


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

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



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
מדוע אין עורפין את העגלה "לפני ה'"?

כל ‰˙ור‰ ‰י‡  בל˘ון "‡מר ‰˜ב"‰", ‰רי  ר˘"י  מ˘˙מ˘  מ„וע 
˘בע‚ל‰  ‰מיוח„   / ל˘חיט‰  ע‚ל‰  עריפ˙  בין   / ‰˜ב"‰?  „ברי 

ערופ‰, ˘מייח„ ‡ו˙‰ מ˘‡ר ‰˜רבנו˙

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 121 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
שיחות  לקוטי  (ע"פ  וקוסמים"  "מעוננים  כנגד  ותומים"  ואורים  "נביאים 

חי"ד עמ' 66 הע' 16)

שיחות  לקוטי  (ע"פ  הפסח   ובישול  המאורסה,  נערה  הלבב,  ורך  הירא 
ח"ט עמ' 121 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כיצד חוקקים את התורה בנפש?

מ„וע נמ˘ל ‰‡„ם לעı ‰˘„‰ ול‡ למין ‰חי? / מ‰ו ‰‰ב„ל ‰מ‰ו˙י 
ני˙ן  כיˆ„   / ‰נפ˘?  ‡ל  יו˙ר  ˜רוב  ומי  לר‚˘ו˙יו,  ‰‡„ם  ˘כל  בין 
ל„ע˙ מי‰ו רב ‰‚ון? / ומ‰י ‰עˆ‰ ל‰י˘‡ר ˜˘ור ל˙ור‰ ‚ם כ‡˘ר 
˘כלו  עם  בעבו„˙ ‰‡„ם ‡˙ ˜ונו  – ‰„רכ‰  מבי˙ ‰מ„ר˘?  יוˆ‡ים 

ור‚˘ו˙יו

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 115 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מקלט,  ומכריז  האדם  של  דרכים  פרשת  על  עומד  הקב"ה 

מקלט!"  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ב ע' 363 ואילך; שם ע' 623 ואילך)
מהו תפקיד הזקנים והשופטים? (ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 223)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
סנהדרין שפתחו כולם לחובה

יח˜ור ביסו„ ‰„ין ‡ם ‰ו‡ מ˘ום חסרון בפסי˜˙ ‰„ין ‡ו ב„יינים 
ב„רך  ˘יט˙ ‰רמב"ם  יב‡ר   / ז‰  ל„ון ‡„ם  יכולים  ˘‡ינם  עˆמם 
מחו„˘˙, „יסו„ ‰„ין ‰ו‡ כיון ˘ב‡ופן ז‰ ‡י ‡פ˘ר לבˆע ‰פס˜ 

בפועל על ‰ני„ון

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 113 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יחסו של המטופל - לרופא ולמצב הרפואי

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
אופן הפעולה על הזולת

בעז‰י״˙.

˘ופטים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘ˆ‡), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 

נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
כפי ˘‰ם  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר
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ˆוו˙ ‰עריכ‰ ו‰‰‚‰‰: ‰רב לוי יˆח˜ ברו˜, ‰רב מ˘‰ ‚ור‡רי', ‰רב מנחם מענ„ל „רו˜מן, ‰רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב, ‰רב ˘לום חריטונוב, 
‰רב מנחם טייטלבוים,  ‰רב ‡בר‰ם מן, ‰רב יˆח˜ נוב, ‰רב מנחם מענ„ל רייˆס, ‰רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰

לקראת שבת יח

"חפשהו תמצאהו והדיחהו ועסוק בתורה ובהדרכת קהילתך"
ובמענ‰ על מכ˙בו . . ‰מ˙‡ונן על ‡ופן עבו„˙ו ˘ענינו ל„בר כמו רוכל ‰‰ולך ברחוב 
ומכריז על סחור˙ו ומחפ˘ ‡חר ˜ונים, ומ˙מרמר על ˙וכן ונו˘‡ „יבוריו ל‡ בעניני בי‡ור 
˙ערובו˙  בנ˘ו‡י  ר״ל  ‰מ‚פ‰  בע„  לעˆור  ו‚סים  פ˘וטים  בענינים  ‡ם  כי  ˘כלי  ו‰סבר 
על ‡˘ר ˆריכים  נ˜ו„˙ ‰˙‡וננו˙ו ‰י‡  יו˙ר  ˘נר‚˘  ומ‰  ורמ˘ים,  ˘˜ˆים  טריפו˙  ‡כיל˙ 

ל‰וביל ‡˙ ‰ב‡ר ל‰˘˜ו˙ם ול‡ כ‡ורח ‡רע‡ ‡˘ר מובילים ‡ל ‰ב‡ר.

ומ˜ור  סיב‰  ל‰ם  י˘  ‰נ‰  בפרט  ‰רוחני  במˆב  ו‰‰˙‡וננו˙  בכלל  ‰˙‡וננו˙  עניני  כל 
ב‡יז‰  לב ‰עוס˜  ל‰כבי„ ‡˙  ענינו  כל  ל‰רע ‰ˆפעוני ‰י„וע ‡˘ר  מ‰חכם  ועל ‰רוב ‰ם 
˘ל  זו‰י ‰מטר‰  ספי˜ו˙ ‰‡ם  מיני  כל  ולעורר  ˘ווער ‡ויפן ‰‡רˆין"),  ("מ‡כן  טוב  ענין 
‰בן ˙ור‰ ‰חפı ל‰˙ענ‚ בלימו„ ‰˙ור‰ וי„יע˙‰, ו‡˙פל‡ על ‡˘ר עו„ ‡ינך מכיר בחפˆו 
וב‰„רכ˙  ב˙ור‰  ועסו˜  ו‰„יח‰ו  ˙מˆ‡‰ו  חפ˘‰ו  מ„רכי ‰עבו„‰ ‰‡מי˙י˙.  ל‰„יח  ח״ו 

˜‰יל˙ך ו‰מ„ינ‰.

י„י„ך ‰„ו״˘ ומברכך ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˙פ‰-ו)

לא אנחנו הגדולים ולא המקבלים הם הקטנים
כלל.  ב„‡״ח  עס˜˙  ל‡  ע„יין  כי  בז‰,  י„ך  ל‡ל  עם ‰זול˙ ‡ין  לפעול  כי  ˘כ˙ב˙  ...ומ‰ 
‰‡מ˙ ‡ינו כן, „‡ין עלינו לפעול עם ‰זול˙ כמו ‰‚„ול עם ‰˜טן, ל‡ ‡נחנו ‰‚„ולים ול‡ 
‰'מ˜בלים' ‰ם ‰˜טנים, כי ‡ם ז‡˙ ‰י‡ חזר˙ ‰חסי„ו˙ ל‰‡יר ‡ור חיו˙ ‡ל˜י, ו‰ו‡ ‡ור 
פירו˘  „י˘  וי„וע  בז‰,  ז‰  ערבים  י˘ר‡ל  ב‰נ‰‚‰,  ‚ם  ‰ו‡  וכן  לימו„,  „בר  ˘בכל  ‰‡מ˙ 
לי‰ו„י  בז‰,  ז‰  ערבים  י˘ר‡ל  וז‰ו  ערב ("זיס"),  כי ˜ולך  וכמו  ומ˙י˜ו˙  עריבו˙  ל׳  בערב 

'מ˙ו˜' י‰ו„י נוסף ("‡ ‡י„ן ‡יז זיס נ‡ך ‡ ‡י„"). 

ומע˘‰,  בעו˘‰  ˙לוי  ו‰כל  סוף,  נ˘מ˙ם ‡ין  ול‚וב‰ ‡„יר˙  ח˜ר,  ל‰ם  י˘ר‡ל ‡ין  ולב 
על  עˆמו  ˘כן ‡ח„ ‰נו˙ן ‡˙  ומכל  בלימו„י „‡״ח,  ˘יעור  לע˘ו˙  מעורר  מי  נמˆ‡  כ‡˘ר 
‡בו˙ינו  כ"˜   ˘„˜ „ברי  ‡מי˙ים,  „ברים  ב‡ריכו˙)  (ל‡  ˜ו„˘  ב˘ב˙  פ‰  בעל  לחזור  ז‰ 
ו‡ין ‡י˘  עניני‰ם,  כל  ל‰טיב  ב‰ם  ופועל  מ˙עורר˙  י˘ר‡ל  לב  ט‰ר˙  רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים, 
˙ור‰  טל  זו  „׳  ו‡ור  בז‰,  ל‰˘˙„ל  כל ‡ח„  על  [‡י˘] ‰חוב‰  ˘‡ין  ובמ˜ום  מז‰,  חפ˘י 

˙חיי‰ו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' ˜לו)



יזלקראת שבת שבת לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

אופן הפעוה ע הזות
אין עלינו לפעול עם הזולת כמו הגדול עם הקטן, לא אנחנו הגדולים ולא ה'מקבלים' הם הקטנים, כי אם זאת 

היא חזרת החסידות להאיר אור חיות אלקי, והוא אור האמת שבכל דבר לימוד

"בודאי הנה יעורר ידידי את קהל עדתו ד׳ עליהם יחיו"
במענ‰ על כ˙בו . . ˙ו„‰ ל‰׳ ‰טוב על חס„ו ‰‚„ול בחס„ ‡מי˙י ‡˘ר מ˙רחב ‰מרכז 

˘ל ‰נ˜ו„‰ עˆמי˙ ˘זו‰י נ˜ו„˙ ‰יו״„.

ב‡ח„ ‰זמנים ˘˜בע ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ [‰ר˘"ב] זˆו˜לל‰׳׳‰ נב‚׳׳מ זי״ע לזכני 
בנועם נפ˘י ללמו„ עמי, ‰ו‡יל לב‡ר ענין ‰נ˜ו„ו˙ ב„רכי ‰˜בל‰ ו‰חסי„ו˙ ‰נ‰ בבי‡ורו 

טעמי ‰‡ו˙יו˙ ‰ו‡יל ל‰‚י„:

יו"„,  ‡ו˙]  [ˆור˙  עם  מ˙חיל  ‰˙מונ‰  ˆיור  ‰נ‰  ‡ל"ף,  ‰‡ו˙  ובר‡˘ם  ‰‡ו˙יו˙  "כל 
מכיון ˘‰יו"„ ‰י‡ ˙כלי˙ ‰מˆי‡ו˙, ‰˙כלי˙ ˘ל˘מ‰ בר‡ ‰˘י"˙ ‡˙ בני י˘ר‡ל ו‰עני˜ 

ל‰ם כח פנימי ועˆמי, ˘‰ם 'יע˘ו' מ‰'נ˜ו„‰' - 'מרחב עˆמי'".

בו„‡י ‰נ‰ יעורר י„י„י ‡˙ ˜‰ל ע„˙ו „׳ עלי‰ם יחיו ב„רכי נועם כ„רכו ‰י˘ר‰ ‡ו„ו˙ 
‰˙חל˙ ‰סליחו˙ במוˆ‡י מנוח‰, ויב‡רם במ˘ל מ‰בן ˙וע‰ ביער ומכיון ˘רו‡‰ עו„ מעט 
וירמסו‰ו חי˙ו יער ומעומ˜ נ˜ו„˙ לבבו ˆוע˜ בבכי ˙מרורים ‡נ‡ ‰׳ ‰ˆילני ו[‰]חייני ‡ו˙י 

ובני בי˙י.

‰˘י״˙ יזכ‰ ‡ו˙ך ˙למי„י י˜ירי וחביבי ב‰˙עוררו˙ פנימי˙ ‡„ע˙‡ „נפ˘י׳ וימˆי‡ לך 
‡ו˙ן ‰„יבורים ו‰ס‚נון ‰טוב ו‰נעים ‡˘ר י˙˜בלו בלב ‰˘ומעים וי˙˜רבו ‡ל „רכי ‰מˆו˙ 

מע˘יו˙ בר‚˘י חיב‰.

לקראת שבת „

מדוע אין עורפין את העגה 
"פני ה'"?

מדוע משתמש רש"י בלשון "אמר הקב"ה", הרי כל התורה היא דברי הקב"ה? / בין עריפת עגלה לשחיטה / 
המיוחד שבעגלה ערופה, שמייחד אותה משאר הקרבנות

בסיום פר˘˙נו ב‡‰ מˆו˙ ע‚ל‰ ערופ‰: ""ו‰י' ‰עיר ‰˜רוב‰ ‡ל ‰חלל, ול˜חו ז˜ני ‰עיר 
‰‰י‡ ע‚ל˙ ב˜ר ‡˘ר ל‡ עוב„ ב‰ ‡˘ר ל‡ מ˘כ‰ בעול. ו‰ורי„ו ז˜ני ‰עיר ‰‰י‡ ‡˙ ‰ע‚ל‰ 

‡ל נחל ‡י˙ן, ‡˘ר ל‡ יעב„ בו ול‡ יזרע, וערפו ˘ם ‡˙ ‰ע‚ל‰ בנחל" (כ‡, ‚-„). 

ומפר˘ ר˘"י:

"וערפו – ˜וˆı ערפ‰ ב˜ופיı. ‡מר ‰˜ב"‰: ˙בו‡ ע‚ל‰ ב˙ ˘נ˙‰ ˘ל‡ ע˘˙‰ פירו˙, 
ו˙ערף במ˜ום ˘‡ינו עו˘‰ פירו˙, לכפר על ‰רי‚˙ו ˘ל ז‰ ˘ל‡ ‰ניחו‰ו לע˘ו˙ פירו˙". 

ו‰נ‰, מ˜ור „ברי ר˘"י ‰ו‡ ב‚מר‡ (סוט‰ מ‰, ב ו‡ילך), ‡בל בכמ‰ ˘ינויי ל˘ון, וכ„רכו ˘ל 
ר˘"י ˘‡ינו מע˙י˜ „ברי חז"ל בל˘ונם ‰מ„ויי˜˙, ‡ל‡ מבי‡ ר˜ ‰נו‚ע ל"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡". 

ל˘ון  כו',  ˘נ˙‰"  ב˙  ע‚ל‰  ˙בו‡  "‡מר ‰˜ב"‰  ˘‰˜„ים  ר˘"י,  בל˘ון  ל„˜„˜  י˘  ועכ"פ 
˘‡ינו ר‚יל בפירו˘ ר˘"י, ומובן בפ˘טו˙ - ˘‰רי כל ‰ענינים ˘ב˙ור‰ ‰ם מ‰˜ב"‰, ולכן ‡ין 

ˆורך ב‰„‚˘‰ מיוח„˙ זו ל‚בי „ברי ‰˙ור‰.

ומור‰:  סורר  בן  לענין  יח),  (כ‡,   ‡ˆ˙ פ'  ‰ב‡‰,  ‰ס„ר‰  ב˙חיל˙  בר˘"י  ל„ו‚מ‡  [ור‡‰ 
"‰‚יע‰ ˙ור‰ לסוף „ע˙ו, סוף ˘מכל‰ ממון ‡ביו ומב˜˘ לימו„ו ו‡ינו מוˆ‡, ועומ„ בפר˘˙ 

„רכים ומלסטם ‡˙ ‰בריו˙, ‡מר‰ ˙ור‰ ימו˙ זכ‡י ו‡ל ימו˙ חייב"].

ו‡ף ˘כן ‰ו‡ ל˘ון ‰‚מר‡ בני„ון „י„ן – ‰רי כ‡מור ‡ין ר˘"י מע˙י˜ כל ל˘ונו˙ חז"ל כו', 
וי˘ ל‰˙בונן בז‰ ˘כ‡ן ‰בי‡ ל˘ון מיוח„˙ זו ˘ל "‡מר ‰˜ב"‰".  

[ול‰עיר ˘בסוף ‰פר˘‰ כ‡ן נ‡מר "ונכפר ל‰ם ‰„ם" (כ‡, ח), וחז"ל „ר˘ו (סוט‰ מו, ‡. ספרי 
מב˘רם";  "‰כ˙וב  וכו˙ב  מ˘נ‰  בפירו˘ו  ר˘"י  ו‡ילו  כן,  מב˘ר˙ן"  ‰˜ו„˘  ˘"רוח  ‡˙ר)  על 

˘בז‰ מ˙חז˜ ‰„יו˜ ˘בני„ון „י„ן ל‡ נ˜ט "‡מר ‰כ˙וב" ‡ו "‡מר‰ ˙ור‰" ‡ל‡ „ו˜‡ "‡מר 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו
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‰˜ב"‰"]. 

ב.  וי˘ לב‡ר בז‰ וב‰˜„ים:

˘בני„ון  וז‰  פרטי ‰מˆוו˙;  טעמי  לב‡ר ‡˙  על ‰˙ור‰  בפירו˘ו  ר˘"י  ˘ל  בכלל ‡ין „רכו 
„י„ן ‰וˆרך ל˙˙ טעם לפרטי ‰מˆו‰ ˘ל ע‚ל‰ ערופ‰, ‰ו‡ מכיון ˘י˘ כ‡ן חי„ו˘ ‚„ול ‰„ור˘ 

טעם מיוח„. 

ל˙ועל˙  בעל-חיים  מבי‡  ˘ב‰ם ‰‡„ם  מˆוו˙  ˘ל  סו‚ים  כמ‰  כ‰  ע„  בכ˙וב  מˆינו  „‰נ‰, 
(‡ו   '‰ ברכו˙   ˙‡ ל‰מ˘יך  כ„י  נ„ב‰  ב˙ור  ‡ו  לכפר‰  ˘מבי‡  ˜רבנו˙  ‰ם  ורובם  מסויימ˙, 

כ‰ו„‡‰ על ברכ˙ ‰' ˘כבר ‰˙˜יימ‰ בו). 

ובי˙  במ˘כן  כלומר,  ובכ"מ),   .‚  ,‡ (וי˜ר‡   "'‰ "לפני  „ו˜‡  ‰ו‡  ‰ב‡˙ם  מ˜ום  ‡לו  ו˜רבנו˙ 
על  לכפר‰  ו˘ם ‰ו‡ ‚ם ‰מ˜ום ‰מ˙‡ים  מ˜ור ‰ברכ‰,  ז‰ ‰ו‡  ˘מ˜ום  ומובן ‰„בר  ‰מ˜„˘; 

חט‡ ועוון.  

מˆינו יוˆ‡ים מן ‰כלל ˘ני סו‚י ˜רבנו˙ ˘‡ינם ˜רבים על ‰מזבח בבי˙ ‰מ˜„˘, ו‰ם ˘עיר 
‰מ˘˙לח ופר‰ ‡„ומ‰, ‡בל ‚ם ב‰ם:

ב˘עיר ‰מ˘˙לח – עי˜ר ‰כפר‰ ˘על י„ו ‰י‡ בז‰ ˘‰כ‰ן סומך עליו ומ˙וו„‰ עליו ‡˙ כל 
עוונו˙ בני י˘ר‡ל, וז‰ ‰רי נע˘‰ ב˙וך בי˙ ‰מ˜„˘; 

ובפר‰ ‡„ומ‰ – ‡מנם ע˘יי˙‰ בפועל ‰י‡ מחוı לבי˙ ‰מ˜„˘ ומחוı לירו˘לים, ‡בל ‡ינ‰ 
ב‡‰ לכפר‰, ‡ל‡ ענינ‰ וכוונ˙‰ ‰ו‡ ז‰ ˘מערבים ‡˙ ‡פר‰ במים חיים ועל י„י ז‰ לט‰ר ‡˙ 
‰‡„ם מטומ‡˙ מ˙ כ„י ˘יוכל ל‰יכנס לבי˙ ‰מ˜„˘ ול‰˜ריב ˘ם ˜רבנו˙, וכמו ˘כ˙ב ר˘"י 
(ח˜˙ יט, ט) ˘מ‰ ˘נ˜ר‡‰ ‰פר‰ "חט‡˙" ‰ו‡ "ל˘ון חטוי כפ˘וטו", ו‰יינו ˘ב‡‰ לט‰ר ול‡ 

לכפר‰.

 ıוכעין ז‰ מˆינו במˆורע ˘לו˜ח "˘˙י ˆפרים חיו˙" (ר"פ מˆורע), וע˘יי˙ם ‰י‡ „ו˜‡ מחו]
ול‰בי‡  ‰מחנ‰  ל˙וך  ל‰יכנס  ˘יוכל  כ„י  ‰מˆורע   ˙‡ לט‰ר  ‰י‡  בז‰  ‰מטר‰  ‡בל  למחנ‰, 

˜רבנו˙ בבי˙ ‰מ˜„˘ לט‰ר˙ו].   

כב)  ˘ם,  (ח˜˙  ‰„ר˘ן"  מ˘‰  ר'  ˘ל  "מיסו„ו  ר˘"י  ˘מע˙י˜   "‰„‚‡ "מ„ר˘  ˘ע"פ  וב‡מ˙ 
ו„מיון  ˘ייכו˙  י˘נ‰  ‡„ומ‰  בפר‰  ‚ם  ‰רי  ‡מנם,  כפר‰,  ˘ל  פרטים  י˘נם  ‡„ומ‰  בפר‰  ‚ם 
ל‰˜רבנו˙ בבי˙ ‰מ˜„˘, ˘כן ע˘יי˙‰ ‰י‡ על י„י כ‰ן „ו˜‡, ב„ומ‰ ל˜רבן, וי˘ ב‰ ‚ם ‰ז‡‰ 

"‡ל נוכח פני ‡ו‰ל מוע„" (חו˜˙ ˘ם, ‚-„).  

‚. ובכן, בע‚ל‰ ערופ‰ מוˆ‡ים ‡נו חי„ו˘ ‚מור ˘ל‡ מˆינו כמו˙ו:

ל‰ם ‰„ם"  ונכפר   .  . י˘ר‡ל  לעמך  "כפר   – כפר‰  פועל˙  ˘‰ב‡˙ ‰ע‚ל‰  בפר˘‰  מפור˘ 
‰מˆורע,  ˘מבי‡  ‰ˆפרים  כ˘˙י  [ול‡  כפר‰  ˘ל  ענין  עˆמ‰  זו  בפעול‰  ˘י˘  ו‰יינו,  ח).  (כ‡, 

כנ"ל ס"ב, ˘‡ינם ב‡ים לכפר‰ ו‰ם ר˜ ענין ˘ל ט‰ר‰ כ‰כנ‰ ל‰כניס‰ לבי˙ ‰מ˜„˘ כו']. 

‡מנם כ˘‡נו מ˙בוננים בפרטי ע˘יי˙ ‰ע‚ל‰, ‰רי ‡ינם „ומים כלל לענין ‰˜רבנו˙:

מ˜ום עריפ˙ ‰ע‚ל‰ - ‡ין לו ˘ייכו˙ עם בי˙ ‰מ˜„˘ כלל! 

‰עוס˜ים בעריפ‰ – ‡ינם כ‰נים ב„ו˜‡, ומ‰ ˘נ‡מר "ונ‚˘ו ‰כ‰נים בני לוי" (כ‡, ‰) ‰ו‡ ר˜ 

ענינו של הרופא וענינו של האדם
ברוחו  ושנפל  בריאותו  מצב  אודות  שכותב  מה 

בכלל,  תורתנו  היפך  שזה  לו  ידוע  בודאי  הנה  מזה, 

ותורת החסידות בפרט, והתורה נתנה רשות לרופא 

לרפא, אבל בבת אחת עם זה על האדם לזכור ולדעת 

ומפליא  בשר  כל  הרופא  הוא  יתברך  שהשם  ברור, 

ובטוב  בשמחה  יתברך  לעבדו  עליו  ובמילא  לעשות, 

לבב,

בהמצטרך  הבטחתו  למלא  יתברך  השם  ובטוח 

בדא"ח  מקומות  בכמה  הענין  וכמבואר  להעובד, 

[-בתורת החסידות], ואין להתעמק כלל וכלל במצב 

מרגיש,  הוא  כיצד  לעצמו"  ו"להקשיב  הבריאות, 

האדם,  של  מענינו  ולא  הרופא  של  מעניניו  זהו  כי 

והאריכות בדבר הפשוט אך למותר,

ישראל  בני  של  לבן  בקירוב  התעסקותו  וזכות 

לאבינו שבשמים תעמוד לו לבשר טוב בכל הנ"ל.

 (אגרות קודש ח"י עמ' קצח) 

הסחת הדעת מהמצב
כנראה עיקר הסיבה למצבה – הוא זה שמתבוננת 

במצבה בתמידות. 

המצב  יוטב   – מזה  יותר  דעתה  שתסיח  וככל 

ויתוסף בהצלחת עניני הרפואה שמתעסקת בהם.

שתהי'  ידי  על  זה  הרי   – הדעת  בהיסח  ולהקל 

(משרה,  שיהי'  איזה   – לגמרי  אחר  בענין  עסוקה 

לימודים, עזר לנערות ביראת שמים וכיוצא בזה).

ואם תסיח דעת לגמרי - במשך זמן קצר תתרפא.

 (אגרות קודש חכ"ט עמ' רפב)

הרופא מחמיר
כהוראת  לעשות  צריך  שבכלל  שאף  ...ומובן 

הרופא, הנה כנראה שבנדון דידי' - החמיר [הרופא] 

יותר מדי, מפני ה'מרה שחורה' של הרופא שאין לה 

כל יסוד.

אבל  הוראותיו,  ימלא  לעיל  כנזכר  כי  אף  ולכן 

מבלי חומרות יתירות.

והעיקר שיהי' בשמחה וטוב לבב ובחוזק הבטחון 

לעשות,  ומפליא  בשר  כל  הרופא  יתברך  בהשם 

אשר ירפאהו על ידי טפול פלוני ורופא פלוני, ויוכל 

להוסיף עוד יותר בכל עניני התורה והמצוה.

בברכה לבשורות טובות

(מכתב מי"ד אדר ראשון תשי"ט)

 למלא בשמחה את הוראות הרופא
במענה למכתבו . . בו כותב אודות מצב בריאותו 

מסויים  זמן  למשך  לנסוע  הפרופסור  הרופא  ועצת 

על חוף הים וכו'.

לרופא  רשות  נתנה  התורה  והרי  הדבר,  ונכון 

ובטוב  בשמחה  זה  לעשות  שצריך  ומובן  לרפאות, 

גבר  מצעדי  "מה'  שכתוב  מה  פי  על  ובפרט  לבב 

השגחה   - אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  (וכביאור  כוננו" 

להיות)  שצריך  אלא  האדם,  את  מוליכה  העליונה 

בחפץ,  שם  שליחותו  יעשה  שהוא  יחפץ",  "ודרכו 

הוא  ש'חפץ'  החסידות]  [=תורת  בדא״ח  וכמבואר 

'פנימיות הרצון', והרי אין אתנו יודע עד מה, ובודאי 

בכלל  יהדות  בעניני  לתקן  יוכל  נוסע  שם  במקום 

ובהפצת המעינות ביחוד,

בשמחה  הדבר  להעשות  שצריך  כנ"ל  מובן  אבל 

הגוף  בבריאות  גם  יתוסף  זה  ידי  שעל  לבב  ובטוב 

ותתוסף ההצלחה בשליחותו במקום.

ששליחותו  הפעם  עוד  להדגיש,  למותר  ובודאי 

הרופא,  הוראת  שמירת  עם  ביחד  להעשות  צריכה 

כפשוטו  הגוף  בבריאות  לנגוע  מבלי   - אומרת  זאת 

(שהרי  הם  מצוה  הענינים  ששני  וכיון  וכלל,  כלל 

בודאי  הוא)  השם  מדרכי  ושלם  בריא  הגוף  היות 

שיכול לעשות שניהם גם יחד ואדרבה "מצוה גוררת 

מצוה".

(אגרות קודש חי"ז עמ' שה)

יחסו של המטופל - לרופא ולמצב הרפואי

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

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום
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ו‰ענין, „‰נ‰ מ‰ר"ı חיו˙ בסו‚יין כ' 
כולם  „פ˙חו  ב„ין  ‰˙ור‰  ‰‚יון  ב‰סבר˙ 
ˆ„„ים  י˘  „בר  בכל  "נ"ב  וז"ל:  לחוב‰ 
מן  ל‰ˆילו  רחו˜ים  ‡ופנים  ע"פ  לזכו˙ 
˘כלו  ‡ז  ‰י'  ל‡  ‡ולי  ל‡מור  מו˙  עונ˘ 
פעול˙ו  על  ‡ין  ‰נ‰  „יע‰  ובחסר  ברור 
מ˘פט מו˙ וכ„ומ‰ ˘‡ר ‰˙נˆלו˙ רחו˜ו˙ 
וכן ר‡ינו ‰יום בˆרפ˙ ובריט‡ני‡ ˘נו˙נין 
לטעון  סנ‚ור  ורוˆח  ומור„  פו˘ע  לכל 
ע˘‰  ‡ם  ‡ף  ב‰ˆל˙ו  ול‰˘˙„ל  עבורו 
‰רע‰ ‰יו˙ר ‚„ול‰ וב˘‡ר ‰מ˜ומו˙ נ‰ו‚ 
כי ‰˘ופטים ‰מ‰ ‰מליˆים ‰חופ˘ים ‡חר 
ול‡  לחוב‰  מי„  ר‡ו  ז‰  וכיון „ב"„  זכו˙, 
רחו˜  ‰יו˙ר   „ˆ על  זכו˙  ˘ום  ל‰ם  נו„ע 
ו‡ין  ב˜י‡ים  ‡ין  ז‰  „ין  „בי˙  מוכח  ‡"כ 
במ‰ירו˙  ‰מ˘פט  „‰חליטו  ‡ו  „ין  „ינם 
כו'".  ‰יטב  ובחינ‰  בי˜ור  ובלי  עיון  בלי 
‡לו  בסנ‰„רין  חסרון  „י˘  פירו˘  ע"כ. 
„ברי  ועיי‚"כ  ‰„ין.  ‡ל  ‚י˘˙ם  וב‡ופן 
‰ר˘ב"ı במלחמ˙ מˆו‰ ˘ם, „„יינים ‡לו 

"‚ילו „ע˙ם כו' כולם חפˆים ל‰מי˙ו".

כן  לנ˜וט  ‚„ול  ˘„וח˜  מ‡חר  ‡ולם 
‚„ול‰  סנ‰„רין  וכ"˘  בכלל  לב"„  בנו‚ע 
[„ב‰ו עס˜ינן ב‰ך „ינ‡, כמפור˘ ברמב"ם 
כ‡ן לכמ‰ ‚רס‡ו˙, ר‡‰ בנו"כ, ועיין ב‡ור 
˘מח על ‡˙ר „‰כי נמי מס˙בר‡ מˆ„ ˙וכן 
˜טנ‰  בסנ‰„רין  ‰„בר  ‰י'  ‡ילו  כי  ‰„ין 
‡ין לפוטרו ‡ל‡ ל„ונו בב"„ ‡חר, ו˜"ל], 
מעמי„ין  "‡ין  ˜טנ‰  בסנ‰„רין  ‡פי'  „‰רי 
מופל‚ין  ונבונים  חכמים  ‡נ˘ים  ‡ל‡  כו' 
כו'"  מרוב‰  „יע‰  בעלי  ‰˙ור‰  בחכמ˙ 
לומר  ‡פ˘ר  ו‡יך  רפ"ב),  לעיל  (רמב"ם 
‡ל  נכונ‰  בל˙י  ‚י˘‰  ˙‰י'  כולם  „‡ˆל 
„רך  ‰רמב"ם  ‰˘מיענו  כן  על  וכו';  ‰„ין 
חסרון  מˆ„  (ל‡  כ‡ן  ‰˙ור‰  ב„ין  ‡חר˙ 

‰ני„ון,  מˆ„  ‡ל‡  פסי˜˙ם  ‡ו  ‰„יינים 
כמי˙‰  ב"„  עונ˘י  י„וע „„ין  כנ"ל), „‰נ‰ 
ומל˜ו˙ וכו' עי˜רם ל˘ם כפר‰, עיי' מכו˙ 
‰רמב"ם  ל'  ועיי‚"כ  מ‚:,  וסנ‰„'  ע"‡  כ‚ 
מס˙בר  ועפ"ז  ו„ו"˜,  ˙˘וב‰  ‰ל'  ברי˘ 
(ו‡ינ‰  ˙בי‡  ל‡  ב"„  ˘מי˙˙  „‰יכ‡ 
לבˆע  מ˜ום  ‡ין   – כפר‰  ל‰בי‡)  יכול‰ 
‚זר ‰מי˙‰. ומע˙‰ י˘ לומר ב„רך ‰פוכ‰, 
מ˘ום  „ו˜‡  ‰ו‡  כ‡ן  ‰רמב"ם  „יסו„ 
יח„  ˘פ˙חו  ˘‡לו  ומעל˙ם,  כ˘רו˙ ‰ב"„ 
נ‡מר  עלי‰ם  ‡˘ר  כ˘ר  ב"„  ‰ם  לחוב‰ 
ו:),  סנ‰„רין  (עיי'  ‡-ל"  בע„˙  נˆב  "‡ל˜ים 
˘בל˘כ˙  ‚„ול‰  סנ‰„רין  „‰וו  ז‡˙  ועו„ 
ני„ון  ˘ל  עוונו  ‚ו„ל  מוכח  ו‡"כ  ‰‚זי˙, 
ול‰כי  עליו,  ˙כפר  ל‡  מי˙‰  ו‡פילו  ז‰ 
‡ין מ˜ום ל‰ר‚ו [וכעין מ˘"כ ‰כס"מ ‰ל' 
ע„ו˙ פ"כ ס‰"ב בטעם ‰‡ „‡ם נ‰ר‚ ע"פ 
נ‰ר‚ים, „"‰יכ‡ „‰ר‚ו  זוממין ‡ינם  ע„ים 
ר‡וי  ‡ין  מנ˘ו‡  עונ˘ם  . ‚„ול   . פי‰ם  על 
עלי‰ם ‡ל‡  ˘˙כפר  ב"„  מי˙˙  ל‰ם  ל˙˙ 
מי˙‰  ‡חר  נ„ונין  ˘י‰יו  ל‰ניחם  ר‡וי 

בעונ˘ים נור‡ים", עיי"˘].

‰רמב"ם  „ברי  ס„ר  ‰יטב  ומחוור 
„‰˙חיל  ‰„ין,  יסו„  ע"פ  מכוון  ˘‰ו‡ 
לחוב‰  כולם  „כ˘פ˙חו  ‰„ין  עˆם  לומר 
ל‡ ˙כפר עליו מי˙‰, ו‰מ˘יך ובי‡ר טעם 
מˆ„  ‰ו‡  ˘‰כל  ‰ל˘ון  ב‰„‚˘˙  ‰„בר 
מ˘ום  כ‡ן,  ‡פ˘רי  ˘‡י  ‰"‰רי‚‰"  ענין 
ל‰יו˙  ˘˙וכל  ע"מ  מזכים  מ˜ˆ˙  „בעינן 
מ˜ˆ˙  ˘ם  ˘י‰יו  "ע„  מכפר˙,  ‰‰רי‚‰ 
‰מחייבין  וירבו  בזכו˙ו  ˘י‰פכו  מזכין 
כט  חל˜  ל˜ו"˘  ועיי"ע  י‰ר‚".  כך  ו‡חר 
‡רוך  ובי‡ור  נופך  ˙וספ˙   ‚ ˘ופטים 

ומ‰ו˙י בפס˜ ‰רמב"ם כ‡ן.

לקראת שבת ו

ו‡ילו  ז),  כ‡,  (ר˘"י  י˘ר‡ל"  לעמך  כפר  ˘‡ז "‰כ‰נים ‡ומרים  ˘ל‡חר ‰עריפ‰,  ל‚בי ‰‡מיר‰ 
‰ו‡,  כן  בוו„‡י  מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  (לפי  כ‰ן  י„י  על  ל‰יע˘ו˙  ˆריכ‰  ‡ינ‰  עˆמ‰  ‰עריפ‰ 
ו‚ם ב„רך ‰‰לכ‰ מס˙בר לכ‡ור‰ ˘‡ין ˆורך בכ‰ן – ר‡‰ ˘ו"˙ מחז‰ ‡בר‰ם ‡ו"ח ס˜מ"‰. 

ו‡כמ"ל).  

מע˘‰ ‰עריפ‰ – ‡ינו „ומ‰ ל˜רבן, ˘כן ‡ין כ‡ן זרי˜˙ „ם, ‰˜טר˙ ‡ברים וכיו"ב. 

‰˙ור‰,  „רך  עם  ערופ‰  ע‚ל‰  י„י  ˘על  זו  כפר‰  מ˙‡ימ‰  ‡יך  ‰˘‡ל‰,  מ˙עורר˙  ומע˙‰ 
˘˜בע‰ ˘כפר‰ יכול‰ ל‰יו˙ „ו˜‡ על י„י כ‰ן ובבי˙ ‰מ˜„˘?!

כי  למע˘‰ ‰˜רבנו˙,  ערופ‰  ע‚ל‰  „ומ‰  כן  ˘בפרט ‡ח„  לומר  ע„יין ‰י' ‡פ˘ר  ו‰נ‰,   .„
ממול  ר‡˘ו   ˙‡ "ומל˜  ‰עוף:  בחט‡˙  ˘מˆינו  למ‰  ו„ומ‰  ‰ו‡  מ˜ביל  ‰ע‚ל‰"   ˙‡ "וערפו 

ערפו" (וי˜ר‡ ‰, ח). 

‡מנם ל˘לול „מיון ז‰ מ„‚י˘ ר˘"י ומפר˘ ˙יב˙ "וערפו" - "˜וˆı עורפ‰ ב˜ופיı", ˘בז‰ 
מו„‚˘ ˘‡ין ‰עריפ‰ „ומ‰ לפעול˙ ‰˘חיט‰ ו‰מלי˜‰ ˘מˆינו ב˜רבנו˙: 

‰עורף  ˜ˆיˆ˙  י„י  על  כי   ,(‡ כ‡,  פר˘˙נו  ‰מור  מˆרור  (ול‰עיר  ‡כזרי  ב‡ופן  מי˙‰  ‰י‡  עריפ‰ 
ב˜ופיı ב‡‰ מי˙˙ ‰ב‰מ‰ ב‡ופן ˘ל יסורים וˆער, ˘עˆם ‰ˆוו‡ר נ˘בר וכו' [ור‡‰ י„ רמ"‰ 
בלב„ ‡ל‡  חו˙ך  חו˙ך ‡ינו  וכ˘‰ו‡  כסייף,  ח„  ו‡ינו  עב   ıפי ‰˜ופי˘ "לפי  ב:  נב,  סנ‰„רין 
מ˘בר ‡˙ ‰ב˘ר ‰סמוך למ˜ום ח˙ך מכ‡ן ומכ‡ן, ו‡ין לך מי˙‰ מנוול˙ מזו, ‡בל סייף ‡ינו כן 
לפי ˘פיו „˜ וח„ י˙ר מ„‡י כו'"], ו‡ינ‰ „ומ‰ כלל לפעול˙ ‰˘חיט‰ ו‰מלי˜‰ ˘י˘ ב˜רבנו˙, 

˘‰י‡ פעול‰ "„˜‰" ˘‡ין ב‰ ˘ביר‰ כו'. 

יו˙ר  עו„  מו„‚˘  ˘בז‰   ,"ıב˜ופי ערפ‰   ıˆו˜" פירו˘‰  ˘עריפ‰  ר˘"י  ˘מפר˘  ול‡חר 
˘‡ינו ב„ומ‰ למע˘‰ ‰˜רבנו˙, ‰רי ז‰ מחז˜ ‡˙ ‰˘‡ל‰: כיˆ„ מע˘‰ כז‰ מכפר – ו‰רי ‰ו‡ 

‡ינו „ומ‰, ו‡פילו ‰פוך, מ‰˜רב˙ ‰˜רבנו˙?

ולכן ממ˘יך ר˘"י מי„ (וב‡ו˙ו ‰„יבור) - ומב‡ר: 

בז‰ ‡מיר‰  וי˘  לנו,  ו‰י„וע‰  מ„רך ‰˙ור‰ ‰ר‚יל‰  ז‰  כלומר: ‡כן ‡ין   – "‡מר ‰˜ב"‰" 
˘‡ינו  בכפר‰,  ח„˘  ‡ופן  ‰˙ור‰.  ל˘‡ר  ביחס  חי„ו˘  ˘ל  ענין  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ומיוח„˙  נוספ˙ 

כמו ˜רבנו˙ ו˘‡ר עניני כפר‰ ˘ב˙ור‰.

כ‡ן חי„˘ ‰˜ב"‰, ˘‰כפר‰ נפעל˙ „ו˜‡ על י„י ז‰ ˘‰פעול‰, ‰מ˜ום ו‰˜רבן ‰ם ב‰˙‡ם 
לפרטי ‰‰רי‚‰: 

"˙בו‡ ע‚ל‰ ב˙ ˘נ˙‰ ˘ל‡ ע˘˙‰ פירו˙ ו˙ערף במ˜ום ˘‡ינו עו˘‰ פירו˙" – כל ענינים 
‡לו ‰ם ב‡ופן ˘ל ˘ליל‰ „ו˜‡: ‡) ע‚ל‰ ב˙ ˘נ˙‰ ˘ל‡ ע˘˙‰ פירו˙, ב) ˙ערף (פעול‰ ˘ל 
˘ליל‰:  ˘ל  ב‡ופן  כי ‚ם ‰‰רי‚‰ ‰י˙‰  פירו˙;  עו˘‰  ˘‡ינו  במ˜ום  ומי˙‰ ˜˘‰), ‚)  ˘ליל‰ 

"לכפר על ‰רי‚˙ו ˘ל ז‰ ˘ל‡ ‰ניחו‰ו לע˘ו˙ פירו˙".

ומחיל‰  וסליח‰  כפר‰  י˘ר‡ל",  לעמך  "כפר  בפועל  ˘י˜ויים  רˆון  י‰י  בטוב,  ומסיימים 
לכלל י˘ר‡ל ולכל י‰ו„י בפרט, וכולם ייכ˙בו וייח˙מו בספרן ˘ל ˆ„י˜ים ‚מורים, ל˘נ‰ טוב‰ 

ומ˙ו˜‰.



"נביאים ואורים ותומים" 
כנגד "מעוננים וקוסמים"

כי הגויים גו' אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן 
נתן לך ה' אלקיך. נביא גו' יקים לך ה' אלקיך

לא כן נתן לך ה"א – לשמוע אל מעוננים ואל קוסמים, שהרי השרה 
שכינה על הנביאים ואורים ותומים
(יח, יד-טו. רש"י)

רש"י  הזכיר  למה  מובן,  אינו  ריהטא  לפום 

אליו  גו'  "נביא  שהכתוב  בשעה   – ותומים"  "אורים 

הוזכר  ולא  בלבד,  "נביאים"  על  מדבר  תשמעון", 

"אורים ותומים"?

ויש לומר הביאור בזה:

אל  "לשמוע  שאין  הוא  כאן  הכתוב  דברי  תוכן 

יש  ועפ"ז  הנביא.  אל  אם  כי  קוסמים"  ואל  מעוננים 

"נביאים"  כי  אלו,  דברים  שני  רש"י  שהזכיר  לומר 

ו"אורים ותומים" – הם כנגד "מעוננים" ו"קוסמים":

כדי  מסוים  בכלי  שמשתמש  אדם  הוא  "קוסם" 

י):  (יח,  בפרשתנו  רש"י  כדברי   – עתידות  לדעת 

אלך",  לא  אם  אלך  אם  ואומר  מקלו  את  "האוחז 

יב)  ד,  (הושע  הכתוב  את  כך  על  מביא  שרש"י  וכפי 

זה  ודוגמת   – לו"  יגיד  ומקלו  ישאל  בעצו  "עמי 

להבדיל "אורים ותומים", שהוא כלי מיוחד שמגלה 

דברי עתידות.

 – מעצמו  דברים  שאומר  אדם  הוא  ו"מעונן" 

שאומרים  עונות  נותני  "אלו  שם:  רש"י  וכדברי 

נוסף "אלו  כפירוש  או  להתחיל",  יפה  פלונית  עונה 

ה"נביאים"  הם  להבדיל  ודוגמתו   – העינים"  אוחזי 

מסוים  בכלי  להשתמש  בלי  ה'  דבר  את  שאומרים 

לצורך כך. 

כי   – "נביא"  רק  כאן  בכתוב  מפורש  זאת  ובכל 

כן  לפני  במקרא  מפורשים  כבר  ותומים  האורים 

יקים  שהקב"ה  בזה  הוא  כאן  והחידוש  ל),  כח,  (תצוה 

גם נביאים.

הירא ורך הלבב, נערה 
המאורסה, ובישול הפסח

ויספו השוטרים גו' מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב 
לביתו 
(כ, ח)

"ר'  תנאים:  נחלקו  הלבב"  ורך  "הירא  בפירוש 

עקיבא אומר הירא ורך הלבב כמשמעו, שאינו יכול 

רבי  שלופה,  חרב  ולראות  המלחמה  בקשרי  לעמוד 

יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן 

כל  את  התורה  לו  תלתה  לפיכך  שבידו,  העבירות 

אלו שיחזור בגללן" (משנה סוטה מד, סע"א).

פירושו  הלבב"  ורך  ש"הירא  רע"ק  לדעת  והנה 

העבירות"  מן  "המתיירא  שגם  פשוט  "כמשמעו", 

בגלל  היא  הפחד  סיבת  אם  גם  שהרי  זה,  בכלל 

ב"משמעות"  ונכלל  הוא,  מפחד  עדיין  העבירות, 

הלבב"  ורך  ש"הירא  יוצא  לריה"ג  אך  "הירא". 

פירושו "המתיירא מן העבירות" בלבד.

שבכ"מ  הכללית,  לשיטתייהו  שאזלי  לומר  ויש 

בלבד,  אחד  לענין  כתוב  מפרש  שריה"ג  מוצאים 

הכתובים  לשונות  בפירוש  וכולל  מרחיב  ורע"ק 

כמה דברים:

נותן  כו',  הפסח  את  צולין  "כיצד  בגמ'  איתא 

רע"ק  ריה"ג.  דברי  לתוכו,  מעיו  בני  ואת  כרעיו  את 

לו"  חוצה  תולין  אלא  זה,  הוא  בישול  כמין  אומר, 

(פסחים עד, א). ונמצא, שנחלקו רע"ק וריה"ג בפירוש 

סובר  דריה"ג  מבושל",  ובשל  גו'  ממנו  תאכלו  "אל 

שמים  ואם  בקדירה,  בישול  רק  משמעו  שבישול 

בפירוש  נכלל  זה  אין  הפסח  לתוך  המעיים  בני  את 

הפסח  בתוך  בישול  שגם  סובר  רע"ק  אך  בישול, 

נכלל באיסור.

ונתגרשה,  שנתארסה  "נערה  בגמ'  איתא  וכן 

ריה"ג אומר, אין לה קנס. רע"ק אומר, יש לה קנס" 

"כי  הכתוב  בפירוש  שנחלקו  ונמצא,  א).  לח,  (כתובות 

דלריה"ג  אורסה",  לא  אשר  גו'  נערה  איש  ימצא 

אך  מעולם,  נתארסה  שלא  נערה  רק  בזה  נכלל 

בכלל  הויא  ונתגרשה"  "נתארסה  אם  גם  לרע"ק 

שהובאו  הדברים  במקור  וראה  אורסה".  לא  "אשר 

עוד דוגמאות לזה.

לשיטתייהו,  אזלי  בנדו"ד  שגם  לפ"ז,  ויוצא 

מן  "המתיירא  לענין  "הירא"  מפרש  שריה"ג 

מי  כל  בזה  נכלל  לרע"ק  אך  בלבד,  העבירות" 

שנכלל ב"משמעות" לשון "הירא", וק"ל.

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

לקראת שבת י„

כ‰:  ור"‰  סנ‰„רין  רי˘  עיי'  מˆל˙,  ע„‰ 
 ˙‡ ˘‰ר‚  ‡ח„  ˘ר‡ו  „יינים  ‚בי  ו‡ילך 
כיון  בו  ל„ון  למ"„ „פסולים  ‰נפ˘ „‡יכ‡ 
„ליכ‡ ו‰ˆילו ‰ע„‰, ופ˘וט ˘‡י"ז מ˘ום 
„פסולים  ‡ל‡  ‰פסי˜‰,  ב‡מי˙˙  חסרון 
‰יטב  עיי'  ˘ר‡ו‰ו,  ז‰  לחייב  ‰„יינים 
„‰ו‡  ˆ"ל  ˘ם  מ"„  ול‡י„ך  ˘ם,  ר"‰ 
מ˘ום „ע„יין ˘ייך ו‰ˆילו ‰ע„‰ ע"י ˘‡ר 
‰„יינים, מ˘‡"כ ‰כ‡ ו˜"ל), ומ‰ ˘מזכיר 
כי  ר˜  ‰ו‡  „ין  ‰לנ˙  „בעינן   ‡‰ ‰˘"ס 
מכ‡ן ב‡נו ל„ע˙ יסו„ ‰חסרון, כי מ„ין ז‰ 
יוכלו  ˘‰„יינים  ˘ˆריך  ˘מעינן ‚וף ‰„בר 
˘‡ינם  „„יינים  למ„נו  ו˘וב  זכו˙,  לר‡ו˙ 

יכולים לר‡ו˙ זכו˙ ‰וו פסולים ל„ון.

ומן ‰˘"ס כ‡ן ליכ‡ ר‡י', כי מח„ חזינן 
ול‡  „ין,  „ין ‰לנ˙  ר˜  בפירו˘  כ‡ן  „נזכר 
נזכר כלל מ˜ור ויסו„ ‰„ין „חייבים „יינים 
ובר˘"י)  ע"‡  לב  סנ‰„'  (עיי'  זכו˙  לחפ˘ 
‡בל  ‰ע„‰";  "ו‰ˆילו  „ין  כלל  נרמז  ול‡ 
מ‡י„ך חזינן „ל‡ ‡מר ‰˘"ס ר˜ ‚וף ‰„ין 
„‚מירי ‰לנ˙ „ין, ‡ל‡ טרח ל‰וסיף ‰טעם 
ל‡  ˙ו  "ו‰ני  וסיים  זכו˙‡"  לי'  „"למעב„ 
("‰ני"),  ב‚בר‡  חסרון  „מ˘מע  לי'",  חזו 
"˘ר‡ו  ‰ל'  מ„ויי˜  זו  ל„רך  „ר˜  ו‚ם 
ב‚וף  ‰ו‡  ˘‰חסרון  ‰יינו  לחוב‰",  כולן 
‰ל'  (ור‡‰  לחוב‰  ר˜  ‰י‡  ˘ר‡יי˙ם  ז‰ 
˘‰ר‚  ‡ח„  ˘ר‡ו  "סנ‰„רין  ˘ם  בר"‰ 
ר‡˘ונים  פלו‚˙˙  ונ"ל „‰י‡  ‡˙ ‰נפ˘"). 
בין  ‰ל˘ונו˙  חילו˜י  ‰יטב  עיי'  בסו‚יין, 
˘‰„‚י˘  מ‰  בסו‚יין,  ו‰מ‡ירי  רמ‰  ‰י„ 

כל ‡ח„ ב„בריו.

ו‡פ˘ר ˘˙‰י' ‚ם נפ˜ו˙‡ ל„ינ‡ כ‡ן, 
˘‡ם  נ"ל  בפס˜ ‰ב"„  כי ‡ם ‰חסרון ‰ו‡ 
˘וב  לזכו˙  סבר‡  ז‰  ל‡חרי  ‰ב"„  מˆ‡ 
ולע˘ו˙  ל„ון  ˘וב  ˘יכולים  לומר  מ˜ום 

עז  מˆו‰  במנ"ח  יעוי'  (‡בל  כ˙י˜ונ‰  ‰פסי˜‰ 
סוס˜"ט ו‡כ"מ), וכעין מ˘"כ ‰רמב"ם ל‰לן 

לס˙ור  ח„˘  טעם  ˘מˆ‡ו  בב"„  ‰"ט  פ"י 
מ˘‡"כ  כו'];  ו„נים  ˘חוזרים  ˘„נו,  „ין 
ז‰)  (ל‚בי ‡„ם  סנ‰„רין  ב‚„ר  ‡ם ‡ין ‰ם 
עליו,  לחוב‰"  כולן  "ר‡ו  ˘כבר  מחמ˙ 
ז‰,  ני„ון  ל„ון  עו„  ל‰ם  ˘‡‡"פ  מס˙בר 

‚ם ‡ם ‡ח"כ ימˆ‡ו עליו זכו˙.

בכ"ז,  לו  ‡חר˙  „רך  „‰רמב"ם  וי"ל 
ל‰זכיר  ‰רמב"ם  „רך  ˘‡ין  ‡ע"פ  ‰נ‰  כי 
טעמי ‰‰לכו˙ (עיי' ‰ל' ˙"˙ לרבינו ‰ז˜ן רפ"ב 
לי' „‰חסרון ‰ו‡  סביר‡  מ"מ ‡ילו  ב˜ו"‡) 

„‰לנ˙  ‰˙נ‡י  ˜יום  מכ‡ן  ˘נע„ר  מ˘ום 
˘‰י'  מיל˙‡  מס˙בר‡   ('‡‰ (כ„רך  ‰„ין 
ל‰לכ˙‡  ענין  ‰ו‡  כי  ‰„ין  טעם  מזכיר 
„י˘  ‡˘כחן  (וב‡מ˙  מעכב˙  „ין  „‰לנ˙ 
מס˙פ˜ין ‡י מעכב˙, עיי' ‡נˆי˜' ˙למו„י˙ 
‰מ˘ך  מ‡י„ך  ‡ולם  ‰„ין).  ‰לנ˙  ע'  סוף 
ל' ‰רמב"ם מור‰ „‰חסרון ‚ם ‡ינו (כ„רך 
‡לו  ל„יינים  ˘‡ין  ‰„יינים,  בפסול  ‰ב') 
כולן  ˘"ר‡ו  (‡חר  זכו˙  לר‡ו˙  ‰יכול˙ 
"(מ˜ˆ˙  כ‡ן  ˘חסר  ר˜  ‡ל‡  לחוב‰"), 

מזכין ˘)י‰פכו בזכו˙ו" בפועל.

‡ינו  ז‰  „ין  ˘ור˘  „ל‰רמב"ם  וי"ל 
בפסי˜˙ם  ול‡  ב„יינים  ל‡  ‰חסרון  מˆ„ 
‰ני„ון  על  מז‰  ˘י˘  ‰‰˘לכ‰  מˆ„  ‡ל‡ 
בפועל.  ז‰  „ין  ע"י  עימו  ˘ייע˘‰  במ‰ 
ו‡חר  כו'  ˘י‰יו  ע„  פטור  ז‰  "‰רי  וז‰ו 
כולם  ב"ר‡ו  „‰חסרון  ‰יינו  י‰ר‚",  כך 
לסיים  ‡‡"פ  ז‰  ˘במˆב  ‰ו‡  לחוב‰" 
חסרון  ˘י˘  ול‡  ו"ל‰ר‚ו",  בפועל  ‰פס"„ 
נ˜ט  ל‡  (ול‰כי  ‰„יינים  ‡ו  ‰„יון  בעˆם 
כ‡ן  ˘˙‰י'  ˘רˆוננו  ˘מ˘מע‰  בל˘ון 
‡פ˘ריו˙ לחייב ב„ין, "ו‡חר כך י˙חייב". 

ו˜"ל).



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

סנהדרין שפתחו כום חובה
יחקור ביסוד הדין אם הוא משום חסרון בפסיקת הדין או בדיינים עצמם שאינם יכולים לדון אדם זה / יבאר 
שיטת הרמב"ם בדרך מחודשת, דיסוד הדין הוא כיון שבאופן זה אי אפשר לבצע הפסק בפועל על הנידון

סנ‰„רין  מ‰ל'  רפ"ט  ‰רמב"ם  כ˙ב 
נפ˘ו˙  ב„יני  כולם  ˘פ˙חו  "סנ‰„רין 
ע„  פטור  ז‰  ‰רי  חייב  כולן  ו‡מרו  ˙חל‰ 
בזכו˙ו  ˘י‰פכו  מזכין  מ˜ˆ˙  ˘ם  ˘י‰יו 
ו‰נ‰  י‰ר‚".  כך  ו‡חר  ‰מחייבין  וירבו 
ויסו„  ‰˜„מ‰  ‰י‡  ברמב"ם  זו  ‰לכ‰ 
‰‚„יר ‡ימ˙י  ˘בו  ז‰  „פר˜  ל˙וכן ‰כללי 
נ˜ר‡ רוב לחיוב ‡ו רוב לזכו˙, ועפ"ז טפי 
ולפ˙וח  ב‰לכ‰  ל˘ונו  ס„ר  ל‰פך  ‰ו"ל 
בעי˜ר ‰„בר „‡ין חיוב ב„יני נפ˘ו˙ ‡ל‡ 
בזכו˙ו  ˘‰פכו  מזכין  מ˜ˆ˙  ˘ם  ב˘‰יו 
ל‰מ˘יך  ‡ח"כ  ור˜  כו',  ‰מחייבים  ורבו 
נפ˘ו˙  ב„יני  כולם  ˘פ˙חו  סנ‰„רין  "‡בל 
פטור",  ז‰  ‰רי  חייב  כולן  ו‡מרו  ˙חל‰ 
"וירבו  ˘סיים  במ‰  ל„˜„˜  י˘  ו‚ם  ו˜"ל. 
"ו‡ח"כ  ול‡  י‰ר‚"  ו‡ח"כ  ‰מחייבין 
˜ו„ם  לל˘ונו  וני‚ו„  ב‰˜בל‰  י˙חייב" 
ז‰  לחוב‰ – "‰רי  כולן  לז‰, ‰יכ‡ „פ˙חו 
ב‰לכו˙ ‰ב‡ו˙ „נ˜ט  ל˘ונו  (ועיי'  פטור" 

ל' חיוב ול‡ ל' ‰רי‚‰).

ע"‡   יז  בסנ‰'  ‰ו‡  ‰„ין  מ˜ור  ו‰נ‰ 
‡ו˙ו,  פוטרין  לחוב‰  כולן  ˘ר‡ו  "סנ‰„רי 
ל‰יו˙]  [„ˆריכ‰  „‚מירי  כיון  טעמ‡,  מ‡י 
‰לנ˙ „ין למעב„ לי' זכו˙‡ [לחפ˘ בזכו˙ו 
ו‰ני  זכו˙],  ע„יין  לו  נמˆ‡‰  ˘ל‡  מי  ˘ל 
(י"‚: ˙ו  לי'  חזו  ל‡  לחוב‰] ˙ו  ר‡ו  [˘כבר 
ל‡ חזו לי' זכו˙‡)", וי˘ לח˜ור בז‰, „‡פ"ל 
כ‡ן ˙נ‡י  נ˙˜יים  „עי˜ר ‰טעם ‰ו‡ ˘ל‡ 
מסוים ˘ˆ"ל בס„ר ‰„ין, „בעינן ‰לנ˙ „ין 
וליכ‡ (ו‰‰וספ‰ "למעב„ לי' זכו˙‡" ‡ינו 
„ינ‡  ‰‰י‡  ל‚וף  ו‰‰סבר‰  ‰טעם  ‡ל‡ 
מנ˙  על  ‰י‡  ˘סיב˙ו  „ין,  ‰לנ˙  „בעינן 
ב‡ופן  חסרון  ו‰יינו  זכו˙‡),  לי'  למעב„ 
בלי ‰לנ˙ „ין; ‡בל  כ‡ן,  ‰פסי˜‰ ‰נע˘‰ 
חסרון  מˆ„  ‰ו‡  ˘‰פטור  לפר˘  ‡פ˘ר 
ב‰‚בר‡, מ˘ום פסול ‰„יינים ‚ופיי‰ו, פי' 
„‚וף טעם וסיב˙ ‰פטור ‰ו‡ ז‰ ˘"‰ני ˙ו 
נפסלים  כ‡לו  ו„יינים  זכו˙‡"  לי'  חזו  ל‡ 
כ‡ן  מ˙˜יים  ‡ין  (כי  לחייב  יכולים  ו‡ין 
„בעינן  ‰ע„‰",  ו‰ˆילו  ‰ע„‰  "ו˘פטו 

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

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

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

כיצד חוקקים את התורה בנפש?
מדוע נמשל האדם לעץ השדה ולא למין החי? / מהו ההבדל המהותי בין שכל האדם לרגשותיו, ומי קרוב יותר 

אל הנפש? / כיצד ניתן לדעת מיהו רב הגון? / ומהי העצה להישאר קשור לתורה גם כאשר יוצאים מבית המדרש? 
– הדרכה בעבודת האדם את קונו עם שכלו ורגשותיו

 ıע ‰‡„ם  "כי   :‰„˘‰  ıע ‡ל  ‰‡„ם   ˙‡ ו‰˘וו˙‰  יט),  (כ,  בפר˘˙נו  ˙ור‰  מ˘ל‰  מ˘ל 
‰˘„‰" (ר‡‰ ˙עני˙ ז, ‡ ˘„ור˘ים חז"ל מ˘ל ז‰ בל˘ון ˜ביע‰ (ול‡ ב˙מי‰‰ כפירו˘ ע"„ ‰פ˘ט). ור‡‰ במ˜ור 
‰„ברים בל˜וטי ˘יחו˙, ˘מ˘מע מ„רז"ל ˘ם ˘‡ין ז‰ ר˜ מ˘ל, ˘מלמ„ ר˜ על ˙כונו˙ מסוימו˙ ˘ל ‰‡„ם, ‡ל‡ 

.(‰„˘‰ ıור‰ מ˘וו‰ ממ˘ ‡˙ ‰‡„ם ‡ל ע˙‰

וי˘ ל˙מו‰:

ו‡יך  ומ„בר;  חי  ˆומח,  „ומם,  מזו:  למעל‰  זו  „ר‚ו˙  ל‡רבע  נחל˜ים  ˘בעולם  ‰ברו‡ים 
ממ˘יל‰ ‰˙ור‰ ‡˙ ‰מ„בר ‡ל מין ‰ˆומח ˘‰ו‡ נחו˙ ממנו ‰רב‰? ו‡ם ר‡˙‰ ‰˙ור‰ ˆורך 
ל‰מ˘יל ‡˙ ‰‡„ם למין ‡חר ˘בעולם, ‰י' ל‰, לכ‡ור‰, ל‰˘וו˙ו למין ‰חי ‰נעל‰ ומרומם 

יו˙ר, ול‡ ‡ל מין ‰ˆומח ‰נחו˙.

וי˘ לב‡ר מעל˙ מין ‰ˆומח בכלל, ו‚ם ‡˙ עניין ‰"ˆומח" ˘בנפ˘ ‰‡„ם, וממיל‡ י˙ברר 
בעניין  ˜ונו   ˙‡ עבו„˙ו  עי˜ר   ‡‰˙˘ לכוון  לו  וי˘   ,‰„˘‰  ıע ‰ו‡  ‰‡„ם  עניין  עי˜ר  ˘‡כן 

."‰„˘‰ ıנו‚ע ‡ל עˆם נפ˘ו ומ‰ו˙ו, ˘‰ו‡ "ע‰

האילן יונק משורשו ומחובר בו בחוזק תמיד
‡ל  ˙„יר  מחובר  ˘‰ו‡  מ‰  ‰י‡,  ‰מ„בר,  מין  על  ו‚ם  וחי  ‰„ומם  מיני  על  ‰ˆומח  מעל˙ 

מ˜ורו ו˘ור˘ו ˘בכוח ‰ˆומח ˘ב‡„מ‰:

‰חי נבר‡ מן ‰עפר ומ˘ם ˘ור˘ו ("‰כל ‰י' מן ‰עפר" – ˜‰ל˙ ‚, כ), ומכל מ˜ום יכול ‰ו‡ לילך 
במין ‰חי, ‰רי ‰ו‡  פרט  עו„  נול„  כ‡˘ר  ו‚ם  בחיו˙ו.  יפ‚ע  ל‡  ו‰„בר  ר‚ליו  ˘יי˘‡ו‰ו  ל‡ן 

יכול ל‰˙נ˙˜ מ‡מו מולי„˙ו, ו‡ינו ˆריך ל‰י˘‡ר כל ימיו מחובר ‡ל מ˜ור ‰˙‰וו˙ו.



טלקראת שבת

לעומ˙ ז‡˙, ‰ˆומח ‡ינו יכול ל‰˙נ˙˜ ממ˜ורו ˘ממנו נˆמח, ו‡ם נ˙ל˘ מ˘ם, ‰רי כל˙‰ 
חיו˙ו ול‡ יˆמח יו˙ר.

ובין מיני ‰ˆמחים, בולט˙ ˙כונ‰ זו ביו˙ר ‡ˆל עı ‰˘„‰. ‰˙בו‡‰ ו‰יר˜ו˙ וכיוˆ‡ ב‡לו, 
מכל  מ˜ורם,  מחוברים ‡ל  ˘‰ם  ו‡ף  בלב„,  זמן ˜ˆר  למ˘ך  ב‡„מ‰  ממ˜ורם  חיו˙ם  ˘ו‡בים 
עמו˜  ב˜˘ר  מ˜ורו  מחובר ‡ל   ‰„˘‰ ıע בז‰. ‡ך  וכיוˆ‡  ל˘נ‰ ‡ח˙  מו‚בל˙ ‰חיו˙  מ˜ום 
וכל  וב˘רב.  ב˜רח  עונו˙ ‰˘נ‰,  בכל  ‚ופ‡  וב‰ן  רבו˙,  ˘נים  מ˘ך  לחיו˙  יכול  ו‰ו‡  ויˆיב, 
ז‡˙, מ˘ום ˘‰ו‡ מחובר ‡י˙ן ‡ל מ˜ור חיו˙ו, ו‰ו‡ מחז˜ו ומסייעו ל‰מ˘יך ולחיו˙ מ˘נ‰ 

ל˘נ‰.

מו„‚˘  ו‰„בר  מ˜ורו.  ‡ל  ˙מי„  מחובר  ˘‰ו‡  מ‰  ‰י‡  ‰עי˜רי˙  ‰ˆומח  ˘˙כונ˙  ונמˆ‡, 
וחיו˙  כוח  ממנו  יונ˜ים  ו‰ם   ,ıו‡מי חז˜  ב‡ופן  ‰ו‡  מ˜ורם  ‡ל  ˘חיבורם  ב‡ילנו˙,  ביו˙ר 

ל‡ורך ימים.

"חי" ו"צומח" שבנפש האדם
ו‰נ‰, ‰‡„ם ‰ו‡ "עולם ˜טן" (ר‡‰ ˙נחומ‡ פ˜ו„י ‚. ועו„), ובנפ˘ו פנימ‰ י˘נם ‚ם כן חילו˜י 

סו‚ים כמו בעולם ‚„ול, ˘י˘ בו עניינים ‰„ומים ל„ומם וי˘ ‰„ומים לˆומח ולחי ולמ„בר.

ומכיוון ˘נ˙ב‡ר‰ למעל‰ מעל˙ ‰ˆומח ב‰˙חברו˙ו ‡ל מ˜ורו ˙מי„, י˘ לחפ˘ מ‰ו עניין 
‰ˆומח בנפ˘ ‰‡„ם, ˘י˘ בו ‚ם כן מעל‰ זו.

ב˘ם  ור‚˘ו˙יו (‰מכונים  ˘כלו  בין  ˙חיל‰ ‡˙ ‰חילו˜  ולב‡ר  ל‰˜„ים  י˘  ול‰בנ˙ ‰„בר 
"מי„ו˙") ˘ל ‰‡„ם:

כוח ‰˘כל ˘ב‡„ם ‰ו‡ ב„ו‚מ˙ מין ‰חי. ˙כונו˙יו ˘ל ‰חי ‰ן ˘‰ו‡ עובר ממ˜ום למ˜ום, 
ו‰ו‡ ˆומח מ˜טנו˙ ל‚„לו˙. וכך ‰ו‡ ‚ם ב˘כל ‰‡„ם: ‰˘כל ‡ינו מחובר ב‰כרח ‡ל מ‰ו˙ 
‰נפ˘, כי ‰‡„ם יכול ללמו„ ול‰בין לעומ˜ם ‚ם עניינים ו‰˘כלו˙ ˘‰ם ‰יפך ‰‚מור מˆור˙ 
נפ˘ו ו„עו˙יו ונטיו˙יו. וז‡˙, ב„ו‚מ˙ מין ‰חי ˘יכול לילך ממ˜ום למ˜ום ול‰˙נ˙˜ מ˘ור˘ו 
מעמי˜  ˘‰ו‡  במ‰  ל‚„לו˙  מ˜טנו˙  ˘‰ו‡ ˆומח  ב˘כל,  י˘  מעל˙ ‰ˆמיח‰  ו‚ם ‡˙  ומ˜ורו. 
ˆמיח‰,  ‰חי:  ˙כונו˙   ˙‡ בו  ˘י˘  ˘ב‡„ם,  ‰"חי"  ‰ו‡  ˘‰˘כל  ונמˆ‡,  י„יע˙ו.  ומ˘ביח 

ו‰ליכ‰ ממ˜ום למ˜ום.

לעומ˙ ‰˘כל, ‰נ‰ ‰ר‚˘ו˙ ‡ין ב‰ם ‡˙ טבע ‰‰˙נ˙˜ו˙ מ‰מ˜ור ו‰‰ליכ‰ ממ˜ום למ˜ום, 
כי בכל ‡„ם נפ˘ו נוט‰ למי„ו˙ מסוימו˙ ‡ם לחס„ ‡ו ל‚בור‰, וכך ‚ם י‰יו מי„ו˙יו בפועל: 
ר‚˘ו˙יו  י‰יו  ‰‚בור‰  ו‡י˘  וכיוˆ‡,  ו˜ירוב  ‡‰ב‰  ˘ל  בס‚נון  י‰יו  ר‚˘ו˙יו  ‰חס„  ˘‡י˘ 

בריחו˜ ו‰˙כנסו˙ בעˆמו.

‰חס„  ‡י˘  ממנ‰.  ל‰ינ˙˜  יכולים  ו‡ינם  נפ˘ו,  לפנימיו˙  ˙מי„  מחוברים  ‰‡„ם  ר‚˘ו˙ 
זו  ו˙כונ‰  ˙מי„.  ז‰  בטבעו  ייוו˙ר  וˆמˆום  ‚בור‰  ˘ל  ו‡י˘  ימיו,  כל  ‰חס„  כ‡י˘  ייוו˙ר 

˘בר‚˘ו˙ ‰‡„ם, ‰י‡ ב„ו‚מ˙ מין ‰ˆומח, ˘‡ינו יכול ל‰ינ˙˜ ממ˜ור חיו˙ו.

על  ו˘ל‡  י‚יע‰ ‚„ול‰,  י„י  על  ז‰  מי„ו˙יו, ‰רי  ול˘נו˙  ל‰פוך  ˘יכול ‰‡„ם  ˘מˆינו  ו‡ף 

הקב"ה עומד על פרשת 
דרכים של האדם ומכריז 

"מקלט, מקלט!"
תכין לך הדרך
(יט, ג)

בגמרא למדו מכתוב זה ש"דרך ערי מקלט שלשים 

ונוחה,  רחבה  שתהי'  בכדי  ב)  ק,  (ב"ב  אמות"  ושתיים 

פרשת  על  כתוב  הי'  ש"מקלט  אמרו  זה  על  ויתר 

דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם" (מכות י, ב). ויש 

לבאר דברים אלו בעבודת האדם לקונו:

ולגבי  א),  י,  (מכות  קולטין"  תורה  חז"ל "דברי  אמרו 

המקלט  אל  המובילה  הדרך  הנה  זו,  מקלט"  "עיר 

וכשעומד  ורחבה,  נוחה  דרך  היא  תורה"  ד"דברי 

הנה  ברע,  או  בטוב  לבחור  האם  ניסיון  בפני  האדם 

"מקלט  ומכריז  זו  דרכים"  ב"פרשת  הקב"ה  עומד 

הנכונה  הדרך  לו  ומורה  לאדם  שמסייע  מקלט", 

והישרה אשר ילך בה. וכמו שכתוב "ראה נתתי לפניך 

הרע",  ואת  המוות  את  הטוב,  ואת  החיים  את  היום 

לבחור  וביכולתו  דרכים  בפרשת  עומד  אדם  דכאשר 

הקב"ה  ח"ו,  ממנה  לסטות  או  הישרה  בדרך  לילך 

עומד ומסייעו ואומר לו "ובחרת בחיים".

וזהו אשר מקיים השי"ת בעצמו "תכין לך הדרך", 

 – מקלט"  "מקלט  ומכריז  דרכים",  ב"פרשת  שעומד 

בה  לילך  ומסייעו  הטובה,  לדרך  האדם  את  שמכווין 

ולבחור בחיים.

הקב"ה  של  הכוונתו  לקבל  האדם  יזכה  בה  והדרך 

מידה  הקב"ה  של  מידתו  הנה  הטובה,  לדרך  שיטהו 

זה,  באופן  כן  גם  להתנהג  האדם  שצריך  מידה,  כנגד 

לדרך  שם  העוברים  ולכוון  דרכים",  "פרשת  על  לילך 

הטובה. צריך האדם לילך אצל מקום שם ישנם מבני 

ולזעוק  בה,  ילכו  אשר  הדרך  יודעים  שאינם  ישראל 

ל"דברי  המוביל  בדרך  לכו  מקלט,  מקלט,  להם: 

ומסטין  ש"יורד  השטן  מפני  "מקלט"  שהם  תורה" 

הדרך  היא  זו  שם),  ובע"י  א  טז,  (ב"ב  ומקטרג"  ועולה 

את  המביאה  השנית  לדרך  ח"ו  תלכו  ואל  הישרה, 

האדם לשאול ואבדון!

מקלט",  "מקלט  ומכריז  עומד  והאדם  שיש  ואף 

לו  יקשיב  האם  יודע  ואינו  הטובה,  דרך  אל  ומורה 

ליבו  משים  שאינו  שיתכן  מזו  ויתירה  דרכים,  העובר 

ה"שלט",  מענין  ההוראה  זהו  הנה  כלל,  להכרזתו 

שיאזינו  בכך  תלוי'  אינה  ה"שלט"  שעמידת  שכמו 

להכריז  לו  יש  הוא  גם  כך  בו,  הכתוב  ויקיימו  לו 

"מקלט מקלט" ולעשות התלוי בו לכוון ישראל לדרך 

מהשטן  אותם  שקולטין  תורה",  ל"דברי  המובילה 

ויצר הרע – אף אם אינו יודע אם מקשיבים אליו.

של  דרכים"  "פרשת  על  הקב"ה  עומד  זה,  ובשכר 

לבחור  אם  ניסיון  בפני  הוא  דכשעומד  עצמו,  האדם 

בטוב או ברע, הרי הקב"ה מסייעו ומורה לו הדרך אל 

ה"מקלט", לבחור בדרך הישרה.

מהו תפקיד הזקנים והשופטים?
כי ימצא חלל גו' נופל בשדה גו', ויצאו זקניך ושופטיך גו' 
וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה
(כא, א ואילך)

יש לבאר זה בעבודת האדם לקונו:

דביקותו  שנפסקה  זה  הוא  רוחני  במובן  "חלל" 

"ואתם  שנאמר  וכמו  חיותו,  מקור  שהוא  בהקב"ה, 

והגורם  היום".  כולכם  חיים  אלקיכם  בה'  הדבקים 

ולא  בשדה")  ("נופל  "בשדה"  נמצא  להיותו  הוא  לזה 

של  מקומו  שם  ובשדה  ויהדות.  תורה  של  באהלה 

שנמצאים  לאותם  שמתנכל  שדה",  איש  גו'  "עשו 

מקור  חיים  באלקים  מדביקותם  ח"ו  לנתקם  "בשדה" 

חיותם ולהפילם חללים ר"ל - "חלל גו' בשדה", או על 

כל פנים להחליש בהם את הענין של "ואתם הדבקים 

בה"א גו'".

זקניך  "ויצאו   - התורה  הוראת  באה  זה  ועל 

זקני  של  ואחריותם  מתפקידם  שזהו  גו'",  ושופטיך 

לתקן  בהם  התלוי  כל  את  לעשות  ישראל,  ושופטי 

"חלל  של  המציאות  את  וכל  מכל  ולשלול  המצב 

שפכו  לא  "ידינו  בהכרזתם  גם  וכמודגש  בשדה".  גו' 

ופטרונוהו  ראינוהו  "לא  רש"י  ופירש  הזה"  הדם  את 

של  חובתם  שזוהי  דהיינו,  לויה",  ובלא  מזונות  בלא 

זקני העיר ללוות כל איש מישראל היוצא מהעיר (אל 

השדה) ולחזקו ולהגן עליו מכל הסכנות האורבות לו 

בהיותו "בשדה".

זו   - מזון  לדרך,  צידה  לו  שמספקים  ידי  על  והוא 

תורה שנקראת מזון (ראה חגיגה יד, א. ועוד), וכן לבושים 

הם המצות, וכדאיתא בתנא דבי אליהו רבה (פכ"ז) על 

אדם  ראית  "אם   - וכסיתו"  ערום  תראה  "כי  הפסוק 

קריאת  ולמדהו  לביתך  הכניסהו  תורה  דברי  בו  שאין 

ערום  לך  שאין  לפי  במצות  וזרזהו  כו'  ותפלה  שמע 

בישראל אלא מי שאין בו תורה ומצות".



י‡לקראת שבת

לכ‡ור‰,  ˆ„„י  פרט  ˘‰ו‡  ‰רב,  בחיר˙  ב‡ופן  זו  ‰˘וו‡‰  מ˘ום  ‰כי  ˙מו‰ים:  ו‰„ברים 
?‰„˘‰ ıו˘וו‰ ‰‡„ם בעˆם מ‰ו˙ו ‡ל ע‰

˙וכן  לנו  לב‡ר  חז"ל  ב‡ו  ז‰  במ‡מר  ˘‡כן  ברורים,  ‰„ברים  ‰רי  לעיל  ‰מבו‡ר  פי  ועל 
‡ל‡  בלב„,  ‰˘כל  ב‰בנ˙  ‡ינ‰  מעל˙ו  ועי˜ר  ‰‡„ם  ˘מ‰ו˙   ,‰„˘‰  ıלע ‰‡„ם  ‰˘וו‡˙ 

„וו˜‡ כ‡˘ר מ˘פיע ˘כלו ו‰בנ˙ו על מי„ו˙יו ˘י‰יו כ„בעי, ˘‡זי ‰ו‡ ‡„ם "‰‚ון" ו˘לם.

וביטוי עניין ז‰ מ‰ ˘‡„ם ‰˘לם ‰ו‡ „וו˜‡ כ‡˘ר מי„ו˙יו כ„בעי, ‰ו‡ בכך ˘ˆריך ‰‡„ם 
במ‰  ל‰ס˙פ˜  ˙ור‰, ‰נ‰ ‡ין  ˘ילמ„נו  רב  לו  לברור  ב‡ ‰‡„ם  כ‡˘ר  רב "‰‚ון":  לו  לברור 
על ‰יו˙ו ‡„ם  מור‰  ז‰  ע„יין ‡ין  כי  ˘ל „ברים,  לעומ˜ם  ו‰‰בנ‰  מעל˙ ‰˘כל  בו ‡˙  ˘י˘ 
‰‡„ם  ועל  ˘בו,  ‰מי„ו˙   –  "‰„˘‰  ıע" ‰ו‡  ‰‡„ם  עניין  עי˜ר  ממנו.  ללמו„  ˘ר‡וי  ‰˘לם 

לברור לו רב ˘י‰י' ˘לם ‚ם במי„ו˙יו ור‚˘ו˙יו, ˘בז‰ „וו˜‡ נע˘‰ ˘לם בנפ˘ו.

ר˜  ˘לם  ‰ו‡  ˘‡ין  ‰‰‚ונ‰  ‰נ‰‚˙ו  מ˙וך  ˘ניכר   – ‰ו‡"  ‰‚ון  חכם  ˙למי„  "‡ם  כן  ועל 
˙ור‰; ‡ך  ו˙למ„  ˙‡כל"  "ממנו  מע˘‰, ‰רי  לי„י  ור‚˘ו˙ ‰מבי‡ו˙  במי„ו˙  ‚ם  ב˘כל ‡ל‡ 
‡ם י˘ בו מעל˙ ‰˘כל ול‡ ‰מי„ו˙, ˘‡ינו מ˙נ‰‚ ב‡ופן ‰ר‡וי, ‰רי ‡ינו ‡„ם כ„בעי למ‰וי, 
ו"סור מעליו". כי ‰בחינ‰ ל‰יו˙ו "‡„ם" ‰˘לם, ‰י‡ ב"עı ‰˘„‰" ˘בו – ב˘לימו˙ מי„ו˙יו.

איך נשארים מחוברים לתורה גם מחוץ לבית המדרש?
‡ילן  כ‡ו˙ו  נפ˘ו,  לפנימיו˙  ˙מי„  ‰מחוברו˙  ‰ן  ‰ן  ˘ב‡„ם  ˘‰מי„ו˙  ˘נ˙ב‡ר  ומכיוון 

‰מחובר ˙מי„ ב˜˘ר בל ימוט למ˜ור חיו˙ו; ‰רי י˘ ללמו„ מז‰ ‚ם לעבו„˙ ‰‡„ם:

י˘נם י‰ו„ים ˘זכו ל‰יו˙ בבחינ˙ "יו˘בי ‡‰ל", לי˘ב כל ‰ע˙ ב‡‰ל‰ ˘ל ˙ור‰ ול‰‚ו˙ 
 ˙‡ ל˜˘ר  בכ„י  וי‚יע˙‰  ‰˙ור‰  בלימו„  ˘„י  לח˘וב  עלולים  ‡לו  י‰ו„ים  וליל‰.  יומם  ב‰ 

עˆמם ל˙ור‰ ב˜˘ר נˆחי.

˘ינויים  בו  י˘  ולכן  ‰‡„ם,  לנפ˘  כך  כל  מחובר  ‡ינו  ‰‡„ם  ˘˘כל  נ˙ב‡ר,  למעל‰  ‡ך 
מזמן לזמן; וממיל‡, ‡ם יס˙פ˜ ‰‡„ם בלימו„ ˘כלי בלב„, ל‡ י‰י' ‰˜˘ר ˘לו ל˙ור‰ יˆיב 
וחז˜ ל‡ורך ימים. ויי˙כן ח"ו, ˘כ‡˘ר יי‡לı לˆ‡˙ מ‡‰ל‰ ˘ל ˙ור‰, יועם ‰˜˘ר בינו לבין 

‰˙ור‰, ול‡ י‰י' מחובר ‡לי' כפי ˘‰י' בימי ˘ב˙ו בבי˙ ‰מ„ר˘.

˘ל  ב‡ופן  לימו„ ‰‡„ם ‰ו‡  כ‡˘ר  בנפ˘ ‰‡„ם, ‰י‡  ˙יח˜˜ ‰˙ור‰  ˘ב‰  ו‰„רך ‰י˘ר‰ 
"וי„ע˙ ‰יום ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך" – ˘‰לימו„ ‡ינו נו˙ר במוח ˘בר‡˘, ‡ל‡ חו„ר ‚ם במי„ו˙ 
‡זי  נפ˘ו,  לעומ˜  ˙מי„  מחוברים  ‰‡„ם  ˘ר‚˘ו˙  מכיוון  ו‡זי,  ר‚˘ו˙יו.   ˙‡ ומ˘נ‰  ‰‡„ם 

˙יח˜˜ ‰˙ור‰ ‚ם בעˆם ‰נפ˘.

"ל‡  ˘ל  ב‡ופן  ‰ו‡  ל˙ור‰  ‰י‰ו„י  ˘ל  ‰˜˘ר  ‡זי  ‰נפ˘,  בעˆם  ח˜ו˜‰  ‰˙ור‰  וכ‡˘ר 
˘ני˙י". ו‡זי, בכל מˆב ˘בו י‰י', ˙מי„ יי˘‡ר מחובר ‡ל ‰˙ור‰ ומˆוו˙י', "מ˜ור מים חיים" 

(ירמי' ב, י‚).

לקראת שבת י

י‚יע‰  י„י  על  לע˜ור ‡˙ ‰‡ילן,  ˘‡פ˘ר  במין ‰ˆומח,  ‚ם  מˆינו  ז‰ ‰ל‡  ומעין  „רך ‰ר‚יל. 
עˆומ‰, ממ˜ור חיו˙ו, ול‰עבירו למ˜ום ‡חר. ‡ך בכללו˙, מחוברים ‰ר‚˘ו˙ ב˜˘ר ‡י˙ן ‡ל 

‰נפ˘, ו‡ינם מ˘˙נים כל ימיו.

וכמו  ל‚„לו˙,  מ˜טנו˙  ר˜  ‰ם  ‡לו  ˘ינויים  ‡בל  לזמן,  מזמן  במי„ו˙  ˘ינויים  י˘  ו‡מנם 
ע„  ומ˙‚בר˙  ‰ולכ˙  ‰˙פעלו˙ו  כך  ו‡חר  מועט‰,  ב‰˙פעלו˙  ‰ו‡  ‰‡„ם  ר‚˘  ˘ב˙חיל‰ 
˘מ˙ל‰ט˙ כ˘ל‰ב˙ עז‰ (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור „, ‡), ‡בל ‡ין ז‰ ˘ינוי מטבע ‰נפ˘ למי„‰ ‡חר˙, ‡ל‡ 
ˆמיח‰ ו‰˙פ˙חו˙ ב‡ו˙‰ מי„‰ ‚ופ‡. ו‡ם כן, ‰מי„ו˙ ‰ן ‰ן ‰"ˆומח" ˘ב‡„ם, ˘מחוברו˙ 

˙„יר ‡ל מ˜ורן בנפ˘, וˆומחו˙ מ˜טנו˙ ל‚„לו˙.

עיקר עבודת האדם הוא תיקון מידותיו
:"‰„˘‰ ıומע˙‰ יובן מ‰ ˘פס˜‰ ‰˙ור‰ "‰‡„ם ע

˘ור˘ם  ביו˙ר  ניכר  בר‚˘ו˙  „וו˜‡  ‰נ‰  נפ˘ו,  וחל˜י  ו˙כונו˙יו  ‰‡„ם  ˘ל  כוחו˙יו  מכל 
ומ˜ורם בפנימיו˙ ‰נפ˘, ˘‡ינם יכולים ל‰˙נ˙˜ ‰ימנו כלל. ועל כן כ‡˘ר רוˆ‰ ‰˙ור‰ לבט‡ 
למין ‰חי,  ול‡   ‰„˘‰ ıלע ל‰מ˘ילו  בחר‰ ‰˙ור‰  ועˆמיו˙ו,  נפ˘ו  ˘ל "‰‡„ם",  עניינו   ˙‡
מי„ו˙יו  ˘‰ם  ˘בו,  ב"ˆומח"  ‰ו‡  ועˆמיו˙ו  ‰‡„ם  נפ˘  ‚ילוי  עי˜ר  ‡˘ר  ול‰ו„יע  ל‰ורו˙ 

ור‚˘ו˙יו.

טוב  ˘ם  כ˙ר  ו‡ילך.   „ עמ'  ח"‡  „ברים  ‡„מו"ר ‰‡מˆעי  מ‡מרי  (ר‡‰  בס‰"˜  ˘מˆינו  מ‰  טעם  וז‰ו 
ב˘כל, ‡ל‡  ו‰˘כל‰  ב‰בנ‰  עבו„˙ ‰‡„ם ‡˙ ˜ונו ‡ינו  ˘עי˜ר  ˘‰ז‰ירו  כ„)  סי'  (‰וˆ' ˜‰"˙) 

‰י‡  לז‰  ‰„רך  ‰נ‰  נפ˘ו,  ל‰˘לים  ‰‡„ם  רוˆ‰  כ‡˘ר  כי  „וו˜‡.  ‰מי„ו˙  ו˙י˜ון  בבירור 
ב˙מי„ו˙  ו˜˘ורו˙  מחוברו˙  ו‰ן  ביו˙ר,  ‰‚לוי  ‰נפ˘  ביטוי  ˘‰ן  ‰מי„ו˙  בירור  ב‡מˆעו˙ 

ובחוז˜ למ˜ורן בנפ˘.

ב˘כלו  ו‰˘י‚  ˘‰בין  ‰„ברים  כ‡˘ר  „וו˜‡  ‰י‡  ‰˘כל  עבו„˙  ˘לימו˙  ‚ם  מזו:  וי˙יר‰ 
מ‚„ול˙ ‰' וענייני עבו„˙ו, פועלים ומ˘פיעים על ‰לב ע„ ˘מ˙בט‡ים בר‚˘ ‰לב ממ˘. ו‰ו‡ 
מ‰ ˘‡מר‰ ˙ור‰ (ו‡˙חנן „, לט) ‡˘ר ˙כלי˙ "וי„ע˙ ‰יום", ‰י„יע‰ ב˘כל, ‰י‡ „וו˜‡ כ‡˘ר 

"ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך" במי„ו˙ מור‚˘ו˙ בלב.

מיהו תלמיד חכם הגון?
בפירו˘ ‰פסו˜  ובפר˘"י)   ‡ ז,  (˙עני˙  חז"ל  ב„ברי  ועומ˜  טעם  נו˙ן  כ‡ן ‰רי ‰ו‡  ו‰מבו‡ר 

:"‰„˘‰ ıכי ‰‡„ם ע"

‰י‡   ıע‰ ‡ל  ‰‡„ם  ‰˘וו‡˙  ‡˘ר  חז"ל,  ˙ירˆו  ‰ו‡"?   ‰„˘‰  ıע ‡„ם  "וכי  ‰˜ו˘י'  על 
˙‡כל  ˘"ממנו   ıע י˘  לעˆים  ˘בנו‚ע  כ˘ם  ˘ילמ„נו:  רב  לו  יברור  כיˆ„  ילמ„  ˘ממנו  בכ„י 
ללמו„  רב  לו ‰‡„ם  בורר  כ‡˘ר  כן  כמו  וכר˙";  ˙˘חי˙  וי˘ ‡˘ר "‡ו˙ו  ˙כרו˙",  ל‡  ו‡ו˙ו 
ממנו, ‰נ‰ "‡ם ˙למי„ חכם ‰‚ון ‰ו‡ – ממנו ˙‡כל ("למו„ ‰ימנו"), ו‡ם ל‡ו – ‡ו˙ו ˙˘חי˙ 

("סור מעליו") וכר˙".


