הוספה
מיוחדת
ﬠמ' כ‰

‚úיון ˙רמז
ﬠר˘"˜ פר˘˙ מטו˙-מסﬠי ˘˙'‰ﬠ"ח

‚„ ור‡ובן ‡ו ר‡ובן ו‚„?
˙‰ר˙ ‰נ„ר úזכך ˘‚‰מיו˙
‚' מˆוו˙ נˆטוו י˘ר‡ úבכניס˙ן ‡úרı
מסﬠ ﬠם מטר‰

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

ל

בחביבו˙‡ ˙לי‡ מיל˙‡" .וע„ ˘ע"י

ו‰בי‡ור בז:‰

כללו˙ עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל – י˘ר‡ל

מˆ„ "פ˘עיכם" יכול ‡מנם ל‰יו˙

‡וריי˙‡ ו˜וב" ‰כול‡ ח„ – ממ˘יכים
‚‰ילוי "‡ '‰ח„ ו˘מו ‡ח„" בעולם
למט.‰

ענין ˘ל ‚ירו˘ין ח"ו ,כיון ˘"מˆ‡
ב ‰ערו˙ „בר" )ככל פרטי „‰ר‚ו˙
˘ב„בר(; ‡בל ,י˘נ ‰פעול˙ו ˘ל

)כ' מנחם ‡ב ˙˘י"ט(

‰מזבח ˘"מזיח ומזין מחבב מכפר",
– כפי ˘מˆינו בזמן בי˙ ˘ני,

˜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'

˘‡ע"פ ˘חסרו בו „ '‰ברים ,ול‡
‰י˙˘‰ ‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰ב˘לימו˙,‰

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל

בסיום מסכ˙ ‚יטין מוב‡ ‰פסו˜ –

ב˘לימו˙ ,‰כולל ‚ם פעול˙ ˘‰ר‡˙

"‰ '‰עי„ בינך ובין ‡˘˙ נעוריך ‡˘ר

˘‰כינ˘ ‰ב‡ ‰לי„י ביטוי ב‡˘

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

‰ . .י‡ חבר˙ך ו‡˘˙ ברי˙ך":

˘למעל‰˘ ‰י˙ ‰נמ˘כ˙ ע"י ˘‡‰

מˆ„ ‰מזבח ‡ -ין
˘ייך ‚ירו˘ין!

וב„˜‰ם „ברי ‚‰מר‡ בנו‚ע לענין

מ"מ,

‰י˙‰

בו

עבו„˙

‰מזבח

˘ב‡ ‰מן „‰‰יוט,

‚‰לו˙„˘ ,ומ ‰ל‚ירו˘ין – ˘‡ז

וע„"ז ‚ם בזמן ‚‰לו˙ ,י˘נו ‰מזבח

טוענים בנ"י "נ‰י' כ‚וים כמ˘פחו˙

בבי‰מ"˜ ˘ל מעל ,‰ו‡לי' עומ„

‡‰רˆו˙ ‚ו'" ,ב‡מרם" :עב„ ˘מכרו

ומ˜ריב עליו ˘ני ˙מי„ין בכל יום

רבו ו‡˘‚˘ ‰ר˘ ‰בעל ,‰כלום י˘ לז‰

)כ„‡י˙‡ במ„ר˘ים ו‰וב‡ בע˘ר‰

על ז ‰כלום )"ומ‡חר ˘מכרנו ˜‰ב"‰

מ‡מרו˙( –

לנבוכ„נˆר ו‚ר˘נו מעליו ,י˘ לו עלינו
כלום"(‡ ,מר לו ˜‰ב" ‰לנבי‡ ,לך
‡מור ל‰ן‡ ,י ז ‰ספר כרי˙ו˙ ‡מכם
‡˘ר ˘לח˙י' ‡ו מי מנו˘י ‡˘ר מכר˙י
‡˙כם לו ‰ן בעונו˙יכם נמכר˙ם
ובפ˘עיכם ˘ולח‡ ‰מכם".
ולכ‡ור‰ ‰רי זו ס˙יר ‰מרי˘‡
לסיפ‡ :ב˙חל˙ ‰פסו˜ נ‡מר "‡י ז‰
ספר כרי˙ו˙ ‡מכם ‡˘ר ˘לח˙י'",
‰יינו‡˘ ,ין ז ‰ענין ˘ל ‚ירו˘ין;
ו‡ילו בסיום ‰פסו˜ נ‡מר "ובפ˘עיכם
˘ולח‡ ‰מכם"˘ ,ז‰ו ענין ˘ל ‚ירו˘ין
ע"י "ספר כרי˙ו˙"?!

‰יינו‚˘ ,ם במעמ„ ומˆב „"ב˙וך
טומ‡ו˙ם",

י˘נ‰

פעול˙

‰מזבח

˘מזיח ‚זירו˙ ,ומזין כל ‡ח„ לפי
רˆונו ו˙‡וו˙ו ,ומחבב ‡˙ י˘ר‡ל ‡ל
‡בי‰ם ,וע„ ˘מכפר על כל עוונו˙י‰ם,
ולכן‡ ,ומר ˜‰ב" ‰לנבי‡ לומר
לבנ"י‡ :ע"פ ˘"בפ˘עיכם ˘ולח‰
‡מכם" ,מ"מ‡" ,י ז ‰ספר כרי˙ו˙
‡מכם ‡˘ר ˘לח˙י'"?!  . .ול‡מי˙ו
˘ל „בר – "‰י‡ חבר˙ך ו‡˘˙ ברי˙ך".
)כ' מנחם ‡ב ˙˘י"ט(

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

˜úר‡˙ ˘ב˙

כט

‚ם ‡ם ב˙חיל‰ ‰י' מעמ„ ומˆב „"˘‰וכן ‡˙ם ב˙וך טומ‡ו˙ם" ,בכחו וביכל˙ו ˘ל

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל – מבלי ‰בט על מעמ„ו ומˆבו בעבר – ל‰עמי„ ‡˙ עˆמו ב˜רן
‰יפ ‰ול‰יו˙ "מ˜„˘" לו י˙'.

"לבני ר‡ובן ולבני ‚„" ‡ו "בני ‚„ ובני ר‡ובן"?

)כ' מנחם‡-ב ˙˘י"ט(

למי ‰י' מ˜נ ‰רב יו˙ר ,לר‡ובן ‡ו ל‚„?  /בין "לפי" ל"מ˙וך"  /בני ‚„ ובני ר‡ובן כמ˙חילים
במˆו˙ כיבו˘ ‡ר ıי˘ר‡ל  /טעם עמי„˙ בני ‚„ ור‡ובן לפני י˘ר‡ל במלחמ‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ'  1ו‡ילך; עמ'  ;15חי"ט עמ'  102ו‡ילך(

פנינים

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

‡יך י˙כן ˘יˆ‡ו "לטייל ב˘ו˜"?  /בין חילו˜ בסבר‡ לטעו˙

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
˙‰ר˙ ‰נ„ר – בכ„י לזכך ˘‚‰מיו˙
לנ„ור בכ„י ל‰ינˆל ,ל˜„˘ עˆמו במו˙ר‡ ,ו לזכך ˘‚‰מיו˙ ‰ /חכם פועל ב‡„ם
˙‰עלו˙ ,וממיל‡ ‰נ„ר מו˙ר ‡ /ם ‰י' מכיר בכוחו˙ פנימיו˙ נ˘מ˙ו – ל‡ ‰י' נו„ר /
"ל‰מ˙י˜" ‡˙ „˜˘"‰ים" ב‚' ˘‰בועו˙
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ'  186ו‡ילך˘ .ם עמ' (197

פנינים

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

‚‰על ‰וט‰ר ‰בעבו„˙ „‡‰ם ‡ /ין ל˙‰יי‡˘ כי בכל מˆב ‡פ˘ר ל˙‰עלו˙

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
‚' מˆוו˙ נˆטוו י˘ר‡ל בכניס˙ן ל‡רı
יפלפל בטעם ˘בחר ‰רמב"ם ‰כ˙ובים ˘‰בי‡ על חיוב מˆוו˙ בנין בי‰מ"˜  /יב‡ר ע"פ
יסו„ ח„˘ „˜יום מˆוו˙ מינוי מלך ומלחמ˙ עמל˜ ומינוי מלך מלב„ חיובם בפ"ע י˘נם
‚ם ב˙ור פרט ו"„ין" ב˘לימו˙ ‚וף מˆו˙ בנין ‰בי˙
)ע"פ '‰לכו˙ בי‰ב"ח ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' כ )ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  892ו‡ילך((

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
מסע עם מטר‰

≈‡ ּ∆לַ ‰מ ¿ס ≈ﬠי ¿בנ≈ י יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל

)מסעי ל‚(‡ ,

)מסעי ל‚(‡ ,

‰וספ˘ - ‰יחו˙

"‡ל ˙נח י„יך" מ‡חריו˙ עבו„˙ ˜‰ו„˘!
ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‡‰חריו˙ ב˙‰עס˜ו˙ בעבו„˙ ˜‰ו„˘

כ‰

עבו„˙ו ‰ח„˘‡ ,‰ל‡ עו„ ז‡˙,
˘מ˙כפר לו ‚ם מ˘ ‰מעל ב˘ליחו˙ו
‰ר‡˘ונ.‰

‡ם מ‡יזו סיב‰˙˘ ‰י' ‰י' ענין

וע"„ סיפור ‚‰מר‡ "˘נים ע˘ר

˘ל ‚ירו˘ין – ‰נ" ‰מ‡י „עב„ עב„",

‡לף זו‚ים ˙למי„ים ‰יו לו לרבי

‰יינו‚˘ ,ם ענין ‚‰ירו˘ין ‰ו‡ „ין

ע˜יב‡ וכולם מ˙ו ו‰י' ‰עולם ˘מם,

ב˙ור.‰

ע„ ˘ב‡ ר"ע ‡ˆל רבו˙ינו ˘ב„רום

ולכן‡ ,ין לו ליפול ברוחו ,ולח˘וב,
˘כיון

˘˘לחו

‡ו˙ו

ב˘ליחו˙

מסויימ˙ ,ול‡ ˆ‰ליח למל‡ ‡ו˙,‰
וע„ ˘נ˙‚ר˘ ‰ימנ‰ ,‰רי ז ‰סימן

ו˘נ‡ ‰ל‰ם" ,חמ˘˙ ‰למי„ים" ,ו‰ם
‰ם ‰עמי„ו ˙ור ,"‰ו‰יינו‡˘ ,ע"פ
˘ל‡ ˆ‰ליח עם כ"„ ‡לף ˙למי„ים –
ˆ‰ליח ופעל עם חמ˘˙ ‰למי„ים!

˘‡ינו ˘ייך ‚ם לענינים ‡חרים ,וכיון

וע‡כו"כ בנו‚ע ל‡נ˘ים כערכנו –

˘‰מˆב כבר ‡בו„ )"ס'‡יז סיי-ווי

˘‚ם כ‡˘ר מנסים פעם ופעמיים כו'

רפ‡לן"( ,יכול ‰ו‡ לע˘ו˙ "מ‰
פ‡ ַ
ַ

ע„ לכ"„ ‡לף פעמים ,ול‡ מˆליחים,

˘לבו חפ‰˘ ,"ıרי נמˆ‡ ב"מ˜ום

ח"ו‰ ,נ" ‰לערב" ˆריכים ל‰וסיף

˘‡ין מכירין ‡ו˙ו"‰ ,יינו˘ ,כבר ל‡

ולנסו˙ עו„ ‰פעם ,ויכול ל‰יו˙ ˘עי"ז

ניכר ˘‰ו‡ י‰ו„י;

ייס„ו עולם ˘לם ,ל„ורי „ורו˙ ,ע„ סוף

‚ירו˘ין – ‡ומרים לו" :ל‡ טוב ‰יו˙

מע˘ ‰מרכב‰

˜ו„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‡מנם ,י˘נו ס„ר נוסף בענין ז:‰

‡ל‡‚ ,ם ל‡חרי ˘‰י' ענין ˘ל

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
≈‡ ּ∆לַ ‰מ ¿ס ≈ﬠי ¿בנ≈ י יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל

‚ם ‡ם מעל ב˙פ˜י„ו
‡" -ל ˙נח י„יך"

ו‡ז ‰נ ‰ל‡ זו בלב„ ˘מˆליח במילוי

„‡‰ם לב„ו" ,ולכן ˆריכ ‰ל‰יו˙

כל „‰ורו˙.
וזו‰י

‰‰ור‡‰

מסיפור

‚‰מר‡

‡ו„ו˙ ר"ע ו˙למי„יו˘˘ ,מ ıמנ‰ו

‰נ˙‚‰ו ב‡ופן ˘‚ם "לערב ‡ל ˙נח

˘ייך בנו‚ע לכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל – ˘מבלי

י„יך" – לר˙ום ‡˙ עˆמו מח„˘

‰בט על מ‡˘ ‰ירע בעבר ,יכולים

לעבו„˙ ˘‰ם ,וב‡ופן „"כמ‡ן „בעי

ל‰עמי„ בנין ˘לם ,מן ‰מס„ ע„

לי' למיעב„" ,לנˆל ‡˙ כל כחו˙יו,

‰טפחו˙‰˙˘ ,י' ˘לימו˙ ע˘ר ‰כחו˙

מכח ‰‰ליכ˘ ‰בר‚ל ע„ לכח ˙‰ענו‚

‰פנימיים ,יח„ עם ‰כחו˙ ‰מ˜יפים,

ו‰רˆון ˘למעל ‰מ‰מוח ˘בר‡˘;

וע„ לענין "‰חן" ˘למעל‡" – ‰נן

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כח

‡ף כ‡˘ר "„˜‰יח ˙ב˘ילו" ‡ין ל˙˘‰מט!
"‚ע˘מ‡˜" בעבו„ ‰זו; וי˙כן ‡פילו
ַ
י˙כן ˘"ל‡ ˙מˆ‡ חן בעיניו"‰ ,יינו‡˘ ,ין לו

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

˘"„˜‰יח˙ ‰ב˘ילו"‰ ,יינו˘ ,נר‡ ‰לו ˘ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו פועל ב‰ענין ˘עוב„ בו,
˜‡ ּפויער"( – ‰עניין פועל בו חסרון˘‡ .ר ˆריך לוו˙ר על
‡ל‡ ‡„רב") ‰עס ‚ייט ַ

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

‰ענינים ˘לו‡ ,פילו עניני ˜„ו˘ˆ ,‰ריך לוו˙ר על ˘יעור ב˙ור‡ ‰ו על ‰י„ור ב˜יום
‰מˆוו˙‰˘ ,רי ‰עוס˜ בˆרכי ˆיבור פטור ‡פילו מלימו„ ˙‰ור‡ ;‰בל ‡עפ"כ ,כיון
˘נמˆ‡ בעיˆומ˘ ‰ל ˙‰‰עס˜ו˙ בעבו„ ‰זו וענין ז ‰ב˘ליחו˙ו ˘ל ˜‰ב" ,‰עליו ל„ע˙
˘בו„‡י נ˙נו לו ‡˙ ‰כחו˙ „‰רו˘ים לכך‰˘ ,רי "לפום ‚מל‡ ˘יחנ‡".
ו‡ילו ˜"‰ונ "ıלברוח ולומר ‡ני ‡˙ נפ˘י ˆ‰ל˙י – ‰רי נוסף לכך ˘‰נ ‰‚‰זו ‰י‡
‰יפך „רך ˙‰ור˘" ‰כל י˘ר‡ל ערבים ז ‰בז ,"‰רו‡ים בפרט בזמן ‡‰חרון ˘‚ם ל‡
מˆליחים לפעול ‰ענין „"‡˙ נפ˘י ˆ‰ל˙י" ,כי ,ברור „‰בר ˘כ‡˘ר ‡ינו מ˜יים ‡˙
˘ליחו˙ו‡˘ ,ז מועל ב˘ליחו˙ו‰ ,רי ל‡ י˙כן ˘"י ‡‰חוט‡ נ˘כר"‰ ,יינו ˘י˙וסף
‡ˆלו בעניני ˙ומ"ˆ ,על ח˘בון ‰עוב„‡˘ ‰ינו עו˘ ‰מˆ˘ ‰ריך לע˘ו˙ ב˘ביל ‰זול˙,
ב˘ביל ‰סביב‡ ,‰ו ב˘ביל ‰מוס„ ˘בו ‰עמי„‡ ‰ו˙ו ‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ.‰
ול‡י„ך ‚יס‡ – ‡ם ר˜ ירˆ ‰ב‡מ˙ למל‡ ‡˙ ˘ליחו˙ו ,ול‡ י˙פעל מכל ˘˜‰יים כו'
– ‰נ ‰ברוב‡ „רוב‡ מ˙ברר ˘‡ין ז‡ ‰ל‡ נסיון:
בענין ‰נסיון – "כי מנס‡ '‰ ‰ל˜יכם ‡˙כם" – מבו‡ר בחסי„ו˙ ˘"מנס‰ "‰ו‡ ‚ם
מל˘ון "‡רים נסי"" ,כמו ‰נס על ‰‰רים"‰ ,יינו˘ ,כ‡˘ר עומ„ בנסיון ‡זי מ˙על‰
במ„רי‚˙ו בעילוי ˘ל‡ בערך ,ב„ו‚מ˙ בעל˘˙-וב‰˘ ‰יו ‡ˆלו ענינים ‰פכיים ,ענינים
˘ל ‰עלמו˙ ו‰ס˙רים.
ו‡ילו ‰נסיון עˆמו – ‡ינו ‡ל‡ פי˙ויי ‰יˆר .וע"„ ˘מˆינו בנסיון ‰ע˜י„˘‰˘ ,‰טן
‰עמי„ לפני ‡בר‰ם ‡בינו נ‰ר ‚„ול כ„י למנוע ‡ו˙ו מ˜יום מˆו˙ ‰בור‡ ,וכ‡˘ר
‡בר‰ם ל‡ ˙‰פעל ו‰מ˘יך ב„רכו‡ ,זי נ˙בטל ‰נ‰ר ו‰י' יכול ל˜יים רˆון ˜‰ב".‰
‡בל ,ב˘ביל ז ‰י˘ ˆורך ל˜פו ıל˙וך ‰ים  . .ו‡ז רו‡ים ˘ל‡מי˙˙ו ˘ל „בר ‰רי ז‰
"ב˙וך ‰ים ביב˘ ,"‰כי‰ ,ולך ‰ו‡ ב˘ליחו˙ו ˘ל ˜‰ב" ,‰מלכו ˘ל עולם ובע"‰ב על
‰עולם ,וכיון ˘‰ו‡ ˘לוחו‰ ,רי ˘לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו!
וכ‡˘ר ילך למל‡ ˘ליחו˙ו מ˙וך ‰חלט ‰זו – ‡זי ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ י‰י' ז˜ו˜ למיˆוי
‰נפ˘‡ ,ל‡ ‡„רב˘ – ‰י‰י' לו רוב טוב ,וכמו בנו‚ע לפעול˙ו ˘ל ‰מזבח ˘"מזיח
ומזין"˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘בטלו˙ כל ‚‰זירו˙‡ ,ל‡ עו„ ז‡˙˘ ,נו˙נים לו מזונו˙יו ב‡ופן
˘"כל ‰נו˙ן בעין יפ ‰נו˙ן" ,כ„י ˘יוכל למל‡ ‡˙ עבו„˙ו ו˘ליחו˙ו בכל עניניו ובחל˜ו
בעולם ב‡ופן ˘"בכל „רכיך „ע‰ו".
ו‡ז רו‡ים ˘‰ו‡  -כלפי נ˘מ˙ו  ˙˘‡" -ברי˙ך":

"לבני ראובן ולבני גד"
או "בני גד ובני ראובן"?
למי הי' מקנה רב יותר ,לראובן או לגד?  /בין "לפי" ל"מתוך"  /בני גד ובני ראובן
כמתחילים במצות כיבוש ארץ ישראל  /טעם עמידת בני גד וראובן לפני ישראל
במלחמה
‰חל˜ ‡‰חרון ˘ל פ' מטו˙ מ„בר על ˘בט ר‡ובן ו˘בט ‚„˘ ,בי˜˘ו ‡˙ עבר ‰יר„ן
‰מזרחי לנחל ,‰ו‰סכים ל‰ם מ˘ ‰וב˙נ‡י ˘יבו‡ו ויטלו חל˜ ח˘וב במלחמ˙ ‰כיבו˘
˘ל עבר ‰יר„ן ‰מערבי.
וכך נ‡מר ב˙חיל˙ ‰ענין" :ומ˜נ ‰רב ‰י' לבני ר‡ובן ולבני ‚„ עˆום מ‡„ ,ויר‡ו ‡˙
‡ר ıיעזר ו‡˙ ‡ר‚ ıלע„ ו‰נ‰ ‰מ˜ום מ˜ום מ˜נ .‰ויבו‡ו בני ‚„ ובני ר‡ובן וי‡מרו
‡ל מ˘‡ . . ‰ם מˆ‡נו חן בעיניך יו˙ן ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙ לעב„יך ל‡חוז‡ ,‰ל ˙עבירנו
‡˙ ‰יר„ן" )לב.(‰-‡ ,
וכבר „˜„˜ו ‰מפר˘ים בס„ר „‰ברים˘ ,ב˙חיל ‰נ˜ט ‰כ˙וב "ומ˜נ ‰רב ‰י' לבני
ר‡ובן ולבני ‚„" – „˜‰ים ר‡ובן ל‚„; ‡מנם מי„ ל‡חר מכן ‰פך ‰ס„ר ו‡מר "ויבו‡ו
בני ‚„ ובני ר‡ובן" – „˜‰ים ‚„ לר‡ובן ,וכן ‰ו‡ בכל ‰מ˘ך ‰פר˘˜ „‚˘ ‰ו„ם.
ובי‡רו˘ ,בכל ‰ענין ‰יו בני ר‡ובן טפלים לבני ‚„ " -כי ‰ם נ˙נו ‰עˆ‰ ‰ז‡˙ ,ו‰ם
‰יו ‰מ„ברים ˙חיל ‰למ˘ ‰בנחל‰ ‰ז‡˙ ,ו‰ם ‰יו ‚בורים יו˙ר מבני ר‡ובן וכו'"

)רמב"ן

כ‡ן( – ולכן „˜‰ים ‰כ˙וב ‡˙ ‚„ לר‡ובן בכל ‰פר˘;‰
‡מנם בפעם ‰ר‡˘ונ˘ ‰מזכירם מ˜„ים ‡˙ ר‡ובן ל‚„ – ˘‰רי סוף סוף ‰ו‡ ‰י'
„‚‰ול .וכן ‰ו‡ בפר˘˙ „ברים ,כ‡˘ר מ„בר על ‰נ˙ינ ‰בפועל ˘ל עבר ‰יר„ן ל˘ני
˘‰בטים˘˘ ,ם מ˜„ים ‡˙ ר‡ובן ל‚„" :נ˙˙י לר‡ובני ול‚„י"
˘ם ‚ ,יח( – כי בנ˙ינ˙ מ˘„˜ ‰ם ר‡ובן ,ב‰יו˙ו ‰בכור.

)„ברים ‚ ,יב .ור‡‚ ‰ם ר˘"י
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כז

וי˘ ל‰וסיף בטעם ˘„˜‰ים ‰כ˙וב ‡˙ ר‡ובן ב˙חיל˙ ‰ענין – "ומ˜נ ‰רב ‰י'

לבני ר‡ובן ולבני ‚„" – ˘מס˙בר „‰בר ˘לבני ר‡ובן ‰י' "מ˜נ ‰רב" יו˙ר מ‡˘ר בני
‚„:

מ˘‡ר כחו˙ ‰נפ˘ – ‡זי כל ‰ענין ‡ינו ˘ייך ‡ליו.
ובינ˙יים – מ˙עס˜ בעניני "‰ביזנעס" ,ו‡ח"כ ˜ור‡ ‡˙ "‰עי˙ון" ועוס˜ בכל ˘‡ר

ר‡ובן ‰י' "בכור י˘ר‡ל" )וי˘לח ל ,‰כ‚( ,ו‰יינו "בכור לנחל) "‰ר˘"י ˘ם( – ˘יור˘

‰ענינים ב‰י˙ר ,ולפעמים ‰ו‡ ‚ם חוˆ‚‰ ˙‡ ‰בול ב˘ביל עניינים ‡לו ‡ . .בל ‡ין מי
˘י˙פוס ‡ו˙ו – טוען ‰ו‡ – כיון ˘"‡ני י˘נ ‰ב‚לו˙‡"...

פי ˘נים.
ומע˙ ,‰כיון ˘ליע˜ב ‰י' ריבוי ˆ‡ן וכו' )ויˆ‡ ל ,מ‚( – מובן „‰בר ˘לר‡ובן ‰י'

וכ‡˘ר י‚יע ‰זמן „בי‡˙ ‰מ˘יח ,וי˜ויים ‰יעו„ "‡˙ רוח ‰טומ‡‡ ‰עביר מן

"מ˜נ ‰רב" ‰רב ‰יו˙ר מ˘‡ר ˘‰בטים˘ ,כן כל ‡ח„ מ˘‰בטים ˜יבל חל˜ ‡ח„ בנכסי

‡‰ר" ,"ıונ‚ל ‰כבו„  '‰ור‡ו כל ב˘ר יח„יו כי פי „ '‰יבר" – ‡זי יבו‡ ‚ם ‰ו‡ ל‚˙‰ייס

יע˜ב ו‡ילו ר‡ובן ‰בכור ˜יבל ˘ני חל˜ים.

)"ער וועט זיך ‡ויך ˆו˘טעלן ˆום „רעפט"( ,וי‡מר‰ :נני! ‰נני מסכים ו‚ם ‡ע˘˙‡ ‰

ו‡מנם‚ ,ם לבני ‚„ ‰י' "מ˜נ ‰רב" ,וז‡˙ מכיון ˘‰ם ‰יו מחבבים ‡˙ ‰מן ˘יר„ מן

עבו„˙י!...

˘‰מים )ר‡ ‰ז‰ר ח"‚ ˜נ ,‰ב( ולכן ל‡ ‡כלו מ‡כלים ‡חרים – כ˘ם ˘ע˘ו ˘‡ר ˘‰בטים,
˘‰יו ˘וחטים מˆ‡נם וב˜רם למ‡כל – כך ˘‰מ˜נ˘ ‰ל‰ם נ˘‡ר ב˘לימו˙ו

)כמבו‡ר

ב˙פ‡ר˙ י‰ונ˙ן – לר"י ‡ייב˘י - ıכ‡ן(;
‡ך ע„יין מס˙בר „‰בר ˘לבני ר‡ובן ‰י' עו„ יו˙ר‰˘ ,רי ˜יבלו מלכ˙חיל ‰פי ˘נים,
ו‡ם כן ‚ם ‡ם ˙˘‰מ˘ו בחל˜ מ‰ב‰מו˙ ˘‰יו ל‰ם למ‡כל )כ˘ם ˘ע˘ו ˘‡ר ˘‰בטים(
ע„יין נ˘‡ר ל‰ם ‰רב ‰מ‡ו„

„רך ‰עבו„‡‰ ‰מי˙י˙

)ול‰עיר ˘לפי פירו˘ ‡ח„ ב˙פ‡ר˙ י‰ונ˙ן ˘ם ‰רי ‚ם בני ר‡ובן

חיבבו ‡˙ ‰מן ב„ומ ‰לבני ‚„ ול‡ ˘חטו ב‰מו˙ למ‡כל ,ו‡"כ בוו„‡י ˘‰י' ל‰ם יו˙ר(.

ובכן ,ב' ˜ˆוו˙ ‰נ"ל ‡ינם מ˙‡ימים ל„רך ‰עבו„:‰
˘יט˙ ב"˘ – ˘ייכ˙ ליחי„י ס‚ול˘ ,‰מ‰ם יכולים ל„רו˘ ‰‰נ"„ ‰‚‰חסי„ים" ב‡ופן
˘"י‰ר‚ ו‡ל יעבור" על כל ‰מˆוו˙ ˘ב˙ור ,‰כמו מזוז˙‡ ,‰רו‚ ולולב.
ˆ„י˜ים ‚מורים ˘כל עבו„˙ם ‰י‡ ב˘לימו˙‰ ,נ ‰כ‡˘ר חסר ‡ˆלם בענין ‡ח„
‡פילו ב„˜ו˙ "כחוט ˘‰ער‡ ,"‰זי מעני˘ים ‡ו˙ם בעונ˘ ‰יו˙ר ‚„ול  -ע"„ סיפור

‚.

‡ולם ברוב ‰פר˘ ‰מ˜„ים ‡˙ ‚„ לר‡ובן )כנ"ל( ,מ˘ום ˘‰ם ‰יו ‰עי˜ר בענין

ז ‰ובני ר‡ובן טפלים ‡לי‰ם.
וכן מבו‡ר מ„ברי ר˘"י˘ ,על מ‡˘ ‰מרו בני ‚„ ובני ר‡ובן "ו‡נחנו נחל ıחו˘ים
לפני בני י˘ר‡ל ע„ ‡˘ר ‡ם ‰בי‡ונום ‡ל מ˜ומם ו‚ו'" )לב ,יז( – מפר˘ ר˘"י" :בר‡˘י
‚ייסו˙ ,מ˙וך ˘‚בורים ‰יו˘ ,כן נ‡מר ב‚„ 'וטרף זרוע ‡ף ˜„˜„'"; ומ˘מע ‡יפו‡
˘עי˜ר ‚‰בור ‰כו' ‰י˙ ‰בבני ‚„ ,ו‡ילו בני ר‡ובן ‰יו טפלים ‡לי‰ם בענין ז.‰
]‡מנם ל‰עיר ˘ר˘"י ממ˘יך ומבי‡ ˘‰ם ˜יימו „ברי‰ם בפועל" :וביריחו כ˙יב 'ו‰חלו‰ ıולך
לפני‰ם' – ז ‰ר‡ובן ו‚„ ˘˜יימו ˙נ‡ם" ,וכ‡ן ‰ו‡ מ˜„ים ר‡ובן לפני ‚„ .וכן ‰ו‡ ב‡מ˙ ב‰כ˙ובים
˘בספר י‰ו˘ע ‰מ„ברים על ˜יום ˙‰נ‡י בפועל ˘ -מ˜„ימים ˘ם ר‡ובן לפני ‚„ )י‰ו˘ע ‡ ,יב ,„ .יב.
˜‡פיטל כב( .וי˘ לעיין בז.[‰

וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר „ברי ר˘"י‡˘ ,ין כוונ˙ו )כמו ˘נר‡ ‰לפום רי‰ט‡( ˘בני ‚„ )ובני
ר‡ובן( ˆ‰יעו ˘ילכו "לפני בני י˘ר‡ל" )"בר‡˘י ‚ייסו˙"( ב‚לל ‚בור˙ם ‰מיוח„˙ –
‡ל‡ ,זˆ‰˘ ‰יעו עˆמם ללכ˙ בר‡˘ ‰מלחמ" ,‰לפני בני י˘ר‡ל"‰ ,י' כ„י לע˜ור מן
˘‰ור˘ ‡˙ ‰ח˘˘ ˘עליו „יבר מ˘‰˘ - ‰ם יר‡ים מפני ‰מלחמ:‰
כ‡˘ר ‡מרו למ˘‡" ‰ל ˙עבירנו ‡˙ ‰יר„ן" ,טען מ˘ ‰כנ‚„ם ˘רˆונם ז ‰יכול לבט‡
פח„ מפני ‰מלחמ ‰בעבר ‰יר„ן ‰מערבי ,ו˘‰וו‡ ‰ו˙ם ל‡בו˙י‰ם – ב„ור ‰מר‚לים –
˘יר‡ו מפני ‰כניס ‰ל‡ר;ı

‚‰מר‡ במסכ˙ כ˙ובו˙ ‡ו„ו˙ ב˙ו ˘ל נ˜„ימון בן ‚וריון‡˘ ,ע"פ ˘נ˙ן ˆ„˜ ‰בריבוי,
‰רי "כ„בעי לי' למיעב„ ל‡ עב„"˘ ,ריבוי  ‰˜„ˆ‰ל‡ ‰י' לפי ערך ‰עו˘ר ˘לו ,ולכן
‰י' עונ˘ חמור ביו˙ר – כיון ˘מˆ„ מעל˙ם ומ„רי‚˙ם נ„ר˘ מ‰ם ˘כל עניני‰ם י‰יו
ב˘לימו˙ ‰יו˙ר נעלי˙ ,כולל ‚ם ענין "‰חן".
‡בל כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ‡נ˘ים כערכנו – ‡זי ‰‰לכ‰ ‰י‡ ל‡ כ˘יט˙ בי˙ ˘מ‡י ול‡
כ˘יט˙ רבי ע˜יב‡‡ ,ל‡ כ˘יט˙ בי˙ ‰לל „ו˜‡.
ובכן :מי ˘חפ‰˙˘ ıי' ‰‰נ ‰‚‰כ˘יט˙ ב"˘ – ‰רי ז„ ‰ו˜‡ בנו‚ע לעˆמו; ו‡ילו
בנו‚ע ל˘‡‰מ˙ ‰זול˙ – י˙נ ‚‰כ˘יט˙ ר"ע! ול‡ ל‰יפך – ל„רו˘ ול˙בוע מ‰זול˙,
וללטף ‡˙ עˆמו ול‰ביע יי˘ר-כח לעˆמו על ˘נמנע מעניני עבו„ ‰כל זמן ˘ל‡ ‚‰יע
ל˙כלי˙ ˘‰לימו˙!...
וזו‰י כללו˙ ‰‰ור‡ ‰מ„ברי ‰מ˘נ ‰בסיום מסכ˙ ‚יטין בעבו„˙ כל ‡ח„ ו‡ח„:
ˆריך לי„ע ˘במ˜ום ˘‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ‰ ‰עמי„‡ ‰ו˙ו ,ובענין ˘י˘ לו כ˘רון בו,
ˆריך ‰ו‡ ל˙‰עס˜ ככל יכול˙ו .וכל זמן ˘‡ין י„יע ‰ברור˘ ‰ל‡ זו ‰י‡ עבו„˙ו‡ ,ין לו
ר˘ו˙ ל˙˘‰מט ממנ – ‰כ˘יט˙ ב"˘‡ ,ו עכ"פ ב‡ופן ˘"ל‡ ימ‰ר ל˘לח כו'".
כל ‡ח„ ˆריך לעסו˜ בעבו„˙ו – ב˘ליחו˙ „˜‰ב" ‰ל‰פˆ˙ ‰מעיינו˙ ‡ו בכל ענין
˘ל חיזו˜ ‰י„‰ו˙ ו‰רחב˙ ‰ו‰פˆ˙" – ‰ע„ מיˆוי ‰נפ˘"!
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בחל˜ ‰עולם ˘ני˙ן לו; ‡ל‡ ‡ם כן˙‰ ,ור˘˙ ‰לח ˘ליח מלמעל ‰לומר לו ˘‡ין ז‰
‰חל˜ ˘‰ייך ‡ליו – וכ˙ביע˙ בי˙ ˘מ‡י" :ל‡ י‚ר˘ כו' )עˆמו מן עבו„˙ ˘‰י"˙,
וכמ˘ל ‰נ˘מ‡") ‰י˘"( ב‚וף )"‡י˘"‡‡ (("‰כ מˆ‡ ב ‰ערוו˙ „בר"˘ ,ר˜ ‡ז מו˙ר לו
"ל‚ר˘ עˆמו" מן ‰עבו„.‰

‰ו‡ ל‡ רוˆ ‰לברו‡ מל‡כים בעלי מום!...
עפעס מיט
)"וו‡ס טוט זיך ּ
ָ
‡בל כ‡˘ר מ„ברים עמו ‡ו„ו˙יו ,מ‰ ‰מעמ„ ומˆב ˘לך
„יר ַ‡ליין"( ,ומ‰י פעול˙ך בעניני ˙ור ‰ומˆוו˙‡ ,זי ‡ומר:
בנו‚ע ללימו„ ˙‰ור ‰טוען ‰ו‡‰ :רי ˆיוו˙ ‰עליו ˙ור˘ ‰בע"פ ˘"ילמו„ במ˜ום
˘לבו חפ ,"ıוכיון ˘לע˙ ע˙‡ ‰ין לבו חפ ıע„יין‡ ,זי מ˙ייר‡ לעבור על ˆ‰יווי „˙ור‰
˘בע"פ ולכן ‡ינו לומ„...
ובנו‚ע ל˜יום מˆוו˙ טוען ‰ו‡ :מבו‡ר ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ˘רˆונו ˘ל ˜‰ב"˜˘ ‰יום
‰מˆו ‰י‰י' ב‡ופן „"כל עˆמו˙י ˙‡מרנ"‡ ,"‰כ כ‡˘ר יבין ב˘כלו ˘ˆריך ל˜יים
‰מˆו ,‰ויר‚י˘ בכל לבו ר‚˘ ˘ל ˙ענו‚ ו"חן" ב‰מˆו ,‰וע„ ˘כל כח ˙‰ענו‚ ˘לו י‰י'
מונח ב‰מˆו‡ – ‰זי י„ע ˘זו‰י ‰עבו„˘ ‰לו.
‡בל כיון ˘‡ינו יכול לפעול ˘˜יום ‰מˆו ‰י‰י' ח„ור בחב"„ ˘במוח ,בח‚"˙ ˘בלב,
וע„ לכח ‰רˆון ו˙‰ענו‚ ב˘לימו˙ם – ‡ין לו לעסו˜ בעבו„ ‰זו.
)"‡
ַ
וממ˘יך ‰ו‡ לטעון˘ ,ע"י עבו„˙ו במˆבו ˘לו ‰רי יבר‡ מל‡ך בעל-מום
˜‡לי˜ער מל‡ך"(.
ַ
ניפ ָ‡לי"˘ ,ע"י כל מˆו‡˘ ‰י˘ מי˘ר‡ל
מ‡ ּ
וב„˜‰ם ‰מוב‡ ב˘ם ‰ר ˆ"‰ר' זו˘‡ ַ

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

וע˙ ,‰כ‡˘ר רˆו ל‰וכיח ˘‡ין ח˘˘ ז ‰נכון ,וז‰˘ ‰ם מב˜˘ים ל˙‰יי˘ב בעבר
‰יר„ן ‰מזרחי ‡ינו מבט‡ פח„ ומור‡ )‡ל‡ ר˜ בסיב˙ "‰מ˜נ ‰רב"( – ע˘ו ז‡˙ על י„י
‰‰ ‰ˆ˜‰ ˙˘‚„‰פכי )וע"„ „ברי ‰רמב"ם ‰י„ועים ב‰ל' „עו˙ פ"ב "‰ב( :ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ‰ם
יר‡ים לˆ‡˙ למלחמ ‰ביח„ עם כל י˘ר‡ל‡ ,ל‡ ˘‰ם מוכנים ‡פילו ל‰ס˙כן ול‰יו˙
בר‡˘ ‰מלחמ" ,‰לפני בני י˘ר‡ל".
ולכן ‡ין ר˘"י כו˙ב כ‡ן "לפי ˘‚בורים ‰יו" – כי ל‡ ז‰ ‰י' ‰טעם לˆ‰ע˙ם; ‡ל‡
‰ו‡ מ„יי˜ "מ˙וך ˘‚בורים ‰יו" ,ל‰סביר ˘„‰בר ‰י' ‡פ˘רי:
‡ם ‰יו חל˘ים – ‡ז ל‡ ‰י˙ ‰סבר‡ כלל ל‡פ˘ר ל‰ם ללכ˙ בר‡˘‰˘ ,רי ‡ין לך
˜ל˜ול ‚„ול מ‰עמ„˙ ‡נ˘ים חל˘ים בר‡˘ ‰מלחמ‡ ;‰מנם כיון ˘בפועל "‚בורים
‰יו" – לכן ‰י˙‡ ‰פ˘רו˙ ˘יˆיעו עˆמם ללכ˙ בר‡˘ ,ובכך לע˜ור ול˘ר˘ כל ח˘˘
˘‰ם יר‡ים מפני ‰מלחמ.‰
]‡מנם בפ' „ברים ‚ ,יח כו˙ב ר˘"י‰" :ם ‰יו ‰ולכים לפני י˘ר‡ל למלחמ ‰לפי ˘‰יו ‚בורים כו'" –
‡ך ז‰ו חי„ו˘ ˘נ˙ח„˘ בפר˘˘ ‰ם ו‡ינו ˘ייך לפר˘˙נו ,ונ˙ב‡ר מז ‰במ˜"‡ ו‡כ"מ[.

„.

וע„יין ˆריך בי‡ור„ ,ב˘למ‡ בני ‚„ ובני ר‡ובן מˆי„ם – מובן ˘ˆ‰יעו ללכ˙

בר‡˘ ‰מלחמ ‰כ„י ל˘לול כל ח˘˘ וכו'‡ ,בל למ ‰מ˘ ‰רבינו ‰סכים לˆ‰ע ‰זו
ו˜יבל ‡ו˙ ‰כחוב‚ ‰מור ,‰ע„ ˘‡מר ל‰ם )לב ,כ‚( "ו‡ם ל‡ ˙ע˘ון כן ‰ -נ ‰חט‡˙ם
ל '‰ו„עו חט‡˙כם ‡˘ר ˙מˆ‡ ‡˙כם"?! ]ומ˘מע לכ‡ור‡˘ ,‰פילו ‡ם כן ‰יו ‰ולכים
למלחמ ‰ב‡ופן ˘וו ‰ל˘‡ר ˘‰בטים‰ ,יו נח˘בים ל"חוט‡ים"  -ר˜ מ˘ום ז‡˘ ‰ינם
‰ולכים בר‡˘ ‰מלחמ.[!‰
וי˘ לב‡ר˘ ,ז ‰מיוס„ ב‰כלל )˘‰וב‡ בר˘"י ע – ˙"‰ע˜ב ח‡" (‡ ,ם ˙‰חל˙ במˆו– ‰
‚מור ‡ו˙:"‰

עו˘ ‰בור‡ מל‡ך ‡ח„ )כ„‡י˙‡ במ˘נ ,(‰ו‰מל‡ך י˘ לו ‚וף ונפ˘  . .נפ˘ ‰מל‡ך

כיבו˘ ‡ר ıי˘ר‡ל )ב‡ו˙ו „‰ור( ‰י˙ ‰מˆו‰ ‰מוטל˙ על ˆ‰יבור ,כלל י˘ר‡ל.

נבר‡ מכוונ˙ ‰מˆו ‰ברעו˙‡ „לב‡ ,ו‚וף ‰מל‡ך נבר‡ מע˘יי˙ ‰מˆו ‰בפועל ממ˘",

ובכן ,בזמן ˘בי˜˘ו בני ‚„ ובני ר‡ובן ל˙‰יי˘ב בעבר ‰יר„ן ‰מזרחי – נע˘˘ ‰טח ז‰

כך˘ ,יכול ‰ל‰יו˙ מˆי‡ו˙ ˘"˘נ˘‡ר ‰מל‡ך בל‡ נפ˘".

חל˜ מ‡ר ıי˘ר‡ל ,ונמˆ‡ ˘על י„י ז ‰נפעל )למפרע( ˙‰‰חל˘ ‰ל כיבו˘ ‡ר ıי˘ר‡ל.

וכיון ˘כן ,טוען ‰ו‡‡ ,ין ל‰כריח ‡ו˙ו לברו‡ מל‡כים בעלי-מום‡˘ ,ח"כ יˆטרכו
ל‡˘פזם במוס„ מיוח„ כ„י לרפ‡ו˙ם ‡ – . .ין רˆונו ל‰רבו˙ בעלי-מומים בעולם!...
ור˜ כ‡˘ר יעבו„ עם עˆמו ע„ ˘יבו‡ ל˘לימו˙ בכל עניניו ,כך˘ ,ע"י עבו„˙ו יוכל
ל‰בר‡ מל‡ך ˘לם ב˙כלי˙ – ‡זי י‚˘ )"ער וועט ˆוטרעטן"( לעבו„ ‰ב˙ור ‰ומˆוו˙י'!

]‡מנם ‰כיבו˘ בפועל ‰י' ˜ו„ם לכן‡ ,בל ‡ם ל‡ בני ‚„ ובני ר‡ובן ‰רי ‰יו מ˘‡ירים ˘טח ז ‰חרב
וכו' ול‡ ‰י' נח˘ב חל˜ מ‡ר ıי˘ר‡ל כלל ,וכמבו‡ר ב‚ור ‡רי' ב˙חיל˙ פ' ו‡˙חנן[.

וכיון ˘על י„ם נפעל˙‰‰ ‰חל˘ ‰ל מˆו˙ כיבו˘ ‡ר ıי˘ר‡ל ,חל עלי‰ם חיוב מיוח„
לסיים ‡˙ ‰כיבו˘ – "‡ם ˙‰חל˙ במˆו‚ ‰מור ‡ו˙."‰

וכ˙ביע˙ ר' ע˜יב‡ – ˘כ„י ˘˙‰י' ˘ייכו˙ בין ‰נ˘מ ‰ל‚‰וף )פנימיו˙ ענין 'בין ‡י˘

ולכן ,כ‡˘ר בי˜˘ו ˘טח ז ‰לנחל˘‰ ,‰יב ל‰ם מ˘‡˘ ‰ם ‡כן י˙יי˘בו ב˘טח ז‰

ל‡˘˙ו'( ,בין „‡‰ם ‰עוב„ לעבו„˙ו ,ל‡ מספי˜ ˘‡ין ב" ‰ערו˙ „בר" ,ול‡ מספי˜

יחול עלי‰ם „ין ˘ל "‰מ˙חיל במˆו ,"‰ומע˙ ‰ל‡ „י בכך ˘‰ם י˘˙˙פו במלחמ˙

˘‰י‡ ‡˘ ‰כ˘ר˘ ‰עו˘ ‰רˆון בעל˘) ‰ליל˙ ‰‰נ„˜‰"„ ‰‚‰יח˙ ‰ב˘ילו"(‡ ,ל‡ י˘

‰כיבו˘ ˘ל עבר ‰יר„ן ‰מערבי ביח„ עם ˘‡ר ˘‰בטים‡ ,ל‡ ˙חול עלי‰ם ‡חריו˙

ˆורך ‚ם בעניין "‰חן"; ‡בל כ‡˘ר חסר ‡ˆלו בענין ˙‰ענו‚ ‡ו בענין ‰רˆון ‡ו ב‡ח„

מיוח„˙ – יו˙ר מ˘‡ר ˘‰בטים  -ל‚מור ‡˙ ‰מˆו ‰בפועל על י„י ˘ילכו בר‡˘
‰מלחמ ,‰ו„ו"˜.

פנינים
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עיונים וביאורים

‰וספ. ‰

איך יתכן שיצאו
"לטייל בשוק"?
‰ן ‰נ‰ ‰יו לבני י˘ר‡ל ב„בר בלעם
‡מר ל‰ם כו' בו‡ו ו‡˘י‡כם עˆ‡ ‰ל˜י‰ם ˘ל ‡לו
˘ונ‡ זמ‰ ‰ו‡ כו' כ„‡י˙‡ בחל˜ ובספרי
)ל‡ ,טז .ר˘"י(

לכ‡ור ‰י˘ לעיין
ר˘"י ל"ספרי" בעו„
לכ‡ ‰יעˆך(˘„ ,ם כבר
בלעם ,כ˙ב "כ„‡י˙‡
‚ם לספרי.

במ„˘ ‰וו˜‡ כ‡ן ˆיין
˘בפ' בל˜ )כ„ ,י„ „"‰
‰בי‡ ר˘"י עˆ ‰זו ˘ל
בחל˜" בלב„ ,ול‡ ˆיין

וי˘ לומר בז:‰
במ˘ך ‡רבעים ˘נ‰˘ ‰יו בני י˘ר‡ל
במ„בר ל‡ מˆינו ˘ייכ˘לו י˘ר‡ל בעוונו˙
כ‡לו ,ו‡„רב ,‰בנו‚ע ל˘לומי˙ ב˙ „ברי מוב‡
בר˘"י "˘בחן ˘ל י˘ר‡ל כו' לומר ˘‰י‡
לב„‰ ‰י˙ ‰כו'" )‡מור כ„ ,י‡( .וז˘ ‰כ‡ן נכ˘לו
י˘ר‡ל ע„ ˘‰יו "‰מ˙ים במ‚פ‡ ‰רבע‰
וע˘רים ‡לף" )ס"פ בל˜( ‰ו‡ מכיון ˘‰כ˘ילו
‡˙ י˘ר‡ל בערמ ‰וב˙חבולו˙ ,כמבו‡ר בפ'
חל˜ )˜ו (‡ ,כל ˙‰חבולו˙ ˘ע˘ו ע„ ˘סוף סוף
‚רמו לז˘ ‰ייכ˘לו ר"ל.
‡מנם ,בפר˜ חל˜ מבו‡ר ˘˙‰חל˙ „‰בר
‰י˙ ‰מז‰˘ ‰יו ‡ז י˘ר‡ל "‡וכלין ו˘ו˙ין
ו˘מחין ויוˆ‡ין לטייל ב˘ו˜" – בין ‡‰לי
בנו˙ מ„ין ,ו‡ז ע"י ˙חבולו˙ ‚רמו ‰ן לי˘ר‡ל
˘ייכ˘לו .ולכ‡ור‚ ‰ם על ז ‰יו˜˘‡ ,‰יך י˙כן
˘יˆ‡ו י˘ר‡ל לטייל בין ‡‰לי בנו˙ מ„ין‰ ,רי
‚ם ז‡ ‰ינ‰ ‰נ ‰‚‰רˆוי'?
‡ל‡ ˘"בספרי" פ' בל˜ מבו‡ר ˘כללו˙
‰נ ˙‚‰י˘ר‡ל בזמן ‰‰ו‡ ל‡ ‰י˙ ‰כר‡וי,
כי "מ˘נ˙מל‡ו י˘ר‡ל מן ‰בז„] ‰מלחמ˙
סיחון ועו‚[ ˙‰חילו מבזים ‡˙ ‰בז ,‰מ˜רעים
כסו˙ ומ˘ליכים ,ומ˜רעים ב‰מ ‰ומ˘ליכים,

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

לפי ˘ל‡ ‰יו מב˜˘ים ‡ל‡ כלי כסף וכלי ז‰ב
כו'" ,ו‰יינו‰˘ ,ביז„‚‰ ‰ול‚ ‰רמ ‰לי˘ר‡ל
ל‰יו˙ במˆב ˘ל "וי˘מן י˘ורון" ˘˙וˆ‡˙ו –
"ויבעט" ,וז‚ ‰רם ל‰ם ˘י˙נ‚‰ו ˘ל‡ כר‡וי
ב‡ופן טיולם ,ע„ ˘נכ˘לו בחט‡ ר"ל.
וז‰ו ˘„וו˜‡ כ‡ן רמז ר˘"י ˙‰ירו ıל˜ו˘י‡
זו ,כי „ברים ‡לו נ‡מרו ע"י מ˘ ‰לי˘ר‡ל
כ‡ן ב‰מ˘ך לז"˘ ‰וי˜חו ‡˙ כל ˘‰לל ו‡˙
כל ‰מל˜וח" )ל‡ ,י‡( ממלחמ˙ מ„ין ,ו‰ז‰יר
מ˘ ˙‡ ‰י˘ר‡ל ˘ינ‚‰ו עם ביז ‰זו כר‡וי ,ול‡
יבו‡ו עו„ פעם למˆב ˘ל "וי˘מן י˘ורון" כ„י
˘ל‡ יבו‡ו ל‰יכ˘ל כמו ˘נכ˘לו על י„י ביז˙
מלחמ˙ סיחון ועו‚.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ'  363ו‡ילך(

בין חילוק בסברא לטעות
וי‡מר ‡לעזר ‰כ‰ן ‚ו'
לפי ˘ב‡ מ˘ ‰לכלל כעס ב‡ לכלל טעו˙˘ ,נ˙עלמו
ממנו ‰לכו˙ ‚יעולי נכרים .וכן ‡˙ ‰מוˆ‡ ב˘מיני
למילו‡ים˘ ,נ‡מר וי˜ˆוף על ‡לעזר ו‡י˙מר ,ב‡ לכלל
כעס ב‡ לכלל טעו˙ .וכן ב˘מעו נ‡ ‰מורים ויך ‡˙
‰סלע ,ע"י ‰כעס טע‰
)ל‡ ,כ‡ .ר˘"י(

לכ‡ור ‰י˘ לעיין ,ב‡ם ˆריך ר˘"י לפר˘
סיב˙ „‰בר "˘ב‡ מ˘ "‰ל"כלל טעו˙"‰˘ ,ו‡
מפני "‰כעס" ,מ„וע ‰מ˙ין לפר˘ כן ע„
לפר˘˙נו ,ול‡ פיר˘ מי„ "ב˘מיני למילו‡ים"
וב"˘מעו נ‡ ‰מורים" סיב˙ "‰טעו˙"?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
ב"˘מיני למילו‡ים" ל‡ חיל˜ מ˘ ‰בין
˜„˘י „ורו˙ ל˜„˘י ˘ע) ‰ר‡ ‰ר˘"י בפ' ˘מיני
ע"‰פ(˘ ,חילו˜ ז‰ ‰ו‡ „בר ˙‰לוי בסבר‡
)ר‡ ‰ל˜ו"˘ חי"ז ע'  109ו‡ילך ˘לר˘"י ל‡ ˘מע מ˘‰

מ˜‰ב" ‰חילו˜ ז‡ ,‰ל‡ ‰סכים לסבר˙ו ˘ל ‡‰רן(.
ולכן‡ ,ין מוכרחים לומר ˘‰י' בז ‰מ˘ום

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו ,ובאו כאן כמעט ללא עריכה,
באופן שנאמרו ,מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

"אל תנח ידיך"
מאחריות עבודת הקודש!
בנוגע לזולת הוא "מחמיר" ובנוגע לעצמו נוקט בשיטת בית הלל " /אינו רוצה
לברוא מלאכים בעלי מום! / "...דרך עבודת ה' הנכונה  /גם כאשר מרגיש חלישות
 אין לנטוש האחריות  /אפילו ש"מעל" בתפקידו " -אל תנך ידיך" בשאר עבודתהקודש

בכלל,

י˘ ˘ני ˜ˆוו˙ בעבו„ ,‰וי˘ כ‡ל˘˘ ‰ני ˆ˜‰וו˙ מ˙בט‡ים ‡ˆלם בחילו˜

˘בין עבו„˙ עˆמו לעבו„˙ ‰זול˙...
כ‡˘ר מ„ברים עמו בנו‚ע לעבו„˙ ‰זול˙ – ‡זי ‡ין ˜ ıל˙ביעו˙ ו„רי˘ו˙ ˘מעמי„
בפני ‰זול˙ ,ב‡מרו:
‰ן ‡מ˙ ˘י˘ כמ ‰וכמ ‰עניני לימו„ זכו˙ עליו ,ו˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' עול ‰בי„ו
ב˜ו˘י ,ב‚לל ˘י˘נם עניינים ‰מעלימים ומס˙ירים ,נוסף על כללו˙ ‰עלם ו‰ס˙ר ˘בזמן
‚‰לו˙ ,במעמ„ ומˆב ˘ל "‡‰וב„ים ב‡ר˘‡ ıור ו‰נ„חים ב‡ר ıמˆרים".
וכי„וע ˘י˘ ב' סו‚ים ב˜ו˘י ‚‰לו˙ :י˘נו ˜ו˘י ‚‰לו˙ ‡ˆל ‡לו ˘נמˆ‡ים במעמ„
ומˆב „"‡ר ıמˆרים"˘˘ ,ם י˘נו ˜ו˘י ˘‰עבו„ בעבו„˙ פרך כו' ב‚˘מיו˙; וי˘נו
˜ו˘י ‚‰לו˙ ‡ˆל ‡לו ˘נמˆ‡ים במעמ„ ומˆב „"‡ר˘‡ ıור") ,כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ במסכ˙
סנ„‰רין ˘‰בטיחו לבנ"י ˘מבי‡ים ‡ו˙ם "‡ל ‡ר ıכ‡רˆכם"‡" ,ר ıזב˙ חלב ו„ב˘"(
פ‡רטרונ˜ען ‡ון
ו˜ו˘י ‚‰לו˙ מ˙בט‡ בכך ˘נע˘ים מוטבעים ו˘˜ועים )"מ'ווערט ַ
פ‡רזונ˜ען"( בעניני ‰עולם.
ַ
‡בל ‡עפ"כ  -טוען ‰ו‡ על חבירו  -כיון ˘י˘ לו נפ˘ ‡ל˜י˙ ˘‰י‡ "חל˜ ‡ל˜‰
ממעל ממ˘" ,ו˜‰ב" ‰נ˙ן לו כוחו˙ ˘יוכל למל‡ ‡˙ ‰עבו„‰ ‰נ„ר˘˙ ממנו ,כמ‡רז"ל
"לפום ‚מל‡ ˘יחנ‡" – עליו ל˙‰יי‚ע יו˙ר ,ול˙‰יי‚ע "ע„ „כ„וכ˘ ‰ל נפ˘" ו"ע„
מיˆוי ‰נפ˘" ,וע„ ˘"י‰ר‚ ו‡ל יעבור" ,וימל‡ ‡˙ ˘ליחו˙ו „ו˜‡ בעבו„ ‰ו˘ליחו˙

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

‚‰וי' ‰מעופפ˙ רˆ ‰על רˆפ˙ חלו˜י ‡בנים ו‚ל‚לי' עטופים בח„ולי ‚ומי עב‰
ביו˙ר˘‡ ,ר ˜ול ‰ל‡ י˘מע ,ומרוˆ˙ ‰נו˙נ˙ עוז ו„‰ר ל‰יו˘ב ב ‰ל„‰˙‰ר לפני
‰בריו˙ ‰רוח˘ים על ע‚לו˙ סוס‡ ,ו רוכבי ‡ופנים ,ומ‚ ‰ם על ‰‰ולכים בר‚ל.
‰...י‡ מעופפ˙ ו‡ני חו˘ב‰ ,י‡ מעופפ˙ ו‡נכי מ‰ר‰ר ,מ‰ר‰ר ‰נני בנסיע˙י זו
וממנ ‰מ˘˙ל˘ל עו„ ‰ר‰ורים ,נוסע ‰נני כע˙ מרי‚‡ לבול„ערע ,ונזכר ‰נני על נסיע˙י
מ]רחוב[ מ‡ח‡וו‡יע ]˘בעיר לנינ‚ר„[ ל]בי˙ ‰מ‡סר ב[˘פ‡לערנ‡‚ .ם ‡ז נסע˙י
במרכב˘ ‰ל זרם ורוח – ו‡י˘ ‡ין – מ ‰בין נסיע ‰זו ל‰נסיע‰‰ ‰י‡.
‰י‡ מעופפ˙ ו‡נכי חו˘ב ,חו˘ב ומ‰ר‰ר ,כבר ‰נני ‡חורי ‚‰בול‰ ,נני רו‡ ‰בעיני
ב˜‰י ıול‡ בחלום‡ ˙‡ ,חיי ורעי ,מב˜ר ‰נני ‡ו˙ם כמו ˘‰ם חיים במ˜ומו˙י‰ם ,ר‚ע
‰נני בפטרבור‚ ,ר‚ע במ‡ס˜וו‡ ,ר‚ע ברוסטוב ב‡‰‰טעל ,יו˘ב בבי˙ ‰נ˙יבו˙ ,ולבי
˙˙כוו ,ıורע„ ˜ר יעבור בכל עˆמו˙י ,וב˙וך ˙וך נ˜ו„˙ נפ˘י רעיון י˙לונן ‡ף י˜ונן
ריבונו ˘ל עולם מ˙י ‡זכ ‰ו‡ר‡ ˙‡ ‰פני ‡חי ‡ל˘‡ ,‰ר ‡˙ם ‰נני בכל מ˜ום ˘‰ם,
ו‡לי‰ם ‡כסוף.
ופ˙‡ום ו‰מרכב ‰נעˆר‰ ,‰נני בבול„ערע – וב˘ע ‰טוב ‰ומוˆלח˙ ב‡נו ‡ל מחוז
חפˆנו.

‰ברי‡‡ ‰יננ ‰ל˘ם ל‡טוטעס
נכנס ‰נני ‡ל מעון ‰ח„˘ ,בי˙ עˆים ‡˘ר בנ‰ו ‡ח„ ‰ערלים בלי ˘ום כוונ˘ ‰ל
˜„ו˘ ‰ור˜ ב˘ביל ˜בל˙ פרס ˘ל ל‡טוטעס – ‰י‡ ˘ם ‰מטבע ˘ל מ„ינ˙ לטבי‡,
ול˘ון נופל על ל˘ון ,ו˘ור˙ ˘‰כל ‰ברי‡ מחייב ‡˘ר במ„ינ˙ לטבי‡ ‰מטבע ˘ל‰
נ˜ר‡ים ל‡טוטעס על ˘ם לטבי‡.
‚ם מ ‰לי ול‰ב„יל למח˘ב˙ו ˘ל ‰ערל ‰בונ ‰ב˙ים ל˘ם ל‡טוטעס‡ ,נכי ו‰בנין
יו„עים סו„ ‰ברי‡˘‡ ‰ר ‡יננ ‰ל˘ם ל‡טוטעס .ובכן ר‚עים ‡ח„ים נח˙י מעמל „‰רך
‚ם ˘‡פ˙י מעט ‡ויר זך ,וריח טוב ‰נו„ף מעˆי ‰בו˘ם ‡˘ר בחˆר ו‡˜ח‡ ‰ל מל‡כו˙י
לברר בירורים לע˘ו˙ כלים ל‡ל˜ו˙ ,ו‡˙פלל ˙פל˙ ערבי˙.
ע˜ר˙ ‰בי˙ רעיי˙י ‰כבו„ '˙ ‰ב˙מימ˙ לב בנוסח כבו„ ‡בי' ‡‰י˘ ‡מ˙ ˘י' ב‡מ˙
ל‡מי˙ו ל‡ כוונ ‰כוונו˙ י˙ירו˙ ו‰בי‡ ‰˙‡ ‰עמ ‰סעו„˙ ‰ליל ‰ונברך ונ‡כל ,ונברך
ונ˜ר‡ ˜"˘ ונלכ ‰לנוח...
˘‰חר וזמר˘ ‰ל בעלי ˘‰יר וע˜יˆ‡˜" – ‰מ‡רן" ,וחברי‰ם בעלי ‰כנף וזמר נעימ‰
˜‰יˆוני ,ו„‰ר˙ ‰טבע ‡˘ר חנן ‡‰ל˜ים לבול„ערע ‰ל‰יב ˙‡ ‰לבבי לזכור ימי ˜„ם,
ימי ‡‰ור˘‡ ,ר כמו חי נˆב לנ‚„ עיני‡ ,מיר˙ ברכ˙ ˘‰חר ˘ל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו״ר ‰ר˜"‰
]מו‰ר˘"ב[ זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״מ זי״ע...
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ˆ ‰ו‡ילך(

"טעו˙" ,כי ב„בר ˙‰לוי בסבר‡ ‡פ˘ר ˘˙‰י'
מחלו˜˙ ,ול‡ מפני ˘‡ח„ מ‰ם טוע‡ ‰ל‡
מפני ˘‡ין „יעו˙ בני ‡„ם ˘וו˙ .וכמו „ין
"‡חרי רבים ל‰טו˙"„„ ,ע˙ ‰מיעוט ‡ינ‰
טעו˙.
וכן ב"˘מעו נ‡ ‰מורים" ,סיב˙ „‰בר
˘מ˘‰ ‰כ‰ ˙‡ ‰סלע ‰י‡ מפני ˘"„ברו ‡ל
סלע ‡חר ול‡ ‰וˆי‡‡ ,מרו ˘מ‡ ˆריך ל‰כו˙ו
כבר‡˘ונ) "‰ר˘"י ח˜˙ כ ,י‡( .ו‰יינו‚˘ ,ם ˘ם
‡פ˘ר לומר ˘ע˘ ‰כן מˆ„ ‰סבר‡.
מ˘‡"כ בנ„ו"„ "˘נ˙עלמו ממנו ‰לכו˙

‚יעולי נכרים" ,מוכרחים לפר˘ "לפי ˘ב‡
לכלל כעס ב‡ לכלל טעו˙".
‡ולם ,בכ„י ˘ל‡ יו˜˘ ‰מפני מ„ ‰וו˜‡
"‰כעס" בפר˘˙נו ‰בי‡ו ל"כלל טעו˙" –
ממ˘יך ר˘"י ˘כן מˆינו ב˘מיני למילו‡ים
וב˘מעו נ‡ ‰מורים ,כי ל‡חרי ˘למ„נו
„כ‡˘ר ב‡ לכלל כעס ב‡ לכלל טעו˙ – ˘וב
‡פ˘ר לפר˘ כן ‚ם במ˜ומו˙ ‰נ"ל˘ ,טעם
„‰בר ˘ע˘ ‰כן מ˘‰ ‰ו‡ מפני ‰כעס .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' (182

כ‚

י

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

התרת הנדר – בכדי לזכך
הגשמיות
לנדור בכדי להינצל ,לקדש עצמו במותר ,או לזכך הגשמיות  /החכם פועל באדם
התעלות ,וממילא הנדר מותר  /אם הי' מכיר בכוחות פנימיות נשמתו – לא הי'
נודר " /להמתיק" את ה"שקדים" בג' השבועות

‡ו„ו˙

„‰רך ‰רˆוי' ל‡„ם בעניין ‰נ„רים ,מˆינו ברמב"ם ˘לו˘‡ ‰ופנים:

‡ .ב‰לכו˙ נ„רים )פי"‚ ‰כ"‚( מ˘בח ‰רמב"ם ‡˙ ‰נו„ר" :מי ˘נ„ר נ„רים כ„י לכונן
„עו˙יו ול˙˜ן מע˘יו‰ ,רי ז ‰זריז ומ˘ובח ,כיˆ„ כ‚ון מי ˘‰י' זולל ו‡סר עליו ‰ב˘ר
˘נ‡ ‰ו ˘˙ים „ . .רך עבו„ ‰ל˘ם ‰ם ,ובנ„רים ‡לו וכיוˆ‡ ב‰ן ‡מרו חכמים נ„רים
סיי‚ לפרי˘ו˙".
ב .ב‰לכ˘ ‰ל‡חר מכן כ˙ב ‰רמב"ם ˘‡ין ל‰רבו˙ בנ„רים" :ו‡ף על פי ˘‰ן עבו„‰
)ל˘ם( ,ל‡ ירב„‡ ‰ם בנ„רי ‡יסור ול‡ יר‚יל עˆמו ב‰ם‡ ,ל‡ יפרו˘ מ„ברים ˘ר‡וי
לפרו˘ מ‰ן בל‡ נ„ר".
‚ .ב‰לכו˙ „עו˙ )פ"‚ ˘ (‡"‰לל ‰רמב"ם ‡˙ „רך ‰נ„ריםˆ" :יוו חכמים ˘ל‡ ימנע
‡„ם עˆמו ‡ל‡ מ„ברים ˘מנע˙‰ ‰ור ‰בלב„ ,ול‡ י‰י‡ ‰וסר עˆמו בנ„רים וב˘בועו˙
על „ברים ‰מו˙רים .כך ‡מרו חכמים ,ל‡ „ייך מ‡˘ ‰סר˙ ‰ור‡ ,‰ל‡ ˘‡˙‡ ‰וסר
עליך „ברים ‡חרים"?
וי˘ לב‡ר ˘לו˘‡ ‰ופנים ‡לו‡˘ ,ין כל ס˙יר ‰ביני‰ם‡ ,ל‡ ‰ם מ„ברים ב˘לו˘‰
סו‚י בני ‡„ם ,כל ‡ח„ על פי מ„ר‚˙ו בעבו„˙  .'‰ועל פי ז ‰י˙ב‡רו ב„רך ‰פנימיו˙

„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

מעשה מרכבה
מחשבות והרהורים אודות עבודת הבירורים בנסיעה מהכא להתם
ובירור המקומות על ידי בני ישראל
≈‡ ּ∆לַ ‰מ ¿ס ≈ﬠי ¿בנ≈ י יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל
)מסעי ל‚(‡ ,

עי˜ר חפˆם ומ‚מ˙ם  -עבו„˙ ‰בירורים
‡...נכי ‰נני כבר ז ‰כ˘ל˘˘ ‰בועו˙ בנ‡ו˙ „˘‡ ביל„ערינ‚ס‡‰ף˘‡ ,ר ‰ממ˘ל‰
‰ח„˘‡ ‰יו˙ ‰ל˘נו˙ ˘מ ‰בול„ערע.
‡...ל‰ ‰מ ‰מח˘בו˙י מיום ‚' ח' ˙מוז ב˘ע˘‰ ‰מיני˙ לע˙ נטיי˙ ˘‰מ˘ ‡˘ר
י˘בנו בני-בי˙י ו‡ני ,ב˘˙י מרכבו˙ בעלי ‚וי' זרם ורוח ]מכוני˙[ – וסוס ‡ין – לנסוע
ˆלח‡ ‰ל ביר˙ בול„ערע‰ ,עומ„˙ על חוף ‰ים ,ומחכ ‰ז ‰חמ˘‡ ‰לפים ˘˘ מ‡ו˙
˘מונים ו˘בע˘ ‰נים ˙˘ע ‰ח„˘ים ו˘בע ‰ימים ו˙˘ע ˘עו˙ ע„ ‡˘ר יב‡ו ‰י‰ו„ים
‰ללו וי¿ ַחיוּ ‡ו˙ ‰ב„ברי ˙פל ‰ו„ברי ˙ור.‰

‰י‡ מעופפ˙ ו‡ני חו˘ב‰ ,י‡ מעופפ˙ ו‡נכי מ‰ר‰ר
כל ‰נבר‡ים למיני‰ם כל ‡ח„ ‰ו‡ בעל ˙כלי˙ ,ו˙כלי˙ו ‰ו‡ כ˘נכלל ב‚‰בו ‰ממנו
‡ו ב‰נעל ‰ממנו במעל ‰ומ„רי‚„‰ ,‰ומם לˆומחˆ‰ ,ומח לחי ,ו‰חי למ„בר ,ו‰מ„בר
לכ˘‰ו‡ עוב„ ‡˙ ˘‰ם.
ובכן מ ‰מ‡ו˘ר‰ ‰י‡ „‡‰מ˘‡ ‰ר עלי' „ורכים כפי ר‚לי ‡נ˘ים˘‡ ,ר ‰ם ‡‰נ˘ים
‡‰ל ‰נבחרי ‡‰ל˜ים ל‡‰יר ‡˙ מח˘כי ‡ר ıב‡ור ˙ור ,‰בנועם מ„ו˙ טובו˙.

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

ע˘רו˙ ב˘נים ב‚וף י˘ר‡ל בכ„י לע˘ו˙ טוב ‰לי‰ו„י ב‚˘מיו˙ ‡ו ברוחניו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‡ עמ' ˜ˆז(

ל‰מ˘יך ב˜י˘ור ב‡ופן ‰מ˙‡ים עם חבריו במ˜ום ˜‰ו„ם
במענ ‰על מכ˙בו  . .כב˜˘˙ו יזכירו ‡ו˙ו ,ב˙ו וזו‚˙ו ˘ -יחיו  -כל ‡ח„ ו‡ח„
ל‰מˆטרך לו ‰ן ב‚˘מיו˙ ו‰ן ברוחניו˙ ,ובטח יזכ‰ו  '‰י˙ברך ויˆליחו לב˘ר טוב
מ‰נע˘˙‡ ‰ם.
ובו„‡י למו˙ר לעוררו על פירו˘ ‰חסי„ו˙ במ"˘ "מ„' מˆע„י ‚בר כוננו ו„רכו
יחפ ,"ıוכמבו‡ר במכ˙ב כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ˘נ„פס ב˙‰מים˘ ,במיל‡ בכל מ˜ום בו‡ו
ו‰מˆ‡ו עליו לזכור ˘נ˘לח ל˘ם מ‚˘‰ח ‰עליונ ,‰וסוף סוף ˆריך ל‡‰יר ˘ם "נר מˆו‰
˙ור‡ ‰ור "4ומ‡ור ˘ב˙ור ‰זו‰י ˙ור˙ ‰חסי„ו˙„‰ ,רכו˙י' ומנ‚‰י'.
ועו„ ז‡˙ ‡˘ר ‡פילו כ˘עוזב ‰מ˜ום וחוזר למ˜ומו ˜‰בועˆ ,ריך ל‰מ˘יך ב˜י˘ור
ב‡ופן ‰מ˙‡ים עם חבריו במ˜ום ˜‰ו„ם על מנ˙ לחז˜ ב‰ם ˙‰‰עוררו˙ ועו„ ל„‚‰יל‰
מזמן לזמן .וכיון ˘‡ין ˜‰ב" ‰מב˜˘ ‡ל‡ לפי כחם ,בו„‡י ני˙נו לו מ˜ו„ם ‰כחו˙
למל‡ו˙ ˙פ˜י„ו ‰עי˜רי ו‰כי נפ˘י ‡‰מור.

„יני ‰פר˙ ו˙‰ר˙ ‰נ„רים ˘ברי˘ פר˘˙נו ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן

י‡
)ור‡‚ ‰ם ל˜וטי ˙ור‰

פר˘˙נו פב ,ב ו‡ילך .פ„ ,ב ו‡ילך .ועו„(.

לנ„ור בכ„י ל‰ינˆל ,ל˜„˘ עˆמו במו˙ר‡ ,ו לזכך ˘‚‰מיו˙
‡„ם ‰כרוך ‡חר ˙ענו‚ים ומו˙רו˙‚‰ ,ם ˘‰ם „ברים ‰מו˙רים ,יכול ליפול עו„ ועו„
ממ„ר‚˙ו ,ול˘˜וע ‡ף ב˙‡וו˙ ‡יסור ,ועל כן מוכרח ‰ו‡ לפרו˘ מענייני מו˙רו˙‡ .בל
מכיוון ˘‰ו‡ ˜˘ור ו‡סור לעניינים ‡לו ‰˘˜ ,לו ביו˙ר לפרו˘ מ‰ם .ו‡ו„ו˙יו כ˙ב
‰רמב"ם ˘‡ם נ„ר "‰רי ז ‰זריז ומ˘ובח" ,כי כ‡˘ר ‡וסר ‰ו‡ ‡˙ „‰בר על עˆמו בנ„ר,
יכול בנ˜ל יו˙ר לעמו„ בניסיון ולפרו˘ מ‰מו˙רו˙.
לעומ˙ו ,י˘נו ‡„ם ˘נ˙על ‰יו˙ר במ„ר‚ו˙ עבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ ,ו‰רי כבר ‡ינו
מ˙‡וו ‰כל כך לעניינים ‚˘מיים„‡ .ם ז ,‰ע„יין י˘ לו לפרו˘ מענייני מו˙רו˙‡ ,ך
‰ו‡ ‡ינו ז˜ו˜ לנ„ר ,כיוון ˘ביכל˙ו ל‡˙‰פ˜ ולפרו˘ מ‰ם ‚ם ‡ם ל‡ י‰יו ‡סורים
בנ„ר‡ .ו„ו˙יו כ˙ב ‰רמב"ם ˘"ל‡ ירב . . ‰בנ„רי ‡יסור"‡ ,ל‡ "יפרו˘ מ„ברים ˘ר‡וי
לפרו˘ מ‰ן בל‡ נ„ר" ,ובכך י˜יים ‡˙ ˆיווי ˙‰ור ˘„˜" ‰עˆמך במו˙ר לך"

)יבמו˙ כ,

‡( – „‰בר ‰ו‡ "מו˙ר לך" ,ו‡ף על פי כן ‰ו‡ מ˜„˘ עˆמו ופור˘ ממנו.
‡בל מי ˘‚‰יע למ„ר‚‚ ‰בו ‰‰ונעלי˙ בעבו„˙ ˘‰םˆ‡ ,לו כבר ‡ין ח˘˘ ˘„‰ברים

בברכ ‰לב˘ורו˙ טובו˙ בכל ‰נ"ל.

‰מו˙רים יבי‡ו‰ו לי„י ירי„ .‰ו‡זי ‡„רב‡ ,עליו ל˙˘‰מ˘ בענייני ‰י˙ר ,כי ‰ו‡ מזככם
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' ˜כב(‚-

ומרוממם ומעל‡ ‰ו˙ם ל˜„ו˘ .‰כ‡˘ר ‰ו‡ ‡וכל ו˘ו˙ ‰וכיוˆ‡ בז‰ ,‰רי ‰ו‡ מ˜יים
"כל מע˘יך י‰יו ל˘ם ˘מים" )‡בו˙ פ"ב מי"ב( ,ו"בכל „רכיך „ע‰ו" )מ˘לי ‚ ,ו( ,ופועל
˙‰עלו˙ ב„ברים ˘‚‰מיים.
ו‡ו˙ו ‰ז‰ירו חכמים "ל‡ י‰י' ‡וסר עˆמו בנ„רים וב˘בועו˙ על „ברים ‰מו˙רים",
כי "„ייך מ‡˘ ‰סר˙ ‰ור ,"‰ועליו לזכך ול˜„˘ ‡˙ „‰ברים ˘˙‰יר ‰לו ˙ור ,‰ול‡
ל‰ימנע מ‰ם.

‰חכם פועל ב‡„ם ˙‰עלו˙ ,וממיל‡ ‰נ„ר מו˙ר
ומע˙ ‰י˘ לב‡ר פנימיו˙ עניין ביטול ‰נ„רים˙‰ ,ר˙ם ‡ו ‰פר˙ם .כי ‰נ‰ ,‰פר˘ י˘
בין ‰פר˙ נ„רים על י„י בעל ו‡ב לבין ˙‰ר˙ ‰נ„ר על י„י חכם:
ברי˘ פר˘˙נו „יבר˙ ‰ור ‰על מ‡‰˘ ‰ב בכוחו ל‰פר ‡˙ נ„רי ב˙ו ,ו‰פר‡ ‰ין
פירו˘‰˘ ‰נ„ר מ˙בטל מעי˜רו ,כי ‡ם ˘‰נ„ר ‰י' נ„ר ‡מ˙י ונכון‡ ,ל‡ ˘‡‰ב ‡ו
‰בעל בכוחם ל‰פר ‡ו˙ו.
לעומ˙ ז‡˙ ,כ‡˘ר מ˙יר ‰חכם ‡˙ ‰נ„ר‰ ,רי ז ‰ב‡ופן ˘עו˜רו ל‚מרי כ‡ילו ל‡ ‰י'
 (4מ˘לי ו ,כ‚.

נ„ר .וכפי ˘‡מרו ב‚מר‡ )כ˙ובו˙ ע„ ,ב( "חכם עו˜ר ‡˙ ‰נ„ר מעי˜רו" – ˘מר‡ ‰כיˆ„

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

‰י' ‰נ„ר בטעו˙ מיסו„ו ,ול‡ חל על ‰נו„ר כלל
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)ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ˘˜ו"ט בז ‰ב‡רוכ ‰על

כ‡

„בר ‰כ˙וב "מ '‰מˆע„י ‚בר כוננו ,ו„רכו יחפ) "ıעיין ב‰יום יום בז .(‰ו‚ם על פי פ˘וט
זיכ˙‡ ‰ו˙ו ‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ ‰בעבו„˙ ˜‰ו„˘ „"ל‰וˆי‡ י˜ר מזולל וכו'" ˘‰ו‡ יו˙ר

„רך ‰‰לכ ‰וב˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ו על ˙‰ור.(‰
ו‰נ ,‰נ˙ב‡ר למעל„‡˘ ,‰ם ‰נו„ר מˆוי ב„ר‚‡ נמוכ˘˘ ,‰ייך ו˜˘ור לענייני עולם
‰ז˘‚‰ ‰מיים ,ו‰ו‡ בסכנ˙ ירי„ ‰ונפיל ,‰ועל כן ˆריך ‰ו‡ לנ„ר ˘יסייעו לפרו˘ מן

מי˘יב ‰בי˘יב˘ ‰ל מעל) ‰ב"מ פ .‡ ,‰ומ ‰מ˜ום טוב יו˙ר מז ,(‰ו‰ו‡ מר‡ ‰כ‡ילו ‡ינו
˘בע רˆון ח"ו מז!?‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ עמ' יט(

‰מו˙רו˙‡ .מנם ,ל‡חר ˘עב„ עבו„˙ו ונ˙על‰ ,‰רי ‰ו‡ מ‚יע למˆב ˘בו כבר ‡ינו ז˜ו˜
עו„ לנ„ר ,ו‡זי עליו לבטלו.

‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ ‰מסובב˙ ל˘‰פיע במ˜ום בו נמˆ‡ים

ועל פי ז ‰י˘ לומר ˘בביטול ‰נ„ר י˘ ˘ני „ר‚ו˙ ו‡ופנים:
י˘ מי ˘ע„יין ˘ייך לענייני ‰עולם ,ועליו לפרו˘ מ‰ם בכ„י ˘ל‡ יפילו‰ו‡ ,בל

...כל ‰ענינים ‰ם ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ ,וכ˘נו„ע ל‡י˘ ‰י˘ר‡לי ˘י˘ מ˜ום ˘יוכל

נ˙על ‰במ„ר‚˙ו ל‡ופן כז˘ ‰בכוחו לפרו˘ כבר מענייני ‰עולם בכח עˆמו בל‡ נ„רים.

ל˘‰פיע ,עˆם ‰עוב„ ‰מורˆ˘ ‰ריך ל˘‰פיע ˘ם ,ובפרט ב‡‰מור ˘ב˜˘ו ‡ו˙ו ע„"ז,

ו‡זי מפירים ‡˙ נ„רו – ‡ין כ‡ן ביטול ל‚מרי ולמפרע ˘ל ‰נ„ר‰˘ ,רי ע„יין ‰ו‡ מ˜יים

ז˘‰˘ .‡.ייכו˙ בז ‰חז˜ ‰ע„ כ„י כך ˘‡פילו ‰זול˙ ובעל בחיר ‰מר‚י˘ . . ‰ו‡פילו ‡ם

‡˙ ˙וכן ‰נ„ר וממ˘יך לפרו˘ מענייני ˘‚‰מיו˙‡ ,ל‡ ˘מכיון ˘‡ינו ז˜ו˜ לנ„ר לע˘ו˙
כן‡ ,ל‡ עו˘ ‰ז‡˙ בכח עˆמו – "˜„˘ עˆמך" ,על כן מבטלים ‡˙ ‰נ„ר ˘לו ומפירים
‡ו˙ו.
למעל ‰מז‰ ,‰ו‡ מי ˘‰חכם מ˙יר ‡˙ נ„רו"‰ .חכם" – "ר‡˘י ‰מטו˙"

)ר‡ ‰במ˜ור

„‰ברים ב‡ריכו˙ ‡ו„ו˙ מ˜ור „ין ˙‰ר˙ ‰חכם ברי˘ פר˘˙נו( ממ˘יך ב‡„ם ˜„ו˘ ‰עליונ ,‰ע„

‡י ‡פ˘ר ל˙˙ ˘ם ˘יעורים ˙כופים ו˜בועים ,בטח י˘ למˆו‡ ‡ופן ˘ל בי˜ור ב˙˜ופו˙
י„ועו˙ פעם ב˘בועים ו˘ל˘˘ ‰בועו˙ ,ו‰‰רˆ‡‡ ‰ז ˙‰י' מ˜פ˙ וכללי˙ ב‡ופן ל˙˙
חומר למח˘ב ‰ועיון ע„ לזמן ב˜ורו ˘‰ני ,ו‰עי˜ר ל˙˙ מ˜ום לעמו„ ‡˙ו ב˜י˘ור
בכ˙ב ‡ו על י„י בי˜ורים ‡ˆלו ,ובמיל‡ ˙‰י' בי„ו ‡‰פ˘רי˙ ל˘‰פיע עלי‰ם ב‰עי˜ר
מע˘ ‰בפועל.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' לו-ז(

˘מ˙על ‰ל„ר‚ ‰כזו ˘‰ו‡ יכול ל‰פסי˜ לפרו˘ מענייני ‰עולם ,ו‡„רב‡ – ל˙‰עס˜
עמ‰ם ול˜„˘ם .ועל כן ‰חכם מ˙יר ‡˙ ‰נ„ר ל‚מרי ,מ˘ום ˘‰נו„ר מ˙על ‰ל„ר‚‰

מ˜ומך ‡ל ˙נח ˘‰ -פע ‰על ‰סביב‰

עליונ‡˘ ‰ינו ז˜ו˜ עו„ ל˜יים ‡˙ ˙וכן ‰נ„ר ולפרו˘ מ„ברים ‰מו˙רים .ו‡„רב„‰ ‰בר
‰נ„ור מו˙ר ‰ו‡ לו ,ועליו ל˙˘‰מ˘ בענייני ‰עולם כ„י ל‰עלו˙ם ול˜„˘ם.

˜בל˙י מכ˙בו  . .בו כו˙ב על „בר מˆבו ו˘ו‡ל חוו˙ „ע˙י‡ ,ם יסע ע˙ ‰ל‡"˙ ˜"‰ו
על י„י מ˘יח ˆ„˜נו.

‡ם ‰י' מכיר בכוחו˙ פנימיו˙ נ˘מ˙ו – ל‡ ‰י' נו„ר
וי˘ לב‡ר עניין ˙‰ר˙ ‰חכם בעומ˜ יו˙ר:
כ‡˘ר מ˙יר ‰חכם ‡˙ ‰נ„ר ,מר‡‰ ‰ו‡ ל‡„ם ˘בעˆם נ„רו ‰י' בטעו˙ ,ו‡ם כן ל‡
נ„ר כלל מלכ˙חיל .‰ומעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם בעניין ‰פרי˘ו˙ מ„ברים ‰מו˙רים˘ ,כ‡˘ר
‰חכם מרומם ‡˙ „‡‰ם ל„ר‚˘ ‰כבר ‡ינו ˆריך לפרו˘‡ ,ינו מ‚ל ‰בז„˜ ‰ו˘ ‰ח„˘‰
˘ל‡ ‰יי˙ ‰בו מ˜ו„ם‡ ,ל‡ מ‚ל ‰למפרע ˘מ‡ז ומ˜„ם כבר ‰י' בו כח ז!‰
בנ˘מ˙ו ˘ל כל י‰ו„י טמון ‰כח ל‰יו˙ מרומם מ‰בלי ‰עולם‡ ,ל‡ ˘כח ז‡ ‰ינו
ב‚˙‰לו˙ ,ובפועל ˘ייך לעניינים ‚˘מיים .פעול˙ ‰חכם ‰י‡ ל‰סיר ‡˙ ‰‰עלמו˙
ו‰‰ס˙רים ,ולעורר ול‚לו˙ ‡˙ ‰כח ˘טמון בנ˘מ .‰ו‡זי מ˙ברר ˘‰נ„ר "בטעו˙"

ו‰נ ‰ל„ע˙י כיון ˘נמˆ‡ במ„ינ„] ‰רום ‡פרי˜˘‡ [‰ר בזמן ‡‰חרון ב‡ו ˘ם כמ‰
‡נ˘ים יר‡י „' נוסף על ‡לו ˘‰יו „רים ˘ם מ˜ו„ם ,וכיון ˘‡ין ‡י˘ ‡˙נו יו„ע על
ברור ‰כוונ‰ ‰עליונ ‰במ˘ ‰נמˆ‡ ‰ו‡ במ˜ום פלוני כי ר˜ "מ„' מˆע„י ‚בר כוננו",
‰רי י˜יים בעˆמו "מ˜ומך ‡ל ˙נח "3וי˘פיע על סביב˙ו ב‡ופן ‰מ˙‡ים לחז˜ם ב˙ור‰
ומˆו ‰ולחממם בחמימו˙ י‰ו„י˙ )"‡ו ‡נוו‡רימען מיט ‡י„י˘ע וו‡רימ˜ייט"(.
ו '‰י˙ברך י˙ן לו ‡ריכו˙ ימים ו˘נים טובו˙ ל‡‰יר בסביב˙ו וב˙וספ˙ בנר מˆו‰
ו˙ור‡ ‰ור ומ‡ור ˘ב˙ור ‰זו‰י ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ „רכי' ומנ‚‰י' ,ו‡פילו ב˘ביל פעול‰
‡ח˙ טוב‰ ,‰נ ‰י„וע ‰כ˙וב ב˙ני‡ פר˜ כ"˘‡ ‰ר בע˘יי˙ מˆו‡ ‰יז‰˙˘ ‰י'‰ ,נ‰
למעל‰ ‰ו‡ ענין נˆחי לעולם וע„ ,וי„וע ‚ם כן פ˙‚ם ‰בע˘"ט מ˘˘ ‰מענו כמ ‰פעמים
מכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע˘‡ ,ר נ˘מ ‰יור„˙ למט ‰ומלוב˘˙ כמ‰

יסו„ו ,כי "‡ילו ‰י' יו„ע" – ‡ם ‰י' כח ז ‰ב‚ילוי מעי˜ר‡‰ ,רי ל‡ ‰י' נו„ר ומפרי˘
עˆמו כלל‡ ,ל‡ עוס˜ בבירור וזיכוך ‰עולם ˘‚‰מי.

‰˜ (3ל˙ י.„ ,

כ
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י‚

"ל‰מ˙י˜" ‡˙ „˜˘"‰ים" ב‚' ˘‰בועו˙

˙ור˙ חיים

פר˘ ‰זו נ˜ר‡˙ בימי בין ‰מˆרים ,ימים ˘נמ˘לו בנבו‡˙ ירמי' ל"מ˜ל ˘˜„" –
"‰ „˜˘‰ז‰ ‰ו‡ מ˘ע˙ חניט˙ו ע„ ‚מר בי˘ולו ע˘רים ו‡ח„ יום ,כמנין ימים ˘בין

ת
השי״ת
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רכות
והדרכות
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ות ווהד
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˘בע ‰ע˘ר ב˙מוז ˘בו ‰וב˜ע‰ ‰עיר ל˙˘ע ‰ב‡ב ˘בו נ˘רף ‰בי˙"
ובפר˘"י(.
טבע „˜˘‰ים "כ˘‰ן ‚„ולים מ˙ו˜ין ‰ן  . .כ˘‰ן ˜טנים מרים ‰ם"

מרים‡ ,ך על י„י ‰עבו„ ‰בזמן ‚‰לו˙ ,י‰פכו ימים ‡לו עˆמם ל‰יו˙ "ימים טובים וימי
˘˘ון ו˘מח) "‰רמב"ם סוף ‰ל' ˙עניו˙(.

המסע והשהייה בכל מקום בו האדם נמצא הם שליחות מאת ה' להאיר את
המקום ואת בני ישראל הנמצאים בו
≈‡ ּ∆לַ ‰מ ¿ס ≈ﬠי ¿בנ≈ י יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל
)מסעי ל‚(‡ ,

˘ליח ˘ל מעל ‰ל‰כניס ‡ור במו˘בו˙י‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל
...ובו„‡י י„וע לכבו„ ˙ור˙ו ˙ור˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן 1על פסו˜" 2מ '‰מˆע„י ‚בר כוננו"
וז"ל :כ˘י‰ו„י ב‡ למ˜ום מסוים‰ ,רי ז ‰למטר˙ כוונ ‰וע˘יי˙ מˆו‰ ,‰ן מˆו˘ ‰בין
‡„ם למ˜ום ו‰ן מˆו˘ ‰בין ‡„ם לחבירו ,י‰ו„י ‰נו ˘ליח ˘ל מעל˘‰ ,‰ליח – ‰יכן
˘‰ו‡ נמˆ‡ – ‰ו‡ ‰כח ˘ל ‰מ˘לח.
וכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ˘ליט"‡ ]מ‰וריי"ˆ נ"ע[ כו˙ב ב‡' ממכ˙ביו :מˆינו „עי˜ר חיב˙ו
˘ל ˜‰ב" ‰ל‡בר‰ם ‡ע"‰ ‰י' למען ‡˘ר יˆו - ‰כפירו˘ו 'יחבר'  ˙‡ -בניו ו‡˙ בי˙ו,
‰יינו „כל ‚ו„ל עבו„˙ו ב‰נסיונו˙ ‡ינו בערך ל‚בי „ ‡‰יˆו ‰ויחבר ‡חרים ,מ˘ ‰יזכ‰
‡חרים.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' ˜מ(

נמˆ‡ במ˜ום ‰טוב ביו˙ר
לכ˙בו ˘יכול ל‰יו˙ נמˆ‡ במ˜ום יו˙ר טוב וכו' ‰ -פל‡ ‚„ול‰˘ ,רי מ˜ר‡ מל‡

‰˙ (2ילים לז ,כ‚.

)רבנו ‚ר˘ום לחולין

כ ,‰ב .ור‡ˆ ‰פנ˙ פענח ע ˙"‰מטו˙ עמ' ˘( .ומעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם בימי בין ‰מˆרים˘ ,ע˙‰ ‰מ‰

מסע עם מטרה

 (1ר‡ ‰לוח '‰יום יום' ב˙‡ריכים י' ˙מוז ,י"„ ח˘ון.

)ירמי' ‡ ,יב

ו‚ם פר˘˙ ‰נ„רים ˘˜ור‡ים בימים ‡לו מבט‡˙ עבו„ ‰זו‰ :עולם מˆ„ עˆמו ‰ו‡
ח˘וך ויכול ל‰פיל ‡˙ „‡‰ם ,ומ˘ום כך ‰ו‡ נו„ר בכ„י ל‰פרי˘ עˆמו ול‰ינˆל מחו˘ך
‰עולם‡ .מנם פר˘˙נו עוס˜˙ „וו˜‡ ב„יני ‰פר˙ ‰נ„רים )ו˙‰ר˙ם .ר‡ ‰במ˜ור „‰ברים( ,כי
˙‰כלי˙ ‰י‡ ל˙‰עלו˙ ול‰עלו˙ ‚ם ‡˙ ענייני ‰עולם ,ו‡זי י˙‰פך ‰חו˘ך ל‡ור ו‰מר
למ˙ו˜.

פנינים
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דרוש ואגדה

הגעלה וטהרה
בעבודת האדם
וי‡מר ‡לעזר ‰כ‰ן ‚ו'
לפי ˘ב‡ מ˘ ‰לכלל כעס ב‡ לכלל טעו˙˘ ,נ˙עלמו
ממנו ‰לכו˙ ‚יעולי נכרים
)ל‡ ,כ‡ .ר˘"י(

י˘ לב‡ר ‰טעם ˘מ˘‰ ‰ז‰יר על ט‰ר˙
‰כלים מטומ‡˙ם ול‡ על ‚‰על˙ם ,בעבו„˙
„‡‰ם ל˜ונו:
כ‡˘ר כלי בולע ‡יסור – נבלע ‡‰יסור
בפנימיו˙ ‰כלי ,ולכן ˆריך ל‚‰עיל ‡˙ ‰כלי
כ„י ל‰וˆי‡ ‡˙ ‡‰יסור ˘נבלע ב˙וכיו˙ו
ובפנימיו˙ו.
מ˘‡"כ בטומ‡ ‰מˆינו ˘‰ט‰ר ‰מטומ‡‰
נע˘י˙ על י„י טביל‡˘ ,‰יננ ‰פועל˙ ˘ינוי
‚לוי בפנימיו˙ ‰כלי .י˙יר ‰מזו ,מˆינו ˘ט‰ר˙
מי חט‡˙ נפעל˙ על י„י ‰זיי˙ ב' ו‚' טיפין לב„,
‡ף ˘‡ין ‰כלי "נכנס" ‡ו טובל במי ‰חט‡˙.
ו‰טעם לז ,‰כי טומ‡‡ ‰ינ" ‰נכנס˙" ל˙וך
‰כלי ו‡ינ ‰פועל˙ על פנימיו˙ו ,כי ‡ם ‰י‡
ענין כללי‰ ,פועל˙ על "כללו˙" „‰בר ,ל‰יו˙
טמ‡ ‡ו ט‰ור .ולכן‡ ,ין מ˘נ ‰כמו˙ ‰מים
‰מט‰רים ‡ו ‰מ˜ום בו נ‚ע „‰בר ‰מט‰ר ,כי
"כללו˙" „‰בר ‡ינו מ˘‰ו ‰נמ„„ בכמו˙ ‡ו
˘טח.
ו‰יוˆ‡ מז ‰בעבו„˙ „‡‰ם :בליע˙ ‡יסור
מור ‰על מˆב ˘בו פנימיו˙ „‡‰ם ‡ינ ‰כ„בעי.
טומ‡ ‰מור ‰על מˆב ˘בו כללו˙ מˆב „‡‰ם
‡ינו כ„בעי.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר כללו˙ מˆב „‡‰ם ‡ינו כ„בעי,
וטמ‡ ‰ו‡ ,עליו לעורר ‡˙ עˆמו מ‡ו„ כ„י
ל˙˘‰נו˙ ל‚מרי ,ולעבור ממˆב ˘ל טומ‡‰
למˆב ˘ל ט‰ר .‰ומובן˘ ,כ‡˘ר ‰ו‡ עו˘‰
כן‰ ,רי „‰בר פועל ‚ם על כוחו˙יו ‰פנימיים,

˘‰רי ˙‰עוררו˙ זו ˘ל „‡‰ם בכוח ‰לפעול
על כל „‡‰ם כולו.
ולכן ,מ˘‰ ,‰מס˙כל על י˘ר‡ל כפי ˘‰ם
מˆ„ ˘ר˘ם למעל ‰ב˜„ו˘ ,‰ל‡ ‰ז‰יר על
‚‰על˙ כלים ,כי ל„י„ו ‰ט‰ר ‰מ‰טומ‡‰
– בכוח‚ ‰ם ל‰סיר ‡˙ ‡‰יסור ‰בלוע
בפנימיו˙ „‡‰ם ,ו‚„ול כוחו ˘ל ˘‰ינוי
מ"טמ‡" ל"ט‰ור" כ„י ל˘נו˙ ‚ם פנימיו˙
כוחו˙ „‡‰ם.
‡מנם‡ ,לעזר ‰כ‰ן טען˘ ,כ„י לזכך
‡˙ „‡‰ם ול‰עלו˙ו מלמט ‰למעל ‰ל‡ „י
ב˘ינוי ו˙‰עוררו˙ כלליים‡ ,ל‡ ‡ם רוˆ‰
„‡‰ם ל‰עביר ‡˙ ‡‰יסור ‰בלוע בפנימיו˙ו
עליו לעבו„ ול˙‰יי‚ע כ„י לנ˜ו˙ ‡˙ ‰מ˜ום
‰פרטי בו נבלע ‡‰יסור ,ולזכך ‡˙ ˙וכיו˙ו
ופנימיו˙ו ,ור˜ ‡ז יˆ‡ ‡‰יסור ‰בלוע בו,
ול‡ ב˙‰עוררו˙ כללי˙ בלב„ )ור‡ ‰במ˜ור
„‰ברים ‰טעם לז˘ ‰נחל˜ו „וו˜‡ מ˘ ‰ו‡לעזר ‰כ‰ן

ב„בר ז.(‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ'  184ו‡ילך(

אין להתייאש כי בכל
מצב אפשר להתעלות
‡ל ‰מסעי בני י˘ר‡ל ‡˘ר יˆ‡ו מ‡רı
מˆרים
)ל‚(‡ ,

י˘ לב‡ר מ˘ ‰י˘ ללמו„ מ"מסעו˙" ‡לו
בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
יˆי‡˙ מˆרים ‡ינ ‰עניין ˘‰ייך ל‡בו˙ינו
בלב„‡ ,ל‡ "בכל „ור ו„ור חייב ‡„ם לר‡ו˙
‡˙ עˆמו כ‡ילו ‰ו‡ יˆ‡ ‰יום ממˆרים"
)פסחים פ"י מ"˙ ,‰ני‡ רפמ"ז( – ˘עבו„˙ "יˆי‡˙
מˆרים" ‰רוחני˙ ˘ייכ˙ לכל י‰ו„י ובכל „ור
ובכל יום .כי ,בכל עניין ועניין בעבו„˙ ˘‰י"˙

יט

‰ל' מלכים ˘ם  .(‚"‰וממ˘יך "ומ˘ם ב‡ו

„‡ז ‰י' ענין ‰מלכו˙ ב˘לימו˙ – מלכו˙

ל˘יל ‰ובנו ˘ם בי˙ ˘ל ‡בנים" ,ו‰יינו

„ו„

מעמל˜

לפי ˘‚ם מנוח˙ם ‰י˙ ‰יו˙ר מ˜ו„ם לכן,

ב˘לימו˙.

כי כבר כב˘ו וחל˜ו ,וממיל‡ ‚ם ‰מ˘כן
˘בנו ‰י' ˜בוע יו˙ר .ו˘וב ממ˘יך "ו˘ס"ט
˘נ ‰עמ„ כו' וכ˘מ˙ עלי חרב וב‡ו לנוב

ו˘למ,‰

]ויל"ע

וענין

‰מנוח‰

ב„ ‡‰ל‡ ‰י' מלך בבי˙

˘ני ,כברמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"ו ‰י"„,
ו‡וי"ל „‡י"ˆ ו‰וי ‰מ˘ך „בי˙  ,'‡‰ועיי'

ובנו ˘ם מ˜„˘ וכ˘מ˙ ˘מו‡ל חרב וב‡ו

˘ו"˙ ˘‡ל˙ „ו„ ב˙חיל˙ו

ל‚בעון ובנו ˘ם מ˜„˘  . .וימי נוב ו‚בעון

ˆיון וירו˘'( .ול‰עיר „לענין ‰מלוכ ,‰כיון

נ"ז ˘נ ,"‰וחזינן „„יי˜ ל‚„‰י˘ „"מ˜„˘"

˘נמ˘ח „ו„ ‰מלכו˙ לו ולזרעו לעולם

‰י' ˘מו ‡ף ˘ל‡ ‰י' ˘ם ‡‰רון כי„וע

כו'‰ ,ל' מלכים פ"‡ "‰ז ו"‰ט ,ור‡‰

)ול‰כי בכ"מ נ˜' ר˜ "במ„‚ ‰ול ,"‰עיי'

ˆפע"נ לסנ '‰כ‡ן .ור‡‰ ‰ס„ר ˘י‰י' בבי˙

מלכים ‡ ‚˙ .„ ,וספ˙‡ זבחים ספי"‚(,

‚' בב"‡ – ב‰ל' מלכים פי"‡ ,עיי"˘[.

כי מˆו˙ בנין ‰מ˜„˘ נ˙˜יימ‚ ‰ם ‡ז,
ומ„‚י˘ "בנו"‰„ ,י' בנין ‡בנים .עיי'
ר˘"י פסחים לח] :וˆ"ע ‡ם ‰י' ˘ם מלך
)ונוב נבנ ‰ע"י ˘מו‡ל ,עיי' זבחים ˜יח:

ול‰כי

)˜ונט' „רי˘˙

ב‰ל' מלכים „מיירי כבר

בכניס ‰ל‡ר ıוב˜יום כל ‚' ‰מˆוו˙ עˆמן
ממ˘ )„כבר ‰י' בי˙ ול‡ ‡‰ל כנ"ל ,וכן
‰י˙ ‰מנוח˘ ‰ל‡חרי י"„ ˘כב˘ו וחל˜ו

ל' מלוכ ‰ב˘מו‡ל .ו‚בעון ע"י )˘מו‡ל,

כנ"ל ,וע"י י‰ו˘ע „מלך ‰י'( ‰בי‡ ‰כ˙וב

עיי' יל˜וט ˘מו‡ל ‡ כח מס„ר עולם(

„ל˘כנו ‚ו' „מיירי כבר בבי˙ ˜בוע יו˙ר

˘‡ול ‡ו „ו„ ,עיי' ס„ר עולם פי"‚ ועו„[,

)ומ"מ ל‡ ‰בי‡ כ˙וב „מיירי בבי˙

‡ל‡ ˘ע„יין ל‡ ‰י˙ ‰מנוח ‰מוחלט˙

עולמים ממ˘ „ירו˘לים ,כי מיירי בע˙

ממלחמ ‰ול‰כי ל‡ ‰י' ז" ‰בי˙ עולמים",

‰כניס ‰ל‡"י ול‡ כ˘ב‡ו לירו˘לים .ועיי'

וכ„מסיים "ומ‚בעון ב‡ו לבי˙ ‰עולמים",

ספרי „בי רב ˘ם בסופו(.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

כו' ,כיון „חוב˙ ‰בנין ‰ו‡ חיוב ˆיבור

„"וע˘ו לי מ˜„˘" )„מיירי במ˘כן ,ו‰יינו

ול‡ יחי„ים ,כמ"˘ ‰רמב"ם בס‰מ"ˆ סוף

„‰וי ˆיווי ל˘ע˙ו ול„ורו˙ ‚ם יח„ ,עיי'

מ"ע ,ומינוי מלך מ˘לים מˆי‡ו˙ „ˆיבור;

ספרי „בי רב לספרי ר‡ ‰פיס˜‡ י„‡ ,ו"‰ח

‡י נמי י"ל בפ˘טו˙ יו˙ר „‰בנין מוטל על

˙רומ ‰על ‰כ˙וב˜ ,רי˙ ספר על ‰רמב"ם

‰מלך לע˘ו˙ו ולˆוו˙ ‡˙ י˘ר‡ל כו' ,עיי'

כ‡ן( ,ל‰ורו˙ ˘מˆו˙ בנין "בי˙ ל"'‰

בכ˙ובים ˘‰בי‡ ‰רמב"ם ב‰ל' מלכים

)‰יינו בכלל ,ול‡ו „ו˜‡ "במ˜ום ‡˘ר

˘ם "‰ב ובפי' ‰ר„"˜ עלי‰ם( .ומחוור

יבחר" ב˜ביעו˙ ,כ„‰בי‡ ב‰ל' מלכים

מ˘ ‰טרח ‰רמב"ם לˆרף ‚' ‰מˆוו˙

בל' "בי˙ ‰בחיר‰ ("‰י‡ ˆיווי ‡ח„ לכל

)‰ן בס‰מ"ˆ ‚בי חיוב בי‰ב"ח˘˘ ,ם

„‰ורו˙ ,וז‰ו ˘ממ˘יך ומסיים " ‡"‰וכבר

‰וב‡ו ב' ‡‰חרו˙ מ‚„ר ‰יו˙ן פרט ו„ין

נ˙פר˘ ב˙ור ‰מ˘כן ˘ע˘ ‰מ˘ ‰כו'",

מ˘לים במˆו˙ בי‰ב"ח; ו‰ן ב‰ל' מלכים,

ל‚„‰י˘נו ˘‰מˆו„ ‰מיירי ב‰ ‰כ‡ ˜‡י

˘˘ם ‰ענין „בי‰ב"ח ‰וב‡ כפרט ו„ין

)‚ם( על מ˘כן ˘ע˘ ‰מ˘‰ .‰רי „˙יכף

בעניני ‰ל' מלכים – מינוי מלך ומלחמ˙ו

מ˘‰י' מלך )מ˘ (‰ומנוח ‰מעמל˜‰ ,חל

בעמל˜(.

‰חיוב ל„ורו˙ „"וע˘ו לי מ˜„˘".

ומע˙‰

י˙יי˘ב ˙וכן ‰‰לכו˙ „רי˘

‰ל' בי‰ב"ח˘ ,ב‡ לחז˜ ולייס„ נ˜ו„‰
זו „˘לימו˙ בי‰ב"ח ב‡ ‰ע"י מˆוו˙
‡‰חרו˙ ,ו‰ר‡נו לז ‰ר‡י' מן ‰מ˘כן ,כיון
˘בו נ˙˜יים ‚ם ענין מינוי מלך„ ,מ˘‰
מלך ‰י' )‰ל' בי‰ב"ח ל‰לן פ"ו ‰י"‡( ,ול‡חרי
מנוח ‰מעמל˜ „ס"פ ב˘לח ,ומכ‡ן חזינן
„‡ע"פ ˘למע˘ˆ‰ ‰יווי „כל ‚' ‰מˆוו˙
‡ינו ‡ל‡ מ˘נכנסו ל‡רı

)כב˘"ס ומ„ר˘ו˙

˘‰בי‡ ב‰ל' מלכים("‰ ,ז ˜‡י בחיוב כל
‡ח˙ מן ‰מˆוו˙ כמˆו‚ ‰מור ‰בפ"ע,
„‡כן מינוי מלך ועמל˜ כמˆוו˙ לעˆמן
ל‡ ‰יו ˜ו„ם לז‡ ;‰בל מלב„ ז ‰י˘נם
‚ם ב˙ור פרט ו˘לימו˙ במˆו˙ בי‰ב"ח,
ור‡י' ל„בר מן ‰מ˘כן.

וכ„י

וז‰ו

˘‡‰ריך כ"כ בכל ‰מ˘כנו˙

ו‰בנינים ,ל‚„‰י˘נו „מ‡ז ו‡ילך ‰י' ˙מי„
חיוב לבנו˙ מ˜„˘ ,כי "וע˘ו לי מ˜„˘"
‰ו‡ ל„ורו˙ ,ומפרט ‰י‡ך נ˙˜יים במ˘ך
רˆף כל ˘‰נים כולן )ע"פ מנין ˘נו˙ כל
‡ח„ ˘פירט( ב‡ופנים ˘ונים וˆורו˙ בנין
˘ונו˙‡ ,בל ˘‰ו˘ ‰בכולם ˘‰יו בי˙ ל'‰
כו' ]וי"ל ‚ם נפ˜"מ ל„ינ‡ בז"‰ז לענין מ‰
˘ח˜ר במנ"ח מˆו ‰רנ„ ‚בי ‡יסור ע˘יי˙
˙בני˙ ‰בי˙ „ל‰לן פ"ז "‰י ‡י ‰יינו נמי
˙בניו˙ „כל מ˘כנו˙ ‡לו ,ו„ו"˜[ .ו‰ולך
ומפרט ב ‰˘‚„‰נ˜ו„‰ ‰נ"ל„ ,מ˘כן
מ˘‰ ‰י' ר˜ "לפי ˘ע "‰ובבנין ‡‰ל
)‡רעי( ,ו‰יינו ב‡˙‰ם למˆב "‰מנוח"‰
„בנ"י ‡ז˘ ,ע„יין ‰לכו ממסע למסע
במ„בר .וממ˘יך "כיון ˘נכנסו ל‡רı

˘˙‰י' ר‡יי˙ו מן ‰מ˘כן ר‡י',

‰עמי„ו ‰מ˘כן ב‚ל‚ל י"„ ˘נ˘ ‰כב˘ו

יס„ ‰רמב"ם ˙חיל ‰יסו„ ז‰„ ‰מ˘כן

ו˘חל˜ו" ,ו‰יינו „ע„יין ˘‰ו ב‡ר ıב‡ופן

‰וי ‚"כ מכלל מˆוו˙ בנין ‰בי˙ ,כי מˆו‰

„"לפי ˘ע "‰ול‡ ב˜ביעו˙ ומנוח‚ ‰מור‰

‡ח˙ ‰י‡ לכל ‰בנינים ,ו‡˙ ז‡˙ מ„‚י˘

ולכן נמ˘כˆ ‰ור˙ בנין „‡‰ל ומ˘כן

‰רמב"ם במ˘ ‰מבי‡ „ו˜‡ ‰כ˙וב

בלב„ )ו‰רי י‰ו˘ע ‰י' מלך ,כברמב"ם

ובכל „ר‚˘ ‰מ˘י‚ „‡‰ם‰ ,רי מכיוון ˘יכול
ל˙‰עלו˙ ול„˜˙‰ם ל„ר‚‚ ‰בו ‰‰יו˙ר‰ ,נ‰
‰מ„רי‚‡˘ ‰וחז ב ‰ע˙ ‰כ"מˆרים" ˙יח˘ב,
ולכן בכל יום ויום על „‡‰ם "לˆ‡˙ ממˆרים"
ז ‰ול˙‰עלו˙ יו˙ר בעבו„˙  '‰ו"לנסוע" ‡ל
"‡ר ıטוב ‰ורחב ,"‰ומן ‰מיˆר ‡ל ‰מרחב
˘ל ˜רב˙ .'‰
וז‰ו מ˘ ‰למ„ים מ"מסעו˙" בני י˘ר‡ל
במ„בר ,וב˘˙ים:
‚ם כ‡˘ר נמˆ‡ „‡‰ם במ„רי‚ ‰נעלי˙
ביו˙רˆ ,ריך ˙מי„ ל˙‰עלו˙ עו„ יו˙ר .ו‡ל
י‡מר „‡‰ם „י ומספי˜ לי בעבו„˙י ˜‰ו„מ˙ –
כי בכל יום ויום ˘נ˙ן לו ˜‰ב"ˆ ,‰ריך לנסוע

ולˆ‡˙ מ"מˆרים" ,ולעולם ‡ין ל‰ס˙פ˜
במ„רי‚˘ ‰ב‡ ‰וחזים.
ומ‡י„ך ‚ם כ‡˘ר נמˆ‡ במˆב נחו˙‡ ,ל
לו ליפול לי„י יי‡ו˘ ,כי ‡ם י˘ר‡ל ˘‰יו
מ˘ו˜עים במ"ט ˘ערי טומ‡ ‰במˆרים יˆ‡ו
מן ‰מיˆר ‡ל ‰מרחב במסע ‡ח„ ,על ‡ח˙
כמ ‰וכמ˘ ‰יכול ‡„ם לˆ‡˙ ב"מסע" ‡ח„
מ"מˆרים" – ‰ו‡ מˆבו ‰עכ˘וי ,ול‚‰יע
מי„ ‡ל "‡ר ıטוב ‰ורחב "‰ביחס ל„ר‚˙ו
˜‰ו„מ˙ ,ומ˘ם לעלו˙ במסע ‡חר מסע ע„
‡˘ר יבו‡ו כל י˘ר‡ל ‡ל "‡ר ıטוב ‰ורחב"‰
ל‚‡ול˙ עולם.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  348ו‡ילך(

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

)ול‰וסיף „במ„ר˘ים )˙נחומ‡ ופסי˜˙‡( ˘ם

„‰ו‰ ‰ו .‰ו‡ף לˆורך ‰לכ˘ ‰ל‡ח"ז

‰וב‡ ‰נמי ‰‰לכ˘ ‰ברמב"ם ‰ל' מלכים,

ברמב"ם„ ,מ˘ב‡ו לירו˘לים נ‡סרו ˘‡ר

וניכר ˘מ˘ם ל˜ח‡ ,‰בל במ„ר˘ים ‰בי‡ו

מ˜ומו˙ לבנו˙ ב‰ם ול˜‰ריב ב‰ם כו',

למˆו˙ בי‰מ"˜ ‰כ˙וב „וע˘ו ,ו‰רמב"ם

מ"מ ‡ין נו‚ע כלל כל ‚ל‚ולי ו˘ינויי

ב„ו˜‡ ˘ינ ‰לכ˙וב ‡חר(.

˜˙‰ופו˙ ˘בין כל ‰מ˜„˘ו˙ ‰נ"ל )ו‡ף

‚ם

ג' מצוות נצטוו ישראל
בכניסתן לארץ
יפלפל בטעם שבחר הרמב"ם הכתובים שהביא על חיוב מצוות בנין ביהמ"ק /
יבאר ע"פ יסוד חדש דקיום מצוות מינוי מלך ומלחמת עמלק ומינוי מלך מלבד
חיובם בפ"ע ישנם גם בתור פרט ו"דין" בשלימות גוף מצות בנין הבית

ˆ"ע „לכ‡ו' כבר ‡˘כחן בסנ'‰

כ :וספרי פ' ר‡ ‰פסו˜ ‡חר ˘‰ו‡ ˆיווי
מפור˘ על בי‰מ"˜ ל„ורו˙ – ו‰י' ‰מ˜ום
‡˘ר יבחר  ‡"‰ל˘כן ˘מו ˘ם ‚ו' ,ולמ‰
‰ע„יף ‰רמב"ם ‰כ˙וב „וע˘ו לי מ˜„˘
)˘לפי פ˘וטו ˜‡י במ˘כן ,ור˜ לפי
מ„ר˘ו ˜‡י על בי‰ב"ח כנ"ל( .וכבר ˙י'
בז‰ ‰כס"מ „ל‰רמב"ם "„ ‡‰ו‰י' ‰מ˜ום
‚ו'" ‡ינו ˆיווי לבנו˙ ‰בי˙ ‡ל‡ סיפור
בעלמ‡ ‰ו‡ ˘י˘ מ˜ום ˘בו יבחר '‰
ול˘ם יבי‡ו ˜‰רבנו˙ ,וב˘"ס וספרי ל‡

ברי˘

*
1

‰ל' בי‰ב"ח ל‰רמב"ם "מ"ע

לע˘ו˙ בי˙ ל '‰מוכן ל‰יו˙ מ˜ריבים בו
˜‰רבנו˙ כו' ˘נ‡' וע˘ו לי מ˜„˘ ,וכבר
נ˙פר˘ ב˙ור ‰מ˘כן ˘ע˘ ‰מ˘ ‰רבינו,
ו‰י' לפי ˘ע˘ ‰נ‡' כי ל‡ ב‡˙ם ע„ ע˙‰
ו‚ו'"‡ .בל ברי˘ ‰ל' מלכים ‰בי‡ חיוב
*( כבר נו„ע ב˘ערים ספר ״‰ל׳ בי˙ ‰בחיר‰
ל‰רמב״ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים״ בו לו˜טו
חי„ו˘יו ובי‡וריו ˘ל רבינו ב‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰
ל‰רמב״ם .ומר‚ל‡ בפומי׳ „רבינו˘‡ ,ר לימו„
‰לכו˙ ‰בי˙ בימים ‡לו ˘ל בין ‰מˆרים  -ב‰ם
חרב ‰בי˙ ‰ -ו‡ ס‚ול ‰ו‰כנ ‰ל‚‡ול .‰וי˙יר‰
מזו :לימו„ ‰לכו˙ בנין ‰בי˙ ‰רי ‰ו‡ כבנין ‰בי˙
עˆמו )ר‡ ‰ב״פ˙יח‰״ לספר ‰נ״ל בי‡ור ענין ז‰
ב‡ריכו˙( .וע״„ ״כל ‰עוס˜ ב˙ור˙ עול ‰כ‡ילו
˜‰ריב עול‰״ ו״נ˘למ ‰פרים ˘פ˙ינו״˘‡ .ר לכן
‰ב‡נו ב˜וב ıז ‰בי‡ור ‰לכ ‰ב‰ל׳ בי˙ ‰בחיר‰
ל‰רמב״ם ,מ˙וך ‡׳ ‰סימנים ˘בספר ‰נ״ל.
‰מוˆי‡ים ל‡ור.

ז ‰מכ˙וב ‡חר וז"ל "‚' מˆוו˙ נˆטוו
י˘ר‡ל ב˘ע˙ כניס˙ן ל‡ר ıלמנו˙ ל‰ם
מלך כו' ול‰כרי˙ זרעו ˘ל עמל˜ כו'
ולבנו˙ ל‰ם בי˙ ‰בחיר˘ ‰נ‡' ל˘כנו
˙„ר˘ו וב‡˙ ˘מ ,"‰ונ˙˜˘ו ‰מפר˘ים
בטעם ˘‰ינוי מ‰כ‡ ל˙‰ם .ובלח"מ כ'
„"וע˘ו לי מ˜„˘" ‡יירי במ˘כן ˘במ„בר
ו"ל˘כנו ‚ו'" ˜‡י במ˘כן ˘יל˘ ‰ל‡חר
‰כניס ‰ל‡ר .ıוע„יין ‡ין מובן „‡"כ
למ‰ ‰בי‡ ‰רמב"ם ב‰ל' בי‰ב"ח ,כ˘ב‡
ל‰ו„יע חיוב ל„ורו˙ )ו‰כ‡ ‰ו‡ עי˜ר
מ˜ומו ‡ף יו˙ר מ‰ל' מלכים ,ו˜"ל( ,פסו˜

יז

‰וב‡ ‡ל‡ לר‡י' על ס„ר ˆ‰יוויים ˘ˆריך
ל˜יים בע˙ ‰כניס ‰ל‡"י )‰נמנים ב‰ל'
מלכים ˘ם( „˙חיל ‰י˘ ל‰כרי˙ עמל˜
ו‡ח"כ לבנו˙ בי˙ ‰בחיר .‰מי‰ו עˆ"ע כי
סו"ס „רך ‰רמב"ם ל‰בי‡ ר‡יו˙ פ˘וטו˙
יו˙ר מן ‰כ˙ובים ‡ף ‡ם ‡ינם ב˘"ס

)ר‡‰

לח"מ ב‰ל' מלכים ˘ם "‰ב ובי„ מל‡כי כללי

‰רמב"ם ס"„( ,ו‚ם „‡י נ˜יט ‰רמב"ם ‰כי
„‰וי ר‡י' ל‚בי ס„ר ‰מˆוו˙ ‰נ"ל – ‡מ‡י
ל‡ ‰בי‡ו עכ"פ ב‰ל' מלכים ˘ם „מיירי
במˆוו˙ ‡לו יח„ כו'.

ו‰נ‰

מוסיף על ‰מ˘נ ‰מספרי ˘‰נים כו'(.

וי˙'

כ"ז ב„˜‰ים ‰טעם ˘טרח

‰רמב"ם ל‰זכיר ב‰ל' מלכים„ ,מיירי
במינוי מלך‚ ,ם חיוב בנין ‰בי˙ )ועיי'
‚ם בס‰מ"ˆ מ"ע כ˘ ,ב ‰מנ ‰מˆו˙
בנין ‰בי˙ – טרח לˆרף ‰מ„ר˘ ‰נ"ל
„‚' מˆוו˙ ˘נˆטוו כו' ,וˆ"ע מ‡י ˘ייכי
זל"ז ב‚„רי ‰‰לכ .(‰ולכך נר‡‰„ ‰ו‡
לפי ˘‚' מˆוו˙ ‡לו "˙לויו˙ זו בזו"

)ל'

ר˘"י סנ˘ '‰ם(‰ ,יינו „‡ף ˘מˆוו˙ נפר„ו˙
‰ן  ‰"‰מ˘לימו˙ זו ‡˙ זו ,וכל ‡ח˙ ‰י‡
‚ם "„ין" ופרט בחבר˙ ‰כיון ˘מ˘לימ˙‰
)ויל"ע ‡ם ר˜ לכ˙חיל‡ ‰ו ‚ם לעכב „‡י
‡פ˘ר לזו בל‡ זו( .וב‰מ˘ך לז ‰ילפינן
ב˘"ס מן ‰כ˙וב „˘ייכו˙ן זל"ז ‰י‡ ‚ם
בנו‚ע לס„רן .פי' „ס„ר ז‡ ‰ינו ר˜ „ין
על ‚‰בר‡ )˘מוטלו˙ עליו ‚' מˆוו˙
נפר„ו˙ ל‚מרי זמ"ז ,וי˘ עליו „ין ˘י˜„ים
מˆו ‰פלוני˙ לחבר˙‡ ;(‰ל‡ ‰ו‡ ‚„ר
ב‰חפˆ‡ „מˆוו˙ ‡לו˘˘ ,לימו˙ כ"‡
ע"י חברו˙י' ב‡ ‰ע"י ס„ר ז„‚„ ,‰ר מינוי
מלך „ור˘ ˘‡חריו ˙בו‡ מלחמ˙ עמל˜
ובנין ‰מ˜„˘ ,ו‚„ר בנין בי‰מ"˜ „ור˘

ל‰לן ב‰ל' בי‰ב"ח ממ˘יך

˘יו˜„ם לו מינוי מלך ומנוח ‰מעמל˜

„נ˜יט ‰רמב"ם „כ˙וב ז ‰מור ‰על מˆו‰

ומפרט ס„ר ‚ל‚ולי כל ‰מ˜„˘ו˙ ,מן

וכו' )ול‰עיר מ„‰ין ˘‡ין מוסיפין על

‰מ˘כן וע„ ירו˘לים ,פרטי ‰בנין „כ"‡

˘טח ‰עזרו˙ ‡ל‡ ע"י מלך˘ ,בועו˙ י„.

)וכ" ‰במ„ר˘ים,

וכמ ‰עמ„ כו'‚ ,ל‚ל˘ ,יל ,‰נוב‚ ,בעון,

וברמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"ו ‰י"‡ .ועיי'

)ו‰ו‡ ממ˘נ„ ‰זבחים

„ר"כ פ"‚ )ע"‰פ ו‰י' ב‰ניח ‚ו'( ועו„( .ו˘וב

עיון יע˜ב לסנ˘ '‰ם˘ ,ו"˙ בי˙ ‰לוי

˜יב‚ :בי חילוף ‰י˙ר ו‡יסור במו˙ בין ˜˙‰ופו˙

ˆ"ע למ ‰ב‰ל' מלכים בחר כ˙וב ‡חר

ח"ב ס"‡ ס˜"ח ב .‰‰‚‰ו‡וי"ל „˘ייך

„‡ז( .וˆ"ע למ‡י ‰לכ˙‡ בספר ‰י„ ,ומ‡י

‚ם לעˆם ‰בנין ול‡ ר˜ ב˘ביל ‰‰וספו˙

„˜‡י ר˜ בבניי˙ מ˘כן במ„בר .ומוכח
כללי˙ „בי‰מ"˜ ל„ורו˙

ס„ר עולם רב ‰ספ"ו ו˙נחומ‡ ˙ˆ‡ י‡ פסי˜˙‡

ולבסוף "בי˙ עולמים"

