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מיוחדת
ﬠמ' כב

‚úיון ˙רמב
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ˘úח ˘˙'‰ﬠ"ח

מ‰ ‰יו ‰מר‚úים ˆריכים úúמו„ ממרים?
חביבו˙ "‰טף" ˘"מפרר" ‡˙ ˙‰ור‰
ב„ ‡‰ח‡ ‰úין ˘ ‰úיﬠור מ˙"‰
‰כוונו˙ ‰טובו˙  ‡úיחיו ‡˙ נפ˘ ‰ﬠני

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

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

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

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

ז‡י‡נı

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

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

˙וכן ‰ענינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"‰סמיכו˙" ˘ל ‰מר‚לים ומרים
מ‰י ˙‰מי ‰‰בסמיכ˙ פ' מר‚לים לפ' מרים‰ ,רי ˜רו בסמיכו˙ זל"ז?  /ב‡יז ‰יום ל˜˙‰
מרים בˆרע˙?  /בי‡ור חט‡ם ˘ל ‰מר‚לים ו˘ל מרים ומ‰˘ ‰י' על ‰מר‚לים ללמו„ ממרים
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ'  141ו‡ילך(

פנינים

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

בין פסח ˘ני ובנו˙ ˆלפח„ למ˜ו˘˘ עˆים ‡‰ /ם ‰עכו"ם ‰ם "מˆי‡ו˙" ‡ו "‰ע„ר"

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
חביבו˙ "‰טף" ˘"מפרר" ‡˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'
˙"‰ינו˜" מפרר יו˙ר ממ‡"˘ ‰וכל" ב˙ומ"ˆ ‰ /מר‚לים יר‡ו ˘ל‡ "י˙פוררו" ל‰ם
˙‰ור ‰ומˆוו˙י'  /עבו„˙ "‰טף" – י˜ר ‰מ‡ו„ בעיני  / '‰לימו„ו ‰פ˘וט ˘ל ˙‰ינו˜
חביב יו˙ר מבניין בי˙ ‰מ˜„˘
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  581ו‡ילך˙ .ור˙ מנחם חל"‡ עמ'  69ו‡ילך(

פנינים

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

בין י‰ו˘ע לכלב  /בין ˙כל˙ ללבן

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
ב„ ‡‰חל‡ ‰ין ל˘ ‰יעור מ˙"‰
יפלפל ב„ברי ‰נוב"י ˘חל˜ על ‰מפר˘ים וחי„˘ „‡„ ‡‰ין ˘יעור מ‰ ˙"‰ו‡ בחיוב
‰פר˘ ‰ול‡ בנ˙ינ ‰לכ‰ן  /יב‡ר „רך ח„˘ ‰ל˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ ‰מ˜ר‡‚„ ,ם
ב‰פר˘ ‰י˘ מ˜ור מן ˙‰ור ‰לומר „בעינן ח˘יבו˙ ו˘יעור
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ'  178ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר
ׁ ¿˘ ַלח ¿ל ָך ֲ‡נָ ׁ ˘ƒים ו¿ יָ ֻ˙רוּ ∆‡˙ ∆‡ ∆ר¿ּ ıכנַ ַﬠן
ענין ‰מע˘„ ‰מר‚לים ˘ל‡ רˆו ליכנס ל‡"י  . .וטענו למˆ ‰ריכים ליר„  . .סוף כל „ר‚ין
כו'‘ בכ„י ל˜יים ˘ם ˙‰ור ‰ומˆו˙ ב„בור ובמע˘‡ .‰ך ב‡מ˙ ‰יו מוטעים ˘‰עי˜ר ‰ו‡
לע˘ו˙ם ב‡ר„ ıו˜‡ )˘לח י‚ ,ב .ל˜וטי ˙ור ‰רי˘ פר˘˙נו(

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ„
‡פ˘ר לפעול!
יָ כו…ל נוּ ַכל )˘לח י‚ ,ל(

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
‰חוב ‰ל˙‰עס˜ ב‰פˆ˙ ‰י„‰ו˙
ל˜ט מ„ברו˙ ˜ו„˘ בזכו˙ וחוב ˜ו„˘ ב˘‰פע ‰על ‰זול˙ בענייני י„‰ו˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

כט

וכי יו„ע ‡˙ ‰כיˆ„ ˙‰נ ‚‰פלוני בר‚ע

עליו ב‡˙‰ם למˆי‡ו˙ו ‡‰מי˙י˙

˘לפני ז !?‰וכי יו„ע ‡˙‡ ‰ם נול„

˘‰ו‡ בן ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב!

‰ו‡ בט‰ר!?‰

ובפרט ל‡ור ‰עוב„˘ ‰כ‡˘ר ז˜נו

וכ‡˘ר מספרים לו ‡ו„ו˙ מעמ„ו

˘ל י‰ו„י ז‰˘) ‰ו‡ נכ„ו ויור˘ו( יˆ‡

ומˆבו ˘ל פלוני  -מ˙ברר ˘ב‡מ˙

ממˆרים ו‡כל "˘˘ים ו‡ח˙ סעו„ו˙"

פלוני ז ‰נמˆ‡ במעמ„ ומˆב ירו„

מ‰מˆ˘ ‰ב‡‰ ‰יר ‚‰ילוי ˘ל מלך

ביו˙ר!

מלכי ‰מלכים ˜‰ב".!‰

‰נ ‰על ז‡ ‰ומרים לו "‡ל ˙בט ‡ל

ועפ"ז מובן ˘מבלי ‰בט על מעמ„ו

מר‡‰ו"!‡ ,מנם מוכרח ‡˙ ‰ל‰ביט

ומˆבו ‰חיˆוני )ב‡יז‡ ‰ופן ˘י‰י'(

‡ל מר‡‰ו כ„י ˘˙„ע כיˆ„ ל„בר

‰ -רי מˆ„ עˆם מˆי‡ו˙ו ר‡וי ‰ו‡

ול˘‰פיע על פלוני )ב‡ופן ˘„‰ברים

לכללו˙ ענין ‡‚‰ול‡ ,‰ל‡ ˘ˆריכים

יפעלו ‡˙ פעול˙ם(‡ ,בל ‡עפ"כ

ל‚לו˙ ז‡˙ ‡ˆלו ע"י כללו˙ ‰ענין

כ‡˘ר ‡˙ ‰מביט עליו "‡ל ˙בט ‡ל

„‰פˆ˙ ‰מעיינו˙.

מר‡‰ו" ‰חיˆוני‡ ,ל‡ ˆריך ל‰ס˙כל

)˘ב˙ פר˘˙ ‡מור ˙˘מ"ב(

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כח

‰עˆ ‰ל‰יו˙
'מונח' ב˜„ו˘‰
כ‡˘ר י‰ו„י טוען :רˆוני לעסו˜
‡ך ור˜ בענינים נעלים ,ו‡ינני רוˆ‰
ל˘‰פיל ‡˙ עˆמי לעניינים ˙ח˙ונים
כ„י לבררם ,ולכן ‡ין רˆוני ל˙‰עס˜
עם ‰זול˙ – ‡זי ‰ו‡ עˆמו טעון
ב„י˜ ,‰וי˘ לב„ו˜ מ‰ו מעמ„ו ומˆבו
˘לו.
י˙כן ˘‡מנם בעניינים נעלים –
מעמ„ו ומˆבו ‰ו‡ כ„בעי‰ ,יינו,
˘מוחו ולבו ‰ם כ„בעי‡ ,בל „ו˜‡
‰ענינים ‰פחו˙ים – ‡ינם כ„בעי
‡ˆלו ,ו‰ו‡ ˜˘ור ב‰ם בכל נפ˘ו.
‰ו‡ מונח בענינים ˙ח˙ונים )"ער
לי‚ט זייער ני„ערי˜"( ,כיון ˘ל‡ עס˜
כלל בבירור ענינים ‡לו; ‰ו‡ עס˜ ר˜
בענינים ˘ל  ‰‚˘‰ו˙‰עוררו˙ ‰לב,
‡בל בענינים פחו˙ים ל‡ עס˜ כלל,
ולכן ענינים ‡לו נ˘‡רו ‡ˆלו ˘ל‡
כ„בעי .ומ‡˘ ‰ינו מר‚י˘ ז‡˙ – ‰רי
ז ‰מפני ˘מוחו ולבו מכסים על עניניו
‰פחו˙ים ביו˙ר ˘‰ו‡ ˜˘ור ב‰ם.
וע"„ ‰מבו‡ר ב„ברי רבן יוחנן
בן זכ‡י ˘‡מר "‡יני יו„ע ב‡יזו

‡ם ז‰ו ענין ˘לעולם ‡י ‡פ˘ר ל„ע˙
‡ו„ו˙יו – ‰רי ‡ין עˆ ‰לז ,‰ו‡ין מ˜ום

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

לעונ˘ כו'"‡ .כ ,ממ ‰ח˘˘ ריב"ז?
‡ך ‰ענין ‰ו‡ – ˘‡ע"פ ˘"‰נ‚לו˙

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

 לנו" ,ו‡ילו "‰נס˙רו˙"‰ ,ענינים˘‰ם למעל ‰מכחו˙ ‚‰לויים‡ ,ינם
"לנו" כי ‡ם "ל‡ '‰ל˜ינו" ‡ -עפ"כ,
‚ם בנו‚ע ל"נס˙רו˙" מוטל˙ ‡˘מ‰
על „‡‰ם ,כיון ˘‚ם לז ‰י˘נ ‰עˆ.‰
ו‰עˆ‰ ‰י‡ – ˙‰עס˜ו˙ עם ‰זול˙:
כ‡˘ר „‡‰ם עוס˜ עם ‰זול˙
ב˙‰עס˜ו˙

פנימי˙,

ומ˙עס˜

‚ם

בענינים ˘ל ‚' ˜ליפו˙ ‰טמ‡ו˙,
בז‰ירו˙,

וב‡ופן

‰מ˙‡ים

ה"סמיכות" של המרגלים ומרים
מהי התמיהה בסמיכת פ' מרגלים לפ' מרים ,הרי קרו בסמיכות זל"ז?  /באיזה
יום לקתה מרים בצרעת?  /ביאור חטאם של המרגלים ושל מרים ומה שהי' על
המרגלים ללמוד ממרים

כ„י

לבררן – ‡זי "במ„„‡˘ ‰ם מו„„ ב‰
מו„„ין לו"˜‰ .ב" ‰מוˆי‡ ‚ם ‡ו˙ו
מ˜‰ליפו˙‰ ,ן ‡˙ כחו˙יו ‰פנימיים
)נר"נ(‰ ,ן ‡˙ ‰מ˜יף „חי' ומ˜יף

כ˙ב

ר˘"י – ב˙חיל˙ ‰ס„ר:‰

"למ ‰נסמכ ‰פר˘˙ מר‚לים לפר˘˙ מרים? לפי ˘ל˜˙ ‰על עס˜י „יב„˘ ‰יבר‰
ב‡חי' ,ור˘עים ‰ללו ר‡ו ול‡ ל˜חו מוסר".

„יחי„ ,‰ו‡פילו ‡˙ ‰עˆם מוˆי‡

ונ˙חבטו ‰מפר˘ים ב„ברי ר˘"י ‡לו„ ,לכ‡ור – ‰למ ‰י˘ ˆורך בטעם מיוח„ על

˜‰ב" ‰מ˜‰ליפו˙ ,כך ˘כל ‰ענינים

סמיכו˙ ‰פר˘יו˙ ,כ‡˘ר פ˘וט „‰בר ˘כן ‰י' ס„ר ‰מ‡ורעו˙" :פר˘˙ מרים" נס˙יימ‰

נ˘‡רים ב˘לימו˙.
וענין

ז‰

בכ"ח סיון )כ„ל˜מן( ,וביום ˘למחר˙ו – כ"ט סיון – ‡ז נ˘לחו ‰מר‚לים

‰ו‡

‰כנ‰

ל‚‡ול‰

‰ע˙י„‡˘ ,‰ז ייפ„ו כל ‰ניˆוˆו˙,

)כ„ברי ר˘"י

בפ' „ברים ‡ ,ב(!
]ל„ע˙ "˘‰ס )˙עני˙ כט (‡ ,נ˘לחו ‰מר‚לים ב‡ו˙ו יום ˘בו נס˙יים ˘בוע ‰‰ס‚ר
˘ל מרים‡ .ולם ב„רך ‰פ˘ט – "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"  -מס˙בר יו˙ר ˘‰י' ז ‰למחר˙ ,כי

במ‰ר ‰בימינו.
)˘ב˙ פר˘˙ נˆבים ˙˘י"„(

)„רך( מוליכים ‡ו˙י"‡ ,ף ˘‰יו בו

‰רי בני י˘ר‡ל חל˜ו כבו„ למרים ו‰מ˙ינו ע„ סוף ˘‰בוע ,ור˜ ‡ז "נסעו ‰עם מחˆרו˙
ויחנו במ„בר פ‡רן" )כ„ברי ‰כ˙וב בס"פ ב‰עלו˙ך( ,ומ˘ם נ˘לחו ‰מר‚לים;

כל ‰מעלו˙ ˘מנו עליו חז"ל – כיון

ו˜˘ ‰לומר ˘‰ספי˜ו ב‡ו˙ו יום לפר˜ ‡˙ ‰מ˘כן ,לנסוע מחˆרו˙ ולחנו˙ במ„בר

˘ל‡ י„ע ‰יכן נמˆ‡ ‰עˆם ˘לו‰ .יינו

פ‡רן ,ל˜‰ים ‡˙ ‰מ˘כן מח„˘ ,לבחור ‡˙ ‰מר‚לים ולˆוו˙ם ול˘לחם מי„ בו ביום!

˘י˙כן ˘˘‰כל ו‰מ„ו˙ י‰יו כ„בעי,
ו‡ילו ‰עˆם י‰י' ˜˘ור עם עניינים
‰פחו˙ים ביו˙ר ,בעמ˜י ˜‰ליפו˙
רח"ל.
‡ך לכ‡ור„ ‰˘˜ ‰ממ ‰נפ˘ך:

‡ל ˙בט ‡ל מר‡‰ו!
כ‡˘ר מˆווים על י‰ו„י ל˙‰עס˜
ב‰פˆ˙ ‰י„‰ו˙ ו‰פˆ˙ ‰מעיינו˙
חוˆ ,‰יכול לב‡ ‡ליו מי˘‰ו ולטעון:
כיˆ„ יכול ‡˙ ‰ל„בר עם י‰ו„י פלוני -

ועל כן נר‡ ‰לומר ב„רך ‰פ˘ט ˘‰ס‚ר מרים ‰ס˙יים יום ˜ו„ם – בכ"ח סיון ,ועי˜ר
‰ח˘בון ‰ו‡ כך )ר‡ ‰ב‡רוכ ‰מפר˘י ר˘"י בפ' „ברים ‡ ,ב ובל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט ע'  .1ו‡כמ"ל(:
ביום כ' ‡ייר נסעו ממ„בר סיני )ב‰עלו˙ך י ,י‡( ,ונסעו ‡ז "„רך ˘לו˘˙ ימים"

)˘ם י,

ל‚( ,וכמו ˘מפר˘ ר˘"י ˘ם ˘"מ‰לך ˘לו˘˙ ימים ‰לכו ביום ‡ח„" – ב„רך נס; ובליל
כ"‡ ‡ייר ‚‰יעו ל˜ברו˙ ‡˙‰ו ,‰וב‡ו˙ו ליל˙‰ ‰לוננו ו‡˙‰וו לב˘ר ו‡מר ל‰ם ˜‰ב"‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

כז

"˘„˜˙‰ו למחר ו‡כל˙ם ב˘ר  . .ע„ חו„˘ ימים" )ב‰עלו˙ך י‡ ,כ( ,וכך ‰ו – ‰כמו
˘מפר˘ ר˘"י ˘‰יו "‡וכלין ומˆטערין ˘לו˘ים יום".
ובכן ,כיון ˘˙‰חילו ל‡כול למחר˙ ,כלומר ביום כ"‡ ‡ייר – ‰רי ˘‰לו˘ים יום
‰ס˙יימו בכ"‡ סיון בבו˜ר ,וב‡ו˙ו יום "מ˜ברו˙ ‡˙‰ו ‰נסעו ‰עם חˆרו˙ וי‰יו
בחˆרו˙" )ב‰עלו˙ך י‡ ,ל;(‰

מ ‰לכ‰ן בבי˙ ˜‰ברו˙?!
‡י˙‡ ב‚מר‡" :בו‡ ור‡ ‰כמ‰
חביבין י˘ר‡ל לפני „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡,
˘בכל מ˜ום ˘‚לו ˘כינ ‰עמ‰ן… )‚לו

וב‰יו˙ם בחˆרו˙ ,בכ"ב סיון‡ ,ז „יבר ‰מרים ב‡חי' ו‰וס‚ר˘ ‰בע˙ ימים – ע„ כ"ח

ל‡„ום ˘כינ ‰עמ‰ן(  . .ו‡ף כ˘‰ן

סיון וע„ בכלל ,ובו ביום נסעו מחˆרו˙ וב‡ו למ„בר פ‡רן ומ˘ם ˘לחו ‰מר‚לים בכ"ט

ע˙י„ין לי‚‡ל ˘כינ ‰עמ‰ן˘ ,נ‡מר

סיון[.

ו˘ב ‡ '‰ל‰יך ‡˙ ˘בו˙ך ,ו˘‰יב ל‡
נ‡מר ‡ל‡ ו˘ב ,מלמ„ ˘˜‰ב"˘ ‰ב

ב.

עמ‰ן מבין ‚‰ליו˙".

‰מפר˘ים ˙ירˆו בכמ„ ‰רכים ,ומ‰ן:

‡( ‰רע"ב ו‚ור ‡רי' למ„ו˘ ,מ‰˘ ‰ו˜˘ ‰לר˘"י ‰ו‡ ז‰˘ ‰כ˙וב מ„‚י˘ בסוף

ו‰‰ור‡ ‰מז :‰י˘ לפעול עם

פר˘˙ ב‰עלו˙ך "ו‡חר נסעו ‰עם מחˆרו˙ ויחנו במ„בר פ‡רן" )ול‡ ‡מר ב˜יˆור

כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל ,ול˜רב ‚ם מי ˘‰ו‡

"ויסעו מחˆרו˙ ויחנו במ„בר פ‡רן"(˘ ,מ" ‰˘‚„‰‰ו‡חר" מ˘מע ˘"פר˘˙ מרים"

פחו˙ ביו˙ר – כיון ˘ב‡מ˙ י˘

˘‰י˙ ‰בחˆרו˙ י˘ ל˘ ‰ייכו˙ מיוח„˙ עם "פר˘˙ מר‚לים" ˘נ˘לחו ממ„בר פ‡רן

בכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל "נר ‰וי' נ˘מ˙ ‡„ם"

)ול‡ ר˜ ˘בפועל ‰יו ז‡ ‰חר ז.(‰

˘‡פ˘ר ל„‰לי˜ו.

ב( ‰ר‡"ם כ˙ב ˘˜ו˘יי˙ ר˘"י מיוס„˙ על ˘יט˙ ‰מ„ר˘ ˘מחלו˜˙ ˜ורח ‰י˙ ‰עו„

ו‡פילו מי ˘נמˆ‡ במעמ„ ומˆב

)˘כן מ˘מע ב„ברי ר˘"י ב˙חיל˙ פ' „ברים .ור‡‰

„"נר ר˘עים י„עך"‰„ ,יינו ˘"‰נר

לפני חט‡ ‰מר‚לים ו‡ף לפני מע˘ ‰מרים

‡„ם כ„י לבררו˘ ,ב˘ביל זˆ ‰ריך
‰מברר ל˙‰לב˘ בלבו˘י ‰מ˙ברר
– עלול ‰ו‡ ל‰יו˙ מו˘פע ממנו כו',
וכפי ˘מˆינו ˘‰עובר בבי˙ ‰בורס˜י
ריחו ˜לט!
ו‰מענ ‰על ז˘ – ‰ס„ר ‰‰נ‰‚‰
˘ל בני י˘ר‡ל ˆריך ל‰יו˙ כמו ˘ל
„‡רפן ‚יין מיטן ס„ר
˜‰ב"‡") ‰י„ן ַ
פון ‡ויבער˘טן"( ‡˘ר "‚לו ל‡„ום
˘כינ ‰עמ‰ן":
לכ‡ור ,‰מ ‰ל ‰ל˘כינ ‰ללכ˙
"ל‡„ום" ,למ˜ום ‚' ˜ליפו˙ ‰טמ‡ו˙
ל‚מרי‰˘ ,ו‡ ‰מוו˙ ‡‰מי˙י ˘‡ין
בו חיו˙ כלל?! ו‡עפ"כ ,כ˘‚לו בני
י˘ר‡ל ל‡„ום – מˆטרף עמ‰ם ‚ם
˜‰ב"‚") ‰ייט „ער ‡ויבער˘טער ‡ויך
מיט"( ,וסוף סוף – יבררו ויי˘‡רו כל

במפר˘ים ˘ם ˘חול˜ים על ‰ר‡"ם ,ו‡כ"מ( ,ומע˙ ‰נמˆ‡ ˘בל‡ו ‰כי ‡ין ‰כ˙וב מ„יי˜ בס„ר

‰וי' נ˘מ˙ ‡„ם" ˘בו ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל

‰מ‡ורעו˙ – „‡ם כן ‰י' מ˜„ים ‡˙ מחלו˜˙ ˜רח לפני )חט‡ ‰מר‚לים ו(מע˘ ‰מרים,

"י„עך" )כבי‡ור ‡„מו"ר מו‰ר˘"ב

וממיל‡ מובן ˘י˘ כוונ ‰מיוח„˙ בסמיכו˙ ‰פר˘יו˙.

נ"ע בענין "ח˙יכ ‰עˆמ ‰נע˘י˙

על בני י˘ר‡ל ל„ע˙‚˘ ,ם ‰ם

נביל˘ ,"‰ע"י מע˘י בני ‡„ם נע˘‰

ˆריכים לנ‰ו‚ ב‡ו˙„ ‰רך .כ‡˘ר י˘נו

מ‰י˙ר ‡יסור( – ‰רי כיון ˘סוף סוף

י‰ו„י ˘"‚ל ‰ל‡„ום" – י˘ ללכ˙

ז‰ו "נר ‰וי'"‡ ,פ˘ר ל„‰לי˜ו.

עמו ,מבלי לח˘וב על ˘ום „בר .ל‡

‡מנם לפי פירו˘ים ‡לו נמˆ‡ ˘‰יסו„ ל˜ו˘יי˙ ר˘"י ‡ינו מעˆם סמיכו˙ ‰פר˘יו˙
‡ל‡ מכח „יו˜ים ‡חרים ,ו‰עי˜ר חסר מן ‰ספר‰˘ ,רי ר˘"י ‡ינו מזכיר כלל „יו˜ים
‡לו ור˜ כו˙ב ב‡ופן ס˙מי" :למ ‰נסמכ ‰פר˘˙ מר‚לים לפר˘˙ מרים" – ומ˘מע
˘נ˙כוון כפ˘וטו ,ל˘˜‰ו˙ על עˆם ‰סמיכו˙ ,כ„ל˜מן.

יכולים לטעון :מ ‰לכ‰ן בבי˙
˜‰ברו˙ – ˘‰רי כל בני י˘ר‡ל ‰ם

‚.

וי"ל בבי‡ור ‰ענין:

נכון „‰בר ˘מˆ„ ס„ר ‰זמנים ‰י' ˘ילוח ‰מר‚לים מי„ ל‡חר סיום "פר˘˙ מרים",
‡בל מˆינו לפעמים ˘‰כ˙וב בכוונ ‰מפסי˜ בין ˘˙י מ‡ורעו˙ ˘‰יו ז‡ ‰חר ז ,‰כ„י
˘ל‡ ל‰סמיכם ]וכמו ˘מˆינו ז ‰ע˙ ‰בפ' ב‰עלו˙ך ,בפר˘˙ "וי‰י בנסוע ‡‰רון"

)י,

ל˘ – (‰ר˘"י מפר˘ ˘‡ין ז ‰מ˜ומו ˘ל מ˜ר‡ ז" ,‰ולמ ‰נכ˙ב כ‡ן כ„י ל‰פסי˜ בין
פורענו˙ לפורענו˙"[.
וז‰ו ‡יפו‡ ˘‰ו˜˘ ‰לר˘"י בני„ון „י„ן ,מ ‰טעם ל‡ ‰פסי˜ ‰כ˙וב בענין ‡חר,
˘יפרי„ בין "פר˘˙ מרים" ל"פר˘˙ מר‚לים"?

‰ניˆוˆו˙ ב˘לימו˙.

על "מ ‰לכ‰ן בבי˙ ˜‰ברו˙" – ‡‰ם
„‰בר ‰ו‡ לפי כבו„י )"ˆי עס ּפ ַ‡סט

"ממלכ˙ כ‰נים" ,ומ ‰לו ל˙‰עס˜

פ‡ר מיין כבו„"(,
פ‡ר מירˆ ,י עס ‡יז ַ
ַ

עם ‡„ם ˘"‰נר ‰וי'" ˘בו ‡ינו

ו‡פילו ל‡ על "מ ‰למלך בבורס˜י" –

מ‡יר‰ ,יינו ˘חסר ‰בו „‰בי˜ו˙ ב'‰

לח˘ו˘ ‡יך „‰בר י˘פיע על מעמ„ו

"‡ל˜ים חיים"? ל˘ם מ ‰עליו ללכ˙

)"וו‡ס וועט זיין מיט
ָ
ומˆבו ˘לו

למ˜ום ˘כז?‰

‡ים"(‡ ,ל‡ י˘ ללכ˙ עמו לל‡ ˘ום

וע„"ז מ ‰למלך בבורס˜י?! – ‰ו‡
חו˘˘˘ ,ב˘ע˘ ‰י˙עס˜ עם ‡ו˙ו

ח˘בונו˙.
)˘ב˙ פר˘˙ נˆבים ˙˘י"„(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

˜úר‡˙ ˘ב˙

˘על י„ ‰יבו‡ למעל˙ ˙‰מימו˙‰" ,י' ˙מים" ,כ„י ˘י ‡‰יˆח˜ נול„ מטיפ„˜ ‰ו˘,‰
ויעבו„ עבו„˙ו בחפיר˙ ‰ב‡רו˙ ב‡ופן ˘‡פילו ל‡חרי "ע˘˜" ו"˘טנ "‰ימ˘יך ויחפור
‡˙ ‰ב‡ר ˘˘מ" ‰רחובו˙".

ז

ו‰יינו :כיון ˘ב˘˙י ‰פר˘יו˙ מ„ובר על מי ˘נכ˘ל בל˘ון ‰רע ונענ˘‰ ,רי ‰לומ„
‡˙ ˘˙י ‰פר˘יו˙ זו ‡חר זו יכול לטעו˙ ולח˘וב כ‡ילו „ר‚˙ ‰מר‚לים "סמוכ‰ "‰י‡
ב˙וכנ ‰ל„ר‚˙ מרים ,חס ו˘לום )ור‡ ‰פר˘"י וי˘ב לט !(‡ ,ולכן ‰י' מ˙‡ים ל‰פרי„

על ‡ח˙ כמ ‰וכמ˘ ‰נ„ר˘ מכל י‰ו„י "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" ,ל˙‰עס˜ ולפעול על
י‰ו„ים נוספים,

ביני‰ם בענין ‡חר ,כ„י ˘ל‡ יבו‡ו לומר ˘„ומים ו˘ווים ‰ם ז ‰לז‰

)ול‰עיר ‚ם מˆי„‰

ל„רך על ר˘"י כ‡ן(.

ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘‚ם כ‡˘ר ניס ‰פעם ‡ח˙ וˆ‰ליח לעורר ‡ˆלו ענין ˘ל חיו˙
˜‡ך ‡ון ַ‡ ברען"(‡ ,זי ב‡ ‰מלך ˘ל ‡ו˙ ‰מ„ינ ‰ונטל ‡˙ ‰חיו˙
)"‡ ָ
ַ
ו˙‰ל‰בו˙
ו˙‰‰ל‰בו˙ ו˙˘‰מ˘ ב‰ן עבור ‰ענינים ˘לו ,וכן ‡ירע ‚ם כ‡˘ר ניס ‰בפעם ˘‰ני',
כפי ˘‰י' ב˘˙י ‰ב‡רו˙ "ע˘˜" ו"˘טנ‡ – "‰ין לו ל˙‰פעל מז‡ ,‰ל‡ ˆריך ל‰מ˘יך
בעבו„ ‰זו.

ו‡ף ˘לכ‡ור‰‰ ‰ב„ל ‰עˆום בין „ר‚˙ מרים ל„ר‚˙ ‰מר‚לים ברור ‰ו‡ בל‡ו ‰כי,
˘‰רי רו‡ים ‡˙ ‰‰ב„ל ב˙‰וˆ‡ ,‰מן ‡ ‰ˆ˜‰ל :‰ˆ˜‰
מרים ‡מנם נס‚ר˘ ‰בע˙ ימים‡ ,בל ע„יין חל˜ו ל ‰כבו„ ו‰מ˙ינו ל" – ‰ו‰עם ל‡
נסע ע„ ‡‰סף מרים" )ב‰עלו˙ך יב ,טו ובפר˘"י(;
ו‡ילו ‰מר‚לים "מ˙ו במ‚פ) "‰פר˘˙נו י„ ,לז( ,ועל כל „ורם נ‚זר ˘ימו˙ו במ„בר,
ו‡פילו בני‰ם "י‰יו רועים במ„בר ‡רבעים ˘נ˘) "‰ם ,ל‚(!
מכל מ˜ום ,ע„יין ‰י' ‡פ˘ר לח˘וב ˘‰‰ב„ל ‰ו‡ )ל‡ ב‚"‰בר‡"‡ ,ל‡( ר˜

‡ין ל‰רפו˙ ‚ם ‡ם ‰כל נופל ל'פלי˘˙ים'

ב"‰חפˆ‡" – ‡ˆל מרים ‰י' ל˘ון ‰רע בענין פרטי ולכן ל‡ נ‚רם נז˜ ‚„ול ,ו‡ילו ‡ˆל

וכל ז – ‰לפי ˘"˜י„˘ י„י„ מבטן"‡ :נו נול„נו ב˜„ו˘ ‰כ„י ˘נוכל ל‚‰יע למעל‰
מ‡ˆילו˙‰ ,יינו ,ל‰מ˘יך ‡ל˜ו˙ כמו ˘מ˙‚ל ‰לל‡ עניינים ˘ל ‰עלמו˙ ו‰ס˙רים
מ„י„ו˙ ו‚‰בלו˙ ,ולכן ˆריך ‚ם י‰ו„י מˆ„ו לעבו„ עבו„˙ו לל‡ ‰עלמו˙ ו‰ס˙רים

‰מר‚לים ‰בי‡ו „ברי‰ם לכ˘לון כללי ˘ל כל י˘ר‡ל כו' ,ולכן נענ˘ו בחומר ‰יו˙ר;
‡בל מˆ„ עˆם מ„ר‚˙ם כ˘לעˆמ‡ – ‰פ˘ר ל„מו˙ ˘‡ין ‰ב„ל ‚„ול ביני‰ם לבין
מרים ,וכ„י ל˘לול טעו˙ זו ‰י' ‰כ˙וב ˆריך ל‰פרי„ בין ‰פר˘יו˙ ול‡ ל‰סמיכן ,כנ"ל.

מ„י„ו˙ ו‚‰בלו˙‡ ,פילו ל‡ ‰מ„י„ ‰ו‚‰‰בל˘ ‰ל ˘כלו˘ ,לכן ˆריך לעבו„ עבו„˙ו
‚ם כ‡˘ר ע"פ ˘כל ‡ין לז ‰מ˜ום כלל‰˘ ,רי כבר ˙‰עס˜ עם י‰ו„י ו˙‰יי‚ע לחפור
ול‚לו˙ ‡ˆלו ‡˙ ‰מים חיים ,ו‰ל‰ ‰לך ומסר ‡˙ ‰מים חיים – רח"ל – ל‡בימלך מלך
‚רר ב‡ר ıפל˘˙ים; ‰ו‡ ˙‰יי‚ע וחפר ו‚ילˆ‡ ‰לו ענין ˘ל חיו˙ ,ו‰ל ‰ניˆל ז‡˙ עבור
ענין ל‡ טוב ,ו‡עפ"כ עליו ל‰מ˘יך ולנסו˙ עו„ פעם.
לכן‡ ,ין לו ל˙‰ייר‡ מכך ˘י˙כן ˘‚ם ל‡חרי ˘י˙חיל ל˙‰עס˜ עם י‰ו„י ,וי˙יי‚ע
לחפור ע„ ˘י‚ל ˙‡ ‰חיו˙ו ,ו‡ח"כ י˜ח ‰ל‰ ˙‡ ‰חיו˙ וינˆל ‡ו˙ ‰בˆ„ ˘‰מ‡לי,
ול‡חרי ז‰ ‰ו‡ ימ˘יך בעבו„˙ו לחפור ‡ˆל עו„ י‰ו„י ,ו‚ם ‡ז י˜ר ‰כנ"ל – כי סוף כל
סוף בוו„‡י י‚יע למעמ„ ומˆב „"רחובו˙",
‰יינו˘ ,ע"י ‰עבו„" ‰מן ‰מיˆר" ,מ˙וך מיˆר ומרירו˙ ,יבו‡ סוף סוף ל"מרחב",
˘כן ,מבלי ‰בט על מעמ„ו ומˆבו ˘ל י‰ו„י ז ‰כפי ˘‰י' ע„ ע˙‰ ,‰רי ‰ו‡ חפר ו‚יל‰
‡ˆלו ב‡ר מים חיים ,ו‡ז ˜ור‡ – יח„ עם י‰ו„י ז˘ ˙‡ – ‰ם ‰ב‡ר "רחובו˙" ל˘ון
רבים ,ע"˘ ˘"‰רחיב  '‰לנו" ˘זכינו ל‡‰יר עו„ חל˜ מעו"‰ז ˘‚‰מי.
ועי"ז ל˜רב ‡˙ ‰מעמ„ ומˆב „"יחלˆון י„י„יך ‰ו˘יע ‰ימינך וענני" – לˆ‡˙ מˆ‰ר‰
ומˆו˜ ,‰ולר‡ו˙ ‡˙ ˙˘וע˙  '‰כ‰רף עין ,בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו ,במ‰ר ‰בימינו.
)י"ב ˙מוז ˙˘י"„(

„.

ומיי˘ב ר˘"י‡)˘ ,ף ˘י˘ סבר‡ ˘סמיכו˙ ‰פר˘יו˙ עלול ‰ל‰בי‡ לי„י "טעו˙"

וח˘„ ל‚בי מ„ר‚˙ מרים‰ ,רי כביכול ‡ין בריר ,‰כי( „ו˜‡ על י„י ‰סמיכו˙ מובן ‚ו„ל
‰חט‡ ˘ל ‰מר‚לים ˘לכן נענ˘ו כ"כ בחומר:‰
‰רי ז ‰ע˙‰ ‰י' מע˘ ‰מרים‰˘ ,י‡ "ל˜˙ ‰על עס˜י „יב„˘ ‰יבר ‰ב‡חי'" – מ˘‰
רבינו ‰י' ‡חי' ממ˘" ,חˆי ב˘רו" )ב‰עלו˙ך יב ,יב( ,וטבעי „‰בר ‡יפו‡ ˘מרים ˙ר‚י˘
עמו ב˜ירוב ע„ כ„י כך ˘˙„בר ‡ו„ו˙יו כו'

)ו‰רי "ל‡ נ˙כוונ ‰ל‚נו˙ו" – ר˘"י ב‰עלו˙ך יב,

‡( ,ו‡ף על פי כן ל˜˙ ‰על „יבור ז;‰
"ור˘עים ‰ללו ר‡ו" במו עיני‰ם כיˆ„ מרים ל˜˙ ,‰ו‰י' ל‰ם ל‰בין ע„ כמ ‰י˘
ל‰יז‰ר ב„יבור בענינים ˘‰ייכים למ˘ ‰רבינו וכו' ,ו‡ף על פי כן "ל‡ ל˜חו מוסר"
ו˙‰ירו חרˆובו˙ ל˘ונם ל„בר כרˆונם בלי ‰בחנ.‰
וז‰ו ‡יפו‡ ˘‰סמיך ‰כ˙וב ‡˙ ‰פר˘יו˙ ול‡ ‰פרי„ ביני‰ן – כי „ו˜‡ סמיכו˙ זו
מב‡ר˙ ‚ו„ל ‰חט‡ ˘ל ‰מר‚לים ,ולולי סמיכו˙ זו ˜˘ ‰ל‰בין מ„וע נענ˘ו כ"כ וכפי
˘„יברו בז‰ ‰מפר˘ים )˘‰רי לכ‡ור‰ ‰מר‚לים ‡מרו ‡מ˙ וכו' – ר‡ ‰רמב"ן רי˘
פר˘˙נו(; וי˘ ל‡‰ריך טוב‡ בכל ז ,‰ועו„ חזון למוע„ בעז".‰

פנינים
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עיונים וביאורים

בין פסח שני ובנות
צלפחד למקושש עצים
וי˜ריבו ‡ו˙ו ‰מוˆ‡ים ‡ו˙ו מ˜ו˘˘ עˆים
‡ל מ˘ ‰ו‡ל ‡‰רן ו‡ל כל ‰ע„‰
)טו ,ל‚(

בפ' ב‰עלו˙ך )ט ,ו( נ‡מר בנו‚ע לפסח ˘ני
"וי˜רבו לפני מ˘ ‰ולפני ‡‰רן" ,ומפר˘ ר˘"י
"לפני מ˘ ‰ולפני ‡‰רן – כ˘˘ני‰ם יו˘בין בבי˙
‰מ„ר˘ ב‡ו ו˘‡לום ,ול‡ י˙כן לומר ז‡ ‰חר ז,‰
˘‡ם מ˘ ‰ל‡ ‰י' יו„ע ‡‰רן מנין לו" .וכעין ז‰
פיר˘ בפ' פינחס )כז ,ב( ˘ם נ‡מר בנו‚ע לבנו˙
ˆלפח„ "ו˙עמו„נ ‰לפני מ˘ ‰ולפני ‡לעזר ‰כ‰ן
ולפני ‰נ˘י‡ים וכל ‰ע„‚„ ,"‰ם ˘ם מ˙ייחס
ל˘‡ל‡" ‰ם מ˘ ‰ל‡ ‰י' יו„ע כו'" ומ˙ר˘ ıם
ב˘ני ‡ופנים.
וי˘ ל˘˜‰ו˙ ,מ„וע בפר˘˙נו‚˘ ,ם כ‡ן נ‡מר
"‡ל מ˘ ‰ו‡ל ‡‰רן ו‡ל כל ‰ע„‡ ,"‰ין ר˘"י
מפר˘ כלום ל˙ר ıל˘ון ז?‰
וי˘ לומר בפ˘טו˙:
טעם ˜‰ריב ‰למ˘ ‰וכו' בפסח ˘ני ובבנו˙
ˆלפח„ ‰י' בכ„י לברר ‡˙ ‰‰לכ ,‰ובז ‰ו„‡י
˜˘‡" ‰ם מ˘ ‰ל‡ ‰י' יו„ע ‡‰רן מנין לו"‡ .ך
בפר˘˙נו ל‡ ‰יי˙˜‰ ‰ריב ‰מטעם ז‰˘ ,‰רי ל˜מן
)טו ,ל„ „" ‰כי ל‡ פור˘( כו˙ב ר˘"י "ל‡ ‰יו יו„עים
ב‡יזו מי˙ ‰ימו˙‡ ,בל יו„עים ‰יו ˘‰מחלל ˘ב˙
במי˙."‰
ונמˆ‡˘ ,כ‡ן ל‡ ב‡ו ‡ל מ˘ ‰כ„י לברר ‡˙
‰‰לכ ,‰כי י„עו כבר ˘מחוייב מי˙‡ ,‰ל‡ ב‡ו
למסור ‡˙ ‰מ˜ו˘˘ לר˘ו˙ ˆ‰יבור˘ ,י˜יימו בו
‡˙ ‰‰לכ ‰וימי˙ו‰ו .ו‡"כ מובן מ‰˘ ‰בי‡ו‰ו
‚ם "‡ל ‡‰רן ו‡ל כל ‰ע„‰˘ ,"‰י' בז ‰מסיר˙
‰מ˜ו˘˘ לר˘ו˙ ˆ‰יבור כולו ˘י˜יימו בו ‡˙ „‰ין.
ו‡ין מ˜ום ל˘‡ל˙ "‡ם מ˘ ‰ל‡ ‰י' יו„ע" ,כי ל‡
ב‡ו כ‡ן לברר ‡˙ ‰‰לכ‡ ‰ל‡ כ„י למסרו לר˘ו˙
ˆ‰יבור כולו.
ר˜ ˘ל‡חר ˘נמסר לר˘ו˙ ˆ‰יבור ,ל‡ י„עו ‰ם
ב‡יזו מי˙ ‰ל‰מי˙ו ולכן ‰מ˙ינו ל‰ור‡˙ ˜‰ב",‰
‡ך ‡י י„יע ‰זו ל‡ ‰י˙ ‰סיב˙ ˜‰‰רב‡" ‰ל מ˘‰

כ‰

˙‰עס˜ו˙ עם ‰מכוס ‰ב'‡בנים ובו'ı
‰‰ור‡ ‰מז:‰

ו‡ל ‡‰רן" כי ‡ם ז˘ ‰רˆו למסור ‡˙ ‰מ˜ו˘˘
לר˘ו˙ ˆ‰יבור.

ˆ...ריכים לעסו˜ ‚ם עם ‡ל˘ ‰מבחו ıל‡ רו‡ים ‡ˆלם מלב„ ‡בנים ובו˘ ıמכסים
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על ‰מים חיים ,ו‡פילו עם ‡ל˘ ‰נר‡‰˘ ‰ם מנ‚„ים על ‡ל˜ו˙ ,כלומר ,עם ‡ל‰

האם העכו"ם הם
"מציאות" או "העדר"
‡ל ˙יר‡ו ‡˙ עם ‡‰ר ıכי לחמנו ‰ם סר
ˆילם מעלי‰ם
ˆילם – מ‚ינם וחז˜ם ,כ˘רים ˘ב‰ם מ˙ו כו'„ .בר ‡חרˆ ,לו
˘ל ‰מ˜ום סר מעלי‰ם
)י„ ,ט .ר˘"י(

כ˙ב ‰רמב"ם )‰ל' ‡בו˙ ‰טומ‡ ‰פ"ב "‰י(:
"˘חיט˙ עכו"ם נביל ‰ומטמ‡ ‰במ˘‡ כו' מ„"ס".
ו˘‰י‚ עליו ‰ר‡ב"„" :עכו"ם ‰ם כב‰מו˙ ,ו‡ין
מטמ‡ין ו‡ין מיטמ‡ין כו' ,ו‰חו˘ב ‡ו˙ם לכלום
– ‡סף רוח בחפניו".
ובי‡ר בז‡‚‰ ‰ון ‰רו‚ˆ'ובי )ˆפנ˙ פענח ע˙"‰
‰פטר ‰לפ' ב‰ר( „נחל˜ו ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ ב‚„ר
עכו"ם‰„ .ר‡ב"„ ס"ל „‰ם "בחינ˙ ‰ע„ר" ,ולכן
‡ין ˘חיט˙ן כלום ,ו‰ב‰מ ‰"‰ ‰כמ˙ ‰מ‡לי',
ונביל ‰מ.˙"‰

מ˘‡"כ ל‰רמב"ם „ס"ל ˘‰עכו"ם ‰ם ב‚„ר
"מˆי‡ו˙" ,פועל˙ ˘חיט˙ן על ‰ב‰מ˘ ‰ל‡ ˙‰י'
כ"מ˙ ‰מ‡לי'" ,כ"‡ כ˘חוט] ‰ל‚בי טומ‡ .[‰וז‰
˘נע˘י˙ עי"ז נביל‰ ,‰ו‡ מ„"ס ]ועיי"˘ ˘מב‡ר
עפ"ז ˘יט˙ם ב‡ם ˘ייך "‚„ר ‚˘‰ח ‰פרטי˙" על
עכו"ם[.
ועפ"ז י"ל „במחלו˜˙ ז‡˙ ˙לוי ‰חילו˜ בפירו˘
"סר ˆילם מעלי‰ם":
‡ם עכו"ם ‰ם ב‚„ר ‰ע„ר ‡"‡ ,לפר˘ „ב"סר
ˆלם מעלי‰ם" מ„ובר על "ˆלו ˘ל מ˜ום"„ ,על
"‰ע„ר" ‡"‡ לומר ˘‰י' עליו מ˜ו„ם "ˆלו ˘ל
מ˜ום" .ועכˆ"ל „˜‡י על "מ‚ינם וחז˜ם ,כ˘רים
˘ב‰ם".

˘בחיˆוניו˙ ˘˜ועים ‰ם ב‡יסורים במזי„ ו'ל‰כעיס' – ‚ם עמ‰ם ˆריכים ל˙‰עס˜ לחפור
„ער‚ר‡בן"(
ָ
ב˙וכם ,ול‰סיר מ‰ם ‡˙ „‰ברים ‰מס˙ירים ,ע„ ˘י‚יעו )"ביז מ'וועט זיך
למים חיים ˘נמˆ‡ים ‡ˆלם בפנימיו˙ם ,וי‚לו ‡ו˙ם ב‚ילוי.
וע„יין יכולים לטעון :כיון ˘כבר ניס ‰לחפור פעם ‡ח˙ ,ועו„ פעם ,ול‡ זו בלב„
˘‡ינו רו‡˙ ‰ועל˙‡ ,ל‡ ‡„רב‡‰ ,פל˘˙ים נטלו ‡˙ ‰ב‡רו˙‡ .ם כן ‡יז ‰מ˜ום י˘
ע"פ ˘כל ל‰מ˘יך ולחפור?
ו‰מענ ‰על ז˘‡" :‰ר ˜„˘ י„י„ מבטן כו' וˆ‡ˆ‡יו כו'"‰ .עבו„˘ ‰ל יˆח˜ ובניו
ˆריכ ‰ל‰יו˙ לל‡ ח˘בונו˙ .ז˘ ‰ע„ ע˙ ‰ל‡ ˆ‰ליח – ˘ייך לח˘בונו˙ ˘ל ˜‰ב",‰
ו"ב„‰י כב˘י „רחמנ‡ למ ‰לך"; מ˘ ‰נו‚ע ‡ליו ‰ו‡ – ˘‰ו‡ חייב לחפור ולחפור ,ע„
˘י‚יע ל‰מים חיים ,וסוף סוף י‚יע למעמ„ ומˆב „"‰רחיב  '‰לנו ופרינו ב‡ר."ı

עי˜ר ‰עבו„ ‰מחו ıלבי˙ ‰כנס˙
ובפרטיו˙ יו˙ר:
‡נו כולנו – ‰חל מיˆח˜ עליו נ‡מר "‡˘ר ˜„˘ י„י„ מבטן כו' וˆ‡ˆ‡יו כו'" –
˘זכינו ל‰וול„ ל‡חרי נ˙ינ˙ מˆו˙ מיל ,‰ו‰עי˜ר ,ל‡חרי מ˙ן˙-ור˘ ,‰פעל ביטול כללי
בכללו˙ ‰עולמו˙˘ ,לכן ,מ‰זמן „מ"˙ יכולים ל˜יים מˆו ‰ב„בר ‚˘מי ב‡ופן ˘‚ם
ל‡חר ‚מר ˜יום ‰מˆו ‰נ˘‡ר˙ ˜„ו˘ ‰ב„בר ˘‚‰מי – ˆריכים ‡נו ל˙‰יי‚ע ול˙‰עס˜
עם כל י‰ו„י ,ועם כל עניני ‰עולם.
כלומר‡ :סור לי‰ו„י ל‰ס˙פ˜ בעבו„˙ו בזמן ˘עוס˜ ב˙פל ,‰בלימו„ ˙‰ור ‰וב˜יום
‰מˆוו˙ ,ולח˘וב ˘ל‡חרי כן ‰רי ‰ו‡ בן-חורין ,ויכול ל˙‰נ – ‚‰ל‰ב„יל – ככל ‚‰ויים;
עליו ל„ע˙ ˘ע„ ע˙ ‰עב„ עבו„‰˘ ‰י‡ ב„רכו ˘ל ‡בר‰ם ,ב„רך מלמעל ‰למט,‰
‡˘ר ,בעבו„ ‰זו ‚ופ‡ י˘נם ‚' חלו˜ו˙˙ :ור ,‰עבו„ ‰זו ˙פל ,‰ו‚מילו˙ חס„ים ˘‰י‡
כללו˙ ‰מˆוו˙‡ ,בל בכללו˙ ‰רי זו עבו„ ‰ב„רך מלמעל ‰למט ‰בלב„.

מ˘‡"כ ‰פירו˘ ˘‰ני בר˘"י ס"ל ˘‰עכו"ם ‰ם
ב‚„ר מˆי‡ו˙ ,ו‡"כ ו„‡י י˘ לפר˘ ˘"ˆלם" ˜‡י
על "ˆלו ˘ל מ˜ום".

ו‚ם עניינים ‡‰סורים ,ובזˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ ‰עבו„ :‰בנו‚ע לענינים ‡‰סורים – לבטלם,
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ובנו‚ע לעניני ‰ר˘ו˙ – ל‰עלו˙ם ל˜„ו˘˘ .‰בז„ ‰וו˜‡ מ˙חיל ‰עבו„˙ו במילוי ‰כוונ‰

ר˜ ל‡חרי כן מ˙חיל ‰עבו„˙ו ‡‰מי˙י˙ – לˆ‡˙ לעולם˘ ,בו י˘נם עניני ‰ר˘ו˙

‰עי˜רי˙ ˘ב˘ביל ‰נבר‡ ,וזו‰י ‰כוונ˘ ‰ב‚לל ‰ני˙נ ‰ל‡בר‰ם ‡בינו מˆו˙ מיל,‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

ט

‰וספ. ‰

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת
דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו ,ובאו כאן כמעט ללא עריכה,
באופן שנאמרו ,מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

החובה להתעסק בהפצת היהדות
ניסיון 'חפירת הבארות' אצל יצחק  /עיקר העבודה היא מחוץ ל'בית הכנסת' /
אין להתייאש ולהרפות גם אם הכל נופל ל'פלישתים'  /מה לכהן בבית הקברות? /
ללכת בדרכיו של הקב"ה בהנהגתו עם ישראל  /העצה להיות 'מונח' בקדושה

חביבות ה"טף" ש"מפרר"
את התורה ומצוותי'

‰מלחמ ‰עם "‡בימלך מלך פל˘˙ים"

ה"תינוק" מפרר יותר ממה ש"אוכל" בתומ"צ  /המרגלים יראו שלא "יתפוררו"
להם התורה ומצוותי'  /עבודת ה"טף" – יקרה מאוד בעיני ה'  /לימודו הפשוט
של התינוק חביב יותר מבניין בית המקדש

ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ מבו‡רים ב‡רוכ‰ ‰עניינים ‰רוחניים ˘פעל יˆח˜ ‡בינו ב'חפיר˙
‰ב‡רו˙' ,ובעבו„ ‰זו  -כפי ˘רו‡ים ‚ם בפ˘טו˙ ‰כ˙ובים  -פעל ב‡ופן ˘ל‡ זו בלב„
˘ל‡ ˙‰ח˘ב ב˜‰ו˘י ו˙‰'‰נ‚„ו˙' ˘ל ‰עניינים ˘מכסים ‡˙ ‰מים חיים‡ ,ל‡ י˙יר‰
מז‰ :‰ו‡ ל‡ ˙‰ח˘ב ‚ם עם ‰מנ‚„ים 'מבחו˘ 'ıמפריעים לחפור ‡˙ ‰ב‡רו˙.
˙‰ור ‰מספר˙ ˘כ‡˘ר עב„י יˆח˜ חפרו ומˆ‡ו ב‡ר מים חיים ,וב‡ו רועי ‡בימלך
ו‚יר˘ום ב‡מרם "לנו ‰מים"˘˘ ,ייכים לפל˘˙ים – ˘‰מ˘מעו˙ ‰פנימי˙ ˘בז‰ ‰י‡
˘‰חיו˙ ו‰חמימו˙ )"„י לעבע„י˜ייט ‡ון וו‡רעמ˜ייט"( ˘ב˜ו˘י ˆ‰ליחו לחפור
ול‚לו˙ ,נל˜ח˙ ל˜ליפ˙ פל˘˙ים )˘ענינ" ‰מבוי ‰מפול˘"( – ל‡ ˙‰פעל יˆח˜ וˆו‰
ל‰מ˘יך לחפור .וכ‡˘ר נטלו ‚ם ‡˙ ‰ב‡ר ˘‰ני ,‰חפר ב‡ר ˘לי˘י˙ ,ע„ ˘‚‰יע
למעמ„ ומˆב „"רחובו˙" )‰רחב‰" ,(‰רחיב  '‰לנו ופרינו ב‡ר."ı
ע"פ ˘כל ל‡ ‰י˙‡ ‰פ˘רו˙ ˘ל‡ ל˙‰פעל מ‡בימלך ,ב˘ע˘ ‰יו˘ב על כס‡ מלכו˙ו,
ומפריע לחפור ‡˙ ‰ב‡רו˙ ˘ל ˜„ו˘ ,‰ו‚ם ‰ב‡רו˙ ˘חפרו מ˙וך מ‡מ‰ ıכי ‚„ול,
נוטלן ‡בימלך לעˆמו.
‡בל יˆח˜ ל‡ ˙‰ח˘ב עם ח˘בונו˙ ˘ל ˘כל; ‰ו‡ י„ע ˘ענינו ‰ו‡ ל‚לו˙ מים חיים,
ועבו„ ‰זו ע˘ ‰במסיר˙ נפ˘.

עניין

עי˜רי ומרכזי בטענ˙ ‰מר‚לים נ‚„ ‰עלי' ל‡ר‰ ,ıי' "נ˘ינו וטפנו י‰יו לבז"

)פר˘˙נו י„‚ .(‚ ,ם במענ˘‰ ‰י"˙ לטענו˙ ‰מר‚לים ,י˘ „‚˘ מיוח„ על ‰טף" :וטפכם
‡˘ר ‡מר˙ם לבז י‰י' ‰ . .מ ‰יבו‡ו ˘מ ,‰ול‰ם ‡˙ננ ,‰ו‰ם ייר˘ו„) "‰ברים ‡ ,לט(.
וי˘ לעיין ב„בר :מ‚„‰˘ ‰י˘ו ‰מר‚לים ב‰פח„ו˙י‰ם ‡˙ ‡˘ר עלול ל˜רו˙ לטף
„וו˜‡‰ ,ו‡ מובן .בטבע „‡‰ם‰ ,רחמים ו‰‡‰ב ‰לטף ‰ם ב‚ילוי יו˙ר ,ועל כן ר‡ו
‰מר‚לים לעורר בבני י˘ר‡ל ‡ימ ‰ופח„ ממ"˘ ‰טפנו י‰י' לבז" „וו˜‡‡ .מנם ,מכך
˘‚ם במענ˘‰ ‰י"˙ מו„‚˘ ˘‰טף „וו˜‡ יבו‡ו ל‡ר ıי˘ר‡ל ,מובן ˘י˘נ˘ ‰ייכו˙
מיוח„˙ בין "‰טף" לכניס ‰ל‡ר .ıוˆריך ל‰בין מ„וע ‰טף ˜˘ור לבי‡˙ ‡‰ר ıי˙ר על
כולם?
וי˘ לב‡ר ‡˙ עניין "‰טף" בעבו„˙ „‡‰ם .ו‡זי יימˆ‡ מובן מ„וע ‰מר‚לים ‰פחי„ו
‡˙ בני י˘ר‡ל מכניס˙ ‰טף ל‡ר ,ıומ‡י„ך ,מ˘‰˘ ‰י"˙ ‰ו„יע ˘עי˜ר ˙‰כלי˙ בכניס‰
ל‡ר‰ ıי‡ ב"טפכם" „יי˜‡ ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

עבו„ ‰זו לע˘ו˙ מ‰עולם כלי ל‡ל˜ו˙ – מ‚ע˙ בבלי ‚בול ‡‰מי˙י „˜‰ב" ,‰כיון
˘על י„ ‰נ˘למ˙ ˙כלי˙ ‰כוונ") ‰לע˘ו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים"( .וכמבו‡ר בטעם
˘‰ם יˆח˜ – ע"˘ "ˆחו˜ ע˘ ‰לי ‡ל˜ים" – ˘בירור וזיכוך ‰ענינים ‰מס˙ירים,
˘נל˜חים מ˘ם ‡ל˜ים ב‚ימטרי‡ "‰טבע" – „ו˜‡ ענין ז ‰מעורר ‡˙ ˆ‰חו˜ ו˙ענו‚
˘למעל.‰

˙"‰ינו˜" מפרר יו˙ר ממ‡"˘ ‰וכל" ב˙ומ"ˆ
טבע ˙‰ינו˜ ב‡כיל˙ו‰ ,ו‡ ל‡כול מעט מן ‰מזון ‰מו‚˘ לו ,ו‡ילו ‡˙ רוב ‰מזון

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‚

‰ו‡ מפורר ו‡ינו ‡וכלו .וכן ‡מרו חז"ל )ל˜ח טוב וי‚˘ מז ,יב( על יוסף ˘˘בחו ‰י' במ‰

בלב בטוח ב‡ל˜ינו ו‡ל˜י ‡בו˙ינו ˜‰׳ ,ובפ ‰מל‡ ‰נני ‡ומר ‡פ˘ר ו‡פ˘ר ,ו‡ין

˘נ˙ן "‡וכל לפי ‰טף" ,כי ל˙ינו˜ ˆריך לי˙ן ‡וכל רב ,לפי ˘‰ו‡ מפרר יו˙ר ממ‰

„‰בר ˙לוי ‡ל‡ בעבו„ ‰מסו„ר˙ כ‡מור ‡˘ר ˘נים ‡נ˘ים ‡‰ח„ בעל י„יע ,‰ו˘‰ני

˘‡וכל )ור‡‚ ‰ם פסחים י ,ב – "˘„רכו ˘ל ˙ינו˜ לפרר"(.

בעל עבו„ ‰ופועל ‰נ˘ ‰ני‰ם יח„יו יכולים ‰ם ,בעזר˙ו י˙׳ ,לבנו˙ בנין ענ˜י ,בנין ע„י

וכ˘ם ˘‰ו‡ ב‚˘מיו˙ ,כן ‰ו‡ ‚ם בענייני ˙ור ‰ומˆוו˙י'˙‰ .ור ‰ו‰מˆוו˙ מכונו˙

ע„ ב˜ביעו˙ ˙ור ‰ו‡ור.‰

ב„ברי חז"ל "מ‡כל ומ˘˙‰˜) "‰ל˙ רב ‰פ"ב ,כו ועו„(" .מ‡כל" זˆ ‰ריך ל‰יכנס בפנימיו˙ו

יו‡יל נ‡ כבו„ו ל˙˘‰מ˘ בי„יע˙ו ‰נכונ ‰בטבעי ‡נ˘י עירו ,ויזמין ‡ליו ‡˙ ‡ח„

˘ל „‡‰ם ולזככו ,וב‡כיל ‰זו י˘ חילו˜ בין "‚„ולים" ב„ע˙ ,לבין ‡לו ˘‰ם בבחינ˙

מ‡‰ברכים ˙‰מימים יחיו ‡˘ר ב‡ו למ„ינ˙ם „‡‰יר ,‰ל‰ורו˙ו ‡˙ ‡˘ר יע˘ ,‰ו‡ז

"טף" – ˜טנים ב„ע˙:

יר‡ ‰כבו„ י„י„י כי בעזר˙ ˘‰י״˙ יר‡ ‰פרי טוב בעבו„˙ו‡ .ז י˜ויים ‡מרי ˜„˘

„‚‰ולים ב„ע˙ מנˆלים רוב זמנם ורוב כוחו˙י‰ם בענייני ˙ור ‰ומˆוו˙י' ,ו‚ם ‰ם
עוס˜ים ב‰ן כר‡וי ,לימו„ ל˘מ ‰ועס˜ ‰מˆוו˙ ל˘ם ˘מים בלב„.
"‰טף" לעומ˙ ז‡˙‰ ,ם ‡לו ˘˜טנים ב„ע˙ ובמ„ר‚ ‰רוחני˙ ,ו‰מ ‰מנˆלים ‡˙ רוב
זמנם וכוחו˙י‰ם לעניינים ‡חרים .ו‚ם כ˘עוס˜ים ב˙ור ‰ומˆוו˙י'‰ ,רי ‡לו נע˘ים ל˘ם
פניו˙ ‡חרו˙ ,ול‡ ל˘ם ˘מים בלב„.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר עוס˜ „‡‰ם ב˙ור ‰ומˆוו˙י' ל˘מ‡ ,‰זי ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' זנים ‡˙
‰נפ˘ ומ˜„˘ים ‡ו˙‡ .‰ך כ‡˘ר חסר בכוונ ,‰ועבו„˙ו ‰י‡ ˘ל‡ ל˘מ ‰ח"ו‰ ,רי ‡ין
„˜‰ו˘ ‰חו„ר˙ בפנימיו˙ו ˘ל „‡‰ם )ר‡˙ ‰ני‡ פל"ט-מ( .ו‰רי ז ‰כמ˘ל ‡כיל˙ ˙‰ינו˜
˘רוב ‰מזון מ˙פורר ונופל בחו .ıוכמו כן ˜‰טנים ב„ע˙ וברוחניו˙ – ˘˙‰ור ‰ומˆוו˙
˘עוס˜ים ב‰ן נכנסו˙ בפנימיו˙ ‡ך מעט ,ו‰רוב "מ˙פורר" ו‡ינו חו„ר בפנימיו˙ם.

‰מר‚לים יר‡ו ˘ל‡ "י˙פוררו" ל‰ם ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'
ומע˙ ‰י˘ לב‡ר ‡˙ עומ˜ טענ˙ ‰מר‚לים "טפנו י‰יו לבז" ,ועל יסו„ מ˘ ‰נ˙ב‡ר
בס) ˜"‰ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰רי˘ פר˘˙נו( בפנימיו˙ עניין חט‡ ‰מר‚לים‰˘ ,יו "„ור „ע"‰

)ר‡‰

וי˜ר‡ רב ‰פ"ט .‡ ,ועו„( ,ובוו„‡י ‰יי˙‡ ‰חיז ‰ב˜„ו˘ ‰לטענו˙י‰ם:
כ‡˘ר ‰יו בני י˘ר‡ל במ„בר‰ ,יו מופ˘טים ל‚מרי מעניינים ‚˘מיים‡ .מנם ‰י' ל‰ם
‚וף ‚˘מי וˆרכים ‚˘מיים‡ ,ך ˙‰‰עס˜ו˙ ב‰ם ‰יי˙ ‰ב„˜ו˙ ו˘ל‡ ב˘‚‰מ‰ :‰ם ‡כלו
"מן" מן ˘‰מים ˘ל‡ ‰יי˙ ‰בו פסול˙ )יומ‡ ע ,‰ב(˙˘ ,ו מים מב‡ר˘ ‰ל מרים ,ו‡פילו
מלבו˘י‰ם "ענני כבו„ ‰יו ˘פים בכסו˙ם ומ‚ˆ‰ים ‡ו˙ם ‰ . .י' לבו˘ם ‚„ל עמ‰ם"
)ר˘"י ע˜ב ח.(„ ,
וממיל‡ במ˜ום מעין ז‰ ,‰רי "‰מזון" ‡ינו "מ˙פרר" .כי עי˜ר ‰עס˜ ‰ו‡ בעבו„˙ '‰
ובעניינים רוחניים .ו‚ם ‡יכו˙ עס˜ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ‰י‡ כר‡וי‰˘ ,ל‡ ‡ין ‰יסח „‰ע˙
מעניינים ‚˘מיים.
וכ‡˘ר ˙רו ‰מר‚לים ‡˙ ‡‰ר‰ ,ıבינו ˘˘ם יˆטרכו ל˙‰עס˜ בעניינים ‚˘מיים ממ˘,
וממיל‡ יר‡ו ˘מ‡ רוב ‰זמן ינוˆל לעניינים ‚˘מיים ,ו‡פילו ‰זמן ‰מועט ˘יו˜„˘

"ע˘ ‰כ‡ן ‡ר ıי˘ר‡ל"! .ו‡ז י˙מל‡ מ˘‡לו˙ לבבו ‰טוב‡‰ – ‰מור ‰במכ˙בו ז– ‰
"כ˘נ˙רומם בעˆמנו‡ ,זי נוכל לרומם ‡חרים".
מ˜ו‰ ‰נני לחס„י ˘‰י״˙ כי „ברי ‡ל ‰י‰יו נ˘מעים ‰פעם ב‰נו‚ע ‡ל ‰פועל ומ˜רב
לבי ‡ברכו כי פועל י„יו ירˆ‰ ‰וי׳ ובכל ‡˘ר יפנ ‰יˆליח לטוב˙ כ˙"ר ולטוב˙ כל ‡נ˘י
ע„˙ו ‰ט'‰ ,׳ עלי‰ם יחיו ,וי˙ענ‚ו על רוב טוב.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ס‚ ו‡ילך(

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

ˆע„ יˆע„ ‰עוב„ מבלי ˙‰ח˘ב עם כל ‰מונעים ומעכבים
מכ˙ב כבו„ו נכון ‚‰יעני ועל ‡˘ר י˙‡ונן על ‰ע„ר ‰‰כנ‰˘ ‰י˙ ‰לכבו„ו בטרם
בו‡ו למ„ינ˙ם ‰טוב‡] ‰רˆו˙ ‰ברי˙[ ,ועל ‡יבו„ ‰זמן בל‡ פועל מסו„ר ו˜בוע ,ובלי
„‚‡˙‰ו˙ ו‰ס˙„רו˙ ר‡וי׳ כל „בריו ‡מ˙ ויˆיב.
‡בל „בר ‡ח„ ˘‡ינני יכול ל‰סכים ‡˘ר ‡י ‡פ˘ר ל‰ועיל ,י„וע י„ענו כי כל פועל
טוב ומעול ,‰י‰י׳ מ˘ ‰י‰י' ‡י ‡פ˘ר ‡˘ר יע˘ ‰בפעם ‡ח„ כ‡˘ר יוˆ‡ לˆורף כלי ,כי

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

לעבו„˙ ˘‰י"˙‰ ,רי ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ˘י˜יימו ‡ז י‰יו עם פניו˙ ˆ„„יו˙ ו˘ל‡ ל˘מ,‰
ו‡זי ‰ם "י˙פררו".
וז‰ו ˘˙‰לוננו בפני בני י˘ר‡ל "טפנו י‰יו לבז" – ˘יעמ„ו במעמ„ ומˆב ˘ל "טף"
ברוחניו˙ – ˘"מפרר" יו˙ר ממ‡"˘ ‰וכל" .ו„‡‚ ‰זו ‡ינ ‰ר˜ על ‰יל„ים כפ˘וטו,
‡ל‡ על כל בני י˘ר‡ל ˘י˙חילו ל˙‰עס˜ בעניינים ‚˘מיים ,וממיל‡ ל‡ ˙ח„ור ב‰ם
„˜‰ו˘ ‰כל כך כמו ˘חו„ר˙ במ„בר.

‡ם בעמל וי‚יע„˙˘‰ ‰לו˙ ובמ˘ך ‰זמן.

עבו„˙ "‰טף" – י˜ר ‰מ‡ו„ בעיני '‰

ˆע„ ‡חר ˆע„ יˆע„ ‰עוב„ בעמל נפ˘ו ובי‚יע˙ו מבלי ˙‰ח˘ב עם כל ‰מונעים
ומעכבים ‰לוך ילך „רכו ‡˘ר ‰מ˙יח לו ,בי„עו נ‡מנ ‰כי ‡‰ל˜ים נו˙ן ˙ור ‰ומˆו˙

‰מענ ‰לטענ˙ ‰מר‚לים ‰י' "וטפכם ‡˘ר ‡מר˙ם לבז י‰י' ‰ . .מ ‰יבו‡ו ˘מ,‰

לעם ‡ל˜י ‡בר‰ם י‰י׳ בעזרו ,וב‡ יב‡ ‡ל ‰מטר˘‡ ‰ר יח„ לו ב˜ביעו˙ ˘יעורי לימו„

ול‰ם ‡˙ננ ,‰ו‰ם ייר˘ו ,"‰ו‰יינו ˘˜‰ב" ‰מ˘יב ˘‡כן ב‡ר ıי˘ר‡ל י˘נ ‰עבו„‰

ברבים ובנטע נ‡מנים ‰ן ‰מ ‰יל„י בני י˘ר‡ל יחיו.

בבחינ˙ "טף" ˘"מפרר יו˙ר ממ‡˘ ‰וכל"‡ ,ך ‚ ‡‰ופ‡ ‰י‡ כוונ˙ ‰כניס ‰ל‡ר ,ıוי˘

‡מ˙ „‰בר ,כי ˙ור˙נו ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ „ור˘˙ מ‰חסי„ים ‡נ״˘ ˘י׳ ללמו„ ‡ו˙,‰

˙ענו‚ ונח˙ רוח לפניו מעבו„˙ "‰טף" „וו˜‡.

ובענינ‰ ‰לימו„ עי˜רי )ל‰יו˙ ‰נבני˙ על ˘כל ‡ל˜י „‰ור˘ עיון רב ומסיר˙ ‰לב

‡מנם עבו„˙ „ור ‰מ„בר„" ,ור „ע‰ ,"‰י‡ נעלי˙ ביו˙ר‰ .ם עוס˜ים כל זמנם ב˙ור‰

ו‰מוח כ‡ח„( ‡בל ‡לו ‡‰ומרים כי ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰לימו„ „‡״ח וב‡ם ‡ין כ‡לו ˘ר‡ויים

ומˆוו˙י' ,ועו˘ים ‰כל ל˘מ ‰ולל‡ פניו˙ .ומכל מ˜ום ‰כוונ ‰ו˙‰כלי˙ ‰י‡ בעבו„˙

)מˆ„ מעל˙ כ˘רונו˙י‰ם( ‡ל לימו„ עיוני כז‡ ,‰ז מ˙פר„˙ ח"ו ‰חבור- ‰

"‰טף" „וו˜‡:

ל‡ כן ‰ו‡‰ .חסי„ו˙ „ור˘˙ עבו„˘ ‰בלב זו ˙פל ‰ב˙‰בוננו˙‰ .חסי„ו˙ „ור˘˙

כ‡˘ר י˘ לי‰ו„י עס˜ עם „ברים ‚˘מיים ,ו‰רי ‰ו‡ נמ˘ך ‡חרי‰ם ,ומכל מ˜ום ‰ו‡

לימו„ ˙‰ור) ‰נ‚ל (‰בעיון ובעומ˜ ‚‰מור‰ .חסי„ו˙ „ור˘˙ בירור וזיכוך ‰מ„ו˙ ,לבער

כופ ˙‡ ‰עˆמו ומ˜יים ‡˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'‰ ,רי מעל˙ ‰כפי' ˘כופ ˙‡ ‰עˆמו ‰י‡

‰מ„ו˙ רעו˙ ˘ל ˘˜ר ,רכילו˙˜ ,נ‡ ‰ו˘נ‡ ,‰ולנטוע מ„ו˙ טובו˙ כ‡‰ב˙ ≈רעים חס„

‚„ול ‰ביו˙ר .וי˜ר מ‡ו„ בעיני ‡ '‰ו˙ו מעט ˘עו˘ ‰ז˘ ‰כופ ˙‡ ‰עˆמו ,מעבו„˙ם

וˆ„˜.‰

‰נעלי˙ ˘ל "„ור „ע."‰

‰חסי„ו˙ ‰ו‡ רוח ‰חי׳ במרכב˙ י˘ר‡ל ו‰י‡ ‰נו˙נ˙ כח ועוז בכל ‡ופני חיי עם
י˘ר‡ל‰ .חסי„ו˙ „ור˘˙ ˘י‰י׳ רב בי˘ר‡ל ו˘‰רב יעמו„ ב‡י˘יו˙ו ממעל ל‰עם,
י˙‡ים לכ‰ונ˙ מ˘מר˙ו‰ .חסי„ו˙ „ור˘˙ ˘י‰י׳ ˘וחט-ובו„˜ יר‡  '‰ול‡ ˘י‰י׳ ר˜
בעל מל‡כ ,‰כלומר ‡י˘ ‡˘ר יוכל ל‡חוז מ‡כל˙ בי„ו בלב„ ,כי ‡ם ‡˘ר י˘‡ עליו
חוב˙ ‰ע„ ,‰ול‰יו˙ מעיני ‰ע„‰ .‰חסי„ו˙ „ור˘˙ ˘י‰י׳ מלמ„ ˙ינו˜ו˙ ˘ל בי˙ רבן,
ו˘י˙‡ים ‡ל עבו„˙ו בלי מ˘ו‡ פנים‰ .חסי„ו˙ „ור˘˙ ˘˙‰י׳ מ˜ו ‰כ˘ר ,‰ומ‡כל כ˘ר,
ו„ור˘˙ מ‰בעלי ב˙ים ,נוו˙ בי˙ם ,בני‰ם ובנו˙י‰ם כי ילכו ב„רכי ˙‰ור ‰ו‰מˆו.‰

ומ˘ום כך טענ˙ ‰מר‚לים ‰י‡ טעו˙ ,וי˘ ל‰יכנס „וו˜‡ ‡ל ‡‰ר ,ıמ˜ום ˘בו ˆריך
„‡‰ם לספ˜ ˆרכיו ˘‚‰מיים בעˆמו .ו„וו˜‡ במˆב ז ,‰כ‡˘ר ‰ו‡ כופ ˙‡ ‰עˆמו לעסו˜
ב˙ור ‰ומˆוו˙י'‡ ,זי עו˘‰ ‰ו‡ נח˙ רוח לפניו י˙' ,ו‡פילו בעבו„˘ ‰בבחינ˙ "טף".

לימו„ו ‰פ˘וט ˘ל ˙‰ינו˜ חביב יו˙ר מבניין בי˙ ‰מ˜„˘
"‡ין מ˜ר‡ יוˆ‡ מי„י פ˘וטו" ,וב‡מ˙ י˘ חביבו˙ ‚„ול ‰ל"טף" – ˙‰ינו˜ו˙ ˘ל בני
י˘ר‡ל „וו˜‡ ,ומ˘ום כך „וו˜‡ עלי‰ם מבטיח ˘‰י"˙ "וטפכם ‰ . .מ ‰יבו‡ו ˘מ"‰
ו‚ו':

‡ין „‰בר ˙לוי ‡ל‡ בעבו„ ‰מסו„ר˙
...י„י„י ˘ו‡ל ‡ו˙י ,ו‡יך לי לח˘וב כע˙ ל‰וו˙ ברי‡ ‰ח„˘ ‰ל‰מˆי‡ ‡נ˘ים
‰מוכ˘רים ולייחל ‡˘ר מ‰ם וממני ˙ˆ‡ ˙ור.‰

לימו„ ˙‰ור˘ ‰ל "‰טף" נע˘ ‰ב‡ופן פ˘וט ונחו˙ ,ו‡ף על פי כן‰ ,רי בכמ ‰עניינים
י˜ר לימו„ זˆ‡ ‰ל ˘‰י"˙ יו˙ר ‡פילו מלימו„ ˙ור˘ ‰ל ˙למי„י חכמים ‚„ולים.
וע„ כ„י כך‡˘ ,מרו חז"ל על ‰פסו˜ "ו„‚לו עלי ‡‰ב˙‰" – "‰ינו˜ מ„ל‚ על ‡‰זכר‰
‡ . .מר „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ו„ילו‚ו עלי ‡‰ב˘) "‰יר ˘‰ירים ב .„ ,ובמ„ר˘ רב ‰ע"‰פ( ,ו‰יינו

כ‡

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

˘˙‰ינו˜ ˘ו‚ ‰ומ„ל‚ על ‰זכר˙ ˘מו ˘ל ˜‰ב" ,‰ומכל מ˜ום מ‡חר ˘לימו„ ˙‰ינו˜
‰ו‡ מ˙וך ‡‰ב ‰ל˘‰י"˙‰ ,רי „‰בר מעורר ‡˙ ‡‰ב˙ו ˘ל ˘‰י"˙ מלמעל.‰
ומˆ„ ‡‰ב˙ ˘‰י"˙ ל"טף" ,נ˙ן ˜‰ב"˙‰ ˙‡ ‰ור ‰לכל בני י˘ר‡ל‰˘ ,ל‡ נ˙רˆ‰
˘‰י"˙ לי˙ן ˙‰ור ‰ר˜ ל‡חר ˘‡מרו ˘"בנינו ערבים בע„ינו"

)ר‡˘ ‰יר ˘‰ירים רב,‡ ‰

כ„(.
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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

וכ„‚ ‰ל ‰מעל˙ וחביבו˙ לימו„ "‰טף" ,ע„ ˘‡מרו חז"ל )˘ב˙ ˜יט ,ב( "‡ין מבטלין
˙ינו˜ו˙ ˘ל בי˙ רבן ‡פילו לבניין בי˙ ‰מ˜„˘" .ומובן˘ ,מבלי ‰בט על עוˆם ˙‰ענו‚
˘י˘ ל˘‰י"˙ מבניין בי˙ ‰מ˜„˘‰ ,רי ˙‰ענו‚ מלימו„ ˙ינו˜ו˙ ˘ל בי˙ רבן ‰ו‡ עˆום
ועמו˜ ‰רב ‰יו˙ר.

אפשר לפעול!
היכולת לפעול ביד כל אדם ,הדבר תלוי ברצון; אפשר לפעול ואפשר לעשות,
ואין הדבר תלוי אלא בעבודה מסודרת
יָ כו… ל נו ַּכל
)˘לח י‚ ,ל(

‡˙ ‰יכול‡ ,ל‡ ˘‡ינך רוˆ!‰
]לפני ˘נ ‚‰ב‡„מו״רו˙ ,כ˘‰י' ‰סב‡ מ˘פולי ‡ח„ מ˙למי„י ‰רב ‰מ‚י„[ ‰ר‚י˘
בעˆמו ˘‰ו‡ בעל מ„רי‚‡ ‰בל „˙˘‰ל ל‰עלים ˘ל‡ יכירו בו.
פעם ‰לך ר‚לי למורו רבינו ‰מ‚י„ למעזריט˘ ,ופ‚ע בבעל ע‚ל ‰י‰ו„י ˘‰וביל מ˘‡,
ו‰ע‚ל ‰טבע ‰בבו ,ıובי˜˘ו ‰בעל ע‚ל˘ ‰יעזור לו ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰ע‚ל ‰מ‰רפ˘ ,ו‰סב‡
מ˘פולי ‡מר כי ‡ינו יכול ל‚‰בי' מ˘‡ כב„ ‰כזו ,ענ ‰לו ‰ע‚לון ‰˙‡ :יכול ,ר˜ ‡ינך
רוˆ !‰ומכיון ˘נ˙ן י„ו על ‰ע‚ל ,‰על˙‰ ‰ע‚ל ‰מ‰בו.ı
‰סב‡ מ˘פולי ‰ר‚י˘ ב„ברי בעל ע‚ל ‰˙‡ ‰יכול ר˜ ‡ינך רוˆ ‰כי ‰י‡ ‡מיר ‰ב„רך
רמז מלמעלˆ˘ ‰ריך ל‚˙‰לו˙.
ובבו‡ו למעזריט˘ ל‰רב ‰מ‚י„ ˜ר‡ו ‰רב ‰מ‚י„ ו‡מר לו במעמ„ ˙‰למי„ים
„˜‰ו˘ים‰ :בע˘״ט ‡מר לי‡˘ ,ם ‰נך מסו‚ל לחל ıע‚ל ‰טעונ ‰מן ‰בו ,ıיכול ‡˙- ‰
ו‚ם ˆריך  -ל‰יו˙ רבי .וסמכו ובירכו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח״ט עמ׳ ˆח-ט(

כ

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

דרוש ואגדה

וב‡˙‰ם ל„˜‰מ‡‰ ‰מור˜˙ ,‰ו˙י חז˜˘ ‰ר‚˘ ˘לו בנו‚ע ל„˙ מ˙ור‚ם למע˘‰
בפועל בחיי יום-יום ,וזכו˙ כפול ‰ומכופל˙ למר בז‰˘ ‰רי בו„‡י מ˘מ˘ „ו‚מ‡ לכמ‰
וכמ ,‰ובפרט ‡˘ר ‚ם ˙פ˜י„ו כמפ˜„  . .מוסיף עוˆם בז‰˘ ,‰רי מטבע בני ‡„ם ˘‰ו‡
מו˘פע במיוח„ מ‰עומ„ על ‚ביו ,ומו˘פע ממנו ל‡ ר˜ ב˘טח ז‰˘ ‰ו‡ מפ˜„ ˘לו,
‡ל‡ ‚ם מ‰נ˙‚‰ו ב˘‡ר עניניו ובחייו ‰פרטיים.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו עמ' רכו-ז(

בין יהושע לכלב
מˆינו „כ‡˘ר ניסו י‰ו˘ע וכלב ל„בר ‡ל בני
י˘ר‡ל ולבטל ˙לונ˙ ˘‡ר ‰מר‚לים‰ ,נ ‰כ‡˘ר
„יברו י‰ו˘ע וכלב ביח„ ‡זי "וי‡מרו כל ‰ע„‰
לר‚ום ‡ו˙ם ב‡בנים" )י„ ,י( ול‡ ˘˜‰יבו כלל‡ ,ך
כ‡˘ר „יבר כלב לב„ו‡ ,זי "וי‰ס כלב ‡˙ ‰עם"
)י‚ ,ל( ,כולם ˘˙˜ו ו˘˜‰יבו ל„בריו .וי˘ לעיין
בטעם „‰בר.
וי˘ לב‡ר ז ‰ב„רך ‰חסי„ו˙:
בטעם „‰בר ˘ניˆלו י‰ו˘ע וכלב מעˆ˙
מר‚לים מˆינו חילו˜ ביני‰ם ,י‰ו˘ע ניˆל מז‰
בזכו˙ ˙פיל˙ו ˘ל מ˘˙‰˘ ‰פלל עליו ˘יו˘יע
‡ו˙ו ˜‰ב" ‰מעˆ˙ מר‚לים )ר˘"י י‚ ,טז(‡ ,ך כלב
ניˆל מז ‰בכח ˙פל˙ו ˘לו‰"˘ ,לך ונ˘˙טח על
˜ברי ‡בו˙ ˘ל‡ י ‡‰ניס˙ לחבריו ל‰יו˙ בעˆ˙ם"
)ר˘"י ˘ם ,כב( .ו‰יינו˘ ,י‰ו˘ע ניˆל בכח ˙פל˙
מ˘ ,‰וכלב בזכו˙ עˆמו.
ו‰נ ,‰בספרי חסי„ו˙
ו˘"נ( מבו‡ר ב‡רוכ„ ‰י˘ ˘ני ‡ופנים ב‰מ˘כ˙
˜„ו˘ ‰ב„בר נחו˙˘ .‡ :ממ˘יכים בו ˜„ו˘‰
מלמעל ,‰ו‡ז למרו˙ ˘„‰בר נ˘‡ר ב‚סו˙ו
ונחי˙ו˙ו מ"מ מ‡יר ‰בו „˜‰ו˘˘ ‰נמ˘כ ‰עליו
מלמעל .‰ב„‰ .בר ‰נחו˙ מ˙על ‰ומ˙˜„˘ ועוב„
לבטל ‡˙ חומריו˙ו ול˙‰עלו˙ מעל ‰מעל.‰

)ר‡ ‰ל˜ו"˘ ח" ‰ע' 71-72

‰מעל ‰ב‡ופן ˘‰ני ‰י‡ ˘ב‡ופן ז„‰ ‰בר
‰נחו˙ מ˘˙נ ‰ל‰יו˙ „בר נעל ‰ומזוכך ,מ˘‡"כ
ב‡ופן ‰ר‡˘ון ,למרו˙ ˘י˘ כ‡ן ‡‰ר˙ „˜‰ו˘,‰
‡ך „‰בר ‰נחו˙ נ˘‡ר ב‚סו˙ו וחומריו˙ו.
וע„"ז כ‡ן :י‰ו˘ע˘ ,ניˆול מעˆ˙ מר‚לים
בזכו˙ ˙פיל˙ מ˘ ,‰ו‰יינו ,ל‡ מכח עˆמו וי‚יע˙ו
‡ל‡ מ‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘ ‰בכחו ˘ל מ˘ ,‰ל‡ ‰י'
בכחו ל˙˘‰י˜ ‡˙ ‰עם ול‰עלו˙ם מ‚סו˙ם כ„י
˘י˘מעו ל„בריו‡ ,ך כלב ,מכיון ˘˙‰פלל ועב„
ונ˙על ‰בכח עˆמו ,לכן ‰י' בו כח ל‰עלו˙ ‚ם
‡˙ ‰מר‚לים וכל ‰עם ˘י˙עלו מנחי˙ו˙ם וי˘˙˜ו
וי˘מעו ל„בריו על מ˘ ‰ועל ˜‰ב".‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ'  90ו‡ילך(

בין תכלת ללבן
פ˙יל ˙כל˙
על ˘ם ˘כול בכורו˙˙ .ר‚ומו ˘ל ˘כול ˙כל‡ .ומכ˙ם
‰י˙ ‰בליל ‰וכן ˆבע ˙‰כל˙ „ומ ‰לˆבע ר˜יע ‰מ˘חיר
לע˙ ערב .ו˘מונ ‰חוטים ˘ב ,‰כנ‚„ ˘מונ ‰ימים ˘˘‰ו
י˘ר‡ל מ˘יˆ‡ו ממˆרים ע„ ˘‡מרו ˘יר ‰על ‰יום
)טו ,לח .ר˘"י ˘ם ,מ‡(.

לכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰ ,רי „ין "˘מונ ‰חוטים"
‰ו‡ ˜יום מˆו˙ ˆיˆי˙ ‰כללי˙‡ ,ך "פ˙יל ˙כל˙"
‰ו‡ ר˜ פרט במˆו ‰זו ,וˆיווי בפני עˆמו )ר‡‚ ‰ם
מנחו˙ לח .(‡ ,ו‡"כ ,מ„וע מפר˘ ר˘"י ˙חיל˙‡ ‰
‰פרט – "פ˙יל ˙כל˙" ור˜ ‡חר כך ‡˙ ‡˙ כללו˙
מˆוו˙ ˆיˆי˙ – "˘מונ ‰חוטים"?
וי˘ לב‡ר ז ‰ב„רך ‰חסי„ו˙:
מבו‡ר בספרי חסי„ו˙ )ר‡ ‰ל˜ו"˙ פר˘˙נו מ„.‡ ,
˜רח נ‚ ‚ ,ו‡ילך( ˘חוטי ˙‰כל˙ ˘בˆיˆי˙ מרמזים על
עבו„˙ ‰יר‡ ‰ו‰פח„ מעביר ‰על רˆון ˜‰ב"– ‰
"סור מרע" ]ומ˙‡ים ‚ם עם פירו˘ ר˘"י˘ ,מפר˘
‡˙ ˙"‰כל˙" ˘ב‡ לרמז על "˘כול בכורו˙",
ו‰יינו ˘ביר˙ ‰רע[ ,וחוטי ‰לבן מרמזים על
עבו„˙ ‰‡‰ב ‰ו˜‰ירוב ל˜‰ב"" – ‰ע˘ ‰טוב".

וז‰ו ˘„˜‰ים ר˘"י ‡˙ ˙‰כל˙ לחוטי ‰לבן ,כי
בעבו„˙ ˘‰י"˙ י˘ ל˙‰חיל בעבו„˙ "‰סור מרע"
ו‰יר‡ ,‰ו‡ח"כ עולים לעבו„ בעבו„˙ ‰‡‰ב,‰
"ע˘ ‰טוב".
‡מנם ,מבו‡ר בפרי ע ıחיים

)˘ער ˆ‰יˆי˙ פ".‰

וכן בל˜ו"˙ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פר˘˙נו מ˘ („ ,‰בזמננו ‡ין
לנו ˙כל˙ ,ונמˆ‡˘ ,כל ˘מונ˙ ‰חוטים‚ ,ם ‡לו
˘‰יו ˆריכים ל‰יו˙ חוטי ˙"‰כל˙"‰ ,רי ‰ם לבן.
ומז ‰י˘ ללמו„ בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו˘ ,למרו˙
˘˙חיל ‰י˘ לעבו„ בעבו„˙ ˙"‰כל˙" ו"סור
מרע" ‰נ ‰עי˜ר ‰עבו„‰ ‰י‡ ‰עבו„ ‰ב˜ו ‰‡‰ב‰
– "ע˘ ‰טוב" ,וכמ‡מר ר˘ב"י "‡נן בחביבו˙‡
˙לי‡ מיל˙‡" )זח"‚ ˜כח˘ ,(‡ ,עי˜ר ‰עבו„‰ ‰י‡
עבו„˙ "‰חביבו˙‡" – ‰‡‰ב ‰ו˜‰ירוב ל˘‰י"˙.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' (101
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יט

‰כוונו˙ ‰טובו˙ ל‡ יחיו ‡˙ נפ˘ ‰עני
במענ ‰למכ˙בו  . .ב˘‡ל ‰בנו‚ע ל˙ור˙ בני י˘ר‡ל מˆו˙י׳ וכו' ו‡יזו‰י „‰רך ˘‰י‡
ע„יפ ‰וכו'.
ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

‰ו„יעונו חכמינו ז"ל במ˘נ˙ם "‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר" ,ו‡ף ˘פ˘וט ‡˘ר "רחמנ‡
לב‡ בעי" ,בכל ז) ‰בס‚נון ‰מוב‡ בספרים( מי ˘יכוון כוונו˙ ‰כי טובו˙ ובפועל ל‡
י˙ן ˆ„˜ ‰לעני  -ל‡ ˜יים מˆו˙ ˆ„˜ ,‰ועבר על ˆ‰יווי "ל‡ ˙˜פו ıי„ך ו‚ו׳ "2מ‡˘ ‰ין
כן ב‰פכו ‰נ˜׳ ˆ„˜˘ ‰ל‡ ל˘מ‰ - ‰חי׳ נפ˘ ‰עני ובני בי˙ו.

בהא דחלה אין לה שיעור מה"ת
יפלפל בדברי הנוב"י שחלק על המפרשים וחידש דהא דאין שיעור מה"ת
הוא בחיוב הפרשה ולא בנתינה לכהן  /יבאר דרך חדשה לשיטת רש"י בפירוש
המקרא ,דגם בהפרשה יש מקור מן התורה לומר דבעינן חשיבות ושיעור

ו)על „רך ‰מוסר( כן ‰ו‡ ב‰נו‚ע לכל עניני ˙ור ‰ומˆו˙ ˘˙וכנם ל‰חיו˙ ‡˙ ‰רעב
וˆמ‡ ,זו‰י נפ˘ ‡‰ל˜י˙ ˘בי˘ר‡ל‰ ,רעב ‰וˆמ‡ ‰ל˜יים מˆו˙ בור‡.‰
˙˜ו˙י חז˜˘‡ ‰ר ˘‡לו˙ ‡‰מורו˙ ‰ן ˙י‡ורטיו˙ ‡בל בו„‡י ‰נ˙‚‰ו בחיי ‰יום
יומים מ˙‡ימ ‰ל‰ור‡ו˙ ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים וב˜יום מˆו˙י׳ עלי‰ן נ‡מר" 3וחי ב‰ם".
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב עמ' ˘ט(

˙‰ור ‰עוס˜˙ ברוב ‰ב‰ור‡ו˙ מע˘יו˙
‰נני ל‡˘ר ˜בל˙ מכ˙בו  . .נעם לי במ‡„ ל˜רו‡ בו „ע˙ו בנו‚ע ל„˙ י˘ר‡ל ‡˘ר

כ˙ב

‰רמב"ם רפ" ‰מ‰ל' בכורים

‡בל

בר„ב"ז על ‡˙ר נ˜ט „‡ף ˘יעור

"מ"ע ל‰פרי˘ ˙רומ ‰מן ‰עס ‰לכ‰ן,

‡' מכ"„ כו' ‰ו‡ מ‡ ˙"‰ל‡ ˘‰ו‡ ר˜

‰י‡ "‚‰ורם ‰בלע„י ‰מלכ„ ‡˙ עם י˘ר‡ל בכל פזוריו" .ומפר˘ ‡ני ‡˙ ‰בטוי "בכל
פזוריו" ˘ז ‰כולל ‚ם ‡˙ ‡חינו בני י˘ר‡ל ‡˘ר ב‡ר ıי˘ר‡ל ,וכ‰‰מ˘ך במכ˙בו ‡˘ר
ב„˙ י˘ר‡ל "טמון כוחו ‰מוסרי ˘ל עם י˘ר‡ל לעמו„ על נפ˘ו ול‚‰ן על ‡‰ר."ı

˘נ‡מר )פר˘˙נו טו ,כ( ר‡˘י˙ ערס˙כם

ל"מˆו ‰כ˙י˜נ‡ ,"‰בל ‡ם ‰פרי˘ חיט‰

חל˙ ‰רימו ˙רומ ,‰ור‡˘י˙ זו ‡ין

‡ח˙ ‚"כ פטר ‡˙ כל ‰כרי מ .˙"‰ולכ‡ו'

ובו„‡י י„וע למר ‡˘ר „˙ י˘ר‡ל ˘˙י נ˜ו„ו˙ מיוח„ו˙ ומ˜ו˘רו˙ ב:‰

ל˘ ‰יעור מן ˙‰ור‡ ,‰פילו ‰פרי˘

זו ר˜ „ע˙ יחי„‡ ‰ומכל ‰פוס˜ים נר‡‰

כ˘עור ‰פטר ‡˙ ‰עיס .‰ומ„ברי סופרים

ברור „חל‡ ‰ין ל˘ ‰יעור כלל מ,˙"‰

‡‰׳ ‰˘ -י‡ מ˜פ˙ ‡˙ חיי „‡‰ם מר‚ע ‰ר‡˘ון ל‰וול„ו וע„ ר‚עו ‡‰חרון עלי

˘מפרי˘ין ‡' מכ"„ מן ‰עס ‰כ„י ˘י‰י'

ר‡‚ ‰ם טו˘ו"ע יו"„ סי' ˘כב.

ב ‰כ„י מ˙נ ‰לכ‰ן˘ ,נ‡מר ˙˙ן לו˙ ,ן
לו „בר ‰ר‡וי ל˙נו מ˙נ ,‰ו‰נח˙ום

ו‰נ‰

ר˘"י ע"‰פ ר‡˘י˙ ערס˙כם

‰עו˘ ‰למכור ב˘ו˜ מפרי˘ ‡' ממ"ח לפי

חל˙ ‰רימו ˙רומ ‰כ˙רומ˙ ‚ורן ,פי'

˘עיס˙ו מרוב ‰י˘ ב˘יעור ז ‰כ„י מ˙נ."‰

"כ˙רומ˙ ‚ורן – ˘ל‡ נ‡מר ב˘ ‰יעור,

ומפור˘ יוˆ‡ „מ‡ ˙"‰ין ˘ום ˘יעור ו„י

ול‡ כ˙רומ˙ מע˘ר ˘נ‡מר ב˘ ‰יעור.

במ˘‰ו ,ו˘‰יעור ˘נזכר במ˙ני' „חל‰

‡בל חכמים נ˙נו ˘יעור לבעל ‰בי˙ ‡'

)ב ,ז( ‡' מכ"„ ‡ו ‡' ממ"ח ‰ו‡ מ„"ס.

מכ"„ ולנח˙ום ‡' ממ"ח"‡ .ולם ע"‰פ

ולפ"ז ‰ילפו˙‡ ל˘יעור כ„י מ˙נ ‰מ"˙˙ן

˙˙נו ל˙ '‰רומ ,‰פי' "לפי ˘ל‡ ˘מענו

לו" ‰יינו ר˜ ‡סמכ˙‡ בעלמ‡ ול‡ ˘‰ו‡

˘יעור לחל ‰נ‡מר ˙˙נו ˘י ‡‰ב ‰כ„י

„ין מ.˙"‰

נ˙ינ ,"‰ולפום רי‰ט‡ נר‡„ ‰כוונ˙ו

‡„מו˙ ,ובל˘ון ‰כ˙וב " :בכל „רכיך „ע‰ו )‡˙ ‰׳(" ,וכפירו˘ חכמינו ז"ל בז, ‰
4
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˘‰כוונ‚ ‰ם ב‡כיל˙ו וב˘˙י˙ו ובמ˘‡ ומ˙ן ˘לו וכולי.
ועו„ ז‡˙ ‰˘ -י‡ „˙ מע˘יי˙ ,ובנוסח ‰מ˘נ‰" :‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר"˘ .לכן,
כ˘מ˙בוננים בחמ˘ ‰חומ˘י ˙‰ור ‰וכן ב˘˘ ‰ס„רי מ˘נ ‰וכו׳ רו‡ים ‡נו ˘רובם
ככולם ‰ור‡ו˙ מע˘יו˙ ,ובנו‚ע ל„יעו˙  -ובפרט י„יעו˙ ‡בסטר˜טיו˙ - 6מעט מזעיר
לפי ערך בכמו˙ ,וב˜יˆור וברמז‡ ,ף כי רב ‡‰יכו˙ ‰ו‡ ומועט ‰מחזי˜ ‡˙ ‰מרוב.‰

„ (2ברים טו ,ז.
 (3וי˜ר‡ יח.‰ ,
 (4מ˘לי ‚ ,ו.
 (5ר‡ ‰ברכו˙ ס‚ .‡ ,רמב"ם ‰ל' „עו˙ ספ"‚.
 = (6מופ˘טו˙.
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˜úר‡˙ ˘ב˙
˘מ ˙"‰י˘ ˘יעור לחל .‰ו‰מ‰ר"ל כ˙ב
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המעשה הוא העיקר

בכוונ˙ ר˘"י כעין „ברי ‰ר„ב"ז ‰נ"ל,
„˘יעור כ„י נ˙ינ" ‰למˆו‰ ‰ו‡ „˜‡מר,

‡ו˙„ "‰מיירי ר˜ ב‚וף ‰פר˘˙ ‰חל‰

‡בל בו„‡י ˘ם חל ‰חל עלי' ‡פילו נ˙ן

)‰יינו ל˙‰יר ‰טבל ב‡כיל‰ (‰ו„יע

לו פחו˙ מכ„י ˘יעור נ˙ינ‡ ."‰בל כבר

ר˘"י "˘ל‡ נ‡מר ב˘ ‰יעור" ,ו‰יינו

„˜‰ימו ‰מזרחי ונ˜ט ל„‰י‡ „כוונ˙ ר˘"י

כ„ע˙ ‰נוב"י „לענין ‰י˙ר ‡כיל‡ ‰ין

ר˜ ל‡סמכ˙‡ בעלמ‡.

˘ום ˘יעור ,ר˜ חכמים ˜בעו ˘יעור

וב˘ו"˙

ׁ ¿˘לַ ח ל¿ ָך ֲ‡נָ ׁ ˘ƒים ו¿ יָ ֻ˙ר ּו ∆‡˙ ∆‡ ∆רּ¿ ıכנַ ַﬠן

„רכו מ˙ב‡ר כפ˙ור ופרח מ‰

˘על ‰כ˙וב "כ˙רומ˙ ‚ורן כן ˙רימו

נוב"י

)מ„‰ו"˙ יו"„ סר"‡(

כבר עמ„ על פר˘"י ‡לו ,ו„ח ‰בר‡יו˙

חשיבותו של המעשה בעבודת ה' ,בתורה ובחיי היום יום; שלילת הגישה אשר
'רחמנא לבא בעי' ותו לא

ולפי

טו

ובסברו˙ „ברי ‰מזרחי „‡סמכ˙‡ בעלמ‡
‰ו‡ .ועל כן כ˙ב „בר חי„ו˘„ ,י˘ לחל˜
בז ‰בין ב' ענינים ˘י˘ ב‰פר˘˙ חל,‰
ח„‡ „עי"ז מפ˜יע ‡יסור טבל מן ‰עיס,‰
ולענין ז‡ ‰ף ‡ם יחזי˜ ‰חל ‰בי„ו ול‡

ענין ‰מע˘„ ‰מר‚לים ˘ל‡ רˆו ליכנס ל‡"י  . .וטענו למˆ ‰ריכים ליר„  . .סוף כל „ר‚ין כו' בכ„י
ל˜יים ˘ם ˙‰ור ‰ומˆו˙ ב„בור ובמע˘‡ .‰ך ב‡מ˙ ‰יו מוטעים ˘‰עי˜ר ‰ו‡ לע˘ו˙ם ב‡ר„ ıו˜‡.
ו‰טעם ‰ו‡ מ˘ום „סוף מע˘ ‰על ‰במח˘ב˙ ‰חל‰

‡בל ‰עיס‰ ‰ו˙ר ‰ב‡כיל‡ ,‰ולם מלב„

)˘לח י‚ ,ב .ל˜וטי ˙ור ‰רי˘ פר˘˙נו(

ז ‰י˘נ ‰עˆם ‰מˆו‰ ‰עי˜רי˙ „נ˙ינ‰

י˙ננ ‰לכ‰ן ‡ין כ‡ן ‡ל‡ ‚זל ‰כ‰נים

בכל עיס ‰לפי ‚„ל ‰כמו ˘‰מ˘יך ר˘"י
"‡בל חכמים נ˙נו ˘יעור כו'" .מ˘‡"כ
על ‰כ˙וב "מר‡˘י˙ עריס˙כם ˙˙נו ל'‰
˙רומ„ "‰מיירי בענין ‰נ˙ינ ‰לכ‰ן ,כ˙ב
ר˘"י "לפי ˘ל‡ ˘מענו כו' נ‡מר ˙˙נו
˘י ‡‰ב ‰כ„י נ˙ינ„ ,"‰ל˜יום מˆו˙
‰נ˙ינ ‰לכ‰ן ו„‡י י˘ ˘יעור ˜בוע מן
˙‰ור‰˘) ‰ו‡ חל˜ כ"„ ‡ו מ"ח מע˘רון
‡ח„ ,כנ"ל „ע˙ ‰נוב"י(.

וב‡מ˙

נ"ל בז ‰ב‡ו"‡ ב˘יט˙

לכ‰ן ,ובז‰ ‰ו‡ ‰חילו˜„ ,לפטור ‰עיס‰

ר˘"י על ‰מ˜ר‡ ,וב„˜‰ים „פר˘"י ‚בי

‡ין ˘יעור כלל מ ˙"‰ו‡פי' מ˘‰ו פוטר

כ„י נ˙ינ ‰מˆינו ‚ם בספרי ,וז"ל "˙˙נו

‰עיס‡ ,‰בל ‰ענין ‰ב' „נ˙ינ ‰לכ‰ן י˘

ל˙ '‰רומ ,‰למ ‰נ‡מר ,לפי ˘‰ו‡ ‡ומר

...וי‰י רˆון ‡˘ר סוף סוף יו„יעוני ל‡ ר˜ ב‰נו‚ע ל‡סיפו˙ ול‰חלטו˙ ‡ו„ו˙ פעולו˙

לו ˘יעור מ"ˆ„ ˙"‰ל "כ„י נ˙ינ‡ ,"‰ולם

חל˙ ‰רימו ˙רומ‡ ‰בל ל‡ ˘מענו ˘יעור

טובו˙ ,כי ‡ם ‚ם על „בר פעולו˙ טובו˙ בפועל .ובפרט ˘מענינ‡ „יומ‡ ‰ו‡ ,על פי

‰וסיף „מ‰ ˙"‰יינו ˘יעור כמו˙ מסויים

‰מבו‡ר בל˜וטי ˙ור„ ‰פר˘˙ ˘‰בוע ˘˜ר‡נו ‰ב˘ב˙ זו˙‰˘ ,כלי˙ ‰ו‡ ‰מע˘ ,‰ו‡ז

חל˙˙ ,‰נו ל˙ '‰רומ ,‰ע„ ˘י ‡‰ב‰

„‡' מכ"„ )‡ו ‡' ממ"ח( „ע˘רון )ע˘ירי˙

"טוב‡‰ ‰ר ıמ‡„ מ‡„ ,"1מ‡˘ ‰ין כן כ˘רוˆים ל‡˘‰ר בעולם „‰בור.

כ„י מ˙נ ‰לכ‰ן ,מכ‡ן ‡˙‡ ‰ומר ˘יעור

‡‰יפ ,(‰ו‡"כ בעיס„‚‰ ‰ול ‰מע˘רון

חל˘ ‰ל בע"‰ב ‡' מכ"„ ו˘ל נח˙ום ‡'

וכמו ˘כ˙ב˙י ז ‰כמ ‰פעמים ,ל„ע˙ נ˜ל ‚ם בלי ˙‰בוננו˙ ו‚ם ל‡ינו נבון‡ ,יך ˘‡ין

י‰י' ˘‰יעור מ˜ ˙"‰טן מ‡' מכ"„ )‡ו ‡'

ממ"ח"‡ ,בל ר˘"י ˘ינ ‰בז„ ,‰בספרי

מנˆלים כלל ˘‰‰פע˘ ‰נו˙נים מלמעל ‰ל‡ בענינים רוחנים ול‡ בענינים ‚˘מים . .

ממ"ח( ,כי כל ˘‰יעור ב˙ור‰ ‰ו‡ מ‚„ר

‰זכיר ˘יעור ‡' מכ"„ ו‡' ממ"ח ˙יכף

ו‰רי כנ"ל ˙כלי˙ „‰בור ‰ו‡ ˘יבו‡ לי„י מע˘.‰

"כ„י נ˙ינ ,"‰ו"לענין נ˙ינ ‰לכ‰ן ‰רי י˘

ל‡חר ˘כ˙ב „י˘ ˘יעור כ„י נ˙ינ ‰כו',

כ‡ן כ„י נ˙ינ ‰ומ ‰לו ל‰כ‰ן ‡ם ‰עיס‰

‡בל ר˘"י בחר ˘ל‡ ל‰זכיר סכום ˘יעור

˜טנ‡ ‰ו ‚„ול ,"‰ו‡מנם חז"ל ˙י˜נו

ז ‰ב„בריו כ‡ן ‚בי כ„י נ˙ינ‡ ,‰ל‡ „ו˜‡

˘יעור ח„˘ בזˆ˘" ‰ריך ˘י˙נו חל˜ כ"„

לעיל ‰יכ‡ ˘‰זכיר „ ‡‰ליכ‡ ˘יעור מן

מן ‰עיס ‰כמו˙ ˘‰י‡ ,ו‡ם ‰עיס‰ ‰י‡

˙‰ור ‰כו' .ומ‚ ‰ם ˘‡ין ברור ‡מ‡י טרח

‚„ול ‰כ"„ ע˘רונו˙ ˆריך ˘י˙ן לכ‰ן

ל‰זכירו ˘ם„ ,כי„וע ‡ין ר˘"י בפירו˘ו

ע˘רון ˘לם ˘‰ו‡ חל˜ כ"„ מן ‡ו˙‰

למ˜ר‡ מזכיר מ„ברי "˘‰ס וכיו"ב ‡ל‡

‰עיס."‰

‰נˆרך ומוכרח ל‰בנ˙ פ˘ט ‰כ˙וב ,כמ"˘

˙כלי˙ „‰בור ‰ו‡ ˘יבו‡ לי„י מע˘‰

בברכ ‰לב˘ורו˙ טובו˙ ,ו‡ין טוב ב‡מ˙ ‡ל‡ כ˘˙‰למו„ ו‰מ„ר˘ מבי‡ לי„י
מע˘.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' ˜ˆ(

 (1במ„בר י„ ,ז.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

)ביכורים  ,‰י‡( ועו„‰„ ,ברכ‰ ‰י‡ ל‰פרי˘

‰עיס˘ ‰ממנ ‰נטל ,(‰וכ„‡˘כחן נמי

˘בפסו˜ ‰ב‡ ל‡חריו "˙˙נו ל˙ '‰רומ"‰

לי˘ב פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ,ו‡"כ ב˘למ‡

חל ,(‰ו‡ף בפירו˘ו למ˜ר‡ ‰בי‡ ‚„ ‡‰וף

ל˘יט˙ ר˘"י בפ' וי˜ר‡ וˆו ב‚„ר "חל"‰

– מיירי בעˆם ‰מˆו‰„ ‰פר˘˙ ˙רומ‰

מ‰˘ ‰זכיר „ ‡‰ל‡ נ‡מר ˘יעור "‰ז כ„י

˙‰יב ‰חל ‰מ˘מעו עו‚ ‰וחרר„ ,‰ע"‰פ

„˜רבנו˙˘ ,מן ˙‰ור ‰י˘ ‚ו„ל ˜בוע בז‰

ל ,'‰ול‡ לענין פעול˙ ‰נ˙ינ ‰לכ‰ן )‡˘ר

ללמ„נו מ ‰רˆ‰ ‰כ˙וב ל˘‰מיע במ‰

"ר‡˘י˙ עריס˙כם חל˙ ‰רימו ˙רומ"‰

לעולם .וז‰ו ˘‚„‰י˘ לנו ר˘"י „‰כ‡ ‡ינו

בענין ז ‰מיירי ‰כ˙וב ר˜ ל‰לן בפ' ˜רח

˘‡מר "כ˙רומ˙ ‚ורן" ול‡ ˙רומ‡ ‰חר˙,

פי' "˙ל˜ח חל‡ ‰ח˙ ˙רומ ‰ל˘ם ,"'‰

כן‡ ,ל‡ חכמים ˜בעו ˘יעור ביחס ל‚ו„ל

‚בי מ˙נו˙ כ‰ונ‚„ ,(‰ם בפסו˜ ז˘‰ ‰ני

‡בל ע„יין ‡ין בי‡ור במ ‰נו‚ע ל‰בנ˙

ו˙יכף פיר˘ מ˘מעו˙ ˙‰יב" ‰חל– "‰

‰עיס ,‰לבע"‰ב ‡' מכ"„ ולנח˙ום ‡'

מפור˘ ˘„‰בר ‰ו‡ "ל˙ '‰רומ ."‰ול‰כי

פ˘ט ‰כ˙וב „ ‡‰חכמים נ˙נו ˘יעור,

"טורטי"ל בלעז" ,ו‰יינו עו‚ ‰וחרר.‰

ממ"ח.

ר˘"י עˆמו כמ"פ בפירו˘ו „ל‡ ב‡ ‡ל‡

ול‡ ר˜ ז‡˙ ‡ל‡ טרח לפרט ב„יו˜ כמו˙
˘‰יעור ˘נ˙נו ,מ˘ל ‰י' ספר ‰לכו˙ ול‡

ומע˙‰

י"ל „ר˘"י ל˘יט˙י' ‰ו˜˘‰

ול„רכנו

י˘ לפר˘ „ז˘ ‰כפל ‰כ˙וב „‰בר בל˘ון
נמˆ‡

„˘י'

ר˘"י

על

"˙˙נו" )‡ף ˘‰כוונ ‰ב‡מ˙ ‰י‡ ל‡ו˙ו
˙‰וכן „"˙רימו"( ‡ינו ‡ל‡ "לפי ˘ל‡

לי' בפירו˘ ‰מ˜ר‡ כ‡ן‡„ ,חר ˘‡מר

‰מ˜ר‡ ‡ינ ‰כב˙˘וב˙ ‰נוב"י ‰נ"ל,

‰כ˙וב ‚ופ‡ "חל˙ ‰רימו ˙רומ,"‰

ח„‡ „לר˘"י חיוב ‰‰פר˘ ‰מחייב מן

ו"חל‰ "‰ל‡ ‰י‡ עו‚ ‰וחרר‰˘ ,‰ו‡ „בר

˙‰ור ‰ח˘יבו˙" ,חל – ‰טורטי"ל" ,ו‡ין

˘י˘ לו ˘יעור – ‡"כ ‡יך ‡פ˘ר לומר

„י במ˘‰ו ,פירורין וכיו"ב .ו˙ו‡‰„ ,

מיירי בענין ‰‰פר˘ ‰ל '‰ול‡ בנ˙ינ‰

מˆ„ עˆם ˙וכן פירו˘ ר˘"י כ‡ן

„ב„ברי ‰כ˙וב "כ˙רומ˙ ‚ורן כן ˙רימו

„חכמים נ˙נו ב˘ ‰יעור – ‡ינו ˘ייך לחיוב

לכ‰ן ,נמˆ‡ עו„ „בר ב˘יט˙ פירו˘ ר˘"י

‰י‡ מיל˙‡ „˙מי ‡‰ל‰וסיף כ‡ן „ו˜‡ ‡‰

‡ו˙ "‰כוונ˙ ˙‰ור‰ ‰י‡ ל„ ‡‰ל‡ נ‡מר

‰נ˙ינ ‰לכ‰ן‡ ,ל‡ ˘ייך ‰ו‡ ל˘יעור חל‰

„ל‡ כ‰נוב"י„ ,לר˘"י עול‚ ‰ם ˘‰נ˙ינ‰

„נ˙נו חכמים ˘יעור ‡‰„ ,מר‡˘ „בריו

ב˙רומ˙ ‚ורן ˘יעור ו‰כי נמי בחל„ ‰י

˘‡מר ‰כ˙וב ‚בי ‰פר˘ .‰ובטעם ˘כן

לכ‰ן ‡ינ ‰מˆו ‰בפ"ע מ‰‰פר˘ ,‰ו‡ין

נר‡˘ ‰ב‡ ‰כ˙וב ל„‰י‡ לומר „חל˘ ‰ו‰

במ˘‰ו וליכ‡ ˘יעור .וז‰ו ˘˙יר ıר˘"י

נ˜יט ר˘"י בפירו˘ ‰מ˜ר‡ ,י"ל מ˘ום

‰י‡ ב˘יעור ‡חר‰˘ ,רי ל„י„י' ל‡ מˆינו

ל˙רומ˙ ‚ורן ˘ל‡ נ‡מר ב˘ ‰יעור ו‡ינ‰

ל‡ל˙ר ב‰מ˘ך פירו˘ו ו‰וסיף ‰˘‚„‰

˘מפ˘ט ‰מ˜ר‡ מ˘מע „ל‡ ר˜ ˙‰יבו˙

כלל ˘נ‡מר ˘יעור ‡חר בנ˙ינ˙ ˙רומ˙ '‰

˘ו ‰ל˙רומ˙ מע˘ר ˘נ‡מר ב˘ ‰יעור,

„‡"‰נ ˘ל‡ נ‡מר ב˘ ‰יעור ל„‰י‡‡ ,בל

"˙רימו ˙רומ ‰ל‡ "'‰ל‡ ‚ם ˙‰יבו˙

לכ‰ן.

‰יינו „‡ין כוונ˙ ר˘"י ר˜ לומר ˘בפועל

מ"מ כיון ˘˙‰ור˜ ‰ר‡ ‰ל" ‰חל "‰נ˙נו

ל‡ ‡מר כ‡ן ‰כ˙וב ˘יעור‡ ,ל‡ ˘ב„ו˜‡

ב ‰חכמים ˘יעור ,פי' „‡ע"‚ ˘חל‰ ‰יינו

‰ו„יענו ‰כ˙וב ב„‰י‡ "כ˙רומ˙ ‚ורן כן

עו‚ ‰וחרר ‰ס˙ם‡ ,בל ‰ל‡ ˘‰ם "חל"‰

˙רימו ‡ו˙‰ – "‰יינו „˜‡מר רחמנ‡ ˘ל‡

מור ‰על ח˘יבו˙ י„ועˆ˘ ‰ריכ ‰ל‰יו˙

˙‰י' ב˘ום ˘יעור .ו˘וב ב‡ ר˘"י ו‰וסיף

בחל˜ ‰נ˙רם ,ול‡ פירורין וכיו"ב ,ול‰כי

„חכמים נ˙נו ˘יעור ,ונר‡ ‰כ‡ילו ב‡ו

נ˙נו חכמים ˘יעור ˜בוע בחל‚ ‰ם בכמו˙

חכמים ל‰ורו˙ ל‰יפך מ‰מפור˘ בכ˙וב.

עו‚ ‰זו.

‰כי ‡י˙‡ בס' ‰פר„ס לר˘"י

‡בל

פירו˘ למ˜ר‡ו˙ ,ומˆינו בכמ ‰מ˙נו˙
˘ל‡ טרח בפירו˘ו ל‰זכיר ˘יעור ˘נ˙נו
חכמים ,כ‚ון פ‡ ‰וביכורים ו‡כ"מ.

ו‚ם

ו‰נ‰

ע„יין ‡ין „י לר˘"י ל‰ו„יע ס˙ם

‰ל' פסח סי' ˜ל‡ "‰רוˆ ‰ל‰פרי˘ חל‰

„חכמים נ˙נו ˘יעור„ ,כיון ˘ב"חל"‰

מעיס‡ ‰ומר כו' ‡˜ב"ו ל‰פרי˘ ˙רומ,‰

˘‰י‡ עו‚ ‰וחרר‡ – ‰ין מו‚„ר בז ‰מˆ„

„ל‰פרי˘ חל ‰ל‡ו ברכ‰ ‰י‡ ,ופירו˘

עˆמו ˘ום ˘יעור )וי˘ חלו˙ במי„ו˙

חל‰ ‰י‡ עו‚ ‰וחרר ‰ו‡ין ˘ם ‰פר˘‰

˘ונו˙ זמ"ז("‡ ,כ ‰י' מ˜ום ל‰בין

כלל ,וחל˙ ‰רימו ˙רומ ‰כ˙יב ,ו‰כי

˘˘‰יעור ˘רˆו ל˜בוע חכמים ‰ו‡ ˘יעור

˜‡מר חל‡ ‰ח˙ מן ‰עו‚ו˙ ˙רימו ל˘ם

‡ח„ ˜בוע לעולם ל"חל "‰זו‰ ,יינו

˙רומ ‰כו' ופו˘טו כעין חרר ‰מ„˜רי לי'

˘‰חל˘ ‰מפרי˘ין כ˘לעˆמ ‰נ˜בע ל‰

˜ר‡ חל ‰כו'" )ונחל˜ בז ‰על ‰רמב"ם

˘יעור ‡ח„ )בלי ˘י‰י' „‰בר ˙לוי ב‚ו„ל

˘מענו וכו'" ,כ„פיר˘ ר˘"י על ‰פסו˜.

ו‡חר

˘ל„ברי ר˘"י ב' ‰כ˙ובים

