הוספה
מיוחדת
ﬠמ' כב

‚úיון ˙ר‰
ﬠר˘"˜ פר˘˙ „ברים ˘˙'‰ﬠ"ז

‚בור˙ בני ‚„ úﬠומ˙ ‚בור˙ בני י‰ו„‰
‡‰ב‡ ‰מי˙י˙ ˘ úרוﬠ ‰י˘ר‡ú
בפúו‚˙‡ ‚בי פúיט˙ בי˘וúי נכרים
‰‰נ‰ ‰‚‰מ˙‡ימ ‰ﬠם בן ‰נוט ‰מ„‰רך

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

כו

"בכל „רכיך „ע‰ו" ‰י‡ ‰‰כנ ‰ל‚ילוי
‡‰ל˜ו˙ ˘ל לע˙י„ לבו‡
במ˙ן ˙ור ‰נע˘‰ ‰חיבור „נבר‡ עם בור‡ ,כ„‡י˙‡ במ„ר˘ ˘במ˙ן ˙ור ‰ביטל
˜‰ב"‚‰ ˙‡ ‰זיר"˘ ‰עליונים ל‡ יר„ו ל˙ח˙ונים ו˙ח˙ונים ל‡ יעלו לעליונים".
‡מנם˙‰‰ ,ח„˘ו˙ „חיבור נבר‡ ובור‡ ˘נ˙ח„˘ ‰במ˙ן ˙ור‰ ‰י‡ ר˜ בעניני
˙ומ"ˆ‡ ,בל ל‡ ב˘‡ר ענינים ‚˘מיים ˘‰ם עניני ‰ר˘ו˙‚ ,ם כ‡˘ר עוס˜ ב‰ם
"ל˘ם ˘מים" ומ˜יים על י„ם "בכל „רכיך „ע‰ו".
וז‰ו ˘מˆינו ˘חייבו רז"ל ל˜ום ולעמו„ מפני כל עוס˜ במˆו˘ ,‰ז‰ו "מפני '‰
˘‰וכן ומ˙לב˘ בנפ˘ו ב˘ע ‰זו" )כמבו‡ר ב˙ני‡( ‰ -רי ‰מˆו ‰ל˜ום ‰י‡ מפני
"עוס˜ במˆו„ "‰ו˜‡‡ ,בל ל‡ מפני עוס˜ ב„ברי ‰ר˘ו˙ ‡פילו כ‡˘ר עו˘ ‰ז‡˙
"ל˘ם ˘מים" וב‡ופן „"„ע‰ו".

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰
‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ז‡י‡נı

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

מ˘‡"כ לע˙י„ לב‡ ‡ -ז י‰י' ‰חיבור „נבר‡ ובור‡ ל‡ ר˜ בענינים ˘ל ˙ומ"ˆ
בלב„‡ ,ל‡ י‰י' ‚ילוי ‡ל˜ו˙ בכל ‰ענינים ˘‚‰מיים‚ ,ם ˜ו„ם ע˘יי˙ ‰מˆו ‰ב‰ם,
כמ"˘ "ונ‚ל ‰כבו„ ‰וי' ור‡ו כל ב˘ר יח„יו כי פי ‰וי' „יבר"˘ ,י˙‚ל‚ ‰ם ‡‰ל˜ו˙
‰מ˙לב˘ בלבו˘י ‰טבע...
ו‰נ‡ ‰י˙‡ ב˙ני‡ ˘כל ‚‰ילויים „לע˙י„ לבו‡ ˙לויים "במע˘ינו ועבו„˙נו כל
זמן מ˘ך ‚‰לו˙".
ומז ‰מובן‰‰˘ ,כנ ‰ל‚ילוי ‡ל˜ו˙ ‚ם ב„‰ברים ˘‚‰מיים ˘י‰י' לע˙י„ לבו‡,
‰י‡ – עי"ז ˘‰עבו„ ‰עכ˘יו ‰י‡ ל‡ ר˜ בעניני ˙ומ"ˆ‡ ,ל‡ ‚ם ב‡ופן ˘"בכל
„רכיך „ע‰ו"‰ ,יינו‚˘ ,ם בעניני ‰ר˘ו˙ י‰י' "„ע‰ו".
כלומר‡ :ע"פ ˘עכ˘יו עניני ‰עולם ‰ם ב‡ופן ˘‡‰ל˜ו˙ ‰ו‡ ב‰עלם ,מ"מ,
ע"י ˙‰‰בוננו˙ ˘"לי˙ ‡˙ר פנוי מיני'" ,ו"‡ין עו„ מלב„ו" ,כפירו˘ ‰חסי„ו˙ ˘‡ין
˘ום „בר זול˙ ‡ל˜ו˙ ,וכל עניני ‰עולם ‡ינם ‡ל‡ ‡ל˜ו˙ – ‡זי יכול ‰ל‰יו˙
‡מי˙י˙ ‰עבו„ ‰ב‡ופן ˘"בכל „רכיך „ע‰ו"‰ ,יינו˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘כל ע˘יו˙יו
י‰יו "ל˘ם ˘מים"‡ ,ל‡ ˘ב‰ם עˆמם )"בכל „רכיך"( י‰י' "„ע‰ו" ,כיון ˘נר‚˘
‡ˆלו )"ער ‰ערט ָ‡ן"( ‰חיו˙ ‡‰ל˜י‰˘ ,ו‡ עי˜ר מˆי‡ו˙ו ˘ל ‰נבר‡.
)‡חרון ˘ל פסח ˙˘י"ז(

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

ביכל˙ו לעבו„ ‡˙  '‰ב˘ע˙ ˙‰פל ,‰ב˘ע˙ לימו„ ˙‰ור ,‰ב˘ע˙ ˜יום ‰מˆוו˙;
‡בל ב‡כיל˙ו וב˘˙י˙ו ,בעס˜ו במסחר – חו˘ב ‰ו‡ – "ככל ‚‰וים בי˙ י˘ר‡ל" . .
˘כן‡ ,יך ‡פ˘ר ל„רו˘ מי‰ו„י ל‰יו˙ "‚וי ˜„ו˘"‚" ,וי ‡ח„ ב‡ר ,"ıב‡ו˙˘ ‰ע‰
פ‡ר ַ‡ ‡י„ן"...
˘נמˆ‡ ב‡ר˘‚‰ ıמי˙ ו‰חומרי˙" ,עס ‡יז ˆו ‰ויך ‡פילו ַ

בין "‡ויבים נופלים" ל"י„ך בעורף ‡ויביך"
מ„וע „ו˜‡ בני ‚„ ‰ם ˘‰לכו ר‡˘ונים במלחמ – ‰ול‡ בני י‰ו„ / ?‰מ‰י ˘‰ייכו˙ בין בני
‚„ למˆוו˙ ˙פילין?  /בי‡ור ל˘ון ר˘״י בנו‚ע לבני ‚„ ˘״‰יו ‰ולכים לפני י˘ר‡ל למלחמ‰
לפי ˘‰יו ‚בורים ו‡ויבים נופלים לפני‰ם״
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ׳  1ו‡ילך(

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‰

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

ובכן ,כל זמן ˘ל‡ מסירים ל‚מרי מח˘ב ‰כזו – י˘ ‡ˆלו "ע‚ל"  . .מˆי‡ו˙
בפני עˆמו˘ ,כן ,בעס˜ו בעניני ‰עולם ‰רי ‰ו‡ ל‡ ‡ו˙ו מˆי‡ו˙ כמו ˘‰ו‡
וו‡ס ער ‡יז"( ב˘ע˙ ˙‰פל ‰ו˙‰ור ,‰בח˘בו ˘ב˘ע ‰זו
„‡ס ָ
)"ער ‡יז ניט ָ‡ט ָ
ˆריך לממוˆע כיון ˘מˆ„ עˆמו ‡ינו יכול ל‰יו˙ ב„בי˜ו˙ ו˘˜˙‰רו˙ עם ‡ל˜ו˙.
ובמיל‡ ,ל‡ יכול ‰ל‰יו˙ ‡ˆלו ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ!‰

‡יך ר‡ו בחורב ˘נ˙נ ‰ל‰ם ‡‰ר / ?ıבין "ערבו˙ מו‡ב" ל"עבר ‰יר„ן"

)פורים ˙˘י"ז(

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
‡‰ב‡ ‰מ˙י˙ ˘ל רוע ‰י˘ר‡ל

‚ם ב˘ע˙ ‡כיל˙ו ו˘˙יי˙ו ‡ינו ˘וכח
˘"בנים ‡˙ם ל‡ '‰ל˜יכם"

מ"ט ˘ערים מלמט ‰ו˘ער ‰נו"ן מלמעל / ‰עומ˜ טעו˙ ‰ביי˙וסים ‡ /מי˙˙ ‡‰ב˙ מ˘‰
רבנו לי˘ר‡ל  /מעל˙ עבו„˙ „‡‰ם בכח עˆמו
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ'  1ו‡ילך(

פנינים

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

בין "ערבו˙ מו‡ב" ל"‡ר ıמו‡ב" " /פנו וסעו לכם ובו‡ו ‰ר ‡‰מורי" בעבו„˙ '‰

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
בפלו‚˙˙ ‰פוס˜ים לענין פליט˙ בי˘ולי נכרים
י˜˘ ‰כמ˙ ‰מי‰ו˙ בעוב„‡ „סוף ע"ז ‚בי ‰כ˘ר˙ סכין „˘בור מלכ‡ ,וי‡ריך לפלפל ‡יך
‡ליב‡ „‰פוס˜ים ‡‰וסרים ‡ף פליט˙ בי˘ולי נכרי – כל ˙‰מי‰ו˙ מ˙יי˘בו˙ ‰יטב
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ'  30ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
מחיל ‡ל חיל
ַרב ָל ∆כם ׁ ∆˘ ∆ב˙ ָ ּב ָ‰ר ַּ ∆ ‰ז¿ ּ ‰פנ ּו ו ¿ּסע ּו ָל ∆כם )„ברים ‡ ,ו-ז(

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
‰נ ‰‚‰עם בן ‰נוט ‰מ„‰רך

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
עבו„˙ ˘ 24 – '‰עו˙ ביממ‰
ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‰נחיˆו˙ בעבו„˙ ˘‰י"˙ ל‡ ר˜ בע˙ לימו„ ˙‰ור ‰ו˙‰פיל‡ ‰ל‡
בכל זמן וע˙

י‰ו„י ˆריך לבטל ל‚מרי "‰מח˘ב˙ חו "ıע"„ ‡פ˘רו˙ ˘ל ‰ע„ר „‰בי˜ו˙
ו˘˜˙‰‰רו˙ עם ‡ל˜ו˙ במˆבים מסויימים,
ולי„ע נ‡מנ"˘ ‰בכל „רכיך „ע‰ו" :ל‡ ר˜ ב˘ע˙ ˙‰פל ,‰לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום
‰מˆוו˙‡ ,ל‡ ‚ם "בכל „רכיך"" ,במ‡כלו ובמ˘˜‰ו  . .ובמ˘‡ו ובמ˙נו" )כל˘ון
‰רמב"ם(‚ ,ם בענינים ‡ל„" ‰ע‰ו" – "„ע ‡˙ ‡ל˜י ‡ביך ועב„‰ו בלב ˘לם",
‚ם ב˘ע˙ ‡כיל˙ו ו˘˙יי˙ו ‡ינו ˘וכח ˘"בנים ‡˙ם ל‡ '‰ל˜יכם" ,ו‚ם בע˙
‰מסחר ‡ינו עו˘" ‰עבו„ ‰זר "‰מ˘‰כל‰ ,ר‚˘ ו‰כח ˘לו ,לומר "כחי ועוˆם י„י
ע˘ ‰לי ‡˙ ‰חיל ‰ז ,"‰בי„עו ˘"‡ '‰ל˜יך ‰ו‡ ‰נו˙ן לך כח ‚ו'" ,ובמיל‡‡" ,ין
עו„ מלב„ו",
ו‡ז נע˘י˙ ‡ˆלו ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ˘ – ‰כל עניניו )"בכל „רכיך"( נע˘ים „יר‰
לו י˙' ב„ו‚מ˙ „‰יר‰„ ‰מ˘כן ומ˜„˘ ,כך‚˘ ,ם ‡כיל˙ו ו˘˙יי˙ו ,בימו˙ ‰חול
וו‡ך"(‰ ,י‡ ב‡ופן ˘"˘ולחנו ˘ל ‡„ם מכפר
וו‡רעמעס ‡ין ַ‡ מיטן ָ
)"‡ פ˘וט'ן ַ
ַ
עליו" כמו ˘"בזמן ˘בי‰מ"˜ ˜יים מזבח מכפר עליו" ,ו‚ם ביˆי‡˙ו לר˘ו˙ ‰רבים,
"וו‡ו ער ‚ייט ‡ון וו‡ו ער ˘טייט" – "ˆ '‰לך על י„ ימינך" ,כך˘ ,כל ע˘יו˙יו,
‚ם בענינים ˘‚‰מיים‰ ,ם ב‡ופן ˘˘כינ˘ ‰ור ‰במע˘ ‰י„יו ,ובמיל‡ ˘ור ‰ב‰ם
‰ברכ ,‰ל‰סיר ‡˙ כל ‰מניעו˙ ו‰עיכובים ,ול‰מ˘יך ברכ ‰וˆ‰לח ‰כפ˘וט,‰
בבני חיי ומזוני רויחי.
)˘ם(

‰
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ו‡ח"כ י˘ לו טענו˙ – "על  '‰יזעף לבו".

"˜ט‡ ‡י„יוט" )מי‰ו ‰‰ולך(? ו˘‰יב לו
ָ

‰ו‡ בעˆמו ‡˘ם בכך .זו‰י "‡ול˙

‰חסי„" :ביטול ‡י„יוט" )ביטול ‰ולך(.

‡„ם" – ˘‰נ˙‚‰ו במ˘ך כל ‰יום ‰י‡
פ‡ר˘י˜ט"( ‡˙
ַ
ב‡ופן ˘˘ולח )"ער
˜‰ב" ‰לעומ˜ רום ,ו‰ו‡ עˆמו נמˆ‡
בעומ˜ ˙ח˙ ,ב‡מרו ל˜‰ב"‰ :‰מ˙ן לי

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

כלומר‰ :חסי„ ‰נ"ל ‰י' ח„ור כל כך
ב˙וכנ˘ ‰ל ˙‰‰ווע„ו˙ בענין ביטול ‰י˘

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

ל‡ין ,ע„ ˘ל‡ מˆ‡ בעˆמו ˘ום ענין
מלב„ ביטול!

ע„ ˘‡˙פלל ,ו‡ז‰ ...נ ‰‚‰זו – "‡ול˙

‡מנם ,כ‡˘ר ענין ז‡ ‰ינו כ„בעי,

‡„ם" – "˙סלף „רכו" ,ו‡ח"כ י˘ לו עו„

ובמ˘ך כל ‰יום חסר ‡ˆלו ‰‰ר‚˘

טענו˙ – "על  '‰יזעף לבו" – ˘‡ין לו

„"‡ל˜יך" – ‰נ ‰מˆ„ ז‰ ‰י‡ ‰מרירו˙

‚ע˘מ‡˜ ב˙פל ‰וכו'.
ַ

ב„מעו˙ כו'.

בין "אויבים נופלים"
ל"ידך בעורף אויביך"
מדוע דוקא בני גד הם שהלכו ראשונים במלחמה – ולא בני יהודה?  /מהי
השייכות בין בני גד למצוות תפילין?  /ביאור לשון רש״י בנוגע לבני גד ש״היו
הולכים לפני ישראל למלחמה לפי שהיו גבורים ואויבים נופלים לפניהם״

וב‡מ˙‚ ,ם ‰טענו˙ ˘טוען ‡ינן

וז‰ו ‚ם מ"˘ ")‰י˙ ‰לי „מע˙י( לחם

‡ליב‡ „‡מ˙‰ .ו‡ ל‡ ˙ובע ז‡˙ ב‡מ˙,

יומם וליל" :"‰לחם" – ˜‡י על ˙ור,‰

ו‡ין „‰בר נו‚ע לו .טענו˙יו ‡ינן ‡ל‡

כמ"˘ "לכו לחמו בלחמי" .ו‰‰ר‚˘

ל˙פ‡ר˙ ‰מליˆ ‰וˆחו˙ ‰ל˘ון...

˘י˘נו ב˘ע˙ לימו„ ˙‰ורˆ - ‰ריך

-

חסי„ים

‰ז˜נים

י˘בו

פעם

ב˙‰ווע„ו˙ ו„יברו ‡ו„ו˙ ‰ענין „ביטול
‰י˘ ל‡ין .ל‡חר ˙‰‰ווע„ו˙ פ‚˘ ˘וטר
"פ ָ‡ליס-
"פ ָ‡ליˆעיי"ּ ,
נ„‡ר"ּ ,
ז˘‡ ַ
ַ
)"‡
ַ
מ‡ן"( ב‡' ‰חסי„ים ˘‰לך ברחוב
ַ

ל‰יו˙ בכל ‰ענינים‚ ,ם בענינים ˘‰ם
בבחינ˙ "ליל ,"‰עי"ז ˘מחברים ‡ו˙ם
עם "‰יום"˘ ,ז‰ו ‡ומרו "יומם וליל,"‰
בו‡"ו ‰מחבר.
)˘"פ מ˜˘˙ ıי"‚(

בחזר˙ו מ˙‰‰ווע„ו˙ ,ו˜ר‡ לעברו:

‡.

בסוף פר˘˙נו מ„בר מ˘ ‰רבינו ‡ל בני ‚„ ובני ר‡ובן ,ו‡ומר ל‰ם‡ '‰" :ל˜יכם

נ˙ן לכם ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙ לר˘˙ ,‰חלוˆים ˙עברו לפני ‡חיכם בני י˘ר‡ל כל בני חיל".
ומפר˘ ר˘"י‰" :ם ‰יו ‰ולכים לפני י˘ר‡ל למלחמ ,‰לפי ˘‰יו ‚בורים ו‡ויבים נופלים
לפני‰ם˘ ,נ‡מר :וטרף זרוע ‡ף ˜„˜„".

כל זמן ˘ל‡ מסירים ל‚מרי מח˘ב ‰כזו – י˘ ‡ˆלו "ע‚ל"
‡י˙‡ במפר˘ים ˘טענ˙ם ˘ל "‰ערב רב" )˘‡מרו ל‡‰רן "ע˘ ‰לנו ‡ל˜ים
‡˘ר ילכו לפנינו"( ל‡ ‰י˙ ‰ענין ˘ל כפיר ‰במˆי‡ו˙ו י˙' לומר "‡ני ו‡פסי עו„",
כי ‡םˆ˘ ,ריך ל‰יו˙ – ל„ע˙ם – ממוˆע בין ˜‰ב" ‰לבנ"י ,ב‡מרם‡ ,יך יכול ב˘ר-
ו„ם ל˘˜˙‰ר עם ˜„ו˘˙ ‡‰ל˜ו˙ ,ב ‰ב˘ע"˘ ‰ל‡ יר‡ני „‡‰ם וחי"?! ‰ס„ר
‰ו‡ – טענו ‰ם – ˘„‡‰ם ˆריך ל˙‰עס˜ בעניני ‰עולם ,ובינו ל˜‰ב""ˆ ‰ל ממוˆע,
˘ז‰ו "‰ע‚ל" ,ל‰בי‡ ‡˙ ב˜˘ו˙י‰ם ˘ל בנ"י ל˜‰ב" ,‰ול‰בי‡ ‡˙ ברכ˙ו ˘ל
˜‰ב"‡ ‰ל ‰מב˜˘...
ו‰ענין בעבו„˙ „‡‰ם:
י˙כן מˆב ˘י‰ו„י לומ„ ˙ור ‰ומ˙פלל ‡בל ,ביח„ עם ז ,‰י˘ לו "מח˘ב˙ חו,"ı
˘בˆ‡˙ו לעסו˜ בעניני ‰עולם ‡ינו יכול ל‰יו˙ ב‡˙‰ח„ו˙ ו˘˜˙‰רו˙ עם ˜‰ב".‰

וע"פ ‰י„וע ‚ו„ל „‰יו˜ בל˘ון ר˘"י ,י˘ ל„˜„˜ מ„וע ל‡ ‰ס˙פ˜ ר˘"י בעˆם ‡ומרו
"לפי ˘‰יו ‚בורים" – ו‰וˆרך ל‰וסיף" :ו‡ויבים נופלים לפני‰ם" .ולכ‡ור˙ ‰יבו˙ ‡לו
‰ם ˘פ˙ י˙ר‰˘ ,רי מובן מעˆמו ˘ב‚בור˙ם ‰יו מנˆחים ‡˙ ‡‰ויב] .וב‡מ˙ ˘לעיל
בפ' מטו˙ )לב ,יז( כ˙ב ר˘"י ב˜יˆור‚˘" :בורים ‰יו" ,ול‡ ‰וסיף ‡˙ ‰מלים "ו‡ויבים
נופלים לפני‰ם"[ .וˆריך בי‡ור.

ב.

‡מנם כ„ „יי˜˙‰ ,רי ˘ב‰וספ ‰זו ˜‡ מ˘מע לן ר˘"י טוב‡ .וב„˜‰ים:

‰נ ‰בפר˘˙ וי‚˘ )מז ,ב( ‰בי‡ ר˘"י ˘˙י „יעו˙‡‰ ,ם ‚„ בן יע˜ב ‰י' מן ‰חל˘ים
˘ב˘בטים ‡ו מן ‚‰בורים ˘ב˘בטים .ובפ' וז‡˙ ‰ברכ) ‰ל‚ ,יח( ‰בי‡ ר˜ ‡˙ „‰יע‰
˘‚„ ‰י' מן ‰חל˘ים ,וז"ל‡" :לו חמ˘˘ ‰בטים ˘בירך ב‡חרונ – ‰זבולון„ ,„‚ ,ן
ונפ˙לי ו‡˘ר – כפל ˘מו˙י‰ם לחז˜ם ול‚‰בירם ,לפי ˘‰יו חל˘ים ˘בכל ˘‰בטים‰ ,ם
‰ם ˘‰וליך יוסף לפני פרע˘ ,‰נ‡מר :ומ˜ˆ‡ ‰חיו ל˜ח חמ˘‡ ‰נ˘ים ,לפי ˘נר‡ים

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

חל˘ים ול‡ י˘ים ‡ו˙ם לו ˘רי מלחמ˙ו".
וכבר  ‰˘˜‰במ˘כיל ל„ו„ )פ' וז‡˙ ‰ברכ˘ ‰ם(‡ ,יך מ˙יי˘ב˙ ˘יט ‰זו עם ז‰˘ ‰ם

כל ‰יום – ‡י' ‡ל˜יך?

כ‚

ב˘ע˘˘ ‰ו˙ ,‰ב˘ע˘ ‰עוס˜ במסחרו,
וב˘ע˘ ‰מ„בר עם בני„‡-ם – י‰י' ‡ˆלו

]‰ב‡ ל˜מן נ‡מר מ˙וך בכיו˙ עˆומו˙[:

‰‰ר‚˘ „"‡ל˜יך" ,כפי ˘‰ו‡ בעˆמו ‰בין

ר‡˘ ˘‰בט „‰יינו ‚„ עˆמו מ‰חל˘ים ‰י'" .ו‰יינו „‚˘ ,בן יע˜ב ‰י' ‡מנם מן ‰חל˘ים,

וז‰ו ‚ם מ˘ ‰כ˙וב "‰י˙ ‰לי „מע˙י

‡בל יוˆ‡י חלˆיו‡ ,נ˘י ˘בט ‚„ ב„ור ˘נכנסו ל‡ר – ıמ‡˙יים וחמי˘ים ˘נ ‰ל‡חר

ו‰ר‚י˘ )"„ער‰ערט"( ב˘ע˙ ˙‰פל‰

לחם יומם וליל ‰ב‡מור ‡לי כל ‰יום ‡י'

מכן – ‰יו ‚בורים;

‡ל˜יך" )˙‰לים מב.(„ ,

‡לו ˘עברו חלוˆים לפני י˘ר‡ל למלחמ ,‰ו‰יינו ˘‰יו ‚בורים .ו˙יר„" :ıמכל מ˜ום

וי˘ ל‰וסיף˘‰˘ ,בטים ‰רי ˙‰ח˙נו ז ‰בז ,‰כך ˘י˙כן ˘בני ‚„ ˙‰ח˙נו עם בנו˙
˘‰בטים ‚‰בורים ,ובני‰ם ‡חרי‰ם יר˘ו ‡˙ ‚‰בור ‰ממ˘פח˙ ‡‰ם.
]ו‰נ ‰ב‡מ˙ ע„"ז י˘ ל„ון ‚ם בנו‚ע לר‡ובן‚˘ ,ם בנו‚ע ‡ליו י˘ ב' „יעו˙

"‰י˙ ‰לי „מע˙י לחם יומם וליל:"‰
י‰ו„י ‰ו‡ ממורמר כל כך )"ער ‡יז

)בפר˘"י

פ' וי‚˘ ˘ם(‡ ,ם ‰י' מן ‰חל˘ים ‡ו מן ‚‰בורים‡ .בל עכ"פ‰ ,עי˜ר כ‡ן ‰ם בני ‚„˘ ,בו
‰ו‡ ˘נ‡מר "וטרף זרוע ‡ף ˜„˜„" .ור‡ ‰פר˘"י בי‰ו˘ע )ו ,ט(" :בני ר‡ובן ובני ‚„ ‰יו
עוברים לפני‰ם לפי ˘‰יו בני ‚„ ‚בורים ומכים בזרוע" .ו‰יינו˘ ,בני ר‡ובן ‰יו טפלים
בענין ז ‰לבני ‚„.
ולכן בפ' מטו˙ )לב ,ב ו‡ילך( מ˜„ים ‰כ˙וב ‡˙ בני ‚„ לבני ר‡ובן – ‡ף ˘ר‡ובן ‚„ול
מ‚„ )ר‡ ‰בעל ‰טורים ורמב"ן ˘ם( – כי ‰ם ‰עי˜ר .ו‡כ"מ[.
‡מנם ע„יין ˆריך בי‡ור‰˘ ,רי י‰ו„‰ – ‰י' מן ‚‰בורים לכולי עלמ‡; וכן מˆינו
בפ' ויחי )מט ,ח-ט( ˘יע˜ב בירך ‡ו˙ו ב‚בור ‰ובחוז˜˘‰ ,ו‡ ‰ו˙ו ל‡רי' ,מלך ˘בחיו˙
)ח‚י‚ ‰י‚ ,ב( ,ו‡מר לו" :י„ך בעורף ‡ויביך" .ומובן ˘‚בור ‰זו נמ˘כ‚ ‰ם בבניו ‡חריו.

פ‡רביטערט"( ע„ ˘„‰מעו˙ ‰ם
ַ‡זויפיל ַ
במ˜ום ‰לחם ,כי„וע ˘מרירו˙ פועל˙
˘ל‡ מר‚י˘ים רעבון .וממ ‰נובע˙
‰מרירו˙? על ז ‰ממ˘יך בפסו˜ – "ב‡מור
‡לי" ,טוענים ו˙ובעים מלמעל" :‰כל
‰יום ‡י' ‡ל˜יך".
"‡ל˜יך" פירו˘ו – כוחך וחיו˙ך,
ומי‰ו "‡ל˜יך"? "‰וי' – ‡ל˜יך"‰" .וי'"
‰ו‡ למעל ‰מזמן ומ˜ום ,ובחינ ‰זו ‰י‡
"‡ל˜יך" – כוחך וחיו˙ך .וי˙יר ‰מזו:
"‡נכי ‰וי' ‡ל˜יך"‡"˘ ,נכי"‡" ,נכי מי

נ˘‡ל˙ ‡יפו‡ ‡˘‰ל :‰מ„וע „ו˜‡ בני ‚„ ‰ם ˘‰לכו ר‡˘ונים במלחמ – ‰ול‡ בני

˘‡נכי „ל‡ ‡י˙רמז ל‡ ב˘ום ‡ו˙ ול‡

י‰ו„ ?‰ובפרט ˘כ‡˘ר מנו ‡˙ "יוˆ‡י ˆב‡ בי˘ר‡ל"‰ ,י' ˘בט י‰ו„„‚‰ ‰ול ביו˙ר

ב˘ום ˜ו‰ ,"ıו‡ "‡ל˜יך" – כוחך וחיו˙ך.

במספרו )במ„בר כו ,כב .פינחס ‡ ,כז(.

‚.

ו„בר ז˙ ‰ובעים ממנו" :כל ‰יום ‡י'
‡ל˜יך"?! ‰‰ר‚˘ ˘ל "‡נכי ‰וי' ‡ל˜יך"

כ„י ל˙ר‡˘ ıל ‰זו ,כ˙ב ר˘"י ˘בני ‚„ "‰יו ‚בורים ו‡ויבים נופלים לפני‰ם".

וכוונ˙ו‡˘ ,ף ˘בני י‰ו„‰ ‰יו ‚בורים ‚„ולים בענין ‰מלחמ‰ ,‰רי בבני ‚„ ‰י˙ ‰מעל‰
מיוח„˙ – ˘"‡ויבים נופלים לפני‰ם":
על י‰ו„ ‰נ‡מר "י„ך בעורף ‡ויביך" ,ו‰יינו˘ ,בני י‰ו„‰ ‰כו ‡˙ ‡‰ויבים בעורפם.

– ‰יכן ‰ו‡ ‡ˆלך במ˘ך כל ‰יום?!
מ˘ ‰מר‚י˘ ‡˙ ‡"‰ל˜יך" ב˘ע˙
˙‰פל ‰ו‰לימו„‡ ,ו ב˘ע˙ ˙‰ווע„ו˙ –
‡ין ז ‰מספי˜ .ל‡ זו‰י ‰כוונ .‰ענין ז‰

ז‡˙ ‡ומר˙‡‰ :ויבים ‰יו בורחים מפני בני י‰ו„ ,‰ב‡ופן ˘‰עורף ˘ל‰ם ‰י' כלפי בני

‰יו יכולים ל˘‰י‚ ‚ם ע"י מל‡כים ‡ו

י‰ו„) ‰ור‡ ‰מˆו„˙ „ו„ בפירו˘ ‰פסו˜ )˘"ב כב ,מ‡( "ו‡ויבי ˙˙ ‰לי עורף"" :כי ינוסו

ע"י נ˘מו˙ למעל ‰כפי ˘נמˆ‡ו˙ ˙ח˙

וי‰פכו ‡לי עורף"(.

כס‡ ‰כבו„‰ .כוונ˘ ‰ל ירי„˙ ‰נ˘מ‰

ו‡ף ˘„בר ז ‰מור ‰על ‚בור˙ם ˘ל בני י‰ו„‰ ,‰רי ˘במלחמ˙ ˘בע ‰עממין י˘
ˆ‰יווי "ל‡ ˙חי' כל נ˘מ˘) "‰ופטים כ ,טז( ,וכ‡˘ר ‡‰ויבים בורחים – י˙כן ול‡ ˙‰י'
‡פ˘רו˙ ל˜יים ‡˙ ˆ‰יווי .כי ‚ם ‡ם יר„פו ‡חרי‰ם וי˙פסום‰ ,רי בינ˙יים יוכלו לע˘ו˙
‡יזו ערמ ,‰וכמו ˘מˆינו ב‚בעונים )י‰ו˘ע ט „ ,ו‡ילך(.

וב˘ע˙ ‰לימו„.
‡מנם‰‰ ,נ ‰‚‰בפועל ‰י‡ – ˘ל‡חרי
˙‰פל‡ ‰ומר )"ער ָ
ז‡‚ט ָ‡ ּפ"( ‡˙ ˘‰יעור
˙‰לים˘‰ ,יעור חומ˘ ,ו˘ורו˙ ‡ח„ו˙
˙ני‡ ,ויו˙ר מז ‰ל‡ ניכר עליו מ‡ומ.‰
בע˙ ‡‰כיל – ‰בורר לו חל˜ יפ ,‰ו‡ם
חסר מלח במ‡כל – מוסיף מלח ,מבלי
˘י‰י' ניכר עליו רי˘ומ˘ ‰ל ˙‰פל.‰
‰ו‡ ‡מנם "עו˘ ‰טוב ,"‰מברך ברכ‰
ר‡˘ונ ‰ו‡חרונ‡ ,‰בל מלב„ ז ,‰ל‡ ניכר
חילו˜ בינו לבין ‡ינו-י‰ו„י ,ל‰ב„יל,
"ומו˙ר „‡‰ם מן ‰ב‰מ‡ ‰ין"‰˘ ,נ˙‚‰ו
‰י‡ ב‡ופן ˘עו˘ ‰כל מ˘ ‰חפ ,ıכמו
נ‡ ָ
)"‡ ַ
ַ
ב‰מ˙ בר
וו‡טנע ב‰מ‡˘ ("‰ין
עלי' בע"‰ב.

ר˜ ‰ו‡ ‡˘ם בחוסר
ˆ‰לח˙ו ברוחניו˙
ול‡חרי כל ז – ‰י˘ לו טענו˙ למ‡ ‰ין
‚ע˘מ‡˜ ב˙פל ,‰למ ‰לימו„ ˙‰ור‰
ַ
לו
‰ו‡ ב‡ופן ˘‡ינו מכוין ‰לכ ‰ל‡מי˙˙,‰
למ ‰י˘ לו ריבוי ˜ו˘יו˙ לל‡ ˙ירוˆים,
ו‡ם י˘ לו מ˜בלים – למ‡ ‰ינו מˆליח
לפעול עלי‰ם.

ב‚וף‰ ,י‡ ,כ„י לברר ‡˙ ‚‰וף ונפ˘

‰נ ‰על ז ‰נ‡מר "‡ול˙ ‡„ם ˙סלף

‰ב‰מי˙ )˘‰רי ‰נ˘מ ‰עˆמ‡ ‰ינ‰

„רכו ועל  '‰יזעף לבו" )מ˘לי יט‡" :(‚ ,ול˙

ˆריכ˙ ‰י˜ון כלל( ,ולכן ,ממנו ˙ובעים,

‡„ם" – ˘מ˙נ ‚‰ב‡ופן כז‡˘ ‰ומרים לו

˘במ˘ך "כל ‰יום" – ב˘ע‡˘ ‰וכל,

"כל ‰יום ‡י' ‡ל˜יך" – "˙סלף „רכו",

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

‰וספ. ‰
לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת
הדברים באו כאן באופן שנאמרו ,כמעט ללא עריכה ,מלבד
שינויים קלים להקל על הקורא

ז

לכן ‰יו ˆריכים ללכ˙ בר‡˘ ‰מלחמ ‰בני ‚„ „ו˜‡˘ ,מעל˙ם ‰י‡ ˘"‡ויבים נופלים
לפני‰ם"‰ ,ם ‰ור‚ים מי„ ‡˙ ‡‰ויב ,וב‡ופן ˘ל "וטרף זרוע ‡ף ˜„˜„" ,במכ‡ ‰ח˙
טורפים ‰זרוע ו‰ר‡˘ ,ובכך מ˜יימים ˆ‰יווי ˘ל "ל‡ ˙חי' כל נ˘מ ."‰זו ‰י˙ ‰מעל˙ם
˘ל בני ‚„ ‡פילו ביחס לבני י‰ו„ ,‰ולכן ‰ם ˘‰לכו בר‡˘ ‰מלחמ.‰

„.

ו‰נ ,‰ברבינו בחיי )ס"פ מטו˙( מ˜˘ר מעל ‰זו ˘ל בני ‚„ – "וטרף זרוע עם ˜„˜„"

– עם מˆו˙ ˙‰פילין˙ ,פילין ˘ל י„ ו˙פילין ˘ל ר‡˘ ,וז"ל‰" :יו בוטחים ב‚בור˙ם
וכחם בזכו˙ ‰מˆו˘ ‰בי„ם ,וכענין ˘„ר˘ו רז"ל :וטרף זרוע – בזכו˙ ˙פילין ˘בזרוע;

עבודת ה' –  24שעות ביממה
ממנו תובעים ,שבמשך "כל היום" – בשעה שאוכל ,בשעה ששותה ,בשעה שעוסק
במסחרו ,ובשעה שמדבר עם בני-אדם – יהי' אצלו ההרגש ד"אלקיך"  /זוהי "אולת
אדם" – שהנהגתו במשך כל היום היא באופן ששולח את הקב"ה לעומק רום ,והוא
עצמו נמצא בעומק תחת

‡ף ˜„˜„ – בזכו˙ ˙פילין ˘בר‡˘" )ור‡‚ ‰ם ‰לכו˙ ˜טנו˙ ל‰ר‡"˘ – ‰ל' ˙פילין סט"ו(.
וי˘ לרמז ב˘ייכו˙ „˙פילין ל‚„ „ו˜‡:
"‚„" ‰ו‡ ‡ו˙יו˙ ‚' „' .וב˙פילין ˘ל ר‡˘ י˘ ‰רי ˘ני ˘י"נין˘ :י"ן ‡ח˙ עם ‚'
ר‡˘ים ,ו˘י"ן ‡ח˙ עם „' ר‡˘ים – ‚„.

˘ער ˙‰פילין )ב˙חיל˙ו(˘ ,בחינ˙ ‰מוחין ‰עליונים ˘מ˙‚לים על י„י ˙‰פילין ,ב˙חיל‰ ‰ם במספר

˘לו˘ )‚( ו‡חר כך מ˙חל˜ים ל‡רבע )„( ,עיין ˘ם[.
ומ‡‰י טעמ‡ ב‚„ ‰ור‚˘ ‰ס‚ול˙ ˙‰פילין בי˙ר ˘‡˙ על ˘‡ר ˘‰בטים ,ובו ‰ו‡
˘נ˙˜יים "וטרף זרוע ‡ף ˜„˜„".

‡ור ˙‰ורˆ ‰ריך ל‡‰יר ‚ם בעניני
‰עולם.
ל‡ כ„ע˙ ‰סוברים ˘˙‰ור‰ ‰י‡ ענין
בפני עˆמו ו‰עולם ‰ו‡ „בר בפני עˆמו;

ברוסטוב ‰י˙„ ‰יר˙ ‡ביו כ"˜ ‡„מו"ר
)מ‰ור˘"ב(

נ"ע

ב„יוט‡

‰עליונ,‰

ו„יר˙ו )˘ל כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר( ב„יוט‡
˙‰ח˙ונ .‰ולפעמים ‰י' ‡„מו"ר נ"ע

ב‰יו˙ו בסביב˘ ‰ל ˙ור – ‰י‰י' י‰ו„י

‰ולך ל„יר˙ בנו כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר לערוך

)"‡ ˙ור‡ ‰י„"( ,ו‡ילו בˆ‡˙ו
ַ
˙ורני

˜י„ו˘ ו˙‰ווע„ו˙ .ב‡' ˙‰‰ווע„ויו˙

לעולם י˙נ ‚‰לפי ‰נחו˙ ‰עולם – לפי

‡מר כ"˜ ‡„מו"ר נ"ע ‡ל בנו כ"˜ מו"ח

‰עמ„ ‰ו‰‰נ‚‰ו˙ ˘ל ‰עולם‡ .ל‡ ,נ„ר˘

‡„מו"ר" :לחיים ,בעל‰-בי˙" .ובי˜˘ כ"˜

מי‰ו„י – ˘כל עניניו‚ ,ם עניני ‰עולם,

מו"ח ‡„מו"ר מ‡ביו כ"˜ ‡„מו"ר נ"ע

י‰יו לפי ‰נחו˙ ˙‰ור.‰

˘יסיר ממנו ‡˙ ˙‰ו‡ר "בעל‰-בי˙" ,כי,

ל‡ מ„ובר ‡ו„ו˙ „ברים ‡‰סורים˘ ,כן,
)"„‡ס
ָ
„בר ‰פ˘וט ˘מ‡˘ ‰סור – ‡סור
„‡ך ניט"(.
ט‡ר מען ָ
ט‡ר ניט – ָ
וו‡ס מען ָ
ָ
‰כוונ‰ ‰י‡‡˘ ,פילו ב„ברים ‰מו˙רים –
ל‡ ˆריכו˙ ל‰יו˙ ‰נחו˙ ‰עולם" ,בעל-
‰בי˙'י˘ע ‰נחו˙"‡ ,ל‡ ‰נחו˙ ˘ל ˙ור.‰
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר סיפר ˘כ‡˘ר „רו

"בעל‰-בי˙" ‰ו‡ „בר מזו‰ם – .כן ‰י'
ל˘ון כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר.
ו‰יינו‚˘ ,ם "בעל‰-בי˙" ˘מ˙נ‚‰
כ„בעי בכל ‰ענינים ,ובמיל‡ ל‡ ˘ייך
לומר עליו „בר בל˙י-רˆוי„ ,בר ‡‰סור ‡ו
‡פילו „בר ˘‡ינו ט‰ור – ‰רי ז ‰בכל ז‡˙
„בר מ‡וס„ ,בר מזו‰ם...

]ר‡ ‰זח"‚ רנ„ ,ב .ול‰עיר ‚ם מ‰מבו‡ר בסי„ור עם „‡"ח

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‡

עיונים וביאורים קצרים

ו„‰רכ ‰ב˜ירוב ו‰יינו ˘בכל מˆב ל‡-טוב בו נמˆ‡ ‰זול˙ ח"ו ˆריכים למˆו‡ בו חל˜י

איך ראו בחורב
שנתנה להם הארץ?

בין "ערבות מואב"
ל"עבר הירדן"
‡ל„‰ ‰ברים ‡˘ר „בר מ˘‡ ‰ל כל
י˘ר‡ל בעבר ‰יר„ן

ר‡ ‰נ˙˙י לפניכם ‡˙ ‡‰ר ıב‡ו ור˘ו
‡˙ ‡‰ר‚ ıו'

)‡(‡ ,

ר‡ ‰נ˙˙י  -בעיניכם ‡˙ם רו‡ים ‡יני ‡ומר לכם מ‡ומ„
ומ˘מוע‰

לכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי "עבר ‰יר„ן" ‰ו‡ ˘מו ˘ל
כל ˘‰טח ˘ל ˆ„ ‰יר„ן מזרח ,‰ו‰מ˜ום ‰מסוים
בו „יבר מ˘‡" ‰ל„‰ ‰ברים" נ˜ר‡ "ערבו˙
מו‡ב" ,וכמו ˘נ‡מר בפסו˜ ˜‰ו„ם ,בסיום חומ˘
במ„בר "‡ל‰ ‰מˆו˙ ו‰מ˘פטים ‡˘ר ˆו'‰ ‰
‚ו' בערבו˙ מו‡ב" .ו‡"כ ,מ„וע מ˘נ‰ ‰כ˙וב,
ובמ˜ום ˘ם ‰מ˜ום ˘בו „יבר מ˘" - ‰ערבו˙
מו‡ב"  -נכ˙ב ˘‰ם ‰כללי " -עבר ‰יר„ן"?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
˘‰ם "עבר ‰יר„ן" ‰ו‡ ˘ם ˘בו נ˜ר‡ מ˜ום
ז ‰ביחס ל‡ר ıי˘ר‡ל„ ,כ‡˘ר מ„ובר על ‡רı
י˘ר‡ל‰ ,נ‰ ‰מ˜ום מˆ„ ‡‰חר ˘ל ‰יר„ן נ˜ר‡
"עבר ‰יר„ן" .מ˘‡"כ "ערבו˙ מו‡ב" ‰ו‡ ˘ם
‰מ˜ום עˆמו ,ול‡ ר˜ ביחס למ˜ומו˙ ‡חרים.
ומע˙ ‰מובן ˘ינוי ˘ם ‰מ˜ום בין ספר במ„בר
לספר „ברים‰˘ ,רי ספר במ„בר )כמו ˘ל˘˙
‰ספרים ˘˜„מו לו( ˙וכנו ‰ו‡ סיפור מ‡ורעו˙ עם
י˘ר‡ל ומסעו˙י‰ם במ„בר .מ˘‡"כ ס„ר „ברים
˙וכנו "„ברים ‡˘ר „בר מ˘‡ ‰ל כל י˘ר‡ל"
כ‰כנ ‰לכניס˙ם ל‡ר ıי˘ר‡ל.
ולכן ,בספר במ„בר˘„ ,ם נ‡מר ˘ם ‰מ˜ום כחל˜
ממ‡ורעו˙ עם י˘ר‡ל ומסעו˙י‰ם ,נ˜ר‡ ˘ם ‰מ˜ום
כמו ˘‰ו‡ – "ערבו˙ מו‡ב"‡ .ך בספר "„ברים"
נ˜ר‡ ˘ם ‰מ˜ום "עבר ‰יר„ן" ל‚„‰י˘ ˘‡ין
‰כוונ ‰בספר ז ‰לסיפור מ‡ורעו˙ עם י˘ר‡ל‡ ,ל‡
ל„ברים ˘‰ם „˜‰מ ‰ו‰כנ ‰לכניס˙ם ל‡ר ıי˘ר‡ל,
ולכן ‚ם "עבר ‰יר„ן" ‡ינו נ˜ר‡ ב˘מו ‰פרטי‡ ,ל‡
כפי ˘נ˜ר‡ ‰מ˜ום ביחס ל‡ר ıי˘ר‡ל .ו˜"ל.
)ע"פ ספר ˘‰יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ'  566ו‡ילך(

)‡ ,ח .ר˘"י(

˘˜‰ו ‰מפר˘ים )נו"כ ר˘"י כ‡ן(‰ ,רי בזמן ‰‰ו‡
ע„יין ל‡ ב‡ו ל‡ר ıי˘ר‡ל ,וי˙יר ‰מזו ,פסו˜ ז‰
˙וכנו „ברי  '‰בחורב ‡ '‰" -ל˜ינו „בר ‡לינו
בחורב ‚ו' ר‡ ‰נ˙˙י לפניכם ‚ו'" – ו‡"כ‡ ,יך
‡פ˘ר לומר ˘בחורב ר‡ו "בעיניכם" ול‡ "מ‡ומ„
ומ˘מוע"˘ - "‰נ˙˙י לפניכם ‡˙ ‡‰ר "ıכ‡˘ר
ע„יין ל‡ ב‡ו ל˘ם?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז ‰בפ˘טו˙:
„יבור ז ‰ב‡ ב‰מ˘ך ל„ברי ˙‰וכח˘ ‰ב˙חיל˙
‰פר˘‡" ‰ח„ ע˘ר יום מחורב „רך ‰ר ˘עיר ע„
˜„˘ ברנע" ,ופר˘ ר˘"י "‡מר ל‰ם מ˘‡ . . ‰ין לכם
„רך ˜ˆר ‰מחורב ל˜„˘ ברנע כ„רך ‰ר ˘עיר ו‡ף
‰ו‡ מ‰לך י"‡ יום ,ו‡˙ם ‰לכ˙ם ‡ו˙ו ב˘ל˘ ‰ימים
 . .וכל כך ‰י˙˘ ‰כינ ‰מ˙לבט˙ ב˘בילכם למ‰ר
בי‡˙כם ל‡ר ."ıכלומר˘ ,בנסיע ‰זו מ‰ר חורב
‰לכו י˘ר‡ל במ‰ירו˙ נסי˙ ,כ„י למ‰ר בי‡˙ם ל‡ר.ı
ו‡חרי ˘‡מר מ˘„ ˙‡ ‰בריו ב˜יˆור וברמז,
חזר ‡ח"כ לספר על נסיע ‰זו בפרטיו˙ '‰" -
‡ל˜ינו „בר ‡לינו בחורב ל‡מר רב לכם ˘ב˙ ב‰ר
‰ז ,‰פנו וסעו לכם וב‡ו ‚ו'"; וז‰ו ˘מוסיף "ר‡‰
נ˙˙י לפניכם ‡˙ ‡‰ר ıב‡ו ור˘ו ‚ו'"˘ ,בז ‰רמז
ל‰ם ‰נפל‡ו˙ ˘יר‡ו בע˙ נסיע ‰זו ]„מ"˘ "ר‡‰
נ˙˙י" ‡ין ‰כוונ˘ ‰כבר ר‡ו )בחורב(‡ ,ל‡ ˘יר‡ו
ז ‰ע˙ ‰בע˙ נסיע ‰זו[.
ו‰יינו˘ ,בר‡ו˙ם ‰מ‰ירו˙ ‰נסי˙ ˘ממ‰ר
˜‰ב" ˙‡ ‰בי‡˙ם ל‡ר‰ ,ıרי זו ר‡י' מוח˘י˙ ‡יך
˘מˆ„ ˜‰ב"‰ ‰רי ‡‰ר ıכבר נ˙ונ ‰ל‰ם בפועל,
מבלי כל עיכוב ומונע ,וחסר ‰ר˜ ‰כניס ‰ל‡רı
בפועל )‡ל‡ ˘בפועל ‚רמו ˘נ˙עכבו במ„בר עו„
למעל ‰מל"ח ˘נ.(‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ'  1ו‡ילך(

‰טוב „ז ‰כלל מוחלט „בכל ‡י˘ י˘ר‡ל י˘ בו טוב ‚לוי.
ו‡˙ ‰טוב ‰לזˆ ‰ריכים ל‰רחיבו ול„‚‰ילו ל˜רבו ע„ ‡˘ר ‰טוב מ‡יר ‡ורו ב‚ילוי
ומ˙‚בר על ‰ל‡ טוב ,ז‡˙ ‡ומר˙ ˘על י„י ז˘ ‰מ‚לים ומרחיבים חל˜י ‰טוב מסייעים
לזול˙ לˆ‡˙ מ‰מˆב ‰ל‡-טוב.
ו‰נ ‰בענין ז ‰י˘ ‰רב ‰פרטים ו‡ופנים ב‡ופני ‰עבו„‰ ‰טוב על ‰ל‡-טוב‰˘ ,ו‡
‚‰בר˙ ˆ‰ור ‰על ‰חומר ,ובבי‡ורי כל ‰פרטים ‡‰לו י‡רכו „‰ברים.

מעל˙ ‰חכמ‡‰ ‰מי˙י˙
וב‰נו‚ע ‡ל ‰פרט רו‡‰ ‰נני ע"פ כ˙בו ˘בנו יחי' ‡ו‰ב חכמ ‰ומ˙יי‚ע בז„ ,‰בר ז‰
‰ו‡ מעל ‰נפל‡ ‰ומ˜ור מוˆ‡ למים חיים כי ‡‰מ˙ ‚‰מור ‰ו‡ ‡˘ר מי ˘‰ו‡ ‡ו‰ב
חכמ ‰ומ˙יי‚ע ב‰ ‰ו‡ יב‡ לי„י מ„רי‚ ‰זו כי ‰חכמ‡‰ ‰מי˙י˙ )"‡ין פ‡ר˘ט‡נ„ ‡ון
‡ין ריינעם ˘כל"( ‰י‡ חכמ˙ ˙‰ור.‰
כי ‰חכמ‡‰ ‰מי˙י˙ ‰י‡ חכמ˘ ‰י˘ עמ ‰מל‡כ ,‰כ˘לחכמ ‰י˘ פועל ,ו‚ם ‰פעול‰
‰י‡ חכמ ‰וטוב‚ ‰ם ‡חרי ‰חכמ,‰
וחכמ‰˘ ‰פעולו˙ ˘ל ‰י‰יו מ‡ירים וב‰ירים במ„ו˙ טובו˙ וי˘רו˙ ‰ו‡ ר˜ חכמ˙
˙‰ור ,‰ובכ„י ל‰בין חכמ˙ ˙‰ורˆ ‰ריכים ל˜יים ‰מˆו˙ ב˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים כי
„˜‰‰מ‡ ‰ל ˜בל˙ ˙‰ור‰˘ ‰י‡ ˜בל˙ ‰חכמ‰ ‰ו‡ „˜‰מ˙ נע˘ ‰לנ˘מע.
י˜רב ‡˙ בנו ˘י׳ ו˘‰י״˙ יפ˜ח ‡˙ עיניו ויכיר ‡˙ ‡‰מ˙ וי˙עורר בו ‰כח ‰פנימי
כ‡מור ‡˘ר ‡ז מלב„ טוב˙ו ˘י‰י׳ ל‡י˘ בעל מעל‰ ‰נ ‰לר‚לי עבו„˙ו ˘‰ו‡ מור‰
יכול ל‰בי‡ ‡˙ ˙ועל˙ לזול˙ו ,ו‡˘רי ‡‰י˘ ‡˘ר חל˜ו בין מ‡ורי ‡ור ‡ור כי טוב ו‡ין
טוב ‡ל‡ ˙ור.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˙ח ו‡ילך(

כ

ט
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הנהגה עם בן הנוטה מהדרך
יקרב את בנו שי׳ והשי״ת יפקח את עיניו ויכיר את האמת ויתעורר
בו הכח הפנימי

ל‚לו˙ ‡˙ ‰טוב ‰טמון

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

אהבה אמתית של רועה ישראל
מ"ט שערים מלמטה ושער הנו"ן מלמעלה  /עומק טעות הבייתוסים  /אמיתת
אהבת משה רבנו לישראל  /מעלת עבודת האדם בכח עצמו

ב˙וכח˙

מ˘ ‰לבני י˘ר‡ל ˘ברי˘ פר˘˙נו ,מוכיחם מ˘ ‰על ˘‰וˆרכו ל‰יטלטל

במ„בר ‡רבעים ˘נ ‰לכפר חט‡ם ,ורמז ז‡˙ ב„בריו "‡ח„ ע˘ר יום מחורב „רך ‰ר

במענ ‰על מכ˙בו על ‡ו„ו˙ בנו ˘י'‰ ,נ„‰ ‰בר מובן מ‡ליו ‡˘ר ‡‰ב˙ ‡‰ב לבנו

˘עיר ע„ ˜„˘ ברנע"˘ ,ר‚ילו˙ ‰י‡ לילך ‡˙ „‰רך מחורב וע„ ˜„˘ ברנע ב‡ח„ ע˘ר

‚„ול‰ ‰י‡ במ‡„ ,ובר‡ו˙ו ‡˘ר בנו מ˙חיל לנטו˙  ‰„ˆ‰מ„‰רך ‰סלול ‰בלי עמו„

יום ,ו‰ם ‰ילכו ‡ו˙ ‰ב˘לו˘ ‰ימים בלב„ ,וכל ז ‰לפי "˘‰י˙˘ ‰כינ ‰מ˙לבט˙

˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆו˙ כר‡וי פועל ז ‰על ‡‰ב ˙‰ר‚˘ו˙ ‚„ול ‰ביו˙ר.

ב˘בילכם למ‰ר בי‡˙כם ל‡ר ,"ıו‡ם כן ‰יו ˆריכים ליכנס ל‡ר ıבמ‰ירו˙‡ ,ל‡

‡מנם כל ‰נ ‰‚‰ו„‰רכ ‰עם כי פעול˙‰ ‰י‡ על י„י ‰מ„ו˙ ‡בל ˘ר˘ ‰ומ˜ור‰ ‰י‡
בחכמ ‰ומוכרח „‰בר ˘י‰י׳ ‚˙‰ברו˙ ‰מוח על ‰לב וכמ ‰פעמים ˆריכים ל‰בלי‚ על
ר‚˘˙ ‰לב ול‚‰ביר פעול˙ ‰מוח על ‰לב.
‡נחנו ‰מ‡מינים ב„' וב˙ור˙ו יו„עים ‡נחנו כי בכל ‡י˘ י˘ר‡ל נ˙ן ‡‰ל˜ים כח ועוז
ב‡ור נ˘מ˙ו˘‡ ,ר בכח ז ‰יכול ‰ו‡ ל‚˙‰בר על זרם ‰מים ‰ז„ונים ‰רוˆים ל‰סחיבו
בזרם ‰חיים ‰ב˘רים.
‰כח ‰לז‰ ‰ו‡ עמו˜ עמו˜ ו‚˙‰לו˙ו לפעמים ב‡ ע"י חס„ ולפעמים ע"י ‚בור ‰כמו
˘‡נו רו‡ים במוח˘ ב‰חיים ‰יומים כי כ‡˘ר י‡רע ל‡„ם ‡יזˆ‰ ‰לח„‚ ‰ול ‰מר‚י˘
‰ו‡ ‡ל˜ו˙.
ולפעמים ח"ו וח"ו ‰ו‡ ע"י ‡סון נור‡ ר״ל ˘מר‚י˘ים ‡˙ 'בעל ‰בי˙' ‰בור‡ י˙׳
וכל ב˜˘˙נו מ‡˙ו י˙' ‡˘ר כל ˙‰עוררו˙ י‰י׳ על י„י מ„˙ ‰חס„ „ו˜‡.
ו‰כח ‰פנימי ‰עמו˜ ‡‰מור יכולים ל‰וˆי‡ מן ‰‰עלם ‡ל ‚‰ילוי ע"י „‰רכ ‰טוב‰

˘"ב˘ביל ˘˜ל˜ל˙ם ‰סב ‡˙כם סביבו˙ ‰ר ˘עיר ‡רבעים ˘נ) "‰פר˘˙נו ‡ ,ב ובפר˘"י(.
ו‰נ ,‰פסו˜ ז ‰נ˜ט רבי יוחנן בן זכ‡י בוויכוחו עם ‰ביי˙וסי )מנחו˙ ס‰˘ ,(‡ ,‰יו
ביי˙וסים ‡ומרים ˘עˆר˙ לעולם "‡חר ˘‰ב˙" ,וטען ז˜ן ‡ח„ מ‰ם ˘"מ˘ ‰רבינו
‡ו‰ב י˘ר‡ל ‰י' ,ויו„ע ˘עˆר˙ יום ‡ח„ ‰ו‡" ,ולכן ˙י˜ן ˘יחול ˘בועו˙ ˙מי„ מי„
ל‡חר ˘‰ב˙ בכ„י "˘י‰ו י˘ר‡ל מ˙ענ‚ין ˘ני ימים" .ועל ז‡˙ ˘‰יבו ריב"ז ו"˜ר‡ עליו
מ˜ר‡ ז‡ ‰ח„ ע˘ר יום מחורב „רך ‰ר ˘עיר"‡"˘ ,ם מ˘ ‰רבינו ‡ו‰ב י˘ר‡ל ‰י',
למ‡ ‰יחרן במ„בר ‡רבעים ˘נ ,"‰ו‰ל‡ יכול ‰י' ל‰וליכן בזריזו˙ כפי ˘‰ילכו ב‡ו˙ם
˘לו˘ ‰ימים מ‰לך ‡ח„ ע˘ר יום )ר‡˘ ‰ם ב˙וס' „"‡ ‰ח„ ע˘ר יום עפ"י פר˘"י לפר˘˙נו(.
ו„‰ברים ˙מו‰ים ביו˙ר :מוויכוח ז ‰נמˆ‡ לכ‡ור˘˘ ‰יט˙ ‰ביי˙וסי ‰י‡ ˘"מ˘‰
רבנו ‡ו‰ב י˘ר‡ל ‰י'" ,ו‡ילו ריב"ז טוען כנ‚„ו ומוכיח ˘‡ין „‰בר כן ח"ו.
וי˘ לב‡ר עומ˜ טענ˙ ‰ביי˙וסי ,ומענ ‰ריב"ז ‡ליו˘ ,מ‡חר ו‰וב‡ו ב˙ור˙ ‡מ˙,
‰רי ‡ין ‡לו פיטומי „ברים בעלמ‡‡ ,ל‡ טענ˙ ‰ביי˙וסי י˘ ל ‰מ˜ום ב˘כל „˙ור,‰
ו˘וברו בˆי„ו מענ ‰ריב"ז ‰מוכיח מפר˘˙נו ‡˙ „רך ‡‰מ˙.

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

˜úר‡˙ ˘ב˙

מ"ט ˘ערים מלמט ‰ו˘ער ‰נו"ן מלמעל‰

יט

עו„ ‡ר˘ ‰לי ל‰עיר ב˜ˆר‚‰ ,‰ם ‡˘ר עבר˙י על ‰חובר˙ במ‰ירו˙ מפני ˜וˆר

עˆר˙ ב‡ ‰ל‡חר ˘סופרים בני י˘ר‡ל ˘בע˘ ‰בועו˙ ,ויום ‰חמי˘ים ‰ו‡ ח‚
˘‰בועו˙ .וספיר ‰זו ‡ינ ‰מניין ימים בעלמ‡‡ ,ל‡ ˙˜ופ˙ עבו„˙ וי‚יע˙ „‡‰ם לזכך
עˆמו ע„ ˘י˘י‚ כל ‡ו˙ן מ"ט „ר‚ו˙ בעבו„˙ ˘ ,'‰נ˜ר‡ו "מ"ט ˘ערים" ,וי ‡‰מוכן
ל˜בל˙ ˙‰ור ‰ביום ‰חמי˘ים.
‡מנם˘" ,ער ‰חמי˘ים" ‰נמ˘ך בח‚ ˘‰בועו˙‡ ,ינו ממניין ‰ספיר ,‰ו‡ין סופרים

‰זמן ,ו‰ו‡˘‡ ,ר ע„ כמ„˘ ‰רו˘ ל‰בי‡ בח˘בון ‰‰י˘‚ים ˘˘‰י‚ו במ˘ך עבו„˙ם
ב˘נ‰ ‰עבר˘ ,‰ז ‰מ˘מ˘ עי„ו„ רוח ל‰מ˘ך ‰עבו„‡ ,‰בל ל‡י„ך ‚יס‡ ,י˘ ל‰יז‰ר
˘ל‡ ˙בי‡ ˘‰ביע˙ רˆון ל‡מיר ‰בלב ו‡ולי ‚ם בפ' ,‰כבר ע˘י˙י „יי ,ו‡˘מח בחל˜י',
ובב˙ ‡ח˙ עם מנין ‰מעלו˙  -י˘ ‚ם ל‚‰יב על מ˘ ‰ע„ין ל‡ נע˘ ‰ועל ‰חסרונו˙
˘בעבו„˘) ‰כל מע˘ ‰בני ‡„ם ‰רי ‰ם חסרים ˘‰לימו˙(.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˘ל(

"‰יום חמי˘ים יום" ,לפי ˘‡ין בכח ויכול˙ „‡‰ם ל˘‰י‚ ‰‰מ˘כו˙ ‰נעלו˙ „ח‚
˘‰בועו˙‡ ,ל‡ "˘ער" ז ‰ב‡ ב„רך מ˙נ ‰מלמעל .‰וכ„ו‚מ˙ מ‡˘ ‰מרו חז"ל

)יומ‡

לט„‡" (‡ ,ם מ˜„˘ עˆמו מעט מלמט ‰מ˜„˘ין ‡ו˙ו ‰רב ‰מלמעל˘ ,"‰ל‡חר ˘ספרו
ו‚‰יעו לכל מ˘ ‰יכולין לזכך עˆמם בכח עˆמם‡ ,זי ב‡ מלמעל ‰במ˙נ˘ ‰ער ‰חמי˘ים
)ר‡ ‰בכ"ז בל˜וטי ˙ור ‰במ„בר י ,ב ועו„(.
ועל פי יסו„ ז˙ ‰ובן ‰מ˘מעו˙ ‰פנימי˙ ˘ל טענ˙ ‰ביי˙וסים˘ ,מ‡חר ו˘ער
‰חמי˘ים ‡ינו מו˘‚ על י„י עבו„˙ „‡‰ם ,ונמ˘ך עליו מלמעל‰ ,‰רי ‚ם ‰‰כנ ‰ל˜בל˙
˘ער זˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ מלמעל ‰ול‡ על י„י עבו„˙ „‡‰ם ,ועל כן טענו ˘עˆר˙ לעולם
ל‡חר ˘‰ב˙ ,בכ„י ˘ערב ח‚ ˘‰בועו˙ יחול לעולם ב˘ב˙ ,ו‰‰כנ ‰ל‰מ˘כו˙ ‰נעלו˙
˘ב˘בועו˙ ˙‰י' ‚ם כן מלמעל˘ ,‰ז‰ו ענינו ˘ל יום ˘‰ב˙ ˘‰ו‡ ˜„ו˘ מˆ„ עˆמו ‚ם
בל‡ עבו„˙ „‡‰ם – "˘ב˙ מ˜„˘‡ ו˜יימ‡" )ביˆ ‰יז.(‡ ,

בנועם ˜בל˙י מכ˙בו בו מו„יע טוב ‡˘ר ‡נ˘י ˜‰ל˙ו ‰חליטו ל‰וספ‚‰ ‰ונ ‰על
מ˘כור˙ו ,ומ˘ ‰נ‰ני˙י בז‰ ‰ו‡ ‡˘ר ז‰ו סימן ˘מו˜ירים ענין ˘ל רב ומור„ ‰רך
˙‰ור ‰ו‰מˆו.‰
ובטח נו„ע לו מפ˙‚ם כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע˘‡ ,ר ˆריך ל˘‰מר
ב‰ר‚˘ ˘ל ˘ביע˙ רˆון ,כי ע"פ רוב מ˘˙מ˘ בז‰ ‰יˆ"‰ר ל‰סביר ל„‡‰ם ‡˘ר ‰ו‡
כבר ע˘„ ‰יו ו‰ר‡י' ˘‡פילו ‰זול˙ מו„ ‰על ז ‰ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘מביעים ‰כר˙ם זו
בפומבי ,ו‡ז נוסף על ז˘ ‰ב˙ור˙ ‰מ„ו˙ ‰רי ז ‰ענין בל˙י רˆוי‰ ,נ ‰מפריע לעבו„‰
כ„בעי מכ‡ן ול‰ב‡ ומי י‡מר ל˙וספ˙ בעבו„ ‰כפי „רי˘˙ ˘‰ע.‰
ו‡„רב ‰בכל מ‡ורע כזˆ ‰ריך לע˘ו˙ „ין וח˘בון בעˆמו ,ומ ‰כ˘ע˘ ‰במ„˘ ‰ע„
ע˙ ‰מכירים לו ˙ו„ ‰וניכר˙ פעול‰ ,‰רי ‡ם ‰י' ממל‡ ˙פ˜י„ו כ„בעי במלו‡ מובן
‰מל‰ ‰רי ‰י' נע˘ ‰כמ ‰פעמים ככ ,‰ו‡"כ י˘ ליי˜ר כל ר‚ע ו‰ז„מנו˙ מכ‡ן ול‰ב‡

עומ˜ טעו˙ ‰ביי˙וסים

למל‡ו˙ ‡˙ ‰חסר.
)˘ם עמ' ˘ל„(

ו‰נ ,‰טענ ‰זו ˘ל ‰ביי˙וסים ,יסו„ ‰ב˘ור˘ עומ˜ טעו˙ם וכפיר˙ם ,ו‰ו‡ מ‰
˘‰ביי˙וסים ‰יו כופרים ב˙ור˘ ‰בעל פ ‰ומ‡מינים ר˜ ב˙ור˘ ‰בכ˙ב.

מ˘ ‰כו˙ב ˘‡ינו ˘בע רˆון‰ ,נ ‰סימן טוב ‰ו‡ ז.‰

„‰נ˙ ,‰ור˘ ‰בכ˙ב ‰י‡ „בר  '‰עˆמו כפי ˘נמסר ‡ל מ˘˜‰" ,‰ב"‡ ‰ומר ומ˘‰
כו˙ב" )בב‡ ב˙ר‡ טו ,(‡ ,ומכיוון ˘˙ור˘ ‰בכ˙ב ‰י‡ „בר  '‰כל˘ונו‰ ,רי ‚ם ‡ם ‡ין
„ע˙ ‰לומ„ מ˘‚˙ ל‰בין מ˜˘ ‰ור‡ ,מכל מ˜ום ˜יים מˆוו˙ ˙למו„ ˙ור‰˘ ,‰ל‡ ˜ר‡
‡˙ „בר  .'‰ו˙ור˘ ‰בעל פ ‰ענינ‰ ‰ו‡ מ˘ ‰ני˙נ˙ ‰ור ‰ל‰בנ˙ „‡‰ם ו˙‚˘‰ו ,כפי
˘נ˙ב‡ר ‰ונ˙פר˘ ‰על י„י חכמי י˘ר‡ל ˘בכל „ור ו„ור .ו‰פר˘ ז ‰בין ˙ור˘ ‰בכ˙ב
ל˙ור˘ ‰בעל פ ‰מ˙בט‡ ‚ם בכך ˘בלימו„ ˙ור˘ ‰בעל פ‰ ‰רי י˘ בכח ‰לומ„ ל‰וסיף
ב˙ור ‰ולח„˘ ב ,‰וחי„ו˘ים ‡לו נע˘ים חל˜ מן ˙‰ור ‰עˆמ‡ ,‰בל ב˙ור˘ ‰בכ˙ב
‰רי י˘ ל‰יז‰ר ביו˙ר ˘ל‡ ל‰וסיף ול‡ ל‚רוע ח"ו‡ ,ל‡ ללמו„ „בר  '‰ב„יו˜

)ר‡‰ ‰ל'

˙למו„ ˙ור ‰ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"ב סי"ב-י‚(.
ובז ‰טעו ‰ביי˙וסים וכפרו ב˙ור˘ ‰בעל פ ,‰לפי ˘‰עלו על „ע˙ם ‰כוזב˙ ˘˙ור˙
‰ '‰ו‡ ר˜ מ˘ ‰נמ˘ך מלמעל ‰מ‡˙ ‰בור‡˙ ,ור˘ ‰בכ˙ב ,ו‡ין ˘ום ‡פ˘ריו˙ ל‡„ם

כי ‡י ˘ביע˙ רˆון יכול ל‰מ˘יך ‚ילוי כחו˙ ‰נעלמים ‡ם כחו˙ ‚‰לוים ‡ינם
מספי˜ים ,מ‡˘ ‰ין כן ˘ביע˙ רˆון מבי‡ על פי רוב לי˘ו˙ וכו' ו‰ע„ר ‰עבו„ ,‰ועכ"פ
‰ע„ר ‰עבו„ ‰במר‰ ıמ˙‡ים ,וז‰ ‰יפך ˙כלי˙ ‰מ˜וו ,‰ו‰כוונ˘ ‰עבו„˙ „‡‰ם ˆריכ‰
ל‰יו˙ „ו˜‡ בי‚יע .‰ו‡‰ריכו˙ בז‡ ‰ך למו˙ר.
)˘ם עמ' ל„(

יח
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י‡

˙‰ח˙ון ˘‰פל לבו‡ ולח„˘ ולפר˘ ענינים ב˙ור.‰
וטעו˙ זו במ‰ו˙˘ ‰ל ˙‰ור‚ ,‰רר‡ ‰חרי' ‡˙ ‚˘‰י‡‡‰ ‰מור˘ ,‰מכיוון ˘˙‰ור‰

˙ור˙ חיים

ל‡ ני˙נ ‰ל„‡‰ ˙‚˘‰ם ו‡ין לו ˙פיס ‰ב‰ ,‰רי ‚ם ‰‰כנ ‰לח‚ מ˙ן ˙ור˙נו ‡ין ר‡וי
ל‰˙˘ ‰י' על י„י עבו„˙ן ˘ל י˘ר‡ל ,ועלי' לבו‡ מלמעל ,‰ועל כן טענו ˘עˆר˙ לעולם
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ל‡חר ˘‰ב˙˘˘ ,ב˙ ‰י‡ ‰מ˘כ‰ ‰ב‡ ‰על „‡‰ם מלמעל ‰לל‡ י‚יע˙ו ו˙‚˘‰ו.
ולפי טעו˙ם‰ ,רי ˙י˜ון ענין ז ‡‰˙˘ ‰עˆר˙ סמוכ ‰ל˘ב˙‰ ,ו‡ ענין לטוב˙ם ˘ל
בני י˘ר‡ל‰˙˘ ,י' ‰‰כנ ‰למ˙ן ˙ור˘ ‰למעל ‰מ„‡‰ ˙‚˘‰ם על י„י יום ˘‰ב˙ ˘‰ו‡
ענין ‰ב‡ מלמעל ‰ו‡ינ ‰מ‚יע ‰על י„י עמל וי‚יע˙ „‡‰ם ,ו‡ם כן מ˘ ‰רבינו ˘‡ו‰ב
י˘ר‡ל ‰י' ,בו„‡י ˙י˜ן ˘לעולם ˙‰י' עˆר˙ ל‡חר ˘‰ב˙.

‡מי˙˙ ‡‰ב˙ מ˘ ‰רבנו לי˘ר‡ל

מחיל אל חיל

ועל טענ ‰זו ענ ‰ריב"ז כסיל כ‡יוול˙ו ,ו"˜ר‡ עליו מ˜ר‡ ז‡ ,‰ח„ ע˘ר יום מחורב
„רך ‰ר ˘עיר":

להוסיף בעבודה בכמות ובאיכות ,ולעולם לא להיות שבעי רצון
ַרב לָ ∆כם ׁ ∆˘ ∆ב˙ ָּב ָ‰ר ַ∆ּ ‰ז¿ ּ ‰פנ ּו ו ¿ּסע ּו לָ ∆כם
)„ברים ‡ ,ו-ז(

טעו˙ ‚„ול‰ ‰י‡ לומר ˘‡ין ˙וכן ומ˘מעו˙ בלימו„ „‡‰ם ועבו„˙ו ‰עˆמי˙‰„ ,רי
˙כלי˙ וענין ˙‰ור ‰ומ˙ן ˙ור ‰וח‚ ˘‰בועו˙‰ ,ו‡ מ˙‰˘ ‰ור ‰יר„ ‰למט ,‰וני˙נ‰
לי˘ר‡ל "לחבר עליונים ו˙ח˙ונים" )ר‡˘ ‰מו˙ רב ‰פי"ב„‡‰˘ ,(‚ ,ם ילמו„ ˙‰ור ‰ב‰בנ‰
ו ,‰‚˘‰ויפר˘נ ,‰וע„ "ל‡פ˘‡ ל) "‰ז‰ר ח"‡ יב ,ב( – לח„˘ ול‰וסיף ענינים ב˙ור.‰

ל‰ז‰ר מ˘ביע˙ רˆון מ‰פעולו˙ ‰טובו˙
בנועם ˜בל˙י מכ˙בם  . .בו כו˙בים מפעולו˙י‰ם.
...וי"‰ר מ˘‰י"˙ ˘י˙ן בלבם ‡˙ ‰‰כר‰ ‰נכונ‰ ‰מ˙‡מ˙ ל„רי˘˙ כ"˜ מו"ח
‡„מו"ר זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע˘‡ ,ר ˘מענו מפי ˜„˘ו ל‡ פעם ול‡ ˘˙ים˘‡ ,ר מ„˙
‰‰ס˙פ˜ו˙ ב‰עבו„‰ ‰נע˘י˙ ו˘‰ביע˙ רˆון מזˆ - ‰ריכים ל‰יו˙ ז‰יר בז ‰ביו˙ר ˘ל‡
י˘˙מ˘ בז„ ‰ער ˜לו‚ינ˜ער ]"‰מ˙חכם" – ‰יˆר ‰רע[ ל˘פוך רוח ˙ר„מ ‰וחלי˘ו˙
ב‰עבו„‰ ‰מוכרח˙ ל‰ע˘ו˙ מכ‡ן ול‰ב‡.
ולפעמים ע„ יו˙ר מז˘ ‰מ˘˙מ˘ בז"‚ ‰כ ל„‚‰יל ‡˙ ‰י˘ו˙ ו‰מˆי‡ו˙ ,ובפרט
כ˘י˘ לו במ ‰ל‡‰חז‰ ,יינו ˘‰פעולו˙ ‰ם פעולו˙ טובו˙ ‰נר‡ו˙ ב‚לוי ובמוח˘˘‡ ,ר
‡ז ‰רי ‰ו‡ ב‡ בטענ ‰חז˜ ‰ביו˙ר וˆריכים ז‰ירו˙ יו˙ר.
וכי„וע ‡˘ר ז‰ו ‰ענין ˘‡מרו )‰מר‚לים( ‡מ˙ ב˙חל˘ ‰עי"ז ‰י' ל‰ם ‡חיז‰
ל‰חלי˘ לב בנ"י מל‰יו˙ בבחינ˙ 'יו˘בי ‡ר ıי˘ר‡ל' :יו˘בי – ˙‰י˘בו˙ וב˜ביעו˙,
‡ר˘ – ıרˆ˙ ‰לע˘ו˙ רˆון ˜ונ ,‰י˘ר‡ל – )˘זוכים ל‰ע˘ו˙( 'לי )ל˜‰ב" (‰ר‡˘',
)יעויין בל˜ו"˙ ˘לח „"‡ ‰ני  ‡"‰בענין מרז"ל כל ‰עונ‡ ‰מי˘"ר ˜‰ב" ‰מנענע בר‡˘ו"‡„ .ח(.

וענינים ‡לו מ„‡‰˘ ‰ם מ˘י‚ ב˘כלו ומח„˘‰ ,רי ‰ם נע˘ים חל˜ מן ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘.‰
וכ‡˘ר „‡‰ם מ˙יי‚ע ב˘כלו בסבר˙ ˙‰ור‰ ,‰רי ˙‰ור ‰מ˙עˆמ˙ ומ˙‡ח„˙ עמו,
ע„ ˘נ˜ר‡˙ על ˘מו ,וכ„ברי חז"ל )עבו„ ‰זר ‰יט" (‡ ,ב˙חיל ‰נ˜ר‡˙ על ˘מו ˘ל
˜‰ב" ,‰ולבסוף נ˜ר‡˙ על ˘מו˘ ,נ‡מר ב˙ור˙  '‰חפˆו וב˙ור˙ו י ‰‚‰יומם וליל."‰
ו‡ף ˘מ„‡‰˘ ‰ם מ˘י‚ ז‰ו חל˜ ˙‰ור ‰כפי ˘יר„ ו˙‰לב˘ ב˘כל „‡‰ם ,מכל מ˜ום
‰רי על י„י ˘מ˘י‚ ‰יטב ‡˙ ˙‰ור ‰זוכ„‡‰ ‰ם ל‡ח„ ˘כלו עם מ‰ו˙ו ועˆמו˙ו י˙',
כמבו‡ר בס) ˜"‰ר‡˙ ‰ני‡ פ" ‰ועו„(.
וז‰ו עומ˜ ˙כלי˙ מ˙ן ˙ור˘ ,‰ל‡ זו בלב„ ˘ני˙נ˙ ‰ור ‰מלמעל‡ ,‰ל‡ יח„ עם ז‰
ני˙ן לי‰ו„י ‰כח ל‰בין ‡˙ ˙‰ור ‰ב˘כלו ולח„˘ ב ,‰ו‡זי מחבר ‡˙ „˜‰ו˘‰ ‰עליונ‰
עם ˘כלו ו‰בנ˙ו ‰עˆמי˙.
וממיל‡ מובן ‡˘ר טענ˙ ‰ביי˙וסים ‰בל ‰י‡ ,מ‡חר ˘‰‰בנ ‰ו˘ ‰‚˘‰‰ל בני
י˘ר‡ל וחי„ו˘י‰ם ב˙ור˘ ‰בעל פ‰ ,‰י‡ ‰י‡ ˙כלי˙ ‰מכוון במ˙ן ˙ור .‰ו‡ם כן מובן,
˘‚ם ‰‰כנ ‰לח‚ ˘‰בועו˙ ר‡וי ל‰˙˘ ‰י' על י„י עבו„˙ „‡‰ם „ו˜‡ ול‡ במ˙נ‰
מלמעל‰˘ ,‰רי זו ˙כלי˙ מ˙ן ˙ור˘ ,‰י„‡‰ ‡‰ם מ˙יי‚ע ועמל בכל כוחו˙ נפ˘ו
ל˘‰י‚ ˙‰ור ‰ול‡˙‰ח„ עמ ,‰ו‡ין מ˜ום כלל ל˜בוע ערב ˘בועו˙ ב˘ב˙ ˘‰י‡ מ˙נ‰

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' טו(

מלמעל˘ ‰ל‡ על י„י עבו„˙ „‡‰ם

]ומ˘ ‰מ˙ן ˙ור‰ ‰ו‡ ביום ‰חמ˘ים ,ונ˙ב‡ר לעיל ˘‰ו‡

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

מ˙נ ‰מלמעל ,‰ר‡ ‰בל˜וטי ˙ור˘ ‰ם˘ ,נ˙ב‡ר ˘‚ם ז ‰ב‡ ע"י עבו„˙ „‡‰ם ,עיי"˘[.
ובז ‰עומ„ ריב"ז ומלמ„ו לביי˙וסי ‡‰ב‡ ‰מ˙י˙ מ‰י„ .ב„ע˙ו ˘ל ‰ביי˙וסי ˘‡ם
מ˙˜ן מ˘ ‰עˆר˙ ל‡חר ˘‰ב˙‰ ,רי מ˜בלים במ˙נ‰‰ ˙‡ ‰כנ ‰לעˆר˙ ,ו‡ין לך ‡‰ב‰
‚„ול ‰מזו‡ ,ך ריב"ז מ˜˘ ˙‡ ‰‰יניו ו‡ומר לו ˘‡ין זו ‡‰ב ‰כלל ,ו‡„רב‡" ,מ˘‰
רבנו ‡ו‰ב י˘ר‡ל ‰י'" ,ועל כן ל‡ ˙י˜ן ˘˙‰י' עˆר˙ ל‡חר ˘‰ב˙‡ ,ל‡ י˙יי‚עו ויעמלו
בכח עˆמם ל˙‰כונן ל˜בל˙ ˙‰ור ,‰וע„ ˘יזכו ל˜בל ˙‰ור ‰ול˙‰עˆם ול‡˙‰ח„ עמ.‰
ו‰וכח ‰ל„בר‰ ,בי‡ לו מ‰כ˙וב "‡ח„ ע˘ר יום ו‚ו'" ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

מעל˙ עבו„˙ „‡‰ם בכח עˆמו
עונ˘י ˙ור˙נו „˜‰ו˘‚ ,‰ם ‰ם חל˜ מ˙ור˙ חס„ ,ובו„‡י ˘‡ין ˙כלי˙ם ל‰רע ל‡„ם
ולנ˜ום בו‡ ,ל‡ ‰ם ‰ם טוב˙ו ‡‰מ˙י˙ ˘ל „‡‰ם.
וכן ‰ו‡ ‚ם בענין ‰ילוך בני י˘ר‡ל ‡רבעים ˘נ ‰במ„בר˘ ,ל‡ ‰י' עי˜רו עונ˘ על
חט‡ ‰מר‚לים‡ ,ל‡ ˘ב„רך זו נע˘ו י˘ר‡ל ר‡ויים ליכנס ל‡ר„˜‰ ıו˘˘‡ ‰ר "עיני '‰
‡לו˜יך ב) "‰ע˜ב י‡ ,יב( ,ול‰יו˙ „בו˜ים ב˘‰י"˙ ˙מי„.
„במ˘ך ‡רבעים ˘נו˙ ‰ילוכם במ„בר ,נ˙נסו י˘ר‡ל בכל מיני ניסיונו˙ ומניעו˙
ועיכובים ,ובז‰ ‰עמי˜ו וחיז˜ו ‡˙ ˘˜‰ר ˘ל‰ם עם ‰בור‡ י˙"˘˘ ,למרו˙ ‰ניסיונו˙
נ˘‡רו „בו˜ים ב˘‰י"˙˘ ,על ז‡˙ ˆריך לעורר ˘˜˙‰רו˙ עמו˜ ‰יו˙ר עם ‰בור‡ י˙ר
על ˘˜˙‰‰רו˙ ‰ר‚יל‰ ‰מספ˜˙ בע˙ עבו„˙ ˘‰י"˙ בל‡ ניסיונו˙.
ו‰נ‡ ,‰ו˙‰ ‰כנ˘ ‰ל בני י˘ר‡ל ליכנס ל‡ר ,ıיכול‰ ‰י˙ ‰ל‰יו˙ ‚ם ב‡ופן ‡חר,
˘י‰יו ˙י˜ון ו˙‰עלו˙ זו מˆ„ ˘‰כינ˘‰˘ ,‰י"˙ יעוררם מלמעל ‰ב˘˜˙‰רו˙ חז˜‰
ל‡לו˜ו˙ ע„ ˘י‰יו מוכנים ל‡ר„˜‰ ıו˘ ,‰ו‰כנ ‰זו ‰ב‡ ‰מלמעל ‰בל‡ עבו„˙ בני
י˘ר‡ל ,בו„‡י ˙‡רך זמן מועט ביו˙ר.
ומכל מ˜ום מˆינו ˘‰וליכן מ˘ ‰במ„בר ‡רבעים ˘נ ,‰בכ„י ˘ירוויחו בני י˘ר‡ל ‡˙
מעל˙ ‰י‚יע ‰ו‰עבו„‰ ‰עˆמי˙‡˘ ,זי ˘˜˙‰‰רו˙ לבור‡ י˙"˘ ‰י‡ ‡מ˙י˙ ופנימי˙,
ו‰י‡ מ˙‡ח„˙ ומ˙עˆמ˙ בנפ˘ו˙י‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל.
וז‰ו מ˘ ‰טוען ריב"ז כלפי ‰ביי˙וסי‡ :ילו מ˘ ‰רבנו ‰י' "‡ו‰ב" י˘ר‡ל ב‡‰ב‰
˘לפי ‰בנ˙ך˘" ,י‰יו מ˙ענ‚ין" ,מ„וע "‡יחרן במ„בר ‡רבעים ˘נ ,"‰ו‰רי ‰י' לו לבחור
ב„רך ˘ל מ˙נ ‰מלמעל ‰ו‰כנˆ˜ ‰ר‡ .‰ל‡ ‰י' מ˘‡ ‰ו‰ב י˘ר‡ל ב‡‰ב‡ ‰מ˙י˙ ,ועל
כן „‡‚ ˘˙‰י' עבו„˙ן עˆמי˙ ו‡מ˙י˙ ול˘ם כך „‡‚ ˘יסבבו במ„בר ‡רבעים ˘נ ‰ע„
‡˘ר י‰יו ר‡ויים ל‰יכנס ל‡ר ıבכח עˆמם.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

בז ‰ח˘˘ פ˜ו"נ ,ובפרט ‡˙"ל „‰ו‡ ‰ו‡

‰ו˙ר ˘ימחול על כבו„ו כ„י ˘י‡כל ,כי

רב י‰ו„‡„ ‰מרינן עליו בברכו˙ כ ע"‡

‰וי לˆורך ˙‰ר˙ ‡יסור )כעין „ ‡‰מו˙ר

˘‰י' מ"˜מ‡י" „"‰וו ˜‡ מסרי נפ˘יי‰ו

למחול על כבו„ו ל˘ם מˆו – ‰סוט˘ ‰ם.

‡˜„ו˘˙ ˘‰ם" ‡ף ‰יכ‡ „לי˙‡ חיוב

ועיי"ע בל˜ו"˘ ˘ם ל‰לן „‡„רב ‰ז‰ ‰י'

למסור עˆמו למי˙) ‰ע ıיוסף לע"י(( ,ועל כן

כבו„ו „˘בור(.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

ליכ‡ ‡ˆלו ‡יסור בי˘ולי נכרים מעי˜ר‡

‰וי טעם ˘ל‡ לˆ‰ריך ל‰פרי˘ו מן

]ומ‚˘ ‰זיר˙ בי˘ולי נכרים ‰וי "כמו

‡‰יסור )ל˙וס' מחמ˙ „ליכ‡ בי' ‡‰יסור,

עˆם ‡‰יסור" ל‡סרו ‡ף ב„ליכ‡ טעמו,

ולר˘"י ˘‰סי˜ מז ‰בו„‡ו˙ ממ˘ „‡ינו

כנ"ל ,ו„‡י ‡ינו ענין לכ‡ן„ ,ר˜ חפˆ‡

ז‰יר בבי˘ולי נכרי( ,וללי˘נ‡ ˜מ‡ ‰עי˜ר

˘חל עליו כבר „ין ‡‰יסור )בטרם נבלע(

מ˘ום ˘מ‡ י‡כילנו „בר טמ‡ ,ולענין ז‰

מˆ„ טעם ‡‰יסור ˘פיר נ˘‡ר ‡יסורו ‚ם

„ ‡‰עב„ ב‡ור˙‡ ‡ינו ˘ייך כלל )‡ף

כ˘סר טעמו )ונבלע בכלי( ,מ˘‡"כ ‰כ‡

˘‡כן ‡רע(.

„‚בי ‚בר‡ ז ‰ליכ‡ לטעמ‡ מלכ˙חיל‰
וממיל‡ ‡ין ‡‰יסור חל מעי˜רו )וכבר
‡˘כחן כ ‚"‰בל‡"‰כ „במי ˘‡ין ˘ייך
‰טעם „מ˘ום ח˙נו˙ לי˙‡ ל‡‰יסור,
ו‡כ"מ( .וב‡ופן ‡חר ˜ˆ˙˙‰ ,ם סו"ס
‡יכ‡ ‡יסור ח˙נו˙ ל‡„ם ז ‰ור˜ „ליכ‡
בבליע ‰ח˘˘ ˘יבו‡ לז ,‰ו˜מ"ל „˘ו‰
בי˘ולים לח˙נו˙ וכ˘ם ˘ז‡ ‰סור עליו
כך ז‡ ‰סור עליו; מ˘‡"כ ‰כ‡ „‡פילו
‰ח˙נו˙ עˆמ ‰מו˙ר˙ ,ויˆיב‡ ב‡רע‡
ו‚יור‡ ב˘מי ˘מי‡ לומר „י ‡‰מו˙ר
בנכרי˙ ו‡סור בבי˘ולי נכרי[.
ו‡ף לר˘"י „‰י' ‡סור ב‡טי בבנו˙י‰ן,
‰רי ‡י ‡מרי' „מיירי ‰כ‡ ב‡יסור בי˘ולי
נכרי י˘ ל˙ר ıו„‡ו˙ו ˘ל ˘בור ˘‡י"ˆ
ל‰פרי˘ ב‡טי מ‡יסור ,כי ‡ם ‡ינו ז‰יר
בח˙נו˙ כ"˘ ˘‡ינו ז‰יר בבי˘ולי נכרי
˘נ‡סרו מ˘ום ח˙נו˙ ,ו˜"ל.

ובז‰

וע„יין

ל‡ נ˙' ללי˘נ‡ ˜מ‡ מפני מ‰

‰כ˘יל ˘בור ‡˙ ב‡טי ר˜ מחמ˙ ספ˜
ח˘„ ,ו‚ם יל"ע ללי˘נ‡ ב˙ר‡‡ ,ליב‡
„ר˘"י ˘‰י' ‡סור בנכריו˙ )וממיל‡
‡ליב‡ „‡מ˙ ‡סור בבי˘ולי נכרי(‰ ,נ‰
‡ף ˘כנ"ל ו„‡י ‰י' ל˘בור ˘ב‡טי ‡ינו
ז‰יר ב‡יסור בי˘ולי נכרי‰ ,רי סו"ס כיון
˘בל‡"‰כ ‰טריח עˆמו לנעו‰ ıסכין מ‡י
‡כפ˙ לי' ל„˜‰ים ‰נעיˆ ‰ולˆ‰יל ‡ף ‡˙
ב‡טי מ‡יסור .ו‰נר‡ ‰בז ,‰ב„˜‰ים „כבר
נ˙' „לפועל ‡כיל˙ ˙‡‰רו‚ ע"י ב‡טי ‡ינ‰
‡יסור ‚מור ‡חר ˘י˘ בז ‰פ˜ו"נ ,ו‰נ‰
˜יי"ל ב˜י„ו˘ין ע ע"‡ „פרנס על ˆ‰בור
‡סור לע˘ו˙ מל‡כ ‰בפני ‚' ,ומובן „כ"˘
מלך ]וכיון ˘‰ו‡ מיל˙‡ בטעמ‡ ,מ˘ום
כבו„‡ ,ף ˘בור מלכ‡ „נכרי ‰י' נ ‚‰בז;‰
ועו„ „ב‡מ˙ „ין כבו„ ‰ו‡ חיוב ‚ם כלפי
מלך נכרי ,עיי' בז ‰ל˜ו"˘ חי"ט ע' ,[53

י˘ לי˘ב ‰יטב ‚ם ללי˘נ‡ ˜מ‡

ו‡"כ י"ל „מ‡חר ˘‡‰כיל ‰בפועל ‡ינ‰

„„‰בר ‰י' ‡ˆל ˘בור ר˜ בספ˜ )‡ף

‡סור ‰ממ˘ ,מ„ין פ˜ו"נ˘ ,וב ‰י' ‡סור

˘˜יבל ‰נכריו˙(‰„ ,נ ‰ב‡יסור בי˘ולי

ל˘בור לע˘ו˙ מל‡כ ‰זו „נעיˆ˙ ‰סכין

נכרי מˆינו עו„ טעם "˘ל‡ י ‡‰י˘ר‡ל

בפני ב‡טי ומר י‰ו„„ ,‰מלך ˘מחל

ר‚יל ‡ˆלו במ‡כל ובמ˘˙ ‰וי‡כילנו „בר

על כבו„ו ‡ין כבו„ו מחול ,סוט ‰מ‡,:

טמ‡" )ר˘"י ע"ז לח ע"‡( ,ו‡"כ י"ל „‰י‡

מ˘‡"כ ˜ו„ם ‡כיל˙ מר י‰ו„‰ ‰וכרח

‰י‡ מחלו˜˙ ‰ל˘ונו˙ – מ‰ו עי˜ר טעם

לנעו ıכיון ˘י„ע בו„‡י )"˜ים לי' ב‚וי'"(

‡יסור בי˘ולי נכרי„ ,ללי˘נ‡ ב˙ר‡ ‰ו‡

˘ל‡ י‡כל‰ ,יינו ˘מחמיר ל‰ח˘יב על

"מ˘ום ח˙נו˙" ולכן ‡י פרי˘˙ו מ‰נכריו˙

עˆמו ‡ף ‡כיל ‰כזו ל‡יסור )‡ף ˘י˘

דרוש ואגדה

בין "ערבות מואב"
ל"ארץ מואב"

"‡ר" – "ıעל ˘ם ˘רˆ˙ ‰לע˘ו˙ רˆון ˜ונ"‰
פ" ,‰ח(.

)ב"ר

)ע"פ ספר ˘‰יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ'  568ו‡ילך(

‡ל„‰ ‰ברים ‡˘ר „בר מ˘‡ ‰ל כל
י˘ר‡ל בעבר ‰יר„ן
)‡(‡ ,

בסיום חומ˘ במ„בר נ˜ר‡ מ˜ום ז" ‰ערבו˙
מו‡ב" ‡" -ל‰ ‰מˆו˙ ‚ו' בערבו˙ מו‡ב" .וˆריך
בי‡ור מ„וע כ‡ן נ˜ר‡ ‰מ˜ום ב˘ם "עבר ‰יר„ן"?

"פנו וסעו לכם ובואו הר
האמורי" בעבודת ה'
רב לכם ˘ב˙ ב‰ר ‰ז ,‰פנו וסעו לכם,
ובו‡ו ‰ר ‡‰מורי ו‡ל כל ˘כניו ו‚ו' ע„
‰נ‰ר „‚‰ול נ‰ר פר˙
)‡ ,ו-ז(

וי˘ לב‡ר „‰ברים ב„רך ‰פנימיו˙:
ספר במ„בר ˙וכנו ‰ו‡ סיפור מ‡ורעו˙ עם
י˘ר‡ל ומסעו˙י‰ם במ„בר .ומבו‡ר בספרי
חסי„ו˙ )ר‡ ‰ל˜ו"˙ ר"פ נ˘‡ .מסעי ˆ‡ ,ב ו‡ילך ועו„(,
˘˙וכן ענין מסעו˙ בני י˘ר‡ל במ„בר ‰י' ל‰כניע
‡˙ כוחו˙ ‰טומ‡ ‰ו˜‰ליפ˘ ‰נמˆ‡ים במ„בר –
מ˜ום "נח˘ ˘רף וע˜רב" )ע˜ב  ,‰טו(.
ולכן ,סיום ‰מסעו˙ ‰י' "בערבו˙ מו‡ב" ,כי
מו‡ב ‰ו‡ ‰כח ‰כי ˙ח˙ון בכוחו˙ ‰טומ‡‰
ב‡רוכ ‰ל˜וטי לוי יˆח˜ ‡‚רו˙ ע' ˙ ו‡ילך( ,ו"ערבו˙"
‰ו‡ מל˘ון ערב וחו˘ך .ו‰יינו˘ ,ב"ערבו˙ מו‡ב"
סיימו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰כנע˙ ˜‰ליפו˙ ע„ לכח ‰כי
˙ח˙ון וירו„ .ובז ‰נע˘ו מוכנים לכניס ‰ל‡ר ,ıכי
‡חרי ˘נכנעו כל כוחו˙ ‰טומ‡ ,‰ל‡ ‰י' ‡פ˘ר
˘ימנעו ‡ו˙ם כוחו˙ ‡לו מל‰יכנס ל‡ר.ı
)ר‡‰

ו‰נ ,‰ספר „ברים ˙וכנו "„ברים ‡˘ר „בר מ˘‰
‡ל כל י˘ר‡ל" כ‰כנ ‰לכניס˙ם ל‡ר ıי˘ר‡ל.
וז‰ו ˘כ‡ן נ˜ר‡ ‰מ˜ום "עבר ‰יר„ן" ,כי בזמן
˘כבר ‰יו מוכנים לכניס ‰ל‡ר ,ıוסיימו ל‰כניע
‡˙ כוחו˙ ‰טומ‡ ,‰ל‡ עס˜ו עו„ ב"ערבו˙
מו‡ב" – כח ח˘וך ˘ל טומ‡‡ ,‰ל‡ עי˜ר עיסו˜ם
‰י' בעלי' ממ„רי‚ ‰למ„רי‚ ‰בכחו˙ „˜‰ו˘‰
‚ופ‡ – ב"עבר ‰יר„ן"  -מ˜ום ˘מכין ‡ו˙ם לעבור
‡˙ ‰יר„ן ל‡ר ıי˘ר‡ל.
ומע˙ ‰יומ˙˜ ביו˙ר מ˘ ‰ב‰מ˘ך ‰כ˙ובים
)‡ (‰ ,נ‡מר "בעבר ‰יר„ן ב‡ר ıמו‡ב"‡„ ,ף
˘נזכר "מו‡ב" ,מ"מ ל‡ נ‡מר "ערבו˙ מו‡ב"
‡ל‡ "‡ר ıמו‡ב" ,כי "ערבו˙" מ„‚י˘ "‰ערב"
ו‰חו˘ך ˘במו‡ב .מ˘‡"כ "‡ר "ıמ„‚י˘ ˘כבר
‰כניעו ‡˙ כוחו˙ ‰טומ‡ ,‰ועכ˘יו מ˜ום ז‰ ‰ו‡

י˘ לב‡ר פסו˜ים ‡לו בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
רב לכם ˘ב˙ ב‰ר ‰ז‰ – ‰ר ז‰ ‰ו‡ ‰רי סיני,
מ˜ום מעמ„ מ˙ן ˙ור .‰למרו˙ מעמ„ ומˆב נעל‰
ז‰ ‰וז‰רו בני י˘ר‡ל ל‡ לי˘‡ר במ˜ום ז ,‰כי
על „‡‰ם ל‰יו˙ מ‰לך מחיל ‡ל חיל .ו‚ם  -ל‡
ל‰ס˙פ˜ בפעולו˙יו ו˜י˘וט עˆמו ,כי ‡ם ‚ם
ל˘‰פיע על ‰זול˙ ,וע„ למי ˘נמˆ‡ במ˜ום רחו˜
ביו˙ר ו"חו "ıממנו.
ולכן פנו וסעו לכם – על „‡‰ם לנסוע ולˆ‡˙
ממ˜ומו .ול‡ „י בנסיע ‰בעלמ‡ ו„רך מעבר ,כי
‡ם ˆריך ˘‰נסיע‰˙ ‰י' ב‡ופן ˘ל – ובו‡ו –
‰יינו ,בפנימיו˙ .ול‰יכן?
‰ר ‡‰מורי – "‰ר" ‰ו‡ מ˜ום ‰יˆר ‰רע,
כמ‡מר חז"ל "לע˙י„ לב‡ מבי‡ו ˜‰ב" ‰ליˆר
‰רע כו' ˆ„י˜ים נ„מ ‰ל‰ם כ‰ר ‚בו) "‰סוכ ‰נב.(‡ ,
ו‰יינו˘ ,בפני עם י˘ר‡ל"˘ ,עמך כולם ˆ„י˜ים",
‰רי מ˜ום ‰יˆר ‰רע נ„מ ‰כ"‰ר" .ובז ‰עˆמו
ˆריך לˆ‡˙ ‡ל "‰ר ‡‰מורי"‰˘ ,רי ‡"‰מורי"
‰ו‡ עי˜ר ˜‰ליפו˙ ו‰סטר‡ ‡חר‡ )˙ו"‡ ‰וספו˙
˜ב ,(‚ ,ו‚ם "‡ל כל ˘כניו" .ו‰יינו‡˘ ,ין ל‡„ם
ל‰ס˙פ˜ ב˜י˘וט עˆמו‡ ,ל‡ עליו לˆ‡˙ ל"‰ר
‡‰מורי" ול"˘כניו" ,ולעסו˜ עם ‰נמˆ‡ים ˘ם
ול˘‰פיע עלי‰ם.
ועי"ז יזכו ˘"ירחיב ‡ '‰ל˜יך ‡˙ ‚בולך",
ויבו‡ו ע„ ‰נ‰ר „‚‰ול נ‰ר פר˙ – ו‰יינו˘ ,ינחלו
‚ם ‡˙ ˜‰ני ו‡˙ ˜‰ניזי ו‡˙ „˜‰מוני )רמב"ם ‰ל'
רוˆח פ"ח  .„"‰ל˜ו"˙ ל‡‰ריז"ל פ' לך .ועו„( בבי‡˙
מ˘יח ˆ„˜נו.
)ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' רמט(

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙
˘בור ‚ם עבורו ‰סכין["‡ ,ל מר ˜ים לי
ב‚וי' ומר ל‡ ˜ים לי ב‚וי' )רב י‰ו„ ‰מכיר
‡ני בו ˘‰ו‡ פרו˘ ול‡ י‡כל „בר ‡יסור,
‡בל בך ‡יני מוחז˜ ˘˙ ‡‰פרו˘ כל כך,
ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ר˘"י(‡ .יכ‡ „‡מרי"‡ ,ל ‡י„כר מ‡י
עב„˙ ב‡ור˙‡ )„רך פרסיים למסור נ˘ים
ל‡כסנ‡ים ,וכ˘˘י‚ר ל‰ם ˘בור בליל‰

בפלוגתת הפוסקים לענין פליטת
בישולי נכרים
יקשה כמה תמיהות בעובדא דסוף ע"ז גבי הכשרת סכין דשבור מלכא ,ויאריך
לפלפל איך אליבא דהפוסקים האוסרים אף פליטת בישולי נכרי – כל התמיהות
מתיישבות היטב

‚בי

‡יסור בי˘ולי נכרי )„ילפינן בע"ז

לז‡ :סמכ˙‡ לו מ˜ר‡ „פר˘˙נו "‡וכל
בכסף ˙˘ברני ו‡כל˙י ומים בכסף ˙˙ן

‡יסור עˆמי ˘‡ינו ˙לוי בטעם פלוני,
וע"כ ‡סור ‡ף ב„ליכ‡ ‰טעם .ו‰"‰
בנ„ו"„ „‡חר ‚‰זיר"‰ ‰ז כ‡ילו בי˘ולי

˘עבר˜ ,יבל ב‡טי ,ורב י‰ו„ ‰ל‡ ˜יבל,
ר˘"י(.

ולפום

טו

„‰י˙ ‰י„יע˙ו ב„ינים ר˜ למחˆ.‰

עו„

י˘ ל˙מו„ ,‰ב˘למ‡ ‡כיל˙

ב‡טי לפועל מן ˙‡‰רו‚ בלי נעיˆ– ‰
י"ל „‰ו‡ מחמ˙ „‡י ‡כיל ‰כ‡ן ‰וי‡
מרי„ ‰במלכו˙ ו‡יכ‡ ח˘˘ פ˜ו"נ‡ ,בל
על ˘בור ˆ"ע „‡ם טרח ˘ל‡ ל‰כ˘יל
מר י‰ו„ ‰ב‡יסור ,למ ‰ל‡ „˜‰ים נעיˆ˙
‰סכין ‚ם לפני ב‡טי ‡ם ר˜ ספ˜ ‰י' ˘מ‡
‡ינו מ˜פי„ על ‡יסורי ,ו‡ין ספ˜ מוˆי‡

רי‰ט‡ נר‡„ ‰נחל˜ו ‰ל˘ונו˙

מי„י ו„‡י ‡יסור ,ו‡ף ללי˘נ‡ ב˙ר‡ „‰י'

‡י ‰י' ב‡טי ספ˜ ח˘ו„ )„ר˜ "ל‡ ˜ים

ח˘ו„ ו„‡י ב‡יסורי )ולפי' ‰ריטב"‡ –

לי'" ל˘בור ˘נז‰ר מ‡יסור( ‡ו ו„‡י ח˘ו„

עכ"פ ‡ליב‡ „מח˘ב˙ ˘בור( ,סו"ס ˘מ‡

)„ל‡ פר˘ מ‡יסור נכריו˙( ,וˆ"ע „מ‡חר

˘‡ני ‚יעולי נכרים ,כי ‡פ˘ר ˘נכ˘ל

„ל‡ ˘ייכ‡ פלו‚˙‡ במˆי‡ו˙ ˆ"ל „לכו"ע

ר˜ בנסיון ‚„ול „יˆרי' בנכרי˙ )ומ ‰עו„

נ˙רח˘ ‰עוב„‡ זו ˘˜יבל נ˘ים פרסיו˙,

˘‡יסור זנו˙ בנכרי˙ בˆנע‡ ‡פ˘ר ˘י‰י'

ו‡"כ ˙ימ‡ ‰לי˘נ‡ ˜מ‡ למ ‰נ˜ט ר˜

ר˜ „רבנן ,עיי' ע"ז לו ,:מ˘‡"כ ‚יעולי

בל˘ון ספ˜ ‚בי פרי˘ו˙ ב‡טי מ‡יסורי.

נכרים „‡סור מ.(˙"‰

ו‰נ‰

˙‰וס' סוף ע"ז פי' „ב‡טי ל‡

ו‰נ‰

למ˙ירי בליע ‰בבי˘ולי נכרים

חט‡ כלל במ˜˘ ‰יבל ‰נכריו˙ כיון ˘‰י'

)בבי˘ולי „בר ‰י˙ר( מובן „„ין ‰כ˘ר˙

"מעוכב ‚ט ˘חרור" „‰וי ב‚„ר "עב„

סכין ל‡ נ‡מר ב‡יסור בי˘ולי נכרים,

˜ˆ˙" ומו˙ר בנכרי˙ ,ור˘"י ˘ל‡ כ˙ב

ר˜ ב‚יעולי נכרים ,ו‡"כ ו„‡י ‰ך מע˘‰

מז ‰מ‡ומ ‰נר‡„ ‰ס"ל כפ˘טו˙ „‰בר

‰י' לענין ‚יעולים‡ .בל ל‡י„ך מ"„ „‡ף

בסוף ע"ז ‚בי סכין ˘ל ‚יעולי

˘‰י' בז‡ ‰יסור ]וי"ל „‰י‡ פלו‚˙‡ בין

בליע˙ בי˘ולי נכרי בעי ‰כ˘ר מˆינו

נכרים )‰יינו בלוע מבי˘ול טריפו˙(

ר˘"י ל˙וס' ל˘יט˙יי‰ו ‚בי ‰י˙ר מעוכב

ליי˘ב כל ˙‰מי‰ו˙ בפ˘יטו˙„ ,י"ל

˘‡יסורו מ˘‡ ,˙"‰כחן „‰כ˘ר˙ ‰ע"י

‚ט ˘חרור ב˘פח ,‰עיי' ‰יטב ל˘ונו˙י‰ם

˘‰סכין כ‡ן ל‡ ‰י' כלל ב‡יסור ‚יעולים

נעיˆ ‰י' פעמים ב˜ר˜ע ,ו‡י˙‡ ˙‰ם:

ב‚יטין לט .[:ול˙וס' ˜˘ ‰מ‰ו ˘‡מר

˘מ‡ ˙"‰ל‡ סכין מיוח„ לפירו˙ וכיו"ב

‡‰וסרים ‰י‡ ע"„ סוכ ‰י„ :בפסול נסר

מר י‰ו„ ‰וב‡טי בר טובי ‰וו י˙בי ˜מי'

"‡י„כר מ‡י עב„˙ ב‡ור˙‡" ‡ם ל‡ ‰י'

)וכלום חסר בבי˙ ‰מלך˘ ,ב˙ ספכ"‚(

„˘בור מלכ‡‡ ,יי˙ו ל˜מיי‰ו ‡˙רו‚‡,

בז‡ ‰יסור ,וכבר ‰ר‚י˘ בז‰ ‰ריטב"‡

ונ‡סר ר˜ מ„ין בי˘ולי נכרי ע"י פירו˙

רחב „' לסיכוך„ ,פסול ‡ף ב‰פכו על ˆי„ו

פס˜ ]ח˙ך ˘בור לעˆמו ו[‡כל ,פס˜ ו‰ב

וכ' "˘בור מלכ‡ ל‡ ‰י' יו„ע ז„] ‰מו˙ר

מבו˘לים

‡ליב‡

ע„ ˘‡ין בו „' ,כיון „כבר ‡יכ‡ ˘ם פסול

לי' לב‡טי בר טובי„‰ ,ר „ˆ=] ‰נע[ı

„‰בר[ ולפיכך ח˘„ ‡ו˙ו כו'" ,ועˆ"ע

„˙‰וס' ˘ב‡מ˙ מו˙ר ב‡טי בנכרי י˘

)ˆפע"נ ‰ל'

ע˘ר ‰זימני ב‡רע‡ פס˜ ‰ב לי' למר

„˘ ‡‰בור מלכ‡ ב˜י ב„ינים ‰י' כמבו‡ר

לפר˘ ב„רך ח„˘ ‰ל‚מרי ˙˘וב˙ ˘בור

חו"מ פ"ו "‰ב(„ ,כל ‰נ‡סר ב‚זיר ‰מ˘ום

י‰ו„"‡ ,‰ל ב‡טי בר טובי ו‰‰ו‡ ‚בר‡

בר˘"י ו˙וס' סוף ב"מ )ומוכח ממע˘‰

)בלי˘נ‡ ב'( "‡י„כר מ‡י עב„˙ ב‡ור˙‡",

„בר ‡חר ‡‰סור )כנסר ‡‰סור ‡טו ˙˜ר(‰

ל‡ו בר י˘ר‡ל ‰ו‡ ]‰יינו ˘נ˙כוון על

„י„ן ‚ופ‡( ,ע„ ˘‰כריז ע"ז רב י‰ו„‰

„ר"ל „כל טעם ‡יסור בי˘ולי עכו"ם ‰ו‡

‡ף ‰ו‡ כבר נע˘" ‰כמו עˆם ‡‰יסור",

עˆמו˘ ,י˘ר‡ל ‰ו‡ ולמ ‰ל‡ ‰כ˘יר

ברבים )˜י„ו˘ין סט ע"‡( ,ו„וח˜ לפר˘

מ˘ום ח˙נו˙ וכיון ˘ב‡טי מו˙ר בבנו˙י‰ן

לי ו˘˙י˙י"( נחל˜ו ˜מ‡י בכלים ˘בלעו
מפליט˙ בי˘ולי נכרי ‡י נ‡סרים ,כמוב‡

‰נכרי כ‚„ר ‡יסור "ח˙נו˙" עˆמ ,‰ו‡סור
בכל ‚ווני(.

בטור וב"י סו"ס ˜י‚ „„ע˙ ‰ר‡"˘ ו„עימי'
˘כיון ˘טעם ‡‰יסור ‰ו‡ מ˘ום ח˙נו˙
ו„‡י ל‡ נ‡סר ‰פליט„ ‰ב ‡‰ו„‡י ליכ‡
מ˘ום ˜ירוב וח˙נו˙‡ ,בל רוב ‰פוס˜ים
כ˙בו „‡ף פליט ‰נ‡סר ‰כי כל ˘‡סרו
חכמים פליט˙ו כמו‰ו )וי"ל „סבר˙

עליו ,וכבי‡ור ‡‚‰ון מרו‚ˆוב

ו‰נ,‰

)וחריפים(.

ומע˙,‰

