‚úיון ˙˘ז
ﬠר˘"˜ פר˘˙ úך úך

מ˙י ˙‰חי ‰úבﬠúו˙ י˘ר‡ úﬠ"‡ úי?
ˆ‡ מרˆונו˙יך ,ר‚יúויו˙יך ו‚˘‰ו˙יך
בין ˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ„˜ú ‰ו˘˘ ‰ני' „‡"י
מﬠ˙‡'‰ ˙úכפי‡' בנ˙ינ˙ ˆ„˜‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

פ˙ח „בר

כ‚

‚ם מר‚י˘ם ב‰ר‚˘ נפ˘י ,ועלינו ר˜ ל˘ום לבנו ו„ע˙ינו ‡יך וב‡יז‡ ‰ופן ל‰בי‡
„‰בר ‰ז ,‰לע˘ו˙ סביב˘ ‰ל ‡ור ˙ור ‰ולימו„ „‡״ח ,מ‰כח ‡ל ‰פועל ,ול˙‰חנן ‡ל
‰וי׳ ב˙פל ‰ו˙חנונים ,כי ‰ו‡ י˙׳ יחוס וירחם ל‰ו˘יע כי יבו‡ בפועל טוב ,וטוב י‰י׳
ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

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

˙˘ז( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים
ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר
מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים
בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם
עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור
"חי„ו˘י סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘
ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו
יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים

)כפי ˘נסמנו על˙‡Œר

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

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע,"'‰ ˙‡ ‰
ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˘מ˘-מב(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

˘‰יו ‡ˆלו ביחי„ו˙‡ ,ם י˘ ל‰ם ˜ביעו˙ ללמו„ „‡״ח בימי ‰חול וב˘״˜.
ויענ‰ו ‰מלמ„ ,כי ‰בעלי-ב˙ים ‰ם חסי„ים ויר‡י ‡ל˜ים‡ ,בל ללמו„ „‡״ח ‡ין ל‰ם
ח˘˜ כל כך ולומ„ים ר˜ ב˘״˜.
וי‡מר ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו"ר ‰ר ˜"‰זˆו˜לל ‰"‰נב‚״מ זי״ע :ול‡יז ‰מטר‰ ‰בי‡ך
˘‰י״˙ מעיר פלוני˙ „חבל ווילנ‡ לעיר פלוני˙ בחבל חרסון?‡ ,ם ר˜ ב˘ביל ‰מלמ„ו˙
‰י׳ יכול ל‰זמין לך ˙למי„ים ‚ם במ˜ום מ‚ורך ‡ו בסמוך לך ,ו‡‰ם ˘מ˙ ‡ל לבך כי מ„׳
מˆע„י ‚בר כוננו ב˘ביל כוונ ‰פנימי˙.
מ‡ז ˘‡מר ˜‰ב״ ‰ל‡‡ע״" ‰לך לך מ‡רˆך ו‚ו׳" וכ˙יב "ויסע ‡ברם ‰לוך ונסוע
‰נ‚ב‰ ,"‰ו˙חל סו„ ‰בירורים .ועפ״י ‚זיר˙ ‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ„‡‰ ‰ם ‰ולך למסעו˙יו

˜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

במ˜ום ‡˘ר ‰ניˆוˆו˙ ˘ˆריכים ל˙‰ברר על י„ו מחכים לו ˘יבררם ,כמו ‡‰סורים

ס .פ‡ולו ברזיל

‰חבו˘ים בבי˙ ‡‰סורים מחכים ל‚‡ול˙ם„ˆ‰ ,י˜ים ˘‰ם בעלי ר‡י׳ רו‡ים ‰ם ב‡יז‰

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

מ˜ום ‰בירורים ˘ל‰ם מחכים ל‰ם ו‰ולכים ˘מ ‰בעˆמם ,ועמ‡ „בר ‰נ ‰עיל˙ כל
‰עילו˙ וסיב˙ כל ‰סיבו˙ מסבב ל‰ם עילו˙ וסיבו˙ ˘יבו‡ו למ˜ום ‰‰ו‡˘‡ ,ר ˘ם
‰וטל ‰עלי‰ם ‰עבו„ ‰בעבו„˙ ‰בירורים.
„‡‰ם ‰ו‡ בעל בחיר ‰בכל עניניו ,ו‡ין „‰יע‰ ‰עליונ ‰חוסמ˙ „רכי בחיר˙ו,
ו‰י„יע˘ ‰למעל‡ ‰ינ ‰מכרח˙ ‡˙ בחיר˙ו כלל‡ ,מנם מי ˘חוננו ˘‰י״˙ „ע˙ ,ועוב„
‡˙ ‰וי׳ ב˙ומ״ˆ ובעבו„˘ ‰בלב ב„רכי ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ˆ ,ריך ל˘ום לבו ו„ע˙ו על כל
‰נע˘˙‡ ‰ו עמו.

‡„ם מכב„ ומ‡יר ‡˙ מ˜ומו ב‡ור ˙ור ‰ועבו„‰
‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ ‡מר לי ב˘ם ‡ביו ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר ]‰מ‰ר"˘[ ‰ר‰״˜
זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״מ זי״ע ,במ‡מר ‚‰מר‡ )˙עני˙ „כ״‡ ע״ב( ל‡ מ˜ומו ˘ל ‡„ם מכב„ו,
‡ל‡ ‡„ם מכב„ ‡˙ מ˜ומו„ ,בכבו„ י˘ ב׳ פירו˘ים ל˘ון כב„‡ וכ‡מרז״ל ע״פ כב„
לב פרע ‰נע˘ ‰לבו ככב„ ,ול˘ון כבו„ ˘‰ו‡ ‚ילוי ‡ור מ˜יף נעל ,‰וז‰ו ל‡ מ˜ומו
˘ל ‡„ם מכב„ו ,כלומר מ˜ררו ‡ל‡ ‡„ם מכב„ ‡˙ מ˜ומו˘ ,נו˙ן לו כח ועוז ל‡‰יר
‡˙ מ˜ומו ב‡ור ˙ור ‰ועבו„ .‰וכ˘ם „בירי„˙ ‰נ˘מ ‰ב‚וף ‰נ ‰מ˘ביעים ‡ו˙‡‰˙ ‰
ˆ„י˜˘„ ,בוע ‰זו ‰ו״ע ˘‰ובע ˘ממל‡ים ‡ו˙ ‰בכחו˙ נעלים˙˘ ,וכל ל˘‰לים כוונ˙
ירי„˙‰ ,‰נ ‰כן ‰ו‡ בכל ‡„ם ו‡„ם במ˜ום ˘‰ו‡ ,ני˙נו לו כחו˙ רוחנים ˆ‰ריכים
לו לעבו„˙ו במ˜ום ‰‰ו‡ ל˘‰לים ‰כוונ˘‡ ‰ר ב˘ביל ‰יר„ ‰נ˘מ˙ו ל˙‰לב˘ ב‚וף
בכלל ,ובפרט במי ˘‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ‰ ‰בי‡˙ו בעילו˙ וסיבו˙ ˘ונו˙ ממ˜ום למ˜ום.
‡חרי „‰ברים „˜‰ו˘ים ‡˘ר „יבר ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ זˆו˜לל ‰"‰נב‚״מ זי"ע
עם ‰מלמ„ ‰חסי„ נ״ע‰ ,נ ‰כל „‰יבורים ‰בי‡ורים ו‰‰סברים ‡ך למו˙ר ‰מ ,‰כי
כל ‡ח„ ו‡ח„ ל‡ ר˜ ˘מבין ומ˘י‚ ‡˙ „‰ברי ˜„˘ ו„ברי חיים ‰נ‡מרים בז‡ ,‰ל‡

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

כ‡

˙וכן ‰ענינים
„רכי ‰חסי„ו˙

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

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

מ˙י ˙‰חיל ‰בעלו˙ י˘ר‡ל על ‡"י?
בין "כ‡ילו ‰י‡ ע˘וי'" ל"מ‡מרו כו' מע˘ / "‰בין "לזרעך ‡˙ן" ל"לזרעך נ˙˙י" ב„ברי
‡בר‰ם לבני ח˙ ˜˘ /ו"ט בל˘ונו˙ ר˘"י בזמן ˙‰חל˙ בעלו˙ י˘ר‡ל על ‡‰רı
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  204ו‡ילך(

פנינים

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

לפעול בסביבה

˜בל˙ ˘כר ל˘מ / ‰זכו˙ ברי˙ ‰מיל‰

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
מ„וע נˆטוו‡ ‰בר‰ם ”לˆ‡˙" מרˆונו˙יו?
ˆ‡ מרˆונו˙יך ,ר‚ילויו˙יך ו‚˘‰ו˙יך ” /לך לך" – ל‰רחיב ‚בולי „˜‰ו˘‡‰” / ‰סור –
‡סור ,ו‰מו˙ר – ‡ינו נˆרך"  /עבו„ ‰ב˜בל˙ עול מלכו˙ו י˙'
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  453ו‡ילך .ח"כ עמ' (59

פנינים

בכל אדם ואדם במקום שהוא ,ניתנו לו כחות רוחנים הצריכים לו לעבודתו
במקום ההוא להשלים הכוונה אשר בשבילה ירדה נשמתו להתלבש בגוף בכלל.
ובפרט במי שההשגחה העליונה הביאתו בעילות וסיבות שונות ממקום למקום

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

מ‰ו˙ ‰חילו˜ בין י˘ר‡ל לעמים ‚ /ם "מ‰ול" ו"‡ינו ערל" ˆריך ל˜יים "פעול˙
‰מיל"‰

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
בטעם ‰חילו˜ בין ˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ ‰ל˜„ו˘˘ ‰ני' „‡ר ıי˘ר‡ל
יבי‡ ˜ו˘יי˙ ‰כס"מ על מ˘"כ ‰רמב"ם „‰חילו˜ ˙לוי ב‡ופן ˙‰‰יי˘בו˙ ˘ב˙חיל‡ ‰ם
ע"י כיבו˘ ‡ו חז˜ ,‰וי˜˘ ‰על ˙ירוˆי ‰מפר˘ים בז / ‰יסי˜ בי‡ור מחו„˘ על פי יסו„
„˜‰י„ו˘ ‡ינו ˜˘ור לעˆם ˜נין ‰בעלו˙ ‡ל‡ ענין בפ"ע ‰נובע מן ˙‰‰יי˘בו˙
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  100ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
מעל˙ ˙‡'‰כפי‡'

לפעול בסביב‰

ב„בר מעמ„ו ומˆבו ‰רוחני ˘חוזר „‡״ח בכל ˘״˜ ולומ„ ˘יעורי ‚מר‡ ומ˘ניו˙
ברבים‰ ,נ ‰בו„‡י ˙״ל בע„ ז ‰וטוב „‰בר‡ ,בל י„וע מ‡מרו ˘ל ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר
‰ר‰״˜ מו‰רר״˘ זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״מ זי״ע ˘ענ ‰ל‡ח„ על יחי„ו˙ בז‰ ‰ל˘ון" :וכי
מ‡חר „טוב ‰ו‡ טוב‡‰ ,ם ב˘ביל ז‰ ‰מעול‡ ‰ינו מ˘ובח?‰ ,טוב ‰ו‡ טוב ו‰מעול‰
‰ו‡ מ˘ובח!" )״ˆי ‡ז ‚וט ‡יז ‚וט‡ ,יז בעסער ניט בעסער‚ ,וט ‡יז ‚וט‡ ,ון בעסער
‡יז בעסער״(.
‰עבו„‰ ,‰י‡ בכל ‡„ם לפי מ‰ו˙ו ומעל˙ו.
מי ˘י˘ בי„ו לנ˜וב מר‚לי˙ ‡ו ללטו˘ ‡בנים טובו˙ ועוס˜ בעבו„˙ מל‡כ˙ ‡פיי˙
לחם‚‰ ,ם ˘‰י‡ עבו„ ‰ומל‡כˆ‰ ‰ריכ ‰במ‡„ ,בכל ז ‰לחט‡ יח˘ב ל‡י˘ ‰‰ו‡.

מעל˙ עבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו ,ע"י ˘יכוף יˆרו ‰רע בענינים ˘בין ‡„ם לחבירו ובנ˙ינ˙
ˆ„˜‰

„רכי ‰חסי„ו˙

בי„ו לנ˜וב מר‚ליו˙ ועוס˜ ב‡פיי˙ לחם?!

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

כ‡

‰נ‰ו ‡ח„ מ˙למי„י ˙‰מימים ‰בעלי כ˘רון˘‡ ,ר פעמים רבו˙ „יבר ‰ו„ כ״˜
‡‡מו״ר ‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב[ זˆו˜לל ‰"‰נב‚״מ ‡ו„ו˙ו ל˘בח ,וכמ˜˙ ‰וו˙ טובו˙ ‰י׳ לו
ל‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ עליו˘‡ ,ר בכל מ˜ום ‰יו˙ו י‡יר ב‡ור ˙ור ‰ויע˘ ‰סביב‰
˘ל חסי„ים ו‡נ˘י מע˘ ,‰כעל ‡ח„ מנבחרי ˙‰למי„ים יחיו.

‰עוב„ ‡˙ ˘‰י"˙ ˆריך ל˘ום לבו ו„ע˙ו על כל ‰נע˘˙‡ ‰ו
‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ ]‰ר˘"ב[ זˆו˜לל ‰"‰נב‚״מ זי״ע ˘‡ל ‡˙ ‡ח„ ‰מלמ„ים

כ

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

לעסו˜ במ„ו˙ ובמ„ו˙ חסי„יו˙ ב‡מ˙ ,למרו˙ ˘על פי „יני ˙‰ור‡ ‰פ˘ר ל˙‰חמ˜
ב˙ירו ıולˆ‡˙ י„י חוב ‰בחל˜ ‰ר‡˘ון בלב„.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ ע' ˜ˆז – ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"‡ ע' (87

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

‡˙כפי‡ בנ˙ינ˙  – ‰˜„ˆ‰זיכוך ‡"‰ני"
ופ˙יח˙ ˆ‰ינור לברכ‰

מתי התחילה
בעלות ישראל על א"י?

˜בל˙י ‡˙ ‰‰מח‡ו˙ ]וב‰ן ˙רומ ‰כספי˙[ עבור "מחנ ‰י˘ר‡ל" ˘‡˘‰יר לפני
נסיע˙ו חזר ‰למל‡ ול‰מ˘יך במנ‚‰ו ‰טוב.
מלב„ מע˘˘ ‰˜„ˆ‰ ‰ל ˙˙˘‰‰פו˙ בעבו„‰ ‰רחב ‰ורב˙ ˙‰חומים ˘ל "מחנ‰
י˘ר‡ל"˘ ,כל ‰מרב‰ ‰רי ז ‰מ˘ובח ,ומלב„ ‰מעל˘ ‰ב‡י˜‰-טנ˙ מי„˙ ‰˘ ‰˜„ˆ‰יו
ר‚ילים ל˙˙ בעבר‚ ˙‡˘ ,ו„ל „‰בר למו˙ר ל‚„‰י˘,
‰נני מעריך במיוח„ ‡˙ פעול˙ו ‰טוב‰ ‰נוכחי˙ ביו„עי ‡˙ ‰נסיון ˘בטח ‰י' לו
בז – ‰לפי מ‰˘ ‰ו‡ רו‡ ˙‡ ‰מˆבו בר‚ע ‰נוכחי.

בין "כאילו היא עשוי'" ל"מאמרו כו' מעשה"  /בין "לזרעך אתן" ל"לזרעך נתתי"
בדברי אברהם לבני חת  /שקו"ט בלשונות רש"י בזמן התחלת בעלות ישראל על
הארץ

ככל ˘‰נסיון ˜˘ ‰יו˙ר כך חז˜ ‰יו˙ר ˆריכ ‰ל‰יו˙ מ„˙ ˙‡'‰כפי‡' )כפי' עˆמי˙
כ„י לעמו„ בנסיונו˙( .מלב„ ‰מˆו„‚‰ ‰ול˘ ‰כרוכ ‰בכך ,מ˘פיע ‰פעול˙ ˙‡'‰כפי‡'
על ˘יפור וזיכוך ‡"‰ני" .מ„˙ ˙‡'‰כפי‡' י˜ר ‰מ‡„ ‡ˆל ˜‰ב" ‰ופו˙ח˙ ˆינורו˙
בל˙י ר‚ילים ל‰מ˘יך ‡˙ ברכ˙ו וˆ‰לח ‰ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח" ‰ע' ˜סח – ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"‡ ע' (285

ב˙חיל˙

‰ס„ר ‰נ‡מר" :ויר‡ ‡ '‰ל ‡ברם וי‡מר לזרעך ‡˙ן ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙

ו‚ו'" )יב ,ז(.
‡מנם ב‰מ˘ך ‰ס„ר ,‰בסיפור על ברי˙ בין ‰ב˙רים ,נ‡מר" :ביום ‰‰ו‡ כר˙ '‰
‡˙ ‡ברם ברי˙ ל‡מר ,לזרעך נ˙˙י ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙ ,מנ‰ר מˆרים ע„ ‰נ‰ר „‚‰ול נ‰ר
פר˙" )טו ,יח(.
ו‰יינו˘ ,בפעם ‰ר‡˘ונ ‰נ‡מר בל˘ון ע˙י„ – "‡˙ן" ,ו‡ילו בפעם ˘‰ני' נ‡מר
בל˘ון עבר – "נ˙˙י" .ובפירו˘ ל˘ון זו כ˙ב ר˘"י:
"לזרעך נ˙˙י – ‡מיר˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰כ‡ילו ‰י‡ ע˘וי'".
ומ˜ורו ˘ל ר˘"י במ„ר˘ רב ‰על ‡˙ר )ב"ר פמ"„ ,כב( ו˘ם ‡י˙‡" :מ‡מרו ˘ל ˜‰ב"‰
מע˘˘ ,‰נ‡מר 'לזרעך נ˙˙י' – '‡˙ן ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙' ‡ין כ˙יב כ‡ן‡ ,ל‡ 'נ˙˙י'" ]וכן
‰ו‡ בירו˘למי )חל ‰פ"ב " :(‡"‰כבר נ˙˙י"[.
וכ„ „יי˜˙˜ ,יים ‰ב„ל בין ‰מ„ר˘ לר˘"י:
לפי ‰מ„ר˘ ,על י„י "מ‡מרו ˘ל ˜‰ב" "‰נפעל‰ ‰נ˙ינ˘ ‰ל ‡ר ıי˘ר‡ל לזרעו
˘ל ‡בר‰ם ,ו‰יינו˘ ,בברי˙ בין ‰ב˙רים כבר ני˙נ ‰ונ˜נ˙ ‰כל ‡‰ר ıל‡בר‰ם ולזרעו
‡חריו

)וכמבו‡ר ‚ם ב‚מר‡ )ב"ב ˜יט ‡ ,ו‡ילך .ע"ז נ‚ ,ב( ˘"‡ר ıי˘ר‡ל מוחז˜˙ ‰י‡" ו"ירו˘‰ ‰י‡

לכם מ‡בו˙יכם"(;

יט

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

‡ולם ל„ע˙ ר˘"י – ב„רך ‰פ˘ט  -ל‡ ני˙נ ‰ול‡ נ˜נ˙‡‰ ‰ר‡ ıז ,ור˜ ˘‡מיר˙ו ˘ל
˜‰ב" ‰נח˘ב˙ "כ‡ילו ‰י‡ ע˘וי'" ]ו‰ו‡ כעין מ˘ ‰פיר˘ ר˘"י על ‰פסו˜

)י˙רו כ ,ט(

˙ור˙ חיים

"˘˘˙ ימים ˙עבו„ וע˘י˙ כל מל‡כ˙ך"˘ ,כ‡˘ר ˙בו‡ ˘‰ב˙ "י ‡‰בעיניך כ‡ילו כל
מל‡כ˙ך ע˘וי'"[.
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ו‡כן‚ ,ם ל‡חר ברי˙ בין ‰ב˙רים מˆינו כמ ‰פעמים ˘ב‰ם „יבר ˜‰ב" ‰עם ‡בר‰ם
וזרעו ‡ו„ו˙ נ˙ינ˙ ‡‰ר ıבל˘ון ע˙י„ ,ו‰יינו ˘ל‡ ני˙נ ‰ע„יין

)ור‡‚ ‰ם ר‡"ם ו‚ור ‡רי'

על ר˘"י כ‡ן( – וכמו בסוף ‰ס„ר) ‰יז ,ח(" :ונ˙˙י לך ולזרעך ‡חריך ‡˙ ‡ר ıמ‚וריך ‡˙
כל ‡ר ıכנען ל‡חוז˙ עולם ו‚ו'" ,וכן ליˆח˜ נ‡מר" :כי לך ולזרעך ‡˙ן ‡˙ כל ‡‰רˆו˙
‡‰ל" )˙ול„ו˙ כו ,(‚ ,וליע˜ב נ‡מר‡‰" :ר˘ ‰˙‡ ıוכב עלי' לך ‡˙ננ ‰ולזרעך"

)ויˆ‡

כח.(‚ ,

מעלת ה'אתכפיא'

]ומ˘ ‰פיר˘ ר˘"י בפר˘˙ ויר‡ )יח ,יז( ל‚בי ס„ום ו˘כנו˙י'˜‰˘ ,ב"‡ ‰מר "‰מכס‰
‡ני מ‡בר‰ם ‡˘ר ‡ני עו˘) "‰ב˙מי ,(‰‰ופיר˘ ר˘"י" :ל‡ יפ ‰לי לע˘ו˙ „בר ז˘ ‰ל‡
מ„ע˙ו‡ ,ני נ˙˙י לו ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙ ,וחמ˘ ‰כרכין ‰ללו ˘לו ‰ן" –
ˆריך לפר˘ ˘‡ין ‰כוונ"˘ ‰נ˙˙י לו" בפועל‡ ,ל‡ ˘‡בר‰ם מובטח ל˜בל ערים ‡לו
בע˙י„ ,ומˆ„ ‰בטח ‰זו ‰ם "˘ייכים" לו[.

ב.

ומ‡ימ˙י נח˘ב˙ ‡ר ıי˘ר‡ל בבעלו˙ זרע ‡בר‰ם  -לפי „רך ‰פ˘ט?

מ„ברי ר˘"י )‰י„ועים( ב˙חיל˙ פר˘˙ בר‡˘י˙ מ˘מע ˘ז ‰נע˘ ‰על י„י כיבו˘

מעלת עבודת האדם לקונו ,ע"י שיכוף יצרו הרע בענינים שבין אדם לחבירו
ובנתינת צדקה

ס„ר עבו„˙ ‰מי„ו˙ – ‡˙כפי‡ ו‡חר כך ‡˙‰פכ‡
...עיסו˜ במ„ו˙ – ‡‰ב ‰ו˘נ‡ ,‰יר‡ ‰ופרי˜˙ עול ,רחמנו˙ ו‡כזריו˙ וכו' – מורכב
מ˘ני חל˜ים:

י˘ר‡ל˘ ,כן פיר˘‡˘" :ם י‡מרו ‡ומו˙ ‰עולם לי˘ר‡ל 'לסטים ‡˙ם˘ ,כב˘˙ם

ר‡˘י˙ ˘‰מ„ו˙ י˘מעו ל˘כל – ‡˙כפי‡ ,ו‡חר כך ל‰פוך ‡˙ ‰מ„ו˙ – ‡˙‰פכ‡.

‡רˆו˙ ˘בע‚ ‰וים'‰ ,ם ‡ומרים ל‰ם 'כל ‡‰ר˘ ıל ˜‰ב"‰ ‰י‡‰ ,ו‡ בר‡ ‰ונ˙נ‰

ל„ו‚מ‡ :י˘ לו מ˙חר ‰במסחרו ,ובנוסף לכך ]‰ו‡[ ב‡ו˙ו ‡יזור – .כ‡˘ר ‰ו‡

ל‡˘ר י˘ר בעיניו .ברˆונו נ˙נ ‰ל‰ם ,וברˆונו נטל ‰מ‰ם ונ˙נ ‰לנו'".
וכן מבו‡ר ‚ם מ„בריו בפר˘˙נו ,על ‰פסו˜ )י‚ ,ז( "ו‰כנעני ו‰פרזי ‡ז יו˘ב ב‡ר"ı

מר˘ ‰לעˆמו ל˙‰נ ‚‰לפי מ„ו˙יו ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘לו ,מ˙עורר˙ ‡ˆלו מ„˙ ˘‰נ‡‰
למ˙חר˘ ‰לו.

– "ול‡ זכ ‰ב‡ ‰ברם ע„יין" .ו‰יינו˘ ,כל זמן ˘"‰כנעני ו‰פרזי" יו˘בים ב‡ר ,ıע„יין

ב‡ ˘‰כל ˘ל נפ˘ו ‡‰ל˜י˙ ו‡ומר לו‰ ‰˙‡ :רי מ‡מין ˘‰ '‰ו‡ בעל ‰בי˙ ˘ל

‡ינ˘ ‰ייכ˙ ל‡בר‰ם וזרעו; ור˜ ל‡חר ˘כב˘ו י˘ר‡ל ‡˙ ‡‰ר ıו‚יר˘ו ממנ˙‡ ‰

‰עולם ,במיל‡ ‡ח„ מן ˘‰נים :פס˜ לך ˘‰י"˙ פרנס‡ – ‰יך י˙כן ˘‰מ˙חר ‰יוכל

"‰כנעני ו‰פרזי"‡ ,ז נפעל‰ ‰זכו˙ ו‰בעלו˙ על ‡ר ıי˘ר‡ל.

ל˜ח˙ ז‡˙‰ ,פך רˆון ‰בור‡‡ .ם ל‡י„ך מלמעל‰ ‰חליטו ל˙˙ לך פחו˙ פרנס‡‰ ,‰ם
‡˙ ‰סבור ˘לל‡ ‰מ˙חר‡ ‰ין מלמעל„ ‰רך ‡חר˙ ‡יך לבˆע ז‡˙? ו‡ם כן‰] ,רי[ ‰ל‰

‚.

לפי ‰ב„ל ז˘ ‰בין ˘יט˙ ‰מ„ר˘ ל˘יט˙ ר˘"י )ב„רך "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"( –

י˙ב‡ר יפ‰ ‰ב„ל נוסף ˘מˆינו ביני‰ם בענין ז‰) ‰ב‡ ל˜מן – ע"פ ל˜ו"˘ חט"ו ע' :(147
כ‡˘ר ב‡ ‡בר‰ם ‡בינו ובי˜˘ ל˜נו˙ ‡˙ מער˙ ‰מכפל ‰כ„י ל˜בור ˘ם ‡˙ ˘ר‰
‡˘˙ו„˜‰ ,ים ו‡מר לבני ח˙‚" :ר ו˙ו˘ב ‡נכי עמכם" )חיי ˘ר ‰כ‚ .(„ ,ובמ„ר˘ ‡י˙‡
)בר‡˘י˙ רב ‰פנ"ח ,ו( ˘"‚ר" פירו˘ו "„ייר" ,ו‡ילו "˙ו˘ב" פירו˘ו 'בעל ‰בי˙' ,ו‡מר
ל‰ם ‡בר‰ם ˘‡ם ירˆו וימכרו לו ‰מער – ‰י‰י' "‚ר" ,ו‡ם ל‡ו – י˜ח ‡˙ ‰מער ‰מ„ין
בעלו˙ו על ‡‰ר˘" ,ıכך ‡מר לי ˜‰ב" :‰לזרעך נ˙˙י ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙".

‡יננו לו˜ח ממך „בר ,מ„וע ‡פו‡ ˙˘נ‡ ‡ו˙ו?!
ל‡חר „˙‰יינו˙ פנימי˙ רב‰ ‰ו‡ ח˘ ˘˘‰נ‡ ‰ח„ל ‰ל˘‰פיע במע˘‡ ,‰חר כך ‚ם
ל‡ ב„יבור ולבסוף ‡פילו ל‡ במח˘ב‡ .‰בל ל‡˙‰פכ‡ ,ל‡‰ב ,‰עו„ ל‡ ‚‰יע.
‡ך ‰נפ˘ ‡‰לו˜י˙ מ˙˜„מ˙ ‰ל‡ ‰ו‡ומר˙ לו" :ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" ‰˙‡ .מומח‰
ב˙חום ˘לו ,ולך ז ‰ל‡ יכול ל‰זי˜ ,עזור לו ‡פו‡ בעˆ ‰טוב ,‰ב‰לוו‡ ‰וכ„ומ.‰
בסופו ˘ל ˙‰ליך ˘‰נ‡‰˙˙ ‰פך ל‡‰ב ‰ו‰ו‡ עו˘ ‰כך ,ו„ו˜‡ ‰חל˜ ˘‰ני נ˜ר‡

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

"בחז˜‰˘ ‰חזי˜ו ב ."‰ומבו‡ר ‰יטב מ‰

כיבו˘„‚˘ ,רו ‚˙‰ברו˙ ו‰וˆ‡ ‰מבעלו˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

ובפירו˘ ר˘"י ‰ע˙י˜ ל„ר˘ ‰זו  -ב˘ינוי‡" :ם ˙רˆו – ‰ריני ‚ר ,ו‡ם ל‡ו – ‡‰י'
˙ו˘ב ו‡טלנ ‰מן „‰ין‡˘ ,מר לי ˜‰ב" :‰לזרעך ‡˙ן ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙".

˘חיל˜ ‰רמב"ם „˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י˙‰

מו˜„מ˙ וכנ"ל ,ממיל‡ נמˆ‡ ˘ˆ‰יווי

ע"י כיבו˘ )ו‡ף ˘‰י˙‡ ‰ז נמי חז˜‰

)ו˜‰י„ו˘ ˘בע˜בו˙יו( מ„‚י˘ ז˘ ‰י˘נ‰

ו‰יינו˘ ,ל„ע˙ ‰מ„ר˘ ‰זכיר ‡בר‰ם ‡˙ מ‡˘ ‰מר לו ˜‰ב") ‰בפר˘˙נו( בפעם

כ˜ו˘יי˙ ‰כס"מ( ו˜„ו˘˘ ‰ני' בחז˜‰

מˆי‡ו˙ ˘ל בעלו˙ „‡ו"‰ע לפני ˜‰י„ו˘,

˘‰ני' – "לזרעך נ˙˙י" ,ו‡ילו ל„ע˙ ר˘"י ‰זכיר ‡בר‰ם ‡˙ מ‡˘ ‰מר לו ˜‰ב"‰

˘‰חזי˜ו ב„ ‰ו˜‡.

ו‰כיבו˘ ˙לוי ב‚˙‰ברו˙ ו‰כיבו˘ מי„ם,

)בפר˘˙נו( בפעם ‰ר‡˘ונ" – ‰לזרעך ‡˙ן".

ומע˙‰

מ˙ורˆ˙ יפ˜ ‰ו˘יי˙ ‰כס"מ

"מ ‰כח חז˜„‚ ‰ול מכח כיבו˘" ˘‡ינ‰
מ˙בטל˙ בכיבו˘ ‡חרים‰„ ,נ‰‰ ‰פר˘
בין כיבו˘ לחז˜‰ ‰ו‡ ˘כיבו˘ ‰יינו
˘„‰בר נמˆ‡ בי„י ‡חרים וˆריך ל‰וˆי‡‰

ולז‡˙ "כיון ˘נל˜ח‡‰ ‰ר ıמי„י‰ם בטל
‰כיבו˘" ,כי ‡ופן ˜‰י„ו˘ )‰כיבו˘
ו‚˙‰‰ברו˙ על ‡‰חרים( בטל‡ .בל
בבי‡˘ ‰ני' ˘נ˙˜„˘" ‰בחז˜‰˘ ‰חזי˜ו
ב„‚˘ ,"‰רו עˆם ˘‰‰ב ‰ל‡רˆם )בלי יחס

מ‰ם בע"כ ,ונמˆ‡ ˘עˆם פעול˘ ‰ל

ל‡חרים( – נ˙‚ל ‰עי"ז ˘חלו˙ ˜„ו˘ ‰זו

כיבו˘ מור ‰ומרמז˙ ב‚לוי ˘י˘ בעלו˙

‡ינ˙ ‰לוי' ב‚˙‰ברו˙ על בעלו˙ ‡‰ומו˙,

ומובן לפי ‰נ"ל:
ל„ע˙ ‰מ„ר˘‰ ,ע„יף ‡בר‰ם ‡˙ ‰ל˘ון "לזרעך נ˙˙י"˘ ,י˘ ב ‰ענין ˘ל נ˙ינ‰
בפועל )"כבר נ˙˙י"( ,ובז ‰מו„‚˘ ˘כבר עכ˘יו י˘ ל‡בר‰ם בעלו˙ על ‡‰ר) ıב˘ונ‰
מ‰ל˘ון "לזרעך ‡˙ן" ˘‰י‡ ר˜ ‰בטח ‰לע˙י„(;
‡מנם ל„ע˙ ר˘"י ‰רי ‡ין  ‰˘‚„‰י˙יר ‰בל˘ון "לזרעך נ˙˙י"‰˘ ,רי ב„רך ‰פ˘ט
‡ין מ˘מעו˙ ל˘ון זו נ˙ינ ‰בפועל ‡ל‡ ר˜ ˘"‡מיר˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰כ‡ילו ‰י‡ ע˘וי'"
)כנ"ל(.

מו˜„מ˙ על „‰בר ,ו‡ופן ‰כיבו˘ ‰ו‡

וכמו ˘‰כניס‡ ‰ינ ‰ב‡ופן ˘ל ‚˙‰ברו˙

ע"י ‚˙‰‰ברו˙ עליו‡ ,בל חז˜„‚ ‰ר) ‰ל‡

על ‡‰ומו˙ ,כן ביטול‡ ‰ינו ע"י ‚˙‰ברו˙

‚˙‰‰ברו˙ ו‰‰וˆ‡ ‰מבעלו˙ ˜‰ו„מ˙,

‡‰ומו˙ ˘וב„‡„ ,רבˆ ,‰יווי  '‰ל‰חזי˜

‡ל‡( פ˘וט – ˘„‰בר ˘לו ,לפיכך עו˘‰

ב ‰בלי כיבו˘ מור ‰ומרמז ˘‡ין ל‡ו"‰ע

ול‡ רˆ ‰לומר בפני בני ח˙ ‡˙ ‰ל˘ון "לזרעך נ˙˙י" ,כי ח˘ב ˘‡ˆל בני ח˙ ל‡

פעול˘ ‰ל חז˜) ‰ל‰ר‡ו˙ ול‰פ‚ין

בעלו˙ כלל ב‡ר ,ıכמו חז˜ ‰כפ˘וט‰

י˙˜בל ענין ז˜‰˘ – ‰ב"„ ‰יבר עם ‡בר‰ם בל˘ון כזו ˘ל "לזרעך נ˙˙י"" ,כ‡ילו ‰י‡

ול‰כי,

˘‡ינ ‰כ„י ל‰וˆי‡ מבעלו˙ מו˜„מ˙,

ע˘וי'" ,בזמן ˘ע„יין ל‡ ‰י' לו זרע בכלל!

בעלו˙ו

‚‰מור‰

„‰מחזי˜(.

ב˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ˘ ,‰נˆטוו ליכנס ב‡ר ıע"י

ולכן ‰ע„יף ‡בר‰ם ‡˙ ‰ל˘ון "לזרעך ‡˙ן"˘ ,מ˘מעו˙ ‰פ˘וט ‰וברור‰ – ‰בטח‰
לע˙י„;

וכנ"ל.

„.

‡ך ע„יין ל‡ נ˙ב‡ר בעˆם ‰ענין )ל˘יט˙ ר˘"י(:

‡ם ע„יין ל‡ ‰י˙ ‰ל‡בר‰ם בעלו˙ על ‡ר ıי˘ר‡ל ,וכל מ‰˘ ‰י' בי„ו ‰ו‡ ‰בטח‰
לע˙י„ " -לזרעך ‡˙ן ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙" ,כיˆ„ ‡מר ˘ביכול˙ו ליטול ‡˙ מער˙ ‰מכפל‰
"מן „‰ין"?
ול‡י„ך ‚יס‡ ˜˘‡ :‰ם ‡בר‰ם יכול ‰י' ליטול ‡˙ מער˙ ‰מכפל ‰מכח ‰‰בטח‰
"לזרעך ‡˙ן" – מ„וע ˙ל„‰ ‰בר ברˆונם ˘ל בני ח˙ ,ו‡מר ל‰ם "‡ם ˙רˆו ‰ריני ‚ר"?
ונ˜ו„˙ ‰בי‡ור בז) ‰ב‰ב‡ ל˜מן  -ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל ע'  84ו‡ילך .ו˘"נ(:
‡בר‰ם י„ע ‡˙ ח˘יבו˙˘ ‰ל מער˙ ‰מכפל˜˘ ,‰בורים ˘ם ‡„ם ‰ר‡˘ון וחו‰
‡˘˙ו ,ו‰י' ברור לו ˘˜בור˙˘ ‰ל ˘רˆ ‰ריך ל‰יו˙ במ˜ום ז„ ‰ו˜‡.
ו‰נ ,‰ל‡בר‰ם ‰ובטחו ˘ני ‡ופני בעלו˙ על ‡ר ıי˘ר‡ל – כללי˙ ופרטי˙ .בעלו˙
כללי˙ ‰יינו ˘כל ‡ר ıי˘ר‡ל ˘ייכ˙ לעם י˘ר‡ל בכלל ,וכמו מלך ˘כל ‰מ„ינ˘ ‰ייכ˙
לו; ובעלו˙ פרטי˙ ‰יינו ˘לכל י‰ו„י מזרע ‡בר‰ם י˘ חל˜ פרטי ב‡ר˘‰ ıייך ר˜ לו
כ˜נין ‡י˘י.
וז‰ו ˘‡מר ‡בר‰ם לבני ח˙:

˜úר‡˙ ˘ב˙

ח

"‡ם ˙רˆו ‰ריני ‚ר" – כע˙ ‡יני מב˜˘ לכבו˘ ‡˙ ‰בעלו˙ ‰כללי˙ על כל ‡רı
י˘ר‡ל‡ ,ל‡ ר˜ ל˜נו˙ ‡˙ ‰מער ‰בבעלו˙ פרטי˙ .ולכן ‡ם ˙סכימו למכור לי ‰מער,‰
"‰ריני ‚ר" – ‰בעלו˙ ‰כללי˙ ˙י˘‡ר בי„ בני ח˙ ,ו‡בר‰ם י‰י' כמו "‚ר" ˜‰ונ˜ ‰נין
פרטי ב˙וך מלכו˙ ‡חר˙;
‡מנם ‡ם ל‡ יסכימו לו ,וירˆו למנוע ממנו ˜בור˙ ˘ר ‰במ˜ום ‰נ„ר˘ עבור‰ – ‰רי
זו ‚ופ‡ ˙‰י' ‰וכח) ‰בעיני ‡בר‰ם( ˘‚‰יע ‰זמן ל˜יום ‰‰בטח˘ ‰י˜בל ‡˙ ‰זכו˙ ˘ל
‰בעלו˙ ‰כללי˙ על ‡ר ıי˘ר‡ל ,ו‡ז יבו‡ ‡בר‰ם ויטלנ ‰מ‰ם בכח ,וב„ו‚מ˙ כיבו˘
˘ל מלך.
וי˘ ל‡‰ריך בכ"ז ,ועו„ חזון למוע„ בעז".‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

‚בי בנו˙ ˆלפח„ ˘יר˘ו בחל˜ ‡בי‰ם פי

ולסל˜ם" ,חלוˆים ˙עברו"

˘נים במ˘פח˙ו כיון ˘‰י' בכור„ ,לכ‡ור‰

וכן ב‰כ˙ובים „ס"פ מטו˙(" ,ו‡˙ם ˙עברו

‰ו‡ ‰יפך „‰ין „‡ין ‰בכור נוטל בר‡וי

חמו˘ים לפני ‡חיכם כל ‚יבורי ‰חיל"

כבמוחז˜ ,וכיון ˘מ˙ ˜ו„ם ˘נכנסו ‰י˙‰

)י‰ו˘ע ‡ ,י„(" ,נכב˘‡‰ ‰ר ıלפניכם"

ירו˘ ‰זו ר˜ ר‡וי' לבו‡ ו‡ינו מ˜בל ב ‰פי

)מטו˙ לב ,כט( ,וכיון ˘כן ‰י' ˆ‰יווי ,ב‡ופן

˘נים .ומ˘ני ˙‰ם „"‡ר ıי˘ר‡ל מוחז˜˙

ז ‰לב„ו נ˙˜„˘˜‰„ ,‰י„ו˘ ˙לוי בˆ‰יווי,

‰י‡" .ומ˘מע„ ,בעלו˙ י˘ר‡ל ב‡רˆם

ו‡"כ ˜י„ו˘‰ ‰ו‡ ר˜ ב„רך כיבו˘ לב„,

)„ברים ‚ ,יח.

)ו‡‰ריך בז‰

ו‡ין חז˜‡˘ ‰חר ‰כיבו˘ מועיל כלום

בפר˘˙ „רכים „רו˘ ט ,עיי"˘( .ו‰נר‡ ‰בז,‰

ב˜י„ו˘ ‡‰ר ‡‰„ ,ıל‡ נˆטוו על חז˜‰

„˜נין י˘ר‡ל על ‡‰ר‰ ıו‡ עו„ מברי˙

‡ל‡ על ‰כיבו˘.

כבר ‰י' עו„ מ˜ו„ם ˘נכנסו

בין ‰ב˙רים „פר˘˙נו„„ ,ברי  '‰ל‡בר‰ם
‡ינו ר˜ מ‚„ר ‰בטח ‰על נ˙ינ˙ ‡‰רı
לע˙י„ ,כ"‡ ˘בז ‰כבר נ˜נ˙ ‰ל‚מרי לו
ולזרעו ‡חריו ע„ עולם .וכן ילפינן ל„‰י‡
בירו˘למי חל ‰פ"ב  ‡"‰ממ˘ ‰נ‡מר
ב‰ברי˙" ,ביום ‰‰ו‡ כר˙  '‰ברי˙ ‡˙
‡ברם ל‡מר לזרעך נ˙˙י )בל' עבר( ‡˙
‡‰ר‰ ıז‡˙ מנ‰ר מˆרים ע„ ‰נ‰ר „‚‰ול
נ‰ר פר˙" – ˘‡י"ז ‰בטח ‰בלב„‡ ,ל‡
כל' ‰ירו˘למי "כבר נ˙˙י".

ונמˆ‡

וי˙יר‰

מזו י"ל„ ,כיון ˘על ‡ופן

כניס˙ם ל‡ר ıנˆטוו "ונכב˘‡‰ ‰רı
לפניכם" – "‡‰ר "ıס˙ם – י˘ במ˘מע
˘מי„ ˘‰י˙‡‰ ‰ר ıכבו˘ ‰לפני‰ם ,עו„
לפני ˘נכב˘ו כל חל˜י' ,כבר נ˘למ‰
‰חלו˙ ˘ל ˜„ו˘˙ ‡‰ר ;ıו‰יינו בכיבו˘
יריחו ˘‰י˙" ‰מנעול˘ ‰ל ‡ר ıי˘ר‡ל",
וע"י כיבו˘" ‰מי„ כל ‡‰ר ıנכב˘˙"
)במ„ב"ר פט"ו ,טו˙ .נחומ‡ ב‰עלו˙ך יו"„(,
„בז ‰לב„ כבר חל„˜ ‰ו˘˙ ‡‰ר .ıובז‰

˘ב' ענינים י˘ בנ˙ינ˙ ‡‰רı

יובן עו„ טעם ˘ל‡ ‰ועיל ‰חז˜ ‰ב˜י„ו˘

לי˘ר‡ל˜ (‡) :נין ובעלו˙ ‡‰ר˘ ,ıני˙נ‰

‡‰ר ıכלום – ‚ם בערי ‚‰בעונים וכיו"ב

לי˘ר‡ל בברי˙ בין ‰ב˙רים )עו„ לפני

˘ל‡ נכב˘ו ,כי )נוסף על ˘ל‡ נˆטוו ‡ל‡

˘כב˘ו (‰מ˙נ˙ עולם ,ו‡ין ˘ום ˜נין

על ‰כיבו˘‰ ,רי( כבר נ˙˜„˘‡‰ ‰רı

‰מפ˜יע מז) .‰ב( ˜„ו˘˙ ‡‰ר˘ ,ıנפעל‰

כול ‰לפנ"ז ,בכיבו˘ יריחו וכנ"ל.

‡ח"כ ע"י ˘˙‰יי˘בו ב‡ר ıבפועל ,ו‡ז
חלו ‰חיובים ו‰מˆוו˙ ˙‰לויים ב˜„ו˘˙
‡‰ר.ı

ו‰נ,‰

וכ"ז

בכניס ‰ר‡˘ונ‡ ‰בל בכניס˙

עזר‡ נ‡מר )ירמי' כט ,י( "‡פ˜ו„ ‡˙כם
ל˘‰יב ‡˙כם ‚ו' ל˘‰יב ‡˙כם ‡ל ‰מ˜ום

כיון ˘˜„ו˘˙ ‡‰ר ıנפעל ‰ע"י

‰ז ,"‰פירו˘ „נˆטוו ר˜ לעלו˙ ול˙‰יי˘ב

בי‡˙ם ל‡ר ıו˙‰יי˘בו˙ם ב ,‰ממיל‡

ב" ,‰ו˘בו בעריכם ‡˘ר ˙פ˘˙ם"

מובן „חלו˙ „˜‰ו˘˙ ‰לוי' ב‡ופן ˘נˆטוו

מ ,יו"„( ,ול‡ נזכר בז ‰כלל ענין ‰כיבו˘.

ליכנס ב ‰מפי  ,'‰ובז ‰מˆינו חילו˜ בין

ולז‡˙ ,מכיון ˘רˆון וˆיווי ‰ '‰י' )ל‡

כניס ‰ר‡˘ונ ‰לכניס˘ ‰ני'„ ,בכניס‰

לכבו˘‡ ,ל‡( ל˙‰יי˘ב ב‡ר – ıממיל‡

ר‡˘ונ – ‰ב‡ ˆ‰יווי לכבו˘ מי„ ‰עמים

נפעל ‰חלו˙ ˜‰י„ו˘ )בל˘ון ‰רמב"ם(

)ירמי'

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

‰חי„"‡ ,ב˘ו"˙ חיים ˘‡ל ח"ב סל"ט,

‰מ˜ומו˙ ל‡ נ˙˜„˘ ‰לע˙י„ .ו‰י' נר‡‰

„ˆע"‚ לומר „לז ‰כיון ‰רמב"ם ‡‰„ ,ל‡

ל˙ר ıעל „רך „‡˘כחן ב˘ו"˙ חיים ˘‡ל

‰זכיר „בר וחˆי „בר מענין ˜‰י„ו˘ בפ,‰

˘ם בבי‡ור ‰רמב"ם

ו˙ל ‰ז ‰ר˜ במ‰˘ ‰י˙˙‰ ‰יי˘בו˙ ע"י

„ .‡ ,ועו„(„ ,כיון ˘בכוונ˙ י˘ר‡ל ‰י' ‡ז

)וכ"כ ˆ‰ל"ח ברכו˙

חז˜ ‰בלי כיבו˘ .ועו„ ז‡˙ יל"ע טוב‡

לכבו˘ ‡‰ר ıב„רך כיבו˘ ול‡ בחז˜‰

ב‚וף „ברי ‰ר„ב"ז ‡‰„ ,ל‡ ‡י˘˙מיט

)וכפירו˘ "חז˜‰ "‰נ"ל – מ„ע˙ ‰נו˙ן(,

ב˘ום „וכ˙‡ ˘ייזכר ‚בי עזר‡ ˜י„ו˘

לז ‰ל‡ ‰ועיל מ‰˘ ‰י' כ‡ן חז˜ ‰כיון

בפ ,‰וי˘ כ‡ן חי„ו˘ „בעי ‡סמכ˙‡.

˘˜‰ונים ל‡ נ˙כוונו ל˜נו˙ ב˜נין ז‡ ,‰ל‡

ול˙‰וי"ט

)ע„יו˙ פ"ח מ"ו( „רך ‡חר˙

בז„ ,‰כוונ˙ ‰רמב"ם „ב˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ‰
ל‡ נ˜נ˙‡‰ ‰ר ıמי„ נו˙ן ,כי נכב˘‰
מי„ו וסיל˜ו‰ו ˘ל‡ ברˆונו ,ולז ‰כ‡˘ר
ב‡ו ˘וב ‰ר‡˘ונים וסל˜ו י˘ר‡ל ו˘‰יבו
‡‰ר ıלי„י‰ם כב˙חיל˘ ,‰וב פ˜ע‰
˜„ו˘˙ ‡‰ר‰˘ ıי˙˙ ‰לוי' ב‰ס˙ל˜ו˙ם
ממנ ‰מ˘ם .מ˘‡"כ עולי בבל ˘‰חזי˜ו
ב‡ר ıמי„ מלך פרס ˘נ˙ן ר˘ו˙ ל˙‰יי˘ב
ב ‰ו‡יכ‡ „ע˙ נו˙ן ,וז‡ ‰ינו מ˙בטל ע"י

ב˜נין כיבו˘ לב„ .ו‰וי כ„ין "‰עו„ר בנכסי
‚‰ר וכסבור ˘‰ן ˘לו ל‡ ˜נ) "‰יבמו˙ נב,(:
˘‡ף ˘עי„ור ‰וי חז˜ ‰ויכל ל˜נו˙ בז,‰
מ"מ כיון ˘ל‡ נ˙כוין ל˜נו˙ בחז˜ ‰זו
‡ל‡ ‰י' סבור ˘‰ו‡ כבר ˘לו ‡"‡ ,ל˜נו˙
בחז˜ ‰זו‡ .בל ˆ"ע בז˘„ ‰מ‡ ר˜ במי
˘‡ינו מ˙כוין ל˜נו˙ ע˙ ‰כלל ‡ין מועיל
מע˘‰ ‰חז˜‡ ,‰בל מי ˘רוˆ ‰ל˜נו˙
ור˜ נ˙כוון ל˜נו˙ ב˜נין ‡חר‡ ,ימור
„˘פיר ˜ונ ‰בכל ˜נין ˘יע˘‚ ‰ם בל‡

סילו˜ בלי ‰סכמ˙ ‰מס˙ל˜ .פי'„ ,לז‰

כוונ ,‰ובפרט ב˜נין „‡וריי˙‡

כיון ‰רמב"ם במ"˘ "חז˜„˜„ "‰ו˘‰

בנמו˜"י ב"מ י ע"‡˘ ,ו"˙ ˆ"ˆ יו"„ סי' רל ו‡"‰ע

˘ני'„ ,פירו˘ו ˘‰י' מ„ע˙ ‰נו˙ן.

ס˜נ"ט( .ו˙ו‰„ ,כ‡ ל‡ ˘ייך לומר כן כי

‡יבר‡

„לכ‡ו' ˆ"ע ‡יך ‰על‡ ‰רוכ‰

ל˜ו˘יי˙ ‰כס"מ ‡‰ ,כיון „כיבו˘ נכרים
במלחמ‰ ‰וי ˜נין ˘בכוחו ל‰פ˜יע בעלו˙
י˘ר‡ל מ‡רˆם

)עיי' ‚יטין לח ע"‡ וב˙וס'

ור‡˘ונים ,ועיי' ˘ו"ע ‡„"‰ז ‡ו"ח סי' ˙רמט

ס"י( ,מ ‰לי ‡ם ‰י˙ ‰בעלו˙ ע"י כיבו˘
‡ו ע"י חז˜ ,‰וסו"ס ‡ף כיבו˘ כחו יפ‰
ל‰פ˜יע ‰בעלו˙ כחז˜.‰

ו‚ם

˜˘ ‰על ˙‰ויו"ט ˜ו˘י‡ ‰ב'

˘בכס"מ‡„ ,ף בכיבו˘ ר‡˘ון ‰י˙‰
"חז˜ "‰עימו ,ו‰יינו נמי נ˙ינ ‰מ„ע˙
‰נו˙ן‚‰„ ,בעונים מסרו ערי‰ם מעˆמם
)עיי' י‰ו˘ע ,ט( ,ולמ ‰עכ"פ „‡ו˙ם

)עיי' בכ"ז

ל‡ ‰י' ˘ם ˘ום מע˘ ‰כיבו˘ ‡חר כלל
לב„ מעˆם ‰חז˜‰˘ ,‰רי ‚‰בעונים מסרו
ערי‰ם מעˆמם ונס˙ל˜ו בל‡ ˘ום ˜טט‰
ומלחמ ,‰ו‰י‡ך נימ‡ ˘נ˜נו בכיבו˘ ˘ל‡
‰י' כ‡ן כלל‡ ,ל‡ עכˆ"ל „מ˘ ‰נ˜נו ‰י'
ז ‰ע"י ‰חז˜˘ ‰ר˜ ‰י‡ ‰י˙ ‰כ‡ן.

ולכך

נר‡ ‰בז ‰ב‡ופן מחו„˘,

„חלו˙ ˜„ו˘˙ ‡‰ר ıב˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ‰
וב˜„ו˘˘ ‰ני' ,ל‡ ‰י˙˙ ‰לוי' כלל ב‡ופן
˜ניי˙ ‡‰ר ıוב‡ופן ‰בעלו˙‡ ,ל‡ ב‡ופן
‰כניס ‰ו˙‰‰יי˘בו˙ ב‰˘ ,‰ם ב' ענינים
נפר„ים ,וכ„ל˜מן.

וב„˜‰ם,

„˘˜‰ו בב"ב ˜יט ע"ב

עיונים וביאורים קצרים

קבלת שכר לשמה
‡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„
)טו .‡ ,ר˘"י(

לכ‡ור˙ ‰מו„‰ ‰בר‰ ,רי כ˙ב ‰רמב"ם )‰ל'
˙˘וב ‰פ"י "‰ב(‰" :עוב„ מ‡‰ב ‰עוס˜ ב˙ור‰
ובמˆו˙  . .ל‡ כ„י ליר˘ ‰טוב‡ ‰ל‡ עו˘‰
‡‰מ˙ מפני ˘‰ו‡ ‡מ˙  . .ומעל ‰זו ‰י‡ מעל‰
‚„ול ‰מ‡„  . .ו‰י‡ מעל˙ ‡בר‰ם ‡בינו ˘˜ר‡ו
˜‰ב"‡ ‰ו‰בו".
ונמˆ‡‡˘ ,בר‰ם ‡בינו עב„ ‡˙ ˜‰ב"‰
מ‡‰ב ,‰ומ„וע "‰י' „ו‡‚ ˘מ‡ ˜בל˙י ˘כר על
כל ˆ„˜ו˙י"„ ,מ ‰בכך ‡ם כבר ˜בל ˘כרו?
וי"ל ‰בי‡ור בז:‰
‡בר‰ם רˆ ‰ל˜בל ˘כר ל‡ ל˙ועל˙ עˆמו
‡ל‡ ר˜ כ„י ˘י˙‚„ל כבו„ ˘מים˘ .יר‡ו כל עמי
‡‰ר‰„ ıעוב„ ‡˙ ˜‰ב" ‰ומ˜יים רˆונו ,מ˜בל
רוב טוב ‚˘מי בעו"‰ז ,ועי"ז מ˙˜„˘ ˘ם ˘מים
בעולם.
ונמˆ‡‚˘ ,ם כ˘„‡‚ ‡בר‰ם ע"ז ˘‡ולי ˜בל
כבר כל ˘כרו ,ל‡ ‰י˙ ‰בז ‰נ‚יע‡ ‰י˘י˙ ח"ו,
כ"‡ ˘רˆ˘ ‰י˙‚„ל וי˙˜„˘ ˘ם ˘מים בעולם.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ'  45ו‡ילך(

זכות ברית המילה
‡י' במנחו˙ )מ‚ ,ב( "ב˘ע˘ ‰נכנס „ו„ לבי˙
‰מרח ıכו' ‡מר ‡וי לי ˘‡עמו„ ערום בל‡
מˆו ,‰וכיון ˘נזכר במיל˘ ‰בב˘רו נ˙יי˘ב‰
„ע˙ו".
ולכ‡ו' ˆ"ע בז‡„ ,‰טו ר˜ זכו˙ ‰מיל‰ ‰י˙‰
בי„י „ו„ ,ו‰רי ו„‡י ‰יו בי„ו ‚ם מˆוו˙ ‡חרו˙,
ול„ו‚מ‡ ו„‡י ˘מוחו ולבו ˘ל „ו„ ע„יין
מ˘ועב„ים ‰יו לו י˙' כ˙וˆ‡ ‰מ‰נח˙ ˙פילין,
ומ„וע ר˜ ע"י מיל ‰נ˙יי˘ב„ ‰ע˙ו?
וי"ל„ ,במˆוו˙ ‡חרו˙ ,ז˘ ‰זכו˙ ‰מˆו‰
עומ„˙ ‚ם ל‡חר ע˘יי˙ן‰ ,ו‡ ר˜ כ˙וˆ‡‰
מע˘יי˙ ‰מˆו ,‰וכמו ב‰נח˙ ˙פילין „‰לב
ו‰מוח מ˘ועב„ים לו י˙' ‚ם ‡חרי ‰נח˙
˙‰פילין‡ ,ך ˜יום מˆו˙ ˙פילין ‰י˙ ‰ר˜ בע˙
‰נח˙ן ,ו‡ין „‡‰ם מ˜יים מˆו˙ ˙פילין ל‡חרי
˘‰סירן מעליו .מ˘‡"כ במˆו˙ מיל‚ ‰ם ˜יום
‰מˆו ‰נמ˘ך ל‡חרי זמן.
„‰נ ‰מˆוו˙ מיל‰ ‰י‡ ל‡ ר˜ פעול˙ ‰סר˙
‰ערל ‰כ"‡ ‚ם "ל‰יו˙ מ‰ול" )עיין מכ˙ב ˆ‰פע"נ
ב˘„"ח סוף ˜ונט' ‰מˆיˆ„ ,(‰כל ר‚ע מימי חיי
„‡‰ם מˆוו‰ ‰ו‡ "ל‰יו˙ מ‰ול" ,ונמˆ‡‡„ ,ף
˘פעול˙ ‰מיל‰ ‰י˙ ‰ביום ˘‰מיני ל‰ול„˙ו,
מ"מ כיון ˘כל ר‚ע מימי חייו  ‰"‰מ‰ול ,נמˆ‡
˘מ˜יים ‰ו‡ מˆו˙ מיל ‰כל ימי חייו.
ועפ"ז מיו˘ב מ˘ ‰נ˙יי˘ב„ ‰ע˙ו ˘ל „ו„
ר˜ במˆו˙ מיל ,‰כי ז˘ ‰זכו˙ מˆו ‰זו עומ„˙
ל„‡‰ם כל מ˘ך ימי חייו ‰ו‡ ,כי ‚ם ˜יום
‰מˆו‰ ‰וי בכל ר‚ע ור‚ע ,ול‡ כמˆו˙ ˙פילין
וכיו"ב.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  757ו‡ילך(

טו

י

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע
ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

מדוע נצטווה אברהם
”לצאת" מרצונותיו?
צא מרצונותיך ,רגילויותיך והשגותיך ” /לך לך" – להרחיב גבולי הקדושה /
”האסור – אסור ,והמותר – אינו נצרך"  /עבודה בקבלת עול מלכותו ית'

ˆ‡ מרˆונו˙יך ,ר‚ילויו˙יך ו‚˘‰ו˙יך

בטעם החילוק בין קדושה ראשונה
לקדושה שני' דארץ ישראל
יביא קושיית הכס"מ על מש"כ הרמב"ם דהחילוק תלוי באופן ההתיישבות
שבתחילה אם ע"י כיבוש או חזקה ,ויקשה על תירוצי המפרשים בזה  /יסיק
ביאור מחודש על פי יסוד דהקידוש אינו קשור לעצם קנין הבעלות אלא ענין
בפ"ע הנובע מן ההתיישבות

ל‡חר ע˘רו˙ ב˘נים ˘עב„ ‡בר‰ם ‡בינו ‡˙ ˘‰י"˙ ופרסם ‡ל˜ו˙ו בעולם ,מˆוו‰ו
˜‰ב" ‰ברי˘ פר˘˙נו "לך לך מ‡רˆך וממול„˙ך ומבי˙ ‡ביך ‡ל ‡‰ר˘‡ ıר ‡ר‡ך",
ונ˙ב‡ר בס˘‡ 1˜"‰ר ‰ליכ ‰זו עבו„„‚ ‰ול ‰י˘ ב ,‰וב ‰ועל י„ ‰נ˙על‡ ‰בר‰ם ‡בינו
למ„רי‚ו˙ ‚בו‰ו˙ ונעלו˙ ביו˙ר.

‚בי

ירו˘˙ ‡‰ר ıלי˘ר‡ל ˘נזכר‰

בפר˘˙נו‡ ,יפלי‚ו ˙נ‡י בערכין לב ע"‡
‡י ˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ ‰˘„˜ ‰ר˜ ל˘ע˙‡ ‰ו

וכך ‰ו‡ ˙וכנ˘ ‰ל עבו„ ‰זו" :לך לך" – על „‡‰ם לˆ‡˙ ול˙‰עלו˙ "מ‡רˆך" –

‚ם לע˙"ל ,ונפ˜"מ ל‰יכ‡ „ל‡ כב˘ו

מרˆונו˙יך" ,ממול„˙ך" – מר‚ילויו˙יך ‡˘ר נובעים ‰מ ‰מטבעך מ˙ול„˙ך" ,ומבי˙

עולי בבל ב˜„ו˘˘ ‰ני'‡„ ,ף ˘כב˘ום

‡ביך" – ‰ל‡ ‰מ‰ ‰מוחין ˘ל „‡‰ם ˘נ˜ר‡ו בס ˜"‰ב˘ם "‡בו˙" .על „‡‰ם ללכ˙

בזמן י‰ו˘ע נ˙בטל„˜ ‰ו˘˙ם בז"‰ז.

מכל ‡לו ולˆ‡˙ "‡ל ‡‰ר‡ – "ıל רˆונו ˘ל ˘‰י"˙˘‡" ,ר ‡ר‡ך" – ˘מר‡ ‰ל‡„ם

ופס˜ ‰רמב"ם

ומור ‰לו „‰רך ‡˘ר ילך ב.‰

ועו„( „˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ ‰˘„˜ ‰ר˜ ל˘ע˙‰

)ספ"ו מ‰ל' בי˙ ‰בחיר‰

ו‰נ ,‰מובן ופ˘וט ‡˘ר מוחו ,טבעו ורˆונו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו ע" ‰כולם ‰יו ˜„ו˘ים

ומ˜ום ˘ל‡ ‰חזי˜ו עולי בבל פטור

ו˜˘ורים ל˜‰ב" ,‰ומכל מ˜ום ˆיוו‰ו ˜‰ב"" ‰ללכ˙" מכל ‡לו ולˆ‡˙ מ‰ם "‡ל ‡‰רı

מ˙רו"מ „ין ˙ור ,‰מ˘‡"כ ˜„ו˘˘ ‰ני'

‡˘ר ‡ר‡ך".

˜„˘ ‰ל‡ בטל‡ ‰ף מ˘‚לו ˘וב .ובטעם

וי˘ ל˙מו˙ ‰מי ‰‰רב˙י על „רך עבו„ ‰זו‰„ ,נ‰ ‰רˆונו˙ ,ר‚ילויו˙ ו‰מוחין ˘ל
„‡‰ם נחל˜ים ‰מ ‰ל˘ני סו‚ים :י˘נם ‚‰בלו˙ ו‚„רים ‡˘ר ˘ייכים ‰ם לטבע „‡‰ם,

 (1ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˙˘" ‰ע'  94ו‡ילך .ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ ע'  .59ו˘"נ .ול‰עיר ‚ם כן מכ˙ר ˘ם טוב
)‰וˆ‡˙ ˜ „ ,„ (˙"‰ו‡ילך ב˘ם ‰רס"‚ )ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב ע' .(659

˙‰ור ‰ממע˘רו˙ כו'" ,מ˘‡"כ ב˜„ו˘‰
˘ני' ל‡ ˜י„˘ עזר‡ בכיבו˘ ‡ל‡ "בחז˜‰
˘‰חזי˜ו ב "‰וז‡ ‰ינו מ˙בטל ‚ם
כ˘נל˜ח‡‰ ‰ר ıמי„י‰ם בכיבו˘ .ו‰˘˜‰
בכס"מ "‡יני יו„ע מ ‰כח חז˜„‚ ‰ול
מכח כיבו˘ ,ולמ ‰ל‡ נ‡מר בחז˜‚ ‰ם
כן מ˘נל˜ח‡‰ ‰ר ıמי„ינו בטל ‰חז˜.‰
ו˙ו בר‡˘ונ˘ ‰נ˙˜„˘ ‰בכיבו˘ ,וכי ל‡
‰י' ˘ם חז˜‡ ,‰טו מי ע„יפ‡ חז˜ ‰בל‡
כיבו˘ מחז˜ ‰עם כיבו˘".

ו‰ר„ב"ז

ב‰ל' ˙רומו˙ פ"‡ ‰"‰

„‰בר ˘נ˘˙נ˙„˜ ‰ו˘˘ ‰ני' מר‡˘ונ,‰

כ˙ב„‰„ ,בר ˙לוי ב˜י„ו˘ ˘˜י„˘ו ‰בפ‰

בי‡ר ˘ם ‰רמב"ם„ ,ב˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ ‰חל

„„ו˜‡ ‡ז ‡"‡ לבטל „˜‰ו˘ ,‰וז ‰ע˘ו

‰חיוב מ„ין "כיבו˘ רבים" ,ול‰כי כיון

ר˜ ב˜„ו˘˘ ‰ני' ,מ˘‡"כ עולי מˆרים ל‡

˘ב‡ כנ‚„ו כיבו˘ ‡חר ,ו"נל˜ח‡‰ ‰רı

˜י„˘ו ‰בפ‡ ‰ל‡ ב˙‰יי˘בו˙ בלב„ ,ולז‰

מי„י‰ם" – "בטל ‰כיבו˘ ונפטר ‰מן

נ˙בטל ˜‰י„ו˘ מ˘‚לו .וכבר נ˙˜˘ ‰עליו

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

דרוש ואגדה

„‚‰וף ‰רי רוˆ ‰ב„ברים ˘מנ‚„ים ל„יני ˙‰ור ,‰ו„‡‰ם ˆריך לˆ‡˙ מ‚‰‰בלו˙ ˘‚‰וף

מהות החילוק בין
ישראל לעמים

גם "מהול" ו"אינו ערל" צריך
לקיים "פעולת המילה"

בנו‚ע לז˘ ‰פר˘˙נו מ˙חיל ‰בˆיווי  '‰ל‡בר‰ם
‡בינו "לך לך מ‡רˆך" י„וע˜‰ ‰ו˘י‡‰ ,רי בנח מˆינו
˘˙‰ור ‰מ˜„ימ ˙˜„ˆ ˙‡ ‰נח ,ו‡ח"כ ‡ומר˙ ˘„יבר
‡ליו ˜‰ב" ‰וˆיוו‰ו ב„ברים מסויימים‡ .ך ב‡בר‰ם
ל‡ ‰וזכר ב˙ור˘ ‰ום ענין ˘ל ˆ„˜ו˙ ומעל‰˘ ‰י' לו
˜ו„ם ˘„יבר ‡˙ו ˜‰ב" .‰וˆריך בי‡ור מ„וע ‰ו‡ כן.

במˆו˙ מיל ‰י˘נם ˘ל˘ ‰פרטים‰ .‡ :סר˙
‰ערל .‰ב .פעול˙ ‰מיל˘ .‚ .‰י‰י ‰מ‰ול
בˆפע"נ על ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' מיל.(‰

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז˘ ,‰בז ‰מב‡ר˙ לנו ˙‰ור‰
‰חילו˜ ‰עי˜רי בין י˘ר‡ל לעמים:
ב˘‡ר ‡ומו˙ ‰עולם ˜ירובם ו˘ייכו˙ם ל˜‰ב"‰
‰ו‡ כ˙וˆ‡ ‰מי„יע˙ם ו‰כר˙ם ב˘‰י"˙ .מ˘‡"כ
בעם י˘ר‡ל ,עי˜ר ˜ירובם ל '‰ו‰יו˙ם 'בני י˘ר‡ל'
‡ינו כ˙וˆ‡ ‰מי„יע˙ם ו‰כר˙ם ב˜‰ב"‡ ‰ל‡ מפני
˘˜‰ב"‰ ‰ב„ילנו מ˘‡ר ‰עמים ,ו˜רבנו לעבו„˙ו
י˙'.
וכן ‰ו‡ ‚ם במˆוו˙ ˘נˆטוו י˘ר‡ל ול‰ב„יל
‡ומו˙ ‰עולם˘ ,חלו˜ו˙ ‰ן במ‰ו˙ם:
מˆוו˙ בני נח ‰ם לˆורך י˘וב ‰עולם ,מ˘‡"כ
מˆוו˙ בני י˘ר‡ל ‰ם מחברים ‡˙ ‰מ˜יימם עם
‰בור‡ י˙' .ומובן ‡˘ר ˙˙‰חברו˙ עם ˜‰ב"‡ ‰ינ‰
˙וˆ‡ ‰מעבו„˙ „‡‰ם‰˘ ,רי ככל ˘יעבו„ „‡‰ם
‰מו‚בל ל‡ י‚יע כלל ל˙פוס מ˘‰ו מ‰בור‡ י˙' ‡˘ר
‡ין לו ‚בול ו˙כלי˙‡ ,ל‡ חיבור ו„בי˜ו˙ זו ‰ו‡ מˆ„
ז˘ ‰בחר ˜‰ב" ‰ורˆ˘ ‰ב˜יום מˆוו˙יו נ˙חבר ‡ליו.
‰יוˆ‡ מז˘ ‰נ˘˙נו י˘ר‡ל מכל ‡‰ומו˙ בז‰
˘„בי˜ו˙ם ב˜‰ב"‡ ‰יננ˙ ‰וˆ‡ ‰מעבו„˙ם ‡‰י˘י˙,
‡ל‡ מפני ˘ב‰ם בחר ˘‰י"˙ ו‰ב„ילם מכל ‰עמים.
ולכן כ‡˘ר מ˙חיל˙‰ ‰ור ‰לספר ‡ו„ו˙ ‰י‰ו„י
‰ר‡˘ון‡ ,בר‰ם ‡בינו‡ ,ינ ‰מ˙חיל ‰עם מעל˙
וˆ„˜˙ ‡בר‰ם ‡בינו ˘‚‰יע לז ‰ע"י עבו„˙ו ‡‰י˘י˙
ו‰כר˙ו ˘‰כלי˙ ב˜‰ב"‡ ,‰ל‡ מ"וי‡מר ‡ '‰ל
‡בר‰ם לך לך"‰ ,יינו בז˜‰˘ ‰ב"‰ ‰ב„ילו מ˘‡ר
‰עולם ,וˆיוו‰ו ל˜יים „יבורו .ללמ„נו˘˜‰˘ ,ר
ו„‰בי˜ו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל ,מ˙חיל מ‡בר‰ם ‡בינו ,עם
˜‰ב" ‰נפעל עי"ז ˘נˆטוו מ‡˙  ,'‰ו‰ב„ילנו מ˘‡ר
‰עולם ,ו˜„˘נו במˆוו˙יו.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ" ‰עמ'  47ו‡ילך(

י‡

)ר‡ ‰ב‡רוכ‰

וי˘ לב‡ר ˘ל˘ פרטים ‡לו בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
מ‰ול – עניינו ‰עבו„˘ ‰ל "וע˘ ‰טוב" :ל‚לו˙
‡˙ ‰טוב ‰פנימי ˘‰י ‰מכוס ‰ב˙וך נפ˘ו ,במח˘ב‰
„יבור ומע˘˘ ‰ל לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ בפועל
ממ˘ בחיי ‰יום יום‰ .ן בנו‚ע לעˆמו ו‰ן בנו‚ע
לזול˙ו ,ל˘‰פיע עליו ככל ‡‰פ˘רי ˘י˙נ‡ ‚‰ף ‰ו‡
ב„רך ˙‰ור.‰
˘ל‡ י‰י ‰ערל – עניינו ‰עבו„"„ ‰סור מרע":
˘ל‡ י‰י˙ ‰ח˙ ˘לטון ‰יˆר ‰רע˘ .ל‡ ילך ב˘רירו˙
ליבו ‰ן ב˙‡וו˙ ‚סו˙ )˘‰מיל ‰כור˙˙ ‰ערל‚‰ ‰ס(‰
ו‰ן ב˙‡וו˙ „˜ו˙ וע„ינו˙ )ערל˘ ‰˜„‰ ‰עבור ‰י˘
פריע.(‰
ו‡ף מי ˘י˘ לו כבר ‡˙ ב' ‰עניינים ˘ל ‰סר˙
‰ערל ‰ו‰יו˙ו מ‰ולˆ ,ריך ‚ם ‰ו‡ לענין  – '‚‰פעול˙
‰מיל:‰
מבו‡ר ב˙ני‡ )פט"ו( ˘מי ˘‰ו‡ מ˙מי„ בטבעו
ולכן ‰ו‡ מ˜יים ‡˙ "‰וע˘ ‰טוב" מˆ„ טבעו
)"מ‰ול"(; ‡ו ˘‰ו‡ "מˆונן בטבעו" ומ˙נ ‚‰ב˜רירו˙
לענייני ˙‡וו˙ ‰עולם ,ובמיל‡ ‰ו‡ ˘מור מ"סור
מרע" )"‡ינו ערל"( – עליו לעבו„ ‡˙ ˘‰ם בי‚יע‰
„ו˜‡ ,ול‡˙‰מ ıי˙ר על ר‚ילו˙ו .וע„"ז )כמבו‡ר ב˙ני‡
˘ם( ‡„ם ˘בעבר ‰יו לו ˜˘יים עם "סור מרע וע˘‰
טוב" ‡בל ‰ו‡ ‚˙‰בר וניˆח ‡˙ יˆרו‰ ,רי ˘עכ˘יו
‡ם ‡ינו נלחם ומ˙‡מ ıי˙ר על ר‚ילו˙ו ,וסומך על
‰טבע ‰טוב ‰ח„˘ ˘˜נ ‰לו‰ ,רי ‰ו‡ נ˜ר‡ "‡˘ר
ל‡ עב„ו"! ור˜ מי ˘נלחם עם יˆרו נ˜ר‡ "עוב„
‡לו˜ים".
ומכ‡ן ‰ור‡ ‰לכל י‰ו„יˆ˘ ,ריך ˙מי„ ל˙‰יי‚ע
ול‡˙‰מ ıבעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ ,ול‡ ל‰ס˙פ˜ במ‰
˘ע˘ ‰ע„ כ‡ – ‰ל‡ עליו ˙מי„ ל„˙˘‰ל ˘˙‰י‰
‡ˆלו "פעול˙ ‰מיל."‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  761ו‡ילך(

מטיל על עבו„˙ו ,ולילך ר˜ על פי ‰לכו˙ ו„יני ˙‰ור.‰
‡ך י˘נם ‚ם ‡"‰רˆך"" ,מול„˙ך" ו"בי˙ ‡ביך"‰˘ ,ם ‰רˆונו˙‰ ,ר‚ילויו˙ ו‰מוחין
˘ל נפ˘ ‡‰לו˜י˙‰˘ ,י‡ ‡ינ ‰מ˙‡וו ‰ל„ברים ‡‰סורים ,וכנ"ל ,כן ‰יו „‰ברים ‡ˆל
‡בר‰ם ‡בינו ,ו‚ם עלי‰ם מˆוו‰ ‰כ˙וב "לך לך"„‡‰˘ ,ם ˆריך לפרו ıול˙‰עלו˙ מעל
רˆונו˙ ‡לו ‰מ‚בילים ‡ו˙ו בעבו„˙ו ,ולעלו˙ מעל ‰מעל.‰
וי˘ ל‰בין בז – ‰וב˘ניים :מח„ ‚יס‡ ,מ‰ ‰ן ‡ו˙ן ‚‰בלו˙ ˘מˆ„ „˜‰ו˘‰
‰מפריעים ל‡„ם ל˙‰עלו˙ ול˘‚˘‚ בעבו„˙ו י˙' ,ומ‡י„ך‡ ,ם ‰ם ‡כן מ‚בלו˙ וסיי‚ים
˘י˘ ל‰ם מ˜ום ב˜„ו˘ ,‰מ„וע ‡כן ˆריך „‡‰ם לפרו ıול˙‰עלו˙ מ‰ם?

”לך לך" – ל‰רחיב ‚בולי „˜‰ו˘‰
עבו„˙ו ˘ל „‡‰ם נחל˜˙ ‰י‡ ל"˙ור ,‰עבו„ ‰ו‚מילו˙ חס„ים" ,ובכל ‡ח„ מחל˜י
‰עבו„ ,‰י˘נם ‚„רים ומ‚בלו˙ ‡˘ר מפריעים ‡˙ „‡‰ם מל˙‰עלו˙ ול˘‚˘‚ בעבו„˙ו,
וי˘ ‡˘ר ‚„רים ‡לו נכונים ‰ם ‚ם על פי „ין:
˙ור:‰
על פי ‰‰לכ‰ ‰פסו˜‡ ‰ין כל ‡„ם חייב ל‰יו˙ ‰ו‚ ‰ב˙ור ‰יומם וליל ,‰ובז‰ר
„˜‰ו˘ ‰וב‡ ‡˘ר י˘נם ‚ם כן "˙מכין ל‡וריי˙‡" ‡˘ר ‡ינם עוס˜ים ב˙ור ‰בעˆמם
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כל זמנם ,וי˘נו ‡˘ר „י לו ב"פר˜ ‡ח„ ˘חרי˙ ופר˜ ‡ח„ ערבי˙" ,3ובינ˙יים ‰רי ‰ו‡
עוס˜ במל‡כ˙ו.
ו‚ם ‰עוס˜ ב˙ור ‰י˙ר על ז‰ ,‰רי „י לו ללמו„ כפי ר‚ילו˙ו ,ו‡ינו חייב ל˙‰יי‚ע
ול‡מ ıעˆמו ללמו„ י˙ר על ‡ופן עיונו ‰ר‚יל .וז ‰ו„‡י ‡˘ר „י לו בלימו„ חל˜ ‰נ‚ל‰
˘ב˙ור ,‰ו‡ין מחייבין ‡ו˙ו לעסו˜ ‚ם בפנימיו˙ ˙‰ור.‰
˘‰עוס˜ ב˙ור ‰ב‡ופנים ‡‰מורים ‰נ‰ ‰ו‡ מ‚ביל עבו„˙ו ב„ברים ‡˘ר י˘ ל‰ם
מ˜ום ‚ם על פי ˙‰ור ‰ו‰לכו˙י.‰
עבו„:‰
‡מרו רבו˙ינו "‡יזו‰י עבו„˘ ‰בלב זו ˙פיל – 4"‰ו‚ם ב‰לכו˙ ˙פיל‰ ‰רי י˘ מ˜ום
ל˜‰ל ול˜ˆר בעבו„ ‰זו„ .י לו ‡˘ר יבו‡ לבי˙ ‰כנס˙ ב‡מˆע ˙‰פיל ,‰וכ„י ˘יוכל
 (2ח"‚ נ‚ ,ב.
 (3מנחו˙ ˆט ,ב.
˙ (4עני˙ ב.‡ ,

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

ל˙‰פלל בˆיבור יכול ‰ו‡ ל„ל‚ רוב פסו˜י „זמר ‰ועו„ חל˜ ‚„ול מס„ר ˙‰פיל .5‰יוˆ‡

ועל כן כוונ˙ „‡‰ם ˆריכ ‰ל‰יו˙ ל‰עלו˙ ול‚‰בי‰ ˙‡ ‰מ‡כל ,וכ˘‡ין כוונ˙ו כן ‡ל‡

‰ו‡ י„י חוב˙ו ‚ם בל‡ ˘מכווין לפירו˘ ‰מילו˙ ,ו‡ם מ˙‡מ ıומטריח עˆמו ל‰בין

˘‡וכל ל˙‡וו˙ו‰ ,רי „‰בר ‰ו‡ ל‰יפך‰˘ ,מ‡כל מ‚˘מו ומורי„ו מ„ר‚˙ו ח"ו.

יב

י‚

‡˙ ‡˘ר מוˆי‡ מפיו‰ ,רי „י לו בכך ,ו‡ינו מח˘ב ומ˙בונן ב"„ע לפני מי ‡˙ ‰עומ„".

ונמˆ‡‚‰˘ ,ם ˘על פי ‰‰לכ‰ ‰רי ‰מ‡כל יכול ל‰יו˙ מו˙ר ומ‰ו„ר בכ˘רו˙ו ,מכל

ומˆ˘ ‰ריך ל‰יו˙ ב"כוב„ ר‡˘" ˜ו„ם ˙‰פיל‰ ,‰רי מס˙פ˜ בכך ˘"מניח י„יו על

מ˜ום ‰רי כ˘‡וכלו ל˙‡וו˙ו ‰רי ‰ו‡ מ‚˘ם ‡˙ „‡‰ם ומורי„ו ממ„רי‚˙ו ,ומפריעו

לבו כפו˙ין ‰ימני˙ על ˘‰מ‡לי˙ ועומ„ כעב„ לפני רבו" ,6ובז ‰יˆ‡ י„י חוב˙ו ,וכע˙
יכול ‰ו‡ ל˘וטט במח˘ב˙ו ‰יכן ˘ירˆ.…‰

מעבו„˙ ˘‰י"˙!
וכמו כן ‰ו‡ ‚ם ב˘‡ר „‚‰רים ו‚‰‰בלו˙ ‡˘ר י˘ ל‰ם מ˜ום ב˘ולחן ערוך‚˘ ,ם

‚מילו˙ חס„ים:

כ˘על פי „ין מו˙ר „‰בר‰ ,רי ‡ם י˜ל לעˆמו וילך על פי ˘ור˙ „‰ין ,ל‡ יעל ‰במ„רי‚˙ו

‚ם בנ˙ינ˙ ˆ„˜ ‰י˘נן ‚‰בלו˙ על פי „ין ,ו‰וב‡ו ב‰לכ˘ 7‰יעורים „"חומ˘"

ול‰יפך ח"ו.

ו"מע˘ר" ,ו‡„רב‡ ‡מרו‡"˘ 8ל יבזבז ‡„ם יו˙ר מחומ˘" ,ויכול „‡‰ם ˘ילך ב‚‰בלו˙
‡לו ויˆמˆם בˆ„˜ ‰וב‚מילו˙ חס„.
וטוען ‡ו˙ו ‡„ם ‡˘ר ב‡ופן כללי ‡מרו רבו˙ינו בירו˘למי„" 9ייך מ‡˘ ‰סר ‰לך
˙ור‡˘ ,"‰ין „‡‰ם ˆריך ל‰וסיף על עˆמו סיי‚ים ו‚‰בלו˙ ,ומ ‰לו ל‰יו˙ מחמיר
ומ„‰ר ויר‡ ˘מים יו˙ר מ‰ירו˘למי?...

”‡‰סור – ‡סור ,ו‰מו˙ר – ‡ינו נˆרך"
טענו˙ ‡‰מורו˙˘‡ ,ר ‚ם על פי ˙‰ור ‰י˘ מ˜ום ל‚‰בלו˙ ו‚„רים בעבו„˙ ˘‰י"˙,
‰נ‰ ‰ן טענו˙ ˘י˘ ל‰ן מ˜ום ל‡ ר˜ ב˘כל „‡‰ם ‡ל‡ ‚ם ב˘כל „˜„ו˘ ‰ועל פי „ין,
‡ך בכ„י ˘יוכל „‡‰ם לעלו˙ בעבו„˙ו חייב ‰ו‡ ל˙‰עלו˙ מ‚„רים ‡לו.
„ו‚מ‡ ל„בר :י„וע פ˙‚ם ‰חסי„ים ‰ר‡˘ונים" :10מ‡˘ ‰סור – ‰רי ‰ו‡ ‡סור ,ומ‰
˘מו˙ר – ‡ין ˆריכים ‡ו˙ו"‚˘ .ם „בר ‡˘ר מו˙ר ‰ו‡ ע"פ „ין ˘‰ולחן ערוך‰ ,רי ‡ין
ˆריכים לע˘ו˙ו.
ו‰ו‡ כמו מ˘ ‰נ˙ב‡ר בנו‚ע ל‡כיל„ ,11‰מטר˙ ‡כיל˙ „‡‰ם ‡ינ ‰לˆורך „‡‰ם
‡ל‡ עבור ‰מ‡כל ‰נ‡כל„‡‰„ .ם ‰רי ‰ו‡ ב„ר‚˙ "מ„בר" ,ומ ‰לו ל˜בל חיו˙ מבחינ˙
"חי" ‡ו "ˆומח"‡ ,ל‡ ˘‰מ‡כל ‰ו‡ ‡˘ר רוˆ ‰ל‰י‡כל ול˙‰עלו˙ למ„רי‚˙ "מ„בר",

עבו„ ‰ב˜בל˙ עול מלכו˙ו י˙'
ומ‰י „‰רך ‡˘ר י˜יים „‡‰ם בעˆמו "לך לך" מ‚‰‰בלו˙ וסיי‚ים ו‚„רים ˘על פי
„ין‰ ,נ ‰לז‡ ‰ין „י ב‰סבר ‰ו˙‰בוננו˙ ˘כלי˙ ,כי ˙מי„ ימˆ‡ „‡‰ם ר‡יו˙ מכל חל˜י
˙‰ור˜ ,‰ו˘י‡ מבבלי ו˜ו˘י‡ מירו˘למי ‡˘ר יוכיחו ˘יט˙ו ל˜‰ל ˙מי„ ,ול‚‰ביל
עבו„˙ו במוכרח בלב„.
ו„‰רך ‡˘ר ילך ב„‡‰ ‰ם ‰י‡ ‡˘ר י˜בל על עˆמו לעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙ ב"˜בל˙
עול" ,כעב„ ‰מ˜בל עליו עולו ˘ל „‡‰ון ,וכל ˆיווי ‡˘ר יˆוו ‰עליו ‰רי ‰ו‡ עומ„ מי„
ל˜יימו מבלי ‡˘ר יחפ˘ ל‰בין מטר˙ ˆ‰יווי ו‡ינו מ‰ר‰ר ‡חר מח˘ב˙ „‡‰ון.
וכמו כן „‡‰ם ˆריך לילך ב„רכו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו" ,לך לך" – לˆ‡˙ ול˙‰עלו˙
מ"‡רˆך וממול„˙ך ו‚ו'"˘ ,יוˆ‡ ל‚מרי מכל ‚‰‰בלו˙ ו‰ר‚ילויו˙ ˘מו‚בל ב‰ן ,ומע˙‰
‰רי ‰ו‡ מ„‰ר בלימו„ ˙‰ור ‰ובעבו„˙ ˙‰פיל ‰וב˜יום ‰מˆוו˙ ,וכל ז ‰ב‡ופן ˘‡ינו
מח˘ב ומ‰ר‰ר כלל מ‰י חוב˙ו ומ‰ו לפנים מ˘ור˙ „‰ין ˘‡ינו מוכרח בו‡ ,ל‡ ˜ובע
בליבו ‡˘ר מ˜בל ‰ו‡ על עˆמו עול ˜‰ב" ,‰ו‡ינו מס˙כל כלל על רˆונו˙יו ‡‰י˘יים,
כ"‡ על ˜יום רˆון ‰עליון.
וב„רך זו „"לך לך"‰ ,ור˘‰ ‰י"˙ ל‡בר‰ם ‡בינו לנ˜וט ב‰יו˙ו ב‚לו˙˘‡ ,ר ב‰
„ו˜‡ י‚יע ל"ו‡‚„ל˘ ‰מך" ‚ם בזמן ˜˘ ‰ז ,‰וכמו כן ‰י‡ „‰רך ‡˘ר ילך ב„‡‰ ‰ם
בזמן ‚‰לו˙ ,וב ‰ועל י„ ‰יוכל לעבור ‡˙ ‚‰לו˙ ,ע„י בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜ ב˜רוב.
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