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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

פתח דבר
"אין אדם יודע במה משתכר"
\ במענה על מכתבו והפריסת שלום שקבלתי ע"י בנו ...שי' ובטח ימסור לו תוכן
השיחה שלנו ,בכ"ז לעשות רצונו כפי שכותב וגם מה שמסר בעל פה ,הנני בא גם
באיזה שורות עכ"פ בקיצור כפי רשיון הזמן ,והוא:

אחד מהענינים דדורנו זה בו ניכר עד כמה גדול
חשך הגלות הכפול ומכופל הוא ,אשר למרות
המבואר בכמה מקומות ומהם באגרת הקדש לרבנו
הזקן בעל התניא  -פוסק בנסתר דתורה  -והשולחן
ערוך  -פוסק בנגלה דתורה  -סי' כ"ב ]קלד[ אין
אדם יודע במה משתכר ,והושווה אי ידיעה זו
להעדר הידיעה מלכות בית דוד מתי תחזור ,עיי"ש,
ובכל זה הרי מגיל רך לפי ערך מתחילים לחפש
תכלית גשמי ומבלבלים כל הענינים והסדרים
הדרושים לאשרו של האדם אשרו האמיתי ,וכאילו
הי' כל אחד ממנו יודע עתידות ובמילא לדעת
דוקא כשיסדר אופן החינוך של ב"ב או כשיסדר
ענינים שלו באופן מסוים ואז הקב"ה יוכל לפרנסו
במשך הזמן ,כי זהו הדרך היחידה בשביל הכביכול
בהאפשריות להיות זן ומפרנס לכל בחסד וברחמים.

היפך ממדת הבטחון והאמונה
בהשגחה פרטית
והנה ידוע ציווי הכתוב ודברי רז"ל וברכך ה"א
בכל אשר תעשה
גם מצד האדם[ ,אבל לכל עת ,והכנה להעשי' צריכה
להתחיל קרוב לזמן העשי' ,וגם אז לא באופן
שתבלבל דברים העיקרים והענינים של פלוני
ופלוני ,ולצערי ככל הדברים האלה הוא בהנוגע
לבנו שי' שכנראה זה איזה שנים ,הרי מפני איזה
סיבות התחיל להתענין מה יהי' התכלית ובאיזה
אופן ימצא פרנסתו ,ונגעה דאגה זו בעומק נפשו
ופעלה בפנימיותו "כיווץ" ,ומפני גודל הדאגה )אף
שאפשר שאינו משער הנ"ל בהבנתו והשגתו איך
שדואג על זה( הנה מביט על אומנות השחיטה
שלמד ,וכאילו זהו אופן היחידי שבו תלוי כל עתידו,
ומחשבה טמונה זו הביאה גם לאותה התופעה
שעלי' מתאונן .וכנ"ל אפשר שבהשגה והבנה גלוים
אין זה ברור אפילו בעניני עצמו של בנו שי' אבל
לדעתי זהו הענין וזוהי הסיבה.

] -ופרשו רז"ל שצריך להיות "תעשה"

תוכן ענינים
מקרא אני דורש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ג

בעז‰י״˙.

מובן שאי אפשר בשיחה אחת לשנות כל
השקפתו ובפרט שהיא טמונה בלבו עמוק במשך
כמה שנים עד שאינו מרגיש עד כמה זהו היפך
ממדת הבטחון ,ובהתבוננות ישרה ניכר ומוכח
שזהו ג"כ היפך האמונה בהשגחה פרטית אשר
הקב"ה הוא כל יכול ,כי פשיטא שאם הי' בא
להבנה זו הרי מפני היראת שמים שבו הי' נלחם נגד
השקפתו הנ"ל.

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

)‚ליון

˙˙כ‚( ,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

חששות ,צמצום ובקשת תכלית
ומפני אי האפשרית לשנות השקפה תיכף ומיד
אמרתי לו אף שמכמה טעמים לא רציתי להסביר
כל האמור לעיל ,שעליו לעשות איזה ענינים ,והם:
א( להתחיל תיכף בהכנת דרך אחרת לפרנסתו,
היינו שאפילו בשכלו יהי' מקור לאמר שאפשר לו
להתפרנס באופן זה ,במילא אין עתידו תלוי דוקא
באומנות השחיטה ,וכן שילמוד בישיבה ויודע כבר
הלכות טריפות והלכות שחיטה ,מה טוב  -רבנות,
שיתכונן לזה לקבל סמיכה לרבנות .ב( אם תחזור
ההופעה דחלישות היד לא ילחם נגד זה להתגבר על
החלישות דוקא ברגע זו ממש ,אלא שלא יתן להופעה
זו כל חשיבות ובמילא אינו לוחם גם נגדה ,ואם לא
ישחיז את הסכין באותה שעה או באותו יום הרי יכול
להשחיז למחר או למחרתים .ג( בכדי להוציאו להמצב
דחששות וצמצום ובקשת תכלית ולהביאו למרחב,
מוכרח הדבר שיהי' לבנו שי' קביעות בלימוד תורת
החסידות נשמתא דאורייתא אילנא דחיי ויהי' זה בכל
יום ויום .ותקותי חזקה שבאם יעשה ככל הנ"ל ,הרי
המצב יתוקן מעצמו.
ובהנוגע לביקורו אצל רופא ,הרי אמרתי לו ג"כ
דעתי שאף שמצד עצמו אינו זקוק לזה וכנ"ל ,אבל
כיון שכבר הרגיל עצמו בביקורים אלו אין מטבע
האדם להפסיק בבת אחת אלא להגדיל ההפסק
מביקור אחד לחבירו עד שסוף סוף יבטלם כלה,
והשי"ת יזכה את כבודו לקבל רוב נחת חסידותי מכל
יו"ח שיחיו לאריכות ימים ושנים טובות.

בברכה.
)אגרות קודש ח"י עמ' שיט-שכ(

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

‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,
וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

ישיבה – התיישבות או עיכוב?
מ‰ו ‰חי„ו˘ בז˘˙"˘ ‰ב" ‰ו‡ ל˘ון "עכב / ?"‰מ„וע ‰בי‡
ר˘"י ב' ר‡יו˙ לפירו˘ו על ˙יב˙ "˙˘ב"?  /בי‡ור „ברי ר˘"י
˘"‡ין ˙˘ב ‡ל‡ ל˘ון עכב "‰ור‡יו˙יו לפירו˘ ז‰
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ז עמ'  80ואילך(

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו

כולו הפך לבן – גזירת הכתוב? )ע"פ לקוטי שיחות חל"ב עמ'  97ואילך(
טהרת הנגע וטהרת הבגד )ע"פ לקוטי שיחות ח"ז עמ'  29ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז
קושי הבירור בטהרת האדם

מ„וע נ˙פר˘ ‰ט‰ר˙ וטומ‡˙ „‡‰ם ל‡חר ט‰ר˙ וטומ‡˙ בעלי
‰חיים?  /במ ‰נחו˙ „‡‰ם יו˙ר מ˘‡ר כל בעלי ‰חיים? ‡ /יזו
מעל ‰ב‡„ם ‚„ול ‰יו˙ר מנ˘מ˙ו ‡‰לו˜י˙?  /ומ„וע ר' ˘מל‡י
סובר ˘‡ומרים ל‡„ם "י˙ו˘ ˜„מך"?  /מ‰ו˙ בירור ‰ט‰ר‰
ו‰טומ‡ ‰בבעלי ‰חיים וב‡„ם

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

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ז עמ'  74ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא

מדוע דוקא בצרעת מצינו שהטומאה מתעכבת?

)ע"פ לקוטי שיחות

חל"ז עמ'  73ואילך(
כיבוס ראשון ושני – בעבודת התשובה )ע"פ לקוטי שיחות ח"ז עמ' (99

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יב
בהא דאין רואין נגעים בחתן וברגל

יב‡ר יסו„ ‰פלו‚˙‡„ ,נחל˜ו ‡ם ‰ו‡ ב‚„ר „חוי‡ ‰ו ˘‰זמן
‰ופ˜ע מעי˜ר‡ מר‡יי˙ נ‚עים  /עפ"ז י˙ר˜ ıו˘יי˙ ˙‰וס' בסו‚יין

◇ ◇ ◇

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ז עמ'  37ואילך(

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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
"אין אדם יודע במה משתכר"

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

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

ביאורים בפשוטו של מקרא

ישיבה – התיישבות
או ﬠיכוב?

י„ „ו„ בסו‚יין(; מ˘‡"כ ל‰לימו„ "י˘

מ„חי ‰ל„חי„ ,‰כ˘ם ˘בנ‚עי ב˙ים

יום ˘‡י ‡˙ ‰רו‡‰ ,"‰רי כיון ˘בימים

נ„חי˙ ר‡יי˙ ‰נ‚ע ‚ם ב˘ביל „בר ‰ר˘ו˙,

‡ל ‰ל‡ חל „ין ר‡יי˙ נ‚ע )‰יינו ר‡י˘ ‰ל

כן נ„חי˙ ‚בי טומ‡‚„ ‰ופי‡ ;‰בל ‡ם

˙חיל ,‰מ˘‡"כ ר‡י˘ ‰ל ‰ס‚ר כ„לעיל(,

‰כ‡ ‰וי „ין ˙ור˘ ‰ימים ‡לו ‰ופ˜עו

לכן ‚ם ‡ם עבר ‰כ‰ן ור‡‰ ˙‡ ‰נ‚ע‡ ,ין

מ„ין ר‡יי˙ נ‚ע ,מס˙בר ˘„ין ז‡ ‰ינו

ב ‰בר‡י ‰זו ‰כח לטמ‡.

‡ל‡ ב„בר „רב ‚וברי ‰ל‰פ˜יע „ין ,ו‰יינו

ומע˙‰

מבו‡ר ‰יטב טעם ‰פלו‚˙‡

ב„בר ‰ר˘ו˙ ]„לכ‡ור‡ ‰ף ‡ם פינוי „בר
‰ר˘ו˙ בנ‚עי ב˙ים ‚זיר˙ מלך ‰ו‡ ,כנ"ל

מהו החידוש בזה ש"תשב" הוא לשון "עכבה"?  /מדוע הביא רש"י ב' ראיות לפירושו על תיבת "תשב"? /
ביאור דברי רש"י ש"אין תשב אלא לשון עכבה" וראיותיו לפירוש זה

ī
‡ .ב˙חיל˙ פר˘˙ ˙זריע מ„בר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ ‰ ‰˘‡‰יול„˙ ,ו‡ומר כי ל‡חר ˘בע˙
ימים ‰ר‡˘ונים ˘ב‰ם ‰י‡ טמ‡ ‰טומ‡˙ לי„‰ ,‰רי ל‡חר מכן "˘ל˘ים יום ו˘ל˘˙ ימים
˙˘ב ב„מי ט‰ר) "‰יב.(„ ,
ובפירו˘ "˙˘ב" מפר˘ ר˘"י‡" :ין '˙˘ב' ‡ל‡ ל˘ון עכב ."‰ומבי‡ ב' ר‡יו˙ לז‰
˘"י˘יב "‰מ˙פר˘˙ ב"ל˘ון עכב" (‡ :"‰ו˙˘בו ב˜„˘" )„ברים ‡ ,מו( .ב( "וי˘ב ב‡לוני
ממר‡" )לך י‚ ,יח(.
ולכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור בס„ר ‰כ˙ובים ˘‰בי‡ ר˘"י:
‰רי ‰פסו˜ "וי˘ב ב‡לוני ממר‡" כ˙וב ב˙‰חל˙ ˙‰ור) ‰בס' בר‡˘י˙( ,ו‡ילו ‰פסו˜
"ו˙˘בו ב˜„˘" כ˙וב ‰רב ‰ל‡חר מכן )בס' „ברים( – למ‡ ‰יפו‡ „˜‰ים ר˘"י ‡˙ ‰פסו˜
‰מ‡וחר „ו˜‡" ,ו˙˘בו ב˜„˘"?
ובכלל י˘ ל˘‡ול ,למ‰ ‰וˆרך ר˘"י לב' ר‡יו˙ ול‡ „י לו ב‡ח˙ מ‰ן?

ב .ו‰נ ‰לכ‡ור ‰י˘ ל˘‡ול י˙יר ‰מזו – ו‰ו‡ :למ ‰בכלל ‰וˆרך ר˘"י לר‡יו˙ מיוח„ו˙
על ז˘ ‰י˘יב‰ ‰י‡ "ל˘ון עכב ,"‰ו‰רי „בר ז ‰פ˘וט ומפורסם ‰ו‡ בכ˙ובים:
כבר בפעם ‰ר‡˘ונ˘ ‰נ‡מר בכ˙וב ל' י˘יב" ,‰וי˘ב ב‡ר ıנו„ ˜„מ˙ ע„ן"

לקראת שבת

)בר‡˘י˙ „,

טז( ,פירו˘ו ‰ו‡ ˘˜ין ˙‰יי˘ב ו˙‰עכב ב‡ופן ˜בוע ב‡ר ıנו„ ,וכפי ˘ממ˘יך ‰כ˙וב ˘ם:
"וי‰י בונ ‰עיר" .וכ‰נ ‰רבו˙.
מ‰ו ‡יפו‡ ‰חי„ו˘ ˘ב„ברי ר˘"י ,ע„ ˘‰וˆרך ל‰בי‡ ע"ז ר‡יו˙ מיוח„ו˙ )וע„ לר‡י‰

יז

„בר מˆו„ ‰ו˜‡˘ ,ר˜ ‰ו‡ בכחו ל‰פ˜יע
ל‚מרי „ין ר‡יי˙ ‰נ‚ע בימים ‡ל.‰

ועפ"ז

‡ולי י˘ ליי˘ב ˜ו˘יי˙ ˙‰וס'

מ„ברי ‰מל"מ ,סוף סוף ל‡ נ˙ב‡ר ל‚מרי

‡מ‡י ‡ף ‡ליב‡ „ר"מ ע„יין ˜‡מר ר'

מ‰יכ‡ ˙י˙י „‰לימו„ מ"ביום"" ,י˘ יום

י‰ו„"„ ‰י˘ יום ˘‡י ‡˙ ‰רו‡ "‰ול‡

˘‡י ‡˙ ‰רו‡ ,"‰ב„בר מˆו„ ‰ו˜‡ נ‡מר

‡מרינן בר‡י˘ ‰ב˙חיל„ ‰יר‡‰ ‰כ‰ן

ול‡ ב„בר ‰ר˘ו˙ ,בלי ˘י‰י˘ ‰ום רמז

ל˜‰ל ול‡ ל‰חמיר ,כי ‰ל‡ לפי כ"ז נמˆ‡

לז ‰ב˜ר‡ „ב„בר מˆו„ ‰ו˜‡ ‡˘מעינן

„פירו˘ „ברי ר' י‰ו„"„ ‰י˘ יום ˘‡י

כן; ‡בל לפי ‰מבו‡ר ‡"˘[ ,כי ‡ם ילפינן

‡˙ ‰רו‡‰ "‰יינו ˘מופ˜ע ‰מוע„ מר‡י‰

ח˙ן ור‚ל מ˜"ו „"‡ם ממ˙ינים לו ל„בר

˘ל ˙חיל ‰ול‡ ˙ועיל ר‡י' ‡ז ‡ף ל˜‰ל

‰ר˘ו˙ כל ˘כן ל„בר מˆו˘ ,"‰ז‰ו ר˜

ולט‰ר.

ב‚„ר "„חוי‰ ,"‰רי ˘פיר י˘ ללמו„

לקראת שבת

טז

לקראת שבת

פינוי ‰בי˙ ל‡ו מ˘ום רחמנו˙ נ‚ע ‰בו

ו˙וכן ‰ענין „"ממ˙ינים לו ל„בר ‰ר˘ו˙"

˙ור ;‰מ˘‡"כ ל‡י„ך מ"„ „ין פינוי ‰בי˙

‚בי נ‚עי בי˙„ ,ענינו ‰ו‡ מכח סבר‡

‰ו‡ מ˘ום ˘חס˙ ‰ור ‰על כליו כו'˘ ,לכן

)כנ"ל מ„ברי ‰מל"מ( ˘˙‰ור ‰חס‰

‡ין לפנו˙ חבילי עˆים ,ו‡"כ ˘פיר י˘

על כליו ˘ל‡ יטמ‡ו ומ˘ום ‰כי נ„חי˙

ללמו„ ב˜"ו כרבי.

ר‡יי˙ ‰נ‚ע )"ממ˙ינים"( ע„ ˘יוˆי‡ ‡˙

ו‰עול‰

מ„בריו „מ‡ן „יליף ב˜"ו

מפינוי ב˙ים לר‡יי˙ נ‚עי ‡„ם סביר‡ לי‰
„פינוי ‰בי˙ ‰ו‡ מ˘ום סבר‡ ול‡ ב‚„ר
‚זיר˙ ‰כ˙וב ]‡ל‡ ˘ע"פ כ"ז נ˙˜˘‰
‰מל"מ ˘ם ביו˙ר ב˘י' ‰רמב"ם ˘לכ‡ור‰
סו˙ר עˆמו „‚בי „בר ‰ר˘ו˙ פס˜ כרבי
ו‚בי פינוי ‰בי˙ פס˜ כר"י ,עיי"˘ .ור‡‰
מ˘"כ ע"ז ב˘פ˙ ‡מ˙ בסו‚יין „˙רי מילי
נינ‰ו ו‡ין ‰פלו‚˙ו˙ ˙לויו˙ ,כי ‡פי' ‡י
סביר‡ לן „פינוי ‰בי˙ ‰ו‡ ‚זיר ,‰ע„יין
˘פיר יכולנו למילף בסבר‡ ממ‰˘ ‰וסיף
˘ם ‰כ˙וב )‡חר ˆ‰יווי ופינו ‡˙ ‰בי˙(
ו‡מר "ול‡ יטמ‡ כל ‡˘ר בבי˙ ‰ז"‰
„מוכח „כ„י לˆ‰יל כליו ‡מר˙ ‰ור– ‰
ו˘פיר ‡פ˘ר לומר כרבי „נילף מ˘ם ב˜"ו
)וע"ע רע"ב נ‚עים ˘ם פי"ב .י„ „ו„ מו"˜ ˘ם ז:
„" ‰רבי ‡ומר .ור‡‚ ‰ם מ˘נ‡ ‰חרונ ‰ו˙פ‡ר˙

י˘ר‡ל נ‚עים ˘ם .ו‡כ"מ([.

ו‰נר‡‰

ל‰וסיף בז„ ,‰ב‡מ˙ ‡ין

כליו ,ו‡"כ כ"˘ ˘י˘ ללמו„ ל„בר מˆו‰
˘נ„ח ‰ר‡יי˙ ‰נ‚ע ע„ ל‡חרי ˘בע˙ ימי

‰

רחו˜ ‰מס' „ברים(?

‚ .ו‰בי‡ור בז – ‰בפ˘טו˙:
ל˘ון "י˘יב-‰עכב "‰יכול ל˙‰פר˘ ב˘ני ‡ופנים )ור‡ ‰רמב"ן ור‡"ם כ‡ן .ועו„( (‡ :במובן
˘ל ˙‰יי˘בו˙ ו˜ביעו˙ )בל"‡ :ב‡זעˆן זיך( .ב( במובן ˘ל עיכוב ו‰מ˙נ) ‰בל"‡:
פ‡ר‡‰לטן זיך(.

‰מ˘˙ ‰ו˘בע˙ ימי ‰ר‚ל )ו‰י‡ „ע˙ רבי

]ו˘ני ‡ופנים ‡לו ‰ם ‰פכיים כמובן :כ‡˘ר ‡„ם מ˙יי˘ב )ב‡זעˆט זיך( במ˜ום מסויים,

)ועיי'

פירו˘ „‰בר ˘‰מ˜ום מ˙‡ים ‡ליו ולכן ‰ו‡ נע˘˜ ‰בוע ו˙ו˘ב בו; ו‡ילו כ‡˘ר ‡„ם

ל‰לן מ„ברי ‰ר‡"˘( ולכן ˘פיר י˘ ללמו„

נמˆ‡ במ˜ום מסויים מחמ˙ סיב‚˘ ‰ורמ˙ לו ל‰מ˙ין ול˙‰עכב ˘ם )‡‰לט ‡ים ‡פ(,

„בר כ‚ון ז ‰מנ‚עי ב˙ים ,כמ˘י"˙(;

פירו˘ „‰בר ˘בעˆם ‡ין ‰מ˜ום מ˙‡ים ‡ליו ו‰ו‡ נמˆ‡ ˘ם ר˜ ב‚לל מניע ‰ועיכוב

מ˘‡"כ ל‰לימו„ מ‰כ˙וב ˘ל „ין ר‡יי˙

‰מכריחים ‡ו˙ו[.

„סביר‡ לי‰˘ ‰ו‡ ב‚„ר „חי ‰בלב„

‰נ‚ע ‚ופ‡„ ,כ˙יב "וביום ‰ר‡ו˙ בו ,י˘
יום כו' ˘‡י ‡˙ ‰רו‡ ‰בו" ,פירו˘ „‰בר
‰ו‡ „‰וי „ין ˙‰ור ‰מעי˜רו ˘ל „בר,
˘ימים ‡לו ‰ופ˜עו מלכ˙חיל ‰ע"י ˙‰ור‰
מ„ין ר‡יי˙ נ‚עים ,ו‰יינו ˘‡ין זו „חי ‰ע„

ובכן:
ברוב ‰מ˜ומו˙ ב˙ור˘ ‰ב‰ם נ‡מר "י˘יב) "‰וכמו „‰ו‚מ‡ ‰נ"ל מ"וי˘ב ב‡ר ıנו„"(,
‰פירו˘ ‰ו‡ כ‡ופן ‰ '‡‰נ"ל – ענין ˘ל ˙‰יי˘בו˙ ו˜ביעו˙ .וע"ז ‡ין ˆורך בר‡י ‰מיוח„˙,
כי פ˘וט ומפורסם ‰ו‡;

ל‡חרי ימים ‡ל ‰בלב„ – "ממ˙ינים לו" –

‡ך כ‡ן מח„˘ ר˘"י˘˙"˘ ,ב" ˘בפסו˜ „י„ן ‰ו‡ "ל˘ון עכב – "‰כ‡ופן ‰ב' ‰נ"ל,

‡ל‡ ˘בימים ‡ל ‰ל‡ חל „‰ין ˘ל ר‡יי˙

במובן ˘ל עיכוב ו‰מ˙נ˘) ‰כן ‰ו‡ ‰פירו˘ ‰פ˘וט ˘ל ˙יב˙ "עכב .("‰וכיון ˘פירו˘ ז‰

‰נ‚ע כלל כיון ˘ל‡ נ‡מר מלכ˙חיל„ ‰ין

בל˘ון "י˘יב‡ "‰ינו מˆוי כל-כך ,לכן ‰וˆרך ר˘"י לר‡יו˙ מיוח„ו˙.

„ר‡י‚ ‰בי ימים ‡לו )ו‰י‡ „ע˙ רבי י‰ו„‰
„סביר‡ לי˘ ‰ימים ‡לו ‰ופ˜עו מ„ין
ר‡י ,‰כמ˘י"˙(.

ו‡ולי

י˘ לומר י˙יר ‰מזו˘ ,י˘ בז‰

סופ˘ ‰ל ‰פלו‚˙‡ ר˜ מ‰ו מ˜ור „‰ין

‚ם נפ˜"מ ל„ינ‡„ ,ל‰טעם ˘"ממ˙ינים

„ .ובפרטיו˙:
ענין "‰עכב˘ "‰י˘ ב˙יבו˙ "˙˘ב ב„מי ט‰ר ,"‰מבו‡ר ‰ו‡ ב„ברי ר˘"י עˆמו מי„
ל‡חר מכן ,וז"ל" :ב„מי ט‰ר‡ – ‰ף על פי ˘רו‡ ‰ט‰ור."‰
וז‰ו ‡יפו‡ "‰עיכוב":

וטעמו‡ ,ם מ˘ום סבר‡ ‡ו ‚זיר˙ ‰כ˙וב

לו כו'" "‰ז ר˜ ‰י˙ר‡˘ ,פ˘ר ל„חו˙

ב„רך כלל ,ר‡יי˙ „ם מבי‡ ‰לטומ‡‡ ;‰ך כ‡ן מ„‚י˘ ‰כ˙וב ˘‰יול„˙ "˙˘ב ב„מי

‰ו‡‡ ,ל‡ ,מכלל ‰פלו‚˙‡ ‡י נילף מפינוי

ר‡יי˙ ‰נ‚ע ע„ ‡חרי ‰ר‚ל‡ ,בל ב„יעב„

ט‰ר‰ :"‰י‡ ˙˙עכב מל‰יטמ‡ על י„י ר‡יי˙ „‰ם‡ ,ל‡ "˙מ˙ין" ו˙י˘‡ר ט‰ור‡") ‰ף

‰בי˙ ‡ו ל‡ו עול ‰מחלו˜˙ מ‰ו˙י˙

‡ם ר‡‰ ‰כ‰ן ‡˙ ‰נ‚ע בימים ‡לו ופס˜

על פי ˘רו‡.("‰

ב„‚‰ר˙ ‚וף „‰ין „‡י ר‡יי˙ נ‚עי ‡„ם

עליו טומ‡‰ ‰רי ‰ו‡ טמ‡ )לכ‡ור ‰כן

בח˙ן ובר‚ל‰„ ,נ ‰לכ˘נבחין כ„בעי ‰רי

מ˘מע מפירו˘ ‰ר‡"˘ נ‚עים פ"‚ ˘ם,

‰חילו˜ בפ˘טו˙ בין ב' „רכי ‰לימו„‡ ,ם

˘כ˘מב‡ר ‰חילו˜ בין ח˙ן ומוע„ ˘‡ין

„‰ין נלמ„ מ‰כ˙וב ‚ופ‡ ‡ו מ˜"ו מנ‚עי

רו‡ים ל˘‡ר כל ‡„ם ˘י˘ בו ר‡י ,‰כ˙ב

ב˙ים‰ ,ו‡ „‡ם ילפינן לי ‰מפינוי ‰בי˙

"„˙‰ם ב"„ כופין ‡ו˙ו לבו‡ ‡ל ‰כ‰ן,

‰רי ז"˘ ‰ממ˙ינים לו ל„בר ‰ר˘ו˙"

„מ"ע ‰י‡‡ ,בל ח˙ן נו˙נין לו כו'" –

‰וי ר˜ ב‚„ר "„חוי ,"‰וכפ˘טו˙ ‰ל˘ון

ומ˘מע ˘ז‰ו ר˜ ˘‡ין כופין ‡ו˙ו .ור‡‰

ומע˙ ‰י˙ב‡ר למ‰ ‰בי‡ ר˘"י כר‡י ‰ר‡˘ונ‰ ˙‡ ‰פסו˜ בס' „ברים "ו˙˘בו ב˜„˘"
– ˘כן „ו˜‡ ל˘ון "י˘יב˘ "‰בפסו˜ ˘ם „ומ ‰לכ‡ן:
כ‡˘ר בני י˘ר‡ל יˆ‡ו ממˆרים‰ ,ם ‰יו ˆריכים ל‚‰יע במ‰ירו˙ ל‡ר ıטוב ‰ורחב,‰
‡ר ıנו˘ב˙ .וז˘ ‰ל‡חר מכן ‰יו ב˜„˘ זמן מסויים" ,ו˙˘בו ב˜„˘"‰ ,י ‰ר˜ מˆ„ טעמים
מיוח„ים ˘עיכבו ‡ו˙ם ו‚רמו ל‰ם ל‰מ˙ין במ˜ום ,בני‚ו„ למ‰˘ ‰יˆ ‰ריך ל‰יו˙ )‡ילו
ל‡ חט‡ו כו'(.

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

טו

ו‡ף כ‡ן:

"רו‡ין ל˜‰ל ול‡ ל‰חמיר" ,פירו˘ „‰כ‰ן

„מו"˜ "רו‡ין ‡˙ ‰נ‚עים ב˙חיל "‰לי˙‡

ז‰˘ ‰יול„˙ ט‰ור‰ ,‰ו‡ מˆ„ כח מיוח„ ˘נ˙נ˙‰ ‰ור‰˘ ,‰ו‡ מונע ומעכב )"‡‰לט

רו‡ ‰ו‡ם מˆ‡ ˘ט‰ור ‰ו‡ ‡ומר לו ט‰ור

בכמ ‰כ˙"י ,ור‡ ‰בז ‰ב˙ויו"ט ו˙וס'

ו‡ם מˆ‡ ˘טמ‡ ‰ו‡ – ˘ו˙˜ ו‡ינו מטמ‡ו

רע˜"‡ על ‰מ˘ניו˙[.

‡פ"( ‡˙ ר‡יי˙ „‰ם מלטמ‡ ,וכך ‰י‡ נ˘‡ר˙ בט‰ר˙ ,‰בני‚ו„ למ‰˘ ‰יˆ ‰ריך ל‰יו˙
במˆב ר‚יל )˘ר‡יי˙ „ם ‚ורמ˙ לטומ‡.(‰

‡ .‰מנם ר˘"י ל‡ ‰ס˙פ˜ בר‡י ‰זו )"ו˙˘בו ב˜„˘"( ,כי ב‡מ˙ ,י˘ סבר‡ לחל˜ בין
"‰עיכוב" ‰מ„ובר ˘ם ,לבין "‰עיכוב" ˘י˘ בענין "˙˘ב ב„מי ט‰ר:"‰

כ„י ˘ל‡ לˆערו ,כמבו‡ר בסו‚יין )וכל˘ון
ר˘"י במ˙ני' "‡ם מטמ‡ו נמˆ‡ מˆערו
במוע„ ורחמנ‡ ‡מר ו˘מח˙ בח‚ך"(,
ורבנן )ור' יוסי „בריי˙‡( סברי „‡ין לכ‰ן
ל‰ז˜˜ לו "ל‡ ל˜‰ל ול‡ ל‰חמיר" ,כי

˘ם ‡כן מ„ובר בענין ˘ל "עכב "‰ל‚מרי ,כי ‰רˆון ˘ל בני י˘ר‡ל ‰י ‰ל‰מ˘יך וללכ˙

סברי „‡ין ‰כ‰ן יכול ל˘˙ו˜ ו"‡ם ‡˙‰

ל‡ר ıי˘ר‡ל ,וז˘ ‰י˘בו ב˜„˘ ‰ו‡ ר˜ ב‚לל מניע˘ ‰עיכב‡ ‰ו˙ם בני‚ו„ לרˆונם; כיון

נז˜˜ לו ל˜‰ל ‡˙ ‰נז˜˜ לו ל‰חמיר"

˘"ל‡ נעל‰ ‰ענן"‰ ,רי ˘ל‡ ‰י˙ ‰בי„ם בריר‡ ‰ל‡ ל‰י˘‡ר ול‰מ˙ין ,וכמו ˘כ˙וב "ל‡

)"כלומר מ‡חר ˘רו‡‰ו ‰כ‰ן ‡ומר בין

יסעו ע„ יום ‰עלו˙ו" )ס"פ פ˜ו„י(.

‰ו‡ טמ‡ בין ‰ו‡ ט‰ור" ,ר˘"י( ,ולכן

‡ולם בני„ון „י„ן ,ז‰˘ ‰יול„˙ ‡ינ ‰נטמ‡˙ על ‡ף ר‡יי˙ „‰ם‡ ,ף ˘לכ‡ור‚ ‰ם כ‡ן

יימנע מלר‡ו˙ו כלל.

י˘ "עיכוב" :י˘ כח מיוח„ ‰מונע ומעכב ‡ו˙ ‰מל‰יטמ‡ ,בני‚ו„ לטבע „‰ם ˘‚ורם
טומ‡) ‰כנ"ל ס"„( –
‰רי כ„ „יי˜˙ ב‰מ˘ך „ברי ר˘"י ,לכ‡ור‡ ‰ין „‰בר כן:

ו‰נ‰

לפום רי‰ט‡ ‰י ‰נר‡„ ‰בריי˙‡

„ל‰לן ˘ם בסו‚יין )„ר"י ורבי( „לכו"ע

ו‰נ,‰

˙‰וס' )ע"ב „" ‰י˘ יום( עמ„ו

על „ברי ר' י‰ו„"„ ‰י˘ יום ˘‡י ‡˙‰
רו‡ "‰ונ˙˜˘ו „י˘ כ‡ן ˙ימ ‰ב‚וף
‰ענין ‡מ‡י ‡ליב‡ „ר"מ ל‡ נסבור „‡ף
בר‡י˘ ‰ב˙חיל˙ ‰כל ˘פיר יר‡‰ו ‰כ‰ן,
כיון „ר"מ סבר „ר˘‡י ל˘˙ו˜ ומ ‰פ‚ם
י˘ ‡ם נ˙יר לו לר‡ו˙ו ר˜ ל˜‰ל ול‡
ל‰חמיר .ו˜‰ו˘י‡ רב ,‰עיי' במל"מ ‰ל'
יו"ט פ"ז ‰ט"ז )ור‡ ‰מ˘"כ ב„" ‰ו„ע
„ב‚מר‡( ,ובמ˘נ‡ ‰חרונ ‰נ‚עים ˘ם
פ"‚ ,ובמפר˘ים בסו‚י‡ „מו"˜.

ו‰נר‡‰

בז ‰ב„˜‰ם מ‰˘ ‰על‰

‡ין ‡˙ ‰רו‡ ‰כלל במוע„ – ל‡ ˜‡י

סבר‡ במ˘נ ‰למלך ‰ל' טומ‡˙ ˆרע˙

ל˘יט˙ ר"מ „רו‡ין במוע„‡ .בל ב‡מ˙

פי"„  „"‰לב‡ר „מ‰ו˙ ‰מחלו˜˙ „ר"י

כבר מ˙ב‡ר ˘ם בסו‚יין„ ,לענין ר‡י‰

ורבי ‚בי ר‡י ‰בח˙ן ובמוע„ ‡ם ללמו„

˘ב˙חיל ,‰בעו„ו ט‰ור ,כו"ע ל‡ פלי‚י

מפינוי בי˙ ‡ו ל‡ו לענין ‰מ˙נ ‰ל„בר

ו‡ף ר"מ מו„„ ‰ל‡ חזו לי ,‰ו‰ך פלו‚˙‡

ר˘ו˙ – נעוˆ ‰בפלו‚˙‡ ‡חר˙ ב„‚‰ר˙

„ר"מ ורבנן ‡ם רו‡‡ ‰ו ל‡ו ‰יינו לענין

„ין פינוי ‰בי˙„ .ל‰לן בנ‚עים

ר‡י‰ ‰ב‡‡ ‰חר ˘כבר נר‡ ‰נ‚עו ב˙חיל‰

נחל˜ו ˙נ‡ים ב„ין פינוי ‰בי˙„ ,לר' י‰ו„‰

ונס‚ר כו' )עיי"˘ בסו‚יין ובר˘"י ו˙וס'

ˆריך לפנו˙ ‡פילו חבילי עˆים ו‡פילו

ב‡יז˘ ‰לב ˘ל ‰ס‚ר נחל˜ו ר"מ ורבנן

חבילי ˜נים ˘‡ין מ˜בלין טומ‡ ,‰ור"מ

ו‡כ"מ( .ומע˙ ‰י˘ ל„יי˜ „‰בריי˙‡ ‰נ"ל

ור"˘ פלי‚י עלי ,‰וכי עס˜ ‰ו‡ לפינוי בלי

‡ף ‰י‡ ל‡ מיירי ‡ל‡ בר‡י˘ ‰ב˙חיל‰
ו .ו‡כן ,זו כוונ˙ ר˘"י ב‰ב‡˙ו פסו˜ נוסף )"וי˘ב ב‡לוני ממר‡"(:

˘ום טעם‡ ,ל‡ חס˙ ‰ור ‰על כלי חרסו

„ו˜‡

)וכ"כ במ˘נ‡ ‰חרונ ‰לנ‚עים פ"‚ ˘ם,

וכו' ˘נטמ‡ין ו‡ין ל‰ם ט‰ר ‰במ˜ו ‰כו'.

‰חי„ו˘ בז‰ ‰ו‡˘ ,כ‡˘ר י˘ „בר ˘מˆ„ ענינו בעˆמו ‰יˆ ‰ריך ל‰בי‡ למˆב ‡חר,

ר˘"י ממ˘יך ו‡ומר" ,ב„מי ט‰ר – ‰ל‡ מפי˜  ,‡"‰ו‰ו‡ ˘ם „בר כמו טו‰ר" .ו‰יינו,
˘„‰מים עˆמם ‰ם ט‰ורים )"„ם טו‰ר"(;
‡ם „‰מים עˆמם ט‰ורים ,נמˆ‡ ˘‡ין ˘ום „בר ˘י‚רום לטומ‡ ,‰ו˘וב ל‡ מ˙‡ים
ל˘ון "˙˘ב ב„מי ט‰ר ,"‰במ˘מעו˙ ˘ל "עכב ,"‰כי:
ב˘למ‡ ‡ם „‰ם עˆמו ‰י ‰טמ‡ ו‡ף על פי כן ל‡ ‰י ‰בכוחו לטמ‡ ‡˙ ‰יול„˙‡ ,ז ‰י‰
מ˙‡ים "˙˘ב – ל˘ון עכב˘ ,"‰מ˘מעו˙ו ˘‰י‡ מ˙עכב˙ מל‰יטמ‡ מ„‰מים ‰טמ‡ים;
‡בל כיון ˘„‰מים עˆמם ט‰ורים ‰ם‰ ,רי מלכ˙חיל‡ ‰ין ˘ום „בר ˘י‚רום לטומ‡,‰
ול‡ ˆריך ˘ום כח מיוח„ ˘"יעכב" ‡˙ ‰יול„˙ מל‰יטמ‡!

‡פילו כ‡˘ר במˆב ‰‰וו‰ ‰ענין בפועל ‡ינו ,בכל ז‡˙ מ˙‡ים ל˘ון "י˘יב - ‰עכב."‰
ובעניננו :כיון ˘ר‡יי˙ „מים בכלל מבי‡ ‰לי„י טומ‡‰ ,‰רי ‡ף ˘במˆב ‰‰וו‡ ‰ין
מעי˜ר‡ סיב˘ ‰ר‡יי˙ „‰ם ˙טמ‡ )כיון ˘„‰מים עˆמם ט‰ורים ‰ם( ,בכל ז‡˙ מ˙‡ים
לומר על ‰יול„˙ ˘‰י‡ "˙˙עכב" מל‰יטמ‡ – כיון ˘ב„רך כלל ר‡יי˙ „ם כן ‚ורמ˙
לטומ‡.‰
‰ווי ‡ומר:

)פי"ב מ"(‰

עיי"˘(„ ,ו"˜ בל˘ון ‰בריי˙‡ "ח˙ן ˘נול„

ובי‡ר ‰מל"מ‡„ ,ליב‡ „ר"י מ‡˘ ‰מר

בו נ‚ע כו' וכן בר‚ל" ,ו‡"כ בריי˙‡ זו ‰י‡

‰כ˙וב ופינו ‡˙ ‰בי˙ ‰י‡ ‚זיר˙ מלך

בין לר"מ ובין לרבנן ]ו„ו"˜ נמי „ל˘ון

˘‚זר ˘כ˘יבו‡ ‰כ‰ן י‰י ‰פנוי‰˘ ,רי

פלו‚˙˙ ר"מ ורבנן ‡ינו ב„ומ ‰לל˘ון

‡ין ˘ום ˙כלי˙ לפנו˙ חבילי עˆים כו',

‰בריי˙‡ "˘נול„ בו נ‚ע" )‡"נ כלי˘נ‡

‡ל‡ ‰י‡ מˆו ‰פרטי˙ ˘‚זר ‰כ˙וב מכלל

„מ˙ני' "˘נר‡ ‰בו נ‚ע"(‡ ,ל‡ ר˜ "רו‡ין

‰חו˜ים כו' .ומב‡ר „עפ"ז מובן „‰י‡ ‰י‡

כו'" ,ועיי' ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' טומ‡˙

סבר˙ ר' י‰ו„‰ ‰כ‡„ ,ל‡ יליף מפינוי בי˙

ˆרע˙ פ"ט "‰ח .ו‡ף ‚‰ירס‡ במ˙ני

לענין ‰מנעו˙ מר‡יי˙ נ‚עי ‡„ם בר‚ל ,כי

י„

לקראת שבת

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

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת

ז

ל˘ון "עכב "‰מ˙‡ים ל‡ ר˜ כ‡˘ר י˘ בפנינו ע˙ ‰נטיי ‰מסויימ˙ וˆריכים למנוע
‡ו˙ ‰ולעכב" ‰בחוז˜ י„" )כמו "ו˙˘בו ב˜„˘"˘ ,בני י˘ר‡ל רוˆים ל‰מ˘יך ב„רכם ‡ך
מעכבים ‡ו˙ם נ‚„ רˆונם( – ‡ל‡ ‡פילו כ‡˘ר י˘ ר˜ נטיי" ‰מופ˘ט˙" )˘‡ינ ‰ע˙‰
בפנינו(‚ ,ם ‡ז ,ז‡˘ ‰ין מ˙ח˘בים עם נטיי ‰זו ,נח˘ב ˘"מעכבים" נטיי ‰זו מלˆ‡˙ ‡ל

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

‰פועל ,ו˘פיר מ˙‡ים ‚ם במˆב ז" ‰ל˘ון עכב."‰

בהא דאין רואין נגﬠים
בחתן וברג
יבאר יסוד הפלוגתא ,דנחלקו אם הוא בגדר דחויה או שהזמן הופקע מעיקרא מראיית נגעים  /עפ"ז יתרץ
קושיית התוס' בסוגיין

ī
˙נן במס' נ‚עים פ"‚ מ"ב "ח˙ן ˘נר‡‰
בו נ‚ע נו˙נין לו ˘בע˙ ימי ‰מ˘˙ ‰לו
ולבי˙ו ולכסו˙ו ,וכן בר‚ל נו˙נין לו כל
ימו˙ ‰ר‚ל" .וב‚מ' מוע„ ˜טן ז‡ :יפלי‚ו
˙נ‡י בבריי˙‡ במ˜ור „ין ז ,‰וז"ל:
"וביום ‰ר‡ו˙ בו )פר˘˙נו י‚ ,י„( ,י˘ יום
˘‡˙ ‰רו‡ ‰בו וי˘ יום ˘‡י ‡˙ ‰רו‡‰
בו ,מכ‡ן ‡מרו ח˙ן ˘נול„ בו נ‚ע נו˙נין
לו ז' ימי ‰מ˘˙ ‰לו ולבי˙ו ולכסו˙ו,
וכן בר‚ל נו˙נין לו ˘בע˙ ימי ‰ר‚ל „ברי
רבי י‰ו„ ,‰רבי ‡ומר ‡ינו ˆריך‰ ,רי
‰ו‡ ‡ומר )מˆורע י„ ,לו( וˆו‰ ‰כ‰ן ופנו
‡˙ ‰בי˙ ‡ם ממ˙ינים לו ל„בר ‰ר˘ו˙
כל ˘כן ל„בר מˆו) ‰וממ˘יך ב‚מ'( מ‡י
ביניי‰ו ‡מר ‡ביי מ˘מעו˙ „ור˘ין ‡יכ‡
ביניי‰ו )ול‡ מחלו˜˙ ל„ינ‡ ,ר˜ "„מר

ממר‡":
בפסו˜ לפני כן )לך י‚ ,יז( מסופר על „ברי ˜‰ב" ‰ל‡בר‰ם "˜ום ‰˙‰לך ב‡ר ıל‡רכ‰
ולרחב ‰כי לך ‡˙ננ ,"‰ומי„ ל‡חר מכן נ‡מר "וי‡‰ל ‡ברם ויבו‡ וי˘ב ב‡לוני ממר‡
‡˘ר בחברון ויבן ˘ם מזבח ל."'‰
כיון ˘˜‰ב"ˆ ‰ו ‰עליו "˜ום ‰˙‰לך ב‡ר‰ – "ıרי ‡י ‡פ˘ר לומר ˘"וי˘ב ב‡לוני
ממר‡" פירו˘ו ˘‰ו‡ ˙‰יי˘ב ˘ם ב˜ביעו˙ וב˙‰יי˘בו˙‡ ,ל‡ ˆריך לפר˘ ˘‡בר‰ם
˙‰עכב מללכ˙ "ב‡ר ıל‡רכ ‰ולרחב‡ "‰ל‡ נ˘‡ר ב‡ופן זמני ב‡לוני ממר‡.

ח˙ן ור‚ל „‰יינו מˆו ‰ממ˙ינין לו‡ ,בל
ל„בר ‰ר˘ו˙ ‡ין ממ˙ינין לו בטומ‡‰
„‚ופי) ‰ול‡ מ˘מע לי ‰ללמו„ מפינוי
‰בי˙ „נ‚עי ב˙ים לטומ‡‚„ ‰ופי˙‰„ ,‰ם
חי„ו˘ ‰ו‡ ˘חי„˘˙ ‰ור ‰ו‡ין ללמו„
מז ‰למ˜"‡ כו' ,עיי"˘ בסו‚יין( ,ורבי
)„יליף ב˜"ו ˘ל סבר‡ מפינוי בי˙( סבר

‡מנם ‡ף על פי כן‡ ,ין ז ‰ממ˘ כמו "ו˙˘בו ב˜„˘" ˘˘ם ˙‰עכבו בני י˘ר‡ל נ‚„
רˆונם ב‚לל כח ‡חר ‰מעכבם‰˘ ,רי ל‡ מˆינו ˘י‰י‡ ‰יז„ ‰בר ‡חר ˘יכריח ‡˙ ‡בר‰ם
ל‰מ˙ין ב‡לוני ממר‡; וˆריך לפר˘‰˘ ,י‡ ‰יז ‰טעם ˘ב‚ללו ל‡ ‰יˆ ‰ריך ‡בר‰ם ל˜יים
‡˙ ˆ‰יווי "˜ום ‰˙‰לך ב‡ר "ıמי„ ,ולכן יכול ‰י ‰ל˘ב˙ בינ˙יים ב‡לוני ממר‡.
ומז˘ ‰למרו˙ ז‡˙ ‡ומר ‰כ˙וב ל˘ון "י˘יב-‰עכב ,"‰מובן ˘‚ם במˆב כז‡ ,‰ף
˘בפועל ל‡ ‰וˆרך ‡בר‰ם "ל˙‰עכב" נ‚„ רˆונו וכו' ,בכל ז‡˙ עˆם זˆ‰˘ ‰יווי "˜ום
‰˙‰לך ב‡ר "ıל‡ ב‡ ‡ל ‰פועל מי„ ,נח˘ב כ"עכב;"‰

„ב„בר ר˘ו˙ נמי ממ˙ינין לו )כמו „בבי˙

ו‡ף כ‡ן‡ ,ף ˘בפועל „‰מים בל‡ו ‰כי ט‰ורים ,ו‡ין ˆורך "לעכב" ‡˙ ‰טומ‡‰

נו˙נים לו לפנו˙ כליו – ˘‰ו‡ „בר ‰ר˘ו˙

"בחוז˜ י„" ,בכל ז‡˙ ,עˆם ז‡˘ ‰ין ר‡יי˙ „‰ם מבי‡ ‰לטומ‡) ‰כר‚יל( ,נח˘ב כ"עכב."‰

– כי חס ‰עליו ˙ור˘ ‰ל‡ ייטמ‡ו ,כ„˙נן
בנ‚עים פי"ב מ" ,(‰כ„‡מרי' לעיל „רבי
יליף טומ‡‚„ ‰ופי ‰ל‰מ˙ין לו מטומ‡‰
„בי˙ו"‰ ,יינו „לרבי ח˙ן ור‚ל ˘‡מרו
ל‡ו „ו˜‡ ‡ל‡ ‡ף לˆורך „בר ‰ר˘ו˙.
ול‰לן ˙˙ב‡ר יו˙ר נ˜ו„˙ ‰פלו‚˙‡ למ‰
ל‡ נלמו„ מפינוי ‰בי˙ לכל „בר ‰ר˘ו˙.

„רי˘ מ‡‰י ˜ר‡ ומר „רי˘ מ‡‰י ˜ר‡",
ר˘"י( ,ורב‡ ‡מר „בר ‰ר˘ו˙ ‡יכ‡

ז .וחי„ו˘ ז ‰בל˘ון "עכב – "‰רו‡ים ב‰פסו˜ ‰מספר על ‡בר‰ם ‡בינו" ,וי˘ב ב‡לוני

ו‰נ,‰

לעיל מיני‰

)מוע„ ˜טן ˘ם ע"‡(

ביניי‰ו" ,כלומר ,כ„פר˘"י „"רבי י‰ו„‰

˙נן במ˙ני' ובבריי˙‡ „נחל˜ו ר' מ‡יר

„מפי˜ מביום ‰ר‡ו˙ בו ,ומכ‡ן ‡מרו

וחכמים ‚בי ר‡י ‰במוע„„ ,לר' מ‡יר

וז‰ו ‡יפו‡ ‰טעם ל‰ס„ר ˘‰בי‡ ר˘"י ‡˙ ב' ‰ר‡יו˙:
ב˙חיל‰ ‰בי‡ ‡˙ ‰פסו˜ "ו˙˘בו ב˜„˘"˘˘ ,ם ברור „‰בר ˘‰כוונ‰ ‰י‡ לל˘ון
"עכב ,"‰במובן ˘ל ‰מ˙נ ‰ועיכוב )ול‡ במובן ˘ל "˙‰יי˘בו˙ ו˜ביעו˙"(‰˘ ,רי בני
י˘ר‡ל ל‡ רˆו ל‰י˘‡ר ב˜„˘ וכו';
ו‡חר כך ממ˘יך ומבי‡ ‡˙ ‰פסו˜ "וי˘ב ב‡לוני ממר‡"˘˘ ,ם ‡ין כ"כ ברור ומוכרח
מ˙וך ‰כ˙וב עˆמו ˘‰כוונ ‰ב"י˘יב‰ "‰י‡ במובן ˘ל ‰מ˙נ ‰ועיכוב )ולכן י˘ ˆורך
עי˜רי „ו˜‡ ב‰פסו˜ "ו˙˘בו ב˜„˘"„˘ ,ו˜‡ ˘ם ז ‰ברור ומוכרח מ˙וך ל' ‰כ˙וב( –
‡בל ל‡י„ך ‚יס‡„ ,ו˜‡ ר‡י ‰זו מ˙‡ימ ‰ל‰מיוח„ ˘בנ„ו"„˘ ,כל "‰עיכוב" ‰ו‡ ר˜
בז‡˘ ‰ין מניחים ל‰נטיי"‰ ‰מופ˘ט˙" לˆ‡˙ ‡ל ‰פועל ,למרו˙ ˘בל‡ו ‰כי ‡ין ‰י‡
ע˙ ‰בפנינו.

עיונים וביאורים

כולו הפך לבן – גזירת הכתוב?
ואם פרוח תפרח הצרעת בעור וכסתה הצרעת
את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו גו' וראה הכהן גו'
וטהר את הנגע כולו הפך לבן טהור הוא
)יג ,יב-יג(

לכאורה צריך ביאור מה מוסיף הכתוב
בתיבות "טהור הוא" ,שלכאורה מיותרות הן,
ואמנם בתורת כהנים )יג ,יז( מפרש מה שבא
הכתוב ללמדנו בזה .וצריך ביאור מדוע רש"י
בפירושו על התורה אינו מפרש ייתור לשון
הכתוב.
ויש לומר:
בדברי רש"י מצינו חילוק בין סימני
הטומאה דנגעים :גבי שער לבן כתב רש"י
"שער לבן סימן טומאה הוא גזירת הכתוב"
)יג ,ג בסופו( ,ואילו לענין סימן מחי' ,על
הכתוב "צרעת נושנת היא בעור בשרו" )יג ,יא(
פי' רש"י "מכה ישנה היא תחת המחי' ,וחבורה
זו נראית בריאה מלמעלה ותחתי' מלאה לחה,
שלא תאמר הואיל ועלתה מחי' אטהרנה",
היינו שסימן טומאה דמחי' אינו גזירת הכתוב,
אלא יש בו טעם " -מכה ישנה היא תחת
המחי'".
ועפ"ז יש לעיין בדין "כולו הפך לבן טהור
הוא" ,אם הוי גזירת הכתוב ,או דסברא היא,
דכיון שכולו הפך לבן הרי זה מורה שאין זה
חולי מסויים בחלק מהגוף ,אלא זהו טבע
גופו.
ויש לומר ,שלשיטת רש"י בפשוטו של
מקרא ,הטהרה כשכולו הפך לבן אינה
מגזירת הכתוב אלא מסברא )משא"כ לפי
התו"כ וההלכה ,ועיין במקור הדברים מה
שנתבאר בזה( .וזהו פירוש התיבות "טהור
הוא" ,שהן כעין נתינת טעם לטהרת הנגע -
דכאשר "כולו הפך לבן" הרי זה מורה שאדם
זה "טהור הוא" בטבעו ,ולכן לא הוצרך רש"י
לפרש יתור תיבות אלו .וק"ל.

טהרת הנגע וטהרת הבגד
והבגד גו' אשר תכבס וסר מהם הנגע,
וכובס שנית וטהר
וכובס שנית  -לשון טבילה .תרגום של כיבוסין שבפרשה זו
לשון ליבון ,ויתחוור ,חוץ מזה שאינו לליבון אלא לטבול ,לכך
תרגומו ויצטבע
)יג ,נח .רש"י(

יש לעיין :מהו ההכרח לפרש "וכובס
שנית – לשון טבילה" ,שלא כשאר כיבוסין
שבפרשה שהם לשון ליבון?
ויש לומר הביאור בזה:
מהלשון "וכובס שנית וטהר" משמע
שגם הכיבוס הראשון פעל איזו טהרה בבגד,
והכיבוס השני משלים פעולה זו .והשתא,
אם נלמד שגם הכיבוס השני משמעו רחיצה
וליבון ,היינו שטהרת הבגד מצריכה שני
ליבונים ,נמצא שהליבון הראשון לא פעל
כלום.
ועל כן פירש רש"י שכיבוס זה משמעו
"טבילה" ,שלפי זה יובן שהכיבוס השני הוא
המשך והשלמה של הכיבוס הראשון:
בטומאת הנגע ישנם שני פרטים:
א .הטומאה שבנגע עצמו .ב .הטומאה
שמתפשטת בשאר חלקי הבגד כתוצאה
מטומאת הנגע עצמו.
והשתא מובן ,שהכיבוס הראשון ,שענינו
הסרת הנגע ע"י ליבון ,ביטל את הטומאה
שבנגע עצמו ,ואילו הכיבוס השני בא לטהר
את התפשטות הטומאה בבגד כולו )גם
לאחר הסרת הנגע עצמו( ,ולכן על כרחך
שאין פירושו ליבון ,כי מה ענין ליבון לטהרת
התפשטות הטומאה שבבגד ,אלא טבילת
הבגד כולו במקוה טהרה.

מדוע דוקא בצרעת מצינו
שהטומאה מתעכבת?
וביום הראות בו

והבגד גו' אשר תכבס וסר מהם הנגע וכובס שנית וטהר

יש יום שאתה רואה בו ,ויש יום שאי אתה רואה בו
)יג ,יד .מועד קטן ז ,ב(

אם כשכבסוהו כו' סר ממנו הנגע לגמרי .וכבס שנית כו' ,תרגום של כיבוסין
בפרשה זו לשון ליבון כו' ,חוץ מזה שאינו לליבון אלא לטבול
)יג ,נח .רש"י(

בדיני נגעים מצינו דין שאין דוגמתו בשאר
טומאות – שלפעמים דוחים את ראיית הנגע לזמן
מסוים ,ובינתיים נשאר המצורע בטהרתו ,וכפסק
המשנה )נגעים פ"ג מ"ב(" :חתן שנראה בו נגע נותנין
לו שבעת ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו ,וכן ברגל
נותנין לו כל ימות הרגל".
ויש לבאר הטעם שדוקא בדיני צרעת מצינו
שהטומאה מתעכבת מלחול:
כתב הרמב"ם )סוף הל' טומאת צרעת( שהצרעת אינה
ענין טבעי ,ו"אינו ממנהגו של עולם" ,אלא "אות
ופלא הי' בישראל" כדי "להזהירן מלשון הרע" ,כי
"המספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו כו' ,אם
עמד ברשעו עד שהותץ הבית משתנין כלי העור
שבביתו" ,עד שלבסוף "משתנה עורו ויצטרע ויהי'
מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת
הרשעים שהוא הליצנות ולשון הרע".
ונמצא ,שהנגעים באים על האדם מחמת גודל
חסדו של הקב"ה לטובת האדם ולתועלתו ,כדי
להשיבו מחטא לשון הרע לדרך הישר .וכפי שכתב
החינוך )מצוה קעב ,מצוה קעז(" :משרשי המצוה ,שרצה
הא-ל בטובו הגדול לייסרנו כאשר ייסר איש את בנו
כו' ,מאהבת ה' אותם יודיע מוסרו".
ואהבה זו היא אפילו לרשעי ישראל ,שהרי מדובר
באדם שלא שב מחטא לשון הרע שבו ,ומכל מקום
משנה הקב"ה סדרי בראשית ,ומראה "אות ופלא"
למעלה מדרך הטבע כדי שגם הוא ישוב מדרכו,
ושיחתו תהי' כ"שיחת כשרי ישראל" )לשון הרמב"ם
שם(.
וזהו הטעם שדוקא בדיני הצרעת מצינו
שהטומאה מתעכבת ,כדי ללמדנו שהנגעים
באים מחסדו של הקב"ה ,ולכן לפעמים מתעכבת
הטומאה כדי להקל על האדם ,כשם שהאב המייסר
את בנו דוחה לפעמים את הייסורים כאשר הדבר
נצרך לטובת הבן.
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ז עמ'  73ואילך(

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

כיבוס ראשון ושני –
בעבודת התשובה

באגרת התשובה )פרקים א-ג( מבאר אדמו"ר הזקן
נ"ע שבתשובה על חטאים ישנם שני שלבים :א.
החוטא צריך לשוב מחטאו ולקבל על עצמו שלא
לעבור עוד על מצות המלך ,שבזה "נמחל לו לגמרי
מה שעבר על מצות המלך כשעשה תשובה שלימה,
ואין מזכירין לו דבר וחצי דבר ביום הדין לענשו
כו'" .ב" .אמנם שיהי' לרצון לפני ה' ומרוצה וחביב
לפניו ית' כקודם החטא כו' הי' צריך להביא קרבן
כו' דורון ומנחה לפניו שיתרצה לו לראות פני המלך
כו' ועכשיו שאין לנו קרבן כו' התענית הוא במקום
קרבן".
ויש לומר ששני שלבים אלו מרומזים בדברי רש"י
כאן בענין הטהרה מהצרעת )שהרי נגעים באים על
לשון הרע ,שהוא חטא כללי )ראה רמב"ם סוף הל' טומאת
צרעת( ,וממילא "כיבוס" הנגע וטהרתו מרמזים על
התשובה והטהרה מחטאים(:
הכיבוס הראשון ,שמסיר את הנגע לגמרי  -הוא
כענין השלב הראשון בתשובה ,שמקבל על עצמו
שלא לעבור עוד על מצות המלך ,שבזה "נמחל
לו לגמרי מה שעבר על מצות המלך" ,כשם שע"י
הכיבוס "סר ממנו הנגע לגמרי" .אך כשם שלאחרי
ש"סר ממנו הנגע לגמרי" צריך עוד לכיבוס שני  -כך
גם השב ,גם אחרי ש"נמחל לו לגמרי" העוון ,צריך
הוא לקרבנות או לתעניות כדי שיהי' "מרוצה וחביב"
כקודם החטא.
אך שינוי יש בין כיבוס ראשון לשני :הכיבוס
הראשון הוא "לשון ליבון" ,היינו ,שהתשובה מנקה
ומלבנת את הנפש מהחטאים והעוונות .אך הכיבוס
השני "אינו לליבון" ,שהרי העוון כבר "נתלבן" לגמרי
על ידי התשובה ,אלא הוא "לטבול" ,היינו שהאדם
צריך לטבול "במי הדעת הטהור" )לשון הרמב"ם סוף הל'
מקוואות( ,לעלות מדרגא לדרגא במדריגות הקדושה
גופא.

לקראת שבת

יב

י˘ ˙נ‡ים ˘מ„‚י˘ים ‡˙ ‰מעל˘ ‰ני˙נ ‰ל‡„ם מלמעל .‰וב‡מ˙ „‡‰ם ‚„ול במעל˙ו
מ˘‡ר בעלי ‰חיים בעניין עˆום ועי˜רי .ר˜ בו נפח ˜‰ב" ‰נפ˘ ‡לו˜י˙ ,נ˘מ„˜ ‰ו˘,‰
˘‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ממ˘" )˙ני‡ פ"ב .ע"פ ‡יוב ל‡ ,ב(.

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת

ללקראת שבת

ט

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

ו‡ף ˘„‡‰ם יכול לר„˙ ל˘פל נחו˙ ביו˙ר ולמרו„ בו י˙'˘ ,בעניין ז‰ ‰ו‡ נחו˙ יו˙ר

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

מכל בעלי ‰חיים‡ ,ך ע„יין מעל ‰זו ל‡ ניטל˙ ממנו ,ו‰נ˘מ„˜‰ ‰ו˘‚" ‰ם ב˘ע˙ ‰חט‡
‰יי˙ ‰ב‡מנ˙‡ ‰ו י˙'" )˙ני‡ פכ"„(.
ול˘יט˙ם ,מ˘ ‰נבר‡ ‡חרון מ„‚י˘ ‡˙ מעל˙ו ‰עˆומ˘ ‰י˘ בו נפ˘ ‡לו˜י˙ ,ולכן
נוˆר ‡חרון כ„י ˘"יכנס לסעו„ ‰מי„"‡ ,ו כ„י ˘"יכנס למˆוו ‰מי„" ,ו‰כל בכ„י ל‚„‰י˘
‡˙ מעל˙ ‰נפ˘ ‡‰לו˜י˙ ˘בו.
וי˘ ˙נ‡ים ˘חול˜ים וטוענים ˘עי˜ר מעל˙ „‡‰ם ‡ינ ‰מעלו˙יו ˘ני˙נו מלמעל‡ ,‰ל‡
„וו˜‡ ‰מעלו˙ ˘עמל וי‚ע עלי‰ם בכוחו˙ ˘ני˙נו לו מלמעל ,‰ו‰ן ‰ן ‡˘ר ‰פכו ל‰יו˙
˜ניין פנימי ו‡מי˙י בנפ˘ו פנימ.‰

קושי הבירור בטהרת האדם
מדוע נתפרשה טהרת וטומאת האדם לאחר טהרת וטומאת בעלי החיים?  /במה נחות האדם יותר משאר
כל בעלי החיים?  /איזו מעלה באדם גדולה יותר מנשמתו האלוקית?  /ומדוע ר' שמלאי סובר שאומרים לאדם
"יתוש קדמך"?  /מהות בירור הטהרה והטומאה בבעלי החיים ובאדם

ī

וממיל‡ טוענים ‰ם˘ ,ב˙חיל˙ ‰ברי‡‡ ‰י ‡פ˘ר לˆ‰ביע על מעל˙ „‡‰ם על פני ˘‡ר
‰נבר‡ים ,כיוון ˘עי˜ר ‰עילוי ‰ו‡ במעלו˙ ˘ב‡ו על י„י עבו„ ,‰ו‡ם כן ,כ‡˘ר נוˆר
„‡‰ם‡ ,ין בו ˘ום מעל ‰כלל ,ו‡„רב ,‰מ˘ ‰רו‡ים על „‡‰ם ‰ו‡ ˘נוˆר ב‡ופן כז‰
˘‰ו‡ חומר ‰עלול לחטו‡ ,ו‰יינו ˘‰ו‡ ‚רוע יו˙ר מ˘‡ר ‰נבר‡ים.
ולכן ל˘יט ‰זו„‡‰ ,ם נבר‡ ‡חרון ,ו‡פילו י˙ו˘ ˜„מו ,מחמ˙ פחי˙ו˙ו .טרם ˘עב„

„יני ‰ט‰ר ‰ו‰טומ‡˘ ‰ל „‡‰ם בפר˘˙נו ,ב‡ים ל‡חר „יני כ˘רו˙ וט‰ר˙ ‰ב‰מ‰
ו‰עוף ˘בסוף פר˘˙ ˘מיני .ונמˆ‡ ˘˙ור˙ ‰ט‰ר ‰ו‰טומ‡˘ ‰ל בעלי ‰חיים ˜„מ‰
ל˙ור˙ ‰ט‰ר ‰ו‰טומ‡˘ ‰ל בני „‡‰ם.

‰רי ‡ין ניכרו˙ בו מעלו˙ ˘עמל ב‰ן ,וניכר בו בעי˜ר מ˘ ‰מוכ˘ר לחטו‡ ,וממיל‡ ‰ו‡

ועל כך „ר˘ ר' ˘מל‡י )ר˘"י רי˘ פר˘˙נו ,ע"פ וי˜ר‡ רב˘ ‰ם(" :כ˘ם ˘יˆיר˙ו ˘ל ‡„ם

נמנ ‰ל‡חר כל בעלי ‰חיים ˘‡ין ב‰ם נטי' לחט‡ ,ו‚ם ˙ור˙ זיכוכו ובירורו נ˙פר˘‰

‡חר כל ב‰מ ‰חי' ועוף במע˘ ‰בר‡˘י˙ ,כך ˙ור˙ו נ˙פר˘‡ ‰חר ˙ור˙ ב‰מ ‰חי' ועוף".

‡חרונ ‰מˆ„ ˜ו˘י ‰עבו„˘ ‰בז.‰

ו‰יינו ˘כ˘ם ˘„‡‰ם נוˆר ‡חרון במע˘ ‰בר‡˘י˙ ,כך ˙ור˙ ‰ט‰ר ‰ו‰טומ‡˘ ‰ל „‡‰ם
נ˙פר˘‡ ‰חרונ.‰

כשאין יחוס מדגישים את מעלת העבודה
ומע˙ ‰יובן מ„וע רב ˘מל‡י „וו˜‡ נ˜ט כ˘יט‰˘ ‰מעל‰ ‰עי˜רי˙ ‰י‡ ‰מעל‰ ‰נ˜ני˙
על י„י עבו„ ‰וי‚יע.‰
‡ו„ו˙ ר' ˘מל‡י מוב‡ ב‚מר‡ )פסחים סב ,ב ובפר˘"י( ˘ל‡ ‰י' לו יחוס ,וע„ ˘לכ˙חיל‰
ל‡ רˆ ‰ר' יוחנן ללמו„ עמו ספר יוחסין .ומכיוון ˘ל‡ ‰י' לו יחוס ,ממיל‡ סבר ˘עי˜ר
‡ ‰˘‚„‰‰ינ ‰במעלו˙ ˘מ˜בלים מלמעל‡ ‰ו בירו˘‡ ,‰ל‡ „וו˜‡ במעלו˙ ˘„‡‰ם ˜ונ‰
לעˆמו בי‚יע˙ו.
ומ˘ום כך ,כ‡˘ר נחל˜ו בנו‚ע למעל˙ „‡‰ם‡ ,ם ‰י‡ מי„ עם לי„˙ו בנ˘מ‡‰ ‰לו˜י˙
˘בו‡ ,ו „וו˜‡ ל‡חר ˘ˆ‰ליח בעבו„˙ו לכוף ‡˙ טבעו ‰רע ,סובר ר' ˘מל‡י ˘‰מעל‰
‡‰מי˙י˙ ‰י‡ „וו˜‡ זו ˘מו˘‚˙ על י„י עבו„‡˘ ,‰ינ‚ ‰לוי' ב˘ע˙ ‰ברי‡ ,‰ומ˘ום כך
נבר‡ ‡חרון‡ .ך על י„י ‰עבו„‰ ‰ר‡וי' בזיכוך ובירור ‰חומר ‰מ‚ו˘ם ,נע˘י˙ מעל˙ו
‡‰מי˙י˙ ˘ל „‡‰ם˘ ,ב‡ ‰לו בי‚יע˙ו וחו„ר˙ בפנימיו˙ו.

ו‰נ ,‰במבט ˘טחי ני˙ן לפר˘ ˘‰סיב ‰לכך ˘˙ור˙ „‡‰ם נזכר‡ ‰חרונ‰ ,‰י‡ מ˘ום
˘יˆיר˙ו ‰יי˙‡ ‰חרונ‡ .‰ך ‡ין לומר כן ,כי ‡ילו ז‡˙ ‰יי˙ ‰כוונ˙ ר' ˘מל‡י‰ ,י' לו לומר
˘˙ור˙ו נ˙פר˘‡ ‰חרונ" ‰מפני" ˘נבר‡ ‡חרון.
ומל˘ון ר' ˘מל‡י "כ˘ם ˘יˆיר˙ו  . .כך ˙ור˙ו" ,מ˘מע ˘˘ני עניינים ‡לו˘ ,נוˆר
‡חרון ו˘˙ור˙ו נ˙פר˘‡ ‰חרונ ,‰נובעים ˘ני‰ם מ‡ו˙ ‰סיב‚) ‰ו"‡ על ר˘"י כ‡ן(.
ו„‰בר ˙מו ,‰כפי ˘˘˜‰ו מפר˘י ר˘"י:
בנו‚ע לסיב„‡‰˘ ‰ם נבר‡ ‡חרון ,מפור˘ במ„ר˘ כ‡ן ˘‰ו‡ מ˘ום ˘‡ם "˙זוח „ע˙ו
עליו" י‡מרו לו "י˙ו˘ ˜„מך˘ ,ל˘ול ˜„מך" .וב‚מר‡ )בסנ„‰רין לח‰ (‡ ,וב‡ו עו„ טעמים:
‡˘" .ל‡ י‰יו ‰מינים ‡ומרים ˘ו˙ף ‰י' לו ל˜‰ב" ‰במע˘ ‰בר‡˘י˙" .ב" .כ„י ˘יכנס
למˆו ‰מי„"" .‚ .כ„י ˘יכנס לסעו„ ‰מי„".
ולכ‡ור ,‰כל ‰טעמים ‰ללו י˘ ב‰ם כ„י לב‡ר מ„וע נבר‡ „‡‰ם ר‡˘ון‡ ,ך ‡ין ב‰ם
‰סבר ‰כלל מ„וע פר˘˙ ט‰ר˙ו וטומ‡˙ו נ˙פר˘‡ ‰חרונ .‰וכיˆ„ „ר˘ ר' ˘מל‡י ˘מ‡ו˙‰

לקראת שבת
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לקראת שבת
בלימו„ ˙‰ור ‰ל˘מ‰

סיב˘ ‰נבר‡ „‡‰ם ‡חרון ,נ‡מר‚ ‰ם ˙ור˙ו ב‡חרונ?‰

י‡

]ס„ר נ˙ינ˙ ˙‰ור‰ ‰ו‡ ל‰יפך‰˘ ,חל˜ ‰נעל ‰יו˙ר ני˙ן לפני ‰חל˜ ‰נמוך יו˙ר,

כי בנ˙ינ˙ ˙‰ור ‰מלמעל‰ ,‰רי ˙‰ור ‰יור„˙ מלמעל ‰למט‡ ,‰מנם ס„ר לימו„ ˙‰ור ‰ע"י „‡‰ם ‰ו‡ מן

˜‰ל ‡ל ‰כב„ „וו˜‡[.

במה נחות האדם מכל בעלי החיים?

וכ˘ם ˘בס„ר ‰לימו„ ‰כללי ‰ולכים מן ˜‰ל ‡ל ‰כב„ ,כן ‰ו‡ ‚ם בס„ר לימו„

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

‰פר˘יו˙˙˘ ,חיל ‰לומ„ים ‡˙ ‰פר˘יו˙ ˘ב‰ן מבו‡רים „‰ברים ˜‰לים ,ור˜ ל‡חר מכן

מבו‡ר בספר ˙‰ני‡ )פכ"„ ופכ"ט( ˘נחי˙ו˙ו ˘ל „‡‰ם לעומ˙ ‰י˙ו˘ ו˘‰ל˘ול˘ ,על כך

לומ„ים ‡˙ ‰עניינים ‰כב„ים יו˙ר.

‡ומרים לו "י˙ו˘ ˜„מך"‡ ,ינ ‰ר˜ כ‡˘ר ‰ו‡ עובר עביר‡ .‰ל‡ י˘ עניין בעˆם מ‰ו˙ו ˘ל
„‡‰ם ˘בו ‰ו‡ נחו˙ מבעלי ‰חיים‚ ,ם ‡ם בפועל ‡ינו עובר עבירו˙.

וכ‡˘ר מעיינים בעניין ‰בירור "בין ‰טמ‡ ובין ‰ט‰ור" ˘ב‡„ם ובבעלי ‰חיים‰ ,רי
עול˘ ‰בב‰מ‡ ‰ין כל כך ענייני רע‰˘ ,ל‡ "‡ינם יכולים לעבור כלל על רˆונו י˙'" ,ו‡ילו

כי ‰נ ,‰ב‡„ם י˘ "כח ‰מ˙‡וו"˘ ,"‰יכול ל‡˙‰וו˙ ל„ברים ‡‰סורים ˘‰ם נ‚„ רˆונו
י˙'" .ומˆ„ ‡פ˘רו˙ זו ‰רי ‰ו‡ "‚רוע ומ˘ו˜ ıומ˙ועב יו˙ר מבעלי חיים ‰טמ‡ים ו˘˜ˆים
ורמ˘ים  . .וכמו ˘נ‡מר ו‡נכי ˙ולע˙ ול‡ ‡י˘" .בעלי ‰חיים "‡ינם יכולים לעבור כלל על
רˆונו י˙'" )˘ם פכ"„( ,ו‡ילו ב‡„ם ˜יימ˙ ‡˙‰וו ‰ו‡‰פ˘ריו˙ לעבור על ˆיווי  ,'‰ופעמים
˘‡ף נכ˘ל בפועל רח"ל.

„‡‰ם נע˘ ‰ונוˆר מחומר ‚ס ,וי˘ ‡ˆלו עבו„ ‰רב ‰לברר מ‰ו רע ומ‰ו טוב ,ל„חו˙ ‡˙
‰רע ול˙‰מסר ר˜ לרˆונו י˙' ,ועבו„ ‰זו ‰י‡ ˜˘ ‰וכבי„ ‰יו˙ר.
ועל כן ˙ור˙ו ˘ל „‡‰ם נ˙פר˘‡ ‰חרונ ,‰כיוון ˘ס„ר ‰פר˘יו˙ ‰ו‡ מן ˜‰ל ‡ל ‰כב„,
ולכן ‰וב‡˙ ‰חיל ‰פר˘˙ בירור ‰טומ‡ ‰וט‰ר˘ ‰ל ‰ב‰מ‰ ,‰חי' ו‰עוף ,ור˜ ל‡חר מכן
ס„ר ‰בירור  ‰˘˜‰יו˙ר ˘ל „‡‰ם.

וז‰ו עומ˜ „ברי חז"ל ˘כ‡˘ר חוט‡ ‡„ם ‡ומרים לו "י˙ו˘ ˜„מך ˘ל˘ול ˜„מך" .מ‰
˘‰י˙ו˘ נבר‡ ˜ו„ם ל‡„ם ‡ינ ‰ר˜ ˜„ימ ‰בזמן‡ ,ל‡ ‚ם ˜„ימ ‰במעל„‡‰ .‰ם נבר‡
‡חרון ,מ˘ום ˘טבעו ‰ו‡ ‰נחו˙ ביו˙ר בעניין ז‰˘ ,‰ו‡ מסו‚ל ל‡˙‰וו˙ ו‡ף לע˘ו˙
מע˘ ‰בפועל נ‚„ רˆונו י˙' .וז‰ו ˘‡ומרים לו ל‡„ם :י˙ו˘ ˜„מך ‰˙‡˘ ,עבר˙ על רˆון
 ,'‰ו‰י˙ו˘ ‡ינו ˘ייך לעבור על רˆונו י˙' ,ולכן נבר‡ ˜ו„ם ,מ˘ום ˘מעל˙ו ‚„ול ‰בעניין
ז.‰

ולפי ז ‰יבו‡ר ‰יטב כיˆ„ י˘ טעם ‡ח„ למ˘ ‰נבר‡ „‡‰ם ו˘נ˙פר˘˙ ‰ור˙ו ב‡חרונ.‰
‰סיב‰ ‰י‡„‡‰˘ ,ם מסו‚ל לעבור על רˆונו י˙' ,מ‡˘ ‰ין כן בבעלי ‰חיים ,ומטעם ז‰
נ˘˙ל˘לו ב' „ברים :נבר‡ ב‡חרונ ‰ל‰יו˙ו נחו˙ בעניין ז ‰יו˙ר מכולם ,ו‚ם נ˙פר˘‰
˙ור˙ זיכוכו ובירורו ב‡חרונ ,‰לפי ˘‰י‡ ˜˘ ‰יו˙ר.

העיקר הוא המעלה שבאה בעמל ויגיעה
כ‡˘ר מ˙בוננים במ˘מעו˙ נחי˙ו˙ו ˘ל „‡‰ם ל‚בי בעלי ‰חיים ,עול˘ ‰י˘ ˘ייכו˙

"תורתו של אדם" קשה יותר מ"תורת הבהמה"
כ‡מור ,ל˘יט˙ ר' ˘מל‡י י˘נ ‰סיב‡ ‰ח˙ ˘מחמ˙„‡‰ ‰ם נבר‡ ‡חרון ,ו‚ם ˙ור˙
ט‰ר˙ו וטומ‡˙ו נ˙פר˘‡ ‰חרונ.‰
ומע˙ ‰י˘ לומר˘ ,ר' ˘מל‡י ‡ינו סובר ˘„‡‰ם נבר‡ ‡חרון מפני מעל˙ו˘ ,יכנס
למˆוו‡ ‰ו לסעו„‡ ,‰ל‡ ל‰יפך‰ ,ו‡ ‡חרון מחמ˙ נחי˙ו˙ו ,וכפי ˘נ˙ב‡ר למעל‰˘ ‰ו‡
מסו‚ל לחטו‡ לרˆון ˘‰י"˙„ ,בר ˘‡ינו ˘ייך בבעלי ‰חיים.
וסיב ‰זו„‡‰˘ ,ם מסו‚ל לעבור ח"ו על ˆיווי ˘‰י"˙‰ ,י‡ ‰סיב‚ ‰ם לכך ˘˙ור˙ו
נ˙פר˘ ‰ר˜ לבסוף:
כי ‰נ ,‰ס„ר˘ ‰ל לימו„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ מן ˜‰ל ‡ל ‰כב„ .כן ‰ו‡ בכללו˙ ס„ר ‰לימו„
בחיי „‡‰ם" ,בן חמ˘ למ˜ר‡ ,בן ע˘ר למ˘נ "‰וכו' )‡בו˙ סוף פ" ,(‰וכן ‰ו‡ ב‡יכו˙
‰לימו„ ,כפי ˘‰ורו חז"ל )ע"ז יט ‡ ,ופר˘"י( ˘ר‡˘י˙ "ילמ„ ‡„ם ˙ור "‰ור˜ ‡חר כך
"י ,"‰‚‰יעיין בעומ˜ יו˙ר וי˜˘ ‰וכיוˆ‡ בז .‰וכן ‰ו‡ ‚ם במטר˙ ‰לימו„

)ר‡ ‰פסחים סח,

ב(˙˘ ,חיל ‰לומ„ ‡„ם "‡„ע˙‡ „נפ˘י'"˘ ,ל‡ ל˘מ ,‰ו‡חר כך ‰ו‡ עול ‰מחיל ‡ל חיל

מיוח„˙ בין „ר˘ ‰זו לבעל ‰מ‡מר ,ר' ˘מל‡י.
כי ‰נ ,‰בכללו˙ י˘ ˘ני סו‚י מעלו˙:
‡ .י˘ מעל˘ ‰מעני˜ים ל‡„ם מלמעל ‰בל‡ י‚יע˘ .‰נול„ עם מעל ‰זו‡ ,ו ˘‰עני˜ו לו
מן ˘‰מים מעל ‰מסוימ˙ ב‡יז ‰זמן.
מעל ‰זו‰ ,ב‡ ‰מלמעל‰ ,‰י‡ נעלי˙ מ‡ו„ ,כיוון ˘‡ינ ‰מו˘‚˙ על י„י „‡‰ם ‰מו‚בל
‡ל‡ מ‡˙ ˘‰י"˙ ˘נעל ‰מכל ‚‰‰בלו˙‡ .ך מˆ„ ˘ני י˘ ב ‰חיסרון˘ ,ל‡ ˙מי„ „‡‰ם
‰ו‡ "כלי" ר‡וי למעלו˙ ˘˜יבל מלמעל ,‰ולפעמים ‡ינו יו„ע לנˆלם כ„בעי ,ו‡ינן חו„רו˙
בו ב‡ופן ˘י˘נו ‡˙ פנימיו˙ו.
ב .לעומ˙ ז‡˙ ,י˘ סו‚ ‡חר ˘ל מעלו˙ ˘„‡‰ם עמל ל˘‰י‚ן .מעלו˙ ‡לו ‰ן ,מטבען,
˜טנו˙ יו˙ר ומˆומˆמו˙ מ‡ו„ ,לפי ערך כוחו ˘ל „‡‰ם ‰מו‚בל‡ ,ך מˆ„ ˘ני מעלו˙ ‡לו
‰ן ˜ניין חז˜ בנפ˘ו‰ ,ן חל˜ מכוחו˙ נפ˘ו ,ו‰ן חו„רו˙ עמו˜ לפנימיו˙ו.
ובז ‰נחל˜ו ˙‰נ‡ים ,מ‰י ‰סיב˘ ‰ב˘ל ‰נבר‡ „‡‰ם ‡חרון:

