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בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  י˙רו,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙רעב), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים 
‡„מו"ר  כ"˜  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל  נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים 

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

כפי  ‰בי‡ורים  ‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
˘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 
במ„ור  [ובפרט  במ˜ורם  מופיעים  ˘‰ם  כפי  ‰מ˜ורו˙  עם 
וי˘  ‰„ברים],  עי˜רי  ר˜  כ‡ן  ˘מופיעים  סו‚יו˙",  "חי„ו˘י 
ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙  ‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר 
טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙  ו˜וˆר  ‰מו˘‚  ˘מעומ˜ 

וכיו"ב, ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
Œעל ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על 

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

 ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰ מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰ 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



˜ובı ז‰ 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'

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ 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 רפ‡ל לבנוני, הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

ז‰  מˆ„  כי,  מן ‰˜ˆ‰ ‡ל ‰˜ˆ‰ -  ל‰˘˙נו˙  מי„  יוכל  ˘ל‡ ‰י˙‰ ‡ˆלו ‡יז‰ ‰כנ‰,  כך 
˘‰˜ב״‰ ‰ו‡ ״‰˘וכן ‡˙ם״, ˘‰רי י˘ בו ״חל˜ ‡ל˜‰ ממעל ממ˘״, ‰נ‰ ל‚בי ‰˜ב״‰ 

ל‡ ˘ייך לומר ˘י˘ „בר ˘יכול לעמו„ נ‚„ו.

ב‚לוי,  ‡ˆלו  ˙‰י'  ‰‡ל˜י˙,  נפ˘ו  ˘בו,  ממ˘״  ממעל  ‡ל˜‰  ˘‰״חל˜  ˆורך  י˘  ‡ך 
ל‰נ‰י‚ ‡˙ חייו כו׳, ˘‡ז ˙וכל לפעול מ‰ ˘״חל˜ ‡ל˜‰ ממעל ממ˘״ ˆריך לפעול.

וכיˆ„ מ‚לים ‡˙ ‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙ ב‡ופן ˘˙ח„ור ‡˙ כל כחו˙ נפ˘ו?

- ‰רי ז‰ ע״י לימו„ ‰˙ור‰, ˘‚ם ‰י‡ נ˜ר‡˙ ״‡„ם״, כמ״˘ ״ז‡˙ ‰˙ור‰ ‡„ם״, כי, 
י˘נ‰  ˘‡ז  ב˙ור‰,  מ˙יי‚ע  ˘לכן  ל‰בין,  ˘רוˆ‰  ב‡ופן  ‰ו‡  ו‰לימו„  ˙ור‰,  כ˘לומ„ 
˘לו  ˘‰מˆי‡ו˙  כך,  נפל‡״,  ״יחו„  נע˘‰  ‡זי  וכו׳,  ˘מבין  ומˆ‡˙״,  ״י‚ע˙  ‰‰בטח‰ 
ומˆבו  מעמ„ו  על  ‰בט  מבלי  „בר,  כל  לפעול  ביכל˙ו  ו‡ז  ˙ור‰,  ˘ל  מˆי‡ו˙  נע˘י˙ 

בעבר.

( י"ט כסלו ˙˘ל"‚)

עניני ‰ר˘ו˙ – 
מ˙‰ווים מ„בר ‰'!

ˆריך  ‰י‰„ו˙  ˘ענין  לעיל  „ובר   

במ‡כלו  ‡פילו  י‰ו„י  ‡ˆל  ל‰יו˙ 

‰ו‡  ‡ז  ˘‚ם  וכ',  ובמסחרו  וב˘˙יי˙ו 

במעמ„ ומˆב ˘״‰חכם ניכר״.

וי˘ ל˜˘ר ענין ז‰ עם פירו˘ רבינו 

‰רו‡‰  חכם  ״‡יז‰ו  במ‡רז״ל  ‰ז˜ן 

‡יך  „בר  כל  ˘״רו‡‰  ‰נול„״,   ˙‡

‰׳״,  ב„בר  לי˘  מ‡ין  ונ˙‰ו‰  נול„ 

נˆב  „ברך  ‰׳  ˘״לעולם  ב‡ופן  ˘‰ו‡ 

בז‰  ‰בע˘״ט  ˙ור˙  ב‡רוכ‰  (כמבו‡ר  ב˘מים״, 

ב˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ לרבינו ‰ז˜ן);

ב‡כיל˙ו   — ניכר  במ‰  ז‰  ו״חכם״ 

וב˘˙יי˙ו ובכל עניניו.

˘ב‰ם  ענינים  י˘  ‡חרו˙:  במילים 

עוס˜  ‰ו‡  לפעמים   — ˘ינויים  י˘ 

ולפעמים  ב˘˙י׳,  ולפעמים  ב‡כיל‰ 

ו˜יום  ‰˙ור‰  בלימו„  (ל‰ב„יל)  עוס˜ 

‡ין  ˘בו  ‡ח„  ענין  י˘  ‡בל  ‰מˆוו˙; 

˘בכל   — ניכר״  ״‰חכם   — ‰פס˜ 

ניכר  ל‰יו˙  ˆריך  ˘לו  וענין  ˙נוע‰ 

‰נול„״,   ˙‡ ‰רו‡‰  ״חכם  ˘‰ו‡ 

ומ‰וו‰  בו  ˘נמˆ‡   '‰ ב„בר  ומבחין 

‡ו˙ו מ‡ין לי˘.

(י"ט כסלו ˙˘ל"‚)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

עליו  ניכר  י‰י׳  ר‚ע  ובכל  ע˙  ˘בכל  ממנו,  ˘נ„ר˘  לעילוי  ב‰˙‡ם  ˘˙‰י'  כזו  ו‰כנ‰ 
˘‰ו‡ י‰ו„י.

מי‰ו„י „ור˘ים ‰רב‰ יו˙ר ממ‰ ˘„ור˘ים מ˘‡ר ‰עמים, ובל˘ון ‰כ˙וב: ״ר˜ ‡˙כם 
בחר  ˘‰˜ב״‰  ב‚לל  „וו˜‡   - ו‚ו׳״  עליכם  ‡פ˜ו„  כן  על  ‰‡„מ‰  מ˘פחו˙  מכל  י„ע˙י 
ב‡ופן  זכויו˙  ˘ל ‰ענ˜˙  ענין  זו ‡ינ‰  בחיר‰  ˘כן,  מכל ‰עמים״,  בחר˙נו  ״‡˙‰  ב‰ם, 
‰כלים   ˙‡ ל‰כין  ˆריך  ‡ח„  וכל  מיוח„ים,  ˆיוויים  עם  ‰˜˘ור  ענין  ‡ל‡  מ˙נ‰,  ˘ל 
‰עמים״,  מכל  בחר˙נו  ˘״‡˙‰  לכך  ר‡וי  ˘‰ו‡  ל‰ר‡ו˙  ˘יוכל  ‰„רו˘ים  ו‰ענינים 

ב‡ופן ˘״רוממנו מכל ל˘ון"!

ˆריך י‚יע‰ – וכבר נ˙נו ‰כוחו˙
במˆרים  נ‡כל  ״‡˘ר  כמ״˘   - ״חינם״  ˘ל  ענין  ב‰ם  ˘‡ין  ˜„ו˘‰,  עניני  בכל  וכמו 
‰ז‰ר:  ובל˘ון  ״חינם״,  ˘ל  ענין  ‡ין  ‰˜„ו˘‰  בˆ„  ‡בל  ‰‡רı״,  ב״ערו˙  חינם״, 
רבינו ‰ז˜ן  ובל˘ון  ˘לו,  ‚ם ‡˙ ‰י‚יע‰  י˘˜יע  ˘י‰ו„י  י˘ ˆורך   - ובמ‚נ‡״  ״ברי˜ניי‡ 

בספר ‰˙ני‡: ״מע˘ינו ועבו„˙ינו כל זמן מ˘ך ‰‚לו˙".

ובכן: ובכ„י ל‰סיר ˘‡ל‰ ו˜ו˘י‡ זו, נ˙ב‡ר, ˘כיון ˘זו‰י ‰ור‡‰ ˘ל ‰˜ב״‰, ˘‰ו‡ 
ומˆבו  מעמ„ו  ויו„ע ‚ם  ˘ב‰נ‰‚˙ ‰עולם,  כל ‰˜˘יים  ויו„ע ‡˙  ˘בר‡ ‡˙ ‰עולם,  ז‰ 
לכ˙חיל‰  נ˙ן ‰˜ב״‰  בו„‡י   - וכו׳  ו„ם  ב˘ר  ˘‰ו‡  ז‰ ‰‡„ם״)  ˘ל ‰‡„ם (״עולם ˜טן 
‡˙ ‰כחו˙ ‰„רו˘ים ˘ל‡ זו בלב„ ˘בנ״י יוכלו לעמו„ בכל ז‰, ‡ל‡ ‡„רב‰ - ל‰עלו˙ 

‡˙ ‰עולם יח„ עמ‰ם.

ב˙ור‰ – מ˙‡ח„ עם ‰˜ב"‰ ‰כל יכול!
וכח ז‰ נו˙ן ‰˜ב״‰ ע״י ‰˙ור‰:

‡בי  ˘מב˜˘   - רחו˜  במ˜ום  ˘נ˘‡˙  יחי„‰  ב˙  לו  ˘י˘  למלך  מ˘ל  במ„ר˘  ‡י˙‡ 
‰ב˙, ‰מלך, ˘יע˘ו ˘ם עבורו ״˜יטון״, ח„ר, כ„י ˘יוכל ל‰יו˙ יח„ עם ב˙ו.

ומבו‡ר בז‰, ˘„ו‚מ˙ו בנמ˘ל ‰ם ˙ור‰ ונ˘מו˙:

‰נ˘מ‰ נ˜ר‡˙ ״ב˙ כ‰ן״, ˘‰רי ״‡ל˜יכם כ‰ן ‰ו‡״.

וע״פ מ״˘ רבינו ‰ז˜ן ב˙ני‡: ״ונפ˘ ‰˘ני˙ בי˘ר‡ל ‰י‡ חל˜ ‡ל˜‰ ממעל (ומוסיף 
על ל˘ון ‰כ˙וב ˙יב˙) ממ˘״ (ומ˜„ים לז‰ בפר˜ ר‡˘ון ˘״לכל ‡י˘ י˘ר‡ל ‡ח„ ˆ„י˜ 
ממ˘״), ‰רי  ממעל  ״חל˜ ‡ל˜‰  ˘‰י‡  ‚ם ‰״נפ˘ ‰˘ני˙״  נ˘מו˙״,  ˘˙י  י˘  כו׳  ו‡ח„ 

מובן, ˘בכל מ˜ום ˘בו נמˆ‡˙ ‰נ˘מ‰, נמˆ‡ ‰˜ב״‰ יח„ עמ‰.

על  ˘מבלי ‰בט  י˙כן  י˘‡ל ‡ף ‡ח„, ‡יך  ל‡  ˘וב   - מחי' ‡˙ ‚ופו  זו  ˘נ˘מ‰  וכיון 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡רı מˆרים" – מ‡י ˜מ"ל?

"˘עבו„"  בין   / מלכו˙י"?  "˘˙˜בלו  ול‡  לי"  מ˘ועב„ים  "˘˙‰יו  ר˘"י  כו˙ב  מ„וע 
ב˘עבו„  ‰חי„ו˘   / ‡ל˜יך"?   '‰ "‡נכי  על  ‰וˆ‡˙יך"  "‡˘ר  מוסיף  מ‰   / ל"עב„ו˙" 

י˘ר‡ל ל‰˜ב"‰ ˘נ˙ח„˘ במ˙ן ˙ור‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 124 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יום ‰כיפורים ‰מו˙ר ב‡כיל‰ / ‡ח„ו˙ם ˘ל מˆרים לעומ˙ ‡ח„ו˙ם ˘ל י˘ר‡ל

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰רפו‡ו˙ ˘ב˘"ס נˆחיו˙?

 / ברוחניו˙  נˆחיו˙   – ˘ב˘"ס  / ‰רפו‡ו˙  ב˙ח˙ונים  ורומז˙  בעליונים  מ„בר˙  ‰˙ור‰ 
ל‰ר‚י˘ בלימו„ ‰˙ור‰ ˘‰י‡ "נפ˘י" ˘ל ‰˘י"˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‚ עמ' 33 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
רו‡ין ‰נ˘מע – מ„וע? / "˘ומעין ‰נ˘מע" ו"על ל‡ו ל‡ו"

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב„ברי ר"˘ סוף עירובין לענין ‰י˙ר ˘בו˙

יח„˘ עומ˜ ב„ברי ר"˘ ˘‰ם כלל לענין ˘בו˙ים „רבנן, לחל˜ בין ˘בו˙ ˘י˘ ל‰ עי˜ר 
מ‰"˙ ל˘בו˙ ˘כול‰ „רבנן

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 106 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מו„‰ ‡ני!

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
ל‡ במ˜ר‰ ב‡נו ל‡רı ‰לזו

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
לרומם ‡˙ עניני ‰חולין

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

"אשר הוצאתיך מארץ מצרים" – 
מאי קמ"ל?

מדוע כותב רש"י "שתהיו משועבדים לי" ולא "שתקבלו מלכותי"? / בין 
"שעבוד" ל"עבדות" / מה מוסיף "אשר הוצאתיך" על "אנכי ה' אלקיך"? / 

החידוש בשעבוד ישראל להקב"ה שנתחדש במתן תורה

 ıבמעמ„ ‰ר סיני פ˙ח ‰˜ב"‰ ביˆי‡˙ מˆרים: "‡נכי ‰' ‡ל˜יך ‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡ר
מˆרים מבי˙ עב„ים" (פר˘˙נו כ, ב). ומפר˘ ר˘"י: 

"‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡רı מˆרים - כ„‡י ‰י‡ ‰‰וˆ‡‰ ˘˙‰יו מ˘ועב„ים לי".

במטר‰  ממˆרים  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ ‰וˆי‡  ˘‰˜ב"‰  לכ‡ור‰,  מבו‡ר˙,  וכוונ˙ו 
על  ל˜בל  מחוייבים  י˘ר‡ל  ˘בני  לז‰  ‰טעם  ‰י‡  מˆרים  ˘יˆי‡˙  ו‰יינו,  ˘יעב„ו‰ו, 
מˆרים"   ıמ‡ר ˘"‰וˆ‡˙יך  בז‰  ו˙לוי  ˘ייך  ‰' ‡ל˜יך" -  מלכו˙ ‰'; "‡נכי  עˆמם ‡˙ 

(ור‡‰ במפר˘י ר˘"י על ‡˙ר).

‡ך י˘ לעיין (וכן ‰˜˘‰ במ˘כיל ל„ו„): מ‰ ב‡ ‰˜ב"‰ לח„˘ ב‡מיר‰ זו? 

ל‰‚יע  במטר‰  ממˆרים  ‡ו˙ם  מוˆי‡  ˘‰˜ב"‰  מכבר  ז‰  י„עו  י˘ר‡ל  בני  ‰רי 
ל‰˙כלי˙ ˘ל מ˙ן ˙ור‰ ו˜בל˙ ‡ל˜ו˙ו י˙ברך:

על ‰‰ר  ˙עב„ון ‡˙ ‰‡ל˜ים   - ממˆרים  יב) "ב‰וˆי‡ך ‡˙ ‰עם   ,‚) נ‡מר  ˘מו˙  בפ' 
‰ז‰"; 

וכן ב˙חיל˙ פ' ו‡ר‡ נ‡מר (ו, ו-ז): "לכן ‡מור לבני י˘ר‡ל .. ו‰וˆ‡˙י ‡˙כם מ˙ח˙ 
סבלו˙ מˆרים . . ול˜ח˙י ‡˙כם לי לעם ו‰יי˙י לכם ל‡ל˜ים וי„ע˙ם כי ‡ני ‰' ‡ל˜יכם 

‰מוˆי‡ ‡˙כם מ˙ח˙ סבלו˙ מˆרים"; 

‰„‚י˘   – ˙ור‰  למ˙ן  ‰‰כנ‰  בימי   – ˘ם)  פר˘"י  ור‡‰  „-ו.  (יט,  ‚ופ‡  בפר˘˙נו  ו‚ם 
ר‡י˙ם  "‡˙ם  ˙ור‰:  למ˙ן  ‰מבי‡‰  ˘‰י‡  ממˆרים  ‰יˆי‡‰   ˙‡ י˘ר‡ל  לבני  ‰˜ב"‰ 
˘מוע  וע˙‰ ‡ם  ו‡בי‡ ‡˙כם ‡לי.  נ˘רים  כנפי  על  ו‡˘‡ ‡˙כם  למˆרים,  ע˘י˙י  ‡˘ר 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

נעל‰ יו˙ר מכמו ˜ו„ם ‰נס, ‡ע״פ ˘‚ם ‡ז ‰י׳ במעמ„ ומˆב ˘ל ‰י˙ר ו˜„ו˘‰ כו׳.

וכיון ˘מספרים ז‡˙ לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל ולכל בנ״י, וז‰ו ענין ˘ני˙ן ל‰ם ב˙ור‰ ע״י 
‰˜ב״‰, ˘‰ו‡ יוˆר ‰‡„ם, ויו„ע ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ י‰ו„י ˘‰ו‡ ב˘ר ו„ם, נ˘מ‰ ב‚וף, עם 
כל ‰מ„י„ו˙ ו‰‰‚בלו˙ ˘ל ‰‚וף, ובזמן ‰‚לו˙ ובחוı ל‡רı - ‰רי ברור ‰„בר ˘‰˜ב״‰ 

נ˙ן ˙חיל‰ ‡˙ ‰כחו˙ ‰„רו˘ים לכך, כי ״לפום ‚מל‡ ˘יחנ‡״.

חולין,  ˘ל  ממˆב  ‰˙עלו˙  ˘ל  ב‰נ‰‚‰  ˘י˘  ‰˜˘יים  כל  על  ‰בט  ˘מבלי  ו‰יינו, 
בלב„  זו  ל‡  ‰נ‰   - ״נס״  ל‚בי  ‡פילו  ״נס״  ˘ב˙,  ל‚בי  ‡פילו  ״˘ב˙י״  במˆב  ועמי„‰ 
בע‰״ב  נע˘‰  ‰ו‡  ‡„רב‰:  ‡ל‡  ממנ‰,  מ˙פעל  ו‡ינו  לו  מפריע‰  ‡ינ‰  ˘‰סביב‰ 
‰ענין  מˆ„  מבנ״י,  ‰חל   - ‰עולם  לכל  וע„  ‰סביב‰  לכל  „ו‚מ‡  ומר‡‰  ‰סביב‰,  על 
‚ם  ˘נע˘‰  וע„  חוˆ‰״,  מעינו˙יך  „״יפוˆו  ו‰ענין  כ‰ל˘ון  כמוך״, ‡ו  לרעך  „״ו‡‰ב˙ 

״‡ור ל‚ויים״,

ו‰נ‰‚‰ זו נע˘י˙ ‰כנ‰ ˜רוב‰ ל˜יום ‰יעו„ ˘י‰י׳ בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו: ״‡ז ‡‰פוך 
‡ל עמים ‚ו׳ כולם ‚ו׳ לעב„ו ˘כם ‡ח„״, ˘‚ם עמי ‰‡רı י„עו ˘״‰׳ ‡ח„ ו˘מו ‡ח„״.

ובפרט  עלמ‡״,  „‰וי  ˘נין  ‡לפי  ״˘י˙‡  במ˘ך  ועבו„˙ינו״  ״במע˘ינו  ˙לוי  ז‰  וכל 
בזמן ‰‚לו˙, כ˘נמˆ‡ים בין ‰עמים, ˘‡ז פועלים בע˘יי˙ ״„יר‰ לו י˙ברך ב˙ח˙ונים״, 

ע״י לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום מˆוו˙י',

˘עי״ז מ˙˜˘רים בנ״י עם ‰מעמ„ ˘‰י׳ במ˙ן ˙ור‰ - כפי ˘רבינו ‰ז˜ן, בעל ‰˘מח‰ 
‰י˙‰  ˘‡ז  ˙ור‰״,  מ˙ן  ב˘ע˙  ז‰  מעין  לעולמים  ‰י׳  ״וכבר  ב˙ני‡:  כו˙ב  ו‰‚‡ול‰, 
˘ו˙˜  ‰עולם  כו׳  ‚ע‰  ל‡  ˘ור  כו׳  ˆווח  ל‡  ˘״ˆפור  וע„  ‡ל˜ו˙,  ר‡יי˙  כולו  בעולם 

ומחרי˘״, ומכל ‰רוחו˙ ‰י' נ˘מע ‰˜ול ״‡נכי ‰וי׳ ‡ל˜יך״,

ב‡ופן  ו‰נ‰‚‰  מˆוו˙י'  ו˜יום  ב˙ור‰  לימו„ו  ע״י  לפעול  י‰ו„י  ˘ל  בכחו  י˘  וכך 
˘״בכל „רכיך „ע‰ו״, ˘עי״ז מברר ומזכך ומעל‰ ‡˙ ‰עולם, ˘נע˘‰ ״„יר‰ לו י˙ברך 

ב˙ח˙ונים״, ו‡ז ב‡‰ ‰‚‡ול‰...

מי‰ו„י נ„ר˘ יו˙ר
מעמ„ו  על  ˘מבלי ‰בט  מכל ‡ח„,  ל„רו˘  יכולים  נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰: ‡יך  לכ‡ור‰  ‡ך 
ומˆבו, ‰חינוך ˘˜יבל וכו', ‰נ‰ בכל ע˙ ובכל ר‚ע יעמו„ ב‡ופן ˘ל ‰רמ‰, ״‡רים נס״, 
ל‚בי כל ‰עמים ‡˘ר סביבו˙יו, ב‡ופן ˘ל ˘ב˙ (״‡ ˘ב˙׳„י˜ער״), למעל‰ מכל ‰עולם 

˘מסביבו?!

‡יך יכולים ל„רו˘ ממנו ˘ל‡ ר˜ בע˙ לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙, ‡ל‡ ‚ם ב‡כיל˙ו 
וב˘˙יי˙ו ובכל עניני ‰חולין ˘לו י‰י׳ במעמ„ ומˆב ˘״‰חכם ניכר כו'״, וע„ ˘לעיני כל 
ב‰כנ‰,  י˘ ˆורך  טוען ‰ו‡,  ז‰,  ב˘ביל   - ובינ˙כם״  חכמ˙כם  ˘״‰י‡  ניכר  י‰י'  ‰‚ויים 
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‰כח לנ‰ו‚ ˙מי„ ל˘ם ˘מים
ניכר  ˘י‰י׳  נו‚ע  מ‰   - ל˘˙ו˙  ל‡כול ‡ו  יו˘ב  י‰ו„י  כ‡˘ר  ל˘‡ול:  לכ‡ור‰ ‡פ˘ר 

˘זו‰י ‡כיל‰ ו˘˙י׳ ˘ל י‰ו„י „ו˜‡?!

ברכ‰ ‡חרונ‰;  ול‡חרי ‰‡כיל‰,  ר‡˘ונ‰,  ברכ‰  לפני ‰‡כיל‰,  - ‰י‡  ברכ‰  ‡מיר˙ 
ל‰˜ב״‰  ‚וזל  ״כ‡ילו  ברכ‰,  בלי  מעו‰״ז  ‰‰נ‡‰  ‡יסור   ˙‡ ‰סיר  ˘כבר  ל‡חרי  ‡בל 
מ‰ו   - ו˘ו˙‰  ‡וכל  ולכן  מעו‰״ז,  לי‰נו˙  לו  ומו˙ר   - ו‡מו״  ‡ביו   .  . י˘ר‡ל  וכנס˙ 

‰‰כרח לכ‡ור‰ ˘י‰י' ניכר ˘זו‰י ‡כיל‰ ˘ל י‰ו„י?!

ניכר  ˘י‰י'  מסויים –  ב‡ופן  ו˘˙יי˙ו ˆ״ל  ˘‡כיל˙ו  ב˙ור‰ ‚ם ‰חיוב  נכלל  ו‡עפ״כ 
˘זו‰י ‡כיל‰ ˘ל ‡„ם ˘מ˙נ‰‚ ע״פ ˙ור‰, ע״פ ‰ור‡ו˙יו ˘ל ‰˜ב״‰.

‚ם  כ‡מור,  ‡ל‡,  ‰מˆוו˙,  ו˜יום  ‰˙ור‰  לימו„  ˘ל  לענינים  בנו‚ע  ר˜  ל‡   - ז‰  וכל 
ענינים ˘לכ‡ור‰ ‰ם חולין ל‚מרי, ‰רי ‰ו‡ עו˘‰ מ‰ם ״נס״ - ל‰עלו˙ם ול‰‚בי' ‡ו˙ם 
˙ור‰;  ע״פ  ˘מ˙נ‰‚  ‡„ם  ˘ל  ‡כיל‰  ˘זו‰י  ניכר  ‰‡כיל‰  ˘ב˘ע˙  כך,  חולין,  מעניני 
וסוב‡״,  ״זולל  ל‰יו˙  ˘‰˙ור‰ ‡וסר˙  כיון  וסוב‡״,  „״זולל  ל‚מרי ‰ענין  מו˘לל  ולכן 
‡ם  „וו˜‡  ‰ו‡  ומור‰״  סורר  ״בן  ˘ל  ‰„ין  ו‡„רב‰:   .  . ‰‡כיל‰  על  מברך  ‡ם  ‡פילו 
˘י‰יו ‡ˆלו  ב‰י˙ר ˆריך  ו˘˙י׳  ב‡כיל‰  ˘‚ם  מˆוו‰  ˘‰˙ור‰  ו‰יינו,  ‡וכל „בר ‰י˙ר, 
˘למ„ ‡˙  ״חכם״  י„ם ‰ו‡  ˘על  ˘כל ‰‡נו˘י, ‡ל‡ ‚„רים  ˘מעמי„  ול‡ ‚„רים  ‚„רים, 

‰חכמ‰ ˘עלי׳ נ‡מר ״‰י‡ חכמ˙כם ובינ˙כם לעיני ‰עמים״, ˘זו‰י ‰˙ור‰.

˘‡ר ‡ומו˙  ל‚בי  (‰רמ‰  ״נס״  ˘ל  ב‡ופן  י‰ו„י ‰י‡  ˘ל  ו˘˙י'  ˘‰‡כיל‰  ז‰  וענין 
‰עולם) - נמ˘ך ממ˘‰, ״ניסן ˘ל י˘ר‡ל", ל‰יו˙ו מ"˘בע‰ רועים" וביני‰ם ‚ופ‡ ‰רי 

‰ו‡ ״רעי‡ מ‰ימנ‡" ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח˙ מי˘ר‡ל.

ונוסף לז‰ נמ˘ך ‡ˆלם ‚ם נס נעל‰ יו˙ר, ״ניסו ˘ל מ˘‰", ול„ו‚מ‡ בנו‚ע ל‡כיל‰ 
ו˘˙י' ‚ופ‡ - ˘נוסף לכך ˘‰‡כיל‰ ו˘˙י' במ˘ך כל ‰˘נ‰ כול‰ ‰י‡ ענין ˘ל ״נס״, י˘ 
‚ם ‡כיל‰ ו˘˙י' ˘ל מˆו‰, ע״„ ‡כיל‰ ו˘˙י' ˘ל ˘ב˙, ˘ע״י ‡כיל˙ ב˘ר ˘מן ויין י˘ן 

(ככל ‰פרטים ˘ב„בר) מ˜יימים ‰מˆו‰ „"ו˜ר‡˙ ל˘ב˙ עונ‚״.

ל‰מ˘יך ‡˙ ‰˘ב˙ לכל ‰ימים
י˘   - יומין״  כול‰ו  מ˙ברכין  ˘״מיני׳  ˘ענין ‰˘ב˙ ‰ו‡  פעמים  כמ‰  ...וע״פ ‰‡מור 

ל‰מ˘יך ‡˙ ענין ‰˘ב˙ (״„י ˘ב˙׳„י˜ייט״) בכל ימי ‰˘בוע.

וע„״ז ‚ם בענין ˘ל נס - ˘ל‡ יס˙יים ב‚מר ‰זמן ˘בו ‡ירע ‰נס, ‡ל‡ ˙‰י' לו ‰˘פע‰ 
ב‡ופן  עˆמו  ‰נס  ב˘ע˙  ‡ˆלו  ˘‰י˙‰  ‰‰‚ב‰‰  ˘˙ומ˘ך  ‰יינו,  ˘ל‡ח״ז,  ‰זמן  כל  על 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ממלכ˙  לי  ˙‰יו   .  . ‰עמים  מכל  ס‚ול‰  לי  ו‰יי˙ם  ברי˙י,   ˙‡ ו˘מר˙ם  ב˜ולי  ˙˘מעו 
כ‰נים ו‚וי ˜„ו˘"; 

ו‡ם כן, למ‰ ‰וˆרך לחזור ול‰זכיר ˜˘ר ז‰ ˘וב ב˙חיל˙ מעמ„ ‰ר סיני: "‡נכי ‰' 
‡ל˜יך ‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡רı מˆרים"? מ‡י ˜‡ מ˘מע לן?!

ב. ויובן ב‰˜„ים „יו˜ ל˘ון ר˘"י – "כ„‡י ‰י‡ ‰‰וˆ‡‰ ˘˙‰יו מ˘ועב„ים לי": 

‰˙ור‰  ˜בל˙  ˘ל  ז‰  בענין  ר‚יל‰  ˘‡ינ‰  מחו„˘˙,  ל˘ון  ‰י‡  "מ˘ועב„ים"  ל˘ון 
ו‰מˆוו˙ על י„י בני י˘ר‡ל.

בז‰;  וכיוˆ‡  ˘מים",  מלכו˙  "˜בל˙  ‡ו  ‡ל˜ו˙ו",  "˜בל˙  ‰י‡  ‰ל˘ון  כלל  ב„רך 
‰ו‡  (וכן  ‡ל˜ו˙י"  ˘˙˜בלו  ‰‰וˆ‡‰  ‰י‡  "כ„‡י  לומר  לר˘"י  ‰י'  כ‡ן  ‚ם  ולכ‡ור‰ 
‡ו  עליך"),  ‡ל˜ו˙י  ˘˙˜בל  מˆרים,   ıמ‡ר ‰וˆ‡˙יך  כן  מנ˙  "על  כ‡ן:  רב‰  ב˘מו˙ 
"˘˙˜בלו מלכו˙י" (וכל˘ון ר˘"י עˆמו בפ' ‡חרי יח, ב: "˘‡מר˙י בסיני ‡נכי ‰' ‡ל˜יך 

ו˜בל˙ם עליכם מלכו˙י") – ובפרט ˘כן ‰י‡ ל˘ון ‰כ˙וב כ‡ן: "‡נכי ‰' ‡ל˜יך"!

בסיום  ‰כ˙וב  מל˘ון  ‰ו‡  "מ˘ועב„ים"  לל˘ון  ˘‰יסו„  לומר  ‡פ˘ר  ‰י'  לכ‡ור‰ 
˘˙‰יו  ‰‰וˆ‡‰  ‰י‡  "כ„‡י  לומר  לר˘"י  ‰י'  כן,  ‡ם  ‡בל  עב„ים";  "מבי˙   – ‰פסו˜ 
עב„יי" (וכל˘ון ‰כ˙וב בפ' ב‰ר כ‰, מב: "עב„י ‰ם ‡˘ר ‰וˆ‡˙י ‡ו˙ם מ‡רı מˆרים". 
ובר˘"י ו‡˙חנן ‰, טו: "˘˙‰י' לו עב„") – ולמ‰ ‰ו‡ מ˘נ‰ ונו˜ט "˘˙‰יו מ˘ועב„ים 

לי"? 

 – ‡ל˜יך"   '‰ "‡נכי  ‰˙יבו˙   ˙‡ מע˙י˜  ר˘"י  ‡ין  ‰מ˙חיל'  ˘ב‰'„יבור  [ול‰עיר, 
‰וˆ‡˙יך  "‡˘ר   – ˘ב‡מˆע  ‰˙יבו˙   ˙‡ „ו˜‡  (‡ל‡  עב„ים"  "מבי˙  ‰˙יבו˙   ˙‡ ול‡ 
בל˘ון  ל‡  מיוס„˙  ˘‡ינ‰  מחו„˘˙  ל˘ון  ˘נ˜ט  ז‰  עם  ומ˙‡ים ‰„בר  מˆרים"),   ıמ‡ר

"‡ל˜יך" ול‡ בל˘ון "עב„ים", כ„ל˜מן]. 

˘נ˙ח„˘  לב‡ר ‡˙ ‰חי„ו˘  ר˘"י  ב‡  לי"  מ˘ועב„ים  ל˘ונו "˘˙‰יו  ˘ב„יו˜  ‡ל‡, 
ב‡מיר‰ זו, כ„ל˜מן. 

‚. בי‡ור ‰ענין:

˘מים  מלכו˙  על י‰ם  ל˜בל  ˆריכים  ˘‰ם  מכבר,  י˘ר‡ל  לבני  ‰„בר  נו„ע  ‡כן, 
("‡ל˜ו˙י"), ˙וך ˜בל‰ מל‡‰ ˘ל ˆיוויי ‰˜ב"‰ ˘‰וˆי‡ ‡ו˙ם ממˆרים; 

‡בל ע„יין ‡ין בז‰ ˘ליל˙ ‰חירו˙ ˘ל חיים "‡י˘יים". וכמו מלך ב˘ר ו„ם, ‰חו˜˜ 
חו˜ים לבני ‰מ„ינ‰ ו‰ם מ˜בלים עלי‰ם עול מלכו˙ו ל˜יים ‚זירו˙יו, ‡בל ‡ין ז‰ מבטל 

‰חפ˘יו˙ ˘ל‰ם בענינים ‡חרים, עניני‰ם ‰פרטיים.

ועל ז‰ ב‡ ‰˜ב"‰ כ‡ן וחי„˘ ב‡מיר˙ו: "˘˙‰יו מ˘ועב„ים לי", ˘פירו˘ו ˘עבו„ 
מוחלט ל‰˜ב"‰, ‰יינו ˘י‰ו„י ‡ין לו מˆי‡ו˙ בפני עˆמו ו‡ין לו ˘ום חירו˙ (עˆמי˙), 
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לבעל  "˘עבו„"  לל˘ון  (ב„ומ‰  ע˘יו˙יו  ובכל  נכסיו  בכל  כולו,  כל  ל‰'  מ˘ועב„  ‰ו‡ 
חוב, ˘מ˘ועב„ בכל ‡˘ר לו ל˘לם ‡˙ חובו). 

˘עב„  כי, ‡ף   – עב„יי"  – "˘˙‰יו  בל˘ון "עב„ו˙"  ר˘"י  נ˜ט  ˘ל‡  ‚ם ‰טעם  וז‰ו 
‰ו‡ רכו˘ו ˘ל ‰‡„ון ו˘ייך לו ל‚מרי, ‰רי עי˜ר ‰‰„‚˘‰ ב˘ם "עב„" ‰י‡ על ‰עבו„‰ 
ו‰˘ירו˙ ˘‰ו‡ עו˘‰ עבור ‡„ונו, ו‡ין ניכר כל כך ב˘ם ז‰ ענין ‰"עול" ‰˙מי„י, בכל 

ע˙ ובכל ˘ע‰ (ובפ˘טו˙ - ‚ם לעב„ י˘ זמנים ˘ב‰ם ‰ו‡ "פנוי" למנוח‰ וכו'); 

ו‡ילו כ‡ן נ˙ח„˘ ˘‰יחס ˘ל בני י˘ר‡ל ל‰˜ב"‰ ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל "˘עבו„" מוחלט, 
˘‰מˆוו˙ מ˜יפו˙ ‡˙ כל חיי ‰‡„ם, ‡ין ר‚ע ונ˜ו„‰ ‡˘ר "פנויים" מחיוב מˆו‰, ובכל 

„בר ˘בחיי ‰‡„ם י˘ ‰ור‡‰ ב˙ור‰ על „בר ‡ופן ע˘יי˙ו. 

מ‰˙יבו˙   – ‰מוחלט?  ‰"˘עבו„"  ענין   ˙‡ לח„˘  ב‡  ˘‰כ˙וב  ר˘"י  למ„  מנין   .„
˘‰ע˙י˜ ב'„יבור ‰מ˙חיל', "‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡רı מˆרים" (˘לכ‡ור‰ ‡ין ב‰ן חי„ו˘, 

כנ"ל ס"‡): 

ר˘"י לומ„, ˘‰˙יבו˙ "‡נכי ‰' ‡ל˜יך" - מכוונו˙ ל‰ענין ‰י„וע מכבר, ז‰ ˘‰˜ב"‰ 
‰ו‡ ‰˘ליט ו‰מלך על י˘ר‡ל, "‡ל˜י י˘ר‡ל", ולכן ˆריכים ‰ם לעב„ו ול˘ר˙ו; 

"כ„‡י  ח„˘,  „בר  ל‰וסיף  ב‡ו˙  מˆרים"   ıמ‡ר ‰וˆ‡˙יך  "‡˘ר  ‰˙יבו˙  ו‡ילו 
"עב„ים"  ס˙ם  (ל‡  ל‰יו˙  י˘ר‡ל ˆריכים  ˘בני   - לי"  מ˘ועב„ים  ˘˙‰יו  ‰י‡ ‰‰וˆ‡‰ 

ו"מ˘ר˙ים" ל˜ב"‰, ‡ל‡) "מ˘ועב„ים לי" ל‚מרי: 

כיון ˘בני י˘ר‡ל ‰יו בעב„ו˙ ב‡רı מˆרים, ˘˘ם ‰יו ל‡ ס˙ם "עב„ים" ‡ל‡ ב‡ופן 
ב˘ם  במˆרים  ˘‰י˙‰  ‰עב„ו˙  ˘מזכירים  מ˜ומו˙  בכמ‰  ˘מˆינו  [וכפי  "˘עבו„"  ˘ל 
י.  כ„,  מ˘פטים   .‰ י‡,  ב‡   .„  ,‰ ˘מו˙  פר˘"י  כ‡ן.  ‰פסו˜  ב‰מ˘ך  פר˘"י  (ר‡‰  מˆרים"  "˘עבו„ 
ועו„)] – עבו„˙ פרך, וע„ ל‡ופן ˘ל "˙כב„ ‰עבו„‰" (˘מו˙ ‰, ט), למעל‰ ממ„י„‰ וכו' – 

ס˙ם  (ל‡  ˘˙‰יו   - במˆרים  ˘‰י'  מ‰"˘עבו„"  זו  - ‰וˆ‡‰  לכן "כ„‡י ‰י‡ ‰‰וˆ‡‰ 
כעב„ים למלך, ‡ל‡) מ˘ועב„ים לי", ב˘עבו„ מוחלט ו˘לם.

[ולפי „רכנו יובן „יו˜ נוסף: 

בכמ‰ מ˜ומו˙ כ˙ב ר˘"י ˘‰יˆי‡‰ ממˆרים ‰י˙‰ "על מנ˙" ˘י˜יימו מˆו‰ פלוני˙, 
ו‡ילו כ‡ן ˘ינ‰ מל˘ונו ‰ר‚יל‰ וכ˙ב "כ„‡י ‰י‡ ‰‰וˆ‡‰" וכו';

כי ‰ל˘ון "על מנ˙" מ˘מע‰ ˙נ‡י, ˘מ˜˘רים „בר ‡ח„ ב„בר ˘ני – ב‚לל ˘ע˘י˙י 
לך „בר ‡ח„, לכן מ˙חייב ‡˙‰ לע˘ו˙ „בר ‡חר – ו‡ילו בני„ון „י„ן ‰פירו˘ ‰ו‡ ˘ענין 
מלכו˙ו, ‡ל‡)  ב˜בל˙  מחוייבים  ממˆרים  ˘יˆ‡ו  ˘ב‚לל  ל‰' (‡ינו "˙נ‡י"  ‰"˘עבו„" 
‰ו‡ ‰פירו˘ ו‰מכוון ב"‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡רı מˆרים" ‚ופ‡, „‰‰וˆ‡‰ ˘ל ‰˜ב"‰ ‡˙ 
לו  "מ˘ועב„ים"  י‰יו  ˘מע˙‰  ‰י‡"  "כ„‡י  ‰רי  מˆרים  ˘ל  מ‰"˘עבו„"  י˘ר‡ל  בני 

י˙ברך, ו„ו"˜]. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

 ‰וספ‰ . 
לקט מתוך דברות קודש 
בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו, ובאו כאן כמעט ללא עריכה, 
באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

לרומם את עניני החולין
יהודי צריך להתנהג מרומם - 'נס' - בעניני הרשות / הכח לזה מ'נסן של ישראל' 
/ להמשיך את השבת לכל השבוע / מיהודי נדרש יותר / חובת היגיעה – הכוחות 
כבר נתנו / בנשמה ובתורה – הקב"ה הכל יכול / עניני הרשות – מתהווים מדבר 

הוי'!

‰˙ווע„ו˙ זו ˜˘ור‰ עם ענין ˘ל נס.

ו‰נ‰, ‰טעם ˘נ˜ר‡ ב˘ם ״נס״ ‰ו‡ - ב‚לל ˘״נס״ ‰ו‡ מל˘ון ‰רמ‰, כמו ״‡רים נס 
על ‰‰רים״, ˘ז‰ו ענין ˘עומ„ למעל‰ מ‰˘טח ˘מסביבו.

ל˘‡ול  יכול  ˘‚וי  יום  ז‰ו  ˘לכ‡ור‰  ‰˘ב˙,  ענין  כללו˙  ז‰  ‰רי   - בזמן  ו„ו‚מ˙ו 
‰˘בוע,  ימי  מכל  ˘למעל‰  יום  ז‰  ‰רי  ‰ענין  ב‡מי˙י˙  ‡בל  מיומיים",  יום  ״מ‰  עליו 
˘לכן ‡סור ל‰˙עס˜ ל‡ ר˜ במל‡כו˙ ‡סורו˙, ‡ל‡ ‚ם ב״עוב„ין „חול״, ו‰יינו, ˘ביום 
˘‰ם  ז‰  יום  ˘ל  ב˘עו˙  ˘י˘  ‰˜„ו˘‰  מˆ„  ‰חולין,  עניני  מכל  י‰ו„י  מ˙על‰  ‰˘ב˙ 
למעל‰ מ‰˘עו˙ ˘ל ˘˘˙ ימי ‰˘בוע, כך, ˘יום ‰˘ב˙ ל‚בי ימו˙ ‰חול ‰ו‡ ב„ו‚מ˙ 

נס ל‚בי טבע.

כל ‡ח„  על  ‚ם  (˘˜‡י  ˆ„י˜ים״  כולם  ״ועמך  בכלל,  לבנ״י  בנו‚ע  ‚ם  מובן  ...וע„״ז 
מי˘ר‡ל ב˙ור פרט, כ„מוכח מ‰מ˘נ‰, ˘לומ„˙ מז‰ ˘״כל י˘ר‡ל י˘ ל‰ם חל˜ לעולם 
‰ב‡", ו‰רי ‰פירו˘ ו‰„ין „״כל י˘ר‡ל״ ‰ו‡ (ל‡ ר˜ ע״˘ ‰רוב, ‡ל‡) בנו‚ע לכל ‡ח„ 

מי˘ר‡ל ב˙ור יחי„ ופרט):

 - נס״  ״‡רים  נסי,  - ‡ופן  יו˙ר  נעל‰  ב‡ופן  ל‰יו˙  בנ״י ˆריכ‰  ˘‰נ‰‚˙   - וב‰˜„מ‰ 
ניכר  ˘‰חכם  ״כ˘ם  ב‰לכו˙ „עו˙:  ובל˘ון ‰רמב״ם  ˘‡ר ‡ומו˙ ‰עולם,  ל‚בי ‰נ‰‚˙ 
ובמ˙נו״,  ובמ˘‡ו  וכו׳  ובמ˘˜‰ו  במ‡כלו  במע˘יו  ניכר  ˘י‰י׳  ˆריך  כך  כו׳  בחכמ˙ו 
˘כל ע˘ר˙ ‰„ברים ˘מפרט ˘ם ˆריכים ל‰יו˙ ב‡ופן נעל‰ יו˙ר מ‡˘ר ‰נ‰‚˙ ‰עולם.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ‡ן ‡נחנו וכ‡ן עלינו ל‰‡יר ב‡ור ‰˙ור‰ ב„רכי ‰עבו„‰
כ״˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰"˜ ‰רב ˆמח  ˘‡ל ‡ח„ ‰חסי„ים ‰‚„ולים ‡˙ ‰ו„  ˙רי״ז  ב˘נ˙ 
במ‡„  נכסוף  כי  לבבו  וי‚ל‰  ˙״ו  ל‡״י  ‰נסיע‰  „בר  על  זי״ע  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰   ˜„ˆ
‰לל  רבי  ‰נו„ע  לחסי„  [‰כוונ‰  ‰לל  רבי  ל‡מר:  ויענ‰ו  ועבו„‰,  ב˙ור‰  ˘ם  ל˘˜ו„ 
לע˘ו˙  י˘  י˘ר‡ל,   ıר‡ רוˆ‰   ‰˙‡ ו‡ילו  י˘ר‡ל   ıר‡ חסר‰'  'ל‡  זˆו˜"ל]  מפ‡ריט˘ 

כ‡ן ‡רı י˘ר‡ל, ע˘‰ כ‡ן ‡רı י˘ר‡ל!".

בני  מ‡מינים  כולנו  לע„.  י˜ום  ‡ל˜ינו  ו„בר  וכ‡מור  וב‰יר‰  מ‡יר‰  ‰ז‡˙  ‰מענ‰ 
‡בו˙ינו  כ״˜  ˘ל  ‡ור  ו˙ור‰  חיים  ˙ור˙  ב„ברי  ‰‡מור  בכל  ˘למ‰  ב‡מונ‰  מ‡מינים 
‰˜„ו˘ים, ‡˘ר ˙כלי˙ ‰כוונ‰ „ירי„˙ ‰נ˘מ‰ ב‚וף ‰ו‡ ל‰‡יר מח˘כי עולם ז‰, ב‡ור 
כלל,  ‰ב„ל  בלי  מי˘ר‡ל  ו‡ח„  ‡ח„  בכל  י˘נ‰  ‰לזו  ‰כוונ‰  ‰עבו„‰.  ו„רכי  ‰˙ור‰ 
‰‡ומר  ‰פ˘וט  ו‡י˘  ב˙ור‰  „רזין  רזי  ומ‚לי  ח„ו˘ים  ‰מח„˘  ‰ו‡  ‡ח„  י˙׳  לפניו  כי 

˙‰לים, ור˜ ‡ח˙ כי לבבו י‰י׳ ˙מים ל˜יים מˆו˙ ‰‡-ל.

עלינו ל‰˙בונן כי ל‡ במ˜ר‰ ב‡נו ל‡רı ‰לזו, ול‡ במ˜ר‰ ‰˜רנו מר ‰‚לו˙ בעניני 
י˙׳  ו‰ו‡  י˙׳  רˆון ‰בור‡  ו‰„בר ‰ו‡  „בר ‰ו‡,  ועיכובים ‰ל‡  מניעו˙  וערפלי  ‰ח˘ך 
רחום וחנון מל‡ רחמים, ‡ם כן ‰ל‡ ‰ו‡ י˙' „ור˘ מ‡˙נו, כי ‡נחנו חלו˘י ‰כח ורפויי 
‡ונים ‰נמˆ‡ים ב„ור י˙ום כז‰ ועב„ו ‡˙ ‰עבו„‰ ‰‚„ול‰ ו‰כב„‰ ‰לזו, ל‰‡יר מח˘כי 
‡רı ב‡ור ˙ור‰ ועבו„‰, ‡˘ר בלי ספ˜ וספ˜ ספי˜‡ ‰ו‡ י˙׳ נו˙ן לנו כח ועוז לע˘ו˙ 

חיל, ור˜ כי נרפים ‡נחנו נרפים, מלע˘ו˙ ‡˙ ‰מוטל עלינו לע˘ו˙ו.

כ‡ן  לע˘ו˙  מעין ‰‡ל˜י „ברי ˜„˘ ‰˜„˘ים, "י˘  חיים  מים  מ˜ור  ובכן ‡˘וב‰ ‡ל 
מבין ‡˙ ‡˘ר  בין  כל ‡ח„  כבר ‰‚יע ‰ע˙ ‡˘ר  י˘ר‡ל".   ıכ‡ן ‡ר ע˘‰  י˘ר‡ל,   ıר‡
לפניו, ‡ין ל‰ביט על ימין ועל ˘מ‡ל, ו‡ין לנו לחפ˘ מ˜ומו˙ ‡חרים, כ‡ן ‡נחנו וכ‡ן 
בחיים  לנו  ˙עו„‰  כי  לי„ע  וכבר ‰‚יע ‰ע˙  ב„רכי ‰עבו„‰,  ב‡ור ‰˙ור‰  ל‰‡יר  עלינו 

ב˙עו„˙ו ‰י‡ ל‰יו˙ בעזר ‡חינו לעוררם על כל „בר ‰טוב ו‰מועיל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' ˙פ‰-ו)

פניניםפנינים

אחדותם של מצרים לעומת 
אחדותם של ישראל

ויחן ˘ם י˘ר‡ל נ‚„ ‰‰ר
כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„
(יט, ב. ר˘"י)

נוסע  מˆרים  "ו‰נ‰  ב˘לח  בפ'  ע‰"פ 
כ‡י˘  ‡ח„  "בלב  ר˘"י  פיר˘  ‡חרי‰ם" 
בפר˘˙נו  ˘ינ‰  טעם  מ‰  לעיין  וי˘  ‡ח„", 

וכ˙ב "כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„".

וי˘ לב‡ר:

מרע‰ו.  ‡י˘  ‰יו  חלו˜ים  מˆרים,  ‡נ˘י 
וע„  ‰חרטומים,  מˆרים,  מלך  מפרע‰ 
‰יו  ‡ח„  ב„בר  ור˜   ."'‰ „בר   ˙‡ ל‰"יר‡ 
בנו‚ע  ולכן  י˘ר‡ל.   ˙‡ ב˘נ‡˙ם   – ˘ווים 
למˆרים ‰ל˘ון ‰ו‡ "בלב ‡ח„ כ‡י˘ ‡ח„", 
כי ז‰ ˘‰יו "כ‡י˘ ‡ח„" כ‡˘ר ר„פו ‡חרי 
י˘ר‡ל ‰י' מפני ‰יו˙ם "בלב ‡ח„" ב˘נ‡˙ 

י˘ר‡ל ˘בליבם.

מ˘‡"כ עם י˘ר‡ל ‰יו מ‡וח„ים וב˜ירוב 
עם   – ‡ח„  עם  ‰יו˙ם  מפני  ל˘ני  ‡ח„ 
י˘ר‡ל, ולכן בנו‚ע ל‰ם ‰ל˘ון ‰ו‡ "כ‡י˘ 
‡ח„ בלב ‡ח„", ˘˙חיל‰ ‰יו "כ‡י˘ ‡ח„" 
– ב˜ירוב וב‰˙‡ח„ו˙ ז‰ לז‰, ועי"ז ‰יו ‚ם 

"בלב ‡ח„", ברˆון ‡ח„ ל˜בל˙ ‰˙ור‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 101 ו‡ילך)

יום הכיפורים 
המותר באכילה

וי˜ח י˙רו ‚ו' עול‰ וזבחים ‚ו' ויבו‡ ‡‰רן 
‚ו' ל‡כל לחם עם חו˙ן מ˘‰ ‚ו' וי‰י ממחר˙ 
וי˘ב מ˘‰ ל˘פוט ‡˙ ‰עם ‚ו'
וי‰י ממחר˙ – מוˆ‡י יום ‰כיפורים ‰י'
(יח, יב-י‚. ר˘"י)

לומר  ‡פ˘ר  ‡יך  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
„‡"כ  יו‰"כ",  "מוˆ‡י  ‰ו‡  ˘"ממחר˙" 
‰˜ריבו  ו‡יך  ‰כיפורים,  ביום  י˙רו  ב‡ 
עול‰ וזבחים ו‡כלו לחם בעיˆומו ˘ל יום 

‰כיפורים? ו˙ירˆו ב‡ופנים ˘ונים.

וי˘ ל˙רı בפ˘טו˙:

יום  „יני  לכל  ˘‰טעם  בכ˙וב  מפור˘ 
עליכם  יכפר  ביום ‰ז‰  ‰כיפורים ‰ו‡ "כי 
ב‡ים  ‰כיפורים  יום  ˘„יני  ו‰יינו  ‚ו'", 

מˆ„ ‰יו˙ו יום סליח‰ וכפר‰.

ב„יני  נ˙חייבו  ל‡  ˘נ‰  ב‡ו˙‰  ו‡"כ, 
[ביום  ביום  "בו  ר˜  ˘‰רי  ‰כיפורים.  יום 
לי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  נ˙רˆ‰  ‰כיפורים] 
כ„ברך",  סלח˙י  למ˘‰  לו  ו‡מר  ב˘מח‰ 
"סלח˙י"  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‡מיר˙ו  ל˘ע˙  וע„ 
ופ˘וט  כפר‰,  יום  ‰כיפורים  יום  ‰י'  ל‡ 
˘‡ין לומר ˘חלו˙ „יני יום ‰כיפורים י‰יו 
‰יום  ˙חיל˙  ˘על  בעו„  מ‰יום,  חל˜  על 

ל‡ חלו „ינים ‡לו.

ו‰˜ריבו  לחם  ‡כלו  ‡יך  ‰יטב  ומובן 
˘נ‰  ב‡ו˙‰  כי  ‰כיפורים,  ביום  ˜רבנו˙ 
ל‡ נ‡סרו ב„ברים ‡לו ביום ‰‰ו‡. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 212 ו‡ילך)

עיונים וביאורים קצרים



ט

הרפואות שבש"ס נצחיות?
התורה מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים / הרפואות שבש"ס – נצחיות 

ברוחניות / להרגיש בלימוד התורה שהיא "נפשי" של השי"ת

נוטרי˜ון  ˘‰י‡  חז"ל  „ר˘ו  "‡נכי",   – ‰„ברו˙  בע˘ר˙  ‰ר‡˘ונ‰  ‰˙יב‰  ‡ו„ו˙ 
"‡נ‡ נפ˘י כ˙בי˙ י‰בי˙" (˘ב˙ ˜‰, ‡ ל‚רס˙ ‰ע"י). ובספרי חסי„ו˙ פיר˘ו ˘‰˘י"˙ ‡ומר 

כביכול "‡ני ‡˙ עˆמי ‰כנס˙י וכ˙ב˙י ב˙ור˙י" (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ˘לח מח, „ ו‡ילך).

עˆמו  ‰˘י"˙   ˙‡ ב‰  ˘י˘  ˘‰˙ור‰,  מובן  ממיל‡  נˆחי,  ‰ו‡  י˙'  ˘‰בור‡  ומכיוון 
ומפור˘  ברור  "„בר  ‰רמב"ם:  ובל˘ון  ע„.  לעולמי  ועומ„˙  נˆחי˙  ‰י‡  ‚ם  "נפ˘י",   –
‚ירעון  ול‡  ˘ינוי  ל‡  ל‰  ‡ין  עולמים,  ולעולמי  לעולם  עומ„˙  מˆו‰  ˘‰י‡  ב˙ור‰, 
לעולם  מ˘˙נים  ומ˘פטי'  חו˜י'  פ"ט ‰"‡); "‰˙ור‰ ‰ז‡˙, ‡ין  יסו‰"˙  (‰ל'  ˙וספ˙"  ול‡ 
ולעולמי עולמים" (‰ל' מלכים פי"‡ ‰"‚. ור‡‰ בי‡ור ענין ז‰ ב‡רוכ‰ בל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 182 

ו‡ילך).

ו‡ינ‰  נˆחי˙  פרטי', ‰י‡  כל  על  פ‰  ˘בעל  ˙ור‰  ‚ם  בלב„, ‡ל‡  ˘בכ˙ב  ˙ור‰  ול‡ 
מ˘˙ני˙ לנˆח נˆחים. ˘‰ל‡ כל ‰˙ור‰ כול‰ – "מ˜ר‡ מ˘נ‰ ˙למו„ ו‡‚„‰ ‡פילו מ‰ 
‰˜„ו˘‰,  מ˙ור˙נו  חל˜  ‰ו‡  לכל  כ‡˘ר  ‰כל  רבו",  לפני  ל‰ורו˙  ע˙י„  ו˙י˜  ˘˙למי„ 

ו"כבר נ‡מר למ˘‰ בסיני" (ירו˘למי פ‡‰ פ"ב ‰"„).

ומע˙‰ י˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ ‚„ול‰ ועˆומ‰:

וכמ‰  ב‡לו,  וכיוˆ‡  ורפו‡ו˙י‰ם  ‡„ם  בני  בטבעי  ‰עוס˜ו˙  ב˘"ס  סו‚יו˙  מˆינו 
מעניינים ‡לו ‡ינם נו‰‚ים בימינו, לפי ˘נ˘˙נו ‰טבעים (ר‡‰ רמ"‡ ‡‰"ע סי' ˜נו ס"„ בנו‚ע 
לטבע  ˘‰˙‡ימ‰  רפו‡‰  ו‡ו˙‰  ועו„),  סכנ‰.  לענייני  בנו‚ע  ס˜"‡  סי' ˜ע"‚  מ‚"‡ ‡ו"ח  ליול„˙, 

בני ‡„ם בזמן ‰˘"ס, ‡ין ב‰ ˙ועל˙ בזמננו.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יינ‰ ˘ל ˙ור‰
החסידות דרך עלל הפרשה בעניני ביאורים

כ

לא במקרה באנו לארץ הלזו
האם יעלה על דעת איש, כי א- ל אלקים הוי׳ צבאות הזן ומפרנס כל יצור המכין 

מזון לכל חי, וגם לתולעת הנמצא במדבר שמם ממציא את מחיתו הנה יטריח 
את בחיר הנבראים רק בכדי להשיג לחם חקו?

חומר בי„י ‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰
ל‰˙בונן  ‚ופו  חומר  מח˘כי  לו  מ‡יר  ‰‡ל˜ים  נר  ˙ור‰,  ‰יו„ע  מי˘ר‡ל  ‡ח„  כל 

לנ˘מ˙ו,  נ˙נ‰  ‡˘ר  ב˘ליחו˙  מ‡˙ו  ˘ו‡ל  ‰‡ל˜ים  ומ‰  ˙בל,  פני  על  ‰יו˙ו  במטר˙ 

ומ‰ו ˙כלי˙ טלטולו ממ„ינ‰ למ„ינ‰.

יחיו, ‰ע˙י˜ ‰׳ ‡ו˙ו  בי˙ו  בני  כלכל˙  מזון ‚ופו, ‡ו  ו‰ב˘ר,  ב˘ביל ‰לחם  ר˜  ‰‡ם 

מ‡רı מול„˙ו, ממ˜ום מ‚ורו וירחי˜‰ו מ‡בו˙יו, ממ˘פח˙ו ומ˘פח˙ ‰וריו, מן ‰ˆיונים 

מ˜ום ˘ם ˜ברו˙ ‡בו˙ ‡בו˙יו נ״ע, י˙ן לו מט‰ נו„„ ללכ˙ ‡ל ‡רı ‡חר˙, ב‡ין מכיר 

ומו„ע בסביב‰ ח„˘‰, ‰‡ם כל ‡ל‰ ר˜ ב˘ביל ל˙˙ טרף לב˘רו?

‰מכין  יˆור  כל  ומפרנס  ‰זן  ˆב‡ו˙  ‰וי׳  ‡ל˜ים  ‡-ל  כי  ‡י˘,  „ע˙  על  יעל‰  ‰‡ם 

מזון לכל חי, ו‚ם ל˙ולע˙ ‰נמˆ‡ במ„בר ˘מם ממˆי‡ ‡˙ מחי˙ו ‰נ‰ יטריח ‡˙ בחיר 

‰נבר‡ים ר˜ בכ„י ל‰˘י‚ לחם ח˜ו?

‡ל‡  ‡ינו  מי˘ר‡ל  ‡ח„  וכל  כוננו,  ‚בר  מˆע„י  מ‰׳  ‡˘ר  רו‡ים  ‰ננו  במוח˘  ‡ל‡ 

חומר בי„י ‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' רמ‡-ב)

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה'ה' עבעבודודתת בבענעניניניי וומכמכתבתביםים ששיחיחותות
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ל˘מוח ול‰ו„ו˙ ל‰˘ם י˙ברך עם כל ‰לב
ו‰נ‰, לכל ז‰ ‰י' ˆריך ל‰‚יע, ‡ילו ‰י׳ מ„ובר ‡ו„ו˙ ‡חרים, ‡בל כ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ 
ולר‡ו˙ ‡˙ ‰ˆ„  בז‰  לעיין  כו˙ב˙,  בענינים ‡ו„ו˙ם  ˙˙בונן  עˆמ‰  כ˘‰י‡  עˆמ‰, ‰רי 

ימין ˘בז‰, ‡זי יוˆ‡ ח˘בון ‡חר ל‚מרי, ול„ע˙י, ‰ו‡ ‡כן ‰ח˘בון ‰נכון, כלומר:

˘ר˜  יור˜,  בניו  ˘נמˆ‡˙  כך  על  ומבלי ‰בט  טובים,  ביל„ים  חנן ‡ו˙‰  י˙ברך  ‰˘ם 
‡חוז ˜טן מיל„י י˘ר‡ל מ˜בלים חינוך ˙ורני, נ˙ן ל‰ ‰˘ם י˙ברך ‡˙ ‰‡ו˘ר ˘‰יל„ים 
˘ל‰ מ˜בלים ל‡ ר˜ חינוך ˙ורני ס˙ם, ‡ל‡ ‚ם חינוך חסי„י בי˘יב‰ ˘נוס„‰ ע״י נ˘י‡י 
י˘ר‡ל, ומבלי ‰בט על כך ‡˘ר - ככ˙ב‰ - בעל‰ כו', ‰רי ‰ו‡ ל‡ ‰פריע לחינוך כז‰, 
ומבלי  לסייע,  עליו  ˘‰י׳  ל‰  ‰נר‡י˙  במי„‰  ל‡  ‡ם  ‚ם  מסייע,  עו„  ‰ו‡  ‡„רב‰,  ‡ל‡ 
‰בט על כך ˘בעל‰ ‰ו‡ ‡י˘ עס˜ים בניו יור˜, ולמרב‰ ‰ˆער י„וע כיˆ„ עוברים ˘ב˙ו˙ 
וימים טובים ‡ˆל רובם, ובמ‰ ‰ם מבלים ‡˙ זמנם ‰פנוי וכו', ‰˘י״˙ ‰ˆליח‰, ˘בעל‰ 
פרס.  ל˜בל  מנ˙  על  ˘ל‡  מ‡ליו  ומובן  י˘ר‡ל,  בני  ˆיבור  לˆרכי  מזמנו  חל˜  מ˜„י˘ 
וכך יכול‰ ‰י‡ ל‰מ˘יך ‡˙ ‰ח˘בון מ‰ˆ„ ‰טוב, ˘בטח יו„ע˙ ‰י‡ פרטים רבים יו˙ר 

˘‡ינם י„ועים לי, וכ˘˙ע˘‰ ‡˙ ‰סך ‰כל מכל ז‰, ˙ר‡‰ כבר בעˆמ‰ מ‰י ‰˙וˆ‡‰.

ו‰˘י"˙ י‚רום ל‰ ‡ו˘ר, ˘מע˙‰ ול‰ב‡ ˙ביט ר˜ בעין טוב‰ על בעל‰ ועל יל„י‰ם 
ל‰˘ם  ול‰ו„ו˙  ל˘מוח  כמ‰ ‡פ˘ר  ע„  בעˆמ‰  ˙ר‡‰  ˘‡ז  כל ‰סביב‰,  ועל  ˘יחיו -   -

י˙ברך עם כל ‰לב על חס„יו בעבר, ועל ‰חס„ים - ובמי„‰ רב‰ עו„ יו˙ר - בע˙י„.

בברכ‰ לב˘ורו˙ טובו˙ ˙מי„ כל ‰ימים.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' ˜נ‰ ו‡ילך )

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

לברך  מחויב  ובוו„‡י ‰‡„ם ‰לומ„ן  מן ‰˙ור‰,  חל˜  סו‚יו˙ ‡לו ‰ן  ולכ‡ור‰, ‰ל‡ 

ו‰ל‡ ‰˙ור‰  ˘ב˙ור‰ ‰˘˙נו,  ו„ינים ‡לו  ˘עניינים  יי˙כן  וכיˆ„  ברכ˙ ‰˙ור‰.  ˙חיל‰ 

‰י‡ נˆחי˙?

ב„רכי  כולו  ˘עוס˜  ברמב"ם  „עו˙  מ‰לכו˙  רביעי  פר˜  ‡ו„ו˙  ל˙מו‰  י˘  כן  וכמו 

ל„ברי ‰רופ‡ים  ל˘מוע  ˘י˘  ב‰לכ‰ ‡ח˙  ול‡ ‰ס˙פ˜ ‰רמב"ם  רפו‡˙ ‰‚וף.  ˘מיר˙ 

˘בכל זמן כי "‰יו˙ ‰‚וף ברי‡ ו˘לם מ„רכי ‰' ‰ו‡"; ‡ל‡ נחי˙ לפר˘ כללים ו‰ור‡ו˙ 

מ˘נ‰  מספר  חל˜  עˆמן  ‰ן  ‡לו,  ורפו‡ו˙  ‰‚וף.  ברי‡ו˙   ˙‡ בפועל  ל˘מור  י˘  כיˆ„ 

ו‰ור‡ו˙  מ„יני  חל˜  ו‰ן  ז‰),  לספרו  (‰˜„מ˙ ‰רמב"ם  ˘מ‰ו˙ו ‰י‡ "‰לכו˙ ‰לכו˙"  ˙ור‰ 

‰˙ור‰.

˘ינוי  מ˘ום  בזמננו  נו‰‚ו˙  מ‰לכו˙ ‡לו ‡ין  וכמ‰  כמ‰  עול‰ ‰˙מי‰‰: ‰ל‡  ו˘וב 

‰טבעים, ונמˆ‡ לכ‡ור‰ ˘י˘ כ‡ן ˘ינוי ח"ו בנˆחיו˙ ‰˙ור‰?

‰˙ור‰ מ„בר˙ בעליונים ורומז˙ ב˙ח˙ונים
בז‰  ו‰‡ריך  פכ"ב,  ח"‚  „ין  חי˜ור  מ‡מר  מפ‡נו  ל‰רמ"ע  מ‡מרו˙  ע˘ר‰  בס'  (‰וב‡  ‰כלל  י„וע 

ב‡ו  ‡לו  ˘עניינים  ‡ל‡  בעליונים",  בעˆם  "מ„בר˙  ˘‰˙ור‰  ועו„),  ו‡ילך.  ב  י‚,  ב˘ל"‰ 

ברמז ב"˙ח˙ונים".

בי‡ור ‰„ברים:

‡פ˘ר ‰י' לח˘וב ˘ענייני ‰˙ור‰ ‰ם "בעˆם" ובעי˜ר ב‚˘מיו˙, ור˜ ˘ב‰ם רמוזים 

‰ם  ‰˙ור‰  ענייני  ו"עˆם"  עי˜ר  ל‰פך:  ‰י‡  ‰‡מ˙  ‡בל  נעלים.  רוחניים  עניינים  ‚ם 

בסיפורים  ˘‰˙ור‰ ‰לבי˘‰ ‡˙ ‡ו˙ם ‰עניינים ‰רוחניים  וברוחניו˙, ‡ל‡  "בעליונים" 

ומˆוו˙ ‚˘מיים, וז‰ו מ‰ ˘"רומז˙ ב˙ח˙ונים".

מן ‰עניינים  ˙וˆ‡‰  ו‰סיפורים ‰‚˘מיים ‰ם  ˘‰עי˜ר ‰י‡ ‰˙ור‰ ‰רוחני˙,  ונמˆ‡, 

כפי ˘‰ם ברוחניו˙.

מ„י  יוˆ‡  מ˜ר‡  ‡ין  ˘‰ל‡  ב‚˘מיו˙,  כפ˘וטם  ‰פסו˜ים  ˘‡ין  ח"ו  ‰כוונ‰  [ו‡ין 

˘יח„  ב‰ם. ‡ל‡  ‚˘מיים ‰מ„וברים  עניינים  ל‡ו˙ם  וכוונ˙ ‰פסו˜ים ‰י‡ ‡כן  פ˘וטו, 

עם ז‡˙, י˘נו ‚ם ‰עניין כפי ˘‰ו‡ ברוחניו˙, וי˙יר‰ מזו – ‰עניין ‰רוחני ‰ו‡ ‰עי˜ר, 

ור˜ מ˙‚ל‰ ומ˙בט‡ ‚ם ב‚˘מיו˙].

ורוחניים,  "עליונים"  "בעˆם" „ברים  ו„יני ‰˙ור‰: ‰מˆוו˙ ‰ן  במˆוו˙  ‚ם  וכן ‰ו‡ 

ו‰מˆוו˙ ˘מ˜יימים ב‚˘מיו˙ ‰ן ‰מ˘ך ו˙וˆ‡‰ מ˙וכנן ברוחניו˙.

‰מˆוו‰  ˘עי˜ר  מ˘ום  ז‰  ‡ין  מי"ז),  פ"‡  (‡בו˙  ‰עי˜ר  ‰ו‡  ˘‰מע˘‰  ˘‡מרו  ו‡ף 

‰ו‡ ב‚˘מיו˙; ‡ל‡ מפני ˘כך על‰ ברˆונו י˙', ˘˜יום ‰מˆוו˙ י‰י‰ ב‚˘מיו˙ „וו˜‡. 

‰עניינים  רמז‰  ו‰˙ור‰  ברוחניו˙,  ‰ו‡  ‰עי˜ר  כ˘לעˆמן,  ‰מˆוו˙  עניין  עˆם  מˆ„  ‡ך 
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‰רוחניים ‚ם ב‚˘מיו˙.

ו„בר ז‰ מפור˘ במ„ר˘ על ‰פסו˜ (˙‰לים ˜מז, יט) "מ‚י„ „בריו ליע˜ב" – "‰˜ב"‰ . . 

מ‰ ˘‰ו‡ עו˘‰ ‰ו‡ ‡ומר לי˘ר‡ל ל˘מור ול˜יים" (˘מו˙ רב‰ פ"ל, ט). ונמˆ‡, ˘‰˙חל˙ 

‰מˆוו˙  ומ˘˙ל˘לו˙  יוˆ‡ו˙  ומז‰  ‰˜ב"‰,  ˘עו˘‰  ‰רוחניו˙  ‰מˆוו˙  ‰ן  ‰מˆוו˙ 

ב‚˘מיו˙. וכן ‰ו‡ ל‚בי ‰˙ור‰ ˘מ˜ור‰ ו‰˙חל˙‰ ברוחניו˙, כמו ˘נ‡מר "ו‡‰י' ‡ˆלו 

ב),  פח,  (˘ב˙  לך"  ˘‚נוז‰  ‚נוז‰  "חמו„‰  חז"ל  ו‡מרו  ל),  ח,  (מ˘לי  ‚ו'"  ˘ע˘ועים  ‚ו' 

ומ˘ם יר„‰ למט‰ ונ˙לב˘‰ בעולם ‰‚˘מי וענייניו.

‰רפו‡ו˙ ˘ב˘"ס – נˆחיו˙ ברוחניו˙
ומע˙‰ יובן ‚ם ב‡˘ר לענייני ‰רפו‡‰ וכ„ומ‰ ˘ב˙ור‰:

„יני  ˘‡ר  ככל  ברוחניו˙,  ‰ו‡  עי˜רן  ב˘"ס,  ˘‰וב‡ו  ו‰רפו‡‰  ‰˘מיר‰  ‰לכו˙ 

וסיפורי ‰˙ור‰. ברוחניו˙ מ„ברו˙ ‰לכו˙ ‡לו ‡ו„ו˙ ˘מיר˙ ברי‡ו˙ ‰נ˘מ‰ ורפו‡˙‰ 

ולעולמי  לעולם  מ˘˙נו˙  ‡ינן  ברוחניו˙  ˘‰ן  כפי  ‡לו  ו‰לכו˙  וכ„ומ‰.  ‰פ‚מים  מן 

עולמים, לל‡ ‚רעון ולל‡ ˙וספ˙.

ו‰לבי˘‰  רמז‰  "בעליונים", ‡ל‡ ‰˙ור‰  במ˜ורן  ר˜  נ˘‡רו  ל‡  ‡מנם, ‰לכו˙ ‡לו 

‡ו˙ם ‚ם "ב˙ח˙ונים", בענייני ברי‡ו˙ ‰‚וף ‰‚˘מי בפועל, וˆיוו˙‰ לנ‰ו‚ לפי ‰ור‡ו˙ 

‡לו  רפו‡ו˙  עניין  עי˜ר  נ˘‡ר  ז‡˙,  ‰˙לב˘ו˙  למרו˙  ‡ך  ופוס˜ים.  ˘ב˘"ס  ‰רפו‡‰ 

ברוחניו˙.

מ˙בט‡ים  ‰רוחניים  ‰עניינים  ‡ין  ˘וב  ‰טבעים",  ו"נ˘˙נו  ‰„ורו˙,  חלפו  וכ‡˘ר 

ל‰˙‚לו˙  יכולים  ‰רוחניים  ‰עניינים  ו‡ין  ממ„ר‚˙ו,  יר„  ‰עולם  כי  ממ˘,  ב‚˘מיו˙ 

בטבע ‰‚וף ‰‚˘מי ורפו‡ו˙יו. וממיל‡ ‡ין מ˜ום ל˜יים ‰ור‡ו˙ ‡לו ב‚˘מיו˙.

ומובן מ‡ליו, ˘‡ין ˘ינוי ז‰ ‡ל‡ בנו‚ע לביטוי ‰‚˘מי, ‡ך ‰ס‚ולו˙ ו‰רפו‡ו˙ כפי 

בימינו  ו‚ם  לע„.  נˆחיים  ו‰ם  כלל,  ˘ינוי  ˘ום  ב‰ן  ‡ין  ברוחניו˙,  ובעˆם  ב‡מ˙  ˘‰ן 

רפו‡˙ ‰נ˘מ‰ ו"מ‡כל‰" ‰ם על פי ‡ו˙ן ‰רפו‡ו˙ ‰רוחניו˙ ˘ב˙ור‰.

ל‰ר‚י˘ בלימו„ ‰˙ור‰ ˘‰י‡ "נפ˘י" ˘ל ‰˘י"˙
יסו„ ז‰, ˘‰˙ור‰ מ„בר˙ בעי˜ר "בעליונים" ור˜ "רומז˙" ב"˙ח˙ונים", נו‚ע ל‡ופן 

לימו„ ‰˙ור‰ על י„י ‰‡„ם:

כפי ˘נ˙ב‡ר למעל‰ ‰רי ‰˜ב"‰ "‰כניס" ו"כ˙ב" ‡˙ עˆמו ב˙וך ‰˙ור‰ ונ˙נ‰ לנו. 

‡בל ‰˙ור‰ ‰נ‚לי˙ לנו מ„בר˙ ‚ם ‡ו„ו˙ „ברים ‚˘מיים נחו˙ים, וב‰ם "נמˆ‡" ‰˘י"˙.

‰י‡ רˆונו וחכמ˙ו  ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰ "יר„‰ ממ˜ום כבו„‰,̆  כ˙ב ב˙ני‡ (פ"„),̆  וכפי̆ 

יח

מודה אני!
לא רק אמירת מודה אני צריכה להיות בשמחה, אלא כל היממה עם כל מאורעותי׳ 

צריכה להיות בשמחה, שכן עליהם כולם הוא הציווי של "עבדו את ה׳ בשמחה"

‰יממ‰ עם כל מ‡ורעו˙י׳ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב˘מח‰
״מו„‰  במלים,  יומו  מ˙חיל ‡˙  י‰ו„י  ˘כל  ˘נˆטווינו,  כפי  מכ˙ב‰:  ל˙וכן  ..בנו‚ע 

‡ני לפניך מלך כו'", ‡ין ‰כוונ‰ ר˜ ל˙חיל˙ ‰יום, ‡ל‡ ז‰ נו˙ן ‡˙ ‰טון, וˆריך לח„ור 

‡ח„  מכל  ז‡˙  „ור˘˙  חיים,  ˙ור˙  ˘‰י‡  ‰˙ור‰,  וכ‡˘ר  ‰יממ‰,  כל  ˘ל  במ‡ורעו˙ 

ולכן  מ‰כלל.  יוˆ‡  לל‡  יום,  בכל  י˙ברך,  ל˘ם  ל‰ו„ו˙  מ‰  על  ˘י˘  ו„‡י  מ‡י˙נו, ‰רי 

מו„‰  ˘ל  במלים  רבו˙ ‰˙בוננ‰  ˘פעמים  בטוח  ב‰יו˙י  מכ˙ב‰,  נימ˙  על  מ˙פל‡ ‰נני 

‡ני, ובפס˜‡ו˙ ˘ונו˙ ˘רעיון ז‰ חוזר ונ˘נ‰ ב‰ן ב˙פילו˙ ובברכו˙ במ˘ך ‰יום.

רוˆ‰  ˘‰ו‡  מ‰  כל  ל‡  חפı, ‡פילו  ˘‰ו‡  מ‰  כל  ˘ל‡ף ‡ח„ ‡ין ‡˙  מובן,  ‡מנם 

מˆ„ ‰יˆר טוב, מ˘ום ˘ז‰ו ‰‡ופן ˘בו נ˜בע ‰עולם ‰ז‰, ובפרט מ‡ז ˘נמˆ‡ים ב‚לו˙, 

ע„ ˘יבו‡ מ˘יח ˆ„˜נו ו˙‰י׳ ‰‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙, ‡ין ˘לימו˙ מוחלט˙, ול‡ף ‡ח„ ‡ין 

‰י‡  ו‰„רי˘‰  כו'",  לפניך  ‡ני  ״מו„‰  לומר  נˆטווינו  ו‡עפ״כ  לבבו,  מ˘‡לו˙  כל   ˙‡

י˙יר‰ מזו, ˘‰„בר יי‡מר ב˘מח‰.

מ‡ורעו˙י׳  כל  עם  כל ‰יממ‰  ב˘מח‰, ‡ל‡  ל‰יו˙  מו„‰ ‡ני ˆריכ‰  ר˜ ‡מיר˙  ול‡ 

ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב˘מח‰, ˘כן עלי‰ם כולם ‰ו‡ ‰ˆיווי ˘ל עב„ו ‡˙ ‰׳ ב˘מח‰, וכמבו‡ר 

ונ˙ינ˙  ˙ור‰  לימו„  ב˙פיל‰,  ר˜  ל‡  י˙ברך  ‰˘ם   ˙‡ לעבו„  ˘ˆריך  רבים,  במ˜ומו˙ 

עבו„ו˙  ע˘יי˙  ו˘˙י׳,  ב‡כיל‰  ‚ם  י˙ברך  ‰˘ם   ˙‡ לעבו„  וˆריך  ‡פ˘ר  ‡ל‡   ,‰˜„ˆ

˘ונו˙, ו‚ם עבו„ו˙ ‰בי˙ ‰ן בכלל ז‰.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ומע˙‰ י"ל ˘זו כוונ˙ ‰˙וספ˙‡ סוף 
 .  . ˘ב˙  "‰ל'  „ח‚י‚‰)  ספ"‡  (וע„"ז  עירובין 
כ‰ררין ˙לוין ב˘ער‰ מ˜ר‡ מועט ו‰לכו˙ 
 – ˘יסמכו"  מ‰  על  ל‰ם  ו‡ין  מרובו˙ 
„לכ‡ו' ˙מו‰, „‰‡ במ˘נ‰ ספ"‡ „ח‚י‚‰ 
˘ב˙",  ו"‰לכו˙  נ„רים"  בין "‰י˙ר  מחל˜ 
ל‰ם  ו‡ין  ב‡ויר  פורחין  נ„רים  „"‰י˙ר 
‰ם  ‰רי   .  . ˘ב˙  ו"‰ל'  ˘יסמכו"  מ‰  על 
מועט  מ˜ר‡  ˘‰ן  ב˘ער‰  כ‰ררים ‰˙לוין 
‰ל'  ˘‚ם  ‡מרי'  ו‰כ‡  מרובו˙";  ו‰לכו˙ 
˘ב˙ "‡ין ל‰ם על מ‰ ˘יסמכו". ו‰רי ‚ם 
˘ב˙  ˘‰לכו˙  (כבמ˘נ‰)  נ‡מר  ב˙וספ˙‡ 

‰ן "מ˜ר‡ מועט ו‰לכו˙ מרובו˙". 

[ועיי' ר˘"י במ˙ני' „ח‚י‚‰ ˘ם "מעט 
ל‰לכו˙  בנו‚ע  ‚ם  ו‰רי  במ˜ר‡",  י˘  רמז 
„"˙לויו˙  ˘ם  ‚ופי'  ר˘"י  פי'  כו'  ˘ב˙ 
חילו˜  ‡ין  ו‡"כ  מועט",  מ˜ר‡  ברמז 
מל'  ‰ו‡  „ר˘"י  ˘יסו„ו  וי"ל  ביני‰ם. 
ח‚י‚‰  מעילו˙  ˙ו„"‰  (ור‡‰  ˘ם  ח‚י‚‰  ‰˙וספ˙‡ 
ל‰ם  וכו' "ו‡ין  ˘ב˙  ב‰ל'  ˘מסיים ‚ם  י:) 
על מ‰ ˘יסמכו" (ור˜ בסו‚ ‰‚' – "‰„ינין 
ו˙וספ˙‡)  (במ˘נ‰  וכו'" ‡ומר  ו‰עבו„ו˙ 

"י˘ ל‰ן על מ‰ ˘יסמכו")].

˘בו˙  ב‡יסורי  כי   – י"ל  ‰נ"ל  וע"פ 
˙לוין  "‰ררין   (‡) סו‚ים:  ˘ני  י˘  ‚ופ‡ 
ל‰ם  ˘י˘  ˘בו˙  ‡יסורי  ‰יינו  ב˘ער‰" 
‡ו„ו˙  ˘מ„ובר  „‡ף  ‰˙ור‰,  מן  עי˜ר 
ב˘ער‰  ‰˙לויין  ‰לכו˙)  (ריבוי  "‰ררין" 
‰ם  ‰רי  מ"מ  מועט"),  ("מ˜ר‡  בלב„ 
"‡ין  (ב)  ב"˘ער‰",  ומחוברים  ˙לויים 
‡יסורי  ‰יינו  ˘יסמכו"  מ‰  על  ל‰ם 
ו‡ל‰  ‰˙ור‰,  מן  עי˜ר  ל‰ם  ˘‡ין  ˘בו˙ 
‰ם  ו‰רי  ˘יסמכו",  מ‰  על  ל‰ם  "‡ין 
˘ם  ˘בח‚י‚‰  [‡ל‡  ב‡ויר"  כ"פורחין 

‡ל‡  ˘מ„רבנן  ˘בו˙  ב‡יסורי  מ„בר  ל‡ 
כ„‡י˙‡  ‰˙ור‰,  ˘מן  מרובו˙  ב‰לכו˙ 
ˆריכ‰  ˘‡ין  למל‡כ‰  ˘‰כוונ‰  ˘ם  ב‚מ' 
˙ור‰.  ‡סר‰  מח˘ב˙  מל‡כ˙   .  . ל‚ופ‰ 
ל‡יסורי  ˘‰כוונ‰  ב˙וספ˙‡  מ˘‡"כ 
‚בי   ,‚ י˙רו  חל"‡  בל˜ו"˘  (ועיי"ע  ˘בו˙ 
בˆב˙  „ˆב˙  במ˘ל  ˘ם  ‰˙וספ˙‡  ‰מ˘ך 

ע˘וי', ומ˘ם ˙בין ‚ם ‰‡מור כ‡ן)]. 

ר"˘   ‡˙‡„ ‰כלל  „ז‰ו  י"ל  ומע˙‰ 
‰˙ירו  ל‡  ˘בו˙  „ב‡יסורי  ל‡˘מעינן 
כול‰  ˘‰י‡  ˘בו˙  „‰יינו  "מ˘לך",  ‡ל‡ 
מ˘‡"כ  מ‰"˙,  עי˜ר  ל‰  ו‡ין  מ„רבנן 
˘בו˙ ˘י˘ ל‰ עי˜ר מ‰"˙ (ויכול‰ ל‰בי‡ 
‰ˆפע"נ  ל'  ‚ם  ועיי'  חט‡˙).  חיוב  לי„י 
בבי‡ור ל' ‰˘"ס כ‡ן "וז‰ו . . ˘ל‡ ‰˙ירו 
„‡ין  ‰ני  ר˜  ר"ל  ˘בו˙  מ˘ום  ‡ל‡  לך 

עלי‰ם ˘ם מל‡כ‰ „רבנן".

 '‡‰ ב„ו‚מ‡  ‚ם  ˘כ"‰  י"ל  [וב‡מ˙ 
‡יסור  ‚ם  כי  ˙חומין,  ב‡יסור  ˘במ˘נ‰, 
(עכ"פ)  לו  י˘  ‡מ‰)  (ב‡לפיים  ˙חומין 
˘ב˙  ‰ל'  ‰רמב"ם  כ„ע˙  מ‰"˙,  עי˜ר 
‡ו"ח  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ב˘ו"ע  בז‰  ‰„יעו˙  (ור‡‰  רפכ"ז 
ועיי"ע  ו˘"נ.  סכ"ב.  ב˘לח  לפ'  מילו‡ים  ˙ו"˘  ˘ˆו.  ר"ס 

˘יט˙  ‚בי   –  38-40 ע'  וחכ"ז  ב‰ער‰   6 ע'  חי"‚  ל˜ו"˘ 

(מע'  ‰רועים  מל‡  ור‡‰  בז‰).  ‰מ˜ר‡ו˙  על  ר˘"י 

˙חומין ‡ו˙ ‰) „‚ם ר"˘ ‡פ˘ר ˘ס"ל ˙חומין 

˘‡ין  מכיון  ˘כ‡ן,  ‡ל‡  ע"˘;  „‡וריי˙‡. 
ממˆין ‡˙ ‰מ„ו˙, ‰"ז "מ˘לך"].

ור‡‰ עו„ ב‡רוכ‰ בל˜ו"˘ חל"‡ י˙רו 
וסו‚יי˙ ‰ירו˘'  בי‡ור ‰מ˘ך ‰˙וספ˙‡   ,‚
‰יסו„  עומ˜  ‰יטב  נרמז  „ב„ברי‰ם  כ‡ן, 
עי˜ר  ל‰  ˘י˘  „ח˘יב‡  ˘בו˙  „י˘  ‰נ"ל 
מ‰"˙ וי˘ ˘בו˙ „ח˘יב‡ ˘כל עי˜ר‰ ‡ינו 

‡ל‡ מ„רבנן. עיי"˘ ו˙מˆ‡ נח˙. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ומ˘ם  כלל.  בי'  ˙פיס‡  מח˘ב‰  ולי˙  ח„,  כול‡  ‰ו‡  בריך  ו˜ו„˘‡  ו‡וריי˙‡  י˙ברך, 
˘נ˙לב˘‰  ע„  ב‰˘˙ל˘לו˙ ‰עולמו˙,  למ„ר‚‰,  ממ„ר‚‰  בס˙ר ‰מ„ר‚ו˙  ויר„‰  נסע‰ 

ב„ברים ‚˘מיים וענייני עולם ‰ז‰, ˘‰ן רוב מˆו˙ ‰˙ור‰ ככולם ו‰לכו˙י‰ן...".

ועל כן ˆריך ‰‡„ם ל˘י˙ עˆ‰ בנפ˘ו, כיˆ„ יפעל בנפ˘ו ˘יר‚י˘ בע˙ לימו„ ‰˙ור‰, 
‰עוס˜˙ ב„ברים ‚˘מיים ובעניינים ‰מובנים ב˘כל, ˘י˘ ב˙ור‰ זו "נפ˘י" ˘ל ‰˘י"˙.

ו‰עˆ‰ לכך ‰י‡, ˘ילמ„ ‰‡„ם ‚ם ‡˙ חל˜ פנימיו˙ ‰˙ור‰. ‰חל˜ ‰עוס˜ ב"פנימיו˙ 
‰בור‡  ‰נ‰‚˙  ענייני  ‡ו„ו˙  וכן  כו),  סי'  ‰˜ו„˘  ‡‚ר˙  (˙ני‡  ‰נס˙רים"  וטעמי‰ם  ‰מˆוו‰ 
˘ב˙ור‰ ‰ו‡ ‰ו‡ ‰˙ור‰  ז‰  ˘חל˜  וכ‰‡י ‚וונ‡,  ו‡ח„ו˙ ‰'  לעולם  ו‰˘פעו˙יו  י˙"˘ 

כפי ˘‰י‡ "בעˆם" ו"בעליונים", ועי˜ר ‰˙ור‰ ˘‰י‡ רוחני˙.

עני ינים ‚˘מיים,  על  לימו„ ‰˙ור‰ ‰נ‚לי˙, ‰מ„בר˙  בע˙  לחו˘ ‚ם  בי„ו  יעל‰  ו‡זי 
˘י˘ ב‰ "נפ˘י" ˘ל ‰˜ב"‰, ו‰רי ‰י‡ חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ‰בור‡ י˙"˘.

ועל י„י לימו„ ז‰, זוכים לימו˙ ‰מ˘יח, ע˙ ‡˘ר "ל‡ י‰י' עס˜ כל ‰עולם ‡ל‡ ל„ע˙ 
‡˙ ‰' בלב„, ולפיכך י‰יו י˘ר‡ל חכמים ‚„ולים ויו„עים „ברים ‰ס˙ומים, וי˘י‚ו „ע˙ 

בור‡ם כפי כח ‰‡„ם" (‰רמב"ם בסוף ספר ‰י"„).



פניניםפנינים

כיון  רו‡ים,  ‰יו   - "נ˘מע"  ב‚„ר  ‰ו‡  כלל 
‡ך  חו˘יי˙,  בר‡י׳  עˆמו   ˙‡ ‰ר‡‰  ˘‰˜ב״‰ 
 – בחו˘  ˙ופסים  ˘˙מי„  מ‰  ‰יינו  ״‰נר‡‰״, 
יכלו  ˘ל‡  ״˘מעו״,  ר˜  ‰‚˘מי,  ‰עולם   ˙‡
רו‡ים  ˘ל‡  ‚˘מי  עולם  ˘י˘נו  בחו˘  ל˙פוס 
ב‚„ר  ו‰י' ‰עולם ‡ˆלם  מˆי‡ו˙ ‰בור‡,  בו ‡˙ 

"˘מוע‰" בלב„...

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח״ו עמ׳ 120 ו‡ילך)

"שומעין הנשמע" 
ו"על לאו לאו"

וי„בר ‡לו˜ים ‡˙ כל ‰„ברים ‰‡ל‰ ל‡מר
מלמ„ ˘‰יו ‡ומרים על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ל‡ו, „ברי רבי 
י˘מע‡ל. רבי ע˜יב‡ ‡ומר, על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ‰ן
(כ, ‡. מכיל˙‡)

בנו‚ע  לר"י  רע"˜  בין  מחלו˜˙  עו„  מˆינו 
 ˙‡ רו‡ים  ‰עם  "וכל  ‰פסו˜  „על  ˙ור‰,  למ˙ן 
‰˜ולו˙" ‡י˙‡ במכיל˙‡ "רו‡ין ‰נר‡‰ ו˘ומעין 
‡ומר  ע˜יב‡  רבי  י˘מע‡ל,  רבי  „ברי  ‰נ˘מע 

רו‡ין [‰נ˘מע] ו˘ומעין ‰נר‡‰".

‡ח˙  ‡לו  פלו‚˙ו˙  ˘˙י  ˘ב‡מ˙  לב‡ר  וי˘ 
‰ן: 

ל˘יט˙ רע"˜ מ˙ן ˙ור‰ ‰על‰ ‡˙ בני י˘ר ‡ל 
ל„ר‚‡ עליונ‰ מ‡ו„, ב‰ נ˙בטלו ‰‚בלו˙ ‰טבע 
‰נר‡‰",  ו˘ומעין  ‰נ˘מע  ˘"רו‡ין  כך  כ„י  ע„ 
לבטל  ב‡  ל‡  ˙ור‰  ˘מ˙ן  ס"ל  ר"˘  ‡מנם 
‰‡„ם   ˙‡ לזכך  ‡ל‡  ו‰‡„ם,  ‰טבע  ‰‚בלו˙ 
‰ר‚יל,  בטבעו  ˘‰ו‡  כפי  ‡„ם  ˘‚ם  ˘‰ו‡,  כפי 
‰ו‡  ‚ם  ‰נ‰  ‰נר‡‰,  ורו‡‰  ‰נ˘מע  ו˘ומע 

י˙על‰ בע˙ מ˙ן ˙ור‰.

ופלו‚˙‡ זו ‰י‡ ‰י‡ ‚ם ‰פלו‚˙‡ במ‰ ˘ענו 
י˘ר‡ל על ע˘ר˙ ‰„ברו˙:

 ˙‡ ל‰עלו˙  ב‡  ˙ור‰  ˘מ˙ן  ר"י  ל˘יט˙ 
כן ‰ו‡ ‚ם  במˆבו ‰טבעי, ‰רי  ˘‰ו‡  כפי  ‰‡„ם 
ול‰עלו˙  לזכך  ˙כלי˙ן  ˘מ"ע  ‰מˆוו˙,  ˙כלי˙ 

רואין הנשמע – מדוע?
וכל ‰עם רו‡ים ‡˙ ‰˜ולו˙
רו‡ין [‰נ˘מע] ו˘ומעין ‰נר‡‰
(כ, טו. מכיל˙‡)

˜וב"‰  עבי„  "ל‡  ‰רי  ל˙מו‰,  י˘  לכ‡ור‰ 
 ,'‡‰ ‰˜„מ‰  „"ח  ‰ר"ן  „ר˘ו˙  (ר‡‰  למ‚נ‡"  ניס‡ 
כז‰  נס  ‰˜ב"‰  ע˘‰  ˆורך  ל‡יז‰  ו‡"כ  ועו„), 

˘יר‡ו ‡˙ ‰נ˘מע וי˘מעו ‡˙ ‰נר‡‰?

וי˘ לב‡ר, ˘ל‡ ‰י' כ‡ן נס מיוח„, ‡ל‡ „בר 
‡ליו  ˘‰‚יעו  מ‰עילוי  טבעי˙  ˙וˆ‡‰  ‰י'  ז‰ 

י˘ר‡ל בע˙ מ˙ן ˙ור‰.

בי‡ור ‰„ברים:

‰חילו˜ בין ר‡י׳ ו˘מיע‰ ‰ו‡, ˘‰ר‡י׳ ˙ופס˙ 
‚˘מיו˙ ‡י  ובעיניים  לעין,  ‚˘מי ‰נר‡‰  ר˜ „בר 
˙ופס˙  ו‡ילו ‰˘מיע‰  רוחני.  לר‡ו˙ „בר  ‡פ˘ר 
לממ˘ו˙  ביחס  רוחני  ˘‰רי ˜ול ‰ו‡  רוחני,  „בר 

˘ל ‰„בר ‰נר‡‰ ב‚˘מיו˙.

‰ב„ל נוסף ביני‰ן ‰ו‡, ˘‰ר‡י׳ יוˆר˙ ו„‡ו˙ 
בריבוי  לו  יוכיחו  ‡ם  ו‚ם  ‰רו‡‰,  ‡ˆל  מוחלט˙ 
יועיל  ל‡  ˘ר‡‰,  כמו  ל‰יו˙  ‡פ˘ר  ˘‡י  ר‡יו˙ 
כלום מ‡חר ˘במו עיניו ר‡‰ [„מ‰‡י טעמ‡ ״‡ין 
חזו  מˆו  ל‡   .  . „חזיו‰ו  „״כיון  „יין״,  נע˘‰  ע„ 
לי׳ זכו˙‡״ (ר״‰ כו, ‡)], ‡מנם ‰˘ומע ‡יז‰ „בר, 
‰נ‰ כ˘י˘מע סבר‡ ‰פכי˙, ‰רי ז‰ מחלי˘ ‡ˆלו 

‡˙ ‰וו„‡ו˙ בענין.

ל‰ם  ˘נ˙‚ל‰  י˘ר‡ל  זכו  ˙ור‰  במ˙ן  ו‰נ‰, 
 '‰ "‡נכי  ל‰ם  ו‡מר  ובעˆמו  בכבו„ו  ‰˜ב"‰ 
‡ˆלם  ‰י'  ז‰  עˆום  ‚ילוי  ˘בע˙  ומובן  ‡ל˜יך", 
ו‡„רב‰,  ‰˜ב"‰,  במˆי‡ו˙  מוחלט˙  ו„‡ו˙ 
‰‚˘מיו˙ ‰נר‡י˙ לעיניים, ו˘ב„רך כלל מעלימ‰ 
כלל,  ‡ˆלם  נח˘ב‰  ל‡   – ‰בור‡  מˆי‡ו˙  על 

ו‰יי˙‰ כ„בר רחו˜ ל‚מרי.

„‰יינו  ˘״‰נ˘מע״,  ‰ענינים,  ‰˙‰פכו  ולכן 
˘ב„רך  – ‡ל˜ו˙,  „י„ן  ובנ„ון  בכלל,  רוחני  „בר 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

נימ‡  ר"˘ ‡˜˘יר˙  ל‡˘מועינן „פלי‚  ‰כ‡ 
במ˜„˘ ו‡וסר". ו‰מ‰ר˘"‡ עˆמו ‰˜' ע"ז 
ע„  נטר  כך  „מ˘ום  לומר  „חו˜  ‰ו‡  „"כ"ז 
‰כ‡, ˘ל‡ ‰וזכר כלל מפור˘ פלו‚˙‡ „ר"˘ 
ב˜˘יר˙ נימ‡ ב˘ום מ˘נ‰, ולעיל נמי („ף ˜ב) 
לחו„,  „מ˜„˘  במילי   ˜"˙‡ י‰ו„‰  ר'  פלי‚ 
ובי' ‰מ‰ר˘"‡ „ב‡מ˙  ע„ ‰כ‡".  נטר  ול‡ 
‰לכו˙  לב'  בנו‚ע  ר˜  ל‡  נ‡מרו  ר"˘  „ברי 
ל‡˘מעינן,  ר"˘   ‡˙‡ "כלל‡  ‡ל‡  ‰נ"ל 
˘‰ו‡  ע„ ‰כ‡  במל˙‡ „ר"˘  נטר   .  . ולכך 
מס'  „יני  בכל  כלל  ונ˙ן  עירובין,  מס'  סוף 
עירובין ˘‰˜ילו ב‰ם בכמ‰ מ˜ומו˙ לˆורך 
מˆו‰ ו˘‡ר ˆרכים ומ˘ום „‰ם ‡מרו ל‡סור 
ו‰ם ‡מרו ל‰˙יר „כל „יני עירובין ‡ינן ‡ל‡ 
ל‰˜ל  לחכמים  ר˘ו˙  ני˙ן  ולכך   .  . מ„רבנן 
˘‰˙ירו  מ˜ום  כל  וז"˘  ‰ˆורך  לפי  ב‰ן 
מ˘ום  ‰יינו  עירובין  ב„יני  ל‰˜ל  חכמים 
בו  ל‰˜ל  לך  ני˙ן  ˘‡סר˙  מ‰  „מ˘לך 
מ˘‡"כ ב‡יסורי „‡וריי˙‡ ˘ל‡ ני˙ן ר˘ו˙ 
בכל  מפור˘  ‰ענין  וז‰  ב‰ן  ל‰˜ל  לחכמים 
"ר"˘  ב‚מ'  „˜‡מר   ‡‰ ול„י„י'  ‰מס'". 
‰יכ‡ ˜‡י" ‰יינו ר˜ "מ˘ום „ל˘ון כל מ˜ום 
ז‰  בענין  פרטי  „בר  על  (‚ם)  „˜‡י  מ˘מע 
לך  ‰˙ירו  בענין  ו˜‡מר  כבר,  ר"˘  ˘‡מר 
˘‡מר  ר"˘  ב„ברי  פרטי  „בר  מˆינו  מ˘לך 
„‡פי' ט"ו ‡מו˙ יכנס וכן בענין ˘ל‡ ‰˙ירו 
„בר  ˘‡ר"˘  מˆינו  ˘בו˙  מ˘ום  ‡ל‡  לך 

פרטי ב‡יסור ˜˘יר˙ נימ‡". 

ר"˘  „כוונ˙  עומ˜,  ל‰וסיף  ונר‡‰ 
„‡וריי˙‡  בין  לחל˜  ר˜  ‡ינ‰  כלל‡  ב‰ך 
ו„רבנן, ‡ל‡ ‡ף לחל˜ ב„רבנן ‚ופ‡, ˘י˘ 
מ˘‡"כ  ‰˙ירו,  וזו  "מ˘לך"  ˘‰י‡  ˘בו˙ 
˘בו˙ ˘‡ינ‰ "מ˘לך" וכ‡י„ך „ינ‡ „ר"˘ 
– נימ˙ כנור במ˜„˘ ˘נפס˜‰, „ז‰ ˘‡סר 
חיוב  לי„י  „‡˙י  מ˘ום  ‰ו‡  ˜˘יר‰  ר"˘ 

„‡וריי˙‡  ב‡יסור  ‰מ„ובר  ˘‡ין  חט‡˙, 

כמ"˘  ˘ל ˜יימ‡  ˘‡ינו  ב˜˘ר  מ„ובר  (כי 

ב˘בו˙  ‡ל‡  ו‡כ"מ)  ˙וי"ט  ועיי'  ‰רע"ב, 

חיוב  לי„י  יבו‡  ˘מ‡  ‚זיר‰  מ˘ום  ˘‰ו‡ 

‡ינו  „ר"˘  ˘כלל‡  נ"ל  ועפ"ז  חט‡˙. 

‡ל‡  עירובין"  מס'  „יני  בכל  "כלל  ר˜ 

מˆינו  ˘בו˙  ˘ב˙, „ב‡יסורי  בכללו˙ ‰ל' 

כמ‰ סו‚ים ב‡ופן ˘ייכו˙ם ל‡יסור ˙ור‰, 

˘בו˙  ל‰˙יר  חכמים  בי„  כח  ו˜‡מר „‡ין 

‡ל‡ מסו‚ ˘בו˙ ˘‰ו‡ "מ˘לך". 

ו‰כוונ‰ ˙ובן ב‰˜„ים „‡יסורי ˘בו˙ 
„רבנן ילפי' מ˘בו˙ ‰מפור˘˙ ב˙ור‰ ו‰ם 

רפכ"‡  ‰רמב"ם  וכמ"˘  ממנ‰,  מס˙עפים 

‡פי'  ˙˘בו˙,  ב˙ור‰  "נ‡מר  ˘ב˙  מ‰ל' 

מ‰ן,  ל˘בו˙  חייב  מל‡כ‰  ˘‡ינן  מ„ברים 

מ˘ום  חכמים  ˘‡סרו  ‰ן  ‰רב‰  ו„ברים 

˘‰ן  מפני  ‡סורים  „ברים  מ‰ן  ˘בו˙, 

„ומים למל‡כו˙ ומ‰ן „ברים ‡סורים ‚זר‰ 

„˘‚ר˙   – ס˜יל‰"  ‡יסור  מ‰ן  יבו‡  ˘מ‡ 

˘מ„רבנן  ˘בו˙  ˘‡יסורי  מ˘מע  ‰ל' 

[ועיי"ע  „"˙˘בו˙"  ל‰ע˘‰  ‰ם  ˘ייכים 

רי˘  ˆפע"נ  כ‡ן,  ולח"מ  (מ"מ  במפר˘ים  ‰˘˜ו"ט 

‰ל' ˘ב˙, ועו„) ‡ם ‰כוונ‰ ‰י‡ ˘‰˙ור‰ ‡סר‰ 

לחכמים,  נמסר  ˘‰„בר  ‡ל‡  ˘בו˙  עניני 

ור˜  מ„רבנן  ‰ם  ˘בו˙  ‡יסורי  ˘כל  ‡ו 

˘בו˙  עניני  ˘י˘  ‡ו  ז‰,  מ˜ר‡  על  סמכו 

ובכל  מ„רבנן].  ˘‰ם  וי˘  מן ‰˙ור‰  ˘‰ם 

סו‚ים  ב'  י˘  מבו‡ר „בכללו˙  מˆינו  ‡ופן 

˘ב˙  (‰ל'  בˆפע"נ  כמ"˘  ב˘בו˙,  כלליים 

על  ˘"רבנן ‡סמכו‰  ˘בו˙ים  פ"‡ ‰"„) „י˘ 

מל‡כ‰ „‡וריי˙‡" וי˘ עלי‰ם ˘ם מל‡כ‰ 

‡סרו  ˘חכמים  „ברים  וי˘  (מ„רבנן), 

לע˘ו˙ ב˘ב˙ ‡בל ‡ין על „ברים ‡לו ˘ם 

"מל‡כ‰" (‡פי' מ„רבנן).



טו

מ˜ום  ‡ומר  "ר"˘  עירובין  בסוף  ˙נן 
˘ל‡  לך  נ˙נו  מ˘לך  חכמים  לך  ˘‰˙ירו 

ומפר˘  ˘בו˙".  מ˘ום  ‡ל‡  לך  ‰˙ירו 

˜‡י,  ‰˙ם  ˜‡י,  ‰יכ‡  "ר"˘   :‰˜ ב‚מ' 

ל˙חום   ıחו ˘‰ח˘יך  מי  ספ"„)  (עירובין  „˙נן 

‡ומר  ר"˘  יכנס,  ל‡  ‡ח˙  ‡מ‰  ‡פילו 

˘‡ין  לפי  יכנס,  ‡מ‰  ע˘ר‰  חמ˘  ‡פי' 

‰מ˘וחו˙ ממˆין ‡˙ ‰מ„ו˙ מפני ‰טועים 

סיום ‡לפיים ‡מ‰  מ˜ום  כ˘מסמנים  (פי', 

מˆיבים  ‡ל‡  ‰מ„ו˙"   ˙‡ ממˆין  "‡ין 

עבי„  ל‡  יˆ‡  ˘‡ם  ‰˙חום,  ב˙וך  ‰סימן 

‡יסור‡), „˜‡מר ˙נ‡ ˜מ‡ ל‡ יכנס, ו‡"ל 

לך,  נ˙נו  "מ˘לך  כי   – יכנס"  ˘מעון  ר' 

וממ˘יך  (ר˘"י).  ˙חומו"  ב˙וך  ‰ו‡  ˘כבר 

˘בו˙  מ˘ום  לך ‡ל‡  ב‚מ': "˘ל‡ ‰˙ירו 

˙נ‡ ˜מ‡  – ‰יכ‡ ˜‡י, ‰˙ם ˜‡י, „˜‡מר 

(במ˘נ‰ ‰˜ו„מ˙ בעירובין, ‚בי נימ˙ כנור 

ו‡"ל  (ב˘ב˙),  ˜ו˘ר‰  ˘נפס˜‰)  במ˜„˘ 

חיוב  לי„י  ‡˙י  „ל‡  עניב‰  עונב‰,  ר"˘ 

לי„י  „‡˙י  ˜˘יר‰  רבנן,  לי'  ˘רו  חט‡˙ 

ו‰יינו  רבנן",  לי'  ˘רו  ל‡  חט‡˙  חיוב 
˘"‚ם כ‡ן ל‡ נ˙נו לך ‡ל‡ מ˘לך, „‰יינו 
ר˘"י  ועיי'  (˙וס',  ‰מו˙ר"  „בר  „‰ו‰  עניב‰, 
"„בר  פירו˘ו  לך"  נ˙נו  „"מ˘לך  ו‡כ"מ), 

 .  . ל„‰כ‡  ‡ף  ‚„ול  "כלל  ו‰ו‡  ‰מו˙ר", 
למ˘נ‰  ‰רמ"ז  (˜ול  עניב‰"  ‡ל‡  ‰˙ירו  ˘ל‡ 
˘‰˙ירו  "מ˜ום  ר"˘  „„ברי  ונמˆ‡  כ‡ן). 
˘בו˙" ˜‡י  מ˘ום  כו'  לך  נ˙נו  מ˘לך  כו' 
„לעיל  במ˘ניו˙   ˜"˙‡ „פלי‚  „ינים  בב' 
ונימ‡  פ"„,  „לעיל  ל˙חום   ıחו מח˘יך   –

˘נפס˜‰ ˘במ˘נ‰ ‰˜ו„מ˙. 

‰כ‡"  ע„  „"נטר  ב‰‡  נ˙חבט  וב˙וס' 
לסיום ‰מס' (ול‡ במ˜ומו ל‡ל˙ר, ו‡פי' מן 
ל‡חרי  וב‡  ב‰פס˜,  ‰ו‡  ‰˜ו„מ˙  ‰מ˘נ‰ 
רי˘‡ „מ˘נ‰ זו ב„ין ˘רı ‰נמˆ‡ במ˜„˘, 
מילי  ל‡סו˜י  „בעי  "מ˘ום  וכ'  כמ˘י"˙), 
˘מב‡ר  וכמו  במ„ינ‰",  ל‡  ‡בל  „במ˜„˘ 
‡ל‡  פלי‚  ל‡  „ר"˘  "מ˘ום  במ‰ר˘"‡ 
בכל ‰ני ‡יסורי  ל‡פסו˜י  בעי  ל‡  ‡מ˜„˘, 
ע„  ונטר  במ„ינ‰,  ב‰ו  מו„ו  „כו"ע  „רבנן 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

בדברי ר"ש סוף עירובין לענין 
היתר שבות

יחדש עומק בדברי ר"ש שהם כלל לענין שבותים דרבנן, לחלק בין שבות שיש 
לה עיקר מה"ת לשבות שכולה דרבנן 

פניניםפנינים

˙וכנן  ‰מˆוו˙  כל  ‡ל‡  ‰מו‚בל,  ‰‡„ם  טבע 
ו‡"כ  ‰˘י"˙,  רˆון   ˙‡ ממל‡ים  ˘ב˜יומן 
מ"ע  כ˘מ˜יים  ‰ן  ˘‰רי  ˘וו˙,  ‰מˆוו˙  כל 
‰ו‡  ‰ענין  ˙וכן  מל"˙,  על  עובר  כ˘‡ינו  ו‰ן 
כ‡ן  ו‡ין  ‰˘י"˙,  וˆיווי  רˆון  מ˜יימים  ˘בז‰ 
˙וכן חיובי ‡ו ˘לילי ‡ל‡ כולן נ˜ו„˙ן ‡ח˙ – 
ענו  כל ‰מˆוו˙  ˘על  ס"ל  ולכן   .'‰ רˆון  ˜יום 
"‰ן" – ˘‰רי נ˜ו„˙ כל ‰מˆוו˙ ‰ן ‰"‰ן" ו‰ן 
‰"ל‡ו" ‰י‡ ˜יום רˆון ‰˘י"˙ – "‰ן", ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 124 ו‡ילך)

ל‰ˆיל ‡˙ ‰‡„ם  ב‡ו  ומל"˙  טבע ‰‡„ם,   ˙‡
˘ר‡ו  מ‰  ‡כן  וז‰ו  ו˘ליליים.  רעים  מענינים 
 ˙‡ ר‡ו  ע˘‰  ˘במˆוו˙  במˆוו˙,  י˘ר‡ל 
ולכן  מעל‰ ‡˙ ‰‡„ם,  ˘˜יומן  ˙וכנן ‰חיובי, 
ר‡ו ‡˙  ˙ע˘‰  ל‡  ובמˆוו˙  "על ‰ן ‰ן",  ענו 
‰˘ליל‰ ˘ב‰ן, ˘י˘ ל‰ז‰ר ˘ל‡ ל‰כ˘ל ב‰ן 
ענו  ולכן  ‰נפ˘,   ˙‡ ולטמ‡  ל‰ורי„  ˘ל‡  כ„י 

"על ל‡ו ל‡ו".

‰על‰  ˙ור‰  ˘מ˙ן  רע"˜,  ל˘יט˙  ‡מנם, 
‰טבעיו˙  ‰‚בלו˙יו   ˙‡ וביטל  ‰‡„ם   ˙‡
ל‚מרי, ‰נ‰ ˙כלי˙ ‰מˆוו˙ ‡ינ‰ ˘ייכ˙ לזיכוך 


