‚úיון ˙רﬠ‡
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ב˘úח

‡י ˙‰‰ﬠס˜ו˙ בפרנס - ‰בימי ירמי‰ו „וו˜‡
˘בחן ˘ úי˘ר‡˘ úמבוחרים ב˘‰פﬠ ‰מ„ו„‰
ב‚„ר מˆוו˙ סﬠו„ ‰במוˆ‡י ˘ב˙
ú ‡úחנם נבר‡ „‡‰ם בטבﬠ ‰úיו˙ מ„יני

˜úר‡˙ ˘ב˙

פ˙ח „בר

˙"‰ענו‚" ‰נכון
בנ˙ינ˙ ˆ„˜‰

ל‡

מספי˜ים עבורו כו' ‡ -בל ל‡י„ך:
נו˙ן ˆ ‰˜„ˆ‰ריך ל„ע˙ ˘‡ין ‰כוונ‰
˘‰ו‡ עו˘ ‰טוב ‰למוס„ ‰מ˜בל ‡˙

בעז‰י״˙.

„ו‚מ‡ לז - ‰בנו‚ע לפועל:

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

‡ ,‰˜„ˆ‰ל‡ ‡„רב" – ‰יו˙ר ממ‰

כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ עריכ˙ "„ינער"

˘בעל ‰בי˙ עו˘ ‰עם ‰עני‰ ,עני

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

וכיו"ב ‡ -ין ל‰ס˙פ˜ בז˘ ‰נ‡סף
סכום מסויים ,ול‰כנס ל˙‰פעלו˙

עו˘ ‰עם בעל ‰בי˙" .וע„"ז מובן
בנו‚ע ל"‚ב‡י ˆ„˜."‰

‚„ול ‰מסכום ‰כסף ˘נ‡סף  -כי
כ‡˘ר עו˘ים ח˘בון עבור ‡יז ‰מטר‰

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

נ‡סף ‰כסף  -במ ‰נח˘ב סכום ז‰

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

‰ -רי ז ‰פחו˙ יו˙ר מ‡˘ר "פערל-

‡ין ל˙‰פעל מפעול‰
על ‡„ם ‡ח„!

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

‚רופן" במר˜!!

וע„"ז בנו‚ע לפעולו˙ בכלל :כ‡˘ר

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.

ועפ"ז מובן ˘‡ין ל‰ס˙פ˜ בז‰
˘חו˘ב ˘‚‰יע כבר ל˙כלי˙ ˘‰לימו˙,
כי כבר ‡סף סכום כסף ‚„ול ,ובמיל‡
יכול ללכ˙ לי˘ון מ˙וך ˙ענו‚  -כי
‡פילו כ‡˘ר ינˆל ‡˙ כחו˙יו )כפי
˘‰ם ע˙ (‰יוכל ל˘‰י‚ כמ ‰פעמים
ככ‰ ,‰ן בנו‚ע לענינים ‚˘מיים ,ו‰ן
בנו‚ע

לענינים

רוחניים,

וע‡כו"כ

כ‡˘ר י˘נו ‰ענין „"˜‰ב" ‰עוזרו".
וז˙˘ ‰פ˜י„ו ל‡סוף ‡˙ ‰כסף

◇ ◇ ◇
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˙

ב"„ינער" ˆ -ריך ל„ע˙ ˘"יו˙ר ממ‰
˘בעל ‰בי˙ עו˘ ‰עם ‰עני‰ ,עני
עו˘ ‰עם בעל ‰בי˙"!
ז‡˙ ‡ומר˙‰ :ן ‡מ˙ ˘בעל ‰בי˙
עו˘ ‰עם ‰עני )בז˘ ‰נו˙ן מכספו
לˆ„˜ ,(‰ולכן ˆריכים ל‰כריז ‡˙ ˘מו,
ל‰ו„ו˙ לו ול˘בח ‡ו˙ו ,וב‰יו˙ו בן
‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב ,וב˙ ˘ר ‰רב˜‰
רחל ול‡ ,‰מובן ˘כל ˘‰בחים ‡ינם

ב‡ים ומספרים ב˙‰פעלו˙ ‚„ול ‰מ‰
˘פעלו  -י˘ ‡מנם ‰רב ‰מ ‰ל˙‰פעל
‡פילו כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ פעול‰
ו˙‰עס˜ו˙ עם י‰ו„י ‡ח„ בלב„‰˘ ,רי
"כל ‰מ˜יים נפ˘ ‡ח˙ מי˘ר‡ל כ‡ילו
˜יים עולם מל‡"  -כיון ˘כל י‰ו„י
‰ו‡ ב„ו‚מ˙ ‡„ם ‰ר‡˘ון ,וי˙יר‰
מזו "לפיכך נבר‡ „‡‰ם יחי„י" כ„י
˘י‰ו„י ‰נמˆ‡ בע˜ב˙‡ „מ˘יח‡
יוכל לעבו„ עבו„˙ו כ„רו˘ ,מ˙וך
˘מח ‰וטוב לבב ,ומ˙וך ˙ענו‚.
‡בל ל‡י„ך ‡ -ין ל‰ס˙פ˜ בז,‰
כי כ‡˘ר מנˆלים ‡˙ ‰כחו˙ ˘ני˙נו,
יכולים לˆ‰ליח כמ ‰פעמים ככ!‰
וכמ˘ל „לעיל ˘˙‰ענו‚ ˆריך ל‰יו˙
מונח ב"פנינים")"פערל"( ‡מי˙יו˙,
‡בנים טובו˙ ,ול‡ ב"‚ריסים" )"פערל-
‚רופן"( ˘במר˜ .ו‰נמ˘ל מובן.
)חמ˘ ‰ע˘ר ב˘בט ˙˘מ"ב(

˜úר‡˙ ˘ב˙

ל

בנפ˘י' מעמ„ו ומˆבו כו'; ע„יין ל‡

עˆמו‡ ,ל‡ בו„‡י י˘נו בור‡ ‰עולם.

נטל י„יו ,ו‡פילו ל‡ ‰ספי˜ לומר

ו‡ם ‰עולם ‰ו‡ ‚„ול ‰ -רי בור‡

"מו„‡ ‰ני"  -מˆב נמוך ופ˘וט ביו˙ר.

‰עולם ‚„ול ביו˙ר וביו˙ר!

וביח„ עם ז‰" ,‰מלך „‚‰ול מלך

ולכן ,כ‡˘ר ‡ומרים לו ˘בור‡

מלכי ‰מלכים ˜‰ב"˘‡ "‰ר "מל‡ כל

‰עולם ,מלך מלכי ‰מלכים ˜‰ב",‰

‡‰ר ıכבו„ו"  -מ˜„ים וב‡ )כל˘ון

"נˆב עלי  . .ומביט עליו ‡ . .ם עוב„ו

‚‰מר‡ "˜„מ˘ ‰כינ ‰ו‡˙י‡"( בכבו„ו

כר‡וי" ,וע„ ˘י˘ לו ‰נ‡ ‰ממנו,

ובעˆמו ,ו"עומ„ עליו" סמוך למט˙ו

כביכול" ,נח˙ רוח לפני ˘‡מר˙י

)כביכול( ,ול‡ עו„‡ ,ל‡"˘ ,מניח

ונע˘ ‰רˆוני" ,ב‡מרו "מו„‡ ‰ני

‰עליונים ו˙ח˙ונים ומייח„ מלכו˙ו . .

לפניך" ,ב‰יו˙ו ‡פילו לפני נטיל˙

עליו בפרט" ,כ„י ל‰יו˙ "נˆב עליו

י„יים ,כ‡˘ר ‡סור לו לומר ˘מו˙

 . .ומביט עליו ובוחן כליו˙ ולב ‡ם
עוב„ו כר‡וי"

)כפי ˘מב‡ר ‡„מו"ר ‰ז˜ן

ב‡רוכ ‰בספרו ˙ני‡ ˜„י˘‡(.

‡‰ ‰"‰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

˙‰פעלו˙ עˆומ ‰ו˙ענו‚ ‚„ול ביו˙ר!
ז ‰ע˙ ‰ניעור מ˘נ˙ו ,ומי„ ר‡˙‡ ‰

‡‰ם י˘ לך ˙ענו‚ ‚„ול יו˙ר
מז...!?‰
וכ‡מור,

„˜‰ו˘ים ‰ -רי ז ‰מעורר ‡ˆלו

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

מלך מלכי ‰מלכים ˜‰ב"!‰
ומ‡˘ ‰ינו רו‡ ‰ז‡˙ בעיני ב˘ר -

‡ין

ˆורך

ב‡ריכו˙

˙‰‰בוננו˙ כו' כ„י לבו‡ לר‚˘ ˘ל
˙ענו‚ ‰כי ‚„ול ,בי„עו ˘מלך מלכי
‰מלכים ˜‰ב" ‰מניח ‡˙ כל עניניו

‰רי י„וע ‰סיפור ו‰פ˙‚ם ˘‰עוב„‰
˘עיני ב˘ר ˘לו ‡ינם רו‡ים ‡˙ „‰בר,
‡ינ ‰מ˘נ‰ ˙‡ ‰מˆי‡ו˙!
וכפי ˘מבין ‚ם פ˘וט ˘בפ˘וטים:

כביכול כ„י לעמו„ על י„ו ולר‡ו˙

ר‡יי˙ „‰בר בעיני ב˘ר ˙ -לוי' בכו"כ

‡ם ‰ו‡ ‡ומר "מו„‡ ‰ני" מ˙וך חיו˙

ענינים .לכל לר‡˘ ˆריך ˘י‰יו לו

ו˘מח.‰

עיניים ,ונוסף לז ,‰עליו לפ˙וח ‡˙
עיניו וכו' .ו‡ילו מˆי‡ו˙ו ˘ל „‰בר -

ריחו˜ ‰ערך בין
בור‡ לנבר‡
ו‚‰ע עˆמך:
‚ם פ˘וט ˘בפ˘וטים ˘‡ינו ˘ייך
ל‰בנ ‰ו ,‰‚˘‰יו„ע ˘י˘נו חילו˜ בין
נבר‡ לבור‡‰ :ו‡ יו„ע ˘י˘נו עולם
‚„ול ,עם ריבוי מופל‚ ˘ל נבר‡ים,
ומבין בפ˘טו˙ ˘‡ין „בר עו˘˙‡ ‰

מˆי‡ו˙ו ˘ל ‰עולם „‚‰ול ,וע‡כו"כ
מˆי‡ו˙ו ˘ל בור‡ ‰עולם ˜ -יימ˙ עו„
לפני ˘‰ו‡ יפ˙ח ‡˙ עיניו לר‡ו˙!
ומפני ‚ו„ל ˙‰‰פעלו˙ ו˙‰ענו‚
˘ב„בר )˘מי„ כ˘ניעור מ˘נ˙ו רו‡‰
‡˙ ˜‰ב" ‰עומ„ לפניו( ‡ -ינו יכול
ל‡˙‰פ˜ ע„ ˘יטול י„יו ,ולכן מכריז
מי„" :מו„‡ ‰ני לפניך"!...
)חמי˘ ‰ע˘ר ב˘בט ˙˘מ"(‰

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˙

עניניו ˘‚‰מיים ב‡ופן ‰כי נעל ,‰וב‡ופן ˘ל ˙ענו‚ כו' ,ובל˘ון ‰רמב"ם "כל ‰מע„נים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בז ‰נ˙פרנסו – „ו˜‡ בימי ירמי‰ו
מר˘"י בפר˘˙נו מ˘מע ˘י‰ו„י ‡ינו ˆריך ל˙‰עס˜ בעניני ‰עולם ב˘ביל פרנס˙ו ‡ל‡
לעסו˜ ב˙ור ‰בלב„ ,ו˜‰ב" ‰כבר יזמין לו ‡˙ פרנס˙ו ב„רך ניסי˙ – ב„ו‚מ˙ ‰מן!
‡‰ומנם?  /ו‡ם כך ,מ„וע חוב ‰ל˙מוך בעני? ‰רי ‡ם ‰ו‡ עני ,סימן ˘‡ינו לומ„ ˙ור‰
כ„בעי? / ...בי‡ור נפל‡ בר˘"י פר˘˙נו ,ע"פ "רמז" ל˘יט˙ רבי י˘מע‡ל ב"„˙˘‰לו˙"
לפרנס‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ'  99ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י

מ„וע נזכר בי˙ ‰מ˜„˘ ב˘יר˙ ‰ים?  /בין מע˘ ‰י„ ‡ח˙ למע˘˙˘ ‰י י„יים

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י‡
‰מן – ˘‰פע ‰מעוט ‰ב„רך חיב‰
ל˙‰פרנס מ˙וך מנוח ‰ו˙ענו‚  /מ˘ב˙ מ˙ברכים כל ˘˘˙ ‰ימים ˘‰ /פע ‰מ„ו„‰
בפנים יפו˙
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ'  85ו‡ילך(

פנינים

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

בין ˘˘ ‡מ‰ו˙ ל‡רבע ‡מ‰ו˙ ‰” /ם ‰כירו‰ו ˙חיל"‰

ב‚„ר מˆו˙ סעו„ ‰במוˆ‡י ˘ב˙
י‡ריך ל‰וכיח במ˜ור סעו„ ‰זו‰˘ ,ו‡ זכר ל„רך ‡כיל˙ ‰מן ˘‰יו סוע„ים ממנו בˆ‡˙
˘‰ב˙  /יסי˜ „˘ייכ‡ ל„ין ‚' סעו„ו˙ עˆמן ,וי˙ב‡ר עפ"ז „יו˜ ל˘ון רבינו ‰ז˜ן ב˘ולחנו
„מ˘מע ˘‰י‡ פרט ב˜יום מˆו‡ ‰חר˙ ב‡ופן „"מן ‰מובחר"
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ'  70ו‡ילך(

˙ור˙

כ‡

וע„"ז מובן בנו‚ע ל˙ענו‚ בענינים רוחניים  -בלימור ˙‰ור‡˘ ,‰ין ל‰ס˙פ˜ ב˙ענו‚
„ליבון ‰לכ˙‡ בחל˜ ‰פ˘ט בלב„‡ ,ל‡ ˆריך ל„˙˘‰ל לנˆל ‡˙ כח ˙‰ענו‚ ‚ם בלימו„
˘‡ר חל˜י ˙‰ור„ ,‰רו˘ רמז וסו„ ,פנימיו˙ ˙‰ור ,‰רזי רזין וכו'.
)חמ˘ ‰ע˘ר ב˘בט ˙˘מ"ב(

מי„ ב˜ומו מ˘נ˙ו
– ˜‰ב" ‰לנ‚„ו!
‰ענין „ר‡˘ ˘‰נ ‰ל‡ילן ˙‰חל˙
)ו"ר‡˘" ‰עבו„‡"„ ‰ילן"( בכל יום
ויום ‰ו‡ ˙ -יכף ומי„ ב˙‰חל˙ ‰יום,
˘כן ,בע˙ ˘‰ינ„‡‰ ‰ם ‰ו‡ בבחינ˙
"„ומם" ,ומי„ כ˘ניעור מ˘נ˙ו ,מ˙חיל
‡ˆלו ענין ˙‰נוע ‰וˆ‰מיח ‰בכל עניני
טוב ו˜„ו˘.‰
מ˘נ˙ו ,עליו ל‰עמי„ ‡˙ עˆמו
ב˙נוע˘ ‰כל „˙˘‰לו˙ו ו˘‡יפ˙ו
‰י‡  -לבו‡ ל˘לימו˙ ‰עבו„ ,‰עבו„˙
 '‰מ˙וך ˙ענו‚ ,ו‡ז ‚ -ם ˙‰חל˙
‰עבו„‡ ,‰מיר˙ "מו„‡ ‰ני לפניך",
‰י‡ מ˙וך חיו˙ מחו„˘˙ ל‚מרי ,וע„
˘י˘ בז‡ ‰פילו ר‚˘ ˘ל ˙ענו‚.
וב‡ו˙יו˙ פ˘וטו˙:

ל‰יו˙ מעורב עם ‰בריו˙

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

כ‡˘ר י‰ו„י נמˆ‡ ב˙‰חל˙ ‰יום -
יכול לח˘וב ˘‡ין לו מ ‰לבלבל ‡˙

פירו˘ מילו˙ ˙‰פיל‰

‰וספ˘ - ‰יחו˙

מˆויין כעפר"‡ ,ל‡ ˘‡ין ז˙ ‰ופס מ˜ום ‡ˆלו כלל " -כעפר".

ועל ז‡ ‰ומרים לו˘ ,מי„ כ˘ניעור

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

חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

˜ו„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ל‰חיו˙ ב‰ם נפ˘ כל חי"
„ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ מעל˙ ונחיˆו˙ ˙"‰ענו‚" ‰נכון בעבו„˙ '‰

כט

כ‰

עˆמו עם עניני ‚˘‰ו˙ ו„ר‚ו˙ ˘‡ינם
לפי ערכו„ ,מכיון ˘ז ‰ע˙ ‰ניעור
מ˘נ˙ו‰ ,רי בכל פעול˘ ‰ר˜ יע˘,‰

)‡מיר ‰כזו ˘לכ‡ור‡ ‰ין ב‡ ‰ל‡
˙יבו˙ „עניני ‰ר˘ו˙(  -יˆ‡ כבר י„י
חוב˙ו במילוי ˙‰פ˜י„ ˘עבורו ניעור
מ˘נ˙ו ,ור˜ ‡ח"כ י˘ מ˜ום ל˙‰חיל
לח˘וב ול˙‰כונן לעניני עבו„ ‰נעלים
יו˙ר.
‰נ ‰על ז‡ ‰ומר ‡„מו"ר ‰ז˜ן
)ב˘ו"ע ˘לו  -מ„ברי ‰טור ו‰רמ"‡ ו‰רמב"ם בספרו

מו"נ(" :מי„ ˘ניעור מ˘ינ˙ו  . .יח˘וב
בלבו לפני מי ‰ו‡ ˘וכב ,וי„ע ˘מלך
מלכי ‰מלכים ˜‰ב" ‰חופף עליו . .
כמ"˘ ˘וי˙י  '‰לנ‚„י ˙מי„  . .י˘ים
‡ל לבו ˘‰מלך „‚‰ול מלך ממ"‰
˜‰ב" ‰עומ„ עליו ורו‡ ‰במע˘יו".
עו„ לפני ‡מיר˙ "מו„‡ ‰ני לפניך"
 ˆריך ל‰יו˙ כבר ‰ענין „"˘וי˙י '‰לנ‚„י ˙מי„" ,ל„ע˙ ולח˘וב ˘"‰מלך
„‚‰ול מלך ממ"˜‰ ‰ב" ‰עומ„ עליו
ורו‡ ‰במע˘יו"!
ומובן˘ ,כ‡˘ר חו˘בים לר‚ע ˜ט
‡ו„ו˙ ˙וכן „‰ברים – ב˙‰בוננו˙ ‰כי
˜ל˘‰ ‰ייכ˙ ‚ם לפ˘וט ˘בפ˘וטים -
‰רי ז ‰מעורר ר‚˘ ˘ל ˙ענו‚ ‰כי ‚„ול:

‡פילו ‡מיר˙ "מו„‡ ‰ני" מבלי

מˆ„ ‡ח„  -מ„ובר ‡ו„ו˙ בן„‡-ם,

ל‰זכיר ‡' מ˘בע˘ ‰מו˙ „˜‰ו˘ים

ב˘ר ו„ם ,ובפרט כ‡˘ר י„ע ‡יני˘

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כח

מלומ„ - "‰לל‡ כוונו˙ וכו' .ו‚ם כ‡˘ר ˜יום ˙‰ומ"ˆ ‰ו‡ מ˙וך כוונ - ‰י˙כן ˘‰עבו„‰
˙יע˘ ‰ב˜רירו˙ )ולז‡ ‰ף "עמל˜" ‡ין מ˙נ‚„ כלל ,כי ‰ו‡ ע˘˘ ˙‡ ‰לו – "‡˘ר ˜רך"(,

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

ו‚ם כ‡˘ר ‰עבו„ ‰נע˘י˙ מ˙וך חמימו˙ ו˙‰ל‰בו˙  -י˘נם כמ ‰וכמ„ ‰ר‚ו˙ בז.‰
ובפ˘טו˙‚ :ם כ‡˘ר ‰עבו„ ‰נע˘י˙ מ˙וך חמימו˙ ו˙‰ל‰בו˙  -י˘נם בז ‰כמ‰

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

„ר‚ו˙‰‡ :ב ‰ס˙ם‰‡ ,ב ‰רב‰‡ ,‰ב ‰כר˘פי ‡˘ ,ו‡‰ב ‰ורˆו‡ ‰כי ‚„ול  -ע„ ˘ר˜
‰לימו„ ב„רו˘י כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב נ"ע ‰מב‡רים ‡˙ ˘ליל˙ ‰ענין „"רˆו‡" לל‡
"˘וב" ]כמבו‡ר במ‡מרו  -מיוס„ על „ברי ‡‰ו"‰ח „˜‰ו˘[ ‰ו‡ „‰בר ‰יחי„י ‰מונע
‡˙ כליון נפ˘ו ועליי˙˘‰ ‰מימ ‰מפני ‚ו„ל ˆ‰מ‡ון ל˜‰ב"!‰
וע„"ז מובן ˘כ‡˘ר מ„ברים ‡ו„ו˙ עבו„ ‰מ˙וך ˙ענו‚ ,כ„בעי לי' למיעב„˘ ,לימו˙
˙‰ענו‚ ‰ -רי בו„‡י ˘בענין ז ‰י˘נם ריבוי „ר‚ו˙.
ולכן‚ ,ם כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ "ר‡˘יכם" )˘נ˜ר‡ים ב˙ו‡ר ז ‰ע"פ ˙ור - (‰י˘נו
‰חיוב „"מעלין ב˜ו„˘" ,מבלי ‰בט על ‚ו„ל מעל˙ עבו„˙ם ע„ ע˙.‰

"פנינים" ‡מי˙יו˙ ול‡ במר˜

בזה נתפרנסו – דוקא בימי ירמיהו
מרש"י בפרשתנו משמע שיהודי אינו צריך להתעסק בעניני העולם בשביל
פרנסתו אלא לעסוק בתורה בלבד ,והקב"ה כבר יזמין לו את פרנסתו בדרך
ניסית – בדוגמת המן! האומנם?  /ואם כך ,מדוע חובה לתמוך בעני? הרי אם הוא
עני ,סימן שאינו לומד תורה כדבעי? / ...ביאור נפלא ברש"י פרשתנו ,ע"פ "רמז"
לשיטת רבי ישמעאל ב"השתדלות" לפרנסה

...בנו‚ע לכללו˙ ענין ˙‰ענו‚  -י˘ ל‰ב‰יר פרט ח˘וב )‡ף ˘כבר „ובר בנו‚ע לפרט
ז ‰פעמים רבו˙(:
י‰ו„י ‰ו‡ בעל בחיר ,‰ויכול לבחור ל˙‰ענ‚ ב‡יז ‰ענין ˘רוˆ - ‰ומפני ˆו˜ ‰ע˙ים
כו' י˘נם כ‡לו ‰מנˆלים ‡˙ ענין ˙‰ענו‚ עבור „ברים פחו˙י ‰ערך ביחס ל‡ו˙ם „ברים
˘עבורם ‰יו יכולים לנˆל ‡˙ ענין ˙‰ענו‚.
וכי„וע פ˙‚ם כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר˘ ,כ‡˘ר מ„ברים בנו‚ע ל"פנינים" )"פערל"( -
ˆריכים ל‰יו˙ מונחים ב"פנינים" ‡מי˙יו˙‡ ,בנים טובו˙ ˘נו˘‡ים על ˆ‰וו‡ר לנוי,
ול‡ ל‰יו˙ מונחים ב"‚ריסים" ˘ב˙וך ‰מר˜ )"פערל‚-רופן"(.
ז‡˙ ‡ומר˙ :למרו˙ ˘י˘נו ˙ענו‚ מ‡כיל˙ "פערל‚-רופן"‡ ,ין ל‰ס˙פ˜ ח"ו ב˙ענו‚
ז ,‰ול‡ ˆריכים ל‰יו˙ מונחים בענין ז‡ ,‰ל‡ ˆריכים לנˆל ‡˙ ענין ˙‰ענו‚ עבור ענינים
נעלים יו˙ר – "פנינים".
וכן בנו‚ע לכללו˙ ‰ענין „חמ˘ ‰ע˘ר ב˘בט:
‰ן ‡מ˙ ˘י˘נו מנ ‚‰ל‡כול פירו˙ ‡‰ילנו˙ ,ו‡כיל ‰זו ‚ורמ˙ ל‡„ם ‰נ‡ ‰ו˙ענו‚
)ב„ו‚מ˙ ‡כיל˙ "פערל‚-רופן"( ,ו‡‰כיל˘˜ ‰ור ‰עם ‡מיר˙ ברכ ‰לפני' ול‡חרי',
ו‡"כ יכול ‰ו‡ ל‡כול פירו˙ ‡‰ילנו˙ ול˙‰ענ‚ מ‰ם וכו'‡ ,עפ"כˆ ,ריך ‰ו‡ ל„ע˙ ˘‡ין
ל‰ס˙פ˜ ו‡ין ל‰יו˙ מונח ב˙ענו‚ ˘‚‰מי „‡כיל˙ פירו˙ ‡‰ילנו˙‡ ,ל‡ ˆריך ל„˙˘‰ל
˘כח ˙‰ענו‚ ˘לו י‰י' מונח בענינים נעלים יו˙ר.
...ומובן בפ˘טו˙ ˘‚ם כ‡˘ר י‰ו„י ‡ינו מונח ב˙ענו‚ ˘‚‰מי  -נו˙ן לו ˜‰ב" ˙‡ ‰כל

בפר˘˙נו

מסופר )טז ,לב( ‡ו„ו˙ ‰מן ˘יר„ מן ˘‰מים ,וˆו˜‰ ‰ב" ‰ל‰ניח

ממנו למ˘מר˙" :וי‡מר מ˘ ,‰ז„‰ ‰בר ‡˘ר ˆו ,'‰ ‰מל‡ ‰עומר ממנו למ˘מר˙
ל„ורו˙יכם ,למען יר‡ו ‡˙ ‰לחם ‡˘ר ‡‰כל˙י ‡˙כם במ„בר ב‰וˆי‡י ‡˙כם מ‡רı
מˆרים".
ובפירו˘ ר˘"י:
"ל„ורו˙יכם – בימי ירמי‰ו .כ˘‰י' ירמי‰ו מוכיחם 'למ‡ ‰ין ‡˙ם עוס˜ים ב˙ור,'‰
ו‰ם ‡ומרים 'נניח מל‡כ˙נו ונעסו˜ ב˙ור ‰מ‰יכן נ˙פרנס'; ‰וˆי‡ ל‰ם ˆנˆנ˙
‰מן‡ ,מר ל‰ם„‰' :ור ‡˙ם ר‡ו „בר ˘' ,''‰מעו' ל‡ נ‡מר ‡ל‡ 'ר‡ו' ,בז ‰נ˙פרנסו
‡בו˙יכם‰ .רב˘ ‰לוחין י˘ לו למ˜ום ל‰כין מזון ליר‡יו".
וכ˘לומ„ים „ברי ר˘"י בפ˘טו˙ נר‡ ‰כוונ˙ו‡˘ ,ין ‡י˘ י˘ר‡ל ˆריך ל˙‰עס˜
בעניני ‰עולם ב˘ביל פרנס˙ו; ‡ל‡ י‰ו„י ˆריך לעסו˜ ב˙ור ‰בלב„ ,ו˜‰ב" ‰כבר
יזמין לו ‡˙ פרנס˙ו ב„רך ניסי˙ – וב„ו‚מ˙ ‰מן.
‡מנם במˆי‡ו˙ ‰רי ‰‰נ‰ ‰‚‰כללי˙ ברוב בני י˘ר‡ל ‡ינ ‰כן‡ ,ל‡ „‰רך ‰ו‡
˘מ˙עס˜ים ב„˙˘‰לו˙ טבעי˙ עבור ‰פרנס .‰וכנר‡ ‰במוח˘ .וכ„ „יי˜˙ ˘פיר‰ ,רי
‚ם ‡˙ „ברי ר˘"י כ‡ן י˘ לב‡ר ב‡ופן ˘ל‡ יס˙ור לז – ‰וכ„ל˜מן.

ב.

ויובן ב„˜‰ים:

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

בפר˘˙ מ˘פטים )כב ,כ„( מ„בר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ ‰לו‡ ‰לעני – "‡ם כסף ˙לו˙‡ ‰
עמי ‡˙ ‰עני עמך ל‡ ˙‰י' לו כנו˘‚ ‰ו'" ,ומפר˘ ר˘"י על ‡˙ר ˘˙יב˙ "‡ם" ‰י‡
במ˘מעו˙ ˘ל "חוב˘ – "‰י˘ חיוב ל‰לוו˙ ל‰עני:
"‡ם כסף ˙לו ˙‡ ‰עמי – רבי י˘מע‡ל ‡ומר :כל ‡ם ו‡ם ˘ב˙ור ‰ר˘ו˙ ,חוı
מ˘ל˘ ,‰וז‡ ‰ח„ מ‰ן".

‡ˆל „‡‰ם )˙ענו‚ נבר‡(  -כי י„יע ‰זו ˘זכ ‰ל‚רום ˙ענו‚ ‡ˆל ‰בור‡" ,נח˙ רוח
לפני" ,פועל˙ ‡ˆלו ˙ענו‚ ‰כי ‚„ול.
ועפ"ז מובן ˘מ‡חר וכללו˙ ‰ח‚ „חמי˘ ‰ע˘ר ב˘בט ‰ו‡ מנ ‚‰י˘ר‡ל ˘˜‰ור )עם
ענין ˙‰ענו‚ ,כנ"ל(  -לכן ,נו‚‰ים ל‡כול בו פירו˙ ‡‰ילנו˙ „ו˜‡ )ול‡ חט ‰ו˘עור,(‰
˘עניינם ל‚רום ‰נ‡ ‰ו˙ענו‚ ל‡„ם ,ב„ו‚מ˙ כללו˙ ענין "‰מנ."‚‰

ולכ‡ורˆ ‰ריך ל‰בין – וכ„‰יו˜ ‰י„וע בכ‚ון „‡ :למ‰ ‰וˆרך ר˘"י ל‰זכיר כ‡ן

עבו„˙  '‰ב‡ופן ˘ל ˙ענו‚

‡˙ ˘מו ˘ל רבי י˘מע‡ל ,ול‡ כ˙ב „בר ז ‰בס˙ם )כ„רכו ‰כללי˙ ל‰בי‡ „ברי חז"ל
בס˙ם(?
וי˘ לפר˘ ‡˘ר רמז לנו ר˘"י ,כי ענין ז˘ ‰ל חוב˙ ‰‰לוו‡ ‰לעני ˘ייך ‰ו‡
ל˘יט˙ו ‰כללי˙ )‰י„וע˘ (‰ל רבי י˘מע‡ל ,וכ„ל˜מן.

‚.

‰‰ור‡ ‰מז ‰בנו‚ע לעבו„˙ „‡‰ם:
כ‡˘ר מ‚יע חמ˘ ‰ע˘ר ב˘בט ‡ -ומרים לו לי‰ו„י :נו˙נים לך יום ˘מח ‰נוסף ,ובו
מנ‚‰ים מיוח„ים ,כולל ‰מנ‡„ ‚‰כיל˙ פירו˙ ‡‰ילנו˙ ,כ„י ל‰ורו˙ ˘כללו˙ ‰עבו„‰
ˆריכ ‰ל‰יו˙ ל‡ ר˜ בנו‚ע לעניני ˙‰ומ"ˆ ˘מוכרחים ל˜יימם‡ ,ל‡ ב‡ופן ˘ל ‰וספ‰

בי‡ור ‰ענין:

בעבו„˙ו˘ ,עי"ז נפעל ˙ענו‚ ‰בור‡ ,וע„ ˘˙ענו‚ ‰בור‡ נע˘˙ ‰ענו‚ ‰נבר‡.

כמו ˘מˆיין ר˘"י‰ ,נ‰ ‰כ˙וב "‡ם כסף ˙לו‰ "‰ו‡ ‡ח„ מ˘לו˘ ‰מ˜ומו˙˘ ,ב‰ם
מ˘מ˘ ל˘ון "‡ם" ‡ף ˘מ„ובר על „בר ˘חייבים לע˘ו˙ו .ו˘ני ‰מ˜ומו˙ ‰נוספים
‰ם )כפי ˘מפרט ר˘"י בפ' י˙רו כ ,כב :(.ל˘ון ‰כ˙וב "ו‡ם מזבח ‡בנים ˙ע˘ ‰לי"

כז

)י˙רו כ,

כב( – ˘י˘ חוב ‰לע˘ו˙ מזבח מ‡בנים; וכן ל˘ון ‰כ˙וב "ו‡ם ˙˜ריב מנח˙ ביכורים"
)וי˜ר‡ ב ,י„( – ˘מנח˙ ביכורים ‰י‡ „בר ˘חייבים ל˜‰ריב מ„י ˘נ ‰ב˘נ.‰
‡מנם נ„ח˜ו ‰מפר˘ים )מפר˘י ר˘"י מ˘פטים ˘ם( ,למ ‰ל‡ כללו ב‡‰י ענינ‡ מ˜ום
רביעי ˘בו מˆינו ל˘ון "‡ם" על „בר ˘חייבים לע˘ו˙ו – ו‰ו‡ מ˘ ‰כ˙וב בפ'
מ˘פטים )כ‡ ,ל( ˘‡ם ˘ור נ‚ח ו‰מי˙ ‡„ם ‰רי "‡ם כופר יו˘˙ עליו ונ˙ן פ„יון נפ˘ו
ככל ‡˘ר יו˘˙ עליו"‚˘ ,ם ˘ם ‡ין ‰פירו˘ "‡ם" בל˘ון מסופ˜˙‡ ,ל‡ כמ˘פט
וו„‡י :מי ˘˘ורו נ‚ח ו‰מי˙ ,מ˘פטו ‰ו‡ לי˙ן ‡˙ ‰כופר!
]וכמפור˘ ב„ברי ר˘"י ˘ם‡'" :ם' ז‡ ‰ינו ˙לוי ,ו‰רי ‰ו‡ כמו '‡ם כסף ˙לו,'‰
ל˘ון '‡˘ר' – ז ‰מ˘פטו˘ ,י˘י˙ו עליו בי˙ „ין כופר"[.
ונר‡ ‰לב‡ר בפ˘טו˙‡˘ ,מנם ‰ל˘ון "‡ם כופר יו˘˙ עליו" ב‡ כ‰ור‡ ‰ו„‡י˙,
‡בל ‡ף על פי כן ‡ינו „ומ ‰כלל ל˘לו˘˙ ‰מ˜ומו˙ ˘מזכיר רבי י˘מע‡ל ,ולכן ל‡
˘ייך לומר בו ˘‰ו‡ "חוב "‰כמו˙ם:
„‚‰ר „"חוב˘ "‰ייך ר˜ ב„בר ‰ב‡ במˆב ר‚יל וב˙נ‡ים מˆויים‡˘ ,ז מ˙‡ים לומר

ובפ˘טו˙ :כ‡˘ר י‰ו„י ‡וכל פירו˙ ‡‰ילן בחמ˘ ‰ע˘ר ב˘בט )"ר‡˘ ˘‰נ‰
ל‡ילן"( ,ו˜ו„ם ‡כיל˙ ‰פירו˙ מו„ ‰ומברך ל˜‰ב"˘ ‰בר‡ פירו˙ ‡לו ,ול‡חרי ‡כיל˙ו
מסיים ב"ברכ‡ ‰חרונ‰ - "‰נ ‰בי„עו ˘‡כיל˙ ‰פירו˙ ‡ינ„ ‰בר ‰מוכרח ל˜יומו ע"„
‰לחם‡ ,ל‡ ענין ˘ל ‰נ‡ ‰ו˙ענו‚ )"ל‰חיו˙ ב‰ם נפ˘ כל חי"( ,ז‡˙ ‡ומר˙˘ ,בנו‚ע
ל‚ופו י˘נם „ברים ‰מוכרחים וי˘נם „ברים ˘‰ם ל˘ם ˙ענו‚ ‰ -רי מעˆמו מובן ˘כן
‰ו‡ )ובמכ"˘ ו˜"ו( בנו‚ע לנ˘מ˙ו.
ולכן ,מס˜נ˙ „‰ברים ‰י‡ ‡˘ -ין לו ל‰ס˙פ˜ ב‡ופן עבו„˙ו בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום
‰מˆוו˙ ע„ ע˙‡ ,‰ל‡ עליו ל‰וסיף בז ‰בי˙ר ˘‡˙ ובי˙ר עוז ‰ -וספ˙˘ ‰בי‡ ו˙‚רום
לענין ˙‰ענו‚ "ל‰חיו˙ ב‰ם נפ˘ כל חי"  -ב„ו‚מ˙ ‰ענין „פירו˙ ‡‰ילנו˙˙ ,ענו‚ נבר‡,
ולמעל ‰מז˙ - ‰ענו‚ בור‡.
...וזו‰י ‰‰ור‡ ‰בנו‚ע לפועל ˘ -בנו‚ע לכל עניני טוב ו˜„ו˘‡ ,‰ין ל‰ס˙פ˜ במעמ„ו
ומˆבו ב‰ו‚ ,‰ם כ‡˘ר מ˙נ ‚‰ע"פ ˘ו"ע ב˘לימו˙‡ ,ל‡ עליו ל‰וסיף בעבו„˙ו יו˙ר
מכפי ‰מחוייב˘ ,עי"ז נפעל כללו˙ ענין ˙‰ענו‚.
ומובן בפ˘טו˙ ˘כ‡˘ר עבו„˙ו ‰י‡ מ˙וך ˙ענו‚ ‰ -רי עבו„˙ו ‰י‡ ב‡ופן ˘למעל‰
מכל מ„י„ ‰ו‚‰בל‰ ,‰יינו˘ ,מוסיף יו˙ר ויו˙ר בכל ‰ענינים ‰פועלים ˙ענו‚ ˙ -ענו‚
בור‡‰ ,נמ˘ך ‚ם ב˙ענו‚ נבר‡.

˘על „‡‰ם מוטל חיוב לע˘ו˙ „בר מסויים;

˙ענו‚ – חו„ר למע˘ ‰בפועל

‡בל בני„ון ˘ור ˘נ‚ח ומ˙חייב בעליו בכופר‰ ,רי מ„ובר במˆי‡ו˙ ˘ל מ˜ר ‰בל˙י
מˆוי ,וי˙יר ‰מזו‰ :יפך ס„רו ˘ל עולם"˘ ,י‚ח ˘ור  . .ו‰מי˙ ‡י˘" – ולכן ‡ינו ˘ייך
לומר ˘מ˘פט ז ‰לחייבו כופר ‰ו‡ ב‚„ר ‰טל˙ "חוב "‰על ‰בי˙ „ין.
ולכן ,כ‡˘ר מונ ‰רבי י˘מע‡ל ‡˙ ‰מ˜ומו˙ ˘ב‰ם נ‡מר "‡ם" במ˘מעו˙ ˘ל

ובעומ˜ יו˙ר:
כללו˙ ‰עבו„„ ‰לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ יכול ‰ל‰יו˙ ‚ם ב‡ופן „"מˆו˙ ‡נ˘ים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

עי˜ר ענינם  -לפעול ‰נ‡ ‰ו˙ענו‚ ‡ˆל „‡‰ם.
וכמבו‡ר בכ"מ בבי‡ור ל˘ון ‰ברכ" ‰בור‡ נפ˘ו˙ רבו˙ וחסרונן על כל מ˘ ‰בר‡˙
ל‰חיו˙ ב‰ם נפ˘ כל חי" – ˘"חסרונן" ˜‡י על „‰ברים ‰מוכרחים ל˜יום „‡‰ם,
ו"ל‰חיו˙ ב‰ם" ˜‡י על „ברים ‚‰ורמים ל‰נ‡ ‰ו˙ענו‚ )ב‰וספ ‰על ‰מוכרח ל˜יום
„‡‰ם(.
וכפי ˘רו‡ים בפועל ˘כ‡˘ר „‡‰ם רעב ‰ -רי ‰ו‡ סוע„ ‡˙ לבו ב"לחם" ,וכמ"˘
"ולחם לבב ‡נו˘ יסע„" ,ול‡חרי ˘˘בר ‡˙ רעבונו ע„ כ„י ˘ביע‡ ,‰וכל ‰ו‡ ‚ם פירו˙
‡‰ילן ) -בעי˜ר( ל˘ם ‰נ‡ ‰ו˙ענו‚.
ועפ"ז מובן ˘‡ע"פ ˘"חיט ‰ו˘עור‰ "‰ם „ברים ‰מוכרחים ל˜יום „‡‰ם  -ב˘ונ‰
מפירו˙ ‡‰ילן˘ ,יכול ל˜˙‰יים בלע„ם ‡ -עפ"כ ,י˘נ ‰מעל ‰י˙יר ‰בפירו˙ ‡‰ילן,
מ‡חר ˘‰ם ‚ורמים ‰נ‡ ‰ו˙ענו‚ ל‡„ם )מ˘‡"כ חט ‰ו˘עור˘ ‰ענינם ר˜ למל‡ ‡˙
‰חסר ˘ -ל‡ י‰י' רעב(.

מנ ‚‰י˘ר‡ל – ˙ענו‚ לנפ˘ ‡‰לו˜י˙!
וכך מובן בנו‚ע למעל˙ "מנ ‚‰י˘ר‡ל"  -ל‚בי ענין ‰מפור˘ ב˙ו˘ב"כ ‡ו ב˙ו˘בע"פ:
כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ענין ‰מפור˘ ב˙ו˘ב"כ )˘‡פילו „ˆ‰ו˜ים מו„ים ב(‰
וב˙ו˘בע"פ ,כולל "מ˙˘ ‰למי„ ו˙י˜ ע˙י„ לח„˘" ‰יינו ,חי„ו˘ ˘נכלל ב˙ו˘בע"פ
ב˙ור „ין ול‡ ר˜ מנ ‚‰בעלמ‡( ‰ -רי ˜יום ענין ז‡ ‰ינו ‚ורם ˙ענו‚ מיוח„ ‡ˆל נפ˘ו
‡‰לו˜י˙ ,כי ב‰יו˙ו י‰ו„י˘ ,עליו נ‡מר "ועמך כולם ˆ„י˜ים"‰ ,רי ‰ו‡ מוכרח ל˜יים
‡˙ כל ˆיוויי ˙‰ור.‰
ו‡„רב :‰כ‡˘ר ‰נ˙‚‰ו ‡ינ ‰ב‡ופן ‰מ˙‡ים ‰ -רי ‰י‡ ב‚„ר ˙מי ‰‰ופלי‡,‰
כמ‡מר ‰ז‰ר "ונפ˘ כי ˙חט‡ – ˙וו!"‡‰
‡בל כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ˜יום "מנ ‚‰י˘ר‡ל" ˘‡ינו מוב‡ ב˙ור "„ין" ,וב"מנ‚‰
י˘ר‡ל" ‚ופ‡  -ל‡ ר˜ מנ˘ ‚‰כבר נ˙˜בל בכל ˙פוˆו˙ י˘ר‡ל )כי ‡ין כל פל‡
˘מ˜יים מנ ‚‰ז - ‰ב‰יו˙ו בן ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב ,וב˙ ˘ר ‰רב˜ ‰רחל ול‡‡ (‰ל‡
מנ˘ ‚‰נ˙ח„˘ בזמננו )˜ו„ם ˘יו„ע ˘מנ ‚‰ז ‰ע˙י„ ל˙‰פ˘ט ול˜˙‰בל בכל ˙פוˆו˙
י˘ר‡ל( ‰ -נ ‰מ‡חר ˘‡ין ז„ ‰בר ‰מוכרח )ב„ו‚מ˙ „ין ב˙ו˘בע"פ(‰ ,רי ˜יום ענין ז‰
מבי‡ ו‚ורם ˙ענו‚ ‡ˆל נפ˘ו ‡‰לו˜י˙.
ובפ˘טו˙‰ :סיב ‰ל˜יום מנ ‚‰ז‡) ‰פילו ˜ו„ם ˘נ˙פ˘ט ונ˙˜בל בכל ˙פוˆו˙
י˘ר‡ל( ‰י‡  -בר‡ו˙ו ˘ז‰ו ענין ˘ל ‰וספ ‰בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙י' ב‰י„ור יו˙ר
מכפי ‰מוכרח ,ולכן ,על י„י ז ‰נפעל ˙ענו‚ מיוח„ ‡ˆל ‰בור‡ ,נו˙ן ˙‰ור ‰ומˆוו‰
‰מˆוו˙ ,כמ‡מר "נח˙ רוח לפני ˘‡מר˙י ונע˘ ‰רˆוני" ,וב„רך ממיל‡ נפעל ‚ם ˙ענו‚
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"חוב‰ – "‰רי ‰ו‡ מזכיר ר˜ ‡˙ בניי˙ מזבח ‡בנים˜‰ ,רב˙ מנח˙ ביכורים ו‰לוו‡‰
לעני ˘˘לו˘˙ם ענינים ר‚ילים במˆי‡ו˙; ו‡ינו מכניס בכלל ז ˙‡ ‰נ˙ינ˙ ‰כופר
˘ב‡ ‰ר˜ במ˜ר ‰בל˙י מˆוי ל‚מרי )ובמיל‡ ל‡ מ˙‡ים עלי' ל˘ון "חוב.("‰

„.

‡ך כ‡ן י˘ מ˜ום לעיון‡‰ ,מנם ‰לוו‡ ‰לעני ‰י‡ „בר ‰ר‚יל במˆי‡ו˙˘ ,לכן

‰י‡ נח˘ב˙ "חוב) "‰כמו בניי˙ מזבח ‡בנים ו˜‰רב˙ מנח˙ בכורים( – „לכ‡ור:‰
מפר˘˙ ‰מן מ˘מע )כנ"ל ס"‡( ˘י‰ו„י ‡ינו ˆריך ל„‡ו‚ לפרנס˙ו ב„רך טבעי˙,
‡ל‡ ˜‰ב"‰ ‰ו‡ ‰מזמן לו ‡˙ פרנס˙ו .ומובן˘ ,כ‡˘ר ‰נ˙‚‰ו ‰י‡ כ‰ור‡˙ ˙‰ור– ‰
ב˙‰מסרו˙ ˘לימ ‰ו‡מי˙י˙ ל˙ור ‰ומˆוו˙י' – ‰רי ‚ם פרנס˙ו ‰מזומנ˙ לו מ˜‰ב"‰
‰י‡ ˘למ ‰ומספ˜˙ ,ובמיל‡ ל‡ יˆטרך ‚ם ל‚מילו˙ חס„ים – וב„ו‚מ˙ ‡וכלי ‰מן.
ו‡ם ‡ין פרנס˙ו מˆוי' ב˘לימו˙ וז˜ו˜ ללוו˙‰ ,רי ז‚ ‰ופ‡ מוכיח ˘ל‡ ˙‰נ‚‰
כ„רי˘˙ ˙‰ור.‰
ומע˙ ‰מ˜ום לומר‡"˘ ,ם כסף ˙לו‡ "‰ינו ב‚„ר "חוב – "‰כי‰ :מ˜יים ˆיווי
ו‰ור‡˙ ˙‰ור – ‰ל‡ יˆטרך ל‚מ"ח מעי˜ר‡; ועכˆ"ל ˘‰מ„ובר ‰ו‡ במי ˘‡ינו
מ˙נ ‚‰ע"פ ˆיווי ˙‰ור ,‰ו‡"כ מ„ובר במˆי‡ו˙ בל˙י ר‚יל˘ – ‰בן י˘ר‡ל י˙נ‚‰
‰יפך מ‰ור‡˙ ˙‰ור ‰בכללו˙ ס„ר ו‰נ ˙‚‰חייו – ו˘וב ‡ינו מ˙‡ים בז ‰ל˘ון "חוב"‰
)כנ"ל ס"‚(.
]וי˙יר ‰מזו :מכיון ˘‡„ם ז‰ ‰ז˜ו˜ ל‰לוו‡ ‰חט‡ ופ‚ם כו' – ‡ולי ב‡מ˙ ‡ין
חוב ‰ל‰לוו˙ לו ‡ל‡ ר˜ ר˘ו˙ בלב„![.

.‰

וכ„י לב‡ר ‰‰כרח ˘"‡ם כסף ˙לו ˙‡ ‰עמי ‡˙ ‰עני עמך" ‰ו‡ "חוב "‰ממ˘

– מ˜„ים ר˘"י ˘מ‡מר ז ‰נ‡מר על י„י רבי י˘מע‡ל ,ול˘יט˙י' ‡זיל:
י„וע‰ ‰פלו‚˙‡ ˘ל רבי י˘מע‡ל ור˘ב"י במסכ˙ ברכו˙ )ל ,‰ב( – "לפי ˘נ‡מר
'ל‡ ימו˘ ספר ˙‰ור‰ ‰ז ‰מפיך' ,יכול „ברים ככ˙בן? ˙למו„ לומר 'ו‡ספ˙ „‚נך',
‰נ ‚‰ב‰ן מנ„ ‚‰רך ‡ר„ ;ıברי רבי י˘מע‡ל .ר˘ב"י ‡ומר‡ :פ˘ר ‡„ם חור˘ ב˘ע˙
חרי˘ ‰וזורע ב˘ע˙ זריע ‰ו˜וˆר ב˘ע˙ ˜ˆיר ‰ו„˘ ב˘ע˙ „י˘ ‰וזור ‰ב˘ע˙ ‰רוח
– ˙ור ‰מ ‡‰˙ ‰עלי'?! ‡ל‡ בזמן ˘י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום מל‡כ˙ן נע˘י˙
על י„י ‡חרים כו'".
‰רי ˘˘יט˙ רבי י˘מע‡ל ‰י‡˘ ,על „‡‰ם ל˙‰עס˜ בעניני ‰עולם ב˘ביל פרנס˙ו
– "‰נ ‚‰ב‰ן מנ„ ‚‰רך ‡ר."ı
ו‡ף ˘‚ם ב‡ופן ז‡ ,‰ם ‰ו‡ מ˙נ ‚‰בעניני ‰עס˜ כר‡וי ,בז‰ירו˙ מכל ‡יסור
וב˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור ‰כו' ,יזמין לו ˜‰ב" ‰פרנס˙ו ‰נחוˆ ‰לו מבלי ˘יˆטרך
ל‰לוו‡ – ‰בכל ז‡˙ ,מכיון ˘ˆריך ‰ו‡ ל„˙˘‰ל בפרנס˙ו ב„רכי ‰טבע‰ ,רי בנ˜ל
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יוכל ל‰יכ˘ל במ„˙ )כמו˙ ‰ו‡יכו˙˘ ‰ל( „˙˘‰‰לו˙ ולבו‡ למˆב ˘י‰י' ז˜ו˜
ל‰לוו‡;‰

‰וספ. ‰

ופ˘וט ˘ב‡ופן כז ‰ובמˆי‡ו˙ ר‚יל ‰כזו˘ ,נכ˘ל ב„בר ˘˜˘ ‰ל‰יז‰ר בו ,י˘

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

"חוב "‰ל‰לוו˙ לו .וז‰ו ˘לפי ˘יט˙ רבי י˘מע‡ל מוכרחים לפר˘ ‡˙ "‡ם כסף

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

˙לו "‰במ˘מעו˙ ˘ל "חוב."‰

ו.

ומע˙ ‰נחזור לעניננו – „ברי ר˘"י בפר˘˙ ‰מן:

"להחיות בהם נפש כל חי"

‰נ ‰עפ‰נ"ל מובן ˘ר˘"י )בפירו˘ו ע˙ (˙"‰ופס לעי˜ר ‡˙ ˘יט˙ רבי י˘מע‡ל,
˘י‰ו„י ˆריך לנ‰ו‚ "מנ„ ‚‰רך ‡ר "ıול„˙˘‰ל לפרנס˙ו ב„רך ‰טבע )וממיל‡ ז‰
˘‰ו‡ ˆריך ל‰לוו‡ ‰מזמן לזמן ‰ו‡ „בר מובן ור‚יל לפ"ע(.
וכמפור˘ ב‚מר‡ )ברכו˙ ˘ם(˘‡ ,ר "‰רב ‰ע˘ו כרבי י˘מע‡ל ועל˙ ‰בי„ן ,כר˘ב"י
ול‡ על˙ ‰בי„ן" – ‰יינו‰˘ ,נ ˙‚‰ר˘ב"י ‰י‡ ר˜ ב˘ביל יחי„י ס‚ול ,‰ועל ‰רוב
ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‰‰נ ‰‚‰כ˘יט˙ רבי י˘מע‡ל.

פירות – ענין התענוג  /מנהג ישראל – תענוג לנפש האלוקית!  /עבודת ה' באופן
של תענוג  /תענוג – חודר למעשה בפועל " /פנינים" אמיתיות ולא במרק  /מיד
בקומו משנתו – הקב"ה לנגדו!  /יש דבר בעולם יותר מ"מודה אני לפניך"?! /
"תענוג" נכון בנתינת צדקה  /אין להתפעל מפעולה על אדם אחד!

וז‚˘ ‰נזו ‡˙ ‰מן "למ˘מר˙" ,ב‡ופן ˘יר‡ו וילמ„ו ממנו "ל„ורו˙יכם" – ‰ו‡ ר˜
˘בזמנים מיוח„ים ,וב˙ור ‰ור‡˙ ˘עˆ ,‰ריכ ‰ל‰יו˙ ‰נ ‰‚‰ב„ו‚מ˙ ‰מן‰˘ ,פרנס‰
מ‚יע ‰מלמעל ‰בלי ˙‰עס˜ו˙ ב„רך ‰טבע.
ומע˙ ‰מ„ויי˜ ל˘ון ר˘"י ˘כ˙ב "בימי ירמי‰ו ,כ˘‰י' ירמי‰ו מוכיחם כו'" –
„לכ‡ור˙‰ ,‰יבו˙ "בימי ירמי‰ו" מיו˙רו˙ )˘‰רי מי„ ממ˘יך ר˘"י "כ˘‰י' ירמי‰ו
מוכיחם"(!
‡ך ל„רכנו י˙ב‡ר ‰יטב„˘ ,ו˜‡ "בימי ירמי‰ו" ‡ז ‰י' ‡' מ„‰ורו˙ )‰יוˆ‡ים

בנו‚ע

לחמ˘ ‰ע˘ר ב˘בט – ‡י˙‡ במ‚ן ‡בר‰ם ˘נו‚‰ים "ל‰רבו˙ בו במיני פירו˙

˘ל ‡ילנו˙".
ו‰נ‡ ‰כיל˙ פירו˙ ‡‰ילנו˙ בט"ו ˘בט ˜˘ור ‰עם פירו˙ ‡ר ıי˘ר‡ל – ‡ו˙ם פירו˙
˘נ˘˙בח ‰ב‰ם ‡ר ıי˘ר‡ל.
ולכ‡ורˆ ‰ריך ל‰בין:

מן ‰כלל( ˘‰וˆרכו ל˙‰נ ‚‰ב‡ופן ז ;‰וז‰ו ‰פירו˘ "ל„ורו˙יכם" – זמנים ו„ורו˙

בנו‚ע ל˘בע˙ ‰מינים ˘נ˘˙בח ‰ב‰ם ‡"י ‡י˙‡ ב‚מר‡ "כל ‰מו˜„ם בפסו˜ ז‰

מיוח„ים ˘ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‰‰נ ‰‚‰על „רך ˘‰י' בבני י˘ר‡ל במ„בר‡˘ ,ח„ מ‰ם ‰ו‡

מו˜„ם לברכ˘ ,‰נ‡מר ‡ר ıחט ‰ו˘עור ‰ו‚פן ו˙‡נ ‰ורימון ‡ר ıזי˙ ˘מן ו„ב˘".

"בימי ירמי‰ו".

ולכן ,כ‡˘ר מונחים לפניו ב' מיני מ‡כל ‰ -רי ‰ס„ר ו„˜‰ימ ‰בז ‰נ˜בע ע"פ ס„ר

ובז˙˙ ‰יי˘ב ˙מי„‚ ‰‰ול ‰לכ‡ור‰ :‰רי מזמן מ˘ ‰רבינו וע„ לירמי‰ו עברו

‰כ˙וב ‡ -ר" ıחט ‰ו˘עור ‰ו‚ו'".

„ורו˙ רבים ,ובחל˜ ח˘וב מ‰ם ‰י' בבני י˘ר‡ל מˆב ˘ל ירי„ ‰רוחני˙ ,כמסופר

ועפ"ז ‡ינו מובן :מ„וע ל‡ מˆינו מנ ‚‰מיוח„ )בחמ˘ ‰ע˘ר ב˘בט( בנו‚ע ל„ברי

בנבי‡ים; ו‡ף על פי כן ,ל‡ מˆינו בכל „ורו˙ ‡לו ˘‰ר‡ו לבני י˘ר‡ל ‡˙ ˆנˆנ˙ ‰מן,

מ‡כל ‰נע˘ים מ"חיט ‰ו˘עור‰˘ ,"‰ם ˜ו„מים בפסו˜ לפירו˙ ‡‰ילנו˙ "‚פן ו˙‡נ‰

‡ל‡ לר‡˘ונ ‰בימי ירמי‰ו! –

ורימון"?!

כי ‡כן‰ ,לימו„ מˆנˆנ˙ ‰מן ב‡ופן ז) ‰ל‰ניח ‡˙ ‰מל‡כ‰ ‰טבעי˙ ולעסו˜ ר˜
ב˙ור‡ (‰ינו מ˙‡ים בכל „ור ו„ור ,ור˜ בימי ירמי‰ו נ„ר˘ מˆב ז ‰ב˙ור ‰ור‡‰
מיוח„˙ ‰יוˆ‡˙ מן ‰כלל.

פירו˙ – ענין ˙‰ענו‚
...ו‰בי‡ור בז:‰
כללו˙ ‰חילו˜ ˘בין "חיט ‰ו˘עור "‰לפירו˙ ‡‰ילן )"‚פן ו˙‡נ ‰ו‚ו'"( ‰ו‡ -
מחיט ‰ו˘עור ‰עו˘ים "לחם"‰˘ ,ו‡ „בר ‰מוכרח ל˜יום „‡‰ם ,ו‡ילו פירו˙ ‡‰ילן

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

עיונים וביאורים קצרים

"‡ל˜י"  -כ‡ילו ‰י' כ˙וב עליו טעם ז˜ף ‚„ול ,ו‰פס˜ " -נ˘מ˘ ‰נ˙˙ בי ט‰ור‰
‰י‡" ‰ -פס˜ – "‡˙ ‰בר‡˙‰ - "‰פס˜ ,ו˘מעו בב‰ירו˙ וב„יי˜נו˙ מ ‰מ˘מעו˙ ‰מל‰
"‡ל˜י" ,מ ‰ז" ‰ט‰ור "‰ומ ‰מ˘מעו˙ "‡˙ ‰בר‡˙."‰
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˙˘"‚ עמ'  - 103ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‚ „-עמ' (632-3

ל„ע˙ מ‡˘ ‰ומרים ב˙פיל‰
י˘ ל‰יו˙ מסו„רים בכל ‰ענינים .מ˜˘ים ˜ו˘יו˙ בעניני ˜בל ,‰בספירו˙ עליונו˙,
ו‡ילו ‡˙ פירו˘ ‰מילו˙ ˘ב˙פל‡ ‰ין יו„עים! מ˙מו‚‚ים ב"ברוך ˘‡מר"‡ ,ולם ‡ינם
יו„עים ‡˙ פירו˘ ‰מילו˙ ˘ל "‡ביי כו' ס„ר ‰מערכ "‰ו‰בריי˙‡ „רבי י˘מע‡ל,
"נ˘מ˙"-‡" ,ל ‡„ון".
מנין ˆמח ‰מˆי‡ו˙ כזו?
בעבר ‰יו מ˘ננים מע˙ לע˙ ‡˙ פירו˘ ‰מילו˙ ˘ל ˙‰פל˘˜‰" ,‰יבו" ל"„ע לפני מי
‡˙ ‰עומ„" ,ו‰יו ˆריכים ל„ע˙ מ‡˘ ‰ומרים ב˙פיל.‰
ב˘נ˙ ˙רמ"ז נ„פס ‰ספר "˘ער ‰כולל"

]מ˜ורו˙ וטעמים„ ,ינים ומנ‚‰ים לסי„ור ‡„מו"ר ‰ז˜ן˘ ,חיבר

"‰‚‰ח רבי ‡בר‰ם „ו„ ל‡וו‡וט ,רב˘ ‰ל ני˜וליוב[ ,ולמ„˙יו ‰יטב ]ב‰יו˙ו ב‚יל ˘˘˘-בע ˘נים‰ .מו"ל[ .ב˘נ˙
˙רמ"ט כבר נבחנ˙י עליו.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˙רˆ"ו עמ' (45

ל‚‰ביל ‡˙ עˆמו ולב‡ר ‡˙ פירו˘ ‰מילו˙
פעם ‡ח˙ ל‡חר „יבור ‡רוך ˘‰י' לו – לר' ˘מו‡ל בער ]‰חסי„ ‰נו„ע מבוריסוב[ –
עם ‡„מו"ר מ‰ר"˘‡˘ ,ל לו – ל‡„מו"ר מ‰ר"˘ – "ובכל ז‡˙ ,מ‰ו חסי„?" ,וענ ‰לו:
"‚˘ לבני" )‰כוונ ‰ל‡„מו"ר ‰ר˘"ב( .ו˙מ‰ ‰ר' ˘מו‡ל בער ,כי כבר ‰י' מ‰חסי„ים
‰ז˜נים ,וע˙˘ ‰ולח ‡ו˙ו ‡ל בנו ˘‰י' עו„ ˆעיר לימים.
ו‡מר לו ‡„מו"ר מ‰ר"˘‰ :נני מ˘כים ב˘‰כמ ‰בכל יום ופעם ˘‰כמ˙י ב˘‰כמ‰
מ‡„ ו˘לח˙י ‡˙ מ˘ר˙י ˘ילך לבני ויר‡ ‰מ‰ ‰ו‡ עו˘ .‰ו‡מר לי ‰מ˘ר˙‰" :ו‡
יו˘ב על י„ ‰סי„ור ו‡יני יו„ע מ ‰עו˘ ,"‰ו˘לח˙י ˘ליח ‡חר ו‡מר לי ˘‰ו‡ יו˘ב לי„
סי„ור ו‡בו„ר‰ם ונ"ך ומב‡ר לעˆמו ‡˙ פירו˘ ˙‰פיל .‰ו‡מר ]‡„מו"ר מ‰ר"˘[ :ז‰ו
חסי„! ˘יכול ל‚‰ביל ‡˙ עˆמו – עם כל מעלו˙יו ‰נעלו˙  -ולב‡ר ‡˙ פירו˘ ‰מילו˙
]˘ל ˙‰פיל.[‰
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˙רˆ"ט עמ' (305

מדוע נזכר בית המקדש
בשירת הים?
˙בי‡מו ו˙טעמו ב‰ר נחל˙ך מכון
ל˘ב˙ך פעל˙  '‰מ˜„˘ ‡„נ"י כוננו י„יך
)טו ,יז(

לכ‡ור ‰י˘ ל˙מו‰ ,‰רי ˙וכן ˘יר˙ ‰ים
‰ו‡ ‰‰ו„‡ ‰על נס „˜ריע˙ ים סוף ו‰רי‚˙
‰מˆרים ,ו‡"כ ,ב˘למ‡ מ˘ ‰נזכר ב˘יר ‰על
‰כניס ‰ל‡ר˙" - ıבי‡מו ו˙טעמו ב‰ר נחל˙ך"
 מובן ,כי ז‰ו ‰‰מ˘ך ו˘‰לימו˙ „‚‡ול˙מˆרים ,וכוונ˙ם˘ ,מע˙‡ – ‰חרי ˜ריע˙ ים
סוף ‰רי ‰ם מוכנים ל‰כנס ל‡ר ıי˘ר‡ל;
‡מנם ‰זכר˙ בנין בי˙ ‰מ˜„˘ – "מכון ל˘ב˙ך
‚ו' מ˜„˘" מ‡י בעי ‰כ‡„ ,מ ‰ענינו לכ‡ן?
]ב„וח˜ י"ל˘ ,בנין בי‰מ"˜ מור ‰על ‚מר
‰כניס ‰ל‡ר ,ıוכפי ˘‰י' בפועל ˘ל‡ נכב˘‰
כל ‡‰ר ıע„ ימי „ו„ ,ו‚ם ב˙וכן ‰ענין ,מפור˘
ב˜ר‡ כי בנין בי‰מ"˜ ב‡ ל‡חרי ‰מנוח‰
מן ‡‰ויבים מסביב )ר‡"˘ ‰ב ז ‚-‡ ,ועו„(‡ .בל
מל˘ון ‰כ˙ובים כ‡ן מ˘מע‰˘ ,ענין „בי‰מ"˜
ב‡ כ‡ן ל‡ כחל˜ מכיבו˘ וכניס ‰ל‡ר‡ ,ıל‡
כענין ו˘בח בפני עˆמו[.
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
בסיום ˘‰יר) ‰בפסו˜ ˘ל‡חרי ז (‰נ‡מר "'‰
ימלוך לעולם וע„" ,ומב‡ר ‰רמב"ן" ,י‡מר
כי ‰ר‡ ‰ע˙ ‰כי ‰ו‡ מלך ו˘לטון על ‰כל
˘‰ו˘יע ‡˙ עב„יו ו‡ב„ ‡˙ מור„יו כן י‰י
‰רˆון מלפניו לע˘ו˙ בכל „‰ורו˙ לעולם".
ו‰יינו˙˘ ,וכן ענין ˘‰יר‰ ‰ו‡ ל‡ ר˜
˘בח ו‰ו„‡ ‰על עˆם ‰נסים ו‰נפל‡ו˙ ˘ע˘‰
˜‰ב" ‰ב‡יבו„ מˆרים ,כי ‡ם בעי˜ר ‰ו‡ ˘בח
על ז˘ ‰על י„י ˜ריע˙ ים סוף נ˙‚ל˙ ‰מלכו˙ו
ו˘ליט˙ו ˘ל ˜‰ב"‰ ,‰ן בעˆם ‡יבו„ פרע‰
ומˆרים ,ו‰ן ב‡ופניו˜‰˘ ,ב"˘ ‰י„„ מערכו˙

‰טבע ,ו‰כל ב˘ביל ˆ‰ל˙ ו‚‡ול˙ י˘ר‡ל.
ו‰נ˙ ‰כלי˙ ˘‰לימו˙ ב‚˙‰לו˙ מלכו˙ו ˘ל
˜‰ב" ‰בפועל ‰י˙ ‰ב˜יום ˆ‰יווי "וע˘ו לי
מ˜„˘ ו˘כנ˙י" )˙רומ ‰כ ,‰ח( ,בבנין בי˙ ‰מ˜„˘,
˘יר„ ל˘כון ב‡ר .ıולכן בבנין בי‰מ"˜ ‰ר‡˘ון
‰י˙‡‚ ‰ול˙ י˘ר‡ל ב˘לימו˙ ‰מכל ‡‰ויבים
˘מסביב˘ ,ל‡ ‰י' עו„ ˘לטון ל‡ומו˙ ‰עולם
ב‡ר) ıר‡ ‰ר‡ב"ע ע"‰פ טו ,יח ,ועו„(.
ועל כן נזכר בי˙ ‰מ˜„˘ ב˘יר˙ ‰ים ,כי
˙וכנ˘ ‰ל ˘יר˙ ‰ים ‰ו‡ על ‚˙‰לו˙ מלכו˙ו
˘ל ˜‰ב"˘ ,‰ב‡ ‰לי„י ˘לימו˙ בבנין בי˙
‰מ˜„˘ .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ'  80ו‡ילך(

בין מעשה יד אחת
למעשה שתי ידיים
מ˜„˘ ‡„נ"י כוננו י„יך
חביב בי˙ ‰מ˜„˘ לפני ˜‰ב"˘ ‰כ˘בר‡ ˜‰ב"˙‡ ‰
עולמו ל‡ בר‡ו ‡ל‡ בי„ו ‡ח˙ ˘נ‡מר ‡ף י„י יס„‡ ‰רı
וכ˘ב‡ לבנו˙ בי˙ ‰מ˜„˘ כביכול ב˘˙י י„יו ˘נ‡מר
מ˜„˘  '‰כוננו י„יך
)טו ,יז .מכיל˙‡(

לכ‡ור ‰י˘ לעיין מ˘˜‰ ‰ר בין בניי˙ בי‰מ"˜
ב˘˙י י„יים „וו˜‡ – "י„יך" – ל˘יר˙ ‰ים?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
˙וכן ענין ˘יר˙ ‰ים ‰ו‡ ˘בח על ז˘ ‰ע"י
˜ריע˙ ים סוף נ˙‚ל˙ ‰מלכו˙ו ו˘ליט˙ו ˘ל
˜‰ב"˙˘ ,‰כלי˙ ˘‰לימו˙ ב‚˙‰לו˙ מלכו˙ו
˘ל ˜‰ב" ‰בפועל ‰י˙ ‰בבנין בי˙ ‰מ˜„˘‡˘ ,ז
‰י˙‡‚ ‰ול˙ י˘ר‡ל ב˘לימו˙ ‰מכל ‡‰ויבים
˘מסביב )ר‡ ‰פנינ˜‰ ‰ו„מ˙(.
וז‰ו ‚ם ˙וכן ענין בנין ‰מ˜„˘ "ב˘˙י י„יו":
‰חילו˜ בפ˘טו˙ בין מע˘‰ ‰נע˘ ‰בי„ ‡ח„
למע˘‰ ‰נע˘ ‰ב˘˙י י„יים ‰ו‡˘ ,מע˘ ‰ב˘˙י
י„יים ‰יינו ˘‰עו˘ ‰עסו˜ ר˜ בז ,‰מ˘‡"כ

פנינים
מע˘ ‰בי„ ‡ח˙ ‰רי ב˘ע˙ מע˘ ‰יכול
ל˙‰עס˜ בענין ˘ונ ‰ל‚מרי ,וכמו ˘רו‡ים
‡כן בברי‡˙ ˘מים ו‡ר˘ ,ıבזמן ברי‡˙ ‡‰רı
ב˘מ‡ל בר‡ ˘מים בימין – "‡ף י„י יס„‡ ‰רı
וימיני טפח˘ ‰מים".
וז‰ו ˙וכן ‰חילו˜ בין ‰עולם ˘נבר‡ בי„
‡ח˙ ו‰מ˜„˘ ˘נבנ ‰ב˘˙י י„יו˘ ,ב"‰עולם"
מˆ„ עˆמו ל‡ ניכר ב‚לוי ז"˘ ‰ל‡ נמˆ‡ ‡ל‡
מ‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו" )ל' ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' יסו,(˙"‰

כ‚

„רכי ‰חסי„ו˙

מ˘ום ˘נבר‡ "בי„ ‡ח˙"; מ˘‡"כ בבי‰מ"˜
˘ור˘ ‰כינ˙ו ו‰יו נע˘ים בו ב‚ילוי ע˘ר‰
נסים ,ב‡ופן ˘‚‰בלו˙ טבע ‰עולם נ˙בטלו -
מ˘ום ˘נבנ ‰ב˘˙י י„יים.
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ונמˆ‡˘ ,בנין בי‰מ"˜ ב˘˙י י„יים „וו˜‡
‰בי‡ ל‚ילוי מלכו˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰ב˘לימו˙ –
˙וכן ענין ˘יר˙ ‰ים.

פירוש מילות התפילה

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ'  81ו‡ילך(

מתמוגגים ב"ברוך שאמר" ,אולם אינם יודעים את פירוש המילות של ”אביי
כו' סדר המערכה" והברייתא דרבי ישמעאל” ,נשמת"” ,א-ל אדון" .מנין צמחה
מציאות כזו?

‰כוונ‰ ‰פנימי˙ ˘ל פירו˘ ‰מלו˙
מי ˘זכ ‰ל˘מוע ‡˙ ‡בי ]כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ר˘"ב נ"ע[ ‡ומר ברכ˙ ˘‰חר  -בו„‡י
˘נ˙עורר ב‰ר‰ור ˘ל ˙˘וב ,‰ו‡ו˙ו יום ‰י' ‡ˆלו יום ‡חר ל‚מרי.
כ˘‡בי ‡ומר על נטיל˙ י„ים ‰ו‡ מרים ‡˙ ‰י„ים ע„ לר‡˘ ,ל‡ למעל ‰ממ˜ום
פי‡ו˙ ‰ר‡˘˘ ,ל‡ כפי ˘‰י' נו ‚‰ב˘ע˙ ‡מיר˙ ברכ˙ על נטיל˙ י„ים לסעו„˘‰ .‰ינוי
‰ו‡ ב˘ל˘„ ‰ברים (‡ :ב˘ע˙ ‡מיר˙ על נטיל˙ י„ים ˘ל ברכו˙ ˘‰חר ‰ -יו ‰י„ים
כבר נ‚ובו˙ ויב˘ו˙ .ב( ‚‰‰ב‰ ‰‰י‡ ע„ ‰ר‡˘ ,ע„ למ˜ום פי‡ו˙ ‰ר‡˘‰ (‚ .י„יים
פרו˘ו˙.
בברכ˙ נטיל˙ י„ים לסעו„‰ (‡ :‰ו‡ ‡ומר על נטיל˙ י„ים ב˘ע˙ ˘‰פ˘וף‡ ,חרי
‰נטיל ‰ולפני ‰ני‚וב .ב( ‚‰‰ב‰ ‰‰י‡ ר˜ כנ‚„ ‰לב ,ול‡ למעל ‰מז˙˘ (‚ .‰י ‰י„יים
˘לובו˙ ול‡ פרו˘ו˙.
כ˘‡בי ‰י' ‡ומר ברכ ,‰ל‡ זו בלב„ ˘‰יו ״˘ומעים״ בב‰ירו˙ ‡˙ "‰עברי" ˘ל
‰ברכ ,‰עם כל ‰נ˜ו„ו˙ ו˘ומעים פירו˘ ‰מלו˙ ,סו‚ ‡מיר‡‰˘ ‰מיר ‰עˆמ ‰מבי‡‰
‡˙ ˘‰ומע ל‰בין ‡˙ פירו˘ ‰מלו˙‡ ,ל‡ ˘ומעים ‚ם ‡˙ נ˜ו„˙ ‰‰פס˜„ ,‰בר ‰מעורר
על ‰כוונ‰ ‰פנימי˙ ˘ל פירו˘ ‰מלו˙.
‡בי ‡ומר:

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

‡„ם ,מבלי יוˆ‡ מן ‰כלל ,מ„יני ‰ו‡ בטבע‡ ,ף ˘כמובן ל‡ כל ‡ח„ במ„˘ ‰ו,‰
וכ˘מ˘˙„לים ל˙‰נ‰ ‚‰יפך טבע ז ‰מובן ˘ז ‰מבי‡ לי„י ˙סבוכ˙ )"˜‡מפלי˜‡ˆיעס"(

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

וכיו"ב ,וב‡ל˘ ‰מ‡יז ‰סיב‰˙˘ ‰י' ˜˘ ‰עלי‰ם ˙‰‰ערבו˙ עם בני ‡„ם‰ ,רי ‡ין
עˆ ,‰כי ‡ם על„-רך לימו„ ˘‰חי' במים˘ ,ז‰ו ‡י‡-פ˘ר לפני ‰כניס ‰במים ‡פילו

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

כ˘עומ„ בסמיכו˙ ל˘פ˙ ‰נ‰ר ,ועליו ל˜פו ıבמים ו‡ז ב„רך ממיל‡ י˙חיל לימו„ ענין
˘‰חי' וסוף-סוף ילמ„נו ,וכל ‡ריכו˙ ‰מח˘ב ‰בע˙ עמי„˙ו על ˘פ˙ ‰נ‰ר‡ ,יך ומ‰
וב‡יז‡ ‰ופן ילמו„ ל˘חו˙‡ ,ין בז˙ ‰ועל˙ ,כי ‡י ‡פ˘ר לימו„ ‰נ"ל ‡ל‡ במים.
ול‡חרי ב˜˘˙ סליח˙ ,‰כן ‰ו‡ ב„יו˜ ב‰נו‚ע ‡לי' ‡˘ר במכ˙בי' מבי‡ ‰טענו˙
לחיוב ול˘ליל ‰בעס˜ ˘י‰י' ‰כרוך במסיבו˙ בני ‡„ם ובחבר˙ם‡ ,ל‡ ˘˜˘‰ל‡ וטרי‡
בז ‰בי˘יב˙ ‰בח„ר‡ ‰ו ב„' ‡מו˙ ˘ל.‰
מובן ו‚ם פ˘וט ˘‡ין כוונ˙י ל‰טיף מוסר‡ ,ל‡ לנסו˙ עו„ ‰פעם ‡ולי יועילו „ברי
עכ"פ בפעם ‰ז‡˙˘‡ ,ר ˙˜פו ıל˙וך ‡יז ‰ענין ˘בעל כרח) ‰על-כל-פנים בימים
‰ר‡˘ונים( ˙‰י' בין בני ‡„ם מחו ıלבי˙ ,‰ו˙˜ו˙י חז˜˘‡ ‰ר במ˘ך זמן ל‡ ‡רוך ,ל‡
˙ˆטרך עו„ ל‰בעל-כרח ‰ו˙ר‡ ‰רוב ‰ענין ורוב ˙‰ועל˙ ‚ם ב˘ביל זול˙˘ ‰ל חבר˙

המן – השפעה מעוטה בדרך חיבה
להתפרנס מתוך מנוחה ותענוג  /משבת מתברכים כל ששת הימים  /השפעה
מדודה בפנים יפות

בני ‡„ם‰˘ ,רי ל‡ לחנם נבר‡ „‡‰ם בטבע ל‰יו˙ מ„יני.
ונפל‡ים „ברי רז"ל˘‡ ,ר ‰ור‡‰ ‰ם ל‰לכ ‰למע˘ ‰בחיי ‰יום יומים˘‡ ,ר כל „בר
˘ב˜„ו˘‰ ‰ו‡ „ו˜‡ בי ע˘ר ,‰ל‡ ר˜ רבים ס˙ם ‡ל‡ רבים ב˘לימו˙ ,וי„וע ‚"כ פ˙‚ם
‰חסי„ו˙‰ ,נ‡מר ב˘ם כמ ‰מ‚„ולי ˙ור˙ ‰חסי„ו˙˘‡ ,ר ‚רוע יו˙ר ל‰יו˙ יחי„י ב‚ן
ע„ן מ‡˘ר ל‰יו˙ וכו' יח„ עם י‰ו„ים נוספים.

סי„ור‰

˘ל פר˘˙ ‰מן )פר˘˙נו טז ,י„ ו‡ילך( כך ‰ו‡:

˙חיל ‰מסופר על ירי„˙ ‰מן ,ו‡ופן ל˜יט˙ו; ל‡חר מכן ‡ו„ו˙ ירי„˙ לחם מ˘נ‰
ב˘י˘י ,וענייני ‰כנ˙ ‰מן ביום ˘‰י˘י עבור ˘ב˙ ˜ו„˘; ל‡חר מכן ˜ר‡ו בני י˘ר‡ל ‡˙
˘מו "מן" ,ו˙‰ור ‰מ˙‡ר˙ ‡˙ מר‡‰ו "כזרע ‚„ לבן" ,ו‡˙ טעמו "כˆפיחי˙ ב„ב˘";

וב‰מˆ‡נו ב˘יל‰י ח„˘ ‡לול ‰ו‡ ח„˘ ‰רחמים רחמיו ˘ל ˜‰ב"‰˘ ‰ן בלי ‚בול,
י‰י רˆון ˘˙˙חיל ‰זז ‰מוחלט ‰לטוב ו˙ב˘ר טוב בז.‰

ולבסוף ב‡ ˆיווי ˘‰י"˙ ל‰ניח ˆנˆנ˙ מן "למ˘מר˙ ל„ורו˙יכם".
ולכ‡ור ‰ס„ר ז‰ ‰ו‡ ˙מו„‰ :‰ע˙ נו˙נ˙˘ ,מי„ עם ירי„˙ ‰מן ‰יי˙˙‰ ‰ורˆ ‰ריכ‰

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' ˙˜ל„(‰-

ל˙‡ר בפרטיו˙ ‡˙ ˆור˙ו וטעמו ,ומ˘ ‰בני י˘ר‡ל ˜ר‡ו‰ו ב˘ם מן ,ו‡ז ‰ו‡ זמן
ˆ‰יווי על ˆנˆנ˙ ‰מן ‰מוכיח‰"˘ ‰רב˘ ‰לוחין י˘ לו למ˜ום ל‰כין מזון ליר‡יו"
)ר˘"י טז ,לב( .ומ„וע ˙‰עכבו כל ‡לו ע„ ל‡חר ירי„˙ ‰מן ב˘י˘י ו‰‰נ ‰‚‰עמו ב˘ב˙
˜ו„˘?
ומ˘מע˘ ,עניין ˘‰ב˙ ‰ו‡ יסו„ ‚„ול בכללו˙ עניין ‰מן ,ו‡ין ל˙‡ר ‡˙ ‰מן ,ול˜ר‡ו
ב˘ם ול˘מרו ל„ורו˙ ע„ ‡˘ר ˙עבור עליו ˘‰ב˙ וי‚יע ל˘למו˙ו .וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

ל˙‰פרנס מ˙וך מנוח ‰ו˙ענו‚
מלב„ מ‰˘ ‰י' ‰מן "לחם מן ˘‰מים" )טז‰ ,(„ ,יי˙‚ ‰ם מעל ‰עˆומ ‰ב‡ופן נ˙ינ˙ו
לבני י˘ר‡ל .לפני ירי„˙ ‰מן ‰ו„יעו מ˘ ‰ו‡‰רן לבני י˘ר‡ל "ובו˜ר ור‡י˙ם ‡˙ כבו„
˙ – '‰ר‡ו ‡˙ כבו„ ‡ור פניו˘ ,יורי„‰ו לכם „רך חיב ‰בבו˜ר ˘י˘ ˘‰ו˙ ל‰כינו ,וטל
מלמעל ‰וטל מלמט ‰כמונח ב˜ופס‡" )פר˘˙נו טז ,ז ופר˘"י( .ו‰יינו ˘‰יי˙‰˘‚„‰ ‰

כ‡

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

‚„ול ‰בירי„˙ ‰מן ˘י‰י' ב‡‰ר˙ פנים ו"„רך חיב – "‰למעט ככל ‡‰פ˘ר בטרח˙ם
˘ל בני י˘ר‡ל ל ˙‚˘‰מזון ז ,‰על י„י ˘ל˜יט˙ו נע˘י˙ מ˙וך ˙ענו‚ ‚מור ,לל‡ טרח‰

˙ור˙ חיים

וי‚יע.‰
ו‡ם כן ,נמˆ‡ ˘עניין ‰מן ‡ח„ ‰ו‡ עם עניין ˘‰ב˙‚ .ם ˘‰ב˙ עניינ˘ ‰י˘בו˙

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

„‡‰ם ממל‡כ˙ו וי‰י' ‰כל מזומן ומוכן לפניו ,ב‡ופן ˘ל מנוח ‰ו˙ענו‚ .ועל כן ˘למו˙
עניין ‰מן ‰י‡ ביום ˘‰ב˙ ˜ו„˘ ,כ‡˘ר ל‡ ‰יו ˆריכים לטרוח בל˜יט˙ו‡ ,ל‡ ‰י' מוכן
מבעו„ יום ,ובז‰ ‰ו„‚˘ עו„ יו˙ר עניין ‰חיב ‰ו˙‰ענו‚ ˘במן.
]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ב‡רוכ˜˘‰ ‰ו"ט ב˘יט˙ ר˘"י ע˘ ,˙"‰ל‡ ˆיוו ‰מ˘ ˙‡ ‰בני י˘ר‡ל על
˘‰בי˙ ‰בפועל ע„ ירי„˙ ‰מן ,ו‚ם ‡ז ˆיוום ר˜ על ענייני ˘‰בי˙‰ ‰נו‚עים ללי˜וט ו‰כנ˙ ‰מן[.

ומע˙ ‰יובן מ„וע ‰יו ˜רי‡˙ ˘ם ‰מן ו˙י‡ורו וˆיווי "‰למ˘מר˙" ר˜ ל‡חר ˘‡כלו
‡˙ ‰מן ביום ˘‰ב˙:

להיות מעורב עם הבריות
במענ ‰למכ˙בו  . .בו כו˙ב ‡ו„ו˙ ‡‰ברך ˘ . .י' ,כנר‡ ‰מכ˙בו לכל לר‡˘ על

˙וכן ˘‰ם "מן" ‰ו‡ מל˘ון "‰כנ˙ מזון" )ר˘"י טז ,טו( ,ו‰יינו ˘‡ין בו „‚‰ר ‰וטעם

‰נ"ל ל‰יו˙ מעורב יו˙ר עם ‰בריו˙˘ ,זו ˙‰י' ˙‰חל ‰טוב˘ ‰יחזור ל‡י˙נו מכבר ,ו‡ף

)˘מו˙ רב ‰פר˘˙נו

˘בטח כמ‡מר חז"ל כל ˙‰חלו˙ ˜˘ו˙ ,חזר˙ו ל˙‰ערב בין ‰בריו˙ ‰˘˜˙ ,בעיניו‰ ,רי

מסוימים‡ ,ל‡ "‰י' כל ‡ח„ מי˘ר‡ל טועם בו כל מ‰˘ ‰י' רוˆ"‰

פכ" .‚ ,‰ר˘"י ב‰עלו˙ך י‡˙‰ .(‰ ,ענו‚ ˘במן ל‡ ‰י' מˆויר בטעם מסוים ול‡ ‰י' מו‚בל
כלל‡ .מנם‰ ,כר˙ ענין ז˘ ‰במן ב‡ ‰לי„י ˘לימו˙ ‰ר˜ ל‡חר ˘"וי˘ב˙ו ‰עם ביום
˘‰ביעי" ,ו‡ז ‰ר‚י˘ו עונ‚ ˘לם ,כ‡˘ר ב‡ ל‰ם מזון מופל‡ ז ‰בלי טורח כלל ,מ˙וך
מנוח˘ ‰לימ ,‰ולכן ר˜ ‡ז ‰כירו בעניין ז ‰ו˜ר‡ו לו ב˘ם "מן".

עליו ל‰כריח עˆמו בז.‰
ובטח י„י„יו יעזרו בי„ו לע˘ו˙ ‡‰מור‡ ,בל מכיון ˘י˘ ל„רו˘ מ„‡‰ם לפי כחו
מובן ˘‚ם ב‡‰מור ‡ין ‰כוונ‰˙˘ ‰י' בז‰˙‡ ‰פכ‡ מ˜ˆ‡ ‰ל  ,‰ˆ˜‰מעורב עם ‰בריו˙
˘עו˙ רבו˙ בכל יום ,כ"‡ ˆע„ ‡חר ˆע„ עם ‡ו˙ם ‰חו‚ים ˘י˜ל עליו ל˘˜˙‰ר עמ‰ם,

ועל כן ב‡ ˆיווי ‰נח˙ ˆנˆנ˙ ‰מן למ˘מר˙ „וו˜‡ ל‡חר יום ˘‰ב˙ :בני י˘ר‡ל

‡בל בכוונ ‰ומטר„‚˙˘ ‰ל ˙‰ערבו˙ ˘לו וע„ ˘יר‚י˘ עˆמו כר‚יל מבלי ‡˙‰מˆו˙

ˆריכים לי„ע ול‰כיר בכך ˘˘‰י"˙ זן ומפרנס לכל ,ויכולים ל˘מור ‡˙ ˙‰ור ‰ולעסו˜

)‡נ˘טריינ‚ונ‚( ב„‰בורים וב‰ליכ˙ו עמ‰ם ,כן מ‰נכון ˘ילמו„ לפני ‡יז˜ ‰בוˆ ‰וע"„

ב ‰במנוח‚ ‰מור ‰לל‡ טר„ו˙ ו„‡‚ו˙ ‰פרנס .‰עניין ז ‰ניכר בעי˜ר במן ˘ל יום ˘‰ב˙

‡‰מור לימו„ ב˜ל מבלי ˘יר‚י˘ ו˘י„רו˘ ‡˙‰מˆו˙ ,כ"‡ ˜טנ ‰לפי ערך.

˜ו„˘ ˘נ‡כל לל‡ י‚יע ‰כלל .ועל כן נˆטוו על ˆנˆנ˙ ‰מן ר˜ ל‡חר ˘ב˙ ,מ˘ום ˘‡ז

ביח„ עם ‡‰מור ו‰ו‡ ‰עי˜ר ,על ‰נ"ל ל‰יו˙ חז˜ בי„יע) ‰מ˙‡ימ ‰ל‰מˆי‡ו˙(,

נ˙ברר ‡ˆל בני י˘ר‡ל עומ˜ ‰‰כר ‰בכך ˘˘‰י"˙ זן ומפרנס .ו‡˙ ‰‰כר‰ ‰עמו˜‰

˘מˆבו ע˙ ‰יכול ל˜˙˙‰ן במ‡‡ ‰חוז‡ ,ל‡ ˘ˆע„ ‡חר ˆע„ ,ומיוס„ על נ˜ו„‰

‰לזו י˘ ל˘מור ל„ורי „ורו˙.

‰עי˜רי˙ עבו„˙ ˘‰י"˙ ב˘מח ‰ובטוב לבב ,עבו„˘ ‰ע"פ ‡‰מור בכל „רכיך ז.‡.
ב‡כיל˙ו ב˘˙י˙ו וכו' ,כמבו‡ר בטו˘"ע ‡ו"ח סי' רל"‡ .וכנ"ל ˜רוב ל‡מר ˘‰נ"ל
יר‡‡ ‰יך ˘˜רוב „‰בר ‡ליו וכו' ,וכיון ˘כ˙"ר ‰בי‡ ˘‡ל˙ו בו„‡י ל‡ ירפ ‰ממנו וסוף

מ˘ב˙ מ˙ברכים כל ˘˘˙ ‰ימים

סוף יו„‡‰ ‰ברך לכ˙"ר בע„ „˙˘‰לו˙ו בז‡ ‰פילו ‡ם לכ˙חל ‰ל‡ יביע ˘ביע˙ רˆון.

על פי ‡‰מור למעל ,‰י˘ לי˙ן טעם ו‰סבר ב„ברי ‰ז‰ר „˜‰ו˘ ‡ו„ו˙ ‰מן:

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט עמ' ˘ע‡(

‡י˙‡ בז‰ר )פר˘˙נו ס‚ ,ב .י˙רו פח‡˘ ,(‡ ,ף ˘ב˘ב˙ ˜ו„˘ ל‡ יר„ ‰מן‰ ,רי „וו˜‡
מיום ˘‰ב˙ "מ˙ברכ‡ן מיני' כל ˘י˙‡ יומין"˘‰ .פע˙ ‰מן למ˘ך ˘˘˙ ימי ‰מע˘‰
נמ˘כ˙ מיום ˘‰ב˙ ˜ו„˘˘ ,ממנו מ˙ברכים ‰ימים כולם.
ולכ‡ור˙ ‰מו‰ :‰רי יום ˘‰ב˙ נ˙˜„˘ "במן – ˘ל‡ יר„ כלל ב˘ב˙"

)ר˘"י בר‡˘י˙

ב .(‚ ,ו‡ם כן ,כיˆ„ י˙כן ˘‰ברכ ‰על ˘‰פע˙ ‰מן ‰י‡ „וו˜‡ ב˘ב˙?
ועל פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר למעל‰ ,‰רי מובן ˘‡„רב‡ ,יום ˘‰ב˙ ‰ו‡ ‰יום ‰מ˙‡ים ביו˙ר

‚רוע יו˙ר ל‰יו˙ יחי„י ב‚ן ע„ן מ‡˘ר
ל‰יו˙ וכו' יח„ עם י‰ו„ים נוספים
מ‡˘ר ‰נני ˜בל˙ מכ˙ב . . ‰בו כו˙ב˙ ‡ו„ו˙ מˆב רוח ‰וכו'.
וכמ„ומ ‰כבר כ˙ב˙י ז ‰כמ ‰פעמים˘ ,לפי „ע˙י וכן ר‡י˙י ‚ם במוח˘ ,כל

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‚

לברך בו על ‰מן .כי ‡ף ˘ל˜יט˙ ‰מן ל‡ ‰יי˙ ‰ב˘ב˙‰ ,רי ז ‰מ˘ום ˘ל˜יט ‰זו י˘

)עיי' ‡לי' רב ‰לסי' ˘ ס˜"‡ ˘‡ם נמ˘ך

„"כל ספ˜ )ב˘ו"ע( ‰עמי„ ב˙וך חˆע"‚

סעו„ '‚ ‰ע„ ‡חר ח˘יכ ˆ"‡ ‰ל‡כול עו„

ו„ע˙ו ‰י˙ ‰לחזור ול˘נו˙ פר˜ ז ‰לר‡ו˙

סעו„ ‰רביעי˙(˜„ ,יום מˆו˙ ‚' סעו„ו˙

‡ם ˆ„˜ו „בריו" .ולפ‰נ"ל י"ל „‰ספ˜

‡בל כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰מ˘כ˙ ‰ברכ ‰למן למ˘ך ˘‰בוע כולו‰ ,רי ‡„רב‡:

ב„בר ‰ו‡ כי ˘מ‡ מ‡י„ך כיון „סו"ס

„וו˜‡ יום ז˘ ‰ל מנוח ‰ו˙ענו‚ ‰ו‡ ‰יום ‰מ˙‡ים ביו˙ר ל‰יו˙ ˘ור˘ ל‰מ˘כ˙

‰וי "מˆו ‰מן ‰מובחר" „כללו˙ מˆו˙ ‚'

˙‰ענו‚ לבני י˘ר‡ל למ˘ך ˘‰בוע „בר יום ביומו .מיום ˘‰ב˙ נ˘פע על ˘‰בוע כולו

סעו„ו˙ כולן ‡ולי ר‡וי ל„˜‰ים סעו„'‚ ‰

מזון מופל‡ – "בפנים מ‡ירו˙ „ . .רך חיב) "‰ר˘"י בפר˘˙נו טז ,ז(.

ב‡ופן „"מˆו ‰מן ‰מובחר" "‰ז כ˘‡וכל
‚ם סעו„˙ מלו ‰מלכ‡˘ ,‰ז ‰זכר ל"ברכו
במן" ‰ו‡ ב˘לימו˙.

]ול‰עיר

כ„י ˘˙˙˜יים סעו„ ‰זו כו' .וי"ל ˘מטעם

˘ענין ז‰ ‰עמי„ רבינו

ז‚ ‰ופ‡ נ˜ט ל˘ון "מˆו ‰מן ‰מובחר"

בסו‚ריים ,וי„וע מ˘"כ ‡חי רבינו ‰מ‰רי"ל

ל‚„‰י˘ טעם ספי˜ו כו' .ול‰עיר מפ˙ח

)ב˘‡רי˙ י‰ו„ ‰ח‡ו"ח ס"ו(

˘˘מע מפ˘„˜ ‰ו

ב ‰טורח מסוים ,וב˘ב˙ ˆריכ ‰ל‰יו˙ ˘לימו˙ ˙‰ענו‚ ו‰מנוח.‰

„‰ביר ל˘ו"ע כ‡ן ס˜"‡[.

˘‰פע ‰מ„ו„ ‰בפנים יפו˙
‡מנם ‰מן יר„ לבני י˘ר‡ל ר˜ במ„בר ,ומע˙ בו‡ם ‡ל ‡ר ıנו˘ב˙ ˙‰חילו ל‡כול
לחם מן ‡‰ר‰ ıב‡ בטורח וי‚יע‡ .‰ולם מכל מ˜ום˙‰ ,ור‰ ‰י‡ נˆחי˙ ,וסיפורי' י˘
ב‰ם ‰ור‡ו˙ לבני י˘ר‡ל בכל „‰ורו˙ כולם .ובפרט בעניין ‰מן˘‡ ,ר עליו נˆטוו
ל˘מור ˆנˆנ˙ ‡ח˙ "למ˘מר˙ ל„ורו˙יכם" .וי˘ לב‡ר כיˆ„ עניין ‰מן י˘נו בכל „ור
ו„ור בפרנס˙ם ומזונם ˘ל בני י˘ר‡ל.
וב„˜‰ים מ˘ ‰נ˙ב‡ר בס) ˜"‰ר‡˜ ‰ונטרס "ומעין" מ‡מר ח ,ועו„( ‡˘ר י˘נו ‰פר˘ כללי
ויסו„י בין ˘‰פע˙ ˘‚‰מיו˙ לי˘ר‡ל ,לבין ˘‰‰פע ‰ל˘‡ר ‡‰ומו˙:
בני י˘ר‡ל מ˜בלים מ˘‰י"˙ ˘‰פע ‰מ„ו„ ‰לפי מע˘י‰ם .כ‡˘ר "בחו˜ו˙י ˙לכו
ו‚ו'" ‡זי "ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם" )רי˘ פר' בחו˜ו˙י( ,וכל ˘‰‰פע ‰מו‚בל˙ ונמ„„˙ על
פי עבו„˙ם ‡˙ ˜ונם.
לעומ˙ ז‡˙‡ ,ומו˙ ‰עולם ‡ינם ניזונים לפי מע˘י‰ם ,ו‡„רב‡ ,נמ˘ך ל‰ם ריבוי
˘פע .וכפי ˘מרומז בפסו˜ "‡˘ר נ‡כל במˆרים חנם – חנם מן ‰מˆוו˙"

)ב‰עלו˙ך י‡,

 ‰ובפר˘"י( ,ו‰יינו ˘˜בל˙ ˘‰‰פע ‰מ‰טומ‡ ‰ו˜‰ליפ‰ ‰י‡ "חנם" ,ו‡ינ ‰מ„ו„ ‰לפי
מע˘י „‡‰ם .וכך ‡מרו בז‰ר )ח"ב ˜כח„" (‡ ,רוח מס‡ב‡ ‡ז„מן ˙„יר במ‚נ‡ וברי˜ניי‡"
– ˘‰‰פע ‰מן ‰טומ‡ ‰נמ˘כ˙ ˙„יר ובחינם‚ ,ם ל‡לו ˘‡ינם ר‡ויים ל˜בל ˘פע.
ו‡ף ˘‡ומו˙ ‰עולם מ˜בלים יו˙ר ˘‰פע˘‚ ‰מי˙ מבני י˘ר‡ל ,מכל מ˜ום ‡ין י˙רון
ז‡ ‰ל‡ בכמו˙ בלב„‡ ,בל ב‡יכו˙ ˘‰‰פע ‰י˘ י˙רון יסו„י לבני י˘ר‡ל:
˘‰פע ˘ל ‡ומו˙ ‰עולם ,נמ˘ך ל‰ם לל‡ עונ‚ מˆ„ ˘‰י"˙ ,וכפי ˘נ‡מר ב˙ני‡
)פכ"ב( ˘‰ו‡ על „רך מ˘ל ל‡„ם ‰נו˙ן „בר מ ‰ל˘ונ‡ו‰˘ ,ו‡ זור˜ו „רך ‡חורי כ˙פו
בל‡ רˆון ו˙ענו‚ .וכך ‰י‡ ˘‰‰פע‰ ‰נמ˘כ˙ לˆ„ ‰טומ‡ ‰ול‡ומו˙ ‰עולם˘ ,נמ˘כ˙
ל‰ם לל‡ ˙ענו‚.
‡בל ˘‰‰פע ‰לבני י˘ר‡ל ,עם ‰יו˙ ‰מ„ו„ ‰ומˆומˆמ˙‰ ,רי ‰י‡ ב‡ ‰מ˙וך ˙ענו‚
˘‰י"˙ ˘מ˘פיע לעם ˜רובו בזכו˙ עבו„˙ם ,ו‰רי ‰י‡ נ˙ינ˘ ‰ל ˙ענו‚ "ב‡ור פני מלך
חיים" )מ˘לי טז ,טו(.

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

יט

ועל כך מ˘בח ‰כ˙וב ‡˙ בני י˘ר‡ל ˘‡ומרים "חל˜י ‡ '‰מר ‰נפ˘י" )‡יכ ,‚ ‰כ„(,

‰ליל‰ ‰ולך ‡חר ‰יום ,כמפור˘ בכ˙וב

‰מן „˘ב˙ כך ‰ו‡˘ ,ברכ˙ ‰מן „יום

˘‰ם מוו˙רים על ˘‰פע ‰עˆום ‰נמ˘ך "לעוברי רˆונו" ,כ‡˘ר "„רך ר˘עים ˆלח,"‰

˘ירי„˙ו ‰י˙ ‰בבו˜ר ,ומ‰עומר מן ˘יר„

˘‰ב˙ נמ˘כ˙ למוˆ‡י ˘ב˙.

ובוחרים ב˘‰פע‰ ‰מ„ו„‰ ‰נמ˘כ˙ לבני י˘ר‡ל .ו‰ם רוˆים ב‰מ˘כ ‰זו „וו˜‡

בבו˜ר ‰י' מזון לב' סעו„ו˙˘ ,חרי˙

)ור‡ ‰ב‡רוכ‡ ‰ור

וערבי˙ ,עיי' בעלי ˙‰וס' פר˘˙נו טז ,כב.

ו˘מחים ב ,‰לפי ˘‰י‡ נמ˘כ˙ ב‡ור פני ˘‰י"˙ מ˙וך ˙ענו‚ ורˆון
˙‰ור˙ ‰ב‡ עמ' ˙˙ערב ו‡ילך .ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' .(280
וז‡˙ ˆריכים ללמו„ מן ‰מן ולזכור ˙מי„ בכל „ור ו„ור:

‰מן ני˙ן במ˘ור – ‰כל פעם ליום ‡ח„ בלב„ ,ובכמו˙ מ„וי˜˙ – "עומר ל‚ול‚ול˙".
‡ך ‡ף על פי כן ,עומר ז ‰ני˙ן "בפנים מ‡ירו˙ „ . .רך חיב ,"‰ובני י˘ר‡ל ר‡ו בז˙‡ ‰
"כבו„ ‡ור פניו".
וכמו כן ˘‰‰פע ‰לבני י˘ר‡ל ‰י‡ מ„ו„ ‰לפי ‰עבו„‡ ,‰ך י˘ ליי˜ר ‰ביו˙ר‰˘ ,רי
‰י‡ ני˙נ˙ מ˙וך ˙ענו‚" ,ב‡ור פני מלך חיים" ,ועל י„ ‰ב‡ים למנוח ‰ו‰עונ‚ ‡‰מ˙י,
מ˙וך ריבוי ˘‰פע˘‚ ‰מי˙ ,וע„ לייעו„י ‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„ ‰לבו‡ במ‰ר ‰בימינו.

ו‡"כ מובן „ ‰"‰בע"˘‡˘ ,ז יר„ "˘ני
‰עומר ל‡ח„"‰„ ,י' ז ‰ב‡ופן ˘"‰ליל‰
‰ולך ‡חר ‰יום" ,וכמו ˘‡‰ריכו בכמ‰
ספרים

)ר‡ ‰בע˘ ˙"‰ם ,טור ‡ו"ח סרˆ"‡ ב˘ם "ירו˘למי

במכיל˙‡",

ועו„(„ ,מ‰עומר ‰ר‡˘ון ‡כלו

סעו„˙ יום ו' וסעו„˙ ליל ˘ב˙ ,ו‰עומר
‰ב' ‰ספי˜ ל‰ם ‰ן לסעו„ו˙ „יום ˘‰ב˙
ו‰ן ‚ם לסעו„˙ ‰ליל˘ ‰ל‡ח"ז

)עיי' ל„‰י‡

יו˙ר בחז˜וני פר˘˙נו טז ,כ‚ „‰י' ‚ם לסעו„˙ מ"˘(‰ .רי
נמˆ‡ ˘‰לחם „סעו„˙ מ"˘ ל‡ ‰י' ‡ל‡
מ‰עומר מן ‰מיוח„ ל˘ב˙.

ועפ"ז

נ˙וסף לנו בי‡ור בל˘ון חז"ל

בבר‡˘י˙ רב‰

)י‡ ,ב(

ע"‰פ "ויברך ‚ו'

וי˜„˘" – "ברכו במן ו˜„˘ו במן ,ברכו במן
כו' בערב ˘ב˙ ˘ני עומרים ,ו˜„˘ו במן
˘ל‡ יר„ בו כל עי˜ר"„ ,י"ל ˘‰חילו˜ בין
ב' ‰ענינים „"ברכו" ו"˜„˘ו" ‡ינו ר˜ ‡ם
‰ו‡ ענין חיובי )˘יר„ו ˘ני עומרים בערב
˘ב˙( ‡ו ˘ליל˘) ‰ל‡ יר„ ‰מן בו(‡ ,ל‡
‰וו ב' ‚„רים )וזמנים( ˘ונים˘„˜"„ ,ו
במן" ‰יינו ענין במן ב˜˘ר ל˜„ו˘˙ ˘ב˙,
„˜„ו˘˙ ˘ב˙ מחייב˙ ˘ל‡ יר„ ‰מן בזמן

וי"ל

˘ז‰ו ‚"כ ‰מ˜ור ל„˜„ ‡‰ו˘˙

˘‰ב˙ נמ˘כ˙ ע„ זמן סעו„˙ מ"˘ ,ול‰כי
‰וי כמו ליווי – ˘„‰בר ˘‡ו˙ו מלווין
עו„נו כ‡ן ,כנ"ל ,כי ‡ע"פ ˘˜„ו˘˙ ˘ב˙
)ממ˘( ‡ינ‡ ‰ל‡ ע„ ל‡חרי ‰ב„ל,‰
כ˘מב„ילין בין ˜ו„˘ לחול‰ ,רי ברכ˙
˘‰ב˙ )"ויברך ‡ל˜ים ‡˙ יום ˘‰ביעי",
"על כן ברך  ˙‡ '‰יום ˘‰ב˙"( ‰י‡
ב‡ופן ˘נמ˘כ˙ ע„ סעו„˙ מוˆ"˘ ,כ˘ם
˘ב"ברכו במן" נכלל‚ ‰ם ברכ˙ ו‰ספ˜˙
‰מזון לסעו„„ ‰מוˆ"˘ .וז‰ו ‰טעם
˘סעו„ ‰זו ‰י‡ "סעו„˙ מלו ‰מלכ,"‰
˘‡ז מלווים ‡˙ ˘‰ב˙ ביˆי‡˙ו ,כיון
˘בסעו„ ‰זו ‰ו‡ ‚מר "ברכ˙" ˘‰ב˙.

ועפכ‰נ"ל

‡ולי י˘ לומר עו„,

˘יסו„˘ ‰ל סעו„ ‰זו ‰ו‡ – זכר למן,
„כיון ˘‰עומר מן „˘ב˙ כלל ‚ם ‰סעו„‰
„מוˆ"˘ ,לכן ,כמו ˘חייבים ב‡כיל˙ ‚'
סעו„ו˙ „˘ב˙ זכר למן‰ ,רי זכר ז ‰עˆמו
מחייב ‚"כ ‡כיל˙ סעו„ ‰זו )כמו ˘בנ"י
במ„בר ‡כלו סעו„ ‰זו מ‰מן ˘יר„ ליום
˘‰ב˙(.

ועפכ"ז

‡˙י ˘פיר ומחוור ביו˙ר ל'

˜„ו˘ ז ,‰וענין ז‰ ‰ו‡ ר˜ ב˘עו˙ „˘ב˙

רבינו ‰ז˜ן ‰נ"ל "˘סעו„ ‰זו ‡ינ ‰חוב‰

‚ופ‡ ,בזמן „˜„ו˘˙ ˘ב˙ )כולל ‚"כ זמן

כ"כ ‡ל‡ מˆו ‰מן ‰מובחר בלב„"„ ,י"ל

˘ל ‰וספ ‰מחול על ˜‰ו„˘‚˘ ,ם ‡ז

˘כוונ˙ו בז˘ ,‰ע"י סעו„˙ מלו ‰מלכ‰

י˘נ„˜ ‰ו˘˙ ˘ב˙(; מ˘‡"כ "ברכו במן",

‰רי ‰מˆו '‚„ ‰סעו„ו˙ ‰י‡ "מˆו ‰מן

‰רי ברכ˙ ‰מן ליום ˘‰ב˙ ‡ינ ‰מו‚בל˙

‰מובחר" .כלומר‡ ,ין ‰חיוב „סעו„˙

ל‰זמן „˜„ו˘˙ ˘ב˙‡ ,ל‡ ל‰מע˙ לע˙

מלו ‰מלכ ‰ר˜ ענין בפני עˆמו )כ„י

„יום ˘ב˙ ,וכיון „זמן ‰מע˙ לע˙ לענין

ללוו˙ ‡˙ ˘‰ב˙˘ ,ענין ז‡ ‰ינו ענין

ירי„˙ ‰מן ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל "‰ליל‰ ‰ולך

ל˘‡ר סעו„ו˙ „˘ב˙ ˘זמנן ב˘ב˙ עˆמו(,

‡חר ‰יום"‰ ,רי ‚ם לענין זמנ˘ ‰ל ברכ˙

‡ל‡ ‰ו‡ )‚ם( חל˜ מחוב˙ ‚' סעו„ו˙

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

פ˘יט‡ „ל‡ ˜‡י בחיוב ‡כיל‰˘) ‰ו‡
ר˜ בליל ‰ול‡ בע"˘ ‚ופ‡( ,ו‰יינו מ„ין
כבו„ ˘ב˙ ,עיי' רמב"ם ‰ל' ˘ב˙ פ"ל
‰˘ ‰"‰בי‡ ˘ני ‰מ‡מרים ובי‡ר ˘‰ו‡
"כ„י לכב„ו בכניס˙ו וביˆי‡˙ו" ,ומבי‡ו
˘ם ב‰מ˘ך לעו„ עניני ‰כנ„ ‰ע"˘ מ˘ום
כבו„ ˘ב˙; מ˘‡"כ חיובי ‡כיל˙ סעו„ו˙
˘ייכ‡ לעונ‚ ˘ב˙ ,כמ˙ב‡ר בסו‚יין ˜יח:
וברמב"ם ˘ם "‰ז ועו„ .ו ‰"‰סי„ור
˘‰ולחן במוˆ"˘ ˘‰ו‡ ענין בפ"ע לכב„
˘‰ב˙ עי"ז )וכולל ‡ף סי„ור מפ ‰על
˘‰ולחן כו' ,עיי' ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן רי˘ סי'
˘(‰ ,יינו „‡ף ˘‡ין בכוונ˙ו ל‡כול ‡ל‡
כזי˙ ,מכבו„ ˘ב˙ )ביˆי‡˙ו( לערוך ‡˙
˘‰ולחן כ‡ילו ‰ו‡ ‰ולך ל‡כול "סעו„‰
‚מור ,"‰כל' רבינו ‰ז˜ן ˘ם‡ .ל‡ „סו"ס
מ‰ך ‚ופ‡ מובן ˘ˆ"ל ‚ם סעו„ ,‰כי „וח˜
לומר „חייב לס„ר ˘ולחן מבלי ל‡כול
מ˘‰ו ]וע„יין יל"ע ‡י טעם ‡‰כיל‚ ‰ופ‡
‰ו‡ נמי מ˘ום ליווי כו' ,ועיי' בר˘"י לעיל
˜יח‡ ‰"„ .כלי' ובר„ב"ז לרמב"ם ‰ל'
מ˙נ"ע ט ,י‚[.

וב‡מ˙

‰י' מ˜ום לומר „מעי˜ר „‰ין

‡ין סעו„ ‰זו חוב ,‰ור˜ ˘כיון ˘כך ‰י‡
„‰רך ˘‡וכלין ‡ז )עכ"פ סעו„˜ ‰טנ,(‰
כי ע"„ ‰ר‚יל ליל‰ ‰ו‡ זמן סעו„‰
)ר‡ ‰פר˘˙נו טז ,ח וברבינו בחיי .ועיי'
בסו‚יין ˜יח„ .מ˘מע „„ו˜‡ ‰מ˙פרנס מן
‰ ‰˜„ˆ‰ו"‡ ˘ל‡ לי˙ן לו סעו„ ‰למ"˘
"„‡מרינן לי' מ‡י „בעי˙ למיכל ב‡פו˜י
˘ב˙‡ ‡כלי' ב˘ב˙‡"[‡ ,זי מ˘ום כבו„
˘ב˙ חייב ל‰כין ˘‰ולחן )"כמו לסעו„‰
‚מור ("‰כו' לסעו„ ‰זו ˘‡וכל בל‡"‰כ;
מי ‡‰מי ˘‡ינו ‡וכל סעו„ ‰זו בכל ליל‰
‡ין עליו חיוב.

‡יבר‡

„‡ין לומר כן‰˘ ,רי מוכח

בכ"מ ˘‚וף ‰סעו„‰ ‰וי מˆו ,‰וכל˘ון
רבינו ‰ז˜ן ˘"יכולים ל˜יים סעו„ ‰זו
בפירו˙" ,ול‡ח"ז כ˙ב "˘סעו„ ‰זו ‡ינ‰
חוב ‰כ"כ ‡ל‡ מˆו ‰מן ‰מובחר בלב„",
˘מז ‰מובן ˘‚ם ‚וף ‰סעו„‰ ‰י‡ ˜ˆ˙
חוב ‰עכ"פ )ובבי‡ורי ‚‰ר"‡ ל˘ו"ע כ‡ן
נ˜ט ˘סעו„ ‰זו ˆ"ל בפ˙ ,וע„"ז בכמ‰
ספרים( .ומע˙"ˆ ‰ב במ˜ור ‰וטעמ˘ ‰ל
‚וף ‰סעו„˘ ‰חייבין.

ו‰נ‰

מ˘"כ ר˘"י „ז‰ו כליווי ‰מלך

כו' ,מ˘מע ˘ע„ ‡ז ע„יין ל‡ "‰לכ"‰
˘‰ב˙ )כמו ‰מלך ˘עו„נו ב˜רב ‰מלווים
ב˘ע ‰זו( ,וˆ"ב„ ,לכ‡ו' ‡ע"פ ˘חייבים
ל‰וסיף מחול על ˜‰ו„˘ ‰ן בכניס˙ו
ו‰ן ביˆי‡˙ו ,ר" ‰ט‰ ,.רי סעו„ ‰זו ‰י‡
„ו˜‡ ל‡חרי ‰ב„ל˙ וˆ‡˙ ˘‰ב˙ ,וע„"ז
ˆ"ב במ˘"כ רבינו ב˘ולחנו כ‡ן ס"ב ע"פ
‰ט"ז„ ,י˘ נו‚‰ין לומר פיוטים וזמירו˙
‡חר ‰ב„ל ‰ללו˙ ‡˙ ˘‰ב˙ ‡חר ˘יˆ‡
כ„רך ˘מלוין ‡˙ ‰מלך כו' ,ו‰רי ‰מ„ובר
‰ו‡ ל‡חרי ‰ב„ל ‰ו‰ליכ˙ ˘‰ב˙ ז‰
מכבר ,ול‡ כמלך ˘עו„נו ב˜רב ‡‰נ˘ים,
ו˜"ל .ועיי' ר˘"י ˘ב˙ ˜נ‰ ‰"„ :מב„יל.
וע"ע פסחים ˜‚(.

ועכˆ"ל

˘‚ם ל‡חרי ˆ‡˙ ˘‰ב˙

)ב‰ב„ל (‰ע„יין ל‡ ‰לכ ‰ל‚מרי .וב˘ע"˙
ל˘ו"ע סי' ˘ ‰וב‡ ב˘ם ˙למי„י ‡‰ריז"ל
"˘‰נפ˘ י˙יר‡ ‰ין ‰ולכ˙ ל‚מרי ע„ ‡חר
סעו„˙ מוˆ‡י ˘ב˙ לכן ‡ין ר‡וי ל˙‰עס˜
במל‡כ‡˘ ‰ינ‡ ‰וכל נפ˘ ע„ ‡חר סעו„˙
מוˆ‡י ˘ב˙" .וˆ"ב ב‚„ר ‰ך מיל˙‡.

וי"ל

דרוש ואגדה

„‚„ר סעו„ ‰זו עול ‰מן ‰כ˙ובים

‚ופיי‰ו‰„ ,נ ‰ירי„˙ ‰מן ‰י˙ ‰ב‡ופן ˘ל

בין שש אמהות
לארבע אמהות
בנו‚ע למט‡‰ ‰ל˜ים ˘‰י' בי„ מ˘ ‰ובו
נב˜ע ‰ים‡ ,י˙‡ ב˙ר‚ום יונ˙ן בפר˘˙נו )י„,
כ‡( ˘‰י' ח˜ו˜ במט˘" ‰מ‡ רב‡ וי˜יר‡ כו'
ו˙ל˙ ‡ב ˙‰עלמ‡ ו˘י˙ ‡ימ ‡˙‰ו˙ריסר ˘בטוי
„יע˜ב" ,ו‰יינו ˘‰י' ח˜ו˜ בו ˘ם ‰מפור˘,
˘ל˘‡ ‰בו˙‡ ˘˘ ,מ‰ו˙ וי"ב ˘בטים.
ולכ‡ור ‰י˘ ל˙מו‰ ,‰רי ‡מרו חז"ל "‡ין
˜ורין ‡בו˙ ‡ל‡ ל˘ל˘ ‰ו‡ין ˜ורין ‡מ‰ו˙
‡ל‡ ל‡רבע" )ברכו˙ טז ,ב( ,ו‡"כ ,מ„וע נח˜˜ו על
‰מט ‰כל ˘˘ ‡‰מ‰ו˙?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
מ‰חילו˜ים בין ‡‰בו˙ ל˘‰בטים ‰ו‡ ˘עניני
ופרטי עבו„˙ ‡‰בו˙ ‰ם ענינים כלליים ˘כל
‡ח„ מי˘ר‡ל ˘ייך לענינים ‡לו ,ולכן "‡ין ˜ורין
‡בו˙ ‡ל‡ ל˘ל˘ "‰כיון ˘„ר‚˙ם ˘ל ‡בר‰ם
יˆח˜ ויע˜ב ˆריכ ‰ל‰יו˙ וי˘נ ‰בכל ‡„ם
מי˘ר‡ל .מ˘‡"כ עניני ˘‰בטים ,ר‡ובן ˘מעון
וכו'‰ ,ם ענינים פרטיים ,וי˘ מבני י˘ר‡ל ˘י˘
ב‰ם „ר‚˙ ר‡ובן ול‡ „ר‚˙ ˘‡ר ˘‰בטים ,וי˘
מבנ"י ˘י˘ ב‰ם „ר‚˙ י‰ו„ ‰ול‡ „ר‚˙ ˘‡ר
˘‰בטים ,וכיו"ב )ר‡ ‰בכל ז˙ ‰ור‡ ‰ור ר"פ ו‡ר‡(.
ומע˙ ‰נמˆ‡˘ ,במט˘ ‰ח˜ו˜ים בו כל י"ב
˘‰בטים‰ ,רי ז ‰ל‰ורו˙ על עבו„ ‰ב‡ופן פרטי,
כעבו„˙ ˘‰בטים ,ול‡ ר˜ עבו„ ‰כללי˙ כעבו„˙
‡‰בו˙.
ו‡ף ˘‰י' מ˜ום לומר ˘עבו„ ‰כללי˙
כעבו„˙ ‡‰בו˙ נעלי˙ יו˙ר‡ ,מנם ממט ‰מ˘‰
למ„ים ‡נו ‡˘ר ל‡ כן ‰ו‡ ,כי ב‡ו˙ו מט‰ ‰י'
ח˜ו˜ ‚ם "˘מ‡ רב‡ וי˜יר‡" ‰יינו ˘ם ‰מפור˘,
ל‰ורו˙ ˘„וו˜‡ ‰עבו„ ‰ב‡ופן פרטי ,י˘ ב‰
מעל ‰רב ‰ועˆומ.‰
ו‰ו‡ ‰טעם לז‰˘ ‰יו ח˜ו˜ים במט ‰כל ˘˘

‡‰מ‰ו˙ ,כי כ‡ן מ„ובר על ˙‰חל˜ו˙ ˘‰בטים
לי"ב פרטים ˘ונים „וו˜‡ ,ו˙‰חל˜ו˙ ˘‰בטים
‰י‡ על י„י ‡מו˙י‰ם ,רחל ,ל‡ ‰בל ‰‰וזלפ.‰
ומע˙ ‰יובן ˘בי‡ור עניין ‰מט ‰ב˙ר‚ום
יונ˙ן נ‡מר „וו˜‡ בנו‚ע ל˜ריע˙ ים סוף ,כי
מבו‡ר בספרים )ר‡ ‰ל˜ו"˙ ˆו טז „ ,ו‡ילך ,ובכ"מ(,
˘‰טעם ˘נחל˜ ‰ים לי"ב ‚זירים כנ‚„ י"ב
˘בטים ול‡ נחל˜ ב‡ופן ˘כל י˘ר‡ל יעברו
ב‡ו˙ ‰מסיל‰ ,‰ו‡ כי כן ‰ו‡ ‚ם ˙וכן ענין
˜ריע˙ ים סוף  -ל‰ורו˙ על ח˘יבו˙ ‰עבו„‰
ב‡ופן פרטי ,ולכן ‚ם בי‡ור ענין ‰מט‰˘ ‰יו
ח˜ו˜ים בו י"ב ˘‰בטים  -עבו„ ‰פרטי˙  -נ‡מר
בנו‚ע ל˜ריע˙ ים סוף.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ'  304ו‡ילך(

”הם הכירוהו תחילה"
ז-‡ ‰לי ו‡נו‰ו
)טו ,ב(

‡ו„ו˙ ‰יל„ים ˘‰יו ב‚לו˙ מˆרים‰˘ ,ם
‰יו ב˘ע˙ ˜ריע˙ ים סוף‡ ,מרו חז"ל ˘"‰ם
‰כירו‰ו ˙חיל) "‰סוט ‰י‡ ,ב( .ו‰יינו˘ ,למרו˙
˘בים ‰לכו מ˘ ‰רבינו ,י‰ו˘ע וכל ‚„ולי ונ˘י‡י
י˘ר‡ל‡ ,עפ"כ  -מי ‰כיר ˙חיל˜‰ ˙‡ ‰ב"- ‰
„ו˜‡ יל„י י˘ר‡ל„‚˘ ,לו ב˜ו˘י ˘עבו„ ‚לו˙
מˆרים ונ˙חנכו כ„בעי‰ .ם ‰יו ‰ר‡˘ונים ˘ר‡ו
‡ל˜ו˙ בעינים ב˘ריו˙ ,ו‰ר‡ו ב‡ˆבע – "ז‰
‡-לי ו‡נו‰ו".
ב˘ע‚˘ ‰ם כ‡˘ר נמˆ‡ים ב‚לו˙ מˆרים
מחנכים יל„ים ב‡ופן כז˘‡ ‰ר מבלי ‰בט על
כך ˘"‡˙ם ‰מעט מכל ‰עמים" ,יל„ים ˘‡ינם
י‰ו„ים ‰ם ‰רב ‰יו˙ר ,ו‰נ˙‚‰ם ‰י‡ בני‚ו„
ל‰נ ‰‚‰י‰ו„י˙ ,ו‡עפ"כ מוכנים ‰יל„ים לˆ‡˙
ממˆרים ,ולילך למ„בר ,וסומכים ל‚מרי על
˜‰ב"˘ ,‰יעבירם ‡˙ "‰מ„בר „‚‰ול ו‰נור‡
נח˘ ˘רף וע˜רב וˆמ‡ון ‡˘ר ‡ין מים" )ע˜ב

פנינים
ח ,טו( ‡ -זי ‡ין ל˙‰ייר‡ מכך ˘מˆרים
מ‡חורי‰ם‰ ,מ„בר מ˘ני ˆי„י‰ם ,ו‰ים
מלפני‰ם ,כי ב˘ע‰˘ ‰ולכים עם יל„ים כ‡ל‰
 יכולים לילך בים ו‰ים נב˜ע.וזו‰י ‰ור‡ ‰לכל „‰ורו˙:
˜‰יום ˘ל בני י˘ר‡ל ‰ו‡ ב‡ופן ˘למעל‰
מ‰טבע ,ו‡"כ ˙מי„ ז˜ו˜ים לנסים ˘למעל‰
מ‰טבע‰ ,נ ‰ע"י מי זוכים ל‰נס  -ע"י יל„ים
˘מכריזים "ז-‡ ‰לי ו‡נו‰ו" ,עו„ לפני
˘מכירים בכך ‡בו˙י‰ם וז˜ני‰ם.

יז

וכמו ˘נ‡מר בנו‚ע ל˜ריע˙ ים סוף˘ ,ל‡
זו בלב„ ˘‰ים נב˜ע‡ ,ל‡ י˙יר ‰מז" ,‰ו‰מים
ל‰ם חומ ,"‰ו‰יינו˘ ,מ‰ים עˆמו נע˘˙‰
חומ‚‰˘ ‰ינ ‰על בנ"י‰ ,נ ‰כן ‰ו‡ בכל
„‰ורו˙˘ ,בזכו˙ ‰יל„ים ˘מכריזים "ז-‡ ‰לי
ו‡נו‰ו"‰ ,נ ‰ל‡ ר˜ ˘מ˙בטלו˙ ‰‰פרעו˙
ל˜יום בני י˘ר‡ל ולע˘יי˙ ‰מˆוו˙‡ ,ל‡ עו„
ז‰‰˘ ‰פרעו˙ עˆמן נע˘ו˙ לחומ ‰ול„בר
‰מ‚ין על עם י˘ר‡ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  523ו‡ילך(

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

בגדר מצות סעודה במוצאי שבת
יאריך להוכיח במקור סעודה זו ,שהוא זכר לדרך אכילת המן שהיו סועדים
ממנו בצאת השבת  /יסיק דשייכא לדין ג' סעודות עצמן ,ויתבאר עפ"ז דיוק
לשון רבינו הזקן בשולחנו דמשמע שהיא פרט בקיום מצוה אחרת באופן ד"מן
המובחר"

כ˙ב
ס"‚

רבינו ‰ז˜ן ב˘ולחנו ‡ו"ח סי' ˘

מ ,˙"‰ר‡ ‰לבו˘ ‡ו"ח ר"ס רˆ‡ וט"ז ס˙רע"ח ס˜"ב,

‚בי סעו„˙ מוˆ‡י ˘ב˙

ועו„(‡ ,בל לסעו„„ ‰מ"˘ ל‡ מˆ‡נו לימו„

)ו‰ו‡ ממ‚"‡ ˘ם(

"טוב לב˘ל ב˘ר ‡ו „בר ‡חר במ"˘
לכבו„ סעו„ ‰זו ,ובזמננו ˘מ‡חרין כ"כ
סעו„‡˘ '‚ ‰ין יכולים ל‡כול במ"˘
יכולים ל˜יים סעו„ ‰זו בפירו˙" ,ו‡ח"כ
ממ˘יך

)בסו‚ריים(

"ו‡"ˆ

ל„˜‰ים

סעו„ '‚ ‰ב˘ביל ˘י‡כלו סעו„ ‰זו כר‡וי
˘סעו„ ‰זו ‡ינ ‰חוב ‰כ"כ ‡ל‡ מˆו ‰מן
‰מובחר בלב„" .ולכ‡ו' ‰ל' ˆע"˜ „טפי
‰ול"ל בל' ˘‰י‡ "מˆו ‰בעלמ‡" וכיו"ב,
כי ‰ל' "מˆו ‰מן ‰מובחר" מור ‰יו˙ר
˘לכ˙חיל"ˆ ‰ל ˜יום ‰מˆו ‰כך „ו˜‡,
ו‡"כ ל' ז ‰מ˙‡ים יו˙ר כיסו„ לומר
„‡„רב‰ ‰חכם ˘עיניו בר‡˘ו י˜פי„
˘˙˙˜יים ‰מˆו ‰מן ‰מובחר.

ו‰נ‰

מ˜ר‡.

ול‰לן

˘ם ˜יט" :לעולם יס„ר ‡„ם

˘ולחנו במוˆ‡י ˘ב˙ ‡ע"פ ˘‡ינו ˆריך
‡ל‡ לכזי˙" ,ובר˘"י "במוˆ"˘ ,נמי כבו„
˘ב˙ ללוו˙ ביˆי‡˙ו „רך כבו„ כ‡„ם
‰מלו‰ ˙‡ ‰מלך בˆ‡˙ו מן ‰עיר"

ב"י סי' ˘( ,ועו„ ˘ם מע˘ ‰בר' ‡ב‰ו ˘ע˘ו
לו ע‚ל˙‡ ˙ל˙‡ כו' ‡ף ˘‡כיל˙ו ‰י˙‰
מועט˙ .ו‰מורם „טעמו מˆ„ כיבו„ ˘‰ב˙
ביˆי‡˙ ,‰וכ˘מ ‰בפוס˜ים "סעו„˙ מלו‰
מלכ."‰

ול‰עיר

˘מימר‡ זו עˆמ ‰ל‡ ˜‡י

בחיוב ‡כיל˙ ‰סעו„‡ ‰ל‡ ר˜ ע"„
סי„ור ˘‰ולחן

חוב˙ ‚' סעו„ו˙ ילפינן ב˘ב˙

)ור‡‚ ‰ם

)עיי' מחˆ ˘"‰למ‚"‡ סי' ר„ע

ס˜"ב( ,וכ„מוכח מז˘ ‰ב‡ ‰ב‰מ˘ך ל‡‰

˜יז :מ‚' פעמים "‰יום" ˘נ‡מרו בפר˘˙נו

„"לעולם יס„ר ‡„ם ˘ולחנו בערב ˘ב˙

)וע„ ˘י"‡ ˘‰ו‡ חיוב

‡ע"פ ˘‡ינו ˆריך ‡ל‡ לכזי˙"˙‰„ ,ם

‚בי ‡כיל˙ ‰מן ב˘ב˙ כו'

