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˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰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

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

לקראת שבת

יח

„˜‰ו˘ :וביו˙ר יכ‡ב ‰לב על ‡חינו ‡˘ר יחסרו ח״ו ‰טוב‰ ‰ז‡˙ ‡בן י˜ר‰ ‰נ˙ל‰
בˆו‡רינו ,ל‡ נ‰נ ‰ל‡ור ‰ח"ו ,ו‰ל‡ עלינו לי˙ן ח˘בון לנפ˘ינו‡ ,נחנו ‡˘ר זכינו ל‰יו˙
˙למי„י רבו˙ינו ˜‰׳ ‰רי מחויבים ‡נחנו בלימו„ ˙ור˙ם ˜‰׳ ,חי„ו˘ ˙ור˘ ‰נ˙ח„˘‰
על י„ם .וכמו ˘חוב ‰על כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל לעסו˜ ב˙ור ,‰כן עלינו ˘כם ‡ח„ על ‡חינו
‰חוב ‰לעסו˜ בלימו„ ‰חסי„ו˙ ,וב‰ע„ר לימו„ ‰חסי„ו˙ במ‡ ‰נחנו חסי„ים ,ובמ‡ ‰נחנו
מ˜ו˘רים לרבו˙ינו „˜‰ו˘ים ,וחליל ‰חליל ‰לנו ˘ל‡ ל˜בל ‡˙ ‰טוב ‡˘ר ‚מלנו ‰׳

תוכן ענינים

פתח דבר

מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

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

)‚ליון

˙˙מ‚( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך

ופנימיו˙ ‡ור ˙ור˙ו ˜‰׳ נטע ב˙וכנו ע"י עב„יו ‰נ‡מנים ˜‰׳ זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״מ ,ומ‰

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

נ‡מר ביום ˘י„ובר בנו כו'.

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘

‡ל„‰ ‰ברים ‰נ‡מרים ב‡‰ב ‰פנימיו˙ רוח˘ו˙ טוב ‰וברכ ‰לכל ‡ח„ ו]‡[ח„ ביחו„,
לו לבי˙ו לזרעו ,לזרע זרעו ,ע„ סוף כל „‰ורו˙„ ,ור˘ים מענ ‰ברור ‰על ‡˘‰לו˙ „‚‰ולו˙
ו‡‰יומו˙ ,ב‰ע„ר לימו„ ‰חסי„ו˙ ,במ‡ ‰נחנו חסי„ים ,ובמ‡ ‰נחנו מ˜ו˘רים ,ועו„ יוסיף
ל„בר על לב כ‡ו"‡ ,ל‡מר :ובין כ ‰וכ ‰יעברו ‰ימים ו˘‰נים לל‡ ˙ור ,‰ול‡ עבו„,‰
ו„‰בר מ˙עלם ומ˙חל˘ יו˙ר ,ומ ‰י‰י׳ ‰סוף מז.‰

זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

‡חינו ב˘רנו‰ ,׳ עלי‰ם יחיו ,ב‡רˆו˙ ‰ברי˙˜˙ ,עו י˙„ במ˜ום נ‡מן וי˜ר‡ו ˘מו˙ ב˙י
בי‰כ״נ ‡נ˘י ליוב‡וויט˘ ,ו„‰ומ ,‰כוונ˙ם רˆוי׳ ל‰יו˙ ‡חוזים ˜˘ורים ו„בו˜ים ב‡חוז˙

וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו
‰בי‡ורים כ‡ופן ‡מיר˙ם ,ו‡ף עוב„ו
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים
בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
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

‡בו˙ ‰עולם .לזכור ˙מי„ ˆור מחˆב˙ם ,טוב ונעים „‰בר במ‡„ מ‡„‡ ,בל ‡‰ם ר˜ ˘מ‡

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

מיל˙‡ ‰י‡ ,עלי‰ם ‰חוב ‰ל‰יו˙ ר‡˘ונים בעבו„ ,‰ל‰יו˙ למופ˙ ל˘‡רי ‰ב˙י כנסיו˙

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן

ומ„ר˘ים ב˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור ‰בנ‚ל ‰וב„‡״ח כ‡מור במכ˙ב ‰נ״ל ,וז"ל.

˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙

ועל כן על כל „‰ברים ‡‰ל˙‡ ,‰ם י„י„י ‰׳ ,חז˜ו ו‡מˆו וי˙˜יימו בכם ובזרעכם ,נחל˙
˜„ו˘ י˘ר‡ל ‡ביכם ,נחל ‰בלי מˆרים ‡˘ר ‰נחילונו רבו˙ינו ˜‰׳˙‰ ,עוררו ]ו˙‰עו„„ו[

‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין

בכל עיר ועיר ˜טנ ‰ו‚„ול ,‰ל˜בוע לימו„ים בחסי„ו˙ ,ב‡סיפ ‰ו˜יבו ıיח„ ,בזמן מיוח„

במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן

ובמ˜ום מיוח„ ]בבי˙ ‰כנס˙[ מ˜ום ˙לפיו˙‰˘ ,כל פונים ‡ליו.

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ ע' רלט-רמ(

מ‰ו ‰כרחו ˘ל ר' יוסי ‚‰לילי לפר˘ "‰יר‡ ורך ‰לבב" –
"מעבירו˙ ˘בי„ו"? ‡ˆל מי ‚„ול יו˙ר ‰ח˘˘ ˘ימס לבב ‡חיו?
בי‡ור „ברי ר˘"י על "‰יר‡ ורך ‰לבב" ו˘יט˙ ר"י ‚‰לילי בז‰
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ט ע'  121ואילך(

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

מדוע אין לדאוג מהעתיד לבוא על האדם?

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ד עמ'

 64ואילך(

‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם

‰כנסיו˙ ו‰מ„ר˘ים על ˘ם מורינו ורבו˙ינו ˜‰׳ זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״מ ,בי‰כ״נ ˆמח ˆ„˜,

ירא מעבירות או מהמלחמה?

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇

איך מכפרת עגלה ערופה שלא נעשית לפני ה'?
עמ'  121ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
הקב"ה מורה לחוטא" :מקלט ,מקלט"!
˙‰ור ‰מ„בר˙ בעליונים ורומז˙ ב˙ח˙ונים ‚ /ם ˘‰ו‚‚ ‡˘ם ‰ו‡
בחט‡ו – ו"„ברי ˙ור˜ "‰ולטין ומˆילין ‡ו˙ו ‚ /ם חוט‡ במזי„ –
נ˜לט ב"„ברי ˙ור˜‰ / "‰ב" ‰עומ„ על פר˘˙ „רכים ˘ל „‡‰ם
ומכריז "מ˜לט ,מ˜לט!"
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ'  363ואילך; שם עמ'  623ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

התכלית :לשלוט על המדות!
זהירות בחינוך )ע"פ אגרות קודש ח"ב אגרת רד .לקוטי שיחות ח"א עמ'  ,82ועוד(
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ'  1114ואילך(

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
דין נביא ובמה בזה"ז
יבי‡ ˜ו˘יי˙ ˙‰פ‡"י ‚בי סו‚יי˙ "˘‰ס ב„ין ˜‰רב ‰בבמ‡ ‰ף
„נ‡סרו ‰במו˙ לעולם; יפלפל ב‚„ר ‰י˙ר ˜‰רב ‰בבמ ‰ע"י
‰ור‡˙ נבי‡ ,ויוכיח „בעי˜רו ˘ל „בר „ין נבי‡ ל‡ בטל בז"‰ז,
ועפ"ז מ˙ורˆ˙ ˜‰ו˘י‡
)ע"פ לקוטי שיחות חי"ד עמ'  70ואילך(

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˙

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ט

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
לעשות מה שצריך לעשות

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
החמור ממקומו לא יזוז

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ﬠ"ה
בת יבחט"א ר' דוב
ביסטריצקי

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' שמה
בן ר' יﬠקב ﬠ"ה

לקראת שבת
לק

יז

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

שיחות ומכתבים בﬠניני ﬠבודת ה' מכ״ק אדמו״ר
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ﬠ

ירא מﬠבירות או מהמחמה?
מהו הכרחו של ר' יוסי הגלילי לפרש "הירא ורך הלבב" – "מעבירות שבידו"? אצל מי גדול יותר החשש שימס
לבב אחיו? ביאור דברי רש"י על "הירא ורך הלבב" ושיטת ר"י הגלילי בזה

ī
‡.

"ו„ברו ˘‰וטרים ‡ל ‰עם ל‡מר ,מי ‡‰י˘ ‡˘ר בנ ‰בי˙ ח„˘ ול‡ חנכו ,ילך וי˘וב

לבי˙ו ,פן ימו˙ במלחמ ,‰ו‡י˘ ‡חר יחנכנו .ומי ‡‰י˘ ‡˘ר נטע כרם ול‡ חללו ,ילך וי˘וב
לבי˙ו ,פן ימו˙ במלחמ ‰ו‡י˘ ‡חר יחללנו .ומי ‡‰י˘ ‡˘ר ‡ר˘ ‡˘ ‰ול‡ ל˜ח ,‰ילך וי˘וב

החמור ממקומו א יזוז
אמר החכם ,מי שמתחכם מבלי חכמה ,הוא כחמור הרחיים ,סובב סובב ואינו זז ממקומו ,כלומר ,מבלי הביט
אל אופני הרחיים ,כי יתגלגלו ,הנה החמור ממקומו לא יזוז ,במקום שצעד תמול יצעד היום ויצעד מחר ,וגם
לאחר זמן.

ī

לבי˙ו ,פן ימו˙ במלחמ ‰ו‡י˘ ‡חר י˜חנ .‰ויספו ˘‰וטרים ל„בר ‡ל ‰עם ,ו‡מרו ,מי ‡‰י˘
‰יר‡ ורך ‰לבב ילך וי˘וב לבי˙ו ו‚ו'" )פר˘˙נו כ-‰ ,ח(.

החמור ממקומו לא יזוז

ובפירו˘ ר˘"י מע˙י˜ ‡˙ ˙‰יבו˙ "‰יר‡ ורך ‰לבב" ,ומפר˘:
"רבי ע˜יב‡ ‡ומר :כמ˘מעו‡˘ ,ינו יכול לעמו„ ב˜˘רי ‰מלחמ ‰ולר‡ו˙ חרב ˘לופ."‰
ול‡חר מכן מוסיף פירו˘ ˘ני:
"רבי יוסי ‚‰לילי ‡ומר‰ :יר‡ מעבירו˙ ˘בי„ו; ולכך ˙ל˙ ‰לו ˙ור ‰לחזור על בי˙ וכרם
ו‡˘ ,‰לכסו˙ על ‰חוזרים ב˘ביל עבירו˙ ˘בי„ם˘ ,ל‡ יבינו ˘‰ם בעלי עביר .‰ו‰רו‡‰ו
חוזר ‡ומר ˘מ‡ בנ ‰בי˙‡ ,ו נטע כרם‡ ,ו ‡ר˘ ‡˘."‰
ו˘וב חוזר ר˘"י ומפר˘ ‡˙ מ˘ ‰כ˙וב ל‚בי בונ ‰בי˙ ,נוטע כרם ומ‡ר˘ ‡˘" – ‰פן ימו˙
במלחמ ,"‰וז"ל:

˘ˆע„ ˙מול יˆע„ ‰יום ויˆע„ מחר ,ו‚ם ל‡חר זמן.
‡נחנו חסי„י חב״„ יחיו‰ ,מפוזרים בכל מרחבי ‡‰רˆו˙ ,מר‚י˘ים ז‡˙ במוח˘ ,חסי„ים
‡נחנו˘˜ ,ורים ל‚ל‚לי ‰רחיים בכל לבבינו נו˘‡ים ‡נחנו ‡˙ ˘‰ם חסי„ ב‡‰ב ‰ובחיב,‰
ובכל ‡ל ,‰ממ˜ומו ‰חומרי‡ ,ין ‡נו זזים ו‰‰ר‚ל ‰טבעי ‡ין ‡נו עוזבים.
‰סיב‰ ‰עי˜רי˙ ‰י‡ כי חסי„ים ‡נחנו בל‡ חסי„ו˙ ,בי‡ור „בר ז ‰מו˙רי ‰ו‡ ,כל ‡ח„
מר‚י˘ו בנפ˘ו ,כי כן ‰ו‡ ,ו‰נסיון ‰יומי במע˘‡ ‰י˘ ו‡י˘ ,ב‰ע„ר לימו„ ˙‰ור ,‰ו‰ע„ר

"י˘וב פן ימו˙‡˘ ,ם ל‡ י˘מע ל„ברי ‰כ‰ן כ„‡י ‰ו‡ ˘ימו˙".
ובבי‡ור ‰טעם ˘מפר˘ ר˘"י ‡˙ ˙‰יבו˙ "פן ימו˙ במלחמ – "‰ר˜ ל‡חר ˘פיר˘ ‡˙ ענין
"‰יר‡ ורך ‰לבב" ˘כ˙וב ל‡חרי ז) ‰וכן ‰ו‡ ב„פוס ר‡˘ון ועו„( ,בי‡רו מפר˘ים

‡מר ‰חכם ,מי ˘מ˙חכם מבלי חכמ‰ ,‰ו‡ כחמור ‰רחיים ,סובב סובב ו‡ינו זז ממ˜ומו,
כלומר ,מבלי ‰ביט ‡ל ‡ופני ‰רחיים ,כי י˙‚ל‚לו‰ ,נ‰ ‰חמור ממ˜ומו ל‡ יזוז ,במ˜ום

)ר‡‚ ‰ור ‡רי.‰

‰עבו„ ,‰ע„ נ‡מן ,ובכן „ור˘ ו˘ו‡ל ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ ]‰ר˘"ב[ זˆו˜לל‰״‰
נב‚"מ זי״ע ,במ‡ ‰נחנו חסי„ים ,ובמ‡ ‰נחנו ˜˘ורים.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ ע' ˘לב(

˘פ˙י חכמים .מ˘כיל ל„ו„ .ועו„(:
ל„ע˙ רבי ע˜יב‡˘ ,מפר˘ "‰יר‡ ורך ‰לבב" כמ˘מעו‡ ,ין ˆורך בפירו˘ מיוח„ על מ"˘
"פן ימו˙ במלחמ ,"‰כי ‰פירו˘ כפ˘וטו:
"י˘ לחו˘ ˘ימו˙ במלחמ . . ‰לפי ˘מלחמ‰ ‰י‡ מ˜ום סכנ ,‰ו˘מ‡ ל‡ יע˘ו לו נס,

האם רק שמא מילתא היא?
‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר ˜"‰זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״מ זי״ע כו˙ב ב‡ח„ ממכ˙בי ˜„˘ו וז ‰ל˘ונו
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מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום

‰

ו˙‰ור ‰חס˙ ‰עליו מפני ע‚מ˙ נפ˘" )ל' ‰נחל˙ יע˜ב(;

לעשות מה שצריך לעשות
מספר קצוב למלא השליחות בעלמא דין
במענה למכתבו  . .קראתי ושניתי בקריאתו ולא
האמנתי למראה עיני:
השי״ת העמידו על חלק היפה ,בלי כל השתדלות
מצדו וזיכהו שיודע מתורת הדא׳׳ח וגם למד בה,
ועומד הוא בספקות ,אם ילמוד תורת חיים זו פנימיות
התורה ומאור שבתורה ,סתים שבתורה המקשר סתים
דישראל עם סתים דקוב״ה ,וממציא כמה טעמים ע״ז.
סיבב השי״ת כמה סיבות עד שנפל בגורלו לחנך
את בנ״י בדרכי החסידות ,היינו להמשיך בהם חיות
חום ואור ,ושוב עומד בספק אם ימשיך עבודה זו ,וגם
ע״ז מזומנים כבר אצלו ״נמוקים של קדושה״.
קבל הוראה ברורה מכ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ
שילמוד אומנות הזביחה )וכנראה ממכתבו גופא
ידיו מתאימות לזה( ,אבל ספק בידו אם יעשה כזאת
וכמובן שאין חסרים טעמים ע״ז.
ותמורת כל הנ׳׳ל חושב ע״ד קמיעות ,אנשים
יודעים בצורת הפנים בקוי הידים ובצורת הכתב,
מגידי עתידות ,נותני מלקות וכו׳ וכו'.
ימים יוצרו  -ונתבאר בתורת הדא׳׳ח שלכל אחד
ניתן מספר ימים קצוב למלאות שליחותו של הקב״ה
בעלמא דין ,וכל שעה ויום שמבלים בענינים שאינם
שלו הרי זה גם כן חסרון במילוי שליחותו ,ולאידך
גיסא אין הקב׳׳ה בא בטרוניא עם בריותיו וכיון
שהעמיסו עליו שליחות בודאי נתנו לו כחות על זה.

הסחת הדעת מלחשוב
אודות מצבו ברוחניות
ואם לקולי ישמע יעזוב את כל מגידי העתידות
המנחשים והקוסמים וכו׳ הנ׳׳ל .יותר על זה :במשך
איזה שבועות יסיח דעת מלחשוב אודות מצבו
ברוחניות :שיש לו ספקות באמונה )בודאי גם זה אינו,
כי מאמין בן מאמין הוא( ,שאין לו כח הרכוז במחשבה
)ואינו אלא עצלות נפש הבהמית שאינו רוצה לייגע
את עצמה( ,אשר ריק הוא מתורה )והעצה לזה תלמוד

‡ולם מ„ע˙ רבי יוסי ‚‰לילי˘ ,מפר˘ "‰יר‡ ורך ‰לבב" על מי ˘‰ו‡ "יר‡ מעבירו˙

תורה ולא עצבות והרבות מחשבות בטלות( ,שצריך
הוא תיקונים )שע״פ חסידות נעשה זה ע״י תשובה
תפלה תורה וצדקה ולא ע״י קמיעות ומלקות( ועוד.
במשך שבועות הקרובים יהי' בשמחה על אשר זכה
להיות מאלו שנקראים בנים אתה לה׳ אלקיכם ,שזכה
להתגדל באהלה של תורה )ולא של יושבי קרנות(,
שזכה לראות מאורות דפנימיות התורה ולהתדבק
באילנא דחייא .יזכור מה שפסק הרמב״ם הל' דעות
רפ"ד שהיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא .יחזיק
במשמרתו בישיבה אם לפי דעת ההנהלה מסוגל הוא
לזה .למודו יהי׳ בקול ובספר או בכתב ואחרי שילמוד
שעה לפי ערך יפסיק חמשה או עשר דקות )לנוח או
לחשוב תוכן הענין שלמד( ורק אח״כ ימשיך .אם אין
זה בסתירה להנ״ל ,ילמוד אומנות הזביחה )וגם ניקור
אם שייכים להדדי באה״ק ת"ו( .יתענין בשידוך אם
יציעו לו ,ישמור השעורים דחת״ת כמבואר בהקדמה
להיום יום ולמורה שיעור .יחזור בכל יום קאפיטל
ע״א דתהלים עד י״ב תמוז הבע״ל ,יתן בכל יום איזה
מטבע קטנה לצדקה עד יום הנ״ל .כשעה לפני השינה
לא יאכל ולא ישתה .לפני השינה ילמוד איזה מינוט
עכ״פ בתורת כ״ק מו״ח אדמו״ר הכ"מ .כמובן כל הנ״ל
בלי נדר.

להחזיר את בניו של השי"ת למוטב
כי יפגשהו אחד מבני הישיבות או מהנוער הדתי
יסביר לו איך שתורת הדא״ח היא מעין מים חיים
והיא המאור שבתורה אשר יכולה היא להחזיר את
כאו״א למוטב ובימינו אלו למודה חוב וזכות קדוש
לכל בנ"י.
יחפש דרכים איך לקרב לעבודת ה׳ את הנוער
הרחוק מתומ"צ לע״ע.
אם יפגע בו מנוול זה להטרידו עוד הפעם
במחשבות אודות עצמו ,יזכור מיד כי עבדו של
הקב״ה הוא ,ושעבודתו  -להחזיר את בניו הנ״ל
למוטב ואין עתותיו בידו.
בברכה המחכה לאישור קבלת מכתב זה.
)אגרות קודש ח"ד ע' קיז ואילך(

˘בי„ו" – מוכח ˘ל‡ ס"ל ‰טעם ˘"˙‰ור ‰חס˙ ‰עליו מפני ע‚מ˙ נפ˘" .ולכן ‡ומר רבי
יוסי ‚‰לילי˘ ,כל ‰טעם לחזר˙ בונ ‰בי˙ ,נוטע כרם ומ‡ר˘ ‡˘‰ ,‰ו‡ ר˜ כ„י "לכסו˙ על
‰חוזרים ב˘ביל עבירו˙ ˘בי„ם"˘ ,ל‡ י˙ביי˘ו .כלומר‰ :ם ל‡ חוזרים ב˘ביל עˆמם )כ„ע˙
רבי ע˜יב‡(‡ ,ל‡ מטעם ˆ„„י – ב˘ביל לכסו˙ על ז‰ ‰יר‡ מעבירו˙ ˘בי„ו.
]"ולכן ˆו˙˙ ‰ור‚˘ ‰ם ‡לו יחזרו  . .כ„י ˘‰עולם ל‡ י„עו ‡ם ‰חוזרים ‰ם מחמ˙ עבירו˙
˘בי„ם ‡ו ˘‰ם ‡ח„ מ˘‰לו˘‰ ‰חוזרים ‡פילו בל‡ עבירו˙ ,מפני ע‚מ˙ נפ˘; ‡בל ב‡מ˙
‡ין כוונ˙ ˙‰ור ‰מפני ע‚מ˙ נפ˘‡ ,ל‡ ˘‰עולם יסברו כך" – ל' ‰נחל˙ יע˜ב[.
ומע˙ ,‰ל‡חר ˘נ˙ב‡ר כי ל„ע˙ רבי יוסי ‚‰לילי ‡ין ˙‰ור ‰חו˘˘˙ לחיי‰ם ˘ל ‰בונ‰
בי˙ ,נוטע כרם ומ‡ר˘ ‡˘‡ ,‰ל‡ כל חזר˙ם ‰י‡ מטעם ˆ„„י – ˜˘ ‰ל˘ון ‰כ˙וב "פן ימו˙
במלחמ?"‰
וע"ז ממ˘יך ר˘"י ומפר˘‡˘ ,ף ˘מלכ˙חיל ‰ל‡ ח˘˘נו למי˙˙ם‰ ,רי ע˙˘ ‰נˆטוו "ילך
וי˘וב לבי˙ו" – ‡ף ˘כל ‰טעם לז‰ ‰ו‡ כ„י לכסו˙ על עוברי עביר ,‰סוף סוף ‰רי בפועל
נˆטוו בז – ‰ולז ‰חו˘˘ים ‡נו ע˙‡˘" ‰ם ל‡ י˘מע ל„ברי כ‰ן כ„‡י ‰ו‡ ˘ימו˙".

ב.

‰עול ‰מכ"ז˘ ,ל„ע˙ רבי ע˜יב‡ מ˙פר˘˙ חזר˙ם ˘ל ‰בונ‰ ,‰נוטע ו‰מ‡ר˘ ,פ˘וט‰

כמ˘מע" – ‰פן ימו˙ו במלחמ ,"‰וי˘ ב„בר מ˘ום ע‚מ˙ נפ˘ )ולכן חס˙‰ ‰ור ‰עלי‰ם יו˙ר
מ˘‡ר ‰יוˆ‡ים למלחמ‡ ;(‰ולם לרבי יוסי ‚‰לילי ‡ין טעם ז˘ ‰ל "ע‚מ˙ נפ˘" ,ולכן מפר˘
˘בעˆם ל‡ ‰יו ˆריכים לחזור מ‰מלחמ‡ ,‰ל‡ כל חזר˙ם ‰י‡ מסיב„„ˆ ‰י˙ בלב„.
וי˘ ל‰בין – ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" :מ‰יכן למ„ רבי יוסי ‚‰לילי ל˘לול ‡˙ ‰טעם ˘ל
"ע‚מ˙ נפ˘"˘ ,לפיו מובן ‰ח˘˘ "פן ימו˙ במלחמ "‰כמ˘מעו?
ובמפר˘י ר˘"י למ„ו )ר‡ ‰ר‡"ם‚ .ור ‡רי .‰ועו„(˘ ,ל„ע˙ רבי יוסי ‚‰לילי ,מי ˘‡ין בי„ו
עבירו˙ – ‡ין טעם ˘יח˘ו˘ מפני מי˙ ‰במלחמ ,‰כי בוו„‡י ל‡ ימו˙ .וז‰ו ˘מפר˘ רבי יוסי
‚‰לילי„˘ ,ו˜‡ מי ˘‰ו‡ "יר‡ מעבירו˙ ˘בי„ו"‰ ,ו‡ ˘ˆריך לפח„ מפני ‰מלחמ‡ ;‰בל
‰בונ‰ ,‰נוטע ו‰מ‡ר˘‡ ,ין ל‰ם מ ‰לח˘ו˘ כיון ˘‡ין בי„ם עבירו˙ ,ולכן ב‰כרח לומר ˘כל
חזר˙ם ‰י‡ ל‡ ב˘ביל עˆמם‡ ,ל‡ ר˜ כ„י "לכסו˙" על בעלי עביר.‰
‡בל לכ‡ור ,‰סבר‡ זו ‡ינ ‰מ˙‡ימ ‰כלל ב„רך ‰פ˘ט; ˘‰רי כבר מˆינו ‡ˆל יע˜ב ‡בינו,
˘ח˘˘ ביו˙ר וביו˙ר לחייו ˘ל בנימין בנו – "פן י˜ר‡נו ‡סון" ,ופיר˘ ר˘"י ˘ם ˘סיב˙
ח˘˘ו ‰י˙ ‰מפני ˘"˘‰טן מ˜טר‚ ב˘ע˙ ‰סכנ) "‰מ˜ ıמב ;„ ,וי‚˘ מ„ ,כט(.
ו‡ם ˘ם ח˘˘ יע˜ב לחיי בנימין – על ‡ח˙ כמ ‰וכמ ‰כ‡˘ר מ„ובר על מלחמ‰˘ ,‰י‡
בוו„‡י "˘ע˙ ‰סכנ) "‰וכמפור˘ ‚ם בר˘"י פ' ˙ˆ‡ )כ‚ ,י(˘ ,מבי‡ בענין יˆי‡ ‰למלחמ˙‡ ‰
ז˘‰˘" ‰טן מ˜טר‚ ב˘ע˙ ‰סכנ ,("‰ובוו„‡י ˘י˘ מ˜ום לח˘ו˘ "פן ימו˙ במלחמ] "‰ובפרט
˘‰רי "‡ין ˆ„י˜ ב‡ר˘‡ ıר יע˘ ‰טוב ול‡ יחט‡" )˜‰ל˙ ז ,כ([!
]ו‡ף ˘‰ובטחו "כי ‡ '‰לו˜יכם ‰‰ולך עמכם  ..ל‰ו˘יע ‡˙כם"‰ ,רי:

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן ,הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה וﬠשירות גדוה
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ו

‡( ‡פ˘ר ˘ז‰ו בנו‚ע ל‰כלל ,ול‡ בנו‚ע ליחי„ים .ור‡ ‰רמב"ן על ‡˙ר )פסו˜ „(" :כ„רך
‡‰ר ıבכל ‰מלחמו˙ ימו˙ו ‡נ˘ים ‚ם מכ˙ ‰נוˆחים".
ב( ‡פילו ‡˙"ל ˘‰‰בטח‰ ‰י‡ ‚ם בנו‚ע ליחי„ים‰ ,רי סו"ס בכל ‡ח„ י˘ ‰ח˘˘ "˘מ‡
י‚רום ‰חט‡" ,כפי ˘מוכח מז‡˘ ‰פילו יע˜ב ‡בינו ח˘˘ לז) ‰פר˘"י וי˘לח לב ,י‡([.
ומע˙„‰ ‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ – למ ‰ממ‡ן רבי יוסי ‚‰לילי לפר˘ ‡˙ ‰ח˘˘ "פן ימו˙
במלחמ "‰פ˘וטו כמ˘מעו˙‰˘ ,ור ‰חס ‰על ‰בונ‰ ,‰נוטע ו‰מ‡ר˘ מפני "ע‚מ˙ נפ˘"?

‚.

ונ"ל ˘יסו„ו ˘ל רבי יוסי ‚‰לילי ‰ו‡ מס„ר ‰כ˙ובים:

‰נ‰ ‰כ˙וב מ˜„ים ‡˙ ‰‰כרז ‰על ‰בונ‰ ,‰נוטע ו‰מ‡ר˘ לפני ‰‰כרז ‰על "‰יר‡ ורך
‰לבב".
ולכ‡ור„‰ ‰בר ˜˘:‰
‰ח˘˘ "פן ימו˙ במלחמ˘ ,"‰ב‚ללו מחזירים ‡˙ ‰בונ‰ ,‰נוטע ו‰מ‡ר˘‰ ,ו‡ ענין פרטי
˘ל‰ם˘ ,חס˙‰ ‰ור ‰עלי‰ם מפני ע‚מ˙ נפ˘ – ‡בל ‡ין ז ‰פו‚ע בכללו˙ מ‰לך ‰מלחמ;‰
‡בל כ‡˘ר "‰יר‡ ורך ‰לבב" יוˆ‡ ‡ל ‰מלחמ‰ ,‰ו‡ מעמי„ בסכנ‡˘ ˙‡ ‰ר ‡נ˘י ‰חיל
ו‡˙ כללו˙ מ‰לך ‰מלחמ ,‰וכפי ˘‰כ˙וב ‡ומר" :ול‡ ימס ‡˙ לבב ‡חיו כלבבו".
‡ם כן˜ ,ו„ם כל ‰יו ˆריכים ל‰כריז על חזר˙ו ˘ל "‰יר‡ ורך ‰לבב"‰˘ ,י‡ עי˜רי˙ ביו˙ר,
ור˜ ‡חר כך ‡˙ ‰‰כרזו˙ על ‰בונ‰ ,‰נוטע ו‰מ‡ר˘!
י˙יר ‰מזו‡ :פילו כ„י "לכסו˙" על ‰חוזר ב‚לל עבירו˙ ˘בי„ו – ˘ז‰ו ‰טעם ˘מ˜„ימים
‰כרז‡ ‰חר˙ ,כי ‡ם ‰י˙ ‰זו ‰‰כרז‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י ‰ניכר מי„ על בעלי עביר˘ ‰מכינים
עˆמם לחזור ,ו„ו˜‡ כ‡˘ר ˜„מ‰ ‰כרז‡ ‰חר˙ ‡ז "ל‡ יבינו ˘‰ם בעלי עביר„ – "‰י ומספי˜
ב‰כרז‡ ‰ח˙ ˜ו„ם ל"מי ‡‰י˘ ‰יר‡ ורך ‰לבב" ,ור˜ ‡חר כך יכריזו ‡˙ ˘˙י ‰‰כרזו˙
‰נו˙רו˙!
מז ‰מוכיח רבי יוסי ‚‰לילי˘ ,כל ‰טעם לחזר˙ם ˘ל ‰בונ‰ ,‰נוטע ו‰מ‡ר˘‰ ,ו‡ ל‡
ב˘ביל עˆמם )ב‚לל ע‚מ˙ נפ˘ וכיו"ב(‡ ,ל‡ ‡ך ור˜ ב˘ביל "‰יר‡ מעבירו˙ ˘בי„ו",
כ„י ˘ל‡ י˙ביי˘; וז‰ו ‰טעם ˘‰‰כרז ‰עלי‰ם ˜ו„מ˙ ל"מי ‡‰י˘ ‰יר‡ ורך ‰לבב" ,כי
כל ‰חזר˘ ‰ל‰ם ‰י‡ ר˜ ב˘ביל למנוע ‰בו˘‰˙˘ ‰י ‰לז‰ ‰חוזר ב‚לל עבירו˙ ˘בי„ו,
˘"‰רו‡‰ו חוזר ‡ומר ˘מ‡ בנ ‰בי˙ ‡ו נטע כרם ‡ו ‡ר˘ ‡˘ – "‰ולˆורך ז ‰מכריזים עלי‰ם
לפני כן )כי ‚ם ‡ם בפועל ‰יו בעלי עביר ‰חוזרים ‡חרי ˘‡ר ‰‰כרזו˙‰ ,רי מי„ כ˘מכריזים
"מי ‡‰י˘ ‰יר‡ ו‚ו'" ‰י ‰ניכר בפני‰ם ˘ל בעלי עביר˘ ‰מ˙כוננים לחזור(.
]ו‡ין ל˘˜‰ו˙‡„ ,ם כן „י ˘ר˜ ‡ח„ מ˘לו˘‡ ‰ל ‰יחזור – „‡ינו‰˘ ,רי ‰טעם ˘ל כל
˘ל˘‡ ‰לו ‡ח„ ‰ו‡„" ,בר ˘ל ע‚מ˙ נפ˘ ‰ו‡ ז ,"‰ולכן ‡ין לחל˜ בנו‚ע ל„ינם;
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ולי˘ר‡ל מ ‰פעל ‡-ל"„ ,רמז י˘ ב„בר
˘מן ‰ע˙ ‰‰י‡ י˘ לח˘ב כמנין ‰ימים
˘עברו ‡ז מ˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ ,ובעבור
זמן ז˙" ‰חזור ‰נבו‡ ‰לי˘ר‡ל" ]ועיי"˘
ל‡ח"ז ˘‡‰ריך בפרטי ‰ח˘בון‰„ ,נבו‡‰
‰י˙ ‰ב˘נ˙ ‡‰רבעים ליˆי"מ ˘‰י‡ ˘נ˙
ב'˙פ"ח ,ולפ"ז חזר˙ ‰נבו‡ ‡‰˙ ‰ב˘נ˙
„'˙˙˜ע"ו[ .ועו„ ז‡˙ מפור˘ בכמ‰
מ˜ומו˙ ˘‚ם ל‡חרי מו˙ נבי‡ים ‡חרונים
‰י˙˘‰ ‰ר‡˙ רוח ˜‰ו„˘ – עיי' ˘ערי
˜„ו˘ ‰לרח"ו ˘ער ‚ פ"ז .ובמ˜ומו˙
˘‰וב‡ו בפ˙יח ‰ל˘ו"˙ מן ˘‰מים מ‡˙
‰ר"ר מר‚ליו˙.

רוח ˜‰ו„˘" ‡ין ‰כוונ˘ ‰בטל ‰ל‚מרי,
„„‚ ‡‰ול ‰מזו מˆינו ‚בי כמ„ ‰ברים
˘‡מרו בסוט˘) ‰ם("„ ,מ˘חרב מ˜„˘
ר‡˘ון בטל ‰כו'" ,ו‡עפ"כ כ˙בו ˙‰וס'
)˘ב˙ כ ,ב „"‡ ‰נן .וכ" ‰בר"˘ כל‡ים פ"ט מ"ב(

„ל‡ ל‚מרי בטל ‡ל‡ ˘ל‡ ‰י' נמˆ‡ כ"כ,
וז‰ו ‡ף ˘˙‰ם נ‡מר בל˘ון "בטל,"‰
וכ"˘ ‰כ‡ „„יי˜ו לומר ר˜ "נס˙ל˜ "‰ול‡
"בטל‡ ."‰ל‡ ‰כוונ ‰כ‡ן„ ,כיון ˘‡ין
‰נבו‡˘ ‰ור‡ ‰ל‡ במי ˘נ˙על ‰ביו˙ר
בחכמ ‰וב˜„ו˘ ‰וכו' ,כמו ˘‡‰ריך
‰רמב"ם )‰ל' יס ˙"‰פ"ז( ,לכן בזמן ‰ז,‰
עליו ‡מרו "‡כ˘ור „רי" )ב˙מי'( ו"‡ם
)˘ב˙ ˜יב(:

ל‡ מˆינו כמעט בני ‡„ם ˘י‰יו ר‡ויים
לנבו‡‡ .‰בל ל‡ ˘פס˜ו בז ‰ל„ינ‡ „‡י
‡פ˘ר ל„ין נבו‡ ‰בזמן ‰ז .‰וז‰ו ‰פירו˘
„"נס˙ל˜˘ ,"‰נ˙על ‰ונ˙רח˜ מיכול˙

‡בל בנו‚ע ל‰כרז ‰עלי‰ם ‰י‡ ‰פ˘ר לחל˜ ,ול‰כריז ‰כרז‡ ‰ח˙ ˜ו„ם ל"מי ‡‰י˘

בנ"‡ לבו‡ ל˘‰ר‡˙ ‰נבו‡‡ ,‰בל ל‡

‰יר‡ ורך ‰לבב" ו˘˙י ‰כרזו˙ ל‡חר מכן )ובפרט ˘מכריזים על כל ‡ח„ בפני עˆמו( – ומז‰

‡מרו "פס˜‡ "‰ו "בטל ."‰ו‡"כ ,ע„יין

˘מכריזים כל ˘לו˘ ‰‰כרזו˙ ˜ו„ם ל"מי ‡‰י˘ ‰יר‡" ,מובן ˘כל ‰כוונ ‰בחזר˙ם ‰י‡ ר˜

‡יכ‡ ל„ין נבו‡ ‰בז"‰ז.

ב˘ביל "לכסו˙" על "‰יר‡ מעבירו˙ ˘בי„ו"[.

כ‰נ"ל י˘ ליי˘ב ‰יטב מ‰

˘מˆינו ל˘˜ו"ט „סוף זבחים ב„יני במ,‰
כי ˘י‚ר˙ "˘‰ס "מ‡י „‰ו‰ ‰ו˘ "‰ייכ‡
במˆו˘ ‰נ˙בטל ‰בז"‰ז מעי˜ר „‰ין,
‡בל „ינים ‡לו ל‡ נ˙בטלו ל‚מרי בעˆם
‚„רם„ ,כיון ˘‡יכ‡ ל„ין נבו‡ ‰בזמן ‰ז,‰
‚ם ע˙˘ ‰ייך ˘˙‰י' ˜‰רב ‰בבמ ‰ע"פ
ˆיווי נבי‡‡˘ ,ז נ„ח‡ ‰יסור ˘חוטי חוı
כנ"ל ,ולזˆ ‰ריך לי„ע „יני במ .‰וכל ז‰
‰ו‡ ר˜ ע"פ מ‰˘ ‰וכח לעיל „„ין ˜רבן
במ ‰ע"י ‰ור‡˙ נבי‡‰ ,ו‡ „ין מ„יני במ‰
)כ„ר˘˙ ‰ירו˘למי(„ ,כ˘‰ור‰ ‰נבי‡
ל˜‰ריב ליכ‡ ל‡יסור ˘חוטי חו ıמעי˜ר

ועל כן נר‡„ ,‰בז‡˘ ‰מרו ˘"נס˙ל˜‰

‰ר‡˘ונים כמל‡כים ‡נו כו'"

וע"פ

טו

„‰ין ,ול‡ ˘‰ו‡ מ„יני נבו‡„ ‰ב‰ור‡˙
˘ע˘ ‰לו מו˙ר לעבור על ‡‰יסור‰„ .נ,‰
ב‡ם ‰יינו ‡ומרים ˘‰ו‡ „ין ב„יני נבו‡,‰
ע„יין ‡ינו מיו˘ב ˆ‰ורך ב˜˘‰ו"ט „סוף
זבחים ב„יני במ‡ ‡‰„ ,‰ם כ‡˘ר יבו‡
‰נבי‡ ˙‰י' ˜‰‰רב ‰ב‡ופן ˘יעברו על
‡יסור במ ,‰על כרחך ˆ"ל ˘˙‰י' בז‰
‰ור‡˙ ˘ע‚ ‰ם ב˘‡ר ‰פרטים ו„‰ינים,
„ב‰ור‡˙ ˘ע‰˘ ‰י‡ נ‚„ „ין ˙‰ור‡ ‰י"ˆ
לי„ע כלל „יני ‡‰יסור ,ו„‰בר ˙לוי ‡ך
בˆיווי ‰נבי‡ ל‡ו˙˘ ‰ע .‰מ˘‡"כ לפי
„רכינו‰‰˘ ,י˙ר ל˜‰ריב ע"פ ‰ור‡˙
נבי‡ ‰ו‡ „ין ב„יני במ‰„ ,‰נבי‡ ר˜ יכול
ל‰ורו˙ על עˆם ˜‰‰רב ‰ובז ‰כבר סר
‡‰יסור „˘חוטי חו ,ıו˘וב מו˙ר ל‚מרי
ל˜יים על במ ‰זו מˆו˙ ˜רבן"‡ ,כ מובן
„ב˘‡ר ‰פרטים י‰י' ז ‰ע„יין ע"פ „יני
במ˘ ‰ב˙ור ,‰ומטעם ז‰ ‰וˆרך ‰בבלי
ל‡‰ריכו˙ ב„יני במ˘„ ,‰ייכי ‡ף ל‡חר
˘נ‡סרו ‰במו˙.

י„
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עיונים וביאורים

˘מ„יני נבו‡ ,(‰ו‡עפ"כ ‰וב‡ בספרי

בכללי ב' ˙‰למו„ים ˘בס' י„ מל‡כי ,ס"י( „‰יכ‡

‚ם ‰לימו„ ˘בירו˘למי ,כנ"ל ,ו‡"כ

˘‡פ˘ר ל˘‰וו˙ „ע˙ ‰בבלי ו‰ירו˘למי

מוכרח „מר ‡מר ח„‡ ומר ‡מר ח„‡ ול‡

)ו‰ספרי וכו'( ‡מרינן כן ‡פילו ביי˘וב

פלי‚י ,ו‡ף ל‰בבלי ‡י˙‡ נמי ל„‰ר˘‰

„חו˜ .ומ‚ ‰ם ˘סבר‡ נוספ˙ לומר ˘כן

˘בירו˘למי .ועל כן נר‡ ‰לח„˘ „‡ף

‰ו‡ ‚ם ˘יט˙ ‰בבלי ,כיון ˘בז˙˙ ‰יי˘ב

"˘‰ס „ילן ב‡מ˙ ס"ל „‡חר ˘‰ור‰ ‰נבי‡

˜ו˘יי˙ ˙‰פ‡ר˙ י˘ר‡ל „לעיל ,כמ˘י"˙

לעבור על ‡‰יסור ,וממיל‡ מˆ„ „יני נבי‡

ל‰לן[.

חל בז„‚ ‰ר ˘ל ˆיווי נבי‡ ˘ˆריך ל˘מוע
לו ‡ף ב„בר ‡יסור )כ„˘מעינן מ"ו‡ליו
˙˘מעון"(˘ ,וב נ˙ברר למפרע „‡‰יסור
„במ‡ ‰ינו כ‡ן מלכ˙חיל ,‰ומו˙ר ˜רבן
ז ‰מ„יני במ ,‰כי ל‡ נ‡מר ‡יסור ˘חוטי
חו ıבמ˜ום ˘י˘ בו ‰ור‡˙ נבי‡ ו„ין
„"‡ליו ˙˘מעון" )כלומר˙ ,חיל ‰בעינן
למילף ˘י˘ כ‡ן „‰ין ˘ב„יני נבו‡ ,‰ו‰ו‡
ענין ‰חיוב ˘בז ,‰מ˘ ‰בנ"י מחוייבים
ל˘מוע ב˜ול ‰נבי‡ ל˜‰ריב בבמ‰
‡‰סור ‰מˆ"ע – וז ‰יליף "˘‰ס מ"‡ליו
˙˘מעון"; ‡בל ל‡חרי „י„עינן „‰וי ב‚„ר
ˆיווי נבי‡ ˘ˆריך ל˜יימו˘ ,וב מ˙ח„˘
‚ם ב‚„ר ‰‰י˙ר ˘בז‰˘ ,‰ו‡ ‰י˙ר ‚מור
ב„יני במ ‰כי ‡ין ‡יסור‡ ‰מור מעי˜ר‡
במ˜ום „‰וי ב‚„ר ˆיווי נבי‡ ˘מחוייבים
ל˘מוע לו( .ולי˘נ‡ „‚מ' ˘ם" ,עבור על
‡ח˙ מכל מˆו˙ כו' כ‚ון ‡לי‰ו כו'",
‡פ˘ר ˘‡ין ‰כוונ ‰בז‚„ ‰ם ב‡יסור במ‰

ו‰נ,‰

ב„ין נבי‡ ‡מרו

)יומ‡ ט :סוט‰

מח˙ :וספ˙‡ ˘ם פי"‚ .„ ,סנ„‰רין י‡ ע"‡(,
„"מ˘מ˙ו נבי‡ים ‡‰חרונים ח‚י זכרי'
ומל‡כי נס˙ל˜ ‰רוח ˜‰ו„˘ מי˘ר‡ל".
ולכ‡ור ‰מ˘מע „ל‡ ˘ייך כלל „ין נבי‡
בזמן ‰ז‡ .‰מנם ,לכ‡ור ‰י˘ ל˙מו‰
בז‰„ ,‰רמב"ם בחיבורו

)‰ל' יסו„י ˙‰ור(‰

פיר˘ כל „יני ˘‰ר‡˙ ‰נבו‡ ,‰ופיר˘ ‚ם
‰סיי‚ים ˘י˘ בז„ ,‰כ‡˘ר ל‡ נ˙˜יימו
˙‰נ‡ים ל‰יו˙ ˘‰ר‡˙ ‰נבו‡ ‰ל‡ חלו
„יני נבי‡ )˘ם פ"ז  ,(‰"‰ול‡ ‡˘˙מיט
ב˘ום מ˜ום ˘יזכיר „ל‡ ˘ייך כלל
˘‰ר‡˙ ‰נבו‡ ‰מ˘מ˙ו נבי‡ים ‡חרונים.
וכן מ˘מע ממ„˘ ‰יי˜ ‰רמב"ם בל˘ונו,
„ל‡חר ˘מנ˙‰ ‰נ‡ים ‰נˆרכים לנבו‡,‰
כ˙ב „במי ˘נ˙˜יימו "מי„ רו˘ ˜"‰ור‰
עליו"‰ ,יינו ˘˘‰‰ר‡˙ ‰לוי' ר˜ ב˙נ‡ים
‡לו ,ול‡ ˘י˘ בז ‰עו„ ˙נ‡י ‡ם ‰ו‡ זמן

ל‡חר ˘כבר ‰ור‰ ‰נבי‡ י‰י' ז ‰ע„יין

‰בי˙ ‡ו כיו"ב .ו‡ף ‰חינוך

עביר ‰על ‡‰יסור )ור˜ ˘נ„ח‡‰ ‰יסור

כ˙ב ‚בי ‰חיוב ל˘מוע ב˜ול ‰נבי‡,

מ„ין ‰ור‡˙ ˘ע ,(‰כי ‡ם כוונ˙ "˘‰ס

„"נו ˙‚‰מˆו ‰זו בזכרים ונ˜בו˙ כל ‰זמן

ר˜ לומר ˘‰נבי‡ בˆוו˙ו ‡ומר לי˘ר‡ל

˘ימˆ‡ נבי‡ בינינו" ,ול‡ טרח כלל לפר˘

בל˘ון ז˘ ,‰יעברו על ‡‰יסור˜„ ,ו„ם

„בזמן ‰ז‡ ‰ין ˘ייך כלל מˆו ‰זו .וי˙יר‰

˘מור‰ ‰נבי‡ ‰לו‡ ‡‰יסור בעינו עומ„

מזו מˆינו‰„ ,רמב"ם כ˙ב ב"‡‚ר˙ ˙ימן"

)מˆו˜˙ ‰טז(

ו‡"כ ‡י ‡פ˘ר לו לומר בל˘ון ‡חר‡ ,מנם

‡ו„ו˙ ‡ח„ ˘‰י' ˜רוב לזמנו ˘ניב‡ בכמ‰

‡חר ˘כבר ‰ור˘ ‰וב ל‡ יˆטרכו לעבור

וכמ„ ‰ברים ונ˙˜יימו כולן ,ובז‰" ‰וכיח

על ‡‰יסור‡‰„ ,יסור כבר בטל ]וכבר

לעיני כל ˘‰ו‡ נבי‡ ב‡ין ספ˜" .וכן כ˙ב

)יומ‡ פז ,ב „" ‰ו‡‰מר .ו‰וב‡

˘ם‚ ,בי נבו‡˙ בלעם" ,כע˙ י‡מר ליע˜ב

כ˙בו ˙‰וס'

מדוע אין לדאוג מהעתיד
לבוא על האדם?

)וראה גם רש"י ואתחנן ו ,ה( ,ובמילא אין מקום
לדאגה ,כי יש לקבל הכל בתמימות ובשמחה.

איך מכפרת עגלה ערופה
שלא נעשית לפני ה'?

תמים תהי' עם ה' אלקיך
התהלך עמו בתמימות ,ותצפה לו ,ולא תחקור אחר העתידות,
אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות כו'
)יח ,יג .רש"י(

לכאורה צריך ביאור אריכות לשון רש"י,
דמנ"ל שפירוש תיבות "תמים תהי'" הוא לא
רק שיש "להתהלך עמו בתמימות" אלא גם
ש"לא תחקור אחר העתידות" וש"כל מה
שיבוא עליך קבל בתמימות"?
ויש לבאר בפשטות:
כתוב זה בא בהמשך לאזהרת הכתוב לא
לשמוע למעוננים וקוסמים "כי תועבת ה'
כל עושה אלה" .ומזה מובן ,שאפילו אם אכן
יאמרו דברי אמת ,בכל זאת אוסר הכתוב
לשמוע אליהם בגלל היותם "תועבת ה'".
וזהו שמסיים הכתוב – "תמים תהי' עם ה'
אלקיך" ,כלומר ,שאף שלכאורה יכולה לצמוח
תועלת על ידי המעוננים והקוסמים ,בכל
זאת לא תלך אליהם ,אלא "תמים תהי' עם ה'
אלקיך" – "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו",
ולא תשאל אצל מעוננים וקוסמים וכו'.
אך לכאורה הדבר האמור מעורר שאלה ,אם
האדם יקיים הציווי "התהלך עמו בתמימות" –
עדיין לא ישיג את התועלת של ידיעת העתידות
שבאה על ידי ה"תועבות" האמורות .ולכן
ממשיך רש"י "ולא תחקור אחר העתידות",
שאכן הציווי "התהלך עמו בתמימות" כולל
את זה שלא יחקור כלל מה יקרהו בעתיד.
ואם ישאל האדם ,מאחר שלא יחקור אחר
העתידות הרי יהי' בדאגה תמידית מה ילד יום,
לכן ממשיך רש"י "אלא כל מה שיבוא עליך
קבל בתמימות" .והיינו ,שהליכה בתמימות עם
ה' כוללת גם לקבל כל מה שיבוא עליו מאת ה'
– בין לטוב ובין למוטב – במנוחה ובתמימות,
ובלשון חז"ל )ברכות ס ,ב(" :לקבולינהו בשמחה"

והורידו גו' את העגלה אל נחל איתן גו' וערפו שם
את העגלה בנחל
וערפו – אמר הקב"ה ,תבוא עגלה בת שנתה שלא עשתה פירות
ותיערף כו' לכפר על הריגתו של זה שלא הניחוהו לעשות פירות
)כא ,ד .רש"י(

התחלת דברי רש"י "אמר הקב"ה" תמוהה
לכאורה ,שהרי כל דברי התורה באים מהקב"ה,
ומה החידוש כאן שיש להדגיש שענין זה "אמר
הקב"ה"?
ויש לומר הביאור בזה:
בדרך כלל ,לא מצינו כפרה ע"י הריגת
בעל חיים אלא במקדש בלבד .ואפילו שעיר
המשתלח ,הנה אף שלא נקרב ע"ג המזבח,
אך הכהן התוודה עליו "לפני ה'" בעזרה.
ופרה אדומה שנעשית בחוץ ,הנה לא לכפרה
באה אלא לטהר מטומאת מת ,וגם היא הייתה
נעשית "נוכח פני אוהל מועד".
אך בעגלה ערופה מצינו דבר חידוש :אף
שלכפרה באה ,כמו שכתוב בהמשך הפרשה
"כפר לעמך ישראל גו' ונכפר להם הדם" ,מ"מ
לא עשאוה במקדש ,לא היו בה שום מעשה
שחיטה או זריקת דמים וכיו"ב ,ועוד זאת,
שמעשה העריפה לא נעשה ע"י כהנים!
וא"כ קשה ,איך נפעלת הכפרה ע"י עריפה
זו?
וע"ז כותב רש"י "אמר הקב"ה" ,שמכיון
שאין כאן דמיון לפעולות אחרות של כפרה,
היו זקוקים לאמירה מיוחדת של הקב"ה לחדש
אופן חדש של כפרה שמיוחד רק לעגלה
ערופה ,ואינו דומה לקרבנות אחרים ,שאין
הכפרה נפעלת ע"י ההקרבה במקדש וכיו"ב,
אלא ע"י עשיית מעשים הדומים לפעולת
החטא.

המדור מודפס ﬠיוי נשמת ר' ﬠזריא צבי ב"ר מרדכי ﬠ"ה
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המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר

מרדכי אברהם ישﬠי'
ﬠ"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ﬠ
נב"ﬠ י"ד ניסן ה'תש"פ
תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

„‰ ‡‰רב ‰מ„‰ינים ˘עס˜ו ב‰ם בסו‚י‡

˘חוטי חו ıכלל" ]ונפ˜"מ ˘יכול ‡חר

„סוף זבחים ‰ם מן ‰פר˘יו˙ ˘נ‡מר

˘חיט˙ו ל˜‰ריבו במ˜„˘ ,עיי"˘[ .ו‰סי˜

בר‡˘ן "„בר ‡ל בנ"י" ‡ו כיו"ב ,וב„ינים

„‰ו‡ פלו‚˙‡ בין ‰בבלי ו‰ירו˘למי ב‚„ר

‡לו ל‡ ˜‡י ‰י˙ר ‰ור‡ ‰לנכרי‰˘ ,רי ‡ין

˜רבן ˘˜‰ריב ‡לי‰ו ב‰ר ‰כרמל ,וכן

כל טעם ופ˘ר ללמ„ם ‰נך „ינים.

בכל ˜רבן במ ‰ע"י נבי‡„ ,ל‰ירו˘למי

ו‰נר‡‰

ל˙ר˜‰ ıו˘י‡ ב‡ופן ‡חר,

ב„˜‰ם „יני נבי‡ ˘נ‡מרו בפר˘˙נו.

הקב"ה מורה חוטא:
"מקט ,מקט"!

‰נ‡ ,‰י˙‡ ביבמו˙ ˆ„„ :ר˘ו מן ‰כ˙וב
„פר˘˙נו "נבי‡ מ˜רבך מ‡חיך כמוני
י˜ים לך ‡ '‰ל˜יך‡ ,ליו ˙˘מעון" –
"‡פילו ‡ומר לך עבור על ‡ח˙ מכל מˆו˙

התורה מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים  /גם השוגג אשם הוא בחטאו – ו"דברי תורה" קולטין ומצילין אותו /
גם חוטא במזיד – נקלט ב"דברי תורה"  /הקב"ה עומד על פרשת דרכים של האדם ומכריז "מקלט ,מקלט!"

˘ב˙ור ,‰כ‚ון ‡לי‰ו ב‰ר ‰כרמל ]˘ˆיו‰
ל˜‰ריב חו ıלמ˜„˘[‰ ,כל לפי ˘ע‰
]‰יינו ‰יכ‡ „‰וי ‰ור‡˙ ˘ע˘ ,[‰מע לו".

ī

ומע˙"ˆ ‰ע ב˙„ ‡‰נן בספרי על ‰כ˙וב

‡י˙‡ ב˘ל"„˜‰) ‰מ˙ בי˙ ‡חרון י„˙‰"˘ (‡ ,ור ‰מ„בר˙ בעליונים ורומז˙ ב˙ח˙ונים",
עי˜רם ˘ל ענייני ˙‰ור‰ ‰ו‡ ברוחניו˙ ‰עניינים – "עליונים" ,ומ˙‰ור ‰כפי ˘‰י‡ ברוחניו˙
נמ˘כו ונ˘˙ל˘לו ‰מˆוו˙ כפי ˘‰ן ב‚˘מיו˙ בˆיוויי ˙‰ור‰ ‰נ‚לי˙ לנו ,ו‰רי ‰ן כ"רמז"
על „‰ברים כפי ˘‰ם ברוחניו˙ם.

„˘חוטי חו˘‰" ,ıמר לך פן ˙על ‰עולו˙יך
בכל מ˜ום ‡˘ר ˙ר‡) "‰ר‡ ‰יב ,י‚(„„ ,ו˜‡
"בכל מ˜ום ‡˘ר ˙ר‡ "‰מעˆמך ‡סור,
"‡בל ‡˙ ‰מעל ‰בכל מ˜ום ˘י‡מר לך
‰נבי‡ כ„רך ˘‰על‡ ‰לי‰ו ב‰ר ‰כרמל".

‡ילו זכינו‰ ,י ‰ס„ר ‰לימו„ "מלמעל ‰למט‰ ."‰יינו רו‡ים ‡˙ ‰מˆוו ‰כפי ˘‰י‡

ו˙מו ‰ביו˙ר מ‰˘ ‰וˆרכו ל„רו˘ ‰י˙ר

"למעל "‰ברוחניו˙ ,ומפרטי ‰מˆוו‰ ‰רוחניים ‰יינו למ„ים ‡˙ פרטי „‰ינים ˘ל ‰מˆוו‰

מיוח„ ב„יני ˘חוטי חו‡ ,ıחר ˘י˘

˘‚‰מי˙ בעולם ‰ז.‰

ל˙‰ירו מ„ין ‰ור‡˙ ˘ע˘ ‰בכל ˙‰ור,‰

‡ך ל‡˘ר ל‡ זכינו ,ו‰ננו רו‡ים „‰ינים ו‰מˆוו˙ כפי ˘‰ם ב‚˘מיו˙‰ ,נ‰ ‰ס„ר ‰ו‡
לעיין בפרטי „יני ‰מˆוו ‰ב‚˘מיו˙ ,ומ‰ם ללמו„ ‡˙ עניינם ברוחניו˙ ולי˜ח מ‰ם „רכים
בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.
ו‰נ ,‰בפר˘˙נו )יט ,ב (‚-נ˙ב‡ר˜˙ ‰נ˙ ‰רוˆח ב˘ו‚‚˘" :לו˘ ערים ˙ב„יל לך  . .ו‰י‰
לנוס ˘מ ‰כל רוˆח" .וכ‡˘ר מ˙בוננים בפרטי מˆוו ‰זו‡ ,פ˘ר ללמו„ כמ ‰וכמ ‰עניינים
ברוחניו˙ ב„רכי עבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

„ע"י נבי‡ מבטלין מˆו.‰

ו‰נ,‰

בירו˘למי מ‚יל ‰פ"‡ ‰י"‡

‡י˙‡ נמי כעין מ‡˘ ‰מרו בספרי וז"ל
"‡ין ‰במ ‰ני˙ר˙ ‡ל‡ בנבי‡ ,מ‡י
טעמ‡˘‰ ,מר לך פן ˙על ‰עולו˙יך
בכל מ˜ום ‡˘ר ˙ר‡ ‰כי ‡ם במ˜ום ‚ו',
ו‡לי‰ו מ˜ריב ב˘ע˙ ‡יסור ‰במו˙"‡ ,ר

גם השוגג אשם הוא בחטאו – ו"דברי תורה" קולטין ומצילין אותו

˘מל‡י „בור‡ ‡"ל "וב„ברך ע˘י˙י"

ערי מ˜לט ‰וב„לו בכ„י ל˜לוט ב‰ן ‰רוˆחים ב˘ו‚‚˘ ,מ‚ינים עלי‰ם ומˆילים ‡ו˙ם
מ‚ו‡ל „‰ם .וכמו כן ברוחניו˙ י˘ עיר מ˜לט ו‰י‡ ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘ ,‰כמ‡מר רז"ל

)מכו˙ י,

‡( "„ברי ˙ור˜ ‰ולטין"˙‰ .ור˜ ‰ולט˙ ומכפר˙ על נפ˘ו ˘ל ‰עובר עביר ‰ב˘ו‚‚ ,ומˆיל‰

י‚

ל‡ נ‡מר בז ‰מלכ˙חיל‡ ‰יסור במ,‰
מ˘‡"כ ‰בבלי ל‡ „רי˘ ‰לימו„ מן
‰כ˙וב „˘חוטי חו ,ıור˜ ˘‡עפ"כ ס"ל
„מ„ין ‰ור‡˙ ˘ע ‰ע"י נבי‡ ˘בכל ˙‰ור‰
˙‰ירו ‡‰יסור „במ .‰ובי‡ר‡„ ,יפלי‚ו
‡ם ‰‰י˙ר „‡לי‰ו ‰י' „ין ב„יני במ‡ ‰ו
ב„יני נבו‡„ ,‰ל‰ירו˘למי – ע"י ‰ור‡˙
‰נבי‡ נ˙ברר „˜‰רב ‰זו מו˙ר˙ מעˆם
„‰ין ˘נ‡מר ‚בי במ ,‰ו‰וי ממ˘ כ‰י˙ר
‰במו˙ ˜ו„ם ˘נבנ‰ ‰מ˜„˘„ ,ליכ‡ כ‡ן
‡יסור ˘חוטי חו ıומו˙ר „‰בר מעי˜רו
)ול‡ ˘ר˜ נ„ח‡ ‰יסורו ע"י „בר ‚‰ובר
עליו ו„וח‰ו( .ולכן ל‡ למ„ ז‰ ‰ירו˘למי
מן ‰כ˙וב ˘נ‡מר ‚בי נבו‡„ ,‰מ˙‰ם
ל‡ ˘ייך למילף ˘ב‰ור‡˙ ‰נבי‡ נפ˜ע
‡‰יסור ל‚מרי ,כ"‡ ר˜ ˘י˘נו ל‡‰יסור
ובכח ‰נבי‡ ל˙‰יר ˘יעברו על ‡‰יסור
˘י˘נו .מ˘‡"כ ל‰בבלי ‰ו‡ „ין ב„יני
נבו‡‡„ ,‰ף ˘מ„יני במ„‰ ‰בר ‡סור ‡ף
ב‡ופן ז ‰ול‡ נפ˜ע כ‡ן ‡‰יסור כלל,
מ"מ ,ע"י ‰ור‡˙ ‰נבי‡ נ„ח‡‰ ‰יסור,
„כן ‰ו‡ „ין נבי‡ ˘מבטלין מˆו ‰ע"פ
„בריו ב‰ור‡˙ ˘ע ,‰ובל' "˘‰ס "‡פילו
‡ומר לך עבור על ‡ח˙ מכל מˆו˙ כו'".

‡יבר‡,

„ע"פ מ‰˘ ‰וב‡ לעיל

„‚ם בספרי „ר˘ו כבירו˘למי מן ‰פסו˜

)מלכים ‡ יח ,לו( – ב„בורך ע˘י˙י" .ובי‡ר

„˘חוטי חו ,ıמוכרח „ל‡ כˆ‰פע"נ‡‰„ .

ע"ז בˆפנ˙ פענח ‰ל' מ˙נו˙ עניים

בספרי )ע"‰פ ˘בפר˘˙נו( ‰וב‡ ‰נמי „‰ר˘‰

פ"ב ‰י"ח „‰ירו˘למי ס"ל ˘ב˜רבן ז‰

˘בבבלי „‰י˙ר ˜‰רב ‰בבמ ‰ע"פ נבי‡

˘˜‰ריבו ע"פ ‰ור‡˙ נבי‡ "‡ין עליו ˘ם

מ˘ום ‰י˙ר ‰ור‡˙ ˘ע‰) ‰יינו ‰‰י˙ר

לקראת שבת

יב

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרב שמﬠון ב"ר מנחם
שמוא דוד הוי ﬠ"ה

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת

ט

‡ו˙ו מיˆר ‰רע‰ ,ו‡ ˘‰טן.
„‡‰ם ‰עובר עביר ‰רח"ל נמ˘ל ל"רוˆח נפ˘" ,וכפי ˘„ר˘ו בס˜"‰

)ר‡ ‰ב‡ריכו˙ בל˜וטי

˙ור ‰במ„בר י‚ (‚ ,על ‰פסו˜ )בר‡˘י˙ ט ,ו( "˘ופך „ם „‡‰ם ב‡„ם"„‡"˘ ,ם" ‰ר‡˘ון ‰י‡ נפ˘
‡‰לו˜י˙ ,ו"‡„ם" ˘‰ני ‰ו‡ ‰יˆר ‰רע ,ו‰חוט‡ "˘ופך „ם „‡‰ם" – מוˆי‡ ‡˙ ‰חיו˙ מן

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

‰נפ˘ ‡‰לו˜י˙ ,ונו˙ן ‡ו˙" ‰ב‡„ם" – ביˆר ‰רע.
חוט‡ ז ,‰ז˜ו˜ לעיר מ˜לט ˘˙ˆילנו מי„י ‚ו‡ל „‰ם‰ ,יˆר ‰רע ,ועל כך „ר˘ו חז"ל ˘עיר
מ˜לטו ˘ל ‰חוט‡ ‰ם „ברי ˙ור.‰

דין נביא ובמה בזה"ז
יביא קושיית התפא"י גבי סוגיית הש"ס בדין הקרבה בבמה אף דנאסרו הבמות לעולם; יפלפל בגדר היתר
הקרבה בבמה ע"י הוראת נביא ,ויוכיח דבעיקרו של דבר דין נביא לא בטל בזה"ז ,ועפ"ז מתורצת הקושיא

ī
בסו‚י‡

„סוף זבחים מˆינו סו‚י‡

ערוכ ‰ב„יני ˜‰רב ‰ע"‚ במ˘ ‰ל‡
במ˜„˘,

‡ם

י˘

בז‰

„יני

˜רבנו˙

˘במ˜„˘ כו' .וב˙פ‡ר˙ י˘ר‡ל על

‰ו‡ ל‡ נ˙כוון לעביר ‰ו‡ין ‰ו‡ ‡˘ם ב?‰
‡ך ב‡מ˙ ‡ין „‰בר כן ,כי טבעו ˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל ˘‡ינו ב‡ לי„י עביר ‰כלל ‡פילו ב˘ו‚‚.
‰נ˘מ‡‰ ‰ל˜י˙ ˘‰וכנ˙ בכל ‡י˘ י˘ר‡ל ‡ינ˘ ‰ייכ˙ כלל לע˘ו˙ „בר ‰מנ‚„ לרˆונו י˙'.
‚ם ל‚וף‰ ,רי טבע ‚‰וף לברוח מ„בר ‰מזי˜ .וכ˘ם ˘‡ין ˘ייך ˘י˜פו ıל˙וך ‡ ˘‡‰פילו

‰יינו ללמ„ ‡˙ ‰נכרי „יני ˜‰‰רב ‰בבמ.‰
וז‰ו „בעינן לי„ע פרטי „‰ינים „במ ‰ע"מ
לי„ע מ ‰ל‰ורו˙ לנכרי.

‰מ˘נ˘ ‰ם „ ,‰˘˜‰לכ‡ור˙ ‰מו ‰מ‰
˘עס˜ "˘‰ס ב„יני במ‡ ‰חר ˘נ˙פר˘

‰רוחני˙ מ„ובר במי ˘חט‡ ב˘‚‚‡ .‰ך „‰בר ˆריך בי‡ור ,מ„וע ˆריך ˘‰ו‚‚ לכפר ,‰ו‰ל‡

י˙ר על כן‚ :ם מˆ„ ‚‰וף מופרך ל‚מרי עניין ˘ל עביר ,‰כי מכיוון ˘„בר עביר ‰מזי˜

לע˘ו˙ ב˘ליחו˙ן ,מ"מ "ל‡ורינ‰ו ˘רי",

‡יבר‡

ו‰נ ,‰כפר˙ עיר מ˜לט ‰י‡ בעבור מכ ‰נפ˘ ב˘‚‚ ,‰וב‡˙‰ם לז‡˙‰ ,רי ‚ם בעבו„‰

„˙ירוˆו ˆ"ע ו˜˘ ‰ל‰ולמו,

כבר בסו‚יין „מ˘ב‡ו לירו˘לים ונבנ‰

וב„˜‰ם„ ,לכ‡ור‰ ‰י‡ ‚ופ‡ ˙י˜˘י מ‰

‰מ˜„˘ "נ‡סרו ‰במו˙ ול‡ ‰י' ל‰ן עו„

„‡מרינן „˘רי לי˘ר‡ל ללמ„ לנכרי „יני

‰י˙ר" ,ונמˆ‡ „„ין במ‡ ‰ינו ˘ייך כלל

‰במ‰ ‡‰„ ,‰י˙ר נכרי בבמ ‰ילפינן

בז"‰ז ול‡ י‰י' ˘ייך לעולם ,ו‡"כ מ‰

מ„כ˙יב ב˙חיל˙ ‰פר˘˘„ ‰חוטי חוı

מ˜ום ל„ון ב‰לכו˙י' .ובס‚נון ˜ו˘יי˙

"„בר ‡ל בני י˘ר‡ל"„„ ,ר˘ינן „ר˜

"˘‰ס יומ‡  :‰בכ‡‰י ‚וונ‡ – "מ‡י „‰ו‰

בי˘ר‡ל ‡י˙‡ ל‡יסור במ ‰בז"‰ז ,ומע˙‰

‰ו ."‰ו˙יר ıע"ז ˙‰פ‡"י‡„ ,ף בזמן ‰ז‰

מ ‰פ˘ר ‰לימו„ לנכרי „יני במ‚ ‡‰ ,‰ם

מˆינו ל„יני במ ,‰ו‰ו‡ ממ‡„ ‰י˙‡ ˘ם

בכמ ‰מ„יני ‡ופן ˜‰‰רב ‰בבמ ‰פ˙ח

בסו‚יין "ועכו"ם בזמן ‰ז ‰ר˘‡ין לע˘ו˙

‰כ˙וב נמי בל˘ון "„בר ‡ל בני י˘ר‡ל"

כן )ל˜‰ריב בבמ (‰כו'"˙„ ,ר „בר ‡ל בני

וכיו"ב ,ו‡"כ‡ ,ף ‰נך „ינים ‡יכ‡ למילף

י˘ר‡ל ,בנ"י מˆווין על ˘חוטי חו ıו‡ין

„ל‡ ˘ייכי בנכרים כלל .ועל כרחך ˆ"ל,

‰עכו"ם מˆווין על ˘חוטי חו ,ıלפיכך כל

„‡כן „יני במ˘ ‰ב‰ם ‡מרו „י˘ר‡ל ר˘‡י

‡ח„ ו‡ח„ בונ ‰לו במ ‰לעˆמו ומ˜ריב

ללמ„ ל‰נכרי‰ ,יינו ר˜ „ינים ˘נ„ר˘ו

עלי' כל מ˘ ‰ירˆ ‰כו'" ,ול‡ח"ז ‡מרו

מן ‰פר˘יו˙ ˘ל‡ נ˙מעטו ב‰ן נכרים

„‡ף ˘‡סור לי˘ר‡ל לסייען בז‡ ‰ו

בפירו˘ .ומע˙ ‰סר יי˘ובו ˘ל ˙‰פ‡"י,

ב˘‚‚‰ ,‰רי כמו כן ‡ין ˘ייך ˘יעבור עביר‡ ‰פילו מבלי מ˘ים ,ו‰ו‡ נר˙ע מ„בר עביר‰
כמו מפני „‰לי˜ .‰וז‰ו עומ˜ „ברי ‰כ˙וב "ל‡ י‡ונ ‰לˆ„י˜ כל ‡וון" )מ˘לי יב ,כ‡(„ˆ‰˘ ,י˜
נ˘מר ב‡ופן טבעי מן ‰חט‡ כ‡„ם ‰נ˘מר מן ˘‰ ˘‡‰ורפ˙.
ו‡ם נפל „‡‰ם וחט‡ ‡פילו ב˘ו‚‚‰ ,נ ‰י„ו במעל ‰ז„ ,‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘ב‡„ם˘ ,מע˘י‰
ו˙‡וו˙י ‰כב‰מ‰ ,‰י‡ ‰מבי‡„‡‰ ˙‡ ‰ם לחטו‡ ב‰יפך מטבע נ˘מ˙ו ו‚ופו ,וˆריך „‡‰ם
לעמו„ חז˜ ˘ל‡ לי˙ן לנפ˘ ‰ב‰מי˙ ל‚בור על נפ˘ ‡‰ל˜י˙ ,ו‰חוט‡ ב˘ו‚‚ ל‡ זו בלב„
˘ל‡ ˘מר על עˆמו מ˘‰פע˙ נפ˘ ‰ב‰מי˙‡ ,ל‡ ˘על פי רוב ‚ם מסייע ומחז˜ נפ˘ ‰ב‰מי˙
˘בו על י„י מע˘יו ‰ל‡ טובים ,ו‡ם כן ‡˘ום ‡˘ם ‚ם בחט‡ ‡˘ר ב˘‚‚‰ ‰ו‡ .ולכן ˆריך
‰ו‡ לכפר ‰ולמ˜לט על י„י "„ברי ˙ור ,"‰כמבו‡ר למעל.‰

גם חוטא במזיד – נקלט ב"דברי תורה"
ו‰נ ‰מˆינו ‡˘ר ל‡ ר˜ ˘ו‚‚ ניˆל בעיר מ˜לטו‡ ,ל‡ ‚ם ‰ור‚ נפ˘ במזי„ יכול לברוח
לעיר מ˜לט‡" ,ח„ ˘ו‚‚ ו‡ח„ מזי„ מ˜„ימין לערי מ˜לט" )מכו˙ ט ,ב(‡„ .ף ˘‡ין ערי מ˜לט
מˆילין ‡ו˙ו מעונ˘ מי˙‰ ,‰רי לפי ˘ע‰ ‰ו‡ ניˆל‡˘ ,ין ‚ו‡ל „‰ם יכול ל‰ר‚ו ‡ל‡ מו‚ן
‰ו‡ ע„ ˘י‚מרו „‰יינים „ינו ,ו‚ם כ˘יבו‡ ל„ין‰ ,רי מˆווים „‰יינים "וˆ‰ילו ‰ע„,"‰
וסנ„‰רין ˘„נ ‰למי˙ ‰פעם ב˘בע ˘נים ‰יי˙ ‰נ˜ר‡˙ "חבלני˙" )˘ם ז.(‡ ,
וי˙ר ‰מזו מˆינו )ר‡˘ ‰ו"˙ נו„ע בי‰ו„‡ ‰ו"ח מ„‰ו"˜ סי' ל (‰בזמן ‚‰לו˙ לעניין כפר˙ נ˘מ˙ו
˘ל ‰רוˆח במזי„„ :בזמן ‰בי˙ ‰נ‡ ‰ף ˘˘ב ‰רוˆח ב˙˘וב˘ ‰לימ‰ ,‰רי ‡ין ל„יין ‡ל‡
מ˘ ‰עיניו רו‡ו˙ ומוכרח ‰ו‡ לענ˘ו‡ ,ך בזמן ‰ז ‰מ˘בטלו „יני נפ˘ו˙‰ ,נ ‰עונ˘ מי˙‰
מסור בי„י ˘מים ,וממיל‡ יכול „‡‰ם ל˘וב ב˙˘וב ,‰ו˜‰ב" ‰יו„ע כליו˙ ולב ומוחל עוונו,

לקראת שבת

י

דרוש ואגדה

וכמ‡מר רז"ל )ר‡ ‰וי˜"ר רפכ"‰ .‰וב‡ ונ˙ב‡ר ב‡‚ר˙ ˘˙‰וב ‰פ"ט( "‡„ם עבר עביר ‰ונ˙חייב
מי˙ ‰למ˜ום ,מ ‰יע˘ ‰ויחי‡ ,‰ם ‰י ‰ר‚יל ל˜רו˙ „ף ‡ח„ י˜ר‡ ב' „פים וכו'".
ו‡ם כן נמˆ‡ ˘‰ן ‰חוט‡ ב˘‚‚ ‰ו‡ף ‰חוט‡ במזי„ יכולים לברוח ‡ל "עיר מ˜לט" –
"„ברי ˙ור˜ ‰ולטין" ,למחול עוונם ולכפר ולט‰ר נפ˘ם.

התכלית :לשלוט על המדות!
כי תצור אל עיר גו' לא תשחית את עצה גו' כי ממנו
תאכל ואותו לא תכרות ,כי האדם עץ השדה גו' אותו
תשחית וכרת
)כ ,יט(

הקב"ה עומד על פרשת דרכים של האדם ומכריז "מקלט ,מקלט!"
ב‰ב„ל˙ ערי מ˜לט מוסיפ˙‰ ‰ור ‰ומˆוו˙" ‰כין לך „‰רך" )פר˘˙נו יט ,(‚ ,ולמ„ו מז‰
ב‚מר‡ )ב"ב ˜ ,ב( ˘"„רך ערי מ˜לט ˘ל˘ים ו˘˙יים ‡מו˙" ,בכ„י ˘˙‰י ‰רחב ‰ונוח ,‰וי˙ר
על ז‡ ‰מרו )מכו˙ י ,ב( ˘"מ˜לט ‰י ‰כ˙וב על פר˘˙ „רכים כ„י ˘יכיר ‰רוˆח ויפנ ‰ל˘ם".
וכן ‰ו‡ „‰בר בעיר מ˜לט ברוחניו˙˘‡ ,ר „‰רך ‰מוביל‡ ‰ל ‰מ˜לט „"„ברי ˙ור‰ "‰י‡
„רך נוח ‰ורחב ,‰וי˙ר ‰מזו„ ,כ˘עומ„ „‡‰ם בפני ניסיון ‡‰ם לבחור בטוב ‡ו ברע ,ו‰ל‡
ני˙נ ‰לו ל‡„ם "בחיר ‰חופ˘י˙" – ˘ביכל˙ו לבחור בעˆמו ‡˙ ‡˘ר יע˘‡ ‰ם לטוב ‡ו
למוטב‰ ,נ ‰עומ„ ˜‰ב" ‰ב"פר˘˙ „רכים" זו ומכריז "מ˜לט מ˜לט"˘ ,מסייע ל‡„ם ומור‰
לו „‰רך ‰נכונ ‰ו‰י˘ר˘‡ ‰ר ילך ב.‰
ו‰ו‡ ‡˘ר מו„יע ‰כ˙וב )נˆבים ל ,טו( "ר‡ ‰נ˙˙י לפניך ‰יום ‡˙ ‰חיים ו‡˙ ‰טוב˙‡ ,
‰מו˙ ו‡˙ ‰רע"„‡‰ .ם עומ„ בפר˘˙ „רכים ,וביכול˙ו לבחור לילך ב„רך ‰י˘ר‡ ‰ו לסטו˙
ממנ ‰ח"ו ,ו˜‰ב" ‰עומ„ ומסייעו ו‡ומר לו )˘ם ,יט( "ובחר˙ בחיים".
וכמבו‡ר בספר ˙ני‡ ˜„י˘‡ )פ"‡-ב .פי"‚(˘‡ ,ר „‡‰ם י˘ בו ˘˙י נפ˘ו˙ ,נפ˘ ‡‰ל˜י˙
˘מ˜„ו˘ ,‰ונפ˘ ‰ב‰מי˙ ‰מ˙‡וו ‰לענייני עולם ‰ז ,‰ו˘˙י נפ˘ו˙ ‡לו נלחמו˙ ˙„יר על
מוחו ולבו ˘ל „‡‰ם ,וממ˘ילם ל˘ני ˘ופטים ‰חלו˜ים ביני‰ם במע˘ˆ˘ ‰ריך לע˘ו˙ו,
„"‰יˆר ‰רע ‡ומר „ע˙ו  . .ומי„ חול˜ עליו ˘‰ופט ˘‰ני ˘‰ו‡ ‰נפ˘ ‡‰ל˜י˙" ,ו„‡‰ם
ˆריך ל‰חליט בין ב' „‰עו˙ ‡ם לטוב ‡ו למוטב.
‡ך י˙רון י˘ במלחמ ‰זו לנפ˘ ‡‰ל˜י˙˜‰˘ ,ב" ‰עוזרו ל‡„ם ל‰כריע כ„ברי נפ˘
‡‰ל˜י˙ ,וכמ‡מר רז"ל )‰וב‡ ב˙ני‡ ˘ם ,ור‡ ‰סוכ ‰נב ,ב( "‡למל‡ ˜‰ב" ‰עוזרו ‡ין יכול לו",
˘"מ‡יר ‡ור  '‰על נפ˘ ‡‰ל˜י˙ ל‰יו˙ ל ‰י˙רון ו˘ליט ‰על סכלו˙ ‰כסיל ויˆר ‰רע",
ו‰יינו ˘כ‡˘ר עומ„ „‡‰ם בפני בחיר ‰בין טוב לרע‡ ,זי מ‡יר ˘‰י"˙ על „‡‰ם ˘יר‚י˘
˜רב˙  '‰וממיל‡ ‰רי ‰ו‡ ˜רוב יו˙ר לבחור ב„רך ‰חיים ו‰טוב.
וז‰ו ‡˘ר מ˜יים ˘‰י"˙ בעˆמו "˙כין לך „‰רך"˘ ,עומ„ ב"פר˘˙ „רכים"˘‡ ,ר ˘ם
עומ„ „‡‰ם ˘לפעמים ‡ינו יו„ע מ‰י „‰רך ‰טוב ‰בעבורו‡„ ,פילו ר' יוחנן בן זכ‡י ‡מר
"‡יני יו„ע ב‡יזו )„רך( מוליכין ‡ו˙י" )ברכו˙ כח ,ב( ,ומכל ˘כן ‡לו ‰נמˆ‡ים בזמן ‚‰לו˙,
ע˙ ‰ס˙ר ‡ורו ˘ל ˘‰י"˙ בחו˘ך כפול ומכופל„‡‰˘ ,ם נבוך ‰ו‡ ב‡יזו „רך לילך ,ו˜‰ב"‰
עומ„ ב"פר˘˙ „רכים" זו ומכריז "מ˜לט מ˜לט" – ˘מכוון ‡˙ „‡‰ם ל„רך ‰טוב ,‰ומסייעו
לילך ב ‰ולבחור בחיים.

איתא בגמרא )תענית ז ,א( "וכי האדם עץ
שדה הוא? אלא משום דכתיב כי ממנו תאכל
ואתו לא תכרות ,וכתיב אותו תשחית וכרת,
הא כיצד ,אם תלמיד חכם הגון הוא  -ממנו
תאכל ואותו לא תכרות ,ואם לאו  -אותו
תשחית וכרת".
ולכאורה קשה ,כיצד מתיישבת קושיית
הגמרא "וכי האדם עץ שדה הוא" ,שגם אם
מצינו פרט אחד שבהם דומים זה לזה  -בענין
תלמיד חכם הגון  -הרי זה דמיון בפרט אחד
בלבד ,ואיך מבטא דמיון זה את השייכות
העיקרית בין האדם לעץ השדה?

הוא גם בנוגע ל"אדם" ,תלמיד חכם ,שמעלתו
היא בהיותו "הגון" ,ששכלו פועל על מדותיו,
ומביא "פירות" ,ד"מאי פירות ,מצוות" )סוטה
מו ,סע"א(.

זהירות בחינוך
כי האדם עץ השדה
)כ ,יט(

יש לבאר שמזה שהאדם דומה בכמה דברים
לעץ השדה יש ללמוד הוראה בחינוך הילדים:
כאשר עושים שריטה באילן לאחרי שכבר
גדל ,אזי השריטה אינה אלא במקום שנעשתה
בלבד ,וגם אינה גורמת נזק .אבל כאשר עושים
שריטה בשתיל אילן רך ,ועל אחת כמה וכמה
בגרעין שעומדים לנטוע ,יתכן שמשריטה אחת
יצמח אילן בעל-מום.
וכן הוא בענין החינוך:

ויש לבאר זה על פי הידוע שכשם שהעולם
מתחלק לארבעה סוגים ,דומם ,צומח ,חי
ומדבר ,כך יש באדם התחלקות לארבעה
סוגים אלו ,והמדות שבאדם הם בחינת הצומח
שבאדם )ראה בכ"ז תורה אור בראשית ד ,א .תורת חיים
בראשית ד"ה וייצר ,ובכ"מ(.

אדם בשנות העמידה ,שכבר עבר מחצית
דרכו בחיים ,ונדמה לו שהוא מוכרח להסכים
על פשרות  -הרי הפגיעה היא למשך שנים
אחדות בלבד .ארבעים שנה חי הוא ללא
פשרות ,ואם ייכשל ויעשה פשרה לשנה אחת,
יכולות הארבעים שנה הקודמות שמאחוריו
ליתן לו כח שישכח מיד מהפשרה ,ויעמוד
ביהדות שלימה.

וזוהו קושיית הגמרא "וכי אדם עץ שדה
הוא" ,שהן אמת שבאדם ישנו גם הענין של
"עץ שדה"  -שהוא ה"צומח" שבאדם ,מדותיו
שבלבו ,אבל האם זוהי מעלתו של האדם?

אבל כאשר מדובר אודות הדור הצעיר,
שאותם רוצים לחנך על פשרות  -נוטלים מהם
את החום והקנאות ליהדות לכל ימי חייהם.
בגלל השריטה והחסרון שעושים בנשמתם
בצעירותם ,עלול אחר כך לגדול יהודי בעל-
מום רחמנא ליצלן!

והנה ,יתרונו של אדם על שאר ג' הסוגים
הוא מעלת האדם שהוא בעל שכל.

על כך מתרצת הגמרא ,שתכלית שכל
האדם אינה להשכיל השכלות בלבד ,אלא
להשפיע על המדות ,שהמדות יתנהגו על פי
השכל .השכל לבדו אינו מביא שלימות לאדם,
אלא רק כאשר השכל משפיע על המדות אז
בא האדם לשלימותו.
ועל זה מביאה הגמרא משל מאילן :כשם
שמעלתו של אילן היא בנתינת פירות ,כן

וכן הוא גם לאידך גיסא ,שמכיון שאפילו
שינוי קל ביותר יכול לגרום שיתהפך מהקצה
אל הקצה לכן אפילו בשביל הטבה קלה
בחינוך הילד כדאי להשתדל ולהשתדל ,וכל
שכן אם החינוך דורש תיקון בענינים עיקריים
העלולים להשפיע על הילד במשך כל ימי חייו.

