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תוכן ענינים

פתח דבר

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

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

)‚ליון

˙˘סו( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך
רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

"לא פחות ולא יותר" – במה?
מ„וע יעל ‰על „ע˙ו ˘ל מ˘ ‰לפחו˙ ‡ו ל‚רוע מ„ברי ˜‰ב"?‰
‡ /יך מסר מ˘„ ˙‡ ‰ברי ‡ '‰ל ז˜ני ‰עם כ˘נˆטוו ‰למסור
ל"בי˙ יע˜ב" ˙חל / ?‰בי‡ור „ברי ר˘"י על מסיר˙ מ˘„ ‰ברי
 '‰לי˘ר‡ל ו‰חילו˜ בין ˘‡ר ˆ‰יוויים למ˘ ‰נˆטוו ‰מ˘ ‰למסור
כ‡ן

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
מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,
וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור
וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ'  86ואילך(

פנינים

צמחים בתוך מדבר סיני?
כרובים בבתי כנסיות?

˘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 חט"ז עמ' (224

)ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ' (144

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
"אי' אלקיך" במשך "כל היום?!"
עבור מי נ‡מר בע˘ר˙ „‰יברו˙ "ל‡מר"?  /מ‰ ‰פסול ב‰וספ˙ מלח
למ‡כל? ‡ /יך מכניסים ‡˙ "‰וי' ‡ל˜יך" במ˘ך "כל ‰יום"?  /ו‡יך
‡פ˘ר לˆ‰ליח בלימו„ ˙‰ור„‰ / ?‰רכ ‰ל‰מ˘כ˙ ˘‰פע˙ ˙‰פיל‰
ו˙‰ור ‰על מ˘ך ‰יום כולו

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן

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

)ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ'  148ואילך; תורת מנחם ח"ז עמ'  249ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

שנאה כהכנה ללימוד התורה – מדוע?
כבוד חבירך – "שהוא בדמות יוצרך" )ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' (124

)ע“פ תו"מ תש“נ ח“ג עמ‘  241ואילך(

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
בענין "עקימת שפתיו הוי מעשה"
יפלפל ב˘יט˙ ˙‰וס' ב„ברי ר' יוחנן „„יבור ח˘יב מע˘ ‰מ˘ום
„‡˙עבי„ מע˘ ‰על י„ו‡ ,מ‡י ‡עפ"כ ע„ים זוממין ‰וו ב‚„ר ל‡ו
˘‡ין בו מע˘ / ‰עפ"ז יב‡ר ‰יטב ˙וכן ‚זיר˙ חכמים ל˘בו˙
ב˘ב˙ ‡ף מ„יבור חולין

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˙

)ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ'  80ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
"עורכי דין"

דרכי החסידות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
"הבדידות – בתוך בני אדם"

לקראת שבת

יז

התבודדות זו התבוננות עצמית  -היכן "הראש"
והיכן "הלב" והיכן "אני בעצמי"?

ביאורים בפשוטו של מקרא

חסי„ו˙ חי„˘ ‰בענין ˙‰‰בו„„ו˙ .בעבר ˙‰בו„„ו˙ ‰י˙ ‰ביער ‡ו בח„ר מיוח„ ,ו‰חסי„ו˙
פעל˙‰˘ ‰בו„„ו˙ ‡ין פירו˘ ‰ללכ˙ ל˙וך ‰יער ו‚ם ל‡ לח„ר מיוח„‡ ,ל‡ ל‰יו˙ יח„ עם
כולם ועם ז‡˙ ל‰יו˙ ב˙‰בו„„ו˙‡ ,בי ]כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב נ"ע[ נ ‚‰לומר לע˙ים ˜רובו˙
‡˙ ‡‰מר˘) ‰ל מ‰ר"˘ מ‡וסטרופולי( "טוב‰ ‰פרי˘ו˙ עם ‰בריו˙ ו‰ב„י„ו˙ ב˙וך בני ‡„ם".
‰ענין ˘ל ˙‰בו„„ו˙ על פי חסי„ו˙ ‰י‡ על „רך מ‡˘ ‰ומר ‡„מו"ר ‡‰מˆעי 1על ˙‰בוננו˙

"א פחות וא יותר" – במה?
מדוע יעלה על דעתו של משה לפחות או לגרוע מדברי הקב"ה?  /איך מסר משה את דברי ה' אל זקני העם
כשנצטווה למסור ל"בית יעקב" תחלה?  /ביאור דברי רש"י על מסירת משה דברי ה' לישראל והחילוק בין שאר
הציוויים למה שנצטווה משה למסור כאן

ī
בפר˘˙נו )יט-‚ ,ו( ב‡ ˆיווי ˜‰ב"‡ ‰ל מ˘ – ‰על „‰ברים ˘ˆריך לומר בפני ‰עם כ‰כנ‰
למ˙ן ˙ור:‰
"כ‡˙ ‰מר לבי˙ יע˜ב ,ו˙‚י„ לבני י˘ר‡ל˙‡ .ם ר‡י˙ם ‡˘ר ע˘י˙י למˆרים ,ו‡˘‡ ‡˙כם
על כנפי נ˘רים ,ו‡בי‡ ‡˙כם ‡לי .וע˙‡ ‰ם ˘מוע ˙˘מעו ב˜ולי ו˘מר˙ם ‡˙ ברי˙י ,ו‰יי˙ם

]‡˙ ‰ביטוי[ "‰ס˙כלו˙ ‰חז˜‰ ,"‰יו˙ ˘‰ענין ˘ל ˙‰בוננו˙ ‰ו‡ ל‡חר ˘כבר למ„ ‡˙ ‰ענין
וי˘ לו ˆיור ˘כלי ב"ר‡˘˙ ,וך וסוף" ‰ענין ,כמו על „רך מ˘ל כ˘רו‡„‡ ‰ם ‰רי רו‡‰ו
ונˆטייר ‡ˆלו ‰ר‡˘ ו‚‰וף כו' ,כמו כן ב˙‰בוננו˙ ˘י˘ לו ˆיור ב"ר‡˘˙ ,וך וסוף" ˘ל ‰ענין
ויו„ע ˘ז‰ו "‰ר‡˘" וז‰ו ˙"‰וך" כו'.
ו‰‰פר˘ בין ˙‰בוננו˙ ל˙‰בו„„ו˙ ‰ו‡˙‰˘ ,בוננו˙ ‰ו‡ ‰‰ס˙כלו˙ חז˜ ‰ב‰ענין,
ו˙‰בו„„ו˙ ‰י‡ ‰ס˙כלו˙ חז˜ ‰על עˆמו.
וכמו על „רך מ˘ל ‡ומן ,כ‡˘ר ‰ו‡ עומ„ ל‰כין כלי˜ ,ו„ם ‰ו‡ מביט ב˙וך ‰כלי ורו‡‰
‡לו חל˜ים י˘ ל‰סיר ל‚מרי ,ו‚ם ‡ו˙ם ‡ינם מסיר מי„‡ ,ל‡ ˙חיל ‰לו˜ח מ˙כ˙ ‡ו ח˙יכ˙ עı
ומכין מ‰ם ‡˙ ‰חל˜ ,ול‡חר מכן מסיר ‡˙ ‰מ˜ול˜ל .כמו כן ‰ו‡ בו„˜ ‡לו חל˜ים מלוכלכים
וי˘ לכבסם .ולע˙ים י˘ ל‡ח„ כלי טוב וברי‡‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ כלי י˘ן ,וי˘ לח„˘ו.
כך ‰ו‡ ‚ם ‰ענין ˘ל ˙‰בו„„ו˙‰‰ ,ס˙כלו˙ ‰חז˜‰ ,‰מבט ‰חז˜ על עˆמו‰ ,יכן "‰ר‡˘"
ו‰יכן "‰לב" ו‰יכן "‡ני בעˆמי"?
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˙רˆ"ט עמ' (310-311

לי ס‚ול ‰מכל ‰עמים ,כי לי כל ‡‰ר .ıו‡˙ם ˙‰יו לי ממלכ˙ כ‰נים ו‚וי ˜„ו˘‡ ,ל„‰ ‰ברים
‡˘ר ˙„בר ‡ל בני י˘ר‡ל".
ובר˘"י מפר˘ ‡˙ „ברי ‰פ˙יח" – ‰כ‡˙ ‰מר לבי˙ יע˜ב ו˙‚י„ לבני י˘ר‡ל" – ˘י˘ ב‰ם
‰ור‡ ‰מיוח„˙ ב‡יזו „רך י˘ לומר ‡˙ „‰ברים:
"כ‡˙ ‰מר – בל˘ון ‰ז ‰וכס„ר ‰ז.‰

נמצאים בעולם ומרוממים מהעולם
‡ˆל חסי„ים בזמנים עברו ל‡ ‰י' ‰ענין ˘ל ˙‰בו„„ו˙ ,ל‰יו˙ מבו„„ים לעˆמם‰ .ם ‰יו

לבי˙ יע˜ב – ‡לו ‰נ˘ים‡˙ ,מר ל‰ן בל˘ון רכ.‰

בעולם ו˘ם ‰יו מרוממים מ‰עולם ,על „רך כמו חכם ˜˘‰וע ב˘‰כל˘ ,‰מוחין ‰רי ‰ם בבחינ˙

ו˙‚י„ לבני י˘ר‡ל – עונ˘ין ו„˜„ו˜ין פר˘ לזכרים„ ,ברים ˘˜‰ין כ‚י„ין".

מוב„ל .כפי ˘‡בי ‡מר מ‡מר ‰חכם" :טוב‰ ‰פרי˘ו˙ ב˙וך ‰בריו˙ ו‰ב„י„ו˙ עם בני ‡„ם".

ו‰יינו‰˘ ,ל˘ון "כ‡˙ ‰מר" ב‡ ‰ל‚„‰י˘ „יו˜ מיוח„ˆ˘ ,ריך לומר „ו˜‡ "בל˘ון ‰ז‰
וכס„ר ‰ז – "‰ו‰יינו כמו ˘ממ˘יך ומפר˘

)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˜י ˙"˘'‰ ıעמ'  101-ספר ˘‰יחו˙ ‰ ˙"˘'‰מ˙ור‚ם עמ' ˜‚(

)ור‡ ‰במפר˘י ר˘"י – ˘פ˙י חכמים .ב‡ר ‰יטב .מ˘כיל

ל„ו„ .ב‡ר ב˘„ .‰ועו„(:
‡" .בל˘ון ‰ז – "‰לנ˘ים ˆריך לומר בל˘ון רכ„ ‰ו˜‡ ,ו‡ילו ל‡נ˘ים "„ברים ˘˜‰ים
כ‚י„ין".
ב.

"וכס„ר ‰ז – "‰כס„ר ‰כ˙וב :ב˙חיל" ‰לבי˙ יע˜ב – ‡לו ‰נ˘ים" ,ור˜ ‡חר כך "לבני
י˘ר‡ל – ‰זכרים".

˘ (1ער ‰יחו„ רפ"‡.

המדור מודפס זכות

לקראת שבת

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן

טז

חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

‰

]במכיל˙‡ ‡י˙‡" :כ – ‰בל˘ון ˜‰ו„˘" .וי˘ ˘פיר˘ו ˘זו כוונ˙ ר˘"י ב‡ומרו "בל˘ון
‰ז˘ – "‰מ˘ ‰י‡מר „ו˜‡ בל˘ון ˜‰ו„˘ )ר‡ ‰מ˘כיל ל„ו„ וב‡ר ב˘„.(‰

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

‡בל פ˘ט ל˘ון ר˘"י ,ובפרט ˘˘ינ ‰מל˘ון ‰מכיל˙‡ ,מ˘מע ˘ל‡ נ˙כוון לז .‰ובפ˘טו˙
כן נ„ר˘ מ˘ ‰לפר˘ ‡˙ „ברי ‚ '‰ם בל˘ונו˙ ‡חרו˙ )‡ם ‰י' ˆורך בכך( ,וכמו ˘נˆטוו ‰ל‡חר
מכן לפר˘ ‡˙ ˙‰ור" ‰ב˘בעים ל˘ון" )ר˘"י „ברים ‡ .(‰ ,ו‡כמ"ל[.

ב.

ו‰נ ,‰בפסו˜ ‰ב‡ – ל‡חר סיום ˆיווי ‡ '‰ו„ו˙ "„‰ברים ‡˘ר ˙„בר ‡ל בני י˘ר‡ל"

– מסופר" :ויבו‡ מ˘ ‰וי˜ר‡ לז˜ני ‰עם ,וי˘ם לפני‰ם ‡˙ כל „‰ברים ‡‰ל˘‡ ‰ר ˆו‰ו "'‰
)יט ,ז(.
ולכ‡ור˙ ‰מו‰ :‰רי ז ‰ע˙ ‰נˆטוו ‰מ˘ ‰לומר בס„ר מיוח„ – ב˙חיל ‰לנ˘ים "בל˘ון
רכ ,"‰ו‡חר כך ל‡נ˘ים ב‡ופן ˘ל "„ברים ˜˘ים"; ובפועל ‰ו‡ ˜ור‡ "לז˜ני ‰עם" ו˙ו ל‡!

"הבדידות – בתוך בני אדם"
החסידות פעלה שהתבודדות אין פירושה ללכת לתוך היער ולא לחדר מיוחד ,אלא להיות יחד עם כולם ועם זאת
להיות בהתבודדות

ī

ובמכיל˙‡ ‡י˙‡" :מ‚י„ ˘מ˘ ‰חל˜ כבו„ לז˜נים" .ובי‡רו ‰מפר˘ים

)פירו˘ מרכב˙ ‰מ˘נ‰

על ‰מכיל˙‡(‡˘ ,ין ‰כוונ˘ ‰מ˘ ‰מסר ‡˙ „ברי  '‰לז˜נים בלב„‡ ,ל‡ ˘„יבר לנ˘ים ול‡נ˘ים
בנוכחו˙ ‰ז˜נים ,כ„י לחלו˜ ל‰ם כבו„.
‡בל ר˘"י ל‡ ‰ע˙י˜ „ברי ‰מכיל˙‡ ,ומס˙ימ˙ „‰ברים מ˘מע ˘למ„ ‰כ˙וב פ˘וטו
כמ˘מעו – ˘‡כן „יבר מ˘„‰ ˙‡ ‰ברים ר˜ בפני ‰ז˜נים ]ו‰ם ˘מסרו „‰ברים לכל ‰עם ,וכמו
˘מובן מ‰פסו˜ ‰ב‡ )יט ,ח(" :ויענו כל ‰עם יח„יו וי‡מרו כל ‡˘ר „יבר  '‰נע˘ ‰ו‚ו'"

)ור‡‰

˘מו˙ ‚ ,טז ,„ .כט-ל‡ .ר˘"י ˙˘‡ ל„ ,לב([;
ו„‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ :למ ‰ל‡ ˜יים מ˘‰" ˙‡ ‰ס„ר ‰ז "‰ו„יבר „יבורים מיוח„ים לנ˘ים

פרישות עם הבריות והתבודדות עם בני אדם
˜‰ב״ ‰בר‡ ‡˙ ‰עולם ˘‚‰מי בכל „‰רו ו˙פ‡ר˙ו ,יופי „‰ר˙ ‰טבע בכל - ,ביˆורים
˘‰ונים‡ ,בני ‰חן ‰נוˆˆים‰ ,מטעים ‰יפים ביו˙ר‰ ,עופו˙ ‰מר˘ימים ביופיים‚„‰ ,ים ו‰חיו˙
˘‰ונים ‰ -נו˙נים ל‡נ˘ים ‡˙ ‡‰פ˘רו˙ ללמו„ ו˘י‰י' ל‰ם מו˘‚ כל˘‰ו ב‚„לו˙ ‰בור‡ ברוך

ול‡נ˘ים?
]במל‡כ˙ ˜‰ו„˘ חי„˘˘ ,ב‡מ˙ "ז˜ני ‰עם" כולל ‚ם ‡˙ ‰נ˘ים ‰ז˜נו˙ ,ו‰בי‡ לז‰
‡סמכ˙‡ מ„ברי ‰יל˜וט‡ .בל ו„‡י ˜˘ ‰ל‰עמיס חי„ו˘ ז ‰ב˘יט˙ ר˘"י – ב„רך ‰פ˘ט
)וב'מל‡כ˙ ˜‰ו„˘' ‚ופ‡ כ˙ב ב˙חיל˙ „בריו" :ו„וח˜ לומר „‡‰י 'ז˜ני ‰עם' כולל ז˜נים
וז˜נו˙„ ,כל מ˜ום ‰נזכר 'ז˜נים' ל‡ ˜‡י ‡ל‡ ‡‚ברי לחו„"([.

‰ו‡.
˜‰ב״ ‰רוˆ ˙‡˘ ‰כל מ˘ ‰יˆר ובר‡ בעולם ,ינˆל ‰י‰ו„י לעבו„˙ ‰בור‡ ברוך ‰ו‡ ,ולכל
„בר י˘ נוסח ˘ל ברכ˘ ,‰בח לבור‡ ברוך ‰ו‡.
בר˘ימו˙יי י˘נו מ‡מר ‚„ול‰ ,סבר על ‰מ‡מר ‰עמו˜ ˘‡מר „ˆ‰י˜ ו‡‚‰ון ‰מפורסם ‰ר"ר
˘מ˘ון נ"ע מ‡וסטרופולי" :טוב‰ ‰פרי˘ו˙ עם ‰בריו˙ ו˙‰‰בו„„ו˙ ב˙וך בני ‡„ם".
˙וכנו ˘ל ‰מ‡מר ‰ו‡˘ ,פרי˘ו˙ ו˙‰בו„„ו˙ ‡ין מ˘מען ,כפי ˘‰עולם סובר ,פירו˘ ‰מלים
כפ˘וטן ˘פירו˘ן ˙‰ב„לו˙ ו˙‰נזרו˙‰ ,מ˘מעו˙ ˘ל פרי˘ו˙ ו˙‰בו„„ו˙ ‰י‡ לנˆל כל „בר
במובנו ‰נכון ,וז‡˙ ‰י‡ ‰מ˘מעו˙ ˘ל פרי˘ו˙ עם ‰בריו˙ ו˙‰בו„„ו˙ עם בני ‡„ם.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  ‚"˘˙'‰עמ'  - 190-191ספר ˘‰יחו˙ ‰ ‚"˘˙'‰מ˙ור‚ם לל ˜"‰עמ' ˜ˆב(‚-

‚.

ונר‡ ‰לומר בז„ ‰בר ח„˘ ,וב„˜‰ים:

בסיום ‰ענין ,ל‡חר „‰ברים ˘נˆטוו ‰מ˘ ‰לומר לעם ,נ‡מר‡" :ל„‰ ‰ברים ‡˘ר ˙„בר
‡ל בני י˘ר‡ל".
ומפר˘ ר˘"י‡" :ל„‰ ‰ברים – ל‡ פחו˙ ול‡ יו˙ר".
ו˘˜‰ו ‰מפר˘ים :למ ‰י˘ ˆורך ב‡ז‰ר ‰מיוח„˙ זו? מ„וע ˙‰י' מח˘ב˘ ‰מ˘ ‰יוסיף ‡ו
יפחו˙ מ„ברי ˜‰ב"ˆ˘ – ‰ריך ל‰ז‰ירו "ל‡ פחו˙ ול‡ יו˙ר"?!
‰מ‰ר"ל מפר‡‚ )‚ור ‡רי' כ‡ן( מב‡ר‰˘ ,ח˘˘ ‰י' ˘מ‡ יוסיף מ˘„ ‰ברי ריˆוי מ˘לו:
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ו

כתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום ייויום
מכתבי

"ל‡ ˘יוסיף על „בר  – '‰ר˜ י‰י' מוסיף עלי‰ם „ברי ריˆוי מעˆמו ,וי‡מר ל‰ם ˘‡לו „ברי

"עורכי דין"

עˆמו" .ועל ז‰ ‰ז‰ירו ˜‰ב"˘ ‰ל‡ יע˘ ‰כן‡ ,ל‡ י‡מר ר˜ ‡˙ „ברי ˜‰ב" ‰כמו˙ ˘‰ם בלי
˘ום ‰וספו˙ – "וטעמ‡ „מיל˙‡˘ ,ל‡ י‡מרו ‡חר כך כי נ˙פ˙ו יו˙ר מ„י ל˜בל ˙‰ור."‰
‡בל ע„יין ל‡ נ˙ב‡ר ל˘ון ר˘"י – "ל‡ פחו˙ ול‡ יו˙ר"˘ ,מ‰ם מ˘מע כי ‰י˙ ‰מח˘ב‰
˘מ˘ ‰רבינו ל‡ ימסור לבני י˘ר‡ל „ברי  '‰במילו‡ם :וכי ‡יך יעל ‰מ˘ ‰על „ע˙ו ˘ל‡
ל˜יים ˆיווי ?'‰

„.

‡ל‡ בי‡ור ‰ענין:

‡ליב‡ „ר˘"י )ור‡‚ ‰ם חז˜וני על ‡˙ר(„˜‰‰ ,מ" ‰כ‡˙ ‰מר לבי˙ יע˜ב ו˙‚י„ לבני י˘ר‡ל"
‰י‡ ‰ור‡ ‰כללי˙ למ˘ ‰רבינו˘‰ ,ייכ˙ לכל ˙‰ור ‰כול.‰
ו‰יינו˘ ,ר‡˘י˙ „ברי ˜‰ב"‡ ‰ל מ˘ ‰בעליי˙ו בפעם ‰ר‡˘ונ ‰ל‰ר ב˘ביל ˜בל˙ ˙‰ור‰
– ‰י˙‰ ‰ור‡ ‰כללי˙ ,לכל ‰זמנים‡˘ ,ופן מסיר˙ „ברי ˙ור ‰לבני י˘ר‡ל ‰ו‡ˆ˘ ,ריך ל‰יו˙
בס„ר ז :‰לנ˘ים ˙חיל ‰בל˘ון רכ ,‰ו‡חר כך ל‡נ˘ים "„ברים ˘˜‰ין כ‚י„ין".
ובנו‚ע לכל ˙‰ור ‰כול ‰ל‡ נ‡מר‡‰ ‰ז‰ר" ‰ל‡ פחו˙ ול‡ יו˙ר" ‰˘ -רי בוו„‡י פיר˘
מ˘ ‰ולימ„ לבני י˘ר‡ל ‡˙ „ברי  '‰בבי‡ור כו' ,ובז‚ ‰ופ‡ י˘ חילו˜ בין ‡נ˘ים ונ˘ים˘ ,לפני
‰נ˘ים ‡ין ל‚„‰י˘ ‰עונ˘ים ו„˜„‰ו˜ים ‡ל‡ ל„בר "בל˘ון רכ ,"‰ול‡נ˘ים י˘ לפר˘ )‚ם ‡ם
ל‡ נ˙פר˘ו ב„ברי  ('‰עונ˘ים ו„˜„ו˜ים.
]ול‰עיר˘ ,במכיל˙‡ על "כ‡˙ ‰מר" נ‡מר" :כ ‰כענין ‰ז ,‰כ˘ ‰ל‡ ˙פחו˙ ול‡ ˙וסיף"
– ‡ך ר˘"י ˘‰מיט ז‡˙[.
ול‡חר „˜‰מ ‰זו‰ ,מ˙ייחס˙ לכל ˙‰ור‡ – ‰מר ˜‰ב"‡ ‰מיר ‰פרטי˙ ˘י˘ למסור לבני
י˘ר‡ל עכ˘יו˙‡" :ם ר‡י˙ם ‡˘ר ע˘י˙י למˆרים  . .ו‡˙ם ˙‰יו לי ממלכ˙ כ‰נים ו‚וי ˜„ו˘";
ובסיום ‡מיר ‰פרטי˙ זו ‰וסיף ˜‰ב"‡" – ‰ל„‰ ‰ברים ‡˘ר ˙„בר" ,ל‰ז‰יר ‡˙ מ˘,‰
˘‡ף ˘בנו‚ע ל˙ור ‰בכלל ˆריך מ˘ ‰ל‰וסיף בי‡ור ופירו˘ ,ולפעמים י˘ ˆורך ל˜ˆר )בפני
‰נ˘ים ,כנ"ל( – ‰נ ‰בני„ון „י„ן‡ ,מיר ‰מסויימ˙ זו ,עליו למסור ‡˙ „‰ברים ב‡ופן ˘ל "ל‡
פחו˙ ול‡ יו˙ר".
וז‰ו ‚ם מ˘ ‰מסיים "‡˘ר ˙„בר ‡ל בני י˘ר‡ל" – ˘‰כוונ ‰לכל י˘ר‡ל ,ל‚„‰י˘
˘ב„יבורים ‡ל‡ ‰ין חילו˜ בין ‡נ˘ים ונ˘ים .ו˘פיר מובן מ˘˘ ‰ם מ˘‡ ‰מיר ‰זו בפני "ז˜ני
י˘ר‡ל" ו‰ם ˘מסרו ז‡˙ לכל בני י˘ר‡ל )כנ"ל ס"ב( – כי ‡מיר ‰זו יˆ‡ ‰מן ‰כלל „"כ‡˙ ‰מר
לבי˙ יע˜ב ‚ו'" .ו„ו"˜.

טו

מניעת פשעים מלכתחילה
...כפי שכותב הנה חתנו הוא פרקליט המדינה,
שלכאורה ענינו הוא קיום המצוה "ובערת הרע
מקרבך" ,אבל ביאורו ,ברוח ישראל סבא הוא – על
ידי הכשרת המוחין שלא יבואו לעשות פשע עון
וחטא ,ועל דרך "כל המחלה גו' לא אשים עליך
)מלכתחילה( כי אני ה׳ רפאך" ,שזהו אופן רפואה
פריוונטיבי .והוא הדין ברפואת הנפשות ,כמו
שהאריך הרמב״ם בשמונה פרקים שלו.
וכבר ביארו רז״ל השקפתם בתנא דבי אליהו
רבה אשר עבודתם האמתית של הסנהדרין היא
לא לחכות שיביאו להם את החוטא ופושע לדונו
דין מתאים לתורה ,אלא "הי' להם לילך ולקשור
חבלים של ברזל במתניהם ולהגבי׳ בגדיהם למעלה
מארכובותיהן ויחזרו בכל עיירות ישראל יום אחד
ללכיש יום אחד לבית א-ל יום אחד לחברון יום
אחד לירושלים וכן בכל מקומות ישראל וילמדו
את ישראל כו' כדי שיתגדל ויתקדש שמו של
הקב״ה בעולמות כולן שברא מסוף העולם ועד
סופו״ )פרק י״א(.
ולכן אומרת המשנה )מכות ספ״א( אשר
סנהדרין ההורגת אחת בשבוע  -וראב״ע אומר
אפילו אחת בשבעים שנה  -נקראת חובלנית ,אף
שהמדובר הוא בסנה׳ כשרה ,וכבר האריך בזה כ״ק
מו״ח אדמו״ר בשיחתו ש״ת תר״ץ ,נדפס בלקוטי
דיבורים סי׳ ח״י.
)אגרות קודש ח"י עמ' שס(

עורך דין עם נסיון מול בית המשפט
לכתבו בענין הסכסוך שלו ,מובן שצריך לעשות
כדעת עו״ד היודע לא רק את החוק הכתוב ,כי אם
 תגובת השופטים שהרי לפעמים זוהי המכריעה.ויהי רצון שיעצוהו כטוב באמת ,ויבשר טוב...
)אגרות קודש ח"כ עמ' קסח-ט(

...בנוגע לשאלה  . .שלאמו יש תביעה משפטית
ממישהו שנפל מהמדריגות ותובע  $20,000ואתם

מכוסים מהביטוח רק במחצית מזה ,ושואל אם
כדאי שיקח עורך-דין ,נראה לי שבזה עצמו יש
להתייעץ עם עורך-דין ,כי במקרה כזה ,על פי רוב,
אין בית המשפט נותן את כל סכום התביעה.
מצד שני ,ישנם עורכי-דין שלוקחים על עצמם
תיק לא בעד שכר מסוים אלא על בסיס אחוזים
מהסכום שהם זוכים עבור הלקוח שלהם .בטח יש
לו אצל מי לשאול על כך.
)תרגום מאגרות קודש ח"ו עמ' חצר-רצט  -אגרות קודש המתורגמות ח"א
עמ' (063

עורך דין מקומי
במענה על מכתבו  . .בו כותב על שתובעים
אותו למשפט .והרי בכגון דא צריך להתייעץ עם
עורך דין היודע החוקים על אתר ,וגם לעורר
שימת לבבם שכיוון שהוא עלה מזמן לא כביר
ממדינה בם ענייני בית הדואר אינם מפורסמים כל
כך ,וגם לאחר שעלה לארצנו הקדושה ת״ו נמצא
הוא בכותלי הישיבה ושוקד ומתמיד בלימודו ,הנה
מובן ופשוט שאין הוא בקי בעניינים כאלו ופשיטא
שאין לחושדו במה שאין בו )וה' יתברך יתן לו
הרעיון הנכון איך לייעצו(.
)אגרות קודש חי"א עמ' קלז(

עורך דין טוב ועורך דין ירא שמים
אינו מובן כלל  -מה לענין כהנ"ל בערכאות ,בה
בשעה שצריך להיות בפני רבנים דוקא.
ועל כל פנים עתה  -יתייעץ עם רב )או עורך דין
ירא שמים( מה עליהם לעשות.
)נדפס בליקוט אגרות ומענות עמ' (08

]מענה בקשר לאישה שבעלה עזבה ונטל עמו את בנם
המשותף ,והאם מעוניינת לגדל את בנה בדרך היהדות[:

ישכרו חוקר טוב ,ובוודאי יוכל למצאם ,ויתייעצו
עם עורך דין טוב ,מה לעשות כשימצאוהו ,בשביל
להבטיח שיהי' הכל כדבעי מכאן ולהבא.
)אגרות קודש חכ"ז עמ' רלא(

המדור מודפס זכות ר' איהו ישרא בן אירית הצחה מופגה ו וכ משפחתו ,מתוך בריאות הנכונה ,ופרנסה בהרחבה גדוה

פ
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י„

עˆמו ˜רוב ‰ו‡ לענין ‰מע˘ ‰לפי ˘י˘ בז‰

„יבור ˘ל ‡„ם‡ ,ף „ל‡ ‰וי מע˘‰ ,‰רי י˘

ע˜ימ˙ ˘פ˙ים ‚˘מי˙ ול‰כי ˘פיר יכול‰

‡יז„ ‰מיון ו˙˘‰וו˙ בינו לבין ‰מע˘ ,‰ע„

‰חסימ ‰ל‰יו˙ ‰מ˘ך לע˜ימ˙ ‰פ .‰מ˘‡"כ

˘י˙כן במילי „‰לכ˙‡ ‚„ר ˘ל ˆירוף וחיבור

מח˘ב‡ ,‰ף במ˜ום ˘‚ורמ˙ לי„י מע˘‰ ‰רי

צמחים בתוך מדבר סיני?

כרובים בבתי כנסיות?

ביני‰ם„‰˘ ,יבור ח˘יב ל‚ורם ˘ל ‰מע˘‰

והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה׳ באש

סו"ס ‡י ‡פ˘ר ˘נח˘יב ‡˙ ‰מע˘ ‰כ‰מ˘ך

‰נמ˘ך ממנו ,כנ"ל ,ול‰כי מ˜ום לחכמים

)יט ,יח(

לא תעשון אתי אלקי כסף ואלקי זהב לא תעשון
לכם

וחיבור ‡ח„ עם ‰מח˘ב‰˘ ‰י‡ מ‚„ר ‡חר

ל‡סור מ‡חר ˘י˘ ‡יז˙˘‰ „ˆ ‰וו˙ .פירו˘,

הקשה האלשיך "בהר סיני אין בו אילנות
ועצים ,כי מדבר הוא .ואיך יהי' עשן כולו מפני
האש"?

לא תאמר ,הריני עושה כרובים בבתי כנסיות ובתי מדרשות
כדרך שאני עושה בבית עולמים ,לכך נאמר לא תעשו לכם
)כ ,יט .רש״י(

ל‚מרי ,ו‰מע˘‰ ‰ו‡ „בר נפר„ ממנ ,‰כי

„עי˜ר˘ ‰ל ˘בי˙ ‰ב˘ב˙ ‰ו‡ מ˘ום "כי

)ו„ו‚מ‡

˘˘˙ ימים ע˘‚ ‰ו' וביום ˘‰ביעי ˘ב˙",

לז ‰ב˘ליח ˘‡ינו ˘וו ‰ב‚„רו ל‰מ˘לח ˘‡ינו יכול

˘בי˙ ‰ממע˘ ,‰ול‰כי מ„‡וריי˙‡ ל‡ נ‡סר

‰ו‡ „בר ‚˘מי ˘מחו ıלנפ˘ „‡‰ם

ל‰יו˙ נח˘ב כמו˙ו ,מע˘˘‰ ‰ליח יˆטרף ‡ל ‰מינוי
˘ע˘‰ ‰מ˘לח ל‰יו˙ ‰מ˘ך ופעול‡ ‰ח˙ עמו ,וכ‚ון

˘‡ין ˘‰ליח בן ברי˙ כו' – עיי' ˜י„ו˘ין מ‡ ע"‡(.
ול‰כי ע„ים זוממים מ‡חר „י˘נם בר‡י',
‰נ‡ ‰ף ˘עי"ז ‡˙עבי„‡ מע˘‡ ‰ין ‰מע˘‰
מˆטרף על ‰ר‡י' ל‰ח˘יב˘ ‰י˘ ב ‰מע˘.‰

וע"פ

‡ל‡ מע˘ ‰ול‡ „יבור ˘ל ‡„ם )˘‡ינו ב‚„ר
עו˘ ‰מע˘ ‰ממ˘(‡ ,ל‡ ˘‡סרו חכמים ‚ם
„יבור „‰וי ב‚„ר ‚ורם למע˘ ,‰כ„רך ‡יסורי
חכמים בכל מ˜ום ל‡סור ‚ם „בר „‰ומ‰
ל‡יסורי ˙ור ,‰ו˜"ל.

ו‡ף

˘‚זיר˙ חכמים ‡ינ ‰ר˜ ל˘בו˙

כ‰נ"ל נוכל לב‡ר מיל˙‡ בטעמ‡

מ„יבור ‰מבי‡ ומכריח לי„י מע˘‡ ,‰ל‡ כל

מ˘ ‰מˆינו ב„יני ˘בי˙˘„ ‰ב˙‰„ ,נ,‰

„יבור בעניני מל‡כ ‰וחול ,ולכ‡ור„ ‰יבור

‡יסור מל‡כ ‰במע˘‰ ‰ו‡ „ינ‡ „‡וריי˙‡,

˘‡ינו ‚ורם למע˘‡ ‰ין בו ˆ„ ˙˘‰וו˙ כלל

ובירו˘למי ˘ב˙ פט"ו ˘‡ ‚"‰כחן „‚זרו

ל„יבור ˘ל מעל ,‰ולכ‡ור‡ ‰ין ˘ייך לומר

חכמים נמי ל‡סור „יבור בעניני מל‡כ,‰

ע"ז "˘בו˙ כ ,"'‰זו ‡ינ˜ ‰ו˘י‡ ,כי סוף סוף

מ„יבורו

עˆם „‰יבור מˆ„ מ‰ו˙ו כ˘לעˆמו ‰ו‡ „בר

בע˘ר ‰מ‡מרו˙ ˘נבר‡ ‰עולם כן ˆריך

˜‰רוב ל‚„ר ‰מע˘ ,‰כנ"ל ˘‚ם ‰ו‡ ‚˘מי

ל˘בו˙ מ„יבור ˘ל מל‡כ ‰כו' ,ו‡סמכו‰

וחיˆוני כמע˘ ,‰ול‰כי ‡ף ‰יכ‡ ˘‡ינו

‡˜ר‡ „פר˘˙נו "˘ב˙ ל‡ '‰ל˜יך – ˘בו˙

פועל מע˘‡ ‰חריו – ‰רי במ‰ו˙ו ‰ו‡ „בר

„כ˘ם

˘˘ב˙

˜‰ב"‰

ב˘ב˙

)˘מו˙ ע'

˘ב‡פ˘רו˙ו ל˙‰חבר ‡ל ‰מע˘ ‰ול‰יו˙

ב'˙˘ב ו‡ילך( כ˙ב לב‡ר ‰חילו˜ בין ˘בי˙‰

ב‚„ר ‚ורם ו˙‰חל ‰לו ,וכ„‡˘כחן בחילו˜

ממע˘„ ‰נ‡סר ‰מן ˙‰ור ‰ל˘בי˙ ‰מ„יבור

‰נ"ל ˘ב˘יט˙ ‰מ‚י„ מ˘נ‚ ‰בי ל‡ו ˘י˘ בו

˘ל‡ נ‡סר ,‰כי ר˜ „יבור ˘ל מעל˜ ‰עבי„

מע˘‡„ ,‰ף „יבור ˘‰ו‡ עˆמו ל‡ ‚רם כ‡ן

מע˘ ,‰כי ‰ו‡ ˆיו ‰ונבר‡ו ,ולכן ˘ב˙ ממנו

למע˘‰ ,‰נ ‰מ‡חר ˘„יבור בכלל ‰ו‡ "˜ˆ˙

˜‰ב"‰„ ‰וי כמו מע˘ ,‰מ˘‡"כ „יבורו

מע˘ "‰ו‰ו‡ ב‚„ר ל‚רום מע˘˘ ,‰פיר

˘ל ‡„ם ˘‡ין מ˙‰וו ‰ממנו מ‡ומ ‰ל‡

‰וי ב‚„ר "י˘ בו מע˘) "‰מ˘‡"כ מח˘ב‰

כ ."'‰וב‡ור ˙‰ור ‰לˆ‰מח ˆ„˜

ח˘יב מע˘‡ ,‰ל‡ „מ"מ ‡סרו‰ו חכמים

˘‡ינ ‰ב‚„ר ז ‰כלל ,ו‡"‡ ל‰ח˘יב" ‰ל‡ו

כי סו"ס ˘ב˙ ˜‰ב" ‰מן „‰יבור וכן ˆריך

˘י˘ בו מע˘ ,("‰ו‰ו‡ „‰ין לעניננו „מˆ„

„‡‰ם ל˘בו˙ מ„יבור .ולכ‡ור ‰סוף „‰ברים

ז ‰י˘ ˜ˆ˙ ˙˘‰וו˙ ב„יבור בכלל למע˘‰

„ור˘ בי‡ור ,מ ‰מ˜ום ל‡סור „יבור ˘ל

ו˘פיר י"ל עליו "˘בו˙ כ ."'‰ועיי"ע בל˜ו"˘

‡„ם מ˘ום ˘בי˙˙ „יבור ˜‰ב"‡ ‰חר

חי"‡ ב˘לח ‚ ,בי‡ור ‰טעם „‡˘כחן נמי

˘ל‡ ˜רב ז‡ ‰ל ז ‰כלל ו‡ין „מיון ביני‰ם

„מי„˙ חסי„ו˙ ל˘בו˙ ‡ף ממח˘ב ‰בענין

כנ"ל .ולפמ˘נ"˙ עול ‰יפ ,‰כי סו"ס ‚ם

מל‡כ .‰ו‡כ"מ.

ויש לבאר בפשטות:
לפני זה כתוב על משה "וינהג את הצאן
גו' ויבא אל הר האלוקים" )שמות ג ,א( .ופירש
רש"י )שם( שמשה הנהיג את הצאן למקום זה
כדי שירעו שם .וכן מצינו שנצטוו בני ישראל
"גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא"
)תשא לד ,ג( ,ואם לא היו צמחים כלל בהר סיני
איך היו הצאן יכולים לרעות שם? וכן מצינו
שהי' סנה בהר סיני ,ובפשטות לא הי' שם סנה
אחד ,אלא כו"כ )וראה רמב"ן דברים א ,ו "גם ההר
וגם המדבר יקראו סיני ,כי שם אילני הסנה רבים"(.
ועפ"ז מובן איך "עשן כולו מפני האש",
כי הגם ש"מדבר הוא" מ"מ מוכח מהכתובים
שגדלו שם צמחים וכיו"ב .וק"ל.

לכאורה תמוה ,מאיזה טעם יעלה על הדעת
לעשות כרובים בבתי כנסיות ובתי מדרשות,
עד שהכתוב צריך להזהיר ע"ז בפירוש?
ויש לומר הביאור בזה:
מצינו במשכן שהכרובים שמשו למקום
השראת השכינה ,ולמקום שמשם דיבר הקב"ה
למשה ,כמ"ש "ודברתי אתך מעל הכפורת
מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות"
)תרומה כה ,כב(.
ועפ"ז הי' מקום לטעות ולחשוב שהכרובים
היו מעין "ממוצע" בין הקב"ה וישראל ,והם
אלו שפעלו השראת השכינה בבני ישראל.
וע"כ הי' מקום לטעות ולחשוב שיש
לעשות "ממוצע" כזה גם בשאר המקומות של
השראת השכינה ,כמו בתי כנסיות וכיו"ב ,ולזה
בא הכתוב להזהיר מזה .וק"ל.

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

לקראת שבת
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ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

"אי' אקיך" במשך "כ היום?!"
עבור מי נאמר בעשרת הדיברות "לאמר"?  /מה הפסול בהוספת מלח למאכל?  /איך מכניסים את "הוי' אלקיך"
במשך "כל היום"?  /ואיך אפשר להצליח בלימוד התורה?  /הדרכה להמשכת השפעת התפילה והתורה על משך
היום כולו

י‚

‡˙ ˘‰ם כל ‰יום ו‡ין בלבו כלפי מעל‰

‡ינו „יבור ‚רי„‡ ‡ל‡ "י˘ בו מע˘,"‰

‡ל‡ ˘‰על˘‰ ˙‡ ‰ם ל„בר ‡חר ומכנ‰ו

„„יבור ז ‰עˆמו מכיל ‚ם מע˘‰˘ ‰ו‡ חל˜

ב˘ם ‰מיוח„ ומ˜ללו ‡ינו מ˙חייב"( .ו‡ולם

ו‰מ˘ך ˘לו )ומעין „ו‚מ‡ לז – ‰מע˘˘ ‰ל

˙‰וס' לפירו˘ם „חיוב חסמ ‰ב˜ול ‰ו‡ ר˜

˘לוחו ˘ל ‡„ם„ ,ח˘יב מע˘‰ו ˘ל ‰מ˘לח

מ˘ום ˘„‰יבור ‚ורם מע˘‰ ,‰כריחו לומר

עˆמו כי ע˘יי˙ ˘‰ליח ‰י‡ ‰מ˘כיו˙ מן

„ו„‡י ‡ין ˜ו˘יי˙ "˘‰ס ˘ם מעי˜ר‡ ‡ל‡

‰מינוי ˘מינ‰ו ‰מ˘לח(.

מע„ים זוממים˘ ,ע"י ע„ו˙ם נע˘ ‰מע˘‰
˘ני„ון בעל „‰ין בעונ˘‡ ,בל ממ‚„ף ל‡
˜˘ ‰ול‡ מי„י ו˘פיר ‡פ"ל „חיובו מ˘ום
„יבורו

)כל˘ון "˘‰ס בע"ב ˘ם ,ו‡ין ‡נו ˆריכים

לענין ˜ו˘י‡ זו ל˙לו˙ בסבר‡ „לעיל מיני' בע"‡

˘"י˘נו בלב" כו'( ,עיי"˘.

ו‰נ,‰

י„וע˘ ‰יט˙ ‰מ‚י„ מ˘נ‰

)‰ל'

˘כירו˙ פי"‚ "‰ב( „ל‡ו ˘יכולים לעבור עליו
ע"י מע˘‚ ‰מור‰ ,נ‡ ‰ף ‰יכ‡ „עבר עליו
˘ל‡ ע"י מע˘˘ – ‰פיר ‰וי ל‡ו ˘י˘ בו
מע˘ ‰ולו˜ ‰עליו ,וכ˙בו ‡חרונים

)נו„ע

בי‰ו„ ‰מ„‰ו"˙ ח‡ו"ח סע"ו ,מל‡ ‰רועים ערך ל‡ו

ולכ‡ור ‰ע„יין ˆ"ע בז ‡‰„ ,‰לפי סבר˙

˘‡ב"מ ‡ו˙ ח(‡„ ,ף כלל ז ‰ל‡ נ‡מר ‡ל‡

˙‰וס' עול„ ‰ב‡מ˙ „יבור לכ˘עˆמו ל‡ ‰וי

‰יכ‡ „˜עבר על ‰ל‡ו ב„יבור ˘‰ו‡ "˜ˆ˙

מע˘) ‰ול‡ ˘‡ני „יבור ממח˘ב ,(‰ו‡ין ז‡˙

מע˘‡ ,"‰בל ‡ם ל‡ ‰י' ˘ם ‡פי' „יבור‡ ,ף

וי˘ ל˙מו˙ ‰מי„‚ ‰‰ול) ‰ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור י˙רו סז ,ב(:

‡ל‡ ˘חסמ ‰ב˜ול ‰וי מע˘ ‰מ˘ום ˘על י„ו

˘י˘ לו מח˘ב˙ עביר) ‰כ‚ון ‰מ˘ ‰‰חמˆו

˜עבי„ מע˘"‡ ,‰כ מ‡י מ˙ר"˘‰ ıס „ע„ים

בפסח ורוˆ ‰ב˜יום חמˆו( ‡ינו לו˜ .‰וי˘

בכל מ˜ום ˘‡מר˙‰ ‰ור" ‰ל‡מר"‰ ,כוונ ‰בז˘˘ ‰ומע „‰ברים יעבירם ל‡לו ˘ל‡ ˘מעו

זוממים ˘‡ני „י˘נם בר‡י'

)˘‰ר‡י' עˆמ" ‰לי˙

לב‡ר יסו„ ‰חילו˜ ,כי ב‡מ˙ „יבור ‡ף ‰ו‡

ī
כ„˜‰מ ‰לע˘ר˙ „‰ברו˙ נ‡מר בפר˘˙נו )כ" (‡ ,וי„בר ‡ל˜ים ‡˙ כל „‰ברים ‡‰ל ‰ל‡מר".

‡ו˙ם ,ו‰יינו "ל‡מר" – ל‡מרם ל‡חרים.
‡ך בנו‚ע לע˘ר˙ „‰יברו˙‡ ,ין ˘ייך לומר ˘ˆריכים ל‰עביר ‡˙ ˆ‰יווי ל‡חרים .כי ‰ל‡
ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור ,‰עמ„ו ב‰ר סיני כל י˘ר‡ל ‡נ˘ים נ˘ים וטף‰ ,ן ˘ל ‡ו˙ו „‰ור ו‰ן ‰נ˘מו˙
˘ל כל י˘ר‡ל מכל „‰ורו˙ כולם )˘מו"ר פכ"ח ,ו .פר„ר"‡ פמ"‡ .ועו„( .ו‡ם כן ,מי‰ו ז˘‡ ‰ר ‡ו„ו˙יו
ˆיוו˜‰ ‰ב"" ‰ל‡מר"˘ ,י‡מרו ויעבירו לו ‡˙ ע˘ר˙ „‰ברים?
ובי‡ר בז‰ ‰רב ‰מ‚י„ ממעזריט˘ )ר‡ ‰מ‚י„ „בריו ליע˜ב )˜"˘˙ ˙"‰ע( עמ' ˘טו ו‡ילך(˘ ,ב˙יב˙
"ל‡מר" רמז˙‰ ‰ור ‰יסו„ נפל‡ בעניינ˘ ‰ל ˙‰ור ‰ופעול˙ ‰בעולם:
על י„י ˙‰ור ‰נפעל יחו„ וחיבור ˘ל ע˘ר˙ „‰ברו˙ עם ע˘ר˙ ‰מ‡מרו˙ ˘ב‰ם נבר‡ ‰עולם.
וז‰ו "וי„בר ‡ל˜ים ‡˙ כל „‰ברים ‡‰ל ‰ל‡מר"˘ ,ע˘ר˙ „‰ברו˙ חו„רים ומ˙‡ח„ים ב"ל‡מר",
‰ם ע˘ר˙ ‰מ‡מרו˙ ˘ב‰ם נבר‡ ‰עולם˘ ,נרמזו ב˙יב˙ "ל‡מר".
וי˘ לב‡ר ‰יטב מ˘מעו˙ו ˘ל יסו„ ז ,‰מ‰ו ˙וכן חיבור ע˘ר˙ „‰ברו˙ בע˘ר ‰מ‡מרו˙.
ויבו‡ר ‡˘ר „בר ז˙ ‰לוי ב‡ופן עבו„˙ו ו‰נ˙‚‰ו ˘ל ‰י‰ו„י במ˘ך ‰יום כולו.

עשרה מאמרות ועשרת הדיברות
י˘נם ‰טועים לח˘וב˘‡ ,ר ‰‰נ ‰‚‰בבי˙ ‰כנס˙ ובי˙ ‰מ„ר˘ עלי' ל‰יו˙ על פי ˙‰ור,‰
‡ולם ˘ונים ‰ם פני „‰ברים כ‡˘ר יוˆ‡ים לרחוב˘ ‰ל עיר ולעס˜ ‰פרנס .‰טוענים ‰ם‡˘ ,מנם
י˘ ל˙‰נ ‚‰על פי ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'‡ ,ך מכל מ˜ום ,כללו˙ ‰‰נ ‰‚‰בר˘ו˙ ‰רבים ‰י‡ על פי
"‰נחו˙ ‰עולם".

ב ‰מע˘ "‰כל˘ון ר˘"י ‰נ"ל( ‡‰ ,סוף סוף ‡ף

˜רוב לענין ‰מע˘‰˘ ,‰רי י˘ בז ‰פעול‰

‰כ‡ ˜‡ מ˙עבי„ מע˘ ‰עי"ז במ˘ ‰מ˙חייב

‚˘מי˙ ˘ל ע˜ימ˙ ‰פ ‰ו‰בל ‚˘מי ‰יוˆ‡

‰ני„ון בעונ˘ ,ומ‡י ˘נ‡ לענין ז ‰בין „יבור

ונפר„ מן „‡‰ם ,ו‰ו‡ ˜רוב למע˘„‚˘ ‰רו

„חסמ ‰ב˜ול לר‡י' „ע„ים זוממים.

‰ו‡ פעול˘‚ ‰מי˙ וחיˆוני˙

ו‰נר‡ ‰בז ,‰ב„˜‰ים ˜ו˘י‡ על ‚וף
סבר˙ ˙‰וס'„ ,לפום רי‰ט‡ נר‡˘ ‰כוונ˙ם
˘‡„ם ייענ˘ על מע˘˘ ‰נע˘ ‰ע"י ‡חרים
ר˜ מ˘ום ˘‰ו‡ ‰י' ‰סיב ‰ו‚‰ורם לז,‰
„‰חוסם ב˜ולו נענ˘ על מע˘˘ ‰ע˘˙‰

)וכל˘ון ‰נוב"י

"˜ˆ˙ מע˘ ,("‰ו˘פיר ‡פ˘ר ל‰כניסו ב‚„ר
"י˘ בו מע˘ ,"‰מ‡˘ ‰ין כן מח˘ב‰ ‰ל‡
‰י‡ פעול ‰רוחני˙ בנפ˘ „‡‰ם ו‡ינ ‰נכנס˙
כלל ב‚„ר "י˘ בו מע˘"‰

]ועיי"ע ל‰לן ˙וספ˙

‰בי‡ור בחילו˜ ז ‰לב‡ר ˘יט˙ ‰מ‚י„ מ˘נ‰ ‰נ"ל[.

‰ב‰מ ‰ר˜ מ˘ום ˘‰ו‡ ‚רם ל ‰לע˘ו˙,

ומע˙‡ ‰פ˘ר ללמו„ לעניננו„ ,במ‰

וב‡מ˙ ‡ין מ˜ום לסבר‡ כזו כי ‡י ‡פ˘ר

„ברים ‡מורים ˘‡פ˘ר ל‰ח˘יב ‰מע˘‰

לענו˘ מל˜ו˙ ‡ל‡ ‡ם ‡„ם עבר עביר‰

כ‰מ˘כיו˙ ‡ל ‚‰ורם לו – „ו˜‡ ‚בי „יבור

במע˘„ ‰ילי' )עיי' ˘ב˙ ˜נ‚‡ .(:ל‡ ו„‡י י˘

‚‰ורם למע˘ ,‰ל‰יו˙ ˘˘ני‰ם ב‚„ר ˜רוב

לפר˘ כוונ˙ ˙‰וס' „כ˘‡„ם פועל ו‚ורם

זל"ז ,ו˘פיר יכול ‰מע˘ ‰ל‰יו˙ נח˘ב ‰מ˘ך

מע˘ ‰ב„יבורו‰ ,נ ‰מ‡חר ˘‰מע˘ ‰ב‡ ר˜

וחיבור עם „‰יבור

בסיב˙ „יבורו ‰וי ‰מע˘‰ ‰מ˘ך „„‰יבור

ע"‡( ,ולז ‰נ˙כוון ר' יוחנן "ע˜ימ˙ פיו ‰וי‡

עˆמו ,ו‰מע˘‡ ‰ף ‰ו‡ חל˜ מן „‰יבור

מע˘ ,"‰פירו˘ „‰טעם לז‡˘ ‰נו מח˘יבים

˘בר‡˘ונ ,‰מ‡חר ˘כל מע˘ ‰ז‡ ‰ינו ‡ל‡

‡˙ חסימ˙ ‰ב‰מ˘ ‰ע"י ˜ול „‡‰ם ב‚„ר

מכח „‰יבור ,ול‰כי „יבור ז„˘ ‰יבר „‡‰ם

ע˘יי˙ו ˘ל „‡‰ם‰ ,ו‡ מיוס„ ע"ז ˘‚ם ˜‰ול

)עיי' ‚בי מל‡כ˙ מחמר ,ע"ז טו

לקראת שבת
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לפי טעו˙ זו‰ ,רי ‡מנם ‡וכל ‰ו‡ ‡˙ ‡˘ר מו˙ר ל‡כול על פי ˙ור ‰בלב„ ,ונ˘מר ממ‡כלו˙
‡סורו˙; ‡ך ‡ופן וˆור˙ ‡‰כיל‰ ‰ם כפי ‰נ‰ו‚ בעולם ,וכפי ר‚ילו˙ ˘‡ר בני ‡„ם ˘סביבו˙יו,
"‰נחו˙ בעלי ב˙ים".

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

‡מנם ,טעו˙ ‚„ול‰ ‰י‡ זו .על י‰ו„י לחיו˙ על פי ˙ור‚ ‰ם בע˙ ‡כיל˙ו˙˘ ,יי˙ו ,מ˘‡ו
ומ˙נו ובכל ענייני ‰נ˙‚‰ו ˘מחו ıלבי˙ ‰מ„ר˘ .י‰ו„י ‡ינו מחפ˘ לר‡ו˙ ולח˜ו˙ ‡˙ ‰‰נ‚‰ו˙
‰מ˜ובלו˙ לפי רוח ‰זמן‡ ,ל‡ מס˙כל ומ˙בונן מ ‰ר‡וי לע˘ו˙ על פי ‰נחו˙י' ˘ל ˙‰ור‰
„˜‰ו˘.‰
ז‰ו סו„ חיבור "ע˘ר˙ „‰ברו˙" עם "‰ע˘ר ‰מ‡מרו˙"‚ :ם בעניינים ˘‰ייכים לע˘ר‰

בﬠנין "ﬠקימת שפתיו הוי מﬠשה"
יפלפל בשיטת התוס' בדברי ר' יוחנן דדיבור חשיב מעשה משום דאתעביד מעשה על ידו ,אמאי אעפ"כ עדים
זוממין הוו בגדר לאו שאין בו מעשה  /עפ"ז יבאר היטב תוכן גזירת חכמים לשבות בשבת אף מדיבור חולין

ī
‡י˙‡

בבב‡ מˆיע‡ ˆ) :וכ" ‰בסנ„‰רין ס(:‰

"‡˙מר ,חסמ ‰ב˜ול

)כ˘‰י˙˘ ‰וח ‰ל‡כול ‰י'

‚וער ב ,‰ר˘"י( כו' ,ר' יוחנן ‡מר חייב )מ˘ום
ל‡ ˙חסום ˘ור ב„י˘ו( ,ע˜ימ˙ ˘פ˙יו ‰וי‡
מע˘‰

)ו‰וי‡ לי' ל‡ו ˘י˘ בו מע˘ ‰ולו˜ין עליו,

ר˘"י( ,רי˘ ל˜י˘ ‡מר פטור ˜ל‡ ל‡ ‰וי‡
מע˘ ."‰וב˙וס'˙" :ימ‡ „בפ"‚ „˘בועו˙
‡מר ר' יוחנן ‡ומר ‰י' ר"י מ˘ום ר"י ‚‰לילי
כל ל‡ו ˘‡ין בו מע˘‡ ‰ין לו˜ין עליו חוı
מנ˘בע וממיר ומ˜לל חבירו ב˘ם ,ו‰ל‡ ר"י
‚ופי' ˜‡מר ‰כ‡ „ע˜ימ˙ ˘פ˙יו ‰וי מע˘‰
ו‡"כ נ˘בע וממיר ומ˜לל חבירו ב˘ם ‡מ‡י
מח˘יב ‡ו˙ן ל‡ו ˘‡ין בו מע˘ ,‰וי"ל „ל‡
˜‡מר ר"י „ע˜ימ˙ פיו ‰וי מע˘‡ ‰ל‡ ‰כ‡
מ˘ום „ב„יבורי' ˜עבי„ מע˘‰˘ ‰ולכ˙
ו„˘ ‰בל‡ ‡כיל ‰וכו'" ,עיי"˘ .ולכ‡ו' „ברי

מ‡מרו˙ ˘ב‰ם נבר‡ ‰עולם ,כ‡כיל˙˘ ‰י' ו˘‡ר ˆרכי ‚‰וף ,מ˙נ‰ ‚‰י‰ו„י על פי "ע˘ר˙
„‰ברו˙" .ל‡ זו בלב„ ˘‰ו‡ מˆיי˙ ל‰ור‡ו˙ ˙‰ור ,‰ונ˘מר מ‡יסורים‡ ,ל‡ ‚ם ס‚נון ˙‰נ‚‰ו˙ו
עם ענייני ‰עולם ‰מו˙רים‰ ,ו‡ על פי ‰נחו˙ ˙‰ור ‰בלב„.
יסו„ ז ‰רמוז ב„ברי ‰ז‰ר )וי˜ר‡ י‡ ,ב( על ‰כ˙וב "ע˘ר ‰ע˘ר‰ ‰כף ב˘˜ל ˜‰ו„˘"

פו( ˘ע˘ר˙ „‰ברו˙ ‰ם כנ‚„ ע˘ר ‰מ‡מרו˙ .ו‰יינו˙˘ ,כלי˙ם ˘ל ע˘ר˙ „‰ברו˙‰ ,י‡˘ ,יח„רו
בענייני ‰עולם ˘נבר‡ בע˘ר ‰מ‡מרו˙ ,וי˜„˘ו ‡ו˙ם .וז‡˙ ,כ‡˘ר ‰י‰ו„י נו ‚‰בענייני ‰עולם

˘‰פ˙ים( ˘נ‚רם על י„ו˘ ,ז˜פ‰ ‰ב‰מ‰

ר˜ ב‡˙‰ם ל‰נחו˙י' ˘ל ˙‰ור.‰

ר‡˘ ‰ו„˘ ‰בלי ‡כיל – ‰ל‰כי חייב.

ו‰נ,‰

)נ˘‡ ז,

ל‰לן ב˙וס' ˘ם ‰בי‡ ˘˜‰„ ‡‰ו

ב‚מ' )בסנ„‰רין ˘ם( ‡‡„ ‡‰מרינן „מ‚„ף
וע„ים זוממים ח˘יבי ל‡ו ˘‡ין בו מע˘‰
לפי ˘חיובם ע"י „‰יבור ,ו‡"כ חזינן
„ע˜ימ˙ ˘פ˙יו ל‡ ‰וי מע˘ ,‰ו˜˘ ‰מר'
יוחנן „‰כ‡ ‚בי חסמ ‰ב˜ול „חזינן „ע˜ימ˙

מדוע "היתה לי דמעתי יומם ולילה"?
כ‡˘ר „‡‰ם נע˘˜˘ ‰וע ב"‰נחו˙ ‰עולם" רח"ל‰ ,רי על כך מיˆר ‰כ˙וב

)˙‰לים מב(„ ,

"‰י˙ ‰לי „מע˙י לחם יומם וליל ‰ב‡מור ‡לי כל ‰יום ‡י' ‡ל˜יך":
בפסו˜ ז ‰מ˙ו‡ר כיˆ„ י‰ו„י ˘רוי במרירו˙ עˆומ ‰כל כך ,ע„ ˘מרוב מרירו˙ ‡ינו מר‚י˘ ‡˙
רעבון ‚‰וף כלל ,ו„‰מעו˙ ב‡ו˙ במ˜ום ‰לחם .ו‰סיב ‰למרירו˙ זו ‰י‡" ,ב‡מור ‡לי כל ‰יום",
מלמעל ‰טוענים ‡ל ‰י‰ו„י" :כל ‰יום ‡י' ‡לו˜יך"?

˘פ˙יו ‰וי מע˘ ,‰ו˙ירˆו ב‚מ' ˘ם „‡כן

פירו˘ ˙יב˙ "‡ל˜יך" ‰ו‡ "כוחך וחיו˙ך" )ר‡˘ ‰ו"ע ‡ו"ח ס" .(‰כוחו וחיו˙ו ‡‰מי˙יים ˘ל

ע˜ימ˙ ˘פ˙יו ‰וי מע˘‡ ‰בל ע„ים זוממים

י‰ו„י‰ ,ם כפי ˘נ‡מר בע˘ר˙ „‰ברו˙ )כ ,ב( "‡נכי ‰וי' ‡ל˜יך"‰" .וי'" ‰ו‡ ˘מו ˘ל ˜‰ב" ‰כפי

‰עביר‡ ‰ף ל‡ ב„יבור ‡ל‡ במח˘ב ‰בלב„,

˘‰ו‡ נעל ‰ל‚מרי מן ‰עולם ,ו„ר‚ ‰נ˘‚ב˙ זו ‰י‡ כוחו וחיו˙ו ˘ל ‰י‰ו„י .י˙יר ‰מזו :ב"‡נכי

כי "י˘נם בר‡י'"‰ ,יינו כמ"˘ ר˘"י „"עי˜ר

‰וי' ‡ל˜יך" נרמז ˘עˆמו˙ו ˘ל ˘‰י"˙ – "‡נכי מי ˘‡נכי „ל‡ ‡י˙רמז ל‡ ב˘ום ‡ו˙ ול‡ ב˘ום

חיוב‡ ב‡ ע"י ‰ר‡י' ˘מעי„ין ˘ר‡ו ור‡י'

˜ו) "ıר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰פנחס פ ,ב .ז‰ר ח"‚ י‡‰ ,(‡ ,י‡ ‰י‡ כוחו וחיו˙ו ˘ל י‰ו„י.

לי˙ ב ‰מע˘"‰

)ו‡ף ˘בפועל ‰ל‡ זוממין ‰ן

ול‡ ר‡ו מ‡ומ‰ ,‰כוונ‰ ‰י‡ ˘לו˜ין על ˘˜ר ˘‰ו‡
בעולם ו‚„ר ˘ל ר‡י' ,ולכן נכנס ב‚„ר מילי „מח˘ב.‰

˙‰וס' ˆריכים עיון ‡‰„ ,ב‚מ' ˜‡מר ל„‰י‡

ועיי' ‚ירס˙ ‰רי"ף בסנ„‰רין ומ˘"כ עליו ‰רמב"ן

„טעמ‡ „ר"י לפי ˘ע˜ימ˙ פיו ‚ופ‡ ‰וי

במלחמו˙( .ולפום רי‰ט‡ נר‡‡„ ‰ף ‚בי מ‚„ף

מע˘ ,‰ו‡ילו לפי' ˙‰וס' ‡ין ‰חיוב מ˘ום

כוונ˙ "˘‰ס ל˙ר ıע„"ז ו‰ו‡ ע"פ מ‡„ ‰מר

ע˜ימ˙ ˘‰פ˙ים ‰נח˘ב˙ למע˘‡ ‰ל‡ ר˜

כבר לעיל מיני' ˘ם בע"‡ „"י˘נו בלב"

מ˘ום מע˘‰ ‰ב‰מ˘ ‰נע˘ ‰ע"י „יבורו,

)וכ„פר˘"י ˘"עי˜ר חיוב ‰ב‡ עליו ˙לוי

˘כיון ˘י˘ כ‡ן ‚ם מע˘) ‰מלב„ עˆם ע˜ימ˙

בלב ˘מ˙כוין לברך ˘‰ם ˘‡פילו מברך

עניין ז‡"˘ ,‰נכי ‰וי'" ‰ו‡ "‡ל˜יך" ,כוחו וחיו˙ו ˘ל כל ‡י˘ י˘ר‡ל‰ ,ו‡ ‡מי˙י בכל י‰ו„י
ובכל זמן‡ .ך בכ„י ל‰ר‚י˘ ז‡˙ ,ז˜ו˜ים לעבו„ ‰פנימי˙ ורוחני˙.
עבו„ ‰זו ,בנ˜ל יו˙ר לפעול ‡ו˙ ‰בבי˙ ‰כנס˙ ובבי˙ ‰מ„ר˘ ,ב˘ע˙ ˙‰ור ‰ו˙‰פיל.‰
בזמנים ‡לו „‡‰ם עוס˜ בענייני ˜„ו˘ ;‰ו‡זי ,על י„י ˙‰בוננו˙ מ˙‡ימ ‰מ‚יע ל‰ר‚˘ ˘˘‰י"˙
‰ו‡ כוחו וחיו˙ו.
‡ך מ˘ע˘ ‰יוˆ‡ „‡‰ם לעסו˜ בפרנס˙ו וˆרכי ‚ופו˘ ,וב ‡ינו מר‚י˘ ˘"‡נכי ‰וי' ‡ל˜יך",
ו‰ולך ‡חר "‰נחו˙ ‰עולם" למל‡ו˙ רˆונו˙יו ו˙‡וו˙יו.
ועל ז‡˙ טוענים מלמעל" :‰כל ‰יום ‡י' ‡ל˜יך"?! – ‡מנם ב˘ע˙ ˙‰ור ‰ו˙‰פיל ‰מ‚יע ‰ו‡

פ

לקראת שבת

י

ל‰ר‚˘‡"˘ ‰נכי ‰וי' ‡ל˜יך"; ‡ך ‰יכן ‰י‡ ‰ר‚˘ ‰זו במ˘ך "כל ‰יום" ,מ˘ע˘ ‰יוˆ‡ מבי˙
‰מ„ר˘?
‡ין ˜‰ב" ‰מס˙פ˜ בכך ˘‰ו‡ מר‚י˘ כיˆ„ "‡נכי ‰וי' ‡ל˜יך" בבי˙ ‰כנס˙ ובבי˙ ‰מ„ר˘.
‡ילו ‰י' „י ל˜‰ב" ‰בכך ,ל‡ ‰י' ˆריך ל‰ורי„ ‡˙ נ˘מ˙ „‡‰ם ל‚וף ‚˘מי .ו‰י' יכול ל˙‰ענ‚
מעבו„˙ם ˘ל ‰מל‡כים ו‰נ˘מו˙ כפי ˘‰ן למעל‰˘ ,‰ן „בו˜ו˙ ˙„יר ב˘‰י"˙.
‡ך ˙כלי˙ ירי„˙ ‰נ˘מ ‰ל‚וף ‰י‡ בכ„י ל˜„˘ ולזכך ‡˙ ‚‰וף ˘‚‰מי ונפ˘ ‰ב‰מי˙

וירד ה' על הר סיני אל ראש ההר
)וכמוב‡

ב˙ני‡ פל"ז ˘"‰נ˘מ ‰עˆמ‡ ‰ינˆ ‰ריכ˙ ‰י˜ון כלל" ,ועבו„˙ ‰למט‰ ‰י‡ לזכך ‡˙ ‚‰וף ˘‚‰מי( ,ול˘ם כך ˆריך
‰ו‡ לחו˘ במ˘ך "כל ‰יום" „וו˜‡‡"˘ ,נכי ‰וי' ‡ל˜יך" .עליו לפעול ˘ב˘ע˙ ‡‰כיל ‰ו˘˙י',
וב˘ע˙ ‰מסחר ו˘‡ר עס˜ים‰˙ ,י' ח„ורˆ‡ ‰לו ‰‰נח‡"˘ ‰נכי ‰וי' ‡ל˜יך" ,כ˘ם ˘‰ו‡ מר‚י˘
ז‡˙ ב˘ע˙ ˙‰פיל ‰ולימו„ ˙‰ור!‰

הסיבה לכך שלא מצליחים בלימוד
˘˜יע ‰זו ב"‰נחו˙ ‰עולם" ,ו‰ע„ר ‰‰ר‚˘ ˘"‡נכי ‰וי' ‡ל˜יך" במ˘ך "כל ‰יום" ,י˘ ל‰ם
˘‰פע‚ ‰ם על זמני ˙‰פיל ‰ולימו„ ˙‰ור:‰
י˘נם ‰מ˙‡וננים ˘חסר ‰ל‰ם חיו˙ בע˙ ˙‰פיל ,‰ובע˙ ‰לימו„ ‡ינם מˆליחים לכוון ‰‰לכ‰
ל‡מי˙˙ .‰וכמו כן ,י˘ ל‰ם ריבוי ˜ו˘יו˙ לל‡ ˙ירוˆים ,ו‚ם ‡ינם מˆליחים ל˘‰פיע על זול˙ם
בעניינים ˘ל ˙ור ‰ומˆוו˙.
ועל כך נ‡מר )מ˘לי יט‡" (‚ ,יוול˙ ‡„ם ˙סלף „רכו ,ועל  '‰יזעף לבו"„‡‰ .ם מ˙נ ‚‰ב‡ופן
˘ל "‡יוול˙"‰ ,ו‡ ˘˜וע ב"‰נחו˙ ‰עולם" ו"„רכו" בע˙ עס˜י ‚‰וף ו‰פרנס‰ ‰י‡ מסולפ˙
ומעוו˙˙; ול‡חר כל ז ,‰כ‡˘ר חסר ‰לו חיו˙ ב˙פיל‡ ‰ו ˆ‰לח ‰בלימו„ וכו'‰ ,רי "על  '‰יזעף
לבו"˘ ,מ˙לונן ‡ל ˘‰י"˙‡ ,ף ˘‰ו‡ עˆמו ‡˘ם בכך.
‡‰מ˙ ‰י‡˘ ,במ˘ך כל ‰יום כולו ‰ו‡ "˘ולח" ‡˙ ˜‰ב" ‰למעל ‰מעל ,‰ו‰ו‡ עˆמו ˘˜וע
בעניינים נחו˙ים:
בע˙ ‡‰כיל ‰בורר לו חל˜ יפ ,‰ו‡ם חסר מלח במ‡כל ‡זי מוסיף ‰ו‡ מלח ,ו‰ו‡ ˘˜וע
ב˙‡וו˙ ‡‰כיל ‰מבלי ˘י‰י' ניכר עליו רי˘ומ˘ ‰ל ˙‰פיל‡ .‰מנם מברך ‰ו‡ לפני ‡‰כיל‰
ול‡חרי'‡ ,ך ב˘ע˙ ‡‰כיל ‰עˆמ‡ ‰ין ‰פר˘ בינו לבין ‡ינו י‰ו„י ,ו"מו˙ר „‡‰ם מן ‰ב‰מ‰
‡ין"˘ ,עו˘ ‰כל מ˘ ‰ליבו חפ ıכב‰מ˙ בר ˘‡ין ל ‰בעלים .ומ ‰י˘ לו ל˙‰פל‡ ‡˘ר בע˙
˙‰פיל ‰חסר ‰לו חיו˙ ,ו‡ינו מˆליח בלימו„ ˙‰ור ‰וכיוˆ‡ בז?‰

להמשיך את "הדברים האלה" – ב"לאמר"
ועל כך „˜‰ימ˙‰ ‰ור ‰לע˘ר˙ „‰ברו˙" :וי„בר ‡ל˜ים ‡˙ כל „‰ברים ‡‰ל ,‰ל‡מר"ˆ˘ ,ריך
לעמול ול‰מ˘יך ‡˙ ע˘ר˙ „‰ברו˙ ב"ל‡מר" ,בע˘ר ‰מ‡מרו˙ ˘‰ם כל ענייני ‰עולם ˘‚‰מיים.
עבו„˙ו ˘ל י‰ו„י ‰י‡ ˘‡ו˙ם "‰נחו˙" ו‰ר‚˘ים ˘מר‚י˘ בע˙ לימו„ ˙‰ור ‰וב˘ע˙ ˙‰פיל,‰
ייוו˙רו ‚ם במ˘ך כל ‰יום כולו .ו‡זי ‰ו‡ מ˜„˘ ומזכך ‡˙ ‚ופו ונפ˘ו ‰ב‰מי˙ ,כ‡˘ר עוס˜
בכל ענייני ‚ופו ופרנס˙ו ב‡˙‰ם ל"‰נחו˙" ˙‰ור.‰

שנאה כהכנה ללימוד
התורה – מדוע?
מאי הר סיני? הר שירדה שנאה לעכו“ם עליו
)יט ,כ .שבת פט ,סע“א(

לכאו‘ תמוה ,שהרי פלא הדבר שהקב“ה
שהוא טבע הטוב להיטיב ,יקשור את נתינת
התורה ,שהיא תורת חסד ,עם ענין של ”שנאה“
– היפך הטוב והחסד!
אלא שבזה מרומזת דרישה עיקרית
הנדרשת כהכנה ללימוד התורה:
”מדבר“ הוא מקום שאינו מושב בני אדם,
ואין בו בעלי חיים ,אילנות וצמחים .והיינו,
שאין בו דברים שעלולים לבלבל ולהפריע
ללימוד התורה .רמז לכך שאדם הלומד תורה,
צריך לפנות הוא את דעתו מכל הדברים
המבלבלים .ולא זו בלבד ,אלא שה“מדבר“
צריך להיות ”מדבר סיני“ – מלשון שנאה .כי
בשעת לימוד התורה ,לא די שיפנה דעתו
מכל דבר וענין אחר; כדי שלימוד התורה יהי‘
בשלמות ,נדרשת מהלומד תנועת נפש של
סלידה מכל ענייני העולם” ,שנאה“ ושלילה
מוחלטת של כל דבר שעלול לבלבל ולהפריע
ללימוד התורה.
ויש לומר שזהו גם פירוש דברי המדרש
)במדב“ר ריש פ‘ במדבר( ”כל מי שאינו עושה עצמו
כמדבר הפקר ,אינו יכול לקנות את החכמה
והתורה ,לכך נאמר במדבר סיני“ .והיינו שעל
האדם ”להפקיר“ את כל ענייני העולם ,כדי
שאלו לא יבלבלוהו בשעת לימודו.

כבוד חבירך – "שהוא
בדמות יוצרך"
ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה
ערותך עליו
הרי דברים ק"ו ,ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על
בזיונן אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג
בזיון ,חבירך שהוא בדמות יוצרך ,ומקפיד על בזיונו ,עאכו"כ
)כ ,כג .רש"י(

מבואר בכ"מ
הטעם לזה שבעשרת הדברות נתפרשו גם
דברים פשוטים שבין אדם לחבירו ,כאיסור
רציחה וגניבה וכיו"ב ,בכדי להורות שגם
מצוות אלו הן "בין אדם למקום" ודבר אחד
עם "אנכי ה' אלוקיך" ,וקיומם צ"ל לא רק מפני
טעמם ,אלא בעיקר מפני שכן הוא רצון ה'.

)ראה לקו"ש ח"ג עמ'  ,889ועוד(

ויש לומר שענין זה נרמז גם בדברי רש"י
אלו )סיום פירושו על פ' מתן תורה( ,שמפרש הטעם
לזהירות בכבוד חבירך שאינו רק מפני שכך
מובן בשכל אנושי ,אלא מפני "שהוא בדמות
יוצרך" ,ובמילא אי הזהירות בכבוד חבירך הוא
גם אי זהירות ר"ל בכבודו של "יוצרך" .ונמצא,
שגם המצוות שבין אדם לחבירו – הרי מהותן
היא זהירות בכבוד הבורא – בין אדם למקום.
ומכיון שמרובה מדה טובה ,הרי מובן מזה,
שכן הוא גם באהבת ישראל וכבוד חבירך ,שיש
בזה משום אהבת ה' וכבוד שמים ,שמעוררת,
כמים הפנים לפנים ,אהבת הקב"ה לישראל,
והרמת כבוד וקרן ישראל.

