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מיוחדת
ﬠמ' כ‡

‚úיון  ˘˘‰מ‡ו˙

ﬠר˘"˜ פר˘˙ ˜ורח ˘˙'‰ﬠ"ז

בין "ב‡ רבי ﬠ˜יב‡" ‡"úמר רבי ﬠ˜יב‡"
‚' ˙מוז ˘ -מ˘ ב‚בﬠון „ום
ב„ין "˘úוחו ˘„‡ úם כמו˙ו"
‰י˙כן ˘בזמן ú‚‰ו˙ י˘ב úו י‰ו„י

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˜רח‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי
˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙ר( ,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.
‚ליון ז‰ ,‰ו‡ ‚ליון מספר ˘˘ מ‡ו˙ ,יו"ל ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ ב˘ב˙
לפני יומ‡ „‰ילול‡ רב˘ ‰ל רבינו „‚‰ול˘‡ ,ר נס˙ל˜ ביום ‚' ˙מוז
)ב˘נ˙ ˙˘נ"„(˘‡ .ר לכן ,בנוסף לז‚ˆ‰˘ ‰נו )במ„ור "יינ˘ ‰ל ˙ור("‰
מ„ברי ˙ור˙ו ‡ו„ו˙ יום ‚' ˙מוז )בו ‡מר י‰ו˘ע "˘מ˘ ב‚בעון „ום"(,
‰וב‡ו בסוף ‚‰ליון כל "‰פנינים" ˘יˆ‡ו ל‡ור על י„ינו במ˘ך ˘‰נים,
‰ן "‰עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים" ו‰ן ‡לו ˘ב"„רו˘ ו‡‚„‰ ,"‰נו‚עים
לפ' ˜רח.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף
עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט
ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור "חי„ו˘י סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן
ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן
‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו.
ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים,
מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו על˙‡Œר ‡ו ב˙וכן
‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ „‰ברים.

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

בר˘"י ל‡ ‰וב‡ ז‡ ‰פילו כ‰ו"‡.
וי˘ לפר˘ ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
בכור רומז לי˘ר‡ל ,כמ"˘ "בני בכורי י˘ר‡ל" .בכור ‡„ם ‰ו‡ רמז לנפ˘ ‡‰ל˜י˙
˘בי˘ר‡ל ,כי "‡„ם" ‰ו‡ ע"˘ "‡„מ ‰לעליון" )˘ל" ‰כ ,ב ,‡˘ .ב(‡˜„ ,י על נפ˘ ‡‰ל˜י˙
˘‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ממ˘" )˙ני‡ רפ"ב( .ובכור ב‰מ‰ ‰ו‡ רמז לנפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘י˘נ‰
בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל )ר‡˙ ‰ני‡ פ"‡(.
ו‰נ ,‰ר˘"י בפירו˘ו על ˙‰ור ‰מפר˘ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" )ר‡ ‰ל„ו‚מ‡ ר˘"י בר‡˘י˙ ‚ ,ח(,
ובעבו„ ‰רוחני˙‡˜ ,י על פ˘טו˙ן ˘ל י˘ר‡ל‰ ,יינו„ ,ר‚˙ י˘ר‡ל כפי ˘‰ם מˆ„ מ‰ו˙ן
‰עˆמי˙ .וב„ר‚‡ זו ˘ל י˘ר‡ל‡ ,ין ‰ו"‡ ל„מו˙ ול˘ייך ‡˙ "בני בכורי י˘ר‡ל" ל"חט‡˙
ו‡˘ם".
כי בנו‚ע לנפ˘ ‡‰ל˜י˙‡ ,י˙‡ בזו‰ר „˜‰ו˘ )ח"‚ י‚ ,רע"ב .ועו„( ע"‰פ "נפ˘ כי ˙חט‡" –
"˙וו‰ ."‡‰יינו˘ ,בנו‚ע לנפ˘ „‡‰ם"‰ ,ז ˙מי ‰‰ופלי‡‡ ‰יך ˘ייך ˘˙פול בחט‡ ,ו‡"כ ‡ין
˘ום „מיון ו˘ייכו˙ בין בכור ‡„ם  -נפ˘ ‡‰ל˜י˙ לחט‡˙ ו‡˘ם .ו‡פילו לבכור ב‰מ‰ – ‰י‡
נפ˘ו ‰ב‰מי˙ – ‡ין ˘ייכו˙ לחט‡ ועוון מˆ„ עˆמ ,‰וכמבו‡ר בספר ˙‰ני‡˘ ,נפ˘ ‰ב‰מי˙
‡ˆל י˘ר‡ל ‡ינ ‰מ˙‡ווי˙ מˆ"ע ל˙‡וו˙ ‡יסור ,כ"‡ ל˙‡וו˙ ‰י˙ר )ר‡˙ ‰ני‡ פ"‡ ,פ"ז ,ופ"ח(.

˜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

וז˘ ‰יר„ ‰נ˘מ˙ו „˜‰ו˘˘ ‰ל י‰ו„י ל˙‰לב˘ ב‚וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙ – 'בכור ˘ור' ‡ין
לענין ז˘ ‰ייכו˙ ח"ו לחט‡˙ ו‡˘ם‡ ,ל‡ ל"˘למים" ˘" -מטילים ˘לום בעולם" )ר˘"י וי˜ר‡
‚ ,(‡ ,ו‰יינו ,ל‰עלו˙ ולזכך ‡˙ ‚˘מיו˙ וחומריו˙ ‰עולם ˘י‰יו מכון ומ„ור ל˘ב˙ו י˙'.
]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ‰טעם לז˘ ‰י˘נ‰ ‰ו"‡ ל„מו˙ ‰ל˜רבן ˙ו„.[‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‚ עמ'  138ו‡ילך(

מחשבה טובה הפועלת על השני
ונח˘ב לכם ˙רומ˙כם ‚ו'
)יח ,כז(

מכ˙וב ז ‰למ„ים „ין מיוח„˘ ,י„יע˙ ומח˘ב˙ „‡‰ם יכול ‰לפעול על „בר ˘חו‰ ıימנו.
וכמו ˘כ˙ב ‰רמב"ם "‰פרי˘ ˙רומ ‰במח˘ב˙ו ,ול‡ ‰וˆי‡ ב˘פ˙יו כלום‰ ,רי זו ˙רומ,‰
˘נ‡מר ,ונח˘ב לכם ˙רומ˙כם ,במח˘ב ‰בלב„ ˙‰י' ˙רומ‰) "‰ל' ˙רומו˙ פ"„ ‰ט"ז(.
ומז‡ ‰פ˘ר ללמו„ ‚ו„ל ערך י„יע˙ ומח˘ב˙ „‡‰ם:
‰ן בˆ„ ‰ל‡ טוב ,ע„ כמˆ ‰ריכים ל‰יו˙ ז‰ירים ממח˘ב ‰בל˙י טוב .‰כי נוסף על חומר
„‰בר מˆ„ עˆמו ‰רי ז ‰מזי˜ ‚ם לעולם סביבו )ר‡ ‰זכרי' ז ,י .ח ,יז(.
ו"מרוב ‰מ„ ‰טוב ‰ממ„˙ פורענו˙"˘ ,מז ‰י˘ ללמו„ ‚ו„ל ‰עילוי וˆ‰ורך במח˘ב‰
טוב ,‰לח˘וב בטוב˙ ‰זול˙ .כי נוסף על ‰עזר ‰במע˘ ‰בפועל ‡ו ב„יבור‰ ,רי ‚ם מח˘ב‰
מועל˙ ‰רב.‰
ועל י„י ˘חו˘בים ר˜ טוב על ‰זול˙‰ ,רי מח˘ב ‰טוב˜‰ ‰ב" ‰מˆרפ ‰למע˘˜) ‰י„ו˘ין
מ ,(‡ ,ו‰יינו˜‰˘ ,ב" ‰יבי‡ ˘‰מח˘ב ‰טוב ‰על ‰זול˙ ˙פעל במע˘ ‰בפועל ,ו˙‚ל ‰בו,
מבלי ‰בט על ‰מˆב ˘בו ‰ו‡ נמˆ‡‰ ˙‡ ,טוב ˘בו˘ ,יבו‡ לפועל טוב בחיי ‰יום יום ב˜יום
˙‰ור ‰ומˆוו˙י'.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ'  63ו‡ילך(

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
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‚ עמ'  431ו‡ילך ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ב‡ רבי ע˜יב‡" – מ„וע ל‡ "‡מר רע"˜"?
מנין למ„ ר˘"י ˘‚ם ‰בכור נ‡כל "לכ‰נים לנ˘י‰ם ולבני‰ם ולעב„י‰ם"?  /מ„וע מרמז
‰כ˙וב זמן ‡כיל˙ ‰בכור ב˙יבו˙ "כחז˙‰ ‰נופ ‰ו‚ו'" ו‡ינו כו˙ב בפירו˘ "ביום ˜‰ריבו
י‡כל וממחר˙"?  /בי‡ור „ברי ר˘"י על זמן ‡כיל˙ ‰בכור ומי ‰ם ‡‰וכלים ,ובי‡ור מ‰
˘‰בי‡ „ברי רע"˜ ב‡ופן בל˙י ר‚יל

פנינים

ל‚
ב‰ם חפ‡ – ıלו ימי ‰מ˘יח ˘‡ין ב‰ם ל‡ זכו˙ ול‡ חוב‰˜) "‰ל˙ יב˘ .‡ ,ב˙ ˜נ‡ ,ב(.
וז˘ ‰לע˙י„ לבו‡ י˙‚ל‡ ‰ור ‚„ול ˘ל‡ מˆ„ עבו„˙ם בזמן ‰‰ו‡‡ ,ל‡ ‡ור ז ‰י‰י˙ ‰וˆ‡‰
מ"נרו˙ „‰לו˜ים ˘ם מערב ˘ב˙"‰ ,יינו‰ ,מˆוו˙ "נר מˆו„‰˘ "‰לי˜ו בערב ˘ב˙ ,לפני ‡‚‰ול– ‰
בזמן ‚‰לו˙.
כי ‰עילוי „‚‰ול „ימו˙ ‰מ˘יח ‰ו‡ ˘‡ז ˙˙‚ל ‰מ˘ ‰פעלו בני י˘ר‡ל במ˘ך זמן ‚‰לו˙ ,וכל˘ון
כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ב˙ני‡ )רפל"ז( "˙כלי˙ ˘‰לימו˙ ˘ל ימו˙ ‰מ˘יח ‰˘ . .ו‡ ‚ילוי ‡ור ‡ין סוף ב"‰
בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ˙לוי במע˘ינו ועבו„˙נו כל זמן מ˘ך ‚‰לו˙".
ונמˆ‡„‡˘ ,רב ,‰כל ‰עילויים ו˘‰לימויו˙ „לע˙י„ לבו‡ ‰ם ˙וˆ‡ ‰מעבו„˙נו עכ˘יו.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' (243

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

"ראשית" היום – "יתנו לה'"

בין מזוז˘ ‰בספר ל˙כל˙ ˘בטלי˙ " /וי˜ם" – "˙˜ומ‰ ‰י˙ ‰לו"

יינ˘ ‰ל ˙ור ‰ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ'  260ו‡ילך  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט
‚' ˙מוז – ˘מ˘ ב‚בעון „ום
‚‰ל‚לים בעלי „ע ‰ו‰מ ‰מ˘˙חווים ו‡ומרים ˘יר˘‰ / ‰פע מ‡˙ ˘‰י"˙ לעולם ‰ו‡
ב‡מˆעו˙ ‰מזלו˙  /י‰ו˘ע עˆר ‡˙ ˘יר˙˘ ‰ל ˘‰מ˘ ו‡˙ ˘‰פע ל‡ומו˙

פנינים

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

מ„וע ‡לו נ˘רפו ו‡לו נבלעו?  /מ˙י ‰י‡ "יפ" ?"‰במ„ר˘ רבי ˙נחומ‡"!

חי„ו˘י סו‚יו˙ ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ ע'  113ו‡ילך  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
ב„ין "˘לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו"
יפלפל בפלו‚˙˙ "˘‰ס ‰יכן ‡מר ˜ר‡ „‡ין ˘ליחו˙ לנכרי  /יב‡ר ‰סברו˙ בז ‰ע"פ
ח˜ירו˙ יסו„יו˙ ב„ין ˘לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו  /יסי˜ „נחל˜ו בז‰ ‰רמב"ם ו‰טור ‡ם ‰ו‡
‚וף ‰מˆו ‰ממ˘ ‡ו ענין בפ"ע ,וי„ון במ˜ורו˙ מן "˘‰ס לכל ˘יט / ‰עפ"ז י„ון לענין מח'
‰פוס˜ים בטלי˙ ˜טן ‡ם ללב˘ו על ‰ב‚„ים ‡ו ˙ח˙י‰ם

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יז
חכמ˙ נ˘ים בנ˙ ‰בי˙‰
וַ ּƒי ַּ˜ח ˜ ַ…רח  . .ו¿ ‡ו…ן ּ∆בן ּ∆פ ∆ל˙ )˜רח טז(‡ ,

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
לימו„ ‰מ˜˘ר

‰וספ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰כ‡
ל˜ט מ˙וך „ברו˙ ˜ו„˘ בנו‚ע לˆע˜˙ "ע„ מ˙י" ו˙‰פיל ‰על ‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰

)יח ,יב(

בפר˘˙נו נ‡מרו כמ ‰ממ˙נו˙ כ‰ונ˘ ,‰מ‰ו˙ן ‰י‡ ˘‰ר‡˘י˙ ו‰מובחר ˘בכל ענייני „‡‰ם‰ ,נ‰
"ר‡˘י˙ם ‚ו' י˙נו ל) "'‰פר˘˙נו יח ,יב( .וז„‡‰˘ ‰ם נו˙נם לכ‰ן ‰ו‡ מפני ˘‰כ‰נים ‡ינם מ˙עס˜ים
בענינים ‚˘מיים ‡ל‡ "‡ני חל˜ך ונחל˙ך" )˘ם ,כ( ,ולכן נח˘ב˙ ‰נ˙ינ ‰לכ‰ן לנ˙ינ ‰ל˜‰ב".‰
ומז ‰י˘ ללמו„ בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
‚ם בזמן ‰זˆ ‰ריך ל‰יו˙ ‰ענין ˘ל נ˙ינ ‰ל˜‰ב" ,‰ובכל נ˙ינ ‰כזו י˘ לר‡ו˙ ˘˙‰י' ‰נ˙ינ‰
מ‰יפ ‰ו‰מובחר .ול‡ מחפˆיו ˘‚‰מיים בלב„ ˆריך לי˙ן "‰ר‡˘י˙" ˘ב‰ם לעבו„˙ ‡ ,'‰ל‡ ‚ם
מ‰זמן ˘בר˘ו˙ו ˘ל „‡‰ם ˆריך ˘יי˙ן ר‡˘י˙ו וחלבו ל˘‰י"˙.
˘‰רי ,במ˘ך ‰יום עוס˜ „‡‰ם ב"עוב„ין „חול" ועמל לפרנס˙ו ,ור˜ חל˜ מ‰זמן ‰ו‡ עוס˜
בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙י‡ ,‰ך ז‡˙ עליו לי„ע ˘מכיון ˘‰עי˜ר ‰ו‡ ˙‰ור ‰ו˙‰פל‰ ,‰רי "כל
חלב ל ,"'‰וˆריך ˘ר‡˘י˙ ‰יום י‰י ‰מו˜„˘ לעבו„˙ו י˙'.
וכמוב‡ בספרים )ספר ‰מ‡מרים ˜ונטרסים ל‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ ˜כח˜ .‡ ,ס„‰˘ (‡ ,‰בר מרומז בכ˙וב
טו ,ח( "ר‡˘י˙ עריסו˙יכם חל˙ ‰רימו ˙רומ‚ "‰ו'˙„" ,יכף ומי„ ב˜ום „‡‰ם מעריס˙ו ,י˙נו ל'‰
˙רומ˘ ,"‰כ‡˘ר ניעור „‡‰ם מ˘נ˙ו ‰רי ז‰ ‰זמן ‰ר‚וע ביו˙ר במ˘ך ‰יום כולו ,ו‡ם כן י˘ לי˙ן
"ר‡˘י˙" זו ו"חלב" מ˘ובח ז ‰ל"כ‰ן" – לנפ˘ ‡‰לו˜י˙ ועבו„˙ .'‰
)˘לח

ועל כן ,מי„ ב˙חיל˙ ‰יום מ˙פלל ,וממ˘יך "מבי˙ ‰כנס˙ לבי˙ ‰מ„ר˘"
ללמו„ ˙ור ,‰ור˜ ל‡חר מכן יכול ל‡כול פ˙ ˘חרי˙ ולעסו˜ ב„ברי ‰ר˘ו˙ וˆרכי ‰פרנס.‰

)ברכו˙ ומו"˜ בסופן(

ו‰נ ‰‚‰זו לי˙ן ‡˙ "‰חלב" ו‰עי˜ר ˘ביום ל˘‰י"˙ ,נובע˙ מ‰נח ‰ו‰בנ ‰י˘ר˘‡ ,‰ר ‚ם כ˘ברוב
‰יום עוס˜ ב„ברי ‰ר˘ו˙ ,מכל מ˜ום ‡ו˙ו מיעוט זמן ˘עוס˜ בעבו„˙ ‰ '‰ו‡ ‰עי˜רי ,ועניני ‰ר˘ו˙
‰ם טפלים לו ו˙כלי˙ם ל‡פ˘ר לו לעבו„ ‡˙  ,'‰וממיל‡ פ˘וט ‡˘ר חל˜ ‰זמן ‰ני˙ן לעבו„˙ו י˙'
ˆריך ל‰יו˙ ‰מ˘ובח ו‰מובחר ביו˙ר‰˘ ,רי ז‰ו עי˜ר ‰יום!

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  326ו‡ילך(

אין אפילו הו"א שיש ליהודי שייכות עם חטא!

˙וספ˙ מיוח„˙ לר‚ל ‚ליון 600-‰

בכור ˘ור ‚ו' וב˘רם י‰י' לך כחז˙‰ ‰נופ ‰וכ˘ו˜ ‰ימין

פנינים  -פר˘˙ ˜רח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‰
ט"ז פנינים  -עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים „ -רו˘ ו‡‚„ - ‰על פר˘˙ ˜רח

ר‡˘י˙ם ‚ו' י˙נו ל'‰

כחז‚ ‰ו' – ˘ל ˘למים ˘ . .ל‡ ˙‡מר כחז ‰ו˘ו˜ ˘ל ˙ו„‰
)יח ,יז-יח .ר˘"י(

בספרי

)ע"‰פ(

וכן ב‚מ'

)זבחים נז(‡ ,

י˘נ‰ ‰ו"‡ ל„מו˙ ˜רבן בכור ‚ם לחט‡˙ ו‡˘ם ,מ˘‡"כ

‰
וי"ל ˘מפר˘ ‰זו י˘ לר‡ו˙ ע„ ‰יכן „‰ברים מ‚יעים:
‡ף ˘כבר נ‚זר‚ ‰זיר ‰על ˜רח וע„˙ו ,וי˙יר ‰מזו˜‰ ,ב"ˆ ‰יוו‰" ‰עלו מסביב למ˘כן
˜רח „˙ן ו‡בירם" )טז ,כ‚( ,ע„יין חיפ˘ ‡ו‰בן ˘ל י˘ר‡ל עˆ ‰לפעול על „˙ן ו‡בירם
˘י˙חרטו ,וינˆלו "מר„˙ חיים ˘‡ול."‰

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

ומז ‰י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰נפל‡:‰

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

ומ‡ ‰נ˘ים ‡לו ˘מר„ו ב˜‰ב" ‰ר"ל ,וכבר נ‚זר ‰עלי‰ם ‚זיר„˙˘‰ ,‰ל מ˘ ‰ב˜ירובם,
ע‡כו"כ ב„ורנו ˘רובם ˘ל בני י˘ר‡ל ˘‡ינם עוס˜ים ב˙ור ‰ובמˆוו˙ "‰ז ר˜ מעם‡‰-רˆו˙,
ו‰רי ‰ם "כ˙ינו˜ ˘נ˘ב ‰לבין ‰עכו"ם"˘ ,מוטל חוב ˜„ו˘ על כ‡ו"‡ ל„˙˘‰ל בכל מיני
˙‰חכמויו˙ ו˙חבולו˙ ,לˆ‰יל ‡˙ י˘ר‡ל ,ול˜רבן ל‡בינו ˘ב˘מים.
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ״ח עמ׳  102ו‡ילך(

ביטול המחיצות מפלג

ול‡ י‰י ‰כ˜רח וכע„˙ו
)יז(‰ ,

טענ˙ו ˘ל ˜רח ‰י˙‡ :‰ח„ו˙‰ .ו‡ „ר˘ ˘כל ‰עם י‰יו ˘ווים במעל ‰ומ„ר‚ ,‰כ‡מרו
"כל ‰ע„ ‰כולם ˜„ו˘ים וב˙וכם  '‰ומ„וע ˙˙נ˘‡ו על ˜‰ל ."'‰
‡עפ"כ‰ ,ו‡ עˆמו נע˘ ‰סמל למחלו˜˙ ולפירו„ .וכפי ˘מ˙ר‚ם ‡ונ˜לוס" :וי˜ח ˜רח"
– "ו‡˙פל‚" .וע„ ˘‡מרו חז"ל "כל ‰מחזי˜ במחלו˜˙ עובר בל‡ו˘ ,נ‡מר ול‡ י‰י ‰כ˜רח
וכע„˙ו" )סנ„‰רין ˜י(.
ללמ„ך˘ ,ביטול ‰מחיˆו˙ ˘˜בע˙‰ ‰ור ‰בין ‰סו‚ים ˘‰ונים ˘בעם-י˘ר‡ל )כ‰נים,
לויים ,י˘ר‡לים" ,ר‡˘יכם"˘" ,ו‡ב מימיכם"( ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו ‚ורם ל‡ח„ו˙‡ ,ל‡ ‚ורם
לפילו‚ ופירו„ ביני‰ם.
„ו˜‡ כ˘כל ‡ח„ מבˆע ‡˙ ˙פ˜י„ו ‰ר‡וי לו ,בז‰ ‰ו‡ ממל‡ ‡˙ ˘לימו˙ כוונ˙ ‰ברי‡,‰
˘ל˘מ ‰בר‡ו ˜‰ב" .‰ול‡ – ‚ורם ‰ו‡ לבלבול ס„רי בר‡˘י˙.
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי״ח עמ׳ (204

העילוי הגדול דהעבודה בזמן הגלות

ו˘מרו מ˘מר˙ך
)יח(‚ ,

‡חרי ˘כו˙ב ‰רמב"ם ‡˙ „יני ˘מיר˙ ‰מ˜„˘ )‰ל' בי˙ ‰בחיר ‰פ"ח( כו˙ב ˘ב˘חר ‰יו
‰כ‰נים בו„˜ים ‡˙ ‰עזר ‰עם ‡בו˜ו˙ ˘ל ‡ור ,ומסיים "כס„ר ‰ז ‰עו˘ין בכל ליל ‰וליל‰
חו ıמלילי ˘ב˙ ˘‡ין בי„ם ‡ור ‡ל‡ בו„˜ים בנרו˙ „‰לו˜ין ˘ם מערב ˘ב˙".
וי˘ לב‡ר ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
יום ˘‰ב˙ רומז על ימו˙ ‰מ˘יח‡˘ ,זי י‰י' "יום ˘כולו ˘ב˙" )סוף מס' ˙מי„( ,ו‡זי י˙‚ל‰
‡ור ‚„ול "ונ‚ל ‰כבו„ ."'‰
עלול ‡„ם לח˘וב ˘ל‚בי ‰זמן „לע˙י„ לבו‡ ו‰עילוי „‚‰ול ˘י‰י' ‡ז‡ ,ין ל‰עבו„‰
בזמן ‰ז ‰ח˘יבו˙ כ"כ ,ו‡ין ל˙ ‰פיס˙ מ˜ום ח"ו.
‡ך ב‰לכ‰ ‰נ"ל מרומז„‡˘ ,רב" ,‰בלילי ˘ב˙ ‡ין בי„ם ‡ור" ,ו‰יינו ˘בזמן "˘כולו
˘ב˙" ל‡ י‰י' בי„ם "נר מˆו ‰ו˙ור‡ ‰ור" ,ועל זמן ‰‰ו‡ נ‡מר "˘נים ‡˘ר ˙‡מר ‡ין לי

"בא רבי עקיבא" –
מדוע לא "אמר רע"ק"?
מנין למד רש"י שגם הבכור נאכל "לכהנים לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם"?
 /מדוע מרמז הכתוב זמן אכילת הבכור בתיבות "כחזה התנופה וגו'" ואינו
כותב בפירוש "ביום הקריבו יאכל וממחרת"?  /ביאור דברי רש"י על זמן
אכילת הבכור ומי הם האוכלים ,וביאור מה שהביא דברי רע"ק באופן
בלתי רגיל

‡.

"‡ך בכור ˘ור ‡ו בכור כ˘ב ‡ו בכור עז ל‡ ˙פ„‰ ˘„˜ ‰ם  . .וב˘רם י‰י' לך

כחז˙‰ ‰נופ ‰וכ˘ו˜ ‰ימין לך י‰י'" )פר˘˙נו יח ,יז-יח(.
ובפירו˘ ר˘"י מב‡ר ˘‰‰וו‡„ ‰בכור ל"חז˙‰ ‰נופ "‰ו"˘ו˜ ‰ימין":
"כחז˙‰ ‰נופ ‰וכ˘ו˜ ‰ימין – ˘ל ˘למים˘ ,נ‡כלין לכ‰נים לנ˘י‰ם ולבני‰ם
ולעב„י‰ם ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„‡ ,ף ‰בכור נ‡כל ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„ .לך י‰י' – ב‡
רבי ע˜יב‡ ולמ„‰ :וסיף לך ‰כ˙וב ‰וי' ‡חר˙˘ ,ל‡ ˙‡מר כחז ‰ו˘ו˜ ˘ל ˙ו„‡˘ ‰ינו
נ‡כל ‡ל‡ ליום וליל."‰
וי˘ ל„˜„˜ ב„בריו – ובכמ ‰פרטים:

‡(

מ˜ור „ברי ר˘"י ‰ו‡ בספרי כ‡ן וב‚מר‡ )זבחים נז‡ ,(‡ ,ולם ר˘"י מ˘נ ‰ומוסיף

מ„ילי' :ב„ברי חז"ל ‡מרו "מ˘ ‰למים נ‡כלים ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„‡ ,ף בכור נ‡כל
ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„"; ו‡ילו ר˘"י מוסיף וכו˙ב "˘למים ˘נ‡כלים לכ‰נים לנ˘י‰ם
ולבני‰ם ולעב„י‰ם ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„ – ‡ף ‰בכור כו'".

ל‡

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

ומ˘מע ‡ליב‡ „ר˘"י‰˘ ,לימו„ מ"חז˙‰ ‰נופ ‰ו˘ו˜ ˙‰רומ‡ "‰ינו ר˜ על ‰פרט
˘ל זמן ‡‰כיל˘ – ‰כמו ˘˘למים נ‡כלים ל"˘ני ימים וליל‡ ‰ח„" ,כן ‰בכור – ‡ל‡
‚ם על ‰פרט ˘ל מי ומי ‡‰וכלים – ˘למ„ים מ˘למים ˘‰ם נ‡כלים )ל‡ ר˜ לזכרי
כ‰ונ‡ ,‰ל‡( "לכ‰נים לנ˘י‰ם ולבני‰ם ולעב„י‰ם".
ולכ‡ור ‰ל‡ מובן ,מנין ב‡מ˙ למ„ ר˘"י ˘‰כ˙וב )ב˙יבו˙ "כחז˙‰ ‰נופ ‰וכ˘ו˜
‰ימין"( ב‡ ללמ„ ˘ני פרטים )ול‡ ר˜ ‡ח„ – וכ„ברי חז"ל(?
ב( י˙ר ‰מזו :ר˘"י עˆמו מסיים ו‡ומר "‡ף ‰בכור נ‡כל ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„"
– ו˙ו ל‡! ו˙מו‡ ‰יפו‡˘ ,ר˘"י פ˙ח ב˘ני פרטים˘" :למים ˘נ‡כלין )‡( לכ‰נים
לנ˘י‰ם ולבני‰ם ולעב„י‰ם )ב( ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„" – וסיים בפרט ‡ח„ בלב„:

ופר˘˙ "ו‰י' ‡ם ˘מוע" ענינ ‰יר‡) ‰כמבו‡ר בספרי חסי„ו˙(.
וכ˘ם ˘‰מזוז˘ ‰ומר˙ על ‰בי˙ וכל ‡˘ר ב˙וכו ,כמו כן ב"בי˙ ˘מל‡ ספרים"˘ ,י˘ בו ˙ור‰
– ‰נ‡ ‰ם ‡ין בו ‡‰ב ‰ויר‡‡ ‰זי חסר בענין ˙‰ור ,‰כיון ˘"‡וריי˙‡ בל‡ „חילו ורחימו ל‡ פרח‡
לעיל‡" )˙˜ו"ז ˙"י )כ ,‰ב(( .וכמ‡מר חז"ל ב‡בו˙ )פ"‚ מ"ט( ˘ר˜ ‡ם "יר‡˙ו ˜ו„מ˙ לחכמ˙ו – חכמ˙ו
מ˙˜יימ˙" ,ו"כל ‡‰ומר ‡ין לו ‡ל‡ ˙ור ‰כו' ‡פילו ˙ור‡ ‰ין לו" )יבמו˙ ˜ט ,ב(.
וז‰ו "בי˙ ˘מל‡ ספרים חייב במזוז‰ ,"‰יינו‰‡‰˘ ,ב ‰ויר‡˘ ‰ומרים על ˙‰ור‰˙˘ ,‰י' כר‡וי.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' (329

מצוות המאירות את העולם
וי„בר ‡ל ˜רח ‚ו' בו˜ר ויו„ע ˘‡ ˙‡ '‰ר לו

"‰בכור נ‡כל ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„"; וממ ‰נפ˘ך!
‚( ‰ל˘ון "ב‡ רבי ע˜יב‡ ולמ„" ‰י‡ ל˘ון בל˙י ר‚יל ‰כלל בר˘"י; למ ‰ב‡מ˙ ל‡
‡מר ר˘"י ב˜יˆור‡" :מר רבי ע˜יב‡"?
]ו‡מנם ,מ˜ור מ‡מר רבי ע˜יב‡ ‰ו‡ ‚"כ בספרי וב‚מר‡ )‰נ"ל( ,ו˘ם ‚ם כן י˘
ל˘ון בל˙י ר‚יל˜" :‰פ ıרבי ע˜יב‡"‡ .ך ˘ם „‰בר מובן ,כיון ˘˘ם ז ‰ב‡מˆע ˘˜ל‡
וטרי‡ :ב˙חיל‡˘ ‰לו ˘‡ל ‰לפני חכמים ,ו‡ז "נענ ‰רבי טרפון כו'" ,וכ‡˘ר ˘‡ל
רבי יוסי ‚‰לילי ˜ו˘י‡ ˘ל‡ ‰י' בי„ רבי טרפון ל˘‰יב‡ ,זי "˜פ ıרבי ע˜יב‡ ‡ . .מר
כו'"‡ – .ך ‡ין ז˘ ‰ייך לל˘ון ר˘"י כ‡ן˘ ,מבי‡ ‡˙ מ‡מרו ˘ל רבי ע˜יב‡ לב„ ,מבלי
ל„˜‰ים ‡˙ פרטי ‰מ‡ורע ו˜˘‰ל‡ וטרי‡ ,ופ˘וט[.

ב.

וי˘ לומר בבי‡ור „ברי ר˘"י – וי˙יי˘בו כל „˜„‰ו˜ים ‰נ"ל:

לר˘"י ‰ו˜˘ ‰י˙ור ‰ל˘ון בכ˙וב )ר‡‚ ‰ם ב‡ר יˆח˜ על ‡˙ר( – ל‡חר ˘‡מר
"וב˘רם י‰י' לך"˘ ,ב˘ר ‰בכור ˘ייך לכ‰ן ,מ ‰ב‡ ל‰וסיף ב˙‰יבו˙ "כחז˙‰ ‰נופ‰
וכ˘ו˜ ‰ימין"? מובן ‡יפו‡˙˘ ,יבו˙ ‡לו ב‡ו˙ ל‰וסיף ‰לכ ‰ב‡ופן ‡כיל˙ ב˘ר
‰בכור ,וכ„ברי חז"ל" :מ˘ ‰למים נ‡כלים ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„‡ ,ף בכור נ‡כל ל˘ני
ימים וליל‡ ‰ח„".
‡ולם ‡ם נ‡מר ˘כל כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ר˜ ל„ין ז˘ ‰ל זמן ‡‰כיל ‰ו˙ו ל‡ – י‰י'
˜˘ ‰ל˘ון ‰כ˙וב:
מ„וע ˆריך לרמוז לז˘ ‰בכור נ‡כל "ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„" על י„י ˘‰וו‡˙ו
ל˜רבן ‡חר" ,כחז˙‰ ‰נופ ‰וכ˘ו˜ ‰ימין" ]ובפרט ˘ע„יין י˘ מ˜ום ל„ון ‡‰ם ‰כוונ‰

)טז(‰ ,

י˘ לב‡ר על „רך ‰חסי„ו˙ ˘ב"בו˜ר ויו„ע  "'‰ענ ‰מ˘ ‰וביטל טענ˙ם ˘ל ˜רח וע„˙ו:
טענ˙ ˜רח ‰י˙" ‰כי כל ‰ע„ ‰כולם ˜„ו˘ים ‚ו' ומ„וע ˙˙נ˘‡ו על ˜‰ל  ."'‰ו‰יינו„ ,למרו˙ ˘‚ם
˜רח י„ע ‚ו„ל מעל˙ מ˘ ‰רבינו בי„יע˙ ˙‰ור ‰ו‚˘‰ו˙ רוחניו˙ ,מ"מ טען ˘‡ין על מ˘ ‰ל˙‰נ˘‡ו˙
על "˜‰ל  ,"'‰כי "‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר" )‡בו˙ פ"‡ מי"ז( ,ובנו‚ע ל˜יום ‰מˆוו˙ במע˘ ‰בפועל ‰רי
כל י˘ר‡ל ˘ווים ,ו‡ין חילו˜ בין ‡ופן ˜יום מˆו ‰על י„י מ˘ ‰רבינו ל‡ופן ˜יומ ‰על י„י ‰פ˘וט
בי˘ר‡ל.
ולכן ‡ין מעלו˙יו ‰רוחניו˙ ˘ל מ˘ ‰רבינו טעם ל˙‰נ˘‡ו˙ על ˜‰ל  ,'‰כי ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰מע˘,‰
ובז˘ ‰וו‰ ‰ו‡ לכל י˘ר‡ל.
ועל ז ‰ענ ‰מ˘" ‰בו˜ר ויו„ע :"'‰
ענין ‰מˆוו˙ ‰ו‡ ל‰וסיף ‡ור בעולם ,וב˘ע˘ ‰חסר‰ ‰כוונ‰ ‰נכונ ‰בע˙ ˜יום ‰מˆוו˙‰ ,רי
ל‡ זו בלב„ ˘יכול ל‰יו˙ ˘‰מˆוו˙ ל‡ "י‡ירו" ‡˙ ‰עולם‡ ,ל‡ מˆוו˙ ‡לו יכולו˙ ל‚‰ביר ‡˙
‰חו˘ך ‰רוחני בעולם .וכנר‡ ‰במוח˘˘ ,לפעמים ‡„ם מ˜יים מˆוו˙ ו‰מˆוו˙ מוסיפו˙ לו ‚‡וו,‰
וע„ ˘‡פ˘ר ˘י˜יימו מˆו ‰ר˜ כ„י לרמו˙ ‡נ˘ים ,כמוב‡ ב˙וס' )„" ‰כ‡לי˘ע – ˘ב˙ מט (‡ ,על "‡ו˙ן
˘עו˘ין מחמ˙ מר„" – "˘‰יו מניחין ˙פילין לרמו˙ בני ‡„ם".
וז‰ו מ˘ ‰ענ ‰מ˘˘ ,‰למרו˙ ˘"‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר" ,מ"מ ˜יום ‰מˆוו˙ ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן
˘ל "בו˜ר"˘ ,יוסיפו ‰מˆוו˙ ‡ור רוחני בעולם ,וז ‰נע˘ ‰ר˜ על י„י ˘מ˜יים „‡‰ם ‡˙ ‰מˆוו˙
עם ‰כוונ‰ ‰נכונ .‰ולכן ‡ין טענ˙ "מ„וע ˙˙נ˘‡ו" נכונ ,‰כי ‚ם ב˜יום ‰מˆוו˙ י˘נ ‰מעל ‰עˆומ‰
למ˘ ‰רבינו˘ ,מˆ„ ‚˘‰ו˙יו ‰רוחניו˙‰ ,רי מˆוו˙יו "מ‡ירו˙" ‡˙ ‰עולם ב‡ופן נעל ‰מ‡ו„˘ ,ל‡
בערך מ˘‡ר ‰עם.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1048ו‡ילך(

משה רבינו אוהב ישראל הי'

ל"˘למים ˘נ‡כלים ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„" ‡ו "˘ל ˙ו„‡˘ ‰ינו נ‡כל ‡ל‡ ליום

וי˜ם מ˘ ‰וילך ‡ל „˙ן ו‡בירם

וליל ,"‰כ‰מ˘ך „ברי ר˘"י[;
‰י' יכול לומר במפור˘" :ביום ˜‰ריבו י‡כל וממחר˙" )ע"„ ל' ‰כ˙וב ˆו ז ,טז( – ו‰רי

כסבור ˘י˘‡ו לו פנים ול‡ ע˘ו
)טז ,כ ‰ובפר˘״י(

מוב‡ ב‚מ' )מנחו˙ ס ,‰סע"‡( "מ˘ ‰רבינו ‡ו‰ב י˘ר‡ל ‰י'".

˜úר‡˙ ˘ב˙
‡ך ˜רח בטענו˙יו רˆ ‰לחלו˜ על „רך זו ,ול˘נו˙ ‡˙ מ˜ומו ‡‰מ˙י ˘ל ˜ו ‰מע˘'˜) ‰
ח'( ‡ו ל˘לול ‡ו˙ו ל‚מרי )ר'( ,ובכך ל‚רום '˜רח '‰ומחלו˜˙ בין "עליונים" ל"˙ח˙ונים"
ול˘לול ‡˙ „"‰יר ‰ב˙ח˙ונים".
]במ˜ורו מ˜˘ר ז ‰ל˘ל˘˙ פרטי ‰מחלו˜˙ (‡ :טלי˙ ˘כול˙ ‰כל˙ .ב( בי˙ מל‡ ספרים.
‚( כ‰ונ˙ ‡‰רן[.

ז

ז‡ ‰ו˙ו ˜יˆור כמו "כחז˙‰ ‰נופ ‰וכ˘ו˜ ‰ימין" ,וב‡ופן ‰רב ‰יו˙ר ברור וחל˜!...
מז‰ ‰וכיח ר˘"י˘ ,כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ל‡ ר˜ ל„ין זמן ‡‰כיל˘) ‰לז‰ ‰י' מ˙‡ים
יו˙ר לומר במפור˘ "ביום ˜‰ריבו י‡כל וממחר˙"(‡ ,ל‡ ללמ„ על ˘‰וו‡ ‰כללי˙ ˘ל
ב˘ר בכור ל"חז˙‰ ‰נופ "‰ו"˘ו˜ ‰ימין" – ‰ן בענין זמן ‡‰כיל ,‰ו‰ן בענין ˘נ‡כל ‚ם
"לנ˘י‰ם ולבני‰ם ולעב„י‰ם" ˘ל ‰כ‰נים.

)יעויין ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח״ח עמ׳ (102

מדוע שם הפרשה היא ע"ש של קרח?

‚.
וי˜ח ˜רח

פר˘ ‰זו יפ ‰נ„ר˘˙ במ„ר˘ רבי ˙נחומ‡
)טז .‡ ,ר˘״י(

לכ‡ור˙ ‰מו‡ ,‰יך ˘ייך ˘˘מ˘ ‰ל פר˘ ‰זו ‰י‡ "˜רח" – ˘מו ˘ל ר˘ע‰ ,רי מ˜ר‡
מל‡ „יבר ‰כ˙וב "˘ם ר˘עים יר˜ב" )מ˘לי י ,ז( ,ו‡י˙‡ ע"ז ב‚מ' )יומ‡ לח ,ב( "„ל‡ מס˜ינן
ב˘מיי‰ו" ,ו‡‰יך ˙˜ר‡ פר˘˘ ‰למ ‰ב˙ור ‰ב˘ם ר˘ע?
ויובן ז ‰ע"פ מ˘ ‰נ˙ב‡ר במ˜ום ‡חר )ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ'  186ו‡ילך( ˘מחלו˜˙ ˜רח
‰י˙ ‰מˆ„ רˆונו ל‰יו˙ כ‰ן ‚„ול ,וכמ"˘ "וב˜˘˙ם ‚ם כ‰ונ" – "‰מב˜˘ים כ‰ונ„‚ ‰ול"‰
)פר˘˙נו טז ,י .ר˘"י ˘ם ,ו( .ורˆון ז„ – ‰בר טוב ‰ו‡ ,וע„ ˘‡מר מ˘ ‰רבינו "‡ף ‡ני רוˆ ‰בכך"
)ר˘"י ˘ם(‡ .ל‡ ˘‰נ˜ ˙‚‰רח בנו‚ע לפועל ל‡ ‰י˙ ‰ב‡ופן ‰ר‡וי.
ועפ"ז י˘ לפר˘ ‰טעם ל˜רי‡˙ ‰פר˘ ‰ב˘ם "˜רח" – ל‰ר‡ו˙ ˘‚ם ב˜רח ‰י' ענין טוב
ומועיל – ‰רˆון ל‰יו˙ ב„ר‚‡ נעלי˙ ˘ל כ‰ן ‚„ול.
ומכ‡ן ‰ור‡ ‰נפל‡ ‰בעבו„˙ „‡‰ם:
כ‡˘ר פו‚˘ים י‰ו„י ˘נר‡ ‰בחיˆוניו˙ במעמ„ ומˆב בל˙י רˆוי ,עלול ‡„ם לח˘וב ,מ‰
לו ולי‰ו„י כמו ˜רח ˘מ˜ומו ב"˘‡ול" ר"ל?!
וע"ז ב‡‰‰ ‰ור‡ ‰מפר˘ ‰זו"„ ,פר˘ ‰זו יפ ‰נ„ר˘˙" ,כלומר ,י‰ו„י ז" – ‰פר˘‰
זו" ˘פ‚˘ בו‡ ,ומר לו "„ר˘ני" – ל„רו˘ ולמˆו‡ ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰טוב ‰ו‰יפ˘ ‰בו – "יפ‰
נ„ר˘˙" ,כי "‡ע"פ ˘חט‡ י˘ר‡ל ‰ו‡" )סנ„‰רין מ„ ,רע"‡( ,ו"כל ‡י˘ י˘ר‡ל ,מבלי ˙‰ח˘ב
עם מˆבו ‰פרטי ב˘מיר˙ ו˜יום ‰מˆוו˙ ,לבו ˙מים עם  '‰ו˙ור˙ו" )‡‚רו˙ ˜ו„˘ כ"˜ ‡„מו"ר
מו‰ריי"ˆ נ"ע ח"ב עמ' פ(.
)ע"פ ספר ˘‰יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ'  500ו‡ילך(

גם אדם "מלא ספרים" – חייב במזוזה
‡י˙‡ במ„ר˘ )במ„בר רב ‰יח .‚ ,ובכ"מ( ˘‡ח„ מ„‰ברים ˘˘‡ל ˜רח ‡˙ מ˘‰ ‰י' "בי˙
מל‡ ספרים מ‰ו ˘י ‡‰פטור מן ‰מזוז "‰וענ ‰לו מ˘" ‰חייב במזוז."‰
וי˘ לב‡ר ‡˙ „‰ברים בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
מי ˘‰ו‡ בעל ˙ור ‰ו"מל‡ ספרים" עלול לח˘וב ˘‡„ם ˘לם ‰ו‡ ו‡ינו ˆריך ל˙‰עס˜
‚ם עם ר‚˘ו˙יו ,עם ‡‰ב˙ו ויר‡˙ו וכיו"ב‡ .ך מ˙˘וב˙ מ˘ ‰לומ„ים‚˘ ,ם "בי˙ ˘מל‡
ספרים" חייב במזוז.‰
במזוז ‰י˘נן ב' ‰פר˘יו˙ "˘מע" ו"ו‰י' ‡ם ˘מוע"˘ ,בפר˘˙ "˘מע" נ‡מר "ו‡‰ב˙",

ומ˘ ‰מסיים ר˘"י "‡ף ‰בכור נ‡כל ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„" – ו˙ו ל‡ – ‡ין

כוונ˙ו בז˘ ‰כל ‰לימו„ לבכור ‰ו‡ ר˜ לפרט ז˘ ‰ל "˘ני ימים וליל‡ ‰ח„"‡ ,ל‡ ,זו
„˜‰מ ‰ל‰מ˘ך „ברי ר˘"י; ו‰יינו˘˘ ,ני ‰פירו˘ים בר˘"י ‡ינם ענינים נפר„ים‡ ,ל‡
‰מ˘ך ‡ח„:
ב˙חיל ‰מבי‡ ר˘"י ‡˙ ˙‰יבו˙ "כחז˙‰ ‰נופ ‰וכ˘ו˜ ‰ימין" ,ומפר˘˘" :ל
˘למים˘ ,נ‡כלים לכ‰נים לנ˘י‰ם ולבני‰ם ולעב„י‰ם ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„";
‡חר כך מסיים ר˘"י ‡˙ ˘‰‰וו‡ ‰ו‡ומר – "‡ף ‰בכור"‚ :ם ‰בכור י‰י' כמו
˘למים ,ב˘ני ‰פרטים ‰נ"ל )ול‰עיר מפי' ‰ריב"‡ ˘מ˘מע ˘‚ורס "‡ף ‰בכור כן"(;
וב‰מ˘ך לז ‰חוזר ר˘"י ומזכיר ˘וב ‡˙ „‰ין ‡‰מור ˘ל "נ‡כל ל˘ני ימים וליל‰
‡ח„" ,ב˙ור „˜‰מ ‰ל‰מ˘ך „‰ברים:
ל‚בי ‰פרט ˘ל "נ‡כל לכ‰נים לנ˘י‰ם ולבני‰ם ולעב„י‰ם" – ‡ין ˆורך בבי‡ור
נוסף ,ונ˘לם ‰ענין; ‡ולם בפרט ז˘ ‰ל "נ‡כל ל˘ני ימים וליל‡ ‰ח„" ,ל‡ „י ב˙יבו˙
"כחז˙‰ ‰נופ ‰וכ˘ו˜ ‰ימין" לב„ן ,כיון ˘ע„יין י˘ מ˜ום ל‰ס˙פ˜ ˘‰כוונ‰ ‰י‡
"כחז ‰וכ˘ו˜ ˘ל ˙ו„‡˘ ‰ינו נ‡כל ‡ל‡ ליום וליל ,"‰ולכן ˆריכים ל‰מ˘יך ול‰וסיף
‰סבר ‰מ˙וך ‰מ˘ך ל˘ון ‰כ˙וב:
"לך י‰י' – ב‡ רבי ע˜יב‡ ולמ„‰ ,וסיף לך ‰וי' ‡חר˙˘ ,ל‡ ˙‡מר כחז ‰ו˘ו˜ ˘ל
˙ו„‡˘ ‰ינו נ‡כל ‡ל‡ ליום וליל."‰

„.

ומע˙ ‰מ„ויי˜ ל˘ון ר˘"י ˘ל‡ כ˙ב ס˙ם "‡מר רבי ע˜יב‡" – ˘‡ז ‰י' מ˘מע

˘מ˙חיל כ‡ן ענין ח„˘ – ‡ל‡ "ב‡ רבי ע˜יב‡ ולמ„" ,ל‚„‰י˘ ˘‰כל ‰מ˘ך ‡ח„,
ו„ברי רבי ע˜יב‡ ב‡ים "ב‡מˆע" ‰ענין:
ל‡חר ˘למ„נו מ"חז˙‰ ‰נופ "‰ו"˘ו˜ ‰ימין" ל˘‰וו˙ בכור ל˘למים ,מ˙עורר˙
‡˘‰ל ‰למ ‰מ˘ווים „ו˜‡ ל˘למים ול‡ ל˙ו„ – ‰ועל ז" ‰ב‡ רבי ע˜יב‡ ולמ„ ‰וסיף
לך ‰כ˙וב ‰וי' ‡חר˙ כו'".

פנינים

כט

עיונים וביאורים קצרים

בין מזוזה שבספר
לתכלת שבטלית
‡י˙‡ במ„ר˘ )במ„בר רב ‰פי"ח (‚ ,בנו‚ע ל˜רח
"מ ‰כ˙יב למעל ‰מן ‰ענין' ,וע˘ו ל‰ם ˆיˆי˙'.
˜פ˜ ıרח ו‡מר למ˘ ‰טלי˙ ˘כול˙ ‰כל˙ מ‰ו
˘˙ ‡‰פטור ‰מן ˆ‰יˆי˙‡ ,מר לו חייב˙ בˆיˆי˙.
‡מר לו ˜רח טלי˙ ˘כול˙ ‰כל˙ ‡ין פוטר˙ עˆמ,‰
‡רבע חוטין פוטרו˙ ‡ו˙ .‰בי˙ מל‡ ספרים מ‰ו
˘י ‡‰פטור מן ‰מזוז‡ ,‰מר לו חייב במזוז‡ .‰מר
לו כל ˙‰ור ‰כול ‰רע" ‰פר˘יו˙ ‡ינ ‰פוטר˙ ‡˙
‰בי˙ ,פר˘‡ ‰ח˙ ˘במזוז ‰פוטר˙ ‡˙ ‰בי˙".
ולכ‡ור ‰י˘ לעיין‰ ,רי ב˘ני ‰ענינים ,טלי˙
˘כול˙ ‰כל˙ ובי˙ מל‡ ספרים ,י˘ ‡ו˙ ‰סבר‡,
ו‡"כ ל‡חרי ˘˘מע ˜רח ˘‚ם טלי˙ ˘כול˙ ‰כל˙
חייב˙ בˆיˆי˙ ,מ„וע חזר ו ‰˘˜‰על בי˙ מל‡
ספרים?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בפ˘טו˙:
י˘נו חילו˜ בין ˙‰כל˙ ˘בטלי˙ עˆמ) ‰ול‡
בחוט( לבין ‰פר˘‰ ‰כ˙וב ‰בספר )ול‡ במזוז:(‰
חוט ˙כל˙ ˘ב˙וך ‰טלי˙ )‰ע˘וי ‰כול ‰חוטי
˙כל˙( ‡ינו מˆי‡ו˙ בפני עˆמו ,ו‡ין כ‡ן חוטים
רבים ‡ל‡ טלי˙ ‡ח˙ .מ˘‡"כ פר˘‰ ‰כ˙וב ‰בספר,
‰רי ‚ם כ‡˘ר ‰י‡ כלול ‰ב˙וך ‰ספר ‰רי ‰י‡ פר˘‰
בפני עˆמ .‰ו‡„רב ,‰כ˘רו˙ ‰ספר ˙ור˙ ‰לוי ‰בז‰
˘י‰יו ˘ם כל ‰פר˘יו˙ ,כפר˘יו˙ בפני עˆמן „ו˜‡.
ובמיל‡‚ ,ם ל‡חרי ˘ענ ‰מ˘˘ ‰טלי˙ ˘כול‰
˙כל˙ חייב˙ בˆיˆי˙ ‰י' מ˜ום ל˘‡ול על בי˙ מל‡
ספרים ,כי י˘ מ˜ום לבעל „ין לומר„ ,ב˘למ‡ טלי˙
˘כול˙ ‰כל˙‰ ,רי ‰סיב ‰לז˘ ‰חייב˙ בˆיˆי˙ ‰י‡
כי ‡ין בטלי˙ – ‡ף ‡ם ‰י‡ "כול˙ ‰כל˙" „‚ -ר
"חוט ˘ל ˙כל˙" ,כי ‡ם ‚„ר ˘ל "טלי˙" בלב„.
ובמיל‡ ע„יין ‰י‡ חייב˙ בˆיˆי˙ ,כי ˆריך חוט
˘יפטור ‡˙ ‰ב‚„ ,ול‡ "טלי˙" .מ˘‡"כ בבי˙ מל‡
ספרים‰ ,רי פר˘˙ ‰מזוז˜ ‰יימ˙ ב˘לימו˙ ‰ב˙וך
‰ספר ,ו‡"כ ע„יין י˘ מ˜ום לסבור ˘˙וכל לפטור
‡˙ ‰בי˙ ב‡ו˙ו ‡ופן כמו ˘‰י‡ פוטר˙ כ‡˘ר ‰י‡
מזוז ‰בפני עˆמ.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' ‰ 112ע' (*75

"ויקם" – "תקומה היתה לו"
בפר˘˙נו כ˙וב "וי„בר ‚ '‰ו'„ ,בר ‡ל ‰ע„‚ ‰ו',
‰עלו מסביב למ˘כן ˜רח „˙ן ו‡בירם .וי˜ם מ˘‰
וילך ‡ל „˙ן ו‡בירם ‚ו' וי„בר ‡ל ‰ע„ ‰ל‡מר,
סורו נ‡ מעל ‡‰לי ‡‰נ˘ים ‰ר˘עים ו‚ו'" )טז ,כ‚-
כו( .ומפר˘ ר˘"י "וי˜ם מ˘ - ‰כסבור ˘י˘‡ו לו
פנים ול‡ ע˘ו".
‰מפר˘ים
ר˘"י ‰י‡ כ„ברי ‰מ„ר˘
ב( "‡ע"פ ˘˘מע מ˘ ‰מפי ‚‰בור ‰ל‡ ‡מר ל‰ם ‰עלו
ע„ ˘‰לך ו˙‰ר ‰ב‰ם" .כלומר˘ ,לפני ˘„בר מ˘‰
"‡ל ‰ע„‰ "‰לך ל„˙ן ו‡בירם ל‰חזירם ב˙˘וב.‰
ו˙מו‰ ,‰רי ˜‰ב"ˆ ‰יוו ‰למ˘„" ‰בר ‡ל ‰ע„‚ ‰ו'
‰עלו מסביב ‚ו'" ,ו‡יך י˙כן ˘י˘ ‰‰מ˘ ‰מל˜יים מ‰
˘˘מע מ˜‰ב" ‰כ„י לע˘ו˙ „בר ‡חר בינ˙יים?!
)ס' זכרון .ב‡ר יˆח˜ .ועו„(

וי˘ לב‡ר בז‰„ ,‰נ ,‰ל‡חר ˘נבלעו ˜רח וע„˙ו ,כבר י„עו בנ"י ˘כל מע˘י מ˘ ‰ומינוייו ‰יו ע"פ
„‰יבור ,ו‰סכימו ˘ב‡‰רן בחר  '‰ל‰יו˙ כ ,‚"‰ר˜ ˙לונ˙ם ‰י˙‰‡˘ ‰רן מˆ"ע ‡ינו ר‡וי לז ,‰ו‡ין
‰ו‡ מנו˘‡ מכל ‰עם ,ו‡"כ "מ„וע ˙˙נ˘‡ו ‚ו'".
ולכן ע˘˜‰ ‰ב"‰˘ ‰מט ‰יפרח וי‚מול ˘˜„ים:
ללמ„נו˘ ,מח„ ‚יס‡‰ ,נ ‰כמו ˘מט ‰לב„ ‡ינו יכול ל‰וˆי‡ ˘˜„ים ,וז‰ו ר˜ מˆ„ רˆונו ˘ל
˜‰ב" ,‰כמו"כ מינוי ‡‰רן ‰י' מבחיר˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰לב„ו; ‡ך מ‡י„ך‚ ,י„ול „˜˘‰ים ‰י' ‚ם ב‡ופן
טבעי˜˘ ,ו„ם פרחו ‰פרחים ,ור˜ ל‡ח"ז "כ˘‰פרח נופל" ‰וכר ‰פרי ,וכמו"כ ל‡חר ˘בחר ˜‰ב"‰
ב‡‰רן נע˘˙‰ ‰כ‰ונ ‰טבע ‡ˆלו ,ו ‰"‰מנו˘‡ על כל ‰עם מˆ„ טבעו.
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ״‚ עמ׳  113ו‡ילך(

כ˙בו ˘כוונ˙

)˙נחומ‡ פר˘˙נו ח .במ„ב"ר פי"ח,

וי˘ לומר ˘ל„ע˙ ר˘"י ‡כן ל‡ ‰לך מ˘‰
ל˙‰רו˙ ב„˙ן ו‡בירם‡ ,ל‡ ‰לך ל˘ם כ„י ל˜יים
ˆיווי ˜‰ב" ‰לומר לע„"˘ ‰מסביב למ˘כן „˙ן
ו‡בירם" „ברי ˜‰ב"‰" ‰עלו ‚ו'" .ו‡"כ „ברי ר˘"י
מ˙פר˘ים ‡חר˙:
ר˘"י ב‡ ב„בריו ל˙ר ıל˘ון ‰כ˙וב "וי˜ם מ˘‰
וילך ‡ל „˙ן"„ ,לכ‡ור ‰מ ‰מוסיף ב"וי˜ם מ˘,"‰
ומ„וע ל‡ „י ב"וילך מ˘‡ ‰ל „˙ן ‚ו'"? ‡ל‡ „כבר
פיר˘ ר˘"י בפ' חיי ˘ר) ‰כ‚ ,יז( על ‰פסו˜ "וי˜ם
˘„ ‰עפרון" "˙˜ומ‰ ‰י˙ ‰לו" .ו‰יינו"˘ ,וי˜ם"
מור‚ ‰ם על ˜ימ ‰ועלי' בח˘יבו˙ .ועל „רך ז ‰כ‡ן,
ב"וי˜ם מ˘ "‰ב‡ ‰כ˙וב ל˘‰מיענו ˘מ˘‰ ‰לך
ב‡ופן ˘ל "וי˜ם" – "˙˜ומ‰ ‰י˙ ‰לו"‰ ,ליכ ‰כמו
מלך ומורם מעם ‰מעורר˙ ר‚˘ ˘ל ח˘יבו˙ וכבו„.
ועל ז ‰מפר˘ ר˘"י‰˘ ,סיב ‰ל‰ליכ˙ מ˘ ‰ב‡ופן
כז‰ ‰י˙" ‰כסבור ˘י˘‡ו לו פנים"˘ ,מ˘ ‰ח˘ב
˘ז ‰יפעל ‡ˆל „˙ן ו‡בירם "˘י˘‡ו לו פנים".
ומע˙ ‰מובן ˘ל‡ ˙‰עכב מ˘ ‰מל˜יים מי„
‡˙ ˆיווי  ,'‰כי לפירו˘ ז‰ ‰ליכ˙ מ˘ ‰ל‡ ‰י˙‰
כ„י ל˙‰רו˙ ב„˙ן ו‡בירם כי ‡ם כ„י ל˜יים מי„
‡˙ ˆיווי ˜‰ב" ‰ול‰ז‰יר ‡˙ ‰ע„˘ ‰יס˙ל˜ו
"מעל ‡‰לי ‡‰נ˘ים" .ור˜ ˘„רך ו‡ופן ‰ליכ˙ו
‰י˙ ‰ב‡ופן ˘ל "וי˜ם – ˙˜ומ ,"‰בכ„י "˘י˘‡ו לו
פנים" .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ'  98ו‡ילך(

„רו˘ ו‡‚„‰
מחלוקתו של קרח על "דירה בתחתונים"
וי˜ח ˜רח
)טז(‡ ,

מ‰ו˙ מחלו˜˙ו ˘ל ˜רח ע"פ ‰חסי„ו˙ וב„רך ‰רמז:
חט‡ו ˘ל ˜רח נרמז בכללו˙ ˘מו˜" :רח" – מל˘ון ˜רח ‰ומחלו˜˙˘ ,רˆ ‰ל‚רום מחלו˜˙ בין
עליונים ל˙ח˙ונים .וכמ"˘ '‰נועם ‡לימלך' ˘‰ו‡ ע"„ 'ר˜יע ‰מב„יל'‰ ,יפך ˙‰ור˘" ‰ני˙נ ‰לע˘ו˙
˘לום בעולם".
ובפרטיו˙ יו˙ר ,רמוז˘ ‰יט˙ו ב‡ו˙יו˙ ˘מו  '˜ -ר' ח':
˘ל˘˙ ˜‰וים ˘ב‡ו˙יו˙ ‰ללו רומזים ל˘ל˘˙ לבו˘י ‰נפ˘ :מח˘ב„ ‰יבור ומע˘˜‰ .‰ו ‰עליון
ו˜‰ו ‰ימני רומזים למח˘ב ‰ו„יבור ,ו˜‰ו ˘‰מ‡לי רומז למע˘.‰
ב‡ו˙  – '‰ממו˜ם ˜ו ‰מע˘ ‰ב„יו˜ במ˜ומו ‰ר‡וי; ‡ינו עובר מ˙ח˙ ל‚בולו˙ ‰מח˘ב ‰ו„‰יבור,
וכן רווח מפסי˜ בינו ‡לי‰ם.
ב˘ונ ‰מ‡‰ו˙יו˙ ˜' ר' ח' – ב‰ן ˜‰ו ˘‰מ‡לי˜ ,ו ‰מע˘‡ ,‰ינו במ˜ומו ‰ר‡וי:
ב‡ו˙ ˜' – ‰ו‡ יור„ למט ‰יו˙ר מ˜‰ו ‰ימני ,רמז ל‰וספ ‰בל˙י רˆוי ‰ב˜ו ‰מע˘ ‰מעבר ל‚בולו˙
˘‰ו"ע .ב‡ו˙ ר' – ‰ו‡ ל‡ ˜יים„ ,בר ‰רומז לחסרון ב˜ו ‰מע˘ ,‰בני‚ו„ לכללו˙ ˜יום ‰מˆוו˙
‰מע˘יו˙ .ב‡ו˙ ח' – ‰ו‡ מחובר ל˘ני ˜‰ווים ‡‰חרים‰ ,רומז על עמי„˙ם ˘ל ‡נ˘י '‰מע˘ '‰מבלי
רˆון לˆ‡˙ ממˆבם ול˙‰עלו˙ כבעלי˙‰-ור.‰
‡מנם ,מ˜ומו ˘ל ˜‰ו ˘‰מ‡לי ב‡ו˙  ,'‰מייˆ‚ ‡˙ מ˜ומו ‡‰מ˙י ו„‰רך ‰נכונ ‰ב ‰ילך „‡‰ם
במע˘יו בעולם ‰ז˘‡ ,‰ר „ו˜‡ בז ‰ימ˘יך ‡˙ ‰עליונים למט ‰ויפעל ‡˙ „"‰יר ‰ב˙ח˙ונים"‡‰ .ו˙
 '‰מר‡ ‰כי ‰מע˘ˆ ‰ריך ל‰יו˙ ר˜ כפי ‰ור‡ו˙ ˙‰ור ,‰וˆריך ל‰יו˙ רˆון ו˘‡יפ ‰ל‚‰יע למ„ר‚˙ם
˘ל בעלי˙‰-ור) .‰וע"כ ‡מרז"ל "‰עולם ‰ז ‰נבר‡ ב]‡ו˙[ "‰י" )מנחו˙ כט ,ב((.

ט
בלבם ,ל‡ ‰י ‰עלי‰ם „ין מי˙ ‰ולכן "נ˙בˆר ל‰ם מ˜ום ‚בו ‰ב‚י‰נם".
ומע˙ ‰י„ויי˜ ל˘ון ‰פסו˜ "וי‡ב„ו מ˙וך ‰˜‰ל"„ ,לכ‡ור ‰מ ‰חסר ב‰ל˘ון "וי‡ב„ו"
ס˙ם .ולפי ‰נ"ל ˘פיר„ ,בני ˜רח ל‡ מ˙ו ונ‡ב„ו מן ‰עולם .ר˜ כיון ˘"‰˜‰ל" ח˘ב ˘‰ם
במחלו˜˙ ומ‚יע ל‰ם עונ˘ כ‡בי‰ם ,ע"כ )ר˜( "מ˙וך ‰˜‰ל" ‰ם נ‡ב„ו.

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

ומטעם ז ‰חיכ˙˙‰ ‰ור ‰לספר ˘"בני ˜רח ל‡ מ˙ו" ע„ לפר˘˙ פנחס ,כ˘כבר "כלו מ˙י
מ„בר" )ר˘"י חו˜˙ כ ,כב( ,וכל „‰ור ˘‰י' חי ב˘ע˙ מע˘ ‰כבר ‡ב„ מן ‰עולם‡„ ,ז ˘וב ‡ין
עו„ ˆורך ל‰חזי˜ם ב‚י‰נם.

)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל״‚ עמ׳ (170

למה הוצרך להדגיש "והקרבתם לפני ה'"?
בˆיווי מ˘ ‰על ˜‰טר˙ ˜‰טור˙ ˘ל ‰חול˜ים על ‡‰רן מˆינו ˘ˆיווי ז‰ ‰י' פעמיים.‡ :
ב‡מיר˙ מ˘" ‰ז‡˙ ע˘ו ˜חו לכם מח˙ו˙ ‚ו' ו˙נו ב‰ן ‡˘ ו˘ימו עלי‰ן ˜טור˙ לפני  '‰מחר
‚ו'" .ב .ל‡חרי ˘"ויחר למ˘ ‰מ‡„ וי‡מר ‡ל ‡ '‰ל ˙פן ‡ל מנח˙ם ‚ו'"‡ ,מר ל‰ם פעם
˘ני' "‡˙‚ ‰ו' ו‡‰רן ‚ו' ו˜חו ‡י˘ מח˙˙ו ‚ו' ו˜‰רב˙ם לפני ."'‰
ומˆינו ˘בפעם  '‡‰נ‡מר ר˜ "ו˙נו ‚ו' ו˘ימו ‚ו' לפני ‡ ,"'‰בל בפעם ‰ב' נ‡מר ˆיווי ‚ם
על ˜‰‰רב" – ‰ו˜‰רב˙ם לפני  ."'‰ו‚ם ,בפעם  '‡‰ל‡ נזכר ˘‡‰רן נˆטוו ‰ל˜‰טיר ˜טור˙,
מ˘‡"כ בפעם ‰ב'.
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
בפעם ‡ '‡‰ין ˆורך ל‚„‰י˘ ˘זו‰י עבו„˙ ˜‰טור˙ ,כי פ˘וט ‰ו‡‡ .ך ל‡חרי ˘"ויחר
למ˘ ‰מ‡„ וי‡מר ‚ו' ‡ל ˙פן ‡ל מנח˙ם"˜ ,ס"„ לומר˘ ,ע"י ב˜˘ ‰זו פעל מ˘˘ ‰ל‡ ˙‡‰
נח˘ב˙ ˜‰טר˙ם ‡˙ ˜‰טור˙ כלל כמע˘˘ ‰ל ˜‰טר ,‰ולכן ‰וˆרך ‰כ˙וב ל‚„‰י˘ ˘‡עפ"כ
‰י' כ‡ן מע˘˘ ‰ל ˜‰טר˙ ˜טור˙ – "ו˜‰רב˙ם לפני ."'‰
ולכן מפר˘ בפעם ‰ב' ˘‚ם ‡‰רן ˜‰טיר ˜טור˙˘ ,ז ‰מ„‚י˘ ˘ז‰ו ‚„ר ˘ל עבו„˙
˜‰טור˙˘‰ ,ייכ˙ לכ‰ונ.‰
]ועל כרחנו לפר˘ ˘˜‰טר˙ם ‰י˙ ‰ב‚„ר ˜‰טר˙ ˜טור˙  -כי מפור˘ ‡ח"כ בפר˘‰
˘‰מח˙ו˙ ˘ב‰ן ˜‰ריבו ˜‰טור˙ נ˙˜„˘ו ,ו‡˙"ל ˘ל‡ ‰י˙˜‰ ‰טר˙ם ‡פילו ב‚„ר ˜טור˙
זר‡ ,‰יך נ˙˜„˘ו ‰מח˙ו˙[.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ'  107ו‡ילך(

גידול הפרחים במטה אהרן

ג' תמוז – שמש בגבעון דום
הגלגלים בעלי דעה והמה משתחווים ואומרים שירה  /השפע מאת
השי"ת לעולם הוא באמצעות המזלות  /יהושע עצר את שירתה של
השמש ואת השפע לאומות

ב‚'

ב˙מוז ,1בע˙ מלחמ˙ י‰ו˘ע במלכי ‡‰מורי‰ ,כריז י‰ו˘ע לעיני י˘ר‡ל˘" :מ˘

ב‚בעון „ום ,וירח בעמ˜ ‡יילון" .ו‡כן ,מי„ "וי„ום ˘‰מ˘ ,וירח עמ„ ,ע„ יי˜ום ‚וי
‡ויביו" )י‰ו˘ע י ,יב-י‚(.
ו‰נ ,‰מ‰ו˙ו ומטר˙ו ˘ל נס ז ‰מבו‡ר˙ על פי מפר˘י ‰פ˘ט )ר‡ ‰מˆו"„ ועו„(‰˘ ,י‰
י‰ו˘ע חו˘˘ פן ˙˘˜ע ˘‰מ˘ ול‡ יוכל לר„וף ‡חרי בני ‡‰מורי ב‡י˘ון ליל ,‰ועל כן
‚זר ˘˙עמו„ ו˙מ˘יך ל‡‰יר ע„ ˘יסיים ‰מלחמ ‰וינˆח.
‡בל ע„יין י˘ ל‰בין ולב‡ר בנס נור‡ ז‡„ ,‰ם ‡כן ‰וˆרך ל˘נו˙ ס„רי עולם ול‰עמי„
˘‰מ˘ מ‰ילוכ ,‰מ„וע ‰עמי„ ‚ם ‡˙ ‰ירח על עמ˜ ‡יילון ,ומ ‰פסול י˘ בכך ˘ימ˘יך

פרח מט‰‡ ‰רן ‚ו׳ ויוˆ‡ פרח ויˆˆ ıי ıוי‚מול ˘˜„ים
ˆי‰ – ıי‡ חנט˙ ‰פרי כ˘‰פרח נופל
)יז ,כ‚ .ר˘״י(

מ‰לכו .ובכלל ˙מו‰ ‰ו‡ ז‰ ‰נס ,וכי ‡ין „רכים ‡חרו˙ בכ„י ˘"יי˜ום ‚וי ‡ויביו",
מלב„ ל‰עמי„ ˘‰מ˘ ו‰ירח מ‰ילוכם ול˘נו˙ ס„רי בר‡˘י˙?!
וי˘ לב‡ר „‰בר על פי פנימיו˙ ‰ענינים ,ובפרט ב„יו˜ ל˘ון "˘מ˘ ב‚בעון „ום",
ול‡ ‡מר "עמו„" ‡ו "עˆור" וכיוˆ‡ בז ,‰ומ˘מע ˘ענין ˘ל „ומי ‰ו˜˘‰ט י˘ כ‡ן,

י˘ לעיין„ ,ב˘למ‡ לפירו˘ ‡‰ברבנ‡ל ˘"‰מנ‰ ‚‰טבעי כי כ‡˘ר יר‡ו „˜˘‰ים נופל
‰פרח‡ ,בל מכח ‰נס ‰יו ‰פרח וˆ‰י ıו‚ם „˜˘‰ים ו‰עלים ˙מי„ יח„" ‰נ ‰ז˘ ‰ע˘‰
˜‰ב"˘ ‰י‚„לו פרחים נוסף ל˘˜„ים ‰י' כ„י ל„‚‰יל ‰נס.

ו„ומי ‰זו ‰י‡ ‰י‡ ˘נˆרכ˙ ‰י˙ ‰בעבור נˆחון בני י˘ר‡ל ,ול˘ם כך ˆריך ‰י ‰ל‰עמי„

‡ך ל„ע˙ ר˘"י ˘פיר˘ "ˆי‰" – "ıי‡ חנט˙ ‰פרי כ˘‰פרח נופל" ,ו‰יינו ˘‚י„ול „˜˘‰ים
מ‰מט‰ ‰י' בס„ר טבעי‰ ,רי ‚ם בˆמיח˙ „˜˘‰ים בלב„ ‰י' ניכר ‰נס ,ומ„וע ‰וˆרך ‚ם
ל"ויוˆ‡ פרח"?

˙ '‚ (1מוז‰ ,חל ב˘בוע ‰בע"ל‰ ,ו‡ יומ‡ „‰ילול‡ רב˘ ‰ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜"ל˘‡ .ר
לכן‚ˆ‰ ,נו כ‡ן מ„ברי ˙ור˙ו ‡ו„ו˙ יום ‚' ˙מוז‰ .מו"ל

כז

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

מדוע מתו מקטירי הקטורת?

ול˜˘‰יט ‚ם ‰לבנ ,‰וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

ויחר למ˘ ‰מ‡„ וי‡מר ‡ל ‡ '‰ל ˙פן ‡ל מנח˙ם

‚‰ל‚לים בעלי „ע ‰ו‰מ ‰מ˘˙חווים ו‡ומרים ˘יר‰
נ˙ב‡ר בספרים ‡ו„ו˙ מ‰לך ˘‰מ˘ ממזרח למערב˘‡ ,ר בסיבוב ‡ח„ ‰ולכ˙ רבבו˙
פרס‡ו˙ ע„ ‡˘ר ערך מ‰לך ˙"˜ ˘נ ‰סובב˙ ˘‰מ˘ במ˘ך כ"„ ˘עו˙ ‰יום.
וי˘ ל˙מו ‰על „‰בר ˘‰ו‡ פל‡ ‚„ול ביו˙ר :מ ‰טעם מ‰לכ˙ ˘‰מ˘ במ‰ירו˙
‚„ול ‰כל כך ,ומ ‰סיב˙ מרוˆ˙ ‰מ„י יום ביומו מרח˜ים עˆומים כל כך ,כרחו˜ מזרח
ממערב?!
ו‡ילו ‰י˙˘‰ ‰מ˘ מסו‚ „‰ומם‰ ,י‡ ‰פ˘ר לומר ˘סיב˙ מרוˆ˙‰ ‰י‡ מפני ˘נבר‡
בטבע כז‡ .‰בל כבר כ˙ב ‰רמב"ם )‰ל' יסו„י ˙‰ור ‰פ"‚ "‰ט(˘‰˘ ,מ˘ ו‰ירח ו˘‡ר
‰כוכבים ו‚‰ל‚לים ‡ינם כ‡בנים ועפר ˘בעולם ‰ז‰˘ ‰ם חסרי „ע˙‡ ,ל‡ "כולן בעלי
נפ˘ ו„ע ‰ו˘‰כל ‰ם ,ו‰ם חיים ועומ„ים ומכירין ‡˙ מי ˘‡מר ו‰י‰ ‰עולם ,כל ‡ח„
ו‡ח„ לפי ‚„לו ולפי מעל˙ו ,מ˘בחים ומפ‡רים ליוˆרם  . .ו„ע˙ ‰כוכבים ו‚‰ל‚לים
מעוט ‰מ„ע˙ ‰מל‡כים ו‚„ול ‰מ„ע˙ בני ‡„ם" .ובוו‡י י˘ טעם ומטר ‰בסיבוב
ומרוˆ ‰זו.
ונ˙ב‡ר בס„) ˜"‰רך מˆוו˙יך  .‡ ,‰ועו„(˘ ,מ‰לך ˘‰מ˘ וסיבוב ‰ממזרח למערב ‰ו‡
˙˘‰‰חוו‡" ‰בביטול ‚„ול ונור‡" מול ˘כינ˘ ‰במערב ,ו"על „רך ˙˘‰חוו‡˙ „‡‰ם
˘מרכין ר‡˘ו ב‚˘מיו˙ ,מחמ˙ ˙˘‰חוו‡‰ ‰רוחני˙ ˘ב˘כלו ונפ˘ו˘ ,מבטל עˆמו
‡ליו י˙'"‰ ,נ ‰כמו כן "‚וף כ„ור ˘‰מ˘  . .סובב ומ˘˙חו ‰ב‚˘מיו˙ ל˘כינ˙ עוזו
י˙' ,מחמ˙ ˙˘‰‰חוו‡‰ ‰רוחני˙ ˘בנפ˘ו" .וז‰ו ˘‡מר ‰כ˙וב "וˆב‡ ˘‰מים לך

לפי פ˘וטו ˜‰טור˙ ˘‰ם מ˜ריבים לפניך מחר ‡ל ˙פן ‡לי‰ם
)טז ,טו .ר˘"י(

˘˜‰ו ‰מפר˘ים )‚ו"‡‰ ,ו‡יל מ˘„ .‰ב˜ טוב ,ועו„(‡ ,יך סל˜‡ ‡„ע˙י' ˘ל מ˘˜‰˘ ‰טור˙ ˘˜‰ריבו
ר˘עים ‰ללו ˙˜ובל לרˆון לפני ˜‰ב" ,‰ע„ ˘‰י' ˆריך לב˜˘ ע"ז מ˜‰ב"‡" ‰ל ˙פן"?
וי˘ לומר ˘˙יר ıר˘"י ˜ו˘י‡ זו ב„יו˜ ל˘ונו˘ ,כ˙ב "˜‰טור˙ ˘‰ם מ˜ריבים לפניך מחר ‡ל
˙פן ‡לי‰ם" )כ‚‰ירס‡ ‰נפוˆ ‰בר˘"י( ,ולכ‡ור‰ ‰ול"ל "‡ל ˙פן ‡לי'" ˘ז ‰מ˙‡ים יו˙ר ל˙‰חל˙ „בריו
"˜‰טור˙ ‡ . .ל ˙פן ‡לי'" ,ומ˙‡ים ‡ף ל˙וכן ‰ב˜˘ ‰בכ˙וב "‡ל ˙פן ‡ל מנח˙ם"‰˘ ,פני' ‰י‡ ‡ל
‰מנח ‰ול‡ ‡ל ‡‰נ˘ים ‰מ˜ריבים‡ ,ל‡ ˘ב˘ינוי ז ‰מ˙ר ıר˘"י ˜ו˘י‡ ‰נ"ל.
בי‡ור „‰ברים:
לפום רי‰ט‡ ,מטר˙ ˜‰טר˙ ˜‰טור˙ ‰י˙˘ ‰על י„י ז ‰יבורר ˘‡‰רן "‰ו‡ „˜‰ו˘" .כי מ‡חר
˘י˘ ר˜ כ‰ן ‚„ול ‡ח„ ,ור˜ לו ˘ייכ˙ עבו„˙ ˜‰טור˙ ול‡ ל‡חרים ,נמˆ‡ ˘˜‰טור˙ ˘ל ‡‰חרים ‰י‡
˜טור˙ זר - ‰וזר ˘מ˜טיר ˜טור˙ ‰רי ‰ו‡ במי˙ .‰ולכן כל ‰מ˜טירים ימו˙ו ,ור˜ ז"˘ ‰יˆ‡ חי" בו
בחר  .'‰ולפי ז ‰יוˆ‡ ˘עונ˘ ‰מ˜טירים ‰ו‡ על ז˜‰˘ ‰טירו ˜טור˙ זר.‰
וז‰ו ˘„יי˜ ר˘"י וכ˙ב "‡ל ˙פן ‡לי‰ם" ,כי בז ‰מב‡ר ˘ב˜˘˙ מ˘‰ ‰י˙˘ ‰ל‡ יפן ‡ל ‡‰נ˘ים
‰מ˜ריבים ,ו‰יינו˘ ,ב˜˘˙ מ˘ ‰ל‡ ‰י˙ ‰ביחס ל˜‰טור˙ – כי ‡ם ביחס ל‚‰בר‡˘ ,בי˜˘ ˘עונ˘ם
ל‡ י‰י' ע"ז ˘˜‰טירו ‡˘ זר‡ ,‰ל‡ "‡ל ˙פן )כלל( ‡לי‰ם"˘ ,ימו˙ו מחמ˙ פ˘עם ומר„ם ‰ם,
ערעורם על ˘ליחו˙ו ˘ל מ˘ ‰וכ‰ונ˙ו ˘ל ‡‰רן.
ומ˙ור ıבפ˘טו˙ מ‰˘ ‰וˆרך מ˘ ‰לב˜˘ "‡ל ˙פן ‡ל מנח˙ם" ,כי ל‡ ‰י˙ ‰כוונ˙ו ˘ל‡ י˜בל
˜‰ב"˜‰ ˙‡ ‰טור˙ ˘ל‰ם„ ,פ˘יט‡ ‰ו‡ ומ‡י ˜מ"ל‡ ,ל‡ ˘ל‡ יפנ‡ ‰לי‰ם כלל ,וי‰י' ניכר ˘מי˙˙ם
ל‡ ב‡ ‰על ˘˜‰טירו ˜טור˙ זר‡ ,‰ל‡ כ˙וˆ‡ ‰מכללו˙ מחלו˜˙ם.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ'  105ו‡ילך(

מ˘˙חווים" )נחמי ‰ט ,ו(˘ ,סיבוב ‚רמי ˘‰מיים בכל יום ממזרח למערב ‰ו‡ ˙˘‰חוו‡˙ם

טעם בליעת בני קרח באדמה

וביטולם ‡ל ˘‰י"˙˘˘ ,כינ ‰במערב )ר‡ ‰בב‡ ב˙ר‡ כ.(‡ ,‰
ומכיון ˘ביטול‡ ‰ל ˘‰י"˙ ‰ו‡ ‚„ול ע„ מ‡ו„ ,לפיכך ‰ילוכ ‰ו˙˘‰חוו‡˙‰ ‰ו‡
במ‰ירו˙ עˆומ ,‰מחמ˙ ‚ו„ל ˙‰פעלו˙ ‰מ‚„ול˙ -‡‰ל .וז‰ו ענין ˘‰יר‡˘ ‰ומרים

ו˙פ˙ח ‡‰ר ˙‡ ıפי׳ ו˙בלע ‡ו˙ם ו‡˙ כל ‰רכו˘  . .וי‡ב„ו מ˙וך ‰˜‰ל .ו‡˙ ב˙י‰ם ו‡˙ כל
„‡‰ם ‡˘ר ל˜רח
)טז ,לב-ל‚(

‰כוכבים" ,ברן יח„ כוכבי בו˜ר" )‡יוב לח ,ז(˘˘ ,יר ‰זו ‰י‡ מחמ˙ ביטולם ל˘‰י"˙
ונ‡מר˙ ב˘ע˙ ˙˘‰חוו‡˙ם.

˘‰פע מ‡˙ ˘‰י"˙ לעולם ‰ו‡ ב‡מˆעו˙ ‰מזלו˙
ו‰נ ,‰נו„ע ב˘ערים ˘˘‰פע ˘‚‰מי ‰נ˘פע לעולם מ‡˙ ˘‰י"˙ ,עובר „רך ‰מזלו˙
ו‚‰ל‚לים ,וכפי ˘כ˙ב ‰חינוך )מˆו"˘ (‚˙ ‰י„וע לכל חכם לב בבני ‡„ם ,כי ‚ל‚ל ˘‰מ˘
ו‚ל‚ל ‰ירח פועלים בכוחם ‰נ‡ˆל עלי‰ם מ‡„ון כל ‰כוחו˙ בעולם ˘‰פל פעולו˙
‚„ולו˙ ,ב‚ופו˙ בני ‡„ם ,ובכל מיני ˘‡ר בעלי חיים  . .וכן כ˙וב בס„ר וז‡˙ ‰ברכ‰

כ‡ן נ‡מר על בני ˜רח ˘נבלעו עמו ,ו‡ילו בפר˘˙ פינחס )כו ,י‡( נ‡מר :״ובני ˜רח ל‡ מ˙ו״.
ומפר˘ ר˘"י )˘ם( :״‰ם ‰יו בעˆ˙ ‰חיל ,‰וב˘ע˙ ‰מחלו˜˙ ‰ר‰רו ˙˘וב ‰בלבם .לפיכך נ˙בˆר
ל‰ם מ˜ום ‚בו ‰ב‚י‰נם וי˘בו ˘ם״.
ולכ‡ור˙ ‰מו ‰ביו˙ר‡ :ם ‰ם חזרו ב˙˘וב – ‰למ ‰נבלעו ,וב‡ם ל‡ – במ ‰זכו ˘נ˘‡רו בחיים?
ו‰בי‡ור בז:‰
‡כן ו„‡י ˘בני ˜רח חזרו ב‰ם ממחלו˜˙ם וע˘ו ˙˘וב„ ,‰בלע„י ז‡ ‰ין ל‰ם ˘ום זכו˙‡ ,ל‡ ˘ל‡
‰ר‡ו ז‡˙ ב‚לוי ובחיˆוניו˙ ‡ל‡ ˘בו ר˜ בס˙ר ליבם ,וכ„יו˜ ל˘ון ר˘"י )˘ם( ״‰ר‰רו ˙˘וב ‰בלבם״.
‡˘ר על כן ,נ˙˜יים ב‰ם מי„ ‰כנ‚„ מי„ :‰כיון ˘לעיני ‰רו‡ים ע„יין ‰חזי˜ו במחלו˜˙ ,ע"כ
כ˘נענ˘ו לעיני כל י˘ר‡ל נבלעו יח„ עם בעלי ‰מחלו˜˙ ב‡„מ‡ .‰ך בפועל כיון ˘‰ר‰רו ˙˘וב‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

י‡

וממ‚„ ˙בו‡ו˙ ˘מ˘ וממ‚„ ‚ר˘ ירחים  . .כי כוח ‰לבנ ‰ניכר בכל ‡˘ר נע˘ ‰ב‡ר,ı
כי„וע לכור˙י ‡‰ילנו˙  . .ויור„י ‰ים".
וב„ורו˙ ‰ר‡˘ונים ,עי˜ר ענין עבו„ ‰זרˆ‡ ‰ל ‡ומו˙ ‰עולם ‰י ‰מחמ˙ ˘פע ז.‰

ומדוע תתנשאו על קהל ה'

כי‰ ,ם ‰יו מ˘י‚ים ˙ו˜ף כח פעול˙ ˘‰‰פע ‰לכל חל˜י ‰עולם ˘על י„י ˘‰מ˘ ו‰ירח

וי˜‰לו על מ˘ ‰ועל ‡‰רן וי‡מרו ‡לי‰ם רב לכם כי כל ‰ע„ ‰כולם ˜„ו˘ים ומ„וע
˙˙נ˘‡ו על ˜‰ל ‰׳
)טז(‚ ,

פ˘טו˙ מ˘מעו˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ˘רˆו ע„˙ ˜רח ל˘‰וו˙ מעמ„ם ˘ל כלל י˘ר‡ל"„ ,כולם
˜„ו˘ים".
וˆ"ע‰˘ ,רי עי˜ר מחלו˜˙ם ‰י˙ ‰בכך ˘בי˜˘ו כ‰ונ„‚ ‰ול ‰לעˆמם ,וכ„ברי מ˘‰
"וב˜˘˙ם ‚ם כ‰ונ ,"‰ו‰י‡ך י˙‡ימו ‰כ˙ובים?

)טז ,י(

וי"ל˘ ,עי˜ר טענ˙ם ‰י˙ ‰כנ‚„ נ˘י‡ו˙ו ˘ל מ˘ ‰רבינו‰˘ ,י' בבחי' מלך‰„ .נ ,‰ענין
‰מלוכ˘ ‰ונ ‰במ‰ו˙ו מ˘‡ר עניני ˘רר ‰ו‚„ול˘˘ ,‰ליט˙ו ˘ל ‰מלך על ‰עם ‰י‡ בכל
עניני‰ם ,ו‰‰ב„ל ‰ממנו ‰י‡ ˘ל‡ בערך˘ .לכן ‡פילו מי ˘"מחו ‰במחו‚" במחיˆ˙ ‰מלך
„נו‰ו למי˙) ‰ח‚י‚ ,‰ ‰ב( ,וכן ר‡ינו ‡ˆל מרע"‰˘ ‰נ‰י‚ ‡˙ ‰עם בכל עניני‰ם ˘‚‰מיים
ו‰רוחניים.
ועל ˙‰נ˘‡ו˙ כזו חל˜ו בני ע„˙ ˜רח„ .עˆם ‰עוב„˘ ‰י˘נ ‰חלו˜ ‰ו‚„ול ‰ל‡נ˘ים
מסויימים ,לז‰ ‰סכימו ‚ם ‰ם‡ ,ך ל˙‰נ˘‡ו˙ ˘ל מלוכ ‰וכיו"ב ‡מרו "ומ„וע ˙˙נ˘‡ו על
˜‰ל ."'‰

)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח״„ ע׳ (1048

רצון קרח ועדתו לשמש ככה"ג

ו‰כוכבים ומזלו˙ ,ולכן ‰יו עוב„ים ל‰ם ,כי טעו לח˘וב ˘‰מזלו˙ י˘ ל‰ם ˘ליט ‰על
‰נ˘פע „רכם ,ולכן כיב„ו ‡ו˙ם ו˙‰פללו ‡לי‰ם ˘ירבו ל‰ם ‡˙ ˘‰פע ,וכמבו‡ר ‚ם
ברמב"ם )רי˘ ‰ל' עבו„ ‰זר‡ (‰ו„ו˙ טעו˙ם ˘ל „ור ‡נו˘.
]‡בל טעו˙ ‚„ול‰ ‰י‡ זו ,מ˘ום ˘ב‡מ˙ ‰כוכבים ומזלו˙ ‰ם ר˜ כ‚רזן בי„ ‰חוˆב,
˘‡ין ל‚רזן ˘ום בחיר ‰ו˘ליט ‰בחטיב˙ ‰עˆים ,ו‰י‡ נ˙ונ ‰בי„ ‰חוטב לב„ו ,ולכן
‚ם ‡ם ˘‰פע עובר „רכם ‡ין זו סיב ‰לכב„ם ולעב„ם

)ור‡ ‰ב‡רוכ ‰ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט

ניסן עמ' ˜כז ו‡ילך([.

י‰ו˘ע עˆר ‡˙ ˘יר˙˘ ‰ל ˘‰מ˘ ו‡˙ ˘‰פע ל‡ומו˙
ו‰נ ,‰כבר נ˙ב‡ר למעל‰˘ ‰ילוכם ˘ל ‰מל‡כים ‰ו‡ ענין ˙˘‰‰חוו‡˘ ‰ל‰ם,
ו‚ם ענין ˘‰פע ˘נ˘פע „רכם ˜˘ור ו˙לוי ב‰ילוך ז ,‰כי „ו˜‡ על י„י ביטולם ל‡„ון
‰כל ‡פ˘ר ˘˙ר„ „רכם ˘‰פע ‰וחיו˙ מ‡˙ ˘‰י"˙ לעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ,ו‡ם ל‡ ‰יו
מ˘˙חווים ו‡ומרים ˘יר ,‰ל‡ ‰י ‰נמ˘ך ˘פע לעולם ‰ז‚ ‰ם כן.
ולכך ,כ˘‰י ‰י‰ו˘ע ˆריך לנˆח ‡˙ ‡‰ומו˙‚ ,זר ועˆר ‡˙ ˘‰מ˘ ו‰ירח ממ‰לכם,
˘בז ‰עמ„ו מ˙˘‰חוו‡˙ם ˙‰מי„י˙ ומ‡מיר˙ם ˘יר ,‰וממיל‡ ‡ינם בביטול מוחלט

ז‡˙ ע˘ו לכם ˜חו לכם מח˙ו˙
‡נו ‡ין לנו ‡ל‡ ‡ '‰ח„ כו' וכ‰ן ‚„ול ‡ח„ ,ו‡˙ם ר"ן ‡י˘ מב˜˘ים כ‰ונ„‚ ‰ול‡ ,‰ף ‡ני רוˆ ‰בכך
)טז ,ו .ר˘״י(

לכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי ˜רח וע„˙ו נחל˜ו על כ‰ונ˙ו ˘ל ‡‰רן ,ו‡יך מ˙‡ים ˘כלל מ˘˙‡ ‰
עˆמו עמ‰ם ‡פילו ב„יבור ,ב‡מרו "‡ף ‡ני רוˆ ‰בכך"?
וי˘ לב‡ר ז ‰ב„˜‰ים ˙מי ‰‰בעי˜ר מחלו˜˙ו ˘ל ˜רח‰ ,רי ˜‰ב"‰ ‰בטיח למ˘‚"˘ ‰ם
בך י‡מינו לעולם" )י˙רו יט ,ט( ,ו‡יך חל˜ו עליו "ר"ן ר‡˘י סנ„‰ר‡ו˙" )ר˘"י טז ‰"„ ‡ ,ו„˙ן(?
ועל כרחנו לומר ˘‚ם ˜רח וע„˙ו ‡‰מינו במ˘ ,‰וטענ˙ם "וב˜˘˙ם ‚ם כ‰ונ˙‡" – "‰ם
ר"ן ‡י˘ מב˜˘ים כ‰ונ„‚ ‰ול "‰נבע ‰מרˆונם ל‚‰יע למעל˙ ‰כ‰ונ.‰
ו‰יינו˘ ,כ‡˘ר ‰בינו ‡˙ ‚ו„ל ‰מעל ‰בכ‰ונ„‚ ‰ול"˘ ,‰עומ„ לפני  '‰ל˘ר˙ו"" ,ויב„ל
‚ו' ל„˜‰י˘ו ˜ו„˘ ˜„˘ים" )„"‰י ‡ כ‚ ,י‚( ‰נ‚ ‰ם ‰ם נ˘˙ו˜˜ו לז .‰וח˘בו „כמו ˘˙פל‰
יכול ‰לפעול ‡ˆל ˜‰ב" ‰לבטל ‚זר „ין וכיו"ב ,כמו"כ יכולים ‰ם לפעול ˘יזכו לכ‰ונ„‚ ‰ול.‰
וז‰ו ˘‡מר ל‰ם מ˘‡" ‰ף ‡ני רוˆ ‰בכך"˘˙„ .ו˜˙ם ורˆונם ל˘מ˘ בכ‰ונ„‚ ‰ול ‰רˆון
טוב ‰ו‡ .ור˜ ˘בפועל ‡"‡ ל‰ם ל‰יו˙ כ‰נים ‚„ולים„ ,כמו ˘"‡ין לנו ‡ל‡ ‡ '‰ח„ ‡רון
‡ח„ ו˙ור‡ ‰ח˙" כמו"כ ‡"‡ ל‰יו˙ יו˙ר מ"כ‰ן ‚„ול ‡ח„".
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי״ח עמ׳  187ו‡ילך(

ל‡„ון ‰כל ו‡ינם יכולים ל˜בל ˘פע ממנו ול˘‰פיעו ‰ל‡ ‰ל‡ומו˙ עוב„י כוכבים
ומזלו˙ ]„י˘ר‡ל ‡ינם ˙לויים במזלו˙ בלב„‡ ,ל‡ מ˜בלים ˘‰פע˙ם מ‡„ון ‰כל
ב‡˙‰ם לעבו„˙ם‡˘ ,ם עו˘ים רˆונו ˘ל מ˜ום ‡זי מו˘פע ל‰ם כל טוב ‚˘מי ורוחני
מבלי ‰בט על טבע ‰מזלו˙ ,וכפי ˘‡מרו ב‚מר‡ )˘ב˙ ˜נו‡"˘ (‡ ,ין מזל לי˘ר‡ל"

)ר‡‰

˙ור˙ מנחם ˙˘נ"ב עמ' ‡ ,(292בל ‡ומו˙ ‰עולם ˙לויים ב˘‰פע‰ ‰ב‡ ‰ב‡מˆעו˙ ‡ו˙ם
‰מזלו˙[ ,ומ˘עמ„ו ‰כוכבים ול‡ ‡מרו ˘יר ,‰בטל ˘‰פע ‰נ˘פע ל‰ם ,ונˆחום י˘ר‡ל.
ומע˙ ‰יובן מ„וע נ˜ט י‰ו˘ע ‰ל˘ון „"˘מ˘ ב‚בעון „ום" „ו˜‡ מל˘ון „ומי ,‰ול‡
"עמו„" ‡ו "עˆור" ,כי עי˜ר ‰ענין ˘בי˜˘ י‰ו˘ע לעˆור‰ ,י˘ ‰יר˙ם ו˙‰בטלו˙ם ˘ל
˘‰מ˘ ו‰ירח ,ועל כן ‚זר ˘˙י„ום מ˘יר˙„" ‰ום מלומר ˘יר) "‰פיר˘"י ˘ם( ,וממיל‡
˙פסי˜ ל˜בל ˘‰פע .וסר˜‰ ‰ו˘י‡ מˆ ‰ורך ‰י ‰בעˆיר˙ לבנ‚ ‰ם כן‰˘ ,רי ‚ם ‰י‡
מ˘פע˙ ˘פע ל‡ומו˙ ו‰יˆ ‰ריך לעˆור ‚ם ˘פע ז.‰

פנינים

פנינים
דרוש ואגדה

מדוע אלו נשרפו
ואלו נבלעו?
בנו‚ע לעונ˘ ˜רח וע„˙ו מˆינו ˘‰יו ˘ני
סו‚י עונ˘ים ,ובל˘ון חז"ל "˘רופים" ו"בלועים"
)סנ„‰רין ˜י .‡ ,ועו„(‡ .לו ˘˜‰ריבו ˜טור˙ ‰רי
"‡˘ יˆ‡ ‰מ‡˙  '‰ו˙‡כל ‡˙ ‰חמ˘ים ומ‡˙ים
‡י˘ מ˜ריבי ˜‰טור˙"; ו„˙ן ו‡בירם וכו' נענ˘ו
בז"˘ ‰ו˙פ˙ח ‡‰ר ˙‡ ıפי' ו˙בלע ‡ו˙ם ו‡˙
ב˙י‰ם ‚ו'".
וי˘ לב‡ר ב„רך ‰פנימיו˙ ˘˙וכן ‰עונ˘ ‰ו‡
ב‡˙‰ם ל˙וכן ‰עביר˘ ‰ע˘ו:
מבו‡ר בספרים )ר‡ ‰ל˜ו"˘ חי"ח עמ' 189
ו˘"נ( ˙וכנו ‰פנימי ˘ל חט‡ם ˘ל מ˜ריבי
˜‰טור˙˘ ,ב‰יו˙ם ר‡˘י סנ„‰ר‡ו˙ )ר˘"י רי˘
פר˘˙נו( בו„‡י ‰י' בז ‰ענין ‚„ול ,ו‰ו‡ ,כי י„עו
‚ו„ל ענין ˜‰רב˙ ˜‰טור˙ ,ולכן ‚‰ם ˘י„עו
˘יסכנו נפ˘ם ויכולים למו˙ בע˙ ˜‰טר ‰זו ,מ"מ
מˆ„ ‚ו„ל ‡‰ב˙ם ל˘‰י"˙ ‰יו מוכנים למסור
נפ˘ם ,ע„ כ„י כלו˙ ‰נפ˘ ממ˘ .וע"„ „ברי ‡‰ור
‰חיים ) '˜‰ר"פ ‡חרי( ‡ו„ו˙ נ„ב ו‡בי‰ו‡˘ ,ז‰
˘מ˙ו בע˙ ˜‰טר˙ ˜‰טור˙ ‰י' מˆ„ ז˘ ‰כל˙‰
נפ˘ם מ‰ם מˆ„ ‚ו„ל ‡‰ב˙ם ל˘‰י"˙.

ונמˆ‡‰˘ ,ם רˆו ל˙‰עלו˙ ב„בי˜ו˙ ל˘‰י"˙
‚ם ‡ם ˙כל ‰נפ˘ם מ‰ם .וז‰ו ˘ענ˘ם ‰י'
˘נ˘רפו ,ע"„ מ‚˘ ‰ם נ„ב ו‡בי‰ו‡ מ˙ו מז‰
˘"ו˙ˆ‡ ‡˘ מלפני ‰˘ ,"'‰רי טבע ‰ ˘‡‰ו‡
לעלו˙ מלמט ‰למעל‰˘ ,‰ו‡ "מפני ˘‡ור ˘‡‰
חפ ıבטבע ליפר„ מ‰פ˙יל ‰ולי„ב˜ ב˘ר˘ו
למעל ‰ביסו„ ‰ ˘‡‰כללי" )˙ני‡ פי"ט(.
מ˘‡"כ „˙ן ו‡בירם וכו' ‰רי טעו˙ם ‰י˙‰
‡חר˙ ,כמבו‡ר בספרים )ר‡ ‰ל˜ו"˘ ח"„ עמ' 1048
ו‡ילך ,ו˘"נ(‰˘ ,ם טענו ˘‰עי˜ר ‰ו‡ ‰מע˘‰
בפועל ,ולכן "כל ‰ע„ ‰כולם ˜„ו˘ים" ו‡ין חילו˜
בין מ˘ ‰ל"כל ‰ע„ "‰כי במע˘‰ ‰מˆוו˙ כולם
˘ווים .ונמˆ‡ ˘טעו˙ם ‰י˙‰ ‰פוכ ,‰ל‡ ˘רˆו
לעלו˙ ב„בי˜ו˙ ל˜ונם˘ ,בז ‰וו„‡י י˘ חילו˜
בין ‡י˘ ל‡י˘ בנו‚ע ל‡יכו˙ וכמו˙ ˙‰‰ל‰בו˙

ו„‰בי˜ו˙ ל˜ונו‡ ,ל‡ ˘חי˘בו ˘‰עי˜ר ‰ו‡
‰מע˘˘‚‰ ‰מי˘ ,בז ‰כולם ˘ווים.

ולכן נענ˘ו ˘נבלעו ב‡„מ - ‰ל‡ ר˜ ˘ל‡ עלו
למעל‡ ,‰ל‡ ˘נ˜ברו ונבלעו בעמ˜י „‡‰מ.‰
)ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"„ ח"ב עמ'  134ו‡ילך(

מתי היא "יפה"?
"במדרש רבי תנחומא"!
וי˜ח ˜רח
פר˘ ‰זו יפ ‰נ„ר˘˙ במ„ר˘ רבי ˙נחומ‡
)טז .‡ ,ר˘"י(

פנינים

י˘ לב‡ר „ברי ר˘"י ‡לו על „רך ‰רמז:
מבו‡ר בספרי חסי„ו˙ )ל˜ו"˙ פר˘˙נו נ„ ,ב

ו‡ילך .ובכ"מ( „"˘ר˘ ‰ענין במחלו˜˙ ˜רח . .
˘לע˙י„ י‰יו ‰לויים כ‰נים  . .ולכן רˆ˜ ‰רח
לע˘ו˙ כן ‚ם עכ˘יו ‡ . .ך ב‡מ˙ ˘‚ ‰ברו‡,‰
כי ‰נ ‰‚‰זו ‡י ‡פ˘ר ל‰יו˙ כי ‡ם ‡חר ˘לימו˙
‰בירורים ]בימו˙ ‰מ˘יח[  . .מ˘‡"כ עכ˘יו".
ו‰יינו˙‰˘ ,וכן ‰פנימי במחלו˜˙ ˜רח ‰ו‡ ˘ר‡‰
מעל˙ ‰לויים כפי ˘˙‰י' לע˙י„ לבו‡‡ .ך טע‰
בז ,‰כי ‰נ ‰‚‰זו ˙‰י' ר˜ בימו˙ ‰מ˘יח ול‡
˙י˙כן בזמן ‰ז.‰
ועפ"ז י˘ לב‡ר ‰ל˘ון "פר˘ ‰זו יפ ‰נ„ר˘˙
במ„ר˘ רבי ˙נחומ‡":
על „רך ‰פ˘ט ,וכפי ˘רו‡ים בחיˆוניו˙‰ ,רי
"פר˘ ‰זו" ‡ינ" ‰יפ‡ ,"‰ך על „רך "„‰רו˘" ,כפי
˘‰ו‡ ב"מ„ר˘" – ‰רי ‰י‡ "נ„ר˘˙ יפ˘ ,"‰חל˜
„‰רו˘ ˘ב˙ור ‰מ‚ל‰ ‰טוב ו‰מעל ‰בטענ˙ ˜רח,
˘‰ו‡ ר‡‰ ‰ס„ר כפי ˘י‰י' לע˙י„ לבו‡.
וז‰ו "מ„ר˘ רבי ˙נחומ‡"˘ ,פר˘ ‰זו כפי
˘‰י‡ ב"מ„ר˘ רבי ˙נחומ‡" – ‰יינו בזמן
‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„‡˘ ,‰ז ˙‰י' ‰נחמ ‰על ‚‰לו˙ –
˙‰י' פר˘ ‰יפ ‰ו˘לימ ‰ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙ ,כי ‡ז
ב‡מ˙ י˙נ‚‰ו ב‡ופן כז.‰
ור˜ בזמן ˘ל‡ ‡וחזים ע„יין ב"מ„ר˘ רבי
˙נחומ‡"‰ ,יינו בזמן ‚‰לו˙‰ ,רי מכיון ˘ס„ר
‰עבו„‡ ‰ינו ע„יין ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙ ,לכן ‡י
‡פ˘ר ל˙‰נ ‚‰כמו ˘מבו‡ר בפר˘ ‰זו.
)ע"פ ספר ˘‰יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ' ˘˙ ;501מ"ט ח"ב עמ'
 556ו‡ילך(

פר˘˙ ˜רח
תשס"ב  -תשע"ז
לר‚ל ‚ליון  ˘˘‰מ‡ו˙

עיונים וביאורים קצרים
ומ„וע ˙˙נ˘‡ו על ˜‰ל  / '‰רˆון ˜רח וע„˙ו ל˘מ˘
ככ / ‚"‰מ„וע מ˙ו מ˜טירי ˜‰טור˙?  /טעם בליע˙ בני
˜רח ב‡„מ / ‰למ‰ ‰וˆרך ל‚„‰י˘ "ו˜‰רב˙ם לפני
‚ / ?"'‰י„ול ‰פרחים במט‰‡ ‰רן

דרוש ואגדה
מחלו˜˙ו ˘ל ˜רח על "„יר ‰ב˙ח˙ונים"  /מ„וע ˘ם
‰פר˘‰ ‰ו‡ ע"˘ ˘ל ˜רח? ‚ /ם ‡„ם "מל‡ ספרים"
– חייב במזוז / ‰מˆוו˙ ‰מ‡ירו˙ ‡˙ ‰עולם  /מ˘‰
רבינו ‡ו‰ב י˘ר‡ל ‰י'  /ביטול ‰מחיˆו˙ מפל‚ ‰ /עילוי
„‚‰ול „‰עבו„ ‰בזמן ‚‰לו˙ " /ר‡˘י˙" ‰יום – "י˙נו
ל‡ / "'‰ין ‡פילו ‰ו"‡ ˘י˘ לי‰ו„י ˘ייכו˙ עם חט‡! /
מח˘ב ‰טוב‰ ‰פועל˙ על ˘‰ני

י‚

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

כל „‰ברים ˘‰ן כמו ‡בו˙ לכל חפˆי ‡י˘ ו‡י˘ וˆרכי ˆ‰יבור כולן  . .כ„י ˘י‡‰
ענין כל ברכ ‰ערוך בפי ‰על‚".
ובכן‡ :נ˘י כנס˙ „‚‰ול‡ ‰מ„ו ו‰עריכו ‡˙ „ע˙ו ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל,

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ור‡ו ˘חפˆו ˘ל כל ‡י˘ ו‡י˘ וˆרכי ˆ‰יבור כולו ‰ו‡ˆ ˙‡" :מח „ו„ עב„ך מ‰ר‰
˙ˆמיח  . .כי לי˘וע˙ך ˜וינו כל ‰יום"" ,ו˙חזינ ‰עינינו ב˘ובך לˆיון ברחמים"!
וˆורך ז ‰נו‚ע לו כל כך ,ע„ ˘חוזר ומב˜˘ ז‡˙ בכל יום ,וביום ז ‰עˆמו – כמ‰
פעמים!!!
)˘ב˙ פ' ‡חרי„˜-ו˘ים ˙˘מ"(‰

בדין "שלוחו של אדם כמותו"
יפלפל בפלוגתת הש"ס היכן אמר קרא דאין שליחות לנכרי  /יבאר
הסברות בזה ע"פ חקירות יסודיות בדין שלוחו של אדם כמותו  /יסיק
דנחלקו בזה הרמב"ם והטור אם הוא גוף המצוה ממש או ענין בפ"ע ,וידון
במקורות מן הש"ס לכל שיטה  /עפ"ז ידון לענין מח' הפוסקים בטלית
קטן אם ללבשו על הבגדים או תחתיהם
ב˜י„ו˘ין מ‡ :על ‰פסו˜

‰ני מילי ב˙רומ‡ ‰בל בכל ˙‰ור ‰כול‰

„פר˘˙נו ‚בי ˙רומ" ‰כן ˙רימו ‚ם

י˘ ˘ליחו˙ לנכרי) ,ומסי˜ ב‚מ'( ו‡‰

‚רסינן

‡˙ם ˙רומ˙ „ ,"'‰מ‰כ‡ ילפינן „‡ין

„רב ‡˘י ברו˙‡ ]ב„ו˙‡[ ‰י‡ מ‡י ˘נ‡

˘ליחו˙ לנכרי‚" ,ם ‡˙ם ,מ˙‡ ‰ם בני

˙רומ„ ‰ל‡„ ,כ˙יב ‡˙ם ‚ם ‡˙ם מ‰

ברי˙ ‡ף ˘לוחכם בני ברי˙" .פירו˘,

‡˙ם בני ברי˙ ‡ף ˘לוחכם נמי בני ברי˙,

כי מ‡„ ‡‰מר ˜ר‡ "‚ם ‡˙ם" ילפינן

˘ליחו˙ „כל ˙‰ור ‰כול ‰נמי

לעיל בסו‚יין "לרבו˙ ‡˙ ˘‰ליח" ,ו˜‡

כמו˙ו .ר˘"י( מ˙רומ‚ ‰מרינן ל‰

)˘י˘ ‡‰לוחו
)ב˜י„ו˘ין.

פריך על ‰ב‚מ' „ל‡ לכ˙וב רחמנ‡ „ין

ר˘"י( .ע"כ .ועיין ˙ור˙ חיים ˘ם „"ז‰

˘ליחו˙ ב˙רומ ‰ונילף ל ‰ב„רך במ‰

˙ימ„ ‰ברי˘ פ"ב „˜י„ו˘ין ‡י˙‡ ב„‰י‡

מˆינו מ˜„˘ים ו‚ירו˘ין ,ומ˘ני „מיבעי
לי' ל‰ך „ינ‡ „‡ין ˘ליחו˙ לנכרי ,ו"ל‰כי
כ˙ב ‚ם לרבויי ˘ליח מ˘ום „בעי ל‡˜ו˘י
למ˘לחו למימר „בעוב„ כוכבים פסול"
)ר˘"י .ועיי"ע מ˘"כ ב„"‚ ‰ם(.

„‡„רב‡ ˘„ ‡‰ליחו˙ מ‰ני‡ ב˙רומ‰
‚מרינן ל ‰מ˘‡ר מילי"‰ ,יינו „˙‰ו"ח
נ˜ט במס˜נ˙ "˘‰ס ˜י„ו˘ין „‡חר
˘‰זכיר‚‰ ‰מ' „מˆינו למילף מ˜„˘ים
ו‚ירו˘ין ב„רך במ ‰מˆינו – ˘וב ל‡
ילפינן ל‚וף „ין ˘ליחו˙ מ˙רומ ‰לכל

ו‰נ‰

בב"מ ע‡˜˘ :יל וטרי "˘‰ס

˙‰ור ,‰וז‰ו ˘˙מ ‰על „ברי "˘‰ס בב"מ

ב‚„רי „ין ז„ ‰ליכ‡ ˘ליחו˙ לנכרי :רב

„מ˘מע ˘‚וף ˘ליחו˙ ילפינן מ˙רומ‰

‡˘י ‡מר כי ‡מרינן ‡ין ˘ליחו˙ לנכרי

לכל ˙‰ור .‰ונמˆ‡ ˘י˘ כ‡ן מחלו˜˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

‰סו‚יו˙ בז .‰ובכוס י˘ועו˙ ˙יר ıלפר˘

‰כ˙וב ,כי מˆ„ ‰סבר‡ ‰יינו ‡ומרים

„‚ם „ברי ‚‰מ' בב"מ „ילפינן כל ˙‰ור‰

˘‚ם נכרי יכול ל‰יו˙ ˘ליח לי˘ר‡ל ,ולכן

כול ‰מ˙רומ‰ ‰יינו )ר˜( "לענין ז‡„ ‰ין

‰סבר‡ נו˙נ˙ „‡ין לך בו ‡ל‡ חי„ו˘ו,

)וסיים" :ו‚ם בר˘"י ‡פ˘ר

ור˜ ב˙רומ‡ ‰מרינן ‰כי ול‡ בכל ˙‰ור‰

ל„חו˜ ולפר˘ כז ."‰ועיי"ע טורי ‡בן ח‚י‚ ‰י.(:

כול .‰מ˘‡"כ למס˜נ˙ "˘‰ס"‰ ,ז „בר

)‰ל' ‡י˘ו˙ פ"‚ ‰י"ז‰ .ל'

˘בסבר‡˘‰˘ ,ליח ˆ"ל „ומ ‰למ˘לח

˙רומו˙ רפ"„( מ˘מע ל„‰י‡ „לימו„ ‚וף „ין

– "מ˙‡ ‰ם כו' ‡ף ˘לוחכם כו'" ,ו‰יינו

˘ליחו˙ בכל ˙‰ור‰ ‰ו‡ מ˜ר‡ „פר˘˙נו

„מ"˘ ‚בי ˙רומ‚" ‰ם ‡˙ם" ‰ו‡ ר˜ ‚ילוי

‚בי ˙רומ .‰ו‡"כ י˘ לפר˘ „ברי "˘‰ס

מיל˙‡„‚˘ ,ר ˘‰ליחו˙ מחייב ˘˘‰ליח

בב"מ בלי ˘ום ˙ימ„ ,‰לעולם סבר "˘‰ס

י‰י' „ומ ‰ל‰מ˘לח – ולכן ‡ין „ין

˘ם „„ ‡‰ר"‡ ברו˙‡ ‰י‡ ‰ו‡ מ˘ום

˘ליחו˙ לנכרי )‚ם( בכל ˙‰ור ‰כול.‰

˘ליחו˙ לנכרי"

‡יבר‡„ ,מ‰רמב"ם

˘ב‡מ˙ ‚וף „ין ˘ליחו˙ ילפינן מ˙רומ‰
לכל ˙‰ור .‰ומע˙‰ ‰י' לנו לפר˘ לפום
רי‰ט‡„ ,טעמו ˘ל ר"‡ „˜‡ סבר „„ין
"‡ין ˘ליחו˙ לנכרי" ‰ו‡ ר˜ ב˙רומ‰
ול‡ בכל ˙‰ור ‰כול‰ ‰ו‡ מפני „‡י‰ו
ס"ל „ל‡ ‚מרינן ˘ליחו˙ כל ˙‰ור ‰כול‰
מ˙רומ .‰ו‰יינו כ„ע˙ מס˜נ˙ ‰סו‚י‡
ב˜י„ו˘ין לפי פירו˘ ˙‰ו"ח ‰נ"ל.

‡מנם,

לכ‡ור‰

„וח˜

לומר

)ועיי"ע בכוס

י˘ועו˙ ˘ם( ,ויו˙ר נר‡„ ‰מס˜נ˙ "˘‰ס
ל‡ ב‡ ‰לח„˘ על רב ‡˘י ‚„ ‡‰מרינן
מ˙רומ ‰לכ‡ ,˙"‰ל‡ ‡„רב – ‰ל‰וכיח
מז ‰בסבר‡ „‡„ ‡‰ין ˘ליחו˙ לנכרי ‰ו‡
בכ‰ ,˙"‰יינו „פ˘וט לן ˘‚ם ר"‡ מו„‰
בז‚˘ ‰וף „ין ˘ליחו˙ ילפינן מ˙רומ‰
לכ ,˙"‰ומז ‰ב‡ים ‡נו ל‰וכיח בסבר‡
נ‚„ „ע˙ו בענין נכרי .ול‰כי יו˙ר מס˙בר
לפר˘ ‰חילו˜ בין ר"‡ ומס˜נ˙ "˘‰ס
ב„בר ˙‰לוי בסבר‡.

ו‰נר‡‰

ז – ‰ברוסי˙ ,ב‡י„י˘ ‡ו בל˘ון ,˘„˜‰

˘ל‡חרי כל „‰יבורים בענין ז") ‰בפיך"(

‡„רב˘ – ‰יבחר ל‰ביע ˙וכן ז ‰בל˘ונו

– יבו‡ „‰בר ‚ם בר‚˘ ‰לב )"בלבבך"(,

˘ל „ו„ ‰מלך„ ,ו„ מלכ‡ מ˘יח‡ ,בספר

ו˙יכף ומי„ – "לע˘ו˙ו"  . .וכל ז– ‰

˙‰לים – "ע„ מ˙י" ,וכיו"ב.

ב‡ופן „"˜רוב ‚ו' מ‡„" ,במ‰ר ‰בימינו

וי"‰ר

˘„‰ברים

עו„ „פלי‚י בעˆם ‚„ר „ין ˘ליחו˙.
וב„˜‰ם ח˜יר˙ ‡‰חרונים ‰י„וע‚ ‰בי
„ ‡‰חי„˘ רחמנ‡ ל„ין ˘ליחו˙˘" ,לוחו
˘ל ‡„ם כמו˙ו"
ב˜י„ו˘ין ובכ"מ(,

)כמבו‡ר ב‡רוכ ‰בסו‚יין

˘י˘

לב‡רו

בכמ‰

‡ופנים .וז"ל ‡‚‰ון ר' יוסף ענ‚יל ז"ל
˜„ ‡‰יי"ל ˘לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו מ‰ו
‰כוונ ‰בז‡ ,‰ם ‰כוונ‚˘ ‰ופו ˘ל ˘ליח
נח˘ב כ‚וף ‰מ˘לח‡ ,ו ˘‰ליח ל‡„ם
‡חר נח˘ב ר˜ ˘‰מע˘˘‡ ‰ר ‰ו‡ עו˘‰
ב˘ליחו˙ו עכ"פ מ˙ייחס˙ למ˘לח ונח˘ב
˘‰מ˘לח ע˘‰ ‰מע˘‰‰ ‰ו‡‡ ,ו „למ‡

‰נ"ל

יפעלו

פעול˙ם ...וב‡ופן „"˜רוב ‡ליך „‰בר
מ‡„ בפיך ובלבבך לע˘ו˙ו"‰ ,יינו,

ל‡ ‰מ˘לח ,ר˜ ˘˙‰ור‚ ‰זר‡˘ ‰ף
˘‡„ם ‡חר ע˘‰ ‰מע˘ ‰ל‡ ‰ו‡ עם כל
ז ‰כיון ˘˘לחו לכך מועל˙ ‰מע˘˘ ‰ל
‡‰חר עבורו כ‡ילו ע˘‡‰ ‰ו‡ .ו„ו"˜".
עיי"˘ ˘‡‰ריך בז ‰וב‰נפ˜"מ ל‰לכ˙‡,
ו‰בי‡ ר‡יו˙ מכל "˘‰ס ומ„ברי ר‡˘ונים

בז„ ,‰רב ‡˘י ס"ל „„ין

ו‡חרונים לכל „„ˆ‰ים .ובי‡ור ח˜יר˙ו,

ז" ‰מ˙‡ ‰ם בני ברי˙ כו'" ‰ו‡ ‚זיר˙

‡‰ם נ‡מר ˘˙‰ור‰ ‰חיל„‚ ‰ר על

˘מי‡" ,ו˘מח˙ עולם על ר‡˘ם.
)˘ב˙ פ' מ˘פטים ˙˘„"מ(

מובן בפ˘טו˙ ˘‚ם בזמן ‚‰לו˙ י‰ו„ים מ˜יימים ˙ומ"ˆ כ„בעי ,ו‡„רב :‰מכיון
˘רˆונו חז˜ כל כך ל˜יים ‡˙ ˙‰ומ"ˆ ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙ כפי ˘˙‰י' לע˙"ל‰ ,רי
‚ם ע˙ ‰עוס˜ ‰ו‡ בענין ז ‰בכל כחו ,ולכן מ˙יי‚ע בלימו„ ˙‰ור ‰ובכללו˙ עבו„˙
 '‰בי‚יע ‰עˆומ) ‰עבו„˙ פרך – כפ˘וטו( ,ע„ ˘מזיע כו' ,וענין ז‚ ‰ופ‡ נח˘ב
‡ˆלו ל˙ענו‚.
‡בל ל‡חר כ"ז ‰רי י˘נן כו"כ מˆוו˙ ˘בזמן ‚‰לו˙ ‡ין ‡פ˘רו˙ כלל ל˜יימן,
ול„ו‚מ‡ :מˆוו˙ ˙‰לויו˙ ב‡ר ,ıוע‡כו"כ מˆוו˙ ˘˜‰ורו˙ עם בנין בי‰מ"˜‰ ,חל
מ˜‰רב˙ ˜רבן ˙מי„ פעמיים בכל יום ,וכיו"ב .ולכן ,כ‡˘ר י‰ו„י מ˙בונן ˘בכל יום
ויום ,וי˙יר ‰מזו :פעמיים בכל יום ,חסר ‡ˆלו ‰ענין „˜‰רב˙ ˜רבן ˙‰מי„ ‡ -ין
לך ˆער ‚„ול מז!‰
ולכן ‡ינו מס˙פ˜ ח"ו ב‡ופן ‰עבו„˘ ‰בזמן ‚‰לו˙‡ ,ל‡ ‰ו‡ ˆוע˜ ומב˜˘
מ˜‰ב"‡‚‰˘ ‰ול‰˙ ‰י' "נ‡ו"‡˘ ,ז יוכל ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙.

‚ם ‰מע˘‡ ‰יננ ‰מ˙ייחס˙ למ˘לח ר˜
ל˘ליח ונח˘ב ˘˘‰ליח ע˘‰ ‰מע˘‰

ממ˘ ,ב‡ופן „"‡ח˘ינ‡" ,"‰רו עם ענני

פעמיים ביום חסר הקרבת התמיד,
ואין לך צער גדול מזה!

יו˙ר עומ˜ „‰בר ,נר‡ ‰לח„˘

בספרו ל˜ח טוב כלל ‡" :נס˙פ˜˙י

˘‰פלו‚˙‡ בב"מ ‰י‡ ‡ם ‚מרינן ˘ליחו˙
כל ˙‰ור ‰כול ‰מ˙רומ‰

ולב‡ר

כ‚

)˘ב˙ פ' ב‡ ˙˘מ"‚(

צורך הציבור כולו הוא" :את צמח
דוד עבדך מהרה תצמיח"
‚ו„ל ‰ענין „‰ב˜˘˘ ‰ל י˘ר‡ל ל‡‚‰ול ‰רו‡ים מז‡˘ ‰נ˘י כנס˙ „‚‰ול‰
‰כניסו ‰ב˜˘ ‰ל‡‚‰ול ‰ב˙פל˙ י"ח וכו'.
ו‰רי ‰מˆו˙ ע˘˙„ ‰פל‰ ‰י‡˘" ,י„‡ ‡‰ם ˘ . .ו‡ל ˆרכיו ˘‰ו‡ ˆריך ל‰ם".
‡מנם "כיון ˘‚לו י˘ר‡ל  . .נ˙בלבלו ˘פ˙ם  . .וכיון ˘‰י' מ„בר ‡ינו יכול ל„בר
כל ˆרכו בל˘ון ‡ח˙  . .עמ„ו ו˙˜נו ל‰ם ˘מונ ‰ע˘ר ‰ברכו˙ (˘) . .י˘ ב‰ן ˘‡ל˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

וכמו כן י˘נם כמ ‰וכמ ‰פסו˜ים בספר

י˘נם נוסח‡ו˙ ב"˙י˜ון חˆו˙" ˘ב‰ם

˙‰ילים ,מ‚יל˙ ‡יכ ,‰וכיו"ב˙˘ ,וכנם -

י˘ פיוט ‡ח„ בעל ˘˘ פיס˜‡ו˙˘ ,כל

כנ"ל  -טענ˙ וזע˜˙ בני-י˘ר‡ל על ˘‡ינם

פיס˜‡ מ˙חיל ‰ב˙יבו˙ "ע„ מ˙י"...

יכולים לסבול עו„ ‡˙ עניין ‚‰לו˙.

ופ˘יט‡ ‡˘ -ין ‰כוונ˘ ‰ל‡חרי

כאשר צועקים "עד מתי"
– לא יתכן להתהלך שקט

עריכ˙ "˙י˜ון חˆו˙" ]בכל יום‡ ,ו לע˙ים
מזומנים,

כמבו‡ר

ב˜ונטרס

˙‰פל‰

)פי"‡( ,בליל ˘י˘י ,וכיו"ב[ ילך "לי˘ון",

כ‡˘ר מ„ברים עמו ‡ו„ו˙ פסו˜י

ולמחר˙ בבו˜ר ל‡ יי˘‡ר ˘ום רו˘ם

˙‰ילים – טוען‡ :מיר˙ ˙‰לים ˘ייכ˙

מז ...‰וימ˘יך לעסו˜ בכל ענייניו מ˙וך

ל‡נ˘ים פ˘וטים‡ ...בל ‡ני – ‡ינני ‡י˘

ר‚˘ ˘ל ˘לוו ‰ו˘‡ננו˙‰ - ...נ ‰‚‰כזו

פ˘וט! ...נו! – לו י‰י כ„בריו!‡ ...בל

‰י‡ ‰יפך ˙כלי˙ ‰מכוון „"˙י˜ון חˆו˙",

"˙י˜ון חˆו˙" – ˘ייך כבר לי‰ו„ים

כפ˘וט! כ‡˘ר ˆוע˜ים "ע„ מ˙י" –

"בעלי-מ„ר‚...!"‰

ל‡ יי˙כן ל‰˙‰לך ˘˜ט ו˘‡נן ,מכיוון

כל י‰ו„י ‡ -פילו פ˘וט ˘בפ˘וטים -
יו„ע ‡ו„ו˙ ‰מו˘‚ „"˙י˜ון חˆו˙" ,וז‡˙
 ‚ם ‡ם ‰ו‡ בעˆמו ‡ינו עורך "˙י˜וןחˆו˙" ,ומעולם ל‡ ר‡‡ ‰יך ˘עורכים
"˙י˜ון חˆו˙" ]מכיון ˘‡לו ˘עורכים
"˙י˜ון חˆו˙" עו˘ים ז‡˙ בבי˙ם ובח˘‡י
כו'  -ב„ורו˙ ˘לפנינו ‰יו עורכים "˙י˜ון
חˆו˙"

בבי˙‰-כנס˙

ובע˘ר,‰

וי˘נם

מ˜ומו˙ ˘ב‰ם נו‚‰ים כן ‚ם כיום‡ ,בל
ברוב ‰מ˜ומו˙ ,ובפרט בחו-ıל‡ר- ı
עורכים "˙י˜ון חˆו˙" בבי˙ ובח˘‡י „ו˜‡
כו'[ ,מכל-מ˜ום ,יו„ע ‰ו‡ ˘ב"סי„ור"
 ˘‰וו ‰לכל נפ˘  -מופיע "ס„ר ˙י˜וןחˆו˙" ,בכל ‰סי„ורים ,וע„ ˘ -עניין ז‰
מוב‡ ב˙‰חל˙ ˘‰ו"ע.
ו‰נ ‰כל ‰ענין „"˙י˜ון חˆו˙" ˙וכנו
 לˆ‰טער ול‡˙‰בל על כללו˙ עניין‚‰לו˙ ,כמו„‚˘ ומבו‡ר ב‡רוכ ‰בכל
‰פסו˜ים ו‰פיוטים ˘‡ומרים ב"˙י˜ון
חˆו˙" ,וביני‰ם  -ביטויים רבים ב˙וכן
‡‰מור לעיל˘ ,בני-י˘ר‡ל ‡ינם מסו‚לים
לסבול עו„ ‡˙ ˆער ‚‰לו˙!

˘במ˘ך כל ‰יום ח˘ ‰ו‡ ומר‚י˘ ‡˙
ˆער ‚‰לו˙ ,ולכן מ˜וו ‰ומˆפ ‰לבי‡˙
מ˘יח ˆ„˜נו ב‡ופן „"לי˘וע˙ך ˜וינו כל
‰יום"!...

)עיי'

ול‰כי ס"ל ˘בכל ˙‰ור ‰כול ‰י˘ ˘ליחו˙

˙˘וב˙ ריב"˘ סי' רכח(‰ ,יינו ˘‚וף ˘‰ליח

לנכרי‡„ ,ם ˘‰ליחו˙ ‰י‡ בענין כז‚˘ ‰ם

‰ו‡ כ‚וף ‰מ˘לח )ו˘וב ב„רך ממיל‡

‰נכרי ˘ייך לע˘יי˙ו ‰רי ‰ו‡ יכול ל‰י˙

כבר מ˙ייחס˙ ע˘יי˙ ˘‰ליח למ˘לח,

˘ליח לי˘ר‡ל.

עו˘‰ ‰מע˘ ‰ל‰יו˙ "כמו˙ו" ממ˘

ו‡י"ˆ ˘˙‰ור˙ ‰ח„˘ ז‡˙(‡ .ו ˘‚„ר
"כמו˙ו" ˘˙‰ור‰ ‰חיל‰ ‰ו‡ )ר˜( על
‰מע˘‰ ‰נע˘ ‰ול‡ על „‡‰ם ‰עו˘‰
)ובז‚ ‰ופ‡ ‡פ"ל בב' ‡ופנים„‰˘ :בר
חל על כח ‰ע˘י' ˘ב‚וף ˘‰ליח ‡ו
˘חל על ‰מע˘˘ ‰עו˘ ,(‰וז‰ו חי„ו˘
˙‰ור˘ – ‰ע˘יי˙ ˘‰ליח ‰י‡ כמו ע˘יי˙
‰מ˘לח‡ .ו ‡ף פחו˙ מז‚„ ,‰ם ז‡˙ ל‡
חי„˘˙ ‰ור˘‰˘ ‰ליח ‡ו ‰מע˘ ‰עˆמו
‰ם ‰מ˘לח ,ו‚„ר "כמו˙ו" ‰ו‡ ‡ך ר˜
בנו‚ע ל˙וˆ‡ו˙ ‰מע˘ .‰ובל˘ון ‡חר:
‚„ר "כמו˙ו" ‰ו‡ ר˜ בנו‚ע ל‰חפˆ‡ ˘בו
נע˘‰ ‰ע˘י'‰ ,יינו ˘)ל‡ ר˜ ‚וף ˘‰ליח
‡ינו "כמו˙ו"‰ ,רי( ‚ם ע˘יי˙ו ˘ל ˘‰ליח

ועפ"ז  -מ ‰מ˜ום ל˘‡ל‰ ‰נ"ל )מ‰

‡ינ‰„ ‰מ˘לח ,ו‡ין ז‡˙ כי ‡ם ˘ע˘יי˙

פ˘ר ו‰מ˜ור ל‰רע˘ וˆ‰ע˜˘ ‰ל‡ יכולים

˘‰ליח ב‰חפˆ‡ ‰רי ‰י‡ )פועל˙ ‡˙

לסבול עו„ ‡˙ ענין ‚‰לו˙ כו'( ‰ -רי על

‡ו˙ו „‰בר ˘פועל˙( ע˘יי˙ ‰מ˘לח.

ז‰ ‰וס„ כל ‰ענין „"˙י˜ון חˆו˙"?!...
ˆער ‚‰לו˙ ‚„ול כל כך  -ע„ ˘‡ינו יכול
ל‡˙‰פ˜ עו„ ,ו˜ם ב‡מˆע ‰ליל ‰כ„י
לבכו˙ ולˆעו˜ על ‡ריכו˙ ‚‰לו˙!...

אין נפק"מ אם
צועקים ברוסית,
באידיש או בלה"ק

ומע˙‰

י˘ לומר„„ ,ע˙ רב ‡˘י ‰י‡

כ‡ופן ‰ '‚‰נ"ל ˘‚ם מע˘˘‰ ‰ליחו˙
‡ינו מ˙ייחס ל‰מ˘לח ‡ל‡ ל˘‰ליח,
וכיון ˘‡ין ˘‰ליח עומ„ במ˜ום ‰מ˘לח
)‡פילו ל‡ ˘מע˘‰ו יח˘ב כמע˘‰
‰מ˘לח( ,לכן„ ,י לנו ר˜ בז˘ ‰י˘ כ‡ן
בן ‡„ם ˘‰ייך לע˘י' זו „˘פיר יכול ‰ו‡
ל‰יו˙ ˘ליח ˘ל ז‰ ‰מב˜˘ו ומ˜˘רו

ולכן ,בנו‚ע לפועל:

עם פעול ‰זו )ו‡ין ‡נו ˆריכים עו„ ‡יז‰

מופרך ר‚˘ ˘ל ˘‡ננו˙ ביחס לענין

מעל ‰ב‡ו˙ו ‡„ם˘ ,י‰י' בו עˆמו ‡יז‰

‚‰לו˙ ,ולכןˆ ,ריכים בני י˘ר‡ל לב˜˘

˙כונ‰ ‰מ‡פ˘ר˙ לו בעˆמו ‡ו למע˘‰ו

ולˆעו˜ בכל ע˙ ˘‡ינם יכולים לסבול עו„

ל‰יו˙ כמו˙ו „‰מ˘לח( ,וע"„ ˘מ˜˘רו

‡˙ ‚‰לו˙ – "„‡ל‡י ‚לו˙"!

בחבל ו‡ינו מ˙נ‚„ לז ,‰ו„י בז ‰כ„י

‡ין כל נפ˜"מ ב‡יזו ˘פ ‰מביעים ˙וכן

טו

˘˙‰י' ˙וˆ‡˙ ‰מע˘ ‰כ‡ילו ע˘‡‰ ‰ו‡.

‡מנם

מס˜נ˙ "˘‰ס ‰י‡„ ‡‰"„ ,ר"‡

ברו˙‡ ‰י‡"‰ ,יינו ˘˘יט ‰זו מופרכ˙
מעˆם יסו„ ,‰כי י˘ ‰כרח יסו„י במ‰ו˙
„ין ˘ליח ˘˘‰ליח י‰י' „ומ ‰ל‰מ˘לח
)"מ˙‡ ‰ם כו' ‡ף ˘לוחכם כו'"(‰ .יינו,
˘‚ם ‡˙"ל ˘ענין ˘ליחו˙ ‰ו‡ כ‡ופן '‚‰
‰נ"ל‰˘ ,ע˘י' ‰י‡ מע˘‰ו ˘ל ˘‰ליח
– מ"מ‰ ,סבר‡ מכרח˙ מˆ„ „בר מ‰ו˙י
בענין ˘‰ליחו˙ „„ין ˘‰ליחו˙ ל‡ י˙כן
בנכרי .כמ˘י"˙.

ויובן

ב„˜‰ים

מ‰

˘כ˙ב

רבינו

‰ז˜ן בל˜וטי ˙ור ‰פ' וי˜ר‡ ‚בי „ין
˘ליחו˙˘„" ,לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו ,ולכן
‡ין ˘ליחו˙ לחר˘ ˘וט ‰ו˜טן ˘‡ינן
כמו˙ו „‰מ˘לח" .ולפ"ז נמˆ‡ „‰פירו˘
ב"˘לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו" ‰ו‡ ל‡ ר˜
בנו‚ע ל„ין ˘‰ליחו˙„‚‰˘ ,ר˙ „‰ין ‰י‡
˘על י„ו ˘‰ליח ייע˘" ‰כמו˙ו"‡ ,ל‡
‰ו‡ ‚ם בנו‚ע למ‰ו˙ ˘‰ליח"ˆ˘ ,ל
"כמו˙ו „‰מ˘לח" ,כ„ל˜מן .ולכ‡ור‰
ˆ"ע‰˘ ,רי מפור˘ ב‚יטין כ‚ ע"‡ ˘‰טעם
˘‡ינם בני ˘ליחו˙ ‰ו‡ מ˘ום "„ל‡ו בני
„יע ‰נינ‰ו" ול‡ מ˘ום ˘‡ינם ב„ומ‰
ל‰מ˘לח .וב‡מ˙ בו„‡י י"ל ˘ז‰ו פירו˘
„ברי "˘‰ס ‚ופ‡„ ,מכיון ˘‡ינם בני „יע‰
נמˆ‡ ˘‡ינם "כמו˙ו „‰מ˘לח"

)עיי' ˙וס'

רי"„ ומ‡ירי )למ˘נ‚ (‰יטין ˘ם˙ .ו„"‡˘ ‰ני
‚יטין ס„ :ר‡ב"„ ‰ל' ‚ירו˘ין פ"ו "‰ט .ול‰עיר

מנ˙יבו˙ ‰מ˘פט ס˜פ"ב ס˜"‡(.

‡מנם,

ע„יין ˆריך בי‡ור מ‰ו ‰‰כרח

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

כ‡
‰וספ. ‰

לפירו˘ ז˘ ,‰י˘ ‚„ר ˘˘‰ליח ˆ"ל

˘‰ליחו˙ בפועל„ ,כ‡˘ר „נים ‡נו ‡יך

מעˆמו "כמו˙ו „‰מ˘לח" ,ולמ ‰ל‡

מועיל מע˘‡ ‰י˘ ז˘‰) ‰ליח( עבור

נפר˘ „ברי "˘‰ס בפ˘טו˙ ˘‰ו‡ ר˜ מˆ„

‡י˘ ‡חר )‰מ˘לח( – ‡זי י˙כן לב‡ר

חסרון „‰ע˙ ו˙ו ל‡.

‰טעם בז ‰ב‚' ‡ופנים‡ ,ם מ˘ום ˘ח„˘‰

ו‰נר‡‰

בז˜„ ,‰ו˘י‡ ‰י˙ ‰כ‡ן ,כי

‰נ˜ ‰יי"ל בחולין יב :ו‡ילך „˜טן ‡ין לו
כוונ‡ ‰בל י˘ לו מע˘ ,‰ומע˙‡ ‰ם ˙מˆי
לנ˜וט בח˜יר‰ ‰נ"ל ב‚„רי ˘ליחו˙,
˘ענין ˘‰ליחו˙ ‡ינו ז˘‰˘ ‰ליח עˆמו
עומ„ במ˜ום ‰מ˘לח‡ ,ל‡ ר˜ ˘ע˘יי˙ו
מועל˙ עבור ‰מ˘לח"‡ ,כ ב„ברים ˘‡ינם
ˆריכים כוונ‡ ‰ל‡ ע˘י' בלב„‡ ,ין טעם
לכ‡ור˘ ‰ל‡ י‰י' „ין ˘ליחו˙ ל˜טן .וז‰ו
˘„יי˜ רבינו ‰ז˜ן לפר˘ „מ˘ ‰ח˘"ו
‡ינם בני ˘ליחו˙ ‰ו‡ מפני ˘‡ינם
"כמו˙ו „‰מ˘לח" – ˘לכן ‰ם מופ˜עים
בעˆם

מ‚„ר

˘‰ליחו˙.

כלומר:

‡ף

˘בנו‚ע למע˘˘‰ ‰ליחו˙ ‰י' מ˜ום לומר
˘י˘נם ב˘ליחו˙˘ ,ע˘יי˙ם ˙ועיל עבור
‰מ˘לח ,מ"מ‡ ,ין ‰ם ב˙ור˙ ˘ליחו˙,
כי ‡‡"פ ˘יחול עלי‰ם ˘ם ˘ליח ,מ‡חר
˘‡ינם "כמו˙ו „‰מ˘לח".

הדברים באו כאן באופן שנאמרו ,כמעט ללא עריכה ,מלבד
שינויים קלים להקל על הקורא

˙ור ‰ב˘ליחו˙ ˘מע˘˘‰ ‰ליח מועיל
כמע˘‰ ‰מ˘לח‡ ,ו מטעם ˘ע˘יי˙ו
זו נח˘ב˙ כע˘יי˙ ‰מ˘לח‡ ,ו י˙יר‰
מז‚˘ ‰וף ˘‰ליח נח˘ב כ‚וף ‰מ˘לח
ובמיל‡ מע˘‰ו כמע˘‰ ‰מ˘לח‡ .בל
‰ל‡ ˜ו„ם לכל ‚„רים ‡לו בנו‚ע ל˙ועל˙
˜יום ˘‰ליחו˙"ˆ ,ל חלו˙ ˘ל ˘ליחו˙
על ˘‰ליח‰ ,יינו ‰מינוי ‰פועל חלו˙
˘ם ˘ליח .וכ„י ˘יחול עליו ˘ם ˘ליח,
ˆ"ל ˜˘ר בין ˘‰ליח ו‰מ˘לח ,כי ‡‡"פ

לצעוק "עד מתי"!
היתכן שבזמן הגלות ישב לו יהודי "שאנן" ,ללא כל דאגות – כיצד יכול
הוא לשקוט על שמריו בידעו שנמצאים במעמד ומצב ד"בנים שגלו מעל
שולחן אביהם"?! / ...פעמיים בכל יום ,חסר אצלו הענין דהקרבת קרבן
התמיד  -אין לך צער גדול מזה!

ל‰יו˙ ˘לוחו ˘ל ‰מ˘לח )ב‡יז‡ ‰ופן
˘‰ו‡( מבלי ˘י‰י' כבר מעˆמו "כמו˙ו
„‰מ˘לח"‰ ,יינו ˘"ˆריך ל‰יו˙ ˘‰ליח
מ˙ייחס בערך מ"‰

)ל˘ון ‰ל˜וטי ˙ור˘ ‰ם(

ל‰מ˘לח כ„י ˘יוכל ל‰יו˙ עליו ˘ם ז‰
˘‰ו‡ ˘ליח ˘לו.
ומע˙ ‰מבו‡ר ˘פיר מ˘ ‰סבר "˘‰ס
למס˜נ‡ „‡ין ˘ליחו˙ לנכרי בכל ˙‰ור‰

נמˆ‡ ברור „ע"פ כל

כול ,‰כי ‰נכרי ‡ינו יכול ל‰יו˙ "כמו˙ו

‡‰ופנים ˘מב‡רים ענין ˘‰ליחו˙ ,ע„יין

„‰מ˘לח" )‰י˘ר‡ל( .ועיין ב˘ו"˙ מ˘‡˙

‚„ר ˘‰ליחו˙ ‡ינו ‡ל‡ במי ˘‰ו‡ מעˆמו

בנימין סˆ"ו

כבר "כמו˙ו „‰מ˘לח" .ובי‡ור „‰בר,

ועו„˘ ,כ˙בו „לכן ‚וי נע˘˘ ‰ליח ל‚וי

כי ‰נ ‰ב„ין ˘ליחו˙ י˘ ˘ני ענינים:

מכיון ˘‰ם „ומים .ועיי"ע בל˜ו"˘ חל˜

)‡( ˜יום ˘‰ליחו˙ בפועל) .ב( חלו˙

ל‚ ˜רח ב ,מ˘ ‰י˘ לב‡ר עפכ‰נ"ל סו‚יי˙

˘ם ˘ליח .ומע˙ ,‰כל ˘ל˘˙ ‡‰ופנים

"˘‰ס ‚יטין כט‚ :בי ˘ליח ˘ע˘˘ ‰ליח

‰נ"ל ב‚„ר ˘‰ליחו˙ ‰ם ר˜ בנו‚ע ל˜יום

ומ˙ ‰ר‡˘ון.

ול„ברינו

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

)‰וב‡ ב˘"ך חו"מ סרמ"‚ ס˜"(‰

בזמן ‡‰חרון מרעי˘ים ˘ˆריך לˆעו˜

ז‡˙ ועו„ ,פירו˘ ‰מלו˙ „"לי˘וע˙ך

"ע„ מ˙י"! "מ˘יח נ‡ו" וכיו"ב ול˙בוע

˜וינו כל ‰יום" ‰ו‡ – ל‡ ר˜ ˘י˘נם

ול˙‰פלל על ‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„.‰

ר‚עים ספורים במ˘ך ‰יום ˘ב‰ם חו˘ב

ו˘ו‡לים ע"ז (‡ :מ ‰פ˘ר "‰רע˘"
וˆ"‰ע˜‡˘ "‰ין יכולים לסבול עו„ ‡˙

‰ו‡ ‡ו„ו˙ ‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„ ‰מ˙וך ˙˜וו‰
וˆפי'‡ ,ל‡ – ˘מˆב ז") ‰לי˘וע˙ך ˜וינו"(

‚‰לו˙ ,ורוˆים "מ˘יח נ‡ו" – ‚ם ‡ני

‰ו‡ "כל ‰יום" ,כל ‰יום ממ˘ ,ו‰רי

)טוען מ˜˘ן ‰נ"ל( מ˙פלל ‚' פעמים בכל

פ˘וט ˘ל‡ י˙כן ˘י‰ו„י יעמו„ ב˙נוע‰

יום "‡˙ ˆמח „ו„ עב„ך מ‰רˆ˙ ‰מיח",

ור‚˘ „"לי˘וע˙ך ˜וינו כל ‰יום" ,ובר‚ע

ומ‡מין בבי‡˙ ‰מ˘יח ,ו‡ף על פי כן,

ז ‰עˆמו י˘ב ר‚וע ,ב˘לו ‰ו˘‡ננו˙

ל‡ ˘מע˙י מעולם ל‰רעי˘ ולˆעו˜ ˘ל‡

מוחלט˙ ,לל‡ כל „‡‚ו˙?...

יכולים לסבול עו„ ‡˙ ‚‰לו˙ ...ומ ‰ענין
˘ל ˆע˜ ‰ורע˘ ז ?‰ב( מ‰ו ‰מ˜ור ב˙ור‰
ל‰נ ‰‚‰כזו?

ובנו‚ע ל˘‡ל‰ ‰ב' ‰ -נ ‰‚‰זו ‡ינ‰
"חי„ו˘" ˘נ˙ח„˘ ב˘נים ‡‰חרונו˙˘ ,כן,
י˘נם ריבוי פסו˜ים ב˙נ"ך ˘˙וכנם  -טענ˙

בנו‚ע ל˘‡ל‰ - '‡‰ ‰רי ‡„רב- ‰

בני-י˘ר‡ל ˘‡ינם מסו‚לים לסבול עו„ ‡˙

‰פל‡ ‰ו‡ כיˆ„ יכול י‰ו„י ˘ל‡ לˆעו˜!

˜ו˘י ‚‰לו˙ ,ול„ו‚מ‡ ‰ -פסו˜ בזכרי':

‰י˙כן ˘בזמן ‚‰לו˙ י˘ב לו י‰ו„י

"ע„ מ˙י ‡˙ ‰ל‡ ˙רחם ‡˙ ירו˘לים ו‡˙

"˘‡נן" ,לל‡ כל „‡‚ו˙ – כיˆ„ יכול ‰ו‡

ערי י‰ו„˘‡ ‰ר זעמ˙" ,ומובן˘ ,כ‡˘ר

ל˘˜וט על ˘מריו בי„עו ˘נמˆ‡ים במעמ„

‡ומרים "ע„ מ˙י"‰ ,רי פירו˘ „‰ברים -

ומˆב „"בנים ˘‚לו מעל ˘ולחן ‡בי‰ם"?!...

˘ל‡ מסו‚לים ל‰מ˙ין עו„...

כ
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˜úר‡˙ ˘ב˙

למכריו ומיו„עיו י„י„ינו ‡נ״˘ ˘י' וביחו„ לי„י„י ‡חיו ˘י' וי‡מר ל‰ם כי „ור˘ ‰נני

˙ור˙ חיים

מ‡˙ם ˘י˘˙˙פו ב˘יעורי ‰לימו„ בלי ˘ום ˙‰נˆלו˙ וטענו˙ ומענו˙ ,ו˘‰י"˙ י˙ן ל‰ם
‡˙ פרנס˙ם בריוח ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
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)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˆט(˜-

‰ב˘ורו˙ ו‰י„יעו˙ ‡‰לו ‰ם לי לסמי מרפ‡ ממ˘
מכ˙בו ˜ר‡˙י פעמיים ו˘ל˘ בענ‚ כפול ומ˘ול˘ ,מז˙‰˘ ‰למי„ים ˙‰מימים ˘י'
נו˙נים ‡˙ ריחם בעבו„ ‰ט‰ור‰ ‰מ˙‡ימ ‰לרוח˘ ‰ל ˙ומכי ˙מימים  . .ומז˙˘ ‰״ל
נמˆ‡ים כ‡לו ‰מ˙„ב˜ים ללימו„ ‡˘ר בעז"‰י בו„‡י יפעול לטוב בעז"‰י ,ומז˘ ‰ב‰ם
ועל י„ם י˙רבו בעזר  '‰י˙ברך ‰לומ„ים...

חכמת נשים בנתה ביתה

וענ‚ ‚„ול ‰י' לי על ˘‰ינוי לטוב ב‰נ˘ ... ˙‚‰ל˜ח עˆמו ‡ל ‰לימו„ ˘‰י"˙ יחז˜

וַ ּ ƒי ַּ˜ח ˜ ַ…רח  . .ו¿ ‡ו… ן ∆ּבן ּ ∆פל∆ ˙

ברי‡ו˙ כולם וי˙ן בלבבם ל˘˜ו„ ב˙ור ‰ועבו„.‰

)˜רח טז(‡ ,

וכבר כ˙ב˙י ל‡ח„ מי„י„נו ˙‰מימים ˘י' ˘‰ו„יעוני על „בר ˜ביעו˙ לימו„ „‡״ח
ברבים˘‡ ,ר י„יעו˙ כ‡לו מ˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור ‰ברבים בכלל ,ומלימו„ „‡״ח בפרט
ו˜ביעו˙ ע˙ים ˘ל ˆעירים ˘י׳ בפרטי פרטיו˙ ‰נ‰ ‰ב˘ורו˙ ו‰י„יעו˙ ‡‰לו ‰ם לי

מ ‰בין ˜רח ל‡ון בן פל˙?

לסמי מרפ‡ ממ˘‰ ,מחז˜ים ‡˙ כחו˙י ˘‚‰מיים ממ˘,
על כל ‡ח„ ו‡ח„ מי„י„נו ‡נ״˘ ו˙למי„י ˙‰מימים ˘י' ל„ע˙ כי כל ˘‰ם נפ˘ו
ו„ע˙ו ולבו ל˜בוע ˘יעורי לימו„ „‡״ח ברבים ועמל בעמיל‡ „‡וריי˙‡ ו˜וב" ‰כול‡
ח„‰ ,נני כולו ˘לו ומ˜˘רו ב˘˜˙‰רו˙ ‡מי˙י בנר"ן ח"י ,ו˘‰י"˙ יעזרנו ב‚ו"ר.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' רˆ-‰ו(

ב‰ז„מנו˙ זו ,רˆוני ‚ם ל‚„‰י˘ ול‰סב ‡˙ ˙˘ומ˙ ‰לב לסיפור‰ ,מסופר בס„ר‰
˘˜ר‡ו ב˙ור ‰ז ‰ע˙ - ‰פר˘˙ ˜רח ,סיפור ˘ˆריך ל˘מ˘ מוסר ˘‰כל לכל י‰ו„י
בכלל ,לנ˘ים בפרט ,ובמיוח„ לנ˘ים ˘ל "נ˘י ובנו˙ חב״„"˘ ,1מ‰ן ˙ובעים רבו˙ינו
˜‰׳ ל˙‰נ ‚‰לפנים מ˘ור˙ „‰ין ב‡‰ב˙ ˘‰ם‰‡ ,ב˙ ˙‰ור ‰ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל ,ונו˙נים
ל‰ן כוחו˙ על ז.‰
‰סיפור ו‰מוסר ˘‰כל ‰ם:
˜רח ‰י׳ מ‰מיוחסים ‰כי ‚„ולים בי˘ר‡ל ‡ˆ‡ˆ ,ל‡ח˙ ‰מ˘פחו˙ ‰מפו‡רו˙
ביו˙ר‰ ,י׳ למ„ן ‚„ול ,מע˘ירי˙-בל ‰כי ‚„ולים‡ ,י˘ פי˜ח מ‡ו„ ,ו‚ם  -מ˜ורב ביו˙ר
למ˘ ‰רבנו ו‡‰רן ‰כ‰ן .לעומ˙ו‡ ,ון בן פל˙‡ ,ח„ מחבור˙ו ,ל‡ מוˆ‡ים ˘‰י׳ מיוח„
במ˘‰ו :ל‡ בחכמ ,‰ל‡ ביחוס ,ל‡ ב„ברים ‡חרים.
כיˆ„ ‰ס˙„רו חיי‰ם? ב„יו˜ ‰פוך מ‰מˆופ.‰
ל˜רח ‰י׳ סוף ‡ומלל ו‰ו‡ עו„ ‚רר עמו ב‡סון מ‡ו˙ ו‡לפי י‰ו„ים.
‡ון בן פל˙ ,לעומ˙ו ,ניˆל עם כל ‰מ˘פח‰ .‰ו‡ ‰י׳ ‡‰ח„ ו‰יחי„ ˘ל‡ סבל מבין

‡ (1ר‚ון נ˘ו˙ חב"„ ˘נוס„ ע"י כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע ב˘נ˙ ˙˘י"‚.
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יח
כל ‡ל‰˘ ‰יו בע„˙ ˜רח.

„רכי ‰חסי„ו˙

מ‰ ‰י˙‰ ‰סיב ‰לסופו ‰מר ‰בל˙י ˆפוי ˘ל ˜רח ולסופו ‰טוב ˘ל ‡ון בן פל˙?
˘‰‰פע ‰ו‰‰נ˘ ‰‚‰ל נ˘ו˙י‰ם!
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ע˜ר˙ ‰בי˙ ‡‰מי˙י˙
‡˘˙ו ˘ל ‡ון בן פל˙‡] ,מנם[ ב˘עו˙ ‡‰חרונו˙‡ ,ך עם-כל-ז‡˙ˆ‰ ,יל ˙‡ ‰בעל‰
ו‡˙ כל מ˘פח˙ם‰ .י‡ ‰י˙ ‰ע˜ר˙ ‰בי˙ ‡מי˙י˙.
‡˘˙ו ˘ל ˜רח ,לעומ˙ ,‰סייע ,‰ע"י „יבורי' ו‰נ ,‰˙‚‰ל˘˜יע˙ו ˘ל בעל ,‰ול˘˜יע˙
כל ע„˙ו .במ˜ום ל‰יו˙ ע˜ר˙ ‰בי˙ ,יסו„ ‰בי˙‰ ,י‡ ‰י˙ ‰עו˜ר˙ ‰בי˙˘ ,ע˜ר ‰ו˜רע‰
‡˙ ‰בי˙.
ב‚מר‡ )סנ„‰רין ˜ט ,ב( ובמ„ר˘ים מסופר „‰בר בפרטיו˙.
כל ז ‰מוכרח ל‰בי‡ כל ‡ח„ מ‡˙נו˘ ,וב ו˘וב ,ל˙‰עמ˜ו˙ ב‡חריו˙ ‰עˆומ˘ ‰ל
‡˘ ,‰וב˙פ˜י„ ‰ח˘וב ביו˙ר ˘י˘ ל ‰בטוב˙ בעל ‰ומ˘פח˙.‰

לימוד המקשר
ענין זה ,אשר אנ״ש שי׳ יקבעו עתים לתורה בנגלה ובדא״ח ,נוגע בנפשי
ממש ,ודבר זה הוא חוט המקשר אותנו יחדיו ,אשר לולי זאת מה לכם
ולי ,יהי לכם אשר לכם ודבר אין לי עמכם לא בגשמיות ולא בהתעוררות
רחמים

כפי ˘˘למ‰ ‰מלך ‡ומר )מ˘לי י„" :(‡ ,חכמ˙ נ˘ים" ‰ -נ ‰‚‰חכמ˘ ‰ל נ˘ים " -בנ˙‰
בי˙ - "‰בונ‡‰ ˙‡ ‰ו˘ר בבי˙; ובמ˜ר‰ ‰פוך‰ ,רי ז ,‰ר״ל ,כפי ˘נ‡מר על כך ב‰מ˘ך
‰פסו˜.2
בברכ ‰לכל ‡ח˙ מכן ,וב‡יחולי ˆ‰לח ‰בעבו„˙כן ובענינים ‰פרטיים ˘לכן.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˘ ו‡ילך(

לולי ˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור ‰בנ‚ל ‰וב„‡״ח  -מ ‰לכם ולי
במענ ‰על מכ˙בו ,נ‰ני˙י ל˘מוע מ‡˘ר ˙״ל פעל על ‡יז ‰ממכריו בעלי מסחר
ל˘מור ‡˙ ˘‰ב˙ ˜„˘ ,ו˘‰י״˙ י˙ן ל‰ם פרנס ‰טוב ,‰וי˙ן לו ˘‰י״˙ ‡˙ פרנס˙ו
ב‰רחב„‚ ‰ול.‰
‡˙פל‡ על ‡˘ר ‡ינו כו˙ב לי ב‡יז˘ ‰יעור מ˘‰יעורים˘ ,לומ„ י„י„י עוז ‰ר‚"‰
˙למי„י י˜ירי ‰עו˘ ‰רˆון ˜ונו ב‰רבˆ˙ חנוך כ˘ר וחיזו˜ ‰י„‰ו˙ וו״ח ‡י״‡ מו"‰ר
˘למ ‰זלמן ˘י׳ ‰עכט בבי˙ ‰כנס˙ ליוב‡וויט˘‰ ,ו‡ לומ„ ,כי יו„ע ‰ו‡ ‡˘ר ענין ז,‰
‡˘ר ‡נ״˘ ˘י׳ י˜בעו ע˙ים ל˙ור ‰בנ‚ל ‰וב„‡״ח ]=„ברי ‡ל˜ים חיים – כינוי לספרי
חסי„ו˙[ ,נו‚ע בנפ˘י ממ˘ ,ו„בר ז‰ ‰ו‡ חוט ‰מ˜˘ר ‡ו˙נו יח„יו˘‡ ,ר לולי ז‡˙ מ‰
לכם ולי ,י‰י לכם ‡˘ר לכם ו„בר ‡ין לי עמכם ל‡ ב‚˘מיו˙ ול‡ ב˙‰עוררו˙ רחמים,
כי ‡יך ‡˘‡ פני לב˜˘ ‡˙ ‰ו„ כ"˜ ‡בו˙י רבו˙ינו ˜‰׳ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"ם זי״ע בע„
‡לו ˘‡ינם ˘מים לבם לפ˜ו„ו˙י‰ם ל˜בוע ע˙ים ל˙ור ‰ול˙‰פלל במ˙ינו˙ ,ולבי יכ‡ב
במ‡„ על מˆבם ˘ל י„י„ינו ‡נ"˘ ˘י' ˘‡ינם ˜ובעים ע˙ים ל˙ור ‰ב˙‰נˆלו˙ ˘ל ‰בל
ורוח ˘טו˙ ,וכל ‰חפ ıברכו˙ ‰ו„ כ״˜ ‡בו˙י רבו˙ינו ˜‰׳ ו˜רב˙י ‡ליו י˜בע ע˙ים
ל˙ור ‰ועבו„ ‰וי˜ח חל˜ בעבו„˙י ב‰רבˆ˙ ˙ור ‰ביר‡˙ ˘מים.

" (2ו‡ול˙ בי„י‰˙ ‰רסנו".

‡˙ „ברי ‡ל ‰י˜ר‡ פעמים ו˘ל˘ ע„ ‡˘ר י˜בעו בלבבו לזכור ‡ו˙ם ,וי˙נם ל˜ר‡

