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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˘˙ ר‡‰ ,‰ננו

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

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

)‚ליון

˙˙מב( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך
רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

"שטופים בדם" או "קל להשמר ממנו"?
‡יך ˘ייך ˘י‰יו י˘ר‡ל ˘טופים ב„ם ל"ט ˘נ‡ ‰חרי ˘יˆ‡ו
ממˆרים?  /מ‰ ‰ל˘יט˙י ‰ב"ל‚ר בנ˙ינ ‰ולנכרי במכיר"‰
וב"˘טופים ב„ם"?  /בי‡ור במחלו˜˙ ר"י ור"˘ בן עז‡י בענין
‡ז‰ר˙ „‰ם ˘בפר˘˙נו ובי‡ור פלו‚˙˙ם ˘‡זלי ל˘יט˙יי‰ו בכמ‰
מ˜ומו˙

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘

קט פתגמים בדרך חסידות

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

"שיכור מייקר כל טיפה"

‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם

˜...ר‡˙י ‡˙ מ˘ ‰כ˙ב˙ בˆמ‡ון רב˙‰ ,ור„˜‰ ‰ו˘ ‰מכונ ‰ב˘מו˙ ˘ונים ˘ל מזון
ומ˘˜ .‰למ˘ל ,לחם ,ב˘ר ,חלב ויין.

מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,
וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

‡ˆלנו בליט‡ בחˆרו˙ ‰חסי„יו˙ ‰יו ‡ומרים ‡˙ ‡‰מר‰ ‰עממי˙" :עבור ˘יכור י˜ר‰

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ד עמ'  45ואילך(

פנינים

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

רבי יוחנן מחייב את אלישע בן אבוי'?
הענקה – חלק משחרור העבד

)ע"פ אגרות קודש ח"א אגרת פה הע' (4

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ'  87ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
הנשמה "רעבה" ל"בשר תאווה"
מ„וע ‰ו˙ר "ב˘ר ˙‡וו "‰ר˜ ב‡ר ıי˘ר‡ל? ‡‰ /ם מו˙ר לי‰נו˙
מ‡כיל˘‚ ‰מי˙?  /כיˆ„ נר‡י˙ ‡כיל˘ ‰ל י‰ו„י עוב„  / ?'‰ומ‰ו
עניין "עבו„˙ ‰בירורים"? עבו„˙  '‰בזמן ‡‰כיל ‰ובע˙ ‰עיסו˜
ב„ברים ‚˘מיים

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

כל טיפ˙ ˘˙יי' חריפ."!‰
‡נכי˘" ,יכור ‡מי˙י" על ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ו‰רבˆ˙ ˙‰ור‡ ,‰זי ‡ˆלי י˜רו˙ כל טיפ˘ ‰ל
‡‰ב˙ י˘ר‡ל )‡פילו ‡ם ‰ן ‡ח„ו˙( ,וכל טיפ˘ ‰ל לימו„ י˜ר ‰ומוערכ˙ ביו˙ר.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז ע' רל‡(

˘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

האמת המאירה מוחשכת

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

...ע„ מ˙י ל‡ ˙בינו כולכם מ ‰עליכם לפעול בעניני חיזו˜ ˙‰ור ‰בכלל ו˙‰עוררו˙
בחינוך ‰טוב ו‰מועיל,
‰רˆונו˙ ו‰‡‰ב‰ ‰ב˘רי˙ וחומרי˙ ˘ל „‰ו„ים ו„‰ו„ו˙ יחיו מח˘יכו˙ ‡˙ ‡‰מ˙
‰מ‡יר˘ ‰ל ‰כוונ‰ ‰רוחני˙.

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

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

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

בריא מהנחת של תורה ועבודה

פנינים

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

עונשי התורה – חסד ותיקון
מה יעשה אדם שלא ימסרו חובותיו לבית דין של מעלה? )ע"פ לקוטי
)ע"פ אגרות קודש חי"א עמ' תד ,ועוד(

שיחות חלק ב ע'  626ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדר חיוב נתינת צדקה בסבר פנים יפות
יוכיח „‡ליב‡ „‰רמב"ם ‡ינו חל˜ מ‚וף חיוב ˆ„˜‡ ‰ל‡ ˙וספ˙
מעל / ‰יפלפל בפירו˘ ר˘"י בפר˘˙נו ויסי˜ „לפי פ˘ט ‰מ˜ר‡ו˙
ספ"י ‰ו‡ מעי˜ר ‰מˆו‰

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

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' ט(

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ'  1108ואילך(

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ'  82ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
כוחה של אמירת תהלים

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
נחת ובריאות מתורה ועבודת ה'

...ו˘‰ם י˙ברך יחז˜ ‡˙ ברי‡ו˙ו וי˙עס˜ ויˆליח בˆ‰לח„‚ ‰ול˘‡ ,‰ר מ‰נח˙
מ‰עבו„˘ ‰ל ˙ור ‰ועבו„‰ ‰חסי„ ˆריך ל‰יו˙ ברי‡ ב‚˘מיו˙ ממ˘ ולזכו˙ לר‡ו˙ בנים
ובני בנים עוס˜ים ב˙ור...‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב ע' נז(

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

"שטופים בדם"
או "ק השמר ממנו"?
איך שייך שיהיו ישראל שטופים בדם ל"ט שנה אחרי שיצאו ממצרים?  /מה הלשיטתיה ב"לגר בנתינה ולנכרי
במכירה" וב"שטופים בדם"?  /ביאור במחלוקת ר"י ור"ש בן עזאי בענין אזהרת הדם שבפרשתנו וביאור פלוגתתם
שאזלי לשיטתייהו בכמה מקומות

ī
בפר˘˙נו )יב ,כ ו‡ילך( מ˙יר ‰כ˙וב ‡כיל˙ "ב˘ר ˙‡ו" :"‰כי ירחיב ‡ '‰ל˜יך ‡˙ ‚בולך . .
ו‡מר˙ ‡וכל ‰ב˘ר כי ˙‡ו ‰נפ˘ך ל‡כול ב˘ר  . .וזבח˙ מב˜רך ומˆ‡נך ‡˘ר נ˙ן  '‰לך כ‡˘ר
ˆוי˙יך ,ו‡כל˙ ב˘עריך בכל ‡ו˙ נפ˘ך".
וב‰מ˘ך לז ‰נ‡מר )יב ,כ‚( " -ר˜ חז˜ לבל˙י ‡כול „‰ם ,כי „‰ם ‰ו‡ ‰נפ˘ ,ול‡ ˙‡כל ‰נפ˘
עם ‰ב˘ר" .ומפר˘ ר˘"י:
"ר˜ חז˜ לבל˙י ‡כול „‰ם – ממ˘ ‰נ‡מר 'חז˜' ‡˙ ‰למ„ ˘‰יו ˘טופים ב„ם ל‡כלו ,לפיכך
‰וˆרך לומר 'חז˜'„ ,ברי רבי י‰ו„ .‰רבי ˘מעון בן עז‡י ‡ומר :ל‡ ב‡ ‰כ˙וב ‡ל‡ ל‰ז‰ירך
וללמ„ך ע„ כמˆ ‰˙‡ ‰ריך ל˙‰חז˜ במˆוו˙ – ‡ם „‰ם ˘‰ו‡ ˜ל ל˘‰מר ממנו‡˘ ,ין ‡„ם
מ˙‡וו ‰לו‰ ,וˆרך לחז˜ך ב‡ז‰ר˙ו˜ ,ל וחומר ל˘‡ר מˆוו˙".
ו‰נ ,‰מז‰˘ ‰וˆרך ר˘"י ל˘ני פירו˘ים ,מובן ˘כל ‡ח„ מ‰ם ‡ינו ח„ וחל˜ ,מכיון ˘י˘
בו ˜ו˘י )‰מיו˘ב „ו˜‡ לפי ‰פירו˘ ‡‰חר( – וˆריך בי‡ור בנ„ו"„ ,מ‰ ‰י‡ ‰מעל˘ ‰בכ"‡
מ‰פירו˘ים ל‚בי חבירו.
וי˘ ל‰וסיף˘ ,ב„רך כלל ‡ין ר˘"י מבי‡ „ברים ב˘ם ‡ומרם; וז˘ ‰בנ„ו"„ ‰בי‡ ר˘"י ב'
˘‰יטו˙ ב˘ם ‡ומרן – רבי י‰ו„ ‰ורבי ˘מעון בן עז‡י – ˆריך לפר˘ )וכמו ˘נ˙ב‡ר כמ"פ(˘ ,בז‰
נ˙כוון ל‰וסיף טעם ב˘‰יטו˙ ,ו‰יינו˘ ,כל ‡ח„ מ‰פירו˘ים יומ˙˜ יו˙ר כ‡˘ר נ„ע מי ‰ו‡
‡‰ומרו ,כי ‡זיל ל˘יט˙י ,‰וכ„ל˜מן.

כוחה של אמירת תהלים
אמירת תהלים אחר התפילה
– התחלה של סדר היום
במענה על מכתבו ,בו כותב אודות
התקנה של אמירת תהלים ]כפי שמחולק לפי
סדר ימי החודש[ לאחר התפילה ]ושואל[
למה לא לומר התהלים לפני התפילה.
אלו הן שתי תקנות שונות ,ושני סגולות
שונות וענינים - ,אמירת התהלים לפני
התפילה ,הרי זו הכנה לתפילה ,ושייך
לתיקון חצות ,ואילו אמירת התהלים לאחרי
התפילה ,היא חתימת התפילה והתחלה
של סדר היום שבא לאחר התפילה ,ותקנת
אמירת תהלים לאחר התפילה ,דוקא  -זהו
עוד מקדמונים ,ובדורנו נתקן מחדש ע״י
כ״ק מו״ח אדמו״ר זצוקללה״ה נבג״מ זי״ע,
וכמבואר בהרבה ממכתביו ובפרט בקובץ
מכתבים חוברת תהלים ,וכן נדפס גם
בתהלים אהל יוסף יצחק ,1שמשם מובן גם
גודל הענין ,ולכן כל אחד ואחד שרק יכול
לעשות בזה ,הרי זו זכות וחוב קדוש שלו
לפעול לקבוע את התקנה בכל מקום שרק
יכול ,וזכות הרבים תלוי בו.
הנני מקוה שהוא עצמו שומר את
התקנה של אמירת תהלים לאחר התפילה,
ואת שאר התקנות ללמוד בכל יום פרשה
חומש עם פירוש רש"י מפרשת השבוע ,יום
ראשון מתחילת הפרשה עד פרשת שני ,יום
שני מפרשת שני עד שלישי וכו' ,וכן את
התקנה ללמוד בכל יום את השיעור תניא,
כפי שהתניא נחלק לימי השנה ,כמבואר
במכתבים הנזכרים לעיל ,ועל כל פנים

ישמור אותם מכאן ולהבא ,והשי״ת יצליחו.
)תרגום מאגרות קודש חי"ד ע' סא  -אגרות קודש המתורגמות
ח"ב ע' (123

פרק תהלים לתפילה בכוונה
ובמה שכתב שעתה קשה לו להתפלל
בכוונה אף שרגיל הי' בזה במדינתו לפנים.
הנה בטח זהו מפיתויי היצר ,ולכן לא
ישים לבו לזה כלל ,יתאמץ בתפלה ,ולפני
התפלה וגם לאחרי התפלה יאמר על כל¬
פנים סימן ]פרק[ אחד מספר התהלים של
נעים זמירות ישראל וכידוע שסגולה הם
לכגון דא.
מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן
את המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות
כדין ,ובכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש
איזה פרוטות לצדקה.
)אגרות קודש חי"ז ע' קעו(

אמירת תהילים לפני ניתוח
...בנוגע להניתוח ,ישאל עוד רופא אחד
מומחה במקצוע זה ,ואם גם הוא יסכים
לעשות הניתוח ועתה ,הרי יהי רצון שיהי'
הניתוח כשורה ובשעה טובה ומוצלחת,
ובהשבת קודש שלפני הניתוח יאמר את כל
התהלים  -ואם באפשר בלי הפסק ,היינו גם
בלא אמירת יהי רצון כי אם אחר כל הספרים
 וכשידע ברור יום הניתוח יודיע לכאן.)אגרות קודש ח"ה ע' קפ-קפא(

]ול‰עיר˘ ,בספרי כ‡ן ‰וב‡ ‰פירו˘ ˘‰ני – ˘מבי‡ ר˘"י ב˘ם ר"˘ בן עז‡י ‚ -ם ב˘ם
רבן ‚מלי‡ל ,ומע˙‰ ‰י ‰מ˙‡ים לומר "רבו˙ינו פיר˘ו" )וכיוˆ‡ בז (‰ו‡ז נכלל בז‚ ‰ם רבן
‚מלי‡ל! – ועכˆ"ל˘ ,ל˙וכן ‰בי‡ור כ‡ן נו‚ע „ו˜‡ ˘מו ˘ל ר"˘ בן עז‡י ,ולכן ‰בי‡ ר˘"י

 (1מופיע בסוף ‰˙‰לים ˘בס„ור ˙‰ל˙ .'‰
‰מו"ל.
זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן ,הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה וﬠשירות גדוה

לקראת שבת

טז

לקראת שבת

"‡פילו מ‡ ‰פעמים"(‡ ,בל ‡ין ˘ייך כ"כ

מ˘ ‰פר˘"י ע"ז "‡פילו כמ ‰פעמים",

ל‚„‰י˘ כמו˙ זו כ˘מ„ובר ב˙וכן פ˙יח˙

פירו˘‚„ ,ם נ˙ינ˙  ‰˜„ˆ‰ב‡ופן ז"ˆ ‰ל

‰לב ו‰י„ים ˘ל ‰נו˙ן‡ .ל‡ ˘ם ˜מ"ל

כמ ‰פעמים ,כי ‰ל‡ ז‰ו עי˜ר מˆו˙

ר˜ עי˜רו ˘ל „בר מˆ„ ‰נו˙ן‡" ,פילו

.‰˜„ˆ‰

לנו˙ן " ‰˜„ˆ‰פ˙וח ˙פ˙ח"‡ ,ין מספי˜

ור˜

כמ ‰פעמים"‰ ,יינו „‡ף ˘‰כ˙וב מˆו‰
˘י‰י' ז ‰ר˜ פעם ‡ח˙ ,בפעם ‰ר‡˘ונ‰
˘נו˙ן ‡ ,‰˜„ˆ‰ל‡ על „‡‰ם ל„˙˘‰ל
˘כל פעול˘ ‰ל ˆ„˜‰˙ ‰י' ב‡ופן ˘ל
"פ˙וח ˙פ˙ח ‡˙ י„ך"‰ ,יפך „‡ימו‰ ıלב
ו˜פיˆ˙ ‰י„ים.

‡ח"כ מוסיף ‰כ˙וב‚„ ,ם במי

˘חסר ‡ˆלו חפ‰ ıלב ע„ ˘יכול ל‰יו˙
‡ˆלו ˜ס"„ ˘ל‡ י˙ן )"ורע ‰עינך ב‡חיך
‡‰ביון ול‡ ˙˙ן לו"(‡ ,עפ"כ ˜‡מר
רחמנ‡ "נ˙ון ˙˙ן" ,ו‰יינו „‡ף ˘‡ינו
מ˜יים כל ‰מˆו ‰מ"מ מחוייב ‰ו‡ עכ"פ
˘ל‡ ל‰חסיר ב‰נ˙ינ ‰בפועל )וי˙˜יים

ו‰נ ‰נ˙ב‡ר לנו „לר˘"י מחול˜ים ˘ני
‰כ˙ובים בז‰ :‰כ˙וב "כי פ˙וח ˙פ˙ח"

מ˘ ‰ממ˘יך ומוסיף ב‰כ˙וב "ול‡ ירע

˜‡י בעי˜רו בˆ„ ‰נו˙ן )˘ל‡ י‡מ ıלבבו

לבבך ב˙˙ך לו כי ב‚לל „‰בר ‰ז ‰יברכך

ול‡ י˜פו ıי„ו ,ועיי' בפר˘"י ‚בי "ל‡

 ‡"‰בכל מע˘יך ‚ו'" – ‰יינו כי ‰מ„ובר

˙‡מ ˙‡ ıלבבך ‚ו'" ˘‰בי‡ מספרי "י˘

כ‡ן ‰ו‡ בסו‚ נו˙ן ˆ„˜˘ ‰חסר ‡ˆלו כ"כ

לך ‡„ם ˘מˆטער ‡ם י˙ן ‡ם ל‡ י˙ן . .

בחפ‰ ıלב ע„ ˘ˆריך ל‰בטיחו "כי ב‚לל

י˘ לך ‡„ם ˘פו˘ט ‡˙ י„ו ו˜ופˆ ‰כו'"(,

„‰בר ‰ז‚ ‰ו'"˘ ,ירוויח וי˜בל ˘כר על

‰יינו ˘עי˜ר „בר ‰כ˙וב ‰ו‡ ˘‰נ˙ינ‰

ז.‰

וח˘˜ ‰לב ,בסבר פנים יפו˙ )עיי' בפי'
‡‰ברבנ‡ל כ‡ן(; ו‰כ˙וב "נ˙ון ˙˙ן" ב‡
ל‰ז‰יר ול˘לול "ורע ‰עינך ‚ו' ול‡ ˙˙ן
לו"‰ ,יינו „˜‡י במע˘‰ ‰נ˙ינ ‰בפועל.

ולחילו˜

„ו˜‡ ‡˙ ˘מו )ול‡ ‡˙ ˘מו ˘ל רבן ‚מלי‡ל([.

ב.

בי‡ור ‰ענין )בכל ‰ב‡ ל˜מן – ר‡ ‰מ˘נ"˙ במ„ור ז ‰ל˘"פ ר‡˘˙ ‰ע"ב ,וˆרף „‰ברים לכ‡ן(:

ב„ברי רבי י‰ו„‰˘ - ‰יו י˘ר‡ל "˘טופין ב„ם ל‡וכלו"ˆ ,ריך לפר˘ ˘‰ו‡ מ˘ום ˘‰ור‚לו
כן ב‰יו˙ם במˆרים )ו‡‰ריכו בז ‰במפר˘ים – ר‡ ‰רמב"ן כ‡ן ועו„(.

חל˜ ‡ח„ מן ‰מˆו .(‰ועפ"ז מחוור ‰יטב

˙‰י' ב‡ופן „"פ˙וח ˙פ˙ח" ,ברˆון

‰

]ומכ‰נ"ל

‡מנם ‡ין ‰ענין מחוור:
‡( ‰רי ‡‰ז‰ר ‰על ‡כיל˙ „ם נ‡מר ‰ב˙ור ‰כמ ‰פעמים לפני ‡‰ז‰ר ‰כ‡ן – בספר וי˜ר‡,
˘נ‡מר בסמיכו˙ ל‰יˆי‡ ‰ממˆרים .ומס˙בר‡˘ ,ז ‰יו יו˙ר "˘טופין ב„ם"  -מ‡˘ר בפר˘˙נו,
בע˙ ‡מיר˙ ספר „ברים˘ ,נ‡מר לבני „‰ור ˘‰ני ,ל‡חר כמעט ‡רבעים ˘נ ‰מ‡ז יˆי‡˙ מˆרים.
ובכן :מ„וע נ‡מר "חז˜" „ו˜‡ ב‡‰ז‰ר ‰כ‡ן ,ול‡ ב‡‰ז‰רו˙ ˘בספר וי˜ר‡?
ב( בעˆם ‰ענין :מכיון ˘בני י˘ר‡ל ‰וז‰רו כבר כמ ‰פעמים על ‡כיל˙ „ם בספר וי˜ר‡ – ‡יך
י˙כן ˘בפר˘˙נו˜ ,רוב ל‡רבעים ˘נ ‰ל‡חר מכן ,ע„יין ‰יו במˆב ˘ל "˘טופין ב„ם" ,כ‡ילו כל
‡‰ז‰רו˙ ל‡ ‰ועילו כלל?! ובפרט ˘בפר˘˙נו ‰רי מ„ובר )ל‡ על „‰ור ˘יˆ‡ו ממˆרים ו‰ור‚לו
ב„ם‡ ,ל‡( על בני‰ם ˘ל יוˆ‡י מˆרים – „‰ור ˘‰ני ליˆי‡˙ מˆרים; ו‡יך י˙כן כי ל‡חר כל
‡‰ז‰רו˙ ˘ב„בר ‰ם י‰יו "˘טופין ב„ם"?!
ומכח ˜ו˘י ז ‰מס˙בר יו˙ר לפר˘ ,כ„ברי ר"˘ בן עז‡י˘ ,ב‡מ˙ ב˘ע˙ ‡מיר˙ פר˘˙נו ל‡
‰יו י˘ר‡ל ˘טופים ב„ם ,ול‡ ‰יו ˆריכים חיזו˜ מיוח„ בענין ז ;‰וכל כוונ˙ ‰כ˙וב בל˘ון זו ˘ל
"ר˜ חז˜" ‰י‡ כ„י "ל‰ז‰ירך וללמ„ך ע„ כמˆ ‰˙‡ ‰ריך ל˙‰חז˜ במˆוו˙" ‡חרו˙.

‚.

‡מנם למרו˙ ˜‰ו˘י ‡‰מור ,רבי י‰ו„ ‰מפר˘ ˘י˘ר‡ל ‰יו ‡ז במˆב ˘ל "˘טופין ב„ם

ל‡וכלו" ,כך ˘‡‰ז‰ר" ‰חז˜" מכוונ˙ כלפי מˆו˙ ‡יסור „ם ‚ופ‡; ו‡זיל ל˘יט˙י:‰

י˘ ל‰עלו˙ ‡ולי נפ˜ו˙‡

ל„ינ‡ בין ב' „‰רכים„ .ל„רך פס˜
‰רמב"ם טוב יו˙ר לי˙ן כר‡וי ‚ם ל‡

בפירו˘ ‰כ˙וב )פר˘˙נו י„ ,כ‡( "ל‡ ˙‡כלו כל נבל ,‰ל‚ר ‡˘ר ב˘עריך ˙˙ננ ‰ו‡כל‡ ‰ו
מכור לנכרי" – ‡ומר רבי י‰ו„) ‰פסחים כ‡ ,ב(„" :ברים ככ˙בם ,ל‚ר בנ˙ינ ‰ולנכרי במכיר."‰
ו‰יינו‡˘ ,ינו מ˜בל ‡˙ ‰פירו˘ ˘כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ר˜ כ„ו‚מ‡ )וב‡מ˙ "‡ח„ ‚ר ו‡ח„ נכרי בין

בסבר פנים יפו˙ ‡‰„ ,ז‰ו עי˜ר ‰מˆו,‰

במכיר ‰בין בנ˙ינ – "‰וכפי ˘מפר˘ים ‰חול˜ים עליו(‡ ,ל‡ ‰ו‡ סבור ˘י˘ לפר˘ ‡˙ ‰פסו˜

ול„ע˙ ר˘"י טוב לי˙ן פחו˙ מ‰ר‡וי

כפ˘וטו :ל‚ר נו˙נים ‡˙ ‰נבל ‰ו‡ילו לנכרי מוכרים ‡ו˙.‰

ז ‰נמˆינו למ„ים „ר‡˘י˙

בסבר פנים יפו˙ מלי˙ן כר‡וי בל‡ ספ"י.

ו˙חל˙ ˆ‰יווי על מˆו˙ ˆ„˜" ‰פ˙וח

‡בל ר‡ ‰מ‰ר"י ˜ור˜וס לרמב"ם ˘ם פ"י

˙פ˙ח" ‰ו‡ )ל‡ ר˜ על עˆם ‰נ˙ינ‡ ‰ל‡

"‰ז ו‰י"„ˆ .פע"נ ˘ם  .„"‰ועˆ"ע[.

וכן ‰ו‡ בני„ון „י„ן˘ ,רבי י‰ו„ ‰לומ„ ‡˙ ‡ז‰ר˙ "ר˜ חז˜" ב‡ופן ˘ל "„ברים ככ˙בם":
מכיון ˘ל˘ון זו נ‡מר ‰ב‡יסור „ם‰ ,רי י˘ לפר˘ ‰כ˙וב כפ˘וטו ˘ -ב‡ ללמ„ על ‡ז‰ר˙ „ם
עˆמו ,לפי ˘‰יו י˘ר‡ל ‡ז במˆב ˘‰יו ˆריכים חיזו˜ ב‡יסור ז) ‰למרו˙ „‰וח˜ ˘ב„בר ,כנ"ל ס"ב(;

‚ם( על נ˙ינ˙ ‰בחפ‰ ıלב‰ ,רי „ו„‡י סבר

ולכן מ‡ריך בל˘ונו" :ממ˘ ‰נ‡מר חז˜ ‡˙ ‰למ„  . .לפיכך ‰וˆרך לומר חז˜"‰ .יינו‡˘ ,ף

פנים יפו˙ ‰ו‡ מ‚וף ‰מˆו .‰ועול ‰יפ‰

˘מˆ„ ‰סבר‡ י˘ ˜ו˘י בז‰ ,‰רי מכיון ˘לפנינו כ˙וב מפור˘ ‡‰ומר "ר˜ חז˜ לבל˙י ‡כול
„‰ם" ‰רי ‡ין בי„ינו בריר‡ ‰ל‡ לפר˘ כפ˘וטו.
ול‰וסיף עו„˘ ,מ‰ל˘ון "ר˜ חז˜" מ˘מע ˘ז ‰ב‡ ב‰מ˘ך לפסו˜ים ˜‰ו„מים ‰מ„ברים על
‡כיל˙ ב˘ר ˙‡ו" ,‰כי ˙‡ו ‰נפ˘ך ל‡כול ב˘ר בכל ‡ו˙ נפ˘ך ˙‡כל ב˘ר"" ,ו‡כל˙ ב˘עריך
בכל ‡ו˙ נפ˘ך" ,ועל ז ‰ממ˘יך ‰כ˙וב ו‡ומר ˘‡ף ˘‰ו˙ר לך ‰ב˘ר ˘‡˙‰ווי˙ לו – מ"מ
י˘ מיעוט ב„בר" :ר˜ חז˜ לבל˙י ‡כול „‰ם"; ומ˘מע ‡יפו‡‚˘ ,ם ב„‰ם ˘ייך "˙‡ו ‰נפ˘ך"
כמו בב˘ר )ולכן ˆריך למעטו )"ר˜"( מ‰י˙ר ‰ב˘ר ˘"˙‡וו ‰נפ˘ך"( ,ומכ‡ן חיזו˜ ל„ברי

לקראת שבת

ו

רבי י‰ו„˘ ,‰לולי ‡‰ז‰ר‰ ‰י˙‡ ‰כן ˙‡וו ‰ל‡כיל˙ „ם ,ול‡ כ„ברי ר"˘ בן עז‡י "˘‡ין ‡„ם
מ˙‡ו ‰לו".

„.

‡מנם „ע˙ ר"˘ בן עז‡י ‰י‡‡˘ ,ף ˘‡ין ‡יסור „ם בעˆמו ˆריך חיזו˜ ,מכל מ˜ום נ‡מר

בו "חז˜" – בכ„י ללמ„ך ל˙‰חז˜ ב˘‡ר מˆוו˙‡" :ם „‰ם ˘‰ו‡ ˜ל ל˘‰מר ממנו‡˘ ,ין ‡„ם
מ˙‡ו ‰לו‰ ,וˆרך לחז˜ך ב‡ז‰ר˙ו – ˜ל וחומר ל˘‡ר מˆוו˙".
ו‡זיל ל˘יט˙י:‰
במס' ‡בו˙ )פ"„ מ"ב( מוב‡ים „ברי בן עז‡י – "‰וי ר ıלמˆו˜ ‰ל ‰ובורח מן ‰עביר˘ ,‰מˆו‰

לקראת שבת
ו‰נ‰

י˘ מ˜ום לומר בז„ ,‰יסו„ „ברי

ר˘"י ‰ו‡ ע"פ ‰חילו˜ ב˙וכן ‰כ˙ובים,
„בפסו˜ "פ˙וח ˙פ˙ח" נ‡מר "„י מחסורו

טו

ב„"„ ‰פר˘"י

)כמו ˘‰וכח כבר ב„וכ˙ין טוב‡

„‡ף בז„ ‰יי˜ ר˘"י ‰יטב בפירו˘ו(˘ ,ב˜ר‡
˜מיי˙‡ ‰ע˙י˜ מן ‰כ˙וב ר˜ ˙‰יבו˙

)כמבו‡ר בכ˙ובו˙

"פ˙וח ˙פ˙ח" ,ו‡ילו ב˙ניינ‡ ‰ע˙י˜ "נ˙ון

סז :ובספרי כ‡ן( „‡ף ˘"‡י ‡˙ ‰מˆוו‰

˙˙ן לו" ,וטעמ‡ בעי מ‰˘ ‰ע˙י˜ "לו" ‡ף

‡˘ר יחסר לו"‰ ,יינו

ל‰ע˘ירו" מ"מ ˆריכים לי˙ן לו כל "‡˘ר
יחסר לו"‡" ,פילו סוס לרכוב עליו ועב„

˘‰לימו„ ˘ייך ר˜ לכפילו˙ „"נ˙ון ˙˙ן".
ו‰נר‡ ‰בז‰„ ,‰נ ‰בכ˙וב ˘לפנ"ז נ‡מר

לרו ıלפניו" – ובז‡ ‰מרינן „חייב "‡פילו

"כי י‰י' בך ‡ביון ‚ו' ל‡ ˙‡מ ˙‡ ıלבבך

כמ ‰פעמים" ול‡ יו˙ר ,ו‡ילו ‚בי "נ˙ון

ול‡ ˙˜פ ˙‡ ıי„ך מ‡חיך ‡‰ביון" ,וע"ז

˙˙ן" „‡יירי ר˜ בנ˙ינ ‰כל˘‰י לב„ ˘פיר

ממ˘יך "כי פ˙וח ˙פ˙ח ‚ו'"‡ ,ולם ,כנ"ל,

‡מרינן „‰חיוב "‡פילו מ‡ ‰פעמים".

‰פסו˜ "נ˙ון ˙˙ן" ב‡ ב‰מ˘ך ל‰ח˘˘

ומיל˙‡ בטעמ‡ ‰י‡ ,כי בנ˙ינ ‰מרוב‰

˘יימנע לי˙ן מחמ˙ „"˜רב˘ ‰נ˙ ˘‰בע

ועו„ מו„‚˘˙ ב„בריו ˘‰ייכו˙ ˘י˘ בין ‰מˆוו˙ כולן – "˘מˆו‚ ‰ורר˙ מˆו ‰ועביר‚ ‰ורר˙

ל˘‰לים כל ˆרכי ‰עני ‡ין מˆווין ‡ו˙ו

‚ו'" .ומז ‰מובן‰˘ ,כ˙וב "פ˙וח ˙פ˙ח"

עביר ,"‰כלומר :ע"י ז‰ירו˙ במˆו‡ ‰ח˙ ˙˜יים ‚ם ˘‡ר מˆוו˙ וע"י בריח ‰מעביר‡ ‰ח˙ ˙‰י‰

"מ‡ ‰פעמים"‰˘ ,רי ˙‰ור ‰על ‰רוב

)‰ב‡ ‡חר ‡‰ז‰ר‡„ ‰מו‰ ıלב ו˜פיˆ˙

˙„בר ,ו„בר ‰כ˙וב ב‰וו˘ ‰ל‡ ˙ימˆ‡

‰י„ים( עוס˜ בפ˙יח˙ לבו וי„ו ˘ל ‰נו˙ן,

נ˙ינ" ‰מ‡ ‰פעמים" ˘וב ו˘וב ,כ˘כל

‰יינו ‚„ר „ˆ„˜˘ ‰מˆ„ ‰נו˙ן ,מ˘‡"כ

נ˙ינ ‰מרוב‰ ‰י‡ וממל‡˙ כל ˆרכי ‰עני,

‰כ˙וב "נ˙ון ˙˙ן" מ„בר )בע˜רו( מˆ„

כ"‡ ר˜ "כמ ‰פעמים" )„ב‡ ‰כ˙וב

ˆורך ‰נ˙ינ˙˘ ‰נ˙ן לי„ ‰עני ו‰לו,‰

לח„˘ ˘ל‡ י‡מר ˘כיון ˘כבר נ˙ן לעני

‰יינו „‚‰ר „ˆ„˜˘ ‰מˆ„ ‰מ˜בל .ומע˙‰

„י מחסורו ‡˘ר יחסר לו פעם ‡ח˙ יˆ‡

י˙חוור „„ו˜‡ בפסו˜ "נ˙ון ˙˙ן" ‰ע˙י˜

י„"ח לעולם(; מ˘‡"כ ‚בי נ˙ינ ‰מועט˙

ר˘"י ‚ם ˙יב˙ "לו" ,ל˘‰מיענו ˘עי˜ר

ס˙ם „"נ˙ון ˙˙ן" ˘פיר ‡פ˘ר ˘˙‰י'

„ ‰˘‚„‰‰כ‡ן ‰י‡ על ‰פעול ‰ב"לו" –

"‡פילו מ‡ ‰פעמים".

„‰ו‡ ‚„ר במ˜בל .‰˜„ˆ‰

‚ורר˙ מˆו ‰ועביר‚ ‰ורר˙ עביר."‰
וב„בריו ‡לו מו„‚˘˘‡ ,ר ‡פילו ב˜יום מˆוו˙ ˜לו˙ נ„ר˘ חיזו˜ מיוח„ – "‰וי ר ıלמˆו‰
˜ל ,"‰וכן בריחו˜ מעביר" – ‰בורח מן ‰עביר ;"‰ו‰ו‡ „‰ין בעניננו‡˘ ,ף ˘מ„ובר בˆיווי
˘"˜ל ל‰י˘מר ממנו" מכל מ˜ום "‰וˆרך לחז˜ך ב‡ז‰ר˙ו".

רחו˜ ‚ם מ˘‡ר ‰עבירו˙; ו‰ו‡ „‰ין בעניננו‰˘ ,חיזו˜ ב‡יסור „ם ‰ו‡ חיזו˜ "ל˘‡ר מˆוו˙".

.‰

ול‰וסיף:

˘יט˙ו ו„רכו זו ˘ל ר"˘ בן עז‡י ,לע˘ו˙ כל „בר וענין ב˙ור ‰ובמˆוו˙ ב‡ופן ˘ל "ריˆ"‰
ו˙‰חז˜ו˙ י˙יר – ‰מו„‚˘˙ בסיפור ‚‰מ' בסוף מס' ברכו˙ )סב ;(‡ ,ו˘ם נמˆ‡נו למ„ים ‡˘ר רבי
י‰ו„ ‰ל‡ ס"ל ‰כי – וכ˘יט˙ו כ‡ן‡˘ ,ינו מ˜בל ‡˙ ˘יט˙ ר"˘ בן עז‡י.
וכך מספר˙ ‚‰מר‡" :בן עז‡י ‡ומר ,פעם ‡ח˙ נכנס˙י ‡חר רבי ע˜יב‡ לבי˙ ‰כס‡ ולמ„˙י
ממנו ‚' „ברים ‡ . .מר לו רבי י‰ו„ :‰ע„ כ‡ן ‰עז˙ פניך ברבך; ‡מר לו˙ :ור‰ ‰י‡ וללמו„ ‡ני
ˆריך".
וי˘ לב‡ר טעם פלו‚˙˙ם:
רבי י‰ו„ ‰ס"ל‡˘ ,ף ˘˙ור‰ ‰י‡ וˆריך ללומ„‰ ,‰רי – כר‚יל בלימו„ ˙‰ור – ‰עליו ל˘‡ול
‰‰לכ ‰בבי˙ ‰מ„ר˘ ,ול‡ לנ‰ו‚ ב‡ופן ז˘ ‰נח˘ב "עזו˙ פנים".
‡מנם ר"˘ בן עז‡י˘ ,מ„‚י˘ ˘ˆריכ ‰ל‰יו˙ ריˆ‡ ‰פילו למˆו˜ ‰ל ,‰וע„"ז מובן ‚"כ
בנו‚ע לבירור ‰לכ‰ – ‰רי במ˜ום ˘‡פ˘ר ל‡ „י בכך ˘˘ו‡לים ‰‰לכ ‰בבי˙ ‰מ„ר˘‡ ,ל‡ י˘
ל„˙˘‰ל ולר‡ו˙ מע˘˘‡ ,‰ר "מע˘ ‰רב" )˘ב˙ כ‡ .‡ ,ו˘"נ( ,ולכן נכנס ‡חרי רבי ע˜יב‡ לר‡ו˙
‰נ˙‚‰ו בפועל.

‡יבר‡

„ˆ"ע בכל ז ,‰כי סו"ס כיון

˘חיוב נ˙ינ ‰לעני ‰ו‡ כ„בר ‰כ˙וב "„י
מחסורו ‡˘ר יחסר לו"˘ ,וב מובן ˘‚ם
מ"˘ "נ˙ון ˙˙ן" ˜‡י ב‡ו˙" ‰נ˙ינ"‰
˘‰זכיר ‰כ˙וב „חייבין ב‰ ,‰יינו „‡ף

ומע˙‰

י˘ ל‰וסיף נופך בחילו˜

‰נ"ל˘ ,בפסו˜ "נ˙ון ˙˙ן לו" פר˘"י
"‡פילו מ‡ ‰פעמים" ,ובפסו˜ "פ˙וח
˙פ˙ח" כ˙ב "‡פילו כמ ‰פעמים".
„בכ˙וב "פ˙וח ˙פ˙ח" ˘עי˜ר ‰˘‚„‰‰

כ‡ן פ˘טו˙ ‰כ˙וב מכוונ˙ לנ˙ינ„"„ ‰י

בˆ‰יווי ‡ינ ‰על כמו˙ ‰נ˙ינ ‰למ˜בל

)ועיי' ב"מ ˘ם „נ˙ון

ו˙‰חז˜ו˙ י˙יר‰ ,‰רי ‚ם בנ„ו"„ ,מכיון ˘‡ין פס˜ ‰לכ ‰יו˙ר טוב וברור מ"מע˘ ‰רב" ,ל‡

‡ל‡ על פ˙יח˙ ‰לב ו‰י„ים „‰נו˙ן‰ ,יינו

˙י˙ן ‰יינו ‡ף מ˙נ ‰מועט˙ ,מי‰ו ו„‡י ‡ינו פ˘ט

‰ס˙פ˜ בז˘ ‰י˘‡ל ‡˙ רבו ‡ל‡ "נכנס ‡חריו לבי˙ ‰כס‡" ללמו„ ממנו על י„י ˘יר‡‰ ‰נ˙‚‰ו

‡יכו˙ ‰נ˙ינ ‰מˆ„ ‰נו˙ן‡ ,ין מ˜ום לפר˘

‰מ˜ר‡ ˘‰רי ל‡ ‰זכירו ר˘"י ,ו‡ילו לז ‰נ˙כוון

"‡פילו מ‡ ‰פעמים" ,כי  ˙˘‚„‰כמו˙

‰ווי ‡ומר :מכיון ˘˘יט˙ ר"˘ בן עז‡י ‰י‡ לע˘ו˙ כל ענין ב˙ומ"ˆ ב‡ופן ˘ל ריˆ‰

בפועל;

מחסורו ‡˘ר יחסר לו"

‰ו"ל לפר˘(.

‚„ול˙˘ ‰ינ˙ן מ˙‡ימ ‰ר˜ כ˘‰מ„ובר

‡ולם ˘יט˙ רבי י‰ו„‰ ‰י˙‡˘ ‰ין ˆריך לרו ıע„ כ„י "ל‰עיז פניו" ,ו„י ˘י˘‡ל ‡˙ רבו ‡ם
י˘נם ‰לכו˙ ו„ינים ב˘ייכו˙ לענין ז ,‰ו˙ו ל‡ מי„י .ו„ו"˜ בכ"ז.

ונר‡‰

מˆ„ חיוב ‰נ˙ינ ‰לי„ ‰מ˜בל )˘בז‰
לומר בפ˘טו˙ ,ב„˜‰ם „‰יו˜

מ„‚י˘ ‰כ˙וב ˘מע˘ ‰זˆ ‰ריך ל‰יו˙

לקראת שבת

י„

‰נו˙ן מ˘‚˙ ˘נ‡מר כו'" ,ו‰ולך ומב‡ר

‰ספרי „‚ריס ב˙רוויי‰ו "מ‡ ‰פעמים"

פרטי „‰ינים בנ˙ינ˙  ‰˜„ˆ‰ובפרנס˙

)ועיי' ב"מ „ף ל‡( .ובפ˘טו˙ י"ל „ר˘"י פיר˘

‰עניים ו‡ופנם )ובז ‰לכ‡ור ‰סיים

‰כ˙וב לפי „רכו בפ˘וטו ול‡ במ„ר˘ו,

ל„‚‰יר ‚וף ‰מ"ע„ ,מע˘‰ ‰נ˙ינ ‰בפועל

ובפ˘ט ‰כ˙וב נר‡ ‰יו˙ר „מ˜ר‡ ‰ר‡˘ון

לפי ˆורך ‰עני ‰ו‡ כל ‚„ר ‰מˆו .(‰ור˜
ב‰פס˜ ובפר˜ בפ"ע )פ"י( מ˙חיל ל‡‰ריך
בבי‡ור ‚ו„ל מעל˙ ‰˘ ,‰˜„ˆ‰י‡ סימן
לˆ„י˜ זרע ‡בר‰ם ‡בינו ,ו‡ין ‡„ם מעני
מן  ,‰˜„ˆ‰וע"ז כ' ‰‰לכ‰ ‰נ"ל ‡˘ר
נ˙ינ˙"ˆ ‰ל בסבר פנים יפו˙ וב˘מח‰
ומ˙‡ונן עמו על ˆר˙ו כו' ,ו‡ח"כ ‰ולך
ומונ˘ ‰מונ ‰מעלו˙ בˆ„˜ .‰וב' מעלו˙
‡‰חרונו˙ ו‰פחו˙ו˙ ‰ן "פחו˙ מז˘ ‰י˙ן
לו פחו˙ מן ‰ר‡וי בסבר פנים יפו˙ .פחו˙
מז˘ ‰י˙ן לו בעˆב"‰ .רי עול ‰מפור˘
˘‡פילו ז‡‰ ‰חרון )נ˙ינ ‰בעˆב( ‰וי
ב‚„ר מˆו˙ נ˙ינ˙ ˆ„˜ ‰ול‡ חסר כ‡ן
מעˆמיו˙ ‚„ר ‰מˆו ,‰כי כל מ‡‰˘ ‰ריך
במעלו˙ ‰ ‰˜„ˆ‰ן "מעלו˙" בˆ„˜‰
)‰נוספו˙ על ‚ופ˘ ‰ל מˆו‡ ,(‰בל סו"ס

מלמ„נו ר˜ "כמ ‰פעמים" ,ו‰פסו˜ ˘‰ני
„"נ˙ון ˙˙ן" ב‡ ל‰וסיף "‡פילו מ‡‰
פעמים"‡ .בל ע„יין ˆע"˜ בז‡‰„ ,‰
בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ טפי י˘ לפר˘ „˜ר‡
˜מיי˙‡ „"כי פ˙וח ˙פ˙ח" מיירי )בעי˜ר(
בחיוב ˆ„˜ ,‰ו˜ר‡ ˙ניינ‡ „"נ˙ון ˙˙ן"
˜‡י )בעי˜ר( במˆו˙ ‚מ"ח‰„ .ל‡ פסו˜
ז˘‰ ‰ני ב‡ ב‰מ˘ך למ"˘ "˘‰מר לך
פן י‰י' „בר עם לבבך בליעל ל‡מר ˜רב‰
˘נ˙ ˘‰בע ˘נ˙ ˘‰מיט ‰ורע ‰עינך
ב‡חיך ‡‰ביון ול‡ ˙˙ן לו ‚ו'" ,ו‰יינו
לענין ‚מ"ח „˘ייכ‡ ‚בי ˘מיט ‰כ„˜‡מר
לעיל מיני' "וז„ ‰בר ˘‰מיט˘ ‰מוט כל
בעל מ˘ ‰י„ו ‚ו' ל‡ י‚ו˘ ‡˙ רע‰ו ‚ו'"
]ויעויין נמי בספרי „בי רב על ‰ספרי

‚ם ‡ופן ‰פחו˙ ‰וי ‚וף ‰מˆו ‰עˆמ‰

„פיר˘ על ב' „‰ר˘ו˙ בספרי „ˆריכי "ח„

במלו‡) ‰לל‡ מעלו˙י'( .ועיי"ע ב˘"ך

לנו˙ן ב˙ור˙ ˆ„˜ ‰וח„ למלו ‰ב˘ע˙

יו"„ סרמ"ט ס˜"ט ,ברכ"י יו"„ ˘ם .פני

„ח˜ו ,ו˜מ"ל ˘‚ם ‰מלו ‰ב˘ע˙ „ח˜ו

„ו„ ל‰חי„"‡ פר˘˙נו ‡ו˙ י-יב .ו‡כ"מ.

ˆ„˜˙ ‰יח˘ב לו ‡ע"פ ˘חוזר ליפרע

‡מנם
„מˆינו

נר‡‡ ,‰ף ˘‡ינו ל‰לכ˙‡,

לר˘"י

על

˙‰ור‰

)„פיר˘

‰מ˜ר‡ו˙ ב„רך ‰פ˘ט ול‡ ב„רך „‰ר˘
ו‰‰לכ„ (‰נ˜ט „ל‡ כן ‡ל‡ „‰וי ממ˘
מ‚„ר ‰מˆו.‰

ו‰ו‡

ב„˜‰ים

ממנו" .ול‰עיר עו„ „‚‰ר"‡ ‚ריס בספרי
כ‡ן "ומנין ˘‡ם פ˙ח˙ פעם ‡ח˙ ˘סופך
לפ˙וח ‰רב ‰פעמים ˙"ל כי פ˙וח ˙פ˙ח
‡˙ י„ך לו" ,וב˜ר‡ ˙ניינ‡ "‡ין לי ‡ל‡
פעם ‡ח˙ מנין ‡פילו מ‡ ‰פעמים ˙"ל
נ˙ון ˙˙ן"‰ ,יינו ˘חילו˜ „"פ˙וח ˙פ˙ח"

‰בי‡ור

ב„בריו

בפר˘˙נו„ ,ע"‰פ "כי פ˙וח ˙פ˙ח ‡˙

‡ינו ˆיווי כי ‡ם ‰בטח ‰וברכ‡ ,‰בל
פ˘יט‡ „‡י"ז פ˘ט ‰מ˜ר‡ ,ובכל ‡ופן

י„ך לו" פיר˘ "פ˙וח ˙פ˙ח – ‡פילו כמ‰

ר˘"י ו„‡י נ˙כוון בל˘ונו ב˙רוויי‰ו „‰ו‡

פעמים" ,ול‡ח"ז על "נ˙ון ˙˙ן לו" פיר˘

לˆיווי .ועיי"ע בעמ˜ ‰נˆי"ב לספרי כ‡ן.

"‡פילו מ‡ ‰פעמים" .ו‰ל‡ „בר ‰ו‡ ,כי

ור‡ ‰יר‡ים ˘‰לם סי' ˜סז ובפי' ˙ועפו˙

ר˘"י „יי˜ן בל˘ונו כי„וע ,וכ‡ן ˘ינ ‰מן

ר‡ם עליו[.

עיונים וביאורים

רבי יוחנן מחייב את
אלישע בן אבוי'?
ולא ידבק בידך מאומה מן החרם
עבודת כוכבים וכו' אסור בהנאה כו' .וכל הנהנה באחד מכל
אלו לוקה שתים כו' ואחת משום ולא ידבק בידך מאומה מן
החרם
)יג ,יח .רמב"ם הל' ע"ז פ"ז ה"ב(

איתא בגמ' )חגיגה טו ,ב( דהועיל ר' יוחנן
לאלישע בן אבוי' להביאו לג"ע .ולכאורה
צריך ביאור ,דכיון דר"י לא היתה לו שייכות
מיוחדת לאלישע בן אבוי' ,מפני מה דוקא
ר"י בקש להצילו וגם הצילו?
ויש לומר בזה:
הגורם לאלישע בן אבוי' שיצא לתרבות
רעה ,פירשו רז"ל כמה סיבות שאירעו לו
בזמנים שונים .ומסתבר לומר דלא פליגי
במציאות ,אלא כולהו איתנהו בי' והא והא
גרים .ומצינו ,שהסיבה הראשונה שגרמה לו
הוא ש"כשהיתה אמו מעוברת ממנו עברה
לפני ע"ז והריחה מאותו המין ואכלה" )תוד"ה
שובו  -חגיגה טו ,א .מ"ר רות ג ,יג .קה"ר ז ,ח(.
והנה ,מאורע זה יכול לשמש טענה
להקטין אשמת אלישע ב"א ,שהרי מאחר
שפיקוח נפש הי' ,היתה אמו מוכרחת לאכול.
אבל ,על דרך מה שאמרו רז"ל )יומא לה ,ב(
"הלל מחייב את העניים" כי "לעני אומרים
לו ]בב"ד של מעלה[ מפני מה לא עסקת
בתורה ,אם אומר עני הייתי  . .אומרים לו
כלום עני היית יותר מהלל ]ובכל זאת עסק
הלל בתורה[" ,הרי גם בנדו"ד ר' יוחנן מחייב
את אלישע ב"א ,כיון שגם אצלו מצינו מאורע
כזה ש"ההיא עוברה דארחא ]שהריחה ויום
הכיפורים הי' .רש"י[ אתו לקמי' דרבי ,אמר
להו זילו לחושו לה ]באזנה .רש"י[ דיומא
דכיפורי הוא ]אולי תוכל להתאפק .רש"י[.
לחושו לה ,ואילחישא ]קיבלה את הלחישה,

שפסק העובר מתאוותו .רש"י[  . .נפק מינה
רבי יוחנן" )יומא פב ,ב( ,ונמצא שאם ר"י גם
הריחה ,ומ"מ לא אכלה ביום כיפור.
ולכן בקשת איש אחר לא היתה מועילה
כ"כ לאלישע ב"א ,אחרי דעובדא דר"י מחייב
אותו .ודוקא ר"י הצילו ,כיון שגם הוא שהי'
יכול להיות קטיגור – נעשה סניגור .וק"ל.

הענקה – חלק
משחרור העבד
הענק תעניק לו גו' וזכרת כי עבד היית בארץ
מצרים ויפדך ה' אלקיך ,על כן אנכי מצוך גו'
הענקתי לך ושניתי לך – אף אתה הענק לו ושנה לו; מה
במצרים נתתי לך ברוחב יד אף אתה תתן לו
ברוחב יד
)טו ,יד-טו .ספרי(

יש לעיין:
א .מצוות הענקה היא על האדון ,ומדוע
לשון הספרי הוא "הענקתי ושניתי" דמורה
שהקב"ה העניק ,ולא המצריים שהיו
הבעלים .ב .בכתוב נזכרת רק הפדי' ממצרים,
והעיקר – הענקת הקב"ה – חסר מן הספר.
וי"ל דחדא מתורצת בחבירתה:
במצוות הענקה יש ב' פרטים :א .שהיא
כעין נתינת שכר לעבד על עבודתו .ב .שע"י
קבלת ההענקה מרגיש העבד "משוחרר"
לגמרי.
והנה בפסוק זה איירי בפרט הב' ולכן
כתוב "ויפדך ה' אלוקיך" ,לומר לנו שע"י
הענקת הקב"ה הרגישו בנ"י "משוחררים"
לגמרי.
ומובן גם מדוע גם הענקה מהקב"ה
ולא מהמצריים שמה הענקה דהרי בפרט
הזה דהענקה אין נפק"מ מי הוא המעניק,
דבקבלת מתנות מכל אחד מרגיש העבד
במצב של חירות .וא"ש.

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

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

הנשמה "רﬠבה" "בשר
תאווה"
מדוע הותר "בשר תאווה" רק בארץ ישראל?  /האם מותר ליהנות מאכילה גשמית?  /כיצד נראית אכילה של
יהודי עובד ה'?  /ומהו עניין "עבודת הבירורים"? עבודת ה' בזמן האכילה ובעת העיסוק בדברים גשמיים

ī

בגדר חיוב נתינת צדקה
בסבר פנים יפות
יוכיח דאליבא דהרמב"ם אינו חלק מגוף חיוב צדקה אלא תוספת מעלה  /יפלפל בפירוש רש"י בפרשתנו ויסיק
דלפי פשט המקראות ספ"י הוא מעיקר המצוה

ī

‡ו„ו˙ ˜˙‰ופ˘ ‰ל‡חר ‰כניס ‰ל‡ר ıי˘ר‡ל ,כ‡˘ר "ירחיב ‡ '‰ל˜יך ‡˙ ‚בולך",
נ‡מר בפר˘˙נו )יב ,כ( ˘‡ם "˙‡וו ‰נפ˘ך ל‡כול ב˘ר"‡ ,זי "בכל ‡וו˙ נפ˘ך ˙‡כל ב˘ר".
ו‰נ ,‰ב„ין ‡כיל˙ ב˘ר ˙‡וו ‰ל‡חר ‰כניס ‰ל‡ר ıי˘ר‡ל ,נחל˜ו ˙נ‡ים

י‚

)חולין טז ,ב

ו‡ילך(:
רבי י˘מע‡ל לומ„ מכ˙וב ז"˘ ‰ל‡ ב‡ ‰כ˙וב ‡ל‡ ל˙‰יר ל‰ם ב˘ר ˙‡וו – "‰במ„בר
‰יו בני י˘ר‡ל ‡סורים ב‡כיל˙ ב˘ר ˙‡וו ,‰ו‡כלו ב˘ר ˘למים בלב„ ,ו‡ילו "מ˘נכנסו
ל‡ר‰ ıו˙ר ל‰ם ב˘ר ˙‡וו."‰
רבי ע˜יב‡ נחל˜ עליו ,ול„ע˙ו ‰י' מו˙ר ב˘ר ˙‡וו‚ ‰ם במ„בר .ו‡„רב‡ ,בבו‡ם ל‡רı
נ˙מעט ‰י˙ר ב˘ר ˙‡וו ‰מכפי ˘‰י' במ„בר" :ב˙חל‰ ‰ו˙ר ל‰ן ב˘ר נחיר ,‰מ˘נכנסו
ל‡ר ıנ‡סר ל‰ן ב˘ר נחיר – "‰במ„בר ‰יו מו˙רים ל‡כול ב˘ר ˙‡וו‚ ‰ם בל‡ ˘חיט,‰
וב‡ר ıנ‡סרו בנחיר ,‰ו‡ין מו˙ר ב˘ר ˙‡וו‡ ‰ל‡ ב˘חיט ‰כ˘ר.‰
ו‰נ‰ ‰לכ ‰פסו˜‰ ‰י‡ כ„ע˙ ר' ע˜יב‡˘ ,במ„בר ‰יו מו˙רים בב˘ר ˙‡וו‚ ‰ם בנחיר,‰
ובכניס˙ם ל‡ר ıנ˙חייבו ב˘חיט) ‰רמב"ם ‰ל' ˘חיט ‰פ"„ ‰י"ז( .ומכל מ˜ום ר˘"י בפר˘˙נו
‰בי‡ על ‰פסו˜ "כי ירחיב  . .בכל ‡וו˙ נפ˘ך ˙‡כל ב˘ר" ‡˙ „ר˘˙ ר' י˘מע‡ל˘ ,ר˜
בכניס ‰ל‡ר‰ ıו˙רו בב˘ר ˙‡וו.‰
ועם ‰יו˙ ˘„ע˙ רבי י˘מע‡ל ל‡ נ˙˜בל ‰ל‰לכ ,‰מכל מ˜ום "‡לו ו‡לו „ברי ‡ל˜ים
חיים" )ערובין י‚ ,ב( ,ובפנימיו˙ ‰עניינים ,כ‡˘ר מפר˘ים ‡˙ ˙‰וכן ‰רוחני ˘ב‰לכו˙ ‡לו,
נמˆ‡ ˘י˘ לימו„ ‰ור‡ ‰מיוח„˙ מ„ע˙ ר' י˘מע‡ל ˘‰בי‡ ‰ר˘"י ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

‚בי

מˆו˙ ˆ„˜ ‰מˆינו „ין ˘ˆריך

לי˙נ ‰בסבר פנים יפו˙ ול˘מח ‰עני

ˆרכו כו' .ולכ‡ור ‰נפ˜ו˙‡ י˘ בז‡ ‰ם
˜יים מˆו˙ ˆ„˜ ‰כ˘‰עני ל‡ רˆ ‰ל˜בל,

ול˙˙˘‰ף עמו בˆר˙ו כו' – עיי' רמב"ם

„ב˙˘ובו˙ ‰ר˘ב"‡ ח"‡ סי"ח

‰ל' מ˙נו"ע פ"י  „"‰ומ˜ורו בבב"ב ט

ב˙˘וב˙ ר"י בן פלט ˘‰בי‡ ‡‰בו„ר‰ם ב‰ל'

ע"‡ .וב‚„ר חיוב ז ‰מˆינו לח˜ור בב'
‡ופנים‡ ,י נימ‡ „נ˙ינ˙  ‰˜„ˆ‰מ˙וך
חפ‰ ıלב ובסבר פנים יפו˙ ‰וי חל˜
מ‚„ר ‚וף מˆו˙ נ˙ינ˙ ˆ„˜ ,‰מ˘‡"כ
ב„לי˙‡ ספ"י ‰רי ז ‰כעין ˜יום חל˜י ˘ל
‰מˆו‡ ,‰ו „למ‡ עי˜ר ‚„ר מˆו˙ ‰˜„ˆ‰
‰ו‡ ר˜ ‚וף ‰נ˙ינ ‰וסבר פנים יפו˙ ‰ו‡
ר˜ "מעל "‰נוספ˙ ב‰נ˙ינ ‰ו‡ינו חל˜
מעˆמיו˙ ‚„ר ˆ„˜.‰

]‡ו

)וכ"‰

ברכ˙ ‰מˆו˙ .ועו„( נ˙' בטעם ˘‡ין מברכין
על מˆו˙ ˆ„˜‰˘ ‰ו‡ ˘מ‡ ‰עני ל‡
ירˆ ‰ל˜בל‡ .בל בבי˙ ‰לל ליו"„ סי'
רמח )‰וב‡ בי„ ‡בר‰ם ל˘ו"ע ˘ם ס"‡( ‡י˙‡
„כ˘‰עני ל‡ רˆ ‰ל˜בל יˆ‡ מˆו˙ ˆ„˜‰
כבמ˘לוח מנו˙

)‡בל ל‰עיר ˘ב‡מ˙ ע„"ז י˘

˘˜ו"ט ‚ם במ˘לוח מנו˙ ‚ופ‡ – ר‡ ‰רמ"‡ ב˘ו"ע
‡ו"ח ס˙רˆ" ‰ס"„ .פר"ח ˘ם˘ .ו"˙ ח˙"ס ‡ו"ח

ס˜ˆ"ו( .ו‡כ"מ[.

ולפום

רי‰ט‡ נר‡‰„ ‰רמב"ם ס"ל

בס‚נון ‡חר ,י˘ לח˜ור ‡ם עי˜ר

„‡ינו מ‚וף ‰מˆו‰„ ,‰נ ‰ב‰ל' מ˙נו"ע

מˆו˙ ˆ„˜‰ ‰ו‡ בעי˜ר מע˘‰ ‰נו˙ן

˘ם פ˙ח ˙חיל ‰ברי˘ פ"ז בבי‡ור מˆו˙

)ונו‚ע ‡ופן ‰נ˙ינ ‰ו‰יחס ˘לו בע˙

 ,‰˜„ˆ‰וכ' "מˆו˙ ע˘ ‰לי˙ן ˆ„˜‰

ע˘יי˙ ‰כו'( ‡ו מˆ„ ‰מ˜בל ˘י˜בל

לעניים כפי מ˘ ‰ר‡וי לעני ‡ם ‰י˙ ‰י„
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"עבודת הבירורים" התחילה רק בארץ הקדושה

עונשי התורה – חסד ותיקון
וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוסיפו לעשות גו'
)יג ,יב(

התורה היא "תורת חסד" ,וממילא מובן
שגם עונשי התורה אינם ח"ו לשם ענישה סתם,
אלא באים לשם תיקון וחסד .ענין זה רואים
במה שנאמר כאן "וכל ישראל ישמעו ויראון
ולא יוסיפו לעשות" ,שמטרת העונש היא כדי
לתקן ולהטיב ,שלא יבואו אחרים לחטוא ח"ו.
ויש לומר יתירה מזה ,דזה ש"כל ישראל
ישמעו ויראון" אינו רק תיקון להשומעים
והרואים ,שהם לא יבואו לחטוא ,אלא בזה יש
תיקון להחוטא עצמו:
כאשר האדם עובר עבירה הרי בנוסף למה
שפוגם על ידי זה בעצמו ,בכוחותיו ובנפשו
וכו' ,קיימת גם הפעולה בסביבתו ,שישנה
השפעה רעה להרואים והשומעים ממעשיו
שעשה.
ועל כן ,כדי לתקן מה שעשה ,לא די במה
שייענש האדם עצמו ,ויתתקן הפגם שבנפשו,
אלא צריך לתקן גם מה שהשפיע על סביבתו.
וזה נפעל על ידי "וכל ישראל ישמעו ויראון",
שבכך מתתקנת ההשפעה הרעה שהשפיע
בסביבתו ,והחוטא מתכפר לגמרי מחטאו.

מה יעשה אדם שלא ימסרו
חובותיו לבית דין של מעלה?
וזה דבר השמיטה ,שמוט כל בעל משה ידו גו'
)טו ,ב(

יש לבאר ענין שמיטת החובות בעבודת
האדם לקונו:
אמרו חז"ל בנוגע לחובות האדם כלפי
הבורא" :החנות פתוחה ,והחנווני מקיף,
והפנקס פתוח ,והיד כותבת ,וכל הרוצה ללוות
יבוא וילווה" )אבות פ"ג ,מט"ז( .והיינו ,שהקב"ה
נותן לאדם בני חיי ומזוני רוויחי ,אך השפעה זו
בתורת הלוואה היא ,שהקב"ה "מלווה" לאדם
את ההשפעה על מנת שישיב את אשר לווה,

כאשר יקיים עם ההשפעה מלמעלה המצוות
שמחוייב לקיימן.
ועל פי זה ,שנת השמיטה היא מצב שבו
הקב"ה "משמט" חוב זה ,וגם אם האדם לא
"פרע" חובותיו הרוחניים משפיע לו הקב"ה את
הנצרך לו.
והנה" ,המוסר שטרותיו לבית דין" ,שנותן
לידי בית דין את שטרי הלוואותיו ואומר להם
"אתם גבו לי חובי" ,אין השביעית משמטת את
חובותיו )שביעית פ"י מ"ב( .ולכן ,בכדי שאכן יחול
עליו דין "שמיטת כספים" ,וישמט הקב"ה את
החובות ,על האדם לוודא שלא ימסרו שטרותיו
לבית דין של מעלה ,שהרי אזי "הלוואתו"
בעינה עומדת גם בשנת השמיטה ,ולכן שומה
על האדם לדאוג שישארו חובותיו בינו לבין
קונו ואזי תשמטם השביעית.
וכיצד זה יכול האדם לפעול שלא ימסרו
שטרותיו לבית דין של מעלה ,הנה מידתו של
הקב"ה מידה כנגד מידה ,שצריך האדם לכוון
הנהגתו באופן שמתעלה לפנים ולמעלה
משורת הדין ,שאינו מסתפק בקיום המוטל
עליו ע"פ דין בחיובי התורה והמצוות ,אלא
למעלה מזה – שמכוון כל מעשיו לכוונה אחת,
שהיא להתקשר בהשי"ת ,יחידו של עולם
ולמלאות כוונתו ורצונו ,ואזי נוהג עמו הקב"ה
גם כן באופן זה ,שאינו מוסר דינו לבית דין
של מעלה כסדר הרגיל וכשורת הדין ,אלא דנו
בעצמו יחידי .וזהו שכתוב "מלפניך משפטי
יצא" )תהלים יז ,ב( שכאשר יוצא אדם משורת
ה"דין" וה"משפט" אז משפטו מסור "מלפניך"
– לפני השי"ת עצמו ,ולא לבית דין של מעלה.
וכאשר ילך האדם בדרך זו ,אשר אינו
מסתפק באשר מוטל עליו ע"פ דין תורה ,אלא
מייחד מחשבתו וכוונתו למלאות כוונת יחידו
של עולם" ,חבוקה ודבוקה בך  . .יחידה ליחדך",
אזי מובטח הוא שיצא משפטו מלפניו ית'
שלא ע"י בית דין ,וממילא משמטת השביעית
חובותיו אשר לא פרעם עדיין.

יסו„ ‚„ול בעבו„˙ ˘‰י"˙ ‰ו‡ "עבו„˙ ‰בירורים":
בכל „בר ‚˘מי י˘ "ניˆו„˜ "ıו˘‰ ‰מחי' ‡ו˙ו‡ .ם מ˘˙מ˘ים ב„בר ˘‚‰מי ל˘ם
˙‡וו‡ ,‰זי ‡ו˙ו "ניˆו "ıיור„ ונ˘ב ‰בי„י ‰טומ‡ ;‰ו‡ם מ˘˙מ˘ים בו ל˘ם ˘מים
ולעבו„˙ו י˙' – מ˙ברר "ניˆו„˜‰ "ıו˘ ‰מ˙וך ‰מ‡כל ˘‚‰מי ,ו˘ב למ˜ורו ב˜„ו˘‰
)ר‡ ‰כ˙ר ˘ם טוב סי' ריח .ל˜וטי ˙ורˆ ‰ו י‚ ,ב ו‡ילך .ועו„( .וזו‰י עבו„˙ „‡‰ם" ,לברר" ‡˙ „‰בר
˘‚‰מי ,ול‰עלו˙ ‡˙ "‰ניˆו˘ "ıבו ל˜„ו˘.‰
‡מנם ,עבו„ ‰זו ˙‰חיל ‰בעי˜ר בכניס˙ בני י˘ר‡ל ל‡ר ,ıול‡ ‰יי˙˘ ‰ייכ˙ כל כך
ב‰יו˙ם במ„בר.
ב‰יו˙ בני י˘ר‡ל במ„בר‰ ,יו מופ˘טים מענייני עולם ‰ז ,‰וˆרכי‰ם ˘‚‰מיים סופ˜ו
ל‰ם מלמעל˙˘ :‰ו מים מב‡ר˘ ‰ל מרים )פר˘"י חו˜˙ כ ,ב(‡ ,כלו מן מ˘‰מים

)ב˘לח טז,

„( ,ולבו˘י‰ם ‰יו ‚„לים עמ‰ם ומ˙כבסים בענני ‰כבו„ )פר˘"י ע˜ב ח .(„ ,ל‡ ‰י' ל‰ם ˆורך
לחרו˘ ולזרוע ולעמול לפרנס˙ם ,ו‰ם ˜יבלו ‰כול מ‡˙ ˘‰י"˙ ב‡ופן י˘ר.
נוסף על כך ˘בני י˘ר‡ל ל‡ ˙‰עס˜ו בˆ ˙‚˘‰רכי‰ם ˘‚‰מיים‰ ,נ‚ ‰ם ‡‰כיל ‰עˆמ‰
‰יי˙ ‰רוחני˙ וע„ינ ‰יו˙ר מ‡כיל ‰ר‚יל‰ :‰מן ‰י' "לחם מן ˘‰מים" ,לחם ˘נעל‰
ומרומם מ˙ענו‚י ‰עולם ‰ז‰ ‰חומריים ו‰מ‚ו˘מים .כ‡˘ר ‰יו ‡וכלים בני י˘ר‡ל ‡˙
‰מן‰ ,רי ‡ף ˘‰ר‚י˘ו בו כל טעם ˘‰יו רוˆים ,מכל מ˜ום ל‡ ר‡ו ‡˙ ‡ו˙ו ‰מ‡כל.
וממיל‡ ל‡ ב‡ו לי„י "חמ„ "‰ו˙‡וו ‰חומרי˙

)˘‰רי "‰לב חומ„" ב‡ על י„י ˘"עין רו‡ – "‰ר˘"י

˘לח טו ,לט( ,ול‡ ˘בעו מן ‰מן ˘ביע‚ ‰מור) ‰ר‡ ‰יומ‡ ע„ ,ב( .וכל ז‡˙ ,מ˘ום ‰יו˙ו לחם
רוחני ונעל.‰
לעומ˙ ז‡˙ ,כ‡˘ר נכנסו בני י˘ר‡ל ל‡ר˙‰ ,ıחיל ס„ר ח„˘ ,ו˘ם ‰יו בני י˘ר‡ל
ˆריכים לעבו„ עבו„˙ ‡‰ר ıול‡כול מ‡כלים ‚˘מיים ונחו˙ים .ולכן ,ר˜ ב‡ר„˜‰ ıו˘‰
˙‰חיל" ‰עבו„˙ ‰בירורים" ,ו‰וטל עלי‰ם לנˆל ‡˙ ‰עניינים ˘‚‰מיים ל˘ם ˘מים
ול‰עלו˙ם ל˜„ו˘) ‰ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור˘ ‰לח לו ‚ ,ו‡ילך(.

לא לאכול כבהמה אלא כדי לחיות
ו‰נ˘ ,‰ני מיני ‡כיל˙ ב˘ר י˘נם ‡ˆל י˘ר‡ל :ב˘ר ˘למים וב˘ר ˙‡וו .‰ב˘ר ˘‰למים
‰ו‡ מב‰מ‰˘ ‰ו˜רב ‰בבי˙ ‰מ˜„˘ ,ו‡כיל˙ ב˘ר‰ ‰ו‡ „בר מˆוו ‰ומע˘˘ ‰ל ˜„ו˘.‰
לעומ˙ ז‡˙ ,ב˘ר ˙‡וו‰ ‰ו‡ מב‰מ˘ ‰נ˘חט ‰מ˘ום ˘„‡‰ם נ˙‡וו ‰ל‡כול ב˘ר ,ו‡ין
ב‡כיל˙ו מˆוו.‰
במ„בר ,ל‡ ‰י' מ˜ום ל‡כיל˙ ב˘ר ˙‡וו˘ ,‰כן ‡כיל ‰זו ‰י‡ עניין ‚˘מי נחו˙ ,ובמ„בר
עס˜ו ר˜ ב„ברים רוחניים ‚בו‰ים .ע„יין ל‡ ˙‰חיל‡ ‰ז "עבו„˙ ‰בירורים"˘ ,ב ‰מרוממים
‡˙ ענייני ‰עולם ‰נחו˙ים.
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לעומ˙ ז‡˙ ,מ˘נכנסו ל‡ר‰ ,ıרי ‡ר ıי˘ר‡ל ‰י‡ "‡ר ıנו˘ב˙"˘ ,ב ‰י˘ נ˙ינ˙ מ˜ום

„יר ‰ב˙ח˙ונים" )˙נחומ‡ נ˘‡ טז˙ .ני‡ פל"ו(˜‰ ,ב" ‰חפ˘ ıבני י˘ר‡ל יזככו ‡˙ ˘‚‰מיו˙

לחיים ˘‚‰מיים ,ו‚ם למ‡כל ˘נ‰נים ממנו ומר‚י˘ים בטעמו .וממיל‡˜ ,יימ˙ ב‡רı

ע„ ˘˙‰י' ר‡וי' ל‰יו˙ „יר ‰ומ˘כן לו י˙' .ועבו„ ‰זו יכול ‰ל‰יע˘ו˙ „וו˜‡ מכניס˙ בני

מˆי‡ו˙ ˘ל "ב˘ר ˙‡וו."‰

י˘ר‡ל ל‡ר‡˘ ,ıז י˘ ל‰ם עס˜ עם „ברים ‚˘מיים )ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1042ו‡ילך(.

מ‡י„ך‚ ,ם ‡כיל˙ ב˘ר ˙‡וו ‰ב‡ר ıי˘ר‡לˆ ,ריכ ‰ל‰יו˙ כפי ‰ור‡ו˙ ˙‰ור‰ .‰עיסו˜

ב .ובעומ˜ יו˙ר :ב‰יו˙ם במ„בר ל‡ ‰יי˙ ‰מ„ר‚˙ם מספ˜˙ בכ„י ˘י‰י' בכוחם ל‰עלו˙

בעניינים ˘‚‰מיים ב‡ר ıי˘ר‡ל‚ ,ם ‰ו‡ חל˜ מעבו„˙  ,'‰ו„‡‰ם ˆריך ל‰עלו˙ ‡˙

‚ם ‡˙ ענייני ‰עולם ‰נחו˙ים ,כ"ב˘ר ˙‡וו "‰וכיוˆ‡ ,ועל כן נ‡סר ב˘ר ז ‰עלי‰ם .ו„וו˜‡

‰ניˆו˘ ıב„בר ˘‚‰מי ל˜„ו˘ ,‰ולעבו„ ‡˙ "עבו„˙ ‰בירורים" .ועל כן ,מˆ„ ‡ח„ ‰ו˙ר

ב‡ר ıי˘ר‡ל ,כ‡˘ר נ˙עלו בכפליים בבחינ˙ "על ‰נעל‰ ;"‰רי מכוח עוˆם מ„ר‚˙ם‰ ,ם

ב‡ר" ıב˘ר ˙‡וו‡ ,"‰בל מ‡י„ך י˘ ל‡כלו ר˜ "ל˘ם ˘מים" )‡בו˙ פ"ב מי"ב( ,כ‡˘ר מטר˙

מסו‚לים ל‰מ˘יך ‡˙ „˜‰ו˘‚ ‰ם במ˜ומו˙ ‰יו˙ר נמוכים.

‡‰כיל‰ ‰י‡ ˘יוכל לעוב„ו י˙'.
ומכיוון ˘‡כיל˙ ב˘ר ‡˙‰וו ‰עלי' ל‰יו˙ ל˘ם ˘מים „וו˜‡ ,ול‡ ל˙‡וו˙ ‚‰וף בלב„,
מˆוו˙‰ ‰ור) ‰ב‰מ˘ך ‰פר˘ – ‰יב ,כ‚( "ר˜ חז˜ לבל˙י ‡כול „‰ם":
"„ם" מור ‰על ל‰יטו˙ ו˙˘ו˜ ‰ל‰נ‡ ‰מן ‡‰כיל‡ .‰כיל˙ "ב˘ר ˙‡וו "‰ב‡ופן ר‡וי,
‡ינ ‰מ˙וך ˙‡וו ‰נחו˙ ‰ל‰נ‡ ‰ב‰מי˙ מן ‰מ‡כל‡ ,ל‡ ‰כוונ ‰ל˙‡וו ‰טבעי˙ ˘י˘
ל‡„ם ל‡כול בכ„י לחיו˙ )ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"ו עמ' רכו(‡˙ .וו ‰זו ‡ינ ‰עניין ˘ל מˆוו‰
כ‡כיל˙ ˜רבנו˙‡ ,ך כ‡˘ר י‰ו„י ‡וכל ל˘ם ˜יום ‚ופו ,בכ„י ˘יוכל לעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙ –
עול ‰ב˘ר ‡˙‰וו ‰ל˜„ו˘ .‰ועל כך מז‰יר˙‰ ‰ור" ‰לבל˙י ‡כול „‰ם" – ˘ל‡ ליפול
ל‡כיל ‰ב‰מי˙ ,למל‡˙ ˙‡וו˙ נפ˘ו.
מ˜ומו ‰ר‡וי ˘ל „"‰ם" – ˘ל ˙‰ל‰בו˙ ‰י‰ו„י‰ ,ו‡ על ‰מזבח בלב„‰ .י‰ו„י ˆריך
ל˙‰ל‰ב ול˜˘‰יע חיו˙ו ומרˆו בענייני "מזבח" – לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙י'‡ .ך כ‡˘ר
י˘נו "„ם" ˘ל ˙‰ל‰בו˙ בענייני ‚˘מיו˙‡ ,זי "על ‡‰ר˘˙ ıפכנו" )˘ם טז( ,כי ‡ין מ˜ום
‡ˆל י‰ו„י ל˙‰ל‰בו˙ מסו‚ ז.‰

האדם רעב כי נשמתו חפצה בבירור הניצוצות
וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר על פי ז ‰ל˘ון ‰כ˙וב "ו‡מר˙ ‡וכל ‰ב˘ר ,כי ˙‡וו ‰נפ˘ך ל‡כול
ב˘ר":
כבר נו„ע ‰ב˘ערים ˙ור˙ ‰בעל ˘ם טוב )כ˙ר ˘ם טוב סי' ˜ˆ„( על ‰פסו˜

)˙‰לים ˜ז(‰ ,

"רעבים ‚ם ˆמ‡ים נפ˘ם ב‰ם ˙˙עטף" :כ‡˘ר מר‚י˘ „‡‰ם רעב ‡ו ˆמ‡ון ל„בר מ‡כל
ומ˘˜‰ ,‰רי ‡מי˙˙ רˆונו˙ ‡לו ‰י‡ מ"˘ ‰נפ˘ם ב‰ם ˙˙עטף" .נ˘מ˙ „‡‰ם רעב‰
וˆמ‡ ‰ל„בר ‰מ‡כל ומ˘˜.‰
בכל מ‡כל ומ˘˜ ‰נמˆ‡ ב‰עלם ניˆו„˜ ıו˘ ,‰ונ˘מ˙ „‡‰ם ˆריכ ‰ל"ניˆו "ıז .‰וזו
‰סיב ‰לרעבון ‚‰וף‡˘ ,ין ז ‰מפני טבע ‚ופו‡ ,ל‡ רעבון ז ‰ב‡ לו מˆ„ "נפ˘ם" ˘"ב‰ם
˙˙עטף".
ועל פי ז ‰י˘ לב‡ר ‚ם כ˙וב ז:‰
כ‡˘ר "ו‡מר˙ ‡וכל ‰ב˘ר"„‡‰˘ ,ם רוˆ ‰ומ˙‡וו ‰ל"ב˘ר" ,עליו ל„ע˙ ˘"˙‡וו"‰

"עלה נעלה" – על ידי אכילת "בשר תאווה"
ב˜˘‰פ˘ ‰טחי˙ נר‡‰˘ ,‰י˙ר ב˘ר ˙‡וו‰ ‰ו‡ ירי„ ‰במ„ר‚˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל .כי
במ„בר ‰יו ‡וכלים ב˘ר ˜רבנו˙‰˘ ,י‡ ‡כיל˙ מˆוו ‰בלב„; ו‡ילו ב‡ר‰ ıחלו ל‡כול ‚ם
ב˘ר ˙‡וו – ‰ב˘ר ˘‡וכל „‡‰ם מ˘ום רעבונו ורˆונו לחיו˙‡ ,בל ‡ין בו מˆוו.‰
‡ך ל‡מי˙ו ˘ל „בר‰ ,י˙ר ב˘ר ˙‡וו ‰נובע „וו˜‡ ממעל˙ם ו˙‰עלו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל
בבו‡ם ל‡ר .ıכ‡˘ר ב‡ו בני י˘ר‡ל ‡ל ‡ר ıנו˘ב˙ ,ו‰חלו ל˙‰עס˜ בענייני ‚˘מיו˙‰ ,רי
‡ז נ˙˜יים ב‰ם מ‡˘ ‰מרו י‰ו˘ע וכלב "על ‰נעל ‰ויר˘נו ‡ו˙˘) "‰לח י‚ ,ל( – ‰כניס‰
לעבו„˙ ‰בירורים ב‡ר ıי˘ר‡ל פועל˙ עילוי עˆום ונ˘‚ב בבני י˘ר‡ל ,עלי' כפול– ‰
"על ‰נעל."‰
ומ˘˙י פנים:
‡ .עˆם ‰עבו„ ‰בעבו„˙ ‰בירורים ו‰על‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘˘ ‰ב„ברים ˘‚‰מיים ,פועל
בבני י˘ר‡ל עלי' מיוח„˙˙ .כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰יי˙ ‰מ"˘ ‰נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙'

זו ב‡ ‰לו "כי" ,מפני‡˙"˘ ,וו ‰נפ˘ך ל‡כול ב˘ר"‡ .ין זו ˙‡וו ‰חומרי˙‡ ,ל‡ ˙‡וו‰
זו ,פנימיו˙‰ ‰י‡ ˙‡וו˙ "‰נפ˘"˘ ,מ˙‡וו ‰ל‰עלו˙ ‡˙ ‰ניˆו‡‰ ıל˜י ˘נמˆ‡ ב˙וך ב˘ר
ז.‰
‡מנם ,ז‡˙˘ ‰וו˙ ‚‰וף פנימיו˙‰ ‰י‡ "˙‡וו ‰נפ˘ך" ל‡ י˙כן לפני ‰כניס ‰ל‡רı
י˘ר‡ל‰˘ ,רי ˜ו„ם לז ‰ל‡ ‰י' ˘ייך ˘כוחו˙ ו"˙‡וו˙" ‰נ˘מ ‰יר„ו וי˙פ˘טו ע„ למ˜ום
כל כך נחו˙ וירו„ – ˙‡וו ‰ל‡כיל˙ ב˘ר ,ול˜˘ר ‚ם „בר כז ‰ל‡ל˜ו˙.
ור˜ מ˘נכנסו ל‡ר˘ ıב" ‰ירחיב ‡ '‰ל˜יך ‡˙ ‚בולך" ,ו"נ˙רחבו" כוחו˙ ‰נ˘מ‡ ,‰זי
נ˙חברו כוחו˙ ‰נ˘מ ‰וכוחו˙ ‚‰וף ,ע„ ˘˙‡וו˙ ‰נ˘מ ‰לב˘ר ˙ור‚˘ ב˙‡וו˘‚‰ ‰מי˙
˘ל ‚‰וף .ולכן ‡˙‰וו˘‚‰ ‰מי˙ לב˘ר ‡ינ‡ ‰ל‡ ביטוי בלב„ לרעבון ‰נ˘מ‰ ‰מ˙‡וו‰
לברר ‡˙ ניˆו„˜‰ ıו˘˘ ‰במ‡כל.

