¡²¯²±°¬¯±°ªe £²²§¡¤

"¯ì±¡¯©¼¥¦
"¡±¦²¦¡²¬¯²¡²±
¦°±¼¦¼°ì §¡°¯¡ì§¡
¥¡¦±°¡²¡ì¦±¯²¦ì¼¦

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‡‰ ‰"‰ ‰חים ‰ח˘ובים

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

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

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

יח

לקראת שבת
לק

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' שמה
בן ר' יﬠקב ﬠ"ה

תוכן ענינים

פתח דבר

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

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

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ בחו˜ו˙י,

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

‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

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

מה הם "עסקיו" של הקב"ה?
מ„וע ˆריך ר˘"י לפר˘ "ופני˙י ‡ליכם" ‡ם כבר פיר˘ו בפ' ‡חרי
ו˜„ו˘ים?  /מ‰ ‰ם ˘ני סו‚י ˘‰כר ו˘ני סו‚י ˜‰לל˘ ‰מ„ובר
עלי‰ם בפר˘˙נו?  /בי‡ור „ברי ר˘"י על "ופני˙י ‡ליכם" ו"ונ˙˙י
פני" ˘נ‡מרו בפר˘˙נו ‚בי ‰ברכו˙ ו˜‰ללו˙

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.

פרקי אבות – פרק ה
ī

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

ּומוֹ ֶדה ַעל ָה ֱא ֶמת משנה ז

וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור
וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

‡...מ˙ „‰בר כי ל‰יו˙ מו„ ‰על ‡‰מ˙ כב„ יו˙ר מל‰יו˙ יר‡˘-מים,

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

ו‡ח„ מ‚„ולי חסי„י חב״„ ,מ˘כיל בי„יע˙ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ בעמ˜ו˙ ועוס˜ בעבו„‰

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן

˘בלב ב‡ריכו˙ וב˙‰פעלו˙ ‰נפ˘‰ ,נ ‰כ˘‰י׳ בן ˘בעים וחמ˘ ‡מר" :ז ‰לי כ‡רבעים
˘נ‰˘ ‰נני עוס˜ בעבו„˙ ˙˜ון ‰מ„ו˙ וע„יין ל‡ זכי˙י ל‰יו˙ מו„ ‰על ‡‰מ˙".
‡מנם ב„בר ‰נר‡ ‰לעינים בנ˜ל ל‰יו˙ מו„ ‰על ‡‰מ˙...

‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˙ל‚(

‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ ]‰ר˘"ב נ"ע[ ‡מר פעם ‡ח˙ ל‡ברך ‡ח„ ב״יחי„ו˙״:
"‡רבע ˘נים טלטל˙י ‡˙ עˆמי בכל ‰פינו˙ בחפ˘י ‡חרי ‡‰מ˙ ע„ ˘‰ר‚˘˙י".
‡ימר ‰זו ‰י‡ נ˜ו„„‰ ‰ור˘˙ בי‡ור פנימי .ל‰יטלטל בכל ‰פינו˙ מ˘מע˜ ‰רי‡˙ ˘מע
˘על ‰מט˙" ,‰רומ˙ ˘„‰ן"˙‰‰ ,1בוננו˙ לפני ˙‰פיל ,‰ובמ˘ך ‡רבע ˘נים ח˘ב כל פעם
˘ז ‰כבר ‡‰מ˙ ,וכך  -מ„ר‚‡ ל„ר‚‡ ע„ ˘‰ר‚י˘ ˘‡‰מ˙ ‰י‡ ממנו ו‰ל‡ ,‰ו˘ינ˙‡ ‰
עˆמו‰ .רי ˜˘ ‰מ‡„ ל‰יו˙ מכיר ב‡מ˙ ו‡ז ˜˘ ‰מ‡„ ל‰יו˙ מו„ ‰על ‡‰מ˙.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ‰׳˙˘״‡ עמ' (55

 (1ר‡ ‰סי„ור „" ‰ל‰בין ענין ˙רומ˙ ˘„‰ן.

˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙

במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן
‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ'  321ואילך(

פנינים

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

שתי תקופות בימות המשיח?
איסור גיזה ועבודה מנלן?

)יעויין בארוכה לקוטי שיחות ח"ז עמ'  188ואילך(

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ'  131ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
"עצות מרחוק" לחוקי התורה
‡‰ם ˆריך לחפ˘ טעם ל"חו˜ים" ‡ו ל˜יימם ב˜בל˙ עול מלכו˙
בלב„?  /כיˆ„ ני˙ן לומר על ‰חו˜ים "‡פ˘י" ‡ם מבינים ‡˙ טעמם?
‡ /יך ‡פ˘ר ל˜יים מˆוו˙ מובנו˙ ב˘כל ר˜ מ˘ום ˘כן ˆיוו?'‰ ‰
 /מ„וע כינ‰ ‰רמב"ם ‡˙ טעמי "‰חו˜ים" "עˆו˙ מרחו˜ מ‚„ול
‰עˆ?"‰
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ב עמ'  174ואילך(

פנינים

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

בכור ומעשר  -בעבודת האדם
הצורך בשכר גשמי

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ'  333ואילך(

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ז עמ'  81ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
דין "לא יבקר בין טוב לרע" במעשר בהמה
יב‡ר פרטי ‰חילו˜ים במ˘מעו˙ „ין ז ‰בין "˘‰ס ל˙ו"כ ,ויב‡ר
כוונ˙ ר˘"י על ˙‰ור ‰במ˘˘ ‰ילב ביני‰ם

◇ ◇ ◇
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˙

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ'  129ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
פרקי אבות פרק ד

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
מילי דחסידותא – פרקי אבות פרק ד

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

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

ביאורים בפשוטו של מקרא

תורת חיים פרק ה
האם להשתתף בשיעור
במקום מרוחק?
הו ֵֹל ְך וְ עו ֶֹשׂה ָח ִסיד
משנה יד

מה הם ”ﬠסקיו“ ש הקב“ה?
מדוע צריך רש“י לפרש ”ופניתי אליכם“ אם כבר פרשו בפ‘ אחרי וקדושים?  /מה הם שני סוגי השכר ושני סוגי
הקללה שמדובר עליהם בפרשתנו?  /ביאור דברי רש“י על ”ופניתי אליכם“ ו“ונתתי פני“ שנאמרו בפרשתנו
גבי הברכות והקללות

ī
ב˙חיל˙ ‰ס„ר ‰ב‡ ‰פר˘˙ ‰ברכו˙ ˘מברך ˜‰ב"‰ ˙‡ ‰עוס˜ים ב˙ור ‰ובמˆוו˙:
"‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙ מˆו˙י ˙˘מרו וע˘י˙ם ‡ו˙ם ו‚ו'".
וב‡מˆע ‰פר˘ ,‰ל‡חר ˘פירט ‰כ˙וב כמ ‰וכמ ‰ברכו˙ ,נ‡מר" :ופני˙י ‡ליכם,

במענה על מכתבו  . .בו כותב שרוצה
להשתתף בשיעור לימוד החסידות ,אלא שר]י[
חוק המקום וכיו״ב מנעו זה ממנו.
 הנה לפלא שבן ישיבה יכתוב כזאת ,והרימשנה מפורשת היא "ארבע מדות כו' הולך
ועושה חסיד" )אבות פ"ה מי"ד( ,ויותר מזה אמרו
ובלשון של ציווי ,הוי גולה למקום תורה ,ויה"ר
שעכ״פ מכאן ולהבא ישתתף ככל הדרוש
בשיעורים האמורים וישתדל למלאות מה
שהחסיר בזה בעבר ,ועיין ג״כ אגרת התשובה
לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע ,סוף פרק ט׳ ,הי׳
רגיל לקרות דף אחד יקרא שני דפים כו' ,ומזה
מובן עד כמה גדול עוד יותר החיוב של זה שלא
הי׳ רגיל לקרות בענין זה אפילו דף אחד.
)אגרות קודש חי"ג עמ' רלה(

ו‰פרי˙י ‡˙כם ו‰רבי˙י ‡˙כם ו‚ו'" )כו ,ט(.
ומפר˘ ר˘"י:
"ופני˙י ‡ליכם – ‡פנ ‰מכל עס˜יי ל˘לם ˘כרכם".
ולכ‡ור ‰כוונ˙ ר˘"י לח„˘ ˘˙יב˙ "ופני˙י" ‡ינ ‰מל˘ון "פנים" )וב„ו‚מ˙ "י‡ר '‰
פניו ‡ליך" )נ˘‡ ו ,כ‡ ,((‰ל‡ במ˘מעו˙ ˘ל "פניי'" )"פנ‡י"( ‡" -פנ ‰מכל עס˜יי ל˘לם
˘כרכם".
וב„ומ ‰לז ‰מˆינו ב‰מ˘ך ‰ס„ר ,‰בפר˘˙ ˜‰ללו˙˘ ,ל‡חר ˘מפרט ‰כ˙וב כמ‰
ענינים ˘ל ˜ו˘י ויסורים‡ ,ומר )כו ,יז( "ונ˙˙י פני בכם ונ‚פ˙ם לפני ‡ויביכם ו‚ו'" ,ור˘"י
מפר˘:
"ונ˙˙י פני – פנ‡י ˘לי ,פונ‡ ‰ני מכל עס˜יי ל‰רע לכם".
‡ך ˆריך ל‰בין:
˙וכן ז ‰מˆינו כבר בפירו˘ ר˘"י ˜ו„ם לכן ,על ‰פסו˜ בפר˘˙ ‡חרי )יז ,י( "ו‡י˘ ‡י˘
מבי˙ י˘ר‡ל ˘‡ . .ר י‡כל כל „ם ,ונ˙˙י פני בנפ˘ ‡‰וכל˙ ‡˙ „‰ם" – ומפר˘ ר˘"י:

אהבה אמיתית של הורים לבניהם
ָּכל ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ִהיא ְתלוּיָ ה ְּב ָד ָבר,
ָּב ֵטל ָ ּד ָבר ְּב ֵט ָלה ַא ֲה ָבה
משנה טז

...במוחש רואים אנו שהבנים שאינם מצטיינים
במעלות מיוחדות אהבת ההורים אליהם דוקא
עמוקה יותר ,וכסגנון חז״ל אהבה התלוי׳ בדבר
בטל דבר בטלה אהבה ,שמזה מוכח שאפילו
קודם שבטל הדבר לא היתה האהבה עמוקה
ואמתית כל כך כמו אהבה שאינה תלוי׳ בדבר .כי
אמתת האהבה של אב לבנים היא בדיוק אהבה
שאינה תלוי׳ בדבר ,ובלשון החסידות אהבה
עצמית ,כי הבנים הם ממהות ועצמות ההורים.

תהי׳ האהבה גדולה יותר לבנים שאינם מצטיינים
כל כך במעלות מיוחדות ודי שתהי׳ שווה .אלא
כיון שיש אהבה עצמית ואהבה תלוי׳ בדבר,
הרי האחרונה מחלישה ,זאת אומרת מכסה על
האהבה העצמית.
ולדוגמא ובבירור יותר  -מה שראינו
בתקופתנו ,ועוד יותר בהדגשה בתקופות שעברו,
תקופות השמדות ונוסעי הצלב ר״ל ול״ע,
שדוקא אנשים פשוטים מסרו נפשם בעד דתנו
ואמונתנו בקל יותר מאשר בעלי שכל והבנה
והשגה .ואף שאלו ואלו מאמינים בני מאמינים
ובשניהם נקודת היהדות היא מקור המסירת נפש
שלהם ,אבל מצד שבעלי שכל דרכם לכוון כל
עניניהם על פי השכל ,והרגל נעשה טבע שני,
היו צריכים גם בזה למצוא טעם ודעת ,מה שאין
כן אנשים פשוטים כשבאים לידי נסיון בדבר
אמונה שנקודת היהדות שלהם מתעוררת בלי כל
לבושים ובלי הגבלות .ועל דרך זה בנידון דידן,
שאם האהבה תלוי' בדבר ,אף כי דבר גדול ונעלה
ביותר ,הרי גם דבר זה מוגבל הוא ומגביל האהבה
גם העצמית — מכסה עלי׳ מתוך ההרגל לקשר
האהבה באותו דבר.
)אגרות קודש חכ"ב עמ' ערב-רעג(

עין ימנית ועין שמאלית
ַעיִ ן טו ָֹבה
משנה יט

...כ״ק מו״ח אדמו״ר סיפר ,שכאשר הי׳ ילד
קטן שאל פעם את אביו ]אדמו״ר מוהרש״ב[,
מדוע הקב״ה נתן לאדם פה ואף אחד  -ושתי
עיניים? אביו ענה לו אז ,שזהו בכדי שבעין
הימנית יראו את מעלותיו של הזולת ובעין
השמאלית יראו את חסרונות עצמו.
)תרגום מאגרות קודש ח״ד ע׳ קצג(

אמנם טעם זה עדיין לא מסביר כל צרכו למה

"פנ‡י ˘לי ,פונ‡ ‰ני מכל עס˜יי ועוס˜ בו".
זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן ,הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה וﬠשירות גדוה

לקראת שבת

טז

לקראת שבת

‰

)ל˘לול ˘‡ינו ˆריך ל‰ע„יף טוב על רע(

„˙יבו˙ "בין טוב לרע" ב‡ו לרבו˙ עו„

וכן בפר˘˙ ˜„ו˘ים ,על ‰פסו˜ )כ" (‚ ,ו‡ני ‡˙ן ‡˙ פני ב‡י˘ ‰‰ו‡ ,ו‰כר˙י ‡ו˙ו

ול‡ ‰וˆרך ל‰וסיף "בין רע לטוב" )כיון

ענין )ו‡ינו ‰מ˘ך ˘ל „ר˘˙ ˙‰ו"כ כמו

מ˜רב עמו ,כי מזרעו נ˙ן למולך ו‚ו'" – מפר˘ ר˘"י" :פנ‡י ˘לי ,פונ‡ ‰ני מכל עס˜יי

˘ז ‰י„עינן כבר „‡סור עליו ל‰ע„יף רע

˘נ„ח˜ו מפר˘י ˙‰ו"כ ,כנ"ל(„ ,מרבינן

ועוס˜ בו".

על טוב( .ומכל ‰נ"ל ברור „פיר˘ ר˘"י

„בין ˙ם ובין בעל מום חל ‰עליו ˜„ו˘.‰

כ˙‰ו"כ „‡ין כ‡ן ל‡ו ‡ל‡ ר˜ ˘ליל˙
סבר‡ לˆ‰ריך לברור ‰יפ.‰

ומ‰

ומע˙‰

נמˆ‡ מבורר ‰יטב „בעי˜רו

˘ל „בר ˘יט˙ ר˘"י ‰י‡ כ˙‰ו"כ"„ ,ל‡

˘‰מ˘יך ר˘"י ‚בי ˙מים ובעל

יב˜ר" ‡ינו ל‡ו ו‡יסור כפירו˘ "˘‰ס,

מום ‰ו‡ מ˘ום „לפי כ‰נ"ל ע„יין ˜˘‰

‡ל‡ ר˜ ˘ליל˙ סבר‡ לˆ‰ריך ל‰ע„יף

בפ˘ט ‰כ˙וב ,למ ‰ל‡ ‡מר ‰כ˙וב "ל‡

‰יפ .‰ול‡ ‰בי‡ ל˘ון "˘‰ס ‚בי בעל מום

יב˜ר" ו˙ו ל‡ ,וכבר ‰י' פ˘יט‡ לנו „ו„‡י

‡ל‡ כפירו˘ ‰‰מ˘ך "בין טוב לרע" „˜‡

י˘ לפר˘ „‰יינו ˘ל‡ יברור ‰יפ ,‰כי

מ˘מע לן „ין ˜„ו˘˘ ‰חל על בעל מום;

לברור ‰רע כבר י„ענו „‡סור ממ˘ ‰נ‡מר

ומכל מ˜ום ע„יין ל‡ מˆ‡נו כ‡ן בכ˙וב

"כל ‡˘ר יעבור" כנ"ל ,ו‡"כ "בין טוב

ל‡ו ו‡יסור כל˘‰ו.

לרע" י˙ור‡ ‰ו‡ .ולז‰ ‰מ˘יך ר˘"י

ומע˙ˆ ‰ריך בי‡ור ,למ‰ ‰וˆרך ר˘"י לחזור ולפר˘ בפר˘˙נו „בר ז ,‰ל‡חר ˘כבר
פיר˘ו בפר˘יו˙ ˜‰ו„מו˙; ועל כרחך˘ ,י˘ בפר˘˙נו חי„ו˘ מיוח„ ,כ„ל˜מן.

ב.

בי‡ור ‰ענין:

‰כ˙ובים ˜‰ו„מים  -בפר˘˙ ‡חרי ובפר˘˙ ˜„ו˘ים – מ„ברים ביחי„ ˘חוט‡ ,ולכן
מ˙‡ים ‰יטב לפר˘ במ˘מעו˙ ˘ל "פנ‡י"" ,פונ‡ ‰ני מכל עס˜יי ועוס˜ בו" – ˘‰חי„ו˘
בז‰ ‰ו‡‡˘ ,ף ˘מ„ובר ב‡„ם ‡ח„ בלב„‰ ,נ˜‰ ‰ב" ‰כביכול "פונ "‰מעס˜י ‰רבים,
ועוס˜ ביחי„ ז ‰ל‰עני˘ו.
‡מנם בפר˘˙נו מ„ובר )ל‡ על יחי„‡ ,ל‡( על ‰רבים ,כלל י˘ר‡ל ,ועלי‰ם ‰ו‡ ‡ומר
"ופני˙י ‡ליכם" )לטוב‡ (‰ו "ונ˙˙י פני בכם" )למוטב(;
ו‰י˙ ‰סבר‡ לומר˘ ,ל‡ מ˙‡ים כ‡ן לפר˘ במ˘מעו˙ זו ˘ל "פונ‡ ‰ני מכל עס˜יי" –
˘‰רי ‰‰נ ‰‚‰עם כלל י˘ר‡ל )ל˘לם ˘כרם ‡ו ח"ו ל‰יפך( ‰י‡ מלכ˙חיל" ‰עס˜" ˘ל
˜‰ב" ‰כביכול ,ולמˆ ‰ריך ‰ו‡ "לפנו˙ מעס˜יו" לˆורך ז!?‰
ועל ז‰ ‰ו‡ ˘מח„˘ ר˘"י‚˘ ,ם בפר˘˙נו י˘ לפר˘ במ˘מעו˙ זו ˘ל "פונ‡ ‰ני מכל
עס˜יי" ,ולכ‡ור‰ ‰כוונ ‰בז‰ ‰י‡ – ˘י˘ ‡˙ "‰עס˜ים" עם כל ‡ומו˙ ‰עולם ˘‰ם ‰רבים,
וביחס לריבוי ‡‰ומו˙ בני י˘ר‡ל ‰ם ר˜ ‡ומ‡ ‰ח˙ ,ולכן ˆריך "לפנו˙" ˜‰ב" ‰מעס˜י
‡‰ומו˙ ‰רבו˙ ול˙‰עס˜ „ו˜‡ בי˘ר‡ל ]ור‡ ‰ב˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל ע"‰פ "ופני˙י
‡ליכם"" :ו‡˙פני מן ‡‚ר עממי‡ – למ˘למ‡ לכון ‡‚ר עוב„יכון טבי‡"[.

„.

‡ך כ„ „יי˜˙ ˘פיר ,בפר˘˙נו י˘ עומ˜ נוסף בענין ז .‰ו‰יינו˘ ,ז˘ ‰ר˘"י חוזר

ומפר˘ ‡˙ ‰ענין בפר˘˙נו‡ ,ין כוונ˙ו ר˜ ל˘‰מיענו ˘מ ‰פיר˘ לעיל מ˙‡ים ‚ם
בפר˘˙נו‡ ,ל‡ ˘בפר˘˙נו ב‰כרח ל‰וסיף מ˘מעו˙ ח„˘ ‰בעˆם ‰ענין )מ˘‡"כ בפר˘˙
‡חרי ובפר˘˙ ˜„ו˘ים(.
ויובן ב„˜‰ים:
בפר˘יו˙ ˜‰ו„מו˙‡‰ ,מיר" ‰ונ˙˙י פני בכם" ב‡ ‰כ„˜‰מ ‰ב˙חיל˙ ‰ענין – לפני
˘מפרט ‡˙ ‰עונ˘ ,מ˜„ים „˜‰מ ‰כללי˙˜‰˘ ,ב"" ‰פונ ‰מכל עס˜יו" ל˙‰עס˜ עם
‰חוט‡ וז ‰מבי‡ ‡˙ ‰עונ˘ ‰פרטי ˘נכ˙ב ל‡חר מכן.
ולכ‡ור‚ ‰ם בפר˘˙נו‰ ,י' ˆריך ל‰בי‡ „˜‰מ ‰כללי˙ מי„ ב˙‰חל˙ ‰פר˘‡" :‰ם
בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙ מˆוו˙י ˙˘מרו וע˘י˙ם ‡ו˙ם" – ‡זי "ופני˙י ‡ליכם" ו‡˙ן לכם ‡˙ כל
˘‰כר ‰מפורט בפר˘ .‰וכן בפר˘˙ ˜‰ללו˙‡‰˘ ,מיר" ‰ונ˙˙י פני בכם" ˙‰י' ב˙חיל˙
‰ענין ממ˘ ,כ„˜‰מ ‰כללי˙ ˘ב‡ ‰לפני ‰פרטים.

לקראת שבת

ו

‡מנם למע˘‡ ,‰מיר ‰זו ב‡ ‰בפר˘˙נו ב‡מˆע ‰ענין – ל‡חר ˘כבר פירט כמ ‰פרטים
ב˙וך "‰ברכ‡ "‰ו ˜"‰לל!"‰
ולכ‡ור‡ ,‰יך ב‡מ˙ מ˙‡ים לומר "ופני˙י ‡ליכם" ל‡חר ˘כבר "פנ "‰ו˙‰חיל בנ˙ינ˙
˘‰כר )וכן בעונ˘(?

.‰

‡ל‡ בי‡ור ‰ענין:

‰ברכו˙ ˘בפר˘ ‰ב‡ו˙ כ˘כר על לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ ‡" -ם בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙
מˆו˙י ˙˘מרו" .ובכללו˙ י˘ בענין ז˘ ‰ני חל˜ים˜ (‡ :יום ‰מˆוו˙ ב‡ופן ‰מחוייב על פי
˘ור˙ „‰ין – "ו‡˙ מˆו˙י ˙˘מרו" .ב( לימו„ ˙‰ור ‰ב‡ופן ˘לפנים מ˘ור˙ „‰ין ,וכפירו˘
ר˘"י על ˙‰יבו˙ "‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו" – "˘˙‰יו עמלים ב˙ור ,"‰יו˙ר מן ‰מחוייב.

לקראת שבת
וב‰נסמן ˘ם ,וני„ון ˜ˆ˙ מז ‰במ„ור ז‰

˘יברור ויוˆי‡ בעˆמו ‡˙ מ˘ ‰יבחר מבין

ב‚ליון לפ' וי˜ר‡ ˘נ ‰זו[.

‰ע˘ר ,ו‡פי' ‡ינו ר˘‡י ל‰עמי„ ‡ח˙

ו‰נ‰

עפכ"ז מו˜˘ ‰ביו˙ר פירו˘

ר˘"י על ‰כ˙ובים כ‡ן„ ,לכ‡ור ‰עירב
מין ב˘‡ינו מינו ונ˜ט בב' „‰ר˘ו˙ כ‡ח˙,
‰ן „"˘‰ס ו‰ן „˙‰ו"כ‡ ,ף „נ˙ב‡ר
„ס˙רי ‡„„‰י .וז"ל ר˘"י" :ל‡ יב˜ר
ו‚ו' – לפי ˘נ‡מר וכל מבחר נ„ריכם יכול
י ‡‰בורר ומוˆי‡ ‡˙ ‰יפ"˙ ‰ל ל‡ יב˜ר
בין טוב לרע בין ˙ם בין בעל מום חל‰

וב‡˙‰ם לז ‰מ‚יעים לי˘ר‡ל ˘ני סו‚י ˘כר˘˘ ,ני‰ם נ‡מרו בפר˘ ‰על ‰ס„ר:

עליו ˜„ו˘ ‰ול‡ ˘י˜ריב בעל מום ‡ל‡

ב˙חיל ‰מו„יע ‰כ˙וב לי˘ר‡ל ‡˙ ˘כר˘ ‰ל ‰עבו„˘ ‰על פי ˘ור˙ „‰ין ,ו‰ן ‰ברכו˙

יי‡כל ב˙ור˙ מע˘ר ו‡סור לי‚זז וליעב„"

‰מנויו˙ לפני "ופני˙י ‡ליכם"; ול‡חר מכן ,ב‡מˆע ‰פר˘ ,‰נ‡מר ˘‰כר ‰נעל ‰יו˙ר.
ולכן „ו˜‡ ב‡מˆע ‰פר˘ ,‰כ˘‰כ˙וב מ˙חיל ל„בר על ˘‰כר ‰נעל ‰יו˙ר ˘מ˜בלים
י˘ר‡ל עבור עבו„˙ם לפנים מ˘ור˙ „‰ין ב‡ופן ˘ל "עמלים ב˙ור ,"‰נ‡מר "ופני˙י
‡ליכם":
˘‰כר ‰ר‡˘ון ,על ˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙ ב‡ופן ‰ר‚יל˘ ,ייך )ב‡ופן כללי( ‚ם ‡ˆל
‡ומו˙ ‰עולם ,על כך ˘‰ם מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו˙ ˘נˆטוו ב‰ן )˘בע מˆוו˙ בני נח( ,ו‡ינו
מיוח„ „ו˜‡ לי˘ר‡ל;

)וכבר ‰בחין בז ‰רי"פ פערל‡ ˘ם ונ„ח˜
לחל˜ „ברי ר˘"י לב' פירו˘ים ו˘יטו˙.
וי˘ ממפר˘י ˙‰ו"כ ˘ˆירפו ‰מ˘ך „ברי
ר˘"י ל„ר˘˙ ˙‰ו"כ ,ו‡ין לז ‰מובן כ"כ(.

ונר‡‰

לומר „ב‡מ˙ ˘יט‡ ‰ח˙

מבורר˙ י˘ כ‡ן ‡ליב‡ „ר˘"י ,וי˙ב‡ר
ב„˜‰ים ‰עיון בעי˜ר כוונ˙ ר˘"י בפירו˘ו

‡ולם ˘‰כר ‰נוסף ,על ‰עבו„˘ ‰ל "עמלים ב˙ור‰ ,"‰ו‡ מיוח„ „ו˜‡ לי˘ר‡ל ,ועל כך

ז„ ,‰כי„וע ל‡ ב‡ ר˘"י בחיבורו ל‰זכיר

‡ומר ˜‰ב"‡"˘ ‰פנ ‰מכל עס˜יי" – מ‡ו˙ו ˘כר "ר‚יל" ˘˘ייך ‚ם ‡ˆל ‚‰ויים – "ל˘לם

„ר˘ו˙ ל‰לכ ‰כי ‡ם ר˜ לב‡ר ‰כ˙ובים

˘כרכם" – ‰מיוח„ לי˘ר‡ל בלב„ ,על עבו„˙ם ב‡ופן ˘לפנים מ˘ור˙ „‰ין.

לפי פ˘וטם; ונ˜ט כ‡ן מבין „ברי חז"ל

וכעין ז‰ ‰ו‡ בענין „‰יפך ‰טוב:‰
ב˙חיל ‰מו„יע ‰כ˙וב ‡˙ ‚‰מול ˘מ˜בלים על ירי„" ‰ר‚יל˘ "‰ב‡" ‰ם ל‡ ˙˘מעו לי
ול‡ ˙ע˘ו ‡˙ כל ‰מˆוו˙ ‡‰ל) "‰כו ,י„( ,ו‡לו ˜‰ללו˙ ˘ב˙חיל˙ ‰ענין;

טו

ר˜ ב„ר˘˙ ‰כ˙ובים ˆ‰מו„ ‰יו˙ר לפ˘ט
‰מ˜ר‡ו˙.

„‰נ,‰

ב‡ופן ˘˙עבור ע˘ירי˙‡ ,ל‡ "יעבור"
מעˆמו ל‚מרי מ˘מע )עיי' בכורו˙ נח ,ב(.
ולכך ‰י˙‡ ‰פ˘רי˙ סבר‡ לומר „"ל‡
יב˜ר" כ‡ן ‰יינו ל' בי˜ור˙

)עיי' ˜„ו˘ים יט,

כ ובר˘"י(‰ ,יינו „ב‡ ‰כ˙וב ל˘לול ˘‡ף
‡ינו ר˘‡י לע˘ו˙ בי˜ור˙ בכל ‰ע„ר
˘כל ‰ב‰מו˙ י‰יו מבו˜רו˙ לפי רˆונו,
וממיל‡ יוכל ל‚רום ˘‡ף ‰ע˘ירי „˜‰ו˘
‰ו‡ כרˆונו; ‡בל ב‡מ˙ ‚ם ב‡ופן ז‰
‡ין לפר˘ ,וכמו „‡˘כחן ל„‰י‡ ב˘"ס
בכורו˙ )לו ,ב( „ר˘‡י ˘פיר ל˘„י בי'
מומ‡ בכולי ע„רי' וממיל‡ י‰י' ‰ע˘ירי
בעל מום )ומובן „ ‰"‰ל‡י„ך ‚יס‡ „ר˘‡י
לב˜ר כל ע„רו ˘י‰יו כולן יפו˙ כ„י ˘י‰י'
‰ע˘ירי יפ ,(‰ו‚ם בפ˘טו˙ ‰כ˙ובים
‚ופ‡ מוכח לן „‡ין לפר˘ „"ל‡ יב˜ר" ב‡
ל‡סור בי˜ור˙ כל ע„רו ,כי לפ"ז ‡ין מובן
למ‡ ‰מר ‰כ˙וב ר˜ "ל‡ יב˜ר בין טוב
לרע" )„מ˘מע ˘ל‡ יב˜ר כל ע„רו ל‰יו˙
טוב( ול‡ ‰וסיף ‚ם "בין רע לטוב" )˘ל‡
יב˜ר ˘˙‰יינ ‰כולן רעו˙( כמו לעיל מיני'
‚בי מפרי˘ ל˜רבן "ל‡ יחליפנו ול‡ ימיר
‡ו˙ו טוב ברע ‡ו רע בטוב" .ומ˘ום כל ז‰
טרח ר˘"י לומר כ„מעי˜ר‡ „"ל‡ יב˜ר"

מ‰˘ ‰וˆרך ל‰בי‡ „ברי

‰יינו ו„‡י ˘ל‡ יברור ‡ח˙ מבין ‡˘‰ר,
וב„בר ˜‰ו˘י‡ מ‰יכ‡ ˙י˙י ˘יוכל לברור

‡מנם י˘ מˆב ˘ל ירי„ ‰מיוח„˙˘ ,ל‡ על „רך ‰ר‚יל˘ ,ב‡" ‰ם בחו˜ו˙י ˙מ‡סו ו‡ם

˙‰ו"כ לˆורך פ˘ט ‰כ˙וב י˘ לומר „ב‡

‡˙ מ˘פטי ˙‚על נפ˘כם" )כו ,טו(‰ ,יינו˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘‡ין מ˜יימים ‰מˆוו˙ ח"ו ‡ל‡

בז ‰לב‡ר פירו˘ ‰מילו˙ "ל‡ יב˜ר" ,כי

‡חר ˘נ‡מר "יעבור"‰ ,נ ‰ז‰ו ˘מ˙ב‡ר

י˘ בז˙" ‰וספ˙" ל‚ריעו˙‡ )וכפירו˘ ר˘"י" :מו‡ס ב‡חרים ‰עו˘ים ˘ . .ונ‡ ‰חכמים"(;

‰נ ‰בפ˘טו˙ "ל‡ יב˜ר" ‰יינו ˘ל‡ יברור

ע"י „ר˘˙ ˙‰ו"כ „כל ‰‰ו"‡ ˘ב‡

ועל ז ‰ב‡‡‰ ‰מיר ‰ב‡מˆע ‰ענין "ונ˙˙י פני בכם" ,ומפר˘ ר˘"י ˘זו פניי' מיוח„˙

‡ח˙ מבין כולן‡ ,ל‡ ˘עפ"ז יו˜˘ ‰מ‰

‰כ˙וב ל˘לול‰ ,י‡ מ˘ום ˘‰י˙ ‰סבר‡

ר‡‰ ‰כ˙וב ל‰ז‰יר „‡ין לברור ול‰ע„יף

לˆ‰ריך לברור יפ ‰מחמ˙ ˘כבר נ‡מר

מבין ‰ב‰מו˙ – ‰ל‡ כבר נ‡מר לעיל

"כל מבחר נ„ריכם" )ו"יעבור" מעˆמו ר˜

"כל ‡˘ר יעבור ˙ח˙ ˘‰בט ‰ע˘ירי י‰י'

‡וסר לברור ל‰יפך˘ ,יע„יף רע על טוב(,

˜ו„˘" ,ו‰יינו ˘‰ב‰מו˙ עוברו˙ מעˆמן

ו˜מ"ל "ל‡ יב˜ר" „‡ינו ˆריך ,ומחוור

˙ח˙ ˘‰בט ו‰ע˘ירי י‰י' ˜ו„˘ ,ול‡

‰יטב ˘נ˜ט ‰כ˙וב ר˜ "בין טוב לרע"

˘"פונ ‰מכל עס˜יו ל‰רע לכם" ב"˙וספ˙" ˘ל‡ על „רך ‰ר‚יל.
וי˘ ל‡‰ריך בכ"ז ,וב˘ינויים בין ל˘ון ר˘"י ב˘כר ל‚בי ל˘ונו בעונ˘ ,ועו„ חזון למוע„
בעז" .‰ומסיימין בטוב.

לקראת שבת

י„

עיונים וביאורים

כ„ברי‰ם בכוונ˙ ˙‰ו"כ ,כי ‰ל‡ בעל

ל„‰י‡ מן ‰רמב"ם „"מבחר" ו"˙מים" ב'

מום ו„‡י ל‡ ˙יס˜ ‡„ע˙ן כלל למעטי'

סו‚ים נפר„ים ‰ם ממ˘"כ ˘ם בפ"‚ ‰י"‡

מל‰יו˙ ˜„ו˘ ב˜„ו˘˙ מע˘ר מטעם "כל

"‡‰סורין למזבח ‰רי ‰ן י"„ כו' בעל מום

מבחר נ„ריכם"˙‰ ‡‰„ ,ם מיירי ‰כ˙וב

ו˘‡ינ ‰מן ‰מובחר"‰ ,רי „מנ‡ן ל˘נים.

ב‡לו "‡˘ר ˙„רו ל‰ ,"'‰יינו ‰נ˜רבים

ועיי"ע ברי"פ פערל‡ ˘ם לעיל מיני'[.

על ‰מזבח ממ˘ ,ובעל מום מעי˜ר‡ ‡ינו
בכלל ‰ענין ˘ם כי ‡סור ל„˜‰י˘ו ל˜רבן
ל) '‰כמבו‡ר ב˜ר‡ ‡מור כב ,יט ו‡ילך( ,ו‡"כ
מלכ˙חיל‡ ‰ינו בסו‚ "נ„ריכם" ‰מ„ובר
˘ם; ‡ל‡ ו„‡י "מבחר" „˘ם ˘ולל „בר
‡חר ˘נכלל ב"נ„ריכם" ,ו‰יינו כ„פיר˘ו
ב˙ו"כ „‰יינו ˘מינ ‰ול‡ פחו˙ ‰ורע˙
מר‡.‰

]וע„יין

ו‰מורם

מכ"ז"˘‰„ ,ס פיר˘ רע וטוב

לענין ˙מים ובעל מום ,ו˙‰ו"כ פי' לענין
˘מן ובל˙י ˘מן וכיו"ב .וב‡מ˙ ‰רי"פ
פערל‡ ˘ם „יי˜ לומר כ‡ן עו„ חילו˜
מ‰ו˙י בין "˘‰ס ל˙ו"כ בפירו˘ ‰כ˙וב,
„‰נ ‰מ„ברי "˘‰ס במ˜"‡

)˘ם לו ,ב .נ‚,

ב( חזינן „‡ין ‰כ˙וב כ‡ן מ˙פר˘ ר˜
ל‡˘מעינן „‡ם יˆ‡ ע˘ירי בעל מום ‰וי

י˘ ל„ון בז ‰מל' ‰רמב"ם

רי˘ ‰ל' ‡יסורי מזבח ˘כ˙ב "מ"ע ל‰יו˙
כל ˜‰רבנו˙ ˙מימים ומובחרין ˘נ‡מר
˙מים י‰י' לרˆון כו'" ,וע„"ז ברי˘ פ"ו
˘ם ,ומ˘מע ‡ולי „"מובחרין" נכלל ‡ף
‰ו‡ בענין "˙מים י‰י'"‡ .בל „ילמ‡ י"ל
„ב‡מ˙ "מובחרין" ‰ו‡ פרט נוסף ול‡ו
‰יינו ˙מים ˘‡ינו בעל מום ,כי ב˙יב˙
"מובחרין" כוונ˙ ‰רמב"ם כ‡ן ע"„ מ"˘
˘ם פ"ב "‰ח "„' חוליים ‡חרים כו' ‡ין
מ˜ריבין ‡ו˙ ‰לפי ˘‡ינ ‰מן ‰מובחר
ו‰כ˙וב ‡ומר מבחר נ„ריך" ,ובו„‡י ‡ין
לפר˘ ˘ם „"‡ינ ‰מן ‰מובחר" ‰יינו
בעל˙ מום‰˘ ,רי מסיים ˘ם "ו‡ם ˜‰ריבן
יר‡ ‰לי ˘‰ורˆו" ,ו‰רי בבעל˙ מום נ‡מר

˜„ו˘ ב˜„ו˘˙ מע˘ר‡ ,ל‡ „‡יסור נ˘נ‰
כ‡ן ˘ל‡ יבחר ‡ח˙ מן ‰ב‰מו˙ ל‰עמי„‰
בר‡˘ ע˘ר ‰כ„י ˘˙‰י' ‰י‡ „ו˜‡
ב˜„ו˘˙ מע˘ר‡ ,ל‡ ˆריך ל˙˙ לב‰מו˙
לˆ‡˙ מעˆמן ו‰ע˘ירי י‰י' ˜ו„˘‡ .ולם
ל˙‰ו"כ מ˙ב‡ר „ל‡ ב‡ ‰כ˙וב ל‡סור
„בר מ‡ ,‰ל‡ ר˜ ל˘לול סבר‡ „‰ו"‡
מˆ„ כ˙וב ‡חר לˆ‰ריך ולחייב מ„ין "כל
מבחר" ˘ˆריך לברור ‡˙ ‰יפ„ ‰ו˜‡,
ו˜מ"ל ‰כ˙וב „‡ינו ˆריך; ‡בל ל‡ ˘י˘
כ‡ן ‡יסור לברור ‡˙ ‰יפ‰

)עיי' בז ‰עו„ ‚ם

בˆפע"נ מ„‰ו"˙ עז ,ב ו˘‰מטו˙ ל‰ל' ערכין ע'
 ,83ו˘ם מ˙ב‡ר „י˘ מח' ר˘"י ו˙וס' בבכורו˙ נח,

ב ‡ם מי ˘ברר ‡˙ ‰יפ ‰עבר על ל‡ו(.

]ומ˙וך

„‰ברים

עול‰

„ל˘יט˙

ל„‰י‡ )‡מור ˘ם( „„ו˜‡ "˙מים י‰י' לרˆון"

˙‰ו"כ ‡ילו ל‡ ˘לל ז‰ ‰כ˙וב‰ ,ו"‡

ו"כל ‡˘ר בו מום ל‡ ˙˜ריבו כי ל‡ לרˆון

מן ‰כ˙וב „"כל מבחר" „י˘ חיוב לי˜ח

י‰י' לכם"" .וכן ברפ"ז ˘ם כ˙ב "ל‡ יבי‡

„ו˜‡ מן ‰מובחר ,ו‰יינו כפי ˘נ˙פר˘

˘ ‰כחו˘ וכעור וי‡מר ‰רי ‡ין בו מום

לעיל "מובחר" – ב‰מ ‰יפ ‰ו˘מינ.‰

כו' ‡ל‡ כל ˘יבי‡ כו' מן ‰מובחר" ,ו˘וב

ומע˙ ‰ב˘‡ר ˜רבנו˙ „ל‡ נ‡מר ב‰ו "ל‡

חזינן „"מובחר" ‡ינו ˘ליל˙ מום ‡ל‡

יב˜ר"‡ ,כן ‰כי „ינ‡ .ועיי' מ˘ ‰י˘ ל„ון

˘ליל˙ „ברים ‡חרים .וב‡מ˙ י˘ ל‰וכיח

בז – ‰בל˜ו"˘ חי"ב ע'  13-031ב˘ו‚"‰

שתי תקופות בימות המשיח?
והשבתי חי' רעה מן הארץ
רבי יהודה אומר מעבירם מן העולם ,רבי שמעון אומר משביתן
שלא יזיקו כו' ,וכן הוא אומר מזמור שיר ליום השבת ,למשבית
מזיקין מן העולם ,משביתן שלא יזיקו
)כו ,ו .תורת כהנים(

צריך ביאור :מהי הראי' מהכתוב "מזמור שיר
ליום השבת" לשיטת ר"ש ,והרי גם שם יכול ר"י
לפרש "מעבירם מן העולם"?
ויש לומר הביאור בזה:
כתיב בישעי' )יא ,ו( "וגר זאב עם כבש וגו'",
היינו שגם בימות המשיח יהיו חיות רעות
בעולם ,אלא שלא יזיקו .וא"כ על כרחנו לפרש
שגם לשיטת ר"י תהי' תקופה בימות המשיח
שבה יהיו חיות רעות בעולם ,ומחלוקתו עם
ר"ש היא אם תהי' עוד תקופה ,שבה לא יהיו
חיות רעות כלל .ונמצא ,דנחלקו ר"י ור"ש אם
בימות המשיח יהיו שתי תקופות שונות או
שתהי' רק תקופה אחת.
והנה ,על הפסוק "מזמור שיר ליום השבת"
נחלקו תנאים אם הכוונה "ליום שכולו שבת",
היינו ימות המשיח ,או "על שם ששבת" ,היינו
שהכוונה לשביתת הקב"ה בשבת בראשית )ר"ה
לא ,א וברש"י שם(.
ובביאור פלוגתא זו פירשו בגמ' )שם( שנחלקו
אי "שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרוב" או
"תרי חרוב" :אי אמרינן "תרי חרוב" ,שהזמן
ש"כולו שבת" לעתיד לבוא יהי' שני אלפים שנה
 הרי א"א לפרש ע"ז את הכתוב "יום השבת"לשון יחיד" ,דהא תרי נינהו" )רש"י שם( ,ולכן
בהכרח לפרש דקאי על שבת בראשית .אך אי
אמרינן שיהי' "חד חרוב" ,אלף שנה בלבד -
שפיר אפשר לפרש "יום השבת" על "יום שכולו
שבת".
ועפ"ז אתי שפיר הוכחת ר"ש מ"מזמור שיר
ליום השבת" ,שהרי מפסוק זה מוכח שהזמן
ש"כולו שבת" יהי' רק "יום" לשון יחיד ,וא"כ

שפיר מוכח מזה שלא יהיו שתי תקופות שונות
בימות המשיח ,כשיטת ר"י ,אלא רק תקופה
אחת ,כשיטת ר"ש .וק"ל.

איסור גיזה ועבודה מנלן?
לא יבקר בין טוב לרע
בין תם בין בעל מום חלה עליו קדושה ,ולא שיקריב בעל מום אלא
יאכל בתורת מעשר ואסור ליגזז וליעבד
)כז ,לג .רש"י(

לכאורה יש לעיין למה הביא רש"י דין זה
ש"אסור ליגזז וליעבד" ,והרי אין דרכו של רש"י
להביא בפירושו דינים שאינם מוכרחים מפשוטן
של כתובים?
ויש לומר הביאור בזה:
בהמשך הכתוב נאמר "יהי' קודש" ,וכן בכתוב
לפני כן "העשירי יהי' קודש לה'" .ומשמעות
לשון זה איננה רק חלות קדושה לחוד ,אלא
שצריך לעשות בבהמה פעולה של קדושה .וכמו
שפירש רש"י על "יהי' קודש" לגבי תם – "נקרב
למזבח דמו ואמוריו כו' והבשר נאכל לבעלים".
ומהי אותה פעולה של קדושה בבעל מום,
שאין מקריבים אותו על גבי המזבח? זהו
שמפרש רש"י" :לא שיקריב בעל מום" – היינו
שאי אפשר לעשות בו פעולת קדושה זו ,אלא
פעולת הקדושה היא בשני ענינים) :א( "יאכל
בתורת מעשר") ,ב( "אסור ליגזז וליעבד".
ולא די לו לרש"י באכילה בתורת מעשר
בלבד ,שהרי אכילה זו שייכת רק אחרי שחיטת
הבהמה ,ומלשון "יהי' קודש" משמע שתיכף
כש"חלה עליו קדושה" צריך לעשות בו פעולה
של קדושה .ולכן ממשיך רש"י "אסור ליגזז
וליעבד" ,שאיסור זה שייך תיכף משנתקדשה.
]ומה שהקדים תחילה "יאכל בתורת מעשר",
היינו לפי שהיא פעולת קדושה חיובית ,ולכן יש
להקדימה לאיסור גיזה ועבודה ,שהיא הנהגת
קדושה בדרך של איסור ולא ע"י פעולה חיובית.
וק"ל[.

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

ללקראת שבת

ח

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר

מרדכי אברהם ישﬠי'
ﬠ"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ﬠ
נב"ﬠ י"ד ניסן ה'תש"פ
תנצב"ה

לקראת שבת

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרב שמﬠון ב"ר מנחם
שמוא דוד הוי ﬠ"ה

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

”ﬠצות מרחוק“ חוקי התורה
האם צריך לחפש טעם ל“חוקים“ או לקיימם בקבלת עול מלכות בלבד?  /כיצד ניתן לומר על החוקים ”אפשי“ אם
מבינים את טעמם?  /איך אפשר לקיים מצוות מובנות בשכל רק משום שכן ציווה ה‘?  /מדוע כינה הרמב“ם את
טעמי ה“חוקים“ ”עצות מרחוק מגדול העצה“?

ī

י‚

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

דין ”א יבקר בין טוב רﬠ“
במﬠשר בהמה
יבאר פרטי החילוקים במשמעות דין זה בין הש“ס לתו“כ ,ויבאר כוונת רש“י על התורה במה ששילב ביניהם

ī
הטעם והגזירה שבחוקי התורה
‡ו„ו˙ מˆוו˙י' ˘ל ˙ור ‰כ˙ב ‰רמב"ם )סוף ‰ל' מעיל˘ (‰י˘ ב‰ן ˘ני סו‚ים כלליים,
"מ˘פטים" ו"חו˜ים":
"מ˘פטים" ‰ן ‰מˆוו˙ "˘טעמן ‚לוי ,וטוב˙ ע˘יי˙ן בעולם ‰ז ‰י„וע ,‰כ‚ון ‡יסור ‚זל
ו˘פיכו˙ „מים וכיבו„ ‡ב ו‡ם".
ו"חו˜ים"‰ ,ן מˆוו˙ "˘‡ין טעמן י„וע" ,כ‚ון ‡יסור ב˘ר חזיר ,וב˘ר בחלב ,וע‚ל ‰ערופ,‰
ופר„‡ ‰ומ ,‰ו˘עיר ‰מ˘˙לח .ועל מˆוו˙ ‡לו "‡מרו חכמים ,חו˜ים ח˜˙י לך ,ו‡ין לך ר˘ו˙
ל‰ר‰ר ב‰ן" ,וב‰ן "יˆרו ˘ל ‡„ם נו˜פו" ,ונז˜˜ ל˙‰מו„„ עם ‡ומו˙ ‰עולם ˘"מ˘יבין
עלי‰ן".
ו‰נ ,‰בסוף ספר ˜רבנו˙ מ„בר ‰רמב"ם ‡ו„ו˙ ‰מˆוו˙ ˘‡ין ל‰ן טעם ,ומב‡ר ˘ב‡מ˙ י˘
ל„˙˘‰ל ל‰בין ככל ‡‰פ˘ר ‡˙ טעמי ‰מˆוו˙‚ ,ם ‰חו˜ים ˘ב‰ן:

‚רסינן

בבכורו˙ )י„ ,ב .נז„ (‡ ,מ„כ˙יב

וי˘

ל„ון ‡ם "˘‰ס ו˙‰ו"כ פיר˘ו

‚בי מע˘ר ב‰מ ‰בסוף פר˘˙נו "ל‡ יב˜ר

‰כ˙וב ב‡ופן ‡ח„‰ ,יינו „"יפ "‰ו"רע"

בין טוב לרע" ˘מעינן „‡ף בעל מום

˘ב˙ו"כ ‰יינו נמי ˙מים ובעל מום ‰נזכר

נ˜„˘ ב˜„ו˘˙ מע˘ר ]ור˜ ˘בכ‡ ‚"‰ין

ב˘"ס ,ו˜‡מרינן ב˙ו"כ נמי „‡ף בעל

ל˜‰ריבו ,כ„ל‰לן[„" ,מ˘מע בין ˙ם בין

מום ˘פיר ˜„ו˘ ו‡ין ˆ"ל „ו˜‡ ˙מים.

בעל מום ˜„ו˘ ,טוב – ˙ם ,רע – בעל

‡בל עיי' בפי' ‰ר"˘ מ˘‡נ ıל˙ו"כ,

מום" )ר˘"י ˘ם י„ .(‡ ,ועיי‚"כ בירו˘' ר"‰

וכ" ‰בבי‡ור רי"פ פערל‡ על ס‰מ"ˆ

פ"‡ .‡"‰

ל‰רס"‚ ע˘ ‰פו בסופו – „פיר˘ו „ברי

וב˙ור˙

˙‰ו"כ ל‡ בענין ˙מים ובעל מום‡ ,ל‡
כ‰נים „ר˘ו ‡‰ך ˜ר‡

בענין יפ ‰ורע ‰כפ˘וטם‰ ,יינו „כוונ˙

בז"‰ל "מ˙וך ˘נ‡מר וכל מבחר נ„ריכם

‰כ˙וב ‰י‡ „ל‡ י‡מר ‡„ם ˘עליו לי˜ח

"‡ף על פי ˘כל חו˜י ˙‰ור‚ ‰זירו˙ ‰ם  . .ר‡וי ל˙‰בונן ב‰ן וכל מ ‰˙‡˘ ‰יכול לי˙ן

יכול י‰י' מר‚ל ומוˆי‡ ‡˙ ‰יפ‰] ‰יינו

לו טעם ˙ן לו טעם‰ .רי ‡מרו חכמים ‰ר‡˘ונים‰˘ ,מלך ˘למ‰ ‰בין רוב ‰טעמים ˘ל כל

ב‰מ ‰יפ ‰ו˘מינ ‰ול‰מנע מלי˜ח ב‰מ‰

„כ˘ם ˘בנ„רים ˜‰פי„˙ ‰ור ‰לנ„ור מן

חו˜י ˙‰ור . . ‰ורוב „יני ˙‰ור‡ ‰ינן ‡ל‡ עˆו˙ מרחו˜ מ‚„ול ‰עˆ ‰ל˙˜ן „‰עו˙ וליי˘ר כל

פחו˙ ‰ורע˙ מר‡‡˘ ‰ין ב ‰יופי ]‡ל‡

‰מובחר ,ו‰ו‡ „‰ין ‰כ‡ „˘מ‡ י‰י' עליו

˘‡ין ב˘ „ˆ ‰לילי ממ˘ ,כי ז˜ן וחול‰

לברור ˘י‰י' ‰ע˘ירי מן ‰יפ„ ‰ו˜‡[,

ומזו‰ם כבר נ˙מעטו ו„‡י מ˜רבן כמבו‡ר

˙למו„ לומר ל‡ יב˜ר בין טוב לרע"‰ .יינו

בבכורו˙ מ‡ ‡ ,וב˙ו"כ וי˜ר‡ ‡ ,י .ועיי"ע

„˘מעינן מן ‰כ˙וב „‡ינו ˆריך ל˜‰פי„

‚בי כחו˘ ‰ממ˘ – מנחו˙ ס„ ‡ ,ובר˘"י[.

‰מע˘ים" ]וממ˘יך לב‡ר טעם ל‡יסור ˙מור˘ ‰בסוף פר˘˙נו ,ע"˘[.
וי˘ ל˙מו:‰
מˆינו ב„ברי ‰רמב"ם )˘מונ ‰פר˜ים פ"ו(˘ ,בנו‚ע ל‡יסורים ‰מובנים ב˘כלˆ ,ריך ‡„ם לומר
"‡י ‡פ˘י" ולפרו˘ מ‰ם מˆ„ עˆמו ,כי "‰נפ˘ ‰ח˘וב ‰ל‡ ˙˙‡ו ‰ל‡ח„ מ‡לו ‰רעו˙"‡ ,ך

˘‰ע˘ירי י‰י' "טוב" „ו˜‡‡ ,ל‡ ‰ע˘ירי
˜ו„˘ בין טוב ובין רע.

וב‡מ˙

לכ‡ור ‰י˘ ל‰כריח לפר˘

לקראת שבת

ט

בנו‚ע לחו˜ים˘ ,טעמם ‡ינו מובן ב˘כל‡ ,מרו חכמים "ל‡ י‡מר ‡„ם ‡י ‡פ˘י ‡ . .ל‡ ‡פ˘י,

בכור ומעשר -
בעבודת האדם
אך בכור אשר יבוכר לה' בבהמה גו' לה' הוא.
וכל מעשר בקר וצאן גו' העשירי יהי' קדש
)כז ,כו .כז ,לב(

מצינו חילוק בין שני קרבנות אלו :הבכור
נוהג גם בזמן הגלות ,ואילו המעשר איננו
נוהג בזמן הגלות בפועל ,כי חכמים גזרו
שלא למנות את הבהמות )ראה בכורות נג ,א(.
ויש לבאר הטעם בפנימיות הענינים:
הבכור ,שקדושתו מלמעלה )בכורות שם(,
ואינה תלוי' במעשה האדם  -מורה על
המשכת הקדושה על האדם מלמעלה ,ללא
קשר למעשה התחתונים; ואילו המעשר,
שקדושתו תלוי' בספירת האדם  -מורה
על עבודת האדם מלמטה למעלה .ולכן
הקדימה התורה בכור למעשר ,להורות
לנו שתחלה ניתנים הכוחות מלמעלה ,ורק
ע"י כחות אלו באה לאח"ז עבודת האדם
מלמטה למעלה.
ושני ענינים אלו קיימים גם באדם עצמו:
הבכור מורה על הבחינה העליונה שבנפש
– חכמה שבנפש ,שממנה בא כח המסירות
נפש שבאדם )כמבואר בתניא פרקים יח-יט( .ולכן
הבכור קדוש מבטן ,כי כח המסירות נפש
אינו בא ע"י עבודה ,כי אם הוא ירושה לנו
מאבותינו .וקדושה זאת נמצאת בתמידיות
גם בזמן הגלות ,כי בחי' החכמה שבנפש היא
בשלימות תמיד.
משא"כ המעשר מורה על הכח העשירי
והאחרון מעשר כחות הנפש ,שהוא הכח
השייך למחשבה דיבור ומעשה ,וחובת

כאו"א שלכל הפחות כח זה יהי' כדבעי,
"העשירי יהי' קדש" ,שלא יפגום ח"ו
במחשבה דיבור ומעשה .ומכיון שענין זה
תלוי בעבודת האדם ,לכן יש חילוקים בזה
בין זמן הבית )שאז האלוקות האירה בגילוי(
לזמן הגלות )ד"מפני חטאינו גלינו כו'"(.

ומ‡ ‰ע˘ ‰ו‡בי ˘ב˘מים ‚זר עלי" )˙ור˙ כ‰נים ˜„ו˘ים כ ,כו( .מˆוו˙ ‡לו "‡למל‡ ˙‰ור ,‰ל‡
‰יו רעו˙ כלל" ,וˆריך „‡‰ם ל˜יימן ר˜ מˆ„ ˆ‰יווי ול‡ מ‰כרע ˘כלו.
ומ„בריו עול˜˘ ,‰יום ‰חו˜ים ˆריך ל‰יו˙ „וו˜‡ כ"‚זיר˙ מלך" ,מ˙וך ‰ר‚˘‡"˘ ‰בי
˘ב˘מים ‚זר עלי" )וכ"כ ‰רמב"ן )˜„ו˘ים יט ,יט .ועו„( ˘י˘ עניין מיוח„ בחו˜ים˜˘ ,יומם ‰ו‡
ר˜ "ליר‡˙ ‰מלכו˙"( ,וזו ‰י‡ כוונ˙ ‰בור‡ י˙' מˆוו‰ ‰מˆוו˙˘ ,מˆוו˙ ‡לו י˙˜יימו „וו˜‡
בל‡ טעם.
ו‡ם כן ,כיˆ„ מור‰ ‰רמב"ם ל‡„ם ל˙‰בונן בטעמם ˘ל ‰חו˜ים‰ ,ל‡ מˆוו˙ ‡לו ˆריך

הצורך בשכר גשמי

„‡‰ם ל˜יימן "כ‚זיר˙ מלך" בלב„?

ונתתי גשמיכם בעתם גו' ועץ השדה יתן פריו
)כו ,ד(

הקשה האברבנאל :מדוע מבטיחה
התורה שכר גשמי על לימוד התורה וקיום
המצוות ,והרי לכאורה עיקר שלימות השכר
צריך להיות שכר רוחני ,שהוא הטובה
והתועלת האמיתית?
וי"ל הביאור בזה:
על התורה נאמר "כי הוא חייך ואורך
ימיך" )נצבים ל ,כ .וראה ברכות סא ,ב( .והיינו,
שהתורה אינה דבר נוסף ,פרט בחייו של
איש ישראל ,אלא היא מהותו וחייו ממש.
והנה ,אילו הי' השכר על לימוד התורה
לשמה רק שיזכה למעלות רוחניות וענינים
נעלים  -אין כאן ביטוי שלם לזה שהתורה
היא כל מציאותו ,כי שכר כזה הוא כעין
תוצאה טבעית מעסק התורה  -שכר רוחני
תמורת עבודה רוחנית.
ורק כאשר נשפעות לו גם טובות
גשמיות" ,ונתתי גשמיכם בעתם גו'"  -אזי
נראה וניכר שהתורה והמצוות אינם רק
לימוד ועשי' נוספים על מציאותו ,או אפילו
פרט במציאותו ,אלא התורה היא כל מהותו
וחיותו ,ולכן העסק בה מביא טובה ותועלת
בכל עניניו ,גם בענינים גשמיים דעוה"ז.

”עצות מרחוק מגדול העצה“
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
‡ף על פי ˘‚ם בחו˜ים י˘ טעמים ˘ני˙ן ל‰בינם ב˘כל ,מכל מ˜ום י˘ חילו˜ בין טעמי
‰מ˘פטים לטעמי ‰חו˜ים.
טעמי ‰מ˘פטים ‰ם טעמים ˘מובנים ב˘כל „‡‰ם מˆ„ עˆמו ,ו„‡‰ם ‰י' ˜ובע מ˘פטים
‡לו ‚ם ‡ילו ל‡ ˆיוו˙ ‰עלי‰ם ˙‰ור .‰וכפי ˘‡מרו עלי‰ם ב‚מר‡ )יומ‡ סז ,ב( ”‡למל‡
˘נכ˙בו„ ,ין ‰ו‡ ˘יכ˙בו".
‡בל טעמי ‰חו˜ים ˘ונים ‰ם ל‚מרי˘ .כל „‡‰ם מˆ„ עˆמו ל‡ ‰י' מחייב ‡˙ ˜יום ‰חו˜ים,
‡ל‡ ˘ל‡חר ˘מב‡רים לו ‡˙ ‰טעמים ‰ללו‰ ,ו‡ מסכים ומ˜בל ˘י˘ בז˙ ‰ועל˙‡ .ך ‚ם
ל‡חר ˘˜יבלם‡ ,ין ז„ ‰בר ˘מוסכם ‡ˆלו מˆ„ עˆמו‡ ,ל‡ זו סבר˘ ‰מ˜בל ”מבחו."ı
„‚‰ר ‰זו לטעמי ‰חו˜ים ,מ„וי˜˙ מ„ברי ‰רמב"ם עˆמו בסוף ספר ˜רבנו˙ ˘ם” :ורוב „יני
˙‰ור‡ ‰ינן ‡ל‡ עˆו˙ מרחו˜ מ‚„ול ‰עˆ ‰ל˙˜ן „‰עו˙ וליי˘ר כל ‰מע˘ים" .ל˘ון מיוח„˙
זו ”עˆו˙ מרחו˜ מ‚„ול ‰עˆ‡ "‰ינ ‰ר˜ לי˘נ‡ „˜ר‡ )י˘עי' כ .‡ ,‰ירמי' לב ,יט( ליופי ‰מליˆ,‰
‡ל‡ ‰י‡ מבט‡˙ ‡˙ מ‰ו˙ם ˘ל טעמי ‰חו˜ים:
‡” .עˆו˙ מרחו˜" – ‡ין ‡לו עˆו˙ ו˘כל „‡‰ם„‡‰˘ ,ם מˆ„ עˆמו מייע ıכיˆ„ לנ‰ו‚
וממ ‰ל˘‰מר‡ ,ל‡ מ„ובר ב„ברים ˘„‡‰ם עˆמו ‡ינו יו„עם ,ומ„ובר בעˆו˙ מ˜‰ב"‰
˘"רחו˜" מן „‡‰ם.
ב" .מ‚„ול ‰עˆ – "‰מ„ובר בטעמים ˘ב‡ים „וו˜‡ מ˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ ”‚„ול ‰עˆ ,"‰ו‡ינם
יכולים לנבוע מ˘כל „‡‰ם ‰נחו˙.
ומע˙ ‰מובן ˘‰ור‡˙ חז"ל לומר ‡ו„ו˙ ‰חו˜ים ”‡פ˘י ומ‡ ‰ע˘ ‰ו‡בי ˘ב˘מים ‚זר
עלי" ‡ינ ‰סו˙ר˙ לכך ˘‡פ˘ר ל˙‰בונן ול˙˙ טעם ‚ם לחו˜ים .כי ˘כל „‡‰ם מˆ„ עˆמו ‡ינו
רו‡ ‰ומבין ‡˙ רע˙ „ברים ‡לו ,ולכן עי˜ר ˜יומם נע˘ ‰מחמ˙ ˘"‡בי ˘ב˘מים ‚זר עלי".
ור˜ ˘בנוסף לז ‰ני˙נ‡ ‰פ˘רו˙ ל‡„ם ל˙‰בונן ב‰ם ו"לי˙ן לו טעם"‡ ,ך ˘כל „‡‰ם מˆ„
עˆמו ‡ינו רו‡‰ ˙‡ ‰רע ˘ב‰ם.

לקראת שבת
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”גזירת מלך“ – על דברים מובנים?!
‡מנם ,ע„יין ‡ין ‰עניין מיו˘ב כל ˆרכו:
‰ן ‡מ˙ ˘טעמם ˘ל ‰חו˜ים ‡ינו מ˙יי˘ב ל‚מרי ב˘כל „‡‰ם ,ו‰ם ע„יין ב‚„ר ”עˆו˙
מרחו˜"‡ ,בל לכ‡ור ‰עˆם ‰עיסו˜ בחיפו˘ טעם ו‰בנ ‰למˆוו ,‰סו˙ר ‡˙ ˜יומ ‰מˆ„ ˜בל˙
עול מלכו˙ ˘מים .כ‡˘ר ‡„ם מנס ‰ל‰בין ‡˙ מטר˙ ‰מˆוו ,‰ועול ‰בי„ו ‡יז ‰טעם‰ ,רי
„‰בר כבר ‡ינו כל כך ”כ‚זיר˙ מלך" ‡ˆלו?

לקראת שבת
˘מובן ב˘כל.

ולעומ˙ ז‡˙ ,במˆוו˙ מסו‚ ‰חו˜ים‰ ,רי עי˜ר ‰מˆוו‰ ‰ו‡ עניין למעל ‰מטעם‡ ,ם מ˘ום
˘לכללו˙ ‰מˆוו ‰ל‡ נמˆ‡ טעם‡ ,ו ˘י˘ טעם לכללו˙ ‰מˆוו‡ ‰בל ‰פרטים ˘‡ין ל‰ם טעם
‰ם רבים כל כך ע„ ˘‰ם ‚וברים על חל˜ ‰מˆוו˘ ‰מובן ב˘כל .מ‚ ‰ם‡˘ ,ף ‰חל˜ ‰מובן
‡ינו עניין ‰מוכרח על פי ˘כל‡ ,ל‡ ”עˆו˙ מרחו˜ מ‚„ול ‰עˆ ."‰ולכן כללו˙ ‰מˆוו ‰נ˜ר‡˙
ב˘ם חו˜‡ ,‰ף ˘י˘ ב ‰כמ ‰פרטים ˘ˆריך לחפ˘ ל‰ם טעם ול‰בינם.

עו„ ז‡˙ ˙מו ,‰כיˆ„ ‡מרו חז"ל ˘על „‡‰ם לומר בנו‚ע לחו˜ים ”‡פ˘י"‰ ,ל‡ כ‡˘ר

טעם רק לכמה פרטים בחוקים

„‡‰ם מ˘ים על לבו ‡˙ טעמי‰ם ˘ל ‰חו˜ים‰ ,נ‚ ‰ם ‡ם ‡ין „‰ברים מ˙יי˘בים ל‚מרי בלבו,
מכל מ˜ום סבר ו˜יבל ,וכבר ‡ינו יכול לומר ”‡פ˘י" ,ו‰רי ”‰נפ˘ ‰ח˘וב ‰ל‡ ˙˙‡ו ‰ל‡ח„
מ‡לו ‰רעו˙" ,ו‡"כ ל‡חרי ˘‰בין „‡‰ם ב˘כלו ˘י˘ רע ‰ב„בר ז‰ ,‰י‡ך יכול לומר על ז‰
”‡פ˘י"?

י‡

ומע˙ ‰מיו˘בים ‰יטב ˘ני ‰ני‚ו„ים ˘מˆינו בעניין ‰חו˜ים˜ :יום מˆ„ ˜בל˙ עול בלב„,
ומˆ„ ˘ני חיוב לחפ˘ טעם למˆוו:‰
עי˜ר ‰חו˜ים נע˘ ‰מ˙וך ˜בל˙ עול פ˘וט ,‰מכיוון ˘ב‡מ˙ ‡י ‡פ˘ר ל˙˙ ל‰ם טעם,
ו‚ם כ‡˘ר מחפ˘ים ‡ין מוˆ‡ים ˘ום טעם לעי˜ר ‡ו לרוב פרטי ‰מˆוו ,‰וממיל‡ ˜יום עי˜ר

על עיקר החוקים ”אי אפשר ליתן טעם כלל“
בי‡ור ‰עניין:
כ‡˘ר מעמי˜ים יו˙ר בעניין "‰חו˜ "‰ולעומ˙ ז‡˙ ‰טעמים ˘במˆוו˙ ,מוˆ‡ים ˘ב‡מ˙
בכל מˆוו ‰ומˆוו‰ ,‰ן במ˘פטים ו‰ן בחו˜ים ,י˘ ‡˙ ˘ני ‰עניינים‰ :ן עניין ˘ל חו˜ בל‡
טעם ,ו‰ן „ברים ‰מובנים ב˘כל.
כי ‰נ ‰כ˙ב ‰רמב"ם )מו"נ ח"‚ פכ"ו(‚˘ ,ם ‰מˆוו˙ ˘"י˘ ל‰ן טעם" ו"˙כלי˙ מועיל"‰
‰מ˙יי˘ב˙ ב˘כל „‡‰ם‰ ,נ ‰כל ז‰ ‰ו‡ ר˜ בנו‚ע לכללו˙ ‰מˆוו"˘ ,‰כלל ‰מˆוו˙ י˘ ל‰ן
טעם ב‰חלט"‡ ,ך ”פרטי‰ן‰ ,ן ‡˘ר נ‡מר ב‰ן ˘‰ן לפ˘ט ˆ‰יווי ‡ . .י ‡פ˘ר לי˙ן טעם
כלל".
ונמˆ‡˘ ,ל˘יט˙ ‰רמב"ם‚ ,ם במˆוו˙ מסו‚ ‰מ˘פטים˘ ,י˘ ל‰ן טעם כללי ,ע„יין י˘
פרטים ˘‡ינם מובנים ב˘כל ,וממיל‡ ב˜יומם י˘ עניין ˘ל ˜בל˙ עול פ˘וט ,‰ל˜יים ‡˙ ˆיווי
‰מלך בל‡ ל‰בינו.
ו‡ם „‰ברים ‡מורים כלפי ‰מˆוו˙ מסו‚ ‰מ˘פטים‡˘ ,פילו ב‰ם י˘ פרטים ˘‰ם בבחינ˙
חו˜י ו‚זירו˙ ‰מלך ˘י˘ לˆיי˙ ל‰ם ב˜בל˙ עול פ˘וט ,‰ע„ ˘"‡י ‡פ˘ר לי˙ן טעם כלל",
‰רי על ‡ח˙ כמ ‰וכמ ‰בנו‚ע למˆוו˙ ‰חו˜ים‡ ,לו ˘ביסו„ן ‡ינן מ˙ב˜˘ו˙ על י„י ˘‰כל
‡‰נו˘י˘ ,בוו„‡י י˘ ב‰ם פרטים ˘‡י ‡פ˘ר לי˙ן ל‰ם טעם כלל.
ו‚ם כ‡˘ר מ˙יי‚עים ומוˆ‡ים לחו˜ים טעמים ,כ‡לו ˘‰ם ”מרחו˜ מ‚„ול ‰עˆ‰ ,"‰רי
ע„יין י˘ במˆוו˙ ‡לו ‰רב ‰פרטים ˘‡ינם מובנים ב˘כל כלל .ו‡„רב‡ ,עי˜ר ‰מˆוו‰ ‰י‡
‡ו˙ם פרטים ˘‡ין ל‰ם טעם.
ונמˆ‡˘ ,בכל ‰מˆוו˙ י˘ פרטים ˘‰ם בבחינ˙ חו˜ים וי˘ פרטים ˘בבחינ˙ מ˘פטים,
ו‰חילו˜ בין מˆוו˙ ‰חו˜ים למˆוו˙ ‰מ˘פטים ‰ו‡˘ ,במˆוו˙ ‰מ˘פטים כללו˙ ‰מˆוו‰
‰י‡ עניין ˘˘‰כל מחייבו ,ו‚ם ‡ם י˘ פרטים ˘בבחינ˙ חו˜ים‰ ,רי עי˜ר ‰מˆוו‰ ‰ו‡ ‰חל˜

‰מˆוו ‰נע˘ ‰ר˜ מˆ„ יר‡˙ רוממו˙ מלכו˙ו י˙'.
ועל חל˜ ז˘ ‰ל ‰מˆוו‰ ‰ורו חז"ל ˘י‡מר ‡„ם ”‡פ˘י ומ‡ ‰ע˘ ‰ו‡בי ˘ב˘מים ‚זר
עלי" ,כיוון ˘ב‡מ˙ ב˘כל „‡‰ם „‰בר ‰ו‡ במˆב ˘ל ”‡פ˘י" ,ור˜ מˆ„ ‚זיר˙ ‰מלך ‰ו‡
נמנע מכך.
ויח„ עם ז‡˙‰ ,רי לפרטים מסוימים בחו˜ים ני˙ן למˆו‡ טעמים ,בבחינ˙ ”עˆו˙ מרחו˜
מ‚„ול ‰עˆ ,"‰ו‡ו˙ם ‡כן י˘ ל˜יים ˙וך ˙‰בוננו˙ בטעם ‰מˆוו.‰

”קבלת עול“ ועונג – בחוקים ובמשפטים
על פי ‰מבו‡ר למעל ,‰עול˘ ‰במˆוו˙ ‰חו˜ים י˘ חל˜ ‰מובן ב˘כל ,ו‚ם בחל˜ ‰מ˘פטים
י˘ פרטים ˘‰ם בבחינ˙ ‚זיר˙ מלך.
וי˘ לומר˘ ,מעל ‰נפל‡ ‰י˘ בכך:
טבע „‡‰ם ‰ו‡˘ ,כ‡˘ר מבין ‡˙ מ˘מעו˙ ‰מˆוו‰ ,‰י‡ נע˘י˙ מ˙וך י˙ר חיו˙ ו˙ענו‚,
וˆיווי ˘‡ינו מבין ‡˙ טעמו נע˘ ‰מ˙וך ‰כרח .ולכן נ˙נ˙‰ ‰ור ‰טעם בחל˜ מפרטי ‰חו˜ים,
בכ„י ˘י‰י' חיו˙ ועונ‚ ב˜יומם.
ומˆ„ ˘ני‚ ,ם במˆוו˙ ‰מ˘פטים˘ ,מובנו˙ ב˘כל ומ˙˜יימו˙ מ˙וך חיו˙ ועונ‚ ,י˘ פרטים
˘‡ינם מובנים .וז‡˙ ,מ˘ום ˘˜יום ‰מˆוו˙ ˆריך ל‰יע˘ו˙ מˆ„ ˘כך ‰ו‡ רˆון ˘‡” ,'‰ר
˜„˘נו במˆוו˙יו וˆיוונו" ,ולכך חל˜ מפרטי ‰מ˘פטים ‡ין ל‰ם טעם ,בכ„י ˘‚ם מˆוו˙ ‡לו
י˜וימו מ˙וך ˜בל˙ עול מלכו˙.
ונמˆ‡˘ ,כל ‡ח„ מסו‚י ‰מˆוו˙ ‡‰מורים י˘ בו מעל˘ ‰מו„‚˘˙ בו במיוח„ ,ויח„ עם
ז‡˙ ,כלולו˙ בו ˘˙י ‰מעלו˙ ‚ם יח„ – ˜בל˙ עול מלכו˙ ,ו˜יום מ˙וך חיו˙ ועונ‚.

