‚úיון ˙˘יב
ﬠר˘"˜ פר˘˙ וי˘úח

מחי ˙úﬠוונ˙ ב˘מ˙ בני˘ו‡י' úﬠ˘ו
יסו„ ﬠבו„˙ ‰נכנס úמˆוו˙
‚˘‰‰ח‰ ‰ﬠúיונ˘ ‰מחוייבים ‡‰úמין ב‰
"וי‰י ח˙˙ ‡˜úים" ˘ -יﬠורי ח˙"˙

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

)‚ליון

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

)כפי ˘נסמנו 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˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

„רכו ˘ל ר׳ ˘מו‡ל ‰י˙ ‰ל‡‰ריך מ‡„ ב˙פל‡ ,‰ך ביˆ‡ו מ‡ו˙ ‰״יחי„ו˙״ ‰י' כל
כך מבולבל˘ ,במ˘ך ˘ל˘ ‰ימים ל‡ יכל לרכז ‡˙ מח˘בו˙יו ל˙פל ‰ב‡ריכו˙ .ל‡חר
מכן חזר לבי˙ו ול‡ ˙‰ר‡ ‰בליוב‡וויט˘ ˘ל˘ ˘נים.
כעבור ˘ל˘ ˘נים ב‡ לליוב‡וויט˘ וב‰יכנסו ‡ל ˆ"‰מח ˆ„˜" ב״יחי„ו˙״‡ ,מר:
 רבי .י˘ לי כבר ״רע‰ו״.מ‡ז‰ ,חל ל˜רו‡ ל״ˆמח ˆ„˜״ ב˘ם ״רבי״.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  „"˘˙'‰עמ'  - 21-2ספר ˘‰יחו˙ ‰מ˙ור‚ם לל „"˘˙'‰ ˜"‰עמ' כ‡(

"‡בל ‡יך נע˘ים לחסי„?"
ב˘נ˙ ˙רל״ח חזרו ˜בוˆ˙ חסי„ים ,ביני‰ם ‰י' ‚ם ר׳ חיים בער מ˜רמנˆ׳ו‚ ,על
‰מ‡מר ׳ל‰בין ‡ור ‡ין סוף׳ ו„יברו ע˘רים ו‡ח„ מ˘לים ‡ו„ו˙ ‡ור ‡ין סוף ונ˘פכ‰

˜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

˘‰כל .‰ל‡חר מכן ˘‡ל ר׳ חיים בער‡ :בל ‡יך נע˘ים לחסי„?
כ˘סיפרו על כך ל‰ו„ כ״˜ ‡‡מו"ר ‰ר‡ ,˜"‰מר :ז‰ ‰ור‚˘ ‡ˆל ר׳ חיים בער
בעבו„˙ ˙‰פל‰˘ ,‰עבו„˜‰ ‰טנ ‰ביו˙ר ב˙י˜ון ‰מ„ו˙‰ ,י‡ למעל ‰במ„רי‚ ‰מ‡˘ר
˘‰‰כל„‚‰ ‰ול ‰ו‰עמו˜ ‰ביו˙ר.

מי ˘˘מע ‡˙ ˙פל˙ו נע˘ ‰לבעל ˙˘וב‰
‰חסי„ ר׳ בער מ‡סייעוו ‰י' ˙למי„ חסי„י ‰רבי ‡‰מˆעי ,ר׳ ˘מו‡ל ור׳ ברוך
˙מר'ס .ר׳ ˘מו‡ל ‰י' בעל לב ור׳ ברוך בעל מוחין .ב"יחי„ו˙" ‰ר‡˘ונ˘ ‰נכנס ר׳ בער
מ‡סייעוו ‡ˆל ‡ב‰-סב‡‰ ,רבי ˆ"‰מח ˆ„˜"‡ ,מר לו כ"˜ ‡„מו"ר:
‰סב‡ ‡מר :מורנו ‰בעל ˘ם טוב פיר˘ ‡˙ ‰פסו˜ ׳‰לוך ילך ובכ‰׳  -כ˘‰ולכים
במרירו˙ ‡חרי ˙‰פל‰ ,‰רי ׳נו˘‡ מ˘ך ‰זרע׳ ,נע˘י˙ זריע ‰מעבו„˙ ˙‰פל‡ ,‰ך
‡ם ׳ב‡ יב‡ ברינ‰׳  -כ˘‡חרי ˙‰פל ‰מר‚י˘ „‡‰ם עˆמו ב‰רחב ,‰כ‡˘ר מרוˆים
מ‰עבו„‰ ‰עˆמי˙ ב˙פל‰ ,‰רי ‰ו‡ ר˜ ׳נו˘‡ ‡לומו˙יו' ‰ו‡ נו˘‡ ˜˘ ˘„וף ˘ל חט.‰
ו‡מר ‰חסי„ ר׳ בער מ‡סייעוו ,בכך ˘ינ‡ ‰ו˙י ‰רבי ‰״ˆמח ˆ„˜״ מן ‡ ‰ˆ˜‰ל
.‰ˆ˜‰
‰חסי„ ר' חיים בער ‡מר ˘‰חסי„ ר׳ „וב מ‡סייעוו ˙‰פלל בלבביו˙ כזו˘ ,מי ˘˘מע
‡˙ ˙פל˙ו נע˘ ‰לבעל ˙˘וב.‰
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  ˙"˘'‰עמ'  - 93ספר ˘‰יחו˙ ‰מ˙ור‚ם לל ˘"˙'‰ ˜"‰עמ' ˆו(

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 רפ‡ל לבנוני ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

כ‡

˙וכן ‰ענינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מחל˙ – ˘נמחלו עוונו˙יו
בי‡ור במ‰˘ ‰וזכר „‰ין „"‰נו˘‡ ‡˘ ‰מוחלין לו עוונו˙יו" ר˜ ‚בי י˘מע‡ל ול‡
בני˘ו‡ין ˘בפר˘יו˙ ˜‰ו„מו˙„ ,מחיל˙ ‰עוונו˙ ˘בני˘ו‡ין ‰י‡ כמחיל ‰ל‚ר ˘‚˙‰ייר
ו‰עול ‰ל‚„ול‰˘ ‰י‡ בסיב˙ ˘‰ינוי לטוב ,‰וענין ז ‰נ˙ח„˘ בפר˘˙נו ˘י˘מע‡ל ל˜ח
‡˙ ב˘מ˙ כ„י לע˘ו˙ נח"ר ליˆח˜
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  163ו‡ילך(

פנינים

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

מ˘פט ‰ר ע˘ו – ב˘עיר ‡ו בˆיון?  /מ„וע ל‡ ‰מ˘יך ע˘ו ל‰רע ליע˜ב?

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
יסו„ עבו„˙ ‰נכנס למˆוו˙

„רכי ‰חסי„ו˙

ת ה'
עבודת
עבוד
וד
בעניניי עב
ענינ
ינ
בענ
ים ב
תבים
ומכתבים
מכתב
ות וומכ
יחות
שיחות
שיח
ש
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

חסידים מהעיר קרמנצ'וג
בשנת תרל״ח חזרו קבוצת חסידים ,ביניהם היה גם ר׳ חיים בער מקרמנצ׳וג ,על
המאמר ׳להבין אור אין סוף׳ ודיברו עשרים ואחד משלים אודות אור אין סוף
ונשפכה השכלה .לאחר מכן שאל ר׳ חיים בער :אבל איך נעשים לחסיד?

בן י"‚ למˆוו˙ – עניין ˘כלי ‡ו ‚זיר˙ ‰מלך ˙‰ /חל˙ עבו„˙  – '‰ב˘כל ו‡ ‰‚˘‰ו
ב˜בל˙ עול  /יסו„ ‰עבו„˘ ‰על פי ˘כל – למעל ‰מן „‰ע˙ ‰ /עבו„˘ ‰בטעם ו„ע˙
– ר˜ כי כן ˆיוו˘‰ ‰י"˙

"רבי ,י˘ לי כבר 'רע‰ו'!"

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  289ו‡ילך ,ח"„ עמ'  1211ו‡ילך(

פנינים

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

לˆ‰יל ‡˙ ‰יל„ים מע˘ו! „" /רך" – „רך ˆ‰‰ל ‰מ‚ויים

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
„‚‰ר˙ ‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ˘ ‰מחוייבים ל‡‰מין ב‰
יבי‡ מ„ברי חכמי י˘ר‡ל בענין ‚˘‰‰ח ‰על כל ‰ברו‡ים ו‚˘‰‰ח ‰על י˘ר‡ל עם
˜רובו ,וי‚„יר ‰מעל‰ ‰ייחו„י˙ ב‡ופן ‚˘‰‰ח ‰על י˘ר‡ל  /יב‡ר „ז‰ו רמז ˙‰ור‰
בטעם מˆו˙ ‚י„ ‰נ˘‰

מורי ‰ר˘ב" ıסיפר ˘ב‰יו˙ו ‡ז ב˜רמנˆ'ו‚˘ ,מע ‡˙ ‰סיפור ‰ב‡:
˘ור˘ חסי„י חב״„ ב˜רמנˆ׳ו‚ ‰יו ˘ני ‚יסים ,ר׳ ברוך ור' ˘מו‡ל ,ח˙ני' ˘ל ]‡˘‰
נכב„ ‰ב˘ם[ ˙מר.
‰ם ‰יו בעלי ˆור„‚ ‰ולים ו˙˜יפים ב„ע˙ם .ו‰יו עו„ בחיי ‰ו„ כ״˜ רבנו ‰ז˜ן ,ר‡ו
‡˙ ‰רבי פעם ‡ח˙‡ ,ך ל‡ „˙‰ב˜ו .ר˜ כ‡˘ר ‰ו„ כ״˜ ‡„מו״ר ‡‰מˆעי ‰י' ב˜רמנˆ׳ו‚
 נע˘ו למ˜ו˘רים.ר' ˘מו‡ל ‰י' ˙˜יף ביו˙ר ,במ„ו˙ ˙˜יפו˙ .ב˘נ˙ ˙˜ˆ״„ נסע לליוב‡וויט˘ ‡ל

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ'  148ו‡ילך(

‰״ˆמח ˆ„˜״‡˘ ,מר לו‰ :עˆ ‰ל‰סר˙ מ„ו˙ ˙˜יפו˙ ‰י‡ על י„י ‡‰ב˙ רע‰ו ,כפי

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט

˘נ‡מר ב״‡‚ר˙  "˘„˜‰בפר˜ ‰נ"ל "ל˙˜וע ‡‰ב˙ רע‰ו בלבו" ,וכ‡˘ר י˘נ‰‡ ‰ב˙

ח˙"˙ – ˘יעורים יומיים
"לחיו˙ עם ‰זמן" – ח˘יבו˙ לימו„ ˘‰יעור ‰יומי בפר˘˙ ˘‰בוע; ˙˜נ˙ ˘יעורי
‰לימו„ ח˙"˙ – חומ˘‰˙ ,לים ו˙ני‡ – ‰יומיים ,מעל˙ם ופעול˙ם ,וס‚ולו˙י‰ם בבני
חיי ומזוני

„רכי ‰חסי„ו˙

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

חסי„ים מ‰עיר ˜רמנˆ'ו‚

כ‡

רע‰ו ,נע˘ים ל"‡‰וביי י„י„יי" ˘ל ‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן ,כפי ˘‰ו‡ ‡ומר ˘ם ב"‡‚ר˙
 "˘„˜‰ב˙חל˙ „בריו :״וע״כ ‡‰וביי י„י„יי נ‡ ונ‡ וכו' ל˙˜וע ‡‰ב˙ רע‰ו בלבו״.
˘‡ל ר' ˘מו‡ל ‡˙ ‰״ˆמח ˆ„˜״‰ :רי ˘ˆריך ל‰יו˙ רע‰ו?  -ב‚„ר מעל˙ו ‰י' ב‡מ˙
מ˜ום ל˘‡ל ‰זו .-
ענ ‰לו ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‰ר ˜"‰״ˆמח ˆ„˜״‡ :י˘ פ˘וט  -ז‰ו ״רע‰ו״.
כ˘יˆ‡ ר׳ ˘מו‡ל מ‰״יחי„ו˙״ ‡ˆל ‰רבי ‰״ˆמח ˆ„˜״‡ ,מר‰ :ו‡ ‡כן ״ל˜ח״
ממני‡ ,ם ‰ו‡ יכול ‚ם ל˙˙  -עו„ נר‡.‰

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

וחוב ˜„ו˘ ˘לו לפעול ל˜בוע ‡˙ ˜˙‰נ ‰בכל מ˜ום ˘ר˜ יכול ,וזכו˙ ‰רבים ˙לוי בו.
‰נני מ˜ו‰˘ ‰ו‡ עˆמו ˘ומר ‡˙ ˜˙‰נ˘ ‰ל ‡מיר˙ ˙‰לים ל‡חר ˙‰פיל ,‰ו‡˙

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

˘‡ר ˜˙‰נו˙ ללמו„ בכל יום פר˘ ‰חומ˘ עם פירו˘ ר˘"י מפר˘˙ ˘‰בוע ,יום ר‡˘ון
מ˙חיל˙ ‰פר˘ ‰ע„ פר˘˙ ˘ני ,יום ˘ני מפר˘˙ ˘ני ע„ ˘לי˘י וכו' ,וכן ‡˙ ˜˙‰נ‰
ללמו„ בכל יום ‡˙ ˘‰יעור ˙ני‡ ,כפי ˘˙‰ני‡ נחל˜ לימי ˘‰נ ,‰כמבו‡ר במכ˙בים

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

‰נזכרים לעיל ,ועל כל פנים י˘מור ‡ו˙ם מכ‡ן ול‰ב‡ ,ו˘‰י״˙ יˆליחו.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ ע' ס‡‚‡ ,רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' (321

מחלת – שנמחלו עוונותיו

שיעור התניא היומי – עבור החלק הפנימי של הנשמה
במענ ‰על מכ˙בך בו ‡˙ ‰מב˜˘ ‰סבר ‰בח˘יבו˙ ‡מיר˙ ˙ני‡ בכל יום‡ ,ף ˘‡˙‰
מבין ‡˙ ח˘יבו˙ ˘‰יעורים בחומ˘ ו˙‰לים.
‰מענ ‰על ז ,‰ע„ כמ„‰˘ ‰בר ני˙ן ל‰יו˙ נמסר בכ˙ב‰ ,ו‡:
בטח י„וע לך ˘י˘ נ‚ל˙„ ‰ור ‰ונס˙ר „˙ור˘ ‰נ˜ר‡ ‚ם פנימיו˙ ˙‰ור ,‰ובל˘ון
‰ז‰ר ˜‰׳‰ 4ם נ˜ר‡ים ‚ופ‡ „‡וריי˙‡ ונ˘מ˙‡ „‡וריי˙‡ ,וכן בכל ‡„ם ובפרט ‡ˆל

ביאור במה שהוזכר הדין ד"הנושא אשה מוחלין לו עוונותיו" רק גבי ישמעאל
ולא בנישואין שבפרשיות הקודמות ,דמחילת העוונות שבנישואין היא
כמחילה לגר שהתגייר והעולה לגדולה שהיא בסיבת השינוי לטובה ,וענין זה
נתחדש בפרשתנו שישמעאל לקח את בשמת כדי לעשות נח"ר ליצחק

י‰ו„י‰ ,נ‚ ‰ם בנ˘מ˙ו עˆמ ,‰י˘נו חל˜ ‰נ‚ל˘ ‰ל ‰וחל˜ ‰נס˙ר ˘ל‰ ,‰נ˜ר‡ ‚וף
‰נ˘מ ‰ונ˘מ˘ ‰ל ‰נ˘מ.‰
˜ˆ˙ יו˙ר ברור רו‡ים ז‡˙ מז˘ ,‰על „‰ברים ‰נו‚עים לו ב‡ופן עמו˜ ,ועו„ יו˙ר
עמו˜‰ ,ו‡ מ„בר בל‰ט מיוח„ ,ל‡ כפי ˘‰ו‡ מ„בר ‡ו„ו˙ „בר ˘‰ו‡ עו˘ ‰ר˜ כ„י
לˆ‡˙ י„י חוב‡ ,‰ף ˘‚ם על ז‰ ‰ו‡ מ„בר בחיו˙‡ ,בל ‡ין ז‡ ‰ל‡ לˆ‡˙ י„י חוב.‰
ו‰יו˙ ˘‰רי רוˆים ‡˙ ‰ברכו˙ מ˘‰י"˙ בעניני ‰יום יום ˘ל „‡‰ם ,וכ„י ל˜בל
‡˙ ברכו˙יו‡ ,מר‰ ‰רי ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘‡ ,5‰ם בחו˜ו˙י ˙לכו ,ופיר˘ ר˘״י ˘‰כוונ‰
‰י‡ ללימו„ ˙‰ור ,‰וברכו˙ ‰רי רוˆים ˘יח„רו מ˜ˆ ‰ל˜ˆ ,‰מל‡ו˙ ו˘לימו˙ ,לפיכך
מוכרחים ‚ם לפחו˙ לימו„ מינימלי ˘ל ˙ור‰ ‰ן בנ‚ל˙„ ‰ור ‰ו‰ן בנס˙ר „˙ור‰
פנימיו˙ ˙‰ור .‰ומכיון ˘מ„ובר על מינימום˜ ,בעו ז‡˙ בחל˜ מנ‚ל˙„ ‰ור ‰ובחל˜
מפנימיו˙ ˙‰ור‡˘ ,‰פ˘ר ללמו„ ‡ו˙ו ‚ם כמ˙חיל בלימו„˘ ,בנ‚ל˙„ ‰ור ‰ז‰ו חומ˘
ובפנימיו˙ ˙‰ור ‰ז‰ו ˙ני‡.
מובן מ‡ליו ˘כמו בחומ˘‡ ,ינו „ומ ‰כפי ˘לומ„ יל„ מ˙חיל‡ ,ו כפי ˘לומ„ ‚‡ון
‚„ול˘ .כן ‡פ˘ר ללמו„ חומ˘ כפ˘וטו ממ˘ ,ויו˙ר ויו˙ר עמו˜ ,כך ‚ם בלימו„ ˙‰ני‡.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט״ו ע' ˘פ‚‡ ,‰רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' (408

‡.

"ו‡˙ ב˘מ˙ ב˙ י˘מע‡ל ‡חו˙ נביו˙" )פר˘˙נו לו .(‚ ,ובפירו˘ ר˘"י" :ב˘מ˙ ב˙

י˘מע‡ל – ול‰לן ˜ור‡ ל ‰מחל˙ .מˆינו ב‡‚„˙ מ„ר˘ ספר ˘מו‡ל˘ :ל˘ ‰מוחלין ל‰ן
עוונו˙י‰ן – ‚ר ˘נ˙‚ייר ,ו‰עול ‰ל‚„ול ,‰ו‰נו˘‡ ‡˘ .‰ולמ„ ‰טעם מכ‡ן .לכך נ˜ר‡˙
'מחל˙'˘ ,נמחלו עוונו˙יו".
וכבר ˘˜‰ו במפר˘ים )ר‡‚ ‰ור ‡רי ‰ומ˘כיל ל„ו„( ,למ ‰מ˘מיענו ‰כ˙וב ענין ז‰
˘‰נו˘‡ ‡˘ ‰מוחלין לו עוונו˙יו לר‡˘ונ ‰כ‡ן‰) ,יינו ,בני˘ו‡י ‡˘˙ו ˘‰לי˘י˙ ˘ל
ע˘ו – ב˙ י˘מע‡ל( ,ול‡ בני˘ו‡ין ˜ו„מים ˘נזכרו בפר˘יו˙ ˜‰ו„מו˙ ב˙ור˘ ,‰כבר
˘ם ‰יˆ ‰ריך ל˘‰מיענו ˘"‰נו˘‡ ‡˘ "‰מוחלין לו ‡˙ עוונו˙יו?

ב.

ובפרטיו˙ יו˙ר:

‰נ‰ ‰פעם ‰ר‡˘ונ ‰ב˙ור˘ ‰נזכרו ני˘ו‡ין ביח„ עם ˘מו˙י‰ם ˘ל ‰בעל ו,‰˘‡‰
‰ו‡ בפר˘˙ בר‡˘י˙ )„ ,יט( – "וי˜ח לו למך ˘˙י נ˘ים˘ ,ם ‡‰ח˙ ע„ ‰ו˘ם ˘‰ני˙
ˆל."‰
‡בל ˘ם מובן בפ˘טו˙ למ ‰ל‡ כינ‰ ‰כ˙וב ‡˙ ‡ח˙ ‰נ˘ים ב˘ם "מחל˙" ,כ„י
לרמז למחיל˙ ‰עוונו˙ )כמו כ‡ן"˘ ,לכך נ˜ר‡˙ מחל˙˘ ,נמחלו עוונו˙יו"( – כי ˘ם
‰וˆרך ‰כ˙וב „ו˜‡ ל˘מו˙ ‡לו ˘ל "ע„ "‰ו"ˆל ,"‰וכמבו‡ר ב„ברי ר˘"י ˘ם"˘ ,כך

 (4ח"‚ ˜נב.‡ ,
 (5וי˜ר‡ כו.‚ ,

‰י„ ‰רכן ˘ל „ור ‰מבול"˘ ,לו˜חים ˘˙י נ˘ים‡" ,ח˙ לפרי ‰ורבי ‰ו‡ח˙ ל˙˘מי˘",
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ו‡לו ˘ני ˘‰מו˙ – "ע„‰ ‰י‡ ˘ל פרי ‰ורבי ,‰ועל ˘ם ˘מ‚ונ ‰עליו ומוסר˙ מ‡ˆלו,
ע„˙ ‰ר‚ום ˘ל סור ;"‰ו"ˆל‰ ‰י‡ ˘ל ˙˘מי˘ ,על ˘ם ˘יו˘ב˙ ˙מי„ בˆילו" .וכיון
˘‰וˆרך ‰כ˙וב ל‚„‰י˘ ‡˙ ˘מו˙י‰ן "ע„ "‰ו"ˆל ,"‰כ„י לספר על ‡ופן ‰ני˘ו‡ין
˘‰י ‰ב„ור ‰מבול – ‰רי ל‡ ‰י˙‡ ‰פ˘רו˙ ל˜רו‡ ל‰ם ב˘ם ‰רומז למחיל˙ ‰עוונו˙.
‡בל ע„יין ˆריך בי‡ור‰˘ ,י ‰ל‰כ˙וב לרמוז ענין ז ‰ב˘מו ˘ל "למך" ,על י„י
˘יכנ‡ ‰ו˙ו ב˘ם "מחלון" וכיוˆ‡ בז?‰

‰זמן" ,מ‰ו מ˜ורו ויסו„ו.
ופ˙‚ם ‡‰מור ‡˘ר ‰ו‡ ‰ור‡ ‰בחיים‰ ,ו‡ ˘ל ‡„מו״ר ‰ז˜ן בעל ˙‰ני‡ )פוס˜
בנס˙ר „˙ור (‰ו˘‰לחן ערוך )פוס˜ בנ‚ל˙„ ‰ור˘‡ ,(‰ר ˘מענו‰ו ‡יז ‰פעמים מכ״˜
מו״ח ‡„מו״ר ,וב‡ ‚ם בכ˙ובים )˜ונטרס 'בי˜ור ˘י˜‚ו' עמו„ ז׳ ו‡ילך( .ובל˘ון ‰רב ˘ם:
"‡˘ר ˙ור ‰זו ˘מ˘‰ ‰ור‡˙ „רך בעבו„˙ ‰בור‡ לע˘יריו˙ ‡לפים חסי„ים" ,ו˙וכנו,
‡˘ר ל‡ זו לב„ ˘ˆריך ללמו„ ‰פר˘ ‰מס„ר˙ ˘‰בוע ‰מיוח„ ליום ז,‰

וע„"ז ב‰ני˘ו‡ין ‰ב‡ים ˘נזכרו ב˙ור ‰ב˘מו˙י‰ם – "וי˜ח ‡ברם ונחור ל‰ם נ˘ים,
˘ם ‡˘˙ ‡ברם ˘רי ו˘ם ‡˘˙ נחור מלכ) "‰נח י‡ ,כט(:

וכי„וע ˜˙‰נ„ ‰לימו„ פר˘˙ ˘‰בוע בכל יום עם פירו˘ ר˘״י ,ביום ר‡˘ון ב˘בוע
מ˙חיל˙ ‰ס„ר ‰ע„ פר˘˙ ˘ני ,ביום ˘ני מפר˘˙ ˘ני ע„ ˘לי˘י וכו'.

בנו‚ע לני˘ו‡י ‡ברם עם ˘רי מובן מ„וע ל‡ רמז ‰כ˙וב ב˘מם ‡˙ מחיל˙ ‰עוונו˙,
כי ל‡ ‰יו ל‰ם עוונו˙ מלכ˙חיל) ‰וכמבו‡ר ב„ברי ר˘"י פ' חיי˘-ר ‰כ‚ .‡ ,כ ,‰ז(;
‡בל למ ‰ל‡ רמז ‰כ˙וב לענין ז ‰בני˘ו‡י נחור עם מלכ˘ ,‰כיון וב‰מ˘ך ‰פר˘יו˙
חוזר ‰כ˙וב ומספר ˘וב על כך ˘מלכ‰ ‰י˙˙˘‡ ‰ו ˘ל נחור

יט

)"‰נ ‰יל„ ‰מלכ‚ ‰ם ‰י‡

בנים לנחור" – ויר‡ כב ,כ(‰ ,רי בסיפור ני˘ו‡י‰ ‰י ‰יכול לכנו˙ ‰ב˘ם "מחל˙" במ˜ום
"מלכ ,"‰ו‰יינו מבינים ˘˘ינוי ז ‰ב‡ לרמוז לכך "˘נמחלו עוונו˙יו" )כמו ˘מבינים
‡נו כ‡ן˘ ,כיון וכ‡ן נ‡מר ˘˘מ‡‰ ‰מי˙י ˘ל ‡˘˙ ע˘ו ‰י" ‰ב˘מ˙"‰ ,רי ז˘ ‰נ˜ר‡˙
˜ו„ם ב˘ם "מחל˙" ב‡ לרמז למחיל˙ ‰עוונו˙(?

‡ל‡ ‚״כ ˘˙וכן פר˘˙ ‰יום˙ ,ח„יר ‡˙ ‰יום ו‰מ‡ורעו˙ ‡˘ר בו ,ועיין ב˜ונטרס
‡‰מור ב‡ריכו˙.
ונמˆ‡ ‰ענין ומיוס„ ב‰ור‡˙ ‚„ולי י˘ר‡ל ,ומ‰ם:
˘ל״ ‰רי˘ פר˘˙ וי˘ב .2וז״ל בו„‡י ‚ל‚ול ‰מוע„ים ˘ל כל ˘‰נ ‰וכו' בכולן י˘
˘ייכו˙ ל‡ו˙ן ‰פר˘יו˙ ˘חלו˙ ב‰ן כי ‰כל מי„ ‰׳ ˘‰כיל עכ״ל.
וביו˙ר בי‡ור ב‡ריכו˙ בספר ˙˜וני ˘ובבי״ם ל‰רמ״ז‰˘ 3ו‡ „‰ול ‰ומ˘˜ ‰לרבים
מ˙ור˙ ‡‰ריז״ל ,ז‡˙ ‡ומר˙ ˘ז‰ו „ברי ‡‰ריז״ל ,וז״ל:
וכמ״˘ בז‰ר וי˜‰ל „ף ר״ו עיין ˘ם ,ומ˘ם ˙למו„ ו˙בין ˘לכל ˘בוע ו˘בוע י˘

‚.

ויובן ב„˜‰ים ‰בי‡ור ב‡ריכו˙ ל˘ונו ˘ל ר˘"י כ‡ן – "מˆינו ב‡‚„˙ מ„ר˘ ספר

˘מו‡ל˘ :ל˘ ‰מוחלין ל‰ן עוונו˙י‰ן‚ ,ר ˘נ˙‚ייר ו‰עול ‰ל‚„ול ‰ו‰נו˘‡ ‡˘ ,‰ולמ„
‰טעם מכ‡ן; לכך נ˜ר‡˙ מחל˙˘ ,נמחלו עוונו˙יו".
ולכ‡ור ,‰לעניננו כ‡ן נו‚ע ר˜ ז‰"˘ ‰נו˘‡ ‡˘ "‰מוחלין לו ‡˙ עוונו˙יו; ל˘ם מ‰
‡יפו‡ מזכיר ר˘"י ‚ם ‡˙ "‚ר ˘נ˙‚ייר ו‰עול ‰ל‚„ול !?"‰ור˘"י ‡ף מ„‚י˘ ˘"למ„

˘פע מיוח„ ומיוחס ל‡ו˙ם ‰כחו˙ ˘מ‰ן נ˘˙ל˘לו ‡ו˙ם ‰ענינים ‡ו ‰מˆו˙ ‰כ˙ובו˙
ב‡ו˙‰ ‰פר˘ ‰וכ‡ו״‡ ˘ולט˙ ב˘בוע ˘ל,‰
ומפר˘ לפני ז ‰ע״פ ‰ענין ˘ז‰ו ‚ם פירו˘ ‰כ˙וב "ו‰ימים ‡‰ל ‰נזכרים ונע˘ים",
˘ב‰זכר זכרם למט ‰מי„י ˘נ ‰ב˘נ ,‰נע˘ים בפועל למעל ,‰וז ‰בכל „ור ו„ור ל‰ורי„
˘פעם .בבו‡ ע˙ם כו' .ע״˘.
)ממכ˙ב כ״ב ˘בט ˙˘י"ח(

‰טעם מכ‡ן" – כלומר‚˘ ,ם ‡˙ מחיל˙ ‰עוונו˙ ב‚ר ˘נ˙‚ייר ובעול ‰ל‚„ול ‰לומ„ים
"מכ‡ן" ,מ˘‰ם "מחל˙" ˘נ‡מר בני˘ו‡ין!

„.

‡ל‡ בי‡ור ‰ענין:

בז˘ ‰ר˘"י מ„‚י˘ ˘‚ם ‚ר ˘נ˙‚ייר ו‰עול ‰ל‚„ול ‰מוחלים ל‰ם עוונו˙י‰ם,
ובכולם "למ„ ‰טעם מכ‡ן" – ‰רי ‰ו‡ מלמ„ ‡ו˙נו) ,ב‡ופן „"ב‡ ללמ„ ונמˆ‡ למ„"(,
˘כ˘ם ˘ב‚ר ˘נ˙‚ייר ‰רי פ˘וט˘ ,מחיל˙ עוונו˙יו ˜˘ור ‰בז˘˘ ‰ינ ‰מע˘יו לטוב,‰
כך ‚ם במי ˘עול ‰ל‚„ול ‰ונו˘‡ ‡˘˘ ,‰עוונו˙י‰ם נמחלים‰ ,רי ז ‰מ˘ום ˘בוו„‡י

‡מיר˙ ˙‰לים ‡חר ˙‰פיל˙‰ – ‰חל˘ ‰ל ס„ר ‰יום
˜˙‰...נ˘ ‰ל ‡מיר˙ ˙‰לים ל‡חר ˙‰פיל‰ . . ‰י‡ ח˙ימ˙ ˙‰פיל ‰ו˙‰חל˘ ‰ל ס„ר
‰יום ˘ב‡ ל‡חר ˙‰פיל ,‰ו˙˜נ˙ ‡מיר˙ ˙‰לים ל‡חר ˙‰פיל„ ‰ו˜‡ ז‰ו עו„ מ˜„מונים,
וב„ורנו נ˙˜ן מח„˘ ע״י כ״˜ מו״ח ‡„מו״ר זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״מ זי״ע ,וכמבו‡ר ב‰רב‰
ממכ˙ביו ובפרט ב˜וב ıמכ˙בים חובר˙ ˙‰לים .וכן נ„פס ‚ם ב˙‰לים ‡‰ל יוסף יˆח˜,
˘מ˘ם מובן ‚ם ‚ו„ל ‰ענין ,ולכן כל ‡ח„ ו‡ח„ ˘ר˜ יכול לע˘ו˙ בז‰ ,‰רי זו זכו˙

‰י ‰ב‰ם ˘ינוי לטוב וע˘ו ˙˘וב.‰
]ומ˘ ‰מזכיר ר˘"י ‚ם ‡˙ "‰עול ‰ל‚„ול – "‰כי כולם ענינם ‡ח„ ,ו‰עול ‰ל‚„ול‰
‰ו‡ ‰טעם „כולם – מ˘ ‰על ‰ממˆי‡ו˙ו ל‚„ול‰ ‰ימנ.[‰

 (2רˆז.‡ ,
‰ (3וב‡ ונ˙ב‡ר בס' לב „ו„ )ל‰חי„"‡( פכ"ט.
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ז

ולכן נרמז ענין מחיל˙ ‰עוונו˙ „ו˜‡ בני˘ו‡ין כ‡ן ול‡ לפני ז – ‰כי ‡כן ,בכל
‰ני˘ו‡ין ˘לפני ז ‰ל‡ ‰י˙ ‰מחיל˙ עוונו˙ ,מ˘ום ˘‰בעל ו ‰˘‡‰ל‡ ˘ינו ‡˙

˙ור˙ חיים

מע˘י‰ם לטוב ול‡ ע˘ו ˙˘וב ,‰כך ˘ל‡ ‰יˆ‡ ‰לם ענין ז˘ ‰ל מחיל˙ עוונו˙ ]‡ו
מ˘ום ˘ל‡ ‰וˆרכו למחיל ‰מעי˜ר‡ )לפי ˘ל‡ ‰יו ל‰ם עוונו˙‡ ,ו ˘ל‡ ‰יו בני עונ˘ין

ת
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והדרכות
הדרכ
ות ווהד
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מכתב
תב
מכ
בחיי היום יום

בע˙ ני˘ו‡י‰ם([ .וכמו בני˘ו‡ין ˘ל ע˘ו עם ˘˙י נ˘יו ‰ר‡˘ונו˙‰˘ ,יו "מור˙ רוח
ליˆח˜ ולרב˜˙) "‰ול„ו˙ כו ,ל ;‰כז ,מו( ,ומובן ˘ל‡ ‰יו ˘ייכו˙ לע˘יי˙ ˙˘וב ‰בע˙
‰ני˘ו‡ין ,ולכן בני˘ו‡ין ˘ל ע˘ו עם נ˘ים ‡לו ל‡ ‰י˙ ‰מחיל˙ עוונו˙.
וז‰ו ‰חי„ו˘ בני˘ו‡ין ‡לו ˘ל ע˘ו עם ב˙ י˘מע‡ל˘ ,מˆ„ עˆמ‰ ‰י˙ ‰˘‡ ‰כ˘ר‰

חת"ת – שיעורים יומיים

– ˘‰רי כל ‰טעם ˘נ˘‡ ע˘ו ‡˙ ב˙ י˘מע‡ל ‰ו‡ לפי ˘רˆ ‰לע˘ו˙ נח˙ רוח ל‡ביו

"לחיות עם הזמן" – חשיבות לימוד השיעור היומי בפרשת השבוע;
תקנת שיעורי הלימוד חת"ת – חומש ,תהלים ותניא – היומיים ,מעלתם
ופעולתם ,וסגולותיהם בבני חיי ומזוני
וַ י¿ ‰ƒי ƒח ַּ˙˙ ¡‡-ל ‰…ƒים ַﬠל ∆ָ ‰ﬠ ƒרים

)וי˘לח ל(‰ ,‰

יˆח˜ ולי˘‡ ‡˘‰˙˘ ‰י ‰י˘ר ‰בעיניו ,ולכן ‰לך לי˘מע‡ל לי˘‡ ‡˘ ‰מיוחס˙ „ו˜‡,
נכ„˙ו ˘ל ‡בר‰ם ,ומס˙בר ‡יפו‡ ˘‰י˙ ‰˘‡ ‰כ˘ר‰ ‰מ˙‡ימ ‰לרˆון ‡ביו יˆח˜
‚ור ‡רי ‰ס"פ ˙ול„ו˙ ,וב‡רוכ ‰במ„ור ז ‰ב˘"פ ˙ול„ו˙ ˙˘ס"ט( –
ו‡ף ע˘˙˘˙ ‰וב ‰בע˙ ‰ני˘ו‡ין )ב‡ופן ˘˘‰פיע ,במ˜ˆ˙ עכ"פ‚ ,ם על ע˘ו
˘נ˘‡‚˘ ,‰ם ‡ˆלו ‰י‡ ‰יז˘ ‰ינוי לטוב .‰ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰ע' ‰ 115ע' ;(14
ולכן „ו˜‡ בני˘ו‡ין ‡ל‰ ‰י ‰ענין ˘ל מחיל˙ עוונו˙ ,ועל ˘ם ז ‰כינ‡ ‰ו˙‰ ‰כ˙וב
ב˘ם "מחל˙".

˘לו˘˙ ˘‰יעורים ˘‰ווים לכל נפ˘
‡...מרו רבו˙ינו נ˘י‡ינו‰ 1סימן בז] ‰ב˘יעורי ‰לימו„ ‰יומיים ˘ל חומ˘ ˙‰לים
˙ני‡ )בנוסף ל˘יעורים ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„([ :ויסעו וי‰י ח˙˙ ‡ל˜ים על ‰ערים ‡˘ר
סביבו˙י‰ם.
)‡‚רו˙ מלך ח"‡ ע' ˜י„(

‡...נˆל ‰ז„מנו˙ זו ,לעוררו על ˘מיר˙ ˘ל˘˙ ˘‰יעורים ˘‰ווים לכל נפ˘ ,מ˙˜נ˙
כ״˜ מו״ח ‡„מו״ר זˆו˜לל‰״ ‰נב‚"מ זי״ע ,ו‰ם:
‡( ‡מיר˙ ˘יעור ˙‰לים ח„˘י  -כפי ˘נחל˜ ‰˙‰לים לימי ‰ח„˘ – בכל יום ‡חר
˙פל˙ ˘חרי˙ .ב( לימו„ פר˘ ‰חומ˘ עם פירו˘ ר˘״י מ‰ס„ר˘ ‰ל ˘‰בוע )ביום ‡׳
מ˙‰חל˙ ‰ס„ר ‰ע„ פר˘˙ ˘ני ,ביום ˘ני מפר˘˙ ˘ני ע„ ˘לי˘י וכו'( (‚ .לימו„ ˘יעור
˙ני‡ בכל יום  -כפי ˘נחל˜ ˙‰ני‡ לימו˙ ˘‰נ˘‡ .‰ר ס‚ול‰ ‰ם לכמ ‰וכמ ‰ענינים.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' ריב(

"לחיו˙ עם ‰זמן" – עם פר˘˙ ˘‰בוע
...במענ ‰ל˘‡ל˙ו ,יסו„ ‰מ‡מר ‰מור‚ל ב˙וככי חסי„י חב״„ "ˆריכים לחיו˙ עם

 (1ר‡ ‰ספר '˜יˆורים ו‰ערו˙ לספר לי˜וטי ‡מרים' ע' ˜כו ו‡ילך ,ועו„‰ .מו"ל.

)ר‡‰

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

עיונים וביאורים קצרים

משפט הר עשו –
בשעיר או בציון?

מדוע לא המשיך עשו
להרע ליעקב?

ע„ ‡˘ר ‡ב‡ ‡ל ‡„ני ˘עיר‰

וי˘ב ביום ‰‰ו‡ ע˘ו ל„רכו ˘עיר‰

ו‡ימ˙י ילך ,בימי ‰מ˘יח˘ ,נ‡מר ,ועלו מו˘יעים ב‰ר
ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘ו

ע˘ו לב„ו ,ו„' מ‡ו˙ ‡י˘ ˘‰לכו עמו נ˘מטו מ‡ˆלו
‡ח„ ‡ח„
)ל‚ ,טז .ר˘״י(

)ל‚ ,י„ .ר˘"י(

לכ‡ור˙ ‰מו‰ :‰רי בכ˙וב "ועלו
מו˘יעים ‚ו'" נ‡מר ˘"‰מו˘יעים" י˘פטו
‡˙ ‰ר ע˘ו "ב‰ר ˆיון" ול‡ ב˘עיר ,ו‡"כ
‡יך מוכח מכ‡ן ˘ילך יע˜ב ל˘עיר "בימי

במפר˘ים ˘˜ו"ט מנין לו לר˘"י ˘'„‰
מ‡ו˙ ‡י˘ נ˘מטו מע˘ו ,ול‡ ‰לכו עמו
)ר‡ ‰ר‡"ם‚ ,ור ‡רי' ,ועו„(.
וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙„ ,לר˘"י ‰ו˜˘˙‰
˜ו˘י‡ עˆומ:‰

‰מ˘יח"?
]ו‡ף ˘מסיום ל˘ון ‰כ˙וב "ו‰י˙‰
ל‰ '‰מלוכ "‰מ˘מע ˘בני י˘ר‡ל ימלכו

ליע˜ב במ˘ך ‰רב˘ ‰נים ,ו‚ם בר‡ו˙ ע˘ו

וי˘לטו ב˘עיר ,ו‡"כ ‰רי ז‰ ‰וכח˘ ‰ילכו

‡˙ יע˜ב‡˘ ,ז "ויחב˜‰ו ‚ו' וי˘˜‰ו ויבכו"

‡ז ל˘עיר‰ ,רי ˙יבו˙ "ו‰י˙ ‰ל‰ '‰מלוכ"‰

)ל‚(„ ,

‰רי ל‡ מיבעי לפירו˘ ‰ר‡˘ון

ל‡ ‰וב‡ו כלל בר˘"י[.

בר˘"י ˘ם "˘ל‡ נ˘˜ו בכל לבו"„ ,וו„‡י

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
לעיל פיר˘ ר˘"י על ‰פסו˜ "ויר„ '‰
לר‡ו˙ ‡˙ ‰עיר ו‡˙ ‰מ‚„ל ‡˘ר בנו בני
„‡‰ם" – "ב‡ ללמ„ ל„יינים ˘ל‡ יר˘יעו
‰נ„ון ע„ ˘יר‡ו כו'" )וע„"ז פיר˘ בויר‡ יח ,כ‡(.
ועפ"ז ˘פיר מוכח מ"ל˘פוט ‡˙ ‰ר
ע˘ו" ˘ילך ‡ז ל‰ר ˘עיר ,כי ‡ף ˘‰מ˘פט
עˆמו י‰י' "ב‰ר ˆיון" מ"מ ע"כ ˆ"ל ˘ילכו
˙חיל ‰ל‰ר ˘עיר ,כי בכ„י "ל˘פוט ‡˙ ‰ר
ע˘ו" ˆריכים ˘‰ופטים ללכ˙ ˘ם ˙חיל‰
לר‡ו˙ .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ" ‰ע' ‰ 175ע' (71

„‡ין ‰ם ˜יימים כ‡מˆעי ל„בר ‡חר ‡ל‡

לˆ‰ל˙ יע˜ב ו‚˘‰ח˙ ˜‰ב" ‰על עם

כממל‡י ˙‰כלי˙ בעˆמם‰ ,רי נוסף לז‰

˜רובו

˘י˘ ל‚בם ‚˘‰ח ‰על כל פרט ופרט

˘ל ‰מ‡ורע ,ובז‚ ‰ופ‡ – מ„יי˜ים בפרט

)וב‡ופן ˘כל פרט מ˘לים ‰כוונ‰ ‰כללי˙

˘בפרט )‡ם ר˜ ‚י„ ˘בירך ימין ‡ו ‚ם

בענין ‰ברי‡‰ – (‰נ‡ ‰ופן ‚˘‰‰ח ‰על
‰פרטים ‰ו‡ ל‡ ר˜ כפי ח˘יבו˙ו ‰פרטי˙
˘ל כל פרט ופרט )˘בז ‰י˘ חילו˜ים לפי
ח˘יבו˙ו ˘ל ‰פרט(‡ ,ל‡ ‚˘‰‰ח‰ ‰י‡
ב‡ופן ˘וו ‰בכולם .כי מˆ„ רˆון ‰עליון
ובחיר˙ו י˙' בי˘ר‡ל ‰רי בכל פרט ופרט
˘ב‰ם י˘נ ‰ח˘יבו˙ ב‡ופן ˘וו‰

)ועיי"ע

בל˜ו"˘ ח"ל וי˘לח ‡ מ˘ ‰י˘ ל‡‰ריך ב„‚‰ר˙ „‰ברים

ומ˘מעו˙ם לענין ‚„ר ו‡ופן ‚˘‰‰ח ‰למע˘.(‰

‰רי ‡ˆל ע˘ו ‰יי˙˘ ‰נ‡ ‰כבו˘‰

נ˘‡ר ב˘נ‡˙ו ליע˜ב‡ ,ל‡ ‡פילו לפירו˘
˘‰ני "˘נכמרו רחמיו ב‡ו˙˘ ‰ע ‰ונ˘˜ו
בכל לבו" – ‰רי מ„יי˜ ר˘"י ˘ז‰ ‰י' ר˜
"ב‡ו˙˘ ‰ע ,"‰ו‡ח"כ חזר ע˘ו ל˘נ‡˙ו
‚‰לוי' ליע˜ב.
וע"פ כ"ז ˙מו ,‰מ„וע ˘ב ע˘ו
ל„רכו ˙יכף "ביום ‰‰ו‡" ,ול‡ ‰מ˘יך
ב˙חבולו˙יו ל‰רע ליע˜ב?
ול˙ר‡˘ ıל ‰זו פיר˘ ר˘"י – "ע˘ו
לב„ו ,ו„' מ‡ו˙ ‡י˘ ˘‰לכו עמו נ˘מטו
מ‡ˆלו"„ .ז˘˘ ‰ב ע˘ו ל„רכו ל‡ ‰י' מפני
˘עזב ˘נ‡˙ו‡ ,ל‡ מפני ˘ל‡ ‰י' ביכול˙ו
˘ל ע˘ו לע˘ו˙ מ‡ומ ‰נ‚„ יע˜ב ,כי יע˜ב
‰לך עם מחנ„‚ ‰ול ,ו‰ו‡ נ˘‡ר לב„ו,
ו‡נ˘יו "נ˘מטו מ‡ˆלו" .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ'  143ו‡ילך(

יז

ומע˙‰

י˘ לב‡ר ‰טעם מ"‰˘ ‰זכר"

)כנ"ל בחינוך(

נ˜בע „ו˜‡ בפרט ‡ח„

˘ל ˘מ‡ל וכו'( – כי עי"ז ב‡ לי„י ביטוי
‚„ר ו‡ופן ‚˘‰ח˙ו י˙' על יע˜ב ובניו,
˘‰י‡ ב‡ופן כז˘ ‰ל‡ זו בלב„ ˘כל פרט
ופרט מו˘‚ח מ‡˙ו י˙ברך )וי˙יר ‰מזו
– ˘כל פרט ופרט נו‚ע ל˘‰למ˙ ‰כוונ‰
‰כללי˙(‡ ,ל‡ עו„ ז‡˙˘ ,בענין ˘‰למ˙
רˆונו י˙ברך ‰פרטים ‰ח˘ובים ביו˙ר ‡ו
‰פרטים ‰נר‡ים כטפלים ומעוטי ‰ערך,
כולם מו˘‚חים מ‡˙ו י˙ברך ב‡ופן ˘וו,‰
ו‚ם ‰פרט ˜‰טן ביו˙ר י˘ לו ח˘יבו˙
‚„ול ‰ו‰ו‡ נו‚ע לכללו˙ „‰בר.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

ט

‰ברו‡ים ל‚˘‰ח˙ו י˙' ˘על בני י˘ר‡ל

כ„‡˘כחן בכ"מ ˘י˘ "˜לו˙ ˘ב˜לו˙"

עם ˜רובו .ו‰חילו˜ ‰ו‡ בענין "‰פרטיו˙"

וי˘ "חמורו˙ ˘חמורו˙" וכו' ,מ"מ ‡מרו

)עיי' ˘ומר ‡מונים ˘ם ,ועו„(

"ל‡ ˙ ‡‰יו˘ב ו˘ו˜ל מˆוו˙י' ˘ל ˙ור"‰

˘י˘ כמ ‰מ„רי‚ו˙ ו‡ופנים ב‚˘‰ח,‰

‡ל‡ ˆ"ל ‡ו˙‰ ‰ז‰ירו˙ בכל ‰מˆוו˙

)˙‰לים ל‚,

ב˘וו‰ .‰יינו˘ ,למרו˙ ‰חילו˜ים ˘בין

‚ופ‡‰„ ,נ ‰י„וע

מ‰ם ,כ‚ון "עין ‡ '‰ל יר‡יו"

יח(" ,עיני ‡ '‰ל ˆ„י˜ים" )˘ם ל„ ,טז( – בעין

‰מˆוו˙ ב˙וכנן

‡' ‡ו בב' עינים .ו‰חילו˜ ביני‰ם י"ל

וכיו"ב – כולן ‰ן רˆונו י˙' ו„בר ז‰ ‰ו‡

)לכ‡ור‰˘ (‰ו‡ ל‡ ב"פרטיו˙" ‚˘‰‰ח‰

ב˘וו ‰ממ˘ בכל ‰מˆוו˙„ .כמו ˘˜‰ב"‰

‡ל‡ ר˜ ב‡ופנ ,‰ול„ו‚מ‡‡ ,ם ‚˘‰‰ח‰

רוˆ‰ ˙‡ ‰חמורו˙ כך רוˆ˜‰ ˙‡ ‰לו˙,

מלוב˘˙ ומוס˙ר˙ ב„רכי ‰טבע‡ ,ו

ב‡ו˙ו רˆון ,ע„ ˘כ‡˘ר יחסר פרט ‡ח„

˘‰י‡ ‚˘‰ח‚ ‰לוי' לעין כל וע„ ˘‰י‡

מ„‰בר )‚ם פרט ˜טן וטפל לכ‡ור (‰יחסר

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

)כל˘ון ‰חינוך "˘ר˘י ‰מˆו("‰

מבי‡ ‰ל‰נ ‰‚‰נסי˙ כו'; ‡מנם בעניננו

ב‰כלל כולו ,מ‡חר ˘‰רˆון ל‡ נ˘לם.

נ"ל ˘‰עילוי ב‚˘‰‰ח ‰על עם ˜רובו י˙'

וי"ל ‡˘ר מˆ„ ענין ז˘ ‰במˆוו˙ מˆינו

‰ו‡ ל‡ ר˜ ב‡ופנ‡ ‰ל‡ ‚ם בפרטיו˙.‰

לפעמים ל‰לכ˙‡ ‚„ר מעין ז„ ,‰כ˘חסר

ו‰ו‡‡„ ,ף ˘כל ‰ברו‡ים "ל‡ נמˆ‡ו ‡ל‡

פרט ‡ח„ – חסר ‰כלל כולו .וכ‡‰

יסוד עבודת הנכנס למצוות
בן י"ג למצוות – עניין שכלי או גזירת המלך  /התחלת עבודת ה' – בשכל
והשגה או בקבלת עול  /יסוד העבודה שעל פי שכל – למעלה מן הדעת /
העבודה שבטעם ודעת – רק כי כן ציווה השי"ת

)ל' ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' יסו„י ˙‰ור(‰

„‡י˙‡ בבכורו˙ ל ע"ב ב‚ר ˘˜יבל עליו

ומו˘‚חים מ‡˙ו י˙' – מ"מ )עי˜ר( רˆונו

כל ˙‰ור ‰כול ‰חו ıמ„בר ‡ח„ )‡פילו

ובחיר˙ו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰ו‡ ר˜ בי˘ר‡ל,

מ„ברי סופרים( ˘‡ין מ˜בלין ‡ו˙ו; וכן

י˘‰ 2למ„ים ז‡˙ מפר˘˙נו ,מ‰פסו˜ "וי˜חו ˘ני בני יע˜ב ˘מעון ולוי ‡ . .י˘ חרבו",3

˘"בחר בנו מכל ‰עמים" ,ונ‡מר "‡‰ב˙י

מˆינו לענין "‡‰ומר ˘‡ין ˙‰ור ‰מעם '‰

„˙ו‡ר "‡י˘" מור ‰על ב‚רו˙ ˘כל ו„ע˙ ,וב˘ע ‰זו ˘˙‰ור ‰מכנ˘ ˙‡ ‰מעון ולוי ב˙ו‡ר

מ‡מ˙˙ ‰מˆ‡ו"

‡˙כם ‡מר ‚ '‰ו' ‡ח ע˘ו ליע˜ב ‚ו' ו‡ו‰ב

‡פילו פסו˜ ‡ח„ ‡פילו ˙יב‡ ‰ח˙ "‰ . .ז

‡˙ יע˜ב" ,וי"ל ˘ז‰ו ‚ם ˙וכן מ‡מר רז"ל

כופר ב˙ור"‰

˘‰עולם נבר‡ "ב˘ביל ˙‰ור "‰ו"ב˘ביל

בפי‰מ"˘ ל‰רמב"ם סנ„‰רין ר"פ חל˜ ‰יסו„ ‰ח'(.

י˘ר‡ל" ,פירו˘ „י˘ר‡ל ו˙ור‰ ‰ם כוונ˙
ו˙כלי˙ ‰ברי‡ .‰עיי' מ˘נ ‰ובריי˙‡ „סוף
˜י„ו˘ין" ,כולם ל‡ נבר‡ו ‡ל‡ ל˘מ˘ני
ו‡ני נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני" כו'‰ ,יינו
˘חפˆו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰ו‡ בי˘ר‡ל עˆמם
‰מ˘מ˘ים לפניו ,מ˘‡"כ ˘‡ר ‰נבר‡ים
‡ינם ˙כלי˙ ומטר ‰בפני עˆמם ,ר˜ נבר‡ו
ל‰יו˙ "‡מˆעי" לעבו„˙ י˘ר‡ל.

ו‰נ,‰

)רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"‚ "‰ח .ועיי"ע

ועפ"ז יובן ‰עילוי ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ על
י˘ר‡ל עם ˜רובו על ‚˘‰‰ח‰ ‰פרטי˙
על ˘‡ר עניני ‰ברי‡„ ,‰ב˘‡ר ‰ברו‡ים
‡ף ˘כל פרט ופרט נו‚ע ל˘‰למ˙ ‰כוונ‰
‰כללי˙ )כנ"ל( ,מ"מ מכיון ˘ח˘יבו˙ם
‡ינ‡ ‰ל‡ ב‰יו˙ם מ˘מ˘ים ל„בר ‡חר,
ו‡ין ב‰ם עˆמם "רˆון" ו"בחיר˘ "‰ל
˜‰ב""‡ ,‰כ ‚ם ‚˘‰‰ח˘ ‰על כל פרט

בנו‚ע לענין מˆוו˙ ˙‰ור‰˘ ‰ן

ופרט ‰י‡ בכל ‡ח„ לפי מעל˙ו וח˘יבו˙ו

רˆון ‰עליון )כנ"ל ˘˙כלי˙ רˆון ˜‰ב"‰

ע„ כמ‰ ‰ו‡ "מ˘מ˘" ‡˙ ˙‰ור ‰ו‡˙

‰ו‡ ב˙ור ‰וי˘ר‡ל(‰ ,רי ‡ף ˘מˆינו

י˘ר‡ל .מ˘‡"כ בי˘ר‡ל עם ˜רובו,

חילו˜ים מן ‡ ‰ˆ˜‰ל  ‰ˆ˜‰בח˘יבו˙

מכיון ˘‚˘‰ח˙ו י˙' עלי‰ם ‰י‡ ˙וˆ‡‰

חל˜ ממˆוו˙ ˙‰ור ‰ל‚בי ‡‰חרו˙,

מז"˘ ‰רˆונו" ובחיר˙ו ‰ו‡ ב‰ם ,וכנ"ל

במ˜ור

„‰ין „"בן ˘לו˘ ע˘ר ‰למˆוו˙" ,1מˆינו ב„ברי רז"ל ˘˙י „עו˙:

"‡י˘" ‰יו בני י"‚ ˘נ ,‰ומכ‡ן למ„ו ‡˘ר ב‚יל י"‚ ‰וי ‰נער ל"‡י˘" בר „ע˙ ,וממיל‡
ני˙ן לˆוו˙ו ל‰יו˙ ‡חר‡י למע˘יו ול‰טיל עליו עול מˆוו˙.
וי˘˘ 4למ„ו ˘"˘יעור" ז„ ‰בן י"‚ למˆוו˙ ‡ינו נלמ„ מפסו˜ ב˙ור‡ ,‰ל‡ ‰ו‡ ככמ‰
˘יעורים ‡˘ר ‰מ‰" ‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני".
ו‰נ ,‰כ‡˘ר נ‰י‰ ‰יל„ ל‡י˘ ומ˙חיל עבו„˙ו ל‰יו˙ מˆוו ‰ועו˘ ‰ומחויב בעול
מˆוו˙‰ ,רי ˆריך ˘˙ ‡‰עבו„˙ו על בסיס ‡י˙ן ונכון ,ומ˘˙י „עו˙ ‡לו י˘ ללמו„ ‡˙
‰יסו„ ‰ר‡וי עליו יבנ‰ ‰נער עבו„˙ו ‡˙ ˘‰י"˙ ל‰יו˙ עב„ נ‡מן לבור‡ י˙' כל ימי חייו,
וכפי ˘י˙ב‡ר.

בן י"‚ למˆוו˙ – עניין ˘כלי ‡ו ‚זיר˙ ‰מלך
סיב˙ ‰יו˙ בן י"‚ מחוייב במˆוו˙‰ ,רי ‰י‡ ˘ונ ‰ב˙כלי˙ בין ˘˙י „עו˙ ‡‰מורו˙„ ,ל‡

‡ (1בו˙ פ"‡ מכ"‡ )ל‚רס˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן בס„ורו – מכ"ב(.
 (2ר˘"י „" ‰ור' יוסי בנזיר כט ,ב .ר˘"י ורע"ב ב‡בו˙ ˘ם .מחזור ויטרי ˘ם.
 (3פר˘˙נו ל„ ,כ.‰
˘ (4ו"˙ ‰ר‡"˘ כלל טז˘ .ו"˙ מ‰רי"ל סנ"‡ .פי' ‰ב' בר˘"י ל‡בו˙ ˘ם.

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

˜úר‡˙ ˘ב˙

טו

זו בלב„ ˘י˘ כ‡ן ˘ני לימו„ים ממ˜ורו˙ ˘ונים‡ ,ל‡ ˘חלו˜ים לימו„ים ‡לו בעˆם טעם

ומ"מ ל‡ נ˜בע עלי‰ם זכר ל„ורו˙ – י˘

‚˘‰ח‰ ‰עליונ˘ ‰בכל ‰ברו‡ים לב„

‰יו˙ בן י"‚ מחויב במˆוו˙:

לב‡ר ע"פ מ"˘ ‰חינוך מˆו‚ ‰

)ועו„(

ממין ‰מ„בר„ ,י˘ מי ˘‡ומר ˘‰ענין

ל„ע˘‰ ‰ני"˘ ,‰בן י"‚ למˆוו˙" ‰ו‡ ‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני‰ ,רי ‡ין סיב ‰וטעם מ„וע

„מ˘ר˘י מˆו ‰זו ˘‰ו‡ "רמז לי˘ר‡ל

„"‚˘‰ח ‰פרטי˙" על כל ‡ח„ ו‡ח„ ‡ינו

„וו˜‡ בן ˘לו˘ ע˘ר ‰מחוייב במˆוו˙ ,ר˜ ˘כך ˜בלנו מסיני בל‡ נ˙ינ˙ טעם˘‡ ,ר ב‚‰יע

˘‡ע"פ ˘יעברו ˆרו˙ רבו˙ ב‚לו˙ מי„

‡ל‡ בבני ‡„ם ‡בל בחי ˆומח ו„ומם י˘

‰יל„ ל‚יל י"‚ ול‡ ˜ו„ם לכן מוטל עליו עול מˆוו˙.

‰עמים ומי„ בני ע˘ו ˘י‰יו בטוחים ˘ל‡

ר˜ ‚˘‰ח ‰כללי˙ על ‰מין

י‡ב„ו ‡ל‡ לעולם יעמו„ זרעם כו'"‰ ,יינו

˘ומר ‡מונים לר"י ‡יר‚ס ˙למי„ ‰רמ"ז בסופו .ועיי'

˘ˆ‰ל ‰זו ˜˘ור ‰עם ענין כללי ביו˙ר

מור ‰נבוכים ח"‚ פי"ז-יח‡ .בל ב„רך חיים ל‡„מו"ר

בחיי עם י˘ר‡ל ,ו‡ינו ר˜ מ‡ורע פרטי

‡‰מˆעי י‚-‡ ,ב פיר˘ „בריו ב‡ופן „ל‡ ס"ל כן ,עיי"˘(.

„יע˜ב .ומע˙ ‰יל"ע טוב‡ ב‚„ר מˆו ‰זו

‡מנם י˘ מ‚„ולי י˘ר‡ל ˘נחל˜ו ע"ז,

לזכר ˆ‰‰ל‰ ‰נ"ל ,מ"ט נ˘˙נ ‰זכר ז‰

וס"ל „י˘ "‚˘‰ח ‰פרטי˙" ‡ף ב˘‡ר

מ˘‡ר מˆוו˙ ˘נˆטווינו לזכר מ‡ורעו˙

מינים‚„ ,ם פרטי )‰מ‡ורעו˙ ˘ל( „ומם

˘‰יו ל‡בו˙ינו„ ,בכ"מ כ˘עו˘ים זכר

ˆומח וחי ‰ם ע"פ ‚˘‰ח˙ו י˙ברך

למ‡ורע ‡ו ענין מסוים ˆ"ל ‰מזכיר „ומ‰

„ברי מרן ‰בע˘"ט – כ˙ר ˘ם טוב ‰וספו˙ סי' ˜יט

לענין ‰נזכר – כמו זכר ליˆי‡˙ מˆרים

ו‡ילך .ועיי"ע בל˜ו"˘ חל˜ ח‰ ,וספו˙ לח‚ ˘‰בועו˙ –

בח‚ ‰פסח‰˘ ,ו‡ ע"י ˘עו˘ים מע˘י ליל

˘נל˜טו כעמיר ‚רנ ‰כל ˘‰יטו˙ ו‰סברו˙ בז .(‰וכבר

‰ס„ר „רך חירו˙ וכו' כמבו‡ר בפוס˜ים,

‰בי‡ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ר‡י' ל˘יט ‰זו ˘‰ני˙,

‡בל ל„ע‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰נ ‰טעם ‚„ול י˘ ב„בר‰„ ,ל‡ בכ˙וב "וי˜חו ‚ו'" ,ל‡ נ‡מר
˘˘מעון ולוי נ˙חייבו במˆוו˙‡ ,ל‡ ר˜ ˘נ˜ר‡ו ב˘ם ˙‰ו‡ר „"‡י˘" ,וכיוון ˘‰יו ‡ז בני
י"‚ ילפינן ר˜ ˘בן י"‚ נ˜ר‡ ב˘ם "‡י˘" ,ומכ‡ן ‰סבר‡ ‡ומר˙ ‡˘ר מכיוון ˘‰נער בן
י"‚ נע˘ ‰ל"‡י˘" ˘‰ו‡ בר „ע˙ ו‚„ול‰ ,רי ‡פ˘ר כבר ל‰טיל עליו ‡חריו˙ לעול מˆוו˙.
ו‡ם כן ˘˙י „‰עו˙ חלו˜ו˙ ‰מ ‰בסיב˙ חיוב בן י"‚ במˆוו˙„ :ל˘יט‰ ‰ר‡˘ונ ‰טעם
‰חיוב ‰ו‡ מ˘ום „טבע ‰נער מ˙‡ים ‡ז ל‰כיר בערך ‰מˆוו˙ ול˙‰חייב ב‰ן ,ול˘יט‰
˘‰ני„ ‰בר ז‡ ‰ינו מˆ„ ‰טבע ‡ל‡ „ין מפי ‚‰בור˘‡ ‰ר „וו˜‡ בן י"‚ י˙חייב במˆוו˙.

˙‰חל˙ עבו„˙  – '‰ב˘כל ו‡ ‰‚˘‰ו ב˜בל˙ עול
ו‚ם בעבו„˙ ˘ '‰ל נער ‰נכנס בעול ‰מˆוו˙‰ ,רי ˘˙י „‰עו˙ ‰ללו ‰ן „רכים ˘ונו˙
ביסו„ עליו בונ ˙‡ ‰עבו„˙ו ל˜ונו:
ל„ע‰ ‰ר‡˘ונ‰ ,‰נ ‰נער ˘נ‰י ‰ל"‡י˘" נע˘ ‰מחויב במˆוו˙ לפי ˘טבעו ˘לם ומוכן
ל‰כיר בערכן ול‰יו˙ ‡חר‡י ל˜יומן ,וממיל‡ נמˆ‡˘ ,עבו„˙  '‰מיוס„˙ ‰י‡ על ˘‰כל
ו‰‰בנ ,‰וכמובן מכך ˘מחייבים ‡ו˙ו במˆוו˙ ר˜ כ‡˘ר ˘כלו ˘לם ,ויכול ל‰בין ול‰ר‚י˘
יו˜ר ‰מˆוו˙.
ובז‡˙ ˘ונ ‰ב˙כלי˙ נער ‰ני‚˘ לעבו„˙  '‰על פי „‰ע˘‰ ‰ני˙‡˘ ,ינו עוב„ עבו„˙ו
מ˘ום ˘ע˙‰ ‰ו‡ ˘לם בטבעו ועל פי ˘כל י˘ לחייבו במˆוו˙‡ ,ל‡ סיב˙ ˙‰חל˙ עבו„˙ו
‰י‡ מ˘ום ˘כן ˆיוו ‰מלכו ˘ל עולם ‡˙ מ˘ ‰רבנו ב‰ר סיני˘ ,י‰ ‡‰נער מ˙חיל עבו„˙ו
בן י"‚ ˘נ – ‰כך ול‡ ‡חר˙! ויוˆ‡˘ ,עבו„˙ ‡ '‰ינ ‰מיוס„˙ על ˘‰כל‡ ,ל‡ על ˜בל˙
עולו ˘ל ˜‰ב"‚ ,‰ם ‡ם ‡ינו מבין ז‡˙ ב˘כל ו‚‰יון.
ו‡ם כן ס„ר ˙‰חל˙ ‰עבו„ ‰ל„ע‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰ו‡ על פי טעם ו„ע˙ ,ול„ע˘‰ ‰ניי‰
מ˙חיל ‰נער עבו„˙ו ב˜בל˙ עול מלכו˙ מבלי ל‰ר‰ר ‡חר ˆיווי ˜‰ב" ,‰מ„וע עליו
ל˙‰חיל „וו˜‡ ע˙ ‰בחיוב ‰מˆוו˙.

יסו„ ‰עבו„˘ ‰על פי ˘כל – למעל ‰מן „‰ע˙
‡ך לכ‡ור ‰י˘ ל˙מו˙ ‰מי ‰‰רב˙י על ‡‰מור לעיל – ˘‡ם לומ„ים ˘יעור "בן י"‚
למˆוו˙" מפר˘˙נו‰ ,רי ז ‰מפני ˘˙חיל˙ ‰עבו„ ‰מיוס„˙ על ‰טעם ו‰‰בנ:‰
בפר˘˙נו מסופר ˘כ‡˘ר ˘מעון ולוי ˘מעו על ‡˘ר ע˘˘ ‰כם ל„ינ‡ ‰חו˙ם‰ ,נ‰

וכן זכר למע˘ ‰בר‡˘י˙ ב˘ב˙ ע"י
˘‰בי˙ ‰ממל‡כ ‰כו'; מ˘‡"כ במˆו‰
זו‡ ,י ‡מרינן „„‰בר ‰נזכר ע"י ‰זכר ‰ו‡
כללו˙ ˆ‰ל˙ יע˜ב וי˘ר‡ל בניו ,כנ"ל,
‡מ‡י ‰זכר לו ‡ינו ‡ל‡ ב‡יסור פרטי
„‚י„ ‰נ˘ ‰לב„ו‰˘ ,ו‡ פרט ‡ח„ בלב„
מן ‰מ‡ורע .וי˙יר ‰מזו‡‰ ,יסור מˆומˆם
ב‡ופנו ופרטיו ב‡˙‰ם לפרטי ‰מ‡ורע
„נ‚יע˙ כף ירך יע˜ב ,כנ"ל מכ"מ ב˘"ס

)‡‰ריך בז ‰בספר

)ר‡‰

מ‰מבו‡ר בחולין ס‚ ע"‡ "ר' יוחנן כי ‰ו‰
חזי ˘לך )עוף ˘‰ול‚„ ‰ים מן ‰ים( ‡מר
מ˘פטיך ˙‰ום רב ,"‰ופר˘"י "˘זמנ˙
˘לך ל˘פוט ולע˘ו˙ נ˜מ˙ך ב„‚˙ ‰ים
ל‰מי˙ ‰מזומנים למו˙" – ‰רי ל„‰י‡
˘י˘ „ין ומ˘פט ‚ם על פרטי „‚י ‰ים ,וע„
˘˜‰ב" ‰מזמין עוף פרטי כ„י ל‰מי˙ „‚
פרטי ז‰ ‰מזומן למו˙.

וב‚„ר

‚˘‰ח‰

פרטי˙

זו

בכל

)‡ף ˘‡ין בפרטים ‡ל ‰ח˘יבו˙ ,לכ‡ור,‰

‰ברו‡ים מבו‡ר

בכללו˙ ‰מ‡ורע וˆ‰‰ל ,(‰ולמ‡ ‰ין

בלב„ „כל פרטי ˙נועו˙ ‰נבר‡ים למיני‰ם

כ‡ן מע˘˘ ‰ל "זכר" ‰מ˙‡ים לכללו˙

‰ם ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ מ‰בור‡ י˙'"‡ ,ל‡

ˆ‰‰ל.‰

"עו„ ז‡˙ „˙נוע ‰פרטי˙ „נבר‡ פרטי ‰רי

ו‰נר‡‰

בז ,‰על יסו„ „ברי ‰חינוך

‰נ"ל „מˆו ‰זו ‰י‡ זכרון ל˘מיר˙ ו‚˘‰ח˙
˜‰ב" ‰על י˘ר‡ל כו'„ ,י"ל ˘נרמז כ‡ן
‚„ר חוב˙ ‡‰מונ ‰ב‚˘‰ח˙ ˜‰ב" ,‰לי„ע

)כ˙ר ˘ם טוב ˘ם(

"„ל‡ זו

י˘ לו יחס כללי לכללו˙ כוונ˙ ‰ברי‡. ‰
‚„ .ם ˙נוע‡ ‰ח˙ ˘ל „˘‡ פרטי מ˘לים
‰כוונ‰ ‰עליונ ‰בענין ‰ברי‡."‰

‡ולם

מובן‚˘ ,ם לפי ˘יט ‰זו ˘י˘

‰יטב במ ‰מחוייבים ל‡‰מין .וב„˜‰ים

‚˘‰ח ‰פרטי˙ על כל ‰ברו‡ים ,ו„‡י י˘

מ˘ ‰נחל˜ו בז ‰חכמי י˘ר‡ל לענין

לחל˜ בין ‚„ר ‚˘‰‰ח ‰פרטי˙ ˘על כל

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

נ˙לב˘ו ברוח ˘ל ˜נ‡ ‰ומסירו˙ נפ˘ "וי˜חו ˘מעון ולוי ‡ . .י˘ חרבו  . .וי‰ר‚ו ו‚ו'",
‡˘ר „בר ז‰ ‰י ‰מסוכן ביו˙ר מˆ„ טבע ‰עולם„ ,יע˜ב ‰וכיחם "עכר˙ם ‡ו˙י ל‰ב‡י˘ני
ביו˘ב ‡‰ר . . ıונ‡ספו עלי ו‰כוני ונ˘מ„˙י ‡ני ובי˙י" ,5ועל פי ח˘בון ו˘כל ל‡ ‰י‰
מ˜ום למע˘ ‰ז ,‰ע„ ‡˘ר יע˜ב נזף ב‰ם ו‰וכיחם וכינ‰ ‰נ˙‚‰ם ב˘ם "כלי חמס".6
ו‡ם כן‰ ,רי על פי טעם ו„ע˙ „טבע ‰עולם ,ו‚ם על פי ח˘בונו˙ „"כיבו„ ‡ב" ‰רי

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ל‡ ‰י ‰מ˜ום למע˘˘ ‰מעון ולוי ,ולמרו˙ כל ז‡˙ ב˘מעם מ‡˘ ‰ירע‰ ,רי ב˜נ‡˙ם
ל˘‰י"˙ 7עמ„ו ומסרו נפ˘ם ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ לע˘ו˙ מע˘˘ ‰ל‡ על פי ס„ר ולמעל‰
מן ˘‰כל ל‚מרי!
ו„וו˜‡ מסיפור ז‰˘ ,‰ו‡ מע˘˘ ‰למעל ‰מן ˘‰כל ל‚מרי למ„ים – ל„ע‰ ‰ר‡˘ונ‰

הגדרת ההשגחה העליונה
שמחוייבים להאמין בה

– ‡˘ר יל„ ב‚‰יעו ל‚יל י"‚ נכנס בעול מˆוו˙ כיוון ˘על פי ˘‰כל ר‡וי ‰ו‡ ‡ז ל˙‰חייב
במˆוו˙ ,ו˙מו ‰מ‡ו„‰ ,כיˆ„ י˙יי˘בו „‰ברים?
‡ל‡ ˘מכ‡ן למ„נו יסו„ ‚„ול בעבו„˙ ˘‰י"˙˘‡ ,ר ‚ם ‰מ˙חיל עבו„˙ו על פי טעם

יביא מדברי חכמי ישראל בענין ההשגחה על כל הברואים וההשגחה על ישראל
עם קרובו ,ויגדיר המעלה הייחודית באופן ההשגחה על ישראל  /יבאר דזהו
רמז התורה בטעם מצות גיד הנשה

ו‰בנ‰ ,‰נ ‰מוכרח ל‰יו˙ ‡ˆלו ‰יסו„ ‰חז˜ ˘ל "˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים"˘ ,עליו לˆיי˙
לחו˜י ˘‰י"˙‚ ,ם מבלי ‰בינם.
ונמˆ‡˘‡ ,ר ‚ם ל„ע ‰זו˙˘ ,חיל˙ עבו„˙ ‰נער ‰י‡ על פי טעם ו˘כל ,לפי ˘‡ז נ‰י‰
ר‡וי ומוכן מˆ„ טבעו ל˜בל עול מˆוו˙ וכנ"ל‰ ,נ ‰יח„ עם ז‡˙ מ˜ור ‰לימו„ ‰ו‡ מעניין
˘ל מסיר˙ נפ˘ למעל ‰מן ˘‰כל ,ללמ„נו ‡˘ר ‰יסו„ לעבו„˘ ‰על פי ˘כל‰ ,י‡ ‰עבו„‰

‡יסור

‚י„ ‰נ˘ ‰נ˙ייח„ מכמ‰

‡יסורי ˙ור˘ ,‰נ˙פר˘ עליו בכ˙וב ‚ם
טעם ‡‰יסור„ ,כ˙יב בפר˘˙נו "על כן
ל‡ י‡כלו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‚י„ ‰נ˘˘‡ ‰ר
על כף ‰ירך ע„ ‰יום ‰ז ‰כי נ‚ע בכף
ירך יע˜ב ב‚י„ ‰נ˘ ."‰ומˆינו מז ‰כמ‰
נפ˜ו˙ו˙ ל‰לכ ‰ב‡ופן ‡‰יסור .ח„‡ ‡‰
„‡י˙‡ בחולין „ף ˆו „‡ין ‡‰יסור ‡ל‡
על ‚‰י„ ˘על כף ‰ירך; ו˙ו ˙„ ‡‰נן
בחולין ר"פ ‚י„ ‰נ˘„ ‰עוף – ˘‡ין לו כף
‰ירך – ‚י„ו מו˙ר; ועו„ ב˘ ‰לי˘י'‡‰ ,
„‡יפלי‚ו ר' י‰ו„ ‰וחכמים במ˙ני' „חולין
˘ם וב„ף ˆ‡ :י ‚י„ ‰נ˘ ‰נו ‚‰ר˜ בירך

וחכמים ס"ל „"נ˘יי' ב˙רוויי‰ו" )"‰כ‰ו

˘למעל ‰מן ˘‰כל ל‚מרי.

ב˘˙י‰ם ע„ ˘נ˘ו ממ˜ומם ועלו" ,ר˘"י(

‰עבו„˘ ‰בטעם ו„ע˙ – ר˜ כי כן ˆיוו˘‰ ‰י"˙

ולכן נ‡סרו ˘˙י‰ן.

ו‡ולם

וי˘ לב‡ר „‰בר ‰כיˆ„ יכול „‡‰ם לˆ‰יב לעבו„˘ ‰על פי טעם ו„ע˙ ,יסו„ ˘למעל‰

נר‡ ‰לומר י˙יר ‰מכ"ז „מ‰

˘‰זכיר ‰כ˙וב טעם ‡‰יסור ‡ף על
‰כלל כולו יˆ‡ ללמ„ יסו„ ‚„ול ב˙ור˙נו.
וב„˜‰ים „כ˙ב ‰ר˘ב"ם על ˙‰ור‰
עו„ מפר˘ים(

)וכ"כ

˘כוונ˙ ‰טעם ˘בכ˙וב ‰ו‡

˘‡יסור ז‰ ‰ו‡ "לזכרון ‚בור˙ו ˘ל
יע˜ב ונס ˘ע˘ ‰לו ˜‰ב" ‰כו'" ,פירו˘,
„‡ינו ר˜ זכר ל‰מ‡ורע ‰מסויים „נ‚יע˙
מל‡כו ˘ל ע˘ו בכף ירך יע˜ב ‡ל‡ ‰ו‡

מן ˘‰כל ו‰‰בנ:‰
„‡‰ם ˆריך לעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙ ,ל‡ מפני ˘מבין ˆורך וח˘יבו˙ עבו„ ‰זו‡ ,ל‡ ב˜בל˙
עול מוחלט˙ ל˜‰ב" ‰מˆוו‰ ‰מˆוו˙ ,ועל ז‡˙ בלב„ ˙ ‡‰מיוס„˙ עבו„˙ו‡„ ,ם עבו„˙ו
‰י‡ על פי ˘‰כל ו‰‰בנ ‰בלב„‰ ,רי ˘‰כל ‡ינו מוחלט ,ו˙„יר ˙ימˆ‡ „ע‰ ‰סו˙ר˙,
ונמˆ‡ ˘‡ינו מסור ל˘‰י"˙ ל‚מרי ‡ל‡ ר˜ על פי ‰כרח ˘כלו ˘‰ו‡ נ˙ון ל˘ינויים
וכ„ומ.‰
ו„‡‰ם ‰עוב„ עבו„˙ו לל‡ סיב˘ ‰כלי˙‡ ,ל‡ ר˜ כי כן ˆיוו‰ ‰בור‡ ,ו‰ו‡ מˆיי˙
ב˜בל˙ עול למלך מבלי ל‰ר‰ר ‡חריו‰ ,רי ‡ין מי ˘יכול ל‰זיזו מעבו„˙ו ועבו„˙ו מ‚ע˙

על כללו˙ מלחמ˙ יע˜ב וˆ‰ל˙ו מי„

˘ל ימין ‡ו ‚ם בירך ˘ל ˘מ‡ל ,ונ˙ב‡ר

‰מל‡ך .ובבי‡ור ‰טעם ˘נ˙ייח„ˆ‰ ‰ל‰

ב‚מ' ˘ם ˆ‡ ע"‡ בטעם ‰פלו‚˙‡ – ˘‰ו‡

 (5בר‡˘י˙ ל„.„ ,

זו „ו˜‡ ל‰יו˙ מˆו ‰מחו„˘˙ לזכר עלי'

˘ (6ם מט.‰ ,

˙לוי בפרטי ‰מ‡ורע „יע˜ב„ ,ל„ע˙

– ‡ף ˘מˆינו מפור˘ ב˜ר‡ כמ ‰נסים

ר"י נ‚ע ‰מל‡ך ר˜ בירך ימין ˘ל יע˜ב,

ועניני ˆ‰ל ‰ב‡בר‰ם ו‚ם ביע˜ב עˆמו,

 (7ר‡ ‰בענין ז„ ,‰מע˘˘ ‰מעון ולוי ‚‰יע מˆ„ ‰מס"נ ˘ל‰ם ‡ף ˘‰וכיחם יע˜ב – בל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰ע'
 150ו‡ילך.

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

מ˘˜˙‰רו˙ עˆם נ˘מ˙ו עם ‰בור‡ י˙"˘ ,ול‡ ˘ייך ˘ינוי בז ‰ח"ו.
‡בל ‡ף על פי כן חייב „‡‰ם לעבו„ ‡˙ ‰בור‡ ‚ם במוחו ו˘כלו ו„ע˙ו ,כי עבו„‰
˘‡ינ ‰ח„ור ‰ב˘כלו ˘ל „‡‰ם‰ ,רי ‡ינ ‰חו„ר˙ בפנימיו˙ו ו‡ינ ‰מ˜„˘˙ ומרוממ˙ ‡˙
כוחו˙יו ‰פנימיים – ˘כלו ומי„ו˙יו ,ועל כן ˘ומ ‰על „‡‰ם ל˙‰בונן ב„רכי ‰בור‡ י˙"˘
ו‚„ול˙ו ולעב„ו ‚ם על פי טעם ו˘כל.
‡ך ז‡˙ י˘ים „‡‰ם ‡ל לבו ˘עי˜ר יסו„ וסיב˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ ˜בל˙ עול ‰מלך וˆיו˙
למˆוו˙יו‡ ,ל‡ ˘‰מלך ˆיוו„‡‰˘ ‰ם יח„יר ‡˙ „˜‰ו˘‚ ‰ם במוחו ולבו ,ועל כן מ˙מסר
‰ו‡ ל˙˜וע ב„ע˙ו ‡˙ ענייני עבו„˙ ˘ '‰י‰יו ח„ורים ‚ם בכוחו˙יו ‰פנימיים‡ ,ך ‰סיב‰
ו‰יסו„ לעבו„˙ ˘‰כל – ‰י‡ עבו„˙ ˜"‰בל˙ עול" ˘למעל ‰מטעם ו„ע˙.
ומע˙ ‰עול ‰כחומר˘‡ ,ר מפסו˜ "וי˜חו" ‚ו' למ„ים ˘˙חיל˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ על פי טעם
ו„ע˙ ,וב ‰ב˘ע ‰מ„‚י˘ים ‡˘ר ‰יסו„ לז‰ – ‰ו‡ ‰מסיר˙ נפ˘ למעל ‰מ˘‰כל ,ו˜בל˙
עול ‰מלך מˆוו‰ ‰מˆוו˙„ ,כך ‰י‡ „‰רך לנער ‰מ˙חיל ‡˙ עבו„˙  '‰ל‰יו˙ עבו„˙ו
מיוס„˙ על מסיר˙ נפ˘ ו˜בל˙ עול ,וב ‰ב˘ע ‰ל‰ח„יר ‰במוחו ולבו ול˜„˘ם.

פנינים
דרוש ואגדה

להציל את הילדים מעשו!
וי‡מר ‡ם יבו‡ ע˘ו ‡ל ‰מחנ‡‰ ‰ח˙
ו‰כ‰ו ו‰י' ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר לפליט‰
˜˙‰ין עˆמו ל˘ל˘„ ‰ברים ,ל„ורון ל˙פיל ‰ולמלחמ‰

"דרך" ההצלה מגויים
ע„ ‡˘ר ‡בו‡ ‡ל ‡„ני ˘עיר‰
‰רחיב לו ‡˙ „‰רך כו'‡ ,מר‡ ,ם „ע˙ו לע˘ו˙ לי רע,‰
ימ˙ין ע„ בו‡י ‡ˆלו ,ו‰ו‡ ל‡ ‰לך .ו‡ימ˙י ילך ,בימי ‰מ˘יח

)לב ,ט .ר˘"י(

)ל‚ ,י„ .ר˘"י(

י˘ ללמו„ מז‰ ‰ור‡ ‰ב„רך חינוך יל„י
י˘ר‡ל:

כ˙ב ‰רמב"ם‡" ,ם ˘‡לו ]‚וי[ ,ל‡ן ‡˙‰
‰ולך ,ירחיב לו ‡˙ „‰רך ,כ„רך ˘‰רחיב
יע˜ב לע˘ו˘ ,נ‡מר ,ע„ ‡˘ר ‡בו‡ ‡ל ‡„וני
˘עיר‰) "‰ל' רוˆח ו˘מיר˙ נפ˘ פי"ב "‰ח(.

‚' „‰ברים – „ורון˙ ,פיל ‰ומלחמ„ – ‰ברים
‰פכים ומנו‚„ים ‰ם ז ‰מז‰˘ .‰רי „ורון ‰ו‡
ענין ˘ל חס„ ו˜ירוב ,ומלחמ – ‰ענין ˘ל ריחו˜
ו‚בור .‰ו˘ני‰ם ‰פכים מענין ˙‰פיל‰˘ ,‰רי
˘ני‰ם ‰ם פעולו˙ בין ˘ני בני ‡„ם ,מ˘‡"כ
˙פיל‰ ‰י‡ ב˜˘˙ רחמים מלמעל.‰
ו‰נ ‰כל ‡„ם י˘ לו טבע מסויים‡ ,ם בחס„
‡ם ב‚בור ‰וכיוˆ‡ בז .‰וכ„י לעבור ול˙‰נ‚‰
ב‡ופן ‰‰פכי ˆריך „‡‰ם ל˘נו˙ ו"ל˙˜ן"
עˆמו ל˙‰נ ‚‰ב‡ופן ˘‡ינו לפי טבעו .וע‡כו"כ
בענייננו˘ ,יע˜ב ˙‰נ ‚‰ב‚' ‡ופנים ‡לו בב˙
‡ח˙˘ ,בוו„‡י כ„י ל˙‰נ ‚‰ב‚' ˙נועו˙ ‰פכיו˙
בב˙ ‡ח˙ˆ ,ריך „‡‰ם ל˘נו˙ טבעו.
וז‰ו מ˘ ‰נ‡מר "˜˙‰ין עˆמו"˘ ,מכיון
˘‰כין עˆמו "ל„ורון ל˙פיל ‰ולמלחמ "‰בב˙
‡ח˙ ‰ -י' עליו ל"˜˙‰ין עˆמו" ול˘נו˙ טבעו.
ומז‰ ‰ור‡ ‰לכל ‡ח„ ו‡ח„˘ ,כ‡˘ר י˘
ˆורך לˆ‰יל "יל„י י˘ר‡ל" מ‡ופן ‰חינוך ˘ל
ע˘ו‡ ,י ‡פ˘ר ל‰ס˙פ˜ בעבו„ ‰לפי טבעו
וב„רך ב‰ ‰ו‡ "ר‚יל" לעבו„ ‡˙ ‡ ,'‰ל‡ י˘
ל"˜˙‰ין עˆמו" ,ול˙˘‰נו˙ .כי כ‡˘ר עוס˜ים
ר˜ לפי ‰טבע ,ולפי ‰ח˘בון בטעם ו„ע˙‡ ,י
‡פ˘ר ל‰יו˙ בטוח ב‰ניˆחון על ע˘ו ,ו‚ם ‡ולי
ל‡ י‰י' ‡פ˘ר לˆ‰יל ‡˙ כל מי ˘ˆריך לˆ‰יל.
ור˜ כ‡˘ר עוס˜ים בלי ח˘בונו˙ ועם כל
˙‰נועו˙ ו‡‰ופנים ‡‰פ˘ריים ,וב‡ופן ˘ל
"˜˙‰ין עˆמו"‡ ,זי מˆליחים לכבו˘ ‡˙ ע˘ו,
"ו‰י˙ ‰ל‰ '‰מלוכ."‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  270ו‡ילך(

וי˘ לב‡ר ב„רך ‰חסי„ו˙:
ˆ‰ל˙ יע˜ב מע˘ו ‰יי˙ ‰ע"י ˘"‰רחיב"
‡˙ „‰רך מזמן ‰‰ו‡ ע„ ‡˘ר יבו‡ ‡ל ˘עיר
"בימי ‰מ˘יח" .ומז ‰י˘ ללמו„ ‡˙ „‰רך ב‰
‡פ˘ר לינˆל מליפול בי„י ‚‰ויים וענייני‰ם,
‚ם בזמן ˘נמˆ‡ים ‡נחנו עכ˘יו˙ ,ח˙ ˘ליט˙
‚‰ויים ,ובזמן ‚‰לו˙:
˘ליט˙ ‚‰וי ו‚‰לו˙ על בן י˘ר‡ל
˘ייכ˙ ר˜ כ‡˘ר מ˙נ ‚‰ב‡ופן ˘‚‰לו˙ ‰י‡
"מ˜ומו" ,ומור‚˘ ‡ˆלו ˘‚‰וי ˘ולט עליו,
ר˜ ‡ז ˘ייך ˘יח˘וב ‚‰וי ˘י˘ לו ˘ליט‰
‡מי˙י˙ על ‰י‰ו„י.
‡ך ‰נ‰ ˙‚‰י‰ו„י ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‡חר˙.
י˘ ל„ע˙ ˘‚‰לו˙ ‡ינ‡ ‰ל‡ "„‰רך" ‡ל
‡‚‰ול .‰כי ע"י ˘ביר˙ ‰חו˘ך ו‡‰ר˙ ‰עולם
ובירורו ,מכינים ‡˙ ‰עולם ל"ימי ‰מ˘יח".
ובמיל‡ י˘ ל‰ר‚י˘ ול˙‰נ ‚‰ב‡ופן ˘‡ין
‚‰לו˙ "מ˜ומו" ‡‰מי˙י ˘ל י‰ו„י כי ‡ם
"„‰רך" ללכ˙ ול‚‰יע לזמן ‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„.‰
וכ‡˘ר "מרחיבים ‡˙ „‰רך" ומור‚˘ ˘‚‰לו˙
"מ˜ומו" ‰י‡ ר˜ "„רך" ‰‰ליכ‡ ‰ל ‡‚‰ול‰
ו"‡ל ‡„וני ˘עיר‡ - "‰זי בטל כח ‚‰וי ,ומ‡ב„
‰ו‡ ‡˙ ˘ליט˙ו על י‰ו„י .כי‚‰ ,לו˙ ‰י‡ ר˜
‰כנ ‰ל‚‡ול ,‰ובזמן ‰‰ו‡ ל‡ ר˜ ˘ל‡ י˘לטו
‚‰וים על י˘ר‡ל‡ ,ל‡ ‡„רב" ‰ועלו מו˘יעים
‚ו' ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘ו".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ'  164ו‡ילך(

