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מ‰ ‰נס „‚‰ול?...
מבו‡ר בחסי„ו˙ ˘ענינו ˘ל עמל˜
‰ו‡ ˜רירו˙‰ ,יינו˘ ,נע˘ˆ‡ ‰ל י‰ו„י
˜רירו˙ לענינים ˘ל ˙ור ‰ומˆוו˙י'.
וע„ כ„י כך‚˘ ,ם כ‡˘ר מספרים
לו נסים ומופ˙ים ˘ל ˜‰ב"‡ – ‰זי
ב‡ "עמל˜" ˘בו ופועל ‰ענין „"˜רך
ב„רך"" ,ב„רך בˆ‡˙כם ממˆרים":
למרו˙ ˘‰ו‡ יˆ‡ ממˆרים ור‡ ‰בעˆמו
‡˙ כל ‰נסים כו' – ב‡ עמל˜ ופועל

בנו‚ע לענינים ˘‰יחס ‡לי‰ם ˆריך
ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל חמימו˙ – ענינים ˘ל
˙ור ‰ומˆוו˙י' ,ול‡ ל‰יפך ח"ו.
ור˜ כ‡˘ר ˜‰רירו˙ ‰י‡ ב‡ופן ˘י˘נ‰
"˜ומ˘ ‰לימ˘ "‰ל ‡"‰ומ‰ ,"‰יינו,
˘בכל פרט ˘˙ופסים ‡ˆלו ‡ין ענין ˘ל
חמימו˙ וחיו˙ כלל – ‡זי מוכרחים לˆ‡˙
במלחמ ‰ולמחו˙ ‡˙ ענין ˜‰רירו˙
ל‚מרי˘ ,ל‡ י˘‡ר ממנו ˘רי„.
„ו‚מ‡ ל„בר:

בו ˜רירו˙ :מ‰י ˙‰‰פעלו˙ ˘לך מז‰

ב‰לכו˙ „עו˙ כו˙ב ‰רמב"ם בנו‚ע

˘˜‰ב" ‰יכול ל‰ר‡ו˙ נס כמו ˜ריע˙

ל‰ליכ ‰ב"„רך ‰י˘ר‰˘ "‰י‡ "מ„‰

ים סוף ,וכיו"ב – ‰רי ˜‰ב"‰ ‰ו‡ כל

בינוני˙ ˘בכל „ע ‰ו„ע‰˘ . . ‰י‡

יכול ,ובמ ‰נח˘ב נס ז ‰ל‚ביו?!...

רחו˜ ‰מ˘˙י ˆ˜‰וו˙ כו'"‰˘ ,נ‰‚‰

ועל ז‡ ‰ומרים ˘ענין ˜‰רירו˙,
˘‰ו‡ ‰יפך ‰חיו˙ ,מ‰ו˘ ‰ור˘ ומ˜ור

זו ‰י‡ ר˜ ‡ˆל מי ˘‰לך כל ימיו
ב„רך ‰י˘ר‡ ,‰בל "‡ם ‰י' רחו˜

לכל „בר בל˙י-רˆוי ,ועי"ז – לכל „בר

ל˜ˆ‡‰ ‰ח„ ,ירחי˜ עˆמו ל˜ˆ˘‰ ‰ני,

רע ,ולכןˆ ,ריכים ל˘ר˘ ולמחו˙ ענין

וינ‰ו‚ בו זמן רב" ,ור˜ ל‡ח"ז "יחזור

ז ‰בכללו˙ו.

ל„רך ‰טוב ‰ו‰י‡ מ„ ‰בינוני˙".

בין ˜ר ו˜פו‡ ל‚מרי
ל˜רירו˙ מועט˙
‡מנם ,במ„ ‰ברים ‡מורים – כ‡˘ר
‡‰ומ‰ ‰י‡ ב˜יומ‰ ,‰יינו ,כ‡˘ר
‰ו‡ ˜ר ו˜פו‡ ל‚מרי )˘ר˜ ‡ז י˘נו
‰חיוב „מחיי˙ עמל˜(; ‡בל ‡ם י˘
‡ˆלו ˜רירו˙ בענין ‡ח„ וחמימו˙
בענין ˘ני‡ ,זי ‡ין ˆורך למחו˙ ‡˙
˜‰רירו˙ )למחו˙ ‡˙ זכר עמל˜( ,כי
‡ם ל˘נו˙ :‰ל˙˘‰מ˘ ב˜‰רירו˙
בנו‚ע לענינים ˘‰יחס ‡לי‰ם ˆריך
ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל ˜רירו˙ – ענינים
˘ל לעומ˙ ז ,‰ול˙˘‰מ˘ ב‰חמימו˙

וע„"ז בנ„ו"„ :כ‡˘ר ˜יימ˙ ‡ˆלו
‡ומ˙ עמל˜ ב˘לימו˙‰ ,‰יינו‡˘ ,ין
‡ˆלו חמימו˙ כלל – ‡זי ‡ינו יכול
ל‰ס˙פ˜ בכך ˘יפעל בעˆמו מעט
חמימו˙ ,וע„יין י˘‡ר ˜ר במ˜ˆ˙ ,כי,
ב‡ופן כז ‰ל‡ י˙˜ן ‡˙ ‡˘ר עיוו˙;
במˆב כז ‰עליו למחו˙ ל‚מרי ‡˙

‚úיון ﬠטר˙
ﬠר˘"˜ פר˘˙ וי˜ר‡

בין ‰כח˘˙ פ˜„ון ‚úז úוﬠו˘˜
˜‰úריב ‡˙ נפ˘ "‰ב‰מי˙"
ב„ין ‰נו„ר ˜טן ו‰בי‡ ‚„וú

זכר עמל˜˘ ,ל‡ ˙‰י' ‡ˆלו ˜רירו˙
כלל ,ור˜ ל‡חרי כן יוכל ל‰עמי„
‡˙ עˆמו על „רך ‰מיˆוע ,לנˆל ‡˙
ענין ‰חמימו˙ ו‰חיו˙ בענינים ˘ל
"ע˘ ‰טוב" ,ולנˆל ‡˙ ענין ˜‰רירו˙
בענינים ˘ל "סור מרע".
)י' ˘בט ˙˘י"ח(

ו‰נ '‰ ‰נˆב ﬠúיו

˜úר‡˙ ˘ב˙

פ˙ח „בר

כז

‡ˆלו ˘ום ספ˜?
ויובן ב„˜‰ים ‰מבו‡ר ב‡ח„ ‰מ‡מרים ˆ˜‰רים ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע ,בו מב‡ר
‰עˆ˘" ‰ל‡ יפול לב „‡‰ם עליו בר‡ו˙ו ˘‡חר עס˜ו ב˙ור ‰ו˙פל ‰ל‡ נ‰פך ל‡י˘
‡חר" .ומב‡ר "כי ב‡מ˙ ‚וף „‡‰ם ‰ו‡ ב˘י˜וˆו כמ˜„ם ,ו‰ו‡ כמו למ˘ל בי˙ ח˘ך

בעז‰י״˙.

ו‡פל ˘‡י ‡פ˘ר ל‰פרי„ ‰ח˘ך ממנו ול‚ר˘ו כי ‡ם ע"י ˘מ„לי˜ין בו נר ,כך ע"י

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

˙‰ומ"ˆ מ‡יר בו ב˘ע˙ מע˘‚‰ . . ‰ם כי ˙ועב˙  '‰כל ‚ב ‰לב כו'‰ ,נ‚ ‰ב‰ו „רכיו

)‚ליון

מ„רכי בני ‡„ם ˘‡‰ב ‰ו˘נ‡‰ ‰ם „ברים נפר„ים ז ‰מז ,‰ומ˜ום ˘י˘ ˘נ‡‡ ‰ין ‡‰ב,‰

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

עטר˙( ,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.

‡בל ˜‰ב" ‰יכול ל‰יו˙ ‡‰ב ‰ו˘נ‡ ‰ב„בר ‡'."...
וממ˘יך ˘"כ˘י˙בונן ‰יטב ˘˙‰ור ‰מ‡יר ‰בו ‡ור ב˘ע˙ עס˜ו ב‰ ,‰נ„‡ ‰רב,‰
י‰י' לו מז˘ ‰מח‡ ‰מי˙י˙ ב˘‰י"˙‡ ,יך ˘במ˜ום ח˘ך כמו‰ו ‡‰יר בו ‡ור ."'‰

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.

ומב‡ר ˘"‰עˆבו˙ ‰י‡ מ‚„לו˙ ˘‰ו‡ י˜ר בעיניו מ‡„ ,ורוˆ˘ ‰י‰י' ‰ו‡ י˘ ו„בר,
ולכן כ˘רו‡ ‰בעˆמו ˘‰פלו˙ ˘לו ,יפול לבו ב˜רבו וי˙˜ˆף על ˙‰ור ‰ועבו„˘ ‰לו
˘עב„ ,מ˘‡"כ כ˘˙‰ומ"ˆ ‰ם י˜רים בעיניו מ‡„ מ‡„ ,כל מ‰˘ ‰ו‡ נבז ‰בעיניו יו˙ר
י‰י' ˘‰מח ‰ביו˙ר".
ומסיים ˘"זו‰י ענין '‰יסח „‰ע˙' ,ר"ל ˘מסיח „ע˙ו ממ˜ום ˘‰ו‡ ˘ם ל'„ע˙' ˙ור˙
ועבו„˙ ."'‰
ועפ"ז יובן מנין ‰כח ˘ב‡„ם ל‰לחם בעמל˜ – ˘ב‡מ˙ ‡ין ז ‰בכח עˆמו‡ ,ל‡ בכח
˙‰ומ"ˆ ˘ע˘.‰

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

ו‡ף ˘"י„ע ‡יני˘ בנפ˘י'" ˘י˘ בו ענינים ל‡-טובים ,ענינים פחו˙ים ונמוכים,

)כפי ˘נסמנו על˙‡Œר

ולפעמים ‚ם ענינים ‡סורים‰˘ ,ם ‰פכים ל˙ומ"ˆ ,ו‡"כ‰ ,רי ‰ו‡ נמˆ‡ במ˜ום ‰חו˘ך

‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים

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

 מ"מ ,יו„ע ‰ו‡ ˘י˘ בו ‡‰ור „˙ומ"ˆ ˘נמˆ‡ ‚ם במ˜ום ‰חו˘ך˘ ,ז‰ו לפי ˘˜‰ב"‰‰ו‡ נו˘‡ ‰פכים ,ולכן יכול ‡‰ור ל‰יו˙ ‚ם במ˜ום ˙‰ועב ,‰וכיון ˘כן‡ ,ין לו לח˘וב

◇ ◇ ◇

‡ו„ו˙ עˆמו‡ ,ל‡ ‡ו„ו˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙.

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˙

וזו‰י ‰נ˙ינ˙ כח ל‰לחם ‚ם נ‚„ ‰ספ˜ – כי ,כ˘עומ„ ב˙נוע˘ ‰ל ביטול‡ ,זי ‡ין
˘ום מ˜ום לספי˜ו˙ ,כי מי ‰ו‡ ומ‰ ‰ו‡ ‡˘ר ‰ספי˜ו˙ ˘לו יע˘ו ‡יז˘ ‰ינוי כו'.
ולכן ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‰מלחמ ‰נ‚„ ‰ספ˜ ‚ם ב‡ו˙ו ‰זמן ˘‰ו‡ ˘ייך לענינים נמוכים,
פחו˙ים ו‡סורים – כי‡ ,ין לו לח˘וב ‡ו„ו˙ עˆמו‡ ,ל‡ ‡ו„ו˙ ‰ענין.
ו‰‰ליכ ‰למלחמˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ מ˙וך בטחון‰˘ ,רי סוכ"ס ינˆח במלחמ,‰
כ‰‰בטח"˘ ‰ל‡ י„ח ממנו נ„ח" ,וכ‡˘ר ‰ולכים למלחמ ‰ב˙ו˜ף – ‰רי ˙ו˜ף ז‚ ‰ופ‡
נו˙ן ˙וספ˙ כח ועוז למ‰ר נˆחון ‰מלחמ.‰
)˘"פ זכור ˙˘י"ז(
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כו

וע„"ז ‰ו‡ בענין זכיר˙ מע˘ ‰עמל˜ – ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל‰ענין „עמל˜ ברוחניו˙.
ועפ"ז יובן ‰טעם ˘‚ם נ˘ים חייבו˙ במˆו˙ זכיר˙ מע˘ ‰עמל˜‡ ,ף ˘‡ין יוˆ‡ו˙
למלחמ ,‰ובמיל‡ ‡ין ‰ענין נו‚ע ל‰ן ב‚˘מיו˙ – כיון ˘נו‚ע בעבו„‰ ‰רוחני˙.

רפיון במעט – מבי‡ ‡˙ עמל˜!
ובי‡ור ‰ענין:

˜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

כ‡˘ר יˆ‡ו י˘ר‡ל ממˆרים על מנ˙ ללכ˙ ל‰ר סיני ל˜בל ‡˙ ˙‰ור ,‰עמ„ עמל˜

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

‡‰פ˘ריו˙ על ז‰ ‰י˙ – ‰מפני ˘י˘ר‡ל עˆמם "רפו י„י‰ם מ„ברי ˙ור"‰

ס .פ‡ולו ברזיל

ב‡מˆע „‰רך ול‡ ‰ניח ‡˙ י˘ר‡ל ללכ˙ ל‰ר סיני ל˜בל ‡˙ ˙‰ור.‰
)"ברפי„ים"( .כי ,כל זמן ˘י˘ר‡ל חז˜ים ב˙ור ‰ומˆו˙י'‡ ,זי ‡ין ˘ום ‡ומ ‰יכול‰
ל˘לוט ב‰ם ,ור˜ כ‡˘ר רפו עˆמם מ˙‰ור‰ ,‰נ‚‰ ‰ם ‡˘ר ל‡ עזבו ל‚מרי ‡˙ ˙‰ור,‰
כי ‡ם "רפו" בלב„ ,רפיון וחלי˘ו˙‰ ,נ ‰ז‰ו נ˙ינ˙ מ˜ום ˘יבו‡ עמל˜ וימנע ‡ו˙ם

ז‡י‡נı

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

מ˜בל˙ ˙‰ור ‰ל‚מרי.
כי ,כ‡˘ר י˘נו ענין ˘ל רפיון‡ ,ו ˜רירו˙‡ ,זי ˙‰וˆ‡ ‰מז‰ ‰י‡ ˘‡ומרים "‰י˘ '‰
ב˜רבנו ‡ם ‡ין" ,ולבסוף ב‡ עמל˜ ומונע ‡˙ ˜בל˙ ˙‰ור ‰ל‚מרי.
‰‰ור‡ ‰מז‰ ‰י‡ :י˘נם כ‡לו ˘חו˘בים„ ,י ומספי˜ ˘‡למו„ "פר˜ ‡ח„ ˘חרי˙
ופר˜ ‡ח„ ערבי˙"„ ,י ומספי˜ ˘‡˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ לˆ‡˙ י„י חוב˙י בלב„ ,ולמ ‰לי
ל„‰ר בז – ?‰על ז‰ ‰י‡ ‰‰ור‡˘‡ ,‰ר רפיון וחלי˘ו˙ זו נו‚ע ל‡ ר˜ לענין ‰‰י„ור
ב˙ור ‰ומˆוו˙ ,כי ‡ם ‚ם נ˙ינ˙ מ˜ום ‰ו‡ ‡˘ר עי"ז י˙בטל ח"ו מ˙ומ"ˆ ל‚מרי.
ו‡ם ‰ו‡ רוˆ ‰לי˘‡ר י‰ו„י ˘ומר ˙ומ"ˆ )על ˆ„ ‰יו˙ר פחו˙ עכ"פ ,ל‡ ל˙‰בטל
מז ‰ל‚מרי( – מ‰‰כרח ‰ו‡ ל˙‰חז˜ בכל כחו ב˙ומ"ˆ ,בלי ˘ום רפיון וחלי˘ו˙ כלל.
וז‰ו ענין זכיר˙ מע˘ ‰עמל˜ בכל יום ויום „ -כיון ˘"כל יומ‡ ויומ‡ עבי„ עבי„˙י'",
˘בכל יום י˘ לע˘ו˙ ‡˙ ‰עבו„˘‰ ‰ייכ˙ ליום זˆ ,‰ריכ ‰ל‰יו˙ זכיר˙ מע˘ ‰עמל˜
בכל יום ˘‡ -ר ˙מי„ עלינו לזכור ˘ל‡ ל‰ניח ˘ום נ˙ינ˙ מ˜ום ל˜‰רירו˙ „עמל˜ ,כי
‡ם ל˙‰חז˜ בכל ˙ו˜ף ב˙ומ"ˆ ,בחמימו˙ וחיו˙.

‰כח למלחמ ‰בעמל˜ ˘בנפ˘ו
י˘נם ˘‰ו‡לים :כיון ˘נמˆ‡ים בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ו‰חומרי ,ובפרט בזמן ‚‰לו˙
˘‰חו˘ך כפול ומכופל כו' – מניין לו˜חים ‡˙ ‰כח ללחום כנ‚„ עמל˜ ולנˆח?
ובפרט ע"פ ‰י„וע ˘"עמל˜" ב‚ימטרי‡ "ספ˜" ,ו‡"כ‡ ,יך ˘ייך ללחום ‚ם כנ‚„
‰ספ˜? – ב˘למ‡ כנ‚„ מח˘ב„ ‰יבור ומע˘ ‰בפועל ממ˘‰ ,רי "‰מוח ˘ליט על
ריינוו‡רפן"(
ַ
)"ס'ז‡ל זיך ניט ַ‡
ָ
‰לב" ,כמ"˘ ב˙ני‡; ‡בל מנין ‰כח למנוע ˘ל‡ יפול

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 רפ‡ל לבנוני ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

˜úר‡˙ ˘ב˙

˙וכן ‰ענינים

כ‰

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

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

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

"˙חט‡" ו"מעל ב˙ – "'‰רוויי‰ו למ ‰לי?
מ„וע מפר˘ ר˘"י "ומעל ‰מעל" ר˜ על ‰כח˘˙ פ˜„ון ול‡ על ‚זל ועו˘˜?  /בין חט‡
˘י˘ בו ‰כח˘ ‰כלפי ˜‰ב" ‰לחט‡ים ‡חרים  /בי‡ור „ברי ר˘"י על "נפ˘ כי ˙חט‡"
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ׳  1ו‡ילך(

פנינים

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

‰חט‡˙˘‡‰ ,ם וחט‡˙ ‰נ˘י‡ /מ ‰נ‚זר על ‰ניז˜?

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
ל˜‰ריב ‡˙ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙
ל˜‰ריב ‚ם ‡˙ ‰ב‰מ˘ ‰בו  /חיי נ˘מ˙ו ˙לויים בח˘בון ‰נפ˘! ˘ /חיט˙ ˙‰‰ל‰בו˙
‰ב‰מי˙

זכור את אשר עשה לך עמלק!
זכירת עמלק בעבודת ה'  /רפיון במעט מביא את עמלק  /הכח למלחמה בעמלק
שבנפשו  /רק שיהיה בביטול לתורה ומצוות שעושה  /מה היה הנס הגדול?  /בין
קרירות גמורה למועטת

)ע"פ ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ˘בט עמ' רעו ו‡ילך .ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  205ו‡ילך(

פנינים

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

זכיר˙ עמל˜ בעבו„˙ '‰

˜רי‡ – ‰ל‡ומו˙ ‰עולם?  /כל י‰ו„י – כמו ‡„ם לפני ‰חט‡

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
ב„ין ‰נו„ר ˜טן ו‰בי‡ ‚„ול
י„ון בסבר˙ רבנן ופס˜ ‰רמב"ם „יוˆ‡ בכ‡ ‚"‰ף ˘‡ינו כנ„רו  /יסי˜ ע"פ ב' „ינים ˘י˘
בחיוב נ„ר – ל˘מור מוˆ‡ פיו ול˜יים ˙וכן נ„רו
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ'  1ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
˙‰נ‚‰ו˙ כמו לי„ ‡‰ב‡
ל˜ט מכ˙בים על כך ˘על „‡‰ם ל˙‰בונן ˘" '‰נˆב עליו" ˙‰ /נ‚‰ו˙ כמו לי„ ‡‰ב‡
 /סיוע במלחמ˙ ‰יˆר ˙‰ /בוננו˙ ‰מועיל ‰ל˘מיר˙ ‰עיניים ו‰ל˘ון  /עˆ ‰לכעס
ול˜˘יים ב„יבור

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
מעל˙ ‰מ˘˙˙ף ב˘יעורי ˙ור‰

‰וספ˘ - ‰יחו˙

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

זכור ‡˙ ‡˘ר ע˘ ‰לך עמל˜!
˘יחו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ זכיר˙ ומחיי˙ עמל˜ בעבו„˙ ˘‰י"˙

כ‰

‡„מו"ר ‰ז˜ן פוס˜ ב˘ולחן ערוך˘ ,מˆו˙ זכיר˙ עמל˜ ‰י‡ בכל יום.
...מ„ברי ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰נ"ל ,מוכח˘ ,ענין זכיר˙ מע˘ ‰עמל˜ ‡ינו ר˜ בנו‚ע למחיי˙
זרעו ˘ל עמל˜ ב‚˘מיו˙,
˘‰רי ענין ז‡ ‰ינו ˘ייך ע˙ – ‰מˆ„ ב' טעמים‡ (‡) :ין י„ י˘ר‡ל ˙˜יפ) ,‰ב( "כבר
על ‰סנחריב מלך ‡˘ור ובלבל ‡˙ כל ‡‰ומו˙" ,ולכן ‡ין יו„עים מי ‰ם זרעו ˘ל עמל˜,
וכיון ˘מˆו˙ זכיר˙ מע˘ ‰עמל˜ י˘נ‚ ‰ם ע˙ ,‰מוכח˘ ,ענין ז ‰י˘נו ‚ם בנו‚ע
לרוחניו˙ ‰ענין „עמל˜ ,בעבו„ ‰בנפ˘ „‡‰ם.
וע"„ ˘מˆינו בנו‚ע למˆו˙ זכיר˙ יˆי‡˙ מˆרים:
"בכל „ור ו„ור ובכל יום ויום חייב ‡„ם לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו ‰ו‡ יˆ‡ ‰יום
ממˆרים" .ו‰טעם לז – ‰כי "‡ילו ל‡ ‰וˆי‡ ˜‰ב"‡ ˙‡ ‰בו˙ינו ממˆרים  . .מ˘ועב„ים
‰יינו לפרע ‰במˆרים".
ומ˜˘ים על כך :ו‰רי ‚ם ע˙ ‰נמˆ‡ים ‡נו ב˘עבו„ מלכיו˙‡"„ ,כ˙י עב„י ‡ח˘ורו˘
‡נן" ,ומ ‰נו‚ע לנו יˆי‡˙ מˆרים ע˙?‰
וי„וע ‰מענ ‰לז‰˘ – ‰כוונ ‰בז‰ ‰י‡ בעי˜ר ליˆי‡˙ מˆרים ברוחניו˙ ,כמבו‡ר
ב˙ני‡.

כ„

‰
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כל עניניו.
ובז ‰יובן מ‡מר ‡" ‰„‚‰‰לו ˜רבנו לפני ‰״ס ול‡ נ˙ן לנו ‡˙ ˙‰ור„ ‰יינו" ,ולכ‡ור‰

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

מ‰ ‰ענין בז‡„ ?‰ם ח״ו ל‡ נ˙ן לנו ‡˙ ˙‰ור ,‰מ ‰נפ˜‡ לן מז ‰במ˜˘ ‰רבנו לפני
‰״ס? ‰רי ‰עי˜ר ‰י‡ ˙‰ור ,‰ו‡ם ח"ו ל‡ נ˙ן לנו ‡˙ ˙‰ור‡ ‰יך ‰ו‡ „יינו?

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

‡ל‡ ‰ענין בז˜‰„ ‰ירוב ל‰ר סיני ‰ו‡ מפסי˜ ‰זו‰מ‡ ,וכנ״ל ˘פס˜ ‰זו‰מ˙ן,
וכמו ˘‡נו רו‡ין במוח˘ „מי ˘י˘ לו ˜ביעו˙ ע˙ים ללמו„ ‰ן בעˆמו ובפרט בחבור‰
)וכ‡מרז״ל ‡ין ˙‰ור ‰ני˜ני˙ ‡ל‡ בחבור (‰ו‡‚ו„ ‰יח„יו ,ו‡פילו ב˜ביעו˙ ע˙ים ˘ל
˘יח ‰טוב ‰ו‡‰ב˙ רעים כו' ‰ו‡ ‡י˘ ‡חר )"ער ‡יז ‡ ‡נ„ער מענט˘"( ,וי˘ לו „בר

"תחטא" ו"מעל בה'"
– תרווייהו למה לי?

‰מ‚ביל ‡ו˙ו מן זול˙ו ˘‡ין לו ˜ביעו˙ ‰נ״ל‡„ ,י˘ ˘‡ין לו ˜ביעו˙ ‰נ״ל ‰ו‡ ‡י˘
רי˜ מכל ענין ,וכעני ‰נ״ל ר״ל ‡˘ר ˘ב על ˜י‡ו ,ו‡‰י˘ ‰ז‰ ‰רי י˘ לו „בר וענין ובז‰
ממל‡ ‡˙ ‰כוונ ‰בירי„˙ ‰נ˘מ ‰ל‚וף ו‡ור ˙ור ‰מחיי‰ו ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' ˘פב(‚-

מדוע מפרש רש"י "ומעלה מעל" רק על הכחשת פקדון ולא על גזל ועושק? /
בין חטא שיש בו הכחשה כלפי הקב"ה לחטאים אחרים  /ביאור דברי רש"י על
"נפש כי תחטא"

‡.

בסוף פר˘˙נו" :נפ˘ כי ˙חט‡ ומעל ‰מעל ב ,'‰וכח˘ בעמי˙ו בפ˜„ון ‡ו

ב˙˘ומ˙ י„ ‡ו ב‚זל ‡ו ע˘˜ ‡˙ עמי˙ו" ) ,‰כ‡(.
ובפירו˘ ר˘"י" :נפ˘ כי ˙חט‡ – ‡מר רבי ע˜יב‡ :מ˙ ‰למו„ לומר 'ומעל ‰מעל
ב ?''‰לפי ˘כל ‰מלו ‰ו‰לו ‰ו‰נו˘‡ ו‰נו˙ן ‡ינו עו˘‡ ‰ל‡ בע„ים וב˘טר ,לפיכך
בזמן ˘‰ו‡ מכח˘ מכח˘ בע„ים וב˘טר; ‡בל ‰מפ˜י„ ‡ˆל חברו ו‡ינו רוˆ„˙˘ ‰ע בו
נ˘מ‡ ‰ל‡ ˘לי˘י ˘ביני‰ם ,לפיכך כ˘‰ו‡ מכח˘ מכח˘ ב˘לי˘י ˘ביני‰ם".
ולכ‡ור˙ ‰מו] ‰ור‡ ‰ר‡"ם ו‚ור ‡רי'[:
ר˘"י מחל˜ ו‡ומר ,כי כל ‰ענין ˘ל "ומעל ‰מעל ב‰‰] "'‰כח˘ ‰ב˜ב" ‰כביכול[
מ˙‡ים „ו˜‡ לענין פ˜„ון ˘‡„ם מפ˜י„ ‡ˆל חבירו בלי ע„ים ו˘טר – ˘‡ז "סמכו"
‰מפ˜י„ ו‰נפ˜„ על ˜‰ב" ‰עˆמו כביכול ,ולכן ‰‰כח˘ ‰ו"‰מעיל "‰מ˙ייחס˙ ‚ם ‰י‡
‡ל ˜‰ב"‡ – ‰בל ל‡ ל‚בי ‰לו‡‡ ‰ו עס˜ ˘ב‰ם י˘ ע„ים ו˘טר )˘‡ז ‰ו‡ "מכח˘
בע„ים וב˘טר" ,ו‡ין כ‡ן ‰כח˘ ‰כל כך כלפי ˜‰ב" ‰עˆמו(;
‡ולם פירו˘ ז‡ ‰ינו מ˙‡ים לל˘ון ‰פסו˜˘ ,בו מ˘מ˘ו˙ ‰מלים "ומעל ‰מעל ב"'‰
ב˙ור „˜‰מ ‰לכל ‰מ˜רים בפסו˜ )ל‡ ר˜ למ˜ר˘ ‰ל "פ˜„ון"( – כולל ‰מ˜ר˘ ‰ל
"˙˘ומ˙ י„" ˘פירו˘ו עס˜ ‡ו מלו‰ ‰נע˘ים בע„ים וב˘טר!
וכמו כן מזכיר ‰פסו˜ ‡˙ ‰מ˜רים ˘ל "‚זל" ו"עו˘˜"˘ ,ב‰ם בוו„‡י ל‡ סמכו ‚‰נב

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

‡ו ‰עו˘˜ על ˜‰ב" – ‰ובכל ז‡˙ ‚ם ‰ם ב‡ים ב˙ור ‰מ˘ך ופירו˘ ˘ל "ומעל ‰מעל
ב!"'‰
ב .וי˘ לב‡ר ,וב„˜‰ים „יו˜ בל˘ון ‰פסו˜ )ב‰ב‡ ל˜מן – ר‡‚ ‰ם „ברי „ו„ ומ˘כיל ל„ו„(:
ב˙חיל˙ ‰פסו˜ נ‡מר "נפ˘ כי ˙חט‡ ,ומעל ‰מעל ב ."'‰ולכ‡ור‡ ‰לו ˘ני ל˘ונו˙
כפולים‰ ,חוזרים על עˆמם – ו‰יינו ‰ך!
וי˘ לומר˘ ,זו ב‡מ˙ כוונ˙ ר˘"י ב˜ו˘יי˙ו – "מ˙ ‰למו„ לומר 'ומעל ‰מעל ב:"''‰
‰כוונ ‰ב˜ו˘י‡ זו ‡ינ ‰מ„וע נ‡מר "ומעל ‰מעל ב – "'‰כי ‡פ˘ר לפר˘ ˘כל חט‡
נ˜ר‡ ב˙ור" ‰מעל ב˘ ,"'‰כן ‰חוט‡ מ˘נ ‰מרˆונו ˘ל ˜‰ב"‰ ;‰כוונ ‰ב˜ו˘י‡ זו
‰י‡ :ל‡חר ˘נ‡מר כבר "נפ˘ כי ˙חט‡" ,למ ‰חזר ‰כ˙וב ו‡מר "ומעל ‰מעל ב– "'‰
מ„וע נ‡מרו ˘˙י ‰ל˘ונו˙?
]ובז ‰יובן מ˘ ‰ר˘"י מע˙י˜ ב'„יבור ‰מ˙חיל' ‡˙ ‰מלים "נפ˘ כי ˙חט‡" –
˘לכ‡ור‰ ,‰רי בפירו˘ו ‰ו‡ ‡ינו מסביר מלים ‡לו‡ ,ל‡ „ו˜‡ ‡˙ ‰מלים "ומעל ‰מעל
ב!"'‰
‡ל‡ ˘ב‡מ˙ כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ כך :ר˘"י מ˙חיל במלים "נפ˘ כי ˙חט‡" ,ו‰ו‡
ממ˘יך ו˘ו‡ל :כיון ˘כבר כ˙ובו˙ מלים ‡לו‰ ,רי "מ˙ ‰למו„ לומר 'ומעל ‰מעל ב"''‰
– מ„וע ˆריך ‡˙ ˘ני ‰ל˘ונו˙?[

‚.
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כ‚

ובעל יסורים ר״ל כמו ˘‰י׳ ˙חל‰˘ ,‰רי ‰ו‡ ל‡ נ˙רפ‡ ול‡ נ˙ע˘ר ,ובכל ז‰ ‰נ ‰ז‰
‚ופ‡ ‡˘ר זכ ‰לעמו„ זמן ˜ˆר במ˜ום ‚„ולי ‰מעל‰ ‰נ ‰ז‚ ‰ופ‡ מרומם ‡ו˙ו ומ‚בי'
‡ו˙ו מ˘פלו˙ו ‡˘ר י˘כח רי˘ו ויסוריו ר״ל.
וככל ‰מ˘ל ‰ז‰ ‰נ ‰כן ויו˙ר מכן„ ,כ‡˘ר י˙בונן „‡‰ם ˘‰ו‡ טרו„ כל ימיו לרבו˙
‰לילו˙ ר˜ בעניני ‚ופו ועס˜יו )‚ם ‡ם ‰י' ‰כל ב‰נ˘ ‰‚‰ל ˙ור ,‰במ˘‡ ומ˙ן ב‡מונ‰
כו׳ וכו' ‡ין ז ‰עי˜ר מ‰ו˙ „‡‰ם ,ובפרט ‡˘ר ‰ו‡ פחו˙ ו‚רוע מז ‰מ‡„ מפני כמ‰
סיבו˙ ,ו‰עול ‰על כולנ ‰מפני ‰ע„ר ‰י„יע ‰ב‡סור ומו˙ר ,וכל ‰יו˙ו בעולם ‰ו‡ ר˜
˘מסור ונ˙ון לעניני ‚ופו ועס˜יו( ‡˘ר ‰ו‡ כ˘ור לעול מ˘‰כם ב˜ר ע„ ˘ע ‰מ‡וחר˙
בליל ,‰וב˙‰ו ‰ולך כל ימיו ,וימיו כˆל עובר ,ונוסף עו„ כי ‰ו‡ מל‡ י‚ון ו‡נח ‰ר״ל
˘מ˜נ‡ ל‡חרים ב˜נ‡˘ ‰ל ‰בל ,ומזמן לזמן נ˜נו בו מ„ו˙ רעו˙ ,ב˘נ‡˜ ‰נ‡˙ ‰חבול‰
ו˘˜ר כו' וכו' ‡˘ר ‰ו‡ כ„ו‚מ˙ ‡ו˙ו ‰עני ר״ל כמו כן ‚ם ‰ו‡ נמ‡ס בעיני כל ,מפני
רוע מ„ו˙יו )„כל ‡ח„ ‰ו‡ רו‡ ‰חסרון זול˙ו )"‡יי‚ענע פעלערין זע‰ט ‡ מענט˘
ניט"( ,וביו˙ר ˘מˆ„י˜ ‡˙ עˆמו ˙מי„ ,ומוˆ‡ כמ ‰טענו˙ ‡יך לזכו˙ ‡˙ עˆמו‡ ,בל
בזול˙ו ‰רי ‰ו‡ רו‡‰ ˙‡ ‰חסרונו˙ ,ולפעמים ‰נ ‰מ„‚י˘ ז‡˙ ביו˙ר„ ,ל‡ מיבעי
˘‡ינו מוˆ‡ עליו ˘ום ˆ„ זכו˙ )כמו על עˆמו( ‡ל‡ עו„ מחמיר עליו כו'( ו‰רי ‰ו‡ כמו
‡ו˙ו ‰עני ר״ל.
‰נ ‰בע˙ עמ„ו ל˘מוע „ברי ˙ור ‰ב˘ע˘ ‰לומ„ים‰ ,רי ‰ו‡ עומ„ במ˜ום ‡ור,‰
בסו„ ˜„ו˘ים רב ,‰ובפרט ˘˙‰ור ‰נ˜ר‡˙ רפו‡˘ ‰מבי‡ ‰רפו‡ ‰לעולם.

ול‡חר ˘נ˙ב‡ר ‰כוונ˙ ר˘"י ב˘‡ל˙ו – ˙˙ב‡ר ‰יטב ‚ם כוונ˙ ר˘"י ב˙ירוˆו:

עˆם ‰עמי„ ‰ב'מעמ„ ‰ר סיני'

ר˘"י מ˙כוון לומר˘ ,כיון ובפסו˜ מ„ובר על ˘ני סו‚י חט‡ים –
‡( חט‡ כז˘ ‰י˘ בו "‰כח˘ "‰כלפי ˜‰ב" ‰בעˆמו כביכול‰ :כח˘˙ ‰פ˜„ון

ובי‡ור ‰ענין ‰ו‡ „‰נ‡ ‰מרו רז"ל )˘ב˙ „˜מ״ו ‡׳( "י˘ר‡ל ˘עמ„ו במעמ„ ‰ר סיני

˘‰ופ˜„ בלי ע„ים ו˘טר ,ב( חט‡ים כ‡ל‰"‰˘ ‰כח˘˘ "‰ב‰ם ‡ינ„ ‰ו˜‡ כלפי

פס˜ ‰זו‰מ˙ן"„ ,עˆם ‰עמי„ ‰במעמ„ ‰ר סיני ‰נ ‰בז ‰נפס˜ ‰זו‰מ‡ „נח˘ „˜‰מוני,

˜‰ב") ‰כי מלכ˙חיל ‰ל‡ "סמכו" כ‡ן על ˜‰ב"‰ :(‰כח˘˙ מלו‚ ,‰זל ‡ו עו˘˜ –

לפי „˙ור‡ ‰ור˙‰˘ ,ור ‰מ‡יר ,‰וכמו על „רך מ˘ל בבי˙ ‡פל „כ‡˘ר מכניסים ‡ור

‰רי ב‡˙‰ם לכך ‚ם „˜‰‰מ˘ ‰ב˙חיל˙ ‰פסו˜ ,כולל˙ ˘ני ל˘ונו˙:
"נפ˘ כי ˙חט‡" – ס˙ם חט‡ – וז ‰מ˙ייחס ל"כח˘ בעמי˙ו  . .ב˙˘ומ˙ י„ ‡ו
ב‚זל ‡ו ע˘˜";
"ומעל ‰מעל ב – "'‰חט‡ מיוח„ ˘י˘ בו ‰כח˘ ‰מיוח„˙ כלפי ˜‰ב" ‰עˆמו כביכול
– וז ‰מ˙ייחס ל"כח˘ בעמי˙ו בפ˜„ון".
ולפי ז ‰מ˙ורˆ˙ ‡‰ריכו˙ ˘ב„ברי ר˘"י ]כי לכ‡ור ,‰ר˘"י ‰י' ˆריך ל˜ˆר ולומר
˘‰מפ˜י„ בלי ˘טר וע„ים סומך על ˜‰ב" ‰ולכן י˘ כ‡ן "מעל ב‡ – "'‰ולם ל˘ם מ‰
‰ו‡ מ‡ריך ב˘‰וו‡˙ פ˜„ון למלו ‰ולו ‰ונו˘‡ ונו˙ן?[;
כי ‡כן ,ר˘"י ב‡ ל‰סביר ˘בכ˙וב מ„ובר על ˘ני סו‚י חט‡‡‰ :ח„ – "נפ˘ כי

במיל‡ ‰ח˘ך ‰ולך לו.
וכמו כן יובן ‚ם כ‡ן „בעˆם ‰עמי„ ‰ב'מעמ„ ‰ר סיני' מ˜ום ˘לומ„ים ˘ם ˙ור‡ ‰ף
˘‡ינו יו„ע ל‰בין „‰ברים לעומ˜ן ,ר˜ עˆם ‚וף ‰עמי„ ‰מ‚ר˘ ‡˙ ‰ח˘ך ו‰זו‰מ‡,
ומזמן לזמן ˘מ˙˜רב יו˙ר ויו˙ר ‰רי נע˘ ‰כלי ל‰מ‡ור ˘ב˙ור‚„ ,‰ם כ‡˘ר ב‡ לבי˙ו
מ‡יר לו ז˘˘ ‰מע בלימו„ ,ו‡חר כך מ˙˜רב עו„ יו˙ר ע„ ˘מבין מעט וכן עול ‰בעילוי
‡חר עילוי.
ו‰נ‚ ‰ם מי ˘‰ו‡ פ˘וט ביו˙ר ו‡ין בי„ ˘כל ל‚‰יע לי„י י„יע ‰ברור ,‰ור˜ ˘מיע‰
בלב„ ‰נ ‰ז‚ ‰ופ‡ ˘עומ„ במעמ„ ‰ר סיני מ˜ום ˘לומ„ים ˙ור ‰ו‚ם ‰ו‡ מ˘˙˙ף
בז ,‰מ‡יר עליו ‡‰ור ו‚‰ילוי בבחינ˙ מ˜יף‰˘ ,ו‡ נ‰י' ע„ין יו˙ר )"‡ז ער ווערט
‡יי„עלער"( ,ונ˘מ˙ו מ˜בל˙ חיו˙ )"„י‡ נ˘מ ‰לעבט זיך ‡פ"( ,ובמיל‡ פועל ז ‰על

כב
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ז

˙חט‡" ,ו‰ו‡ נ‡מר ל‚בי "וכח˘  . .ב˙˘ומ˙ י„"„ ,כיון ˘‰ו‡ מכח˘ בע„ים וב˘טר ‰רי

„רכי ‰חסי„ו˙
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ז ‰ב‚„ר "חט‡" ס˙ם; ˘‰ני – "ומעל ‰מעל ב ,"''‰ו‰ו‡ נ‡מר ל‚בי "וכח˘ בפ˜„ון" ,כי
‰כופר בפ˜„ון מכח˘ ב˜ב"˘ ‰עליו "סמכו" ‰מפ˜י„ ו‰נפ˜„.

„.

וע„יין ˜˘:‰

לפי ‡˙‰מ ‰זו בין ˘ני ‰ל˘ונו˙ ˘ב˙חיל˙ ‰פסו˜ )"נפ˘ כי ˙חט‡"" ,ומעל ‰מעל
ב ("'‰עם ˘ני סו‚י ‰חט‡ים ˘ב‰מ˘ך ‰פסו˜ –
ˆריך ‰י' ל„˜‰ים ‡˙ ˘‡ר ‰‰כח˘ו˙ ˘בפסו˜ ]˘‰ייכו˙ ל"נפ˘ כי ˙חט‡" ‰נ‡מר

מעלת המשתתף בשיעורי תורה
אף שאינו יודע להבין הדברים לעומקן ,רק עצם גוף העמידה מגרש את החשך
והזוהמא ,ומזמן לזמן שמתקרב יותר ויותר הרי נעשה כלי להמאור שבתורה,
דגם כאשר בא לביתו מאיר לו זה ששמע בלימוד ,ואחר כך מתקרב עוד יותר עד
שמבין מעט וכן עולה בעילוי אחר עילוי

ב˘ע‰‰ ‰י‡ ‰ו‡ עומ„ במ˜ום ‡ור ‰ממ˘
...ו‰נ ‰בכ„י ˘י˘לים „‡‰ם ‰כוונ ‰בירי„˙ ‰נ˘מ ‰ב‚וף ‰ו‡ על י„י ˙‰ור,‰
„‰נ‰ ‰עולם ‰ז ‰נ˜ר‡ מ˜ום ‰ח˘ך ו‡‰פיל ,‰וני˙ן ל„‡‰ם ב' נרו˙ ל‡‰יר ‡˙
מח˘כי עולם )כ„‡י׳ במ„״ר ˘מו˙ פל״ו ,ר‡‰ ‰י‡ך „ברי ˙ור ‰מ‡ירין ל‡„ם ב˘ע‰
˘עוס˜ ב‰ן ,ונ˙׳ ב„״ ‰ו‡˙ˆ˙ ‰ו ,(‰וי˘ בז ‰כמ ‰מ„רי‚ו˙ ˘ונו˙ ‡לו מ‡לו ,למעל‰
מעל ‰ע„ ‡ין ˜ ıולמט ‰מט ‰ע„ ‡ין ˙כלי˙ ,ב‡ופן וענין ‰לימו„ ,ובפרט בלימו„
ברבים‡"„ ,כל בי ע˘ר˘ ‰כינ˙‡ ˘רי‡" ,ובכללו˙ ‰רי לימו„ ˙‰ור ‰ברבים ‰ו‡ מזכך
ומברר ‡˙ ‡‰ויר ,ו‡‰ור מ˜יף פועל על ‰לומ„ ו˘‰ומע ל‰יו˙ כלי ‡ל ‡‰ור.
וי˘ בז ‰ב׳ ‡ופנים ‡‰׳ ‰ו‡ „י„ע מ‡י ˜‡מר ,ומבין מ˘˘ ‰ומע„ ,ב‡ופן ‰ז‰ ‰רי
למו„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ ענין פנימי ˘מ‡יר לו בכל עניניו ‡˘ר י„ע ‡יך ל˙‰נ ‚‰עפ״י ˙‰ור,‰
ו‰נ ‰י˘ עו„ ‡ופן ו‰יינו „ל‡ י„ע מ‡י ˜‡מר ‡ו ˘‡ינו מבין ‡˙ ‰ענין בפרטיו˙‰ ,נ‰
‚וף ועˆם עמי„˙ו במ˜ום ˘לומ„ים ˙ור‰ ‰נ ‰ב˘ע‰‰ ‰י‡ ‰ו‡ עומ„ במ˜ום ‡ור‰
ממ˘.
ועל „רך מ˘ל ‡ם מˆייר ‡י˘ עני ו‡ביון מ„וכ‡ ביסורים ר"ל ˘‰כל ב„ילין ממנו,
ו‰ו‡ מ‡וס בעיני כל רו‡יו˘‡ ,ר מובן ‚ו„ל נמיכו˙ רוחו ו˘פלו˙ו בעיני עˆמו ,ו‰נ‰
לע˙ מן ‰ע˙ים זכ ‰לעמו„ במ˜ום ‚„ולי ‰מעל ,‰ו‰נ‡ ‰ף כי ‚ם ‡ז ‰ו‡ ‰ו‡ ‡ו˙ו ‰עני

ר‡˘ונ ‰בפסו˜[ ,לפני ‰כח˘˙ ‰פ˜„ון ]˘˘ייכ˙ ל"ומעל ‰מעל ב˘ "'‰ב‡ ל‡חר מכן[;
ולמ„˜‰ ‰ימ˙‰ ‰ור ‰וכ˙ב ‰לר‡˘ונ‰ ˙‡ ‰חט‡ ˘ל "וכח˘ בעמי˙ו בפ˜„ון"?
‡ל‡:
ב‰כח˘˙ פ˜„ון ˘ייכים ,ל‡מי˙ו ˘ל „בר˘ ,ני ‰ל˘ונו˙‰˘ .רי ‚ם בפ˜„ון י˘ מˆבים
ב‰ם כן מפ˜י„ים בע„ו˙ ו˘טר ,ו‡ז ז˘ ‰ייך ל"נפ˘ כי ˙חט‡" ס˙ם.
]ו„‰בר מ„ויי˜ בל˘ון ר˘"י:
ב˙ור˙ כ‰נים כ‡ן נ‡מר "‰מפ˜י„ ‡ˆל חבירו – ‡ינו רוˆ„˙˘ ‰ע בו נ˘מ ,"‰ול˘ון
זו מ˘מע˘ ‰ב‡ופן כללי ,כל ‡„ם ‰מפ˜י„ ‡ˆל חבירו‡ ,ינו מעוניין ˘יי„עו מ‰פ˜„ון;
‡ולם ר˘"י ˘ינ ‰וכ˙ב‰" :מפ˜י„ ‡ˆל חבירו ו‡ינו רוˆ„˙˘ ‰ע בו נ˘מ ,"‰ב˙וספ˙
ו‡"ו )כן ‰ו‡ ב‚ור ‡רי' וברוב „‰פוסים( – ובכך ‰ו‡ מ„‚י˘ כי ‡מנם י˘ מˆב כז ‰בו ‰מפ˜י„
‡ינו רוˆ„˙˘ ‰ע בו נ˘מ‡ ,‰בל י˘ ‚ם מˆבים ‡חרים ב‰ם ‡ין ˙וספ˙ זו ,ו‡ז ‰מפ˜י„
כן מפ˜י„ בע„ים וב˘טר[.
ולכן „˜‰ימ˙‰ ‰ור ‰חט‡ ז˘ ‰ל ‰כח˘˙ פ˜„ון ˘˘ייך ל˘ני ‰ל˘ונו˙ ‚ם יח„; ור˜
‡חר כך מפורטו˙ ˘‡ר ‰‰כח˘ו˙˘‰ ,ייכו˙ ר˜ ל‡ופן ‡ח„" :נפ˘ כי ˙חט‡" ,ו‡ינן
˘ייכו˙ ל‡ופן ˘‰ני ˘ל "ומעל ‰מעל ב."'‰

פנינים
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עיונים וביאורים קצרים

כ‡

‰מלכים ˜‰ב" ,‰וביו˙ר ע"פ „ברי רבנו ‰ז˜ן בפר˜ מ"‡ ב˙ני‡ ˜„י˘‡˘‡ ,ר  '‰נˆב
עליו וכו' ומביט עליו ובוחן כליו˙ ולב ‡ם עוב„ו כר‡וי˘ ,כ˘נזכרים על ענין ז‡ ‰יך

וע"פ ז ‰מובן מ˘˘ ‰עיר נ˘י‡ ‡ף

החטאת ,האשם
וחטאת הנשיא

˘‰ו‡ חט‡˙ ב‡ מן ‰זכרים ,ול‡ נ˜ב ,‰כי
כ‡˘ר נ˘י‡ יחט‡‰ ,רי ‚‰ם ˘‰ו‡ ב˘ו‚‚

‡˘ר נ˘י‡ יחט‡ ‚ו' ו‰בי‡ ‡˙ ˜רבנו
˘עיר עזים זכר ˙מים
)„ ,כב-כ‚(

ב„יני ˜‰רבנו˙ ˘נ˙פר˘ו בפר˘˙נו

‰עם ,ועל „רך מ‡˘ ‰מרו ע"‰פ "ו‡˘ימם

מˆינו ˘"‡ין ˘‡‰ם ‡ל‡ מזכרי כב˘ים,

בר‡˘יכם" – "˘‡˘מו˙י‰ם ˘ל י˘ר‡ל

ו‡ין לך חט‡˙ מן ‰כב˘ים ‡ל‡ נ˜ב"‰

˙לויו˙ בר‡˘י „ייני‰ם"

)ל' ‰רמב"ם ‰ל' פסו"‰מ פ"ו ‰ט"ז ע"פ זבחים ע‡,

‡ך מˆינו יוˆ‡ מן ‰כלל ˘‰חט‡˙ ב‡‰

וי˘ לב‡ר ‡˙ ‰טעם ל˘ינויי ˜‰רבנו˙:
‡˘ם חמור מחט‡˙ ,וע„ ˘כמ‰
‡˘מו˙ ב‡ים ‚ם על ‰מזי„

)ר‡ ‰כרי˙ו˙ ט,

‡( ,מ˘‡"כ חט‡˙ ב‡ ‰ר˜ על ˘‰ו‚‚

)עיין

ב‡רוכ ‰פי' ‰רמב"ן סוף פר˘˙נו( .וז‰ו ‚ם ‰טעם
˘חט‡˙ ב˙ „נ˜‡ )מע (‰ו‡˘ם ˘˙י
סלעים

)˘בועו˙ לז‡ ,

ועו„( ,כי ˘‡‰ם חמור

יו˙ר ,ולכן ‚ם ˘וויו ‚בו ‰יו˙ר.
וי˘ לומר ˘ז‰ו ‚ם ‰טעם ˘˘‡‰ם
"מזכרי כב˘ים" ו‰חט‡˙ ב‡ ‰נ˜ב,‰
˘‰רי זכר מור ‰על ˙ו˜ף וחוז˜ ,ונ˜ב‰
על רכו˙ וחלי˘ו˙ .וכמו ˘פיר˘ ר˘"י
ע"‰פ "כ‡˙ ‰מר לבי˙ יע˜ב ו˙‚י„ לבני
י˘ר‡ל" " -לבי˙ יע˜ב ‡לו ‰נ˘ים ˙‡מר
ל‰ם בל˘ון רכ ‰ו˙‚י„ לבני י˘ר‡ל כו'
פר˘ לזכרים „ברים ˘˜‰ים כ‚י„ין"

)י˙רו

יט .(‚ ,ועל כן ,ל‡˘ם ‰חמור יו˙ר מ˜ריבים
זכר – ‰מרמז על "„ברים ˘˜‰ים כ‚י„ים"
)ועיין במ˜ור „‰ברים בי‡ור „‰בר ב‡רוכ.(‰

)„ברים ‡ ,י‚ ובר˘"י

˘ם( .ולכן‡ ,ף חט‡˙ו ב‡ ‰מן ‰זכר ,כי
חט‡˙ ‰נ˘י‡ חמור ‰יו˙ר.

מן ‰זכר ,ו‰ו‡ בחט‡˙ ‰נ˘י‡ ˘˜רבנו
˘עיר‰˘ ,ו‡ זכר )ר‡ ‰זבחים ע ,‰ב(.

מ˜ום לכעוס וכו' ,ו‰ו‡ „‰בר ו‰עˆ‚ ‰ם לˆ‰לח ‰במלחמ˙ ‰יˆר ומח˘בו˙ ‰מבלבלו˙
וכו' ‡ו„ו˙ם כו˙ב.

ל‚מרי ˆריך ל‰יו˙ ‡ופן ˙˘וב˙ו וכפר˙ו
ב‡ופן ˘ל "זכר"˘˜ ,ים כ‚י„ין ,כי ‚ם חט‡
˜ל ˘ל נ˘י‡ פועל ומ˘פיע ביו˙ר על כלל

ב(,

˘נמˆ‡ים בנוכחו˙ו ˘ל ˘‰ם י˙ברך וי˙על ,‰וב‡ו˙ו ר‚ע  '‰בוחן כליו˙ ולב‰ ,רי ‡ין

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ'  13ו‡ילך(

מה נגזר על הניזק?

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"„ עמ' ˜כ„(‰-

במענ ‰למכ˙בו  . .בו כו˙ב על „בר ˜‰י˘ויים ˘י˘ לו ב„בורו.
ו‰נ ‰בכלל ב‡ ז ‰ממˆב ‰עˆבים )ניערווען( לכן כ„‡י ˘י˘‡ל „ע˙ רופ‡ מומח‰
בז ,‰ולמל‡ ‰ור‡ו˙יו .ומ‰נ"ל מובן ˘ככל ˘י˙חז˜ בבטחונו בבור‡ עולם ומנ‰י‚ו,
‡˘ר מ˘‚יח ‰ו‡ על כל ‡ח„ ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ ,ולכן ‡ין מ˜ום ל„‡‚ ‰ו˙‰ר‚˘ו˙ וכו'
˘‰רי  '‰נˆב עליו ו˘ומר עליו ,ו‰ '‰ו‡ עˆם ‰טוב˘ ,מטבע ‰טוב ל‰טיב ,י˙מעטו
˙‰‰ר‚˘ו˙ ו‰פח„ ,ועי"ז ‚ם יוטב ‡ופן „בורו.
כן מ‰עˆו˙ ‰טכניו˙ לז‰ ‰ו‡ ‚ם כן˘ ,ב‡ם מר‚י˘ ˘˙יב ‰ב ‰עומ„ ‰˘˜ ,עליו
לבט‡ ,‰ל‡ ירˆ ‰לכפו˙ על עˆמו לבט‡„ ‰ו˜‡ ע˙ ,‰כי ‡ם י˙חיל מ˙‰יב‡ ‰ו ˘˙ים
˘לפני'‡ ,ו י„בר בענין ‡חר ,וכ˘נ˘מטים מ‰מ˙יחו˙‡ ,ז ב„רך ממיל‡ חל‰ ‰טב.‰

וחמי˘י˙יו יוסף עליו ל‡˘ר ‰ו‡ לו י˙ננו

וב‰יו˙ ‡˘ר לכל ענין ˆריכים לסייע˙‡ „˘מי‡‰ ,נ ‰י˘מור על ˜˙‰נ‡„ ‰מיר˙

) ,‰כ„(

˘יעור ˙‰לים ח„˘י  -כמו ˘נחל˜ ‰˙‰לים לימי ‰ח„˘  -בכל יום ‡חר ˙פל˙ ‰ב˜ר,

בכלי י˜ר כ‡ן מב‡ר ˘טעם ˙˘לום

ובכל יום חול ˜ו„ם ˙פל˙ ‰ב˜ר ,יפרי˘ ‡יז ‰פרוטו˙ לˆ„˜ ,‰וכן יב„˜ו ‡˙ ˙‰פילין

‰חומ˘ ‰ו‡ "על ˘‰יו מעו˙יו בטלים
‡ˆלו" .ו‰יינו˘ ,מכיון ˘בזמן ˘‰י' ‰כסף
‡ˆל ‚‰זלן ל‡ יכל ‰נ‚זל ל‰רוויח במעו˙
‡לו ,לכן בנוסף ל˙˘לום ˜‰רן ,על ‚‰זלן
ל˘לם ‚ם חומ˘ כ„י ל˘‰לים מ‰˘ ‰י'
‰נ‚זל יכול ל‰רוויח בזמן "˘‰יו מעו˙יו
בטלים".
ולכ‡ור ‰י˘ ל˘˜‰ו˙‰ ,רי מבו‡ר
בספר ˙‰ני‡

)‡‚ ˜"‰סכ"(‰

„‚ם כ‡˘ר ‡„ם

"מזי˜ ממונו ומ˙חייב כו' על רוע בחיר˙ו"
מ"מ ‡ין לכעוס על ‰מזי˜ ,מ‡חר ˘"על
‰ניז˜ כבר נ‚זר מן ˘‰מים ו‰רב˘ ‰לוחים
למ˜ום" ,ו‰יינו„ ,למרו˙ ˘‰מזי˜ מ˙חייב
על בחיר˙ו ל‰זי˜ ‡מנם ‰יז˜ ז‰ ‰י' מ‚יע
בין כך לניז˜‚ ,ם בלע„י מזי˜ ז ,‰כי כך

˘לו‰˙˘ ,ינ ‰כ˘רו˙ כ„ין.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' ˆ‚(

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

עיונים וביאורים קצרים

סיוע במלחמ˙ ‰יˆר
]במענ ‰ל˘‡ל˙ו[ כיˆ„ ל‚˙‰בר במלחמ˙ ‰יˆר:
וע"פ מ‡מר חז"ל ‰י„וע‡„ ,פילו מעט ‡ור „וח‰ ‰רב ‰ח˘ך וע‡כו"כ ‰רב‡ ‰ור,

נ‚זר עליו מן ˘‰מים.

עליו לכל לר‡˘ ל˙‰נ ‚‰בחייו ‰יום יומים מ˙‡ים ל‰ור‡ו˙ ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים וב˜יום

ולכ‡ור ‰עפ"ז ‡ין לחייב ‡˙ ‚‰זלן

מˆו˙י' עלי‰ם נ‡מר וחי ב‰ם ,ובז‰ ‰נ˜ו„˘ ‰וי˙י  '‰לנ‚„י ˙מי„‡˘ ,ין מ˜ר‡ יוˆ‡

ל˘לם על ז˘ ‰ל‡ ‰רוויח ‰נ‚זל ממעו˙

מי„י פ˘וטו וב˙‰בוננו ‡˘ר  '‰נˆב עליו ,ורו‡ ,‰ל‡ ר˜ מע˘יו ו„בוריו‡ ,ל‡ ‚ם

‡לו בזמן ˘‰יו ‰מעו˙ "בטלים"‰˘ ,רי

מח˘בו˙יו ,בו„‡י ‡˘ר ירסן ז‰ ˙‡ ‰יˆר וי˘ליט נפ˘ ‡‰ל˜י˙ מˆ„ ‰טוב ל˙‰נ‚‰

בין כך נ‚זר ˘מעו˙ ‡לו ל‡ י‰יו ‡ˆל

מ˙‡ים לרˆון ˘‰ם ,בור‡ עולם )כפ˘וטו ,ועולם ˜טן ז„‡‰ ‰ם(.

‰נ‚זל בזמן ז ,‰ו‡"כ בין כך ל‡ ‰י' ‰נ‚זל

ל‰רבו˙ ‰עזר מיוח„ מלמעל ‰ב‡‰מור ,מ‰נכון ‡˘ר בכל יום חול ˜ו„ם ˙פל˙ ‰ב˜ר
יפרי˘ פרוטו˙ ‡ח„ו˙ לˆ„˜ ,‰וכן ‡˘ר יב„˜ו ‡˙ ˙‰פילין ˘לו  -ב‡ם ל‡ נע˘ ‰כז‰
במ˘ך ˘נים ע˘ר ח„˘ ‡‰חרונים .-

מרוויח?
וי˘ לב‡ר:
‚זיל˙ ‰כסף ‡ינ‰ ‰וכח˘ ‰נ‚זר

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ עמ' ˘ב(

מלמעל‰˘ ‰כסף יינטל מן ‰ניז˜ לעולם,
‡ל‡ י˙כן ˘‚‰זיר‰ ‰י˙˘ ‰כסף ז‰

˙‰בוננו˙ ‰מועיל ‰ל˘מיר˙ ‰עיניים ו‰ל˘ון

יוטל ממנו לזמן מסויים ,ול‡חרי ז‰
יוחזר ‡ליו .ו‰בירור ‡ם ‚‰זיר‰ ‰י˙‰

לכ˙בו ‡ו„ו˙ ˙‰‰חז˜ו˙ ב˜יום מˆו˙ ול‡ ˙˙ורו ‡חרי ו‚ו'.

˘‰נ‚זל י‡ב„ ‡˙ ‰כסף ל‚מרי‡ ,ו ר˜

י„וע ‰עˆ‰ ‰יעוˆ ‰ל‰יו˙ נזכר  (1על מ˘ ‰כ˙וב˘‰ ,מים ו‡‰ר‡ ıני מל‡ ,ונ‡מר

לזמן מסויים ‰ו‡ מ˙וך ‰מ˘ך ‰ענינים

ו‰נ '‰ ‰נˆב עליו ובל˘ון חז"ל לי˙ ‡˙ר פנוי מיני' ,וביח„ עם ז˘‡ ‰ר ˜‰ (2ב"‰ ‰ו‡
עˆם ‰טוב ומטבע ‰טוב ל‰יטיב לכל ‡ח„ ו‡ח„ בעניניו ‚ם ב˙‰‰חז˜ו˙ ב‡‰מור.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב עמ' כח(

במענ ‰על מכ˙בו  . .בו מב˜˘ ל‰ר‡ו˙ו ˘ער ˙‰ור ‰ו‰יר‡„‰ ‰רך ל˘מיר˙ עינים
ול˘ון וכו'.
מובן ˘‰נ״ל ˙לוי בכמ ‰פרטים ו˙כונ˙ נפ˘ ˘‰ו‡ל˙ ,נ‡י ‰מ˜ום וכו',
ו‡ף ˘נ˜ו„˙‰ ‰יכונ ‰בכל ז‰ ‰ו‡ כפי ‡‰מור  -ב˙ני‡ ˜„י˘‡ רי˘ פר˜ מ״‡ לעורר
‰יר‡‰ ‰טבעי˙ וכו' ל˙‰בונן במח˘ב˙ו כו׳ ‰נ‰ ‰׳ נˆב עליו כו׳ ומביט עליו ובוחן
כליו˙ ולב ‡ם עוב„ו כר‡וי ,עיי״˘ ,כמ‡ ‰ופנים י˘נם וכמ„ ‰רכים י˘נם ב‰נ‰‚‰
ל‡חר ז ,‰ויפר˘ ענינו לפני ‡נ״˘ י„י„יו ‰מכירים ‡ו˙ו ו‰ם יורו‰ו מיוס„ על ‰נסיון
ב‰מו˘פעים ˘ל‰ם כ‚ון „‡.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˙לו(

עˆ ‰לכעס ול˜˘יים ב„יבור
מ‰עˆו˙ לענין ‰כעס‰ ,ו‡ ˙‰‰בוננו˙ ‡יך ˘מל‡ כל ‡‰ר ıכבו„ו ˘ל מלך מלכי

‚ופ‡„ ,ב‡ם ‚‰זלן מחזיר ‡˙ ‚‰זיל‰
‰רי זו ‰וכח‚‰˘ ‰זיר‰ ‰י˙ ‰ר˜ ˘י‡ב„
‡˙ ‰כסף לזמן מסויים ,ו‡ם ‚‰זיל ‰ל‡
˙˘וב‰ ,רי זו ‰וכח˘ ‰נ‚זר עליו ל‰פסי„
ממון ז ‰לע„.
ולכן חייב ‚‰זלן ל˘לם ‰חומ˘ ,כי
למרו˙ ˘בין כך נ‚זר על ‰ניז˜ ˘בזמן ז‰
ל‡ י‰י' ‰כסף ‡ˆלו מ"מ י˙כן ˘‚‰זיר‰
‰י˙‰˘ ‰פס„ ז ‰י‰י' זמני בלב„ ,ו‡ח"כ
י˜בל ‡˙ ‰כסף בחזר ,‰כולל ‰ריווח
˘‰י' יכול ל‰רוויח בינ˙יים .ו‰ו‡ ‰ו‡
חיוב ‚‰זלן ל˘לם ‰חומ˘˘ ,כ‡˘ר
י˘לם י˙ברר ˘‡כן כך ‰י˙‡ ‰ופן ‚‰זיר‰
מלמעל ,‰ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ'  13ו‡ילך(

יט

י

˙ור˙ חיים

יינ˘ ‰ל ˙ור‰
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ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

להקריב את הנפש הבהמית
להקריב גם את הבהמה שבו  /חיי נשמתו תלויים בחשבון הנפש!  /שחיטת
ההתלהבות הבהמית

בˆיווי

התנהגות כמו ליד האבא
ל˜ט מכ˙בים על כך ˘על „‡‰ם ל˙‰בונן ˘" '‰נˆב עליו"
התנהגות כמו ליד האבא  /סיוע במלחמת היצר  /התבוננות המועילה
לשמירת העיניים והלשון  /עצה לכעס ולקשיים בדיבור

˘ברי˘ פר˘˙נו על ˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙ )‡ ,ב( ,נ‡מר "‡„ם כי י˜ריב מכם ˜רבן

ל ."'‰ו˙מ‰ו על כך בס˜"‰

˙‰נ‚‰ו˙ כמו לי„ ‡‰ב‡

)ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˜ונטרסים ח"ב עמ' ˙נ .‡ ,ל˜ו"˙ „"„‡ ‰ם כי

י˜ריב(˘ ,מ‰ל˘ון "‡„ם כי י˜ריב מכם" מ˘מע ˘ˆריך ל˜‰ריב "מכם" – מבני י˘ר‡ל
עˆמם ,ולכ‡ור‰ ‰י' ‰פסו˜ ˆריך לומר "‡„ם מכם כי י˜ריב".
ובי‡רו‡˘ ,כן ˆריך „‡‰ם ל˜‰ריב ‡˙ עˆמו ל˘‰י"˙ ,ו‰יינו ל˜˙‰רב ול„˙‰ב˜
ב˘‰י"˙ .ו‰י‡ עבו„˙ ˜‰רבנו˙ ‰רוחני˙ ˘בנפ˘ „‡‰ם.
כי כ˘ם ˘י˘ מ˜„˘ ב‚˘מיו˙ ,כמו כן י˘ מ˜„˘ בלב כל ‡י˘ י˘ר‡ל ,וכפי ˘„ר˘ו
חז"ל )ר‡ ‰ר‡˘י˙ חכמ˘ ‰ער ‰‡‰ב ‰פ"ו ב˙חיל˙ו˘ .ל"˘ ‰ער ‡‰ו˙יו˙ ‡ו˙ ל ועו„( על ‰פסו˜
"וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם" )˙רומ ‰כ ,‰ח("˘ ,ב˙וכו" ל‡ נ‡מר‡ ,ל‡ "ב˙וכם"
ל˘ון רבים ,ו‰יינו ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל.
וי˘ לב‡ר מ˘פטי ו‰לכו˙ ˜רבן רוחני ז‰ ‰י‡ך ‰ם .מי ‰י‡ ‰ב‰מ˜‰ ‰רב ‰ל˘‰י"˙,
כיˆ„ מב˜רין ‡ו˙ ‰ממומין ,כיˆ„ ˘וחטין ,וב‡יז ˘‡ ‰מעלין ‡ו˙ ‰ל˜רבן לרˆון לפני
.'‰

לפל‡ ˘ז ‰זמן רב ביו˙ר ˘ל‡ נ˙˜בלו י„יעו˙ ממנו ו‚ם ל‡ י„יעו˙ מ‡חרים ‡ו„ו˙ו,
וכיון ˘ב‰ז„מנו˙ נו„ע˙י ‡˘ר ‡‰ברך  . .יו„ע כ˙ב˙ו˘ ,ולח ‰נני ˘ורו˙י ‡ל‡ ‰ליו
על י„ו.
ו‰ו‡ לעוררו על מ"˘ בנים ‡˙ם ל‡ '‰ל˜יכם ,בני בכורי י˘ר‡ל˘ ,כל ‡ח„ ו‡ח˙
מבני י˘ר‡ל בנים ‰ם ל‡בינו ˘ב˘מים ‡˘ר מל‡ כל ‡‰ר ıכבו„ו ,ובל˘ון רבנו ‰ז˜ן
בספר ˙ני‡ ˜„י˘‡ רי˘ פר˜ מ"‡ ,נˆב עליו )על כ‡ו"‡ מ‡˙נו( ומביט עליו ובוחן כליו˙
ולב ‡ם עוב„ו כר‡וי ,ומז ‰מובן ‡יך ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‰‰נ˘ ‰‚‰ל בניו ˘ל מלך מלכי
‰מלכים ˜‰ב" ,‰ורו‡ים ‚ם ב‡„ם ˙‰ח˙ון˘‡ ,ר ‡יך ˘י‰י' רˆון „‡‰ם ו‰נ˙‚‰ו כ˘‰ו‡
בפני עˆמו‰ ,רי ב‰מˆ‡ו בנוכחו˙ו ˘ל ‡ביו ו‡‰ב ‰ו‡ חכם ‚„ול ע˘יר ‚„ול ו˘לם בכל
‰מעלו˙ ,מ˙נ‰ ‚‰בן ב‡ופן ‡חר ל‚מרי ,ו‡ם כן ‰ו‡ ב‰נו‚ע ל‡ב ‚˘מי ˘פעמים י˘
ל„מו˙ ˘י˘ לרמו˙ ‡ו˙ו כי „‡‰ם יר‡ ‰לעינים ,ע‡כו"כ ‡יך ˘ˆריכ ‰לפעול ‰נוכחו˙
˘ל ‡בינו ˘ב˘מים ‡˘ר ‡י‰ו ממל‡ כול‰ו עלמין ‡˙ ˘‰מים ו‡˙ ‡‰ר ,ıובחס„ו

ל˜‰ריב ‚ם ‡˙ ‰ב‰מ˘ ‰בו
ו˙חיל ‰י˘ לב‡ר מי ‰ו‡ ז˜‰ ‰רבן ˜‰רב לפני :'‰
‰פסו˜ "‡„ם כי י˜ריב" מ˙פר˘ כך„‡" :ם כי י˜ריב" – כ‡˘ר ירˆ„‡ ‰ם ל˜˙‰רב
ל˘‰י"˙‡ ,זי "מכם" – עליו ל˜רב ‡ל ˘‰י"˙ ‡˙ עˆמו ˙‡ ,נפ˘ו ‡‰לו˜י˙˜˙‰ .רבו˙
זו ,נע˘י˙ על י„י עבו„˙ ‰נ˘מ ‰ב˙ור ‰ו˙פיל ‰וב˜יום ‰מˆוו˙.
‡מנם ,נוסף על ˜˙‰רבו˙ ‰נ˘מ˙ ,‰ובע ‰פסו˜ "מן ‰ב‰מ – "‰על „‡‰ם ל˜רב

„‚‰ול ‰ו„יע ‡˙ כל ‡ח„ מ‰ו מב˜˘ ,ו‡ינו מב˜˘ ‡ל‡ לפי כחם‰ ,ם ‰מˆו˙ ‡‰מורו˙
ב˙ור˙נו ˙ '˜‰ור˙ חיים ,ו‡ח˙ ‰מˆו˙ ‰יסו„יו˙ מיוס„ על מ˘ ‰כ˙וב ו‡‰ב˙ לרעך
כמוך‡˘ ,ין ל‰ס˙פ˜ ב‰נ ‰‚‰טוב˘ ‰ל עˆמו ,וˆריך ל˘‰פיע ‚ם על ‰נמˆ‡ בסביב˙ו
מבני י˘ר‡ל ˘‚ם ‰ם ילכו ב„רך ˙‰ור ‰ו‰מˆו ,‰וכ˘רוˆים ב‡מ˙ מˆליחים ‚ם בז.‰
ו‡חכ ‰לב˘ורו˙ טובו˙ מפעולו˙יו בכל ‰ענינים ‡‰מורים.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' רמ‚ ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

˘נחל˜ו ‚בי נו„ר ˜טן„ ,לרבי

ונ‡מר ככל ‰יוˆ‡ מפיו יע˘ ,"‰ו‰מעיין

ל˘‰י"˙ ‚ם ‡˙ ‚ופו ˘‚‰מי ונפ˘ו ‰ב‰מי˙ .וכמבו‡ר ב˙ני‡ )פ"‡( ˘לכל י‰ו„י י˘

מוˆ‡ ˘פ˙יו לעיכוב‡ ול‡ יˆ‡ ב‚„ול כיון

בכ˙ובים יר‡‰„ ‰חילו˜ בין ב' ‰מ˜ר‡ו˙

˘˙י נפ˘ו˙ :נפ˘ ‡לו˜י˙ ו‰י‡ ‰נ˘מ„˜‰ ‰ו˘ ,‰ו‰נפ˘ ˘‰ני˙ ‰י‡ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙

˘‡ינו בכלל ˙יבו˙ ‰נ„ר )וכנ"ל ב‡רוכ‰

‰ו‡ „"מוˆ‡ ˘פ˙יך ˙˘מור וע˘י˙ כ‡˘ר

„‡ין נכון לומר „‰וי בכלל ˙יבו˙ ‰נ„ר(,

נ„ר˙" ˜‡י בנ„רי  ˘„˜‰ו"ככל ‰יוˆ‡ מפיו

‡מנם לרבנן ‰עי˜ר בנ„רים ‰ו‡ ‰חיוב

יע˘‡˜ "‰י בנ„רי ‡יסור )ו„ו"˜ „‰רמב"ם

‰ב' ,ל˘מור ˙וכן כללו˙ נ„רו ,וכיון

במנין ‰מˆוו˙ „רי˘ ספרו ‰בי‡ ר˜

˘‰כ‡ ˙‰וכן ‰ו‡ נ„ר ל‡„) '‰יכ‡ בז‰

ו‡ף ˘לכ‡ור ‰עבו„˙ו ˘ל כל י‰ו„י ‰י‡ על י„י ‚‰וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙‰˘ ,רי ‰נ˘מ‰

‰כ˙וב "מוˆ‡ ˘פ˙יך ‚ו'" ו‡כן פי' ˙‰ם

‰חיוב „"כל חלב ל "'‰ו"מבחר נ„ריכם"(

‡ינ ‰עוב„˙ ‡˙  '‰לב„‡ ,‰ל‡ ‰י‡ מלוב˘˙ ב‚וף ‚˘מי .ו‡ם כן‰ ,רי ‡ין ˆורך בעבו„‰

ר˜ חיובי נ„רי ˜„ ˘„˜‰רבן ‡ו ˆ„˜ ‰כו'(.

מיוח„˙ ,וכל מˆוו˘ ‰י‰ו„י עו˘ ‰מ˜„˘˙ ‡˙ נפ˘ו ‰ב‰מי˙.

וז‰ו

– ‰חיוב ‰חל על „‡‰ם ע"י נ„רו ‡ינו
ל‰בי‡ „וו˜‡ כב˘ )כפי ˘‰וˆי‡ מפיו( ,ר˜
עי"ז נ˙חייב ל‰בי‡ ממין ‡ˆ‰ן ‡‰„ ,מ‰
˘„יי˜ לומר בפיו „וו˜‡ כב˘ )ול‡ ‡יל(
‰ו‡ ר˜ מחמ˙ טעם ˆ„„י ˘ל‡ ˘‰י‚‰
י„ו ל‰בי‡ מ‰מ˘ובח ˘במין ‡ˆ‰ן‡ ,בל
‰מכוון ˘בז‰ ‰ו‡ למין ‡ˆ‰ן.

‡מנם

ז‰ו ר˜ לענין עיכוב‡‡„ ,יפלי‚ו

ונמˆ‡ „„ו˜‡ בנ„רי ‡ ˘„˜‰מר ‰כ˙וב
‰חיוב ‰ב' „˜יום ˙וכן ‰נ„ר" ,וע˘י˙
כ‡˘ר נ„ר˙" ,מ˘‡"כ בנ„רי ‡יסור ‡יכ‡
ר˜ חיוב „"ככל ‰יוˆ‡ מפיו יע˘ ."‰ומובן
‡ף בסבר‡ מ˘ ‰חיל˜˙‰ ‰ור ‰כן‡‰„ ,
‚„ר נ„רי ‡יסור ‰ו‡ סו‚ ‡יסור ח„˘
‰מ˙ח„˘ ר˜ ע"י „‡‰ם ,פירו˘ ˘כל ˙וכן
‡‰יסור ב‡ לכ‡ן ע"י „‡‰ם ,ולול‡ „יבורו

‡יז ‰חיוב ˘בנ„רים ‰וי עי˜ר‡ ,בל ז‰

ליכ‡ „ין ‡יסור כז ‰כלל ,ולז‰ ‰כל ˙לוי

ו„‡י ˘˙‰ורˆ ‰יוו˙ ‰ב' „‰ברים כ„לעיל,

ב˙יבו˙ „יבורו עˆמן„ ,מלב„ ז‡ ‰ין כ‡ן

ולז‡ ‰ף רבנן מו„ו „לכ˙חיל ‰ר‡וי

עו„ ˘ום ˙וכן ‡חר .מ˘‡"כ בנ„רי ˘„˜‰

)מחיובי נ„רים( ˘יבי‡ „וו˜‡ ˜‰טן ,ובז‰

ל‡ נ˙ח„˘ „ין ˙ורני ח„˘ ע"י ‰נו„ר,

י˜יים ‡ף ‰חל˜ ‡‰חר ˘בנ„רים" ,מוˆ‡

„כבר י˘ לנו „יני ˜„˘ים ב˙ור˜" ,‰רבן

˘פ˙יך ˙˘מור" .ור˜ ˘ב„יעב„ ‡מרינן
„‡ף ‰מבי‡ ‚„ול „מ˜יים בז" ‰וע˘י˙
כ‡˘ר נ„ר˙" ,יוˆ‡ י„י נ„רו.

ובז‰

נוכל ל‰מ˙י˜ פס˜ ‰רמב"ם

˘‰כריע כרבנן .וב„˜‰ים מ˘"כ ב‰ל'
נ„רים פ"‡  „"‰בכללו˙ חיוב נ„ר„ ,מ"ע

ל‡) "'‰ו ˘ל ˆ„˜ ‰וכיו"ב( ,ור˜ ˘‡„ם
ז ‰ע"י נ„רו ‰חיל ‡ף על ב‰מ ‰זו „‰ין

˘מ˙לב˘˙ ב‡ברי ‚‰וף ,וממנ ‰ב‡ו˙ ‡˙‰וו˙ ו‰ר‚˘ו˙ ‰ב‰מיים .ולימ„נו ‰כ˙וב,
˘‡ין „י ב˜ירוב ‰נפ˘ ‡‰לו˜י˙ בלב„‡ ,ל‡ מוכרחים ל˜רב ל˘‰י"˙ ‚ם ‡˙ ‰נפ˘
‰ב‰מי˙.

‡בל ב‡מ˙ ‡ין „‰בר כן .יי˙כן ˘י‰ו„י יעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙ ב˙ור ‰ו˙פיל ‰וכ‡‰י
‚וונ‡ ,ול‡ י ‡‰מז˘ ‰ום ˘ינוי בר ˜יימ‡ בנפ˘ו ‰ב‰מי˙ וב‚ופו .ו‡„רב‡ ,לפעמים,
ל‡חר ˙‰פיל ‰ו‰לימו„ מ˙וספ˙ בו ‚סו˙ ו‰ר‚˘˙ ח˘יבו˙ עˆמי˙ רח"ל.
ולכן עבו„˙ ‰נ˘מ ‰מוכרח˙ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘„‰בר יזכך ויע„ן ‡˙ ‚ופו ונפ˘ו
‰ב‰מי˙ .ל‡חר עבו„˙ ˙‰פיל ‰מוכרח ל‰יו˙ ˘ינוי בנפ˘ ‰ב‰מי˙ וב‚וף .מ˜ו„ם ‰י'
˘ייך ל˙‡וו˙ ‡יסור ,ו‡ילו ל‡חר עבו„˙  '‰כר‡וי כבר ‡ינו ˘ייך לז ‰יו˙ר .וי˙ר על
כן :נפעל זיכוך ו˙‰רוממו˙ בנפ˘ ‰ב‰מי˙ ע„ ˘נחל˘˙ ˙˘ו˜˙‚ ‰ם ל˙‡וו˙ ‰מו˙רו˙
ו‰מיו˙רו˙.
ועל כך מˆוו‰ ‰כ˙וב„‡" :ם כי י˜ריב מכם מן ‰ב‰מ – "‰מוכרחים ל˜רב ולזכך ‚ם
‡˙ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ו‚‰וף .ובעבו„ ‰זו עˆמ ‰י˘נם כמ‡ ‰ופנים‰˘ ,רי ב‡ופן ‚סו˙ נפ˘
‰ב‰מי˙ י˘ סו‚ים ˘ונים .י˘ מי ˘נפ˘ו ‰ב‰מי˙ ‚ס ‰ומ‚ו˘מ˙ בבחינ˙ "ב˜ר" ,וי˘ מי
˘‰י‡ „˜ ‰וע„ינ ‰יו˙ר בבחינ˙ "ˆ‡ן" )ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˙˘"י עמ'  .(113וז‰ו ˘מסיים
‰כ˙וב "מן ‰ב˜ר ומן ‡ˆ‰ן" – י˘ לעיין בפרטי נפ˘ו ‰ב‰מי˙ ,ולזככ ‰ולע„נ ,‰כל ‡ח„
לפי מˆבו ‰פרטי.

„˜„˘ים ˘‰י' לנו מכבר ,ל‰יו˙ בב‰מ‰
זו „ין "˜רבן ל ."'‰ומ˘ום ‰כי נמי ‰כריע
‰רמב"ם כרבנן‰„ ,ו‡ ‰עי˜ר˘ ,בנ„רים
‡לו ‡יכ‡ ‚ם חיוב „"וע˘י˙ כ‡˘ר נ„ר˙",

חיי נ˘מ˙ו ˙לויים בח˘בון ‰נפ˘!
˜ו„ם ˜‰רב˙ ˜‰רבן ,י˘ לב˜רו ולר‡ו˙ ˘‡ין בו מום .וכמו כן ‰ו‡ בעבו„˙ ˜‰רבנו˙
‰רוחני˙˘ ,מוכרח ‰י‰ו„י לב˜ר ‡˙ עˆמו לל‡ מ˘ו‡ פנים ,ולמˆו‡ ‡˙ ‰פ‚מים ˘פ‚ם.

˘ל ˙ור‰ ‰י‡ "˘י˜יים ‡„ם  . .נ„רו,

כיון ˘בנ„רים ‡לו ‡יכ‡ ˙וכן בנ„ר מ„יני

בין ˘‰י' מנ„רי ‡יסור בין ˘‰י' מנ„רי

"˜רבן ל‡) "'‰ו ˆ„˜˘ ,(‰ז‰ו ‰מכוון

ומכיוון ˘יו„ע ˘ב˜˙‰רבו˙ו זו ל˘‰י"˙ ˙לויים חיי נ˘מ˙ו‰ ,רי ‰ו‡ בו„˜ בב„י˜‰

˜‰ו„˘" ,ומבי‡ ע"ז מב' כ˙ובים˘" :נ‡מר

˘י˘נו ב‰נ„ר ,וחיוב ז‰ ‰ו‡ עי˜ר ,ולכך

וחיפו˘ מעולים ביו˙ר .וכמ˘ל ‡„ם ‰בו„˜ „בר מ˘ ‰בו ˙לויים חייו˘ ,בוו„‡י בו„˜

מוˆ‡ ˘פ˙יך ˙˘מור וע˘י˙ כ‡˘ר נ„ר˙,

‡ין „‰יו˜ ‡חר "מוˆ‡ ˘פ˙יך" לעיכוב‡.

וחוזר ובו„˜ בב„י˜ ‰מעול .‰וכמו כן "‰בי˜ור ממומים" ˘לפני ˜‰רב˙ ˜‰רבן ‰רוחני
נע˘ ‰ב‡ופן מ„ו˜„˜ למˆו‡ כל סי‚ ופ‚ם‰ .ו‡ בו„˜ בכוחו˙ ‰נפ˘ ב˘כל ובר‚˘ו˙
‰לב ,ובפרט ב"לבו˘י ‰נפ˘"‰ ,ל‡ ‰ם מח˘ב„ ‰יבור ומע˘˘ ,‰י‰יו נ˜יים ו˙מימים.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר י˙בונן „‡‰ם ב‡ופן נכון ,יר‡˘ ‰מˆבו ˘פל ונחו˙ .י˘ מי ˘‡ין בו

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

כל חט‡‡ ,ך ע„יין ˆריך ל˙˜ן ‡˙ ‰חט‡ים ˘˜ו„ם בר מˆוו ,‰וי˘ מי ˘י˘ בו חט‡ים

יז

"‡י נמי ל‡ נ„ר ‡ל‡ ‚' ע˘רונו˙ ומיי˙י

‰ל' ‡יסורי מזבח( ,ויבי‡ „ו˜‡ "מבחר נ„רו"

 '‰לנ„רו יˆ‡" )ל' ר˘"י ˘ם( ,ו‡"כ כ˘יבי‡

)כמו ˘נˆטוינו – ר‡ ‰ר˘"י „ברים יב ,י‡ ,ובמ˙ני'

מי ˘חט‡ ו˘ב ב˙˘וב ‰מעול‰ ,‰רי "ז„ונו˙ נע˘ים לו כזכיו˙" )יומ‡ פו ,ב( ,ומˆבו

ס' ו„‡י י˜יים נ„רו‡ ,בל לרבי ‰נו„ר

˘‰פל ˘‰י' בו מ˜ו„ם מעוררו בˆימ‡ון ‚„ול ל˜רב˙ ‡ל˜ים ,ו‰ו‡ עול ‰מחיל ‡ל חיל

„ל‰לן ˜ח ,(:ו˜"ל .ול' ‰רמב"ם כ‡ן "יˆ‡"

˜טן ל‡ יˆ‡ ב‚„ול ול‰כי יבי‡ ס' מנחו˙

בעבו„˙ו י˙' ב‡‰ב ‰רב ‰ו˙˘ו˜ ‰עˆומ) ‰ר‡˙ ‰ני‡ פ"ז(‡ .ך מי ˘מוˆ‡ עˆמו במˆב

)ו‡פילו ל‡ נ˜ט כל˘ונו ל˜מן ‚בי נ„ב‰

נפר„ו˙ בכל ˘‰יעורים מ‡' ע„ ס' ור˜

˘ל "עביר‚ ‰ורר˙ עביר‡) "‰בו˙ פ"„ מ"ב(‡ ,ו˙ ‰י‡ כי חט‡˙ו ˜יימ˙ ממ˘ ,ו‰רי ‰י‡

)ו‰ו‡ לי˘נ‡ „מ˙ני' ל‰לן ˜ח‡" (.ם נ„ר כו'

בז ‰בו„‡י ˜יים נ„רו ל‡ פחו˙ ול‡ י˙יר.

ממ˘יכ ‰ל„ר„רו מ„חי ‡ל „חי.

ומב‡ר "˘‰ס ˆ‰ריכו˙‡ לחלו˜ ב„ין ז‰

‡ם רˆ ‰יבי‡ כו'"(„ ,מ˘מע „ב„יעב„

ופ‚מים ממ˘ ˘ע„יין ל‡ ˘ב עלי‰ם ל‚מרי ,בבחינ˙ "וחט‡˙י נ‚„י ˙מי„" )˙‰לים נ‡.(‰ ,

וכ‡˘ר י˙בונן „‡‰ם במ‡זני ˆ„˜ וימˆ‡ עˆמו במˆב ˘פל ז ,‰יכול ‰ו‡ רח"ל
לח˘וב ˘‡ינו ר‡וי ל˜רבן ,ו‡ינו ˘ייך ל˜˙‰רב ל˘‰י"˙ ,כי ˜‰רבן ˆריך ל‰יו˙ ˙מים,
ו‰ו‡ ‡ין בו מ˙ום.
ועל כך בי‡רו בס) ˜"‰ספר ‰מ‡מרים ˘'‰י"˙ עמ'  (113ופיר˘ו עו„ רמז ב˙יב˙ "מכם
˜רבן ל„ ,"'‰ל‡ ר˜ ˘ˆריך ל˜‰ריב ˜רבן מן „‡‰ם עˆמו "מכם" ‡ל‡ ‚ם מכם ובכם
„‰בר ˙לוי ל˜˙‰רב ל˘‰י"˙ .כל י‰ו„י יכול ל˙‰נער ול˙‰רומם ממˆבו ,ל‰יו˙ ˙מים
בל‡ מום ול˜˙‰רב ל‡ל˜ו˙ .וכפי ˘‰ורו חז"ל )˙נ‡ „בי ‡לי‰ו רב ‰פכ"˘ (‰כל ‡„ם
מי˘ר‡ל חייב לומר "מ˙י י‚יעו מע˘י למע˘‡ ‰בו˙י ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב".

ב˙רי מילי "„‡י ‡˙מר ב‚) ‡‰בי מנח(‰
ב‡ ‡˜ ‡‰מרי רבנן מ˘ום „‡י„י ו‡י„י
˜ומ‰ ıו‡ )ור˜ ˘נ˘˙נ ‰כמו˙ ‰ע˘רונים,
ו"בין מנח„‚ ‰ול ‰בין מנח˜ ‰טנ˜ ‰ומı
ח„ מ˜ריב" )פר˘"י ˘ם((‡ ,בל ˙‰ם „˜‡
נפי˘י ‡ימורין )"‡ימורין „‚„ול נפי˘י
מ„˜טן ,ו‡יכ‡ למימר ל‡ ‰כי נ„ר ,ב‰‰ו‡
˜‡מר ל‡ יˆ‡ „נפי˘י ‡ימורין „י„י'"
)פר˘"י ˘ם(( ‡ימ‡ מו„ו לי' לרבי" ,ומ‡‰
„‰ו"‡ „"נפי˘י ‡ימורין" נר‡„ ‰פ˘יט‡

˘חיט˙ ˙‰‰ל‰בו˙ ‰ב‰מי˙

לן „ל‡ ˘ייכ‡ בז" ‰בכלל מרוב ‰מועט"

ל‡חר ˘יב„ו˜ „‡‰ם ‡˙ מˆבו ב‡מ˙יו˙‡ ,זי מכיוון ˘„‰בר נו‚ע לחייו ‰רוחניים
ימ‰ר ל˙˜ן ול˘‰לים ‡˙ „‰רו˘ ˙י˜ון ,ו‡זי ירˆ ‰ל˜רבן לפני .'‰
ול‡חר ‰ב„י˜ˆ ,‰ריך ל˘חוט ‡˙ ˜‰רבן .בעבו„‰ ‰רוחני˙ ,עניינ˘ ‰ל ˘חיט ‰זו

כפ˘וטו ,ו‡"כ ל‡ מס˙בר‡ כלל לומר
„„ ‡‰מח„˘ינן „מ"מ י˘ כ‡ן ˜יום מוˆ‡
פיו ‰יינו מטעם „‰וי ב‚„ר "בכלל מרוב‰

‰ו‡ „יוˆ‡ ולכ˙חיל ‰יבי‡ ˜טן.

ו‰נר‡‰

בכ"ז ב„רך ח„˘ ,‰ב„˜‰ים

ל' ‰רמב"ם ברי˘ ‰ל' נ„רים ב‚„ר ‰ך
חיוב‡˘" :י˘מור מוˆ‡ ˘פ˙יו ויע˘‰
כמו ˘נ„ר" ,ולכ‡ו' ˙‰יבו˙ "ויע˘ ‰כמו
˘נ„ר" ‰ו‡ י˙ור ל˘ון וכופל עˆמו בז.‰
ו‡ף „‰כי ל˘נ‡ „˜ר‡" ,מוˆ‡ ˘פ˙יך
˙˘מור וע˘י˙ כ‡˘ר נ„ר˙"‰ ,רי ‡ם ‡ינו
מוסיף ב„ין „וח˜ לומר „‰רמב"ם יע˙י˜
לחינם ‰כ˙וב במלו‡ו .וי"ל „‡˘מעינן
˜ר‡ ב' חיובים ,ח„‡ ˘י˘מור "מוˆ‡
˘פ˙יו" ,ועו„ חיוב ˘יע˘ ‰כפי נ„רו,
פי' „בכל נ„ר י˘ ב' חל˜ים˙‰ '‡ ,יבו˙
עˆמן )ובעניננו – לע˘ו˙ ‰פעול‰˘ ‰זכיר

מועט" ממ˘ )ומובן „ל‡ „מי‡ ל„ ‡‰י˘

ב„יבורו(,

בכלל מ‡˙יים מנ‰„ ,‰ו‡ „בר ˘במˆי‡ו˙

)ובעניננו – ˘נ„ר ˜רבן( .ובחל˜ ז˘‰ ‰ני

˘‰חיט‰ ‰רוחני˙ ‰י‡ ב„ו‚מ˙ ˘‰חיט˘‚‰ ‰מי˙ .כ˘ם ˘ב˘חיט˙ ב‰מ˘‚ ‰מי˙,

„ב˙וך מ‡˙יים נמˆ‡ ‰מˆי‡ו˙ „מנ,‰

נחל˜ו רבי ורבנן„ ,לרבי ‰עי˜ר ˜‰ובע

‡ין נע˘˘ ‰ינוי במספר ‡‰יברים וס„רם‡ ,ל‡ ‚‰וף נ˘‡ר כ˘‰י' ,ור˜ ‰חיו˙ ˘בו נ‚רע˙

מ˘‡"כ ב˘ור ˘‡ין בו מˆי‡ו˙ ע‚ל,

בחיוב נ„ר ‰ו‡ "מוˆ‡ ˘פ˙יו" ,ל„יי˜ כפי

ממנו; כמו כן ‰ו‡ בעבו„˙ ˜‰רבן ‰רוחני˙˘ ,י˘ ל˜ח˙ ‡˙ ענייני ‰ב‰מ˘ ‰ב‡„ם:

ו˜"ל(.

‡‰ו˙יו˙ ˘‰וˆי‡ בפיו ,ולכן ‚ם מ˘מעו˙

‰י‡ ע˘יי˙ ˆרכי ‚‰וף ל˘ם ˘מים בלב„.

‡כיל˙˘ ,‰י' וכ‡‰י ‚וונ‡ ,ול‰וˆי‡ מ‰ם ‡˙ ‰חיו˙ ‰ב‰מי˙.
וכפי ˘מˆינו ‡ˆל חכמי ‚‰מר‡ ˘‰י' מ‡כלם ל˘ם ˘מים בלב„ .וכמו רב‡

וי˘
)יומ‡ עז,

ב ע"פ ‚‰ירס‡ ˘ב˙ני‡ פ"ז ועו„( ˘‡מר "חמר‡ וריח‡ פ˜חין" – ˘‰ב˘ר ו‰יין ‰מבו˘ם
‰יו ר˜ בכ„י לפ˜ח „ע˙ו ללימו„ ˙‰ור .‰ורב נחמן ˘‡מר ˘"ל‡ „˜„˜˙י טעמו ˘ל
„בר" ,מ˘ום "„ל‡ ‡כלי ב˘ר‡ „˙ור‡" )ב"˜ עב ‡ ,ובפר˘"י( ,ו‰יינו ˘‡‰כיל‰ ‰יי˙‰

ל‰וסיף „לפי ‰בי‡ורים „לעיל

)‡ם מ˘ום „‰וי בכלל כוונ˙ ‚‰בר‡ ‡ו
„‰וי בכלל ‰חפˆ‡ „‚„ול( נˆטרך לומר
„מן „‰ין ר˘‡י ל‰בי‡ לכ˙חיל„‚ ‰ול,

ב'

˙‰וכן

‰נמˆ‡

בנ„רו

˙וכן נ„רו מו‚בל˙ על פי ˙יבו˙יו ,ו‡"כ
‚ם חל˜ ‰ב' ˘בכ˙וב ל‡ י˙˜יים כל ˘ל‡
יע˘ ‰ב„יו˜ כמוˆ‡ פיו; ‡בל לרבנן עי˜ר
מ˘ ‰נ˙כוון ב˜ר‡ ‰ו‡ ב"וע˘י˙ כ‡˘ר

כיון ˘בז ‰מ˜יים ˘פיר נ„רו ,ו˘וב עלינו

נ„ר˙"‡„ ,ף כ˘‡ינו מ˙‡ים ל„יו˜ ˙יבו˙

לח„˘ „כל ‰נו„ר ˜טן מˆו ‰ל˜יים נ„רו

˘יˆ‡ו מפיו ,מ"מ עי˜ר חיוב נ„ר ‰חל על

ו„ר‚‡ נעלי˙ יו˙ר ‰י‡ ב‡ו˙ם עניינים ˘‡ינם ל˘ם ˘מים בלב„‡ ,ל‡ ‰ם ‡כיל‰

ע"י ‚„ול )עיי' מ˘"כ ‰ר"˘ נ‚עים פי"„ מי"ב(,

„‡‰ם ‰ו‡ ˘י˜יים ˙‰וכן ‰כלול בנ„רו ‚ם

ו˘˙י' ועניינים ‚˘מיים ˘ל מˆוו ‰ו˜„ו˘ ‰ממ˘ .וכמו ‡כיל˙ ˘ב˙ ויום טוב וˆיˆי˙

„˜ ‡‰יי"ל „ין כל חלב לˆ˘ ,'‰ריך ל‰בי‡

כ˘‡ינו ממ˘ "מוˆ‡ ˘פ˙יו" ב„יו˜„ ,ז‰

מˆמר ‚˘מי ו˙פילין מ˜לף ‚˘מי וכ‡‰י ‚וונ‡˘ .בכל ‡לו ‰ו‡ עניין ˘ל ˘חיט– ‰

מ‰מובחר ‰נכלל במין ˘בנ„רו

ל˘ם ˜„ו˘ ‰בלב„.

)רמב"ם סוף

‡ינו לעיכוב‡.

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‚

)"˜‡ך"( מ‰עיסו˜ בעניינים ‚˘מיים ,ומ˘˙מ˘ים
ָ
מוˆי‡ין ‡˙ ‰חיו˙ ו‡˙ ˙‰‰ל‰בו˙
ב‰ם לעבו„˙  '‰בלב„.
ל‡חר ˘‰חיטˆ ‰ריך ל‰עלו˙ ‡˙ ˜‰רבן ב‡˘ ‰מזבח .ובעבו„˙ ˜‰רבן ‰רוחני˙ ‰ו‡
מ˘ ‰י˘ ל‡„ם ‡‰ב ‰עז ‰כר˘פי ‡˘ ל˘‰י"˙ .בבחינ˙ "ר˘פי' ר˘פי ‡˘ ˘ל‰ב˙ י"‰-
)˘ ˘"‰ח ,ו( ]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ˘נרמז בז ‰ב' ‡ופנים ו„ר‚ו˙ ב‡‰ב˙ ˘‰י"˙[.

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

וכ‡˘ר „‡‰ם מ˙˜רב ל‡לו˜ו˙ ומעל ‰עמו ‡˙ נפ˘ו ‰ב‰מי˙ ו‡˙ ‚ופו ˘‚‰מי ו˘‡ר
ענייניו ˘‚‰מיים‰ ,רי כולם עולים ונכללים ב‡˘ ‰‡‰ב‡‰ ‰לו˜י˙ ‡˘ר בו ,ועולים
לרˆון לפני ˘‰י"˙.

בדין הנודר קטן והביא גדול
ידון בסברת רבנן ופסק הרמב"ם דיוצא בכה"ג אף שאינו כנדרו  /יסיק ע"פ ב'
דינים שיש בחיוב נדר – לשמור מוצא פיו ולקיים ˙וכן נדרו

כ˙ב

‰רמב"ם רפט"ז מ‰ל' מע˘‰

˜‰רבנו˙ "‰נו„ר ‚„ול ו‰בי‡ ˜טן ל‡ יˆ‡,
˜טן ו‰בי‡ ‚„ול יˆ‡ .כיˆ„‡ ,מר ‰רי עלי
עול‡ ‰ו ˘למים כב˘ ו‰בי‡ ‡יל‡ ,ו ˘נ„ר
ע‚ל ו‰בי‡ ˘ור„‚ ,י ו‰בי‡ ˘עיר – יˆ‡".
ובכס"מ ‰ר‡ ‰מ˜ורו במ˙ני' „מנחו˙ ˜ז:
"‚„ול ו‰בי‡ ˜טן ל‡ יˆ‡˜ .טן ו‰בי‡
‚„ול יˆ‡ ,רבי ‡ומר ל‡ יˆ‡" ,ופס˜ כרבנן
‡ל‡ „ס"ל ˘‡ף לרבנן יוˆ‡ ר˜ ב˘˘ני‰ם
ממין ‡ח„ ,כב„ו‚מ‡ו˙ ˘‰וסיף„ ,בז‰
‡˘מעינן „„ו˜‡ בכ‡ ‚"‰בל ב' מינים ‡ינו
יוˆ‡ ,וכמ"˘ ל‰לן בפר˜ין "‰ט.

ו‰נ‰

ב„ין ז ‰י˘ לכ‡ו' ˙ימ‡‰ ‰יך

מ˜יים בז ‰חיוב "מוˆ‡ ˘פ˙יך ˙˘מור
וע˘י˙" )עיי' ‰ל' נ„רים פ"‡  ,(„"‰ל˜יים

ל‡ פחו˙ מכב˘ ,ול‰כי ˘פיר מ˜יים נ„רו
ב‡יל ˘‡ינו פחו˙ מכב˘ .מי‰ו זˆ ‰ע"˜,
‡יך נוכל לח„˘ „ז‰ו מ˘ ‰נ„ר – כ˘‡י"ז
כמו ˘‰וˆי‡ מפיו ב„יו˜.

ולכ‡ו'

‡פ"ל נמי ב„רך ‡חר˙,

„‰חי„ו˘ ב„ין ז‡ ‰ינו ענין ל‚‰בר‡ ,כי
‰ו‡ ‡כן נ˙כוון לכב˘‡ ,ל‡ מח„˘ינן
ב‰חפˆ‡„ ,חפˆ‡ „‡יל כולל ב˙וך עˆמו
"כב˘" ,וי˘ בכלל מרוב ‰מועט

)ל' ר˘"י

בסו‚יין „" ‰ממנ"פ( ,וכ„ ‡‰בכלל מ‡˙יים
מנ) ‰ב"˜ ע„ ,(.ועל כן ב‰ב‡˙ ‡יל ˘פיר
מ˜יים נ„רו ו‰וי מבי‡ כב˘ )ור˜ ˘מוסיף
ומבי‡ ‚ם חל˜ י˙ר ˘‡ינו בכלל נ„רו(.

‡יבר‡

„נר‡ ‰ל‰וכיח מן "˘‰ס „ל‡

כן„ ,לעיל )˘ם˜ ,ו (:מפר˘ינן „˘וב נח'

‰יוˆ‡ מפיו ל‡ חסר ול‡ י˙ר ,ומ ‰לי

רבי ורבנן ב„ין ז ,‰במ˙„ ‰נן ˙‰ם

‰וסיף מ ‰לי פיח˙ ,מ‰יכי ˙י˙י ‰וי ˜יום

"פיר˘˙י מנח˘ ‰ל ע˘רונים ו‡יני יו„ע

נ„רו .וליי˘ב ז‡ ‰פ"ל „„ין ז ‰מח„˘ לנו

כמ ‰פיר˘˙י ,יבי‡ ˘˘ים ע˘רון ,רבי

בכוונ˙ ‰נו„ר‡„ ,מרי' ˘מלכ˙חיל‡ ‰ין

‡ומר יבי‡ מנחו˙ ˘ל ע˘רונו˙ מ‡ח„

נו„ר מ˙כוון בנ„רו ‡ל‡ ר˜ ˘ל‡ יבי‡

וע„ ˘˘ים" ,ו‰יינו „˙לי‡ ב„ין נו„ר ˜טן

פחו˙ ממ‡˘ ‰מר ,וכ˘נ„ר כב˘ ‰יינו

ו‰בי‡ ‚„ול„ ,לרבנן ˘פיר יˆ‡ ול‰כי

)˜„(:

פנינים

פנינים

דרוש ואגדה

קריאה – לאומות העולם?
וי˜ר‡ ‡ל מ˘‰
לכל „ברו˙ ולכל ‡מירו˙ ולכל ˆיווים ˜„מ˜ ‰רי‡,‰
ל˘ון חיב ‰כו'‡ ,בל לנבי‡י ‡ומו˙ ‰עולם נ‚ל ‰עלי‰ן
בל˘ון ער‡י וטומ‡‰

דרוש ואגדה

לנבי‡י ‡ומו˙ ‰עולם "בל˘ון ער‡י

)˙ני‡ רפ"ב(

˘ממנ ‰ב‡ים לכל ‡ח„

ו˜ין ,ז‡˙ ‡ומר˙ ˜ו„ם חט‡ ע„‰ ıע˙,

וטומ‡ ,"‰ו"‰חיב‰ "‰י‡ לבני י˘ר‡ל

מי˘ר‡ל ,י‰י' מי ˘י‰י' ,נ„יבו˙ לב

ונמˆ‡ ˘ל‡ ‰י' ˘ייך ‡ז ל‚מרי לחט‡

„וו˜‡ .כי בחיר˙ ˜‰ב" ‰בי˘ר‡ל עמו˜‰

ורˆון ט‰ור ל˜˙‰רב ל‡ל˜ו˙ .ועל כן

ועוון כלל .וב„ו‚מ˙ "‡„ם" ז ‰נ˜ר‡ו

‰י‡ ביו˙ר ,ו‚ם בבחינ˘ ‰ב‡ ‰ין למע˘י

נ˜ר‡ו כ‡ן י˘ר‡ל ב˘ם "‡„ם" ,כי ‡„ם

כ‡ן כל י˘ר‡ל ,ל‰ורו˙ ˘מˆ„ נ˘מ˙ם

)˘ל" ,‡˘ ‰ב,

ורˆונם ‰פנימי ˘ל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ‰רי

‰נבר‡ים ח˘יבו˙ כלל‰ ,נ‚ ‰ם ˘ם בוחר

‰ו‡ על ˘ם "‡„מ ‰לעליון"

)‡ .‡ ,ר˘"י(

˜‰ב" ‰בי˘ר‡ל „וו˜‡ .וכל˘ון ‰כ˙וב

ובכ"מ( ,ו‰יינו˘˘ ,ם ז ‰מר‡ ‰על "‰חל˜

לכ‡ור ‰יפל‡ ביו˙ר„ ,ל‡חרי ˘י„ענו

˘‚ם ‡ם "‡ח ע˘ו ליע˜ב"

‡לו˜˘ "‰בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל˘ ,ממנו

)מל‡כי ‡ ,ב(‚-

˘"˜רי‡ ‰ל˘ון חיב‰ "‰י‡ך יעל ‰על

˘‡ין ‰חילו˜ים ˘ביני‰ם ח˘ובים לפניו

„‰ע˙ ˘מר‡˜‰ ‰ב" ‰חיב ‰כזו לנבי‡י

ו˘ווים ‰ם ל‚ביו‰ ,נ‡ ‰עפ"כ "ו‡ו‰ב ‡˙

‡ומו˙ ‰עולם ,ומ„וע ˆריך ר˘"י ל˘לול

יע˜ב" „וו˜‡.

‡˙ ז?‰

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ'  24ו‡ילך(

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

כל יהודי – כמו
אדם לפני החטא

˜רי‡ ‰זו "˜„מ" – "‰לכל „ברו˙ ולכל
‡מירו˙ ולכל ˆיווים" .ו‰יינו˘ ,חיב‰

‡„ם כי י˜ריב מכם

כזו "˜ו„מ˙" ונעלי˙ מˆ‰יוויים ˘ב˙ור‰

‡„ם – למ ‰נ‡מר ,מ„‡ ‰ם ‰ר‡˘ון ל‡ ˜‰ריב מן
‚‰זל‰˘ ,כל ‰י' ˘לו ‡ף ‡˙ם ל‡ ˙˜ריבו מן ‚‰זל

עˆמם.
ולכן‡ ,כן ‡ם ‰י' ‰מ„ובר בˆיוויי
˙‰ור‰ ,‰רי „‰בר ברור ˘‡ין ל‰ם ˘ייכו˙
ל‡ומו˙ ‰עולם‰˘ ,רי "מ˘פטים בל
י„עום"

)˙‰לים ˜מז ,יט(

חייב מי˙‰

ועכו"ם ˘למ„ ˙ור‰

)סנ„‰רין נט,

רע"‡(‡ .מנם ,מ‡חר

˘מ„ובר בחיב ‰כזו ˘˜ו„מ˙ ל„ברו˙
ולˆיוויים‰ ,י' ‡פ˘ר לח˘וב ˘‚ם ‡ומו˙
‰עולם בכלל ,מ‡חר ˘בבחינ‚ ‰בו ‰‰כזו
‡ין מ˘מעו˙ למע˘י „‡‰ם ,ו"כח˘יכ‰
כ‡ור ,"‰ועל „רך מ‡מר חז"ל "מ˙חל˙
בריי˙ו ˘ל עולם ˆפ˜‰ ‰ב" ‰במע˘י‰ן
˘ל ˆ„י˜ים ומע˘י‰ן ˘ל ר˘עים כו' ‡בל
‡יני יו„ע ב‡יז ‰מ‰ם חפ) "ıב"ר ספ"ב( ,כי
‡ין למע˘י „‡‰ם ח˘יבו˙ כלל.
ובז˜ ‰מ"ל‚„ ,ם בבחינ ‰כזו ˘"˜„מ"‰
לˆיוויי ˙‰ור‰ ,‰נ‚ ‰ם ˘ם נ‚ל˜‰ ‰ב"‰

)‡ ,ב .ר˘"י(

ב‚מר‡

)סוכ ‰ל(‡ ,

למ„ו מ‡˘ ‰ין

מ˜ריבין מן ‚‰זל ממ"˘ "מכם" .וי˘
לעיין ,מ ‰ר‡ ‰ר˘"י ללמו„ ז ‰ב„רך
רמז מ‡„ם ‰ר‡˘ון ,ול‡ למ„ כן מ˙יב˙
"מכם".
וי˘ לב‡ר ז ‰ב„רך ‰פנימיו˙:
ב'„יבור' ˜‰ו„ם כ˙ב ר˘"י "ב˜רבנו˙
נ„ב„ ‰יבר ‰ענין" ,ו‰יינו˘ ,ל‡ מ„ובר
כ‡ן על ˜רבנו˙ ˘מחוייב „‡‰ם ב‰ם מˆ„
עוונו˙יו וכיו"ב ‡ל‡ על ˜רבנו˙ ‰ב‡ים
‡ך ור˜ מרˆונו ‰טוב ˘ל „‡‰ם ומנ„יבו˙
לבו.
נ„יבו˙ לב כזו מ˜ור ‰מנ˘מ˙ו ˘ל
י‰ו„י‰˘ ,י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ממ˘"

ב‡ ‰נ„יבו˙ ‰לב ל˜‰ריב ˜רבן נ„ב.‰
ובז ‰עˆמו מרמז ר˘"י „מ„ובר על

ל‡ ˘ייכים ‰ם כלל לחט‡ ועוון.
וענין ז ‰ב‡ לי„י ‚ילוי ב˜רבנו˙ נ„ב,‰
˘‡ינם ב‡ים על חט‡ ‡ל‡ מˆ„ נ„יבו˙
‰לב ל˜˙‰רב ל˜‰ב"‰

]ועיין במ˜ור „‰ברים

"‡„ם" ב„ו‚מ˙ ‡„ם ‰ר‡˘ון "˘ל‡

˘פנימיו˙ כל ˜רבן ‰י‡ ‰נ„ב˘ ‰בו ,ו‚ם ענין ז ‰מרומז

˜‰ריב מן ‚‰זל ˘‰כל ‰י' ˘לו" .ו‰רי,

ב„ברי ר˘"י ‡לו[.

ז‰"˘ ‰כל ‰י' ˘לו" ל‰יו˙ו יחי„י בעולם
‰י' ר˜ לפני ˘נבר‡ ‰חו ‰ונול„ו ‰בל

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ'  13ו‡ילך(

