‚úיון ˙˘ט
ﬠר˘"˜ פר˘˙ חיי ˘ר‰

בין "י˘ב" „úוט "úי˘ב" „ﬠפרון
˘‰נ˘מ˘˙ ‰מﬠ ב˜ו‚‰ úוף?
ב' ‚„רים בבﬠúו˙ י˘ר‡ úﬠ‡‰ úרı
ז‰ירו˙ מ˙‰בוúúו˙ – „ו˜‡ ב‡˜"‰

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ חיי ˘ר‰ ,‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

˙˘ט( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים
ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר
מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים
בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם
עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור
"חי„ו˘י סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘
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 על˙‡Œר

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

◇ ◇ ◇
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˙

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

„‡ח˙ ‰סעו„ו˙ „˘"˜ ‡ו יו״ט במו˙ב ‰חבר‡ ˜„י˘‡ ‡ˆל מורנו ‰בע˘״ט נ״ע „יבר

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

‰נע˘ ‰בריבוי רבבו˙ ו‡לפי ‡לפים „ˆח״ם ‰ו‡ ‰כל ע״פ ‚˘‰ח ‰עליונ ,‰ו‰י„יע˘ ‰ל

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

מורנו ‰בע˘״ט בענין ‚˘‰ח ‰פרטי˙ ו‰ו‡יל ל‡מר ˘˜‰ב״ ‰מוˆ‡ רוח מ‡וˆרו˙יו
ב˘ביל ל‰פוך ˜˘ ‡ו ˙בן מˆ„ ‡ח„ למ˘נ‰ו ‡ו ל‰סיעם ממ˜ום למ˜ום„ ,ל‰יו˙ כל
מעל‡ ‰ינ ‰מכרח˙ ‡˙ ‰בחיר ‰בבעלי בחיר– ‰
‰נ ‰לב„ ז‡˙ ‰ו‡ ˘לוח˘ ‰ל ‰כוונ‰ ‰עליונ ‰בברי‡˙ ‰עולם ל˘‰לים ‡˙ ‰מכוון
ב‰ברי‡ ‰ע"י ‰יו˙ו במ˜ום ‰‰ו‡ ומ˙פלל ˘ם ‡ו לומ„ ‡ו מברך ‡יז ‰ברכ‡ ‰ו ‡פילו
מזכיר ‡יז ‰מ‡מר ‡ו פסו˜ ב„רך ‡‚ב.

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

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

ז‡י‡נı

לזכך ‡˙ ‚‰וף ולט‰ר ‡˙ ‡‰ויר

ס .פ‡ולו ברזיל

וי„וע ‡˘ר ‰רב ‰מ„ˆ‰י˜ים ‰נס˙רים ˘כל עי˜ר ענינם ‰י׳ ללכ˙ ב‚ול ‰מעיר
לעיר ומי˘וב לי˘וב ובכל עיר וי˘וב ללכ˙ ברחובו˙ ולחזור ˙ור ‰בע"פ בכ„י לט‰ר

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

‡˙ ‡‰ויר ו‡˙ ‡‰ר ,ıוכן נ‚‰ו ‰חסי„ים ‰ר‡˘ונים ˘ל ‰ו„ כ"˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן בעלי
‰עס˜ים ו‰סוחרים בכפרים ‡˘ר ב˘ע˙ ‰ליכ˙ם ‰יו לומ„ים ˙ור ‰בעל פ.‰
ו‡˘רי ‡‰י˘ ‰ב˜י ב‡יז„ ‰ברי ˙ור ‰בע״פ וחוזר בכל ע˙ ובכל מ˜ום ,בעמ„ו בחנו˙
וב‰לכו ברחוב כי לב„ ז‡˙ ‡˘ר במ„ ‰י„וע ‰יו˜ל מ˘פטו בכף ˜‰לע וחיבוט ˜‰בר
 ‰ב‡ים ל‰עביר ‡˙ זו‰מ˙ ‚‰וף ולט‰ר ‡˙ ‰נפ˘ מ‡ו˙יו˙ „ברים בטלים בענינים‰מו˙רים ‰ -נ‰ ‰ו‡ מזכך ‡˙ ‚‰וף ומט‰ר ‡˙ ‡‰ויר ומועיל ל‚ילוי ‡ור ‰נ˘מ ‰בכחו˙
‰נפ˘ ˘נ˜לט ‡ˆלו ענין ‡ל˜י ב‰נח ‰טוב.‰
יכ˙וב לי בפרטיו˙ ‡יך ‰י˙ ‰נסיע˙ו ו‡˙ מי מ‡נ״˘ ר‡ ‰ביו‰נסבור‚ ,ו‡˙ מי פ‚˘
ב„רך מסעו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ל‚(„-

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 רפ‡ל לבנוני ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

כ‡

˙וכן ‰ענינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין "י˘ב" „לוט ל"י˘ב" „עפרון
מ‰‰ ‰ב„ל בין "י˘ב – כ˙יב חסר" ל"י˘ב כ˙יב"? ‡" /ו˙ו ‰יום מינו‰ו" – מעל‡ ‰ו
חסרון?  /כלל בפירו˘י ר˘"י על ˙‰יבו˙ ˘נכ˙בו חסר ב˙ור‰

„רכי ‰חסי„ו˙

ת ה'
עבודת
עבוד
וד
בעניניי עב
ענינ
ינ
בענ
ים ב
תבים
ומכתבים
מכתב
ות וומכ
יחות
שיחות
שיח
ש
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ'  53ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

˘בוע˙ ‡בר‰ם לבני ח˙ על עיר יבוס  /נס ‰מיוח„ ל"‡מו"

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
˘‰נ˘מ˘˙ ‰מע ב˜ול ‚‰וף?
לעזור ל‚וף לעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙  /עניין ‰מˆוו˙ – לזכך ‚‰וף ˘‚‰מי „יי˜‡  /לע˙י„ לבו‡
‰נ˘מ ‡‰˙ ‰ניזוני˙ מן ‚‰וף
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  31ו‡ילך˙ ,ור˙ מנחם ח"ב עמ'  87ו‡ילך(

פנינים

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

שליח של הכוונה העליונה
עבודתו של בן תורה לדעת בעצמו ולהודיע לזולתו כי בכל מקום ומקום שאיש
ישראל הולך ועומד ,הנה לא זו בלבד שזהו ע״פ השגחה פרטית  . .לבד זאת הוא
שלוחה של הכוונה העליונה בבריאת העולם להשלים את המכוון בהבריאה ע"י
היותו במקום ההוא ומתפלל שם או לומד או מברך איזה ברכה או אפילו מזכיר
איזה מאמר או פסוק בדרך אגב

‰מבול ˜" -ילוסו ˘ל ˜‰ב" / ?"‰לעבו„ ‡˙ " '‰בכסף מל‡"

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
ב' ‚„רים בבעלו˙ י˘ר‡ל על ‡‰רı
י˜˘ ‰על מ˘ ‰מˆינו ˘חל˘ ‰בוע˘ ‰ל‡ לכבו˘ ירו˘לים מן ‰יבוסי מ˜„ ‡‰יי"ל „‡"י
מובטח˙ ומוחז˜˙ ‰י‡  /יח„˘ ב' ‚„רים ב‡"י ,בעלו˙ כללי˙ ופרטי˙ ,ועפ"ז מיי˘ב
חלו˙ ˘‰בוע‰ ‰נ"ל ו‰חילו˜ ˘מˆינו ב ‰בין ימי י‰ו˘ע ל„ו„

˜‰ב״ ‰מוˆ‡ רוח מ‡וˆרו˙יו ב˘ביל ל‰פוך
˜˘ ‡ו ˙בן מˆ„ ‡ח„ למ˘נ‰ו
במענ ‰על מכ˙בו ˜˘ . .בל˙י בימים ‡לו; נ‰ני˙י במ‡„ מז˘ ‰בנסיע˙ו בספינ ‰חזר
„‡״ח ברבים ,כי מ‰׳ מˆע„י ‚בר כוננו ,ב‡יז ‰מ„ינ‰˘ ‰י‡ ,בכל מ˜ום ˘‡י˘ י‰ו„י

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ'  82ו‡ילך(

נמˆ‡ ביב˘‡ ‰ו בספינ ‰על ‰ים‰ ,נ ‰כל ˆע„ וˆע„ ‰ו‡ עפ״י ‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ ‰כמו

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט

˘‰י‡ במח˘ב„˜‰ ‰ומ‡„ ‰״˜ „עלי׳ ‡˙מר ˜ור‡ „‰ורו˙ מר‡˘ ו‡רז"ל ˆופ ‰ומביט

ז‰ירו˙ י˙ר מ˙‰בוללו˙ – „ו˜‡ ב‡ר˜‰ ıו„˘

‰י‡ ‰נו˙נ˙ כח ועוז ל‰בוחר בטוב ל‚˙‰בר על כל ‰מניעו˙ ועיכובים ול˙‰נ ‚‰ב‰נ‰‚‰

‰כרח ˘מיר˙ ˙ור ‰ומˆוו˙ ב‡ ,˜"‰במי„ ‰מסויימ˙ עו„ יו˙ר מ‡˘ר בחו-ıל‡רı

„רכי ‰חסי„ו˙

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

˘ליח ˘ל ‰כוונ‰ ‰עליונ‰

ע„ סוף כל „‰ורו˙ ו‰כל ב˙‰כללו˙ ‚מור ,‰ו‚˘‰ח‰ ‰פרטי˙ ‰לזו מ‡˙ו י˙׳ וי˙על‰

כ‡

טוב ‰ב˘˜י„˙ ‰לימו„ ו‰עבו„˘ ‰בלב בכל מ˜ום ˘י‰י׳.
וז‡˙ ‰י‡ עבו„˙ו ˘ל בן ˙ור ‰ל„ע˙ בעˆמו ול‰ו„יע לזול˙ו כי בכל מ˜ום ומ˜ום
˘‡י˘ י˘ר‡ל ‰ולך ועומ„‰ ,נ ‰ל‡ זו בלב„ ˘ז‰ו ע״פ ‚˘‰ח ‰פרטי˙
 „ענין ‚˘‰‰ח ‰פרטי˙ לפי ˘יט˙ מורנו ‰בע˘״ט נ״ע 1ו‰ו„ כ״˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו˜‰׳ זˆו˜לל‰״ ‰נב‚"מ זי״ע ‰י‡ בכל ‰נבר‡ים ‡פילו ‰יו˙ר ˜טנים ,וכמע˘‰ ‰י„וע
 (1ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח ע'  277וב‰נסמן ˘ם .ועו„.

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

ב‡ר"‰ב מ‡˘ר ב‡רˆו˙ ברי˙ ‰מועˆו˙ ,וכנר‡˘ ‰כוונ˙ו לסכנ˙ ˙‰בוללו˙ ,כיון
˘ב‡רˆו˙ ברי˙ ‰מועˆו˙ י˘ ˘עבו„ ‚‰וף ‰מעורר כיסופי ‰נפ˘‡ ,בל ב‡ר"‰ב י˘
חרו˙ ‚‰וף ו‰יˆר ,ול„ע˙י מטעם ז‚ ‰ופ‡ ,ל‰מ˘יך ˜‰‰בלˆ ‰ע„ יו˙ר‰ ,נ‰ ‰סכנ‰

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

ב‡ר ıי˘ר‡ל עו„ ‚„ול ‰יו˙ר ,כיון ˘˘ם ‰מˆי‡ו ענינים ˘ל ˙חליף ו˙מור˘ ‰י˘ מ˜ום
לטעו˙ לפר˘ם ˘‰ם ‰ם חרו˙ ‰נ˘מ ,‰ב ‰ב˘ע‰˘ ‰ם „ר‚‡ ‰יו˙ר ˙ח˙ונ ‰ב‚לו˙

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

פנימי; כוונ˙י לחי˜וי ו‰ר„יפ ‰ל‰יו˙ ככל ‚ויי ‡‰רˆו˙ ,וכיון ˘‰ו‡ ב‡ר„˜‰ ıו˘‰
ובל˘ון ‰ ˘„˜‰רי ‰סכנ ‰בז ‰יו˙ר ‚„ול ‰לטמטם כיסופי ‰נפ˘ לחרו˙ ‡‰מ˙י˙
ו‰יחי„‰˘ ‰י‡ ,כמו ˘כו˙ב בפ˘יטו˙ במכ˙בו וכל˘ונו – "‡ין ˆריך ל‡מר ˘„רך
‡‚‰ול ‰מוביל ‰ממˆרים „רך ‰ר סיני ,ול‡ נ‚‡לו י˘ר‡ל ממˆרים ‡ל‡ ע„ ˘ל‡ נע˘ו
˘פטים ב‡ל˜י מˆרים".
ו‰ו„יעונו חכמינו ז"ל˘ 3כל ‚‰לויו˙ – וב‡ו˙יו˙ ‡חרו˙ ,כל ‡ומו˙ ‰עולם – נ˜ר‡ו
ב˘ם מˆרים ,על ˘ם ˘מˆירים לי˘ר‡ל .וכן ‰ו‡ ממ˘ ב˙˜ופ˙נו˘‡ ,ר ‡ין ˆריך ל‡מר
˘„רך ‚‡ול˙ כל ‡ח„ ו‡ח„ מבני י˘ר‡ל ,על ‡ח˙ כמ ‰וכמ˘ ‰ל כלל י˘ר‡ל ,מוביל‰
‡ך ור˜ „רך ‰ר סיני˘ ,פיר˘ו חכמינו ז"ל – 4סיני ˘מ˘ם יר„˘ ‰נ‡ ‰ל‡ומו˙ ‰עולם

בין "ישב" דלוט ל"ישב" דעפרון
מה ההבדל בין "ישב – כתיב חסר" ל"ישב כתיב"? " /אותו היום מינוהו" – מעלה
או חסרון?  /כלל בפירושי רש"י על התיבות שנכתבו חסר בתורה

)לכל ‰ערכים ˘ל‰ם ו˙רבו˙ם( ,ול‡ נ‚‡לו י˘ר‡ל ‡ל‡ ע„ ˘נע˘ו ˘פטים ב‡ל˜י
מˆרים‰ ,יינו כל ‡‰י„י‡ולו‚י' ו‰ערכים ‡˘ר ל‰ם מ˘˙חווים ‡ומו˙ ‰עולם.
˜˘ ‰ל‡‰ריך ב„בר ‰מˆער ביו˙ר ,ובפרט ˘בטוחני ˘ל„כוו˙י' ‡‰ריכו˙ בז‰
‡ך למו˙ר .וי‰י רˆון ˘ב˜רוב ממ˘ נזכ ‰לר‡ו˙ בפועל ,כמו ˘ממ˘יך במכ˙בו,
˜יום ‰יעו„ ‰רוחני עם ˜„ו˘ ב‡ר„˜‰ ıו˘ .‰וככל עניני ל˘וננו ,ל˘ון  ,˘„˜‰כמ‰
מ˘מעויו˙ במל ,‰כי ‚„ר ˜„ו˘ ענינו ‰ב„ל ‰ו‰פר˘ ,‰ובל˘ון רבינו ‰ז˜ן ב˙ני‡

)סו(‡ ,

"˜„˘נו במˆו˙יו – ˘‰עלנו למעל˙ ˜ו„˘ ‰עליון ב"‰˘ ‰י‡ ˜„ו˘˙ו ˘ל ˜‰ב"‰

ב˙חיל˙

‰ס„ר ‰מסופר על ‡בר‰ם ‡בינו˘ ,בי˜˘ ל˜נו˙ ‡˙  ‰„˘‰מעפרון ‰ח˙י,

כ„י ל˜בור ב˘ ˙‡ ‰ר˙˘‡ ‰ו ,וב˙וך „‰ברים נ‡מר" :ועפרון י ≈…˘ב ב˙וך בני ח˙ ויען
עפרון ‰ח˙י ‡˙ ‡בר‰ם ו‚ו'" )כ‚ ,י(.
ובר˘"י מ˙עכב לב‡ר ‡˙ ז˘ ‰נ‡מר "י˘ב" בכ˙יב חסר )ול‡ "יו˘ב" ,בכ˙יב מל‡(,
וז ‰ל˘ונו:
"ועפרון י˘ב – כ˙יב חסר‡ ,ו˙ו ‰יום מינו‰ו ˘וטר עלי‰ם .מפני ח˘יבו˙ו ˘ל

בכבו„ו ובעˆמו ,ו˜„ו˘‰ ‰י‡ ל˘ון ‰ב„ל "‰כו'.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח ע' ˘נ(‰

‡בר‰ם ˘‰יˆ ‰ריך לו ,על ‰ל‚„ול."‰
וכעין ז ‰ממ˘ מˆינו בס„ר˜‰ ‰ו„מ˙ ,בפר˘˙ ויר‡ )יט – (‡ ,ל‚בי לוט" :ויבו‡ו ˘ני
‰מל‡כים ס„ומ ‰בערב ,ולוט י ≈…˘ב ב˘ער ס„ום ו‚ו'" .ו˘ם מפר˘ ר˘"י:
"י˘ב כ˙יב‡ ,ו˙ו ‰יום מינו‰ו ˘ופט עלי‰ם".
ו‰יינו˘ ,ב˘ני ‰מ˜ומו˙ )‰ן בעפרון ו‰ן בלוט( למ„ים מז˘ ‰נ‡מר "י˘ב" בכ˙יב
חסר – ול‡ "יו˘ב" בכ˙יב מל‡ – ˘‰י ‰ז ‰מינוי ח„˘‡" ,ו˙ו ‰יום מינו‰ו".
]‡ל‡ ˘‡ˆל לוט כ˙ב ר˘"י ˘מינו‰ו ל"˘ופט" ,ו‡ˆל עפרון כ˙ב ר˘"י ˘מינו‰ו
)ר˜( ל"˘וטר".
וב‡מ˙ ˘במ„ר˘ רב) ‰ב"ר פנ"ח ,ז(‡ ,י˙‡ ˘עפרון ˙‰מנ ‰למינוי ח˘וב במיוח„ –
"‡רכוסטרטי‚וס"˘ ,פירו˘ו "‚„ול ˘בנˆיבים" )מ˙נו˙ כ‰ונ .(‰ו‡ולי ‡פ˘ר לומר ˘‚ם

 (3ר‡ ‰בר‡˘י˙ רב ‰טז .„ ,וי˜ר‡ י‚.‰ ,
 (4ר‡˘ ‰ב˙ פט.‡ ,

בל˘ון ר˘"י ˘כ˙ב "מינו‰ו ˘וטר" ‰כוונ‰ ‰י‡ ל"˘ופט"‡ ,ך „וח˜ ‚„ול ‰ו‡.

יט
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ו

)וב"מו˘ב ז˜נים" על ˙‰ור ‰מע˙י˜ מ"פירו˘ ר"˘" בל˘ון זו‡" :ו˙ו ‰יום מינו‰ו
˘ר ו˘ופט עלי‰ם על ˘נˆטרך לו ‡בר‰ם" .וב„פוס ˘ני ˘ל ר˘"י ‚רס ל„‰י‡ כ‡ן

˙ור˙ חיים

"מינו‰ו ˘ופט" .ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰ע' ‰ 84ער.[(27 ‰

ב.
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ובבי‡ור „‰ר˘ – ‰כיˆ„ למ„ים מ"י˘ב" בכ˙יב חסר ‡˘ר "‡ו˙ו ‰יום מינו‰ו"?

– כ˙בו כמ ‰מפר˘ים‰˘ ,כ˙יב ‰חסר מור ‰על כך ˘‰י˙‰ ‰י˘יב" ‰חסר "‰וע„יין ל‡
נ˙חז˜ ‰בי„ו ,כי ר˜ ב‡ו˙ו ‰יום נ˙מנ ‰ל"י˘יב "‰זו.
ובל˘ון '‰ב‡ר מים חיים' )ל‡חי ‰מ‰ר"ל(" :ולפי ˘ל‡ נ˙חז˜ ונ˙מל‡ ע„יין נ˘י‡ו˙ו

זהירות יתר מהתבוללות
– דוקא בארץ הקודש

– על כן ‰ו‡ חסר" .וכן פיר˘ ב'נחל˙ יע˜ב'" :ולפי ˘‰יום נ˙מנ ‰וע„יין ל‡ נ˙חז˜‰
בי„ו – לפיכך חסר כ˙יב".
]‡ך ב˘‡ר ‰מפר˘ים ל‡ ‰לכו ב„רך זו ‡ל‡ פיר˘ו ל„ר˘ ‰זו ב‡ופנים ‡חרים – ר‡ ‰ר‡"ם‚ ,ור

‡רי ,‰מ˘כיל ל„ו„ .ועו„[.
‡מנם על פי ‰י„וע ‚ו„ל „‰יו˜ בל˘ון ר˘"י ,י˘ ל„˜„˜ בז˘ ‰בפר˘˙נו – ל‚בי
עפרון – כ˙ב "י˘ב כ˙יב חסר" ,ו‡ילו בפר˘˙ ויר‡ – ל‚בי לוט – כ˙ב ר˜ "י˘ב כ˙יב",

הכרח שמירת תורה ומצוות באה"ק ,במידה מסויימת עוד יותר מאשר
בחוץ-לארץ

ול‡ ‚„‰י˘ ל„‰י‡ ‡˙ ‰ל˘ון "חסר".
וי˘ ל‰וסיף ב„יו˜ ז˘ ,‰מˆינו פעם נוספ˙ ב„ברי ר˘"י ˘מב‡ר ‡˙ ‰לימו„ מז‰
˘נ‡מר "י˘ב" בכ˙יב חסר ,ו‰ו‡ ב˙חיל˙ פר˘˙ ויר‡ )יח (‡ ,ל‚בי מ˘ ‰נ‡מר ב‡בר‰ם
"ויר‡ ‡ליו  '‰ב‡לני ממר‡ ו‰ו‡ י˘ב פ˙ח ‰‡‰ל ו‚ו'" ,ו˘ם מפר˘ ר˘"י:
"י˘ב כ˙יב ,בי˜˘ לעמו„‡ ,מר לו ˜‰ב"˘ :‰ב ו‡ני ‡עמו„ ,ו‡˙ ‰סימן לבניך
˘ע˙י„ ‡ני ל˙‰ייˆב בע„˙ „‰יינים ו‰ן יו˘בין˘ ,נ‡מר '‡ל˜ים נˆב בע„˙ ‡-ל'".
ובכמ ‰מפר˘ים פיר˘ו ˘‚ם ˘ם למ„ים מז˘ ‰נ‡מר "י˘ב" בכ˙יב חסר˘ ,י˘יב˙ו
˘ל ‡בר‰ם ‰י˙" ‰חסר ,"‰כי רˆ ‰לעמו„ ו‰י˙‰ ‰י˘יב˘ ‰ל‡ ברˆונו.

ב‡‚‰ ˜"‰ויים עלולים ל‰ז„‰ו˙ ב˜לו˙ כי‰ו„ים
...ל‡ כ„ע˙ ‰טועים ˘ענין ‰ ˙„‰ו‡ נו‚ע ל˘מיר˙ ˜‰יום ]˘ל עם י˘ר‡ל[ „וו˜‡
ב˙פוˆו˙ ]– בחו ıל‡ר ,[ıמ‡˘ ‰ין כן ‰מ˘˙˜עים ב‡ר ıי˘ר‡ל „י ל‰ם ב˘פ˙ ,‰רבו˙
ו‡‰ר ıוכו'.
ול„ע˙י ‡„רב ‰ו‡„רב‰‰˘ ,‰כרח ב„˙ ב‡ר ıי˘ר‡ל עו„ ‚„ול מז˘ ‰ב˙פוˆו˙,
˘‡ם בחו"ל י˘ סכנ˙ ˙‰בוללו˙ וטמיע ‰ע„ וי‡ב„ו מ˙וך ‰˜‰ל 1ח"ו‰ ,רי ב‡רı
י˘ר‡ל ‡פ˘ר ל‰יו˙ סבר ,‰כנ"ל˘ ,נוˆרים ומו˘למים ]=מוסלמים[ וכו' יז„‰ו ב˙ור

]כן פיר˘ ב„ברי „ו„ ל‰ט"ז‰˘" :י˘יב‰ ‰י˙ ‰חסר ‰ממנ‰ ‚‰יו˘בים˘ ,כל ‰יו˘בים ברˆונם ‰ם

בני עם י˘ר‡ל רחמנ‡ ליˆלן ,כיון ˘„רים ב‡ר ,ıמ„ברים עברי˙ ,מ˙חנכים ב‡ו˙ם ב˙י

יו˘בים וכ‡ן ˘ל‡ ברˆון ‰י˙ ,‰כי בי˜˘ לעמו„ כו'" .וכן פיר˘ בנחל˙ יע˜ב ˘ם – ‡ך ר‡ ‰בר‡"ם

‰ספר ,חיים ב˙רבו˙ ‰וכו' ,וכמו ˘‰ר‡‰ ‰נסיון ‡פילו בזמן ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י' ˜יים,

ובמ˘כיל ל„ו„ ועו„ ˘פיר˘ו ב„רכים ‡חרו˙[.

˘מ‰רסייך ומחריביך ב‡ו מבפנים.
2

ובכן‚ ,ם ˘ם ל‡ כ˙ב ר˘"י "חסר כ˙יב" )כמו ˘כ˙ב ל‚בי עפרון(‡ ,ל‡ ר˜ "י˘ב

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח ע' רלב(

כ˙יב" ,וטעמ‡ בעי.

‚.

ונר‡ ‰לומר בז„ ‰בר ח„˘ ,ו‰ו‡ "כלל" ‰עול ‰מ„יו˜ בל˘ון פירו˘ ר˘"י )על

˙‰ור:(‰

˙‰חליפים מ‰ווים סכנ„‚ ‰ול ‰לטמטם כיסופי ‰נפ˘
רˆוני ל‰עיר בנ˜ו„˘ ‰נו‚ע ב ‰במכ˙בו˘ ,כו˙ב ˘‡פ˘ר ˘י˘ סכנ„‚ ‰ול ‰יו˙ר

כ‡˘ר ר˘"י מבי‡ לימו„ מז˘ ‰נכ˙ב˙ ‰יב ‰מסויימ˙ בכ˙יב חסר – ‡ין ‰ו‡ נו˜ט
בל˘ון "חסר"‡ ,ל‡ כ‡˘ר י˘ חסרון ‚ם מˆ„ ˙וכן ‰ענין.

 (1ע"פ במ„בר טז ל‚.
 (2ע"פ י˘עי' מט ,יז.
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נו‚ע ל˘‰בוע˘ ‰ל‡ ˙ל˜ח מ‰ם ‰בעלו˙

ˆ‰ורך ב˘טח ז ‰לכלל י˘ר‡ל ‰רי חוזר˙

‰פרטי˙ "כי ‡ם ברˆונם״‰ ,יינו „בל˜יח‰

‰עיר ל‰יבוסיים ,מ˘‡"כ על י„י ˘˜נ„ ‰ו„

זו ל‡ נ˙בטל‡‰ ‰פ˘רו˙ ˘˙חזור לבעלו˙

‡˙ ‰עיר מ‰ם בכסף מל‡ ,נמכר‰ ‰בעלו˙

‰פרטי˙ „‰יבוסיים‡„ ,ילו יˆוייר ˘י˙בטל

‰פרטי˙ ˘ל ‰עיר לי˘ר‡ל ל‡חוז˙ עולם.

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

]„ו‚מ‡ בולט˙ בפר˘˙נו – על ‰פסו˜ )כ‚ ,טז( "וי˘˜ל ‡בר‰ם לעפר…ן"‚„‰˘ ,י˘
ר˘"י" :חסר וי"ו ,לפי ˘‡מר ‰רב ‰ו‡פילו מעט ל‡ ע˘˘ ,"‰ז‰ו ענין ˘כל כולו ‚נו˙
וחסרון לעפרון ,כמובן[.
‡ולם כ‡˘ר ‡ין בענין ז˙ ‰וכן ˘ל "חסרון" ‡ל‡ ר˜ ˘בפועל ˙‰יב ‰חסר ‰כ„י
ללמ„נו „בר מ‡ – ‰ז ר˘"י כו˙ב ר˜ ‡˙ ‰ל˘ון ‰חסר ‰עˆמ ,‰בלי ל‚„‰י˘ ל˘ון ˘ל
"חסר".
ומע˙ ‰מובן בפ˘טו˙ ז˘ ‰בפירו˘ו ב˙חיל˙ פ' ויר‡ ל‡ כ˙ב ר˘"י "חסר כ˙יב"
)‡ל‡ ר˜ "י˘ב כ˙יב"( – כי ˘ם ז‰ו ענין ˘כולו מעל˘ ,‰מ„‚י˘ מעל˙ו וכבו„ו ˘ל
‡בר‰ם˜‰˘ ,ב" ‰מכב„ו ל˘ב˙ בפניו ,וכן ‡˙ כבו„ם ˘ל בני י˘ר‡ל˘" ,ע˙י„ ‡ני
ל˙‰ייˆב בע„˙ „‰יינין ו‰ן יו˘בין".

„.

‡ך בפר˘˙נו ל‚בי "ועפרון י…˘ב"‡ ,ף ˘ר˘"י מפר˘ ז‡˙ על ‚„ול˙ו ˘ל עפרון –

"‡ו˙ו ‰יום מינו‰ו ˘וטר עלי‰ם  . .על ‰ל‚„ול‰ – "‰רי ‰ו‡ מ„‚י˘ "חסר כ˙יב" ,כי
בעומ˜ ‰ענין ‰רי סיפור ז ‰מבט‡ ‡˙ חסרונו ˘ל עפרון:
בסיפור ז ‰מו„‚˘ ‡˘ר עפרון מˆ„ עˆמו ‰י" ‰חסר" ,ל‡ ‰י˙ ‰לו ‚„ול ‰מיוח„˙
מ˘לו ,וכל מ"˘ ‰מינו‰ו ˘וטר" ˙‰ח„˘ לר‡˘ונ ‰ב"‡ו˙ו ‰יום" )ול‡ לפני כן(;
ול‡ מפני ˘‰י ‰ב‡מ˙ ר‡וי ל‡יˆטל‡ זו‡ ,ל‡ ר˜ מסיב„„ˆ ‰י˙" :מפני ח˘יבו˙ו
˘ל ‡בר‰ם על ‰ל‚„ול."‰
˘ונ„‰ ‰בר בפר˘˙ ויר‡ ,ל‚בי "ולוט י˘ב"˘˘ ,ם מפר˘ ר˘"י" :י˘ב כ˙יב‡ ,ו˙ו
‰יום מינו‰ו ˘ופט עלי‰ם" – ול‡ ‚„‰י˘ ל˘ון "חסר" ,כי ˘ם מ‚ל‰ ‰סיפור ‡˙ מעל˙ו
˘ל לוט:
כל מינויו כ"˘ופט" בס„ום ‰ו‡ ענין ח„˘˙‰˘ ,רח˘ ר˜ ב"‡ו˙ו ‰יום" – וממיל‡ כל
‰נ‚‰ו˙י‰ם ‰רעו˙ ˘ל ‡נ˘י ס„ום )ע„ ע˙‡ (‰ינן ב‡˘מ˙ו כלל!

.‰

ו‰נ ,‰ב‰מ˘ך ‰ס„ר ‰מוב‡ים „ברי ‡ליעזר בסיפורו לבני מ˘פח˙ רב˜‰

)כ„,

‡לי ל‡ ˙לך ‡ ‰˘‡‰חרי" .ובר˘"י ˘ם:
לט(" :ו‡ומר ‡ל ‡„וניַ ,
"'‡לי כ˙יב ,ב˙ ‰י˙ ‰לו ל‡ליעזר ו‰י ‰מחזר למˆו‡ עיל˘ ‰י‡מר לו ‡בר‰ם לפנו˙
‡ליו ל˘‰י‡ו ב˙ו‡ .מר לו ‡בר‰ם :בני ברוך ו‡˙‡ ‰רור ,ו‡ין ‡רור מ„ב˜ בברוך".
ו‰יינו˘ ,ר˘"י מ„יי˜ מז˘ ‰נ‡מר "‡לי" בכ˙יב חסר – ל‡ "‡ולי"‡ ,ל‡ "‡לי"
)"‡ ַלי"(‡ ,ולם למע˘ ‰ל‡ ‰סכים
≈
– ˘‡ליעזר רˆ˘ ‰יˆח˜ י˜ח ‡˙ ב˙ו ˘לו ל‡˘‰
‡בר‰ם לכך.
ולכ‡ור ,‰ז‰ו ענין ˘ל חסרון ביחס ל‡ליעזר‰˘ ,ו‡ נח˘ב "‡רור" ולכן ‡ין ב˙ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

ח

מ˙‡ימ ‰ליˆח˜ – ובכן ,לפי „רכנו ‰נ"ל י˘ ל˘‡ול :למ ‰ל‡ ‚„‰י˘ ר˘"י כ‡ן ל˘ון
חסרון" ,חסר כ˙יב"?
‡ך כ„ „יי˜˙ ˘פיר ‰רי ‡„רב – ‰ז‰ו ענין ˘ל מעל ‰ביחס ל‡ליעזר ,וז‰ו ‚ם ‰טעם
˘‡ליעזר ר‡ ‰לנכון לספר ז‡˙:
‡ליעזר ב‡ לספר על מעל˙˘ ‰ל ב˙ו˘ ,בעˆם ר‡וי‰ ‰י‡ ליˆח˜ מˆ„ ˙כונו˙י‰
ומעלו˙י‰ ‰פרטיו˙ ,ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘י˘ פ‚ם כללי ˘‡ינו ב‡˘מ˙ו – ˘מˆ„ חט‡ו ˘ל
חם בן נח ,נע˘ ‰כנען "‡רור" וממיל‡ ‚ם כל יוˆ‡י חלˆיו )ו"‡ין ‡רור מ„ב˜ בברוך"(.
ומכיון ˘בעומ˜ ‰ענין י˘ בז ‰מעל ‰ביחס ל‡ליעזר וב˙ו – לכן ל‡ כ˙ב ר˘"י "חסר
כ˙יב"‡ ,ל‡ ר˜ "‡לי כ˙יב" .ו„ו"˜ בכ"ז.
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יז

‡˙״ל ˘בטל ‰בעלו˙ם ‰כללי˙ ˘ל בני

ברמב"ם ˘ם „‰רוˆ ‰ל˘‰לים י˘לים(.

י˘ר‡ל על ‡‰ר ,ıכיון ˘נל˜ח‡‰ ‰רı

וז‰ו טעם ‡‰יסור על י‰ו˘ע ל‰ורי˘ ‡˙

)כמבו‡ר ל„ינ‡

‰יבוסי ל‚מרי מירו˘לים ,בלי ל‡˘‰ירם

מי„י‰ם ובטל ‰כיבו˘ כו'

ברמב״ם ‰ל׳ בי˙ ‰בחיר ‰ספ״ו ובנ״כ ˘ם( ,מ״מ
נ˘‡ר ‰בעלו˙ ‰יחי„ על ˜ר˜עו ,עיי' ב"ב
כח סע"ב וברבינו ‚ר˘ום ˘ם.

וע״פ

יסו„ ז ‰מיו˘ב ‰כל‰„ .נ‡ ‰ע״פ

˘בנ״י נˆטוו "ו‰ור˘˙ם ‡˙ כל יו˘בי
‡‰ר‚ ıו׳ וי˘ב˙ם ב‚ ‰ו׳ ו˙‰נחל˙ם ‡˙
‡‰רı״ ,ו‰יינו ל‡ ר˜ ˆיווי על ‰כיבו˘
ו‰ב‡˙ ‰בעלו˙ כללי˙ ,כי ‡ם ‚ם
"וי˘ב˙ם ב‰״‰ ,חז˜˙ כל ‡ח„ ב˜ר˜ע
˘לו בבעלו˙ פרטי˙ ,מ״מ ˘‡ני ‰בעלו˙
‰כללי˙ מ‰בעלו˙ ‰פרטי˙‰„ ,בעלו˙
‰כללי˙ ‰י‡ מבלי ˘ום נ˙ינ˙ מ˜ום
ל˘ליט˙ זר ,מ˘‡״כ בנו‚ע לי˘יב˙ ‡‰ר,ı
‡˘כחן „ב˙נ‡ים מסויימים מו˙רים ‚ם
‡‰ומו˙ ל‡˘‰ר ב‡ר ,ıו‡פי' מז׳ ‡‰ומו˙,
עיי' ברמב״ם פ"ו מ‰ל' מלכים ˘פס˜
‡פי' בנו‚ע לז׳ ‡‰ומו˙ „‰רוˆ ‰ל˘‰לים
י˘לים וי˘ב ב‡ר˙ ıח˙ ˘לטון י˘ר‡ל,

‡ף בבעלו˙ פרטי˙.

ומע˙‰

‡˙י ˘פיר ‰חילו˜ בין י‰ו˘ע

לזמנו ˘ל „ו„‰„ ,נ ‰טעמו ˘ל „ו„ ליכנס
לעיר ‰יבוסי ‰י׳ כי ב‡ ‰זמן ל‰כין
‡˙ מ˜ום ‰מ˜„˘‰˘ ,ו‡ בעיר ‰יבוס,
ירו˘לים .וע״פ ‰נ״ל ˘ב˘בוע˙ ‡בר‰ם
ל‡ ‰י' וי˙ור על ‰בעלו˙ ‰כללי˙ ,מובן
בפ˘טו˙ ˘ל˜יח˙ מ˜ום ז ‰כ„י ל‰כין ‡˙
בנין ‰מ˜„˘ מעי˜ר‡ ל‡ נכלל ‰ב˘בוע‰
זו ,ו‡ין ˘‰בוע ‰יכול ‰למונע‰˘ ,‰רי
ל˜יח ‰זו ‰י‡ ב˘ביל כלל י˘ר‡ל )ועל
„רך ל˜יח˙ רכו˘ פרטי ‰נˆרך ל‰נ˙‚‰
‰מלוכ ‰על י„י ‰מלך( .ור˜ ‡ם ‰י׳ „ו„
מ‚ר˘ ‡ו˙ם מ‰עיר כ„י ˘י˙יי˘ב ‡י˘
פרטי במ˜ומם ‰י' ז ‰נ‚„ ˘‰בוע,‰
מ˘‡״כ ל˜יח˙ ‰מ˜ום עבור כלל י˘ר‡ל
‡ין ז ‰בכלל ˘‰בוע.‰

ולפ"ז

נמˆ‡ „ז˘ ‰בני ‰יבוסי ל‡

עיי"˘ .וזו ‰י˙ ‰כוונ˙ ‡בר‰ם ב˘בוע˙ו

‰ניחו ל„ו„ ליכנס מכח ברי˙ ˘בוע˙

לבני ח˙„ ,ל‡ וי˙ר כלל על ‰בעלו˙

‡בר‰ם ‰י׳ ˘ל‡ כ„ין‰˘ ,רי בז˙‰ ‰נ‚„ו

‰כללי˙ „‡ר‰ ıיבוס ,כי פ˘יט‡ „‡י

לבעלו˙ ‰כללי˙ ˘ל בנ״י על ‡‰רı

‡פ˘ר ל˘‰בע נ‚„ ‰בטח˙ ˜‰ב״ ,‰ו‡ין

)וטעו˙ם ‰י˙˘˘ ‰בוע˙ ‡בר‰ם כולל˙

˘ום ˙ו˜ף ל˘בוע ‰כזו‡ ,ל‡ נ˘בע ב˜˘ר

‚ם ‰בעלו˙ ‰כללי˙( ,ול‰כי ‰י׳ מו˙ר

לבעלו˙ ‰פרטי˙‡„ ,ף ˘בנ״י ו„‡י י˘לטו

לו ל„ו„ ל‰לחם עמ‰ם וללכו„ ‡˙ ‰עיר.

על ‡ר ıיבוס ב˙ור חל˜ מ‡רˆם ,מ״מ

ומטעם ז ‰עˆמו ˆו„ ‰ו„ ל‰סיר ‚‰לולים

ל‡ יחזי˜ו י˘ר‡ל ב‡ר‰ ıיבוס בבעלו˙

˘עלי‰ם כ˙וב˘‰ ‰בוע – ‰מ‡חר ˘בני

פרטי˙ "כי ‡ם ברˆונם״ ˘ל בני יבוס.

‰יבוס ˙˘‰מ˘ו ב˘בוע ‰זו ˘ל‡ כ„ין.

ו‰יינו„ ,פ˘יט‡ ˘‚ם בני ח˙ בב˜˘˙ם

‡מנם ,מז‚ ‰ופ‡ מובן‚„ ,ם ל‡חרי

‰סכימו ˘יוˆרכו ל‡˘‰ר ˙ח˙ ˘ליט˙

˘לכ„ „ו„ ‡˙ עיר ‰יבוס ע„יין ל‡ בטל‰

וממ˘ל˙ בנ״י ,וכל כוונ˙ם ‰י˙ ‰ר˜ ˘ל‡

˘‰בוע ‰על ‰בעלו˙ ‰פרטי˙ ,כי לכי„˙ו

˙יל˜ח מ‰ם בעלו˙ם ‰פרטי˙ על עיר

‡˙ ‰עיר ‰י˙ ‰ר˜ מ„ין כיבו˘ מלך ,כ„י

יבוס˘ ,ב‡ופן ז‡ ‰ין ‡יסור )וכ˜„ ‡‰יי"ל

ל˘לוט עלי‰ם )בעלו˙ ‰כללי˙( ,ו‡ין ז‰

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

ברי˙ ו˘בוע‡ ‰חר˙ לבני ח˙ נ‚„ ‰ברי˙
˜‰ו„מ˙ לי˘ר‡ל.

ו‰נ‰

עיונים וביאורים קצרים

ע„יין ‰י' ‡יסור כנ"ל(.

ו‰נר‡‰

בז ,‰ב„˜‰ים „בבעלו˙

ל‰לן בפר˜י „רבי ‡ליעזר ˘ם

י˘ר‡ל על ‡ר ıי˘ר‡ל י˘ ˘ני מיני בעלו˙.

‡י˙‡ „כ˘ב‡ו י˘ר‡ל ל‡ר ıבימי י‰ו˘ע

בעלו˙ כללי˙‡‰˘ ,ר ıכול˘ ‰ייכ˙

ל‡ ‰יו יכולין ליכנס בעיר ‰יבוסי מפני

לכלל י˘ר‡ל ,ובעלו˙ פרטי˙˘ ,כל ‡ח„

‡ו˙ ברי˙ ˘בוע˙ ‡בר‰ם ,וממ˘יך „‚ם

מי˘ר‡ל י˘ לו חל˜ פרטי ב‡ר˘‰ ıייך

בימי „ו„ ל‡ ‰ניחו ‡ו˙ו בני ‰יבוסי ליכנס

‡ליו לב„ו )וחלו˙ ˘ני ‡ופני בעלו˙ ‡לו

מכח ברי˙ ˘בוע˙ ‡בר‰ם ,ו‡מרו לו ‡ין

‰י˙ ‰על י„י ב' ˜נינים נפר„ים‰„ .בעלו˙

‡˙ ‰יכול ליכנס ע„ ˘˙סיר כל ‚‰לולים

‰כללי˙ ב‡ ‰על י„י כיבו˘ ‡‰ר ıבזמן

˘כ˙וב עלי‰ם ˘בוע˙ ‡בר‰ם ,ו‡זי ‡מר

י‰ו˘ע כו' ,ו‰בעלו˙ ‰פרטי˙ ‰י‡ על י„י

„ו„ ל‡נ˘יו ל‰סיר ‚‰לולים ו‡זי לכ„

י˘יב ‰וחז˜„ ‰כל ‡ח„ .ועיין בס' ‰מ˜נ‰

„ו„ ‡˙ ‰עיר‡ ,ולם ל‡חר זמן ˜נ˙‡ ‰

˜י„ו˘ין ˘ם ,וכן לעיל י„ ע"ב‰„ ,חז˜‰

עיר ‰יבוסי לי˘ר‡ל בכ˙ב עולם ל‡חוז˙

„˙‰ם ‰יינו ‰חלו˜˘ ‰ביני‰ם ל˜נו˙

עולם .ע"כ .וכבר ‰ ‰˘˜‰ר„"ל על ‡˙ר,

כ‡ו"‡ חל˜ו‡ ,חר ˘˜נ‡ו ‰כולם יח„ ,ול‡

„‚׳ בבו˙ ‰ללו ס˙רי ‡„„‰י„ ,מרי˘‡

ל˜נו˙ מן ‰כנענים( .ו‰נ˘ ‰ני ‚„רים ‡לו

מ˘מע ˘‡ף בימי „ו„ ‰י˙˘‰ ‰בוע‰

בבעלו˙ ‡ינם ˙לויים זב״ז ,כי ‰בעלו˙

ב˙˜פ ,‰וממˆיע˙‡ מוכח ˘כבר בטל‰

‰כללי˙ ‡ינ ‰ענין לבעלו˙ ‰פרטי˙ ,וכן

˘‰בוע ‰ומו˙ר ‰כיבו˘ ]כי ב‡ם ל‡ בטל‰

ל‡י„ך „‡פ˘ר ˘˙‰י׳ בעלו˙ פרטי˙ בלי

מ˙ ‰ועל˙ י˘ ב‰סר˙ ‚‰לולים ,וכי ‰סר‰

בעלו˙ כללי˙ .וכ‚ון בעלו˙ ‰מלך על

זו יכול ‰לבטל ‡˙ ˙ו˜פ˘ ‰ל ˘בוע,‰

מ„ינ˙ו‰˘ ,י‡ בעלו˙ כללי˙„ ,כל ‡‰רı

‡˙מ .‰‰ועל כרחך לפר˘ „מ˘ור˙ „‰ין

כול‰ ‰י‡ בר˘ו˙ו

‰יו מו˙רים ללכו„ ,ו‰סירו ‰ר˜ כ„י ˘ל‡

‰ל׳ ‰פ˜ר ס"‚( ,וע„יין ‡ין בעלו˙ ‰מלך

˙יזכר ˘‰בוע ‰ויימנע חילול  '‰כיון

˘ולל˙ בעלו˙ פרטי˙ ˘ל כל ‡' מבני

˘ל„ע˙ ‰יבוסים ‰י˙˘‰ ‰בוע˜ ‰יימ˙.

‰מ„ינ ‰על רכו˘ו ‰פרטי ,ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡

וכמ"˘ ‰מפר˘ים ˘‰ו‡ כ‰ך „‚יטין מו

˘מˆ„ בעלו˙ו ˘ל ‰מלך על כל ‡‰רı

)ר‡˘ ‰ו״ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן

שבועת אברהם לבני
חת על עיר יבוס
בנו‚ע ל„יבור ‡בר‰ם עם בני ח˙ ‡ו„ו˙ ˜ניי˙
מער˙ ‰מכפל‡ ,‰י˙‡ בפר˜י „ר"‡ "‡מר לבני
יבוס ל˜נו˙ מ‰ם ‡˙ מער˙ ‰מכפל ‰במכר טוב
כו' .וכי יבוסים ‰יו ,ו‰ל‡ ח˙יים ‰יו‡ ,ל‡ ע"˘
עיר יבוס נ˜ר‡ו יבוסים כו'‡ .מרו לו כו' כרו˙ עמנו
˘בוע‡˘ ‰ין י˘ר‡ל יור˘ים ‡˙ עיר יבוס כ"‡
ברˆונם ˘ל בני יבוס כו' ,וכ˘ב‡ו י˘ר‡ל ל‡ר,ı
רˆו ליכנס בעיר יבוס ול‡ ‰יו יכולין ל‰כנס מפני
‡ו˙ ברי˙ ˘בוע˙ ‡בר‰ם כו'" )פל"ו(.
ולכ‡ור"ˆ ‰ע מ˘ ‰בני י˘ר‡ל "ל‡ ‰יו יכולים
לכנס" ב"עיר יבוס" מפני ˘בוע˙ ‡בר‰ם ‡ל בני ח˙,
‰ל‡ נˆטוו י˘ר‡ל במפור˘ מ‡˙ ˜‰ב"" ‰ו‰ור˘˙ם
‡˙ כל יו˘בי ‡‰ר‚ ıו' וי˘ב˙ם ב‚ ‰ו' ו˙‰נחל˙ם
‡˙ ‡‰ר) "ıמסעי ל‚ ,נב ו‡ילך( ,ולכ‡ורˆ ‰יוויו ˘ל
˜‰ב" ‰מבטל ‡˙ כל ˙‰‰חייבויו˙ ˜‰ו„מו˙!
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
‡ע"פ ˘מן „‰ין ל‡ ‰י' ל˘בוע˙ ‡בר‰ם כל
˙ו˜ף ,מפני ˘ˆיווי ˜‰ב" ‰ביטל ˘בוע ‰זו ,מ"מ,
מכיון ˘ח˘בו ‰יבוסים ˘˘‰בוע ‰עו„נ ‰ב˙˜פ,‰
‰רי ‡ם ל‡ ‰יו י˘ר‡ל מ˙ח˘בים ב˘בוע ‰זו‰ ,י'
יוˆ‡ מז ‰חילול ) '‰ור‡ ‰ר„"ל לפ„ר"‡ ˘ם ‡ו˙ ˆו(.
וע"„ מ‡˘ ‰מרו חז"ל בנו‚ע ל‚‰בעונים˘ ,למרו˙
˘‚‰בעונים רימו ‡˙ י˘ר‡ל ,ולכן "ל‡ חייל‰
˘בוע ‰עילויי‰ו כלל" מ"מ "ל‡ ˜טלינו מ˘ום
˜„ו˘˙ ˘‰ם" )‚יטין מו.(‡ ,
וי˙יר ‰מזו ,מכיון ˘כרי˙˙ ‰ברי˙ עם בני ח˙
‰י˙˙ ‰נ‡י ב˜נין מער˙ ‰מכפל‰ ,‰י' יוˆ‡˘ ,ב‡ם
ל‡ ‰יו מ˜יימים ˘בוע ‰זו ‰יו חו˘בים ‰יבוסים
˘˜נינו ˘ל ‡בר‰ם במער˙ ‰מכפל ‰בטל למפרע,
ובמיל‡ ˜בורים ‡‰בו˙ ו‡‰מ‰ו˙ ב˜בר ל‡ ל‰ם
)ר‡ ‰פירו˘ '˙ול„ו˙ ‡„ם' לספרי ר‡ ‰יב ,יז(.

יל"ע‚„ ,ם ‡ם נמˆ‡ בי‡ור „ל‡ ‰י˙‰

)ב"ב ˜ רי˘ ע"ב( .וכן ל‡י„ך„ ,בעלו˙ פרטי˙

ו"מ˘ום ˜„ו˘˙ ˘‰ם"˘ ,ל‡ יח˘בו ‰יבוסים
˘בטל ˜נינו ˘ל ‡בר‰ם ממער˙ ‰מכפל" ,‰ל‡ ‰יו
יכולים לכנס" לעיר יבוס מפני ˘בוע ‰זו ,ע„ ˘‰סירו
ח˘˘ ז ,‰כמבו‡ר ב‰מ˘ך „‰ברים בפר„"‡ ˘ם.

˘‰בוע ‰בימי „ו„ ,ע„יין ˆע"‚ מ‡י ˘נ‡

‡ינ ‰מבי‡ ‰ב‰כרח לי„י בעלו˙ כללי˙,

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ'  85ו‡ילך(

ימי י‰ו˘ע מימי „ו„ )„בימי י‰ו˘ע ו„‡י

וכמו ˘מˆינו ל‡חרי חורבן ‰ר‡˘ון‡„ ,ף

ע"‡ ‚בי ˘‰בוע ‰ל‚בעונים ˘ל‡ ל‰ר‚ם,

חלים כמ„ ‰ינים ‚ם על ‰רכו˘ ‰פרטי

„ל‡ חייל˘ ‰בוע ‰עילויי‰ו ו‡עפ"כ

˘ל כל ‡'„„ ,ינ‡ „מלכו˙‡ „ינ‡ ומוטל

ל‡ ˜טלינ‰ו מ˘ום ˜„ו˘˙ ˘‰ם[ .ו˘וב

עליו ל˘לם מסים למלך על רכו˘ ז ,‰וע„

מסיפ‡ „מיל˙‡˜˘ ,נ„ ‰ו„ ‡˙ ‰עיר בכסף

˘ב˙נ‡ים מסויימים יכול ‰מלך ליטול ‚ם

מל‡„‰ ,ר מ˘מע „רˆ ‰ל˜יים ˘‰בוע‰

‡˙ רכו˘ו ˘ל ‡‰י˘ ‰פרטי

„‡בר‰ם ל˜ח˙ ‡˙ ‰עיר ר˜ "ברˆונם ˘ל

‚זיל ‰ו‡בי„ ‰פ״‰ ‰י״‡ ו‡ילך‰ .ל׳ מלכים פ״„(,

בני יבוס"‰ ,יינו „˘‰בוע ‰ב˙ו˜פ .‰עו„

וכ„‰ין „מלך פור„‚ ıר ו‡ין ממחין בי„ו

)ר‡ ‰רמב״ם ‰ל׳

נס המיוחד ל"אמו"
ויבי‡ ‰יˆח˜ ‰‡‰ל˘ ‰ר‡ ‰מו
ויבי‡‰‡‰ ‰ל ‰ו‰רי ‰י‡ ˘ר‡ ‰מו ,כלומר ונע˘י˙ „ו‚מ˙
˘ר‡ ‰מו˘ ,כל זמן ˘˘ר˜ ‰יימ˙ ‰י' נר „לו˜ מערב ˘ב˙
לערב ˘ב˙ ,וברכ ‰מˆוי' בעיס ,‰וענן ˜˘ור על ‰‡‰ל,
ומ˘מ˙ ‰פס˜ו ,וכ˘ב‡˙ רב˜ ‰חזרו
)כ„ ,סז .ר˘"י(

ˆריך בי‡ור ,מנין לו לר˘"י ˘„‰מיון ˘ל רב˜‰
ל˘ר‰ ‰י' ב˘ל˘˙ נסים ‡לו „וו˜‡?
וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:
לר˘"י ‰ו˜˘‰ ,‰רי ˙‰יבו˙ "‰‡‰ל˘ ‰ר‰
‡מו" לכ‡ור ‰מיו˙רו˙ ל‚מרי‰˘ ,רי ˘פיר ‰ו‰
לי' למימר "ויבי‡ ‰יˆח˜ וי˜ח ‡˙ רב˜ ‰ו˙‰י לו
ל‡˘ ,"‰ומ ‰מוסיפים ˙יבו˙ ‡לו ב‰בנ˙ ‰כ˙וב?
ועל כן פיר˘ ˘˙יבו˙ ‡לו ‡ין פירו˘ם ר˜
˘יˆח˜ ‰בי‡ ‡˙ רב˜ ‰ל‡‰ל ˘ר‡ ,‰ל‡ ‰ם
‰מלמ„ים ‡˙ ‰טעם לז˘ ‰ל˜ח יˆח˜ ‡˙ רב˜‰
ל‡˘ .‰כי ,למרו˙ סיפורי ‡ליעזר על ‰מ‡ורעו˙
˘˜רו לו בחרן ,ע„יין ל‡ ˙˘‰כנע יˆח˜ ל‚מרי
˘‰י‡ ר‡וי' לו .ור˜ בר‡ו˙ו נסים מיוח„ים ˘˜רו
לרב˜ ‰נוכח יˆח˜ ˘רב˜‰ ‰י˙„ ‰ומ ‰ל‚מרי
ל˘ר ,‰ול˜ח ‰לו ל‡˘.‰
וז‰ו מ˘ ‰פיר˘ ר˘"י על "‰‡‰ל˘ ‰ר‡ ‰מו"
˘בכל ˙יב ‰מרומז נס ‡חר‰˘ ,וכיח ליˆח˜ ‡˙
„‰מיון בין ˘ר ‰לרב˜:‰
‰‡‰ל‰‡ – ‰ל ב‰ '‰י„יע ‰רומז לנס ˘˜‰ור
ל‡ו‰ל מיוח„ ומוב„ל מ˘‡ר ‡‰לים ,וז‰ו ע"י
˘"ענן ˜˘ור על ‡‰ו‰ל" ,כמו ˘מˆינו בכ˙וב
˘פירו˘ "ויר‡ ‡˙ ‰מ˜ום מרחו˜" )ויר‡ כב(„ ,
 "‰מ˜ום" ב‰ '‰י„יע‰ – ‰ו‡ ˘‰י' ענן ˜˘ורעליו )ר‡ ‰ר˘"י ˘ם(˘ .ר – ‰רומז על נס ‰מיוח„
ל˘ר ,‰וכבר למ„נו ˘בזמן ˘ב‡ו ‰מל‡כים לב˜ר
‡˙ ‡בר‰ם‰ ,נ ‰למרו˙ ˘טרח ‡בר‰ם ב‰כנ˙ כל
‰מ‡כלים בעˆמו‰ ,נ‰ ‰כנ˙ ‰עיס‡˘‰ ‰יר ל˘ר.‰
ומכ‡ן‰˘ ,נס ‰מרומז ב˙יב˙ "˘ר‰ "‰י‡ ˘"ברכ‰
מˆוי' בעיס‡ ."‰מו – רומז לנס ב„בר ‰מיוח„
ל‡מ‡ ,ובפ˘טו˙‰ ,יינו „‰ל˜˙ ‰נר בערב ˘ב˙.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  163ו‡ילך(

טו

י

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ב' גדרים
בבעלות ישראל על הארץ

שהנשמה תשמע בקול הגוף?
לעזור לגוף לעבוד את השי"ת  /עניין המצוות – לזכך הגוף הגשמי דייקא /
לעתיד לבוא הנשמה תהא ניזונית מן הגוף

‡בר‰ם

ו˘ר ‰רומזים ‰מ ‰על ‰נ˘מ ‰ו‚‰וף ,ופר˘˙ מי˙˙ ˘ר ‰יפ‰ ‰י‡ נ„ר˘˙

על יחס ‰נ˘מ ‰ל‚וף ,וכמבו‡ר בזו ˜"‰פר˘˙נו:1

"ו˙מ˙ ˘ר – "‰ז‚‰ ‰וף" ,ב˜רי˙ ‡רבע" – ‡לו ‡‰רבע יסו„ו˙ ]‡˘ ,רוח ,מים
ועפר[‰" ,י‡ חברון" – ˘‰יו מחוברים ב‚ופו בחייו ]˘‰רי ‚‰וף מורכב מ‡רבע יסו„ו˙
‡לו[ " . .ויב‡ ‡בר‰ם" – זו ‰י‡ ‰נ˘מ" ,‰לספו„ ל˘ר – "‰ז‚‰ ‰וף ]כי ‚ם ל‡חר
‰מי˙ ‰י˘נ˘˜˙‰ ‰רו˙ ˘ל ‰נ˘מ ‰ב‚וף[".
ו‰נ ‰פירו˘ ז‡˘ ‰בר‰ם ‰ו‡ ‰נ˘מ ‰ו˘ר‰ ‰י‡ ‚‰וף ,מעורר ˙מי ‰‰רב˙י במ˜ום
‡חר‰„ :נ ,‰רˆונ˘ ‰ל ‰נ˘מ‰ ‰ו‡ ל˘˜˙‰ר ול˜˙‰רב ל˜‰ב" ,‰ו‚‰וף מ˙‡וו‰
ל˙ענו‚י עולם ‰ז ‰ולעניינים חומריים ,ו‡ם כן ‰רי ז ‰ו„‡י ˘„‡‰ם ˆריך ל‰כריע
כרˆון ‰נ˘מ ‰ול‡ ל‰י‚רר ‡חר ˙‡וו˙ ‚‰וף ח"ו ,ולפי ז ‰מ ‰ייפל‡ מ˘ ‰נˆטוו‰
‡בר‰ם ‡בינו – ˘‰ו‡ ‰נ˘מ" :‰כל ‡˘ר ˙‡מר ‡ליך ˘ר‰˘ – "‰י‡ ‚‰וף – "˘מע
ב˜ול˘ ,"‰מז ‰מ˘מע ˘‰נ˘מˆ ‰ריכ ‰ל˘מוע ב˜ול ‚‰וף ,ו„‰בר ˙מו ,‰וכי ‰נ˘מ‰
ˆריכ ‰ל‰כניע רˆונו˙י ‰ח"ו ל˙˘ו˜ו˙יו ˘ל ‚‰וף?!
ו˙˙ב‡ר ˙מי ‰‰זו בי˘וב נכון על פי בי‡ור מ‰ו˙ ‰עבו„ ‰עם ‚‰וף ו„ברים
˘‚‰מיים ,ו˘ור˘ ומעל˙ ‚‰וף במ˜ורו ו˘ור˘ו.

 (1רי˘ פר˘˙נו )˜כב ,ב( – במ„ר˘ ‰נעלם ,על ‰פסו˜ בפר˘˙נו כ‚ ,ב.

יקשה על מה שמצינו שחלה שבועה שלא לכבוש ירושלים מן היבוסי מהא
דקיי"ל דא"י מובטחת ומוחזקת היא  /יחדש ב' גדרים בא"י ,בעלות כללית
ופרטית ,ועפ"ז מיישב חלות השבועה הנ"ל והחילוק שמצינו בה בין ימי יהושע
לדוד

‚רסינן

בבב‡ ב˙ר‡ )˜יט ע"‡( „‡רı

י˘ר‡ל מוחז˜˙ בי„ ‡בו˙ינו ˜ו„ם ˘נכנסו
ב .‰ובעבו„ ‰זר ‰נ‚ ע"ב פריך "˘‰ס „‡רı
י˘ר‡ל ‰י˙ ‰כבר בבעלו˙ י˘ר‡ל מימו˙
‡בר‰ם ע"י ˘‰ובטח ‰לו ולזרעו

)עיי"˘

על˙ ‰על „ע˙ ‡בר‰ם ל‰סכים לז‡˙ ‰יפך
‰‰בטח ‰˘˜ ,‰על עי˜ר‡ „„ינ‡ ‡יך ‰י'
˙ו˜ף לברי˙ ‰ז‡˙ ל‰חיל ‡יסור בכיבו˘
ירו˘לים ‡חר ˘˜„מ ‰ל‰ ‰בטח˙ ‡‰רı
לי˘ר‡ל בברי˙ בין ‰ב˙רים.

„נפ˜"מ ˘‡ין נכרים ‡וסרים ב˘‡ ‰יר ‰ב‡יסור

ע"ז ,מ„ין "‡ין ‡„ם ‡וסר „בר ˘‡ינו ˘לו"(.

ומי‰ו,

ב‡מ˙ מˆינו „‡ף ˘‡"י ירו˘‰

ומע˙ ‰י˘ ל˘˜‰ו˙ במ˘ ‰מˆינו בספרי

לנו מ‡בו˙ינו כנ"ל ,מ"מ ע„יין ‰וˆרך

)פר˘˙ ר‡ ‰יב ,יז( „בימי י‰ו˘ע ‰י' ‡יסור

˜‰נין לבו‡ בפועל ע"י חז˜ ,‰כ„‡מרינן

לי˘ר‡ל לכבו˘ ‡˙ ירו˘לים‡ ,ר‰ ıיבוסי,

ב˜י„ו˘ין כו ע"‡ ‚בי ˜„ ‡‰ר˜ע נ˜ני˙

ו‰יינו מטעם ˘בוע˙ ‡בר‰ם לבני ח˙

בחז˜„ ‰ילפינן ל ‰מירו˘˙ ‡‰ר˘ ıנכנס‰

בע˙ ˘˜נ ‰מ‰ם מער˙ ‰מכפל ,‰כמבו‡ר

לבעלו˙ י˘ר‡ל במ‰˘ ‰חזי˜ו ונ˙יי˘בו

בפר˜י „רבי ‡ליעזר פל"ו„ ,בני ח˙ ‡מרו

ב ‰בפועל" ,במ ‰יר˘˙ם בי˘יב ,"‰וכן

לו ‡ז ˘יכרו˙ עמ‰ם ברי˙ ו˘בוע‡˘ ‰ין

‡˘כחן בבב‡ ב˙ר‡ ˜ ע"‡ לרבנן „˜יי"ל

בני י˘ר‡ל יור˘ים ‡˙ עיר יבוס "כי ‡ם

כוו˙יי‰ו‰˘ ,ילוכו ˘ל ‡בר‰ם ב‡רı

ברˆונם ˘ל בני יבוס" ,ו‡כן כר˙ עמ‰ם

ל‡רכ ‰ולרחב‡ ‰ינו מועיל ל˜נין‡ .יבר‡,

ברי˙ ע"ז .ו˙מו„ ,‰מלב„ ‰פל‡ כיˆ„

„ע„יין ‡ין בז ‰כ„י ליי˘ב ‡יך חל‰

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

דרוש ואגדה

"חיי שרה" לעומת
"ימי שרה"
וי‰יו חיי ˘ר ‰מ‡˘ ‰נ‚ ‰ו' ˘ני חיי ˘ר‰
)כ‚(‡ ,

לכ‡ור ‰י˘ ל„יי˜‰ ,רי ב„רך כלל ,כ˘נ‡מר
סכום ˘ני חיי ‡„ם ב˙ור ,‰ל˘ון ‰כ˙וב ‰י‡ "וי‰יו
ימי‡ "..ו ")ימי( ˘ני חיי ‚ו'" ,ו‡"כ ‚ם כ‡ן ‰ול"ל
"וי‰יו ימי ˘ר‡ "‰ו "וי‰יו ˘ני ˘ר ,"‰ומ‰ו ‰ל˘ון
"וי‰יו חיי ˘ר?"‰
עו„ י˘ ל‰בין במ˘ ‰פיר˘ ר˘"י˘ ,מכ˙וב ז‰
למ„ים על ˘ני חיי ˘ר"˘ ‰כולן ˘וין לטוב,"‰
˘מ„˙ "‰טוב" ˘ל כל ˘נו˙י' ‰י˙ ‰ב‡ופן ˘וו.‰
ולכ‡ור„‰ ‰ברים ˙מו‰ים :כיˆ„ ‡פ˘ר לומר ˘כל
˜כ"ז ˘‰נים ˘ל ˘ר‰ ‰יו "˘וין לטוב‰ ?"‰רי
מובן‡˘ ,ין ל˘‰וו˙ ‡˙ מעמ„ ‰ומˆב ‰ב‰יו˙‰
ב‡ור כ˘„ים ,וכן בחרן ,ל‚בי מעמ„ ‰ומˆב ‰ל‡חרי
˘ב‡‡" ‰ל ‡‰ר˘‡ ıר ‡ר‡ך" ,ול‡י„ך ,ב˜כ"ז ˘נ‰
‡לו נכלל ‚ם ‰זמן ˘‰י˙ ‰בבי˙ פרע ‰וכן בבי˙
‡בימלך וכיו"ב?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
‰חיים ‡‰מי˙יים ˘ל „ˆ‰י˜ים ‰ם חיי ‰נ˘מ‰
ועבו„˙ ˘‰ם ˘ל‰ם ,ובל˘ון רבינו ‰ז˜ן נ"ע "˘חיי
„ˆ‰י˜ ‡ינם חיים ב˘רים כי ‡ם חיים רוחניים" )˙ני‡
‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ בי‡ור לסי' ז"ך ב˙חל˙ו(.
ו‡"כ" ,חיי ˘ר "‰פירו˘ו ‰ענינים ˘ב‰ם חיי˙‰
˘ר ,‰ו"חיי ˘ר‰ "‰יו "˘וין לטוב ,"‰במ˘ך כל
˘נו˙י' .כי ‰מ˘מעו˙ ‡‰מי˙י˙ „"חיי ˘ר "‰ל‡
‰יו חיי ‚‰וף ˘ל‡) ‰כיל ‰ו˘ינ ‰וכיו"ב(‰˘ ,רי ל‡
בענינים ‡לו "חיי˙˘ "‰ר‡ ‰מנו .ופ˘יט‡ ,כ‡˘ר
‰י˙ ‰בבי˙ פרע‡ ‰ו בבי˙ ‡בימלך‰ ,רי „ˆ‰
‰בל˙י רˆוי ˘בז ‰ל‡ ‰י' חל˜ מ"חיי ˘ר‰˘] "‰רי
‡„רב‰ ,‰יו˙ ‰ס‚ור ‰בבי˙ פרע ‰ובי˙ ‡בימלך
‚רם לˆ ‰ער ‚„ול[.
‡ל‡ "חיי ˘ר‰ "‰ם ‰חיים ‰רוחניים ˘ל,‰
וחיים ‡לו ‰יו "˘וין לטוב "‰כל ר‚ע ור‚ע ב‰יו˙‰
עלי ‡„מו˙ ‚ם ב‰יו˙ ‰בבי˙ פרע ‰ו‡בימלך וכו'.

י‡

לעזור ל‚וף לעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙

וזו‰י " ‰˘‚„‰‰וי‰יו חיי ˘ר‚ ‰ו'" ול‡ "ימי"
וכיו"ב ,כי‡ ,ף ˘ימי ו˘ני ˘ר ‰כללו ‰רב ‰חילו˜ים
ו˘ינויים במעמ„ ‰ומˆב‡ ,‰בל "חיי ˘ר‰ "‰יו
ב‡ופן ˘ו ‰במ˘ך כל ימי חיי'" ,כולן ˘וין לטוב."‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ'  92ו‡ילך(

לעבוד את ה' "בכסף מלא"
וי˙ן לי ‡˙ מער˙ ‰מכפל‚ ‰ו' בכסף מל‡
י˙ננ ‰לי
‡˘לם כל ˘ווי' וכן „ו„ ‡מר ל‡רונ ‰בכסף מל‡

י„וע‰ ‰י‡ ˙ור˙ מורנו ‰בע˘"ט על ‰פסו˜ "כי ˙ר‡ ‰חמור ו‚ו'":2
כי ˙ר‡ ‰חמור ˘ונ‡ך – כ‡˘ר ˙ר‡ ‰ו˙˙בונן ב"חמור" – ‰ו‡ ‚‰וף ‰חומרי
ו˘‚‰מי‰ ,רי ˙ר‡‰˘ ‰ו‡ "˘ונ‡ך" – ˘‚‰וף ˘ונ‡ ‡˙ ‰נ˘מ˘ ‰עניינ‰ ‰ו‡ ˘˙‰ו˜‰
ל˜„ו˘ ‰ול˜רב˙ ˘‰י"˙ ,ו‡ילו ‚‰וף רˆונו˙יו ‰ם ב„ברים ‚˘מיים נחו˙ים.
רוב˙ ıח˙ מ˘‡ו – ‡זי ˙ר‡‚‰˘ ‰וף רוב˙ ıח˙ מ˘‡ ‰מˆוו˙ ,ו‰יינו‚‰˘ ,ם
˘מ˘‡ ז ‰נ˜ר‡ "מ˘‡ו" – ˘ל ‚‰וף ,לפי ˘‰מˆוו˙ ני˙נו ל˜יימן ב‚וף „וו˜‡ ,מכל
מ˜ום ‚‰וף ‡ינו חפ ıב‰ם ולמ˘‡ וטורח יח˘בו ‡ˆלו ,ובמיל‡ ‰רי ‰ו‡ "רוב˙ ıח˙
מ˘‡ו".

)כ‚ ,ט .ר˘"י(

וח„ל˙ מעזוב לו – ‰נ ‰י˘ ו„‡‰ם חו˘ב לעˆמו˘‡ ,ר מכיון ˘‚‰וף "רוב˙ ıח˙

י˘ ללמו„ מ‰נ‡ ˙‚‰בר‰ם ו„ו„ ‰ור‡ ‰נפל‡‰
בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:

מ˘‡ו" ,י˙עס˜ ‰ו‡ ב˙ור ‰ו˙פיל ‰וב„ברים ˘‰ייכים לעבו„˙ ‰נ˘מ ‰בלב„‡ ,ך ‡ינו

‚ם ‡בר‰ם ו‚ם „ו„ ‰יו יכולים ל˜בל ˜נינם
בחנם ובנ˜ל ,כי ל‡בר‰ם מˆינו ˘‡מרו לו בני ח˙
˘מוכנים לי˙ן לו ‡˙ ‰מער ‰בחנם ,וכן ‰י' יכול
ליטל" ‰מן „‰ין" )ר˘"י פר˘˙נו כ‚ ,(„ ,וכן „ו„ ‡מר
לו ל‡רונ" ‰כי ל‡ ‡˘‡ ‡˘ר לך ל '‰ו‰עלו˙ עול‰
חנם" )„ ‡"‰כ‡ ,כ„(‡ ,ך ‰ם ל‡ רˆו לע˘ו˙ כן‡ ,ל‡
˘למו "כל ˘ווי'".
ומכ‡ן‡˘ ,ל י‡מר „‡‰ם ,מכיון ˘כ˘רונו˙י
טובים בטבעם ,ו‰רי ˙‰ור ‰נ˙נ ‰לי במ˙נ,‰
ו‚ם נ˜ל לי ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ כי יˆרי ‰רע ‡ינו
"מחומם" כל כך‡ ,ם כן ,כל ענין ‰י‚יע‰ ‰ו‡ ממני
ו‰ל‡!‰
ועל ז ‰ב‡‰‰ ‰ור‡ ‰מ‡בר‰ם ו„ו„˘ ,ל‡ רˆו
ל˜נו˙ בחנם ‚ם ‡˙ מ‰˘ ‰יו יכולים ל˜ח˙ בנ˜ל,
‡ל‡ נ˙נו עבור" ‰כסף מל‡"  -כל ˘ווי'.
ו‰טעם לז ‰מובן ע"פ מ˘ ‰כ˙וב בזו‰ר
„˜‰ו˘ )ח"ב ˜כח‡˘ (‡ ,ם ‰מˆוו˙ נע˘ו˙ ב"רי˜ני‡
ובמ‚נ‡" )‰יינו בלי י‚יע (‰ל‡ נמ˘ך ע"י ‰מˆו‰
"רוח‡ „˜ו„˘‡" ‡ל‡ ˆריך "ל‡˘˙„ל‡ בי' כ„˜‡
י‡ו˙ כפום חילי'" ו"ב‡‚ר ˘לים" .ולכן‚ ,ם מי
˘‰ו‡ יכול ללמו„ ˙ור ‰ול˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ בלי
עמל וי‚יע ,‰בכל ז‡˙ עליו ל„ע˙ ˘ˆריך ‰ו‡
"ל˜נו˙" ‡˙ חל˜ו „וו˜‡ ע"י „˙˘‰לו˙ וי‚יע,‰
ור˜ עי"ז י˘ בעבו„˙ו "רוח‡ „˜ו„˘‡".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ' (64

ˆריך ל˙‰עס˜ עם ‚‰וף לזככו‡ ,ל‡ י˘ברנו ב˙עניו˙ וסי‚ופים.
עזוב ˙עזוב עמו – ז‡˙ מלמ„˙נו ˙ור˘‡ ,‰ר ‡ין לו ל‡„ם לנטו˘ ‡˙ ‚‰וף – ‡ל‡
לעזרו לבררו ולזככו.
מ˙ור ‰זו למ„נו ‡˘ר חוב ‰מוטל˙ על „‡‰ם ל˙‰עס˜ בבירור וזיכוך ‚‰וף˘ ,כן
˙‰ור ‰ני˙נ ‰לנ˘מו˙ ב‚ופים „וו˜‡ ,ו‡ין ל‰זניח ‚‰וף ול˙‰עס˜ ב˙‰עלו˙ ‰נ˘מ‰
בלב„.
ול‡ זו בלב„ ˘‰מˆוו˙ ני˙נו ל˜יימן על י„י ‚‰וף „וו˜‡‡ ,ל‡ ˘‰מˆוו˙ כולן ˜יומן
‰ו‡ ב„ברים ˘‚‰מיים „וו˜‡ ,ומטר˙ ˜יומן ‰י‡ ל‰עלו˙ לברר ולזכך ‡˙ „‰ברים
˘‚‰מיים ‡˘ר י‰יו ר‡ויים ˘י˘כון ˘ם ‡ור ‰בור‡ י˙"˘ וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

עניין ‰מˆוו˙ – לזכך ‚‰וף ˘‚‰מי „יי˜‡
˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם וירי„˙ ‰נ˘מ ‰ל˙‰לב˘ ב‚וף ‚˘מי וחומרי ,מבו‡ר˙ ‰י‡
בספר ˙ני‡ ˜„י˘‡"„ ,3ז ‰כל „‡‰ם ו˙כלי˙ ברי‡˙ו וירי„˙ו לעולם ‰ז ,‰ל‰יו˙ לו י˙'
„יר ‰ב˙ח˙ונים „ו˜‡"˘‡ ,ר ˙כלי˙ כוונ˙ ‰ברי‡‰ ‰י‡ ˘נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל˘כון ב˙וך
˘‚‰מיו˙ ו‰חומריו˙ ˘יזככו וי˜„˘ו בני י˘ר‡ל בעבו„˙ם ב˜יום ‰מˆוו˙ ,ויעו„ ז‰
יו˘לם לע˙י„ לבו‡ ,ע˙ ‡˘ר "ימל‡ כבו„  ˙‡ '‰כל ‡‰ר˘‚‰ ıמי˙ „יי˜‡ ,ור‡ו כל
ב˘ר יח„יו" ‡˙ כבו„  '‰ו˜„ו˘˙ו.
ולכן ני˙נו כל ‰מˆוו˙ ל˜יימן ב„ברים ‚˘מיים ,ול‡ מˆוו˙ מע˘יו˙ בלב„‡ ,ל‡ ‚ם
 (2כ˙ר ˘ם טוב )‰וˆ‡˙ ˜˘˙ ˙"‰נ"ט( ב‰וספו˙ סכ"‡ .ו˘"נ.
 (3ר‡˙ ‰ני‡ פל"ז-ל"ח.

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

חובו˙ ‰לבבו˙ כ‡‰ב˙  '‰ויר‡˙ו ,וחוב˙ ‰מוח כמˆו˙ ‡‰מנ˙ ‰יחו„‰ ,נ‚ ‰ם מˆוו˙
‡לו "ˆריכים ל‰ר‚י˘ן בר‚˘ ‚ופני ממ˘"˘"„ .4יעור מˆו˙ ‡‰ב˙  '‰ויר‡˙ו ‰ו‡ ‡˘ר
ב˘ר לב ˘‚‰מי יר‚י˘ ז‡˙ כמו ˘מר‚י˘ ‡‰ב‡ ‰ו יר‡˘‚ ‰מי˙ ,וכמו ˘‡נו מר‚י˘ים
במוח˘ כ‡˘ר „‡‰ם פו‚˘ פ˙‡ום ב‡ו‰בו ‰נ‡מן ‡˘ר ‡ו‰בו ‡‰ב˙ נפ˘ ‰רי בר‚ע
‰‰ו‡ נר‚˘˙ ‰‡‰ב ‰בלבבו ,ו‰‰ר‚˘ ‰ו‡ מ˘ ‰ב˘ר ‰לב מר‚י˘ טוב ונועם ממ˘",5
כן ˆריך ל‰יו˙ ב‡‰ב˙ ‰˘ ,'‰ר‚˘ „‡‰ם ˘"˜רב˙ ‡ל˜ים לי טוב"ˆ 6ריך ל‰יו˙ ניכר
‚ם בב˘ר ‚‰וף ,ועל „רך ‰מסופר ב‚מ'˘˘ 7מיע˙ ב˘ור ‰טוב‚ ‰רמ˘ ‰ינוי ב‚˘מיו˙
‚‰וף ,כמו ˘כ˙וב "˘מוע ‰טוב˘„˙ ‰ן עˆם".8

˘‚‰מיים וב‚וף ˘‚‰מי „וו˜‡ ,מכל מ˜ום ‰רי בזמן ‰ז‰ ,‰נ„‰ ‰ברים ˘‚‰מיים
‰ם מעלימים ומס˙ירים על ‰חיו˙ ‡‰ל˜י˙ ˘מחי ‰ומ‰וו‡ ‰ו˙ם ,ו‚‰וף מ˙‡וו‰
ל˙ענו‚ים חומריים ו„ברים ‡‰סורים ,וז‡˙ עבו„˙ „‡‰ם ל‚‰ביר ‰נ˘מ ‰על ‚‰וף,
ל˙‰מסר לעבו„˙  '‰ולזכך ‚‰וף ול˜„˘ו.
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וכן ‰ו‡ ‚ם במˆוו˙ יר‡˙ ˘ ,'‰ל‡ זו בלב„ ˘‰ר‚˘ זו ˆריך לפעול כיוו ıבמוח
‡ו ‡פילו בלב‡ ,ל‡ ˘‰יר‡ˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ ניכר˙ ‚ם בב˘ר ‚‰וף .וע„"ז ‰ו‡ בכל
‰מˆוו˙‚ ,ם חוב˙ ‰מוח˜˘ ,יומן נע˘ ‰בב˘ר ‚‰וף ,במוח ˘‚‰מי ובלב ‰חומרי
וב˘‡ר ‡‰יברים ,כי ‰מˆוו˙ ˆריכו˙ ל˘‰פיע ‚ם על ‚˘מיו˙ ‚‰וף.9
וענין ז ‰מו„‚˘ ‚ם כן בנו‚ע למˆוו˙ מע˘יו˙‚˘ ,ם ב‰ם י˘ מע˘‰ ‰מˆוו ‰וכוונ˙
‰מˆוו ,‰ו‰עי˜ר ‰ו‡ ‰מע˘˘‚‰ ‰מי ˘ל ‰מˆוו˘ .‰לכן ‡„ם ˘יכוון כל ‰כוונו˙
˘ב˜יום מˆוו˙ ˙פילין ‡ך לפועל ל‡ יניח ‡˙ ˙‰פילין ˘‚‰מיים ‰ע˘ויים עור ב‰מ,‰
ו˙ח˙ ז‡˙ מעמי˜ ‰ו‡ בכוונו˙ נעלו˙ ו‚בו‰ו˙ ביו˙ר – ‰רי ל‡ ˜יים ‡˙ ‰מˆוו‰
כלל ,ו‡„רב ,‰עבר עביר – ‰כי ביטל מˆוו˙ ˙פילין ,ומ‡י„ך„‡ ,ם ˘‰ניח ˙פילין בל‡
כוונ‰ ,‰נ‡ ‰ף ˘יעני˘ו‰ו על חסרון ‰כוונ‰ – ‰רי ‡˙ ‰מˆוו ‰עˆמ˜ ‰יים!
וכל ז ‰לפי ˘כוונ˙ ˘‰י"˙ בˆוו˙ו ‡˙ ‰מˆוו˙‰ ,י‡ ˘י˜יים „‡‰ם ב‚ופו ˘‚‰מי
‡˙ ‰מˆוו ‰כפי ˘נ˙לב˘ ‰ב„בר ‚˘מי ,ובכך י˜„˘ ויזכך ‡˙ ‚˘מיו˙ ‰עולם ויכ˘ירו
ל‰יו˙ „יר ‰לו י˙'.

‡ך לע˙י„ לבו‡ ע˙ ‡˘ר ˙ו˘לם עבו„˙ ‰בירורים ,ו˘‚‰ם יעל ‰וי˙˜„˘ וי‰י‰
מ˘כן ל˘‰י"˙‰ ,רי י‰י„‰ ‰בר ל‰יפך – ˘‚‰וף י‰י ‰נעל ‰יו˙ר מ‰נ˘מ!‰
„˙כלי˙ ‰ברי‡‰ ‰י‡ ˘י‰י‚ ‰ילוי ‡ל˜ו˙ו י˙' ו‡מי˙˙ו ב„ברים ˘‚‰מיים „וו˜‡,
ומכיוון ˘‰מטר ‰ו˙‰כלי˙ ‰י‡ ב‚וף וב‚˘מיו˙‰ ,רי ב˘ור˘ו נעל‚‰ ‰וף יו˙ר מן
‰נ˘מ‡ ,‰ל‡ ˘בזמן ‰ז ‰כ˘‡ין ניכר ב‚וף ˘ור˘ו ‰נעל‰ – ‰רי ‰נ˘מ ‰נעלי˙
ומזוככ˙ ‰רב ‰יו˙ר מן ‚‰וף.
‡ך כ‡˘ר יבולע ‰מוו˙ ו‰רע לנˆח ,ומל‡‡‰ ‰ר„ ıע˘ ,'‰ ˙‡ ‰כל ‰נבר‡ים
למ˜טנם ע„ ‚„ולם י‰יו ח„ורים ב‰כר˙ ‰בור‡ ו‡מי˙˙ו‰ ,רי י˙‚ל ‰בכל „בר ו„בר
מ˜ורו ו˘ור˘ו ,ו‡זי י‰י ‰ניכר ˘‚‰וף ‰ו‡ נעל ‰ביו˙ר ו‚בו‡ ‰ף מן ‰נ˘מ ,‰ע„י כ„י
כך‰˘ ,נ˘מ‰˙ ‰י' ניזונ˙ מן ‚‰וף.10
ומע˙ ‰יובן ˆיווי ˜‰ב" ‰ל‡בר‰ם "כל ‡˘ר ˙‡מר ‡ליך ˘ר˘ ‰מע ב˜ול˘‡ – "‰ר
על פי „‰רו˘ מ˘מע ˘‰נ˘מˆ ‰ריכ ‰ל˘מוע ב˜ול ‚‰וף‰„ ,ו‡ „בר פל‡ כ‡מור ,ועל
פי ‰מ˙ב‡ר ב˘ור˘ ומעל˙ ‚‰וף ˘˙˙‚ל ‰לע˙י„ ,י˘ לב‡ר ‚ם ˆיווי ז.‰
„‰ל‡ ‡‰בו˙ "‰טעימן ˜‰ב" ‰בעולם ‰ז ‰מעין ‰עולם ‰ב‡" ,11וממיל‡ ‰י' ניכר
ב‰ם כבר מעל˙ ‚‰וף ˘˙˙‚ל ‰לע˙י„ ,ועל כן נˆטוו‡ ‰בר‰ם ל˘מוע ב˜ול ˘ר,‰
ל‡˘ר "˘ר "‰מור ‰על ‚‰וף‰˘ ,ו‡ י‰י ‰לע˙י„ ‚בו ‰מ"‡בר‰ם" – ‰נ˘מ ,‰וממיל‡
מובן ˘‡בר‰ם י˘ לו ל˘מוע ב˜ול ˘ר.‰

לע˙י„ לבו‡ ‰נ˘מ ‡‰˙ ‰ניזוני˙ מן ‚‰וף
ו‰נ‡ ,‰ף ˘˙כלי˙ ‰ברי‡ ‰ומטר˙‰ ‰י‡ ˘י‰י ‰לו י˙' „יר ‰ומ˘כן ב„ברים
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