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לקראת שבת

יח

פתח דבר

"גרשון בער! הולך אתה לישון ,יש לעשות תשובה"
‰חסי„ ‰נו„ע ל˘ם ˙‰ל ‰ו˙פ‡ר˙ ב˙וככי ז˜ני חסי„י ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו׳׳ר ‰ר‰׳׳˜ ˆמח ˆ„˜

תוכן ענינים
מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

בעז‰י״˙.

זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״מ זי״ע‰ ,ר״ר ‚ר˘ון „וב נ״ע ‰ . .י׳ מחונך מז˜נו‡ ,ח„ מבעלי ˘ם בחסי„י ‰ו„

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ מ˘פטים,

כ״˜ רבינו ‰ז˜ן ,ו‰י׳ )‰ר‚׳׳„( מ˜ו˘ר רבו˙ ב˘נים ל‰ו„ כ׳׳˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜ מו‰ר״˘ ו‡חרי

‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰

כן ל‰ו„ כ״˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב נ"ע[.
רבו˙ ב˘נים ‰י׳ )‰ר‚״„( מ˙למי„י ‰רב „˜‰ו˘ ‰ר׳׳ר ‰לל זˆו˜׳׳ל מפ‡ריט˘‰ ,נ ‰כל ימיו
עס˜ ב˙ור ‰ועבו„ ‰ו‰י׳ עוס˜ בעבו„˘ ‰בלב כפי ˘ני ‰פירו˘ים ‰מבו‡רים ב„‡״ח (‡ ,בלב
ב( עם ‰לב.

ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

˙˘סז( ,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.

מ‡וחר בליל ,‰ל‡חר עבו„˙ ‰יום ו‡חרי ˜רי‡˙ ˘מע ,לפני ˘‰ולכים לי˘ון˘ ,עבורו ל˜ח

וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו

„‰בר זמן מסויים ,ו‰ו‡ ˙‰כונן לברכ˙ ‰מפיל‰ ,י' ‡ומר לעˆמו "‚ר˘ון בער! ‰ולך ‡˙‰

‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘

לי˘ון ,י˘ לע˘ו˙ ˙˘וב] ,‰ב˜ימ˙ך[ עליך ל˜ום ]ב‡ופן[ ‡חר ל‚מרי ,עליך ל‰ר‚י˘ ול‰בין ‡˙

ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙

‰רחמנו˙ ‡‰מי˙י˙ כלפיך".

‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי

‡ילו '˙ביעו˙' ‰יו לחסי„ ‰ר‚"„ מעˆמו ,ומ„וע ‰ו‡ ביטל ‡˙ עˆמו ו˙בע מעˆמו כל-כך,
‡˙ ז‡˙ ˜˘ ‰ל‰בין.

‰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[,

‡ולם עˆם ‰עוב„˘ ,‰חסי„ מחונך מז˜ני בעלי ˙ור ‰ועבו„ ‰חסי„יים ,נ ‚‰בס„ר ‰ז,‰

וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

˘„‡‰ם ‡ינו ˆריך ל‰יו˙ מרוˆ ‰מעˆמו ,ועליו לר‡ו˙ לחפור ול‚לו˙ ‡˙ ˜„‰ו˙ מן ˜„‰ו˙,

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

‰עניינים ‰עמו˜ים ˘טרם עוּ ּ¿ב„וּ בעבו„˙  '‰ב„רכי ‰חסי„ו˙ ,זו‰י ‰ור‡ ‰מסויימ˙ לחסי„ים
˘‰ינם בעלי עבו„ ,‰כיˆ„ עלי‰ם ל˙‰למ„ לעסו˜ עם עˆמם ,ולר‡ו˙ ‡˙ ‰חסרונו˙ ‡‰י˘יים.
כל ‡לו „‰ברים ‡מורים בנו‚ע לחסי„ים ‰מבינים חסי„ו˙ ועוס˜ים בעבו„˙ ˙‰פל ‰על פי
„רכי ‰חסי„ו˙‡ ,ל‡ ˘עבו„˙ם טרם ‚‰יע ‰לפועל ממ˘ ע˜ב סיבו˙ ˘ונו˙‰ ,ם – ל„‡בוננו –
בעלי חסרונו˙ ,ורחמנו˙ ‚„ול ‰עלי‰ם.

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

מכל ˘כן ו˜ל וחומר בן בנו ˘ל ˜ל וחומר‡ ,לו מפרחי ‰חסי„ים  -יי˙כן ˘ב˙עו„˙ ‰לי„‰
בלי עין ‰רע ]‰ו‡ בן[ ˘נים רבו˙‡ ,ולם ב„רכי ‰חסי„ו˙ בכלל ובמ„ו˙ חסי„יו˙ בפרט ‰ו‡
ע„יין ‡ברך ˆעיר ,ו‰ו‡ נˆרך למור„ ‰רך בכלל ועליו לˆיי˙ בכל בפועל ממ˘...
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜ל‡-ב(

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

במה יזכו ש"לא תהי' משכלה"
בין "ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰ב‡רˆך" ל"‡˙ מספר ימיך ‡מל‡"  /בין "‡ם
˙ע˘ ‰רˆוני" ל"‡ם ˙עב„וני"  /בי‡ור ‰מ˘ך ‰כ˙ובים בפר˘˙נו
על ‰ברכו˙ במילוי רˆון ˜‰ב"‰
)ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ'  128ואילך(

פנינים

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

מיתת השור  -דיני נפשות?

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ'  329ואילך(

יסוד חיוב תשלומי ארבעה וחמשה

)יעויין בארוכה לקו״ש חט״ז עמ׳  258ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
"קבלת עול" גם במצוות הגיוניות
מ„וע ‡סור ל„˙‰יין בפני „יינים ‚ויים כ‡˘ר פוס˜ים כמו י˘ר‡ל?
‡ /יזו ‚זיר˙‰ ‰בטל ‰בע˙ מ˙ן ˙ור / ?‰מ˙י ‰יˆר ‰רע מפ˙˙‡ ‰
‰י‰ו„י לע˘ו˙ מˆוו / ?‰וכיˆ„ י˘ ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ‰מובנו˙
ו‚‰‰יוניו˙?
)ע"פ לקוטי שיחות חלק ג עמ'  895ואילך(

פנינים

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

החוטא שביהודי אינו "נוכח"!
הדרך למנוע "משכלה ועקרה" )ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ'  273ואילך(
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עמ' (302

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
פלוגתת בבלי וירושלמי בגדר שעבוד ערב
יסי˜ „נחל˜ו ‰בבלי ו‰ירו˘למי ב„ין ערב ל‡חר מ˙ן מעו˙ ,וי˙ל‰
ז ‰ב‚„ר ˘עבו„ ערב בל‡ ˜נין ‡י ‰וי כ‡ילו לו ‰בעˆמו ‡ו ˘˜יבל
עליו חיוב ˆ„„י

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ'  145ואילך(

◇ ◇ ◇
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˙

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
הזכות והיכולת להשפיע

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
עבודת השם קודם השינה

המדור מודפס זכות

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן

יז

חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

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

ביאורים בפשוטו של מקרא

במה יזכו ש"א תהי' משכה"
בין "לא תהי' משכלה בארצך" ל"את מספר ימיך אמלא"  /בין "אם תעשה רצוני" ל"אם תעבדוני"  /ביאור המשך
הכתובים בפרשתנו על הברכות במילוי רצון הקב"ה

ī

ﬠבודת השם קודם השינה
להירדם צריכים ממחשבה בתורה ,מפרק תניא ,משנה משניות ,פסוק תהלים או פסוק חומש  . .צריכים להירדם
מהמחשבות בדברי תורה ואז השינה היא שינה יהודית.

ī

בפר˘˙נו ב‡ ‰ברכ ‰ל‡„ם ‰עוב„ ‡˙ " :'‰ועב„˙ם ‡˙ ‡ '‰ל˜יכם ,וברך ‡˙ לחמך ו‡˙
מימיך ,ו‰סירו˙י מחל ‰מ˜רבך" )כ‚ ,כ.(‰

להירדם מתוך מחשבה בתורה

וממ˘יך ‰כ˙וב ,בפסו˜ ˘ל‡חר מכן ,בברכ ‰נוספ˙" :ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰וע˜ר ‰ב‡רˆך˙‡ ,
מספר ימיך ‡מל‡" )כ‚ ,כו(.

ב˘נ˙ ˙רנ"‡ ]ב‰יו˙ כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי" ıנ"ע כבן ‡ח˙-ע˘ר‰ [‰חל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר

ובכמ ‰מפר˘ים למ„ו )‡בן עזר‡ ,רמב"ן ועו„( ˘˘ני פסו˜ים ‡לו ‰ם ‰מ˘ך ‡ח„ – ˘כ‡˘ר
"ועב„˙ם ‡˙ ‡ '‰ל˜יכם"‡ ,ז ˙˜ויים ‰ברכ˘ ‰בפסו˜ ‰ר‡˘ון – "וברך ‡˙ לחמך ו‡˙ מימיך
ו‰סירו˙י מחל ‰מ˜רבך" ,וכן ‰ברכ˘ ‰בפסו˜ ˘‰ני – "ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰וע˜ר ‰ב‡רˆך ‡˙
מספר ימיך ‡מל‡".
‡מנם ‰עירו במפר˘ים˘ ,מז˘ ‰ל‡ נ‡מר ו‡"ו ‰מוסיף ב˙חיל˙ ‰פסו˜ ˘‰ני – "ול‡ ˙‰י'
מ˘כל ‰וע˜ר‚ ‰ו'" – י˘ מ˘מעו˙ ˘פסו˜ ז‰ ‰ו‡ ענין ח„˘ ]ול‰עיר עו„˘ ,לפי חלו˜˙
‰פר˘יו˙ ‰רי בפסו˜ ז") ‰ל‡ ˙‰י' מ˘כל ("‰מ˙חיל ‰פר˘ ‰ח„˘) ‰ס˙ומ.[(‰

‰ר] ˜"‰מו‰ר˘"ב[ ללמו„ ‡˙י ״˙ני‡״ ˘ל˘ פעמים ב˘בוע‰ .לימו„ ‰י' ר˜ כמ˘ ‰ורו˙,
ובעי˜ר ‰יו סיפורים וענינים ‡ו„ו˙ ‰״˙ני‡״‡ .ז ‡מר לי ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‡ :˜"‰י˙‡
במ„ר˘ ˘בע˙ ˘‰ינ‰ ‰נ˘מ ‰עול ‰למעל ‰ו˘ו‡ב˙ ל ‰חייםˆ‡ .ל חסי„ים ‰ענין ‰ו‡ :ל‰בין
‡ימר ‰ב"˙ני‡".
וˆיוו ‰עלי לח˘וב ב˘יעור ‰״˙ני‡״ ˘למ„˙י ‡ז ‡חרי ‡מיר˙ ברכ˙ ‰מפיל לפני ˘‰ינ‰
ול‰יר„ם מ˙וך ‰מח˘ב ‰ב"˙ני‡״.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  ‰"˘˙'‰עמ' (16

ונר‡ ‰לומר ˘כן ‰י‡ ˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ו ,וכ„ל˜מן.

ב.

לכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר ל‰בין‡˘ ,כן פסו˜ ז" – ‰ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰וע˜ר ‰ב‡רˆך" – ‰ו‡ ענין

ח„˘ ל‚מרי ,כי ב˘ונ ‰מ‰ברכו˙ ˘בפסו˜ ˜‰ו„ם ˘˙לויו˙ ‰ן ב˙נ‡י )כ‡˘ר "ועב„˙ם ‡˙ '‰
‡ל˜יכם" – ‡ז „ו˜‡ "וברך ‡˙ לחמך ו‡˙ מימיך"(‰ ,רי ‰ברכ ‰כ‡ן ‡ינ˙ ‰לוי' ב˙נ‡י כלל.
ומ˙חז˜˙ ‰בנ ‰זו כ‡˘ר מ„יי˜ים בל˘ון ‰ברכ) ‰ר‡‚ ‰ם ב‡ר ב˘„ ‰על ר˘"י כ‡ן .ועו„(:
ב˘ונ ‰מ‰ברכ˘ ‰בפסו˜ ˜‰ו„ם˘ ,ב ‰נ‡מר "וברך ]‡ '‰ל˜יך[ ‡˙ לחמך ו‡˙ מימיך" – ‰רי
בברכ ‰זו ל‡ נזכר˙ פעול ‰מיוח„˙ ˘ל ˜‰ב"‡ ,‰ל‡ נ‡מר "ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰וע˜ר ‰ב‡רˆך";
ומ˘מע לכ‡ור„˘ ,‰בר ז‰ ‰ו‡ מס‚ול˙ ‡‰ר ıעˆמ‰

)ועל „רך מ˘ ‰כ˙וב במלכים )מ"ב ב ,יט(

ˆריכ ‰ל‰יו˙ ˙פל ‰ולפני ˙‰פל‡ ,‰ך ב˙חיל ‰מן ‰‰כרח ˘˙‰י' ˘ינ ‰י‰ו„י˙˘ ,ינ ‰י‰ו„י˙
מ˘מע˘ ‰נר„מים ל‡ מ"‰מפיל״‡ .כןˆ ,ריכים לומר ברכ˙ ‰מפיל‡ ,ך ל‡חר מכן ...ל‰יר„ם
ˆריכים ממח˘ב ‰ב˙ור ,‰מפר˜ ˙ני‡ ,מ˘נ ‰מ˘ניו˙ ,פסו˜ ˙‰לים ‡ו פסו˜ חומ˘.
)˘מע˙י מ‚„ולים ˘˘יר˙ ‡‰זינו ˆריך י‰ו„י ל„ע˙ בעל פ‡ . ‰ילו י„עו ‡נ˘י עס˜ים על ˘פע
‰ברכ„‚‰ ‰ול ‰בעס˜י‰ם ˘˘יר˙ ‡‰זינו בעל פ ‰יכול ‰לפעול‰ ,יו ז‰ירים בכך ‰רב ‰יו˙ר(.
ˆריכים ל‰יר„ם מ‰מח˘בו˙ ב„ברי ˙ור ‰ו‡ז ˘‰ינ‰ ‰י‡ ˘ינ ‰י‰ו„י˙.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  ‡"˘˙'‰עמ'  - 56-57ספר ˘‰יחו˙ ‰מ˙ור‚ם  ‡"˘˙'‰עמ' מו(

לקראת שבת

כתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום ייויום
מכתבי

"ו‡‰ר ıמ˘כל˙"( ,ו‰יינו‡˘ ,ין ברכ ‰זו ˙לוי' ב˜יום ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙‰ ,נע˘ו˙ בכל מ˜ום בעולם,

הזכות והיכולת להשפיע
החלק היפה בחיים – היכולת
להשפיע על אחרים
...אין לך חלק יפה בחיים מכאשר ההשגחה
העליונה נותנת האפשרות לא רק לבחור בחיים
בחלקו בעולמו הפרטי ובחייו הפרטים ,אלא גם
להשפיע על חוג מסוים ולהכריעם לטוב ,שגם הם
יבחרו בחיים האמיתי ובטוב האמיתי.
מזה מובן ג"כ אשר היצר הרע והלעו״ז נלחמים
ומבלבלים יותר לזה המשפיע על אחרים בכיוון
טוב יותר מאשר מבלבלים לאיש פרטי שרק בד'
אמות שלו מדליק אור הנשמה שלו להאיר חלקו
לבד .ועי"ז מובן ופשוט בהחלט ,שאל יפול לב
זה שמבלבלים אותו כנ"ל ,כיון שזהו סימן שעליו
לפעול יותר מסתם בן אדם שלכן היצר לוחם
ומתגבר יותר וכמרז״ל הידוע ,כל הגדול מחבירו
)שבכלל זה גם גדולה בהשפעה( יצרו גדול הימנו.
ביחד עם זה הובטחנו ,שלפום גמלא שיחנא,
ולכל אחד ואחד ניתנו הכחות הדרושים לו למלאות
תפקידו הוא ,ואין הדבר תלוי אלא ברצונו להוציא
יכולתו והכחות שלו אל הפועל.
)אגרות קודש חי"ד עמ' תקז(

השפעתו הרחבה של עיתונאי
השפעתו של אדם מוגבלת היא בדרך כלל ,או
לסביבתו הקרובה ,משפחתו וידידיו ,או ,אם הוא
מורה או מרצה ,לחוג רחב יותר.
לאידך ,העיתונאי ,שדבריו והגיגיו זוכים לתפוצה
רבה באמצעות הדפוס ,נהנה מהשפעה רחבה
הרבה יותר; הוא אינו מוגבל כל כך הן מבחינת
המקום ,מכיוון שדברי דפוס מגיעים לרחוק ,והן
מבחינת הזמן ,מכיוון שדבריו נרשמים ונשמרים.
כך זכית שיש לך אפשרויות הרבה יותר רחבות
מהאדם הרגיל להשפיע על אחרים ,לעזור להאיר
את חושך הלילה במידה הולכת וגוברת...

‰

‡ל‡ ‰י‡ ברכ˘‰ ‰ייכ˙ ל‡ר ıי˘ר‡ל  -מעˆם ס‚ול˙ ‡‰ר.ı

השפעתו של ר"מ שהוא גם רב
...וכיון שזכה כת"ר והוא ר״מ וגם רב ,בודאי
למותר להדגיש שהוספה בניצול היכולת שניתנה
לו מההשגחה העליונה להשפיע על כו״כ מאחב"י,
שכ״א עולם מלא ,הרי זו מהזכויות הכי גדולות.
ויהי רצון שיקויים בו הנמשל מדוגמת חכמינו
ז״ל מי שיש לו מנה רוצה מאתים ,מאתים רוצה
ד׳ מאות  -שאם כפשוטו כך ,על אחת כמה וכמה
בהנמשל ,הערכים האמתיים והנצחיים דהפצת
התורה ומצותי׳.
)אגרות קודש חל"ב עמ' שיב(

‡מנם ר˘"י בפירו˘ו ˘ולל ‰בנ ‰זו ,ו‰ו‡ מע˙י˜ ‡˙ ˙‰יבו˙ ˘ב˙חיל˙ ‰פסו˜ – "ל‡ ˙‰י'
מ˘כל ,"‰ומפר˘‡" :ם ˙ע˘ ‰רˆוני" ,ו‰יינו‚˘ ,ם ברכ ‰זו ˙לוי' ‰י‡ ב˙נ‡י ו‡ינ ‰מעˆם
ס‚ול˙ ‡‰ר.ı
וכ˙ב ‰ר‡"ם˘ ,ר˘"י נ˙כוון לחבר ‡˙ ‰פסו˜ ‰ז ‰עם ‰פסו˜ ˜‰ו„ם ,ול‚„‰י˘ ˘‚ם ברכ‰
זו ˘ל "ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰וע˜ר ‰ב‡רˆך" ב‡ ‰כ˘כר על "ועב„˙ם ‡˙ ‡ '‰ל˜יכם" ˘בפסו˜
˜‰ו„ם )ו‡ין ‰י‡ ענין ח„˘ – כמו ˘‰י' ‡פ˘ר ל‰בין ,כנ"ל – ‡ל‡ ‰מ˘ך ‡ח„ ,וכ„ברי ‰מפר˘ים ‰נ"ל ס"‡(.
‡ך ˜˘˘ ,‰לפי ז‰ ‰י' ר˘"י ˆריך לכ˙וב ברור ˘פסו˜ ז" ‰מחובר למ˜ר‡ ˘ל מעל"‰
וכיוˆ‡ בז.‰
וב‡מ˙ כ„ „יי˜˙ בל˘ון ר˘"י נר‡ ‰ל‰יפך˘ ,ר˘"י נ˙כוון ל‰פרי„ בין פסו˜ ז ‰ל‰פסו˜
˜‰ו„ם – כי בפסו˜ ˜‰ו„ם נ‡מר "ועב„˙ם ‡˙ ‡ '‰ל˜יכם" ,ו‡ילו ר˘"י )ל‡ כ˙ב בס‚נון ז:‰
"‡ם ˙עב„וני"‡ ,ל‡( „יי˜ לכ˙וב בל˘ון ‡חר˙‡" :ם ˙ע˘ ‰רˆוני".

השפעתו של "גנרל" בהפצת היהדות
כמובן ,שמחתי באמת לקרוא על נכונותך
"להתנדב״ ,כפי שאתה מבטא זאת .הסיבה
למירכאות היא לא חס-ושלום להמעיט בצורה
כלשהי בהחלטתך המסורה לעשות את המירב,
אלא להדגיש שלגבי יהודי ,למרות שניתנת לו
האפשרות להיות ״מתנדב״ מבחירתו החופשית,
כמו שכתוב )דברים ל ,יט( ״החיים גו׳ נתתי לפניך
הברכה גו' ובחרת בחיים למען תחי' אתה וזרעך״
)דברים ל ,יט( ,התורה אומרת לנו במקביל ,שכל
יהודי למעשה מגויס לצבאות ה' .ברור שמי שיש לו
את היכולת להשפיע על אחרים אינו יכול לראות
את עצמו כחייל רגיל ,אלא כמפקד בצבאות ה',
ואחד שיש לו יכולות רבות יותר להנהיג ולהשפיע
על כאלו "מפקדים״ ,צריך לראות את עצמו כגנרל.
זוהי ,אפוא ,היחידה המובחרת אלי' ׳׳גויסת״,
והעובדה שבמקביל אתה גם ״מתנדב״ ,מבטיחה
שתמלא את חובותיך ואת זכויותיך ברמה הגבוהה
ביותר של מסירות ,שמבטיחה גם את הזכות
המירבית לך ולכל השייך לך.
)תרגום מאנגלית  -מכתב מי"ז טבת ה'תשל"ד  -נדפס ב"פרופ' גרין שלום וברכה"
עמ' (761-661

)תרגום מאנגלית  -מכתב מחנוכה ה'תשט"ו  -הופיע ב
" "ebber rehctivabul eht yb srettelח"א עמ'  191ואילך(

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן ,הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה וﬠשירות גדוה

ו‰עול‡ ‰יפו‡‡˘ ,מנם ל„ע˙ ר˘"י ברכ ‰זו ˘ל "ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰ו‚ו'" ˙לוי' ‰י‡ ב˜יום
רˆונו י˙ברך‡ ,בל ל‡י„ך ‚יס‡ ‡ין ‰י‡ ‰מ˘ך ל‰פסו˜ ˜‰ו„ם ב„בר "ועב„˙ם ‡˙ ‡ '‰ל˜יכם"
‡ל‡ י˘ ב˙ ‰וכן ח„˘ ומיוח„.

‚.

בי‡ור ‰ענין:

‡ם כי רבים ‰מפר˘ים ‡˙ ל˘ון ‰כ˙וב "ועב„˙ם ‡˙ ‡ '‰ל˜יכם" בנו‚ע לכללו˙ עבו„˙
 '‰ו˘מיר˙ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ )ר‡ ‰ר‡ב"ע .ועו„(‰ ,רי ˘ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ‰כוונ‰ ‰י‡ )ר˜(
ל˘ליל˙ עבו„ ‰זר– ‰
˘כלפי מ˘ ‰נ‡מר בפסו˜ ˘לפני כן )כ‚ ,כ„(" :ל‡ ˙˘˙חוו ‰ל‡ל˜י‰ם ול‡ ˙עב„ם  . .כי
‰רס ˙‰רסם ו‚ו'" ,ממ˘יך ו‡ומר "ועב„˙ם ‡˙ ‡ '‰ל˜יכם" '‰ ˙‡ ,בלב„ )ר‡ ‰רמב"ן ועו„(.
ומע˙ ‰יובן ‰יטב מ„˘ ‰יי˜ ר˘"י בל˘ונו בפסו˜ ˘‰ני וכ˙ב‡" :ם ˙ע˘ ‰רˆוני" )ול‡
"‡ם ˙עב„ני" וכיוˆ‡ בז– (‰
ל‚„‰י˘ ‡˙ ‰‰ב„ל בין ‰פסו˜ים:
בפסו˜ ‰ר‡˘ון מ„בר על מי ˘נז‰ר מעבו„-‰זר ‰בלב„ )"ועב„˙ם ‡˙ ‡ '‰ל˜יכם"( ו‰ו‡
מ˙ברך בברכ˙ ‰לחם ו‰מים ו‰רפו‡") ‰וברך ‡˙ לחמך ו‡˙ מימיך ו‰סירו˙י מחל ‰מ˜רבך"(;
ו‡ילו בפסו˜ ˘‰ני מ„בר על מי ˘עו˘ ˙‡ ‰רˆון ˜‰ב" ‰ב˜יום כל ‰מˆוו˙ ,ו‰ו‡ מ˙ברך
בברכ ‰נעלי˙ יו˙ר" :ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰וע˜ר ‰ב‡רˆך".
כלומר:
‰פירו˘ ˘ל "ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰וע˜ר ‰ב‡רˆך" ‰ו‡ פ˘וטו כמ˘מעו – ˘ברכ ‰זו ‡ינ) ‰ר˜(
ל‡„ם פרטי ,לז˘ ‰עו˘ ˙‡ ‰רˆונו ˘ל ˜‰ב"‡ ,‰ל‡ ברכ ‰ל‡‰ר ıעˆמ˘ ,‰מ˘˙נ ‰טבע‰
ל‰יו˙ ‡ר‡˘ ıין ב" ‰מ˘כל ‰וע˜ר."‰

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

ונמˆ‡‰˘ ,וספ˙ ˙יב˙ "ב‡רˆך" ל‡ ב‡ ‰ל‚‰ביל ברכ ‰זו )˘‰י‡ ר˜ ב‡ר ıי˘ר‡ל בלב„(,
‡ל‡ ‡„רב ,‰ל„‚‰יל ‡˙ ‰ברכ‰ ‰ב‡ ‰על י„י ע˘יי˙ רˆון ‰˘ ,'‰ברכ ‰נמ˘כ˙ ל‡ ר˜ ל„‡‰ם
‰עו˘ ‰רˆונו‡ ,ל‡ מבי‡ ‰ברכ ‰לכל ‡ר ıי˘ר‡ל כול.‰
וכ„י ל˜בל ברכ„‚ ‰ול ‰זו ל‡ „י ב˘ליל˙ עבו„ ‰זר ‰בלב„ – "ועב„˙ם ‡˙ ‡ '‰ל˜יכם" ול‡
‡˙ זול˙ו – ‡ל‡ י˘ ˆורך ב"˙ע˘ ‰רˆוני" בכלל˜ ,יום כל ‰מˆוו˙.

„.

‡נכי ˘ולח מל‡ך ‚ו'" )כ‚ ,כ-כ‡(;
ומבטיח ˜‰ב"‰ ˙‡ ‰ברכ˙˘ ‰בו‡ על י„י ע˘יי˙ רˆון " :'‰כי ‡ם ˘מוע ˙˘מע ב˜ולו,
וע˘י˙ כל ‡˘ר ‡„בר ו‡ייב˙י ‡˙ ‡ויביך וˆר˙י ‡˙ ˆורריך .כי ילך מל‡כי לפניך ,ו‰בי‡ך ‡ל
‡‰מורי ו‰ח˙י ו‰פרזי ו‰כנעני ‰חוי ו‰יבוסי ו‰כח„˙יו" )כ‚ ,כב-כ„(.
וע˙ ,‰כיון ˘‰זכיר ‰כ˙וב ‡˙ יו˘בי ‡‰ר‡‰" – ıמורי ו‰ח˙י ו‚ו'" – מז‰יר ‰כ˙וב ,ב˙ור
"מ‡מר ‰מוס‚ר"‡˘ ,סור לעבו„ ‡˙ ‡לו˜י ‰עמים ‰‰ם ,ונו˙ן ‚ם ˘כר מיוח„ על ˘ליל˙
עבו„ ‰זר" :‰ועב„˙ם ‡˙ ‡ '‰ל˜יכם – וברך ‡˙ לחמך ו‚ו'" )כנ"ל(.

‰מעו˙ ˘‰לו.‰

‰כ‡ ‡יכ‡ ‡מיר˙ו „"‡מר ˘ב˜י' ו‡נ‡ י‰ב",

פירו˘,

„˘עבו„ ערב בל‡ ˜נין ‡יכ‡

ר˜ במ"˘ ‰על פיו ‰וˆי‡ מעו˙יו"‚˘ ,רם
ל‰חסיר ‰ממון מן ‰מלו ,‰וכיון ˘מפ˘טו˙
‚‰מר‡ ל‡ מˆינו ˘‰ו‡ ר˜ מ‚„ר "‚רמי"
ו„‰ומ˘) ‰נ‡מר ˘עˆם מ˘ ‰ע˘„ ‰בר
‚‰ורם ל‰חסיר ממון ‰ו‡ ‰מחייבו(‡ ,ל‡
˘עי"ז

נ˘˙עב„

בעˆמו,

פירו˘,

„כיון

˘‰וˆ‡˙ ‰ממון ע"י ‰מלו‰ ‰י˙ ‰ר˜ על
סמך „ברי ‰ערב‰ ,וי כ‡ילו ‰ו‡ ‰מוˆי‡
ממון מן ‰מלו ‰ובז ‰מ˘˙עב„ ל˘‰יב לו

ול‡חר "מ‡מר מוס‚ר" ז ‰ב‡ז‰ר˙ עבו„ ‰זר ,‰חוזר ‰כ˙וב לפר˘ ‡˙ ‰ברכו˙ ˘יבו‡ו
)וזו כוונ˙ ר˘"י

ב‡ומרו‡" :ם ˙ע˘ ‰רˆוני"˘ ,פסו˜ ז ‰ב‡ ב‰מ˘ך למ˘ ‰נ‡מר ˜ו„ם לכן "וע˘י˙ כל ‡˘ר ‡„בר" .וכן פיר˘ ב‚ור

‡רי' על ר˘"י(;
˘מלב„ עˆם ˆ‰‰לח ‰בכיבו˘ ‡‰ר ıו‰כח„˙ יו˘בי ‡‰ר‰ ,ıנ ‰ל‡חר ˘י˙יי˘בו ב‡רı
י˘ר‡ל ˙‰י' ‰ברכ„‚‰ ‰ול ‰ב‡ר ıעˆמ" :‰ל‡ ˙‰י ‰מ˘כל ‰וע˜ר ‰ב‡רˆך".

.‰

‡בל ˘‰עבו„ עˆמו חל ר˜ ע"י ˘‰וˆי‡ ממנו

˘מ˜בל ‰נ‡ ‰במ˘ ‰מ‡מינו ‰מלו‡‰ ,‰

ע"י ˘מ˜בל ממנו ‰נ‡‡ ‰חר˙ וכיו"ב ,כ"‡

ב˙חיל˙ ‰ענין נ‡מר ˘˜‰ב"˘ ‰ולח מל‡ך ˘יסייע בי„ י˘ר‡ל ל‰יכנס ל‡ר ıי˘ר‡ל – "‰נ‰

בזכו˙ ע˘יי˙ רˆון  '‰בכלל – ˘על ז‡ ‰מר ˜ו„ם לכן" :וע˘י˙ כל ‡˘ר ‡„בר"

כ‡סמכ˙‡ בעלמ‡‡ ,ל‡ ‰ו‡ ˜נין בלב ˘לם,

ומ˘עב„ נפ˘י'‡ .בל ב‡ם ˘‰עבו„ ‰ו‡ ע"י

לפר˘ בב' ‡ופנים„ ,ל„רך ‡ח˙ ‡ינו כלל

וכך י˘ לב‡ר ,לפי ר˘"י ˙‡ ,ס„ר ‰כ˙ובים:

וממ˘יך ‰כ˙וב – ל‡חר ‡ומרו "ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰וע˜ר ‰ב‡רˆך" – "‡˙ מספר ימיך

‡מל‡":

‰ממון ,ככל לו‰ ‰מוˆי‡ ממון ממלו˘ ‰עי"ז
נ˘˙עב„ לו‰ .יינו „‰וי כ‡ילו ˜יבל ‰ערב
עˆמו ‰מעו˙ מן ‰מלו‰

)ר‡˙ ‰וס' רי"„ ˜י„ו˘ין

ח ,ב( ,ו‰ו‡ ‰עומ„ במ˜ום ‰לו ‰לפרוע
)ול„רך זו ‚„ ‡‰ובין מן ‰לו˙ ‰חיל ‰ול‡ מן
‰ערב )ב"ב ˜ע‚ ,ב ו‡ילך(‰ ,ו‡ כעין ˙נ‡י ˆ„„י
ב„יני ‰ערב ,ו‡ינו מעˆם ‚„רו .ו‡כ"מ(.

‡מנם,

ל„רך ‡‰חר˙ ˘עבו„ ‰ערב ‰ו‡

נפר„ מ‰וˆ‡˙ מעו˙ ‰‰לו‡ ‰ע"י ‰מלו,‰

‰ברכ˘ ‰ל "ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰וע˜ר ‰ב‡רˆך" ‰י‡ ר˜ "ב‡רˆך" ,ול‡ בחו"ל ,כי ברכ ‰זו

ונע˘ ‰ע"י מ‰˘ ‰ערב ˜יבל ממנו עו„ ‰נ‡‰

˜˘ור ‰בע˘יי˙ רˆונו י˙ברך ב‡ר ıי˘ר‡ל „ו˜‡ ,כי ל‰יו˙ ˘ז‰ו ‰מ˜ום ‰מיוח„ ו‰נעל‰

‡חר˙ ˘‡‰מינו˜„ ,בל ‰זו ‰י‡ כ˜נין ˘עי"ז

˘‰כין ˜‰ב" ‰עבור בני י˘ר‡ל ,לכן ע˘יי˙ רˆונו י˙ברך ב‡ר ıזו פועל˙ ברכ ‰מיוח„˙ לכל

‚מר ומ˘עב„ נפ˘י' ל˘לם למלו ‰מעו˙יו.

‡‰ר ıכול;‰

עיי' ריטב"‡ ב˜י„ו˘ין ˘ם .מחנ‡ ‰פרים ‰ל'

‡מנם בחו"ל נמ˘כ˙ ‰ברכ ‰ר˜ ל‡„ם ‰פרטי ‰עו˘ ‰רˆון  ,'‰ועל ז ‰ממ˘יך "‡˙ מספר
ימיך ‡מל‡"˘ ,זו ברכ ‰ל„‡‰ם ‰עו˘ ‰רˆון  '‰בכל מ˜ום ומ˜ום‚ ,ם בחו"ל.

טו

ערב ס"‡.

ו‰נפ˜"מ

˘‡‰מינו ‰מלו ‰ועזב ‡˙ ‰לו‡ ‰חר ˘˘מע
ממנו כן ,וב‰נ‡ ‰זו ˘‰סיר מחבירו ˆער
‰חני˜‡ ‰ו ב‰‰נ‡‡‰˘ ‰מינו ‰מלו ‰ו˘ב˜
‰לו ‰על י„ו‚ ,מר ומ˘עב„ נפ˘י'.

ועפ"ז

י˘ לומר „בז‚ ‰ופ‡ ‡יפלי‚ו

‰בבלי ו‰ירו˘למי˘„ ,יט˙ ‰בבלי ‰י‡
כפירו˘ ‰נמו˜"י ורבינו ‚ר˘ום‡„ ,ין מספי˜
ב"‰‰י‡ ‰נ‡ ‡˜„ ‰מ‰ימן לי'" ל˘עב„
‰ערב )ור˜ ˘מועיל „ל‡ ל‰וי כ‡סמכ˙‡
בעלמ‡‡ ,חר ˘י˘נו ל˘‰עבו„ ע"י „בר ‡חר
˘‰ו‡ במ˜ום ˜‰נין(„ ,ב‰נ‡ ‰זו ל‡ „י כ„י
ל‰חיל עליו ˘עבו„ )בל‡ ˜נין( ,ומ˘ ‰ב‡
כ‡ן במ˜ום ˜‰נין ל‰חיל ˘‰עבו„ ‰ו‡ במ‰
˘‰חסיר ‰מלו ‰ממונו על פיו ,וכיון ˘בחנו˜
לי˙‡ לסבר‡ זו‰ ,סי˜ו „ל‡ יועיל ˘עבו„ו
‡ם ל‡ ע"י מע˘˜ ‰נין.

מ˘‡"כ

‰ירו˘למי ‡זל ב„רך ‡‰חר˙,

„˜בל˙ ‰נ‡ ‰זו יפ ‰כח ‰לב„ ‰ל˘עב„ ‰ערב
בל‡ ˜נין ,ולז‡ ‰ף בחנו˜ ‰סי˜ו „מ˘˙עב„
בל‡ ˜נין .וז‰ו ˘ב‡ ר' יוסי לפר˘ ב„בריו,
„בל˘ונו ˘‡מר "מן ‡‰ן ‚ביי מן ‡‰ן ל‡
‚ביי" ל‡ נ˙כוין לומר ‰מס˜נ‡ ל„ינ‡ ממי
י‚ב‡„ ,‰ינו ‚וב ‰כלל מן ‰לו„ ,‰ז‡ ‰ינו
כנ"ל‡ ,ל‡ ר˜ נ˙כוין לפר˘ ‰טעם ל˘עבו„
‰ערב

)עיי' נועם ירו˘למי לירו˘' כ‡ן ובס"פ ‡יז‰ו

נ˘ך(„ ,כיון ˘ע"י ‡מיר˙ו ‚רם ˘בפועל ל‡
בז‰ ,‰ו‡ ב„‰ין „חנו˜ „לעיל,

י˙בע ‰מלו ‰יו˙ר מן ‰לו ,‰ול‡ יˆר ‡ו˙ו

„ב‡ם ˘‰עבו„ ‰ו‡ במ‰˘ ‰וˆי‡ ממון על

לחונ˜ו ב˘ו˜ )‡ף ˘יכול ע„יין ל‚בו˙ ממנו

פיו ‡‰ ,בחנו˜ ˘‰ו‡ ‡חר מ˙ן מעו˙" ,ל‡ו

מן „‰ין( ,כיון ˘מ‡מין ‡˙ ‰ערב במ‰

מי„י חסרי'" )כל˘ון ‰ר˘ב"ם „לעיל( ,ול‡ נ˙ן

˘‡מר "˘ב˜י' ו‡נ‡ י‰ב""‡ ,כ מע˙ ‰ילך

‰מלו ‰ממון על פיו ,ו‡"כ ליכ‡ כ‡ן סמיכו˙

לב˜˘ מעו˙יו ‡ˆל ‰ערב לב„ו ,ולכך ˜יבל

‰מלו ‰על ‰ערב ,כמו במי ˘‰וˆי‡ ממון על

‰ערב טוב˙ ‰‰נ‡˘ ‰ב‡‰מנ˙ ‰מלו‡ ‰ו˙ו,

פיו ,ולכך יˆטרך ˜נין ,ובל‡ ˜נין ל‡ ‚מר

וב˜בל˙ ‰נ‡ ‰זו נ˘˙עב„ ו‡ינו ˆריך ל˜נין.

פ

לקראת שבת

י„

‰וסיפו ל‰בי‡ ‡ף „ברי ˘מו‡ל „ר˜ ב˜נו

˙‰ם מ˜ו„ם לז ,‰ול‰ירו˘למי ‰סי˜ו „ל‡

מי„ו מ˘˙עב„ ,ר˜ סיימו ˘ם ב"‡„ ‡‰ר

כ‰בבלי‰„ ,לכ ‰כר"י ‡ף בחנו˜ ˘‡ין ˆריך

יוסי – "ו‡˙ ˘מע מיני' ,בר נ˘ „‰וˆ ‰יי„

ל˜נין ומ˘˙עב„ לחוב ‰לו ,‰וז‰ו ˘ב‡

מיתת השור  -דיני נפשות?
ואם שור נגח הוא מתמול שלשם והועד בבעליו וגו' השור
יסקל וגם בעליו יומת

לחברי' ב˘ו˜‡ ‡˙‡ ח„ ומר ˘ב˜י' ונ‡ י‰ב,

ר' יוסי ב„בריו„ ,רˆונו לפר˘ ‰סבר‡ מ‰

מן ‡‰ן ‚ביי ומן ‡‰ן ל‡ ‚ביי" .ובפני מ˘‰

˘בחנו˜ מ˘˙עב„ ‡ף בל‡ ˜נין )ובז ‰י˙ב‡ר

פיר˘ „„ברי ר' יוסי נ‡מרו בל˘ון ˙מי,‰‰

ל‰לן מ˘ ‰נ˜ט בל˘ונו „‡ינו ‚וב ‰מן ‰לו,‰

„‡י נימ‡ „‰לכ ‰כר"י ‡ף בחנו˜ ,יבו‡ מז‰

ר˜ מן ‰ערב( .ועיי' ‚ם במ‰ר"‡ פו„ל‡

לכאורה קשה :איך למדים דין מיתת השור מדין
מיתת הבעלים ,והרי מיתת השור אינה אלא איבוד
ממון לבעלים ,וקיי"ל דאין למדים דיני ממונות
מדיני נפשות?

סבר˙ ‰ירו˘' ב„˜‰ם ‡„ ‡‰מר

ויש לומר ,שמאחר שהתורה כללה אותם כאחד,
"השור יסקל וגם בעליו יומת" – הרי אין לפנינו שני
דינים נפרדים ,דין מיתת השור ודין מיתת הבעלים,
אלא דין מיתה אחד שכלולים בו השור והבעלים
כאחד .ונמצא שמיתת השור אינה דיני ממונות
בלבד ,כי אם כלולים בה גם דיני נפשות ,וא"כ שפיר
איכא למיגמר מיני' דיני נפשות.

ל„ינ‡ „מי ˘ˆ„ חבירו ב˘ו˜ )מל' ‰כ˙וב
"ˆו„ ‰ל˜ח˙ נפ˘ו"( וב‡ ‡חר ו‡מר "˘ב˜י'
ו‡נ‡ י‰ב לך" ,יˆטרך ‰מלו ‰ל‚בו˙ מ‡ו˙ו

וב˘„ ‰י‰ו˘ע לירו˘'.

ויובן

˘‡מר ˘ב˜י' ול‡ מן ‰לו ‰עˆמו ,וז„ ‰בר

רב ‡˘י ˘ם ˜ע‚ ע"ב ‚בי ˘עבו„ ערב בכל

˙ימ" ‡‰„ ,‰במ ‰נע˘ ‰ז ‰בעל חוב ˘לו

מ˜ום ˘‰ו‡ בל‡ ˜נין"„ ,ב‰‰ו‡ ‰נ‡‡˜„ ‰

„ל‡ ‰י' מ˙כוין ‡ל‡ לˆ‰יל ‡˙ ז ‰ו˜סבר

מ‰ימן לי' ‚מר ומ˘עב„ נפ˘י'"„ ,בפ˘טו˙

מˆו˜ ‰עבי„" )ל' ‰פני מ˘˘ ‰ם( .ולפירו˘ ‰פני

י˘ לפר˘ ב„בריו˘„ ,עבו„ ‰ערב ‰ו‡ ממ‰

מ˘ ‰יעל„ ,‰בירו˘למי ‚"כ ‰סי˜ו כ‰בבלי

˘‰רויח ממון מן ‰מלו ‰במ‡‰˘ ‰מינו,

ל˙מו ‰מן „‰ין „בחנו˜ י˘˙עב„ )בל‡ ˜נין(,

˘‰י‡ טוב˙ ‰נ‡ ,‰וע"י ריוח ז‰˘ ‰רויח

כמ"˘ במר‡‰ ‰פנים ˘ם ,ולז ‰בחנו˜ ‡ין

מן ‰מלו ‰נ˘˙עב„ ‡ליו ל˘לם לו ממון.

‰לכ ‰כר"י „ס"ל ˘בחנו˜ מ˘˙עב„ בל‡

וכן מ˘מע בכמ ‰פוס˜ים

˜נין ,עיי' במר‡‰ ‰פנים לירו˘' ˘ם.

ולכ‡ור‰

˜י„ו˘ין ז רע"‡( „˘עבו„ ערב ˙לוי ב‰נ‡˙ מ‰

פירו˘ ‰פני מ˘ ‰בז‰ ‰ו‡

˙ימ‡„ ,‰ינו מובן כלל מנ‡ לי' לר' יוסי לומר
„נ˙כוונו ˘י‚ב ‰ר˜ מן ‰מˆיל ול‡ מן ‰לו,‰
וע„ ˘˙מ ‰על ז„ ‰ז ‰ו„‡י ל‡ י˙כן ,ומ‰יכי
˙י˙י ל‡ פיר˘ ב„רך ‰פ˘וט„ ‰נע˘ ‰כערב
בכל מ˜ום ,ו‚ובין מן ‰לו˙ ‰חיל‰

)כמפור˘

במ˘נ˙‰ ‰ם )בבלי ˜ע‚ סע"‡ ו‡ילך ,ובירו˘למי

"‰ח( פרטי „‰ינים ˘בז ,(‰וכן מ˘מע ˙‰ם בכל
‰סו‚י‡ .ועו„ ˜˘„ ,‰לפירו˘ ‰פני מ˘‰
נ˙ייס„˙ ‰מי ˙‰ר' יוסי על ‰סבר‡ „ל‡
נ˙כוין ז‡ ‰ל‡ לˆ‰ילו ,ו‡ינו מובן מ ‰חי„˘
בז ‰ר' יוסי על בן ננס ‡‰„ ,סבר‡ זו ‰י‡
‰י‡ מ˘ ‰כבר טען בן ננס כנ‚„ ר' י˘מע‡ל
במ˙ני' ,ומ ‰רˆ ‰לח„˘ ר' יוסי במ˘ ‰חזר
על „ברי בן ננס „‡יפלי‚ ‡ר' י˘מע‡ל.

ולז‰

)ר‡ ‰ריטב"‡

˘‡‰מינו ‰מלו .‰ו‰ו‡ ע"„ „מˆינו ב˘ומר
˘כר ˘יכול ל˙‰נו˙ ול˘עב„ עˆמו ל‰יו˙
חייב ב˙˘לומין כ˘ו‡ל ,מבלי ˘יˆטרך ˜נין
ע"ז ,כיון „"ב‰‰י‡ ‰נ‡ ‡˜„ ‰נפי˜ לי' ˜ל‡
„‡ינ˘ מ‰ימנ‡ ‰ו‡ ‚מיר ומ˘עב„ נפ˘י'"
)ב"מ ˆ„ ע"‡(.
‡מנם‰ ,נמו˜י יוסף בסיום ב"ב ,כ˙ב ‚בי
ערב ˘נ˘˙עב„ ב˘ע˙ ‰‰לו‡˘„ ,‰עבו„ו
בל‡ ˜נין ‰ו‡ "כיון „על פיו ‰וˆי‡ מעו˙יו
מ˙ח˙ י„ו" ,וכן בי‡ר יסו„ ז ‰ב‡רוכ‰
בסו‚י‡ ˘לפנ"ז )ל„ף ˜ע„‡ ‰"„ ‡ ,מר רב ‰ונ‡(:
"ו‡ע"פ ˘‡ין ˘ם ˜נין ‡ל‡ ב‡מיר ‰בעלמ‡
מ˘˙עב„ לי'„ ,מˆי ‡מר לי' ‰מלו‡ ‰ם ל‡
‰יי˙ ‡˙ ‰ל‡ ‰יי˙י מלו‡ ‰ו˙ו כלל"

)וע„"ז

‰ו‡ ברבינו ‚ר˘ום סוף ב"ב„ :מˆי ‡מר לי' ‡י ל‡ו ‡˙

מס˙בר יו˙ר לפר˘ ב‡ופן ‡חר,

ל‡ נפי˜ זוזי מ˙ח˙ י„י( .ול„רך זו ‡„ ‡‰מר רב

„„ברי ר' יוסי ˘בירו˘למי ‡ינם בל˘ון

‡˘י „˘‰עבו„ ‰ו‡ מטוב˙ ‰‰נ‡‡‰˘ ‰מינו,

˙ימ‡ ,‰ל‡ ‰ם ‰מ˘ך ‡ח„ למ„ ‰פס˜ו

פיר˘ בנמו˜"י „‰ו‡ טעם ר˜ „ל‡ ל‰וי

שור הנסקל בעשרים ושלושה שנא' השור יסקל וגם בעליו יומת כמיתת
בעלים כך מיתת השור
)כא ,כט .סנהדרין ב ,א(.

ויש להוסיף בטעם הדבר ,על יסוד החקירה
בטעם שהטילה תורה חיוב מיתה בידי שמים
על בעל שור המועד שהמית ,די"ל בב' אופנים:
א .חיוב המיתה הוא עונש על אשר לא שמר את
שורו כדבעי .ב .לפי שהשור הוא ממונו ,ולכן
מעשה ההריגה של השור נחשב לחטא גם לבעליו,
ובדוגמת מה שחצירו נקראת ידו )ראה ב"מ י ,ב(.
והנה ,לפי אופן הא' מיתת השור ומיתת הבעלים
הם שני דינים נפרדים" :השור יסקל" משום שהזיק,
"וגם בעליו יומת" משום שלא שמר שורו.
אבל יותר נראה לומר כאופן הב' ,דטעם חיוב
המיתה לבעלים הוא לפי שהשור הו"ל כידא
אריכתא דהבעלים ,וכאילו שהבעלים בעצמו הזיק.
ולפ"ז מובן שאין להפריד בין השור לבעלים ,אלא
מיתת השור ומיתת הבעלים דין אחד הוא ,וממילא
כלולים בדין השור גם דיני נפשות.

יסוד חיוב תשלומי
ארבעה וחמשה
חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה
אמר רבי יוחנן בן זכאי כו' שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב
לנושאו על כתפו משלם ה' ,שה שנשאו על כתפו משלם ד' הואיל
ונתבזה בו אמר רבי מאיר כו' שור שביטלו ממלאכתו ה' ,שה שלא
ביטלו ממלאכתו ד'
)כא ,לז(

כתב בדברי דוד להט"ז דפליגי ריב"ז ור"מ מהו
עיקר קנס דתשלומי ארבעה וחמשה" ,דריב"ז ס"ל
כו' שעיקר הדין הוא חמשה מצד גזירת מלך ,אלא
שבשה שיש ביזוי להגנב לכך פטור בד' .אבל ר"מ
ס"ל דעיקר הדין הוא ד' כמו בשה כו' ,אלא דצריך
טעם למה בשור ה' שהוא נגד הדין ,ע"ז אמר שגדול
כח המלאכה שמשלם בשבילה יותר מן חיוב של
הדין לשלם ה'".
אך מלשון רש"י "אמר ר' מאיר"
משמע דס"ל שאין כאן פלוגתא ,אלא מר אמר חדא
ומר אמר חדא ולא פליגי ]וראה גם תרגום יונתן כאן

)ולא "ר"מ אומר"(

שמביא שני הטעמים בחדא מחתא" :חמשה תורא כו' בגלל

דבטלי מן רדיי' ,וארבע ענא כו' בגלל דאקטי' בגניבותי'"[.
וי"ל דהוקשה לי' לרש"י בטעמא דריב"ז ,דכיון
"שעיקר הדין הוא חמשה מצד גזירת מלך" ,אמאי
מנכים חלק אחד בשה משום "שיש ביזוי להגנב",
והרי הביזוי הוא רק טעם להקל על הגנב ,אבל למה
יוגרע חלקו של הנגנב משום שנתבזה הגנב ,ולא
יקבל את החמשה המגיעים לו בגזירת מלך?
וע"כ למד רש"י שר"מ וריב"ז לא פליגי ,אלא
דריב"ז איירי מצד הגנב ,ור"מ איירי מצד הנגנב.
כלומר :מ"ש ריב"ז שעיקר הדין הוא חמשה
– היינו שהגנב חייב לשלם חמשה )הן בשור והן
בשה( ,אלא שבשה מנכים לו א' משום שנתבזה
כשנשא את השה על כתיפו .ומ"ש ר"מ שעיקר
הדין הוא ארבעה – היינו שלנגנב מגיע ארבעה
)הן בשור והן בשה( ,אלא דבשור ,מכיון ש"בטלו
ממלאכתו" מגיע לו יותר מהמתחייב מצד עיקר
דינא ,ולכן מקבל חמשה.
ונמצא שלא נגרע חלק הנגנב בשה כשמשלם
לו הגנב ארבעה "הואיל ונתבזה בו" ,מאחר שמצד
הנגנב מעיקרא אין לו אלא ארבעה .וק"ל.

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

ח

י‚

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

"קבת ﬠו "גם במצוות הגיוניות

פוגתת בבי וירושמי בגדר
שﬠבוד ﬠרב

מדוע אסור להתדיין בפני דיינים גויים כאשר פוסקים כמו ישראל?  /איזו גזירה התבטלה בעת מתן תורה?
 /מתי היצר הרע מפתה את היהודי לעשות מצווה?  /וכיצד יש לקיים את המצוות המובנות וההגיוניות?

ī
אופן קיום ה"משפטים" ,על פי שני פירושים ב"אשר תשים לפניהם"
‡ו„ו˙ מסיר˙ "‰מ˘פטים" לבני י˘ר‡ל ,נ‡מר ב˙חיל˙ פר˘˙נו "ו‡ל‰ ‰מ˘פטים ‡˘ר
˙˘ים לפני‰ם".
בפירו˘ "‡˘ר ˙˘ים לפני‰ם" ,מˆינו כמ ‰פירו˘ים:
‡ .במסכ˙ ‚יטין )פח ,ב‰ .וב‡ בפר˘"י ע"‰פ( ,למ„ ר' טרפון מפסו˜ ז‡˘ ,‰סור ל‰בי‡ „ין
ומ˘פט בפני „ייני עוב„י כוכבים .ו‚ם ‡ם ‚‰ויים פוס˜ים כ„יני ˙‰ור ,‰מכל מ˜ום "‡י ‡˙‰
ר˘‡י ל‰יז˜˜ ל‰ם˘ ,נ‡מר ו‡ל‰ ‰מ˘פטים ‡˘ר ˙˘ים לפני‰ם ,לפני‰ם ול‡ לפני עוב„י
כוכבים".
ב .בס˙) ˜"‰ור‡ ‰ור פר˘˙נו ע (‚ ,‰נ˙ב‡ר˘ ,ב˙יב˙ "לפני‰ם" מרומז ˘‰י„יע˘‰ ˙‡ ‰י"˙
ˆריכ ‰לח„ור "לפני‰ם" ,בפנימיו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל .י„יע˙ ˆ '‰ריכ ‰לח„ור בחל˜ ‰נעלם
ו‰עמו˜ ביו˙ר ˘בנ˘מ] ‰במ˜ור „‰ברים ‰וב‡ ונ˙ב‡ר ‚ם פירו˘ ˘לי˘י .עיי"˘[.
ו‰נ ,‰נו„ע ב˘ערים )ר‡ ‰מפר˘י ˙‰ור ‰לו‡˙חנן ו ,כ .ובמפר˘י  ‰„‚‰‰ב˘‡ל˙ "‰בן חכם"( ˘י˘
במˆוו˙ ˙‰ור˘ ‰לו˘ חלו˜ו˙" :מ˘פטים" – מˆוו˙ ˘„‡‰ם מבין ‡˙ טעמן ב˘כל ,וי˘ מ˜ום
ל˜יימן ‚ם בל‡ ˆיווי ˙‰ור" ;‰ע„ו˙" – מˆוו˙ ˘˘‰כל ‡ינו מחייב ל˜יימן‡ ,ך ל‡חר ˘ני˙נו
‰ו‡ מבין ‡˙ טעמן; ו"חו˜ים" – מˆוו˙ ˘‡ין „‡‰ם יכול ל‰בין ‡˙ טעמן כלל ,ו‰ו‡ מ˜יימן
ר˜ מ˘ום ˘כך נˆטוו.‰
פר˘˙נו מ„בר˙ ‡ו„ו˙ "‰מ˘פטים"‰˘ ,ן ‰מˆוו˙ ‰מובנו˙ ב˘כל ,ועל סו‚ ז„ ‰וו˜‡ˆ ,יוו‰
˜‰ב"˘‡" ‰ר ˙˘ים לפני‰ם" .ו‡ם כן ,י˘ ל˙מו˙ ‰מי ‰‰רב:‰

יסיק דנחלקו הבבלי והירושלמי בדין ערב לאחר מתן מעות ,ויתלה זה בגדר שעבוד ערב בלא קנין אי הוי כאילו לוה
בעצמו או שקיבל עליו חיוב צדדי

ī
˙נן

במ˙ני' „סוף ב"ב "ערב ‰יוˆ‡

ל‡חר חי˙ום ˘טרו˙ ‚וב ‰מנכסים בני
חורין .מע˘ ‰וב‡ לפני רבי י˘מע‡ל ו‡מר
‚וב ‰מנכסים בני חורין‡ ,מר לו בן ננס ‡ינו
‚וב ‰ל‡ מנכסים מ˘ועב„ים ול‡ מנכסים
בני חורין‡ ,מר לו למ‡ ,‰מר לו ‰רי ‰חונ˜
‡˙ ‡ח„ ב˘ו˜ ומˆ‡ו חבירו ו‡מר לו ‰נח
לו ]ו‡ני ‡˙ן לך[ פטור˘ ,ל‡ על ‡מונ˙ו
‰לו‰ו‡ ,ל‡ ‡יז‰ו ערב ˘‰ו‡ חייב‰ ,לו‰ו
ו‡ני נו˙ן לך חייב˘ ,כן על ‡מונ˙ו ‰לו‰ו . .
ו‡מר רבי י˘מע‡ל  . .ו‰רוˆ˘ ‰יעסו˜ ב„יני
ממונו˙ י˘מ˘ ‡˙ ˘מעון בן ננס" .וב‚מר‡
˜עו סע"‡‡" :מר רב ‰בר בר חנ‡ ‰מר רבי
יוחנן ‡ע"פ ˘˜ילס רבי י˘מע‡ל ‡˙ בן ננס,
‰לכ ‰כמו˙ו"‰ .יינו „ל„ינ‡‡ ,ף ‰מ˜בל ע"ע

לˆ‰ילו מחני˜ ‰ומˆו‰ ‰ו‡ „˜‡ עבי„ ול‡ו
מי„י חסרי' ול‡ ‰וי ערב .ר˘ב"ם(˘ ‡˙ ,מע
„‡מר ר' יע˜ב ‡מר רבי יוחנן חלו˜ ‰י' ר'
י˘מע‡ל ‡ף בחנו˜‰ ,לכ ‰כמו˙ו ‡ו ‡ין
‰לכ ‰כמו˙ו˘ ‡˙ ,מע „כי ‡˙‡ רבין ‡מר
רבי יוחנן חלו˜ ‰י' רבי י˘מע‡ל ‡ף בחנו˜
ו‰לכ ‰כמו˙ו ‡ף בחנו˜" .ולבסוף מסי˜:
‡מר רב י‰ו„‡ ‰מר ˘מו‡ל חנו˜ ו˜נו מי„ו
מ˘˙עב„ ,מכלל „ערב בעלמ‡ ל‡ בעי ˜נין
 . .ו‰לכ˙‡ ערב ב˘ע˙ מ˙ן מעו˙ ל‡ בעי
˜נין‡ ,חר מ˙ן מעו˙ בעי ˜נין‰ .מורם מז‰
ל‰לכ˘„ ,‰עבו„ „חנו˜ ‰ו‡ „ו˜‡ ב˘˜נו
מי„ו.

ו‰נ‰

בירו˘למי סוף ב"ב ‰בי‡ו ‚"כ

למימר‡ ‰נ"ל „‰לכ ‰כר"י „חנו˜ מ˘˙עב„,

ערבו˙ ל‡חר ˘‰לו‰ ‰מלו ,‰נ˘˙עב„ ו‚ובין

ול‡ ‡מרו „בעי ˜נין :ר' יס‡ ב˘ם ר' יוחנן

ממנו מנכסים מ˘ועב„ים .ול‡ח"ז ‰וב‡ ˘ם

‡מר ‡ע"פ ˘˜ילסו ר' י˘מע‡ל ‡˙ בן ננס,

בסו‚יין – "‡יבעי‡ ל‰ו בחנו˜ מ ‰לי ‡מר

על מ„ר˘ו ˜לסו‡ ,בל ‡ינ ‰כבן ננס˘ .מעון

רבי י˘מע‡ל )„למ‡ מ˘ום ˆער‡ „חברי'

בר וו ‰ב˘ם ר' יוחנן ‡ף בחנו˜ ‰לכ‰

˘נחנ˜ נמי ‚מר ומ˜נ‡ ‰ו „למ‡ מ˙כוין ‰ו‡

כרבי י˘מע‡ל .ע"כ‰ .יינו„ ,בירו˘למי ל‡

לקראת שבת

דרוש ואגדה
וביאורים
עיונים

ט

˙ינח לפירו˘ ‰ר‡˘ון" ,לפני‰ם ול‡ לפני עכו"ם"; מובן ˘‰ב‰ר ‰זו נחוˆ ‰בעי˜ר על

החוטא שביהודי אינו "נוכח"!
ואשר לא צדה והאלקים אנה לידו ושמתי לך מקום
אשר ינוס שמה
)כא ,יג(

בכתבי האריז"ל )שער הפסוקים כאן( מקשה:
מדוע כתוב תחילה "אנה לידו" ,לשון נסתר,
ואח"כ "ושמתי לך" ,לשון נוכח?
ויש לבאר:
איש ישראל מצד עצמו  -אינו יכול לעבור
על רצונו יתברך ,שהרי נשמתו קדושה היא.
וכשעובר על רצונו יתברך אין זה אלא מצד
פיתוי יצרו הרע ונפשו הבהמית ,שהם מחוץ
למהותו האמיתית של ישראל.
וזהו שנאמר "והאלקים אנה לידו" ,לשון
נסתר ,ולא "לידך" לשון נוכח ,כי ענין החטא
אינו "נוכח" באיש ישראל מצד עצמו ,אלא
מגיע ממקום הקליפה ויצרו הרע ,ולכן אין
העבירה מתייחסת לאדם עצמו אלא "לידו" -
לשון נסתר ,הוא יצרו הרע.
אמנם ,על ידי העבירה נעשה פגם גם
בנשמה הקדושה ,והנשמה צריכה לעבוד
ולתקן את הפגם .ולכן בתיקון החטא נאמר
"ושמתי לך" ,לשון נוכח ,כי תיקון החטא צריך
להיות על ידי הנפש האלקית.

‰מˆוו˙ ˘‰כליו˙ .כי כ‡˘ר מ„ובר ,על „רך מ˘ל ,על „יני ממונו˙ ˘ב˙ור‰ ,‰רי ‰לכו˙ ‡לו

הדרך למנוע
"משכלה ועקרה"

מובנו˙ ב˘כל ‡‰נו˘י ,וי˙כן ˘בי˙ „ין ˘ל ‚ויים יפס˜ו כמו ב„יני י˘ר‡ל .וממיל‡ יכול לעלו˙
על „ע˙ו ˘ל י‰ו„י ˘ילך ל„˙‰יין בפני‰ם.

לא תהי׳ משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך
אמלא
)כג ,כו(

יש לבאר פסוק זה בעבודת האדם לקונו:
לפעמים מתעורר האדם באהבה ויראה
כלפי הקב"ה ,אך אחרי משך זמן נפסקת
ההתעוררות ואין לה קיום בעבודתו לקונו,
והרי זה בבחינת "משכלה ועקרה" ,שאין
לעבודתו "תולדות" והמשך.
ועל זה אומר הכתוב ,שהסיבה לזה היא
"בארצך" ,מלשון רצון  -שהאדם מרגיש
שביעות רצון והנאה מעבודתו ,ומכיון שעובד
את הקב"ה רק כפי רצונו והנאתו ,לכן אין לזה
קיום.
והעצה לזה " -את מספר ימיך אמלא":
כאשר יתבונן האדם ש"ימים יוצרו" ,שניתן
לו מלמעלה מספר מסויים של ימים לחיות
בעולם הזה ,כדי שינצל כל רגע ורגע למען
קיום רצונו יתברך  -יגיע להכרה שאין לו פנאי
לחשוב על הנאת עצמו ורצונותיו ,כי אם אינו
מנצל רגע אחד לקיום שליחותו יתברך ,אלא
למחשבותיו אודות עצמו  -הרי הוא מועל ח"ו
בשליחותו של הקב"ה שנתן לו רגע זה אך ורק
כדי לנצולו בעבודתו יתברך.
וכאשר אינו חושב על הנאת עצמו
ורצונותיו ,כי אם מנצל כל רגע למילוי
שליחותו עלי אדמות  -אזי "לא תהי' משכלה
ועקרה" ,ויהי' קיום לעבודתו.

‡ך לפירו˘ ˘‰ני„‡‰˘ ,ם ˆריך ל‚לו˙ ולעורר ‡˙ פנימיו˙ נ˘מ˙ו ,י˘ ל˘˜‰ו˙ ˘לכ‡ור‰
 ‰˘‚„‰זו נחוˆ ‰בעי˜ר ל‚בי ˜יום ‰מˆוו˙ מסו‚ "‰חו˜ים" ,ול‡ לסו‚ "‰מ˘פטים":
ב˘למ‡ ל‚בי ‰מˆוו˙ ˘ל חו˜ים‰ ,רי מכיוון ˘‡ין „‡‰ם מבין ‡˙ ‰טעם ל˜יומן‰ ,נ‚ ‰ם
‡ם י˜יים ‡ו˙ן ,עלול ‰ו‡ ל˜יימן בלי חיו˙ ו‰ר‚˘ .ולכן ב˜יומן נחו ıמ‡ו„ ˘„‡‰ם י˙עורר
מפנימיו˙ נ˘מ˙ו ˘‰י‡ נעלי˙ מ˘‰כל ,כ„י ˘˜יומן י‰י' ב˘לימו˙ ‰נ„ר˘˙.
‡ך ‡˙ ‰מˆוו˙ מסו‚ ‰מ˘פטים„‡‰ ,ם מבין ב˘כלו ,ו‰ו‡ מ˜יימן מ˙וך חיו˙ ו‰סכמ‚ ‰ם
בלי ˘יעורר ‡˙ פנימיו˙ נ˘מ˙ו .ומ„וע נ‡מר ˆ‰יווי "‡˘ר ˙˘ים לפני‰ם"  -לפנימיו˙ נ˘מ˙ם
„ -וו˜‡ על ‰מ˘פטים?

איך מקיימים את "לא תרצח" בשלמות?
על ˙חיל˙ ‰כ˙וב "ו‡ל‰ ‰מ˘פטים ‡˘ר ˙˘ים לפני‰ם" „ר˘ו חז"ל

)˘מו˙ רב ‰פ"ל.‚ ,

˙נחומ‡ רי˘ פר˘˙נו .מכיל˙‡ ר"פ – ‰וב‡ בר˘"י( "ו‡ל ‰מוסיף על ‰ר‡˘ונים" .ו‰יינו‰˘ ,כ˙וב
מ„‚י˘ "ו‡ל‰ ‰מ˘פטים" ,בו‡"ו ‰חיבור ,ללמ„נו ˘מ˘פטים ‡לו ‰ם ‰מ˘ך למעמ„ מ˙ן
˙ור˘ ‰בפר˘˙ י˙רו.
בכ„י ל‰בין ‡˙ ˘ ‰˘‚„‰‰ב˘ייכו˙ ‰מ˘פטים ל‰ר סיני ,י˘ ל„˜‰ים ולב‡ר עניין מ‰ו˙י
ועי˜רי במ˙ן ˙ור:‰
‡י˙‡ במ„ר˘ )˘מו˙ רב ‰פי"ב˙ .‚ ,נחומ‡ ו‡ר‡ טו(˜˘ ,ו„ם מ˙ן ˙ור‰ ‰יי˙ ‰מ˘מ˘˙ ‚זיר‰
מ‡˙ו י˙'˘‰"˘ ,מים ˘מים ל '‰ו‡‰ר ıנ˙ן לבני ‡„ם"‰ .יי˙‡ ‰ז ‰ב„ל ‰בין עניינים רוחניים
עליונים לבין עניינים ˙ח˙ונים ו‚˘מיים

)ור‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  757ו‡ילך .ובכ"מ(.

וכ‡˘ר ני˙נ˙ ‰ור ‰ב‰ר סיני ,בטל‚ ‰זיר ‰זו ומני ‡ז "‰עליונים יר„ו ל˙ח˙ונים",
ו"˙‰ח˙ונים יעלו לעליונים".
עניין ז˘ ,‰ל חיבור ‰רוחניו˙ ו˘‚‰מיו˙ ,מ˙בט‡ ‚ם בע˘ר˙ „‰יברו˙ עˆמם˘ :ני „‰יברו˙
‰ר‡˘ונים‡" ,נכי" ו"ל‡ י‰י' לך" ,מבט‡ים ‡˙ ‰עניינים ‰עמו˜ים ביו˙ר ב‡ח„ו˙  ;'‰ולעומ˙
ז‡˙‡˘ ,ר „‰יברו˙ כוללים ˆיוויים פ˘וטים ,כמו "ל‡ ˙רˆח" ו"ל‡ ˙‚נוב" ˘מובנים ‡ף ב˘כל
‡‰נו˘י ‰פ˘וט ביו˙ר.
בכך י˘ מח„ ,ירי„˙ ‰עליונים ל˙ח˙ונים ,ומ‡י„ך ‚ם עליי˙ ˙‰ח˙ונים לעליונים:
‡ .ירי„˙ ‰עליונים – ˆ‰יוויים ˘ל "‡נכי" ו"ל‡ י‰י' לך" ,יור„ים ומור‚˘ים ‚ם בˆיוויים ˘ל
"ל‡ ˙רˆח" ו"ל‡ ˙‚נוב"‡ .מנם מˆוו˙ ‡לו מובנו˙ מ‡לי‰ן על י„י ˘‰כל ‡‰נו˘י‡ ,ך מכל
מ˜ום ˜יומן ˆריך ל‰יו˙ ‚ם מפני ˘נ‡מרו בˆיווי על י„י "‡נכי ‡ '‰ל˜יך" .י˙ר על כן :עי˜ר
˜יומן ˆריך ל‰יו˙ מפני ˘נˆטוו ב‰ן על י„י ˜‰ב".‰

לקראת שבת

י
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י‡

כ‡˘ר מ˜יימים מˆוו˙ ‡לו ר˜ מפני חיוב ˘‰כל ‡‰נו˘י ,יכול „‡‰ם לעוו˙ ‡˙ ‰מˆוו˙ ע„

ובפסו˜ "ו‡ל‰ ‰מ˘פטים ‡˘ר ˙˘ים לפני‰ם" ,מ„‚י˘ ‰כ˙וב ˘י˘ לעורר ר‚˘ ז‚ ‰ם

כ„י כך ˘עביר˙ ‰יח˘ב ‡ˆלו כמˆוו ‰רח"ל‰˘ .רי "על כל פ˘עים ˙כס‰‡ ‰ב) "‰מ˘לי י ,יב(,

ב˘ביל ˜יום מˆוו˙ "‰מ˘פטים"‚ .ם מˆוו˙ ‡לו ˆריכו˙ ל˜˙‰יים מˆ„ ˜בל˙ עול מלכו˙

ו"‡„ם ˜רוב ‡ˆל עˆמו" )יבמו˙ כ ,‰ב .ו˘"נ( ,ו‡‰ב˙ עˆמו מס˙יר ‰על ‰פ˘עים „‚‰ולים ביו˙ר.

˘מים ,ול‡ מפני ‰בנ˙ ˘‰כל ‡‰נו˘י.

ובוו„‡י ˘‡ם "ל‡ ˙רˆח" מיוס„ ר˜ על ‰בנ˙ ˘‰כל‡ ,ין ז ‰מספי˜ בכ„י ל‰ינˆל מ˘פיכ˙
„מים ˘ל "‰מלבין פני חבירו" )ב"מ נח ,ב ור‡˘ ‰ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח סי' ˜נו ס"י( ,וכיוˆ‡ בז‰
ב˘‡ר ˆ‰יוויים.
‚ם ‡ם ‰י' ˘ייך ל˜יים ˆיוויים ‡לו מˆ„ ˘‰כל בלב„ ,ע„יין ‰י' מוכרח ‰י‰ו„י ל˜יימם
מˆ„ ˆיווי ˙‰ור .‰י‰ו„י ˆריך לחבר ‡˙ כל מע˘יו‡ ,פילו ‰פ˘וטים ו‰נמוכים ,עם "‡נכי '‰
‡ל˜יך" .ו‚ם ‰‰ימנעו˙ מ‚זל ‰ורˆיח ‰וכ‡‰י ‚וונ‡ ,עלי' ל‰יו˙ מ˘ום ˘כן נˆטוו ‰על י„י
˜‰ב" ‰בעˆמו ב‰ר סיני‚ .ם „‰ברים ‰מובנים ב˘כלˆ ,ריכים ל˜‰פי„ עלי‰ם מˆ„ ˜בל˙ עול
מלכו˙ ˘מים ,ל˜יים ‡˙ רˆון ˘‰י"˙.
ב .ומ‡י„ך‰ ,רי "˙‰ח˙ונים יעלו לעליונים" :י˘נם כ‡לו ‡נ˘ים ˘‰ם ˙ח˙ונים בעˆם
מ‰ו˙ם ,ו‰ם ˘ייכים לענייני ‚ניב ‰ורˆיח ‰וכו' ,ע„ ˘˘‰י"˙ ‰וˆרך ל‚עור ב‰ם ול‰ז‰ירם "ל‡
˙רˆח" ו"ל‡ ˙‚נוב" וכו' ,מ˙וך לב˙ ‡˘ ו˜ולו˙ ולפי„ים .ו‚ם ל‰ם ני˙נו ע˘ר˙ „‰יברו˙ ,ו‡ף
‰ם נˆטוו על י„יע˙  '‰ו‡ ˙‚˘‰ל˜ו˙ו י˙' .לכל ‡ח„ מ‰ם נ‡מר „‰יבור "‡נכי ‰וי' ‡ל˜יך",
עם כל ‰פירו˘ים ‰נעלים ו‰נ˘‚בים ˘ב„יבור ז.‰
בכך ˙"‰ח˙ונים" ‡‰ -נ˘ים ‰נחו˙ים ו˘‰פלים ביו˙ר ,מ˙עלים ל"עליונים"  -ל‰‚˘‰
‡לו˜י˙ ולעבו„ ‰נעלי˙ ומרוממ˙.

לקיים גם את המשפטים מתוך "קבלת עול"
ומע˙˙ ‰ובן מ˘מעו˙ „ר˘˙ חז"ל "ו‡ל ‰מוסיף על ‰ר‡˘ונים":
‡מנם מ„ובר בפר˘˙נו ‡ו„ו˙ מ˘פטים‰˘ ,ן מˆוו˙ ‰מובנו˙ ב˘כל ‡‰נו˘י‡ ,ך ‚ם מˆוו˙
‡ל ‰נ‡מרו על י„י ˜‰ב" ‰ב‰ר סיני ,וני˙נו מ‡˙ "‡נכי ‡ '‰ל˜יך" .וממיל‡ י˘ ל˜יימן מפני
˘כך ˆיוו˜‰ ‰ב" ,‰ול‡ ר˜ מפני ‰ור‡˙ ˘‰כל.
ובי‡ור ז ‰נו˙ן טעם ועומ˜ ל˘ני ‰פירו˘ים ‰נ"ל על ˙יב˙ "לפני‰ם":
‡" .לפני‰ם ול‡ לפני עכו"ם"
י˙כן ˘‚ם בי˙ „ין ˘ל עכו"ם יפס˜ו כמו ‰ור‡ו˙ ˙‰ור‡ ,‰ך פס˜י‰ם ‡ינם ˜˘ורים עם
"‡נכי ‡ '‰ל˜יך" ‡ל‡ ‰ם מו˘˙˙ים על ‰בנ˙ ˘כלם .ו‡ילו י‰ו„י ˆריך ל˜יים ‚ם ‡˙ ‰מˆוו˙
‚‰‰יוניו˙ ו˘‰כליו˙ ,מ˘ום ˘כן ˆיוו '‰ ‰ב‰ר סיני ול‡ מפני ‰כרע „‰ע˙.
ב" .לפני‰ם" – לפנימיו˙ נ˘מ˙ם
כ‡˘ר מ„ובר במˆוו˙ ˘ל "חו˜ים" ברור ˘י˘ לעורר ל˘ם כך ‡˙ פנימיו˙ ‰נ˘מ˘ ,‰מˆי„‰
י‰ו„י מ˜בל על עˆמו ‡˙ עול מלכו˙ ˘מים .על י„י ˙‰עוררו˙ פנימיו˙ ‰נ˘מ‰ ‰ו‡ מˆיי˙
לחו˜י ˘‰י"˙‚ ,ם מבלי ל‰בינם ,ו‰ו‡ ‡ינו מ‰ר‰ר ‡חרי‰ם.

מדוע אסור לדון בערכאות של גויים אם דנים כדיני ישראל?
וי˘ ל‰וסיף בבי‡ור ‰עניין ,מ„וע ‡סור לו ל‡„ם ל‰ס˙מך על ˘‰כל ‡‰נו˘י בלב„ ב˜יום
‰מˆוו˙ ˘‰כליו˙:
‡ו„ו˙ ‡ומנו˙ו ˘ל ‰יˆר ‰רע ‡מרו ב‚מר‡ )˘ב˙ ˜ ,‰ב( "‰יום ‡ומר לו ע˘ ‰כך ,ולמחר
‡ומר לו ע˘ ‰כך ,ע„ ˘‡ומר לו עבו„ ע"ז" .ובי‡ר בז ‰כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ

)ספר ‰מ‡מרים

˙רפ"ט עמ'  .124ועו„( ˘ˆ‰ע˙ו ‰ר‡˘ונ˘ ‰ל ‰יˆר "ע˘ ‰כך"‡ ,ינ ‰בעניינים ˘ל רע ועביר,‰
˘‰רי ‰ו‡ יו„ע ˘„‡‰ם ל‡ יסכים לז ‰ב˘ום ‡ופן; ‡ל‡ ‰ו‡ מˆיע ל‡„ם "ע˘ ‰כך" בעניין
˘ל מˆוו!‰
ו‰יינו‰˘ ,ור‡˙ ‰יˆר ‰רע ‰י‡ ˘„‡‰ם ‡כן יע˘‰ ˙‡ ‰מˆוו‡ ,‰ך ˜יומ ‰י‰י' מחמ˙
‰‰בנ˘ ‰לו ,ול‡ מפני ˆיווי  .'‰ובכך ‰ו‡ מר‚יל ‡ו˙ו לˆיי˙ ל˘כל ול‡ ל˜בל עול מלכו˙
˘מים .ול‡חר ˘‰פרי„ ‡ו˙ו מ˘˜˙‰רו˙ו ב˘‰י"˙‰ ,רי ‰ו‡ מורי„ו יו˙ר ויו˙ר ,ע„ ‡˘ר
מˆליח ל‰סי˙ו לעבו„ עבו„ ‰זר ‰רח"ל.
ועל כן ,חייב „‡‰ם ל‰ילחם על כך בכל ˙‰ו˜ף ,ל˜יים ‚ם ‡˙ ‰מˆוו˙ ˘‰כליו˙ מ˙וך ˜בל˙
עול .ו‡סור לו ללכ˙ ˘בי ‡חר יˆרו ,ול˙‰נ ‚‰בעניינים ‡לו על פי ˘‰כל בלב„.
ועו„ עניין בז‡˘ ,‰ם י˜יים „‡‰ם ‡˙ ‰מˆוו˙ ˘בבחינ˙ מ˘פטים ,על פי ‰ור‡˙ ˘‰כל
בלב„‰ ,רי בפועל י˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙‡ ,ך יחסר לו ב‰ן עניין עי˜רי:
מˆוו‰ ‰י‡ מל˘ון "ˆוו˙‡" וחיבור )ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰בחו˜ו˙י מ .‚ ,‰מז ,ב .ובכ"מ(‰ .מ˜יים מˆוו,‰
‚ם מסו‚ ‰מ˘פטים‰ ,ו‡ מ˙˜˘ר ומ˙„ב˜ ב˘‰י"˙ מˆוו‰ ‰מˆוו˙ .ו‡ם מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו ‰ר˜
ב‡ופן ˘כלי‰ ,רי חסר לו ‰ר‚˘ ˘ז‰ו עניין ˘ל ˙ור ‰ו˘˜˙‰רו˙ ל˘‰י"˙ .י‰ו„י ˆריך ל˜יים
‡˙ כל ‰מˆוו˙ ,מ˙וך ‰ר‚˘ ‰וי„יע‰˘ ‰ן ˜˘ורו˙ עם "‡נכי ‡ '‰ל˜יך".

