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˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰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

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

לקראת שבת
לק

יח

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' שמה
בן ר' יﬠקב ﬠ"ה

תוכן ענינים

פתח דבר

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ע˜ב‰ ,ננו

שיחות ומכתבים בﬠניני ﬠבודת ה' מכ״ק אדמו״ר
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ﬠ

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

)‚ליון

˙˙מ‡( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך
רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

חסידים אנחנו – במה?
‰יום ]ב' ניסן[ ˘ל˘ ˘נים ,מיום ‡˘ר נפ˙חו ˘‰מים˘ ,מי ˘‰מים ,ו‰נ˘מ‰ ‰ט‰ור‰
]˘ל ‡ביו ,כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב נ"ע[ על˙ ‰ל˙˘‰פך ‡ל חי˜ ‡בי' ,ו‰וס‚רו עיני ב˘ר‡ ,ב

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 כ‡ופן ‡מיר˙ם ,ו‡ף עוב„ו
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים
בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי

‰רחמן ,לי ולכל ‡חי חניכי בי˙ ‡ל˜ים ,ובר‚ע ‡ח„ י˙ום נ‰יי˙י‡ ,ני˙‡ ,ם ˙למי„יו ,ו‡˙נו

‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם

יח„ עם ˜‰ו„˘ וטרם ‰פר„ו מ‡˙נו ˆו‡ ‰ו˙י ל‡מר:

מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י

"˙˘˙„ל „בר ˜ביע˙ לימו„ „ברי ‡ל˜ים חיים בעיירו˙˘‡ ,ר ˙‰חל˙י בז ,‰ו˙ו„‰
ל‡-ל ˘נ˙˜בל ‰ענין בטוב ונ˙יס„ בכמ ‰עיירו˙ ,לימו„ ברבים ב„‡"ח ,ונ„ברו יר‡י

סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,
וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

‡ל˜ים ‡י˘ ‡˙ רע‰ו ,וי„י„ינו ‡נ"˘ יחי' בטח יסייעו על י„ך ו˘‰י"˙ י‰י' בעזרך ו˙ˆליח

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

במל‡כ˙ך".
‰נע˘˙‡ ‰נו פנימ ‰ו‡˘ר מסביב לנו ,יום יר„וף יום ,וי‰י ערב וי‰י ב˜ר לל‡ ˙ור ‰ולל‡
עבו„‰ .‰בו נפ˜ח ‰עינינו ,לר‡ו˙ ול‰ס˙כל בעˆמינו ,חסי„ים ‡נחנו ובמ‡ ,‰י' ‰חסי„ו˙,

˘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

ו‡י' מי„ו˙ ‰חסי„ו˙‡ ,י' ‰עבו„˘ ‰בלב ב˙פל ,‰ו‡י' ‰‡‰ב‰ ‰רעו˙ ו‰י„י„ו˙ ˙‡ ,כולם

במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן

‡כל ˆ‰לˆל‰ ,ו‡ ˆ‰לˆול ו‰פעמון ,כלומר ‰חיˆוניו˙ ו‡י' ‰עבו„ ‰ו‰פועל .מובן „‰בר

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו

‡˘ר ל‡ על ‰כלל כלו ‡פ˘ר ל‚‰י„ כ ‰ח"ו‡ ,בל כל ‡ח„ מ‡˙נו‰ ,ל‡ יו„ע ‡˙ עˆמו,
ָ‡רחו ורבעו ,מכיר ‡˙ מ‰ו˙ו ‰נבער מ„ע˙ ,ומכ‡ובי נפ˘ו ‰פרטיים ,ז ‰בכ ‰וז ‰בכ,‰

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇

וכולנו יח„יו כ‡לו מוכי ˘‚עון ר"ל ,כל ‡ח„ ימˆ‡ ‰מ‚רע˙ ו‰חסרון ר˜ בזול˙ו ,ובעˆמו

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰

)כלומר ב„רכי ו‰נ ˙‚‰עˆמו( נח˙ ינח˙ ,ועל כל פ˘עיו וחסרוניו ,ב‡„ר˙ ‡‰ב˙ עˆמו,

‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰

ומ˜רי ‰זמן יכסנו.

ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰

‡...נ‡ י„י„ינו ‡נ"˘ ו˙‰מימים יחיו ,רחמו על עˆמיכם בעו„ נ˘מ˙כם בכם ,ו˙נו לבניכם
‡˙ ‡˘ר נ˙נו ‡בו˙יכם לכם˙˙ .עוררו ו‰עירו לבבכם ל˙‰חז˜ בסנסני ע‰ ıחיים ו„‰ע˙,
כולנו חכמים יו„עים ,כי ירי„˙ ‰נ˘מ ‰ב‚וף לˆורך עלי' ‰י‡ ו˙עו„˙נו עלי ‡„מ ‰לע˘ו˙‰
בעזר˙ו י˙' ,ע"י לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆו˙ ,ל‡ר ıברוכ‡ .‰י˘ ‡י˘ ל‡ י˙ח˘ב עם מˆבו
‰פרטי וע˘ ‰יע˘ ‰במ˜ומו ומ˜ום מ‚ורו עי˙ים ל˙ור ‰ברבים .יחזור „‡"ח ויפ‡ר לבבו
בעבו„˘ ‰בלב זו ˙פל.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' רמז-רמט(

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ'  73ואילך(

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

בין "לילי שבתות" ל"לילות"

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ'  115ואילך(

בין אותיות הכתב ללימוד בעל פה

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)ע"פ אגרות קודש חי"ב עמ' רפח .חי"ד עמ' מ(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
יציאה מ"מדבר" הגלות
מ‰ו "‰מ„בר „‚‰ול ו‰נור‡ ,נח˘ ˘רף וע˜רב" ˘ל ‚‰לו˙?  /כיˆ„
מ˙מו„„ים עם כך ˘עוב„י ‰ '‰ם מיעוט ˜טן בעולם?  /מי ‚רוע יו˙ר:
‡„ם ‡„י˘ ‡ו ז˘ ‰מ˙ל‰ב מענייני עולם ‰ז / ?‰ו‡יך מרפ‡ים ‡˙
"‰מחל˘ "‰ל ‚‰לו˙? ˘ /ור˘ ‰ירי„ ‰למ„בר ‚‰לו˙ ,ו„‰רך לˆ‡˙
ממנו

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן

י„י„ינו ‡נ"˘ ו˙‰מימים יחי' ˙‰בוננו ‰יטב ע„ מ˙י נלכ ‰בעינים עˆומו˙ ,מבלי ר‡ו˙

"מה ממון נופל אצל הקב"ה"?
"ל‡ י˜ח ˘וח„" – מ„וע ‡ין לומר ˘‰כוונ ‰ל"˘וח„ מˆוו˙"? /
"י˘‡  '‰פניו ‡ליך" ‡ו "ל‡ י˘‡ פנים"?  /בי‡ור „ברי ר˘"י על
‰כ˙וב "ל‡ י˘‡ פנים ול‡ י˜ח ˘וח„"

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ'  371ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י

להשוות "ראש" ו"עקב" בקיום המצוות
מה זה "עון עקבי"? )ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ'  89ואילך(

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ'  89ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בדין הקובע מזוזה לשם שמירה
י˜˘ ‰במ˘"כ ‰רמב"ם „‰מכוון ל˘ם ˘‰מיר‰ ‰וי טפ˘ ו‡ין לו
חל˜ לעו"‰ב – ‡מ‡י ‚רע מעוס˜ במˆוו˙ ˘ל‡ ל˘מ ,‰ובפרט
„מוכח מ˘"ס ופוס˜ים „במזוז˘‰ ‰מיר‰ ‰י‡ מ‚וף ‰מˆו/ ‰
יח„˘ „‡ין ˘ום פ‚ם במי ˘מכוון על ˘‰מיר˘ ‰ע"י ‰מˆו ‰ו„ברי
‰רמב"ם ‰ם במי ˘חו˘ב ˘˘‰מיר‰ ‰י‡ כ˜מיע ס˙ם ול‡ מˆ„
‰מˆו ,‰ויפלפל ב˘יט˙ ‰ר‡"˘ בז‰
)ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ'  121ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
חיזוק הנוער בדורנו

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
חסידים אנחנו – במה?

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ﬠ"ה
בת יבחט"א ר' דוב
ביסטריצקי
וזכות משפחתה שיחיו

עדין לא נפגע מחיים של פשרה
במשך עשרות בשנים

ביאורים בפשוטו של מקרא

"מה ממון נופ אצ הקב"ה"?
"לא יקח שוחד" – מדוע אין לומר שהכוונה ל"שוחד מצוות"? " /ישא ה' פניו אליך" או "לא ישא פנים"? /
ביאור דברי רש"י על הכתוב "לא ישא פנים ולא יקח שוחד"

ī
"כי ‡ '‰ל˜יכם ‰ו‡ ‡ל˜י ‡‰ל˜ים ו‡„וני „‡‰ונים-‡‰ ,ל „‚‰ול ‚‰בור ו‰נור‡ ‡˘ר ל‡
י˘‡ פנים ול‡ י˜ח ˘וח„" )פר˘˙נו י ,יז( .ובפירו˘ ר˘"י:
"ל‡ י˘‡ פנים – ‡ם ˙פר˜ו עולו .ול‡ י˜ח ˘וח„ – לפייסו בממון".
ו˙מ‰ו ‰מפר˘ים ,מ‰ ‰חי„ו˘ בז‡˘ ‰י ‡פ˘ר "לפייסו בממון" – ‰רי מובן מעˆמו ˘‡ין
˜‰ב"ˆ ‰ריך ל"ממון" ,ומ ‰י˙ן לו ומ ‰יוסיף לו?!
ו‡ף ˘‰כ˙וב נ˜ט בל˘ון "˘וח„" ,ו‡ˆל בני ‡„ם ר‚ילים ל˘ח„ ˘‰ופט ב"ממון"

)ור‡‰

מ˘כיל ל„ו„( – ‰רי ‚ם ‡ˆל בני ‡„ם מˆינו "˘וח„ „ברים" )כ˙ובו˙ ˜ ,‰ב( וכיוˆ‡ בז;‰
ובכן ,למ‰ ‰וˆרך ר˘"י לפר˘ ‡˙ ‰כ˙וב על "˘וח„ ממון" „ו˜‡ ,ובל˘ון ‰ר‡"ם" :ל‡
י„ע˙י מ ‰ממון נופל ‡ˆל ˜‰ב"!"‰

ב.

במפר˘י ר˘"י יי˘בו בכמ‡ ‰ופנים ‡˙ „ברי ר˘"י ‰נ"ל "ול‡ י˜ח ˘וח„  -לפייסו

בממון":
‡‰ .כוונ‰ ‰י‡ ל‰ב‡˙ ˜רבן ˘˘וו ‰ממון – וז‰ו ‰חי„ו˘‡"˘ ,ם ‡„ם חוט‡ וירˆ‰
ל‰בי‡ ˜רבן‰˘ ,ו‡ „ורון ‡ל ˘‰ם י˙ברך ,וז‰ו פיוס ממון ,ל‡ י˙כפר בו ,כי 'זבח
ר˘עים ˙ועב‚) "'‰ור ‡רי'(‡ ,ל‡ מוכרח „‡‰ם לע˘ו˙ ˙˘וב ‰כ„י ˘˜רבנו י˙˜בל.
ב.

‰כוונ‰ ‰י‡ לנ˙ינ˙ ממון לעניני ˘" – ˘„˜‰י˜„י˘ ממון ל˘מים ,כ„כ˙יב 'וי˜חו לי
˙רומ ,'‰ז‰ו נ˙ינ˙ ממון לו ˘נו˙נים לו ,בז ‰ל‡ י˙פייס" )‚ור ‡רי'( .ו‰יינו˘ ,כ‡˘ר
„‡‰ם נו˙ן ממון ל‚בו‡ ,‰ין ז ‰פוטרו מעונ˘ על ‰עביר˘ ‰ע˘‡) ‰ם ל‡ ע˘‰
˙˘וב.(‰

‚.

חיזוק הנוער בדורנו

...הנסיון הוכיח שחוגים מסויימים של עמנו
ניתנים להשפעה ,ובפרט הנוער והצעירים
שבעתיד הקרוב הרי הם יכוונו מהלך הענינים
במושבות בני ישראל ,כולל בארצנו הקדושה.
מכמה סיבות הנה חיי היום־יום הפיגו את
ההתלהבות של הנוער ושל הצעירים ,וכתוצאה
מזה את הפעילות בכיוון הרצוי .וזה הביא לידי
כך שהמרץ שלהם הופעל בכיוונים בלתי רצויים
ועד להיפך הרצוי .וההצדקה היא שדבר פלוני
משעמם ופעולה פלונית ישנה נושנה ומקומה
בדורות שעברו וכו' וכו'.
והיתה זאת הצעתי שתנצל המרץ
וההתלהבות ,שאף ששכבת דאגת חיי יום יום,
חיים רגילים ז״א אפורים ,כיסתה עליהם ,תקותי
חזקה שתעורר אותם ותביאם לפועל ,להלהיב
את הנוער ולשלהב את הניצוץ הטמון בחובו
לפעולות חיוביות שהם הכרח לחיי הכלל וגם
לטובת הפרט.
אולם במשך השנים שעברו מעת שיחתנו
לא בא לתשומת עיני איזהו מעשה בפועל
כתוצאה מדברי האמורים .כוונתי כפשוטה,
שלמרות חיפושי לא מצאתי באותם הגליונות
 . .הד לפעולות בכיוון האמור.
לכאורה אפשר הי' לתרץ הדבר שלא
הסכימו לדעתי ,אבל ההכרח להוציא את הנוער
והצעירים מהליטרגי' כל כך ברור ופשוט,
והמחסור באישים שיש סיכויים שיצליחו בזה
כל כך גדול ,שלדעתי אי אפשר שיהי׳ כל ספק
בנידון צו השעה זה ,בפרט בנוגע לכל אחד
ואחת שהצליחו בעבר בשטח זה.

בטח ישנה תועלת בפגישות עם אנשים
התופסים מקום בראש בחוגים שונים ,להוודע
דעתם ולפרסמה וכו' וכו' . .אבל אין זה פוטר
כלל וכלל מפגישה ישרה עם החלק הפעיל
בכל עם ,וכן בעם בני ישראל ,חלק שמדת
המרץ שלו גדול יותר מבשאר חלקי העם ,אותו
חלק שעדיין לא נפגע מחיים של פשרה במשך
עשיריות בשנים עד שנעשה זה טבעו שני,
אותו חלק שאינו ירא מאתגר ויש בו אומץ רוח
להודות ע״ז אם מוצא הוא אשר דרכו בחיים לא
היתה בסדר ולהתחיל בדרך חיים חדשה ,בכיוון
חדש ,ולפעמים גם הפכי ,מכיוון חייו קודם
לכן  -אשר כל תכונות אלו לא יימצאו במנהיגי
מפלגה וגם לא ברוב מנהיגי איזה חוג שיהי׳.
...פשוט אשר הכתוב לעיל הוא לא בתור
הטפת מוסר ח"ו ,כי אם הנסיון עוד הפעם
לחדש שיחה ,אף כי בכתב ,בתוכן שיחתנו
הראשונה ,וכולי האי ואולי תבואנה עתה
פעולות בכיוון האמור .ובאופן קונקרטי:
להעלות את הנוער והצעירים לעצם הנצחי של
עמנו ,שביחד עם נצחיות הענינים הם ,כסגנון
חכמינו ז"ל ,חדשים בכל יום ויום.
...ארך מכתבי ואסכם בקיצור נקודת
הכתוב לעיל ,והיא ,אשר יותר ברור לי מאשר
בפגישתנו הראשונה ,וכדעתי אז דעתי עתה,
אשר חונן בכשרון השפעה  . .וחבל על כל יום
שעובר שאינו מופעל הכשרון בכיוון להחזיר
הנוער והצעירים ,ומה טוב גם המבוגרים
אף שקשה הדבר יותר ,לחיים חיוביים ,חיים
הראויים לשמם ,חיים על פי תורתנו ומצותי'
עליהם נאמר וחי )העם הישראלי( בהם ,ויפה
שעה אחת קודם.
)אגרות קודש חכ"ד עמ' שפא ואילך(

‰כוונ‰ ‰י‡ לנ˙ינ˙ ממון לעניני מˆו ‰בכלל – "ממון ˘ל מˆו˘ ‰יוˆי‡ ‡„ם לע˘ו˙
‡חר ˘חט‡‡ ,ו ˘בחט‡ עˆמו ˘ע˘ ‰כ‚ון ‚ניב‡ ‰ו ‚זיל ‰ירˆ ‰לע˘ו˙ ˆ„˜ ‰מן
זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן ,הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה וﬠשירות גדוה

לקראת שבת

טז

וז‰ו

‚ם כונ˙ ‰כס"מ "‡"‰נ ˘‰מזוז‰

ו‰נ‰

לקראת שבת
‰ר‡"˘

‡ו˙‰ ‰עביר ,‰ז‡ ‰ין ˘‰ם י˙ברך מ˜בל כלל ל‰יו˙ לו כפר ‰עבור ז"‰

)סוף ‰לכו˙ מזוז‰ .‰וב‡

˘ומר˙ ‰בי˙ כו׳ ,ל‡ ‰מל‡כים ‰כ˙ובים

בטור יו"„ סו"ס רפח( עס˜ ‚"כ ב˘ליל˙

ב ‰מבפנים .ו‚ם ‡ין ‰כוונ ‰בע˘יי˙‰

כ˙יב˙ ˘מו˙ בפנים כו'‡ ,ולם ‰ר‡"˘

ל˘מור ‰בי˙ ‡ל‡ ˆריך ˘יכוין ל˜יום

˘ם ˘‰מיט ‰חומר „‡ין לו חל˜ לעו"‰ב

מˆו˙ ˜‰ב" ‰וממיל‡ נמ˘ך ˘˙˘מור

ו˘‰ו‡ מכלל ‰טפ˘ים וכו' ,ועו„ ˘ינוי

‰בי˙"‡„ ,ין כוונ˙ו ב˙י' ‰ב' ˘ז‰ו

˘ל‡ ‚„‰י˘ ˘ע"י ‰וספ˙ ˘מו˙ בפנים

‰
)„ברי „ו„ –

ל‰ט"ז(.
‡בל כ„ „יי˜˙ ˘פיר‡ ,ין ‰בי‡ורים ‰ללו מספי˜ים:
„‰רכים ˘‰זכירו ‰מפר˘ים מועילו˙ ר˜ ל‰סביר כיˆ„ ˜יימ˙ ‡פ˘רו˙ ˘ממון י˙פוס
מ˜ום ‡ˆל ˜‰ב"‡ – ‰בל ע„יין ברור ˘‡ין סבר‡ ˘‰ממון יועיל בזכו˙ עˆמו )˘‰רי ל˜ב"‰
‡ין ˆורך כלל בממון ,כפ˘וט( ‡ל‡ ר˜ מ˘ום ˘מ˘˙מ˘ים בו ל˘ם מˆו.‰

‡‰יסור ו‰טפ˘ו˙ – ‰כוונ ‰בע˘יי˙‰

"בטלו ‰מˆו ."‰וי"ל „‰רמב"ם ו‰ר‡"˘

ל˘מור ‰בי˙ ‡‰„ ,ב‡ כ‡ן ר˜ ל˙רı

ל˘יט˙יי‰ו ‡זלי בז‰„ ,‰רמב"ם כ˙ב

מ˘"כ ‰רמב"ם "˘ע˘ו מˆו ‰כו׳ כ‡ילו

לעיל ‰„ ‚"‰וספ ‰בפנים פוסל˙ ,וז‰ו

‰ו‡ ˜מיע"„ ,מ˘מע ˘ב‡מ˙ ‡ין ב‰

˘כ˙ב כ‡ן ˘"בטלו ‰מˆו ,"‰מ˘‡"כ

˘מיר ‰כו' ,ועל ז˙ ‰י' ב˘˙ים ,ח„‡

‰ר‡"˘ )וכן ‰טור( ל‡ ‰בי‡ כלל ‡‰

„˘‰מיר‰ ‰י‡ ר˜ מזוז ‰עˆמ ‰כ˙˜נ,‰

„‰וספ ‰פוסל˙ ,ול‰כי ˘‰מיט „ ‡‰בטלו

ול‡ מל‡כים ‰כ˙ובים ב ‰מבפנים ,ול‰כי

‰מˆו .‰וז‚ ‰ופ‡ ‰טעם ל˘ינויי ˘‰יטו˙

מזוז ‰זו ˘‡ינ ‰כ˙˜נ‡ ‰ינ˘ ‰מיר ,‰ור˜

ביני‰ם בחומר „‰בר„ ,ל‰רמב"ם ˘ע˘ו

‰ל ‰מח˘יב ‰ל˜מיע; ו‡ח"כ מוסיף ˙י'

„בר ‰פוסל "‰ז ע„ו˙ ˘‡ˆלם ‰מזוז‰

„‚ם ‡ם ל‡ ‰וסיף ˘מו˙ מל‡כים ו‰מזוז‰

‡ינ‡ ‰ל‡ ˜מיע ‚מור ˘‡ין לו ˜˘ר למˆו˙

כ˙˜נ ,‰מ"מ ‡ין מזוז ‰כלל ב‚„ר "˜מיע"

˙‰ור‰˘) ‰רי ליכ‡ ‰כ‡ ˘ום ˜יום מˆו,(‰

‡מנם כ„ „יי˜˙‡ ,ין יי˘וב ז ‰מחוור:

וס‚ול ‰ל˘מיר‡ ,‰ל‡ ‰י‡ מˆו˙ו ˘ל

ול‰כי ‡ין ל‰ם חל˜ לעו"‰ב ו‰ם סכלים

על ‰פסו˜ "י˘‡  '‰פניו ‡ליך" – מפר˘ ר˘"י" :יכבו˘ כעסו" .ו‰יינו˘ ,כ˙וב ז ‰מ„בר

ו‡ם כן ,נ˜ו„˙ ‰ענין ‰י‡ ˘˜‰ב" ‰ל‡ מ˜בל "˘וח„" ˘ל מˆו – ‰ולמ‡ ‰יפו‡ ר˘"י
מˆמˆם ‡˙ ‰ענין ומ„‚י˘ „ו˜‡ "בממון" ,כ‡ילו „ו˜‡ במˆו˘ ‰נע˘י˙ על י„י ממון י˘
חי„ו˘ מיוח„ ˘"ל‡ י˜ח"?

‚.

ויובן ב„˜‰ים „'‰יבור' ˜‰ו„ם בר˘"י" :ל‡ י˘‡ פנים – ‡ם ˙פר˜ו עולו".

וכ˙בו מפר˘ים )„ב˜ טוב .מ˘כיל ל„ו„ .מל‡כ˙ ˜‰ו„˘(˘ ,נ˙כוון בז ‰ליי˘ב ‰ס˙יר ‰בין פסו˜
„י„ן‡˘ ,מר "ל‡ י˘‡ פנים" ,ל‰פסו˜ בברכ˙ כ‰נים ˘‡ומר בפירו˘ )נ˘‡ ו ,ו( "י˘‡  '‰פניו
‡ליך" .ועל ז ‰מ˙ר ıר˘"י˘ ,במˆב ר‚יל ˜‰ב" ‰נו˘‡ פנים ,ו‡ילו "‡ם ˙פר˜ו עולו" ‡זי
"ל‡ י˘‡ פנים".

˜‰ב" ‰ו˘‰מיר‰„ ‰מזוז ‰ב‡" ‰ממיל‡"

‰מעוו˙ים ל‚מרי כו' ,מ˘‡"כ ל‰ר‡"˘

במˆב ˘בו י˘ סיב‚‰ ‰ורמ˙ ל"כעס" ‡ˆל ˜‰ב"‰ ,‰נ‰ ‰‚‰יפך רˆונו ,וז‰ו ‰חי„ו˘ ˘‚ם

מ˜יום ‰מˆו] ‰בס‚נון ‡חר :ז"˘ ‰ממיל‡

‡ין ר‡י‚ ‰מור‡˘ ‰ין מכוונים ל˜יום

‡ז "י˘‡ פניו" ויכבו˘ ‡˙ "כעסו" )כי ‡ם י˘ר‡ל עו˘ים רˆונו‰ ,רי ‡ין ˆורך ב"נ˘י‡˙

נמ˘ך ˘˙˘מור ‰בי˙" ‰ו‡ ‚"כ חל˜

מˆו) ‰וכמו ˘‡נו מוסיפים ˘ם ˘„"י

פנים"(;

מ‰מˆו ,[‰ו‡ם „‡‰ם חו˘ב ˘‰מזוז‰

מבחו ıו‡ין ז ‰מ‚רע כלל ממˆו˙ מזוז,(‰

‰י‡ ˜מיע ל˘מיר˙ ‰בי˙ ‰רי ‰ו‡ מכלל

ור˜ כ˙ב „מ"מ ‡סור ‰וספ ‰זו מ˘ום

‰טפ˘ים כו'.

"˘נר‡ ‰כ‡ילו מכוין לע˘ו˙ לו ˜מיע

ו‰יוˆ‡

מכל ז„‡˘ ,‰ם ‰מכוון ב˘ע˙

˜ביע˙ ‰מזוז ‰ל˘ם ˜יום מˆו˙ ˙‰ור‰
˘ˆיונו ל˜בוע מזוז ‰על פ˙ח בי˙ו ל˘ם
˘מיר"‰ ,‰ז ˜יום מˆו ‰ב˘לימו˙) ‰ו‡ין
כ‡ן ‡פילו חסרון „˘ל‡ ל˘מ.(‰

‰רי ˘‚ם במˆב ˘בו י˘ חט‡ ועוון ע„יין "י˘‡  '‰פניו" – וחוזר˙ ‰ס˙יר ‰לפסו˜ „י„ן,
˘בו נ‡מר "ל‡ י˘‡ פנים".

ל˘מיר ,"‰פי' „‡ף ‡ם ב‡מ˙ ‡ין כוונ˙ו

„.

לכך ומכוין ל˘ם מˆו) ‰ו‰רי ל‡ פסל‰

˙וכן כללו˙ "פר˘ "‰זו ‰ו‡ בז˜‰˘ ‰ב"" ‰מי˜ל" לי˘ר‡ל ,וכמו„‚˘ ב˙‰חל˙‰

ממˆו˙ ,‰ו‡"כ ‡פ˘ר ˘כונ˙ו למˆו,(‰
מכל מ˜ום ‰יו˙ ˘ממע˘ ‰ז ‰נר‡ ‰כ‡ילו
˘מכוין ל˜מיע לכן ‡סרו „‰בר.

ו‰בי‡ור בכל ז:‰
)פר˘˙נו

י ,יב(" :וע˙ ‰י˘ר‡ל ,מ‡ '‰ ‰ל˜יך ˘ו‡ל מעמך כי ‡ם ליר‡ ‰ו‚ו'" ,ומפר˘ ר˘"י‡" :ע"פ
˘ע˘י˙ם כל ז‡˙ ,עו„נו רחמיו וחיב˙ו עליכם ,ומכל מ˘ ‰חט‡˙ם לפניו ‡ינו ˘ו‡ל מכם
כי ‡ם ליר‡ ‰ו‚ו'".
ולכן ,כ‡˘ר ‰כ˙וב ממ˘יך ומ„בר על ˆ„ "‰חומר‡" – "‡˘ר ל‡ י˘‡ פנים" ,מפר˘
ר˘"י „‰יינו „ו˜‡ במˆב מיוח„ במינו‡" ,ם ˙פר˜ו עולו" )ול‡ כ˙ב בל˘ון ‰ר‚יל "‡ם
˙חט‡ו"‡ ,ו בל˘ון ‰כ˙וב בפר˘˙ בחו˜ו˙י "‡ם ל‡ ˙˘מעו לי" וכיו"ב(:
במˆב "ס˙מי" ˘ל חסרון ב˜יום ‰מˆוו˙ מחמ˙ עˆלו˙ וכיו"ב‡ ,ו ‡פילו כ˘נכ˘לים
בעבירו˙ ר"ל – ‡זי ˜‰ב" ‰כן נו˘‡ פנים לי˘ר‡ל וכוב˘ ‡˙ כעסו ,ועל ז ‰נ‡מר "י˘‡ '‰
פניו ‡ליך";

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

טו

לע˘ו˙ ˘מיר ‰על בי˙ו )וב‡מ˙‡ ,פילו

על לבם ‰סכל ˘ז‰ו „בר ‰מ‰נ ‰ב‰בלי

פור˜ מעליו ח"ו ‡˙ כללו˙ עולו ˘ל ˜‰ב"‡ ,‰ינו מר‚י˘ עˆמו עב„  ,'‰ונ„מ ‰לו ˘‰ו‡

‡לו ‰מ˜יימין ‰מˆו ‰ר˜ ב‚לל ˙ועל˙

‰עולם"‰ ,יינו ˘‰מזוז‡ ‰ינו מˆו‰

חופ˘י לע˘ו˙ ככל ‰עול ‰על רוחו" ,ב˘רירו˙ לבי ‡לך" )נˆבים כט ,יח(; במˆב כז˜‰ ‰ב"‰

˘‰מיר‰ ,‰רי ע„יין י˘ כ‡ן ˜יום ‰מˆו,‰

ב˘בילו ‡ל‡ „בר ˘‰ו‡ ל˘ם ‰‰נ‡ו˙

מ„˜„˜ עם ‰חוט‡ ו‡ינו מוו˙ר לו.

‡ל‡ ˘ז‰ו ב‚„ר ˘ל‡ ל˘מ ,‰כנ"ל(.

˘לו‰˘ ,ן "‰בלי ‰עולם" .ולכן "‰ז

ו‡ימ˙י ‰ו‡ ˘"ל‡ י˘‡ פנים"? – ר˜ "‡ם ˙פר˜ו עולו" ,פרי˜˙ עול ‚מור ,‰מˆב ˘בו

ומ˙‡ים „‰בר ל˙חיל˙ ‰פר˘) ‰כנ"ל( ˘˜‰ב"˘ ‰ו‡ל ר˜ "ליר‡ ,"'‰ ˙‡ ‰ולכן מי
˘מסיר בי„יים יר‡˙  '‰מעליו וחסר ‡ˆלו עי˜ר ז - ‰ל‡ יירˆˆ‡ ‰ל ˜‰ב".‰

.‰

ומע˙ ‰י˙ב‡ר ‚ם פירו˘ ר˘"י על ‰מ˘ך ‰פסו˜" ,ול‡ י˜ח ˘וח„ – לפייסו בממון":

י˘ מפר˘ים )רמב"ן וספורנו .ועו„( ˘‰כ˙וב מ„בר ב"˘וח„ מˆוו˙" ,וב‡ לח„˘ ˘‡ין
‰חוט‡ יכול "ל˘ח„" ‡˙ ˜‰ב" ‰על י„י מˆוו˙ ומע˘ים טובים ˘מ˜יים‡ ,ל‡ ˆריך ‰ו‡
לחזור ב˙˘וב ‰על מע˘יו ‰רעים ולולי ז‡˙ ל‡ יכופר לו.
]ובל˘ון ‰רמב"ם )פירו˘ ‰מ˘ניו˙ ל‡בו˙ ,סוף פר˜ „(" :ל‡ י˜ח ˘וח„ ‰טובו˙ .כמו ˘יע˘‰
‡„ם ‡לף טובו˙ ורע‡ ‰ח˙˘ ,ל‡ ימחול ˘‰ם י˙ברך מעביר‰‰ ‰י‡ לרוב טובו˙יו ,ויחסר
לו מ‡לף טובו˙יו טוב‡ ‰ח˙ ‡ו יו˙ר – ‡בל ייענ˘ על ז‡˙ ‰רע‡‰ ‰ח˙ ,וי‚מל‰ו על
‰טובו˙ ‰‰ם כולם"[.
‡בל ‡ליב‡ „ר˘"י‰˘ ,כ˙וב כ‡ן מ„בר )ל‡ בחוט‡ ס˙ם‡ ,ל‡( בפור˜ עול ל‚מרי ,ולכן
‡ין ˜‰ב" ‰מ˜בלו לרˆון – ‰רי פ˘וט ˘˜‰ב" ‰ל‡ י˜בל מפור˜ עול ז˘" ‰וח„ מˆוו˙",
ונכלל ענין ז ‰כבר ב˙‰יבו˙ ˜‰ו„מו˙" :ל‡ י˘‡ פנים".
וכ„י לב‡ר ‡˙ ‰חי„ו˘ ב˙‰יבו˙ "ול‡ י˜ח ˘וח„" – מפר˘ ר˘"י ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל˘ליל˙
מˆב ˘ל פיוס "בממון":
מˆינו בפר˘˙ מ˘פטים )כ‡ ,ל( ,ב‡„ם ˘˘ורו ‰ר‚ ‡˙ ‰נפ˘ ˘בעל ˘‰ור מ˘לם ממון
כ"כופר" ,ו„‰בר נח˘ב לו ˘"נ˙ן פ„יון נפ˘ו" ,ו‰יינו˘ ,במ˜ום ˘י˙ן ‡˙ "עˆמו" – ‰רי
‰ו‡ נו˙ן מממונו ו„‰בר נח˘ב לו כ‡ילו נ˙ן ‡˙ נפ˘ו .ומו„‚˘ ב˘‰יט˘ ‰מבי‡ ר˘"י ˘ם
˘"פ„יון נפ˘ו" ‰ו‡ "„מי מזי˜" ,ו‰יינו‰˘ ,כסף ב‡ כחילוף י˘יר לנפ˘ו ˘ל ‰מזי˜.
ובכן ,עלול פור˜ ‰עול לח˘וב˘ ,יכול ‰ו‡ לפייס ‡˙ ˜‰ב" ‰בממון ˘י˙ן כ"כופר נפ˘ו".
ו‰יינו‡˘ ,מנם ‡ין ˜‰ב" ‰מרוˆ ‰ממנו כיון ˘פר˜ יר‡˙  '‰מעל עˆמו‡ ,ך ‡ולי יועיל „‰בר
˘י˙ן ממון כחילוף ו˙מור ‰לנפ˘ו ,וייח˘ב לו כ‡ילו נ˙ן ‡˙ "עˆמו" ל˜‰ב".‰
ועל ז ‰מ˘מיענו ‰כ˙וב "ול‡ י˜ח ˘וח„":
‡מנם י˘ מˆבים ˘ב‰ם נ˙ינ˙ ‰ממון י˘ ב˙ ‰ועל˙ רוחני˙ ופעולˆ‡ ‰ל ˜‰ב" ‰כביכול,
וכ‚ון ˘נו˙ן לˆ„˜ ‰וכיו"ב )וכמו ב"כופר נפ˘" ‰נ"ל(;
‡בל בני„ון „י„ן ,כל עו„ ‰ו‡ "פור˜ עול" – ‰רי ˜‰ב"" ‰ל‡ י˜ח" ממנו ‡˙ ‰ממון
ו„‰בר ל‡ יועיל ל‰חליף ‡˙ נפ˘ו‡ ,ל‡ ˆריך ר‡˘י˙ כל לחזור ול‰כניס עˆמו בכלל "עב„י
 ."'‰ו„ו"˜.

ועפכ"ז

טפ˘ו˙ ,כי ‰מזוז‰ ‰י‡ ˘מיר ‰ר˜ מ˘ום
„כ˙ב

˘‰י‡ מˆו ,‰ו‰מˆו‰ ‰י‡ ‰פועל˙ ‡˙

‰רמב"ם ˘‰חו˘ב ˘מזוז ‰מ‰נ ‰ל‡„ם

˘‰מיר ,‰וב ‰ב˘ע ‰עול ‰בלבם רוח

ב‰בלי ‰עולם ‡ין לו חל˜ לעו"‰ב ו‰ו‡

˘טו˙ לח˘וב ˘˘‰מיר‡ ‰ינ ‰מן ‰מˆו‰

מ‰סכלים וטפ˘ים כו'.

‡ל‡ מ"˜מיע ˘ל ‰ניי˙ עˆמן" ,ומ‡‰י

‡ך

˙מו‰

לכ‡ו'

‡‰

‡‰מ˙ יור„ ‰רכו˘ ,ב‡מ˙ ו„‡י

‡ין כוונ˙ו ל‰יכ‡ ˘כל חט‡ו ‰ו‡ ר˜
בכוונ˘ ‰ל‡ ל˘מ .‰ו‰רי ‰רמב"ם ‚ופי‰

טעמ‡ מסו‚לים לח˘וב ˘ז‰ו "„בר
‰מ‰נ ‰ב‰בלי ‰עולם".

ו˘וב

מחוור ‡„ ‡‰ין ל‰ם חל˜

פס˜ ב‰ל' ע"ז פי"‡ ‰י"ב „"‰ברי‡ ˘˜ר‡

לעו"‰ב ,כי "‰ז ממ˘ ע"„ מ˘"כ ב‰ל'

פסו˜ין כו' כ„י ˘˙‚ן כו' "‰ז מו˙ר"‰ ,יינו

ע"ז ˘ם „‰מניחים ס"˙ ‡ו ˙פילין על

„מו˙ר ל˙˘‰מ˘ ב„ברי ˙ור ‰ל‚‰נ ,‰ול‡

˜‰טן ב˘ביל ˘יי˘ן "ל‡ „י ל‰ם ˘‰ם

‡מרינן „עי"ז ע˘˙‰ ‰ור˜" ‰מיע ˘ל

בכלל מנח˘ים וחוברים ‡ל‡ ˘‰ן בכלל

‰ניי˙ עˆמן" וכו'.

‰כופרים ב˙ור‰˘ ‰ן עו˘ין „ברי ˙ור‰

‡ל‡

רפו‡˙ ‚וף כו'" ,וב‡מ˙ ˙‰ור‰ ‰י‡ ר˜
י"ל „„‰יו˜ כ‡ן ‰ו‡ "˘ע˘ו

מˆו„‚ ‰ול ‰כו׳ כ‡ילו ‰ו‡ ˜מיע ˘ל
‰ניי˙ן עˆמן"‰ ,יינו „ז‚ ‰ופ‡ ˘‰וˆרכו
ל‰וסיף ˘מו˙ מל‡כים בפנים ‰מזוז‡ ,‰ף

"רפו‡˙ נפ˘ו˙" ,ו‰ן ‰ן „בריו כ‡ן „ע˘ו
‰מˆו„ ‰בר "‰מ‰נ ‰ב‰בלי ‰עולם".

מ˘‡"כ

˜‰ובע מזוז ‰כ˘ר ‰ו‡ינו

˘‰מזוז ‰כמˆו˙‰ ‰רי ‰י‡ כבר ˘מיר‰

מוסיף מ‡ומ ‰ב‚ופ ‰ל˘נו˙‡ ,‰ל‡ ˘בע˙

מעול ,‰מור‡˘ ‰ין כוונ˙ם ˘˘‰מיר‰

˜ביע˙ ‰עול ‰במח˘ב˙ו ˘עו˘ ‰כן כיון

‰י‡ מכח מˆו˙ ‰מזוז‡ ,‰ל‡ מח˘יבים

˘רוˆ˘‰ ‰מיר˘ ‰ע"י ‰מˆו"‰ ,‰ז לכל

ז‡˙ לס˙ם ˜מיע ומין ס‚ול‡„ ,‰ם ל„ע˙ם

‰יו˙ר ב‚„ר ˜יום ‰מˆו˘ ‰ל‡ ל˘מ.‰

˘‰מיר‰ ‰י‡ מ‰מˆו – ‰מ ‰מ˜ום ל‰וסיף

וכ‡˘ר עו˘ ‰כן ל‡ ר˜ ל˘ם ˘‰מיר,‰

ול˘נו˙ ב‚וף ‰מˆו ‰ע"י ˘מו˙ מל‡כים

‡ל‡ כוונ˙ו ל˜יים מˆו˙ ˆ˘ '‰יונו ל˜בוע

ב‚וף ‰מזוז ,‰ב˘ינוי ‰פוסל„ ,‰מז‰

˘מיר ‰על פ˙ח ‰בי˙ –  ‰"‰מ˜יים מˆו‰

מוכח ˘‡ין מכוונים ל˘מיר˙ו י˙׳ ˘על י„י

ב˘לימו˙‚„) ‰בי ˜ור‡ פסו˜ים ל‚‰נ‰

˜יום ‰מˆו‡ ‰ל‡ „‰וי ס˙ם ˜מיע וס‚ול.‰

‰נ"ל ב‰ל' ע"ז ,כ˙ב ר˜ בל˘ון "מו˙ר"

ונמˆ‡ ˘‡ין כ‡ן ˘ום כוונ ‰ל˜יום ‰מˆו‰

כי סו"ס ‰וי ˜יום מˆו˘ ‰ל‡ ל˘מ ,‰וכמו

עˆמ ,‰ו‡ין ‰מזוזˆ‡ ‰לם ענין ˘ל מˆו‰

נ˙ינ˙ ˆ„˜ ‰על מנ˙ ˘יחי׳ בני; מ˘‡"כ

כלל‡ ,ל‡ "˜מיע ˘ל ‰ניי˙ עˆמן".

במזוז˘‰„ ‰מיר‰ ‰י‡ חל˜ ממˆו˙‰

וז‰ו

ו˘פיר ‰וי חל˜ מכונ˙ˆ„ ,‰וונו ל˜בוע
˘‰וסיף ו‚„‰י˘ "כמו ˘על‰

מזוז ‰על פ˙ח בי˙ו ל˘מיר.(‰

לקראת שבת

י„

עיונים וביאורים

˜‰ב" ‰וממיל‡ נמ˘ך ˘˙˘מור ‰בי˙".

במˆו˙ ,‰כל˘ון ˙‰וס' במנחו˙ מ„.

ומפ˘טו˙ סוף ל˘ונו מ˘מע ‚"כ כנ"ל,

"ל˘ימור עבי„" .ועיי' ר˘"י פסחים „.

˘‚ם ‰מכוין בע˘יי˙ ‰בכ˘רו˙ ל˘ם

ובכ„ ˜‰מח ע' מזוז.‰

˘מיר‡) ‰ף ˘ל‡ פסל ‰ב‰וספ˙ ˘מו˙(
‡ין לו חל˜ לעו"‰ב כו' .ועיי' ˘„"ח
כללים – מ' ,כלל ˜י„.

ולכ‡ו'

וי"ל

„נפ˜"מ לענין כונ ‰במˆו ‰זו,

„ב˘‡ר מˆו˙ פ˘יט‡ ‰מכוון ל˘ם ˘‰כר
מחסיר ב˘לימו˙ ˜‰יום ו‰וי כנ"ל ב‚„ר

)פסחים נ:

˘ל‡ ל˘מ ,‰וז‰ו מ‰ו˙ "˘ל‡ ל˘מ– "‰

ו˘"נ( "לעולם יעסו˜ ‡„ם ב˙ור ‰ומˆו˙

˘סיב˙ מע˘‰ו ‰י‡ ל˘ם „בר ˆ„„י ˘‡ינו

˙ימ‡ ‡‰„ ,‰מרו

‡ע"פ ˘ל‡ ל˘מ ‰כו'" ,ו‰זכירו ‰רמב"ם

מכלל ‰מˆו ‰עˆמ ;‰מ˘‡"כ ‰כ‡ נ"ל

למע˘ ‰ב‰ל' ˙˘וב ‰י ,‰ ,וב‰ל' ˙"˙

„‰מכוון ל˘מיר ,‰כיון ˘‡ין ‰י‡ מ‚„ר

‚ ,‰ ,ובי‡ר „כן מוכרח ל‰יו˙ ס„ר

˘כר ‡ל‡ ˙וˆ‡) ‰וחל˜( מן ‰מˆו‚ ‰ופ‡,

‰נ„‡‰ ˙‚‰םˆ‡˘ ,ל ˜‰טנים ו‰מ˙חילים

ל‡ ‰וי חסרון ב˘לימו˙ ˜‰יום .ו‰רי כנ"ל

‰ו‡ ˘ל‡ ל˘מ ‰כו' ,עיי"ע מ˘"כ בז‰

‡יכ‡ חיוב ל˜בוע מזוז ‰בטפח ‰חיˆון כי

בפי"‰מ „˜‰מ ‰לפ' חל˜‡„ ,לו ˘‡ין

‰יכי „˙נטרי ,‰וחזינן „‰י„יע‰˘ ‰מזוז‰

מ˘י‚ין ע„יין ‡‰מ˙ מזרזין ‡ו˙ם ומחז˜ין

‰י‡ ˘מיר‡ ‰ינו ר˜ „בר ˘˙‰ירו‰ו,

כוונ˙ם ˘יע˘ו מˆו˙ ל˘ם ˘כרן ,עיי"˘.

ובמח˘ב ‰וכונ‚ ‰רי„‡‡ ,ל‡ ˘מחוייב

ו‚רסינן בפסחים ח‰„ .נו˙ן סלע לעני

לבט‡ „בר ז ‰במע˘ ,‰ו‡יך נ‡מר „ב˘ע‰

ב˘ביל ˘יחי׳ בני ‡ו ˘‡‰י ‰בן עו"‰ב

˘עו˘ ‰מע˘‰ ‰נובע מז˘ ‰מזוז˘ ‰ומר˙

‰רי ז„ˆ ‰י˜ ‚מור .ומע˙ ‰יו˜˘‡ ‰מ‡י

– ל‡ יכוין על ז˙‡ .‰מ.‰‰

‰כ‡ ‰חמירו במכוון ל˘ם ˘מיר ‰ל‡סרו
מכל וכל ,ו‡ין לו חל˜ לעו"‰ב כו'.

וב‡מ˙

ו‰נ‰ ‰טור ‚ופי ‰סיים ‚בי „‰ין „טפח
‰חיˆון "ומ"מ ל‡ י ‡‰כוונ˙ ‰מ˜יימ‰

בנ„ון „י„ן ˙‰ימ ‰רב ‰יו˙ר,

‡ל‡ ל˜יים מˆו˙ ‰בור‡ י˙' ˘ˆונו עלי,"‰

כי נר‡ ‰ל‰וכיח „‰מכוין במזוז ‰ל˘ם

‡בל )מלב„ ˘כ˙ב ז ‰ר˜ בל˘ון ˘‡ין

˘מיר‡ ‰פי' ‡ינו נ˜ר‡ ˘ל‡ ל˘מ‡‰„ ,‰

לכוון כן ‡בל ל‡ בל˘ון ˘ל ‡יסור‰ ,נ(‰

‚בי ˘מיר˙ ‰מזוז ‰מˆינו חי„ו˘‰˘ ,ו‡

‡ין מס˙בר „כוונ˙ו ˘‡י"ˆ כלל לח˘וב

חל˜ מ‚וף ‰מˆו ‰ו‡ף ל‡ ב‚„ר ˘כר,

בע˙ ˜יום מˆו˙ ‰על ‰יו˙˘ ‰מיר,‰

„ב˘"ס )ע"ז י‡ .מנחו˙ ל‚‡ (:מרו „ע"י

ב˘ע˘ ‰עו˘ ‰מע˘˘ ‰סיב˙ו ‰ו‡ ענין

˜ביע˙ ‰בפ˙ח ˘ומר ˜‰ב" ‰על ‰בי˙,

ז ,‰כנ"ל; ‡ל‡ ב‡ ל˘לול ˘ˆריך ˘ל‡

ו‡ין ‰כוונ ‰בז ‰ל‚„ר ˘כר מˆו‡ ,‰ל‡

˙ ‡‰מ‚מ˙ו בע˘י ‰זו מעי˜ר‡ ר˜ ב‚לל

כמבו‡ר בב"ח יו"„ סי' רפ‰„ ‰וי "‰נ‡‰

˙ועל˙ ˘‰מיר˘ ‰עי"ז‡ ,ל‡ ‰י ‰מ˜יימ‰

וריוח מ‚וף ‰מˆו ‰עˆמ . . ‰נוסף לו על

ב‡ו˙ו ח˘˜ ו‰י„ור ‚ם ‡ילו ל‡ ‰י ‰בז‰

˘‰כר כו'" )ול‰כי ‰וי "‚„ול "‰מן ˘‰כר

˘מיר ‰כלל ,כי כל מ‚מ˙ו ר˜ "ל˜יים

˘‡ינו מ‚וף ‰מˆו ,‰עיי"˘( .ולמעל ‰מז‰

מˆו˙ ‰בור‡ י˙'"; ‡בל ל‡י„ך ,מו˙ר בע˙

מˆינו˘„ ,מיר ‰זו ‡ף ‡ינ ‰ר˜ "‰נ‡‰

מע˘‰˙˘ ‰י ‰במח˘ב˙ו ‰י„יע˙˘ ‰וכן

וריוח" ˆ„„יים ממˆו˙‡ ,‰ל‡ ז‰ו עי˜ר

‰מˆו‰ ‰ו‡ ˘ˆיו˜‰ ‰ב" ‰על „‡‰ם

בין "לילי שבתות" ל"לילות"
ונתתי מטר ארצכם בעתו
בעתו – בלילות ,שלא יטריחו אתכם .דבר אחר ,בעתו –
בלילי שבתות שהכל מצויין בבתיהם
)יא ,יד .רש"י(

לכאורה תמוה ,הרי גם בפ' בחוקותי
ד( נאמר "ונתתי גשמיכם בעתם" ,ושם מפרש
רש"י "בעתם  -בשעה שאין דרך בני אדם
לצאת ,כגון בלילי שבתות" ,וא"כ ,באם שם
פשוט שהכוונה ל"לילי שבתות" ,עד שאינו
מביא פירוש אחר כלל ,מדוע כאן מפרש
"בעתו" על כל לילה ,ופירוש "בלילי שבתות"
מביא רק כ"דבר אחר"?
)כו,

ויש לבאר בפשטות:
בפ' בחוקותי נאמר "ונתתי גשמיכם",
והיינו ,שהקב"ה מברך את ישראל שיתן את
הגשמים בזמן הכי טוב להם .משא"כ כאן
נאמר "ונתתי מטר ארצכם" ,והיינו ,שהקב"ה
יתן לארץ את הגשמים בזמן הכי טוב לה.
ובזה מבואר שפיר החילוק הנ"ל ,שהרי
לבני ישראל ,ה"עת" הכי טוב לגשמים
הוא ב"לילי שבתות" ,שאז "אין דרך בני
אדם לצאת" ו"הכל מצויים בבתיהם" .אך
ל"ארצכם" ,ברור שלא מספיקה ירידת גשמים
בלילה אחד בלבד ,אלא טוב יותר שירדו
גשמים "בלילות" מרובים יותר ]רק שמכיון
שלפירוש זה יוקשה תיבת "בעתו" ,שהרי
אם הכוונה ללילה סתם הול"ל "בלילות"
ולא "בעתו" ,לכן מביא רש"י כ"דבר אחר"
שהכוונה ל"לילי שבתות" ,אך בכללות תוכן
דברי הכתוב מתאים יותר לפרש שהכוונה
לכל הלילות[.

בין אותיות הכתב
ללימוד בעל פה
ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם
)יא ,יט(

בשו"ע יו"ד )סי' רמה ס"ח( כתב המחבר:
"מכניסים התינוקות להתלמד בן חמש שנים
שלימות ,ובפחות מכאן אין מכניסין" .וכתב
ע"ז הרמ"א" :ומ"מ מיד שיהי' בן ג' שנים
שלימות מלמדין אותו אותיות התורה ,כדי
שירגיל עצמו לקרות בתורה".
והקשה בביאורי הגר"א )שם ס"ק יט( "איני
מבין שיחתו ,דהא מיד שמתחיל לדבר חייב...
והעיקר כמ"ש בגמ' משעה שיתחיל לדבר".
ויש לתרץ ע"פ מה שכתב כ"ק אדמו"ר
הזקן בריש הל' תלמוד תורה שלו,
ד"משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה כו'
ואח"כ מלמדו מעט מעט פסוקים בעל פה
עד שיהא בן חמש שנים כו' וקודם לכן בשנה
הרביעית מלמדו אותיות התורה כדי שירגיל
לקרות בתורה".
והיינו ,שאדמו"ר הזקן מחלק בין אותיות
הכתב למה שמלמדו בעל פה .דגיל שלש
שנים נאמר על "אותיות התורה" ,היינו צורת
הכתב ,אך חיוב לימוד התורה בדיבור הוא
משיתחיל לדבר.
וא"כ ,לא קשה מידי על הרמ"א ,דדברי
הרמ"א ברור מללו דקאי על "אותיות
התורה" ,היינו אותיות הכתב ,משא"כ החיוב
ללמד את בנו "משיתחיל לדבר" קאי על
החיוב ללמד פסוקי תורה בעל פה .וק"ל.

המדור מודפס ﬠיוי נשמת ר' ﬠזריא צבי ב"ר מרדכי ﬠ"ה

ללקראת שבת

ח

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר

מרדכי אברהם ישﬠי'
ﬠ"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ﬠ
נב"ﬠ י"ד ניסן ה'תש"פ
תנצב"ה

לקראת שבת

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרב שמﬠון ב"ר מנחם
שמוא דוד הוי ﬠ"ה

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יציאה מ"מדבר" הגות
מהו "המדבר הגדול והנורא ,נחש שרף ועקרב" של הגלות?  /כיצד מתמודדים עם כך שעובדי ה' הם מיעוט
קטן בעולם?  /מי גרוע יותר :אדם אדיש או זה שמתלהב מענייני עולם הזה?  /ואיך מרפאים את "המחלה" של
הגלות?  /שורש הירידה למדבר הגלות ,והדרך לצאת ממנו

ī
‰‰פטרו˙ ˘ל ˘‰בועו˙ ˘מ˙˘ע ‰ב‡ב וע„ ר‡˘ ˘‰נ ,‰עוס˜ו˙ כולן בנחמו˙ ו‰בטח˙

י‚

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

בדין הקובﬠ מזוזה שם שמירה
יקשה במש"כ הרמב"ם דהמכוון לשם השמירה הוי טפש ואין לו חלק לעוה"ב – אמאי גרע מעוסק במצוות
שלא לשמה ,ובפרט דמוכח מש"ס ופוסקים דבמזוזה השמירה היא מגוף המצוה  /יחדש דאין שום פגם במי
שמכוון על השמירה שע"י המצוה ודברי הרמב"ם הם במי שחושב שהשמירה היא כקמיע סתם ולא מצד
המצוה ,ויפלפל בשיטת הרא"ש בזה

ī

‡‚‰ול˘" ,‰בע„ ‰נחמ˙‡".
ו‰נ ,‰מכיוון ˘‰פטר‰ ‰י‡ מעניין ‰פר˘˜˘ ‰ור‡ים ב‡ו˙˘ ‰ב˙ ,נמˆ‡ ˘‚ם פר˘יו˙
˙‰ור˜˘ ‰ור‡ים ב‡ו˙ן ˘בע˘ ‰ב˙ו˙ ,עוס˜ו˙ ‡ף ‰ן בנחמ ‰ו‚‡ול.‰

כ˙ב

‰רמב"ם פ" ‰מ‰ל' מזוז:„"‰ ‰

)‡ו"ח סי' ˙כט˘ .ו"ע ורמ"‡ ˘ם ס"ח(

‡לו ˘כו˙בין ]במזוז [‰מבפנים ˘מו˙

˘‰‰פטרו˙ מעין ‰פר˘‰ ‰ן ר˜ ע„ ˘בע ‰ע˘ר ב˙מוז" ,ומ˘ם ו‡ילך לפי ‰זמן ולפי

‰מל‡כים ‡ו ˘מו˙ ˜„ו˘ים ‡ו פסו˜

ו‡ף על פי )ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' ˘ (61מבו‡ר בטור

‰מ‡ורע" ,מכל מ˜ום ‰רי כל עניין ב˙ור‰ ‰ו‡ ב„יו˜ ול‡ ב„רך מ˜ר ‰ח"ו ,ו‡ם נ˜בע‰
‰פטור ‰מסוימ˙ לפר˘ ‰מסוימ˙ ,ו„‡י י˘ ל‰ן ˘ייכו˙ מסוימ˙ זו לזו.
ו‡כן מˆינו בנו‚ע לפר˘יו˙ ˘˜ורין בבין ‰מˆרים ,מטו˙ ,מסעי ו„ברים˘ ,כ˙ב ˘‰ל"‰
)חל˜ ˙ו˘ב"כ ב˙חיל˙ פר' וי˘ב ,וב˙חיל˙ פר' מטו˙ מסעי ו„ברים( ˘‚ם בפר˘יו˙ עˆמן י˘ ˙וכן
˘˜‰ור לימים ‡לו .ומובן ˘על „רך ז ,‰לפר˘יו˙ ˘נ˜ר‡ו˙ ב˘ב˙ו˙ ˘ל‡חר ˙˘ע ‰ב‡ב
י˘ ˜˘ר לעניין ˘ל נחמ ‰ו‚‡ול .‰ו‡ם כן ,י˘ לעיין ולחפ˘ בפר˘˙נו עניין ˘ל ‚‡ול‰
ונחמ.‰

ידיעת המחלה – חצי תרופה
כ‡˘ר ‡„ם חול ‰ל"ע‰ ,רי בכ„י ˘י˙רפ‡ ˆריך ‰ו‡ ˙חיל ‰ל„ע˙ ˘‰ו‡ חול ,‰ו‡ם
‡ינו יו„ע על כך ‰רי ‡ינו פועל לרפו‡˙ו ונו˙ר חול .‰נוסף על כךˆ ,ריך ‰חול ‰ל„ע˙ ‡ל
נכון ‡˙ מ‰ו˙ מחל˙ו ,ור˜ ‡ז יכול ‰רופ‡ ל„ע˙ מ‰י ˙‰רופ‰ ‰מ˙‡ימ ‰למכ˙ו ולרפ‡ו˙ו.
ונמˆ‡˘ ,עˆם י„יע˙ ‰מחל‰ ‰י‡ ‚ופ‡ חˆי מ‰רפו‡.‰

‡ו חו˙מו˙ ‰רי ‰ן בכלל מי ˘‡ין ל‰ם
חל˜ לעו"‰ב‡˘ ,לו ‰טפ˘ים ל‡ „י ל‰ם
˘בטלו ‰מˆו‡ ‰ל‡ ˘ע˘ו מˆו„‚ ‰ול‰
˘‰י‡ יחו„ ˘‰ם ˘ל ˜‰ב" ‰ו‡‰ב˙ו
ועבו„˙ו כ‡ילו ‰ו‡ ˜מיע ˘ל ‰ניי˙ עˆמן
כמו ˘על ‰על לבם ‰סכל ˘ז‰ו „בר
‰מ‰נ ‰ב‰בלי ‰עולם .ע"כ.

ו‰נ‰

"˘ע˘ו מˆו„‚ ‰ול ‰וכו'" ‡ינו ‰טעם
ל„ ‡‰בטל‡ ,‰ל‡ ‰ו‡ ‰וספ ‰על מ‰
˘בטלו ‰מˆו ,‰וב‡ ל‰סביר ול˙˙ טעם
ל‰"„ ‡‰רי ‰ן בכלל מי ˘‡ין ל‰ם חל˜
לעו"‰ב כו'" .ומ"מ נמˆ‡ „‚ם מי ˘ר˜
יכוון ל‰ח˘יב ‰מזוז ‰כ˜מיע כו' )‰יינו
ל˘ם ˘מיר‡ ,(‰ף מבלי ל‰וסיף ˘מו˙
וכו'‰ ,נ‡ ‰ף ˘‡ינ ‰פסול‰ ,‰וי ב‚„ר
טפ˘ו˙ ו‡ין לו חל˜ לעו"‰ב.

ובכס"מ

 '˜‰מ„ ‡‰מנחו˙ ל‚ˆ" :ריך

ז ‰ברור „מ˘"כ „ב‰כי "בטל‰

ל‰ניח ‰בטפח ‰סמוך לר˘ו˙ ‰רבים,

‰מˆו‡ ,"‰ין ר"ל „נפסל ‰ר˜ מחמ˙

‡מר ר" ‰מ‡י טעמ‡ כי ‰יכי „˙נטרי׳"

כוונ˙ ‡נ˘ים ‰ללו ˘"ע˘ו מˆו„‚ ‰ול‰

)‰רי ˘‰מזוז˘ ‰ומר˙ ‰בי˙( ,ומ˘ני

כו' כ‡ילו ‰ו‡ ˜מיע כו'"‡ ,ל‡ ˘נפסל‰

"„‡"‰נ ˘‰מזוז˘ ‰ומר˙ ‰בי˙ כ˘‰י‡

מˆ„ ‰וספ˙ ˘‰מו˙ וכו' בפנים ,וכ„פס˜

כ˙וב ‰כ˙˜נ ,‰ל‡ ‰מל‡כים ‰כ˙ובים ב‰

ב‰ל' ˜‰ו„מ˙ "‰וסיף מבפנים ‡פילו

מבפנים .ו‚ם ‡ין ‰כוונ ‰בע˘יי˙ ‰ל˘מור

‡ו˙ ‡ח˙ ‰רי ז ‰פסול ;"‰ומ˘ ‰ממ˘יך

‰בי˙ ‡ל‡ ˆריך ˘יכוין ל˜יים מˆו˙

לקראת שבת

ט

וכ˘ם ˘‰ו‡ במחל ‰ב‚˘מיו˙ ,כן ‚ם ברוחניו˙:

מה זה "עון עקבי"?
והי' עקב תשמעון
)ז ,יב(

איתא במדרש )תנחומא כאן( על הכתוב )תהלים מט,

ו( "למה אירא בימי רע עוון עקבי יסובני" ,שדוד
המלך לא נתיירא שמא עבר על מצוות חמורות,
אלא "עוון עקבי" – הלא הן המצוות הקלות שאדם
משליך תחת עקביו" ,שמא עברתי על אחת מהן . .
מפני שהייתה קלה ,ואתה אמרת הוי זהיר במצווה
קלה כבמצווה חמורה".
ולכאורה תמוה :כיצד ייתכן לומר שדוד המלך
לא נזהר ח"ו באיזה מצוות ואפילו מצוות קלות,
ובפרט שבהמשך המדרש מובאת עדותו של דוד
עצמו )תהלים יט ,ב( "גם עבדך נזהר בהם בשמרם
עקב רב" ,ומבואר שם שדוד נזהר במצוות הקלות
המכונות "עקב" ,ואם כן מפני מה נתיירא דוד?
ויש לומר הביאור בזה:
ודאי הדבר שדוד המלך נזהר בקיום כל המצוות
כולן מן ה"ראש" ועד ל"עקב" ,אבל יראתו הייתה
שאפשר שהזהירות והתוקף במצוות קלות היה
פחות אצלו מהזהירות שבמצוות חמורות .כי גם
בעת שנזהר בקיום מצווה קלה ,יתכן שכשיודע
בלבו שמצווה זו קלה היא ,מתייחס הוא אליה
כ"עקב" וכמצווה פחותה בחשיבותה ,וממילא יכול
הדבר להשפיע על אופן ההידור והזהירות בקיום
אותה המצווה.
ומכיוון שחשש דוד מ"עוון עקבי" ,הביאו הדבר
ל"אירא בימי רע":
"ימי רע" מכוון על הנהגת הטבע ,אשר ישראל
הם ככבשה בין שבעים זאבים
ועוד( ,ובדרך הטבע המצב הוא חמור וקשה ועד
ל"ימי רע" ,ואם האדם מתנהג בקיום המצוות
באופן מדוד ושקול ,מחלק בין מצוות חמורות
לקלות ,מתחיל בעיקריות ודוחה מצוות ה"עקב"
לבסוף ,הרי גם ההנהגה עמו מלמעלה היא באופן
זה ,שחייו מתנהלים על פי דרך הטבע ,ואזי יש
מקום ל"אירא בימי רע".

)תנחומא תולדות ה.

אך כאשר אין האדם מחשב חשבונות שכליים,
אלא מקיים כל המצוות בשווה רק בכדי להתקשר

בהשי"ת ,וממילא עוסק בלהט ובמסירת נפש בכל
מצווה ומצווה בשווה בקטנה ובגדולה ,בראש
ובעקב ,אזי גם מלמעלה מתנהגים עמו באופן
שלמעלה ממדידה והגבלה ובלי להתחשב בגדרי
הטבע.

להשוות "ראש" ו"עקב"
בקיום המצוות

בני י˘ר‡ל ˘רויים ב"מחל ,"‰ב‚לו˙ .ובכ„י לˆ‡˙ מן ‚‰לו˙ ,י˘ ל„ע˙ ˙חיל˙‡ ‰
‚‰ורם ל‚לו˙ ˙‡ ,מ‰ו˙ "‰מחל ,"‰ו‡זי ני˙ן ל„ע˙ ‡˙ "‰רפו‡„‰ ˙‡ ,"‰רך ˘ב ‰ני˙ן
ל˙˜ן ‡˙ סיב˙ ‚‰לו˙ ,וכך ל˙˜ן ‡ו˙ ‰ול‰בי‡ ‡˙ ‡‚‰ול.‰
וכמו במ˘ל ,עˆם ‰עיסו˜ בי„יע˙ סיב˙ ‚‰לו˙‰ ,ו‡ ‚ופ‡ חל˜ מן ‡‚‰ול˘ ,‰כן י„יע˙
‚‰לו˙ ‰י‡ ‰מבי‡‰ ˙‡ ‰י‰ו„י לחפ˘ „רך "לרפ‡ו˙ ,"‰ולˆ‡˙ ממנ‡ ‰ל ‡ר ıטוב‰
ורחב.‰

והי' עקב תשמעון
אלו מצוות קלות שאין בני אדם משגיחין בהן אלא משליכין אותן תחת
עקביהן
)ז ,יב .תנחומא(

יש לבאר זה בעבודת האדם לקונו:
ב"משליכין אותן תחת עקביהן" אין הכוונה לאלו
שאינו מקיימים המצוות הקלות ח"ו ,אלא באלו
שמסכימים לקיום המצות הקלות ,רק ש"משליכים"
את זמן קיומן לאחר זמן עד לאחר ה"עקב".
טוענים הם שעבודת השי"ת חייבת להיעשות
בסדר מסודר ,ועל כן בתחילת העבודה יש לדאוג
ולהבטיח קיומן של "מצוות חמורות" שהם ראשית
ו"ראש" בעלייתו הרוחנית של האדם ,ורק לאחר
שעומד איתן במצוות אלו ,יכול להשתדל גם בקיום
מצוות שאינן חמורות ביותר אך סמוכות ל"ראש",
ובוודאי שבשלב זה אינו חושב עדיין על מצוות
"קלות" ועד למצוות שנחשבות ל"עקב" וסוף כל
המצוות.

"המדבר הגדול" של הגלות
לפני ‰כניס‡ ‰ל "‡ר ıטוב ‰ורחב ,"‰עברו בני י˘ר‡ל במ„בר „‚‰ול ,ומכיוון ˘"מע˘‰
‡בו˙ סימן לבנים"

)ר‡˙ ‰נחומ‡ לך לך ט .בר‡˘י˙ רב ‰פ''מ ,ו .רמב''ן לך לך יב ,ו‡ .ור ˙‰ור ‰בר‡˘י˙

ח"‡ עב ,ב ו‡ילך .ובכ''מ(‰ ,רי ‚ם ˜ו„ם ‰כניס‡ ‰ל "‡ר ıטוב ‰ורחב "‰בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו,
עוברים בני י˘ר‡ל ב"מ„בר „‚‰ול" ˘ל ‚‰לו˙.
‡ו˙ם פרטים ˘‰יו במ„בר „‚‰ול כפ˘וטו‰ ,ם ‰ם ˘˜‰יים ‰רוחניים ˘˜יימים במ„בר
„‚‰ול ‰רוחני ˘ל זמן ‚‰לו˙ ,ומכיוון ˘נ˙ב‡ר למעל˘ ‰י„יע˙ ‰מחל‰ ‰י‡ חˆי מן
‰רפו‡‰ ,‰רי י˘ לעיין בפרטי ‰מ„בר ‰רוחני ˘ל ‚‰לו˙ ,ובכך לי„ע כיˆ„ ל˙˜ן עניינים
‡לו ול‰חי˘ ‡˙ ‡‚‰ול.‰
בפר˘˙נו )ח ,טו( מ˙‡ר˙ ˙‰ור‰ ˙‡ ‰מ„בר „‚‰ול ˘עברו בו בני י˘ר‡ל בˆ‡˙ם
ממˆרים" :במ„בר „‚‰ול ו‰נור‡ ,נח˘ ˘רף וע˜רב ,וˆמ‡ון ‡˘ר ‡ין מים" .וי˘ לב‡ר
˙וכן עניינים ‡לו במ„בר ‰רוחני ˘ל זמן ‚‰לו˙ ,וכיˆ„ י˘ ל˙˜נם בכ„י לזכו˙ לבו‡ ‡ל
‡ר ıטוב ‰ורחב.‰

והנה ,אם כי על פי השכל טענה זו נכונה היא,
הרי שלאמיתתם של דברים אין הדבר כן ,ואדרבא:
יסוד ועיקר גדול בעבודת האדם לקונו ,שכל
עסקו בקיום המצוות אינו מתחיל בחשבון שכלי
שמבין סיבת קיום המצוות ונחיצותן ,אלא באמונה
תמימה בבורא ברוך הוא ובקבלת עול מלכות
שמים לקיים ככל אשר יגזור בין אם יבין בשכלו
בשכל ובין אם יהי' כחוקה בלא טעם .וכאשר היסוד
לקיום המצוות הוא האמונה וקבלת עול מלכות
שמים ,הרי אין כל הפרש וחילוק בין מצווה חמורה
לקלה ,שכולן מצוותיו של מלך הן והוא כעבד
המקיים מצוות אדונו מבלי לנסות להתחקות אחר
מטרותיהן ומעלתן ,ובעיניו כל הציוויים שווים
וחשובים ,כקטן כגדול .ואזי גם מצות של "עקב" –
"תשמעון" ,ובאופן שווה לשאר המצוות.

לא להתפעל מהמדבר!
"‰מ„בר „‚‰ול"  -בכללו˙" ,מ„בר" ‰ו‡ מ˜ום ˘מם ˘‡ין ˘ם מ‚ורי בני ‡„ם„‡" .ם"
˜‡י על בני י˘ר‡ל ,כמו ˘‡מרו ב‚מר‡ )ב"מ ˜י„ ,ב( "‡˙ם ˜רויין ‡„ם"

)ור‡˘ ‰ל" ‰חל˜

˙ו˘ב"כ וי˘ב סוף „‰רו˘ ˆ‡ן יוסף(.
וכ‡˘ר ‡ומרים "מ„בר „‚‰ול"‰ ,רי ‰כוונ ‰בז‰ ‰י‡ ˘‰מ„בר ‚„ול מן ‰יי˘וב˘‰ ,טח
˘נמˆ‡ים בו ‡ומו˙ ‰עולם ‚„ול יו˙ר מן ˘‰טח ‰מיו˘ב על י„י "‡„ם"‰ ,ם בני י˘ר‡ל.
‰ל‡ ‰כ˙וב )סוף ו‡˙חנן( מעי„ "כי ‡˙ם ‰מעט מכל ‰עמים"˘ ,בני י˘ר‡ל ‰ם מיעוט בין
‡‰ומו˙ ,וממיל‡ ˘‡ר ‰עולם ‰ו‡ בבחינ˙ "מ„בר „‚‰ול"‚ .ם בפרטיו˙ יו˙ר ,ב˙וך בני
י˘ר‡ל‰ ,רי י‰ו„ים ˘˘ומרים ˙ור ‰ומˆוו˙ כר‡וי‡ ,ינם ‰רוב ,לע˙ ע˙ ‰ולפי ˘ע .‰ונמˆ‡
˘"‰מ„בר" ‰ו‡ ‚„ול מ‡ו„ ביחס למ˜ום מו˘ב "‡„ם" ‰נו‚‰ים כר‡וי.

לקראת שבת

י

לקראת שבת

‡מנם„‚" ,לו˙" זו ˘ל ‰מ„בר ‡ינ„‚ ‰לו˙ ‡מ˙י˙:
‡ף ˘בכמו˙‡ ,ומו˙ ‰עולם רבים מבני י˘ר‡ל ,וענייני ‰עולם רבים יו˙ר מ‡˘ר ענייני
י„‰ו˙‰ ,נ ‰ב‡מ˙ ‡ומו˙ ‰עולם ו‰עולם כולו בטלים ל‚בי בני י˘ר‡ל וענייני עבו„˙ .'‰
ב‰פטר˙ פר˘˙נו ‡ומר ‰נבי‡ "ו‰יו מלכים ‡ומנייך ו˘רו˙י‰ם מני˜ו˙ייך"˘ ,ב‡מ˙ כל
‰מלכים ו˘‰רים ‡ינם ˜יימים ‡ל‡ בכ„י לסייע לבני י˘ר‡ל.
על כך ‡ומרים ב˙פיל ‰˙‡" ‰בחר˙נו מכל ‰עמים  . .ורוממ˙נו מכל ‰ל˘ונו˙" ,בני
י˘ר‡ל ‡מנם ˜טנים בכמו˙‡ ,ך מכל מ˜ום ‰ם מרוממים מכל ˘‡ר ‡‰ומו˙ וענייני ‰עולם,
˘בטלים ‡לי‰ם.

י‡

ארס חם וארס קר
˙‰י‡ור ‰ב‡ בכ˙וב ‰ו‡ ˘לו˘ ‰עניינים ˘ל ‡רס" :נח˘ ˘רף וע˜רב" ,ו‡י˙‡ בספרים
)ערכי ‰כינויים לבעל ס „"‰מערכ˙ נח˘( ˘נח˘ ‡רסו חם ו‡ילו ע˜רב ‡רסו ˜ר ,ו‚ם בעבו„˙ ,'‰
‰רי י˘ בז ‰עניינים ל‚ריעו˙‡ ˘ל חום ו˘ל ˜ור.
"נח˘"  -כ‡˘ר נפל „‡‰ם ע„ כ„י כך ˘‰ו‡ מח˘יב ‡˙ מ„בר ‰עולם ל"‚„ול ונור‡",
‰רי עלול ‰ו‡ ליפול לי„י כך ˘‰ו‡ מ˙חיל ל˙‰ל‰ב בענייני ‰עולם ,בחמימו˙ ‚„ול.‰
וכ‡˘ר ‡„ם עסו˜ בחום וב˙‰ל‰בו˙ בענייני ‰עולם ,ב‡ „‰בר על ח˘בון ˙‰‰ל‰בו˙
בענייני ˜„ו˘ ,‰ו‰י‡ ‰ולכ˙ ומ˙מעט˙.

ז‰ו עומ˜ מ„˘ ‰ר˘ו ב‚מר‡ )ברכו˙ ו (‡ ,על ‰פסו˜ )˙בו‡ כח ,י( "ור‡ו כל עמי ‡‰רı
כי ˘ם  '‰נ˜ר‡ עליך ויר‡ו ממך"‡" ,לו ˙פילין ˘בר‡˘"˙ .וכן „ר˘ ‰זו ברוחניו˙ ‰ו‡,
˘כ‡˘ר ‰מוח ˘בר‡˘ מו˜ף ב˙פילין‰ ,יינו ˘‰י„יע‡ '‰"˘ ‰ל˜ינו ‡ '‰ח„" ח„ור‰
ב˘כלו ‰יטב ,ו‰ו‡ מכיר בכך ˘˘‰י"˙ ‰ו‡ ˘‰ליט ‰יחי„י בעולם כולו‡ ,זי "כל עמי
‡‰ר "ıבטלים לחלוטין.
י‰ו„י ˘ח„ור ב˙חו˘ ‰זו ˘‰עולם בטל לענייני ˜„ו˘‡ ,‰ין "מ„בר" ‚‰לו˙ ˘ולט עליו
כלל .ו‰ו‡ חי ב‡ופן ˘˜‰ב" ‰נו˙ן לו ‡˙ פרנס˙ו ,ב‡ופן ˘‰ו‡ מנ‰ל ‰על פי „רכי ˙‰ור,‰
ועו„ נו˙ר לו פנ‡י ל˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור.‰
‡מנם˙ ,חיל˙˘ ‰ל ‚‰לו˙ ‰ו‡ ˘‰י‰ו„י מח˘יב ‡˙ מ„בר ‰עולם ל"‚„ול" יו˙ר
מי‰ו„ים וענייני י„‰ו˙.

"˘רף"  -ל‡חר מכן נופל „‡‰ם עו„ ,ו‰רי ‰חמימו˙ ˘ל ענייני ‰עולם נע˘י˙ בבחינ˙
"˘רף" :ל‡ זו בלב„ ˘‰י‡ ממעט˙ ‡˙ ‰חמימו˙ ˘ל ˜„ו˘‡ ,‰ל‡ ˘‰י‡ ˘ורפ˙ ‡ו˙‰
לחלוטין ,ע„ ˘‡ין ˘ום ˙‰ל‰בו˙ וחום בענייני ˜„ו˘.‰
"וע˜רב" „‰ -ר‚‰ ‰נחו˙ ‰יו˙ר ‰י‡ בבחינ˙ "ע˜רב" ˘‡רסו ˜ר‡ .מנם כ‡ן ‡ין מ„ובר
על ˙‰ל‰בו˙ עˆומ ‰בענייני ‰עולם‡ ,ל‡ על ˜רירו˙ ו˜יפ‡ון‡ ,ך ב‡מ˙ ˜‰ור חמור ‰ו‡
מן ‰חמימו˙ ˘בענייני ‰עולם.
כ‡˘ר ‡„ם י˘ בו חמימו˙‰ ,רי ‡ף ˘‰חמימו˙ ו˙‰‰ל‰בו˙ ‰י‡ בענייני עולם ‰ז,‰
מכל מ˜ום ‡פ˘ר ל˘נו˙ ול˘‰פיע עליו ˘יחליף ‡˙ ‰חמימו˙ ו˙‰‰פעלו˙ לענייני ˜„ו˘.‰
‡מנם כ‡˘ר „‡‰ם ‰ו‡ ב˜רירו˙‰ ,רי ‡ינו מ˙פעל מ˘ום „בר ,ו˜˘ ‰מ‡ו„ ל‚רום לו
˙‰פעלו˙ מענייני ˜„ו˘.‰

]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ˘מב‡ר ‚ם ‡˙ ‰מ˘ך ‰כ˙וב "וˆימ‡ון" ו‚ו'[.

וכ‡˘ר י‰ו„י מעני˜ ח˘יבו˙ לעולם ,ו˙מ" ‰מי י˜ום יע˜ב כי ˜טן ‰ו‡" )עמוס ז‰ ,(‰ ,רי
„בר ז‚ ‰ופ‡ ‚ורם לכך ˘˙‰י' לעולם ˘ליט ‰עליו רח"ל.

פחד מהעולם
"ו‰נור‡"  -כ‡˘ר י‰ו„י מר‚י˘ ‡˙ ‰עולם ל"‚„ול" ובכך מעני˜ לעולם ˘ליט ‰עליו
רח"ל ,עלול ‰ו‡ ל‰מ˘יך וליפול ל„ר‚‡ ˘ב‰ ‰ו‡ מח˘יב ‡˙ ‰עולם ‚ם ל"נור‡".
‰ח˘ב˙ ‰עולם ל"‚„ול" ע„יין ‡ינ ‰מבטל˙ ‡˙ ‰י‰ו„י לחלוטין מעבו„˙  .'‰ל„ע˙ו,
‰עולם ‚„ול‡ ,ך ‚ם לי„‰ו˙ ולי‰ו„ים י˘ מˆי‡ו˙‡ ,ם כי מˆי‡ו˙ ˜טנ ‰יו˙ר .וממיל‡ ,לכל
‰פחו˙ כ‡˘ר ‡ינו עומ„ מול "‰מ„בר"‰ ,ו‡ עומ„ ‡י˙ן בעבו„˙ .'‰
‡מנם ,יכול ‰ו‡ ליר„ מ„חי ‡ל „חי ,ע„ ˘‰עולם ‚„ול כל כך בעיניו ,ו‰ו‡ יר‡ לעבו„
‡˙ ˘‰י"˙ ‡פילו בבי˙ ‰כנס˙ ובבי˙ ‰מ„ר˘ ‡ו בבי˙ו ,וז‡˙ מח˘˘ ˘מ‡ יוו„ע „‰בר
ל‡חרים.
‡ˆל י‰ו„י ז‰ ‰עולם ‰ו‡ ‚ם "נור‡"‰ ,ו‡ מ˘פיע ‚ם על ˙‰נ‚‰ו˙ו ב„' ‡מו˙יו‚˘ ,ם
˘ם ‰ו‡ יר‡ מ ‰י‡מרו ‚‰ויים.

איך יוצאים מהמדבר?
כ‡מור למעל‰ ,‰רי פר˘˙נו פר˘˘ ‰ל נחמ‰ ‰י‡ ,וממיל‡ ‚ם ˙וכנ ‰מר‡ ‰על ‰נחמ‰
ו˜˙‰וו ‰ל‚‡ול˘ ‰למ ‰ב˜רוב.
˙י‡ור ז˘ ‰ל מ„בר ‚‰לו˙ ,מטר˙ו ‰י‡ ללמ„ כיˆ„ מרפ‡ים ‡˙ "‰מחל˘ "‰ל ‚‰לו˙,
על י„י ˘יו„עים ‡˙ ‰סיב ‰למחל ‰ומ˙˜נים ‡ו˙.‰
˙חיל˙ ‰מחל‰ ,‰י‡ ‰‰נח"‰˘ ‰מ„בר" ‰ו‡ "‚„ול"˘ .מר‚י˘ים ˘מˆי‡ו˙ ‰עולם
‚„ול ‰וח˘וב ‰יו˙ר מי‰ו„ים וי„‰ו˙ ,ומ˘ם ‰ולכים ויור„ים ל"ו‰נור‡ ,נח˘˘ ,רף ,וע˜רב,
וˆימ‡ון ‡˘ר ‡ין מים" כמבו‡ר למעל.‰
וממיל‡ ‚ם ˙י˜ון ‚‰לו˙ ‰ו‡ ב˘ור˘ ‰מחל ,‰י˘ ל‡˙‰זר ב˙ו˜ף ‚„ול בכל ‰נו‚ע
לענייני י„‰ו˙ ,ולי„ע ˘‡ין "‰מ„בר" ‚„ול מבני י˘ר‡ל ,וז‡˙ מ˘ום ˘"‡˙ ‰בחר˙נו מכל
‰עמים  . .ורוממ˙נו" ,וממיל‡ „‚‰ול‡‰ ‰מי˙י˙ ‰י‡ בענייני ˜„ו˘ ‰וי„‰ו˙.
ו‡זי נפטרים ממ„בר ‚‰לו˙ ,ונכנסים ‡ל ‡ר ıטוב ‰ורחב ,‰ב‚‡ול˙ עולם על י„י מ˘יח
ˆ„˜נו ,בע‚ל‡ „י„ן.

