‰זכו˙ ב‰ﬠמ„˙ ˙úמי„ ב˜רן ‡ור‰

יומ‡ טב‡ „ר' יוסף כ„ נפ˜ מכר˙

מﬠ ˙úיﬠ˜ב בחור ˘ב‡בו˙

כיˆ„ נ˘‡ יﬠ˜ב ב' ‡חיו˙?

‚úיון ˙רכ„
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ו‡ר‡ ˘˙'‰ﬠ"ח

◇ ◇ ◇

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰

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

‡מי˙˙ „‰ברים.

‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על

‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו עלŒ

ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙

וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙

יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו

"חי„ו˘י סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘

עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור

בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם

˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים

וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

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

˙רכ„( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים

ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ו‡ר‡‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘

בעז‰י״˙.

פ˙ח „בר

עולם – ‰עלם ,חסי„ו˙ – ‡ור

)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  ‰"˘˙'‰עמ'  - 46-7ספר ˘‰יחו˙ ˙˘"‰ ‰מ˙ור‚ם לל ˜"‰עמ' מ„(‰-

מ‡יר ‰לעˆמו ומ‡יר ‰לזול˙.

‰י‡ ‰יפך מעולם .חסי„ו˙ ‰י‡ ‚לוי'‚ ,לוי' לעˆמו ו‚לוי' לזול˙ .חסי„ו˙ ‰י‡ ‡ור‰ ,י‡

ז‰ ‰ענין ˘ל עולם ˘‰ו‡ ‰יפך מ˘ם ‰וי' .ו‡ילו חסי„ו˙ ‰י‡ ˘ם ‰וי' .חסי„ו˙

ל‚מרי.

‡˘ר חסי„ו˙ ‰י‡ ענין מ„ו˙ חסי„יו˙ ,ז ‰ר˜ ‚ופו ˘ל חסי„ ,ו‡ילו חסי„ ‰ו‡ „בר ‡חר

‰י‡ ˘כל; ל‡ כסבר˙ ‰עולם ‡˘ר ˘˙‰וב ‰ב‡ ‰על חט‡ ועוון; ל‡ כסבר˙ ‰עולם

סברו˙ ‰עולם :בחסי„ו˙ מוזכר ביטוי ז ‰בכמ ‰ענינים :ל‡ כסבר˙ ‰עולם ˘‰נ˘מ‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‚

עולם מל˘ון ‰עלם – מעלים על ‰מ˜ור ‡‰מי˙י

˙ (1ני‡‚‡ ,ר˙ ˜‰ו„˘ סימן כ.

ב״חכמו˙״ ˘ל יל„ בן ˘ל˘.

‡ו י‰ו„י בן ˘בעים ‡ומר ״חכמ‰״ ˘ל יל„ בן ˘ל˘ ומ˙פ‡ר בכך‰ ,ו‡ ˘˜וע

ל‰נחו˙ ‰עולם.

עמו˜ יו˙ר - ...וכך „‰בר בכל ענין˘ ,ככל ˘מרבים ב˘˜רים וכזבים מ˙‡ים „‰בר יו˙ר

‡˙ ‰טוב ‰ב‚ללי‰ ,רי יכול˙ לומר טעם ‡חר ‰ -ו‡ ˙ובע ממנו מ„וע ל‡ ‡מר ˘˜ר

מכן עם ‡ו˙ו ‡„ם ‡חר ˘ו‡ל ‡ו˙ו „‡‰ם ‡‰חר מ„וע ‰י' עליך לומר ˘‡ינך עו˘‰

לע˘ו˙ ז‡˙ ב‚לל ‡„ם ‡חר ,ו‡‰מ˙ ‰י‡ ˘ז ‰ר˜ מˆ„ רוע לבבו .וכ˘‰ו‡ נפ‚˘ ל‡חר

‡ו י˙יר ‰מזו‰˘ ,ו‡ ‡ומר לו מ˜ˆ˙ מן ‡‰מ˙ ‡ו כלל ל‡ ‡מ˙‡˘ ,ין ‰ו‡ יכול

˘˜ר.

‰טוב‡ ‰ל‡ מפני טעם מסויים ‡ין ב‡פ˘רו˙ו לע˘ו˙ ז‡˙ ,ו‰ו‡ מ˙לב˘ בלבו˘ ˘ל

ו‰ו‡ בכלל ‡„ם רע ובליעל‡ .ף על פי כן יענ ‰לו‰˘ ,ו‡ ‡מנם רוˆ ‰לע˘ו˙ לו ‡˙

ב‡ לב˜˘ טוב ‰מ˘‰ני ו˘‰ני ‡ינו רוˆ ‰לע˘ו˙ לו טוב ‰זו ,מפני ˘‰ו‡ ˘ונ‡ לו בלבו,

ב˘ו‡ ,בערמומיו˙ ובכל מיני ˆבעים ˘ל ˘˜ר .ז‰ו ‡ח„ בפ ‰ו‡ח„ בלב .למ˘ל ,כ˘‡ח„

‰נחו˙ ‰עולם ‰יינו ,מ˘ ‰נו‰ים ‡חרי נימוס ‰עולם ˘יסו„ו ˘˜ר ומרוˆף בכזב,

‰נחו˙ ‰עולם וסברו˙ ‰עולם – ‰נחו˙ ו‰בנו˙ ˘˜ריו˙

˘ל עולם מל˘ון ‰עלם.

˘מˆי‡ו˙ו ‰י‡ מעˆמו˙ו ,ו‡ילו בנבר‡ ‰רי ז ‰ר˜ ˘נ„מ ‰לו כך ,וז˜˘ ‰ר .ז‰ו ‰ענין

‡ומר ב״‡‚ר˙ ˜‰ו„˘" ״‰ו‡ לב„ו בכחו ויכול˙ו כו'1״‡ ,ל‡ ˘למעל‰ ‰רי ז ‰ב‡מ˙

יר‚י˘ כ‡לו מˆי‡ו˙ו מעˆמו˙ו‰ ,י‡ ,מפני ˘‰˙‰וו˙ו ‰י‡ מעˆמו˙ י˙ברך ,כפי ˘‰רבי

מר‡ ˙‡ ‰עˆמו לזול˙˘ .ל‡מי˙ו ˘ל „בר ‰רי ‰סיב ‰מ„וע י˘נו ענין כז‚‰˘ ,‰בר‡

מר‚י˘ ב˙וכו כ‡ילו מˆי‡ו˙ו מעˆמו˙ו .כך ‰ו‡ מר‚י˘ לעˆמו ,וי˙יר ‰מזו כפי ˘‰ו‡

כיוון ˘‡ין ‰ו‡ מ˘י‚ ‡ו˙ו‰ ,ו‡ ˜ור‡ לו ״‡ין" ,במיל‡ ‡ין ‰ו‡ נמˆ‡ ‡ˆלו ו‰ו‡

מˆי‡ו˙ ‰״י˘" ‰רי מ˘˜ר˙ ,למרו˙ ˘‚‰בר‡ יו„ע ˘˜יים ״‡ין" ‰מ‰וו‡ ‰ו˙ו‡ ,ך

כ‡ילו ‰י' „בר ‡חר.

עיוור ,מעוור .עיוור ‰יינו ˘ל‡ רו‡ים ‡˙ „‰בר .מעוור ‰יינו ˘„‰בר ˘רו‡ים נר‡‰

עולם ‰ו‡ ‰עלם ,ס‚ור ,מכוס ,‰מכוס ‰לעˆמו ומכוס ‰לזול˙ .ובעומ˜ יו˙ר ‰ו‡

וסברו˙ ‰עולם ]כ„ל˜מן[.

במ˘מעו˙ ‰מל ‰״עולם״ י˘נם ˘ל˘ ‰ענינים :עולם מל˘ון ‰עלם; ‰נחו˙ ‰עולם

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

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

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

ס .פ‡ולו ברזיל

ז‡י‡נı

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

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

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

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ'  49ו‡ילך(

עולם מל˘ון ‰עלם˘ :ל˘ ‰מובנים

„רכי ‰חסי„ו˙
......................................

בטחון מונע ‚מ‚ום ֲ /ﬠ ַרל ˘ׂ¿ ָפ ָ˙י ƒם
)ו‡ר‡ ו ,יב(

כ‡

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  87ו‡ילך(

יעמי˜ בבי‡ור ‡‚‰ון מר‚ˆוב במח' זו ,ועפ"ז י˙ל ‰ב„בר ‚ם מחלו˜˙ם ‚בי חמ˘ ıעבר
עליו ‰פסח  /יסי˜ „נחל˜ו כ‡ן ב„‚‰ר˙ ‡יסור בל יר‡ ‰ובל ימˆ‡ ועפ"ז יב‡ר ‰פלו‚˙‡
‚בי ‡‰כל˙ חמ ıלכלבי ‰פ˜ר ,וי˜˘ר ‰כל לפלו‚˙˙ ˙‰נ‡ים ב˘יעור מכו˙ ˘ל˜ו ‰מˆריים

בפלו‚˙˙ ר"י ורבנן בביעור חמı

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„

‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר  /בין "ל‡ ‚‰יע" ל"ל‡ ‰וˆ˜"

פנינים

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

˜ליפ˙ מˆרים – "לי י‡ורי ו‡ני ע˘י˙יני" "‰ /מופ˙ים" – ל˘בר ‡˙ ˜ליפ˙ מˆרים ול‰ו„יע
‡˙ מˆי‡ו˙ ˘‰י"˙  /ר˜ "מט‰‡ ‰רן" יכול "לבלוע"

‰מט"‰ ‰בולע" ‡˙ ˜ליפ˙ מˆרים

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט

מ„וע זכו מ˘ ‰ו‡‰רן ל‰יו˙ ‚ו‡לי י˘ר‡ל? ‡ /יך ‡פ˘ר ל˘‰וו˙ ‡‰רן למ˘?‰

פנינים

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

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ'  46ו‡ילך(

מנין ‰ר‡י' ˘יוכב„ ל‡ ‰י˙‡ ˙˘‡ ‰חי ˜‰ / ?˙‰יכן מˆינו בכ˙וב ˘"„ו„" פירו˘ו ‡חי
‡‰ב?  /בי‡ור „ברי ר˘"י על "יוכב„ „ו„˙ו" ו˘˜ו"ט בפירו˘ ˙יב˙ "„ו„"‰

„ו„‡ ˙˘‡ – ‰חי ‡‰ב ‡ו ‡חו˙ ‡‰ב?

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

˙וכן ‰ענינים

˘ב״‰י'" כלולים ]‚ם[ ‰"‰ו "‰ו"‰י‰י'" ,וכך ‚ם ב״‰ו‰״ כלול וכו׳.

‰וי' ,וזמן ‰ו‡ ‰י' ‰ו ‰וי‰י'‡ .ך ,ב˘ם ‰וי'‰ ,ם ]=פרטי ‰זמן ו‰מ˜ום[ כ‡ח„ .כלומר,

וז‰ו ‰יפך מ˘ם ‰וי' .ב˘ם ‰וי' י˘נם ‚ם כן מ˜ום וזמן .מ˜ום ‰ו‡ ‡רבע ‡ו˙יו˙ ˘ם

מכן ע˙י„.

‰רי מוכרח „‰בר ˘י‰י' כך ,ו‰ס„ר בז‰ ‰ו‡ ˘ב˙חיל ‰עבר ,ול‡חר מכן ‰ו ‰ול‡חר

זמן ‰ו‡ ענין ˘ל עבר‰ ,ו ‰וע˙י„‰ .רי לב„ ז‡˙ ˘‰עולם מו‚בל בעבר ‰ו ‰וע˙י„,

˘ל מעל ‰ומט ‰ו„' רוחו˙‡ ,ין ˘ום מˆי‡ו˙ ˘ל מ˜ום.

˜יים ס„ר ˘‡ינו מוכרח ו‰ו‡ „בר נעל‡ ,‰ך כ‡ן ‚‰‰בל ‰מוכרח˙˘ .בלי ‚‰‰בל‰

]ב„‚‰ר ‰זו ˘ל[ מעל ‰ומט ‰ו„' רוחו˙‚‰ .בל ‰זו מסו„ר ‰ומוכרח˙.

ו' ˜ˆוו˙] .כלומר˘ [:נוסף על ]עˆם[ „‚‰‰ר˘ ‰ל ו' ˜ˆוו˙‰] ,רי ˘[מו‚בל ‰מ˜ום

בפועל ‰י‡ על י„י ˘ם ‡ל˜ים .עולם ‰ו‡ מו‚בל בזמן ומ˜ום .מ˜ום ‰ו‡ ‰ענין ˘ל

עולם ‰ו‡ ‰‰יפך מ˘ם ‰וי' .למרו˙ ˘עי˜ר ‰˙‰‰וו˙ ‰ו‡ מ˘ם ‰וי'‡ ,ך ‰˙‰‰וו˙

‰עולם מו‚בל ב„‚‰ר˙ זמן ומ˜ום

הוא משיב לזולת מקצת מן האמת או כלל לא אמת ,שאין הוא יכול לעשות זאת
בגלל אדם אחר ,והאמת היא שזה רק מצד רוע לבבו .וכשהוא נפגש לאחר מכן עם
אותו אדם אחר שואל אותו האדם האחר מדוע הי' עליך לומר שאינך עושה את
הטובה בגללי ,הרי יכולת לומר טעם אחר  -הוא תובע ממנו מדוע לא אמר שקר
עמוק יותר...

עולם מלשון העלם:
שלשה מובנים

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

„רכי ‰חסי„ו˙

כ‡

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט עמ' רˆז(

בל˙י רˆויו˙ בחוסר בטחון ויר‡˙ בני ‡„ם ,וכמו ˘כ˙וב " '‰לי ל‡ ‡יר‡".

ו‡ח„ ,וכמבו‡ר ענינים ‡לו ביחו„ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰ -רי ימעט ז ‰ויחלי˘ ˙‰ופעו˙

‰ו‡ י˙' ‰ו‡ עˆם ‰טוב ורוˆ ‰ל‰יטיב לברו‡יו ,ומ˘‚יח ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ על כל ‡ח„

‡„ם˘ ,מז ‰מובן ‡˘ר כ˘י‰י' ח˜ו˜ במוחו ˙מי„ ‰ענין „"˘וי˙י  '‰לנ‚„י ˙מי„" ,ו‡˘ר

...כן ל‰עיר ‡˘ר ברוב ‰פעמים ˜˘ור ענין ‚‰מ‚ום בחוסר בטחון עˆמי ,ויר‡˙ בני

˘וי˙י  '‰לנ‚„י ˙מי„

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט עמ' ˜ס‡-ב(

בלימו„ ˙‰ור ‰ו‰י„ור ב˜יום מˆו˙י' ,ו‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני ‰רˆון.

ומ‡חר ˘לכל „בר ˆריכים לסייע˙‡ „˘מי‡ ,מובן ˘עליו ל‰וסיף ב˙‰מ„ ‰ו˘˜י„‰

בס„ר ,ל‡ ילחם עם עˆמו לבט‡ ˙יב ‰זו „ו˜‡ כי ‡ם יחליפנ ‰בביטוי ‡חר וכיו"ב.

כן ל‰וסיף ˘עו„ נ˜ו„ ‰ב‡‰מור ,ו‰ו‡ ˘כ˘ב‡ ל˙יב ‰וחו˘˘ ˘ל‡ יוכל לבט‡‰

‡ˆלו על ‡ופן „בורו ‰ב‡ ,ויוטב „‰בור ב„רך ממיל‡ ,ובפרט ביח„ עם ‰טפול.

כ

˜úר‡˙ ˘ב˙

"וי˜ח

ב.
‡ך י˘ ל˘˜‰ו˙:

ל‡ ‡˘˙ ‡חי ‡ביו" )ל˘ון ‰ר‡"ם על ‡˙ר(.

‡חו˙ו ˘ל ˜‰˘ ˙‰ו‡ ‡ביו ˘ל עמרם; נמˆ‡˘ ,יוכב„ זו ‡חו˙ ‡ביו ‰י‡ )˘ל עמרם(,

כפירו˘ '„ו„˙ך' בכל מ˜ום‰ ,ו‡ מפני ˘יוכב„ זו ב˙ו ˘ל לוי ‰י˙ . . ‰וב˙ לוי ‰י‡

– "פירו˘˘ :מ‰˘ ‰כריח ‰מ˙ר‚ם ל˙ר‚ם ‡ו˙‡' ‰ח˙ ‡בו‰י' ול‡ '‡˙˙ ‡ח ‡בו‰י'

"‡ח˙ ‡בו‰י" .וממ˘יך ר˘"י לחז˜ „‰בר מז˘ ‰יוכב„ ‰י˙" ‰ב˙ לוי ‡חו˙ ˜"˙‰

וז‰ו ˘ב‡ ר˘"י לח„˘˘ ,בעניננו פירו˘ "„ו„˙ו" ‰ו‡ "‡חו˙ ‡ביו" ,ובל˘ון ˙‰ר‚ום

)‡חרי יח ,יב(.

˙˜רב" נ‡מר "„ו„˙ך ‰י‡" )‡חרי יח ,י„( ,ו‡ילו ב"ערו˙ ‡חו˙ ‡ביך" ל‡ נ‡מר "„ו„˙ך"

‡חי ‡ביו" .וכפי ˘מוˆ‡ים ‡נו בפר˘˙ עריו˙˘ ,ל‚בי "ערו˙ ‡חי ‡ביך ‡ . .ל ‡˘˙ו ל‡

‰נ ‰בכל מ˜ום ˘נ‡מר בכ˙וב ל˘ון "„ו„‡ ,"‰ין פירו˘ו "‡חו˙ ‡ביו" ‡ל‡ "‡˘˙

˙˘ס"ח(:

ופיר˘ו ‰מפר˘ים כוונ˙ ר˘"י

)ר‡ ‰עו„ בבי‡ור „ברי ר˘"י ‡לו – במ„ור ז ‰ל˘"פ ו‡ר‡

"יוכב„ „ו„˙ו – ‡ח˙ ‡בו‰י ,ב˙ לוי ‡חו˙ ˜."˙‰

ו ,כ( .ופיר˘ ר˘"י:

עמרם ‡˙ יוכב„ „ו„˙ו לו ל‡˘ ,‰ו˙ל„ לו ‡˙ ‡‰רן ו‡˙ מ˘ "‰ו‚ו'

)פר˘˙נו

מנין הראי' שיוכבד לא היתה אשת אחי קהת?  /היכן מצינו בכתוב ש"דוד"
פירושו אחי האב?  /ביאור דברי רש"י על "יוכבד דודתו" ושקו"ט בפירוש תיבת
"דודה"

דודה – אשת אחי האב
או אחות האב?

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

‰

‰ן ‡מ˙ ˘כיון ˘יוכב„ ‰י˙ ‰ב˙ לוי – מוכח ˘‰י˙‡ ‰חו˙ ‡ביו ˘ל עמרם )˜;(˙‰

"‰וז˜˜ לייחס ˘בטו ˘ל לוי ע„ מ˘ ‰ו‡‰רן ב˘ביל מ˘ ‰ו‡‰רן  . .ללמ„נו ‰י‡ך נול„ו

ו‰רי ‰עי˜ר בפר˘ ‰זו ‰ו‡ ענין ‰יחוס ,כפי ˘מפר˘ ר˘"י ב˙חיל˙ ‰ענין )ו ,י‚-י„(:

לפירו˘ ז ‰מובן ‚ו„ל ‰יחוס ˘ל "„ו„˙ו" )„עמרם(‰˘ ,י‡ ‡חו˙ ˜.˙‰

וז‰ו ˘‰בי‡ ‡˙ ר˘"י לח„˘ ,כי ‡כן כ‡ן פירו˘ "„ו„˙ו" ‰ו‡ "‡חו˙ ‡ביו"; ˘„ו˜‡

ב„בר?! ו‡„רב – ‰לפי ז ‰נמˆ‡ ˘‰י˙‚ ‰רו˘) ‰ענין ˘ל חסרון לכ‡ור!(‰

ו‰יינו ˘יוכב„ ‰י˙ ‰מ˜ו„ם ‡˘˙ו ˘ל ‡ח„ מ‡חי ˜‡) ˙‰בי עמרם( – ‡יז ‰ייחוס י˘

מעל˙ ‰וייחוס .‰ומע˙‰ ‰ו˜˘ ‰לר˘"י‡ :ם נפר˘ ˘"„ו„˙ו" ‰י‡ "‡˘˙ ‡חו˙ ‡ביו",

כוונ˙ ‰כ˙וב ב˙‰יבו˙ "וי˜ח עמרם ‡˙ יוכב„ „ו„˙ו" ‰י‡ – בפ˘טו˙ – ל‰ורו˙ ‡˙

‚.
וי"ל ‰בי‡ור בז:‰

‡ז ‡יסורי עריו˙ ‡ל‡ כבני נח בלב„ .ופ˘וט.

‚ם ‡˙ ‡חו˙ ‡ביו; ומז˘ ‰עמרם נ˘‡ ‡˙ יוכב„ ‡חו˙ ‡ביו – מוכח ל„‰י‡ ˘ל‡ נ‚‰ו

ני˘‡ ‰ל‡ח„ מ‡חי' מן ‡‰ב – ˘‰רי מˆ„ „‰ינים „ל‡חר מ˙ן ˙ור‡ ‰סור ל‡„ם לי˘‡

ו‡ין ל˙ר˘ ,ıכיון ˘ל‡חר מ˙ן ˙ור ‰נ‡סר‡ ‰חו˙ו מ‡ביו לכן ‡ין לומר ˘יוכב„

נח .עיי"˘[.

‰ו˙ר לעמרם לי˘‡ ‡˙ ‡חו˙ ‡ביו ,לפי ˘‰יט‡˘ ‰חו˙ ‡ביו מן ‡‰ם ‡סור‚ ‰ם לבני

מ‡ו˙‡‰ ‰ם – מˆינו מפור˘ ב„ברי חז"ל בני„ון „י„ן )סנ„‰רין נח ,ב( ,כ„י ליי˘ב ‡יך

]ול‰וסיף ול‰עיר„˘ ,בר ז‰˘ – ‰יו ללוי ˘˙י נ˘ים ,ויוכב„ ו˜ ˙‰ל‡ ‰יו ‡חים

‰ר‚יל ˘ל "‡˘˙ ‡חי ‡ביו"(.

˜‰˘ ˙‰י' ‡ח ˘ל ‰ר˜ מן ‡‰ב ול‡ מן ‡‰ם ,וכך ‰י˙˘ ‰פיר "„ו„˙ו" „עמרם )במובן

בני„ון „י„ן˘ ,ללוי )‡בי‰ם ˘ל יוכב„ ו˜‰ (˙‰יו ˘˙י נ˘ים ,ויוכב„ ני˘‡ ‰ל‡ח„ מ‡חי

מ‡מו )"ב˙ ‡מי"( ,ו‡ילו ‡חו˙ו מ‡ביו – מו˙ר˙ ‰י‡ לבן נח .ו‡ם כן ‡פ˘ר לומר

כי ,כבר לימ„ ‡ו˙נו ר˘"י )בפירו˘ו לפ' ויר‡ כ ,יב( ˘לבן נח ‡סור לי˘‡ ר˜ ‡˙ ‡חו˙ו

ל‡ח„ מ‡חיו ˘ל ˜‡„ – ˙‰יך י˙כן ˘‡ח י˘‡ ‡חו˙ו?

ו‡ין ל˘˜‰ו˙ :כיון ˘יוכב„ ‰י‡ ‡חו˙ו ˘ל ˜‡ ,˙‰יך י˙כן ˘‰י˙ ‰נ˘ו‡) ‰מ˙חיל(‰

ו‡ז נ˘‡ ‰עמרם!

עמרם( ,וכך ‰י˙‡ ˙˘‡" ‰חי ‡ביו" ˘ל עמרם )"„ו„˙ו"(; ו‡חר כך נ˙‚ר˘ ‰מ„ו„ ז,‰

– למ ‰ל‡ נפר˘ כן ‚ם בעניננו ,ונ‡מר ˘יוכב„ ב˙ לוי ני˘‡ ‰ל‡ח„ מ‡חי ˜‡) ˙‰בי

˘בכל ˙‰נ"ך ל‡ נמˆ‡ )מלב„ פסו˜ „י„ן( ˘ום כ˙וב ˘בו "„ו„ "‰מ˙ייחס ל‡חו˙ ‡‰ב

מכיון ˘בכל מ˜ום פירו˘ "„ו„‰ "‰ו‡ "‡˘˙ ‡חי ‡‰ב" )כ„ברי ‰מפר˘ים( ,ע„

פירו˘:

‡בל מנין ‰ר‡י' על כך ˘‰י‡ ל‡ ‰י˙‚ ‰ם )"„ו„˙ו" במובן ˘ל( ‡˘˙ ‡חי ‡ביו?!

ו
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)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב עמ' ˜ע(

ב‰בנ˙ו ˘עומ„ לפני מלך מלכי ‰מלכים ˜‰ב" - ‰י˙מעט ‰ח˘˘ ,מ ‰י‡מרו ‰עומ„ים

‡„ם ˘בסביבם נמˆ‡ ,ו˙˜ו ‰חז˜˘‡ ‰ר ˘‰י"˙ ינח‰ו בטוב לפניו ,וככל ˘יוח˜˜ עו„

מובן בל˘ון נעים זמירו˙ י˘ר‡ל '‰" ,לי ל‡ ‡יר‡"˘ ,ז‰ו ˘ולל ‰בו˘˙ מפני בני

עולם ומנ‰י‚ו ומ˘‚יח ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ על כל ‡ח„ ו‡ח„ ועˆם ‰טוב ‰ו‡˘ ,מז‰

˘י˙חז˜ „‡‰ם במ„˙ ‰בטחון‰˘ ,י‡ יסו„ ‡מונ˙נו ,בטחון ב˘‰ם י˙ברך ˘‰ו‡ בור‡

עˆמו ובמˆב ‰עˆבים˘ ,לכן ‰עˆ‰ ‰יעוˆ ‰בכ"‡ ‡פילו כ˘עו˘ים ‡יז ‰טפולים -

...ועלי ל‰וסיף ועי˜ר ‰ו‡˘‡ ,ר בכלל ˙לוי ‰ו‡ במ„ ‰ח˘וב ‰על כל פנים בבטחון

‰בטחון ייטיב „‰יבור ב„רך ממיל‡

˘ר ‰רב˜ ‰רחל ול‡.‰

ˆנור וכלי ל˜בל˙ ברכ˙ ˘‰י"˙ ב‰מˆטרך ,ובפרט ˘כל ‡ח˙ מבנו˙ י˘ר‡ל נ˜ר‡˙ ב˙

‰נ ‰‚‰בחיי ‰יום יומים מ˙‡ימ ‰ל‰ור‡˙ ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים וב˜יום מˆו˙י'‰ ,רי ז‚ ‰ם

ו‰עי˜ר בכל ‡‰מור ,ו‰רי כל „בר ˙לוי בברכ˙ ˘‰י"˙ יוˆר „‡‰ם ומנ‰י‚ו ,לכן ‰רי

‡ל‡ ˙˘˙„ל ל‰חליפ ‰במל‡ ‰חר˙ ומ ‰טוב ל‡חרי ‡יז˘ ‰ניו˙ ˘˙עבור ‰מ˙יחו˙.

ועו„ מ‰עˆו˙ בז˘ ,‰כ˘נ˙˜ל˙ במל˘ ‰מ‚מ‚מ ,‰ל‡ ˙˙ע˜˘ לבט‡ „ו˜‡ מל ‰זו,

‰יר‡ ,‰ב„רך ממיל‡ י˙מעט ‚ם ‚‰מ‚ום וכו'.

על כל ‡ח„ ו‡ח˙ ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ ,ו‡ז ‰רי נ‡מר " '‰לי ל‡ ‡יר‡" ,וכ˘˙˙מעט מ„˙

נוסף על מילוי ‰ור‡˙ ‰רופ‡ים ˘˙˘‡ל בעˆ˙ם˙˙ ,חז˜ בבטחונ ‰ב˘‰י"˙ ‰מ˘‚יח

ולפעמים ‰כי ˜רובו˙ ˜ור ‰ז ‰מפני מ‡ורע ˘‰י' ˜˘ור בעˆבים ומ˙יחו˙ם˘ ,לכן

במענ ‰למכ˙ב . . ‰בו כו˙ב˙ מˆב ‰בנו‚ע ל„בור וכו'.

 '‰ל‡ לי ‡יר‡

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' ע„ר(‰-

ח„˘י כפי ˘נחל˜ ‰˙‰לים לימי ‰ח„˘ ,ועל כל פנים י˘מור על ז ‰מכ‡ן ול‰ב‡.

בו„‡י יו„ע מ˙˜נ˙ ˜„מונים ל‡מר  -בכל יום ל‡חר ˙פל˙ ˘‰חר ˘‰ -יעור ˙‰לים

ב˜יום ‰מˆו˙ י˙וסף בברכו˙ ˘‰י"˙ נו˙ן ˙‰ור ‰ב‰מˆטרך לו בכלל וב‰נ"ל בפרט.

ויוסיף ב‰טב˙ ‰מˆב ,ופ˘וט ˘ככל ˘יוסיף ב˙‰מ„ ‰ו˘˜י„ ‰בלימו„ ˙‰ור ‰ו‰י„ור

לב ל‡ופן „בורו ול‡ י˙ר‚˘ מז˘ ‰לע˙ ע˙‡ ‰ינו כ„בעי  -י˙וסף בˆ‰לח˙ ‰טפול

וכיון ˘לרוב‡ „רוב‡ ‰רי ז˘˜ ‰ור ‚ם כן עם כח ‰מח˘ב‰ ,‰נ ‰ככל ˘ימעט ב˘ימ˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

יט

בטחון מונע גמגום

˙ור˙ חיים
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)ו‡ר‡ ו ,יב(

ֲﬠ ַרל ˘ׂ¿ ָפ ָ˙י ƒם

...ולכ˙בו בנו‚ע ל‚מ‚ום  -כיון ˘על „‡‰ם לע˘ו˙ ‡˙ ˙‰לוי בו ב„רך ‰טבע ,י˘‡ל

˘‰לו ‰ו‰בטחון ‰עˆמי ‰נ„ר˘

טיפול בחיתוך הדיבור ע"י בטחון בה'  -הקשר בין הנפש לגוף

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"„ עמ' ˜ע(‰

עם רופ‡ מומח ‰במ˜ˆוע ˘כמ ‰טפולים ח„˘ים ח„˘ו בזמן ‡‰חרון ‰מועיל בכ‚ון „‡,

במענ ‰על מכ˙בו  . .בו כו˙ב ‡ו„ו˙ חי˙וך „‰בור ˘לו ˘„ור˘ ‰טבˆ - ‰ריך ל˙‰ייעı

˘˜‰ר לכח ‰מח˘ב‰

‡‰מור‰ ,ו‡ ‰ע„ר ˘לו ‰נפ˘י˙ ובטחון עˆמי ככל „‰רו˘.

י˙ברך ˘‰ו‡ ‰מ˘‚יח על כל ‡ח„ ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ ,כיון ˘סיב ‰ח˘וב ‰במיחו˘

ורו‡ים במוח˘ ˘בנו‚ע ל‚מ‚ום מועיל ‰בפרט ˙‰‰חז˜ו˙ במ„˙ ‰בטחון ב˘‰ם

ורופ‡ ב˘ר ו„ם ˘לוחו ‰ו‡.

ˆיווי ˜‰ב"‰ - ‰רי ז‚ ‰ם „‰רך ל˜בל˙ ‰ברכ‰˘ ,‰ו‡ "‰רופ‡ כל ב˘ר ומפלי‡ לע˘ו˙",

י‰י' כ‰ור‡˙ חז"ל מבי‡ לי„י מע˘˜ ‰יום ‰מˆו˙ ב‰י„ור˘ ,נוסף על ‰עי˜ר ˘כן ‰ו‡

‡ל‡ ועי˜ר˘ ,עליו ל‰וסיף ב˙‰מ„ ‰ו˘˜י„ ‰בלימו„ ˙‰ור ‰נ‚ל ‰וחסי„ו˙ ,ו‰לימו„

ויע˘ ‰כ„ע˙ רופ‡.

יח

חי„ו˘ כ„‚ ‰ול ˘ˆריך ל‰זכיר בפירו˘ ˘כן ˙ר‚ם ‚ם ‡ונ˜לוס.

˘‡חו˙ ‡ביו יכול ‰ל‰י˜ר‡ "„ו„) "‰ב„יו˜ כ˘ם ˘‡חי ‡ביו נ˜ר‡ "„ו„"( ,ו‡ין בז‰

"„ו„ – "‰בכל ז‡˙ ‡ינו מוסיף )כר‚יל( "כ˙ר‚ומו" ,כיון ˘‚ם מˆ„ פ˘טו˙ ‰ענין מובן

ולכן‡ ,ף ˘ר˘"י נז˜˜ ל‰בי‡ ל˘ון ˙‰ר‚ום ,כ„י ל‰ס˙ייע לחי„ו˘ו בפירו˘ ˙יב˙

 ‡"‰‰בסוף ˙‰יב ‰מ˘נ ‰מזכר לנ˜ב.[‰

]וכמו ˘נ‡מר )בר‡˘י˙ ב ,כ‚(" :לז‡˙ י˜ר‡ ‡˘ – ‰כי מ‡י˘ לו˜ח ‰ז‡˙"˙˘ ,וספ˙

פירו˘ו "‡חי ‡ביו"˘ ,וב ‡ין כל פל‡ לפר˘ ˘"„ו„) "‰בל˘ון נ˜ב‰ (‰י‡ "‡חו˙ ‡ביו"

„„˜ .ו˘ים כ ,כ( „"˘ -ו„" מ˙ייחס ל"‡חי ‡ביו"; ול‡חר ˘יו„עים ‡נו ל„‰י‡ ˘"„ו„"

˘"„ו„ "‰מ˙ייחס ל"‡חו˙ ‡ביו"‰ ,רי כן מˆ‡נו בפירו˘ – בכמ ‰כ˙ובים

)˘מיני י,

‡מנם ב‡מ˙‡ ,ין פירו˘ ז ‰חי„ו˘ ‚מור ,כי ‡ף ˘ל‡ מˆ‡נו בפירו˘ בכ˙וב ‡חר

מל˘ון ˙‰ר‚ום על ‡˙ר.

כ‡ן ומח„˘ ˘"„ו„˙ו" „י„ן פירו˘ו "‡חו˙ ‡ביו"‰ ,ו‡ מבי‡ ר‡י' לפירו˘ מחו„˘ ז‰

מכיון ˘בכל מ˜ום פירו˘ ˙יב˙ "„ו„˙ו" ‰ו‡ "‡˘˙ ‡חי ‡ביו" – לכן כ‡˘ר ב‡ ר˘"י

‡ל‡ – על פי ‰נ"ל יובן „‰בר:

– ולמ ‰כ‡ן ‰ו‡ ר˜ מע˙י˜ ל˘ונו בלי ל‰זכירו?

כ‡˘ר ר˘"י מ˘˙מ˘ ב˙ר‚ום ‡ונ˜לוס‰ ,רי ‰ו‡ ‡ומר בפירו˘ "כ˙ר‚ומו" )וכיוˆ‡ בז(‰

ולכ‡ור ,‰מ„וע נˆרך ר˘"י לל˘ון ˙‰ר‚ום ,ו‡ינו מפר˘ "‡חו˙ ‡ביו"? ול‡י„ך:

נ˜ט בל˘ון ˙‰ר‚ום – "‡ח˙ ‡בו‰י".

ר˘"י בפירו˘ו כ‡ן ‡ינו כו˙ב בל˘ון ˜‰ו„˘ )וכ„רכו ‰ר‚יל‡" – (‰חו˙ ‡ביו"‡ ,ל‡

„.

לפי כל ז ‰י˘ לב‡ר „יו˜ נוסף ב„ברי ר˘"י כ‡ן:

מ˘פח˙י  . .ממ˘פח˙י ומבי˙ ‡בי"[.

בפני ‡ליעזר ˘רˆונו ב‡˘‰˙˘ ‰י' ממ˘פח˙ו )חיי˘-ר ‰כ„ ,לח-מ(‡" :ל בי˙ ‡בי ˙לך ו‡ל

˘עמרם ל˜ח ‰ל‡˘ ‰מכיון ˘‰י˙ ‰מיוחס˙ כמו˙ו ]וע"„ ˘מˆינו ב‡בר‰ם‚„‰˘ ,י˘

מ˘ ‰ו‡‰רן ובמי נ˙ייחסו"; וז‰ו ˘מ˙‡ר ‰כ˙וב ‡˙ יוכב„ ב˙ור "„ו„˙ו" ˘ל עמרם,

˜úר‡˙ ˘ב˙
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)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  58ו‡ילך(

וז‰ו מ˘ ‰ב‡ ‰כ˙וב לב‡ר כ‡ן‰˘ ,טעם
לז˘ ‰זכו ‡‰רן ומ˘ ‰ל‰יבחר ל‰יו˙ ‚ו‡לי
י˘ר‡ל ‰ו‡ מטעם ז‰"˘ ‰ו‡ ‡‰רן ומ˘‰˘ "‰ם
"‡לו ˘‰וזכרו למעל˘ ‰יל„ ‰יוכב„ לעמרם",
ובזכו˙ מעל˙ ‡בי‰ם ו‡מם ˘עס˜ו ב˜יום עם
י˘ר‡ל במˆרים זכו ל‰יו˙ ‡לו ˘"‡מר  '‰ל‰ם
‰וˆי‡ו ‡˙ בני י˘ר‡ל".

על יוכב„ נ‡מר לעיל )˘מו˙ ‡ ,טו ו‡ילך
ובפר˘"י( ˘ל‡ ˜יימ‚ ‰זיר˙ פרע" ‰כל ‰בן
‰ילו„" ,וי˙יר ‰מזו ˘"מספ˜ו˙ ל‰ם מים ומזון"
)פר˘"י ˘ם ‡ ,יז(„˙˘‰˘ ,ל ‰וע˘˙ ‰כל ‡˘ר
ביכול˙ ‰לבטל ‚זיר˙ פרע ‰ועו„ ע˘˙‰ ‰פוך
מ‚זיר˙ו .וכן על עמרם מˆינו ˘למרו˙ ‚זיר˙ו
˘ל פרע‰" ‰חזיר ‰וע˘ ‰ב ‰לי˜וחים ˘ניים"
)פר˘"י ˘ם ב.(‡ ,

ועל ז ‰מ˙ר˘ ,ıב‡ ‰כ˙וב ללמ„נו ‰טעם
לז˘ ‰בחר ˜‰ב" ‰ב‡‰רן ומ˘‰˘ ‰ם י‰יו ‡לו
˘יוˆי‡ו ‡˙ בני י˘ר‡ל ממˆרים‰˘ ,ו‡ בזכו˙
ז˘" ‰יל„ ‰יוכב„ לעמרם" .בי‡ור „‰ברים:

לר˘"י ‰ו˜˘ ‰מ„וע נ‡מר כ˙וב ז ‰כלל‰ ,רי
ברור ˘כל ‰כ˙ובים מ„ברים על ‡ו˙ם "‡‰רן
ומ˘ ,"‰ו‰ם ‡לו ˘"‰וˆי‡ו ‡˙ בני י˘ר‡ל",
וכל ‰כ˙וב מיו˙ר ‰ו‡ לכ‡ור.‰

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

לכ‡ור˙ ‰מו ,‰מ ‰מוסיף ר˘"י בפירו˘ו,
וכי ‰יינו חו˘בים ˘‡ין ‡לו ‡ו˙ם ˘"‰וזכרו
למעל!?"‰

)ו ,כו .ר˘"י(

י˘ מ˜ומו˙ ˘מ˜„ים ‡‰רן למ˘ ‰וי˘ מ˜ומו˙ ˘מ˜„ים
מ˘ ‰ל‡‰רן לומר לך ˘˘˜ולין כ‡ח„

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  62ו‡ילך(

וז‰ו ‰טעם ˘"י˘ מ˜ומו˙ ˘מ˜„ים ‡‰רן
למ˘ ‰וי˘ מ˜ומו˙ ˘מ˜„ים מ˘ ‰ל‡‰רן",
˘‰ו‡ מ˘ום ˘˘ני‰ם ‰ם חל˜ מ˘ליחו˙ ‡ח˙.

‡ך פירו˘ "˘˘˜ולין כ‡ח„" ‰ו‡
˘ב˘ליחו˙ם ל‰וˆי‡ ‡˙ בני י˘ר‡ל ממˆרים
נח˘בים ˘ני‰ם ו˘˜ולים "כ‡ח„" ,ו‰יינו,
˘„‰מיון ביני‰ם ‰ו‡ בז˘ ‰ל˘ני‰ם חל˜
ב‡ו˙˘ ‰ליחו˙ ‡ח˙.

"˘וין ז ‰כז "‰יכול ל˙‰פר˘ ˘˘וין ו˘˜ולים
‰ן ז ‰כז ‰בכל עניני‰ם ,ול˘ני‰ם ‡ו˙ ‰מ„רי‚‰
ב‚„לו˙ וכיו"ב .ו„בר כז‡ ‰כן ‡י ‡פ˘ר ל‰י‡מר
על מ˘ ‰ו‡‰רן.

וכ˙ב "˘˘˜ולין כ‡ח„":

פל"ו˘˘" ‡ ,ני‰ם ˘וין ז ‰כז ,"‰וע„"ז ב˘‡ר מ„חז"ל(

)˙וספ˙‡ סוף כרי˙ו˙ .ובי˜"ר

וי˘ ל˙ר˘ ,ıלכן ˘ינ ‰ר˘"י מל˘ון ‰מ„ר˘
"˘˘˜ולין ז ‰כז"‰

)ˆי„ ‰ל„רך ,מ˘כיל ל„ו„ ,ר‡"ם

˘˜‰ו ‰מפר˘ים
ס"פ מסעי ,ועו„(‡ ,יך י˙כן ל„מו˙ מי˘‰ו‡ ,פילו
‡‰רן ‰כ‰ן ,למ˘ ‰רבינו  -מו˘יען ˘ל י˘ר‡ל,
עם כל ‰מעלו˙ ‰מפור˘ו˙ בו ב˙ור ,‰ומ‰
פירו˘ ‰ל˘ון "˘˘˜ולין כ‡ח„"?

)ו ,כו .ר˘"י(

‡לו ˘‰וזכרו למעל˘ ‰יל„ ‰יוכב„ לעמרם

‰ו‡ ‡‰רן ומ˘˘‡ ‰ר ‡מר  '‰ל‰ם
‰וˆי‡ו ‡˙ בני י˘ר‡ל

‰ו‡ ‡‰רן ומ˘˘‡ ‰ר ‡מר  '‰ל‰ם
‰וˆי‡ו ‡˙ בני י˘ר‡ל

מדוע זכו משה ואהרן
להיות גואלי ישראל?

איך אפשר להשוות
אהרן למשה?

עיונים וביאורים קצרים

פנינים

מיני' )ויומ˙˜ עפ"ז ‰ל' „ל‰לן "ר"‡ ‡ומר

‡ח˙ בלב„.

˘‰ם כבר מורכבים מ„' ‰יסו„ו˙ למˆי‡ו˙

כל מכ‰ ‰י˙ ‰ר˜ במˆי‡ו˙ „‰ברים כפי

‡ל‡ ב˙ו‡ר וחיˆוניו˙ „‰ברים – וממיל‡

מוכח‡ מיל˙‡ ˘חלו˙ ‡‰יסור ‰י‡ ר˜

בי‡רנו לעיל „‡ם ‡ין „בר ‡סור ב‰נ‡‰

כ‚ ע"‡ „סבר „חמ ıמו˙ר ב‰נ‡ ,‰וכבר

ו‰ו‡ ל˘יט˙ו ‚בי חמ˘‡„ ,ıכחן בפסחים

כמכ‡ ‰ח˙ בלב„ )ול‰כי מנינן ע˘ר(.

כו'" ,ו˜"ל( ,וב‡ לומר „כל מכ ‰נמני˙

ס"ל בנו‚ע לטומ‡˙ מˆרים˘ ,ל‡ נ‚ע‰

‡פ"ל ˘‰ו‡ סיי‚ בלב„ כנ"ל( .ו‰כי נמי

ב„ברים ‡לו נחל˜ על ב' ‡‰חרים „ל‰לן

ב˙ו‡ר „‰בר ול‡ בעומ˜ )ו‡יסור ב"י וב"י

˜úר‡˙ ˘ב˙
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ו‰נ‰

מˆינו סו‚ ‰נ‡‡˘ ‰ין בו ˆ„

ב‚ ‰„‚‰בי מכו˙ מˆרים„ ,ל„ע˙ ר"‡ "כל

י˘ ל‰מ˙י˜ פלו‚˙˙ ˙‰נ‡ים

˘ל˜ו ‰מˆרים במˆרים ע˘ר מכו˙ כו'",

‚‰לילי ב˘ ‰„‚‰ם לעיל מיני' "מנין כו'
„י"ל ˘ל‡ לחינם ‰וב‡ו „בריו בסמוך ,כי

ובז‰

מ„‡וריי˙‡ ול‡ ר˜ מ„"ס ,ו‡כ"מ.

ומע˙‰

ו‡‰רן לפני פרע.‰

י˘ לב‡ר ‚ם „ברי ר' יוסי

‚בי ביעור חמ.ı

ל„‰י‡ בפסחים ‡„ :‰כן רע"˜ ‰כי ס"ל

ומ˙‡ימים „‰ברים ל‰פלי‡ עם ‰מבו‡ר

‰י‡ כמ"„ ˘‡ין ביעור חמ‡ ıל‡ ˘ריפ,‰

רע"˜ ˘‰מכו˙ ‰יו ‚ם בחומר ‰‰יולי –

"ויבלע מט‰‡ ‰רן"‰˘ ,ל‡ בוו„‡י י„ע ˘‰י"˙ מ˙חיל ‰מ˘ ‰י‰י' בע˙ עמו„ מ˘‰

וכבר מˆינו בכ"מ ‚„ר ˘ל "סיי‚" ˘‰ו‡

סיי‚ כז ‰ב˘‡ר ‡יסורי ‡כיל ‰ו‰נ‡,(‰

‰ר‡˘ונים ˘ם‡ ,מ‡י ל‡ מˆינו ב˙ור‰

‰ו‡ מטעם ˘ל‡ יב‡ ל‡כלו )ו‡‰ריכו

חמ‚ ıם בב"י וב"י ‰וי ב‚„ר סיי‚ בלב„

)יחז˜‡ל כט" :(‚ ,לי י‡ורי ו‡ני ע˘י˙יני":

˙כלי˙ עניין ע˘ר ‰מכו˙ ‰י‡ לבטל ‡˙ טומ‡˙ ‰מˆרים‰ ,מ˙בט‡˙ בטענ˙ פרע‰

˜ליפ˙ מˆרים – "לי י‡ורי ו‡ני ע˘י˙יני"

כ‰כנ ‰ו„˜‰מ ‰לע˘ר ‰מכו˙.

לב‡ר ‚ם ‡˙ ˙וכנו ‰פנימי ˘ל נס ז‰˘ ,‰יי˙ ‰בו ˘ביר˙ ו"בליע˙" טומ‡˙ ‡ר ıמˆרים,

ונוסף על מ˘ ‰י˘ ל˙ר ıבז ‰ב„רך ‰פ˘ט ]ר‡ ‰במ˜ור „‰ברים ‡‰ריכו˙ בז ,[‰י˘

‰י„וע ‰ברי˘ פסחים „‡יסור ב"י וב"י

עומ˜ נוסף בחלו˙ ‡‰יסור( ,וכ˘יט˙ ‰ר"ן

ל‡יסור ‡כיל ‰ו‰נ‡) ‰ו‡"כ ‡ינו מעי„ על

‰חמ‡‰ ,ıפ˘רו˙ ל‡כיל ‰ו‰נ‡ ;‰ו„ע˙

"ויבלע מט‰‡ ‰רן"˘ ,ל‡ נ‡מר כלל בˆיווי ˘‰י"˙?

לפני פרע ‰י‰י' מ˘ ‰מט‰‡ ‰רן "י‰י ל˙נין" ,ו˙ו ל‡ .ו‡יך בפועל נע˘ ‰נס נוסף ˘ל

וי˘ ל˙מו‡ ‰ו„ו˙ נס ז„ ,‰לכ‡ור ‰ב„ברי ‡ '‰ל מ˘ ‰ו‡‰רן נ‡מר ˘"‰מופ˙" ˘יוˆ‚

וח"ו מלומר ˘בע˜בו˙ מע˘י ‰חרטומים "‰וכרח" ˘‰י"˙ ל‰וסיף ‡˙ ‰נס ˘ל

ומ"„ ‰ר‡˘ון י˙ר‡„ ‡‰„ ıסר˙ ‰ור‰

‰יינו ˘‰יט„ ‰ביעור חמ‰ ıו‡ ר˜ ע„ ‰יכן

ר˜ ע„ מ˜ום ˘‰ייך כבר לˆיור „' יסו„ו˙,

כרוכים זב"ז(„ .ר"‡ „סבר ˘‰מכ‰ ‰י˙‰

נס נוסף ˘"ויבלע מט‰‡ ‰רן ‡˙ מטו˙ם" )פר˘˙נו ז ,ט-יב(.

נ‰פך ל˙נין ,ע˘ו ‚ם חרטומי מˆרים כן – "וי˘ליכו ‡י˘ מט‰ו וי‰יו ל˙נינם" .ו‡זי נע˘‰

ו˘‰לך לפני פרע ‰י‰י ל˙נין"‡ .מנם ,כ‡˘ר ˜יימו מ˘ ‰ו‡‰רן ‡˙ ˆיווי  '‰ו‰מט‰

ו‡‰רן "כי י„בר ‡ליכם פרע ‰ל‡מר ˙נו לכם מופ˙ ,ו‡מר˙ ‡ל ‡‰רן ˜ח ‡˙ מטך

ל˜ר‡˙

˘ליחו˙ם ‰ר‡˘ונ˘ ‰ל מ˘ ‰ו‡‰רן ‡ל פרעˆ ,‰יוו˘‰ ‰י"˙ ‡˙ מ˘‰

קליפת מצרים – "לי יאורי ואני עשיתיני"  /ה"מופתים" – לשבר את קליפת
מצרים ולהודיע את מציאות השי"ת  /רק "מטה אהרן" יכול "לבלוע"

המטה ה"בולע" את קליפת מצרים

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

˘מˆי‡ו˙ו ˜˘ור ‰ל˙ו‡ר )ולˆור˘ (‰ל

‚ם כז‡˘ ‰ינו "מבי‡ לי„י ˘ום ‡כיל."‰

עˆמו ‰כולל כל ‡ופן ˘ל ˙˘‰מ˘ו˙,

סבר „‚ם ‡יסור ‰‰נ‡‰ ‰ו‡ ‡יסור מˆ„

בסבר˙ ר' י‰ו„ ‰לחייב ˘ריפ – (‰ומע˙‰

)וי„וע „טומ‡˙ מˆרים וטומ‡˙ חמı

מˆרים„‰„ ,בר ˙לוי ע„ ‰יכן ‰ו‡ ˘יעור

מכו˙ מˆרים ˘ב‡ו ל˘בור ולבטל מˆי‡ו˙

‰יכן נ„ר˘˙ ˘‰ב˙˙ו ,כי ‰ו‡ „‰בר לענין

כמ ‰עמו˜ ˘ם ‡יסור חמ ıוממיל‡ ע„

‰ו‡ .וי"ל „˘ייכ‡ ל‰פלו‚˙‡ „לעיל ע„

‡ל‡ „פלי‚י ב˘יעור „‰בר ע„ כמ ‰עמו˜

לפנינו ‡ל‡ ‚ם ב˘ור˘ ‰חומר ויסו„ו,

‰י˙‰ ‰מכ ‰ר˜ ב„בר ‰נ‚ל ‰כמו ˘‰ו‡

˘‰ו‡ יסו„ חמי˘י .ונמˆ‡ „לב' „‰עו˙ ל‡

ורע"˜ ס"ל „‡ף חומר ‰יולי נפ‚ע במכ,‰

נ˙מז‚ו ונ˙‚ב˘ו למˆי‡ו˙ ‡ח˙ ˘לפנינו(,

‰יסו„ו˙ ˘ב˘ור˘ מˆי‡ו˙ „‰ברים )בטרם

‰יסו„ו˙; ור"‡ ס"ל ˘‰מכ ‰כלל‚ ‰ם „'

"יסו„ פ˘וט" – חומר ‰‰יולי ‰מופ˘ט מ„'

מ„' יסו„ו˙ ‡˘ רוח מים עפר ,וי˘נו ‚ם

„„‰ברים מיוס„ים על ז˘ ‰כל „בר מורכב

רע"˜ "˘ל חמ˘ מכו˙" ,ובי‡ר ‰כלבו

מכ‰ . . ‰י˙˘ ‰ל ‡רבע מכו˙ כו'" ול„ע˙

טומ‡˙ מˆרים ˘ˆריך ל˘בור ולסל˜

‡פי' בבל יר‡ ‰ובל ימˆ‡ )וכמו ˘נ˙"ל

וˆיור( ,ור‡יי˙ו לז ‰מ‡„ ‡‰סור ‰חמı

„‰בר )‚ם כפי ˘‡ין לו כל ˘ייכו˙ ל˙ו‡ר

מ"„ סבר „‡יסור ‰נ‡˘ ‰ור ‰על עˆם

ל‰נ‡‰ ‰מבי‡ ‰לי„י ‡כיל‡ .‰בל ‡י„ך

ל˙ו‡ר וˆיור ,ול‰כי מו‚בל ‡‰יסור ר˜

„‰בר ר˜ ע„ מ˜ום ˘י˘ לו ע„יין ˘ייכו˙

„מ˙יר סבר „‡יסור ‰נ‡˜ ‰רוב לעˆם

„‰בר ,ובז ‰נחל˜ו כמ ‰עמו˜ „‰בר„ ,מ‡ן

מ‡כיל˜‰ ,‰רוב ‰יו˙ר לעˆם מˆי‡ו˙

‰נ‡ ‰מור ‰על חלו˙ ‡יסור עמו˜‰

חמ ıבחפˆ‡ ‡‰סור„ ,כבר נ˙"ל „‡יסור

בח˜יר ‰כעין ‰נ"ל ,ע„ כמ ‰ח„ר ‡יסור

כ‡ן ‡ם מו˙ר ‡ו ‡סור .ומע˙ ‰י"ל „˙לוי

‡יסור לכלבי ‰פ˜ר ,ו‡יפלי‚ו בז ‰בירו˘'

ממנ˙ ‰ועל˙ וריוח ,כ‚ון ‰מ‡כיל „בר

‰מבי‡ ל‡כיל ,‰ו‰ו‡ ˙˘‰מ˘ו˙ ˘‡ין

טז
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כ˘ם ˘‡ין ל‡„ם חיו˙ מבלי ‰נ˘מ‰ ‰מלוב˘˙ בו ,כך כל נבר‡ י˘ בו ניˆו„˜ ıו˘,‰

‰מכו˙ ˘‰ן מבטלו˙ בפרטיו˙ כל פרט ופרט מ˜ליפ˙ מˆרים.

ול‡חר "מופ˙" כללי ז˘ ‰ל "בליע˙" וביטול ‡"‰ני ע˘י˙יני" ˘ל מˆרים ,ב‡ו ע˘ר

ו"בולע" ומבטל ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰עולם כול.‰

˘ל ‰נס ,כ‡˘ר "ויבלע מט‰‡ ‰רן ‡˙ מטו˙ם" – ו‡זי ‰ומח˘ כיˆ„ ˘‰י"˙ ˘ליט

– ל‰ר‡ו˙ ˘ליט ‰כללי˙ על ענייני ‰עולם כולם .ו„בר ז˙‰ ‰בט‡ „וו˜‡ בחל˜ ‡‰חרון

ˆורך )יכול˙ וממ˘ל (‰במי ˘˘ולח ‡˙כם" )ר˘"י ומפר˘יו ז ,ט( .וז‰ו עניינו ˘ל מופ˙ ‰מט‰

נס מט‰‡ ‰רן ‰ו‚„ר בפי ˘‰י"˙ כ"מופ˙" ,ופיר˘ ר˘"י „‰יינו "‡ו˙ ל‰ו„יע ˘י˘

וז‰ו עניין ‰מופ˙ ˘במט‰‡ ‰רן:

בחינ ‰ובחינ ‰לפי עניינ„˜‰ ,‰ים מכ ‰כללי˙‰˘ ,י‡ מ˘בר˙ ‡˙ כללו˙ טומ‡˙ מˆרים,

‡מנם ,מכיוון ˘˜ליפ˙ מˆרים ‰י‡ עז ‰וח˘וכ ‰ביו˙ר‰ ,רי בטרם ˘‰יכ˘‰ ‰י"˙ כל

כל ‡ו˙ן "ע˘ר כ˙רין".

„מס‡בו˙‡" )ר‡˙ ‰ני‡ פ"ו( ,על כן ב‡ו ע˘ר מכו˙ ˘‰ן מ‚לו˙ ‡ורו י˙' ומבטלו˙ ‡˙

ומ˘„„ ‡˙ ‰טבע .ומכיוון ˘ב˜ליפ˙ מˆרים י˘ ע˘ר בחינו˙ ועניינים – "ע˘ר כ˙רין

‚˙‰לו˙ כזו‰ ,רי ‡ין עו„ מ˜ום לטעו˙ ˘‰עולם ˜יים מעˆמו רח"ל‰˘ ,רי ב‡ ‰בור‡

˘‰י"˙ ‰ו‡ ‰מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם ו˘‰ולט בו ,ו‰ו‡ לב„ו מחיי' ‡ו˙ו כל ר‚ע מח„˘ .ובע˙

כל מכ ‰ומכ‰˘ ‰בי‡ ˜‰ב" ‰על ‰מˆריים במˆרים‰ ,יי˙ ‰מ‚ל ‰ומו„יע ‰כיˆ„

"‰מופ˙ים" – ל˘בר ‡˙ ˜ליפ˙ מˆרים
ול‰ו„יע ‡˙ מˆי‡ו˙ ˘‰י"˙

‰עולם כולו בכל ר‚ע ור‚ע מח„˘ ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

˜˘ ‰זו ,לבטל ‡˙ טומ‡˙ ‰ר‚˘˙ ‰י˘ו˙ ,ול‰ו„יע ‡˘ר ˘‰י"˙ ‰ו‡ ‰מ‰וו ‰ומחיי' ‡˙

וז‰ו סו„ ‰מכו˙ ˘‰בי‡ ˘‰י"˙ על ‰מˆריים במˆרים˘ ,פעול˙ן ‰יי˙ ‰ל˘בר ˜ליפ‰

)ור‡ ‰בכל ז ‰ב˙ור‡ ‰ור פר˘˙נו נו „ ,ו‡ילך .ועו„(.

ב‰ם וע„ ˘מכחי˘ים ‡ו˙ ‰ל‚מרי ,וטוענים ‡˘ר "‡ני ע˘י˙יני" – ˘מˆי‡ו˙ם מעˆמו˙ם

וז‰ו עניין ˜ליפ˙ פרע‰ ,‰י‡ טומ‡˙ מˆרים‡˘ ,ינם מר‚י˘ים בחיו˙ ‡‰לו˜י˙ ‡˘ר

‡ל „‰בר ‰נ‡כל ‰י‡ ‡ל ˆ‰ור˘ ‰לו,

זו ‡‰יסור ח„ר לחומר ועˆם „‰בר כפי

מבלי כל ˘ימו˘ בחמ‰ – ıיינו˘ ,בחפˆ‡

ז‡ ‰ף ל‡ ימˆ‡ בר˘ו˙ו ˘ל י˘ר‡ל‡ ,פילו

נוסף ˘‡ינו ב˘‡ר ‡יסורי ,ו‰ו‡ ˘חפˆ‡

‡‰וסר ב‡כיל‡ .(‰ך בחמ ıמˆינו ‡יסור

בפרטיו˙ ‰חילו˜ בין "ˆיור" ז ‰ל"ˆיור"

כבר ‡יזˆ ‰יור ˘‰ו‡ )ול‰לן י˙' יו˙ר

˘ל ‡‰יסור ‡ל „‰בר ‰ו‡ כפי ˘י˘ לו

מסויימ˙ ,ו‡"כ ‚ ‡‰ופ‡ ר‡י' ˘˜˘ר ז‰

‰נע˘„ ‰ו˜‡ כ‡˘ר ‰חומר ‰ו‡ בˆור‰

)ו‡יסור‡ (‰ל „‰בר ‰ו‡ ע"י ˘‰ימו˘ בו,

ו‰נ‰

סו"ס ‚ם ˘˜‰ר ˘ל ‰נ‡‰

ל‰נ‡‡ (‰ין כל רע.

ב‰נ‡ ,‰כי בחומר ועˆם „‰בר )˘‰ייך

ל‰יו˙ ר‡וי ל‡כיל ,(‰ולכן „‰בר מו˙ר

בˆור˙ „‰בר וחיˆוניו˙ו )במ‚˘ ‰ורם לו

„י"ל „‡יסור ‡כיל‰ ‰יינו ˘‰רע נמˆ‡ ר˜

ורע ,ו‡ם רע ‰ו‡ ‡יך מו˙ר ב‰נ‡‡ ,‰ל‡

˘„‰בר ‡‰סור ‰ו‡ חפˆ‡ ˘ל טומ‡‰

„לכ‡ור‡ ‰יסור ‡כיל ‰ע"פ ˙ור ‰מור‰

‰חילו˜ בין ‡יסורי ‰נ‡ ‰ל‡יסורי ‡כיל,‰

„בר ‰נ‡כל .וז‰ו ‡ח„ ‰בי‡ורים במ‰ו˙

לעˆם „‰בר מ‡כל ‡ף בטרם ב‡ ל˙בני˙

‰‰נ‡ ‰מ„‰בר )ו‡יסור˘˜ (‰ור‚) ‰ם(

בפני עˆמו‰ ,יינו עˆם מˆי‡ו˙ו; ו‡ילו

‰ר‡וי' ל‡כיל ,‰ול‡ ‡ל ‰חומר ב‰יו˙ו

‰יינו כפי ˘‰ו‡ מˆויר ב˙בני˙ ו˙כונ‰

ומחי' ‡ו˙ו ,ומ„מ ‰לומר ‡˘ר ‡ין בו ניˆו‡ ıלו˜י ,ו‰רי ‰ו‡ ˜יים מעˆמו רח"ל.

ו˘‰פלו˙‰ ,ו‡ מ‰˘ ‰נבר‡ ‡ינו מר‚י˘ ומכיר כלל במ‰˘ ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ ‰י‡ מ‰וו‰

ובז‚ ‰ופ‡ ‰רי י˘ מ„ר‚ו˙ רבו˙ ב‡ופן ‰‰עלם על ‡ור „˜‰ו˘ .‰ו˙כלי˙ ‰ירי„‰

חמ .ıכי ˘ייכו˙˘ ‰ל ‡כיל) ‰ו‡יסור(‰

ו‰רי ‰חילו˜ בין ‚' ענינים ‡לו )‡כיל,‰

)וכ˙וˆ‡ ‰מ‡יסור ז ‰ב‡ חיוב ביעור(,

ו‰נ‡‡ ‰ל‡ ‚ם בבל יר‡ ‰ובל ימˆ‡

ו‰נ‰

‡יסור ‰חמ‡ ıינו ר˜ ב‡כיל‰

‰נ‡ ,‰וב"י וב"י( ‰ו‡ ב„‚‰ר˙ יסו„ ‡יסור

‡ור „˜‰ו˘˘‡ ‰ר בו.

מלוב˘˙ ב˙וך ענייני ‰עולם ˘‚‰מיים ,וטבעו ˘ל „בר ˘‚‰מי ˘‰ו‡ מס˙יר ומעלים על

˘‰ו‡ כל עי˜ר חיו˙ו ו˜יומו‡ .מנם ,חיו˙ ‡לו˜י˙ זו ‡ינ ‰ניכר˙ לעין כל ,כי ‰י‡

י
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 (1ומע˙ ‰י˘ ל‰בין ˘יט˙ חכמים „סברי „‡ף
בחמ‡ ıין ˘ם ‡‰יסור חל על עˆם מˆי‡ו˙ ‰חומר,
‡ף ˘לכ‡ו' ‡יסור בל יר‡ ‰ובל ימˆ‡ מוכיח „ל‡
כן ,כנ"ל .וכנר‡"ˆ ‰ל „ב‡מ˙ ‡ף חכמים סברי
˘‡יסור ב"י וב"י מור ‰על ‡יסור בעˆם ‰מˆ‡ו˙
‰חמ) ıול‡ ר˜ ˘‡סור ל˙˘‰מ˘ בו ל‡כיל‡ ‰ו
ל‰נ‡‡ ,(‰בל מ"מ ל„י„‰ו ז‰ו ר˜ סניף מן עי˜ר
„‰בר ,פירו˘ „ר‡˘י˙ „‰בר ‰ו‡ ˘‰חמ‡ ıסור
ב‡כיל ‰וב‰נ‡‡ ,‰ל‡ ˘‰חמיר˙ ‰ור ‰ל‡סור ‡ף
‰מˆ‡ו˙ עˆם מˆי‡ו˙ ‰חמ ,ıמי‰ו ל‡ ‡סר ‰כ‡ן
‡ל‡ ‰מˆ‡ו˙ ˘ל מˆי‡ו˙ חמ‰ ıר‡וי ל‡כיל‡ ‰ו
ל‰נ‡‡ .‰בל ר"י סביר‡ לי' „‡יסור ב"י וב"י מוכיח
˘י˘ כ‡ן עומ˜ ח„˘ בפני עˆמו בחלו˙ ‡‰יסור,
„‡‰יסור חל על עˆם ‰חומר ,ול‰כי בעי ˘ריפ‰
„ו˜‡ כנ"ל‰ .ער˙ ‰מו"ל.

‰ו‡ "˘ל‡ י ‡‰בו ‰י˙ר ‡כיל ,"‰עיי"˘.

‡חז˜י' ע„יין ‚„ר ‰‰נ‡‡˘ ‰סר˙ ‰ור‰

מע' כ כלל ˜יט כ' „‚ם לרב ‡ב‰ו „פלי‚

ועיי' מ‰ר"ם חל‡ו˘ ‰ם( .וב˘„"ח כללים

‡כיל˘ . . ‰לו˜ח ב„מים „בר מ‡כל",

ו˙ועל˙ )וממיל‡ „‰בר "מבי‡ לי„י ˘ום

„‰בר כולל כל ‰נ‡˘ ‰י˘ ממנ ‰ריוח

‰נ‡ ‰מבי‡ ‰ל‡כיל ,‰ובמובן רחב יו˙ר

„‡יסור ‰נ‡‰ ‰ו‡ סניף מן ‡‰כיל ,‰כי

‰ם ב‡ו˙ ˘לו˜ח ב„מים „בר מ‡כל"‰ ,רי

לי„י ˘ום ‡כיל ‰וס˙ם ‰נ‡ו˙ לי„י ‡כיל‰

ל‡ י‡כל מ˘מע ל‡ י ‡‰בו ‰י˙ר ‰מבי‡

בו ‰י˙ר ‡כיל ,"‰כ˙ב ר˘"י "מ„˜רינ‡

‡יסור ‰נ‡ ‰מ"ל‡ י‡כל חמ ,ıל‡ י‡‰

„‰נ‚ ‰בי „ע˙ חז˜י' בפר˜ין כ‡„ :יליף

מ‡כיל ‰כנ"ל( ‡פ"ל ˘ני ‡ופנים ע„"ז,

)‰מור ‰על חלו˙ ‡יסור עמו˜ ‰יו˙ר

וב‡מ˙

‚ם ב‡יסורי ‰נ‡‚ ‰ופ‡

ז‰ו יסו„ ˘יט˙ ר"י.1

עˆם ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ‰חמ ıבר˘ו˙ו ‡סור.‰

˘‰ו‡ מופ˘ט מ‡יזו ˆור‰˙˘ ‰י' ,ולכן
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טו

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

וי"ל
בח˜יר ‰מ‰ו ˘יעור חלו˙ ‡‰יסור ב„בר,

„˘יעור ˘‰ב˙‰ ‰מחוייב ˙לוי

"מ˘בי˙ן ˘ל‡ יזי˜ו" ,וחכמים כר"˘.

חי'" „לר"י "מעבירם מן ‰עולם" ולר"˘

בז‰ ‰פלו‚˙‡ בספר‡ ע"‰פ "ו˘‰ב˙י

ו‡כיל˘‰ ,‰ב˙ ‰מ˜רי .עיי"˘ ˘˙ל‰

לסל˜ ˙בני˙ו ו˙כונ˙ו ל‰יו˙ ר‡וי ל‰נ‡‰

לחכמים ‡ף ביטול "ˆור˙" ‰חמ ıבלב„,

ו‰י‡ ‰פלו‚˙‡ „י„ן.

בטל ˙‰ו‡ר" ,ול„ברינו ‰ן ‰ן „‰ברים

ס"ל „ל‡ ‰ו ‰ר˜ ˙ו‡ר וכ˘‰לך ‰זמן

„‡‰יסור חל על ‰עˆם ,ומ‡ן „ס"ל מו˙ר

)‰וב‡ במפענ"ˆ ˘ם( "„מ‡ן „ס"ל ‡סור ס"ל

ולר"˘ מו˙ר ,ובי‡ר ‡‚‰ון ‰נ"ל עˆמו

˘עבר עליו ‰פסח„ ,לר"י ‡סור ב‰נ‡‰

„ר"י ור"˘ ל‰לן בפר˜ין „ף כח בחמı

ומע˙‰

ל‚לו˙ו ול˜רבו לעבו„˙ו י˙' ,ו‡זי „‰רך ‰יחי„י˙ ˘נו˙ר‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל "יר‚יז ‡„ם"

י˘ ל˙לו˙ בז ‰עו„ פלו‚˙‡

מפענח ˆפונו˙ פ"‡(.

‡יסורים ב˙ור˙ ‡‚‰ון ‰נ"ל עˆמו ,עיי'

‡ין בו ‡יסור )ומˆינו ח˜יר ‰כזו בחלו˙

ו‰‰סברים ‡ינם מועילים כלל ,כי ‰טוב נעלם ומוס˙ר בעומ˜ פנימיו˙ו ו‡ין מˆליחים

‡מנם ,לפעמים יור„ ‡„ם למˆב ˘פל ונחו˙ ביו˙ר˘‡ ,ר כל „‰רכים ו˜‰ירובים

לרוח נ˘‡ר בעולם עˆם ‰חומר; מ˘‡"כ

ˆריך ל˘ורפו ,כי ‡ם י‰י' מפרר וזור‰

לבטל עˆם ‰מˆי‡ו˙ ‰חומרי וממיל‡

מחומר וˆור ,‰ול„ע˙ ר"י ˘‰ב˙‰ ‰יינו

)ˆפע"נ ע ˙"‰בחו˜ו˙י

לים" ,ובי‡ר ‰ר‚ˆובי
כו ,ו( „נח' ב‚„ר ˙˘בי˙ו ,כי כל חפˆ‡ כלול

ו‰יינו ˘כל מ‰ו˙ו ספו‚ ‰בחס„ וב‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‡מ˙יים .כי מי ˘‡ינו כ‡‰רן‰ ,רי

˙פ˜י„ ז˘ ‰ל "מט‰ ‰בולע" יכול לי˜ח על עˆמו „וו˜‡ מי ˘‰ו‡ ב„ו‚מ˙ ‡‰רן,

‡‰רן:

וכ‡˘ר נ‡ל„‡‰ ıם לפעול "בליע "‰ו˘ביר ‰כללי˙ בזול˙ו ,עליו ללמו„ ממט‰

˘‰ביר˘ ‰ע˘ ‰מ˘ ‰למר‚לים ועורר ב‰ם ‡˙ ‡‰מונ‰ ‰חבוי'(.

‡ור נ˘מ˙ו ,ו‰ו‡ מ˙חיל ל˜˙‰רב לעבו„˙ו י˙'

)ור‡ ‰ב˙ני‡ פכ"ט „ו‚מ‡ ל„בר מפעול˙

ועל י„י ˘פועלים ˘ביר ‰וביטול כללי במˆי‡ו˙ „‡‰ם‰ ,רי נ‚לי˙ פנימיו˙ו ומפˆיע

במˆרים.

לפעול בו ביטול ו˘ביר ‰כללי˙ – "בליע ,"‰מעין "‰בליע "‰ו‰ביטול ˘פעל מט‰‡ ‰רן

)ברכו˙  ,(‡ ,‰לעוררו מ˙ר„מ˙ו על י„י ˘מר‡ים לו ˘פלו˙ מˆבו ,וע„ ˘לפעמים י˘ ˆורך

˘ב‰ם  . .ו‚ם לעורר רחמים בלבו  . .ו‰רחמנו˙ מבטל˙ ˘‰נ‡ ‰ומעורר˙ ‰‡‰ב."‰

לסל˜ ז‡˙ ,ועˆם ‰חומר יכול ל‡˘‰ר כי

‰מועטים ˘"מˆו ‰ל˘נ‡ו˙ם" ,מכל מ˜ום "מˆו ‰ל‡‰בם ‚ם כן מˆ„ בחינ˙ ‰טוב ‚‰נוז

עבו˙ו˙ ‡‰ב ,‰וכולי ‡‰י ו‡ולי יוכל ל˜רבן ל˙ור ‰ועבו„˙  ,"'‰וממ˘יך ˘‡פילו ‡ו˙ם

וכפי ˘כ˙ב ב˙ני‡ )פר˜ לב( ˘"‡ף ‰רחו˜ים מ˙ור˙  '‰ועבו„˙ו ˆ . .ריך למ˘כן בחבלי

˘לום ורו„ף ˘לום‡ ,ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙ ומ˜רבן ל˙ור‡) "‰בו˙ פ"‡ מי"ב(.

זו ‰ו‡ לנ‰ו‚ ב‡ופן ˘ל "ימין מ˜רב˙" )סוט ‰מז ,(‡ ,ו"‰וי מ˙למי„יו ˘ל ‡‰רן‡ ,ו‰ב

כ‡˘ר מ˙עס˜ „‡‰ם עם זול˙ו ל˜רבו ל˙ור ‰ועבו„˙ ‰ ,'‰נ‰ ‰כלל בעבו„ ‰מעין

בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘:

„ור ו„ור )ר‡˙ ‰ני‡ פי"ז( ,ומפרטי מופ˙ ‰מטו˙ י˘ לו ל‡„ם ללמו„ ‰ור‡ ‰נפל‡‰

ו‰נ˙‰" ‰ור‰ ‰י‡ נˆחי˙"˘ ,כל ˆיוויי וסיפורי ˙‰ור ‰ו‰‰ור‡ו˙ מ‰ם ˘ייכים לכל

ר˜ "מט‰‡ ‰רן" יכול "לבלוע"

וממיל‡ ‡ין ˆורך ˘יˆוו‰ו ˘‰י"˙ על כך[.

˘ˆריך ‡‰רן לע˘ו˙ בעˆמו ,ול‡ ‡˙ עי˜ר "‰מופ˙" ˘נע˘ ‰בל‡ ˙‰ערבו˙ו ˘ל ‡‰רן,

]ומ˘ ‰ל‡ נ‡מר ז ‰בˆיווי ‡ל ‡‰רן‰ ,רי ז ‰מ˘ום ˘בˆיווי נזכר ‰ר˜ ‰פעול‰

˘עניינו ‰ו‡ – כ‡מור – ˘ליט ‰וממ˘ל‰ ,‰מ˙בט‡˙ „וו˜‡ על י„י ‰בליע.‰

ל‡‰רן‰ ,רי מובנ˙ ˙כלי˙ זו מעˆם מ„‚‰˘ ‰יר ˘‰י"˙ ‡˙ מטר˙ ˘ליחו˙ זו כ"מופ˙",

‰חרטומים˘ ,ב ‰מ˙בט‡˙ "בליע˙" ˜ליפ˙ מˆרים .ו‡ף ˘ל‡ נ‡מר „בר ז ‰בˆיווי '‰

ונמˆ‡ ˘עי˜ר ˙כלי˙ מופ˙ ‰מט‰ ‰ו‡ ל‡ ב‰פיכ˙ ‰מט ‰לנח˘‡ ,ל‡ בבליע˙ מטו˙

„חל ר˜ על ˆור˙ו ו˙בני˙ ˙כונ˙ו ו‡"כ „י

‡ומרים ‡ף מפרר וזור ‰לרוח ‡ו מטיל

וחלו˙ ‡‰יסור ,ונחל˜ו ‡ם ˘ם חמ ıחל
על עˆם ‰חומר ו‡"כ ב‰כרח לסל˜ו ‡ו

‡ומר ‡ין ביעור חמ‡ ıל‡ ˘ריפ ,‰וחכמים

˙נן
ברי˘ פר˜ כל ˘ע" ‰ר' י‰ו„‰

כי מ‰ו˙ חיוב ˙˘בי˙ו ‰ו‡ לסל˜ ˘ם

יעמיק בביאור הגאון מרגצוב במח' זו ,ועפ"ז יתלה בדבר גם מחלוקתם גבי
חמץ שעבר עליו הפסח  /יסיק דנחלקו כאן בהגדרת איסור בל יראה ובל ימצא
ועפ"ז יבאר הפלוגתא גבי האכלת חמץ לכלבי הפקר ,ויקשר הכל לפלוגתת
התנאים בשיעור מכות שלקו המצריים

בפלוגתת ר"י ורבנן בביעור חמץ

י„
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י‡

)מיכ ‰ז ,טו(.

˘ל ימינו ,ועולים מן ‚‰לו˙ ל‚‡ול˙ עולם – "כימי ˆ‡˙ך מ‡ר ıמˆרים ‡ר‡נו נפל‡ו˙"

וכ‡˘ר ‰ולכים ב„רכו ˘ל ‡‰רן ‰כ‰ן ,ב‡‰ב˙ חינם‰ ,רי זוכים לˆ‡˙ ‚ם ממˆרים

ו‰פח„‡ ,‰ל‡ ר˜ מˆ„ ‰‰כרח ,ו‡ינו מר‚י˘ עˆמו למˆי‡ו˙ כלל ,וכמט ‰ממ˘.

בי„ ‡‰וחז בו ,וכמו כן ‡ו˙ו מ˘פיע פועל ‡˙ ˘‰ביר ‰לל‡ כל ר‚˘ ˘ל כעס ו˘נ‡‰

כ"מט‰˘ ,"‰רי ‰ו‡ כמ˜ל יב˘ בל‡ חיו˙ ˘‡ין לו ר‚˘ו˙ מ˘ל עˆמו ‡ל‡ ‰ו‡ ר˜ חפı

ו‡ימ˙י מו˙ר לו ל‡„ם לפעול "‰בליע‰ "‰מוכרח˙ בזול˙ו ,ר˜ כ‡˘ר מר‚י˘ עˆמו

ב˘ביר ‰ובליע ‰זו כלל!

‰ביטול ו˘‰ביר ‰י˙ערב בז‚ ‰ם ר‚˘ ˘ל כעס ו‰פח„ ‰מˆ„ טבעו‰ ,רי ‡סור לו ל˙‰חיל

‡ם מר‚י˘ „‡‰ם בעˆמו ˘"בליע˙ו" ‡˙ חברו ˙‰י' ב‡ופן ˘ל "˙נין" ,ו‰יינו ˘בע˙

‡‰רן בלע ‡˙ ‰מטו˙ ר˜ כ‡˘ר חזר ל‰יו˙ למט:‰

ונוסף על כך‚ ,ם בע˙ ‰בליע‚ ‰ופ‡ ,מו˙ר˙ ‰בליע ‰ר˜ על י„י "מט‰˘ ,"‰רי מט‰

‡מ˙ לזול˙ו.

˘‰ו‡ ‡ו‰ב י˘ר‡ל ב˙כלי˙ ,יכול ל˙‰עס˜ ב"בליע ,"‰ולי„ע ˘„‰בר נובע מ‡‰ב˙

יכול ל‰יו˙ ˘"‰בליע "‰ב‡ˆ‡ ‰לו מחמ˙ מי„ו˙ ונטיו˙ רעו˙ ˘בנפ˘ו .ו„וו˜‡ מי

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  854ו‡ילך(

למרו˙ ‚ו„ל מעל˙ עבו„˙ ‡בר‰ם יˆח˜
ויע˜ב ב‡‰ב˙ם ויר‡˙ם ל˜‰ב"‰ ,‰נ ‰ל‡ ‰י'
ז ‰עי˜ר מעל˙ם ,כי ‡ם ז˘ ‰נ˜ר‡ו "‡בו˙",
˘ר‚˘ו˙י‰ם ‰ולי„ו ˙ול„ו˙˙"˘ ,ול„ו˙י‰ם ˘ל
ˆ„י˜ים מע˘ים טובים" )ר˘"י ר"פ נח(.

ועל פי ז ‰י˘ לב‡ר „ברי ר˘"י "ו‡ר‡ ‡ל
‡‰בו˙"„ ,בז ‰מב‡ר ומלמ„ ‰ור‡ ‰נפל‡:‰

ו‰נ ‰בנו‚ע ל‡‰ב ‰ויר‡ ‰ל˜‰ב" ‰מˆינו
˘בנוסף למעל˙ן מˆ„ עˆמם ‰רי ר‚˘ו˙ ‡לו
מבי‡ים ‚ם לע˘יי˙ פעולו˙ ומע˘ים טובים.
וכמו ˘נ˙ב‡ר בספר ˙‰ני‡ )פ"„( ˘‰‡‰ב‰ ‰י‡
˘ור˘ לרמ"ח מˆוו˙ ע˘ ‰ו‰יר‡ ‰ל˘ס" ‰ל‡
˙ע˘ ,‰כי "‰מ˜יימן ב‡מ˙ ‰ו‡ ‡‰ו‰ב ‡˙ ˘ם
 '‰וחפ ıל„ב˜ ‰בו ב‡מ˙ ,ו‡י ‡פ˘ר ל„ב˜ ‰בו
 . .כי ‡ם ב˜יום רמ"ח פ˜ו„ין  . .ו‰יר‡‰ ‰י‡
˘ר˘ ל˘ס" ‰ל‡ ˙ע˘ ,‰כי יר‡ למרו„ במלך
מלכי ‰מלכים ˜‰ב" ,"‰וכן ‰ו‡ ב˘‡ר ‰מ„ו˙.

וי˘ לב‡ר ז ‰ב„˜‰ים ‰י„וע ˘עי˜ר עבו„˙
‡‰בו˙ ‰י' עם ‰מ„ו˙ ור‚˘ו˙ ‰לב .עי˜ר עבו„˙
‡בר‰ם ‰יי˙‰‡ ‰ב˙ו ל˜‰ב" ,‰וכמ"˘ "‡בר‰ם
‡ו‰בי" ,עבו„˙ יˆח˜ ‰יי˙ ‰במ„˙ ‰יר‡,‰
כמ"˘ "פח„ יˆח˜" ,ויע˜ב מ„˙ו ‰יי˙ ‰מ„˙
‰רחמים ו˙‰פ‡ר˙.

י„וע‡˘‰ ‰ל ,‰מ ‰מוסיף ר˘"י בפירו˘ו
"‡ל ‡‰בו˙" ו‰רי מפור˘ בכ˙וב "ו‡ר‡ ‡ל
‡בר‰ם ‡ל יˆח˜ ו‡ל יע˜ב"?

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ'  52ו‡ילך(

ל‰פירו˘ "ל‡ ‰וˆ˜"  -פעל˘˙ ‰וב˙ פרע‰
˘יימח˜ ‰חט‡ ל‚מרי מכל וכל ,ועל כן ‚ם ‰עונ˘
בטל ל‚מרי ,וטיפו˙ ‰מטר ‡ב„ו ונ˙בטלו כליל.
‡ך לפירו˘ "ל‡ ‚‰יע"  -ל‡ פעל˘˙ ‰וב˙ פרע‰
˘יימח˜ ‰חט‡ ל‚מרי .ור˜ ˘מכיון ˘לפועל ˘ב
פרע ‰מחט‡ו ,לכן פעל˘˙ ‰וב˙ו ˘ל‡ יימ˘ך
‰עונ˘ בפועל ול‡ "י‚יע" ל‡ר‡ ,ıמנם ,טיפו˙
‰מים נ˘‡רו "ב‡ויר" ,כי ‚ם ‰חט‡ ל‡ נמח˜
ל‚מרי‡ ,ל‡ נ˘‡ר במˆי‡ו˙ו.

ובז ‰חלו˜ים ב' ‰פירו˘ים ,בפעול˙ ˘˙‰וב‰
˘ל פרע:‰

‰מכו˙ ‰רי ‚‰יעו לפרע ‰ב‚לל חט‡ ‰מרי„‰
˘לו ב˜‰ב" ,‰ועל ז˘ ‰ל‡ ‰וˆי‡ ‡˙ י˘ר‡ל
ממˆרים‡ .ך כ‡˘ר ‡מר "חט‡˙י ‚ו' ו‡ני ועמי
‰ר˘עים" )ט ,כז( – ווי„וי וחרט ‰על ‰עבר ,וכן
"ו‡˘לח˙‡ ‰כם" )˘ם ,כח( – ˜בל ‰טוב ‰על
ל‰ב‡ ,ו‰יינו˘˘ ,ב מחט‡ו‰ ,רי ‡ז "ויח„לו
˜‰ולו˙ ו‰בר„".

וי˘ לב‡ר ‰חילו˜ בין ˘ני פירו˘ים ‡לו
בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:

)ר‡ ‰במ˜ור „‰ברים ‰נסמן ל‰לן

במ˜ום ‡חר
ב‡רוכ ‰בז (‰נ˙ב‡ר עומ˜ ˘ני ‰פירו˘ים בר˘"י
˘‰ם ˘ני פירו˘ים במ˜˘ ‰ר ‰לטיפו˙ ‰מטר
˘‰יו ב„רכן לר„˙ ‡רˆ ‰בע˙ ˘ח„ל ‰מכ˙
‰בר„ .לפירו˘ ‰ר‡˘ון "ל‡ ‚‰יע" – נ˘‡רו
‰טיפו˙ ונעˆרו ב‡ויר ,ולפירו˘ ˘‰ני "ל‡
‰וˆ˜"  -ח„לו ‰טיפו˙ מ‰יו˙ „בר נוזל ,ו‡יב„ו
‡˙ ˙כונ˙ ‰נזילו˙ ˘ב‰ן ,ו‰יינו‡˘ ,ב„ו
ו˙‰בטלו ל‚מרי.

)ט ,ל‚ .ר˘"י(

ל‡ נ˙ך – ל‡ ‚‰יע ,ו‡ף ‡ו˙ן ˘‰יו ב‡ויר ל‡ ‚‰יעו
ל‡ר . . ıומנחם בן סרו˜ חיברו  ..ל˘ון יˆי˜˙ מ˙כ˙ . .
ל‡ נ˙ך ל‡ר ,ıל‡ ‰וˆ˜ ל‡רı
)ו ,ב .ר˘"י(

ו‡ר‡ – ‡ל ‡‰בו˙

ו‡ר‡ ‡ל ‡בר‰ם ‡ל יˆח˜ ו‡ל יע˜ב

ויח„לו ˜‰ולו˙ ו‰בר„ ומטר ל‡ נ˙ך ‡רˆ‰

המעשה הוא העיקר

בין "לא הגיע" ל"לא הוצק"

דרוש ואגדה

פנינים

