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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

וכו' ‡נחנו כולנו ‰ננו חפˆים לעבו„ עמ‰ם יח„ו ול˙˙ י„ עזר ‰ל‡חינו מבלי ‡˘ר י‡ב„ו
ב˘טף זרם ˘‰מ„ ‡˘ר ˙‰רב ‰במספר ‚„ול ב˜רב ˆ‰עירים וˆ‰עירו˙ ‡˘ר ‡˘מ˙ם ˙לוי
בנו.
כב„ לˆייר ˙‰‰ר‚˘ו˙ ‰כללי˙ ‡˘ר פעל„ ‰ברי ‰נו‡ם ,ו‡חריו „ברו

]‰נו‡מים ‰ב‡ים[:

תוכן ענינים

פתח דבר

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

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ פנחס‰ ,ננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰

‰ב‡רון ‚ינזבור‚˘ ,לי‡ז' ,מ‡זע .ו‡‰חרון מ‡ר˜]ו[יס ‰ר‡ ‰פל‡י פל‡ו˙ ב„יבור ˆ‰ח ‡˘ר

ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

‰רבנים ב‚ו„ל ‰חומרו˙ ˘ל‰ם „וחים ‰מ ‰חל˜ ‚„ול מ‡חינו בנ״י ,ובכן „ור˘ ‰ו‡ ‰נחו˙

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

˘ונו˙ וכו'.

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

)‚ליון

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

"המביא תמורת מים – חומר בעירה או נפט לכבות את השריפה"...
‰ו„ כ"˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב[ כו' זי"ע חכ ‰ע„ ‡˘ר כלו ‰נו‡מים ‡˙ „ברי‰ם ו‡ז
יˆ‡ בב‡ור ˜ˆר ב„ברים כ‡ל:‰

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

‰עובר ברחוב עיר ורו‡ ‰כי ‡˘ נפל ב‡ח˙ פנו˙ ‰עיר וˆוע˜ לעזר ‰בו„‡י כי ר‡וי
ל˙ו„ ‰עבור מילוי חוב˙ו ‰י˘ר ‰כחוב˙ כל ‰י˘ר ב‡„ם ‡בל ‡י ‡פ˘ר ל˜ור‡ו ב˘ם עס˜ן
ˆיבורי ,ו‰מבי‡ מים עכורים לכבו˙ ‡˙ ˘‰ריפ‚ ‰ם ‡˙ ז ‰י˜חו ב‡ו˙˘ ‰ע ,‰כי ‡ין ‰זמן
‚רמ‡ לבחון בין עכורים לˆלולים‡ .בל ‰מבי‡ ˙מור˙ מים – חומר בעיר‡ ‰ו נפט לכבו˙
‡˙ ˘‰ריפ ‰ל‡ ‡„ע ב‡יז˘ ‰ם י˜ר‡ו‰ו...

‰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

עצרת – ג' פירושים למה לי?
מ„וע ל‡ נ‡מר "מ˜ר‡ ˜ו„˘" על ˘מיני עˆר˙?  /מ‰ו ‰‰ב„ל
בין ‡יסור ע˘יי˙ מל‡כ ‰ב˘‡ר ‰ח‚ים ל‡יסורו ב˘מיני עˆר˙? /
בי‡ור „ברי ר˘"י על "עˆר˙ ˙‰י' לכם" ב„ין ‡יסור מל‡כ ‰וחיוב
לינ‰
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ'  176ואילך(

פנינים

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

עונש למראית עין על חטא למראית עין
אכזריות באצטלא של חסד

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ'  160ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
מה עושים כאשר הזולת לומד תורה שלא לשמה?
מ„וע ביזו ˘‰בטים ‡˙ פינחס „וו˜‡ בייחוסו לי˙רו ול‡ על עˆם
‰‰רי‚‰ / ?‰רי‚˙ זמרי – ‡כזריו˙ ‡ו ˘‰כנ˙ ˘לום?  /מ„וע ‡סור
ל‚עור במ˜יים מˆוו˘" ‰ל‡ ל˘מ / ?"‰כיˆ„ ‡‚‰וו ‰מבי‡˙‡ ‰
„‡‰ם ל˘‡‰ים ‡˙ ‰זול˙ ב‚‡וו – ?‰בי‡ור בטעו˙ ˘‰בטים ביחסם
לפינחס ,ומ˘ ‰י˘ ללמו„ מכך ביחס ˘בין ‡„ם לחבירו

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

 ל‡ ‡כח„ ‡˘ר „‰ברים ‡‰לˆ‰ ‰י˙ו ו‰רעי„ו ‡˙ לב ˘‰מ‡לים ע„ כי ˜˘ ‰לˆייר‰מחז‰ ‰כללי˙ .לבנינו˙ם ו‡„מימו˙ם ˘‰חליפו לפי ˘ע ‰פני ˘‰ומעים מימין ומ˘מ‡ל,
‡בל „‰ברים נ‡מרו ברכו˙ כזו ,וב˘ברון לב ונפ˘ ‰נו‡ם ע„ ‡˘ר פעלו רו˘ם בל˙י ‡פ˘ר
ל‰כ˙ב˘‰ ,מ‡ל „וח ‰ו‰ימין מ˜רב˙ ‡˙‰ר‚ו בר˜מ˙ ‡„ר˙ ˙פ‡ר˙˘‡ ,ר כולם כ‡ח„ ר‡ו
טו‰ר זו‰ר לב ˜„˘ על מ˘בר ‡חב"י ˘י' ‰רוחני -

˘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 ב˙וכן
‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו

)‡ם ‡ע˙י˜ כל ‰נ‡ום כולו י‡רכו „‰ברים ו‡כ˙וב ר˜ ב‰נו‚ע לענינינו(

‰רבנים ˆריכים לעמו„ על ‰בסיס ˘‰ם עומ„ים .ו˘‰י"˙ יחז˜ם וכל ˜‰ל ע„˙ י˘ר‡ל
יו„עים בי„ מי ‚ורלם נ˙ון ,ור˜ ‡ל יפריעו ‡ו˙נו ‰עס˜נים ˆ‰יבורים ‡˙‰בים לˆ‡˙ י„י
חוב˙ם ל„˙ם ול˙ור˙ם ר˜ בנ‡ומים נל‰בים .ע„ כ‡ן ל˘ונו .'˜‰

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' ˙רי‡-ב(

ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פשרה  -תנור העשוי מחמאה
„בריו במכ˙בו "‡ם ל‡ נבˆר ‡˙ חומ˙ ‰י„‰ו˙ ‰פרוˆ˜‰ ‰ולר י‰י' ˙לוי בˆו‡רינו"
ˆ„˜ו במ‡„‡ ,בל עם ז ‰עלינו ל„ע˙ נ‡מנ ‰כי ‡‰ומר לבˆור ‡˙ פרˆ˙  ˙„‰בפ˘רו˙ ‰ו‡
כעו˘˙ ‰נור מחמ‡‡ ‰ו סו˙ם ב„˜י בי˙ בפˆˆ.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' מו(

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ'  160ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י

אחרים שותקים – כדי שיטול הוא את הראוי לו

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ב

עמ'  342ואילך(

כח האין סוף שבהולדה

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ'  153ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בהא דאין פוסקין צדקה על היתומים
יפלפל בבי‡ורי ‰פוס˜ים ב ‰˜„ˆ„ ‡‰ח˘יב‡ מˆו‡˘ ‰ין ל‰
˜ˆב ,‰ועפ"ז יח„˘ בי‡ור בטעם „‰ין ˘‡ין פוס˜ין ˆ„˜ ‰על
י˙ומים

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰
‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ'  170ואילך(

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ח עמ'  111ואילך(

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
מודאגים מהמצב הרוחני?

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
שלילת פשרות בעניני יהדות

לקראת שבת
ק

„

לקראת שבת
לק

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

יז

המדור מודפס זכות

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן

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

חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

ﬠצרת – ג' פירושים מה י?

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

מדוע לא נאמר "מקרא קודש" על שמיני עצרת?  /מהו ההבדל בין איסור עשיית מלאכה בשאר החגים לאיסורו
בשמיני עצרת?  /ביאור דברי רש"י על "עצרת תהי' לכם" בדין איסור מלאכה וחיוב לינה

שית פשרות בﬠניני יהדות

ī

עלינו לדעת נאמנה כי האומר לבצור את פרצת הדת בפשרות הוא כעושה תנור מחמאה או סותם בדקי בית
בפצצה

ī

בסיום ‰ס„ר ,‰ל‡חר ˘מפרט ‰כ˙וב ‡˙ ˜רבנו˙ ‰מוע„ים ומסיים בימי ח‚ ‰סוכו˙ ,חו˙ם
ב‰ח‚ ˘ל ˘מיני עˆר˙" :ביום ˘‰מיני עˆר˙ ˙‰י' לכם ,כל מל‡כ˙ עבו„ ‰ל‡ ˙ע˘ו" )כט ,ל.(‰
ומפר˘ ר˘"י" :עˆר˙ ˙‰י' לכם – עˆורים בע˘יי˙ מל‡כ„ .‰בר ‡חר' :עˆר˙' – עˆרו

בשעת שריפה

מלˆ‡˙ ,מלמ„ ˘טעון לינ .‰ומ„ר˘ו ב‡‚„ :‰לפי ˘כל ימו˙ ‰ר‚ל ˜‰ריבו כנ‚„ ˘בעים
‡ומו˙ ,וכ˘ב‡ין ללכ˙ ‡מר ל‰ם ‰מ˜ום' :בב˜˘ ‰מכם ,ע˘ו לי סעו„˜ ‰טנ ‰כ„י ˘‡‰נ‰
מכם – פר ‡ח„ ‡יל ‡ח„‡ ,יל כנ‚„ י˘ר‡ל; ˙‰עכבו לי מעט עו„' .ול˘ון חיב‰ ‰ו‡ ז,‰
כבנים ‰נפטרים מ‡בי‰ם ,ו‰ו‡ ‡ומר ל‰ם ‰˘˜' :עלי פרי„˙כם ,עכבו עמי עו„ יום ‡ח„'".
ולפום רי‰ט‡ ,מפר˘ ר˘"י כ‡ן ‡˙ ˙יב˙ "עˆר˙" ב˘לו˘‡ ‰ופנים:
‡( "עˆורים בע˘יי˙ מל‡כ ."‰ב( "עˆרו מלˆ‡˙" ,ו‰יינו ˘ˆריך ללון בירו˘לים (‚ .ב„רך
˜‰ :‰„‚‡‰ב" ‰רוˆ˘ ‰בני י˘ר‡ל י˙עכבו עו„ יום ‡ח„ ל‡חר ˘בע˙ ימי ‰סוכו˙ ,ו"עˆר˙"
‰ו‡ מל˘ון עיכוב – "עכבו עמי עו„ יום ‡ח„".
וי˘ ל˙‰בונן בטעם ˘‰וˆרך ר˘"י ל˘לו˘ ‰פירו˘ים ,ול‡ „י לו ב‡ח„ מ‰ם; ובפרט י˘
ל„˜„˜˘ ,ל‡חר ˘פיר˘ ˘ני פירו˘ים ב„רך ‰פ˘ט ,למ‰ ‰וˆרך ל‰וסיף "מ„ר˘ו ב‡‚„."‰

ב.

ו‰נ ,‰ל˘ון זו ˘ל "עˆר˙" ל‚בי ‰יום ˘‰מיני ,כ˙וב ‰כבר בפר˘˙ ‡מור )כ‚ ,לו(:

"˘בע˙ ימים ˙˜ריבו ‡˘ ‰ל ,'‰ביום ˘‰מיני מ˜ר‡ ˜ו„˘ י‰י' לכם ו˜‰רב˙ם ‡˘ ‰ל,'‰
עˆר˙ ‰י‡ ,כל מל‡כ˙ עבו„ ‰ל‡ ˙ע˘ו".
ו˘ם ל‡ ‡‰ריך ר˘"י כמו כ‡ן‡ ,ל‡ ‰בי‡ )ב˜יˆור( ר˜ ‡˙ ‰פירו˘ ˘‰לי˘י ˘‰בי‡ כ‡ן,
ול‡ ‰זכיר כלל ˘‰ו‡ "מ„ר˘ ‡‚„ "‰וכיוˆ‡ בז‡ ,‰ל‡ ‰בי‡ו ב˙ור˙ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"
ממ˘; וז ‰ל˘ונו ˘ם:
"עˆר˙ ‰י‡ – עˆר˙י ‡˙כם ‡ˆלי ,כמלך ˘זימן ‡˙ בניו לסעו„ ‰לכך וכך ימים ,כיון

ומ˘ ‰כ˙ב  ...וטענ˙ו ‰חז˜ ‰מ‰עבר כי ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב[ זˆו˜לל‰"‰
נב‚"מ זי"ע ‡מר ‡˘ר ב˘ע˙ ˘ריפ‡ ‰ין בין מים עכורים למים ˆלולים ו˘ב‰כל ˆריכים
ל˙˘‰מ˘ לכבו˙ ‡˙ ˘‰ריפ‰

]ובנמ˘ל ,י˘ לע˘ו˙ פ˘רו˙ ב˘ע˙ ˆר ,‰על ‡ף ˘‡לו מים עכורים‡ ,ך

˙כב˘‰ ‰ריפ ‰בעם י˘ר‡ל‰ .מו"ל[.
ל‡ ‡„ע ב‡יז‡ ‰ופן יו„ע ‰ו‡ ‡˙ ‡˘ר ‡מר ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ]‰ר˘"ב[ כו' זי"ע ,בטח
ממכ˙בי‰-ע˙ ]‰-עי˙ונים[ ˘יˆ‡ו ‡ז ˘„‰פיסו מ˘ ‰חפˆו ,ו‰עלימו מ˘ ‰ל‡ חפˆו ו‡ני
‰יי˙י ב‡ו˙ו מעמ„ ו‡ˆלי נמˆ‡ים ‰ר˘ימו˙ „ברים מ‡סיפ‰‰ ‰י‡

]˘˜˙‰יימ ‰ברוסי‡ ˘נ˙

'‰ע˙"ר ,ומטר˙ ‰זעזוע חומו˙  ˙„‰ב˜רב בני י˘ר‡ל‰ .מו"ל[ בין ˘‡רי ‰ר˘ימו˙ ‰נמˆ‡ים ‡ˆלי,
‡˘ר ˙וכנם י˜ר וחביב במ‡„ ו˙ועל˙ רב .ו‡ין ‡ני ב‡ לכח˘ „‰ברים ‡‰לו ,ר˜ ‰נני כו˙בם
כ‡˘ר יו„עם ל‡מי˙˙ם.
‰נו‡ם טיעמ˜ין ‰רב ‰ל„בר כי ˆריכים ל‰כניס בחו‚ ‰עוב„ים ‰עס˜נים ˆ‰יבוריים
‰כללים ול‡ ˘‰רבנים יחזי˜ו ר˜ בי„ם בלב„ .ובמיל‡ מובן ‡˘ר ˆריכים ל‰רחיב ‚ם ‡˙
‰מבט˘ ,ל‡ ל‰ביט ב˜˘‰פ ‰מו‚בל ‰רבני˙ ,ו‡מר ב˘ע˙ ˘ריפ ‰כזו ‡˘ר ח״ו נ˘מ˙
י˘ר‡ל נ˘רפ˙ ורבו ‰מ˘ומ„ים ר"ל ‡ין ר˘ו˙ ל‰רבנים לס‚ור „‰ל˙ בע„ ‰עס˜נים
ˆ‰יבורים ול‚‰ביל עבו„˙ם ר˜ במ‚בלו˙ ˙‰ור ‰ו‰יר‡ ,‰רבנים ּƒפ ¿˙חוּ „ל˙י בי˙ י˘ר‡ל
עבור ‰עס˜נים ˆ‰יבורים ,מבלי ˙‰ח˘ב עם ז‡ ‰ם ˆיונים ‰מ‡ ‰ו בעלי ˜˘‰פ‡ ‰חר˙ כו׳

לקראת שבת
מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום

˘‚‰יע זמנן ליפטר ‡מר 'בני בב˜˘ ‰מכם עכבו עמי עו„ יום ‡ח„ ‰˘˜ ,עליי פרי„˙כם'".

מודאגים מהמצב הרוחני?
מעט אור דוחה הרבה חושך!
במענה על מכתבו בו כותב אשר מרגיש
ירידה במצבו הרוחני וכו' ,וכמובן אשר לכל
לראש בכגון דא צריך להוסיף בהתמדה
ושקידה בלימוד התורה .ובפרט בלימוד
פנימיות התורה הנותנת חיות ואור בכל
ענינים דקדושה של אדם .ואפי׳ מעט אור
דוחה הרבה חושך.
כן יש להזהר מלהגזים ח״ו באופן הירידה,
כמובן ג״כ מד״ה מזמור שיר ליום השבת
לכ"ק אדמו׳׳ר האמצעי אשר יצא לאור זה
עתה ]נדפס בספר מאמרי אדמו"ר האמצעי נ"ך ע'
תקלט[ .ואחר כך ילמוד בשימת לב הראוי׳
בספר תניא קדישא פרק כ"ו-כ"ט.
ומה טוב אשר יתודע עם המשפיעים
דא״ח בישיבת תומכי תמימים ויסיח לפניהם
דאגתו ,ויקוים בו מארז"ל עה״פ דאגה בלב
איש ישיחנה וכו'.
בברכה ללימוד התורה בחיות ולהוסיף
בחסידות בהדרכותי' ומנהגי׳ ולבשורות
טובות.
)אגרות קודש חכ"א ע' שכו(

‰

ו‰טעם לז˘˘ ‰ם פיר˘ ר˘"י ב˜יˆור ובפ˘יטו˙ ,ו‡ילו כ‡ן ‡‰ריך ו‰בי‡ כמ ‰פירו˘ים
– י˘ לומר:

למנוע את האדם מלעבוד השי״ת ,ואף
שברור שצריכים להיות במרירות מענין
בלתי רצוי ,מבואר שם )עיין במפתח ענינים
מקומות המצוינים  -בתניא( החילוק שבין
מרירות לעצבות ,ואיך שאפילו למרירות
זמנים קבועים לזה.
אלא שמובן וגם פשוט שעליו להתחרט
בחרטה על העבר ולהחליט בתוקף הדרוש
בקבלה טובה על להבא ,לבחור בחיים וטוב
תורתנו תורת חיים עלי' נאמר לקח טוב
נתתי לכם ,וכשאדם מקדש עצמו )אפילו(
מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה,
ויקבע שיעורי לימוד בתורת הנגלה ובתורת
החסידות ובהוספה בהלימוד בימי הש"ק
ויום טוב.
ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו
שתהיינה כשרות כדין ,ושמירת התקנה
דשלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא
הידועים ובכל יום חול קודם תפלת הבקר
יפריש איזה פרוטות לצדקה ,ומובן שכל זה
צ״ל בלי נדר ,וכן אשר יבדקו את המזוזות
בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין.
המצפה לבשו״ט בכל האמור,
)אגרות קודש חי"ח עמ' שעב(

דאגה על התרחשויות לא רצויות
במענה למכתבו בו כותב דאגתו על מה
שמתרחש לפעמים ענינים בלתי רצוים,
ומעוצב הוא מזה וכו'.
והנה כבר מלתו אמורה ומבוארת בספר
תניא קדישא ובכ״מ בתורת החסידות,
אשר מרה שחורה אפילו גם עצבות הרי זה
מפיתויי יצר הרע ואחד מתכסיסי מלחמתו

ל˘ון ‰כ˙וב בפר˘˙ ‡מור ‰ו‡ "עˆר˙ ‰י‡" ,ו‰יינו ˘‰ל˘ון "עˆר˙" מ˙ייחס לעˆם ‰יום,
ו‡ינו ב˙ור˙ ˆיווי לבני י˘ר‡ל; ולכן מבי‡ ר˘"י פירו˘ ‡ח„ ˘ם ‰מ˙יי˘ב ‰יטב בל˘ון זו,
˘יום ז ‰נ˜ר‡ "עˆר˙" מ˘ום ˘˙וכנו ˘ל יום ז‰ ‰ו‡ ˘˜‰ב" ‰כביכול "עוˆר" ומעכב ‡˙
בני י˘ר‡ל ‡ˆלו.
‡מנם בפר˘˙נו נ‡מר "עˆר˙ ˙‰י' לכם" ,ו‰יינו ˘‰ו‡ ב˙ור˙ ˆיווי לבני י˘ר‡ל ˘‰ם
ˆריכים לע˘ו˙ יום ז ‰ל"עˆר˙"; ולכן מפר˘ ר˘"י לכל לר‡˘ ˘‰כוונ‰ ‰י‡ לˆיווי על בני
י˘ר‡ל‰˘ ,ם ˆריכים "לעˆור" ביום ז.‰
‡מנם מע˙ ‰י˘ ל˘˜‰ו˙ ל‡י„ך ‚יס‡ – ל‡חר ˘פיר˘ ‰כ˙וב כ‡ן לפי פ˘וטו וב˙ור˙ ˆיווי
לי˘ר‡ל "לעˆור" ,למ‰ ‰וˆרך ל‰וסיף עו„ פירו˘ ב„רך ?"‰„‚‡"‰
ונר‡ ‰לומר˘ ,ב‡מ˙ ‡ין ˘ "‰„‚‡"‰מבי‡ ר˘"י פירו˘ נפר„ בפני עˆמו )פירו˘ ˘לי˘י(,
‡ל‡ ז‰ו נ˙ינ˙ טעם ו˙וספ˙ בי‡ור ל˘ני ‰פירו˘ים ˘מבי‡ ב„רך ‰פ˘ט ,וכ„ל˜מן.

‚.

בי‡ור ‰ענין:

לכ‡ור„ ‰ברי ר˘"י בפירו˘ ‰ר‡˘ון – "עˆורים בע˘יי˙ מל‡כ‡ – "‰ינם מובנים‰˘ ,רי
„ין ז˘ ‰ל ‡יסור מל‡כ˘ ‰וו‰ ‰ו‡ בכל ‰ימים-טובים; וכ˜ו˘יי˙ ‰מפר˘ים

)ר‡ ‰מ˘כיל ל„ו„

ורע"ב על ר˘"י(" :מ‡י ˘נ‡ ר‚ל ז‡„ ‰י˜רי עˆר˙ טפי מ˘‡ר ר‚לים ‡‰ ,כול‰ו נמי עˆורים
בע˘יי˙ מל‡כ?"‰
‡ל‡:
‰מיוח„ ˘ביום ז‡ ‰ינו ר˜ בז˘ ‰נ‡מר בו ל˘ון "עˆר˙"‡ ,ל‡ בז˘ ‰ל‡ נ‡מר בו ‰ל˘ון
"מ˜ר‡ ˜ו„˘" – ˘בכל ‰מוע„ים נ‡מר בפר˘˙נו ל˘ון "מ˜ר‡ ˜ו„˘" :ביו"ט ‰ר‡˘ון
ו‡‰חרון ˘ל פסח ,ביום ‰בכורים ,בר" ‰וביו‰כ"פ ,וביו"ט ר‡˘ון ˘ל ח‚ ‰סוכו˙ ,ור˜ ביום
˘‰מיני ל‡ נ‡מר "מ˜ר‡ ˜ו„˘".
ומז ‰מובן‰˘ ,ח‚ „"ביום ˘‰מיני" ˘ונ ‰מכל ˘‡ר ‰ח‚ים‡˘ ,ינו ב‚„ר "מ˜ר‡ ˜ו„˘"
‡ל‡ י˘ בו „ין מיוח„ „"עˆר˙ ˙‰י' לכם".
ועל ז ‰מפר˘ ר˘"י„˘ ,ין עˆר˙ ‰ו‡ ב‡יסור ע˘יי˙ מל‡כ) ‰וכ‰מ˘ך ‰כ˙וב" :כל
מל‡כ˙ עבו„ ‰ל‡ ˙ע˘ו"( ,וכוונ˙ו בז„˘ ,‰ין ‡יסור ע˘יי˙ מל‡כ ‰ב˘מיני עˆר˙ ˘ונ‰ ‰ו‡
מ‡‰יסור בח‚ים ‡חרים:
ב˘‡ר ‰ח‚ים ‡יסור ‰מל‡כ‰ ‰ו‡ ˙וˆ‡˘ ‰ל ˜„ו˘˙ ‰יום" ,מ˜ר‡ ˜ו„˘" ,ו‡ילו ביום
˘‰מיני י˘ ˆיווי מיוח„ "עˆר˙ ˙‰י' לכם"˘ ,ז‡˘ ‰ין עו˘ים בו מל‡כ‰ ‰ו‡ מחמ˙ „ין וחיוב
בפני עˆמו ל‰יו˙ "עˆורים" ,ו‰יינו ‚„ר ˘ל ‰ע„ר ו˘ליל ,‰ול‡ מˆ„ "מ˜ר‡ ˜ו„˘".
‡מנם ‚ ‡‰ופ‡ ˜˘י‡ – מ„וע ב‡מ˙ ˘ונ ‰יום ז ‰מ˘‡ר כל ‰ימים טובים‡˘ ,יסור ‰מל‡כ‰

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

לקראת שבת

ו

˘בו ‰ו‡ ענין ˘לילי ˘ל "עˆר˙" )ול‡ "מ˜ר‡ ˜ו„˘" ב‡ופן חיובי(?
ועל ז ‰ממ˘יך ר˘"י ומבי‡ "ומ„ר˘ו ב‡‚„ ‰כו'" – כ„י ל˙˙ טעם ל‰מיוח„ ˘ביום ˘מיני
עˆר˙:
מ„ברי  "‰„‚‡"‰מובן˘ ,בעˆם ‰י' ‰יום-טוב ˘ל סוכו˙ ˆריך ל‰יו˙ ר˜ ˘בע˙ ימים‡ ,ל‡
˘כ‡˘ר "ב‡ין ללכ˙" בסיום ‰ח‚ – ‡ז ‡ומר ל‰ם ‰מ˜ום ˘י˙עכבו עו„ יום ‡ח„ .ו‰יינו,
˘יום ז‡ ‰ינו יום ˘נ˙ייח„ מעי˜רו לח‚‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ ב‚„ר ‰וספ ‰לח‚ ‰סוכו˙˙‰˘ ,ח„˘‰
ר˜ "כ˘ב‡ין ללכ˙".
ולפי ז˘ ,‰יום ˘‰מיני ‡ינו יום טוב מˆ„ עˆמו ומעי˜רו‰ ,רי מובן ˘‡ין ˜„ו˘˙ ‰יום
‰סיב ‰ל‡יסור ‰מל‡כ ,‰וכמו ב˘‡ר ‰ח‚ים ˘נ‡מר ב‰ם "מ˜ר‡ ˜ו„˘"‡ ,ל‡ ל‰יפך – ז‰
˘בני י˘ר‡ל מ˜יימים ב˜˘˙ ˜‰ב" ‰ל˙‰עכב ‡ˆלו ול‰יו˙ עוˆרים עˆמם ממל‡כ ‰עו„ יום

לקראת שבת
‡מנם,

בז ‰ע„יין ל‡ ˙˙ור˜ ıו˘יין

„לעיל מ‡י ˘נ‡ י˙ומים מ˘‡ר בני ‡„ם,
„ממ ‰נפ˘ך‡ ,י ‡ין י„ם מ˘‚˙ )ו‡יכ‡

טו

˘חו˘˘ין ˘עי"ז יכלו )ויפס„ו( נכסי‰ם,
„ו„‡י ל‡ נ˙כוון לומר ˘‰ו‡ מ˘ום
˘בˆ„˜‡ ‰ין ‡פ˘רו˙ לפסו˜ עלי‰ם

ח˘˘ ˘יכלו נכסי‰ם(‚ ,ם בני חיוב‡ ‡ין

„בר ˘ב˜ˆב ‰ב‡ופן ˘ל‡ י‰י' ח˘˘ ˘ל

)ו‡„רב‡ ,‰יסור י˘

"נכסי‰ם כלים"„ ,כנ"ל ז‡ ‰פ˘ר; ר˜

ב„בר ,עיין כ˙ובו˙ ˘ם ע"‡( ,ו‡מ‡י ‡ין פוס˜ין

כוונ˙ו לב‡ר „ ‡‰מˆו˙ ˆ„˜‰ ‰וי ב‚„ר

ˆ„˜ ‰על ‰י˙ומים כפי ˘‰יעור „מע˘ר ‡ו

„בר ˘‡ין לו ˜ˆב ,‰וע"ז כ˙ב "„‡‰

חומ˘ .ו‡י י„ם מ˘‚˙ ל˙˙ ‰רב) ‰ב‡ופן

בכל ˘ע˙‡ ˜יימי עניים )ו‡ם י˙ן לכל

˘‡ין ח˘˘ ˘יכלו נכסי‰ם(‡ ,מ‡י ‡ין

עני ועני( נמˆ‡ו נכסי‰ם כלים" ,ו‰יינו

פוס˜ין עלי‰ם .ו‡˙"ל „‡יכ‡ ‰יכי ˙מˆי

˘ˆ‰ורך בˆ„˜‡" ‰ין לו ˜ˆב‡) "‰בל

ˆריכים ל˙˙ יו˙ר מחומ˘

ל˙‰חייב בˆ„˜‡ ‰ף ב˘‰נכסים כלים

ל‡ ˘מחוייבים לי˙ן מעו˙ לˆ„˜ ‰בלי

)כ„ע˙ ‰פוס˜ים ˘‡ם י˘ עניים עטופים

˜ˆב ,(‰ו‰טעם ˘‡ין פוס˜ין על ‰י˙ומים

‡מנם פירו˘ ז ‰י˘ בו ˜ו˘י ,כי עי˜ר ‡‰יסור ˘ל ע˘יי˙ מל‡כ ‰ביום טוב ‰ו‡ בפר˘˙

ברעב לפניו ˘י˘ לחו˘ ˘ימו˙ו ברעב

„בר ˘‡ין לו ˜ˆב‰ ‰ו‡ מטעם חינוך,

‰מוע„ו˙ ˘בפר˘˙ ‡מור; ו‡ילו בפר˘˙נו ב‡ ‰כ˙וב בעי˜ר לח„˘ ‡˙ פרטי ˜רבנו˙

חייב לחל˜ ל‰ם כל מ˘ ‰בי„ו ול‡ י˘‡יר

כ„ל˜מן[.

‰מוספין.

לעˆמו ר˜ כ„י חייו ,עיין ˘‡ל˙ יעב"ı

‡ח„ ,ז‰ו ‰סיב ‰ו‚‰ורם ˘‰יום י˙˜„˘ ב˜„ו˘˙ יום-טוב.

„.

ומע˙‡ ,‰ם ‰כ˙וב רוˆ ‰ל„‚‰יר במיוח„ ‡˙ ‡יסור ע˘יי˙ ‰מל‡כ ‰ב˘מיני עˆר˙ ו‰‰ב„ל
‰עˆמי ˘בינו ל˘‡ר ‰ח‚ים‰ ,י' ˆריך לפר˘ „בר ז ‰כבר בפר˘˙ ‡מור ,ולמ‰ ‰מ˙ין ע„
לפר˘˙נו?
]ו‡„רב ,‰בפר˘˙ ‡מור כן נ‡מר "מ˜ר‡ ˜ו„˘" ב˘מיני עˆר˙ ,וכ˘‡ר ‰ח‚ים; וי˘ ליי˘ב,
˘‰ל˘ון "מ˜ר‡ ˜ו„˘" ˘ם ‡ינו ב˘ייכו˙ ל‡יסור ‰מל‡כ ,‰ול‡ נ‡מר בסמיכו˙ ל"כל מל‡כ˙
עבו„ ‰ל‡ ˙ע˘ו"‡ ,ל‡ ב˘ייכו˙ לענין ˜‰רבנו˙ ˘בח‚ – כ„˜‰מ ‰ל"ו˜‰רב˙ם ‡˘ ‰ל,"'‰
‰יינו ˘נ˜ר‡ "מ˜ר‡ ˜ו„˘" לענין ˜‰רבנו˙ בלב„ )ור‡˘ ‰ולחן ערוך ‡„מו"ר ‰ז˜ן רי˘ ‰ל' ˘ב˙(.
‡מנם ע„יין ‡ין ז ‰ח„ וחל˜ ,כי סוף סוף ענין ˜‰רבנו˙ ˘ייך יו˙ר לפר˘˙נו ,ו‡ילו עˆם
‰ח‚ ו‡יסור ‰מל‡כ˘ ‰ייך יו˙ר לפר˘˙ ‡מור – ו‡יפכ‡ מס˙בר‡![.

˘ם ויפ ‰מר‡ ‰לירו˘למי ˘ם(‡ ,מ‡י ‡ין
פוס˜ין כן על ‰י˙ומים.

ו‰נר‡‰

בז‰„ ,‰כל כבר ‚„‰י˘ לנו

‰רמב"ם במ˙˜ ל˘ונו כ‡ן ב„ ‡‰כ˙ב
"‡ע"פ ˘‡ינן חייבין במˆו ‰מכל ‡לו
‰מˆו˙ ‡ל‡ כ„י לחנכן"‰ ,יינו˘ ,כל
עי˜ר חיובים ‡לו ˘ל ‡‰פוטרופוס ר˜
מטעם חינוך ‡˙ינן על ,‰ועפ"ז מובן „כן
‰ו‡ לענין ˆ„˜˜‰˘ ,‰ס"„ לפסו˜ עלי‰ם

ולכן מבי‡ ר˘"י פירו˘ נוסף" :עˆרו מלˆ‡˙ ,מלמ„ ˘טעון לינ˘ – "‰לפי פירו˘ ז‰

ˆ„˜‰ ‰ו‡ ר˜ מטעם חינוך .ועפ"ז נ"ל,

מובן ˘‰חי„ו˘ ב"עˆר˙" ˘ייך ‰ו‡ לענין ˜‰רבנו˙ ˘בפר˘ ‰זו˘ ,ב˜˘ר לז˘ ‰עולים לר‚ל

˘ז‰ו טעם „‰ין ˘כ˙ב ˙יכף ב‰מ˘ך לז‰

ומ˜ריבים ˜רבנו˙ כו' י˘ חיוב מיוח„ ביום ז ‰ל‰י˘‡ר בירו˘לים – מ˜ום ˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙

"‡בל ‡ין פוס˜ין עלי‰ן ˆ„˜ ‰כו' מפני

– וללון ˘ם.

˘מˆו˙ ‡לו ‡ין ל‰ן ˜ˆב„ ,"‰י"ל ˘מˆ„

ו‚ם פירו˘ ז ‰מ˜בל ˙וספ˙ בי‡ור על י„י ˘ "‰„‚‡"‰מבי‡ ר˘"י בסיום „בריו – ˘כיון
˘כל ˙וכנו ˘ל יום-טוב ז‰ ‰ו‡ בז˜‰˘ ‰ב" ‰מב˜˘ "˜˘ ‰עלי פרי„˙כם עכבו עו„ יום ‡ח„"
– לכן ביום ז ‰י˘  ‰˘‚„‰י˙יר ‰על ז˘ ‰נמˆ‡ים לפני  '‰במ˘ך ‰יום כולו ,ול‡ לˆ‡˙ ללון
מחו ıלירו˘לים.
וי˘ ‰רב ‰ל‡‰ריך בענין ז˘ ‰ל "‰לינ‰ "‰נ„ר˘˙ ב˘מיני עˆר˙ יו˙ר מ˘‡ר ‰ימים-
טובים ,ועו„ חזון למוע„ בעז".‰

„רכי ‰חינוך ‡"‡ לחייב ˜טנים בחינוך
ב„בר ˘ˆ‰ורך בו ‡ין לו ˜ˆב.‰

]ו‡ולי

ובי‡ור „‰ברים ,ב„˜‰ם „מˆינו ˘ענין
‰חינוך ˙לוי בחריפו˙ וי„יע˙ ˙‰ינו˜ בכל
„בר לפי ענינו )מ‚"‡ ו˘ו"ע ‡„"‰ז סי' ˘מ‚(,
˘מז ‰מובן יסו„ בחינוך ˘‡ין מ˜ום לחנך
˜טן ב„בר ˘ל‡ יוכל ל˜˙‰בל ב˘כלו
ו‰בנ˙ו ע„ כ„י ˙מי ‰‰כו'„ ,בענין כז‰
מוטב ל‰מנע מחינוך ˜‰טן )כל זמן ˘‡ינו
חייב ב„בר ,ור˜ ב‚„ר חינוך בלב„(,
וסומכים ˘חינוכו ב˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙
בכלל ,יספי˜ ˘ב‚‰יעו לחיוב י˜יים ‚ם
„בר ז .‰וכן ‰ו‡ בעניננו„ ,כיון ˘ˆ‰ורך
במˆוו˙ ‡לו ‡ין לו ˜ˆב ,‰ור˜ כ„י ˘ל‡
י‡ב„ ‡˙ כל ממונו ˜בעו ˘יעור לˆ„˜,‰
מע˘ר ‡ו חומ˘ )ול‡ יו˙ר(‰ ,רי ˜˘‰
ביו˙ר ˘י˙˜בל ענין ז ‰ב˘כלו ˘ל ˙ינו˜,
„כ‡˘ר י˘ עני נˆרך ,ו‡ין מע˘ר ‡ו חומ˘

י˘ ל‰עמיס ז‚ ‰ם בל˘ון ר˘"י

נכסיו מספי˜ין לו כל מחסורו‡ ,וסרים עליו

˘כ˙ב "ˆ„˜‡ ‰ין לˆ˜ ‰ב ‡‰„ ‰בכל

לבזבז יו˙ר מחומ˘ )וי˘‡ר ‰עני ב„וח˜ו,

˘ע˙‡ ˜יימי עניים נמˆ‡ו נכסי‰ם כלים",

‡ו בפ„יון ˘בוים ˘י˘‡ר ב˘ביו(! ולז‰

„י˘ לומר‡˘ ,ין כוונ˙ ר˘"י ˘ז‰ו ‰טעם

‡מרו ˘‡ין פוס˜ין עלי‰ם ˆ„˜ ‰כ„י ˘ל‡

˘‡ין פוס˜ין ˆ„˜ ‰על ‰י˙ומים ,לפי

י‰י' ענין ˘ל בלבול כו' בכללו˙ חינוכם.

לקראת שבת

י„
פוס˜ין עלי‰ם ˆ„˜‡ ‰פילו ב˜ˆב‰

)עיין

ע„ כמ ‰י˙ן ול‡ יו˙ר‡ ,בל ‡ין לˆ˜ ‰ב‰

ב"ח יו"„ ˘ם וב˘ו"˙ ˘לו סי' כ˘ ,‰ו"˙ מ‰רי"ט

למט ‰כמ ‰מחוייב לכל ‰פחו˙

ח"‡ ס˜כ"ז( .ולכ‡ור ‰זו‰י ˘יט˙ ‰רמב"ם

ומ‡י כ˙ובו˙ נ ,(:ו„‰בר מסור בי„י „‡‰ם

˘כ˙ב בס˙ם "‡ין פוס˜ין עלי‰ם ˆ„˜,"‰

ל‰רבו˙ ולמעט כפי חפˆו ורˆונו ,ומ‡‰י

„מ˘מע בפ˘טו˙ ˘לעולם ‡ין פוס˜ים.

טעמ‡ ‡ין פוס˜ין ˆ„˜ ‰על ‰י˙ומים כי

ו‰נ‰

‰מפר˘ים נ˙חבטו בפירו˘ „ברי

"˘‰ס „ˆ„˜‰ ‰וי „בר ˘‡ין לו ˜ˆב,‰
ו‰רי י˘ ל˘ ‰יעור ו˜ˆב ,‰מע˘ר ‡ו חומ˘
]כ„‡י˙‡ בירו˘למי רי˘ פ‡˙„ ‡‰„ ‰נן
˘‚מ"ח ‰י‡ מ„‰ברים "˘‡ין ל‰ם ˘יעור"
‰ו‡ ר˜ ב‚מ"ח "ב‚ופו‡ ,בל בממונו י˘ לו

)עיין ˙ו„"‰

‡ין בי„ינו לעמו„ על ‡ומ„ „ע˙ ‰י˙ומים
כמ ‰י‰י' ב„ע˙ן לי˙ן ‡ם רב ‡ם מעט .ו‚ם
˙ירו ıז‡ ‰ינו מ˙יי˘ב בפ˘טו˙ ל' "˘‰ס
)ו‰רמב"ם(„ ,מ˘מע ˘‡ין לˆ˜ ‰ב ‰למעל,‰
וכ„ברי ר˘"י "נמˆ‡ו נכסי‰ם כלים".

ולז‰

נר‡‰

לב‡ר

ב„רך

‡חר˙

˘יעור"[ ,עיין ˘‡יל˙ יעב" ıח"‡ סי' ‡,‚-

ומחו„˘˙ ‰טעם ˘ˆ„˜‡ ‰ין לˆ˜ ‰ב‰

ˆפע"נ לרמב"ם סוף ‰ל' ערכין .ולכ‡ור‰

ע"פ „ברי ‰רמב"ם רפ"ז מ‰ל' מ˙נו˙

עומ˜ ˜ו˘יי˙ם ‰י‡ ‰י‡ ˜ו˘יי˙נו ‰נ"ל.

עניים "מˆו˙ ע˘ ‰לי˙ן ˆ„˜ ‰לעניים

ו‰מפר˘ים

‰נ"ל

˙ירˆו

בכמ‰

‡ופנים ,ולכ‡ור"ˆ ‰ע במ˙˘ ‰ירˆו.
„ב˙˘וב˙ ‰חכם ˆבי ˘‰בי‡ ‰יעב"ı
˘ם ˙י' „כוונ˙ "˘‰ס ‰י‡ „עב„ינן
לי˙ומים "כל „בר ˘זמנו ˜בוע וחוב˙
‚‰וף" ,מ˘‡"כ ˆ„˜‰˘ ‰י‡ „בר "˘‡ין
זמנו ˜בוע ול‡ חוב˙ ‚‰וף לחו„ ‡ל‡
כברכ˙ ˘‡ '‰ר נ˙ן לו כו' ובי„ו ל‰רבו˙
כו'" ,ו"כיון ˘‡פ˘ר ל‰י˙ומים ל˜יימ‰
לכי ‚„לי ול˘‰לים מ‰˘ ‰י' ר‡וי לינ˙ן
מנכסים ב˜טנו˙ן כו' ע„יף טפי ˘ל‡
י˙נו ‡‰פוטרופסים ‡ל‡ ‰ם בעˆמם לכי
‚„לי"

)ועיי"˘ מ˘ ‰פי' בכוונ˙ ר˘"י "נמˆ‡ו

כפי מ˘ ‰ר‡וי לעני ‡ם ‰י˙ ‰י„ ‰נו˙ן
מ˘‚˙" ,וכמ‰ ‰לכו˙ ל‡ח"ז "ב‡ ‰עני
ו˘‡ל „י מחסורו ו‡ין י„ ‰נו˙ן מ˘‚˙ נו˙ן
לו כפי  ˙‚˘‰י„ו וכמ ‰ע„ חמי˘י˙ נכסיו
מˆו ‰מן ‰מובחר כו'" ,וכ˙ב ב˘‡יל˙
יעב"˘ ıם„ ,מל˘ון ‰רמב"ם מובן „‡יכ‡
˙רי ‚וונ‡ ˆ„˜˘ ‰˜„ˆ ,‰י˘ לˆ˜ ‰ב‰
‰יינו מע˘ר וחומ˘ ,ו‰ו‡ במי ˘‡ין י„ו
מ˘‚˙ למל‡ו˙ מחסור ‰עני ב˘לימו˙ו,
ועו„ סו‚ ,בע˘יר ‚„ול ˘"י„ ‰נו˙ן מ˘‚˙"
„חייב "ל˙˙ לעני „י מחסורו ו‡ין בז‰
˘יעור ‡חר ‡ל‡ כ„י ˆרכו".

ועפ"ז

י"ל ˘‰ן ‰ן „ברי "˘‰ס „ˆ„˜‰

נכסי‰ם כלים"(‡ .בל ˜˘ ‰לפר˘ כן בל˘ון

‰וי „בר ˘‡ין לו ˜ˆב ,‰כיון ˘בעˆם מˆ„

‰רמב"ם ˘ל‡ ‰זכיר „בר וחˆי „בר מ˙נ‡י

‚„ר ‰מˆו ‰כ˘לעˆמ‡ ‰ין לחיוב ˆ„˜‰

עונש למראית עין על
חטא למראית עין
ובני קרח לא מתו
הם היו בעצה תחלה ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם לפיכך
נתבצר להם מקום גבוה בגיהנם וישבו שם
)כו ,יא .רש"י(

מצינו אצל בני קרח ענין שלא מצינו דוגמתו בכל
התורה כולה ,דמתחילה נבלעו ביחד עם קרח ודתן
ואבירם ומשפחותיהם ,ולאידך ,שם גופא "נתבצר
להם מקום גבוה )בגיהנם( וישבו שם" .ולכאורה
תמוה ,מהו ענינו של עונש כזה ,שהוא דבר והיפוכו,
דמחד נבלעו בגיהנם ,ולאידך "נתבצר להם מקום
גבוה"?
ויש לומר ,שבדברי רש"י אלו נתבאר גם הטעם
לעונש כזה ,דכתב רש"י שבני קרח "בשעת
המחלוקת הרהרו תשובה בלבם לפיכך נתבצר
להם כו'" .כלומר :החסרון בתשובתם של בני
קרח הי' בכך שהיתה רק הרהור בלב ,באופן שלא
נודעה לאיש .ויתירה מזו :תשובתם היתה "בשעת
המחלוקת" ,היינו ,שלפי ראות עינים עדיין המשיכו
במחלוקת ,וביחד עם זה עלה בלבם הרהור תשובה.
ומכיון שהתנהגו באופן כזה ,לכן גם הי' עונשם
משונה כנ"ל ,כי הרי זה מדה כנגד מדה:
כמו שהנהגתם היתה באופן של דבר והיפוכו,
שבפועל ובגלוי לא הי' ניכר שפירשו מהמחלוקת
אלא שבסתר מחשבתם והרהורם נבדלו משאר עדת
קרח – כך גם עונשם הי' במדה זו ,שראו כל ישראל
שנענשו בדומה לקרח ועדתו ונבלעו באדמה ,אלא
ששם באופן מובלע בארץ נבדלו מן השאר ,ו"נתבצר
להם מקום גבוה בגיהנם וישבו שם".

אכזריות באצטלא של חסד
ושם איש ישראל המוכה גו' זמרי בן סלוא נשיא בית אב
לשמעוני

„"זמנו ˜בוע וחוב˙ ‚‰וף" ,וכ˙ב בס˙ם

˘יעור ,ולכך בע˘יר ל‡ נ˙נו בז˘ ‰יעור

˘‰טעם ˘‡ין פוס˜ין עלי‰ן ˆ„˜‰ ‰ו‡ ‡ך

)ור˜ ˘במי ˘‡ין י„ו מ˘‚˙ נ˙נו בז‰

במקום שיחס את הצדיק לשבח יחס את הרשע לגנאי
)כה ,יד .רש"י(

"מפני ˘מˆו˙ ‡לו ]ˆ„˜ ‰ופ„יון ˘בוים[

˜ˆב‡ ,‰בל ‡ינו מעˆם ‰מˆו .(‰ולפ"ז

‡ין ל‰ן ˜ˆב."‰

‡˙ו „ברי ר˘"י כפ˘וטם‡ ‰˜„ˆ"„ ,ין ל‰

במפרשי רש"י
הקשו :וכי מהו הגנאי לזמרי בזה שהיה "נשיא בית
אב לשמעוני" ,ואיך רואים כאן ש"יחס את הרשע
לגנאי"?

וב˙˘וב˙

מ‰ר"ם מ‚לו‚‡ ˘‰בי‡

‰יעב"˙ ıי' „ˆ„˜ ‰י˘ ל˘ ‰יעור למעל‰

˜ˆב ‡‰„ ‰בכל ˘ע˙‡ ˜יימי עניים נמˆ‡ו
נכסי‰ם כלים".

)ראה גור ארי' ,צידה לדרך ,ועוד(

ויש לומר הביאור בזה:
לעיל על הפסוק "פנחס בן אלעזר בן אהרן
הכהן" ,פירש רש"י" :שהיו השבטים מבזין אותו,
הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז,
והרג נשיא שבט מישראל ,לפיכך בא הכתוב ויחסו
אחר אהרן" .והיינו ,שהשבטים טענו על פנחס ,שזה
שהרג "נשיא שבט מישראל" אין זה מפני קנאותו
לקיים ציווי ה' אלא מפני שהיה בו טבע האכזריות
שירש מ"אבי אמו" ש"פיטם עגלים לע"ז" )שפיטום
עגלים רק כדי לשחטם הוא מעשה אכזרי ביותר(,
וטבע אכזריות זו ירש פנחס ,ולכן הרג את זמרי.
יתר על כן הדגישו השבטים ,שפנחס ניצל טבעו
זה ,כדי להרוג "נשיא שבט בישראל" .ובזה הם ביטאו
את הניגוד – לכאורה – בין פנחס לזמרי .שהרי זמרי
היה "נשיא שבט" שתפקידו לדאוג לצרכי כל השבט
שלו ,ועד שמעשהו של זמרי היה לשם הצלת שבטו,
כמו שפירש רש"י לעיל )בלק כה ,ו( שבעת ש"נתקבצו
שבטו של שמעון אצל זמרי כו' ואמרו לו אנו נידונין
למיתה כו'" אזי "ויקרב את המדינית" .ונמצא,
שזמרי היה איש חסד ביותר ,ואותו הרג פנחס מצד
טבע אכזריותו.
ובזה ש"יחסו אחר אהרן" השיב הקב"ה על טענת
השבטים שמעשהו זה של פנחס בא מפני היותו "בן
אהרן" ,שהיה "רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי
מריבה" )רש"י חוקת כ ,כט( .ודווקא מפני שירש פנחס
טבע זה ,והי' איש החסד ,לכן נתעורר לעשות שלום
בין ישראל והקב"ה ,ו"השיב את חמתי מעל בני
ישראל".
ו"במקום שיחס את הצדיק לשבח יחס את הרשע
לגנאי" ,שגם זמרי ,אף שמעשהו נראה כמעשה חסד,
הנה באמת לא בא אליו מעשה זה אלא מפני היותו
מזרע שמעון ,שעליו אומרת התורה "כלי חמס
מכרותיהם" )ויחי מט ,ד( .וא"כ דווקא מעשהו היה
ביטוי למדת האכזריות .שבמקום למנוע את המגפה
שמשתוללת בעם ישראל מפני חטאיהם ,עושה זמרי
מעשה למונעם מתשובה ,ואין לך אכזריות גדולה
מזו.

המדור מודפס ﬠיוי נשמת ר' ﬠזריא צבי ב"ר מרדכי ﬠ"ה

ללקראת שבת

ח

לקראת שבת

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת

י‚

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

מה ﬠושים כאשר הזות ומד
תורה שא שמה?
מדוע ביזו השבטים את פינחס דווקא בייחוסו ליתרו ולא על עצם ההריגה?  /הריגת זמרי – אכזריות או השכנת
שלום?  /מדוע אסור לגעור במקיים מצווה "שלא לשמה"?  /כיצד הגאווה מביאה את האדם להאשים את
הזולת בגאווה? – ביאור בטעות השבטים ביחסם לפינחס ,ומה שיש ללמוד מכך ביחס שבין אדם לחבירו

ī

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

בהא דאין פוסקין
צדקה ﬠ היתומים
יפלפל בביאורי הפוסקים בהא דצדקה חשיבא מצוה שאין לה קצבה ,ועפ"ז יחדש ביאור בטעם הדין שאין
פוסקין צדקה על יתומים

ī
כ˙ב

‰רמב"ם ב‰ל' נחלו˙ פי"‡ "‰י

"‡‰פוטרופין עו˘ים ל˜טנים לולב וסוכ‰
וˆיˆי˙ ו˘ופר ספר ˙ור ‰ו˙פילין ומזוזו˙
ומ‚יל ,‰כללו ˘ל „בר כל מˆו˙ ע˘‰
˘י˘ לˆ˜ ‰ב ‰בין ˘‰י‡ מ„ברי ˙ור ‰בין

ל‡חר ˘˜ם פינחס ו‰ר‚ ‡˙ זמרי בן סלו‡ וכזבי ב˙ ˆור ,ובכך עˆר ‡˙ ‰מ‚יפ ‰מעל

˘‰י‡ מ„ברי סופרים עו˘ין ל‰ם ‡ע"פ

בני י˘ר‡ל ,מסופר ב„ברי רז"ל ˘"‰יו ˘‰בטים מבזים ‡ו˙ו" ,ו‰יו מזכירים ‡˙ ייחוסו ˘ל

˘‡ינן חייבין במˆו ‰מכל ‡לו ‰מˆו˙

פינחס – ˘‰יי˙‡ ‰מו ממ˘פח˙ י˙רו "˘פיטם ע‚לים לעבו„ ‰זר."‰

‡ל‡ כ„י לחנכן‡ ,בל ‡ין פוס˜ין עלי‰ן

ועל כך מכריז ˘‰י"˙ ברי˘ פר˘˙נו "פינחס בן ‡לעזר בן ‡‰רן ‰כ‰ן" – ˘ייחוסו
‡‰מי˙י ˘ל פינחס ‰ו‡ ‡חר ‡בי ‡ביו‰‡ ,רן ‰כ‰ן )פר˘"י ˘ם(.
וי˘ ל˙מו ,‰מניין ב‡ ביזיון ז‰˘ ‰יו ˘‰בטים מבזים ‡˙ פינחס:
‡ם ‰יו סבורים ˘מע˘‰ו ב‰רי‚˙ זמרי ‰י' נכון‰ ,רי ‡ין ˘ום מ˜ום לבזו˙ו ,ו‡„רב‡
‰ו‡ ר‡וי ל˘בח;
ו‡ם ל„ע˙ם ‰י' ‡סור לו ל‰ר‚ו ,מ˘ום ˘ל‡ י„עו ‡˙ ‰‰לכ˜"˘ ‰נ‡ין פו‚עין בו"‰ ,רי
ל‡ ‰י' ל‰ם לבזו˙ו על יחוסו ל‡בי ‡מו‡ ,ל‡ לפסול ‡˙ פינחס עˆמו מחמ˙ חט‡ רˆיח‰
˘ל‡ כ„ין.
וי˘ לב‡ר ‡˙ ˙וכן טענ˙ם ˘ל ˘‰בטים על פינחס˘‡ ,ר מטעו˙ם י˘ ללמו„ ‰ור‡ו˙
נחוˆו˙ ויסו„יו˙ ביחס ‰ר‡וי בין ‡„ם לחבירו ,וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

ˆ„˜ ,‰ו‡פילו לפ„יון ˘בוים מפני ˘מˆו˙

„‰טעם פ˘וט ˘‡ין חו˘˘ין לז ,‰מחמ˙
˘חיוב ˆ„˜˙ ‰לוי ב‰י˘‚ י„ ‰נו˙ן ,כמ"˘
‰רמב"ם ב‰ל' מ˙נו˙ עניים פ"ז ‰"‰
„‡ם "‡ין י„ ‰נו˙ן מ˘‚˙ ,נו˙ן לו ]לעני[
כפי  ˙‚˘‰י„ו ,וכמ ‰ע„ חמי˘י˙ נכסיו
מˆו ‰מן ‰מובחר ,ו‡ח„ מע˘ר ‰בנכסיו
בינוני כו'" ,ו‡"כ  ‰"‰לי˙ומים ,ו‡מ‡י
‡ין פוס˜ין עלי‰ם ˆ„˜ ‰כפי  ˙‚˘‰י„ם,
מע˘ר ‡ו חומ˘ מנכסי‰ם.

‡לו ‡ין ל‰ן ˜ˆב ."‰ומ˜ורו ב‚יטין נב.
"ועו˘ין ל‰ן לולב כו' ו‡ין פוס˜ין עלי‰ם

ו‚ם

למ˘ ‰פס˜ ‰רמ"‡ ביו"„ סי'

ˆ„˜ ‰ו‡ין פו„ין עלי‰ן ‡˙ ˘‰בויין ול‡

רמח „"„ו˜‡ ˆ„˜‡˘ ‰ין לˆ˜ ‰ב‡] ‰ין

כל „בר ˘‡ין לו ˜ˆב ."‰ובפר˘"י ˘ם:

פוס˜ין[ ‡ . .בל ˘ ‰˜„ˆ . .י˘ לˆ˜ ‰ב‰

"ˆ„˜‡ ,‰ין לˆ˜ ‰ב ‡‰„ ‰בכל ˘ע˙‡

כ‚ון ˘‰יו ל‰ם עניים ˜רובים ו‰י' ל‰ם

˜יימי עניים נמˆ‡ו נכסי‰ם כלים".

˜ˆב ‰מ‡בי‰ם כל ˘נ ‰ו˘נ ‰כו' נו˙ן

ו‰נ‰

מנכסי‰ם ˆ˜‰ב ‰ל˜רובי‰ם" ,ע„יין ˜˘‰
י˘ לעיין ב‚ופ‡ „„ינ‡ ,מ‡י ˘נ‡

מ"ט ‡ין פוס˜ין ˙מי„ ˆ„˜ ‰על ‰י˙ומים

י˙ומים מ˘‡ר בני ‡„ם‡‰ ‡‰ ,י „חיי˘ינן

ע„ מע˘ר ‡ו חומ˘ מנכסי‰ם

„"בכל ˘ע˙‡ ˜יימי עניים נמˆ‡ו נכסי‰ם

˘ם ס˜"ח( .ובו„‡י יו˜˘ ‰ל„ע˙ ‰פוס˜ים

כלים" ˘ייכ‡ בנכסים ˘ל כל ‡„ם ,ועכˆ"ל

„כיון ˘ˆ„˜‰ ‰י‡ „בר ˘‡ין לו ˜ˆב‡ ‰ין

)ועיין ב˘"ך

לקראת שבת

ט

הריגת זמרי באה מטבע "אוהב שלום ורודף שלום"

אחרים שותקים – כדי
שיטול הוא את הראוי לו
פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי
)כה ,יא(

כאשר אירע מעשה זמרי היו נוכחים שם
משה ואלעזר והזקנים ,ופנחס הי' הצעיר
שבחבורה )במדב"ר פ"כ ,כה .ועוד( ,ומ"מ דווקא
פנחס אמר את הדין ש"קנאים פוגעים בו".
ואמרו לו" :קריינא דאיגרתא איהו להוי
פרוונקא" )סנהדרין פב ,א(.
ואיתא במדרש )במדב"ר פ"כ ,כד( שהטעם
שענין זה נעשה ע"י פנחס דוקא ולא ע"י משה
הוא כדי שיבא פנחס ויטול את הכהונה.
ומזה יש ללמוד הוראה בעבודת השי"ת:
כאשר ישנם ענינים כאלה שהגדולים
שבדור שותקים ואינם אומרים דבר ,הנה לא
כל פעם מורה הדבר שלא צריכים לעשות
מאומה ולהתחמק מזה.
אלא יש לדעת ,שאם יכול לעשות משהו
בדבר ,עליו לעשותו ,ומה שגדולים ממנו אינם
אומרים מאומה ,אולי הסיבה לכך היא רק
"כדי שיטול את הראוי לו" ,היינו ,שמלמעלה
רוצים שהוא דווקא יתעסק בדבר זה .ולכן אין
אחרים מתעסקים בזה ,מפני שזהו ענין שהוא
דווקא צריך לפעול בו.
ובמילא ,כאשר בא ענין לידו שאין מישהו
מתעסק בה ,אין לעשות חשבונות ,אלא יש
לעסוק בו במסירות נפש ומלמעלה יתנו לו
את כל הכחות הדרושים שיוכל להצליח בדבר.

כח האין סוף שבהולדה
והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת
אשר קנא לאלקיו
)כה ,יג(

מלשון הכתוב משמע שבחטא זמרי הי'
"פגיעה" בהקב"ה עצמו ,ולכן פנחס "קנא

לאלקיו" ,שקנא לכבוד הקב"ה שפגע בו זמרי
ע"י חטא זה .וכן מצינו שנאמר על פנחס
"בקנאו את קנאתי" )כה ,יא( ופירש רש"י
"בנקמו את נקמתי ,בקצפו את הקצף שהי' לי
לקצוף" .וצריך להבין מה נשתנה חטא זה מכל
העבירות שרק בו מצינו שעל ידו יש "פגיעה"
בהקב"ה עצמו כביכול?
ויש לומר בזה:
בשאר העבירות כולן ,הנה גם אחרי החטא
אמרו חז"ל "ישראל אע"פ שחטא ישראל
הוא" )סנהדרין מד ,רע"א( .ואפילו כאשר מוליד
ממזר ר"ל ,הרי הילד "בכלל ישראל נחשב
אע"פ שהוא ממזר" )רמב"ם הל' איסו"ב פי"ב ה"ז(.
משא"כ בחטא זמרי "יש בו הפסד" שאין בכל
החטאים ,כי "הבן מן הכותית אינו בנו" ,ויוצא
מכלל ישראל )ראה בזה רמב"ם שם(.
יתירה מזו :מבואר בספרי חסידות שכח
ההולדה אינו דבר טבעי ,שהרי בכח זה יש
משהו בלתי מוגבל ,שאפשר להוליד עד אין
סוף ,ועל כן בכח זה רואים בגלוי בעולם את
כחו של הקב"ה עצמו שאין לו גבול ותכלית
)ראה לקוטי תורה שה"ש לט ,ד ואילך .ובכ"מ(.
ונמצא ,שבחטא זה מורידים את כח
ההולדה שהוא כחו הבלתי מוגבל של הקב"ה
ומשתמשים בו על ההיפך ר"ל  -להוליד בן
נכרי ולהוציא כח זה מכלל ישראל ,וכלשון
הכתוב בנוגע לענין זה "כי יסיר את בנך
מאחרי" )ואתחנן ז ,ד( שמסיר אותו מלהיות
אחרי ה'.
וזהו "אשר קנא לאלקיו" ,שבחטא זה יש
פגיעה ב"אלקיו" – הוא כחו הבלתי מוגבל
של הקב"ה שנמצא בכח ההולדה ,שבחטא זה
"פוגעים" בו באופן הכי חמור ,כי משתמשים
בו למשהו שהוא היפך מאלקות.

כ‡˘ר ‰בי‡ זמרי ‡˙ ‰מ„יני˙ לפני מ˘ ‰וע„˙ בני י˘ר‡ל וטען טענו˙יו ,עמ„ו כולם
ול‡ ע˘ו מ‡ומ ,‰ו‰יחי„י ˘˜ם ו˜יים ‡˙ ‰‰לכ˜"˘ ‰נ‡ין פו‚עין בו" ‰י' פינחס .ו‰נ,‰
בין כל ע„˙ י˘ר‡ל ‰יו בוו„‡י עו„ ˘י„עו מ‰לכ ‰זו ,ומכל מ˜ום ל‡ ˜ם ‡י˘ מ‰ם לע˘ו˙
‡˙ „‰רו˘ ,מלב„ פינחס.
ומכיוון ˘כן‰ ,רי ‡ף ˘י„עו ˘‰בטים ˘כ„ין ע˘ ‰פינחס ,ו‰י' זמרי ר‡וי ˘˜נ‡ים יפ‚עו
בו ,מכל מ˜ום ר‡ו לנכון לבזו˙ו ,בכ„י ל‚‰ן על כבו„ם ˘ל מ˘ ‰וכל י˘ר‡ל ˘ל‡ ˜יימו
‰לכ ‰זו.
וטענ˙ם ‰יי˙˘ ,‰מ„˘ ‰וו˜‡ פינחס נ˙עורר ל‰רו‚ ‡˙ זמרי ,ול‡ מ˘ ‰רבנו וכל
י˘ר‡ל‰ ,רי ז ‰מ˘ום טבע ‡‰כזריו˙ ˘בו‰ ,טבוע בו בירו˘ ‰מי˙רו ,וטבע ‡‰כזריו˙ סייע
לו ב‰רי‚˙ זמרי.
ולכן ,ל‡ ביזו‰ו על מ˘ ‰י˙רו "ל‡ ‰ניח עבו„ ‰זר˘ ‰ל‡ עב„) "‰ר˘"י י˙רו יח ,י‡(‡ ,ל‡
במ"˘ ‰פיטם ‡בי ‡מו ע‚לים לעבו„ ‰זר˘ ,"‰בז‰ ‰וכיחו ‡˙ טבע ‡‰כזריו˙ ˘ל י˙רו,
כי פיטום ע‚לים בכ„י ל˘חטם ל‡חר מכן ‰ו‡ מע˘‡ ‰כזרי .וז‡˙ ‰יי˙ ‰טענ˙ ˘‰בטים,
˘פינחס נכ„ו יר˘ ממנו ‡˙ טבע ‡‰כזריו˙ ,וממיל‡‡ ,ף ˘‰רי‚˙ זמרי מ˙‡ימ ‰ל‰לכ,‰
‰רי מע˘ ‰ז ‰נבע ‡ˆלו ‚ם מטבע ‡‰כזריו˙ ‰ב‡ בירו˘ ,‰ול‡ ר˜ מרˆון ל˜יים ‡˙ „בר
.'‰
ומכיוון ˘טענו כן י˘ר‡ל" ,ב‡ ˜‰ב" ‰ויחסו ‡חר ‡‰רן" ,ל‰ו„יע לכול ˘‡„רב‡ ,טבעו
˘ל פינחס ‰ו‡ טבע ˘ל ˘‰כנ˙ ˘לום בין ‡י˘ לרע‰ו‰ ,ב‡ לו בירו˘ ‰מ‡ביו ‡ביו ‡‰רן
‰כ‰ן‰˘ ,י' "רו„ף ˘לום ומטיל ‡‰ב ‰בין בעלי מריב) "‰ר˘"י חו˜˙ כ ,כט(.
י˙ר על כן ,טבע ˘‰כנ˙ ˘לום ‚ופ‡‰ ,ו‡ ‰בי‡ו ל‰רי‚˙ זמרי ,כי בז˘‰ ‰כין ˘לום בין
י˘ר‡ל ל‡בי‰ם ˘ב˘מים ,כפי ˘‡כן ‰ו„יע ˜‰ב"˘‰" :‰יב ‡˙ חמ˙י מעל בני י˘ר‡ל",
˘בטל כעס ˜‰ב" ‰על י˘ר‡ל ,ו‰ו˘כן ˘לום ביני‰ם

]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ˘בז ‰מ˙יי˘בים עו„

„יו˜ים רבים ב„ברי ר˘"י[.

"לשמה" בתוך ה"שלא לשמה"
מטענ˙ בני י˘ר‡ל ומענ˜‰ ‰ב" ,‰י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰יסו„י˙ ונחוˆ:‰
לע˙ים רו‡„‡‰ ‰ם ‡˙ רע‰ו ˘לומ„ ˙ור ‰ב˙‰ל‰בו˙‡ ,ו מ„‰ר ב‡ופן מיוח„ ב˜יום
מˆוו‡ ,‰ך ‰רו‡‡ ‰ינו מ˙פעל ומכב„ ‡˙ ‰עו˘ ,‰מכיוון ˘לפי ‰בנ˙ו ‡ין מע˘ ‰ז ‰נובע
מ˜„ו˘‡ ,‰ל‡ בכ„י ל˙‰יי‰ר ול„‚˙‰ל על י„ו וכיוˆ‡ בז .‰ובר‡ו˙ו ז‡˙‰ ,רי ‰ו‡ ˘ולל
‡˙ מע˘‰ו ˘ל ‰זול˙ ,ומ˙ייחס ‡ליו בזלזול ובביטול.
‡בל „רך זו ˘‚וי' ‰י‡ ,ומכמ ‰טעמים:

י

לקראת שבת
‡‚ .ם לו יˆויר ˘‡כן ר‡יי˙ו נכונ‰ ‰י‡ ,ו‰זול˙ עו˘ ˙‡ ‰מע˘‰ו ל˙ועל˙ עˆמו‰ ,רי

כבר ‰ורו רז"ל )פסחים נ ,ב( "לעולם יעסו˜ ‡„ם ב˙ור ‰ומˆו˙ – ‡ף על פי ˘ל‡ ל˘מ,‰
˘מ˙וך ˘ל‡ ל˘מ ‰ב‡ ל˘מ ."‰וממיל‡ נכון „‰בר ˘ימ˘יך ‰זול˙ לעסו˜ ב˙ור‰
ומˆוו˙י'‡ ,ף ‡ם ל˙ועל˙ו ‡‰י˘י˙‰˘ ,רי מכך י‚יע ל‡חר זמן לעבו„ ‰ל˘מ.‰
י˙ר על כן :כ‡˘ר מ˜יים ‡„ם מˆוו˘ ‰ל‡ ל˘מ‰ ,‰נ ‰בפנימיו˙ נפ˘ו רוˆ‰ ‰ו‡ ל˜יים
מˆוו˙ ˘‰י"˙ ל˘מ‡ ,‰ל‡ ˘רˆון ז‰ ‰ו‡ בפנימיו˙ וב‰עלם .ועל כך רמזו בל˘ונם "מ˙וך
˘ל‡ ל˘מ ‰ב‡ ל˘מ" :"‰מ˙וך ˘ל‡ ל˘מ˙"‰ – "‰וך" ו‰פנימיו˙ ˘ל ‰מˆוו˘ ‰ל‡
ל˘מ‰˘ ,‰י‡ ‰כוונ ‰ל˘מ‰ ,‰נ ‰סוף רˆון ז ‰ל‚˙‰לו˙ ,ע„ ˘"ב‡ ל˘מ˘ "‰מ˜יים מˆו‰
ל˘מ ‰ב‚לוי )ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ'  ,51על יסו„ פס˜ ‰רמב"ם ‰ל' ‚רו˘ין סוף פ"ב( .וממיל‡ ‡ין
לזלזל במ˜יים מˆוו˘ ‰ל‡ ל˘מ‰˘ ,‰רי בפנימיו˙ ,נע˘˜ ‰יום ‰מˆוו ‰ל˘מ.‰
ב‰ .ל‡ חז"ל מורים ל‡ו˙ו ‡„ם ללמו„ ˙ור ‰ול˜יים מˆוו˙‚ ,ם כ‡˘ר ‰עבו„ ‰נע˘י˙

לקראת שבת

י‡

זול˙ו ‡ינו נעל‰ ‰ימנו ,מכיוון ˘לימו„ו ב‡ ממי„ו˙ רעו˙.
‰מבטל חו˘ב ב„ע˙ו ˘‰ו‡ ‰עניו ‡‰מי˙י ˘‡ינו מסו‚ל לסבול ריח ‚‡וו ,‰ו‡‰מ˙ ‰י‡
‡˘ר „וו˜‡ מחמ˙ ‚‡וו˙ו ‡ינו יכול ל‰כיל ב„ע˙ו ‡˙ מעל˙ זול˙ו.
‡ילו ‰י' מעמ„ו ומˆבו כ„בעי‰ ,רי ˜נ‡˙ו זו ‰יי˙ ‰מבי‡˙ו ל‰רבו˙ חכמ ‰לעˆמו,
וכמ‡מר "˜נ‡˙ סופרים ˙רב ‰חכמ) "‰ב"‡ כ‡‡ ,(‡ ,ל‡ ˘מכ˙ו כפול :‰מח„ ‰ו‡ בעל
‚‡וו ‰ולכן ‡ינו יכול לסבול מעל˙ זול˙ו ,ונוסף על כן ‰ו‡ עˆל ,ו‡ינו מ˙‡מ ıל˘‰י‚ ‚ם
כן ‡˙ מעל˙ו ול‰רבו˙ חכמ .‰ועל כן ב‡ ‰ו‡ ב‰מˆ‡‰ ‰מניח„ ˙‡ ‰ע˙ו‡‚˘ ,וו˙ו ˘ל
‰זול˙ ‰י‡ ‰מבי‡˙ו ללימו„ מיוח„ ז.‰

אבן הבוחן בהנהגת האדם

"˘ל‡ ל˘מ ."‰ו‡ם יזלזל בלימו„ ‰זול˙ וב˜יום ‰מˆוו˙ ˘לו‰ ,רי ‡ין מובטח לו ˘‰זול˙

וכלל יכלול „‡‰ם לעˆמו˘‡ ,ר „רך ˜ל ‰וברור‰ ‰י‡ לבחון מניין ב‡ ‰ר‚˘ מסוים‡ ,ם

י˘פר ‡˙ מע˘יו וי˜יים ‡˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ל˘מ ,‰ויי˙כן ˘זלזולו י‚רום לזול˙ לח„ול

מˆ„ „˜‰ו˘‡ ‰ו מיˆר ‰רע‡ :ם מבי‡ „‰בר ל‰וספ ‰ב˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'‡ ,ו˙ ‰י‡

ל‚מרי מ˜יום עניינים ‡לו ,ב‰יפך מˆיווי חז"ל.

כי ב‡ „‰בר מˆ„ „˜‰ו˘‡ ,‰ך ‡ם ‚ורם ‰‰ר‚˘ למס˜נ‰˘ ‰י‡ ‰יפך ‡‰מ˙ ו„ע˙ ˙ור,‰

ועל כן‰‰ ,נ‰ ‰‚‰נכונ‰ ‰י‡ לעוררו ר˜ על נחיˆו˙ ˜יום ‰מˆוו˙ ל˘מ ,‰ובז ‰לזרז ‡˙
˘‚˙‰מו˙ "מ˙וך ˘ל‡ ל˘מ ‰ב‡ ל˘מ."‰
‚ .ו‰עול ‰על כולנ :‰מוכח ממע˘ ‰פינחס ו˘‰בטים‡˘ ,ין „‡‰ם יכול ל˘פוט כוונו˙יו
˘ל חבירו˘‰ .בטים ‰יו מבזים ‡˙ פינחס לפי ˘ח˘בו ˘מע˘‰ו נבע ממי„˙ ‡‰כזריו˙
˘בו ,ו˘‰י"˙ ב‡ ו‚יל˘ ‰טעו˙ ‚מור‰ ‰י‡ ,ור˜ מי„˙ ˘‰כנ˙ ˘לום ‰י‡ ˘‰בי‡˙ו לנ‰ו‚
כן.
ומז ‰ילמ„ „‡‰ם ˘ר˜ ˘‰י"˙ יר‡ ‰ללבב ,ו‰ו‡ ‰יו„ע ‡˙ ‰מ˙רח˘ בליבו ˘ל מ˜יים
‰מˆוו‡ ‰ו ‰לומ„ ˙ור‡ ,‰ם עו˘ ‰ז‡˙ ל˘מ‡ ‰ו ל˙ועל˙ עˆמו ,ו„‡‰ם ‡ינו יכול כלל
ל„ע˙ ‡˙ כוונו˙יו ˘ל מ˜יים ‰מˆוו.‰

עצלן וגאוותן מאשים את הזולת בגאווה
כ‡˘ר חו˘ב „‡‰ם ˘זול˙ו לומ„ ˙ור ‰בחיו˙ בכ„י ל˙‰יי‰ר וכ„ומ‰ ,‰נ ‰נ„מ ‰לו
‡˘ר ‰ו‡ עˆמו ‡וחז במי„˙ ˙‰‰בטלו˙ ו‰ענוו ,‰ו‡˘ר על כן ‡ין ‰ו‡ מסו‚ל לסבול ‡˙
‰חיו˙ בלימו„ו ˘ל ‰זול˙‰ ,נובע˙ ל„ע˙ו מ‚‡וו ‰ומי„ו˙ רעו˙.
וממע˘ ‰פינחס י˘ ללמו„˘‡ ,ר פעמים ˘„‰בר ‰ו‡ ל‰יפך‰˘ ,ל‡ ˘‰בטים נ‚‰ו ˘ל‡
כ„ין ,ופינחס „וו˜‡ ע˘ ‰כר‡וי מˆ„ מי„ו˙ טובו˙ ˘בו.
וכמו כן ב‡ו˙ו ‰מבטל זול˙ו‰ ,נ‰ ‰ו‡ חו˘ב ˘לימו„ זול˙ו ב‡ מ‚‡וו ,‰וב‡מ˙ ‰ו‡
עˆמו ‰בעל ‚‡וו .‰ולכן ,כ‡˘ר רו‡ ˙‡ ‰זול˙ו לומ„ בחיו˙ מיוח„˙‡ ,ינו מסו‚ל לסבול
˘לרע‰ו י˘נ ‰מעל ‰עליו ,ועל כן ‰ו‡ מוˆ‡ כל מיני טˆ„˜י בכ„י ל‰וכיח לעˆמו ‡˘ר

בוו„‡י עˆ˙ ‰יˆר ‰י‡ )ור‡ ‰לוח "‰יום יום" כ‚ סיון‰˘ ,בחינ ‰לכל עניין ‰ו‡ ‰מע˘ ‰בפועל(.
וכמו כן בני„ון „י„ן˜˘‰˘ ,פ˙ו על מע˘י זול˙ו מבי‡˙ו לכך ˘‰ו‡ בעˆמו ‡ינו לומ„
בחיו˙ ב‰יפך מ‰ור‡˙ חז"ל "לעולם יעסו˜ ‡„ם" וכו' ,וכמו כן מביט על חבירו בעין
‰בי˜ור˙ בני‚ו„ ל‰לכ" ‰ו‰וי „ן ‡˙ כל „‡‰ם לכף זכו˙" )‡בו˙ פ"‡ מ"ו( .וממיל‡ סימן
ברור ‰ו‡ ˘טענו˙יו על ‰זול˙ ‰ן עˆ˙ ‰יˆר ‰מחפ˘ ל‰חטי‡ו ,כי ‰בחינ ‰לכל עניין
בעבו„˙ „‡‰ם‰ ,י‡‰ ,מע˘ים ‰נ‚זרים כ˙וˆ‡ ‰מ‡ו˙„‰ ‰רך ˘נו˜ט ב.‰

