‚úיון ˙רס
ﬠר˘"˜ פר˘˙ חיי ˘ר˘˙'‰ ‰ﬠ"ט

"˜טור ‰זו ‚‰ר"  -מנúן?
חיי ˘ר‡ú ‰חר פטיר˙„ ‰וו˜‡
ב' ‚„רים בכפיי˙ בני נח ˜úיים מˆוו˙י‰ם
בי˙ ‰ספר ו‰מ˘פח‡ ‰ינם מ˙נ‚˘ים

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ חיי ˘ר‰ ,‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון
˙רס( ,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˙

˜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

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

˜úר‡˙ ˘ב˙

כט

ל‰יו˙ "לכבו„ ול˙פ‡ר˙" ,ובו„‡י ל‡ מ˙‡ים ˘י‰י' ‡יז˜" ‰מט" בב‚„י כ‰ן ‚„ול˘ ,כן,

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"˜טור ‰זו ‚‰ר" – מנלן?
מנין למ„ ר˘"י ˘˜טור‰ ‰י‡ ‚‰ר ול‡ ‡˘ ‰ח„˘‡ / ?‰יך י˙כן ˘ל‡ יכל ‡בר‰ם ל‰חזיר
‡˙ ‚‰ר ב˙˘וב / ?‰בין "זו ‚‰ר" ל"‰י‡ ‚‰ר"  /בי‡ור „ברי ר˘"י ‡ו„ו˙ ˜טור ‰וני˘ו‡י'
ל‡בר‰ם
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  174ו‡ילך(

פנינים

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

"˜ח ולך" ‡ו "נ˘‡ל ˙‡ ‰פי'"?  /פיל‚˘ים – פל‚˘ ‡ח˙?

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
חיי ˘ר ‰ל‡חר פטיר˙„ ‰וו˜‡
„ˆ‰י˜ מ˘פיע ל‡חר פטיר˙ו "י˙יר מבחיו‰י"  /פעול˙ ˘ר ‰בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי „וו˜‡
 /ל‡ ל‰יכנע ל‚‰בלו˙ ‚‰וף " /מ˙נו˙" לעס˜י ˘‚‰מיו˙ ו"‡˙ כל ‡˘ר לו" לעבו„˙
˘‰י"˙
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  337ו‡ילך(

פנינים

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

ל‰יו˙ "ז˜ן" בחכמ ‰ו‚ם "ב‡ בימים"  /בנין בי˙ על יסו„י ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יז
ב' ‚„רים בכפיי˙ בני נח ל˜יום מˆו˙י‰ם
י„יי˜ „‰רמב"ם ‰בי‡ ˆ„ ‡‰ריכים ב"נ ל˜יים מפני ˆ‰יווי ב‰לכ ‰בפ"ע  /יב‡ר „‡יכ‡
ב' „רכים בחיוב י˘ר‡ל ל˙˜ן ‡‰ומו˙ ,ב„רך פעול ‰וב„רך מ˜יפ ,‰וי˙ל ‰ז ‰בחילו˜ בין
‡בר‰ם ל˘ר ‰בנסים ˘ב‰מ˘ך ללי„˙ יˆח˜
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ'  94ו‡ילך(

˙ור˙

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

כ‡

בי˙‰-ספר ו‰מ˘פח‡ ‰ינם מ˙נ‚˘ים

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
עבו„˙ ˘˙‰וב‰

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כו
עכ˘יו נמˆ‡ים ר˜ ב'„רך'

)"‡לı
ַ
כ‰ן ‚„ול בבי˙ ‰מ˜„˘ ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן ˘"נ˘מע ˜ולו בבו‡ו ‡ל ˜‰ו„˘"
מ‡כט ניט ‡ויס"(,
„‡רף ˜לינ‚ען ˘יין"(; ‡בל עכ˘יו בזמן ‚‰לו˙ – ‡ין ז ‰נו‚ע )"עס ַ
ַ
ו‡ין בכך מ˘ום פחי˙ו˙ ‰כבו„‰˘ ,רי ‡ין זו ‡ל‡ "נסיע."‰
ˆריכים ר˜ ‡˙ "‰ט˘ע˜-בו˜" – ˘י‰י' ‰ענין „"רˆון יר‡יו יע˘˜‰˘ ,"‰ב" ‰ימל‡
ל‡ ר˜ מ˘ ‰רוˆים ב‡ופן ˘ל חפ˘ ıז‰ו פנימיו˙ ‰רˆון‡ ,ל‡ ‚ם בחיˆוניו˙ ‰רˆון –
בבני חיי ומזוני רויחי.
ועי"ז ˘"‰מ‡מין ל‡ יחו˘" ,מ˙בטל˙ ‚ם ‰עˆבו˙ ˘מˆ„ ˜‰ליפ ,‰וב‡ים לי„י
˘מח‰˘ - ‰רי עבו„˙ ˆ '‰ריכ ‰ל‰יו˙ ב˘מח ,‰כמ"˘ "עב„ו ‡˙  '‰ב˘מח ,"‰ובפרט
לפי ˘יט˙ ‰בע˘"ט ˘ -עי"ז נע˘י˙ ‰עבו„ ‰ב˜לו˙ יו˙ר ,כמ"˘ "וי˘‡ יע˜ב ר‚ליו" –
"מ˘נ˙ב˘ר ב˘ור ‰טוב . . ‰נע˘˜ ‰ל ללכ˙".
)˘"פ מטו˙ מסעי ˙˘י"‚(

עבו„ ‰ב‡ופן ˘ל
˘מח ‰וב˜לו˙
י˘נם מחמירים ‚„ולים ˘טוענים
על כך ˘˙ובעים ע˙ ‰ענין ˘‰מח‰
– ˘‰רי ‡מרו רז"ל ˘ˆריך למעט
ב˘מח ‰בזמנים מסויימים )ע"„ חו„˘
‡ב ˘‡מרו "מ˘נכנס ‡ב ממעטים
ב˘מח.("‰
ובכן:
‚ם בנו‚ע לחו„˘ ‡ב עˆמו נ‡מר
ר˜ "ממעטין ב˘מח‰ ,"‰יינו ,למעט
ב˘מח ‰ל‚בי ˘‰מח„ ‰חו„˘ ‡„ר,
וכן ל‚בי ˘‰מח„ ‰בי‡˙ ‰מ˘יח ˘‡ז
"ימל‡ ˘חו˜ פינו"‡ ,בל ענין ˘‰מח‰
ˆריך ל‰יו˙ ‚ם בחו„˘ ‡ב.
ו˘יעור "‰מיעוט" ‡פ˘ר ללמו„
ממ˘ ‰סיפר פעם כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר
‡ו„ו˙ ‡לו ˘ל‡ ‰חזי˜ו מ˘‰יט‰

„"עב„ו ‡˙  '‰ב˘מח‰˘ ,"‰יו נו‚‰ים
ב˘מח˙ ˙ור ‰ל˘˙ו˙ חלב˘ ,ע"פ
„ין ‰ו‡ מ˘˜‰ ‰מ˘כר ,ו‡ח"כ ‰יו
)"˜נייפן זיך „י
ּ
ˆובטים ‡˙ לחיי‰ם
ב‡˜ן"( כ„י ˘י‰יו פני‰ם נר‡ים לעיני
ַ
‰רו‡ים כפנים ˘וח˜ו˙...
וכיון ˘מרוב ‰מ„ ‰טוב ‰כו',
מובן˘‰˘ ,יעור „"ממעטין ב˘מח"‰
‡ף בזמנים ‡לו יכול ל‰יו˙ במ„ ‰כזו
– לˆבוט ‡˙ ‰לחיים מˆ„ ˘‰ני . .
)"˜נייפן פון „ער ˆווייטער זייט"(.
ּ
וכ‡˘ר ˙‰י' ˘מח‰ ,‰רי ˘מח‰
פור„‚ ıר ,ו˙˙בטל „‚‰‰ר˘ ‰י˘נ‰
בבי‡˙ ‰מ˘יח ˘יכול לבו‡ ר˜ ב"„ור
˘כולו זכ‡י" ‡ו ל‰יפך ח"ו ,ו‡ף ימים
˘ע"פ „ין ˆריך למעט ב˘מח ‰י‰פכו
ימי ‡בל ‡ל ‰לימי ˘מח.‰
)˘"פ מטו˙ מסעי ˙˘י"‚(

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כח

˘ל "נסיע ,"‰י˘ ב˙ ‰ועל˙ נוספ˙ – ˘"‰מ‡מין ל‡ יחו˘" מ˘ום חסרון בענינים ˘ל

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

בני חיי ומזוני.
וכפי ˘רו‡ים במוח˘˘ ,בע˙ ‰נסיע ‰ב„רך מס˙פ˜ים במעט מ„‰ברים ˘מ˘˙מ˘ים

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

ב‰ם בבי˙ ,ו‡פילו ‚בירים ‚„ולים ,כ‡˘ר נוסעים ב„רך‡ ,ינם לו˜חים עמ‰ם ‡˙ כל כלי
˙˘מי˘י ‰בי˙‡ ,ל‡ מס˙פ˜ים ב„ברים ‰מוכרחים בלב„ ,בכל ‰פרטים.
וכמו בנו‚ע ל˘ינ :‰בבי˙ו – „רכו לי˘ן ע"‚ כריו˙ ˘ל מ˘י וכו'; ‡בל ב‰יו˙ו ב„רך,
מˆ„ ‰טירח‡ ל˜ח˙ עמו ‰רב ‰חפˆים – מטו˙ ,ס„ינים ,כריו˙ ,וכל ‰רי‰וט ˘ל ח„ר
‰מיטו˙ – ‰רי ‰ו‡ מס˙„ר בלע„ם.
וכן בנו‚ע ל‡כיל :‰בבי˙ו – „רכו ל‡כול כל מיני מטעמים ,וי˘ לו מ˘ר˙ים ˘מ‚י˘ים

"קטורה זו הגר" – מנלן?

לו ‡˙ ‡‰וכל :מ˘ר˙ ‡ח„ עומ„ עם מזל‚ ומ‚י˘ לו מ‡כלי ‚ו˘ ,ומ˘ר˙ ˘ני עומ„ עם
כף ומ‚י˘ לו מ‡כלים רכים; ‡בל בנסיע˙ו ב„רך ‰˘˜˘ ,ל˜ח˙ עמו "מטבח ˘לם",
כלים ב˘ריים וחלביים ,עם מב˘לים ומ˘ר˙ים – מס˙פ˜ בלע„ם.
וכן בנו‚ע ללבו˘ים :בבי˙ י˘ לו כמ ‰חליפו˙ – לימי ˜‰י ıולימי ‰חורף ,לימו˙
‰חול וליום ˘‰ב˙ ,ל˘עו˙ ‰בו˜ר ,ל˘עו˙ ‰ˆ‰ריים ול˘עו˙ ‰ערב ,ובכל חˆי ˘ע‰
מחליף ‡˙ ב‚„יו ,וכל לבו˘יו מ˙‡ימים ז ‰לז‚‰ :‰רביים לעניב‰ ,‰עניב ‰ל‡ף ,ו‡‰ף

מנין למד רש"י שקטורה היא הגר ולא אשה חדשה?  /איך יתכן שלא יכל אברהם
להחזיר את הגר בתשובה?  /בין "זו הגר" ל"היא הגר"  /ביאור דברי רש"י אודות
קטורה ונישואי' לאברהם

ל˘ערו˙ ‡ . .בל ב„רך‡ ,י ‡פ˘ר לו ל˜ח˙ ‡˙ כל ‡ל ,‰ומס˙פ˜ בלע„ם.
וכ‡˘ר ˘ו‡לים ‡ו˙ו˘ :מע! כיˆ„ מ˙‡ים לך ל‡כול ,לי˘ון ול˙‰לב˘ בˆור ‰כזו
ר‡סט"(? – עונ" :‰בבי˙ ‡מנם י˘ לי כל‡ ,בל עכ˘יו ‰ל‡ ‡ני
)"עפעס ַ‡זוי ּפ ָ
ּ
פ˘וט‰
ב„רך" .ו‡ין בכך ל‡ פחי˙ו˙ ‰כבו„ ול‡ בו˘ ,‰כי ‰כל יו„עים ˘‰ו‡ ב„רך„‰ .בר
‰יחי„י ˘לו˜ח עמו ב„רך ‰ו‡ "פנ˜ס‰-מח‡ו˙" )"ט˘ע˜-בו˜"( ,כ„י ˘יוכל לרכו˘ כל
מ˘ ‰יˆטרך.

˜רוב

לסיום ‰ס„ר) ‰כ (‡ ,‰נ‡מר" :ויוסף ‡בר‰ם וי˜ח ‡˘ ‰ו˘מ˜ ‰טור."‰

ובפ˘טו˙ מ˘מע מל˘ון ‰כ˙וב ˘מ„בר על ‡˘ ‰ח„˘ ,‰ו‰יינו˘ ,בנוסף ל˘ר‡ ‰מנו
˘‰י˙˙˘‡ ‰ו ˘ל ‡בר‰ם מ‡ז ,וכן בנוסף ל‚‰ר ‰מˆרי˙ ˘‡ו˙ ‰נ˘‡ ‡בר‰ם כפיל‚˘
– נ˘‡ ‡בר‰ם ‡˘ ‰נוספ˙ ˘˘מ˜ ‰טור.‰
וכן ב‡מ˙ למ„ו בכמ ‰מ„ר˘י חז"ל

)˙נחומ‡ פר˘˙נו ח˙ .נחומ‡ ב‡בער ט .יל˜וט ˘מעוני

‡יוב רמז ˙˙˜„( ,וכן נ˜טו רוב ‰פ˘טנים – ר˘ב"ם ,ר‡ב"ע ,ר„"˜ ו‡ברבנ‡ל – ˘‰י‡ ‡˘‰

'ב„רך' ל‡ נו‚ע ˘˘‚‰מיו˙ ˙‰י' ב˘לימו˙
וכמו כן כ‡˘ר ‡י˘ י˘ר‡ל מ˙‡ונן על בני חיי ומזוני – עליו ל„ע˙ ˘זמן ‚‰לו˙
‡ינו ‡ל‡ כמו זמן "נסיע ,"‰ובמיל‡ ‡ין ˆריך ל‡˙‰ונן על כך ˘‡יננו ‚ביר כמו
"ר‡˜עפעלער"  . .כי ,כפ˙‚ם כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ˘"‡ˆלם י˘נו ר˜ עולם ‡ח„‡ ,בל
ַ
‡ˆלנו י˘נם ˘ני עולמו˙".
‡ˆל ‡ינו-י‰ו„י ‡ין יו˙ר מעו"‰ז ,ולכן עו"‰ז ‰ו‡ "בי˙ו" ,ובמיל‡ – "‡ם ל‡ עכ˘יו
‡ימ˙י"; ‡בל ‡ˆל בני י˘ר‡ל י˘נם ˘ני עולמו˙ ,ועולם ‰ז‡ ‰ינו ‡ל‡ "נסיע "‰ו‡ינו
"‰בי˙" ˘לנו ,וˆריך ל‰יו˙ "עולמך – עולם ‰ב‡ – ˙ר‡ ‰בחייך".
בבי˙ ‰מ˜„˘ – ‰בי˙ ‡‰מי˙י – נו‚ע ‡מנם כל פרט ,וכמו ב‚„י כ‰ונ‰˘ ‰יו ˆריכים

ח„˘˘ ‰ל‡ „יבר עלי' ‰כ˙וב ע„ כ ,‰ובל˘ון ‰ר˘ב"ם" :לפי ‰פ˘ט ‡ין זו ‚‰ר".
‡מנם ברוב ‰מ„ר˘ים

)בר‡˘י˙ רב ‰פס"‡ .„ ,ז‰ר פר˘˙נו ˜ל‚ ,ב˙ .ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל

ו˙ר‚ום ירו˘למי כ‡ן – .וכן ב˙נחומ‡ ˘ם ‰וב‡„ ‰יע ‰זו( נ˜טו ˘"˜טור "‰זו ‡ינ ‰˘‡ ‰ח„˘,‰
‡ל‡ "‰י‡ ‚‰ר" ˘כבר נ˘‡‡ ‰בר‰ם בעבר ו‚יר˘ ,‰וע˙ ‰חזר ונ˘‡ .‰וכן מפר˘ ר˘"י:
"˜טור – ‰זו ‚‰ר ,ונ˜ר‡˙ '˜טור '‰על ˘ם ˘נ‡ים מע˘י' כ˜טור˙ ,ו˘˜˘ר ‰פ˙ח,‰
˘ל‡ נז„וו‚ ‰ל‡„ם מיום ˘פר˘ ‰מ‡בר‰ם".
ולכ‡ור"ˆ ‰ע ב˘יט˙ ר˘"י„˘ ,רכו ˙מי„ לפר˘ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" – ו‰רי פ˘ט
‰ל˘ון "ויוסף ‡בר‰ם וי˜ח ‡˘ "‰מ˘מעו ˘מ„ובר )ל‡ על ‡ו˙‰ ‰˘‡ ‰י„וע ‰לנו
מכבר‡ ,ל‡( על ‡˘ ‰נוספ˙ ]וכמו "ו˙וסף לל„˙ ‡˙ ‡חיו ‡˙ ‰בל" )בר‡˘י˙ „ ,ב( –
˘‰‰וספ ‰מ˙בט‡˙ ביל„ ח„˘ .וכן בכמ ‰מ˜ומו˙[.

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

וב‡מ˙ ˘‡פילו במ„ר˘ ‰ר‚י˘ו ˘פירו˘ ז‰ ‰˘˜ ‰ו‡

˜úר‡˙ ˘ב˙
)בר‡˘י˙ רב˘ ‰ם ופי' מ˙נו˙

כ‰ונ˘ ‰ם(..." :זו ‚‰ר‡ .מר לי' רבי נחמי' :ו‰כ˙יב 'ויוסף' ]מ˘מע ˘‡חר˙ ‰י˙![‰
‡מר לי' :על פי „‰יבור נ˘‡] ‰ולכן כ˙יב 'ויוסף'[" ,ו‰יינו˘ ,כיון ˘מˆינו במ˜ום ‡חר
ל˘ון "ויוסף" ל‚בי „יבור ˜‰ב" ,‰לכן נ‡מר כ‡ן ל˘ון "ויוסף" לרמוז ˘‰י' „יבור מ‡˙
˜‰ב"‡ ‰ל ‡בר‰ם ˘י˘‡נ;‰

כז

מ‰ענינים ‰מיוח„ים בזמן ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י' ˜יים – ˘ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים ‰ . .י' ‚ילוי
‰עˆמו˙ כמו ˘‰ו‡ ,כפי ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ בעˆמו˙ו ממ˘.
‡מנם ,ל‡חרי חורבן בי˙ ‰מ˜„˘‰ ,רי "ע˘ר ‰מסעו˙ נסע˘ ‰כינ ,"‰ל˘ון נסיע‰
„ו˜‡ – לפי ˘זמן ‚‰לו˙ ‰ו‡ מˆב ‰פכי ל‚מרי ,מן ‡ ‰ˆ˜‰ל :‰ˆ˜‰

‡ך ˙ירו‰ ıמ„ר˘ ‡ינו מ˙‡ים כלל בפ˘ט ‰ל˘ון "ויוסף" ,ו‡כן ר˘"י ל‡ ‰ע˙י˜ו –

בזמן ‚‰לו˙ ‡ין ‚ילוי ‡‰ל˜ו˙ ,וע„ ˘‡פ˘ר לטעו˙ ˘‰טבע מ˙נ ‚‰מעˆמו.

ולמ ‰בכל ז‡˙ נ˜ט ר˘"י בפ˘ט ‰מ˜ר‡ ˘"˜טור ‰זו ‚‰ר"?

ול‡ זו בלב„ ˘‡ין רו‡ים בעיני ב˘ר ˘‰כל ‰ו‡ ‡ל˜ו˙‡ ,ל‡ ˘ענין ז‡ ‰ינו מ˙‚ל‰

עו„ י˘ ל„˜„˜ בל˘ון ר˘"י "˜טור ‰זו ‚‰ר" – „לכ‡ור:‰

‡פילו בבחינ˙  ,‰‚˘‰ע„ ˘‡פ˘ר ל˘כוח על ז ‰ל‚מרי .וע"„ ‰מבו‡ר בענין ˙˜יע˙

בכ‚ון „‡ ר‚ילים ל˙˘‰מ˘ ב˙יב˙ "‰י‡" ]וכמו "˜רי˙ ‡רבע ‰י‡ חברון"

)פר˘˙נו כ‚,

ב(; "‰עיר „‚‰ול‰ ‰י‡ נינו) "‰פר˘"י נח י ,יב(; "‡לון מור‰ ‰י‡ ˘כם" )פר˘"י לך יב ,ו(;
"בחˆˆון ˙מר ‰י‡ עין ‚„י" )פר˘"י לך י„ ,ז([ ,ו‚ם בעניננו בכמ ‰מ‰מ„ר˘ים ‰נ"ל ‰ל˘ון
"˜טור‰ ‰י‡ ‚‰ר";

˘ופר ע"פ מ˘ל מבן ‰מלך ˘˙ע ‰ונ˙רח˜ ביו˙ר ע„ ˘˘כח ˘‰ו‡ בן מלך ,ו˘כח ‡˙
˘‰פ‰ ‰מ„ובר˙ בחˆר ‰מלך ,ובמ˘ך ‰זמן נ˙רח˜ יו˙ר ויו˙ר ע„ ˘˘כח ל‚מרי ל˘ון
בני„‡-ם ,ו‰עˆ‰ ‰יחי„‰ ‰י˙ ‰לˆעו˜ ב˜ול פ˘וט!
ומˆ„ ריחו˜ ‰ערך ˘ל זמן ‚‰לו˙ ל‚בי זמן ‰בי˙ – נ˜ר‡˙ ‚‰לו˙ ב˘ם "נסיע."‰

ומ ‰טעם „יי˜ ר˘"י לנ˜וט „ו˜‡ ב˙יב˙ "זו" – "˜טור ‰זו ‚‰ר"?

ב.

ונר‡ ‰לומר˘ ,ב„יו˜ ל˘ון ר˘"י "זו ‚‰ר" )ול‡ "‰י‡ ‚‰ר"( נ˙כוון ל‚„‰י˘ ‡˘ר

מˆי‡ו˙˘ ‰ל ‚‰ר ‰י‡ כמו נוכח˙ לנ‚„ עיני ˙‰למי„ ‰לומ„ ‡˙ ‰כ˙וב כ‡ן .ו‰יינו,
˘‡ף ˘לכ‡ור ‰כבר זמן רב ˘ל‡ „יבר ‰כ˙וב על ‚‰ר ו‰י˙ˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ נעלמ˙
ונס˙ר˙ מ˙‰למי„ )˘כבר ˘כח מ˜יומ‰ ,(‰רי ב‡מ˙ ‡ינו כן ‡ל‡ מˆי‡ו˙˘ ‰ל ‚‰ר
נוכח˙ ‰י‡ כל ‰זמן לנ‚„ עיני ˙‰למי„; וז‰ו ‚ם ‰טעם ˘כ‡˘ר מספר ‰כ˙וב על ‡˘‰
ב˘ם "˜טור – "‰מ˙עורר ‰ו‡ לחבר ‡ו˙ ‰עם "‚‰ר" זו ‰עומ„˙ לנ‚„ עיניו מ‡ז ומ˜„ם.
בי‡ור ‰ענין:
‰פעם ‡‰חרונ„˘ ‰יבר ‰כ˙וב ב‚‰ר ‰ו‡ בפ' ויר‡ ,ו˘ם מסופר ˘‡בר‰ם ˘לח ‡ו˙‰
ו‡˙ י˘מע‡ל בנ ‰מבי˙ו" :וי˘כם ‡בר‰ם בבו˜ר וי˜ח לחם וחמ˙ מים ,וי˙ן ‡ל ‚‰ר,
˘ם על ˘כמ ‰ו‡˙ ‰יל„ וי˘לח ,‰ו˙לך ו˙˙ע במ„בר ב‡ר ˘בע" )כ‡ ,י„(.
ור˘"י ˘ם מפר˘" :ו˙לך ו˙˙ע – חזר ‰ל‚לולי בי˙ ‡בי'" .ו‰יינו˘ ,ל‡ ‰י˙ ‰זו ר˜
‰ליכ ‰ס˙ם‡ ,ל‡ ‰ליכ ‰ב‡ופן ˘ל "ו˙לך ו˙˙ע"‰˘ ,לכ ‰ב„רך ˘ל טעו˙ רוחני˙
וחזר ‰לעבו„ עבו„ ‰זר‰

)ועל „רך "וי‰י כ‡˘ר ˙‰עו ‡ו˙י ו‚ו'" )ויר‡ כ ,י‚( ,ומפר˘ ˙‰ר‚ום

‡ונ˜לוס ˘ם "ו‰ו ‰כ„ טעו עממי‡ ב˙ר עוב„י י„י‰ון"(.
וכ‡ן ‰בן ˘ו‡ל‰ :יי˙כן?! ‰רי ‡פילו על ‡נ˘ים מן ‰חו˘‰ ıפיע ‡בר‰ם ‡˙ „רך
‡‰מונ‡‰ ‰מי˙י˙ ב ,'‰וכ„ברי ר˘"י בפ' לך )יב‡" (‰ ,בר‰ם מ‚ייר ‡˙ ‡‰נ˘ים ו˘ר‰
מ‚ייר˙ ‰נ˘ים" – ו‡יך ל‡ ˆ‰ליח ל˘‰פיע על ‚‰ר ,ב˙ בי˙ו ˜‰רוב ,‰לעזוב ‡˙ „רך
‰עבו„ ‰זר!?‰

ירי„˙ ‰נ˘מ ‰לעולם ‚ -לו˙ עˆומ‰
וכמו כן נ˜ר‡˙ ירי„˙ ‰נ˘מ ‰ב‚וף בל˘ון "נסיע" – "‰נסע ‰ויר„ ,"‰לפי ˘מˆב
‰נ˘מ ‰ב‰יו˙ ‰למט ‰מלוב˘˙ ב‚וף ‰ו‡ ב‡ין ערוך כלל ל‚בי מˆב ‰כפי ˘‰י˙‰
למעל:‰
‰נ˘מ ‰למעל ‰עומ„˙ בביטול ל‡ל˜ו˙ ,כמ"˘ "חי ‡ '‰ל˜י י˘ר‡ל ‡˘ר עמ„˙י
לפניו" ,ו‡ילו בירי„˙ ‰למט‰ ,‰נ ‰ל‡ זו בלב„ ˘‡ינ ‰עומ„˙ ב„ר‚˙ ‰ביטול ˘‰י˙‰
עומ„˙ למעל‡ ,‰ל‡ עו„ ז‡˙˘ ,יכול ל‰יו˙ מעמ„ ומˆב ‰פכי ל‚מרי – "נר ר˘עים
י„עך":
"נר" – ˜‡י על ‰נ˘מ ,‰כמ"˘ "נר  '‰נ˘מ˙ ‡„ם" ,ומˆ„ ענינים ˘ונים יכול ל‰יו˙
˘נר ‰נ˘מ" ‰י„עך" ויכב ‰רח"ל‰ ,יפך ל‚מרי מענין ‰נר ו‡‰ור.
וע"„ מ"˘ כ"˜ ‡„מו"ר )מ‰ור˘"ב( נ"ע לענין ‰ניˆוˆו˙ ˘ב‚' ˜ליפו˙ ‰טמ‡ו˙,
˘ז‰ו ע"„ ‰ענין „"ח˙יכ ‰עˆמ ‰נע˘ ‰נביל ,"‰ו‰יינו„ ,עם ‰יו˙ ˘מˆ„ עˆמו ‰רי ז‰
„בר מו˙ר ,חלב כ˘ר ,וכן ב˘ר כ˘ר ˘נ˘חט ו‰ו„ח ונמלח כ„ין ,מ"מ ,מˆ„ מע˘‡ ‰נו˘
ו˙חבולו˙יו ‰רי ח˙יכ˙ ‰‰י˙ר עˆמ ‰נע˘י˙ נביל .‰וע„"ז בענין "נר  '‰נ˘מ˙ ‡„ם",
˘מˆ„ מע˘‡ ‰נו˘ ו˙חבולו˙יו יכול ל‰יו˙ מעמ„ ומˆב „"נר ר˘עים י„עך".

ˆריך לזכור ˘עכ˘יו ‰ו‡ ר˜ 'ב„רך'
˙‰‰...בוננו˙ בענין ‰נ"ל˘ ,ירי„˙ ‰נ˘מ ‰ב‚וף בכלל ובזמן ‚‰לו˙ בפרט ‰ו‡ ענין

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

˜úר‡˙ ˘ב˙
‰וספ. ‰

לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת
דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו ,ובאו כאן כמעט ללא עריכה,
באופן שנאמרו ,מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

ז

ו‡מנם‚ ,ם בי˘מע‡ל ,בנו ממ˘ ˘ל ‡בר‰ם ,מˆינו ˘‰ו‡ "יˆ‡ ל˙רבו˙ רע"‰
ויר‡ כ‡ ,י‡( – ‡ך ‰רי לבסוף חזר ב˙˘וב ,‰עו„ בחייו ˘ל ‡בר‰ם ‡ביו

)פר˘"י

)פר˘"י לך טו ,טו.

ועו„(; ונ˘‡ל˙ ‡˘‰ל‡ ‰יפו‡ ,מ ‰ב„בר ‚‰ר˘ ,ל‡ מˆינו ˘חזר ‰ב˙˘וב‡‰ :‰מנם
נ˘‡ר ‰ב"‚לולי בי˙ ‡בי'"?
‚˜ .ו˘י‡ זו ב„בר ‚‰ר ‰י‡ ˜ו˘י‡ בכללו˙ ‰סיפור ˘ל ‡בר‰ם ו‚‰ר ,ו‰י‡ ˘‰כריח‰
‡˙ ר˘"י לפר˘ ˘‡כן ‚ם ‚‰ר חזר ‰לבסוף ב˙˘וב ,‰ועלי' ‰ו‡ ˘מספר ‰כ˙וב כ‡ן:
"ויוסף ‡בר‰ם וי˜ח ‡˘ ‰ו˘מ˜ ‰טור."‰

עכשיו נמצאים רק ב'דרך'
הגלות היא 'מסע' באופן דריחוק מהקדושה  /צריך לזכור שכל הנהגת העולם
היא באופן של מסע בדרך  /בדרך אין מקפידים על מותרות גשמיים  /רק בבית
המקדש נוגע שהכל במדוייק  /כך העבודה בשמחה ובקלות
...י˘ לב‡ר ‰‰פר˘ בין ‰ילוך לנסיע:‰
‰ילוך – מור ‰על ‰ליכ ‰ב„רך ‰ר‚יל ,ממ„רי‚ ‰למ„רי‚‰ .‰ו‡ ‚‰יע ‡מנם למ˜ום
ח„˘‡ ,בל ‚ם ‰מ˜ום ‰ח„˘ י˘ לו ע„יין ‡יז˘ ‰ייכו˙ למ˜ום ‰ר‡˘ון; ‡בל נסיע‰
פירו˘‰ – ‰ע˙˜ ‰למ˜ום ח„˘ ל‚מרי‰ ,יינוˆ˘ ,ריך ל‰סיע ול‰ע˙י˜ ‡˙ עˆמו ל‚מרי
מ‰מ˜ום ˜‰ו„ם למ˜ום ח„˘ ,ו‰ע˙˜ ‰זו נ˜ר‡˙ ב˘ם נסיע.‰
וז‰ו ‚ם מ"˘ "ויסע מ˘ ˙‡ ‰י˘ר‡ל מים סוף" ,ל˘ון נסיע„ ‰יי˜‡ – לפי ˘בנ"י ‰יו
עסו˜ים בביז˙ ‰ים ,ו‰י' ˆורך לנ˙˜ ‡ו˙ם מ˘ם כ„י ˘יסעו ‰ל‡.‰
וכמו"כ מˆינו ב˙למו„ ירו˘למי ‰ל˘ון "‰סיע „ע˙ו"˘ ,פירו˘ו כמו ‰ל˘ון "‰סיח
„ע˙ו" ˘ב˙למו„ בבלי – כי "‰יסח „‰ע˙" ‰ו‡ כ˘„‡‰ם עו˜ר ומנ˙˜ ‡˙ „ע˙ו
ומח˘ב˙ו לענין ‡חר ל‚מרי.
...וכיון ˘"‰יסח „‰ע˙" ‰ו‡ ע˜יר˙ „‰ע˙ לענין ‰פכי „ו˜‡ – לכן נ˜ר‡ בירו˘למי
ב˘ם "‰סיע „ע˙ו" ,מל˘ון נסיע‰ ,‰מור ‰על ‰ע˜יר ‰ממ˜ומו ˜‰ו„ם.

‚‰לו˙ ' -נסיע '‰וריחו˜ מ„˜‰ו˘ ‰ורו‡ים ר˜ ‰טבע
ו‰נ ,‰זמן ‚‰לו˙ נ˜ר‡ ב˘ם נסיע ,‰כפי ˘מˆינו ‰ל˘ון ‚בי ‚לו˙ ˘‰כינ" :‰ע˘ר‰
מסעו˙ נסע˘ ‰כינ - "‰לפי ˘זמן ‚‰לו˙ ל‚בי זמן ‰בי˙ ‰ו‡ ריחו˜ ‰ערך ל‚מרי ,ע„
˘‰ו‡ כמו ענין ‰פכי ממ˘:

וז‰ו ˘„יי˜ ר˘"י "˜טור ‰זו ‚‰ר"„ :מו˙˘ ‰ל ‚‰ר כמו מרחפ˙ ‰י‡ ˙מי„ לנ‚„
עיני ˙‰למי„˘ ,ע„יין מ˙˜˘ ‰כיˆ„ י˙כן ˘‰י‡ עזב„ ˙‡ ‰רך  '‰ו‡בר‰ם ל‡ ˆ‰ליח
ל˘‰פיע עלי'; וע˙ ,‰כ˘ב‡ים ‡נו לכ˙וב כ‡ן‡ ,ומר לו ר˘"י‰ :נ‰ ‰י‡" ,זו ‚‰ר"!
לבסוף ‰י‡ ‡כן חזר ‰ב˙˘וב ,‰ע„ כ„י כך ˘נ˜ר‡˙ ˜טור" ‰על ˘ם ˘נ‡ים מע˘י'
כ˜טור˙" )ור‡ ‰כלי י˜ר כ‡ן ,בבי‡ור ˘‰ייכו˙ ˘ל "˜טור˙" לע˘יי˙ ˙˘וב.(‰
]‡מנם כיון ˘סוף סוף ‰י' זמן ב‡מˆע ˘בו "חזר ‰ל‚לולי בי˙ ‡בי'" ,לכן מוסיף
ר˘"י ˘˘‰ם "˜טור "‰מרמז )ל‡ ר˜ לז˘" ‰נ‡ים מע˘י' כ˜טור˙" עכ˘יו ,ל‡חר
˘חזר ‰ב˙˘וב‡ ,‰ל‡( ‚ם לז˘ ‰במ˘ך כל ‰זמן ע„ ע˙˘˜" ‰ר ‰פ˙ח˘ ,‰ל‡ נז„וו‚‰
ל‡„ם מיום ˘פר˘ ‰מ‡בר‰ם" ,ולכן יכול ‰י' ‡בר‰ם – ˘‰י' ˆנוע ב˙כלי˙

)ר‡ ‰פר˘"י

לך יב ,י‡( – ל˜ח˙ ‰ל‡˘ ‰לל‡ ח˘˘;
ויומ˙˜‰˘ ,פסו˜ "ויוסף ‡בר‰ם וי˜ח ‡˘ ‰ו˘מ˜ ‰טור "‰ב‡ ב‰מ˘ך ל‰פסו˜

)כ„,

סז( בנו‚ע לרב˜" :‰ויבי‡ ‰יˆח˜ ‰‡‰ל˘ ‰ר‡ ‰מו" – ו‰רי ‚ם ˘ר ‰ו‚ם רב˜‰ ‰יו
ˆנועו˙ ב˙כלי˙ )ר‡ ‰פר˘"י ויר‡ יח ,ט .פר˘˙נו כ„ ,טז .ועו„( ,ומס˙בר ‡יפו‡ ˘‚ם ‰˘‡‰
˘מספר עלי' ‰כ˙וב ע˙ ‰י˘ ב ‰מעל˙ ˆ‰ניעו˙ כו'[.
„ .ובבי‡ור ‰טעם ˘נ˜ט ‰כ˙וב בל˘ון "ויוסף ‡בר‰ם" – ‡ף ˘‰מ„ובר ב‡ו˙‰˘‡ ‰
˘כבר נ˘‡ ‰בעבר ,ו‡יזו ‰וספ ‰י˘ כ‡ן? – י˘ לפר˘ )ור‡ ‰ע„"ז בח˙ם סופר ע ˙"‰כ‡ן(:
לפני כן ‰י˙‚‰ ‰ר נח˘ב˙ ל‡מ ‰בבי˙ ‡בר‰ם .ו‚ם כ˘נ˘‡‡ ‰בר‰ם ,ע„יין נח˘ב‰
"˘פח˘ "‰לו )ר‡ ‰פ' לך טז  ,‰ו‡ילך(; ו‡ילו ע˙‰ ‰וסיף ‡בר‰ם ול˜ח ‰ב˙ור "‡˘˘ "‰ל
ממ˘ )ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰ע'  ,231-2ו˘"נ(.
וב„רך ‰פנימיו˙ י˘ לב‡ר:
‚‰ר נח˘ב ‰כ"פסול˙" ˘‡ין ל˜˙ ‰נ ,‰ו‡פילו ‡בר‰ם ל‡ ˆ‰ליח ל˘‰פיע עלי'
לטוב ,ע„ ˘‡מר ‰לו ˘ר‚" ‰ר˘ ‡‰מ‰ ‰ז‡˙ ו‡˙ בנ) "‰ויר‡ כ‡ ,י( ,כי ר‡˙‡˘ ‰ין ל‰ם
˙˜ו‡ ‰מי˙י˙;
‡מנם עכ˘יו ˙‰על‡ ‰בר‰ם בעבו„˙ו ו˜יבל כחו˙ נעלים ביו˙ר )˘ל‡ ‰יו לו ˜ו„ם

ח

˜úר‡˙ ˘ב˙

לכן(˘ ,על י„ם יכול ‰י' ל˙˜ן ול‰חזיר ב˙˘וב‡ ‰פילו "פסול˙" זו.
וז‰ו "ויוסף ‡בר‰ם וי˜ח ‡˘ ‰ו˘מ˜ ‰טור‡ – "‰בר‰ם ‰וסיף ˜„ו˘ ‰על ˜„ו˘˙ו
ו˙‰על ‰בעˆמו ,ועל י„י ז‰ ‰י' לו ‰כח ל˜ח˙ ‡˙ ‡ו˙‚‰ ‰ר ˘בעבר נח˘ב ‰כ"פסול˙"
˘‡ין ל˜˙ ‰נ ,‰ול‰עלו˙ ‰לטוב ע„ למˆב "˘נ‡ים מע˘י' כ˜טור˙".

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‰

ול‰י˘‚ים מ‡ו„ ‚בו‰ים.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר „‡‰ם יע˘ ‰ח˘בון נכון על ‰כוונ ‰לברי‡˙ „‡‰ם ,וי‰ר‰ר וי‡מו„
נכונ ˙‡ ‰כל ‰נע˘ ‰עמו ועם ˙‰נ‚‰ו˙ו‰ ,ן ב‰נו‚ע לו עˆמו ו‰ן ב‰נו‚ע לבני בי˙ו,
יכ‡ב לו מ‡ו„ לבו על כך ,וי˙חרט „‡‰ם ויˆטער על מˆבו .ועם "לב נ˘בר" ‰ו‡ יב˜˘
מ˜‰ב"˘ ‰יער ‰לו ולבני בי˙ו רוח ט‰ר ,‰ל˘מיר˙ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ב‡מ˙.
)˙ר‚ום מ˙וך מ‡מר '˜נין ‰חיים' – ספר ‰מ‡מרים ˜ -ונטרסים ח"‡ עמ' ט ו‡ילך(

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

עיונים וביאורים קצרים

˙‰בוננו˙ ב˙כלי˙ ברי‡˙ „‡‰ם
...ו‰נ ,‰כ„י ˘„‡‰ם יע˘˘˙ ‰וב ,‰עליו ל˙‰בונן ול‰עמי˜ במח˘ב˙ו ב‰בנ˙ ˙‰וכן
‡‰מ˙י˘ ,למענו נבר‡ „‡‰ם בעולם.
‡˙ ז‰ ‰רי ‰כל רו‡ים„‡‰˘ ,ם ˘ונ ‰מכל ‰נבר‡ים ‡‰חרים‰˘ .רי ‚ופו ˘ל „‡‰ם
נמוך מ‚ופם ˘ל ˘‡ר ‰בריו˙ .ולכן רו‡ים ‡נו„‡˘ ,ם ‰מ˙נ ‚‰ר˜ לפי ˙˘ו˜˙ו ו˙‡ו˙ו
‚‰ופני˙‰ ,ו‡ ‚רוע ‡ף מחיו˙ ‰פר‡.
‰חיו˙ ‰רעו˙ ,עו˘ו˙ ‡˙ כל מע˘י‰ם ‰רעים ,ב‡˙‰ם לנטוע בטבעם‡ .בל „‡‰ם
יכול ל‰ס˙˙ר ול‰נˆל מ‰ם .כמו כן ,מ˜ומן ˘ל חיו˙ ‰פר‡ ‡ינו במ˜ומו˙ מיו˘בים,
נמˆ‡ים ‰ם ביערו˙ ובמ˜ומו˙ רי˜ים ו˘וממים .וכ‡˘ר „‡‰ם עובר ב‡ו˙ם ‰מ˜ומו˙
˘בם ‰ם נמˆ‡ים ,לו˜ח ‰ו‡ עמו כלי זיין מ˙‡ימים כ„י ל‚˙‰ונן מפני‰ם.
ולעומ˙ ‰חיו˙„‡‰ ,ם כ‡˘ר ‰ו‡ רע כחיו˙ ‰פר‡‰ ,ו‡ ‚רוע מ‰ן .וכפי ˘‡נו רו‡ים,
י˘ ‡נ˘ים ‰נח˘בים בעיני עˆמם ל‡נ˘ים מ‡ו„ ‚„ולים‡ .ין ‰ם ‡ו‰בים עניים‡ ,ין ‰ם
‡ו‰בים ˜רובים ,ו‰ם מר˘ים לעˆמם ל˘פוך ‡˙ „מם ,ל‚עור ב‰ם ולˆ‰י˜ ל‰ם .וי˘
‡נ˘ים˘ ,ס˙ם י˘ ל‰ם ‡ופי מכוער‡ ,ו‰בים ‰ם ל˘‰פיל ‡˙ ‰זול˙ ול‰רע לו .מ‡נ˘ים
‡לו ל‡ ˙מי„ ני˙ן ל˙‰חב‡ ,ו‡י ‡פ˘ר ל‰ינˆל מ‰ם.
כמו כן„‡ ,ם ‰מ˙נ ‚‰כחיי˙ פר‡ ,מזי˜ ‰רב ‰יו˙ר מחיו˙ רעו˙ .כי ‰חי' פועל˙ ר˜
לפי טבע .‰ו‡ילו „‡‰ם פועל עם ˘כל ,עם חכמ ,‰וכמו ˘כ˙וב )ירמי' „ ,כב( "חכמים
‰ם ל‰רע".
ומכ‡ן„‡˘ ,ם ‰מ˙נ ‚‰ר˜ ב‡˙‰ם למ‚‰˘ ‰וף „ור˘ ממנו‚ ,רוע ‰ו‡ מ‰חי'‰ .ב‰מ‰
˘‡ין ל˘ ‰כל ,מ˙נ ˙‚‰כפי טבע‡ .‰בל „‡‰ם ˘ניחן ב˘כלˆ ,ריך ˘כלו ל˘‰פיע
על טבעו ועל מי„ו˙יו .וכפי ˘‰רבי מב‡ר ב˙ני‡‰"˘ ,מוח )˘‰כל( ˘ליט על ‰לב
)‰מ„ו˙(".
‡˙ ז‰ ‰רי מבינים כולם˘ ,מ˘ ‰נ˙ן ˜‰ב" ‰ל‡„ם ˘כל‡ ,ין ז ‰ר˜ למען יוכל לע˘ו˙
עס˜ים ול‰רויח כספים .וכפי ˘‚‰מר‡ ‡ומר˙ )בסוף מסכ˙ ˜„ו˘ין( :ר' ˘מעון בן ‡ליעזר
‡ומר‡ ,ף פעם ל‡ ר‡י˙י ˘ˆבי י˙עס˜ ביבו˘ פירו˙‡˘ ,רי' י˘‡ מ˘‡ו˙ ו˘˘‰ועל י‰י'
חנוני .ובכל ז‡˙ ,נו˙ן ˜‰ב" ‰לכל ‡ח„ מ‰ם ‡˙ מזונו לל‡ ˆער .ומ„וע ‡ם כן ,ל‡ ˙‰י'
‚ם פרנס˙ו ˘ל „‡‰ם לל‡ ˆער? ‡ל‡ ˘‰רעו˙י ‡˙ מע˘יי ו˜יפח˙י ‡˙ פרנס˙י.

‡˙ ˘‰כל י˘ ל˜˘‰יע ב„ברים ע„ינים ועיל‡יים
וכפי ˘‰מ˘נ‡ ‰ומר˙ )˜„ו˘ין ,פב ,(‡ ,ל‡ עניו˙ מן ‡‰ומנו˙ ול‡ ע˘ירו˙ מן ‡‰ומנו˙,
‡ל‡ ‰כל לפי זכו˙ו .כי ‡˙ ˘כלו ˆריך „‡‰ם ל˜˘‰יע ב„ברים ע„ינים ועיל‡יים )˘בז‰
י˘ ניˆול נכון ˘ל ˘‰כל כמטר˘ ‰עבור‰ ‰ו‡ ני˙ן( ,ו‡ז כמובן ‰ו‡ מ‚יע ל„ברים

"קח ולך" או
"נשאלה את פי'"?

פילגשים – פלגש אחת?
ולבני ‰פיל‚˘ים ‡˘ר ל‡בר‰ם ‚ו'

וי‡מרו נ˜ר‡ לנער ‰ונ˘‡ל ˙‡ ‰פי'

‰פל‚˘ם – חסר כ˙יב˘ ,ל‡ ‰י˙‡ ‰ל‡ פל‚˘ ‡ח˙‰ ,י‡ ‚‰ר
‰י‡ ˜טור .‰נ˘ים בכ˙וב ,‰פל‚˘ים בל‡ כ˙וב‰

מכ‡ן ˘‡ין מ˘י‡ין ‡˙ ‡ ‰˘‡‰ל‡ מ„ע˙‰

)כ ,‰ו .ר˘"י(

)כ„ ,נז .ר˘"י(

לכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי לעיל )כ„ ,נ‡( נ‡מר
˘מ˘פח˙ רב˜ ‰כבר ‰סכימ ‰ל„ברי ‡ליעזר
ו‡מרו "‰נ ‰רב˜ ‰לפניך ˜ח ולך" ,ו‡"כ מ„וע
נזכרו פ˙‡ום ל˜רו‡ לרב˜ ‰ול˘‡ול ‡ו˙ ‰על
˘‰י„וך? ובעˆם ‰ענין ˜˘‡ ,‰יך ב‡מ˙ ‡מרו
˜ו„ם "‰נ ‰רב˜ ‰לפניך" בלי ל˘‡ול ‡˙ רב˜,‰
‰רי "‡ין מ˘י‡ין ‡˙ ‡ ‰˘‡‰ל‡ מ„ע˙?"‰
וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:
‰טעם ˘מלכ˙חיל ‰ל‡ ˘‡לו ‡˙ רב˜‰ ‰ו‡
מ˘ום ˘בני„ון „י„ן ‰י' מˆב יוˆ‡ מן ‰כלל„ ,כיון
˘מ„ברי ‡ליעזר נוכחו ל„ע˙ ˘"מ '‰יˆ‡ „‰בר",
‰בינו ˘"ל‡ נוכל „בר ‡ליך רע ‡ו טוב" )˘ם ,נ(,
וממיל‡ ‡ין סיב ‰ל˘‡ול ‚ם ‡˙ רב˜ – ‰כי סירוב‰
˘ל רב˜‡ ‰ו סירובם ל‡ ימנעו ‡˙ „‰בר מלבו‡
בפועל ,ו˘וב ‡ין ˙ועל˙ ב˘‡ל˙ „ע˙˘ ‰ל רב˜.‰
‡ל‡ ˘ל‡חרי ˘ב˜˘ו בני ‰מ˘פח˘˙" ‰ב
‰נער˙‡ ‰נו ימים ‡ו ע˘ור" )˘ם ,נ ,(‰כמנ‚‰
‰עולם ˘"נו˙נין לב˙ול ‰זמן י"ב חו„˘ לפרנס
‡˙ עˆמ ‰ב˙כ˘יטים" )ר˘"י ˘ם( ,סירב ‡ליעזר
ו„ר˘ ל˜ח˙ ‡˙ רב˜ ‰מי„„ .רי˘ ‰זו ˘ל ‡ליעזר,
˘בעיני ‰מ˘פח‰ ‰י˙„ ‰רי˘ ‰מ˘ונ ,‰עורר ‰ספ˜
בכל „בריו‚ ,ם ב˘טר מ˙נ‰˘ ‰ר‡ ‰ל‰ם )ר˘"י ˘ם,
לו( ו‚ם בנפל‡ו˙ ˘סיפר˘ ,ר˜ ממנו י„עו ‡ו„ו˙ם,
ומז ‰נע˘ ‰ערעור על כל ‰ענין.
וכיון ˘ר˜ בסיב˙ ‰ניסים ‰חליטו ˘מ„ובר
במ˜ר ‰יוˆ‡ מן ‰כלל ולכן ‡ין ˆורך ב˘‡ל˙ „ע˙‰
˘ל רב˜‰ – ‰רי כ˘נוˆר פ˜פו˜ ב„ברי ‡ליעזר
ובסיפורי ‰נסים ˘סיפר ,חזר ‰מˆב ל‰יו˙ מˆב
ר‚יל ˘בו "‡ין מ˘י‡ין ‡˙ ‡ ‰˘‡‰ל‡ מ„ע˙,"‰
ולכן "נ˜ר‡ לנער ‰ונ˘‡ל ˙‡ ‰פי'".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ'  65ו‡ילך(

לכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי ˙יב˙ "פל‚˘" נזכר ‰כבר
לעיל )סוף פ' ויר‡(" :ופיל‚˘ו ו˘מ ‰ר‡ומ."‰
ולכ‡ור‰ ‰י' לו לר˘"י לפר˘ כבר ˘ם ‡˙ ענין
"‰פל‚˘" ,ולמ‰ ‰מ˙ין ע„ כ‡ן? עו„ ˙מו ‰בעˆם
‰ענין‡ ,ם ‡כן "ל‡ ‰י˙‡ ‰ל‡ פל‚˘ ‡ח˙" – כיון
˘"‰י‡ ‚‰ר ‰י‡ ˜טור – "‰מ‡י טעמ‡ נ˜ט ‰כ˙וב
בל˘ון רבים" ,פל‚˘ים"?
וי˘ לומר ˘ח„‡ מ˙ורˆ˙ בחביר˙:‰
בפ' ויר‡ ‡ין ר˘"י מפר˘ ˙יב ‰זו כי מובנ˙ ‰י‡
מעˆמ ,‰ו˙יב˙ "פל‚˘" ‡ינˆ ‰ריכ ‰לפירו˘‰ .יינו
˘מ„ובר ב‡„ם ‰נו˘‡ ˘פח ,‰ולכן ‡ינ ‰נח˘ב˙
כב˙ זו‚ ממ˘ וכ"‡˘‡ ,"‰ל‡ כ"פל‚˘".
‡מנם ,כ‡ן מ„ובר ב˜טור‰ – ‰י‡ ‚‰ר ˘ -כבר
ל‡ ‰י˙˘ ‰פח ,‰כמו ˘נ‡מר לפני כן )ויר‡ כ‡ ,י„(
"וי˘לח‡˘ ,"‰בר‰ם ˘יחרר ‰מל‰יו˙ ˘פח.‰
ו‡ם כן‡ ,י ‡פ˘ר לפר˘ כ‡ן "פל‚˘" במ˘מעו˙
‰ר‚יל˘ – ‰פח .‰ולכן מח„˘ ר˘"י˘ ,י˘ סו‚ ‡חר
ב"פל‚˘"‡˘ ,ף ˘‡ינ˘ ‰פח‰ ,‰רי ‰י‡ "פל‚˘" –
"בל‡ כ˙וב."‰
ומע˙ ‰יובן מ˘ ‰נ‡מר "‰פיל‚˘ים" בל˘ון רבים
‡ף ˘מ„ובר בפל‚˘ ‡ח˙ – "‰י‡ ‚‰ר ‰י‡ ˜טור- "‰
כי ‰י' ˘ינוי ‚„ול בין מעמ„ ‰ב˙ור ‚‰ר לבין מעמ„‰
ב˙ור ˜טור„ ,‰כ˘‰י' ˘מ‚‰ ‰ר נח˘ב" ‰פל‚˘"
ב‰יו˙˘ ‰פח‡ ;‰ך כ˘‰י˙ ‰ל˜טור ‰כבר נח˘ב‰
ל‡˘ ‰ממ˘ ,ונ˜ר‡" ‰פל‚˘" ר˜ ב‚לל ‰ע„ר
‰כ˙וב .‰ומ˘ום ˘‰וני „‚‰ול בין ˘ני ‡‰ופנים
במעמ„˘ ‰ל ‚‰ר ‰רי ז ‰נח˘ב כ‡ילו י˘ כ‡ן ˘˙י
"פיל‚˘ים" ˘ונו˙ .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  231ו‡ילך(
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ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

חיי שרה לאחר פטירתה דווקא
הצדיק משפיע לאחר פטירתו "יתיר מבחיוהי"  /פעולת שרה בעולם הזה הגשמי
דווקא  /לא להיכנע להגבלות הגוף " /מתנות" לעסקי הגשמיות ו"את כל אשר לו"
לעבודת השי"ת

˙וכן

עבודת התשובה
כאשר האדם עורך חשבון אמיתי למצבו ,כואב לו מאוד הלב על זה .הוא מתחרט
מאוד על עברו ,ועושה הסכם חזק בנפשו שמהיום תהי' התנהגותו לגמרי אחרת.
שילמד ויתפלל כראוי ,ויעשה מעשים טובים

˘מ˙חרט על ‰עבר ומ˜בל על ל‰ב‡

פר˘˙ חיי ˘ר ‰עוס˜ במ‡ורעו˙ ˘˙‰רח˘ו ל‡חר פטיר˙˘ ‰ל ˘ר:‰

‡˜ .ניי˙ מער˙ ‰מכפל ‰עבור ˜בור˙˜ – ‰ניי˙ ‰מער˙‰ ‰חיל ‰ר˜ ל‡חר פטיר˙

˘˙‰וב‰ ‰י‡ ‡˘ר „‡‰ם מ˙חרט וחור ‰לו מ‡ו„ ,על כל ‡ו˙ם „‰ברים ˘ע˘‰
˘‡ינם טובים .ונו‚ע לו ע„ לעומ˜ לבבו ז˘ ‰נ˙רח˜ מ˜‰ב" ,‰ו‡ינו לומ„ ,ועל ˙‰פיל‰

˘ר ,‰ול‡ מˆינו ˘‡בר‰ם יח˘וב על ˜ניי˙ מ˜ום ˜בור˜ ‰ו„ם לפטיר˙.‰
ב .ני˘ו‡י יˆח˜ – ‰מח˘ב‡ ‰ו„ו˙ ני˘ו‡י יˆח˜ ˙‰חילˆ‡ ‰ל ‡בר‰ם ל‡חר ‰ע˜י„,‰
כמסופר בר˘"י )ויר‡ כב ,ב( ˘"ב˘ובו מ‰ר ‰מורי' ‰י' ‡בר‰ם מ‰ר‰ר ו‡ומר ‰ . .י' לי
ל˘‰י‡ו ‡˘ . . ‰בי˘רו ˜‰ב"˘ ‰נול„ ‰רב˜ ‰ב˙ זו‚ו" .ו‡ו˙˘ ‰ע‰ ‰יי˙ ‰כבר ל‡חר
פטיר˙ ˘ר‰˘ ,‰ל‡ מ˘˘מע" ‰ב˘ור˙ ‰ע˜י„ . . ‰פרח ‰נ˘מ˙ ‰ממנ ‰ומ˙"‰

)ר˘"י

˘‰ו‡ מ˙פלל בחפזון˙˘ .מי„ ‰ו‡ מ‡ו„ עסו˜ בכל מיני ענינים ,וכ‡˘ר ‰ו‡ מ˙פלל
‡ין ‰ו‡ יו„ע כלל מ‰ ‰ו‡ ‡ומר .וכל ˙פיל˙ו ‰י‡ כפריע˙ חוב וכ„בר ˘ל‡ נע˘ ‰מ˙וך
רˆון ו˙ענו‚‡ ,ל‡ כ„י לˆ‡˙ י„י חוב ‰בלב„.
ו‡‰מ˙ ‰י‡˙‰˘ ,פיל‰ ‰י‡ חבל ‰מ˜˘ר ‡˙ „‡‰ם עם ˜‰ב" .‰וב‡˙‰ם לכך ˆריכ‰
‰י‡ ל‰יו˙ ל‚מרי בˆור‡ ‰חר˙ ,בר‚˘ ובחיו˙.

פר˘˙נו כ‚ ,ב(.
‚" .ויוסף ‡בר‰ם וי˜ח ‡˘ ‰ו˘מ˜ ‰טור – "‰ני˘ו‡י ‡בר‰ם עם ‚‰ר ‰יו ר˜ ל‡חר

ו‡ם ב˘ע„‡‰˘ ‰ם מ„בר עם רע‰ו ל‰ב„ילˆ ,ריך ‰ו‡ ל˘מוע ‡˙ מ‰˘ ‰ו‡ מ„בר.

ני˘ו‡י יˆח˜ ורב˜ ,‰וממיל‡ ‚ם ל‡חר פטיר˙ ˘ר .‰י˙ר על כן :בימי חיי ˘ר ‰ל‡ ‰י'

‰רי ˘כל ˘כן ו˜ל וחומר ,ב˘ע„‡‰˘ ‰ם מ„בר ‡ל מלך מלכי ‰מלכים „˜‰ו˘ ברוך

˘ייך ל„בר ‡ו„ו˙ ‚‰ר‰˘ ,רי ‡ז ‰י' "‚ר˘ ‡˙ ‡‰מ‰ ‰ז‡˙" )ויר‡ כ‡ ,י(.

‰ו‡ˆ˘ ,ריכים ל˘מוע מ˘ ‰מ„ברים.
‡„ם ˘י˘ לו ˜ˆ˙ ר‚˘‰ ,מ˙בונן על כל מע˘יו  . .ורו‡˘ ‰עס˜ ר˜ ב„ברים ˘‰ייכים

ו„‰ברים ˙מו‰ים מ‡ו„:
˘מ˘ ‰ל ‰פר˘ ‰מור ‰על ˙וכן ‰פר˘ ‰כול˘ .‰מו˙ ‡לו ,יסו„ם ב‰ררי ˜ו„˘ ו‰ם
נ˙˜בלו על י„י ‚„ולי ומורי י˘ר‡ל ,ו‡ף נזכרו בספרי רבו˙ינו ‰ר‡˘ונים

)בסי„ור רס"‚

)˜ר (˙"‰נמˆ‡ו ˘מו˙ כמ ‰ס„רו˙ .בס„ר ˙פלו˙ ˘ברמב"ם נמˆ‡ים כל ˘‰מו˙ )וב‡יז˘ ‰ינויים מ˘‰מו˙

‰מ˜ובלים כיום(( .ו˘מו˙ ˜„ו˘ים ‡לו ‡ינם ר˜ סימן ל‰ב„יל בין ‰פר˘יו˙ ‡ל‡ מורים על
˙וכן ‰פר˘יו˙‰˘ ,רי נו„ע ב˘ערים )ר‡˙ ‰ני‡ ˘ער ‰יחו„ ו‡‰מונ ‰פ"‡( מ˘ ‰יס„ ‰בעל

ל‚וף .ו‡ם כבר נ˙ן ˆ„˜‰ ,‰רי ˘‰י‡ ל‡ ני˙נ ‰כ„בעי ,בעונ‚ ובי„ רחב .‰ובכל ‰נו‚ע
לעˆמו ,ללמו„ ול˙‰פלל כר‡וי‰ ,נ ‰לז‰ ‰ו‡ „˜‰י˘ מעט מ‡ו„ זמן‰ .רי כ‡˘ר „‡‰ם
עורך ח˘בון ‡מי˙י למˆבו ,כו‡ב לו מ‡ו„ ‰לב על ז‰ .‰ו‡ מ˙חרט מ‡ו„ על עברו,
ועו˘‰ ‰סכם חז˜ בנפ˘ו ˘מ‰יום ˙‰י' ˙‰נ‚‰ו˙ו ל‚מרי ‡חר˙˘ .ילמ„ וי˙פלל כר‡וי,
ויע˘ ‰מע˘ים טובים.

˜úר‡˙ ˘ב˙
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‡בל ע"פ ‰נר‡˘‰ ‰ער˙י ו˜רוב‰ ‰י‡ לו„‡י בעיני˘ ,ל‡חרי ˘˙עבור ˙˜ופ˙
˙‰‰חל ‰בעבו„˙ו ב˘טחים ‰ח„˘ים ,בו„‡י ˘יכנס למסלול ו‡ז ימל‡ חוב˙ו ˜„ו˘‰
ב˙ור בעל ו‡ב כנ"ל ,ועו„ ז‡˙ ˘ל‡ י‚ע ז‚ ‰ם ביעילו˙ פעול˙ו ב˘טחים ‰ח„˘ים,

י‡

˘ם טוב˘˘ ,מו ‡‰מ˙י ˘ל כל „בר ‰ו‡ חיו˙ „‰בר ,ו‰ו‡ מבט‡ ‡˙ מ‰ו˙ו ‰פנימי˙.
ולפי ז˙ ,‰וכן פר˘˙ "חיי ˘ר‰ – "‰ו‡ חיי' ˘ל ˘ר ,‰ו‡יך י˙כן ˘‰פר˘ ‰כול‰
מ„בר˙ ‡ו„ו˙ ˙‰‰רח˘ויו˙ ˘ל‡חר ‰ס˙ל˜ו˙) ‰ר‡‚ ‰ם ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  145ו‡ילך(?

וכי„וע „‰ו‚מ‡ על ז˘‡ ,‰ר למרו˙ ˘‰רב˜‰ ‰ב"˙ ‰ור ‰ומˆוו˙ לי˘ר‡ל ע„ למספר
˙רי"‚‰ ,נ ‰ל‡ לב„ ˘‡ין מˆו‚ ‰ורע˙ וסו˙ר˙ ˘‰ני' ‡ל‡ ‡„רב‡ ‰מרו רז"ל מˆו‰
‚ורר˙ מˆו,‰

„ˆ‰י˜ מ˘פיע ל‡חר פטיר˙ו "י˙יר מבחיו‰י"
חיי „‡‰ם עלי ‡„מו˙ כוללים חיים רוחניים ˘ל עבו„˙  ,'‰ו‚ם ‡˙ חיי ‚‰וף ˘‚‰מיים

‰לו‡י ˘˙רבנ ‰כמו˙ ‰בי˘ר‡ל˘‡ ,ר בעלי‰ן
יזכו ל˙‰עס˜ בחינוך בני י˘ר‡ל
ולכ˙ב ‰מ ‰יפול בחל˜‰ ,‰רי ‰לו‡י ˘˙רבנ ‰כמו˙ ‰בי˘ר‡ל˘‡ ,ר בעלי‰ן יזכו
ל˙‰עס˜ בחינוך בני י˘ר‡ל ‰מ˜רב ‡˙ לבם ל‡בינו ˘ב˘מים˘‡ ,ר ˘כרם ו˘כר כל
‰מ˘פח ‰ובפרט ‰˘ ‰˘‡‰י‡ עוזר˙ ב„רכו זו‡ ,ין „י ב‡ר – ‰ן ב‚˘מיו˙ ו‰ן ברוחניו˙.
נעם לי ל˜רו˙ בסיום מכ˙ב˘‡ ,‰ר רו‡‰ ‰י‡ פרי טוב בעבו„˙ ‰בבי"‰ס ב„˜˙‰מו˙
‰כ˙˘ ‰ל ‰ו‰נ˙‰ ˙‚‰למי„ים ,וי‰י רˆון ˘‚ם בז˙ ‰וסיף ˆ‰‰לח ‰ו‰ברכ ‰ו˙ב˘ר טוב
‡ו„ו˙ כל ‰ענינים ‡ו„ו˙ם נ‚ע ‰במכ˙ב ‰ז.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' ˘נח ו‡ילך(

כ‡כיל ‰ו˘˙י' וכיוˆ‡ .רוב בני ‡„ם מ˘ימים ‡˙ חיי ‚‰וף לעי˜ר‡ ,בל חיי „ˆ‰י˜
"‡ינם חיים ב˘רים"‡ ,ל‡ ‰ם "חיים רוחניים‰˘ ,ם ‡מונ ‰ויר‡ ‰ו‡‰ב ."‰ומובן,
˘‰חיים ‰רוחניים ˘ל „ˆ‰י˜ ‡ינם ˙לויים בחייו ˘‚‰מיים ,ו‚ם ל‡חר פטיר˙ו‰ ,רי חייו
‰רוחניים ממ˘יכים )לכללו˙ סעיף ז ,‰ר‡˙ ‰ני‡ ‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ סכ"ז(.
י˙ר על כן ‡מרו בז‰ר )ח"‚ ע‡ ,ב( ˘כ‡˘ר נפטר ˆ„י˜ מן ‰עולם ,ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו
נפר„ מן ‰עולם‡ ,ל‡ ל‰יפך˙˘‡" :כח בכל‰ו עלמין י˙יר מבחיו‰י" – ‰ו‡ נמˆ‡ בכל
‰עולמו˙‚ ,ם בעולם ˘‚‰מי ,יו˙ר מ‡˘ר בחייו!
וטעם „‰בר :כ‡˘ר חי „ˆ‰י˜ ב‚וף ‚˘מי‰ ,נ ‰חייו ‡‰מ˙יים ‰ם ‡כן "‡מונ ‰ויר‡‰
ו‡‰ב‡ ,"‰ך חיים רוחניים ‡לו מו‚בלים ב‚‰בלו˙ ‚‰וף ,ו„‰בר מ‚ביל ‚ם ‡˙ ˘‰פע˙ו
ל˙למי„יו .לעומ˙ ז‡˙ ,ל‡חר פטיר˙ו ‡ינו מו‚בל יו˙ר ב„‚‰רו˙ ‚‰וף ,ו‰ו‡ מ˘פיע
ל˙למי„יו ‰‰ולכים ב„רכו "י˙יר מבחיו‰י" .ונמˆ‡ ˘חיי „ˆ‰י˜ ‰רוחניים מ˙עˆמים
ו‚„לים ל‡חר פטיר˙ו.
וכן ‰ו‡ „‰בר בנו‚ע ל˘ר‡ ‰ימנו˘ ,עי˜ר חיי' ‰יו „וו˜‡ ל‡חר פטיר˙ ,‰כ‡˘ר
˘‰פע˙‰ ‰רוחני˙ ˙‰עˆמ" ‰י˙יר מבחיו‰י" .ו‡כן כל ענייני ‰פר˘ ‰מבט‡ים ‡˙
„רך עבו„˙ ˘ '‰ל ˘ר˘‡ ,‰ר נ˙עˆמ ‰ו˙‰רחב ‰על י„י ‡בר‰ם ויˆח˜ ל‡חר פטיר˙‰
„וו˜‡ ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

פעול˙ ˘ר ‰בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי „וו˜‡
חילו˜ ‰י' בין עבו„˙ ˘ '‰ל ‡בר‰ם ו˘ל ˘ר) ‰ר‡‚ ‰ם ספר ˘‰יחו˙ ˙˘מ"ט ח"‡ עמ' :(85
‡מרו חז"ל ב‚מר‡ )יבמו˙ ס‚˘ ,(‡ ,כ‡˘ר "‡„ם מבי‡ חיטין"‰ ,נ‡ ‰ין ב‰ן ˙ועל˙,
˘‰רי ‡ינו יכול ל‰יו˙ "חיטין כוסס" .וˆריך ‰ו‡ ל‡˘˙ו ˘˙˙˜ינן למ‡כל ‡„ם ,ע„
˘"נמˆ‡˙ מ‡יר ‰עיניו ומעמי„˙ו על ר‚ליו" .מ‡מר ז ‰רומז ‚ם על עבו„˙ם ‰רוחני˙
˘ל ‡י˘ ו‡˘ :‰עי˜ר עניין בירור וזיכוך ‰עניינים ˘‚‰מיים‰ ,ו‡ על י„י " ‰˘‡‰ע˜ר˙
‰בי˙"˘ ,לו˜ח˙ ‡˙ ענייני ˘‚‰מיו˙ ‰נחו˙ים )"חטים" ˘‡ינם מ‡כל ‡„ם( ומרוממ˙
‡ו˙ם לענייני עבו„˙ ") '‰מ‡כל ‡„ם"(.
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וכמו כן ‰י' ‡ˆל ‡בר‰ם ו˘ר‡ :‰בר‰ם עמ„ במ„ר‚ ‰נ˘‚ב ,‰למעל ‰מן ‰עולם,
ור‡ ‰כל „בר כפי ˘‰ו‡ ב˘ור˘ו ומ˜ורו ‰רוחני; ו‡ילו ˘ר‰ ‰ח˘יב ‰ו‚„‰י˘‰
‡˙ עבו„˙  '‰כפי ˘‰י‡ בפועל בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי .לברר לזכך ול˜„˘ ‡˙ ‰עניינים
˘‚‰מיים ,ול‰רחי˜ ‡˙ ‰עניינים ˘‰ם ‰יפך „˜‰ו˘.‰
וכך ‰י' ‚ם ‰וויכוח בנו‚ע ליחס לי˘מע‡ל – ‡בר‰ם ˘‰י' נעל ‰מן ‰עולם ו‚‰בלו˙יו,

˙ור˙ חיים
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חפ‚˘ ıם י˘מע‡ל "יחי' לפניך – ביר‡˙ך" )לך יז ,יח ובפר˘"י(‰ .ו‡ סבר ˘‚ם י˘מע‡ל,
˘י˘ לו ˘ור˘ רוחני ˜„ו˘ ,יכול ל˜˙‰רב ול˙‰עלו˙ בעבו„˙  ;'‰ו‡ילו ˘ר˘ ‰ר‡˙‰
‡˙ י˘מע‡ל ויˆח˜ כפי ˘‰ם בפועל בעולם ‰ז‡ – ‰מר„ ‰ע˙ ‰ברור – "‚ר˘ ‡˙ ‡‰מ‰
‰ז‡˙ ו‡˙ בנ ,‰כי ל‡ יר˘ בן ‡‰מ‰ ‰ז‡˙ עם בני עם יˆח˜"!
ו‰נ ,‰בכל ˘לו˘˙ ‰עניינים ˘בפר˘ ‰מו„‚˘ כיˆ„ ‰מ˘יך ‡בר‰ם ‡˙ חיי' ‰רוחניים
˘ל ˘ר ,‰ונ ‚‰על פי „רכ ‰בעבו„˙ :'‰
‡˜ .ניין מער˙ ‰מכפל‰
לפני פטיר˙ ˘ר ‰ל‡ ‰יי˙ ‰ל‡בר‰ם ˘‰פע˙ ˜„ו˘ ‰ב‚˘מיו˙ ‰עולם

]וכפ˘נ"˙

בס˘ ˜"‰פעול˙ ‰מˆוו˙ ˘˜יימו ‡‰בו˙ ‰יי˙ ‰ברוחניו˙ בלב„ ,וע„ מ˙ן ˙ור ‰ל‡ ני˙ן ‰כח ל˜„˘
‡˙ ˘‚‰מיו˙ .ור‡˘ ‰מו˙ רב ‰פי"ב .‚ ,נ˙ב‡ר ב‡רוכ ‰בספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ˘בט עמ' ˙יט ו‡ילך.

ו˘"נ[„˜‰ .ו˘‰ ‰יחי„י˙ ˘נ˜בע ‰על י„ו ב‚˘מיו˙ ‰עולם‰ ,יי˙ ‰ברי˙ ˜ו„˘ ˘ח˙ם
בב˘ר ‚ופו ו‚ם בבניו ‡חריו‡ ,ך ל‡ בענייני ‰עולם ˘חו‰ ıימנו .ו‡ילו על י„י פטיר˙
˘ר˙‰ ‰עורר ‡בר‰ם ל˜נו˙ ‡˙ מער˙ ‰מכפל .‰ב˜ניין ז˙‰ ‰על‰ ‰„˘ ‰מכפל‰˘ ‰י'
˙חיל ‰בבעלו˙ עפרון ‰ח˙י ,ל‰יו˙ חל˜ מ‡ר˜‰ ıו„˘.
˘‰פע ‰זו ב‚˘מיו˙ ‰עולם ˙‰חיל„ ‰וו˜‡ ל‡חר פטיר˙ ˘ר ,‰כי ‡ז נמ˘כו בעולם
עו„ יו˙ר חיי' ‰רוחניים˙˘ ,וכנם ‰ו‡ ˘‰פע˙ ˜„ו˘ ‰בפועל ובמע˘ ‰ב‚˘מיו˙ ‰עולם.
ב .ני˘ו‡י יˆח˜ ורב˜‰

בית-הספר והמשפחה
אינם מתנגשים
עסו˜ ביו˙ר ,ו˙‰וˆ‡ו˙ מז ‰בחיי ‰מ˘פח‰
במענ ‰למכ˙ב ‰מ  . .בו כו˙ב˙ על„-בר ‡ופן פעול˙ בעל˘ ‰ליט"‡ מע˙ בו‡ו חזר‰
מכ‡ן ו˙‰וˆ‡ו˙ מז ‰ב‰נו‚ע ל‰מ˘פח ,‰כיון ˘עסו˜ ‰ו‡ ביו˙ר וכו' וכפי ˘כו˙ב˙
‡פילו ב˙וך ‰חבר˘ ‰לנו מביטים על ‰נ ‰‚‰זו ב˙מ‰ון וכו'.
ו‰נ ‰לכל לר‡˘ עלי ל˘לול ‰טענ‡‰ ‰חרונ‰˘ ,‰רי יסו„ ו˙‰חל˙ כל „' חל˜י
˘‰ו"ע‡ ,ל יבו˘ מפני ‰מלעי‚ים ובפרט ˘ˆריך עיון טעם ‰לע‚ ‡ם ‡ינו מפני ˜נ‡‰
וכיוˆ‡-בז ,‰ו‰לו‡י ˘˙‰י' ˜נ‡˙ סופרים ˘˙וˆ‡ו˙י' ˙רב ‰חכמ.‰

ל‡בר‰ם ‰יו ˘ני בנים :יˆח˜ וי˘מע‡ל .בכ„י ל˜יים מˆוו˙ פרי' ורבי' ‡ין „י בבנים

בו„‡י כ˘יכנס למסלול ‡ז ימל‡ חוב˙ו ˜„ו˘ ‰ב˙ור בעל ו‡ב

‡ל‡ ˆריך ˘י‰יו ‚ם בנים לבניו )יבמו˙ סב˘ ;‡ ,ו"ע ‡"‰ע סי' ‡ ס"ו( .ו‰נ ,‰לי˘מע‡ל

ב‰נו‚ע ל‚וף טענ˙‰ ‰י‡ ,מובן ˘בכלל ˆו„˜˙ ˘על ‰בעל ו‡‰ב ל„˜‰י˘ מזמנו

כבר ‰יו בנים ב‡ו˙˘ ‰ע ,‰ו‰יו בני בנים ל‡בר‰ם ,ומכל מ˜ום טרח ‡בר‰ם ל˘‰י‡
‡˙ יˆח˜ .וטעם „‰בר ,מ˘ום ˘‰י' ברור ‡ˆל ‡בר‰ם „רך עבו„˙˘ ‰ל ˘ר˜˘ ‰טור‰
וי˘מע‡ל ‡ינם ˘ייכים ‡ליו יו˙ר ,ו‡ין מ˙˜יים על י„ם פרי' ורבי' ˘לו .ובכ„י ל˜יים
מˆוו˙ פרי' ורבי' ב˘לימו˙ – עליו ל˘‰י‡ „וו˜‡ ‡˙ יˆח˜.
‚" .ויוסף ‡בר‰ם וי˜ח ‡˘ ‰ו˘מ˜ ‰טור"‰
בפר˘˙ ˜טור ‰ובני' ,מו„‚˘ ‰יטב כיˆ„ ל‡ ˙‰ייחס ‡בר‰ם לבני ˜טור ‰כבניו‡ ,ל‡
"נ˙ן ‡בר‰ם מ˙נ˙ וי˘לחם מעל יˆח˜ בנו בעו„נו חי" .וז‡˙ כ‡מור ,על פי ˘‰פע˙
חיי' ‰רוחניים ˘ל ˘ר‡˘ ,‰ין ל˙‰ייחס ל˘ר˘ם ‰רוחני ˘ל בנים ‡לו‡ ,ל‡ לילך על פי
‰נ˙‚‰ם בפועל בעולם ‰ז ,‰ו‡זי ר˜ יˆח˜ ‰ו‡ בנו ˘ל ‡בר‰ם ,ו‡˙ ‡˘‰ר י˘ ל˘לח.

ל‡˘˙ו ול‰יל„ים ,כי פ˘וט ב˙כלי˙ ‰ו‡ ‡˘ר ל‡ פחו˙ ח˘וב ‰ו‡ מ˘‡ר מˆו˙ ˙ו.˜"‰
וי„וע „ברי כ"˜ ‡„מו"ר )מו‰ר˘"ב( נ"ע ב„ברו על„-בר ‰נ"ל˘ ,כמו ˘ˆריך ל‰ניח
˙פילין כן ]י˘ ל„˜‰י˘ זמן לחינוך ‰יל„ים[ וכו',
‡בל ביח„ עם ז ‰בטבע כל עבו„ ‰ב˘טח ח„˘ ˘‡י ‡פ˘ר לˆמˆם ‰זמן ול‚‰בילו
מ˙‡ים ל˘‰עון ,ב‡ם רוˆים ל˙‰חיל ‡˙ ‰עבו„ ‰ב‡ופן ˘˙‰י' מבוסס˙ וב˙ ˜יימ‡,
ו‡ם בכל ‡„ם „‰ברים ‡מורים ע‡כו"כ ב‰נו‚ע לבעל˘ ‰י' ˘בו„‡י מכר˙ ‡ו˙ו
˘‡ינו ‡„ו˜ ב˘יט˙ „‰רך ‰ממוˆע ,וכ˘מ˙חיל בעבו„"‰ ‰ז בכל ˙‰‰ל‰בו˙ ,וב‡ם
יˆמˆמו ‰ב‡יז‡ ‰ופן ˘‰י‡ ‚ם מלכ˙חל ‰ל‡ י˙חיל,

כ
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י‚

ומ˘מע מז˘ ,‰ענין עי˜רי בלי„˙ יˆח˜

וכרוך לכ‡ן[ .וב' ‚„רי ˘‰‰פע‰ ‰נ"ל על

ונמˆ‡ ˘„וו˜‡ ‰מע˘ים ˘ל‡חר פטיר˙ ˘ר‰ ,‰ם מבט‡ים ‡˙ "חיי ˘ר‰ "‰רוחניים,

)ועם י˘ר‡ל( ‰ו‡ ‰פעול) ‰ו˘‰ליט(‰

‡‰ומו˙ ‰ם ‰ם ב' ‡‰ופנים כ‡ן „‡בר‰ם

יו˙ר מ‡˘ר בימי חיי' ˘‚‰מיים ,מ˘ום ˘כ‡מור ,חיי „ˆ‰י˜ ‡‰מ˙יים נמˆ‡ים בעולם

על ‡ומו˙ ‰עולם ,ובז‰ ‰ו˜בע ברור

ו˘רˆ‡„ ,‰ל ‡בר‰ם‡" ,ב ‰מון ‚וים",

‰מע˘ ‰ל‡חר ‰ס˙ל˜ו˙ם "י˙יר מבחיו‰י".

‰יסו„ „לעיל ברי˘ „‰ברים ˘י˘ר‡ל ‰ם
עי˜ר ומטר˙ כל ˘‡ר ‰ברו‡ים כו' .ועפ"ז
י˘ לומר˘ ,ז‰ו ˙וכן ענין ‰נסים ˘ב‡ו
ב‰מ˘ך ללי„˙ יˆח˜ ˘‚רמו ˘י‰י׳ "רב
˘חו˜  . .בעולם"˘ ,עי"ז ‰ו„‚˘ ענין
˘‰רר˘ ‰ל‰ם על ‰עולם כולו‰˘ ,ם
‚‰ורמים ˘˙‰י׳ י˘וע ‰בעולם„˘ ,בר ז‰
נע˘ ‰ע"מ ˘זרעם בנ"י יוכלו לפעול על
‡ו"‰ע˘ ,לז‰ ‰י˙ ‰פעול ‰מיוח„˙ מן
˘‰מים ˘‚ם ‡ו"‰ע יכירו וי„עו „בר ז‰

מו„‚˘˙ ˘ייכו˙ ו˜ירוב ל"‰מון ‚וים",

ל‡ ל‰יכנע ל‚‰בלו˙ ‚‰וף

ולכן ‚ם ˘‰‰פע‰ ‰נסי˙ ב‰ם ‰י˙ ‰ע"י
פעול ‰מיוח„˙ מˆ„ו )ול‡ ב„רך ממיל‡( –
"ויוסף ‡בר‰ם וי˜ח ‡˘‚ ‰ו׳ ו˙ל„ לו ‚ו׳"
)ומטעם ז ‰ל‡ ב‡ ‰ב˜ירוב זמן ל‰ול„˙
יˆח˜ ‡ל‡ ל‡חר זמן ,כי בז ‰מו„‚˘
˘ב‡ ‰ב„רך פעול ‰ח„˘ ,(‰מ˘‡"כ ˘ר‰
˘‰י‡ "˘ר ‰על כל""‰ ,ז ‚„ר ˘ל ˘רר‰
ומלכו˙ ממרח˜ ומלמעל‰˘ ,‰מלך ‰ו‡

‚ופ‡ ˘עי˜ר מˆי‡ו˙ו ˘ל ‰עולם כולל

מוב„ל מעמו ,ולכן פעול˙ ˘ר ‰על ‡ו"‰ע

מˆי‡ו˙ם „ב"נ ‰ו‡ י˘ר‡ל ]ועיי' זבחים

˘ב‡ ‰יח„ עם לי„˙ יˆח˜ ‰י˙ ‰ב‡ופן

˜טז‚ .בי מ"˙ לעיני כל ‡‰ומו˙ כו'

˘ל ב„רך ממיל‡ ,ריבוי ברכו˙ ב‡ו"‰ע.

מכל ‡‰מור י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰נחוˆ ‰בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘:
‰פר˘ ‰נ˜ר‡˙ ב˘ם "חיי ˘ר„ "‰וו˜‡ ל‡חר ‰ס˙ל˜ו˙ ,‰מ˘ום ˘‡ז כבר ‡ין
מ‚בילו˙ עלי' ‚‰בלו˙ ‚‰וף ,וחיי' ב‡ים לי„י ‚ילוי יו˙ר מב‰יו˙ ‰נ˘מ ‰כלו‡ ‰במ‡סר
‚‰וף.
ומז ‰ילמ„ „‡‰ם‡˘ ,ין לו ל‰כנע ל‚‰בלו˙ ‚ופו ˘‚‰מי‡ ,ל‡ ל˙‰מסר לעבו„˙
 ,'‰ולחיו˙ ‡˙ ‰חיים ‰רוחניים מבלי ˘‚‰וף י‚ביל ויפריע ל‰ם .ול„ו‚מ‡ ,כ‡˘ר רוˆ‰
י‰ו„י לע˘ו˙ עניין ˘ל עבו„˙ ‡ ,'‰בל ‚ופו עייף ‡ו רעב וכיוˆ‡ בז‰ ,‰נ ‰עליו ל‚˙‰בר
כ‡רי ,ול˘ים עי˜ר ‡˙ חייו ‰רוחניים ,ול‚‰בירם על ‰חיים ˘‚‰מיים ‰מ‚בילים.

"מ˙נו˙" לעס˜י ˘‚‰מיו˙ ו"‡˙ כל ‡˘ר לו" לעבו„˙ ˘‰י"˙
עו„ ז‡˙ י˘ ללמו„ ‰ור‡ו˙ בעבו„ ‰מכל ‡ח„ מחל˜י ‰פר˘:‰
‡˜ .נין מער˙ ‰מכפל – ‰כ˘ם ˘‡בר‰ם ל‡ ‰ס˙פ˜ ב‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘ ‰בעˆמו‡ ,ל‡
‰מ˘יכ‚ ‰ם לעולם ˘‚‰מי ,למער˙ ‰מכפל) ‰כפי ˘נ˙ב‡ר למעל ,(‰כמו כן ‡ין לו ל‡„ם
ל‰ס˙פ˜ בעבו„˙ ˘ '‰בינו לבין ˜ונו‡ ,ל‡ ˆריך ‰ו‡ ל˙‰עס˜ עם ענייני ‰עולם לזככם
ול‰עלו˙ם ל˜„ו˘.‰
ב .ני˘ו‡י יˆח˜ ורב˜˙ – ‰וכנ‰ ‰רוחני ˘ל מˆוו˙ פרי' ורבי' ‰ו‡ ˘י‰ו„י ˆריך
"לע˘ו˙" עו„ י‰ו„י‰„ ,יינו ל˜רבו לעבו„˙  '‰ולענייני ˜„ו˘ .‰ו‰נ ,‰בפר˘˙נו ל‡
‰ס˙פ˜ ‡בר‰ם ב˜יום מˆוו˙ פרי' ורבי' ב‰ול„˙ יˆח˜‡ ,ל‡ פעל ל˘‰י‡ו על מנ˙
˘יˆח˜ ‚ופ‡ יולי„ עו„ בנים .ו˙וכן ‰עניין בעבו„‰ ,‰ו‡ ˘י˘ ל˜רב ‡˙ ‰זול˙ ב‡ופן
˘יע˘" ‰טופח על מנ˙ ל‰טפיח"˘ ,מ˜ורב ז ‰בעˆמו ימ˘יך ל˜רב עו„ י‰ו„ים נוספים
לעבו„˙ .'‰
‚˘ .ילוח בני ‰פיל‚˘ים עם מ˙נו˙ – י‰ו„י ˆריך ל˙‰עס˜ ‚ם בענייני עולם ‰ז ,‰ועליו
לע˘ו˙ „˙˘‰לו˙ בעס˜ ‰פרנס‡ .‰מנם י˘ ל„ע˙ ˘עיסו˜ ז‡ ‰ין לו ˘יעור מלמט.‰
י‰ו„י ˆריך ל‰רבו˙ ב˘עו˙ ‰יום ˘‰ו‡ מ˜„י˘ ללימו„ ˙‰ור ‰ול˙פיל ,‰ולמעט ב˘עו˙
עס˜ ˘‚‰מיו˙ .ו„י ב‡ו˙ו כלי ˘יכין ב˘ע‰ ‰מועט˙ ,כ„י ל˜בל ברכ˙ ˙˘ '‰ו˘פע בו.
ו„בר ז ‰נרמז בסוף פר˘˙נו" :לבני ‰פיל‚˘ים" – לענייני עולם ‰ז˘" ,‰לח ‡בר‰ם
מ˙נו˙" – י˘ ל‰עני˜ ל‰ם ˘ע ‰מועט˙ ו˙‰עס˜ו˙ פחו˙ .‰ו‡ילו "‡˙ כל ‡˘ר לו" –

י„
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‡˙ ˜‰ביעו˙ ˘לו ˙‡ ,עי˜ר ‰זמן ו‰כוחו˙ ,י˘ לי˙ן "ליˆח˜" – לעבו„˙  '‰בבחינ˙
"עול˙ ‰מימ) "‰פר˘"י ˙ול„ו˙ כו ,ב(.

˜úר‡˙ ˘ב˙
ומˆינו

ל˙לו˙

ב׳

‚„רים

‰נ"ל

ב‰מסופר בפר˘˙נו" ,ויוסף ‡בר‰ם וי˜ח
‡˘ ‰ו˘מ˜ ‰טור ‰ו˙ל„ לו ‚ו׳"‰„ .נ,‰
י„וע˙‰ ‰מי ‰‰בז ‰ממ˘ ‰בכמ ‰כ˙ובים
˜ו„מים מפור˘ ˘לי„˙ יˆח˜ ב‰יו˙
‡בר‰ם בן מ‡‰ ‰י˙„ ‰בר נסי )‚ם מˆ„
˘נו˙ ‡בר‰ם ול‡ ר˜ מˆ„ ˘ר‰" ,(‰לבן
מ‡˘ ‰נ ‰יול„ ‚ו'" ,ו‡"כ מ‰ו ˘כ˘נול„ו
ל‡בר‰ם עו„ ˘˘ ‰בנים‡ ,רבעים ˘נ‰
ל‡חרי לי„˙ יˆח˜ ,ל‡ נ˙פר˘ בכ˙וב
˘ז‰ו „בר נסי ומופל‡ וכו׳ .ו‰נר‡ ‰בז,‰
„‚בי לי„˙ יˆח˜ ‰בי‡ ר˘"י ממ„ר˘ רב‰
ע"‰פ "ו˙‡מר ˘רˆ ‰חו˜ ע˘ ‰לי ‡ל˜ים
כל ˘‰ומע יˆח˜ לי"‰" ,רב ‰ע˜רו˙
נפ˜„ו עמ‰ ,‰רב ‰חולים נ˙רפ‡ו בו
ביום‰ ,רב˙ ‰פלו˙ נענו עמ ,‰ורב ˘חו˜
‰י׳ בעולם"‰ ,רי ˘‰נס „לי„˙ יˆח˜ ‰י׳
ב‡ופן כז‚˘ ‰רם י˘וע ‰ו˘פע ח„˘ בכל
‰עולם ,ע„ ˘‰בי‡ ˘˘מח ‰ורב ˘חו˜
‰י׳ בעולם .ובז ‰יובן ‡„ ‡‰מרו בב"מ
פז‰" .ני˜ ‰בנים ˘ר‰ . . ‰יו כל ‡ו"‰ע
מרננים ו‡ומרים ר‡י˙ם ז˜ן וז˜נ‰˘ ‰יבו‡
‡סופי מן ˘‰ו˜ ו‡ומרים בנינו ‰ו‡ כו',
זימנ˘] ‰ר ˙‡ [‰נ˘ו˙י‰ם וכל ‡ח˙ ו‡ח˙

יט

י˘וע ‰וˆ‰ל ‰בעולם ,ע„"ז ‰ו‡ בנו‚ע
ל‡בר‰ם‰˘ ,נס „לי„˙ יˆח˜ ‚רם לעו„
נסים ‡ˆלו˘ ,נול„ו לו עו„ בנים ב„רך פל‡
ונס )ל‡חרי ˘"‡בר‰ם ז˜ן ב‡ בימים"(,
ובנים ‡לו ‡ינם בני י˘ר‡ל ‡ל‡ מ‡ומו˙
‰עולם )ע"„ ‰נ"ל ב˘ר‰„ ‰י˙ ‰כ‡ן
˘‰פע˘‰ ‰ייכ˙ ל‡ומו˙( .וע„יין ‚ ‡‰ופ‡
טעמ‡ בעי ,מפני מ‰ ‰נס „לי„˙ יˆח˜ ‚רם
לעו„ נסים ˘י‰י׳ "˘חו˜  . .בעולם" ,ו‚ם
יל"ע ב˘‰ינוי בענין ז ‰בין ‡בר‰ם ל˘ר,‰
„‡ˆל‰ ‰י˙ ‰פעול ‰זו בעולם ˙יכף ומי„
כ˘נול„ יˆח˜ ,ו‡ˆלו ‰י׳ ז ‰מ˘ך זמן רב
– מ' ˘נ‡ – ‰חר כך .ועו„ ˘ינויˆ‡„ ,ל‰
‰י' ז ‰כ˙וˆ‡ ‰ממיל‡ מלי„˙ יˆח˜ ,בלי
פעול ‰מיוח„˙ מˆ„ ˘ר ,‰מ˘‡"כ ‡ˆל
‡בר‰ם ‰י׳ ז ‰כענין בפ"ע‰ ,ול„˙ בנים –
‡ו"‰ע )מ˜טור (‰ב‡ופן נסי.
וי"ל ˘בז ‰נרמזו ב׳ „‚‰רים ‰נ"ל ב„רך
˙‰עס˜ו˙ י˘ר‡ל עם ‡‰ומו˙ ,וב„˜‰ים
„מˆינו ˘˜ו„ם לי„˙ יˆח˜ ‰י׳ ˆ"ל ˘ינוי
˘מם ˘ל ‡בר‰ם ו˘ר ‰וע"י ˘ינוי ˘מם
נ˘˙נ ‰מזלם ויכלו ל‰ולי„

)ר" ‰טז :ר˘"י

לך טו ,(‰ ,ולפ"ז טעון בי‡ור למ ‰נבחרו
˘מו˙ ˘˙וכנם ‡ינו רומז כלל לענין לי„˙

‰בי‡ ‰בנ ‰עמ . . ‰ונע˘ ‰נס ב˘ר‡ ‰מנו

יˆח˜ ,ו‡„רב‡" ,‰בר‰ם" ו"˘ר) "‰ביחס

כו' ו‰ני˜ ˙‡ ‰כולן"„ ,לכ‡ו' ‡ם מ˘ום

ל"‡ברם" ו"˘רי"( מור ‰על ˘‰ליט‰

ס˙ימ˙ ‰טענ‡„ ‰סופי מן ˘‰ו˜ ‰ו‡

על כל ‡ומו˙ ‰עולם – כמבו‡ר בסו‚י‡

‰י׳ „י ˘יר‡ו ˘מני˜ ˙‡ ‰יˆח˜‡ ,י נמי

„ברכו˙ י‚‡"„ .ברם" ‰יינו "‡ב ל‡רם"

˘˙ני˜ עו„ כמ ‰בנים‡ ,בל למ‰ ‰וˆרכ‰

בלב„ ,ו˘‰ינוי ל"‡בר‰ם" ‰ו‡ כל'

ל‰ני˜ ‡˙ "כולן"‡ ,ל‡ ו„‡י ˘‰י׳ בז‰

‰כ˙וב "‡ב ‰מון ‚וים נ˙˙יך"‰ ,יינו

ענין ו˙כלי˙ נוסף‰˘ ,נס „לי„˙ יˆח˜

"‡ב לכל ‰עולם כולו" ,ו"˘רי" ‰יינו

‚רם לכו"כ עניני ˘‰פע ‰וע„ ל"רב ˘חו˜

"˘רי ל‡ומ˙˘") "‰רי לי ול‡ ל‡חרים"

 . .בעולם" .ומע˙ ‰י"ל˘ ,כ˘ם ˘מˆינו

– ר˘"י לך יז ,טו( ו"˘ר‰ "‰יינו "˘ר‰

‡ˆל ˘ר‰˘ ,‰נס „לי„˙ יˆח˜ ‚רם לעו„

לכל ‰עולם כולו"; ו‡ילו לי„˙ יˆח˜

כמ ‰נסים ‡ˆל ‰ובזכו˙ ,‰ונסים ˘‰בי‡ו

ענינ‰ ‰ו‡ ˙‰חל˙ עם י˘ר‡ל „ו˜‡.

פנינים
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יח

דרוש ואגדה

בני נח") ,ב( ˘ˆריך לע˘ו˙ ‡ו˙ן "מפני

בלב„ ולפיכך י‰יו י˘ר‡ל חכמים ‚„ולים

˘ˆו ‰ב‰ן ˜‰ב" ‰ב˙ור ‰ו‰ו„יענו על

ויו„עים „ברים ‰ס˙ומים וי˘י‚ו „ע˙

י„י מ˘ ‰רבינו"; וכבר נו„ע „חלו˜˙

בור‡ם כפי כח „‡‰ם ˘נ‡מר כי מל‡‰

‰‰לכו˙ ברמב"ם מיל˙‡ ‰י‡ וילפינן מינ‰

‡‰ר„ ıע‰ ˙‡ ‰׳ כמים לים מכסים".

)עיי' ע„ ‰יכן „‰ברים מ‚יעים

וי˘ ל„יי˜ בז„ ,‰מˆינו כ‡ן ב׳ ‚„רים

ב‰ל' ˙"˙ לרבינו ‰ז˜ן פ"‡ ˜ו"‡ ס˜"‡( ,ו‡"כ

בענין ‰פעול„ ‰י˘ר‡ל על בני נח ל˜יים

ו‡בר‰ם ז˜ן ב‡ בימים

מˆוו˙י‰ם˘ ,י˘ בז˙˘ ‰י „רכים כמ˘י"˙,

)כ„(‡ ,

נפ˜ו˙ו˙ ‚„ולו˙

י˘ ל„ון ‰כ‡„ ,לכ‡ו' מז˘ ‰ל‡ ‰זכיר
‰רמב"ם ב‰מ˘ך ל‰חיוב "לכוף ‡˙ כל
ב‡י ‰עולם ל˜בל מˆו˙ ˘נˆטוו" ˘חיוב
ז ‰כולל ˘˜בל˙ ‰מˆוו˙ ˘ל‰ם ˙‰י׳ מפני
˘ˆו ‰ב‰ן ˜‰ב" ‰ב˙ור ,‰וכ˙ב ˙נ‡י ז‰
)"ו‰ו‡ ˘י˜בל כו׳"( ב‰לכ ‰בפני עˆמ‰
ב„‚‰ר˙ "חסי„י ‡ומו˙ ‰עולם" ,מובן,
˘˙נ‡י ז‰ ‰ו‡ „ין בפ"ע ]וˆ"ע ‡ם י˘
חיוב על בנ"י לכוף ‡˙ כל ב‡י ‰עולם
˘י‰יו חסי„י ‡ו"‰ע[‡ .בל מ‡י„ך ,מז‰
˘‰בי‡ ‰רמב"ם ‚ם ˙נ‡י ז ‰ב‰מ˘ך
לחיוב „י˘ר‡ל לכוף כו׳ ,מ˘מע‡˘ ,ף
˘‡ין ז ‰חל˜ מ‰חיוב ‡‰׳ ,מ"מ˘ ,לימו˙
˜‰בל˘ ‰ל ‰בן נח )˘˙חל˙ ‰ב‡ ‰ע"י
כפיי˙ י˘ר‡ל( ,ב˜יום ˙נ‡י ז˘ ‰י˜בל
‰מˆוו˙ מחמ˙ ˆיווי ˜‰ב" ‰ב˙ור‡ ,‰ף
‰י‡ כרוכ ‰ו˙לוי׳ בי˘ר‡ל.
ו‰נר‡ ‰בז„ ,‰י˘ ב׳ ‡ופנים בפעולו˙
בנ"י על ‡ו"‰ע ,וב„˜‰ם מ"˘ ‰רמב"ם
בסיום ב׳ ‰פר˜ים ‡‰חרונים „ספר ‰י„,
בסוף ‰ל׳ מלכים )ומלחמו˙י‰ם( ,לענין
בני נח לע˙י„„ .בסוף פר˜ י‡ מסיים
"ו˜ב ıנ„חי י˘ר‡ל  . .וי˙˜ן ‡˙ ‰עולם
כולו לעבו„ ‡˙ ‰׳ ביח„ ˘נ‡מר כי ‡ז

ובז ‰מחול˜ים ב׳ ‰ענינים ˘כ׳„ ,בסוף
פר˜ י‡ מיירי לענין מ˘ ‰י˘ר‡ל פועלים
בעˆמם על ‡ו"‰ע ע"י ˙‰‰עס˜ו˙ עמם,
"וי˙˜ן ‡˙ ‰עולם כולו כו׳" ,מ˘‡"כ
בסוף פי"ב מ„בר ‡ו„ו˙ ‰נפעל ב‡ו"‰ע
ב„רך ממיל‡ ,ול‡ ב„רך י˘ר ‰בפעול‰
עמ‰ם ע"י י˘ר‡ל„ ,פ˘טו˙ ‰ל˘ון "ול‡
י‰י׳ עס˜ כל ‰עולם ‡ל‡ ל„ע˙ ‡˙ ‰׳
בלב„" )˘כוונ˙ו לכללו˙ ‰מין ‡‰נו˘י,
‚ם ‡ו"‰ע( ‡ינו ב‡ופן ˘בנ"י י˙עס˜ו
עמ‰ם‡ .בל מ"מ‚ ,ם ב‡ופן ‰ב׳ "‰ז ˘ייך
ומ˙ייחס לי˘ר‡ל‰ ,יינו „ח˘יב ל˙וˆ‡‰
ממע˘י בנ"י ,וכ„מוכח מז˘ ‰כולל ב‡ו˙‰
‰לכ‰ ‰ן מעל˙ י„יע˙ ‰׳ „בנ"י ו‰ן ז‰
˘עס˜ כל ‰עולם כולו י‰י׳ ל„ע˙ ‡˙ ‰׳,
ו‰יינו ˘ז"˘ ‰ל‡ י‰י׳ עס˜ כל ‰עולם ‡ל‡
ל„ע˙ ‡˙ ‰׳ בלב„" י‰י׳ ˜˘ור ו˙וˆ‡‰
ממˆב בנ"י עˆמם ומע˘י‰ם ב‡ו˙ו ‰זמן.

ו‰ם

‰ם ב׳ ‡‰ופנים ‚בי ז׳ מˆוו˙ ב"נ,

„י˘נו חיוב ˘‰פע ‰ע"י כפי׳

)‡ם כפ˘וט‰

)כ˘י„ י˘ר‡ל ˙˜יפ‡ (‰ו ע"י כפיי˙ „ברים – ר‡‰

˙וי"ט ‡בו˙ פ"‚ מי"„( – ל˜בל מˆו˙ ˘נˆטוו

להיות "זקן" בחכמה
וגם "בא בימים"
י˘ לב‡ר מ‰ו˙ מעלו˙ ‡לו ‡ˆל ‡בר‰ם
‡בינו ,ומ˘ ‰י˘ ללמו„ מז ‰בעבו„˙ „‡‰ם
ל˜ונו:
"ז˜ן" ‰ו‡ "ז˜˘ ‰נ ‰חכמ"‰
ב( .כ˘‡„ם ‰ו‚ ‰ב˙ור˙ו ˘ל ˘‰י"˙‰ ,רי
‰ו‡ ממ˘יך ˜„ו˘ ‰על ˘כלו ונפ˘ו ,ע„ ‡˘ר
‰ו‡ מכונ ‰ב˘ם "ז˜ן" – ז˜˘ ‰נ ‰חכמ˙ו
˘ל ˜‰ב" .‰ונמˆ‡˘ ,מעל ‰זו ‰י‡ ˘לימו˙
נ˘מ˙ו ˘ל „‡‰ם.
)˜י„ו˘ין לב,

"ב‡ בימים" מ˘מעו‡˘ ,בר‰ם ב‡ "עם כל
ימיו"˘ ,ל‡ עבר יום ˘ל‡ ˜יים בו מˆוו˙ )ר‡‰
˙ור‡ ‰ור פר˘˙נו טז„ .(‡ ,בר ז ‰ע˘‡ ‰בר‰ם ל‡
ב˘ביל ˘לימו˙ נפ˘ו‰˘ ,ל‡ ב˘ביל ז„ ‰י
בכך ˘י˜יים מˆוו˙ רבו˙ ,וז„˘ ‰יי˜ ל˜יים
מˆוו ‰בכל יום ויום ‰ו‡ כי רˆ ‰לזכך ‚ם ‡˙
‰ימים עˆמם˘ ,י˙˜„˘ו על י„י ‰מˆוו˙ .נמˆ‡
˘מעל ‰זו עניינ„‡‰˘ ‰ם מ˜„˘ ומזכך ‚ם ‡˙
‰עולם ˘מחוˆ ‰לו.
ו‰נ ,‰על „רך ‰ר‚יל ‡ם ‡„ם זוכ ‰ל‚‰יע
ל˘לימו˙ נפ˘ו פנימ‡ ,‰זי ‡ין עבו„˙ ˜י„ו˘
ענייני ‰עולם ב˘לימו˙ ‡ˆלו; ול‡י„ך ‡ם
מˆליח ל˘‰לים עבו„˙ו בזיכוך ענייני ‰עולם,
‡ז „‰בר יבו‡ על ח˘בון ˙‰עלו˙ו ‰עˆמי˙.
וז‡˙ ‚„ול˙ו ˘ל ‡בר‰ם ˘‰י' "ז˜ן ב‡ בימים",
˘˘‰י‚ ˘לימו˙ ‰ן ב˙‰עלו˙ו ‰עˆמי˙ ,ו‰ן
ב˜י„ו˘ "‰ימים" ו‰עולם ˘מסביבו.

‡‰פוך ‡ל עמים ˘פ ‰ברור ‰ל˜רו‡ כולם

ב"נ .ולב„ מז ‰נˆטוו י˘ר‡ל בפעול‰

ב˘ם ‰׳ ולעב„ו ˘כם ‡ח„" ,ובסוף פר˜

בע˜יפין˘ ,ב‰מ˘ך לכפי׳ זו ב‡ים ‡ו"‰ע

ומכך י˘ לו ל‡„ם ללמו„ בעבו„˙ ˘ '‰לו:

יב מסיים "וב‡ו˙ו ‰זמן ל‡ י‰י׳ ˘ם ל‡

לי„י ‰כרˆ˘ ‰ריכים ל˜בל ‰מˆוו˙ "מפני

רעב כו׳ ˘‰טוב‰˙ ‰י׳ מו˘פע˙ ‰רב ‰כו׳

˘ˆו ‰ב‰ן ˜‰ב" ‰ב˙ור ‰ו‰ו„יענו על י„י

ול‡ י‰י׳ עס˜ כל ‰עולם ‡ל‡ ל„ע˙ ‡˙ ‰׳

מ˘ ‰רבינו כו׳".

י˘נם כ‡לו ˘ל‰וטים ˙מי„ לפעול ול‰פיı
˜„ו˘ ‰בעולם ,ו‡ינם נו˙נים ‡˙ „ע˙ם על מˆב
עˆמם‡ .חרים טורחים ˙מי„ לרכו˘ ˜ניינים

לנפ˘ם ,עסו˜ים ר˜ עם עˆמם ל˙‰עלו˙ עו„
ועו„ ו‡ינם נו˙נים ‡˙ „ע˙ם על מˆב ‰עולם.
ובז ‰י˘ לנו ללמו„ מ‡בר‰ם ˘‰י' "ז˜ן ב‡
בימים"ˆ˘ ,ריכים לעסו˜ ב˘ני ˜‰ווים ‚ם
יח„ ,כי זו „רכ˘ ‰ל ˙ור ,‰לחבר בין עליונים
ו˙ח˙ונים ,ובין עבו„˙ „‡‰ם עם עˆמו
לעבו„˙ו בזיכוך ‰עולם.
)ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ט(

בנין בית על יסודי
התורה והמצוות
וי˜ח ‡‰י˘ נזם ז‰ב ב˜ע מ˘˜לו ו˘ני
ˆמי„ים ‚ו' ע˘ר ‰ז‰ב מ˘˜לם
ב˜ע – רמז ל˘˜לי י˘ר‡ל ב˜ע ל‚ל‚ל˙ .ו˘ני ˆמי„ים –
רמז ל˘ני לוחו˙ מˆומ„ו˙ .ע˘ר ‰ז‰ב מ˘˜לם – רמז
לע˘ר˙ „‰ברו˙ ˘ב‰ן
)כ„ ,כב .ר˘"י(

י˘ לב‡ר ˘ב„ברים ‡לו נרמז˙ ‰ור‡‰
יסו„י˙ ב‡ופן בניי˙ בי˙ בי˘ר‡ל:
"ב˜ע ל‚ל‚ל˙" – מחˆי˙ ˜˘‰ל – רומז
לˆ„˜‰˘ ‰י‡ "כללו˙ ‰מˆוו˙" )ב"ב ט.(‡ ,
"˘ני ˆמי„ים ‚ו' ע˘ר ‰ז‰ב מ˘˜לם" ˘רומזים
ל˘ני ‰לוחו˙ וע˘ר˙ „‰ברו˙ ‰ -ם כללו˙
˙‰ור˘ ,‰בנ"י ˜יבלום עלי‰ם ב˜בל˙-עול
מלכו˙ ˘מים ב„˜‰ימם "נע˘ "‰ל"נ˘מע"
)˘ב˙ פח .(‡ ,ולכן ˜י„˘ ‡ליעזר ‡˙ רב˜ ‰ב"נזם
ז‰ב ב˜ע מ˘˜לו ו˘ני ˆמי„ים ‚ו' ע˘ר ‰ז‰ב
מ˘˜לם" – כי‰ ,יסו„ ˘ל בנין בי˙ בי˘ר‡ל
‰ו‡ לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ ב˜בל˙-עול.
וי˙יר ‰מזו‡ ,ליעזר נ˙ן "˘ני ˆמי„ים
‚ו' ע˘ר ‰ז‰ב מ˘˜לם" כנ‚„ "˘ני לוחו˙"
ו"ע˘ר˙ „‰ברו˙ ˘ב‰ן"˘ ,ע˘ר˙ „‰ברו˙
‰יו ח˜ו˜ים על ‰לוחו˙ ול‡ כ˙ובים ב‰ם.
ב"‡ו˙יו˙ ‰כ˙יב„ ,"‰יו על ˜‰לף„‰ ,יו
)‡‰ו˙יו˙( ו˜‰לף ‰ם ˘ני „ברים נפר„ים.
‡מנם ,ב‡ו˙יו˙ ‰ח˜י˜ ,‰כמו בע˘ר˙ „‰ברו˙

פנינים
˘‰יו על ‰לוחו˙ ,ל‡ ‰יו ‰לוחו˙ „בר נפר„
מע˘ר˙ „‰ברו˙‡ ,ל‡‡ ,ו˙יו˙י‰ם ˘ל ע˘ר˙
„‰ברו˙ נע˘ו מ‰ם עˆמם.
ולכן נ˙ן ‡ליעזר לרב˜ˆ ‰מי„ים כנ‚„
‰לוחו˙ „ו˜‡ ,כ„י ל‰ורו˙ וללמ„ ˘בענין ז‰
‚ופ‡ ˘‰בי˙ ‰י‰ו„י ˆריך ל‰בנו˙ על יסו„ו˙

יז

˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ל‡ מספי˜ ˘י‰ו„י י˜יים
˙ור ‰ב‡ופן ˘‰ו‡ ו˙‰ור ‰נ˘‡רים ˘ני „ברים
נפר„ים‡ ,ל‡‰ ,ו‡ ו˙‰ורˆ ‰ריכים ל‰ע˘ו˙
„בר ‡ח„ ,ב‡ופן ˘˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ י‰יו
ח˜ו˜ו˙ בנפ˘ו.

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  36ו‡ילך(

ב' גדרים
בכפיית בני נח לקיום מצותיהם
ידייק דהרמב"ם הביא הא דצריכים ב"נ לקיים מפני הציווי בהלכה בפ"ע  /יבאר
דאיכא ב' דרכים בחיוב ישראל לתקן האומות ,בדרך פעולה ובדרך מקיפה ,ויתלה
זה בחילוק בין אברהם לשרה בנסים שבהמשך ללידת יצחק

כ'

‰רמב"ם פ"ח מ‰ל׳ מלכים "‰י

ו‰נ‰

י"ל „יסו„ „‰בר ‰ו‡ ממ‰

וי"‡ ,לענין חיוב ז׳ מˆו˙ בני נחˆ" :ו‰

˘מˆי‡ו˙ כל ‰נבר‡ים ˙לוי' בענין ˜יום

מ˘ ‰רבינו מפי ‚‰בור ‰לכוף ‡˙ כל ב‡י

˙‰ור ,‰עיי' ‰יטב ˘ב˙ פח .וע"ז ‚] .ויסו„

‰עולם ל˜בל מˆו˙ ˘נˆטוו בני נח .כל

„‰בר מ˘ום ‡„ ‡‰מרו

‰מ˜בל ˘בע מˆו˙ ונז‰ר לע˘ו˙ן ‰רי ז‰

בר‡˘י˙ ,ור‡˙ ‰נחומ‡ ב‡בער ˘ם י‡ ,ו˙יו˙

מחסי„י ‡ומו˙ ‰עולם וי˘ לו חל˜ לעולם
‰ב‡ ו‰ו‡ ˘י˜בל ‡ו˙ן ויע˘‡ ‰ו˙ן מפני
˘ˆו ‰ב‰ן ˜‰ב" ‰ב˙ור ‰ו‰ו„יענו על י„י
מ˘ ‰רבינו כו׳ ‡בל ‡ם ע˘‡ן מפני ‰כרע
„‰ע˙ ‡ . .ינו מחסי„י ‡ומו˙ ‰עולם".
ולכ‡ו' „בריו כ‡ן ˙מו‰ין" ‡‰ ,מ˘‰
רבינו ל‡ ‰נחיל ˙‰ור ‰ו‰מˆו˙ ‡ל‡
לי˘ר‡ל" כמ"˘ כבר ברי˘ "‰י ,וכיˆ„
נ˘˙ייכו בני נח למ"˙ ולי˘ר‡ל ,וע„

)‰וב‡ בר˘"י ר"פ

„רע"˜ ‡ו˙ ב( ˘כל מˆי‡ו˙ ‰ברי‡‰ ‰י‡
ב˘ביל י˘ר‡ל ו˙‰ור ‰כו׳[ ,ולכך י"ל
„‡חר ˘נע˘ו י˘ר‡ל לעם וני˙נ˙ ‰ור,‰
‡י ‡פ˘ר ˘י‰י׳ ‡יזˆ ‰יווי ‰׳ לבני נח
מבלי ‡מˆעו˙ ˙‰ור ‰וי˘ר‡ל – ˘‰ם
עי˜ר ‰כל ,וכל ˘‡ר ‰נבר‡ים ˜יימים
מˆי„ם ,ולכן ˙לוי ˜יום ˘בע מˆו˙ ב"נ
ב˙ור ‰ובי˘ר‡ל.

ו‰נ‰

י˘ ל„יי˜ במ˘ ‰חיל˜ ‰רמב"ם

˘בנ"י מחוייבין לכוף ‡˙ כל ב‡י ‰עולם

˘ני ‰פרטים ‰נ"ל בב' ‰לכו˙ נפר„ו˙

ל˜בל מˆו˙ ˘נˆטוו בני נח ,ו‰ם יע˘ו

)‡( "ˆו ‰מ˘ ‰רבינו מפי ‚‰בור ‰לכוף

‡ו˙ן מפני ˘ˆו˜‰ ‰ב" ‰כן ב˙ור.‰

‡˙ כל ב‡י ‰עולם ל˜בל מˆו˙ ˘נˆטוו

