
‚úיון ˙רנט
ער˘"˜ פר˘˙ ויר‡ ‰'˙˘ע"ט

מחיú˙ ‡בר‰ם ú‡בימúך

"ıחú" יום מˆוו˙ מ˙וך˜

˙וכן ‡יסור ‰ס˙כúו˙ ב˜˘˙

ú„ע˙ ú‰עריך ‡˙ ‰טוב‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

ב‰לכו˙  רבינו ‰ז˜ן  כמ"˘  ‰ני˘ו‡ין - 
‰ני˘ו‡ין  ‡חר  ˘"‚ם  ˙ור‰  ˙למו„ 
טר„‰  בלי  ˘נים   '‚ ב' ‡ו  ללמו„  יוכל 

‚„ול‰ כ"כ כו'".

חיוב  ‰ו‡  ˙ור‰  ללמו„  ‰חיוב   -
ו‰‚י˙  ‚ו'  ימו˘  "ל‡  כמ"˘  ˙מי„י, 
חיי  ימי  כל  במ˘ך  וליל‰",  יומם  בו 
‡ו„ו˙  ‰ו‡  כ‡ן  ‰מ„ובר  ‡בל  ‰‡„ם; 
בלימו„  ו˘˜י„‰  ‰˙מ„‰  ˙וספ˙ 
ול‰ט ("˘טורעם")  חיו˙  מ˙וך  ‰˙ור‰ 
כ"כ  ל‰יו˙  יכול  ‡ינו  ז‰  ˘ענין  כו', 
כי  ‰פרנס‰,  בטר„ו˙  ˘עסו˜ים  ב˘ע‰ 
ב' ‡ו  ‚ם  וכ‡מור  ‡ם ˜ו„ם ‰ני˘ו‡ין, 

‚' ˘נים ‡חר ‰ני˘ו‡ין.

(˘בועו˙ ˙˘כ"‚)

מˆוו˙ ני˘ו‡ין ולימו„ 
˙ור‰ ל‡ סו˙רו˙

בנו‚ע  ‰ן  חיוב  י˘נו  ˙ור‰  פי  על 
בו  „"ו‰‚י˙  ב‡ופן  ‰˙ור‰  ללימו„ 
לני˘ו‡ין  בנו‚ע  ו‰ן  וליל‰",  יומם 

˘‰י‡ "מˆוו‰ רב‰",

˙ור‰  ˘˙למו„  ˘מˆינו  וע„ 
יˆי‡‰  (לענין  לז‰  ז‰  ‰ו˘וו  וני˘ו‡ין 

מ‡רı י˘ר‡ל ומכיר˙ ספר ˙ור‰).

ומכיוון ˘"‡ין ‰˜ב"‰ ב‡ בטרוני‡ 
לומר  ˆריך  כרחך  על  בריו˙יו",  עם 
˘ענין  לכך  ‰„רו˘ים  ‰כוחו˙  ˘ני˙נו 
ללימו„  בס˙יר‰  י‰י'  ל‡  ‰ני˘ו‡ין 
יוכל  ‰ני˘ו‡ין  ל‡חר  ו‚ם  ‰˙ור‰, 
ב‡ופן  ˙ור‰  ˙למו„  מˆוו˙  ל˜יים 

„"ו‰‚י˙ בו יומם וליל‰".

(˘"פ וי˘ב ˙˘י"‡)



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

 '‰ "וברכך  כמ"˘  רויח‡,  ומזונ‡ 
ובמיל‡,  ˙ע˘‰",  ‡˘ר  בכל  ‡ל˜יך 
ˆריכים ל˜יים מˆו˙ ‰˙ור‰: "˙ע˘‰", 

וכל ‰˘‡ר יע˘‰ כבר ‰˜ב"‰. 

"נפר„",  "עˆמ‡י",  ל‰יו˙  ‡בל 
„ר‚‡  ‰"ז   - ע˘י˙ני"  ו‡ני  י‡ורי  "לי 
וסט"‡,  ב˜ליפ‰  ˘˜יימ˙  נמוכ‰  ‰כי 
כנעני",  "עב„  ‡ˆל  ר˜  ל‰יו˙  ˘יכול‰ 

˘ˆוע˜ ˘"ב‰פ˜יר‡ ניח‡ לי'".

יסו„ ‰בי˙ - לימו„ 
‰בל ˘‡ין בו חט‡

ובנו‚ע לעניננו:

˙פל‰  ˘ל  ‡מו˙  מ„'  ב‡ים  כ‡˘ר 
לˆ‡˙  ועומ„ים  ˙ור‰  ˘ל  ‡מו˙  ו„' 
בי˘ר‡ל,  בי˙  לבנו˙  ‰עולם,  ל‡ויר 
"בכל  ‰עולם,  בעניני  לעסו˜  ול‰˙חיל 
ב„רך  כלים  לע˘ו˙  ˙ע˘‰",  ‡˘ר 

‰טבע בנו‚ע לבני חיי ומזונ‡ רויח‡,

‰יום  ‰˙חל˙  יום:  בכל  ו„ו‚מ˙ו   -
ו‰‰מ˘ך  ‡ני"  "מו„‰  ב‡מיר˙  ‰י‡ 
ומˆב  במעמ„  נמˆ‡  ˘‡ז  ב˙פל‰,  לז‰ 
ל‰יו˙ו  ‰עולם,  לעניני  ˘ייך  ˘‡ינו 
 ‰˙‡ מי  לפני  "„ע  ‰מלך,  לפני  עומ„ 
‰מלכים  מלכי  מלך  לפני  עומ„, 
לבי˙  ‰כנס˙  ו"מבי˙  ‰˜ב"‰", 
לעסו˜  יוˆ‡  ל‡ח"ז  ור˜  ‰מ„ר˘", 
„רך  מנ‰‚  ב‰ם  "‰נ‰‚  ‰עולם,  בעניני 

- "ıר‡

בז‰  ‰‰˙חל‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 
בנו‚ע  ל‰˘˙„ל   - ‰נ"ל  כבסיפור 

ללימו„ ‰˙ור‰ ˘ל יל„ים ˜טנים.

ריכ‰ ל‰יו˙ ‰‰˘˙„לו˙  ובז‰ ‚ופ‡̂ 
˘לומ„ים  ˜טנים  ליל„ים  בנו‚ע 
[כפי  עניים"  "בני   - ˙ור‰"  ב"˙למו„ 
ל‡  ˘י„ם  ˘‰עניים  ברוסי‡  נ‰ו‚  ˘‰י' 
‰מלמ„ים  עבור  ל˘לם  מ˘‚˙  ‰י˙‰ 
יל„י‰ם   ˙‡ ˘ולחים  ‰יו  ב"ח„רים", 
על  ‰י˙‰  ˘‰חז˜˙ו  ˙ור‰"  ל"˙למו„ 
כמ‡רז"ל  ‰עייר‰],  ‡ו  ‰עיר  ח˘בון 
"‰ז‰רו בבני עניים ˘מ‰ם ˙ˆ‡ ˙ור‰" 
וב„ורו˙ינו  ב‚˘מיו˙,  עניים  בני   -
‡ל‰ נו‚ע יו˙ר ‰‰˘˙„לו˙ ביחס לבני 

עניים ברוחניו˙.

בנו‚ע  ‰‰˘˙„לו˙   - ז‰  וענין 
‰ו‡   - ˜טנים  „יל„ים  ‰˙ור‰  ללימו„ 
בי˘ר‡ל,  בי˙  לבנין  ‰ר‡וי'  ‰‰˙חל‰ 
ול‰ˆליח  ע„,  ע„י  בנין  בעז‰"י  ˘י‰י' 
ב‰יˆי‡‰ לעולם לעסו˜ בעניני פרנס‰, 

ולזכו˙ לבני חיי ומזונ‡ רויח‡. 

(פורים ˙˘י"ב)

‰˙נ‰‚ו˙ כ„בעי בבי˙ - 
מ˙חיל‰ בלימו„ ‰˙ור‰

עם  חים  „"ר‡‰  ˘‰‰נ‰‚‰  ...כ„י 
כ„בעי  ˙‰י'   – ממ˘   ‰˘‡  "‰˘‡
‰מעמ„  ˙חיל‰  ל‰יו˙  ˆריך   - למ‰וי 
‰יינו,  מור˘‰",  ‚ו'  „"˙ור‰  ומˆב 
כמ‰  ל‰˜„י˘  ˆריך  ‰ני˘ו‡ין  ˘˜ו„ם 
‰˙ור‰  בלימו„  ל‰˙עס˜  ˘נים  וכמ‰ 
„רך  "עול  לל‡  ו˘˜י„‰,  ב‰˙מ„‰ 
מ˘ך ‰זמן ‡חר  ‚ם  וע„"ז  כלל,   "ıר‡



בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ויר‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙רנט), 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
ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

ל‰כניס לימו„ ˙˘ב"ר 
˜ו„ם ל„יר‰

כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר סיפר פעם ‡ו„ו˙ 
ני˘ו‡יו  ב˙˜ופ˙  מ‚וריו  „יר˙  ‰כנ˙ 
נוסף  חל˜  ובנו  ‰וסיפו  ז‰  (˘לˆורך 
ל‰בנין ˘י˘מ˘ „יר˙ מ‚ורים עבורו) - 
‰זמינו  ב„יר˙ם,  ל„ור  ˘נכנסו  ˘˜ו„ם 
מ‰"˙למו„- ˜טנים  יל„ים  ל‰„יר‰ 

זמן,  מ˘ך  ˘ם  ˘ילמ„ו  ˙ור‰" ‰עירוני 
ור˜ ל‡ח"ז נכנסו ל„ור ב‰„יר‰.

וב‰˜„מ‰ - ˘כ‡˘ר ˘ומעים סיפור 
‰נ‰‚˙  על  עˆמו  ˘מסר  י‰ו„י  ‡ו„ו˙ 
י˘ר‡ל, ובפרט ˘‰ו‡ בעˆמו סיפר ז‰, 
„ברים  סיפור  ז‰  ˘‡ין  לי„ע  ˆריכים 

בעלמ‡, ‡ל‡ י˘ בו ‰ור‡‰.

ז‰  בסיפור  י˘   - לעניננו  ובנו‚ע 
ב˙˜ופ˙  ˘עומ„ים  ‡ל‰  עבור  ‰ור‡‰ 
לעולם  ˘יוˆ‡ים  ‡ל‰  ‡ו  ‰ני˘ו‡ין, 
בחיים  ח„˘  ומˆב  מעמ„  לבנו˙ 
וכפי  פרנס‰,  בעניני  יעס˜ו  ˘בו 
עˆמ‡י  ‡„ם  ל‰יו˙  כ‡ן:  ˘‡ומרים 

("זעלבסט˘טענ„י˜").

‡ין ‡פ˘רו˙ ל‰יו˙ 
"י‰ו„י עˆמ‡י"!

מ‡מר ‰מוס‚ר:

˘ייך  ל‡  י‰ו„ים  ˘‡ˆל  ‰‡מ˙ ‰י‡ 
˘כן,  עˆמ‡י",  "‡„ם  ל‰יו˙  ‰מו˘‚ 
עליו  ˘‡ין   - עˆמ‡י"  "‡„ם  ל‰יו˙ 
כנעני"  "עב„  ˘ל  רˆונו  ‰"ז   - מו˘ל 

 - ˙ח˙ונ‰  ‰כי  ‡ו   - נעלי˙  ‰כי  [„ר‚‡ 
בעב„ו˙] ˘"ב‰פ˜יר‡ ניח‡ לי'"!

‡ו„ו˙  מספר  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜   -
‡ל  ‰בי‡ו‰ו  ˘כ‡˘ר  מ‡סרו,  ˙˜ופ˙ 
˘בסיומ‰   ,‰˘˜ ח˜יר‰   - ‰ח˜יר‰ 
‡מר   - רח"ל  מי˙‰  עונ˘  עליו  נ‚זר 
על ‰˘‡לו˙  ל‰ם  ˘יענ‰  ˘˜ו„ם  ל‰ם 
סיפור,  ל‰ם  לספר  ברˆונו  ˘י˘‡לו‰ו, 
ר˜  ז‰  ˘במ˜ום  לו,  ‰˘יבו  וכ‡˘ר 
מספרים  ול‡  ˘˘ו‡לים,  מ‰  על  עונים 
מ˜ום  ב‡יז‰  יו„ע  ‡ינו  וכי  מע˘יו˙, 
יו„ע  ˘‰ו‡  ל‰ם,  ‰˘יב  נמˆ‡?!  ‰ו‡ 
מ˜ום   - נמˆ‡  מ˜ום ‰ו‡  ב‡יז‰  ‰יטב 
ובי˙- בי˙-‰כס‡  כמו  ממזוז‰,  ˘פטור 

מו"ח  כ"˜  מספר  כן  וכמו   .  .  ıמרח‰
˘ב‰ז„מנו˙  בר˘ימו˙יו,  ‡„מו"ר 
‰˙עס˜ו˙ו,  במ‰  ˘‡לו‰ו  ˜ו„מ˙, 
˙ור‰  בלימו„  ˘עוס˜  ל‰ם  ו‰˘יב 
‰חסי„ו˙,  ˙ור˙  וב‰פˆ˙  י‰ו„ים  עם 
וב˘מעם ‡ו˙יו˙ כ‡ל‰ . . ˘‡לו‰ו ‚"כ 
נמˆ‡?!  מ˜ום  ב‡יז‰  ‰ו‡  יו„ע  ‰‡ם 
ב‡יז‰  ‰יטב  יו„ע  ˘‰ו‡  ל‰ם,  ו‰˘יב 
עליו  ˘נ‡מר  מ˜ום   - נמˆ‡  מ˜ום ‰ו‡ 

"ל‰' ‰‡רı ומלו‡‰...!

מו"ח  כ"˜  ˘סיפרו   - ז‰  סיפור 
ל‡ל‰  ‰ור‡‰  מ‰ו‰   - בעˆמו  ‡„מו"ר 
עˆמ‡יים,  ל‰יו˙  ˘רˆונם  ˘‡ומרים 
 - כזו  מˆי‡ו˙  ˘˜יימ˙  וחו˘בים 
˘עלי‰ם לי„ע ˘"ל‰' ‰‡רı ומלו‡‰", 

ו‰˜ב"‰ ‰ו‡ בע‰"ב בכל מ˜ום!

ב„רך  לעסו˜  ˆריכים  מ‡י,  ‡ל‡ 
חיי  לבני  ‰˜˘ורים  בענינים  ‰טבע 



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ין ל‰˙ייעı עם ‰יˆר ‰רע
ובכלל, י˘ ˆורך לעורר ˘בכל ‰˜˘ור למˆב ‰רוחני - ‡ין לסמוך על עˆמו, ועל ‡ח˙ 
כמ‰ וכמ‰ ˘‡ין לסמוך ול‰˙ייעı עם . . ‰יˆר ‰רע. ל˘‡ול ‡ˆלו, ‰‡ם ל‰מ˘יך ללמו„ 

זמן נוסף, ‡ו ˘‡פ˘ר ל‰פסי˜ בלימו„ וללכ˙ . . ל"פיˆרי'" וכ„ו'!

ובמכל ˘כן ו˜ל וחומר: ‡ם בנו‚ע לברי‡ו˙ ‰‚וף יו„ע כל ‡ח„ ו‡ח„ ˘‡ין לסמוך על 
˘מ˘לם  עו„, ‡ל‡  ול‡  עם ‰רופ‡,   ıל‰˙ייע מי„  כו', ‰ולך  מיחו˘  כל  על  עˆמו, ‡ל‡, 
לו ˘כרו בכסף מל‡ - ‰רי בנו‚ע לברי‡ו˙ ‰נפ˘, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ˘‡י ‡פ˘ר לסמוך 

על עˆמו!

מיבעי  ל‡   - לעיל  ‰‡מור  בכל  לפעול  יכולים  ‰‰וו‰  במˆב  ‚ם  כן,  פי  על  ‡ף  ‡בל 
ובמיל‡,  בˆוו‡רו",  "ריחים  פרנס‰,  ˘ל  עול  עליו  ˘‡ין  ‰ני˘ו‡ין,  לפני  לבחור  בנו‚ע 

ˆריך ל‰יו˙ כל עס˜ו, במ˘ך כל ‰יום, בלימו„ ‰˙ור‰,

פרנס‰,  בענייני  ‚ם  לעסו˜   - ˙ור‰  פי  על   - חייב  ˘‡ז  ל‡חרי ‰ני˘ו‡ין,  ז‰  ועל „רך 
˘ˆריך ל˜בוע עי˙ים ל˙ור‰, וב‡ופן ˘ל "ע˘‰ ˙ור˙ך ˜בע", ˜ביעו˙ בנפ˘.

‡ל‡ עו„ ז‡˙, ˘‰יסו„ ובסיס לחיי ‰ני˘ו‡ין ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל ‰˙עס˜ו˙ בלימו„ 
‰"יו˘בים"  ‰‡ברכים  ‰נ‰‚˙  וב„ו‚מ˙  ע"„   - זמן  למ˘ך  ‰˙יי˘בו˙  ˘ל  ב‡ופן  ‰˙ור‰ 

בליוב‡וויט˘.

‰פרנס‰ ˙ר„וף ‡חריו
וכ‡˘ר ‰יסו„ „חיי ‰ני˘ו‡ין ‰ו‡ ב‡ופן ‰‡מור - ‰רי ז‰ פועל על כל ‰מ˘ך ‰חיים 
לימו„  לענייניו ‰רוחניים (עבו„˙ ‰',  בנו‚ע  טובו˙, ‰ן  ו˘נים  ימים  ל‡ורך  ז‰,  ˘ל‡חרי 

‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙), ו‰ן בנו‚ע לענייניו ‰‚˘מיים (ענייני פרנס‰ וכיו"ב).

ממ„י„‰  ˘למעל‰  ב‡ופן  ו˜יום ‰מˆוו˙ ‰ם  בלימו„ ‰˙ור‰  ˘עניני ‰עבו„‰  כלומר, 
ו‰‚בל‰,

ועל „רך ז‰ בנו‚ע לפרנס‰, ˘‡ינו ז˜ו˜ לי‚יע‰ וכו' ‡ל‡ ‰פרנס‰ רו„פ˙ ‡חריו...

על „רך וב„ו‚מ˙ ‰נ‰‚˙ ‰בע˘"ט - כסיפור ˘‰י' ז˜ו˜ לפלוני ו„פ˜ על ‰חלון ומי„ 
‰מ˘יך ב„רכו וכו' ובי‡ר ל˙למי„יו (על ˙מי‰˙ם - ממ‰ נפ˘ך: ‡ם ז˜ו˜ לפלוני, מ„וע 

ל‡ ‰מ˙ין לו. ו‡ם ‡ינו ז˜ו˜ לו - מ„וע „פ˜ על חלונו?!):

˘על פי ˙ור‰ ˆריך ל‰יו˙ ענין ˘ל ע˘י', "וברכך ‰' ‡ל˜יך בכל ‡˘ר ˙ע˘‰", ולכן, 
‰„פי˜‰ על ‰חלון נח˘ב˙ כבר לע˘י', ו‡˙ ‰˘‡ר יע˘‰ כבר ‰˜ב"‰!

(˘"פ נˆבים-וילך ˙˘מ"ו)

˜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 ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מחיל˙ ‡בר‰ם ל‡בימלך

˘˜ו"ט  מחיל‰ ‰י‡? /  ˘˙פיל˙ ‡בר‰ם  מנין  מ‡בר‰ם? /  מחיל‰  בי˜˘ ‡בימלך  ‰‡ם 
בסיפור ‡בר‰ם ו‡בימלך וב‰וכח‰ מז‰ ל„ין מחיל‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ' 138 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘‡ל‰ ‡ח˙, ˘לו˘ כוונו˙ / בין ס„ום ועמור‰ ל‡„מ‰ וˆבוים

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ıיום מˆוו˙ מ˙וך "לח˜

ל‰רעים על ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ "ב˜ול רע˘ ורו‚ז במח˘ב˙ו" / ‰יי˙כן ל‰˘פיל ‡„ם מ˘ום 
מר‡‰ו ‰חיˆוני? / ר˜ בי‰ו„י י˘ רˆון פנימי ˙מי„י לעב„ו י˙' / ‚ם ‡ם מניח ˙פילין כ„י 

ל‰פטר מן ‰"לחı" – ‰רי ז‰ ברˆון פנימי ו‡מ˙י!

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 122 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
מי ‰ˆיל ‡˙ לוט? / ע˜י„‰ בי˘מע‡ל?

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙וכן ‡יסור ‰ס˙כלו˙ ב˜˘˙

יב‡ר „‡יסור ‰‰ס˙כלו˙ ‰יינו ˘ליל˙ ‰˙בוננו˙ י˙יר‰ ב˘כינ‰ ו„רכי' / עפ"ז יב‡ר „יו˜ 
ל' ר˘"י בפר˘˙נו ‚בי „ברי ‡בר‰ם לפני ‰' במע˘‰ ‰ע˜י„‰ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ עמ' 76 ו‡ילך; ˙ור˙ מנחם חמ"ח עמ' 388 ו‡ילך)

יז ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ל„ע˙ ל‰עריך ‡˙ ‰טוב‰

יט „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ıלנ‚ב ‡˙ ‰בו

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
לימו„ ‰˙ור‰ – יסו„ ובסיס בי˙ בי˘ר‡ל

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‰‡חריו˙ ב‰˙עס˜ו˙ בעבו„˙ ‰˜ו„˘

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰נח‰ זו ‰ו˘ר˘‰ ‡ˆל כל בחור - מ‰‡וויר ˘נ˘ם בבי˙ בו נול„ ‚„ל ו‰˙חנך, ובו„‡י 
‡לול  חו„˘  מˆ„   - מיוח„˙  ל‰˙עוררו˙  ‡ו  זו,  למטר‰  ‰˙ווע„ו˙  לערוך  ˆורך  ‰י'  ל‡ 

וכיו"ב.

‚ם כ˘עוס˜ בפרנס‰ - ‰עי˜ר לימו„ ‰˙ור‰
י˙יר‰ מז‰:

ל‰˙חיל  ‰וˆרך  ˘‡ז   ,‰˘‡ לי˘‡  זמנו  ו‰‚יע  ‰˘י„וכין  לעונ˙  כ˘‰˙˜רב  ‡פילו 
מל‡כ‰  ‡„ם  לו  ˘י˜בע  „ע‰  בעלי  ˘"„רך  ‰רמב"ם  „ברי  ע"פ  ומ˙ן,  במ˘‡  לעסו˜ 
‰מפרנס˙ ‡ו˙ו ˙חיל‰, ו‡ח"כ י˜נ‰ בי˙ „יר‰, ו‡ח"כ י˘‡ ‡˘‰"  - י„ע ‚ם ‡ז ˘עי˜ר 
˘רוב ‰יום  לזמני ‰יום  ביחס  ‚ם  ובל˘ון ‰מ˘נ‰ "˙ור˙ך ˜בע",  בלימו„ ‰˙ור‰,  ענינו 

‰ו˜„˘ ללימו„ ‰˙ור‰, ור˜ מ˘ך זמן מסויים ביום עס˜ במ˘‡ ומ˙ן.

במ˘‡  לעסו˜  כ„י  לימו„ו  ל‰פסי˜  ‰י'  ˆריך  ˘בו  ‰זמן  מ‚יע  כ‡˘ר  ‡ל‡  עו„,  ול‡ 
לו ‡˙  (˘מ˘לם  לפלוני  ˘‰˙חייב  לו  ל‰זכיר  ולפעמים ˆריכים  כך,  על  מˆטער   - ומ˙ן 
מל‡כ˙ו  לע˘ו˙  חייב  ובמיל‡,  מסויים,  זמן  במ˘ך  פלוני˙  במל‡כ‰  לעסו˜  ‰˘כירו˙) 
לעסו˜  בי„ם  יעל‰  ‡ולי  ‰‡פ˘רי  ככל  ומ˘˙„לים  ˘מחפ˘ים  כ‡ו˙ם  ול‡   - ב‡מונ‰ 

בפרנס‰ במ˘ך ˘עו˙ נוספו˙, כ„י ˘על י„י ז‰ י˘˙כרו עו„ פרוטו˙ ‡ח„ו˙!...

‰פחו˙  לכל   -  ‰˜„ˆ נ˙ינ˙  „בר  על  ולעוררו  לו  ל‰סביר  ˆריכים  ‰יו  ˘ל‡  ומובן, 
מע˘ר, ו‡פילו יו˙ר ממע˘ר.

יסו„ ובסיס בי˙ בי˘ר‡ל
‰חי„ו˘ ‰י', ‡יפו‡, ב‰נ‰‚‰ ˘ל‡חרי ‰ני˘ו‡ין - ˘‰יו נוסעים לליוב‡וויט˘ ל‰˙עכב 
זמן ממו˘ך לעסו˜ בלימו„ ‰˙ור‰, נ‚ל‰ וחסי„ו˙, ˘כן למרו˙ ‰עוב„‰ ˘"ריחים בˆוו‡רו", 
ולמרו˙ ‰‰˙חייבו˙ ˘˜יבל על עˆמו ב"כ˙וב‰" "˘‡ר‰ כסו˙‰ ועונ˙‰ ל‡ י‚רע", ומ‰ ‚ם 

˘י˘נו ‰ˆיווי „"נ˜י י‰י' לבי˙ו ˘נ‰ ‡ח˙" - ‰רי ז‰ ב‡ופן „"סבר ו˜יבל" וכו'.

 ˙‡ בנו  ˘עליו  ו‰בסיס  ‰יסו„  ‰י˙‰   - בליוב‡וויט˘  יו˘בים  ‰יו  ˘בו   - זו  ו˙˜ופ‰ 
˙˜ופ˙ ‰יו˙ם "יו˘בים"  במ˘ך  עˆם ‰עילוי  מלב„  כלומר,  חיי‰ם,  ימי  כל  למ˘ך  בי˙ם 

נע˘‰ „בר ‚ם "חו˙מ˙" על כל מ˘ך ‰זמן ˘ל‡חרי ז‰.

‰‡מור לעיל ‡ינו ר˜ סיפור מ˙˜ופ˙ ‰עבר, ‡ל‡ ‚ם ‰ור‡‰ ולימו„ בנו‚ע לימים ‡לו:

ל‰˜„י˘  כו'  ו‰ח˘יבו˙  ‚ו„ל ‰‰כרח  לעורר ‡ו„ו˙  ל„‡בוננו,  י˘ ˆורך,  בימינו ‡לו 
‡˙ כל ‰יום ללימו„ ‰˙ור‰ ‚ם בנו‚ע לבחורים ˘‡ין עלי‰ם עול ‰פרנס‰ - ‡ע"פ ˘ז‰ו 

„בר ‰כי פ˘וט.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ‰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

לימוד התורה -
יסוד ובסיס בית בישראל

בימים עברו לאחר החתונה נסעו ללמוד אצל הרבי / יסוד ובסיס בית בישראל 
כדבעי / ברפואת הגוף לא סומך על עצמו - כ"ש בעניני הנפש / כשלומד כדבעי 

הפרנסה תרדוף אחריו! / אין דבר כזה להיות 'יהודי עצמאי'! 

‡„מו"ר  ‡ˆל  ‰"יו˘בים"  בין  ‰י'  ינובס˜י,  ‰לוי  ˘למ‰  מ‡יר  ר'  כו'  ‰ר‰"ח  ז˜ני, 
מ‰ר"˘.

ל‡חרי  ˘מי„  ‡ברכים  ‰יו   - ˙מימים  ˙ומכי  י˘יב˙  ˘נוס„‰  טרם  ‰‰ם,  ...בימים 
 - מ˙עכבים  ו‰יו  מ‰ר"˘,  ‡„מו"ר  במחיˆ˙  ל˘‰ו˙  לליוב‡וויט˘  נוסעים  ‰יו  ‰ח˙ונ‰ 
˘ל  ב‡ופן  וחסי„ו˙,  נ‚ל‰  בלימו„ ‰˙ור‰,  לעסו˜  כ„י  ממו˘ך,  זמן   - לטוב‰  עכב‰  כל 

‰˙יי˘בו˙, ˘לכן נ˜ר‡ו ב˘ם "יו˘בים".

בנו‚ע לזמן ˘לפני ‰ני˘ו‡ין - ל‡ ‰י' כל חי„ו˘ בכך ˘כל ‰יום כולו ‰ו˜„˘ ללימו„ 
‰˙ור‰, מ‡י ˜‡-מ˘מע-לן, כיˆ„ י˙כן ב‡ופן ‡חר?!

˘י˘  ˘חו˘בים  ‰י˙כן  לבו˘‰,  נח˘ב  ‰י'  ז‰  בענין  ו‰‰˙עוררו˙  ‰„יבור   - ו‡„רב‰ 
˜ס"„ ב‡ופן ‡חר, ˘ˆריכים ל„בר ולעורר על כך!

בחור ˘נע˘‰ בר מˆוו‰, ו‡פילו לפני בר מˆוו‰, ב˙˜ופ˙ ‰חינוך - עו„ לפני ˘‰˙חיל 
לימו„  ‡ל‡  ‡ינו  ענינו  ˘כל  בפ˘יטו˙  ‡ˆלו  מונח  ‰י'  וכו'  כבו„  כסף,  ‡ו„ו˙  לח˘וב 

‰˙ור‰. 

- בנו‚ע לזמני ‰לימו„ בי˘יב‰, מ‡י ˜מ"ל, ‡ל‡ ‡פילו בזמנים ‰פנויים מלימו„, זמני 
‰‡כיל‰ ו˘˙י', זמני ‰˘ינ‰ וכו', ‚ם מזמנים ‡לו ‰יו "‚וזלים" כ„י ללמו„ ˙ור‰.



ז

מחילת אברהם לאבימלך
האם ביקש אבימלך מחילה מאברהם? / מנין שתפילת אברהם מחילה היא? / 

שקו"ט בסיפור אברהם ואבימלך ובהוכחה מזה לדין מחילה

‡בר‰ם,   ˙˘‡ ˘ר‰   ˙‡ ˘ל˜ח  ‡בימלך  על  ‰כ˙וב  מספר  ו‡ילך)  ב  (כ,  בפר˘˙נו 
˘ר‰  – ‰חזיר ‡בימלך ‡˙  ו„יבר ‡ליו ˜˘ו˙  בחלום ‰ליל‰  ב‡ ‡ליו  ˘‰˜ב"‰  ול‡חר 
ל‡י˘‰ ‡בר‰ם, ונ˙ן לו מ˙נו˙ וכו'; ובסיום ‰ענין (כ, יז): "וי˙פלל ‡בר‰ם ‡ל ‰‡ל˜ים, 

וירפ‡ ‡ל˜ים ‡˙ ‡בימלך ו‡˙ ‡˘˙ו ו‚ו'". 

טוב‰  כ‰נ‰‚‰  ‡בימלך  בע„  ‡בר‰ם  ˘ל  זו  ˙פיל‰  ‡) ‰וב‡‰  ˆב,  (בב‡-˜מ‡  ובמ˘נ‰ 
לו  נו˙ן  ˘‰ו‡  פי  על  ˘"‡ף  בחבירו,  ‰חובל  על  מ„בר˙  ‰מ˘נ‰  ממנ‰.  ללמו„  ˘י˘ 
‰חובל  כי  ממנו",  ˘יב˜˘  ע„  לו  נמחל  ‡ין   – ‰נז˜)  בע„  לו  ‰מ‚יע  ‰כסף  לו  (מ˘לם 
(‰נחבל)  לו  מחל  ל‡  ˘‡ם  "ומנין  ‰מ˘נ‰:  וממ˘יכ‰  מ‰נחבל;  מחיל‰  לב˜˘  ˆריך 
ו‚ו'".  ‡בימלך   ˙‡ ‡ל˜ים  וירפ‡  ‰‡ל˜ים  ‡ל  ‡בר‰ם  וי˙פלל  ˘נ‡מר  ‡כזרי?  ˘‰ו‡ 
בו,  ˘פ‚ע  למי  למחול  ˆריך  ‰‡„ם  ‡ל‡  טינ‰  ל˘מור  ˘‡ין  למ„ים  ˘מ‡בר‰ם  ו‰יינו, 

כ˘ם ˘‡בר‰ם מחל ל‡בימלך ו‰˙פלל לטוב˙ו. 

מכ‡ן   – ‰‡ל˜ים  ‡ל  ‡בר‰ם  "וי˙פלל  בז‰:  מ‡ריך  ‡˙ר  על  ‰‚„ול'  [וב'מ„ר˘ 
לכעוס.  ו˜˘‰  לרˆו˙  נוח  וי‰י  כ‡רז,   ‰˘˜ י‰י  ו‡ל  כ˜נ‰  רך  ‡„ם  י‰‡  לעולם  ‡מרו, 
וב˘ע‰ ˘יב˜˘ ממנו ‰חוט‡ למחול, ימחול בלבב ˘לם ובנפ˘ חפיˆ‰, ‡פילו חט‡ לו 
‰רב‰ . . ילמ„ כל ‡„ם „רך ‡רı מ‡בר‰ם ‡בינו – י˘ לך ˜˘‰ יו˙ר מז‰ ˘נוטלין ‡˘˙ו 
בעל כרחו, וכיון ˘בי˜˘ ממנו מחיל‰ מחל בלבב ˘לם, ול‡ „יו ˘מחל לו ‡ל‡ ˘בי˜˘ 

עליו רחמים, ˘נ‡מר 'וי˙פלל ‡בר‰ם ‡ל ‰‡ל˜ים'"].

ב„רך "פ˘וטו  מ˙‡ים ‰ו‡  ו‰‡ם  עלמ‡  לכולי  מוסכם ‰ו‡  ז‰  לימו„  לברר ‰‡ם  וי˘ 
˘ל מ˜ר‡" – „רכו ˘ל ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙ - וכ„ל˜מן. 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

מנ‚ב ‡˙ ‰בוı ‰מ˙‡סף במ˘ך כל ‰˘נ‰ 
מ„וע ‡˙ם  ליב  יע˜ב  ר'  כ˘˘‡לו‰ו,  סליחו˙.  ב‡מיר˙  רבו˙  בוכ‰  ליב ‰י'  יע˜ב  ר' 

בוכים? ענ‰: חליל‰, ‡ינני בוכ‰, ‡ני מנ‚ב ‡˙ ‰בוı ‰מ˙‡סף במ˘ך כל ‰˘נ‰.  

(כ"˜  ל‡בי  ליב  יע˜ב  ר'  ˘ל  זו  ˙˘וב˙ו  על  סיפר  נ"ע  ניסן  ר'  ‰חסי„  ˘לי  ‰מלמ„ 
ו‰מ„ר˘ ‰מ˘בחים ‡˙ ‰י‰ו„ים  במ‡מרי ‰‚מר‡  ו‡מר ‡בי:  נ"ע),  מו‰ר˘"ב  ‡„מו"ר 
רי˜נין  כ˙וב: "‡פילו  ע"‡)  לז,  („ף  סנ‰„רין  ב‚מר‡  ˘˙י ‰˙בט‡ויו˙.  י˘נן  ‰פ˘וטים, 
רˆוף  ˘בכם  כ˙וב: "‰רי˜ין  פל"ב)  רב‰ (בר‡˘י˙  במ„ר˘  כרימון",  מˆו˙  מל‡ים  ˘בך 

˙˘ובו˙ כרימון". 

בעל  פ˘וט ‰ו‡ ‚ם  ˘מים  יר‡  י‰ו„י  ו‰˘כל‰,  ˘מים  יר‡˙  ו"˙˘ובו˙" ‰ן  "מˆוו˙" 
‰˘כל‰, ‡ל‡ ˘ז‰ מ˙בט‡ בˆור‰ עˆמי˙ פ˘וט‰.

˘‰˙‡סף   ıבו‰  ˙‡ מנ‚ב  ר˜  ‰ו‡  ‡ל‡  בוכ‰,  ‰ו‡  ˘‡ין  ליב  יע˜ב  ר'  ˘ל  ˙˘וב˙ו 
מסביר  ‰‡מˆעי  ‰רבי  ˘‡ב-‰סב‡,  ‰ענין  ‡ריכו˙  כל  ‰י‡  ‰רי   – ‰˘נ‰  כל  במ˘ך 
לי  "‰י˙‰  „מע‰",  כנחל  ‰ורי„י  ˆיון  ב˙  "חומ˙  ˘ל  בענין  עמו˜ו˙  ‰˘כל‰  ב‰סברו˙ 
‰ב‡‰  בכי'  י˘  בכי',  וי˘  בכי'  י˘  ו‚ו'".  בנ˙ר  ˙כבסי  "‡ם  וליל‰"  יומם  לחם  „מע˙י 
י˘נ‰  זו  בבכי'  ‚ם  ‡כן  ‰לב.  מ˙וך  ‰ב‡‰  בכי'  וי˘  ‰מוח,   ıומכיוו ‚„ול‰  מ‰˙ר‚˘ו˙ 

‰˙ר‚˘ו˙, ‡ך ‡ין ‰י‡ ‰עי˜ר. 

‡ב-‰סב‡ מסביר ‡˙ כל ‰„ר‚ו˙ ˘ב„מעו˙, ור' יע˜ב ליב, ‰י‰ו„י ‰פ˘וט, ‡ינו יו„ע 
מכל ‰בי‡ורים ו‰סברי ‰‰˘כל‰ ‰ללו ו‡ומר ב˘פ˙ו ‰פ˘וט‰ ˘‡ין ‰ו‡ בוכ‰ חליל‰, 

ו‡ם ‰ו‡ כן בוכ‰, ‰רי ‡ין ז‰ ˘‰ו‡ בוכ‰, ‰ו‡ ר˜ מנ‚ב ‡˙ ‰לכלוך.

˘ני ‰סיפורים ‡ו„ו˙ ר' יע˜ב ליב, „ברי ‰סב‡ ו„ברי ‡בי – כל ‡ל‰ סיפר לי ‰מלמ„ 
˘לי ר' ניסן.

מעל˙ם ˘ל ‰י‰ו„ים ‰פ˘וטים
מכל סיפור, ‚ם מחסי„, י˘ ללמו„ „רך בעבו„‰, מכל ˘כן ˘מסיפור ˘ל רבי ˆריכים 

ללמו„ „רך סלול‰ בעבו„‰.

ביו˙ר,  ‚ם ‡˙ ‰י‰ו„י ‰פ˘וט  נ"ע,  כ"˜ ‡בו˙י  ‰˜„ו˘ים,  רבו˙ינו  כמ‰ ‰עריכו  ע„ 
לי‰ו„ים  ‰˙ייחסו  ו‰ם  י˘ר‡ל,  מעלו˙  ˘ל  ט‰ור  מעין  ‡ˆלם  ‰י˙‰  טוב‰  ‰נ‰‚‰  כל 

‰פ˘וטים ביו˙ר ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל בל˙י מו‚בל˙.

(ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‚ מ˙ור‚ם לל‰"˜ עמ' ˜ע„-˜ע‰, מ˙וך ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‚ עמ' 171 ו‡ילך)



כ‡

לנגב את הבוץ
ר' יעקב ליב הי' בוכה רבות באמירת סליחות. כששאלוהו, ר' יעקב ליב מדוע 
אתם בוכים? ענה: חלילה, אינני בוכה, אני מנגב את הבוץ המתאסף במשך כל 

השנה

˙פל‰ ‡ח˙ ˘לו...
עו„  ‚„ול.  ˘מים  יר‡  ‡ך  פ˘וט  י‰ו„י  ליב,  יע˜ב  ר'  ב˘ם  י‰ו„י  ‰י'  בליוב‡וויט˘ 
ב‰יו˙ו יל„ י˙ום – נול„ בר‡ס‡סנע, כע˘רים ווי‡רסט מליוב‡וויט˘ – ˘מע מר' ‡בר‰ם 

‰מלמ„ ˘ני מ‡מרים ˘נחרטו עמו˜ בלבו.

ˆריך  "‰מ˙פלל  ע"‡):  כב,  („ף  בסנ‰„רין  ‰‚מר‡  מ‡מר   (‡ ‰ם:  ‰מ‡מרים  ˘ני 
˘יר‡‰ עˆמו כ‡ילו ˘כינ‰ כנ‚„ו". ב) מ‡מר ‰‚מר‡ ב˘ב˙ („ף ל‡, ע"‡) "נ˘‡˙ ונ˙˙ 
כחנווני  ו‰˙פרנס  ˘ל ‡לי‰ו ‰ב„חן  לח˙נו  נע˘‰  ליב  יע˜ב  בחור  וכ˘‡ו˙ו  ב‡מונ‰?". 

– ˜יים ‡˙ ‰"נ˘‡˙ ונ˙˙ ב‡מונ‰".

ב˘נו˙ יל„ו˙י ‰י' כבר ר' יע˜ב ליב ‡„ם י˘י˘. ב‚יל ˘˘ים מסר ‡˙ חנו˙ו ליל„יו, לו 
ול‡˘˙ו ‰י˙‰ „יר˙-חורב‰ ˜טנ‰ לי„ "בנימינ'ס ˘טיבל" בו ˘ימ˘ כ˘מ˘ ב‰˙נ„בו˙, 
ב˘מחו˙.  ועזר‰  ˘ונים  יר˜ו˙  עופו˙, ‡ספ˜˙  במריט˙  ומעבו„˙ ‡˘˙ו  מ‚נו  ו‰˙פרנס 
ב‡ו˙‰  ‰חסי„ים  מ‚„ולי  ל‡ח„  ‡מר  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מ‰ר"˘  ‰רבי  ‰סב‡, 
˙˜ופ‰, מ˘כיל חסי„י ˘‰י' ב˜י בכל ספרי ‰חסי„ו˙ ‰נ„פסים ו„יבר חסי„ו˙ בבי‡ורים 
˘לו  ‡ח˙  ˙פל‰  ‰˘מ˘,  ליב  יע˜ב  ˘ל  ˙פל˙ו  על  ל‰ס˙כל  עליך  עמו˜ים:  ו‰סברים 

˘וו‰ יו˙ר מכל ‰‰˘כל‰ ˘לך.

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ועו„),  כ‚.  פי"ט,  במ„ב"ר  יט.  חו˜˙  ˙נחומ‡  (מ„ר˘  ‡חרים  במ˜ומו˙  חז"ל  במ„ר˘י  ב. 
רבינו,  מ˘‰  מ‰נ‰‚˙   – בו  ˘פ‚ע  למי  למחול  ‰‡„ם  ˘ˆריך   – ז‰  „בר  ˘למ„ו  מˆינו 
˘עלי' מסופר בפ' חו˜˙ (כ‡, ז), במע˘‰ ‰נח˘ים ‰˘רפים: "ויבו‡ ‰עם ‡ל מ˘‰ וי‡מרו 
בע„  מ˘‰  וי˙פלל  מעלינו ‡˙ ‰נח˘ –  ויסר  ובך, ‰˙פלל ‡ל ‰'  ב‰'  כי „יברנו  חט‡נו, 

‰עם". וכן פיר˘ ר˘"י בפירו˘ו ˘ם:

"וי˙פלל מ˘‰ – מכ‡ן למי ˘מב˜˘ים ממנו מחיל‰, ˘ל‡ י‰‡ ‡כזרי (מ)למחול". 

ולכ‡ור‰, מז‰ ˘ר˘"י כ˙ב לימו„ ז‰ „ו˜‡ לענין "וי˙פלל מ˘‰", ו‡ילו בפר˘˙נו – 
ל‚בי "וי˙פלל ‡בר‰ם" – ל‡ כ˙ב ר˘"י מ‡ומ‰, מ˘מע ˘ל„ע˙ ר˘"י ‡י ‡פ˘ר ללמו„ 

‡˙ ‰חיוב למחול מ‰נ‰‚˙ ‡בר‰ם (‡ל‡ „ו˜‡ מ‰נ‰‚˙ מ˘‰).

ונר‡‰ ˘טעמו פ˘וט, כי ‡ף ˘מפור˘ בכ˙וב "וי˙פלל ‡בר‰ם ‡ל ‰‡ל˜ים", ‰רי ‡ין 
מכ‡ן ר‡י' ˘‡כן ‡בר‰ם מחל ל‡בימלך – כי י˙כן ˘ע„יין ל‡ מחל לו, ובכל ז‡˙ ‰˙פלל 

עליו [כ˘ם ˘‰˙פלל ‡בר‰ם על ‡נ˘י ס„ום ˘בוו„‡י ‰יו "רעים וחט‡ים"]! 

נ‡מר  [ב‡בר‰ם  ובמ˘‰  ב‡בר‰ם  ‰י‡  ˘וו‰  ‰ל˘ון  ˘‰רי  נכון,  בי‡ור  ז‰  ‡ין  ‡ך 
˘ל  ˘˙פיל˙ו  נ‡מר  ‡ם  ומע˙‰,   - מ˘‰"]  "וי˙פלל  נ‡מר  ובמ˘‰  ‡בר‰ם"  "וי˙פלל 
‡בר‰ם ל‡ מוכיח‰ ˘‡כן מחל ל‡בימלך, ‰רי ‚ם ‡ˆל מ˘‰ ‰י' לנו לפר˘ ˘ז‰ ˘‰˙פלל 

בע„ ‰עם ‡ינו מוכיח ˘מחל ל‰ם; 

ו‰רי ר˘"י כן מוכיח מ˙פל˙ מ˘‰ ˘‰ו‡ מחל ל‰עם ˘חט‡ו כנ‚„ו, ומס˙בר ‡יפו‡ 
לומר ˘‚ם ‡ˆל ‡בר‰ם - ז‰ ˘‰˙פלל בע„ ‡בימלך מוכיח ˘‰ו‡ ‡כן מחל לו [וי˘ לחל˜ 

מ˙פל˙ ‡בר‰ם על ס„ום – ˘˘ם ‰˜ב"‰ עוררו לז‰ וכו'. ור‡‰ פר˘"י פר˘˙נו יח, יז. ו‡כמ"ל]. 

˘פ‚ע  למי  למחול  ˘ˆריך ‰נפ‚ע  ‡בר‰ם  מ˙פל˙  מוכיח  ר˘"י  למ‰ ‡ין  ובכן ˜˘‰: 
בו (כ˘ם ˘‰וכיח מ˙פל˙ מ˘‰)?

‚. לפום רי‰ט‡ י˘ לומר, ˘‡ין ל„מו˙ ‡˙ ˙פל˙ ‡בר‰ם ל˙פל˙ מ˘‰, כי ‡ˆל מ˘‰ 
‰י˙‰ ב˜˘˙ מחיל‰ מˆ„ ‰עם – "ויבו‡ ‰עם ‡ל מ˘‰ וי‡מרו חט‡נו ו‚ו'"; ו‡ילו ‡ˆל 

‡בר‰ם ז‰ ˘ונ‰, כי ‡בימלך ל‡ בי˜˘ מחיל‰ מ‡בר‰ם. 

ו‡מנם, במ˘נ‰ (‰נ"ל) מבי‡ים ‡˙ ‰נ‰‚˙ ‡בימלך כר‡י' על ז‰ ˘‰פו‚ע ˆריך לב˜˘ 
˘ל  בנוסח  ב‡ו  ל‡בר‰ם  ‡בימלך  ˘„ברי  נר‡‰  ‰פ˘ט  ב„רך  ‡ך   – ‰נפ‚ע  מן  מחיל‰ 
חט‡‰  ממלכ˙י  ועל  עלי  ‰ב‡˙  כי  לך  חט‡˙י  ומ‰  לנו  ע˘י˙  "מ‰  ו„רי˘‰:  ˙ביע‰ 
‚„ול‰, מע˘ים ‡˘ר ל‡ ייע˘ו ע˘י˙ עמ„י . . מ‰ ר‡י˙ כי ע˘י˙ ‡˙ ‰„בר ‰ז‰" (כ, ט-י), 

ו‡ין בז‰ ˙וכן ˘ל ב˜˘˙ מחיל‰.

‡ך ‡ין בז‰ יי˘וב ל˜ו˘יי˙נו – ו‡„רב‰:

ר‡י'  (‰בי‡  ר˘"י  מ„וע   - מ‡בר‰ם  מחיל‰  בי˜˘  ל‡  (לפי ‰פ˘ט) ‡בימלך  ‡ם ‡כן 



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

ממ˘‰ ˘ˆריך ‰‡„ם למחול למי ˘בי˜˘ ממנו מחיל‰, ו)ל‡ ‰בי‡ ר‡י' מ‡בר‰ם ˘ˆריך 
למי  וחומר  ב˜ל  נלמ„  [ומז‰  מחיל‰  בי˜˘  ל‡  ‡ם  ‡פילו  בו  ˘פ‚ע  למי  למחול  ‰‡„ם 

˘כן בי˜˘ מחיל‰]?!

 „. ו‰י' נר‡‰ לומר, ˘לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ‡ין ˙פל˙ ‡בר‰ם ˘ייכ˙ לני„ון „י„ן 
– חיוב ‰מחיל‰ - כי בסיפור ˘ל ‡בימלך מלכ˙חיל‰ ל‡ ‰י' ˆורך במחיל‰:

ונר‡‰  (כ, ‰),  ז‡˙"  ע˘י˙י  כפי  ובנ˜יון  לבבי  ˘‰ו‡ ‡ינו ‡˘ם – "ב˙ם  טען  ‡בימלך 
˘‰˜ב"‰ ˜יבל ‡˙ „בריו ו‡מר לו: "‚ם ‡נכי י„ע˙י כי ב˙ם לבבך ע˘י˙ ז‡˙, ו‡ח˘וך 
‚ם ‡נכי ‡ו˙ך מחטו‡ לי, על כן ל‡ נ˙˙יך לנ‚וע ‡לי'" (כ, ו) – ו‰יינו ˘מלכ˙חיל‰ ל‡ 
ו‡ינו ˆריך  לו "‡חו˙י ‰י‡"),  (˘‰רי ‡בר‰ם ‡מר  כלל  ל‡בר‰ם  ל‰רע  נ˙כוון ‡בימלך 

לב˜˘ מחיל‰.  

וי˙פלל  ‰ו‡  נבי‡  כי  ‰‡י˘   ˙˘‡ ‰˘ב  "וע˙‰  ל‡בימלך:   '‰ מ„ברי  מ˘מע  וכן   
בע„ך וחי'" (כ, ז) – ור˘"י מפר˘: "כי נבי‡ ‰ו‡ – ויו„ע ˘ל‡ נ‚ע˙ ב‰, לפיכך 'וי˙פלל 
בע„ך'", ו‰יינו ˘‡ין ˆורך כלל בענין ˘ל מחיל‰ כו', ‡ל‡ „י בעˆם ז‰ ˘‡בימלך י˘יב 

‡˙ ˘ר‰ ו˙ו ל‡. 

‰. ‡ך כ„ „יי˜˙ ב„ברי ר˘"י, מוכח ˘כן ‰י' ˆורך לב˜˘˙ מחיל‰ מˆ„ ‡בימלך: 

‰כ˙וב מספר "וי˜ח ‡בימלך ˆ‡ן וב˜ר ועב„ים ו˘פחו˙ וי˙ן ל‡בר‰ם" (כ, י„), ור˘"י 
˘ל  מ˙נ˙ו   ˙‡ ל˜בל  סירב  ל‡  ˘‡בר‰ם  ומז‰  עליו".  וי˙פלל  ˘י˙פייס  "כ„י  מפר˘: 

‡בימלך, מובן, ˘‚ם ‡בר‰ם ‰סכים לכך ˘‡כן ‰י' ˆורך בב˜˘˙ מחיל‰ ופיוס. 

בחט‡  חט‡  ˘בפועל ‰ו‡  כיון  לרע‰, ‡בל  ל‡ ‰˙כוון  ˘‡בימלך ‡מנם  ˘‡ף  ו‰יינו, 
חמור ביו˙ר כלפי ‡בר‰ם ול˜ח ממנו ‡˙ ‡˘˙ו (‡ם כי ל‡ י„ע ˘‰י‡ ‡˘˙ו) – לכן נ„ר˘ 
ממנו לפייס ‡˙ ‡בר‰ם ולב˜˘ ‡˙ מחיל˙ו; וז‰ו ‰טעם ˘‰˜ב"‰ ל‡ ריפ‡ ‡˙ ‡בימלך 
מי„ כ˘‰חזיר ‡˙ ˘ר‰ ל‡בר‰ם, ‡ל‡ ר˜ ל‡חר ˘‡בר‰ם מחל ו‰˙פייס ו‰˙פלל עליו.

[ומ‰ ˘פיר˘ ר˘"י ˘‰˜ב"‰ ‡מר ל‡בימלך ˘‡בר‰ם "נבי‡ ‰ו‡ ויו„ע ˘ל‡ נ‚ע˙ ב‰ לפיכך 'וי˙פלל 

„בר, ‡מנם  ˘ום  ל‡בימלך  מועיל  ל‡ ‰י'  ח"ו ‡ז  ב‰  נו‚ע  ˘‡ם ‰י'  לפר˘,  - ˆריך  ס"„  כנ"ל   – בע„ך'" 

מכיון "˘ל‡ נ‚ע˙ ב‰" לכן יועילו ‰מחיל‰ ו‰פיוס ו˙פל˙ ‡בר‰ם].

ונמˆ‡ ‡יפו‡, למס˜נ‡ „מיל˙‡, ˘„ברי ‰מ˘נ‰ – ˘מ‡בר‰ם י˘ ללמו„ ˘ˆריך ‰‡„ם 
למחול למי ˘פ‚ע בו ובי˜˘ ממנו מחיל‰ – מ˙‡ימים ‰ם ‚ם ל˘יט˙ ר˘"י ב"פ˘וטו ˘ל 
מ˜ר‡"; ומ‰ ˘ל‡ כ˙ב ר˘"י „בר ז‰ בפר˘˙נו, נר‡‰ לומר ˘‰ו‡ מ˘ום ˘‰„בר פ˘וט 
ול‡   - ‰בריו˙  עם  ובחס„  בטוב  ‡בר‰ם  ‰נ‰‚˙  על  לנו  ˘י„וע  מ‰  כל  ל‡חרי  ובפרט   -

‰וˆרך ר˘"י לפר˘ו, ו„ו"˜. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ביטוי  לי„י  ב‡‰  ˘‰˙ו„‰  ‰יינו  ‰מ˙‡ים,  ב‡ופן  לו  ול‰ו„ו˙  ‰מי„‰  במלו‡  ‡ו˙ם 
ז‰  נו˙ן,  ˘‰˘י"˙  ‰טוב‰   ˙‡ מעריכים  ˘כ‡˘ר  ומˆוו˙,  ˙ור‰  ˘ל  בענינים  ב‰וספ‰ 
כ˘מ‚יע‰  ‡ם  ‡ך  בז‰,  מוסיף  עו„  י˙ברך  ו‰˘ם  י˙ברך,  מ‰˘ם  ‰ברכו˙   ˙‡ ממ˘יך 
פעל  ˘‰ו‡  ‡י˘י˙  כ‰מˆ‡‰  ‡פילו  ולפעמים  מ‡ליו  מובן  כ„בר  ז‡˙  מ˜בלים  ‰טוב‰, 
בחכמ˙ו וכ„ומ‰, ‰רי ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ז‰ מבי‡ ל‰וספ‰ ב˙ור‰ ומˆוו˙ ‡ל‡ לפעמים 

‡ף ל‰יפך, כי מר‚י˘ים בטחון בעˆמם, ו‡ם כן, ‡ין ז‰ פל‡ ‡ם ‡חר כך ׳נ˙˜ע׳.

מובן, ˘ז‰ ˘ב˜˘˙י ממנו ל‰ו„יעני על ‰˘יפור, ‰כוונ‰ בכך ‰י˙‰ לעוררו ל‰˙בונן 
כיˆ„ ‰˘ם י˙ברך מ˙נ‰‚ עמו בחס„ וברחמים, ועל י„י ז‰ ˙˙חז˜ עו„ יו˙ר ‰טוב‰.

ו‰˘י"˙ יעזור לו ˘לפחו˙ מכ‡ן ול‰ב‡ יע˘‰ כ‡מור לעיל...

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' כ‚)

ל‰‡יר ‡˙ ‰מˆב כמו ˘‰ו‡
במענ‰ על מכ˙בו . . בו כו˙ב ‡ו„ו˙ מˆב ‰ברי‡ו˙, ˘לו ו˘ל זו‚˙ו ˙חי' ו‚ם ‡ו„ו˙ 

פרנס‰.

˘ל ‰˘י"˙  חס„יו ‰‚לויים  עיניו ‡˙  במו  ˘ר‡‰  ˘ל‡חר  מכ˙בו,  ס‚נון  מפלי‡ ‡ו˙י 
ו‡˙ ‰ניסים ˘לו כ‡˘ר ניˆל מ‰מחנו˙ וכו', כע˙ ב‰מˆ‡ו במ˜ום ˘‰סכנ‰ – ר"ל – כלל 
‡יננ‰, נ˘‡ר ‰ו‡ ב˘‡ל‰ – "מ‡ין יב‡ עזרי"?, ו˘וכח ˘מי„ ‡חר כך ‰רי כ˙וב "עזרי 

מעם ‰'".

˙„ין ‡˙  "‡ל  רז"ל  מ‡מר  ‚ם  י„וע  ו‰רי  מוסר,  לומר  בז‰  כוונ˙י  ˘‡ין  מ‡ליו  מובן 
חברך ע„ ˘˙‚יע למ˜ומו" ו"‰וי „ן ‡˙ כל ‰‡„ם לכף זכו˙", רˆוני ר˜ ל‰‡יר ‡˙ ‰מˆב 
וככל  ומנ‰י‚ו,  עולם  בבור‡  בבטחון  חז˜  ל‰יו˙  עליו  כמ‰  ע„  יר‡‰  ו‡ז  ˘‰ו‡,  כפי 

˘‰בטחון י‰י' חז˜ יו˙ר, כך יר‡‰ מ‰ר יו˙ר ‰וספ‰ בברכו˙ מ‰˘ם י˙ברך. 

פרנס‰, ‰זול˙  ˘ל  ענין ‡חר  עבו„‰ ‡ו  בחיפו˘  ˘‡פילו  במˆבו,  נו‚ע  יו˙ר  עו„  וז‰ 
‰זול˙  על  מ˘פיע  וז‰  ‰ריוח  ו‡˙  ‰עבו„‰   ˙‡ ˘י˜בל  בטוח  עˆמו  ‰ו‡  כמ‰  ע„  ח˘ 

למל‡ ‡˙ „רי˘˙ו, וכפי ˘רו‡ים ז‡˙ במוח˘. 

מובן מ‡ליו ˘י˘ לע˘ו˙ ‚ם ב„רך ‰טבע, ‡בל ‰‡מור לעיל נכלל ‚ם בטבע, מובן ‚ם 
י˙ברך  מ‰˘ם  ל‰‚„יל ‡˙ ‰ברכו˙  ו‰‡מˆעי  ˘ז‰ו ‰ˆינור  מˆוו˙,  בעניני  ל‰וסיף  ˘י˘ 

.ıבמ‰ ˘נחו

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' רכו-רכז)
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לדעת להעריך את הטובה
ימים ˘לימים ל‡ יספי˜ו כ„י ל‰ו„ו˙ ל‰˘י"˙ על חס„ו 

במענ‰ על מכ˙ב‰ . . בו כו˙ב˙ ‡ו„ו˙ מˆב ‰ברי‡ו˙ וחוו˙ „ע˙ ‰רופ‡.

מובן ‰ו‡, ˘מכיון ˘‰ו‡ - ‰רופ‡ - ‡ומר ˘‡ם י˘מרו ‡˙ ‰„י‡ט‰, ‡פ˘ר ל‰ס˙„ר 
לל‡ ני˙וח ˘נ‰ ˘נ˙יים ‡ו יו˙ר, ‡ין מ˜ום לח˘וב על ני˙וח, ובפרט ˘מזמן לזמן נוספו˙ 
בני˙וח,  י‰י' ˆורך  ל‡  ˘כלל  מ‡ו„  מ‡ו„  י˙כן  ולכן  כז‰,  במˆב  בטיפול  ח„˘ו˙  „רכים 
וז‰ ˙לוי ב˘ליט‰ ‰עˆמי˙ ˘ל‰, ל‡ ל‰˙ר‚ז ול˘מור פחו˙ ‡ו יו˙ר ‡˙ ‰„י‡ט‰ וב‡ופן 

כללי ‡˙ ‰ור‡ו˙ ‰רופ‡ ‰מומח‰,

ו‡ם ˙˙בונן ולו לזמן ˜ˆר ב‡לו מ˜ומו˙ ‰יו לפני ˘נים ‡ח„ו˙, ומ‡ו˙ ‡לפי י‰ו„ים 
נמˆ‡ים ˘ם ‚ם ‰יום, מˆבם ˘ם ו˘ל‰ כ‡ן, ‡זי ימים ˘לימים ל‡ יספי˜ו ל‰ו„ו˙ ל‰˘ם 
י˙ברך על חס„ו, ו‡ז רו‡ים ‡יז‰ מ˜ום ˜טן ˙ופסים ‰˜˘יים ˘י˘נם כע˙ לעומ˙ חס„י 

‰˘ם י˙ברך ‰‡מורים לעיל, ובטוחני ˘ב‰חלט מיו˙ר ל‰רחיב ‰בי‡ור בז‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' ˜נ‡)

כ‡˘ר מעריכים ‡˙ ‰טוב‰ ˘‰˘י"˙ נו˙ן, 
ז‰ ממ˘יך ‡˙ ‰ברכו˙ מ‰˘י"˙ 

במענ‰ על מכ˙בו:

ול‰ו„יעני  לי  לכ˙וב  ממנו  ב˜˘˙י  ˘‡ני  כו˙ב  ‰רי  עˆמו  ‰ו‡  ‡ו˙י.  מפלי‡  ˙וכנו 
ל‡חר ‰˘יפור.  ׳נ˙˜ע׳  ˘מ˘‰ו  ע„  כן, ‡ל‡ ‰מ˙ין  ע˘‰  ל‡  י˘˙פר. ‰ו‡  כ‡˘ר ‰מˆב 

ור˜ ‡ז ‰ו‡ מו„יע.

ל‰עריך  י˘  י˙ברך,  מ‰˘ם  חס„ים  רו‡ים  ˘כ‡˘ר  ‰˜„ו˘ים,  בספרים  י„וע ‰מבו‡ר 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשיי״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי

פניניםפנינים

בין סדום ועמורה 
לאדמה וצבוים

במ‰פכ˙ ס„ום מˆינו ‰ב„ל בין ס„ום ועמור‰ לבין 
˘‡ר ערי ‰כיכר, „˙חיל‰ נ‡מר "ו‰' ‰מטיר על ס„ום 
ו‡ח"כ  מן ‰˘מים",  מ‡˙ ‰'  ו‡˘  עמור‰ ‚פרי˙  ועל 
יט,  (פר˘˙נו  כל ‰ככר"  ו‡˙  "וי‰פוך ‡˙ ‰ערים ‰‡ל 
מן  ב‡˘  ˘ריפ‰  על  ˘בפסו˜ ‰מ„בר  ונמˆ‡,  כ„-כ‰). 

‰˘מים ‰וזכרו ר˜ ס„ום ועמור‰, ובפסו˜ ‰מ„בר על 
˘בו,  ‰ערים  וכל  ‰ככר"  "כל  על  מ„ובר   – ‰‰פיכ‰ 
ס„ום  על  ר˜  ל‡  ˜‡י  ‰‡ל"  „"‰ערים  וכ„פר˘"י 
ב‡ר  [ור‡‰  ˘בככר  כל ‡רבע ‰ערים  על  ועמור‰ ‡ל‡ 

ב˘„‰ על פר˘"י ˘ם. ˆפנ˙ פענח ע‰"˙ ˘ם].

נענ˘ו  ועמור‰  ס„ום  ר˜  מ„וע  בעי,  וטעמ‡ 
ב˘ריפ‰ ב‡˘, ו˘‡ר ‰ערים ב‰פיכ‰ בלב„?

וי˘ לב‡ר ז‰ ב‰˜„ים פירו˘ ר˘"י בפ' לך (י„, ב) 
בר˘ע   .  . ס„ום  מלך  "ברע  ‰מלכים  ˘מו˙  בפירו˘ 
מלך עמור‰, ˘נ‡ב מלך ‡„מ‰ ו˘מ‡בר מלך ˆבוים" 
˘נ˙על‰  בר˘ע –  לבריו˙;  ורע  ל˘מים  רע  - "ברע – 
בר˘עו; ˘נ‡ב – ˘ונ‡ ‡ביו ˘ב˘מים; ˘מ‡בר – ˘ם 

‡בר לעוף ול˜פוı ולמרו„ ב‰˜ב"‰". 

ו"˘מ‡בר"  „ב"˘נ‡ב"  נמˆ‡,  „יי˜˙,  וכ„ 
כנ‚„ ‰˜ב"‰, "בין ‡„ם  ר˜ ‰מרי„‰  ב˘מם  מו„‚˘˙ 
למ˜ום" ["˘ונ‡ ‡ביו ˘ב˘מים", "˘ם ‡בר . . למרו„ 
‡„ם  "בין  ‰ן  מו„‚˘  "ברע"  ‡ˆל  ו‡ילו  ב‰˜ב"‰"]; 
ל˘מים  "רע  ˘‰ו‡  לחבירו",  "בין ‡„ם  ו‰ן  למ˜ום" 
ורע לבריו˙", ו‡ם ‡ˆל ברע כך, ‰רי בוו„‡י ˘כן ‰י' 
‚ם ‡ˆל "בר˘ע" "˘נ˙על‰ בר˘עו", ור˘עו˙ו ‰י˙‰ 

‚„ול‰ מ˘ל ברע, ו‚ם ‡ˆלו ‰יו ב' סו‚י ר˘ע.

˘‰רי  ‰ערים,  בעונ˘י  ‰‰ב„ל  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
מס˙בר לומר, „ר˘ע˙ ‡נ˘י ‰ערים ‰י˙‰ כמו ר˘ע˙ 
מלכי‰ם, ו‡"כ ב‡„מ‰ וˆבויים, ˘˘ם מלכו "˘נ‡ב" 
ו‡ילו  למ˜ום,  בין ‡„ם  חט‡ם  עי˜ר  ו"˘מ‡בר", ‰י' 
בס„ום ועמור‰, ˘˘ם מלכו "ברע" ו"בר˘ע", ‰י' רע 
וˆבוים  כן, ‡„מ‰  ועל  לבריו˙.  ו‰ן  ל˘מים  כפול, ‰ן 
˘עי˜ר חט‡ם ‰י' בין ‡„ם למ˜ום נענ˘ו ר˜ ב‰פיכ‰. 
וס„ום ועמור‰, ˘‰וסיפו לחטו‡ ‚ם בין ‡„ם לחבירו, 

‰וסיפו ל‰יענ˘ ב˘ריפ‰ ב‡˘ מן ‰˘מים. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ עמ' 70 ו‡ילך)

שאלה אחת, שלוש כוונות
וי‡מרו ‡ליו ‡י' ˘ר‰ ‡˘˙ך

למ„נו ˘י˘‡ל ‡„ם ב‡כסני‡ ˘לו ל‡י˘ על ‰‡˘‰ כו', 
ל‰ו„יע ˘ˆנוע‰ ‰י˙‰ כ„י לחבב‰ על בעל‰, ‡מר רבי יוסי 
בר חנינ‡ כ„י ל˘‚ר ל‰ כוס ˘ל ברכ‰
(יח, ט. ר˘"י)

ב˘‡ל˙  פירו˘ים   '‚ ˘י˘נם  עול‰  ר˘"י  מ„ברי 
ב‡כסני‡  ‡„ם  "˘י˘‡ל   .‡ ˘ר‰":  "‡י'  ‰מל‡כים 
על  ˘ר‰   ˙‡ לחבב  ב.   ."‰˘‡‰ על  ל‡י˘  ˘לו 
נר‡י˙  (˘‡ינ‰  ˆניעו˙‰   ˙‡ ‰„‚י˘ו  ולכן  בעל‰, 
ולכן ˆריך ל˘‡ול עלי'). ‚. ל˘‚ר ל‰ כוס ˘ל ברכ‰ 
במ˜ום  ר˘"י  ˘ל  ו‰נ‰, „רכו  למ˜ומ‰.  ˘‡לו  ולכן 
˘מבי‡ כמ‰ פירו˘ים ‰י‡ ל‰פרי„ ביני‰ם ב˙יבו˙ 
‡מנם  בז‰;  וכיוˆ‡  ‡ומרים",  "וי˘  ‡חר",  "„בר 
‡ח„,  ב‰מ˘ך  ‰טעמים  ˘לו˘˙  ר˘"י  ‰בי‡  כ‡ן 

וטעמ‡ בעי.

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

˘נ‡מר  „מז‰  ר˘"י  פיר˘  ב)  יח,  (פר˘˙נו  לעיל 
˘ר˜  למ„נו  ‡˘˙ך"  ל˘ר‰  בן  ו‰נ‰  ‚ו'  "וי‡מר 
עו˘‰  ‡ח„  מל‡ך  "‡ין  כי  כן,  ‡מר  ‡ח„  מל‡ך 
למטרו˙  ב‡ו  ‰מל‡כים  ו˘לו˘˙  ˘ליחויו˙"  ˘˙י 
 ˙‡ ל‰פוך  ו‡ח„  ˘ר‰,   ˙‡ לב˘ר  "‡ח„  ˘ונו˙ 
יו˜˘‰  ז‰  ולפי  לרפ‡ו˙ ‡˙ ‡בר‰ם".  ו‡ח„  ס„ום, 
מ‰ ˘בכ˙וב „י„ן, ל‚בי ‰˘‡ל‰ "‡י' ˘ר‰ ‡˘˙ך", 
˘כל  „מ˘מע  רבים,  ל˘ון   – ‡ליו"  "וי‡מרו  נ‡מר 
˘ל˘˙ ‰מל‡כים ˘‡לו כן, ‰רי לכ‡ור‰ „י במל‡ך 

‡ח„ ל˘‡ל‰ זו?

כי  זו,  ל˘‡ל‰  טעמים   '‚ ר˘"י  פיר˘  ולכן 
‡ח˙  וכל  מ˘מעויו˙,  ˘לו˘  י˘נן  זו  ל˘‡ל‰ 
ו‰יינו,  ‰˘לו˘‰.  מ˙וך  ‡ח„  למל‡ך  נו‚ע˙  מ‰ן 
כי  ‡˘˙ך",  ˘ר‰  "‡י'  ˘‡לו  ‰מל‡כים  ˘˘לו˘˙ 
כל ‡ח„ מ‰ם ‰˙כוון (בעי˜ר) לכוונ‰ ‡ח˙: מל‡ך 
כולם);  (ב˘ם  ברכ‰  ˘ל  כוס  ל‰  ל˘‚ר  רˆ‰  ‡ח„ 
מל‡ך ‡ח„ נ˙כוון "לחבב‰ על בעל‰" (˘„י ˘‡ח„ 
(‚ם  ל˜יים  בז‰  ב‡  נוסף  ומל‡ך  ז‡˙);  יע˘‰  מ‰ם 
 ˙‡ ל˘‡ול  ˘ˆריך  מ‰   ˙‡ חבריו)  ˘ל  כ"נˆי‚" 
‰‡י˘ ב˘לום ‡˘˙ו, ו˘פיר ‰וˆרך ר˘"י ל˘לו˘‰ 

טעמים ‡˘ר ˆ„˜ו יח„יו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 110 ו‡ילך)

עיונים וביאורים קצרים



י‡

קיום מצוות מתוך "לחץ"
להרעים על הנפש הבהמית "בקול רעש ורוגז במחשבתו" / הייתכן להשפיל אדם 

משום מראהו החיצוני? / רק ביהודי יש רצון פנימי תמידי לעבדו ית' / גם אם 
מניח תפילין כדי להפטר מן ה"לחץ" – הרי זה ברצון פנימי ואמתי!

 ıבר‰ם ‡בינו ל‡ ‰ס˙פ˜ בכך ˘‰י' ‰ו‡ יו„ע ‡˙ ‰' ו˜ור‡ ב˘מו, ‡ל‡ עמל ל‰פי‡
ל‚)  כ‡,  (פר˘˙נו  ‰פסו˜  על   (‡ י,  (סוט‰  חז"ל  „ר˘ו  וכך  עולם.  ב‡י  כל  בין  י˙'  ˘מו   ˙‡
"וי˜ר‡ ˘ם ב˘ם ‰' ‡-ל עולם" – "‡ל ˙˜ר‡ וי˜ר‡ ‡ל‡ וי˜רי‡, מלמ„ ˘‰˜רי‡ ‡בר‰ם 

‡בינו ל˘מו ˘ל ‰˜ב"‰ בפ‰ כל עובר ו˘ב".

וכי  ל‰ם  לברכו, ‡מר  עמ„ו  ו˘˙ו,  ˘‡כלו  עם ‡ורחיו: "ל‡חר  נו‰‚  וכך ‰י' ‡בר‰ם 
מ˘לי ‡כל˙ם? מ˘ל ‡ל˜י עולם ‡כל˙ם, ‰ו„ו ו˘בחו וברכו למי ˘‡מר ו‰י' ‰עולם"!

 ˙‡ לברך  ˘מי‡נו  ‡ורחים  ‰יו  ˘‡ם  ל˙‡ר,  מוסיף   („ פמ"ט,  רב‰  (בר‡˘י˙  ו‰מ„ר˘ 
על ‰סעו„‰  מרובים  מ‰ם „מים  כך. ‰ו‡ ‰י' „ור˘  לי„י  לבו‡  מכריחם  ‰', ‰י' ‡בר‰ם 
‰ני˙נ˙ במ„בר ˘מם, וכ‡˘ר ‰י' נכנס ‰סוע„ ל"ע˜˙‡" – לˆר‰ ו„וח˜, ‰י' נ‡לı לומר: 

"ברוך ‡-ל עולם ˘‡כלנו מ˘לו".

וי˘ ל˙מו‰ ב˙כלי˙ ומטר˙ פעול‰ זו: ב˘למ‡ ‡ו˙ם ‡ורחים ˘‰˙רˆו לברך ‡˙ ‰' 
‡בל  ‡בר‰ם;  פעול˙  י„י  על  י˙'  ‰בור‡  ל‡מונ˙  ‰˙˜רבו  ‡כן  ו‰˘˙י',  ‰‡כיל‰  ל‡חר 
‡יזו ˙ועל˙ י˘ במ‰ ˘‰י' ‡בר‰ם מכריח ‡˙ ‰מסרבים לברך, ולכ‡ור‰ ‡מיר˙ ‰ברכו˙ 

בכפי' ‰י‡ ר˜ מן ‰˘פ‰ ולחוı, ול‡ נפעל‰ ב‰ם ‡מונ‰ ב‰˘י"˙?

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

י˙' ˘סו"ס יבו‡ לי„י מˆב ˘"יˆר מח˘בו˙ 
לבו ר˜ רע כל ‰יום", ו‡עפ"כ בר‡ ‰˜ב"‰ 
ז‰  ˘ב‚לל  ‡ח"כ  נ˙ח„˘  ומ‰  עולמו,   ˙‡
‰‡„ם"?   ˙‡ ע˘‰  כי   '‰ "וינחם  כ˙יב 
˘ם ‚בי ˜ו˘יי˙ ‰‡פי˜ורוס  בפר˘"י  (עיי' 
˘"‰מס˙כל  ר' ‡ב‡  וז‰ו „˜‡מר  ו‡כ"מ). 
ב˙וכן  ומ˙בונן  ‰מעיין  ‰יינו   – ב˜˘˙" 
כבו„  על  חס  ב‚„ר "ל‡  ‡ו˙ ‰˜˘˙ – ‰"ז 
ל‚רום ‡ˆלו  יכול‰  זו  כי ‰˙בוננו˙  ˜ונו", 

לספי˜ו˙ ‡ו„ו˙ ‰נ‰‚˙ ‰˜ב"‰.

בפר˘˙ן.  מיל˙‡  לב‡ר  י˘  ועפכ"ז 
„כ˙יב בע˜י„‰ "וי‡מר ‡ל ˙˘לח י„ך ‡ל 
י„ע˙י  ע˙‰  כי  מ‡ומ‰  לו  ˙ע˘  ו‡ל  ‰נער 
כי יר‡ ‡ל˜ים ‡˙‰ ‚ו'", ובפר˘"י על "כי 
‡ב‡  ר'  ב˘ם  מ‡מר  ‰בי‡  י„ע˙י"  ע˙‰ 
˘יח˙י   ˙‡ לפניך  ‡פר˘  ‡בר‰ם  "‡"ל 
זרע  לך  י˜ר‡  ביˆח˜  כי  לי  ‡מר˙  ‡˙מול 
עכ˘יו ‡˙‰  בנך  נ‡ ‡˙  ו‡מר˙ ˜ח  וחזר˙ 
‡"ל  ‰נער  ‡ל  י„ך  ˙˘לח  ‡ל  לי  ‡ומר 
ל‡  ˘פ˙י  ומוˆ‡  ברי˙י  ל‡ ‡חלל  ‰˜ב"‰ 
ל‡  ˘פ˙י  מוˆ‡  ˜ח  לך  כ˘‡מר˙י  ‡˘נ‰, 
˘חט‰ו ‡ל‡ ‰על‰ו  לך  ל‡ ‡מר˙י  ‡˘נ‰ 
‰ורי„ו]".   – ‡ו˙ו  [‰עלי˙  ‡ח˙י'  ‡ס˜˙י' 
‚רסינן  ‰˙ם  ‡בל  רב‰,  במ„ר˘  ומ˜ורו 
„בעל ‰מ‡מר ‰ו‡ ר' ‡ח‡ ור˘"י ˘ינ‰ מן 

‰מ„ר˘ ו‚ריס ר' ‡ב‡.

לעו„  ‰בי‡ור  טמון  ז‰  „ב˘ינוי  וי"ל 
לפנינו  ‰מ„ר˘  ‚ירס˙  בין  מ‰ו˙י  ˘ינוי 
"‰˙חיל  ‚רסינן  „‰˙ם  ר˘"י,  ל‚ירס˙ 
‡ל‡  ‰ללו  ‰„ברים  ‡ין  ˙מי',  ‡בר‰ם 
„ברים ˘ל ˙ימ‰, ‡˙מול ‡מר˙ כו'", ‰יינו 
˘‡בר‰ם ˙מ‰ על ‰נ‰‚˙ ‰˜ב"‰, מ˘‡"כ 
‡פר˘  ‡בר‰ם  "‡"ל  ‰‚ירס‡  בפר˘"י 
לפניך ‡˙ ˘יח˙י" – ˘ל˘ון זו ‡ינ‰ ביטוי 

על  מוסב˙  ו‡ינ‰  מעל‰,  כלפי  ˙מי'  ˘ל 

„ברי  על  ‡ל‡  ‰˜ב"‰,  („ברי)  "˘יחו˙" 

‡בר‰ם ("˘יח˙י"). ויל"ע בע„יפו˙ ‚ירס‡ 

˘לכ‡ו'  זו,  ˙וכן ‰˜„מ‰  ומ‰ו  במ„ר˘,  זו 

‰י‡ ˘פ˙ י˙ר, ולמ‰ ל‡ ‰˙חיל ˙יכף ב‚וף 

‰ענין "‡˙מול ‡מר˙ כו'"? 

‚ופ‡,  לז‰  ‰י‡  ר˘"י  „כוונ˙  ונ"ל 
‰י˙‰  ל‡  ‡בר‰ם  ˘כוונ˙  ל‰„‚י˘ 

לומר  ‡ין  כי  ‰˜ב"‰,  „ברי  על  ל˙מו‰ 

˘ל  מ„ו˙יו  ‡חרי  ‰ר‰ר  ‡בינו  ˘‡בר‰ם 

ול‰לן  י  יב,  לך  בר˘"י  [ועיי"ע  ‰˜ב"‰ 

לפני ‰˜ב"‰ ‡˙  לפר˘  ˘מו˙], ‡ל‡  ס"פ 

‰˜ו„מים  ב„בריו  ‡בר‰ם)  (˘ל  כוונ˙ו 

כ‡ן  „נ˜ט   ‡‰ ‰יטב  מחוור  ומע˙‰  לז‰. 

מ˜ום  בכל  (ול‡  ‰מ‡מר  בעל  ˘ם  ר˘"י 

ובז‰  כי„וע),  בעל ‰מ‡מר  ˘ם  לˆיין  „יי˜ 

„י˘  ‡ב‡.  ר'  ‰‚ירס‡  „ו˜‡  נ˜ט  ‚ופ‡ 

„ברי  לפר˘  ‡ין  ‡ב‡  „ר'  „‡ליב‡  לומר, 

ל˘יט˙ו  כי   '‰ „ברי  על  כמ˙מי'  ‡בר‰ם 

ב„ברי  ס˙יר‰  על  ו˙מי‰ו˙  ‡זיל, „˘‡לו˙ 

‰˜ב"‰ – "‡˙מול ‡מר˙ כו' וחזר˙ ו‡מר˙ 

כו'" – ‰וו ‰יפך ‰נ‰‚‰ ˘ל "חס על כבו„ 

לפר˘  ור˜  ‡ך  ‰י˙‰  כוונ˙ו  ‡ל‡  ˜ונו", 

לפני ‰˜ב"‰ "‡˙ ˘יח˙י", כנ"ל ב‡ורך.

 ‚ ויר‡  חל"‰  בל˜ו"˘  עו„  [ור‡‰ 
ל‚ירס‡  ‡בר‰ם  ל'  ˙וכן  בי‡ור  ב‡רוכ‰ 

‡יזו  על  ˘יח˙י",   ˙‡ לפניך  "‡פר˘  זו, 

ע˙‰  לפר˘‰  ˘ב‡  ˜‡י  „‡בר‰ם  "˘יח‰" 

„ברים  לחילופי  ב‰מ˘ך  ˘‰ו‡   ,'‰ לפני 

בכ˙ובים  ‰מרומזים  ל‰˜ב"‰  ‡בר‰ם  בין 

˘לפנ"ז, עיי"˘ ו˙מˆ‡ נח˙].



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

"ל‰ס˙כל בו ‰רב‰". ועיין נמי בערוך מע' 
˜˘˙, ˘‰בי‡ ‰‡ „‰רו‡‰ ˜˘˙ מברך כו', 
כבו„  על  חס  ˘ל‡  כל  ˙נן  "ו‰‡  ו‰וסיף 
˘י˘  בלבו  מ‰ר‰ר  "פירו˘,   – כו'"  ˜ונו 
ו‰רו‡‰  ‚ו'   ˙˘˜‰ כמר‡‰  כ„כ˙יב  „מו˙ 
‰בט‰  ‰יינו  בו,  ל‰ס˙כל  לו  ‡סור  ב˜˘˙ 
ביו˙ר כ„י ˘ל‡ יר‡‰ „מו˙ כבו„ ‰', ‡ל‡ 
ערכי  ועיי"ע  כו'".  ויברך  ממנו  פניו  י‰פוך 
ר‡י'.  מע'  ‰„ורו˙)  ס„ר  (לבעל  ‰כינויים 
˘„"ח  ˜עט).  ‡ו˙   ‡"‰ (כלל  מל‡כי  י„ 
ח  כרך  ב.  מע' ‰‰"‡ (כרך ‡' ˜טו,  כללים 

‡'˙רפ‡, ב ו‡ילך). ו˘"נ).

ועיון  ‰ס˙כלו˙  ר˜  ‰כוונ‰  „‡ין  וי"ל 
ו‰ר‰ור  ‰˙בוננו˙  ‚ם  ‡ל‡  בעינים,  ‡רוך 
‰˙ור‰  ‡ור  עיי'  ˘רו‡‰,  במ‰  עמו˜ 
בבי‡ור  ˘ל‡)  ע'  ‰˘ירים  (˘יר   ˜„ˆ ל‰ˆמח 
ו‡ין  „ברים  ב˘לו˘‰  "‰ס˙כל  ‰מ˘נ‰  ל' 
‰פי'  „"‡ין  כו'",  עביר‰  לי„י  ב‡   ‰˙‡
ר‡י'  בבחי'  „ברים  ב‚'  ל‰ס˙כל  כפ˘וטו 
בר‡י˙  ‰ו‡  ‰‰ס˙כלו˙  כ"‡  ‰‚˘מי  עין 

‰˘כל ע"י ‰‰˙בוננו˙ כו'".

˘ליל˙  לענין  ‚ם  מובן  [ועפ"ז 
ז‰  „‡ין  ˘בסו‚יין,  בנ˘י‡  ‰ס˙כלו˙ 
ס˙יר‰ ל‰‡ „"‰יו עיניך רו‡ו˙ ‡˙ מוריך" 

וכו', ו˜"ל].

לכבו„  בין ˜˘˙  כנ"ל ‰˘ייכו˙  ו‰נ‰, 
˘ר‡‰   "˙˘˜‰ "מר‡‰  מפני  ‰ו‡  ˜ונו 
‰מסופר  ע"פ  ובפרט  במרכב‰,  יחז˜‡ל 
י‰ו˘ע  ר'  „ר˘  „כ‡˘ר  י„:  בסו‚יין  לעיל 
בעבים  ˘מים  "נ˙˜˘רו  מרכב‰  במע˘‰ 
עו„  מובן  ˘מז‰  בענן",  כמין ˜˘˙  ונר‡‰ 
יו˙ר, ˘מר‡‰ ‰˜˘˙ ˘ייך למע˘‰ מרכב‰ 
‡בו˙  חי"ז,  בל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  בז‰  [ור‡‰ 
ב˜˘˙,  ל‰ס˙כל  ‰‡יסור  ˙וכן  וז‰ו  פ"ב]. 

לפי ˘ז‰ מרמז על ‰‰ס˙כלו˙ ו‰‰˙בוננו˙ 
כבו„  ‰יפך  ˘ז‰ו  מרכב‰,  מע˘‰  בעניני 
˜ונו, לפי ˘ענינים ‡לו ˆ"ל ב‰ס˙ר „ו˜‡, 
ו"כבו„  „ח‚י‚‰,  ב  ר"פ  ‰סו‚י‡  כ‡ריכו˙ 
פ"ב  כ‡ן  בירו˘'  (עיי'  „בר"  ‰ס˙ר  ‡ל˜ים 
‰˘כל  מ‰˘‚˙  למעל‰  ˘‰ם  כיון   ,(‡"‰

לי„י  ˙בי‡  ב‰ם  ו‰‰˙בוננו˙  ‰‡נו˘י 
„˘ני  נמˆ‡  ועפ"ז  כו'.  וספי˜ו˙  ˘‡לו˙ 
 (‡)  – ‰נ"ל  „ח‚י‚‰  ˘במ˙ני'  ‰ענינים 
‡פילו  מרכב‰  במע˘‰  ל„רו˘  ‰‡יסור 
ביחי„ "‡‡"כ ‰י' חכם כו'", (ב) "כל ˘ל‡ 
חס על כבו„ ˜ונו" (˘לפי ר' ‡ב‡ ˜‡י על 

‰מס˙כל ב˜˘˙) – ˙וכנם ח„.

„˙וכן   ‡‰ ‰יטב  „מחוור  י"ל  ומע˙‰ 
מˆ„  כי   ,˙˘˜‰ ל‡ו˙  ‚ם  ˘ייך  ז‰  ‡יסור 
ול‰˙בונן  ל‰ס˙כל  ר‡וי  ‡ין  ˜ונו"  "כבו„ 
ל‰˙עורר  ˘יכול‰  כיון  ענין ‰˜˘˙,  ב˙וכן 
˘ל  ‰נ‰‚˙ו  על  ו˜ו˘י‡  ˘‡ל‰  עי"ז 
 ˙˘˜‰ ‡ו˙  ני˙ן  ‡לי'  ˘ב‰מ˘ך  ‰˜ב"‰, 
י‰י'  ˘ל‡  ˘ם). „‰נ‰ ‰טעם  ב‡ברבנ‡ל  (עיי' 

עו„ מבול על ‰‡רı (˘ע"ז ב‡ ‡ו˙ ‰˜˘˙) 
ל˜לל  ‡וסיף  "ל‡  נח  „פ'  ב˜ר‡  מפור˘ 
לב  יˆר  כי  ‰‡„ם  בעבור  ‰‡„מ‰   ˙‡ עו„ 
עˆמ‰  זו  סבר‡  ו‰רי  מנעוריו",  רע  ‰‡„ם 
כמ˘"נ  ‰מבול,  ל‰ב‡˙  כטעם  ˘ימ˘‰ 
רע˙  רב‰  כי   '‰ "ויר‡  ‰מבול  ‚זיר˙  לפני 
‰‡„ם ב‡רı וכל יˆר מח˘בו˙ לבו ר˜ רע 
סבר‡  ˘ב˙חיל‰  נ˘˙נ‰  ומ‰  ‰יום".  כל 
נ‰פך  ו‡ח"כ  ‰מבול,  ל‰בי‡  חייב‰  זו 
עו„  ל‰בי‡  ˘ל‡  ˙חייב  עˆמ‰  זו  ˘סבר‡ 
‰‡ברבנ‡ל  (כ˜ו˘יי˙   !?ıר‡‰ על  מבול 
ב„רו˘י ‰חסי„ו˙  לז‰  יי˘וב  ונ˙ב‡ר  ˘ם, 
ו‡כ"מ). ועו„ ז‡˙: כיון ˘‰˜ב"‰ בר‡ ‡˙ 
‰‡„ם מלכ˙חיל‰ ב‡ופן ˘"יˆר לב ‰‡„ם 
לפניו  י„וע  ˘‰י'  ו„‡י  ‰רי  מנעוריו",  רע 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ל‰רעים על ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ "ב˜ול רע˘ ורו‚ז במח˘ב˙ו"
‰‚וף   – "טמטום ‰לב"  ˘ל  במˆב  נ˙ון ‰‡„ם  ˘לפעמים  (פכ"ט),  בספר ‰˙ני‡  ‡י˙‡ 
ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‚סים ומ‚ו˘מים מ‡ו„, ו‡זי, ‡ף ˘רˆונו ‰‡מ˙י ‰ו‡ לעבו„ ‡˙ ‰', ‰רי 
‰טוב ‡טום ומוס˙ר על י„י ‰‚סו˙ ו‰חומריו˙ ˘ל ‰‚וף ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙. במˆב ז‰, ל‡ 
˘ל ‰נפ˘  חומריו˙‰  ˘כן  עבו„˙ ‰˘י"˙,  ונחיˆו˙   '‰ ב‚„ול˙  ˘כלי˙  ˙ועיל ‰˙בוננו˙ 

‰ב‰מי˙ מונע˙ ‡˙ ‰‡„ם מעבו„˙ ‰'.

ו‡ין לו ל‡„ם בריר‰, ‡ל‡ לבט˘ ול‰˘פיל עˆמו. ‰ו‡ ˆריך ל‚עור בנפ˘ו ‰ב‰מי˙ 
ומ˙ועב   ı˜ומ˘ו ור˘ע  רע   ‰˙‡" לו  ולומר  במח˘ב˙ו",  ורו‚ז  רע˘  "ב˜ול  ‰רע  ויˆרו 

ומנוול וכו' ככל ‰˘מו˙ ˘˜ר‡ו לו חכמינו ז"ל ב‡מ˙".

מו„יעים  ר˜  ˘‰רי  בעבו„˙ ‰',  לרˆו˙  על ‰ˆורך  ו‰סבר  טעם  נזיפ‰ ‡לו, ‡ין  ב„ברי 
ליˆר ‰רע ‡˙ מ‰ו˙ו ‰‡מ˙י˙ ˘‰ו‡ רע ור˘ע וכו'. ˙כלי˙ ‰"ˆע˜‰" ‰י‡ לפעול בעˆמו 
˘ביר‰ וביטול כלליים, וכך נחל˘˙ ‚סו˙ו ˘ל ‰‡„ם, ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ יור„˙ מ"‚„ול˙‰". 
 ıוכ‡˘ר ‰וסרו ‰‰ס˙רים, יוˆ‡ ל‡ור רˆונו ‰פנימי ˘ל ‰י‰ו„י, ו‰רי ‰ו‡ מ˙עורר בחפ
ורˆון לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙ (עיין רמב"ם ‰ל' ‚רו˘ין סוף פ"ב. וב‰מ˘ך ˙ער"ב ח"ב עמ' ‡'˜נו ו‡ילך).

ל‡   .  . ˘מ˙חל‰  מר‚לים,  ‚בי  ו‡ילך)  ל‡  י‚,  (ב˘לח  ב˙ור‰  מפור˘  ז‰  „בר  ו"מˆינו 
‰‡מינו ביכול˙ ‰' ו‡חר כך חזרו ו‡מרו ‰ננו ועלינו ו‚ו'". ולכ‡ור‰ "מ‡ין חזר‰ וב‡‰ 
ז‰  על  ומופ˙  ‡ו˙  ˘ום  ע"‰  רבנו  מ˘‰  ל‰ם  ‰ר‡‰  ל‡  ‰רי   ,'‰ ביכול˙  ‰‡מונ‰  ל‰ם 
מ˙י  ע„  ורו‚ז,  רע˘  ב˜ול  ו‰רעים  עלי‰ם,   '‰ ˘"˜ˆף  מ˘ום  ז‡˙ ‡ל‡  ו‡ין  בינ˙יים"? 
וכ˘˘מעו „ברים ˜˘ים ‡לו   .  . ו‚ו'  פ‚ריכם  יפלו  במ„בר ‰ז‰  ו‚ו',  לע„‰ ‰רע‰ ‰ז‡˙ 
נכנע ונ˘בר לבם ב˜רבם, כ„כ˙יב וי˙‡בלו ‰עם מ‡„". וכ‡˘ר נפל‰ רוח ‰סטר‡ ‡חר‡ 
מ‡מינים"  בני  ˘ב‡מ˙ ‰ם "מ‡מינים  מ‰  ב‰ם  ממיל‡ ‰˙עורר  רוח‰,  ו‚סו˙  מ‚ב‰ו˙‰ 

ומי„ ‰‡מינו ביכול˙ ‰' ו‰כריזו "‰ננו ועלינו" ו‚ו'.

‰יי˙כן ל‰˘פיל ‡„ם מ˘ום מר‡‰ו ‰חיˆוני?
כ, ‡  ב‚מר‡ (˙עני˙  ˘‰וב‡  מ‡ו„  ˙מו‰  במע˘‰  ובי‡ור  טעם  לי˙ן  י˘  ז‰  יסו„  פי  על 

ו‡ילך):

"רבי ‡לעזר בר"˘ . . נז„מן לו ‡„ם ‡ח„ ˘‰י' מכוער ביו˙ר . . ‡מר לו רי˜‰! כמ‰ 
מכוער ‡ו˙ו ‰‡י˘ . . ‡מר לו . . לך ו‡מור ל‡ומן ˘ע˘‡ני כמ‰ מכוער כלי ז‰ ˘ע˘י˙".

˘‡ו˙ו ‡„ם  ר' ‡לעזר  י„ע  ל‡  וכי  מ‡י ˜סבר,  מעי˜ר‡   .‡  :„ˆ מכל  ˙מו‰  ו‰סיפור 
על  ‡„ם  וי˘פיל  יבז‰  ‡לעזר  ˘ר'  ‰„בר  מ˙‡ים  כיˆ„  ב.  ‰˜ב"‰?  ˘ל  כפיו  יˆיר  ‰ו‡ 

‡ו„ו˙ מר‡‰ו ‰חיˆוני?

‡ו„ו˙ם  ‡מנם, על פי ‰‡מור למעל‰ י˙יי˘ב ‰מע˘‰ כפ˙ור ופרח: ‰רי˜נו˙ ו‰כיעור̆ 
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„יבר ר' ‡לעזר ‰יו בעי˜ר רי˜נו˙ וכיעור רוחניים. ‡ו˙ו ‡„ם ‰י' ב„ר‚‡ רוחני˙ פחו˙‰ 
ו˘פל‰. וממיל‡ ‰רי ‰ו‡ "רי˜‰" – רי˜ מכל מעל‰ ‡מ˙י˙ ומענייני רוחניו˙.

‡פ˘ריו˙  ˘ום  ˘‡ין  מי„  ‡לעזר  ר'  ‰כיר  ‡לעזר,  ר'  לפני  ‡„ם  ‡ו˙ו  נז„מן  וכ‡˘ר 
לעוררו לענייני ˙ור‰ ומˆוו˙י', מ‡חר ו‡ין בו ריח רוחניו˙, ועל כן ‰וכרח ˙חיל‰ ל˘ברו 

ול‰˘פילו ולומר לו ‡˙ מˆבו ‰רוחני ‰‡מ˙י: "רי˜‰, כמ‰ מכוער ‡ו˙ו ‰‡י˘".

ו‡כן, מי„ פעל‰ ˘ביר‰ זו ב‡ו˙ו ‡„ם, וענ‰ לר' ‡לעזר "לך ו‡מור ל‡ומן ˘ע˘‡ני" 
וכו'. ב„ברים ‡לו ‰כיר ‡ו˙ו ‡„ם במˆי‡ו˙ ‰˘י"˙, ו‰ר‚י˘ ˘י˘ בו מעל‰ בעˆם ‰„בר 
˘נבר‡  בכך  ‰כיר  כ‡˘ר  כן,  על  י˙ר  ˘ע˘‡ני".  "‡ומן   – ‰˜ב"‰  ˘ל  כפיו  יˆיר  ˘‰ו‡ 
רˆונו  לע˘ו˙  לברי‡˙ו,  ומטר‰  ˙כלי˙  ˘י˘  ‰י‡  מכך  ‰מס˜נ‰  ‰רי  ‰˜ב"‰,  י„י  על 
י˙'. ונמˆ‡ ˘˙יכף ומי„ ל‡חר ˘‰כניעו ו"˘ברו" ר' ‡לעזר, ‰כיר במˆי‡ו˙ מי ˘בר‡ו 

וב˙כלי˙ ברי‡˙ו.

ר˜ בי‰ו„י י˘ רˆון פנימי ˙מי„י לעב„ו י˙'
ומע˙‰ ˙ובן עומ˜ ‰נ‰‚˙ ‡בר‰ם ‡בינו עם ‡ורחיו ˘סירבו לברך ל‰':

בן נח מחויב ב‡מונ˙ ‰' ובכפיר˙ עבו„‰ זר‰, וממיל‡ י˘ בו ‡˙ ‰יכול˙ ל‰כיר בכך 
˘"י˘ בעל ‰בי˙ לביר‰ זו". ועל כן ‰י' ‡בר‰ם עוס˜ בפרסום ‡ל˜ו˙ו י˙' בפ‰ כל עובר 
ו˘ב, ו‰י' מב‡ר ל‰ם ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰בור‡ י˙"˘ בריבוי ‰סברים. ו‡כן, ‰יו חל˜ מ‡ומו˙ 

‰עולם ˘‰יו מבינים ומ‡מינים ומברכים למי ˘‡מר ו‰י' ‰עולם.

‡מנם, כ‡˘ר פ‚˘ ‡בר‰ם בני נח ˘‚ם ל‡חר ריבוי ‰‰סברים ו‰בי‡ורים ע„יין מי‡נו 
ל‡  כן  ועל  י˙יר‰.  ו‚סו˙  חומריו˙  מ‰ם ‡˙ ‰‡מונ‰ ‰ו‡  ˘‰מונע  ל‰˜ב"‰, ‰בין  לברך 
‰יי˙‰ בי„ו בריר‰ ‡ל‡ ל˘ברם ול‰˘פילם, וז‡˙ על י„י ˘‰י' מבי‡ם ל"ע˜˙‡", ל„וח˜ 
‰יו  ו‡ז  ו‚‡וו˙ם,  ‚סו˙ם  נ˘בר‰  ז‰  ובמˆב  עˆומים.  סכומים  מ‰ם  „ור˘  ו‰י'   ,ıוללח
חו„רים ב‰ם ‰סבריו ובי‡וריו ˘ל ‡בר‰ם ‡ו„ו˙ בור‡ עולם ומנ‰י‚ו, ו‰יו מברכים ל‡-ל 

עולם ˘‡כלו מ˘לו.

לבין  י‰ו„י  ‰˙עוררו˙  בין  ‰"˘ביר‰",  בעניין  י˘  ‚„ול  ˘חילו˜  ל‰„‚י˘  י˘  ‡מנם, 
‰˙עוררו˙ו ˘ל ‚וי:

˙מי„  ורˆונו ‰פנימי ‰ו‡  לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙,  ˙מי„  חפˆ‰  י‰ו„י  ˘ל  נפ˘ו ‰‡לו˜י˙ 
‰‚לוי  ורˆונו  בו,  ניכר  ‰„בר  כן ‡ין  ועל  ˙˜פו,  ˘יˆרו  ˘פעמים  ומˆוו˙י', ‡ל‡  ל˙ור‰ 
‰ו‡ לענייני עולם ‰ז‰. וכ‡˘ר ˘וברים ‡˙ מˆי‡ו˙ו ומ˘פילים ‚סו˙ רוחו, מי„ מ˙‚ל‰ 

ומ˙עורר רˆונו ‰‡מ˙י ו‰פנימי, ו‡זי ‚ם ב‚לוי ‰ו‡ חפı ‡ך ור˜ לע˘ו˙ רˆונו י˙'.

לעומ˙ ז‡˙, ל‚וי ‡ין רˆון פנימי ו˙מי„י לעב„ו י˙', ו‚ם ‡ם ˘וברים ‡ו˙ו ומבטלים 
ל‡חר ‰˘ביר‰  ‚ם  בו. ‡ל‡  ול‰‡מין   '‰ לעבו„ ‡˙  מ‡ליו  מ˙עורר  מˆי‡ו˙ו ‰ו‡ ‡ינו 

טז

תוכן איסור הסתכלות בקשת
יבאר דאיסור ההסתכלות היינו שלילת התבוננות יתירה בשכינה ודרכי' / עפ"ז 

יבאר דיוק ל' רש"י בפרשתנו גבי דברי אברהם לפני ה' במעשה העקידה

פ"ב „ח‚י‚‰ "כל  רי˘  במ˙ני'  ‚רסינן 
ב‡  ˘ל‡  לו  ר‡וי  ˜ונו  כבו„  על  חס  ˘ל‡ 
‰י‡,  "מ‡י  טז.  ב‚מר‡  ול‰לן  לעולם", 
כו',  ב˜˘˙  ‰מס˙כל  ז‰  ‡מר  ‡ב‡  ר' 
כמר‡‰  מרכב‰ „יחז˜‡ל]  [במחז‰  „כ˙יב 
כן  ‰‚˘ם  ביום  בענן  י‰י'  ‡˘ר   ˙˘˜‰
מר‡‰ ‰נו‚‰ סביב ‰ו‡ מר‡‰ „מו˙ כבו„ 
עיניו  ב˜˘˙  „‰מס˙כל  ˘ם  ול‰לן   ,"'‰
‰וב‡  ב˜˘˙  ‰ס˙כלו˙  (ו‡יסור  כו'  כ‰ו˙ 
ולפום  רכט).  ר"ס  ‡ו"ח  בטו˘ו"ע  ל„ינ‡ 
רי‰ט‡ נר‡‰ בכוונ˙ ר' ‡ב‡ „טעם ‡יסור 
כעין  „‰וי  מ˘ום  ‰ו‡  ב˜˘˙  ‰‰ס˙כלו˙ 
˘"מר‡‰  כיון  ‰˘כינ‰  במר‡‰  ‰ס˙כלו˙ 
‚ו'"  סביב  ‰נו‚‰  מר‡‰  כן   .  .  ˙˘˜‰
‰י‡   ˙˘˜‰„  ‚ ל‰,  רב‰  בר‡˘י˙  (ור‡‰ 
‰ר"ח  ל'  ועיי'  לי"),   ˘ ָ̃ מו ˘‰ו‡  "„בר 
ו‡ומר  ב˜˘˙  ‰מס˙כל  "ז‰  ˘ם  לח‚י‚‰ 
כ‚ון ז‰ „מו˙ ‰'". ‡ולם עיי' ברמב"ן בפ' 
ל‰‡ „‰˜˘˙  ˘ייך  ˘נ˜ט „‰ך ‡יסור‡  נח 
כמבו‡ר  מבול,  עו„  י‰י'  ˘ל‡  ‰י‡  ‡ו˙ 

בפר˘‰ ˘ם. וע„"ז נ˜ט ‰‡ברבנ‡ל. וˆ"ע 
ב˘ייכו˙ ‰„ברים.

„פ'  טעמ‡  מ‰‡י  „‰נ‰  ב‰˜„ים  וי˙' 
זוכר  "ברוך   ˙˘˜‰ ר‡יי˙  על  מברכים  נח 
(ובטו˘ו"ע  נט.  בברכו˙  כמבו‡ר  ‰ברי˙" 
ע"פ  ל‰לן  ‚ופ‡  בסו‚יין  נמי  ומוב‡  ˘ם. 
‰ב"ח),  ‰‚‰ו˙  ור‡‰  יע˜ב,  ‰עין  ‚ירס˙ 
כ„י  כי  כ‡ן,  י˘  „ס˙רי  ˙ר˙י  ולכ‡ור‰ 
כל˘ון  ב˘ר,  בעיני  לר‡ו˙  ˆריך  לברך 
‰˘"ס בברכו˙ ˘ם "‰רו‡‰ ‡˙ ‰˜˘˙ כו' 
‚בי  ˘ם,  לט‡ו"ח  בב"י  ו‰נ‰  כו'".  מברך 
‡יסור ‰‰ס˙כלו˙, כבר ‰בי‡ מ‰‡בו„ר‰ם 
ב˜˘˙  מס˙כלין  ‡יך  ‰ר‡"˘  „"נ˘‡ל 
ב˜˘˙  ˘‰מס˙כל  ו‰‡ ‡מרינן  כ˘מברכין 
"מס˙כל"  „‡ין  ו‰˘יב  כ‰ו˙,  עיניו 
ומ„˜„˜  מוסיף  ‰מס˙כל  כי  כ"רו‡‰", 
נמי  ו‡סור" (ור‡‰  מ‰רו‡‰  יו˙ר  ב‰בט˙ו 
כיוון  „לז‰  ‰י‡  ‰ב"י  „כוונ˙  ˘ם  פרי˘‰ 
‰ו‡  „‰‡יסור  ב„ו˜‡  „נ˜ט  במ‡י  ‰טור 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון



פניניםפנינים

עקידה בישמעאל?
˜ח נ‡ ‡˙ בנך ‡˙ יחי„ך ‡˘ר ‡‰ב˙ ‡˙ 
יˆח˜

‡˙ בנך – ‡מר לו ˘ני בנים י˘ לי, ‡מר לו ‡˙ יחי„ך. ‡מר 
לו ז‰ יחי„ ל‡מו וז‰ יחי„ ל‡מו, ‡מר לו ‡˘ר ‡‰ב˙. ‡מר 
לו ˘ני‰ם ‡ני ‡ו‰ב, ‡מר לו ‡˙ יˆח˜

(כב, ב. ר˘"י)

˘ל  „ע˙ו  על  על‰  ‰י‡ך  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
‡חרי  ˘‚ם  ע„  לי˘מע‡ל,  ˘‰כוונ‰  ‡בר‰ם 
‡‰ב˙"  ‡˘ר  יחי„ך   ˙‡" לו  ‡מר  ˘‰˜ב"‰ 

ע„יין ח˘ב ˘‡ולי מ„ובר על י˘מע‡ל?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ ע"„ ‰פנימיו˙:

ב˙˘וב‰,  י˘מע‡ל  ˘ב  כבר  ‰ע˜י„‰  בזמן 
עם  ˘‰לכו  מ˘ני ‰נערים  ˘‰ו‡ ‰י'  מז‰  ˘‰רי 
 (‚ כב,  פר˘˙נו  (ר˘"י  ‰ע˜י„‰  למע˘‰  ‡בר‰ם 
˘כבר  מ˘מע  ‡בר‰ם,  ‚ר˘ו  ז‰  ˘לפני  למרו˙ 

‡ז ע˘‰ ˙˘וב‰.

‰˙˘וב‰  בעבו„˙  מעל‰  מˆינו  ו‰נ‰ 
פו,  (יומ‡  כזכיו˙  לו  נע˘ו˙  ז„ונו˙  ‚ם  ˘בכוח‰ 
ב). ונמˆ‡, ˘בענין ז‰ ‚„ל‰ מעל˙ ‰˙˘וב‰ ‚ם 
‰ˆ„י˜ים  בכח  ‡ין  ˘‰רי  ‰ˆ„י˜ים,  עבו„˙  על 
ו„וו˜‡  „ברי ‰ר˘ו˙,  כי ‡ם  ל˜„ו˘‰  ל‰עלו˙ 
 ˙‡ ‚ם  ל‰עלו˙  ני˙ן  ‰˙˘וב‰  עבו„˙  בכח 

‰ז„ונו˙ ל‰יו˙ כזכיו˙.

„ע˙י'  סל˜‡   ‡˜˘ מ‰  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
‡‰ב˙"  ‡˘ר  יחי„ך   ˙‡ „"בנך  „‡בר‰ם 
„˙˘וב‰  ‰עילוי  מˆ„  ˘ז‰ו  י˘מע‡ל,  ‰ו‡ 

˘בי˘מע‡ל, ˘ל‡ ‰י' ‚ם ליˆח˜ ‰ˆ„י˜.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 178-9 ‰ע' 49)

מי הציל את לוט?
מˆינו ב„ברי רז"ל „נחל˜ו ‡יז‰ מל‡ך ‰ˆיל 
‡˙ לוט, „י"‡ מיכ‡ל ‰ˆיל ‡˙ לוט (ב"מ פו, ב), 

וי"‡ רפ‡ל (ב"ר פ"נ, ב). 

מ‰  ב‰˜„ים  ‰פלו‚˙‡  טעם  לב‡ר  וי˘ 
˘מˆינו „על ‰פסו˜ "וי‡מר ‰מלט על נפ˘ך ‡ל 
(ע"פ  ר˘"י  פיר˘  יז)  יט,  (פר˘˙נו  ‡חריך"  ˙ביט 
‡בר‰ם  ובזכו˙  עמ‰ם  ‰ר˘ע˙   ‰˙‡" ‰מ„ר˘) 

בפורענו˙ם  לר‡ו˙  כ„‡י  ו‡ינך  ניˆול   ‰˙‡
ו‡˙‰ נˆול". ו‰יינו, ˘‚ם לוט ‰י' ר˘ע.

"ב˘ע˙‡  פיר˘  ב)  ˜ז,  (ח"‡  בז‰ר  ‡מנם, 
ליבעי  „ל‡  ‡˙מר   ‡‰ בעלמ‡  ˘רי  „„ינ‡ 
„˘רי‡  „כיון  ב‚ין  ב˘ו˜‡  ל‡˘˙כח‡  נ˘  לבר 
בעי  ול‡  וחייב‡  זכ‡‰  בין  ‡˘‚ח  ל‡  „ינ‡ 
כך  וב‚ין   .  . ˙מן  ל‡˘˙כח‡  (ל‡ס˙כל‡) 
ו‚ו'".  ˙ביט ‡חריך  נפ˘ך ‡ל  על  וי‡מר ‰מלט 
ו‰יינו, ˘לוט ‰י' "זכ‡‰", ר˜ ˘ב˘ע˙ ‰„ין ל‡ 

מ˘‚יחים בין ‰זוכים ו‰חייבים.

ונמˆ‡, „נחל˜ו רז"ל ב‡ם לוט ‰י' ˆ„י˜ ‡ו 
ר˘ע.

˘ל  נ˘מו˙י‰ם  ‰מ˜ריב  ‰ו‡  מיכ‡ל  ו‰נ‰, 
˘ייך  רפ‡ל  מ˘‡"כ  ב).  יב,  ח‚י‚‰  (עיין  ˆ„י˜ים 
לעבו„˙ ‰˙˘וב‰, ˘‰רי ˙˘וב‰ מבי‡‰ רפו‡‰ 

לעולם (עיי‚"כ זח"ב ˜מז סע"‡).

‰ˆילו  ‰י',  ˆ„י˜  „לוט  „למ"„  י"ל  ומע˙‰ 
מיכ‡ל ‰˘ייך לˆ„י˜ים, ולמ"„ ר˘ע ‰י', ‰ˆילו 
רפ‡ל ‰˘ייך ל˙˘וב‰. ולכן ר˘"י ˘כ˙ב (כנ"ל) 
˘רפ‡ל  ב)  יח,  (פר˘˙נו  פיר˘  ‰י'  ר˘ע  „לוט 

‰ˆילו.

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ט)

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

ˆריך ללמ„ו ול‰ח„יר בו ‡˙ ‰‡מונ‰ בבור‡ עולם ומנ‰י‚ו.

ובר‡ו˙ו  ‰˘י"˙,  מˆי‡ו˙   ˙‡ ל‡ורחים  ל‰סביר  ‡בר‰ם  ˘ל  „רכו  ‰יי˙‰  וז‡˙ 
ו‡זי ‰יו  ונפ˘ם – ‰י' ‡בר‰ם "˘וברם",  ‚ופם  ‚סו˙  מ˘ום  ח„רו ‡לי‰ם,  ל‡  ˘‰סבריו 

‰סבריו ‰˜ו„מים יכולים לח„ור בלבם, ול‰בי‡ם לברך ל‰' ב‡מ˙.

 "ıם ‡ם מניח ˙פילין כ„י ל‰פטר מן ‰"לח‚
– ‰רי ז‰ ברˆון פנימי ו‡מ˙י!

מ‰נ‰‚˙ ‡בר‰ם ‡בינו י˘ ללמו„ ‰ור‡‰ נפל‡‰ ‡ו„ו˙ חוב˙ ‰עבו„‰ עם ‰זול˙:

‰"רחוב"  ‡ל  לˆ‡˙  חייבים  ‡ל‡  בבי˙ו,  ˘נמˆ‡ים  י‰ו„ים  ב˜ירוב  ל‰ס˙פ˜  ‡ין 
ל‰יע˘ו˙  עלי'  זו  ו‰˘˙„לו˙  ומˆוו˙י'.  ל˙ור‰  ל˜רבם  ו˘בים  עם ‰עוברים  ‚ם  ולפעול 
י„י  על  ‰י‡  ˘ב˘מים  ‡בינו  ‡ל  י‰ו„י  ל˜רב  ‰„רך  ו‡ם  ‰‡פ˘ריו˙,  ‰„רכים  בכל 
˘מ‡כילים ומ˘˜ים ‡ו˙ו, ‰רי ˆריך ל‰‡כילו ול‰˘˜ו˙ו וכיוˆ‡ ב‡לו, ול˜רבו לעבו„˙ו 

י˙' ב„רך ‰מ˙‡ימ‰.

 ıילחו˘  – "ע˜˙‡"  ˘ל  מˆב  י„י  על  ‰י‡  ל˜רבו  ‰יחי„י˙  ‰בריר‰  ‡ם  כן,  על  י˙ר 
‡ו˙ו ב„רכי נועם, "לחı" ‰מו˙ר על פי ‰˙ור‰ ˘"„רכי' „רכי נועם וכל נ˙יבו˙י' ˘לום" 

(מ˘לי ‚, יז), ‰רי ˆריך ללחˆו ˘י˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙.

ו‡ם י˘‡ל ‰˘ו‡ל, ‡יזו ˙כלי˙ ו‡יז‰ ˙וכן י˘ במע˘‰ ˘נע˘‰ מ˙וך "ע˜˙‡" ו„ח˜? 
‰רי ‰ו‡ ‡ומר ‡˙ ‰ברכ‰ ומניח ˙פילין ו˜ור‡ ˜רי‡˙ ˘מע ומ˙פלל – לל‡ רˆון ובל‡ 

לב, ר˜ כ„י ל‰פטר מן ‰"לחı", ומ‰ ˙ועל˙ י˘ ב„בר?

‰נ‰ ‰מענ‰ לכך ‰ו‡ מנ‰‚˙ ‡בר‰ם ‡בינו עם ‡ורחיו, ו‰רי ‰„ברים ˜ל וחומר: ומ‰ 
בני נח ˘‡ין ל‰ם רˆון פנימי לעבו„˙ ‰', ומכל מ˜ום לחˆם ‡בר‰ם ‡בינו לברך לו י˙', 
– ‰רי  ˙ור‰  מ˙ן  ל‡חר  י‰ו„י,  מ„ובר ‡ו„ו˙  כ‡˘ר  וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙  בכך,  ו‰ˆליח 
י˘ בו רˆון פנימי ו˙מי„י לעבו„ ‡˙ ‰', ו‡פ˘ר ˘על י„י לחı ז‰ ‰˙עורר בו ‡ו˙ו רˆון 
ב‡ופן ‚לוי, ו‰מˆוו‰ ˘עו˘‰ ‰י‡ מ˙וך רˆון ‡מ˙י. וע„ ˘"מˆוו‰ ‚ורר˙ מˆוו‰" (‡בו˙ 

פ"„ מ"ב), ו‰רי ‰ו‡ ב‡ ל˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' ב˘לימו˙.


