‚úיון ˙˘י‡
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ויˆ‡

˜„ו˘˙ ‡"י ‚בי מ‡úכי מﬠ‰ú
ﬠבו„˙ ˙‰פ‚ ˘„˜ú - ‰úופו
יומ‡ טב‡ „ר"י כ„ נפ˜ מכר˙
בכ„ úרכיך „ﬠ‰ו ‡ -ף ב˘ינ‰

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

)‚ליון

˙˘י‡( ,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 על˙‡Œר

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

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע,"'‰ ˙‡ ‰
ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

ממנו ,מˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ עבו„˙ו? ענ ‰לו ‰רב ‰מ‚י„ ‰˙‡" :סלל בעˆמך „רך" .נסע
רבנו ‰ז˜ן ו‡סף ‡ברכים ולמ„ ‡˙ם .כ˘˘ב ‡ל ‰רב ‰מ‚י„‡ ,מר לו רבנו ‰ז˜ן‡ ,בנים
י˘ לו כבר‡ ,יך לס„רם ‰ו‡ יו„ע ,חסר ר˜ ‰כוח ‰מ„ב˜.
ענ ‰לו ‰רב ‰מ‚י„" :על כך ˆריכים ל˜ח˙ כוח מ‰רבי ,ו‡˜ח מ‰רבי ‰ -כוונ ‰על
‰בעל ˘ם טוב  -ו‡˙ן לך" .למחר˙ ‡מר לו ‰רב ‰מ‚י„ ‰˙‡" :ז˜ו˜ לברכ ‰כפול,‰
ירˆו ל˘בור ‡ו˙ך ,י‰יו לך ‰רב ‰מנ‚„ים" .וברך ‡ו˙ו בברכ˙ כ‰נים עם כל ‰כוונו˙,
ו‡מר לו" :י‰יו לך ‰רב ‰מנ‚„ים‡ ,ך י˘ לך ‡‰זור ˘ל ‡לי‰ו ומ˙ניים חז˜ים לנˆח כל
עניני ‰כב„ו˙".
‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר‰״˜ "ˆמח ˆ„˜" ‡מר על כך˘ ,ז‰ו „רך סלול ‰ורחב.‰

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

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

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

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל

"˜חו ‚ם ‡˙ם חל˜ בז"‰
ב˘נ˙ ˙˜״ל ‰חל ‰ל‰יו˙ ניכר˙ „רכו ˘ל ‰ו„ רבנו ‰ז˜ן ,ו‰‰ב„ל בין „‰רך ˘לו

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

ל„רך ˘ל ˘‡ר ˙למי„י ‰רב ‰מ‚י„.
כ˘‰י' ‰ו„ כ״˜ רבנו ‰ז˜ן ‡ˆל בעל ״פרי ‡‰ר‡ ,"ıמר לו ‡‰ :מנין לך? ו‰ו„ כ״˜
רבנו ‰ז˜ן ל‡ ענ ‰לו‰ .ו‡ פח„ מ˜פי„˙ו ˘ל בעל ״פרי ‡‰ר ,"ıנסע למזריט˘ ו˘‡ל
‡˙ ‰רב ‰מ‚י„‡ ,ולי י˘נ ‰חלי˘ו˙ „‰ע˙ לבעל ״פרי ‡‰רı״ .על כך ענ‰ ‰רב ‰מ‚י„
ל‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן" :ל‡".
ל‡חר מכן כ˘‰י' בעל "פרי ‡‰רˆ‡ "ıל ‰רב ‰מ‚י„ במזריט˘‡ ,מר לו ‰רב ‰מ‚י„:
"‡˙ם" חבר ˘לי‰" ,ו‡" ‰ -כוונ ‰על ‰ו„ כ״˜ רבנו ‰ז˜ן ˙ -למי„ ˘לי‰ .רב ‰למ„˙י
מרבו˙י ,מחבירי ומ˙למי„י יו˙ר מכולם .ו‡מר לבעל ״פרי ‡‰רı״ בל˘ון ˘ל ב˜˘:‰
"˜חו ‚ם ‡˙ם חל˜ בז."‰
מ‡וחר יו˙ר ‡מר בעל "פרי ‡‰ר˙ "ıור ‰בפני ˙‰למי„ים ,ו‰ם ל‡ ˜לטו ‡˙ ˙‰ור,‰
ו‰ו„ כ״˜ רבנו ‰ז˜ן חזר בפני‰ם על ‡ו˙˙ ‰ור ,‰בעל ״פרי ‡‰רı״ ˘˜‰יב ‡יך ‰ו„
כ״˜ רבנו ‰ז˜ן חוזר על ˙ורו˙יו ,ור‡‰ ˙‡ ‰״ו„י לחכימ‡ ברמיז‡" ,2ו‡˙ ‰״˙ן לחכם
ויחכם עו„" ,3בעˆם ‰חזר ,‰ל‡ ב‰סבר‰˘ ‰סביר ‡˙ ˙‰ור‡ ,‰ל‡ ב‡ופן ‰חזר ‰על
„ברי ‰רב‰‰ ,פס˜ ‰בכל ענין.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  „"˘˙'‰עמ'  - 99-100ספר ˘‰יחו˙ ‰מ˙ור‚ם לל „"˘˙'‰ ˜"‰עמ' ˆ‡-ב(

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

 (2מ„ר˘ ˘מו‡ל כב ,כב .ור‡ ‰זח"‡ כו ,ב .זח"‚ רפ ,ב.
 (3מ˘לי ט ,ט.

כ‡

˙וכן ‰ענינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˜„ו˘˙ ‡"י ‚בי מל‡כי מעל‰
‡יך ל‡ נז‰רו ‡‰בו˙ מלˆ‡˙ מ‡"י?  /מ„וע נ˜בע סולם יע˜ב ב‡"י? „‚ /ר ˜„ו˘˙ ‡"י
בזמן ‡‰בו˙

„רכי ‰חסי„ו˙

ת ה'
עבודת
עבוד
וד
בעניניי עב
ענינ
ינ
בענ
ים ב
תבים
ומכתבים
מכתב
ות וומכ
יחות
שיחות
שיח
ש
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ" ‰עמ'  150ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

כיˆ„ נ˘‡ יע˜ב ‡˙ רחל ול‡ / ?‰כיˆ„ נ˘‡ יע˜ב ‡˙ בל ‰‰וזלפ?‰

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
עבו„˙ ˙‰פיל – ‰ל˜„˘ ‚ופו
˙‰פיל ‰כולל˙ ”˜„˘ים" ו"מע˘ ‰בר‡˘י˙"  /ל‚לו˙ ‡ור ‰נ˘מ ‰ול˜„˘ ‚‰וף ˘‚‰מי
 /עי˜ר מטר˙ ˙‰פיל – ‰בירור וזיכוך ‚‰וף  /ל‡‰יר ‡˙ חו˘ך "‰ליל "‰ב‡ור „˜‰ו˘,‰
ול‰פכו ל"יום"

אדמו"ר הזקן סולל דרך
לפני סיומן של שתי השנים ,שאל הוד כ"ק רבנו הזקן את הרב המגיד מה צריכה
להיות עבודתו? ענה לו הרב המגיד" :אתה סלל בעצמך דרך" .נסע רבנו הזקן
ואסף אברכים ולמד אתם .כששב אל הרב המגיד ,אמר לו רבנו הזקן ,אבנים יש
לו כבר ,איך לסדרם הוא יודע ,חסר רק הכוח המדבק

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ'  125ו‡ילך(

פנינים

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

˘ינ ‰למעליו˙‡!  /מ˙י ‰נ˜בו˙ ˜ו„מו˙ לזכרים?

ב˘˙י ˘‰נים ‰ר‡˘ונים˜˙ ,כ״„-כ" ,‰ב‰ן נסע ‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן ל‰ו„ כ״˜ ‰רב

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
יומ‡ טב‡ „רב יוסף כ„ נפ˜ מכר˙
י„ון מ‡י ˘נ‡ רב יוסף „ו˜‡ „עב„ יומ‡ טב‡ כ˘נע˘ ‰בן ˘˘ים על ˘ניˆול מכר˙,
ויסי˜ בי‡ור מחו„˘ ‡מ‡י בו „ו˜‡ ‰י˙ ‰ר‡י' ˘ניˆול מכר˙  /עפ"ז יב‡ר „ברי ‰מ„ר˘
בפר˘˙נו לענין יˆח˜ ˘פס˜ ממנו יˆר ‰רע
)ע"פ ל˜ו"˘ ח" ‰עמ  132ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
לי˘ון כי‰ו„י

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

‡„מו"ר ‰ז˜ן סולל „רך

‰מ‚י„ ממזריט˘ ,ל‡ מסר לו ˘ום ענין פרטי ,כפי ˘מסר ל˘‡ר ˙‰למי„ים˘ ,ביˆעו
עניני ˘ליחו˙ במ˜ומו˙ ˘ונים .לכל ‡ח„ ‰ועי„ ‰רב ‰מ‚י„ מ˜ום מיוח„ ,בו ‰י' עליו
לחנך ול„‰ריך .בעל ״פרי ‡‰רı״ 1נול„ בויטבס˜ ,למ„ בסמר‚ון ו˙‰ח˙ן במינס˜ ,ו‰רב
‰מ‚י„ ‰ור ‰לו ל‰יו˙ ב‰ורו„ו˜.
‰ר ˜"‰ר' ‡בר‰ם מ˜‡ליס˜ נול„ ב˜‡ליס˜‡ ,ביו ר׳ ‡לכסנ„ר סנ„ר נסע ‡ל „ˆ‰י˜ים
‰נס˙רים ול‡ רˆ ‰לנסוע ‡ל ‰רב ‰מ‚י„ .פעם ‡ח˙ ל˜ח ‡˙ו ר׳ ‡לכסנ„ר סנ„ר ‡˙
בנו ‰ר ˜"‰ר' ‡בר‰ם ‡ל ר׳ ˘מערל ‰נס˙ר‡˘ ,מר לו‡" :ם ברˆונך ˘˙‰י' לך חיו˙
במוחין סע למזריט˘"‡ .ז נסע ‰ר‰ ˜"‰ר׳ ‡בר‰ם ‡ל ‰רב ‰מ‚י„ ממזריט˘ .חריפו˙

סי„ור זמני ˘‰ינ ‰ו‡ופנ ‰כחל˜ מעבו„˙  ,'‰עˆו˙ ל˘ינ ‰ר‡וי ‰ולפח„ בלילו˙

„רכי ‰חסי„ו˙

"‡ם ברˆונך ˘˙‰י ‰לך חיו˙ במוחין סע למזריט˘"

‰‰נ˘ - ‰‚‰ל ‰ר׳ ‡בר‰ם מ˜‡ליס˜  -ב‡ ‡ליו מר׳ ˘מערל ‰נס˙ר‰ .רב ר׳ י˘כר „וב ‰י'

כ‡

בליוב‡וויט˘ ו‰רב ‰מ‚י„ ‰וסיף לו ]לפעול בערים[ ‰ורו„נ‡ ו‡‰ר˜י.

"על כך ˆריכים ל˜ח˙ כוח מ‰רבי ,ו‡˜ח מ‰רבי ו‡˙ן לך"
לפני סיומן ˘ל ˘˙י ˘‰נים‡˘ ,ל ‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן ‡˙ ‰רב ‰מ‚י„ בע˙ ˘נפר„

 (1רבי מנחם מענ„ל מויטבס˜.

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

˙‰פל ‰בכל יום ‚ם ב˘"˜ ויום טוב ,י‡מר ˘‰יעור ˙‰לים ח„˘י  -כפי ˘נחל˜ ‰˙‰לים
לימי ‰ח„˘  -ומ ‰טוב ˘ל‡ ר˜ ביום ילב˘ טלי˙ ˜טן ב„ו˜ בˆיˆיו˙יו ‡ל‡ ‚ם יי˘ן
בטלי˙ ˜טן וכ„ברי ‡‰ריז"ל בז‰) ‰וב‡ו ע"י רבנו ‰ז˜ן בסי„ורו ‰ל' ˆיˆי˙( ,ו‡ז ˙˜ו˙י

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

חז˜˘ ‰יס˙„רו עניניו.
‡ל‡ ˘כיון ˘לכל „בר ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‡חיז ‰בטבע ,ובטח ‰רופ‡ י˙ן לו ‡יז ‰כ„ורים

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

וכיו"ב ,י˜חם כ‰ור‡˙ ‰רופ‡‡ ,בל יסיח „ע˙ו ל‚מרי מענין ‰פרעו˙ ‰נ"ל ו‡ז כנ"ל
ל‡ט ל‡ט במ˘ך זמן ל‡ ‡רוך יחזור ל‡י˙נו ככל „‡‰ם ,וככל ˘יסיח „ע˙ו יו˙ר ויוסיף
בבטחונו ב˘‰י"˙ בור‡ עולם ומנ‰י‚ו י˙וסף בברכו˙ ˘‰י"˙ וˆ‰לח˙ו ב‰נ"ל ובכל
עניניו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ע' ˘נח(

„˜„ו˜ ב‡יכו˙ ‰מ‡כלים וכ˘רו˙ם
ובמ"˘ ‡ו„ו˙ בנם˘ ...ליט"‡ ‡יך ˘˘ינ˙ו ˜ל ‰ביו˙ר ומ˙עורר כמעט כל ליל ‰וכו'.

קדושת א"י גבי מלאכי מעלה
איך לא נזהרו האבות מלצאת מא"י?  /מדוע נקבע סולם יעקב בא"י?  /גדר
קדושת א"י בזמן האבות

י˘ מ˜ום לומר ˘חסר לו מ ‰במזונו ,וכ˘ימל‡ו ‰חסר בו„‡י י˙חז˜ו ‰עˆבים
)ניערווען ˘לו( לי˘ן במנוח ‰יו˙ר‡ ,ל‡ ˘ˆריך לב„ו˜ ‚ם ‰מזוז ‰בח„רו בו י˘ן ,וכן
ל„˜„˜ בכ˘רו˙ ‰מ‡כלים ומ˘˜ים ‡˘ר נו˙נים לו˘ ,על י„י כל ז ‰ילך מˆבו ‰לוך
וטוב.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז ע' רמ(‰

"ויחלום

ו‰נ ‰סולם מוˆב ‡רˆ ,‰ור‡˘ו מ‚יע ˘‰מימ ,‰ו‰נ ‰מל‡כי ‡ל˜ים עולים

ויור„ים בו" )כח ,יב(.
ומפר˘ ר˘"י:
"עולים ויור„ים – 'עולים' ˙חיל ‰ו‡חר כך 'יור„ים'; מל‡כים ˘ליוו‰ו ב‡ר‡ ıין
יוˆ‡ים חוˆ ‰ל‡ר ,ıועלו לר˜יע ,ויר„ו מל‡כי חוˆ ‰ל‡ר ıללוו˙ו".

˘יוי˙י  '‰לנ‚„י ˙מי„
ובמענ ‰על ‰ו„ע˙ו ‡˙מול  . .כי ˘‰ינˆ‡ ‰לו ‡ינ ‰כ„בעי‰ ,נ ‰יסיח „ע˙ מז ‰ל‚מרי
ו‡ל יחו˘ לז ,‰כיון ˘בטח ממל‡ ‰ור‡ו˙ ‰רופ‡ בז.‰

ולכ‡ור ‰מ˘מע˘ ,כלל ז" – ‰מל‡כים ˘ליוו‰ו ב‡ר‡ ıין יוˆ‡ים חוˆ ‰ל‡ר"ı
– ˘ייך ‰ו‡ למעל˙ ו˜„ו˘˙ ‡ר ıי˘ר‡ל˘ ,לכן ‡ין ‰מל‡כים ˘ב‡ר ıר˘‡ים לˆ‡˙
מ˙וכ .‰וכן כ˙ב ביפ˙ ‰ו‡ר )לב"ר פס"ח ,יב(‡" :ין ל‰ם ר˘ו˙ לˆ‡˙ לחו"ל".

ומ‰נכון ‡˘ר ˙‰י' בסמוך למט˙ו מזוז ‰כ˘ר) ‰ל‡ו „ו˜‡ על מזוז˙ ‰פ˙ח( כמובן
‡ם נˆרך  -כלי ב˙וך כלי וכיו"ב.

]ול‰עיר˘ ,מ˜ור כלל ז‰ ‰ו‡ במ„ר˘ )˘ם  -במ„‰ורו˙ ‰מ„ויי˜ו˙( ,ו˘ם ‡י˙‡ "מל‡כים
˘‰ם מלוין ‡˙ „‡‰ם ב‡ר ıי˘ר‡ל ‡ -ין מלוין ‡ו˙ו בחוˆ ‰ל‡ר ,"ıו‡ילו ר˘"י חיז˜

ובי„עי חביבו˙י' ל„בר ‰רבי‡ ,זכיר מ˘˘ ‰מע˙י מכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‡˘ר ‡ˆל
כמ ‰מ‰נ˘י‡ים )כמ„ומ˜ ‰רוב לו„‡י˘ ,פרט ב˘ם כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘( ‰י˙ ‰מונח˙
על ˘ולחנו פ˙˜‡ ועלי' כ˙וב˘" :וי˙י‰ 2וי' לנ‚„י ˙מי„" .ובטח ˘ם כ˙"ר ˘י' לבו לז‰
˘על ˘לחן ‰כ˙יב ‰ו‰לימו„ ˘ל כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‰י˙ ‰מונח˙ מזוז) ‰ול‰עיר מכלים
פי"ז מט"ז ˘‰יו נו˘‡ים מזוז ‰במ˜ל .עיי"˘ ב˙ויו"ט(.

ו‚„‰י˘ ‡˙ ˘‰ליל ‰ו„יי˜ ˘‰מל‡כים "‡ין יוˆ‡ים חוˆ ‰ל‡ר "ıכלל[.
ונר‡‰˘ ‰ו‡ ב„ו‚מ˙ ‰‰לכ˘ ‰מˆינו למע˘‡˘ ,‰סור לˆ‡˙ מ‡ר ıי˘ר‡ל לחו"ל
)‡ל‡ ב‰י˙רים מסויימים( .ובכמ ‰פוס˜ים למ„ו‡˘ ,יסור יˆי‡ ‰זו ‡ינו ר˜ ב‚לל
˘מפ˜יע עˆמו מ˜יום ‰מˆוו˙ ˙‰לויו˙ ב‡ר) ıכ„ע˙ ‰ר˘ב"ם ב"ב ˆ‡‡ ,(‡ ,ל‡ ‚ם מ˘ום
עˆם ˜„ו˘˙ ‡‰רı

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ˜נט(

)ר‡˘ ‰ו"˙ מ‰רי"ט יור„ ‰ע ‰ח"ב סכ"ח‡ .נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ ערך ‡רı

י˘ר‡ל ע' רי‚ ו‡ילך .ו˘"נ( – ולכן ˘ייך כעין ז‚ ‰ם במל‡כי מעל.‰
ב‡ .מנם י˘ לעיין ב„בר ,כי לכ‡ור ‰מ˘מע – ‡ליב‡ „ר˘"י בפירו˘ו ע˘ – ˙"‰בזמן

‰˙ (2לים טז ,ח.

יט
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ו

‡‰בו˙ ע„יין ל‡ חל„˜ ‰ו˘ ‰ב‡ר ıי˘ר‡ל
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ו‡ילך(:

˙ור˙ חיים

י„וע ˘˜יימו ‡בו˙ינו ‡˙ כל ˙‰ור ‰ע„ ˘ל‡ ני˙נ ,‰ו‡פילו ‚זירו˙ ˘ל „ברי סופרים
)ר‡ ‰פר˘"י ˙ול„ו˙ כו .‰ ,ועו„( .ו‡ף על פי כן ,ל‡ מˆינו ˘נז‰רו ‡‰בו˙ מפני יˆי‡‰

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת
בחיי היום יום

לחו"ל ,וכמו ˘מפור˘ ביˆח˜ )פר˘"י ˙ול„ו˙ כו ,ב( ˘כ‡˘ר ‰י' רעב "‰י' „ע˙ו לר„˙
למˆרים" )וכל ז˘ ‰ל‡ יˆ‡ ‰י' מפני ענין מיוח„ – ˘‡מר לו ˜‰ב" ‰˙‡" ‰עול˙ ‰מימ‰
ו‡ין חו"ל כ„‡י לך" .ור‡ ‰מ˘נ"˙ בז ‰ב‚ליון ˜‰ו„ם ,לפ' ˙ול„ו˙  ,‡˙˘‰ב‡רוכ;(‰
ומ˘מע ‡יפו‡ ˘בכלל ל‡ ˜‰פי„ו ‡‰בו˙ על ‡יסור ‰יˆי‡ ‰מ‡‰ר.ı
וב‡מ˙ ˘י˘ ל„חו˙ ר‡י' זו ממח˘ב˙ו ˘ל יˆח˜ ,כי ב‡ו˙˘ ‰ע‰ ‰י' "רעב ב‡ר,"ı

לישון כיהודי

ו‰רי בימי רעב מו˙ר לˆ‡˙ מ‡‰ר ıלחו"ל ,כנפס˜ ב‰לכ) ‰רמב"ם ‰ל' מלכים פ""‰ ‰ט(;
‡בל ,ב‰לכ ‰זו ‚ופ‡ מסיים ו‡ומר" :ו‡ף על פי ˘מו˙ר לˆ‡˙ – ‡ינ ‰מ„˙ חסי„ו˙,
˘‰רי מחלון וכליון ˘ני ‚„ולי „‰ור ‰יו ,ומפני ˆר„‚ ‰ול ‰יˆ‡ו ,ונ˙חייבו כלי' למ˜ום"

סידור זמני השינה ואופנה כחלק מעבודת ה' ,עצות לשינה ראויה ולפחד בלילות

)כמסופר במ‚יל˙ רו˙( .ו‰יינו‡˘ ,ף ˘י˘ "‰י˙ר" לˆ‡˙ לחו"ל ב˘ע˙ ‰רעב‰ ,רי ז‰
נח˘ב למע˘ ‰פ‚ום וע„ לעונ˘ ר"ל.
ובכן‡ ,ם נ‡מר ˘‡‰בו˙ ˜‰פי„ו על ‡יסור ז˘ ‰ל יˆי‡ ‰מ‡‰ר ,ıל‡ מס˙בר כלל

וַ ּ ƒי ׁ ¿˘ ַּכב ַּב ָּמ˜ו… ם ַ‰‰וּ‡
רבי פנחס ב˘ם רבי ‰ונ‡ בר פפ‡ פ˙ח‡" ,ז ˙לך לבטח „רכך ]ו‚ו'[ ‡ם ˙˘כב ל‡ ˙פח„"‡" .ז ˙לך לבטח"  -ז ‰יע˜ב,
„כ˙יב" :ויˆ‡ יע˜ב"‡ .ם ˙˘כב ל‡ ˙פח„  -מע˘ו ומלבן" ,ו˘כב˙ וערב˘ ‰נ˙ך"  -וי˘כב במ˜ום ‰‰ו‡
)ויˆ‡ כח ,י‡ .מ„ר˘ רב ‰פס"ח(‡ ,

˘ח˘ב יˆח˜ לסמוך על ‰"‰י˙ר" ˘ל ˘ע˙ ‰רעב ,ב˘ע˘ ‰נ‡מרו ב‚נו˙ "‰י˙ר" ז‰
„ברים כ ‰חריפים!

בכל „רכיך „ע‰ו ‡ -ף ב˘ינ!‰

ועל כרחך ˆריכים ‡נו לומר˘ ,בזמנם ˘ל ‡‰בו˙ ל‡ ‰י' ˘ייך ‡יסור ז˘ ‰ל יˆי‡‰
מ‡ר ıי˘ר‡ל ,כיון ˘‡ר ıי˘ר‡ל ע„יין ל‡ נ˙˜„˘‰

)וכמ‡מר ‰מכיל˙‡ ב˙חיל˙" :‰ע„ ˘ל‡

נבחר‡ ‰ר ıי˘ר‡ל ‰יו כל ‡‰רˆו˙ כ˘רו˙ ל„ברו˙ כו'" .ור‡ ‰יר‡ים )˘‰לם( ˙י‚˘" :בימי ‡בר‰ם ל‡

נ˙˜„˘‡ ‰ר ıי˘ר‡ל ע„יין"( ,ולכן ל‡ ר‡ ‰יˆח˜  -וכן ‡בר‰ם ויע˜ב  -פ‚ם ביˆי‡ ‰לחו"ל
)ב˘ע˙ ˆ‰ורך(.

‚.

י˘ לעבו„ ‡˙  '‰ל‡ ר˜ ב˙פיל ,‰בלימו„ ˙ור ‰ובע˘יי˙ מˆוו˙ ,כי ‡ם ‚ם  -כל˘ון
‰רמב"ם" - 1במ‡כלו ובמ˘˜‰ו  . .ובמ˘‡ו ובמ˙נו" ,בכל ‰עיסו˜ים ,כולל ‡פילו
˘ינ˘ .‰כן י‰ו„י ˆריך ל‰כין עˆמו ל˘ינ ‰במי„ ‰כזו ˘‚ם ˘‰ינ˙˙ ,‰רומם ל„ר‚‰
˘ל "עבו„„ ,"‰בר ˘‰ו‡ ‡ח„ ‰‰סברים ו˙‰וכן ‰עמו˜ יו˙ר ˘ל "˜רי‡˙ ˘מע ˘על
‰מיט."‰

ויסו„ ז˘ – ‰בזמן ‡‰בו˙ ע„יין ל‡ חל„˜ ‰ו˘ ‰מיוח„˙ ב‡ר ıי˘ר‡ל – עול‰

)‡‚רו˙ מלך ח"‡ ע' ˜לט(

‰ו‡ מ˙וך „ברי ר˘"י בכמ ‰מ˜ומו˙ ,וכ‚ון:
בפר˘˙נו )ל‡‡ (‚ ,ומר ˜‰ב" ‰ליע˜ב‰˘ ,י' ‡ז בבי˙ לבן – "˘וב ‡ל ‡ר‡ ıבו˙יך
ולמול„˙ך ,ו‡‰י' עמך" .ומפר˘ ר˘"י˘" :וב ‡ל ‡ר‡ ıבו˙יך – ו˘ם '‡‰י' עמך'‡ ,בל
בעו„ך מחובר לטמ‡ ‡י ‡פ˘י ל˘‰רו˙ ˘כינ˙י עליך".
ו‰יינו˘ ,ר˘"י ‡ינו ˙ול˘‰ ˙‡ ‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰על יע˜ב ב˜„ו˘˙ ‰מ˜ום˘ ,בחו"ל

˙פילין ומזוזו˙ כ˘רו˙ יועילו ל‰פרעו˙ ˘‰ינ‰
במענ ‰למכ˙בו מיום ‰חמי˘י ,בו כו˙ב ע"„ ‰פרעו˙ ˘י˘ לו ב˘ינ ‰וכו' ו˘‡ל „ע˙
רופ‡ ולע˙ ע˙ ‰ל‡ עזר לו.

‡ין ˜„ו˘ ‰וב‡ר ıי˘ר‡ל ˙וכל ל‰יו˙ ˘‰ר‡˙ „˜‰ו˘‡ ,‰ל‡ ר˜ בז˘ ‰ל‡ י‰י' "מחובר

‰נ ‰לכל לר‡˘ ˆריך לב„ו˜ ‡˙ ‰מזוזו˙ ב„יר˙ו וכן ‡˙ ˙‰פילין ˘לו ˘˙‰יינ‰

לטמ‡" – ללבן ‡‰רמי ]וכמו ˘מˆינו ב‡בר‰ם )פר˘"י לך י‚ ,י„( ˘‚ם ב‰יו˙ו ב‡ר ıי˘ר‡ל

כ˘רו˙ כ„ין ,ובכל יום חול ˜ו„ם ˙פל˙ ‰ב˜ר יפרי˘ פרוטו˙ ‡ח„ו˙ לˆ„˜ ,‰ו‡חרי

‚ופ‡ נחסר ‡ˆלו ב˘‰ר‡˙ ˘‰כינ" ‰כל זמן ˘‰ר˘ע עמו" – לוט .ו‰יינו‡˘ ,ין ז˘ ‰ייך
ל˜„ו˘˙ ‡ר ıי˘ר‡ל‡ ,ל‡ ל˘‰כנו˙ עם ‰ר˘ע[.

‰ (1ל' „עו˙ פ".‡"‰ ‰

יח
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‡ם כן לכל לר‡˘ ‰יו ‰ן עˆמן מ˙עוורו˙.

בעיניו" .ו˘וב נמˆ‡ ˘יˆח˜ ורב יוסף ח„

וכיון ˘ל‡ ‰י' ‰ע˘ן חז˜ כ"כ˘ ,וב ‡מ‡י

מיל˙‡ ‰י' ב‰ו ,ו‚ם יˆח˜ נע˘ ‰ס‚י נ‰ור

ניזו˜ „ו˜‡ יˆח˜‡ .ל‡ ו„‡י ˘עוורונו

מˆ„ מ˘ ‰ל‡ ‰י' יכול לסבול „בר ˘ל

ל‡ ב‡ מן ‰ע˘ן ‚ופ‡‡ ,ל‡ ממ‰˘ ‰י'

חט‡ וטומ‡ ,‰כנ"ל ‚בי רב יוסף ,ול‰כי

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

ו‚ם כ‡˘ר בי˜˘ יע˜ב ‡בינו מיוסף בנו ˘י˜בור ‡ו˙ו במער˙ ‰מכפל‡" ,‰ל נ‡
˙˜ברני במˆרים" )ויחי מז ,כט( – ‰נ ‰ר˘"י ‡ינו ˙ול ‰ב˜˘ ‰ז‡˙ ב˜„ו˘˙ ‡ר ıי˘ר‡ל,
‡ל‡ מבי‡ טעמים ‡חרים לרˆונו ז˘ ‰ל יע˜ב )"סופ ‰ל‰יו˙ עפר ‰כנים ומרח˘ין ˙ח˙
‚ופי; ו˘‡ין מ˙י חו"ל חיים ‡ל‡ בˆער ‚ל‚ול מחילו˙; ו˘ל‡ יע˘וני מˆרים עבו„‰
זר.("‰

‰ע˘ן לעבו„ ‰זר ,‰כי ‰י' יˆח˜ "ט‰ור

ו„‡י ‡„ ‡‰מרינן ˘נ˙ייסם‰ ,יינו ˘ניטל

עינים מר‡ו˙ ברע" ,ולפיכך ל‡ ‰י' יכול

ממנו כל רוע ‰יˆר – "יˆר ‰רע פס˜

]ור‡‚ ‰ם "מל‡כ˙ ˜‰ו„˘" על ר˘"י בפר˘˙נו )בענין ז‚ ‰ופ‡ ˘ל ‰מל‡כים ˘ליוו

לסבול „בר ˘ל עבו„ ‰זר ,‰וכ„י כך

ממנו" ,ע„ ˘‰י' ˜‰ב" ‰יכול לייח„ ˘מו

‡˙ יע˜ב ב‡ר ıי˘ר‡ל( ˘‰סי˜ כן ,וז ‰ל˘ונו˜" :יימ‡ לן „‡ין ‡ר ıי˘ר‡ל מו˘‚ח˙ על

‚‰יעו „‰ברים ע„ ‡˘ר "ו˙כ‰ין – נ˙ייסם

עליו ‚ם בחייו ,ו‡מר "ו‡ל˜י יˆח˜".

י„י מל‡ך ‡ל‡ על י„ו י˙ברך ,כמו ˘נ‡מר '‡ר˘‡ ıר ‡ '‰ל˜יך „ור˘ ‡ו˙ ‰וכו'' – מכל
מ˜ום‰ ,יינו „ו˜‡ ‡חר ˘כב˘ו ‰י˘ר‡ל ונבנ ‰ב ‰בי˙ ‰מ˜„˘‡ ,בל עכ˘יו‰˘ ,כנעני
ו‰פרזי ‡ז ב‡ר ,ıל‡ ‰י˙ ‰ב„˜ ‰ו˘ ‰טפי מחו"ל ,ו‰י˙ ‰מו˘‚ח˙ על י„י ‰מל‡כים"[.

„.

‡ך ע„יין י˘ ל˜יים ‡˙ מ˘ ‰נ˙ב‡ר לעיל )ס"‡( ˘"מל‡כי ‡ר ıי˘ר‡ל" ל‡ יˆ‡ו

מ‡ר ıי˘ר‡ל ב‚לל ˜„ו˘˙ – ‰כי ‡ינו „ומ ‰מל‡כים ל‡‰בו˙.
ו‰בי‡ור בז:‰
מ˘ ‰נ˙ב‡ר ˘בזמן ‡‰בו˙ ע„יין ל‡ ‰י˙„˜ ‰ו˘ ‰מיוח„˙ ב‡ר ıי˘ר‡ל‰ ,כוונ‰
בז‰ ‰י‡ ˘‚וף ‡‰ר ıל‡ נ˙˜„˘ ,ול‡ ‰י˙˜ ‰ביעו˙ „˜‰ו˘ ‰ב˙וך "‰חפˆ‡" ˘ל ‡‰רı
˘‚‰מי˙ – ולכן בנו‚ע ל‡‰בו˙‰˘ ,יו ב‡ר ıי˘ר‡ל למט ,‰ל‡ ‰י' ˘ייך ‡יסור ‰יˆי‡‰
לחו"ל )ו˙‰ח„˘ ר˜ ב‰מ˘ך ‰זמן ,כ‡˘ר נכנסו י˘ר‡ל ל‡ר ıו˜י„˘ו;(‰
‡בל ב˙וכנ ‰ומ‰ו˙˙ ‰מי„ ‰י˙‡ ‰ר ıי˘ר‡ל "נחל˙  '‰מיוח„˙ ל˘מו"

)כל˘ון

‰רמב"ן – ‡חרי יח ,כ ,(‰ולכן "‰סולם מוˆב ‡רˆ ‰ור‡˘ו מ‚יע ˘‰מימ‰ "‰י' ˜בוע – כבר
בזמן יע˜ב „ -ו˜‡ ב) ‰יר‡ים ˘‰לם סימן ˙י‚(.
ו‰יינו˘ ,כמו ˘˙מי„ ‰י' מˆב ˘"בי˙ ‰מ˜„˘ ˘ל מעל ‰מכוון כנ‚„ בי˙ ‰מ˜„˘ ˘ל
מט) "‰פר˘"י פר˘˙נו כח ,יט( ,מעין ז˙ ‰מי„ ‰י˙‡" ‰ר ıי˘ר‡ל ˘ל מעל ‰מכוונ˙ כנ‚„
‡ר ıי˘ר‡ל ˘ל מט‡ ,"‰ל‡ ˘ל‡ ‰י' ז ‰ב‚לוי וב˜ביעו˙ ב‡ר˘‚‰ ıמי˙.
ומע˙:‰
מˆ„ למעל„˜‰ – ‰ו˘˘ ‰ל ‡ר ıי˘ר‡ל ˜יימ˙ מ‡ז ומעולם ,ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘בזמן
‡‰בו˙ ע„יין ל‡ ‚˙‰ל„‰ ‰בר למט;‰
‡ך ‡ˆל ‰מל‡כים‰˘ ,ם "‰מוני מעל ,"‰נר‚˘ˆ‡ ‰לם ˙מי„ )‚ם בזמן ‡‰בו˙(
„˜‰ו˘‰ ‰מיוח„˙ ˘ל ‡ר ıי˘ר‡ל ,ו˘פיר חל עלי‰ם ‡"‰יסור" לˆ‡˙ מ‡ר ıי˘ר‡ל
מחמ˙ ˜„ו˘ ‰זו.
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ח

 .‰ומע˙ ‰י˘ ל‰וסיף˘ ,ז‰ו ‰עומ˜ במ‡˘ ‰מר ˜‰ב" ‰ליˆח˜ – "‡˙ ‰עול˙ ‰מימ‰
ו‡ין חו"ל כ„‡י לך":
‡מנם ‡ˆל ‡בר‰ם ויע˜ב ל‡ ˘ייך ‡יסור ‰יˆי‡ ‰מן ‡‰ר ,ıכיון ˘ע„יין ל‡ חל‰
„˜‰ו˘ ‰ב‡ר ıי˘ר‡ל למט;‰
‡ך כיון ˘"‡˙ ‰עול ,"‰יˆח˜ על ‰כ˜רבן ל '‰ונ˙על ‰למעל‰ ,‰רי ˘במ„ר‚˙ו ˘לו
כן נר‚˘ ‰‰ב„ל בין ‡ר ıי˘ר‡ל לחו"ל )ב„ומ ‰למל‡כים "‰מוני מעל ,"‰כנ"ל( .ולכן,
‚ם למט‡ ‰ין לו לˆ‡˙ מ‡‰ר‡" ,ıין חוˆ ‰ל‡ר ıכ„‡י לך" .ו„ו"˜.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

‰טבע יכול למנוע ולעכב .ול‰כי ‰י' ברי

כל סוף ‡מרו "‡ל ˙‡מין בעˆמך ע„ יום

לו „נפי˜ מכר˙ „˘ני ,כי ‰י' מעין ‡לו

מו˙ך"( ,ועל חיזו˜ „‰בר עב„ יומ‡ טב‡.

˘חיו בימי ‰בי˙ ˘˜יום ‚‰וף ‰י' ר˜ מן
„˜‰ו˘ ,‰ו‡ילו ‰י' עובר על כר˙ ח"ו ל‡
‰י' יכול לחיו˙ עו„.

ומע˙‰

ובז ‰י˘ ל˙ר˜ ıו˘י‡ על „ברי ‰מ„ר˘
בפר˘˙נו„ ,על ‰כ˙וב "‡ל˜י ‡בר‰ם
‡ביך ו‡ל˜י יˆח˜" ‡י˙‡ ב˙נחומ‡

י"ל „ז‰ו ‚ם ‰פי' בכך

)˙ול„ו˙ ז( ˘‡ף ˘‡ין ˜‰ב" ‰מייח„ ˘מו

˘‰יˆי‡ ‰מכר˙ „˘ני ‰י‡ ‚ם בבחינ˙

על „ˆ‰י˜ים בחיי‰ם ,כיון ˘‚ם ב‰ם ‡ין

"פל‚‡" מˆ‰ל˙ כר˙ „יומי ,כי מ˙וך

ברי "˘ל‡ יטע‡ ‰ו˙ן ‰יˆר ‰רע" ,מ"מ

‰ר‡י' ˘‰י˙ ‰בי„ו ˘יˆ‡ כבר מכר˙ „˘ני

‡מר ˜‰ב"" ‰ו‡ל˜י יˆח˜" )‡ף ˘‰י'

נ˙חז˜ˆ‡ ‰לו ‰סבר‡ ˘נס˙ל˜ ונ˙רח˜

„‰בר בחייו(‰"„ ,ו‡יל ונ˙ייסם בעיניו

ממנו יˆר ‰רע וכח ‰טומ‡ ,‰ו„בו˜ ‰ו‡

כ‡ילו ‰ו‡ מ˙ ,לפי ˘‰י' ‚נוז ל˙וך ‰בי˙

ב˜„ו˘ ‰בלב„ ,ומ˙וך כך ‰י' ˜רוב „‰בר

ויˆ"‰ר פס˜ ממנו" .ולכ‡ור‰„ ‰˘˜ ‰ן

בעיניו ˘מובטח ‰ו‡ ˘ל‡ ייכ˘ל ‚ם

‡מ˙ ˘‰סומ‡ ח˘וב כמ˙ ,כ„‡מרינן

מע˙ ‰ו‡ילך בחט‡ים ,ול‡ י‚יע ח"ו לכר˙

בנ„רים ס„ ,:וע„ „‡˘כחן „כ˘ם ˘‰מ˙

„יומי.

פטור מן ‰מˆוו˙ כ„כ˙יב "במ˙ים חפ˘י"

ובי‡ור

‰ענין ע"פ ‰˘ ‰„‚‡‰בי‡ו

‰ר"ן ו‰רמב"ן ב˜י„ו˘ין ל‡ ע"‡„ ,ז‰
˘רב יוסף ‰י' ס‚י נ‰ור ‰ו‡ לפי ˘ל‡
ˆ‰ליח לפעול בעˆמו ˘ל‡ ל‰ביט חוı
ל„' ‡מו˙יו ,ול‰כי סמי נפ˘י' ,ובכך מנע
עˆמו מ"עין רו‡ ,"‰ובמיל‡ ל‡ ‰י' "‰לב
חומ„"‰˘ ,ו‡ ‡ם כל חט‡˙

)ירו˘למי ברכו˙

פ"‡  ,‰"‰ועו„( .ונמˆ‡ ˘ע˜ר מעˆמו מי„˙
‰יˆר ,ו‰י' יחי„ בס‚ול˙ו ˘‡ין לו יˆר
)וכ˘ם ˘ע˜ר מעˆמו ‰יˆר ˘ע"י ר‡י',

)˘ב˙ ל ע"‡( ,כן בסומ‡ ‡יכ‡ למ‡ן „‡מר
˘פטור מכל ‰מˆוו˙ ,כ„ברי רב יוסף
בז ‰ב˜י„ו˘ין ל‡ ע"‡; מי ‡‰ע„יין ‡ין
מובן ‰כיˆ„ נ‡מר „"יˆר ‰רע פס˜ ממנו"
ממ˘ ‡‰ ,חזינן במוח˘ ומע˘ים בכל יום
˘‰סומ‡ י˘ ˙‡וו ‰וחמ„ ‰בליבו ויכול
לחטו‡ וכו' ,ולמ‡ ‰מרו ˘"‰ו‡יל ונ˙ייסם
בעיניו  . .יˆר ‰רע פס˜ ממנו" ע„ ˘מחמ˙
כן ייח„ ˜‰ב"˘ ‰מו על יˆח˜ בחייו.

‡בל

לפי „ברנו לעיל י˘ ל˙רı

כן ו„‡י ע˜ר מעˆמו חמ„ ‰ו˙‡ו˘ ‰י˘נ‰

ב„˜‰ים מ˘ ‰פיר˘ ר˘"י על „ ‡‰כ˙יב

‚ם בל‡ ר‡י' ב˘‡ר סומים( ,ול‰כי ‰י'

)˙ול„ו˙ כז" (‡ ,ו˙כ‰ין עיניו מר‡ו˙",

לו סבר‡ לומר ˘ל‡ יפול בכר˙ „יומי;

„לפירו˘ ‡ח„ ‰י' „‰בר "בע˘נן ˘ל ‡לו

וע˙˘ ‰ניˆול מכר˙ „˘ני ,ו‰י˙ ‰בי„ו

˘‰יו מע˘נו˙ ומ˜טירו˙ לע"ז" .ולכ‡ור‰

ר‡י' מפור˘˙ ˘„בו˜ ‰ו‡ ‡ל „˜‰ו˘‰

˙ימ‰„ ,‰ן ‡מ˙ ˘‰ע˘ן מזי˜ לעין,

– נ˙חז˜ ‰סבר˙ו זו ˘‡כן ‡ין ‰ו‡ עלול

וכ„כ˙יב ב) ‰מ˘לי י ,כו( "כע˘ן לעינים",

ליפול בכר˙ „יומי )‡ל‡ ˘מ"מ ל‡

מ"מ על כרחין עלינו לומר ˘‰ע˘ן ˘‰יו

‰ח˘יבו ‡ל‡ "פל‚‡" ,כי ל‚ו„ל ענוו˙נו˙ו

נ˘י ע˘יו מע˘נו˙ ומ˜טירו˙ ל‡ ‰י' חז˜

ע„יין ל‡ ‰י' ברי „‰בר ‡ˆלו ל‚מרי ,וסוף

כ"כ ע„ ˘כל ‰נמˆ‡ י˙עוור ממנו‡‰„ ,

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

˘מים‰ ,י‡ך מˆינו בכל „ור חייבי כרי˙ו˙

זכ‡י ˜ו„ם מי˙˙ו "לפני ב' „רכים ‡ח˙

ו˘נו˙י‰ם

˘ל ‚"ע ו‡ח˙ ˘ל ‚י‰נם ו‡יני יו„ע ב‡יז‰

בנעימים ,ובי‡ר „ב‡מ˙ בזמן ‰בי˙ ‰עובר

„רך מוליכים ‡ו˙י" ]ול‚בי ˙נ‡ים ˘לפני

ומי˙ו˙

˘‡‰ריכו

ימי‰ם

על ‡יסור כר˙ ומי˙ ‰בי„י ˘מים רח"ל ל‡

‰חורבן נ˙ר˘ ıל‡ ע˘ו ˘מח ‰זו כיון

‰י' מ‡ריך ימיו ל‰יו˙ ˘על י„י ‰נך ‡יסורי

˘ל‡ ניˆולו עכ"פ מכר˙ „יומי ,ול˘מח‰

כור˙ עˆמו מן ˘‰מים ונפס˜ ˘פע חיו˙ו

זו מ ‰עו˘ ‰כנ"ל; ור˜ ברב יוסף י˘

ו˜יומו מלמעל‰] ‰יינו ˘עונ˘י ˘מים על

˙ירו‚ ıם ע"ז כמ˘י"˙[.

עביר‰ ‰ם מסובבים בטבעיו˙ מן ‰עביר‰
‚ופ‡‰˘ ,מרי„ ‰ב˙ור ‰עˆמ‚ ‰ורמ˙
ממיל‡ לעונ˘ ז ‰ול‡ ˘‰עונ˘ נ‚זר בפ"ע
ל‡ח"ז ,עיי' ˘ל" ‰בבי˙ ‡חרון ˘‡‰ריך
בז ‰ו‡כ"מ[‡ ,ולם כל ז ‰בזמן ‰בי˙ ˘‰י'
˜יום ‚ופו˙ בני י˘ר‡ל ב‡ ר˜ ע"י ˙‰ור‰
ו„˜‰ו˘ ,‰מי‰ו בזמן ‰בי˙ ˘נפל ‰סוכ˙
„ו„ ו‚ל˙˘‰ ‰כינ˜ ,‰יום ‚‰ופו˙ יכול
לבו‡ ‚ם ע"י כח ‰טומ‡ ,‰ול‰כי ‚ם מי
˘כר˙ עˆמו רח"ל מן ˘‰מים ע„יין „רך
ר˘ע ˆלח ‰ומ˙˜יים מכח ‰טומ‡"‰ ‰י.

‰מורם

‡ולם

רב יוסף‡ ,ף ˘‚ם ‰ו‡ ‰י' עניו

כמו כל ‰נך ˙נ‡י ו‡מור‡י „ל‡ עב„ו יומ‡
טב‡ )ועיי' סוף סוט‡ ‰ו„ו˙ ענוו˙נו˙ו( ,מ"מ
ר‡י' ‰י˙ ‰בי„ו „‡כן נפי˜ מכר˙ „˘ני
„‰נ‡ ‰י˙‡ בסוף ‰וריו˙ „רˆו ל‰ע„יף
רב יוסף על רב ‰למנו˙ו ר‡˘ י˘יב‡ ‰בל
"ל‡ ˜ביל רב יוסף עלי' ,מלך רב ‰ע˘רין
ו˙ר˙י ˘נין ו„‰ר מלך רב יוסף ,וכל ˘ני
„מלך רב ‰רב יוסף ‡פילו ‡ומנ‡ לבי˙י'
ל‡ חליף"‰ ,יינו ˘ל‡ חלף על בי˙ו כל
˘‰נים ‡ומן מ˜יז „ם ,ופי' ‰רמ"‰„ ,‰ו‡

מז„ ‰בזמננו ‡פ˘ר ˘י‡ריך

מ˘ום זכו˙י' ˘˘‰פיל עˆמו כל ‰נך ˘נין

‡„ם ˘נו˙יו וב‡מ˙ כבר מזמן רב נפס˜

˘ל‡ לנ‰ו‚ ˘רר ‰בפני רב ,‰עמ„ ‰לו

ונכר˙ ‰ל ‰מן ˘‰מים רח"ל ,ו‚ם מי ˘ב‡

ענוו˙נו˙ו זו ו‚‰ינ ‰עליו ועל ‡נ˘י בי˙ו

לכלל ˘י˙ין ˘נין ע„יין ‡ין ˘ום ר‡י' בי„ו

˘במ˘ך כל ˘‰נים ‰ללו ל‡ ‰י' נמˆ‡

„ל‡ נפי˜ מכר˙ „˘ני ,כי ‡פ˘ר ˘כוחו˙

חול ‰בבי˙ו ,ו‡פי' ל‡ נˆרכו ל‡ומן

‰טומ‡ ‰מחזי˜ין ‡˙ ‚ופו בחיים .ומחוור

‰מ˜יז „ם .ו‰נ˜ ‰יי"ל )סנ '„‰יז‡„ (:סור

˘פיר ‡מ‡י ל‡ ‡˘כחן ˘יע˘ ‰כל ‡ח„

ל˙"ח ל„ור בעיר ˘‡ין ב‡ ‰ומן מ˜יז „ם,

יומ‡ טב‡ במל‡ו˙ לו ˘˘ים ˘נ] ‰ומלב„

וחזינן מז„ ‰טבע ‚‰וף ˘למען ˜יום חייו

ז ‰י"ל ˘בכל ‡‰חרים ע„יין ‡ין טעם

י ‡‰מוכרח ל˜‰ז˙ „ם ,ונמˆ‡ ˘‰י' כ‡ן

ל˘מוח כיון ˘ל‡ נפי˜ כלל מכר˙ „יומי,

פל‡ ‡ˆל רב יוסף ובני בי˙ו נ‚„ ‰טבע,

ומ ‰לי ˘ני מ ‰לי יומי כ˜ו˘יי˙נו לעיל;

ובריר‡ מיל˙‡ „˜יום ‚ופו ‰י' ע"י זכויו˙

ו„ו˜‡ ברב יוסף י˘ ˙ירו ıל˜ו˘י‡ זו

ומע˘ים טובים ˘ע˘ ,‰ול‡ ‰י' בכח

כ„ל‰לן[ .ו‡פי' כל ˙‰נ‡ים ו‡‰מור‡ים

‰מזי˜ ל‰זי˜‰ ,יינו ˘‡ˆלו ‰י' נר‡ ‰ברור

˘ל‡חר ‰חורבן ל‡ ע˘ו כ‚ון ‰ך יומ‡

‡יך ˘‚‰וף מ˜בל ˘פע חיו˙ו ו˜יומו מן

טב‡ ,כי מן ‰ס˙ם ב‚ו„ל ענוו˙נו˙ם ל‡

˘‰מים ע„ ˘‡ין טבע ‰עולם ˘ולט בו ,כי

‰י' ברי ל‰ם ‡ם ‡כן ע„יין מחובר ‚ופם

מי ˘˘ם פ ‰ל‡„ם ובר‡ ‡˙ ‰טבע ‰ו‡

ל˘מים ,ועל „רך ‰ל˘ון ‰י„וע „ר"י בן

‰ו‡ ‰מ˜יים ‡˙ ‚ופו כל ‰זמן ,ו˘וב ‡ין

עיונים וביאורים קצרים

כיצד נשא יעקב את
בלהה וזלפה?

כיצד נשא יעקב
את רחל ולאה?
וי˙ן לו ‡˙ רחל ב˙ו לו ל‡˘‰
)כט ,כח(

י„וע˜‰ ‰ו˘י‡‰ ,רי ˜יימו ‡‰בו˙ כל ˙‰ור‰
כול ‰ע„ ˘ל‡ ני˙נ) ‰ב"ר פˆ" ‚ ,‰ועו„( ,ו‡"כ ‡יך
‰י' מו˙ר ליע˜ב לי˘‡ ב' ‡חיו˙„ ,לכ‡ו' עבר בז‰
על ‰ל‡ו „"ו‡˘‡ ‰ל ‡חו˙ ‰ל‡ ˙˜ח" )‡חרי יח,
יח( .ובספרים ˙ירˆו בכמ‡ ‰ופנים.
וי"ל בז ‰ע"„ ‰פ˘ט‰„ ,נ ‰ז ‰פ˘וט ˘לפני מ˙ן
˙ור‰ ‰יו ‡‰בו˙ ˆריכים ל˜יים ‡˙ ˘בע ‰מˆו˙
˘נ˙חייבו ב‰ן בני נח‡ ,ף ‡ם עי"ז יעברו על ‡'
ממˆו˙ ˙‰ור‰„ .‰רי ב˘בע ‰מˆו˙ ‰יו מחוייבים
כבר מ„ינ‡ ,ומˆו˙ ˙‰ור˜ ‰בלו על עˆמם ר˜
כ‰י„ור וחומר‡ ,ומעי˜ר „‰ין ‰יו פטורים מ‰ן.
וי˙יר ‰מזו‚ :ם „‰ינים ו‰סיי‚ים ˘˜בלו על
עˆמם בני נח מˆ"ע‰ ,יו מחוייבים ב‰ם מ„ינ‡,
וכמו ˘מˆינו ˘נענ˘ יע˜ב על ˘ל‡ ˜יים מˆו˙
כבו„ ‡ב ו‡ם ‡ף ˘‡ינ ‰מ˘בע ‰מˆו˙ )ר‡ ‰ר˘"י
ס"פ ˙ול„ו˙ .וי˘ב לז ,ל„( .ו‡"כ ‚ם חיובים ˘˜בלו על
עˆמם בני נח מˆ"ע ,כיון ˘נ˙חייבו ב‰ם מ„ינ‡,
‰יו חמורים יו˙ר ממˆו˙ ˙‰ור˜˘ ‰בלו על עˆמם
ר˜ כמ ‰יחי„ים.
ו‰נ ‰מˆינו ˘‚ם לפני מ˙ן ˙ור˜ ‰בלו על עˆמם
בני נח ליז‰ר ˘ל‡ לרמו˙ ‡י˘ ‡˙ רע‰ו ,וכמו
˘מˆינו ˘יע˜ב טען ללבן "ולמ ‰רמי˙ני" )פר˘˙נו
כט ,כ ,(‰ונמˆ‡ ˘ב‡יסור רמי' נ˙חייבו כבר ‡‰בו˙
מ„ינ‡.
ועפ"ז י"ל ˘מכיון ˘יע˜ב ‰בטיח לרחל
˘י˘‡נ ,‰וע„ ˘מסר ל‰ ‰סימנים וכו'
פר˘˙נו כט ,כ‰ ,(‰נ‡ ‰ם ל‡ ‰י' נו˘‡ ‡˙ רחל ל‡˘‰
‰י' עובר על ‡יסור רמי' ˘˜בלו על עˆמם בני נח,
ומכיון ˘לפני מ˙ן ˙ור‰ ‰י' ‡יסור ז ‰חמור יו˙ר
מ‡יסורי ˙‰ור ,‰נ„ח‰ ‰ל‡ו „"ו‡˘‡ ‰ל ‡חו˙‰
ל‡ ˙˜ח" מפני ‡יסור רמי' .ו˜"ל.

)ר‡ ‰ר˘"י

)יעויין בל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  141ו‡ילך(

בפר˘˙נו מסופר˘ ,יע˜ב נ˘‡ לנ˘ים ‡˙ ˘˙י
בנו˙ לבן – ל‡ ‰ורחל ,ול‡חר מכן נ˘‡ ‡˙ ˘פחו˙
רחל ול‡ - ‰בל ‰‰וזלפ‚˘ ,‰ם ‰ן ‰יו בנו˙ לבן,
כפירו˘ ר˘"י )ל‡ ,נ( ˘"‡ף בל ‰‰וזלפ ‰בנו˙יו ‰יו
מפל‚˘" .וי„וע˜‰ ‰ו˘י‡ ב„בר‰ :רי יע˜ב ‰עי„ על
עˆמו ˘"˙רי"‚ מˆוו˙ ˘מר˙י" )פר˘"י וי˘לח לב– (‰ ,
ו‡ם כן‡ ,יך ז ‰נ˘‡ ‡רבע ‡חיו˙ ל‡˘‰ ,‰יפך ˆיווי
˙‰ור" ‰ו‡˘‡ ‰ל ‡חו˙ ‰ל‡ ˙˜ח" )‡חרי יח ,יח(?
ו‰נ ,‰ז˘ ‰נ˘‡ יע˜ב ‡˙ רחל ול‡ ‰נ˙ב‡ר כבר
במ˜"‡ )ר‡ ‰בפנינ˜‰ ‰ו„מ˙( ‡ך כיˆ„ ‰וסיף יע˜ב
ונ˘‡ עו„ ˘˙י ‡חיו˙ ˘ל ל‡ ‰ורחל – בל ‰‰וזלפ?‰
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז ‰ע"„ ‰פ˘ט

]י˘ ל‰ב‰יר:

‰בי‡ור ‰וב‡ כ‡ן ב˜יˆור נמר ,ıוי˘ לעיין במ˜ור „‰ברים
˘ם נ˙ב‡ר ‰ענין ב‡ריכו˙‚ .ם ,בי‡ור ז‰ ‰ו‡ ע"„ ‰פ˘ט

ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ,ול‡ ע"„ ‰‰לכ:[‰
„‰ין ‰ו‡ „"מ˜˘ ‰נ ‰עב„ ˜נ ‰רבו"‰„ ,פירו˘
בז‰ ‰ו‡ „מכיון ˘‰עב„ ˜נוי לרבו ל‚מרי ,ל‡ י˙כן
˘י‰י' לו רכו˘ לעˆמו‰˘ ,רי כל מˆי‡ו˙ו ˘ייכ˙
ל‡„ונו .וי˙יר ‰מזו‰ :עב„ נ˜ר‡ בכ˙וב "כספו
‰ו‡" )מ˘פטים כ‡ ,כ‡( .ו‰יינו˘ ,מ‰ו˙ ‰עב„ ‡ינ‰
‡ל‡ ˘‰ו‡ רכו˘ו וכספו ˘ל „‡‰ון.
ועפ"ז י"ל˘ ,כיון ˘‚„ר ‰עב„ ‰ו‡ "רכו˘"
ו"כסף" „‡‰ון ,במיל‡ ל‡ ˘ייך ˘י˜ר‡ ב˘ם "יל„"
ל‰וריו ו"‡ח" ‡ו "‡חו˙" לבני מ˘פח˙ו ,כי ב˘ם ז‰
י˘ לו ‡יז„‚ ‰ר בנוסף ל‰יו˙ו "עב„" ,וז‡ ‰ינו ,כי
‰עב„ ‰ו‡ ‡ך ור˜ "רכו˘" ו"כסף" „‡‰ון ,ו˙ו ל‡.
וכפי ˘מˆינו )פר˘˙נו ל ,ו(˘ ,כ‡˘ר בל ‰‰יל„ ‰בן,
‡מר ‰רחל "וי˙ן לי בן"‰˘ ,בן ˘ייך ל .‰כי ,כיון
˘בל‰ ‰‰י‡ ˘פח˙ רחל‰ ,רי ‚ם יל„י' ˘ייכים לרחל.
ומע˙ ‰מובן˘ ,כיון ˘בל ‰‰וזלפ‰ ‰יו ˘פחו˙
– ‰רי ˘‡ין ל‰ן יחס מ˘פח˙י כלל ,ל‡ ל‡בי‰ן ,ל‡
ל‡מן ול‡ בינן לבין עˆמן; כל ענינן ‰ו‡ "כספו"
˘ל לבן ,ו‡חר כך ˘ל רחל ול‡ ,‰ולכן ל‡ נח˘בו
"‡חיו˙" כלל ל˘ום ענין ,ומו˙ר ‰י ‰ליע˜ב לי˘‡
‡ו˙ן לל‡ ח˘˘ ˘ל "‡חו˙ ‡˘˙ו".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  230ו‡ילך(

טו

י

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

יומא טבא דרב יוסף
כד נפק מכרת

עבודת התפילה – לקדש גופו
התפילה כוללת ”קדשים" ו"מעשה בראשית"  /לגלות אור הנשמה ולקדש הגוף
הגשמי  /עיקר מטרת התפילה – בירור וזיכוך הגוף  /להאיר את חושך ה"לילה"
באור הקדושה ,ולהפכו ל"יום"

˙פילו˙

ידון מאי שנא רב יוסף דוקא דעבד יומא טבא כשנעשה בן ששים על שניצול
מכרת ,ויסיק ביאור מחודש אמאי בו דוקא היתה ראי' שניצול מכרת  /עפ"ז
יבאר דברי המדרש בפרשתנו לענין יצחק שפסק ממנו יצר הרע

‡בו˙ ˙˜נום‡ ,בר‰ם ˙י˜ן ˙פיל˙ ˘חרי˙ ,יˆח˜ ˙י˜ן ˙פיל˙ מנח ‰כנ‡מר

בפר˘˙נו "ויˆ‡ יˆח˜ ל˘וח ב˘„ ‰לפנו˙ ערב" )בר‡˘י˙ כ„ ,ס‚( – "ו‡ין ˘יח‡ ‰ל‡
˙פיל) "‰ברכו˙ כו ,ב( ,ויע˜ב ˙י˜ן ˙פיל˙ ערבי˙.
ו‰נ ‰בס„רן ˘ל ˘לו˘ ˙‰פילו˙ מˆינו ס˙יר ‰לכ‡ור ‰ב„ברי רז"ל„ ,במ˘נ‰ ‰ס„ר
‰ו‡ "˙פל˙ ˘‰חר ע„ חˆו˙ ˙ . .פל˙ ‰מנח˙ . . ‰פל˙ ‰ערב" )ברכו˙ רי˘ פ"„( ,ו‰יינו
כס„ר ˘˙˜נום ‡‰בו˙ – ˘חרי˙ מנח ‰וערבי˙ ,ו‡ילו ב‚מר‡ )ברכו˙ כו (‡ ,מ˘מע ˘ס„ר
˙‰פילו˙ ‰ו‡ כס„ר ‰יום‰˘ ,ו‡ "וי‰י ערב וי‰י בו˜ר"˘ ,לכן "טע ‰ול‡ ˙‰פלל ערבי˙
מ˙פלל ˘חרי˙ ˘˙יים ,מ˘ום „ח„ יומ‡ ‰ו‡"‡ ,בל טע ‰ול‡ ˙‰פלל מנח‡ ,‰ין „‰ין
נו˙ן ˘י˙פלל ערבי˙ ˘˙יים כיוון ˘בערבי˙ מ˙חיל יום ח„˘ ו"כיוון „עבר יומו בטל
˜רבנו" ,1ו‡ם כן נמˆ‡ ‰ס„ר :ערבי˙ ˘חרי˙ ומנח.‰
וי˘ ל˙ווך בין ˘ני ס„רים ‡לו ,על פי בי‡ור מ‰ו˙ ˙‰פיל ‰ועבו„˙˘˘ ,‰ני עניינים
י˘ ב˘‡ ,‰ר ב‡ח„ ‰יום ˜ו„ם לליל ‰ובחבירו ˜ו„ם ‰ליל ‰ליום ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

‚רסינן

במוע„ ˜טן כח ע"‡ "מ˙ . .

מחמי˘ים וע„ ˘˘ים ˘נ ‰זו ‰י‡ מי˙˙
כר˙  . .רב יוסף כי ‰ו ‰בר ˘י˙ין עב„ ל‰ו
יומ‡ טוב‡ לרבנן‡ ,מר נפ˜י לי מכר˙,
‡"ל ‡ביי נ‰י „נפ˜ לי' מר מכר˙ „˘ני,
מכר˙ „יומי מי נפי˜ מר

)˘מ‡ ימו˙ מי˙‰

במ‰ו˙˘ ‰ל ˙‰פיל ‰י˘נם ˘ני עניינים:

‰י' לו ל˘‰יב ל‡ביי "נ˜וט לך מי ‡‰ח„‡
בי„ך" ,ול‡ ‰י' לו לומר "נ˜וט  . .פל‚‡
בי„ך" ,ו„ו"˜ )עיי' מ‰ר˘"‡ סנ.(:ˆ '„‰

ויובן

ב„˜‰ים ˙מי ‰‰בעˆם ‰מע˘,‰

חטופ ,‰ר˘"י("‡ ,ל נ˜וט לך מי ‡‰פל‚‡
בי„ך" .ועוב„‡ זו ˆריכ ‰לימו„ ,מ ‰טעם

ול‡ מˆינו ב˘‡ר ˙נ‡ים ו‡מור‡ים ˘לפניו

ל‰ך יומ‡ טוב‡ ו˘מח ‰זו מ ‰עו˘ ‰ו‡יז‰

˘ע˘ו יומ‡ טב‡ כ˘‚‰יעו ל˘י˙ין ˘נין

"פל‚‡" י˘ כ‡ן ,מ ‰לי כר˙ „˘ני ˘לפני

)ועיי' ב‰ך סו‚י‡ כמ‡ ‰מור‡י ˜ו„ם „ורו ˘ל ר"י

ס' ומ ‰לי כר˙ „יומי ˘ל‡חרי ס'‰ ,ל‡

˘‚‰יעו ל‚יל מופל‚ כו'( .ו‚ם ‡מ‡י ל‡ מˆינו

י˘ לח‚ו‚ על ˘ניˆל מכר˙ „˘ני ‡ם ע„יין
י˘ ‡ˆלו ח˘˘ כר˙ „יומי למו˙ במי˙‰
חטופ ‰ח"ו .ו‡ין נר‡˘˙˘ ‰וב˙ רב יוסף
‰י˙„ ‰ב‡מ˙ ‰נך ˙רי כרי˙ו˙ ˙רי מילי

 (1ו‡מנם למס˜נ‡ נפס˜ ˘מ˙פלל ערבי˙ ˘˙יים ‡ך ל‡ מכיוון ˘ערבי˙ ב‡ ‰ב‰מ˘ך למנח‡ ,‰ל‡ ”כיוון
„ˆלו˙‡ רחמי ‰י‡ – כל ‡ימ˙ „בעי מˆלי ו‡זיל" )ברכו˙ ˘ם(.

בפ"ע „כר˙ „יומי – כי ‡ילו לכך נ˙כוון

למ ‰רב יוסף „ו˜‡ נ ‚‰ביומ‡ טב‡ ז,‰

˘ני‰ם עונ˘ ‡ח„ ˘ו˘ ‰ל מי˙ ,‰ומ‰

˙‰פיל ‰כולל˙ ”˜„˘ים" ו"מע˘ ‰בר‡˘י˙"

בˆ‰ל˙ו מכר˙ „˘ני עם ח˘˘ מענין ‡חר

ב‡נפי נפ˘י' נינ‰ו ,ו‡ין לערב ˘‰מח‰

˘יוזכר ב˘ו"ע ופוס˜ים לע˘ו˙ סעו„‰
ויומ‡ טב‡ בכ ,‚"‰ע"„ ˘מˆינו ˘‰וב‡
‚בי ‰מסיים מסכ˙‡ ,עיי' יו"„ סרמ"ו
סכ"ו.

ו‰נ‰

ב‡‚ר˙ ˘˙‰וב ‰לרבינו ‰ז˜ן

פ"„ מ˜˘ ‰לענין חייבי כר˙ ומי˙ ‰בי„י

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

דרוש ואגדה

שינה למעליותא!
ויפ‚ע במ˜ום וילן ˘ם ‚ו' וי˘כב במ˜ום
‰‰ו‡
ב‡ו˙ו מ˜ום ˘כב‡ ,בל י"„ ˘נים ˘˘מ˘ בבי˙ עבר,
ל‡ ˘כב
)כח ,י‡ .ר˘"י(

י„וע‡˘ ‰ל˙ ‰מפר˘ים
„לכ‡ור ‰כיˆ„ מ˙‡ים ˘„ו˜‡ "במ˜ום ‰ז– "‰
מ˜ום ‰מ˜„˘˘ ,כב יע˜ב לי˘ון? ו‡ף ˘יע˜ב
עˆמו ל‡ י„ע על ˜„ו˘˙ ‰מ˜ום ,כמ"˘ "ו‡נכי
ל‡ י„ע˙י" )ל˜מן ,טז(‡ ,ך ע„יין ˜˘ ,‰מ„וע ‰זמין
˜‰ב"˘ ‰י˘כב יע˜ב לי˘ון במ˜ום ˜„ו˘ כז?‰
)„ברי „ו„ ל‰ט"ז ,ועו„(

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז ‰ב„רך ‰פנימיו˙:
ב‡„ם י˘נם ˘ני חל˜ים‰ .חל˜ ‰עליון ‰כולל
ר‡˘ו ,לבו וכיו"ב ,וחל˜ ˙‰ח˙ון ‰כולל ר‚ליו
וכו' .וברוחניו˙‰ ,נ ‰חל˜ו ‰עליון ˘ל „‡‰ם
‰ו‡ ˙וכנו ומ‰ו˙ו ‰רוחניים ,וחל˜ו ˙‰ח˙ון ‰ו‡
‚˘מיו˙ו.
ו‰נ‰‰ ,‰ב„ל בין עמי„ ‰וי˘יב ‰ל˘כיב‰
‰ו‡„ ,בע˙ עמי„ ‰וי˘יב ‰ניכר ב‚לוי ‰חילו˜
בין ‰חל˜ ‰עליון ˘ל „‡‰ם ,לחל˜ו ˙‰ח˙ון.
מ˘‡"כ ב˘ע„‡‰˘ ‰ם י˘ן‡ ,זי ‰חל˜ ‰עליון
ו‰חל˜ ˙‰ח˙ון ‰ם ב˘‰וו‡.‰
ו‡ף ˘בפ˘טו˙ ,כ‡˘ר ‰'‰עליון' ו˙'‰ח˙ון'
‰ם ב˘‰וו‡"‰ ,‰ז מור ‰על ירי„„‚ ‰ול ‰ביו˙ר,
בכל ז‡˙ ,בפנימיו˙ ,י˘ בז ‰עילוי ‚„ול .כי‰ ,רי
˜‰ב" ‰נעל‰ ‰ו‡ מכל ‚בול ומכל ‚„רי "מעל"‰
ו"מט ,"‰ו‡ˆלו י˙' ‰מעל ‰ו‰מט‰ ‰ם ב˘‰וו‡‰
‚מור ‰ממ˘ .ומז ‰מובן˘ ,כ‡˘ר מ˙‚ל˜‰ ‰ב"‰
בכבו„ו ובעˆמו ,מ˘˙ווים "‰מעל "‰ו"‰מט"‰
לפניו י˙'.
ועפ"ז מובנ˙ ‰יטב ˘נ˙ו ˘ל יע˜ב במ˜ום
‰מ˜„˘ ,כי „וו˜‡ מˆ„ ˘ז‰ו מ˜ום ‰מ˜„˘˘‡ ,ר
˘ם ‰י‡ ˘לימו˙ ‚ילוי ‡‰ל˜ו˙„ ,בר ז‰ ‰בי‡
ל"וי˘כב" למעליו˙‡˘ ,י‰י' ‡ˆל יע˜ב ‰מט‰
ו‰מעל ‰ב˘‰וו‡‚ ‰מור.‰
)ע"פ ספר ˘‰יחו˙ ˙˘נ"ב ח"‡ עמ'  140ו‡ילך(

י‡

‡( מח„˙‰ ,פיל‰ ‰י‡ ב˜˘˙ ˆרכי „‡‰ם ,כפרנס ‰רפו‡ ‰וכיוˆ‡˙"˘ ,פיל‰ "‰ו‡
ל˘ון ב˜˘.‰

מתי הנקבות קודמות
לזכרים?
וי˜ם יע˜ב וי˘‡ ‡˙ בניו ו‡˙ נ˘יו על
‚‰מלים
„˜‰ים זכרים לנ˜בו˙ ,וע˘ו „˜‰ים נ˜בו˙ לזכרים
)ל‡ ,יז .ר˘"י(

י˘ לב‡ר ˘˙י ‰נ‚‰ו˙ ‡לו ˘ל יע˜ב וע˘ו
למעליו˙‡ ,ובעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
‰נ ,‰זכר ונ˜ב‡ - ‰י˘ ו‡˘ - ‰מורים על
עבו„˙ ‰מוח ועבו„˙ ‰לב .כי עי˜ר ענין ‰מוחין
ולימו„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ ‡ˆל ‡‰י˘ ,ו‡ילו ייחו„יו˙‰
˘ל  ‰˘‡‰ל‚בי ‡‰י˘ ‰י‡ בענין ‰ר‚˘ ו‰מ„ו˙.
ו‰נ‰ ,‰ס„ר ‰רˆוי בכלל ‰ו‡ ˘"‰ו‡ ימ˘ל
בך"  -זכרים ˜ו„מים לנ˜בו˙ .ו‰יינו‰˘ ,מוח
י˘לוט על ‰לב )˙ני‡ פי"ב ובכ"מ(‰˘ ,מ„ו˙ ˆריכו˙
ל‰יו˙ מונ‚‰ו˙ ע"י ˘‰כל .כי ר˜ כ‡˘ר ‰מ„ו˙
מונ‚‰ו˙ ע"י ˘‰כל‡ ,זי חמ„˙ ‰לב ו‰נ˙‚‰
„‡‰ם ‰י‡ כ„בעי .ולכן ,יע˜ב "„˜‰ים זכרים
לנ˜בו˙" ,כי ‰ס„ר ‰רˆוי ‰ו‡ ˙חיל ‰עבו„˙
‰מוח ועי"ז מ‚יע לעבו„˙ ‰לב.
‡מנם כ‡˘ר י˘נם מניעו˙ ועיכובים בעבו„˙
˘‰ם וˆריך ל‚˙‰בר עלי‰ם‡ ,זי ל‡ „י בעבו„‰
"מסו„ר˙" ע"פ טעם ו„ע˙‡ ,ל‡ ז˜ו˜ים לעבו„‰
נעלי˙ יו˙ר˘ ,למעל ‰מ‚‰בל˙ ˘‰כל .ועבו„ ‰זו
‰י‡ ע"י ‰לב „וו˜‡ )ר‡‰' ‰מ˘ך' ˙רס"ו עמ' ס ו‡ילך(.
ולכן "ע˘ו „˜‰ים נ˜בו˙ לזכרים" ,כי ‡„ם ˘ˆריך
ל‚˙‰בר על נטיו˙יו ו˙‡וו˙יו ,בחינ˙ "ע˘ו",
‡ינו יכול ל‰ס˙פ˜ בעבו„˘ ‰במ„י„ ‰ו‚‰בל‰
ע"פ ס„ר וטעם ו„ע˙‡ ,ל‡ ˆריכ ‰ל‰יו˙ עבו„‰
˘למעל ‰מס„ר ,ולמעל ‰ממ„י„ ‰ו‚‰בל.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ'  144ו‡ילך(

ב( מ‡י„ך ,פיר˘ו רז"ל )˙עני˙ ב˙חיל˙‰ ˙‡ (‰פסו˜ "ולעב„ו בכל לבבכם" – "‡יזו ‰י‡
עבו„˘ ‰בלב ‰וי ‡ומר זו ˙פיל"˘ ,"‰עבו„ "‰זו ‰י‡ ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ו„ב˜ו˙
ב˘‰י"˙ ,וכ„‡י˙‡ במ˘נ˘‡ ‰ר "חסי„ים ‰ר‡˘ונים ‰יו ˘ו‰ין ˘ע‡ ‰ח˙ ומ˙פללין
כ„י ˘יכוונו ליבן ל‡בי‰ם ˘ב˘מים" ,וכפי ˘מפרט ‰טור )‡ו"ח סˆ"ח(‰˘" :יו מ˙בו„„ים
ומכוונין ב˙פיל˙ן ע„ ˘‰יו מ‚יעים ל˙‰פ˘טו˙ ˘‚‰מיו˙ ול‚˙‰ברו˙ רוח ˘‰כלי˙ ע„
˘‰יו מ‚יעים ˜רוב למעל˙ ‰נבו‡ ,"‰ו‡זי ‰יו מ˜ו˘רים "ל‡„ון ‰כל ב" ‰ביר‡ ‰ו‡‰ב‰
עז ‰ו„בי˜ו˙ ‡מי˙י˙" ,כל˘ון רבינו ‰ז˜ן נ"ע )‰ל' ˙"˙ פ"„ ס".(‰
ו˘ני עניינים ‡לו˘˘ ,ונים ז ‰מז ‰ב˙כלי˙‰ ,ם ˘ני ˜ˆוו˙ בעבו„˙ ˙‰פיל ,‰ו‡ינם
סו˙רים ז ‰לז ‰וכמבו‡ר בס 2˜"‰ב‡רוכ.‰
ו‰נ ‰כלל כללו חכמים )חולין פ‚˘‡ (‡ ,ר "במע˘ ‰בר‡˘י˙ ‰יום ‰ולך ‡חר ‰ליל,"‰
ו‡ילו "ב˜„˘ים ליל‰ ‰ולך ‡חר ‰יום".
ועל פי ז ‰י˘ לב‡ר ˘ני ‰ס„רים ˘ב˙פיל ,‰כי ˙לויים ‰ם ב˘ני ˆ˜‰וו˙ ו‰עניינים
˘ב:‰
עבו„˙ ‰לב ˘ב˙פיל‰ ,‰ו‡ ענין ˘ל "˜„˘ים"‰˘ ,רי כמו ˘ענין ˜‰רבנו˙ ‰ו‡
˜˙‰‰רבו˙ ‡ל ˜‰ב" ‰בבי˙ ‰מ˜„˘ לפני  ,'‰כך ‚ם ענין ז˘ ‰ב˙פיל‰ ‰ו‡ מ„‡‰˘ ‰ם
עומ„ לפני  '‰ומ˙„ב˜ בו י˙' ,ומˆ„ ענין ז‰ ‰רי ס„ר ˙‰פילו˙ ‰ו‡ ˘חרי˙ מנח‰
וערבי˙ ,כי "ב˜„˘ים ליל‰ ‰ולך ‡חר ‰יום".
‡ך ענין ב˜˘˙ ˆרכיו ˘‚‰מיים ˘ב˙פיל˘ ,‰ייך ‰ו‡ ל‚„ר „"מע˘ ‰בר‡˘י˙",
˘„‡‰ם ‰נבר‡ חו˘ב ‡ו„ו˙ עˆמו וˆרכיו ˘‚‰מיים ,ומˆ„ ענין ז‰ ‰ס„ר ‰מ˙‡ים ‰ו‡
כטבעו ובריי˙ו ˘ל ‰עולם ˘‰יום ‰ולך ‡חרי ‰ליל ,‰וממיל‡ – ערבי˙ ˘חרי˙ ומנח.‰

ל‚לו˙ ‡ור ‰נ˘מ ‰ול˜„˘ ‚‰וף ˘‚‰מי
ו‰נ ,‰ל‰לכ ‰למע˘ ‰נ˜טינן ˘ס„ר ˙‰פלו˙ ‰ו‡ ערבי˙ ˘חרי˙ ומנח˘ ,‰לכן ב‚מ'
‡מרו כנ"ל„‰˘ ,ין נו˙ן ˘‡ין ל˘‰לים ˙פל˙ מנח ‰ב˙פיל˙ ערבי˙ ,כי "עבר יומו",
וס„ר ˙‰פילו˙ מס˙יים במנח .‰וי˘ לב‡ר ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
"עבו„˙" ˙‰פיל ‰כולל˙ ˘ני עניינים :3עבו„˙ ‰נ˘מ ,‰ובירור וזיכוך ‚‰וף .ו‰מ‰
מ˙בט‡ים ב˘ני ‰חל˜ים ˘ב˙פיל – ‰כוונ˙ ˙‰פיל ‰ו„יבור ˘ב˙פיל.‰
כוונ˙ ˙‰פיל‰ ‰י‡ ‰י‚יע ‰ל‚לו˙ ‡ור נ˘מ˙ו ו˜רב˙‡ ‰ל ˘‰י"˙ ,ו‰ו‡ על י„י
 (2ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט ע'  291ו‡ילך ,ובנסמן ˘ם.
 (3ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ב˜ונטרס ‰עבו„ ‰פר˜ ‡'.

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

˙‰בוננו˙ ב„ברים ‰מבי‡ים ‡˙ ‰‡‰ב ‰ל˜ב" ,‰ע„ ‡˘ר „‡‰ם כוסף ומ˘˙ו˜˜ ל„ב˜‰

ל‡‰יר ‡˙ חו˘ך "‰ליל "‰ב‡ור „˜‰ו˘ ,‰ול‰פכו ל"יום"

ב‚„ול˙ו ורוממו˙ו ע„ ˘מ˙בטל ממˆי‡ו˙ו מפח„  '‰ויר‡˙ו.

וע„יין נ˘‡ר לנו לב‡ר מ‰ו ‰טעם ˘ב"˜„˘ים" – "ליל‰ ‰ולך ‡חר ‰יום" וב"מע˘‰

יב

בו י˙' ול˜˙‰רב ‡ליו בכל מיני ˜ירוב ,וכמו כן לעורר ‡˙ יר‡˙  '‰בליבו ˘מ˙בונן
‡ך „‰יבור „˙פיל‰˘ ,‰ו‡ ביטוי ˙יבו˙ ˙‰פיל ‰ב˘פ˙יים ˘‚‰מיו˙‰ ,י‡ ‰עבו„‰
לברר ולזכך ‡˙ ‚ופו ונפ˘ו ‰ב‰מי˙ ,על י„י ˘מבט‡ ‡˙ ˙יבו˙ ˙‰פיל‚ ‰ם ע"י „יבורו
˘‚‰מי ,ועם כחו˙ נפ˘ו ‰טבעיים.
ו˘ני ענינים ‡לו‚ ,ם ‰ם ˜˘ורים ל˘ני ‰ס„רים „"˜„˘ים" ו"מע˘ ‰בר‡˘י˙":
"˜„˘ים" מור ‰על ‰עבו„ ‰בעניינים ˘„˜‰ו˘‰ ‰י‡ ב‰ם ב‚˙‰לו˙ ,וב„ברים
‰מבי‡ים לי„י ‚ילוי ˜„ו˘˙ ‰נ˘מ‰˘ ,‰י‡ "חל˜ ‡ל˜ ‰ממעל ממ˘" )˙ני‡ רי˘ פ"ב( –
˘‰ו‡ ‰חל˜ „כוונ˙ ˙‰פיל ,‰ו"מע˘ ‰בר‡˘י˙" ‰י‡ ‰עבו„ ‰ל‰מ˘יך ˜„ו˘ ‰ב˙וך
עולם ‰ז ,‰ולברר ,ל‰עלו˙ ולזכך ‡˙ ‚ופו – „‰יבור ˘ב˙פיל.‰

עי˜ר מטר˙ ˙‰פל – ‰בירור וזיכוך ‚‰וף
ובז‡ ‰מרינן ˘‰‰לכ‰ ‰י‡ ˘ס„ר ˙‰פילו˙ ‰ו‡ כב"מע˘ ‰בר‡˘י˙" ערבי˙ ˘חרי˙
ומנח ,‰כי ˙כלי˙ ‰כוונ˘ ‰ל ברי‡˙ ‰עולם וירי„˙ ‰נ˘מ ‰למט‰ ‰י‡ לע˘ו˙ לו י˙'
„יר ‰ב˙ח˙ונים „ו˜‡ ,כמבו‡ר ב‡רוכ ‰בספר ˙‰ני‡ )פל"ו(‰„ ,יינו בעו"‰ז ˘‚‰מי
˘‰ו‡ "˙ח˙ון ‡˘ . .ין ˙ח˙ון למט ‰ממנו בענין ‰ס˙ר ‡ורו י˙' וחו˘ך כפול ומכופל",

י‚

בר‡˘י˙" – "‰יום ‡חר ‰ליל:"‰
וי˘ לב‡ר בז ‰לפי ‰נ˙ב‡ר לעיל˘‡ ,ר ס„ר ‰עבו„"„ ‰ב˜„˘ים ליל‰ ‰ולך ‡חר
‰יום" ,מור ‰על עבו„˙ „‡‰ם ב‚ילוי ˜„ו˘‰ ‰נ˘מ˘‡ ,‰ר בעבו„ ‰מעין זו„‡‰ ,ם
מ˙עס˜ מלכ˙חיל ‰בעניינים ˘ל ‡ור ו˜„ו˘ ,‰ועבו„˙ו ‰י‡ ל˙‰עלו˙ מחיל ‡ל חיל.
וז‰ו מ˘ ‰בעבו„ ‰זו "‰ליל‰ ‰ולך ‡חר ‰יום" – כי ‚ם ב˙חיל˙ עבו„ ‰זו ‰ו‡
במ„רי‚˙ "יום" ˘‰ו‡ ‡ור ו˜„ו˘ ,‰ומ˘ם ממ˘יך ועול ‰למ„רי‚˙ "ליל‰˘ – "‰י‡
‚˙‰לו˙ ‡ל˜י˙ נעלי˙ כל כך ,ע„ ˘‡ין בכח „‡‰ם ‰נבר‡ ל˜בל ,‰ו‰ו‡ "ס˙ימ‡ „כל
ס˙ימין" ,ולכן נ˜ר‡ ב˘ם "חו˘ך" בבחינ˙ "י˘˙ חו˘ך ס˙רו".4
‡ך ב"מע˘ ‰בר‡˘י˙" ‰ס„ר ‰ו‡ „"‰יום ‰ולך ‡חר ‰ליל ,"‰כי "מע˘ ‰בר‡˘י˙"
‰ו‡ עבו„˙ „‡‰ם בענייני ‚‰וף„‰ ,ברים ˘‚‰מיים ו‰עולם ˘סביבו„‡‰˘ ,ם מˆוו‰
ל˜„˘ ולזכך ‡˙ ˘‚‰מיו˙ על י„י ˜יום ‰מˆוו˙ ב„ברים ˘‚‰מיים ו˙‰עס˜ו˙ בˆרכי
‚‰וף ל˘ם ˘מים ,ו‡ם כן ,ס„ר ‰עבו„‰ ‰ו‡ „‰יום ב‡ ל‡חרי ‰ליל˙„ :‰חיל ‰מˆוי
‰עולם ˘‚‰מי במˆב ˘ל "ליל – "‰חו˘ך‰ ,עלם ו‰ס˙ר על ‡ורו י˙' ,ו„‡‰ם בעבו„˙ו
פועל לזכך ‡˙ ˘‚‰מיו˙ ע„ ‡˘ר י‡יר "‰יום"˘ ,ממ˘יך ‡ור „˜‰ו˘‚ ‰ם על ‚‰וף
ו‰עולם ‰חומרי.

וז‰ו ע"י ˘מ‰פכים ‡˙ חו˘ך ‰עולם ˘‚‰מי ל‡ור .ולכן כן ‚ם ‰ו‡ בענין ˙‰פל,‰

ובז‡ ‰מרינן‰‰˘ ,לכ‰ ‰י‡ ˘ס„ר ˙‰פילו˙ ‰ו‡ כב"מע˘ ‰בר‡˘י˙" ˘"‰יום ‰ולך

˘עי˜ר ענין ˙‰פל‰ ‰ו‡ „‰יבור ˘ב˙פל˘ ,‰על י„ו נע˘ ‰זיכוך ‚‰וף ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙,

‡חר ‰ליל ,"‰כי ˙כלי˙ ‰כוונ˘ ‰ל ברי‡˙ ‰עולם וירי„˙ ‰נ˘מ ‰למט‡ ‰ינ ‰ל‰עלו˙

כנ"ל.

ול‚לו˙ ˜„ו˘˙ ‰נ˘מ ‰בלב„‡ ,ל‡ לע˘ו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים „ו˜‡ ,כנ"ל ,לעבו„

וכמו ˘נפס˜ ל‰לכ‰"˘ ,‰ר‰ור ל‡ו כ„בור „מי ,ו‡ם ˜ר‡ ˜"˘ במח˘ב˙ו ובלבו לב„

‡˙  '‰במ˜ום ‰ליל ‰ו‰חו˘ך ,ול‰פוך ‡˙ "‰ליל "‰ל‡ור ויום.

בכל כח כוונ˙ו ,ל‡ יˆ‡ י„י חוב˙ו ,וˆריך לחזור ול˜רו˙ ,וכן בברכ˙ ‰מזון „‡וריי˙‡
וב˘‡ר ברכו˙ „רבנן וב˙פל ,"‰ומ‡י„ך ‰רי "‡ם ‰וˆי‡ ב˘פ˙יו ול‡ כיון לבו – יˆ‡
י„י חוב˙ו ב„יעב„  . .לב„ מפסו˜ ר‡˘ון ˘ל ˜"˘ וברכ ‰ר‡˘ונ ,"‰וטעם „‰בר ‰ו‡
לפי "˘‰נ˘מ‡ ‰ינˆ ‰ריכ˙ ‰י˜ון לעˆמ ‰במˆו˙ ,ר˜ ל‰מ˘יך ‡ור ל˙˜ן נפ˘ ‰חיוני˙
ו‚‰וף ,ע"י ‡ו˙יו˙ „‰בור ˘‰נפ˘ מ„בר˙ ב '‰מוˆ‡ו˙ ‰פ ‰וכן במˆו˙ מע˘יו˙ ˘‰נפ˘
עו˘ ‰ב˘‡ר ‡ברי ‚‰וף" )˙ני‡ פל"ח(.
ו‡ם כן עי˜ר מטר˙ ˙‰פיל‰ ‰י‡ ל˜„˘ ‚‰וף ולזככו ,ולכך ‡ם ל‡ ‰וˆי‡ ˙‰יבו˙
ב˘פ˙יו ˘‚‰מיו˙ – ל‡ יˆ‡ י„י חוב˙ו כלל .כי ‰כוונ ‰ו˙‰כלי˙ ‰י‡ ב˜י„ו˘ "מע˘‰
בר‡˘י˙" ,ובזיכוך כוחו˙ ‚ופו ונפ˘ו ‰ב‰מי˙.
 (4ר‡ - ‰לענין ˙פיל˙ ערבי˙ ‡ -ו ˙"‰מסעי ס"ע ‡'˘ˆז .ובבי‡ו"‰ז ל) ˆ"ˆ‰ע‘ ˆ‡( ”כח˘יכ ‰כ‡ור."‰

