הוספה
מיוחדת
ﬠמ' כב

‚úיון ˙רמ‰
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ב˘˙'‰ ˜úﬠ"ח

מ ‰ﬠנין "מ‡úכי ˘‰ר˙" úנבו‡˙ בúﬠם?
מחúו˜˙ בúﬠם וúבן ‰ו‡ בﬠור
‡י כ úירו˘úים נ˜ר‡ "מ˜„˘"
כúך úך מחכמ˙ ˘רטוטי כף ‰י„

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

˜úר‡˙ ˘ב˙

˙ו˜ף ˘‚‰מיו˙ ו‰חומריו˙ ,י˘ ˆורך

ל‡ור ‚„ול" ,בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו,

לב˜וע ז‡˙ ע"י ‡ור חז˜ ביו˙ר‰˘ ,ו"ע

ב˜רוב ממ˘.

˘ל עמי„ ‰ב˙ו˜ף לל‡ פ˘רו˙.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ בל˜‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'
)‚ליון ˙רמ ,(‰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˙

כז

ועי"ז נע˘י˙ ‰יˆי‡" ‰מ‡פיל‰

)י"‚ ˙מוז ˙˘י"ט(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

עי˜ר˘ ,בערכם‰ ,רי ˘‡ר ‰פרטים ‰ם

ומנסך˘ ,על ז"ˆ ‰ל מסירו˙ נפ˘ בכל

„בר טפל .ו‡ז˘ ,ייך לערוך חי˘וב,

‰ע˙ים ובכל ‰זמנים ,ו‰יינו˘ ,כ‡˘ר

˘‡ולי כ„‡י לוו˙ר על ‰טפל כ„י

י˘נו

‰נפ˘

ל‰רוויח ול‰בטיח ‡˙ ‰עי˜ר.

˘˜‰ור ‰עם ˜‰ב" ‰עˆמו )"פ˘וט

‡בל כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ˙‰ור,‰
חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב"˘ ,‰מו˘ר˘˙ בו י˙'
עˆמו‰˘ ,ו‡ "˙כלי˙ ‰פ˘יטו˙" ]ו‡ינו

ענין

˘נו‚ע

לנ˜ו„˙

˘ל עי˜ר וטפל ,כיון ˘בכל פרט י˘נו
'‰עˆם' )˜‰ב" ‰עˆמו( כולו ,וכמ‡מר
‰בע˘"ט "‰עˆם כ˘‡˙˙ ‰ופס בחל˜ו
במיל‡ ל‡ ˘ייך ענין ˘ל פ˘רו˙,
כי בנו‚ע לכל פרט ˘י„ובר ‡ו„ו˙יו,
י˘נ‰ ‰ור‡˙ חז"ל "ל‡ ˙ ‡‰יו˘ב
ו˘ו˜ל במˆוו˙י' ˘ל ˙ור˘ ,"‰כן,
‡ע"פ ˘בנו‚ע ל˘כר ועונ˘ י˘ מˆו‰
˘נ˜ר‡˙ "˜ל˘ ‰ב˜לו˙" וי˘ מˆו‰

ב˙כלי˙ ‰פ˘יטו˙"(‡ ,זי ‡ין חילו˜
בין "ער˜˙‡ „מס‡נ‡" ל„' ‡‰ופנים

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

˘בעבו„ ‰זר.‰

ז‡י‡נı

עי˜ר ‰נסיון  -על
יר‡˙ ˘מים

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

וכמו"כ מובן ˘כ‡˘ר נמˆ‡ים

˘נ˜ר‡˙ "חמור˘ ‰בחמורו˙"‰ ,רי

ו‰ס˙ר ביו˙ר בעי˜ר על ענינים ˘ל
יר‡˙ ˘מים – ל‡ כ"כ על עניני
˙ור ‰ומˆוו˙‡ ,ל‡ בעי˜ר בענינים
˘˜‰ורים עם יר‡˙ ˘מים ו˜בל˙ עול
מלכו˙ ˘מים – ‡זי ל‡ ˘ייך ˙‰חל˜ו˙
פרטים ,וי˘ ˆורך בˆ‰ל˙ ˙‰ור ‰בכל
‰פרטים.

מˆ„ ‡מי˙י˙ ‰ענין ,כפי ˘‰מˆוו˙ ‰ם

ועי"ז ממ˘יכים ‡‰ר ‰וכח מ˜‰ב"‰

מˆ„ו ˘ל ˜‰ב" ,‰ל‡ ˘ייך לוו˙ר על

עˆמו – ˘ממנו נמ˘כ˙ ˆ‰ל˙ ˙‰ור– ‰

פרט ‡ח„ כ„י ל‰רויח פרט ‡חר‡ .ל‡

ע„ לעו"‰ז ˘‚‰מי ו‰חומרי,

ˆריך לעמו„ ב˙נוע˘ ‰ל מסיר˙ נפ˘,
˘עי"ז מˆילים ‡˙ ˙‰ור ‰בכללו˙.‰

ע"„ ˘מˆינו ב‚לו˙ מˆרים˘ ,מˆ„
רוב ‰טומ‡‰˘" ,‰י˙ ‰מל‡‚ ‰לולים",

וכן ‰ו‡ ‚ם ע"פ נ‚ל˙„ ‰ור– ‰

‰וˆרכ ‰ל‰יו˙ ‰יˆי‡ ‰ממˆרים עי"ז

˘"ב˘ע˙ ‚זיר˙ ‰מלכו˙" ˘‚וזרים

˘"נ‚ל ‰עלי‰ם מלך מלכי ‰מלכים

על ‡ ,˙„‰זי ‡פילו על "ער˜˙‡

˜‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו" ,כמבו‡ר

‰מנעלים

בכ˙בי ‡‰ריז"ל ˘‡ילו ‰י' ב‡ מל‡ך,

כמנ ‚‰י˘ר‡ל ב‡ו˙˜˙ ‰ופ (‰נ„ר˘˙

‰נ ‰ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ ‰י' יכול ל‚‡ול

מסיר˙ נפ˘ כמו על עבו„ ‰זר ‰בכל

‡˙ בנ"י‡ ,ל‡ עו„ ז‡˙‰˘ ,ו‡ בעˆמו

„' ‰עבו„ו˙„ ,מ˘˙חו ‰וזובח ומ˜טיר

‰י' נ˘˜ע ˘ם ,וע„"ז ב˘ע˘ ‰י˘נו

„מס‡נ‡"

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

בע˜ב˙‡ „מ˘יח‡‡˘ ,ז י˘נו ‰עלם

‡˙˙ ‰ופס בכולו".

)ˆבע

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

מורכב ח"ו מפרטים וכו' כי„ועים „ברי
‰רמב"ם בז‡ – [‰זי ל‡ ˘ייך ‰מו˘‚

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

˘רוכי

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

˙וכן ‰ענינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‰

˜לייני˜ייט"( ˘‡ינו נו‚ע – יו„ע ‰ו‡ ˘פרט ז ‰נו‚ע לכל ‰מפעל .וכפי ˘‡נו רו‡ים ‚"כ

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ ‰ענין "מל‡כי ˘‰ר˙" לברכ˙ בלעם?
"יו˘בין לפניו" – ‰רי נ‡מר "עמ„ו ו‡˘מע / ?"‰בין מל‡כים ס˙ם ל"מל‡כי ˘‰ר˙" ‰ /זמן
˘"˙י‚ל ‰חיב˙ן" כמו במ˙ן ˙ור / ‰בי‡ור פירו˘ ר˘"י על "כע˙ י‡מר ליע˜ב"
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ'  262ו‡ילך(

פנינים

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

"וי˘‡ מ˘לו" – ‡י' ‰מ˘ל? " /מ˘ל"" ,חי„ "‰ו"˙ר‚ום" בנבו‡˙ בלעם

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
מחלו˜˙ לבן ובלעם
לˆ‰יל ‡˙ ‰בנים ו‰בנו˙ ˘ל‡ י˘˙ייכו ל"לבן" ‚ /ם בע˙ ˙‰‰עס˜ו˙ ב‚˘מיו˙ – י‰ו„י
˘ייך ל‡בו˙ „˜‰ו˘ים ‡‰ /בו˙ ‰יו "מרכב "‰ל˘‰י"˙ בלב„ ‚ /ם בע˙ ‰עיסו˜ ב˘כל
‡נו˘י נר‚˘˙ ˜„ו˘‰

‚בי ע˜ר˙-בי˙ בבי˙‡˘ ,‰ינ ‰סומכ˙ על ‡י˘ ,ורˆונ‰˘ ‰כל י˙נ‰ל כפי ‰נר‡ ‰בעיני',
מכיון ˘‰י‡ ‰יו„ע˙ ב„יו˜ ˆרכיו ˘ל ‰בעלˆ ,רכי‰ם ˘ל ‰יל„ים ,וˆרכי ‰בי˙.
ו‡ם כן ‰ו‡ בנו‚ע לבעלו˙ בענין פרטי – מכל˘-כן ובו„‡י ˘כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙
יל„ ,ונו‚ע ל‡ ר˜ ליל„ עˆמו ‡ל‡ ‚ם לבניו ולבני-בניו ,ל„ורי „ורו˙‰ ,רי בו„‡י ˘‡י˘
‡ינו יכול ל˙‰ערב בעניני בעלו˙ )"מי˘ן זיך ‡ין בעל‰-בי˙'˘˜ייט"( ,וב„רך ˘˜בע
˜‰ב""‰ ,‰בעל‰-בי˙" ˘ל ‰עולם – כך חייבים ל˙‰נ ,‚‰וז ‰נו‚ע ליל„ עˆמו ו‚ם ל„ורי
„ורו˙.
י˘ ל„ע˙˜‰˘ ,ב"‰˘ ,‰ו‡ "בעל‰-בי˙" על ˘‰מים – ‰ו‡ "בעל‰-בי˙" ב„יו˜
ב‡ו˙ ‰מי„‚ ‰ם ב"‡רˆו˙‰-ברי˙"‡ ,ו בכל מ„ינ‡ ‰חר˙ .ו‡ם רוˆים ˘‰יל„ י‰י' ברי‡
במ‡˙ ‡חוזים – ‰רי ‚ם חינוכו ˆריך ל‰יו˙ בכל מ‡˙ ‡‰חוזים ,מ‡‡ ‰חוז על-פי ˙ור.‰

בברי‡ו˙ ‰יל„ים ‡ -ין פ˘רו˙!

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  340ו‡ילך; ˙ור˙ מנחם חי"ז עמ'  82ו‡ילך(

פנינים

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

‡‰ב˘ ‰מ‰פכ˙ ‡˙ ˘‰נ‡‰ / ‰חוז˜ ‡‰מי˙י ˘ל י˘ר‡ל

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
‡י כל ירו˘לים נ˜ר‡˙ ב˘ם "מ˜„˘"
˘˜ו"ט בפלו‚˙˙ ‰רמב"ם ור˘"י ברפ"„ „ר" ‰בפי' "ובמ˜„˘ ‰יו ˙ו˜עין" ,ו‡י יחל˜ו כן
בכל מ˜ום; ו‰עול ‰מז ‰לענין ˜˘‰ו"ט בפי' מ˘נ„ ‰פסחים ‚בי ב' ˙ב˘ילין ˘ˆריך לי˜ח
בליל ‰פסח

‰ורים ל‡ יסכימו על יל„ במˆב ˘ל "חˆי חˆי" )"פיפטי-פיפטי"( חס-ו˘לום – חˆי
יום ברי‡ ,וחˆי יום ,חס-ו˘לום ,ב‡ופן ‡חר‰ .ורים מוסרים ‡˙ נפ˘ם כ„י ˘יל„י‰ם י‰יו
ברי‡ים ב‚ופם ב˘לימו˙ ,לל‡ ˘ום פ˘רו˙‡ .ל‡ ˘ענין ז˘˜ ‰ור – כפי ˘˜בע ˜‰ב"‰
– בכך ˘חינוך ‰יל„ים י‰י' ˘לם ,לל‡ פ˘רו˙ ,ל‡ "חˆי חˆי" )"פיפטי-פיפטי"( ,חˆי
ל˜‰ב" ‰וחˆי ל‡נ˘ים )"ˆו לייטן"(‡ ,ל‡ כל מ‡˙ ‡‰חוזים ל˜‰ב".‰
נוסף לז ‰י˘ לוו„‡ ב‡ופן מוחלט˘ ,י‰יו „ברי ˙ור ‰ח˜ו˜ים במוחו וחרו˙ים
בזכרונו ,ב‡˙‰ם ל‚ילו˘" :מע י˘ר‡ל"" ,מו„‡ ‰ני" ,ברכו˙˙ ,פלו˙ ,פסו˜י חומ˘,

)ע"פ '‰ל׳ בי˙ ‰בחיר ‰ל‰רמב״ם  -עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סכ"‚ ס"˜ ‡ )‡‚"˜ ח"ב עמ' רס‡ ו‡ילך((

מ˘ניו˙ ‡ח„ו˙ .ולימו„ ו˘ינון ז ‰נו‚ע ‚ם עבור ‰זמן ˘בו ‡ינו לומ„ ,ו‡ינו חוזר על

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

לימו„ו – ‚ם ‡ז מ˘פיע „‰בר ,כמבו‡ר בחסי„ו˙ )‡˘ר ‡ו˙יו˙ ˙‰ור ‰ח˜ו˜ו˙ במוחו

‡ין מזל לי˘ר‡ל

וכו' ,עיין ל˜ו"˙ "ו„‰ר˙"( ,וב˘נים ‡‰חרונו˙ ‰ו„ו בכך ‚ם ‰רופ‡ים.

ׂר‡ל )בל˜ כ‚ ,כב(
י˘ ≈
יﬠ˜…ב ול…‡ ∆˜ ∆סם ¿ּƒב ¿ָ
ּƒכי ל…‡ נַ ַח ׁ˘ ¿ַּב ֲ

„רכי ‰חסי„ו˙

......................................

)ח‚ ˘‰בועו˙ ˙˘ט"ז(

כ‡

יו˘בי ‡‰לים ובעלי עס˜ים
˘ ָר ≈‡ל )בל˜ כ„(‰ ,
יך יׂ ¿ ƒ
יך יַ ֲﬠ˜…ב ƒמ ׁ ¿˘ ּ¿כנ ∆…˙ ָ
ַמּ ‰ט…בוּ ‡ ָ…∆ ‰ל ָ

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ„
בברי‡ו˙ ‰יל„ים ‡ין מ˜ום לפ˘רו˙!
ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ˘ליל˙ ‰פ˘רו˙ בנו‚ע לענינים רוחניים ובחינוך ‰יל„ים

‰מו˘‚ ˘ל פ˘רו˙ – ˘ייך ר˜

מˆ„ ˜‰ב" - ‰ל‡
˘ייך פ˘רו˙!
י„ועים

„ברי

‰רבי

‰ריי"ˆ

במ˜ום ˘י˘ בו '˙‰חל˜ו˙'„ ,כיון
˘יכולים לחל˜ו לפרטים‰ ,רי ל‡
-

כל ‰פרטים ‰ם ב˘ו ,‰וב‰כרח

˘‰חינוך ע"פ ˙ורˆ ‰ריך ל‰יו˙ לל‡

˘י‰יו פרטים ח˘ובים יו˙ר ,ופרטים

פ˘רו˙:

˘ח˘יבו˙ם פחו˙ ;‰פרטים ˘‰ם

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

‰וספ. ‰

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת
דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו ,ובאו כאן כמעט ללא עריכה,
באופן שנאמרו ,מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

בי‡ורים ופירו˘ים בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡

בבריאות הילדים אין מקום
לפשרות!
חינוך הילדים נוגע לבריאות הנפש וממילא גם לבריאות הגוף  /בבריאות הילדים
אין פשרות כלל  /אצל יהודי הכל צריך להיות ע"י יגיעה דווקא  /מצד 'תורת ה''
לא שייך פשרות  /בעיית ריבוי החופש בארה"ב

י˘

מה ענין "מלאכי השרת"
לברכת בלעם?
"יושבין לפניו" – הרי נאמר "עמדו ואשמעה"?  /בין מלאכים סתם ל"מלאכי
השרת"  /הזמן ש"תיגלה חיבתן" כמו במתן תורה  /ביאור פירוש רש"י על "כעת
יאמר ליעקב"

ל‰סביר ל‰ורים ˘ל יל„י י˘ר‡ל ˘‡ם רˆונם ˘יל„י‰ם י‰יו ברי‡ים ב‚˘מיו˙

– ו‰רי ברי‡ו˙ ב‚˘מיו˙ ו„‡י ˘כולם רוˆים – ומ‡ו˘רים ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙‰ ,רי ז‰
יכול לבו‡ ר˜ ע"י ברי‡ו˙ ‰נ˘מ‡˘ ,‰ז נע˘‚ ‰ם ‚‰וף ברי‡.
‡פילו חכמי ‡ומו˙ ‰עולם ,ל‰ב„יל‡ ,ומרים ˘ברי‡ו˙ ‚‰וף יכול ‰לבו‡ ר˜ ע"י
ברי‡ו˙ ‰נ˘מ ,‰כי כ‡˘ר ‰נ˘מ ‰ברי‡‡ ,‰זי "‰עˆבים" ברי‡ים ,וממיל‡ ‚‰וף ברי‡.
ו‡ˆל בנ"י ‡פ˘רי „‰בר ר˜ ע"י חינוך וחיים על-פי ˙ור.‰

ר˜ 'בעל ‰בי˙' יו„ע כיˆ„ מ˙נ‰ל ‰עולם
יכולים ‰‰ורים לב‡ ול˘‡ול ˜ו˘י‡ :מ‰י ˘‰ייכו˙ ˘ל ˙‰ור ‰לברי‡ו˙ ‚‰וף? ז‰ו
„בר ˘˙לוי ב‡כיל ‰ו˘ינ ‰ו„‰ומ‡ ;‰בל מ‰י ˘‰ייכו˙ לכ˘רו˙˜ ,רי‡˙ ˘מע ,ברכו˙,
ˆיˆי˙‚ ,י„ול פי‡ו˙ ,לימו„ ‡לף-בי"˙ ,וכ„ומ?‰
י˘ ל„ע˙˘ ,כיון ˘˜‰ב" ‰בר‡ ‡˙ ‰עולם‰ ,רי ‰ו‡ "בעל‰-בי˙" על ‰עולם‰ ,ן על
‰נ˘מ ‰ו‰ן על ‚‰וף ,וכפי ˘‰ו‡ ˜בע ,כך מוכרחים לע˘ו˙.
"פ‡ברי˜"( – יו„ע
ַ
פע˜ט‡רי",
ָ
)"‡
ַ
‡נו רו‡ים˘ ,מי ˘˙יכנן ˙וכניו˙ ˘ל מפעל
)"‡
ַ
‰ו‡ „ו˜‡ כיˆ„ לנ‰ל ‡˙ ‰מפעל .מ˘ ‰נר‡ ‰בעיני ‡„ם ‡חר כ„בר ˜טן ערך

"כי

ל‡ נח˘ ביע˜ב ול‡ ˜סם בי˘ר‡ל ,כע˙ י‡מר ליע˜ב ולי˘ר‡ל מ ‰פעל ‡-ל"

)פר˘˙נו כ‚ ,כ‚( .ומפר˘ ר˘"י ‡˙ חˆיו ˘‰ני ˘ל ‰כ˙וב:
"כע˙ י‡מר ליע˜ב ו‚ו' – עו„ ע˙י„ ל‰יו˙ ע˙ כע˙ ‰ז‡˙˘‡ ,ר ˙‚ל ‰חיב˙ן לעין
כל‰˘ ,ן יו˘בין לפניו ולומ„ים ˙ור ‰מפיו ,ומחיˆ˙ן לפנים ממל‡כי ˘‰ר˙ ,ו‰ם י˘‡לו

ל‰ם 'מ ‰פעל ‡-ל'; וז‰ו ˘נ‡מר 'ו‰יו עיניך רו‡ו˙ ‡˙ מוריך'".

ולמ„ו ‰מפר˘ים )ר‡"ם˘ .פ˙י חכמים .ועו„(˘ ,לפי ר˘"י ‰כ˙וב מ˙כוון ל˘‰וו˙ בין
‰מˆב „לע˙י„ לבו‡ למ‰˘ ‰י' ב‡ו˙˘ ‰ע" ,‰כע˙ ‰ז‡˙" ˘ב„ ‰יבר בלעם;
וב‡ ז ‰ב‰מ˘ך למ˘ ‰נ‡מר בכ˙וב ‰סמוך‡ '‰" :לו˜יו עמו ו˙רוע˙ מלך בו"

)כ‚,

כ‡(˘ ,פירו˘ו "ל˘ון חיב ‰וריעו˙" – ו‰יינו˜‰˘ ,ב" ‰מחבב ‡˙ י˘ר‡ל "כע˙ ‰ז‡˙",
וכמו כן ע˙י„ ל‰יו˙ עו„ זמן כז‡˘ ‰ז "˙י‚ל ‰חיב˙ן לעין כל".
]ובנחל˙ יע˜ב כ‡ן" :כ"ף „‰מיון נ‡מר על כלל ‰חיב‰˙˘ ,‰י' לע˙י„ חיב ‰כמו ˘מר‡ ‰עכ˘יו חיב‰
בכל ‰סיפור‡˘ ,ינו מר˘ ‰ל˜ללם ו'‰ן עם לב„„ י˘כון' ו‡ינו מביט ב‡ון ועמל ˘ל‰ם ו'˙רוע˙ מלך בו'
˙ . .י‚ל‰ ‰חיב ‰לעין כל ‡בל עכ˘יו ‰י‡ ב‰ס˙ר ובˆנע‡"[.

‡ך ‡ין בז‰ ‰סבר ל‡‰ריכו˙ ב„ברי ר˘"י:
ב˘למ‡ כללו˙ ‰ענין ˘לע˙י„ לבו‡ "˙י‚ל ‰חיב˙ן לעין כל"  -מובן „‰בר מפ˘ט

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

‰כ˙וב‡ ,בל כיˆ„ למ„ים ‡נו מכ‡ן ‡˙ כל ‰פרטים:
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כ‚

י„י ז" ‰נ˙˙ ליר‡יך נס ל˙‰נוסס ,"3לעמו„ חז˜ ל‚˙‰בר על כל ‰נסיונו˙.

‡( "˘‰ן יו˘בין לפניו",
ב( "ולומ„ים ˙ור ‰מפיו",
‚( "ומחיˆ˙ן לפנים ממל‡כי ˘‰ר˙",
„( "וז‰ו ˘נ‡מר ו‰יו עיניך רו‡ו˙ ‡˙ מוריך"?

מעל˙ יו˘בי ‡‰ו‰לים על בעלי ‰עס˜ים
ובז ‰יובן מ˘ ‰מחל˜ "‡‰לי יע˜ב" ו"מ˘כנו˙ י˘ר‡ל" ל˘ני ענינים מיוח„ים‰„ :נ‰
"‡‰ל" ‰ו‡ „יר˙ ער‡י ו"מ˘כן" ‰ו‡ „יר˙ ˜בע ,וביע˜ב ‡מר "‡‰ל" ,ובי˘ר‡ל ‡מר
"מ˘כן"] .סיב˙ „‰בר‰„ [:נ ‰י˘ ˘ני ‡ופני עבו„ ,‰עבו„˙ ‰בעלי עס˜ים ועבו„˙ יו˘בי

ב.

וי˘ לומר בז:‰

"כע˙" בכ"ף ˜מוˆ ‰מור ‰על זמן י„וע ,כ‡ילו נ‡מר "כמו ָ‰ע˙" – ‰ע˙
‰ל˘ון ָ
‰י„וע) ‰ר‡ ‰מיר‡ „כי‡ על ר˘"י( .וכיון ˘מ„בר כ‡ן על חיב˙ם ˘ל י˘ר‡ל‰ ,רי ‰כוונ‰
‰י‡ ל‰ע˙ ‰י„וע ‰בענין ז.‰
ובכן‰ ,זמן ‰י„וע ˘ -בו חיב˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰לעם י˘ר‡ל ‰י˙ ‰ניכר˙ ב‚לוי‰ ,ו‡
‰זמן ˘ל מ˙ן ˙ור‡˘ ,‰ז ‡מר ˜‰ב") ‰י˙רו יט" (‰ ,ו‰יי˙ם לי ס‚ול ‰מכל ‰עמים כי לי
כל ‡‰ר ,"ıומפר˘ ר˘"י ˘ם ˘"ס‚ול‰ "‰יינו "‡וˆר חביב" ,ו˜‰ב"‡ ‰ומר על י˘ר‡ל
˘‰ם י‰יו חביבים עליו מכל ‡‰ומו˙ – וכל˘ון ר˘"י ˘ם" :ס‚ול ‰מ˘‡ר ‡ומו˙ .ול‡
˙‡מרו '‡˙ם לב„כם ˘לי ,ו‡ין לי ‡חרים עמכם ,ומ ‰י˘ לי עו„ ˘˙ ‡‰חיב˙כם ניכר˙';
כי לי כל ‡‰ר ,ıו‰ם בעיני ולפני לכלום".
ומכיון ˘‰כ˙וב ב‡ לומר ˘‰ע˙ „לע˙י„ ˙‰י' „ומ ‰ל"‰ע˙" ‰י„וע‰ ,‰זמן ˘ל מ˙ן
˙ור – ‰לכן ר˘"י מב‡ר ˘‡ז ילמ„ו י˘ר‡ל "˙ור ‰מפיו" ˘ל ˜‰ב" ,‰כ˘ם ˘במ˙ן ˙ור‰
למ„ו ˙ור ‰מ˜‰ב" ‰בעˆמו )ע˘ר˙ „‰ברו˙ ˘˘מעו מפי ‚‰בור.(‰

‚.

‡‰ל ,כי ‰בעלי עס˜ים נ˜ר‡ים יע˜ב ˘‰ו‡ יו"„ ע˜ב ,וכ˘ם ˘‰ע˜ב ‰ו‡ סוף ‚‰וף,
כך ‰ם לכ‡ור ‰מ„רי‚ו˙ ˙‰ח˙ונו˙ ˘ב˜ומ˙ י˘ר‡ל ,לפי ˘טרו„ים ˙מי„ בפרנס˙ם
ועבו„˙ם בי‚יע ‰עˆומ ‰בי‚יע˙ נפ˘ וי‚יע˙ ב˘ר.
‡בל ב‡מ˙ ‰נ ‰ב‰ם ועל י„ם „ו˜‡ ‰ו‡ ˜יום כל ˜ומ˙ י˘ר‡ל .וז‰ו יו"„ ע˜ב
˘ממ˘יכים ‰יו"„ ‰˘ -ו‡ נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ ‚ -ם ב‰ע˜ב .ו‰יינו‚„ ,ם ב‰ענינים ‰פ˘וטים
„מסחר ו˜נין ,ממ˘יכים מ„ו˙ טובו˙ ו‚מילו˙ חס„ים ונ˙ינ˙ ˆ„˜ ‰ו‡‰ב˙ רעים .וכ‡˘ר
‰ם ]בעלי ‰עס˜ים[ ˜ובעים ע˙ים ל˙ור‰ ,‰נ ‰מז ‰נע˘ ‰נח˙ רוח ‚„ול למעל ‰מעל‰
ע„ ‡ין סוף ב" ,‰וכי„וע ומפורסם מפי ספרים ומפי סופרים במעל˙ ‰לימו„ ברבים
ו‚ו„ל ‰זכו˙ ˘ל ‡מיר˙ ˙‰לים ולימו„ ‰לכ ‰ו‡‚„ .‰ומכל מ˜ום ]למרו˙ ‰מעלו˙
‰נ"ל[ ,נ˜ר‡ ז„ ‰יר˙ ער‡י‡ .בל יו˘בי ‡‰ל ,ו‰ם ˙‰למי„י חכמים ˘עוס˜ים ˙מי„
ב˙ור ‰ב˜ביעו˙ ,נ˜ר‡˙ ˙ור˙ם „יר˙ ˜בע...
וז‰ו "מ ‰טובו ‡‰ליך יע˜ב"‰‡"„ :לי יע˜ב" ‰ם טובים ,וכמ‡מר "‡ין טוב ‡ל‡
˙ור‡ ,"‰בל מכל מ˜ום ‰ו‡ ר˜ „יר˙ ער‡י בלב„‡ .בל ˙‰‰עס˜ו˙ ˙מי„ ב˙ור‰˘ ,‰ם
"מ˘כנו˙ י˘ר‡ל"‰ ,ו‡ נעל ‰יו˙ר] ,לפי[ ˘‰ו‡ „יר˙ ˜בע .ולז‡˙ מחל˜ם בב' מ„רי‚ו˙
וענינים חלו˜ים ז ‰מז.‰

‡מנם לכ‡ור ‰˘˜ ‰על כך‰˘ ,רי במ˙ן ˙ור ‰מˆינו ˘לבני י˘ר‡ל ‰י' ˜˘‰

ל˘מוע מפי ‚‰בור ‰ממ˘ ,ולכן ‡מרו ‡ז למ˘„" ‰בר ‡˙ ‰עמנו ונ˘מע ‰ו‡ל י„בר
עמנו ‡ל˜ים פן נמו˙" )י˙רו כ ,טז( – וכן ‰ו"˘ ,‰ויעמו„ ‰עם מרחו˜ ומ˘„) ‰ו˜‡( נ‚˘
ו‚ו'" )י˙רו כ ,יח(; ו‡ם כן‡ ,יך ‡פ˘ר לומר ˘לע˙י„ לבו‡ יחזרו י˘ר‡ל וילמ„ו "˙ור‰
מפיו" ˘ל ˜‰ב"?‰

‡מנם כל ז‰ ‰ו‡ ב‰עבו„„ ‰ס„ר ו„‰ר‚‡„ ,‰ז י˘ חילו˜י מ„רי‚ו˙ ]‰מב„ילו˙
בין[ עליון ו˙ח˙ון‡ .בל כ‡˘ר ‰עבו„ ‰בזמן ‚‰לו˙ ‰ו‡ ב‰בירור ניˆוˆו˙ „נסיונו˙
ובמסירו˙ נפ˘‡ ,ז ‰נ‰‡" ‰לי יע˜ב" ‰ם כמו "מ˘כנו˙ י˘ר‡ל" .וז‰ו "מ ‰טובו ‡‰ליך
יע˜ב"„ ,על י„י ‰עבו„ ‰בבחינ˙ מ ‰וביטול ‰י˘ ˘לו ,ומעורר נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ ועומ„
בנסיון ‰נ‡ ‰ז "טובו ‡‰ליך יע˜ב" כמו "מ˘כנו˙ י˘ר‡ל"...

על ז ‰מבי‡ ר˘"י ˘מ˜ר‡ מפור˘ ‰ו‡ )י˘עי' ל ,כ( – "ו‰יו עיניך רו‡ו˙ ‡˙ מוריך":

)ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"ט עמ'  203ו‡ילך(

˜‰ב" ‰י‰י' ‡ז "מוריך" ˘ל י˘ר‡ל ,וב‡ופן ˘"ו‰יו עיניך רו‡ו˙".
ולב‡ר יו˙ר ‰חי„ו˘ ב‰זמן „לע˙י„ לבו‡ ל‚בי מ˘ ‰כבר ‰י' במ˙ן ˙ור„ ,‰יי˜ ר˘"י
"˘‰ן יו˘בין לפניו ולומ„ים ˙ור ‰מפיו":
]‡ין כוונ˙ ר˘"י ב‡ומרו "יו˘בין" לי˘יב ‰כפ˘וט‰‰) ‰יפך מעמי„ – (‰כי לכ‡ור‰
‡ין ז ‰נו‚ע כלל ל˙וכן ‰ענין )ו‡„רב‡ ,‰ם נכנסים לז‰ ‰רי מס˙בר לומר ˘במˆב ז‰
˘בו לומ„ים ˙ור ‰מפיו ˘ל ˜‰ב" ‰ו"עיניך רו‡ו˙ ‡˙ מוריך" ˆריכים ל‰יו˙ עומ„ים!

 (3ל˘ון ‰כ˙וב – ˙‰לים ס ,ו.
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כב

‰י„‰ו˙ ‡˘ר נמˆ‡ עמו˜ עמו˜ בלב כל ‡י˘ י˘ר‡ל ,ובכח עזוז ‚בור˙ נ˜ו„˙ לבבו זו,
יכול ‰ו‡ לעמו„ חז˜ בכל ˙ו˜ף עוז נ‚„ כל מונע ומעכב מללמו„ ‡˙ ˙‰ור ‰ול˜יים ‡˙
‰מˆו˙ ,ול‚˙‰בר על ‰נסיון וילמו„ ˙ור ‰וי˜יים ‡˙ ‰מˆו˙ מבלי ל˘ום לב כלל ‡ל
‰מונעים ו‰מעכבים ,ול‡ ל˙‰ח˘ב עמ‰ם כלל וכלל.
]לי˙ר ‰סבר‰˘ [:‰רי ‡ינו „ומ‰] ‰עבו„‰ ‰נ"ל[ ל‰ניˆו˘ ıב„בר ˘‚‰מי ˘ˆריכים
לבררו על י„י ‰עבו„‡ ,‰בל כ‡ן ]=‚˙‰‰ברו˙ על ˘˜‰יים ו‰נסיונו˙[ ‰בירור ‰ו‡ על
י„י „חי' ]ו‡י ˙‰ח˘בו˙ ב˜˘יים[ „ו˜‡ ,ו‰יינו „‚˙‰‰ברו˙ בענין ‰נסיונו˙ לנˆח ‡ו˙ם
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ז

– וע"„ "עמ„ו ו‡˘מע ‰מ ‰יˆו '‰ ‰לכם" )ב‰עלו˙ך ט ,ח((‡ ,ל‡[
‰כוונ ‰ב"יו˘בין לפניו" ‰י‡ במובן ˘ל ˜ביעו˙ ו˙‰יי˘בו˙ :במ˙ן ˙ור‰ ‰י˙‰
‚˙‰לו˙ ˘ל ˜‰ב" ‰כ„בר ח„ פעמי ולזמן ˜ˆר ,ו‡ילו ע˙ ‰י‰י' ז ‰ב‡ופן ˘ל "י˘יב"‰
ו˜ביעו˙ ,וכפי ˘פיר˘ ר˘"י כמ ‰פעמים ˘י˘יב‰ ‰ו‡ "ל˘ון עכב"‰

)˙זריע יב .„ ,פר˘˙נו

כב ,ח(.

„.

וע„יין ל‡ נ˙ב‡ר :מ ‰ענין "מל‡כי ˘‰ר˙" לכ‡ן?

‰רי ‡ין ז ‰על י„י ‰עבו„„ ‰מוח ולב ב˙ור ‰ו˙פיל ‰בלב„ ,כי ‡ם בכח ‰עˆמי ˘בנפ˘,

ו‰בי‡ור בז:‰

˘‰ו‡ ענין ‚˙‰לו˙ עˆם ‰יחי„ ‰ו„בי˜ו˙˘ ‰ל ‰נפ˘ ב‡ל˜ו˙.

‰בע˙ חיב ‰ב‡ופן ‚לוי מ˙בט‡˙ ב˘‰וו‡ ‰ל‡חרים ,וכ˘ם ˘‰י' במ˙ן ˙ור) ‰וכנ"ל

ולז‡˙ ‰נ ‰כל ‰עבו„‰ ‰ו‡ לעמו„ בנסיון בפועל ,וכמו כ‡˘ר מונעים מללמו„
‡ו ל˙‰פלל ˆריכים לעמו„ בנסיון בפועל ,ול‡ ב„רך מלחמ‰ .‰יינו ל‡ ב„רך טענ‰
ומענ ,‰כי ‡ם ללמו„ ול˙‰פלל ול˙‰נ ‚‰ב„רכי ˙‰ור ‰ומˆו ,‰וכל ז - ‰ב˙ו˜ף ‚„ול
ובחיו˙ פנימי‰˘ ,ו‡ ˙ו˜ף ‰עˆמי בלי ˘ום טענ ‰ומענ ‰כלל˘ ,בז„ ‰ו˜‡ מ˙‚ברים

ס"ב( ˘˜‰ב"‡ ‰מר "ו‰יי˙ם לי ס‚ול ‰מכל ‰עמים כי לי כל ‡‰ר ,"ıו‰יינו˘ ,חיב˙ו
˘ל ˜‰ב" ‰לעם י˘ר‡ל מ˙בט‡˙ בז˜˘ ‰יימים עמים נוספים ו˘וללים ‡ו˙ם„˘ ,ו˜‡ כך
מו„‚˘ ˘˜‰ב" ‰מחבב „ו˜‡ ‡˙ בני י˘ר‡ל;
ומע˙ ‰בני„ון „י„ן ,מכיון ˘מ„ובר על ז˜‰˘ ‰ב" ‰יר‡ ˙‡ ‰חיב˙ו לבני י˘ר‡ל בז‰
˘ילמ„ו "˙ור ‰מפיו" – ˆריך „‰בר ל‰יו˙ מו„‚˘ על י„י ˘‰וו‡ ‰למל‡כים:

על ‰נסיונו˙.

ל‡ומו˙ ‰עולם ‰רי מלכ˙חיל‡ ‰ין כל ˘ייכו˙ ללימו„ ˙‰ור ,‰ו‡ין בז ‰חי„ו˘;

ני˙ן ‰כח ל˙‰מו„„ עם ˘˜‰יים
„‰נ ,‰כל י˘ר‡ל מ‡מינים בני מ‡מינים ב‡מונ ‰פ˘וט‰„ ‰ו‡ י˙' לב„ו ‰ו‡ ו‡ין
זול˙ו ,ו˙‰ור ‰ומˆו˙ נˆחיים ‰מ .‰ולז‡˙‰ ,נ ‰ב˙ו˜ף ז ‰יעמו„ חז˜ ל˜יים מˆו˙ „'
בלי ל‰ר‰ר ‡חר מ„ו˙יו י˙'.
כי ]בעˆם ,עול‡˘‰ ‰ל [:‰למ‰ ‰י˙ ‰כז‡˙ מלפניו י˙'„„ ,ו˜‡ בע˜בו˙ מ˘יח‡,
בנ˘מו˙ נמוכו˙ ,י‰יו נסיונו˙ ‚„ולו˙ כ‡לו? ‡ל‡ יו„ע ברור כי בו בחר ‰וי' ל‰ורי„
נ˘מ˙ו בזמן ז ‰ובמ˜ום ז ‰לטוב˙ו ,ו‰ו‡ י˙' נ˙ן בו כח ועוז לעמו„ בנסיון ,ו‡„רב‡
כחו ‡˙ו עמו לבררו ולזככו ול‰וסיף ‡ור ,וכמ‡מר "‡ין ˜‰ב" ‰ב‡ בטרוני‡ עם
בריו˙יו"" ,וכ˘‰ו‡ מב˜˘ ‡ינו מב˜˘ ‡ל‡ כפי כוחן" ,ו]מ‡י„ך  [ -כ˘‰ו‡ נו˙ן ‰ו‡
נו˙ן כפי כחו י˙'.
‰יינו „כ‡˘ר „‡‰ם עו˘ ‰כפי כחו‡ ,ז נו˙ן לו ˜‰ב" ‰כפי כחו כביכול ב‡ופן
˘למעל ‰מן ‰טבע .ו‡י לז‡˙ ‰רי ו„‡י „‰בר ‡˘ר ˜‰ב" ‰נ˙ן לו כח ל‚˙‰בר על

‰חי„ו˘ ‰ו‡ ˘‡פילו מל‡כים עליונים – ‚ם כלפי‰ם ˙‰י' בולט˙ מעל˙ י˘ר‡ל‰˘ ,ם
ילמ„ו ˙ור ‰מפיו ˘ל ˜‰ב" ‰ב‡ופן ˘"מחיˆ˙ן לפנים ממל‡כי ˘‰ר˙" ו‰מל‡כים
י˘‡לו ‡ˆלם "מ ‰פעל ‡-ל".
ובז‚ ‰ופ‡ מ„יי˜ ר˘"י "מל‡כי ˘‰ר˙":
י˘ מל‡כים ‰פועלים ב˘ליחו˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰למט ,‰וכמו ˘מˆינו כמ ‰פעמים במ˜ר‡
– מל‡כים ˘ב‡ו ל‡בר‰ם ולס„ום )ויר‡ יח ,ב( ,ל‚‰ר )לך טז ,ז ו‡ילך( ,ועו„ .וכן בפר˘˙נו
‚ופ‡ – "מל‡ך  '‰ב„רך ל˘טן" לבלעם )כב ,ב ו‡ילך(;
‡ך ‰חי„ו˘ כ‡ן ‰ו‡ ˘מעל˙ י˘ר‡ל ˙‰י' ‡פילו ביחס ל"מל‡כי ˘‰ר˙"‡ ,לו
˘מ˜ומם למעל ‰וענינם ‰ו‡ ל˘ר˙ כביכול ‡˙ ˜‰ב"!‰
]ול‰וסיף˘ ,מˆינו כעין ז‚ ‰ם ב‰מ˘ך ‰זמן ˘ל‡חר מ˙ן ˙ור) ‰ולפי ז ‰יומ˙˜ ל˘ון
ר˘"י "כע˙ ‰ז‡˙"( – כמו ˘כ˙וב בפ' ˙˘‡ )ל‚ ,ז(" :ומ˘ ‰י˜ח ‡˙ ‰‡‰ל ונט ‰לו
מחו ıלמחנ . . ‰ו˜ר‡ לו ‡‰ל מוע„ ,ו‰י' כל מב˜˘  '‰יˆ‡ ‡ל ‡‰ל מוע„ ו‚ו'" .ומפר˘
ר˘"י‡" :פילו מל‡כי ˘‰ר˙ כ˘‰יו ˘ו‡לים מ˜ום ˘כינ ,‰חברי‰ם ‡ומרים ל‰ם ‰רי

כל ‰מניעו˙ ועיכובים ול˘‰לים ‰כוונ‰ ‰עליונ .‰ו‡ם כן‰ ,רי ‡ין „‰בר ˙לוי ‡ל‡

‰ו‡ ב‡‰לו ˘ל מ˘‡ – "‰ל‡ ˘לע˙י„ לבו‡ י‰י' ז ‰ב‚לוי ב‡ופן ˘‡פילו ‡ומו˙ ‰עולם

בעבו„˙ו ו˙‰עס˜ו˙ו עם עˆמו ,לעורר כח ˙ו˜ף נ˜ו„˙ נפ˘ו ,לעמו„ בנסיון ל˘˜˙‰ר

י„עו מכך[.

בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆו˙ .וז‰ו "מ ‰טבו ‡‰ליך יע˜ב"‰˘ ,ם ‰ב˙י כנסיו˙ וב˙י
מ„ר˘ים„ ,ע"י ˜˘‰י„ ‰ב‡ו˙יו˙ ˙‰ור ‰ב˘יעורי ערב וב˜ר ברבים „ו˜‡ ,ו"מ˘כנו˙יך
י˘ר‡ל" ˘‰ם ‰‡‰ב˙ רעים ו˜נין ‰מ„ו˙ טובו˙‰ ,ב‡ מלימו„ פנימיו˙ ˙‰ור‰ ,‰נ ‰על

פנינים

כ‡

עיונים ובי‡ורים

"וישא משלו" – אי' המשל?
כי מר‡˘ ˆורים ‡ר‡נו ומ‚בעו˙ ‡˘ורנו

"משל"" ,חידה" ו"תרגום"
בנבואת בלעם

‡ני מס˙כל בר‡˘י˙ם וב˙חל˙ ˘ר˘י‰ם ,ו‡ני רו‡‡ ‰ו˙ם
מיוס„ים וחז˜ים כˆורים ו‚בעו˙ ‰ללו ,על י„י ‡בו˙ ו‡מ‰ו˙

וי˘‡ מ˘לו וי‡מר

)כ‚ ,ט .ר˘"י(

)כ‚ ,ז(

לכ‡ור ‰י˘ ל˙מו ,‰מ„וע ‡ין ר˘"י מפר˘ כ˙וב
ז ‰כפ˘וטו )כמו ˘פיר˘ו ‰ר‡ב"ע ,רמב"ן ,ועו„(˘ ,בלעם
עמ„ ‡ז על ר‡˘ ‰‰ר )״ר‡˘ ˆורים״(‡ ,ל‡ מוˆי‡
‡˙ ‰כ˙וב מפ˘וטו ומפר˘ו ב‡ופן ˘ל „רו˘ „וו˜‡?

מˆינו בפירו˘י ר˘"י על נבו‡ו˙ בלעם„˘ ,רכו
˘ונ ‰מרוב פירו˘יו:

וי˘ לומר בפ˘טו˙:
ב˙ור „˜‰מ ‰ל„ברי בלעם נ‡מר )כ‚ ,ז( :״וי˘‡
מ˘לו וי‡מר״ .ו‰יינו˘ ,בלעם נ˜ט כ‡ן ב„רך מ˘ל.
ו‡כן ,בכל ‡ח„ מ„ברי בלעם‚˘ ,ם ב‰ם נ‡מר
״וי˘‡ מ˘לו״ – מˆינו ˘מ˘˙מ˘ במ˘לים .וכ‚ון:
״כ˙ועפו˙ ר‡ם״ ,״‰ן עם כלבי‡ י˜ום וכ‡רי״,
״כנחלים נטיו ,כ‚נו˙ עלי נ‰ר ,כ‡‰לים נטע ‰׳,
כ‡רזים״ ,״„רך כוכב״.
‡ולם ב„יבורו ‰ר‡˘ון ˘ל בלעם – „בי׳ עס˜ינן
– לכ‡ור‡ ‰ין ˘ום מ˘ל‰˘ ,רי מ˙חיל :״מן ‡רם
ינחני בל˜ ‚ו' ,לכ‚ ‰ו' מ˜‡ ‰וב ‚ו'״ – ˘‡ין כ‡ן
מ˘ל‡ ,ל‡ „ברים כ‰וויי˙ן; ו‚ם ב„ברי ‰ברכ‰
ו˘‰בח ˘ל‡חרי ז‰" ‰ן עם לב„„ י˘כון וב‚וים ל‡
י˙ח˘ב ‚ו'״ ‡ין מ˘ל.
וב‡מ˙‰ ˙‡˘ ,מלים ״מי מנ ‰עפר יע˜ב״ – י˘
מפר˘ים )‡בן עזר‡ .רמב״ן .ועו„( ˘"‰עפר" ˘‡י ‡פ˘ר
למנו˙ו ‰ו‡ מ˘ל על ‰ריבוי ‰עˆום ˘ל י˘ר‡ל.
‡בל מפירו˘ ר˘״י מ˘מע ˘ל‡ פיר˘ כ‡ן ‡ל‡
פיר˘ "עפר" כפ˘וטו‰˘ ,רי פיר˘ ״‡ין ח˘בון
במˆוו˙ ˘‰ם מ˜יימין בעפר כו' ‡פר פר ‰ועפר
סוט ,‰וכיוˆ‡ ב‰ם״ ,ו‰יינו ,״עפר״ כפ˘וטו ,עפר
ממ˘ .ו‚ם לפירו˘ו ‰ר‡˘ון˘ ,״עפר יע˜ב״ מ˙ייחס
ליל„ים ˜‰טנים‰ ,רי ‡ין כ‡ן מ˘ל ל״עפר״‡ ,ל‡
˘״עפר״ ‰ו‡ כינוי ל˜טנים.
ו‡ם כן ,ל‡ נו˙ר לפר˘ כמ˘ל ‡ל‡ ‡˙ ‰מלים
״מר‡˘ ˆורים ‡ר‡נו ומ‚בעו˙ ‡˘ורנו״; ולכן,
כ„י ˘י˙פר˘ו ‰מילים "וי˘‡ מ˘לו" ‰וכרח ר˘"י
ל‰וˆי‡ מלים ‡לו מפ˘וטן ,ולפר˘ן כמ˘ל ל˙ו˜פם
וחוז˜ם ˘ל י˘ר‡ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ'  165ו‡ילך(

„רכי ‰חסי„ו˙

ב„רך כלל ב‡ ר˘"י בפירו˘ו לפר˘ "פ˘וטו ˘ל
מ˜ר‡" בלב„ ומבי‡ ר˜ ‡‚„ו˙ כ‡לו ‰מיי˘בו˙
‡˙ ‰מ˜ר‡ו˙ )כפי ˘כ˙ב ר˘"י בעˆמו – ר‡ ‰פירו˘ו בפ'
בר‡˘י˙ ‚ ,ח˘ .ם ,כ„ .ועו„( .מ˘‡"כ בפר˘˙נו מבי‡
ריבוי „ר˘ו˙ רז"ל.
וי˘ לב‡ר ‰טעם לז ‰בפ˘טו˙:
כל „ברי בלעם ‰ם ענין ˘ל נבו‡ ‰ובליל‰
ר˘"י פר˘˙נו כב .‰ ,כב ,ח( ,ו‰רי נבו‡‚) ‰ם לנבי‡י
י˘ר‡ל( ‰י‡ בחלום וחזיון )ב‰עלו˙ך יב ,ו .ובפר˘"י ˘ם(
ו"בחי„ו˙" )˘ם ,ח( ,ו‡"כ מובן ˘ע"פ „רך ‰פ˘ט
‰כ˙וב ‡ומר „ר˘ני ,ול‡ לפר˘ו כפ˘וטו.

)ר‡‰

ובפרט כ˘מ„ובר על נבו‡˙ בלעם‰ ,רי „‰בר
מוכרח עו„ יו˙ר‰˘ ,רי בכ˙וב מפור˘ לפני ‰נבו‡ו˙
"וי˘‡ מ˘לו" ,ו‰יינו‡˘ ,ין פירו˘ כ˙ובים ‡ל ‰לפי
"פ˘וטם" ממ˘ כ˘‡ר ‰כ˙ובים‡ ,ל‡ ‰ם "מ˘לים",
ומ˘ל ‰רי פ˘טו˙ ענינו ‚ם רמזים ו„ר˘ו˙.
]וע„"ז מˆינו בפירו˘ ר˘"י ל˘יר˙ ‰ים˘ ,יר˙
‡‰זינו ועו„ ˘ -ל‰יו˙ן "˘ירו˙" מבי‡ ˘ם ר˘"י
כמ„ ‰ר˘ו˙[.
עו„ מˆינו˘ ,בנבו‡˙ בלעם ר˘"י מרב ‰ל‰בי‡
פירו˘י "˙ר‚ומו" ˘ל‡ ע"„ ‰ר‚יל בפירו˘ו ע.˙"‰
וע"פ ‰נ"ל מובן˘ ,ב‰ב‡˙ „ברי ˙‰ר‚ום ,כוונ˙ו
בעי˜ר ל‡ ל˙ר‚ום ל˘ונו˙ ‰כ˙ובים‡ ,ל‡ לפירו˘
‰נמ˘ל ˘ל "‰מ˘ל" לפי ˙ר‚ומו .ובחר לפר˘ לפי
˙‰ר‚ום ל‡רמי˙ „וו˜‡ ,מ‡חר ˘מ„ובר כ‡ן על
מ˘לי בלעם ˘‰י' מפ˙ור ‡רם )„ברים כ‚‡ .‰ ,ונ˜לוס
בפר˘˙נו כב.(‰ ,

ו„˙ '‰
עבו„˙
יני עב
בעניני
ים בענ
כ˙בים
ומכ˙בים
ומכ˙ב
חו˙ ומ
˘יחו˙
˘י

מכ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע

יושבי אהלים ובעלי עסקים
כפילות הלשון "אהליך יעקב ומשכנותיך ישראל"; היכולת להתגבר על
הנסיונות; ההבדלים בעמנו לא באים לידי ביטוי בעת מסירות נפש
יך יַ ֲﬠ˜…ב ƒמ ׁ ¿˘ ¿ּכנ ∆…˙ ָ
ַמּ ‰ט…ב ּו ‡ ָ…‰ל∆ ָ
יך יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל
)בל˜ כ„(‰ ,

עמי„ ‰עי˜˘˙ מול ‰נסיונו˙
"מ ‰טובו ‡‰ליך יע˜ב ,מ˘כנו˙יך י˘ר‡ל" ,ו‡מרו רז"ל "מברכ˙ו ˘ל ‡ו˙ו ר˘ע,
‡˙ ‰למ„ מ‰ ‰י' בלבו .בי˜˘ לומר ˘ל‡ י‰י' ל‰ם ב˙י כנסיו˙ וב˙י מ„ר˘ו˙‡ ,מר "מ‰
טבו ‡‰ליך יע˜ב" .בי˜˘ לומר ל‡ ˙˘ר˘ ‰כינ ‰עלי‰ם‡ ,מר "מ˘כנו˙יך י˘ר‡ל.""1
ו‰נ‰‡ ‰לים‡˜ ,י על ‡‰לי ˙ור ‰ו˙פל ‰כמ"˘ ויע˜ב ‡י˘ ˙ם יו˘ב ‡‰לים .2וˆריך
ל‰בין :למ ‰מחל˜ ב˙י כנסיו˙ ומ„ר˘ים ,ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰ל˘ני ענינים? ]ו‚ם ˆריך
בי‡ור מ‰˘ ‰מ„ר˘[ מיחס ב˙י כנסיו˙ ומ„ר˘ים ל'יע˜ב' ,ו]‡˙ ענין[ ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰
ל'י˘ר‡ל']„ ,לכ‡ור [‰ב‡מ˙ ‰ם ענין ‡ח„„ ,ב˙י כנסיו˙ ‰ם מ˜„˘ מעט ועל כל בי
ע˘ר˘ ‰כינ˙‡ ˘רי‡ ,וב˙י מ„ר˘ ‰ם ‡‰לי ˙ור ‰ו˘כינ˘ ‰רוי' ˘ם‡ ,ם כן למ ‰מחל˜ם
בב' ענינים מיוח„ים?
...ו‰נ ,‰ז‡˙ ‰י‡ עבו„˙ כל י˘ר‡ל ב‚לו˙ ‡‰חרון בע˜בו˙ מ˘יח‡ לעורר ‡˙ נ˜ו„˙

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' ‰ 262ע' ˘ ;3ם עמ' ‰ 268ע' ;49
חל"‚ עמ' (149

 (1סנ„‰רין ˜ ,‰ב.
 (2בר‡˘י˙ כ ,‰כז.

כ

˜úר‡˙ ˘ב˙

ט

ובמ˘ ‰כו˙ב ‡ו„ו˙ מטולטל˙ ,ומע˙י˜ בז˘ ‰יו„ע כו'  -כ˘‡ני לעˆמי ‡יני מ‡מין
בכל ‰ענין .בכל ז ,‰ל‡ ˘מענו ול‡ ר‡ינו ‡ינו ר‡י' ,ולכן עליו לפנו˙ לרב מור‰ ‰ור‡,‰

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ו‰ו‡ יור‰ו ‡ם מו˙ר „‰בר על פי ˘לחן ערוך.
וכמ„ומ ‰כבר כ˙ב˙י לו˘ ,למ ‰לו לחפ˘ „רכים ח„˘ים וענינים ח„˘ים ,ב ‰ב˘ע‰

על „רך ‰חסי„ו˙
בי‡ורים בעניני ‰פר˘ ‰על

˘„רך סלול‰ ‰י‡ „רך ˙‰ור ‰ו‰מˆו ,‰וכלל ‚„ול בז ‰בכל „רכיך „ע‰ו˘ ,בז ‰נכלל כל
עניני „‡‰ם כמבו‡ר ברמב"ם ונפס˜ ל‰לכ ‰בטור ˘לחן ערוך ‡ו"ח סי' רל"‡ ,ו‰לו‡י
˘ינˆל כל זמנו ‰פנוי ללימו„ ˙‰ור ‰בכלל ובז‚ ‰ם לימו„ פנימיו˙ ˙‰ור.‰

מחלוקת לבן ובלעם

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' יז(

להציל את הבנים והבנות שלא ישתייכו ל"לבן"  /גם בעת ההתעסקות בגשמיות
– יהודי שייך לאבות הקדושים  /האבות היו "מרכבה" להשי"ת בלבד  /גם בעת
העיסוק בשכל אנושי נרגשת קדושה

בלעם

ˆ‡ˆ‡ו ˘ל לבן ‰י' – בנו ממ˘ ‡ו בן בנו‡ ,ו על כל פנים מיוˆ‡י חלˆיו .וכפי

˘‡מרו חז"ל )סנ„‰רין ˜ט" (‡ ,בלעם בן בעור ‰ . .ו‡ בעור ‰ . .ו‡ לבן ‡‰רמי".
ומוˆ‡ים ‡נו ˘בלעם ב„ברי נבו‡˙ו ביטל ‡˙ טענ˙ לבן בנו‚ע לייחוסם ‡‰מ˙י ˘ל
בני י˘ר‡ל:
לבן טען ‡ו„ו˙ בני יע˜ב "‰בנו˙ בנו˙י ו‰בנים בני" )ויˆ‡ ל‡ ,מ‚( ,ו‡ילו בלעם ‰ו„יע
בנבו‡˙ו )פר˘˙נו כ‚ ,יט( "כי מר‡˘ ˆורים ‡ר‡נו ומ‚בעו˙ ‡˘ורנו" – "כי מר‡˘ ‡לו
‡בו˙ ומ‚בעו˙ ‡לו ‡מ‰ו˙" )במ„בר רב ‰פ"כ ,יט .ור‡ ‰פר˘"י ע"‰פ(.
וי˘ ל‰בין מ‰ו˙ו ˘ל "וויכוח" ז˘ ‰בין בלעם ללבן˘ ,לבן טוען ˘בני י˘ר‡ל
מ˙ייחסים ‡חריו ,ו‡ילו בלעם מו„יע ˘יסו„ בני י˘ר‡ל ל„ורו˙י‰ם ‰ו‡ מ‡‰בו˙
ו‡‰מ‰ו˙ „˜‰ו˘ים .ו‚ם י˘ לב‡ר ‡˙ ‡˘ר י˘ ללמו„ מכך בעבו„˙ו י˙'.

לˆ‰יל ‡˙ ‰בנים ו‰בנו˙ ˘ל‡ י˘˙ייכו ל"לבן"
טענ˙ לבן "‰בנו˙ בנו˙י ו‰בנים בני" נ˜בע ‰כחל˜ מ˙ור˙נו „˜‰ו˘ ,‰ומכך מובן
˘‡ינ ‰מופרכ˙ וי˘ ל‡ ‰חיז ‰ויסו„ .ומכיוון ˘י˘ נ˙ינ˙ מ˜ום לטענ˙ לבן ˘בני י˘ר‡ל
˘ייכים ‡ליו רח"ל ,על כן ˆריכים ‡נו לז˘ ‰יבו‡ בלעם ,מיוˆ‡י חלˆיו ˘ל לבן ,ויבטל
‡˙ טענו˙יו ב‰ו„יעו ˘˘ור˘ בני י˘ר‡ל ‰ו‡ מ"ר‡˘ ˆורים – ‡‰בו˙" ,ומ"‚בעו˙ –
‡לו ‡‰מ‰ו˙".
]ומעין מ˘ ‰מˆינו בנו‚ע לברכו˙ ˘˜יבל יע˜ב˘ ,מכיוון ˘ע˘ו ערער עלי‰ן ,בי˜˘
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יע˜ב ל˜בל ‰ו„‡ ‰ממנו על ˘‰ברכו˙ ˘ייכו˙ לו .וכ˘נ‡ב˜ עמו ˘רו ˘ל ע˘ו‰ ,ו„יע
לו כי "ל‡ ‡˘לחך" ע„ ˘"‰ו„ ‰לי על ‰ברכו˙ ˘ברכני ‡בי˘ ,ע˘ו מערער עלי‰ם"
)וי˘לח לב ,כז( .ועל „רך ז‰ ,‰וˆרך בלעם ל‰ו„ו˙ על ˘ייכו˙ בני י˘ר‡ל ל‡בו˙ ול‡מ‰ו˙
ל‡חר ˘ערער על כך לבן[.

יט

„ע˙י בז.‰
ולפל‡ ול˙מי' ‚„ול‡˘ ‰ל˙ו בז ,‰כיון ˘ז‰ו ‰יפך פס˜ ˙ו˙ ˜"‰ור˙ חיים ו˙ור˙
עולם˘‡ ,ר ר˜ על פי' יו˘˜ כל עניני ‰עולם בכלל ובפרט ,ו‰ו‡ ˘כל ‡ח„ ו‡ח„ ˆריך
ל„˙˘‰ל לי˘‡ ‡˘ ‰וכמבו‡ר ב˘"ס ופוס˜ים ר‡˘ונים ו‡חרונים בפ˘יטו˙ ,ויסיח „ע˙ו

ומ‡חר וי˘ ממ˘ בטענ˙ לבן ,י˘ לב‡ר ‰יטב ‰יכן ב‡ ‰טענ ‰זו בעבו„˙ „‡‰ם,

ל‚מרי מכל ‡‰מור ו‡ומר ‰יפך ˘‰ולחן ערוך ,כי ˙‰ור˘ ‰ולט˙ ‡פילו על ‰מˆי‡ו˙,
ובפרט.

ו‡יך ‡פ˘ר ל˘לול טענ˙ו ולינˆל ממנ ,‰וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

ויע˘ ‰בז ‰במר‰ ıמ˙‡ים ,וכל ‰רוˆ ‰לט‰ר )˘ז‰ו נע˘ ‰על י„י ‰נ ‰‚‰על פי

‚ם בע˙ ˙‰‰עס˜ו˙ ב‚˘מיו˙ – י‰ו„י ˘ייך ל‡בו˙ „˜‰ו˘ים
‰נ˘מ„˜‰ ‰ו˘˘‰ ‰וכנ˙ בכל ‡י˘ י˘ר‡ל ‰י‡ רוחני˙ ו˜„ו˘‡ ,‰מנם רˆ‰ ‰בור‡

˙‰ור (‰מסייעין לו ,ומסייעין ל˘ון רבים ‰ -ן מלמעל ‰ו‰ן מלמט‰ ,‰ן למעל ‰מ‰טבע
ו‰ן בטבע .ו '‰י˙ברך יˆליחו לב˘ר טוב בז ‰מ˙וך ˘מח .‰בברכ.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' רכז-ח(

י˙"˘ ו‰י‡ יר„ ‰ל‚וף ונ˙לב˘ ‰בו ,וב‰יו˙ ‰ב‚וף י˘ ל ‰עס˜ עם עניינים ‚˘מיים
נחו˙ים ו˘פלים .ו‡ף ˘י˘ ˙כלי˙ ב˙‰עס˜ו˙ ‰עם „‰ברים ˘‚‰מיים˘ ,כן ‰י‡ מזככ˙
‡ו˙ם על י„י עבו„˙ ‰ומ‚ל ‰ב‰ם ‡˙ ‡ור ‰בור‡ י˙"˘‡ ,ך מכל מ˜ום ‰רי "‰מ˙‡ב˜
עם מנוול מ˙נוול ‚ם כן" )˙ני‡ פכ"ח( ,וב‡ו˙ו זמן ˘ל ˙‰‰עס˜ו˙ ב‚˘מיו˙ ‰י‡ נע˘י˙
נפר„˙ מ‡˙ו י˙'.
ו‡ף ˘כל ז‰ ‰ו‡ לר‚ע ˜ˆר בלב„˘ ,כן מי„ ל‡חר מכן ניכר ˘‰ו‡ עוב„ ‡˙ ‰בור‡
י˙' – "לר‚ע ˜טון עזב˙יך" )י˘עי' נ„ ,ז( ,מכל מ˜ום ‰רי זו ˙‰נ˙˜ו˙ לכ‡ור ‰מ‡לו˜ו˙,
ו‡ו˙ו ר‚ע ˘ל ˙‰נ˙˜ו˙ ‰ו‡ ‡ב„‡˘ ‰ינ ‰חוזר˙ ,וי˘ לר‚ע ז˘‰ ‰פע‚ ‰ם על ‰זמן
˘ל‡חר מכן.
ובפרט‰˘ ,עולמו˙ ‰רוחניים ‰ם למעל ‰מן ‰זמן ,וכל פעול ‰רוחני˙ ˘פועל „‡‰ם
למט‰ ,‰רי למעל‰ ‰י‡ פעול ‰נˆחי˙ ,כיוון ˘˘ם ‰עבר ‰‰וו ‰ו‰ע˙י„ ‰ם כ‡ח„

)ר‡‰

˙ני‡ פכ" .(‰ו‡ם כן‡ ,ו˙ו "ר‚ע ˜טון" ˘ל ‰יפר„ו˙ מ‡˙ו י˙' ‰ו‡ נˆחי ו˜יים ˙מי„.
ועל כך טוען "לבן"‰" :בנו˙ בנו˙י ו‰בנים בני" – ב‡ו˙ם זמנים ˘בני י˘ר‡ל
מ˙נ˙˜ים מ˘‰י"˙ ,ומ˙עס˜ים ב‚˘מיו˙‰ ,רי ‰ם ˘ייכים לענייני "לבן" – ל‚˘מיו˙.

במענ ‰על מכ˙בו  . .בו ˘ו‡ל ‡ם ‡‰מ˙ כ„ברי ‡‰ומר בענין זיוו‚ים ˘ˆריך ל‡˙‰ים
וכו' וכן ב‰נו‚ע למ‡˘ ‰ומרים ‡ו„ו˙ חכמ˙ ‰י„ ˘רטוטי ‰י„ ,ו‡ם כל ‰נ"ל סו˙ר
לˆ‰יווי "˙מים ˙‰י' עם ‡ '‰ל˜יך".
‡˙‰מ˙ ‰זיוו‚ים וחכמ˙ ‰י„ ,מ„ובר ‡ו„ו˙ם בספרי ˜בל ‰ופנימיו˙ ˙‰ור ,‰ול‡יז‰
מ‰ן מˆוין ב˘ולי ‚‰ליון ,1ומז ‰מובן ˘‡ין ז‰ ‰יפך ˆ‰יווי „˙מים ˙‰י' עם ‡ '‰ל˜יך,
ועל „רך עניני ˘מיר˙ ‚‰וף ו‰נפ˘ ,עניני רפו‡ ‰וס‚ולו˙ ב„ו˜ו˙ וכיוˆ‡ בז ,‰ויעוין ‚ם
כן ב˘ולחן ערוך יור„ ‰יע ‰סי' ˜ע"ט כמ ‰פרטים ב‰נ"ל.
‡בל במ„ ‰ברים ‡מורים כ˘יו„עים ‰ענינים ‰נ"ל על בורים˘ ,ר˘י ‰נ˘מו˙ ˘רטוטי
‰י„ וכו' ‡בל מי ˘‡ין לו בז ‰י„יע ‰ברור˘] ,‰ב„ורנו ז ‰יכול ‰ל‰יו˙ ר˜ על י„י ˜בל‰
מפי רב ול‡ מ„ע˙ עˆמו[ ,כמובן ‚ם על ז ‰נ‡מר "רבים חללים ‰פיל ,"‰מי ˘ל‡ ‚‰יע
ל‰ור‡ ‰ומור ,‰ו˙מ‡ ‰ני ‡ם י˘ ב„ורנו ז ‰מי ˘י‡מר ויפרסם ˘ב˜י ‰ו‡ בענינים ‡לו.2
˙˜ו˙י ˘˜ובע ‰ו‡ ע˙ים בלימו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ פנימיו˙ ˙‰ור ,‰וכלך מעניני ˜בל‰
מע˘י˙ ו‡ביזריי‰ו ,וכמפורסם ‡‰ז‰ר˘ ‰בז ‰בכמ ‰ספרים „˜‰ו˘ים.

ו‡ף ˘לכ‡ור ‰טענ ‰זו ˆו„˜˙ ‰י‡ ,מכל מ˜ום ‡‰מ˙ ‡ינ ‰כן ,וכפי ˘‰ו„‡ˆ‡ˆ ‰ו

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' ס„(‰-

בלעם "מר‡˘ ˆורים ‡ר‡נו ומ‚בעו˙ ‡˘ורנו" .כי ‚ם בר‚ע ˘י‰ו„י מ˙עס˜ עם ‚˘מיו˙
‡ין ‰ו‡ נפר„ על י„י ז ‰מ˜‰ב" ,‰מ‡חר ˘˙‰עס˜ו˙ו עם ˘‚‰מיו˙ ‚ם ‰י‡ לˆורך ‚בו,‰
בכ„י לע˘ו˙ לו י˙' „יר ‰ומ˘כן בעולם ‰ז) ‰ר‡˙ ‰ני‡ פל"ו( ,ו‡ם כן ‡ין ‰ו‡ נע˘ ‰נפר„
מ˘‰י"˙ ,ו‡„רב‡ – בז‚ ‰ופ‡ מ˙על ‰ומ˙חז˜˙ ˘˜˙‰רו˙ו ב‡ל˜ים חיים.

פ˙רונו˙ ע"י "מטולטל˙"? י˘ „רך סלול!‰
]מענ ‰לכו˙ב ‡ו„ו˙ ‰יכולו˙ ל˘ימו˘ ב"מטוטל˙" "˘בז‡ ‰פ˘ר ל‚לו˙ ‰רב ‰מˆפונים לעזור ‡˙ זול˙ו ,ל‚לו˙ מ˜ור ˘ל
מחלו˙ ו„רכי ‰טפול ,ל‚לו˙ מים ‡ו מ˙כו˙ ב˜ר˜ע ועו„ ועו„"[:

‡‰בו˙ ‰יו "מרכב "‰ל˘‰י"˙ בלב„
ו‡˙ ז‡˙ ˆריך כל י‰ו„י ליי˘ם בעבו„˙ו בחייו ‰יום יומיים:

 (1זח"‚ מ‚ ,ב˘ .ם רפ‚ ,ב .זח"ב עו .‡ ,ועו„.
 (2ר‡ ‰רמב"ן ע ˙"‰בר‡˘י˙  ,‰ב .ובספרים ˘נסמנו בניˆוˆי זו‰ר לזח"ב ע.‡ ,

יח
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˘‰י"˙ נו˙ן פרנס˙ו וˆ‰טרכויו˙יו ˘ל כל י‰ו„י ,ו‰ו‡ מו„יע "וברכך ‡ '‰ל˜יך בכל
‡˘ר ˙ע˘) "‰ר‡ ‰טו ,יח( ,ו‰יינו ˘‰ברכ ‰מ‚יע ‰מ‡˙ ˘‰י"˙‡ ,ל‡ ˘„‡‰ם ˆריך ל‰כין

˙ור˙ חיים

"כלי" ˘בו ˙˘ר‰ ‰ברכ˘‡" – ‰ר ˙ע˘ ."‰ו"כלי" ז‰ ‰ו‡ עס˜ ‰פרנס„‡‰˘ ‰ם עמל
בו ,ו˘ם ˘ור ‰ברכ˙ ˘‰י"˙ )ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ'  127ו‡ילך(.

˘‰י״˙
„˙ ˘‰י״˙
עבו„˙
בעבו„˙
בעבו
רכו˙ ב
˙
ו„‰רכו˙
ו„‰רכו
ו˙ ו„‰
עˆו˙
˙בי עˆ
מכ˙בי
מכ
בחיי ‰יום יום

ו‡ף ˘עס˜ ‰פרנס‰ ‰ו‡ „בר ‰מו˙ר ומˆוו ‰ומחויב על פי ˙ור˙נו „˜‰ו˘‰

)ור‡‰

כ˙ובו˙ מט-נ˘ .ו"ע ‡‰ע"ז סי' ע‡ ס"‡( ,מכל מ˜ום יכול ‰ו‡ לח˘וב ח"ו ˘בע˙ ‰עס˜ ,כ‡˘ר
‰ו‡ עוס˜ ב„ברים ‚˘מיים‡ ,ין ‰פר˘ בינו לבין ‡ינו י‰ו„י ל‰ב„יל .ועל ז‡˙ מו„יע‰
˙ור˘ ‰זו ‰י‡ טענ˙ לבן "‰בנו˙ בנו˙י ו‰בנים בני" – ‰ו‡ טוען ˘˘‚‰מיו˙ ˘ל בני

אין מזל לישראל

י˘ר‡ל ˘ייכ˙ ‡ליו ,ו‡ין ‰ב„ל בין ‚˘מיו˙ ˘ל י‰ו„י ל‚˘מיו˙ ˘ל ‚וי.
‡בל ‡‰מ˙ ‰י‡ ˘י‰ו„י בכל ענייניו ˘ייך ‡ך ור˜ ‡ל ˘‰י"˙ .ועניין ז‰ ‰י' ניכר

שלילת ההליכה למגידי עתידות ודרישה במזלות; יש ללכת בתמימות ובדרך
הסלולה בעבודת ה'
יﬠ˜…ב ול …‡ ∆˜ ∆סם ּ¿ƒב ¿ָ ׂ
ר‡ל
י˘ ≈
ּƒכי ל …‡ נַ ַח ׁ˘ ַ¿ּב ֲ
)בל˜ כ‚ ,כב(

בלב„ ,כמו ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים:
על ‡‰בו˙ ‡מרו רבו˙ינו )בר‡˘י˙ רב ‰פמ"ז ,ו( "‡‰בו˙ ‰ן ‰ן ‰מרכב ,"‰ו‰ו‡ על „רך
מ˘ל ממרכב‡˘ ‰ין ל ‰כל מˆי‡ו˙ ורˆון עˆמי ,ו‰י‡ ר˜ כלי בי„י ‰רוכב ‰יו˘ב ב‰
ומנ‰י‚ ,‰וכמו כן ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים ˘"כל ‡ברי‰ם כולם ‰יו ˜„ו˘ים ומוב„לים מענייני
עולם ‰ז ,‰ול‡ נע˘ו מרכב ‰ר˜ לרˆון ‰עליון לב„ו כל ימי‰ם" )˙ני‡ פכ"‚(.

‡ין ענין ב„רי˘ ‰למזל ולע˙י„ו˙

ו‡ף ˘‡‰בו˙ ˙‰עס˜ו ‚ם בעניינים ‚˘מיים וˆרכי ‚ופם וכיוˆ‡‰ ,רי ˙‰עס˜ו˙ זו

במענ ‰למכ˙בם  . .בו ˘ו‡לים למזלם .ו‰נ ‰כבר נ‡מר "˙מים ˙‰י' עם ‡ '‰ל˜יך",
ו‡ין ענין ב„רי˘ ‰למזל ולע˙י„ו˙ וכו' ,כי ‡ם ללכ˙ לבטח ב„רך ‰מלך מלכו ˘ל עולם,
‰י‡ „רך ˙ור˙נו ומˆו˙י' ,ז .‡.ל˙‰נ ‚‰בחיי ‰יום יומיים בכל ענין ופרט מ˙‡ים לפי
‰מבו‡ר ב˘ולחן ערוך וכיוˆ‡ בז.‰

‚ופ‡ ‰יי˙ˆ‡ ‰לם עניין ˘ל עבו„˙ ‰בור‡ י˙' ,ו‚ם במע˘ים ‡לו ‰יו "מרכב‡ "‰ל
‰בור‡ י˙"˘.
וכמו כן ‡ˆל כל ‡י˘ י˘ר‡ל כ‡˘ר ‰ו‡ יוˆ‡ מבי˙ ‰כנס˙ ובי˙ ‰מ„ר˘ לעסו˜
בענייני ‰פרנס ‰ובˆרכי ‚ופו‰˘ ,ו‡ ˆריך ל˘י˙ ‡ל לבו ˘כל עי˜ר ˙‰עס˜ו˙ זו ‰י‡

ו‡ז ‰ובטחנו ‡˘ר "‡ין מזל לי˘ר‡ל" ,ומ˜יים בור‡ עולם ומנ‰י‚ו )על פי מ‰
˘כ˙וב(‡" :ם בחו˜ו˙י ˙לכו ‚ו' ונ˙˙י ‚˘מיכם ו‚ו'" ,ככל ‰ברכו˙ ‰מנויו˙ בפר˘.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' ר(‰

ל˘‡ל˙ו‰ ,ל˘‡ול ע˙י„ו˙ ‡ˆל פלוני וכו'‰ .רי נ‡מר "˙מים ˙‰י' עם ‡ '‰ל˜יך",
ו‰וב‡ ב˘ולחן ערוך חל˜ יור„ ‰ע) ‰סימן ˜ע"ט( ל‰לכ .‰ו‰פירו˘ בל˜וטי ˙ור ‰נˆבים
‚(

ביו˙ר ‡ˆל ‡‰בו˙ ,ועל כך נ‡מר "מר‡˘ ˆורים ‡ר‡נו" ו‚ו'˘ ,כל י‰ו„י ˘ייך ל˘‰י"˙

)מ,‰

– ‰ו‡ על פי נ˘מ˙‡ „‡וריי˙‡ )זח"‚ ]˜סו ,רע"‡[(.
)ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ט עמ' (303

חל˜ מעבו„˙ו‰ .בור‡ י˙' חפ‚˘ ıם „‰ברים ˘‚‰מיים יז„ככו וי‰יו ר‡ויים ל‰יו˙ „יר‰
לו י˙' ,וז‡˙ על י„י ˘י‰ו„י מ˙עס˜ ב‰ם כר‡וי על פי ˙‰ור ‰ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו
י˙' .ו‡זי ‚ם בע˙ ˙‰‰עס˜ו˙ ב‚˘מיו˙ ‡ין ‰ו‡ נפר„ מ˘‰י"˙ ,כי נר‚˘˙ בז‰ ‰כוונ‰
‡‰ל˜י˙.

‚ם בע˙ ‰עיסו˜ ב˘כל ‡נו˘י נר‚˘˙ ˜„ו˘‰
וי˘ לב‡ר בעומ˜ יו˙ר˘ ,טענ˙ לבן "‰בנו˙ בנו˙י ו‰בנים בני"‡ ,ינ ‰ר˜ בנו‚ע לעס˜
בענייני ‚˘מיו˙‡ ,ל‡ ‰ו‡ טוען ˘‚ם לימו„ ˙‰ור˘ ‰ל י‰ו„י ˘ייך ‡ליו רח"ל .ו‚ם על

כלך לך מחכמ˙ ˘רטוטי כף ‰י„
במענ ‰על מכ˙בו ‰ . .נ ‰נב‰ל˙י ל˜רו˙ בו ˘˘מע חוו˙ „ע˙ י‰ו„י ‰מבין בחכמ˙
‰י„ ˘‡מר לו ˘על פי ]מ˘ [‰ר‡ ‰ב˘רטוטי י„ו ‰נ ‰טרח˙ו ב˘י„וכין כו' ו˘ו‡ל חוו˙

טענ ‰כזו ˆריכים ‡נו ל„ברי בלעם "מר‡˘ ˆורים ‡ר‡נו":
לימו„ ˙‰ורˆ ‰ריך ל‰יו˙ "ל˘מ – "‰ל˘ם ˜‰ב" ‰בלב„‡ .מנם ,ב˘ע˙ ‰לימו„ ˆריך
‰י‰ו„י ל‰יו˙ מרוכז ל‚מרי בסו‚י‡ ˘לומ„ ,ול˙˘‰מ˘ בכח ˘כלו ‡‰נו˘י ל‰בין ‡˙

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

‰סברו˙ ול˙פסן ‰יטב ,וממיל‡ במ˘ך ‰לימו„ ‡ינו חו˘ב כל ‰ע˙ על ‰כוונ" ‰ל˘מ,"‰

‡ינן ˘ייכו˙ לפלו‚˙‡ זו ,כי ˙‰ם מ˙ב‡ר

ל‰בי‡ ‚ופו ˘ל פסח – "במ˜„˘" – ‡זי

וכוונ ‰זו ‰י‡ בעי˜ר ˜ו„ם ‰לימו„.

כבר מ˙וך ‰מ˘נ ‰למ ‰כוונ˙) ‰ובז ‰כולי

‰יו מבי‡ין ‚ופו ˘ל פסח; ו‡"כ זיל ב˙ר

עלמ‡ מו„ו „˘פיר י˙כן ˘˙˜ר‡ ירו˘לים

ענינ‡"„ ,במ˜„˘" „‰כ‡ ‰יינו כל ‰יכ‡

ועל כן טוען לבן ‡‰רמי‡˘ ,מ˙ נכון „‰בר ˘עס˜ ˙‰ור ‰י˘ ב ‰עניין רוחני ו˜„ו˘,
‡ך כל ז‰ ‰ו‡ ר˜ לפני ‰לימו„ ,כ‡˘ר חו˘בים על ˘‰י"˙ ועוס˜ים בכוונ˙ "‰ל˘מ."‰
‡בל בע˙ ‰לימו„ ,כ‡˘ר מ˘˙מ˘ים בכח ˘‰כל ‡‰נו˘י ,ובסברו˙ ˘כליו˙ ר‚ילו˙ –
‡זי "‰בנו˙ בנו˙י ו‰בנים בני"‡ :ין בלימו„ ˜„ו˘ ‰ורוחניו˙ ,ו‰לימו„ ˘ייך ‡ליו רח"ל.
‡ך ‡‰מ˙ ‰י‡ ˘כ˘ם ˘בעס˜ ˘‚‰מיו˙ ˘ל י‰ו„י ‰ו‡ ˘ייך ל˘‰י"˙ בלב„ ,מכיוון
˘נר‚˘ בעבו„˙ו ˙מי„ ˘‰י‡ ˆורך ‚בו – ‰כך ‚ם בע˙ ˘„‡‰ם מ˙עס˜ בסברו˙ ˘‰כליו˙
˘בלימו„ ˙‰ור‰ ,‰ו‡ עמל ל‰ר‚י˘ ˙מי„ ‡˙ נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ ו˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים.
ו‡ז ,מו„‚ ‰ם בלעם ˘‡ין מ˜ום לטענ˙ לבן ˘"‰בנו˙ בנו˙י" ‡ל‡ "מר‡˘ ˆורים
‡ר‡נו" – ˘‚ם בע˙ ˙˘‰‰מ˘ו˙ ב˘כל ‡‰נו˘י ,נר‚˘˙ „˜‰ו˘ ‰ו‡‰לו˜ו˙ ˘בז.‰

כול ‰ב˘ם "מ˜„˘"( ,ו˜"ל .ולפי ז ‰יסורו
עו„ כמ˜ ‰ו˘יו˙ ,עיין בז.‰

ו‰"‰

למ˘נ„ ‰נן בפסחים „ל‡ ˘ייכ‡

כלל בפלו‚˙˙ ר˘"י ו‰רמב"ם ,ו‰כ‡
כול‰ו מו„ו‰„ ,ל‡ ˙‰נ‡ עˆמו מב‡ר
„בריו ו‡ומר "במ˜„˘ ‰יו מבי‡ין ‚ופו

„‡פ˘ר ל‰בי‡ ‚ופו ˘ל פסח ,ו‰יינו כל
ירו˘לים.

וכן

במ˘נ‰ ‰נ"ל „˘˜לים „בכ"‰

ב‡„ר "י˘בו במ˜„˘"„ ,זיל ב˙ר ענינ‡
– „‰יינו במ˜ום „‡פ˘ר לי˘ב ,ובז‰

˘ל פסח" ,פירו˘ „ב˘ונ ‰מן ‰נזכר ˜ו„ם

‚ופ‡ בי‡ר ‰לנו ‰מ˘נ ‰כוונ˙ ‰ב˙יב˙

˘‰בי‡ו ב' ˙ב˘ילין‰ ,נ ‰כל ˘‡פ˘ר

"מ˜„˘" ,ול‡ פלי‚י בז‰ ‰רמב"ם ור˘"י.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

„רו˘ ו‡‚„‰

מ˜„˘ ממ˘.

ומ‡י

מ˜„˘ ,בפי‰מ"˘ ל‰רמב"ם רפ"„ „ר‡˘

„‡˘כחן בבלי סוט ‰מ„ :בעזר˙

נ˘ים ‰ו˙ר ‰י˘יב‰ ,‰ל‡ כבר פר˘"י ˘ם
˘ז‰ו לפי ˘‰י‡ "חול כ˘‡ר ‰ר ‰בי˙",
ו‡"כ מובן ˘‰י˙ר ‰י˘יב˘ ‰ם ˘ו ‰ל‰ר
‰בי˙ ,ומע˙‡ ‰ף לעניננו ‡ין מ˜ום לחל˜
בין עזר˙ נ˘ים ל˘‡ר ‰ר ‰בי˙ ˘˙י˜ר‡
‰י‡ „ו˜‡ ב˘ם "מ˜„˘" יו˙ר ממנו‡ ,חר
˘‚ם ‰י‡ "חול" כמו˙ו .ו„ ‡‰כלים פ"‡
מ"ח „עז"נ מ˜ו„˘˙ ‰ימנו לענין כניס˙
טמ‡ים – ‰ל‡ ‡ינו ‡ל‡ ‚זיר ‰ו˙˜נ˙‡
„רבנן ל‰חמיר על ‰טמ‡‡ ,בל מˆ„ עˆם
‚„ר ‰מן ˙‰ור‡ ‰ינ ‰מ˜ו„˘˙ יו˙ר מ‰ר
‰בי˙‰„ ,כל מחנ ‰לוי'

)עיי' בכ"ז יבמו˙ ז:

˘‰נ" ,‰יו"ט ˘ל ר"˘ ‰חל ב˘ב˙ במ˜„˘
‰יו ˙ו˜עים ‡בל ל‡ במ„ינ ,"‰וז"ל:
"כבר ב‡רנו פעמים כי מ˜„˘ ˙˜ר‡
ירו˘לים כול ,‰ומ„ינ‰ ‰עיירו˙ ˘בכל
‡"י" .וכוונ˙ו ˘ם כפ˘וטו ˘ירו˘לים
נ˜ר‡˙ בל˘ון חכמינו ב˘ם "מ˜„˘",
ול‡ ר˜ ˘„ין ירו˘לים ‰ו‡ כ„ין בי‰מ"˜
)ו"נ˜ר‡˙" ‰יינו ˘נח˘ב˙ עבורנו לענין
„ינ‡( .ויעויי' ב˙פ‡ר˙ י˘ר‡ל ˘ם,
˘פלפל ‡ליב‡ „‰רמב"ם ‡מ‡י נ˜ר‡‰
כ‡ן ירו˘לים ב˘ם "מ˜„˘" ,ולמ ‰ירמוז
˘ם ז ‰ל‰לכ˙‡.2

ו‰נ‰

בפ˘טו˙ ‰י' נר‡„ ‰כל ‰ני„ון

וי ,(:ו‡"כ  ‰"‰לעניננו „‡ין לחל˜ ביני‰ם

„י„ן ˙לוי ועומ„ בפלו‚˙˙ ר˘"י ו‰רמב"ם

במ˘מעו˙ ‰ל' "מ˜„˘".

במ˘נ„ ‰ר"˘ ‰ם בפירו˘ ˙יב˙ "מ˜„˘",

ול‡

נעלם ממני מ˘ ‰פיר˘ו ‰רע"ב

ועו„ ‡מ˙ני' „רי˘ ˘˜לים ˘ם „"במ„ינ"‰
לפנ"ז

‡‰מור

‰יינו

ירו˘לים

)„ל‡

כ‰רמב"ם ˘ם „פי' ל„‰י‡ „‰יינו ערי
י˘ר‡ל מלב„ ירו˘לים( ,ו‡"כ ל„י„‰ו
"מ˜„˘" ‰יינו מ˜„˘ ממ˘ ,כי סו"ס
לפי פירו˘ ר˘"י ‰נ"ל „בעלי ‰מטבעו˙
עˆמם ‰ם ˘"י˘בו במ˜„˘" ,על כרחך ‚ם
מפר˘ים ‰נ"ל יפר˘ו „"במ˜„˘" כולל
‚ם ‰ר ‰בי˙ ,מחנ ‰לוי' ,ול‡ ר˜ "מ˜„˘"
ממ˘‡ .ו „ילמ‡ חול˜ים ‰ם על ר˘"י,
וסברי

„"˘ולחנו˙"

‰יינו

˘‰ולחנו˙

עˆמם )˘מו˘יבין ‡ו˙ם במ˜„˘( ול‡
˘"‰ולחנין" בעלי ‰מטבעו˙ .ו‡ין ‡ני
‡חר‡י ל˙ווך „ברי כל ‰מפר˘ים ל„ע‰
‡ח˙; ומ"מ ‡ליב‡ „פר˘"י ‰נ"ל ר‡י' י˘
כ‡ן „‰ר ‰בי˙ ‡י˜רי מ˜„˘.

ועו„

‡˘כחן מ˜ור „ירו˘לים ‡י˜רי

„מנ‚„ ל‰רמב"ם פיר˘ ר˘"י „"מ„ינ"‰
כולל˙ ‚ם ירו˘לים )ו‡"כ "מ˜„˘" ‰יינו
מ˜„˘ ממ˘(.

‡ולם

ב‡מ˙ מכבר ‰י' נר‡ ‰לפענ"„,

מפני ˜‰ו˘יו˙ ˘‰בי‡ו ‰מפר˘ים על
ב' „עו˙ ‡לו„ ,י"ל „ע„ כ‡ן ל‡ פלי‚י
˙רוויי‰ו ‡ל‡ במ˜ום ˘ל‡ בי‡ר‰ ‰מ˘נ‰
עˆמ„ ˙‡ ‰ברי' .ול‰כי ‰מ˘ניו˙ „מע˘ר
˘ני פ"‚ מ"„ )˘נזכרו ˘ם "מ„ינ"‰
ו"ירו˘לים" כב' מ˜ומו˙ ˘ונים( ו„עירובין
סוף פ"י )˘נזכרו ˘ם כמ„ ‰ינים ב‰ב„ל
בין "‰מ˜„˘" ל"מ„ינ "‰כו'( וכו' ,כל ‡לו
 (2ועיי"˘ עו„ „‡ף לפר˘"י ˘ם˘ ,פיר˘ על
‰מ˘נ„ ‰ל‡ כ‰רמב"ם )כ„ל‰לן בפנים( ,ז‰ו ר˜
‡ליב‡ „‰‰ו"‡ בסו‚יין‡ ,בל מס˜נ‡ „סו‚יין ˘‰יו
˙ו˜עין בכל ירו˘לים ‡ין מ˘מע˙˘ ‰וחלף ‚‰ירס‡
במ˘נ‡ ,‰ל‡ ‰כוונ‰ ‰י‡ „"מ˜„˘" ˘במ˘נ‰
מ˙פר˘ „ל‡ו ‰יינו מ˜„˘ ממ˘ ‡ל‡ כל ירו˘לים.

אהבה שמהפכת את השנאה

החוזק האמיתי של ישראל

וי˜ם בלעם בבו˜ר ויחבו˘ ‡˙ ‡˙ונו

כי מר‡˘ ˆורים ‡ר‡נו ומ‚בעו˙ ‡˘ורנו

מכ‡ן ˘˘‰נ‡ ‰מ˜ל˜ל˙ ‡˙ ˘‰ור˘ ‰חב˘ ‰ו‡ בעˆמו.
‡מר ˜‰ב" ‰ר˘ע כבר ˜„מך ‡בר‰ם ‡בי‰ם ˘נ‡מר
וי˘כם ‡בר‰ם בבו˜ר ויחבו˘ ‡˙ חמורו

‡ני מס˙כל בר‡˘י˙ם וב˙חל˙ ˘ר˘י‰ם ,ו‡ני רו‡‰
‡ו˙ם מיוס„ים וחז˜ים כˆורים ו‚בעו˙ ‰ללו ,על י„י ‡בו˙
ו‡מ‰ו˙

)כב ,כ‡ .ר˘"י(

)כ‚ ,ט .ר˘"י(

י˘ לב‡ר „ברי ר˘"י ‡לו בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
מבו‡ר בספר ˙‰ני‡ )פ"ז( ‡˘ר ב˙וך ˜‰ליפ‰
וסטר‡ ‡חר‡ ו„ברים ‡‰סורים ,טמונים "ניˆוˆו˙"
˘ל ˜„ו˘˘˘ ‰בויים ו‡סורים ˘מ‡ ,‰ך ‡ין
‡פ˘רו˙ ל‰עלו˙ם ל˜„ו˘ ‰ע„ ˘"יבולע ‰מוו˙
לנˆח" ויבוטל ‰רע בבי‡˙ ‰מ˘יח .לכן בזמן ‰ז‰
‡ין לנו עס˜ עמ‰ם ‡ל‡ ל„חו˙ם בלב„ .ו‡פילו מי
˘חט‡ ופ‚ם ועבר ‡˙ „‰רך‡ ,ינו יכול ל‰עלו˙
על י„י ˘˙‰וב"‰ ˙‡ ‰ניˆוˆו˙" ‰נמˆ‡ים ב˙וך
ענייני ‰טומ‡˘ ‰נכ˘ל ב‰ם ,מפני ˘‰ם ‡סורים
וכבולים ˘ם.
‡ך ז‡˙ יוˆ‡˙ מן ‰כלל‡˘ ,ם ע˘„‡‰ ‰ם
˙˘וב ‰מיוח„˙˘˙" ,וב ‰מ‡‰ב ‰מעומ˜‡ „לב‡
ב‡‰ב ‰רב ‰וח˘י˜ ‰ונפ˘ ˘ו˜˜ ‰ל„ב˜ ‰בו
י˙'"‰ ,רי פועל „‰בר ˘‚ם ניˆוˆי ˜„ו˘‡ ‰לו
עולים ומ˙‰פכים ל˜„ו˘) ‰כפי ˘נ˙ב‡ר ב˙ני‡ ˘ם
טעם „‰בר(.
ועל פי ז ‰י˘ לב‡ר „ברי ר˘"י ב„רך ‰רמז:
‡„ם ˘חט‡ ופ‚ם ועבר ‡˙ „‰רך‰ ,נ‰ ‰י' ז ‰על
י„י ˘˜ל˜ל ועבר על ˘"‰ור‰˘ ,"‰י‡ „רך ‰‰נ‰‚‰
‰ר‡וי ‰לי‰ו„י .ו˜ל˜ול ז ‰ב‡ לו מ˘"‰נ‡˘ "‰ל
יˆר ‰רע ˘בו ‡ל ענייני ˜„ו˘ ‰ורˆון ˘‰י"˙ .ועל
ז ‰נ‡מר לבלעם "כבר ˜„מך ‡בר‰ם ‡בי‰ם",
˘‡‰ב˙ו ‰י˙יר˘ ‰ל ‡בר‰ם ‡בינו ‡ל ˜‰ב"‰
ני˙נ ‰בירו˘ ‰לכל ‡י˘ י˘ר‡ל ,ונו˙נ˙ לו ‡˙ ‰כח
ל‡ו˙˘˙ ‰וב ‰מ‡‰ב ‰י˙יר ‰ורב.‰
ו‡‰ב ‰זו "מ˜ל˜ל˙ ‡˙ ˘‰ור‚˘ – "‰ם ‡ו˙ם
עניינים ˘מˆ„ ˘"‰ור "‰ו‰ס„ר ‰ר‚יל ‡י ‡פ˘ר
לבררם ול‰עלו˙ם ל˜„ו˘‰ ,‰רי ב„רך ˘ל ˙˘וב‰
י˙יר" ‰מ˙˜ל˜ל˙ ˘‰ור ,"‰וני˙ן ל‰עלו˙ם
ול˜„˘ם.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ'  157ו‡ילך(

י˘ לב‡ר „ברי ר˘"י ‡לו ב„רך ‰פנימיו˙:
בספרו ‡ור ˙‰ור) ‰פר˘˙נו עמ' ˙˙˜ז( מב‡ר
כ"˜ ‡„מו"ר ˆ‰מח ˆ„˜ נ"ע „ז"˘ ‰יכול כל ‡ח„
מי˘ר‡ל למסור נפ˘ו על ˜י„ו˘ ˘‰ם בלי ˘ום
טעם ו„ע˙" ‰ו‡ ב‚לל כח ‰מסיר˙ נפ˘ ˘בנ˘מ˙ו
„˜‰ו˘‰"˘ ,‰ו‡ בחינ ‰חז˜ ‰מ‡ו„" ,ו"לכן נ˜ר‡
ר‡˘ ˆורים" .ו‰יינו"˘ ,ר‡˘ ˆורים" ‰ו‡ כינוי
ל˙ו˜ף וחוז˜ כח ‰מסיר˙ נפ˘ ˘בנ˘מ‡˘ ,‰י
‡פ˘ר לבטלו ב˘ום ‡ופן כלל.
וז‰ו ˘מפר˘ ר˘"י „ˆ"‰ורים ו‚בעו˙" כ‡ן
‰ם רמז ל˙ו˜ף וחוז˜ ˘ל עם י˘ר‡ל ,ו‰רי ˙‰ו˜ף
‡‰מי˙י ˘ל עם י˘ר‡ל ‡ינו כח ‚‰וף ועוˆם י„ו,
˘‰רי "‰י„ים י„י ע˘ו"‡ ,ל‡ ˙‰ו˜ף ‡‰מי˙י ‰ו‡
˙‰ו˜ף ‰רוחני ˘לו‰˘ ,ם כחו˙ נ˘מ˙ו .וכ‡ן‡˜ ,י
על כח ‰מסיר˙ נפ˘ ˘‚„ול כחו מ‡ו„ ,ומו˘ל
‰ו‡ על כל כחו˙ „‡‰ם‰˘ ,רי בע˙ מסיר˙ נפ˘
מוסר „‡‰ם ‡˙ כל כחו˙יו ˘‚‰מיים ו‰רוחניים
ל˜‰ב".‰
ו‰נ ,‰מבו‡ר בספר ˙‰ני‡ )פי"ח ו‡ילך( ‡˘ר
כח ז˘ ‰ל מסיר˙ נפ˘ ב˘ביל ‡‰מונ ‰ב˜‰ב",‰
ירו˘‰ ‰י‡ לנו מ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים˘ ,ל‚ו„ל
מעל˙ם ו˜„ו˘˙ם זכו ל‰ורי˘ לבני‰ם ‡חרי‰ם ע„
סוף כל „‰ורו˙ כח ז.‰
וז‰ו ˘מפר˘ ר˘"י ˘חוז˜ ז" – ‰כˆורים
ו‚בעו˙" ˘ -ל מסיר˙ נפ˘ ˘י˘נו בכל ‡ח„
מי˘ר‡ל ב‡ ‰ו‡ לנו "על י„י ‡בו˙ ו‡מ‰ו˙",
˘‰ם ‡לו ˘‰ורי˘ו לנו ‡˙ ‰כח ‰חז˜ ‰ז.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ'  170ו‡ילך(

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

סו‚יו˙ ‰פר˘‰
בסו‚יו˙
לב
ופלפול
ופלפו
עיון ל

אי כל ירושלים
נקראת בשם "מקדש"
שקו"ט בפלוגתת הרמב"ם ורש"י ברפ"ד דר"ה בפי' "ובמקדש היו תוקעין" ,ואי
יחלקו כן בכל מקום; והעולה מזה לענין השקו"ט בפי' משנה דפסחים גבי ב'
תבשילין שצריך ליקח בליל הפסח

ב‰„‚‰

*
1

˘ל פסח עם ל˜וטי טעמים

ומנ‚‰ים‰ 1וב‡„ ‰ע˙ ‰כלבו

)סי' נ‰ ,וב‡

בב"י סי' ˙ע‚( ˘‰בי‡ מ‰ירו˘' ˘‰מנ‚‰
לי˜ח ביˆ„ ‰ו˜‡ ב˙ור ˙ב˘יל ˘ני בליל
‰פסח )מלב„ ‰זרוע זכר ל˜רבן פסח(,
*( כבר נו„ע ב˘ערים ,ספר ״‰ל׳ בי˙ ‰בחיר‰
ל‰רמב״ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים״ בו לו˜טו
חי„ו˘יו ובי‡וריו ˘ל רבינו ב‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰
ל‰רמב״ם .ומר‚ל‡ בפומי׳ „רבינו˘‡ ,ר לימו„
‰לכו˙ ‰בי˙ בימים ‡לו ˘ל בין ‰מˆרים  -ב‰ם
חרב ‰בי˙ ‰ -ו‡ ס‚ול ‰ו‰כנ ‰ל‚‡ול .‰וי˙יר‰
מזו :לימו„ ‰לכו˙ בנין ‰בי˙ ‰רי ‰ם כבנין ‰בי˙
עˆמו) .ר‡ ‰ב״פ˙יח‰״ לספר ‰נ״ל בי‡ור ענין ז‰
ב‡ריכו˙( .וע״„ ״כל ‰עוס˜ ב˙ור˙ עול ‰כ‡ילו
˜‰ריב עול‰״ ו״נ˘למ ‰פרים ˘פ˙ינו״˘‡ .ר לכן
‰ב‡נו ב˜וב ıז ‰בי‡ור ‰לכ ‰ב‰ל׳ בי˙ ‰בחיר‰
ל‰רמב״ם ,מ˙וך ‡׳ ‰סימנים ˘בספר ‰נ״ל.
‰מוˆי‡ים ל‡ור.
‰˘ (1וˆי‡ רבינו ל‡ור ב˘נ˙ ˙˘"ו‰ .מוˆי‡ים
ל‡ור.

וˆ‰יע ‰כלבו ‰טעם „ביˆ‰ ‰וי מ‡כל
‡בילו˙ ו‰ו‡ זכר ל‡בילו˙ ‰חורבן )ולפ"ז
‡ין ˙ב˘יל ‰ב' מ˘ום זכר לח‚י‚ ,‰עיין
פסחים ˜י„ :ו‡כ"מ( ,ונכ˙ב ע"ז ב‰„‚‰
‰נ"ל „„בריו ˆע"˜ כיון ˘מוכח במ˘נ‰
)˘ם ˜י„ (.ובירו˘למי )˘ם פ"י ‚˘ (‚"‰ם בזמן
בי‰מ"˜ עˆמו כבר ‰יו לו˜חין ב‚בולין
ב' ˙ב˘ילין ,ו‡"כ נˆטרך ל„חו˜ „מ‡ו˙
ב˘נים ל˜חו ˙ב˘יל ב' זכר לח‚י‚ ,‰ו‡חר
‰חורבן ˘ינו מנ‚‰ם ו‰פסי˜ו לי˜ח זכר
לח‚י‚.‰

ו‰˘˜‰

‰ז‡˘ ‰חר ‰חורבן ,ול‡ ב‚בולין בזמן

על ‰פסח( ˘מבי‡ים לפני‰ם ‚וף ‰פסח

‰בי˙ ‚ופ‡ )וע"ז ב‡‰ ‰סיפ‡ ו˜‡מר‰

ול‡ ב' ˙ב˘ילין )‡יבר‡ „לפ"ז ע„יין

„"במ˜„˘"‰ ,יינו בזמן ‰מ˜„˘‡ ,י"ˆ

ˆע"˜ „ל‡ נ˙פר˘ ‰י‡ך „ינו ˘ל ‰נמˆ‡

˙ב˘יל ˘ני ומבי‡ים לו ‚וף ˜רבן פסח.

בירו˘לים – בל' ‰מ˘נ" ‰במ˜„˘" – ‡בל

ול‡ נחי˙ ליוˆ‡ מן ‰כלל ˘ל‡ על ‰לר‚ל

‡ין מ˙‡פ˘ר ל‰בי‡ לפניו ‚ופו ˘ל פסח,

מ˘ום חולי ‡ו מ˘ום ‰יו˙ו בחו"ל(;

˘חסר בו ‡' ˙‰נ‡ים ל‡כיל˙ ˜רבן וכיו"ב.

כי ‡ם נפר˘ „כל ‰מ˘נ ‰בזמן ‰בי˙

מי‰ו י"ל „מפ˘טו˙ ל' ‰מ˘נ ‰כבר עול‰

מיירי ,נˆטרך לפר˘ מיל˙‡ „˙מי‰‰
„"במ˜„˘" ˘בסיפ‡ ‰יינו כל ירו˘לים
ול‡ ר˜ ‰מ˜„˘ ‚ופי' )˘‰רי ‡כיל˙ ˜"פ
‰י‡ בכל ‰עיר( ,ולכ‡ור ‰ל‡ מˆינו כז‡˙

כיˆ„ „ינו‰„ ,ל˘ון מב‰יר „י˘ ‡ח˙ מב'
‡פ˘רויו˙ – ‰ב‡˙ ב' ˙ב˘ילין ‡ו ‰ב‡˙
‚ופו ˘ל פסח ,ו˜"ל(.

ומע˙‰

י˘ ל‰מˆי‡ מ˜ור „נ˜ר‡˙

˘ירו˘לים לב„˜˙ ‰ר‡ כול" ‰מ˜„˘",

ירו˘לים ב˘ם "מ˜„˘" ,וי"ל „מˆ‡נו

ל‰ב„יל מ˘‡ר ‚"‰בולין" )מ˘‡"כ ‡ילו

ר‡ינו כן‰„ ,נ ‰ז"ל ‰מ˘נ ‰ב˘˜לים

˜‡י על ‰זמן ול‡ על ‰מ˜ום ‡"˘ ‰ל'

פ"‡ ‚בי ס„ר ‚ביי˙ ˜˘‰לים" ,ב‡'

"במ˜„˘" ,ו˜"ל(.

ב‡„ר מ˘מיעין על ˜˘‰לים  . .בט"ו

וב‡מ˙

ב‰כרח ˘ל‡ לפר˘ כן ,כי

לפ"ז נמˆ‡ ˘נ˘˙מט מן ‰מ˘נ„ ‰ין
‰נמˆ‡ים ב‚בולין ˘בכל ˘‡ר ‡"י ויו˘בי
חו"ל בזמן ‰בי˙ )˘ל˘ם ו„‡י ל‡ ‰יו
מבי‡ין ‚ופו ˘ל ˜"פ( ,מ˜ומ˘ ‰ל רוב
‡‰ומ ‰בזמן ‰‰ו‡ ,עיי' ספ"‚ „˘˜לים
]ול‰וסיף „כנ"ל סו"ס ‚וף ‰מנ‰ ‚‰נ"ל
לי˜ח ˙ב˘יל ˘ני בז"‰ב ב‚בולין מוכח
‰ו‡ מן ‰בריי˙‡ „ירו˘' עכ"פ ,ו‰רי ל‡
מˆינו חול˜ ע"ז בבבלי ,ו‡"כ פ˘יט‡ ˘כן
‰י' ‰מנ ,‚‰ול‰מ˜˘ן ‡עפ"כ „יל‚ ‰ע"ז
‰מ˘נ.[‰

חכם ‡' על ‰ל˘ון ‰נ"ל,

טו

ו‰רב‰

בו ˘ולחנו˙ ]˘מחליפין ב‰ן ‰פרוטו˙
ב˘˜לי כסף כ„י ל˙רום לל˘כ‰ [‰יו
יו˘בין במ„ינ ,‰בכ" ‰י˘בו במ˜„˘"
]˘כבר ˜רב ‰זמן ל˙רום ‡˙ ‰ל˘כ‰
ול‰כי ˆ"ל ב˜ירוב ל˘ם[ .ו‰נ ‰ר˘"י
במ‚יל ‰כט :פי' „"˘ולחנו˙" פירו˘ו ל‡
˘‰ולחנו˙ עˆמן ‡ל‡ ˘‰ולחנין – "בעלי
מטבעו˙ ‰מחליפין כו'" ,ולפ"ז על כרחין
ˆריך לפר˘ „‡ין ‰כוונ ‰כ‡ן "במ˜„˘"
ממ˘ ‡ל‡ ב‰ר ‰בי˙ ובירו˘לים‡‰„ ,
"י˘בו" ˜˙ני ,ו‰יינו „בעלי ‰מטבעו˙
יו˘בין ,וכבר נ˙ב‡ר בירו˘' ספ" ‰פסחים
„י˘יב‰ ‰נזכר˙ במ˘ניו˙ ‰יינו י˘יב‰

יו˙ר מס˙בר‡ „„ין ‰ר‡˘ון

ממ˘ ול‡ ר˜ ל' עכב ,‰ו‰ל‡ ˜יימ‡ לן

˘במ˘נ‰" ‰בי‡ו לפניו כו'" בס˙ם מיירי

מ˘מעו˙ כזו ]מ˘‡"כ מבריי˙‡ „ירו˘',

„‡סור ‰י˘יב ‰במ˜„˘ עˆמו )יומ‡ כ.‰

בכל ‰זמנים )‚ם בזמן ‰ז ‰ו‚ם בזמן

ו‡כ"מ[ ,כי ‰נ ‰ז"ל ‰מ˘נ‰" ‰בי‡ו

ועו„ .עיי' בירו˘' ˘ם „מ˘ום ‰ך ‚ופ‡

‰בי˙( ובכל ‰מ˜ומו˙ )לב„ מ˜ום יחי„

לפניו מˆ ‰כו' וב' ˙ב˘ילין כו' ,ובמ˜„˘

מ˜˘‚ ‰בי ל' י˘יב ‰במ˜„˘ „מ˙ני' ˙‰ם,

‰מ˙ב‡ר בסיפ‡( כו' ,וב‡‰ ‰סיפ‡ לענין

ו‡כ"מ( ,ועל כרחך „"י˘בו במ˜„˘" ‰יינו

מ˜ום מסוים ו‡י˘ים מסוימים )˙ו˘בי ‡"י

ב‰ר ‰בי˙ ובירו˘לים „‡י˜רו מ˜„˘,

ט‰ורים וברי‡ים ˘עלו לירו˘לים ונמנו

ומוכח „"מ˜„˘" ˘בל' ‰מ˘ניו˙ ל‡ו

„ב‡מ˙ מן ‰מ˘נ ‰ו‰בבלי ‡ין ל‰וˆי‡

‰יו מבי‡ין לפניו ‚ופו ˘ל פסח" ,ועל
כרחך י˘ לפר˘ „כוונ˙ ‰רי˘‡ ‰ו‡ בזמן

