‚úיון ˙רנח
ﬠר˘"˜ פר˘˙ úך úך ˘˙'‰ﬠ"ט

מ„וﬠ  ‡úנימו‡ úבר‰ם ﬠ„ ‚י"ˆ úט?
‡בר‰ם ˜"‰ונ˘ ‰מים ו‡ר"ı
ב ‡ú„ ‡‰חיי˘ינן ממי ‰úביום ‰מﬠונן
ני˜וי יב˘ ו‚י‰ו ıרוחני úנ˘מ‰

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

˜úר‡˙ ˘ב˙

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע ל‡ נימול ‡בר‰ם ע„ ‚יל ˆ"ט?
‰רי ‡בר‰ם ˜יים ‡˙ כל ‰מˆוו˙ ,ומ„וע ל‡ ˜יים מˆו˙ מיל ‰לפני ˘נˆטוו / ?‰בין ˜יום
מˆוו˙ ב˙ור˙ חיוב ל˜יומן ב˙ור˙ חומר‡ ו‰י„ור ‡ /יסור "˘ופך „ם" בחובל עˆמו /
בי‡ור ˜יום ‡בר‰ם ‡˙ ‰מˆוו˙ לפני מ˙ן ˙ור‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  141ו‡ילך(

פנינים

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

בין "‰ר˘עים" ‡ו "˘ע˘˘˙ ‰וב / ?"‰בין ˙רח לי˘מע‡ל

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
‡בר‰ם "˜‰נ‰ ˙‡ "‰עולם ל˘‰י"˙
"˜נ˜‰ ‰ב" "‰ב‚לוי ובפר‰סי‡ ‚ם "בעולמו" ‰ /נ˘מ‰ ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל" – ‚ם
ב˙‰לב˘ו˙ ‰ב‚וף ‡ /בר‰ם "˜‰נ "‰ל˘‰י"˙ ‡˙ ‰בריו˙ כולם
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ'  39ו‡ילך(

פנינים

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

מ„וע ח˘וב ˘‰כר ל‡בר‰ם ‡בינו? ‚ /לו˙ ב‡מˆע כרי˙˙ ברי˙?

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
ב‡‰„ ‡‰י„נ‡ ל‡ חיי˘ינן ממיל ‰ביום ‰מעונן וכו'
יפלפל ביסו„ פס˜ ˘‰ו"ע ˘ל‡ ‰זכיר ‰ך מיל˙‡  /י„ון ‡ימ˙י ‰חל ‰מˆב „"‡‰י„נ‡"
˘עליו ‡מרו ב˘"ס ˘ומר פ˙‡ים '‰
)ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ˜ˆז ו‡ילך; ח"ט עמ' עט(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
'ני˜וי יב˘' לנ˘מ‰

„רכי ‰חסי„ו˙

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

כ‡

יין ‰מ˘מח ‡נ˘ים

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ„
ˆריך ל‰יו˙ בפועל "˙ור‡ ‰י„"!

ול‡ ל‰ס˙פ˜ בלימו„ פר˜ ‡ח„ ˘חרי˙
ופר˜ ‡ח„ ערבי˙.
 כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‡מר פעם,˘כ‡˘ר ‡ומרים ל‡„ם ˘‰ו‡ "עם
‡‰ר "ıבמילי „עלמ‡ ,בעניני מסחר,
פוליטי˜ ‰וכיו"ב‰ ,רי ז ‰פו‚ע בעˆם
מˆי‡ו˙ו ,וב‚לל ז ‰נע˘ ‰לו ˘ונ‡
כו';
ולעומ˙ ז‡˙ ,בנו‚ע ללימו„ ˙‰ור,‰
ל‡ ‡יכפ˙ לו ל‰יו˙ ב‚„ר ˘ל "עם
‡‰ר˘ "ıמס˙פ˜ בלימו„ פר˜ ‡ח„

כט

בנו‚ע למילי „עלמ‡ ‰ -נ" ‰בזמן
˘י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום
מל‡כ˙ן נע˘י˙ ע"י ‡חרים˘ ,נ‡מר
ועמ„ו זרים ורעו ˆ‡נכם" ,כך‡˘ ,ין
ˆורך כלל לעסו˜ במילי „עלמ‡; ו‚ם
במעמ„ ומˆב ˘י˘ ˆורך לעסו˜ בעניני
‰עולם ‰ -רי ז ‰ב‡ופן ˘ˆריך לע˘ו˙
ר˜ "כלי" ,ובל‡ לב ולב .ו‡עפ"כ ,יכול
ל‰יו˙ מעמ„ ומˆב ˘‡„ם מונח ו˘˜וע
כולו בעניני ‰עולם ,וע„ ˘מחפ˘ ˘ע‰
נוספ˙ ביממ˘‰ - ‰ע...!25‰ ‰
ו‡ילו בנו‚ע ל˙ור‰ - ‰רי ל‡מי˙ו

˘חרי˙ ופר˜ ‡ח„ ערבי˙ ,ול‡ עו„

˘ל „בר ‡ין לו בריר‡ ‰חר˙ מלב„

‡ל‡ ˘"מ„‰ר" לˆ‡˙ י„י חוב˙ו

‰עס˜ ב˙ור ,‰כיון ˘‰ו‡ מחוייב

בפסו˜ ‡ח„ בלב„!..

ללמו„ ˙ור ‰בכל ר‚ע פנוי.

ו‰רי ‡‰מ˙ ˘‡יפכ‡ מס˙בר‡ ,כי:

)˘מח˙ ˙ור˘˙ ‰כ"ו(

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כח

ˆריך ל‰יו˙ בפועל בירי„!
בענין ז ‰י˘נו סיפור ‡רוך ˘סיפר
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ,ו˙ורף ‰ענין:
ל‰בע˘"ט‰ ,י' לו חבר ˘עס˜ יח„
עמו בלימו„ ˜‰בל ‰ו˙פיל ‰ע"פ
כוונו˙ ‡‰ריז"ל .וכ‡˘ר נפ‚˘ו ל‡חרי
כמ˘ ‰נים‰ ,נ ‰בר‡ו˙ ‰חבר ‡˙ ‡ופן
˙פיל˙ו ˘ל ‰מ‚י„‡˘ ,ל ‡ו˙ו מ„וע
˘ו ‰‰ב˙פל˙ו זמן ‡רוך כ"כ ‰ -רי
‚ם ‰ו‡ מ˙פלל עם כוונו˙ ‡‰ריז"ל,
ו‡עפ"כ ‡ינו מ‡ריך ב˙פיל ‰כ"כ?!
כ‡˘ר ‰מ‚י„ ˘מע ‡˙ ˘‡ל˙ו -
‰נ ‰במ˜ום ל˘‰יב לו מי„˙‰ ,חיל
ל˙‰עניין

‡ˆל

חבירו

‰ו‡

מ˙עס˜ .וסיפר חבירו ˘במ˘ך רוב
˘‰נ‰ ‰ו‡ עוס˜ ב˙ור‡ ,‰בל פעם
ב˘נ‰ ‰ו‡ נוסע ללייפˆי‚ ‡ל "‰ירי„"
ל˜נו˙ סחור - ‰ע"פ ‰‰ור‡ו˙ ˘ל
‡˘˙ו ˘מנ‰ל˙ ‡˙ ‰עס˜ ,ח˘בונו˙

פרטי מ‰לך ‰נסיע ‰במ˘ך ˘עו˙

˘ל ‡˘ ‰ל‰טלטל ב„רכים וכו' ‡ין לו
בריר ,‰ומוכרח לנסוע ל"ירי„" ול‰בי‡
‡˙ ‰סחור ,‰ול‡חרי כן ב˘ובו לבי˙ו

ו˘‰יב

‰חבר

ל‰מ‚י„:

נ˘‡ר˙ם ‡ו˙ו "בטלן"  . .ב˘ביל לבˆע
‡˙ ‰מסחר ,מכיר ‰ו˜ני'ˆ ,ריכים ‡˙
‰סחור ‰בפועל" ,במזומן" ,וב˘ביל

ו˘‡ל ‡ו˙ו ‰מ‚י„ :למ ‰לך לבזבז

ו‡מר לו ‰מ‚י„ :כן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע
ל˙פיל ‰עם כוונו˙ ‡‰ריז"ל :כ‡˘ר
מˆיירים במח˘ב ‰בלב„  -יכולים
לפעול ז‡˙ במ˘ך ˘ע˘ ,‰ע ‰ומחˆ,‰
ולכל ‰יו˙ר ב' ˘עו˙‡ ,בל ע„יין ‡ין
ז ‰בפועל ובמזומן!

הרי אברהם קיים את כל המצוות ,ומדוע לא קיים מצות מילה לפני שנצטווה? /
בין קיום מצוות בתורת חיוב לקיומן בתורת חומרא והידור  /איסור "שופך דם"
בחובל עצמו  /ביאור קיום אברהם את המצוות לפני מתן תורה

וע„"ז בנ„ו"„  -ל‡ „י ב‰בט‰
ו˙˘‰‰ו˜˜ו˙ לב‡ פנימ‡ ,‰ל‡ ˆריך
לב‡ פנימ ‰בפועל ממ˘  -ללמו„
˙ור˙" ,‰למו„ו בי„ו"  -במזומן
ולעסו˜ בעבו„˙ ˙‰פיל.‰

בענין

מיל˙ ‡בר‰ם ‡בינו ע"˘) ‰בסיום ‰ס„ר ,(‰י„וע˜‰ ‰ו˘י‡ :מכיון ˘‡‰בו˙

˜יימו ‡˙ כל ‰מˆוו˙ – וכמו ˘כ˙וב ב‡בר‰ם "וי˘מור מ˘מר˙י מˆו˙י חו˜ו˙י
ו˙ורו˙י"˘ ,כולל ‡˙ כל ‰מˆוו˙ ו‡פילו "˙ור˘ ‰בעל פ "‰ו"‚זירו˙ ל‰רח˜ "‰כו'
)˙ול„ו˙ כו ‰ ,ובפר˘"י( ‡ -יך י˙כן כי ‡בר‰ם ‰מ˙ין ˆ"ט ˘נים ול‡ ˜יים ‡˙ מˆו˙ מיל‰
)‡ל‡ ר˜ ל‡חר ˘נˆטוו ‰במפור˘ על י„י ˜‰ב"?(‰

'עם ‡‰ר 'ıבעניני
‰עולם  -ל‡ ב˙ור!‰
ל‡

„י

בכך

˘˘ומעים

„ברי

‰נסיע‰

˙‰עוררו˙ ,ע"„ ˆ‰ורך ללמו„ ˜יˆור

ללייפˆי‚  -מוטב ˘˙˘ב בח„רך

˘ולחן ערוך ,וע„ ללימו„ ˘‰ולחן

ו˙˙בונן במח˘ב˙ך ‡ו„ו˙ ס„ר ומ‰לך

ערוך ˘ל רבינו ‰ז˜ן עם כל ˆיוני

‰נסיע‰ ;‰נ ‰ביום פלוני ‡˙ ‰מ‚יע

‰מר‡ ‰מ˜ומו˙‡ ,ל‡ ˆריך ללמו„

˘בועו˙

מדוע לא נימול אברהם
עד גיל צ"ט?

ז ‰ל‡ מספי˜˙‰ ‰בוננו˙ במח˘ב.‰

וב‡ו˙יו˙ פ˘וטו˙:

 חוזר ל˙למו„ו.‡ח„ים

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

כנר‡‰

‰כספים וכו'‡ ,ל‡ כיון ˘‡ין „רכ‰

ב˘ביל

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

כך ˘˙וכל לסיים ‡˙ ˙‰‰בוננו˙ בכל
ספורו˙ ,במ˜ום מספר ˘בועו˙?!

‰מ‚י„ ממעזריט˘˜ ,ו„ם בו‡ו

במ‰

‡˙ ‰סחור‰ ‰ח„˘ ,‰וחוזר לבי˙ך -

ל˙חנ ‰זו ,ולמחר˙ ל˙חנ‰ ‰ב‡ ‰וכן

בפועל ממ˘ ,ביום ר‡˘ון ,וביום ˘ני

‰ל‡ ,‰ו‰נ‚‰ ‰ע˙ ללייפˆי‚ ו‰נך ˜ונ‰

וכו' ,ועל ‡ח˙ כמ ‰וכמ ‰ביום ˘‰ב˙,

ו‡‰ריכו ב˘˜ו"ט בענין ז ‰בכמ ‰מפר˘ים ובכמ ‰ספרים ,ב„רך ‰פלפול ו„‰רו˘
וכו'; ‡ך י˘ למˆו‡ יי˘וב ל˙מי ‰‰זו לפי ˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ו על ˙‰ור ,‰ב„רך
‰פ˘ט" ,פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡".

ב.

ו‰נ ‰י„וע ˙‰ירו) ıריב"‡ ע ˙"‰סוף פר˘˙נו(˘ ,מכיון ו˜יום מˆו˙ מיל˘ ‰ייך ר˜

פעם ‡ח˙ – ל‡ רˆ‡ ‰בר‰ם למול עˆמו לפני ˆ‰יווי ,כי י„ע ˘‡ז כבר ל‡ יוכל ל˜יים
מˆו ‰זו כמˆוו ‰ועו˘ .‰ו‰רי "‚„ול מˆוו ‰ועו˘ ‰ממי ˘‡ינו מˆוו ‰ועו˘"‰

)˜י„ו˘ין

ל‡ ;(‡ ,ולכן ‰מ˙ין ‡בר‰ם ˘‰ו‡ י‰י' "מˆוו ‰ועו˘."‰
‡מנם ‡ין ל˙ר ıכן ‡ליב‡ „˘יט˙ ר˘"י ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" – כי:
)‡( בפ˘טו˙ ‰כ˙ובים ופירו˘ ר˘"י ל‡ נזכר ב˘ום מ˜ום כלל ז„‚"„ ‰ול מˆוו‰
ועו˘] ."‰ו‡ין לומר ˘‰י‡ סבר‡ פ˘וט‡˘ ‰ין ˆורך ל‡ומר‰˘ – ‰רי ‡פילו רב יוסף

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

כז

‰י' סבור ב˙חיל‡˘ ‰ינו מˆוו ‰ועו˘„‚ ‰ול יו˙ר ממˆוו ‰ועו˘ ,‰ור˜ ‡חר כך ‰סי˜
ל‰יפך )˜י„ו˘ין ˘ם([.

‰ענין „חכמ ‰בינ ‰ו„ע˙ ˙לוי לכ‡ור ‰בי‚יע ‰ב‰לימו„ ˘ -כ‡˘ר "י‚ע˙" ‡ז

)ב( סוף סוף ,ע„יין בפועל ל‡ ˜יים ‡בר‰ם ‡˙ מˆו˙ מיל ‰במ˘ך רוב ˘נו˙יו )מ‡יז‰
טעם ˘י‰י'(; ו‡‰מנם כל ז˘ ‰נ‡מר ב‡בר‰ם "וי˘מור מ˘מר˙י מˆו˙י חו˜ו˙י ו˙ורו˙י"
– מ˙ייחס ר˜ למיעוט ˘נו˙יו )‰זמן ˘ל‡חרי מיל˙ו( בלב„?!

"מˆ‡˙"; ומ˘ ‰ייך לז ‰ענין ˙‰‰בוננו˙ ב˙פיל?‰
‡ך ‰ענין ‰ו‡ ‰˘ -י‚יע ‰ב˙ור‰ ‰י‡ ב˘ביל ‰‰בנ ‰ו‡ ;‰‚˘‰‰בל כ„י ˘י‰י' "פ˙ח
לבי ב˙ור˙ך" ,וע„ ˘כל מˆי‡ו˙ו ˙‰י' ˙ור˙ ‡" ,‰ור‡ ‰י„" ‰ -רי ז ‰ע"י ˙‰‰בוננו˙
˜ו„ם ˙‰פיל) ‰ב‚„לו˙ -‡‰ל ו‚ם( ב˘פלו˙ „‡‰ם" ,ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י'".

‚.

‡ל‡ ‰בי‡ור בז‰

)בכל ‰ב‡ ל˜מן – ר‡‚ ‰ם מ˘נ"˙ במ„ור ז ‰ב˘"פ ויˆ‡ ˙˘ע"‡ ,ע"פ

‰מבו‡ר בל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  141ו‡ילך .עיי"˘(:
˜בל˙ ‡‰בו˙ על עˆמם ל˘מור ‡˙ מˆוו˙ ˙‰ור ,‰ל‡ ‰י' ב˙ור˙ חיוב‰˘ ,רי ˙‰ור‰
ל‡ ני˙נ ‰ע„יין – ‡ל‡ ‰י' ז ‰ב˙ור ‰וספ ‰וחומר‡; ולכן ˜בל ‰זו נח˘ב ‰ל‰ם לזכו˙
מיוח„˙.
מובן‡ ,יפו‡˘ ,כ‡˘ר ˜יום ˘ל מˆו ‰מ˙רי"‚ ‰מˆוו˙˘ ,ל‡ נˆטוו עלי' בפירו˘
ב˙ור˙ חיוב ,ב‡ בס˙יר ‰ל„בר ˘‰יו מחוייבים בו ‰ -רי בעל כרחם ‰יו ˆריכים לוו˙ר
על ˜יום ‰מˆו ;‰כי ‰רי פ˘וט וברור˘ ,ענין ˘ל חומר‡ ו‰י„ור ‡ינו יכול ל„חו˙ „בר
˘ל ˆיווי וחיוב.

כך ˘‡ין לו "‰נחו˙" ו"‰ר‚˘ים" מ˘לו ,כי ‡ם "‰נחו˙" ו"‰ר‚˘ים" על פי ˙‰ור ,‰ור˜
ב‚לל ˘ˆריך לילך ולפעול במ˜ום ‚˘מי י˘ ˆורך בר‚ליים ‚˘מיים כו'‡ ,בל לולי ז‡˙
כל מˆי‡ו˙ו ‡ינ‡ ‰ל‡ ˙ור˙ ‡" - ‰ור‡ ‰י„".
ובס‚נון ‰מ˘ל ‡‰מור לעיל ‡˘ -ין ז ‰ב‡ופן ˘˘ולח ‡˙ ‰לבו˘ים ˘לו ‡ל ‰ח˙ונ,‰
ו‡ילו פנימיו˙ נפ˘ו נמˆ‡˙ במ˜ום ‡חר‡ ,ל‡ ‰ו‡ בעˆמו נמˆ‡ ב‰ח˙ונ ,‰וסוף כל סוף
י‰יו ‚ם ‰לבו˘ים ˘לו בח˙ונ.‰
˘מח ‰וטוב לבב.

מˆינו כמ„‚ ‰רים ˘˜יבלו ‡‰ומו˙ – כל בני נח – על עˆמם .וב„ו‚מ˙ „ברי ר˘"י
בפ' וי˘לח )ל„ ,ז(‡‰˘" :ומו˙ ‚„רו עˆמן מן ‰עריו˙ על י„י ‰מבול" .וכ‰נ‰ ‰יו עו„
ענינים ˘ל ז‰ירו˙ ו‰נ‚‰ו˙ טובו˙ ˘˜יבלו ‡‰ומו˙ על עˆמם‰˘ ,י' ל‰ם ˙ו˜ף על פי
„יני בני נח )ועל פי ˙ור ,(‰וכ‡˘ר מי˘‰ו ‰י' עובר עלי‰ם – ‰י' „ינו לעונ˘ בי„י ˘מים
ובי„י ‡„ם.
ומע˙ ‰מובן בפ˘טו˙ ,כי כ‡˘ר ‰י˙ ‰ס˙יר ‰בין מˆו ‰מ˙רי"‚ ‰מˆוו˙ ˘˜יבלו
‡‰בו˙ על עˆמם ב˙ור˙ חומר‡ ו‰וספ ,‰לבין ‚„יר˙ ‚„ר וענין טוב ˘‰י˙ ‰מ˜ובל˙
‡ˆל כל בני נח – ‰רי ˘‰יו ‡‰בו˙ ˆריכים לוו˙ר על חומר˙ם ‰פרטי˙ ,מחמ˙ ‰חומר
‰מיוח„ ˘י˘ ב‚„יר˙ „‚‰ר ‰כללי˙ ‰מ˜ובל˙ על ‰כלל כולו.

ˆריך לעמול ˘י‰י' בפנים בפועל
ו‰נ ‰נוסף על ‡‰מור לעיל ˆ˘ -ריך לעמול ˘˙˘‰ו˜˜ו˙ ו‰‰בט‰˙ ‰י' פנימ ,‰בחי'
"˘מים"ˆ ,ריך ל„˙˘‰ל ‚ם בנו‚ע לעניני ‡ר:ı
ל‡ „י בכך ˘נ˘‡ר בחו ıור˜ מביט ומ˘˙ו˜˜ לב‡ פנימ‡ ,‰ל‡ ˘˙‰ו˜ ‰לב‡ פנימ‰
ˆריכ ‰לפעול ˘‡כן י‰י' בפנים בפועל ממ˘.
וכמו בכל עניני ‰עבו„˘ ,‰ל‡ מספי˜ ˙‰ענו‚ ו‰רˆון כו' ‡ל‡ ˆריך ל‰יו˙ נמ˘ך
בפועל ממ˘" ,ט‡פ‡רו „‡ פל‡חו" ]‚‰רזן על ‰ע ,[ıבמח˘ב„ ‰יבור ומע˘ ,‰כיון
˘בל‡ו ‰כי ל‡ נפעל ˙י˜ון ‚‰וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘ב˘ביל ז ‰יר„‰ ‰נ˘מ ‰למט‰˘) ‰רי
‰נ˘מ ‰עˆמ‡ ‰ינˆ ‰ריכ˙ ‰י˜ון ,כמבו‡ר ב˙ני‡(,

]ול‰עיר:

בכמ ‰ספרים מבו‡ר ˘‡‰בו˙ יˆ‡ו מכלל בני נח ל‚מרי ,ו‰י' ל‰ם „ין ˘ל "‚ר
˘נ˙‚ייר"˘‡ ,ר "כ˜טן ˘נול„ „מי" )יבמו˙ כב ,(‡ ,ובמיל‡ ל‡ ‰יו חייבים כלל ב‰חיובים
„בני נח‡ ,ל‡ ר˜ ב‰חיובים „בני י˘ר‡ל

˙ור˘ ‰י‰ו„י נע˘ ‰בבחינ˙ ר‚ליים ל˙ור ,‰וזו‰י כל מˆי‡ו˙ו ,כל ‡בריו ,לבו ור‡˘ו,

וב‡ופן כז ‰נ˘למ˙ ‰כוונ‰ ‰עליונ˘ – ‰י‰י' "‡ ˙ור‡ ‰י„" ‡" ,מˆוו‡ ‰י„" ,ומ˙וך

וי˙יר ‰מזו:

„.

וז‰ו ענין ‰רי˜ו„ים „˘מח˙ ˙ור - ‰כי„וע ‰פ˙‚ם ‰י„וע בנו‚ע לרי˜ו„ים „˘מח˙

)ר‡ ‰פר˘˙ „רכים„ ,רך ˙‡‰רים „רו˘ ר‡˘ון; בי˙

‡‰וˆר ‡ו˙ ‡ .ועו„(.
‡בל בפ˘טו˙ ‰כ˙ובים מ˘מע˘ ,מעולם ל‡ נ˘˙נ„‚ ‰רם ו„ינם ‰כללי ˘ל ‡‰בו˙
)מכלל בני נח(‡ ,ל‡ ר˜ בפרטים מסויימים ˘נˆטוו עלי‰ם .וז‰˘ ‰ם ‰וסיפו ו˘מרו

וכך ‚ם בנ„ון „י„ן ,ל‡ „י בכך ˘"במ˜ום ˘רˆונו ˘ל ‡„ם ˘ם ‰ו‡ נמˆ‡" )כפ˙‚ם
‰בע˘"ט(‡ ,ל‡ י˘ לˆרף ‡˙ ‰רˆון ו˘˙‰ו˜‡ ‰ל ‰מע˘ ‰בפועל ,ובל˘ון ‰י„וע
"‰בכן"  -ל‰יו˙ ˘ם בפועל ממ˘.
)˘מח˙ ˙ור˘˙ ‰כ"ו(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

‡˙ כל ‰מˆוו˙ – ‰י' ז ‰ב˙ור חומר‡ ˘˜יבלו על עˆמם בלב„ .ולכן בבני‰ם ‡חרי‰ם

ע„יף ל‰יו˙ בחו ıול‰ביט בפנים
וב‰מ˘ך לז‰ ‰וסיף וסיפר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר )ומז ‰רו‡ים כמ ‰נ‚ע לו ‰עניין(,
˘ב‰יו˙ו נער ‰י˙ˆ‡ ‰לו ר‚ילו˙ ל‰ביט בחלון ,ומחנכו ‰ר˘ב"‰] ıחסי„ ‰נו„ע רבי
˘מו‡ל בˆל‡ל[ ‰י' מ„ריך ‡ו˙ו ל˘נו˙ ר‚ילו˙ זו.
 וכפי ˘‰וסיף כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ומב‰יר‡ :ף כי מ‰ ‰יו יכולים כבר לר‡ו˙בליוב‡וויט˘ בע„ ‰חלון- ...
ו‡מר לו :במ˜ום ל‰יו˙ בפנים ול‰ביט ‰חוˆ - ‰מוטב לˆ‡˙ ‰חוˆ ‰ול‰ביט „רך
‰חלון פנימ!‰
ולכ‡ור‡ ‰ינו מובן:
כ‡˘ר מביטים ‰חוˆ - ‰נמˆ‡ים עכ"פ בפנים ,ו‡ילו כ˘מביטים פנימ - ‰נמˆ‡ים
בחו .ıו‡"כ מ„וע מוטב ל‰ביט פנימ ‰מן ‰חו!?ı
‡ך ‰ענין ‰ו‡ ‰˘ -עוב„˘ ‰נמˆ‡ים בפנים )כ‡˘ר מביטים ‰חוˆ‡ (‰ינ‡ ‰ל‡
בחיˆוניו˙ ,מˆ„ "‰לבו˘ים" ,כפי ˘„‡"‰ם יר‡ ‰לעינים"; ‡בל מˆ„ פנימיו˙ ‰רˆון -
‰רי ‰ו‡ נמˆ‡ במ˜ום ˘‡ליו מביט מ˙וך ˙˘‰ו˜˜ו˙ ל‰יו˙ ˘ם.
ולכן ,י˘ ˆורך לפעול ˘˙‰י' ‰‰בט ‰פנימ ‰יו˙ר מ‡˘ר ˘˙‰י' ‰חיˆוניו˙ בפנים,
ועל„-רך מ˘ ‰כ˙ב ‰רמב"ם ˘"„עו˙ רעו˙ ˘˜ . .ים מ‡ו˙ן ˘י˘ ב‰ם מע˘ ,"‰ולכן,
‡ם ‡י ‡פ˘ר לפעול ˘˙‰י' ‰‰בט ‰פנימ‡ ‰ל‡ ע"י ‰יˆי‡‰ ‰חוˆ ‰ל˘ע˜ ‰ל‰ ,‰רי ז‰
מו˙ר וכ„‡י וכו'.
וז‰ו ‚ם מ˜˘ ‰ו„ם ˙‰פילˆ ‰ריך ל˙‰בונן ב‚„לו˙ -‡‰ל ו˘פלו˙ „‡‰ם  -כפס˜ „ין
‰רמ"‡ בנו‚ע לכל ˙פיל ‰בכל יום )ל‡ ר˜ בחו„˘ ‡לול‡˘ ,ז ממעטים בלימו„ ˙‰ור‰
ומוסיפים ב˙פיל ‰ו˙חנונים(:
לכ‡ור‡ ‰ינו מובן :ב˘למ‡ ˙‰‰בוננו˙ ב‚„לו˙ -‡‰ל ‰ -רי ז ‰מˆוו ‰רמ ‰ונ˘‡‰
כו' )כמ"˘ רבינו ‰ז˜ן(‡ ,בל ˙‰‰בוננו˙ ב˘פלו˙ „‡‰ם ‡ -ין ב ‰מˆוו ‰כלל .ו‡"כ,
למ ‰ל˙‰בונן ב˘פלו˙ „‡‰ם  -חבל על זמן ז ,‰מוטב ל‰מ˘יך ל˙‰בונן ב‚„לו˙ -‡‰ל?
‡ך ‰ענין ‰ו‡ ˙‰‰˘ -בוננו˙ ב˘פלו˙ „‡‰ם ‰י‡ כמו ‰יˆי‡ ‰לחו ıכ„י ל‰ביט
פנימ ,‰כנ"ל.

מˆינו ˘ל‡ ˘מרו על כל ‰מˆוו˙ ,וכמו עמרם ˘ל˜ח ל‡˘" ˙‡ ‰יוכב„ „ו„˙ו"

)ו‡ר‡ ו,

כ( – כי ‰חומר‡ ‰פרטי˙ ˘ל ‡‰בו˙ ל‡ חייב ˙‡ ‰זרעם ,ומˆ„ ‚„רם ‰עˆמי ‰יו ˘ווים
לכל בני נח.
וכן מבו‡ר ל„‰י‡ מ˙וך ל˘ון ‰כ˙וב בפר˘˙נו )טו ,טו(‡˘ ,מר ˜‰ב" ‰ל‡בר‰ם
"ו‡˙˙ ‰בו‡ ‡ל ‡בו˙יך ב˘לום" – ‰רי ˘˙רח נח˘ב ‡ביו ˘ל ‡בר‰ם ע„יין ול‡ נפס˜
˘˜‰ר ביני‰ם מˆ„ ‚‰ירו˙ כו'.
ומ˘ ‰כ˙ב ר˘"י בפר˘˙נו )יב‡" (‰ ,ברם מ‚ייר ‡˙ ‡‰נ˘ים ו˘ר ‰מ‚ייר˙ ‡˙
‰נ˘ים"  -עכˆ"ל ˘‰כוונ ‰ר˜ לז‰˘" ‰כניסן ˙ח˙ כנפי ˘‰כינ) "‰כל˘ון ר˘"י ˘ם( ול‡
ל"‚ירו˙" ממ˘ ˘ל‡ ‰י˙˘ ‰ייכ˙ )לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"( לפני מ˙ן ˙ור .‰ו‡כמ"ל[.

.‰

ובני„ון „י„ן:

‰נ ‰ל‡חר ‰מבולˆ ,ו˜‰ ‰ב" ˙‡ ‰נח ב‡יסור ˘פיכו˙ „מים )נח ט" :(‰ ,ו‡ך ‡˙
„מכם לנפ˘ו˙יכם ‡„רו˘" .ומפר˘ ר˘"י ˘ם" :ו‡ך ‡˙ „מכם – ‡ף על פי ˘˙‰ר˙י לכם
נטיל˙ נ˘מ ‰בב‰מ„ ˙‡ ,‰מכם ‡„רו˘ מ˘‰ופך „ם עˆמו; לנפ˘ו˙יכם – ‡ף ‰חונ˜
עˆמו‡ ,ף על פי ˘ל‡ יˆ‡ ממנו „ם".
ולפום רי‰ט‡ מבינים‡‰˘ ,יסור ‰ו‡ „ו˜‡ ל‰מי˙ עˆמו )רח"ל(; ומ˙חיל ‰מז‰יר
‰כ˙וב )ב˙יב˙ "„מכם"( מפני ‰רי‚˙ עˆמו בסייף – ˘‡ז ‰ו‡ "˘ופך „ם עˆמו" ,ו‡חר
כך מוסיף ל‰ז‰יר )ב˙יב˙ "לנפ˘ו˙יכם"( ‚ם מי ˘ממי˙ עˆמו ב‡ופנים ‡חרים ,כמו
חנ˜‡" ,ף על פי ˘ל‡ יˆ‡ ממנו „ם" )ור‡ ‰במפר˘י ר˘"י ˘‡‰ריכו(.
‡מנם כ„ „יי˜˙ ˘פיר‰ ,רי מז˘ ‰ס˙ם ר˘"י וכ˙ב "‡˙ „מכם ‡„רו˘ מ˘‰ופך „ם
עˆמו" – ול‡ פיר˘ ˘ז‰ו ב„ם ‰נפ˘ „ו˜‡ )כמ"˘ ‰רמב"ן( – מובן ˘ל„ע˙ו נ˙כוון
‰כ˙וב ל‰ז‰יר על כל ˘פיכ˙ „ם‰„ ,יינו ˘‡סור ל‡„ם לחבול בעˆמו ול‰וˆי‡ „ם ‚ם
‡ם ‡ין בז ‰סכנ.‰
וכן מ˘מע ‚ם מז‰˘ ‰וˆרך ‰כ˙וב לומר "„מכם לנפ˘ו˙יכם" – ולכ‡ור‰ ,‰י' יכול
לומר ר˜ "לנפ˘ו˙יכם" ,ל‡סור ‰רי‚˙ עˆמו ,ו‰י' נכלל בז ‰כל סו‚י מי˙ו˙; למ‡ ‰יפו‡
‰וˆרך ללימו„ מיוח„ ‡ו„ו˙ "˘‰ופך „ם עˆמו"? )וכמו ˘ ‰˘˜‰ב‚ור ‡רי'(.
‡ל‡ ˆריך לומר˘ ,מ˙יב˙ "לנפ˘ו˙יכם" ילפינן ל‡סור ‰רי‚˙ עˆמו ,ו˙יב˙ "„מכם"

כל ענינו ל‰יו˙ '‰ר‚ליים' ל˙ור‰
וזו‰י ‰‰כנ‰ ‰ר‡וי' לעבו„˙ ˙‰פיל ‰ב‡ופן ˘˙פעל ‡˙ פעול˙ - ‰ל‡ ר˜ בנו‚ע
לברכו˙ "רפ‡נו" "ברך עלינו" וכיו"ב‡ ,ל‡ ‚ם בנו‚ע ל"חננו מ‡˙ך חכמ ‰בינ ‰ו„ע˙":

ב‡ ‰לרבו˙ ‡יסור על ˘פיכ˙ „ם בכלל‚ ,ם כ˘‡ין בז ‰סכנ˙ מי˙.‰
ומע˙ ‰מובן ‰טעם ˘ל‡ מל ‡בר‰ם ‡˙ עˆמו ˜ו„ם ˘נˆטוו‰˘ ,‰רי ‰י' עליו – כמו
על כל בני נח – ‡יסור לחבול בעˆמו ול˘פוך ‡˙ „מו; ו‡ין בכח ‰‰י„ור מˆו˘ ‰ל
˘מיר˙ ˙‰ור ‰ל„חו˙ ‡יסור מפור˘ )ר‡‚ ‰ם ריב"‡ ˘ם(.

˜úר‡˙ ˘ב˙

ח

ור˜ כ‡˘ר ˆו‡ ‰ו˙ו ˜‰ב" ‰בפירו˘ – ‡ז ני˙נ ‰לו ‡‰פ˘רו˙ ל„חו˙ ‡˙ ‡‰יסור ˘ל
˘פיכ˙ „ם עˆמו ,בכח ˆיווי מפור˘.

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‰

‰י‡ ר˜ מˆ„ ‰י„יע ‰וˆ‰יור ב˘כלו ,על יסו„ ˜‰רי‡ ‰ו‰לימו„ בספרים‡ ,בל ‰ו‡
בעˆמו ל‡ ‰י' מעולם ב‡ר ıי˘ר‡ל‡ ,ל‡ ‰ו‡ בחו ıל‡ר‡ ,ıי ‡פ˘ר ל˜רו˙ו "‡ן ‡ר-ı
י˘ר‡ל'„י˜ער ‡י„".

ו.

‡ל‡ ˘ע„יין י˘ ל˘˜‰ו˙ – סוף סוף‰ ,רי בפועל ל‡ ˜יים ‡בר‰ם ‡˙ מˆו˙ מיל‰

)ברוב ˘נו˙יו(; ו‡ם כן ,כיˆ„ מעי„ עליו ‰כ˙וב "וי˘מור מ˘מר˙י מˆוו˙י חו˜ו˙י
ו˙ורו˙י"?
ו‰‰סבר בז:‰
‰יפך ˘"‰מיר‰ "‰י‡ „ו˜‡ כ‡˘ר עובר על ל‡ו ‡ו מבטל מˆו˙ ע˘ ‰ב‡יסור ,ול‡
כ˘עובר מˆ„ ˆיווי ˙‰ור ;‰ו‡„רב – ‰זו‰י ˘מיר˙ ‰מˆוו˙.

י˙יר ‰מז‚ :‰ם ‡ם ‰י' בעˆמו ב‡ר ıי˘ר‡ל‡ ,בל ר˜ כ„י ˘יוכל לב‡ ולספר ˘‰י'
˘ם  -ע„יין ל‡ יוכל ל‰י˜ר‡ "‡ן ‡ר-ıי˘ר‡ל'„י˜ער ‡י„".
˙ו‡ר ז˘ ‰ייך ר˜ ‡ˆל מי ˘נמˆ‡ וחי ב‡ר ıי˘ר‡ל מ˘ך זמן ב‡ופן ˘ל ˜ביעו˙.
ועל „רך ז ‰בנו‚ע ל˙ו‡ר "‡ ˙ור‡ ‰י„" ‰˘ -רי ‰מˆי‡ו˙ ‡‰מי˙י˙ ˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל
‰י‡ ˙‰ור :‰ל‡ „י בכך ˘יו„ע ‡ו„ו˙ מˆי‡ו˙ ˙‰ור˘ ,‰י˘ ב ‰ריבוי „ינים וסברו˙ כו',
ול‡ „י בכך ˘מ˙יי‚ע בלימו„ ˙‰ור ‰ע„ ˘נע˘ ‰ב˜י ב˙ור" ,‰י‚ע˙ ומˆ‡˙" ‰˘ -רי

וב„ו‚מ˙ ‡„ם ‰עובר על ‡יסור ל‡ו מכח ‰כלל „"ע˘„ ‰וח ‰ל‡ ˙ע˘‡ ,"‰ו לˆורך

ע„יין יכול ל‰יו˙ ˘מˆי‡ו˙ו ‰י‡ מחו ıל˙ור) ‰ו‡פילו ‰יפך ˙‰ור ‰חס ו˘לום( ,כמו

פ˜וח נפ˘ וכיוˆ‡ בז„˘ – ‰ו˜‡ על י„י ˘עובר על ‰ל‡ו ‰רי ‰ו‡ מ˜יים ‡˙ מˆו˙

בן חו ıל‡ר˘ ıלומ„ ויו„ע ‡ו„ו˙ ‡ר ıי˘ר‡ל; ‰לימו„ ו‰י„יע‰ ‰ם ענין טפל ,ו‡ילו

˙‰ור ‰כ„בעי.

‰נ˜ו„‰ ‰עי˜רי˙ ‰י‡ ˘ -כל מˆי‡ו˙ו )ל‡ ר˜ מחˆ‡ ‰ו ‡פילו רובו‡ ,ל‡ כל מˆי‡ו˙ו(

ומע˙ ‰נמˆ‡‡˘ ,ף ˘‡בר‰ם ל‡ ˜יים וע˘ ‰בפועל ‡˙ מˆו˙ מיל) ‰במ˘ך ˆ"ט

נע˘י˙ מˆי‡ו˙ ˙ורני˙.

˘נים( ,מכל מ˜ום נ˜ר‡ „‰בר ˘"˘מר" על מˆו ‰זו ,כיון ˘‰יפך ˘‰מיר‰ ‰ו‡ „ו˜‡
כ˘מבטל ‰מˆו ‰ב‡יסור ,ול‡ כ˘‰ו‡ מוכרח לע˘ו˙ כן מחמ˙ ˆיווי ˙‰ור‚ ‰ופ‡.

מ„וע ˙‰פיל ‰ו‰לימו„ ל‡ פועלים עליו?
ענין ז ‰מו„‚˘ ב„ברי כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ב‡ח˙ מ˙‰ווע„ויו˙יו  -וז˙ ‰וכן „‰ברים:
כיום מ˙‡וננים ˘עניני ‰עבו„‡ ‰ינם פועלים .פעם ‰י' פועל כל „בר  -לימו„ ˙‰ור,‰
˙פיל˙‰ ,‰ווע„ו˙ וכיו"ב ,ו‡ילו כיום ‡ -ין ז ‰פועל.
 לפני ˘לו˘ים ˘נ‰ ‰יו עו„ מ˙‡וננים על ז ,‰ו‡ילו ‰יום‰ ,פסי˜ו ‡פילו ל‡˙‰ונן-!...ולכ‡ור :‰כיון ˘עסו˜ים במ˘ך כמ ‰וכמ˘ ‰עו˙ בעניני ˙ור ‰ו˜„ו˘ ‰ובו„‡י י˘
ביני‰ן ‚ם מספר ˘עו˙ ˘ב‰ן עוס˜ים בעבו„˙ ˙‰פיל - ‰למ‡ ‰ין ז ‰פועל?
ובי‡ר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר‰˘ ,סיב ‰לכך ‰י‡  -כיון ˘‰עˆם ˘לו ‡ינו מונח בז") ‰ער
 ‡יז ניט‡ ‡ין „עם"(.ו‰וסיף לב‡ר ע"פ מ˘ל  -מ‚ביר טוב לב ˘מ˘‡יל ‡˙ ב‚„יו לעני ˘עורך ח˙ונ ,‰כך,
˘בח˙ונ ‰מ˘˙˙פים ר˜ ב‚„יו‡ ,בל ‰ו‡ בעˆמו נ˘‡ר בח„רו ועס˜יו .ו„ו‚מ˙ו בנמ˘ל
 ˘"מ˘‡ילים" ‡˙ ‰מוח ו‰לב כו' לעניני ˙ור ‰ועבו„‡ ,‰בל ‰ו‡ בעˆמו ‡ינו מונחבז ,‰ב ‰ב˘ע˘ ‰ל‡מי˙˙ו ˘ל „בר ‰י' ר‡וי ל‰יו˙ ל‰יפך "‰˘ -עˆם" )"„ער ‡יך"(
י‰י' מונח בעניני ˙ור ‰ועבו„ ,‰ו‰חיˆוניו˙ במ˜ום ‡חר.

כ„

פנינים
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עיונים וביאורים קצרים

‰וספ. ‰
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

בין "הרשעים" או
"שעשה תשובה"?
ו‡˙˙ ‰בו‡ ‡ל ‡בו˙יך ב˘לום
ללמ„ך ˘ע˘˙ ‰רח ˙˘וב‰
)טו ,טו .ר˘"י(

צריך להיות בפועל "תורה איד"!
יהודי צריך להיות 'תורה איד'  -שהתורה מלמדת אותו וכל מציאותו כפי התורה /
התאוננות בימינו שהתפילה והלימוד לא פועלים  /צריך שהוא עצמו יהיה 'מונח'
בלימוד ובתפילה  /להיות ה'רגליים' לתורה  /בפועל צריך לנסוע ליריד ' /עם
הארץ' בעניני העולם  -לא בתורה ומצוות
„ובר כמ ‰פעמים ˘מˆי‡ו˙ו ˘ל י‰ו„י ˆריכ ‰ל‰יו˙ ˙ -ור˙ ‡" ,‰ור‡ ‰י„" ,וכך
ˆריך ל‰יו˙ ל‡ ר˜ ב˘מח˙ ˙ור‡ ‰ל‡ ‚ם במ˘ך כל ˘‰נ ‰כול.‰
"˙ור‡ ‰י„" פירו˘ו ˘ -נוסף לכך ˘‰ו‡ לומ„ ˙ור‰ ,‰נ‚ ‰ם ˙‰ור ‰מלמ„˙ ‡ו˙ו.
 כי„וע פ˙‚ם כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ˘יכול ‰ל‰יו˙ מˆי‡ו˙ ˘י‰ו„י לומ„ ˙ור‡ ,‰בל˙‰ור‡ ‰ינ ‰מלמ„˙ ‡ו˙ו ,כך˘ ,מˆי‡ו˙ו נ˘‡ר˙ מחו ıל˙ור ‰רח"ל -
וע„ ˘מˆי‡ו˙ו נע˘י˙ מˆי‡ו˙ ˙ורני˙‰ ,יינו ˘‰"‰נחו˙" ˘לו ‰ם ע"פ ˙‰ור‰
)ובו„‡י ל‡ ‰יפך ˙‰ור ‰ח"ו( ,ועל ‡ח˙ כמ ‰וכמ‰˘ ‰מע˘„ ‰יבור ומח˘ב˘ ‰לו
)‰חל מענין ‰מע˘ ,‰כמ‡מר רז"ל "‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר"( ‰ם ע"פ ˙ור.‰

ˆריך ל‰יו˙ בפועל ,ל‡ ר˜ ל„ע˙
„ו‚מ‡ ל„בר  -מ‰כינוי ˘‰י' נפו ıבמ˘ך „‰ורו˙ "‡ן ‡ר ıי˘ר‡ל'„י˜ער ‡י„":
‚ם י‰ו„י ˘˜ר‡ ולמ„ ‰רב‡ ‰ו„ו˙ ‡ר ıי˘ר‡ל ,ויו„ע פרטי ‰ענינים ˘˜‰ורים עם
‡ר ıי˘ר‡ל ,וע„ ˘ביכל˙ו ל˘רטט מפ ‰מכל ‡ר ıי˘ר‡ל ל‚בולו˙י' ,ולכ˙וב ‡ו„ו˙‰
˘ו"˙ וחיבור ˘לם ‰מכוון ל‡מי˙˙ „‰ברים ‰ -נ ‰כל זמן ˘˘ייכו˙ו ל‡ר ıי˘ר‡ל

בסוף פ' נח כ˙ב ר˘"י ˘"„˜‰ים ‰כ˙וב מי˙˙ו
˘ל ˙רח ליˆי‡˙ו ˘ל ‡ברם˘ ,ל‡ י„‰ ‡‰בר
מפורסם לכל וי‡מרו 'ל‡ ˜יים ‡ברם ‡˙ כבו„
‡ביו‰˘ ,ניחו ז˜ן ו‰לך לו' ,לפיכך ˜ר‡ו ‰כ˙וב
מ˙] ,ועו„[ ˘‰ר˘עים ‡ף בחיי‰ם ˜רויים מ˙ים".
ו‰נ ‰יˆי‡˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‰י˙ ‰ב‰יו˙ו בן
ע"˘ ‰נ ,‰כמפור˘ ברי˘ פר˘˙נו‡ ,ך בברי˙ בין
‰ב˙רים ‰י' ‡בר‰ם בן ע' ˘נ) ‰ר˘"י ב‡ יב ,מ(.
ו‡"כ ˙מו‡„ ,‰ם ב‰יו˙ ‡בר‰ם בן ע"˘ ‰נ‰ ‰י'
˙רח בין "‰ר˘עים"‡ ,יך י˙כן ˘חמ˘ ˘נים ˜ו„ם
לז ,‰כבר "ע˘˙ ‰רח ˙˘וב?"‰
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
בסוף פ' נח נ‡מר ˘‰רן מ˙ "על פני ˙רח ‡ביו
‚ו' ב‡ור כ˘„ים" – ומפר˘ ר˘"י˘ ,נמרו„ ˘‰ליך
‡˙ ‰רן לכב˘ן  ,˘‡‰מכיון ˘˙‰נ‚„ ל‰עבו„ ‰זר‰
˘ל נמרו„ וכו' .ול‡חר מכן ממ˘יך ‰כ˙וב "וי˜ח
˙רח ‚ו' ויˆ‡ו ‡˙ם מ‡ור כ˘„ים" .ומז‚„‰˘ ‰י˘
‰כ˙וב "ויˆ‡ו ‡˙ם מ‡ור כ˘„ים" מ˘מע ˘˙רח
ע˘˘˙ ‰וב ,‰ולכן יˆ‡ מ‡ור כ˘„ים ,מ˜ומו ˘ל
נמרו„ .וע"„ ˘פיר˘ ר˘"י על ‰כ˙וב )נח י ,י‡( "מן
‡‰ר‰‰ ıי‡ יˆ‡ ‡˘ור" ˘"כיון ˘ר‡˘‡ ‰ור ‡˙
בניו ˘ומעין לנמרו„ ומור„ין במ˜ום לבנו˙ ‰מ‚„ל,
יˆ‡ מ˙וכם".
‡מנם מז˙˘ ‰רח נ˘‡ר בחרן ו‡ילו ‡בר‰ם
‡בינו נˆטוו" ‰לך לך ‚ו' מבי˙ ‡ביך" ,מ˘מע „‡ף
˘˙רח ע˘˘˙ ‰וב‰ ,‰רי ˙˘וב˙ו ‰יי˙ ‰בח˘‡י,
ול‡ ˙‰נ ‚‰ב‚לוי כפי ‰ר‡וי ל‡בר‰ם .וז‰ו מ‰
˘כ˙ב ר˘"י ˘"˜ר‡ו ‰כ˙וב מ˙‰˘ ,ר˘עים ‡ף
בחיי‰ם ˜רויים מ˙ים" – „‡ין כוונ˙ו ˘לפי ‡‰מ˙
‰י' ˙רח ר˘ע‡ ,ל‡ ˘ב‰מ˘ך ל„בריו ˘‰ו˜„מ‰
מי˙˙ו ˘ל ˙רח "˘ל‡ י„‰ ‡‰בר מפורסם לכל
וכו'" ,ממ˘יך ˘לפי מ‰˘ ‰י' "מפורסם לכל" ‰י'
˙רח נח˘ב ע„יין כר˘ע ,כי ˙˘וב˙ו ‰י˙ ‰בח˘‡י.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  63ו‡ילך(

בין תרח לישמעאל
ו‡˙˙ ‰בו‡ ‡ל ‡בו˙יך ב˘לום˜˙ ,בר ב˘יב‰
טוב‰
‡ל ‡בו˙יך – ‡ביו עוב„ עבו„ ‰זר ‰ו‰ו‡ מב˘רו ˘יב‡ ‡ליו,
ללמ„ך ˘ע˘˙ ‰רח ˙˘וב˜˙ .‰בר ב˘יב ‰טוב – ‰ב˘רו
˘יע˘ ‰י˘מע‡ל ˙˘וב ‰בימיו
)טו ,טו .ר˘"י(

לכ‡ור ‰י˘ ל˘‡ול„ ,כ˘ם ˘על י˘מע‡ל מפר˘
ר˘"י ˘˜‰ב" ‰בי˘ר ˘יע˘˘˙ ‰וב ‰בע˙י„ ,כן ‰י'
יכול לפר˘ בנו‚ע ל˙רח ˘‰כוונ˘ ‰יע˘˘˙ ‰וב‰
בע˙י„ ,ומ„וע ‡ˆל ˙רח כו˙ב ר˘"י "˘ע˘ "‰ל˘ון
עבר?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰
ב‡ו"‡(:

)ועיין בפנינ˜‰ ‰ו„מ˙

‡מרו חז"ל "‰כל בי„י ˘מים חו ıמיר‡˙ ˘מים"
)ברכו˙ ל‚ ,ב( ,ולפני לי„˙ו ˘ל ‡„ם – ‡ף ˘‚וזרים
עליו ‡ם י‰י' ע˘יר ,חכם וכו'‰ ,רי "ˆ„י˜ ור˘ע
ל‡ ˜‡מר" )נ„ ‰טז ,ב( .ו‰יינו‡˘ ,ין ˜‰ב" ‰מוˆי‡
ב„יבור ‡ם י‰י' „‡‰ם ˆ„י˜ ‡ו ר˘ע ,כי ז ‰סו˙ר
לענין ‰בחיר‰ ‰חפ˘י˙ )ועיין בס' ˙ור˙ חיים ˙ול„ו˙
י„ ‚ ,ו‡ילך(.
ולכן ל‡ מס˙בר ˘˜‰ב" ‰בי˘ר ל‡בר‰ם ˘˙רח
ע˙י„ לע˘ו˙ ˙˘וב˘ ,‰כן ב˘ור ‰זו י˘ ב" ‰ס˙יר"‰
לבחיר ‰חפ˘י˙ .ולכן מוטב לפר˘ ˘˙רח ע˘‰
˙˘וב ‰עו„ ˜ו„ם לכן ,מעˆמו ובבחיר˙ו ‰חפ˘י˙.
‡ך ל‚בי י˘מע‡ל ‰וכרח ר˘"י לפר˘ ˘‰י˙ ‰כ‡ן
ב˘ור‰˘ ‰ו‡ ע˙י„ לע˘ו˙ ˙˘וב‰˘ – ‰רי י˘מע‡ל
ע„יין ל‡ נול„ ב˘ע˙ ברי˙ בין ‰ב˙רים!
ויומ˙˜ עו„˘ ,בי˘מע‡ל מˆינו ˘‰ו‡ יוˆ‡ מן
‰כלל „"ˆ„י˜ ור˘ע ל‡ ˜‡מר"‰˘ ,רי ˜‰ב"‡ ‰מר
עו„ לפני לי„˙ו ˘"‰ו‡ י‰י' פר‡ ‡„ם י„ו בכל"
)פר˘˙נו טז ,יב .ור‡ ‰מכיל˙‡ י˙רו כ ,ב .ספרי ברכ ‰ל‚ ,ב(

– ולכן ‡ין פל‡ בכך ˘˜‰ב"‚ ‰ם בי˘ר ˘‰ו‡ ע˙י„
לחזור ב˙˘וב ‰לבסוף.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ' (310
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‡ופני ˘‰מח ‰בעבו„˙ '‰

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

וב„ו‚מ‡ כז‡˙ יובן בעבו„‡‰ ‰ל˜י˙ „עבו„ˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ ב˘מח.‰
‡מנם ˘‰מחˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ מכוס ‰בעבו„‰„ ,‰עי˜ר ‰ו‡ ‰עבו„ .‰ו‰יינו „מ‰
˘נר‡ ‰לזול˙ו ‰ו‡ ‰עבו„ ,‰ו˘‰מח‰ ‰י‡ מ˙‰‰בוננו˙„ ,כ‡˘ר מ˙בונן ˘‰ו‡ עב„
‰וי׳ וכמו ב‚˘מיו˙ ‡ינו „ומ ‰עב„ו ˘ל טבח לעב„ ˘‰ר„ ,עם ‰יו˙ ˘‚ם עב„ ˘‰ר
‚ם-כן ‡ינו ‡ל‡ עב„ מכל מ˜ום ‰ו‡ עב„ ˘‰ר ,וכ‡˘ר מ˙בונן ˘‰ו‡ עו˘ ‰מˆו˙ מלך-
מלכי‰-מלכים ˜‰ב״ ‰ועוב„ ‡˙ ‰וי׳ ˘‰ו‡ עב„ ‰וי׳ ‰ו‡ ב˘מח„‚ ‰ול ‰מ‡„ ,מכל-

אברהם "הקנה"
את העולם להשי"ת
"קנה הקב"ה" בגלוי ובפרהסיא גם "בעולמו"  /הנשמה היא "חלק אלוקה ממעל" –
גם בהתלבשותה בגוף  /אברהם "הקנה" להשי"ת את הבריות כולם

מ˜ום ‰נ˘‰ ‰מח ‰מכוס ‰ב‰עבו„„ ,‰מ˘ ‰נר‡ ‰לזול˙ ‰ו‡ ˘מעוטף בˆיˆי˙ ולבו˘
˙פילין ומ˜יים ˘‡רי מˆו˙ ו‰כל בזריזו˙ ובחיב‰ ‰נ ‰מז ‰ניכר˙ ˘‰מח .‰וז‰ו עבו„‰
ב˘מח‰˘ ‰י‡ מ„˙ כל ‡„ם.
‡מנם ˘מחו ˆ„י˜ים ב‰וי' ‰נ ‰ענין ˘מח ‰זו ‰ו‡ ב‡ופן ‡חר ל‚מרי‰˘ ,עי˜ר ‰י‡
˘‰מח ,‰וז‰ו ˘מחו ˆ„י˜ים ב‰וי' ˘‰עי˜ר ‰י‡ ‚ילוי ˘‰מח ‰ו˘‰מח‰ ‰ו‡ ב‰וי'
עˆמו ול‡ כמו ב˘מח„ ‰עבו„˘‰˘ ‰מח‰ ‰י‡ לפי ˘‰ו‡ עב„ ‰וי'‡ ,מנם ˘מח ‰זו
עם ‰יו˙ ‰ב‰וי' עˆמו ‡בל על-כל-פנים ‰י‡ בבחינ˙ ˙‰י˘בו˙ ב˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙.
וי˘ עו„ ˘מח„‚ ‰ול ‰מזו ˘‰ו‡ בבחינ˙ רˆו‡ וכליון ל‚מרי ˘רוˆ ‰ל‰כלל˘‡ ,ר

מן ‰פסו˜ )פר˘˙נו י„ ,יט( "ויברכ‰ו וי‡מר ברוך ‡ברם ל‡-ל עליון ˜ונ˘ ‰מים ו‡ר,"ı
למ„ו חז"ל בפר˜י ‡בו˙ )פר˜ ˜נין ˙ור ‰מ"י( ˘‡בר‰ם ‡בינו ‰ו‡ ‡ח„ מ"חמי˘˜ ‰ניינים
˘˜נ˜‰ ‰ב" ‰בעולמו".
וכך ‡מרו ˘ם במ˘נ" :‰חמ˘˜ ‰נינים ˜נ˜‰ ‰ב" ‰בעולמו ,ו‡לו ‰ן˙ :ור˜ ‰נין
‡ח„˘ ,מים ו‡ר˜ ıנין ‡ח„‡ ,בר‰ם ˜נין ‡ח„ ,י˘ר‡ל ˜נין ‡ח„ ,בי˙ ‰מ˜„˘ ˜נין ‡ח„
‡ . .בר‰ם מנין„ ,כ˙יב ויברכ‰ו וי‡מר ברוך ‡ברם ל‡-ל עליון ˜ונ˘ ‰מים ו‡ר."ı
ולכ‡ור„‰ ‰ברים ˙מו‰ים:
‡‡ .בר‰ם ‡בינו ‰ו‡ ‰ר‡˘ון מ˘לו˘‡ ‰בו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל ,ו‰רי ‰ו‡ בוו„‡י בכלל
"י˘ר‡ל" .ו‡ם כן ,מכיוון ˘"י˘ר‡ל" ‰ם ˜ניינו ˘ל ˜‰ב"‰ ,‰רי ‡בר‰ם ‡בינו בכללם,
ומ„וע פירטו חז"ל ב‡ופן נפר„ ˘"‡בר‰ם ˜ניין ‡ח„"?
ב .בפסו˜ ‰מוב‡ כמ˜ור לז‡"˘ ‰בר‰ם ˜נין ‡ח„" ,נ‡מר "ויברכ‰ו וי‡מר ברוך
‡ברם ל‡-ל עליון ˜ונ˘ ‰מים ו‡ר ."ıולכ‡ור ‰בפסו˜ ז‡ ‰ין ‰וכח ‰לכך ˘‡בר‰ם ‰ו‡
˜ניינו ˘ל ˜‰ב"‡ ,‰ל‡ ר˜ לכך ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ "˜ונ˘ ‰מים ו‡ר?"ı
]וב‡מ˙ בפסחים פז ,ב ,ובמכיל˙‡ ב˘לח סוף פ"ט ועו„‚‰ ,ירס‡ ‰י‡ "‡רבע˜ ‰ניינים" כו' ומ˘מיט
‡˙ "‡בר‰ם ˜ניין ‡ח„" ,ו‰פסו˜ "˜ונ˘ ‰מים ו‡ר‰ "ıו‡ ר‡י' על "˘מים ו‡ר˜ ıנין ‡ח„" .ור‡ ‰מחזור
ויטרי ונחל˙ ‡בו˙ )ל‡ברבנ‡ל( ועו„ ,על ‰מ˘נ ‰כ‡ן – ˘˘˜ו"ט בז .‰ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים עו„ ‡ריכו˙

ו˘˜ו"ט בכל ‰עניין[.

רˆו‡ כז ‰מבי‡ לי„י ˘וב ל˘מוח ב˘מח ‰עˆומ ‰ב˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙.
)ספר ‰מ‡מרים ˙רח" ıעמ' נט ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

בפנימיו˙ו ‰ו‡ טוב ˘י˘ לו יר"˘ בפנימיו˙ ועומ˜ לבבו
וי˘ מי ‡˘ר בחיˆוניו˙ו ‡ינו טוב בלימו„ ˙‰ור ‰ו‚ם ב˜יום ‰מˆו˙ ‰ו‡ חסר וכן
בענין מ„ו˙יו ב‰נו‚ע ‡ל ‰זול˙ ‰ו‡ ממוˆע‡ ,מנם כל ז‰ ‰ו‡ בחיˆוניו˙ ‡בל בפנימיו˙ו
‰ו‡ טוב ˘י˘ לו יר‡˙ ˘מים בפנימיו˙ ועומ˜ לבבו ,ולפעמים ‰ו‡ ניזוז בענין ˘ל יר‡˙
˘מים ב‰זז ‰עˆמי˙ וטעם „‰בר ˘בחיˆוניו˙ו ‡ינו כ„בעי ‰נ ‰ז ‰ב‡ מסיבו˙ ˘ונו˙,

˜úר‡˙ ˘ב˙

‚ .בכלל „ברי ‰מ˘נ˙ ‰מו‰ים :מ‡חר ˘‡מרו ˘"˘מים ו‡ר˜ ıנין ‡ח„"‰ ,רי כללו˙
‰עולם ‰ו‡ ˜ניינו ˘ל ˜‰ב" ,‰וכל ‰ברו‡ים ו‰יˆורים בכללם ,ומ ‰מ˜ום י˘ לפרט עו„
‡רבע˜ ‰ניינים בפני עˆמם?
וי˘ לב‡ר ‡˙ עומ˜ מ˘מעו˙ ˜"‰ניינים ˘˜נ˜‰ ‰ב" ‰בעולמו" ,ו‡זי י˙ברר כיˆ„
‡בר‰ם ‰ו‡ ˜ניין בפני עˆמו ,ו‡יך ˘„‰בר נלמ„ מ‰פסו˜ "˜ונ˘ ‰מים ו‡ר„ "ıיי˜‡.

‰נ‰ ‰יין מ‚ל‰ ‰פנימיו˙ „נכנס יין יˆ‡ סו„„ ,פעול˙ ‰יין ‰ו‡ ˘מ‚ל‰ ‰פנימי˙

"˜נ˜‰ ‰ב" "‰ב‚לוי ובפר‰סי‡ ‚ם "בעולמו"

ו˙‰וכיו˙ „כך ‰טביע ‰בור‡ ב״ ‰בטבע ברי‡ ‰זו „יין‰˘ ,יין מ‚ל‰ ‰פנימיו˙ מ‰עלם
‡ל ‚‰ילוי ,ולכן ‰נ‰ ‰יין עˆמו ‰ו‡ ‚ם-כן בטבע זו „יˆי‡ ‰מ‰‰עלם ‡ל ‚‰ילוי ו‰יינו
„מˆי‡ו˙ו ˘ל ‰יין ‰ו‡ ‡˘ר ב˙חל‰ ‰ו‡ כנוס בענביו ועל-י„י „‰ריכ„˘ ‰ורכים ‡ו˙ו
‰ו‡ יוˆ‡ מ‰‰עלם ‡ל ‚‰ילוי ,ולכן ‰נ ‰פעול˙ ‰יין ‰ו‡ ˘פועל ‚ילוי ‰‰עלם ו˙‰וכיו˙,
וז‰ו יין ‰מ˘מח ‡נ˘ים...

י‡

כ‡˘ר ‰מ˘נ‡ ‰ומר˙ על חמי˘„ ‰ברים ˘‰ם ˜ניינו ˘ל ˘‰י"˙‡ ,ין ‰כוונ ‰לח„˘
˘‰ם בבעלו˙ו ˘ל ˜‰ב"‰˘ ,‰ל‡ ‰ברי‡ ‰כול ,‰על כל פרטי' ,נבר‡ ‰בי„י ˜‰ב",‰
וממיל‡ ‰כל ˘לו ובר˘ו˙ו ,וכפי ˘נ‡מר "ל‡‰ '‰ר ıומלו‡˙ ,‰בל ויו˘בי ב ,‰כי ‰ו‡
 . .יס„‰˙) "‰לים כ„‡ .(‡ ,ל‡ כוונ˙ ‰מ˘נ ‰ל‰ו„יע ˘בחמי˘„ ‰ברים ‡לו י˘נו חי„ו˘
מיוח„‡˘ ,ו˙ם „וו˜‡ "˜נ˜‰ ‰ב"‚ "‰ם "בעולמו".

חלו˜י מ„רי‚ו˙ במ„רי‚˙ ˘‰מח‰
‰...נ ‰כ˙יב "˙ח˙ ‡˘ר ל‡ עב„˙ ‡˙ ‰״‡ ב˘מח ‰ו‚ו׳"ˆ˘ ,ריכ ‰ל‰יו˙ עבו„‰
ב˘מח .‰וכ˙יב "˘מחו ˆ„י˜ים ב‰וי׳"‰˘ ,ם חלו˜י מ„רי‚ו˙ במ„רי‚˙ ˘‰מח.‰
ויובן ז ‰על„-רך-מ˘ל ב‡„ם למט˘ ,‰כ˘עו˘‡ ‰יז„ ‰בר בזריזו˙ ובחיב„‚ ‰ול‰
‰יינו ב˘מח ‰וחיו˙ רב ‰נ˘‰ ‰מח ‰ניכר˙ מעבו„˙ו ,וכמו ‰בונ ‰בי˙ ˘בונ‡ ‰ו˙ו
בזריזו˙ ובחיב ‰מ‡ור ‰ב˜ר ע„ ˘ע ‰מ‡וחר˙ בליל‰ ,‰נ ‰מעבו„˙ו ב‡ופן ‰ז ‰ניכר
˘‰מח.‰
וי˘ ˘מח‚ ‰לוי' יו˙ר ,וכמו ב˘מח˙ בנו ‰נ‰ ‰ו‡ ˘מח ˘מח„‚ ‰ול ‰ומזמין כמ‰
˜רו‡ים ומכב„ם ב˜ירוב ‚„ול כל ‡ח„ מ‰ם לפי מ‰ו˙ו ומעל˙ו.
„‰‰פר˘ בין ˘ני ‡ופני ˘מח‡ ‰לו ‰ו‡ „ב‡ופן ‡‰׳ ‰נ˘‰ ‰מח‰ ‰י‡ ניכר˙ מן
‰עבו„ו˙ „זריזו˙ וחיב˙ עבו„˙ו מור ‰על ˘מח˙ו ,ולולי ‰עבו„ו˙ ל‡ ‰י׳ ˘מח˙ו נכר˙
כלל .וב‡ופן ‰ב׳ ‰נ ‰מˆ„ ˘‰מח ‰ב‡‰ ‰עבו„„ ,‰ז ‰מ˘ ‰מזמין ˜רו‡ים ומכב„ם
ב˜ירוב ‚„ול ‰ו‡ לפי ˘‰ו‡ ˘מח ˘מח„‚ ‰ול,‰
„˘ר˘ ‰‰פר˘ ביני‰ם ‰ו‡ „ב‡ופן ‡‰׳ ‰נ‰ ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰עבו„ ,‰ו˘‰מח ‰מכוס‰
ב‰עבו„ .‰וב‡ופן ‰ב׳ ‰נ‰ ‰עי˜ר ‰ו‡ ˘‰מח ,‰ומˆ„ ˘‰מח ‰ב‡ים כל ‰עבו„ו˙
˘‰ו‡ עו˘ ‰ב„רך ממיל‡.
‡מנם י˘ עו„ ˘מח„‚ ‰ול ‰מז ‰ו‰ו‡ כ‡˘ר ‰ו‡ ˘˘ ו˘מח ב˘מח„‚ ‰ול ‰כזו
˘יוˆ‡ מ‚„ר ‰כלים ל‚מרי ומפזז ומר˜„ ומ˜רב לכל ‡„ם בלי ˘יעור כלל מפני ‚ו„ל
˘מח˙ו.

בי‡ור ‰עניין:
‡ף ˘כל ‰נבר‡ים ‰ם ˜ניינו ˘ל ˜‰ב"‰ ,‰רי ‡ין „‰בר ניכר ב‰ם ב‚לוי ב‰יו˙ם
בעולם .ברי‡˙ „‰ברים ˘‚‰מיים נע˘˙ ‰על י„י ˆמˆום ו‰ס˙ר˙ ‡ורו ˘ל ˜‰ב" ,‰ע„
˘נ‰יו כביכול מ‰ו˙ ח„˘" – ‰י˘ מ‡ין"‰ .נבר‡ים ˘‚‰מיים נר‡ים כ‡ילו ‰ם מˆי‡ו˙
בפני עˆמם ח"ו ,ו‡ין ניכר ב‰ם ב‚לוי כיˆ„ ‰ם ˜ניינו ˘ל ˘‰י"˙.
ו‡ף ˘‡‰מ˙ ‰י‡ ˙מי„ ˘"כל ‰נמˆ‡ים מ˘מים ו‡ר ıומ˘ ‰ביני‰ם ,ל‡ נמˆ‡ו ‡ל‡
מ‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו" )רי˘ מ˘נ˙ ‰ור ‰ל‰רמב"ם( ,מכל מ˜ום בכ„י ל‚לו˙ ז‡˙ ב‰ם ,י˘ ל˘נו˙
‡˙ מˆי‡ו˙ם – לזככם ול˜„˘ם ,ור˜ ‡חרי ˘ינוי ז˙ ‰ור‚˘ ב‰ם ב‚לוי מˆי‡ו˙ ‰בור‡
י˙"˘.
ובז ‰נ˘˙נו "‰חמי˘„ ‰ברים" ˘מונ‰ ‰מ˘נ˘ ,‰ב‰ם ניכר ˙מי„ כיˆ„ ‰ם ˜ניינו ˘ל
˘‰י"˙‰ .ם ‡ינם ˆריכים לביטול וזיכוך כ„י ל‚לו˙ ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰בור‡ י˙"˘ ˘ב‰ם,
‡ל‡ מˆי‡ו˙ם‚ ,ם כפי ˘‰ם בעולם ˘‚‰מי ,מ‡וח„˙ ˙מי„ עם ˜‰ב" .‰חי„ו˘ ז ‰נרמז
בל˘ון ‰מ˘נ˜" ‰נ˜‰ ‰ב" ‰בעולמו" – ‡מנם כל ‰יˆורים ‰ם ב‡מ˙ בבעלו˙ו ˘ל
˜‰ב"‡ ,‰ך ‡ין ז ‰ניכר ב‰ם ב‚לוי; ו‡ילו ‰חמי˘„ ‰ברים‚ ,ם כפי ˘יר„ו ו‰ם מˆויים
"בעולמו" – בעולם ˘‚‰מי ,ניכר ב‰ם ב‚לוי כיˆ„ כל מˆי‡ו˙ם ‰י‡ מˆי‡ו˙ ‰בור‡.

‰נ˘מ‰ ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל" – ‚ם ב˙‰לב˘ו˙ ‰ב‚וף
ומע˙ ‰י˘ לב‡ר כיˆ„ כל ‡ח„ מן ‰חמי˘„ ‰ברים מר‡ ‰ב‚לוי על כך ˘‰ו‡ ˜ניינו
˘ל ˜‰ב":‰

כ‡

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב
"˙ור˜ ‰נין ‡ח„" –

˙‰ור„˜‰ ‰ו˘‰ ‰י‡ "חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ˜‰ב"‰"˘ ,"‰ו‡ וחכמ˙ו ‡ח„" ,וממיל‡

„רכי ‰חסי„ו˙

"‡וריי˙‡ ו˜וב" ‰כול‡ ח„"‡ .מנם˙‰ ,ור˘ ‰מ‡וח„˙ בו י˙'" ,יר„ ‰ממ˜ום כבו„‰
˘‰י‡ רˆונו וחכמ˙ו י˙ברך ,ו‡וריי˙‡ ו˜וב" ‰כול‡ ח„ ,ולי˙ מח˘ב˙ ‰פיס‡ בי'
כלל" ,ו"נ˙לב˘ ‰ב„ברים ‚˘מיים וענייני עולם ‰ז‰˘ ,‰ן רוב מˆו˙ ˙‰ור ‰ככולם
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ו‰לכו˙י‰ן" ,וע„ ˘י˘ ‰לכו˙ ב˙ור˘ ‰מ‰ו˙ן ‰ן טענו˙ ˜˘‰ר ˘יכולים ‰בעלי „ין
לטעון )בכל ‡‰מור – ר‡˙ ‰ני‡ פ"ב˜ .‰-ונ' ע‰ ıחיים פי"‡(.
ו‡ף על פי ˘יר„ ‰ו‰ו˘פל˙‰ ‰ור ‰לעולם ,מכל מ˜ום ע„יין ‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב".‰
ובכ„י ˘˙˙‚ל ‰ב˙ור ‰מˆי‡ו˙ ˜‰ב"‡ ‰ין ˆריך ל˘נו˙ ‰ולזככ ‰ול˜„˘‡ ,‰ל‡ ‡ו˙ן
‰‰לכו˙ ו‰טענו˙ ˘‚‰מיו˙ – ‰ן ‰ן רˆונו וחכמ˙ו י˙'.
"י˘ר‡ל ˜נין ‡ח„" –
נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ממ˘" )˙ני‡ פ"ב .ע"פ ‡יוב ל‡ ,ב( .ו‡ו˙‰
‰נ˘מ„˜‰ ‰ו˘ ‰ו‰ט‰ור‰˘ ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ "‰יר„ ‰ונ˙לב˘ ‰ב‚וף ‚˘מי ‚ס ונחו˙.
ו‡ף על פי ˘˙‰לב˘ו˙ זו ב‚וף ‚ורמ˙ ב˘‚˙‰ ‰מו˙ מסוימ˙ ,מכל מ˜ום ‰רי ‰י‡ ע„יין

יין המשמח אנשים
אמנם יש עוד שמחה גדולה מזה והוא כאשר הוא שש ושמח בשמחה גדולה כזו
שיוצא מגדר הכלים לגמרי ומפזז ומרקד ומקרב לכל אדם בלי שיעור כלל מפני
גודל שמחתו

"חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל" – ‚ם בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי וב‚וף ‚˘מי.
"בי˙ ‰מ˜„˘ ˜נין ‡ח„" –
˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰י‡ ˜„ו˘ ‰עˆומ ‰ונ˘‚ב˜‰ – ‰ב"˘ ‰ור ‰בו בכבו„ו
ובעˆמו .ולמרו˙ ˘‰מ˘כ˙ ˜„ו˘ ‰זו ‰י‡ בעולם ˘‚‰מי ובבי˙ ‚˘מי ,מכל מ˜ום ‡ין
„‰בר ‚ורע מעוˆם „˜‰ו˘ ,‰ו‰מ˜„˘ ˘‚‰מי כפי ˘‰ו‡ – מ‚ל ‰ומו„יע "˘˘‰כינ‰
˘ור ‰בי˘ר‡ל" )מנחו˙ פו ,ב(.

‰נ ‰חיˆוניו˙ו ˘‰ו‡ ברו ‡ינו „ומ ‰לפנימיו˙ו ˘‰ו‡ ˙וכו,

˘‰מים ו‡‰ר‰ ıם ‚˘מיים‡ ,ך למרו˙ ז‡˙ ניכר ב‰ם‚ ,ם ב‰יו˙ם ‚˘מיים˘ ,כל
מˆי‡ו˙ם ‰י‡ מ‰בור‡ י˙':
)ר‡‰

ירו˘למי ברכו˙ פ"‡  .(‡"‰נˆחיו˙ מיוח„˙ זו ˘י˘נ ‰בˆב‡ ˘‰מים ,מ‚ל ˙‡ ‰כח ‡‰ין סוף
‡˘ר ב‰ם )ר‡ ‰ספר ‰ח˜יר ‰ל‡„מו"ר ˆ‰מח ˆ„˜ ב˙חיל˙ו(˘‰ .י"˙ ‡ינו מו‚בל ב˘ום ‚‰בל‰
ו‰ו‡ ‡ין סוף ‡‰מ˙י ,ובˆב‡ ˘‰מים ניכר ב‚לוי כיˆ„ כל מˆי‡ו˙ם ‰י‡ מ‡ין סוף ב",‰
ו‡˘ר על כן ‚ם ב‰ם ניכר כח ‡‰ין סוף.
‚ם ב‡ר ıי˘ ביטוי לכח ‡‰ין סוף ,ו‰ו‡ בטבע ˆ‰מיח‡ .‰מנם כל פרי וכל ˆמח
י˘ לו ˜ ıו˙כלי˙‡ ,ך בכל פרי י˘ זרע ˘‡פ˘ר לזרעו ב˜ר˜ע ,ו‡זי יˆמח ˘וב ע ıפרי,
וכך ע„ ‡ין סוף .כח ˆ‰ומח ‡‰ין סופי ˘ב‡ר ,ıמבט‡ ומ‚ל˘ ‰כל מˆי‡ו˙ ‡‰ר‰ ıי‡
ממˆי‡ו˙ ‰בור‡ ב"˘‡ ‰ר ‡ין לו סוף ˜ ıו˙כלי˙ )ר‡˙ ‰ני‡ ‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ ס"כ(.

‰...נ ‰ביין ‰מ˘מח ‰נ ‰פעול˙ ‰יין ‰ו‡ ˘מ‚ל‰ ˙‡ ‰נעלם‰„ ,נ ‰בטבעי בני ‡„ם
‡נו רו‡ים במוח˘ „ב‰פנימיו˙ ˘‰ו‡ ˙וכו ‡ינו „ומ ‰לחיˆוניו˙ ˘‰ו‡ ברו ולפעמים

"˘מים ו‡ר˜ ıנין ‡ח„" –

ˆב‡ ˘‰מים ‡ינם נחל˘ים ונפח˙ים מיום ליום ,ו‰ם חז˜ים כיום ‰יבר‡ם

כל ‰טוב ˘לו ‰ו‡ ר˜ בחיˆוניו˙ו ‡בל
בפנימיו˙ו ‰ו‡ רחו˜ מכל ז‰

˘י˘ כמ ‰חלו˜י „ר‚ו˙ בטבעי בני ‡„ם˘ ,י˘ מי ˘בחיˆוניו˙ ‰ו‡ טוב למ˜ום
ב˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור ‰ולומ„ ‰רב ‰ומ˜יים ‡˙ ‰מˆו˙ כפי „יני ˙‰ור ,‰וטוב לבריו˙
˘עו˘ ‰חס„ עם זול˙ו ו„ור˘ טוב˙ו ולפעמים ‰נ‚ ‰ם מטריח ב˘ביל טוב˙ חבירו
בטרח‡ ‚„ול˘‡ ‰ר בכל ז ‰נר‡ ‰כי טוב ‰ו‡,
וב‡מ˙ ‰נ ‰כל ‰טוב ˘לו ‰ו‡ ר˜ בחיˆוניו˙ו ‡בל בפנימיו˙ו ‰ו‡ רחו˜ מכל ז‰
„‡ין ˙וכו כברו ,כי ˙וכו מל‡ ˘˜ר ומרמ ‰ו‰ו‡ רחו˜ מ‡ל˜ו˙ ומ˙ור ‰ומˆו˙ וכל ענין
לימו„ו ב˙ור‰ ‰ו‡ ר˜ ב˘ביל פני' ˘ל כבו„ ‡ו ‡‰ב˙ ˘‰כלי ול‰יו˙ו ‡ו‰ב מו˘כלו˙
לכן ‰ו‡ לומ„ ˙ור,‰
וכן ‰ו‡ בענין ˜יום מˆו˙ ‰ו‡ מפני ‡יז ‰סיב„„ˆ ‰י˙ כי ‡ינו ˘ייך ליר‡˙ ˘מים
כלל ,ו‚ם בעניני מ„ו˙יו ‰נ ‰בפנימיו˙ו ‰ו‡ ‡י˘ ˜˘ ‰ובעל מ„ו˙ רעו˙ ור˜ בחיˆוניו˙ו
‰ו‡ טוב לבריו˙ מפני סב˙ ‰כבו„ ‡ו ‰נימוס וכ„ומ,‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו‡חר מ‚ˆ‰ים ‡ו˙ם ע"י ˘מניחים עלי‰ם מ˘‡ ‡ו מכב˘‡ ,ו‡-ז ‡פ˘ר ˘וב ללבו˘ ‡˙

‡בר‰ם "˜‰נ "‰ל˘‰י"˙ ‡˙ ‰בריו˙ כולם

כ
‰ב‚„.

‡ו˙ו „בר ‰ו‡ עם נ˘מ ‰י‰ו„י˙ .כ‡˘ר ˜‰ב" ‰נו˙ן לי‰ו„י ‡˙ נ˘מ˙ו‰ ,ן ‡י˘ ‰ן
‡˘ ‰ב‡ופן ז‰ ,‰‰נ˘מ ‰נ˜י' ,מ‚ו ˙ˆ‰ומ˙‡ימ ‰לכל ‡ח„ ,כפי ˘‡נו ‡ומרים כל יום
בברכו˙ ˘‰חר :נ˘מ˘ ‰נ˙˙ בי ט‰ור‰ ‰י‡.
‡ך במ˘ך ‰זמן ,כיון ˘מ˘˙מ˘ים ב‚ ‰ם לעניני ‰עולם‰ ,י‡ מ˙˜מט˙ כ˘מ˘˙מ˘ים
ב ‰ל‡ למ˜‰˘ ‰ב" ‰רוˆ ,‰וי˙כן ˘נ„ב˜ ב‡ ‰ב˜ ‡ו כ˙ם ,כ˘ל‡ עו˘ים ח"ו מˆו‰
˘ˆריך לע˘ו˙‡ ,ו ˘ח"ו עוברים עביר‡˘ ‰סור לע˘ו˙.

י‚

"‡בר‰ם ˜ניין ‡ח„" –
על ‰פסו˜ "ברוך ‡ברם ל‡-ל עליון ˜ונ˘ ‰מים ו‡ר ,"ıפיר˘ו במ„ר˘

)ב"ר פר˘˙נו

פמ"‚ ,ז( ˘‡בר‰ם ‰ו‡ ז˜‰ ‰ונ˘ ‰מים ו‡ר .ıו˘˜‰ו ˘ם "ממי ˜נ‡ן"? ו˙ירˆו ˘על י„י
מע˘יו ב˜‰ר‡˙ ˘ם ˘מים בפי ב‡י עולם‡ ,מר לו ˜‰ב"" ‰מעל‡ ‰ני עליך כ‡ילו ‡˙‰
˘ו˙ף עמי בבריי˙ו ˘ל עולם".
‡בר‰ם ‡בינו ‚יל ˙‡ ‰מˆי‡ו˙ו י˙' ל‡ ר˜ ‡ˆל עˆמו‡ ,ל‡ ‚ם ‡ˆל כל ב‡י עולם.
‰ו‡ ל‡ ‰ס˙פ˜ ב‡י ˙‰פעלו˙ו מכך ˘"כל ‰עולם כולו מעבר ‡ח„ ו‰ו‡ מעבר ‡ח„"

‰מ˘‡ ˘ל ˙ור ‰מ‚‰ ˙‡ ı‰נ˘מ‰
˘˙עמו„ בˆור ‰ו˙בני˙ ‰מ˙‡ימ‰
מלמ„˙ ‡ו˙נו ˙‰ור‡˘ ,‰ף על פי כן ,ח"ו ל‡ י‡ב„ו ‡˙ ˜˙‰ו ‰לנ˜יון ‰נ˘מ‰
ו‡˙‰מ˙ ‰לחיים ‡‰נו˘יים ‰י‰ו„יים‡ .ל‡ י˘ ל‰כניס ‡ו˙ ‰לטמפרטור" ‰חמ,"‰
כלומר "לחמם" ‡ו˙ ‰בחום ˙‰ור ‰ומˆוו˙˙˙"˘ ,ב˘ל" בז ‰ו˙‰י' ל ‰בז ‰חיו˙‰ .חום
ˆריך ל‰יו˙ לח‰˙˘ ,י' ל ‰לחלוחי˙ ו„בי˜ו˙ לכל „‰ברים ˘ב˜„ו˘ ˙‡˘ ,‰ז ‰ני˙ן
לפעול בעˆמו ע"י ˙פיל ‰לבבי˙˘ ,על כך נ‡מר˘ :פכי כמים לבך; וע"י לימו„ לבבי,
כמו ˘כ˙וב‰ :וי כל ˆמ‡ לכו למים‡ ,ין מים ‡ל‡ ˙ור.‰

)בר‡˘י˙ רב ‰פר˘˙נו פמ"ב ,ח(‡ ,ל‡ עמל ל‰ח„יר ‡˙ ‰כר˙ מˆי‡ו˙ו י˙' בפי כל ב‡י
עולם ,ע„ ˘י˜ר‡ו ‰ם עˆמם ב˘ם -‡ '‰ל עולם.
ונמˆ‡˘ ,מ‡˘ ‰מרו במ˘נ‡"˘ ‰בר‰ם ˜ניין ‡ח„" ‰ו‡ מˆ„ פעול˙ ‡בר‰ם בעולם
כולו .על נ˘מ˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡ין ˆריך לומר ˘‰י‡ חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ‚ם בעולם ‰ז,‰
˘‰ל‡ מעל ‰זו ‰י‡ בכל י‰ו„י ול‡ ר˜ ‡ˆל ‡בר‰ם‡ .ל‡ ‰חי„ו˘ ב‡בר‰ם ‰ו‡˘ ,פעל
בעבו„˙ו ˘‚ם ענייני ‰עולם ו‡ומו˙ ‰עולם י‰יו יו„עים ‡˙ ‰בור‡ י˙' ו˜ור‡ים ב˘מו,
וע„ ˘ניכר ב‰ם ב‚לוי כיˆ„ ‰ם ˜נויים ל˘‰י"˙‚ ,ם ב‰יו˙ם נבר‡ים ‚˘מיים נחו˙ים.
וז ‰מור ‰על ‚ו„ל ‰פל‡˙ ‡בר‰ם ‡בינו ו‡ופן ‡˙‰ח„ו˙ו עם בור‡ו-‡" ,ל עליון",
ע„ ‡˘ר ל‡ זו בלב„ ˘‰ו‡ עˆמו ‡‰מין ב‡ ,'‰ל‡ ‚יל‡ '‰" ˙‡ ‰ח„" ‚ם ב‡ר ,ıע"י

לכך י˘ ]ל‰וסיף ו[לערב „ברים ˘ונים :ל˙˙ ˆ„˜ ,‰ל˘מור כ˘רו˙ ומˆוו˙ ‡חרו˙,
˘ע"י ז‰ ‰נ˘מ ‰חוזר˙ ונע˘י˙ נ˜י' לחלוטין .ו‡ם מניחים עלי' מ˘‡ ˘ל ˙ור‡ ,‰ף
˘נ„מ˘ ‰ז ‰נטל‰ ,רי ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו פו‚ע ב„בר‡ ,ל‡ מ‚‡ ı‰ו˙ו ,כל „בר במ˜ומו,
בˆור˙ו ו˙בני˙ו ‰מ˙‡ימ .‰כלומר˘ ,ע"י ˙ור ‰ומˆוו˙ ‰נ˘מ ‰נע˘י˙ מ‰˘ ‰י‡ ˆריכ‰
ל‰יו˙.
‡סיים בברכ ‰ל‡ריכו˙ ימים ו˘נים טובו˙ לו ולזו‚˙ו ˙חי'˘ ,י‰י' לכם ‰רב ‰נח˙
י‰ו„י מכל יל„יכם ˘יחיו.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˘ל„(

˘פעל ‰כר˙ ‡ל˜ו˙ ‚ם בבריו˙ עˆמם˜" ,ונ˘ ‰מים ו‡ר."ı
ולכן נ˜ר‡ ‡בר‰ם "˜ניינו" ˘ל ˜‰ב"" ‰בעולמו" ,כי ‡˙‰‰ח„ו˙ עם ˘‰י"˙ ל‡
‰יי˙ ‰נר‚˘˙ ‡ˆל ‡בר‰ם בנ˘מ˙ו בלב„‡ ,ל‡ ‚ם בענייני ‰עולם ˘ב‰ם פעל‡ .בר‰ם
‚רם לכך ˘ענייני ‰עולם י‰יו ˜ניינו ˘ל ˘‰י"˙ ב‚לוי בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי.

פנינים

יט

דרוש ואגדה

מדוע חשוב השכר
לאברהם אבינו?
‡ל ˙יר‡ ‡ברם ‡נכי מ‚ן לך ˘כרך ‰רב‰
מ‡„
‡חר ˘נע˘ ‰לו נס כו' ו‰י' „ו‡‚ ˘מ‡ ˜בל˙י ˘כר על כל
ˆ„˜ו˙י ,לכך ‡מר לו ‰מ˜ום כו' ˘כרך ‰רב ‰מ‡ו„

י˘נם טעמים על ‰יפך ‰‡‰ב ,‰מ"מ ˙‰י' ‰‡‰ב‰
ב˙˜פ) ‰ר‡ ‰ל˜ו"˙ נˆבים מ„ ,ב ועו„( ,ו‡"כ ‡יך
‡ו„ו˙ ענין ‚‰לו˙?
וי˘ לב‡ר ז ‰ע"פ מ˘ל מ˘‰פע˙ ‰רב
ל˙למי„:
כ‡˘ר ‰רב מ˘פיע ˘כל ל˙למי„ו ,מ˙ייחס

)טו .‡ ,ר˘"י(

לכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי כ˙ב ‰רמב"ם )‰ל' ˙˘וב‰
פ"י "‰ב(‰" :עוב„ מ‡‰ב ‰עוס˜ ב˙ור ‰ובמˆוו˙
 . .ל‡ כ„י ליר˘ ‰טוב‡ ‰ל‡ עו˘‡‰ ‰מ˙ מפני
˘‰ו‡ ‡מ˙  . .ומעל ‰זו ‰ . .י‡ מעל˙ ‡בר‰ם
‡בינו" .ונמˆ‡‡˘ ,בר‰ם עב„ ‡˙ ˜‰ב" ‰מ‡‰ב‰
ו"ל‡ כ„י ליר˘ ‰טוב ."‰ו‡"כ ,מ„וע "‰י' „ו‡‚
˘מ‡ ˜בל˙י ˘כר" ,מ ‰בכך ‡ם כבר ˜בל ˘כרו?

˘‰‰פע ‰נופל˙ ב˘כל ‰רב ‰בר˜ - ‰ענין ח„˘,

‡ˆל "‰עוב„ מ‡‰ב‚ "‰ם ˘‰כר ˘מ˜בל ע"י
עבו„˙ו ‰ו‡ חל˜ מעבו„˙ו ‡˙ ˜‰ב"‰˘ ,‰רי ע"י
˘‰עוב„ ‡˙ ˜‰ב" ‰ומ˜יים רˆונו מ˜בל רוב טוב
‚˘מי בעולם ‰ז ,‰מ˙˜„˘ ˘ם ˘מים בעולם.
ונמˆ‡‰"˘ ,עוב„ מ‡‰ב‡ "‰ין רˆונו ב˘כר
ל˙ועל˙ עˆמו ח"ו ,ובוו„‡י ‡ין עבו„˙ו ר˜ "כ„י
ליר˘ ‰טוב ,"‰ו‡„רב ‰רˆונו "ליר˘ ‰טוב"‰
‚ם ‰ו‡ מˆ„ ‡‰ב˙ו ל˜ונו ,ורˆונו ˘י˙‚„ל כבו„
˘מים.
וז‰ו ˘‰י' ‡בר‰ם „ו‡‚ על ˘כרו ‚‡„˘ ,על
כבו„ ו˜י„ו˘ ˘מו י˙ברך בעולם.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ'  45ו‡ילך(

גלות באמצע
כריתת ברית?

'ניקוי יבש' לנשמה

ב‰כרח ל‰פנו˙ ‡˙ ˙˘ומ˙ לבו ‡ל ‰‰בר˜ ,‰כי
‡ם ל‡ י˙ייחס מי„ ‡ל ‰‰בר˜‰ ‰רי ‰י‡ ˙יעלם,
ו‡ח"כ ל‡ יועילו ˘ום י‚יעו˙.
ו‰נ ,‰ב˘ע‰˘ ‰רב מ˘ים לב ל‰בר˜˙ ˘‰כל
‰ח„˘‰ ,נ ‰ככל ˘˙‚„ל ˘ימ˙ לבו ל˘כל ‰ח„˘,
נחל˘˙ ˘ימ˙ ‰לב ל˙למי„ .וככל ˘˘‰כל ‰ח„˘
י‰י' נעל ‰ועמו˜ יו˙ר – ˙‚„ל יו˙ר ˘ימ˙ ‰לב
‡ל ˘‰כל ,ובמיל‡ מ˙‚בר יו˙ר סילו˜ ˘ימ˙ ‰לב
מ˙‰למי„ ב˘ע ‰זו ,וע„ ˘‡ˆל ˙‰למי„ נע˘‰
ענין ˘ל ‚לו˙ וחורבן.
‡ל‡ ˘ז‰ו ר˜ בחיˆוניו˙‡ ,בל בפנימיו˙ ‰רי
ז˙ ‰כלי˙ ‚‰ילוי ו‰‡‰ב ,‰ו‡„רב ,‰ב˘ביל טוב˙
˙‰למי„ כ„‡י לרב לסל˜ ‡˙ ˘ימ˙ לבו מ˙‰למי„
וי‰י' לר‚ע ‡ˆל ˙‰למי„ ענין ˘ל ‚לו˙ וחורבן,
ובלב„ ˘י˜בל ‡˙ ˘‰כל ‰ח„˘ ו‡ז יוכל בסופו
˘ל „בר ל‚לו˙ ל˙למי„ ˘‰כל ‰ח„˘.
וכן ‰ו‡ ענין ‚‰לו˙‚‰˘ ,ם ˘בחיˆוניו˙ ‰רי

מכל „בר ˘י‰ו„י רו‡‡ ‰ו ˘ומע י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰בעבו„˙ '‰
ב˜˘ר לבי˜ורו ‡ˆלי רˆוני ל‰ביע ברכ˙י ˘ני˙ ˘‰ו‡ וזו‚˙ו ˘˙חי' י‡ריכו ימים
ו˘נים טובו˙.
˘נים ‡רוכו˙ וטובו˙ ב‡מ˙ ,מ˘מען ‡ˆל י‰ו„ים כ‡˘ר ממל‡ים ‡ו˙ן ,מ˙וך מנוח˙
‰נפ˘ ומנוח˙ ‚‰וף ,בפעולו˙ טובו˙; „‰יינו כ‡˘ר ממל‡ים ‡˙ ‰ימים ו˘‰נים בפעולו˙
˘˜‰ורו˙ ב˙ור ‰ומˆוו˙‰ ,מבט‡ים במע˘ים בפועל ‡˙ ˘לו˘ ‰‡‰בו˙‰‡ ,ב˙ ,'‰
‡‰ב˙ ˙‰ור ‰ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל .חיים כ‡לו מבי‡ים ˆ‰לח ‰וברכ‰ ‰ן בבי˙ ‰פרטי ,ו‰ן
בבי˙ם ˘ל ‰יל„ים ו‰נכ„ים ˘י'.
לפי מ‡˘ ‰מר˙י לו בע"פ ,כ"˜ מורי וחמי ‡„מו"ר זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע מסר
פעמים רבו˙ פ˙‚ם ˘ל ‰בעל ˘ם טוב˘ ,מכל „בר ˘י‰ו„י רו‡‡ ‰ו ˘ומע ,עליו ללמו„
מוסר ˘‰כל ‡יך לעבו„ ‡˙  .'‰מובן מ‡ליו ˘‚ם מעיסו˜ ˙מי„י

]˘ל מ˜בל ‰מכ˙ב‰ .מו"ל[

י˘ ללמו„.

ז‚ ‰לו˙ וחורבן ,מ"מ ,בפנימיו˙ ‰רי ז˙ ‰כלי˙
‚‰ילוי ו‰‡‰ב‰ - ‰כנ ‰ל‚‡ול‰ ‰ע˙י„ ,‰ומˆ„
‚ו„ל ‰יו˜ר ˘ל ‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„ ‰כ„‡י ˘ל˘ע‰
˙‰י' ‚לו˙ וחורבן בחיˆוניו˙ ,ובלב„ ˘סוף-כל-
סוף יבו‡ ‚‰ילוי ˘ל ‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„.‰

ו‰נ‡ ‰ימ ‰ח˘כ„‚ ‰ול ‰נופל˙ עליו

ולכן „וו˜‡ ב˘ע˙ ברי˙ בין ‰ב˙רים‡˘ ,ז

רמז לˆרו˙ וח˘ך ˘ל ‚לויו˙

‡‰יר‰‡‰ ‰ב‰ ‰עˆומ˘ ‰ל ˜‰ב" ‰לי˘ר‡ל,

)טו ,יב .ר˘"י(

‰י˙‰ ‰ב˘ור ‰על ‚‰לו˙ ˘בפנימיו˙ ‰ז ‰ענין

לכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰ ,רי ענינ˘ ‰ל כרי˙˙
ברי˙ ‰ו‡˘ ,ב‡יז ‰מˆב ˘י‰י'‡ ,פילו כ‡˘ר

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

י˙כן ˘ב˘ע˙ ברי˙ בין ‰ב˙רים „וו˜‡ נ‡מר

‰ו‡ מ˙וך ˘ימ˙-לב ‡ל ˙‰למי„‡ .ך כ‡˘ר בע˙

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

˙ור˙ חיים

˘ל ˙כלי˙ ‚‰ילוי.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  359ו‡ילך(

‰נ˘מ ‰מ˙˜מט˙ כ˘מ˘˙מ˘ים ב ‰ל‡ למ˜‰˘ ‰ב" ‰רוˆ‰
כביס‡ ‰ו ב‚„ לפני לבי˘˙ו ‰ו‡ נ˜י לחלוטין ומ‚ו ı‰למ˘עי ,ו‰כל נמˆ‡ במ˜ום
‰מ˙‡ים‡ .בל כ‡˘ר לוב˘ים ‡ו˙ו במ˘ך זמן ,ז‰] ‰ב‚„[ נ‰י' מ˜ומט‡ ,ו מ‡וב˜ ‡ו
מוכ˙ם‡ .עפ"כ ,ל‡ ˆריך לזרו˜ כביס‡ ‰ו ב‚„ כז‡ ,‰ל‡ מוסרים ‡ו˙ו למכבס‡ ‰ו
לני˜וי ]יב˘[.
בעל ‰מכבס ‰מכניס ‡˙ ‰ב‚„ לכלי ‡ו למכונ˘ ,‰ם י˘ מים בטמפרטור ‰חמ‡ ‰ו
לו‰ט˙ ,מים חמים ,וכן כימי˜לים ˘ונים ‡ו סבון˘ ,כל ז ‰מסיר ‡˙ ‡‰ב˜ ו‡˙ ‰כ˙מים,

טו

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

‡מר מר „י˘ ב„בר סכנ ‰ע"פ ‰מזלו˙,

˘‰י˙ ‰מ˜ום ˙ור ‰ו˙‰רח˜ למ˜ום ˘ל‡

‡בל ˘מו‡ל ˜‡מר ˙‰ם „‡ין סכנ ‰בערב

‰י˙ ‰בו ˙ור ,‰ורבים מי˘ר‡ל ˘ם ל‡

˘ב˙ "כיון „„˘ו בי' רבים ˘ומר פ˙‡ים

‰יו יו„עים ‡יסור ו‰י˙ר ועל כן נ˙יי˘ב

."'‰

˘ם רב כ„י ˘˙˙ ‡‰ור ‰במ˜ום ‰‰ו‡ כו',

ועיין

‚"כ ב‡‚ר˙ רב ˘ריר‡ ‚‡ון

ב‰מˆב בבבל ˜ו„ם ירי„˙ רב ל˘ם,

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ומבי‡ ע"ז ‡˜„ ‡‰מר "˘‰ס "רב ב˜ע‰
מˆ‡ ו‚„ר ב„‚ ‰ר".

„מ˙ו‡ר ˘עזב ‡˙ ˘מו‡ל בנ‰ר„ע‡

בהא דהאידנא לא חיישינן
ממילה ביום המעונן וכו'
יפלפל ביסוד פסק השו"ע שלא הזכיר הך מילתא  /ידון אימתי החל המצב
ד"האידנא" שעליו אמרו בש"ס שומר פתאים ה'

‚רסינן

ביבמו˙ ע‡ :ו‡ילך‚ ,בי מיל˙

‡בו˙ינו בכניס˙ם ל‡ר‡ ,ıחר ˘ל‡ נימולו
כל ‰נול„ים במ„בר )כמבו‡ר בי‰ו˘ע ,(‰
"ובמ„בר מ‡י טעמ‡ ל‡ מ‰ול‡ ,יבעי˙
‡ימ‡ מ˘ום חול˘‡ „‡ורח‡ ]˘„‰רך
סכנ ‰ל‰ימול ,וכיון „ע"פ  '‰יחנו ועל
פי  '‰יסעו ל‡ ‰יו יכולים לימול על מנ˙
ל˙‰עכב ע„ ˘י˙רפ‡ ,ריטב"‡[ ,ו‡יבעי˙
‡ימ‡ מ˘ום „ל‡ נ˘יב ל‰ו רוח ˆפוני˙
]˘ל‡ נ˘ב ‰ל‰ם רוח ˆפוני˙‰˘ ,י‡
"נוח ,‰ל‡ חמ ‰ול‡ ˆוננ˙ ,וחמ ‰זורח˙",
ר˘"י ,ול‰כי "‡ין ‰מיל ‰מ˙רפ‡˙ יפ,"‰
מ‡ירי[˙„ ,ני‡ כל ‡ו˙ן מ' ˘נ‰˘ ‰יו

נב„ור ]˘ל‡ י˙פזרו[ ענני כבו„‡ .מר רב
פפ‡ ‰לכך יומ‡ „עיב‡ ]"יום ‰מעונן",
ר˘"י[ ויומ‡ „˘ו˙‡ ]יום "˘רוח „רומי˙
מנ˘ב˙ ,ו‰י‡ ˜˘ ‰מכל ‰רוחו˙" ,ר˘"י[
ל‡ מ‰לינן בי ‰ול‡ מסוכרינן בי' ]‡ין
מ˜יזין בו „ם[ ,ו‡‰י„נ‡ „„˘ו ב ‰רבים
]˘‰ור‚ל ˆ‰יבור למול ול˜‰יז ‡ף בימים
‡לו[ ˘ומר פ˙‡ים ."'‰

ו‰נ‰

‰נמו˜"י ביבמו˙ ˘ם ‰בי‡ מ‰

˘פיר˘ ‰ריטב"‡ ב˘ם רבו )‰ר‡"‡‰‡ (‰
„‡מרי' "˘ומר פ˙‡ים " ,"'‰ולפום ‡‰י
טעמ‡ מ‡ן „ל‡ בעי למימ‰ל ביומ‡ „עיב‡
‰ר˘ו˙ בי„ו ו˘פיר עב„ ˘ל‡ לסמוך על

י˘ר‡ל במ„בר ל‡ נ˘ב ‰ל‰ם רוח ˆפוני˙,

˘ומר פ˙‡ים ‰] "'‰יינו ˘כוונ˙ ר"פ ר˜

מ‡י טעמ‡‡ ,יבעי˙ ‡ימ‡ מ˘ום „נזופין

לומר „‡לו ˘‡ין מ˜פי„ין על „‰ין ‰ר‡וי

‰יו ]"ממע˘‰ ‰ע‚ל ול‡ ‰יו ר‡ויים

י˘ ל‰מלי ıעלי‰ם ˘י˘מרם ‡ ,'‰בל

ל‡ור נו‚ ,"‰ר˘"י[ ,ו‡יבעי˙ ‡ימ‡ „ל‡

ע„יין „‰ברים „לעיל מיני' במ˜ומם „מן

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

„‰ין ,במי ˘‡ינו רוˆ ‰לסמוך ‡˘„ ‡‰ומר

ערלים ב˘ע˙ ‡כיל˙ ‰פסח )בליל ט"ו( ‡ף

חכמים ˘ם „מו˙ר לע˘ו˙ „בר ˘‡מרו

בני‰ם מˆ„ ‰ך סכנ‚ ‰ופ‡ „‰רומיים.

פ˙‡ים  ,'‰יומ‡ „עיב‡ ויומ‡ „˘ו˙‡

˘ל‡ ‰יו לו בנים ‡לו ב˘ע˙ ע˘יי˙ ‰פסח

עליו ˘סכנ ‰י˘ בו כו' "ומן ˘‰מים ירחמו

ומ‚ופ‡ „עוב„‡ ‚"כ ר‡י' ל‰יפך‰˘ ,רי

„וחין מיל ‰בזמנ ,[‰ו‰בי‡ ‰ב"י „ברים

מבעו„ יום )ו‰רי ‡ם נול„ ר˜ ל‡חר ע˘י'

מ˘ום ˘נ‡מר ˘ומר פ˙‡ים  ,["'‰וסו‚י‡

ב‰ענין „„ור ‰מ„בר ‰רי ל‡חר ˘י„עו

‡לו בחיבורו על ‰טור יו"„ סי' רסב,

ע„יין ל‡ ב‡ זמן מיל˙ו בע˙ ‡‰כיל,(‰

„י„ן ‚ופ‡.

מ‚‰זיר‡„ ‰רבעים ˘נ ‰י‰יו במ„בר,

)ר‡"י ניימ‡ר˜ בעל

ומיי˘ב רב פפ‡ "כ‚ון „כ‡יב לי' עיני'

'‡˘ל ‡בר‰ם' .ור‡‚ ‰ם בספרו ‰נ"ל נ˘ים ח"‡

לינו˜ ‰ו‡י˙פח ביני לביני" ]˘כ‡בו עינו

ול‡

יבמו˙ ˘ם ,ובמילו‡ים ˘ם בענין ˘ומר פ˙‡ים

בע˙ ‰ע˘י' ו‰ברי‡ לפני ‡כיל ,‰ובחולי

‡ ('‰מ‡י ל‡ פס˜ ב˘ו"ע כ„יע ‰זו ,ול‡

כ‡ ‚"‰ין ממ˙ינים ל‡חר ‰בר‡˙ו ז' ימים

ועפ"ז י˘ מי ˘‰˘˜‰

‰וב‡ כלל בסי' ז‚) ‰בי ‡ופני סכנ ‰וחולי
כו' ˘„וחים מיל ‰בזמנ‰ (‰י˙ר ז ‰ל„חו˙
ביומ‡ „עיב‡ ויומ‡ „˘ו˙‡ ,ובפרט ˘‰ו‡
ענין ˘ל פי˜וח נפ˘.
ו‰נ ‰ל„י„י‡ ,ין ˆ‰ע˙ ˜‰ו˘י‡ נכונ,‰
כי ‡ין ל˘˜‰ו˙ על מ˘ ‰ל‡ פס˜ ‡ו ‰בי‡
ל„ע˙ יחי„ ב˘ולחנו ,כיון ˘כל ‰ר‡˘ונים
„ע˙ם

נ‚„

‰ריטב"‡

)מ„ל‡

‰בי‡ו

בספרי‰ם ‰ענין „יומ‡ „עיב‡ ויומ‡
„˘ו˙‡( ומ‰ם ‰רי"ף ו‰רמב"ם ו‰ר‡"˘,
˘‰ם עמו„י ‰ור‡ו˙ ‰ב"י ]כמ"˘ ‰ב"י
ב„˜‰מ˙ו[ ,ומוכח „פלי‚י על ‰ריטב"‡,
לˆ„ רבינו ירוחם ו‰ר' מנוח ˘‰וב‡ו בב"י
˘ם ל‡ח"ז „פלי‚י ונ˜טי ל„ינ‡ „מטעם
˘ומר פ˙‡ים ‡ '‰ין יומ‡ „עיב‡ ויומ‡
„˘ו˙‡ מעכבים מלמול בזמן.

ו‡˙"ל

„‡כ˙י ˜˘‚ ‡‰ ‰ופ‡ ,למ‰

‡כן ל‡ פס˜ו ‰ר‡˘ונים ‰נ"ל „‡סור
למול ביומ‡ „עיב‡ כ‡בו˙ינו במ„בר כו',

כו' ,ר˘"י[ .ו‡י מפר˘ינן ‰כ‡ „‡ף לרב
פפ‡ )˘‰בי‡ ‡‰„ ‡‰י„נ‡ ˘ומר פ˙‡ים
 ('‰ע„יין ‰וי „‰ין ‡‰מי˙י „יומ‡ „עיב‡
ויומ‡ „˘ו˙‡ „וחין ‰מיל‰ ,‰וי לי' לרב
פפ‡ ל˘נוי' ˘ם‰ ,כ‡ במ‡י עס˜ינן ˘‰י'
יומ‡ „עיב‡ ב˘ע˙ ע˘י' ו‡ח"כ נ˙פזרו
‰עבים )‡ל‡ ˘ז‚ ˜"˜ ‰ם לרי"ו ]˘‰רי
‡ף ‰ו‡ ל‡ נחל˜ ‡ל‡ על יומ‡ „עיב‡
ו„˘ו˙‡‡ ,בל נ˜ט ל„‰י‡ „‰י˙ר חול˘‡

עו„ ‡ל‡ „‡פי' ל‰ריטב"‡ ‰נ‰

ר˜ ‰ר˘ו˙ בי„ו ל„חו˙ כו'„ ,מ˘מע מז‰
‚ופ‡ „‰ר˘ו˙ בי„ו ‚"כ לסמוך על ˘ומר
פ˙‡ים כו'.

מלב„

‰נ"ל ‰נ ‰יעויין בכ"ז ב˘ו"˙

חיים ˘‡ל ח"‡ סנ"ט˘ ˆ"ˆ ,ו"˙ ‡ב"‰ע
סוף סי' י"‡„˘ ,י חמ„ ‡סיפ˙ „ינים
מערכ˙ מיל ‰סי' ב' סע"˜ י"‚ ,ועיין
˘ם ‚"כ „פלו‚˙˙ ‰ריטב"‡ וכו' „‰ו‡
ל˘יט˙ם ב‰פלו‚˙‡ בסו‚י‡ „יבמו˙ לעיל
יב‰ :נ"ל˘‡ ,ר ˘‰מיטו ‰פוס˜ים ‰נ"ל

וטעם

‡ליב‡ „פירו˘ ‰ר‡˘ונים ‰נ"ל ל„חו˙
ל‚מרי ‡‰מור לפנ"ז „יומ‡ „עיב‡ „וח‰
מיל ‰בזמנ – (‰י"ל מ˘ום „ח˘˘ רחו˜
‰ו‡ ˘יומ‡ „עיב‡ יזי˜ ‰נמול ˘‰ו‡
במט ‰בבי˙ ,וע"„ ˘כ' ˆ‰מח ˆ„˜ בפס˜י
„ינים ליו"„ סי' רס"‚ ‚בי מ"˘ ‰י˘"˘
בסו‚ין „עכ˘יו ל‡ ב˜י‡ינן ביומ‡ „עיב‡
ויומ‡ „˘ו˙‡ לכן ‡ין לחו˘ לז ‰כו',
„‰וסיף „ ˆ"ˆ‰ז‰ו „ו˜‡ מ˘ום ˘בל‡"‰

‰נ ‰י"ל בפ˘טו˙ „נ˜טו כמס˜נ˙ ‚‰מר‡

‰ו‡ ענין רחו˜ מ‡„ ˘יומ‡ „עיב‡ יזי˜

ב˙ירוˆ‡ „רב פפ‡ „˘ומר פ˙‡ים ,'‰

ל‰נימול ˘‰ו‡ במט ‰בבי˙ .עיי"˘.

ול„י„‰ו ‰וי ז ‰פס˜ „ין „מיום ˘„˘ו רבים

ומע˙‡ ‰ף ‰יו„ע מ‰ח˘˘ „יומ‡ „עיב‡

˘וב נ˜בע „י˘מור פ˙‡ים  '‰ונס˙ל˜ ‰י˙ר

בכ"ז ‚ם בו ˘ייך ‰‰י˙ר„ ,כיון „„˘ו בו

„‰חי' .וי˘ ל‰בי‡ ר‡י' למ˘מעו˙ זו ‚"כ

רבים ˘ומר פ˙‡ים „' .וכמ˘מעו˙ פ˘טו˙

מסו‚יין ‚ופ‡ ,לעיל מיני'‚ ,בי ‰בריי˙‡

‰סו‚י‡ ביבמו˙ יב˘"„] :ומר פ˙‡ים

„נ˜טינן ב‡„ ‰פ˘ר ˘י‰יו ל‡„ם בנים

‰ "'‰ו‡ „ין ˘י˘ לנ‰ו‚ בו ,ול‰כי נ˜טי

˙נ˘ב רוח ˆפוני˙ ,ובכל ז ‰ל‡ מלו ‡˙
‰בנים ,וע‡כו"כ ב‚זיר‚„ ‰זיר ‰עבי„‡
„בטל ‰כ‚ון ‰‰י‡ „רומי˘ ,ל‡ ‰י' ל‰ם
למול ‡˙ בני‰ם ולסכנם ,וימ˙ינו לי˘וע.‰

ומ‰

˘נר‡ ‰לי לומר בז‰˘ ‰ו‡ ע"„

פירו˘ ˙‰וס' מ‚יל ‰ב‚ ,:בי ‡„ ‡‰ו˙יו˙
מנˆפ"ך נ‡מרו ע"י "ˆופים" )נבי‡ים(,
וכ˙בו ˙‰וס' „‰כוונ‰ ‰י‡ לנבי‡ים ˘עמ„ו
ל‡חר ˘˘רף ‡מון ‰מלך ‡˙ ˙‰ור ‰בימי
בי˙ ר‡˘ון ]כמסופר בסנ„‰רין ˜‚˘ ,[:בז‰

„בר ‰סכנ‰ ‰נזכר ˘ם.

מבו‡ר˙ ˜ו˘י‡ כעין ˜ו˘יי˙נו ,ו‡ולי

*

עו„ יו˙ר ‡י מובנ˙ ,ב‡˜„ ‡‰מר "˘‰ס

„‡ורח‡ ˜‡י ‚ם למס˜נ˙ „‰ין[ ,כמובן(.
בעל ‰סו‚י‡ ‚ופ‡ )˘‰סי˜

ובמיל‡ י‰יו ענני ‰כבו„ מ' ˘נ ‰ול‡

עו„

„נו ב„ברי ‰סו‚י‡ ,בכוונ˙ "˘‰ס

"‡‰י„נ‡ „„˘ו ב ‰רבים" ,וכבר „נו בז‰
)ר‡˘‡ ‰ל ‡בר‰ם לר‡"י ניימ‡ר˜ ,נ˘ים ח"ב

בסופו( ב‡יז‡ ‰ופן ב‡ ‰מˆב „„˘ו ב‰
רבים ,ומ‚ ‰רם ˘‰ינוי מזמן ˘‰יו ‡בו˙ינו
במ„בר ˘‡ז ‰י' „‰ין נו˙ן ל‡ למול מפ‡˙
ח˘˘ ז ,‰ולמ ‰ל‡ מחו רבנן ע"ז בכל עוז
˘ל‡ יזלזלו בסכנ˙‡ „חמיר‡ מ‡יסור‡,
ורˆו לב‡ר ˘‰י' ז ‰בזמן ‚‰זיר„ ‰רומי
על מˆו˙ מיל] ‰ר‡˙ ‰עני˙ יח .ועו„[,
˘‡ז ‰ברי˙ ‰י˙ ‰כרוכ ‰בסכנ˙ נפ˘ו˙,
ול‡ ‰י' בי„ם ל‰מ˙ין ליום ב‰יר כי „ו˜‡
‡ז ‚˘‰יחו עלי‰ם יו˙ר ולכן ע˘ו ז„ ‰ו˜‡
ביומ‡ „עיב‡ ‰יינו בזמן ˘ל‡ ‰ור‚לו
לע˘ו˙ ברי˙ מיל.‰

‡בל

˜˘ ‰ל˜בל „‰ברים„ ,כיון

˘סכנ ‰י˘ ב„בר – ˘וב ‡יך מלו ‡˙

˘ם „‡ו˙יו˙ מנˆפ"ך ‰יו ב˙חיל‡ ‰ל‡
˘נ˘כחו )ו‰וˆרכו ˆופים לח„˘ם( ,ולפי'
˙‰וס' מ˙ברר ‰י‡ך ו‡ימ˙י נ˘כחו לפ˙ע.
וע„"ז י˘ לפר˘ בנ„ון „י„ן˘‡ ,ר "„˘ו
ב ‰רבים" ‰יינו ˘כח˘ ‰ב‡ ‰מ˙‰רח˜ו˙
מ„יני ˙‰ור ‰ב‡ופן בל˙י רˆוי ,ו‰י' ז‰
בבבל˘‡ ,ר "ב˜ע‰ "‰י˙ ‰בכמ ‰ענינים
]‰יינו מ˜ום ˘נ˘כחו בו „‰ינים כו' ,עיי'
עירובין ו" .רב ב˜ע ‰מˆ‡ ו‚„ר ב„‚ ‰ר",
ובר˘"י "ב˜ע ‰מˆ‡ ,עמי ‡‰רˆים ‰יו
ומזלזלין במˆו˙ ו‰חמיר עלי‰ן לע˘ו˙
סיי‚ ל‰רחי˜ן מן ‰עביר ‰כ‡„ם ‚‰ו„ר
ב˜ע ‰פרוˆ ‰ל˘ומר ,"‰ועי"ע ˘ם ל‰לן
˜ :ובחולין ˜י ,[.וכ˘יר„ רב ל˘ם וכן ˘‡ר
‡‰מור‡ים ,מˆ‡ ‰מˆב „"„˘ו ב."‰

ו‰"‰

˘יל"פ כן ב‰נו‚ע ל˜‰ז˙ „ם

ביום ˘˘י „‡מרי' ב˘ב˙ ˜כט„ :מעי˜ר‡

