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˜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

לקראת שבת

יח

חיים ‡בר‰ם ור' מ˘ ,‰ול‡חר מכן ‰נכ„ ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ˆ‰מח ˆ„˜ ,וכולם ב‡ו˙ו ‰נוסח
"‡ב‡ וכו'" )"ט‡טע וכו'"( ,כ‡˘ר ‰ם סיימו‰ ,י' ‡„מו"ר ‰ז˜ן בעˆמו ‡ומר בלחי˘˙‡ ‰
‡ו˙ו ‰נוסח "‡ב‡ וכו'" )"ט‡טע וכו'"(.
˘‡ל˙י ‡˙ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר ˙‡ ,˜"‰מי ˘‡ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן˘‰ .יב לי כ"˜ ‡‡מו"ר
‰ר :˜"‰ל‡ ˜יבל˙י בענין ז‡ ,‰ולם ‡ני מ˘ער ˘‰ו‡ ˘‡ל ‡ˆל בעל ח"י ]=‡חי' ˘‰ילוני[.

תוכן ענינים

פתח דבר

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

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

)‚ליון

˘וב ˘‡ל˙י‡ ,ם כן כיˆ„ ˜ר‡ לו "‡ב‡"‡ .מר לי ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰ ‰˙‡ :˜"‰רי „ברן,

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

‡ני מב˜˘ך ˘ל‡ ˙ספר ז‡˙...

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

אמורי ולא כנעני!
מ„וע מבי‡ ר˘"י "˘‰טמינו ‡מוריים מטמוניו˙ ב˜ירו˙ ב˙י‰ם"
ול‡ נ˜ט ˘טמנו ‡ו˙ן כל יו˘בי ‡ר ıכנען?  /מ„וע ˘‰מיט ר˘"י
ז˘ ‰טמנו ‚‰ויים ממון ‚ם ב˘„ו˙י‰ם?  /חי„ו˘ נפל‡ ‰טמון
ב„ברי ר˘"י ˘ר˜ בב˙י ‡‰מוריים ‰י' טמון ז‰ב ,ול‡ בב˙י ˘‡ר
‡‰ומו˙ ,ובי‡ור יסו„ו ˘ל ר˘"י לפר˘ כן

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

עבדים היינו

וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו

כל ענין י˘ לו ‰מנ‚ינ˘ ‰לו‰ .ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר ˜"‰נ ‚‰לומר "עב„ים ‰יינו" בני‚ון
˘ונ ,‰ב˜ול ‚בו ‰וב˜ˆ˙ „בי˜ו˙‰ .פירו˘ ˘ל ˜ול ‚בו‰ ‰ו‡ ˘בכל מיל‰ ‰ור‚˘ ‚"‰וב"‰
˘ל ‰מיל ˙‡ .‰מ˘ ‰מעל ‰מיל.‰

‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ב עמ'  91ואילך(

יינה של תורה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה
"דרכי ה'" בדרשת שבת הגדול
מ‰ו ‰‰פר˘ בין "„רכי  "'‰לבין "‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון"?  /מ ‰חסר
ב˜יום מˆוו˙ לל‡ ר‚˘ו˙ ‰לב? ‡ /יזו „יר ‰רוˆ˜‰ ‰ב"˘ ‰יע˘ו לו
בעולם ‰ז / ?‰ול‡ן ני˙ן ל‚‰יע על י„י ‰‰ליכ ‰ב"„רכי ?"'‰

‰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[,

אחד חכם וכו'

וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

כולם מ„ברים ‡ו„ו˙ "‡ח„"‚ ,ם ‰ר˘ע מ„בר ‡ו„ו˙ "‡ח„"‰ .ו‡ מ‡מין ב"‡ח„" ‡ולם
זˆ‡ ‰לו כ„בר נפר„‡ ,ין לכך כל ˘ייכו˙ ‡ליו ,ע"„ עזב ‰וי' כו'‰ .ו‡ מבטל ו‡ומר‰ :רי ‡ם
ˆ„˜˙ מ˙˙ ‰ן לו ו‡ם רבו פ˘עיך מ˙ ‰ע˘ ‰לו וכו'.
‡"‰ח„" ˘ל ˙ם ‰ו‡ ‡‰מונ‰ ‰פ˘וט˙‰ ‰מימ˘ ‰ל ‡י˘ פ˘וט.
‡"‰ח„" ˘ל ‡‰ינו יו„ע ל˘‡ול ‰ו‡ ˘ונ ‰לחלוטין .מכך ‡נו למ„ים ˘ני „ברים :י˘
ל˘‡ול וˆריך ל˘‰יב˘ ,ז‰ו "‡˙ פ˙ח לו"‡˘ .ל˙ ‰חכם ל‡ נובע˙ ממעלו˙יו כחכם ,ז‰ו
מ‰חסרון ˘ל ‰חכם ,כי ‡ין ˆריך "ל˘‡ול מ„וע"; ‡ולם ‡ˆל "˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול" ז˘ ‰ונ.‰
‡מונ‡ ‰ינ ‰בכל „בר .ל‚בי מ˘ ‰ני˙ן ל‰בין ל‡ ˘ייכ˙ ‡מונ‰ .‰יכן ˘כבר ˘‰י‚ו כל מ‰
˘‡פ˘ר ע"י ˘ – ‰‚˘‰ם מ˙חיל‡‰ ‰מונ‡ .‰זי – כ‡˘ר מ‚יעים ללמעל ‰מ‰בנ‡ ,‰זי מבינים,
˘כל מ‰˘ ‰בינו ˜ו„ם זו‰י ל‚מרי ‡ינ ,‰‚˘‰ ‰ו‰ו‡ ‰י' בבחינ˙ "˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול"...
כ˘‰ו‡ – בעל  – ‰„‚‰‰מסיים ‡˙ ‰מ„רי‚ו˙ "‡ח„" ˘ל ‡רבע‰ ‰בנים ‰ו‡ מ˙חיל ל„בר

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˙
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין
במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו 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‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

י‰ו„י ‰יכן ˘ל‡ י‰י' – עליו ל„ע˙ ˘‰ו‡ ˘ונ.‰
‰עי˜ר ‰ו‡ ˘י‰י' ר‚ליים ברי‡ו˙ ,נ"‰י ]נˆח ‰ו„ יסו„[ חז˜ו˙‰ ,חב"„ ‰ם עבור ‰מ„ו˙
ו‰נ"‰י.
]‡חר ‡מיר˙  ,‰„‚‰‰כ˘‚מרו "ל˘נ‰ ‰ב‡ ‰בירו˘לים" ,סיים[" :עם מ˘יח".
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ "˘˙'‰ט עמ' (314-6

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
בפלוגתת ר"י ור"ל בדין שומרת יום כנגד יום
י˙ל ‰מחלו˜˙ ר"י ור"ל ‰כ‡ ב˘יטו˙י‰ם לענין חˆי ˘יעור
‡י ‡סור מ‡ ˙"‰ו ל‡ו ,ויעמי˜ בפלו‚˙˙ ב' ‰ל˘ונו˙ ˘ב‚מר‡
במחלו˜˙ ר"י ור"ל – „נחל˜ו ב‚ופ‡ „סבר‡ „זב˜ ‰טנ‰ ‰וי סניף
מזב„‚ ‰ול‡ ‰ם ‰ו‡ ‚„ר בר‡י' ‡ו ב„ין ˘ימור
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ז עמ'  105ואילך(

‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰

ל‚בי "מ˘ "‰ל כל ‡ח„ מ‰ם .חכם "מ "‰וכו'.

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ'  953ואילך(

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
כולם מדברים אודות "אחד"

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

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

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

לקראת שבת
לק

יז

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

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

אמורי וא כנﬠני!

כום מדברים אודות "אחד"

מדוע מביא רש“י ”שהטמינו אמוריים מטמוניות בקירות בתיהם“ ולא נקט שטמנו אותן כל יושבי ארץ כנען?
 /מדוע השמיט רש“י זה שטמנו הגויים ממון גם בשדותיהם?  /חידוש נפלא הטמון בדברי רש“י שרק בבתי
האמוריים הי‘ טמון זהב ,ולא בבתי שאר האומות ,וביאור יסודו של רש“י לפרש כן

גם הרשע מדבר אודות "אחד" .הוא מאמין ב"אחד" אולם זה אצלו כדבר נפרד ,אין לכך כל שייכות אליו ,ע"ד
עזב הוי' כו' .הוא מבטל ואומר :הרי אם צדקת מה תתן לו ואם רבו פשעיך מה תעשה לו וכו'.

ī

ī

"כי ˙ב‡ו ‡ל ‡ר ıכנען ‡˘ר ‡ני נו˙ן לכם ל‡חוז ,‰ונ˙˙י נ‚ע ˆרע˙ בבי˙ ‡רı

העניות של ההשגה

‡חוז˙כם" )פר˘˙נו י„ ,ל„(.
ומפר˘ ר˘"י

ח‚ ‰פסח ˙רנ"ט ˙‰ווע„ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר] ˜"‰מו‰ר˘"ב נ"ע[ כ„בעי בלילו˙ ‰ס„ר,

"ונ˙˙י נ‚ע ˆרע˙ – ב˘ור‰ ‰י‡ ל‰ם ˘‰נ‚עים ב‡ים עלי‰ם ,לפי ˘‰טמינו ‡מוריים
מטמוניו˙ ˘ל ז‰ב ב˜ירו˙ ב˙י‰ם כל ‡רבעים ˘נ‰˘ ‰יו י˘ר‡ל במ„בר ,ועל י„י ‰נ‚ע

‰חסי„ ר' זלמן זעזמער ‰י' מ‡לו ˘עו„ ‰כירו ‡˙ ז˜ני ‰חסי„ים ˘‰יו ‡ˆל ‰בעל ˘ם טוב
עו„ לפני לי„˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ,ו‰ם זכרו כ˘‡ביו ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן ר' ברוך יח„ עם ‡‰מ‡,

נו˙‰ ıבי˙ ומוˆ‡ן".
ומ˜ור „ברי ר˘"י ‰ו‡ לכ‡ור ‰במ„ר˘-רב ‰על ‡˙ר )וי˜ר‡ רב ‰פי"ז ,ו(" :כיון ˘˘מעו
כנענים ˘י˘ר‡ל ב‡ים עלי‰ם ,עמ„ו ו‰טמינו ממונם בב˙ים וב˘„ו˙  . .מ˜‰ ‰ב" ‰עו˘?‰
מ‚ר ‰נ‚עים בבי˙ו ו‰ו‡ סו˙רו ומוˆ‡ בו סימ‡ ]‡וˆר[" .וי˘ נוסח‡ו˙ ˘ב‰ם ממ˘יך
‰מ„ר˘‰„˘" :ו נ˘„פ˙ ומ˙וך ˘‰ו‡ ‰ופכ ‰מוˆ‡ ˙ח˙י' סימ‡".

‰בי‡ו ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן לבע˘"ט ,כיל„ בן ˘לו˘.
‰חסי„ ר' זלמן זעזמער ]מ˙למי„י כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן[ חזר על ˙ורו˙ ˜ˆרו˙ מ‰בע˘"ט,
˘˘מע מז˜ני ‰חסי„ים ‡‰לו‡ .ח˙ מ˙‰ורו˙:
 ‡‰לחמ‡ עני‡‡˜ "‡‰" ,י על "בינ ,"‰וז‰ו "לחמ‡ עני‡" ,כ˘מבינים ‡˙ ‰עניו˙ ˘ל

‡מנם ˘ינוי ‚„ול ˜יים בין ‰מ„ר˘ לר˘"י ,ו‰ו‡ ˘במ„ר˘ נ‡מר "כיון ˘˘מעו כנענים
˘י˘ר‡ל ב‡ים עלי‰ם עמ„ו ו‰טמינו ממונם" – ו‡ילו ר˘"י ˘ינ ‰וכ˙ב "לפי ˘‰טמינו
‡מוריים מטמוניו˙" וכו' .ו‰יינו˘ ,במ˜ום "כנענים" ˘‰ו‡ ˘ם כללי לכל יו˘בי ‡‰רı

)ר‡‰

פר˘"י ב‡ י‚ – (‰ ,נ˜ט ר˘"י „ו˜‡ "‡מוריים"; ו‰חי„ו˘ ב„בר ‰ו‡ – ˘בכ˙וב מפור˘ "כי
˙בו‡ו ‡ל ‡ר ıכנען" ,ו‰רי ר˘"י ב‡ לפר˘ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"!
]ובמ„ר˘ ל‡ מˆינו ‚ירס‡ כזו .ו‚ם בז‰ר ב‡‰י ענינ‡ )ח"‚ נ-‡ ,ב( ל‡ נזכרו "‡מוריים"– .
ב˙וס' ‰ר‡"˘ ‰וריו˙ )י ‰"„ ‡ ,ומי כ˙יב(‡„" :מרינן במ„ר˘ ˘‡‰מוריים ‰טמינו כו'"

וב‰ז„מנו˙ זו סיפר:

)ור‡‰

‚ם ˆרור ‰מור פר˘˙נו כ‡ן .ועו„(‡ .בל י"ל ˘כ˙ב כן ע"פ פירו˘ ר˘"י כ‡ן.
ולכ‡ור ‰י"ל ˘מ˜ורו „ר˘"י ‰ו‡ ב‚מר‡ בב‡-מˆיע‡ )כ ,‰ב(˘˘ ,ם ‡י˙‡ )לענין מˆי‡:(‰
"מˆ‡ ב‚ל ובכו˙ל י˘ן ‰רי ‡לו ˘לו"˘ ,ל ‰מוˆ‡ ,ו‰טעם – כי "יכול לומר לו )לבעל ‚‰ל

‡ ‰‚˘‰‰ו ‡ז מובנ˙ ‰ע˘ירו˙ ˘ל "חכמ."‰
פסח ‰ו‡ פ ‰סח.
‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר„ ˜"‰יבר בענין ז ‰בי‡ור ב‡ריכו˙.

מה נשתנה
‰נוסח ˘ל מ ‰נ˘˙נ‰ ,‰ו‡ ˘ˆריך לומר בז"‰ל:
"‡ב‡ ‡˘‡ל ‡ו˙ך ‡רבע ˜ו˘יו˙" )"ט‡טע ‡יך וועל ביי „יר פרע‚ען פיער ˜˘יו˙"(.
‡ˆל ‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן נ‚‰ו כל ‰יל„ים ל˘‡ול "מ ‰נ˘˙נ„‡‰ :"‰מו"ר ‡‰מˆעי ,ר'

טז

לקראת שבת

לקראת שבת

‰

„ל„רך ˘) '‡‰טומ‡˙ ‰ר‡י' „יום ‰ '‡‰י‡

ל„רך ‰ '‡‰וי מחמ˙ ˘ר‡יי˙ יום ˘לפניו

‡ו ‰כו˙ל( ˘ל ‡מוריים ‰ן" )˘מˆי‡ ‰זו טמנו ‡‰מוריים עו„ לפני כיבו˘ ‡‰ר ,ıו‡ינ‰

‚ופ‡ ‰נמ˘כ˙ לטמ‡ יום ‰ב'( ˆריך לפר˘

י˘ ל„ ‰ין מעין זיב„‚ ‰ול ‰לˆ‰ריך

˘ייכ˙ לבעל ‚‰ל ‡ו ‰כו˙ל(‰ .רי ˘‚‰מר‡ „יי˜ ‰בני„ון„-י„ן ל‰זכיר "‡מוריים" ,ול‡

˘‰יו˙˘ ‰ל זיב˜ ‰טנ ‰סניף מן „‚‰ול‰

˘ימור.

"כנענים" ס˙ם[.

‰ו‡ לענין חוז˜ כח ‰ר‡י' „יום ,'‡‰
„מ‡חר ˘יכול‰ ‰י‡ לˆ‰טרף עם עו„
ר‡יו˙ לזיב„‚ ‰ול ‰ול„ין ז' נ˜יים ממ˘,
ל‰כי י˘ ב‰ ‰כח ל‰חיל „ין ˘ימור על יום
‡ח„ ˘ל‡חריו‡ .בל ל„רך ˘‰ני˙ )˘חיוב
˘ימור ביום ˘‰ני ‰וי מחמ˙ ‡יז„ ‰ין
˘חל על ‰יום ‰‰ו‡ בפני עˆמו( ,מס˙בר‡
מיל˙‡ יו˙ר „מ‡י „‡מרינן ˘זיב˜ ‰טנ‰
י˘ ב ‰מכח זיב„‚ ‰ול‰ ‰יינו לענין „ין
˘‰ימור „יום ‰ב'„ ‡‰„ ,בעי ביום ז‰
˘ימור ‰ו‡ ל‰יו˙ יום ‰ב' ‰ז‡ ‰ח„ מימים
‰עלולים ל‰בי‡ לזיב„‚ ‰ול ,‰ול‰כי י˘
בו מעין „ין ז' נ˜יים „זיב„‚ ‰ול ‰במ‡י
„בעי בי' ˘ימור .ול„רך זו ‡‰חרונˆ ‰ריך
˘י ‡‰יום ˘‰ימור בעל ˘ייכו˙ לזיב‰
‚„ול˘) ‰יכול ל‰בי‡ לזיב„‚ ‰ול ‰ע"י
ר‡יי˙ עו„ יום ‡ח„ ל‡חריו( ,מ˘‡"כ

ו‰י‡

„מחלו˜˙ ב' ‰ל˘ונו˙ ב‡‰

ב.

ול‰עיר˘ ,בנו‚ע ל˘ינויים ‡חרים ˘˘ינ ‰ר˘"י מ„ברי ‰מ„ר˘‡ ,פ˘ר לומר ˘‡ינם

„לר"ל יום ע˘ירי ל‡ בעי ˘ימור )‡ם ‰ו‡

ב„ו˜‡ .ו‰יינו‡˘ ,ין כוונ˙ ר˘"י לחלו˜ על ‰מ„ר˘‡ ,ל‡ ר˜ ˘‰ו‡ מבי‡ ‡˙ מ˘ ‰נו‚ע

„ין בע˘ירי „"ע˘ירי כ‡ח„ ע˘ר"‡ ,ו „ין

ל"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡";

ב‡ח„ ע˘ר „"ל‡ עבי„ ˘ימור" לי'(„ ,ל"˜
ס"ל כ„רך ‰ '‡‰נ"ל˘˘ ,ייכו˙ זב˜ ‰טנ‰
ל‚„ול‰ ‰י‡ לענין ‚„ר יום ‰ר‡י' ,ונמˆ‡
„מ‡י „‡מרינן „ע˘ירי ל‡ בעי ˘ימור ‰ו‡
מחמ˙ ‚„ר ‰ר‡י' ˘בע˘ירי ˘‡ינ ‰ר‡וי'
לˆ‰טרף לזיב„‚ ‰ול ‰וע"כ ל‡ ‰וי‡
מעין זיב„‚ ‰ול .‰מ˘‡"כ ל"ב ס"ל כ„רך
‰ב' ‰נ"ל‰„ ,יו˙ זיב˜ ‰טנ ‰סניף מזיב‰
‚„ול‰ ‰וי ‚„ר ביום ˘‰ימור ,ול‰כי ‡‰
„ר‡˙ ‰בע˘ירי ל‡ בעי‡ ˘ימור ‰ו‡
מחמ˙ ˘יום ˘‰ימור ˘‰ו‡ יום י"‡ ‡ינו
˘ימור לע˘ירי ל‰יו˙ו יום ˘‡ין טומ‡‰
˘בו מבי‡ ‰לי„י זיב„‚ ‰ול.‰

˘בז ‰מובן בפ˘טו˙ ז˘ ‰במ„ר˘ ‡י˙‡ ˘יו˘בי ‡‰ר‰" ıטמינו ממונם בב˙ים
וב˘„ו˙" ,ו‡ילו ר˘"י כ˙ב ר˜ "ב˜ירו˙ ב˙י‰ם" – ו˘‰מיט "ב˘„ו˙":
מכיון ˘ענינו ˘ל פירו˘ ר˘"י ע‰ ˙"‰ו‡ פירו˘ ‰כ˙ובים בלב„ )ול‡ סיפורי חז"ל( ,לכן
‡ין מ˜ום ˘יבי‡ בפירו˘ו על „בר ‰ממון ˘ב˘„ו˙‡˘ ,ין ז˘ ‰ייך לפירו˘ ‰כ˙וב "ונ˙˙י
נ‚ע ˆרע˙ בבי˙ ‡ר‡ ıחוז˙כם".
ומטעם ז ‰מ„יי˜ ר˘"י "ב˜ירו˙ ב˙י‰ם" – כי על י„י נ˙יˆ˙ בי˙ מנו‚ע יכולים למˆו‡
ר˜ ‰מטמוניו˙ ˘ב˜ירו˙ ‰בי˙ )˘נו˙ˆים ‡ו˙ם(‡ ,בל ל‡ מ‰˘ ‰וטמן בעומ˜ ˜ר˜ע ‰בי˙.
וב„רך זו י˘ לב‡ר ˘ינוי נוסף – ˘במ„ר˘ ‡י˙‡ "‰טמינו ממונם" ,ו‡ילו ר˘"י כ˙ב
"מטמוניו˙ ˘ל ז‰ב" – „ ‡‰ב˙ ‡‰לי‡:
במ„ר˘ מ„בר ‡ו„ו˙ כל מ‰˘ ‰טמינו "בב˙ים וב˘„ו˙" ,ולכן נ˜ט ל˘ון כללי –
"ממונם";
‡ולם ר˘"י ˘נ˜ט ר˜ "ב˜ירו˙ ב˙י‰ם" ,מוכרח לפר˘ ˘‰טמינו ר˜ ז‰ב ,לפי ˘˜ירו˙
‰בי˙ ‰ם מ˜ום ˆר ומו‚בל מ‰כיל כל מיני ממון ˘ל כסף ונחו˘˙ בכמו˙ כזו ˘˙ˆ„י˜ ‡˙
טירח˙ ‰‰טמנ – ‰מ‡˘ ‰ין כן ז‰ב‚˘ ,ם כמו˙ ˜טנ ‰ממנו ‰ו‡ ‰ון רב.
]ומ˘ ‰ל‡ כ˙ב ר˘"י ‚ם ‡בנים טובו˙ ומר‚ליו˙ – י˘ לומר „ל‡ ח˘ לפרט‡ .ו ˘‡ין
„רך ל‰טמינם כי ‡ם ל˜ח˙ם עמם .ועו„ י"ל ,ו‡כמ"ל[.
‡ך ˘ינוי ז˘˘ ‰ינ ‰ר˘"י מ"כנענים" ל"‡מוריים" – ‡ף ˘בכ˙וב מפור˘ "‡ר ıכנען",
ול‡ נזכר בכלל "‡‰מורי" – „ור˘ בי‡ור מיוח„.

‚.

וכבר נ˙ב‡ר במ˜"‡ עומ˜ כוונ˙ ר˘"י

)ר‡ ‰מ˘נ"˙ במ„ור ז ‰ב˘"פ מˆורע ˙˘ע"‡ .עיי"˘

ב‡רוכ ,‰וכ‡ן ‰וב‡ ‰ר˜ נ˜ו„˙ ‰ענין ב˜יˆור נמר˘ ,(ıיסו„ו ‰ו‡ ל˘ון ‰כ˙וב בברי˙ בין ‰ב˙רים
)פ' לך טו ,טז(" :ו„ור רביעי י˘ובו ‰נ ,‰כי ל‡ ˘לם עון ‡‰מורי ע„ ‰נ‡„ ."‰ף ˘בפסו˜ים
˘ל‡חרי ז ‰נמנו כו"כ ‡ומו˙ ˘ע˙י„ים בני י˘ר‡ל לר˘˙ ‡˙ ‡רˆן ,ו‡‰מורי ‰ו‡ ר˜ ‡ח˙
מ‰ן – מכל מ˜ום˜ ˙‡ ,ביע˙ זמן ˘‰יב ‰ל‡ר") ıו„ור רביעי י˘ובו ‰נ˙ ("‰ול‰ ‰כ˙וב
ב"˘לם עון ‡‰מורי" „ו˜‡.
וב„רך ‰פ˘ט‰ ,רי מ˘מעו˙ כ˙וב ז"„ ‰כי ל‡ ˘לם עון ‡‰מורי ע„ ‰נ ,"‰וכפירו˘
ר˘"י ˘ם "ל‰יו˙ מ˘˙לח מ‡רˆו ע„ ‡ו˙ו זמן"‰ ,י‡ כפ˘וט"˘ – ‰ב‡ו˙ו זמן" נ˘לם ר˜
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ו
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טו

עון ‡‰מורי )ול‡ „˘‡ר ‡‰ומו˙( ,ור˜ ‰ו‡ נ˘˙לח )ב‡ו˙ו זמן( מ‡רˆו ,לפני ˘‡ר ‡‰ומו˙

י"‡ ל‡ מˆינו ‡פילו לומר „ב‚„ר חˆי

‡ינו מ‡ומ ‰וליכ‡ בו מסו‚ ‡‰יסור כלל,

˘נ˘˙לחו מ‡רˆם מ‡וחר יו˙ר.

˘יעור )מזיב˙ ‚' ימים( ‰י‡ ,כי בר‡י' זו

וע˘ירי כ‡ח„ ע˘ר ל‚מרי.

ו‡כן ,מפור˘ ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" )בפ' חו˜˙ – כ‡ ,כ‡ ו‡ילך(˘ ,סיחון מלך ‡‰מורי ‰י'
מעבר ‰יר„ן ונכב˘ )על י„י מ˘ ‰רבינו( ˜ו„ם ל˘‡ר ‡‰ומו˙; כי ˘‡ר ‡‰ומו˙ נכב˘ו ר˜
‡חר כך )על י„י י‰ו˘ע ,ועו„ ז‡˙ – ˘‚ם ‰ם ל‡ נ˘˙לחו ל‚מרי מ‡רˆם ע„ ל‡חרי מי˙˙
י‰ו˘ע( ,כמסופר בנבי‡ים )י‰ו˘ע י‚ ‡ ,ו‡ילך .טו ,ס‚ .טז ,י .יז ,יב .ס' ˘ופטים ב˙חל˙ו˘ .ם ‚ ‡ ,ו‡ילך(.
וז‰ו מ‚„‰˘ ‰י˘ ר˘"י כ‡ן ‡˙ ‡"‰מוריים" „ו˜‡ – ˘בזמן יˆי‡˙ מˆרים ,כ‡˘ר כבר
י˘נו "„ור רביעי )˘(י˘ובו ‰נ‰ ,"‰רי ‡ז י„עו ‡‰מוריים ˘עונם נ˘לם )"˘לם עון ‡‰מורי"(
וכבר ‚‰יע זמן ‡‰מורי "ל‰יו˙ מ˘˙לח מ‡רˆו" .ומטעם ז˙‰ ‰חילו ˙יכף ל‡חרי יˆי‡˙
מˆרים )"כל ‡רבעים ˘נ‰˘ ‰יו י˘ר‡ל במ„בר" – כל˘ון ר˘"י( ל‰טמין ז‰בם ,כי י„עו
˘כבר ב‡ ‰זמן ˜‰בוע ל˘יב˙ זרעו ˘ל ‡בר‰ם ל‡ר ıזו.

„.

ו‡ם כנים „‰ברים ‰רי ˘נמˆ‡נו למ„ים ,לכ‡ור‡) ‰ליב‡ „ר˘"י( – ˘"‰מטמוניו˙

˘ל ז‰ב" ל‡ ‰יו בכל ‡ר ıכנען ,כי ‡ם ר˜ ‡ˆל ‡‰מוריים )כי ר˜ בנו‚ע ל‰ם ‚‰יע ‰זמן
˜‰בוע ל‰יו˙ מ˘˙לחים מ‡רˆם(.
]ועפ"ז מובן בפ˘טו˙ עו„ ˘ינוי בין ‰מ„ר˘ לר˘"י˘ ,במ„ר˘ ‡י˙‡ ב˜˘ר ל‰מטמוניו˙
˘בב˙ים‡" :מר ˜‰ב"‡ ,‰ני ‰בטח˙י ל‡בו˙י‰ם ˘‡ני מכניס ‡˙ בני‰ם ל‡ר ıמל‡ ‰כל
טוב˘ ,נ‡מר 'וב˙ים מל‡ים כל טוב'" – ו‡ילו ר˘"י ˘‰מיט ז ;‰כי ל˘יט˙ ר˘"י ‰יו
‰מטמוניו˙ ר˜ ‡ˆל ‡‰מוריים בלב„ )‡ל‡ ˘‡פ˘ר לב‡ר ˘‰מט ‰זו ‚ם ב‡ופן ‡חר,
ו‡כ"מ([.

˘˙‰חיל ‰ביום י"‡ ‡ין ˘ייך ˘נחיל עלי'
˘ום ˆירוף לעו„ ר‡י' ˘‡חרי' ו‡ין לומר
עלי' ב˘ום ‡ופן "חזי ל‡ˆטרופי" )וכנ"ל
„‡ף ‡ליב‡ „בי˙ ˘מ‡י „סברי „י"‡ בעי
˘ימור ,פ˘יט‡ „‡ינ ‰מˆטרפ˙ לר‡י'
˘‰י˙ ‰ביום י"ב( ,ול‰כי ‰וי‡ ו„‡י ענין
ו‚„ר בפני עˆמו ו˘יעור ‚מור ‰עומ„ לב„ו,
„‡ין ל˘ ‰ום ˜י˘ור לר‡יו˙ ˘ל‡חרי'.
מ˘‡"כ ר‡י' „ע˘ירי  ‡‰מכל מ˜ום
"חזי‡ ל‡ˆטרופי" ˆירוף כל „‰ו ,כי י˘
ל ‰ביכול˙ לˆ‰טרף ל‡יז„ ‰ין מן „‰ינים
ל‰יו˙ זיב˙ ב' ימים עכ"פ ,ומˆינו ל‰חיל
עלי' „ין ˆירוף )„ ‡‰מ„ין ˘ומר˙ יום
˘‡ם ר‡˙ ‰במ˘ך יום ˘‰ימור מˆטרפ˙
לר‡י' „יום ˘לפניו לטמ‡ למפרע ,כמבו‡ר
ל‰לן במ˙ני'( ,ו˘פיר ˘ם "חˆי ˘יעור"
עלי' )‰יינו „‰וי‡ ב‡יכו˙ וסו‚ „"זיב‰
‚„ול ,"‰ר˜ בל‡ ˘‰יעור ו‰כמו˙( ,ול‰כי
בעי‡ ˘ימור.

ומע˙‰

מי‰ו ,ע„יין עלינו ל‰בין „ברי ‰לי˘נ‡
ב˙ר‡‡„ ,מרינן „טעמי' „ר"ל „ע˘ירי
ל‡ בעי ˘ימור ‰ו‡ מ˘ום „י"‡ ל‡ עבי„
˘ימור לע˘ירי ,כנ"ל .וכבר ‡˜˘ינן לעיל
„מפור˘ ב„ברי ˙‰וס' „ז‰ו מ˘ום ˘ע˘ירי
"‡ינו ר‡וי לˆ‰טרף לזיב„‚ ‰ול ,"‰ונמˆ‡
˘ז‰ו ‚„ר בע˘ירי )˘‡ינו יכול ל‰ע˘ו˙
לזיב„‚ ‰ול (‰ול‡ „ין ב‡ח„ ע˘ר ,ומ‰ו
„‰יו˜ „ל"ב ˘‰ו‡ „ין ו‚„ר ב‡ח„ ע˘ר
„ל‡ עבי„ ˘ימור לע˘ירי.

ו‰נר‡‰

בז‰

ע"פ

ח˜יר‰

ב„ין

˘ומר˙ יום„ ,מˆינו לומר ˘פי' „‰בר
‰ו‡ ˘„ין ‰טומ‡„ ‰יום ‰ר‡י' ‡י‰ו
‚ופ‡ נמ˘ך וחל ‡ף ביום ˘ל‡חריו ול‰כי
בעי ˘ימור ,פירו˘ „‡ין ‰יום ˘ל‡חריו
עˆמו ‰ו‡ ‰מˆריך ‡˙ ˘‰ימור בו ‡ל‡
ר˜ „ין ‰מ˘כ˙ ‰טומ‡ ‰מיום ‰ר‡˘ון
‰י‡ ‰מˆריכ˘ ‰ימור ביום ז ,‰ונמˆ‡

מבו‡ר ˘פיר פלו‚˙˙ ר"י

ור"ל ‡ליב‡ „ל"˜ „‡יפלי‚ו ‡י ע˘ירי
כ˙˘יעי ‡ו ע˘ירי כי"‡ ,פי'˘˙„ ,יעי ו„‡י
חזי ל‡ˆטרופי עם עו„ ב' ימים ‡חריו
ול‰בי‡ לי„י זיב„‚ ‰ול ,‰ונמˆ‡ ˘י˘ בו
בכח וביכול˙ ˘‰יעור „‚' ימים ,ומ‡י„ך
י"‡ ‡ין עליו ˘ם ˆירוף כלל ,כנ"ל‡ .בל
ע˘ירי ˘פיר ˘ייכ‡ בי' ˆירוף )ליום ‡ח„
עכ"פ( וי˘ בו ‚„ר "חˆי ˘יעור" ,כנ"ל.
ול‰כי ר"י סבר "ע˘ירי כ˙˘יעי" ,פירו˘
˘ם חˆי ˘יעור לו ו‰וי ממ˘ בסו‚ ו‡יכו˙
‡ח˙ כ˙˘יעי ,ל˘יט˙י' „‡יכו˙ חˆי ˘יעור
כ˘יעור ˘לם ,מ˘‡"כ ר"ל סבר „ע˘ירי
כ‡ח„ ע˘ר ,ל˘יט˙י' „"חˆי ˘יעור"

‰יום ‰ר‡˘ון מחיל ומˆריך „ין ˘ימור
ביום ‡חר; ‡בל ‡פ"ל „‰פי' ‰ו‡ ˘‡חר
˘ר‡˙ ‰יום ‡ח„ ˘וב ‚רם „‰בר ל„ין
נוסף על יום ˘‰ני ,וחיוב ˘‰ימור על יום
˘‰ני ‰ו‡ מחמ˙ „‰ין „בי' ‚ופ‡

]ועל „רך

‰ח˜יר ‰במ˜"‡ לענין „ין ˙וספ˙ ˘ב˙ ויום טוב ‡י
‰ו‡ מ„ין ˜„ו˘˙ ˘ב˙ ויו"ט ‚ופיי‰ו ‰מ˙פ˘ט˙ על
זמן ז‡ ‰ו „‰וי ‚„ר ˜„ו˘ ‰בפ"ע מˆ„ ‰יו˙ו זמן

‰סמוך ל˘ב˙ ויו"ט[.

ו‰נ,‰

לעיל ‡מרי' „לב"‡ ‰יכ‡

˘ייכו˙ בין „ין זב˜ ‰טנ ‰ל„ין זב„‚ ‰ול‰
ול‡ ‰וי „ין לעˆמו ל‚מרי ,ומע˙ ‰י˘ ל„ון
במ‡י ‰וי סניף „זב„‚ ‰ול‡ ,‰ם בר‡יי˙
יום ‰ר‡˘ון ‡ו ב˘ימור יום ˘‰ני ,פירו˘,
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י„

˘ימור ‰ו‡ „ין וחסרון ביום ‰ע˘ירי ‚ופ‡
ול‡ ר˜ מˆ„ חסרון „יום ‰י"‡ „ל‡ עבי„
לי' ˘ימור .ו˜"ל.

ועכ"פ

נמˆ‡ לנו ‚' „רכים בבי‡ור

ב" (‡) :‰לרי˘ ל˜י˘ ‡ליב‡ „ל"˜ ˘פיר
מˆינו ל‰סביר כנ"ל „„ין זב˜ ‰טנ‰ ‰ו‡
ב˘יכול ‰ל‰בי‡ לזב„‚ ‰ול ,‰ול‰כי
ע˘ירי כ‡ח„ ע˘ר לכל „בר) .ב( לרי˘
ל˜י˘ ‡ליב‡ „ל"ב ,מעי˜ר „‰ין ‡ף
ר‡י' ˘‡ינ ‰מבי‡ ‰לזב„‚ ‰ול ‰חל ב‰
„ין ˘ימור‡ ,ל‡ ˘מ"מ ‡יכ‡ ˘ום סבר‡
מיוח„˙ על יום י"‡ ומˆ„ סבר‡ ‰מיוח„˙
ליום ז – ‰ל‡ בעי ˘ימור ו‚ם ל‡ עבי„
˘ימור לע˘ירי (‚) .לב' ‰ל˘ונו˙ ‡ליב‡
„ר' יוחנן‡ ,ף ר‡י' ˘‡ינ ‰מבי‡ ‰לזיב‰
‚„ול ‰בעי ˘ימור ול‰כי סבר ל„ינ‡
„ע˘ירי בעי ˘ימור‡ ,ל‡ ˘מ"מ ‡יכ‡ „ין
ח„˘ וסבר‡ מיוח„˙ ליום י"‡ „ל‡ בעי
˘ימור )ו‡עפ"כ עבי„ ˘ימור לע˘ירי(.

ו‰נ,‰

מ‡י„ך ‚יס‡ י˘ ‚ם ר‡יו˙ „‡ין

לומר „לב"„ ‰ין ˘ומר˙ יום ‰וי ‚„ר בפני
עˆמו ל‚מרי וכלל ל‡ פרט בזב„‚ ‰ול,‰
כי בבי‡ור „ע˙ ר"ל ‡ליב‡ „ל"ב )„י"‡
ל‡ עבי„ ˘ימור( כ˙בו ˙‰וס' „‰ו‡ מטעם
וסבר‡ "כיון „‡ינו ר‡וי לˆ‰טרף לזיב‰
‚„ול‰ ,"‰רי ל„‰י‡ „‡ף ל‡‰י לי˘נ‡ „ין
˘ימור ‰ו‡ בר‡י' ‰ר‡וי' לˆ‰טרף לזיב‰
‚„ול .‰ו‡ף ב„ע˙ ר' יוחנן )„ל„י„י' ˜‡

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת

ומע˙‰

עלינו לומר ב‰יפוך„ ,ב‡מ˙

„ין זב˜ ‰טנ‰ ‰וי מ„ין זב„‚ ‰ול ,‰ול‰כי
˘פיר י"‡ ל‡ בעי ˘ימור ,ו˘ום סבר‡

ללקראת שבת

ז

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

„בעינן למˆו‡ ‰י‡ ל„ין מיוח„ על יום

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

ע˘ירי‡„ ,ף ˘ל‡ יבי‡ לי„י זיב„‚ ‰ול‰
מ"מ ˘פיר ˘ייך עליו ל‰ס˙עף מ„ין זב‰
‚„ול ‰וליבעי ˘ימור ,וכמ˘י"˙.

ו‰נר‡‰

בכ"ז ע"פ פלו‚˙˙ ר"י ור"ל

ביומ‡ ע„ ע"‡ ב‡וכל חˆי ˘יעור מ„בר
‡יסור„ ,ר"י סבר „‡סור מן ˙‰ור„ ‰כיון

"דרכי ה'" בדרשת שבת הגדו
מהו ההפרש בין "דרכי ה'" לבין "המעשה אשר יעשון"?  /מה חסר בקיום מצוות ללא רגשות הלב?  /איזו דירה
רוצה הקב"ה שיעשו לו בעולם הזה?  /ולאן ניתן להגיע על ידי ההליכה ב"דרכי ה'"?

„חזי ל‡ˆטרופי ‡יסור‡ ˜‡ ‡כיל ,ור"ל

ī

‡מר „מו˙ר מן ˙‰ור‡„ ‰כיל‡ ‰מר רחמנ‡
וליכ‡ .וכבר בי‡ר ‡‚‰ון מרו‚‡ט˘וב,
„ר"י ס"ל „˘יעור כזי˙ וכיוˆ‡ בו ˘‡מר‰
˙ור‰ ‰וי ‚„ר בכמו˙‰ ,יינו „‡ין ˘‰יעור
יוˆר ‡˙ ‚„ר ‡יסור ‡‰כיל‡ ‰ל‡ ˘כמו˙
‰כזי˙ וכיו"ב ר˜ מבי‡˘‰ ˙‡ ‰יעור על
‡‰יסור ‰נ‡כל ˘כבר י˘נו כ‡ן ,ונמˆ‡
„‡ף ‡‰וכל פחו˙ מכ˘יעור ע˘ ‰פעול‰

מהות דרשת החכם בשבת הגדול
‡ו„ו˙ מנ„‰ ‚‰ר˘ ‰ב˘ב˙ „‚‰ול ,כ˙ב ‰מ‚ן ‡בר‰ם )רי˘ ‰ל' פסח( "ועכ˘יו נו‚‰ים
ל„רו˘ ב˘ב˙ „‚‰ול וב˘ב˙ ˘וב ,‰ו‰עי˜ר ל‰ורו˙ לעם „רכי  '‰ללמ„ ‰מע˘˘‡ ‰ר
יע˘ון".

˘ל ‡כיל˙ ‡יסור )ור˜ ˘חסר בכמו˙‡ ,בל

כ‡˘ר מעיינים במ˘מעו˙ "„רכי ˆ˘ "'‰ריך ‰חכם ל‰ורו˙ לעם‰ ,י' ‡פ˘ר לפר˘ ˘‡ין

ל‡ בסו‚ ו‡יכו˙ ‰פעול ,(‰מ˘‡"כ לר"ל

ז„ ‰בר נפר„ מ"ללמ„ ‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון"‡ ,ל‡ ‰ם ‰ם „‰ברים‰ :חכם ˆריך ל‰ורו˙

„ין ˘יעור ‰וי ‚„ר במ‰ו˙ ו˘ם ‡כיל,‰

לע„˙ו ‡˙ "„רכי „˘ ,"'‰רכים ‡לו ‰ן "‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון" .ונמˆ‡ ˘‰לכו˙ ‰ח‚ ‰ן

ו‡‰וכל פחו˙ מכ˘יעור ל‡ מ˜רי ‡כיל‰

"„רכי ."'‰

כלל ‰יינו ˘‡ינו בסו‚ ו‡יכו˙ „‡כיל,‰
ולפיכך מו˙ר „‰בר מן ˙‰ור ,‰וכל' "˘‰ס
"‡כיל‡ ‰מר רחמנ‡ וליכ‡".

ועפ"ז

‡מנם ,ב˘ולחן ערוך ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן )˘ם ס"ב( ˘ינ ‰מל˘ון ‰מ‚ן ‡בר‰ם ,וכ˙ב
"ו‰עי˜ר ל„רו˘ ול‰ורו˙ ל‰ם „רכי  ,'‰וללמ„ ל‰ם ‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון" ,וממ‰˘ ‰וסיף
ו‡"ו – "וללמ„ ל‰ם ‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון" ,מ˘מע ˘ל˘יט˙ו ‰ם ˘ני „ברים ˘ונים ˘ˆריך
‰חכם ל‰ורו˙ לעם„" .‡ :רכי  ,"'‰ב‰" .מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון".

יובן ‚ם לענין ˘‰יעורים בזמן,

סלי˜ ‡„ע˙ין לומר „‡ליב‡ „ב' ‰ל˘ונו˙

ו‰ו‡ „‰ין בנ„ון „י„ן ב˘יעור זיב‰

„ין זיב˜ ‰טנ‡ ‰ינו פרט מ„ין זיב‰

‚„ול„ ,‰ל„ע˙ ר"י ‰וי ר˜ ˘יעור בכמו˙,

‚„ול‰ ‡‰ ,(‰רמב"ם בפי‰מ"˘ כ‡ן כ˙ב

ונמˆ‡ מבו‡ר „ב‡יכו˙ וסו‚ „‰בר ‰וי‡

„טעם בי˙ ‰לל "לפי ˘‰רו‡ ‰יום ‡ח„

ר‡יי˙ יום ‡' ‡ו ב' ימים )פחו˙ מכ˘יעור(

ע˘ר ל‡ ˙‰י לעולם זב„‚ ‰ול ‰בר‡י'

ב‡יכו˙ ‡ח˙ ˘ל ר‡יי˙ ‚' ימים .וז‰ו

‰ז‡˙"‡ ,ע"‚ „˜‡י ‰רמב"ם ˙‰ם ב„ע˙

„סביר‡ לי' לר"י „ע˘ירי בעי ˘ימור וי"‡

ר' יוחנן ,עיי"˘.

ל‡ בעי ˘ימור‰„ ,נ ‰בנו‚ע לר‡יי˙ יום

וי˘ לברר מ‰ן ‡ו˙ן "„רכי ˆ˘ "'‰ריך ‰חכם ל‰ורו˙ לעם‡˘ ,ינן נכללו˙ ב"מע˘‰
‡˘ר יע˘ון" ,מ„וע ‰ן מכונו˙ ב˘ם "„רכים" „וו˜‡ ,ומ‰י ח˘יבו˙ן ונחיˆו˙ן נוסף על
˜יום ‰לכו˙ ‰ח‚.

דרך המלך לקיום תכלית הבריאה
"„רך" ‰ו‡ „בר ˘על י„ו ני˙ן ל‚‰יע למ˜ום מסוים˙‰ .כלי˙ ‡ינ‰‰ ‰ליכ ‰ב„רך עˆמ,‰

לקראת שבת

ח

לקראת שבת
בעי‡ ˘ימור מן ˙‰ור.‰

‡ל‡ ‰י‡ ר˜ ‡מˆעי ל‚‰יע על י„ ‰למ˜ום ‡חר‰˘ ,ו‡ ˙‰כלי˙.
כ‡˘ר מ„ברים על "„רכי ˆ ,"'‰ריך לבחון ˙חיל ‰מ‰י ˙‰כלי˙ ,ו‡ז י˙ב‡ר ‚ם מ‰י
„‰רך ˘מבי‡‡ ‰ל ‡ו˙˙ ‰כלי˙.
˙כלי˙ ‰ברי‡ ,‰ו‰מטר˘ ‰ל˘מ ‰נבר‡ ‰עולם‰ ,י‡ כפי ˘נ‡מר במ„ר˘

ולכ‡ו'

ל˘ימור מ‡חר „ל‡ ˙בו‡ לזיב„‚ ‰ול ‰וז'

‰י' נר‡‰„ ‰פלו‚˙‡ ˙לוי'

ב‚„ר "˘ומר˙ יום כנ‚„ יום"‡„ ,פ"ל
)˙נחומ‡ נ˘‡

טז .ור‡˙ ‰ני‡ פל"ו( ˘"נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים"˜‰ .ב" ‰נ˙‡וו ‰לברו‡
עולם ‚˘מי נחו˙ ומ‚ו˘ם ,ו˘בני י˘ר‡ל י˜„˘ו ‡ו˙ו על י„י ˜יום ‰מˆוו˙ ב„ברים ‚˘מיים,
ו‡זי י‰יו „‰ברים ˘‚‰מיים ו‰עולם כולו „יר ‰ומ˘כן לו י˙'.

˘כיון ˘„ינ ‰נ‡מר בפר˘„ ‰זב„‚ ‰ול‰
‡ין ‚„ר„ ‰ין בפ"ע ל‚מרי ‡ל‡ פרט
‰מס˙עף מ„יני ספיר˙ ז' ימים „זב‰
‚„ול‰ ,‰יינו „חיוב ˘ימור ‡ינו מכח ר‡י'

ועל כן ‰עי˜ר בעבו„˙ „‡‰ם ‰ו‡ ‰מע˘˜ ,‰יום ‰מˆוו˙ ‰מע˘יו˙ ב‚˘מיו˙ .וזו

‡ח˙ כ˘לעˆמ‡ ‰ל‡ ל‰יו˙˙‰ ‰חל‰

˙‰כלי˙ ˘ל˘מ ‰נבר‡ ‰עולם ,וז‰ו ‰עי˜ר ב„ר˘˙ ‰חכם ב˘ב˙ „‚‰ול" ,ללמ„ ל‰ם

וחל˜ ˜טן מ‚' ימי זיב„‚ ‰ול„ ,‰כיון

‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון"‰˘ ,ו‡ ˙‰כלי˙.

˘ר‡וי' ר‡י' זו לˆ‰טרף עם עו„ ב' ימים

‡כן ,בכ„י ל‚‰יע ל˜יום ‰מˆוו˙ ב˘לימו˙ נחוˆו˙ "„רכי ‰˘ ,"'‰ם ‡‰מˆעים ˘על י„ם
מ‚יעים ל˜יום ‰מˆוו˙ כר‡וי.
"„רכי ‰ "'‰ם ר‚˘ו˙ ‰לב „˜„ו˘‰‡ ,‰ב˙  '‰ויר‡˙ ˘ ,'‰בלע„ם ˜יום ‰מˆוו˙ ‡ינו
כר‡וי ,וכפי ˘‡מרו

)ר‡˘ ‰ל" ‰מסכ˙ ˙מי„ עמו„ ˙‰פל ‰ענין חנוכ) ‰רמט ,ב(˙ .ני‡ רי˘ פל"ח(

˘"מˆוו ‰בל‡ כוונ ‰כ‚וף בל‡ נ˘מ ."‰כ‡˘ר ‡„ם מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ מ˙וך ‡‰ב ‰עז‰
ל˘‰י"˙‰ ,רי ‰מˆוו˙ נע˘ו˙ בחיו˙ ‚„ול ‰ובח˘˜ רב ,וכפי ˘כ˙ב ב˙ני‡ )פ"„( ˘"‰‡‰ב‰
‰י‡ ˘ור˘ כל רמ"ח מˆוו˙ ע˘ ,"‰כי "‰מ˜יימן ב‡מ˙" ‰ו‡ „וו˜‡ ז‡"˘ ‰ו‰ב ‡˙ ˘ם
 '‰וחפ ıל„ב˜ ‰בו ב‡מ˙".
‰ן ‡מ˙˘ ,מע˘‰ ‰מˆוו˙ ‰ו‡ ‰עי˜ר ,ו‡ם יכוון ‡„ם ‡˙ כל כוונו˙ ‰מˆוו‰ ‰רוחניו˙,
מ˙וך ‡‰ב˙  '‰ויר‡˙ו‡ ,ך ‡˙ ‰מע˘ ‰בפועל ל‡ י˜יים ,יעבור בכך על רˆון  .'‰ו‡ילו
‡ם י˜יים ‡˙ ‰מˆוו ‰במע˘ ,‰בל‡ ‡‰ב˙  '‰ובל‡ כוונ˙ ‰מˆוו ,‰י˜יים בכך ‡˙ רˆון .'‰
‡ך מכל מ˜ום˜ ,יום ‰מˆוו˘‰ ‰לם ‰ו‡ „וו˜‡ כ‡˘ר נע˘ ‰בחיו˙ ‚„ול‰ ,‰נפעל˙ על י„י
ר‚˘ו˙ ‰‡‰ב ‰ו‰יר‡.‰

מה עלול לקרות למי שמקיים את המצוות רק לצאת ידי חובתו?
על ‡ף מ˘ ‰נ˙ב‡ר למעל‰˘ ‰חיו˙ ב˜יום ‰מˆוו˙ ב‡ ‰על י„י "„רכי „ "'‰וו˜‡‰ ,יינו
על י„י ר‚˘ו˙ ‡‰ב˙  '‰ויר‡˙ו ,יכול ‰טוען לטעון ˘‡ין "‰חיו˙" ח˘וב ‰כל כך ,ו‚ם ‡ם
י˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ "כ‚וף בל‡ נ˘מ ,"‰מכל מ˜ום ‰רי ‰עי˜ר‰˘ ,ו‡ ‰מע˘ ,‰י˘נו.
‡מנם ,מח˘ב ‰זו ‡ינ ‰נכונ˘ ,‰כן „רך זו ˘ל ˜יום ‰מˆוו˙ בל‡ חיו˙ ור‚˘ ‰לב ,יכול‰
ל‰בי‡ ‡˙ „‡‰ם על עברי פי פח˙ רח"ל.
ר‡˘י˙‰ ,נ ‰מי ˘מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו ‰בחיו˙ ‚„ול ‰מ˙וך ‡‰ב˙ ‰ ,'‰רי רוˆ‰ ‰ו‡ ל˜יים
‡˙ רˆון ‰בור‡ בכל ‰פרטים ,ו‰רי ‰ו‡ מ„‰ר בכל מ˘ ‰בי„ו
ח"„ עמ' .(1504

)ור‡ ‰בעומ˜ יו˙ר בל˜וטי „יבורים

ולˆ‰ריך ז' נ˜יים ‰לכך ‡ף ‰י‡ לב„‰
יפ ‰כח ‰לˆ‰ריך עכ"פ יום ‡ח„ ט‰ור;
ול„רך זו ברו‡ ‰בע˘ירי ‡ו בי"‡ ˘לעולם
ל‡ ˙ˆטרף ר‡י' זו לˆ‰ריך ז' נ˜יים ,ליכ‡
„ין ˘ימור; ‡בל ‡י ‡מרינן „„ין ˘ומר˙
יום ‰ו‡ ‚„ר ו„ין בפ"ע ל‚מרי ברו‡ ‰יום
‡ח„˘ ,וב ‡ף ‰רו‡ ‰בע˘ירי ‡ו בי"‡ חל
עלי' „ין ˘ימור.

‡יבר‡,

י‚

נ˜יים לעולם .ועל כרחין י"ל „‡ף לב"‰
„ין ˘ומר˙ יום ‰ו‡ ‚„ר בפני עˆמו )ול‰כי
ר‡˙ ‰בע˘ירי בעי‡ ˘ימור( ,ומכל מ˜ום
‡יכ‡ ˘ום סבר‡ וטעם מיוח„ לפטור יום
י"‡ מ˘ימור.

וב‡מ˙

‡פילו ב˘יט˙ ר"ל ‡ין לנ˜וט

לכו"ע „„ע˙ ב"‰„ ‰וי „ין בפ"ע‰„ ,נ‰
נוסח פלו‚˙˙ ר"י ור"ל „לעיל ‰ו‡ לי˘נ‡
˜מ‡ ב˘מע˙ין ,ול‡ח"ז ‚רסינן‡" :יכ‡
„מ˙ני ל ‡‰‡ ‰כו' ו‡ח„ ע˘ר יום ˘בין
נ„ ‰לנ„‰ ‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני ,מ‡י ‰לכ‰
)„מ˘מע ‡יום י"‡ ˜‡מר „‰וי ‰ל"מ ובעי
"˘‰ס מ‡י ‰לכו˙יו מ˘‡ר ‰ימים ˘לפניו.
ר˘"י( ,ר' יוחנן ‡מר ‰לכ‡ ‰ח„ ע˘ר
)ב„בר ‡ח„ ‰ו‡ חלו˜ מ˘לפניו .ר˘"י(,
רי˘ ל˜י˘ ‡מר ‰לכו˙ ‡ח„ ע˘ר )ב˘ני
„ברים ‰ו‡ חלו˜( ,ר"י ‡מר ‰לכ‡ ‰ח„

בסו‚יין

ע˘ר ‡ח„ ע˘ר ‰ו‡ „ל‡ בעי ˘ימור ‡‰

„ל‡ לכו"ע ‡פ˘ר ל˙לו˙ בסבר‡ ‰נ"ל,

ל‡חריני )לע˘ירי .ר˘"י( עבי„ ˘ימור,

„‡יפלי‚ו ‡מור‡י לענין רו‡ ‰בע˘ירי

ור"ל ‡מר ‰לכו˙ ‡ח„ ע˘ר ל‡ ‡ח„

„ל‡ נ˙פר˘ במ˙ני'˙‡" ,מר ,ע˘ירי )‡ין

ע˘ר בעי ˘ימור ול‡ ˘ימור לע˘ירי ‰וי".

לו ˆירוף לזיב‡˘ ‰ין מˆטרף עמו ‡ל‡

ונר‡„ ‰ל‡ ר˜ מ˘מעו˙ „ור˘ין ‡יכ‡

י"‡ „‰וי ל‰ו ˙רי .ר˘"י( רבי יוחנן ‡מר

בין ב' ‰ל˘ונו˙ )‡ף ˘ל‡ נחל˜ו ל„ינ‡(,

ע˘ירי כ˙˘יעי מ˘˙ ‰יעי בעי ˘ימור

‡ל‡ ב‚„ר פלו‚˙˙ ר"י ור"ל נחל˜ו,

)„פ˘יט‡ לן „בעי ˘ימור ‡ם ר‡˙ ‰בו

„לל"ב ‰מח' בר‡˙ ‰בע˘ירי ‰י‡ פלו‚˙‡

„ ‡‰ר‡וי ל‰בי‡ ‰לי„י זב‚ ‰מור‡ (‰ף

ב‚„ר יום י"‡ ‡י עבי„ ˘ימור לע˘ירי

ע˘ירי בעי ˘ימור )„יום י"‡‡ ,ע"‚ „‡ינ‰

‡ו ל‡ו ,ול‡ מחמ˙ ‚„ר ‰ע˘ירי )˘‡ינו

ר‡וי' לב‡ לי„י זב‚ ‰מור .‰ר˘"י( ,רי˘

מבי‡ לזיב‚ ‰מור ,‰כ„לעיל( ,מ˘‡"כ

ל˜י˘ ‡מר ע˘ירי כ‡ח„ ע˘ר )לבי˙ ‰לל

לל"˜ ‰פלו‚˙‡ ‰י‡ ב‚„ר יום ע˘ירי ‡י

„‡מרי ל‡ בעי ˘ימור .ר˘"י( מ‡ ‰ח„

‰וי "כ˙˘יעי" ‡ו "כ‡ח„ ע˘ר" .ונמˆ‡

ע˘ר ל‡ בעי ˘ימור ‡ף ע˘ירי ל‡ בעי

„לל"ב ‡ף רי˘ ל˜י˘ „ל‡ מפלי‚ בין

˘ימור" .וב˘יט˙ ר"י מוכח „‡ין סבר˙

ע˘ירי ל‡ח„ ע˘ר ‡ין סבר˙ו מחמ˙ ˘‡ין

ב" ‰מ˘ום ‰נ"ל כי ‡"כ ‡ין סבר‡ לחל˜

‰ר‡יו˙ מˆטרפו˙ לזיב‚ ‰מור ‰כ‡ופן

בין ע˘ירי לי"‡ ו‡ף בע˘ירי ‡ין מ˜ום

‰נ"ל ,כי ‡"כ „ ‡‰ר‡יי˙ ע˘ירי ל‡ בעי

„ב‡מ˙

מוכח

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

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת
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ולעומ˙ ז‡˙ ,מי ˘מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו ‰בל‡ ר‚˘ ובל‡ חיו˙‡ ,ינו מ„‰ר ב˜יום ‰מˆוו,‰
ו‰רי ‰ו‡ מ˜יים ר˜ ‡˙ מ˘ ‰מחויב בו מˆ„ „‰ין‡ ,ך ‡ינו מ˙‡מ ıומחזר ‡חרי ‰י„ורי
מˆוו.‰

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

נוסף על כך‰ ,רי ב‡„ם י˘ חיו˙ ˘‰ו‡ מוˆי‡ ‰לפועל במע˘יו ,ובי„ו לבחור במ‰
מ˘˜יע ‰ו‡ ‡˙ חיו˙ו‡ .ם מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ מ˙וך חיו˙‰ ,רי ‰חיו˙ ‰ולכ˙ לעניינים
˘ל ˜„ו˘‡ ,‰ך כ‡˘ר מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו ‰בל‡ לב ובל‡ חיו˙ ,ב‰כרח ˘‰חיו˙ ˙˙בט‡
בעניינים ‡חרים.

בפוגתת ר“י ור“ בדין
שומרת יום כנגד יום
יתלה מחלוקת ר“י ור“ל הכא בשיטותיהם לענין חצי שיעור אי אסור מה“ת או לאו ,ויעמיק בפלוגתת ב‘
הלשונות שבגמרא במחלוקת ר“י ור“ל – דנחלקו בגופא דסברא דזבה קטנה הוי סניף מזבה גדולה אם הוא
גדר בראי‘ או בדין שימור

ī
˙נן

ב˙חיל‰ ,‰ו‡ ˘לם ע„יין ב˜יום ‰מˆוו˙‰˘ ,רי ‰ו‡ חפ ıלˆ‡˙ י„י חוב˙ו ,ועל כן ‰ו‡
מ˙‚בר על ˙‡וו˙יו ועל נטיו˙יו ˘‰ליליו˙ ,ו‡˙ ‰חיו˙ ‰ו‡ מנˆל לענייני ˙‡וו˙ ‰מו˙רים
על פי ‰לכ.‰
‡מנם ,מכיוון ˘‰חיו˙ ˘לו ‡ינ ‰בענייני ˜„ו˘‰ ,‰רי ‰ו‡ יור„ מ„חי ‡ל „חי ,ו‰ו‡
מ˙חיל ל˜˘‰יע ‡˙ חיו˙ו בענייני ‡יסור˙ ,וך ˘‰ו‡ מור‰ ‰י˙ר לעˆמו‰˘ ,רי "˘‰וח„
יעוור" ,ו‡˙‰וו˙ ‰זרו˙ מע˜מו˙ ‡˙ „ע˙ו לסבור ˘י˘ ל˙‰יר ‡˙ ‡ו˙ם „‰ברים ‡‰סורים.
ול‡חר מכן‰ ,רי "עביר‚ ‰ורר˙ עביר‡) "‰בו˙ פ"„ מ"ב( ,ו‰ו‡ נופל למט ‰יו˙ר ,ע„
˘נכ˘ל ‡פילו בעבירו˙ ˘‡ינו מוˆ‡ "‰י˙ר" ל‰ן ,ולבסוף ‰ולך ל‚מרי ‡חר ˘רירו˙ לבו,
ו‡ינו נלחם כלל ב˙‡וו˙יו ובמי„ו˙יו ‰רעו˙.
ו˘ור˘ נפיל ‰מסוכנ˙ זו‰ ,ו‡ בכך ˘‰חיו˙ ˘לו ‡ינ ‰מונח˙ בענייני ˜„ו˘ ,‰ב‡‰ב˙

בסוף נ„‰" ‰רו‡ ‰יום ‡ח„ ע˘ר

זב‚ ‰מור ‰ל˙‰חייב ב‡לו ‡ל‡ ב˘‰י˙‰

)סוף ימי זוב ו‡ין יום ˘ל‡חריו מˆטרף

ר‡יי˙ כל ‚' ‰ימים ˙וך י"‡ ימי זיב.‰

עמו לזיב .‰ר˘"י( וטבל ‰לערב ומ˘מ˘,‰

‡ולם ‰רו‡ ‰יום ‡' ‡ו ב' ימים ב˙וך

ולכן ‡‰ב˙  '‰ויר‡˙ו ‰ן "„רכי  ,"'‰כי „וו˜‡ ‰‰ולך ב‰ן מ‚יע ל˜יום ‰מˆוו˙

ב"˘ ‡ומר מטמ‡ין מ˘כב ומו˘ב )‰יינו

י"‡ ימי זיב ,‰ילפינן מ˜ר‡י „‡ף ˘‡ין

ב˘לימו˙ ,ו‡ילו מי ˘‡ינו ‰ולך ב„רך זו ,ו‡ין חיו˙ו ב˜יום ‰מˆוו˙‰ ,רי יכול לילך מ„חי

„טמ‡ ‰מן ˙‰ור˜„" ,‰סבר יום י"‡ בעי

ב„ ‰ין זב‚ ‰מור ‰ו„י' בטביל ,‰מ"מ

‡ל „חי ע„ ˘‡ינו מ˜יים כלל ‡˙ ‰מˆוו˙.

˘ימור" .ר˘"י( ,וב"‡ ‰ומרים פטורים מן

‡ינ ‰טובל˙ מי„ ומחויב˙ ˜ו„ם ‰טביל‰

˜‰רבן" )‰י‡ ובעל ‰על טומ‡˙ מ˘כב

ב˘ימור מ„ין "˘ומר˙ יום כנ‚„ יום",

ומו˘ב‡„ ,ינ ‰טמ‡ ‰מ„ין ˙ור .(‰פירו˘,

‰יינו „ˆריכ ‰לספור יום ‡ח„ ט‰ור "כנ‚„

 '‰ויר‡˙ו‡ ,ל‡ ב„ברים זרים.

ה' רוצה "מצוות חיות"!
נ˙ב‡ר למעל‰˘ ,‰כרח ‰חיו˙ ב˜יום ‰מˆוו˙‰ ,ו‡ מ˘ום ˘בלע„י חיו˙ זו עלול „‡‰ם

„כמבו‡ר בכ˙ובי פר˘˙נו ובסו‚יין ˘ם

‰יום ‰טמ‡" ולטבול ‡חר ˘‰ימור ,וזו‰י

עב :ו‡ילך ,י˘ חילו˜ בין נ„„ ‰פר˘‰

"זב˜ ‰טנ ,"‰מ˘‡"כ רו‡ '‚ ‰ימים „מ˜רי

ר‡˘ונ˘ ‰ר‡˙„ ‰ם ב"ע˙ ני„˙ ,"‰לבין

"זב„‚ ‰ול‡ "‰ו "זב "‰ס˙ם .ומע˙‰

זב„ ‰פר˘˘ ‰ני' ˘ר‡˙„ ‰ם "בל‡ ע˙

נחל˜ו ב"˘ וב" ‰ב˘ר‡˙ ‰ר‡י' ר‡˘ונ‰

ני„˙ ,"‰בי"‡ ימים ˘‡חרי ימי נ„˙;‰

ביום י"‡ „ימי זיב) ‰ובו„‡י ל‡ ˙‰י' זב‰

„ני„‰ ‰י‡ ‡פי' בר‡י' ‡ח˙ ,ו‡זי טמ‡‰

‚„ול ,‰כי יום י"ב ‰וי כבר מימי נ„˙‰

בי‡ור ‰עניין:

ז' ימים ול‡חרי‰ם נט‰ר˙ בטביל ‰בלב„,

˘‡ינ ‰נע˘י˙ ב‰ם זב ‰לעולם ל˙‰חייב

ו‡פי' ‡ין ז' ‰ימים נ˜יים‡ ,בל זב‰ ‰יינו

ז' נ˜יים ו˜רבן(„ ,לב"˘ מ"מ „ין "˘ומר˙

‡י˙‡ במ„ר˘ )בר‡˘י˙ רב ‰פמ"„‡ (‡ ,ו„ו˙ ˙כלי˙ ‰מˆוו˙ "ל‡ ני˙נו ‰מˆו˙ ‡ל‡ לˆרף
ב‰ם ‡˙ ‰בריו˙" ,ו‰יינו ˘‰מˆוו˙ נוע„ו ‚ם בכ„י ˘מ˜יים ‰מˆוו ‰יז„כך וי˙חבר עם

כ˘ר‡˙ '‚ ‰ימים ,ו‡זי מחויב˙ לספור

יום כנ‚„ יום" עלי' וטמ‡‡„ ‰וריי˙‡ ע„

‰בור‡ י˙'.

ז' נ˜יים ול‰בי‡ ˜רבן לט‰ר˙ ,‰ו‡ינ‰

טביל˙ בו˜ר יום י"ב ,וב" ‰סברי „זו ל‡

ל‰חסיר מ˜יום ‰מˆוו˙ ,ע„ ˘סר מ„רך ‰י˘ר ל‚מרי.
‡מנם ,בעומ˜ יו˙ר‰ ,נ‚ ‰ם ‡ילו ˜יום ‰מˆוו˙ ˘לו נו˙ר ב˘לימו˙ ,ע„יין ‡ינו מ˜יים
בז ˙‡ ‰כוונ˙ ‰בור‡ בברי‡˙ ‰עולם .כי רˆון ‰ '‰ו‡ ˘י‰יו ‰מˆוו˙ "מˆוו˙ חיו˙" „וו˜‡,
ספו‚ו˙ בר‚˘ו˙ ‡‰ב˙  '‰ויר‡˙ו.

לקראת שבת
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מ˜יים ‰מˆווˆ ‰ריך ל˙‰חבר ל˘‰י"˙ בכל מˆי‡ו˙ו ,ל‡ ר˜ בחל˜ ‰מע˘ ,‰כי ‡ם ‚ם
בכוחו˙יו ‰פנימיים ,ב˘כלו ובר‚˘ו˙יו .כ‡˘ר „‡‰ם מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו ‰במע˘ ‰בלב„,
‡זי חסר ב˙‰חברו˙ו ל˘‰י"˙˘ ,כן כוחו˙יו ‰פנימיים ל‡ נז„ככו ול‡ ˙‰חברו ל˘‰י"˙.
ובכ„י ˘„‡‰ם כולו יז„כך וי˙עלˆ ,‰ריך ‰ו‡ ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו ‰מ˙וך ר‚˘ו˙ ‡‰ב‰
ויר‡ ,‰ב‡ופן ˘כל ‰וויי˙ו נ˙ונ ‰ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו ,‰ו‰ו‡ עו˘‡ ‰ו˙ ‰עם כל מˆי‡ו˙ו
בחיו˙ ‚„ול ,‰ו‡זי נפעל˙ ‰כוונ˘ ‰ל "לˆרף ‡˙ ‰בריו˙" ,כ‡˘ר כל כוחו˙יו יח„ מז„ככים
ב˜יום ‰מˆוו ‰ומ˙חברים לבור‡ י˙'.

לקראת שבת
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לי„י ר‚˘ו˙ ‡‰ב ‰ויר‡ ,‰נע˘י˙ „"‰יר ‰ב˙ח˙ונים" ב‚לוי וב˘לימו˙.
וז‰ו עו„ טעם לז˘ ‰ר‚˘ו˙ ‰‡‰ב ‰ו‰יר‡ ‰נ˜ר‡ו˙ "„רכי :"'‰
"„רך" ‰י‡ ‰מחבר˙ ‡˙ „‡‰ם בין ‰מ˜ום ˘‰ו‡ נמˆ‡ ˘ם למ˜ום בו רוˆ ‰ל‚‰יע .וכן
‰ו‡ ב‡‰ב˙  '‰ויר‡˙ו‚‰˘ ,ם ˘מילוי ‰כוונ˘ ‰י˘כון ˘‰י"˙ בעולם ‰ז˙‰ ‰ח˙ון נע˘‰
ע"י מע˘‰ ‰מˆו ‰בלב„‡ ,ך כ„י לחבר ‡˙ ‰מע˘ ‰ל˜‰ב"˘ ,‰י‰י' ניכר ב‚לוי ˘˜‰ר
בין מע˘ ‰ז ‰ל‰בור‡ י˙' ˆריך „‡‰ם ל"„רכי ‰ - "'‰ן ‰‡‰ב ‰ו‰יר‡‰˘ - ‰ן „‰רכים
‰מבי‡ו˙ לכך ˘„"‰יר "‰ל˘‰י"˙ ˙‰י' ב‚לוי ,ו˙ו‚˘ם ב˘לימו˙ ‰כוונ˘ ‰ל "נ˙‡וו‰
˜‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים".

בעל הבית אינו מסתיר על עצמו בדירתו!
מעשה אחד והרבה דרכים

נ˙ב‡ר למעל‰˘ ,‰מˆוו˙ ני˙נו ‚ם בכ„י "לˆרף ב‰ם ‡˙ ‰בריו˙" ,ולכן מוכרח˙
‰עבו„˘ ‰ל "„רכי  ,"'‰ר‚˘י ‰‡‰ב ‰ו‰יר‡ ‰ב˜יום ‰מˆוו˙‰˘ ,ם ‰מזככים ‡˙ ‰בריו˙
עם כל כוחו˙י‰ם.
‡מנם‰ ,ל‡ פ˘וט ˘‰עי˜ר במˆוו˙ ‰ו‡ ‰מע˘ ‰בפועל‰˘ ,ו‡ "‚וף" ‰מˆוו ,‰ור˜
ב˜יומו יוˆ‡ים י„י חוב ,‰ולעומ˙ ז‡˙ ‰חיו˙ ו‰ר‚˘ ,עם ‰יו˙ם כוחו˙ נעלים יו˙ר בנפ˘,
‰ם ר˜ "„רכי ‰ "'‰מובילו˙ ל˜יום ‰מˆוו˙˘ ‰יע˘ ‰כר‡וי.
ו‡ם כן ˆריך לב‡ר ול˙ווך בין ˘ני ‰עניינים ,מ‰י ˙כלי˙ ‰מˆוו˙‰ :מע˘ ‰בפועל ‡ו
ˆירוף ‰בריו˙?
ו˙ורף ‰עניין כך ‰ו‡:
‰כוונ ‰ו˙‰כלי˙ ‰י‡ ב˜יום ‰מˆוו˙ ב‚˘מיו˙‰˘ ,רי נ˙‡וו‰ ‰בור‡ י˙' ˘˙‰י' לו „יר‰
ב˙ח˙ונים „וו˜‡‰ ,יינו ב„ברים ‚˘מיים ונחו˙ים‡ .ך יח„ עם ז‡˙ ,רˆונו ‰ו‡ ˘כוחו˙יו
‰פנימיים ˘ל „‡‰ם˘ ,כלו ור‚˘ו˙יו ,י˘˙˙פו בעבו„ ‰זו ,ור˜ ‡ז „"‰יר ‰ב˙ח˙ונים" ‰י‡
ב˘לימו˙.

בכך יובן ‚ם מ„וע ב˜˘ר ל‰לכו˙ נ‡מר ‰ל˘ון יחי„‰ ˙‡" :מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון" ,ו‡ילו
בנו‚ע ל‡‰ב ‰ויר‡‰˘ ‰ן חיו˙ ‰מˆוו˙ ,נ‡מר ‰ל˘ון רבים„" :רכי ."'‰
כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ˜יום ‰מˆוו˙ בפועל‰ ,רי ˙‰וכן ‰ו‡ ‡ח„ ,ל˘עב„ ‡˙ כח ‰מע˘‰
ל˜ב" .‰ו‡ין חילו˜ים בז ‰בין מˆוו ‰זו ל‰לכ‡ ‰חר˙‡ ,ל‡ ‰כל ‰ו‡ לע˘ו˙ ‡˙ רˆון
‰בור‡ במע˘ ‰בפועל.
‡מנם ,כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ "„רכי  ,"'‰ר‚˘ו˙ ‡‰ב ‰ויר‡‰ ,‰רי בז ‰י˘נן עבו„ו˙
רבו˙ ,ו„‰בר ˙לוי לפי „ר‚˙ „‡‰ם וסו‚ ‰עבו„˘ ‰עוס˜ ב ,‰ו‡ין „‰רכים ˘וו˙.
וז‰ו ‚ם ‰טעם ˘‰ור‡˙ "„רכי  "'‰נע˘י˙ פעמיים ב˘נ ,‰ב˘ב˙ „‚‰ול וב˘ב˙ ˘וב,‰
כי זמנים ‡לו מורים על ˘ני סו‚ים כלליים בעבו„˙ בני י˘ר‡ל

)עיין ז‰ר ח"ב ˜פו .‡ ,ור‡ ‰במ˜ור

„‰ברים ‰ע' :(13
חו„˘ ˙˘רי ‰ו‡ ‰זמן ˘בו „‡‰ם מ˙עורר בעˆמו לעלו˙ ול˜˙‰רב ל˘‰י"˙ ,בבחינ˙
‰על‡ ‰מלמט ‰למעל ,‰מן „‡‰ם ‡ל ‰בור‡ ,ו‡ילו חו„˘ ניסן ‰ו‡ ‰זמן ˘בו "נ‚ל‰

כ‡˘ר מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו˙ ב‚˘מיו˙ ,ל‡ ניכר ב‚לוי ˘˜‰ר ל˘‰י"˙˘ ,כן מ„ובר

עלי‰ם מלך מלכי ‰מלכים ˜‰ב" ‰ו‚‡לם" ,ב‡ופן ˘‰בור‡ י˙' מ˙‚ל‡ ‰ל „‡‰ם ומרומם

במע˘ ‰בלב„ בל‡ ר‚˘ ובל‡ ‰בנ .‰ו„וו˜‡ על י„י ˜יום ‰מˆוו ‰מ˙וך ‡‰ב ‰ויר‡‡ ,‰זי

‡ו˙ו ,ועבו„˙ „‡‰ם ‰י‡ ל˜בל ‡˙ ‚‰ילויים ‡‰לו˜יים ‰נעלים ולנˆלם ל‰ז„כך ול˜˙‰רב

„"‰יר "‰ומ˘כן לבור‡ י˙' ‰ם ב˘לימו˙ כי ניכר ב‚לוי על ‰מˆו‰˘ ‰י‡ מ˜˘ר˙ ‡˙ „‡‰ם

‡ליו י˙'.

עם ˜‰ב"˘ ,‰מ˙˜˘ר ‡ל ˘‰י"˙ ב‡‰ב ‰ויר‡.‰
ובעומ˜ יו˙ר י˘ לב‡ר ˘עבו„ ‰זו – ˘˘˜‰ר עם ˜‰ב" ‰י‰י' ב‚לוי  -נו‚ע˙ לעˆם ˜יום
˙‰כלי˙ ˘ל ע˘יי˙ "„יר "‰ל˘‰י"˙:
כ‡˘ר „‡‰ם נמˆ‡ ב„יר˙ו‰ ,רי ‰ו‡ ‚לוי ˘ם כפי ˘‰ו‡ ו‡ינו ˆריך ל‰עלים על עˆמו
בכ‰ו‡ ז .‰וכך ‚ם ב„יר˙ ˘‰י"˙ בעולם‡˘ ,ם „‡‰ם מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ בל‡ ר‚˘‰ ,רי
˜‰ב"‡ ‰ינו ‚לוי בעולם ,כי „‡‰ם ‡ינו מר‚י˘ ר‚˘ ‡לו˜י ורוחני.
ו„וו˜‡ כ‡˘ר מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו˙ על י„י "„רכי  ,"'‰עם עבו„˘ ‰ל ˙‰בוננו˙ ‰מבי‡‰

ומכיוון ˘י˘ כ‡ן ˘ני סו‚י עבו„ו˙" ,מלמט ‰למעל ,"‰ו"מלמעל ‰למט ,"‰עומ„
‰חכם ב˙חיל˙ ˘˙י ˙˜ופו˙ ‡לו ומעורר ‡˙ ‰עם לילך ב„רכי  ,'‰ל˙‰בונן ב‚„ול˙ו י˙'
וברוממו˙ו ,ול‰ולי„ בלבם ר‚˘ו˙ ‡‰ב˙  '‰ויר‡˙ו‰˘ ,ן „‰רך ‰עול ‰בי˙ ‡-ל ,ל˜יום
‰מˆוו˙ כר‡וי ול˘‰למ˙ כוונ˙ ‰ברי‡.‰

