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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

בסעו„˙ ימי ‰חול י˘ ל‰יו˙ ז‰יר ˘„בר ‡‰כיל ‰ו˙˘‰י' ל‡ י‚˘ם ‡ו˙ו˘ ,כך ‰מ‡כלים
ו‰מ˘˜‡ו˙ למרו˙ ˘‰ם „ברים ‰מו˙רים ב‡מ˙ ‡ך ‰ם מ‚ו˘מים ביו˙ר ובכוחם ל‰מ˘יך
‡˙ „‡‰ם ל˘‚‰מ ‰ול˘‚‰ימו ˘י‰י' מ‚ו˘ם.

תוכן ענינים

פתח דבר

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

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ וי˘ב‰ ,ננו

סעו„˙ יום טוב

מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰

סעו„˙ יום טוב ‰י‡ סעו„˙ מˆו ‰פרטי˙ ˘ל ‡ו˙ו ח‚ .לכן ˘‚‰מי ˘במ‡כלי יום טוב

ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

‡ינו חומרי כל כך כמו מ‡כלי חול .מ˘ום כך ז˜ו˜ים ‡מנם מ‡כלי יום טוב לבירור‡ ,ך
ל‡ כמו ‰בירור ˘ל מ‡כלי חול˘ ,כן סעו„˙ יום טוב ‰י‡ ‚ם סעו„˙ מˆו ,‰ולכן ‡ין ‰ן
מ‚ו˘מו˙ כמ‡כלי חול‡ .ך בכל ז‡˙ י˘ ב‰ן ˘‚‰מ˘ ,‰מכך ב‡ ‰״פר˘ ח‚יכם" .ולכן
ז˜ו˜ים ‚ם ‡חרי ‰יום טוב ל˙עני˙ ב‰״ב˘ ,מ‡ חט‡˘ ,כן למ‡כלי יום טוב י˘ ‚ם עונ‚
‚˘מי ˘מן ‰ז˜ו˜ לבירור.
סעו„˙ ˘ב˙
סעו„˙ ˘ב˙ .מ‡כלי ˘ב˙ ‰ם ˘ונים ל‚מרי ‡פילו מסעו„˙ יום טוב .מ‡כלי ˘ב˙ ‡ינם

)‚ליון

˙˙ ,(‰ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך
רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡
י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו
‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם

מ‚˘מים ,לכן ‡ין ‰ם ז˜ו˜ים לבירור‡ .ין ב" ‰פר˘ ˘ב˙כם" כפי ˘„‰בר במ‡כלי יום טוב.

מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י

‰‰בנ‰ ‰עמו˜ ‰יו˙ר ב‰ב„ל ˘בין מ‡כלי יום טוב למ‡כלי ˘ב˙ :במ‡כלי יום טוב

סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,

י˘נ‰ ‰חומריו˙ ˘‰י‡ ‚˘מיו˙˘ ,ממנ ‰ב‡ ‰״פר˘ ח‚יכם" ,ו‡ילו מ‡כלי ˘ב˙ למרו˙
˘‰ם בכל ז‡˙ ‚ם כן ‚˘מיים‡ ,ך ‡ין ב‰ם חומריו˙.
למרו˙ ˘מ‡כלי ˘ב˙ ‡ינם מ‚˘מים‡ ,ך ‰ם ‚ם ‡ינם מזככים„‡ .רב ‰כ˘‡וכלים ‡˙
‰מ‡כלים ברˆון˘ ,רוˆים בעונ‚ ˘במ‡כל –
לרˆו˙ ‡˙ ‰עונ‚ ˘ל ‰מ‡כל  -ל‡ ˆריכים ‡פילו ל‡ במ‡כלי ˘ב˙ ,כפי ˘‰וסבר לעיל,

וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור
וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו

˘‰‰כנ ‰לפני ‡‰כיל ‰ו˙˘‰י' ˆריכ ‰לפעול ˘ל‡ לרˆו˙ בעונ‚ ˘‚‰מי .ו‡ם ‰ו‡ רוˆ,‰

˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין

במ‡כלי ˘‰ב˙ ,בעונ‚ ˘במ‡כל –

במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן

מורי„ ‡ו˙ו ‰מ‡כל עˆמו ממ‰ו˙ו ר״ל ,כסיפור ‰י„וע מ‰בעל ˘ם טוב‰˘ ,ר‡‰
ל˙למי„יו ‡יך בליל ˘ב˙ ‡וכל מי˘‰ו סעו„˙ ˘ב˙ ל˙‡בון‰˘ ,ו‡ נ‰נ ‰מ‰ב˘ר ˘‰מן,
‰רי י˘ב ˘ור לי„ ˘‰ולחן בב‚„י ˘ב˙.

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

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰

סעו„˙ מˆו‰

‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰

סעו„˙ מˆו .‰זו „‰ר‚‡ ‚‰בו ‰‰ביו˙ר בס„ר ‰סעו„ו˙ .בסעו„˙ מˆו ‰מ‡יר‰ ‰מˆו‰

ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰

בסעו„‰ .‰י˙רון בסעו„˙ מˆו ‰ל‚בי סעו„ו˙ ˘ב˙ ויום טוב מ˙בט‡ ‚ם בכך ˘בסעו„˙ יום
טוב י˘נו "‡כלו מ˘מנים ו˘˙ו ממ˙˜ים"ˆ ,ריכים ל‰נו˙ ‡˙ ‚‰וף במ˘מנים וממ˙˜ים‡ ,ך
זˆ ‰ריך ל‰יו˙ ל˘ם ˘מים ,ל‡ מפני ˘‰ו‡ רוˆ ‰בעונ‚ ˘במ˘מנים ובממ˙˜ים‡ ,ל‡ מפני
˘כך ‰ו‡ ˆיווי ˘‰י״˙‚ .ם בסעו„ו˙ ˘ב˙ י˘ ל‰רבו˙ במ‡כלים‡ .ך בסעו„˙ מˆו ‰ל‡
נו‚ע כל ‰ענין ˘ל ‡כיל ‰ו˘˙י'‰ .עי˜ר ‰ו‡ ‰מˆו‚˘ ‰רמ ‰לסעו„ ‰זו .עי˜ר ‰עי˜רים ˘ל
סעו„˙ מˆו‰ ‰ו‡ ˙‰‰ווע„ו˙ ‰מרב‰‡ ‰ב˙ י˘ר‡ל ,ולכן פועל˙ סעו„˙ מˆו‰ ‰ז„ככו˙.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  ‚"˘˙'‰עמ'  144ו‡ילך  -ספר ˘‰יחו˙ ‰ ‚"˘˙'‰מ˙ור‚ם לל ˜"‰עמ' ˜מז ו‡ילך(

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

הטעם שנתחייבה תמר שריפה
מ„וע נ˙חייב˙ ‰מר ˘ריפ ‰ו‰רי ל‡ ‰י˙‡ ‰רוס ‰ונ˘ו‡ / ?‰מ„וע
‡ין לומר ˘‰י' ‡ז ‚זיר ‰מיוח„˙ ‚ם על פנוי'? „‰ /ין ‰מיוח„ ˘ל
ב˙ כ‰ן לפני מ˙ן ˙ור‰
)ע"פ לקו"ש ח"ה עמ'  185ואילך(

פנינים

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

מדוע הפשיטו את יוסף מחלוקו?
שלושת השריגים – שלושת ימים או שלש שנים? )ע"פ תורת מנחם תשמ"ג
)ע"פ תורת מנחם תשמ"ב ח"א עמ'  573ואילך(

ח"ב עמ'  711ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
תורה ש"אין בה מים"
מ„וע מי ˘‡ינו לומ„ ˙ור ‰כר‡וי י˘ בו מי„ "נח˘ים וע˜רבים"?
 /מ‰ו "מים" ˘בלימו„ ˙‰ור / ?‰מ„וע טעו ‡‰חים בפס˜ ‰‰לכ‰
בעניין מכיר˙ יוסף?  /וכיˆ„ יכול י‰ו„י ל‡˙‰ח„ עם ˘‰י"˙ ˘‰ו‡
בלי ‚בול ו˙כלי˙?  /עבו„˙ "‰מים" ˘בלימו„ ˙‰ור ‰ו„‰רך ל‰ינˆל
מ"נח˘ים וע˜רבים"
)ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ'  324ואילך(

פנינים

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

"וישב" או "רוגזו של יוסף"?
מחצית השקל – תיקון למכירת יוסף )ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ'  189ואילך(
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ'  176ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בהא דא"א לחלום בלא דברים בטלים
י„ון ‰י‡ך ‰וכיחו חז"ל מסיפור פר˘˙נו „‡"‡ לחלום כו' ‡ף
˘נ˙˜יים ‰חלום בבל ,‰‰ועפ"ז יסי˜ בי‡ור ב„יו˜ ‰ל' "„ברים
בטלים"
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ'  156ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
הפעולות הטובות משפיעות!

דרכי החסידות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
ארבע מדרגות בסעודה

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

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

לקראת שבת
לק

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

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

הטﬠם שנתחייבה תמר שריפה

ארבﬠ מדרגות בסﬠודה

מדוע נתחייבה תמר שריפה והרי לא היתה ארוסה ונשואה?  /מדוע אין לומר שהי' אז גזירה מיוחדת גם על
פנוי'?  /הדין המיוחד של בת כהן לפני מתן תורה

ארבע המדריגות בסעודה הן כסדרן :א( סעודת חול .ב( סעודת יום טוב .ג( סעודת שבת .ד( סעודת מצוה.

ī

ī

‡" .וי‰י כמ˘לו˘ ח„˘ים ,ויו‚„ לי‰ו„ ‰ל‡מר :זנ˙˙ ‰מר כל˙ך ,ו‚ם ‰נ‰ ‰ר ‰לזנונים;
וי‡מר י‰ו„‰ :‰וˆי‡ו ‰ו˙˘רף" )פר˘˙נו לח ,כ„( .ומפר˘ ר˘"י" :ב˙ו ˘ל ˘ם ‰י˙‰˘ ‰ו‡
כ‰ן ,לפיכך „נו ‰ב˘ריפ."‰

בעוב„י ‰׳ ב‚ופם י˘נן ‡רבע מ„רי‚ו˙ בסעו„ו˙‰ ,חלו˜ו˙ ‡ח˙ מ˘‰ני' ל‡ ר˜ במ„רי‚˙ן
‡ל‡ ‚ם בפעול˙ן וב˘‰פע˙ן.

ו‰ ‰˘˜‰רמב"ן:

‡רבע ‰מ„רי‚ו˙ בסעו„‰ ‰ן כס„רן (‡ :סעו„˙ חול .ב( סעו„˙ יום טוב (‚ .סעו„˙ ˘ב˙.

"ז ‰כ˙ב ר˘"י ול‡ פיר˘ו; ו‡ני ל‡ י„ע˙י „‰ין ‰ז˘ ,‰ב˙ כ‰ן ‡ינ ‰חייב˙ ˘ריפ‡ ,‰ל‡
בזנו˙ עם זי˜˙ ‰בעל‡ ,רוס‡ ‰ו נ˘ו‡!"‰

„( סעו„˙ מˆו.‰
„˜‰מˆ˜ ‰ר :‰כל מ„רי‚ו˙ סעו„‰ ‰ן ר˜ ‡חרי ˘ב˙חיל ‰י˘נ‰ ‰עבו„˘ ‰ל ˘ל˘˙

ו‡כן ,בפ' ‡מור נ‡מר )כ‡ ,ט(" :וב˙ ‡י˘ כ‰ן כי ˙חל לזנו˙‡ ˙‡ ,בי‰ ‰י‡ מחלל˙,
ב‡˘ ˙˘רף" – ור˘"י עˆמו מפר˘ ˘ם„˘ ,ין ˘ריפ‡ ‰מור ר˜ כ‡˘ר "˙˙חלל על י„י זנו˙,
˘‰י˙ ‰ב ‰זי˜˙ בעל וזנ˙‡ ,‰ו מן ‡‰ירוסין ‡ו מן ‰ני˘ו‡ין .ורבו˙ינו נחל˜ו ב„בר ,ו‰כל
מו„ים ˘ל‡ „יבר ‰כ˙וב בפנוי ;"‰ומע˙ ,‰כיון ˘ל˙מר ל‡ ‰י˙" ‰זי˜˙ בעל"‰˘ ,רי ל‡
‰י˙ ‰נ˘ו‡ ‰ו‡ף ל‡ מ‡ורס˙ – מ‡יז ‰טעם „נו ‰ל˘ריפ!?‰

לבו˘י ‰נפ˘ מח˘ב„ ‰יבור ומע˘ ,‰כפי ˘‰ן כס„רן ,בעבו„˙ ‡‰כיל ‰ו˙˘‰י' ,כ‡מור
לעיל :מח˘ב ‰במוˆ‡ פי ‰וי׳ ˘במ‡כל ו‰מח˘ב ‰לפני מי ‰ו‡ ‰ולך לומר ב„יבור ‰ברכ‰
˘לפני מע˘‡‰ ‰כיל ‰ו˙˘‰י' .ו‰עבו„˘ ‰ל מח˘ב„ ‰יבור ומע˘ ‰כס„רן ‰י‡ ‰כנ ‰לכל
‡רבע˙ ‰מ„רי‚ו˙ ב‡כיל ‰ו˘˙י'.
סעו„˙ חול

]י˘ מפר˘ים ˘כ˙בו )ר„"˜ .ור‡‚ ‰ם ר˘ב"ם ורמב"ן; מ‰ר˘"ל‰ ,וב‡ ב˘פ˙י חכמים( ˘כיון ו˙מר
‰י˙˘ ‰ומר˙ יבם ,לכן נח˘ב˘ ‰י˘ ל" ‰זי˜˙ בעל" ,ו‡ין „ינ ‰כ"פנוי."‰
‡בל מובן ˘חי„ו˘ ‚„ול ביו˙ר לומר כן )˘ב‚לל ‰יו˙˘ ‰ומר˙ יבם ,לכן נח˘ב „‰בר
"זנו˙" כ‡ילו ‰י˙ ‰מ‡ורס˙ ‡ו נ˘ו‡ .(‰ז‡˙ ועו„ :כבר נ˙ב‡ר במ˜"‡

]‰סב‡ ,כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘ ‡מר[:

)ר‡ ‰במ˜ור „‰ברים

ב‡רוכ ,‰ו˘"נ( ,כי לפי ר˘"י – ב„רך "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" – ל‡ ‰י˙˙ ‰מר נח˘ב˙ ל"˘ומר˙
יבם" כלל ,וכפי ˘מוכח מז‚˘ ‰ם ל‡חר כל ‰מע˘ ‰וכו' ,ע„יין ל‡ נ˙נ ‰י‰ו„ ‰ל˘ל‰
יבמ‡ ,‰ל‡ ‰מ˘יך בעˆמו לחיו˙ עמ ‰כבעל ו‡˘˙ו[.
וי˘ ל‰וסיף ול˘˜‰ו˙‡˘ ,פילו ‡ם נפר˘ ˘ל˙מר כן ‰י˙" ‰זי˜˙ בעל" – ‰רי „ין ז‰

סעו„˙ חול .בז‰ר נ‡מר "נ‰מ‡ ‡פום חרב‡ ליכול" .י˘נם ‡ל‡˘ ‰וכלים "נ‰מ‡
„כסופ‡" ]לחם חנם[ - ,לחם ˘ל‡ ‰רוויחו ‡ˆל ˘‰י״˙ ˘יפרנס ‡ו˙ם במ‡ור פנים‡ ,ך
מזונם ‰רי ‚ם כן ב‡ מ˘‰י״˙ ,ככ˙וב "נו˙ן לחם לכל ב˘ר" ,נ˜ר‡ ‰מזון "נ‰מ‡ „כסופ‡".
ו‡ילו ‡ו‰בי ‰׳ ˆריכים ל‡כול "‡פום חרב‡" ]על חו„ ‰חרב[ .כל „‰ברים ˘‚‰מיים י˘
ב‰ם ניˆו˘ ıל ˜„ו˘‡ ,‰ל‡ ˘‰ניˆו ıמוטבע בחומריו˙ ˘ב‚˘מי .ו‰וˆ‡˙ ניˆו„˜‰ ıו˘‰
˘ב‚˘מי ו‰על‡˙ו ב‡ ‰על י„י מלחמ‰ .‰מלחמ ‰מ˙בט‡˙ בכך ˘ -ל‡ לרˆו˙ לי‰נו˙
מ˘‚‰מיו˙ ,לרˆו˙ ר˜ ‡˙ ˙‰ועל˙ ˘מ˘‚‰מיו˙˙˘ ,בי‡ לו עזר ב˙ור˙ ,‰פל˜ ,‰יום
‰מˆוו˙ ועבו„˙ ˘‰י״˙.

לקראת שבת

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום

˘ל "ב‡˘ ˙˘רף" ‰ו‡ חי„ו˘ ˘נ˙ח„˘ בפר˘˙ ‡מור‰ ,יינו :זמן ממו˘ך ל‡חר מ˙ן ˙ור,‰

הפעולות הטובות משפיעות!
ההתבוננות לא שוה כלום?
מ״ש אשר ההתבוננות ]בגדלות השם[ שלו לא
שוה כלום ,הנה מובן הדבר שאין זה מתאים כלל
וכלל ואין לומר כן ,כי הרי מתבונן בענינים דתורת
אלקים חיים שנמסרו לנו ע״י נשיאינו הק' שדבריהם
חיים וקיימים לעד ,וסוף כל סוף פועלים פעולתם
1
אם בגלגול זה או בגלגול אחר )כמבואר בהר״ד
לפני התלמידים  -דחנוכה  -שבגלגול אחר אפשר
להיות בחיים חיותו כשמתהפך מן הקצה אל הקצה(.
ובמילא ח״ו לבטל ענינים כאלו ב״לא כלום" ,רק מפני
שאין ניכר עדיין פעולתם בגלוי ,ומובן ג"כ שאין בזה
סתירה להמבואר בכ״מ בפחיתות ערך המתבונן,
כיון שהעילוי שבהתבוננות אין זה מכחו ועוצם ידו
וכמבואר בקונטרס ומעין .ובכ״מ.
)אגרות קודש ח"ו עמ' שנד(

הלואי היו מביטים על כל
יהודי בעין ימנית
...בהזדמנות זו מוכרח הנני לנקוט עמדה בנוגע
לסיום מכתבו ,שהי' צריך להכתב אחרת ,כוונתי
לסיום שכותב ,שהם לא פעלו שום דבר ממשי כו' וכו',
כיצד זה יכול יהודי להעריך לב יהודי ,ולומר
בוודאות ,שכאשר מדברים אל הזולת דברי התעוררות,
זה בודאי לא פעל שום דבר ממשי! ויתירה מזו,
שמוסיף תיכף שאין זו רק דעתו הפרטית ,אלא דעתם
של רבים!
זה לא נכון אפילו כאשר לא רואים שום דבר ממשי
למחרת או מחרתיים ,ובפרט שביכולתי למסור לו,
אשר כבר ראו ,ומקוה שעוד יראו ,והלואי היו מביטים
על כל יהודי בעין ימנית ,זה הי' מגדיל את הקירוב
של יהודים איש לרעהו ,וזה הי' מגדיל את הברכות
מהשם יתברך בכל המצטרך לכל אחד ואחד בתוך
כלל ישראל ,כדיוק הלשון בשמונה עשרה ,ברכנו
אבינו )כיון ש(כולנו כאחד ,וכמבואר במקומות רבים,

‰

ו‡יך ‡פ˘ר לומר ˘ז‰ו ‰טעם ˘„נו ‡˙ ˙מר ב„ין ז ‰זמן כ ‰רב לפני מ˙ן ˙ור!?‰

עד כמה גדול ענין השלום.
ברצוני לקוות ,שאין זה כפי שכותב שזה הרגש של
רבים ,אלא זו היא רק תגובה אישית ,ועל פי מאמר
חז"ל כיון שבא לכלל כעס וכו'.
)תרגום מאגרות קודש חט"ז עמ' שב(

השפעה על הזולת לא הולכת לשווא!
בנועם נודעתי אודותיו  . .ועל דבר השתדלותו
להרים קרן היהדות על ידי תעמולה מתאימה בענין
נחיצות החינוך הכשר בפרט ושמירת תורה ומצוות
בכלל ,שגודל ערך ענין זה אין לשער,
ואף שלפעמים נדמה שמדברים ועדיין אין נראית
פעולה ,הנה אין אתנו יודע עד מה בעניני השגחה
פרטית ,ובדברים היוצאים מן הלב הרי פסקה תורתנו
הקדושה שנכנסים ללב השומעים ,ובמילא מוכרח
הדבר אשר סוף סוף יפעלו פעולתם,
ואף שהאדם הרואה ,לא תמיד רואה הוא פעולה
זו ]שאכן פעל התעוררות אצל אחרים[ ,הנה סיבת
הענין אפשר להיות א( או שהפעולה תבוא לאחר זמן
ב( או שהאדם יראה לעינים והשם יראה ללבב ,ואפשר
אשר בנפש כבר נזדעזע השומע ונהפך "החשך
לנהורא ומרירו למיתקא",
אף שבאמת אין פרט אחד נוגע בהשני ,שהמוכיח
והמעורר צריך להוכיח ובזה כבר עשה מצותו שלו,
בכל זאת הנה לנעימות העבודה הודיעונו חכמינו
זכרונם לברכה אשר נוסף על זה ששכר קיום המצות
הוא ,כמאמר רבותינו ז"ל "שכר מצוה מצוה" ,היינו
קיום המצוה עצמה ,הנה נוסף על זה השכר הוא זה
שפעל על בן או בת ישראל לקרב את לבן לאבינו
שבשמים ,ומובן גודל השמחה משני הצדדים ,הן
מצד האב ,השם יתברך ,והן מצד בנו יחידו הוא הבן
או בת ישראל  -שנתקרבו זה אל זה על ידי דבור או
פעולה של המוכיח ומעורר ,וגדולה שמחה זו אשר
פורצת גדר להשפיע להמוכיח ומעורר ברכה והצלחה
בהמצטרך לו בגשמיות וברוחניות...
)אגרות קודש ח"ז עמ' מה(

 (1נ„פס בל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב ע' ‰ .485מו"ל.

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

ב.

וˆריך לומר בפ˘יטו˙‡˘ ,ין כוונ˙ ר˘"י ל„‰ין ˘ל "וב˙ ‡י˘ כ‰ן כי ˙חל לזנו˙

 . .ב‡˘ ˙˘רף"‰˘ ,רי „ין ז ‰נ˙ח„˘ ר˜ ל‡חר מ˙ן ˙ור) ‰בפ' ‡מור( ,ו‚ם ‡ז – ‰רי ז ‰ר˜
ב‡רוס‡ ‰ו נ˘ו‡ ‰ובוו„‡י ˘ל‡ בפנוי ;‰ו‡כן מ„ויי˜ „‰בר‡˘ ,ף ˘במ„ר˘ רב ‰על ‡˙ר
)ב"ר פפ" ,‰יו"„( ‰בי‡ו ‡˙ ‰פסו˜ "וב˙ ‡י˘ כ‰ן ‚ו'"‰ ,רי ר˘"י ˘ינ ‰מ‰מ„ר˘ ו˘‰מיט
פסו˜ ז – ‰כי ‡ינו ˘ייך לעניננו )לפי ‰פ˘ט(.
ו‰נ‰ ,‰מפר˘ים כ‡ן )ר‡"ם‚ .ור ‡רי .‰ועו„( מˆיינים ל„ברי ‚‰מר‡ )עבו„-‰זר ‰לו ,ב("˘ ,בי˙
„ינו ˘ל ˘ם" ‚זרו על ‰זנו˙ – ול˘יט˙ם ,ז‰ו ‰טעם ˘נ˙חייב˙ ‰מר מי˙ ,‰מחמ˙ ˘עבר‰
על ‚זיר ‰זו ˘‰י˙˜ ‰יימ˙ ‡ז.
ו‡ף ˘‚זיר˙ "בי˙ „ינו ˘ל ˘ם" ‰י˙ ‰על כל ‡˘ ,‰ול‡ ר˜ על "ב˙ כ‰ן" – מב‡רים
‰מפר˘ים )חז˜וני .ועו„(‡˘ ,ם ‰י˙ ‰ס˙ם ‡˘ ‰מן ˘‰ו˜‡ ,ז ‰יו „נים ‡ו˙ ‰במי˙˜ ‰ל‰
יו˙ר )˘‰רי "רוב מי˙ו˙ בני נח בסייף"(; וז„˘ ‰נו ‡ו˙„ ‰ו˜‡ ל˘ריפ‰˘ ,‰י‡ מי˙‰
חמור‰ – ‰ו‡ "לפי ˘‰י˙ ‰ב ‰מעל ‰י˙יר‰˘ ‰י˙ ‰ב˙ כ‰ן".
]וז"ל ‰ר‡"ם" :ונר‡ ‰לי ˘‡ין ‰טעם ˘‡מרו ' . .ב˙ו ˘ל ˘ם ‰י˙ ‰ולפיכך „נו‰
ב˘ריפ‡ ,'‰ל‡ על מין ‰מי˙ ,‰למ ‰ב˘ריפ ‰ול‡ במין ‡חר; ‡בל ל‡ על ‰מי˙ ‰עˆמ,‰
ופירו˘ 'ולפיכך „נו ‰ב˘ריפ ,'‰כלומר :ול‡ במי˙‡ ‰חר˙‡ .בל מ‚˘ ‰זרו עלי ‰מי˙,‰
נוכל לומר ˘ע˘ו ז . . ‰מפני ˘‰י„‰ ‰ור פרו . . ıמ„˘ ‰נו ‰במי˙ ‰מ˘ום ‚זיר‰ ‰ו‡"[.
‡בל ˜˘ ‰לפר˘ כן ב˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ו ע ,˙"‰כי לפי ז ‰נמˆ‡ ˘"‰עי˜ר חסר מן
‰ספר":
ר˘"י מב‡ר ר˜ ‡˙ ‰פרט „„ˆ‰י ,ז„˘ ‰נו ‡˙ ˙מר „ו˜‡ ל˘ריפ ‰ול‡ למי˙‡ ‰חר˙
– ‡ך ‡ינו מזכיר כלל ,ו‡פילו ל‡ ברמז‰˘ ,י˙‡ ‰ז ‚זיר ‰כללי˙ ˘ל מי˙ ‰על כל פנוי‰
˘זינ˙˘ ,‰ז‰ו ‰רי יסו„ כל ‰ענין!

‚.

ולכן נ"ל˘ ,ל„ע˙ ר˘"י – ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" – ל‡ ‰י˙‡ ‰ז ‚זיר ‰על כל פנוי‰

˘זינ˙.‰
ו‰ר‡י ‰לכך פ˘וט‰ ‰י‡ – מ˙וך ‰ענין ‚ופ‡:
מז ‰עˆמו ˘˙מר ‰לכ ‰וי˘ב" ‰בפ˙ח עינים"" ,בפר˘˙ „רכים" ,ב‡ופן כז"˘ ‰ויר‡‰
י‰ו„ ‰ויח˘ב ‰לזונ) "‰פר˘˙נו לח ,י„-טו( – ול‡ יר‡ ‰מפני עונ˘ מי˙ – ‰מוכח ˘ל‡ ‰יו
„נים ‡ז זונ ‰למי˙;‰
י˙יר ‰מזו :ב‡ם ‰י˙‡ ‰ז ‚זיר˙ מי˙ ‰על פנוי˘ ‰זינ˙‡ – ‰יך י˙כן כי י‰ו„ ‰מˆי„ו ילך
ויע˘ ‰מע˘˘ ‰י˘ עליו ‚זיר˙ מי˙!?‰
]ומ˘ ‰כ˙ב ר˘"י בפ' וי˘לח )ל„ ,ז( ל‚בי מע˘„ ‰ינ‰˘) ‰י˙ ‰פנוי‡‰˘" :(‰ומו˙ ‚„רו

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

טו

עˆמן מן ‰עריו˙ על י„י ‰מבול"‰ ,רי ר˘"י עˆמו מפר˘ ˘ם "וכן ל‡ יע˘ - ‰לענו˙ ‡˙

ועו„[ ,ולכן ‰י ‰מˆפ ‰מ˙י יבו‡ ‰ע˙

‰ו‡ מ„‰ברים בטלים ˘בחלום‡„ ,מי˙יו˙

‰ב˙ולו˙"‰ ,יינו˘ ,כ‡˘ר מ„ובר בפנוי‡‰ ‰יסור ‰ו‡ ר˜ ב‡ופן ˘ל עינוי;

˘˙עמו„ רחל )‡מו ˘ל יוסף(‡ .בל נוסף

‰חלום ‰י‡ ר˜ בז˘ ‰יוסף יעל ‰ל‚„ול‰

על עˆם „‰וח˜ לפר˘ כן בפר˘"י‡˘ ,ין

ע„ ˘ימלוך על כל ‡חיו‡ ,בל ל‡ ˘ימלוך

˘ום רמז ב„בריו למ„ר˘ ‰נ"ל ˘יע˜ב ‰י‰

‚ם על ‡ביו ע„ ˘יע˜ב י˘˙חוו ‰לו ‡רˆ.‰

‡ך בני„ון „י„ן ל‡ ‰י ‰בז ‰סרך עינוי כלל ,וכפי ˘„יי˜ י‰ו„ ‰ו‡מר ל˙מר "‰ב ‰נ‡ –
‰כיני עˆמך ו„ע˙ך לכך" )פר˘˙נו לח ,טז ובפר˘"י(‰ ,יינו‰˘ ,י ‰מ˙וך „ע˙ ו‰סכמ ‰מל‡,‰
ועל ז ‰ל‡ ‰י˙‚ ‰זיר.[‰

„.

סבור ˘˙חיי˙ ‰מ˙ים מ‚ע˙ בימיו ,ועו„
ז‡˙ ˘פ˘טו˙ ‰כוונ ‰ב"˘מר ‡˙ „‰בר"

‡מנם ‡ף ˘בכלל ל‡ ‰י˙‡ ‰ז ‚זיר ‰ו‡יסור על פנוי˘ ‰זינ˙‰ ,‰רי כ˘מ„ובר על

˜‡י על כללו˙ ˙וכן ‰חלום ול‡ על ענין

‡˘ ‰מיוח„˙ ומיוחס˙" ,ב˙ כ‰ן" ‰ -י ‰ל„‚ ‰ר מיוח„ ,ו„ו˜‡ ‡ˆל‰ ‰חמירו ˘‡ם ˙זנ‰

ˆ„„י ˘י˙˜יים כ˘יבו‡ זמן ˜יום ‰חלום

˙˙חייב ב˘ריפ‡ ,‰פילו ‡ם פנוי‰ ‰י‡.

]ובפרט ב‡ופן ˘עˆם „‰בר ‡ין בו „בר

וזו‰י ‡יפו‡ כוונ˙ ר˘"י ב‡ומרו "ב˙ו ˘ל ˘ם ‰י˙‰˘ ‰ו‡ כ‰ן לפיכך „נו ‰ב˘ריפ:"‰
‡ין כוונ˙ו ל„‰ין ˘ל "וב˙ ‡י˘ כ‰ן כי ˙חל לזנו˙ ‚ו'" – ˘‰רי „ין ז ‰נ˙ח„˘ ר˜ ל‡חר
מ˙ן ˙ור ,‰ו‚ם ‰ו‡ ‡מור „ו˜‡ ב‡רוס‡ ‰ו נ˘ו‡ ‰ול‡ בפנוי;‰
ו‚ם ‡ין כוונ˙ו ˘‰י˙‡ ‰ז ‚זיר ‰כללי˙ על כל פנוי˘ ‰זינ˙‰˘ – ‰רי ר˘"י ל‡ ‰זכיר
מ‡ומ ‰מ‚זיר ‰כזו ,ו‡„רב ,‰מפ˘טו˙ ‰כ˙ובים מ˘מע ˘ל‡ ‰י˙‡ ‰ז ‚זיר ‰כזו;

‡ליו[ – ‰רי ע"פ ‰נ"ל בר‡˘ „‰ברים
כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ל‰יפך ממ˘˘ ,יע˜ב
ח˘ב ˘פרט ז‰„ ‰חלום )˘‡מו ˙˘˙חוו‰
לו( ‰ו‡ מ„‰ברים בטלים ˘בחלום .ועפ"ז
– מ‰ו ‚ו„ל ‰ענין בחלום ז˘ ‰יע˜ב ‰י‰

‡ל‡ כוונ˙ו ‰י‡ ל‚„ר מיוח„ ˘‰י˜ ‰יים ‡ז „ו˜‡ ‡ˆל "ב˙ כ‰ן"˘ ,מפני כבו„ מ˘פח˙‰
‰י ‰עלי ‰ל˘מור על ‰נ ‰‚‰מ˙‡ימ ‰ונעלי˙ ,ב‡ופן כז‡˘ ‰ם זנ˙‡ – ‰פילו פנוי‰ – ‰רי
‰י‡ מ˙חייב˙ ˘ריפ.‰

.‰

מיוח„ ,ור˜ פרט ˆ„„י ‰ו‡ „בר ˘מˆפ‰

ממ˙ין ומˆפ ‰מ˙י יבו‡?

ולז‰

י˘ לומר„„ ,בר ז‚ ‰ופ‡ מיו˘ב

ע"פ „יו˜ ל˘ון "˘‰ס ˘למ„ו מכ‡ן "˘‡ין

וע„יין י˘ ל˘‡ול‡ :ם ב˙ור ב˙ כ‰ן ˘זינ˙‰ ‰י˙˙ ‰מר מחוייב˙ ˘ריפ) ‰לפי „‚‰ר

חלום בל‡ „ברים בטלים"„ ,לכ‡ו' ע"פ

)פר˘˙נו

‰נ"ל ‰י ‰כ‡ן ר˜ „בר ‡ח„ בחלום ˘‡ינו

„‡ז ,כנ"ל ב‡רוכ ,(‰כיˆ„ נפטר ‰מעונ˘ ז ‰ל‡חר ˘נו„ע ˘‰י‡ מעובר˙ מי‰ו„‰

‡מי˙י )ז‡˘ ‰מו ˙˘˙חוו ‰לו( ,ו‰ל"ל

לח ,כו ובפר˘"י(?

"‡ין חלום בל‡ „בר בטל"? ונ"ל˘ ,ב„יו˜

ו‰בי‡ור בז:‰
על ‰פסו˜ "‰כזונ ‰יע˘‡ ˙‡ ‰חו˙נו" )וי˘לח ל„ ,ל‡( ,מפר˘ ר˘"י "‰כזונ‰ – ‰פ˜ר".
˘‰פירו˘ בז‰ ‰ו‡"˘ ,זונ‰ "‰י‡ „ו˜‡ ‡ח˙ כזו ˘מפ˜יר ‰עˆמ .‰וכל' ר˘"י בפ' ˙ˆ‡

)כ‚,

יח( "מופ˜ר˙  . .לזנו˙" )ור‡‚ ‰ם ‚˘‰ו˙ ‰ר‡ב"„ ל‰ל' ‡י˘ו˙ פ"‡ .(„"‰
ומע˙ ,‰כ‡˘ר ר‡ו ˘˙מר מעובר˙ ול‡ י„עו על מ ‰ולמ ,‰ח˘בו ˘‰י ‰ז ‰ב‡ופן ˘ל
"מופ˜ר˙ לזנו˙"„ ,בר ˘‡ינו מ˙‡ים כלל עם מעל˙ ‰ב˙ור "ב˙ כ‰ן";
‡ך כ‡˘ר נו„ע ˘‰י‡ מעובר˙ מי‰ו„‰ ,‰יינו˘ ,ל‡ ‰י ‰ז ‰מ˙וך ‰פ˜רו˙ ‡ל‡ מטעם
מיוח„ ול‡י˘ מיוח„ וכו'˘ ,וב נו„ע ˘‡ין ‰י‡ בכלל "זונ "‰ופטור ‰מעונ˘.

‡מרו "‡ין חלום בל‡ „ברים בטלים"
בל˘ון רבים„ ,מיוס„ „‰בר על מח˘ב˙
יע˜ב עˆמו ,כי ‰ו‡ סבר ˘י˘ כמ„" ‰ברים
בטלים" בחלום„ ,כ˘ם ˘‰פרט ˘‡מו
˙˘˙חוו ‰לו ‰ו‡ „בר בטל )˘‰רי ל‡
י„ע ˘„‰ברים מ‚יעים לבל ,(‰‰כך ח˘ב
˘‚ם ז‰˘ ‰ו‡ יבו‡ ל˙˘‰חוו˙ לו ‡רˆ‰

ומע˙‰

י˘ ל‰וסיף ˘כן ‰י ‰בפועל,

˘פרט ז˘ ‰יע˜ב י˘˙חוו ‰ליוסף ‰י‰
מ„‰ברים בטלים ˘בחלום ‡‰„ ,יע˜ב
ל‡ ˙˘‰חוו ‰ליוסף "‡רˆ‡ ,"‰ל‡ ר˜
"וי˘˙חו י˘ר‡ל על ר‡˘ ‰מט) "‰ויחי
מז ,ל‡( .ולפ"ז מˆינו „‡ף לפי ‡‰מ˙ ל‡
נ˙˜יימו כל „‰ברים ˘בחלום.

ועפ"ז

י˘ לב‡ר ‚ם „יו˜ ל˘ון ר˘"י

"כ˘ם ˘‡י ‡פ˘ר ב‡מך כך ‡˘‰ר ‰ו‡
בטל" ,ול‡ נ˜ט ‰ל˘ון "כולו בטל" ,כי
נ˜ט ל˘ון כזו˘ ,ב ‰נרמז˙ ‚ם סבר˙ו ˘ל
יע˜ב לפי ‡‰מ˙˘ ,יע˜ב סבר „‡ף ˘עי˜רו
˘ל ‰חלום ˆריך ל˜˙‰יים מ"מ י˘נם כמ‰
פרטים ˘‡ינם מוכרחים ל˜˙‰יים ,וי˙יר‰
מז˘ ,‰ע"פ ‰ס„ר מוכרחים ל‰יו˙ פרטים
˘ל‡ י˙˜יימו כי "‡ין חלום בל‡ „ברים
בטלים" ,ולכן ‡מר יע˜ב ל˘ון כזו ˘ל‡
י‰י ‰בל˘ונו „בר ˘˜ר )„פ˘וט „‡ף
˘יע˜ב רˆ" ‰ל‰וˆי‡ מלב בניו" מ"מ ל‡
י˙כן ˘מ˘ום כך יוˆי‡ יע˜ב ˘˜ר מפיו(,
וז‰ו ˘‡מר "כך ‡˘‰ר ‰ו‡ בטל"˘ ,ל‡
ר˜ פרט ז‡"„ ‰מך" ‰ו‡ „בר בטל ‡ל‡ י˘
בו עו„ פרטים "בטלים"‡ ,ל‡ ˘˘‰בטים
‰בינו מ„בריו ˘כולו בטל.

לקראת שבת

י„

עיונים וביאורים

‰חלום )‡ף ˘ל˘יט˙ רבו˙ינו ‡"‡ לומר

י˙˜יים )וסבר ב„ע˙ו „‰פרט „"‡מך" ‰ו‡

˘„‰ברים מ‚יעים לבל ,(‰‰כי "‡ין

מ„ברים בטלים ˘י˘נם בכל חלום( ,מ"מ

חלום בל‡ „ברים בטלים" ,ופרט ז‰ ‰ו‡

‡מר "‰בו‡ נבו‡ ‚ו'" ,כ„י "ל‰וˆי‡ „‰בר

מ„"‰ברים בטלים" ˘בו ]ו‰סיום „ר˘"י

מלב בניו"‰˘ ,ם ל‡ י„עו "˘‡ין חלום

"ויע˜ב נ˙כוין ל‰וˆי‡ „‰בר מלב בניו כו'

בל‡ „ברים בטלים" ,ובמיל‡ ‡פ˘ר לומר

לכך ‡מר כו' כ˘ם ˘‡"‡ ב‡מך כך ‡˘‰ר

ל‰ם"˘ ,כ˘ם ˘‡"‡ ב‡מך כך ‡˘‰ר ‰ו‡

‰ו‡ בטל" ,ז‰ו סיום ‰פירו˘ ‰ב'‡„ ,ף

בטל".

˘‰ו‡ י„ע ˘‰חלום ‡מ˙ ,מ"מ ‡מר כן
ל‰וˆי‡ מלב בניו[.

‡יבר‡

‡מנם

עפכ"ז י˘ ל˙מו ‰לפי ‡‰מ˙,

מנ"ל לחז"ל „"‡"‡ לחלום בל‡ „ברים

„פי' ז ‰בכונ˙ ר˘"י לכ‡ו'

„וח˜‰ ‡‰„ ,כ˙וב ממ˘יך "ו‡ביו ˘מר
‡˙ „‰בר" ,ופר˘"י "‰י ‰ממ˙ין ומˆפ‰
מ˙י יבו‡"‰ ,רי ל„‰י‡ ˘ברור ‰י ‰ליע˜ב
˘‰ו‡ חלום ‡מי˙י ובו„‡י י˙˜יים ור˜
˘‰י ‰ממ˙ין ומˆפ ‰מ˙י י˙˜יים .ולכן
‡ולי י"ל „‡ין כ‡ן ב' פירו˘ים בר˘"י,
‡ל‡ כל „בריו ‰ם ‰מ˘ך ‡ח„ ונ˙כוון
ר˜ לפירו˘ ‰נ"ל ˘ב˘"ס .וכ„יו˜ ל˘ונו
"ורבו˙ינו למ„ו מכ‡ן" ]ול‡ כ„רכו בכ"מ
כ˘מבי‡ ˘ני פירו˘ים„" ,בר ‡חר" ‡ו
"ורבו˙ינו „ר˘ו" וכיו"ב[ ,ול‡ ˘‰מיע
˘ז‰ו פירו˘ ח„˘‡ ,ל‡ ר˜ ‰וספ˙ ענין.
ו˘יעור ל˘ון ר˘"י כך ‰ו‡ :כיון ˘יע˜ב
ל‡ י„ע ˘„‰ברים מ‚יעים לבל ,‰‰ו‡עפ"כ
‰י ‰ברור לו ˘‰חלום י˙˜יים )כ‰מ˘ך
‰כ˙וב "ו‡ביו ˘מר ‡˙ „‰בר"(‰ ,נ ‰מז‰

בטלים"  ‡‰כיוון ˘לפי ‡‰מ˙ "„‰ברים
מ‚יעין לבל ,"‰‰ו‡"כ מ‰ ‰ם „‰ברים
בטלים ˘בחלום.

ויובן

ז ‰ב„˜‰ים ˙מי ‰‰בכללו˙

‰מסופר בכ˙וב כ‡ן ˘"ו‡ביו ˘מר ‡˙
„‰בר"‰"˘ ,י ‰ממ˙ין ומˆפ ‰מ˙י יבו‡",
˘מור ‰על „בר ‰חביב עליו˘ ,רוˆ‰
˘יבו‡ וי˙˜יים כבר ,וˆריך ל‰בין מ‰ו
‰עילוי בז˘ ‰בנו ימלוך ו‡ביו י˘˙חוו‰
לו ‡רˆ‡„ .‰ע"פ ˘‡מרו בסנ„‰רין ˜:‰
„בכל ‡„ם מ˙˜נ‡ חו ıמבנו ו˙למי„ו,
‰יינו ר˜ ˘‡ין ‡„ם מ˙˜נ‡ בבנו ו˙למי„ו
כ‡˘ר מ˙עלים למ„רי‚ ‰נעלי˙ יו˙ר ממנו,
‡בל ‡ין מ˜ום ˘‡‰ב יˆפ˘ ‰בנו ימלוך
עליו ,וב‡ופן ˘כל ‡חיו ‰מבו‚רים ו‚ם
‡‰ב י‰יו עב„ים לו וי˘˙חוו לו ‡רˆ.‰

מדוע הפשיטו את
יוסף מחלוקו?
ויפשיטו את יוסף את כותנתו את כתונת הפסים
את כותנתו – זה חלוק .את כתונת הפסים – הוא שהוסיף לו
אביו יותר על אחיו
)לז ,כג .רש"י(

הקשו המפרשים )ראה שפ"ח שם ,אור
החיים ,כלי יקר כאן ועוד( :בשלמא מה
שהפשיטו אחי יוסף ממנו את כתונת הפסים,
הי' זה מפני קנאתם ,שהרי כתונת זו ביטאה
את יחודו של יוסף עליהם; אבל מפני מה
הפשיטו ממנו גם את חלוקו?
ויש לבאר ע"פ מה שפירש"י על הכתוב
"והבור ריק אין בו מים" )לז ,כד( " -מים אין בו
אבל נחשים ועקרבים יש בו" ,שהשבטים חשו
לאיסור "בל תשחית" ,ולכן אף שרצו להזיק
ליוסף עצמו ,לא רצו להשחית את חלוקו ללא
תועלת ,ולכן הפשיטו את יוסף גם מחלוקו,
כדי שלא ישחיתוהו הנחשים והעקרבים
שבבור.

שלושת השריגים – שלושת
ימים או שלש שנים?
ויאמר לו יוסף זה פתרונו ,שלושת השריגים שלושת
ימים הם

מל‡כ˙ ˜‰ו„˘ כ‡ן פי' כוונ˙

שלושת ימים הם – סימן הם לך לשלושת ימים
)מ ,יב .רש"י(

בטלים .פירו˘ „זו ‰י˙„ ‰ע˙ו ˘ל יע˜ב

ר˘"י ע"פ מ"˘ במ„ר˘ רב ‰כ‡ן "כך ‰י‰

עˆמו‡˘ ,ף ˘כללו˙ ‰חלום י˙˜יים ,מ"מ

‡בינו יע˜ב סבור ˘˙חיי˙ ‰מ˙ים מ‚ע˙

פרט ז˘ ‰בחלום )˘‡מו ˙בו‡ ל˙˘‰חוו˙

בימיו" ,ו‰יינו „ז‰˘ ‰י ‰ממ˙ין ומˆפ‰

)ר‡‚ ‰ם

מ˙י ˙‚יע ‰ע˙ ˘י˙˜יים חלומו‰ ,ו‡ )ל‡

הקשו המפרשים" :מאין ידע יוסף כי שלשה
שריגים הם ימים ולא חדשים או שנים" )לשון
הראב"ע כאן ,וראה גם רמב"ן ועוד(?

מ˘"כ מ‰ר˘"‡ בברכו˙ כ‡ן(‡ .בל לפי ‡‰מ˙

ע"ז ˘יוסף ימלוך וכולם י˘˙חוו לו ˘ז‰

ל‡ ‰י ‰ז ‰מ„‰ברים בטלים כי ‡כן ‰יו

ב‡מ˙ ‰יˆ ‰ער ‚„ול ליע˜ב‡ ,ל‡( מ˘ום

„‰ברים מ‚יעים לבל .‰‰וע"ז מסיים

˘‰י ‰סבור ˘˙חיי˙ ‰מ˙ים מ‚ע˙ בימיו

ר˘"י‡„ ,ף ˘יע˜ב י„ע ˘כללו˙ ‰חלום

]ר‡‚ ‰ם יריעו˙ ˘למ ‰למ‰ר˘"ל כ‡ן

למ„ו רבו˙ינו ˘‡ין חלום בל‡ „ברים

לפניו( ‰ו‡ מ„‰ברים בטלים ˘בו

ובס'

ויש לבאר:
לעיל ,על הפסוק "ויהי אחר הדברים האלה
חטאו משקה מלך מצרים והאופה" )מ ,א(,

פירש רש"י שהטעם למאורע זה הוא כדי
"שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם" ,היינו כדי
להביא לגאולתו של יוסף מבית הסוהר.
וזהו שפירש יוסף ששלושת השריגים הם
שלושת ימים דוקא ,כי הבין שתכלית גאולת
שר המשקים היא כדי להוציא גם אותו מן
הבור ,וסבר שבוודאי רוצה הקב"ה להוציאו
משם במהירות האפשרית ,ולכן פתר את
החלום באופן ששלושת השריגים הם שלשה
ימים בלבד.
ואף שלכאורה לא נתקיים כן ,הרי כבר
פירש רש"י לקמן על הפסוק "ולא זכר שר
המשקים את יוסף וישכחהו" )מ ,כג( ש"מפני
שתלה בו יוסף לזכרו הוזקק להיות אסור שתי
שנים" ,היינו שבאמת הי' אמור יוסף להגאל
לאחר שלושת ימים ,ורק מפני העונש נדחתה
גאולתו.
ולפי דרכנו יש להוסיף ,שגם לאחרי
שנענש יוסף ונשאר בבית האסורים ,מ"מ
שפיר התקיימו דברי החלום גם בנוגע לגאולת
יוסף ,שהרי שהה בבית האסורים עוד ב' שנים
ומקצת השנה השלישית ,כי רק "מקץ שנתיים
ימים" )מא ,א( חלם פרעה את שני החלומות,
ואח"כ ארך משך זמן עד שהוציאו את יוסף
מבית האסורים כדי לפתור חלומותיו ,וזה הי'
כבר בתחילת השנה השלישית ,וגם בזה יש
קיום לדברי החלום "שלושת השריגים".
ונמצא ,שמתחלה באמת רמזו "שלושת
השריגים" ל"שלושת ימים" בלבד ,אך לאחר
שנענש ,הנה במקום ש"שלושת השריגים"
יתפרשו על זמן קצר – "שלושת ימים" ,נתהפך
הדבר לזמן ארוך – שלש שנים ,היינו שנתיים
מלאות ומקצת השנה השלישית .וק"ל.

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

ללקראת שבת

ח

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

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

לקראת שבת
המדור מודפס
זכות
הרב שמﬠון הוי שיחי'
בן אה
רפואה שמה וקרובה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

תורה ש"אין בה מים"

בהא דא"א חום
בא דברים בטים

מדוע מי שאינו לומד תורה כראוי יש בו מיד "נחשים ועקרבים"?  /מהו "מים" שבלימוד התורה?  /מדוע טעו
האחים בפסק ההלכה בעניין מכירת יוסף?  /וכיצד יכול יהודי להתאחד עם השי"ת שהוא בלי גבול ותכלית?
עבודת ה"מים" שבלימוד התורה והדרך להינצל מ"נחשים ועקרבים"

ī

י‚

ידון היאך הוכיחו חז"ל מסיפור פרשתנו דא"א לחלום כו' אף שנתקיים החלום בבלהה ,ועפ"ז יסיק ביאור
בדיוק הל' "דברים בטלים"

ī

‰בור ˘‡ליו ˘‰ליכו ‡‰חים ‡˙ יוסף‰ ,י' "בור רי˜ ‡ין בו מים" )פר˘˙נו לז ,כ„( ,ו„ר˘ו
חז"ל )בר‡˘י˙ רב ‰פ„ ,טז(˘ ,בפסו˜ ז ‰נרמז˙‰ ‰רח˜ו˙ם ˘ל ‡‰חים מן ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘" :‰בור
רי˜ – נ˙רו˜ן בורו ˘ל יע˜ב‡ ,ין בו מים – ‡ין בו „ברי ˙ור˘ ‰נמ˘לו למים ,כ˙יב

)˙ˆ‡ כ„ ,ז(

נ .‰ו‡ילך "‡ר"י כו' ‡"‡

למ„ו מכ‡ן ˘‡ין חלום בל‡ „ברים בטלים

לחלום בל‡ „ברים בטלים"‡ ,ר ברכי‰

ויע˜ב נ˙כוין ל‰וˆי‡ „‰בר מלב בניו

ולכ‡ור˙ ‰מו:‰

חלום ‡ע"פ ˘מ˜ˆ˙ו מ˙˜יים כולו ‡ינו

˘ל‡ י˜נ‡ו‰ו לכך ‡מר לו ‰בו‡ נבו‡ ו‚ו'

‰טעם ˘לפיו ˘‰ליכו ‡˙ יוסף לבור‰ ,י' מ˘ום ˘‰ח˘יבו‰ו כ"נוכל ומ˙נ˜˘ בנפ˘ם

מ˙˜יים ,מנ‡ לן מיוסף „כ˙יב ]בפר˘˙נו[

כ˘ם ˘‡"‡ ב‡מך כך ‡˘‰ר ‰ו‡ בטל".

ו‰נ˘‰ ‰מ˘ ו‰ירח ‚ו' ו‰‰י‡ ˘ע˙‡ ‡מי‰

ובכמ ‰מפר˘י ר˘"י נ˜טו „ב' פירו˘ים

ל‡ ‰ו˙".

נ˙כוון ר˘"י לומר כ‡ן ,ח„‡ „יע˜ב "ל‡

כי ימˆ‡ ‡י˘ ‚ונב נפ˘ מ‡חיו ו‡˙ם מוכרים ‡˙ ‡חיכם".

ל‰מי˙ם" ,וממיל‡ י˘ בו „ין "רו„ף" וני˙ן ל‰ור‚ו

)ספורנו פר˘˙נו ˘ם ,יח .ור‡‡ ‰ו"‰ח ˘ם כ ˘פי'

סבר˙ם ב‡ו"‡ .ור‡‚ ‰ם מפר˘י ר˘"י בפר˘˙נו ,ופר˘˙ „רכים )לבעל ‰מ˘נ ‰למלך( ב˙חיל˙ו( .ו‡ם כן ,נמˆ‡

בברכו˙

‰י ‰יו„ע ˘„‰ברים מ‚יעין לבל ,"‰‰ו‰ו‡

˘‡חי יוסף ח˘בו ˘‰ם מ˙נ‚‰ים על פי „ין ,ומ„וע מח˘יב ‡ו˙ם ‰מ„ר˘ ˘מ‡חר ˘מכרו ‡˙
יוסף "נ˙רו˜ן בורו ˘ל יע˜ב" ו"‡ין בו „ברי ˙ור?"‰

ול‰בין

‰יטב כוונ˙ "˘‰ס כ‡ן‡ ,יך

וב‰כרח לומר‡ ,פו‡˘ ,מˆ„ ‡ח„ ‰יו ˘‰בטים לומ„ים ‡˙ ˙‰ור ‰ונו‚‰ים על פי ‰לכו˙י',

למ„ו „בר ז ‰מכ˙וב ‰נ"ל ,ומ‰ו ˙וכן

ויח„ עם ז‡˙‰ ,י' חסרון יסו„י בלימו„ם .וי˘ לב‡ר ול‰עמי˜ במ‰ו˙ לימו„ ˙‰ור‰ ‰נרˆ,‰

„‚‰‰ר„"„ ‰ברים בטלים" ˘בכל חלום,

וכיˆ„ ניˆולים ממˆב ˘בו י‰ו„י לומ„ ˙ור ,‰וב ‰בע˙ "‡ין בו „ברי ˙ור."‰

י˘ ל„˜‰ים בי‡ור „ברי ר˘"י ב‡ופן
˘‰בי‡ ל„ר˘˙ חז"ל זו בפר˘˙נו ע"‰כ

מניין באים ה"נחשים ועקרבים"?

"ויספר ‡ל ‡ביו ו‡ל ‡חיו וי‚ער בו ‡ביו

מב"ר על ‡˙ר‡ ,בל "רבו˙ינו ]˘ב˘"ס
‰נ"ל[ למ„ו" ב‡ופן ‡חר‡„ ,ין חלום
בל‡ „ברים בטלים .ולכ‡ו' מ˘מע„ ,לפי'
 '‡‰ח˘ב יע˜ב ˘‡ין ממ˘ בחלום ו‰ו‡
חלום ˘ו‡ )וכן מפור˘ בלבו˘ כ‡ן( כיון
˘‚ם "‡מך" ‰י˙ ‰מ˘˙חוו‡) ‰ל‡ טע‰

וי‡מר לו מ‰ ‰חלום ‰ז˘‡ ‰ר חלמ˙

בז ,‰כי "ל‡ ‰י ‰יו„ע ˘„‰ברים מ‚יעין

‰בו‡ נבו‡ ‡ני ו‡מך ו‡חיך ל˙˘‰חוו˙

לבל ;("‰‰ולפי' רבו˙ינו ‡ין ‡נו ‡ומרים

לך ‡רˆ ,"‰וז"ל "‰בו‡ נבו‡ ,ו‰ל‡ ‡מך

„„‰ברים מ‚יעים לבל ,‰‰ולפי' ז ‰י„ע

ו‰נ‡ ,‰ף ˘ר˜ בפירו˘ ˘‰ני ‡ומר ‰מ„ר˘ ˘"מים" רומזים על ˙‰ור ,‰מובן ˘‡ף בפירו˘

כבר מ˙ ‰ו‰ו‡ ל‡ ‰י ‰יו„ע ˘„‰ברים

יע˜ב ˘‰חלום ‰ו‡ חלום ‡מי˙י ,ו‰פרט

‰ר‡˘ון ‰כוונ ‰ב"מים" ‰י‡ ‚ם על ˙‰ור‰˘ ,‰רי ‡מרו חז"ל ב‚מר‡ )ב"˜ יז‡"˘ (‡ ,ין מים

מ‚יעין לבל„‚˘ ‰‰ל˙ו כ‡מו ,ורבו˙ינו

„"‡מך" מ˘˙חוו‡ ‰ינו סו˙ר ל‡מי˙יו˙

לפני „‰ר˘‡" ‰ין בו מים – ‡ין בו „ברי ˙ור˘ ‰נמ˘לו למים"„ ,ור˘ ‰מ„ר˘ "‡ין בו מים
– מים ‡ין בו‡ ,בל נח˘ים וע˜רבים י˘ בו".
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‡ל‡ ˙ור ,"‰ומ˘מע ˘בכל מ˜ום ˘נ‡מר ‰ב˙ור˙ ‰יב˙ "מים" ,י˘ בז ‰רמז ‚ם על ˙‰ור‰

"וישב" או "רוגזו של יוסף"?
וישב יעקב
ביקש יעקב לישב בשלוה ,קפץ עליו רוגזו של יוסף
)לז ,א .רש"י שם ,ב(

צריך ביאור מנהג ישראל שפרשה זו כולה
נקראת בשם "וישב"  -והרי "לישב בשלוה"
לא הי' אלא בקשתו של יעקב ,ואילו בפועל
עוסקת רובה ככולה של הפרשה ב"רוגזו של
יוסף" ,שקפץ על יעקב ומנע ממנו לישב
בשלוה?
ויש לפרש בעומק הענין ,על-פי המבואר
בכמה מקומות ,שלבסוף נתקיימה בקשתו
של יעקב לשבת בשלוה  -לאחר ירידתו
למצרים ,ששם חי יעקב בשבע עשרה
שנותיו האחרונות ,והן היו שנות שלוה
ומנוחה אמיתית )ראה בעה"ט ר"פ ויחי .זהר
פרשתנו קפ ,סע"א .ועוד(.
אלא שעתה ,בשעה ש"ביקש יעקב לישב
בשלוה" ,עדיין לא הי' ראוי לשלוה זו; ולכן
הביא הקב"ה עליו את "רוגזו של יוסף" ,כדי
להעלותו למדריגה נעלית יותר בעבודת
השם ,עד שיהי' ראוי לישב בשלוה בעולם
הזה בשנותיו האחרונות .וכידוע ,שהעבודה
מתוך צרה וצער וכו' מזככת ומעלה את
האדם למדריגות גבוהות ביותר בעבודת
השם ,וכמשל הזית ,שדוקא כאשר "כותשין
אותו" הוא "מוציא שמנו" )ראה מנחות נג ,ב.
שמו"ר לו ,א(.
ועפ"ז יובן הטעם שדוקא הפרשה
העוסקת ב"רוגזו של יוסף" נקראת "וישב",
כי עבודתו של יעקב מתוך המיצר ד"רוגזו
של יוסף" היא היא שהביאה סוף סוף לקיום
בקשתו "לישב בשלוה" ,ו"רוגזו של יוסף"
אינו אלא הכנה והקדמה לישיבה זו.

מחצית השקל – תיקון
למכירת יוסף
וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף
לפי שמכרו בכורה של רחל בעשרים כסף ונפל לכל אחד
ואחד מהם טבעה ,לפיכך יהי' כל אחד ואחד נותן שקלו
טבעה
)לז ,כח .ירושלמי שקלים פ"ב ה"ג(

בביאור הטעם שמחצית השקל היא
תיקון למכירת יוסף – יש לומר:
א' הטעמים לזה שהמצוה היא לתת
"מחצית השקל" דוקא ,הוא כדי להורות
שכל יהודי בפני עצמו הוא "מחצית" בלבד,
וכדי להיות דבר שלם – הוא מוכרח להתאחד
עם יהודי נוסף )שגם הוא נותן "מחצית"(.
ונמצא ,שתוכן מצות מחצית השקל הוא
הרגש האהבה והאחדות שבין איש לאחיו
)ראה אלשיך תשא ל ,יג(.
ומעתה מדוייק הטעם שמצוה זו היא
תיקון למכירת יוסף ,שבאה בגלל שנאה בין
איש לאחיו ,כמ"ש "וישנאו אותו" )פרשתנו לז,
ד(.

„˜‰ו˘.‰
וכך מ˙פר˘˙ „ר˘˙ ‰מ„ר˘" :מים ‡ין בו ‡בל נח˘ים וע˜רבים י˘ בו" ,כלומר˘ ,כ‡˘ר
חסר בלימו„ ˙‰ור˘ ‰נ˜ר‡˙ "מים"‡ ,זי ‡ין ז‡˙ בלב„ ˘י˘ רי˜נו˙ ומחסור ב˙ור‡ ,‰ל‡ מי„
נע˘„‡‰ ‰ם ממול‡ ב"נח˘ים וע˜רבים" ‰מנ‚„ים ומפריעים ל˜„ו˘‡ .‰ין ‡פ˘רו˙ ל‰י˘‡ר
ממול‡ מ„ברים ס˙ם ˘‡ינם "מים" ו‡ינם "ע˜רבים" ,כמו „ברי ‰ר˘ו˙ ‰מו˙רים‡ ,ל‡ מי„
כ˘„‡‰ם פור˘ מ„ברי ˙ור‰ ‰רי ‰ו‡ מ˙מל‡ מ„ברים ‡‰סורים.
ועל זו „‰רך „ר˘ מורנו ‰בע˘"ט

)‰וב‡ בˆוו‡˙ ‰ריב"˘ סי' ע"ו ,ור‡ ‰ב‰ערו˙ וˆיונים לסי' ז ‰ב‰וˆ'

˜ (˙"‰על ‰פסו˜ )ע˜ב י‡ ,טז( "וסר˙ם ועב„˙ם ‡ל˜ים ‡חרים ו˙˘‰חווי˙ם ל‰ם"" :כ‡˘ר
„‡‰ם מפרי„ ‡˙ עˆמו מ˘‰י"˙ מי„ ‰ו‡ עוב„ עבו„ ‰זר ,‰ול‡ י˘ „בר ממוˆע" .ו‰יינו ˘‡ין
„‡‰ם יכול ל˙‰רח˜ מן „˜‰ו˘ ‰ו‚ם מן ‡‰יסור ול‰יו˙ עסו˜ ר˜ ב„ברי ‰ר˘ו˙‡ ,ל‡ מי„
כ˘מ˙רח˜ מן „˜‰ו˘‰ ‰ו‡ מ˙מל‡ ב"נח˘ים וע˜רבים".
‡ך „‰ברים ˆריכים בירור :מ„וע כ ‰פ˘וט וברור ˘‡„ם ˘‡ין בו "מים" ˘ל ˙ור ‰נ‰פך
ל‰יו˙ מל‡ ב"נח˘ים וע˜רבים" ‰מנ‚„ים ל˜„ו˘ ?‰ומ„וע ל‡ יי˙כן מˆב ˘י‰ו„י ‡ינו לומ„
˙ור ,‰ויח„ עם ז‡˙ ‡ינו מ˙נ‚„ ל˜„ו˘?‰

מי צריך לרדת "ממקום גבוה למקום נמוך"?
ו‰נ ,‰לכמ ‰וכמ„ ‰ברים נמ˘ל˙‰ ‰ור :‰ללחם וליין
)מ˘לי ט" (‰ ,לכו לחמו בלחמי ו˘˙ו ביין מסכ˙י"( ,ל˘מן

)ר‡ ‰מ„˘ ‰ר˘ו בברכו˙ נז ‡ ,ע"‰פ

)ר‡ ˘"‰˘ ‰רב ‰ע"‰פ )˘" (‚ ,‡ ˘"‰לריח ˘מניך

טובים"( ,ולמים )ר‡˙ ‰עני˙ ז ‡ ,ע"‰פ )י˘עי‰ו נ‰" (‡ ,‰וי כל ˆמ‡ לכו למים"( ועו„ .כל ‡ח„ ממ˘לים
‡לו ,מ˙‡ר עניין ‡חר ˘י˘נו ב˙ור.‰
ועל מ‰˘ ‰מ˘ילו ‡˙ ˙‰ור ‰למים ,בי‡רו חז"ל )˘ם( ˘„‰בר ‡ינו מכוון על מ‰ו˙ ˙‰ור‰
עˆמ ,‰כי ‡ם על ‡ופן לימו„" :‰למ ‰נמ˘לו „ברי ˙ור ‰למים  . .לומר לך ,מ ‰מים מניחין
מ˜ום ‚בו ‰ו‰ולכין למ˜ום נמוך‡ ,ף „ברי ˙ור‡ ‰ין מ˙˜יימין ‡ל‡ במי ˘„ע˙ו ˘פל."‰
ו‰יינו˘ ,י‰ו„י ˘לומ„ ˙ור ‰מוכרח ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל "„ע˙ו ˘פלˆ ."‰ריך ‰ו‡ ל‰כיר בכך
˘מˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙ בטל ‰ומבוטל˙ ונכנע˙ כלפי נו˙ן ˙‰ור.‰
ונמˆ‡ ˘מ‡˘ ‰מרו חז"ל ˘"מים ‡ין בו"‰ ,נ ‰י˙כן ˘מ„ובר בי‰ו„י ‰לומ„ ˙ור ,‰ומ‰
˘חסר ‡ˆלו ‰ו‡ ר˜ עניין ˙‰‰בטלו˙ ו‡˙‰‰ח„ו˙ בנו˙ן ˙‰ור ,‰בחינ˙ "‰מים" ˘ב˙ור.‰
ו‡ף על פי ˘‰ו‡ לומ„ ˙ור‡ ,‰מרו עליו ˘"נח˘ים וע˜רבים י˘ בו"˘ ,מכיון ˘חסר בו
‰ביטול לנו˙ן ˙‰ור‡ ,‰זי ‰ו‡ מל‡ בכל מיני רע.
ומע˙ ‰מ˙עˆמ˙ ˙‰מי‡‰ ‰‰מור:‰
מכיוון ˘נ˙ב‡ר ˘‡ין מ„ובר בי‰ו„י ˘‡ינו לומ„ ˙ור‡ ,‰ל‡ בלומ„ ˙ור˘ ‰חסר ‰בו
˙‰‰בטלו˙ לנו˙ן ˙‰ור ,‰מ„וע ‡ומרים עליו ˘מל‡ ‰ו‡ ב"נח˘ים וע˜רבים" ,ו‰ל‡ ע„יין
‰ו‡ לומ„ ˙ור ‰ועוס˜ ב ,‰וכיˆ„ מ‚יע ‰ו‡ לי„י "נח˘ים וע˜רבים" ‰מנו‚„ים ל˙ור ‰ל‚מרי?
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רק מי שהוא "כעפר" יכול לבקש "פתח לבי בתורתך"!
בי‡ור ‰עניין:

י‡

ו‡ם כן‰ ,רי על ‡ח˙ כמ ‰וכמ˙‰˘ ,‰ור‰˘ ‰י‡ "כול‡ ח„" עם ˜‰ב" ‰עˆמו ו‡ינ‰
מו‚בל˙ ב˘ום ‚בול‡ ,ינ ‰יכול ‰ל‰יכנס ב˘כלו „‰ל ו‰מו‚בל ˘ל „‡‰ם ,ב˘ום ‡ופן .ו„‰רך
‰יחי„‰ ‰י‡ ,כ‡מור ,כ‡˘ר „‡‰ם מבטל ‡˙ עˆמו ל˘‰י"˙ ע„ ˘יוˆ‡ מ‚‰בלו˙יו.

על ˙‰ור‡ ‰מרו חז"ל "‡וריי˙‡ ו˜וב" ‰כול‡ ח„"˙‰ .ור ‰מ‡וח„˙ עם ˜‰ב" ‰עˆמו ,ועל
י„י ˘י‰ו„י לומ„ ‡˙ ˙‰ור‰ ‰רי ‰ו‡ מ˙‡ח„ ומ˙„ב˜ ב˘‰י"˙ נו˙ן ˙‰ור‰

)ר‡ ‰מ˘ ‰נ˙ב‡ר

"לא תימצא בגסי הרוח"

בז ‰ב‡רוכ ‰ב˙ני‡ פ" .‰ו˘"נ( .בלימו„ ˙‰ור ‰י˘ ‰בנ ‰ו˘ ‰‚˘‰כלי˙ ,וˆריך ללמ„ ‰כ„י לי„ע
‡˙ ‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון‡ ,ך עי˜ר עניין ˙‰ור‰ ‰ו‡ „˙‰‰ב˜ו˙ ב˘‰י"˙ נו˙ן ˙‰ור˘ ‰נפעל˙
על י„י לימו„) ‰ר‡ ‰ב"ח ‡ו"ח סי' מז˙ .פ‡ר˙ י˘ר‡ל ב„˜‰מ .‰ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו ב˙חיל˙ו(.
ו‰נ‡˙‰‰ ,‰ח„ו˙ עם ‰בור‡ י˙' ‡ינ ‰ביכל˙ו ˘ל בן ‡נו˘‰ .בור‡ י˙' ‡ינו מו‚„ר ו‡ינו
מו‚בל ב˘ום עניין ,ו‡ילו „‡‰ם ‰ו‡ נבר‡ מו‚בל ומו‚„ר ב‚‰בלו˙ רבו˙ .ופ˘וט ˘‡ין ביכל˙ו
˘ל נבר‡ ל‡˙‰ח„ עם ‰בור‡ ˘‰ו‡ בלי ‚בול ו˙כלי˙.
ור˜ כ‡˘ר י‰ו„י ‡ינו מר‚י˘ ‡˙ עˆמו למˆי‡ו˙ ח˘וב ,‰ו‰ו‡ מ˙בונן ב‡פסיו˙ו
ו˙‰בטלו˙ו ‰מוחלט˙ כלפי ˘‰י"˙‰ ,רי ‡ינו נ˙ון עו„ ל‚‰בלו˙יו ,וביכל˙ו ל‡˙‰ח„ עם
נו˙ן ˙‰ור.‰
בכך ני˙ן ל‰בין ‡ל נכון ‡˙ מ‡˘ ‰ומרים ב˙פיל˙ "‡ל˜י נˆור" )ברכו˙ יז" (‡ ,ונפ˘י כעפר
לכל ˙‰י' ,פ˙ח לבי ב˙ור˙ך":

ועל פי ז ‰יובן ‡ל נכון מ„וע כ‡˘ר "מים ‡ין בו" ,ולומ„ים ˙ור ‰בלי ˙‰בטלו˙ לנו˙ן
˙‰ור‡ ,‰זי נמˆ‡ים במˆב ˘ל "נח˘ים וע˜רבים י˘ בו".
י˘נם ר˜ ˘ני מˆבים:
‡ם י‰ו„י מ˙בטל לנו˙ן ˙‰ור‰ ,‰רי בז‰ ‰ו‡ מ˙˜˘ר ומ˙‡ח„ עם ˘‰י"˙ .ו‡זי ‰ו‡ מכוין
בלימו„ ‰ל‡מי˙˙˘ ‰ל ˙ור ,‰וכרˆונו ˘ל ˜‰ב" ‰נו˙ן ˙‰ור.‰
‡ך ‡ם חסר ‰רח"ל ˙‰‰בטלו˙ "מים ‡ין בו"‰ ,רי ‡ין בז˙˘‰ ‰ייכו˙ לנו˙ן ˙‰ור,‰
וממיל‡‡ ,ינו יכול ל‰בין כר‡וי ‡˙ ˙‰ור˘ ‰לומ„‰˘ ,ל‡ ˙‰ור‰ ‰י‡ בל˙י מו‚בל˙ כלל,
ו‡ינ ‰יכול ‰ל‰יכנס ל˘כל „‡‰ם ‰מו‚בל ‡ם ‡ינו ב˙‰בטלו˙ ל˘‰י"˙ ,ומכ"˘ מ"פיל‡
ב˜ופ‡ „מחט‡".
ול‡ זו בלב„ ˘‡ין ˙‰ור˘˜ ‰ור‡ ‰ליו ,כמ‡מרם ז"ל ˘˙‰ור" ‰ל‡ ˙מˆ‡ ב‚סי ‰רוח"

לכ‡ור ,‰נוסח ז‡ ‰ינו מובן‰ .ל‡ לימו„ ˙‰ור ‰מוכרח ל‰יו˙ מ˙וך ˙‰ל‰בו˙ ,ובוו„‡י

)ערובין נ‡ ,(‡ ,‰ל‡ עו„ ז‡˙" ,נח˘ים וע˜רבים י˘ בו"‰˘ ,ו‡ מנ‚„ ל˜„ו˘‰ ,‰ו‡ נב„ל מ‡ו„

מ˙וך ‰בנ ‰ו .‰‚˘‰כל ‡לו‡ ,פ˘ריים ‰מ ‰כ‡˘ר „‡‰ם מר‚י˘ ‡˙ מˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙ ,ו‡זי

מ˘‰י"˙ ,ע„ ˘‡ומר עליו "‡ין ‡ני ו‰ו‡ יכולים ל„ור בעולם" )סוט .(‡ ,‰ ‰וי˙ר על כן" :כ‡ילו

יכול ‰ו‡ ל˙˘‰מ˘ בכ˘רונו˙יו ל˘‰י‚ ול‰בין ‡˙ מ˘ ‰לומ„.

עוב„ עבו„˙ כוכבים  . .כפר בעי˜ר" )˘ם „ ,ב(.

‡ך ב˙פיל ‰זו מב˜˘ים ˙חיל" ‰ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י'" ,ביטול ‰מˆי‡ו˙ ‰עˆמי˙ ,ומי„
ל‡חר מכן מ˙פללים "פ˙ח לבי ב˙ור˙ך" ,ולכ‡ור"‰ ‰ונפ˘י כעפר" מפריע ל"פ˙ח לבי"?

ומע˙ ‰יובן מ˘ ‰נ‡מר ‡ו„ו˙ מכיר˙ יוסף‡‰˘ ,חים ˙‰נ˙˜ו מלימו„ ˙‰ור" ,‰נ˙רו˜ן
בורו ˘ל יע˜ב ‡ . .ין בו „ברי ˙ור:"‰

ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡ על יסו„ ‰מבו‡ר למעל˙ .‰פיל˙ו ˘ל ‰י‰ו„י ‰י‡ "פ˙ח לבי ב˙ור˙ך" –

עˆם לימו„ ˙‰ור ‰ל‡ חסר ‡ˆלם ,וכ‡מור‰˘ ,יו ל‰ם נימו˜ים על פי ˙ור ‰מ„וע ˆריך

ב˙ור˙ ˘‰ם˙ ,ור‰ ‰מ‡וח„˙ עם ˘‰י"˙ עˆמו ,ו‡ינ ‰מו‚בל˙ ב˘ום ‚‰בל .‰ובכ„י ל˙‰חבר

יוסף ל‰יענ˘ בעונ˘ חמור כל כך‡ .מנם ,טעמים ‡לו ‰יו בטעו˙ ,ו‰טעם לכך ˘טעו‰ ,ו‡

עם ˙ור ‰זו ‰נ„‰ ‰רך ‰יחי„‰ ‰י‡ ˘י˙בטל ˙חיל ‰מ‰ר‚˘˙ מˆי‡ו˙ו ,ויח˘יב עˆמו כעפר
˘"‰כל „˘ין עליו" )ר‡ ‰ערובין נ„ .‡ ,לי˜וטי ˙ור ‰במ„בר טו .‚ ,ועו„( .על י„י ˙‰בטלו˙ זו ‰ו‡
נע˘ ‰כלי ל˙‰חבר ב˙ור˙ .'‰
ול‡חר „˜‰מ ‰זו ,יכול ‰י‰ו„י ל˙‰יי‚ע ולעמול ˘˙ור ‰זו ˘‰י‡ בל˙י מו‚בל˙˜˙˙ ,בל
ו˙ובן בכלי ˘כלו ו˘‡ר כוחו˙יו˘ ,יבין ‡˙ ˙‰ור ‰במוחו ,וי˙ל‰ב מ‰בנ˙ ‰בלבו – "פ˙ח
לבי ב˙ור˙ך".
עניין ז‡˘ ‰ין ˙‰ור ‰יכול ‰ל˙‰חבר ב˘כל ‡‰נו˘י ,לול‡ עבו„˙ ˙‰‰בטלו˙ ,מובן במכל
˘כן מעניין "פיל‡ ב˜ופ‡ „מחט‡":
‡י˙‡ ב‚מר‡ )ברכו˙ נ ,‰ב(˘ ,ל‰כניס פיל בחורו ˘ל מחט ‰ו‡ עניין ˘‡ינו יכול ל˜˙‰בל על
„‰ע˙ כלל ,ו‡פילו בחלום ‡ין רו‡ים ז‡˙ .וכל ז‡˙ ,מ˘ום ˘‰פיל ‚„ול ‰רב ‰מחור ‰מחט.
ו‰נ‰ ,‰פיל ‰ו‡ מו‚בל ,ו‚ם חור ‰מחט מו‚בל ,ו‡ף על פי כן ‡ין ‰פיל יכול ל‰כנס בחור
‰מחט ,מפ‡˙ ˜טנו.

מ˘ום ˘לימו„ ˙‰ור ‰ל‡ נע˘ˆ‡ ‰לם כר‡וי.
בוו„‡י ‰יו ˘‰בטים במ„רי‚ ‰נעלי˙ מ‡ו„ בעבו„˙ ˘‰י"˙‡ ,ך לפי ערך „ר‚˙ם ,חסר‰
‡ˆלם ˙‰‰בטלו˙ ‰מ˙‡ימ ‰לבעלי עבו„ ‰רוחני˙ נ˘‚ב˙ כזו ,וממיל‡ ‚ם ל‡ ח„ר ‰ו‡˙‰ח„‰
˙‰ור ‰ב˘כלם ,ולכן ב‡ו לי„י טעו˙ ול‡ כיוונו ל‡מ˙ בעניין עונ˘ו ˘ל יוסף.
ומכ‡ן עלינו ללמו„ „‰רך ‰נכונ ‰בלימו„ ˙‰ור ,‰וכ„ברי חז"ל ˘ר˜ "‡ם מ˘ים ‡„ם עˆמו
כמ„בר ˘‰כל „˘ים עליו" ‡זי "˙למו„ו מ˙˜יים בי„ו" )עירובין נ„ ,(‡ ,כי מ˙„ב˜ עי"ז בנו˙ן
˙‰ור„˜‰ ‰ו˘ ,‰ולכן יכול לכוון ל‡מי˙˙˘ ‰ל ˙ור.‰

