‚úיון ˙רסב
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ויˆ‡

‡˙‰ומו˙ ˘נו„úו ﬠם ˘‰בטים
בי˙ זבו„ úיﬠ˜ב בפר˜מיט‡ ˘ úזבוúון
ב‚„ר ˘‰כר „˘מיר˙ ˘ב˙
פרנס˘‚ ‰מי˙ ופרנס ‰רוחני˙

פ˙ח „בר

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‚

פ˙ח ‡˙ ‰עינים כיˆ„ ללמו„‰ ,רי ˘עי˜ר ‰חילו˜ ‰י' יו˙ר בל‡חר ‰לימו„.
ו˙‰חיל לבכו˙ בבכי' עˆומ ,‰ב‡ומרו ר˜ ˙יבו˙ ‡לו ַ‡י רבי‡ַ ,י רבי˘ ,חזר על ז‰
כמ ‰וכמ ‰פעמים בזע˜ ‰חרי˘י˙ ,מעומ˜ פנימיו˙ נ˜ו„˙ לבבו ,מ˘ ‰ע˘ ‰רו˘ם ‡„יר
על כל ‰מסובים.

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

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

‰ר"‡ מ‡‰מיל :במ‰ ‰י' ‰חילו˜ ל‡חר ‰לימו„.
‰ר"‡ מוויטעבס˜ עו„נו מ˙מו‚‚ ב„מעו˙יו וב‚ניחו˙יו ,וכ˘‰ר‚יע במעט ,ממ˘יך
„יבורו ב˜ול רוע„ מ˙‰ר‚˘ו˙ פנימי ומבכי' לבבי.
‰חילו˜ ‰י' ל‡חר ‰לימו„ ,כ‡˘ר ‰לכנו מלימו„ ˘‰יעור ‡ˆל „‰ו„ ר' זעמעלע
„ˆ‰י˜‰ ,יינו מרוממים בעיני עˆמנו ,ברוך ˘‰ם יו„עים ‡נו עו„ פלפול ‚‡וני ועו„
חי„ו˘י ˙ור‡‚ ‰וניים‡ .בל כ‡˘ר ‰לכנו מ˘יעור ‡ˆל ‰רבי‰ ,יינו ˘בורים בעיני עˆמנו
מכך ˘‡ין לנו כל  ‰‚˘‰במ‡ור ˘ב˙ור ,‰ומ‚‰סו˙ ‡‰י˘י˙ ˘ל‡ מר‚י˘ים ‡˙ נו˙ן
˙‰ור ‰ברוך ‰ו‡.
‰סיפור ‰ז ‰מעי„ ˘חסי„ו˙ מ‡יר ‰יו˙ר ‡˙ ‰מ‡ור ˘ב˙ור‰˘ ,‰מ‡ור ˘ב˙ור‰
חו„ר בפנימיו˙ מוחו ופנימיו˙ לבו ,ומ‡יר ‡˙ ‰ח˘ך ˘לו.
בכל ‡„ם י˘ ‡‰ור ו‰ח˘ך ‰פרטי ˘לו ,מ‡˘ ‰ין ‡„ם יו„ע מ ‰בלבו ˘ל חבירו,
ו‡יז„ ‰בר מעי˜ ‡ו˙ו ומיˆר לו ,כי „עו˙ בני ‡„ם ˘ונו˙ ‰מ‰ ,‰נ‰ ‰מ‡ור ˘ב˙ור‰
מ‡יר ‡˙ ‰ח˘ך ˘לו ומעמי„ו על ‚‰וב‰ ‰ר‡וי לו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˙כ‡ ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

חיוב ז„ ‰לימו„ ˙‰ור ‰מלב„ ˘‰ו‡ מˆו‡„ ‰וריי˙‡ כמ"˘ ‰רמב"ם „ב˙למו„ ˙ור‰
י˘ ˘ני מˆו˙ ,ר‡˘ונ ‰ללמו„ ˙‰ור˘ ,‰ני' לכב„ לומ„י' ויו„עי'‰ ,רי „לימו„ ˙‰ור‰
‰י‡ מˆו‡„ ‰וריי˙‡‰ ,נ ‰מלב„ ז‡˙ ‰רי לימו„ ˙‰ור ‰נו‚ע בנפ˘ „‡‰ם ממ˘ ובנפ˘ו˙
‡נ˘י בי˙ו ו˜יום בי˙ו.

˙בלין לימו„ ‰חסי„ו˙ נו˙ן ל‡„ם טעם ל˘בח
„כ‡˘ר „‡‰ם לומ„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ עומ„ על ‡יז‚ ‰וב ‰וי˘ לו ˙עו„ ‰ומטר ‰בחיים,
‰ו‡ יו„ע ל˘ם מ‰ ‰ו‡ חי ,וי˘ לו ענין בחיים ,ומיום ליום עול ‰בי„יע˙ ˙‰ור ‰וביר‡˙
˘מים.
ובפרט מי ‡˘ר ב˘יעורי לימו„יו ‰ו‡ ˜ובע לו ‚ם לימו„ ‰חסי„ו˙ ‡יז ‰זמן בכל יום,
‡ו פעם ב˘˙י ימים ‡ו פעמיים ב˘בוע‰ ,רי ˙בלין ז ‰נו˙ן לו טעם ל˘בח ‰ן ב‚וף ועˆם
לימו„ ˙‰ור˘‡ ‰ר בע˙ לימו„ו ‡ינו ‡ˆלו כלימו„ ענין ˘כלי בלב„ ‡ל‡ יו„ע ומר‚י˘

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

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ז‡י‡נı

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

‡˘ר ז‰ו חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב" ,‰ו‰ן בפעול˙ ‰ל˜יים ‡˙ „יני ˙‰ור ‰ביר‡˙ ˘מים.
ז‡˙ ‡ומר˙ ‡˘ר לימו„ ‰חסי„ו˙‚ ,ם מעט‰ ,י‡ פועל˙ ‰ב‰ ˙˜‰מ‡ור ˘ל ˙ור,‰
˘‰מ‡ור ˘ב˙ור‰ ‰נ‚לי˙ מ‡יר לו בכלל ב‡ופן ‡חר ל‚מרי ,ז‰ו ‡ור ‡חר לחלוטין.

‰‰ב„ל ‰ו‡ ב'ל‡חרי ‰לימו„'
ב˘נ˙ ˙ר" ‰ביומי „חנוכ‰ ‰ז„מנו בליוב‡וויט˘ ‰חסי„ים ‡‚‰ונים ‰מפורסמים
„ˆ‰י˜ים ‰רב ר' ‡ייזי˜ מ‡‰מיל‰ ,רב ר' ‰לל מפ‡ריט˘‰ ,רב ר' ‡ייזי˜ מוויטעבס˜
נ˘מ˙ם ע„ן ,וב‡ח„ ˙‰וע„ו˙ ˘‰י' ביני‰ם ‰ס˙ובבו „‰ברים על ‡ו„ו˙ ר‡˘י˙
˜˙‰רבו˙ם ˘ל ˘‰ל˘‡‚ ‰ונים ‰נזכרים ‡ל ע„˙ ‰חסי„ים.
כל ‡ח„ ו‡ח„ מ˘‰ל˘‰ ‰נזכרים סיפר ב‡רוכ‰ ‰עילו˙ ו‰סיבו˙ ‡˘ר סיבב עיל˙
כל ‰עילו˙ וסיב˙ כל ‰סיבו˙ ‡ופן ˜ירובם ‡ל ע„˙ ‰חסי„ים כפי ‡‰מור ב‰ר˘ימ.‰
‡‚‰ונים ‰חסי„ים ר"‡ מ‡‰מיל ,ו‰ר" ‰מפ‡ריט˘‰ ,יו ‚ם ‡בו˙ם מבני ‰חסי„ים,
‡מנם ‡‚‰ון ‰חסי„ ‰ר"‡ מוויטעבס˜ ‰י' מבעלי ‰יחס בע„˙ ‰מנ‚„ים.
ב‡ח˙ ‰נסיעו˙ ˘‰י' רבינו – ‰ז˜ן – נ"ע במינס˜‰ ,י' ‰ו‡ – ‰ר"‡ – מ‡ו˙ם ‡‰ברכים
‰עילוים ˘„˙‰ב˜ו ב‰ו„ כ"˜ רבנו ו‰לך ‡חריו ללי‡זנ‡ ,ונ‰י' לחסי„ נל‰ב.
‰חסי„ ‡‚‰ון ר"‡ מ‡‰מיל ˘ו‡ל ‡˙ ‰חסי„ ‡‚‰ון ‰ר"‡ מוויטעבס˜ ,מ‰ו ‰חילו˜
בין ˙‰ור˘ ‰למ„˙ם ‡ˆל ‡‚‰ון ר' זעמעלע „ˆ‰י˜ לבין ˙‰ור˘ ‰למ„˙ם ‡ˆל ‰רבי
בלי‡זנ‡.
‰ר"‡ מוויטעבס˜ :לב„ ˘‰י ‰חילו˜ בעˆם ‰לימו„‰ ,רבי עם ˘כלו ‰ב‰יר ו‡‚‰וני,

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

˙וכן ‰ענינים

כ‡

„רכי ‰חסי„ו˙

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡˙‰ומו˙ ˘נול„ו עם ˘‰בטים

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

בין ˙‡ומו˙ ˘מעון ובנימין ל˙‡ומו˙ ˘‡ר ˘‰בטים ‰ /חי„ו˘ ב˙‡ומו˙ בני ˘‰פחו˙
על ˙‡ומו˙ בני רחל ול‡‡ / ‰יז‡˙ ‰ומו˙ נול„ו ‚ם ‡ליב‡ „רבי נחמי'?  /י„יי˜ בל˘ונו˙
‰כ˙ובים וימˆי‡ מ˜ור ל˙‡ומו˙ ‚ם ‡ליב‡ „ר"נ
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  261ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח

מ„וע ל‡ נז‰רו ‡‰בו˙ ב‡יסור יˆי‡ ‰מ‡"י?  /מ„וע ‡ין מערבין ˘מח ‰ב˘מח?‰

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
בי˙ זבול „יע˜ב בפר˜מטי‡ „זבולון
˙‰יס„ו˙ בי˙ י˘ר‡ל ב"חרן" „וו˜‡  /מ„וע רוב בני י˘ר‡ל ‡ינם "יו˘בי ‡‰ל"? /
"„יר˙ו" ˘ל ˘‰י"˙ בזיכוך ‰עניינים ‰נחו˙ים ביו˙ר „וו˜‡  /עי˜ר כוונ˙ ‰ברי‡‰ ‰י‡
בנ˘מו˙ י˘ר‡ל ו˙‰ור‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ'  134ו‡ילך(

פנינים

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

‰ליל ‰ו‰חו˘ך ˘למעל ‰מ‡ור ויום  /מ"עפר ‡‰ר "ıל"ופרˆ˙"!

ההבדל הוא ב'לאחרי הלימוד'
החילוק הי' לאחר הלימוד ,כאשר הלכנו מלימוד השיעור אצל הדוד ר' זעמעלע
הצדיק ,היינו מרוממים בעיני עצמנו ,ברוך השם יודעים אנו עוד פלפול
גאוני ועוד חידושי תורה גאוניים .אבל כאשר הלכנו משיעור אצל הרבי ,היינו
שבורים בעיני עצמנו מכך שאין לנו כל השגה במאור שבתורה ,ומהגסות האישית
שלא מרגישים את נותן התורה.
וַ ƒי ׁ ¿ּ˘ ַּכב ַּב ָּמ˜ו… ם ַ‰‰וּ‡

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

"וי˘כב במ˜ום ‰‰ו‡"  -ל˘ון מיעוט :ב‡ו˙ו מ˜ום ˘כב;
‡בל י"„ ˘נים ˘˘מ˘ בבי˙ עבר ל‡ ˘כב בליל‰˘ ,‰י' עוס˜ ב˙ור‰

ב‚„ר ˘‰כר „˘מיר˙ ˘ב˙
י„יי˜ בל' ‰רמב"ם ˘˘כר ˘‰ומר ‡˙ ˘‰ב˙ כפי כחו ‰ו‡ י˙ר על ˘כר עולם ‰ב‡ ,ויסי˜
„כוונ˙ו כ‡ן ל˘כר בעו"‰ז ˘‰ו‡ מעין עולם ‰ב‡  /עפ"ז יב‡ר יסו„ ב‰„ ‡‰מחלל ˘ב˙
בפר‰סי‡ „ינו כ‚וי כיון ˘˜„ו˘˙ ˘ב˙ ‰ו‡ „בר ‰נו‚ע ל‚וף ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל

)ויˆ‡ כח ,י‡ .ר˘"י(

לימו„ ˙‰ור ‰נו‚ע בנפ˘ „‡‰ם ממ˘

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ'  125ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
פרנס˘‚ ‰מי˙ ˙לוי' בפרנס ‰רוחני˙

ו¿ נָ ַ˙ן ל ƒי ל∆ ∆חם ל∆ ¡‡כ…ל ו ∆ּב‚∆ „ ל ƒל¿ …ּב ׁ˘

„רכי ‰חסי„ו˙

‡‰ם ככ ‰נבלע בעניני מסחר ו˜ניין ע„ כי ‡ין לו ‡ף ˘ע˜ ‰ל ‰לכ˙וב מכ˙ב ל‰ו„יע
מ‰נע˘˙‡ ‰ו.

)ויˆ‡ כח ,כ(

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

מ‡˙ו ל‡ ˜˙‰בל ]ע„ ‰מכ˙ב ˘˘לח כע˙[ ˘ום י„יע ‰מˆ˘ ‰יער ‡ו˙י במ‡„,

כ‡

‰‰ב„ל ‰ו‡ ב'ל‡חרי ‰לימו„'
ּ˘ ַּכב ַּב ָּמ˜ו… ם ַ‰‰וּ‡ "וי˘כב במ˜ום ‰‰ו‡"  -ל˘ון מיעוט :ב‡ו˙ו מ˜ום ˘כב; ‡בל י"„ ˘נים ˘˘מ˘
וַ ƒי ׁ ¿
בבי˙ עבר ל‡ ˘כב בליל‰˘ ,‰י' עוס˜ ב˙ור) ‰ויˆ‡ כח ,י‡ .ר˘"י(

וביו˙ר מˆ˘ ‰יער ‡ו˙י ,ומˆער ‡ו˙י במ‡„ מ‡„˘‡ ,ר ‡ם כי טרו„ ומוטר„ ˘‡ין לו
זמן ‚ם לכ˙וב מכ˙ב פעם ב‡יז ‰ח„˘ים‡ ,ם כן מ ‰נע˘ ‰עם ˜ביע˙ ע˙ים ל˙ורˆ‡ ‰לו
בחול וב˘ב˙ ˜ו„˘ ,ויום טוב˘‡ ,ר ˆערי ז ‰מכריח ‡ו˙י לכ˙וב ‡ליו.
ל‡ ‡פונ ‰כי יו„ע ‰ו‡ ‡˘ר ‰לכ ‰מפורט˙ וחמור ‰מ‡„ כי כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל,
בין ע˘יר ב„ע ‰ובין עני ב„ע ,‰בין עסו˜ במסחר ו˜נין ובין פנוי מעס˜יו ,בין ברי‡ ובין
ח"ו חלו˘ ,מחוייב בלימו„ ˙‰ור ,‰בכל יום ויום בלי ˘ום ˙ירו ıבעולם כלל וכלל ,כפי
˘כ˙ב מורינו נ"ע ב‰לכו˙ ˙למו„ ˙ור.‰

כ

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙
וכ‡˘ר יפעול בעˆמו ל‰יו˙ יו˙ר במוחין ומעט במ„ו˙‰ ,נ ‰ב„רך ממיל‡ י˙‚לו

„רכים ‡יך ל‰עמי„ ‰עס˜ ו˙‰י' ‚ם ‰עבו„ ‰ב‰עס˜ כ„בעי למ‰וי.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

‡ח„ מ‰טע]ו[יו˙ ˘רו‡ים ‡ˆל ‡ברכים˘ ,מחל˜ים ‰עולם ˘‚‰מי מן ‰רוחני
)˘ב„˜ו˙ „„˜ו˙ ‰ו‡ ענין ‰יפך ‡‰מונ‡„ ,‰מונ˙ ‰׳ ‡ח„ ו˘מו ‡ח„ ‰ן ב‚˘מיו˙

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

ו‰ן ברוחניו˙( במיל‡ נר‡ ‰ל‰ם ˘‡ם ‰עס˜ ‡ינו כ„בעיˆ ,ריך לחפ˘ ר˜ ל˙˜ן בנו‚ע
ל‰עס˜ עˆמו ,ו‡ין חו˘בים ‡ולי ז ‰מפני ˘ˆריך למל‡ו˙ מ ‰בעניני ˙ור ‰ומˆו˙‰˘ ,ם
ˆנור לפרנס ,‰וכ‡˘ר י‰י׳ חז˜ ב˘מיר˙ ˘ל˘˙ ˘‰יעורים ˘‰וים לכל נפ˘ ,בחומ˘
˙‰לים ˙ני‡‰ ,י„ועים ,ו‚ם ב˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור ‰נוסף על ‰נ"ל ,בנ‚ל ‰ובחסי„ו˙‰ ,נ‰
‡ז ‚ם ‚˘מיו˙ ‰עס˜ י‰י' ‰לוך וטוב וב˘מח.‰
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' לו-ז(

״חיי ˆער ˙חי'״  -י˜ויים ברוחניו˙ ,ענו ‰ו˘פלו˙
וי‰י רˆון ‡˘ר ˘‰ם י˙ברך בור‡ עולם ומנ‰י‚ו ירחיב פרנס˙ו ב‚˘מיו˙ ובטח מˆ„ו

התאומות שנולדו עם השבטים
בין תאומות שמעון ובנימין לתאומות שאר השבטים  /החידוש בתאומות בני
השפחות על תאומות בני רחל ולאה  /איזה תאומות נולדו גם אליבא דרבי
נחמי'?  /ידייק בלשונות הכתובים וימציא מקור לתאומות גם אליבא דר"נ

‰ו‡ ירחיב פרנס˙ו ברוחניו˙ ,ז‡˙ ‡ומר˙ „˙˘‰‰לו˙ ב‰חז˜˙ ‰י„‰ו˙ ו‰פˆ˙ ,‰ו„בר
מ˘נ˙נו ,כך ‰י‡ „רכ˘ ‰ל ˙ור ‰וכו' וחיי ˆער ˙חי' כו' י˜ויים ז ‰על י„י ˆער ברוחניו˙
ז‡˙ ‡ומר˙ ˜יום ‰‰ור‡ ‰ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י˘ ,‰מˆטער מ˙וך ‰יו˙ו ענו ו˘פל
וכמ‡מר ‰מ˘נ ‰מ‡„ מ‡„ ‰ו˘ ‰פל רוח.

בפר˘˙נו

מספר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ לי„˙ם ˘ל ˘בטי י ,‰-בניו ˘ל יע˜ב ‡בינו; ולפי

‰מסופר בפר˘˙נו‰ ,יו לו ‡ח„ ע˘ר בנים וב˙ ‡ח˙ )„ינ – (‰ול˜מן )בפ' וי˘לח( מסופר
על לי„˙ בן נוסף ,בנימין.

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' ˜ע(‰

‡מנם ב‰מ˘ך ‰פר˘יו˙ )פ' וי˘ב לז ,ל (‰מ˘מיענו ר˘"י חי„ו˘ ‚„ול )ל‚בי ‰מפור˘
בכ˙וב( ,ו‰ו‡ – ˘‰יו ליע˜ב עו„ בנו˙ רבו˙„ .ל˘ון ‰כ˙וב ˘ם ‰ו‡ "וי˜ומו כל בניו
וכל בנו˙יו לנחמו" ,ור˘"י מפר˘:
"וכל בנו˙יו – רבי י‰ו„‡ ‰ומר‡ :חיו˙ ˙‡ומו˙ נול„ו עם כל ˘בט ו˘בט ונ˘‡ום".
]‡ל‡ ˘ממ˘יך ר˘"י ומבי‡ ˘ל„ע˙ רבי נחמי' ‡ינו כן‡ ,ל‡ ב"בנו˙יו" ‰כוונ‰
ל"כלו˙יו" .ור‡ ‰מ˘נ"˙ בבי‡ור ‰פלו‚˙‡ ו‰מס˙עף  -במ„ור ז ‰ב˘"פ :וי˘ב ˙˘ס"ז;
ויחי ˙˘ס"ח; וי‚˘ ˙˘ס"ט[.
וע"פ ‰י„וע ‚ו„ל „‰יו˜ וכו' בל˘ון ר˘"י ע„ ל‰פלי‡ – י˘ ל„˜„˜ בז˘ ‰כפל וכ˙ב
"‡חיו˙ ˙‡ומו˙ נול„ו עם כל ˘בט ו˘בט" )ול‡ נ˜ט ב˜יˆור" :עם כל ˘בט" – וכל˘ונו
בפ' וי˘לח ˘נע˙˜ ל‰לן(˘ ,נ˙כוון בז ‰ל ‰˘‚„‰מיוח„˙ ,כ„ל˜מן.

ב.

‰נ ‰ענין ז˘ ‰ל לי„˙ ‡חיו˙ ˙‡ומו˙ מˆינו כבר בפ' בר‡˘י˙ ,בסיפור לי„˙ ˜ין

ו‰בל .נ‡מר ˘ם )בר‡˘י˙ „-‡ ,ב(" :ו„‡‰ם י„ע ‡˙ חו˙˘‡ ‰ו ו˙‰ר ו˙ל„ ‡˙ ˜ין . .
ו˙וסף לל„˙ ‡˙ ‡חיו ‡˙ ‰בל" .ובר˘"י ˘ם˜ ˙‡" :ין‡ ˙‡ .חיו ‡˙ ‰בל – ‚' ‡˙ים
ריבויים ‰ם .מלמ„ ˘˙‡ומ ‰נול„ ‰עם ˜ין ,ועם ‰בל נול„ו ˘˙ים".

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

‰יינו˘ ,ז‰˘ ‰וסיף ‰כ˙וב בסיפור ‰לי„˙‰ ˙‡ ‰יב – "˙‡" ‰מור‰˘ ‰לי„‰ ‰י˙‰
ב‡ופן ˘ל "ריבוי" ,ב˙וספ˙ ˙‡ומ ;‰ולכן ,ב˜ין ˘נ‡מר בלי„˙ו פעם ‡ח˙ "‡˙" –
נול„‡˙ ‰ומ‡ ‰ח˙ ,ו‡ילו ב‰בל˘ ,נ‡מר ‰פעמיים ל˘ון זו – נול„ו ˘˙י ˙‡ומו˙.

˜úר‡˙ ˘ב˙

מיר‡˙ ˘מים ובחיר ‰חפ˘י˙ ני˙נ ‰ל‡י˘ ‰י˘ר‡לי( ,י˙רב ‰בפרנס˘‚‰ ‰מי˙ )˙‰לוי'
בנו˙ן ˙‰ור ‰ומˆו‰˘ ‰ו‡ „ו˜‡ ‰זן ומפרנס לכל( ,וכל ‰מוסיף ומוסיף מוסיפין לו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' ˙נ„(

‡מנם‡ ,ף ˘ל‚בי ˜ין ו‰בל כ˙ב ר˘"י על לי„˙ ‡‰חיו˙ ‡˙‰ומו˙ בס˙ם ,כ„בר
‰מוסכם על ‰כל – ‰רי בני„ון „י„ן ,ל‚בי ‡‰חיו˙ ‡˙‰ומו˙ ˘ל ˘‰בטים ,מ„‚י˘ ר˘"י
˘„‰בר ˙לוי במחלו˜˙ בין ר' י‰ו„ ‰לר' נחמי'.

יט

„‚‰‰ל ‰ב‚˘מיו˙ ˙לוי' לכל לר‡˘ ב„‚‰ל ‰ברוחניו˙

ו‰טעם פ˘וט ,מ˘ום ˘בעו„ ב˜ין ו‰בל מˆינו רמז ל„בר ב˙יב˙ "‡˙" ˘בסיפור

כ˘יע˘ ‰ככל ˙‰לוי בו ב‰נו‚ע לפרנס˙ו ברוחניו˙ ˘בי„ו ובו ˙לוי ,‰כי ‰כל בי„י

לי„˙ם‰ ,רי בסיפור לי„˙ ˘‰בטים  -ל‡ מˆינו ˘ום רמז לכך ˘נול„ו עמ‰ם ˙‡ומו˙;

˘מים חו ıמיר‡˙ ˘מים ,י˙מל‡ כל „‰רו˘ לפרנס˙ו ב‚˘מיו˙ ˙‰לוי ב˘‰ם י˙ברך ‰זן

ולכן ר' נחמי' ‡ינו מסכים ל„ברי ר' י‰ו„ ,‰וס"ל ˘ל‡ ‰יו ‡חיו˙ כ‡לו.

ומפרנס לכל.

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' פח(

‡ך יוˆ‡ים מן ‰כלל ‰ם ˘מעון ובנימין – ˘ב‰ם כן מˆינו )בסיפור לי„˙ם( רמז
ל‡חיו˙ ˙‡ומו˙:
בבנימין נ‡מר )וי˘לח ל ,‰יז( "ו˙‡מר ל‰ ‰מיל„˙ ‡ל ˙יר‡י כי ‚ם ז ‰לך בן" ,ומפר˘
ר˘"י:
"כי ‚ם ז – ‰נוסף לך על יוסף .ורבו˙ינו „ר˘ו :עם כל ˘בט נול„‡˙ ‰ומ ,‰ועם
בנימין נול„‡˙ ‰ומ ‰י˙יר."‰
ולכ‡ור ‰מובן‡˘ ,ף ˘נ˜ט ר˘"י ˘ם כ„ע˙ ר"י ,ו‰זכיר ‡˙ ז"˘ ‰עם כל ˘בט נול„‰

נר‡‚ ‰ם לעיני ב˘ר‡˘ ,ח„ ˆ‰נור ו‰כלים ‰כי בטוח לעניני פרנס˘‚ ‰מיי˙‰ ,י‡
˙‰‰עס˜ו˙ בעניני פרנס ‰ברוחניו˙ ,ו‡„רב – ‰פרנס˘‚ ‰מי˙ ‰י‡ בי„י ˘מים ,וכנוסח
ברכ˙ ‰מזון ˘‰י‡ מ„‡וריי˙‡‰ ,זן ‡˙ ‰עולם כולו בטובו בחן ובחס„ וברחמים ]‡ל‡
˘על „‡‰ם לע˘ו˙ כלים בטבע[ ,מ˘‡"כ פרנס ‰ברוחניו˙ ,כול ‰בי„ „‡‰ם‰˘ ,רי ‰כל
בי„י ˘מים חו ıמיר‡˙ ˘מים ,ונ‡מר ר‡ ‰נ˙˙י לפניך ו˙ו ל‡ מי„י – מ˘‡"כ ובחר˙,
‰ו‡ ˙לוי ב‡„ם ]‡ל‡ ˘מוסיפין בז ‰סיוע מלמעל‰ ,‰ב‡ לט‰ר מסייעין ‡ו˙ו[.

˙‡ומ˘) "‰לכן ˆ"ל בבנימין ˘נול„ ‰עמו "˙‡ומ ‰י˙יר‰ – ("‰רי עˆם ‰לימו„ מ˙‡ים

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' ˆ(‰

‰ו‡ ‚ם לפי ר"נ ,ו‚ם ‰ו‡ יו„ ‰ל‚בי בנימין ˘‰ריבוי "כי ‚ם ז "‰מלמ„נו ˘נול„ ‰עמו

בו„‡י מכיר ב‰זכו˙ „‚‰ול ˘ˆ‰ליחו ˘‰ם י˙ברך ˘פרנס˙ו ˘‚‰מי˙ ˙‰י' בב˙ ‡ח˙

˙‡ומ‡) ‰ם כי ל˘יט˙ו נול„ ‰עם בנימין ˙‡ומ‡ ‰ח˙ בלב„(.
ו‡מנם ,עˆם ‰לימו„ ˘ם ‰ו‡ ר˜ לפי "מ„ר˘ רבו˙ינו" – כי ב„רך ‰פ˘ט מ˙פר˘ו˙
˙‰יבו˙ "כי ‚ם ז "‰ב‡ופן ‡חר )"נוסף לך על יוסף"(;
וי˙יר ‰מזו מˆינו ב˘מעון˘˘ ,ם מפור˘ ב„ברי ל‡) ‰פר˘˙נו כט ,ל‚( – "כי ˘מע  '‰כי

ב‡ו˙ו ענין „פרנס˙ו ברוחניו˙ ובמיל‡ מובן ‡˘ר כ˘ם ˘מ˘˙„ל ב„‚‰ל˙ ‰פרנס‰
ב‚˘מיו˙ על ‡ח˙ כמ ‰וכמˆ˘ ‰ריך ל„˙˘‰ל ב„‚‰ל˙ ‰פרנס ‰ברוחניו˙ ‰ן מˆ„
˘רוחניו˙ ‚„ול ‰ומעול ‰מ‚˘מיו˙ ועו„ ז‡˙ ˘„‚‰‰ל ‰ב‚˘מיו˙ ˙לוי לכל לר‡˘
ב„‚‰ל ‰ברוחניו˙.

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˘מ‚(

˘נו‡‡ ‰נכי וי˙ן לי ‚ם ‡˙ ז ."‰וי˘ לומר˘ ,ז˘ ‰נ˜ט ‰כ˙וב בל˘ון זו )"וי˙ן לי ‚ם ‡˙
ז ,"‰ול‡ "ויוסיף לי בן" וכיו"ב( ‰ו‡ כ„י ל‰ורו˙ ˘עם ˘מעון נול„‡˙ ‰ומ.‰
ו‰יינו‡˙˘ ,ומ ‰זו ˘נול„ ‰עם ˘מעון ‡ינ˙ ‰לוי' במחלו˜˙ ר"י ור"נ‡ ,ל‡ ‰י‡
‡ליב‡ „כולי עלמ‡ – מריבוי ˙יב˙ "‡˙"; וז˘ ‰ר˘"י ל‡ פיר˘ „בר ז˘) ‰מ˙יב˙
"‡˙" ילפינן ˘נול„‡˙ ‰ומ ‰עם ˘מעון( – י"ל ˘סומך על מ˘ ‰כ˙ב כבר בפ' בר‡˘י˙

מחפ˘ים מ ‰ל˙˜ן בעס˜ ,ול‡ מ‰
‰נ„ר˘ ˙י˜ון ב˙ור ‰ומˆו˙

ל‚בי ˜ין ו‰בל˙‡"˘ ,ים ריבויים ‰ם ,מלמ„ ˘נול„‡˙ ‰ומ) "‰כנ"ל( ,ולכן ‡ינו ˆריך

˜בל˙י מכ˙בו בו כו˙ב על „בר ‰מˆב ב‰עס˜ ו‰חיכוכים בינו ובין  ...ב‰עס˜...

לחזור ולפר˘ ‡˙ „‰בר ל„‰י‡ ל‚בי ˘מעון.

בפרט ז ‰עלי ל‰וסיף˘ ,רו‡ים במוח˘ ˘˙‰‰ר‚זו˙ בעניני עולם ,ל‡ ר˜ ˘‡ינו

‚.

מועיל ‡ל‡ עו„ מ˜ל˜ל ,ובפרט ב‰יחס ˘בין ‡ח„ לחבירו ˘כ˘‡‰ח„ מ˙ר‚ז ,מ˙ר‚ז ‚ם
ומע˙ ‰יובן ל˘ון ר˘"י "‡חיו˙ ˙‡ומו˙ נול„ו עם כל ˘בט ו˘בט" – ל‚„‰י˘

˘כוונ˙ו )˘ל ר' י‰ו„‰ (‰י‡ לכל ˘בט ממ˘.

˘‰ני ,וב˘ע˙ ‚˙‰לו˙ מ„ו˙ ‰נ ‰מכ ‰‰מוחין ו˘כל ,ו‡חר כך ˙ופסים ˘ל‡ ‰יו ˆריכים
לומר מ‡˘ ‰מרו ,ונוסף על כל ז‰ ‰ע„ר ˘‰לום ז‚ ‰ם ל‡ 'ברי‡' לעס˜ ולפעמים ‰ן
ב‚˘מי]ו˙[ ו‰ן ברוחניו˙,

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

כי:
‰י' ‡פ˘ר לומר ˘‰חי„ו˘ „"‡חיו˙ ˙‡ומו˙ נול„ו" ‰ו‡ „ו˜‡ בבני ל‡ ‰ורחל,

˙ור˙ חיים

˘עכ"פ מˆינו רמז בכ˙וב ˘יל„ו ˙‡ומו˙ – ל‚בי ל‡ ‰מˆינו בלי„˙ ˘מעון )"וי˙ן לי ‚ם
‡˙ ז ,("‰ול‚בי רחל מˆינו בלי„˙ בנימין )"כי ‚ם ז ‰לך בן"(; ‡ך בבני בל ‰‰וזלפ,‰

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

˘ל‡ מˆינו ˘ום רמז ל„בר – ל‡ נ‡מר ˘נול„ו עמ‰ם ˙‡ומו˙ )‡פילו ל˘יט˙ ר' י‰ו„.(‰
ולז ‰מ„‚י˘ ר˘"י ˘‡ינו כן‡ ,ל‡ "‡חיו˙ ˙‡ומו˙ נול„ו עם כל ˘בט ו˘בט" – עם
כל ‡ח„ מ˘‰בטים ממ˘ ,כולל בני בל ‰‰וזלפ.‰
ו‰יסו„ לז‚˘ ‰ם עם בני בל ‰‰וזלפ ‰נול„ו ˙‡ומו˙ – ‰ו‡ פ˘וט:
‰נ ‰כ‡˘ר ‚‰יע ‰זמן ˘יˆח˜ י˘‡ ‡˘˘‰ ,‰ביע ‡בר‰ם ‡˙ ‡ליעזר "ל‡ ˙˜ח ‡˘‰
לבני מבנו˙ ‰כנעני" )חיי ˘ר ‰כ„ .(‚ ,וכן ‡מר יˆח˜ ליע˜ב "ל‡ ˙˜ח ‡˘ ‰מבנו˙ כנען"
)˙ול„ו˙ כח .(‡ ,וע„ ˘‡מר ‰רב˜˙ˆ˜" :‰י בחיי מפני בנו˙ ח˙‡ ,ם לו˜ח יע˜ב ‡˘‰

פרנסה גשמית תלוי'
בפרנסה רוחנית

מבנו˙ ח˙ כ‡ל ‰מבנו˙ ‡‰ר ıלמ ‰לי חיים" )˙ול„ו˙ כז ,מו(.
‡ולם בבני יע˜ב ל‡ מˆינו ˘‰ם ‰לכו מחו ıל‡ר ıכנען כ„י ל˜ח˙ נ˘ים ממ˜ומו˙
‡חרים ,וכן ל‡ מˆינו ˘‰ם ˘לחו ˘לוחים לˆורך ז ;‰יח„ עם ז‡ ,‰י ‡פ˘ר לומר
˘˘‰בטים נ˘‡ו בנו˙ כנען ,ב˘ע„‰˘ ‰בר ‰י' מופרך כל כך ‡ˆל ‡‰בו˙ .ולכן לומ„

ו¿ נָ ַ˙ן ל ƒי ל∆ ∆חם ל∆ ¡‡כ…ל ו ∆ּב‚∆ „ ל ƒל¿ …ּב ׁ˘
)ויˆ‡ ,כח ,כ(

כ„י ˘י˜ˆבו לו פרנס ‰למעל ‰ז‰ו על י„י ˙ור ‰ומˆוו˙
מ˘ ‰כ˙ב ב‰סיב ‰ל‰ע„ר ˙‰‰עס˜ו˙ כ„בעי מפני טר„ו˙ בפרנס‰ ,‰רי מבו‡ר
ב˙ור˙ "‡„‰ח ומובן ‚ם ב˘כל˘‡ ,ר בענינים ˘ל פרנסˆ ‰ריך ל‰יו˙ ˘ני חל˜ים(‡ :
˘˙‰י׳ ‰פרנס ‰מוכנ ‰למעל .‰ב( ˘˙ומ˘ך למט ‰מע˘ר ‰טפחים בבני חיי ומזוני.
וכמבו‡ר ב‡רוכ ‰בכמ ‰מ˜ומו˙ ומ‰ם ב˜ונטרס ומעין מבי˙ ‰׳ יˆ‡.
ו‡י˘ ‡‰ומר ˘‡ין לו זמן ל˙‰עס˜ בחל˜ ‰ר‡˘ון כיון ˘טרו„ ‰ו‡ ב‰‰מ˘כ ‰למט‰
כו׳ – ‡ין לז ‰כל מ˜ום ב˘כל .וכ„י ˘י˜ˆבו לו ‰פרנס ‰למעל‰ ,‰רי ז„ ‰ו˜‡ ע"י
˙‰עס˜ו˙ בענינים ˘ל ˙ור ‰ומˆוו˙.
ולי˙ „ין ˆריך בי‡ור.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜לב(

למו˙ר לעוררו ‡˘ר ב‡י˘ ‰י˘ר‡לי פרנס˘‚‰ ‰מי˙ ˜˘ור ‰בפרנס‰ ‰רוחני˙ ,כי ‰רי
נ˜ר‡ים ‚וי ‡ח„ ב‡ר ,ıוכפירו˘ רבנו ‰ז˜ן ‡פילו ב‡ר˘‚‰ ıמי˙ ובענינים ˘‚‰מים˘ ,מז‰
מובן ˘ככל ˘יוסיף מˆ„ו בעניני פרנס ‰רוחני˙ )˘ז‰ו ˙לוי בו ˘‰כל בי„י ˘מים חוı

רבי י‰ו„˘ ,‰ב‰כרח לומר ˘ל˘בטים ‰יו ‡חיו˙ ול‰ם ני˘‡ו.
ומע˙ ‰מוכרח „‰בר ˘לכל ˘‰בטים נול„ו ‡חיו˙ ˙‡ומו˙‚ ,ם לבני בל ‰‰וזלפ– ‰
כי „ו˜‡ כך י˘ נ˘ים במספר ‰מ˙‡ים לבני יע˜ב ]‡ך ‡ין ‰כוונ˘ ‰כל ‡ח„ מבני יע˜ב
נ˘‡ ‡˙ ‡˙‰ומ˘ ‰נול„ ‰עמו – „‰רי ‡חו˙ו מן ‡‰ם ‡סור‡ ‰פילו לבני נח ,ו„ו˜‡
‡חו˙ מן ‡‰ב מו˙ר˙ ל‰ם )פר˘"י ויר‡ כ ,יב( – ‡ל‡ ˘כל ‡ח„ נ˘‡ ‡' ‰בנו˙ ˘נול„ו ל‡ם
‡חר˙ ,כ‚ון :בני ל‡ ‰נ˘‡ו ‡˙ ‡˙‰ומו˙ ˘נול„ו לרחל ,זלפ ‰ובל ,‰‰וכן על ז„‰ ‰רך
)מ˘כיל ל„ו„ לר˘"י פ' וי˘ב ˘ם .ועו„([ .ו˜"ל.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

עיונים וביאורים קצרים

מדוע לא נזהרו האבות
באיסור יציאה מא"י?

מדוע אין מערבין
שמחה בשמחה?
מל‡ ˘בוע ז‡˙

ויחלום ו‰נ ‰סולם ‚ו׳ ו‰נ ‰מל‡כי ‡ל˜ים
עולים ויור„ים בו
מל‡כים ˘ליוו‰ו ב‡ר‡ ıין יוˆ‡ים חוˆ ‰ל‡ר ıועלו
לר˜יע ,ויר„ו מל‡כי חו"ל ללוו˙ו
)כח ,יב .ר˘״י(

מˆינו ˘‡‰בו˙ יˆ‡ו לחו ıל‡ר ıול‡ נ˘‡רו
ב‡"י כל ימי‰ם ,ובפ˘טו˙ "‰ז מפני ˘‡ז ל‡ ‰י'
‡יסור יˆי‡ ‰לחו"ל כי ל‡ נ˙˜„˘ ‰ע„יין .וי˘
לעיין"‡ ,כ ,מ„וע ‰מל‡כים "‡ין יוˆ‡ים חו"ל"?
וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:
בזמן ‡‰בו˙ ל‡ ‰י' ˘ייך ‡יסור יˆי‡ ‰מ‡"י,
מפני ˘ל‡ נ˙˜„˘‰ ‰חפˆ‡ ˘ל ‡ר ıי˘ר‡ל
ב˜„ו˘ ‰מיוח„˙ ,ול‡ נ˜בע„˜‰ ‰ו˘ ‰ב‚וף
‡‰ר) ıעכ"פ ל„ע˙ ר˘"י  -ר‡ ‰ל˜ו"˘ חט"ו עמ' 201
ו‡ילך' ,מל‡כ˙ ˜‰ו„˘' )על פר˘"י( פר˘˙נו כ‡ן(.
‡ך‚ ,ם ‡ז ‰י' ל‡"י ˙וכן וענין מיוח„ על ˘‡ר
‡‰רˆו˙ ,ו˙מי„ ‰יי˙" ‰נחל˙  '‰מיוח„˙ ל˘מו"
)ל' ‰רמב"ן ‡חרי יח ,כ ,(‰ו‡ר"˘ ıחפˆי ‰בור‡ ‰יו
ב‰˘ ,‰רי סולם ]„חלום יע˜ב[ ˘ר‡˘ו מ‚יע
˘‰מימ‰ ‰י' ˜בוע ב) "‰יר‡ים ˘‰לם סי' ˙י‚(‡ .ל‡,
˘בזמן ‡‰בו˙ ל‡ נ˜בע„˜‰ ‰ו˘ ‰ב‚וף ‡‰רı
למט ,‰ור˜ ב˙וכנ‰ ‰רוחני ˙מי„ ‰יי˙ ‰מיוח„˙.
ולכן‡ ,ף ˘‡ˆל ‡‰בו˙ ל‰יו˙ם „רי מט ‰ל‡
‰י' ˘ייך ‡יסור יˆי‡ ‰מ‡"י‡ ,ך במל‡כים ˘‰ם
„רי מעל ‰וברו‡ים רוחניים‰ ,רי ‚ם ‡ז ‰יי˙‰
‡"י מיוח„˙ ו˜„ו˘ ,‰ולכן ל‡ יˆ‡ו ממנ.‰
ובז ‰יומ˙˜ מ‡˘ ‰ל יˆח˜ ‡מר ˜‰ב"‡" ‰ל
˙ר„ מˆרימ "‰כי "‡˙ ‰עול˙ ‰מימ ‰ו‡ין חו"ל
כ„‡י לך" )˙ול„ו˙ כו ,ב ובר˘"י(„ ,מכיון ˘‰י'
"עול˙ ‰מימ "‰ונ˙על ‰כליל ל‰ ,'‰רי ‰י' ב‚„ר
"„רי מעל ,"‰ובמיל‡ ל‡ ‰יי˙ ‰חוˆ ‰ל‡רı
ר‡וי' לו.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ" ‰עמ'  152ו‡ילך(

)כט ,כז(

בירו˘למי )מו"˜ פ"‡ "‰ז( למ„ו מפסו˜ ז„‰ ‰ין
„"‡ין מערבין ˘מח ‰ב˘מח‰ ,"‰יינו˘˘ ,מח˙
ח˙ונˆ ‰ריכ ‰ל‰יערך ˘ל‡ בזמנ˘ ‰ל ˘מח‰
‡חר˙.
ו˘˜‰ו על ז) ‰מר‡‰ ‰פנים לירו˘למי ˘ם(‰ :רי ‡ין
למ„ין מ˜ו„ם מ˙ן ˙ור) ‰ירו˘למי מו"˜ פ"‚  ‰"‰ועו„(,
ו‡יך למ„ו מ‰נ ˙‚‰יע˜ב ‰לכ ‰זו?
וי˘ לומר בז:‰
‰כלל ˘‡ין למ„ין מ˜ו„ם מ˙ן ˙ור‰ ‰ו‡
בענינים ˘ל ‰לכו˙ „ו˜‡ ,מ˘ום ˘"ני˙נ˙ ‰ור‰
ונ˙ח„˘‰ ‰לכ) "‰ב"ב ˜י ,ב(‡ .בל ‚ילוי ˙כונו˙
נפ˘ „‡‰ם – ‡פ˘ר ללמו„ ‚ם מלפני מ˙ן ˙ור,‰
לפי ˘בז‡ ‰ין ‰ב„ל בין ˜ו„ם מ˙ן ˙ור ‰ל‡חרי
מ˙ן ˙ור.‰
ובנו‚ע לנ„ו"„‰ ,רי ב˙כונו˙ ‰נפ˘ יכולו˙
ל‰יו˙ ˘˙י סברו˙ ‰פכיו˙:
‡ .ב˘ע„‡˘ ‰ם ˘רוי ב˙נוע ‰ומˆב-רוח
מסויים ,כ‚ון ˙נוע˘ ‰ל ˘מח‰ ,‰רי למרו˙
˘˘‰מח‰ ‰י‡ מענין מסויים‰ ,רי ז ‰מסייע ‚ם
ל˘מח ‰מענין ‡חר ,לפי ˘זו‰י ˙נוע˘ ‰ו .‰ב.
ב˘ע„‡˘ ‰ם נמˆ‡ ב˙נוע˘ ‰ל ˘מח ‰מˆ„ ‡יזו
סיב‰˘ ‰י‡‰ ,רי ל‡ זו בלב„ ˘˘מח ‰זו ‡ינ‰
מסייע˙ ל˘מח‡ ‰חר˙‡ ,ל‡ ‡„רב ,‰מפריע‰
ל„ .‰כיון ˘‰סיבו˙ ל˘מח˘ ‰ונו˙ ‰ן‰ ,רי ‰ן
מבלבלו˙ ‡ח˙ לחבר˙.‰
ועפ"ז י˘ לב‡ר˘ ,מ‰פסו˜ "מל‡ ˘בוע ז‡˙"
‡ין למ„ים עˆם „‰ין „"‡ין מערבין" ,כי ‡ם ‡ופן
˙כונו˙ נפ˘ „‡‰ם˘ ,ב˙כונו˙ ‰נפ˘ מבלבל˙
˘מח‡ ‰ח˙ ‡˙ חבר˙ ,‰וענין ז˘ ‰פיר ‡פ˘ר
ללמו„ מלפני מ˙ן ˙ור ‰כנ"ל‡ .ל‡˘ ,ל‡חרי
˘י„עינן ˘˘מח‡ ‰ח˙ מבלבל˙ ‡˙ חבר˙,‰
‰רי ממיל‡ י„עינן ‚ם „‰ין ˘‡ין מערבין ˘מח‰
ב˘מח ,‰ו˜"ל.

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  66ו‡ילך(

יז

‰‰לכ„ ,‰ז"ל ˘ם "˘ב˙ וע"ז כל ‡ח˙

כעוב„ ע"ז וכ‚וי לכל „בר" .ולפי „ברינו

מ˘˙י‰ן ˘˜ול ‰כנ‚„ ˘‡ר כל מˆו˙

י"ל „‡ז ‰י' מ˜ום לפר˘ „ז˘ ‰מחלל

˙‰ור ‰ו˘‰ב˙ ‰י‡ ‡‰ו˙ ˘בין ˜‰ב"‰

˘ב˙ בפר‰סי‡ ‰ו‡ כעוב„ ע"ז וכ‚וי

ובינינו לעולם לפיכך כל ‰עובר על ˘‡ר

לכל „בר‰ ,יינו בעונ˘ו‡ ,בל במ‰ו˙ו ‡ין

‰מˆו˙ ‰רי ‰ו‡ בכלל ר˘עי י˘ר‡ל ‡בל

מחלל ˘ב˙ ˘וו ‰לעוב„ ע"ז ,ולכן כ˙ב

‰מחלל ˘ב˙ בפר‰סי‡ ‰רי ‰ו‡ כעוב„

‰רמב"ם "ו˘ני‰ם כ‚ויים לכל „ברי‰ם",

ע"ז ו˘ני‰ם כ‚ויים לכל „ברי‰ם כו'".

˘‚„ר ‡ח„ ל˘ני‰ם ,ו˘‰ב˙ ‡ף ‰י‡

ולפי „רכנו י"ל „ב‰לכ ‰זו ˘‰מיענו עי˜ר

נו‚ע˙ לעˆם ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל.

‚„ול ב‚„ר מˆו˙ ˘ב˙‡„ ,ינ ‰כ˘‡ר מˆו˙
˙‰ור˜˘ ‰יומן ‰וי ר˜ ˙וספ˙ ˜„ו˘,‰

וב‰מ˘ך

לז‰

כ'

„כ˘ם

˘‰ו‡

נוסף לעˆם ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל ˘ב‡„ם,

ב˘‰ליל‰˘ ,‰מחלל ˘ב˙ ‰רי ‰ו‡ כ‚וי,

ובמיל‡ ב‰ע„ר ˜יומן ‰רי ‰ו‡ ע„יין

כן ‰ו‡ ‚ם בˆ„ ‰חיוב˘˘ ,מיר˙ ˘ב˙

בכלל י˘ר‡ל )ור˜ ב‚„ר "ר˘עי י˘ר‡ל"(,

‡ינ ‰כ„בר נוסף על ‚„ר י˘ר‡ל ˘בו,

ל‡ כן ‰ו‡‡ ,ל‡ „‰וי כמו ע"ז˘ ,נו‚ע

‡ל‡ ˘˘ייכ˙ לעˆם ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל )עיי'

ל‚וף ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל ,ולכן ‰מחלל ˘ב˙

מכיל˙‡ ˙˘‡ ל‡ ,י„( ,ולכן ˘כר‰ ‰ו‡

‰ו‡ כעוע"ז ו˘ני‰ם כ‚ויים כו' .ובז‰

מעין עו"‰ב‰˘ ,רי עו"‰ב ענינו נמי ‚מר

יומ˙˜ ‚ם מ˘ ‰כ' "ו˘ני‰ם כ‚ויים לכל

‚מר ו˘לימו˙ ˘˜‰ר ו„בי˜ו˙ י˘ר‡ל

„ברי‰ם"„ ,לכ‡ו' ל‡ כ‡ן מ˜ום ‰‰לכ‰

בבור‡ ,כמ"˘ ‰רמב"ם ב‰ל' ˙˘וב‰

˘עוב„ ע"ז ‰וי כ‚וי כ"‡ ר˜ „מחלל ˘ב˙

˘ם ב‡רוכ˘ ‰מטעם ז ‰נ˙‡וו י˘ר‡ל

בפר‰סי‡ ‰וי כ‚וי ,ו‰ול"ל "‰רי ‰ו‡

וחכמי‰ם לעו"‰ב כו'.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

ט

עיי"˘ בפ"ח() ,ב( יעו„ים ‚˘מיים‡˘ ,ינם

נ˜ט במע˘‚‰ ‰בר‡ )˘עבורו מ˜בלים

‚וף ˘‰כר וכל ענינם ‰ו‡ ר˜ כ„י ל‡פ˘ר

˘‰כר( "כל ˘‰ומר ‡˙ ˘‰ב˙ כ‰לכ˙‰

˜יום מˆו˙ כ„בעי בלי טר„ו˙ ול‰יו˙ פנוי

ומכב„ ‰ומענ‚ ‰כו'" )ול‡ ר˜ "‰מענ‚ ‡˙

לעס˜ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰לכו˙י' .ומע˙ ‰י"ל

˘‰ב˙"( ,כי כוונ˙ו ל˙וכן ‰כללי „˘מיר˙

„ב˘ב˙ נ˙ח„˘ „˘‰כר בעו"‰ז ‡ינו ר˜

˘ב˙ לכל פרטי' ,וכן ס˙ם "מפור˘ ב˜בל‰

מ‚„ר ‰נ"ל „‰סר˙ ‰מניע ‰כ„י ל‡פ˘ר

˘כרו כו'" )ול‡ ‰זכיר ˘כר מיוח„ ˘ב˘"ס

˜‰יום כו'‡ ,ל‡ ˘‰כר בעו"‰ז ‰ו‡ ב‡ו˙ו

"נחל ‰בלי מˆרים"( ,כי מיירי כ‡ן )ל‡

‡‰ופן ו„‚‰ר „˘‰כר ˆ‰פון לעו"‰ב

ב˘כר פרטי‡ ,ל‡( בחי„ו˘ ‰כללי ב˘כר

)ול‰כי טרח ל‰זכיר עמו ‚ם עו"‰ב,

מˆו˙ ˘ב˙ ל‚בי ˘כר ˘‡ר ‰מˆו˙ ,כנ"ל.

וב‡ופן ˘ל‡ חיל˜ ביני‰ם מ‡ומ ,‰כנ"ל(,
ו‰יינו ב‚„ר ˘כר ממ˘ .פי' „‡ˆל ˘‰ב˙
זוכ ‰ל˘כר ו˙כלי˙ ‡‰מי˙י „עו"‰ב כבר
בעו"‰ז .וע"ז ‰בי‡ ‰כ˙וב ‡ז ˙˙ענ‚ ‚ו'
„˘ם ‰ו„‚˘ ˘˘‰כר בעו"‰ז ‡ינו יעו„ים
‚˘מיים ‡ל‡ ˘כר „מעין עו"‰ב ,וכמפור˘
"‡ז ˙˙ענ‚ על  ,"'‰ו‰רי ‰ו‡ ‰ו‡ ענין
עו"‰ב ,כמבו‡ר בברכו˙ יז .וב‡רוכ‰
ברמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰רפ"ח „˘‰כר
„עו"‰ב ‰יינו ˘"נ‰נין מזיו ˘‰כינ."‰

ועפ‰נ"ל

יבו‡ר ‰יטב ‰טעם ˘פי'

‰רמב"ם ‰כ˙וב לפי פ˘וטו ,ול‡ ‰בי‡
„ר˘˙ רז"ל ‰נ"ל„ .ב˘"ס ˘ם ב‡ ‰מ‡מר
"כל ‰מענ‚ ‡˙ ˘‰ב˙" ב‰מ˘ך ‰סו‚י‡
‰עוס˜˙

)ל‡

במעל˙

כללו˙

‰ענין

„˘מיר˙ ˘ב˙‡ ,ל‡( במעלו˙ „ענינים
פרטיים „˘ב˙" :כל ‰מ˜יים ‚' סעו„ו˙
ב˘ב˙ ניˆול כו'"" ,כל ‰מענ‚ ‡˙ ˘‰ב˙
נו˙נין לו מ˘‡לו˙ לבו"" ,כל ‰מ˘מר
˘ב˙ כ‰לכ˙ו ‡פי' עוב„ ע"ז כו' מוחלין
לו" ,ועו„ כיו"ב – ול‰כי ˘פיר ‰וב‡˘ ‰ם
„ר˘„ ‰י„ן ‰מב‡ר˙ ˘כר מסויים )"נחל‰
בלי מˆרים"( ,על פרט מסויים ב˘ב˙
)"‰מענ‚ ‡˙ ˘‰ב˙"(‡ .בל ‰רמב"ם
‰בי‡ כ˙וב ז ‰בסיום וחו˙ם כל ‰ל' ˘ב˙,
כי כונ˙ו לענין כללי במˆו˙ ˘ב˙ .ולכן

וי"ל

„ל‰כי „יי˜ "וכל ˘‰ומר ‡˙

˘‰ב˙ כו' ומכב„ ‰ומענ‚ ‰כפי כחו",
„לכ‡ו' ל‡ ‡˘כחן מרומז פרט ז ‰בכ˙וב,
וב„˜‰ים „„וח˜ לומר ˘‰כוונ"„ ‰כפי
כחו" ‰י‡ ל‚‰ביל ‰חיוב‡˘ ,ינו חייב
יו˙ר מ„י )וע"„ ל˘ון ‰סמ"‚ ‰נ"ל,
עיי"˘(„ ,למ‡י נפ˜"מ כ‡ן ‚‰בל ‰זו.
ול‰כי מס˙בר ˘כוונ˙ו ל‰יפך ,לריבוי‡,
˘מכניס בז ‰כל חיי נפ˘ו .ומע˙ ‰י˙'
מ˜ורו לז ,‰כי ‰נ‰ ‰טעם ˘נ˙ייח„˘ ‰ב˙
מכל ‰מˆו˙ ˘˘כר‚ ‰ם בעו"‰ז‰ ,ו‡

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

בית זבול דיעקב
בפרקמטיא דזבולון
התיסדות בית ישראל ב"חרן" דווקא  /מדוע רוב בני ישראל אינם "יושבי אהל"?
" /דירתו" של השי"ת בזיכוך העניינים הנחותים ביותר דווקא  /עיקר כוונת
הבריאה היא בנשמות ישראל והתורה
כ‡˘ר יל„ ‰ל‡ ‰בן ˘י˘י ליע˜ב‡ ,מר‰" :‰פעם יזבלני ‡י˘י כי יל„˙י לו ˘˘‰
בנים" ,ו‰יינו ˘מכיוון ˘"י˘ לי בנים כנ‚„ כל נ˘יו"‰ ,נ ‰בוו„‡י "מע˙ ‰ל‡ ˙ ‡‰עי˜ר
„יר˙ו ‡ל‡ עמי" .ועל ˘ם כך ˜ר‡ ‰ל‡˘ ˙‡ ‰ם ‰יל„ "זבולון" ,מל˘ון "בי˙ זבול"
)פר˘˙נו ל ,כ ובפר˘"י(.

מפני ˘עˆם ˘‰ב˙ )ו˜„ו˘˙ ˘ב˙( ‰וי

ו‰נ ,‰נו„ע ב˘ערים ‡˘ר ˘ם ‰נול„ "‡ינם „רך מ˜ר‡ ,‰ו רˆון ‡‰ב ו‡ם ל˜רו˙ו

)ור‡ ‰מכיל˙‡

כך"‡ ,ל‡ "˜‰ב"‰ ‰ו‡ ‰נו˙ן ˘כל חכמ ‰ו„ע˙ בלב ‡ביו ו‡מו ,ל˜רו˙ו ב˘ם ˘‰ו‡

מעין עו"‰ב ,ר‡ ‰ברכו˙ נז.

˙˘‡ ל‡ ,י‚ .ר" ‰ל‡ ,(.ו‰יינו ˘˘כר ז‰

מ˘ור˘ נ˘מ˙ו ˘ל ‰בן"

‰ו‡ ב‚„ר ˙וˆ‡ ‰טבעי˙˘ ,כ‡˘ר „‡‰ם

„˜‰מ ‰כ‚ '˘ .מ‡רז"ל בסופו .עמ"‰מ ˘"‡ ספ"„ ,ובכ"מ( .ונמˆ‡ ‡ם כן˘ ,עניינו ומעל˙ו ˘ל

מ˙‡ח„ עם ˘‰ב˙ ,זוכ ‰ב„רך ממיל‡

זבולון עˆמו ˜˘ורים עם ˜ביע˙ "עי˜ר „יר˙ו" ˘ל יע˜ב ‡בינו.

ל"מעין עו"‰ב" בעו"‰ז .ולכן „יי˜ ˘˘כר
ז‰ ‰ו‡ עי"ז ˘"˘ומר כו' כפי כחו"˘ ,בז‰
מו„‚˘ ˘‡„ם ז‚‰ ‰יע ל˘לימו˙ ˜„ו˘˙
˘ב˙ ‰רוחני˙‰ ,ן מˆ„ ‰חפˆ‡ „˘ב˙,
בכל פרטי מˆו˙ ‰כ‰לכ˙ ‰כו' ,ו‰ן מˆ„
‚‰בר‡ ˘מכניס בז ‰כל חיי נפ˘ו ,ו‡זי
˘‰ב˙ ו„‡‰ם מ˙‡ח„ים ביחו„ ‚מור,
וממיל‡ כבר זכ ‰ז ‰ל"מעין עו"‰ב".

ומע˙‰

י˙' ‰יטב ‰‰מ˘ך ל˙חיל˙

)‡ור ˙ור ‰ל"‰‰מ ממעזריט˘ בר‡˘י˙ סי"„ .ור‡‚ ‰ם ˘' ‚‰ל‚ולים

ו„‰ברים ˙מו‰ים לכ‡ור :‰עניינו ˘ל יע˜ב ‰ו‡ עניין ˙‰ור ,‰כפי ˘נ‡מר "ויע˜ב
‡י˘ ˙ם יו˘ב ‡‰לים – ‡‰לו ˘ל ˘ם ו‡‰לו ˘ל עבר" )˙ול„ו˙ כ ,‰כז ופר˘"י( ,לעומ˙ ז‡˙,
˘בט זבולון ‰י' עוס˜ במסחר ,וכפי ˘נ‡מר בברכ˙ יע˜ב לזבולון "זבולון לחוף ימים
י˘כון – ˘‰י' זבולון עוס˜ בפר˜מטי‡" )ויחי מט ,י‚ ופר˘"י( .ו‡ם כן‡ ,יך ‡פ˘ר לומר
˘עי˜ר „יר˙ו ו˜ביעו˙ו ˘ל יע˜ב ˜˘ור למעל˙ זבולון? ‰כיˆ„ י˘כון לימו„ ˙‰ור˘ ‰ל
יע˜ב ‡ˆל בעלי ‰עס˜ים ˘ל זבולון „וו˜‡?

˙‰יס„ו˙ בי˙ י˘ר‡ל ב"חרן" „וו˜‡
כ‡˘ר מעיינים במ‰לך ימי חייו ˘ל יע˜ב ‡בינו˘ ,וב עול˙‰ ‰מי‡‰ ‰‰מור:‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

ב‰יו˙ יע˜ב בבי˙ לבן ,ל‡ ˘ ‰‰ב‡‰ל˘ ‰ל ˙ור‡ ,‰ל‡ עב„ כפועל ברעיי˙ ˆ‡ן
לבן .ו‡ף על פי כן„ ,וו˜‡ על ˙˜ופ ‰זו נ‡מר )ויˆ‡ ל ,מ‚( "ויפרו‡‰ ıי˘ מ‡ו„ מ‡ו„",
"מ‡ו„" – מ˘מעו למעל ‰ממ„י„ ‰ו‚‰בל ,‰ו"ויפרו‡‰ ıי˘ מ‡ו„ מ‡ו„" ‰יינו ˆ‰לח‰
מופל‚˙ ובל˙י מו‚בל˙ כלל.
ו‰נ ‰ברור ˘כ‡˘ר מˆיינ˙ ˙‰ורˆ‰ ˙‡ ‰לח˙ו ˘ל יע˜ב‡ ,ין כוונ˙ ‰ר˜ לˆ‰לח‰
‚˘מי˙‰˘ ,ל‡ חיי‰ם ˘ל ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים ‰יו ‡ך ור˜ ˙‰מסרו˙ ‡ל רˆונו ˘ל ˜‰ב".‰
ומובן ‡˘ר "ויפרו‡‰ ıי˘ מ‡ו„ מ‡ו„" מ„בר בעי˜ר ‡ו„ו˙ ˆ‰לח˙ו ‰רוחני˙ ‰עˆומ‰
˘ל יע˜ב.

˜úר‡˙ ˘ב˙
„˘כרו "מפור˘"‰ ,יינו פ˘ט ‰כ˙וב ]וכן

‚ו' על במ˙י ‡ר (ıו˘‰כר ˆ‰פון לעו"‰ב

מˆינו בכ"מ ˘‰רמב"ם מפר˘ כ˙וב לפי

)ו‡‰כל˙יך נחל˙ יע˜ב ‚ו' ,עיי' במפר˘י

פ˘וטו ול‡ כ„ר˘ו ב˘"ס וכיו"ב .ועיי'

‰מ„ר˘ ˘ם(.

י„ מל‡כי בכללי ‰רמב"ם ‡ו˙ „[ .ול‰כי

‡יבר‡

נ˜ט ˘מיר˙ כל ˘‰ב˙ ו‰לכו˙י' ‡‰„ ,לפי
פ˘טו ‰כ˙וב "‡ז ˙˙ענ‚ ‚ו'" ב‡ כ‰מ˘ך
לפסו˜ ˘לפניו "‡ם ˙˘יב מ˘ב˙ ר‚ליך
ע˘ו˙ חפˆיך ‚ו'" „מיירי בכו"כ „יני

ו‡ם כן˘ ,וב מˆינו ‡˘ר עי˜ר ˆ‰לח˙ו ˘ל יע˜ב" ,יו˘ב ‡‰לים" – ‰יי˙„ ‰וו˜‡
ב‰יו˙ו פועל עם עניינים ועס˜ים ‚˘מיים!

˘‰ב˙ )עיי' ברמב"ם לעיל פכ"‡ ‰כ"ט,
פכ"„  ‡"‰ו ,‰"‰פ"ל  ,(‡"‰וע"ז ממ˘יך

„‰בר מו„‚˘ ‚ם בכך ˘בבי˙ לבן „וו˜‡ ‰עמי„ יע˜ב ‡ח„ ע˘ר מן ˘‰בטים

"‡ז ˙˙ענ‚ ‚ו'" .וע„יין ‚ ‡‰ופ‡ „ור˘

„˜‰ו˘ים‰˘ ,יו כולם בעלי נ˘מו˙ ˜„ו˘ו˙ .ו„‰בר ˙מו ‰מ‡ו„ :כיˆ„ ז‰ ‰עמי„ יע˜ב

בי‡ור ,למ ‰ר‡ ‰לנטו˙ מ"˘‰ס לפי'

‡˙ בי˙ י˘ר‡ל„ ,וו˜‡ ב‰יו˙ו פועל בבי˙ לבן?

‰כ˙וב )ר˜( לפי פ˘וטו.

ונ"ל

מ„וע רוב בני י˘ר‡ל ‡ינם "יו˘בי ‡‰ל"?
˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם‰ ,ו‡ מ"˘ ‰נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים"
)˙נחומ‡ נ˘‡ טז˙ .ני‡ פל"ו(˜‰ .ב" ‰נ˙‡וו ‰לברו‡ עניינים ‚˘מיים נחו˙ים ,ו˘בני י˘ר‡ל
יעמלו לזככם ול˜„˘ם ,ע„ ‡˘ר ˙‰י' לו י˙' "„יר "‰ומ˘כן ב˙וכם .כ‡˘ר בני י˘ר‡ל
י˜„˘ו ויזככו ‡˙ ‰עולם ˘‚‰מי כולו‡ ,זי י˘כון בו ˜‰ב" ‰ב‚לוי ,ו‰עולם כולו י‰י'
"„יר "‰ומ˘כן לו י˙'.
זו‰י מטר˙ עבו„˙ בני י˘ר‡ל בכלל ,ובפרט בזמן ‚‰לו˙‰˘ ,ם עוב„ים ומזככים ‡˙
„‰ברים ˘‚‰מיים ‰נחו˙ים‰ .ם מ˜יימים מˆוו˙ ב„ברים ‚˘מיים ומ˜„˘ים ‡ו˙ם ,ו‚ם
מ˘‡ם ומ˙נם וˆרכי ‚ופם נע˘ים ל˘ם עבו„˙  ,'‰ובכך מ˙עלים כל ‡ו˙ם ‰עניינים
˘‚‰מיים ומז„ככים ,ונע˘ים ר‡ויים ל‰יו˙ „יר ‰לו י˙'.
וזו‰י מעל˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל ˘בט זבולון‰˘ ,ם עוס˜ים בפר˜מטי‡ ,ו‰רי ‰ם מזככים
ומ˜„˘ים ‡˙ ‰עניינים ˘‚‰מיים ˘סוחרים ב‰ם ,ובכך ממל‡ים ‡˙ ˙כלי˙ כוונ˙ ברי‡˙
‰עולם„ .בר ז ‰נרמז ‚ם ב˘ם "זבולון" – מל˘ון "בי˙ זבול" :בעבו„˙ ˘בט זבולון

טו

„ע„יין ‡ין מיו˘ב ‰יטב מ‰

˘‰וסיף "י˙ר על ˘‰כר ˆ‰פון לעו"‰ב",
כי מ‡חר „פ˘יט‡ לן ‰יסו„ ˘יס„ ב‡ריכו˙
ב‰ל' ˙˘וב˘ ‰עי˜ר ˘‰כר ‰ו‡ בעו"‰ב,
ו‰חי„ו˘ ‰כ‡ ‰ו‡ ר˜ ˘כר עו"‰ז‰ ,ול"ל
"˘כרו בעו"‰ז" ו‡נ‡ י„ענ‡ ˘ז‰ו י˙ר על
˘כר עו"‰ב ˘בכל מˆו .‰ו‚ם עˆם פי'
‰נ"ל ב„ברי ‰רמב"ם ˆ"ע כי לפ"ז ‰עי˜ר
חסר מן ‰ספר‰„ ,ו"ל ל‚„‰י˘ ‰חילו˜ בין
ב' סו‚י ˘‰כר„ ,בעו"‰ז ‰ו‡ ב‚„ר פירו˙

ב„˜‰ם „‰יו˜ בל˘ונו "מפור˘

ובעו"‰ב ‰ו‡ ב‚„ר ˜‰רן ו‰עי˜ר כו',

ב˜בל˘ ‰כרו בעו"‰ז י˙ר על ˘‰כר

ובל˘ונו ל‡ רמז כלל לחילו˜ מ‰ו˙י בין

ˆ‰פון לעו"‰ב" ,וˆ"ע „‰ל‡ כבר ˘‰מיענו

ב' ‰סו‚ים .ועו„ ועי˜ר„ ,בפי‰מ"˘ רי˘

ב‡ריכו˙ ב‰ל' ˙˘וב ‰פ"ח-ט ˘עי˜ר ˘כר

פ‡ ‰כ' „במנין „ברים ˘פירו˙י‰ם בעו"‰ז

‰מˆוו˙ ‰ו‡ בעו"‰ב ,ו‡"כ ‡מ‡י ‰וˆרך

נכנסו ר˜ מˆו˙ ˘בין ‡„ם לחבירו ,ול‰כי

ל‚„‰י˘ ענין ז ‰כ‡ן ביחו„.

י˘ מ‰ם ˙ועל˙ לבנ"‡ בעו"‰ז כו'; ו‰רי

ו‰נ‰

ב˘מו˙ רב ‰ספכ"‡ ‰י' במעל˙

˘מיר˙ ˘ב˙ "ול‡ עו„ ‡ל‡ כל מ‰˙‡˘ ‰
‡וכל בעולם ‰ז‡ ‰ינו ‡ל‡ מן ‰פירו˙ ‡בל
˜‰רן ˜יימ˙ לך לעו"‰ב ˘נ‡' ו‡‰כל˙יך
נחל˙ יע˜ב ‡ביך כי פי „ '‰בר" .ובי‡ר
ביפ"˙ ‰כוונ˘˘ ,‰ב˙ מכלל „ברים ˘‡„ם
‡וכל פירו˙י‰ן ‚ם בעו"‰ז ,ול‡ נזכר במנין
„ברים ‡לו במ˙ני' „רי˘ פ‡ ‰מ˘ום „˙נ‡

˘ב˙ ו„‡י ‡ינ ‰ממˆו˙ ‡לו ,וכמפור˘
ברמב"ם ‚ופי' ˘ם ˘˘ב˙ ‰י‡ ממˆו˙
˘בינו ובין ˜‰ב" ‰כו' .ומע˙„ ‰וח˜
לומר ˘‰רמב"ם ‰כריע לבסוף ב‰לכו˙יו
כ‰מ„ר˘‡ ,חר „ל„י„י' ‰ו‡ נ‚„ מ˘נ‰
מפור˘˙ )ועיי' ל˜ו"˘ חי"ט ע' 402
ו‡ילך‰„ ,רמב"ם ‰כריע כס˙ם מ˘נ ‰זו(.

ול‰כי

נר‡ ‰ב‡ו"‡„ ,בל' "י˙ר על

ו˘ייר .ומע˙ ‰י"ל „מ„ר˘ ז‰ ‰ו‡ מ˜ור

˘‰כר ˆ‰פון לעו"‰ב" מ˘מיענו חי„ו˘

‰רמב"ם כ‡ן ,וכוונ˙ו ל„ ‡‰מˆו ‰זו

עי˜רי ב˘כר ˘ב˙ ˘ל‡ מˆינו „ו‚מ˙ו

‰וי מ„ברים ˘‡וכלים פירו˙י‰ן בעו"‰ז,

ב˘כר כל ‰מˆו˙‰„ .נ ‰בפ"ט מ‰ל'

וז‰ו ˘רˆ ‰לומר "מפור˘ ב˜בל˘ ‰כרו

˙˘וב ‰בי‡ר ˘י˘ ב' סו‚י ˘כר(‡) ,

בעו"‰ז י˙ר על ˘‰כר ˆ‰פון לעו"‰ב

˙כלי˙ ו"סוף מ˙ן ˘כרן ˘ל מˆו˙" ‰ו‡

ו‰טעם לכך ‰ו‡ ,כ‡מור˘ ,עי˜ר ˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰ו‡ בכ„י ˘בני י˘ר‡ל י˜„˘ו

˘נ‡מר כו'"‰ ,יינו ˘בפסו˜ ‡ז ˙˙ענ‚ ‚ו'

"חיי ‰עו"‰ב" )„„ו˜‡ חיים רוחניים ‡ל‰

ויזככו ‡˙ ˘‚‰מיו˙ ,ו˙כלי˙ זו מ˙‚˘מ˙ „וו˜‡ על י„י ‰עיסו˜ ב„ברים ‚˘מיים ,כ‡˘ר

נכללו ˙רי מילי˘‰ ,כר בעו"‰ז )‡ז ˙˙ענ‚

ר‡ויים ל‰יו˙ ˙‰כלי˙ ,ול‡ ˘כר ‚˘מי,

מו„‚˘ ביו˙ר כיˆ„ ‰ם עו˘ים ‡˙ ‰עולם ל"בי˙ זבול" ˘יוכל ˜‰ב" ‰ל˘רו˙ בו.
ובז ‰יימˆ‡ ‚ם בי‡ור נכון לכך ˘רוב בני י˘ר‡ל ‡ינם יו˘בי ‡‰ל כי ‡ם בעלי עס˜,
וכפי ˘‡מרו חז"ל )ברכו˙ ל ,‰ב( "‰רב ‰ע˘ו כר' י˘מע‡ל ]"‰נ ‚‰ב‰ן מנ„ ‚‰רך ‡ר["ı
ועל˙ ‰בי„ן ,כר˘ב"י ]"מל‡כ˙ן נע˘י˙ על י„י ‡חרים[ ול‡ על˙ ‰בי„ן".

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

עו˘ים ב‡מˆעו˙ם מˆוו˙ ,ועוס˜ים ב‰ם ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙' .ומ˘ום כך רוב
בני י˘ר‡ל ‰מ" ‰בעלי עס˜" ˘ביכל˙ם לעבו„ עבו„„˜ ‰ו˘ ‰זו ול‰בי‡ ‡˙ ‰ברי‡‰
ל˙כלי˙.‰
ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

"„יר˙ו" ˘ל ˘‰י"˙ בזיכוך ‰עניינים ‰נחו˙ים ביו˙ר „וו˜‡
ומע˙ ‰יובן ‰יטב מ„וע זבולון „יי˜‡ ‰ו‡ "עי˜ר „יר˙ו" ˘ל יע˜ב ,וכמו כן מ„וע
˜‰ים יע˜ב ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל „וו˜‡ בבי˙ לבן ‡‰רמי – ב‰יו˙ו פועל:
מכיוון ˘„יר˙ו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰י‡ ב„ברים ˘‚‰מיים ˘נ˙˜„˘ו „יי˜‡ ,על כן ‚ם יע˜ב,

בגדר השכר דשמירת שבת
ידייק בל' הרמב"ם ששכר השומר את השבת כפי כחו הוא יתר על שכר עולם
הבא ,ויסיק דכוונתו כאן לשכר בעוה"ז שהוא מעין עולם הבא  /עפ"ז יבאר
יסוד בהא דהמחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי כיון שקדושת שבת הוא דבר
הנוגע לגוף קדושת ישראל
כ' ‰רמב"ם סוף ‰ל' ˘ב˙ "וכל ˘‰ומר
‡˙ ˘‰ב˙ כ‰לכ˙ ‰ומכב„ ‰ומענ‚ ‰כפי
כחו כבר מפור˘ ב˜בל˘ ‰כרו בעו"‰ז
י˙ר על ˘‰כר ˆ‰פון לעו"‰ב ˘נ‡' ‡ז
˙˙ענ‚ על  '‰ו‰רכב˙יך על במו˙י ‡רı
ו‡‰כל˙יך נחל˙ יע˜ב ‡ביך כי פי '‰
„בר" ,ונ"ל „עי˜ר ‚„ול טמן כ‡ן ‰רמב"ם
בחומר מעל˙ ˘‰ב˙ ,ו˘ייך למ˘"כ ברי˘
‰‰לכ„ ‰מחלל ˘ב˙ בפר‰סי‡ „ינו כ‚וי
לכל „בר כו'.

וב„˜‰ים

יל"ע במ˘˘ ‰ינ ‰מ"˘‰ס˙‰„ ,ם ‡י'
"כל ‰מענ‚ ‡˙ ˘‰ב˙" ,ו‰ו‡ ‰וסיף וכ'
"כל ˘‰ומר ‡˙ ˘‰ב˙ כ‰לכ˙ ‰ומכב„‰
ומענ‚ ‰כפי כחו"‰ ,יינו „‡ין ז˘ ‰כר ר˜
על מ˘ ‰מענ‚ ˘‰ב˙ בלב„ ,כמ˘מעו˙
"˘‰ס )ועיי' ב"י ‡ו"ח סי' רמב ב˘ם
‰רי"‡ „נחל ‰בלי מˆרים ‰ו‡ מ„ ‰כנ‚„

„במ‚„ל עוז ˆיין „מ˜ורו

‰מענ‚ ‡˙ ˘‰ב˙ נו˙נין לו נחל ‰בלי
מˆרים˘ ,נ‡' ‡ז ˙˙ענ‚  . .נחל˙ יע˜ב

‰עס˜ בפר˜מטי‡ ו˜י„ו˘ וזיכוך ‚˘מיו˙ ‰עולם.
וכמו כן ,יס„ יע˜ב ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל „וו˜‡ ב‰יו˙ו פועל ,כ‡˘ר זיכך ו˜י„˘ ‡˙ ענייני
˘‚‰מיו˙ ‰נחו˙ים ˘בבי˙ לבן ,כי ב˙˜ופ ‰זו ‰י' יע˜ב עוס˜ ב ‰˘‚„‰י˙יר ‰ב˙כלי˙
ומטר˙ ברי‡˙ ‰עולם – ˘˙‰י' לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים.
ו‰נ ,‰נ˙ב‡ר ב˙ני‡ )פל"ו( ˘„יר˙ו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰י‡ בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי „וו˜‡ ,מ˘ום
˘˙‡וו˙ו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰יי˙˘ ‰יוכל ל˘כון ‚ם במ˜ום נחו˙ ביו˙ר ל‡חר ˘י˙˜„˘ על
י„י בני י˘ר‡ל .ו‰עולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ‰ו‡ "˙ח˙ון ˘‡ין ˙ח˙ון למט ‰ממנו בעניין ‰ס˙ר
‡ורו י˙' וחו˘ך כפול ומכופל ,ע„ ˘‰ו‡ מל‡ ˜ליפו˙ וסטר‡ ‡חר‡‰˘ ,ן נ‚„  '‰ממ˘".
ומובן˘ ,ב˙וך עולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ‚ופ‡‰ ,נ ‰עי˜ר ˘‰למ˙ מטר˙ ‰ברי‡‰ ‰י‡ כ‡˘ר
מכ˘ירים ל„יר‚ ‰ם ‡˙ ‰עניינים ‰נחו˙ים ביו˙ר ,ובמ˜ומו˙ ˘ל ‰עלם ו‰ס˙ר חז˜
ביו˙ר על ‡ורו י˙' .ועל כן ייסו„ בי˙ י˘ר‡ל ‰י' „וו˜‡ בבי˙ לבן‰˘ ,י' בחרן – "חרון
‡ף ˘ל מ˜ום בעולם" )ר˘"י סוף פר' נח( ,כי ז‰ו עבו„˙ם ˘ל בי˙ י˘ר‡ל ל‰עלו˙ ,לזכך
ול˜„˘ ‚ם ˙"‰ח˙ון" ‰נחו˙ ביו˙ר – ולכן ז‰ו ‰מ˜ום ‰מ˙‡ים לייס„ בו ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל,
˘יע˘ו ‡˙ ‰עולם כולו ל„יר ‰ומ˘כן לו י˙'.

מ„ ‰על פיזור מעו˙ בל‡ ˘יעור לˆורך
עונ‚ ˘‰ב˙(‡ ,ל‡ על כל מˆו˙י' כ‰לכ˙.‰
ועו„ ˘ינ˘ ‰כ' ר˜ "מפור˘ ב˜בל˘ ‰כרו
בעו"‰ז י˙ר כו'" ,ו˘‰מיט ‡ופן ˘‰כר

ב˘ב˙ ˜יח) .וכ"מ „ע˙ ‰סמ"‚ מ"ע ל( "כל

˘"ˆ„י˜ים „ומים לבור‡ן" )בר‡˘י˙ רב ‰סז ,ח(˘˜ ,ור במיוח„ עם עניינו ˘ל זבולון‰˘ ,ו‡

˘ב˘"ס – "נחל ‰בלי מˆרים" „ו˜‡
)עיי"˘ ב˘"ס „‰יינו ‡ופן מיוח„ ˘מˆינו
ביע˜ב „ו˜‡ ול‡ כ‡בר‰ם וכיˆח˜ כו'(.
ולכ‡ו' מ˘מע „‡כן ‡ין כונ˙ ‰רמב"ם

עי˜ר כוונ˙ ‰ברי‡‰ ‰י‡ בנ˘מו˙ י˘ר‡ל ו˙‰ור‰
‡מנם ,ע„יין י˘ ל˙מו‰ :‰ל‡ עניינו ˘ל יע˜ב ‰ו‡ ל‰יו˙ "יו˘ב ‡‰לים" – לימו„
˙‰ור .‰ו‡ם כן ,על ‡ף ‰מעל‰ ‰עˆומ˘ ‰בעבו„˙ זבולון‡ ,ין ז ‰מ˙‡ים לכ‡ור‰
˘"‰בי˙ זבול" ˘ל יע˜ב יו˘ב ‡‰לים ,י‰י' בענייני "זבולון" – בירור וזיכוך ˘‚‰מיו˙?
ובכ„י ליי˘ב ˙מי ‰‰זו ,י˘ ל‰עמי˜ במ‰ו˙ עניין "„יר ‰ב˙ח˙ונים":
עבו„˙ו ˘ל זבולון ,עבו„˙ בירור וזיכוך ˘‚‰מיו˙‰ ,י‡ עבו„ ‰זמני˙ .כ‡˘ר יבו‡

‡ביך ו‚ו'  . .כיע˜ב ˘כ˙וב בו ]בפר˘˙נו[

ל„ר˘˙ "˘‰ס )˘פי' ‰כ˙וב ב„רך „‰ר˘(

מ˘יח ˆ„˜נו ו‰עולם כולו כבר י‰י' „יר ‰לו י˙' ,כבר ל‡ ˙‰י' ˘ייכ˙ עבו„˙ ˜י„ו˘

ופרˆ˙ ימ ‰ו˜„מ ‰וˆפונ ‰ונ‚ב ."‰ו‡"כ

‡ל‡ לפי' ‰כ˙וב כפ˘טו ,וז‰ו ˘‚„‰י˘

וזיכוך ˘‚‰מיו˙‡ .ז ל‡ י‰י' כבר "˙ח˙ון" ומנ‚„ על ‡ור „˜‰ו˘ ,‰ו"ל‡ י‰י' עס˜ כל

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

‰עולם ‡ל‡ ל„ע˙ ‡˙  '‰בלב„" )סוף מ˘נ˙ ‰ור ‰ל‰רמב"ם( .ו‡ם כן‡ ,ין לומר ˘כוונ˙

דרוש ואגדה

‰ברי‡‰ ‰י‡ בעˆם עניין זיכוך ˘‚‰מיו˙‰˘ ,ל‡ ‡ין ˘ייך לומר ˘„יר˙ ˜‰בע ˘ל
˜‰ב"‰ ‰י‡ בעבו„ ‰ער‡י˙ וזמני˙.
„יר˙ו ˜‰בוע‡‰ ‰מ˙י˙ ˘ל ˜‰ב"‰ ‰י‡ בבני י˘ר‡ל וב˙ור„˜‰ ‰ו˘‰˘ ,‰מ‰
„בו˜ים בבור‡ י˙' ,ועל כן ‚ם ‰ם נˆחיים – ˙‰ור‰ ‰י‡ נˆחי˙ ול‡ ˙‰י' מוחלפ˙ ,ו‰י‡

הלילה והחושך
שלמעלה מאור ויום

"עומ„˙ לע„ ולעולמי עולמים" )רמב"ם יסו„י ˙‰ור ‰רי˘ פ"ט(.

ויפ‚ע במ˜ום
˙˜ן ˙פל˙ ערבי˙

‡ל‡ ˘בכ„י ˘˙˙‚ל ‰מעל ‰זו ˘ל נˆחיו˙ ˙‰ור ‰ובני י˘ר‡ל ,י˘ ˆורך בעבו„˙
זיכוך ו˜י„ו˘ ˘‚‰מיו˙; ומ˘ל ל„בר ז‰ ,‰ו‡ מעל˙ ‰בעל ˙˘וב ‰על ˆ„י˜ ˘ל‡ חט‡:
כ˙ב ‰רמב"ם )‰ל' ˙˘וב ‰פ"„ "‰ז(‡" ,מרו חכמים ,מ˜ום ˘בעלי ˙˘וב ‰עומ„ין
בו‡ ,ין ˆ„י˜ים ‚מורין יכולין לעמו„ בו" ,וז‡˙ לפי ˘‰בעל ˙˘וב ‰כבר "טעם טעם
‰חט‡" ,ו‡ף על פי כן "פיר˘ ממנו וכב˘ יˆרו" .ועל כן ‚ב ‰‰מעל˙ בעלי ˙˘וב‰
מ„ˆ‰י˜ים" ,מפני ˘‰ן כוב˘ין יˆרם יו˙ר מ‰ן".
ו‰יינו ˘למרו˙ ‚ו„ל מעל˙ „ˆ‰י˜ ˘ל‡ חט‡‰ ,רי ‡ין ל„ע˙ ‡ם ב‡מ˙ ‰ו‡ עומ„
חז˜ ב˘˜˙‰רו˙ו ב˘‰י"˙ ,כי ‡ילו יז„מן לי„ו ניסיון ˜˘‡ ‰ין ו„‡ו˙ ˘יעמו„ בו.
ולעומ˙ ז‡˙‰ ,רי ‰בעל ˙˘וב ‰מ˙נס ‰כל ‰ע˙ בניסיונו˙ ‡לו ,ו‰ו‡ מכיר ‡˙ טעם
‰חט‡ ,ומכל מ˜ום עומ„ חז˜ ב˘˜˙‰רו˙ו ב˘‰י"˙.
ומעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם ב˙כלי˙ כוונ˙ ‰ברי‡:‰
„יר˙ו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰י‡ ˙‰ור ‰וי˘ר‡ל ‰נˆחיים‡ .מנם ,כל זמן ˘‡ין לבני י˘ר‡ל
מ˘‡ ומ˙ן בעניני ‰עולם‰ ,נ‡ ‰ף ˘עוס˜ים ‰ם ב˙ור ‰ועבו„˙  ,'‰בכל ז‡˙ ל‡ ב‡‰
לי„י ‚ילוי ˙ו˜ף נˆחיו˙ ˘˜˙‰רו˙ם ב‡ל˜ים חיים.
ור˜ כ‡˘ר נ„ר˘ים בני י˘ר‡ל ל˙‰עס˜ בעניינים ‚˘מיים ונחו˙ים ,ו‰מ ‰מ˙נסים
בניסיונו˙ מ˙וך ‰עלם ו‰ס˙ר על ‡ור „˜‰ו˘ ;‰ו‡ף על פי כן ‚ם ‡ז ‰ם עוס˜ים ב˙ור,‰
ועו˘ים ‡˙ ˘‚‰מיו˙ ל„יר ‰לו י˙' – ‰רי בעבו„ ‰זו מ˙‚ל‰ ‰נˆחיו˙ ˘י˘ ב˙ור˙ם
ונ˘מ˙ם˘ ,בכח ‰לעמו„ נ‚„ כל מונע ,ו‡ין מ˘ ‰יעכב ‰ויפסי˜ ‰מעבו„˙  .'‰ו‡זי ˘וכן
˜‰ב" ‰ומ˙‚ל ‰בבני י˘ר‡ל וב˙ור ‰ב‡ופן נˆחי.
ונמˆ‡‡˘ ,כן עבו„˙ם ˘ל זבולון ,ב˜י„ו˘ וזיכוך ˘‚‰מיו˙‰ ,י‡ מ‰˘ ‰בי‡˙‡ ‰
ענין ˜"‰ביעו˙" ו„"‰יר "‰לעבו„˙ יע˜ב – יו˘ב ‡‰לים ,כי בז˘ ‰למרו˙ ˘‰יו טרו„ים
בענייני עס˜י‰ם ,מכל מ˜ום ‰יו לומ„ים ˙ור ‰ומ˜יימים מˆוו˙י' ב˘לימו˙ ,בכך נ˙‚לו
‰נˆחיו˙ ו˜‰ביעו˙ ˘ב˘˜˙‰רו˙ נ˘מו˙ י˘ר‡ל ב˜וב" ‰ו˙ור˙ו.
ומ˘ום כך ‰י' "בי˙ זבול" ˘ל יע˜ב "יו˘ב ‡‰לים"„ ,וו˜‡ ב˜˘ר לעבו„˙ זבולון –
כי בעבו„˙ זיכוך ו˜י„ו˘ ˘‚‰מיו˙ ,מ˙‚ל ‰בפועל מעל˙ נ˘מו˙ י˘ר‡ל ו˙ור˙ם‰˘ ,מ‰
נע˘ים „יר ‰נˆחי˙ לבור‡ י˙'.

)כח ,י‡ .ר˘"י(

בנו‚ע לס„ר ˙‰פילו˙˘ ,חרי˙ מנח ‰וערבי˙,
מˆינו˘ ,לפעמים נמנו בס„ר "˘חרי˙ מנח‰
וערבי˙" )ברכו˙ רפ"„ .ועיין פני י‰ו˘ע וˆל"ח ˘ם,
ועו„( ,וכס„ר ‡‰בו˙ ˘‡בר‰ם ˙י˜ן ˙פל˙ ˘חרי˙,
יˆח˜ ˙פל˙ מנח ‰ויע˜ב ˙פל˙ ערבי˙ )ברכו˙ כו,
ב( .ולפעמים נמנו ˙‰פלו˙ בס„ר "ערבי˙ ˘חרי˙
ומנח) "‰ר‡‰˙ ‰לים נ ,‰יח ‰וב‡ בברכו˙ ל‡ .‡ ,ור‡ ‰בז‰
במ˜ור „‰ברים ב‡רוכ.(‰
וי˘ לב‡ר ‡˙ ˘ני ‰ס„רים˘ ,מ˙‡ימים ‰ם
ל˘˙י בחינו˙ בעבו„˙ :'‰
‡‰ .עבו„ ‰ב‰על‡˙ וזיכוך עניני ‚‰וף ו„‰ברים
˘‚‰מיים‡˘ ,ין ב‰ם ‡ור ‡ל˜י ו˜„ו˘˙ ‡ '‰ינ‰
נר‡י˙ ב‰ם ,ו‰עבו„‰ ‰י‡ לזככם ול‚לו˙ ב‰ם ‡˙
‡ור „˜‰ו˘ .‰ב‰ .עבו„ ‰בעניני ˜„ו˘‚ ‰ופ‡,
לעלו˙ ב‰ם מחיל ‡ל חיל.
ו‰ם ‰ם ˘ני ‰ס„רים ב˙פלו˙:
ערבי˙ ˘חרי˙ מנח – ‰ס„ר ז ‰מור ‰על ‰עבו„‰
ל‚לו˙ ˜„ו˘ ‰במ˜ום ˘‡ין ע„יין ‡ור ‡ל˜י ,ולכן
˙‰חל˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ מ"ליל ,"‰כי ב˙חיל˙ ‰עבו„‰
‰עולם ‰ו‡ ע„יין במˆב ˘ל "חו˘ך" ,ו‡ין „˜‰ו˘‰
נר‡י˙ ונ‚לי˙ בו; וע"י עבו„˙ „‡‰ם ב‡ים מ"ליל"‰
ל"יום"˘ ,מ‡ירים ‡˙ ‰חו˘ך ,ע„ ˘מ‰פכים ‡˙
‰חו˘ך עˆמו ל‡ור.
˘חרי˙ מנח ‰ערבי˙ – ס„ר ז ‰מור ‰על
‰עבו„ ‰בעניני ˜„ו˘‚ ‰ופ‡ ,ולכן בעבו„ ‰זו
‚ם ˙‰‰חל‰ ‰י‡ ב"יום" ו‡ור ,כיון ˘כל עיסו˜ו
‰ו‡ ב„ברים ˘„˜‰ו˘ ‰ב‰ם ‰י‡ ב‚˙‰לו˙;
ו‡ח"כ עול ‰מחיל ‡ל חיל ,ל‰וסיף ולעלו˙ ב‡ור
„˜‰ו˘ ,‰ע„ ˘עול ‰ומ‚יע ל"ליל."‰
בעבו„ ‰זו ,ל‡ זו בלב„ ˘"‰ליל‰ "‰ב‡ ל‡חרי
"‰יום" ‰ו‡ ‚"כ ענין ˘ל ‡ור ו˜„ו˘‡ ,‰ל‡ עו„
ז‡˙"˘ ,ליל "‰ז‰ ‰ו‡ למעל ‰מ‡ור ‰יום ,כי

חו˘ך וליל ‰ז‡˜ ‰י על ‡ור ‡ל˜י נעל ‰ביו˙ר,
‡ור ס˙ום‰ ,נ˜ר‡ ב˘ם "חו˘ך" כי ‰ו‡ למעל‰
מ˙פיס˙ „‡‰ם ל‚מרי .ולכן "ערבי˙" מ‚יע ‡חרי
"˘חרי˙ ומנח ,"‰כי˙‰‰ ,חל‰ ‰י‡ בענין ‡‰ור
‚‰לוי ,ו‡ח"כ מ‚יעים ל‡ור נעל ‰יו˙ר‡ ,ור ס˙ום,
˘למעל ‰מ‚„ר ‰נבר‡ים.
ויומ˙˜ לפי ז ‰מ„˘ ‰ו˜‡ יע˜ב ‡בינו ˙י˜ן ˙פיל˙
ערבי˙ ,כי יע˜ב ‰ו‡ בחיר ˘ב‡בו˙ )ר‡ ‰ב"ר ר"פ עו(.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ'  125ו‡ילך(

מ"עפר הארץ" ל"ופרצת"!
ו‰י' זרעך כעפר ‡‰ר ıופרˆ˙ ימ ‰ו˜„מ‰
כ˘י‚יעו זרעך ע„ עפר ‡‰ר‡ ,ıו˙˘ ‰ע' ‰ופרˆ˙ ימ‰
ו˜„מ‰ .'‰וי' :מ˜ימי מעפר „ל'
)כח ,י„˘ .מו˙ רב ‰פכ" ,‰ח(

לפי פ˘וטו נר‡˘ ,‰לפי „ברי ‰מ„ר˘‰ ,פסו˜
"ו‰י' זרעך כעפר ‡‰ר‡ "ıינו חל˜ מ‰ברכ‡ ,‰ל‡
‡„רב˘ ,‰כ‡˘ר י‚יעו בני י˘ר‡ל למˆב ˘פל כז‰
‡ז ˙חול ‰ברכ˘ ‰ל "ופרˆ˙ ‚ו'".
וי˘ לב‡ר על „רך ‰חסי„ו˙"˘ ,ו‰י' זרעך כעפר
‡‰ר‡ "ıינו מרמז על ירי„‡ ‰ל‡ על ענין נעל:‰
מבו‡ר ב‡ור ‰חיים ) '˜‰פר˘˙נו כח ,י„( ˘כל
‰פר˘˘ ‰ל "ויˆ‡ יע˜ב מב‡ר ˘בע ‚ו'" מרמז˙
לירי„˙ ‰נ˘מ ‰ממ˜ור חוˆב ‰ל˙‰לב˘ ב˙וך ‚וף
‚˘מי וחומרי‰˘ ,י‡ "מ‡י‚ר‡ רמ‡ לביר‡ עמי˜˙‡".
ומבו‡ר בספרים˘‡ ,ר ירי„ ‰זו ‰י‡ לˆורך עלי'.
˘„וו˜‡ ע"י כך ˘‰נ˘מ ‰יור„˙ ל˙‰לב˘ ב‚וף
ועוס˜˙ עמו לבררו ולזככו‰ ,נ ‰על י„י ז ‰עול‰
‰נ˘מ ‰ל„ר‚ו˙ עליונו˙ יו˙ר מ˜ו„ם ירי„˙ ‰ב‚וף.
וז‰ו ˙וכן ברכ˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰ליע˜ב„˘ ,וו˜‡
"כ˘י‚יעו זרעך לעפר ‡‰ר˙˘ ,"ıר„ ‰נ˘מ ‰ל"עפר
‡‰ר ,"ıל‰עלו˙ ‚ם ‡˙ „‰ר‚ו˙ ‰כי ˙ח˙ונו˙‰ ,רי
‰י‡ זוכ ‰לברכ˙ "ופרˆ˙ ימ ‰ו˜„מ‚ ‰ו'"˙˘ ,על‰
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