˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

לעילוי ‚„ול יו˙ר˘‡ ,ר ,על-י„י-ז ‰מ˘לימים ‡˙ כוונ˙ ‰ברי‡ – ‰נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙
לו „יר ‰ב˙ח˙ונים ,בעולם ‰ז˙‰ ‰ח˙ון ˘‡ין ˙ח˙ון למט ‰ממנו ,מל‡ ˜ליפו˙ וסטר‡
‡חר‡ כו'.
ו˘ני ‡ופנים בז:‰
‡( על-י„י ‰ניסיון" ,כי מנס‡ '‰ ‰ל˜יכם ‡˙כם"" ,מנס‚ "‰ם מל˘ון נס ו‰רמ,‰
‰יינו˘ ,על-י„י-ז˘ ‰עומ„ בניסיון ,מ˙על ‰ל„ר‚‡ נעלי˙ יו˙ר ב‡ין ערוך...
ב( על-י„י ˘˙‰וב‡) ‰ם ל‡ עמ„ בניסיון(˘ ,על י„ ‰ב‡ לעילוי ‚„ול יו˙ר ב‡ין ערוך,
˘כן" ,מ˜ום ˘בעלי ˙˘וב ‰עומ„ים ˆ„י˜ים ‚מורים ‡ינם עומ„ים בו" ,וי˙יר ‰מז– ‰
"‡ין יכולים לעמו„ בו"‰ ,יינו‡˘ ,ין ז‡ ‰פילו ביכול˙ ˘ל‰ם.
...ונמˆ‡‰˘ ,עניין ‰בל˙י רˆוי ‚ופ‡ )‰ניסיון ,וי˙יר ‰מז˘˙‰ – ‰וב" ,‰לכפר על
נפ˘ו˙יכם"( פועל עילוי ‚„ול יו˙ר ,וזו‰י ˙כלי˙ ‰כוונ˘ ‰בו – ˘על י„ו י‰י' ‰עילוי
„"˙˘‡ ‡˙ ר‡˘".
...וי‰י רˆון ˘על י„י מע˘ינו ועבו„˙ינו ב"˙˘‡ ‡˙ ר‡˘" ע„ "לכפר על נפ˘ו˙יכם"
– נזכ ‰ב˜רוב ממ˘ ל‚‡ול‡‰ ‰מי˙י˙ ו˘‰לימ‰˘ ,‰רי ,על י„י עבו„˙ ˘˙‰וב") ‰לכפר
על נפ˘ו˙יכם"( מבטלים סיב˙ ‚‰לו˙ )"מפני חט‡ינו ‚לינו מ‡רˆנו"( ,וב„רך ממיל‡ –
"מי„ ‰ן נ‚‡לין".

‚úיון ˙רפ„
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ˜„ו˘ים

ו‡ז י‰י' ‚ם ˘לימו˙ ‰עניין „"˙˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני י˘ר‡ל" – ˙כלי˙ ‰עילוי ו˘‰לימו˙
במעמ„ם ומˆבם ˘ל י˘ר‡ל ,כולל ‰עילוי „˙˘וב‚ ‰ם ‡ˆל ˆ„י˜ים – ˘‰רי "מ˘יח
‡˙‡ ל‡˙ב‡ ˆ„י˜יי‡ ב˙יוב˙‡" .וכן ˙‰י' לנו – ב‚‡ול‡‰ ‰מי˙י˙ ו˘‰לימ ‰על י„י
מ˘יח ˆ„˜נו ,במ‰ר ‰בימינו ממ˘.

פרטי "‰כ„‚ úúו úב˙ור"‰
)˘"פ כי ˙˘‡ ˙˘מ"ז(

‰úפסי„ " -כ„י ˜úרב ˘‰בים"
בﬠנין "מ‡ן ר˘ﬠים ‚נבי"
˘‰פﬠ ‰ﬠ"י „ו‚מ‡ חי'

˜úר‡˙ ˘ב˙

פ˙ח „בר

כ‚

‰יל„ים˘ ,רו‡ים ‡˙ ‡ופן ‰נ˙‚‰ו ˘ל ‡‰ב בנו‚ע ללימו„ ˙‰ור ,‰וכ˘י˘ ל‰ם מ˜ום
ל˘‡ל‡ - ‰י ‡פ˘ר ל‰מˆי‡ ל‰ם ˙ירוˆים ˘‡ין ל‰ם ˘חר ,מכיון ˘מכירים ומבחינים
מי„ ˘˙ירו ıז‡ ‰ינו ‡ל‡ ניסיון ל˙˘‰מט...
ונוסף לז ,‰נו‚ע „‰בר ‚ם ל˜יום מˆו˙ כיבו„ ‡ב – ˘‰רי כבו„ ˘מים ˜ו„ם לכיבו„

בעז‰י״˙.

‡ב ,ומטבע „‰ברים˘ ,כ‡˘ר ‰יל„ רו‡‡‰˘ ‰ב מוסיף בכבו„ו ˘ל „˜‰ו˘-ברוך‰-ו‡,

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

על י„י לימו„ ˙‰ור ‰וכו'‡ ,זי מוסיף ‚ם ‰ו‡ בכבו„ו ˘ל ‡ביו ,ועל „רך ז ‰ב‰פכו כו'.

)‚ליון

ובמיל‡‡ ,ם רˆונו ˘ל ‡‰ב ˘בנו יכב„ו כ„בעי וב‰י„ור כו' – עליו ל‰וסיף יו˙ר בכבו„ו

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

˙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.

˘ל ˜‰ב".‰
...כ˘מ˙חילים ל˜רו‡ ב˙ורˆ‰ ˙‡ ‰יווי )ביח„ עם ‰‰בטח ˙‡ ‡˘˙"„ (‰ר‡˘",
במנח˙ ˘ב˙ ˘לפני ז˘ – ‰ו‡ל ‰יל„ ‡˙ ‡ביו ומב˜˘ ממנו ˘יר‡ ‰לו כיˆ„ מ˜יימים

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.

‡˙ ˆ‰יווי „"˙˘‡ ‡˙ ר‡˘".
וע„"ז ביום ר‡˘ון „פ' ˙˘‡ ‡˙ ר‡˘ ,יום ˘ני „פ' ˙˘‡ ‡˙ ר‡˘ וכו' – ˘ממ˘יך
ל˘‡ול ולב˜˘ ˘יר‡ו לו כיˆ„ מ˜יימים ‰יום "˙˘‡ ‡˙ ר‡˘" ל‚בי "˙˘‡ ‡˙ ר‡˘"
„‡˙מול ,ע„ ליום ˘‰ב˙˘ ,לימו˙ ‰ענין „"˙˘‡ ‡˙ ר‡˘".
וכטבעם ˘ל יל„ים ל˘‡ול ˘‡לו˙ על כל „בר ו„בר" ,מ‡י ‡‰י"" ,מ‡י טעמ‡" ו"למ‡י
נפ˜‡ מינ – "‰ל‡ מרפ‰ ‰יל„ ול‡ נו˙ן מנוח ע„ ˘י˜בל ‡˙ ˘˙‰וב‰ ‰מ˙‡ימ ,‰על י„י
ז˘ ‰יר‡ ‰במוח˘ כיˆ„ מ˜יימים ‡˙  ˙‡ ‡˘˙"‰ר‡˘".
‡...מנם ,ל‡חרי כל ‰‰פל‡ ˙‡ ‡˘˙"„ ‰ר‡˘"  . .יכול לבו‡ מי˘‰ו ולטעון :מכיוון
˘יו„ע בנפ˘ו ˘‰יו ‡ˆלו בעבר עניינים בל˙י רˆויים – כיˆ„ ˘ייך ‡ˆלו ‰עניין „"˙˘‡
‡˙ ר‡˘"?!
ו‰מענ ‰לז – ‰ב‰מ˘ך ‰פר˘" – ‰לכפר על נפ˘ו˙יכם":
‰עניין „"˙˘‡ ‡˙ ר‡˘" ˜˘ור ‚ם עם "לכפר על נפ˘ו˙יכם" – פעול˙ ‰כפר ‰על כל

◇ ◇ ◇

עניינים בל˙י רˆויים ,ע„ לחט‡ ‰כי חמור ,חט‡ ‰ע‚ל.

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˙

וע„ ל˘לימו˙ ‰כפר˘ – ‰מ˘˙˙ף יח„ עם כל בני י˘ר‡ל ב˜‰מ˙ ‰מ˘כן ,ול‡ ר˜
בעניין פרטי‡ ,ל‡ ‚ם בעניין ˘‰ו‡ ‰יסו„ „כל ‰מ˘כן – ‡„ני ‰מ˘כן ˘נע˘ו מ˙רומ˙
מחˆי˙ ˜˘‰ל ,וכן ˜רבנו˙ ˆ‰יבור ˘ב‡ים ממחˆי˙ ˜˘‰ל.

עומ˜ ‰כוונ ‰בנסיונו˙
ובעומ˜ יו˙ר – ˘˙כלי˙ ‰כוונ˘ ‰ל „‰בר ‰בל˙י רˆוי ‚ופ‡ ‡ינ‡ ‰ל‡ כ„י ˘על י„י
ז ‰י‰י' ‰עניין „"˙˘‡ ‡˙ ר‡˘":
"כל מ˘ ‰בר‡ ˜‰ב" ‰בעולמו ל‡ בר‡ו ‡ל‡ לכבו„ו" ,כולל ‚ם בנו‚ע לברי‡˙
מˆי‡ו˙ ‰רע ולעומ˙ ז ‰כו'˙˘ ,כלי˙ כוונ˙ ברי‡˙ו בעולם ‰י‡ – ˘על י„ו יבו‡ „‡‰ם
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כיˆ„ מ˜יים 'ו˙למו„ ˙ור ‰כנ‚„ כולם'?!
וב‡ו˙יו˙ פ˘וטו˙ בנו‚ע לפועל ממ˘ – ˘י˘ ל‰וסיף בלימו„ ˙‰ור˜) ‰ביעו˙ ע˙ים
ל˙ור‰ ,(‰ן בכמו˙ ו‰ן ב‡יכו˙˘ ,על-י„י-ז ‰נע˘י˙ ‰רמ ‰ו˙‰נ˘‡ו˙ בר‡˘˙‡ ‡˘˙" ,
ר‡˘" ,ועל-י„י-ז‚ ‰ם בכל ‚‰וף‰ ,יינו˘ ,כללו˙ ‰נ˙‚‰ו במ˘ך ‰יום כולו ‰י‡ ב‡ופן
נעל ‰יו˙ר.
ועו„ עניין בז ˙‡ ‡˘˙"˘ – ‰ר‡˘" ‰ו‡ ל‡ ר˜ ל˘ון ˘ל ˆיווי‡ ,ל‡ ‚ם ל˘ון ˘ל
‰בטח) ‰כ˙ור˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן בכיוˆ‡ בז‰ ,(‰יינו˙"˘ ,ור˙‡-מ˙" מבטיח˘ ‰כ‡˘ר
יעסו˜ ב‰נ"ל ,בוו„‡י י˜ויים ‡ˆלו ‰עניין „"˙˘‡ ‡˙ ר‡˘".
וי˘ ל‰וסיף˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘עניין ‰נ"ל מובן ‚ם ל˜טנים‡ ,ל‡ י˙יר ‰מז˘ – ‰על-י„י
˜‰טנים ני˙וסף ‚ם ‡ˆל „‚‰ולים.
וב„˜‰מ:‰
‡ו„ו˙ ˜˙‰ופ‡"„ ‰חרי˙ ‰ימים" ,סוף זמן ‚‰לו˙ ,בסמיכו˙ ממ˘ לזמן ‡‚‰ול– ‰

˜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

נ‡מר "ו˘‰יב לב ‡בו˙ על בנים"" ,על י„י בנים".
וי˘ לומר על „רך ˆ‰חו˙ – ˘בח‚ ‰פסח ,זמן ומˆב ˘ל ‚‡ול‰ ,‰ס„ר ‰ו‡ ב‡ופן
„"ו ˙„‚‰לבנך" ,ובל˘ון ‰כ˙וב "˘‡ל ‡ביך וי‚„ך"‡ ,בל לפני ז ,‰בסוף זמן ‚‰לו˙,
‰ס„ר )לפעמים( ‰ו‡ ל‰יפך – "˘‡ל בנך וי‚„ך"  . .כ‡מור" ,ו˘‰יב לב ‡בו˙ על בנים",
"על י„י בנים".
ובנו‚ע לעניננו:
כ‡˘ר מחנכים ‡˙ ‰יל„ לומר ברכו˙ ˘‰חר בכל יום ,כולל ‚ם ‰מ˘נ˘ ‰ב ‰נ‡מר
˘"˙למו„ ˙ור ‰כנ‚„ כולם" – ב‰כרח ˘‰נ˙‚‰ו ˘ל ‡‰ב ‰מחנך ˙‰י' ב‡˙‰ם לכך,
„‡ם-ל‡-כן˙˙ ,עורר ‡ˆל ‰יל„ ˘‡ל ‰ו˙מי ‰‰על „בר ‰נ˙‚‰ו ˘ל ‡ביו‰ ,יי˙כן ˘במ˘ך
כל ‰יום כולו עוס˜ בריבוי עניינים ,עניינים טובים ומועילים ,ע„ ל"„ברים ˘‡ין ל‰ם
˘יעור‰ ,פ‡ ‰ו‰ביכורים ו‰ר‡יון ו‚מילו˙ חס„ים" ,ע„ ל"‰ב‡˙ ˘לום בין ‡י˘ ל‡˘˙ו"
)כולל ˘לום ‰בי˙ ˘לו ,(...ו‡ילו בנו‚ע ללימו„ ˙‰ור‡ – ‰ין ז ‰ב‡ופן „"˙למו„ ˙ור‰
כנ‚„ כולם" ,כנ‚„ ˙‰‰עס˜ו˙ בכל ˘‡ר ‰עניינים! ול‡ עו„‡ ,ל‡ ˘י˙כן ‡פילו ˘יוˆ‡
י„י חוב˙ לימו„ ˙‰ור ‰ב‡מיר˙ מ˘נ ‰זו  . .בו„‡י – טוען ‰יל„ – ל‡ ללימו„ כז‰
˙‰כוונ‰ ‰מ˘נ ‰ב‡מר˙" ‰למו„ ˙ור ‰כנ‚„ כולם"!...

‰וספ ‰ב˙ור – ‰חל˜ מחינוך ‰יל„ים!
כלומר :נוסף לעˆם ‰חיוב „"˙למו„ ˙ור ‰כנ‚„ כולם" ,כולל ‚ם בימי ‰חול ,ימי
‰עבו„˘ ,‰ב‰ם עוס˜ על פי ˙ור ‰בעניני ‰פרנס ‰כו' ,ו‡ף-על-פי-כן חייב ל˜בוע ע˙ים
ל˙ור ,‰וב‡ופן „"˙למו„ ˙ור ‰כנ‚„ כולם" – ‰רי ז˘˜ ‰ור ומ˘פיע ‚ם בנו‚ע לחינוך

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

כ‡

‰וספ. ‰

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

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

מ‰ ‰ם פרטי "‰כלל ‚„ול ב˙ור?"‰

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

מ ‰מוסיף "ז ‰כלל ‚„ול ב˙ור "‰בפ˘ט "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך"? ‡ /ם כבר ‡ו‰בים כל
י‰ו„י מˆ‰ ‰ורך בכל ˆ‰יוויים „בין ‡„ם לחבירו? " /ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" כ"כלל ‚„ול
ב˙ור – "‰בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ'  215ו‡ילך(

פנינים

להרים את 'ראש' היהודי

עיונים ובי‡ורים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„

לפני עור – ‡יסור כללי? ‰ /וכח ˙וכיח – פרט בכל ‰מˆוו˙

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
מי„ו˙ ומ˘˜לו˙ – יסו„ ל˜יום ‰מˆוו˙
˙חיל˙ פעול˙ ‰יˆר – מסי˙ „‡‰ם ˘יחסר "‰מי„ "‰מעט ˘ /ל‡ י‡" ‡‰בן ו‡בן" – מי„‰
‡ח˙ ל‚‰וף ומי„‡ ‰חר˙ ל‰נ˘מ‰ / ‰מ‚ן מפני "עמל˜" – ˘מיר˙ "‰מי„ "‰ב˘לימו˙
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ'  149ו‡ילך(

פנינים

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

"‰פס„" – "כ„י ל˜רב" ‰‡ /ב˙ חנם – כנ‚„ ˘נ‡˙ חנם

צריך לפעול הרמה של 'ראש' היהודי  /כיצד מקיים 'ותלמוד תורה כנגד כולם'?! /
הוספה בלימוד התורה – הוספה בחינוך הילדים  /עומק הכוונה בנסיונות

נ‡מר

"כי ˙˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני י˘ר‡ל":

"˙˘‡" – ‰ו‡ מל˘ון ‰רמ ‰ו˙‰נ˘‡ו˙ ,וז‰ו "כי ˙˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני י˘ר‡ל" – ˘י˘
לפעול ‰רמ ‰ו˙‰נ˘‡ו˙ ב"ר‡˘" „כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל˘‡ ,ר ,על י„י ז ‰נע˘י˙
ב„רך ממיל‡ פעול˙ ‰‰רמ ‰ו˙‰‰נ˘‡ו˙ ‚ם בנו‚ע לכל ‡ברי ‚‰וף.

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
„‰רן למס' סנ„‰רין
יפלפל בכוונ˙ ˜‰ו˘י‡ ו˙‰ירו˘ ıב˘"ס "מ‡ן ר˘עים ‚נבי" ,ויסי˜ „נרמז כ‡ן ‰חומר
„‚ניב‰„ ‰וי פעול ‰נמ˘כ˙  /עפ"ז יב‡ר ˙וכן ‰וספ˙ ‰בריי˙‡ על ‰מ˘נ ‰בסו‚יין

וענינו בעבו„˙ „‡‰ם:
"ר‡˘" – ˜‡י על ˘‰כל‰ ,בנ ‰ו ,‰‚˘‰במוח ˘בר‡˘ ,ובפרט ר‡˘ "בני י˘ר‡ל" –
עם "חכם ונבון".

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ'  206ו‡ילך(

וˆריך ל‰יו˙ "˙˘‡ ‡˙ ר‡˘" ,לפעול ‰רמ ‰ו˙‰נ˘‡ו˙ בבחינ˙ ‰מוחין˘ ,על-י„י-

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

ז ‰נע˘ ‰ב„רך ממיל‡ ‰רמ ‰ו˙‰נ˘‡ו˙ במי„ו˙ ˘בלב‰˘ ,רי ‰מוח ˘ליט על ‰לב ,ע„

„ו‚מ‡ חי – ‰חוז˜ ˘‰‰פע‰
ל˜ט מכ˙בים ‡ו„ו˙ ˘‰‰פע ‰ב‡מˆעו˙ „ו‚מ‡ חי ,‰וח˘יבו˙ ˘‰‰פע„ ‰ו˜‡ ב„רך זו;
על ‰מ˘פיע ל„‰ר בעˆמו יו˙ר ממ„˘ ‰ור˘ מ‰מו˘פע

„רכי ‰חסי„ו˙

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

כ‡

למרו˙ ‰‰ב„לים כולם ‰יו רˆיניים

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
ל‰רים ‡˙ 'ר‡˘' ‰י‰ו„י

ל‰רמ ‰ו˙‰נ˘‡ו˙ ‚ם בנו‚ע ל‡ברי ‰מע˘‰" ,‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר".
ועניין ז ‰מובן בפ˘טו˙ לכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל ,למ‚„ול וע„ ˜טן:
‡פילו יל„ ˜טן ˘‡ינו ˘ייך ע„יין לעניין „"מוח ˘ליט על ‰לב" ,וע„ ˘‡ינו יו„ע
‡פילו מ‡מר ז‚ – ‰ם ‰ו‡ מר‚י˘ בעˆמו ˘רוˆ ‰ב„בר ˘מבין ˘טוב לו‰ ,יינו‰"˘ ,מ„ו˙
‰ן לפי ערך ˘‰כל".
ומכיוון ˘רו‡ ‰במוח˘ ‡˙ ˘‰ינויים ב˙‰פ˙חו˙ ו‚י„ול ˘כלו מ‡ז ˘‡ביו ˙‰חיל
ללמ„ו "˙ורˆ ‰ו ‰לנו מ˘ ,"‰כ˘˙‰חיל ל„בר ,ע„ ל"˙ספור˙" כ˘נע˘ ‰בן ˘לו˘
˘נים ,ול‡חרי כן כ˘נע˘" ‰בן חמ˘ ˘נים למ˜ר‡" ,וכן ‰ל‡) ‰ועל „רך זˆ‡ ‰ל יל„‰
– ב‚יל מו˜„ם יו˙ר‰˘ .רי "בינ ‰י˙יר ‰ני˙נ ‰ב‡˘‰ ,("‰יינו˘ ,נע˘ˆ‡ ‰לו ‰עניין
„"˙˘‡ ‡˙ ר‡˘" – ‰רי ,ב„רך ממיל‡ נע˘˘ ‰ינוי ‚י„ול ועלי ‰כו' בכללו˙ ‰נ˙‚‰ו.

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

"ל‡ סיימנו ‡˙ ˙‰פל ‰מבלי ˘פעלנו מ˘‰ו ב˙וכנו"

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

ב‡ח„ ‰טיולים ברוסטוב על נ‰ר „ון ,ביום ‚׳ ט׳ ‡„ר ˘ני ˙רע״ו ,סיפר ‰ו„ כ״˜
‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ ‡ו„ו˙ ˘ני חסי„ים ז˜נים˘ ,ני‰ם מלמ„ים בלעכעוויט˘ :ר׳ מ˘‰
„ובער ,ילי„ לעכעוויט˘ ,ור׳ י˘ר‡ל „ובער ,ילי„ ‰ומיל וח˙ן בלעכעוויט˘‰ .חסי„

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

ר׳ מ˘„ ‰וב ‰י' מבו‚ר מ‰חסי„ ר׳ י˘ר‡ל „וב‰ .ו‡ ‰י' עו„ ‡ˆל כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן,
‰חסי„ ר׳ י˘ר‡ל „וב ‰י˙˙ ‰חל˙ ˘ימו˘ו ‡ˆל כ״˜ ‡„מו״ר ‡‰מˆעי.
˘ני‰ם ‰יו בעלי  ‰‚˘‰ובעלי עבו„„‚ ‰ולים‡ ,ל‡ ˘‰יו חלו˜ים בטבעם‰ :ר׳ מ˘‰

מה הם פרטי
ה"כלל גדול בתורה"?

„וב ‰י' בטבע ˘‰מח ‰ו‰ר׳ י˘ר‡ל „וב ‰י' בטבע ‰מרירו˙.
פעם ‡ח˙ ב‰יו˙ם ‡ˆל כ"˜ ‡„מו״ר ‡‰מˆעי בליוב‡וויט˘‡ ,ומר ר׳ מ˘„ ‰וב לר׳
י˘ר‡ל „וב‡ :ינני יו„ע מ˙‡ ‰כם ,כ˘˙‰פללנו ,ל‡ סיימנו ‡˙ ˙‰פל ‰מבלי ˘פעלנו
מ˘‰ו ב˙וכנו ,ו‡ילו ‡˙ם‰ ,נכם מ˙פללים ומ˙פללים ,מוח ‰כפיים ורו˜ע בר‚לים,
ו‡˙ם ˙˜ועים ועומ„ים במ˜ום ‡ח„.
חסי„י רבנו ‰ז˜ן ל‡ ‰ס˙פ˜ו ב˙ור ‰ויר‡˙ ˘מים.

‡ם ל‰ב ‰עבו„‰ ‰ו‡ ב‚לוי – ‰רי ז ‰מנוול
‰...יו חסי„ים ˘‰יו מ˙פללים ב˙‰ל‰בו˙ ובחיו˙ ‚„ול ,‰ו‰יו חסי„ים מבו‚רים ˘ל‡
‚רסו ז‡˙‰ .ם ‰יו ‡ומרים˘ ,י˘נו פירו˘ ע˙י˜ ˘ל 'עבו„‡"˘ '‰ם פ‚ע בך מנוול ז"‰
מ˘מעו‡ ,ם ל‰ב ‰עבו„‰ ‰ו‡ ב‚לוי – ‰רי ז ‰מנוול.
‡ˆל "עוב„" מסו„ר ˆריך ל‰יו˙ זמן למרירו˙ .למרו˙ ˘כ˙וב "‰י˙ ‰לי „מע˙י
לחם ו‚ו'" – מ‡נין ˙בירין ˘‰ם מרירו˙‡ ,ך מי ‡ומר ˘זˆ ‰ריך ל‰יו˙ בחיˆוניו˙ ,ז‰
ˆריך ל‰יו˙ בפנימיו˙ .על „‡‰ם ל„ע˙ ב˙וכו ˘‰ו‡ ˘בור‡ ,ך ל‡ ˆריכים ל‰ר‡ו˙ ז‡˙
לזול˙‰ .זמן למרירו˙ ˆריך ל‰יו˙ בליל ‰ב˘ע˙ ˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מט ,‰ב˙י˜ון חˆו˙
וב˘ע˙ ‰עבו„˘ ‰ל ˙רומ˙ ˘„‰ן.
...חסי„ים בעבר ,כ‡˘ר ‰יו סו‚רים ‡˙ ‰סי„ור ‡חרי ˙‰פיל‰ ‰יו מסמנים בסי„ור
‰יכן ‰ם ‡וחזים ,מ‰ ‰ם פעלו בעבו„˙ם ב˙פל ‰ומ ‰עלי‰ם עו„ לפעול .ו‡חרי ˙‰פל‰
‰בי‡ו ‡˙ ‰‰חלטו˙ בעבו„ ‰מ‰כח ‡ל ‰פועל.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  ˘"˙'‰עמ'  - 146 ,141-2ספר ˘‰יחו˙ ‰מ˙ור‚ם  ˘"˙'‰עמ' ˜מ‚˜ ,„-מח(

מה מוסיף "זה כלל גדול בתורה" בפשט "ואהבת לרעך כמוך"?  /אם כבר אוהבים
כל יהודי מה הצורך בכל הציוויים דבין אדם לחבירו? " /ואהבת לרעך כמוך"
כ"כלל גדול בתורה" – בפשוטו של מקרא

בפר˘˙נו

ב‡ ˆ‰יווי ‰מפורסם )יט ,יח(" :ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" .ובפירו˘ ר˘"י:

"ו‡‰ב˙ לרעך כמוך – ‡מר רבי ע˜יב‡ :ז ‰כלל ‚„ול ב˙ור."‰
ומ˜ור „ברי ר˘"י ‰ו‡ במ„ר˘ '˙ור˙ כ‰נים' על ‡˙ר

)וכן בירו˘למי נ„רים פ"ט  .„"‰ב"ר

פכ"„ ,ז(; ‡בל ˆ"ע:
‰רי פירו˘ ר˘"י ‡ינו ספר ˘ל מוסר ו˙‰עוררו˙ כו'‡ ,ל‡ ענינו ‰ו‡ – כמו ˘כ˙ב
ר˘"י עˆמו בפ' בר‡˘י˙ )‚ ,ח ,‚ .כ„ .ועו„( "ו‡ני ל‡ ב‡˙י ‡ל‡ לפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡";
ובכן ,מ‰ ‰ו˜˘ ‰לר˘"י בפ˘ט ‰כ˙וב כ‡ן?
ולכ‡ור„ ,‰ברי רבי ע˜יב‡ ב‡ו ל‰ורו˙ „רך בעבו„˙  '‰ול„‚‰יל ‡˙ ח˘יבו˙ מˆו˙
"ו‡‰ב˙ לרעך כמוך"˘ ,י˘ ב ‰ענין כללי ‰נו‚ע לכל ˙‰ור‡ – ‰בל כיˆ„ ‰ם נו‚עים
ל‰בנ˙ ‰פ˘ט בכ˙וב?
]בס ˜"‰מבו‡ר ˘מ„ברי ר˘"י בפירו˘ו ע‡ ˙"‰פ˘ר ל‰וˆי‡ "ענינים נפל‡ים" )כל˘ון ˘‰ל" ‰במס'
˘בועו˙ ˘לו( בכל חל˜י ˙‰ור ‰וע„ לרזין „‡וריי˙‡‡ .בל מובן ˘לכל לר‡˘ י˘ ל‰בין ‡˙ מ˘מעו˙

„בריו ב‡ופן ‰מ˙‡ים ל"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"˘ ,לכך כוונ˙ו ‰עי˜רי˙ כנ"ל[.

ב.

וי˘ לומר:

כ‡˘ר לומ„ים ‡˙ ‰כ˙וב כ‡ן ורו‡ים ˘י˘ מˆו ‰ל‡‰וב י‰ו„י ‡חר ב‡ופן ˘ל

יט

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

"כמוך" ,כמו ˘„‡‰ם ‡ו‰ב ‡˙ עˆמו – מ˙עורר˙ מי„ ˙מי ‰‰כללי˙:
מˆינו בכ˙וב ריבוי ‡ז‰רו˙ ב˘ליל˙ מע˘ ‰רע ˘ל י‰ו„י ‡ח„ לחבירו ,וכ‚ון בפר˘˙נו
‚ופ‡ )יט ,י‚-י„( ")‡( ל‡ ˙ע˘ו˜ ‡˙ רעך )ב( ול‡ ˙‚זול )‚( ל‡ ˙לין פעול˙ ˘כיר ‡˙ך ע„
בו˜ר )„( ל‡ ˙˜לל חר˘ ) (‰ולפני עור ל‡ ˙˙ן מכ˘ול" – וכ‰נ ‰רבו˙;
ולכ‡ור ,‰לנוכח ‰מˆו" ‰ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" – נע˘ו˙ כל ‡ז‰רו˙ ‡לו מיו˙רו˙ ,כי

„רכי ‰חסי„ו˙

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

‡ם „‡‰ם מˆוו ‰ל‡‰וב ‡˙ חבירו "כמוך"‰ ,רי מובן מ‡ליו ˘‰ו‡ יז‰ר מלע˘ו˙ לו כל
רע ו‡„רב ‰יע˘ ‰עמו ר˜ טוב וחס„! למ‡ ‰יפו‡ ‰וˆרך ‰כ˙וב לכל ‰מˆוו˙ ו‡‰ז‰רו˙
בענינים ˘ל "בין ‡„ם לחבירו"?
]מˆינו ‡מנם ˘"‰רב ‰מˆוו˙ ב˙ור ‰נ‡מרו ונכפלו  . .לחייב ולענו˘ על מנין ל‡וין ˘ב‰ם" )פר˘"י

˙˘‡ ל„ ,כ‚ .וע„"ז בפר˘"י ˆו ו ,ו˘ .מיני י‡ .‚ ,י‡ ,מ„‡ .מור כ‚ ,ל‡ .ועו„( – ‡בל כבר ‡מרו חז"ל ˘מע„יפים
לפר˘ ב‡ופן ‡חר" :כל ‰יכ‡ „‡יכ‡ למי„ר˘ „ר˘ינן ול‡ מו˜מינן בל‡וי י˙ירי" )פסחים כ‚ ,ב( ,ומובן
˘‚ם ב„רך ‰פ˘ט מע„יפים כן ,וכמו ˘מˆינו בפירו˘ ר˘"י )מ˘פטים כ‚ ,יט .ועו„( לענין ‡יסור ב˘ר בחלב,
˘נכ˙ב ב˙ור˘ ‰לו˘ פעמים ומפר˘ ר˘"י ˘י˘ חי„ו˘ ו˙וספ˙ בכל פעם )"‡ח„ ל‡יסור ‡כיל ‰ו‡ח„

ל‡יסור ‰נ‡ ‰ו‡ח„ ל‡יסור בי˘ול"([.

‚.

וכ„י ליי˘ב ‰ענין מבי‡ ר˘"י ‡˙ „ברי רבי ע˜יב‡ – "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך ,ז ‰כלל

‚„ול ב˙ור:"‰
מˆו˙ "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" ‡ינ ‰ענין נפר„ מכל ‡‰ז‰רו˙ ˘בין ‡„ם לחבירו‡ ,ל‡

למרות ההבדלים
כולם היו רציניים
"אינני יודע מה אתכם ,כשהתפללנו ,לא סיימנו את התפלה מבלי שפעלנו
משהו בתוכנו ,ואילו אתם ,הנכם מתפללים ומתפללים ,מוחה כפיים ורוקע
ברגלים ,ואתם תקועים ועומדים במקום אחד"

‰י‡ ‰י‡ "‰כלל" ˘ל‰ם; "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" ‰ו‡ ‰כלל ,וכל ‰מˆוו˙ ‡‰חרו˙ ˘בענין
ז‰ ‰ם ‰פרטים.
ומע˙‡ ‰ין פל‡ ˘נכ˙ב‚ ‰ם ‰מˆו" ‰ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" ,ו‚ם כל ‡‰ז‰רו˙ ‰פרטיו˙
– כי מˆינו ˘כן „רך ‰כ˙וב לפעמים ,לומר בפירו˘ ‚ם ‡˙ "‰כלל" ו‚ם ‡˙ "‰פרטים"
)ול„ו‚מ‡ – בפ' מ˘פטים כב ,ח" :על כל „בר פ˘ע ,על ˘ור על חמור על ˘ ‰על ˘למ ,‰על כל ‡בי„‰
ו‚ו'"‡˘ ,ף ˘ב˙יבו˙ "על כל ו‚ו'" נכללים כבר כל ‰פרטים ,מכל מ˜ום מונ‰ ‰כ˙וב ‚ם ‡˙ ‰פרטים ˘ל

"˘ור"" ,חמור" "‰˘" ,ו"˘למ.("‰
‡ל‡ ˘‡ם "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" ‰ו‡ "‰כלל" ˘ל כל ‰מˆוו˙ ˘בין ‡„ם לחבירו –
‰יו כל מˆוו˙ ‡לו ˆריכו˙ ל‰יכ˙ב בסמיכו˙ ל"‰כלל" ˘ל‰ן ,ולמע˘‡ ‰ינו כן‡ ,ל‡
‰פרטים מפוזרים ‰מ ‰בפר˘יו˙ ˘ונו˙ ו‰רב ‰מ‰ם ‡ינם סמוכים ל"‰כלל"!
וי˘ לב‡ר˘ ,ז‰ו „יו˜ ‰ל˘ון "כלל ‚„ול ב˙ור :"‰ב"כלל" ר‚יל ‡כן ‰פרטים ב‡ים
בסמיכו˙ ל"‰כלל" ˘ל‰ם‡ ,מנם "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" ‰ו‡ כלל ‚„ול˘ ,כולל ריבוי
פרטים ,ומחמ˙ ריבוי ‰פרטים ל‡ טרח ‰כ˙וב ל‰סמיכם ‡ל "‰כלל" ˘ל‰ם ‡ל‡ ‰ם
מפוזרים "ב˙ור "‰כול.‰

„.

ו‰נ ,‰י„וע מ‡מרו ˘ל ‰לל ‰ז˜ן ˘‡מר ל‚‰ר ˘רˆ ‰ל‚˙‰ייר במ‰ירו˙

מ‰ו חסרונו ˘ל בעל מ„ו˙ טובו˙ מלי„?‰
‡ˆל ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ ‰י' ס„ר‰˘ ,י' מ„בר מזמן לזמן על טיפוסי ‰חסי„ים
‰מיוח„ים ˘בין חסי„י חב״„ :בעלי מוחין ,בעלי מ„ו˙ טובו˙ ,בעלי מ„ו˙ טובו˙ מ˙וך
י‚יע ,‰בעלי מוחין מ˙וך י‚יע ,‰כן על בעלי ‰נ˘ ‰‚‰ונים˘ ,מחים˜ ,ו„רים.
כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ ‰י' מונ˘ ‰בחם ומסיים ˘כל ‡ח„ מ‰ם ,בלי ‰ב„ל ‡יך ‰י' ‡ופן
עבו„˙ו ,פעל בכל כוחו˙ ‰נפ˘ ˘לו ˘‰יו ˙מי„ ‡ˆלם ב‚˙‰לו˙ .ולמרו˙ ˘‰יו ביני‰ם
בעלי טבע ˘ונים ,בטבע ˘‰מח‡ ‰ו ‰מרירו˙‡ ,ך כולם ‰יו רˆיניים.
‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰ ˜"‰י' מסביר לי ˙מי„ ‡˙ ˘‰וני ˘בין בעל מוחין ‡ו בעל
מ„ו˙ מלי„ ‰לבין בעל מוחין ‡ו בעל מ„ו˙ מ˙וך י‚יע ,‰ו‰י' מ˘˙„ל ל‰סביר לי מעל˙
‰עבו„˘ ,‰עי˜ר ‰עבו„ ‰ב„רך ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ ל˘נו˙ ‡˙ ‰מוחין ו‰מ„ו˙ ˘מלי„ ‰על
י„י עבו„ ,‰ו‰י' מסיים ˘בעל מוחין טובים ‡ו בעל מ„ו˙ טובו˙ ˘מלי„‰ ‰ו‡ בעל
חסרון ‚„ול יו˙ר מ‡˘ר בעל מוחין ומ„ו˙ רעו˙ .בעל ‰חסרון יו„ע ˘‰ו‡ בעל חסרון,

)˘ב˙ ל‡,

‡(„" :עלך סני לחברך ל‡ ˙עבי„ ,זו ‰י‡ כל ˙‰ור ‰כול ‰ו‡י„ך פירו˘‡ ‰ו‡".

ועל פי „רך ‰טבע ‰רי חול ‰עוס˜ ברפו‡ו˙ ,וכ‡˘ר מ˙עס˜ים ברפו‡ו˙ ,עוזר ˘‰י"˙
ומ˙רפ‡ים .ו‡ילו כ‡˘ר ‡„ם ‡ינו יו„ע כלל ˘‰ו‡ חול‰ - ‰רי מר מ‡„.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

ומפר˘ ר˘"י על "˘‰ס"˘ ,רעך" ‰ו‡ ˜‰ב") ‰כל˘ון ‰כ˙וב "רעך ורע ‡ביך ‡ל

„ו‚מ‡ חי˘ ‰ל מור ‰בכ˙‰

˙עזוב" )מ˘לי כז ,י(( ,וזו כוונ˙ ‰לל ב„בריו – ˘כ˘ם ˘עליך ˘נ‡וי ˘עוברים על „בריך,

במענ ‰למכ˙בו  . .בו כו˙ב ‡ו„ו˙ לימו„ו עם ‰כ˙ו˙ ,ובטח ‡ף ˘‡ינו מזכיר על „בר
ז ‰מחפ˘ „רכים ו‡ופנים ל‰ח„ירם רוח חסי„ו˙י ויר‡˙ ˘מים ‡˘ר ז ‰נע˘ ‰ל‡ ר˜ ע"י
‰לימו„ ‡ל‡ ‚ם ע"י „‰בור 'מסביב' לענינים ,וע"י ‰נ‰ ‰‚‰מ˙‡ימ˘ ‰ל מור‰ ‰כ˙‰
ל‰יו˙ „ו‚מ‡ חי' ל‰נ ‰‚‰מ˙‡ימ ‰לחסי„ ויר‡ ˘מים ,ו‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני ‰רˆון
ובפרט ˘זכו˙ ‰רבים ‰ם ˙‰למי„ים ו‰מו˘פעים מסייע˙ו..

כן ‡ל ˙עבור על „ברי ˜‰ב" ,‰ובמיל‡ נכללו˙ בז ‰כל מˆוו˙ ˙‰ור.‰
וי˘ ממפר˘י ר˘"י )נחל˙ יע˜ב .מ˘כיל ל„ו„( ˘‰בינו ˘לכך נ˙כוון ר˘"י בפירו˘ו
ל˙ור ‰כ‡ן – ˘‡˙ ˆ‰יווי "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" י˘ לפר˘ )ל‡ ביחס לרע ב˘ר ו„ם,
‡ל‡( ביחס ל˜ב"˘ ‰נ˜ר‡ "רעך"; ולכן ז‰ו "כלל ‚„ול ב˙ור "‰כול ,‰כי כ˘‡ו‰בים ‡˙
˜‰ב" ‰ול‡ עוברים על „בריו‰ ,רי במיל‡ מ˙˜יימו˙ כל ‰מˆוו˙.

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' פ‡(

‡מנם ˆ"ע‰˘ ,רי ר˘"י כ‡ן ‡ינו ‡ומר "זו ‰י‡ כל ˙‰ור ‰כול) "‰כל˘ון ‰לל(‡ ,ל‡
"ז ‰כלל ‚„ול ב˙ור ,"‰ו‰יינו‰˘ ,ו‡ ר˜ כלל ‡ח„ ב˙וך ˙‰ור – ‰ולכן נר‡ ‰פ˘וט

„ו‚מ‡ חי' ל‰נ ˙‚‰ב˙ י˘ר‡ל

כ„רכנו לעיל˘ ,כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ˘‰ו‡ "כלל ‚„ול" ˘נכללו בו כל ‰מˆוו˙ ˘בין ‡„ם

במענ ‰על מכ˙ב . . ‰בו ˘ו‡ל˙ ב‡יז‡ ‰ופן ‡פ˘ר ל ‰ל‰וˆי‡ לפועל ˘‰פע‰
בסביב˙ ‰ל‰וסיף ב ‰בי„‰ו˙ ב˙ור˙נו ומˆו˙י׳.
ולפל‡ ‚ם ‡˘‰ל ‰בז ,‰כי ‰רי כמו ˘מר‚˘˙ בטח ˘‰י‡ מו˘פע˙ מחברו˙י' ,וכמו
˘כל ‡„ם מו˘פע מסביב˙ו ,וכל˘ון רבו˙ינו ז"ל ‰רב ‰חברו˙ עו˘‰ ,‰רי על ‡ח˙
כמ ‰וכמ˙˘ ‰עמול ‰בעניני ˙ור ‰ומˆו˙ ופנימיו˙ ˙‰ור ‰ונ˘מ˙‰ ‰י‡ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙
„‰רכו˙י׳ ומנ‚‰י׳ יכול ‰ל‰ח„יר ול˘‰פיע כמ ‰פעמים ככ ,‰כי ‰רי מרוב ‰מ„ ‰טוב.‰
ו˘˙י נ˜ו„ו˙ כלליו˙ ב˙עמול ‰זו ,ו‰ם:

לחבירו „ו˜‡ )ול‡ ‰מˆוו˙ ˘בין ‡„ם למ˜ום( ,ו‡ין ל‰וˆי‡ ‡˙ "רעך" מפ˘וטו.
‡ל‡ ˘לפי ז ‰י˘ ל„˜„˜ בז‰˘ ‰בי‡ ר˘"י ‡˙ „‰ברים ב˘מו ˘ל רבי ע˜יב‡˘ ,מז‰
מ˘מע ˘י˘ כ‡ן חי„ו˘ מיוח„ ˘‡ינו מובן מעˆמו.
]‰מ˘כיל ל„ו„ בי‡ר לפי „רכו˘ ,כיון ˘חי„ו˘ ‚„ול י˘ לפר˘ ‡˙ ˙יב˙ "רעך"
כמוסב˙ על ˜‰ב" – ‰לכן ‰בי‡ ר˘"י ‡˙ ˘מו ˘ל רבי ע˜יב‡‰" :וˆרך ר˘"י ל‰בי‡
„‰בר ב˘ם בעליו ,לפי ˘ב‡ לפר˘ „'לרעך' ז˜‰ ‰ב" ;‰ו‡י ל‡ו „‡מרו ‰חז"ל ל‡ ‰ו‰
מפר˘ ‰כי מ„י„י' ‡ . .ל‡ ˘רז"ל ברוח ˜„˘ם ˜יבלו ˘זו כוונ˙ ‰כ˙וב".
‡ך לפי „רכנו ‰רי ‡ין כ‡ן חי„ו˘ ˘ל "רוח ˜‰ו„˘" ‡ל‡ בי‡ור ב‰בנ˙ ‰פ˘ט –

‡( ˘‰י‡ בעˆמ˘˙ ‰מ˘ „ו‚מ‡ חי׳ ב‰נ‚‰ו˙י׳ ועניני׳ מ‰ ‰י‡ ב˙ מבי˙ חסי„ו˙י.

ומע˙ ‰נ˘‡ל˙ ‡˘‰ל ‰למ ‰לר˘"י ל‰זכיר ‡˙ ˘מו ˘ל רבי ע˜יב‡˘ ,ל‡ כ„רכו ברוב

ב( על י„י ‰סבר ‰ב‡ו˙יו˙ ‰מ˙‡ימו˙ לפי ‰בנ˙ם לחברו˙י׳ עניני חסי„ו˙ וסיפורי

פירו˘יו ל‰בי‡ „‰ברים בס˙ם[.

חסי„ים˘‡ ,ר חומר ע˘יר ורב ‚ווני ˙מˆ‡ בזח בספרי ˘‰יחו˙ ול˜וטי „בורים ,וב„בר‰
בז ‰פעם ‡חר פעם‰ ,נ ‰בטוחים ‡נו ˘מ˙˜בלים „ברים כ‡לו ופועלים פעול˙ם ,ובלב„
˘י‰יו „ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב.

.‰

וי˘ לומר בז:‰

˙למי„ חריף עלול ל˘˜‰ו˙ – ‡ם ‡כן "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" ‰ו‡ "כלל ‚„ול ב˙ור,"‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' י-י‡(

מ„וע נ‡מר "כלל ‚„ול" ז ‰ר˜ עכ˘יו בפר˘˙ ˜„ו˘ים ,זמן ממו˘ך ל‡חר מ˙ן ˙ור‰
ו˜‰מ˙ ‰מ˘כן ,ול‡ לפני כן?

...רו‡ים במוח˘ ‡˘ר ˙עמול‰ ‰יו˙ר פעיל‰ ‰י‡ ‰ב‡ ‰ל‡ ר˜ על י„י „יבור ‡ל‡

ועל ז ‰מˆיין ר˘"י ˘רבי ע˜יב‡ ‰ו‡ ˘‡מר ‡˙ „‰ברים ,ומרמז בז˘ ‰רבי ע˜יב‡

על י„י מע˘ ,‰ז„ .‡.ו‚מ‡ חי' ל‰ענין ו‡‰י„י‡ל ‡ו„ו˙ו מנ‰לים ˙עמול ‰זו ,ובו„‡י ‚ם

ל˘יט˙ו"˘ ,כללו˙ ופרטו˙ נ‡מרו בסיני" )ח‚י‚ ‰ו ,ב .ו˘"נ( .כלומר :כ˘מ˘ ‰רבינו ‰י'

בנ„ון ז ,‰ב‡ם ב‰נ‰ ‰˙‚‰י‡ ובכל ‡ורח חיי' ˙‰י' ‰י‡ „ו‚מ‡ חי' ל‰נ ˙‚‰ב˙ י˘ר‡ל

ב‰ר סיני ,מי„ ל‡חר מ˙ן ˙ור‡ ,‰ז נ‡מרו לו כל ‰מˆוו˙ ,כולל ‰מˆוו˙ ˘נכ˙בו ר˜

˘כל ‡ח˙ מ‰ן נ˜ר‡˙ ב˙ ˘ר ‰רב˜ ‰רחל ול‡ ‰בו„‡י ˘‚ם ז ‰י˘פיע ב‰רב ‰וב‰רב‰

בספר וי˜ר‡ )ל‡חר ˜‰מ˙ ‰מ˘כן( – ˘‡ין ‰פ˘ט בז‰˘ ‰ן נ‡מרו ר˜ עכ˘יו‡ ,ל‡ ‰ן

על ‰נ ˙‚‰בני מ˘פח˙ ‰ו‡חי' בכללם.

נ‡מרו כבר לפני כן ב‰ר סיני ,ועכ˘יו )"ב‡ו‰ל מוע„"( חזרו ונ˘נו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' רעח(

ומע˙‡ ‰ין כל ˜ו˘י‡ – כי ‰מˆו˘ ‰ל "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" נ‡מר ‰למ˘‡) ‰ליב‡
„רבי ע˜יב‡( כבר ב‰ר סיני ,וז˘ ‰נכ˙ב ‰בפר˘˙נו ‰ו‡ ˘נ‡מר‡ ‰ז בפעם ˘‰ני'.
וי˘ ל‡‰ריך בכל ז ,‰ועו„ חזון למוע„ בעז".‰

פנינים

יז

עיונים וביאורים קצרים

לפני עור – איסור כללי?
ולפני עור ל‡ ˙˙ן מכ˘ול
)יט ,י„(

ב‡יסור „"לפני עור" ח˜רו ‡‰חרונים
˘ו"˙ ˆפע"נ ירו˘לים ˙˘כ" ‰סי'  .‰ו˘"נ( ‡ם ‰ו‡
‡יסור כללי ובכל ‡יסור ˘מכ˘יל ‡˙ חבירו
עובר על "לפני עור"‡ ,ו ˘‰ו‡ פרט בכל ‡יסור
בפני עˆמו ,ובמכ˘יל ‡˙ חבירו ב‡יסור יעבור
על ‡ו˙ו ‡יסור ˘‰כ˘ילו בו.
)ר‡‰

וי˘ לומר „ח˜יר ‰זו ˙לוי' במ˘ ‰נחל˜ו
)ר‡ ‰מנח˙ חינוך מˆו ‰רלב ,וב‰‚‰ו˙ ‰רי"פ פעלר‡

ל˘ם( ‡ם ‰נו˙ן מכ˘ול לפני עיור כפ˘וטו עובר
על "לפני עור":
‡י נימ‡ ˘עובר‰ ,רי מ˘ ‰מחל˜ ‰כ˙וב
ומפר˘ ‡ופן ‡ח„ „‡‰יסור – ‡ף ˘‡‰יסור
‡ינו פרט ז ‰בלב„ – ‰ו‡ "לחל˜ יˆ‡" בכל
‡‰יסורים ,ו‡"כ ‰רי ז ‰פרט בכל ‡יסור בפני
עˆמו ]‡ף ˘‡ין ז„ ‰ומ ‰ל"‰בער ‰לחל˜
יˆ‡˙" – כי ב‰בער‰ ‰ו‡ לחל˜ וכ‡ן ‰ו‡
לפרט[.
‡ך ‡י נימ‡ ˘‡ינו עובר במכ˘יל עור
כפ˘וטו˘ ,פיר י"ל ˘‰ו‡ ‡יסור כללי.
‡מנם ,י˘ לומר ‚ם ל‰יפך‡„ ,י נימ‡ ˘עובר
על לפני עור במכ˘יל כפ˘וטו‰ ,רי מז˘ ‰ייח„
‰כ˙וב ופירט ‡יסור ז‰ – ‰רי זו ‰וכח‰
˘‡‰יסור ‰ו‡ ענין כללי בפני עˆמו ,ול‡ פרט
בכל ˘‡ר ‡‰יסורים.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' ‰ 149ע' (65

הוכח תוכיח –
פרט בכל המצוות
‰וכח ˙וכיח ‡˙ עמי˙ך
)יט ,יז(

בנו‚ע למˆו˙ "‰וכח ˙וכיח" י˘ לח˜ור

‡‰ם ‰י‡ מˆו ‰כללי˙ בפני עˆמ ,‰וכ‡˘ר
מוכיח מ˜יים מˆוו˙ "‰וכח ˙וכיח"‡ ,ו ˘‰י‡
פרט בכל מˆו ‰ומˆו ,‰ובמח‡‰ ‰רי ‰ו‡ מ˜יים
פרט ב‡ו˙ ‰מˆו˘ ‰עלי‰ ‰ו‡ מוכיח .וכמו ˘י˘
לח˜ור בנו‚ע לכמ ‰ענינים ˘י˘נם בריבוי מˆוו˙,
כחˆי ˘יעור‡ ,יסור לפני עור ,וכיו"ב.
וי˘ ל‰וכיח בנו‚ע ל"‰וכח ˙וכיח" ˘‡ין
ז ‰ענין בפני עˆמו ‡ל‡ ˘בכל ענין וענין נכלל
ˆ‰יווי "‰וכח ˙וכיח" ב‡יסור ‰פרטי ממ‰
„‡י˙‡ ב‚מ' )˘ב˙ נ„ ,ב( ˘"כל מי ˘‡פ˘ר למחו˙
 . .ול‡ מיח ‰נ˙פס" על ‡ו˙ן עבירו˙ ˘נע˘ו,
כמו ˘מפר˘ ר˘"י "נענ˘ על עבירו˙ ˘בי„ן".
ו‡"כ ברור‰˘ ,וכיח ˙וכיח ‰ו‡ פרט ב‡יסור
˘עליו מוח.‰
וכן מ˘מע מ‡˘ ‰מרו ב‚מ' )˘ם( בנו‚ע
לר‡ב"ע ˘למרו˙ ˘ל‡ פר˙ו "‰י˙ ‰יוˆ‡‰
ברˆוע˘ ‰בין ˜רני'" ‡ל‡ ‰י' ז ‰פר˙ו "˘ל
˘כנ˙ו"‰ ,נ" ‰מ˙וך ˘ל‡ מיח ‰ב ‰נ˜ר‡˙
על ˘מו" ,ועל כן ˙נן "פר˙ו ˘ל ר‡ב"ע ‰י˙‰
יוˆ‡ ‰ברˆוע˘ ‰בין ˜רני' ˘ל‡ ברˆון חכמים",
כי כ˘ל‡ מיח" ‰נ˙פס" בעוון ז‚ ‰ופ‡ ,ו‰ו"ל
כ‡ילו ‰ו‡ עˆמו ע˘ ‰כן.
ועפ"ז י˘ לב‡ר ל˘ון ‡„מו"ר ‰ז˜ן )‡‚˙"‰
פ"ב( "מˆינו בכמ˙ ‰נ‡ים ו‡מור‡ים ˘על „בר
˜ל ‰יו מ˙ענים ˙עניו˙ ‰רב ‰מ‡„ כמו ר‡ב"ע
˘‰י' מ˙יר ˘˙ ‡‰פר ‰יוˆ‡ ‰ברˆוע˘ ‰בין
˜רני' ב˘ב˙ וחכמים ‡וסרים ,ופעם ‡ח˙ יˆ‡‰
כן פר˙ו ˘ל ˘כנ˙ו ול‡ מיח ‰ב ‰ו‰ו˘חרו ˘יניו
מפני ˆ‰ומו˙ על ˘ל‡ ˜יים „ברי חביריו"„ .מ‰
˘מוסיף "על ˘ל‡ ˜יים „ברי חביריו" ‰ו‡ מ˘ום
„ל‡ נימ‡ ˘˙‰ענ ‰ר‡ב"ע על ˘"ל‡ מיח,"‰
„‡ז ל‡ ‰יי˙ ‰בז‰ ‰וכח˙‰˘ ‰ענ" ‰על „בר
˜ל"‰˘ ,רי כנ"ל ,בז" ‰נ˙פס" ב‡יסור ˘ב˙,
˘‰ו‡ ‡יסור חמור‡ ,בל ‡ם ˙‰ענ" ‰על ˘ל‡
˜יים „ברי חביריו"˘ ,פיר מוכח מז˙‰˘ ‰ענ‰
"על „בר ˜ל".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ט עמ'  183ו‡ילך(
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דוגמא חיה – חוזק ההשפעה
לקט מכתבים אודות ההשפעה באמצעות דוגמא חיה ,וחשיבות ההשפעה דוקא
בדרך זו; על המשפיע להדר בעצמו יותר ממה שדורש מהמושפע

מ‰מו˘פע מˆפים ˙מי„ פחו˙ מ‡˘ר מ‰מ˘פיע
‰נני מר˘ ‰לעˆמי לכ˙וב – למרו˙ ˘ב˜יˆור – בנו‚ע לסיום מכ˙בכם ˘‰נכם
מזכירים ‡ו„ו˙ ב˙כם ˙חי'.
˘‰‰פע‰ ‰טוב ‰ביו˙ר על "˙למי„ים" ,כולל יל„ים‡ ,ינ ‰כל כך על י„י „יבורים,
‡פילו כ˘ז ‰חוזר על עˆמו פעמים רבו˙ ,כמו ˘‰‰פע ‰על י„י ‰יו˙ו „ו‚מ‡ חי'.
כ‡˘ר רוˆים ˘‡ˆל ‰זול˙ י‰י' מ‡‡ ‰חוז ,חייבים ל‰וסיף בעˆמו יו˙ר ממ‡‡ ‰חוזים
‰ללו ,וב˙‰בוננו˙ ˘ז‰ו „בר ˘ˆריך ל˘‰פיע על ‰יל„ים ל˘נים רבו˙ ,וכ˘˜‰ב"‰
מברך בנכ„ים  -י˘ לכך ˘‰פע‚ ‰ם עלי‰ם‰ ,רי כל מ‡מ˘ ıו ‰ומוˆ„˜ ,וכפ˙‚ם ,ע„
סוף ‰עולם )„‰ורו˙( ז ‰יכול ל‚‰יע.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט עמ' פח(

בנו‚ע למ˘˘ ‰ו‡ל ‡יך ‡פ˘ר ל˘‰פיע על חבריו במוס„ ‰חינוך ˘לו‰ ,רי י„וע
˘י˘ ˘ני „רכים בז '‡‰ :‰על י„י „ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב‰˘ ,ובטחנו ˘נכנסים ‡ל ‰לב
ופועלים פעול˙ם .ועו„ ועי˜ר ,על י„י „ו‚מ‡ חי'‡˘ ,ינ„ ‰ומ˘‰ ‰פע ‰מי ˘נ‡„ ‰ור˘
למי ˘נ‡„ ‰ור˘ ונ‡ ‰מ˜יים.
ו‡„רב ,‰מ„˘ ‰ור˘ים מ˘‰ני ˆריך ל„‰ר בז ‰ב˜יום בעˆמו במ„ ‰י˙ר‰˘ ,‰רי
מ‰מו˘פע מˆפים ˙מי„ פחו˙ מ‡˘ר ‰ו‡ במ˘פיע ,לכן כ„י ˘י˙˜בל במ„ ‰י„ועˆ‡ ‰ל
‰מו˘פע ˆריך ˘י‰י' ‰‰י„ור יו˙ר מז ‰במ˘פיע ,ו„י למבין.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו עמ' ˘ל(‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

‰מ˜ר‡ו˙ בכל ˙‰נ"ך ,ו‡כ"מ .ועיי"ע בז‰

˙˘וב‡˘ ‰ז יס˙ל˜ ˘ם ר˘ע ממנו ,עיי'

ב‡רוכ ‰בל˜ו"˘ חל"ח נ˘‡ ‡( .ו‡"כ

˘בועו˙ יב :וזבחים ז .ועיי"ע ˙ני‡ פר˜

כ˘‡ינו עו˘˘˙ ‰וב ‰עובר בכל ר‚ע ור‚ע

‡ ,טורי ‡בן לר" ‰כט – (.לעולם י˘נו

על מ"ע )וכמבו‡ר במנ"ח ˘ם ל„‰י‡„ ,כן

"חרון" בעולם; ול‡ נזכר ‰בבריי˙‡

ˆריך לומר ‡י נ˜טינן „‰וי מˆו ‰חיובי˙(.

עביר ‰פרטי˙ ,ו‰יינו מ˘ום ˘‰כוונ‰ ‰י‡

חי„ו˘ ‰בריי˙‡ "ר˘ע ב‡ לעולם

לר˘עו˙ ˘בכל עביר„ ,‰כל זמן ˘נמ˘ך

חרון ב‡ לעולם"„ ,כל זמן ˘‰עובר עביר‰

‰ע„ר ˜יום מˆו˙ ˘˙‰וב ,‰נמ˘ך ‚ם

ע„יין נ˜ר‡ "ר˘ע" )ו‰יינו ע„ ˘יע˘‰

"‰חרון" ,ב‡ופן ˙מי„י.

וז‰ו

ט

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

מידות ומשקלות –
יסוד לקיום המצוות
תחילת פעולת היצר – מסית האדם שיחסר ה"מידה" מעט  /שלא יהא "אבן
ואבן" – מידה אחת להגוף ומידה אחרת להנשמה  /המגן מפני "עמלק" – שמירת
ה"מידה" בשלימות
כל מי„ו˙ ˘‡„ם מו„„ ב‰ן ,מˆוו‰ ‰ו‡ בפר˘˙נו )יט ,ל-‰לו( ˘י‰יו מˆו„˜ו˙ ומכוונו˙
– "מ‡זני ˆ„˜‡ ,בני ˆ„˜‡ ,יפ˙ ˆ„˜ ו‰ין ˆ„˜" ,וכן ‰וז‰ר ˘ל‡ יע˘ ‰מי„ו˙יו במ˘˜ל
חסר – "ל‡ ˙ע˘ו עוול במ˘פט ,במ„ ,‰במ˘˜ל ובמ˘ור ,"‰ומסיים ‰כ˙וב ‡˙ ˆ‰יווי
ב‰זכר˙ יˆי‡˙ מˆרים – "‡ני ‡ '‰ל˜יכם ‡˘ר ‰וˆ‡˙י ‡˙כם מ‡ר ıמˆרים".
וכל כך ‚„ל ‰מעל˙ ˆיווי ז ,‰ומ‡י„ך חומר חט‡ מי ˘‡ינו ˘ומרו˘ ,כ˙ב ‰רמב"ם
)‰ל' ‚ניב ‰סוף פ"ז( ˘טעם מ˘ ‰סיימ˙ ‰ורˆ‰ ˙‡ ‰יווי ב‰זכר˙ יˆי‡˙ מˆרים‰ ,ו‡ כי
"כל ‰כופר במˆוו˙ מי„ו˙ ,ככופר ביˆי‡˙ מˆרים" ,ויˆי‡˙ מˆרים "‰י‡ ˙חיל˙ ˆ‰יווי"
– ר‡˘ ו˘ור˘ לכל ‰מˆוו˙ כולן ,ו‰כופר במˆוו˙ מי„ו˙ ומ˘˜לו˙ ,כופר ביסו„ ו˙חיל˙
‰מˆוו˙.
ומ‡י„ך "כל ‰מ˜בל עליו מˆוו˙ מי„ו˙ – ‰רי ז ‰מו„ ‰ביˆי‡˙ מˆרים‰˘ ,י‡ ˙חיל˙
כל ˆ‰וויין".
וי˘ ל˙מו ,‰במ ‰נ˙ייח„ ‰מˆוו˙ מי„ו˙ ,ומ‚ ‰ו„ל ח˘יבו˙ ‰על י˙ר ‰מˆוו˙,
˘‰כופר ב ‰כפר ביסו„ כל ‰מˆוו˙ ,ו‰מ˜יימ ‰מו„ ‰ביˆי‡˙ מˆרים ˘"‚רמ ‰לכל
ˆ‰וויין"?

)ור‡ ‰במ‚י„ מ˘נ ‰מ˘ ‰כ˙ב ע"„ ‰פ˘ט ,ובמ˜ור „‰ברים נ˙ב‡רו „‰ברים ב‡רוכ‰

וב˙וספ˙ מ"מ וˆיונים .עיי"˘(

וי˘ לב‡ר ˙וכן מˆוו˙ מי„ו˙ ומ˘˜לו˙ על „רך ‰מוסר ,ויבו‡ר ‰כיˆ„ מˆוו ‰זו ‰י‡
עי˜ר ויסו„ בעבו„˙ „‡‰ם ‡˙ ˜ונו ,ונו‚ע˙ ל˜יום כל ˙‰ור ‰כול.‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

˙חיל˙ פעול˙ ‰יˆר – מסי˙ „‡‰ם ˘יחסר "‰מי„ "‰מעט
כל ‡י˘ י˘ר‡ל ‰ו‡ בנו ˘ל מ˜ום"„ ,בנים ‡˙ם ל‡ '‰ל˜יכם" )ר‡ ‰י„ ,(‡ ,ו"חל˜ '‰
עמו" )‡‰זינו לב ,ט( ,ו‡ם כן‡‰ ,יך יכול י‰ו„י ליפול רח"ל בחט‡ ˘מנ‚„ ל˘‰י"˙ ומזי˜
ל˜˘ר ˘בינו לבין ‡ביו ˘ב˘מים?
‡ל‡ ˘‰יˆר ‡ומן ‰ו‡ במל‡כ˙ו ,ו‡ינו ב‡ ‡ל ‰י‰ו„י ומˆיע לו למרו„ ב˜‰ב"‰
ח"ו ,כי ‡ם עו˘ ‰מל‡כ˙ו ‡ט ‡ט ,וכמ‡רז"ל )˘ב˙ ˜ ,‰ב( "כך ‡ומנו˙ו ˘ל יˆר ‰רע,
‰יום ‡ומר לו ע˘ ‰כך ,ולמחר ‡ומר לו ע˘ ‰כך ,ע„ ˘‡ומר לו עבו„ עבו„ ‰זר "‰וכו',
˘ב˙חיל ‰מסי˙ ‡˙ ‰י‰ו„י ל˘נו˙ ר˜ מעט כמל‡ נימ ‰מˆיווי ˘‰י"˙ ,וכך ‡ט ‡ט
מוסיף ומפ˙‰ו ע„ ˘מסירו מן „‰רך ל‚מרי רח"ל.
ו„בר ז ‰נרמז בחט‡ מי„ו˙ ומ˘˜לו˙ :מח„ ,מחזי˜ „‡‰ם במי„ ‰בכ„י למ„ו„ ולי˙ן
‰מ‚יע ל˜ונ ‰ביו˘ר ,וב ‰ב˘ע ‰מחסר ומנכ ‰מעט מן ‰מי„ ,‰ומ„מ ‰לעˆמו ˘‡ינו
ר˘ע בכך ˘מ˘נ ‰מעט‰˘ ,רי ב‡ופן כללי מו„„ ונו˙ן כמעט במ˘˜ל ‰ר‡וי.
ועל „רך ז‰ ‰י‡ „רכו ˘ל ‰יˆר ,מסכים ‰ו‡ ˘י˙נ‰ ‚‰י‰ו„י על פי "‰מי„ – "‰ב„רך
˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ובמ„י„ו˙ ו‚‰בלו˙ ˘נו˙ן ˘‰ולחן ערוך‡˘ ,ילול‡ כן ‡ין ‰י‰ו„י
˘ומע לו כלל‡ ,ל‡ ˘מסי˙ו לח˘וב ˘מכיוון ˘ב‡ופן כללי ‰ו‡ ‰ולך ב„רך ˙‰ור,‰
‡ין ז ‰מ˘נ‡ ‰ם ˙‰י"‰ ‰מי„ "‰חסיר ‰מעט – ˘מחסר ענין כל ˘‰ו‡ ב„ין מסוים ‡ו
ב‰נ ‰‚‰פלוני˙ ,ו‰עי˜ר ˘י˘נ" ‰מי„‰˘ – "‰ו‡ ˘ומר ˙ור ‰ומˆוו˙.
‡בל כ‡מור‰ ,רי זו ˙חיל˙ „רכו ˘ל ‰יˆר ל˙‰חיל ˘ליט˙ו ב‡„ם ,ועל ‰י‰ו„י
ל‰לחם בכל ˙ו˜ף ˘ל‡ ל˘נו˙ "‰מי„ "‰כמל‡ נימ‡˘ ,י‰יו ענייני ˘‰ולחן ערוך
ב˘לימו˙ לל‡ כל חסרון.

˜úר‡˙ ˘ב˙
˘˜בע˙ ‰ור ‰ע˘ ‰לנ˙˜ ול˙˜ן בו ‡˙

ול‡ בחט‡ ע"ז )„„ו˜‡ בע"ז נ‡' "חרון

‰ל‡ו מוכרח ˘˙‰י˜ון חל למפרע על

‡ף" ,כנ"ל(‡„ ,ף בכל ‡יסורי י˘ "חרון"

מע˘‰ ‰עביר ;‰מ˘‡"כ ב‚ניב ‰ו‚זיל‰

בעולם כל זמן ˜יומו )ול‡ ר˜ בע"ז „עלי'

˘„‡‰ם עובר על ‰ל‡ו כל זמן ˘ל‡ ˘ילם,

כבר ‡מרו „‰מ˘ך ˜יומ ‰בעולם ממ˘יך

‰יינו ˘בכל ר‚ע מזמן ‰פעול ‰ו‡ילך "‰ז

"חרון ‡ף" בעולם כנ"ל( ,ו‰ו‡ לפי ˘בכל

כ‡ילו ‰ו‡ ‚ונב ו‚וזל ˘וב ו˘וב‰ ,רי

‡יסורי ˙ור ‰מˆינו לומר ˜ˆ˙ כעין ‚„ר

כ‡˘ר מ˘יב ‡˙ ‚‰ניב ‰ו‚‰זיל‡ ‰ין ז‰

"פעול ‰נמ˘כ˙" ‰נ"ל .ו‰ו‡ לפי ˘כל

‡ל‡ "ל‡ו ˘ני˙ן ל˙˘לומין" ב‰ו‰ ,‰יינו

‰עובר עביר‰ ‰רי חל עליו ל‡ל˙ר מˆו‰

˘מכ‡ן ול‰ב‡ ל‡ יעבור )ונפס˜˙ ‰פעול‰

וחיוב לע˘ו˙ ˙˘וב ‰על ‰עביר ,‰וכל

‰נמ˘כ˙( ‡בל ‡ין „‰בר מ˙˜ן ‡˙ ‰ל‡ו

זמן ˘‡ינו עו˘˘˙ ‰וב‰ ,‰רי )‡ף ˘‡ינו

˘בעבר.

עובר על ‡‰יסור ˘ע˘˘ ‰וב ו˘וב ,מ"מ(

וז‰ו

˘‚„‰י˘ רב יוסף כ‡ן„ ,מ‡חר

˘‚ניב‰ ‰י‡ פעול ‰נמ˘כ˙ ובכל ר‚ע
עובר ‚נב על "ל‡ ˙‚נובו" כל זמן ˘ל‡
˘ילם "˙˘לומין" )‰יינו „י"ל „‚בי ‚‰בר‡
‡‰יסור נמ˘ך ‚ם ‡ם ‰חפˆ‡ כבר ל‡ בעין
כלל( ,נמˆ‡ ב„ומ ‰לז ‰בעניננו‚ ,בי ‚ונב
חרם בל‡ ר˘ו˙‚˘ ,ם ב˘ע‰˘ ‰חפˆ‡
„‰חרם עבר מן ‰עולם ע„יין )כיון „ליכ‡
כ‡ן "˙˘לומין" ל‰פסי˜ ‰מ˘ך ‰פעול(‰
נמ˘כ˙ ‡ˆל ‚"‰נבי" ‰ר˘עו˙ „פעול˙
‚‰ניב‰˘ ,‰רי ל‡ מˆינו ˘‰מ˘ך ‰פעול‰

˘ל‡ י‡" ‡‰בן ו‡בן" – מי„‡ ‰ח˙
ל‚‰וף ומי„‡ ‰חר˙ ל‰נ˘מ‰

‰ו‡ ר˜ ע„ ל˘ריפ˙ ‰חרם )ו˘‰ריפ‰
˙ ‡‰כמו "˙˘לומין" ‰מפסי˜ים ‰מ˘ך
‰פעול .(‰ול‰כי כל זמן ˘‰ר˘עים בעולם,

ו‰נ ,‰י˘ ו‰יˆר "מסכים" ˘˙ˆ‡ ‡‰ל ‰י‰ו„י "‡יפ˘ ‰לימ ‰וˆ„˜"˘ ,יעמו„

‰יינו ˘ע„יין ל‡ ע˘ו ˙˘וב ‰על ‚ניב˙

ב‰ור‡ו˙ ˙‰ור – ‰וב˘לימו˙‡ ,ך טוען ל‡„ם ˘‡ין פסול בכך ˘נוסף ל"‡בן ˘לימ"‰

‰ע"ז‚ ,ם "‰חרון ‡ף" „ע"ז נמ˘ך בעולם.

יחזי˜ בכיסו ‚ם ‡בן חסיר‡" – ‰בן ו‡בן ‡ . .יפ ‰ו‡יפ„‚ ‰ול ‰ו˜טנ ‡ˆ˙) "‰כ ‰י‚-טו(.
ובי‡ור ‰ענין בעבו„˙ :'‰
עבו„˙ „‡‰ם נחל˜˙ ל˘ני עניינים כלליים :י˘נם עניינים ˘‰ייכים לנ˘מ˙ו ועבו„˙ו
‰רוחני˙ ,ומ‡י„ך י˘ ‚ם עבו„˙  '‰בענייני ‚‰וף וˆרכיו ˘‚‰מיים‚˘ ,ם ב‰ם ˆריך לנ‰ו‚
על פי ‰ור‡ו˙ ˙‰ור ‰ופס˜י ˘‰ולחן ערוך.

טו

ועפ"ז

י˘ ע˘יי˙ ‡יסור ˙מי„י בי„ו – מ˘ ‰עובר
בכל ר‚ע על מˆו˙ ˘˙‰וב) ‰עיי' יומ‡ פו.
„כל ˘‡ינו עו˘˘˙ ‰וב‡ ,‰פי' במבטל
מ"ע‡ ,ין מחיל ‰וכפר ‰כו'(.

ו‰רי

כבר נ˙ב‡ר במ˜"‡ ב‡רוכ‰

„י˘ ל‰כריח „ל˘י' ‰רמב"ם ורבינו ‰ז˜ן
˙˘וב‰ ‰וי מˆו ‰חיובי˙ )ו„ל‡ כמ˘"כ
‰מנ"ח מˆו˘ ‰ס„ ב„ע˙ ‰רמב"ם‰„ ,וי
כמˆוו˙ ‚ט וכיו"ב "˘‡ינ ‰מˆו ‰לע˘ו˙
‡ו ˘ל‡ לע˘ו˙ ,ר˜ „„ . .יני ‰מˆו‡ ‰ם
יע˘ ‰כך י‰י' כך ‰וי מˆו"‰ ,‰נ „˙‰ור‰
‡מר‡ ‰ם יע˘˘˙ ‰וב ‰י‰י' על ˙ו‡ר
]=ב‡ופן[ כך ל˙‰וו„ו˙ כו' ובכך ˙˘וב˙ו
מ˜ובל˙ ‡ . .בל ‡ינו מבטל ˘ום מˆו‰
‡ם ‡ינו עו˘˘˙ ‰וב ‰כו'" ,עיי"˘(,
כ„מוכח ל„‰י‡ בכו˙ר˙ ˘נ˜ט ‰רמב"ם
ל‰ל' ˙˘וב˘ ,‰מנ ‰למˆו ‰וחיוב ‚מור

‰‰וספ‰

"˘י˘וב ‰חוט‡ מחט‡ו לפני  '‰וי˙ו„"‰

˘בבריי˙‡ ‰ב‡ ‰ל‡ח"ז בסו‚יין ,וז"ל

)וכבר ‰וכיח כן מל' ‰רמב"ם ב˜רי˙ ספר

"˙"ר ר˘ע ב‡ לעולם חרון ב‡ לעולם

ל‰מבי"ט רי˘ ‰ל' ˙˘וב .‰וב‡מ˙ י"ל

˘נ‡' כו'" ,וחזינן „„יי˜ו לנ˜וט "חרון"

„‚ם ‰חול˜ין ‡י נמני˙ למˆו ‰כו' ‰יינו

ס˙ם ול‡ "חרון ‡ף" )‡ף ˘„רך ‰בריי˙ו˙

ר˜ לענין מנין ‰מˆוו˙‡ ,בל בו„‡י י˘

י"ל

‚ם

בי‡ור

וטענ˙ ‰יˆר ‰י‡˙ :ינח בעניינים ‰רוחניים ,בעבו„˙ „‡‰ם ˘‰ייכ˙ לנ˘מ˙ו˘ ,ם

ל‡‰ריך ול‡ ל˜ˆר( ,ולפ‰נ"ל י"ל כי

ל‰כיח מ"˘‰ס ומכמ ‰פסו˜ים ,וכן מן

ו„‡י ˆריכ"‰ ‰מי„ "‰ל‰יו˙ ˘לימ˘ ,‰ל‡ י˘נ ‰כמל‡ נימ‡ מ‰ור‡ו˙ ˙‰ור ,‰ומסכים

‰בריי˙‡ ב‡ ‰לח„˘ ‚ם ‚בי "ר˘ע" ס˙ם

‰סבר‡„ ,מחוייב ב˙˘וב ‰לכו"ע כפ˘ט

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

‡ו כעין ל' ‰כ˙וב "י„ב˜ ‚ו'" ,ו˜"ל.

˘‰ו‡ ‡יסור בפ"ע „"ול‡ י„ב˜ ‚ו'"

וב‡מ˙ ב‚ניב ‰מן ‰חרם – ‡יסורי ‰נ‡‰

רמב"ם ‰ל' ע"ז פ"„ "‰ז(.

מˆ‡נו ˘˜ו"ט ‡י ‡יכ‡ בז ‰כלל ועי˜ר
‚„ר ‡יסור ‚ניב‰

)עיי' כרי˙ו˙ כ„ .לענין ˘ור

‰נס˜ל ,ועיי"ע ר˘ב"‡ ור"ן נ„רים פ˘ ,.‰ו"ע רבינו

‰ז˜ן סי' ˙ל˜ ‰ו"‡ ס˜"ב( .ול‰עיר „במס'
˘מחו˙ פ"ב ס"‰ט ‡כן מˆ‡נו ל˘ון
"‚‰ונב ‡˙ ‰מכס ו‡˙ ‰חרם כו'" ,וכן
‡˘כחן ל' ‚ניב ‰במ˜ר‡ ‚בי עכן ˘נטל מן
‰חרם )י‰ו˘ע ז ,(‡ ,מ"מ ו„‡י ‡ין ‰פי' בז‰
‡ל‡ ˘‰ביטוי ‚ניב˘ ‰ייכ‡ ‚ם על חרם,
‡בל סו"ס ‰ו"ל לרב יוסף ל‚„‰י˘ מ‰ו˙
‰ענין כ‡ן˘ ,עי˜רו ל‡ ‰ל' "‚נבי" ‡ל‡
„ ‡‰י˘ כ‡ן נטיל ‰מן ‰חרם.

ונ"ל

וי"ל

)ר‡‰

„זו ‚ופ‡ ‰י˙ ‰עומ˜ ˜‰ו˘י‡

"מ‡ן ר˘עים"„ ,מ˜˘ינן ‡יז ‰סו‚ ‰ו‡
ז˘ ‰ל ר˘עים ˘˜יומם ממ˘יך בעולם

˘עˆם ˜יומם בעולם )‚ם בלי ˘˜יימ˙
חפˆ‡ „ע"ז בעולם( ח˘יב ˘י˘ כ‡ן ע"ז
‰ממ˘יכ ‰ל˜˙‰יים בעולם ובמיל‡ ‡יכ‡
"חרון ‡ף" בעולם .ועל „‡ מ˘ני ר' יוסף
"‚נבי" ,ר"ל „כוונ˙ מ˙ני' ‰י‡ לר˘עים
˘˘ייכו˙ם לעניני ע"ז ב‡ ‰ב„רך ‚ניב‰
„יי˜‡ ,ו„ו˜‡ מ˘ום ‰כי ˘„‰בר נע˘‰

‰יטב ‰„ ‡‰ו„‚˘ במ˙ני' בל' "חרון ‡ף

ו‡"כ

‰רוחניים ,ו"‡בן" ומי„ ‰חסיר ‰בעבו„˙ ˘˜‰ '‰ור ‰לˆרכיו ˘‚‰מיים.

ענייניו ˘‚‰מיים ,וב˘ני‰ם ˆריך ל˘מור על כל ‰ור‡ ‰וˆיווי – "‡יפ˘ ‰לימ ‰וˆ„˜".

‡ם כבר נ˙בער ‰חרם ועבר מן ‰עולם.

)„˘לל ‰חרם( ˜יים "חרון ‡ף".

ונמˆ‡ ˘מחזי˜ „‡‰ם ב˘ני סו‚י ‡בנים‡" :בן" ˘לימ ‰וˆ„˜ בענייני ‰עבו„‰

„ו˜‡‰ ,יינו „"˘‰ס מב˜˘ למˆו‡ ר˘עים

„˜‡י בנטיל ‰מן ‰חרם „עיר ‰נ„ח˙ מובן

ו‡מרי' „כל זמן ˘˜יימ˙ מˆי‡ו˙ ˘ל ע"ז

‡ם "י˙‡ים" וי˘נ" ˙‡ ‰מי„˙" ˙‰ור ‰ל"מי„ו˙" ו„רכי ‰עולם ו‰נחו˙יו.

כ‰ו‡ ז ‰מרˆון ˘‰י"˙ ‰ן בענייניו ‰רוחניים ו‰ן בע˙ עס˜ו בˆרכי ‚‰וף ו‰פרנס ‰ו˘‡ר

„˜יומם בעולם ‰וי "חרון ‡ף בעולם"‡ ,ף

לע"ז „ו˜‡ )כמ"˘ ‰רמב"ם במו"נ ח"‡ פל"ו(,

˘ם ‰י‡ "‡בן" ˘ונ – ‰מסכים ‰ו‡ ˘‚ם ˘ם י˘נ‡" ‰בן" ו"מי„‡ ,"‰ך ‡ין פסול בכך

"‰חרון ‡ף" ˘‰ו‡ „בר ‡‰מור בע"ז

ב„˜‰ם „‰נ ‰לפי בי‡ור ‰נ"ל

נ˜טו כן ,כמ˘י"˙( ,כי ‰י‡ ל˘ון ‰מיוח„˙

‰ו‡ ˘˙‡" ‡‰בן ˘לימ‡ ."‰ך בכל ‰נו‚ע ל‰נ„‡‰ ˙‚‰ם עם ‚ופו וˆרכיו ‰פרטיים‰ ,רי

ועל כך ˆיוו˙˙ ‰ור" ‰ל‡ י‰י ‰לך בכיסך ‡בן ו‡בן"ˆ˘ ,ריך לעמו„ ב˙ו˜ף ˘ל‡ ל˘נו˙

ב‡ופן ˘ל ‚ניב˘ ‰ייכ‡ למימר בז‰

בעולם" )מ˘‡"כ בבריי˙‡ „סו‚יין ל‡

י‡

וטעם

„‰בר„ ,בז ‰רמז לחומר מיוח„

‰מ‚ן מפני "עמל˜" – ˘מיר˙ "‰מי„ "‰ב˘לימו˙
ובז ‰י˘ לב‡ר מ‡˘ ‰מרו חז"ל ˘עוון ‰מ˘˜לו˙ ‰ו‡ ‰סיב ‰לכך ˘"ב„רך בˆ‡˙כם
ממˆרים" ב‡ עמל˜ ל‰לחם בי˘ר‡ל"„ ,ב˙ר פר˘˙ מ˘˜לו˙ ,כ˙יב זכור ‡˙ ‡˘ר
ע˘ ‰לך עמל˜"

)‰וב‡ ב˙ו„" ‰ו‡ימ‡ ˜„ו˘ין ל‚ ,ב .ור‡˙ ‰נחומ‡ ˙ˆ‡ ח .פסי˜˙‡ „ר"כ פר' זכור

)ופסי˜˙‡ רב˙י פר' מני ‡פרים( .פר˘"י ˙ˆ‡ כ ,‰יז(.
ענין ומ‰ו˙ עמל˜ ב„רך ‰פנימיו˙ ‰ו‡ ˘מטיל ספ˜ בענייני ‡מונ˙ ‰ור ‰ומˆוו˙,
וכמוב‡ ב˘ם מורנו ‰בע˘"ט

)כ˙ר ˘ם טוב )‰וˆ‡˙ ˜˘˙ ,˙"‰נ"ט( ב‰וספו˙ ס˜י"ח .ובכ"מ(

‡˘ר "עמל˜ ‰ו‡ ב‚ימטרי‡ ספ˜ ˘ . .מטיל ספי˜ו˙ ב‡מונ ‰ב."'‰

˘ב‡יסור ‚ניב) ‰ו‚זיל ,(‰ו‰ו‡ במ‡י „‰וי

ו‰יינו ˘‡ין עמל˜ ב‡ ‡ל ‰י‰ו„י ל‰ילחם ל„‰י‡ ב‡מונ˙ו ב˘‰י"˙‡ ,ל‡ ˘פועל

)כל˘ון ‡‚‰ון מר‚ˆוב,

לפ‚ום בוו„‡ו˙ ו˙מימו˙ ‡‰מונ ‰ול‚רום לספי˜ו˙ ,ומ˘ם יור„ מ„חי ‡ל „חי רח"ל,

כ„ל‰לן(‰ ,יינו כמו פעול‰ ‰מ˙מ˘כ˙

וכנ‡מר "ר‡˘י˙ ‚וים עמל˜" – ˘ר‡˘ ו˙חיל ‰לעניינים רעים ‰ו‡ ‰חסרון ˜"‰טן"

ונע˘י˙ ˘וב ו˘וב בכל ר‚ע„ ,בכל ע˙

ב‡מונ ‰ו‰ספי˜ו˙ ˘מטיל ב ‰עמל˜.

"פעול ‰נמ˘כ˙"

נר‡„ ‰מ˘נ˙נו ˘ייכ‡ ל‡‰

˘‡ין ‡„ם מ˘יב ‡˙ ‚‰ניב) ‰ו‚‰זיל(‰

„‡י˙‡ בספרי )ר‡ ‰י„ ,יח( "כל זמן ˘ע"ז

˜‡ עבר על "ל‡ ˙‚נובו" )ו"ל‡ ˙‚זול"(.

בעולם חרון ‡ף בעולם"‡ .בל ב‡מ˙

וכמ"˘ ‡‚‰ון מר‚ˆוב

)ˆפע"נ ‰ל' ˙רומו˙

ומע˙ ‰מובן מ˘ ‰ב‡ עמל˜ כעונ˘ על חט‡ מי„ו˙ ומ˘˜לו˙ „וו˜‡ ,ל‰יו˙ ˘‰עונ˘
‰ו‡ מעין ‰חט‡ ממ˘:
עוון מי„ו˙ ‰ו‡ ˘‡ינו מחזי˜ ב"מי„‡ "‰ח˙ ו˘וו ‰בכל עניני „‡‰ם כי ‡ם "‡בן

חזינן כ‡ן ˘ינוי מ‰ו˙י„ ,במ˙ני' „יי˜ינן

ב˘‰מטו˙ נב ‚˘‰ .למ ‰ע' „ ,(63ע"פ ‚„ר

"כל זמן ˘‰ר˘עים בעולם וכו'" ו˜‡י

ז„ ‰ו˜‡ יבו‡ר ‰יטב „ ‡‰מנ‰ ‰רמב"ם

ב‚‰בר‡„ ,ל‡ כל' ‰ספרי "כל זמן ˘ע"ז

ב‰ל' סנ„‰רין פי"ח "‰ב ‰ל‡ווין "ל‡

)ועיי' בב‡ר ˘בע ˘עמ„ על

˙‚זול" ו"ל‡ ˙‚נוב" בכלל "ל‡ו ˘ני˙ן

˘ינוי ז ,(‰ו‰יינו „מ˘מע בכוונ˙ ‰מ˘נ‰

ל˙˘לומין" ול‡ בכלל "ל‡ו ˘ני˙˜

לח„˘ י˙ר על ‰ספרי‡„ ,פי' ‡י ‰חפˆ‡

לע˘ ,"‰כי ל‡ו ‰ני˙˜ לע˘‰˘) ‰ע˘‰

ור˜ כ‡˘ר ז‰יר „‡‰ם ב"מי„ו˙יו" ו"מ˘˜לו˙יו" ‡‰˙˘ ,עבו„˙ו ˙מ ‰ו"‡יפ‰

„‰חרם )˘‰ו‡ ‰מˆי‡ו˙ „ע"ז( כבר ל‡

"מנ˙˜" ומ˙˜ן ‰ל‡ו( ‰יינו „ו˜‡ בל‡ו

˘לימ ‰וˆ„˜" בכל ענייני עבו„˙ ˘ '‰לו‰ ,ן בעניינים רוחניים ו‰ן בעס˜יו ˘‚‰מיים,

י‰י' בעולם ע„יין י˘ "חרון ‡ף" ב˜יומם

˘בו ‡„ם עובר על ‡‰יסור ר˜ ב˘ע˙

‰רי ז ‰פ˙ח ו˘ער ל˜יום כל ‰מˆוו˙ כולן „"כל ‰מ˜בל עליו מˆוו˙ מי„ו˙ – ‰רי ז‰

˘ל ר˘עים ˘עברו על חט‡ ˘‰ייך לע"ז,

מע˘‰ ‰עביר ,‰וממיל‡ מעˆם „‰בר

מו„ ‰ביˆי‡˙ מˆרים‰˘ ,י‡ ˙חיל˙ כל ˆ‰וויין".

בעולם וכו'"

ו‡בן"˘ ,י˘נם עניינים ˘ב‰ם ‡ינו מ˜פי„ על ˘לימו˙ ‰מי„ ,‰ומר‚י˘ ˘‡ין חסרון בכך
˘מנכ ‰כל ˘‰ו‡ מˆיוויי ˙‰ור.‰
וז‰ו ‚ם עניין פ‚יע˙ו ˘ל עמל˜ רח"ל˘ ,נלחם ב‡מונ˙‰ ‰מימ‰ ‰ח„ור ‰בכל עניני
„‡‰ם ,ומטיל ספי˜ו˙ ופ‚מים ˘ל‡ ˙‰י‡‰ ‰מונ˙ ‰מימ ‰ו˘לימ.‰

פנינים

י‚

דרוש ואגדה

"הפסד" – "כדי לקרב"
ול‡ ˙‚זול
)יט ,י‚(

כ˙ב ‰רמב"ם "כל ‚‰וזל ‡˙ חבירו ˘ו‰
פרוט ‰כ‡ילו נוטל נ˘מ˙ו ממנו כו' ,ו‡עפ"כ
‡ם ל‡ ‰י˙‚‰ ‰זיל˜ ‰יימ˙ ורˆ‚‰ ‰זלן לע˘ו˙
˙˘וב ‰וב‡ מ‡ליו ו‰חזיר „מי ‚‰זיל˜˙ ‰נ˙
חכמים ‰י‡ ˘‡ין מ˜בלין ממנו ‡ל‡ עוזרין ‡ו˙ו
ומוחלין לו כ„י ל˜רב „‰רך ‰י˘ר ‰על ˘‰בים.
וכל ‰מ˜בל ממנו „מי ‚זיל‡ ‰ין רוח חכמים
נוח ‰ממנו" )ספ"‡ מ‰ל' ‚זל ‰ו‡ב„.(‰
וי˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰נפל‡ ‰ב"˙י˜ון „‰עו˙"
)ר‡ ‰רמב"ם סוף ‰ל' ˙מור (‰מ„ין ז ‰ל„רך ‰עבו„‰
"ל˜רב „‰רך ‰י˘ר ‰על ˘‰בים":
‡ם ב˘ביל "ל˜רב „‰רך ‰י˘ר ‰על ˘‰בים"
˙˜נו חז"ל ˘ימחול „‡‰ם על ממונו‰ ,רי כ"˘
ו˜"ו ˘˙‰‰עס˜ו˙ ל˜רב ‡˙ י˘ר‡ל ל‡בי‰ם
˘ב˘מים ˆריכ ‰ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ברור ‡ˆל
‰מ˙עס˜ בז ,‰ו‚ם ‡ˆל ‰זול˙‡˘ ,ין כ‡ן כוונ‰
˘ל ריוח ,ריוח ‚˘מי ‡ו ‡פילו ריוח רוחני ‡ל‡
כל כוונ˙ו ‰י‡ ל˜רב ל„רך ‰י˘ר.‰
וי˙יר ‰מזו„ ,כ‡˘ר ˙‰‰עס˜ו˙ בז‚ ‰ורמ˙
לו "‰פס„" ‰ -פס„ ‚˘מי ,כמו ˘‰ו‡ בנ„ו"„,
˘‡ינו מ˜בל „מי ‚‰זיל˘ ‰לו ,ו‚ם ‰פס„ רוחני,
˘מורי„ ומ˘פיל ‡˙ עˆמו ל˙‰עס˜ ‚ם עם מי
˘˘ייך ל"נטיל˙ נ˘מ‰ - "‰רי „ו˜‡ ‡ז רוח
חכמים נוח ‰ממנו!
ו"מ‚י„ „בריו ליע˜ב חו˜יו ומ˘פטיו
לי˘ר‡ל"‚˘ ,ם ‰נ˜‰ ˙‚‰ב"‰ ‰י‡ ב‡ופן כז‰
)ר‡˘ ‰מו"ר פ"ל ,ט .ירו˘למי ר" ‰פ"‡ ‰„ ,(‚"‰רי
"‰חוט‡ נ˜ר‡ ‚וזל ‡ביו ו‡מו" )ל˜ו"˙ ‡‰זינו עח,
ב( ,וכ‡˘ר "רˆ‚‰ ‰זלן לע˘ו˙ ˙˘וב‰ – "‰נ‰
‚ם ˜‰ב" ‰מ˜יים ˙˜נ ‰זו ,ו‰ו‡ י˙' מ˘פיל ‡˙
עˆמו כביכול ל‡„ם ‰חוט‡ ,עוזר לו ומוחל לו,
בכ„י "ל˜רב „‰רך ‰י˘ר ‰על ˘‰בים" .ו‡ז –
כ˘"י˘ר‡ל עו˘ין ˙˘וב" – "‰מי„ ‰ן נ‚‡לין"
)רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"ז .(‰"‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ'  118ו‡ילך(

אהבת חנם –
כנגד שנאת חנם

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ו‡‰ב˙ לרעך כמוך
)יט ,יח(

‡מרו רז"ל )יומ‡ ט ,ב( ‡˘ר "מ˜„˘ ˘ני כו'
מפני מ ‰חרב ,מפני ˘‰י˙ ‰בו ˘נ‡˙ חנם".
ו‰נ˘ ,‰נ‡˙ חנם פירו˘ו ˘‡ין כל יסו„
ל˘‰נ‡ ‰ו‡ין כל טעם בז ‰ל‡ ב˘כל „˜„ו˘‰
ול‡ ב˘כל ‡נו˘י .וע"פ מ˘ ‰כ˙ב ‰רמב"ם )רי˘
‰ל' „עו˙( ˘מי ˘עבר ל˜ˆ‡ ‰ח„ ˙˜נ˙ו ‰י‡ ל‡
„רך ‰ממוˆע ‡ל‡ ‡חיז ‰ב˜ˆ˘‰ ‰ני‰ ,רי מז‰
מובן ˘ע˙˜˙ ,‰נ˙נו ל‚‡ול˜ ‰רוב‰ ‰י‡ ‰‰יפך
ל‚מרי מ˘נ‡ם חנם ,ו‰יינו ‡‰ב˙ חנם.
כלומר‡ ,ף ˘‡ין כל יסו„ ל‡‰ב ‰זו ,ל‡ ר˜
ב˘כל ‡נו˘י ‡ל‡ ‡פילו ב˘כל „˜„ו˘‰ ,‰יינו,
˘‡ינו מוˆ‡ זכו˙ לחברו ˘י‡‰בנו ,ו‡ינו מוˆ‡
זכו˙ למרו˙ כל „˙˘‰לו˙ו עפ"י מ˘ ‰נר‡ ‰לו,
ו‚ם מפני ˆ‰יווי ˘ל "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" ע„יין
‡ינו מוˆ‡ מ˜ום לחיוב ‡‰ב ,‰כי ‡ינו חפı
ל‰כירו לרע‰ו ו‡„רב ‰רו‡ ‰בו ר˜ ‰‰יפך מטוב,
‰נ ‰בכל ז‡˙ ‡ו‰בו ‰ו‡ ,וב‡‰ב˙ ‰מי„ ˘ו˜„,
ע„ ˘‡ינו רו‡ ‰חוב˙ו˘ ,זו ‡‰ב‡ ‰מי˙י˙.
וע"י ˜˙‰נ ‰ב˜ˆ‰ ‰ז‰‡„ ‰ב˙ חנם˙˙ ,ו˜ן
‚‰לו˙ ˘ב‡ ‰ע"י ˘נ‡˙ חנם‰˘ ,רי כ˘בטל‰
‰סיב ‰בטל ממיל‡ ‰מסובב ,ו‡זי יחננו ˘‰י"˙
ויוˆי‡נו מ‚‰לו˙ ‡˘ר "חנם נמכר˙ם" ובמיל‡
"ול‡ בכסף ˙‚‡לו" )י˘עי' נב (‚ ,ונזכ ‰ל‚‡ול‰
˘למ ‰במ‰ר.‰
)ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˙מ˘ .ם עמ' ˙נ‡˘ .ם ח"ז
עמ' ˘מ(

הדרן למס' סנהדרין
יפלפל בכוונת הקושיא והתירוץ שבש"ס "מאן רשעים גנבי" ,ויסיק דנרמז כאן
החומר דגניבה דהוי פעולה נמשכת  /עפ"ז יבאר תוכן הוספת הברייתא על
המשנה בסוגיין

˙נן

בסוף סנ„‰רין "ול‡ י„ב˜ בי„ך

מ‡ומ ‰מן ‰חרם ,כל זמן ˘‰ר˘עים
בעולם חרון ‡ף בעולם ‡ב„ו ר˘עים מן
‰עולם נס˙ל˜ חרון ‡ף מן ‰עולם" ,וב‚מ'
"מ‡ן ר˘עים‡ ,מר רב יוסף ‚נבי" .ונ"ל
ב„רך חי„ו˘ „נרמז כ‡ן ‚„ר חומר מיוח„
ב‡יסור ‚ניב˙ ממון )‰מבו‡ר בפר˘˙נו(.

וב„˜‰ים

„לפום רי‰ט‡ י˘ ל˙מו‰

ביו˙ר מ‡י ˜ו˘י‡ "מ‡ן ר˘עים" ,וכי ל‡
מˆ‡נו נזכר ע„ ע˙ ‰במ˜ר‡ וב˘"ס

)כולל

כמ"פ במס' זו( ˙‰ו‡ר ר˘ע ,ולמ ‰ל‡ נפר˘
„‰יינו ˘עבר על כל ל"˙ ˘ב˙ור ‰כמבו‡ר
במסכ˙ין לעיל כז‚ .בי פסול ע„ו˙ „ר˘ע
מ„כ˙יב "‡ל ˙˘˙ י„ך עם ר˘ע",
ומ‡י„ך ,מ‰יכ‡ ˙י˙י לח„˘ ‡„ ‡‰מר רב

‰וב‡ ‰כ˙וב "ול‡ י„ב˜ ‚ו'" „˜‡י בעיר
נ„ח˙ ,ומ‡י„ך ‡ין לומר „כוונ˙ ‰מ˘נ‰
"כל זמן ˘‰ר˘עים בעולם" ‰יינו ‡נ˘י
עיר ‰נ„ח˙" ‡‰„ ,ול‡ י„ב˜ ‚ו'" נ‡מר
ל‡חר ˘נ˙˜יים כבר "‰כ˙ ‰כ ˙‡ ‰יו˘בי
‰עיר" „לעיל מיני'‰ ,יינו „מיירי כ˘‡נ˘י
‰עיר כבר ‡ינם בעולם ,ול‰כי מ˜˘י
"˘‰ס "מ‡ן ר˘עים" „‰כ‡ ˘‰ייך לעיר
‰נ„ח˙; ולפ"ז „ ‡‰מ˘ני רב יוסף "‚נבי"
כוונ˙ו ל‡לו ˘‚נבו מן ‰חרם „ו˜‡ ,מ˘לל
עיר ‰נ„ח˙ ,וז‰ו ˘למ„נו במ˙ני' מ‡‰י
˜ר‡ „"ול‡ י„ב˜ ‚ו' למען י˘וב  '‰מחרון
‡פו" – ˘כל זמן ˘˜יימים בעולם ‰ר˘עים
˘נטלו מן ‰חרם י˘ "חרון ‡ף בעולם".

‡ולם

עפ"ז ˆ"ע טוב‡ ‡מ‡י נ˜ט רב

יוסף „‰כ‡ ‰יינו „ו˜‡ ‚נבי ול‡ כל ר˘ע

יוסף ‰ל˘ון "‚נבי"‰ ‡‰ ,ר˘עו˙ „כ‡ן

˘ב˙ור .‰וב‡מ˙ כבר עמ„ו מפר˘ים על

‡ינ ‰כלל ‰חט‡ „‚ניב) ‰ס˙ם(‡ ,ל‡

)ר‡ ‰י„ רמ"˙ ,‰ו"ח ,ב‡ר ˘בע ועו„(

‡יסור נטיל ‰מחרם עיר ‰נ„ח˙ ,וטפי

ובי‡רו כוונ˙ ˜‰ו˘י‡ „‡חר ˘‰מ˘נ‰

‰ו"ל למנ˜ט בל' „˜‡י בעי˜רו ˘ל ‰חט‡

˜‡י לעיל מיני' בעניני עיר ‰נ„ח˙ ,ו‡ף

‰מ„ובר כ‡ן ,כ‚ון "‰לו˜חים מן ‰חרם"

„‰ברים

