‚úיון ˙רס‚
ﬠר˘"˜ פר˘˙ וי˘úח

"מ‡úכים ממ˘"  -מנúן?
ר‡וי ˘úפﬠ ומב˜˘ ˆ„˜‰
˘יﬠור בן י"‚ בבני נח
רפו‡˙ ‚‰וף ורפו‡˙ ‰נפ˘

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ וי˘לח‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון
˙רס‚( ,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 חבר 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 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 עלŒ
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על
‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע,"'‰ ˙‡ ‰
ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰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

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
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

˙וכן ‰ענינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

זכו˙ ˆ‰ל˙ ‚ופו ˘ל י‰ו„י

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מל‡כים ממ˘" – מנלן?
מ‰ו ‰‰כרח בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ˘˘לח יע˜ב מל‡כים ממ˘ ,ול‡ ˘לוחים ר‚ילים? ‡ /יך
‰ו˙ר ליע˜ב ל˙˘‰מ˘ במל‡כי מעל‡ / ?‰יסור ˘ליח˙ ‡נ˘ים למ˜ום סכנ‰
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ׳  389ו‡ילך; ח"י עמ׳  100ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח

‰יכן ‰יו ‡˙‰ומו˙?  /חמ˘˜˘ ‰לים – בזבוז?

ל˜ברו ב˜בור˙ י˘ר‡ל.
˘ר ‰חו ıו˘ר ‰מבˆר ˙‰ייעˆו ביני‰ם ויחליטו כי מחוייבים ‰מ ‰ל‰ו„יע ל‰מלך
ני˜‡ליי ועל-פי ‰ור‡˙ ‰כומר ‰פרטי ˘ל ‰מלך פיעטער ˆיו‰ ‰מלך ני˜‡ליי ל˘ום ‡˙
‚וי˙ ‰חיל ‰נטבע ב‡רון ,ויס„רו ˘מיר˘ ‰ל כבו„ מˆב‡ ‰ים במ˘ך ˘ל˘ ‰ימים ו‡חרי
˘ני חברים טובים מ‰עוב„ים בˆב‡ ‰ים י‰ו„ים ‰יו לו לר' ˘מעון‚ .ם ‰ם ‰יו י‰ו„ים
˘ומרי מˆו ‰ו‰מסירו˙ נפ˘ ˘ל ר' ˘מעון ע˘ ‰עלי‰ם רו˘ם עז ,וב˘מעם ‡˙ פ˜ו„˙

ר‡וי ל˘פע ומב˜˘ ˆ„˜‰
‰כיˆ„ פח„ יע˜ב חרף ‰בטח˙ ˘‰י"˙ ˘י˘מרנו?  /מ‚יע לו ב„ין ,ומב˜˘ ב˙ור˙ ˆ„˜‰
‰ /ר‚˘˙ יע˜ב לעומ˙ מעל˙ו ‡‰מ˙י˙  /כ"י במ˜ל"י – ברוך כבו„  '‰ממ˜ומו ,לי˘וע˙ך
˜וי˙י '‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  274ו‡ילך(

„רו˘ ו‡‚„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י‚

ל˙‰עלו˙ בכח ‰חומר ‡ /ח„ו˙  '‰עם "פכין ˜טנים"

˘יעור בן י"‚ בבני נח
יח˜ור ‡י ‡ף בני נח מ˙חייבין במˆו˙י‰ן ב‚יל י"‚ ˘נ ,‰וי˙ל„‰ ‰בר בפלו‚˙˙ ‰ר‡˘ונים
במ˜ור „ין ז‡ – ‰ם ‰ו‡ מכלל ˘יעורין ‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני ‡ו „ילפינן לי' מבני יע˜ב
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ'  69ו‡ילך; חט"ו עמ'  289ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
מרפו‡˙ ‚‰וף לרפו‡˙ ‰נפ˘
וַ ָּיב…‡ יַ ֲﬠ˜…ב ָׁ˘ ≈לם ƒעיר ¿ׁ˘ ∆כם "˘לם" ˘ -לם ב‚ופו ˘נ˙רפ‡ מˆלע˙ו )וי˘לח ל‚ ,יח .ר˘"י(

......................................

‰מלך ל˜בור ‡˙ „˜‰ו˘ ר' ˘מעון ב˜בור˙ ‰נוˆרים ˙‰עˆבו במ‡„ ,וי˙יעˆו ביני‰ם
לחפור ‡ח„ ˜‰ברים מ˜ברי ‰נוˆרים ‰ח„˘ים ול‰וˆי‡ ‡˙ ‚וי˙ ‰נוˆרי ול˘ימו ב‡רונו
˘ל ר' ˘מעון ,ו‡˙ ‚וי˙ו ˘ל ר' ˘מעון יוליכו ‡ל חˆר ˜ברו˙ ‰י‰ו„ים ,ובליל ‰בעמ„ם
על ‰מ˘מר ˘ל כבו„ ‰נ‰ ‰בי‡ו יין ˘רף וחברי‰ם ‡‰נ˘י חיל ˘˙ו ל˘כר ‰ו‡רבע‰
י‰ו„ים – כי ˆ‰טרפו ‡לי‰ם עו„ ˘נים – ע˘ו ‰כל במר ıרב וכ‡ור ב˜ר כבר ‰כינו ‡˙
‰לוי' ב‰ילוך ˘ל ‡נ˘י חיל כחו˜.

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„

„רכי ‰חסי„ו˙

ביום ˘‰לי˘י מˆ‡ו ‚וי˙ו ˘ל ‰נטבע „˜‰ו˘ ר' ˘מעון ליעוין ויו„ע „‰בר ל‰חבר‰
˜„י˘‡ מ˜‰ל˙ סעוו‡סט‡פעט וילכו ]‡ל[ ˘ר ‰חו ıלב˜˘ כי ימסרו על י„ם ‡˙ ‚וי˙ו

כן יע˘ו לוי' ˘ל כבו„ מˆב‡ ‰ים וˆב‡ ‰מבˆר וי˜ברו‰ו ב˜בור˙ ‰נוˆרים.

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט

פנינים

כ‡

כעבור כ˘ני ח„˘ים נו„ע „‰בר ‡˘ר ˘ני י‰ו„ים ‰חליפו ‡˙ ‚וי˙ו ˘ל ‰י‰ו„י ר'
˘מעון ליעוין ב‚וי˙ו ˘ל ‡ח„ ‰נוˆרים ויחפרו ‡˙ ˜‰בר וימˆ‡ו ‚וי˙ו ˘ל ‰נוˆרי
– ו‰כירו בו ˘מ˙ ‡יז ‰ימים ˜ו„ם ‰מ‡ורע בטביע˙ו ˘ל ר' ˘מעון – ויענו ‡˙ ˘ני
‰י‰ו„ים ‡‰נ˘י חיל בעינוים ˜˘ים ‡˘ר י‚י„ו ‡י' ˜ברו ‡˙ ‰י‰ו„י ר' ˘מעון ליעוין,
ול‡ ‚‰י„ו‡ ,ח„ מ‰ם נפטר ב˙פיס=] ‰בי˙-כל‡[ מרוב ‰עינוים ו˘‰ני ˘פטו במ˘פט
ˆ‰ב‡ למי˙ ‰על-י„י ירי'.
סיים ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר„‡ – ˜"‰מו"ר מ‰ר"˘ – ˘˘ני ‰י‰ו„ים ˘מסרו נפ˘ם
לˆ‰ל˙ ‚ופו ˘ל י‰ו„י ˘מסר נפ˘ו על ˜י„ו˘ ˘‰ם ,ו‰בי‡ו ‡˙ ‚ופ˙ „˜‰ו˘ ל˜בור˙

כ‡

סעמי‡ן ב‡„רי
ָ
מסירו˙ ‰נפ˘ ˘ל
יכם "ו‰ט‰רו"  -מע"‡" .ו‰חליפו
˘ ¿מל ≈…˙ ∆
ָƒ ‰סר ּו ∆‡˙ ¡‡ל ≈…‰י ַּ ≈ ‰נ ָכר ֲ‡ ∆ׁ˘ר ¿ּב˙ ¿…כ ∆כם ¿ו ַ ּ ‰ƒט ֲ‰ר ּו ¿ו ֲַ ‰ח ƒליפ ּו ׂ ƒ
˘מלו˙יכם" ˘ -מ‡ י˘ בי„כם כסו˙ ˘ל ע"‡ )וי˘לח ל .‡ ,‰ר˘"י(

י˘ר‡ל ,זכו˙ם כ„‚ ‰ול ‰ע„ ˘‰י‡ יכול ‰ל‚‰ן על כלל י˘ר‡ל במ˘ך ˘לו˘„ ‰ורו˙.
)˙ור˙ ˘מו‡ל ˙רל"ט עמ' ˙˘י„(

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

על פי ˆו ˘ר ‰מלחמ‰ ‰עבירו ‡˙ ˘מעון ב˙ור עוזר ‡ח„ ‰פ˜י„ים במערכ˙ ‰ים
בעיר ‰חוף סוו‡סט‡פעט .וי‰י ‰יום ויבו‡ ‰מלך ני˜‡ליי עם ר‡˘י ˘ריו לפ˜ו„ ‡˙ ˆב‡

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

‰ים בחוף סוו‡סט‡פעט ,ו‡‰י˘ חיל ˘מעון ˆ‰טיין במ‡„ כי כל סכנ ‰בים זועף ‰י'
מ˘ים ל‡ל ומˆליח במל‡כ˙ עבו„˙ו ויכנו‰ו ב˘ם ˘מעון ˜˙‰יף ובל˘ונם ]=ברוסי˙[

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

˜ר‡ו‰ו סעמי‡ן ב‡„רי.
ובפ˜ו„ ‰מלך ני˜‡ליי ‡˙ ˆב‡ ‰ים בחוף סעוו‡סט‡פעט ˙‰פעל במ‡„ מ‡ו˙ו
‰מ‰ירו˙ ˘טיפס ˘מעון על ˙‰ורן ‰יו˙ר ‚בו ‰כ˘‰ו‡ מלוב˘ בכלי זיינו וב˙רמילו על
כ˙פו ומר‡˘ ˙‰ורן ˜פ ıבים מ‰˘ ‰פלי‡ ‡˙ כל ˘‰רים .וב˘מוע ‰מלך ני˜‡ליי ‡˘ר
˘ם ‰חיל ‰מˆטיין סעמי‡ן ב‡„רי‰ ,י' ברי לו ˘‰ו‡ נוˆרי.

"מלאכים ממש" – מנלן?

ויˆו ל‚‰ענער‡ל ‰ר‡˘י בחוף סעוו‡סט‡פעט לˆ‰י‚ לפניו ‡˙ ‰מ‡טר‡ז סעמי‡ן
ב‡„רי במעמ„ כל ˘ריו ‰מ˜ומים ו‡‰ורחים ‡˘ר ב‡ו וכל ˆב‡ חיל ‰ים וחיל ‰מבˆר
עם ‰כלי ˙ו˙ח ‰רכבים ו‡נ˘י חיל ר‚לי ,ו‡˘ר י˙˜יים ‰כל ל‡ י‡וחר מכמו במ˘ך ˘נים
ע˘ר ˘עו˙.

"וי˜פו ıמן ˙‰ורן ‡ל ‰ים ויטבע"
וב˘‰כם ב˜ר ליום ‰מחר ‰נ‰ ‰כל ‰י' מסו„ר „בר „בר על ‡ופנו וב˘ע˘‰ ‰מיני
ב˜ר ‰ופיע ‰מלך ני˜‡ליי ורוחו טוב ‰עליו ובר‡ו˙ו ‡˙ ‡‰י˘ חיל סעמי‡ן ב‡„רי ב‡
בלווי ˘ר ‰חוף עמ„ ‰מלך מכס‡ו ויו˘ט י„ו ‡ל ‰חיל וי‡מר ˘לום לך סעמי‡ן ב‡„רי,
חמ˘‡ ‰ו˙ו˙ ˆ‰טיינו˙ ‡ˆו ‰ל˙˙ לך ו‰נני נו˙ן לך ˙‰ו‡ר ‚ענער‡ל סעמי‡ן ב‡„רי.
˙ו„‰ ,‰ו„ מלכו˙ך‡ ,בל חו˜י ‰ו„ מלכו˙ך מונעים ‡ו˙י מל˜בל מ˙נ˙ ‰ו„ מלכו˙ך,
כי ˘מעון ˘מי וי‰ו„י ‡נכי.
ב‡ם כ – ‰פנ‰ ‰מלך ני˜‡ליי בחרון ‡ף ‡ל ˘ריו ו˘רי ‰חוף ,ו‡ל ‰חיל ˘מעון ‡מר
 ˙‰נˆר ו‡˘ימך לר‡˘ ˆב‡ ‰ים וכבו„ רב ˙נחול.ב‰סכם ‰ו„ מלכו˙ך – ‡מר ‰חיל ˘מעון – ‰נני חפ ıלע˘ו˙ נח˙ למלכנו ולטפס עו„
פעם על ˙‰ורן ‰כי ‚בו ‰ויטפס על ˙‰ורן בחריˆו˙ ‚„ול ‰ובעמ„ו בר‡˘ ˙‰ורן ˜ר‡
ב˜ול ‡„יר ו‡מר:

מהו ההכרח בפשוטו של מקרא ששלח יעקב מלאכים ממש ,ולא שלוחים
רגילים?  /איך הותר ליעקב להשתמש במלאכי מעלה?  /איסור שליחת אנשים
למקום סכנה

‡.

ברי˘ פר˘˙נו :״וי˘לח יע˜ב מל‡כים לפניו ‡ל ע˘ו ‡חיו ו‚ו׳״ .ור˘״י ‰ע˙י˜

˙‰יבו˙ ״וי˘לח יע˜ב מל‡כים״ ,ופיר˘ ״מל‡כים ממ˘״.
ו‰נ ,‰במ„ר˘ רב ‰פר˘˙נו )פע״ („ ,‰נחל˜ו בענין ״מל‡כים״ ‡לו˘‰ .יט‰ ‰ר‡˘ונ‰
‰י‡˘ ,״מל‡כים ‡לו ˘לוחי ב˘ר ו„ם״ ,ו‡ילו ˘‰יט˘‰ ‰ני׳ ‰י‡ ״מל‡כים ממ˘״.
וכבר ˘˜‰ו ‰מפר˘ים :מ‰יכן למ„ ר˘״י – ˘ב‡ לפר˘ ‡˙ ‰פ˘ט ,״פ˘וטו ˘ל
מ˜ר‡״ – ˘‰יו ‡לו מל‡כים ממ˘ ,ול‡ ˘לוחי ב˘ר ו„ם? ]וכמו ״וי˘לח מ˘ ‰מל‡כים״
)חו˜˙ כ ,י„( – ˘˘ם פירו˘ו ˘לוחים ב˘ר ו„ם[.

ב.

ו‰נ‰ ,‰ר‡״ם כ˙ב ˘ר˘״י למ„ ז‡˙ מ˙יב˙ ״לפניו״ .ו‰יינו˘ ,כיון ולפני כן,

בסוף פר˘˙ ויˆ‡ ,נ‡מר :״ויע˜ב ‰לך ל„רכו ויפ‚עו בו מל‡כי ‡ל˜ים״ – ‰רי ‰כוונ‰
ב˙יב˙ ״לפניו״ ‰י‡ ל‡ו˙ם ‰מל‡כים ˘נזכרו לפני ז ;‰״לפניו – מ‡ו˙ן ‰כ˙ובים לפני
˘‰ליחו˙ ‰ז‡˙ ˘‰ן ‰מל‡כים‡„ ,ם ל‡ כן – ׳לפניו׳ למ ‰לי‰ ,ו ‰לי׳ למכ˙ב ׳וי˘לח

מלך רם ומ˙נ˘‡‰ ,נני ז ‰כ˘˙ים ע˘ר˘ ‰נ ‰מˆטיין בˆב‡ ‰ים ‡˘ר ‰נני ‡ו‰בו

יע˜ב מל‡כים ‡ל ע˘ו׳ „ -ומי‡ „׳וי˘לח י˘ר‡ל מל‡כים ‡ל סיחון׳ ,׳וי˘לח מ˘‰

‡‰ב˙ נפ˘‡ ,בל לכל לר‡˘ י‰ו„י ‡נכי ,ו‰נני יר‡ פן ל‡ ‡וכל לעמו„ בנסיון‡ ,מסר‰

מל‡כים ‡ל מלך ‡„ום׳ ,׳וי˘לח י‰ו˘ע ˘נים ‡נ˘ים מר‚לים׳‡˘ ,ין ב˘ום ‡ח„ מ‰ם

נפ˘י ‡ל ‡ל˜י בעו„י ב˙ומי כי ע„ ע˙ ‰מ‡כל טריפ ‰ל‡ ב‡ ‡ל פי˘‰ ˙‡ ,ב˙ ו‡˙

׳לפניו׳״.

‰מוע„ ˘מר˙י ,וי˜ר‡ ב˜ול ‚„ול ˘מע י˘ר‡ל „' ‡ל˜ינו „' ‡ח„ וי˜פו ıמן ˙‰ורן ‡ל
‰ים ויטבע.
‰מחז ‰ע˘ ‰רו˘ם ‡„יר על ‰מלך ני˜‡ליי וי„ום ויחזור למעונו עˆב וחפוי ר‡˘.

‡בל ˜˘ ‰לומר ˘לכך נ˙כוון ר˘״י ,כי )ור‡ ‰במפר˘י ר˘״י ˘˘˜‰ו עו„ על פירו˘ ‰ר‡״ם(:
‰נ ‰י„וע˘ ,מלב„ „‰יו˜ בפירו˘ו ˘ל ר˘״י עˆמו‰ ,רי ר˘״י מ„יי˜ ‚ם ב‰ע˙˜˙
˙‰יבו˙ ˘‰ו‡ מע˙י˜ מן ‰כ˙וב ב׳„יבור ‰מ˙חיל׳ ˘ל פירו˘ו˘ ,י‰יו ‡ו˙ן ˙‰יבו˙

יט

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˘‰ן ‰מ˜ור לפירו˘ו ,ל‡ חסר ול‡ י˙יר .ובעניננו ,ר˘״י מע˙י˜ ב׳„יבור ‰מ˙חיל׳ ‡˙
‰מלים ״וי˘לח יע˜ב מל‡כים״ – ו‡ם ‰י˙ ‰כוונ˙ו לפר˘ ‡˙ ˙יב˙ ״לפניו״‰˘ ,מל‡כים

„רכי ‰חסי„ו˙

כ‡ן ‰ם ‡ו˙ם מל‡כים ˘כ˙ובים לפני ז‰ ,‰י׳ לו ל‰ע˙י˜ ‚ם ˙יב˙ ״לפניו״ ב׳„יבור
‰מ˙חיל׳!
ומז˘ ‰ל‡ ע˘ ‰כן‡ ,ל‡ ‰ע˙י˜ ר˜ ˙יבו˙ ״וי˘לח יע˜ב מל‡כים״ ,מובן ˘פירו˘ו
מ˙בסס על מלים ‡לו „ו˜‡ ]וב‡מ˙ ˘ז ‰עˆמו „ור˘ בי‡ור ,מ„וע ל‡ ‰ס˙פ˜ ב‰ע˙˜˙

ת ה'
עבודת
עבוד
וד
בעניניי עב
ענינ
ינ
בענ
ים ב
תבים
ומכתבים
מכתב
ות וומכ
יחות
שיחות
שיח
ש
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

˙יב˙ ״מל‡כים״ לב„ ,‰ו‰וˆרך ל‰בי‡ ‚ם ˙יבו˙ ״וי˘לח יע˜ב״ – וכמו ˘י˙ב‡ר ל˜מן[.

‚.

עו„ כ˙ב ‰ר‡״ם˘ ,לומ„ים ז ‰מעˆם ‰סמיכו˙ – כיון ˘לפני כן ,בסוף פר˘˙

ויˆ‡ ,מסופר ˘יע˜ב פ‚˘ ב״מל‡כי ‡ל˜ים״ מס˙בר לומר ˘‰״מל‡כים״ כ‡ן ‰ם ‡ו˙ם
‰מל‡כים˘ ,מ‰ם ˘לח יע˜ב ]ול‰עיר מ‰רמז ˘‰וב‡ בבעל ‰טורים סוף פר˘˙ ויˆ‡,
על ˙‰יב ‰״מחנים״‰˘ ,י‡ נוטרי˜ון :מ׳‡ו˙ם ח׳יילים נ׳טל י׳ע˜ב מ׳ל‡כים[.

מסירות הנפש של סעמיאָן באדרי

‡בל ב„רך ‰פ˘ט ˜˘ ‰לומר כך ,ו‡„רב:‰

יכם
ָƒ ‰סר ּו ∆‡˙ ¡‡ל ≈…‰י ַּ≈ ‰נ ָכר ֲ‡ ׁ ∆˘ר ¿ּב˙ ¿…כ ∆כם ו¿ ַ ּ ‰ƒט ֲ‰ר ּו ו¿ ֲַ ‰חל ƒיפ ּו ¿ ˘ׂ ƒמל ≈…˙ ∆

‡( ‡ם ‰ם ‡ו˙ם ‰מל‡כים – מ„וע כ‡ן נ‡מר ״מל‡כים״ ס˙ם ,ו‡ילו ˘ם נ‡מר

"ו‰ט‰רו"  -מע"‡" .ו‰חליפו ˘מלו˙יכם" ˘ -מ‡ י˘ בי„כם כסו˙ ˘ל ע"‡
)וי˘לח ל .‡ ,‰ר˘"י(

״מל‡כי ‡ל˜ים״? ]ועל „רך ˘מˆינו במ˘נ) ‰נ‚עים פי״„ מ״ו(˘ ,כיון ˘‡מר˙ ‰ור‰
״‡זוב״ ס˙ם‰ ,רי ˆריך ל‰יו˙ ˘מו ״‡זוב״ לב„ ,״ל‡ ‡זוביון וכו׳ ול‡ כל ‡זוב ˘י˘ לו
˘ם לוו‡י״; ‰רי ‚ם כ‡ן ,מז˘ ‰נ‡מר ״מל‡כים״ ס˙ם ,מובן ˘‡ין ‰כוונ ‰ל‡לו ˘נ˜ר‡ו

"מלך רם ומתנשא ,הנני זה כשתים עשרה שנה מצטיין בצבא הים אשר הנני

לעיל ב˘ם ״מל‡כי ‡ל˜ים״[.

אוהבו אהבת נפש ,אבל לכל לראש יהודי אנכי ,והנני ירא פן לא אוכל לעמוד

ב( ‡ם ‰פסו˜ כ‡ן ב‡ ב‰מ˘ך לסוף פר˘˙ ויˆ‡‰ ,י׳ ˆריך לומר :״וי˘לח יע˜ב
‰מל‡כים״ ‡ו ״מ‰מל‡כים״ ב‰״‡ ‰י„יע ;‰ומז˘ ‰ל‡ נ‡מר ב‰״‡ ‰י„יע ,‰מובן
˘מל‡כים ‡לו ‰ם ענין ח„˘ ,ל‡ ‡לו ˘י„ועים לנו מ˜ו„ם.

„.

בנסיון ,אמסרה נפשי אל אלקים בעודי בתומי כי עד עתה מאכל טריפה לא
בא אל פי ,את השבת ואת המועד שמרתי" ,ויקרא בקול גדול שמע ישראל ד'
אלקינו ד' אחד ויקפוץ מן התורן אל הים ויטבע

ו‰נ ,‰מלב„ ‡˘‰ל ‰מ‰יכן למ„ ר˘״י ˘‰כוונ‰ ‰י‡ למל‡כים ממ˘‰ ,רי ˆריך

סיפור מעניני ‰נ‰ ˙‚‰מלוכ‰

בי‡ור בעˆם ‰ענין ,מ„וע ב‡מ˙ ˘לח יע˜ב מל‡כים ממ˘? ‡יך ‰ו˙ר לו ל˙˘‰מ˘
במל‡כים – כ‡˘ר לכ‡ור ‰ביכול˙ו ל˘לוח ˘לוחים ב˘ר ו„ם?
ובלבו˘ בי‡ר˘ ,כוונ˙ יע˜ב ‰י˙ ‰ל‰פחי„ ‡˙ ע˘ו :״ל‡יים עליו˘ ,י‡מר ע˘ו כל
כך י˘ לו מ˘ר˙ים מל‡כים ,ו‡יך ‡ני ‡וכל לו ,ויר‡ מפניו״.

בסעו„] ‰יום טוב ˘ל ר‡˘ ˘‰נ˙ ‰רס"ו[ סיפר ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב[
‡˙ ‰סיפור ‡˘ר סיפר ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‡„מו"ר ‰ר ˜"‰מו‰ר"˘ בליל ˘ני „ר‡˘
˘‰נ˘„ ‰נ˙ ˙רל"ט:

‡בל ˆריך עיון בבי‡ור ז) ‰וכמו ˘ ‰˘˜‰בלבו˘ ‚ופ‡(‰˘ ,רי ל˜מן )ל‚ ,י( מוב‡ים „ברי

‡‰י˘ חיל ,בˆב‡ו˙ ‰ים ,מ‡טר‡ז˘ ,מעון ליעוין מעיר ועליז˘ ‰י' ‡ח„ מ‡‰נ˘י

יע˜ב לע˘ו ,״על כן ר‡י˙י פניך כר‡ו˙ פני ‡ל˜ים״ .ומפר˘ ר˘״י :״ולמ‰ ‰זכיר לו

חיל ב˜ר‡נ˘ט‡ט ‡˘ר ˘מעו ˙ור˙ו ˘ל כ"˜ ‡‡מו"ר – ‰כוונ ‰על ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר

ר‡יי˙ ‰מל‡ך ,כ„י ˘י˙יר‡ ‰ימנו ,וי‡מר :ר‡ ‰מל‡כים וניˆול‡ ,יני יכול לו מע˙‰״.

‡„מו"ר ‰רˆ ˜"‰מח ˆ„˜ – בע˙ ˘בי˜ר ‡ו˙ם ב˜י˙ ıר"‚  ,ו˘מעון ז‡ ‰ם ˘‰י' ˆעיר

ו‡ם נ‡מר ˘כבר לפני כן ‰ר‡ ‰יע˜ב לע˘ו ˘י˘ לו מל‡כים ,כיˆ„ ח˘ב ל‰פחי„ ‡ו˙ו
˘וב ב‡ו˙ו ענין ‚ופ‡?
וב‡מ˙˘ ,מכח ˜ו˘י‡ זו ˘ינ‰ ‰לבו˘ ‡˙ ‚‰ירס‡ בר˘״י ˘ם ,ופיר˘ ״„ו„‡י מל‡כים

1

‰נ‰ ‰י' בעל כח ו‡‰ב במ‡„ ‡˙ עבו„˙ מל‡כ˙ו ומזמן לזמן נ˙על ‰בˆ‰טיינו˙ו.
 1בע˙ ‡‰סיפ‰ ‰י„וע ‰בפטרבור‚ .ר‡˜ ‰ונטרס '‡„מו"ר ˆ‰מח ˜„ˆ-ו˙נוע˙ ˘‰‰כל '‰עמ' .30-31

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

‡ם מ˜„מ˙ „נ‡ ‚„‰י˘ ‰פ˙‚ם ‰רפו‡י על "נפ˘ ברי‡ ‰ב‚וף ברי‡"‰ ,נ ‰בימינו
נוכחו ל„ע˙ ע„ כמ˜ ‰ל˜ול ˜ל בנפ˘ מבי‡ לי„י ˜ל˜ול ‚„ול ב‚וף ,וכל מ‰˘ ‰נפ˘
ברי‡ ‰יו˙ר ,כן ‚„ל˘ ‰ליט˙ ‰על ‚‰וף ו‡פ˘ריו˙ ‰ל˙˜ן חסרונו˙ ב‚וף ,ע„ ˘‚ם כמ‰
מטיפולים ‚˘מיים מ˘פיעים ומועילים ‰רב ‰יו˙ר ברפו‡˙ ‚‰וף ‡ם מˆטרף עמ‰ם ‚ם
˙ו˜ף ו‰רˆון וכחו˙ ‰נפ˘ ˘ל ‰מ˙רפ‡.

ז

„עלמ‡ ל‡ נפל פח„ם עליו ‡ . .בל במ‡מר כר‡ו˙ פני ‡ל˜ים ‰זכיר לו יע˜ב ‡יום ‡חר,
ו‰ו‡ ˘ר‡ ‰מל‡כו ˘ל ע˘ו  . .וניˆול ,ו‡ז י‡מר ע˘ו ר‡ ‰מל‡כי וניˆל ˜ל וחומר ˘‡ני
ל‡ ‡וכל לו״;
‡בל לפי ‚‰ירס‡ ˘לפנינו בר˘״י ,מ˘מע ˘יע˜ב ב‡ ל‰פחי„ו בעˆם ז˘ ‰ר‡‰
מל‡כים ,ולפי ז ‰ב‰כרח לומר ˘‰מל‡כים ˘˘לח לו ב˙חיל˙ ‰פר˘ ‰ב‡ו ‡ליו ב„מו˙

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' רב(

ˆ‰לח ‰ברפו‡˙ ‚‰וף ורפו‡ו˙ ‰נפ˘
בטח נו‚ ‚‰ם כבו„ו כמנ ‚‰כמ ‰רופ‡ים יר‡י ˘‡ '‰ר כ˘פונים ‡לי‰ם בב˜˘˙ עˆ‰

‡נ˘ים ,ולכן ב‡ו˙˘ ‰ע ‰ע„יין ל‡ י„ע ע˘ו ˘י˘ בר˘ו˙ו מל‡כים .ולפי ז„‰ ‰ר‡
˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ :כיˆ„ ‰ו˙ר ליע˜ב ל˙˘‰מ˘ במל‡כים ,במ˜ום ל˘לוח ˘לוחים ב˘ר
ו„ם?

.‰

ולכן נר‡ ‰לב‡ר בפ˘טו˙˘ ,ר‡יי˙ו ˘ל ר˘״י לפירו˘ו ‰י‡ מעˆם ז˘ ‰יע˜ב

ברפו‡˙ ‚‰וף ,מנˆלים ‰ז„מנו˙ זו ‚ם ל˙‰עוררו˙ לרפו‡˙ ‰נ˘מ˘‡ ,‰ר כל ‡' ובפרט

˘לח ‡˙ ‰מל‡כים ]ולכן ‰ע˙י˜ ב׳„יבור ‰מ˙חיל׳ ‡˙ ‰מלים ״וי˘לח יע˜ב מל‡כים״

ב„ורנו „ור י˙ום ז ‰ז˜ו˜ לז ,‰וכמ‡מר ‡ין ˆ„י˜ ב‡ר˘‡ ıר יע˘ ‰טוב ול‡ יחט‡,

כי ˘ליחו˙ זו ‚ופ‡ ˘˘לח יע˜ב ‰י‡ ‰ר‡י׳ לפירו˘ו[:

וביחו„ ˘רו‡ים במוח˘ ‡˘ר ‰טב˙ מˆב ברי‡ו˙ ‰נ˘מ ‰מבי‡‚ ‰ם כן ‰טב ‰במˆב
ברי‡ו˙ ‚‰וף כפ˘וטו ,וכˆיווי ‰כ˙וב "˙מים ˙‰י' עם ‡ '‰ל˜יך" ברמ"ח ‡ברים ו˘ס"‰
‚י„ים ˘ל ‚‰וף וכן ˘ל ‰נפ˘‰˘ ,ם כנ‚„ רמ"ח מˆו˙ ע˘ ‰ו˘ס" ‰מˆו˙ ל‡ ˙ע˘,‰
וכפירו˘ רבנו ‰ז˜ן בעל ˙‰ני‡ ו˘‰ו"ע בכ˙וב ז) ‰ל˜ו"˙ פ' נˆבים„ ,ף מ ‰ע"‚(.
בכבו„ ובברכ˙ ˆ‰לח ‰ברפו‡˙ ‚‰ופו˙ וברפו‡ו˙ ‰נפ˘ו˙.

כי ‰נ ‰כ˙בו ‰פוס˜ים )‰וב‡ בב‡ר ‰יטב ‡ורח חיים סוף סימן ˙ר‚( – ״‡ח„ ˘˘כר חבירו
לילך ב„רך ונ‰ר‚ ,נכון ˘י˜בל ˙˘וב‰״ .ועל „רך ˘מˆינו ביע˜ב ‚ופ‡˘ ,כ‡˘ר נזכר
˘˘לח ‡˙ יוסף ‡ל ‡חיו ו‰י׳ ז ‰סכנ ‰עבורו‰ ,יו ״מעיו מ˙ח˙כין״ )ב״ר פפ״„ ,י‚(.
ובעניננו ,ל‡ י˙כן לומר ˘יע˜ב ˘לח לע˘ו ˘לוחים ב˘ר ו„ם ,כי כיון ˘‰י׳ ‡ˆלו
ספ˜ במˆב ˘נ‡˙ו ˘ל ע˘ו ‡ליו ,ו‰י˙ˆ‡ ‰לו סבר‡ ˘ע˘ו ע„יין רוˆ ‰ל‰ילחם בו

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' ˜נ(

ול‰ור‚ו – ל‡ ‰י׳ יכול ל˘לוח ˘לוחים למ˜ום סכנ .‰ו‰רי בסכנ˙ נפ˘ו˙ חו˘˘ים
‡פילו לספ˜ וספ˜ ספי˜‡ ,ובפרט כ˘‰מ„ובר בע˘ו ˘‰ו‡ כבר ״מוחז˜״ בענין ז .‰ולכן

ל„˙˘‰ל לרפ‡ ‚ם ‡˙ ‰נ˘מ‰
בטח מיו˙ר לעורר˘ ,רוחניו˙ ו‚˘מיו˙ ˜˘ורו˙ ‡ח˙ עם ˘‰ני' ,ו‚ם חכמ˙ ‰רפו‡‰
מכיר ‰בכך ˘ברי‡ו˙ ‚‰וף ˜˘ור ‰בברי‡ו˙ ‰נ˘מ ,‰ול‡ ר˜ עם ‰נ˘מ ‰במובן ‰פ˘וט
‡ל‡ ‚ם עם ‰נפ˘ ‡‰ל˜י˙ ,ולכן ‰נני מ˜ו˙˘ ‰וך כ„י ריפוי ‰חולים ˘ם ‰ו‡ לב למˆבם
בנו˘‡ ‡‰חרון ,ומ˘˙„ל לרפ‡ ‚ם ‡˙ נ˘מ˙ם‰ ,נפ˘ ‡‰ל˜י˙ ,ול‡ ר˜ ‡˙ ‚‰וף ונפ˘
‰ב‰מי˙.
ו‡ף ‡ם חולים ‡ח„ים ל‡ מר‚י˘ים ‡˙ נחיˆו˙ „‰בר ,ו‡פילו מ˙נ‚„ים ]לכך[‰ ,רי ז‰
עˆמו ‰‰וכח‡‰ ‰מי˙י˙ ˘‰ם ז˜ו˜ים במי„„‚ ‰ול ‰עו„ יו˙ר לרפו‡ ‰בז ,‰וי‰י רˆון
˘‚ם בז ‰יˆליח.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' ˘פו(

מוכרח ‰י׳ ל˘לוח מל‡כים˘ ,ביחס ‡לי‰ם ‡ין ח˘˘ סכנ ,‰וז‰ו מ˜ור פירו˘ ר˘״י.
]ו‡ין ל˘˜‰ו˙ :לפי ז‡ ,‰יך ˘לח יע˜ב ‡חר כך ‡˙ יוסף למ˜ום סכנ ?‰כי ˘ם יע˜ב
ל‡ ח˘ב ˘‰ו‡ מ˜ום סכנ ;‰ל‡ על ‰על „ע˙ו לח˘ו„ ב˘בטים ˘יע˘ו כך ,וכן ל‡ ח˘„
˘יוסף מ˙נ ‚‰ב‡ופן ˘‡חיו „נו‰ו לעונ˘ .ולכן ‰י׳ ז˘ ‰ו‚‚ בלב„ ,ובכל ז‡˙ ל‡חרי
‰מע˘‰ ‰יו ״מעין מ˙ח˙כין״ ,כי ‚ם ב˘ו‚‚ ˆריך לע˘ו˙ ˙˘וב.[‰

פנינים

יז

עיונים וביאורים קצרים

היכן היו התאומות?

חמשה שקלים – בזבוז?

ו‡˙ ‡ח„ ע˘ר יל„יו

וי˜ן ‡˙ חל˜˙ ‚ ‰„˘‰ו' במ‡˘˜ ‰יט‰

ו„ינ‰ ‰יכן ‰י˙ ,‰נ˙נ ‰ב˙יב ‰ונעל בפני'˘ ,ל‡ י˙ן
ב ‰ע˘ו עיניו

˜˘יט – ‰מע‰

)לב ,כ‚ .ר˘"י(

י˘ לעיין‰ ,רי ל˜מן )ל ,‰יז( מבי‡ ר˘"י מ‰
˘"רבו˙ינו „ר˘ו עם כל ˘בט נול„‡˙ ‰ומ,"‰
ו‡"כ ,מ„וע מ˜˘ ‰ר˜ על „ינ‰" ‰יכן ‰י˙,"‰
ו‡ינו מ˜˘‚ ‰ם על ˘‡ר בנו˙ יע˜ב "‰יכן
‰יו"?
וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:
בפ' בר‡˘י˙ )„-‡ ,ב( ,מפר˘ ר˘"י מ‰
˘נ‡מר "‡˙ ˜ין"‡ ˙‡" ,חיו ‡˙ ‰בל"'‚"˘ ,
‡˙ים ריבוים ‰ם ,מלמ„ ˘˙‡ומ ‰נול„ ‰עם
˜ין ועם ‰בל נול„ו ˘˙ים" ,ונמˆ‡ ˘"‡˙" ‰ו‡
‰רמז ל‰נול„ עם ז˘ ‰מפור˘ בכ˙וב .וכן ‰ו‡
ל‚בי ‡˙‰ומו˙ ˘נול„ו עם ˘‰בטים ˘מרומזו˙
‰ן ב˙יב˙ "‚ם"˘ ,נ‡מר ל˜מן )ל ,‰יז(.
ו‡"כ‡ ,ין ל˘˜‰ו˙ ‰יכן ‰יו ‡˙‰ומו˙ ,כי
‡˙‰ומו˙ מוזכרו˙ בכ˙וב בז˘ ‰נרמזו ב˙יב˙
"ו‡˙" ˘לפני "‡ח„ ע˘ר יל„יו"˙˘ ,יב ‰זו
מרב‚ ‰ם ‡˙ ‡˙‰ומו˙ ˘נול„ו עם "‡ח„ ע˘ר
יל„יו" .ור˜ „ינ˘ ‰ל‡ נול„ ‰כ˙‡ומ‡ ,‰ין
ל ‰רמז במ˜ר‡ ,ולכן מ˜˘ ‰ר˘"י ר˜ עלי' -
"ו„ינ‰ ‰יכן ‰י˙."‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ' (263

˙ור˙ חיים

השי״ת
ת השיי״ת
בעבודת
עבוד
וד
בעב
ות ב
רכות
והדרכות
הדרכ
ות ווהד
עצות
מכתביי עצ
מכתב
תב
מכ
בחיי היום יום

)ל‚ ,יט .ר˘"י(

ל˜מן )ל„ (‚ ,כו˙ב ר˘"י ˘˘כם ‡מר "ר‡י
‡ביך בחל˜˙ ˘„˜ ‰טנ ‰כמ ‰ממון בזבז כו'".
ולכ‡ור˙ ‰מו ‰מ‡ו„‰ ,רי מ‡˘˜" ‰יט – ‰מע"‰
‰ם חמ˘˜˘ ‰לים‰˘ ,רי "ע˘רים ‚ר – ‰ל˘ון
מע˜˘‰ – ‰ל" )˙˘‡ ל ,י‚ ובפר˘"י( ,ו‡"כ יוˆ‡,
˘יע˜ב ˜נ" ˙‡ ‰חל˜˙  "‰„˘‰בחמ˘˜˘ ‰לים
בלב„ ,ו‡יך ‡מר ˘כם "כמ ‰ממון בזבז" )וכן
‚ ‰˘˜‰ם במל‡כ˙ ˜‰ו„˘ על פר˘"י כ‡ן ,ועו„(?
עו„ י˘ ל˘˜‰ו˙ בעˆם ‰ענין‰ ,רי יע˜ב ‰י'
ב„רכו "לבו‡ ‡ל יˆח˜ ‡ביו" )ויˆ‡ ל‡ ,יח( ,ו˘‰‰
ב˘כם ר˜ ב‡ופן ‡רעי ,ו‡"כ ל˘ם מ˜ ‰נ ‰יע˜ב
‡˙ חל˜˙  ‰„˘‰כל עי˜ר?

מרפואת הגוף לרפואת הנפש
וַ ָ ּיב…‡ יַ ֲﬠ˜…ב ׁ ָ˘ל≈ ם ƒעיר ׁ ¿˘ ∆כם

"˘לם" ˘ -לם ב‚ופו ˘נ˙רפ‡ מˆלע˙ו
)וי˘לח ל‚ ,יח .ר˘"י(

וי˘ לב‡ר „˜ו˘י‡ ‡ח˙ מ˙ורˆ˙ בחבר˙:‰
˜ניי˙ ‡ ‰„˘‰כן ל‡ ‰י˙˜ ‰ני' מוכרח˙,
ויע˜ב ע˘ ‰כן מ˘ום חביבו˙ ‡ר ıי˘ר‡ל
בלב„„ ,מי„ כ‡˘ר ‚‰יע ל"עיר ˘כם ‡˘ר ב‡רı
כנען" )ל‚ ,יח( ,ב˙וך ‡‰ר‰˘ ıובטח ‰לו כ‡˘ר
יˆ‡ מבי˙ ‡ביו " -לך ‡˙ננ‚ ‰ו' ו˘‰יבו˙יך ‡ל
„‡‰מ‰ ‰ז‡˙" )ויˆ‡ ל‡ ,י‚-טו(‰ ,נ˜ ‰נ ‰מי„ חל˜
ב‡ר‰ ıז‡˙ ל‰ר‡ו˙ חביבו˙ ‡‰ר ıבעיניו )ור‡‰
ר‡ב"ע ורמב"ן כ‡ן(.
‡מנם ,מכיון ˘˜ני' זו ל‡ ‰י˙ ‰מוכרח˙,
ו‰י˙ ‰ל˘ם חביבו˙ ‡‰ר ıבלב„˙ ,מ˘ ‰כם,
˘ל‡ י„ע חביבו˙ ‡ר ıי˘ר‡ל בעיני יע˜ב" ,כמ‰
ממון בזבז"‡„ ,ין ‰כוונ˘ ‰בזבז סכום ‚„ול ˘ל
ממון‡ ,ל‡ ˘כל עי˜ר ˜ני' זו ‡ינ ‰נˆרכ˙ ,מכיון
˘ל‡ ‰יי˙ ‰עיר ˘כם מ˜ומו ˜‰בוע ˘ל יע˜ב,
ו‡ם כן ל‡ ‰בין מ„וע בזבז כסף ל˘ם ˜ניי˙
.‰„˘‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ" ‰עמ'  177ו‡ילך(

‰מ„ע ‡‰מ˙י  -מטר˙ו ‡‰מ˙ לב„‰
לכבו„ ‰וע„ ל‡סיפ˙ רופ‡ים „˙יים בניו-י‡ר˜  '‰עלי‰ם יחיו ˘לום וברכ!‰
בנועם ˜בל˙י ‰י„יע ‰על „בר ‡סיפ˙ם ˘מטר˙ ‰ל‡ר‚ן ‡˙‰ח„ו˙ ˘ל רופ‡ים
„˙יים .ו‡ם בכל ‰זמנים ‡יחו„ חר„ים ל„בר „ '‰בר טוב ‰ו‡ ,על ‡ח˙ כמ ‰וכמ‰
ב„ורנו ז„ ,‰ור בלבול ‰מוחו˙ לר‚לי ‰מ‡ורעו˙ ‰מזעזעים˘‡ ,ר ‚רמו ו‰בי‡ו רבים
ל‡כזב ‰מל‡ ‰ב„יעו˙ ˘˜ר ו‡י„י‡ול‚יו˙ ˘ל‰ם ,ועוררום לחיפו˘ ‡‰מ˙ ברˆיניו˙.
י˘ בי„י ‡יחו„ רופ‡ים „˙יים ל˘‰פיע על מ‰לך ז˘ ‰ל ‰רוחו˙ ,על י„י ‰ˆ‰ר‚ ‰לוי'
ב‰נו‚ע לכמ ‰נ˜ו„ו˙ ˘רבים טועים ו˙ועים ב‰ן ,ל‰ˆ‰יר ‡˘ר ‰מ„ע ‡‰מ˙י˘ ,מטר˙ו
‡ך ור˜ ‡‰מ˙‰ ,מס˜נו˙ ˘לו ‡ינן יכולו˙ ל‰יו˙ בס˙יר ‰ל˙ור˙נו ˙ור˙ ‡מ˙‡ ,ל‡
ל‰יפך – ככל ‡˘ר יעמי˜ו ח˜ור – כן ˙‚„ל ‰‰כר ‰ב‡מי˙יו˙ ‰ע˜רים ו‚ם ‰פרטים ˘ל
„˙נו „˙ י˘ר‡ל.

˜ל˜ול ˜ל בנפ˘ מבי‡ לי„י ˜ל˜ול ‚„ול ב‚וף
ב˙ור רופ‡ים ביחו„ – ל˘לול ב‰חלט ‡˙ ˘יט˙ ממ˘ל˙ ‰חומר ,ב˘ים לב ע„ כמ‰
ברי‡ו˙ ‚‰וף ˙לוי' בברי‡ו˙ ‰נפ˘.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

ט

‰רמב"ם ס"ל כן( ‡ל‡ ˜טן ˘‚‰יע לפל‚ו˙

ממע˘י‰ם וכו'‡ ,ל‡ ‰וסיף „בכלל ‰מנ‚‰

ר‡ובן ‚„ולי ח˜רי לב ו‡פ" ‰בי˘ר‡ל

‰י' ˘ע„ ˘נע˘ים ˜‰טנים בני י"‚ "‡ין

‰ל"מ ˘‡ין מע˘יו כלום ע„ ˘יבי‡ ב'

‡„ם מ„˜„˜ מ ‰טיבם"‰ ,רי ˘כן ‰ו‡

˘ערו˙ ‡חר ˘נו˙יו ו‡ז ‡פילו ‡ין ˘כלו

‰טבע ע"פ ‰רוב „בן י"‚ ˘נ ‰נע˘‰

זך ˘‡ינו יו„ע ל‰פלו˙ כל ˘‡ינו ˘וט‰

‚„ול ב˘כל ו„ע ‰ומ‡ז ו‰ל‡ ‰בני ‡„ם

˘‡ינו מ˜רע כסו˙ו וכו' ‰רי ‰ו‡ ‚„ול לכל

מ„˜„˜ים בו ומכירים במע˘יו ,מ˘‡"כ

„יניו ,ו‡מנם ב"נ „ל‡ ני˙נ ‰ל‰ם ˘יעורים

לפני ‚יל ז‡ ‰ין מ„˜„˜ים בו מכיון ˘ע"פ

כל ˘˘כלו ˘לם כר‡וי וכעין בב"ב ˜נ"‰

‰רוב ל‡ נ˙‚„ל עו„ ב˘כל ו„ע.‰

ע"ב „מסברו לי' ומסבר ‰ו„‚ ‰ול ופחו˙
מז‰ ‰ו˜ ‰טן וע"ז כ˙ב רמב"ם ˘‡ינו
נענ˘ על פי˙וי „‡ונס ‰ו‡ ,וז‡ ‰מ˙ ברור
לפע"„ .עכ"ל .ו‰יינו „ו˜‡ ל˘יט˙ ‰ר‡"˘
ו„עימי' „‰ו‡ ‰ל"מ.

ו‰נ,‰

]פירו˘,

„ב„רך לימו„ ‰פ˘ט

‡זיל ר˘"י על ‰מ˜ר‡( נר‡ ‰יו˙ר לומר

ראוי לשפע ומבקש צדקה

ב‚יל מו˜„ם וי˘ ‰מ‡חר ל˙‰ב‚ר; כי

הכיצד פחד יעקב חרף הבטחת השי"ת שישמרנו?  /מגיע לו בדין ,ומבקש
בתורת צדקה  /הרגשת יעקב לעומת מעלתו האמתית  /כ"י במקל"י – ברוך כבוד
ה' ממקומו ,לישועתך קויתי ה'

„˜טנו˙ ו‚„לו˙ ‡ינו ˙לוי ב‚יל י"‚ ˘נ,‰
‡ל‡ בטבע כל יחי„ בפרט – כי י˘ מ˙ב‚ר

במ˘"כ ר˘"י בנזיר ו„עימי',

„נילף ל ‰מ˜ר‡ „בני יע˜ב – י˘ ל‰עיר

˘‰נים ‰וי ר‡י' ל‚„לו˙ ‡ו ˘‰ן ‰ן סיב˙

מ„ברי ˙‰וס' בסנ„‰רין סט"„ .ב„ורו˙

„‰בר – נר‡„ ‰ר˘"י ס"ל „‚יל י"‚ ˘נ‰

‰ר‡˘ונים ˘‰יו ממ‰רים ל‰בי‡ ˘ערו˙

‡ינו סיב˙ „‚‰לו˙ ‡ל‡ ר˜ ˘כ"‰ ‰טבע

‰י' זמן ‚„לו˙ מ˜ו„ם ‰רב ,"‰ו‰ו‡

ע"פ ‰רוב )ולכן ‰סובבים מ˙חילין ‡ז

ע"פ „ברי "˘‰ס ˘ם בסו‚יין „ב„ורו˙

ל„˜„˜ במע˘‰ ‰נער( ,ול‰כי ל‡ ‰ס˙פ˜

‰ר‡˘ונים ‰יו מולי„ין לח' ˘נים כו'.

ר˘"י לומר ‚בי ‰נערים ˘כיון ˘נע˘ו

ולכ‡ו'‡ ,ם כ„ברי ˙‰וס' „זמן „‚‰לו˙

בני י"‚ ˘נ ‰וב‡ו לכלל ‚„לו˙ ˘וב

‡ז ‰י' מו˜„ם ב‰רב ‰מ„ורו˙ ‡‰חרונים,

ניכרים במע˘י‰ם כו' ,כי ב‡מ˙ ב‡ם ‰יו

˘וב בטל‰ ‰ר‡י' מבני יע˜ב ל„ין בן י"‚

מ„˜„˜ים ב‰ם ומכירים מע˘י‰ם ˜ו„ם

למˆוו˙ .וכבר  ‰˘˜‰כעין ז ‰ב˘ו"˙

˘נע˘ו בני י"‚ ˘נ‡ – ‰פ˘ר ˘‰יו עומ„ים

מ‰רי"ל ˘ם לענין ‰ר‡י' מבני יע˜ב.

על ˙כונו˙י‰ם ‚ם ˜ו„ם לכן ,כי ˘מ‡ ל‡

‡מנם

‡ז ‰י˙„‚ ‰לו˙ ע"פ ‰רוב ב‚יל י"‚‰„ ,נ‰
על ‰כ˙וב "וי‚„לו ‰נערים ‚ו'"

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

)„ב‰

לענין ‰ח˜יר‡˘ ‰מרנו לעיל ‡ם מנין

נר‡„ ‰מˆינו בר˘"י „נ˜ט „‚ם

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

‰יו כמו ‰רוב[.

ו‰מורם

מכ"ז „˘פיר ‡˘כחן לומר

)˙ול„ו˙ כ,‰

„‚ם ב„ורו˙ ‰ר‡˘ונים ‰י˙„‚ ‰לו˙ ‰רוב

כז( ‰בי‡ ר˘"י „ברי ‰מ„ר˘ "כל זמן ˘‰יו

כמו ב„ורו˙ ‡‰חרונים ,ב‚יל י"‚ ,ו˘וב

˜טנים ל‡ ‰יו ניכרים במע˘י‰ם ו‡ין ‡„ם

מ˙חוור מ„ ‰ס"ל לר˘"י בנזיר ל‰וכיח

מ„˜„˜ ב‰ם מ ‰טיבם ,כיון ˘נע˘ו בני

מבני יע˜ב „ין בן י"‚ למˆוו˙ לזמננו ,כי

י"‚ ˘נ ‰ז ‰פיר˘ לב˙י מ„ר˘ו˙ וז ‰פיר˘

כיון ˘˙‰ור ‰נ˙נ ‰ל‰ם ˘ם "‡י˘" כ˘‰יו

כו'" .ומוכח מ‡ריכו˙ ל˘ון ר˘"י˘ ,ל‡

י"‚ ˘נ‰ ,‰רי ר‡י' לכל „‰ורו˙ ˘ב‚יל

נ˜ט בס˙ם „כיון ˘ב‡ו ‰ם לכלל ‚„לו˙

ז˘ ‰בו רוב ‰עולם ב‡ים לי„י ‚„לו˙

ב‡ו˙˘ ‰ע˘ ‰וב ‰יו ניכרים ˙כונו˙י‰ם

מ˙חייבין במˆוו˙.

כ‡˘ר בי˜˘ יע˜ב "ˆ‰ילני נ‡ מי„ ‡חי מי„ ע˘יו"˙ ,י‡ר ‡˙ מˆבו במילים "כי
במ˜לי עבר˙י ‡˙ ‰יר„ן ‰ז ,‰וע˙‰ ‰יי˙י ל˘ני מחנו˙" )וי˘לח לב ,י‡(.
בכוונ˙ יע˜ב ב‡מרו "כי במ˜לי עבר˙י ‡˙ ‰יר„ן" ,מˆינו ˘ני פירו˘ים:
‡‰ .פירו˘ ‰פ˘וט‰ ,ו‡ ˘יע˜ב מ˙כוון ל˙‡ר ‡˙ ˘פל מˆבו בבו‡ו לחרן˘ ,ל‡ ‰י'
בי„ו ‡ז מ‡ומ ‰זול˙ מ˜לו ,ובכך ‰ו‡ מפלי‡ ‡˙ ‚ו„ל חס„ ‰בור‡ י˙"˘ עמו˘ ,ממˆב
˘ל "במ˜לי" ,נ˙על ‰ל"ע˙‰ ‰יי˙י ל˘ני מחנו˙" )ר˘"י בפירו˘  .'‡‰וכן ‰ו‡ ב˙ר‚ום(.
ב‰ .מ„ר˘ מפר˘ ˘"כי במ˜לי עבר˙י ‡˙ ‰יר„ן ‰ז‰ "‰ו‡ ‚ופ‡ מחס„י ˘‰י"˙ עם
יע˜ב – ˘כ‡˘ר ברח יע˜ב מע˘ו ו‚‰יע ליר„ן" ,נ˙ן מ˜לו במים ונ˜רע ‰יר„ן ועבר"
)‡‚„˙ בר‡˘י˙ פמ" .„ ,‰ר˘"י בפי' ‰ב'(.
˘ני פירו˘ים ‡לו ‰ם ‰פכיים ז ‰מז ‰לכ‡ור‰ .‰פירו˘ ‰ר‡˘ון מבט‡ ‡˙ עוניו
‰מוחלט ˘ל יע˜ב‡˘ ,ין לו ‡ל‡ מ˜ל בלב„; ו‡ילו ‰פירו˘ ˘‰ני מבט‡ ‡˙ ‚ו„ל ˘‚ב
מעל˙ו˘ ,ב˜ע עבורו ˘‰י"˙ ‡˙ ‰יר„ן! וכפי ˘מˆינו ב‚מר‡ ב‰פל‡˙ עניין ב˜יע˙ נ‰ר
ב˘ביל יחי„" :כמ ‰נפי˘ ‚בר‡  . .כמ˘ ‰ו˘˙ין רבוון – ˘נחל˜ ל‰ם ים סוף"

)חולין ז,

‡ ובפר˘"י(.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר י˘נם ˘ני פירו˘ים בכ˙וב ‡ח„˘ ,ייכים ו˜˘ורים ‰ם ז ‰לז‰

)ר‡ ‰ב‡רוכ‰

ל˜ו"˘ ח"‚ עמ'  782ובכ"מ( .ו‡ף כ‡ן י˘ ל˙‰עכב ול‰עמי˜ במ˘מעו˙ עניין "כי במ˜לי
עבר˙י ‡˙ ‰יר„ן" ,ו‡זי י˙ברר כיˆ„ ˘ני ‰פירו˘ים – עם ‰יו˙ם ‰פכיים לכ‡ור‰ ,‰רי
‰ם מ˙‡ימים ומ˘לימים ז ˙‡ ‰ז.‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

˜úר‡˙ ˘ב˙

‰כיˆ„ פח„ יע˜ב חרף ‰בטח˙ ˘‰י"˙ ˘י˘מרנו?
ויובן „‰בר ב„˜‰ים ˙מי˘ ‰‰י˘ ל˙מו ‰על פח„ו ˘ל יע˜ב מע˘ו ו‡נ˘יו – "וייר‡
יע˜ב מ‡ו„ ויˆר לו"‰ :ל‡ ˜‰ב"‰ ‰בטיח ז ‰מכבר ליע˜ב "ו‰נ‡ ‰נכי עמך ו˘מר˙יך
בכל ‡˘ר ˙לך" ו‚ו' )ויˆ‡ כח ,טו( ,ו‡יך פח„ יע˜ב ול‡ ‰י' בטוח ˘˜‰ב" ‰עמו ל‰ו˘יעו?
חז"ל בי‡רו ˘יע˜ב ‰י' יר‡ "˘מ‡ מ˘‰בטח˙ני נ˙לכלכ˙י בחט‡ ,וי‚רום לי ל‰ימסר
בי„ ע˘ו" )ברכו˙ „ ,ב‰ .וב‡ בר˘"י פר˘˙נו לב ,י‡(.
‡בל ע„יין ˜˘‰˘ ,‰ל‡ כלל נ˜טו חז"ל "כיוון ˘יˆ‡ו רוב ˘נו˙יו ˘ל ‡„ם ול‡
חט‡˘ ,וב ‡ינו חוט‡" )יומ‡ לח ,ב( .יע˜ב חי מ‡‡ ‰רבעים ו˘בע ˘נים ,וכבר בע˙
‰בטח˙ ˜‰ב"" ‰ו‰נ‡ ‰נכי עמך" ‰י' בן ע"ז ˘נ‰˘ ,‰ם רוב ˘נו˙יו

]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים

‰‰וכח˘ ‰י„ע יע˜ב ˘עברו רוב ˘נו˙יו[ .ומכיוון ˘יˆ‡ו רוב ˘נו˙יו בל‡ חט‡˘ ,וב מ ‰י˘ לו
לח˘ו˘ "˘מ‡ נ˙לכלכ˙י בחט‡"?
ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡‰˘ ,פח„ "˘מ‡ נ˙לכלכ˙י בחט‡" נבע „וו˜‡ מחמ˙ ˘‚ב מעל˙ו
˘ל יע˜ב ‡בינו:
כ‡˘ר „‡‰ם מר‚י˘ מˆי‡ו˙ ח˘וב ,‰ומכיר מעל˙ עˆמו‡ ,זי יכול לבו‡ לי„י ‰ר‚˘‰
˘"עברו רוב ˘נו˙יו ול‡ חט‡" ,ומכך ל‰סי˜ ˘˘וב ל‡ יחט‡ .ו‰רי ‰ו‡ ˙ובע מ˘‰י"˙
‡˙ ‰מ‚יע לו "ב„ין".

בן י"‚ כו' ,ו‡"כ ‡"„ ‡‰י˘" „ו˜‡ מחוייב

ר˜ ר‡י' על „‚‰לו˙ ‡ו ˘‰ם ‰ם ‰עו˘ים

במˆו˙ ‰ו‡ לימו„ מ˜ר‡ – מ"מ ע„יין ‡ין

‡˙ „‚‰לו˙„ ,כעין ז ‰י"ל לענין ˘נים,

בז˘ ‰ום ‰כרח לומר ˘‰ו‡ ‚זיר˙ ‰כ˙וב

„‰נך ˘יטו˙ סברי „„ין ‚„לו˙ ˘ע"י י"‚

בלי טעם ,ו˘פיר י"ל „‰ו‡ מ˘ום ‚„לו˙

˘נים ‡י"ז מˆ„ ˘ינוי ‰טבע )˘‚יל י"‚ ר˜

‰ב‡ ‰לו ‡ז.

מוכיח עליו(‡ ,ל‡ ˘‚יל י"‚ ‰ו‡ ‰עו˘‰
זו נר‡ ‰יו˙ר ˘‰ו‡ „בר

‡˙ „‚‰לו˙.

˘‰ייך ל˘ינוי ‰טבע„ ,כ"‰ ‰טבע )ברוב

ומע˙‰

ול„רך

בני ‡„ם( ˘לי"‚ ˘נ ‰נע˘„‡‰ ‰ם ‚„ול
ב˘כל ו„יע) ‰ו‡˘ ‰נע˘י˙ כן כ˘‰י‡ ב˙

‡מרינן „טעם חיוב מˆוו˙ ב‚יל י"‚ ‰ו‡

י"ב„ ,בינ ‰י˙יר ‰נ˙נ ‰ב ‰כמבו‡ר ב˘"ס

מˆ„ טבע בני ‡„ם˘ ,וב י"ל „‚יל ז‰

נ„ ‰מ :‰ועיי' בפי"‰מ ל‰רמב"ם ˘ם(.

מחייב ‡ף ‡˙ בני נח ב˜יום מˆוו˙ „י„‰ו.

‡מנם

מˆינו ˘יט‡ ‰חר˙ במ˜ור

‰ך „ינ‡‰˘ ,ו‡ ‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני ול‡
מ˜ר‡ „פר˘˙נו„ ,בפר˘"י ל‡בו˙ ˘ם
‰בי‡ ל‡ח"ז פירו˘ ‡חר" :נ"‡ בן י"‚
למˆוו˙„ ,מי ˘‰בי‡ ב' ˘ערו˙ ב‡ לכלל
מˆוו˙ „‡וריי˙‡ „‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני

‡מנם ,יע˜ב ‡בינו ‰י' ב„ר‚˘ ‰ל ˙‰בטלו˙ מוחלט˙ ‡ל ˜‰ב"‰ ,‰ו‡ ל‡ ‰ח˘יב
עˆמו למˆי‡ו˙ כלל ,ו‡„ם ˘‡ינו מר‚י˘ עˆמו למˆי‡ו˙‰ ,רי מˆ„ ענוו˙נו˙ו ו˘פלו˙ו

˘נ ‰לפיכך מכניסין ‡ו˙ו ל˜יים מˆוו˙

יכול ‰ו‡ לח˘ו˘ ˘מ‡ חט‡‡ ,ו ˘מ‡ ‰חסיר כל ˘‰ו‡ בעבו„˙ו – "חט‡" מל˘ון

ומ‡ו˙ו זמן ו‡ילך מס˙מ‡ מחז˜ינן לי'

חסרון )כמ˘"נ "‡ני ו˘למ ‰בני חט‡ים" – מלכים ‡' ‡ ,כ‡( .ועל כן ‰י' יע˜ב יר‡ ˘מ‡ ל‡

בב' ˘ערו˙ כ„ין רוב ˙ינו˜ו˙ כו'" .וכ"‰

˙˜וים בו ‰בטח˙ ˜‰ב"" ‰ו‰נ‡ ‰נכי עמך" ,כי לרוב ˙‰בטלו˙ו ל‡ ‰י' בטוח ב˘לימו˙

ב˘ו"˙ ‰ר‡"˘ רי˘ כלל טז "ו˘˘‡ל˙

עבו„˙ו.

מ‡ין לנו „בן י"‚ ˘נ ‰ויום ‡ח„ ‰ו‡ בר

ב„ין ,כי כך ‰ובטח לו ,ור‡וי ‰ו‡ לז ‰מˆ„ מע˘יו‡ ,ל‡ כ‡„ם ‰מב˜˘ ומ˙חנן ˘י˙נו
לו ˆ„˜ ,‰ויעני˜ו לו לפנים מ˘ור˙ „‰ין.
על כך נ‡מר "מ˘פט וˆ„˜ ‰ביע˜ב ‡˙ ‰ע˘י˙" )˙‰לים ˆטˆ‡ :(„ ,ל יע˜ב ‡בינו
נ˙˜יימו ˘˙י ‰בחינו˙ ˘ל "מ˘פט" ו"ˆ„˜ – "‰על פי ‡‰מ˙ ‰י' ר‡וי ל˘‰פע˙ ˘פע
מלמעל ‰עליו מˆ„ ˆ„˜ו˙ו ומע˘יו „‚‰ולים ,ו‰י' ˆריך ל˜בלו ב„ין ו"מ˘פט"; ו‡ף
על פי כן ‰י' יע˜ב בטל ב˙כלי˙ ,ו‰י' מב˜˘ ‡˙ ˘‰פע כ"ˆ„˜ "‰לפנים מ˘ור˙ „‰ין.

מ‚יע לו ב„ין ,ומב˜˘ ב˙ור˙ ˆ„˜‰
ו‰נ ,‰מל˘ון ‰כ˙וב "מ˘פט וˆ„˜ ‰ביע˜ב ‡˙ ‰ע˘י˙" ,מ˘מע ˘˘ני עניינים ‡לו

י˘ ל‰כריע ‰ח˜יר‰ ‰נ"ל ‚בי

בני נח˙„ ,לי‡ מיל˙‡ בין ב' ˘‰יטו˙‡ .י

‰י‡ ו˘יערו חכמים ‰ב‡˙ ב' ˘ערו˙ לי"‚

ו‡ם כן ,ב˜˘˙ו ˘ל יע˜ב "ˆ‰ילני נ‡" ל‡ ‰יי˙ ‰ב„רך ˘ל ‡„ם „‰ור˘ ‡˙ ‰מ‚יע לו

טו

עונ˘ין ‡בל פחו˙ מכן ל‡„ ,ע כי ‰לכ‰
למ˘ ‰מסיני ‰ו‡ ו‰ו‡ בכלל ˘יעורין
חˆיˆין ומחיˆין ˘‰ן ‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני
)עירובין „˘„ ,(.יעור ו˜ˆב ‰לכל „בר
נ˙ן למ˘ ‰בעל פ ."‰ע"כ .וכ" ‰ב˘ו"˙
מ‰רי"ל סנ"‡.

ול„רך

‡בל למ‡ן „סבר „‰וי ‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני
‰רי מובן „‡י"ז ˘ייך בבני נח˜ ‡‰„ ,יי"ל
)רמב"ם ‰ל' מלכים ט ,י( „ל‡ ני˙נו ˘‰יעורין
‡ל‡ לי˘ר‡ל בלב„ .ו˘וב י˘ ל‰כריע
„‚ביי‰ו ˙„‚‰ ‡‰לו˙ ˙לוי' בכל ‡„ם לפי
˘כלו ו„ע˙ו מˆ„ ˙‰כונ‰ ‰טבעי˙ ˘לו.

ועיין

ב˘ו"˙ ח˙"ס יו"„ ס˘י"ז במ‰

˘פלפל ב˘יט˙ ‰רמב"ם ,וז"ל‰ :נ ‰ז‰
לי ‡יז˘ ‰נים נ˘‡ל˙י מרב ‡' ‡מ"˘
‰רמב"ם פ' יו"„ מ‰ל' מלכים ‰ל' ב' וז"ל
ולעולם ‡ין עונ˘ין מ‰ן ]מבני נח[ ל‡ ˜טן
ול‡ חר˘ ול‡ ˘וט ‰לפי ˘‡ין בני מˆוו˙
עכ"ל ,ו‰ו˜˘ ‰לו  ‡‰לעיל בפ"ט ‰ל' י'
כ˙ב ˘ל‡ ני˙נו ˘‰יעורים ‡ל‡ לי˘ר‡ל
לב„ עכ"ל ,וכבר כ' ‰ר‡"˘ ב˙˘וב„ ‰זמן
‚„לו˙ לב˙ י"ב ולבן י"‚ ˘נ ‰ו‰ב‡˙
˘ערו˙ ו˘יעורן ‰כל בכלל ˘יעורין
˘נ‡מרו ‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני ,וכיון ˘‡ין

זו "‰ז ˜ביעו˙ „ין מכח

˘יעורין לבן נח מ‡י טעמ‡ יפטר ˜‰טן,

‰‰לכ ,‰ככל ˘יעורי ‰ל"מ ,ול‡ מˆ„

ו˘‰ב˙י „ו„‡י ‡ין ˘ום סבר‡ לענו˘

˘ינוי ‰טבע .ו˘מ‡ י˘ לב‡ר טעם ˘יט‰

ל˙ינו˜ בן יומו ו‰רי ‡נוס פטור ‚ם בב"נ

זו ,ב„˜‰ים מ˘ ‰ח˜ר בˆפע"נ לרמב"ם

כמ"˘ רמב"ם ˘ם ,ו˜יי"ל פי˙וי ˜טנו˙

‰ל' ‡י˘ו˙ ב ,ט ב‚„ר סימני ‚„לו˙ ‡ם ‰ם

‡ונס ‰ו‡

)וכבר מבו‡ר ‡ˆלינו במ˜ום ‡חר ˘‚ם

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

ˆריכים ל‰יו˙ ‡ˆל „‡‰ם – ‰ן "מ˘פט" ו‰ן "ˆ„˜ ."‰וי˘ ל˙מו :‰מכיוון ˘‰י' יע˜ב
בטל ב˙כלי˙ ‡ל ˜‰ב" ,‰ובי˜˘ ‰כל כ"ˆ„˜ ,"‰מ„וע מ„‚י˘ ‰כ˙וב ‡˙ „‰רך ˘ל
"מ˘פט  . .ביע˜ב" ,ו‰ל‡ ל‡ ‰י' יע˜ב רו‡ ˙‡ ‰עˆמו כמי ˘ˆריך ל˜בל ‡˙ ˘‰‰פע‰
"במ˘פט"?
ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ו‰בי‡ור בכך ‰ו‡‡˘ ,מ˙יו˙ ˙‰בטלו˙ „‡‰ם ‡ל ˘‰י"˙ ,ניכר˙ „וו˜‡ כ‡˘ר ‰ו‡
ר‡וי ל˜בל ‡˙ ˘‰‰פע" ‰במ˘פט" ,ולמרו˙ ז‡˙ ‰ו‡ מב˜˘ ז‡˙ כ"ˆ„˜ "‰לפנים
מ˘ור˙ „‰ין:
כ‡˘ר „‡‰ם ‡ינו ר‡וי ב‡מ˙ ל˘‰פע ,‰ו‰רי ‰ו‡ מב˜˘ מ˘‰י"˙ ˆ„˜‡ ,‰זי ‡ין ז‰
מוכיח ‡˙ ˙‰בטלו˙ו לפני ‰מ˜ום‰˘ ,ל‡ ב‡מ˙ ‡ינו ר‡וי ל˘פע ,ו‡ין לו בריר‡ ‰ל‡

שיעור בן י"ג בבני נח

לב˜˘ ˆ„˜...‰

יחקור אי אף בני נח מתחייבין במצותיהן בגיל י"ג שנה ,ויתלה הדבר בפלוגתת
הראשונים במקור דין זה – אם הוא מכלל שיעורין הלכה למשה מסיני או
דילפינן לי' מבני יעקב

חיוב

מˆוו˙ בכל ˙‰ור‰ ‰ו‡ מי"‚

˘נים ויום ‡ח„ ,כ„˙נן ב‡בו˙  ,‰כ‡
"בן ˘ל˘ ע˘ר ‰למˆוו˙" ,וכמ"˘ בכל
‰פוס˜ים

)עיי' רמב"ם ‰ל' ˘בי˙˙ ע˘ור ב,

י‡ .טו˘ו"ע ‡ו"ח סי' ˙רטז ,ועו„( .וי˘ לח˜ור
ח˜יר„‚ ‰ול ‰לענין בני נח‡ ,ימ˙י
מ˙חייבין בז' מˆוו˙ „י„‰ו.

ו˙חיל‰

י˘ לעיין ‰יטב מנ‡ ילפינן

ל‰ך „ינ‡ „בן י"‚ למˆוו˙„ .בפירו˘
‰מיוחס לר˘"י בנזיר כט :נ˜ט „ילפינן
ל ‰מפר˘˙נו‡" :י˘ ‰וי מבן י"‚ ˘נ ‰ול‡
בפחו˙ ˘ל‡ מˆינו בכל ˙‰ור˘ ‰י˜ ‡‰רוי
‡י˘ בפחו˙ מבן י"‚‡ ,בל בבן י"‚ מˆינו

כ‡ ח˘בון מ„ו˜„˜ בז ‰מיום ליום ,כפ˙ור ופרח.

‰מע˙י˜[.

לעומ˙ ז‡˙ ,כ‡˘ר „‡‰ם ‡וחז ב„ר‚ ‰מרוממ˙ ˘לפי' ‰ו‡ ר‡וי ל˘פע רב ,ומכל
מ˜ום ‰ו‡ מ˘ים עˆמו כבעל חסרון ומב˜˘ ‡˙ ˘‰‰פע ‰ב˙ור˙ ˆ„˜‡ – ‰זי מוכיח
„‰בר על ˙‰בטלו˙ו ‡‰מ˙י˙ ל˘‰י"˙ – ˘‡ינו מכיר במעל˙ ובמˆי‡ו˙ עˆמו כלל.
ונפ˜‡ מינ‚ ‰ם ל‡ופן ˘‰‰פע ‰מלמעל ‰על „‡‰ם:
‡ם „‡‰ם מב˜˘ ב˙ור˙ ˆ„˜ ‰מ˘ום פחי˙ו˙ו ‡‰מ˙י˙‡ ,זי י˜בל ‰ו‡ ˘‰פע‰
מ„ו„ ‰ומו‚בל˙‰˘ ,ל‡ „רכו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰י‡ מי„ ‰כנ‚„ מי„ ,‰ו‡ם עבו„˙ו ˘ל „‡‰ם

ל‡בו˙ כ˙ב נמי כעין ז:‰

מ„ו„ ‰ומו‚בל˙ ,ועל כן ‰ו‡ ר‡וי ר˜ לˆ„˜ – ‰ממיל‡ ˙בו‡ לו ˘‰פע ‰מועט˙ ומ„ו„.‰

"„כ˙יב ‡י˘ ‡ו ‡˘˘‡ ‰ר יע˘ו מכל

לעומ˙ ז‡˙‡ ,ם „‡‰ם ר‡וי ב‡מ˙ ל˘‰פע" – ‰במ˘פט"‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ יוˆ‡ ממˆי‡ו˙ו

חט‡˙ „‡‰ם ,ו‡ינו ˜רוי ‡י˘ ע„ ˘‰ו‡ בן

ו‚‰בלו˙יו ‰טבעיים ,ו‰רי ‰ו‡ מ˙בטל כלפי ˘מי‡ ומב˜˘ ב˙ור˙ "ˆ„˜‡ – "‰זי ,מי„‰

ובפר˘"י

י"‚ וכ„‡˘כחן ˙‰ם וי˜חו ˘ני בני יע˜ב
˘מעון ולוי ‡חי „ינ‡ ‰י˘ חרבו ו‡ז ‰י'

כנ‚„ מי„ ,‰נמ˘ך עליו ˘פע רב לל‡ ‚‰בלו˙.

לוי בן י"‚ ˘נ ‰כ˘˙ח˘וב ב' ˘נים ˘ע˘‰

‰ר‚˘˙ יע˜ב לעומ˙ מעל˙ו ‡‰מ˙י˙

יע˜ב בבי˙ ‡ל" .ע"כ .וכ" ‰ברע"ב ˘ם,
„"לוי ב‡ו˙ו פר˜ בן ˘ל˘ ע˘ר˘ ‰נ‰
‰י' ו˜רי לי' ‡י˘" ,וכ"כ במחזור ויטרי
ל‡בו˙.

פירו˘,

„‰טעם ‰ו‡ מˆ„ מ˘ ‰בי"‚

˘˜ר‡ו ‰כ˙וב ‡י˘ כ„כ˙יב ]בפר˘˙נו[

˘נ ‰נ˜ר‡ „‡‰ם ‡י˘‰ ,יינו מפני ˘ב‡‰

וי˜חו ˘ני בני יע˜ב ˘מעון ולוי ‡י˘ חרבו

לו ‚„לו˙ ‡ז

ו‚מירי ˘מעון ולוי ב‰‰י‡ ˘ע˙‡ בני

ב ,י ˘‡ז "נ˜ר‡ ‚„ול ונ˜ר‡ ‡י˘"(˘ ,נע˘‰

)ועיין ל˘ון ‰רמב"ם ב‰ל' ‡י˘ו˙

על פי ‡‰מור י˘ ליי˘ב יח„יו ‡˙ ˘ני ‰פירו˘ים ˘בפסו˜ "כי במ˜לי עבר˙י ‡˙
‰יר„ן ‰ז:"‰
‰פירו˘ ˘‰י' לו ליע˜ב מ˜ל בלב„ ,מור ‰על פחי˙ו˙ ‰ערך ˘‰י' יע˜ב מר‚י˘
בעˆמו ,ו„‰בר רמוז בכך ˘‡מר ˘‡ין בי„ו כלום ,ו‰יינו ˘‡ין מעל ‰בעבו„˙ו.
ו‰פירו˘ ˘‰ני מלמ„ ‡˙ ‡מי˙˙ מעל˙ו ˘ל יע˜ב˘ ,נב˜ע לו ‰יר„ן ,ו‰י' ח˘וב
כ˘˘ים רבו‡ ומ˘ ‰רבנו יח„יו.

)וכ" ‰ברע"ב(

ובפירו˘ים ‡לו יח„יו רמוז ‰מעל˙ עבו„˙ו ˘ל יע˜ב :מח„ ‰רי ‰ו‡ עומ„ ב„ר‚‰

טוב ו˘כל טוב ע"‰פ( ,ו‰רוˆ ‰לח˘וב יˆ‡

„‰ו‡ מ„כ˙יב ‡י˘ ‡ו ‡˘˘‡ ‰ר יע˘ו,

נ˘‚ב ‰ור‡וי לב˜יע˙ ‰יר„ן עבורו בלב„ ,ומ‡י„ך ‰ו‡ מ˘ים עˆמו כמי ˘‡ין בי„ו

]ועיי' בר˘ימו˙ כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע חו'

„מיני' ˘מעינן „‡ינו ˜רוי ‡י˘ ע„ ˘‰ו‡

כלום ,ומב˜˘ "ˆ‰ילני נ‡" – "בˆ„˜ "‰ול‡ "במ˘פט".

י"‚ ˘נ‰ ‰וו
ויח˘וב"

)ר‡ ‰ב"ר פ"פ ,יו„ .מ„ר˘ ל˜ח

בר „יע .‰ו‡ף ˘כ˙ב ר˘"י

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

דרוש ואגדה

כ"י במ˜ל"י – ברוך כבו„  '‰ממ˜ומו ,לי˘וע˙ך ˜וי˙י '‰
‡י˙‡ ב˘ל") ‰רˆ ,‰ב( ˘˙‰יבו˙ "כי במ˜לי" ‰ם ר‡˘י ˙יבו˙ "ברוך כבו„ '‰
ממ˜ומו" ]ו‰ם רמוזים ב"כי במ"[ ,ו"לי˘וע˙ך ˜וי˙י ] "'‰רמוזים ב"˜לי"[ .ועל פי ‰מבו‡ר
י˘ לי˙ן טעם ו‰סבר ברמז ז:‰

להתעלות בכח החומר
וי‰י לי ˘ור וחמור

ויו˙ר יע˜ב לב„ו

חמור ז ‰מלך ‰מ˘יח˘ ,נ‡מר עני ורוכב על חמור

)לב ,כ(‰

בב˜˘˙ יע˜ב מוˆ‡ים ‡נו ‡˙ ˘˙י „‰רכים ו‰עבו„ו˙ ‰מ˙ו‡רו˙ בפסו˜ים ‡לו .מˆ„

)לב ,ו .ב"ר ע ,‰ו(

‡ח„‰ ,ר‚י˘ יע˜ב בלבו ˘‡ינו ר‡וי ל˘‰פע ‰כלל ,ו‰יינו ‰מבו‡ר בכ˙וב "לי˘וע˙ך

בספר ˙ור‡ ‰ור )כ„ (‚ ,מב‡ר כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן
נ"ע ˙וכן ‰ו„ע˙ יע˜ב לע˘ו‰˘ ,ו‡ מˆ„ו כבר
˘‰לים ‡˙ עבו„˙ ˘‰י"˙ ב˘לימו˙ ,ומ˘יח ˆ„˜נו
כבר יכול לבו‡ .ועפ"ז מובן˘ ,ז‰ו ‚ם ‰בי‡ור ב„ברי
‰מ„ר˘ "חמור ז ‰מלך ‰מ˘יח" ,כי ז‰ו ˙וכן ‰ו„ע˙ו
˘ל יע˜ב לע˘ו˘ ,מˆ„ו ‰ו‡ מוכן ל‚‡ול˘‰ ‰למ.‰

˜ווי˙י „‡‰ – "'‰ם ‡ינו ר‡וי לי˘וע ,‰ו‰רי ‰ו‡ מ˜וו ‰וסומך ומˆפ ‰לי˘וע˙  '‰ב˙ור˙
"ˆ„˜."‰
ומכיוון ˘יע˜ב ‰י' ר‡וי ל˘‰פע ,‰ו‡ף על פי כן יˆ‡ ממˆי‡ו˙ו ומ‚‰בלו˙יו ,וביטל
עˆמו כליל ,ובי˜˘ ‡ו˙ ‰כ"ˆ„˜ ,"‰על כן ר‡וי ‰ו‡ ל˘פע רב ועˆום ,בל‡ ˘ום מ„י„ו˙
ו‚‰בלו˙ .ו˘פע ז‰ ‰ו‡ ‰מבו‡ר בכ˙וב "ברוך כבו„  '‰ממ˜ומו"˘‰ ,פע˙ ˘‰פע
"ממ˜ומו" – ממ˜ורו ו˘ור˘ו בריבוי וב‰פל‚.‰

אחדות ה' עם "פכין קטנים"

‡מנם ,לכ‡ור‡ ‰ינו מובן‰ ,רי ‡י˙‡ ב‚מר‡
"כ˙יב ו‡רו עם ענני ˘מי‡ ‚ו' ,וכ˙יב עני ורוכב על
חמור – זכו ,עם ענני ˘מי‡ ,ל‡ זכו ,עני ורוכב על
חמור" )סנ„‰רין ˆח .(‡ ,ועפ"ז ˙מו‰ ,‰רי ז˘ ‰יע˜ב
‰י' מוכן ל‡‚‰ול‰ ‰ו‡ מˆ„ ‚ו„ל עבו„˙ו ,ו‡"כ
מ„וע רמז יע˜ב ‡˙ מ˘יח בענין ˘ל "חמור" ול‡
בענין ˘ל "ענן" ˘‰ייך לעבו„ ‰מיוח„˙ " -זכו"?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
‰ענין „רכיב ‰על ‰חמור ‰ו‡ ˘עי"ז יכול „‡‰ם
לבו‡ למ˜ום כז˘ ,‰מˆ„ ‚ב‰ו ‡ו ריחו˜ו‡ ,י ‡פ˘ר
ל‚‰יע ‡ליו לל‡ ‰חמור .וכן ‰ו‡ ‚ם בעבו„˙ ˘‰י"˙,
˘"חמור" מור ‰על "חומר" ,וע"י ˘„‡‰ם עוב„ עם
‰חומריו˙ ל‰עלו˙ו ולזככו‰ ,רי על י„י ז ‰יכול ‰ו‡
ל‚‰יע ול˙‰עלו˙ למ„רי‚ ‰כזו ˘‰נ˘מ ‰מˆ„ עˆמ‰
‡ינ ‰יכול ‰ל‚‰יע ל˘ם.
ועל פי ז ‰י˘ לב‡ר עומ˜ מ‡מר רז"ל "זכו – עם
ענני ˘מי‡ ,ל‡ זכו – עני ורוכב על חמור""„ ,זכו"
מור ‰על עבו„ ‰ב„ברים זכים ורוחניים ,ועל י„י ז‰
מ˙עלים "עם ענני ˘מי‡" ,למ˜ום ˘י˘ בכח ‰נ˘מ‰
לבו‡ ‡לי' מˆ„ עˆמ‡ .‰מנם ,על י„י "ל‡ זכו",
כ˘‰עבו„‰ ‰י‡ בענינים ˘‡ינם מזוככים ,ענינים
‚˘מיים וחומריים ,ומבררים ומזככים ‡ו˙ם‡ ,זי י‰י'
"עני ורוכב על חמור" ,וע"י "‰חמור" י‚יעו למ˜ום
˘‰נ˘מ ‰מˆ„ עˆמ‡ ‰ינ ‰יכול ‰ל‚‰יע ‡ליו.
וז‰ו ˘‡מר יע˜ב לע˘ו "וי‰י לי ˘ור וחמור",
˘‰ו‡ ב‡ מלבן ,ועס˜ ˘ם בבירור וזיכוך „‰ברים
˘‚‰מיים ו‰חומריים ,ולכן ‰רי ‰ו‡ מוכן ל"עני
ורוכב על חמור" ,ל˙‰עלו˙ למ˜ום ˘‡ין בכח
‰נ˘מ ‰לעלו˙ ‡ליו בכח עˆמ.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  70ו‡ילך(

בפירו˘ כ˙וב ז ‰מˆינו בחז"ל ˘ני פירו˘ים.‡ :
"נ˘˙ייר על פכין ˜טנים" )חולין ˆ‡ ,סע"‡( .ב" .מ‰
˜‰ב" ‰כ˙וב בו ונ˘‚ב  '‰לב„ו‡ ,ף יע˜ב ויו˙ר
יע˜ב לב„ו" )ב"ר פע"ז.(‡ ,
ולכ‡ור˘ ,‰ני פירו˘ים ‡לו‰ ,פכים ‰ם .כי,
בפירו˘ ‰ר‡˘ון נ˘‡ר יע˜ב "לב„ו" מחמ˙ „ברים
פעוטים ו"˜טנים" חסרי ח˘יבו˙ ,מ˘‡"כ בפירו˘
˘‰ני ,מור ‰ענין "לב„ו" על ˙כלי˙ ‰עילוי ו‰מעל,‰
וב„ו‚מ˙ ז˜‰˘ ‰ב" ‰יחי„ "לב„ו".
וי˘ לב‡ר ˘ב‡מ˙ ˘ני פירו˘ים ‡לו ח„ ‰ם:
"פכין ˜טנים" – מור ‰על ענינים ˘"˜טנים" ‰ם
ביו˙ר ,ו‡ין ב‰ם כלל מעל ‰וח˘יבו˙‡ ,ל‡ מעלימים
ומס˙ירים ‰ם ל‚מרי על ‡ור „˜‰ו˘˙ – ‰כלי˙
‰חו˘ך )ר‡ ‰מ‡ו"‡ ‡ו˙ פ' ס"נ .כ˘"ט סי' ריח˙ .ו"ח סוף
פר˘˙נו( .וז˘ ‰יע˜ב "נ˘˙ייר" ב˘ביל "פכין" ‡לו
‰ו‡ כי יע˜ב עב„ ל‰עלו˙ ול‚לו˙ ˜„ו˘‚ ‰ם ב„ברים
‡לו ‰רחו˜ים ל‚מרי מ‡ור „˜‰ו˘.‰
ו‡ם י˘‡ל ˘‰ו‡ל‡ ,יך י˙כן ל‚לו˙ ˜„ו˘‰
‚ם במ˜ום ‰חו˘ך‰ ,רי ‰חו˘ך ו„˜‰ו˘ ‰לכ‡ור‰
‰פכים ‰ם?
על ז ‰ב‡ פירו˘ ˘‰ני "˜‰ב" ‰כ˙וב בו ונ˘‚ב
 '‰לב„ו" – ˜‰ב"‰ ‰רי ‰ו‡ "נו˘‡ ‰כל" ,ו‡ין ˘ום
„בר בעולם ˘יכול ל˘נו˙ו ח"ו ו"ל‚רוע" מ‡ח„ו˙ו,
ו‡פילו „‰ברים ‰כי רחו˜ים ˘מס˙ירים על ‡‰ור
‡‰ל˜י‚ ,ם ‰ם מיוח„ים עם ˜‰ב" ‰ב˙כלי˙ ‰יחו„,
ו‚ם ‰ם – ‡מי˙י˙ מ‰ו˙ם ומˆי‡ו˙ם ‰י‡ כח ‰בור‡
˘י˘נו ב‰ם.
ו‡"כ˘ ,ני ‰פירו˘ים ח„ ‰ם„ ,מכיון ˘"נ˘‚ב
˘מו לב„ו" ,ו‰יינו˘ ,מ„ובר כ‡ן על ‡ח„ו˙ו ˘ל
˜‰ב"˘ ,‰מיוח„ ‰ו‡ עם כל „‰ברים ˘בעולם ,ו‚ם
˙כלי˙ ‰חו˘ך מיוח„˙ ‡˙ו עמו ,לכן י˘ בכוח יע˜ב
ל‰עלו˙ ולברר ‚ם ‡˙ "‰פכין ˜טנים" ,מ‡חר ˘‚ם
‰ם מ‡וח„ים עם " '‰לב„ו".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  281ו‡ילך(

