‚úיון ˙רפ‚
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ‡חרי

"חו˜ו˙י ˙˘מרו" ‡ -יז ‰חו˜ים?
יו˘בי ‡ו ú‰ובﬠúי ﬠס˜ בכúו˙ ‰נפ˘
„ין פ˜ו"נ בכ ˙"‰וב˘ב˙
ספר ‰זכרונו˙ ו‰ור‡ ‰בחיים

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

)‚ליון

˙רפ„( ,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˙

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

˙וכן ‰ענינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‡

‡מר על כך ר׳ ‰לל˘" :ל˘ ˘נו˙ חסי„ו˙ ˘ר' ˘לום למ„ ‡ˆלי ל‡ פעלו עליו כמו

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין "ט‰ר˙ מי חט‡˙" ל"פר„‡ ‰ומ"‰
בין "יˆר ‰רע מ˜נטר עלי‰ם" ל"מ˘יב עלי‰ם למ ‰לנו ל˘ומרן" "‰ /חו˜˘ "‰בע˘יי˙
פר„‡ ‰ומ ‰ו‚‰‰יון ב"ט‰ר˙ מי חט‡˙"  /בי‡ור ל˘ונו˙ ר˘"י על ‰חו˜ים ˘‰ונים
˘במˆוו˙ ˙‰ור‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ'  124ו‡ילך(

פנינים

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

מחוסר ב‚„ים ביום כיפור?  '‚ /מיני ב‚„ים ‡ו ב' מינים?

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
יו˘בי ‡ו‰ל ובעלי עס˜
סו„ ‰נ˘י˜˘ ‰ב ‰מ˙ים „ˆ‰י˜ים ‰ /סיבו˙ לכלו˙ ‰נפ˘ מן ‚‰וף  /עי˜ר מעל˙ לימו„
˙‰ור – ‰ב‚וף ‚˘מי ˘‰ /י"˙ נו˙ן לי‰ו„י ‡˙ ‰כח לעמו„ בניסיון ˆ /יווי "ו‡ל יבו‡ בכל
ע˙ ‡ל ˜‰ו„˘" – ל‡לו ‰ז˜ו˜ים לכפר‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ'  116ו‡ילך(

פנינים

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

"מ˘ל לחול – "‰חול˙ ‡‰ב" / ‰חמ˘ ע˘ר ‰ב‰מו˙" – מ‡י ˜מ"ל?

˘פעלו עליו „בריו ˘ל ‡‰י˘ ‰כפרי".
ב˘מעי סיפור ז ‰מפי ר׳ נחמן ,סיפר˙י ז‡˙ ל‡חר מכן ל‡בי ,ו‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר
‰ר‰״˜ בי˜˘ ˘ר׳ נחמן עˆמו יחזור בפניו על ‰סיפור.
ר׳ נחמן ‰י' כי„וע בעל ˙‰פעלו˙‡ ,ף על פי כן נ‡ל ıלחזור על ‰סיפור ‡ו˙ ב‡ו˙
לפני ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜‰˘ ,עיר ‡חרי ז" :‰ול‡חר מכן י˘ לסל˜ ‡˙ ‰לכלוך
עˆמו ,וז‡˙ על י„י עבו„."‰
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ "˘˙'‰ב עמ'  - 58ספר ˘‰יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ˙˘"ב עמ' פ‡(

כ‰ן ‰מ˘מ˘ ב˜ו„˘
‰חסי„ רבי ‰לל ל‡ רˆ˙˘ ‰למי„ו‰ ,כ‰ן ˘במנין ‰פרטי ˘לו‰ ,חסי„ ר' ˘לום -
˜ר‡ו לו ר׳ ˘לום ר׳ ‰לל׳ס – ˘‰י' מ˘˙˙ף בנסיעו˙יו ,י˘מ˘ ‡ו˙ו.
‡ך ,בי„עו ˙˘ו˜˙ם „‚‰ול˘ ‰ל ˙למי„יו ל˘מ˘ו‰ ,י' לרבי ‰לל ˆער ממ‰˘ ‰ו‡
מונע מ˙למי„ו ר׳ ˘לום ל˘מ˘ו‰ .סביר לו ר' ‰לל˘ ,בכלל ˜˘ ‰לו מ‡„ למנוע י‰ו„י
מלע˘ו˙ „בר ˘י˘ לו עונ‚ בו‡ ,ל‡ ˘‡ין ‰ו‡ יכול לפעול בעˆמו ˘כ‰ן ‰מיוע„ ל˘ר˙
ב˜ו„˘ ו‡˘ר נˆטו ‰לברך ‡˙ בני י˘ר‡ל  -י˘מ˘ ‡ו˙ו.

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

)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  „"˘˙'‰עמ'  - 53-4ספר ˘‰יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ˙˘״„ עמ' נ(

„ין פ˜ו"נ בכ ˙"‰וב˘ב˙
יפלפל במ˘ ‰נכפל‰ ‰ילפו˙‡ „פ˜ו"נ „וח‡ ‰יסור ‚בי ˘ב˙ ‡ף ˘כבר נ‡מר לכל „יני
˙‰ור / ‰י„˜„˜ בל˘ונו˙ ‰רמב"ם בז ‰ועפ"ז יסי˜ „‚‰ר ‰מיוח„ ˘רמז ‚בי ˘ב˙
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ'  133ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
ספר ‰זכרונו˙ ו‰‰ור‡ ‰בחיים

„רכי ‰חסי„ו˙

מ‡ ‰מר ‰כפרי על ר' ˘לום ר' ‰לל'ס?

...וי‡מר ‰ר"‰ח ר' ˘לום ר' ‰לל'ס:
ר' ‰לל סיפר פעם ˘˘מע מכ"˜ ‰רב „˜‰ו˘ רבי מר„כי מט˘רנוביל ˘‡ביו ]כוונ˙ו
על ‰ו„ כ"˜ ‰ר ˜"‰ר' נחום זˆו˜לל‡ [‰"‰מר ˘‰בעל ˘ם טוב נול„ ב‚ופו ,בנפ˘ו

'ספר ‰זכרונו˙' יˆ‡ ל‡ור ע"י כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי" ıנ"ע ובו זכרונו˙ על ר‡˘י˙
˙‰ייס„ו˙ „רך ‰חסי„ו˙ ע"י ‰בע˘"ט  ,'˜‰וע„ ר‡˘י˙ חייו ˘ל רבי ברוך – ‡ביו ˘ל
רבינו ‰ז˜ן נ"ע  /מכ˙בי ח˙נו כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע ‡ו„ו˙ ספר ז ‰ו‰‰ור‡ו˙ ˘בו

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

‰בעל ˘ם טוב נול„ ב‚ופו ,בנפ˘ו וברוחו

כ‡

וברוחו בח"י ‡לול .ב‚ופו – כ˘נול„ ב‚וף ,בנפ˘ו – ביום ח"י ‡לול ‚˙‰ל‡ ‰ליו מורו
ורבו „˜‰ו˘ ,וברוחו – כ˘נ˙‚ל .‰ו˘ל˘„ ‰ברים ‡ל‰ ‰יו בח"י ‡לול.
‡ני – ‡מר ‰חסי„ ר' ‰לל – ‰יי˙י ˜ובע ‡˙ ‰יום ח"י ‡לול ליום מ˘˙ ‰ו˘מח‡ ,‰ל‡
˘˜ביעו˙ יום טוב ˆריכ ‰ל‰יע˘ו˙ על י„י רבי ,ו‰סיב˘ ‰ל‡ ˜בעו‰ו ליום טוב ,ל„ע˙י,
‰י‡ מ˘ום ˘"כ˙ר" ‡ינ ‰נמני˙ בין ‰ספירו˙.
)˙ר‚ום מלי˜וטי „בורים ח"‡ עמ'  - 64ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‡ עמ' (46-7

כ

‰

„רכי ‰חסי„ו˙

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
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מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

מה אמר הכפרי
על ר' שלום ר' הלל'ס?
"מה קורה עם יהודי זה?! אתמול התפלל מעריב במשך כל הלילה עד אור הבוקר,
והיום  -הוא מתפלל כל היום .אצלי הדבר אחרת ,אני יכול לומר מיד שמע
ישראל ואילו הוא מאריך כל כך .הרי זה פשוט לגמרי ,יש לו כנראה ראש סתום"

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

בין "טהרת מי חטאת"
ל"פרה אדומה"
בין "יצר הרע מקנטר עליהם" ל"משיב עליהם למה לנו לשומרן"  /ה"חוקה"
שבעשיית פרה אדומה וההגיון ב"טהרת מי חטאת"  /ביאור לשונות רש"י על
החוקים השונים שבמצוות התורה

"‡˙

"י˘ לו כנר‡ ‰ר‡˘ ס˙ום"...
ר' נחמן מ‡רי‡˘ין – מ˘ר˙ – ‰י' "יו˘ב" ‡ˆל ‰ר"‰ח ר' ‰לל ]מפ‡ריט˘[ ,ו‰ו‡ ‰י'

מ˘פטי ˙ע˘ו ,ו‡˙ חו˜ו˙י ˙˘מרו ללכ˙ ב‰ם‡ ,ני ‡ '‰ל˜יכם" )פר˘˙נו יח.(„ ,

ומפר˘ ר˘"י"˘ ,מ˘פטים" ‡לו „‰ברים ‰מובנים בסבר‡ ,ו‡ילו "חו˜ים" ‰ם „‰ברים
˘‡ינם מובנים:
"„ברים ˘‰ן ‚זיר˙ ‰מלך˘ ,יˆר ‰רע מ˘יב עלי‰ם למ ‰לנו ל˘ומרן ,ו‡ומו˙ ‰עולם

‚ם ‰כ‰ן ˘לו בבי˙ .כ˘ר' ‰לל ‰י' יוˆ‡ ל„רך ‰י' לו˜ח ‡˙ו ב˙ור כ‰ן ‡˙ ˙למי„ו ר׳

מ˘יבין עלי‰ם ,כ‚ון ‡כיל˙ חזיר ולבי˘˙ ˘עטנז וט‰ר˙ מי חט‡˙ .לכך נ‡מר '‡ני ''‰

˘לום ‰ומינר )‰נ˜ר‡ ר׳ ˘לום ר׳ ‰לל׳ס ]כי ‰י' ˙למי„ מוב˘ ˜‰לו[( .פעם ל˜ח ‡˙ו ‚ם

– ‚זר˙י עליכם‡ ,י ‡˙ם ר˘‡ים ליפטר".

‡˙ ר׳ נחמן .לע˙ ערב ב‡ו ל‡כסני‡ במ‡ל‡ר‡סי‡.
ר׳ ˘לום עמ„ ל˙‰פלל ערבי˙ ו‡‰ריך ב˙פיל˙ו ע„ ˘‰חל לנˆנ‡ ıור ‰יום .כיˆ„,
‡יפו‡ ,יכולים ללכ˙ לי˘ון ‡ז ,ור׳ ˘לום ‰חל מי„ ל‰כין ‡˙ עˆמו ל˙פל ‰בערך ˘ע‰
‡ו יו˙ר ועמ„ ל˙‰פלל ˘חרי˙ ,וכך ˙‰פלל כל ‰יום וכ˘‚‰יע ל˜רי‡˙ ˘מע˘ ,מע
י˘ר‡ל ‰וי׳ ‡ל˜ינו ו‚ו׳ כבר ‰י' זמן ˙פל˙ מנח.‰
בעל ‡‰כסני‡ ,כפרי ,ב‡ ל˙‰פלל מנח ,‰ו‰נ‰ ‰ו‡ רו‡˘ ‰ר׳ ˘לום ע„יין ב‡מˆע
˙פיל˙ ˘חרי˙ ,נענ ‰ו‡מר:
"מ˜ ‰ור ‰עם י‰ו„י ז˙‡ !?‰מול ˙‰פלל מעריב במ˘ך כל ‰ליל ‰ע„ ‡ור ‰בו˜ר,
ו‰יום ‰ -ו‡ מ˙פלל כל ‰יוםˆ‡ .לי „‰בר ‡חר˙‡ ,ני יכול לומר מי„ ˘מע י˘ר‡ל ו‡ילו
‰ו‡ מ‡ריך כל כך‰ .רי ז ‰פ˘וט ל‚מרי ,י˘ לו כנר‡ ‰ר‡˘ ס˙ום".
ר׳ ˘לום כבר סיים ‡ז ‡˙ ˙‰פל ‰ו‡‰זין ל„ברי ‡‰י˘ ‰כפרי.

ומ˜ור „ברי ר˘"י ‰ו‡ במ„ר˘ '˙ור˙ כ‰נים' על ‡˙ר )וכן ב‚מר‡ – יומ‡ סז ,ב(; ‡ל‡
˘„‰ו‚מ‡ ˘‰לי˘י˙ ˘‰בי‡ ר˘"י – "ט‰ר˙ מי חט‡˙" – ‡ינ ‰מוב‡˙ ˘ם

)וכן ‰עיר

‰מ‰ר˘"‡ יומ‡ ˘ם(.
וב‡מ˙ ˘כבר מˆינו ב„ברי ר˘"י ˘‰בי‡ ˘לו˘ „ו‚מ‡ו˙ ‡לו לענין "‰חו˜ים",
בפירו˘ו לפר˘˙ ב˘לח )טו ,כו(˘˘ ,ם נ‡מר "ו˘מר˙ כל חו˜יו" – ור˘"י מפר˘:
"„ברים ˘‡ינן ‡ל‡ ‚זיר˙ מלך בל‡ ˘ום טעם ,ויˆר ‰רע מ˜נטר עלי‰ם :מ‡ ‰יסור
ב‡לו ,למ ‰נ‡סרו; כ‚ון לבי˘˙ כל‡ים ,ו‡כיל˙ חזיר ,ופר„‡ ‰ומ ‰וכיוˆ‡ ב‰ם".
]ול‰עיר˘ ,בספר בר‡˘י˙ פיר˘ ר˘"י ל‚בי ‡בר‰ם ˘נ‡מר בו )כו" (‰ ,וי˘מור
מ˘מר˙י ,מˆו˙י חו˜ו˙י ו˙ורו˙י" – "„ברים ˘יˆר ‰רע ו‡ומו˙ ‰עולם מ˘יבין עלי‰ם,
כ‚ון ‡כיל˙ חזיר ולבי˘˙ ˘עטנז" ,ול‡ ‰זכיר ‡˙ ענין "פר„‡ ‰ומ "‰ו"ט‰ר˙ מי
חט‡˙".

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו‰טעם פ˘וט‰˘ ,רי ‡ˆל ‡בר‰ם בוו„‡י ל‡ ‰י' ˘ייך )כפ˘וטו( מˆו ‰זו[.
‡ך י˘ ל„˜„˜ בל˘ון ר˘"י˘ ,בפ' ב˘לח כ˙ב )פעמיים – טו ,כ-‰כו( "פר„‡ ‰ומ,"‰

יט

ור˜ ‡חר כך ב‡ו˙ ‰‰ור‡ו˙˜ :ום ע˘˘ ,‰ב ו‡ל ˙ע˘ - ‰ב˙ור מס˜נ ‰וכמעט מובנ˙
מ‡לי׳ מסיפורי ‰חיים ‰מסופרים ˜ו„ם.

ו‡ילו בפר˘˙נו ˘ינ ‰וכ˙ב "ט‰ר˙ מי חט‡˙":
לכ‡ור‰ ,‰ל˘ון "פר„‡ ‰ומ‰ "‰י‡ כולל˙ יו˙ר˘ ,כן נכלל בל˘ון זו ‚ם מע˘‰
‰פר‚ ‰ופ‡ – ˘˘ורפים ‡ו˙ ‰במ˜ום מיוח„ כו' ,ו‚ם מ˘ ‰עו˘ים ב‡פר ‰פר ‰ל‡חר
מכן – ˘מערבים ‡ו˙ו במים ומזים ממים ‡לו על ‰טמ‡ ו‰ו‡ נט‰ר;
ולמ‡ ‰יפו‡ בפר˘˙נו ˘ינ ‰ר˘"י וכ˙ב )ל‡ "פר„‡ ‰ומ‡ ,"‰ל‡( "ט‰ר˙ מי חט‡˙",
˘נ˙מעט בז ‰עˆם מע˘˘ ‰ריפ˙ ‰פר ‰וכל ‰פרטים ˘ב„בר ,וכ‡ילו כל "‰חו˜‰ "‰י‡

על „רך ז‰ ‰י‡ ‰מ˘מעו˙ ‰עי˜רי˙ ˘ל זכרונו˙ ‡לו:
כמטר‰ ‰עי˜רי˙ ‡ין ‰כוונ - ‰ע„ כמ˘ ‰ז ‰ל‡ י‰י׳ ח˘וב  -לספר ‡˙ ˙ול„ו˙ חייו
˘ל פלוני ופלוני ,כ„י ˘י„עו ‡˙ ˙ול„ו˙ „‰ורו˙ ‡ו ‡‰י˘ים ‰‰ם.
עי˜ר ‰מטר‰ ‰י‡ ל‰ר‡ו˙ לנו „ו‚מ‡ חי׳ כיˆ„ י‰ו„י  -רב ,למ„ן ,סוחר ,בעל מל‡כ,‰

„ו˜‡ ב"‰מי חט‡˙" ‰מ‡וחרים יו˙ר.

ב.

מטר˙ ‰זכרונו˙  -ל‰ר‡ו˙ לנו „ו‚מ‡ חי׳

˜בˆן  -כל ‡ח„ מ‰ם י‰ו„י ‚„ול ב˙חומו ,עברו ‡˙ חיי‰ם,
וי˘ לומר בז ,‰וב„˜‰ים:

וז ‰יר‡ ‰לנו ‡˙ „‰רך ‰נכונ ‰בזמננו ,ו‚ם י˜ל עלינו ל‚˙‰בר על ˘˜‰יים ˘˜‰ורים

בפירו˘ו לפר˘˙ ב˘לח מפר˘ ר˘"י ל‚בי "‰חו˜ים"˘ ,ב‚לל ˘"‡ין ב‰ם טעם" ‰רי

ב‰ליכ ‰ב„רך כזו.

"‰יˆר ‰רע מ˜נטר עלי‰ם – מ‡ ‰יסור ב‡לו ,למ ‰נ‡סרו".
ו‰נ˜" ‰נטור" ענינו „ברים ‰מבי‡ים לי„י רו‚ז וˆער

)ר‡ ‰ר˘"י י˘עי' מט ,כו‰" :מ˜נ˙רים

‡ו˙ך ב‚י„ופי‰ם"( ,ומובן „‰בר ˘במˆוו˙ ˘‰ם "חו˜ים" יכול ‰ל‰יו˙ "‰ר‚ז "‰כללי˙
מˆ„ ‰יˆר ‰רע ,כיון ˘‡ין „‡‰ם מבין ומר‚י˘ ב‰ם "טעם";
‡ך בפר˘˙נו מפר˘ ר˘"י יו˙ר ומפרט ‡˙ טענ˙ ‰יˆר:
"„ברים ˘‰ן ‚זיר˙ ‰מלך˘ ,יˆר ‰רע מ˘יב עלי‰ם למ ‰לנו ל˘ומרן  . .לכך נ‡מר
'‡ני ‚ – ''‰זר˙י עליכם‡ ,י ‡˙ם ר˘‡ים ליפטר".
ו‰יינו‡˘ ,ין כוונ˙ ‰יˆר ר˜ ל‰כניס "רו‚ז" ו"ˆער" בלב ‰י‰ו„י בע˙ ˜יום "‰חו˜ים",
‡ל‡ ˘‰ו‡ רוˆ ‰ל˘כנע ‡ו˙ו "ל‰יפטר" מ‰ם בפועל ממ˘" :למ ‰לנו ל˘ומרן?!" –
ולכן ˆריך ‰י‰ו„י ל‡ז‰ר ‰מיוח„˙‚" :זר˙י עליכם‡ ,י ‡˙ם ר˘‡ים ליפטר"!
ומע˙ ‰י˘ לומר˘ ,לכן „יי˜ ר˘"י בפר˘˙נו וכ˙ב "ט‰ר˙ מי חט‡˙" ,כי „ו˜‡
בפרט ז ‰יכול ‰ל˙‰עורר טענ˙ "פטור" ˘ל ‰יˆר ‰רע ,בעו„ על כללו˙ ‰מˆו˘ ‰ל
"פר„‡ ‰ומ "‰ל‡ יכול ‰ל‰יו˙ טענ ‰כזו )‡ל‡ ר˜ "˜נטור" כללי – כ„ברי ר˘"י בפ'
ב˘לח ‰נ"ל( ,כ„ל˜מן.

‚.

)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' רפ-‰ו ‚‡ -רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‡ עמ' (53

בי‡ור ‰ענין:

מובן בפ˘טו˙ ˘˘כל „‡‰ם ‰ו‡ ˘ל‡ בערך ל‚בי ˘‰כל ‡‰לו˜י .ולכן ,כ‡˘ר מ„ובר
על מˆו‡˘ ‰ין ל‡„ם  ‰‚˘‰כלל בטעמ‰ ,‰רי ‰יˆר ‰רע ‡ינו יכול ל˘כנע ‡ו˙ו ל‰יפטר
ממנ ‰מ˘ום כך – כי ‡יפכ‡ מס˙בר‡ :למ ‰בכלל י‰י' ˘כל „‡‰ם מסו‚ל ל‰בין ‡˙
מˆוו˙ ?'‰
ולכן על כללו˙ ‰מˆו˘ ‰ל "פר„‡ ‰ומ‰ ,"‰יינו :ע˘יי˙ ‰פר‡ ,‰ין מ˜ום ליˆר

לימו„ כפול מ'‰נס˙רים' ˘בספר ‰זכרונו˙
˘מח˙י ל˜רו‡ במכ˙בו‡ ,ו„ו˙ ‰רו˘ם ‰חז˜ ו‰טוב˘ ,ע˘˙‰ ‰י‡ור  -בזכרונו˙ ˘ -ל
בנימין וו‡לף ]ספר ‰זכרונו˙ ,פ"ב ו‡ילך‰ .מו"ל[ ו˘‡ר ]„ˆ‰י˜ים[ ‰נס˙רים על י‰ו„י בי˙
‰כנס˙ ˘לכם.
‰י׳ עליו ל˘ים „‚˘ במיוח„ ,על ˘˙י מס˜נו˙ ˘כל ‡ח„ מ‡˙נו ומ‰םˆ ,ריך ללמו„
מסיפורים ‡לו:
א( בנו‚ע לזול˙ :עם כל י‰ו„י ˘נפ‚˘ים ,י˘ לזכור ˙מי„‚˘ ,ם ‡ם ‰ו‡ נר‡ ‰פ˘וט
ביו˙ר ,וי˙כן ‡ף ‚רוע מכך‡ :ינו יר‡˘Œמים וכ„ומ‡ - ‰י ‡פ˘ר ל‰יו˙ בטוח מ‰ ‰ו‡
ב‡מ˙ ובפנימיו˙˘ .כן נס˙רים ˙מי„ ‰יו בעם י˘ר‡ל ,ו‚ם ‰יום י˘נם ,ו‰רב‰ ‰רב‰
יו˙ר מלמ"„ ו‡"ו ,במיל‡ ˆריך ללמ„ עליו זכו˙ ,ל‰יו˙ ז‰יר בכבו„ו ,ל„˙˘‰ל לע˘ו˙
לו טוב ‰בכל מ‡˘ ‰פ˘ר וכו'.
ב( בנו‚ע לעˆמו :כל ‡ח„◌מ‡˙נו י˘ בו כוחו˙ נס˙רים‡˘ ,ם ר˜◌י˙ע˜˘ וי˙עס˜
בז ,‰יעזור לו ˘‰ם י˙ברך ל‚‰יע לרמו˙ ‚‰בו‰ו˙ ביו˙ר ,מ˘ום ˘כ‡˘ר י‰ו„י מ˙˜˘ר,
ע״י ˙ור ‰ומˆוו˙ ,עם ˜‰ב״‰˘ ‰ו‡ בלי ˘ום ‚‰בל ,‰י˘ ל‡ו˙ו י‰ו„י ‰יכול˙ לעבור
ולפרו ˙‡ ıכל ‰מ‚בלו˙ ,ולכן ‡ומרים חז"ל :חייב ‡„ם לומר מ˙י י‚יעו מע˘י למע˘‰
‡בו˙י ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˜ח-ט ‚‡ -רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‡ עמ' (75

יח
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לערער ולטעון לי‰ו„י ˘‰ו‡ יכול "ל‰יפטר" ממנ – ‰כי ע˘יי˙ ‰פר‰ ‰ו‡ ענין ˘‡ין לו

˙ור˙ חיים
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מ˜ום ב˘כל כלל:
‡ין ל˘‰וו˙ ‰ל˘‡ר ˜‰רבנו˙‰˘ ,רי ל‡ מ˜ריבים ממנ ‰מ‡ומ ‰על ‚בי ‰מזבח,
וע˘יי˙ ‰פר ,‰על כל פרטי' ,מוכרח˙ ל‰יו˙ „ו˜‡ "חו ıל˘ל˘ מחנו˙"

)ר˘"י חו˜˙ יט,

‚( ]ור‡‚ ‰ם ספר ‰חינוך מˆוˆ˘ ‰ז˙‰" :ימ‡ „‚‰ול ב ‰מ‰יו˙ ‰נע˘י˙ מחו ıלמחנ‰
˘ל‡ כ„רך ˘‡ר ˜‰רבנו˙"[;
ו‚ם ‡ין ל„מו˙ ‰ל˘עיר ‰מ˘˙לח ˘בפר˘˙נו˘ ,נ˘לח "‡ל ‡ר‚ ıזיר "‰וענינו ‰ו‡

ספר הזכרונות וההוראה בחיים
'ספר הזכרונות' יצא לאור ע"י כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע ובו זכרונות על ראשית
התייסדות דרך החסידות ע"י הבעש"ט הק' ,ועד ראשית חייו של רבי ברוך – אביו של
רבינו הזקן נ"ע
 -ל‰לן מכ˙בי ח˙נו כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע ‡ו„ו˙ ספר ז ‰ו‰‰ור‡ו˙ ˘בו -

בר‡˘י˙  -סיפור ו„ ˙‚ˆ‰ו‚מ‡ חי׳ כיˆ„ לחיו˙
מ˘מח ‡ו˙י ל˘לוח לו עו˙˜ ˘ל ספר ‰זכרונו˙ מ‡˙ כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ˘ליט"‡.
‡ם רˆונו ל˜בל עו˙˜ים נוספים נ˘מח ל˘לוח לו.
כמ ‰מילים על ‰מ˘מעו˙ ˘ל זכרונו˙ ‡לו:
ב˙ור ,‰כל פרט ‰ו‡ ‰רי בעל ח˘יבו˙ ‚„ול ,‰ו‡פילו ‰ס„ר ב˙ור ‰מלמ„ ‡ו˙נו
‰רב.‰

˘נו˘‡ עליו ‡˙ כל עוונו˙ י˘ר‡ל )פר˘˙נו טז ,כב( ,כי ˘עיר ‰מ˘˙לח ˙חיל˙ו ב˙וך בי˙
‰מ˜„˘ ,ו‡ילו ‰פר ‰נע˘י˙ כל כול ‰בחו) ıועו„ י˘ ‰ב„לים ביני‰ם ,ו‡כ"מ(.
ונמˆ‡ ˘כללו˙ ע˘יי˙ ‰פר‰ ‰י‡ ענין מחו„˘ ל‚מרי‡˘ ,ין לו ‰סבר ‰ב˘כל – ולכן
ב‡מ˙ נח˘ב˙ "פר„‡ ‰ומ "‰כ"חו˜ "‰מיוח„˙ ,יו˙ר מ˘‡ר ‰חו˜ים ˘ב˙ור‰

)ר‡‰

ר˘"י ר"פ חו˜˙ ובמפר˘ים ˘ם( ,ב‚לל ‰חי„ו˘ ו˘‰ינוי ˘ב ‰כו' – ובמיל‡ ‡ין ל‰יˆר מ˜ום
לטעון ˘‡פ˘ר "ליפטר" ממנ ,‰ור˜ יכול ל‰כניס ‰ר‰ורים כו'

)ר‡ ‰ר˘"י חו˜˙ ˘ם ועו„

חזון למוע„ בעז".(‰

„.

על מ ‰כן יכול ‰יˆר ל˘כנע "ל‰יפטר" ח"ו?  -על "ט‰ר˙ מי חט‡˙" )˘ב‡‰

ל‡חר ע˘יי˙ ‰פר:(‰
ט‰ר ‰בכלל ‰י‡ ענין ˘‡פ˘ר ל‰בינו ב˘כל :כ˘ם ˘מים י˘ בכוחם ל‰סיר לכלוך
‚˘מי ,על „רך ז ‰י˘ מים מיוח„ים – כמו מי מ˜ו˘ - ‰בכוחם ל‰סיר טומ‡ ,‰לכלוך
רוחני.
]‰רמב"ם )סוף ‰לכו˙ מ˜ו‡ו˙( כ˙ב ˘כללו˙ ענין ‰טומ‡ ‰ו‰ט‰ר‰ ‰ו‡ "מכלל ‰חו˜ים"; ‡ך מ„ברי
ר˘"י כ‡ן רו‡ים ˘ל˘יט˙ו – ב„רך "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" – „ו˜‡ "ט‰ר˙ מי חט‡˙" ‰י‡ "חו˜ ,"‰ול‡

ט‰ר ‰בכלל[.

˙ור‰ ‰י‡ מל˘ון ‰ור‡‰ ,‰יינו ˘˙‰ור‡ ‰ינ ‰ספר מע˘יו˙‡ ,ל‡ ספר ˘מלמ„ .ס„ר

‡מנם ב"ט‰ר˙ מי חט‡˙" י˘ פל‡ ‚„ול ˘‡ינו מובן :בטביל ‰במ˜וˆ ‰ריך ‰טמ‡

˙‰ור‰ ‰ו‡ ˘˙חיל ‰ב‡ ספר בר‡˘י˙ ,ור˜ ‡חר כך ˘מו˙ ,וי˜ר‡ וכו'‰ .יסו„ לכך ‰ו‡

לטבול ‡˙ כל ‚ופו במים ,ו‡ילו במי חט‡˙ מזים על ‰טמ‡ כמ ‰טיפו˙ בלב„ ו‰ו‡ כבר

ל‡ ר˜ מפני ˘כך ‰י׳ ‰מ‰לך ‰כרונולו‚י ˘ל ‡‰ירועים ‰מסופרים  -סיב ‰מספ˜˙ ל׳ספר

נע˘ ‰ט‰ור!

מע˘יו˙' ,ל‡ לספר ˘‰ו‡ מור„Œ‰רך בחיים.
‡ל‡ ‚ם ,ו‡ולי ‰עי˜ר ,מ˘ום ˘כך ˆריכ ‰ל‰יו˙ „‰רך ˘ל לימו„ ס„ר ‰חיים ליחי„,
לכלל ,לעם ˘לם.
˙חיל˙ו ˘ל לימו„ כז‡ ‰ינו ‰ב‰ר˙ מˆוו˙ ע˘ ‰ומˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‡ ,‰ל‡ סיפור ו˙‚ˆ‰
„ו‚מ‡ חי׳ ˘ל יחי„ים‡ ,ו „ורו˙ ˘למים‰ ,ורים˜ ,רובים ‡ו ס˙ם ‡נ˘ים ˘חיו ‡˙ ס„ר
‰חיים ‰מיוחל‰˘ ,ם כמו ״סללו ‡˙ „‰רך"‰ ,ר‡ו במוח˘ כיˆ„ י˘ לחיו˙ ‡˙ ‰חיים,
ו‡יך ‡פ˘ר ל‚˙‰בר על ˜˘יים ˘מ˙רח˘ים ,ו‡˘ר ר˜ זו ‰י‡ „‰רך ‰נכונ ‰בחיים.

ובמˆו ‰כזו˘ ,י˘ ל ‰מ˜ום ב˘כל ‡ל‡ ˘י˘ ˜ו˘י‡ וס˙יר ‰ב‰פרטים ˘ב- ‰
˘בכללו˙ מובן „‰בר ˘מים בכוחם לט‰ר‡ ,ך ל‡ מובן כיˆ„ כמ ‰טיפו˙ בלב„ מט‰רו˙
‡˙ „‡‰ם כולו

)וע„"ז י˘ "ס˙יר "‰ב„‰ו‚מ‡ו˙ ‡‰חרו˙ ˘מבי‡ ר˘"י כ‡ן˘ ,עטנז וחזיר – ר‡‰

מ‰ר˘"‡ יומ‡ ˘ם˘ .יח˙ ˘"פ ‡חרי ˙˘כ"ז(  -יכול ‰יˆר לטעון ל‡„ם ˘ל‡ י˜יים מˆו ‰זו,
מ˙וך ‰סבר ˘"‰ס˙יר˘ "‰ב ‰מוכיח ‰על כך ˘י˘ ב" ‰פ‚ם" ,ולכן ˆריך לחז˜ ‡˙
„‡‰ם בעˆם ˜יום ‰מˆו˘ ,‰ל‡ יפטור עˆמו ממנ‡'" – ‰ני ‚ ''‰זר˙י עליכם‡ ,י ‡˙ם
ר˘‡ים ליפטר" .ו„ו"˜.

פנינים
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עיונים וביאורים קצרים

מחוסר בגדים ביום כיפור?
כ˙ונ˙ ב„ ˜ו„˘ ילב˘
מ‚י„ ˘‡ינו מ˘מ˘ לפנים ב˘מונ ‰ב‚„ים ˘‰ו‡ מ˘מ˘ ב‰ם
בחו˘ ıי˘ ב‰ם ז‰ב ,לפי ˘‡ין ˜טי‚ור נע˘ ‰סני‚ור‡ ,ל‡
ב‡רבע ‰ככ‰ן „‰יוט
)טז .„ ,ר˘"י(

לכ‡ור"ˆ ‰ע ,מ„וע מוסיף ר˘"י "ככ‰ן „‰יוט",
‰רי ז˘ ‰כ‰ן „‰יוט לוב˘ "‡רבע‰ "‰ו‡ מ˜ר‡
מפור˘ בפ' ˙ˆו ,‰ו‚ם ,ל‡יז ‰נפ˜"מ מבי‡ ר˘"י
כ‡ן ˘כ‰ן „‰יוט מ˘מ˘ ב‡רבע?‰
וי˘ לב‡ר בז:‰
ל˘יט˙ ר˘"י כ‡ן ,טעם לבי˘˙ ‡רבע ‰ב‚„ים
ביום ‰כיפורים ‡ינו מ˘ום מעל˙ ב‚„ים ‡לו ‡ו
מ˘ום מעל˙ עבו„˙ פנים‡ ,ל‡ מ˘ום "˘‡ין ˜טי‚ור
נע˘ ‰סני‚ור"‡„ ,ין ללבו˘ ב‚„י ז‰ב בפנים.
ולכ‡ור ‰יו˜˘‰ ,‰רי בפ' ˙ˆו ‰למ„נו על ‚ו„ל
‰ז‰ירו˙ בלבי˘˙ ‰ב‚„ים ,ע„ ˘"‰מ˘מ˘ מחוסר
ב‚„ים במי˙) "‰ל˘ון ר˘"י ˙ˆו ‰כח ,מ‚( ,ו‡"כ ‡יך
י˙כן „ר˜ מ˘ום "‡ין ˜טי‚ור נע˘ ‰סני‚ור" יˆטרך
‰כ ‚"‰לעבו„ עבו„ו˙ פנים ב„' ב‚„ים בלב„ -
"מחוסר ב‚„ים"?
ועל ז ‰מ˙ר ıר˘"י ˘‡ין כ‡ן ‚„ר "מחוסר
ב‚„ים" ,כי ‡ין ז‰˘ ‰עבו„ ‰נע˘י˙ ב‡רבע ‰ב‚„ים
מ˙וך ˘מונ˙ ב‚„י כ‰ן ‚„ול‡ ,ל‡ ‰כ‰ן ‚„ול מ˘מ˘
בפנים כמו כ‰ן „‰יוט˘ ,מלכ˙חיל‡ ‰ין ב‚„יו ‡ל‡
‡רבע .‰ו˘פיר ‡ין כ‡ן ‚„ר "מחוסר ב‚„ים".

ב‚„י כ‰ן „‰יוט וב‚„י ז‰ב וב‚„י לבן" )רפ"ח מ‰ל' כלי
‰מ˜„˘( ,ו‰יינו˘ ,ב‚„י לבן ‡ינם נח˘בים כמין ‡ח„ עם
ב‚„י כ‰ן „‰יוט‡ ,ל‡ מינים ˘ונים ‰ם‡ .מנם ב„ברי
ר˘"י ‰נ"ל רו‡ים ˘‰כ" ‚"‰מ˘מ˘ כו' ב‡רבע ‰ככ‰ן
„‰יוט" ,ו‰יינו ˘ב‚„י לבן וב‚„י כ‰ן „‰יוט ‰ם ‚„ר
‡ח„.

ב‰ .רמב"ם כו˙ב "עבו„ו˙ ‰מיוח„ו˙ ליום ז‰
בב‚„י לבן" )רפ"ב מ‰ל' עבו„˙ יו‰כ"פ( ,ו‰יינו˘ ,ב‚„י
לבן ˜˘ורים עם "עבו„ו˙ ‰מיוח„ו˙ ליום ז ,"‰וב‡ים
מˆ„ מעל˙ יום ‰כיפורים‡ .מנם ,מ„ברי ר˘"י "˘‡ינו
מ˘מ˘ לפנים ב˘מונ ‰ב‚„ים ˘‰ו‡ מ˘מ˘ ב‰ם
בחו "ıמ˘מע ˘מ˜˘ר ‡˙ ‰חיוב ˘ל ב‚„י לבן למ˜ום
‰עבו„ ,‰עבו„ו˙ פנים ‡ו עבו„˙ חו.ı
וי˘ לומר ˘˘ני ‰פרטים ˙לויים ז ‰בז:‰
ל„ע˙ ר˘"י ,טעם לבי˘˙ ב‚„י לבן ‰ו‡ מ˘ום
"˘‡ינו מ˘מ˘ לפנים ב˘מונ ‰ב‚„ים כו' ˘י˘ ב‰ם
ז‰ב ,לפי ˘‡ין ˜טי‚ור נע˘ ‰סני‚ור" ,ו‰יינו‡˘ ,ין כ‡ן
„ין מיוח„ ללבו˘ ‡רבע ‰ב‚„ים‡ ,ל‡ ‡יסור ל˘מ˘
בב‚„י ז‰ב .וז‰ו ‰טעם ˘ל˘יט˙ו ב‚„י לבן ‚„ר ‡ח„
‰ם עם ב‚„י כ‰ן „‰יוט ,כי ‡ין כ‡ן „ין מיוח„ ללבו˘
ב‚„ים ˘ונים‡ ,ל‡ ‡יסור ל˘מ˘ בב‚„י ז‰ב˘ ,מז‰
יוˆ‡ ˘נ˘‡רים על ‰כ‰ן ‚„ול ‡רבע ‰ב‚„ים בלב„
˘‡ין ב‰ם ז‰ב .ועפ"ז יוˆ‡ ˘‡ין „ין לבי˘˙ ‰ב‚„ים
˜˘ור למעל˙ ‰יום ‡ל‡ עם מ˜ום ‰עבו„˘ ‰מחמ˙ו
נ˘ללים ב‚„י ז‰ב.

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ'  89ו‡ילך(

‡מנם ,ל„ע˙ ‰רמב"ם ˘ב‚„י לבן ‰ם מין מיוח„
בפני עˆמו‰ ,רי חיוב לבי˘˙ם ‰ו‡ „ין בעבו„˙ ‰יום,
„כ˘ם ˘ב‚„י כ‰ונ ‰בכלל ˜˘ורים לעבו„˙ ‰כ‰נים,
כן ‚ם „‰ין ‰מיוח„ ˘ל ב‚„י לבן ‰ו‡ פרט בעבו„‰
‰מיוח„˙ ˘ל ‰יום.

כ˙ונ˙ ב„ ˜ו„˘ ילב˘

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ'  89ו‡ילך(

ג' מיני בגדים או ב' מינים?
מ‚י„ ˘‡ינו מ˘מ˘ לפנים ב˘מונ ‰ב‚„ים ˘‰ו‡ מ˘מ˘ ב‰ם
בחו˘ ıי˘ ב‰ם ז‰ב ,לפי ˘‡ין ˜טי‚ור נע˘ ‰סני‚ור‡ ,ל‡
ב‡רבע ‰ככ‰ן „‰יוט
)טז .„ ,ר˘"י(

ב„ברי ר˘"י ‡לו מˆינו ˘ני „ברים ב‰ם נחל˜ על
‰רמב"ם:
‡‰ .רמב"ם כו˙ב "ב‚„י כ‰ונ˘ ‰ל˘ ‰מינים,

יז

‰סב‰ ‰ו‡ ˜יום ‰כל" )ועל כן "„וחין ‰כל

ב‰ם ול‡ ˘ימו˙ ב‰ם" ,ומז ‰למ„ בנו‚ע

מפני ˆ‰ל˙ נפ˘ו˙ וכל ‰זריז לחלל ˘ב˙

לכל מ˘פטי ˙‰ור ‡‰" – ‰למ„˙ ˘‡ין

"‰ז מ˘ובח"(‡ ,ל‡ עו„ ז‡˙ – ומטעם

מ˘פטי ˙‰ור ‰נ˜מ ‰בעולם ‡ל‡ רחמים

„ברי ‰חינוך עˆמם – לפי ˘כל ‰מˆוו˙

וחס„ ו˘לום בעולם" ,כוונ˙ו בז ‰ללמו„

סיב˙ן "‰ו‡ „‡‰ם" ומ‰ו˙ כולן ב˙וכנן
‰י‡ ‡ו˙ בין ˜‰ב" ‰לעם י˘ר‡ל˜‰˘ ,ב"‰
בחר ב‰ם; ‡ל‡ ˘במיוח„ ובמפור˘ ,ב˙ור
˙וכן מיוח„ „מˆו ‰זו – „‰בר י˘נו ב˘ב˙
„ו˜‡ .ולפיכך ‚ם ‰לימו„ "וחי ב‰ם" ‰ו‡
לימו„ מיוח„ בנו‚ע ל˘ב˙ – פ˜ו"נ „וח‰
‡˙ ˘‰ב˙.

ועפ"ז

מכ‡ן ‚ם ל‚בי כל מ˘פטי ˙‰ור‡˘ ,‰ין
פירו˘ „‰בר ˘במ˜ום סכנ ‰ל‡ נ‡מרו
‰מˆוו˙ ,ו‡זי ‡ין „‡‰ם מחוייב ב‰ן,
‡ל‡ – ˘"מ˘פטי ˙‰ור‚ "‰ופ‡ מורים,
˘במ˜ום סכנ ‰מ˘פטי ˙‰ור‰ ‰ם לˆ‰יל
נפ˘ זו )לפי ˘כל מ˘פטי ˙‰ור ‰בכלל
‰ם "רחמים וחס„ ו˘לום בעולם"(‡ .ל‡
˘מ"מ ‰זכיר „‰בר „ו˜‡ ‚בי ˘ב˙ ,וממנ‰

מובן ‚ם מ˘"כ ‰רמב"ם ‚בי

˘ב˙ "ו‡סור ל˙‰מ‰מ ‰כו' ˘נ‡' כו' וחי

למ„ין ,כי ב‚לוי ובמו„‚˘ „‰בר י˘נו
ב˘ב˙ ,כנ"ל.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

‰י‡ לˆורך ˘‰ב˙ ‚ופ‡ – "כ„י ˘י˘מור
˘ב˙ו˙ ‰רב) "‰ובל' ר˘"י ˘ם "כ„י
לע˘ו˙ ˘ב˙ו˙ ‡חרו˙ יז‰רו ב˘ב˙ זו
ב˜יום ˘מיר˙ ˘ב˙ו˙ ‰רב ,"‰ועיי"ע
במ‡ירי לעיל ע"‡ ,וב˙וס' יו"‰כ כ‡ן
„" ‰ר"˘ בן מנסי‡ ,ו‡כ"מ( ,מ˘‡"כ
מˆ„ ‰לימו„ "וחי ב‰ם" ‡ין „‰בר לˆורך
˜יום ‰מˆוו˙ ˘ל ‰ל‡ ,‰ל‡ ל˘ם ˆ‰ל˙
נפ˘ מי˘ר‡ל – ‰נ ‰עו„ ז‡˙[„ ,י˘ חילו˜
ב‚„ר ‰חילול ,כי מˆ„ ‚„ר "חלל עליו
˘ב˙ ‡ח˙ כ„י ˘י˘מור ˘ב˙ו˙ ‰רב"‰
‰רי "‰מע˘‰ "‰נע˘ ‰ב˘ב˙ זו ‰ו‡
פעול˘ ‰ל חילול ˘ב˙‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ חילול
כז˘ ‰מחוייב בו „‡‰ם מˆ„ מˆו˙ ˘ב˙
בכלל˘" ,ב˙ו˙ ‰רב ;"‰מ˘‡"כ מˆ„ ‚„ר
"וחי ב‰ם ול‡ ˘ימו˙ ב‰ם"‰ ,נ(‡) ‰
‰נ„ון ‰ו‡ ˜יום ‰מˆוו˙ בכלל‡˘ ,ופן
˜יומם ˆ"ל "וחי ב‰ם") ,ב( ‰לימו„ ‰ו‡
)ל‡ בנו‚ע למע˘‰ ‰חילול ‰עומ„ מנ‚„
למˆוו˙ כביכול ,כי ‡ם( בנו‚ע ל˜יום
‰מˆוו˙ ‰ללו ‚ופיי‰ו‰ ,יינו ˘ז‰ו פרט
ב˜יום ‰מˆוו˙ ,ובנ„ון „י„ן – ˘בחילול
ז ‰י˘ ˜יום ‰מˆו˘„ ‰מיר˙ ˘‰ב˙‰ .יינו,
˘‡ין ז‡˙ ר˜ על „רך ˘‰ליל ‰ו‰‰י˙ר,
˘חילול ˘ב˙ במ˜ום סכנ˙ נפ˘ו˙ ל‡
ח˘יב חילול ˘ב˙‡ ,ל‡ ‡ף ב˙ור ענין
חיובי – ˘ע˘י' זו ˜רוי' ˘מיר˙ ˘ב˙,
„עˆם מע˘‰ ‰חילול לˆורך פ˜ו"נ – ענינו
‰ו‡ ˘מיר˙ ˘ב˙.

]ועפ"ז

י"ל „‡ינו ˘ייך ל˜˘‰ו"ט ‡י

ט

ב‡יז‡ ‰ופן נע˘י˙ ˘מיר ‰זו ,ו„ו"˜[.

ו‰ענין

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

בז ,‰כי ‚בי ˘ב˙ נ‡' "‡˙

˘ב˙ו˙י ˙˘מרו כי ‡ו˙ ‰י‡ ביני וביניכם
ל„ורו˙יכם ל„ע˙ כי ‡ני  '‰מ˜„˘כם",

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

ופר˘"י "‡ו˙ ‚„ול‰ ‰י‡ בינינו ˘בחר˙י
בכם ב‰נחילי לכם ‡˙ יום מנוח˙י
למנוח ."‰וכיון ˘˙וכן מˆו˙ ˘בי˙˙

יושבי אוהל ובעלי עסק

˘‰ב˙ ‰ו‡ "‡ו˙ ‰י‡ ביני וביניכם –
˘בחר˙י בכם"‰ ,רי ב˘ע '‡˘ ‰מי˘ר‡ל
נ˙ון במˆב ˘ל סכנ˙ נפ˘ו˙ נמˆ‡ חסר
בעˆם ענינ˘ ‰ל ˘‰ב˙ ‚ופ‡ ,ו‡"כ
כ‡˘ר נע˘ ‰חילול ˘ב˙ לˆורך פ˜ו"נ
‡ין ז‡˙ ר˜ ˘מ˙˜יימ˙ מˆו˘ ‰ל פ˜ו"נ
‡ל‡ ‰עו˘ ‰ז‡˙ מ˜יים בכך )ענין עי˜רי
ב(˘מיר˙ ˘ב˙ – ˜יום ‡"‰ו˙ ‰י‡ ביני
וביניכם" .ר"ל‡"‰ ,ו˙" מ˙˜יימ˙ ל‡ ר˜
ע"י ‰נפעל – בכך ˘ˆ‰יל ‰מחלל נפ˘
מי˘ר‡ל )‡˘ר על י„ ‰מ˙˜יימ˙ מˆי‡ו˙
‡‰ו˙ „˘ב˙(‡ ,ל‡ י˙יר ‰מזו – עˆם
מע˘‰ ‰חילול מר‡ ‰ומביע ‡˙ ‡‰ו˙
"ביני וביניכם"„ ,כ‡˘ר ‡„ם מˆיל נפ˘
מי˘ר‡ל ‰נ˙ונ ‰בסכנ ‰ב˘ב˙ ‰נ ‰ע"י
חילול ˘‰ב˙ לˆ‰ל˙‰ ‰ו‡ מ˜יים ומחז˜

סוד הנשיקה שבה מתים הצדיקים  /הסיבות לכלות הנפש מן הגוף  /עיקר מעלת
לימוד התורה – בגוף גשמי  /השי"ת נותן ליהודי את הכח לעמוד בניסיון  /ציווי
"ואל יבוא בכל עת אל הקודש" – לאלו הזקוקים לכפרה

"˙ור"‰

‰י‡ מל˘ון ‰ור‡) ‰ר‡ ‰ר„"˜ ל˙‰ילים יט ,ח .ועו„( – מכל עניין ˘ב˙ור ‰י˘

ללמו„ ‰ור‡ ‰בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘‡ .מנם ,בנו‚ע לסיפור מי˙˙ ˘ני בני ‡‰רן מˆינו
„בר נפל‡˙‰˘ ,ור ‰עˆמ„ ‰ור˘˙ ומב‡ר˙ ‡˙ ‡˘ר י˘ ללמו„ מ"מו˙ ˘ני בני ‡‰רן",
וב˘ניים:
‡ .בפר˘˙ ˘מיני )י ,ט(˙ ,יכף ל‡חר סיפור מי˙˙ נ„ב ו‡בי‰ו‡ ,מˆוו˙‰ ‰ור" ‰יין
ו˘כר ‡ל ˙˘˙  . .בבו‡כם ‡ל ‡ו‰ל מוע„ ול‡ ˙מו˙ו" – נ„ב ו‡בי‰ו‡ מ˙ו מ˘ום
˘נכנסו ˘˙ויי יין למ˜„˘ ,ו˙‰ור ‰מז‰יר‰‡ ˙‡ ‰רן ובניו ˘ל‡ יע˘ו ז‡˙ ‚ם ‰ם וימו˙ו
)ר‡ ‰פר˘"י ˘ם ב .ור‡ ‰בי‡ורו בל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ'  49ו‡ילך(.
ב .ברי˘ פר˘˙נו מˆוו˙‰ ‰ור" ‰ו‡ל יב‡ בכל ע˙ ‡ל  . . ˘„˜‰ול‡ ימו˙"‚ .ם ˆיווי

‡˙ ‡"‰ו˙  . .ביני וביניכם" – בחיר˙

ז ‰נ‡מר ב‰מ˘ך ל"מו˙ ˘ני בני ‡‰רן"˘ ,נכנסו למ˘כן בל‡ ˆיווי

˜‰ב" ‰בעם י˘ר‡ל; ‰יינו „˘‰ב˙ ‰י‡

ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' .(117

‰מור˘ ‰י˘ לבˆע פעול ‰זו )˘ל חילול
˘ב˙( לˆורך ˘‰ב˙ ,ל˘ם ‡"‰ו˙ ‰י‡"
)עם נפ˘ מי˘ר‡ל – "וביניכם"(.

וענין

ז ‰ילפי' מ‰לימו„ „"‡˘ר יע˘‰

פ˜ו"נ ב˘ב˙ ‰ו‡ ב‚„ר „חוי' ‡ו ‰ו˙ר‰

‡ו˙ם „‡‰ם וחי ב‰ם ול‡ ˘ימו˙ ב‰ם",

)כי„וע ˜˘‰ו"ט ב˘י' ‰רמב"ם בז ,(‰כי

„מיירי במˆוו˙ בכלל – כי ב‡מ˙ ‰ענין

סו"ס ‚ם ‡י נימ‡ „„חוי' ˘פיר י"ל „‚‰ר

‰נ"ל ˜יים בכל ‰מˆוו˙ .ול‡ ר˜ מ˘ום

‰נ"ל „‰ע˘י' ‰וי ענין ˘ל ˘מיר˙ ˘ב˙,

מ˘"כ ‰חינוך מˆו ‰לב ‚בי ˘ב˙ "לפי

ו‡ין ‰חילו˜ בין „חוי' ל‰ו˙ר‡ ‰ל‡

˘סב˙ ע˘יי˙ ‰מˆו‰ ‰ו‡ „‡‰ם ו˜יום

)ר‡ ‰פר˘"י ע"‰פ.

ו‰נ ,‰כ‡˘ר מ˙בוננים במ˜ום בו נכ˙בו ˘˙י ‰‰ור‡ו˙ ‰ללו ,מוˆ‡ים ˘ˆ‰יווי "יין
ו˘כר ‡ל ˙˘˙" נכ˙ב מי„ ל‡חר מי˙˙ נ„ב ו‡בי‰ו‡ ,ו‡ילו ˆ‰יווי "ו‡ל יבו‡ בכל ע˙"
נכ˙ב ˘˙יים וחˆי פר˘יו˙ ל‡חר מכן ,כ„˜‰מ ‰לˆיווי על עבו„˙ יום ‰כיפורים.
וי˘ לב‡ר ‡˙ עניינן ˘ל ˘˙י ‰ור‡ו˙ ‡לו בעבו„˙  ,'‰ו‰‰פר˘ ביני‰ן .ו‚ם מ„וע
‰‰ור‡˘‰ ‰ני˙ מופיע„ ‰וו˜‡ כ„˜‰מ ‰לעבו„˙ יום ‰כיפורים.

סו„ ‰נ˘י˜˘ ‰ב ‰מ˙ים „ˆ‰י˜ים
בכ„י ל‰בין ז‡˙ י˘ ל„˜‰ים ˙חיל ‰ולב‡ר ‡˙ מ‰ו˙ חט‡ בני ‡‰רן˘ ,מחמ˙ו ב‡ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

י
ˆיוויים ‡לו.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טו

)ו‰מ˘יך עו„ נ‚„ ‡‰פי˜ורוסים ˘לפי

‰רמב"ם ‰ילפו˙‡ "וחי ב‰ם ול‡ ˘ימו˙

נ„ב ו‡בי‰ו‡ ˆ„י˜ים ו˜„ו˘ים ‰יו .ו‚ם ל‡חר מו˙ם ‡מר מ˘˘ ‰עלי‰ם נ‡מר

מ˘פטי‰ם ‰מעוו˙ים י˘ כ‡ן חילול ˘ב˙

ב‰ם" לענין עˆם „‰בר ˘פ˜ו"נ „וח˙‡ ‰

"ב˜רובי ‡˜„˘" )˘מיני י ‚ ,ופר˘"י( .ומובןˆ‡˘ ,ל "˜רובי" ˘ל ˜‰ב" ‰ל‡ ˘ייך לומר

כו'( ,מ˘ ‰ל‡ ‰וסיף ב‰ל' יסו˘ ˙"‰ם.

˘‰ב˙ )˘‰זכיר לפנ"ז(‡ ,ל‡ ‡‡"„ ‡‰סור

˘חט‡ו חט‡ במובנו ‰פ˘וט.

וי"ל כי בכל ‰מˆוו˙ ‰וי ר˜ „ין פרטי

ל˙‰מ‰מ ‰בחילול ˘ב˙" בכ ,‚"‰ולכ‡ו'

ומיוח„ בפ"ע „‰סכנ„ ‰וח‡‰ ‰יסור,

˙מו ‰מ˘˘ ‰ינ ‰מן "˘‰ס „לימו„ ז‰

‰יינו „‡ין ‰פי' ˘בכ ‚"‰ל‡ חלו חיובי כל

‰וב‡ לעˆם „‰בר ˘פ˜ו"נ „וח˙‡ ‰

‰מˆוו˙ ‡ל‡ ‰חיובים י˘נם ור˜ ˘מ"מ

˘‰ב˙.

חט‡ם ˘ל בני ‡‰רן ‰י' ,כפי ˘כ˙ב ‡‰ור ‰חיים )רי˘ פר˘˙נו(˘" ,נ˙˜רבו לפני ‡ור
‰עליון בחיב˙ ˜‰ו„˘ ,ובז ‰מ˙ו ,ו‰ו‡ סו„ ‰נ˘י˜˘ ‰ב ‰מ˙ים „ˆ‰י˜ים" .ו‰יינו
˘˜˙‰רבו כל כך ל˘‰י"˙ ע„ ˘כל˙ ‰נפ˘ם מ‰ם.
ו‰כ˙וב מפלי‡ ‡˙ מעל˙ם˘ ,נ˙˜רבו ‡ל ˘‰י"˙ ‡ף ˘‰ר‚י˘ו ˘ימו˙ו‰" :פל‡˙
חיב˙ „ˆ‰י˜ים‚‰˘ ,ם ˘‰יו מר‚י˘ים במי˙˙ם ,ל‡ נמנעו מ˜רוב ל„בי˜ו˙ ,נעימו˙,
עריבו˙ ,י„י„ו˙ ,חביבו˙ ,ח˘י˜ו˙ ,מ˙י˜ו˙ – ע„ כלו˙ נפ˘ו˙ם מ‰ם".
ו‡ף ˘‰יי˙ ‰זו עבו„ ‰רוחני˙ נעלי˙ ונ˘‚ב ‰מ‡ו„ ,מכל מ˜ום נח˘ב „‰בר לחט‡.
‡מנם י‰ו„י ˆריך ל˙˘‰ו˜˜ ˘עבו„˙ו ˙‰י' ב‡ופן ˘ל "˙‰פ˘טו˙ ˘‚‰מיו˙" – ל‰יו˙
נעל ‰ומרומם מענייני ‚˘מיו˙ ו˙‡וו˙ ‰עולם‡ ,ך יח„ עם ז‡˙ ,עליו ל„ע˙ ˘כ‡˘ר ‰ו‡
מ‚יע למˆב ˘ל "כלו˙ ‰נפ˘" – ˘‰נ˘מ ‰חפˆ ‰ל‰יפר„ מן ‚‰וף ,עליו ל˘וב לעולם
˘‚‰מי ,ולעבו„ ‡˙  '‰ב‡מˆעו˙ ‚‰וף ‚ם כן – וכפי ˘‡מרו חז"ל "על כרחך ‡˙ ‰חי"
)‡בו˙ ספ"„ .ור‡˙ ‰ני‡ ספ"נ(.

פ˜ו"נ „וח‡ ‰ו˙ם; מ˘‡"כ ב˘ב˙ כבר
כ' ‰רמב"ם ˘ם "˘ב˙ ל‚בי חול˘ ‰י˘
בו סכנ‰ ‰רי ‰ו‡ כחול לכל „‰ברים
˘‰ו‡ ˆריך ל‰ן"‰ ,יינו „ל‡ ‰וי' ב‚„ר
„חי'˘ ,פ˜ו"נ ‚ובר נ‚„ ‡יסור ˘ב˙ ˘חל
כ‡ן‡ ,ל‡ ‚„ר „‰בר ‰ו‡ „ין ב"מ˘פט
˙‰ור˘„) "‰ב˙( ‚ופ‡ ˘ל‡ נ‡מר בכ,‚"‰
‰יינו „מחמ˙ פ˜ו"נ ‡ין חל ‡יסור ˘‰ב˙
)ב„ברים ˘ˆריך ‰חול (‰ונע˘י˙ כחול
]ועיי' במ"מ ל‰לן ‰י"‡ „לפי „ברי

˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡ ˘˙‰י' ‰נ˘מ ‰מלוב˘˙ ב‚וף ‚˘מי ,ו˙עבו„ ‡˙ ˘‰י"˙

‰רמב"ם ‰ללו בחול ‰מסוכן ל‡ ‡מרי'

מ˙וך ‰עניינים ˘‚‰מיים ,בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ וניˆול ענייני ‰עולם ל˘ם ˘מים

"וכל ˘‡פ˘ר ל˘נו˙ מ˘נין" כמו ˘‡מרו

ולעבו„˙ו י˙' .ועל כך ‡מרו חז"ל ˘"נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים"

‚בי חול ‰ס˙ם‡ ,ל‡ ‰כ‡ "לכל ˆרכיו

)˙נחומ‡ נ˘‡ טז˙ .ני‡ פל"ו( .ו‡ילו כ‡˘ר מ‚יע „‡‰ם ל"כלו˙ ‰נפ˘"‰ ,רי ‡ינו מ‚˘ים ‡˙

מחללין ו‡ע"פ ˘‡ין במניע˙ „בר ˘עו˘ין

˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם.

לו סכנ .["‰ובס‚נון ‡חר :ב˘‡ר ‰מˆוו˙
‰וי ב‚„ר „חוי' ,וב˘ב˙ ‰ו‡ ב‚„ר ‰ו˙ר,‰

‰סיבו˙ לכלו˙ ‰נפ˘ מן ‚‰וף
˘˙י סיבו˙ עלולו˙ ל‰בי‡ ‡˙ „‡‰ם לי„י ˙‰נ˙˜ו˙ מן ˘‚‰מיו˙:
‡ .כ‡˘ר מר‚י˘ ‡˙ ‰פל‡˙ ורוממו˙ וטוב ˘‰י"˙ .וכפי ˘מ˙‡ר ‡‰ור ‰חיים
‡˙ ˙‰עלו˙ם ˘ל בני ‡‰רן˘ ,נ˙˜רבו ל"„בי˜ו˙ ,נעימו˙ ,עריבו˙ ,י„י„ו˙ ,חביבו˙,
ח˘י˜ו˙ ,מ˙י˜ו˙" .וממיל‡ ‰רי ‰ו‡ מנס ‰ומ˘˙„ל ל˘‰י‚ עו„ ועו„ „בי˜ו˙ ב˘‰י"˙,
ע„ ˘מ‚יע לכלו˙ ‰נפ˘ ממ˘ ו‰יפר„ו˙ ‰מן ‚‰וף.

„מלכ˙חיל ‰ל‡ נ‡מר כ‡ן ‡‰יסור )עיי'
ר"ן ‚‡ון ˘ב˙ ˜ל‚„‚ .ר ז ‰בכמ„ ‰ברים(.

וע„יין

ˆל"‰ב ‰טעם „‡ף ˘‰ו‡

לכ‡ו' יסו„ ˘‰ייך למ‰ו˙ם ˘ל "מ˘פטי
˙‰ור "‰בכלל ,כל˘ון ‰רמב"ם ‰נ"ל,
‰יינו „˜‡י במˆוו˙ בכלל )וכנ"ל „פ˘טו˙
‰כ˙וב "‡˘ר יע˘‡ ‰ו˙ם „‡‰ם וחי

ב˙˘‰ .ו˜˜ו˙ ל‰יפר„ מן ˘‚‰מיו˙ יכול ‰לבו‡ מן ‰‰ ‰ˆ˜‰פכי ל‚מרי‰ :ו‡ ח˘ ‡˙

ב‰ם" ‰ו‡ בכל ‰מˆוו˙( ,מ"מ ל‡ נ˜ט

נחי˙ו˙ ו˘פלו˙ ‰עולם ‰חומרי ,וממיל‡ ‰רי ‰ו‡ בורח בכל כוחו מ˙‰עס˜ו˙ ב„ברים

„‰בר ב‰ל' יסו‚ ˙"‰בי כל ‰מˆוו˙‰ ,יינו

‚˘מיים‰ .ו‡ חו˘˘ ˘עס˜ ˘‚‰מיו˙ י˘פילנו וירחי˜נו מ˘‰י"˙ ,ולכן ‰ו‡ מ˙פ˘ט

„‚„ר ז ‰מו„‚˘ בעי˜ר ב˘ב˙.

מעניינים ‚˘מיים ,וע„ לכלו˙ ‰נפ˘ ממ˘.

ויובן

ב„˜‰ים „‚בי ˘ב˙ ל‡ ‰בי‡

ו‰נ‰

‰מפר˘ים נ˜טו )עיי' מ"מ ו‰‚‰מ"י(

„מ˜ור „‰ין „‡סור ל˙‰מ‰מ‰ ‰ו‡ מ‡‰
„‡מרו

)ר‡ ‰ירו˘' יומ‡ פ"ח  .‰"‰ור‡ ‰יומ‡

פ„‰" (:זריז ‰רי ז ‰מ˘ובח ו˘‰ו‡ל ‰רי
ז˘ ‰ופך „מים" .ולפ"ז יל"ע במ˘˘ ‰ינ‰
‰רמב"ם ונ˜טו בל' ˘ל ‡יסור ול‡ כל˘ון
"˘‰ס .וי"ל ˘בז ‰רמז ל‚„ר „‰ין „פ˜ו"נ
„וח˘‰ ˙‡ ‰ב˙ ,כי ל' "˘‰ס ‰נ"ל מ„‚י˘
ר˜ ח˘יבו˙ „‰בר ˘מˆ„ פ˜ו"נ ו˘פיכו˙
„מים כו' ,מ˘‡"כ בל' ‰רמב"ם ‚„‰י˘
‰„ ‡‰וי ‚ם „ין ‚מור ב„יני ˘ב˙˘ ,מˆ„
‰ל' ˘ב˙ "‡סור ל˙‰מ‰מ ‰בחילול ˘ב˙
לחול ."‰וע"ז ‰בי‡ ‰לימו„ „"וחי ב‰ם",
„מ˘ם למ„נו ‚„ר ז‰ ‰מיוח„‰„ ,וי „ין
ב˘ב˙ ‚ופ‡ ,כמ˘י"˙.

ויובן

ב„˜‰ים‰„ ,נ ‰נוסף ללימו„

)לכל „יני ˙‰ור (‰ממ˘"נ "וחי ב‰ם"
)לימו„ ˘‡ין עליו פירכ‡( ,כנ"ל – מˆינו
עו„ לימו„ים ל‰לן בסו‚יין ,ו‡' מ‰ם
‰לימו„ ממ˘"נ "ו˘מרו בני י˘ר‡ל ‡˙
˘‰ב˙"„ ,ילפי' ˘ם פ‡" :‰מר˙ ‰ור‰
חלל עליו ˘ב˙ ‡ח˙ כ„י ˘י˘מור ˘ב˙ו˙
‰רב ,"‰ומ‰נפ˜"מ בין לימו„ ז ‰ל‰לימו„
„"וחי ב‰ם" ]מלב„ מ˘ ‰לימו„ ז‰ ‰ו‡
„ין פרטי בנו‚ע ל˘ב˙ ,מ˘‡"כ ‰לימו„
"וחי ב‰ם" ‰נו‚ע לכל ‰מˆוו˙ כנ"ל ,וכן
˘מˆ„ ‰לימו„ „"ו˘מרו" נמˆ‡ ˘‰סיב‰

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

נמˆינו למ„ים˙˘˘ ,י ˙נועו˙ מבי‡ו˙ ‡˙ „‡‰ם לי„י ˙‰פ˘טו˙ ˘‚‰מיו˙ וכלו˙
‰נפ˘‰ :ר‚˘ עילוי ו‰פל‡˙ מ˙י˜ו˙ ‡‰לו˜ו˙ ,ו‚ם ‰ר‚˘ ˘פלו˙ ו‚סו˙ ‰עולם ‰חומרי.

עי˜ר מעל˙ לימו„ ˙‰ור – ‰ב‚וף ‚˘מי

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

כ‡˘ר ב‡ים ל‰ז‰יר ‡˙ „‡‰ם מפני כלו˙ ‰נפ˘ ,י˘ לי„ע ‡ל נכון מ‡יזו סיב ‰עלול
‰ו‡ ל‚‰יע לי„י ˙‰‰פ˘טו˙ מן ˘‚‰מיו˙ ,וב‡ופן כללי‰ ,רי „‰בר מ˙חל˜ בין "יו˘בי

דין פקו"נ בכה"ת ובשבת
יפלפל במה שנכפלה הילפותא דפקו"נ דוחה איסור גבי שבת אף שכבר נאמר
לכל דיני התורה  /ידקדק בלשונות הרמב"ם בזה ועפ"ז יסיק הגדר המיוחד
שרמז גבי שבת

ביומ‡

„ף פ˜˘ ‰יל וטרי "˘‰ס מנין

ילפי' ˘פ˜ו"נ „וח˘ ‰ב˙ ,ומסי˜ „‰לימו„
˘‡ין עליו פירכ‡ ‰ו‡ ממ˜ר‡ „פר˘˙נו
"ו˘מר˙ם ‡˙ חו˜ו˙י ו‡˙ מ˘פטי ‡˘ר
יע˘‡ ‰ו˙ם „‡‰ם וחי ב‰ם" – "וחי ב‰ם
ול‡ ˘ימו˙ ב‰ם" .ולכ‡ו' ˆ"ע  ‡‰כבר
˜יי"ל בכל „יני ˙‰ור‡"„ ‰ין לך „בר
˘עומ„ בפני פ˜וח נפ˘ חו ıמעבו„ ‰זר‰
ו‚ילוי עריו˙ ו˘פיכ˙ „מים"

)יומ‡ לעיל פב.

כ˙ובו˙ יט ,(.ומ‰י ‰ילפו˙‡ ‰מיוח„˙ בז‰
לענין ˘ב˙

]ועיי' ‚בורו˙ ‡רי˙ ,וס' יו"‰כ ו˘יח

יˆח˜ בסו‚יין[ .וב‡מ˙ „כבר ‡מרו בסנ'„‰
ע„„ .בכל עבירו˙ )מלב„ ‚' ‰חמורו˙(
"יעבור ו‡ל י‰ר‚" ,ופר˘"י ˘ם )ובכ"מ(
„‰י‡ ‚ופ‡ ילפי' מפסו˜ „י„ן" ,וחי ב‰ם
ול‡ ˘ימו˙ ב‰ם"

)וכן מוכח מסו‚י‡ „סנ'„‰

‚ופ‡ במ‡מר ר"י ‚בי ע"ז בˆנע‡ ו‡כ"מ .ועיי' ע"ז

ביחו„ ‡ל‡ בכל "חו˜ו˙י ‚ו' מ˘פטי".

ו‰נ‰

‰רמב"ם ‡ף ‰ו‡ ‰בי‡ לימו„

ז‰ ‰ן לענין כל ˙‰ור ,‰ברפ" ‰מ‰ל'
יסו" ˙"‰כ˘יעמו„ עכו"ם וי‡נוס ‡˙
י˘ר‡ל לעבור ‡ח˙ מכל מˆו˙ ‡‰מורו˙
ב˙ור‡ ‰ו י‰ר‚נו יעבור ו‡ל י‰ר‚ ˘נ‡'
במˆו˙ ‡˘ר יע˘‡ ‰ו˙ם „‡‰ם וחי ב‰ם,
וחי ב‰ם ול‡ ˘ימו˙ ב‰ם ,ו‡ם מ˙ ול‡
עבר ‰רי ז ‰מ˙חייב בנפ˘ו" ]וממ˘יך
„ל‡ו „ו˜‡ ב‡ונס כ‡‰י ‚ונ‡‡ ,ל‡ ‡ף
סכנ˙ חולי[; ו˘וב חזר וכפלו ‚בי ˘ב˙

‡‰ל" לבין "בעלי עס˜":
יו˘בי ‡‰ל‰ ,רי ‰ם יו˘בים כל ‰יום ב‡‰ל˘ ‰ל ˙ור‰ ,‰ם ל‡ מ˙עס˜ים כל כך
עם ‰עולם ,וממיל‡ ‡ין מˆוי' ‡ˆלם ˙‰נוע˘ ‰ל בריח ‰מן ˘‚‰מיו˙ מחמ˙ פח„
˜˙˘‰‰עו˙ בחומריו˙ ‰עולם.
‡˙ יו˘ב ‰‡‰ל י˘ ל‰ז‰יר בעי˜ר מן ‰ ‰ˆ˜‰ר‡˘ון :מכיוון ˘˙‰ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו
˘ל ˜‰ב"˘ ‰נעלי˙ מן ‰עולם ,עלול ‰ו‡ לח˘וב ˘‡י ‡פ˘ר ל‰בינ ‰ל‡מי˙˙‡ ‰ל‡ ‡ם
כן מ˙עלים למ„רי‚ו˙ רוחניו˙ נ˘‚בו˙ ,ו‡˘ר על כן ‰רי ‰ו‡ חו˘˜ ב˙‰עלו˙ רוחני˙
ו˙‰פ˘טו˙ ˘‚‰מיו˙ ,ע„ לכלו˙ ‰נפ˘ ממ˘ – בכ„י ל˘‰י‚ ‡˙ ˙‰ור ‰ל‡מי˙˙ ‰כר‡וי.
ועל כך מז‰יר˙‰ ‰ור‡˘ ‰ין ל‚‰יע לי„י כלו˙ ‰נפ˘ ,מ˘ום ˘‡„רב‡‰ ,בנ˙ ˙‰ור‰
ל‡מי˙˙‰ ‰י‡ בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי „וו˜‡ ,כ‡˘ר ‰נ˘מ ‰מלוב˘˙ ב‚וף ‚˘מי.
˙‰ור„˜‰ ‰ו˘" ‰ל‡ ב˘מים ‰י‡" ‡ל‡ ני˙נ ‰לר˘ו˙ בני י˘ר‡ל למט„ ‰וו˜‡

)ב"מ

נט ,ב( ,וכפי ˘מסופר )˘ם פו‡ (‡ ,ו„ו˙ „ין ו„ברים ˘‰י' בבי˙ „ין ˘ל מעל‡ ,‰ו„ו˙ ספ˜
‡ם "˜„מ ‰ב‰ר˙ ל˘ער לבן" ,ו"˜‰ב"‡ ‰ומר ט‰ור ,וכול‰ו מ˙יב˙‡ „ר˜יע‡ ‡מרי
טמ‡" .ו‡מרו ˘‰‰וכח‰˙ ‰י' מרב ‰בר נחמני „וו˜‡ .כי ˙‰ור˘ ‰ייכ˙ לבני י˘ר‡ל
˘בעולם ˘‚‰מי „יי˜‡.
וממיל‡ ,יו˘ב ‡‰ל ל‡ ירוויח בי„יע˙ ˙‰ור ‰על י„י כלו˙ נפ˘ו ,כי עי˜ר לימו„
˙‰ור‰ ‰ו‡ בנ˘מ‰ ‰מלוב˘˙ ב‚וף.

ביחו„ ,ב‰ל' ˘ב˙ פ"ב " ‚"‰ו‡סור
ל˙‰מ‰מ ‰בחילול ˘ב˙ לחול˘ ‰י˘ בו
סכנ˘ ‰נ‡מר ‡˘ר יע˘‡ ‰ו˙ם „‡‰ם וחי
ב‰ם ול‡ ˘ימו˙ ב‰ם".

ובפ˘טו˙

נר‡‰ ‰חילו˜ בין „ברי

כז :נ„ .(.ומז‰˘ ‰בי‡ו "˘‰ס ב„רך חי„ו˘

‰רמב"ם ,ב„˜‰ים „ב‰ל' ˘ב˙ ‰וסיף

‰כ‡ ‚בי ˘ב˙ נר‡‡„ ‰ינו ‰לימו„ ‰ר‚יל

˘ם "‰ב „‰ו‡ מˆ„ נ˜ו„ ‰כללי˙ ב˙ור,‰

ל˘‡ר „יני ˙‰ור ,‰ו„רו˘ בי‡ור ,ומ‰

" ‡‰למ„˙ ˘‡ין מ˘פטי ˙‰ור ‰נ˜מ‰

‚ם „‰ל‡ כ˙וב ז ‰ל‡ מיירי כלל ב˘ב˙

בעולם ‡ל‡ רחמים וחס„ ו˘לום בעולם"

˘‰י"˙ נו˙ן לי‰ו„י ‡˙ ‰כח לעמו„ בניסיון
ולעומ˙ ז‡˙ ˙‡ ,בעלי עס˜ י˘ ל‰ז‰יר מן ˘‰ ‰ˆ˜‰ני:
בעל עס˜ מ˙עס˜ בענייני ‰עולם ,ו‰ו‡ יר‡ ˘˙‰עס˜ו˙ זו ˙‚רור ‡ו˙ו לעניינים בל˙י
רˆויים‰ .ו‡ ‡ינו בטוח ˘יוכל לעמו„ בניסיונו˙ ‰נ˜רים ב„רכו .ועל כן י˘ ו‰בעל עס˜
מחליט ל˙‰נ˙˜ ל‚מרי מכל ‰עניינים ˘‚‰מיים ,לעזוב ‡˙ עס˜יו ול˙‰מסר לרוחניו˙
בלב„ ,וע„ לכלו˙ ‰נפ˘.
ועל כך מˆוו˙‰ ‰ור‡˘ ‰ין ל˙‰נ˙˜ מן ‚‰וף ו˘‚‰מיו˙‡ ,ל‡ ל‰מ˘יך ולעסו˜

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

דרוש ואגדה

בענייני ˘‚‰מיו˙ ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙' ,ב‡ופן ˘יע˘‰ ˙‡ ‰עולם ˘‚‰מי ל„יר‰
לו י˙'.
ומ˘ ‰יר‡ ˘מ‡ יפול בענייני ‚˘מיו˙ וחומריו˙‰ ,רי על כך כבר ‰ו„יע ˜‰ב"‰
˘כ‡˘ר ‰ו‡ ˙ובע מ˘‰ו מי‰ו„י‡ ,זי "‡יני מב˜˘ ‡ . .ל‡ לפי כחן" )במ„בר רב ‰פי"ב,(‚ ,
ו‡ם כן בוו„‡י ני˙ן לו ‰כח לעמו„ ‡י˙ן בניסיונו˙.

ˆיווי "ו‡ל יבו‡ בכל ע˙ ‡ל ˜‰ו„˘" – ל‡לו ‰ז˜ו˜ים לכפר‰
ומע˙ ‰יובן ‡ל נכון עניין ˘ני ˆ‰יוויים "יין ו˘כר ‡ל ˙˘˙" ,ו"‡ל יבו‡ בכל ע˙ ‡ל
˜‰ו„˘"‰˘ ,ם נוע„ו ל˘ני סו‚י בני ‡„ם – יו˘בי ‡‰ל ובעלי עס˜.
ˆ‰יווי ˘ל "יין ו˘כר ‡ל ˙˘˙" ,רומז על ‡‰ז‰ר ‰ליו˘בי ‡‰ל ˘ל‡ יפר˘ו מן ‚‰וף
ו˘‚‰מיו˙ ל‚מרי:
ˆיווי ז ‰נ‡מר לכ‰נים בני ‡‰רן .עניין ‰כ‰נים ‰ו‡ מ‰"˘ ‰וב„לו מ„רכי ‰עולם",
ו‰מ ‰מ˙עס˜ים בעבו„˙  '‰בלב„ ,ועניין ז ‰ברוחניו˙ ˘ייך ‡ˆל "כל ‡י˘ ו‡י˘ מכל
ב‡י ‰עולם ‡˘ר נ„ב ‰רוחו  . .ל‰יב„ל לעמו„ לפני  '‰ל˘ר˙ו  . .ופר˜ מעל ˆוו‡רו
עול ‰ח˘בונו˙ ‰רבים ‰ . .רי ז ‰נ˙˜„˘ ˜ו„˘ ˜ו„˘ים" )רמב"ם סוף ספר זרעים( .ונמˆ‡
˘יו˘בי ‡‰ל ‰ם ב„ו‚מ˙ ומעין עניין ‰כ‰נים.
ו‡ל יו˘בי ‡‰ל ˆ‰יווי ‰ו‡" :יין ו˘כר ‡ל ˙˘˙" .יין רומז על בחינ˙ סו„ו˙ ˙‰ור,‰
וכמ‡מר "נכנס יין יˆ‡ סו„" )עירובין ס˙˘ .(‡ ,‰יי˙ יין ‰ו‡ עניין ˙‰ענו‚ ב ˙‚˘‰סו„ו˙
˙‰ור .‰ועל כך מז‰ירים ˘לימו„ רזי ˙ור ‰ל‡ י‰י' ב„רך ˘ל "˘כרו˙" – ביטול „‰ע˙
ומˆי‡ו˙ „‡‰ם ,וכלו˙ נפ˘ו ממנו.
לעומ˙ ז‡˙ˆ ,יווי "ו‡ל יבו‡ בכל ע˙" נ‡מר בנו‚ע לכפר˙ יום ‰כיפורים˘ ,עי˜ר‰
‰ו‡ ב˘ביל בני י˘ר‡ל ‰נמˆ‡ים ב„ר‚ ‰נחו˙ ‰וז˜ו˜ים לכפר.‰
ו‰ם מוז‰רים ˘ל‡ יבו‡ו בכל ע˙ ‡ל ˜‰ו„˘‰ ,יינו ˘ל‡ יפר˘ו ויס˙ל˜ו מענייני
‰עולם מפח„ ˘מ‡ י˘˜עו ב‰ם ,ויעס˜ו ר˜ בענייני ˜„ו˘ ‰וע„ לכלו˙ ‰נפ˘ – "בכל
ע˙ ‡ל ˜‰ו„˘"‡ .ל‡ ˆריכים ‰ם ל‰מ˘יך ל˜„˘ ולזכך ‡˙ ‚˘מיו˙ ‰עולם ,ולע˘ו˙ו
„יר ‰לו י˙'.

"משל לחולה" –
חולת אהבה

"חמש עשרה בהמות"
– מאי קמ"ל?

וי„בר ‡ '‰ל מ˘‡ ‰חרי מו˙ ˘ני בני ‡‰רן

לפני ˙ '‰ט‰רו

מ˘ל לחול˘ ‰נכנס ‡ˆלו רופ‡ ‡מר לו ‡ל ˙‡כל ˆונן
ו‡ל ˙˘כב בטחב .ב‡ ‡חר ו‡מר לו ‡ל ˙‡כל ˆונן ו‡ל
˙˘כב בטחב ˘ל‡ ˙מו˙ כ„רך ˘מ˙ פלוני ,ז ‰זרזו יו˙ר
מן ‰ר‡˘ון .לכך נ‡מר ‡חרי מו˙ ˘ני בני ‡‰רן

)טז ,ל(

)טז .‡ ,ר˘"י(

במ˘ל ז ‰מ˘ול ‡‰רן לחול‰˘ ‰י' חומו
רב ,ו˙˘‰ו˜˜ וכסף ל‡כול ˆונן ול˘כב בטחב,
ומז‰ירים ‡˙ ‰חול˘ ‰ל‡ יע˘ ‰כן˘ ,ל‡ ימו˙
כ„רך ‡לו ˘מיל‡ו ˙˘ו˜˙ם ומ˙ו.
וי˘ לב‡ר בפנימיו˙ ‰ענינים˘ ,ל‡ לחינם
נ˜טו חז"ל מ˘לם ‚בי חול:‰
‡‰רן ובניו ‡ו‰בים ‰יו ‡˙ ˘‰י"˙ ‡‰ב‰
רב ‰וי˙יר ‰ע„ ˘ב‡ו למעמ„ ומˆב ˘ל "חול˙
‡‰ב‡ ‰ני"˘ ,ליבם נמ˘ך ‡ל ‰בור‡ ב‡‰ב ‰עז‰
˘‡ין ל ‰רוויי' ע„ ˘ב‡ו לי„י חולי‡ .ך ‰רוויי˙
נפ˘ם ˆ‰מ‡ ‰וריפוי חולי ‰‡‰ב‰ ,‰ו‡ ר˜
כ‡˘ר מ‚יעים לכלו˙ ‰נפ˘ ,ובז ‰ל‡ יכלו נ„ב
ו‡בי‰ו‡ לעˆור בעˆמם ונכנסו ‡ל ˜‰ו„˘ ומ˙ו.
וז‰ו מ˘ ‰ב‡ ‰כ˙וב ל‰ז‰יר כ‡ן˘ ,ל‡ ינ‚‰
‡‰רן כמו˙ם˘" ,ל‡ ˙מו˙ כ„רך ˘מ˙ פלוני".
ויומ˙˜ „‰בר על פי ‰מבו‡ר בטעמי ‰מˆוו˙
ל‡‰ריז"ל )פר' ויר‡("˘ ,חול‰ "‰ו‡ ב‚ימטרי‡
מ"ט ,לפי ˘מ˘י‚ ‚˘‰ו˙ עליונו˙ רוחניו˙
ב"מ"ט ˘ערי בינ‡ ,"‰ך ע„יין חסר ‰לו ˙כלי˙
 ‰‚˘‰‰ו‡˙‰‰ח„ו˙ בכל חמי˘ים ˘ערי בינ.‰
ומ˘ום כך ‰ו‡ ב‚ימטרי‡ חול ,‰לפי ˘מ˘˙ו˜˜
ו˙‡ב ל˘‰י‚ ול‚‰יע ‚ם ל˘ער ‰נו"ן ,וכל זמן
˘‡ינו מ˘י‚ו ‰רי ˘˙‰ו˜‰ ‰בל˙י מו˘‚˙ ‰י‡
עניין ˘ל חולי.
)ע"פ ספר ˘‰יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ'  428ו‡ילך; ל˜וטי
˘יחו˙ ח"ז עמ'  120ו‡ילך(

בפר˜ ר‡˘ון מ‰לכו˙ עבו„˙ יו‰כ"פ מונ‰
‰רמב"ם ‡˙ כל ˜‰רבנו˙ ˘מ˜ריבים ביו‰כ"פ,
ומסכם ‡˙ ‰סך ‰כל "נמˆ‡ו כל ‰ב‰מו˙
˜‰רבים ביום ז ‰חמ˘ ע˘ר."‰
ולכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור ,מ‰ו „‰יו˜ בל˘ונו
"כל ‰ב‰מו˙"‰ ,רי מבו‡ר ומפורט ˘ם ברמב"ם
˘כל ט"ו ˜‰רבנו˙ ‰יו "ב‰מו˙" ,ו‰ול"ל "כל
˜‰רבנו˙"?
וי˘ לב‡ר ע"„ ‰רמז˘ ,בז ‰מרמז ‰רמב"ם
˘יום ‰כיפורים פועל חיבור ˘ל ˙כלי˙ ‰עילוי
עם „‰ר‚‡ ‰כי ˙ח˙ונ:‰
על ‰כפר ‰ו‰ט‰ר˘ ‰ל יום ‰כיפורים נ‡מר
"לפני ˙ '‰ט‰רו" ,ו‰יינו˘ ,ט‰ר˙ יום ‰כיפורים
מ˜ור ‰מ˙‰‰חל ‰ו‰פנימיו˙ ˘ל ˘ם ‰וי",‰
˘‰ם ˘˙י ‡‰ו˙יו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ,יו"„ ו) ‡"‰ר‡‰
˙˜ו"ז ˙"י כ ,‰ב"˙ .ע ˜כט ˙"‰‚‡ .‡ ,ספ"„ ,ועו„(,
ו‰יינו מספר "חמ˘ ע˘ר ."‰וז‰ו ˘מספר ˜רבנו˙
יו‰כ"פ ‰ם במספר ז ‰לרמז על מ˜ור ‰כפר.‰
‡מנם ,ט‰ר ‰זו ,מכיון ˘מ˜ור‚ ‰בו ‰ביו˙ר,
‰רי מעל ‰ומט˘ ‰ווים לפניו ,ולכן ט‰ר ‰זו
נמ˘כ˙ ומ‚יע ‰לכל מ˜ום ,בלי ‰ב„ל .ועל „רך
מ˘ ‰נ‡מר "‡„ם וב‰מ˙ ‰ו˘יע ‰˙) "'‰לים לו,
ז(˘ ,מכיון ˘‰י˘וע ‰מ˜ור ‰מ"˘ ,"'‰לפניו
‰כל ˘ווים ,לכן ‰י˘וע ‰מ‚יע ‰ל"‡„ם וב‰מ"‰
ב˘וו) ‰ר‡ ‰ל˜ו"˙ ב‰ר מב .„ ,מ„ ,סע"‡ ו‡ילך ,ועו„(.
וז‰ו מ˘ ‰נרמז כ‡ן ˘"כל ‰ב‰מו˙ ˜‰רבים
ביום ז ‰חמ˘ ע˘ר"‰
"חמ˘ ע˘ר ‰ב‰מו˙"(˘ ,ביום ‰כיפורים ‰נ ‰מ"חמ˘
ע˘ר‡ - "‰ו˙יו˙ יו"„ ו‰˘ ,‡"‰ם ˙‰‰חל‰
ו‰פנימיו˙ ˘ל ˘ם ‰וי" ,‰נמ˘כ˙ ‰ט‰ר ‰ו‰כפר‰
לכל מ˜ום ,ע„ ל"ב‰מו˙" – למ˜ום ‰כי נמוך.

)וע„"ז ל' ‰רמב"ם ˘ם "‰ב

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ'  338ו‡ילך(

