˜úר‡˙ ˘ב˙

כח

‰‰ב„ל ‰מ‰ו˙י בין
‰פעם ‰נ"ט לפעם ‰ס'
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר סיפר פעם בנו‚ע
לחזר˙ חסי„ו˙ ˘‡„מו"ר מ‰ר"˘ ˆו‰
לבנו ‡„מו"ר )מ‰ור˘"ב( נ"ע לחזור
מ‡מר ˘˘ים פעם‡˘ .לו ‡ז ‡ˆל
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר :מ‰י ‰נפ˜"מ בין
פעם ˘˘‰ים לפעם ‰חמי˘ים ו˙˘ע?
ו˘‰יב˘ ,ז‰ו עו„ יו˙ר מ‡˘ר פעם
˘˘‰ים ל‚בי פעם ‰ר‡˘ונ!‰

ב‡ופן ˘ל ‰בנ ‰ו ‰‚˘‰בלב„‡ ,זי
‰עליו˙ מ„ר‚‡ ל„ר‚‡ ‰ן בערך ז‰
לז‡ .‰בל כ˘עוברים ללימו„ ˘˜‰ור
עם ענינים ˘למעל ‰מ‰בנ ‰ו,‰‚˘‰
בלי ‚בול – ‡זי ‚ם ‰עליו˙ מ„ר‚‡
ל„ר‚‡ )˘‰רי ‚ם בבלי ‚בול י˘נם
)"‡
כו"כ „ר‚ו˙( ‰ן ב‡ופן ˘ל „ילו‚ ַ
˘פרונ‚"(˘ ,ל‡ בערך˘ ,ל‡ ב‚בול.
ּ
וז‰ו ‰בי‡ור במעל˙ ‰חזר ‰בפעם
˘˘‰ים ל‚בי פעם ‰חמי˘ים ו˙˘ע –
כיון ˘ל‡חר ‰מעבר לענינים ˘למעל‰

ובבי‡ור „‰בר י˘ לומר:
‰חזר ‰ריבוי פעמים ,וע„ ל˘˘ים
פעם – כפי ˘‰י‡ ‡ˆל רבי בן רבי –
בו„‡י ‡ינ ‰מˆ„ ‰חסרון בי‚יע ‰לˆורך
‰‰בנ ‰ו .‰‚˘‰‰ו‡"כ מ„ובר כ‡ן
‡ו„ו˙ חזר‰˘ ‰י‡ מˆ„ עˆמו˙ נפ˘ו,
ובמיל‡ "‰ז ˜˘ור עם עˆם ˙‰ור ‰ועם

מ‰בנ ‰ו‰ ,‰‚˘‰עליו˙ ‰ן ב‡ופן ˘ל
בלי ‚בול.
ומעין ז˙ ‰ובעים ‡ˆל כל ‡ח„
˘עבו„˙ו ˙‰י' לל‡ ‚‰בלו˙ ולל‡
מ„י„ו˙ )˘רˆונו לעבו„ עבו„˙ו ב‡ופן
כך וכך ,ויו˙ר מז‡ ‰ינו רוˆ,(‰

עˆם ˜‰ב"‰ ,‰יינו‰‰˘ ,וספ‰ ‰י‡

ו‡ז מובטח לו ˘‰כר ‰כי ‚„ול –

)ל‡ ב‰בנ ‰ו‡ ‰‚˘‰ל‡( בעˆם ˙‰ור‰

"˘כר מˆו ‰מˆו˘ – "‰יוכל למל‡

כפי ˘‰י‡ למעל ‰מ‰בנ ‰ו,‰‚˘‰

עבו„˙ו ב‡ופן ˘למעל ‰ממ„י„ו˙

˘ז‰ו ‰בלי ‚בול ˘ב˙ור.‰

ו‚‰בלו˙ בפועל ממ˘.

ו‰נ,‰

כ˘מ„ובר

‡ו„ו˙

לימו„

‚úיון ˙רס‡
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ˙ו„úו˙ ˘˙'‰ﬠ"ט

)י' ˘בט ˙˘י"„(

"מ‡˘ ‰ﬠרים" ‡ú -חר ˘ˆמח‰
וי˙ן úך  -כח ˘˙‰וב‰
ב‚„ר מˆו˙ י˘וב ‡"י ו‡יסור ‰יˆי‡ ‰ממנ‰
ﬠב„ו ‡˙  '‰ב˘מח‰

פ˙ח „בר
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כז

– ‡ך ור˜ בכחו ˘ל מ˘ ‰רבינו˘ ,כן ,לולי מ˘ ‰רבינו ,ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ ‰יו יו„עים
כיˆ„ לבנו˙ ‡˙ ‰מ˘כן‡ ,ל‡ עו„ ז‡˙‚˘ ,ם ל‡חרי בנין ‰מ˘כן ל‡ ‰יו יכולים ל˜‰ימו
)ובמיל‡ ,ל‡ ‰י˙ ‰יכול ‰ל‰יו˙ ח"ו ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ,(‰ע„ ˘‰ו˜ם ע"י מ˘ ‰רבינו.

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˙ול„ו˙‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון
˙רס‡( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים

ומז ‰מובן ‚ם בנו‚ע ל˜‰מ˙ ‰מ˘כן בכל מ˜ום ומ˜ום ,ובפרט ב‰מ˜ום ˘בו נמˆ‡
רוב מנין ורוב בנין „בנ"י ע˙ ,‰ב‡רˆו˙‰-ברי˙‡˘ ,ין מ˜ום לפרסום ˘מם ˘ל עו˘י
‰מל‡כ ,‰כמו בע˘יי˙ ‰מ˘כן.

ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר

ל‡ „י ב'בלי ‚בול' ˜‰ו„ם

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

ומז ‰ב‡ים לענין נוסף בנו‚ע ל‡ופן ‰פעול ‰בע˘יי˙ ‰מ˘כן ע˙" – ‰ו˘כנ˙י
ב˙וכם" ,ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„:
כיון ˘ענינו ˘ל ‰מ˘כן ומ˜„˘ ‰ו‡ ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ,‰מובן‚˘ ,ם ל‡חרי ˜‰מ˙ם,
˘כבר י˘נ˘‰ ‰ר‡˙ ˘‰כינ‰ ,‰נ ‰מיום ליום ‰ולכ˙ ונ˙רב„˜‰ ‰ו˘˘ ‰בו‰˘ ,רי
"מעלין ב˜ו„˘".
וע„"ז בנו‚ע ל‰מ˘כן ומ˜„˘ ˘בכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל – ˘על ז‡ ‰מרו חז"ל "כל „ור
˘‡ינו נבנ) ‰בי‰מ"˜( בימיו ..כ‡ילו ‰ו‡ ‰חריבו" ,לכן ˆריך כל ‡ח„ לבנו˙ ‡˙ בי‰מ"˜,
˘ז‰ו"ע "ו˘כנ˙י ב˙וכם" ,ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„ ,לע˘ו˙ „יר ‰לו י˙' ,ע"י מע˘‰ ‰מˆוו˙
 ˘‡ין ז ‰ב‡ופן ˘ל‡חרי עבו„˙ו ביום ז‰˘) ‰י˙ ‰ב‡ופן ˘‡ין למעל ‰מז (‰יכול לנוח‡ . .ל‡ ˆריך לי„ע ˘ע"י עבו„˙ו לפי ‰כחו˙ ˘ני˙נו לו ביום ז ,‰זוכ‰ ‰ו‡ ˘מחר י˙נו
לו כחו˙ נעלים יו˙ר ˘על י„ם יוכל ל‰וסיף עו„ יו˙ר ב˜„ו˘˙ ‰מ˘כן ו‰מ˜„˘ ,וכך
מיום ליום )"כל יומ‡ ויומ‡ עבי„ עבי„˙י'"( ˆריך ל‰וסיף ול‰עלו˙ ב˜ו„˘ )"‚יין ַ‡לı
‰עכער ‡ון ריינער ‡ון ‰יילי˜ער"(" ,למעל ‰מעל ‰ע„ ‡ין ˜."ı

◇ ◇ ◇
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˙

ו˜‰ב" ‰עוזרו ל‰וסיף ול‰עלו˙ ב˜ו„˘ – ‡ם ר˜ ירˆ ‰בכך.
ופ˘יט‡ ˘ל‡ ימ„ו„ וי‚ביל ‡˙ עˆמו לפי ‡ופן ‰כחו˙ ˘נו˙נים לו ,ו‡ינו רוˆ ‰יו˙ר
מז‡ ;‰ו ˘יעבו„ עבו„˙ו לפי ‡ופן ‰פרסום ˘י‰י' לו ,למט‡ ‰ו למעל ,‰ו‡ינו ˆריך
יו˙ר מז.‰
˘‰רי‰ ,כחו˙ – ‰ם מ˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ בלי ‚בול ,ובמיל‡ ,יכול ‰וˆריכ ‰ל‰יו˙ עבו„˙ו
‚ם ב‡ופן ˘ל בלי ‚בול.
)י' ˘בט ˙˘י"„(
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כו

כ„י כך˘ ,עו„ לפני ˘יו„עים ‡ם מ„ובר ‡ו„ו˙ "עו˘י מˆו‡ "‰ם ל‡ו ,מ˜יימים לכל
לר‡˘ ‡˙ "‰מˆו ‰לפרסם" ,ור˜ ‡ח"כ מ˙יי˘בים ב„ע˙ם ‡ם ‰י' ז ‰ענין ˘ל ע˘יי˙

˜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

מˆו‡ ,‰ו ענין ‡חר!...
ולכןˆ ,ריך כל ‡ח„ לפעול בעˆמו ‚ם „בר  ‰˘˜‰לפעול במ„ינ ‰זו – ˘‡פילו ‡ם
"פרעזי„ענט",
"ט˘ערמ‡ן"ּ ,
ַ
ל‡ י˙נו לו "יי˘ר-כח" ,ול‡ יבחרו בו ל‰יו˙ "יו˘ב-ר‡˘",
ו˘‡ר ˙ו‡רי כבו„ כיו"ב‡ ,עפ"כ ,יעסו˜ בכל כחו ועוˆם י„ו ˘יבו‡ „‰בר לי„י פועל.
וי˘ ל‰וסיף בנו‚ע לח˘יבו˙ ‰פעול ‰ב„בר  ‰˘˜‰לפעול במ„ינ ‰זו:
וב„˜‰מ˘ – ‰במ„ינ ‰זו נמˆ‡ רוב מנין ורוב בנין ˘ל בנ"י ,ובמיל‡ ,עי˜ר ‰פעול‰

‰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

„"עי˜ר ˘כינ ‰ב˙ח˙ונים" ע˙ ,‰בזמן ‚‰לו˙‰ ,ו‡ – ב‡רˆו˙‰-ברי˙ .ולכן ,י˘ ל„˙˘‰ל

ס .פ‡ולו ברזיל

˘במ„ינ ‰זו י‰י' בנין כל ‰פרטים „‰רו˘ים ב"‰מ˘כן" ו"מ˜„˘" ˘בו יוכל ל‰יו˙ ‰ענין

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

„"ו˘כנ˙י ב˙וכם" ,ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„.
ומז ‰מובן ˘מוטל˙ עלינו ‡‰חריו˙ ˘ל‡ לסמוך על ‡חרים – ל‡ על מ„ינו˙ ‡חרו˙,
ול‡ על י‰ו„ים ‡חרים – ˘‰רי "חייב ‡„ם לומר ב˘בילי נבר‡ ‰עולם".
ומז ‰מובן ‚ם בנו‚ע ל‰עלם ו‰ס˙ר „‰עולם" ,עולם" מל˘ון ‰עלם – ˘ככל ˘י‚„ל
‰‰עלם ו‰‰ס˙ר ב‰מ˜ום וב‰זמן )‚„ר ‰עולם( ˘בו נמˆ‡ ,עליו ל„ע˙ ˘‰עלם ו‰ס˙ר
ז ‰נבר‡ ב˘בילו‰ .יינו„˘ ,ו˜‡ במ˜ום וזמן ז ,‰עם כל ‰‰עלמו˙ ו‰‰ס˙רים ˘בו,
„ור˘ים ממנו ונו˙נים לו כחו˙ לפעול בו „ו˜‡ ‚ילוי ‰ענין „"לי˙ ‡˙ר פנוי מיני'" – ע"„
„יבורו ˘ל ˜‰ב" ‰עם מ˘" ‰מ˙וך ‰סנ„ "‰ו˜‡" ,ללמ„ך ˘‡ין מ˜ום פנוי בל‡ ˘כינ‰
‡פילו סנ."‰
וכיון ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ ע˘יי˙ מ˘כן ומ˜„˘ ל˜‰ב"˘ ,‰עי"ז נמˆ‡ ‰ו‡ עם עˆמו˙ו
י˙' )"ער ‚עפינט זיך מיט עˆמו˙ ומ‰ו˙ ַ‡ליין"( – ‰רי בו„‡י ˘‡ין נפ˜"מ ‡ˆלו כלל
‡ם „בר ז ‰י‰י' עם פרסום ‡ו לל‡ פרסום! פרסום ,יכול ר˜ לבלבל ‡ו˙ו; ‰עי˜ר ‰ו‡ –
לפעול ˜‰מ˙ "‰מ˘כן" ו"‰מ˜„˘" במ˜ומו ובזמנו ע˙!‰

‰‰ור‡ ‰מע˘יי˙ ‰מ˘כן
ו‚ם בענין ז ‰י˘ לימו„ ו‰ור‡ ‰מע˘יי˙ ‰מ˘כן:
בע˘יי˙ ‰מ˘כן ל‡ נימנו ˘מו˙י‰ם ˘ל כל עו˘י ‰מל‡כ .‰מלב„ בˆל‡ל ו‡‰לי‡ב,
˘‰סיב ‰לכך ˘נזכרו ב˘מו˙י‰ם ‰י‡ – "ל˜יים מ˘ ‰נ‡מר ול‡ ניכר ˘וע לפני „ל",
˘‡‰לי‡ב ˘‰י' מ˘בט „ן מן ‰ירו„ין ˘ב˘בטים˘‰ ,וו‰ו ‰מ˜ום לבˆל‡ל ˘‰י' מ‚„ולי
˘‰בטים .ו‡ילו כל ˘‡ר עו˘י מל‡כ˙ ‰מ˘כן – ל‡ נזכרו ˘מו˙י‰ם.
ז‡˙ ועו„‡ :ף ˘‰יו כו"כ עו˘י ‰מל‡כ‰ ,‰רי ,בכחו ˘ל מי נבנ ‰ו‰ו˜ם ‰מ˘כן

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
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מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ‡˘ ‰ערים – ל‡חרי ˘ˆמח‰
מ„וע מוסיף ר˘"י ˘"‡ומ„ ז ‰למע˘רו˙ ‰י'"‰ ,רי „בר ר‚יל ‰ו‡ ˘‡ומ„ים ‡˙ יבול
‡ / ?‰„˘‰יך י˘ כ‡ן ריבוי ˘פע ‡ם ˆמחו "מ‡˘ ‰ערים" ב"‡ר "‰˘˜ ıו"˘נ,"‰˘˜ ‰
‰רי ע„יין יכול ל‰יו˙ ˘ˆמח ר˜ ˘יעור ˜טן? ‰ /חי„ו˘ ב"‡ומ„ ז ‰למע˘רו˙" ˘ל‡חר
˘ˆמח˙‰ ‰בו‡„‚ ‰ל ‰פי מ‡‰

פנינים

עבו„ ‰לל‡ פניו˙
ובנו‚ע ל‰פרסום ע"„ ‰פעול˘ ‰לו בענין ז‰ – ‰נ:‰
במ˜ום ˘‰פרסום יכול ל‰בי‡ ˙ועל˙ ,וכמ"˘ ‰ר˘ב"‡ ˘"מˆו ‰לפרסם עו˘י מˆו,"‰
כיון ˘‰פרסום י‚רום ל"˜נ‡˙ סופרים"‡˘ ,חרים יע˘ו כמו˙ו – ‡זי ˆריכים לפרסם;
במ˜ום ˘‡ין ˙ועל˙ ב‰פרסום – י˘ ל˙‰ייחס לכך ב‡ופן ˘‡ם "ל‡ יועיל ל‡ יזי˜";

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  121ו‡ילך(

‡בל במ˜ום ˘י˘ ח˘˘ ˘‰פרסום ˘‰ו‡ ‰מ˙עס˜ ב„‰בר עלול ל‚רום חלי˘ו˙ ‡ˆל

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

מי˘‰ו ‡חר – ‰נ ,‰בנו‚ע לפועל ˆריך לעסו˜ בז ‰בי˙ר ˘‡˙ ובי˙ר עוז‡ ,בל ,לל‡

מל‡ו ימי' מפני ˘"‡ח„ ר˘ע" " /ויר‡ ע˘ו" ˙ -ר˙י למ ‰לי?

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
וי˙ן לך  -כח ˘˙‰וב‰
ל˜בל מן ‰רב ‡˙ כח ‰חי„ו˘ ‰ /יכול˙ ל‰וסיף ב˘‰פע˙ ˘‰י"˙  /בעל ˙˘וב‰ ‰ו‡
"כמעין ‰מ˙‚בר"  /יˆח˜ נ˙ן ‡˙ ‰כח לעבו„˙ ˘˙‰וב‰

פנינים

כ‰

פרסום.
ומעל ‰י˙יר ‰כ‡˘ר ˙‰‰עס˜ו˙ ‰י‡ לל‡ פרסום – ˘‡ז ˙‰‰עס˜ו˙ ‰י‡ לל‡ פניו˙!
וכי„וע ‰סיפור ‡ו„ו˙ ‰בע˘"ט˘ ,כ‡˘ר ˘מע פעם כרוז מלמעל‡˘ ‰ין לו חל˜
לעולם ‰ב‡ )מˆ„ ענין מסויים ˘ע˘ – (‰נענ ‰ו‡מר ב˘מח„‚ ‰ול˘ ,‰מע˙ ,‰יכול
‰ו‡ לעבו„ ‡˙  '‰לל‡ פניו˙ ,כי :בנו‚ע לעבו„˙ו ע„ ע˙ – ‰כיון ˘י„ע ˘י‰י' לו ˘כר

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ'  80ו‡ילך(

לעו"‰ב‰ ,רי‚ ,ם ‡ם ל‡ ‰י˙ ‰כ‡ן פני ‰ממ˘ וכו' ,י˘ מ˜ום לח˘˘ ˘מ‡ ‰י˙‰ ‰עבו„‰

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

"על מנ˙ ל˜בל פרס"; ‡בל עכ˘יו ˘‰כריזו למעל‡˘ ‰ין לו חל˜ לעולם ‰ב‡ – ˙‰י'

'‚„ול˙ו' ˘ל ע˘ו ˘‰ /לימו˙ ב"‡ח„ ר˘ע"

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
ב‚„ר מˆו˙ י˘וב ‡‰ר ıויסו„י ‡יסור יˆי‡ ‰ממנ‰
יח˜ור ‡ם ‰י' ˘ייך ‡יסור לˆ‡˙ מן ‡‰ר˜ ıו„ם ˘כב˘ו ‰י˘ר‡ל במˆו˙ ˙‰ור ,‰ע"פ
‰טעמים ˘בפוס˜ים ל‡יסור ז ,‰וע"פ „יון ב‚„רי ˜„ו˘˙ ‡‰ר ıובעלו˙ י˘ר‡ל ב/ ‰
יעמי˜ ב‚„ר פסול ב˘ר ‰יוˆ‡ חו ıלמחיˆ˙ו ,ועפ"ז יב‡ר „ברי חז"ל ‚בי ‡יסור יˆי‡˙
יˆח˜ מן ‡‰רı
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  200ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
עב„ו ‡˙  '‰ב˘מח‰

„רכי ‰חסי„ו˙

עבו„˙ו עבו„˘ ‰לימ˘" ,‰ל‡ על מנ˙ ל˜בל פרס".
וע„"ז ˙ובעים מכ‡ו"‡ – ˘לכל ‰פחו˙ בנו‚ע לע˘יי˙ו בפועל ל‡ י‰י' נו‚ע לו
‰פרסום˘‰ ,כר ו‰יי˘ר-כח וכו'.

˜'‰ליפ˘ '‰ל ‡רˆו˙ ‰ברי˙
ו ‰˘‚„‰מיוח„˙ בז – ‰בנו‚ע למ„ינ ‰זו:
וב„˜‰מ˘ – ‰בכל מ„ינ ,‰בכל מ˜ום ובכל זמן ,י˘נ˜" ‰ליפ˘˘ "‰ולט˙ ב‡ו˙ו זמן,
‰יינו˘ ,י˘נו ענין מסויים ˘בו י˘ ˆורך במלחמ„‚ ‰ול ‰ביו˙ר.
...ובנו‚ע למ„ינ ‰זו – י˘ ב‡ ‰מנם כמ ‰וכמ ‰מעלו˙ ,ובכלל‡ ,מרו חז"ל "ביר‡

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

כ‡

עם מ˙‰ ‰פלל˙?

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ„
‰עי˜ר ˘‰פעול˙˙ ‰בˆע

„˘˙י˙ מיני' ל‡ ˙˘„י' בי' ‡בנ‡" ,ובמיל‡ˆ ,ריכים לחפ˘ ‡˙ ‰מעלו˙ ˘י˘ במ„ינ‰
זו‡ ,בל ‡עפ"כ‡ ,ח„ „‰ברים ˘ע„יין „ור˘ ˙י˜ון ‰ו‡ ‰ -ענין ‰נ˜ר‡ בל˘ון ‰מ„ינ:‰
"‡„ווערטייזמענט" )פרסומ˙(.
ַ
ז‡‚ן"  - . .עומ„ בר‡˘ כל „בר.
ענין ‰פרסום ‡" -יז ניט ˘ייכו˙ ˆו ָ
„ברי ‰ר˘ב"‡ ˘"מˆו ‰לפרסם עו˘י מˆו‰ "‰ם ב‡יז˜ ‰טע נ„ח ") . .פון „י
ַ
רוו‡רפענע
פ‡ ָ
ַ
˘טי˜ל‡ך"( ,ול‡ ‰וב‡ו ב˘ולחן-ערוך ,כי ‡ם ב‰ ˙‰‚‰רמ"‡ .ו‡עפ"כ,
נ‚עכ‡ ּפט"( בכל ˙ו˜ף ועוז ,ומ„‰רים בז ,‰ע„
ַ
)"מ'‡‰ט זיך ָ‡
ָ
„ו˜‡ פיס˜‡ זו "˙פסו"

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

‰וספ. ‰

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

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

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

העיקר שהפעולה תתבצע

מאה שערים – לאחרי שצמחה

בארצות הברית העיקר הוא הכבוד והפרסום בנוגע ל"עושי מצווה" ,צריך לעבוד
והעיקר שהענין יתבצע וחלילה ששיקולים אלו יפריעו " /בשבילי נברא העולם"
ואף ההעלם  /ההוראה מעשיית המשכן  /לא די ב'בלי גבול' שפעל אתמול וצריך
להוסיף עוד ועוד

מדוע מוסיף רש"י ש"אומד זה למעשרות הי'" ,הרי דבר רגיל הוא שאומדים את
יבול השדה?  /איך יש כאן ריבוי שפע אם צמחו "מאה שערים" ב"ארץ קשה"
ו"שנה קשה" ,הרי עדיין יכול להיות שצמח רק שיעור קטן?  /החידוש ב"אומד זה
למעשרות" שלאחר שצמחה התבואה גדלה פי מאה

פרסום וכבו„ עלולים ל‰זי˜
‰‰נˆ‡ ‰‚‰ל רבו˙ינו ‰י˙‰˘ ‰יו כמ ‰ענינים ˘‰ם ע˘ו ,ו‡עפ"כ ,מˆ„ כמ ‰טעמים
‰עלימו ˘ל‡ י„עו ˘‰ם ‰עוס˜ים בז ,‰כי:
ז‡ל זיך „ורכפירן"( ,לע˘ו˙ לו י˙'
כ‡˘ר נו‚ע ˘„‰בר יבו‡ לי„י פועל )"„ער ענין ָ
„יר ‰ב˙ח˙ונים – ל‡ נו‚ע ˘י„עו ˘‰ם ‡ל‰ ‰עוב„ים ופועלים בז,‰
ובפרט במ˜ום ‡ו בזמן ‡ו בענין כז‰˘ ‰י' נ˙ינ˙-מ˜ום לח˘˘ ˘‰י„יע˘ ‰פלוני בן
פלוני עומ„ בר‡˘ עלול ‰ל‚רום ‡ˆל מי˘‰ו ‡חר ˘עוס˜ בז˘ ‰י˙מעט ‡ˆלו ‰ח˘˜
ו˙‰ענו‚ ב‰עס˜ בענין ז‡ ,‰ו ˘י‰יו כ‡ל˘ ‰ב‚לל ז˘) ‰פלוני בן פלוני עומ„ בר‡˘(
יעמ„ו ‰ם מן  – „ˆ‰ולכן ‰ע„יפו לעסו˜ ב‡ופן כז˘ ‰י‰י' מ˜ום ל‡חרים לח˘וב ˘‰ם
‡ל˘ ‰עוס˜ים ב„בר בכח עˆמם.
וזו‰י „‰רך ˘‰ר‡ו רבו˙ינו ל‰ב‡ים ‡חרי‰ם:
כ‡˘ר י‰ו„י נ‚˘ לעבו„ – ‰ל‡ ˆריך ל‰יו˙ נו‚ע לו ˘‰ו‡ י‰י' ‰מפ˜„ ‰עומ„ בר‡˘

‡.

"ויזרע יˆח˜ ב‡ר‰‰ ıי‡ ,וימˆ‡ ב˘נ‰‰ ‰י‡ מ‡˘ ‰ערים ,ויברכ‰ו "'‰

)פר˘˙נו

כו ,יב( .ובפירו˘ ר˘"י מפר˘ ‡˙ ענין "מ‡˘ ‰ערים"‡˘" :מ„ו ‰כמ ‰ר‡וי' לע˘ו˙
וע˘˙ ‰על ‡ח˙ ˘‡מ„ו ‰מ‡ .‰ורבו˙ינו ‡מרו‡ :ומ„ ז ‰למע˘רו˙ ‰י'".
וכ˘לומ„ים „ברי ר˘"י בפ˘טו˙ מ˘מע‡˘ ,ין כ‡ן ˘ני פירו˘ים מחול˜ים בענין
"מ‡˘ ‰ערים"‡ ,ל‡ „ברי "רבו˙ינו" ‰ם טעם ו‰סבר – למ‡ ‰מ„ו ‡˙ ‡ :‰„˘‰ומ„ן
‰ ‰„˘‰י' במטר ‰ל„ע˙ כמ‰ ‰ו‡ ‰מע˘ר ˘ˆריך ל‰פרי˘.
‡ולם‰ ,רי י„וע ˘ר˘"י ב‡ לב‡ר ר˜ ‰נו‚ע ל"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"; ולכ‡ור ,‰מ‰˘˜ ‰
ב„רך ‰פ˘ט בענין ‡‰ומ„ןˆ˘ ,ריך ל‰וסיף ˘‰י' ז" ‰למע˘רו˙"?
‰רי „בר ר‚יל ‰ו‡˘ ,כ‡˘ר ˜ונים ˘„ ‰מעריכים ו‡ומ„ים כמ ‰יבול ‰י‡ מוˆי‡,‰
כ„י ל„ע˙ כמ ‰מחיר ;‰וכן ב‰מ˘ך ,כ‡˘ר ב‡ים לחרו˘ ולזרוע ‡˙ ‡ ,‰„˘‰ומ„ים
כמ ‰יבול ע˙י„ לˆ‡˙ ממנ ,‰כ„י ל„ע˙ ע„ כמ ‰כ„‡י ל‡˙‰מ ıולטרוח בעבו„˙‡ ;‰ם
כן‡ ,יז˜ ‰ו˘י י˘ בענין ‡ומ„ן ˘ ,‰„˘‰ר˘"י ‰וˆרך ל‰וסיף ˘"‡ומ„ ז ‰למע˘רו˙
‰י'"?

ליע‡רעמען"(
ַ
‰עם ,ו‰ו‡ י‰י' ז‡˘ ‰ו„ו˙יו יכ˙בו וירעי˘ו )"מ'וועט ˘טורעמען ‡ון
וי˙נו לו יי˘ר-כח; מˆ˘ ‰ריך ל‰יו˙ נו‚ע לו ‰ו‡ – ˘„‰בר יבו‡ לי„י פועל )"„ער ענין
„ורכט‡ן"(.
ָ
ז‡ל זיך
ָ

ב .ו‰נ‰ ‰מפר˘ים כ˙בו‡" :ע"‚ ˘‡ין חילו˜ בין פירו˘ ז ‰לפירו˘ ‡˘ ,'‡‰ם ˘יערו
לע˘ו˙ ˙בו‡ ‰מ‡ ‰וע˘˙‡ ‰לף ‡ו ˘˘יערו לע˘ו˙ מע˘ר מ‡ ‰וע˘˙ ‰מע˘ר ‡לף,
לעולם ‰ברכ ‰מ‡ ‰פעמים כמו ˘‰י˙„ ‰רכ ‰לע˘ו˙; ‡ל‡ פירו˘ו ,רבו˙ינו נ˙נו טעם

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

למ˘ ‰יער ‡˙  ,‰„˘‰ו‰ל‡ ‡ין ‰ברכ˘ ‰ור ‰ל‡ ב„בר ‰מנוי ול‡ ב„בר ‰מ„ו„ ‡ל‡
בסמוי מן ‰עין )˙עני˙ ח ,ב( – ולפיכך פיר˘ו ˘‡ומ„ ז ‰למע˘רו˙ ,רˆונו לומר :ב˘ביל
‰מע˘ר ‰י' ˆריך ‡ומ„ ,וכן ‡י˙‡ בבר‡˘י˙ רב) ‰פס"„ ,ו( בפירו˘"

)ל˘ון ‚‰ור ‡רי' .וכ"‰

בר‡"ם ,ועו„( .כלומר" :רבו˙ינו" נ˙כוונו ל˙ר‰ ˙‡ ıנ ˙‚‰יˆח˜‡˘ ,מ„ ‡˙  ‰„˘‰למרו˙
˘‡ין ‰ברכ˘ ‰ור‡ ‰ל‡ ב„בר ‰סמוי מן ‰עין.
‡בל ˜˘ ‰לפר˘ כן בר˘"י„˘ ,רכו ב„רך ‰פ˘ט" ,פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"; ובפ˘טו˙
‰כ˙ובים ל‡ מˆינו „בר ז‡˘ ‰ין ‰ברכ˘ ‰ור ‰על „בר ˘במ„ ‰כו' .ולכן ‡ין מס˙בר
לומר ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ל˙ר˜‰ ˙‡ ıו˘י‡ "למ˘ ‰יער ‡˙  – "‰„˘‰כי ב„רך ‰פ˘ט
‡ין ˜ו˘י‡ זו מעי˜ר‡.
ז‡˙ ועו„:
‡ם כוונ˙ ר˘"י ב‰ב‡˙ „ברי "רבו˙ינו" ‰י‡ ר˜ ל‰סביר ‡˙ ‰טעם למ„י„˙ ‰„˘‰
– ‰י' לו לומר "ו‡מרו רבו˙ינו"˘ ,ל˘ון זו מ˘מע˘ ‰ב‡ ל‰מ˘יך ‡˙ „בריו לעיל
)ר‡„˘' ‰י חמ„' )ב‰וˆ‡˙ ˜ (˙"‰כללים ח"‡ ע' מט וח"ז ע' ‡'˙ע‡ ;(‰בל מז˘ ‰כ˙ב "ורבו˙ינו
‡מרו" ,ל˘ון ˘מ˙‡ימ ‰ל˙‰חל˙ ענין ח„˘ ,מ˘מע ˘„ע˙ "רבו˙ינו" ‰י‡ ˘יט‡ ‰חר˙,
ול‡ ‰מ˘ך ל„לעיל מיני'.
ולכן נ"ל‡˘ ,כן י˘ כ‡ן ˘˙י ˘יטו˙ ˘ונו˙ ,כי ˘יט˙ "רבו˙ינו" ב‡ ‰לחלו˜ על מ‰
˘כ˙וב ˜ו„ם לכן.

‚.

ובי‡ור ˘˙י ˘‰יטו˙:

לפי ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון‡˘" ,מ„ו ‰כמ ‰ר‡וי' לע˘ו˙"‰ ,רי ˘‰‰ערכ‰ ‰י˙ ‰כמ‰
 ‰„˘‰ר‡וי' לע˘ו˙ ,וברור ˘‰עריכו ‡˙  ‰„˘‰עו„ לפני ˘‰י‡ נ˙נ˙ ‰בו‡ ;‰ובמיל‡
נמˆ‡ ˘‰פ˘ט "מ‡˘ ‰ערים" ‰ו‡ ‰„˘‰˘ ,ע˘˙ ‰מ‡ ‰פעמים מכפי ‡‰ומ„ן.
‡בל לפי ‰פירו˘ ˘‰ני‡" ,ומ„ ז ‰למע˘רו˙ ‰י'"‰ ,רי ˘‡‰ומ„ ‰י' ר˜ ל‡חר
˘˙‰בו‡ˆ ‰מח ‰כבר – כי ˜ו„ם לכן ‡ין מ˜ום ל‰עריך ‡˙ ˙‰בו‡ ‰למע˘רו˙ ,כי
במ˘ך ‰זמן יכולים ל‰יו˙ ˘ינויים ביבול מכפי ˘‰עריכו ,ו‡ז י˘˙נ˘ ‰יעור ‰מע˘ר –
ולפי ז‰ ‰פירו˘ "מ‡˘ ‰ערים" ‰ו‡‚˘ ,ם ל‡חר ˘˙‰בו‡ ‰כבר ‰י˙ ‰מוכנ ‰ו‰עריכו
‡˙ כמו˙ ‰ל‡חר ˆמיח˙‡ ,‰ז לפ˙ע ‡ירע נס ו˙‰בו‡„‚ ‰ל ‰פי מ‡!‰

„.

ו‰טעם ב‡מ˙ ˘ל‡ ‰ס˙פ˜ ר˘"י בפירו˘ ‰פ˘וט ,ו‰וˆרך ל‚‰יע ל‰חי„ו˘

˘ב„ברי "רבו˙ינו" ˙‰˘ -בו‡„‚ ‰ל ‰פי מ‡ ‰ל‡חר ˆמיח˙ – ‰י˘ לב‡ר:
לפני כן מ„‚י˘ ר˘"י ˘‰מˆב ‡ז ‰י' "‡ר "‰˘˜ ıו"˘נ ."‰˘˜ ‰ומובן˘ ,כ‡˘ר
ב‡ו ל‰עריך ‡˙ " ‰„˘‰כמ ‰ר‡וי' לע˘ו˙" ל˜חו בח˘בון פרטים ‡לו; ‡ם כן‡‰ ,ומ„

כ‚

‰סטענ„ער ˘‰סטענ„ער ‰ו‡ ‡ל˜ו˙ –
ו‡„מו"ר ‰ז˜ן סיים‰ :ע˘ב ˜‰טן ביו˙ר מר‡ ‰על ‡ל˜ו˙ .כמ"˘ מ ‰רבו מע˘יך ,'‰
כמ„‚ ‰ולים מע˘יך רבונו ˘ל עולם ,י˘נם מליוני מליונים ע˘בים ולכל ‡ח„ מ‰ם י˘
חיו˙ נפר„˙ וטבע נפר„ ,מ˘ ‰טוב לע˘ב ‡ח„˘ ,ונ ‰לע˘ב ‡חר ,ורבונו ˘ל עולם ‡ח„
בר‡ ‰כל ,ומחי' ‰כל.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' יב ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

חוזרים ב˙˘וב ‰על „‰ברים ‰בל˙י-טובים ˘ל ˘‰נ‰ ‰חולפ˙ ,ומ˜וים ˘ב˘נ‰ ‰ז‡˙
נע˘ ‰ר˜ ‡˙ ‰טוב .ח‚ ז ‰נ˜ר‡ ב˘ם "ר‡˘ ˘‰נ ,"‰כפי ˘נ˜ר‡ ר‡˘ „‡‰ם ,כלומר,

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

מלכ˙חיל‰ ‰י' ˜טן ביו˙ר ,וכ‡˘ר ˆ‰ ‰„˘‰מיח ‰פי מ‡ ‰מכפי ‡‰ומ„ן – ‰רי ‡ין זו
כמו˙ ‚„ול ‰כל כך.

"ר‡˘ ˘‰נ‰ "‰ו‡ ‰ר‡˘ ˘ל ˘‰נ – ‰כ˘ם ˘כל ‡‰ברים ˙לויים בר‡˘ ,כך ‚ם כל מ‰

ו‰רי מ˙וכן ‰ענין מ˘מע‰˘ ,כ˙וב נ˙כוון כ‡ן ל‰פלי‡ ‡˙ ריבוי ˘‰פע ˘˜‰ב"‰

˘י‰י' עם „‡‰ם במ˘ך כל ˘‰נ‰ ,‰ו‡ ני„ון על כך בר‡˘ ˘‰נ .‰לפיכך ‡ˆל ‰י‰ו„ים

נ˙ן ליˆח˜ ,וכפי ˘ממ˘יך ‰כ˙וב" :וי‚„ל ‡‰י˘ וילך ‰לוך ו‚„ל ע„ כי ‚„ל מ‡ו„".

„‚‰ולים ,ימים ‡לו י˜רים מ‡ו„ ,כל „˜ ‰מ˙ו˜ ‰ונעימ.‰

‡ם כן ‰˘˜ ,לומר ˘"מ‡˘ ‰ערים" מכוון ר˜ למ‡ ‰פעמים מכפי ‰‰ערכ‰˘ ‰עריכו

‡ני זוכר ע„יין חסי„ים ˘ל‡ ‰יו י˘נים בלילו˙ ר‡˘˘‰-נ‡ ,‰ו ˘‰יו י˘נים מעט
מ‡ו„ .ביממו˙ ‡לו ‰יו לומ„ים ומ˙פללים‡ ,ומרים ˙‰לים ,מ˘לימים ‡˙ ‰˙‰לים,
מי פעמיים ומי ˘לו˘ פעמים‰ .כר˙י חסי„ ז˜ן ‡ח„ ,י‰ו„י פ˘וט ,מחסי„י ‡„מו"ר
‡‰מˆעי – לי˙ר „יו˜‰ ,ו‡ ‰כיר ‡˙ ‡„מו"ר ‡‰מˆעי ,כי ל‰יו˙ חסי„ כפי ˘‡נו ˜ור‡ים
חסי„‰ ,ו‡ ל‡ ‰י' ˘ייך לז – ,‰ו‰ו‡ ‰י' מ˘לים ‡˙ ספר ‰˙‰לים ע˘ר פעמים בר‡˘-
˘‰נ ‰וחמ˘ פעמים ביום ‰כיפורים.
מכל ‡‰מור מובן˙˘ ,פל˙ ר‡˘ ˘‰נ‰ ‰י‡ ‡ח˙ „‰ר‚ו˙ ‚‰בו‰ו˙ ו‡„מו"ר ‰ז˜ן
˘‡ל ‡˙ ‡„מו"ר ‡‰מˆעי ב‡יזו ˙‰בוננו˙ )˙‰בוננו˙ פירו˘‰ :‰ערכ‚‰ ,‰ו˙ ,מח˘בו˙
עמו˜ו˙( ‰ו‡ ˙‰פלל בר‡˘ ˘‰נ.‰

מלכ˙חיל‰˘ ,‰י˙˜ ‰טנ ‰ביו˙ר ב‡˙‰ם לז‡‰"˘ ‰ר "‰˘˜ ıו"˘‰נ] "‰˘˜ ‰ו‰רי יכול
ל‰יו˙ ˘כמו˙ "מ‡˘ ‰ערים" מכפי ‡‰ומ„ן ˘ל "‡ר "‰˘˜ ıו"˘נ‰˙ ,"‰˘˜ ‰י' פחו˙‰
מ˘יעור ‡ח„ במˆב ר‚יל ˘ל "‡ר ıטוב "‰ו"˘נ ‰טוב.[!"‰
לכן מבי‡ ר˘"י ‡˙ „ברי "רבו˙ינו"‡‰˘ ,ומ„ ‰י' ‡חר ˆ‰מיח˘ - ‰לפי פירו˘ ז‰
נמˆ‡‰˘ ,י˙ ‰ברכ ‰כפול:‰
ר‡˘י˙‰ ,י˙ ‰ברכ ‰בˆמיח˙ ˙‰בו‡ ,‰כך ˘למרו˙ ‰יו˙ "‡‰ר "‰˘˜ ıו"˘‰נ‰
˜˘ "‰בכל ז‡˙ ‰י˙ˆ‰ ‰מיח ‰כ‡ילו "‡ר ıטוב "‰ו"˘נ ‰טוב ;"‰ור˜ ל‡חר ˆמיח‰
מוˆלח˙ זו ,ול‡חר ˘‡מ„ו כבר כמ˙ ‰בו‡ˆ ‰ריך ל‰פרי˘ למע˘רו˙‰ ,י˙ ‰ברכ‰
נוספ˙ ,ו‰י‡ ˘˙‰בו‡‰ ‰מוכנ˙‰ ‰רב˙ ‰לפ˙ע פי מ‡ ‰מכפי ˘ˆמח ‰ב˙חיל.‰
]וי˘ ל‰וסיף˘ ,נס עˆום ז˙‰˘ – ‰בו‡„‚ ‰ל ‰פי מ‡ ‰ל‡חר סיום ˆ‰מיח‰ ‰טבעי˙

וכל ˜ומ ‰לפניך ˙˘˙חוו‰
‡„מו"ר ‡‰מˆעי ˘‰יב לו ˘‰ו‡ ˙‰פלל עם ‰מ˘מעו˙ ˘ל "וכל ˜ומ ‰לפניך
˙˘˙חוו‰˘ ,"‰כל בטל ל‡ל˜ו˙.
– ‰סבר „‰ברים ‰ו‡ :למרו˙ ˘מן ‰עולם מ˘˙˜פ˙ „מו˙ מˆי‡ו˙ מסויימ˙ – ˘זו
מ˘מעו˙ ‰מו˘‚ "˜ומ – "‰י˘ בו ‰כל ,בני„‡-ם ,חיו˙ וב‰מו˙˘ ,מ˘ וירח ,וכל ‡ח„
מ˙נ ‚‰בס„ר מסויים ˘ל ˜י ıוחורף˜ ,ור וחום‡ ,ור וחו˘ך‡ ,בל כל „‰מו˙ ‰ז‡˙
מ˘˙חוו‡ ‰ליך ˜‰ב" ,‰כל „ברים ‡לו ,לל‡ ‰חיו˙ „˜‰ו˘ ‰˙‡˘ ‰מחי' ‡ו˙ם‰ ,רי
‰ם כ‡ין ו‡פס ,ולכן ˙‰פלל ‡„מו"ר ‡‰מˆעי ˘בכל ז˙ ‰ומ˘ך חיו˙.

"עם ‰סטענ„ער‰˘ ,סטענ„ער ‰ו‡ ‚ם ‡ל˜ו˙"
ו‡„מו"ר ‡‰מˆעי ˘‡ל ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן במ‰ ‰ו‡ ]‡„מו"ר ‰ז˜ן[ ˙‰פלל בר‡˘-
˘‰נ) ‰כלומר ,ב‡יז˙‰ ‰בוננו˙( וענ ‰לו ]‡„מו"ר ‰ז˜ן[ "עם ‰סטענ„ער‰˘ ,סטענ„ער
‰ו‡ ‚ם ‡ל˜ו˙".
– ‰‰סבר ‰בז :‰סטענ„ער ‰ו‡ „וכן ˘נ˘ענים עליו ב˘ע˙ ˙‰פל‰ ,‰יינו ˘ל‡ו „ו˜‡
‰עולם ‰חי ,עˆים‡ ,נ˘ים וכל ˘‡ר „‰ברים‡ ,ל‡ ‡פילו „בר ˘‡נחנו ל‡ רו‡ים בו
חיו˙ כמו ‰סטענ„ער וכיוˆ‡ בז‚ ,‰ם ‰ם חיים ,וחיו˙ם ‰י‡ ר˜ מ‡ל˜ו˙ ,ולל‡ ‰חיו˙
‡‰ל˜י˙ ,ל‡ ‰י' לז˜ ‰יום .וז‰ו פירו˘ ‰מענ˘] ‰ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן[ ˘‰ו‡ ˙‰פלל עם

– ב‡ ליˆח˜ בזכו˙ מˆו˙ ‰מע˘ר ,ולכן ר˘"י ‡ינו ‡ומר ס˙ם ˘לפי רבו˙ינו ‰י' ‡‰ומ„ן
ל‡חר ˆ‰מיח‡ ,‰ל‡ ‰ו‡ מ„‚י˘ "‡ומ„ ז ‰למע˘רו˙ ‰י'"[.

פנינים

כ‡

עיונים וביאורים קצרים

"וירא עשו"  -תרתי למה לי?

מלאו ימי' מפני
ש"אחד רשע"
וימל‡ו ימי' לל„˙ ו‰נ˙ ‰ומם בבטנ‰
וימל‡ו ימי' ‡ -בל ב˙מר כ˙יב וי‰י בע˙ ל„˙˘ ‰ל‡ מל‡ו
ימי' כי לז' ח„˘ים יל„˙ם .ו‰נ˙ ‰ומם  -חסר ,וב˙מר
˙‡ומים מל‡ לפי ˘˘ני‰ם ˆ„י˜ים ‡בל כ‡ן ‡ח„ ˆ„י˜
ו‡ח„ ר˘ע
)כ ,‰כ„ .ר˘"י(

י˘ ל˘˜‰ו˙„ ,לכ‡ור ‰כל מ˜ר‡ ז ‰מיו˙ר ‰ו‡,
„‰רי מובן מ‡ליו ˘לי„ ‰ע"„ ‰ר‚יל ‰י‡ ל‡חר
˘"מל‡ו" ‰ימים לל„˙ ,ו‚ם ˙"„ ‡‰ומם בבטנ"‰
כבר י„ע ‰רב˜ ‰מז ,‰כמפור˘ לפני ז" ‰וי˙רוˆˆו
‰בנים ‚ו' וי‡מר  '‰ל˘ ‰ני ‚וים בבטנך ו˘ני
ל‡ומים ‚ו'" )˘ם ,כב-כ‚( ,ומ ‰מח„˘ כ‡ן ‰כ˙וב?
וי˘ לומר˜„ ,ו˘י‡ זו מ˙ר ıר˘"י בפירו˘ו,
„˙חיל ‰מב‡ר ˘˙‰יבו˙ "וימל‡ו ימי'" נכ˙בו כ‡ן
ללמ„נו כוונ˙ ˘‰ינוי ‚בי ˙מר˘„ ,ם נ‡מר "וי‰י
בע˙ ל„˙ ,"‰כלומר„ ,לול‡ ‰כ˙וב כ‡ן "וימל‡ו
ימי'" )ברב˜ ,(‰ל‡ ‰יינו יו„עים ל„יי˜ ˘‰כוונ‰
ב˙יבו˙ "בע˙ ל„˙) "‰ב˙מר( ‰י‡ ˘יל„ ‰לז'
ח„˘ים; ‡בל ל‡חר ˘נ‡מר ברב˜‰ ‰ל˘ון "וימל‡ו
ימי'" וב˙מר כ˙יב "וי‰י בע˙ ל„˙‰ ,"‰רי ˘ינוי ז‰
˘בין ‰כ˙ובים מלמ„נו˘ ,ב˙מר "ל‡ מל‡ו ימי'".
‡מנם ,לפי ז ‰י˘ מ˜ום ל˙מו :‰כיון ˘עיבור‰
˘ל רב˜‰ ‰י' מ˙וך ˆער ‚„ול )יו˙ר ‚ם מˆ‰ער
‰כללי „"‰רב‡ ‰רב ‰עˆבונך ו‰רונך" )בר‡˘י˙
‚ ,טז(( ,וכמ"˘ "וי˙רוˆˆו ‰בנים ב˜רב "‰ע„
˘"ו˙‡מר ‡ם כן למ ‰ז‡ ‰נכי" ,וכמו ˘מפר˘
ר˘"י "ו˙‡מר ‡ם כן ‚„ול ˆער ‰עבור ,למ ‰ז‡ ‰נכי
מ˙‡ו ‰ומ˙פלל˙ על ‰ריון"  -מ„וע סיבב ˜‰ב"‰
˘„וו˜‡ ˆ„˜˙ זו ˙סבול ˆער ‰ריון מ˘ך זמן רב כל
כך ,ול‡ ˙ל„ לפני ˘מל‡ו ימי' ,לז' ח„˘ים?
לכן ממ˘יך ר˘"י לפר˘ "ו‰נ˙ ‰ומם  -חסר,
וב˙מר ˙‡ומים מל‡ לפי ˘˘ני‰ם ˆ„י˜ים‡ ,בל כ‡ן
‡ח„ ˆ„י˜ ו‡ח„ ר˘ע" .כלומר ,כיון ˘בלי„˙ ˙מר
‰יו ˘ני‰ם ˆ„י˜ים ,לכן זכ˙˘ ‰יו˜ל לˆ ‰ער ‰ריון
ויל„˙ם לז' ,מ˘‡"כ רב˜‡˘ ‰ח„ מבני' ‰י' ר˘ע -
ל‡ זכ˙ ‰לכך ,ולכן "וימל‡ו ימי' לל„˙".
ונמˆ‡ ˘ב‡ ‰כ˙וב לב‡ר ˘ ‡‰מל‡ו ימי רב˜‰
ול‡ יל„˙ם לז' כב˙מר „‰ו‡ מפני ˘‡ח„ מבני' ‰י'
ר˘ע – "˙ומם חסר" .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ'  110ו‡ילך(

ויר‡ ע˘ו כי ברך יˆח˜ ‡˙ יע˜ב ,ו˘לח ‡ו˙ו
פ„נ‡ ‰רם ‚ו' בברכו ‡ו˙ו ,ויˆו עליו ל‡מר ל‡
˙˜ח ‡˘ ‰מבנו˙ כנען .וי˘מע יע˜ב ‚ו' וילך פ„נ‰
‡רם .ויר‡ ע˘ו כי רעו˙ בנו˙ כנען בעיני יˆח˜
‡ביו .וילך ע˘ו ‡ל י˘מע‡ל ,וי˜ח ‡˙ מחל˙ ‚ו'
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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

)כח ,ו-ט(

לכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰ ,רי „ברי יˆח˜ ליע˜ב
כוללים ˘ני ˆ„„ים˘ „ˆ ,לילי – ˘ל‡ י˜ח ‡˘‰
מבנו˙ כנען ,וˆ„ חיובי – ˘ילך וי˜ח ‡˘ ‰מבנו˙ לבן.
ומע˙‡ ,‰ם ב‡ ע˘ו ל‰ר‡ו˙ ˘‚ם ‰ו‡ עו˘ ‰כרˆון
‡ביו‰ ,י' לו ללכ˙ ‚ם ‰ו‡ ‡ל לבן ול˜ח˙ מבנו˙יו
ל‡˘ ,‰ומ„וע ˜יים ר˜ ‡˙ ˘‰ „ˆ‰לילי˘ ,ל‡ ל˜ח˙
‡˘ ‰מבנו˙ כנען )ור‡‡ ‰ל˘יך ר"פ ויˆ‡(?
ויובן ז ‰ב„˜‰ים מ˘ ‰מˆינו ˘ב„ברי ‰כ˙וב על
ר‡יי˙ ע˘ו כ˙וב פעמיים "ויר‡ ע˘ו"" .‡ :ויר‡ ע˘ו
כי ברך יˆח˜ ‡˙ יע˜ב ו˘לח ‡ו˙ו פ„נ‡ ‰רם ‚ו'
בברכו ‡ו˙ו ‚ו' .וי˘מע יע˜ב ‡ל ‡ביו ו‡ל ‡מו וילך
פ„נ‡ ‰רם" .ב" .ויר‡ ע˘ו כי רעו˙ בנו˙ כנען בעיני
יˆח˜ ‡ביו".
וי˘ לומר „˘˙י ר‡יו˙ ‡לו ב‡ו ל˘ני „ברים‡ ,ח˙
ב‡ ‰לב‡ר מ„וע ל‡ ‰לך ע˘ו ‡ל לבן ,ו˘‰ני ‰לב‡ר
מ„וע ‰לך ‡ל י˘מע‡ל:
ל„ע˙ ע˘ו˘ ,ליח˙ יˆח˜ ‡˙ יע˜ב לפ„ן ‡רם
"ל˜ח˙ לו מ˘ם ‡˘‰ ,"‰י' כי בכ„י ל˜בל ‡˙ ‰ברכו˙
˘בירכו יˆח˜ ‰י' חייב יע˜ב ל˜ח˙ ‡˘ ‰מבנו˙ לבן,
וכ‰ ˙˘‚„‰כ˙וב "ויר‡ ע˘ו ‚ו' ו˘לח ‡ו˙ו פ„נ‡ ‰רם
‚ו' בברכו ‡ו˙ו"; ולכן ח˘ב ע˘ו ˘‡ין ז ‰נו‚ע ‡ליו,
‡ל‡ ר˜ ליע˜ב ˘‰ו‡ ˘˙‰ברך בברכו˙ ‡לו .וז‰ו
מ˘ ‰מוסבר בר‡י' „ '‡‰ז˘ ‰ע˘ו ל‡ ‰לך ‡ל לבן
‰ו‡ מפני ˘‚‰ם ˘ר‡ ‰ע˘ו ˘יˆח˜ ˘לח ‡˙ יע˜ב
לפ„ן ‡רם‡ ,בל ל„ע˙ו ‰י' ז ‰ענין פרטי ˘‰ייך ליע˜ב
בלב„ – "ו˘לח ‡ו˙ו פ„נ‡ ‰רם  . .בברכו ‡ו˙ו" ,ו‡ין
ז˘ ‰ייך לע˘ו.
‡מנם‰ ,ר‡י' ‰ב' ב‡ ‰ל‰סביר מ„וע ‰לך ‡ל
י˘מע‡ל – כי פרט זˆ˘ ‰ו ‰יˆח˜ על יע˜ב "ל‡ ˙˜ח
‡˘ ‰מבנו˙ כנען" מלמ„ על יחסו ‰כללי ˘ל יˆח˜
לבנו˙ ‡לו" ,כי רעו˙ בנו˙ כנען בעיני יˆח˜" ,וממיל‡
פרט ז‰ ‰ו‡ ‰ור‡˙ „רך ‚ם לע˘ו ˘עליו ל˜ח˙ ‡˘‰
˘‡ינ ‰מבנו˙ כנען.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  221ו‡ילך(

עם מה התפללת?
אדמו"ר האמצעי שאל את אדמו"ר הזקן במה הוא התפלל בראש-השנה )כלומר,
באיזה התבוננות( וענה לו ]אדמו"ר הזקן[ "עם הסטענדער ,שהסטענדער הוא גם
אלקות"

במ˙‰ ‰פלל˙ בר‡˘ ˘‰נ?‰
מספרים מע˘˘ ‰ז˜ני ‰חסי„ים ‰יו מספרים˘ ,פעם נכנס ‡„מו"ר ‰ז˜ן לח„רו ˘ל
‡„מו"ר ‡‰מˆעי – „‰בר ‰י ‰בע˘ר˙ ימי ˙˘וב ,‰בין ר‡˘ ˘‰נ ‰ליום ‰כיפורים,
ו‡„מו"ר ‰ז˜ן ר‡„‡ ˙‡ ‰מו"ר ‡‰מˆעי כו˙ב חסי„ו˙ – ˘‡ל ‡„"‰ז ‡˙ ‡„מו"ר
‡‰מˆעי" :במ˙‰ ‰פלל˙ בר‡˘ ˘‰נ."?‰
– פירו˘ ‡˘‰ל :‰כלומר ב‡לו מח˘בו˙ ו˙‰בוננויו˙ ˙‰פלל בר‡˘˘‰-נ‰ .‰רי ענין
˙‰פל‰ ‰ו‡ ˘בח ל˜‰ב" .‰י˘נם ‡נ˘ים פ˘וטים ˘˙פל˙ם ‰י‡ ר˜ ב˜˘‰ ,‰ם מב˜˘ים
˘˜‰ב" ‰יעזור ל‰ם בכל ˆרכי‰ם ,ברי‡ו˙ ופרנס ‰וכיוˆ‡ בז‡ .‰ך ‡נ˘ים נעלים יו˙ר –
˙פל˙ם ‰י‡ עבו„˘ ‰ב‰ ‰ם עוב„ים ‡˙ ˜‰ב" ,‰ל‡ ר˜ עבור ˆרכי‰ם בלב„ .כמו מ˘‰
רבינו ˘ל‡ נ„ר˘ לעניני עˆמו ,כי ‡ם בע„ ‰עם „˜‰ו˘ .וכך ‚ם „ˆ‰י˜ים ˘בכל „ור,
‰מ˙פללים בע„ כל ‰י‰ו„ים ,בע„ כלל י˘ר‡ל ,ועבור ‰מ˜ו˘רים ‡לי‰ם בפרט˙ .פל˙ם
‰י‡ כבר מסו‚ ‡חר ל‚מרי ,למעל ‰מן ‰ר‚יל.

מ„‰ר‚ו˙ ‚‰בו‰ו˙ ב˙פיל˙ – ‰פיל˙ ר‡˘˘‰-נ‰
י˘ „ר‚ו˙ רבו˙ ב˙פל‡ .‰ינ„ ‰ומ˙ ‰פל˙ ימי ‰חול ל˙פלו˙ ˘ב˙ ויום-טוב ,ובכל
יו"ט „ר‚˘ ‰ונ .‰עבו„˙ ר"‰ ‰י‡‰" :כ˙ר‡ ,"‰נו מ˜בלים עלינו ‡˙ מלכו˙ו י˙'‡ .נו

כ
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ט

בע˜ב˙‡ „מ˘יח‡ ‰‰כרח לנˆל כל ר‚ע ור‚ע

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

‡בל נכון עו„ יו˙ר ˘ל‡ ל‰כנס עמו כלל ב˘˜ו"ט ,כי חבל ‰זמן על ז ,‰נוסף על
‰ענין „כל ‰מ˙‡ב˜ עם מנוול כו'‡ ,ל‡ יר‚יז עליו ‡˙ יˆרו ‰טוב ,ויב‡ר לעˆמו ‡˘ר

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

‡ף ˘נ‡מר ב„ר‡ „ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡ כי ל‡ בחפזון ˙ˆ‡ו„‰ ,ברים ‡מורים כ˘˙˙חיל
‡‚‰ול ‰ו‰יˆי‡ ‰מ‚‰לו˙ בפועל ,מ˘‡"כ ב‰ר‚עים ‡‰חרונים „ימי ‚‰לו˙„‡ ,רב ‰כל
ר‚ע ור‚ע מ˙‚„ל ערכו יו˙ר ויו˙ר ,כיון ˘עו„ מעט וי‚יעו ˘נים ‡˘ר ˙‡מר ‡ין לי ב‰ם
חפ˘) ıב˙ ˜נ‡ ,ב( ,ולכן ‰‰כרח לנˆל כל ר‚ע ור‚ע ב‡ופן ‰יו˙ר מועיל.
וכיון ˘מעט ‡ור „וח‰ ‰רב ‰ח˘ך ,פ˘וט ˘‰עבו„ ‰ב˙ור ‰ומˆו˙י' ב‡ופן י˘ר
מועיל ‰יו˙ר מ‡˘ר „יחוי ‰ח˘ך ע"י ˘˜ו"ט עם ‰יˆ"‰ר.

ויתן לך  -כח התשובה

ועפ"ז מובן ‚"כ ‰‰כרח ל‰רבו˙ בלימו„ פנימיו˙ ˙‰ור‰ – ‰מבי‡ ל‡‰ב˙ו וליר‡˙ו
)ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' יסו ˙"‰רפ"ב„˜‰ .מ˙ ס' ‰חינוך בסופ (‰ובכל יום „ו˜‡ ,כיון ˘˜ב ז ‰מ‚ין על
כור ˘ל לימו„ נ‚ל˙„ ‰ור ‰וכ‰ור‡˙ חכמינו ז"ל )˘ב˙ ל‡ ,סוף ע"‡( ‡מר לי' מוטב ‡ם ל‡
כו' .וכמבו‡ר ב‡רוכ ‰בל˜ו"˙ וי˜ר‡ )ו' ע"‡( עיי"˘.

לקבל מן הרב את כח החידוש  /היכולת להוסיף בהשפעת השי"ת  /בעל תשובה
הוא "כמעין המתגבר"  /יצחק נתן את הכח לעבודת התשובה

וי"‰ר ˘˘‰ורו˙ ‡‰לו ‰מועטו˙ בכמו˙ בערך ‰ענין – י˘פיעו עליו ˘יע˘ ‰טופח,
ע"מ ל‰טפיח בענין ז‚ ‰ם על חבריו.

על
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ ‡‚ר˙ „'˙˘‡(

ברכ˙ יˆח˜ ליע˜ב "וי˙ן לך ‡‰ל˜ים" )פר˘˙נו כז ,כח(‡ ,מרו חז"ל

)‰וב‡ בפר˘"י(

˘˙וספ˙ ‰ו‡"ו "וי˙ן" ,מור ‰על כך ˘י˘ כ‡ן נ˙ינ˘ ‰ני' – "י˙ן ,ויחזור וי˙ן".
וי˘ ל˙מו:‰
‡„ם ב˘ר ו„ם ‰ו‡ מו‚בל ,ו‚ם נ˙ינ˙ו ‰י‡ מו‚בל˙ ,וממיל‡ ˘ייך לומר עליו "י˙ן
ויחזור וי˙ן" – ˘כן לעולם ˙‰י' נ˙ינ˙ו ‰ר‡˘ונ ‰מו‚בל˙ ,וני˙ן י‰י' ל˘‰לים ‡˙
‰נ˙ינ ‰ול‰וסיף עלי'.
‡בל ˜‰ב"‰ ‰ו‡ ‡ין סוף ,ו‡ינו מו‚בל ח"ו ב˘ום ‚‰בל ,‰ונ˙ינ˙ו ‰י‡ ˘לימ‰
ומו˘למ˙ ,בלי ‚בול ו˙כלי˙ .ו‡ם כן ,מ˘ ‰ייך לומר כלפי מעל" ‰י˙ן ויחזור וי˙ן"?
ולכ‡ור ,‰מכיוון ˘נ˙ן ˜‰ב" ‰נ˙ינ‡ ‰ח˙ ,כלולו˙ ב ‰כבר כל ˘‰‰פעו˙ בלי ‚בול ו˜,ı
ו‡ין מ˜ום לנ˙ינ ‰נוספ˙?
ו‡ילו ‰י' מ„ובר בברכ ‰פרטי˙ ל‡„ם פרטי‰ ,י' ‡פ˘ר לומר ˘‰נ˙ינ‰ ‰ר‡˘ונ‰
מו‚„ר˙ כברכ ‰פרטי˙ ,ולכן ˘ייך ב‰ ‰וספ˙ עניינים ‡חרים בברכ‡ ,‰ו לˆרף עו„
מ˙ברכים.
‡בל ‡י ‡פ˘ר לומר כן על ברכ˙ "וי˙ן לך" ,מ˘ום ˘ברכ ‰זו ני˙נ ‰ליע˜ב‰˘ ,ו‡
כולל ‡˙ כל ‰נ˘מו˙ כולן )ר‡˙ ‰ני‡ ‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ ס"ז( ,וכמו כן ‡ינ ‰ברכ ‰בעניין מסוים,
‡ל‡ כולל˙ ‡˙ כל ˘‰‰פעו˙ ˘‚‰מיו˙ ו‰רוחניו˙ – מ"טל ˘‰מים" ע„ "מ˘מני
‡‰ר ."ıו„‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ – מ ‰חסר ב"י˙ן" ‰ר‡˘ון˘ ,עליו ‰וסיף יע˜ב ובירך
"ויחזור וי˙ן"?

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

ל˜בל מן ‰רב ‡˙ כח ‰חי„ו˘

יסו„ י˘ לרעיונו ע"„ ‰חסרון ,וב˜ˆ˙ו מו‚זם ‰ו‡ ע"י ‰לעומ˙ ז‡ ,‰ו ,מ˜˘ ‰רוב

י

ויובן „‰בר ב„˜‰ים מ˘ל מ˘ני סו‚י ˙למי„ים ‰יו˘בים לפני רבם:
‡˙‰ .למי„ מ˜בל ‡˙ כל ˘‰‰פעו˙ מ‰רב ,ו‰ו‡ מ˜בל ‡˙ ˘‰פע˙ ˘‰כל ב‡ופן
‰נעל ‰ביו˙ר ,ע„ ˘˘כלו מ˙‡ח„ ומ˙עˆם עם ‰עניינים ˘למ„ מן ‰רב‡ .מנם˜ ,בל ‰זו
ל‡ פעל ‰ב˙למי„ ‡˙ ‰יכול˙ ל‰מ˘יך ולח„˘ על ‡ו˙„‰ ‰רך בכח עˆמו.
ב˙‰ .למי„ מ˜בל מן ‰רב ל‡ ‡˙ ˙‰ור ‰בלב„‡ ,ל‡ ‚ם ‡˙ יכול˙ ‰חי„ו˘ ו‰‰וספ,‰
ו‰רי ‰ו‡ מוסיף ומח„˘ על פי „רך רבו ,בכח עˆמו.
˘ני סו‚ים ‡לו מבו‡רים בפר˜י ‡בו˙ )פ"ב מ"ט(:
"בור סו„ ˘‡ינו מ‡ב„ טיפ – "‰ו‰ו‡ סו‚ „ '‡‰לעיל˙ ,למי„ ˘מ˜בל ‡˙ ˘‰‰פעו˙
מרבו ב‡ופן נעל ,‰ו‰רי ‰ו‡ כ"בור סו„" ˘‡ינו מ‡ב„ טיפ ‰ממ˘ ‰מ˘פיעים בו‡ .מנם

יט

יו˙ר˘ ,מר‡ ‰לו ‰חסרון ל‡ במ˜ום ˘י˘נו ‡ל‡ במ˜ום ‡חר )וכוונ˙ו בז ‰ב˘˙ים,
˘כ˘י˘˙„ל במ˜ום ˘‡ינו נˆרך‰ ,רי ˙זי˜ „˙˘‰‰לו˙ י˙יר ‰במ˜ום ז ‰ו˙חסר ˜˙‰נ‰
בענין ‰נˆרך ומוכרח ,וכמבו‡ר „‰בר בכמ ‰מ˜ומו˙ בחסי„ו˙ ו‚ם בספרי מוסר(.

‰עבו„ ‰מ˙וך ˘מח‰ ‰י‡ במר ıובˆ‰לח ‰יו˙ר
ובכללו˙ „‰בר ‰נ ‰י„וע מ"˘ עב„ו ‡˙  '‰ב˘מח˘‡ ,‰ר ‡ז ‰עבו„ ‰נע˘י˙ יו˙ר
ובמר ıיו˙ר ובˆ‰לח ‰יו˙ר ,ו‡ף ˘יו„ע מעמ„ו ומˆבו ,בכ"ז מעמ„ ומˆב ‰נ"‰ב ˘לו
‡ינו ˆריך לבלבל ‡˙ ˘מח˙ נפ˘ו ‡‰ל˜י˙ ,וכמבו‡ר ב˙ני‡...
בברכ ‰ל˙למו„ ˙ור ‰ביר‡˙ ˘מים וב‰מˆטרך בעניניו.

˙למי„ ז ,‰על ‡ף ‚ו„ל מעל˙ו‡ ,ינו יכול ל‰וסיף ולח„˘ ב˙ור˙ רבו.

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ‡‚ר˙ ‡'˙˘נז(

ו"כמעיין ‰מ˙‚בר"‰ ,ו‡ סו‚ ‰ב' ˘נזכר למעל ,‰ו‰ו‡ ˙‰למי„ ˘מ˜בל מן ‰רב ‚ם
‡˙ יכול˙ ‰חי„ו˘ ו‰‰וספ ‰בכח עˆמו ,כ‡ו˙ו מעיין ‰מ˙‚בר ˘מוסיף מים מעˆמו
לל‡ ‚‰בל.‰
ו‰נ ,‰עם ‰יו˙ ˘"בור סו„ ˘‡ינו מ‡ב„ טיפ‰ "‰י‡ מעל„‚ ‰ול ‰מ‡ו„ ,וע„ ˘‡מרו
חז"ל על ר' ‡ליעזר בן ‰ור˜נוס ˘‰י' כ"בור סו„"˘ ,בכחו ל‰כריע במ‡זניים ‡˙ "כל
חכמי י˘ר‡ל" ‚ם יח„; מכל מ˜ום "כמעיין ‰מ˙‚בר" נעל‰ ‰רב ‰יו˙ר ,וכפי ˘‡מרו
על ר' ‡לעזר בן ערך ˘‰י' "כמעין ‰מ˙‚בר"˘ ,בכוחו ל‰כריע ‡˙ כל חכמי י˘ר‡ל "ור'
‡ליעזר בן ‰ור˜נוס עמ‰ם".
ו‰טעם לכך ‰ו‡ ,מ˘ום ˘‰חכמ˘ ‰ב"בור סו„" מו‚בל˙ ‰י‡ ,וי˘ ב ‰ר˜ מ˜˘ ‰יבל
מרבו ול‡ יו˙ר .ולעומ˙ ז‡˙" ,מעין ‰מ˙‚בר" י˘ בכוחו ל‰וסיף ולח„˘ בלי ‚‰בל.‰
‡מנם ,ז‡˙ ˆריך ל‰וסיף ול‚„‰י˘‚˘ ,ם כח ‰חי„ו˘ ˘ל "כמעין ‰מ˙‚בר" ‡ינו
מכוחו ‰עˆמי‡ ,ל‡ ‚ם ‡˙ כח ‰חי„ו˘ ‚ופ‡ ˜בל מן ‰רב .וכן מˆינו ‚ם בר' ‡לעזר בן
ערך‡˘ ,ף ˘‰י' כ"מעיין ‰מ˙‚בר" ,מכל מ˜ום ‰ו‡ נ˜ר‡ ˙למי„ לר' יוחנן בן זכ‡י ,לפי
˘‚ם ‡˙ כח ‰חי„ו˘ ו‚˙‰‰ברו˙ ˜יבל מ˘‰פע˙ רבו.

‰יכול˙ ל‰וסיף ב˘‰פע˙ ˘‰י"˙
וכ˘ם ˘‰ו‡ ב˙למי„ים ,כך י˘ ‚ם ב˘‰פע˙ טוב ‚˘מי ורוחני מ‡˙ ˘‰י"˙˘ ,י˘ ב‰
˘ני פרטים˘‰‰ .‡ :פע ‰עˆמ .‰ב‰ .יכול˙ לנˆל ‡˙ ˘‰‰פע ‰ול‰וסיף ב ‰בכח עˆמו.

˙‰לונו˙ על מˆבו ‰ם מ˙חבולו˙י' ˘ל נפ˘ ‰ב‰מי˙
במענ ‰על מכ˙בו מ  . .מל‡ ˙לונו˙ על מˆבו ו˘‡ינו רו‡ˆ‰ ‰לח ‰ו‚ם ב˘‰פע˙ו
על ‰חברים וכו'.
וכבר י„וע פ˙‚ם כ"˜ רבו˙ינו נ˘י‡ינו  '˜‰כי כל „בר ‰מועיל ‡ו מבי‡ לעבו„‰
בפועל‰ ,נ ‰כל מניע‰˙˘ ‰י' ל„בר ז‡ – ‰פילו ‡ם ‰מניע‰ ‰י‡ מענין ‰יו˙ר נעל– ‰
‰ו‡ ר˜ מ˙חבולו˙י' ˘ל נפ˘ ‰ב‰מי˙.
וככל „‰ברים ‡‰ל‰ ‰ו‡ ב‰נו‚ע ‡ליו :ב‡ם ˙‰לונו˙ ‡‰מורו˙ מוסיפו˙ בו מרı
בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆו˙ ו‰פˆ˙ ‰מעינו˙ חוˆ‡ ,‰פ˘ר ו‡ולי כ„‡יו˙ ‰ן‡ ,ף ˘ל‡
זו‰י „רך ‰חסי„ו˙ „עב„ו ‡˙  '‰ב˘מח.‰
‡בל ‡ם נכונ ‰ח˘˘ ˘לי – ˙לונו˙ ‡לו מחלי˘ו˙ ‡ו˙ו בכל ‰נ"ל ,וכ˙‰חבול‰
‰מנוס˘ ‰ל ‰יˆ"‰ר לומר ל‡„ם "כיון ˘בל‡ו‰-כי ‡ינך מˆליח ול‡ ˙נˆח ‡ו˙י‡ ,ין
כ„‡י ‚ם ל˙‰חיל בז ‰וכו'" ח"ו.
ו˜˘‰ר „טענ ‰זו מבו‡ר‰˘ ,רי ‰ובטח כל ‡ח„ מ‡˙נו ב˙וך כלל י˘ר‡ל ˘י˘ לו
חל˜ לעולם ‰ב‡ ,ול‡ י„ח ממנו נ„ח.
וב„ורנו ז ‰מ˙וספ˙ עו„ נ˜ו„ ‰בז ,‰וכמבו‡ר במ‡מרי „˘ב˙ פ' ע˜ב ו˘ופטים ‡לו:
ו‰י' ע˜ב – בע˜ב˙‡ „מ˘יח‡ – ˙˘מעון ‡˙ ‰מ˘פטים ‡‰ל – ‰ו„‡י ,לפי ˘‰ו‡ „ור

ו‰ן ‰ן ˘˙י "‰נ˙ינו˙" ב"י˙ן ויחזור וי˙ן":

‰יו˙ר ‡חרון ו‡ין זמן ל„חו˙ ‰בירורים ,ולז‡˙ ˙˘מעון ו„‡י – ‰רי ב˙‰בוננו˙ ˜ל‰

"י˙ן" ‰ר‡˘ון ‰יינו ˘˜‰ב" ‰מ˘פיע ל‡„ם בלי ‚בול ול‡ין ˜ ıב˘לימו˙ .ו‡חר כך

יכול ל‰וכיח ל‰מלך ז˜ן ˘‡ינו ‡ל‡ כסיל בערמומי˙ זו.

יח
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י‡

נוסף "ויחזור וי˙ן" – ˘„‡‰ם י˜בל ‡˙ ˘‰‰פע ‰ב‡ופן ˘‰ו‡ יכול לנˆל ‰ול‰עˆימ‰
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בכח עˆמו.
ו‚ם כ‡ן י˘ ל‚„‰י˘˘ ,כ‡˘ר „‡‰ם מנˆל ‡˙ ‰נ˙ינ ‰ומעˆימ ‰בכח עˆמו – ‡ין זו
ח"ו פעול˙ו ˘ל „‡‰ם מכחו ועוˆם י„ו‡ ,ל‡ ז‚ ‰ופ‡ חל˜ מ˘‰פע˙ ˘‰י"˙˘ ,נו˙ן לו
‡˙ ‰כח לנˆל ול„‚‰יל ‡˙ ˘‰‰פע ‰בכח עˆמו.
ו‰נ ,‰על פי ‰יסו„ ˘נ˙ב‡ר למעל ‰בעניין "ויחזור וי˙ן" ,י˘ לב‡ר ‡˘ר בברכ ‰זו
ני˙ן ‰כח ל˘˙י „‰רכים בעבו„˙ ˘‰י"˙ :עבו„˙ „ˆ‰י˜ים ועבו„˙ ‰בעלי ˙˘וב ,‰וכפי
˘י˙ב‡ר ל‰לן.

עבדו את ה' בשמחה
„מיונו˙ ˘‚ורמים לעˆבו˙ ב‡ים ‰ם מ‰יˆר ‰רע
במענ ‰על מכ˙בו מ  . .בו כו˙ב ע"„ מˆב רוחו בכלל ,ובעי˜ר בזמן ‡‰חרון ,ומסיים
‡˘ר נ„מ ‰לו ˘ע˙ˆ‡ ‰לו ‡יז ‰ירי„ ‰ברוחניו˙:

בעל ˙˘וב‰ ‰ו‡ "כמעין ‰מ˙‚בר"
עבו„˙ „ˆ‰י˜ים ועבו„˙ בעלי ˙˘וב‰ ,‰נ ‰מ˜בילו˙ למעלו˙ ˘ל "בור סו„" ו˘ל
"כמעין ‰מ˙‚בר":
„ˆ‰י˜ ‰ולך י˘ר „רכו‰ ,ו‡ לומ„ ˙ור ‰ומ˜יים מˆוו˙י' כפי ˘ˆיוו‰ ‰בור‡ י˙"˘,
ו‰רי ‰ו‡ כלי ר‡וי ל˜בל ‡˙ ˘‰‰פעו˙ „˜‰ו˘ו˙ ˘על י„י ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'.
‡מנם‰ ,מ˘כ˙ „˜‰ו˘˘ ‰בעבו„˙ „ˆ‰י˜‰ ,י‡ „וו˜‡ ב‡ו˙ן ˘‰‰פעו˙ ˘נ˜בעו
ל‰יו˙ נמ˘כו˙ על י„י ˜יום ‰מˆוו˙ .ו‡ין „ˆ‰י˜ יכול ל‰מ˘יך י˙ר על מ˜˘ ‰בע

‰נ ‰בכלל ˆריך ל„ע˙ ˘„מיונו˙ כ‡לו ובפרט כ˘‚ורמים לעˆבו˙ כמו ˘כו˙ב

˜‰ב" ‰ב˘כר ‰מˆוו˙ ופעול˙ן .ועל כן נמ˘ל „ˆ‰י˜ ל"בור סו„ ˘‡ינו מ‡ב„ טיפ,"‰

במכ˙בו‰ ,נ ‰ב‡ים ‰ם מ‰יˆר ‰רע ומ‰לעומ˙ ז ,‰וכמבו‡ר ב˙ני‡ ע"„ עˆבו˙ ו‡ו„ו˙

כי ‰ו‡ מ˜בל ‡˙ כל ‰מ„רי‚ו˙ ‰רוחניו˙ ב˘למו˙‡ ,ך ‡ינו מוסיף ומח„˘ בעניין ˘‰פע

‰‰כרח ל‰רחי˜.‰

‡‰לו˜י.

ובפרט כ˘זיכ‰ו ˘‰י"˙ ל‰עמי„ו ב˜רן ‡ור‰ ,‰ו‡ נר מˆו ‰ו˙ור‡ ‰ור ומ‡ור
˘ב˙ור ‰זו‰י פנימיו˙ ˙‰ור‰ ,‰רי ˆריך ל‰יו˙ ב˘מח„‚ ‰ול ‰ביו˙ר על ‡ו˘ר ז.‰
ומ˘ ‰מר‚י˘ ‡˙ חסרונו˙יו בענינים ˘ונים‰ ,נ ‰כנ"ל:
‡( ‡פ˘ר „‰בר ˘‡ין ז‡ ‰ל‡ „מיון.
ב( ‡ם ‚ם י˘ יסו„ ל˜˘‰פ˙ו זו‰ ,רי למ„‰ ‰בר „ומ ‰ל‡י˘ ˘ל‡ ‰י' ברי‡ ,ול‡ י„ע
ע„"ז ובמיל‡ ל‡ נז‰ר מ„ברים ‰מזי˜ים ו‚ם ל‡ ע˘ ‰בענינים ˘יבי‡ו לו רפו‡ ,‰כיון
˘„ימ ‰ב„ע˙ו ˘ברי‡ ‰ו‡ ל‚מרי ,ומסבב ‰סיבו˙ ועיל˙ ‰עילו˙ ‰בי‡ו סוף-סוף ˘י„ע
מחסרונו ,ובמיל‡ י˘נ˜˙‰ ‰ו˘ ‰י˙חיל ל˙‰עס˜ ב„ברים ‰מרפ‡ים וי˙רח˜ ביו˙ר
מ„ברים ‰מזי˜ים.
‡˘ר פ˘יט‡ מ˘ ‰נ˙‚ל ‰לו מˆבו‰ ,נ ‰ל‡ לב„ ˘‡ין ˆריך ל‰יו˙ עˆב מז‡ ,‰ל‡
‡„רב ‰ז‰ו „˜‰מ ‰ו‰כנ ‰למˆב ברי‡ו˙ ‰נכונ.‰
ובטח כמו ברוב‡ „כול‡ עלמ‡‰ ,נ ‰מ˘ני ‡ופנים ‰נ"ל י˘נם בו‰ ,יינו ˘˜ˆ˙

לעומ˙ ז‡˙‰ ,בעל ˙˘וב ,‰ל‡חר ˘עזב ‡˙ „רך חט‡ו ב˙˘וב ‰מ‡‰ב‰ ,‰רי
"ז„ונו˙ נע˘ו לו כזכיו˙" )יומ‡ פו ,ב(‡ .ין ‰ו‡ ממ˘יך ר˜ ‡˙ ˘‰‰פעו˙ „˜‰ו˘ו˙
˜‰בועו˙ ב˜יום ‰מˆוו˙‡ ,ל‡ ‰ו‡ מוסיף ומח„˘ ˘‰פעו˙ עˆומו˙ וח„˘ו˙ – ו‰ו‡ מ‰
˘‰חט‡ים עˆמם מ˙‰פכים לענייני ˜„ו˘.‰
‰בעל ˙˘וב‰ ‰ו‡ "כמעין ‰מ˙‚בר" – מˆ„ ס„ר ‰עבו„‡ ‰י ‡פ˘ר ל‰עלו˙ ‡˙
ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘‰ ‰טמונים ב˙וך „‰ברים ‡‰סורים ,ו‡ילו ‰ו‡ ,כ‡˘ר חוזר מחט‡יו
ב˙˘וב ‰נכונ – ‰מעל ‰עמו ‚ם ‡˙ ‰חיו˙ „˜‰ו˘‰˘ ‰יי˙ ‰טמונ ‰ב„ברים ‡‰סורים
˘חט‡ ב‰ם )ר‡˙ ‰ני‡ פ"ז( .ו‰יינו ˘מוסיף ו"מ˙‚בר" ב˘‰פע‡‰ ‰לו˜י˙ ˜‰בוע‰
מלמעל˘ ,‰ל‡ על פי ‰ס„ר ‰ר‚יל.
‡מנם‡ ,ין לומר ˘"חי„ו˘" ז˘ ‰ל ‰פיכ˙ ‰רע לטוב ‰ו‡ מכוחו ועוˆם י„ו ˘ל
„‡‰ם ח"ו‰˘ ,רי כל עי˜ר ˙˘וב˙ו ‰י‡ בכח ˘‰י"˙‰ .כח ל˙‰עורר מעˆמו ול˘וב
ב˙˘וב ‰ני˙ן ‚ם ‰ו‡ מלמעל‡ .‰ל‡ ˘כח ז‚ ‰ופ‡ כולל ‡˙ ‰יכול˙ ל‰וסיף ולח„˘ על
˘‰‰פעו˙ ‡‰לו˜יו˙ ˘על „רך ‰ר‚יל.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

וכ˘ם ˘נ˙ב‡ר ˘מעל˙ "כמעין ‰מ˙‚בר" ‰י‡ „‚‰ול ‰ו‰עˆומ ‰ביו˙ר ,כן ‰ו‡ ‚ם
בעבו„˙ ˘˙‰וב˘ – ‰נעלי˙ ‰י‡ מעבו„˙ „ˆ‰י˜ים:
עבו„˙ „ˆ‰י˜ים י˘ ל‚‰ ‰בל ‰ומ„י„ ,‰עבו„˙ם מסו„ר˙ בעילוי ‡חר עילוי ,ו‡ין ב‰
˜פיˆ ‰ו„ילו‚ ב˙‰עלו˙ עˆומ ‰בב˙ ‡ח˙ .ו‡ילו עבו„˙ ‰בעלי ˙˘וב‡ ‰ין ל‚ ‰בול
ומ„י„ ,‰יכולים ‰ם בר‚ע ‡ח„ ל˙‰עלו˙ ˙‰עלו˙ עˆומ ‰בלי ‚בול .וכפי ˘‡מרו בז‰ר
)ח"‡ ˜כט" :(‡ ,זכ‡ין ‡ינון מ‡רי‰ון „˙˘וב ‡‰„ ,‰ב˘ע˙‡ ח„‡ ,ביומ‡ ח„‡ ,בר‚ע‡
ח„‡˜ ,ריבין ל‚בי ˜ב" . . ‰ובחיל‡ ס‚י‡".

יˆח˜ נ˙ן ‡˙ ‰כח לעבו„˙ ˘˙‰וב‰
כ‡˘ר ברך יˆח˜ ‡˙ יע˜ב‰ ,רי בירכו ב˘‰פעו˙ ‚˘מיו˙ ורוחניו˙ "מטל ˘‰מים
ומ˘מני ‡‰ר ."ıוב‡ופן ˘‚ם יוכל ‰י‰ו„י לנˆל ‡˙ ˘‰‰פע ‰בכח עˆמו ול‰וסיף ב– ‰
"י˙ן ויחזור וי˙ן".
ועל פי ‰מבו‡ר בעניין עבו„˙ „ˆ‰י˜ים ובעלי ˙˘וב ,‰י˘ לומר˘ ,בברכ˙ "וי˙ן
לך" ,ני˙ן ‰כח ‚ם ל˘ני סו‚י ‰עבו„ו˙ ˘ל ˆ„י˜ים ובעלי ˙˘וב .‰עבו„˙ „ˆ‰י˜ים
˘‰י‡ ב‡ופן ˘ל "וי˙ן" – ˜בל˙ ˘‰‰פעו˙ מלמעל ;‰ועבו„˙ ‰בעלי ˙˘וב‰˘ ‰י‡
ב‡ופן ˘ל "ויחזור וי˙ן" – ‚˙‰ברו˙ וחי„ו˘ ˘‰פעו˙ ‡לו˜יו˙ ˘ל‡ על „רך ‰ר‚יל.

˜úר‡˙ ˘ב˙
לעולם כו' ו‡פילו ‰חזיר ‡ו˙ו ‡בר למעי

˘ם ˘‡יסור ז„ ‰ין כללי ‰ו‡" ,כולל ‰ו‡

‡מו ו‡חר כך נ˘חט ‡ו נול„ ‰ול„ וחי'

כל חסרון מחיˆ ‰בין ‰וˆי‡ עובר י„ו חוı

כמ˘ ‰נים ‰רי ‡ו˙ו ‡‰בר ‡סור מ˘ום

ל‡מו בין ‰וˆי‡ חו ıלחומ . . ‰ו˘ם יוˆ‡

טריפ˘ ,‰כל ב˘ר ˘יˆ‡ חו ıלמחיˆ˙ו

ח„‡ ‰י‡ ר˜ „‰וי בכמ„ ‰רכים" .ובר˘"י

נ‡סר כב˘ר ˘פר˘ מן ‰חי ˘נ‡מר וב˘ר

חולין ˘ם ‚בי עובר ˘‰וˆי‡ י„ו "כלומר

ב˘„ ‰טרפ ‰כיון ˘יˆ‡ למ˜ום ˘‰ו‡ לו

חו ıלמחיˆ˙ו „‰יינו ל‡ויר˘ ,רחם ז‰ ‰ו‰

פסח )ט,

לי' מחיˆ ‰ל˙‰ירו ב˘חיט ‰וכיון ˘יˆ‡

ב( פס˜ ‰כי נמי לענין ב˘ר ‰פסח ˘יˆ‡

‰רי ‰ו‡ כטרפ ‰ול‡ ˙‡כלו וכל מי ˘י˘

)ומ˜ורו˙יו בכ"מ ב˘"ס ,עיי'

לו מחיˆ ‰ויˆ‡ כ‚ון ב˘ר ˜„˘ים ˘יˆ‡ו

כ˘„ ‰נע˘ ‰טריפ ."‰וב‰ל' ˜רבן
חו ıלחבור˙ו

מכו˙ יח .זבחים פב :חולין סח .(.ועכ"פ עול‰
„בעול‰ ‰נפסל˙ ביˆי‡ ‰חו ıל˜לעים ‡ין
ז ‰מˆ„ ‚„ר „˜‰ו˘ ,‰מ˘ ‰יˆ‡ ‰למ˜ום
‰פחו˙ ב˜„ו˘˙ו‚ ‡‰„ ,ם בב˘ר חולין
˘‡ינו ˘ייך ל„יני ˜„ו˘‡ ‰מרינן ל„ין
ז ,‰ו‡„רב – ‰עיי"˘ ˘כ' „„ין ז ‰ילפינן
מ"וב˘ר ב˘„ ‰טריפ„ "‰ל‡ מיירי בב˘ר
˜„ו˘ כלל‡ .ל‡ י˘ כ‡ן ‚„ר כללי בכל
מיני ב˘ר‡˘ ,חר ˘סו‚ ב˘ר ז ‰י˘ לו מ„ין

ע„ זמנו ˘ל יע˜ב ל‡ ‰י' מˆי‡ו˙ ˘ל עבו„˙ ˘˙‰וב ‰ל‡מי˙˙ ,‰כפי ˘‰י‡ ‡ˆל בני

˙ור ‰מחיˆ) ‰ל‡יז ‰ענין ˘‰ו‡ ב„יני

י˘ר‡ל‡ .מנם‰ ,י' י˘מע‡ל ˘˘ב ב˙˘וב) ‰ר˘"י חיי ˘ר ‰כ ,‰ט(‡ ,ך ‡ין זו ‡מי˙˙ עבו„˙

˙‰ור‰ (‰מ‚„ר˙ ‡˙ מ˜ומו ˜‰בוע ˘‡ליו

˘˙‰וב˘ ‰ל י˘ר‡ל .כ‡˘ר י‰ו„י חוט‡ רח"ל‡ ,ין ‰ו‡ מפסי˜ ל‰יו˙ י‰ו„י‡ ,ל‡ "‡ף

‰ו‡ ˘ייך˘ ,וב ביˆי‡˙ו ממחיˆ˙ו זו נ‡סר

על פי ˘חט‡ י˘ר‡ל ‰ו‡" )סנ„‰רין מ„ ,(‡ ,לעומ˙ ז‡˙ ,כ‡˘ר חט‡ י˘מע‡ל˙‰ ,נ˙˜

ב‡כיל ‰כטריפ .‰וכ„פיר˘ו ˙‰וס' במכו˙

מ‡בר‰ם ‡בינו ,וכפי ˘רמזו חז"ל )פסחים נו .‡ ,ור‡‡ ‰ור ˙‰ור ‰ויר‡ ˆ‚ ,ב( ב‡מרם "‡בר‰ם
יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל" – ˘פיר˘ ו˙‰נ˙˜ ממנו .וכ‡˘ר חזר ב˙˘וב ,‰נע˘ ‰כמˆי‡ו˙
ח„˘ ‰וכ˜טן ˘נול„ ,ול‡ ˘‰חוט‡ עˆמו חזר ב˙˘וב.‰
ומ˘בירך יˆח˜ ‡˙ יע˜ב "י˙ן ויחזור וי˙ן"‰ ,רי בז‰ ‰מ˘יך ‡˙ ‰כח ‚ם לעבו„˙
˘˙‰וב˘ ‰ל בני י˘ר‡ל .וב‡ו˙ו זמן כבר ב‡‡‰ ‰פ˘רו˙ לז ,‰בבנו ˘ל יˆח˜ ,ע˘ו.
כי ‚‰ם ˘‚ם בע˘ו נ‡מר "יˆח˜ יˆ‡ ממנו ע˘ו" )סנ„‰רין ˘ם( מכל מ˜ום ‡מרו חז"ל
˘ע˘ו ‰י' כ"י˘ר‡ל מומר" )˜„ו˘ין יח .(‡ ,ו‰יינו‚˘ ,ם ב˘ע˙ חט‡יו נו˙ר ˜˘ור ומחובר
ליˆח˜ ,ועל כן ˘ייכ˙ בו עבו„˙ ˘˙‰וב‰

)ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ˘מ‡‰י טעמ‡ ‚ופ‡ רˆ ‰יˆח˜

לברך ‡˙ ע˘ו ,בכ„י ˘י˘וב ב˙˘וב‡ ,‰ל‡ ˘ב‡מ˙ עניין ˘˙‰וב ‰ב˘לימו˙ ˘ייך ר˜ ביע˜ב ובניו(.

יז

נמי מ‡‰י ˜ר‡ נפ˜‡ לן".

ומע˙‰

מיו˘ב ‰כל„ ,כבר נ˙ב‡ר

˘‡מיר˙ ‚בו ‰בברי˙ בין ‰ב˙רים ‰י˙‰
ב‚„ר מע˘ ‰נ˙ינ"‡„ ‰י ,ומיני ‡ז ‡רı
י˘ר‡ל ˘ייכ˙ ל‡בו˙ .ו˘וב מחוור ˘ע"י
ˆיווי ˜‰ב" ‰ל˜‰ריב ‡˙ יˆח˜ לעול‰
˙מימ ,‰נ˜בע‡ ‰ר ıי˘ר‡ל למ˜ומו
ומחיˆ˙ו )כ˘ם ˘ע"י ˜‰רב˙ ‰עול‰
נ˜בע˙ ‰עזר ‰למ˜ומ ‰ומחיˆ˙ .(‰ול‰כי
˘פיר ‰י˙ ‰חו"ל ל‚ביו כ"חו ıלמחיˆ˙ו".
ול‡י„ך„ ,ין ˜„ו˘ ‰ע„יין ל‡ ‰י' ב‡ר,ı
ול‰כי ל‡ ‰י' מ˜ום ל˜יים ‡‰יסור „יˆי‡‰
מ‡"י לחו"ל בכל ‡‰בו˙.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

„"לזרעך נ˙˙י ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙" „ברי˙

ל‡ ‰י˙ ‰לחפˆ‡ ˘ל מˆו .‰ו„ו˜‡ ˆ‰יווי

בין ‰ב˙רים ‡ינו ל' ‰בטח‡ ,‰ל‡ מ˘מעו

˘ני˙ן במ"˙ חי„˘ „‚‰ר „חלו˙ על

"כבר נ˙˙י" ,ולפי ‰ך „ר˘‡ ‡"י ‰י˙‰

‰חפˆ‡ ,וז ‰מ˙ח„˘ מר‚ע ˆ‰יווי ‚ופ‡

בבעלו˙ י˘ר‡ל ˜ו„ם ˘כב˘ו וחיל˜ו

‡ף ˜ו„ם ˜‰יום בפועל – ˘„יני „‡וריי˙‡

בימי י‰ו˘ע .ועיי"ע בר‡˘י˙ רב ‰פמ"„

‰ם כבר ‚„ר ב‰חפˆ‡ ˘בעולם ˘בו נ‡מר

דרוש ואגדה

'גדולתו' של עשו

השלימות ב"אחד רשע"

וי‚„לו ‰נערים

וימל‡ו ימי' לל„˙ ו‰נ˙ ‰ומם בבטנ‰

כב‡„ ,מיר˙ ‚בו ‰בברי˙ בין ‰ב˙רים ‰וי

„‰ין כו' )עיי"˘ יסו„ מוס„ לז ‰ממכיל˙‡

וע˘ו ‰י' בכלל ‡ל‡ ˘˜ל˜ל במע˘יו

וימל‡ו ימי' ‡ -בל ב˙מר כ˙יב וי‰י בע˙ ל„˙˘ ‰ל‡ מל‡ו

)כ ,‰כז .יל˜וט ˘מעוני י‰ו˘ע רמז כ‚(

ימי' כי לז' ח„˘ים יל„˙ם .ו‰נ˙ ‰ומם  -חסר ,וב˙מר

כמע˘˜ ‰נין וב‡מיר‰‰ ‰י‡ נ˜נ˙‡‰ ‰רı

ב‡ י‚ ,ח˘ ,ר˜ לפי חי„ו˘ ז ‰י˙יי˘בו

על פסו˜ ז‡ ‰י˙‡ בזו‰ר „˜‰ו˘ )פר˘˙נו ˜לח,

ל‡בר‰ם וזרעו .וב‡מ˙ ‰כי נמי ‡˘כחן

‰פלי‡ו˙ על ‡‰מור ˘ם( .ומע˙ ‰י"ל ‰כ‡

ל„‰י‡ בבבלי בב‡ ב˙ר‡ ˜יט .ו‡ילך

נמי „„ ‡‰כבר ‰י' ˜נין על ‡"י לפני מ"˙

וע"ז נ‚‚ :בי חלו˜˙ ‡‰ר„ ,ıפס˜ינן „‡"י

ע„יין ‡ינו ענין לחלו˙ ˜„ו˘˜‰ ‰בוע על

ב‚„ר "מוחז˜˙ ‰י‡" עו„ ˜ו„ם ˘נכנסו

‰חפˆ‡ „‡‰ר ıמˆ"ע ,ור˜ ל‡חר מ"˙ )‚ם

ב" ,‰ירו˘‰ ‰י‡ לכם מ‡בו˙יכם",

לפני ‰כיבו˘( נ˙ח„˘ „‚‰ר ו‡‰פ˘ריו˙

ונפ˜"מ מז ‰ל„ינ‡ כמבו‡ר ˘ם בסו‚יין

ל‰חיל ˜„ו˘˘˜‰ ‰ור ‰ב‡ר ,ıעל י„י

סע"ב( "„‡בר‰ם כו' ‰ו ‰מחנך לון במˆו˙ . .
ל‡ס‚‡ ‰יע˜ב וע˘ו" .ו‰יינו"˘ ,וי‚„לו ‰נערים"
‡ין פירו˘ו ר˜ ˘‚„לו ב˘נים‡ ,ל‡ ‚ם ˘‚„לו
ברוחניו˙ ,כי ‡בר‰ם ‚י„לם וחינכם למˆוו˙ .וכן
מ˘מע ‚ם מ‰מוב‡ ביל˜וט ˘מעוני )י‰ו˘ע רמז כ‚(:
"וי‚„לו ‰נערים  . .ע˘ו ‰י' בכלל‡ ,ל‡ ˘˜ל˜ל
במע˘יו".

)ובל˜ו"˘ חט"ו לך לך  ‰נ˙' „‰כי עול‰

ˆ‰יווי לכב˘ .‰וכ‡˘ר נכנסו ל‡רı

‰כרע˙ ‰רמב"ם ע"פ מ˘"כ ספ"ו מ‰ל'

י˘ר‡ל ויר˘ו ‰בפועל על י„י כיבו˘

בי‰ב"ח ,ו‡כ"מ( .ו‡"כ ˘מ‡ י˘ ל„חו˙

כבר נ˜בע„˜ ‰ו˘˙ ‡‰ר .ıו‰ל‡ ‡יסור

„ ‡‰נ˜טינן ˘ל‡ ‰י˙‡ ‰ז ˜„ו˘ ‰ב‡ר,ı

יˆי‡ ‰מן ‡‰ר ıנו‚ע ל˜ביעו˙ „˜‰ו˘‰

„‡י כבר נ˜נ˙ ‰ע"י ‰‰בטח ‰בע˙ ‰ברי˙

ב‚וף ‡‰ר ,ıכמ˘נ"˙ לעיל לב' ‰טעמים

‡מ‡י ל‡ נימ‡ „‡מיר ‰זו ‚ם פעל„‚ ‰ר

˘‰בי‡ו ‰פוס˜ים ב‡יסור ז.‰

˜„ו˘˙ ‡‰ר ıוכל ‰מ˙חייב מז ‰כולל
‡יסור יˆי‡) ‰מ˘‡"כ „˜‰ו˘‰ ‰נ„ר˘˙
למˆו˙ ˙‰לויו˙ ב„ ,‰בעינן כיבו˘ וחז˜‰
„ו˜‡ ול‡ ר˜ ˜נין בעלו˙ ,עיי' ברמב"ם
ובל˜ו"˘ ˘ם(.

‡יבר‡

ו˘וב

„‰ר‡ ˜ו˘יין„ ,ל‡ ‰י˙„˜ ‰ו˘‰

ב‡ר ,ıומ‰יכי ˙י˙י י˘ ‡‰ייך לומר ליˆח˜
˘מחמ˙ ˜„ו˘˙ו ˜בוע מ˜ומו ב‡"י
כ˜„˘ים ˘‡ין יוˆ‡ים חו ıל˜לעים.

ו‰נר‡‰

ולכ‡ור ‰יפל‡ ביו˙ר‰ ,רי ע"‰פ "וי˙רוˆˆו
‰בנים ב˜רב) "‰פר˘˙נו כ ,‰כב( ‡מרו חז"ל
)בר‡˘י˙ רב ‰פס"‚ ,ו‰ .וב‡ ‚"כ בזו‰ר ˜לט ,רע"‡(

˘כבר במעי ‡מו פנ ‰ע˘ו לעבו„˙ ‡לילים ,ו‡"כ
‡יך ‡פ˘ר לומר ˘ע„ ˘'˜ל˜ל במע˘יו' ‰י' ע˘ו
'‚„ול' ברוחניו˙?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
מבו‡ר ב˘מונ ‰פר˜ים ל‰רמב"ם ב‡רוכ‰
)פ"ו(„ ,בעבו„˙ ˘‰י"˙ י˘נם ˘ני ‡ופנים‰" ,חסי„
‰מעול "‰ו"‰כוב˘ ‡˙ יˆרו"‰˘ .חסי„ ‰מעול‰
מ˙‡וו ‰ר˜ ל„ברים טובים ,וכל עבו„˙ו ‡ינ‡ ‰ל‡
ל˙‰עלו˙ ב˜„ו˘ ‰ממ„רי‚ ‰למ„רי‚‡ ,‰ך ‰כוב˘
‡˙ יˆרו ‰ו‡ ז"˘ ‰מ˙‡וו‡ ‰ל ‰פעולו˙ ‰רעו˙"
ומ"מ "יכבו˘ ‡˙ יˆרו" ו"יע˘) ‰ר˜( ‰טובו˙".

בז ‰ב„˜‰ם בי‡ור ‚„ר פסול

‰לכ„ ,‰לפני מ"˙ ‰י' ז ‰ר˜ ב‚„ר חיוב

לחומ˙ ירו˘לים נפסל ונ‡סר לעולם,

ועפ"ז י˘ לומר ˘ב˘ני סו‚י עבו„‡ ‰לו ˙‰חל˜ו
יע˜ב וע˘ו .יע˜ב ‰י' "‡י˘ ˙ם יו˘ב ‡ו‰לים" –
"‰חסי„ ‰מעול‡ ,"‰ך ע˘ו ˘עו„ ב‰יו˙ו במעי ‡מו
ו‡ח"כ בלי„˙ו ‰יי˙ ‰לו בטבעו מ˘יכ ‰לעבו„‰
זר‰ ‰ו‡ ז„˘ ‰רך עבו„˙ו ב‚˙‰ברו˙ על ‰רע ,ולכן
‰י' לו "˙‡וו "‰לעבו„ ‰זר ‰בכ„י ˘יוכל ל‚˙‰בר
על יˆרו – בבחינ˙ "‰כוב˘ ‡˙ יˆרו".

‚בר‡ ול‡ חלו˙ על ‰חפˆ‡ ,ול‡ ‰י'

ו‡ע"פ ˘חזר למ˜ומו ‡סור ל‡כלו ו‡‰וכל

˘ייך ‡ז „‚‰ר ‰‰לכ˙י „˙˘מי˘י מˆו‰

ממנו כזי˙ לו˜ ‰כו' כיון ˘יˆ‡ ב˘ר חוı

‡ו ˙˘מי˘י ˜„ו˘ ‰כו'‰ ,יינו ˘‚„ר ו˘ם

למחיˆ˙ו נע˘ ‰כטריפ ‰כו'" ,ומˆיין

‰מˆו‰ ‰י' ר˜ לענין ‚‰בר‡ ˘ע˘‡‰˘ ‰י'

ל„בריו ב‰ל' מ‡כלו˙ ‡סורו˙ ) ,‰ט( "עובר

ו‡כן ,ב˜טנו˙ו ,ע˘ ‰כן ע˘ו בפועל ,ו‡בר‰ם
חינך ‡ו˙ו ל˘מור על רˆון  '‰ול‚˙‰בר על יˆרו.
ור˜ ל‡חרי ז ‰כ˘‚„ל ,ל‰יו˙ו בעל בחיר˜ ,‰ל˜ל
במע˘יו ו˙מור˙ ניˆול טבעו ל‚˙‰בר על ‰רע,
ניˆלו ל‰רע בפועל ,ויˆ‡ ל˙רבו˙ רע.‰

נח˘ב למע˘˘ ‰ל מˆו‡ ,‰בל ‰חפˆ‡

˘‰וˆי‡ י„ו ‡ו ר‚לו נ‡סר ‡ו˙ו ‡בר
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„ז‡ ‰ינו ,וב„˜‰ים מ‰

˘נ˙ב‡ר בל˜ו"˘ חט"ז ,י˙רו ‚ ,ע"פ

יוˆ‡ בעול˘ ‰יˆ‡ ‰חו ıל˜לעים„ ,כ'

סו‚י‡ „פסחים סח˘ ,:י˘ חילו˜ בעˆם ‚„ר

‰רמב"ם פי"‡ מ‰ל' מע˘˜‰ ‰רבנו˙ "‰ו

˜יום מˆו ‰בין ˜„ ‡‰יימו ‡‰בו˙ כ˙"‰

"ב˘ר ˜„˘י ˜„˘ים ˘יˆ‡ חו ıלחומ˙

ל‚„ר ˜‰יום מ˘ני˙נ˙ ‰ור ‰ונ˙ח„˘‰

‰עזר ‰וב˘ר ˜„˘ים ˜לים ˘יˆ‡ חוı

˙‡ומים מל‡ לפי ˘˘ני‰ם ˆ„י˜ים ‡בל כ‡ן ‡ח„ ˆ„י˜
ו‡ח„ ר˘ע
)כ ,‰כ„ .ר˘"י(

לכ‡ור ‰יפל‡‡ ,יך י˙כן„˘ ,ו˜‡ מ‰ריון
„רב˜‰˘ ,‰י' ב˙כלי˙ ˆ‰ניעו˙ ו„˜‰ו˘ ,‰נול„ו
"˙ומם חסר"‡" ,ח„ ˆ„י˜ ו‡ח„ ר˘ע"?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז ‰ע"פ מ˘ ‰נ˙ב‡ר )ר‡‰

פנינ˜‰ ‰ו„מ˙( ˘י˘נם ˘ני סו‚ים בעוב„י - '‰
"‰חסי„ ‰מעול˘ "‰מלכ˙חיל‡ ‰ין בו נטיו˙ לרע
ומ˙‡וו ‰ר˜ לטוב ,ו"‰כוב˘ ‡˙ יˆרו" ˘"מ˙‡וו‰
‡ל ‰פעולו˙ ‰רעו˙  . .ויכבו˘ ‡˙ יˆרו" )˘מונ‰

פר˜ים ל‰רמב"ם פ"ו( .וכן ‰ו‡ בנו‚ע ליע˜ב וע˘ו,
˘ז˘ ‰נול„ ע˘ו עם מ˘יכ ‰לעבו„ ‰זר‰ ‰י' בכ„י
˘יוכל ל‚‰יע למעל˙ "‰כוב˘ ‡˙ יˆרו" ,ו‰יו לו
‰כחו˙ ‰רוחניים „‰רו˘ים לעמו„ בז.‰
ו‡ם ‰י' ממל‡ כוונ ‰זו ‰רי ל‡ זו בלב„ ˘‰י'
˘וו ‰ליע˜ב‡ ,ל‡ ‡„רב‰" ,‰כוב˘ ‡˙ יˆרו"
‰ו‡ "יו˙ר ח˘וב ויו˙ר ˘לם" מ"‰חסי„ ‰מעול"‰
)רמב"ם ˘ם(.
ועפ"ז י˘ לב‡ר ל˘ון ר˘"י "‡ח„ ˆ„י˜ ו‡ח„
ר˘ע"‡˘ ,ין ‰כוונ ‰ר˘ע בפועל‡ ,ל‡ ˘נול„ ע˘ו
בטבע ˘ל נטי' לרע‡ ,בל ביח„ עם ז ‰ני˙נו לו
‰כחו˙ „‰רו˘ים לכבו˘ ‡˙ יˆרו.
וז‰ו ˘˜‰ר ‰פנימי בין ˘ני ‰ענינים ˘בכ˙וב:
‡" .וימל‡ו ימי' לל„˙" ,לי„ ‰למל‡ים )ול‡ לז'
ח„˘ים( .ב˙" .ומם חסר" לפי ˘"‡ח„ ˆ„י˜ ו‡ח„
ר˘ע" )ול‡ כ˙מר ˘˘ני‰ם ˆ„י˜ים(˘˘ ,ני‰ם
˙לויים ז ‰בז ‰למעליו˙‡" :וימל‡ו ימי'" מור‰
בפ˘טו˙ על ˘לימו˙ )‰יפך לי„" ‰לחסרים"( ,וענין
˘‰לימו˙ ‰ו‡ בכך ˘מ‰ריון ז‰ ‰יו "˙ומם חסר
‡ . .ח„ ˆ„י˜ ו‡ח„ ר˘ע"˘ ,זו‰י ˙כלי˙ ˘‰לימו˙,
‡‰יחו„

„˘˙י

‰מעלו˙

„"‰חסי„

‰מעול"‰

ו"‰כוב˘ ‡˙ יˆרו".
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י„

˜úר‡˙ ˘ב˙
יˆ‡

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

)ור˜ "‰י' מיˆר על ˘נז˜˜ לˆ‡˙ לחו"ל",

ר˘"י וי‚˘ מו‡ ;‚ ,בל ל‡ מנע עˆמו מלˆ‡˙(,
וכן מˆינו ˘יע˜ב ו˘‰בטים ל‡ חזרו ל‡"י

ל˜ו"˘ חכ"˙ ,‰ול„ו˙ ‡‚ ,בי מע˘ר ˘מˆ‡נו

˙יכף מ˘נ‚מר ‰רעב.

בימי‰ם ,ו‡כ"מ( .וב‡מ˙ ‚ם ל‡י„ך מ"„ י"ל

„מיל˙‡ „‡ף בימי ‰רעב

ˆע"‚ ‡י סמכו ‡‰בו˙ על ‰‰י˙ר‡‰„ ,
˘מרו ‡פי' ‚זירו˙ ו˘בו˙ים „רבנן

)עיי'

יבמו˙ כ‡ .ויומ‡ ˘ם( ,ו‰נ ‰ל‰לן ברמב"ם
"ו‡ע"פ ˘מו˙ר לˆ‡˙ ‡ינ ‰מי„˙ חסי„ו˙

יחקור אם הי' שייך איסור לצאת מן הארץ קודם שכבשוה ישראל במצות התורה,
ע"פ הטעמים שבפוסקים לאיסור זה ,וע"פ דיון בגדרי קדושת הארץ ובעלות
ישראל בה  /יעמיק בגדר פסול בשר היוצא חוץ למחיצתו ,ועפ"ז יבאר דברי חז"ל
גבי איסור יציאת יצחק מן הארץ

˘‰רי מחלון וכליון ˘ני ‚„ולי „‰ור ‰יו
ומפני ˆר„‚ ‰ול ‰יˆ‡ו ונ˙חייבו כלי'
למ˜ום" ,ו‡"כ לכ‡ו' ו„‡י „‡ם ‰י' בימי
‡‰בו˙ עי˜ר „ין ‡יסור יˆי‡‰ ‰יו נמנעים
‡פי' בזמן רעב ‡ם ‡ינ ‰מי„˙ חסי„ו˙
ועונ˘ ‰חמור כו' .ועיי' כס"מ ˘ם „מ˘מע
לי' ל‰רמב"ם „מחלון וכליון „‚„ולי „‰ור
‰יו ו„‡י ל‡ יˆ‡ו ‡ל‡ כ˘חז˜ ‰רעב
ב‡ופן ˘‰יו מו˙רין כו' ו‡פ" ‰נענ˘ו.
ור‡ ‰לח"מ.

כ' ‰רמב"ם ‰ל' מלכים פ""‰ ‰ט "‡סור
לˆ‡˙ מ‡ר ıי˘ר‡ל לחוˆ ‰ל‡ר ıלעולם,
‡ל‡ ללמו„ ˙ור‡ ‰ו לי˘‡ ‡˘ . . ‰ויחזור
ל‡ר‡ . . ıבל ל˘כון בחו"ל ‡סור ‡ל‡ ‡ם

ל‡ ב‡ופן ‰מו˙ר .ו‰נ‰ ‰יˆי‡ו˙ בזמני
‰רעב ל‡ ˜˘י‡ ,כנ"ל מ„ברי ‰רמב"ם
„ברעב ‚„ול ליכ‡ ‡יסור‡ .בל יל"ע ‡יך
מˆינו ב‡בר‰ם ˘יˆ‡ מ‡"י וחזר לחרן

כן חז˜ ˘ם ‰רעב ע„ ˘נע˘˘ ‰וו„ ‰ינר

‡חרי ברי˙ בין ‰ב˙רים ולפני ˘ב‡ זמן

חיטין בב' „ינרים".

‰רעב )עיי' ˙ו„" ‰ו˘ל ˘ב˙ י :ועו„( .ו˘מ‡
זו ‡ינ˜ ‰ו˘י‡„ ,י"ל כמ"„ „ב˘ביל כבו„

ו‰נ‡ ‰מרי' ב˘"ס יומ‡ כח :ו˜י„ו˘ין

‡ביו ו‡מו מו˙ר לˆ‡˙ ע"מ לחזור ,עיי'

פב˜„ .יימו ‡‰בו˙ כל „יני ˙‰ור ,‰ו‡פי'

˜י„ו˘ין ל‡ :ובמ‡ירי ,ו‡"כ ‡פ˘ר „‰כ‡

‡כיל˙ מˆ ‰ועו„ ל‡ ב‡ו למˆרים .ו‡"כ

נמי חזר לכבו„ ‡ביו

מס˙בר‡ לנ˜וט „‡ף ‡יסור יˆי‡ ‰מ‡"י

נח( .מי‰ו מ‡ז ˘נˆטו ‰ל‡ח"ז ללכ˙ ˘וב

˜יימו‡ ,ף ˘ע„יין ל‡ ‰י' כיבו˘ ‡רı

ל‡ר ıכנען ,לכ‡ו' פ˘יט‡ „‡ין מ˜ום

כנען„ ,מ"מ מיום ˘נ˜ר‡ ˘מ‡ ‰רı

לכ‚ון ז ‰עו"‰פ .וכן יל"ע ביע˜ב ˘יˆ‡

י˘ר‡ל ,בברי˙ בין ‰ב˙רים ,נˆטרך לומר

לר‡ו˙ ‡˙ יוסף˘ ,ל‡ ‰י' „‰בר ב˘ביל

˘‡‰בו˙ ‰יו נ˘מרים מלˆ‡˙ ממנ‡ ‰ם

‰רעב ˘‰רי ‰בי‡ו לו ‡וכל ל‡"י ,ו‡עפ"כ

)עיי' ‰יטב פר˘"י בס"פ

ל‡ ‰י˙ ‰ע„יין בימי ‡‰בו˙˘ ,ל‡ חלו
ע„יין מˆו˙ ˙‰לויו˙ בכניס ‰ל‡רı

ו˜ו˘ט‡

בגדר מצות ישוב הארץ ויסודי
איסור יציאה ממנה

טו

ועל

כן נר‡ ‰יו˙ר ל‰כריח ˘ל‡ ‰י'

‡יסור ז ‰כלל ב‡ו˙˘ ‰ע ,‰וטעם „‰בר
כי ע„יין ל‡ ‰י' ˘ייך ˘יחול ‡יסור ז ,‰כי
‡יסור יˆי‡ ‰ז‰ ‰ו‡ מˆ„ חלו˙ ˜„ו˘‰
ב˘טח ‡‰ר ,ıו‡ז ע„יין ל‡ חל „‰בר.
וב„˜‰ים ‰מח' בטעם ‡יסור יˆי‡,‰
„ל‰ר˘ב"ם ב"ב ˆ‡‰ .ו‡ לפי ˘מפ˜יע
עˆמו מן ‰מˆו˙ ˙‰לויו˙ ב‡ר ,ıוז‰ו ‚„ר
˜„ו˘˙ ‡‰ר‚‰ ıורם ‡‰יסור‡ ,בל י"‡
„‰ו‡ „ין מיוח„ לי˘ב ב‡ר ıמ˘ום ˜„ו˘˙
‡‰ר ıכענין בפ"ע‰ ,וב‡ ב˘ו"˙ מ‰רי"ט
יו"„ ח"ב סכ"ח ,וכ' „ל‰ך טעמ‡ "מˆו˙
י˘יב˙‰ ‰י‡ ‡פילו בזמן ‰ז ‰בחורבנ‰
כמ"˘ ‰רמב"ן" .ו‰נ ‰ל˘י' ‰ר˘ב"ם
מובן ו„‡י „„˜‰ו˘‚‰ ‰ורמ˙ ‡‰יסור זו

)ועיי'

˘„˜‰ו˘‰ ‰מיוח„˙ ב‡ ‰ר˜ כ‡˘ר ‰י‡
מ˜ו„˘˙ ‚ם לחיוב מˆו˙ ,ועכ"פ ר˜ מ‡ז
ו‡ילך – מכניס˙ י˘ר‡ל ל‡ר‰ – ıי‡ חל‰
)‡ל‡ ˘ל‡ח"ז ‡ינ˙ ‰לוי' עו„ במˆו˙ ו‡ינ ‰זז‰
ממ˜ומ ‰בחורבן כו' ,ועיי' ‰יטב ברמב"ן ˘‰מטו˙
ל‚יטין ב .ור‡ ‰מ˘"כ ‰פוס˜ים ל„ינ‡ בז ,‰כפ˙ור
ופרח פ"י˘ .ו"˙ ח˙"ס יו"„ סרל"„˘ .ו"˙ ‡בני

נזר יו"„ ס˙נ"„ ‡ו˙ ל‚( .ו‰כי נמי מ˘מע
מ˙„ ‡‰נן במכיל˙‡ ב˙חיל˙" ‰ע„
˘ל‡ נבחר‡ ‰ר ıי˘ר‡ל ‰יו כל ‡‰רˆו˙
כ˘רו˙ ל„ברו˙ ,ו)„וו˜‡( מ˘נבחר‡ ‰רı
י˘ר‡ל יˆ‡ו כל ‡‰רˆו˙"‰ ,רי „˜ו„ם לז‰
ל‡ חל„˜ ‰ו˘˙ ‡‰ר.ı

ומע˙‰

לכ‡ו' ˆ"ע ב„ברי מ„ר˘ רב‰

פר˘˙נו ,ע"‰פ ויר‡ ‡ליו  '‰וי‡מר ‡ל
˙ר„ מˆרימ‚ ‰ו' ‚ור ב‡ר‰ ıז‡˙˙‡" ,
עול˙ ‰מימ .‰מ ‰עול‡ ‰ם יˆ‡˙ חוı
ל˜לעים ‰י‡ נפסל˙‡ ,ף ‡˙ ‡ם יˆ‡˙
חו ıל‡ר ıנפסל˙"„ .מ˘מע ˘‰י˙ ‰עליו
˜„ו˘ ‰כ˜רבן

)עיי' ל' ר˘"י פר˘˙נו כ ,‰כו(

ול‰כי ‡ינו יוˆ‡ ממ˜ום „˜‰ו˘‰˘ ‰ו‡
‡"י .ול„ברנו „לעיל י˘ ל˙מו„ ,‰כיון
˘ע„יין ל‡ ‰י˙"‡ ‰י מוב„ל˙ ב˜„ו˘˙‰
מ ‰יועיל כ‡ן „ ‡‰יˆח˜ עול˙ ‰מימ‰ ‰י'
לענין ˘יי‡סר עליו לˆ‡˙ מ˘טח ‡‰רı
˘ע„יין ל‡ נ˙˜„˘ .‰וביר‡ים )˘‰לם(
˙י"‚ ‡י˙‡ ע"ז "ו‡ע"פ ˘בימי ‡בר‰ם ל‡
נ˙˜„˘‡ ‰ר ıי˘ר‡ל ע„יין" ,ו˙‰מי‰‰
רב"‡ ,‰כ מ‡י טעמ‡ ל‡סור.

ו‰נ‰

‚רסי' בירו˘למי חל ‰פ"ב ‡"‰

