„ברים ‰יוˆ‡ים מן ú‰ב

‰כ˘ר מˆו˘ú ‰י' ‰בבúי ו‰ירו˘úמי

‰כח ˘נו˙נים úוי ויוסף בזמן ú‚‰ו˙

" ‡úבני בניו"  -ומ ‰ﬠם מנ˘ ‰ו‡פרים?

‚úיון ˙רכב
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ויחי ˘˙'‰ﬠ"ח

ﬠמ' כב

הוספה
מיוחדת

◇ ◇ ◇

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

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

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע,"'‰ ˙‡ ‰

‡מי˙˙ „‰ברים.

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

‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו עלŒ

ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙

וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙

יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו

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

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

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

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

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

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

˙רכב( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים

ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון

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

בעז‰י״˙.

פ˙ח „בר

)˘"פ ˆו ˙˘י"ז(

‰רי ‰ו‡ בבחינ˙ "מ˙".
)˘"פ ע˜ב ˙˘ט"ז(

„בכו מחי' מ˙ים"˘ ,י˘ בכחם ל‰חיו˙ ‚ם ‡˙ ˘‰כל‡ ,ף ˘מˆ„ ˜‰רירו˙ „˘‰כל

˘˜רירו˙ ‰י‡ ‰ע„ר ‰חיו˙ .וכ„ברי ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו„ו˙ ‰מחונכים ˘לו" :זוטר‡

כ‡˘ר עומ„ים ב˙נוע˘ ‰ל ˜רירו˙ ˘‰כל‰ ,רי ז‰ ‰ור‡ ‰על ‰ע„ר ‰חיו˙ ,כנ"ל

חסר לו עו„ מ˘‰ו לפני "בכל מ‡„ך"...

ול‚‰ביל ‡˙ ˙נועו˙יו – ‰רי ז ‰ר‡י' ˘ע„יין חסר ‡ˆלו ‰ענין „"בכל מ‡„ך" ,ו‡ולי

נ‡נ„ער˜-לייבן"( ב˘כלו
)"פ‡ ַ
ַ
כו'; ו‡ם ב˘ע˙ מע˘ ‰נ˘‡ר ב˜רירו˙ ,ויכול ל‰בחין

בענין "בכל מ‡„ך"‡ ,ינו יכול ב˘ע˙ מע˘ ‰לעמו„ ב˜רירו˙ ול‚‰ביל ‡˙ ˙נועו˙יו

)כ„‡י˙‡ ב‚מר‡( ‰ -רי כיון ˘ענין ז ‰נו‚ע בעˆם נ˜ו„˙ נפ˘ו ,כמבו‡ר בחסי„ו˙

וכל ‰פור˘ ממנו ‰רי ז ‰כמ˘ל ‚„‰ים ˘בים ˘כ‡˘ר פור˘ים מן ‰ים מי„ מ˙ים

וכמו"כ כ‡˘ר י‰ו„י עומ„ ל˙‰פלל ,ומ˙בונן ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ "מ˜ור מים חיים",

לח˘ב ב„יו˜ ‡יז˙ ‰נועו˙ כ„‡י לו לע˘ו˙...

ומˆב ˘ל טביע ‰בנ‰ר‰ ,רי ז ‰נו‚ע ביו˙ר בעˆם נפ˘ו ,וב˘ע˙ מע˘‡ ‰ינו יכול

‡חרו˙ כ„י ל‰נˆל ,מ"מ ,ל‡ י‰יו לו ˜ו˘יו˙ על ‰טובע בנ‰ר˘ ,כן ,ב‰יו˙ו במעמ„

‰נ‚ ‰ם ‡ם ‰עומ„ על ˘פ˙ ‰נ‰ר חו˘ב ˘מוטב ‰י' ל‰טובע בנ‰ר לע˘ו˙ ˙נועו˙

‰בע˘"ט ע"פ מ˘ל ל‡„ם ˘טובע בנ‰ר ועו˘˙ ‰נועו˙ ˘ונו˙ כ„י לˆ‰יל ‡˙ עˆמו,

˘בע˙ ˙‰פל"ˆ ‰ל בביטול כעומ„ לפני ‰מלך" ,כעב„‡ ˜מי מרי'"  -ו˘‰יב

וו‡רפן זיך"( ועו˘ים ˙נועו˙ עם ‰י„ים ו˘‡ר ‡‰ברים ,ב ‰ב˘ע‰
מ˙נענעים )"זיי ַ

י˘נו מ‡מר מ‰בע˘"ט ,במענ ‰על ‰טענ˘ ‰טענו על חסי„ים ˘ב‡מˆע ˙‰פל‰

˜רירו˙ ˘‰כל מר‡ ‰על ‰ע„ר ‰חיו˙

‰מזבח ל‡ ˙כב."‰

לי˙ן מ˜ום ,ח"ו ,ל˜‰רירו˙ „עמל˜‡ ,פילו לר‚ע ‡ח„ ,כמ"˘ "‡˘ ˙מי„ ˙ו˜„ על

כו

˜úר‡˙ ˘ב˙

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

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

ס .פ‡ולו ברזיל

ז‡י‡נı

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

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

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

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  261ו‡ילך(

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ'  235ו‡ילך(

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ מעל˙ ‰חיו˙ ו‰חמימו˙ בעבו„˙ ˘‰י"˙ ו‚ו„ל ‰חסרון ב"˜רירו˙"

חמימו˙ ב˜„ו˘ ‰ובלעומ˙ ז‰

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב

"חי חי יו„וך  -ב' פעמים ח״י עול ‰ל״ו"  /יו… „ו ָּך

)ויחי מט ,ח(

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ

„ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב  /וַ י¿ ַ„ ≈ּבר ַﬠל לָּ ƒבם
„ברים ‰מ˙˜בלים על ‰לב )ויחי נ ,כ‡ .ר˘"י(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  447ו‡ילך(

יב‡ר ‰חילו˜ בין בבלי לירו˘' סוף ˜י„ו˘ין „‡זלי ל˘יט˙יי‰ו כ‡ן בענין ‡י ‰‰ו ‰מכריע
‡˙ ‰ע˙י„ ‡ו ל‡ו ,ויב‡ר ‰חילו˜ ‰יוˆ‡ מז ‰ב„יני ‰כ˘ר מˆו ‰ו‰י„ור מˆו / ‰עפ"ז יח„˘
עומ˜ בפלו‚˙‡ בין ˙ר‚ום ‡ונ˜לוס ל˙ר‚ום יונ˙ן בפר˘˙נו ,ויסי˜ נפ˜"מ לענין „ין ˜רבנו˙
כ˘‡פ˘ר לבנו˙ מזבח ול‡ בי˙

חילו˜ בין בבלי לירו˘למי בענין ‰כ˘ר ו‰כנ ‰למˆו‰

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„

פעול˙ ‰מˆוו˙ וחו˜י ‰טבע ˜" /ברו ˜בריי‡" בעבו„˙ '‰

פנינים

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

לוי ויוסף מרוממים מ˘עבו„ ו‚לו˙ ˘ /בט לוי נו˙ן כח ועוז ל˘‰לים ‡˙ מטר˙ ˘‰עבו„ /
יוסף מעני˜ ‡˙ ‰כח ל˙‰רומם ול˙‰ב„ל מח˘כ˙ ‚‰לו˙  /ל‡˘‰ר ב"בי˙ ‡בי" ,ומ‡י„ך
ל˙‰עלו˙ "ב‡ר ıעניי"

‰כח ˘נו˙נים לוי ויוסף בזמן ‚‰לו˙

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט

˙על‡ – ˘‰פל ו‰פ˜ח ˘בחיו˙ ˘" /ני בניך – לי ‰ם" מפני ˘"ו‡˜בר˘ ‰ם"

פנינים

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

לר"י ˘˘‰בטים נ˘‡ו ‡˙ ‡חיו˙י‰ם – ‡‰ם נ˘‡ו נכ„י יע˜ב ‡˙ ‡רונו? ‡ /ם בני בנים ‰רי
‰ם כבנים מ„וע מפר˘ ר˘"י "בניו – ול‡ בני בניו"?  /בי‡ור ˘יטו˙ רבי י‰ו„ ‰ורבי נחמי'
בנו‚ע לנ˘י‡˙ ‡רונו ˘ל יע˜ב

"בניו ול‡ בני בניו" – ומ ‰עם מנ˘ ‰ו‡פרים?

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

˙וכן ‰ענינים

)˘"פ ו‡ר‡ ˙˘ח"י(

וז‰ו ‚ם ‰טעם לזכיר˙ מע˘ ‰עמל˜ בכל יום ויום ˆ -ריכים לזכור ˙מי„ ˘ל‡

ריינכ‡ ּפן"( "‰ל‡".
ַ
ל‚˙‰נב )"זיך ַ‡

‰ל‰ט ˆריך ל‰יו˙ ˙מי„י ,כי‡ ,ם עומ„ים ב˜רירו˙ למ˘ך זמן ˜ˆר ,יכול בינ˙יים

ל‡ „י בכך˘ ,בעבר‡ ,ו ‡פילו זמן ˜ˆר ˜ו„ם לכן‰ ,י' בו ל‰ט ב˙ור ‰ומˆוו˙.

)"˜‡ך"( ˙מי„י ב˙ור ‰ומˆוו˙.
ָ
"‡˘ ˙מי„" ,ל‰ט

פ˙‚ם ז˘ ‰ל ‰מ‚י„ מלמ„נו˘ ,בכ„י לכבו˙ ‡˙ "‰ל‡" מוכרח˙ ל‰יו˙

˙כב‰˘ ,"‰י‡ מכב"‰ ˙‡ ‰ל‡"".

עˆמ‡ ‰ינ ‰מספ˜˙ ,וˆריכים ל‰בעיר ‡˘ על ˜‰רבן ‡˘ר מכם ,ו‡˘ ז" – ‰ל‡

"מˆו˙ ע˘ ‰ל‰בעיר ‡˘ על ‰מזבח ,מזבח ‰ו‡ "‡„ם כי י˜ריב מכם" ,ו˜‰‰רב‰

)˘(‰י˙˙" ‰ור "‰על ‰פסו˜ "‡˘ ˙מי„ ˙ו˜„ על ‰מזבח ל‡ ˙כב ."‰וחל˜:‰

רבנו ‰ז˜ן סיפר על ‡ח˙ מ˙"‰ורו˙" ˘"‡מר מורי )‰רב ‰מ‚י„( לפני ביחי„ו˙,

בכ„י לכבו˙ ‡˙ "‰ל‡" ,מוכרח˙ ל‰יו˙ "‡˘ ˙מי„"

ב˜„ו˘ ,‰כך ˆריך ‰ו‡ לפעול בעˆמו ‡˙ ˜‰רירו˙ לעניני ‰עולם.

לחיו˙ ול˙‰ל‰ב בענינים ˘ל ˜„ו˘ .‰וכ˘ם ˘ˆריך לפעול בעˆמו ‡˙ ‰חמימו˙

ולכן י˘ לזכור ˘„‰בר ‰ר‡˘ון ˘י˘ לע˘ו˙ כ„י ל‰יפטר מז‰ ‰ו‡ – ל˙‰חיל

˘ז‰ו ‰מ˜ור לטומ‡.‰

כוונ˙ ‰יˆ"‰ר ‰י‡ ל˜רר ‡ו˙ו מ˙‰פעלו˙ ‡ל˜י˙ ,ולפעול בו ˜רירו˙ ל˜„ו˘,‰

‡˙ ‰ל˙‰פעל ולˆ‡˙ מ‰כלים?

‡ו˙יו˙ "˘מן" ,ו"מי ˘‡מר ל˘מן וי„לי˜ ‰ו‡ י‡מר לחומ ıוי„לי˜" ,ומ„וע ˆריך

‡ו˙יו˙ ‡ינם ˙ופסים מ˜ום ‡ˆלו ,וביכל˙ו ל‰חליף ˆירוף ‡ו˙יו˙ "חמ "ıבˆירוף

‰ו‡ כל יכול˘ ,ל‚ביו כל ‰עולמו˙ ‡ינם ˙ופסים מ˜ום ,ו‡"כ פ˘יט‡ ˘˘ל˘

ל˙‰פעל מענין ז‰ ,‰רי ‡˙ ‰עˆמך מ‡מין ˘כל ‰ענינים ב‡ים מ˜‰ב" ,‰ו˜‰ב"‰

מ‡ל˜ו˙‡˘ ,פילו ב˘ע˘ ‰רו‡ ‰נס ומופ˙ ‚לוי ,ב‡ ‡ליו ‰יˆ"‰ר וטוען :מ ‰לך

ולכן מ˘˜יע ‰יˆ"‰ר כחו˙ ו„˙˘‰לו˙ רבים כל כך כ„י ל˜רר י‰ו„י ˘ל‡ י˙פעל

ל˜„ו˘ ,‰נע˘ים מונחים סוף-סוף בטומ‡ ,‰ר"ל.

ו˙‰ל‰בו˙ ב˜„ו˘ ,‰ו‚ם לל‡ חיו˙ ו˙‰ל‰בו˙ בעניני רע( ,כי‡ ,ם י˘ ˜רירו˙

י˘ ל„ע˙‡˘ ,ין ז ‰כמו ˘חו˘בים‡˘ ,פ˘ר ל‰יו˙ ל‡ כ‡ן ול‡ ˘ם )לל‡ חיו˙

‡ינו עו˘„ ‰ברים ‰פכיים ,ולמי ‡יכפ˙ ˘‡ין חיו˙ ו˙‰ל‰בו˙ ב˜„ו˘?‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‰

ו‰עˆ‰

לז‰

–

כ˙ור˙

כול.‰

)"˜‡ך"( ב˜„ו˘‰ ,‰רי
ָ
יכולים לח˘וב :מ‰ ‰רע˘ כל כך ˘‡ין חיו˙ ו˙‰ל‰בו˙

כי ˙‰חל˙ כל מיני רע ‰י‡ ˜‰רירו˙.

בכ„י ל‰יפטר ולˆ‡˙ מ‰לעומ˙-ז ,‰י˘ ל‰כניס חמימו˙ וחיו˙ בעניני „˜‰ו˘,‰

)˘"פ ˘לח ˙˘"י(

)נ,

˘‰י‡ "ב˙ ‡בי" – „לכ‡ור ,‰ל‡ ‰י˙ ‰ב˙ ‡ביו‡ ,ל‡ ב˙ ‡חיו – ˘"בני בנים ‰רי ‰ם

ב.

עו„ ‡פ˘ר לומר ,ע"פ „ברי ר˘"י בפ' ויר‡ )כ ,יב( ,בפירו˘ „ברי ‡בר‰ם על ˘ר‰

יע˜ב ,כמו ר‡ובן ו˘מעון )ר‡ ‰ר˘"י ˘ם(.

ומנ˘ ‰כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי"‰ ,יינו˘ ,מנ˘ ‰ו‡פרים נח˘בים ‰ם בכלל "בניו" ˘ל

וי˘ ליי˘ב )ר‡‚ ‰ם נחל˙ יע˜ב כ‡ן( על פי „ברי יע˜ב ˘ב˙חיל˙ ‰ס„ר) ‰מח‡" :(‰ ,פרים

‰ו‡ ‡ומר ל„‰י‡ ˘‚ם מנ˘ ‰ו‡פרים ,בני יוסף˙˙˘‰ ,פו בנ˘י‡ ‰זו!

‡ו˙ו בניו" למ„ים ˘„ו˜‡ בניו ˙˙˘‰פו בנ˘י‡˙ ‡‰רון ול‡ נכ„יו; ‡מנם בסיום „בריו

ב˙חיל ‰כו˙ב ר˘"י – "וי˘‡ו ‡ו˙ו בניו ול‡ בני בניו"‰ ,יינו˘ ,מל˘ון ‰כ˙וב "וי˘‡ו

ולפום רי‰ט‡ נר‡˘ ,‰ס˙רי „ברי ר˘"י ‡„„‰י:

ויוסף ל‡ י˘‡‰˘ ,ו‡ מלך; מנ˘ ‰ו‡פרים י‰יו ˙ח˙י‰ם".

מבניכם ˘‰ם מבנו˙ כנען‡ ,ל‡ ‡˙ם  . .לוי ל‡ י˘‡‰˘ ,ו‡ ע˙י„ ל˘‡˙ ‡˙ ‡‰רון,

"וי˘‡ו ‡ו˙ו בניו – ול‡ בני בניו˘ ,כך ˆום‡ :ל י˘‡ מט˙י ל‡ ‡י˘ מˆרי ול‡ ‡ח„

יב-י‚( .ומפר˘ ר˘"י:

ו‰חמימו˙ בעניני ˜„ו˘ ‰על כל ˘‰נ‰

וחום בעניני ˜„ו˘ ,‰ועי"ז ˙ומ˘ך ‰חיו˙

˙מוז ˜ריר‡ לי'"‡ ,ל‡ יור‚˘ ‡ˆלו חיו˙

בפר˘˙נו

מספר ‰כ˙וב על מ‡˘ ‰ירע ל‡חר פטיר˙ יע˜ב" :ויע˘ו בניו לו כן

לר"י שהשבטים נשאו את אחיותיהם – האם נשאו נכדי יעקב את ארונו? /
אם בני בנים הרי הם כבנים מדוע מפרש רש"י "בניו – ולא בני בניו"?  /ביאור
שיטות רבי יהודה ורבי נחמי' בנוגע לנשיאת ארונו של יעקב

"בניו ולא בני בניו" – ומה עם
מנשה ואפרים?

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

כ‡˘ר ˆום .וי˘‡ו ‡ו˙ו בניו ‡רˆ ‰כנען וי˜ברו ‡ו˙ו במער˙ ˘„‰ ‰מכפל "‰ו‚ו'

בזמן ז ‰ל‡ י‰י' בבחינ˙ "חמר‡ ב˙˜ופ˙

‰חום „"˘מ˘ ‰וי'" – ˘לכל ‰פחו˙

‰חומר ‰י‡ בחו„˘ ˙מוז ,כ˘מ‡יר ˙ו˜ף

למי ‡יכפ˙ ˘‡ין חיו˙ ו˙‰ל‰בו˙ ב˜„ו˘?‰

˘ז‰ו"ע "רוב˙ ıח˙ מ˘‡ו"" ,ער ˘טעלט

רוˆ ‰ל˘‡˙ ‰מ˘‡ „˜יום ˙‰ומ"ˆ,

למ˘‡וי" ,ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘לפעמים ‡ינו

ל"מ˘‡" ,כמ‡מר "כ˘ור לעול וכחמור

‡ˆל "חמור" – עניני ˙‰ומ"ˆ ‰ם

וי˘ ל‰וסיף בבי‡ור ˙ור‰ ‰נ"ל:

בסי‚ופים"...

עמו ,לברר ‡˙ ‚‰וף ולזככו ,ול‡ ל˘ברו

י˘כון ‡ור ˙‰ור ,‰כי ‡ם ,עזוב ˙עזוב
ו˙‰חל˙

‰עבו„‰

‡„רב˘ ,‰יר‚י˘ ˘ז‰ו כל חיו˙ו.

ל‡ י‰יו עניני ˙‰ומ"ˆ למ˘‡‡ ,ל‡
„בירור

˙ומ"ˆ ו‚‰וף מ˙עˆל ב˜יומם ,ו‡ולי

וזיכוך

ל˘בור ‡˙ ‰חומריו˙‰ ,נ ‰ל‡ בזו „‰רך

ל˜יים ˘ליחו˙ו ,כי ‡ם ˙˙חיל בסי‚ופים

יעל ‰בלבבך ,וח„ל˙ מעזוב לו˘ ,יוכל

‰עבו„‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל ˜בל˙ עול „ו˜‡,

‰חומריו˙ ל‡ יוכל ל˜בל ז‡ ,‰ל‡ ר‡˘י˙

ב‰בנ ‰ו ‰‚˘‰ע"פ ˘כל ,כי ,מˆ„ ˙ו˜ף

ועי"ז יוכל ל˙‰ברר ול‰ז„כך ע„ ˘סוכ"ס

מ˘‡ו ˘נ˙ן ˜‰ב" ‰ל‚‰וף ˘יז„כך ע"י

‰נ˘מ . . ‰ועו„ ˙ר‡‰˘ ‰ו‡ רוב˙ ıח˙

‚‰וף ,ו˙ר‡˘ ,‰ונ‡ך‰˘ ,ו‡ ˘ונ‡ ‡˙

כ‡˘ר ˙ס˙כל  . .ב‰חומר ˘לך ˘‰ו‡

˙‰ומ"ˆ ל‡ י‰יו עליו למ˘‡ ,וע„ ˘יר‚י˘

וכ„י לברר ולזכך ‡˙ ‰חמור˘ ,עניני

מ‡ומ.‰

חמור‚ ,ם כ‡˘ר מכים ‡ו˙ו ‡ין ז ‰מועיל

˘ז‰ו כל ‰חיו˙ ˘לו – ‡י‡-פ˘ר ל˙‰חיל

ב‰וספו˙ סכ"‡ .ו˘"נ( – "כי ˙ר‡ ‰חמור,

‡„מו"ר

)ר‡ ‰כ˙ר ˘ם טוב )‰וˆ‡˙ ˙˘נ"ט(

˘נ˙‚ל˙ ‰ונ˙פרסמ ‰ע"י כ"˜ מו"ח

‰בע˘"ט

‰‰פר˘ בין חמור לסוס˘ ,סוס ,כ‡˘ר
מכים ‡ו˙ו ,ממ˘יך לילך ‰ל‡ ,‰מ˘‡"כ

˜„ו˘ ,‰מˆ„ ˙ו˜ף ‰חומריו˙.

ו‡ין בו ˘ום חמימו˙ וחיו˙ בעניני

זיך ָ‡ ּפ ‡ון ‚ייט ניט ווייטער" – .וז‰ו

כ„

˜úר‡˙ ˘ב˙

‰

)כמו ˘‰בי‡ ר˘"י בפירו˘ו לפ'

‚.

‡ומר ,כנעניו˙ ‰יו‡ ,ל‡ מ‰ו 'וכל בנו˙יו' – כלו˙יו‡˘ ,ין ‡„ם נמנע מל˜ר‡ לח˙נו

"רבי י‰ו„‡ ‰ומר‡ ,חיו˙ ˙‡ומו˙ נול„ו עם כל ˘בט ו˘בט ונ˘‡ום; רבי נחמי'

ר˘"י בפ' וי˘ב ,על ‰פסו˜ )לז ,ל" (‰וי˜ומו כל בניו וכל בנו˙יו לנחמו":

וכן ‰ו‡ ב‡‰י סו‚י‡ ‚ופ‡ ,במחלו˜˙ם מי ‰יו ‰נ˘ים ˘ל בני יע˜ב – וכמו ˘‰בי‡

˙˘כ"ו(.

‡ח„ בלב„ )ו‡ילו רבי י‰ו„ ‰ל‡ חו˘˘ ל„יו˜ ז ,‰ונ˙ב‡ר ב‡רוכ ‰ב˘יח˙ ˘"פ ע˜ב

˘ל רבי י‰ו„ – ‰ב‚לל „‰יו˜ בל˘ון "ו˙פ˙ח ‡‰ר ˙‡ ıפי'"˘ ,מז ‰לומ„ ˘‰י' ל ‰פ‰

‰רי ˘רבי נחמי' מ„יי˜ בל˘ון ‰כ˙וב יו˙ר מרבי י‰ו„ ,‰ולכן ‰ו‡ ממ‡ן בפירו˘ו

כמ˘פך ,וכל מ˜ום ˘‰י' ‡ח„ מ‰ם‰ ,י' מ˙‚ל‚ל וב‡ ע„ מ˜ום ‰ב˜יע."‰

'פיו˙י''! ‡מר לו :ומ‡ ‰ני מ˜יים 'ב˜רב כל י˘ר‡ל'? ‡מר לו˘ :נע˘י˙ ‡‰ר ıמ„רון

‡לו „ברי רבי י‰ו„‡ .‰מר לו רבי נחמי' :ו‰ל‡ כבר נ‡מר 'ו˙פ˙ח ‡‰ר ˙‡ ıפי'' ,ול‡

"ב˜רב כל י˘ר‡ל  -כל מ˜ום ˘‰י' ‡ח„ מ‰ם בורח‡‰ ,ר ıנב˜ע˙ מ˙ח˙יו ובולע˙ו,

ובפירו˘ ר˘"י:

"‡˘ר ע˘ ‰ל„˙ן ול‡בירם ˘‡ . .ר פˆ˙‡‰ ‰ר ˙‡ ıפי' ,ו˙בלעם  . .ב˜רב כל י˘ר‡ל".

ו„ו‚מ‡ בולט˙ ‰י‡ בפר˘˙ ע˜ב )י‡ ,ו(˘˘ ,ם מ„ובר על „˙ן ו‡בירם ˘נבלעו ב‡ר:ı

י‰ו„.‰

˙‰ור˘ ‰מבי‡ ‡˙ רבי נחמי' ‡˘ר מ„יי˜ בל˘ון ‰כ˙וב ע„ מ‡ו„ ,וחול˜ בז ‰על רבי

וי˘ לב‡ר˘ ,רבי נחמי' ל˘יט˙י' ‡זיל – ומˆינו בכמ ‰מ˜ומו˙ בפירו˘ ר˘"י על

˘"וי˘‡ו ‡ו˙ו בניו" ממעט ‡˙ בני בניו?

‡ך מע˙ ‰י˜˘ ‰ל‡י„ך ‚יס‡ :מ‰ ‰כריח ‡˙ ר˘"י – ‡ליב‡ „רבי נחמי' – לפר˘

˘בל˘ון "בניו" נכללים ‚ם נכ„יו ,כי "בני בנים ‰רי ‰ם כבנים".

ובכן ,כיˆ„ יפר˘ רבי י‰ו„ ˙‡ ‰ל˘ון ‰כ˙וב "וי˘‡ו ‡ו˙ו בניו"? – לפי „רכנו מובן,

בבני‰ם ול‡ ‰י˙ ‰מניע˘ ‰י˘˙˙פו בנ˘י‡˙ ‡‰רון ˘ל יע˜ב.

לנ˘ים – ו‡ילו ל„ע˙ רבי י‰ו„˘‰˘ ,‰בטים נ˘‡ו ‡˙ ‡חיו˙י‰ם לנ˘ים ,ל‡ ‰י' פ‚ם

וי˘ב לז ,ל ,(‰ו„ברי ר˘"י מ˙‡ימים ‰ם ר˜ ל˘יט˙ רבי נחמי' ˘בני יע˜ב נ˘‡ו כנעניו˙

וי„וע )ר‡ ‰ר‡"ם ונחל˙ יע˜ב כ‡ן( ˘ענין ז ‰במחלו˜˙ ˘נוי

בנ˘י‡˙ יע˜ב ‰ו‡ מ˘ום ˘‡מו˙י‰ם ‰יו כנעניו˙;

ועל כרחך ˆריכים ‡נו לומר כן‰„ ,נ ‰ר˘"י כ‡ן כו˙ב ˘‰טעם ˘‰נכ„ים ל‡ ˙˙˘‰פו

במ˘ ‰נ‡מר "וי˘‡ו ‡ו˙ו בניו".

ומע˙ ‰מובן ‚ם בני„ון „י„ן˘ ,מנ˘ ‰ו‡פרים – ˘‰יו בני בניו ˘ל יע˜ב – נכללים ˘פיר

כבנים" ,ולכן ˘ר ‰נח˘ב˙ כב˙ ˘ל ˙רח ‡בי ‡בר‰ם ,כיון ˘‰י˙ ‰נכ„˙ו :ב˙ בנו ‰רן;

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

‰ברי˙ ,וכ˘ר‡ ‰ז‡˙‰ ,נ ‰ל‡ זו בלב„

וב‡ ‡ליו ‡רי ,ו‰ר‡ ‰לו ‡‰ו"‰ח ‡˙ ‡ו˙

˘ב˙ ל‡ רˆו לחכו˙ עליו ונ˘‡ר לב„ו,

נסע ‡‰ו"‰ח עם ˘ייר‡ במ„בר ,וכ˘‚‰יע

‰ו‡ כמו ˘‰י' ‡ˆל ‡‰ור ‰חיים˘ ,פעם

‰חום „"˘מ˘ ‰וי'" י˘ בו ענין ˜‰רירו˙,

‰וי'" .ו‰יינו‚˘ ,ם בזמן ˘מ‡יר ˙ו˜ף

וב˙˜ופ˙ ˙מוז ‰ו‡ ˙ו˜ף ‰חום „"˘מ˘

˘מ˘ ומ‚ן ‰וי' ‡ל˜ים" )˙‰לים פ„ ,יב(,

)"חמר‡"(.

˘ל ˙ו˜ף ‰חום ‰י‡ ‰ור‡ ‰על ‰חומריו˙

„ו˜‡˜‰˘ ,רירו˙ ˘לו )"˜ריר‡ לי'"( בזמן

וענינו בעבו„‰ ‰רוחני˙ – כ„כ˙יב "כי

לו כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘ ˘ענין ˘‰מיר‰

)כמ„ומ (‰בענין ˘מיר˙ ‰ברי˙ ,ו‡מר

˘‡ח„ ˘‡ל ‡ˆל כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘

˘ -מע˙י מכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‰כ"מ

‰ע„ר ˙ו˜ף ‰חום ,ור˜ ב˙˜ופ˙ ˙מוז,

„ו˜‡‰˘ ,רי י˙כן ˘˜‰רירו˙ ‰י‡ מˆ„

˜˙‰ופו˙ ל‡ מ˙ייחס ענין ˜‰רירו˙ לחמור

˙˜ופ˙ ‰חום ,מ˙ייחס ˜‰רירו˙ ל"חמור"

במעל˙ ‡„ם„‡„ ,ם ‡˙ם כ˙יב.

כלל ב‰מעל„‡„ ‰ם ,ו„ו˜‡ י˘ר‡ל ‰ם

נבר‡ו ‚"כ ב˙בני˙ ˆיור ‡„ם‡ ,בל ‡ינם

בע"ח ,ל‡ ‰י' מ˜ום לענין ‰בחיר ,‰ולכן

ז˜ופ ?‰ו‰בי‡ור‡˘ ,ילו נבר‡ו כמו

‡(‰„ .נ ,‰ענינו ‰מיוח„ ˘ל חו„˘ ˙מוז

‡פילו ב˙˜ופ˙ ˙מוז ˜ריר‡ לי'"

)˘ב˙ נ‚,

‡מנם ,י˙כן מעמ„ ומˆב „"חמר‡

חמר‡ ‡פילו ב˙˜ופ˙
˙מוז ˜ריר‡ לי'

„ו˜‡.

ב˘ביל ‰בחיר‡ ,‰בל עי˜ר‰ ‰ו‡ ב˜„ו˘‰

– ˘˘ייכו˙ ‰בעניני ‰עולם ‡ינ‡ ‰ל‡

ומז ‰מובן ‚ם בנו‚ע לענין ‰חמימו˙

ו‡„רב ,‰ענינו ‡ינו ‡ל‡ ל˘מ˘ו.

‰ו‡ ˘בו ‰י‡ ˙˜ופ˙ ‰חום .ו‡מנם ,ב˘‡ר

‰עולם כמו בבע"ח ,ולמ ‰נבר‡ו ב˜ומ‰

‰כל ב˘ו .‰ועפ"ז ‰י' ˆ"ל ‡ˆל ‡ומו˙

מ‰ר‚לים ,מ˘‡"כ בבע"ח ˘‡ˆלם ‰ו‡

ולכן ˘ליט עליו( ,ו‰לב ‰ו‡ למעל‰

ז˜ופ) ‰ובמיל‡ ‰מוח ‰ו‡ למעל ‰מ‰לב,

לב‰מ‰ ‰ו‡ ‡˘ר „‡‰ם ‰ולך ב˜ומ‰

‰בחיר ‰כו'" .כלומר‰‰ :פר˘ בין ‡„ם

כמו בעלי חיים ,ועכ˘יו ‰ו‡ ב˘ביל

˘"לע˙י„ לב‡ י‰י' ˆיור ‚ופו˙ ‡‰ומו˙

)ס"‰מ ˙רנ"ו )˜"„˘˙ ˙"‰מ( ע' ˘יט – ב˘ו(‚"‰

‡י˙‡ במ‡מר ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר נ"ע

„ו‚מ‡ ל„בר:

נר‡ ‰ביו˙ר ˆ‰לם ‡ל˜ים‡ ,מי˙י˙ ענינו

‰ברי˙˘ ,ברי˙ ‰ו‡ ל˘ון ˘˜˙‰רו˙ ,ובו

ל ‰כב‰מ ,"‰ולכן כ˘ר‡‡‰ ‰רי ‡ו˙

"‡ין חי' רע˘ ‰ולט˙ ב‡„ם ‡‡"כ נ„מ‰

‰מע˘ .‰ו‰בי‡ור בז – ‰ע"פ מ‡רז"ל

ונסע עליו ע„ ˘˘‰י‚ ‡˙ ˘‰ייר‡ ,ע"כ

˘ל „‡‰ם‡ ,זי ל‡ ‰י' לו ˘ליט ‰עליו,

ענינים.

‰וˆרך ל‰יו˙ חיו˙ וחמימו˙ ‚ם ב˘‡ר

ר˜ ב˜„ו˘ ,‰ל‡ ‰י' ענין ‰בחיר ,‰ולכן

˘‰רי‡ ,ם ‰י' ענין ‰חיו˙ ו‰חמימו˙

‰עולם‰ ,ו‡ ,כ„י ˘י‰י' ענין ‰בחיר,‰

ו‰טעם ˘י˘ חיו˙ וחמימו˙ ‚ם בעניני

ב( „ל‡ נבר‡ ז‰ב ‡ל‡ ב˘ביל בי‰מ"˜[,

‰חיו˙ ,ו‡חרי ˘ב˙ רכב עליו ‡‰ו"‰ח

„ו˜‡ ]וענין ז ‰נרמז במרז"ל

)ב"ר פט"ז,

˘ל‡ ע˘ ‰לו מ‡ומ‡ ,‰ל‡ ˘˘מרו מכל

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‚

חמימות בקדושה ובלעומת זה

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

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

ענין

)ר‡‰

˘נבר‡ בעולם ב˘ביל ˙‰ור ‰וי˘ר‡ל

ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני" – מובן‚˘ ,ם ענין ‰חום
ל‰יו˙ ענין ‰חיו˙ ו‰חמימו˙ ב˜„ו˘‰

‰חמימו˙ בעניני
‰עולם ˙˘‰ל˘ל‰
מ‰חמימו˙ ב˜„ו˘‰

מ˘‡"כ בחמימו˙ ,כנ"ל.

„ו˜‡ בניו – ול‡ בני בניו ,ו‰טעם לז ‰מ˙‡ים ל˘יט˙ו – ˘נכ„יו ˘ל יע˜ב ‰יו מבנו˙

כנען ,ו˜"ל.

– ˘כולל˙ ‰י‡ ‚ם בני בנים ,ומ˙‡ים „‰בר ל˘יט˙ו בענין נכ„ים ‡לו ˘ל‡ ‰יו מזרע

‰מ˜ר‡ לע˙ים לכפול ל˘ונו( ,ולכן ל„ע˙ו י˘ ל‡˘‰יר ‡˙ ˙יב˙ "בניו" כמו בכל מ˜ום

‡ך רבי י‰ו„ ‰ל˘יט˙י' ‰כללי˙ ˘‡ין ל„יי˜ כל כך )וי˘ לפר˘ ˘כן ‰ו‡ ס‚נון

כנען ,ולכן ל‡ רˆ ‰יע˜ב ˘י˘˙˙פו נכ„יו ‡לו בנ˘י‡˙ ‡רונו.

‰י‡ ב˘ביל ˙‰ור ,‰כיון ˘‡ינ ‰ברי‡,‰

‰ע„ר‡ ,ינו ˘ייך לומר ˘˙כלי˙ ברי‡˙‰

˘ב"בניו" עס˜ינן!

לומר "וי˘‡ו ‡ו˙ו ‡רˆ ‰כנען" בלי ל‰וסיף ˙יב˙ "בניו"‰˘ ,רי כבר י„וע לנו ˜ו„ם

‰רי בפסו˜ ˜‰ו„ם כבר נ‡מר "ויע˘ו בניו לו כן כ‡˘ר ˆום" ,ו‡ם כן‰ ,י' ל‰כ˙וב

‚ם מ˘כיל ל„ו„(:

בני„ון „י„ן ‰ו‡ מ„יי˜ ˘˙יב˙ "בניו" – בפסו˜ "וי˘‡ו ‡ו˙ו בניו" – מיו˙ר˙ ‰י‡

„.

ונחזור לעניננו˘ ,כיון ˘„רכו ˘ל רבי נחמי' ל„יי˜ מ‡ו„ בל˘ון ‰כ˙וב‰ ,רי ‚ם

ב„יו˜ים פרטיים כ‚ון ‡לו(.

בנו˙יו" ,כי ˘יט˙ לימו„ו ˘ל רבי י‰ו„‰ ‰י‡ ל˘ים „‚˘ על ‰ענין בכללו˙ו ,ול‡ כל כך

ו‡ו˙ן ב‡ ‰כ˙וב לרבו˙ ב˙יב˙ "וכל" )‡מנם רבי י‰ו„ ‰ל‡ מ˙ח˘ב ב„יו˜ ז˘ ‰ל "וכל

‡ינן בנו˙ כפ˘וטו ונ˜ר‡ו˙ "בנו˙" ר˜ מ˘ום "˘‡ין ‡„ם נמנע ל˜רו‡ לכל˙ו ב˙ו",

ולכן ‰ו‡ מפר˘˘ ,מלב„ ‰בנו˙ כפ˘וטו ‰יו ליע˜ב ‚ם כלו˙ מבנו˙ כנען – ˘‰ן

בנו˙יו"?[;

‡לו ˘˙˙˘‰פו במכיר˙ יוסף – ו‚ם ‡לו ˘ל‡ ‰י' ל‰ם חל˜ בז‡ ,‰ך למˆ ‰ריך ריבוי מיוח„ לענין "כל

ב"בנו˙יו" ˘ל יע˜ב ]וב˘למ‡ ז˘ ‰נ‡מר "כל

בניו" – מובן ˘ב‡ לרבו˙ בז ˙‡ ‰כל סו‚י ‰בנים‚ ,ם

˘‰כ˙וב ‡ומר "וכל בנו˙יו" )ול‡ "בנו˙יו" ס˙ם(‰ ,רי מ˘מע ˘ב‡ לח„˘ סו‚ נוסף

‡מנם רבי נחמי' סובר ˘‰יו נ˘ים כנעניו˙ לבני יע˜ב ,מכח „יו˜ בל˘ון ‰כ˙וב :כיון

וי‰ו„‡ ‰זיל ונסיב"?[.

"˘‰ס )פסחים נ‡" :(‡ ,פ˘ר ב‡ ‡בר‰ם ו‰ז‰יר ‡˙ יˆח˜ ,ב‡ יˆח˜ ו‰ז‰יר ‡˙ יע˜ב,

י˘‡ מבנו˙ כנען ,ול‡ מס˙בר כלל ˘בני‰ם ˘‰בטים ילכו וי˘‡ו מבנו˙ כנען ]וכ˜ו˘יי˙

כנען – ˘‰רי ‡בר‰ם מי‡ן ˘יˆח˜ בנו י˘‡ מבנו˙ כנען ,וכן יˆח˜ ˙‰נ‚„ לכך ˘יע˜ב

לכ‡ור‰ ‰סבר‡ נו˙נ˙ כ„ע˙ רבי י‰ו„˘‰˘ ,‰בטים נ˘‡ו ‡˙ ‡חיו˙י‰ם ול‡ מבנו˙

בנו ולכל˙ו ב˙ו".

ומז˘ ‰חזר ‰כ˙וב ˙יב˙ "בניו" עו„ ‰פעם ,מ„יי˜ רבי נחמי' ˘ז ‰נ‡מר ל˘ם :‰˘‚„‰

ול‰וסיף˘ ,ל‡מי˙˙ו ˘ל „בר ‰וˆרך

נבר‡ו ‡ל‡ ל˘מ˘ני ,ו‡ני ל‡ נבר‡˙י ‡ל‡

˜י„ו˘ין – ע"פ ‚ירס˙ "˘‰ס כ˙"י( ˘"‰ם ל‡

וע„"ז במס' ˜„ו˘ין
)מ˘נ ‰ובריי˙‡ סוף

"כל ‰עולם ל‡ נבר‡ ‡ל‡ לˆוו˙ לז,"‰

‡˙ ˙‰ור ,‰וכ„‡י˙‡ במס' ברכו˙
)ו ,סע"ב(

˘˙כלי˙ ‰ברי‡‰ ‰י‡ כ„י ˘י˘ר‡ל י˜יימו

)"ב˘ביל ˙‰ור ‰וב˘ביל י˘ר‡ל"(‰ ,יינו,

‚ופ‡ ‰ו‡ ב˘ביל ענין ˙‰ור˘ ‰בי˘ר‡ל

)פר˘"י ע ˙"‰ב˙חל˙ו .ובכ"מ( ,ובי˘ר‡ל

"בר‡˘י˙ ,ב˘ביל י˘ר‡ל ˘נ˜' ר‡˘י˙"

‰ע„ר˘ ,ב‰ע„ר ‰חיו˙ ו˙‰נוע ‰ממיל‡
נע˘˜ ‰רירו˙ ,וכיון ˘מˆי‡ו˙‰ ‰ו‡ ר˜

‰ברי‡‰ ‰י‡ ב˘ביל י˘ר‡ל ,כמ‡מר

וי˙יר ‰מז :‰ע"פ ‰י„וע ˘˙כלי˙

‰י‡ מˆי‡ו˙ חיובי˙˘ ,ב‡ ‰מˆ„ ‰חיו˙

‰פר˘ בין ˜רירו˙ לחמימו˙˘ ,חמימו˙

˘˙כלי˙ו ל‰בי‡ ˙ועל˙ בעבו„ – ‰י˘

ו‡ף ˘לכ‡ור‚ ‰ם ˜‰רירו˙ ‰ו‡ נבר‡

„ו˜‡ ,מ˘‡"כ ˜‰רירו˙ ˘מˆי‡ו˙‰ ‰ו‡

בחמימו˙ „ו˜‡.

˘ (7כל ‰ענינים „עבו„˙ ˆ '‰ריכים ל‰יו˙

ב˜ונטרס ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ לכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר עמ'

כ„‡י˙‡ בספרי מוסר וחסי„ו˙
)עיין

‰חום ‰ו‡ מעל ‰בעבו„,‰

עי˜רו ‰ו‡ בעניני ˙ור ‰ועבו„.‰

יכולים לחשוב :מה הרעש כל כך שאין חיות והתלהבות בקדושה ,הרי אינו
עושה דברים הפכיים? יש לדעת ,שאי אפשר להיות לא כאן ולא שם )ללא חיות
והתלהבות בקדושה ,וגם ללא חיות והתלהבות בעניני רע( ,כי ,אם יש קרירות
לקדושה ,נעשים מונחים סוף-סוף בטומאה ,ר"ל

כב

‰וספ. ‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

)ל' ‰ר‡"ם

וז‰ו ‚ם ˙וכן ‰ענין „"˙על‡ בעי„ני' ס‚י„
לי'"˘‰„ ,ועל ,ל‰יו˙ו "˘‰פל ˘בחיו˙"
כ‡ן(‰ ,נ" ‰בעי„ני'"  -בזמן ˘‰ו‡ ‰מולךˆ ,ריכים
לחז˜ו ביו˙ר ,ולכן "˙על‡ )„ו˜‡( בעי„ני'  -ס‚י„
לי'" .וכן יוסף˘ ,עם ‰יו˙ ˘ל‚בי יע˜ב נח˘ב
כ"˙על‡" ,מ"מ ,בענין ז" - ‰בעי„ני'" ˆ -ריכים
ל˙˘‰חוו˙ לו.

ועפ"ז י˘ לומר˘ ,ז‰ו ‚"כ ˙וכן ˙˘‰חוו‡˙
יע˜ב ליוסף מפני ˘"˙על‡ בעי„ני' ס‚י„ לי'":
כמו ˘מטר˙ ˘‰בוע‰ ‰י˙ ‰לחז˜ ‡˙ יוסף‰ ,נ‰
לחז˜ ‡˙ יוסף עו„ יו˙ר˙˘‰ ,חוו‡ ‰ליו˘ ,בז‰
עורר ‡ˆל יוסף מ„˘ ‰ל ˙‰נ˘‡ו˙˘ ,יר‚י˘ עˆמו
כ"מלך" בענין ז ,‰ב‡ופן ˘˘ום „בר ל‡ יוכל
לעמו„ כנ‚„ו.

ב˙חיל˙ כ˙וב ז ‰נ‡מר "וי‡מר ˘‰בע ‰לי
וי˘בע לו" ,ו˘˜‰ו ‰מפר˘ים ,וכי ח˘„ יע˜ב ‡˙
יוסף ˘ל‡ י˜יים ‡˙ „ברו ע„ ˘‰וˆרך ל˘‰ביעו
על ז‡ ?‰ל‡ ˘פ˘וט „˘בוע ‰זו ל‡ מפני ח˘„
‰י˙‡ ,‰ל‡ מפני ˘יוסף ‰י' ר˜ מ˘נ ‰למלך ,וכיון
˘רˆונו ˘ל פרע‰ ‰י' ˘יע˜ב יי˜בר במˆרים )ר‡‰
ר˘"י ל˜מן נ ,ו( ,לכן ˘‰ביע יע˜ב ‡˙ יוסף  -כ„י
לסע„ו ולחז˜ו ˘יוכל ל‚˙‰בר על רˆונו ˘ל פרע‰
ולמל‡ו˙ רˆון ‡ביו .וכפי ˘רו‡ים בטבע בני ‡„ם,
˘‰נ˘בע לע˘ו˙ ‡יז„ ‰בר‰ ,רי ˘‰בוע ‰מחז˜˙
‡ו˙ו ב˙ו˜ף מיוח„˘ ,ל‡ י˙פעל מ˘ום „בר
˘יעמו„ לנ‚„ו וימל‡ ‡˙ ˘בוע˙ו.

וי˘ לומר בבי‡ור „‰בר:

במפר˘י ר˘"י )‚ו"‡ ,ר‡"ם ,ועו„( ˘˜ו"ט במ‰
˘‰בי‡ ר˘"י „ו‚מ‡ מ˘ועל „וו˜‡ ,ומ ‰מוסיף
מ˘ל ז ‰ב‰בנ˙ „‰ברים.

)מז ,ל‡ .ר˘"י(

וי˘˙חו י˘ר‡ל ˙ -על‡ בעי„ני' ס‚י„ לי'

וי‡מר ˘‰בע ‰לי וי˘בע לו וי˘˙חו י˘ר‡ל
על ר‡˘ ‰מט‰

תעלא – השפל
והפקח שבחיות

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' (238

ז‚˘ ‰ם בנים ˘נול„ו ב‡ר ıמˆרים )"ע„ בו‡י
‡ליך"( נכנסים "בח˘בון ˘‡ר בני"‰ ,ו‡ מפני
זכו˙˘ ‰ל רחל„ ,כיון ˘‰י‡ ‰י˙ ‰מוכנ ‰לוו˙ר
על ‰זכו˙ ל‰י˜בר ביח„ עם יע˜ב ,ובמ˜ום ז‰
ל‰י˜בר ב„רך˘ ,ל‡ ביח„ עם יע˜ב ,כ„י "˘˙‡‰
לעזר ‰לבני'" ,לכן זכ˙˘ ,‰בני בנ˘ ‰נול„ו
"ב‡ר ıמˆרים ע„ בו‡י ‡ליך מˆרימ - "‰ול‡
בסמיכו˙ ליע˜ב‚ ,ם ‰ם יח˘בו כ"לי ‰ם".

על פי ב˜˘˙י ‰סכים ל˙‰עכב בלנינ‚ר„ ע„ ‡˘ר ‡חזור ממסעי ,כי ‰נני רוˆ‰

‰ו‡ ‰רˆ״„ ומסו„ר ,ו‰רב‰ ‰רב ‰י˘ ללמו„ ממנו.

)ספר ˘‰יחו˙ ˙רפ"ז עמ' (129-30

ספורים מ‰˘ ‰ו‡ בעˆמו ‰י' נוכח  -כר˘ום בר˘ימ] ‰מ˘נ˙[ ˙רפ״ - ‰בעל זכרון נפל‡

]ב‡ו˙˜˙ ‰ופ‚˙‰ ‰ורר כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ נ"ע בלנינ‚ר„[ ˘ -מע˙י ממנו ‰רב‰

ל˙‰ווע„ עמו ‡יז ‰ימים ,כי ב‰יו˙ו בלנינ‚ר„  -ליוב‡וויט˘ בנוסח ‡נ"˘ ו˙‰מימים

כי כבר נ˙מל‡ו לו ˙˘עים ו˘ל˘ ˘נים.

ל˜בל ברכ˙ „‰רך מ‡˙ ‰רביים ,ו]‡ז[ יחזור לבי˙ו ל‰כין עˆמו ללכ˙ ב„רך כל ‡‰ר,ı

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז˘ ,‰בכך רמז יע˜ב ליוסף
‡˙ ‰טעם לז˘"˘ ‰ני בניך ‰נול„ים לך ב‡רı
מˆרים ע„ בו‡י ‡ליך מˆרימ "‰זכו לזכו˙ ‚„ול‰
כזו – "לי ‰ם":

מ˙כונן לנסוע לרוסטוב על נ‰ר „‡ן ]מ˜ום מנוח˙ כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ר˘"ב נ"ע[ ל˜בל

]˘נ˙יים ˜ו„ם כ˙יב˙ יומן ז .[‰ו‰וסיף ]ע˙ [‰לומר כי כחו˙יו ‰ולכים ו„לים ,ו‰ו‡

כ ‰חזר לפניי ‡˙ ספורו ‰רב ˆמח „ו„ – ˙מול  -מ]˘ ‰כבר[ ספר לי ב˘נ˙ ˙רפ״‰

˜‰ו„˘ ובבי˙ ‰כנס˙ ˘ל ‰‡‰ל.

‡ז בליוב‡וויט˘ ,ובכל יום ויום  -מ‡ז ‰ב˜ר ע„ כי ינטו ˆללי ערב ‰ -יי˙י ב‰יכל

ב‡חרי˙ ימי ‡˙˜ן כל מ˘‡ ‰ר עלי ל˙˜ן בירי„˙ נ˘מ˙י למט˘ .‰בוע ˘לם ˙‰עכב˙י

כר‚ע נפל˙י על ‡„מ˙  ˘„˜‰ובכי˙י בכי ˙מרורים בˆע˜ ‰פנימי˙ ,רבו˙י חנוני˘‡ ,ר

לך ‰פעם ˘‰ל˘ים ו˘˘ ‰˙‡˘ ‰בליוב‡וויט˘ .חי חי יו„וך ,ב' פעמים ח״י עול ‰ל״ו".

‚„ול ביום „˜‰ו˘ עומ„ – ל‰ב„יל  -כן ‡מר ‰חסי„ רˆ״„  -למולי ו‡ומרˆ" :מח „ו„ ,ז‰

]ˆ‰מח ˆ„˜[ בחיים כמו ˘ר‡י˙יו ‡ז  -ב˘נ˙ ˙רי״‚  -בב‚„י ˜„˘ ‰לבנים כב‚„י כ‰ן

‰יחי„ו˙ ‰ר‡˘ונ ‰ועל ‰מ‡מר ח״י ח"י יו„וך ,ונ„מ ‰לי ˘‰נני רו‡ ˙‡ ‰כ״˜ ‡„מו״ר

„˜‰ו˘ ˘ל כ״˜ ‡„מו"ר ˆמח ˆ„˜ ו˘פכ˙י ˘יחי לפני ‡ל˜י מרום ,נזכר˙י פ˙‡ום על

˘ל כ״˜ ‡„מו״ר ]ˆ'‰מח ˆ„˜'[ ובנו כ״˜ ‡„מו"ר ]מו‰ר"˘[ .ו‰נ ,‰בעמ„י ‡ˆל ˆ‰יון

עול ‰ל"ו״ ,ו‡ני ב‡˙י לליוב‡וויט˘ ב˜י˙ ıרפ"‚ לזכו˙ ל˙˘‰טח ולב˜ר ב‰יכל ˜„˘ו

‡„מו״ר ‡˙ „ברי ˜„˘ו ביחי„ו˙ ‰ר‡˘ונ‰ ˙‡ ‰מ‡מר ״חי חי יו„וך ,ב' פעמים ח״י

]‰וסיף ‰חסי„ ר' ˆמח „ו„ לספר˘ [:בעים ˘נ ‰עברו מ‡ז – ˙רי"‚ ˘˘ -מע˙י מכ״˜

"ˆמח „ו„ ,ז ‰לך ‰פעם ˘‰ל˘ים
ו˘˘ ‰˙‡˘ ‰בליוב‡וויט˘"

˘‡מר לו כ״˜ ‡„מו"ר ,ובטח יסבב ˘‰י"˙ ˘כ˘יב‡ ‰זמן ‰ר‡וי ,יעמו„ על „בר ז.‰

ל‰בין ו‰ניח „‰בר כך ,ב‡מרו ב„ע˙ו˘‰ :י"˙ יו„ע ‡‰מ˙‰˘ ,ו‡ חפ ıמ‡„ ל„ע˙ מ‰

ברכ˙ „‰רך מ‡˙ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ ]‰ר˘"ב[ ,ומ˘ם לליוב‡וויט˘ ]פעם נוספ˙[

‰מפר˘ים
ועו„( ˙מ‰ו ,מ„וע ‡מר יע˜ב „ברי ˙‰נˆלו˙ ליוסף
על ˜בור˙ רחל בבי˙ לחם ב‰מ˘ך ל„בריו על
מנ˘ ‰ו‡פרים‰ ,רי ‰ו"ל ליע˜ב לומר „ברים ‡לו
כ˘˘‰ביע ‡˙ יוסף "ונ˘‡˙ני ממˆרים ו˜בר˙ני
ב˜בור˙ם" ,ול‡ במעמ„ ז˘ - ‰בו ל‡ ‰זכיר כלל
על ˜בור˙ו ‡ל‡ ר˜ „ברי ברכ ,‰ו‡˘ר ‡פרים
ומנ˘ ‰יכנסו לח˘בון ˘‡ר ˘‰בטים?
)יריעו˙ ˘למ‚ ,‰ו"‡„ ,ברי „ו„ ,ב‡ר ‰יטב,

)מח-‰ ,ז(

וע˙˘ ‰ני בניך ‰נול„ים לך ב‡ר ıמˆרים ‚ו'
לי ‰ם‡ ,פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי
‚ו' ו‡ני בבו‡י מפ„ן מ˙ ‰עלי רחל ‚ו' ב„רך ‚ו'
ו‡˜בר˘ ‰ם ב„רך ‚ו'

"שני בניך – לי הם"
מפני ש"ואקברה שם"

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ'  211ו‡ילך(

וי˘ ל‰וסיף עו„ טעם ˘נ˜ט ר˘"י "˙על‡" „ו˜‡,
˘ב‡ בז ‰לרמז„ ,נוסף על מ„ ‰י˙יר˘ ‰ל ˙ו˜ף,
ˆ"ל בענין ז‚ ‰ם ˙‰חכמו˙ י˙יר ,‰כ„י לס„ר ‡˙
˜בור˙ יע˜ב ב‡ופן ˘מלכ˙חיל ‰ל‡ ˙‰י' מניע ‰על
ז .‰ולכן ‰מ˘יל ר˘"י ‡˙ יוסף ל"˙על‡" ,כי ˘‰ועל
‰ו‡ "‰פ˜ח ˘בחיו˙" )ברכו˙ ס‡ ,ב(.

עיונים וביאורים קצרים

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‡

חבל ˘‡˙מול ליל˜ ‰ו„ם נסיע˙י ל‡ ‰ספי˜ ‰לי ˘‰ע ‰ל˘וחח עם ‰י˘י˘ ‰חסי„

ז ‰ע˙˜ ‰מ˙י מ˘נ˙י ו‰נני ממ˘יך לכ˙וב ממ˜ום ˘‰פס˜˙י ˙מול.

]מיומנו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי" ıנ"ע ,י"‡ ‡„ר ר‡˘ון ˙רפ"ז[:

כ˘יב‡ ‰זמן ‰ר‡וי יעמו„ על פ˘ר „‰בר

)ויחי מט ,ח(

יו… „ו ָּך

ברכת הצמח צדק לחסיד ישיש שנותרה סתומה במשך שבעים שנה עד שנודע
פשרה; שבעים שנים של חיים עם אמרת הרבי

"חי חי יודוך
ב' פעמים ח״י עולה ל״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

„רכי ‰חסי„ו˙

למ ‰כיוון כ״˜ ‡„מו״ר ב„ברי ˜„˘ו ‡ל - ‰ל‡ י„ע .וכמ˘ ‰עמל וי‚ע בעˆמו ל‡ יכול

„‰ברים ‡מר לו כ"˜ ‡„מו״ר ˆמח ˆ„˜ :״ח"י ח״י יו„וך ,ב' פעמים ח״י עול ‰ל״ו״.

זכ ‰ל˘מוע ביחי„ו˙ ‰ר‡˘ונˆ‡ ‰ל כ״˜ ‡„מו״ר ˆמח ˆ„˜  -ב˘נ˙ ˙רי״‚ ˘‡ -ר ב˙וך

בר˘ימ˙י מ˘נ˙ ˙רפ״ ‰ר˘ום מ˘ ‰ספר לי ‰חסי„ ‰י˘י˘ רˆ"„ מלוˆין˘‡ ˙‡ ,ר

‰י„וע ר׳ יע˜ב ז‡ב ‰מ˘פיע‰ ,נ ‰בכל ˘˙י ˘נים ‰י' ‰ולך לליוב‡וויט˘.

וזכ ‰לר‡ו˙ ‡˙ פני ˜„˘ו ˘ל כ״˜ ‡‡זמו"ר .ומ˘נ˙ ˙רי"‚ ו‰ל‡„˙˘‰˘ ‰ך עם ‰חסי„

˘ם לנוח מע˙ לע˙‰˜ .ל ‚„ול מ‰סביב ‰ו‚‰ליל ‡˙‰סף ˘מ ,‰ו‡ביו ‰רכיבו על כ˙פו

‰עיר˘‡ ‰ר „רך ˘ם עבר כ"˜ ‡‡זמו"ר בחזיר˙ו מפטרבור‚ ‡ -לול ˙ר"‚  -וי˙עכב

‡ביו‰ ,חסי„ ר׳ טובי' ‡‰רן  -מחסי„י כ"˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן  -ל˜חו עמו ללכ˙ ‡ל

כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰רˆ ˜"‰מח ˆ„˜ בנסעו מפטרבור‚.

ר׳ ˆמח „ו„ מלוˆין˘‡ ,ר ב‡ ערב ˘ב˙ בˆ‰רים‰ .נ‰ו זוכר ‡˙ ‡˘ר ר‡ ‰ביל„ו˙ו ‡˙

כ

˙ח˙י‰ם?

ל˘‡˙ ‡˙ ‡‰רון בעˆמם ,ו‡ם ‡ינם ˘ייכים לעניין ז ,‰מ ‰ל‰ם למנו˙ ˘לוחים ˘י‰יו

‡ל‡ ˘בז‚ ‰ופ‡ י˘ לברר‡ :ם לוי ויוסף ˘ייכים ‡ל נ˘י‡˙ ‡‰רון‰ ,רי י˘ ל‰ם

לוי ויוסף ,ע„ ˘יח˘ב „‰בר כ‡ילו לוי ויוסף עˆמם נו˘‡ים ‡˙ ‡רון ‡בי‰ם.

נ˙כוון יע˜ב ˘י‰יו במ˜ום לוי ויוסף‡ ,ל‡ ‡„רב‡ – ˘מנ˘ ‰ו‡פרים י‰יו ˘לוחי‰ם ˘ל

ומוכרחים לומר˘‡ ,ר במ‰˘ ‰מ˘יך יע˜ב וˆיוו" ‰מנ˘ ‰ו‡פרים י‰יו ˙ח˙י‰ם" ,ל‡

ממˆרים" ,ו‡יך מנעו יע˜ב מל˘‡˙ מיט˙ו ול˜יים ‡˙ ˆיוויו?

‡˙ ‡רון ‰ע„ו˙ .ו˙‚„ל ˙‰מי ‰‰בנו‚ע ליוסף ˘עליו ‰י' ˆיווי מפור˘ מיע˜ב "ונ˘‡˙ני

‡ביו ,ו‡ם כן מ„וע מנע יע˜ב מלוי ל˘‡˙ ‡˙ ‡‰רון ר˜ מטעם ˘בני בניו י‰יו נו˘‡ים

נ˘י‡˙ ‡‰רון ‰י‡ מˆוו„‚ ‰ול) ‰ר‡ ‰יו"„ סי' ˘נח ס"‡ וב˘"ך ˘ם ועו„( ,ובפרט ‡רון ˘ל

וסיפור ז˙ ‰מו‰ ‰ו‡ ביו˙ר:

ל˘‡˙ˆ ,יוו"˘ ‰מנ˘ ‰ו‡פרים י‰יו ˙ח˙י‰ם" )פר˘˙נו נ ,י‚ ובפר˘"י(.

ל˘‡˙ ‡˙ ‡‰רון ]‰ע„ו˙[ ,ויוסף ל‡ י˘‡ ˘‰ו‡ מלך" ,ומכיוון ˘לוי ויוסף ‡ינם יכולים

‡מנם ˘ניים מבני יע˜ב ל‡ נ˘‡ו ‡˙ ‡רונו˘ ,כן ˆיוו ‰יע˜ב" :לוי ל‡ י˘‡‰˘ ,ו‡ ע˙י„

נו˘‡י ‡‰רון ‰יו בניו ˘ל יע˜ב ,ו‰ו‡ ˘נ‡מר "וי˘‡ו ‡ו˙ו בניו – בניו ול‡ בני בניו".

פירט מי יי˘‡ ‡˙ ‡‰רון ,ומי ל‡ יי˘‡נו ,וב‡יז ‰מ˜ום יעמו„ כל ‡ח„ מנו˘‡י ‡‰רון.

ס„ר

נ˘י‡˙ ‡רונו ˘ל יע˜ב ‡בינו ע"‰ ‰י' על פי ˆיוויו ˘ˆיוו˜ ‰ו„ם מו˙ו ,ובו

לוי ויוסף מרוממים משעבוד וגלות  /שבט לוי נותן כח ועוז להשלים את מטרת
השעבוד  /יוסף מעניק את הכח להתרומם ולהתבדל מחשכת הגלות  /להשאר
ב"בית אבי" ,ומאידך להתעלות "בארץ עניי"

הכח שנותנים לוי ויוסף
בזמן הגלות

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ט

יוסף ‰י' מלך ,ועל כן "כל זמן ˘יוסף ‰י' ˜יים ל‡ ‰י' ל‰ם מ˘וי ˘ל מˆרים ,מ˙ יוסף

לוי ויוסף ‰יו מרוממים ונעלים מ˘עבו„ מˆרים:

ו‚ם לוי ‰י' נעל ‰מן ˘‰עבו„ ,כפי ˘מˆינו ˘"כל זמן ˘‰י' ‡ח„ ˘‰בטים ˜יים ל‡

...ומ˘ ‰כו˙ב ˘מר‚י˘ ‰ו‡ בעˆמו ˘‡ין „‰ברים יוˆ‡ים מן ‰לב כו' וכו'‰ ,נ(‡ ‰

למל‡ו˙ רˆון ˘‰י"˙ ‡ל‡ ˘יˆרו ‰רע נלחם עמו ,ולפעמים ‡ונס ‡ו˙ו ˘ל‡ ל˙‰נ‚‰

˘בט לוי ‰יו ˙מי„ חכמי ‰עם וז˜ני‰ם ,ו‚ם ל‡חר יˆי‡˙ מˆרים ‰יו מורי ˙ור‰

לעם ומחז˜ים ‡ו˙ם ˘ל‡ ייטמעו בטומ‡˙ מˆרים ,וינˆלו ‡˙ ‚‰לו˙ ל˙‰עלו˙ ‰רˆוי'.

בכל עניין ‚‰לו˙‡ ,ל‡ ˘˙פ˜י„ם ל‡ ˙‰בט‡ בעבו„ ,‰˘˜ ‰כי ‡ם בכך ˘‰יו מ˘פיעים

˘י˘˙˜עו בטומ‡˙ מˆרים רח"ל .וז‡˙ ‰יי˙˙ ‰עו„˙ם ˘ל בני לוי‰˘ ,יו ˘ו˙פים ל‚מרי

‡מנם ,י˘נו ח˘˘ ‚„ול ˘˜ו˘י ˘‰עבו„ י‚רום לבני י˘ר‡ל נפיל ‰וירי„ ‰ע„

וי˙עלו בעילוי ‚„ול ע„ מ‡ו„ – "ו‡נכי ‡עלך ‚ם על) "‰וי‚˘ מו.(„ ,

‡ל‡ ‰י‡ ירי„ ‰לˆורך עלי'˘ ,על י„י ˘יˆטרפו ב"כור ‰ברזל" )ו‡˙חנן „ ,כ( ,יז„ככו

„‰נ ,‰מטר˙ עניין ‚לו˙ מˆרים בכלל ‡ינ ‰לענו˙ ח"ו ‡˙ בני י˘ר‡ל ולˆ‰ר ל‰ם,

˙פ˜י„ ‡חר מ˘‡ר ˘‰בטים.

˘‡ין פירו˘ו ˘פר˘ו מ‚לו˙ם ˘ל י˘ר‡ל‡ ,ל‡ ˘ב‚לו˙ ו˘עבו„ ‚ופ‡ ‰י' ל˘בט לוי

ל‰בנ˙ ‰עניין ,י˘ ל‰עמי˜ ˙חיל ‰במ˘מעו˙ „‰בר מ˘˘ ‰בט לוי ל‡ נ˘˙עב„,

˘בט לוי נו˙ן כח ועוז ל˘‰לים ‡˙ מטר˙ ˘‰עבו„

וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

ˆריכים למנו˙ ˘לוחים ˙ח˙י‰ם לנ˘י‡˙ ‡‰רון ,ובז‚ ‰ופ‡ ‡˙ מנ˘ ‰ו‡פרים „יי˜‡,

פי"ב ‰ט"ז( ‰מוב‡ בכמ ‰מ˜ומו˙ ב„‡"ח˘‡ ,ר בעˆם ‰נ ‰כל ‡י˘ ‰י˘ר‡לי חפ‰ ıו‡

ומר‚י˘ ל‡ט ל‡ט ‚"כ ‰טב ‰במˆבו ‰ו‡.

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ˜(

ו‡חכ ‰לב˘ור˙ טובו˙ ‡˘ר ממ˘יך עבו„˙ו ל˜רב לבן ˘ל י˘ר‡ל ל‡בי‰ן ˘ב˘מים

נפ˘ ,מ‡‰ב‰ ‰טבעי˙ ‰מסו˙ר˙ בלב כל י˘ר‡ל ל„ב˜ ‰ב ,"'‰ע„ כ‡ן ב‰נו‚ע לעניננו.

 '‰ל‰יו˙ ל‡ח„ים  -בז ‰חפ ıכל ‡„ם מי˘ר‡ל ב‡מ˙ ל‡מי˙ו ל‚מרי ,בכל לב ובכל

כ„בעי ,ועיין ‚"כ ב˙ני‡ פר˜ מ"‡ )נ"ח ע"‡( ,וז"ל‡" :בל יחו„ נפ˘ו ו˙‰כללו˙ ‰ב‡ור

)‰ל' ‚ירו˘ין

ו‡ינם יכולים ל‰יו˙ מנו˘‡י ‡‰רון וממב˘רי ˘עבו„ מˆרים‡ .ל‡ ˘מכל מ˜ום‰ ,יו

)מ‚יל ‰ו ,ב( "י‚ע˙ ומˆ‡˙ ˙‡מין"‰ ,נ ‰בטח יˆליח בז ,‰ובפרט ˘זכו˙ ‰רבים ˘מעוררם

ובמיל‡ יוכל למˆו‡ ‡מˆעים פעילים ל‰בי‡ למטר„‰ ‰רו˘ ,‰ונ˘ען על פס˜ רז"ל

˘לו ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ו‚‰וף ˘‚‰מי˘‡ ,ר י„ע ‡ינ˘ בנפ˘י' מˆבו ומעמ„ו עכ"פ במ˜ˆ˙,

‡ל‡ ˘ביח„ עם זˆ ‰ריך ‰ו‡ ליי‚ע ‡˙ עˆמו ב‡ופנים ‰מ˙‡ימים לנפ˘ ‡‰ל˜י˙

˙‰עוררו˙ ˘‡ומר ,ו‡„רב ‰ל‰וסיף בי‡ור בז ‰כנ"ל.

˘יוסיף על י„י ז ‰עו„ ‰פס„ ˘ל ‡חרים ,ובמיל‡ ח"ו מל‰פסי˜ ב˙עמול ‰וב„ברים ˘ל

מחוייבים לסבול ול‰יו˙ חסרים על י„י ז ,‰ו„יו ‰‰יז˜ ˘‚ורם לעˆמו על י„י ‰נ"ל מבלי

‚ם ל‡ על עˆמו ‰ו‡ ,ב( ‚ם ‡ם נכונ ‰טענ˙ו ‰ -נ‡ ‰ין ‰סביב ‰ו‰מו˘פעים ˘לו

י„וע פ˙‚ם כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ˘‡סור ל„בר ל˘ון ‰רע על ‡ח„ מבני י˘ר‡ל ובמיל‡

ל˙ור ‰ומˆו˙ מסייע˙ו ,ו˙‰י' ז‡˙ נחמ˙ו במˆבו ,נ˘ען על ‰סבר˙ ‰רמב"ם

וממיל‡ ‡י ‡פ˘ר ˘לוי ויוסף י‰יו מנו˘‡י ‡רון יע˜ב ,כי ‰ם ‡ינם ˘ייכים ל˘עבו„,

ל‡חר מי˙˙ לוי ,וכמוב‡ למעל.[‰

ל˘עב„ם" )ר˘"י רי˘ פר˘˙נו( ]‡מנם ‡ין מ„ובר כ‡ן על ˘‰עבו„ בפועל˙‰˘ ,חיל ר˜

ו"כיוון ˘נפטר יע˜ב ‡בינו נס˙מו עיני‰ם וליבם ˘ל י˘ר‡ל מˆר˙ ˘‰עבו„ ˘˙‰חילו

בני י˘ר‡ל במˆב נעל ,‰ופרע‰ ‰בטיחם "ו‡˙נ ‰לכם ‡˙ טוב ‡ר ıמˆרים" )וי‚˘ מ ,‰יח(,

ו‰נ ,‰עניין ˘עבו„ מˆרים ˙‰חיל מיום ˘מ˙ יע˜ב ‡בינו˘ ,כל מ˘ך חיי יע˜ב ‰יו

מˆרים ל‡ ‰יי˙ ‰על ˘בטו ˘ל לוי" )ר˘"י ˘מו˙ .(„ ,‰

יו˙ר ‡˙ עניין ˘‰עבו„ .ו˙‰בט‡ „בר ז‚ ‰ם ‡ˆל כל בני ˘בטו ,במ"˘ ‰מל‡כ˙ ˘עבו„

‡˙ ˘‰עבו„ יו˙ר מכולם .וטעם „‰בר ‰ו‡ ,מ˘ום ˘עבו„˙ו ‰רוחני˙ ˘ל לוי ˘ולל˙

‰י' ˘עבו„" ,ומכיוון ˘"לוי ‡‰ריך ימים על כולם" )ר˘"י ˘מו˙ ו ,טז( ,נמˆ‡ ˘‰ו‡ מנע

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' מ(‰

ימ˘יך ‚ם כ˘מר‚י˘ ˘‡ין „בריו יוˆ‡ים מן ‰לב

לו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙...

לוי ויוסף מרוממים מ˘עבו„ ו‚לו˙

ו‚„ול˘ ‰מח ‰זו ‡˘ר פורˆ˙ ‚„ר ל˘‰פיע ל‰מוכיח ומעורר ברכ ‰וˆ‰לח ‰ב‰מˆטרך

נ˙נו עלי‰ם מ˘וי" )˘מו˙ רב ‰פ"‡.(„ ,

י

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

יט

בנועם נו„ע˙י ‡ו„ו˙ו  . .ועל „בר „˙˘‰לו˙ו ל‰רים ˜רן ‰י„‰ו˙ ע"י ˙עמול‰

מוכרח „‰בר ‡˘ר סוף סוף יפעלו „‰ברים פעול˙ם

)ויחי נ ,כ‡ .ר˘"י(

„ברים ‰מ˙˜בלים על ‰לב

וַ י¿ ַ„ ≈ּבר ַﬠל לָּ ƒבם

פעולות ודיבורים היוצאים מן הלב פועלים פעולתם ,במוקדם או במאוחר;
חזקה על תעמולה שאינה חוזרת

דברים היוצאים מן הלב

˙ור˙ חיים

ת
השי״ת
השי״
י״
ת הש
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עבוד
וד
בעב
ות ב
רכות
והדרכות
הדרכ
ות ווהד
עצות
מכתביי עצ
מכתב
תב
מכ
בחיי היום יום

‰ו‡ ‰בן ‡ו ב˙ י˘ר‡ל ˘ -נ˙˜רבו ז‡ ‰ל ז ‰ע"י „בור ‡ו פעול˘ ‰ל ‰מוכיח ומעורר,

˘ב˘מים ,ומובן ‚ו„ל ˘‰מח ‰מ˘ני „„ˆ‰ים‰ ,ן מˆ„ ‡‰ב˘‰ ,י"˙ ,ו‰ן מˆ„ בנו יחי„ו

עˆמ‰ - ‰נ ‰נוסף ע"ז ˘‰כר ‰ו‡ ז˘ ‰פעל על בן ‡ו ב˙ י˘ר‡ל ל˜רב ‡˙ לבן ל‡בינו

˜יום ‰מˆו˙ ‰ו‡ ,כמ‡מר רז"ל )‡בו˙ פ"„ מ"ב( "˘כר מˆו ‰מˆו‰ ,"‰יינו ˜יום ‰מˆו‰

ע˘ ‰מˆו˙ו ˘לו ,בכ"ז ‰נ ‰לנעימו˙ ‰עבו„‰ ‰ו„יעונו חז"ל ‡˘ר נוסף ע"ז ˘˘כר

‡ף ˘ב‡מ˙ ‡ין פרט ‡ח„ נו‚ע ב˘‰ני‰˘ ,מוכיח ו‰מעורר ˆריך ל‰וכיח ובז ‰כבר

‡˘ר בנפ˘ כבר נז„עזע ˘‰ומע ונ‰פך ‰ח˘ך לנ‰ור‡ ומרירו למי˙˜‡.

‡ו ˘‰פעול˙ ‰בו‡ ל‡חר זמן ,ב( ‡ו ˘„‡"‰ם יר‡ ‰לעינים ו '‰יר‡ ‰ללבב" ,ו‡פ˘ר

ו‡ף ˘„‡‰ם ‰רו‡ ,‰ל‡ ˙מי„ רו‡‰ ‰ו‡ פעול ‰זו‰ ,נ ‰סיב˙ ‰ענין ‡פ˘ר ל‰יו˙ ‡(

ללב ˘‰ומעים ,ובמיל‡ מוכרח „‰בר ‡˘ר סוף סוף יפעלו פעול˙ם.

ע„ מ "‰בעניני ‚˘‰ח ‰פרטי˙ ,וב„ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב ‰רי פס˜˙ ‰ו˘ ˜"‰נכנסים

‡ין ל˘ער .ו‡ף ˘לפעמים נ„מ˘ ‰מ„ברים וע„יין ‡ין נר‡י˙ פעול‰ ,‰נ‡" ‰ין ‡˙נו יו„ע

מ˙‡ימ ‰בענין נחיˆו˙ ‰חינוך ‰כ˘ר בפרט ו˘מיר˙ ˙ומ"ˆ בכלל‚˘ ,ו„ל ערך ענין ז‰

יח

מˆרים.

לנˆל ‡˙ ˜‰ו˘י ו˘‰עבו„ על מנ˙ ל‰ז„כך ול˙‰עלו˙ ול˘‰י‚ ‡˙ מטר˙ ו˙כלי˙ ‚לו˙

‡˙ מ˜ורם ו˘ור˘ חוˆבם ,ול‡ ל‰יו˙ מו˘פעים מן ‚‰לו˙ ,ו‡ילו לוי נו˙ן ב‰ם ‡˙ ‰כח

ונמˆ‡ ˘˘˙י ˘‰פעו˙ ˘ונו˙ מ˜בלים בי˙ י˘ר‡ל מלוי ומיוסף :יוסף מחז˜ם לזכור

מו˘פעים כלל מסביב˙ם ומטומ‡˙ מˆרים.

לזכור ˙מי„ ˘˘ייכים ‰מ‡ ‰ל יע˜ב˘ ,עוב„ ‡˙ ˘‰י"˙ ב‡ופן נעל ,‰וממיל‡ ‡ינם

וזו‰י ˘‰פע˙ו ˘ל יוסף על בני י˘ר‡ל ‰נ˙ונים ל˘עבו„ מˆרים˘ ,נו˙ן ל‰ם ‡˙ ‰כח

‰מוחלט ˘ל ˘עבו„ ו‚לו˙.

‰י' ˘ייך בזמנו ˘ום ˘עבו„ ו‚לו˙ ,כך ‚ם יוסף ‰י' ˘ליט ומו˘ל על מˆרים – ‰‰יפך

ב( "‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב – יוסף" ,וכ˘ם ˘יע˜ב ‰י' נעל ‰ומרומם מעניין ˘ל ‚לו˙ ול‡

„יוסף ‰י' ב„ו‚מ˙ ‡ביו יע˜ב )ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  .436ו˘"נ( ,כפי ˘נ‡מר

)וי˘ב לז,

ולעומ˙ם ,יוסף ‰י' נעל ‰מן ˘‰עבו„ ב‡ופן ˘‚‰לו˙ ‰יי˙ ‰מו˘לל˙ ‡ˆלו ל‚מרי.

‚‰לו˙.

ומטר˙ ,‰ו„‡‚ו לנˆל‰ ‰יטב בכ„י ל˘‰י‚ ‡˙ י˙רון ‡‰ור ו˙‰‰עלו˙ מ˙וך ח˘כ˙

˘בט לוי ל‡ ˘ללו ‡˙ ˘‰עבו„ ו‚‰לו˙ ,ו‡„רב‡‰ ,ם י„עו ו˘‰י‚ו ‡˙ ˙כלי˙ ‚‰לו˙

˘‰ו‡ מלך":

‡ל‡ ˘˘‰פע˙ו ˘ל יוסף ‰יי˙ ‰בס‚נון ‡חר ,ו‰י‡ נרמז˙ ב„ברי יע˜ב "יוסף ל‡ י˘‡

וכ˘ם ˘לוי ‰י' נעל ‰מעניין ˘‰עבו„ ,כך ‚ם יוסף ‰י' נו˙ן כח ועוז ל˘‡ר ˘בטי י.‰-

יוסף מעני˜ ‡˙ ‰כח ל˙‰רומם ול˙‰ב„ל מח˘כ˙ ‚‰לו˙

‚‰לו˙‰˘ ,ל‡ ‰ם נו˘‡י ‡‰רון ומורי ˙ור˘ ‰מ˘וחררים מן ˘‰עבו„.

לוי ל‡ י˘‡ ‡˙ מיט˙ו„ ,בר ‰מור ‰על ˙חיל˙ ˘‰עבו„ ,כי ‰ו‡ נעל ‰ומרומם מעניין

וז‰ו עומ˜ „ברי יע˜ב ‡בינו "לוי ל‡ י˘‡‰˘ ,ו‡ ע˙י„ ל˘‡˙ ‡˙ ‡‰רון" – ˘˘בט

) "'‰רמב"ן ˘מו˙ .(„ ,‰

מורי ˙ור˙ם ,ולכן ‰ניח ל‰ם פרע˘ ‰בט לוי‰˘ ,יו חכמי‰ם וז˜ני‰ם ,ו‰כל סב ‰מ‡˙

ז‚ ‰ופ‡ ˘חרר פרע ˙‡ ‰בני לוי מעול ˘‰עבו„ ,כי "מנ ‚‰בכל עם ל‰יו˙ ל‰ם חכמים

ול‰ורו˙ „רכיו ‰י˘רים ומ˘פטיו „ˆ‰י˜ים לרבים" )רמב"ם ˘מיט ‰ויובל פי"‚ ‰י"ב( .ומטעם

ועוב„ים במ˘כן ומ˜„˘ ונו˘‡ים ‡˙ ‡‰רון ,כי ˘בט ז‰" ‰וב„ל לעבו„ ‡˙  '‰ל˘ר˙ו,

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

מנ˘ ‰ו‡פרים נ˜ר‡ו ˘ני‰ם על ˘ם ‚לו˙ו ˘ל יוסף ,מנ˘" – ‰כי נ˘ני ‡לו˜ים ‡˙

ומע˙ ‰י˙ברר ב‡ופן נפל‡ מˆ˘ ‰יוו ‰יע˜ב "מנ˘ ‰ו‡פרים י‰יו ˙ח˙י‰ם":

ל‡˘‰ר ב"בי˙ ‡בי" ,ומ‡י„ך ל˙‰עלו˙ "ב‡ר ıעניי"

ל‚‡ול.‰

˘נו˙נים כל ‡ח„ מ‰ם לבני י˘ר‡ל ב‚לו˙ם˘‡ ,ר בעזר˙ם יעלו בני י˘ר‡ל מ‚ול‰

‚‰לו˙ .ומ‡י„ך ˘לחו ˙ח˙י‰ם ‡˙ מנ˘ ‰ו‡פרים‰˘ ,ם רומזים על ‰כוחו˙ ‰מיוח„ים

ומע˙ ‰מיו˘ב ‰יטב˘ ,מח„ ‡ין יוסף ולוי בין נו˘‡י ‡‰רון ,כי ‡ינם ˘ייכים ל˙חיל˙

מעניין ‚‰לו˙ ]ר‡ ‰ב‡רוכ ‰בעניין מנ˘ ‰ו‡פרים בל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  433ו‡ילך[.

‰י‡ ˘ייכו˙ו ‡ל יע˜ב ו„ר‚˙ו ‰מרוממ˙ ,ועל כן ‡ין ‰ו‡ מו˘פע מן ‰סביב ‰ומ˙על‰

וי˘ לזכור ˙מי„ ‡˙ "כל עמלי ו‡˙ כל בי˙ ‡בי"„˘ ,ר‚˙ו ‡‰מי˙י˙ ו‰פנימי˙ ˘ל י‰ו„י

˘‰ל‡ ˘מו ˘ל מנ˘ ‰מור ‰על כך ˘‡ין ל˘כוח ול˙‰נ˙˜ מ‰מˆב ˘‰י' ˜ו„ם ‚‰לו˙,

ו˘לוחו ˘ל יוסף ‰ו‡ מנ˘ ,‰ובז ‰מ˙בט‡˙ ˘‰פע˙ו ˘ל יוסף ‡ל בי˙ י˘ר‡ל,

˘מ˙חז˜ים לעומ˙ ˜˘יי ‚‰לו˙ – ‰ם מ˙רוממים ומ˙עלים.

˘י„עו לנˆל ‡˙ "‡ר ıעניי" בכ„י ל˙‰עלו˙ ול‚‰יע ל"‰פרני ‡לו˜ים"˘ ,על י„י

„˘לוחו ˘ל לוי ‰ו‡ ‡פרים ,ו˘ליחו˙ זו ‰ו‡ עניין ‰כח ˘מעני˜ לוי ‡ל בני י˘ר‡ל,

˘מעני˜ים לוי ויוסף ‡ל ˘‡ר ˘‰בטים ,ב˘ע˙ נ˘י‡˙ ‡רון יע˜ב ו˙חיל˙ ˘‰עבו„.

ועל פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר למעל‰ ,‰רי מנ˘ ‰ו‡פרים מבט‡ים ‰יטב ‡˙ ‰כוחו˙ ו˘‰‰פעו˙

כל עמלי ו‡˙ כל בי˙ ‡בי" ,ו‡פרים – "כי ‰פרני ‡ל˜ים ב‡ר ıעניי" )מ˜ ıמ‡ ,נ‡-נב(.

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

ל˜‰ריב ˜רבנו˙ ו‡י ‡פ˘ר לבנו˙ ‡˙

– ‰יכ‡ „י˘ ‡פ˘רו˙ לבנו˙ ר˜ מזבח

‰נ"ל נמˆ‡ נפ˜"מ ל‰לכ‰

ב˘לימו˙ יו˙ר.

ע„ ˘יבנו ‰מ˜„˘ ,כ„י ˘˙˜‰ ‡‰רב‰

ב˘לימו˙„ ,ליכ‡ בי˙(; מ˘‡"כ ל‰ירו˘'

ו˙יב"ע ˆריך לעכב ˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙

וע"פ

)„‰כפר‰ ‰י‡ ב„ם ,זבחים ו ע"‡(.

כיון ˘כך יוכלו ˙יכף ל˜יים מˆו˙ ˜‰רב˙

לומר ˘יבנו מזבח ל˜‰ריב עליו ˜רבנו˙,

˜‰רבנו˙ )‡ע"פ ˘‡י"ז ˜יום ‰מˆו‰

"מ˜ום מ˜ו„˘ ל„מים" ,ענין זרי˜˙ „‰ם

˜‰רבנו˙ )‰מ„ובר˙ כ‡ן ,כנ"ל(‰˘ ,ו‡

כ‡ן מור ‰ר˜ על עי˜ר ‰מכוון ˘במˆו˙

כל ‰בי˙„ .ל„ע˙ ‰בבלי ו˙"‡ י˘ מ˜ום

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

ע"‡(‡ ,בל מובן ˘כ˘י˘ בי˙ "‰ז ˘לימו˙

ל' ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' בי‰ב"ח( ,וכ˘ם ˘ענין

וז‰ו

במזבח ו˜רבנו˙ .מ˘‡"כ ל„ע˙ ‰בבלי

‚ם כ˘‡ין בי˙

ו‰כ˘ר‰ ‰"‰ ,כ‡ ˘˜‰רב ‰יכול ‰ל‰יו˙

‰ז‡ב מור ‰על ‰י„ור ו˘לימו˙ ב‰כנ‰

‰כנ ‰ו‰כ˘ר ‰לעבו„˙ ˜‰רבנו˙

י˙בני בי˙ מו˜„˘‡" ,כי בי˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡

ו‡כיל˙ ˜‰רבנו˙ ,ול‰כי ˙ר‚ם "וב‡חסנ˙י'

י‡כל ע„ ולערב יחל˜ ˘לל" – ˜‰רב˙

ב‰כנ ‰ו‰כ˘ר ל‰נזכר ב‰מ˘ך "בב˜ר

פי' „"בנימין ז‡ב יטרף" ‡‰מור כ‡ן ˜‡י

‰ז‡ב נ„ר˘ ב‰כנ ‰ו‰כ˘ר למˆו ,‰ול‰כי

ו‡זלי ל˘יט˙יי‰ו„ ,ל„ע˙ ‰ירו˘' ענין

ו˙יב"ע ‰ו‡ „‡ר ıי˘ר‡ל )ירו˘למי(,

ז‡ב מוכר ˜„ירו˙ ˘בירו˘',

˘י‰י' בריבוי.

נ‡ לפח˙ך" ו"כל חלב ל ,"'‰ול‰כי כ„‡י

ו‰‰י„ור ,וכבר ‡ז ˘ייך מעין „ין "˜‰ריב‰ו

„חפ‰ ıמˆו ‰נו‚ע˙ מעל˙ ˘‰לימו˙

ל˙פילין ,כי י"ל „‚ם לענין ‰כנ ‰ו‰כ˘ר‰

‰מˆוו˙ ,כ‚ון עור ‚„ול ומ˘ובח יו˙ר

„ברים רבים יו˙ר ומ˘ובחים יו˙ר עבור

עו„‰ ,יינו ˘י˙‡פ˘ר ל‰כ˘יר ול‰כין

ל‰מ˙ין עם ˜‰יי ıע„ ˘יוב‡ ע"י ‰סבל

עור מן ‰מובחר‡ ,בל ל‰ירו˘' טפי ע„יף

ר˜ ח˙יכ‡ ‰ח˙ ˘ל עור ,וב‡יכו˙ – ˘‡ינו

‡ם י˘ מיעוט ב„בר ,מיעוט בכמו˙ – ˘י˘

ל‰כ˘יר חפ ıלמˆו ,‰פעול˙ "˜יי‡ ,"ıפי'

י˘ לע˘ו˙ ‰פעול‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰מ˙‡פ˘ר˙

מˆו„ ,‰ל„ע˙ ‰בבלי ˘„˜‰ים ˜יי ıלסבל,

‰ב‡˙ן ליבו˘ ע"י סבל ,וכ" ‰ב‰כ˘ר

˙ר‚ום „בבל

‰חיו˙ ‰נ"ל ,ו‰נ˙ ‰ר‚ום ‡ונ˜לוס ‰ו‡

‰כנ ‰ו‰כ˘ר ‰למ˙ן ˙ור ,‰ע"„ ענין

לחיו˙ ‰ו‡ רמז על ‰יו˙ ˙˜ופ˙ ˘‰בטים

למˆו ,‰ולפיכך ˙ר‚ם „ענין "‰ז‡ב"

ענין ‰ז‡ב ‡ינו מוכרח ב‰כנ ‰ו‰כ˘ר‰

)ע„יו˙ פ"ח מ"ו .זבחים סב

)עיי' ‰יטב

)˙ו„" ‰כל מנחו˙ מ„ .‡ ,ועו„(

ל‰בי‡ן ליבו˘ במ˜ום ˘‰מ˘ ,ו‡זי ˙‰י'

ל‰מ˙ין ע„ ˘י‚מרו ‰רב‡˙ ‰נים ור˜ ‡ז

˙יכף ‡˙‰נו˙ ‰יחי„ו˙ לייב˘ן ב˘„‡ ‰ו

כ˘נ‚מר˙ ‡˙‰נ ‰י˘ בי„ינו בריר ‰לי˜ח

בפר˘˙נו ,כי י"ל „‰מ˘ל˙ ˘‰בטים

ימים" )רמב"ם ‰ל' מ˙"ע פ"ב "‰ב( ,ו‡"כ

‰יום וי˘ בו מ˘ ‰י‚מר ל‡חר כמ‰

ומע˙‰

י"ל

פלו‚˙˙

לפלו‚˙‡ זו בין בבל ל‡"י – במנחו˙ ˆט.(:
˙‰ר‚ומים

כ‡ח˙ ‡ל‡ י˘ ב‡ילן ז ‰מ˘ ‰נ‚מר

˜יי‡ ıו סבל‰„ ,נ‡˙ ‰נים "‡ין ל˜יט˙ן

מ˘ובח ומ‰ו„ר יו˙ר כו'

)ועיי' בל˜ו"˘ חט"ו

ע„יף ל„חו˙ ול‰מ˙ין ובלב„ ˘י‰י' „‰בר
ע' „ ,456-7י˘ למˆו‡ יסו„ כמעט מפור˘ במ˘נ‰

מחלו˜˙ ,וז‰ו ‰פלו‚˙‡ כ‡ן מי ˜ו„ם,

וע˙‰

ע„ ˘י˙ב˘ל „‰בר ו˙‰י' ממנו ‰נ‡,‰

י"ל „‡ף ב‰כנ ‰ל˜יום מˆו‰

‡בל ‡רי ‰ו‡ כמ˘ל מי ˘‡ינו ממ˙ין

ו‰ו‡ כענין ‡כיל ‰ע"י ˜„יר˘ ,‰ממ˙ינים

˘ם" )ר˘"י( ועי"ז נ‰נ ‰יו˙ר )עיי' ר˘"י ˘ם(,

"טורף ו‡וכל"˘" ,מוליך לחוריו ו‡וכל

„‡רי „ורס ו‡וכל מי„ על ‡˙ר וז‡ב

ו‡וכלו חי מי„ .ו‰ו‡ כנ"ל„ ,ל‰ירו˘'

ל˜ו"˘ ח"„ ‰וספו˙ לט"ו ב‡ב.

מכריע ול‰ירו˘' ‰ע˙י„ מכריע ,עיי'

יבו‡ו מ‰ו„רים יו˙ר[„ .ל‰בבלי ‰‰ו‰

„' מינים בל˙י מ‰ו„רים ,וב‰מ˘ך ‰יום

ולע˘ו˙ ברוב עם ]וע„"ז כ˘לפניו בבו˜ר

‰מובחר בע˙י„ מכריע ‰ומוטב ל‰מ˙ין

עם"‡ ,ו ˘‰מעל ‰ו‰י˙רון „מˆו ‰מן

)˙עני˙ ח ע"‡(

וע"פ מ˘ ‰חיל˜ו ב˘"ס

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‡˘ר "י˙בי בסעו„˙‡" ועוס˜ים עם עניני
‰עולם‡ ,זי "‡ין מסיחין בסעו„‚ "‰ם ב„ברי
˙ור ,‰כי רˆ˜‰ ‰ב"˘ ‰פעולו˙ ˜יום ‰מˆוו˙ י‰יו
על פי ‰טבע „וו˜‡ ,לפעול ב˙וך טבע ‰עולם ול‡
ל˘נו˙ו.

וז‰ו מ˘ ‰ב‡ ר"י ל˘‰מיענו˘ ,ב˜יום ˙‰ור‰
ומˆוו˙ י˘נם ˘ני מˆבים ו‡ופנים:

‡ך ‰י' ‡פ˘ר לומר ˘„בר ז‰ ‰ו‡ מכיון ˘‚ם
˙‰ור ‰ומˆוו˙ ‰ן ˙ח˙ „‚‰רו˙ חו˜י ‰טבע ולכן
˜יומן ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן טבעי ,ועל ז ‰בי‡ר ר"י
"ב˙ר „סעי„" – "יע˜ב ‡בינו ל‡ מ˙"˘ ,כוונ˙ו
בז ‰לב‡ר ˘ל‡ כן „‰בר‡ ,ל‡ ˙‰ור‡ ‰ינ‰
מו‚בל˙ כלל ו‰רי ‰י‡ למעל ‰מן ‰עולם ,ולכן ‚ם
יע˜ב ˘כל מˆי‡ו˙ו ‰י‡ ˙ור" - ‰ויע˜ב ‡י˘ ˙ם
יו˘ב ‡‰לים"‚ ,ם ‰ו‡ ‡ינו ˙ח˙ „‚‰ר˙ ‰טבע,
ו"ל‡ מ˙".

ו‰יינו˘ ,ב„בריו ב‡ ר"י לב‡ר ענין כללי
ב‡ופן ˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙˘ ,פעול˙ ˙‰ור‰
ו‰מˆוו˙ ˆריכ ‰ל‰יו˙ על פי טבע ,ולכן במ˜ום
„˘כיח ‰זי˜‡ ,י˘ ליז‰ר מח˘˘ סכנ.‰

חי„ו˘ו ˘ל ר"י ˘"‡ין מסיחין בסעו„‡ "‰ינו
עˆם „‰ין „"‡ין מסיחין בסעו„ ,"‰כי בוו„‡י ‚ם
ר"נ סביר‡ לי' כן‡ ,ל‡ ‰חי„ו˘ ˘ל ר"י ‰ו‡ ˘„ין
"‡ין מסיחין בסעו„‰ "‰ו‡ ‚ם ב„ברי ˙ור‡ ‰ף
˘˙ור ‰מ‚ינ‡ ומˆלי )סוט ‰כ‡ .(‡ ,כי ח˘˘ ‰סכנ‰
"˘מ‡ י˜„ים ˜נ ‰לו˘ט" ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל "˘כיח
‰יזי˜‡" )פסחים ח ,ב( ,ולכן ‚ם ב„"˙ י˘ ליז‰ר בז‰
)ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ˜˘‰ו"ט בז.(‰

וי˘ לב‡ר ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:

‡י˙‡ ב‚מר‡ )˙עני˙  ,‰ב(" :רב נחמן ורב יˆח˜
‰וי י˙בי בסעו„˙‡‡ ,מר לי' ר"נ לר"י לימ‡ מר
מיל˙‡"‡ ,ל ‰כי ‡מר רבי יוחנן ‡ין מסיחין
בסעו„˘ ‰מ‡ י˜„ים ˜נ ‰לו˘ט ויב‡ לי„י סכנ,‰
ב˙ר „סעי„ ‡"ל ‰כי ‡מר רבי יוחנן יע˜ב ‡בינו
ל‡ מ˙".

פעולת המצוות
וחוקי הטבע

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ' (228

˜בור˙ ‚‰וף ‰י‡ עבו„˙ ביטול ‚‰וף ,כי
ב˙וכנו ‰רוחני "‡ל עפר ˙˘וב" ‡ינו ר˜ ‰חזר‰
לעפר כפ˘וטו ‡ל‡ ‚ם ‰עבו„‰ ‰רוחני˙ „"ונפ˘י
כעפר לכל ˙‰י'"˘ ,עבו„ ‰זו בביטול וענוו‡" ‰ל
עפר ˙˘וב" – "˜ברו ˜בריי‡" ‰י‡ „‰רך לזכו˙
ל˙חיי˙ ‰מ˙ים "יע˜ב ל‡ מ˙"  -ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰
לבו‡ במ‰ר ‰בימינו.

ו„‰רך לבו‡ לזכו˙ ול‚‰יע ל˙חיי˙ ‰מ˙ים
מבו‡ר ‚ם כן ב‚מ' זו‰˘ ,ו‡ על י„י עבו„˙ "ספ„ו
ספ„ניי‡ כו' ו˜ברו ˜בריי‡":

ונמˆ‡˘ ,בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל ˜יים ענין "ל‡
מ˙"‰˘ ,רי כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ‰ו‡ "נˆר מטעי"
וי˜ום ב˙חיי˙ ‰מ˙ים ,ו‡ז ‚ופו י‰י' ˜יים ב˜יום
נˆחי.

˘נינו בר"פ חל˜ "כל י˘ר‡ל י˘ ל‰ם חל˜
לעולם ‰ב‡"˘ ,פירו˘ עו"‰ב כ‡ן ‰ו‡ עולם
˙‰חי' )רע"ב למ˘נ ‰סנ„‰רין ˘ם ,ועו„( .ו‰טעם לז‰
˘כל י˘ר‡ל יזכו לז ‰מפור˘ ב‰מ˘ך ‰מ˘נ‰
"˘נ‡מר ועמך כולם ˆ„י˜ים לעולם ייר˘ו ‡רı
נˆר מטעי מע˘ ‰י„י ל˙‰פ‡ר" ,ו‰יינו˘ ,מˆ„ ז‰
˘‚ופו ˘ל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ‰ו‡ "נˆר מטעי מע˘י
י„י" ˘ל ˜‰ב" ‰י˜ומו כל י˘ר‡ל ל˙חיי˙ ‰מ˙ים.

ו‰נ‡ ,‰ף ˘ענין ז"„ ‰ל‡ מ˙" נ‡מר ר˜ בנו‚ע
ליע˜ב ‡בינו ,מ"מ י˘ לב‡ר ז ‰ב‡ופן ˘‰ייך לכל
‡ח„ מי˘ר‡ל:

‡י˙‡ ב‚מר‡ "‡מר רבי יוחנן יע˜ב ‡בינו ל‡
מ˙  . .וכי בכ„י ספ„ו ספ„ניי‡ וחנטו חנטיי‡
ו˜ברו ˜בריי‡  . .מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ˘נ‡מר  . .מ˜י˘
‰ו‡ לזרעו מ ‰זרעו בחיים ‡ף ‰ו‡ בחיים" )˙עני˙
 ,‰ב(.

"קברו קברייא" בעבודת ה'

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ'  223ו‡ילך(

‡ך "ב˙ר „סעי„" ,ל‡חר ‚מר ‰עיסו˜ בבירור
וזיכוך עניני ‰עולם‰ ,רי ‡ז מ˙‚לי˙ מעל˙ן ˘ל
˙‰ור ‰ומˆוו˙ מˆ„ עˆמן‡˘ ,ינן מו‚בלו˙ בטבע
‰ברי‡" – ‰יע˜ב ל‡ מ˙".

דרוש ואגדה

פנינים

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

˘‰ו‡ בחל˜ו ˘ל בנימין .ויל"ע טוב‡
„ין ‰כ˘ר מˆו.‰

ל„ר˘‡ ‡˙‡ ‡ל‡ י˘ כ‡ן חי„ו˘ ב‚„רי

עונו˙יכם ‰טו" ,ונר‡ ‰לומר „ל‡ ר˜

‡˙ מע˘י ו˜יפח˙י ‡˙ פרנס˙י ˘נ‡מר

˘‡˙פרנס ˘ל‡ בˆער‡ ,ל‡ ˘‰רעו˙י

ו‡ני ˘נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני ‡ינו „ין

˘י˜יים עי"ז „‡‰ם ‡˙ ˙‰ור.‰

‰נבר‡ים "ל˘מ˘" „‡‰ם ‰ו‡ ב‡ופן

˘"נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני"‰ ,יינו „˙פ˜י„

ל˘מ˘ני" "‰ז „ו˜‡ ב˘ביל "‡ני" כפי

„˜‰מ ‰כללי˙‰"„ ‡‰„ ,ם ל‡ נבר‡ו ‡ל‡

ומו‡ב טי‰רו בסיחון )חולין ס.(:

ל„יני ˙‰ור ,‰ב„ומ ˙ˆ˜ ‰ל„ ‡‰עמון

„˘ינוי ר˘ו˙ ˜ו„ם ˘יוכלו ל˙˘‰מ˘ ב„בר

מו˜„˘‡" ‰יינו בי˙ ‰מ˜„˘ בכללו

זבחים נ„ ע"‡ "מ˜ום מ˜ו„˘ ל„מים",

מ˜„˘‡" ˜‡י על ‰מזבח ˘נ˜' בל' "˘‰ס

„פלו‚˙‡ י˘ כ‡ן כי "ב‡חסנ˙י' י˙בני

וכ' ‡‚‰ון מר‚ˆוב בפירו˘ו על ˙‰ור‰

עלמ‡ וב‡חסנ˙י' י˙בני בי˙ מו˜„˘‡",

‰ן רמז על ‚' ‰פעולו˙ ‰כלליו˙ „‰רו˘ו˙

˙‰כונו˙ ˘מנ˜ ,‰יי ıסבל וחנוני,

˘עי"ז ל‡ ˙ ‡‰מˆו ‰מן ‰מובחר "ברוב

כללים מע' ז כלל ‡‡ (‚-י „ין זריזין מ˜„ימין

בין ‰‰ו ‰לע˙י„ ,כ‚ון ‰ח˜יר‰

)˘„"ח

נח' ב„יני ˙‰ור‰ ‰יכ‡ ˘ˆריך ל‰כריע

˘כבר ‰וכח במ˜"‡ „‰בבלי ו‰ירו˘למי

ו‰ירו˘' ב‚„רי ‰כ˘ר מˆו ,‰ועל יסו„ מ‰

י˘ לב‡ר „נחל˜ו כ‡ן ‰בבלי

למˆוו˙ מכריע ל˜יים ‰מˆו ‰מי„ ‡ף

ו‚'

זבחים ˘ם ע"ב˜ ,יח ע"ב ,יומ‡ יב ע"‡ ,ו‡כ"מ[

]עיי'

י‰ו„ ;‰מ˘‡"כ "ב‡חסנ˙י' י˙בני בי˙

 -בנימין ,ול‡ על ˘‡ר ‰יסו„ ˘בחל˜

„מים ר˜ על חל˜ ‰יסו„ ,חל˜ו ˘ל טורף

ו‰יינו כ„ע˙ לוי בזבחים ˘ם „נו˙נים
‡ל‡ ל˘מ˘ני מ˙פרנסים ˘ל‡ בˆער,

ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני ,מ‡ ‰לו ˘ל‡ נבר‡ו

י˘ר‡ל .ובז ‰ב‡ ר˘ב"‡ ל‰וסיף ולח„˘

ב„˜‰מ˙ו לפי"‰מ ‡יך ‰כל ל˙ועל˙ ‡י˘

וסנ„‰רין לז ע"‡ ,ו‡‰ריך בז‰ ‰רמב"ם

‡ל‡ ב˘ביל ‡י˘ י˘ר‡ל ,עיין ברכו˙ ו:

בפ"ע‰„ ,נ ‰י„וע „כל ‰עולם ל‡ נבר‡

ו‡ילך( .ועו„ מˆינו „לע˙ים „רו˘‚ ‰ם ‰כנ‰

כ„יב‡ טרפי' ב‡רעי' ˙˘רי ˘כינ˙ מרי

ומע˙‰

ו‰ם ל‡ נבר‡ו ‡ל‡ ל˘מ˘ני ,ו‡ני נבר‡˙י

ו˘ועל חנוני ,ו‰ם מ˙פרנסים ˘ל‡ בˆער,

ר˘"י( ו‡רי סבל )נו˘‡ מ˘‡ו˙ ,ר˘"י(

ר‡י˙י ˆבי ˜יי) ıמייב˘ ˜ˆיעו˙ ב˘„,‰

˜י„ו˘ין "˙ני‡ ר˘ב"‡ ‡ומר מימי ל‡

ו„י בכך‡ .ל‡ י"ל „רˆ ‰ל‚„‰י˘ כ‡ן יסו„

)עיי' ע"ז י‡ :ויז ע"‡

במ˜ום ˘‡סור ליכנס בו

‡בל ˙יב"ע כ˙ב "בנימין ˘בט ˙˜יף

ו‰נר‡‰
בז ‰ב„˜‰ים „ ‡‰סוף

כבר ‰זכיר ˘וב ב˙וך "˜‰ו ‚ופ‡ ל‡ח"ז

‰מˆו ,‰כ‚ון ˘„בר ‰ר‡וי למˆו ‰נמˆ‡

˘כינ˙‡

וב‡חסנ˙י'

י˙בני

מ˜„˘‡",

ו‡ני נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני"‰ ,רי ז‡˙

וכו' ל‰פרי„ו ˘י˘˙נ ‰ממחובר ל˙לו˘,

עיבו„ ˜לף ל˙פילין כו'‡ ,ו ב‡˙רו‚ ולולב

˘י‰י' ˘לם ור‡וי למˆו ,‰כ‚ון מל‡כ˙

‰מˆו˙„ ,‰חילˆ ‰ריך ל˘נו˙ ‚וף „‰בר

לר˘ו˙ ˘ב ‰יבו‡ ל˘ימו˘ .וכן ‰ו‡ ס„ר

‰מ˙‡ימ ,‰כחנווני ‰נו˘‡ ונו˙ן ומכניסו

‰מ˜ום ‰נכון לו ,ול‡ח"ז ל‰כניסו לר˘ו˙

˘יוב‡ „‰בר למ˜ום ˘ר‡וי ל˜יים בו

ו˙חיל‰

י˘ לב‡ר מ‰ו ˘„˜‰ים

‡ו˙ן ‡ל ‰חנווני ,ו˜"ל(.

„˙חיל ‰מייב˘ין ˜ˆיעו˙ ו‡ח"כ נו˘‡ים

סבל ל˜יי) ıולכ‡ו' ס„ר ‰ר‡וי ‰ו‡

וכן יל"ע ב˘ינוי ‰ס„ר מן ‰בבלי ˘„˜‰ים

˘ועל חנוני ,ו‚ם מ‡י ˘ייכ‡ לז‡ב „ו˜‡.

˜„רו˙ ,ועו„ ˘לכ‡ו' ‡ין בז‰ ‰וספ ‰על

˜„רו˙" .ויל"ע בטעם ˘‰וסיף ז‡ב מוכר

ל˘ימו˘ ,ו‡ח"כ ˆריך ל˘‡˙ו ול‰בי‡ו ‡ל

‰מ˙ייב˘ו˙ וב‡ו˙ לי„י ˘לימו˙ן ‰ר‡וי'

„˙חילˆ ‰ריך ˘ינוי ב‚וף „‰בר כ˜ˆיעו˙

„‰נ‰

ס„ר ‰כ˘ר˙ „‰בר ‰ו‡ ב‚' ‡לו,

מל‡כ˙ו ע"י ‡חרים )ברכו˙ ל.[(:‰

ו‡ילו ‰י' עו˘ ‰רˆונו ˘ל מ˜ום ‰י˙‰

ו‰יינו ע"„ ˆ„ ‡‰ריך לטרוח לפרנס˙ו

לפי ˘"‰רעו˙י ‡˙ מע˘י" )עיי' סנ '‰נט,(:

וˆריך „‡‰ם לטרוח בז ‰בעˆמו בˆער כו',

˘לפועל ‡ין „‰בר מ˙˜יים ע"י חיו˙ ‰נ"ל

ב‰ם ‰מˆוו˙ ]‡ל‡ ˘ממ˘יך ומ˘מיענו

ר˘ב"‡ ל˜"ו "ו‰ם ל‡ נבר‡ו ‡ל‡ ל˘מ˘ני

כמר.

בירו˘למי ‚ריס "ר‡י˙ מימיך
‡רי סבל ˆבי ˜יי˘ ıועל חנוני ז‡ב מוכר

ו‰נ‰

וכיו"ב.

˘ל ‡ומנו˙ בחיו˙ ,כ‚ון "‡יל˘ ‰לוח"‰

‰חיים ‰נ"ל( ,ו‰רי מˆינו עו„ ˙כונו˙

סו‚י ‡ומנו˙ ‡לו )וממיל‡ ‰זכיר בעלי

נ˙ב‡ר ב„ברי‰ם סו"ס למ ‰בחר ר˘ב"‡

ע"פ טבע ˙כונו˙י‰ן כו'‡ ,ולם ע„יין ל‡

ב˘ייכו˙ כל ‡ומנו˙ לחי' ˘נזכר ‰עמ‰

וב„˜‰ים

„‰מפר˘ים

‡‰ריכו

בחפˆי ‰עולם כ‰כנ ‰ו‰כ˘ר ‰ל˜יים

ו‚זיז˙ ˆמר לˆיˆי˙ ,ו‡ח"כ ˆריך לוו„‡

˙ר‚ם ‡ונ˜לוס "בנימין ב‡רעי' ˙˘רי

בפר˘˙נו
ע"‰פ "בנימין ז‡ב יטרף"

במ‡י ˜מיפל‚י ומ‡י טעמ‡ מר ל‡ סבר

יבאר החילוק בין בבלי לירוש' סוף קידושין דאזלי לשיטתייהו כאן בענין אי
ההוה מכריע את העתיד או לאו ,ויבאר החילוק היוצא מזה בדיני הכשר מצוה
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