‚úיון ˙˘טז
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ˘מו˙

"מúך ח„˘"  -מ‰י ‰ר˘ﬠו˙ ˘ úפרﬠ?‰
"ﬠבו„˙ פרך"  -ביו˘בי ‡ ú‰ובבﬠúי ﬠס˜ים
"יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ו - "úﬠונ˘ úמˆרים ‡ו ˘כר úי˘ר‡?ú
"˘ומﬠ ‡˙ú‡ ‰ימúך מ‡˘ ‰ומרים במ˙יב˙‡ „ר˜יﬠ"

ב"ה

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

סט הספרים

דרכי
החיים
לפי סדר פרשיות התורה
ועל מועדי השנה

ב' כרכים

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

 900עמודים בשני כרכים

‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ

כ 200-ליקוטים בנושאים נבחרים בין
אדם למקום ובין אדם לחבירו

סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר
‰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

מלוקטים מרבבות אגרות קודשו של
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע

‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

סט הספרים

דרכי
החסידות
ענינים • מועדים
פרשיות  -ב' כרכים

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˙

משוח חינם

הכמות מוגבת

הזמנות718-770-3030 :
oh@chasidus.net

כו

˜úר‡˙ ˘ב˙ ‰ -וספ‰

„ו˜‡ ב‰‰יפך ,ז‡˙ ‡ומר˙ ‡˘ר מסור˙ ‡בו˙י‰ם בי„י‰ם ,כי מסור ‰זו ˙ור‰
‰י‡.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז ע' ˜מו(

במענ ‰על מכ˙ב ‰מיום ˘‰לי˘י בו כו˙ב˙ ‡ו„ו˙ בנ˘ ‰ליט"‡.

ֈוב‰נו‚ע ל˙‰לבו˘˙‰ ,נ ‰מובן ˘ˆו„˜ בעל‰ ‰רב בטענ˙ו כי ככל ˘˙‰י'
˙‰לב˘ו˙ ˘לו כמו ˘‰י˙ ‰מ˜„ם ,ז ‰עˆמו ימעט ‰נסיונו˙ ˘עומ„ ב‰ם ,כיון
˘על-י„י ˙‰לבו˘˙ ל‡ יפ‚˘ כלל ‡ו על כל פנים ל‡ יפ‚˘ לע˙ים ˙כופו˙ עם
נוער בל˙י רˆוי.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' ˘ל(‰

...כיון ˘לוב˘ לבו˘ ‡רוך בכל ˘ב˙˜-ו„˘ ומס˙פ˜ ‡ם יע˘ ‰ז‚ ‰ם ב˘ב˙˜-ו„˘
˘יבו‡ ‡לי‰ם ]ל˜‰יל ‰מסויימ˙ˆ‰˘ ,יעו לו מ˘ר˙ רב ו˘וחט[:

˜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

‰נ ‰כפי ‰י„וע לי מ˜‰לו˙ ו‡פי׳ ˘‡ינם חר„ים ,י˘נם רבנים לוב˘ים לבו˘
‡רוך ב˘ב˙ ˜ו„˘ ויום טוב ,בח˙ונ ‰וכיוˆ‡ בז ,‰ולכן ‡יני רו‡ ‰בז ‰ח˘˘
ַ
˘לבי˘˙
ּ ‡˜‰פ ָ‡טע ]=לבו˘ ‡רוך[ ˙וכל ל‰חלי˘ ‡˙ ענינו ˘ם ,וכיון ˘˜˘ור
ז‚ ‰ם כן ב˘‡ל˙ „‰י˙ר נ„ר וכו׳ ‰נ ‰ל„ע˙י ‡ין ˆורך ב„בר כלל ,ו‡„רב ‰י˘
לח˘וב ˘י˙מ‰ו כ˘יר‡ו רב בעל ז˜ן ולבו˘ 'פי„זי‡˜' ]=חליפˆ˜ ‰ר [‰ב˘ב˙
˜ו„˘ ויום טוב וב˘ע˙ ‰נ‡ום ˜ו„ם ‰זכר˙ נ˘מו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח" ‰ע' רˆ‡(

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

˜úר‡˙ ˘ב˙ ‰ -וספ‰

˙וכן ‰ענינים

בלבו˘ם ומ‡כלם 6ול˘ונם" ,(7ו„וו˜‡ על-י„י כך ‰בטיחו ‡˙ ˜יומם ,ו‡ף ‚‰יעו
‡ל ‡‚‰ול‡‰ ‰מי˙י˙‚‰ ,ופני˙ ו‰רוחני˙.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מלך ח„˘"  -ל˘יט˙יי‰ו „רב ו˘מו‡ל
יב‡ר ב' ‡ופנים במחלו˜˙ רב ו˘מו‡ל ,בפירו˘ "מלך ח„˘" – "ח„˘ ממ˘" ‡ו "˘נ˙ח„˘ו
‚זירו˙יו"‡„ .‡ :זלי ל˘יט˙יי‰ו ‡י ‡זלינן ב˙ר פירו˘ ‰פ˘וט ‡ו לפי מ˘מעו˙ ‰כ˙ובים.
ב‰˘ .ו‡ ע"פ „רך עבו„˙ם :רב עי˜ר לימו„ו ‰ו‡ ב‡יסורים  -ענינים ˘בין ‡„ם למ˜ום,
ו˘מו‡ל ב„יני ממונו˙  -בין ‡„ם לחבירו
)ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  1ו‡ילך(

פנינים

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

למ ‰למנו˙ ‡˙ ‰מ˙ים? ˜ /בל˙ ˙‰ור ‰כזכו˙ לˆ‡˙ ממˆרים

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י

‡ח˙ מן ‰מ˘ימו˙ ‰חיוניו˙ ו‰‰כרחיו˙ ˘ל זמננו ‰י‡ ל„˜‰י˘ ‡˙ ‰כוחו˙
„‚‰ולים ביו˙ר כ„י ל‰ח„יר ב„ור ˆ‰עיר – וכן ‡ף ב‡ל‰˘ ‰ם מבו‚רים ב˘נים
‡ך ˆעירים ו˜טנים בי„יעו˙ ‰י„‰ו˙ – ‡˙ ‰‰ערכ‰ ‰נכונ˘ ‰ל י„‰ו˙ ‡מי˙י˙,
ימי˙ ,ו‡˙ ‰‰כר ‰כי ב˙ ‰לוי עˆם
י„‰ו˙ נ‡מנ ‰ל˙ור ,‰ל‡ י„‰ו˙ מזוייפ˙ ‡ו ≈מ ƒ
˜יומם ˘ל ‰י‰ו„ים˘ ,ל כל י‰ו„י˜ ,יומם ‚ם בעולם ‰ז ,‰בכל מ˜ום ובכל זמן.
ע„ ˘י˘ובו ‡ל מסור˙ ‡בו˙ינו‡ ,בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב ,וי˜יימו וי˘מרו ב‚‡ון
‡˙ ‡ורח ‰חיים ‰י‰ו„י ,חיים לפי ‰ור‡ו˙ ˙ור˙נו – ˙ור˙ חיים.
י‰ו„י ‡סור לו לעולם ל˙‰יי‡˘‡ :סור לוו˙ר לעולם על ‡ף י‰ו„י .וב‚י˘‰
‰נכונ˘ ‰ל ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ,יכניסו ‚ם ‡˙ סו‚ ‰יל„ים ‰נזכר ‡ל ˙וך ‡"‰רבע‰
בנים" ,ובמ˘ך ‰זמן ‡ף ל‰כליל ‡ו˙ם בסו‚ ˘ל "בן חכם".
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' ל‚ ו‡ילך‚‡ ,רו˙ מלך ח"ב ע' טו ו‡ילך(

עבו„˙ פרך רוחני˙
עס˜ ‰פרנס – ‰ר˜ עם "˜ˆב "‰ו"˙ועל˙" " /עבו„˙ פרך" – י‚יע ‰לל‡ ˙כלי˙ וריווח  /כח
˙‰‰מסרו˙ בלי ‚בול ‰ו‡ מנפ˘ ‡‰לו˜י˙ בלב„ " /נ˘מו˙ ˙‰ועו˙"
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  848ו‡ילך(

פנינים

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

„בר ˘במנין – ל‡ בטיל ב‚לו˙  /יסו„ ‚„ול במ„˙ ‰בטחון

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
"‰רכו˘ ‚„ול" „יˆי‡˙ מˆרים – ב‚„ר ˘כר ˘עבו„
יב‡ר ‰נפ˜"מ ‡ם ‰ו‡ ב‚„ר עונ˘ למˆרים ‡ו ˘כר ˘‰עבו„ „י˘ר‡ל  /עפ"ז יב‡ר ‰חילו˜
בין „ר˘˙ "˘‰ס ו‰מ„ר˘ בענין ז ,‰וי˙ר˜‰ ıו˘יו˙ על „ר˘ ‰זו
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ'  10ו‡ילך(

„רכי ‰חסי„ו˙

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

כ‡

ל‰עני˜ כוח לחזור ב˙˘וב‰

˘ינוי ‰לבו˘ים למו„רניים – ‡ינו מועיל בעבו„˙  '‰ובחיים
ֈובמ˘ ‰כו˙ב בענין ]ˆ‰ע˙[ נכב„ו˙ ˘י˘ מעונינים ]ל„רו˘ מ‰בחור ‰מיוע„
ל˘י„וך[ ל‰חליף ‡˙ ‰לבו˘ים למו„רנים יו˙ר – מובן ˘‡ין מ˜ום למל‡ו˙
„רי˘ ‰כזו ,כיון ˘מר‡‰ ‰ו‡ על מ‰לך ‰נפ˘ ˘ל ‰מ„ובר˙ ‡ו מ˘פח˙‡ ‰ו ˘ל
˘ני‰ם יח„ ,ו‡ם ב˙‰חל˙ ענין מ˙נים ˙נ‡ים ‡‰מורים ,מובן מ ‰יכול לˆמוח
מז ‰בע˙י„ ˜‰רוב ול‡חריו ,ו‰רי ‰כניס ‰ב˘י„וך ‰ו‡ ל‡ חיפו˘ מˆב ˘ל
מלחמ ‰בעניני ˙ור ‰ומˆו˙י' ,ובמלחמ ‰מי ˘ל‡ י‰י׳ ‰מנˆח בפועל ‡י ‡פ˘ר
˘ל‡ יזי˜ ל˘ני „„ˆ‰ים ,ובפרט ˘בכ‰נ"ל נ‡מר ול‡ום מל‡ום ,לפעמים ז˜ ‰ם
ולפעמים ז ‰וכו'.8
‡בל מוכרחני ל‡מר ˘פל‡ בכלל ‡˘‰ל‰˘ ,‰רי רבו ‰חר„ים ל„בר ‰׳
ב‡רˆנו „˜‰ו˘"˙ ‰ו – כן ירבו – ובו„‡י ˘י˘ למˆו‡ בינו˙ם ˘י‰יו מעונינים

‰וספ - ‰מ˙וך ספר '„רכי ‰חיים'  . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
לל‡ ˘ינוי
כיˆ„ ˘מרו בני י˘ר‡ל על עˆמם ב‰יו˙ם במˆרים?; ˆ‰ורך בימינו לחינוך י‰ו„י ˘ור˘י
לל‡ פ˘רו˙; ניסיון חי˜וי ‰סביב‰ ‰רחו˜ ‰מ˙ור ‰ומˆוו˙ ל‡ ˆלח‰ ,בטח˙ ˜יום עם
י˘ר‡ל ע"י ˙ור ‰ומˆוו˙; ‡ין ל˘נו˙ לבו˘ים י‰ו„יים

לימו„ ‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙
לימו„ ‰‰לכ ‰ל„ע˙ ‡˙ ‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון ,לימו„ ‰נ„ר˘ בכל ˘לבי ‰חיים

כ‰

 (6על ‰נוסח כ‡ן "ומ‡כלם" ר‡ ‰ב‡ריכו˙ ב‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' ˜יז-ח .עיי"˘.
"˘‚‰ (7פ פיס˜‡ במ˙י מעט )מספרי ע"‰פ ˙בו‡ ˘ם( .ל˜ח טוב )פס"ז( ע"‰פ ˙בו‡ ˘ם.
 (8בר‡˘י˙ כ ,‰כ‚ ובר˘"י.

כ„

‰
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‰מˆוו˙‡ .פילו כ‡˘ר ל‚בי עˆמם ל‡ ˆ‰ליחו לע˘ו˙ ז‡˙ ב˜לו˙ ובמלו‡
‰מ„‰ ,‰חליטו‡ ,בל˘ ,מן ‰יל„ים י˘ למנוע ‡˙ ˙‰‰מו„„ו˙ ‰ז‡˙.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

‰ם ˘‰לו ‡˙ עˆמם ו‚ם ˘יכנעו ‡˙ יל„י‰ם – כ‡ילו י„‰ו˙˙ ,ור ‰ומˆוו˙,
‡ינן מ˙‡ימו˙ לחיים ‰עכ˘וויים ובמיוח„ במ˜ום ח„˘ .בחיים ‰י‰ו„יים
‡‰מי˙יים ‰ם חיפ˘ו ,וממיל‡ "מˆ‡ו" בסופו ˘ל „בר ,ר˜ חסרונו˙ בלב„,
ו‡ילו בסביב" – ‰מˆ‡ו" ר˜ י˙רונו˙.

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

ב‡מˆעו˙ ‚י˘ ‰זו בי˜˘ו ‡ו˙ם ‰ורים ל‰בטיח ‡˙ ˜יום יל„י‰ם בסביב‰
‰ח„˘.‰

"מלך חדש"
 -לשיטתייהו דרב ושמואל

ברם ‰ם ˘כחו כי ‡„ם ‡ינו יכול ל˜˙‰יים – כפי ˘‡„ם ˆריך ל˜˙‰יים – ‡ם
‰ו‡ מוו˙ר על חיי נ˘מ˙ו ,על כל ‰רוחניו˙ ˘לו ,ב‚לל ‚‰וף ו˘‚‰מיו˙.
‰ם ‚ם ל‡ ‰בי‡ו בח˘בון כי כל חי˜וי ס˙מי ‰ו‡ כוזב ומעורר ˘‡ט נפ˘
‡פילו ‡ˆל ‡ל‡˘ ‰חרי‰ם רˆים ו˘ל‰ם מחניפים ,ו‡ם חיי ‰סביב ‰ו‰רוב ‡ינם
מו˘˙˙ים על ˆ„˜ ויו˘ר – ‰רי בסופו ˘ל „בר ‰ם ממיל‡ י„כ‡ו ‡˙ ‰חל˘ים
ו‡˙ ‰מיעוטים.
˙‰ֈוˆ‡ו˙ ˘ל ‚י˘ ‰זו‰˘ ,י‡ כוזב˙ בכל מ‰ו˙‰ ,‰יו ˘‡לפי‡-לפי נפ˘ו˙
נו˙˜ו ממ˜ור חיי‰ם ‡‰מי˙י ,מי„‰ו˙ ומי‰ו„ים ,ונרˆחו רוחני˙„‚ .לו יל„ים,
˘‰ם ע˙ ‰כבר ‡בו˙ וסבים˘‡ ,ר ל‡ זו בלב„ ˘‡ינם בסו‚ ˘ל חכם˙ ,ם ו˘‡ינו
יו„ע ל˘‡ול‡ ,ל‡ ‡פילו ל‡ בסו‚ ˘ל ר˘ע.
‰ם ‡יב„ו ‡˙ עˆמם ,ו‰ולכים חס ו˘לום ל‡בו„ לעם ‰י‰ו„י ולי„‰ו˙
‡‰מי˙י˙ ׁ ∆˘ ַח„ ‰ו‡.

‰בטח˙ ˜‰יום – על י„י ˘‰וני מ‰סביב ‰ו‚‡ון יע˜ב
ב‡ים יˆי‡˙ מˆרים וח‚ ‰פסח ומלמ„ים ‡ו˙נו ,בין ˘‡ר ‰‰ור‡ו˙ ‰רבו˙ ‚ם
לחיי יום יום ,כי ל‡ בנסיונו˙ לח˜ו˙ ‡˙ ‰סביב ‰טמונ˜˙‰ ‰ו ‰ל‚‡ול ‰וחרו˙,
כי ‡ם „וו˜‡ ל‰יפך.
בני י˘ר‡ל במˆרים ‰יוו מיעוט ˜טן וחיו ב˙נ‡ים ‚‰רועים ביו˙ר.
‡ך ,כפי ˘חכמינו ז״ל מספרים‰ ,יו ˘ונים וחלו˜ים מן ‰סביב ‰ו˘מרו ב‚‡ון
על ‡יכו˙ ‰חיים ˘ל‰ם ,על מסור˙ם ומ˜וריו˙ם )"˘‰יו י˘ר‡ל מˆויינים ˘ם

יבאר ב' אופנים במחלוקת רב ושמואל ,בפירוש "מלך חדש" – "חדש ממש"
או "שנתחדשו גזירותיו" :א .דאזלי לשיטתייהו אי אזלינן בתר פירוש הפשוט
או לפי משמעות הכתובים .ב .שהוא ע"פ דרך עבודתם :רב עיקר לימודו הוא
באיסורים  -ענינים שבין אדם למקום ,ושמואל בדיני ממונות  -בין אדם לחבירו

‡.

"וי˜ם מלך ח„˘ על מˆרים ‡˘ר ל‡ י„ע ‡˙ יוסף" )‡ ,ח( ,ובפירו˘ ר˘"י מבי‡

מחלו˜˙ בפירו˘ "מלך ח„˘"" :רב ו˘מו‡ל :ח„ ‡מר – ח„˘ ממ˘; וח„ ‡מר -
˘נ˙ח„˘ו ‚זירו˙יו".
וי˘ לומר בבי‡ור מחלו˜˙ רב ו˘מו‡ל – ˘ל˘יט˙יי‰ו ‡זלי:
בכמ ‰מחלו˜ו˙ ˘ל רב ו˘מו‡ל בפירו˘ ‰כ˙ובים ,מוˆ‡ים ‡נו ˘רב נו˜ט לעי˜ר ‡˙
פירו˘ ˙‰יבו˙ – ‚ם ‡ם לפי ז ‰י˘ ˜ו˘י מסויים ב˙וכן ‰ענין; ו‡ילו ˘מו‡ל מכריע לפי
˙וכן ‰ענין‚ ,ם כ˘„‰בר ‚ורם ל˜ו˘י בפירו˘ ‰מלו˙ עˆמם.
ומ„‰ו‚מ‡ו˙ לכך – מחלו˜ו˙ נוספו˙ ˘ל רב ו˘מו‡ל )˘‰וב‡ו בפירו˘ ר˘"י
למ˜ר‡(:
 (1על ‰פסו˜ "ויטע ‡˘ל בב‡ר ˘בע" )ויר‡ כ‡ ,ל‚( ,מפר˘ ר˘"י" :רב ו˘מו‡ל .ח„
‡מר ,פר„ס ל‰בי‡ ממנו פירו˙ ל‡ורחים בסעו„ ;‰וח„ ‡מר ,פונ„˜ ל‡כסני‡ ובו כל
מיני מ‡כל".
רב נו˜ט לעי˜ר ‡˙ ‰פירו˘ ‰פ˘וט ˘ל ˙‰יבו˙ "ויטע ‡˘ל"˘ ,מ˘מעם נטיע˙ פר„ס
˘ל פירו˙ „ו˜‡; ו‡ילו ˘מו‡ל מ„‚י˘ ‡˙ ˙וכן ומ˘מעו˙ ‰כ˙וב :ב‰מ˘ך ל"ויטע ‡˘ל
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בב‡ר ˘בע" נ‡מר "וי˜ר‡ ˘ם ב˘ם -‡ '‰ל עולם" – וכיון ˘כן ,מס˙בר יו˙ר ˘˜‰ר‡˙
˘ם  '‰בפי ‰עוברים ו˘‰בים ‰י˙) ‰ל‡ ע"י פירו˙ לב„‡ ,ל‡( ע"י "פונ„˜ ל‡כסני‡ ובו
כל מיני מ‡כל"˘ ,ז ‰מעורר ‡˙ ‰עוברים ו˘‰בים לברך ל" '‰על כל ‰טובו˙ ‰ללו"
)כפי ˘מב‡ר ר˘"י ˘ם ב‡רוכ‡˘ ,‰בר‰ם ‰י ‰מעורר ‡˙ ‰עוברים ו˘‰בים לברך
ל˜ב" ‰על ‰מ‡כל ו‰מ˘˙ ‰כו'(.
 (2על ‰פסו˜ "‚„ול י‰י ‰כבו„ ‰בי˙ ‰ז‡‰ ‰חרון מן ‰ר‡˘ון" )ח‚י ב ,ט( ,מפר˘
ר˘"י" :רב ו˘מו‡ל .ח„ ‡מר בבנין וח„ ‡מר ב˘נים".
רב נו˜ט לעי˜ר ‡˙ ‰פירו˘ ‰פ˘וט ˘ל ˙‰יבו˙ "‚„ול י‰י ‰כבו„ ‰בי˙" – ˘‰בי˙
עˆמו ‚„ול יו˙ר ב˘טחו )"בבנין"(; ‡ולם ˘מו‡ל מ„‚י˘ יו˙ר ‡˙ ˙וכן ‰ענין ,ומˆ„
˙‰וכן ו‰מ˘מעו˙ ‰רי כבו„ו ˘ל בי˙  '‰מ˙בט‡ יו˙ר ב‡ריכו˙ ˘ניו )"ב˘נים"( מ‡˘ר
ב‚ו„ל ˘טחו ˘‚‰מי ‚רי„‡.
וכך בעניננו:
רב לומ„ ‡˙ ˙‰יבו˙ כפ˘וטם – "וי˜ם מלך ח„˘ על מˆרים" ,מלך ח„˘ ממ˘ "‡˘ר
ל‡ י„ע ‡˙ יוסף"; ו‡ילו ˘מו‡ל לומ„ "˘נ˙ח„˘ו ‚זירו˙יו" ,כי „ו˜‡ כך מובן ˙וכן
‰ענין:
‡ם נפר˘ במ˘מעו˙ ˘ל "מלך ח„˘" כפ˘וטו‰ ,רי ˘ע„יין ‡ינו מוסבר כיˆ„ ‚זר
על י˘ר‡ל ‚זירו˙ – ‡מנם ‰ו‡ ‰י ‰ח„˘‡ ,בל בוו„‡י ˘מע על מע˘י יוסף ˘‰יו ב„ור
˜‰ו„ם!
ולכן מע„יף ˘מו‡ל לפר˘"˘ ,נ˙ח„˘ו ‚זירו˙יו" )‡ף ˘לפי ז ‰עול˙˘ ,‰יבו˙ "מלך
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כ‚

ֈבפר˘˙‚-לו˙ ר‡˘ונ ‰זו ]‚לו˙ מˆרים[ מסופר ,כיˆ„ ˜ומ ıי‰ו„ים¿ ˘ƒ ׁ ,ב ƒעים
נפ˘ ,ב‡ר ıזר ,‰ב˙וככי עם ‚„ול וכביר וזר במˆרים ,כלל ל‡ ˙‰בלבלו ,כלל ל‡
˙‰פעלו; ‰י‰ו„ים ‰ר‡˘ונים ב‚לו˙ ‰ר‡˘ונ‰ ,‰בינו ˘סו„ ˜יומם ‰ו‡ ב˘ונו˙
˘ל‰ם ,בז‰ו˙ם ו‰ב„לו˙ם˘ ,על כך ‰ם ˘מרו ב˙ו˜ף ולל‡ פ˘רו˙ ,וכפי
˘חכמינו זכרונם לברכ ‰מב‡רים˘ ,4בזכו˙ ˘ל‡ ˘ינו ‡˙ ˘מם ו‡˙ ‰מנ‚‰ים
˘ל‰ם ,נ‚‡לו מ‚‰לו˙ .ל‡ זו בלב„ ˘‰‰כר‰ ‰י‰ו„י˙ ‰זו ˘מר ‰עלי‰ם מפרע‰
ו‰מˆריים‡ ,ל‡ ‰י׳ כן ירב ‰וכן יפרו ,5ıמספרם ‚„ל ו‰ם ˙‰חז˜ו ברוחם ,ע„
˘זכו ל‚‡ול ‰ול˜בל˙ ˙‰ור‡‰˘ ,‰יר ˙‡ ‰כל ‰עולם ו˘‚‰ימ˙ ˙‡ ‰כלי˙
ברי‡˙ ‰עולם.
בפר˘‰ ‰זו ˘ל ˙ור˙נו „˜‰ו˘˙ ,‰ור˙ חיים ,נמˆ‡˙ ‰ור‡ ‰יסו„י˙ עבור
כל בני י˘ר‡ל בכל ‰זמנים ובכל „ורו˙ ‚‰לו˙ ,בפרט עבור „ורנו ,כ‡˘ר ‚‰לו˙
לב˘ˆ‰ ˙‡ ‰ורו˙ ˘˜‰ו˙ ביו˙ר ˘ל סבל ו˘‰מ„ ‰חס ו˘לום˘‚ ,מי˙ ורוחני˙.
בכל מ˜ום ‰י‰ו„ים ‰ם מיעוט ˜טן מו˜ף בעולם זר ו˘ונ‡ ,עולם ˘בו י˘ ח˙יר‰
נ‚„ ‰זכויו˙ ו‰מוסר ‡‰נו˘י ‰בסיסיים˘ ,בו ‡ור מעורב בחו˘ך וחו˘ך ב‡ור,
עולם ‰חי בפח„ מ˘‰מ„ ‰עˆמי˙ ‡טומי˙ רחמנ‡ ליˆלן.
וב˘ע‰ ‰זו ˘ל ‚לו˙ ח˘וכ ‰חייבים ‡נו ‰י‰ו„ים לזכור ‡˙ ‰‰ור‡ו˙
˘ל ˙‰ור‡‰ ‰לו˜י˙˙ ,ור˙ חיים˘ ,ר˜ על-י„י ייחו„נו ועˆמ‡ו˙נו ‰רוחניים
‰נסמכים על ˙ור ‰ומˆוו˙ ,ר˜ ע״י חינוך ˙ורני נ‡מן לל‡ פ˘רו˙ ,יכולים ‡נו
ל‰בטיח ‡˙ ˜יום עמנו‰ ,ן ˘‚‰מי ו‰ן ‰רוחני.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ ע' רנ‡-ב‚‡ ,רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' (933

ח„˘" ‡ינן כפ˘וטן ממ˘(‰ :כ˙וב ב‡ בז ‰לב‡ר ‡˙ ‚ו„ל ר˘עו˙ו ˘ל פרע˘ ,‰ע˘‰
‡˙ עˆמו כ‡ילו ל‡ י„ע ‡˙ יוסף וחי„˘ ‚זירו˙ על י˘ר‡ל.

ב.

‚י˘ ‰כוזב˙ ˘ל חי˜וי ‰סביב‰
ועו„ י˘ לפר˘ – בעומ˜ יו˙ר:

י„וע )ר‡"˘ בב‡ ˜מ‡ פר˜ „ ס"„(˘ ,עי˜ר עס˜ו ˘ל רב ‰י ‰ב„יני ‡יסור ו‰י˙ר ˘'בין
‡„ם למ˜ום' ,ו‡ילו ˘מו‡ל עס˜ יו˙ר ב„יני ממונו˙ ˘'בין ‡„ם לחבירו' .ומטעם ז ‰נמנו
ו‚מרו )בכורו˙ מט ,ב(‰" :לכ˙‡ כרב ב‡יסורי ,וכ˘מו‡ל ב„יני )בממונ‡(".
לפי ז ‰י˘ לומר‚˘ ,ם כ‡˘ר מ„ובר בפירו˘ ‰מ˜ר‡ו˙ )‡ף ˘‡ין ז ‰נו‚ע ל‰לכ‰
למע˘‰ – (‰רי רב נוט ‰לפר˘ ‡˙ ‰כ˙ובים מ˙וך  ‰˘‚„‰על 'בין ‡„ם למ˜ום'
)"‡יסור"( ,ו‡ילו ˘מו‡ל מ„‚י˘ ‡˙ '‰בין ‡„ם לחבירו' )"ממון"(.
וכפי ˘נר‡‚ ‰ם ב„ו‚מ‡ו˙ ‰נ"ל:
בפירו˘ "ויטע ‡˘ל בב‡ר ˘בע" )"רב ו˘מו‡ל .ח„ ‡מר ,פר„ס ל‰בי‡ ממנו פירו˙
ל‡ורחים בסעו„ .‰וח„ ‡מר ,פונ„˜ ל‡כסני‡ ובו כל מיני מ‡כל"(:

ֈל„‡בון לב י˘ ל‰כיר בעוב„˘ ‰כמעט בכל ‰מ˜רים ‡˘מים במˆבם
˘ל ‰יל„ים ]˘‡ין ל‰ם כל מ‚ע עם ˙ור ‰ומˆוו˙ ,עם „ינים ומנ‚‰ים י‰ו„יים
‡מי˙יים[ ,בר‡˘ ובר‡˘ונ‰‰ – ‰ורים.
עם בו‡ם ‡ל ‡ר ıח„˘ ‰וב‰ימˆ‡ם בסביב˘ ‰ב‰ ‰ם מ‰ווים מיעוט ˜טן
ועם ‰י˙˜לם ב˜˘יים˘ ,ב„רך כלל ‰ם בל˙י נמנעים בכל ‚‰יר ‰ממ˜ום למ˜ום,
˘‰לו עˆמם חל˜ מן ‰‰ורים כ‡ילו „‰רך ‰יחי„ ‰ל‚˙‰בר על ˘˜‰יים ‰י‡
ל˙˘‰וו˙ מ‰ר לסביב ‰בכל ‰פרטים ,על י„י ˙‰נערו˙ מעול ˙‰ור ‰ו˘מיר˙

 (4וי˜ר‡ רב ‰לב˘ .‰ ,יר ˘‰ירים רב ,„ ‰יב .ועו„.
˘ (5מו˙ ‡ ,יב.
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רב˙‰˘ ,עס˜ בעי˜ר בעניינים ˘ל 'בין ‡„ם למ˜ום' ,מ„‚י˘ ˘‰י ‰במע˘‡ ‰בר‰ם

ללא שינוי

ענין ˘ל עבו„ ‰ו˙‰מסרו˙ נפ˘י˙ " -נטע פר„ס ל‰בי‡ ממנו פירו˙ ל‡ורחים" .כלומר:
‡בר‰ם ל‡ ‰ס˙פ˜ ברכי˘˙ "כל מיני מ‡כל" ממ˜ומו˙ ‡חרים‡ ,ל‡ ‰ו‡ בעˆמו נטע

כיצד שמרו בני ישראל על עצמם בהיותם במצרים?; הצורך בימינו לחינוך
יהודי שורשי ללא פשרות; ניסיון חיקוי הסביבה הרחוקה מתורה ומצוות לא
צלח ,הבטחת קיום עם ישראל ע"י תורה ומצוות; אין לשנות לבושים יהודיים
ו¿ ≈‡ ּ∆ל˘¿ ׁ ‰מו… ˙ ¿ּבנ≈ י יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל ַָּ ‰ב ‡ƒים ƒמ ¿ˆ ָרי¿ ָמ‰

ז

)˘מו˙ ‡(‡ ,

חינוך י‰ו„י ˘ור˘י לל‡ פ˘רו˙ – כך מחנכים יל„ י‰ו„י
פר˘˙ ˘מו˙ מ˙חיל ‰ב˘‰ ˙˘‚„‰מו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל ˘ב‡ו למˆרים – ו‡ל‰
˘מו˙ בני י˘ר‡ל ‰ב‡ים מˆרימ‚ ‰ו'.
בכך מלמ„˙ ‡ו˙נו ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘˘ ,‰כ‡˘ר י‰ו„ים נכנסים למˆרים‡ ,רı
˘ב„ ‰רך ‰חיים וכל ˜˘‰פ˙ ‰עולם ‰פוכ ‰מרוח ‰י„‰ו˙ ומ„רך ‰י„‰ו˙,
ר‡˘י˙ י˘ לוו„‡ ˘‰יל„ים ל‡ י˘כחו מי ‰ם ומי ‰יו ‰ורי‰ם; ˘‰ם ˙מי„ י„עו
ויזכרו ˘‰ם בני י˘ר‡ל ,יל„ים י‰ו„יים ,בני ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב˘ ,ר ‰רב˜‰
רחל ול‡) ‰כפי ˘„‰בר מרומז במיל ‰י˘ר‡״ל‰ ,(1נו˘‡ים ב‚‡ון ‡˙ ˘מו˙י‰ם
‰י‰ו„יים ,ומ˙נ‚‰ים בחיי ‰יום-יום ב‡ופן ˘ני˙ן ל‰כיר מי„‡˘ ,ל‰ ‰ם יל„ים
י‰ו„יים – ר‡ובן˘ ,מעון ,לוי ,י‰ו„ ‰וכן ‰ל‡.‰
ל˘‰י‚ ז‡˙ ני˙ן ר˜ כ‡˘ר מעני˜ים ליל„ים חינוך י‰ו„י ˘ר˘י עמו˜ ‰נו˙ן
ל‰ם ‡˙ ˙‰ו˜ף ל‡˘‰ר מˆי‡ו˙ לעˆמם ,עם לעˆמו‚] ,ם[ ˙ח˙ ‰ניסיונו˙
˘˜‰ים ביו˙ר ˘ל ‚לו˙ מˆרים ,וז‰ו ‰בטחון ˘יˆ‡ו ממˆרים עם כל ‰יל„ים,
בנים ובנו˙ ,וב˘לימו˙ ,י‰ו„ים ˘למים ו‚‡ים ,כפי ˘חכמינו זכרונם לברכ‰
‡ומרים˘ ,2ב‡ו˙ם ˘מו˙ ˘נכנסו למˆרים‰ ,ם ‚ם יˆ‡ו ממˆרים.
וזו ‰‰ור‡‰ ‰נˆחי˙ ˘ל ˙‰ור‰ ‰נˆחי˙˜˙˘ ,3פ ‰בכל ‰זמנים ובכל ‡‰רˆו˙,
במיוח„ בזמננו ובמ„ינ ‰זו˜˘ ,יום ‰עם ‰י‰ו„י ו˘לימו˙ ‰בי˙ ‰י‰ו„י ו‰בטחון
˘יל„ים י‰ו„יים יי˘‡רו י‰ו„ים ‚‡ים בעלי ‰כר˙ ,‰לוי לחלוטין בחינוך י‰ו„י
˙ורני עמ˜ני ,לל‡ פ˘רו˙ ולל‡ „ילול.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו ע' רע‚‚‡ ,רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"„ ע' (9-841

‡˙ ‰פר„ס ,כך ˘‰פירו˙ ˘נ˙ן ל‡ורחים ‰יו ˘ייכים ‡ליו מ˙חיל ‰וע„ סוף ,ב‡ופן ‰כי
˘לם .ו‰יינו‡˘ ,בר‰ם ˙‰ייחס לענין ז˘ ‰ל "ויטע ‡˘ל" ע"„ ˜‰רב˙ ˜רבן ל˜ב",‰
ולכן טרח ל˙˙ מי‚יע כפיו ממ˘ ,מ‰יבול ˘‰ו‡ עˆמו י‚ע וטרח בו.
‡ולם ˘מו‡ל˙‰˘ ,עס˜ בעי˜ר בענינים ˘ל 'בין ‡„ם לחבירו' ,מ„‚י˘ „ו˜‡ ‡˙
‰‰נ‡ ‰בפועל ˘נ‰נו ‰עוברים ו˘בים ממע˘יו ˘ל ‡בר‰ם )'בין ‡„ם לחבירו'( ,ולכן
מפר˘ ˘"ויטע ‡˘ל" ‰ו‡ "פונ„˜ ל‡כסני‡ ובו כל מיני מ‡כל" .כלומר‡ ,בר‰ם ח˘ב
במיוח„ על טוב˙ ‰עוברים ו˘‰בים ו„˙˘‰ל במיוח„ ל‚רום ל‰ם נעימו˙ ו‰רחב ,‰ולכן
„‡‚ ל‰ם )ל‡ ר˜ לפירו˙‡ ,ל‡( ל"פונ„˜ ובו כל מיני מ‡כל" ,מכל ‰סו‚ים ומכל ‰מינים.
בפירו˘ "‚„ול י‰י ‰כבו„ ‰בי˙ ‰ז") "‰רב ו˘מו‡ל .ח„ ‡מר בבנין ,וח„ ‡מר
ב˘נים"(:
רב מ„‚י˘ ‡˙ ˘ „ˆ‰ל 'בין ‡„ם למ˜ום'‰ ˙‡ ,ענין ˘ל ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ – ‰וז‰
מ˙בט‡ ב‚„ול˙ו ˘ל ‰בנין‰˘ ,י ‰רם ו‚בו„ ,‰בר ˘מבט‡ ˜„ו˘ ‰י˙יר ;‰ו‡ילו ˘מו‡ל
מ„‚י˘ ‡˙ ˘ „ˆ‰ל 'בין ‡„ם לחבירו'‰"‰ ˙‡ ,נ‡˘ "‰ל בני י˘ר‡ל מן ‰בי˙ – וז‰
מ˙בט‡ ב‡ריכו˙ ˘ניו˘ ,בני י˘ר‡ל זכו ל‡ורו בפועל ˘נים רבו˙ יו˙ר.

‚.

וב„רך זו י˘ לפר˘ ‚ם בעניננו:

‰נ ‰לכולי עלמ‡ ,כוונ˙ ‰כ˙וב כ‡ן ‰י‡ ל‰זכיר ר˘עו˙ו ˘ל פרע‰˘) ‰רי ‡פילו ‡ם
‰י ‰ז" ‰מלך ח„˘ ממ˘" ,ל‡ י˙כן ˘‰ו‡ ל‡ ˘מע ‡ו„ו˙ מע˘יו ו˙ו˜פו ˘ל יוסף ב„ור
˜‰ו„ם ,ו‡ם כן בוו„‡י ˘י˘ ר˘עו˙ מˆי„ו ב‰נ˙‚‰ו עם בני י˘ר‡ל(; ו‡˘‰ל‰ ‰י‡,
ב‡יז ‰פרט ‰י ‰עי˜ר ר˘עו˙ו?
˘מו‡ל סובר˘ ,ל‡ ‰י ‰ז ‰מלך ח„˘ ממ˘; ‰י ‰ז‡ ‰ו˙ו ‰מלך‡ ,ל‡ "˘נ˙ח„˘ו
‚זירו˙יו" .ולפי פירו˘ ז‰ ‰י˙ ‰עי˜ר ר˘עו˙ו ב˙חום ˘ל 'בין ‡„ם לחבירו' :מלך ז‰
‰יˆ ‰ריך ל‰יו˙ ‡סיר ˙ו„ ‰ביו˙ר כלפי יוסף˘ ,סייע בי„ו וכו' וכו' ,ו˙‰נ ‚‰בכפיו˙
טוב„‚ ‰ול ,‰כמובן )ור‡ ‰רבינו בחיי כ‡ן(;
‡ולם ב˙חום ˘ל 'בין ‡„ם למ˜ום' ל‡ ‰י˙ ‰ר˘עו˙ו כ„‚ ‰ול ,‰כי ‰י˙ ‰לו ‡מ˙ל‡
כלפי ˘מי‡ )לפי „ע˙ו( :בני י˘ר‡ל ב‡ו ב‚בולו – ‰ו‡ ז˘ ‰נ˙ן ל‰ם ‡˙ ‡ר‚ ıו˘ן
ל‡חוז - ‰ו˜יבלו מלכו˙ו‰ ,יינו ˘מן ˘‰מים מסרום בי„ו לע˘ו˙ ב‰ם כרˆונו ]ובפרט
˘יע˜ב עˆמו נ˙ן לו כבו„ מלכו˙ )וי‚˘ מז ,ז-יו"„ ובפר˘"י([.

 (1ר‡ ‰ס' מנח ‰בלול) ‰פ' וי˘לח(‰ .וב‡ במ„ר˘ ˙לפיו˙ ענף י˘ר‡ל .ועו„.
 (2וי˜"ר פל"ב .‰ ,ו˘"נ.
 (3ר‡‚ ‰ם ˙ני‡ רפי"ז .ובכ"מ.

‡ולם רב סובר ˘‰י ‰ז ‰מלך "ח„˘ ממ˘" ,כי „ו˜‡ לפי ז ‰מובנ˙ ‚ו„ל ר˘עו˙ו
'בין ‡„ם למ˜ום'‡ :מנם יוסף ל‡ ‰יטיב עמו ב‡ופן פרטי ,כך ˘‡ין כ‡ן כפיו˙ טוב‰
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ח

כ„‚ ‰ול) ‰ב˙חום ˘ל 'בין ‡„ם לחבירו'(‡ ,בל כיון ˘בני י˘ר‡ל ‚‰יעו למˆרים עו„
לפני ˘נע˘ ‰מלך‡ ,ין לו ˘ום ‡מ˙ל‡ ו ‰˜„ˆ‰כלפי ˘מי‡ לר„ו˙ ב‰ם; ונמˆ‡ ‡יפו‡,
˘‰עזו˙ ו‰חוˆפ˘ ‰לו‡‚ ,וו˙ו ו‚סו˙ רוחו ‰יו ‚„ולים ביו˙ר:
‡ם ‰י‰ ‰ו‡ ‰מלך ˘˜יבל ‡˙ בני י˘ר‡ל במˆרים‰ ,י˙ ‰יכול ‰ל‰יו˙ לו ‡מ˙ל‡,
כי כ˘ם ˘˘‰ליט ‰בי„יו ל‰כניס ‡˙ י˘ר‡ל למˆרים ,כך ˘‰ליט ‰בי„ו ל‚זור עלי‰ם
‚זירו˙ ול‰רע ל‰ם; ‡ולם כיון ˘‰י ‰ז ‰מלך ח„˘ ,ובני י˘ר‡ל ‰ם כבר ˙ו˘בים
במˆרים מימים ימימ ,‰עו„ לפני ˙‰חל˙ מלכו˙ו  -מנין לו ‡‰ומ ıו‰עוז ל˙‰חיל ל‰רע
ל‰ם?! ‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘ל‡ ‰י˙ ‰למלך יר‡˙ ˘מים כלל ,ו‰י‚ ‰ב-‰לב ב‡ופן „"‡ני
ו‡פסי עו„".
]וי˘ ל‡‰ריך טוב‡ ב˜˘‰ו"ט בכ"ז ,ול‰בי‡ „ו‚מ‡ו˙ נוספו˙ ל"‰ל˘יט˙י‰ "‰נ"ל.
‡ך ‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ,ועו„ חזון למוע„ בעז".[‰

הוספה
מכתבי עצות והדרכות
בעבודת השי״ת ובחיי היום יום

מ˙וך סט ‰ספרים „רכי ‰חיים

פרשת שמות

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙
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עיונים וביאורים קצרים

בבו˜ר סיפר ‰רב „ˆ‰י˜ רבי ‡לימלך לחברי‡ ‡˙ ‡‰מור ,ו‰ם ‡מרו ˘ˆריכים ל‚˘˙
לעבו„ ,‰ו˙‰ווע„ו ‰רב ‰בבי‡ור ‡‰מר ‰בבי‡ורים וסיפורים ˘ל מ‡מרי חז"ל „‰נים
ומספרים על בעלי ˙˘וב.‰
ב˙וך כך נכנס עובר ‡ורח ו‡‰זין ל˘יח˙ם .לפ˙ע ‰חל ‡‰ורח לˆחו˜ וˆע˜ על
‰חברי‡ ˜„י˘‡" :מ‡˙‰ ‰ספ˙ם בבי˙ ‰כנס˙ ויו˘בים ומ„ברים ‡ו„ו˙ ˙˘וב ‰ולימו„
˙ור ,‰מ˙ ‰ור ,?‰מ˘˙ ‰וב ,"?‰וביטל ולי‚ל‚ מ‰חברי‡ ˜„י˘‡.

במ˘ך כמ ‰ימים ‰פכו ‡ו˙ו לבעל ˙˘וב‚ ‰מור
‰חברי‡ ˜„י˘‡ עמ„ו ל˙‰פלל ו‰יו ב˙‰עוררו˙ ‚„ול ‰מלוו ‰בכיו˙ עˆומו˙‡ .חרי
˙‰פיל‡ ‰מרו מזמורי ˙‰לים ב˙‰עוררו˙.
‡‰ורח י˘ב ולע‚ מ‰חברי‡ ˜„י˘‡ ו˜ר‡ ל‰ם "בטלנים" ,ו‡ילו ‰חברי‡ ˜„י˘‡
„יברו ‡˙ו וˆיירו בפניו כמ ‰י˜ר י‰ו„י ‡ˆל ˘‰י״˙ ,ע„ ˘‰ו‡ ˙‰עורר ב˙˘וב.‰
במ˘ך כמ ‰ימים ע˘ו ‡ו˙ו לבעל ˙˘וב‚ ‰מור.

למה למנות את המתים?
ו‡ל˘ ‰מו˙ בני י˘ר‡ל ‰ב‡ים מˆרימ‚ ‰ו׳
)‡(‡ ,

ופיר˘ ר˘"י‡" :ף על פי ˘מנ‡ן
בחיי‰ם – חזר ומנ‡ן במי˙˙ן ל‰ו„יע
חיב˙ן" .ב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ ‰נר‡˘ ‰ר˘"י
ב‡ ל‰סביר כ‡ן מ„וע נמנו בני י˘ר‡ל
ב˘ני˙‡ ,ף ˘כבר נמנו בפר˘˙ וי‚˘.
‡בל ‡י ‡פ˘ר לומר כן‰„ ,רי מובן
בפ˘טו˙ למ ‰נמנו כ‡ן ב˘ני˙ ,ל‚„‰י˘
˘מ‡ז ˘יר„ו מˆרימ ‰ומנו ˘בעים נפ˘ –
פרו ורבו במ‡ו„ מ‡ו„.

)ספר ˘‰יחו˙ ‰׳˘״˙ )ל‰״˜( עמו„ים ˜יט˜-כ(

לו ˜‰ב"" ‰ב‰וˆי‡ך ‡˙ ‰עם ממˆרים
˙עב„ון ‡˙ ‡‰ל˜ים על ‰‰ר ‰ז "‰כלומר
"מ‡˘ ‰מר˙ ב‡יז ‰זכו˙ ‡וˆי‡ם ממˆרים
‰וי יו„ע ˘בזכו˙ ˙‰ור‰˘ ‰ן ע˙י„ים
ל˜בל על י„ך ב‰ר ‰ז‰ ‰ם יוˆ‡ים מ˘ם"
וי˘ ל‰בין מ ‰מ‰ני ˜בל˙ ˙‰ור˘ ‰ל‰ם
לע˙י„ ,ל‡חרי יˆי‡˙ם ממˆרים כזכו˙
˘עבור ‰יˆ‡ו ממˆרים?
ב˘בלי ‰ל˜ט מוב‡ ממ„ר˘ ‰„‚‰
"˘כ˘נ˙ב˘רו

י˘ר‡ל

לˆ‡˙

ממˆרים

נ˙ב˘רו ˘‰ן ע˙י„ין ל˜בל ‡˙ ˙‰ור ‰לסוף
חמי˘ים יום ליˆי‡˙ן  . .וי˘ר‡ל מרוב
חיב‰ ‰יו מונין בכל יום ויום ו‡ומרים ‰רי

וˆריך לומר ˘ר˘"י ב‡ ל‰סביר כ‡ן

עבר יום ‡ח„ ויום ˘ני וכן כולם ˘‰י' נר‡‰

למ‰ ‰זכירו כ‡ן ˘מו˙ ˘נים ע˘ר ˘‰בטים

בעיני‰ם כזמן ‡רוך מ˙וך חיב˙ן „‚‰ול‰

˘כבר ל‡ ‰יו בחיים ,ועל-כן פיר˘ "‡ע"פ
˘מנ‡ן בחיי‰ן מנ‡ן במי˙˙ן ל‰ו„יע
חיב˙ן".

על „‰בר )לכך ‰ספיר ‰נ˜בע ל„ורו˙(".
ועפ"ז י˘ לומר ˘בזכו˙ ˙˘ו˜˙ם
ל˜בל˙ ˙‰ור˙‰˘ ‰חיל ‰עו„ ב‰יו˙ם

)ע"פ ל˜ו״˘ ח״ו עמ׳ (4

קבלת התורה כזכות
לצאת ממצרים
"וי‡מר מ˘‡ ‰ל ‡‰ל˜ים מי ‡נכי כי
‡לך ‡ל פרע ‰וכי ‡וˆי‡ ‡˙ בני י˘ר‡ל
ממˆרים" ,בי‡רו רז"ל במ„ר˘ וכ"‰
בפר˘"י˘ ,טענ˙ מ˘ ‰כוונ˙" ‰מ ‰זכו˙
י˘ בי„ם ˘‡וכל ל‰וˆי‡ם" וע"ז ענ‰

במˆרים זכו לˆ‡˙ ממˆרים ,וז‰ ‰פירו˘
"בזכו˙ ˙‰ור‰˘ ‰ן ע˙י„ים ל˜בל על
י„ך" „˜בל˙ ˙‰ור˙‰ ‰חיל מ˙˘‰ו˜˜ו˙
ו‚ע‚עועים ˘ל י˘ר‡ל ל˜בל˙ ˙‰ור ‰עו„
ב‰יו˙ם במˆרים„˘ ,בר ז ‰ב‡ מרˆונם
ובחיר˙ם ,וז‚ ‰ופ‡ ‚יל‚˘ ,‰ם מע˘‰
˜‰בל˘ ‰ל‰ם ב‰ר סיני ל‡ ‰י' )ר˜( ענין
‰כרחי וכפי'‡ ,ל‡ י˘ בז‚ ‰ם מע˘˜ ‰בל‰
מˆ„ רˆונם ובחיר˙ם.
)ע"פ ל˜ו"˘ חל"ו עמ' (7

יט

י
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ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

עבודת פרך רוחנית
עסק הפרנסה – רק עם "קצבה" ו"תועלת" " /עבודת פרך" – יגיעה ללא תכלית
וריווח  /כח ההתמסרות בלי גבול הוא מנפש האלוקית בלבד " /נשמות התועות"

על

להעניק כוח לחזור בתשובה
בבוקר סיפר הרב הצדיק רבי אלימלך לחבריא את האמור ,והם אמרו שצריכים
לגשת לעבודה ,והתוועדו הרבה בביאור האמרה בביאורים וסיפורים של מאמרי
חז"ל הדנים ומספרים על בעלי תשובה

עבו„˙ ‰פרך ˘‰עבי„ו ‰מˆרים ‡˙ בני י˘ר‡ל ,נ‡מר בפר˘˙נו "וימררו ‡˙

חיי‰ם בעבו„ ."‰˘˜ ‰ו‰נ" ,‰חיי‰ם" ‡‰מ˙יים ˘ל בני י˘ר‡ל ‡ינם ‰חיים ˘‚‰מיים
ועניני‰ם ,כי ‡ם ‰חיים ‰רוחניים ˘ל ‰נ˘מ ‰ועבו„˙ ) '‰ר‡˙ ‰ני‡ ‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ סכ"ז(,
ונמˆ‡ ˘מיררו ‰מˆרים ל‡ ר˜ ‡˙ חיי‰ם ˘‚‰מיים ˘ל בני י˘ר‡ל‡ ,ל‡ ‚ם ובעי˜ר ‡˙
חיי נ˘מו˙י‰ם.
ו„‰בר ˙מו˙ :‰ינח מ˘ ‰עבו„˙ פרך ממרר˙ חייו ˘‚‰מיים ˘ל ‡„ם ומ˘בר˙ ‚ופו
‰רי ז„ ‰בר ‰מובן בפ˘טו˙‡ ,ך כיˆ„ עבו„ ‰˘˜ ‰ממרר˙ ‡˙ חייו ‰רוחניים ˘ל
‰י‰ו„י‰ ,י‡ ‡מנם מפריע ‰לו בעבו„˙  '‰ומונע˙ ‡ו˙ו מ˙‰עס˜ו˙ בענינים רוחניים,
‡ך כ‡ן נ‡מר ˘‰י‡ ממרר˙ ‡˙ חייו ,ו‰יינו ˘‰י‡ "ממרר˙" ‡˙ חיי נ˘מ˙ו עˆמם,
וכיˆ„ י˘ בכח˘ ‰ל עבו„˙ פרך "למרר" ‡˙ חיו˙ו ‰רוחני˙ ˘ל י‰ו„י?
וי˘ לב‡ר ˙וכנ‰ ‰פנימי ˘ל "עבו„˙ פרך" ,ו‡זי י˙ב‡ר כיˆ„ יכול‰ ‰י‡ למרר ‡˙
חיי נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י ,וממ ‰י˘ לו ל‡„ם ל˘‰מר בכ„י ל˘מור על חיי נ˘מ˙ו.

עס˜ ‰פרנס – ‰ר˜ עם "˜ˆב "‰ו"˙ועל˙"
‰מˆרים מיררו ‡˙ חיי‰ם ˘ל י˘ר‡ל ב"עבו„˙ פרך" ,וטיב˘ ‰ל עבו„˙ פרך ‰י‡
"עבו„‡˘ ‰ין לˆ˜ ‰ב ‰ו‡ין ל˙ ‰ועל˙" )ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' עב„ים פ"‡ "‰ו ו"‰‚‰מ ˘ם(,

"˘ומע ‡˙‡ ‰לימלך מ‡˘ ‰ומרים במ˙יב˙‡ „ר˜יע"
‡ˆל ‰מ‚י„ ממזריט˘ ‰י ‰ס„ר ˘ל מ˘מורו˙˙‰˘ ,למי„ים ‰יו מ˘מ˘ים ]‡˙ מורם
‰רב[ ‰מ‚י„.
‡˙ ‰סיפור ‰ב‡ סיפר ‰רב „ˆ‰י˜ רבי זוסי‡ מ‡ניפולי לרבנו ‰ז˜ן ,כפי ˘˘מע
מ‡חיו „ˆ‰י˜ רבי ‡לימלך מליזנס˜.
פעם ‡ח˙ ,כ˘‰י‰ ‰מ˘מור˙ ˘ל רבי ‡לימלך ,ו‰ו‡ י˘ב בח„ר סמוך˘ ,מע ‡˙
]מורו[ ‰מ‚י„ ]ממזריט˘[ ˜ור‡ לו .נכנס רבי ‡לימלך לח„רו ˘ל ‰מ‚י„ ˘‡מר לו:
"˘ומע ‡˙‡ ‰לימלך מ‡˘ ‰ומרים במ˙יב˙‡ „ר˜יע‰‡˘ ,ב˙ י˘ר‡ל מ˘מע ‰ל‡‰וב
ר˘ע ‚מור כמו ˆ„י˜ ‚מור".1

‰כח ˘ל "מנין" מ‰חברי‡ ˜„י˘‡
בכוחו ˘ל ˆ„י˜ לעורר כוחו˙ ‰נ˘מ˘ ‰י˘נם ב‰עלם בנ˘מ ‰ול‰עני˜ כוח לע˘ו˙
˙˘וב" .‰מנין" מ‰חברי‡ ˜„י˘‡ י˘ בכוחם לעורר ר˘ע ‚מור לע˘ו˙ ˙˘וב.‰

עבו„‡˘ ‰ין ל ‰סוף וזמן מו‚בל ,ו‚ם ‡ין ˙ועל˙ מכל עמלו.
ו‚ם בעבו„˙ו ˘ל י‰ו„י ˙י˙כן מˆי‡ו˙ כזו ˘ל עבו„˙ פרך "˘‡ין לˆ˜ ‰ב ‰ו‡ין ל‰
˙ועל˙":

 (1ל‰עיר מ˙ומר „בור ‰פ"ב‰ .ער˙ כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע.
]ו˘ם :יר‚יל עˆמו ל‰כניס ‡‰ב˙ בני ‡„ם בלבו ,ו‡פילו ‰ר˘עים ,כ‡ילו ‰יו ‡חיו ויו˙ר מז‰ .‰מו"ל[.
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י‡

‰ל˘ון "פ˙חון פ "‰מור‰„ ‰פ ‰מˆ"ע

מבלי ˘יי˙בעו ע"ז מי˘ר‡ל( כבר ליכ‡

כ‡˘ר י‰ו„י עוס˜ בענינים ‚˘מיים ועמל לפרנס˙ו‰ ,רי עבו„ ‰זו י˘ לˆ˜ ‰ב,‰

ס˙ום ‰ו‡ וב‡ ‡חר ופו˙חו ,וז˘ ‰ייך

"פ˙חון פ‡ ."‰ל‡ ˘מˆ„ ˘לימו˙ ˜„ˆ‰

˘‰רי ˙‰ורˆ˜‰ ‰יב ‰ל‡„ם ˘יעור ו‚בול ע„ כמ ‰י˜˘ ‡‰וע וטרו„ בעס˜ו„‡‰ .ם ˆריך

ב„ברי ‰מ„ר˘ „ו˜‡ לענין מ˘ ‰י˘ר‡ל

ו‰יו˘ר „‡בר‰ם ,ע„יין י˘ מ˜ום ל"‡ו˙ו

לעסו˜ בפרנס˙ו ר˜ בכ„י ליˆור "כלי" ˘בו ˙וכל ל˘רו˙ ברכ˙ו ˘ל ˜‰ב"" – ‰וברכך

מˆ"ע י˜בלו ˘‰כר )ול‡ ˙˙עורר כל טענ‰

ˆ„י˜" לומר „י˘ר‡ל ˘חוו בעˆמם ˜ו˘י

‡ '‰ל˜יך בכל ‡˘ר ˙ע˘."‰

מˆ„ם( ,ור˜ ˘‰נ ˙‚‰מˆרים בז˙ ‰עורר

˘‰עבו„ ו‰עינוי „מˆרים )"ועב„ום וענו"(

ומכיוון ˘פרנס˙ו ˘ל ‡„ם ‡ינ ‰מ‚ע˙ מכחו וי‚יע˙ו ו˙‰חכמו˙ו בעס˜ו ,כי ‡ם

ו˙פ˙ח ‡˙ ‰טענ ,‰ו‰ו‡ מ˘ ‰בי‡ר

זכ‡ים ל˙˘‰לם ב"רכו˘ ‚„ול" „ו˜‡

מברכ˙  '‰בלב„‰ ,רי „י לו בעˆם יˆיר˙ "‰כלי" ,ו˜‰ב" ‰כבר מ˘פיע ‡ליו ברכ˙ו ,וכל

‰מ„ר˘ כבר „‡ילו ל‡ ‰יו „‰מים ני˙נים

ב‡ופן ˘י‰י' ניכר בז˘˙„ ‰לום חוב י˘

י‚יע ‰ונ˙ינ˙ כחו˙ בעס˜ו י˙ר על יˆיר˙ ‰כלי ‰רי ‰י‡ מיו˙ר˙ לחלוטין ,מ‡חר ו‰ברכ‰

מי„י ‰מˆרים )ור˜ ‰יו נל˜חים מ‰ם

כ‡ן )˘„ו˜‡ ‡ז י˘נו ב˘לימו˙ "ו‡חרי כן

ל‡ ˙‚„ל על י„י י‚יע˙ו ‰י˙ר ,‰ונמˆ‡ ˘בזבז כחו˙ וזמן ל˘ו‡.

ע"י י˘ר‡ל( ‰י' "פ˙חון פ "‰ל‡בר‰ם

יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול ˜יים ב‰ם"(„˘ ,בר ז‰

ו„‰בר ‡מור ‰ן בסו‚ ‰כחו˙ ˘„‡‰ם מ˘˜יע ,ו‰ן בזמן ˘נו˙ן ל˙‰עס˜ו˙ זו:

˘נ˙ינ„ ‰רו˘ ‰כ‡ן .מ˘‡"כ ב‡‰ופן ˘ב‡

מ˙˜יים ע"י "„בר נ‡ ב‡זני ‰עם וי˘‡לו

"˘‰ס ל˘לול )˘‰י' ני˙ן מי„י ‰מˆרים

‚ו'".

על עס˜ ‰פרנס‡ ‰מר˙ ‰ור" ‰י‚יע כפיך כי ˙‡כל"" ,כפיך" מור ‰על כחו˙ ‰ע˘יי‰
‰נחו˙ים ו‰חיˆוניים ˘ל ‰י‰ו„י ,כי לע˘יי˙ "‰כלי" לפרנס„ ‰י ב˜˘‰ע˙ כחו˙ ‡לו,
ו‡ם מ˘˜יע „‡‰ם ‡˙ כחו˙ נפ˘ו ‰עמו˜ים יו˙ר‡ ,ין ב„בר כל ˙ועל˙ ,ול‡ ירוויח מכך
מ‡ומ ‰בפרנס˙ו‚ .ם בזמנים ˆ˜‰ובים לעבו„ ‰מוכרח „‡‰ם ל‚‰ביל ‡˙ עˆמו לכ„י
יˆיר˙ "כלי" לפרנס ‰ו˙ו ל‡ ,וחייב ‰י‰ו„י לפנו˙ לו זמנים ˘ב‰ם ‡ינו נ˙ון בעס˜ו ‡ל‡
˜ובע ע˙ים ל˙ור ‰ול˙פיל ‰בˆיבור.
ו‡זי נו˙ן ˜‰ב" ‰ברכ ‰בעס˜ו" ,וברכך ‡ '‰ל˜יך בכל ‡˘ר ˙ע˘."‰

"עבו„˙ פרך" – י‚יע ‰לל‡ ˙כלי˙ וריווח
ו‰נ‡ ,‰ם ל‡ מס˙פ˜ „‡‰ם ביˆיר˙ "‰כלי" ,ומ˘˜יע בעס˜ פרנס˙ו ‡˙ כחו˙יו
‰נעלים ‰רי זו "עבו„˙ פרך"„ ,עבו„ ‰כזו "‡ין לˆ˜ ‰ב ‰ו‡ין ל˙ ‰ועל˙":
"‡ין לˆ˜ ‰ב‰˘ – "‰רי מ˘˜יע ‰ו‡ ‡˙ כל זמנו ממ˘ בעס˜‰ ,ן ב˘ע˙ ‰עבו„ ‰ו‰ן
ל‡חר מכן ,כ‡˘ר ‰ו‡ עומ„ טרו„ ומח˘ב ‡יך לˆ‰ליח עס˜ו יו˙ר ,ו‚ם כ˘מ‚יע לבי˙ו
‡ין ‰ו‡ ˜ובע ע˙ים ל˙ור ‰ו˙פיל‡ ‰ל‡ מחפ˘ ˙חבולו˙ ל‰וסיף בפרנס˙ו ,וע„ ˘‡פילו
בעלו˙ו על יˆועו ל˘נ˙ ‰ליל‰ ‰ו‡ מח˘ב ע„יין בעניני עס˜ו ,וחולם מענינים ˘˜‰ורים
לעס˜ .ונמˆ‡ ˘‡ין ˘ום ˜ˆב ‰לזמן ולכחו˙ ˘נו˙ן בעס˜ ‰פרנס] ‰כנ"ל בעמו„ ˜‰ו„ם.
"‡ין ל˙ ‰ועל˙" – ˘‰רי "ל‡ לחכמים לחם" )˜‰ל˙ ט ,י‡( ,וכמ˘ ‰י˙רוˆ ıוי˙יי‚ע
וי˘˜יע בעס˜ו ,ל‡ יˆליח יו˙ר על מˆ˜˘ ‰ב לו ‰בור‡ ,ו‡„רב‡ יכול „‰בר ל‰זי˜ו ח"ו
)כמבו‡ר ב„רך מˆו˙יך ˜ז.(‡ ,

כח ˙‰‰מסרו˙ בלי ‚בול ‰ו‡ מנפ˘ ‡‰לו˜י˙ בלב„
יכול˙ „‡‰ם ל˜˘‰יע ב„בר כחו˙ לל‡ ˜ˆב ‰ולל‡ ח˘בונו˙ כלל ,ב‡ ‰מנפ˘ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

‡‰לו˜י˙ ˘ל ‰י‰ו„י„ .כל מ˘ ‰בר‡ ˜‰ב" ‰בעולמו ‰ו‡ ˜ˆוב ומו‚בל ,ו‡ם מˆינו

ר˜ ‰ו‡ ל‰טעים „ ‡‰נ˙ב˜˘ו י˘ר‡ל

ב‰ם" – „‰ ‡‰ו‡ ‰ו‡ ‰יסו„ ל"‰פ˙חון

˘עו˘‰ ‰י‰ו„י „בר ˘‰ו‡ בלי ‚בול ו˘יעור‰ ,רי ‰כח לז‰ ‰ו‡ מ‰נפ˘ ‡‰לו˜י˙ ˘‡ין

בב˜˘ ‰מיוח„˙ ל˘‡ול כלי כסף וכלי ז‰ב

פ‰ "‰נ"ל ˘י‰י' ‰רכו˘ ‚„ול ב‚„ר ˘כר,

ל‚ ‰בול ,מ‡חר ו‰י‡ ˜˘ור ‰וחבו˜ ‰עם ˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ בלי ‚בול ו˙כלי˙.

ממˆרים ‡ף ˘ל‡ חפˆו בז ‰כלל ב‡ו˙‰

„כיון ˘"ועב„ום וענו ‡ו˙ם ˜יים ב‰ם",

)עיי"˘ ב˘"ס מ˘ל ל‡„ם ˘‰י' חבו˘ בבי˙

˘י˘ר‡ל חוו בעˆמם ˜ו˘י ˘‰עבו„

‡‰סורים ו‡ינו חפ ıבמ‡ומ ‰ובלב„ ˘יˆ‡ ר‚ע

ו‰ענוי ,לכך מחייב „‰בר ˘"ו‡חרי כן

‡ח„ ˜ו„ם כו'( ,וז‰ו ˘˙יר"˘‰ ıס „‡ף ˘ל‡

יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול" י‰י' ב‡ופן „"˜יים

חפˆו בז ‰י˘ר‡ל ובי˜˘ו ל„˜‰ים יˆי‡˙ם

ב‰ם" .ולמנוע טענ ‰זו ,ע˘ו מן ˘‰מים

לז ‡"‡ – ‰למל‡ ב˜˘˙ם כ„י "˘ל‡ י‡מר

˘יבו‡ ‰רכו˘ ‚„ול לי„י י˘ר‡ל ע"י

‡ו˙ו ˆ„י˜ כו'"‡ .בל על ‰מ„ר˘ ˜˘‰

נ˙ינ ‰ממˆרים מ˙וך חן ,ברˆונם ‰טוב

כנ"ל „מ˘מע ˘‰וב‡ „‰בר כסיב ‰לעˆם

ובסבר פנים יפו˙ – "ונ˙˙י ‡˙ חן ‰עם

˜יום ‰‰בטח„ ‰רכו˘ ‚„ול .ויל"ע טוב‡

‚ו'"˘ ,בז‰ ‰ו„‚˘ מ‰˘ ‰רכו˘ ‚„ול כרוך

ב˘ור˘ ˘‰ינוי ˘ב„בר בין ‰מ„ר˘ ל˘"ס.

ב"„ ‡‰ועב„ום וענו ‡ו˙ם" ,כנ"ל.

„‰נ˘מ‡‰ ‰לו˜י˙ כחו˙י‰ ‰ם לל‡ ‚בול כלל˘ ,י‰ו„י יכול למסור נפ˘ו על ˜י„ו˘
˘מו י˙' למעל ‰מטעם ו„ע˙ ל‚מרי ,וע„ ˘ביכל˙ו ל‰יו˙ עוב„ " '‰ל˘מ "‰לל‡ ˘ום
ח˘בונו˙ ו˘ל‡ על מנ˙ ל˜בל ˘כר כלל – "לל‡ ˙ועל˙".
וכ‡˘ר נוטל י‰ו„י כחו˙ ‡לו ,ומ˘˜יעם ב˙‰מסרו˙ לעס˜ ‰פרנס" ‰לל‡ ˜ˆב ‰ולל‡
˙ועל˙" ,נמˆ‡ ˘‰ו‡ נוטל ‡˙ חיי ‰נפ˘ ‡‰לו˜י˙ ומנˆלם לענינים ‚˘מיים ,ועל כך
נ‡מר "וימררו ‡˙ חיי‰ם" – ˘ממררים ‡˙ ‰חיים ˘ל ‰נפ˘ ‡‰לו˜י˙ ,כ‡˘ר מנˆלים
‡ו˙ם ל"עבו„˙ פרך" לל‡ ˜ˆב ‰ו˙ועל˙ בענינים נחו˙ים.

"נ˘מו˙ ˙‰ועו˙"
ו‚ם ב‡„ם ˘‡ינו מ˙מסר ח"ו לעניני עולם ‰ז ‰ומ˘˜יע כל כחו בעבו„˙ ‰בור‡

˘ע‰

ולפי

מ˘נ˙"ל י˙ורˆו „ברי ‰מ„ר˘

ומע˙‰

˙בו‡ר ‰יטב ‚ם כוונ˙ "˘‰ס

כפ˙ור ופרח„ ,ב‡מ˙ מˆ„ עˆם ‰‰בטח‰

ל‰וסיף על „‰ר˘‰ ‰נ"ל במניע˙ ‰טענ‰

י˙"˘‚ ,ם בו י˙כן ,ב„˜ו˙ ,ענין "וימררו ‡˙ חיי‰ם".

„"רכו˘ ‚„ול" ‰י˙ ‰יכול ‰ל˜˙‰יים בלי

„‡בר‰ם ,במ‰˘ ‰בי‡ „‰בר ב˘ייכו˙

„‰נ ‰בני י˘ר‡ל נחל˜ו בכללו˙ ל˘ני סו‚ים:

ענין "ונ˙˙י ‡˙ חן ‰עם ‚ו'"„ ,כיון ˘ל‡

ל‰כ˙וב „"„בר נ‡ ב‡זני ‰עם וי˘‡לו

נ˙פר˘ ב‰בטח ‰זו בפירו˘ ‰מכוון ˘ב,‰

‚ו'"‰„ .נ‡ ,‰ף ב‡ם ‰יו מˆרים נו˙נים

ו‡פ˘ר לפר˘‰˘ ‰י‡ ר˜ ב‚„ר עונ˘

לי˘ר‡ל כלי כסף וכלי ז‰ב כו' ובסבר

למˆרים ול‡ ב‚„ר ˘כר לי˘ר‡ל ,ו‡"כ

פנים יפו˙ ,מי‰ו ע„יין מ˜ום לומר ˘‡ין

י„ ‰מובטח על ˙‰ח˙ונ ‰ויכול‰ ‰י˙‰

ניכרים „‰ברים „נ˙ינ˙ ˘כר לעבו„˙ם י˘

ל˜˙‰יים ‡ף ב‡ופן ˘ניכר ב ‰בעי˜ר

כ‡ן ,וע„יין נוכל לומר ˘‡י"ז ˘כר עבו„‰

ˆ„ ‰עונ˘ למˆרים ול‡ ˘‰כר ו‚˙‰מול

כ"‡ נ˙ינ˙ מ˙נו˙ ס˙ם ‡ו ˘‰ו‡ ע"מ ˘ל‡

לי˘ר‡ל; ‡ל‡ ˘‡ז ‰י' מ˜ום ל"פ˙חון

יˆ‡ו י˘ר‡ל ממˆרים בעירום ובחוסר כל

פ ‰ל‡בר‰ם ‡בינו"‡ ,בי‰ם ˘ל י˘ר‡ל

)ועיי' בספרי ור˘"י ר‡ ‰טו ,טו „בביז˙ מˆרים

)ו„ו"˜ ˘במ„ר˘ „ו˜‡ נזכר ב˙ו‡ר ז‰

בים ‰י' ‚„ר ‰ענ˜„ ‰עב„ ‰יוˆ‡ לחירו˙ ,ועיי'

י˘נם "יו˘בי ‡‰ל" ˘‰ם י‰ו„ים ˘עי˜ר עס˜ם ‰ו‡ בלימו„ ˙‰ור ,‰ובפרט ˙למי„י
‰י˘יבו˙ ,ו‡מנם ‚ם ‰ם מחוייבים ב‚מילו˙ חס„ים ‚˘מי˙ ,ובפרט ב‚מילו˙ חס„
רוחני˙‡ ,ך ע„יין עי˜ר ענינם ‰ו‡ בעס˜ ˙‰ור.‰
ול‡י„ך ,י˘נם כ‡לו ˘‰נם "בעלי עס˜" .עי˜ר עבו„˙ ˘ '‰ל‰ם ‰ו‡ במע˘‰ ‰מˆוו˙
ובפרט במˆו˙  ,‰˜„ˆ‰ל‰יו˙ ‚ומלי חס„ים ב‚˘מיו˙ ו‚ם ברוחניו˙  -ל‰פי ıמעיינו˙
˙‰ור ‰ו‰י„‰ו˙ .ו‡מנם ‚ם ‰ם ˆריכים ל˜בוע ע˙ים ל˙ור‡ ,‰ך עי˜ר עבו„˙ם ב‚מילו˙
חס„ים.
כל ‡ח„ מ˘ני סו‚ים ‡לו עליו ל˜˘‰יע עי˜ר עבו„˙ו ב‡ו˙ו סו‚ עבו„˘ ‰מ˙‡ים
לו‡ ,ך י˘נם "נ˘מו˙ ˙‰ועו˙"‰˘ ,ן ‡ינן רוˆו˙ לעסו˜ בעבו„‰ ‰מוטל˙ עלי‰ן,
ומ˘˙מטו˙ ל˙‰עס˜ בעבו„‡˘ ‰ינ ‰מ˙פ˜י„ן.
ול„ו‚מ‡ ,כ‡˘ר מ‚יעים לב˜˘ ‚מילו˙ חס„ מ"‰בעל עס˜" ,נ‰י ‰פ˙‡ום מ‡ריך
ב˙פיל˙ו ו‰ו‚ ‰ב˙ור ‰ומ˙מי„ בלימו„ו ,וכ˘מסיים לימו„ו מוכרח ‰ו‡ לרו ıלעס˜יו
ו‡ינו יכול לסייע לזול˙ו .ול‡י„ך"‰ ,יו˘ב ‡‰ל" מפסי˜ מלימו„ו ו‰ולך ל˙‰עס˜
ב‚מילו˙ חס„ים ,בזמן ˘עליו ללמו„ בס„רי ‰י˘יב ‰וכיוˆ‡.
ו‡פ˘ר לר‡ו˙„˘ ,ו˜‡ כ‡˘ר נוט„‡‰ ‰ם מעבו„˙ו ‡‰מ˙י˙ ,מ˘˜יע ‰ו‡ חיו˙ ‚„ול‰
ב‡ו˙ו ענין ˘‡ינו ˘ייך ‡ליו .ועל כך נ‡מר "וימררו ‡˙ חיי‰ם" ,כי בעלי "‰נ˘מו˙

מ˘‡"כ ב˘"ס ˘˙וכן „בריו לענין ‡חר

ל˜ו"˘ חכ"„ ע'  87ו‡ילך( .ולז‰ ‰וסיף "˘‰ס,

כ„ל‰לן(‰ ,יינו ˘מ‡‰ב˙ו ‡ו˙ם י˙בע מן

„ע"מ ˘י˙˜יים ב˘לימו˙ ‰ענין „"ו‡חרי

˘‰מים ל‰יו˙ ‰מכוון ‰עי˜רי „‰רכו˘

כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול ˜יים ב‰ם" )˘י‰יו

‚„ול לטוב˙ י˘ר‡ל˘ ,כר עבו„˙ם,

ניכרים „‰ברים „˘כר עבו„‰ ‰ו‡ ז,(‰

˘„ו˜‡ ‡ז "˙נחומין" י˘ ל‰ם על ‚לו˙ם

נˆטוו ‰עוב„ים )וב‡ופן „"וענו"( בעˆמם

‰מר במˆרים )עיי' כלי י˜ר ב‡ י‡ ,ב( .ובז‰

˘יב˜˘ו וי˙בעו „מי‰ם ממˆרים˘ ,בז‰

למלך"

מוכיחים „‰ברים „˙˘לום ז‰ ‰ו‡ חוב

‰נ"ל‡ ,מ‡י "‰פ˙חון פ‡„ "‰בר‰ם

˘חייבים ל‰ם .ו„ו"˜ ‰יטב ˘˘ינ"˘‰ ‰ס

)˘"ו‡חרי כן כו' ל‡ ˜יים ב‰ם"( כרוך

מן ‰מ„ר˘ ונ˜ט בל˘ון "˘ל‡ י‡מר ‡ו˙ו

‰ו‡ ב„˜‰‰מ"„ ‰ועב„ום וענו ‡ו˙ם ˜יים

ˆ„י˜" ול‡ "פ˙חון פ‰„ ,"‰נ ‰מליˆ˙

מ˙יי˘ב˙

˜ו˘יי˙

"‰מ˘נ‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

עונ˘ למˆרים ו‡ילו ‚„ר ˘‰כר ‡ינו ‡ל‡

מˆרים כ„י ˘י˘‡ילום וילכו מל‡ים ,בכ„י

י‚

˙‰ועו˙" לו˜חים ‡˙ ‰חיו˙ ˘ל ‰נ˘מ ‰ומ˘˜יעים ‡ו˙ ‰בעבו„ ‰כזו ˘‡ינ˘ ‰ייכ˙

‰טעם על ז˘˙‰˘ ‰לום ‰י' ˆריך ל‰נ˙ן

˘ל‡ י ‡‰פ˙חון פ ‰ל‡בר‰ם ‡בינו לומר

לי˘ר‡ל „ו˜‡„ ,ז‰ו מחמ˙ ˘‰יו זכ‡ים

ועב„ום וענו ‡ו˙ם ˜יים ב‰ם ו‡חרי כן

לז ‰ע"י ˘עבו„ם‡ .בל ל‡י„ך ‚יס‡ י"ל

יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול ל‡ ˜יים ב‰ם" ,ו‰˘˜‰

וˆריך „‡‰ם "לˆ‡˙ ממˆרים"˘ ,יˆ‡ו כחו˙ נ˘מ˙ו מ‡ו˙‚" ‰לו˙" ˘ב‰ ‰ם נ˙ונים,

„"‰רכו˘ ‚„ול" נ˜בע מ˙חיל˙ו ל˘כר

‡‚‰ון ‰נ"ל ,מ ‰טעם ס‚נון ‰טענ‰ ‰ו‡

‡ם ב‚לו˙ עס˜ ‰פרנס‡ ‰ו בעבו„‡˘ ‰ינ˘ ‰ייכ˙ לו ,ולחזור ול˜˘‰יע כחו˙ נפ˘ו

לי˘ר‡ל על "ועב„ום וענו ‡ו˙ם" ˘ברי˘

ב‡ופן ‰נ˘מע ˘˜‰יום „"יˆ‡ו ברכו˘

בעבו„˙ ‰בור‡ י˙'" ,בלי ˜ˆב ‰ובלי ˙ועל˙".

‰כ˙וב ‰נ"ל ,ומ˘ ‰נזכר „‰בר ב‰מ˘ך

‚„ול" נ„ר˘ ר˜ מˆ„ ז‰˘ ‰י' ˜‰יום

ל"„ן ‡נכי" ל‡ ב‡ ‡ל‡ לומר ˘ביח„ עם

„"ועב„ום וענו ‡ו˙ם" ול‡ מˆ„ עˆמו,

˘כר ‰עבו„ ‰לי˘ר‡ל ‰י' בז‚ ‰ם עונ˘

בעו„ ˘לכ‡ור‰ ‰טענ‰ ‰י‡ עˆם מ‰

למˆרים˘ ,נל˜ח מ‰ם רכו˘ ‚„ול.

˘‰‰בטח"„ ‰ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול

ונפ˜"מ

בין ב' ‡ופנים ‡לו ל‚בי „רך

˜יום „‰בר„ ,ל„רך ‰ר‡˘ונ‰˘ ‰עי˜ר
בז‰ ‰ו‡ ‰עונ˘ ליכ‡ ˘ום נפ˜"מ ‰י‡ך
יבו‡ לי„י י˘ר‡ל‰„ ,עי˜ר ‰ו‡ במ‰
˘נל˜ח ‰רכו˘ מן ‰מˆרים ,ומ˘ ‰ב‡
‰רכו˘ לי˘ר‡ל ‰ו‡ ענין ˆ„„י ˘‡ין
נפ˜"מ ב‡ופן בי‡˙ו לי„ם‡ ,ף בלי
˘י˙נו‰ו ‰מˆרים מ„ע˙ם .ו‡"כ‡ ,ף ב‡ם
‰יו נוטלים י˘ר‡ל מי„ם "‰רכו˘ ‚„ול"
˘ל‡ ע"י ˘‡ל ,‰וכ‚ון ˘‰יו לו˜חים
‡ו˙ו ב˘ע˙ מכ˙ חו˘ך

)עיי' ˘מו"ר פי"„,

‚˙ .נחומ‡ ב‡ ‚ .מ„ר˘ ל˜ח טוב ב‡ י ,כ‚; י‡,

ב(‰ ,י' מ˙˜יים ‰מכוון „"יˆ‡ו ברכו˘
‚„ול" .מ˘‡"כ ל„‰רך ˘‰ני˙ „עי˜רו
˘כר עבו„˙ם – מוכרח˙ ‰נ˙ינ‰˙˘ ‰י'
ב„רך ˙˘לום ,ו‡"כ ˆריך ˘˙‰י' ניכר˙
כ‡ן ‡ף נ˙ינ ‰ממˆרים˘ ,מ˘למים בז‰
˘כר ‰עבו„.‰

ומע˙‰

ל‡ ˜יים ב‰ם„ ,ז‰ו עי˜ר ˙‰רעומ˙"
– בלי כל ˜˘ר לז˘ ‰נ˙˜יימ‰ ‰בטח‰
‡חר˙ „"ועב„ום וענו ‡ו˙ם" .ועו„ י˘
ל‰וסיף על „בריו ול˘˜‰ו˙ ,מ‰ו ˘‡מרו
"בכ„י ˘ל‡ י ‡‰פ˙חון פ ‰ל‡בר‰ם ‡בינו
כו'" ,וכי ˜יום ‰‰בטח ‰מחוייב ר˜ מחמ˙
‰ח˘˘ ˘יפ˙ח ‡בר‰ם ‡˙ פיו ‡‰ ,בל‡ו
‰כי ו„‡י מוכרח „‰בר מחמ˙ ˘‰ובטח
כן מן ˘‰מים ,ול‡ ‡י˘ ‡-ל ויכזב‰‰ ,ו‡
‡מר ול‡ יע˘ ‰ו„בר ול‡ י˜ימנ ,‰ו‡ומר
ל‡ ‡חלל ברי˙י ומוˆ‡ ˘פ˙י ל‡ ‡˘נ.‰

ו‰נ,‰

כעין „ברי חז"ל ‡לו ‡י˙‡

נמי בברכו˙ „ף ט "„בר נ‡ ב‡זני ‰עם
ו‚ו'‡ ,מרי „בי ר' ינ‡י ‡ין נ‡ ‡ל‡ ל˘ון
ב˜˘‡ .‰מר לי' ˜‰ב" ‰למ˘ ‰בב˜˘‰
ממך לך ו‡מור ל‰ם לי˘ר‡ל בב˜˘‰
מכם ˘‡לו ממˆרים כלי כסף וכלי ז‰ב,
˘ל‡ י‡מר ‡ו˙ו ˆ„י˜

)‡בר‰ם ,ר˘"י(

ועב„ום וענו ‡ו˙ם ˜יים ב‰ם ו‡חרי כן

י˘ ליי˘ב ˜ו˘י‡ ˘‰˘˜‰

יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול ל‡ ˜יים ב‰ם" .ול„ברי

בעל מ˘נ ‰למלך בספרו פר˘˙ „רכים

"˘‰ס „נ‡מרו „‰ברים על ‰כ˙וב "„בר

)„רו˘ מˆרים„ ,רו˘  ,('‰‰ו‰ו‡ על „ברי חז"ל

נ‡ ב‡זני ‰עם וי˘‡לו ‚ו'" ,נמˆ‡ „מיירי

ב˘מו"ר פ"‚ י‡ "ונ˙˙י ‡˙ חן ‰עם – מ‰

ר˜ לענין מ˘ ‰נˆטוו י˘ר‡ל ל˘‡ול רכו˘

˘‡מר˙י ל‡בר‰ם ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘

ממˆרים‰ ,יינו „‡ין „‰ר˘ ‰כלל לענין

‚„ול‡ ,ני ע˙י„ לע˘ו˙ ‡˙כם לחן בעיני

עˆם ‰‰כרח „˜יום ‰‰בטח ‰מן ˘‰מים,

‡לי‰ם ו‡ינ ‰מ˙פ˜י„ם ,וע„ ˘מפריע ‰לעבו„˙ם ‡‰מ˙י˙.

פנינים

טו

דרוש ואגדה

דבר שבמנין – לא
בטיל בגלות

ל‡ ברח מ˘‡ ‰ל מ„ין ‡ל‡ ‡חרי ˘˘מע פרע ‰על
כך ובי˜˘ ל‰ר‚ו?
וי˘ לב‡ר˘ ,בז ‰מ˘מיענו ‰כ˙וב יסו„ ‚„ול

‡ל˘ ‰מו˙ בני י˘ר‡ל ‰ב‡ים מˆרימ‰

במ„˙ ‰בטחון‰„ .נ‡ ,‰ין ‰פירו˘ במ„˙ ‰בטחון,

˘˜ולין ‰ן י˘ר‡ל כˆב‡ ˘‰מים ‡ . .ף ˜‰ב" ‰כ˘יר„ו
י˘ר‡ל למˆרים מנ ‰מספרם כמ‰ ‰יו ולפי ˘‰ם מ˘ולים
לכוכבים ˜ר‡ ˘מו˙ לכולם ‰ ‡„‰ו‡ „כ˙יב ו‡ל˘ ‰מו˙
בני י˘ר‡ל ו‚ו'

˘„‡‰ם מ‡מין˘ ,כיון ˘חס„י ˘‰ם ‰ם בלי מ„י„‰

)‡˘ .‡ ,מו״ר פ״‡ ‚(

‰מ„ר˘ מ„מ ˙‡ ‰י˘ר‡ל לˆב‡ ˘‰מים בב'
„ברים˙ :חיל ‰מזכיר ˘כמו ˘ˆב‡ ˘‰מים נמנין
במספר ,כך כ˘יר„ו י˘ר‡ל למˆרים מנ ‰מספרם,
ו‡ח"כ מוסיף „נמ˘לו לכוכבים „ב˘מו˙ נ˜ר‡ו.
וי˘ לב‡ר מעל˙ מנין בנ"י ו˜רי‡˙ם ב˘מו˙,
ו˙‰ועל˙ ב˜רי‡˙ ˘מו˙ ‡חרי ˘כבר נמנו:
„‰ין ‰ו‡ ˘"„בר ˘במנין ל‡ בטיל" )˘ו"ע יו"„
סי' ˜י ס"‡( מפני ח˘יבו˙ו ˘נמנ ‰במנין .וז‰ו ‰טעם
˘מנ˜‰ ‰ב" ˙‡ ‰י˘ר‡ל ב˘ע˙ ירי„˙ם ב‚לו˙ ,כ„י
˘ח"ו ל‡ "י˙בטלו" וי‡ב„ו ב‚לו˙.

ונ˙ינ˙ כח ז ‰בי˙ר ˘‡˙ וי˙ר עוז ‰ו‡ ע"י
˜רי‡˙ ˘ם‰„ ,נ„‰ ‰ין ל‚בי עומר ˘‰כח‰ ‰ו‡
‡˘ר" ,כל זי˙ ˘י˘ לו ˘ם ב˘„‡ ‰ינו ˘כח) "‰פ‡‰
פ"ז מ"‡( ˘כל ‡ילן וכ„ו' ˘י˘ לו ˘ם מסוים ב˘„,‰
‰רי ‚ם ‡ם בע"‰ב עבר עליו ו˘כחו ול‡ ל˜טו‡ ,ינו
˘כח ‰ו‡סור לעניים לטלו מפני ˘סוכ"ס מפני ˘מו
זוכרו ל‡חר זמן.
וזו‰י ‰נ˙ינ˙ כח לבני י˘ר‡ל בזמן ‚‰לו˙‚˘ ,ם
כ˘נר‡ ‰כביכול ˘כבר "נ˘כחו" ונ˙בטלו וכמ"˘
ו˙‡מר ˆיון עזבני ) "'‰י˘עי ‰כ„ ,כ‚(‰ ,נ ‰ז‰ו ר˜
כלפי חו‡ ,ıמנם ב‡מ˙ ‡ין י˘ר‡ל יכולים ל‰יו˙
נ˘כחים מפני ˘‰ם „בר ˘נ˜ר‡ ב˘ם ו„בר ח˘וב.
)ע"פ ל˜ו"˘ ח"‚ עמ' (844

יסוד גדול במדת הבטחון
בפר˘˙נו נ‡מר "וייר‡ מ˘ ‰וי‡מר ‡כן נו„ע
„‰בר .וי˘מע פרע‚ ‰ו' ויב˜˘ ל‰רו‚ ‡˙ מ˘‰
ויברח מ˘‚ ‰ו'" )ב ,י„-טו( .ולכ‡ור˙ ‰מו ,‰למ‡י
נפ˜"מ פרט ז"˘ ‰וייר‡ מ˘ ‰וי‡מר ‡כן נו„ע
„‰בר"‰ ,רי יר‡ ‰זו ל‡ ‚רמ ‰ל˘ום מע˘‰˘ ,‰רי

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ו‚‰בל ,‰לכן י˜בל „‡‰ם ‡˙ חס„י ˘‰ם בלי ˘ום
עבו„ ‰מˆ„ו‡ .ל‡ בטחון ‰ו‡ עבו„ ‰וי‚יע‰
בנפ˘ו ,ו‰י‡ מבי‡ ˙‡ ‰חס„י ˘‰ם ‰ב‡ים כ˙וˆ‡‰
מי‚יע˙ „‡‰ם„ .ע"י ˘„‡‰ם סומך ב‡מ˙ ר˜ על
˜‰ב" ‰לב„ ,ע„ ˘‡ינו „ו‡‚ כלל‰ ,רי ˙‰עוררו˙
זו ‚ופ‡ פועל˙ ˘˜‰ב" ‰מ˙נ ‚‰עמו ב‡ופן ז,‰
˘מטיב עמו.
וזו‰י כוונ˙ ‰כ˙וב בפר˘˙נו˘ ,מספר על
יר‡˙ו ˘ל מ˘ ‰כ˘˘מע מ‰עברי "‰ל‰ר‚ני ‚ו'
כ‡˘ר ‰ר‚˙ ‡˙ ‰מˆרי"  -ל˘‰מיענו יסו„ ז‰
במ„˙ ‰בטחון‰˘ ,בטחון עˆמו ‰ו‡ ‰מבי‡ ו‚ורם

ה"רכוש גדול" דיציאת מצרים –
בגדר שכר שעבוד
יבאר הנפק"מ אם הוא בגדר עונש למצרים או שכר השעבוד דישראל  /עפ"ז
יבאר החילוק בין דרשת הש"ס והמדרש בענין זה ,ויתרץ הקושיות על דרשה זו

לי˘וע˙  ,'‰ומכלל ‰ן ‡˙˘ ‰ומע ל‡ו„ ,ז„‡‰˘ ‰ם
ל‡ נחל ıמˆר"‰ ‰ז מפני ˘‰י' חסר בבטחון ˘לו.
וז‰ו מ"˘ "וייר‡ מ˘ ‰וי‡מר ‡כן נו„ע „‰בר
)ו˙יכף ל‡ח"ז( וי˘מע פרע‚ ‰ו' ויב˜˘ ל‰רו‚ ‡˙
מ˘ ‰ויברח מ˘‚ ‰ו'" :כיון ˘מ˘‰ ‰י' יר‡ לנפ˘ו
ול‡ בטח ב˘‰ם ˘ל‡ יבו‡ לו ˘ום ‰יז˜ ח"ו‰ ,רי
ז‚ ‰רם ˘"וי˘מע פרע„‰ ˙‡ ‰בר ‰ז ‰ויב˜˘
ל‰רו‚ ‡˙ מ˘ "‰ו‰וˆרך לברוח ממנו .מ˘‡"כ ‡ם
‰י' בוטח בבטחון ‚מור ב˘‰ם ,ול‡ ‰י' „ו‡‚ כלל
מ‰מˆב ˘נמˆ‡ בו‰ ,רי ז‚ ‰ופ‡ ‰י' פועל ˘‰י'
„‰בר נ˘כח ,ו‰י' טוב לו בטוב ‰נר‡ ‰ו‰נ‚ל.‰
ומכ‡ן למ„נו ‚ם ‰ור‡ ‰למע˘ ‰בפועל:
כ˘‡„ם פו‚ע במניעו˙ ועיכובים על ˘מיר˙
˙‰ומ"ˆ ,עליו ל„ע˙˘ ,ביטול מניעו˙ ועיכובים
‡לו ˙לוי בו וב‰נ˙‚‰ו‡„ .ם י˘ לו בטחון ‚מור
ב˘‰ם‰˘ ,ו‡ י˙' יעזור ˘י‰י' טוב ,ע„ ˘‰ו‡
במנוח‚ ‰מור ‰בלי ˘ום „‡‚ ‰כלל‰ ,רי כן י‰י'
לפועל˘ ,י˙בטלו כל ‰מניעו˙ ועיכובים ,וטוב י‰י'
לו בטוב ‰נר‡ ‰ו‰נ‚ל.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ'  1ו‡ילך(

‚רסינן

בסנ„‰רין ˆ‡ ע"‡ "˘וב פעם

‡ח˙ ב‡ו בני מˆרים ל„ון עם י˘ר‡ל לפני
‡לכסנ„רוס מו˜„ון‡ ,מרו לו ‰רי ‰ו‡
‡ומר ו '‰נ˙ן ‡˙ חן ‰עם בעיני מˆרים
וי˘‡ילום ˙נו לנו כסף וז‰ב ˘נטל˙ם
ממנו‡ ,מר ‚בי ‡‰בן פסיס‡ לחכמים
˙נו לי ר˘ו˙ ו‡לך ו‡„ון עמ‰ן לפני
‡לכסנ„רוס‡ ,ם ינˆחוני ‡מרו ל‰ם „‰יוט
˘בנו נˆח˙ם ו‡ם ‡ני ‡נˆח ‡ו˙ם ‡מרו
ל‰ם ˙ור˙ מ˘ ‰רבינו נˆח˙כם ,נ˙נו לו
ר˘ו˙ ו‰לך ו„ן עמ‰ן‡ ,מר ל‰ן מ‰יכן
‡˙ם מבי‡ין ר‡י'‡ ,מרו לו מן ˙‰ור,‰
‡מר ל‰ן ‡ף ‡ני ל‡ ‡בי‡ לכם ר‡י' ‡ל‡

מ‡ו˙ ˘נ‡ ,‰מר ל‰ן ‡לכסנ„רוס מו˜„ון
‰חזירו לו ˙˘וב‡ ,‰מרו לו ˙נו לנו זמן
˘ל˘ ‰ימים ,נ˙ן ל‰ם זמן ב„˜ו ול‡ מˆ‡ו
˙˘וב ,‰מי„ ‰ניחו ˘„ו˙י‰ן כ˘‰ן זרועו˙
וכרמי‰ן כ˘‰ן נטועו˙ וברחו ו‡ו˙˘ ‰נ‰
˘ביעי˙ ‰י˙."‰
ו‰עול ‰מסיפור "˘‰ס ˘נ˙ינ˙ ‰רכו˘
ממˆרים לי˘ר‡ל ‰י' ב‚„ר ˘כר לעבו„˙ם
במˆרים בעבו„˙ פרך

)ועיי' בפר˘˙ „רכים

‰מוב‡ ל‰לן ˘נ˜ט כן .וכ" ‰בעיון יע˜ב ועו„

לסנ„‰רין ˘ם(‡ .ולם בכ˙וב מˆינו „רכו˘
ז‰ ‰י' מ‚„ר עונ˘ למˆרים ˘˘עב„ו ‡˙
י˘ר‡ל" ,ו‚ם ‡˙ ‚‰וי ‡˘ר יעבו„ו „ן ‡נכי

מן ˙‰ור˘ ‰נ‡מר ומו˘ב בני י˘ר‡ל ‡˘ר

ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול" .ולכ‡ור‰ ‰ם

י˘בו במˆרים ˘ל˘ים ˘נ ‰ו‡רבע מ‡ו˙

˙ר˙י „ס˙רי‡ ,ל‡ ˘ב‡מ˙ י"ל „˙רוויי‰ו

˘נ˙ ‰נו לנו ˘כר עבו„˘ ‰ל ˘˘ים ריבו‡

‡י˙נ‰ו בי' ,ו‡פ"ל בז ‰ב' ‡ופנים – לח„

˘˘עב„˙ם במˆרים ˘ל˘ים ˘נ ‰ו‡רבע

‚יס‡ ‡יכ‡ למימר ˘עי˜ר „‰בר ‰י' מ„ין

