעלם מקודם ,אלא שהפרש גדול
ביניהם :ה"פתיחה" משמעה הוספת שלמות בדבר
שבו נפתח הפתח ,והיינו שהדבר הי' טוב גם מקודם,
אלא שעתה נתחדשה ונפתחה בו שלמות חדשה
וגילוי נוסף .ה"קריעה" לעומתה ,מבטאת משמעות
של ביטול ושבירת המצב הקודם ,ועל דרך משל
קריעת בגד שמבטלת את מהות הבגד או קריעת גזר
דין שהיא ביטול ומחיית הגזר דין הקודם.
ועד"ז הוא בעבודת האדם לקונו ,שישנם שני אופני
העבודה של "פתיחה" ו"קריעה":
יש והאדם "פותח" בעצמו עניין של קדושה,
שפותח כלי מוחו להתבוננות בגדולת השי"ת בשעת
התפילה ,והתבוננות זו מביאתו לידי אהבת ה' ויראתו
במידות מורגשות בלבו ,ובכך מזכך האדם ומקדש
את גופו ונפשו הבהמית .וכמו כן בשעה שאדם מזכך
ומרומם את ענייני העולם הגשמיים ,וכגון כאשר
אוכל סעודתו לשם שמים בכדי שיקבל כח נכון
לעבודתו ית' שאזי מתעלה המאכל לקדושה ,וכך
בכל ענייניו וצרכיו שמעלה אותם לקדושה .בדרך
זו ,אין האדם שובר ו"קורע" את כוחותיו ודברים
הגשמיים ,אלא מרומם אותם ומוסיף בהם קדושה,
ובזה הרי הוא "פותח" אותם ,שמוסיף בהם שלמות
ומביא אותם לתכליתם.
ומאידך ,יש והאדם עובד עבודתו באופן של
"קריעה" ,שאינו מסתפק בניצול כוחותיו כפי שהם
לענייני קדושה ,אלא "קורע" את טבעו ורגילותו
ומתייגע ועמל לעבוד השי"ת במסירת נפש .שאינו
מסתפק בעבודת השי"ת על פי יכולת כלי שכלו
ומידותיו ורצונו ,אלא עובד השי"ת למעלה מכל
מדידה והגבלה ,ובזה מבטל את ההעלם והסתר
שמעלימים ומגבילים גופו וכוחות נפשו על הנשמה

האלקית אשר בקרבו.
ואת הכח לשני אופני עבודות נעלות אלו ,שואב
היהודי מן הגילויים הנעלים בשעת מתן תורה ,שגם
הם נחלקו לשני אופנים אלו" :פתח להם שבעה
רקיעים" ,ו"קרע להם את העליונים  . .את התחתונים".

"אנכי" המדבר לכל
יחיד מישראל
קול גדול ולא יסף
שממנו נתנבאו כל הנביאים שעמדו
)ה ,יט .שמו"ר ספכ"ח(

התחלת עשרת הדברות היא בתיבת "אנכי" ,ואיתא
בגמ' ש"אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית" )שבת
קה ,א( ,ובספרי חסידות נתבאר אשר פירוש הדברים
הוא שהקב"ה כתב ונתן את עצמו כביכול בתוך
עשרת הדברות )לקוטי תורה שלח מח ,ד ואילך ,ובכ"מ(.
היו יכולים לחשוב ,שענין זה הוא רק בעשרת
הדברות ,אבל עניני התורה שנתגלו אחר כך ,ובפרט
הענינים שנתגלו רק ע"י הנביאים והחכמים שבכל
דור ,הנה למרות שברור שלא אמרו ענינים אלו
מעצמם ח"ו ,אלא "רוח ה' דבר בם" )ל' ההקדמה לתניא,
ע"פ שמואל-ב כג ,ב( ,מ"מ הי' אפשר לחשוב שאין
בענינים אלו אותו הכח של מתן תורה ,ובהם לא
"נמצא" ה"אנכי" – הקב"ה עצמו.
עוד זאת ,במתן תורה אמר הקב"ה לכל אחד
מישראל בפני עצמו "אנכי ה' אלקיך" לשון יחיד,
ולא רק לבני ישראל שבאותו דור ,אלא לכל הנשמות
שבכל הדורות שכולם היו במעמד הר סיני )פרדר"א
פמ"א .שמו"ר ספכ"ח ,ועוד( ,שלכולם נאמרו עשרת
הדברות בלשון יחיד.
הי' אפשר לחשוב ,שכן הוא רק בעשרת הדברות,
אבל בשאר המצוות ,הנה אף שכל אחד מישראל
מחוייב לקיימן ,מ"מ זהו רק מפני שכל אחד הוא חלק
מהכלל ,אך לא נאמרו ציוויים אלו לכל יחיד בפני
עצמו.
ועל זה נאמר "קול גדול ולא יסף" – "שממנו
נתנבאו כל הנביאים שעמדו" ,שכל הענינים שבתורה
שבכל דור ודור ,הרי זה אותו "קול גדול" שבמתן
תורה ,הקול של "אנכי ה' אלקיך" ,ובמילא בכל עניני
התורה נמצא "אנכי" בעצמו ,וכל מצוותי' נאמרות
באותו "קול" שמדבר עם כל יחיד מישראל בפני
עצמו ,ומצווה אותו לקיימן.

ולכ‡ור ‰בז ‰מ˙כוון ליי˘ב כיˆ„ מחייבים ‡˙ ‰רב ל‚לו˙ עם ˙למי„ו :לימו„ ˙‰ור‰
‡ינו ס˙ם עניין ˘ל ˙וספ˙ ומˆווˆ‡ ‰ל ‚‰ול‡ ,‰ל‡ ‰ו‡ עניין ‰נו‚ע לחייו ,ע„ כ„י כך
˘‰ו‡ נח˘ב כ"מ˙" בל‡ ˙למו„ ˙ור .‰וממיל‡ „‰בר מˆ„י˜ ‡˙ ‚‰ליי˙ ‰רב ,בכ„י לˆ‰יל
‡˙ חיי ˙למי„ו.
‡מנם ע„יין ˙מו:‰
לפי זˆ ,‰ריך ל‰ימˆ‡ לכ‡ור„˘ ,‰ין "מ‚לין רבו עמו" נ‡מר ר˜ ל‚בי ˙למי„ מופל‚,
˘כל חייו ‰ם ר˜ לימו„ ˙‰ורˆ‡˘ ,‰לו ‡כן חיים "בל‡ ˙למו„ ˙ור ‰כמי˙ ‰ח˘ובין".
‡ך בפועל ל‡ מˆינו ב‚מר‡ חילו˜ בין סו‚י ˙למי„ים‡ ,ל‡ ‡מרו בס˙ם ˘"˙למי„ ˘‚ל‰
מ‚לין רבו עמו" ,ומ˘מע ˘מ„ובר בכל ˙למי„‡ ,יז˘ ‰י‰י'.
י˙ר על כן :ב‰מ˘ך ל„ר˘ ‰על "˙למי„ ˘‚ל ,"‰מורים חז"ל "מכ‡ן˘ ,ל‡ י˘נ„‡ ‰ם
ל˙למי„ ˘‡ינו ‚‰ון" ,ופיר˘ ר˘"י˘" ,ל‡ יבי‡ו‰ו עונו˙יו לי„י ‰רי‚ ‰ב˘ו‚‚ ,וי‚ל,‰
„‡מרי' ל˜מן ˘‡ינו מˆוי ‡ל‡ בר˘עים".
ומ„ברים ‡לו פ˘וט„‡˘ ,רב‡ :עי˜ר „ין "מ‚לין רבו עמו" נ‡מר ב˙למי„ ˘‡ינו ‚‰ון,
ע„ ˘מע˘יו ‰בי‡ו‰ו לי„י רˆיח ‰ב˘ו‚‚ ,ו‡ף על פי כן ‡מרו ‚ם ‡ו„ו˙יו ˘רבו מחויב
ל‚לו˙ עמו וללמ„ו ˙ור.‰
ו„‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ :מכיוון ˘‡ין מ„ובר ב˙למי„ ˘כל חייו ומˆי‡ו˙ו ‰י‡ ˙‰ור,‰
מ„וע מחויב ‰רב ל‚לו˙ עמו לעיר מ˜לט ול˙‰עס˜ עמו ללמ„ו ˙ור?‰

"מבקש" את התורה נחשב כבר כ"בעל חכמה"!
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
כ‡˘ר מ„יי˜ים בל˘ון ‰רמב"ם" ,וחיי בעלי חכמ ‰ומב˜˘י' בל‡ ˙למו„ ˙ור ,‰כמי˙‰
ח˘ובין" ,מוˆ‡ים ˘ני סו‚ים ב˙למי„ים ˘מ‚לים ‡˙ רבם עמ‰ם" .‡ :בעלי חכמ ,"‰ב.
"ומב˜˘י'".
"בעלי חכמ‰ "‰ם ‡ו˙ם ˙למי„ים ˘כבר עוס˜ים ב˙ור ‰כ„בעי ,ו‡פ˘ר לומר עלי‰ם
˘‰ם "בעלי חכמ ."‰לעומ˙ ז‡˙" ,מב˜˘י'" ‰ם ˙למי„ים ˘‡ינם בעלי חכמ ‰ע„יין‡ ,ך ‰ם
"מב˜˘ים" וחפˆים ל‚‰יע ל„ר‚‡ זו .ומכיוון ˘‰בטיח˙ ‰ור" ‰י‚ע˙ ומˆ‡˙ ˙‡מן"

)מ‚יל‰

ו ,ב(‰ ,רי מובטח לו ˘י‚יע למ„רי‚˙ "בעל חכמ."‰
ולכן מ‚לין רבו עמו‡ ,ף ˘ע˙‡ ‰ינו ב‚„ר ˙למי„ ‚‰ון ,כי עˆם ‰עוב„‡ ˘‰רב מח˘יב
‡ו˙ו כ˙למי„‡ ,ין ז‡˙ ‡ל‡ מ˘ום ˘‰רב ר‡‡ ,‰ו על כל פנים ‰ר‚י˘‡˘ ,ו˙ו ˙למי„ ‰ו‡
ב‚„ר מב˜˘ ומחפ˘ ‡˙ ‰חכמ ,‰וממיל‡ י˘ ל‚‰לו˙ ‡˙ רבו עמו בכ„י ל‰וˆי‡ עניין ז‰
מן ‰כח ‡ל ‰פועל ,לע˘ו˙ו ˙למי„ ‚‰ון ו"בעל חכמ."‰

לקראת שבת
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לקראת שבת

וכ‡ן מˆינו „בר נפל‡ :מכיוון ˘‡ו˙ו ˙למי„ "מב˜˘" ‡˙ לימו„ ˙‰ור ,‰ומובטח לו
˘‡כן י˘י‚ ‡˙ מ„רי‚˙ "בעל חכמ‰ ,"‰נ ‰מ˙ייחסים ‡ליו כבר ע˙ ‰ב˘ע‚˘ ‰ול ,‰כ‡˘ר
‡יננו ע„יין ˙למי„ ‚‰ון ,כ‡ילו ‰ו‡ כבר בעל חכמ˘ ,‰חייו "בל‡ ˙למו„ ˙ור ‰כמי˙‰
ח˘ובין"!

י‡

לע˘ו˙ „בר נ‚„ רˆונו י˙'.
‡מנם ,למרו˙ ˘‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ ˘ור ‰בבחינ˙ "‰חכמ˘ "‰בנפ˘ כל י‰ו„י וי‰ו„י ,מכל
מ˜ום י˘ מי ˘ב‡ לי„י חט‡ ,וז‡˙ כמ‡מרם ז"ל )סוט‡" (‡ ,‚ ‰ין ‡„ם עובר עביר‡ ‰ל‡ ‡ם
כן נכנס בו רוח ˘טו˙" ,ו‰יינו ˘‡ם ‰י' "בעל חכמ˘ ,"‰מכיר ב‡לו˜ו˙ ˘מחי' ‡˙ נפ˘ו,
ל‡ ‰י' מסו‚ל לחטו‡ ,ומ˘ ‰חט‡‡ ,ין ז‡˙ ‡ל‡ מˆ„ "‰רוח ˘טו˙" ˘מכס ‰על בחינ˙
‰חכמ˘ ‰בנפ˘ ,ו‡זי ‡ין ‰ו‡ מר‚י˘ ‡˙ ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ ˘בו ,ע„ ˘ב‡ לי„י חט‡ נ‚„

"עשה לך רב"
מעניין "מ‚לין רבו עמו" ,י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰ח˘וב ‰בעבו„˙ „‡‰ם:
כ‡˘ר עו˘„‡‰ ‰ם ח˘בון ˆ„˜ בנפ˘ו ,ומוˆ‡ ‡˘ר ‰ו‡ ‡וחז במעמ„ ומˆב ˘ל "˙למי„
˘‡ינו ‚‰ון" ,עלול ‰ו‡ ליפול ביי‡ו˘ ח"ו :כיˆ„ יוכל לˆ‡˙ ממˆב נחו˙ ז ,‰ול‰יע˘ו˙
˙למי„ ‚‰ון וע„ ל"בעל חכמ?"‰

רˆונו י˙' רח"ל.
וכ‡˘ר „‡‰ם ‡ינו "בעל חכמ "‰מˆ„ ‡ו˙" ‰רוח ˘טו˙" ,ו‰ו‡ יור„ ל„ר‚˙ "˙למי„
˘‡ינו ‚‰ון" ל"רבו" ˜‰ב" ,‰מ‚יע "‚ו‡ל „‰ם" ˘‰ו‡ ‰יˆר ‰רע ,כמ‡מר חז"ל "‰ו‡ ˘טן
‰ו‡ יˆר ‰רע ‰ו‡ מל‡ך ‰מוו˙" )ב"ב טז ,(‡ ,ורוˆ" ‰ל‰רו‚" ‡˙ ‡ו˙ו ˙למי„ ,ו‰יינו ל‰בי‡ו
לי„י מי˙ ‰ברוחניו˙ וני˙ו˜ מ˘‰י"˙ רח"ל.

ועל כך ‰עˆ‰ ‰י‡ ,ל˜יים ‡˙ מ‡מר ‰מ˘נ‡) ‰בו˙ פ"‡ מ"ו( "ע˘ ‰לך רב" .על „‡‰ם
לחפ˘ "רב" ‡מי˙י˘ ,ממל‡ ‡˙ ˙פ˜י„ "‰רב" כר‡וי ,ו‡זי מובטח לו ˘‡ו˙ו רב י˙יי‚ע

איך ניצולים מהיצר הרע – "גואל הדם"?

עמו וי˙מסר לו ע„ ˘יע˘‰ו "˙למי„ ‚‰ון".
ו‚ם ‡ם ˙‰למי„ ‰ו‡ בבחינ˙ "˘‡ינו ‚‰ון" ,וע„ ˘נמˆ‡ במˆב ירו„ ונחו˙ ˘ב˘ביל
ל˙‰עס˜ עמו ˆריך ‰רב לר„˙ ול˘‰פיל ‡˙ עˆמו למˆב נחו˙ ב„ו‚מ˙ עניין ˘ל "‚לו˙",
‰רי מור˙‰ ‰ור ‰לרב ˘"מ‚לין רבו עמו" – ‰רב ˆריך ל˙‰יי‚ע עמו ,ללמו„ ˙ור ‰ולרוממו,
ע„ ˘י‚יע ל„ר‚˙ "בעל חכמ ,"‰וע„ ˘יעמו„ ב„ר‚˙ ‰רב עˆמו.

ו‡ו„ו˙ מˆב ז˘ ,‰בו נמˆ‡ י‰ו„י במˆב ˘‰ו‡ עלול לבו‡ לי„י מי˙ ‰רוחני˙ ,מחמ˙
‰יו˙ו ˙למי„ ˘‡ינו ‚‰ון ל˜‰ב"˜ ,‰ובע˙ ˙‰ור˙" :‰למי„ ˘‚ל ‰מ‚לין רבו עמו"!
למרו˙ ˘ב‚לוי ‡ו˙ו י‰ו„י ‡ינו "בעל חכמ "‰ו‡ינו מר‚י˘ ‡˙ ˘˜‰ר ˘לו עם ˜‰ב",‰
‰רי ח"ו מלומר ˘ב‡מ˙ ˙‰בטל ˘˜‰ר ˘לו עם "רבו" ˜‰ב".‰
כל י‰ו„י וי‰ו„י ,י‰י' מי ˘י‰י'‡ ,פילו ‡ם ‡ינו מר‚י˘ ‡˙ "‰חכמ˘ "‰בו ,מ"מ ב‚„ר

ה"חכמה" שמחי' את האדם
עניין ז˘ ‰ל "מ‚לין רבו עמו"˜ ,יים ‚ם ברוחניו˙ בעבו„˙ „‡‰ם ,בין י‰ו„י ל˜ונו:
כל י‰ו„י ‰ו‡ ב„ו‚מ˙ "˙למי„" ˘ל ˜‰ב" ,‰כמו ˘נ‡מר

)י˘עי' נ„ ,י‚ .ועיין במˆו„ו˙ ˘ם(

"וכל בנייך לימו„י  ."'‰וב˘ע‡˘ ‰י˘ י˘ר‡ל חוט‡ לפניו י˙'‰ ,רי ‰ו‡ בבחינ˙ "˙למי„
˘‡ינו ‚‰ון" ל˜‰ב".‰
ו‰טעם לחט‡ ˙‰למי„‰ ,ו‡ מ˘ום ˘‡ינו בבחינ˙ "בעל חכמ:"‰
בספר ˙‰ני‡ )פי"ח( מב‡ר ‡˙ ל˘ון ‰כ˙וב "‰חכמ˙ ‰חי' בעלי'" )˜‰ל˙ ז ,יב(‰˘ ,כוונ‰
ב"חכמ‰ "‰י‡ לחיו˙ ‰ב‡ ‰מ˜‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו ,ו‰י‡ זו ‰מחי' כל ‡„ם מי˘ר‡ל.
ו‰טעם ˘חיו˙ זו נ˜ר‡˙ ב˘ם "חכמ‰ ,"‰ו‡ מ˘ום ˘בכל ‡י˘ מי˘ר‡ל ˜יימ˙ בחינ˙
"‰חכמ‰˘ ,"‰י‡ "מ˜ור ˘‰כל ו‰‰בנ ,‰ו‰י‡ למעל ‰מ‰בינ‰˘ ‰ו‡ ‰בנ˙ ˘‰כל ו˙‚˘‰ו",
ו˜‰ב" ‰מ˙לב˘ בכוח "‰חכמ ,"‰וע"י כח "‰חכמ˘) "‰בו מלוב˘ "‡ור ‡ין סוף ברוך
‰ו‡"( מ˙פ˘ט˙ ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ "בכל בחינו˙ ‰נפ˘" ,ומחי' ‡ו˙ן.
ו‰נ ,‰י‰ו„י ˘מר‚י˘ ‡˙ ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ בנפ˘ו‰ ,רי ‡ינו ˘ייך כלל ל‡פ˘ריו˙ ˘ל
חט‡‰˘ ,ל‡ ‰ו‡ מר‚י˘ כיˆ„ ˜‰ב" ‰מחי' כל פרט ופרט מכוחו˙ נפ˘ו ,ו‡ינו מסו‚ל

"מב˜˘י'" ‰ו‡ ,וכפ˙‚ם ‰י„וע "י‰ו„י ‡ינו רוˆ ‰ו‡ינו יכול ל˙‰נ˙˜ מ‡ל˜ו˙"

)ר‡ ‰לוח

"‰יום יום" כ˙ ‰מוז( .ובמיל‡ˆ‡ ,ל כל י‰ו„י ˙מי„ ˜יים ˘˜‰ר עם ˜‰ב" ,‰ו‰רי ‰ו‡ ב‚„ר
"מב˜˘" .'‰
‡ל‡ ˘˜˘ר ז‰ ‰ו‡ ב‰עלם ‡ˆלו ,וכ„‡י˙‡ ב˙ני‡ ˘"‰י‡ בבחינ˙ ˘ינ ‰בר˘עים"
)פי"ט(‡ ,ך ‚ם ‡ז „י ב˜˘ר ז ‰בכ„י ל‚‰ן מפני ‚ו‡ל „‰ם ,ולˆ‰ילו מ"מי˙ "‰וני˙ו˜ רוחני.
וכ‡˘ר י‰ו„י מבט‡ ‡˙ רˆונו ל˘˜˙‰ר עם ˘‰י"˙ ב‚לוי‰ ,רי ‰ו‡ מ‚ל‰ ˙‡ ‰יו˙ו
"מב˜˘" ל‰יו˙ ˙למי„ ‚‰ון ˘ל ˜‰ב".‰
וכפי ˘נ˙ב‡ר למעל‰ ,‰נ"‰ ‰מב˜˘" ‰ו‡ מי„ כבר ב‚„ר ˘ל "בעל חכמ ,"‰כיוון
˘בוו„‡י יעזור לו ‰רב לבו‡ למ„ר‚˙ "בעל חכמ ,"‰ומכיוון ˘"‰חכמ˙ ‰חי'"‰ ,נ ‰מי„
‰ו‡ מ˙‡זר בחיו˙ ˜„ו˘ ‰בכל כוחו˙ נפ˘ו ,ובכך ‰ו‡ מבטל ממיל‡ ‡˙ ˘‰ליט˘ ‰ל
"‚ו‡ל „‰ם" ‰ו‡ יˆר ‰רע ,ומ‚ל‰ ˙‡ ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ בכל כוחו˙ נפ˘ו.

