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בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

נ‡מרו,  ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי̆  וז‡˙ למו„עי,̆ 
בע˙  ולפעמים  מערכ˙,  חבר  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף 
עם  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים  בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט  במ˜ורם  מופיעים  כפי ˘‰ם  ‰מ˜ורו˙ 
ל‰יפך, ‡˘ר  וי˘  עי˜רי ‰„ברים],  ר˜  כ‡ן  סו‚יו˙", ˘מופיעים 
ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  נ‡מרו  ‰בי‡ורים 
˘מעומ˜  ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙  ‰מבו‡ר 
‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ 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 
‰בי‡ורים, מוטב ˘יעיין במ˜ורי ‰„ברים (כפי ˘נסמנו עלŒ‡˙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 ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

˘בו„‡י ל‡ יˆליח כלל...

ל‡כול  ‚„ול  וחפˆו  ערב,  מ‡כל  ‰˘ולחן  על  ורו‡‰  בבו˜ר,  ˜ם  יל„  ל„ו‚מ‡: 
מ‡כל ז‰, ופ˙‡ום נכנס ‡ביו ‡ו ‡מו (‰מור‰ ‡ו ‰מ„ריך), ו‡ז מב˜˘ ‰יל„ ˘י˙נו 
וברכו˙ ‰˘חר – ‰‡ם  י„ים  נטיל˙  ב„בר  ומ‰  ˘ו‡לים ‡ו˙ו:  וכ‡˘ר  ז‰.  מ‡כל  לו 
˙‡מר  ר‡‰, ‡ם  לו:  ו‡ומר  ב‡ ‰"יˆר"   – ברכו˙ ‰˘חר?!  ו‡מר˙  י„יך  נטל˙  כבר 
ברכו˙ ‰˘חר,  ולומר  י„יך  ליטול  עכ˘יו  ˙ˆטרך  י„יך,  נטל˙  ל‡  ˘ע„יין  ‡˙ ‰‡מ˙ 
ולכן  ז‰!...  ערב  מ‡כל  ב‡כיל˙  ‡ו˙ך  וי˜„ימו  ‡חו˙ך,  ‡ו  ‡חיך  יבו‡  ובינ˙יים... 
‰זו  בפעם  ור˜   – ‰זו  בפעם  לעˆ˙י:  נ‡  ˘מע   – „בריו  בחל˜˙  ‰"יˆר"  ממ˘יך   –
י„יך  נטל˙ ‡˙  ˘כבר  ל‰וריך  על ‡מיר˙ ‰"‡מ˙", ‡מור  כמובן – "˙וו˙ר"  בלב„, 
ו‡מר˙ ברכו˙ ‰˘חר, ו‡ז ˙וכל ל‰נו˙ מ‰מ‡כל ‰ערב, ו‡ח"כ – כ‡˘ר ‰וריך יˆ‡ו 

מ‰ח„ר, ‡זי ˙יטול ‡˙ י„יך ו˙‡מר ברכו˙ ‰˘חר!...     

‰נ"ל  רˆוי  בל˙י  „בר  לע˘ו˙  כ"כ  נור‡  ז‰  ˘‡ין  ולטעון  לבו‡  יכול  ו‰"יˆר"   
וכיו"ב, מכיון ˘˙מור˙ „בר בל˙י רˆוי ז‰ י˜יים כמ‰ מˆוו˙, ולכן חו˘ב ˘‰˜ב"‰ 

יוו˙ר על ענין ז‰, מכיון ˘י˜יים כמ‰ מˆוו˙.

כביכול,  טוב,  „בר  עבור  ‚ופ‡  ז‰  בל˙י-רˆוי  ענין  לנˆל  חו˘ב  כ‡˘ר  כן  וכמו 
ל˙˙  ˘כוונ˙ו  ב‡מרו  ח"ו),  ‚זיל‰  ‡ו  (‚ניב‰  מחבירו  פרוט‰  ל˜יח˙  ול„ו‚מ‡: 

פרוט‰ זו לˆ„˜‰!...

נט"י  לל‡  ˘‡כל  ˘˜ר)  (‡מיר˙  ‰עוב„‰  ‰כח˘˙  ‰נ"ל:  ל„ו‚מ‡  בנו‚ע  וע„"ז 
בזיון  וחינכו‰ו),  (˘‚י„לו‰ו  ומוריו  ל‰וריו  בזיון  ל‚רום  ˘ל‡  כוונ‰  מ˙וך   – ‰י‡ 
‰יפך  ˘ל  לענין  וע„  נט"י),  לפני  ˘‡כל  י‰ו„י  יל„  ביני‰ם  (˘י˘נו  י˘ר‡ל  לכלל 

˜י„ו˘ ‰˘ם (˘י˘נו יל„ ˘‰˙נ‰‚ ‰יפך ˆיווי ‰˜ב"‰)!

סובל  ‡ינו  ‰˜ב"‰  ‡ל˜יך":   '‰ עם  ˙‰י'  „"˙מים  ‰‰ור‡‰  ב‡‰  ז‰  על  ‰נ‰ 
מˆו‰  בע˘יי˙  ‰˜ב"‰   ˙‡ ˘"י˘ח„"  ˘חו˘ב  מ‰  כו';  וערמומיו˙  ‰˙חכמויו˙ 
˘י˜יים  ˘חו˘ב  ומ‰  ˘וח„"!...  י˜ח  "ל‡  – ‰רי ‰˜ב"‰  רˆוי)  בל˙י  ענין  (˙מור˙ 
 ı‡נ ברך  "בוˆע  ‰˜ב"‰  ‡ומר  ז‰  על  ‰נ‰   – מחבירו  ˘ל˜ח  בפרוט‰   ‰˜„ˆ מˆו˙ 
‰'", ‰˜ב"‰ ‡ינו חפı בˆ„˜‰ מכסף ˘ל ‚זיל‰, ‡ין זו מˆו‰ – ‡ומר ‰˜ב"‰ – ‡ל‡ 
‰˜ב"‰  ˘ל  רˆונו  ליˆלן!...  רחמנ‡   ,"'‰  ı‡נ" ‰˜ב"‰,  ˘ל  רˆונו  ‰יפך  ‡„רב‰: 
‰ו‡ – ˘י‰ו„י י˙נ‰‚ ב‡ופן ˘ל "˙מימו˙", וזו‰י ‰‰נ‰‚‰ ‰מ˙‡ימ‰ לי‰ו„י ˘‰ו‡ 

"נˆר מטעי מע˘‰ י„י ל‰˙פ‡ר".
 („ברים ˘נ‡מרו בכינוס ליל„י י˘ר‡ל – ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"‚ ח"„ עמ' 1958 ו‡ילך)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

עו„  יבו‡ו  בינ˙יים  וכ„ומ‰, ‡בל  בבי‰כנ"ס  מחיˆו˙  בענין  מעט  ח˘בונו˙? ‡וו˙ר 
י‰ו„ים רבים לבי‰כנ"ס, וי˙˜רבו לי‰„ו˙...

במים  מ˘˙מ˘ים  ˘כ‡˘ר  ‡ח„,  ‡מר  ˘נים,  לפני  מסויימ˙,  רבנים  ב‡סיפ˙ 
לכבו˙  ˘ˆריכים  ב˘ע‰  ‡בל  ל‡;  ‡ו  טובים  מים  ‰ם  ‡ם  נפ˜‡-מינ‰  י˘  ל˘˙י', 
˘ריפ‰, ‡ין נפ˜‡-מינ‰ ‡יכו˙ם ˘ל ‰מים. ענ‰ לו כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר: כל ז‰ ‰ו‡ 
‡בל  ל‡.  ‡ו  נ˜יים  ‰ם  ‰מים  ‡ם  ר˜  ‰ו‡  ו‰„יון  במים,  ˘מ„ובר  ברור  כ‡˘ר  ר˜ 
כ‡˘ר ‡ין ז‰ מים כלל, ‡ל‡ נפט ("˜ערָ‡סין") – ‡זי ל‡ זו בלב„ ˘‡י ‡פ˘ר לכבו˙ 

ב‰ם ‡˙ ‰˘ריפ‰, ‡ל‡ ‡„רב‰, ‰˘ריפ‰ ˙˙חז˜ יו˙ר, ‡ף ˘‚ם נפט ‰ו‡ מ˘˜‰.

וכן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע לענין ‰‡מור: ע"י ˘מ˘נים ‡פילו מנ‰‚ י˘ר‡ל – ל‡ זו בלב„ 
˘עי"ז ל‡ יפעלו לטוב‰ על ‰סביב‰, ‡ל‡ עו„ ל‰יפך...

חוט ‰˘ער‰,  על  יוו˙ר  ַ‡רט „ָ‡ס") ‡ם  בכך ("וועמען  רע  מ‰  לטענ‰:  וב‰נו‚ע 
כיון ˘עי"ז ירויח ‡˙ ‰עי˜ר? – ˘˙י ˙˘ובו˙ ב„בר:

ל‡בי‰ם  י˘ר‡ל  ב˜ירוב  ‚„ול‰  ˙ועל˙ ‰כי  ˙‰י'  ˘עי"ז  ו„‡י,  ז‰  ‡) ‡פילו ‰י' 
˘ב˘מים – ‰רי בנו‚ע לענינים כ‡לו נ‡מר: "‡ל ˙‰י ˆ„י˜ ‰רב‰ ". ל‡ ˆריך ל‰יו˙ 
ל‰יו˙  ˆריך  ל‡   – ‰„בר  ‡סור  ˘ו"ע  ˘ע"פ  כיון  עˆמ‰.  מ‰˙ור‰  יו˙ר  יר‡-˘מים 
יר‡-˘מים יו˙ר מ‰˘ו"ע, ו‡ין ˆורך ל„‡ו‚ ל˜ירוב י‰ו„ים לי‰„ו˙ יו˙ר מ˘‰˙ור‰ 

עˆמ‰ „ו‡‚˙ לכך.

יו˙ר  י‰ו„ים  עבור  ל„‡ו‚  מחוייב  ‡ינני  ‡כן,  ולטעון:  ל‰מ˘יך  יכול  וע„יין 
מ˘‰˙ור‰ עˆמ‰ „ו‡‚˙ לכך. ‡בל מ‰ רע בכך ‡ם כן ‡„‡‚? – י˘ לענו˙ לו ˘‡ין 
˘לו  ˘מים"  ‰"יר‡˙  ב˘ביל  ˙ור‰  „ברי  על  לעבור  ר˘ו˙  לו  ‡ין  ב‡מ˙  כך.  ז‰ 
("ˆוליב זיין פרומ˜ייט"). ומי‰ו ‰‡ומר ˘‰˙ועל˙ ˘ל ˜ירוב י‰ו„ים (˘י˘י‚ ל„ע˙ו 

ב„רך זו) ח˘וב‰ יו˙ר מ‰„ין ב˘ו"ע.

ב) כל ‰‡מור ‰י' נכון ‡פילו ‡ם ‰יו יו„עים בוו„‡ו˙ ˘‰נ‰‚‰ מסו‚ ז‰ מבי‡‰ 
˘ל‡  ברור   – ˙ור‰  ע"פ  ז‰ ‡ינו  ˘ענין  ˘מכיון  ח˘וב‰. ‡בל ‰‡מ˙ ‰י‡,  ל˙ועל˙ 

יבי‡ ˘ום ˙ועל˙, ‡ל‡ ‡„רב‰ – ˜ל˜ול.
 (˙ור˙ מנחם חי"‡ עמ' 190 ו‡ילך)

מה שחושב ש"ישחד" את הקב"ה בעשיית 
מצוה – הרי הקב"ה "לא יקח שוחד"!

ז‡˙  למנוע  כ„י  ˘ל ‰"יˆר",  ו„רכי ‰פעול‰  מר‡˘ ‡ו„ו˙ ‡ופני  ל„ע˙  ˆריכים 
˘כ‡˘ר   – כך  כ„י  וע„  כו',  ו‰חיו˙  ‰˙ו˜ף  ב˙כלי˙  ˘נעמ„ים  עי"ז  מלכ˙חיל‰, 
מכיון  כו',  לנסו˙  מ‰  ‡פילו  לו  ˘‡ין  מי„  מר‚י˘  ‰ו‡  ‰רי  ז‡˙,  רו‡‰  ‰"יˆר" 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
כר˙ בל‡ ‰˙ר‡‰ – מנ‡ לן?

חיוב כר˙ – "ממל‡ מ˜ום" לעונ˘ מי˙‰, ‡ו ענין בפני עˆמו? / מ„וע ‰רחי˜ ‰כ˙וב בין 
חיוב  מכ˙וב ‰מ„בר ‡ו„ו˙  לומ„ים „ין ‰חט‡˙  וי„עוני? / ‡יך  ב‡וב  וכר˙  מי˙‰  עונ˘י 

מי˙‰? / בי‡ור ‚„ר חיוב כר˙, חיוב מי˙‰, וחיוב ˜רבן חט‡˙ ל˘ו‚‚

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 139 ו‡ילך; ˙ור˙ מנחם חמ"‚ עמ' 285)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בכ‰"‚ ‡ו  נ˘וי" – „ין  "כ‰ן ‚„ול   / ו‚ורם  מ„ו˙ – ˙חיל‰  ומˆו˙  מˆרים  יˆי‡˙ 

ביו‰כ"פ?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מ˘ל לחול‰" – בעבו„˙ ‰˘י"˙

נ„ב ו‡בי‰ו‡ כל˙‰ נפ˘ם ‡ל ‰˘י"˙ ע„ ˘מ˙ו / "חול˙ ‡‰ב‰" ל‰˘י"˙ – ‡ך ל‡ ל‰רוו˙ 
ˆמ‡ונו בכלו˙ ‰נפ˘ / עבו„˙ ‡י˘ י˘ר‡ל נ˘מ‰ ב‚וף „וו˜‡

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ' 428 ו‡ילך; ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 120 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
על י„י "ו‡ל" ‡זי "יבו‡ בכל ע˙ ‡ל ‰˜ו„˘" / ס„ר עבו„‰ ˘ל "‡חרי"

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
˘יט˙ ‰רמב"ם ב„ין ˙˜נ˙ ‰˘בים ל‚זלן

י„˜„˜ במ‰ ˘‰פרי„ ‰רמב"ם בין ˙˜נ˙ מרי˘ ל˙˜נ˙ ‰˘בים במ˜ום ˘‰‚זיל‰ ‡ינ‰ ˜יימ˙ 
/ יב‡ר ע"פ ‰סבר˙ ˘י' ‰רמב"ם ב‰‡ „כל ‰‚וזל כ‡ילו נוטל נ˘מ‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 112 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"‡רı ‰˜ו„˘"

ı (˜„ו˘ים יט, כ‚) ל ָ‰ָ‡ר∆ ב…‡ּו ‡∆ ָ̇ י  ƒכ ו¿

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
כיˆ„ ל‰י„ב˜ ב„רכי ‰חסי„ו˙

‰וספ‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
ל˜ט מ˙וך „ברו˙ ˜ו„˘ בעניני ‰ור‡‰, ‰„רכ‰ וחיזו˜ בעבו„˙ ‰˘י"˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

כרת בלא התראה – מנא לן?
חיוב כרת – "ממלא מקום " לעונש מיתה, או ענין בפני עצמו? / מדוע 

הרחיק הכתוב בין עונשי מיתה וכרת באוב וידעוני? / איך לומדים דין 
החטאת מכתוב המדבר אודות חיוב מיתה? / ביאור גדר חיוב כרת, חיוב 

מיתה, וחיוב קרבן חטאת לשוגג

בסיום פר˘˙ ˜„ו˘ים ב‡ים כמ‰ ענינים ˘ל חיובי כר˙ על ‡יסורים ˘ונים (רחמנ‡ 
„ו˜‡  ‡ל‡)  כר˙,  בחיוב  (ל‡  ‰ו‡   – ‰‡חרון  ‰פסו˜   – ממ˘  ‰פר˘‰  וסיום  ליˆלן). 
יר‚מו  ב‡בן  יומ˙ו,  מו˙  י„עוני,  ב‰ם ‡וב ‡ו  י‰י'  כי  בי˙ „ין: "ו‡י˘ ‡ו ‡˘‰  במי˙˙ 

‡ו˙ם „מי‰ם בם".

בי˙  מי˙˙  על  מ„ובר  ˘בפסו˜  ˘‡ף  נמˆ‡  ז‰,  פסו˜  בפירו˘  ˘פיר  כ„ „יי˜˙  ‡מנם 
לענין  ‚ם  נפ˜"מ  ממנו  וי˘  כר˙,  חיוב  ב‚„ר  חי„ו˘  „ו˜‡ ‰ו‡ ‰מלמ„ ‡ו˙נו  „ין, ‰רי 

חט‡˙.  

בי‡ור ‰ענין: 

 – כר˙  חיוב  ו‚ם  „ין  בי˙  מי˙˙  ‚ם  ‰עונ˘ים:  ˘ני   ˙‡ בכ˙וב  מˆינו  עבירו˙  בכמ‰ 
לפני  יומ˙ו" (כנ"ל), ‡ך  בו "מו˙  נ‡מר  ˘בס„ר‰  ˘בפסו˜ ‰‡חרון  וי„עוני,  ב‡וב  וכמו 
כן (פר˘˙נו כ, ו) נ‡מר בו עונ˘ כר˙: "ו‰נפ˘ ‡˘ר ˙פנ‰ ‡ל ‰‡ובו˙ ו‡ל ‰י„עונים לזנו˙ 

‡חרי‰ם ונ˙˙י ‡˙ פני בנפ˘ ‰‰י‡ ו‰כר˙י ‡ו˙ו מ˜רב עמו". 

וכ˘לומ„ים ‡˙ „ברי ‰כ˙וב לפי פ˘וטם, י˘ לח˜ור בענינו ˘ל חיוב כר˙ ז‰: 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

בכך "˙ירוı" ˘ב‚לל ז‰ יכולים לוו˙ר על 
י˙ן  ˘‡ח"כ  ב‚לל  וכיו"ב,  ו‚זיל‰  ‚ניב‰ 
יו˙ר,  ‡פילו  ‡ו  חומ˘  ‡ו  מע˘ר   ,‰˜„ˆ
ל‡   '‰ "‡ם  ˘כן,  טובים,  ענינים  עבור 

יבנ‰ בי˙", ל‡ יועיל בנין ‰לבנים!...

יסו„י  על  בנוי  ל‰יו˙  ˆריך  ‰בנין 
‰˙ור‰ ו‰מˆו‰, "ו‰וכן בחס„ כס‡ ", ו‡ז 
‚„לים מ˘ם "זרע ברך ‰וי '", ˘מ˙פ‡רים 

ב‰ם ו‡ומרים "ר‡ו ‚י„ולים ˘‚י„ל˙י".

 –  ‰˜„ˆ‰ ענין  לכללו˙  בנו‚ע  וע„"ז 
ונ˙ינ‰  לˆ„˜‰,  ‰נ˙ינ‰  מספי˜‰  ˘ל‡ 
כל  כנ‚„   ‰˜„ˆ ˘"˘˜ול‰  כיון  בריבוי, 
ענינים  עבור  לי˙ן  י˘  ‡ל‡   ," ̇ ‰מˆוו
עניני  ˘‰ם  עלי‰ם  מעי„  ˘‰˜ב"‰  כ‡לו 

טוב‰ ו˜„ו˘‰.

(י' ˘בט ˙˘י"ט – ˙ור˙ מנחם חכ"‰ עמ' 30 ו‡ילך)

כן  ˘ל‡חרי  כ„י  ‡ל‡  ‡ינ‰  ‰˜ב"‰  ˘ל 
יוכלו ל˜יים ‡˙ רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰ ב˙ו˜ף 
˘"מˆו‰  לו  ‡ומרים  ז‰  על  ‰נ‰   – יו˙ר 
˘ל  „רכו  ‰יפך  ‰י‡  בעביר‰ "  ‰ב‡‰ 
‡ין  ו‡˘וב  ‡חט‡  ו"‰‡ומר  ‰˜ב"‰, 
‰יינו,  ˙˘וב‰",  לע˘ו˙  בי„ו  מספי˜ין 
ועובר  ‰יˆר  לפי˙ויי  ˘ומע  ˘כ‡˘ר 
(‡ין  בי„ו"  מספי˜ין  "‡ין  ‡זי  עביר‰, 
מניעו˙  לו  ˘מזמינים  עי"ז  ‡ו˙ו,  מניחים 
מ‰  ‡ח"כ  למל‡  יוכל)  ˘ל‡  ו‰ס˙רים 

˘‰בטיח לו ‰יˆ‰"ר ב˙חיל˙ ‰פי˙וי.

יבנ‰  ל‡   '‰ "‡ם  ˘נ‡מר  מ‰  ‚ם  וז‰ו 
בי˙ ˘ו‡ עמלו בוניו בו ‡ם ‰' ל‡ י˘מור 

עיר ˘ו‡ ˘˜„ ˘ומר":

כ‡˘ר רוˆים לבנו˙ "בי˙ חומ‰ ‚„ול", 
ב˙י-כנסיו˙ וב˙י-מ„ר˘ו˙ וי˘יבו˙ – ‡ין 

עשו הלך עם סירטוק של משי
י˘ פ˙‚ם מכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ב˘ם ‡ביו - ˘לפעמים מ˙עטף ‰יˆ‰"ר ב‡ˆטל‡ 

˘ל ˜„ו˘‰ "ַ‡ זיי„ענע ז˘וּפיˆע" (סירטו˜ ˘ל מ˘י).

חב"„):  נ˘י‡י  רבו˙ינו  ב˘ם  ˘‰ו‡  (וי˘ ‡ומרים  ז˜ני ‰חסי„ים  פ˙‚ם  וכי„וע   -
"ווָ‡ס מיינסטו? ע˘ו ‡יז ‚ע‚ַ‡נ‚ען ַ‡רומ‚ע‚ַ‡רטלט מיט ַ‡ ‰ַ‡רטע ˘טרי˜; ער ‡יז 
‚ע‚ַ‡נ‚ען מיט ַ‡ זיי„ענע ז˘וּפיˆע"!... ו‡עפ"כ "‰ולך ל˜ר‡˙ך ו‡רבע מ‡ו˙ ‡י˘ 
ל˘פוט ‡˙  ב‰ר ˆיון  מו˘יעים  ל˜יום ‰יעו„ "ועלו  לבו‡  מיע˜ב  למנוע  כ„י  עמו ", 

‰ר ע˘ו", וטוען "י˘ לי רב ", וכו' וכו'. 
(˙ור˙ מנחם חי"ט עמ' 44)

אין לו רשות לעבור על דברי תורה 
בשביל ה"יראת שמים" שלו

בז‰  לע˘ו˙  לי  למ‰   – לי‰„ו˙  י‰ו„י  ל˜רב  יכול  ˘‡ני  ב˘ע‰  ‰טוענים:  י˘נם 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ˆו‰  ‰˜ב"‰  נ‡,  ˘מע  לו:  וי‡מר  לעולם, 
˘˙ע˘‰ כך וכך, ו‡˙‰ ˙ע˘‰ ל‰יפך, כ„י 

ל‰כעיס – ‰רי בו„‡י ל‡ י˘מע ‡ליו;

 ıמ˙ר ˘˙חיל‰   – ‰יˆ‰"ר  ˘ל  „רכו 
ומˆ„  ‰˙ור‰  מˆ„  ˘„ו˜‡  בכך  ‡˙ „בריו 
על  לפי-˘ע‰  לוו˙ר  ˆריך  ‰˘ולחן-ערוך 
רˆון ‰˜ב"‰, ועי"ז "ירויח" ‰˜ב"‰ ‡ˆלו, 

˘יוכל ‡ח"כ ל˜יים מˆו‰ בכפליים.

ול„ו‚מ‡:

ב˘ם  נ˜ר‡ו˙  ‰מˆוו˙  ˘כללו˙  מˆינו 
"˘˜ול‰  ˘לכן  וˆ„˜‰,  חס„ים  ‚מילו˙ 
מˆינו  וע„"ז   .  .  " ̇ ‰מˆוו כל  כנ‚„   ‰˜„ˆ
לחבירו,  ‡„ם  ˘בין  במˆוו˙  מיוח„  חומר 
˘ירˆ‰  "ע„  מכפר  ‡ינו  יו‰כ"פ  ˘‡פילו 

‡˙ חבירו".

וכ‡ן ב‡ ‡ליו ‰יˆ‰"ר וטוען:

כל  כנ‚„  ˘˜ול‰   ‰˜„ˆ ˘מˆו˙  כיון 
מˆו˙  ל˜יים  ˘˙וכל  כ„י  ‰נ‰  ‰מˆוו˙, 
לי˙ן  ‰˜ב"‰,  ˘ל  כרˆונו  ול˜יימ‰   ,‰˜„ˆ
לוו˙ר  עליך  רחב‰,  ובי„  נ„יב‰  בי„   ‰˜„ˆ
לחבירו,  ‡„ם  ˘בין  מˆוו˙  על  לפי-˘ע‰ 
כמו ‚ניב‰ ו‚זיל‰, ‰˘‚˙ ‚בול ול˘ון ‰רע 
מכפר  יו‰כ"פ  ˘‡ין  ˘ב‰ן  (למרו˙ ‰חומר 
ל‡  כ‡˘ר  ˘כן,   – חבירו)   ˙‡ ˘ירˆ‰  ע„ 
יו˙ר  ˙רויח  כו',  ‚בול   ˙‚˘‰ על  ˙˜פי„ 
ב˙וספ˙   ‰˜„ˆ לי˙ן  ˙וכל  ובמיל‡  כסף, 
כו'  ‚בול   ˙‚˘‰ ˘לולי  עוז,  וב˙וספ˙  כח 

ל‡ ˙וכל ל‰‚יע לז‰.

˘ˆובע   – "ˆובע"  ‰ו‡  ˘‰יˆ‰"ר  וז‰ו 
ועי"ז  ‰יˆ"ט,  בלבו˘י  ומ˙לב˘  עˆמו   ˙‡

מרמ‰ ‡˙ ‰‡„ם.

ז‰  ‡ין  ˘ע„יין  בר‡ו˙ו   – כן,  ול‡חרי 
ול‰סביר  לב‡ר  ‰יˆ‰"ר  מ˙חיל   – מועיל 

לו ˘י˘ חילו˜ בין ‚ניב‰ ל‚זיל‰, בין ˘ו‰ 
 – וכיו"ב  פרוט‰,  מ˘ו‰  ופחו˙  פרוט‰ 

ב‰לבי˘ו ז‡˙ בטענו˙ ˘ל ‰"יˆר טוב".

„"מו˘כי  ומˆב  מעמ„  ˘נע˘‰  ול‡חרי 
לבו‡  יכולים  ‡זי  ‰˘ו‡",  בחבלי  ‰עון 
 - חט‡‰ "  ‰ע‚ל‰  „"כעבו˙  ומˆב  למעמ„ 
˘‰יˆ‰"ר ‡ומר לו בפירו˘: עכ˘יו, כ‡˘ר 
ˆ„י˜,  ל‰יו˙  יכול  ‡ינך  כבר  בל‡‰"כ 
לך  ˘‡ין  ל‡חרי  ‰רי   – "בינוני"  ל‡  ו‚ם 
˙‰נ‰  ˘לכל-‰פחו˙  מוטב  ‰ב‡",  "עולם 

מ‰"עולם ‰ז‰"!...

 – ˆובע  מ˘ום  חייב  ˘˘וחט  וז‰ו 
‰יˆ‰"ר  ˘מוסיף  ‰רע  על  ‰ו‡  ˘‰עונ˘ 
ב„מו˙  ˆבוע  "˘‰ו‡  עי"ז  ˘ליחו˙ו  על 
לנ˙˜  ביכל˙ו  בלב„  זו  ב„רך  ˘ר˜  יˆ"ט", 

י‰ו„י מי‰„ו˙ ומ‡ל˜ו˙...

כ‡˘ר רוˆים לבנו˙ ב˙י-
 "ıכנסיו˙ – ‡ין בכך "˙ירו

כ‡˘ר ‰יˆ‰"ר ‡ומר לו ˘‡ם ל‡ יערוך 
‰‚וי,  עם  ("˜ָ‡מּפעטי˘ן")  "‰˙חרו˙" 
ובמיל‡,  פרנס˙ו,  ל‰˘י‚  יוכל  ל‡  ‡זי 
ל‰חזי˜  יוכל  ול‡   ,‰˜„ˆ לי˙ן  יוכל  ל‡ 
‰י‰„ו˙  ˙חרב  ו‡ז  וב˙י-כנסיו˙,  י˘יבו˙ 
כול‰... - יו„ע ‰ו‡ ˘טענ‰ זו ‰י‡ בבחינ˙ 
"‰ב‰ נ˙חכמ‰ לו " ˘ל פרע‰ מלך מˆרים, 
וכ„‡י˙‡ במ„ר˘י חז"ל "נ˙חכם ל‡ל˜י‰ם 
ל‰וˆי‡  רˆ‰  ˘פרע‰  ו‰יינו,  י˘ר‡ל",  ˘ל 
‰ם   ˘‡ליו  ‰"‡ל˜ו˙"  ענין   ˙‡ מבנ"י 

˜˘ורים,

וע„"ז בנו‚ע לכל ‰טענו˙ ˘ל ‰יˆ‰"ר, 
˘ל  ‡רוך  בלבו˘  מ˙לב˘  כ‡˘ר  ‡פילו 
ב‡מרו,  ז˘וּפיˆע"),  לַ‡נ‚ע   ‡ַ") מ˘י 
רˆונו  על  לוו˙ר  ˘ˆריך  ב‰טענ‰  ˘כוונ˙ו 

כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‡פ˘ר ללמו„, ˘כר˙ ז‰ ב‡ כ"ממל‡ מ˜ום" לעונ˘ ‰מי˙‰. כלומר: מ„ובר על ‡ו˙‰ 
פעול‰ ממ˘, ו‡ף ‰י˙‰ ‰˙ר‡‰ – ˘‰ז‰ירו ‡˙ ‰‡„ם מפני ‰עביר‰ ובכל ז‡˙ ‰עז פניו 
וחט‡, ולכן בעˆם ‰רי ‰ו‡ חייב מי˙˙ בי˙ „ין; ‡ל‡ ˘במ˜ר‰ ˘בי˙ „ין ל‡ ˜יימו ‡˙ 

‰עונ˘ ול‡ ‰מי˙ו‰ו מ‡יז‰ טעם ˘י‰י' – ‡זי מן ‰˘מים מעני˘ים ‡ו˙ו בכר˙.

‡ינו  „ין,  בי˙  במי˙˙  חייב  ו‡ינו  בלי ‰˙ר‡‰  ‰עביר‰  על  ˘עבר  מי  ז‰,  ‡ופן  ולפי 
מחוייב ‚ם בעונ˘ כר˙, כי כל ענין ‰כר˙ ‰ו‡ במ˜ום ˘י˘ חיוב מי˙˙ בי˙ „ין;   

‚ם  חל  ו‰ו‡  עˆמו,  בפני  ענין  בו  י˘  ‰כר˙  ˘חיוב  ‡חר,  ב‡ופן  ללמו„  ‡פ˘ר  ‡ך 
˘‡ין  בלי ‰˙ר‡‰, ‡ף  ˘חט‡  מי  ˘‚ם  ו‰יינו,  מעי˜ר‡.  חל  ל‡  ˘חיוב ‰מי˙‰  במ˜ום 
במי˙‰,  מחוייב  ˘‡ין ‰ו‡  ופ˘וט  מע˘‰)  ב˘ע˙  בו  ל‡ ‰˙רו  כ"כ (˘‰רי  עזו˙ו ‚„ול‰ 

מכל מ˜ום כיון ˘חט‡ במזי„ – נענ˘ בכר˙. 

[מי ˘חט‡ ב˘ו‚‚ – ‡י ‡פ˘ר לומר ˘י˙חייב בכר˙, ˘‰רי כבר מˆינו בו (בפ' וי˜ר‡ „, 
כך  כל  ז„ונו ‚„ול  במזי„, ‚ם ‡ם ‡ין  ˘חט‡  מי  חט‡˙; ‡ך  ל‰בי‡ ˜רבן  חייב  ˘‰ו‡  ב) 

כיון ˘ל‡ ‰˙רו בו ב˘ע˙ ‰עביר‰ – ‡פ˘ר לומר ˘י˙חייב בכר˙].

ובכן, ‰‰כרע‰ ב˘‡ל‰ זו נלמ„˙ ‰י‡ מפסו˜ „י„ן: 

מ‰פסו˜ כ‡ן למ„ים כ‡ופן ‰ב', ˘עונ˘ כר˙ ‡ינו ר˜ כ"ממל‡ מ˜ום" לענין ‰מי˙‰, 
‡ל‡ ‰ו‡ ענין בפני עˆמו - ‰ו‡ חל ‚ם במ˜ר‰ ˘חט‡ בלי ‰˙ר‡‰ ובמיל‡ ל‡ חל עליו 

חיוב מי˙‰ כלל. 

וכמפור˘ ‰„בר בפירו˘ ר˘"י על ‡˙ר, ˘‰בי‡ ‡˙ ס˙יר˙ ‰כ˙ובים בענין עונ˘ ‡וב 
בל‡  מזי„  בס˜יל‰,   – ו‰˙ר‡‰  ע„ים  כר˙:  ולמעל‰  מי˙‰,  ב‰ם  נ‡מר  "כ‡ן  וי„עוני: 

‰˙ר‡‰ – בכר˙, ו˘‚‚˙ם – חט‡˙; וכן בכל חייבי מי˙ו˙ ˘נ‡מר ב‰ם כר˙". 

‰חיוב  חל  ל‡  ˘בו  במ˜ר‰  ‚ם  ‰ו‡  כר˙  ˘חיוב  „י„ן  פסו˜  מוכיח  ב‡מ˙  כיˆ„  ב. 
„מי˙‰? 

עו„  בז‰  וי˘  ‰ענין,  נ˜ו„˙  ר˜  כ‡ן  [‰וב‡‰  ‰פסו˜  ˘ל  ממ˜ומו  מוכח  ˘‰„בר  לב‡ר,  י˘ 
‡ריכו˙ ˘‡כ"מ]: 

‡ם כל חיוב ‰כר˙ ‰י' כ"ממל‡ מ˜ום" לחיוב ‰מי˙‰ – ‰י' ‰כ˙וב ˆריך לסמוך ‡˙ 
˘ענין  מבינים  ו‡ז ‰יינו  וכר˙),  (מי˙‰  וי„עוני  ˘ב‡וב  ˘ני ‰עונ˘ים  עם  ˘ני ‰פסו˜ים 
‰כר˙ (‡ינו ענין נפר„, ‡ל‡) ‰ו‡ ‰מ˘ך ו‰ס˙עפו˙ ˘ל חיוב ‰מי˙‰ (וכ‡ופן ‰‡' ‰נ"ל 

ס"‡); 

 – ˘בו  ˘ני ‰עונ˘ים  ˘כ˙ב‰ ‰˙ור‰  למולך,  מזרעו  בעונ˘ ‰נו˙ן  ‚ופ‡  פר˘‰  ב‰‡י  ˘מˆינו  [וכ˘ם 

עונ˘ כר˙ ועונ˘ מי˙‰ – בח„‡ מח˙‡ (כ, ב-‰)].

וי„עוני,  ב‡וב  כר˙  עונ˘  נ‡מר  ב˙חיל‰  ‰„ב˜ים:  בין  מפרי„  ‰רי  ‰כ˙וב  ‡מנם 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

על  כללי˙  ‡ז‰ר‰  ב‡‰  מכן  ול‡חר  כו',  ˘ונים  ועונ˘ים  ‡חרו˙  עבירו˙  ב‡ים  ו‡ח"כ 
 ˙‡ לכ˙וב  ‰כ˙וב  "נזכר"  ממ˘  ‰‡חרון  בפסו˜  ור˜  וכו',  ‰˜ו„˘   ıב‡ר ‰מˆוו˙  ˜יום 

עונ˘ ‰מי˙‰ (ב‡ו˙ם ‡וב וי„עוני עˆמם)!

על כרחך, ˘בז‰ נ˙כוון ‰כ˙וב ל‰˘מיענו ‡˙ ‰"מרח˜" ˘בין ˘ני עונ˘ים ‡לו, ˘‰ם 
חלים במ˜רים ˘ונים (וכ‡ופן ‰ב' ‰נ"ל): ‰פסו˜ ‰מ„בר במי˙‰ חל ר˜ במ˜ר‰ ˘‰חט‡ 
˘עזו˙ו  מי  על  ‚ם  חל  בכר˙  ‰מ„בר  ‰פסו˜  ו‡ילו  ‰˙ר‡‰,  ול‡חר  עזו˙  מ˙וך  נע˘‰ 

פחו˙‰ וחט‡ בלי ˘‰˙רו בו. 

˘‰וˆב „ו˜‡  ‰ו‡ ‰מלמ„נו (בז‰  מי˙‰ –  על  כ‡ן ‰מ„בר  כי ‰פסו˜  ונמˆ‡, ‡יפו‡, 
‚ם  ˘חל  ‰כר˙  עונ˘  ‚„ר   ˙‡ ‰כר˙)  על  ‰מ„בר  מ‰פסו˜  ב"מרח˜"  ‰פר˘‰,  בסיום 

במ˜ר‰ ˘בו ל‡ ‰י˙‰ ‰˙ר‡‰. 

‚. ולפי „רכנו יומ˙˜ חי„ו˘ ‚„ול ˘מˆינו בענין ז‰: 

˘˙י  ל‰בי‡  ˆריך  ‰‡ם   – בי„עוני  ו‚ם  ב‡וב  ‚ם  ב˘ו‚‚  ˘חט‡  במי  ˘˜ו"ט  מˆינו 
חט‡ו˙ על ˘ני ‰מע˘ים, ‡ו ˘„י לו בחט‡˙ ‡ח˙? ולפי „ע˙ רי˘ ל˜י˘ (סנ‰„רין ס‰, ‡) 
י‰י‰  כי  "‡י˘ ‡ו ‡˘‰  בו  ˘נ‡מר  „י„ן,  מ‰פסו˜  מוכיח  ו‰ו‡  חט‡ו˙,  ˘˙י  חייב ‰ו‡ 
ב‰ם ‡וב ‡ו י„עוני" – ˘מ„ובר ב˘ני ‡יסורים נפר„ים ולכן חייבים חט‡˙ על כל ‡ח„ 

בפ"ע. 

ולכ‡ור‰ ‰„בר ˜˘‰: 

˙פנ‰  "ו‰נפ˘ ‡˘ר  נ‡מר  (‰נ"ל)  וי„עוני  ב‡וב  כר˙  חיוב  על  ב‰פסו˜ ‰מ„בר  ‰רי 
‡ל ‰‡ובו˙ ו‡ל ‰י„עונים" – בו‡"ו ‰חיבור, ו‚ם ב‰ל‡ו נ‡מר (פר˘˙נו יט, ל‡) "‡ל ˙פנו 
לענין ‰חט‡˙ ‰יינו  ˘‚ם  בוו„‡י  כן,  בו‡"ו ‰חיבור; ‡ם   – ו‡ל ‰י„עונים"  ‡ל ‰‡ובו˙ 
ˆריכים לחבר ביני‰ם, ˘‰רי חיוב ‰חט‡˙ ˘ייך ‰ו‡ ל‰ל‡ו ולחיוב ‰כר˙ (כי "כל „בר 
מכח  „ו˜‡   - ‰חט‡ו˙  בין  לחל˜  נלמ„  ‡יפו‡  טעם  מ‰  חט‡˙")!  ˘‚‚˙ו  כר˙  ˘ז„ונו 

‰פסו˜ ‰מ„בר על מי˙‰ (˘‡ינ‰ ˘ייכ˙ כלל ל‰חט‡˙)?

˘ייך  ‰רי)  ‰מי˙‰,  בעונ˘  ‰ו‡  ˘מ„בר  (‡ף  ז‰  פסו˜  ˘ב‡מ˙  י˙ב‡ר,  עפ‰נ"ל  ‡ך 
בפני  ענין  ˘‰ו‡  „כר˙  ‰חיוב  ‚„ר   ˙‡ למ„ים  ממנו  ו„ו˜‡  ‰כר˙,  לחיוב  ביו˙ר  ‰ו‡ 
לענין ˜רבן  י„עוני" – ‚ם  ‡ו  ז‰ – "‡וב  ˘בפסו˜  מ‰חלו˜‰  ללמו„  ˘ייך  ו˘פיר  עˆמו; 

חט‡˙ ‰˙לוי בחיוב ‰כר˙.  

„. ו‰נ‰, י„וע ‰מבו‡ר בספרים (ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז ע' 24 ו‡ילך וב‰ערו˙ ˘ם), 
‡˘ר כיון ˘כל ענין ב˙ור‰ ‰ו‡ מ„ויי˜ ב˙כלי˙, ‰רי ‰˘ם ˘ל ‰ס„ר‰ ˘ייך ‰ו‡ ל˙וכן 
‰ס„ר‰ כול‰, ע„ סופ‰; ו‡„רב‰ –  ע"פ ‰כלל ˘"נעוı ˙חל˙ן בסופן וסופן ב˙חל˙ן" 
(ספר יˆיר‰ פ"‡ מ"ז), ‰רי ˘ם ‰ס„ר‰ – ˘לפי פ˘וטו ‰ו‡ על ˘ם ‰˙חל˙‰ – ˘ייך במיוח„ 

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

הדברים באו כאן באופן שנאמרו, כמעט ללא עריכה, מלבד 
שינויים קלים להקל על הקורא

„ברי  על  סע"ח)  (כ˘"ט  ‰בע˘"ט  פיר˘ 
מ‡י  מ˘ום  "˘וחט  ˘ב˙  במסכ˙  ‰‚מר‡ 

חייב . . מ˘ום ˆובע" (˘ב˙ ע‰, סע"‡):

כ„‡י˙‡  ‰רע,  ‰יˆר  ‰ו‡   – "˘וחט" 
נוטל  ומר‚יז  ועול‰  ומ˙ע‰  "יור„  ב‚מר‡ 
יˆר  ‰ו‡  ˘טן  ‰ו‡   .  . נ˘מ‰  ונוטל  ר˘ו˙ 
"לע˙י„  ‡מנם,  ‰מו˙".  מל‡ך  ‰ו‡  ‰רע 
ו˘וחטו"  ‰רע  ליˆר  ‰˜ב"‰  מבי‡ו  לבו‡ 
(כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ במסכ˙ סוכ‰), וכפי ˘‡ומרים 

"ו‡˙‡   :‰„‚‰‰ בסוף  ‚„י‡"  "ח„  בפיוט 
˜וב"‰ ו˘חט למל‡ך ‰מו˙".

וזו‰י ‰˘‡ל‰ "˘וחט מ˘ום מ‡י חייב" 
לע˙י„  ני„ון  ˘"‰יˆ‰"ר  ‰טעם  מ‰ו   –

לבו‡ . . ‰‡ לכך נבר‡"?

˘ל ‰יˆ‰"ר – ‰רי ‰˜ב"‰  מ‰י ‡˘מ˙ו 
בר‡ ‡ו˙ו (כמ"˘ "עו˘‰ ˘לום ובור‡ רע") 
עבו„˙ו  עב„  ו‡כן  ‰‡„ם,   ˙‡ ˘יסי˙  כ„י 
כמו  בעולם  ˘ליחו˙ו  ומיל‡  ב‡מונ‰... 

˘‡ר ‰מל‡כים, ומ„וע מ‚יע לו עונ˘?!

ˆבוע  ˘‰ו‡  ˆובע,  מ˘ום  "ומ˘ני, 
ב„מו˙ יˆר טוב . . מרמ‰ ‡˙ ‰‡„ם לומר 

˘‰ו‡ מˆו‰".

‰‡„ם   ˙‡ מסי˙  ‰י'  ‡ילו  כלומר: 
לו  ל‰ר‡ו˙  ‰רע",  "יˆר  ˘ל  טענו˙  ע"י 
˘‰ענינים ‰‚˘מיים ‰ם ערבים כ"כ ("ַ‡זוי 
לעזוב  כ„‡י  ז‰  ˘ב˘ביל  ‚ע˘מַ‡˜") 
עוב„  ‰י'  ‡זי   – ו‰‡ל˜ו˙  ‰רוחניו˙   ˙‡
‡בל  ‡ו˙ו;  מעני˘ים  ‰יו  ול‡  עבו„˙ו, 
 ˙‡ מחליף  ‰ו‡  "ˆבוע",  ‚ם  ‰ו‡  ‰יˆ‰"ר 
ב‡מרו  ‰יˆ"ט  בלבו˘י  ומ˙לב˘  ˆבעו 
ו"מ˘ום  ‰טוב"...  ‰"יˆר  ˘‰ו‡  לי‰ו„י 
ענין  ˘ע˘‰  כיון  חייב,  ‰ו‡  ‰רי   – ˆובע" 

˘ל‡ ‰וטל עליו ב˘ליחו˙ו.

‰יˆ‰"ר מ˙רı ˘„ו˜‡ 
מˆ„ ‰˘ו"ע ˆריך לוו˙ר

וכפי ˘רו‡ים במוח˘:

˘יוˆ‡  לי‰ו„י  יבו‡  ‰יˆ‰"ר  כ‡˘ר 

דרכו של היצה"ר
דרכו של היצה"ר – שתחילה מתרץ את דבריו בכך שדוקא מצד התורה 

ומצד השולחן-ערוך צריך לוותר לפי-שעה על רצון הקב"ה / כאשר 
רוצים לבנות "בית חומה גדול", בתי-כנסיות ובתי-מדרשות וישיבות – 

אין בכך "תירוץ" שבגלל זה יכולים לוותר על גניבה וגזילה וכיו"ב



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˘י"˙ יחז˜ ‡˙ ברי‡ו˙ו וברי‡ו˙ ב"ב יחיו ויˆליחו בעבו„˙ו, ויו‡יל נ‡ מזמן לזמן 
ל‰ם  וי‚י„  יחיו  ו‰˙למי„ים  יחיו  ‰מלמ„ים  ב˘לום  ‚יני  ויפרו˘  בפרטיו˙,  ל‰ו„יעני 

ברכ˙י.

(‡‚רו˙-˜ו„˘ ח"ט עמ' ˙מ‚-„)

‰לימו„ וי‚יע˙ ‰מוח בי„יע˙ ‰חסי„ו˙ 
ו‰˘‚˙‰ ‰ם ב˘ביל מ„ו˙ חסי„ו˙

ב˙ומכי  ˘לומ„  ‰ע˙  כל  ‡˘ר  רוחני  חסרון  בעˆמו  ˘מר‚י˘   .  . כ˙בו  על  במענ‰ 
ולימו„ „‡״ח  בלימו„ ‰נ‚ל‰,  עי˜ר ‰˘˙„לו˙ו ‰י׳  . ‰נ‰   . מ˘נ˙  ליוב‡וויט˘  ˙מימים 
מר‚י˘ ‰ו‡  וכ‰יום  ˘ונים,  ב˙ירוˆים  מ˘˙מט  חסי„ו˙] ‰י'  לספרי  כינוי  חיים –  [=„ברי ‡ל˜ים 

חיו˙  לו  ˘‡ין  על  ומ˙‡ונן  מז‰,  ‰נפ˘י  ‰‰יז˜  ומר‚י˘  ורו‡‰  ז‡˙,  ב‰נ‰‚˙ו  ˘טע‰ 
‰ר‡וי׳ בלימו„ חסי„ו˙ ו‰עי˜ר בעבו„‰ בפועל ב‰˙בוננו˙ ו˘‡יפ˙ ‰‰טב‰, ˘חסר‰ לו 

‰„בי˜ו˙ ב„רכי ‰חסי„ו˙ ("„ער חסי„ו˙׳ר עבו„‰ ˜לעפ ‡ין „רכי ‰חסי„ו˙").

בפועל  ומע˘‰  „יבור  ‰מח˘ב‰  בלבו˘י  ו‰ן  ‰מ„ו˙  ב˙י˜ון  ‰ן  ‰עבו„‰,  „רכי  ‰נ‰ 
מסו„ר, מוכרחים ‡ל ‰סי„ור ‰ב‡ מ‰ור‡˙ ‰˘כל ו˘‡יפ˙ ‰רˆון ‰ב‡ בסיב˙ ‰ענ‚, כי 
מ‡ינו  ל˘נו˙ ‡˙ ‰רˆון  בכחו  רו‡ים ‡˘ר ‰ענ‚  ובמוח˘ ‰ננו  מעורר ‡˙ ‰רˆון,  ‰ענ‚ 
רוˆ‰ לרוˆ‰, ועם ‰יו˙ „ענ‚ ‰ו‡ כח ‰יו˙ר עליון ו‰יו˙ר כללי בכחו˙ ‰נפ˘, ‰נ‰ ‰ו‡ 
עˆם  ול‚בי  עליון,  ‰יו˙ר  כח  ˘‰ו‡  ‡ל‡  ‰נפ˘,  עˆם  ו‡ינו  ‰נפ˘  כח  ‡ל‡  ‡ינו  כן  ‚ם 

‰נפ˘ ‰נ‰ ‚ם כח ‰ענ‚ ‰ו‡ פרטי וי˘ בו ‰מעלו˙ ו‰חסרונו˙ ˘בכח פרטי.

וז‰ו ענין ˙ור˙ חסי„ו˙ חב״„ ‡˘ר ‚ילו לנו ‰ו„ כ״˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים נ״ע 
בנועם „רכי ‰חסי„ו˙ חב״„, ‡˘ר ‰לימו„ וי‚יע˙ ‰מוח בי„יע˙ ‰חסי„ו˙ ו‰˘‚˙‰ ‰ו‡ 

ב˘ביל מ„ו˙ חסי„ו˙ כמ‡מר מוח ˘ליט על ‰לב.

פרטים  ו‡ופנים  „רכים  וי˘נם  ‰כלליים  ‰חסי„ו˙  „רכי  ‰נ‰  ‰ן  ‰‡מור  כל  ו‰נ‰ 
לרפ‡ו˙ חל‡ו˙ פרטיו˙, ועי˜ר ‰כל ‰ו‡ לי„ע ול˘‡וף ל‰˘˙מ˘ ברפו‡ו˙, ול‰˘˙מ˘ 
ב‰ם בס„ר מסו„ר וב‰נ‰‚‰ מ„וי˜‰ עפ״י ‰ור‡˙ מור‰ וחבר טוב ‰ב‡‰ על י„י מ˘מע˙ 
ויˆליחו  ברי‡ו˙ו   ˙‡ יחז˜  ו‰˘י״˙  יחיו,  ו‰מ˘פיעים  י˘יב‰  ‰ר‡˘  ‡ל  וב‰˙מסרו˙ 
ויˆליחם  יחיו  ‰וריו  ברי‡ו˙   ˙‡ ‰˘י״˙  ויחז˜  טובו˙,  מ„ו˙  ˙פל‰  ב˙ור‰  בעבו„˙ו 

ב‚ו"ר.

(˘ם עמ' ˙נב-‚)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

לסיום ‰ס„ר‰. 

ובני„ון „י„ן, י˘ לב‡ר (ב„רך ‰רמז) ‡˙ ‰˘ייכו˙ ˘ל חיוב כר˙ לפר˘˙ "˜„ו˘ים" 
– ע"פ „ברי ‰רמב"ם (ב‰˜„מ˙ו לפירו˘ ‰מ˘ניו˙. נע˙˜ ‚ם ב˙וספו˙ יום טוב רי˘ מס' כרי˙ו˙): 

 – ˜„˘ים  בס„ר  ‰ו‡  כרי˙ו˙  מסכ˙  ˘ל  ˘מ˜ומ‰  לז‰  ‰טעם   ˙‡ מב‡ר  ‰רמב"ם 
עלי'  חייבים  ˘במזי„  עביר‰  כלומר:  חט‡˙",  ˘‚‚˙ו  כר˙  ˘ז„ונו  ˘"כל  מפני  ˘‰ו‡ 
כר˙ – ב˘ו‚‚ חייבים עלי' חט‡˙, וזו ‰˘ייכו˙ ˘ל ‰עבירו˙ ˘חייבים עלי‰ן כר˙ לענין 
„"˜„˘ים" – כי עבירו˙ ‡לו עˆמן חייבים עלי‰ן חט‡˙, ˘‰י‡ "˜„˘י ˜„˘ים" (במ˜ר‰ 

˘ל ˘ו‚‚). 

ועפ"ז יומ˙˜ ‰˘ייכו˙ ˘ל חיובי כר˙ – לפר˘˙ ˜„ו˘ים; ‡ך ע„יין חסר בי‡ור בז‰ 
˘סיום ‰פר˘‰ ממ˘ – ‰פסו˜ ‰‡חרון – ‰ו‡ (ל‡ בחיוב כר˙, ‡ל‡) „ו˜‡ במי˙˙ בי˙ 
„ין: "ו‡י˘ ‡ו ‡˘‰ כי י‰י' ב‰ם ‡וב ‡ו י„עוני, מו˙ יומ˙ו, ב‡בן יר‚מו ‡ו˙ם „מי‰ם 
‰ו‡  ז‰  ˘„ו˜‡  וי„עוני  ‡וב  ˘ל  ס˜יל‰  בחיוב  י˘  מיוח„  ענין  ‡יז‰  „לכ‡ור‰,   – בם" 

‰סיום ˘ל "˜„ו˘ים"? 

˘‰רי  לפר˘˙ "˜„ו˘ים" –  ז‰  פסו˜  ˘ל  ˙ומ˙˜ ‰˘ייכו˙  לעיל  כל ‰נ˙ב‡ר  לפי  ‡ך 
חיוב  ב‚„ר  חי„ו˘  בי˙ „ין, ‰רי „ו˜‡ ‰ו‡ ‰מלמ„ ‡ו˙נו  מי˙˙  על  מ„ובר  ˘בפסו˜  ‡ף 

כר˙, ו„ו˜‡ ממנו למ„ים חי„ו˘ ב‰לכ‰ לענין ˜רבן חט‡˙. ו„ו"˜. 



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

יציאת מצרים ומצות 
מדות – תחילה וגורם

ככופר  מ„ו˙  במˆו˙  כ˙ב ‰רמב"ם "כל ‰כופר 
וכל ‰מ˜בל  ˙חיל˙ ‰ˆיווי.  ˘‰י‡  מˆרים  ביˆי‡˙ 
מˆרים  ביˆי‡˙  מו„‰  ז‰  ‰רי  מ„ו˙  מˆו˙  עליו 

˘‰י‡ ‚רמ‰ לכל ‰ˆיווים" (‰ל' ‚ניב‰ סוף פ"ז).

ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור, מ‰ מוסיף ‰רמב"ם בז‰ 
˙חיל˙ ‰ˆיווי",  "˘‰י‡  מˆרים  יˆי‡˙  על  ˘כו˙ב 
"˘‰י‡ ‚רמ‰ לכל ‰ˆיווים", ‰‡ם ˆריך ‰ו‡ לח„˘ 

לנו מעל˙‰ ˘ל יˆי‡˙ מˆרים?

‰חומר‡  על  ‰רמב"ם  רומז  ˘בז‰  לומר  וי˘ 
‡יסורי  ˘‡ר  ל‚בי  מ„ו˙"  "מˆו˙  ˘ל  ‰מיוח„˙ 

‚ניב‰ וכיו"ב:

ב˘‡ר ‡יסורי ‚ניב‰, י˘ ר˜ פעול‰ ורˆון ‡ח„ 
במ„ו˙  מ˘‡"כ  חבירו,  ˘ל  ממונו  לחסר  ו‰ו‡ 
˘‰רי  מנו‚„ים,  ענינים  ˘ני  י˘  חסרו˙  ומ˘˜לו˙ 
˘מ˙ח˘ב  ז‰  על  מור‰  ו‰˘˜יל‰  ‰מ„י„‰  עˆם 
בזול˙ו, וכ‡ילו עו˘‰ „בר כ„י ˘ל‡ ל‚רום לחבירו 
עוול, ויח„ עם ז‡˙ עו˘‰ מ„‰ חסיר‰, ˘‚ורם על 

י„י פעול˙ ‰מ„י„‰ עˆמ‰ ל‚ניב˙ ממון חבירו.

ו‰˘‰י'  ‰ע˘י'  עˆם   ˙‡ ‚ם  ˙ור‰  ‡סר‰  ולכן 
˘ל מ„‰ חסר‰ (‡פילו ‡ם בפועל ל‡ יחסר ממונו 
ל˘לול ‡˙  מ„ו˙" ‰ו‡  ˙וכן "מˆו˙  כי  ˘ל ‡י˘), 

‰ערמומיו˙ ˘ל ‰‡„ם כלפי עˆמו.

וז‰ו ˘מרמז ‰רמב"ם בכ˙בו על יˆי‡˙ מˆרים 
מˆרים ‰י‡  ˘יˆי‡˙  כמו  ˙חיל˙ ‰ˆיווי":  "˘‰י‡ 
˙וכנ‰  ‚ם  כן  ‰ˆיווים",  לכל  ו"‚רמ‰  "˙חיל‰" 
˘ל  ˘בלבו  זו  ערמ‰  כנ‚„  ‰ו‡  מ„ו˙"  "מˆוו˙ 
‚ניב‰.  עניני  לכל  ו‰‚ורם  ‰"˙חיל‰"  ˘‰י‡  ‡„ם, 
בז‰  ‡ינ‰  ו‰ונ‡‰  ‚ניב‰  ˘ל  ‰‰˙חל‰  ˘‰רי, 
ו˘ו˜ל  ˘מו„„  בז‰  ‡ל‡  בפועל,  ל‚נוב  ˘‰ולך 
˘מערב  ר˜   – מ„וי˜  כביכול  ח˘בון  עם  לחבירו 

בז‰ עורמ‰.

˘יר„  ו"‚ורם"  "˙חיל‰"  מ‰וו‰  זו  ערמומיו˙   
ו‚זיל‰  ל‰ונ‡‰  ע„  ר"ל  „חי  ‡ל  מ„חי  ‰‡„ם 
‚ם  כ„ין  ˘ל‡  חבירו  ממון  ל‚נוב  ˘יבו‡  בפועל, 

בלי ‰"כיסוי" ˘ל ‰מ„ו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 149 ו‡ילך)

"כהן גדול נשוי" – דין 
בכה"ג או ביוהכ"פ?

וכפר בע„ו ובע„ בי˙ו
בי˙ו זו ‡˘˙ו
(טו, ‡. יומ‡ ב˙חיל˙‰)

‰כיפורים  ביום  ‰עוב„  ‚„ול  ˘כ‰ן  ‰ו‡  ‰„ין 
ממ‰  ז‰  וילפינן  יומ‡),  (רי˘  נ˘וי  ל‰יו˙  עליו 
˘נ‡מר בו "וכפר ‚ו' בע„ בי˙ו" „"בי˙ו זו ‡˘˙ו".

וי˘ לח˜ור ב„ין ז‰, „י˘ לפר˘ו בב' ‡ופנים:

„מˆ„   – ‰כיפורים  יום  בעבו„˙  „ין  ז‰ו   .‡
ˆריכ‰  ‰כיפורים,  „יום  ‰עבו„‰  ועילוי  ח˘יבו˙ 
‡ל‡  ס˙ם  כ‰ן  על-י„י  ל‡  ל‰יע˘ו˙  ‰עבו„‰ 
‡ל‡  ס˙ם,  כ‰ן-‚„ול  ל‡  ו‡ף  כ‰ן-‚„ול,  על-י„י 
‡˘˙ו".  זו  „"בי˙ו  זו  מעל‰  בעל  כ‰ן-‚„ול 
ˆריך  ‰כיפורים  ביום   – בכ‰ן-‚„ול  „ין  ז‰ו  ב. 
ועל- ‚„ול‰;  ו˘לימו˙  במעל‰  ל‰יו˙  ‰כ‰ן-‚„ול 

בכ‰ן-‚„ול  „ר‚ו˙  וכמ‰  כמ‰  ˘מˆינו  מ‰  „רך 
ב‚„ים  מרוב‰  ‰מ˘ח‰,  ב˘מן  מ˘וח  בכלל: 
‰כ‰ן-‚„ול  ˆריך  ‰כיפורים  ביום  ‚ם  כך   – וכיו"ב 

ל‰יו˙ במעל‰ זו „"בי˙ו זו ‡˘˙ו".

ללמו„  מˆינו  ‰רמב"ם  ˘מ„ברי  לומר  וי˘ 
כ‡ופן ‰ב', ˘‰רי כ˙ב "וכן ˘‡ר ‰עבו„ו˙ ˘ל יום 
ז‰ כ‚ון ‰˜טר˙ ‰˜טור˙ ˘ל כל יום ו‰טב˙ ‰נרו˙ 
‰כל ע˘וי בכ‰"‚ נ˘וי" (‰ל' עבו„˙ יו‰כ"פ פ"‡ ‰"ב).

˘חיוב ‰כ‰ן-‚„ול  ננ˜וט  נחזי ‡נן, ‡ם  ו‰˘˙‡ 
י˘  ‰כיפורים  יום  בעבו„˙  „ין  ‰ו‡  נ˘וי  ל‰יו˙ 
ליום  מיוח„ו˙  ˘‡ינן  ˘בעבו„ו˙ ‡לו,  לומר  מ˜ום 
‰מ˘מ˘  ‰כ‰ן-‚„ול  ˘י‰י‰  חיוב  ‡ין  ‰כיפורים, 
כ‰ן ‚„ול  ל‡ ˆריך  יום  ˘כל  כמו  ˘‰רי  נ˘וי,  ב‰ן 
עבו„ו˙  ˘ל  ‰„ין  י‰י'  כן  ב‰ן,  לעבו„  כ„י  נ˘וי 
„ין  ˘ז‰ו  ננ˜וט  ‡ם  מ˘‡"כ  ‰כיפורים.  ביום  ‡לו 
‰כיפורים,  ביום  ‰מ˘מ˘  ‰כ‰ן-‚„ול  ב˘לימו˙ 
‚ם  ‰ו‡  נ˘וי  „כ‰ן-‚„ול  ˘‰חיוב  ˘פיר  מובן 
בעבו„ו˙ ‡לו; ˘‰רי ‰ן נע˘ו˙ על-י„י ‰כ‰ן-‚„ול 
ל‰יו˙  ˆריך  ‰ל‡  ו‰ו‡  ‰כיפורים,  ביום  ‰מ˘מ˘ 

נ˘וי.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 172 ו‡ילך)

כ

כיצד להידבק בדרכי החסידות
מ לבד ההרגל שצריכים להרגילם בשקידת הלימוד ובאהבת העיון, 

להתעמק בלימוד, הנה צריכים לעורר בהם התפתחות התשוקה בדרכי 
החסידות, והוא לאהוב את הנהגת חסידות חב"ד, להשתוקק לשמוע 

סיפור חסידי, ניגון חב"די חסידי איך שמתפללים, איך שאומרים פרק 
תהלים לבבי

לעורר ב˙למי„ים ‰˙פ˙חו˙ ‰˙˘ו˜‰ ב„רכי ‰חסי„ו˙
ומ˜ום  ו‚ילם  ˘מו˙י‰ם  ˘י'  ‰˙למי„ים  מר˘ימ˙  ‰‚יעני.  נכון  סיון  מכ"‰  מכ˙בו 
‰נ‰‚‰  בעניני  ובפרט  בכלל,  וב‰נ‰‚‰  בלימו„  מˆבם  על  לעמו„  ‡פ˘ר  ‡י  לימו„ם 
בענין  מיוח„  ס„ר  ל‰ם  ‡˘ר  ליוב‡וויט˘  ˙מימים  ˙ומכי  י˘יב˙  ל˙למי„י  ‰מיוח„˙ 

‰‰„רכ‰.

ו‰ו‡, ‡˘ר לב„ ‰‰ר‚ל ˘ˆריכים ל‰ר‚ילם ב˘˜י„˙ ‰לימו„ וב‡‰ב˙ ‰עיון, ל‰˙עמ˜ 
ל‡‰וב  ו‰ו‡  ‰חסי„ו˙,  ב„רכי  ‰˙˘ו˜‰  ‰˙פ˙חו˙  ב‰ם  לעורר  ˆריכים  ‰נ‰  בלימו„, 
‡יך  חסי„י  חב"„י  ני‚ון  חסי„י,  סיפור  ל˘מוע  ל‰˘˙ו˜˜  חב"„,  חסי„ו˙  ‰נ‰‚˙   ˙‡

˘מ˙פללים, ‡יך ˘‡ומרים פר˜ ˙‰לים לבבי.

‰כל יו„עים מ‡ו˙ם ‰סיפורים ‡˘ר זכינו ל˜בל מ‰ו„ כ"˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים 
‡˘ר ‰פלי‡ו במעל˙ ‰‡נ˘ים פ˘וטים, בעלי עס˜ים חסי„יים, בעלי חנויו˙ ו‡נ˘י ˘ו˜, 
ב‰לכם  ונ˙יבו˙  ב‰„רכים  ˘‰רביˆו  פר˜י ‰˙‰לים  עם  וי˘ובני˜ים  חסי„יים  כפר  ‰ולכי 

בכפרים לר‚לי עס˜ם ופרנס˙ם.

וכל ‡ל‰ עניני ‰„רכ‰ ˘ˆריכים ל˘ום לב וכח פנימי ב‰עבו„‰ עם ‰˙למי„ים בעו„ם 
˜טנים. ו‡ז ˙˜ו‰ ‡˘ר בעזר˙ו י˙' י‰יו כלים טובים ומוכ˘רים ל˜בל ‰‰„רכ‰ ‰‡מי˙י˙.

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



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

...‡ני מ˘ער ˘מיו˙ר ל‰„‚י˘ לו ‡ו„ו˙ ‰˘ם ˘ל ‡רı י˘ר‡ל, ˘‡ין ז‰ ר˜ ˘י‰ו„ים 
˜ור‡ים ל‰ כך, ‡ל‡ ‚ם בכל ‰עולם ‰ל‡ י‰ו„י ‰י‡ נ˜ר‡˙ ‰‡רı ‰˜„ו˘‰, וכפי ˘כ˙וב 
ב˙ור‰ ‰˜„ו˘‰ ˘זו‰י ‡רı ‡˘ר עיני ‰וי׳ ‡ל˜יך ב‰ מר‡˘י˙ ‰˘נ‰ וע„ ‡חרי˙ ˘נ‰, 
י˘ר‡ל,   ıל‡ר  ıבחו כ˘נמˆ‡ים  ‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘  ‡ל  ˜רובים  ˘י‰יו  כמ‰  ˘ע„  ‰יינו 
 ıב‡ר כ˘נמˆ‡ים  י˙ברך  ‰˘ם  ‡ל  ˜ירב‰  ˘ל  חז˜‰  יו˙ר  ‰רב‰  ˙חו˘‰  ˘˙‰י׳  ˆריך 

י˘ר‡ל.

עוˆם ‡˙ ‰עינים,  ו‰ו‡  חז˜,  ב‡ור  מו‡ר  במ˜ום  נמˆ‡  מי˘‰ו  ˘כ‡˘ר  כ˘ם  וב„יו˜ 
ול‡ רוˆ‰ ב˘ום ‡ופן לפ˙וח ‡ו˙ן ול‰יווכח ˘‡כן י˘ ‡ור ויטען ˘ח˘וך, ברור ˘ז‰ ל‡ 
מ˘נ‰ ‡˙ ‰עוב„‰ ˘‰מ˜ום מו‡ר מ‡ו„, כך ‚ם בנו‚ע ל‡רı י˘ר‡ל ˘‡פילו כ‡˘ר עיני-
˘זו‰י  ‰‡מ˙,   ˙‡ מ˘נ‰  ז‰  ‡ין  לרווח‰,  פ˜וחו˙  ‡ינן   - ˘ונו˙  סיבו˙  ב‚לל   - ‰נ˘מ‰ 

‡רı ‡˘ר עיני ‰וי׳ ‡ל˜יך ב‰ ˙מי„,

במיל‡, כ‡˘ר זוכים ל‰יו˙ עו„ יו˙ר ˜רובים ‡ל ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡, בו„‡י ˘מ˜בלים 
ממ˘  בפועל  כל ‰‰חלטו˙ ‰טובו˙  ול‰בי‡ ‡˙  ל˜יים  ˘יוכלו  כ„י  בנ˘מ‰,  כח  ˙וספ˙ 
בחיי ‰יום יום, וכל ‰„ברים ‰ללו, ˘נר‡‰ ˘בל˙י ‡פ˘רי ל˜יים ‡ו˙ם, ‰רי כ˘נמˆ‡ים 
ב‡רı י˘ר‡ל, י˘נ‰ ‰ז„מנו˙ ל‰יווכח ˘ז‰ ‰רב‰ יו˙ר ˜ל מכפי ˘ח˘בו לפני כן, ול‡ זו 
בלב„ ˘ז‰ ל‡ ‚ורם נז˜ ח״ו, ‡ל‡ ‡„רב‰, ז‰ ‡פילו עו„ מסייע בכל ‰„ברים ‰נˆרכים.

כמובן ‡ין כוונ˙י לומר „ר˘ו˙, ‡ל‡ בנו‚ע לפועל ממ˘: כל ‡ח„ מ‡˙נו ‡ינו מו˘לם 
בכל, במיל‡ חסר לו ‚ם בענינים מסוימים ב˙ור‰ ומˆוו˙, ˘על פי רוב י˘ לכך ‡מ˙ל‡ 
- ‰ˆט„˜ו˙ - ˘˜˘‰ ליי˘ם ‡˙ ‰„ברים בחיים ב‚לל פרנס‰, ˘כנים, ‡ו מˆ„ ‰‚וף, ‡בל 
בור‡ ‰עולם  ברוך ‰ו‡, ‰ו‡  ˘‰ו‡  ˘מ‡חר  ברור,  לזמן ˜ˆר, ‰רי  כ˘מ˙בוננים, ‡פילו 
˘עלי‰ם  כ‡לו  „ברים  מ‰‡„ם  י„רו˘  ל‡  בו„‡י  מ‰‡„ם,  ז‡˙  ו˙ובע  ‰‡„ם,  בור‡  ו‚ם 
‰ו‡ - ברוך ‰ו‡ - ל‡ נ˙ן כוחו˙ ויכול˙ לע˘ו˙ ז‡˙, ובמיל‡ ברור ˘ז‰ ˙לוי ר˜ ב‡„ם 

עˆמו בלב„,

‚ם מובן, ˘‰׳ ברוך ‰ו‡ ˘‰ו‡ ˙כלי˙ ‰טוב, ל‡ י„רו˘ מ‰‡„ם, לע˘ו˙ „ברים כ‡לו 
טוב‰  עו˘ים  ˘בכך  ז‰  ‡ין  ‰רי  ז‡˙,  ˙ובע  ‰ו‡,  ברוך  ‰׳  כ‡˘ר  ול‡י„ך,  לו,  ˘יזי˜ו 
ל‰˜ב״‰, כי ‰ו‡ - ב״‰ - ל‡ חסר לו כלום, ו‡ינו ˆריך ˘ום טובו˙ מבני ‡„ם, ‡ל‡ זו‰י 
וברוחניו˙, [כי]  ב‚˘מיו˙  ˘לו  ל‡ו˘ר ‰‡מי˙י  י‚יע  ו‰ו‡ - ‰‡„ם -  ל‡„ם,  טוב‰  בכלל 
וכ‡מור  ב‡מ˙,  מ‡ו˘רים  ל‰יו˙  יכולים  ˘‰˜ב״‰ „ור˘,  כפי  כזו  ב‰נ‰‚‰  כ˘מ˙נ‰‚ים 
ר‡וי׳  ‰˙מסרו˙  ועם  נסיון,  מ‡˘ר  יו˙ר  ז‰  ‡ין  ‰רי   ,‰˘˜ ˘ז‰  כ˘נ„מ‰  ‡פילו  לעיל, 
מל‡ו˙  יו˙ר  ‰רב‰  ‰פעולו˙  ז‰  ‡חרי  ˘[כן]  מ‰נסיון,  ˘מחים  ועו„  ז‰,  על  מ˙‚ברים 

עונ‚ ונעימו˙...

(˙ר‚ום מ‡‚"˜ ח"ו עמ' ע‚ ו‡ילך – ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"‡ עמ' 322 ו‡ילך)

 

י

"משל לחולה"
 בעבודת השי"ת

נדב ואביהוא כלתה נפשם אל השי"ת עד שמתו / "חולת אהבה" להשי"ת 
– אך לא להרוות צמאונו בכלות הנפש / עבודת איש ישראל נשמה בגוף 

דווקא

‰כיפורים  ביום  ‡ל‡  ‰˜ו„˘,  ‡ל  בו‡  לבל˙י  ‡‰רן  נˆטוו‰  בניו,  ˘ני  מו˙  ‡חרי 
‡זי  ייכנס  ל‡  ‡ם  ˘ר˜  חמור‰,  ‡ז‰ר‰  ז‰  לˆיווי  לו  ונסמכ‰  לו.  ‰מיוח„ים  וב˜רבנו˙ 
"ול‡ ימו˙", ˘‰רי ˘ני בניו מ˙ו מ˘ום ˘נכנסו ‡ל ‰˜ו„˘ ˘ל‡ כר‡וי (רי˘ פר˘˙נ ‡חרי).

ו‰„בר ˙מו‰: כלום ˆריך ‰ו‡ ‡‰רן זירוז ל˜יים ˆיווי מפור˘ מ פי ‰‚בור‰, ומ‰ ˆורך 
י˘ ב‡ז‰ר‰ חמור‰ ע„ כ„י כך, ˘ב‡ם יבו‡ ‡ל ‰˜ו„˘ בל‡ ע˙, עונ˘ו מי˙‰?

ו˜„ו˘‰  ולטוב  ו˜„ו˘ים  ‚„ולים  ˘בוו„‡י ‰יו  בני ‡‰רן,  ˘ני  חט‡  עניין  לב‡ר  וי˘ 
י˘  ו‚ם  ב‰.  לילך  ‡‰רן  על  ו‡וסר  ב˙כלי˙  זו  „רך  ‰כ˙וב  ˘ולל  מ˜ום  ומכל  נ˙כוונו, 

ל‰וˆי‡ מˆיווי ז‰ ‰ור‡‰ לכל ‡י˘ י˘ר‡ל בעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

נ„ב ו‡בי‰ו‡ כל˙‰ נפ˘ם ‡ל ‰˘י"˙ ע„ ˘מ˙ו
כיוון  ˘עלי‰ם  ו‡בי‰ו‡  נ„ב  ‡ו„ו˙  ‡מר  בניו,  מו˙  על  ‡‰רן   ˙‡ מ˘‰  ניחם  כ‡˘ר 
‰˜ב"‰ ב‡מרו "ב˜רובי ‡˜„˘", ˘‰ם ‰מכונים "˜רובי" ˘ל ‰˘י"˙, ו"עכ˘יו רו‡‰ ‡ני 
˘‰ם ‚„ולים ממני וממך" (˘מיני י, ‚ ובפר˘"י). וממיל‡ ‡ין לומר ב˘ום ‡ופן ˘נכנסו ‡ל 

‰˜ו„˘ בכוונ‰ ˘ל חט‡ ועוון ח"ו.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ˘˙ו˜˜ים  ו‡בי‰ו‡  נ„ב  ˘‰יו  פר˘˙נו),  (רי˘  ‰˜„ו˘  ‰חיים  ב‡ור  בז‰  ומבו‡ר 
ונכספים ל‰˙˜רב עו„ ועו„ ‡ל ‰בור‡, ומ‚ו„ל ‰ˆימ‡ון ל‡ור פני מלך חיים "ל‡ נמנעו 
נפ˘ו˙ם  כלו˙  ע„  מ˙י˜ו˙,  נ˘י˜ו˙  חביבו˙  י„י„ו˙  עריבו˙  נעימו˙  ל„בי˜ו˙  מ˜רוב 
מ‰ם", ו‰ו‡ מ‰ ˘מספר ‰כ˙וב "ב˜רב˙ם לפני ‰' וימו˙ו", ˘˜רבו ‡ל ‰בור‡ עו„ ועו„, 

ע„ ˘פרח‰ נ˘מ˙ם מ‚ופם מעוˆם ‰כיליון ו‰˙˘ו˜‰.

ובניו  ‡‰רן   ˙‡ ‰˘י"˙  ˆיוו‰  מ˜ום  מכל  ‰בור‡,  ‡ל  ל˜רב‰  ‰יי˙‰  ˘כוונ˙ם  ו‡ף 
‰נו˙רים לבל˙י ‰˙נ‰‚ כן, כי ס„ר ‰עבו„‰ ˆריך ל‰יו˙ נ˘מו˙ ב‚ופים „וו˜‡, ל‰מ˘יך 
לו  ומ˘כן  „יר‰  ל‰יו˙  ‰נחו˙  ‰עולם  ר‡וי  י‰י‰  ‡˘ר  ע„  ‰‚˘מי,  ‰ז‰  בעולם   '‰ ‡ור 
י˙'. ולז‡˙ ˆריך ‰‡„ם ליז‰ר ˙מי„ ˘ל‡ לבו‡ לי„י כלו˙ ‰נפ˘ ו˘יב˙‰ למ˜ור חוˆב‰ 

(ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 178 ו‡ילך).

ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‡˙ ˆיווי ‰' ל‡‰רן ו‡˙ ‰‡ז‰ר‰ „"ול‡ ימו˙", ˘‡ין זו ‡ז‰ר‰ ˘ל 
ימו˙" ‰ן  בפנימיו˙ ‰עניינים, ‰˙יבו˙ "ול‡  י˙˜יים ‰ˆיווי, ‡ל‡,  ל‡  ב‡ם  מי˙‰  עונ˘ 

חל˜ מן ‰ˆיווי עˆמו.

„‰ˆיווי ל‡‰רן ב‡ ל‡חר ˘נכנסו בניו ‡ל ‰˜ו„˘ ונכספ‰ ‚ם כל˙‰ נפ˘ם ‡ל ‰בור‡ 
˘ל  ז‰  למˆב  ‰ו‡  ‚ם  יבו‡  ˘ל‡  ‡‰רן   ˙‡ ‰˜ב"‰  מז‰יר  ז‡˙  ועל  מ˜ור‰,  ‡ל  ו˘ב‰ 
˜רב˙ ‡לו˜ים ע„ כלו˙ ‰נפ˘: "ו‡ל יבו‡ בכל ע˙ ‡ל ‰˜„˘ . . ול‡ ימו˙", „‰יינו ˘י˘ 

לו ליז‰ר ˘ל‡ יבו‡ ‡ל ‰˜ו„˘ ב‡ופן ‰מבי‡ו לכלו˙ ‰נפ˘ ומי˙‰.

"חול˙ ‡‰ב‰" ל‰˘י"˙ – ‡ך ל‡ ל‰רוו˙ ˆמ‡ונו בכלו˙ ‰נפ˘
ז‰: "מ˘ל  על ˆיווי  ע‰"פ)  בפר˘"י  חז"ל (‰וב‡  ˘מ˘לו  במ˘ל  נופך  לי˙ן  י˘ ‚ם  ובז‰ 
לו  ו‡מר  ב‡ ‡חר  בטחב.  ˙˘כב  ו‡ל  ˙‡כל ˆונן  לו ‡ל  רופ‡ ‡מר  ˘נכנס ‡ˆלו  לחול‰ 
‡ל ˙‡כל ˆונן ו‡ל ˙˘כב בטחב ˘ל‡ ˙מו˙ כ„רך ˘מ˙ פלוני, ז‰ זרזו יו˙ר מן ‰ר‡˘ון. 

לכך נ‡מר ‡חרי מו˙ ˘ני בני ‡‰רן".

ול˘כב  ˆונן  ל‡כול  וכסף  ו‰˘˙ו˜˜  רב,  חומו  ˘‰י‰  לחול‰  ‡‰רן  מ˘ול  ז‰  במ˘ל 
בטחב, ומז‰ירים ‡˙ ‰חול‰ ˘ל‡ יע˘‰ כן, ˘ל‡ ימו˙ כ„רך ‡לו ˘מל‡ו ˙˘ו˜˙ם ומ˙ו.

ובניו ‡ו‰בים ‰יו ‡˙ ‰˘י"˙  חול‰, „‡‰רן  ‚בי  מ˘לם  חז"ל  נ˜טו  לחינם  ל‡  ו‰נ‰, 
‡‰ב‰ רב‰ וי˙יר‰ ע„ ˘ב‡ו למעמ„ ומˆב ˘ל "חול˙ ‡‰ב‰ ‡ני", „‰יינו ˘ליבם נמ˘ך 
‡ל ‰בור‡ ב‡‰ב‰ עז‰ ˘‡ין ל‰ רוויי‰ ע„ ˘ב‡ו לי„י חולי. ‡ך ל‰רוו˙ נפ˘ם ‰ˆמ‡‰ 
ולרפ‡ו˙ חולי ‰‡‰ב‰, ‰ו‡ ר˜ כ‡˘ר מ‚יעים לכלו˙ ‰נפ˘, ובז‰ ל‡ יכלו נ„ב ו‡בי‰ו‡ 
כמו˙ם,  ‡‰רן  ינ‰‚  ˘ל‡  ל‰ז‰יר  ‰כ˙וב  וב‡  ומ˙ו.  ‰˜ו„˘  ‡ל  ונכנסו  בעˆמם  לעˆור 

"˘ל‡ ˙מו˙ כ„רך ˘מ˙ פלוני".

‰ו‡  ˘"חול‰"  ויר‡),  (פר'  ל‰‡ריז"ל  ‰מˆוו˙  בטעמי  ‰מבו‡ר  פי  על  ‰„בר  ויומ˙˜ 

יח

"ארץ הקודש"
 ı ל ָ‰ָ‡ר∆ ב…‡ּו ‡∆ ָ̇ י  ƒכ ו¿
(˜„ו˘ים יט, כ‚)

‰‰ע˙˜‰ לחו"ל – ט˘טו˘ ˆור˙ ‰חיים
בחו״ל,  ‰‡רˆו˙  ב‡ח˙  ל‰˙יי˘ב  „בר  על  ומח˘ב˙ו  ‰פרטי  מˆבו  בענין  ...ובמ״˘ 
ומ˜ˆוע,  ˆור‰  בעלי  ‡נ״˘  ˘ר‡י˙י  מ‰  יסו„  על  בז‰  ‰˘˜פ˙י  לו  י„וע  בטח  ‰נ‰ 
לט˘טו˘ ˆור˙ם  ל„רום ‡מרי˜‰, ‰‰ע˙˜‰ ‰בי‡‰  ל‡רˆו˙ ‰ברי˙ ˜נ„‰ ‡ו  ˘‰ע˙י˜ו 
ח"ו וכפי ˘מ˙‡ר ‰סיכויים ˘י˘ לו במ˜ומו˙ ‡חרים, חו˘˘ני במ‡„ מ‡„ ˘‡ין בטח‰ 
˘ב‰ע˙˜‰ זו י‰יו ˙וˆ‡ו˙ טובו˙ יו˙ר, - מובן ˘‡ין ז‰ ענין ˘ל ‰חלט‰ ‚מור‰ ‡ל‡ ר˜ 

‰˘˜פ‰ על יסו„ ‰נסיון וכו'.

‰‡רˆו˙  בכל  ‰ו‡  מ˘וטט  רˆונו)  ‚ם  (וכנר‡‰  ˘במח˘ב˙ו  ˘כיון  מ‡„  במ‡„  חבל 
לב„ מ˜ומו ע˙‰, ‰רי כפי פ˙‚ם ‰בע˘"ט במ˜ום ˘רˆונו ˘ל ‡„ם ˘ם ‰ו‡ נמˆ‡, ‰רי 
ז‰  ‰רי  ובמיל‡  ע˙‰,  „מ˜ומו  מ‰ענינים  ‰מ˙‡ימ‰  לב  ˘ימ˙  ע˜יר˙  ז‰  פועל  עכ״פ 
‡פ˘ר  ‡י  כי  ˙חי',  זו‚˙ו  ˘ל  ˘‚ם  וחו˘˘ני  ולברי‡ו˙ו,  ל‰ענינים  ˙ועל˙  ‰ע„ר  מבי‡ 
˘פיזור ‰נפ˘ ל‡ יפעול על ‰ברי‡ו˙ ˘לו ועל ברי‡ו˙ ‰˜רובים, ו‡ין רˆוני ל‰‡ריך בז‰ 
˘ל‡ ירˆ‰ לפר˘ „ברי כענין ˘ל מוסר ח"ו ור˜ מנס‰ ‰נני ל˙˜ן ‰ענין ‡ם ‡פ˘רי ‰„בר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ס‡-סב)

˜ירוב ל‰' י˙ברך כ˘נמˆ‡ים ב‡רı ‰˜ו„˘
˘מח˙י ל‰וו„ע מ‡נ"˘ ב‡רˆנו ‰˜„ו˘‰ ˘‰‚יע ל˘ם לבי˜ור, ו‰נני מ˜ו‰ ˘ינˆל ‡˙ 

בי˜ורו ב‡רˆנו ‰˜„ו˘‰ ˙״ו ב‡ופן טוב בכל מ‡˙ ‰‡חוזים.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל˙˜ן ‡˙  בכוח‰  עˆמ‰  ‰‚זיל‰  כי ‰˘ב˙ 
„מים  כ˘מ˘לם  מ˘‡"כ  מעי˜רו,  ‰עון 
‰פס„  ר˜  מ˙˜ן   ‰"‰ ‰‚זיל‰,  ‰˘יב  ול‡ 
‰ממון ˘ל ‰נ‚זל ‡בל ל‡ ‡˙ ‚וף ‰עביר‰ 
כמובן  ל‰ל‡ו „‚זיל‰,  בנו‚ע  ˘‰ו‡  [וע"„ 
בטעם  ‚זיל‰  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם  מ„ברי 
"˘‰רי  ˙‚זול,  „ל‡  ל‡ו  על  לו˜ין  ˘‡ין 
‰כ˙וב נ˙˜ו לע˘‰ ˘‡ם ‚זל חייב ל‰חזיר 
˘‰רי  לו˜‰  ‡ינו  ‰‚זיל‰  ˘רף  ו‡פילו   .  .
˘ני˙ן  ל‡ו  וכל  „מי'  ל˘לם  חייב  ‰ו‡ 
ל˙˘לומין ‡ין לו˜ין עליו", „כ‡˘ר מחזיר 
‚וף ‰‚זיל‰ מ˙˜ן ‰ל‡ו (למפרע), מ˘‡"כ 
כ˘מ˘לם „מי' ‡ינו מ˙˜ן ‰ל‡ו ור˜ מ˙˜ן 

‰פס„ ‰ממון].

˜יימ˙  ˘‰‚זיל‰  זמן  כל  ולפיכך, 
˘"כ‡ילו  ז‰   ıחפ‰ ב‰˘ב˙  ל˙˜ן  ‡פ˘ר 
‚וף  ˘מחזיר  בז‰  כי  ממנו",  נ˘מ˙ו  נטל 
‰‚זיל‰,  לפני  ˘‰י'  כמו  לבעליו,  ‰‚זיל‰ 
˘נטל  נ˘מ˙ו"   ˙‡ "מחזיר  כ‡ילו  ‰רי 
בנ‰  כ‡˘ר  (ור˜  ‰‚זיל‰  מע˘‰  ע"י  ממנו 
יוכל  ל‡  ˘‡ם  ח˘˘  י˘  ˘‡ז  בביר‰  ˜ור‰ 
‡ז  כלל,  ˙˘וב‰  יע˘‰  ל‡  „מי',  ל˘לם 
לן  ע„יפ‡  טפי  כי   – מיוח„˙  ˙˜נ‰  ˙י˜נו 
‰ממון,  ‰פס„  ל˙˜ן  „מי'  י˘לם  ˘עכ"פ 
כ‡˘ר  מ˘‡"כ  כלל).  יחזיר  ˘ל‡  מ‡˘ר 
"ל‡ ‰יי˙‰ ‰‚זיל‰ ˜יימ˙" ˘‡ז ‚ם כ‡˘ר 
˘נטל  מ‰  לבטל  ‡פ˘ר  ‡י  ‰„מים  י˘לם 
ל˙˜נ˙  מ˜ום  י˘  ‡זי  ממנ‰  נ˘מ˙ו   ˙‡

‰˘בים, ˘ל‡ י˜בלו „מי ‰‚זל.

‰פרטים  ˘‡ר  ‚ם  יבו‡רו  ומע˙‰ 
ב'  ‡יכ‡  ‰‚זיל‰  מע˘‰  „ב˙י˜ון  ‰נ"ל, 
‰נפעל  מˆ„  ‰עון  ˙י˜ון  ח„‡,  „ברים, 

˙י˜ונו  ועו„,  ‰נ‚זל),  כלפי  ‡חר:  (בס‚נון 

˙˘לום  ˘ע"י  ומ‰  (‰‚זלן).  ‰פועל  מˆ„ 

(מ‰  ‰עון  מע˘‰  נ˙˜ן  ל‡  ‰‚זל  „מי 

‰נפעל  מˆ„  ‰"ז  ממנו),  נ˘מ˙ו  ˘נטל 

(‰נ‚זל) „כיון ˘ל‡ ‰וחזר לו חפˆו וחסר‰ 

‰‚זל‰, ל‡ בטל מע˘‰ ‰‚זיל‰ ו˙וˆ‡ו˙יו 

כנטיל˙  ‰וי  בחז˜‰  בע"כ  (˘‰ל˜יח‰ 

כ‡˘ר ‰ו‡  ‰‚וזל,  כלפי  מ˘‡"כ  נ˘מ˙ו); 

חבירו  ˘ל  בבעלו˙ו  כו'  לבבו  בכל  מו„‰ 

‰רי  וכו',  חרט˙ו   ˙‡ ומבט‡  רכו˘ו  על 

עכ"פ מˆ„ו י˘ ˙י˜ון למע˘‰ נטיל˙ נ˘מ˙ 

כ‡˘ר  ˘כ˙ב ‰רמב"ם, „„ו˜‡  וז‰ו  חברו. 

מ‡ליו  וב‡  ˙˘וב‰  לע˘ו˙  ‰‚זלן  "רˆ‰ 

(כלפי  מ˙˜ן  ˘בז‰  ‰‚זיל‰",  „מי  ו‰חזיר 

עˆמו) מע˘‰ ‰ל˜יח‰ בע"כ ˘ל ‰בעלים, 

˙˜נ˙ ‰˘בים ‡ין  ˘מפני  חכמים  ‡ז ‡מרו 

ל˜בל ממנו „מי ‰‚זיל‰, כי ר˜ ‡ז ל‡ יחסר 

כלום מ˙י˜ון ‰עון ‰‡פ˘רי כ˘‡ין ‰‚זיל‰ 

ל˙˜ן  יכל˙ו  ככל  ע˘‰  ו‰רי ‰‚זלן  ˜יימ˙, 

מעˆמו  ב‡  ל‡  ‰‚זלן  [מ˘‡"כ ‡ם  מע˘יו 

ל‡  ‰‚זיל‰,  „מי  ול‰חזיר  ˙˘וב‰  לע˘ו˙ 

˙˜נו ˘ל‡ ל˜בל ממנו ‡ף „מי ‰‚זיל‰ (‡ף 

ע˘‰  ˘ל‡  כיון  למחול),  רוˆ‰  ‰נ‚זל  ‡ם 

ככל יכול˙ו ל˙˜ן מע˘‰ ‰‚זל‰ ˘לו].

בסיום  ‚ם  ‰רמב"ם  מ„‚י˘  ז‰  וענין 
כ„י  לו  ומוחלין  ‡ו˙ו  ˘"עוזרין  ל˘ונו, 

ל˜רב ‰„רך ‰י˘ר‰ על ‰˘בים", ˘‰כוונ‰ 

˜ול‡  ס˙ם  (ר˜)  ל‡  ‰י‡  ‰˘בים  ב˙˜נ˙ 

˘מ‡  ˘חו˘˘ים  בביר‰,  (כ‰ך „בנ‰ ˜ור‰ 

עזר  (‚ם)  ‡ל‡  כלל),  ˙˘וב‰  יע˘‰  ל‡ 

כ„י ˘י˙˙˜ן עונו "ל˜רב ‰„רך ‰י˘ר‰ על 

̆ בים", ˘י˘ובו ב‡מ˙ ובלב ˘לם. ‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ע„יין  ‡ך  בינ‰",  ˘ערי  ב"מ"ט  רוחניו˙  עליונו˙  ‰˘‚ו˙  ˘מ˘י‚  לפי  מ"ט,  ב‚ימטרי‡ 
חסר לו ˙כלי˙ ‰‰˘‚‰ ו‰‰˙‡ח„ו˙ בכל חמי˘ים ˘ערי בינ‰. ומ˘ום כך ‰ו‡ ב‚ימטרי‡ 
מ˘י‚ו ‰רי  ˘‡ינו  זמן  וכל  ל˘ער ‰נו"ן,  ול‰‚יע ‚ם  ל‰˘י‚  ו˙‡ב  ˘מ˘˙ו˜˜  לפי  חול‰, 

‰˙˘ו˜‰ ‰בל˙י מו˘‚˙ ‰י‡ עניין ˘ל חולי.

עבו„˙ ‡י˘ י˘ר‡ל נ˘מ‰ ב‚וף „וו˜‡
ו‰נ‰, ‡ף ˘‡ז‰ר‰ זו נ‡מר‰ ל‡חר מע˘‰ ˘ני בני ‡‰רן ˜רובי ‰', ו‰וז‰ר בז‰ ‡‰רן 
י˘  מז‰  מ˜ום ‰ור‡‰  מכל  י˙"˘,  חולי ‡‰ב‰ ‡ל ‰בור‡  ב„ר‚˙  ˘בוו„‡י ‰י‰ ‚ם ‰ו‡ 

ללמו„ לכל ‡י˘ י˘ר‡ל.

„‰נ‰, ‰ˆיווי "ו‡‰ב˙ ‡˙ ‰' ‡ל˜יך" (ו‡˙חנן ו, ‰) מ˙ייחס לכל י‰ו„י ב‡˘ר ‰ו‡, ‚„ול 
˘‰˜ב"‰  ומ˘י‚  מבין  ממ˘, ‰רי  ו‡פילו ˜טן  יום.  בכל  פעמיים  ˘מע  ˘˜ור‡ ‡˙  ו˜טן, 

‰ו‡ זן ומפרנס לכל, ו‡ביו ו‡מו ו‰ו‡ בכלל, וב‡ מז‰ ל‡‰ב˙ו י˙'.

וכ˙ב ‰רמב"ם (‰ל' ˙˘וב‰ פ"י ‰"‚) ˘עניין ‡‰ב˙ ‰בור‡ ˘נˆטווינו בו, ‰נ‰ "‰‡‰ב‰ 
˜˘ור‰  נפ˘ו   ‡‰˙˘ ע„  מ‡ו„,  עז‰  י˙יר‰,  ‚„ול‰  ‡‰ב‰   '‰  ˙‡ ˘י‡‰ב  ‰ו‡  ‰ר‡וי‰ 
‡י˘  ˘כל  ו‰יינו  ‰‡‰ב‰".  חולי  חול‰  ‰י‰  כ‡ילו  ˙מי„,  ב‰  ˘ו‚‰  ונמˆ‡   '‰ ב‡‰ב˙ 
˘"כ˘מלמ„ין ‡˙   (‰"‰) ˘ם  ˘ממ˘יך  וכפי  חולי ‡‰ב˙ ‰',  ל„ר‚˙  ל‰‚יע  ˘ייך  י˘ר‡ל 
‡ו˙ן  ומר‚ילין  מעט,  מעט  ז‰  רז  ל‰ם  מ‚לים   .  .  ıר‡‰ עמי  וכלל  ‰נ˘ים  ו‡˙  ‰˜טנים 

לעניין ז‰ בנח˙".

ומכיוון ˘כן, ‰רי י˘ ל‰ורו˙ לכל י‰ו„י ול‰ז‰ירו, ˘כ‡˘ר יבו‡ ל„ר‚˙ חולי ‰‡‰ב‰ 
כי  למ˜ור‰,  ו˘יב˙‰  ‰נפ˘  לכלו˙  י‚יע  ול‡  פלוני",  ˘מ˙  כ„רך  ימו˙  "ל‡  ‰נ‰  ל‰', 
‰‚˘מי,  ‰˙ח˙ון  ‰ז‰  עולם  ו˜י„ו˘  בזיכוך  ב‚וף,  נ˘מ‰  ו˘ליחו˙ו,  ˙פ˜י„ו  למל‡  ‡ם 

לע˘ו˙ו „יר‰ ומ˘כן לו י˙'.



פניניםפנינים

סדר עבודה של "אחרי"
וי„בר ‰' ‚ו' ‡חרי מו˙ ˘ני בני ‡‰רן 
ב˜רב˙ם לפני ‰' וימו˙ו
(טז, ‡)

פר˘˙נו)  (רי˘   '˜‰ ‰חיים  ‰‡ור  „ברי  י„ועים 
„בי˜ו˙ם  מחמ˙  ˘ב‡‰  ‡‰רן,  בני  למי˙˙  בנו‚ע 
‡ור  לפני  "˘נ˙˜רבו  וכל˘ונו:  ב‰˜ב"‰.  ‰‚„ול‰ 
˘‰יו  ‰‚ם   .  . מ˙ו  ובז‰  ‰˜ו„˘  בחיב˙  ‰עליון 
ל„בי˜ו˙  מ˜רוב  נמנעו  ל‡  במי˙˙ם  מר‚י˘ים 
מ˙י˜ו˙  נ˘י˜ו˙  חביבו˙  י„י„ו˙  עריבו˙  נעימו˙ 
בני ‡‰רן  ˘עבו„˙  ונמˆ‡,  מ‰ם".  נפ˘ם  כלו˙  ע„ 
 ,'‰ ב‡‰ב˙  נפ˘ם  ˘כל˙‰  ˜„ו˘‰,  עבו„‰  ‰י˙‰ 

ע„ כ„י ˘מסרו נפ˘ם בפועל ב˘ביל ‡‰ב‰ זו.

בני  ˘ל  ז‰  סיפור  וע„  ˙ור‰,  מ˙ן  מזמן  ו‰נ‰, 
‰‡„ם  ˘י‰י'  כזו,  עבו„‰  ב˙ור‰  מˆינו  ל‡  ‡‰רן, 
ממ˘  חייו  ˘ימסור  כ„י  ע„  ל‰˜ב"‰  כ"כ  מסור 
˘חי„˘ו  ‡לו  ‰ם  ‡‰רן  ˘בני  ונמˆ‡,  י˙'.  למענו 
 –  '‰ בעבו„˙  ח„˘‰  מסיל‰  ופ˙חו  זו,  עבו„‰ 
˘י‰י' ‰‡„ם מסור ונ˙ון בעבו„˙ו ל˜ונו, ע„ ˘י‰י' 

מוכן למסור חייו ממ˘ על ז‰.

‰נפ˘,  מכלו˙  בפועל  מ˙ו  ‡‰רן  ˘בני  [ר˜ 
י˘ר‡ל  בן  כל  ל‰יו˙ ‡ˆל  ˘ˆריכ‰  כפי  זו  ועבו„‰ 
‰י‡ ˘יעבו„ עבו„˙ו בחיי ‰יום יום, כנ˘מ‰ ב‚וף, 

ב‡ופן ˘י‰י' מוכן למסור נפ˘ו].

ב˘ם  זו  פר˘‰  ˘נ˜ר‡‰  מ‰  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
"‡חרי", ˘בז‰ נרמז ˘עבו„˙ ‡‰רן ובניו ˘נכ˙ב‰ 
ב‡‰  ‰כיפורים)  יום  עבו„˙  (כולל  זו,  בפר˘‰ 
כי  ‡‰רן.  בני  ממי˙˙  ו˙וˆ‡‰  כ‰מ˘ך  "‡חרי", 
מי˙˙ בני ‡‰רן לימ„‰ ופ˙ח‰ מסיל‰ ח„˘‰ ב‡ופן 
עבו„˙ ‰' ˘ל ‡‰רן, בניו וכלל י˘ר‡ל, לעבו„ ‡˙ 

‰' עם מסיר‰ ונ˙ינ‰ ע„ כ„י מסיר˙ נפ˘.

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"נ ח"ב עמ' 430 ו‡ילך)

על ידי "ואל" אזי "יבוא 
בכל עת אל הקודש" 

וי„בר ‰' ‚ו' ‡חרי מו˙ ˘ני בני ‡‰רן 
ב˜רב˙ם לפני ‰' ‚ו'. וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰ ‚ו' ו‡ל 
יבו‡ בכל ע˙ ‡ל ‰˜ו„˘
(טז, ‡-ב)

י˘ לב‡ר פסו˜ים ‡לו על „רך ‰פנימיו˙:

פר˘˙נו)  (רי˘   '˜‰ ‰חיים  ‰‡ור  „ברי  י„ועים 
„בי˜ו˙ם  מחמ˙  ˘ב‡‰  ‡‰רן,  בני  למי˙˙  בנו‚ע 
‡ור  לפני  "˘נ˙˜רבו  וכל˘ונו:  ב‰˜ב"‰.  ‰‚„ול‰ 
˘‰יו  ‰‚ם   .  . מ˙ו  ובז‰  ‰˜ו„˘  בחיב˙  ‰עליון 
ל„בי˜ו˙  מ˜רוב  נמנעו  ל‡  במי˙˙ם  מר‚י˘ים 
מ˙י˜ו˙  נ˘י˜ו˙  חביבו˙  י„י„ו˙  עריבו˙  נעימו˙ 
‰י',  ‡‰רן  בני  ו"חט‡"  מ‰ם".  נפ˘ם  כלו˙  ע„ 
‰נפ˘  ל‰יפר„ו˙  ˙בי‡  ˘‰˙˜רבו˙ם  ˘י„עו  ˘‡ף 
ו‰לכו  זו,  מ‰˙˜רבו˙  נמנעו  ל‡  מ"מ,  מ‰‚וף, 
ול‡  ממ˘,  ‰נפ˘  כלו˙  ע„  ב‰˘י"˙  ב„בי˜ו˙ם 
בעולם ‰ז‰  ו‰מˆוו˙  ל˜יום ‰˙ור‰  ˘יחזרו  ב‡ופן 

(ר‡‰ ספר ‰מ‡מרים ˙רמ"ו-ן ע' ˙˜ס‚. ועו„).

לי„ב˜  ‰ו‡  ‰‡„ם  רˆון  כ‡˘ר  ר˜  ו‰נ‰, 
לכלו˙  ‡ו˙ו  ל‰בי‡  „בי˜ו˙ו  עלול‰  ‡זי  ב˘כינ‰, 
‰נפ˘. ‡ך ‡ם רˆון ‰‡„ם ‰ו‡ ‡ך ור˜ ל˜יים רˆון 
כ„י  ב˘כינ‰,  לי„ב˜  רוˆ‰  ז‰ ‰ו‡  ומ˘ום  ‰בור‡, 
ל˜יים רˆונו י˙' ˘ˆיוו‰ "ו‡‰ב˙ ‡˙ ‰' ‡לו˜יך ‚ו' 
מחפ˘ ‡˙  ˘‰‡„ם ‡ינו  מכיוון  מ‡ו„ך", ‰רי  בכל 
„בי˜ו˙  ל‡  ו‚ם  ‰רוחני˙,  ו˘לימו˙ו  עˆמו  טוב˙ 
ב„רך  ‰מלך  רˆון  לע˘ו˙  ור˜  ‡ך  ‡ל‡   – ב˘כינ‰ 
עבו„˙ עב„ – ‡זי ‰ו‡ בוו„‡י י˜יים ‡˙ רˆונו ˘ל 
בר‡‰  ˙ו‰ו  ˘"ל‡  ויי„ע  ע„ ‰˜ˆ‰ ‰‡חרון,  מ˜ום 
לˆורך  „בי˜ו˙ו  ˙‰י‰  ומלכ˙חיל‰  יˆר‰",  ל˘ב˙ 
˜יום מˆוו‰ ‡חר-כך, ול‡ ˙בי‡ ‡ו˙ו לכלו˙ ‰נפ˘.

‡ל  ע˙  בכל  יבו‡  ב"ו‡ל  ‰פירו˘  עומ˜  וז‰ו 
לבו‡ "‡ל ‰˜ו„˘" ‰רי  רוˆ‰ ‡„ם  ˘‡ם  ‰˜ו„˘", 
˘י‰י‰  "ו‡ל",  ˘ל  ב‡ופן  עˆמו  יכין  ‡ם  ר˜  ז‰ 
‰˜ב"‰,  כלפי  ו‰כנע‰  ביטול  עם  "ל‡"  בבחינ˙ 
ור˜  ‡ך  ‡ם  כי  (‰רוחני˙)  עˆמו  טוב˙  יב˜˘  ול‡ 
לע˘ו˙ רˆון ˜ונו, ועל י„י ‰כנ‰ זו "יבו‡ בכל ע˙ 

‡ל ‰˜ו„˘"!

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 989 ו‡ילך)

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

בעל כרחו ˘ל ‰בעלים, פי', ל˜יח˙ "ממון 
‰‡„ם בחז˜‰" ‡ינ‰ ר˜ פעול‰ ˘ל נטיל˙ 
מבטל  ‰ו‡  זו  בפעול˙ו  ‡ל‡  חבירו  ממון 
‰‡„ם  ˘ל  ו˘ליט˙ו  בעלו˙ו   ˙‡ ומפ˜יע 
מעל רכו˘ו ולכן ‰"ז "כ‡ילו נוטל נ˘מ˙ו 
ממנו", ונלמ„ מ‰כ˙וב "נפ˘ בעליו י˜ח", 
ע"י  מופ˜ע˙  ז‰   ıמחפ ˘בעלו˙ו  ˘כיון 
˘„בר  וז‰ו  נ˘מ˙ו.  כנטיל˙  ‰"ז  ‰‚זיל‰ 
ו˘‡ר  ב‚ניב‰  ול‡  „ו˜‡  ב‚זיל‰  ‰ו‡  ז‰ 
מ‡י „ס"ל  מ‡י„ך  ומובן ‚ם  ממון.  ‡ונ‡ו˙ 
˘ו‰  חבירו   ˙‡ ‰‚וזל  בכל  ‰ו‡  ז‰  „כלל 
ע˘יר  ‡ו  עני  ‰ל‰  ‡ם  חילו˜  בלי  פרוט‰ 
פרוט‰,  מ˘ו‰  פחו˙  ‰ו‡  ˘‡ם  [‡ל‡ 
˘‡ין פחו˙ מ˘ו‰ פרוט‰ ממון, ל‡ ח˘יב 
‡ין  ז‰  ˘ב‡ופן  כיון  נ˘מ˙ו"   ˙‡ כ"נוטל 
ועיין  "רכו˘".  על  בעלו˙  ביטול  כ‡ן 
מיו˘ב˙  ומע˙‰  כ‡ן].  לב"˜  חיים  ב˙ור˙ 
‰˙וס'  ˘‰˜˘ו  ‰ס˙יר‰  ‰רמב"ם  ל˘יט˙ 
מ‡ונ‡˙  מ‰ך „ב"מ „"‚„ול ‡ונ‡˙ „ברים 
ו˘‡ר  לחו„  ‚זיל‰  ל‰רמב"ם  ממון", „‰‡ 

‡ונ‡ו˙ לחו„, כנ"ל.

˘‰זכיר  מ‰  ‚ם  מחוור  ומע˙‰ 
‰רמב"ם „ו˜‡ ב‰מ˘ך ‰לכ‰ זו ענין ˙˜נ˙ 
‰˘בים ב˘‡ין ‰‚זיל‰ ˜יימ˙, ול‡ ב‰מ˘ך 
לעיל  „ל‰מבו‡ר  „מרי˘.  ‰˘בים  ל˙˜נ˙ 
זו  ˙˜נ‰  „˘‡ני  מ˘ום  ˘ז‰ו  לומר,  י˘ 
כפי  ופרטים,  ˙נ‡ים  כמ‰  ב‰  ˘י˘  „‰כ‡ 
ר˜  „‡יירי   (‡) ‰כ‡:  ‰רמב"ם  ˘‰‡ריך 
רוˆ‰  ˘‰‚זלן  (ב)  ˜יימ˙,  ‰‚זיל‰  כ˘‡ין 
לע˘ו˙ ˙˘וב‰, (‚) ועו„ ז‡˙ – „ו˜‡ "ב‡ 
ר˜  ˘ל‡   („) ‰‚זיל‰",  „מי  ו‰חזיר  מ‡ליו 
‡ו˙ו  עוזרין  "‡ל‡  ממנו,  מ˜בלים  ˘‡ין 
על  ‰י˘ר‰  ‰„רך  ל˜רב  כ„י  לו  ומוחלין 
‰ללו  ו‰˙נ‡ים  ‰פרטים  וכל  ‰˘בים". 
‚זיל‰,  ב‡יסור  ‰נ"ל  ל‚„ר  ‰מ‰  ˘ייכים 

מע˘‰  מˆ„ ‚וף  נ˘מ˙ו,  נוטל  כ‡ילו  „‰וי 
‰בעלים,  ˘ל  בע"כ  ב"חז˜‰",  ‰ל˜יח‰ 

כמ˘י"˙.

ל˘ונו  ב‰מ˘ך  ‰רמב"ם  כוונ˙  ‰נ‰, 
נוטל  כ‡ילו  כו'  ‰‚וזל  "כל   – זו  ב‰לכ‰ 
‰‚זיל‰  ‰י˙‰  ל‡  ‡ם  ו‡עפ"כ   .  . נ˘מ˙ו 
ר˜  [ל‡  ˘‰י‡  לומר,  י˘   – כו'"  ˜יימ˙ 
כ˘פיכו˙  חמור‰  ˘‚זיל‰  „כיון  לב‡ר, 
‰י‡  ‰‚זלן  ˘˙˘וב˙  ס„"‡  ‰רי  „מים 
˙˜נ˙  ע"„  ˜מ"ל  ולכן  ביו˙ר,  חמור‰ 
יו˙ר:]  עו„  ‡ל‡   – ב‰  ˘‰˜ילו  ‰˘בים 
‰˘בים"  "˙˜נ˙  ˘ל  ו‚„ר‰  עי˜ר‰  לב‡ר 
(כמ˘י"˙ ל‰לן), „לכ‡ור‰ י˘ מ˜ום ל˙מו‰: 

י˘  ˘במע˘‰ ‰‚זיל‰  ממון  ל‰‰יז˜  בנו‚ע 
למחיל‰  ני˙ן  ממון  ˘‰רי  זו  ל˙˜נ‰  מ˜ום 
ל‰פ˜יר  ב"„  בכח  י˘  (ו‚ם  ‰נ‚זל  מˆ„ 
נח˘ב  ‰‚זיל‰  ˘מע˘‰  כיון  ‡בל  ממון), 
˘י˘  חכמים  ˙י˜נו  ‡יך  נ˘מ‰,  כנטיל˙ 
מחיל˙  כ‡˘ר  ‰‚זיל‰,  ‰˘ב˙  על  לוו˙ר 
ממון ‡ין בכח‰ לבטל ז‰ ˘מע˘‰ ‰‚זיל‰ 
רמז  זו  ו˙מי‰‰  נ˘מ‰.  כנטיל˙  ‰וי 
‰רמב"ם במ"˘ "כל ‰‚וזל כו' כ‡ילו נוטל 
נ˘מ˙ו ממנו כו' ו‡עפ"כ כו'", רˆ‰ לומר, 
כנטיל˙  נח˘ב  ‰‚זיל‰  ˘מע˘‰  „כיון 
במ‰  ‚„ול  חי„ו˘  לכ‡ור‰  לכן  נ˘מ‰, 

˘˙י˜נו חכמים ˘"‡ין מ˜בלין ממנו".

ב˙˜נ‰  פרטים  כמ‰  ‡י˙נ‰ו  ול‰כי 
לז‰,  ב‰מ˘ך  ‰רמב"ם  ˘כ˙בם  וז‰ו  זו, 
זו,  ל˙˜נ‰  מ˜ום  י˘  ‡ל‰  ב˙נ‡ים  ר˜  כי 
נ˘מ‰  כנטיל˙  ‰ו‡  ‰‚זיל‰  ˘מע˘‰  כיון 
˘˙˜נ˙  ‰ו‡,  ‰ר‡˘ון  ‰˙נ‡י  כ„ל˜מן. 
˜יימ˙,  ‰‚זיל‰  כ˘‡ין  ר˜  נ˙˜נ‰  ‰˘בים 
ל‰˘יב  מוכרח  ˜יימ˙,  ‰‚זיל‰  ‡ם  ‡בל 
„מיל˙‡,  וטעמ‡  ‚זל.  ‡˘ר  ‰‚זיל‰   ˙‡



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

לע˘ו˙  ‰‚זלן  ורˆ‰  ˜יימ˙  ‰‚זיל‰  ‰י˙‰ 
‰‚זיל‰  „מי  ו‰חזיר  מ‡ליו  וב‡  ˙˘וב‰ 
ממנו  מ˜בלים  ˘‡ין  ‰י‡  חכמים  ˙˜נ˙ 
ל˜רב  כ„י  לו  ומוחלין  ‡ו˙ו  עוזרין  ‡ל‡ 
‰„רך ‰י˘ר‰ על ‰˘בים וכל ‰מ˜בל ממנו 
ממנו".  נוח‰  חכמים  רוח  ‰‚זיל‰ ‡ין  „מי 
עם  ביח„  ז‰  „בר  ‰זכיר  ל‡  למ‰  ויל"ע 

˙˜נ˙ מרי˘.

˘ם:  ‰י"‚  ברי˘  ‰רמב"ם  ז"ל  ו‰נ‰ 
כ‡ילו  פרוט‰  ˘ו‰  חבירו   ˙‡ ‰‚וזל  "כל 
כל  ‡רחו˙  כן  ˘נ‡מר  ממנו  נ˘מ˙ו  נוטל 
וב‰מ˘ך  י˜ח",  בעליו  נפ˘  בˆע ‡˙  בוˆע 
˜נ˙ ‰˘בים ‰נ"ל „"‡עפ"כ ‡ם  לז‰ ‰בי‡̇ 
ל‡ ‰י˙‰ ‰‚זיל‰ ˜יימ˙ כו'". ומ˜ור חומר 
˜יט  בב"˜  יוחנן  „ר'  במימר‡  ב‚זיל‰  ז‰ 
ע"‡, ‡בל י"ל „ל‡ נ˙כוון ר˜ ל„ברי ‡‚„‰ 
„רכו   ‰„‚‡ „ברי  (‡˘ר  ‰‡יסור  בחומר 
ב‡מˆען),  ול‡  ‰‰לכו˙  בסוף  ר˜  ל‰בי‡ 
˙˜נ˙  לענין  ‰לכ˙י  וי˙„  יסו„  מז‰  ‡ל‡ 
‰˘בים ˘‰בי‡ ב‰מ˘ך לז‰ (ועיי"ע בל˜ו"˘ 
˘ל‡  ז‰  מ˙וך  ‚ם  עול‰  ˘‰„בר   ,‡ חל"ב ˜„ו˘ים 

בחומר˙  ‰˙ם  יוחנן  „ר'  ‰מימר‡  כל  כ‡ן  ‰זכיר 

כ‡ן „ר˜  ע"פ מ˘י"˙  ו‰„בר מ˙חוור ‰יטב  ‚זיל‰, 

כ‡ן.  ל‰˘מיע  ˘רˆ‰  ל‰לכ˙‡  נו‚ע  ‰מימר‡  ר‡˘ 

עיי"˘ ו‡כ"מ). 

„‰‚וזל ‡˙  בז‰  ב‰˜„ם ‰בי‡ור  ויובן 
„‰נ‰  נ˘מ˙ו.  נוטל  כ‡ילו  ˘ו"פ  חבירו 
‡ונ‡˙  "‚„ול  נח:  מˆיע‡  בבב‡  ‚רסינן 
טעם  ר"‡  ופי'  ממון",  מ‡ונ‡˙  „ברים 
חומר˙ ‡ונ‡˙ „ברים על ‡ונ‡˙ ממון „"ז‰ 
מ‰‡  ‰˙וס'  ו‰˜˘ו  בממונו",  וז‰  ב‚ופו 
‚זל  כ‡ילו  פרוט‰  ˘ו‰  לחבירו  „"‰‚וזל 
נ˘מ˙ו", ומ˘ני „‰יינו ר˜ "מ˘ום „פעמים 
י˘  ‡בל  ל˜נו˙,  במ‰  לו  ו‡ין  כב„  רעב 

‡ינם חסרים כל כך", ‰יינו  ‰רב‰ בני ‡„ם̆ 
„ו˜‡  ‡יירי  נ˘מ˙ו"  נוטל  „"כ‡ילו   ‡‰„
רעב  ˘ל  ˘במˆב  ע„  כ"כ  חסר  ב˘‰נ‚זל 
(ועיין  נפ˘ו  חיי  זו  בפרוט‰  ˜ונ‰  ‰י'  כב„ 
פירו˘ ‰„ברים  ונמˆ‡  ˘ם).   ıפר רבינו  ב˙וס' 

נ˘מ‰  נטיל˙  לי„י  ל‰בי‡  יכול‰  ˘‰‚זיל‰ 
מיירי  ‚וונ‡  ‰‡י  בכי  ו„ו˜‡  ממ˘,  בפועל 
‡מרינן  „‚ביי‰ו  ‡„ם"  בני  ב"‰רב‰  ול‡ 
"‚„ול ‡ונ‡˙ „ברים מ‡ונ‡˙ ממון" ו‰וי‡ 
יל"פ  ובו„‡י  ‚רי„‡,  ב‚ופו"  "ז‰  ב‚„ר 
‡מרינן  ‚זיל‰  בכל  „ל‡ו  ‰˙וס'  כוונ˙ 
ול‡  מ˘ני  ל‡  נ˘מ˙ו („‡ל"כ  ‚זל  „כ‡ילו 

מי„י). ועיין בריטב"‡ ˘ם. 

"כל  ל‰„י‡  ‰כ‡  כ˙ב  ‰רמב"ם  ‡ולם 
לומר  י˙כן  ול‡  כו'",  חבירו   ˙‡ ‰‚וזל 
˘ז‰ו  „בריו  מ˘מעו˙  ‡ל‡  כ˙וס',  „ס"ל 
„‚ריס  ˆ"ל  ‰˙וס'  [וב„ע˙  ‰‡ופנים  בכל 
‰‚וזל  "כל  ול‡  לחבירו"  "‰‚וזל  ב˘"ס 
‰רמב"ם   ıי˙ר ‡יך  ˆ"ע  ומע˙‰  כו'"], 
˜ו˘יי˙ ‰˙וס', ו‚ם יל"ע ל˘יט˙ ‰רמב"ם 
‰‚וזל  ˘כל  „„ינ‡  בטעמ‡  ס"ל  ‰י‡ך 
ל„ע˙  „‰נ‰  ול‰וסיף  נ˘מ‰.  נוטל  כ‡ילו 
‰˙וס' ˆ"ל „מ‰ ˘‡מרו "‰‚וזל ‡˙ חבירו 
 ˙‡ ב‚ונב  ‰„ין  ו‰ו‡  „ו˜‡,  ל‡ו  כו'" 
חבירו ˘ו‰ פרוט‰, ˘‰רי טעם ז‰ "מ˘ום 
ל˜נו˙"  במ‰  לו  ו‡ין  כב„  רעב  „פעמים 
‰ו‡ ‚ם ב‚ניב‰. וכן מוכח מ˜ו˘יי˙ ‰˙וס' 
‡„ברי ‰‚מ' „מיירי ב‡ונ‡˙ ממון, ו„ו"˜. 
כו",  ‰‚וזל  "כל  ˘ס˙ם  ‰רמב"ם  ‡בל 
ו‰בי‡ו ב‰ל' ‚זיל‰ „ו˜‡, מ˘מע „˜‡י ר˜ 

ב‚זיל‰, ויל"ע מ‡י טעמ‡.

ו‰נר‡‰ ב˘י' ‰רמב"ם „ב‡ופן מע˘‰ 
ל˜יח˙  ‰ו‡  כי  ˘פי"„,  מ˘ום  י˘  ‚זיל‰ 
"ממון ‰‡„ם בחז˜‰" (ל' ‰רמב"ם לעיל ‰"‚), 

י„

שיטת הרמב"ם בדין תקנת 
השבים לגזלן

ידקדק במה שהפריד הרמב"ם בין תקנת מריש לתקנת השבים במקום 
שהגזילה אינה קיימת / יבאר ע"פ הסברת שי' הרמב"ם בהא דכל הגוזל 

כאילו נוטל נשמה

בפר˘˙  ‰נזכר  ‚זיל‰  ‡יסור  לענין 
ר'  "‰עי„  ע"‡  נ‰  ב‚יטין  ˙נן  ˜„ו˘ים, 
(˜ור‰.  ‰מרי˘   .  . על  ‚ו„‚„‡  בן  יוחנן 
‚„ול.  (בי˙  בביר‰  ˘בנ‡ו  ‰‚זול  ר˘"י) 
ר˘"י) ˘יטול ‡˙ „מיו מפני ˙˜נ˙ ‰˘בים" 
(˘‡ם ‡˙‰ מˆריכו ל˜ע˜ע ביר˙ו ול‰חזיר 
˙˘וב‰.  מלע˘ו˙  ימנע  עˆמו  מרי˘ 
‰˘בים  ˙˜נ˙  מ„ין  מˆינו  ועו„  ר˘"י). 
בבב‡ ˜מ‡ ˆ„: "‰‚זלנין כו' ˘‰חזירו ‡ין 
מ˜בלין מ‰ן ו‰מ˜בל מ‰ן ‡ין רוח חכמים 
„‰ך  בסו‚יין  ‰˙ם  ומפר˘  ‰ימנו",  נוח‰ 
על  ˘˙˜נו  ˙˜נ‰"  "ל‡חר  נ˘נ˙‰  בריי˙‡ 
˜יימ˙  ‚זיל‰  „‡ין  ב‰יכ‡  ומיירי  ‰˘בים 
ובעי ל˘לם „מים ומפני ˙˜נ˙ ‰˘בים ‡ין 
מ˙ני'  מ‰‡י  ‰˙ם  ופריך  ‰ימנו,  מ˜בלין 
„‚יטין ‚בי ‚זל מרי˘ ובנ‡ו בביר‰ „חזינן 

ל˙˜נ˙  ‡י˙‡  ˜יימ˙  ב˘‰‚זיל‰  „‡ף 
‰˘בים, ומ˘ני "כיון „‡יכ‡ פסי„‡ „ביר‰ 

˘וויו‰ רבנן כ„לי˙‡".

עול‰  ˜מ‡  „בב‡  מסו‚י‡  ו‰נ‰ 
לכ‡ור‰ „˙˜נ˙ מרי˘ ו˙˜נ˙ ‚זיל‰ ˘‡ינ‰ 
‰רמב"ם  ‡מנם  ‰י‡,  ˙˜נ˙‡  ח„  ˜יימ˙ 
ב‰ל' ‚זיל‰ ו‡בי„‰ פ"‡ ‰זכיר ב' ‰˙˜נו˙ 
˜ור‰  "‚זל  כ˙ב   ‰ „ב‰לכ‰  „וכ˙י,  ב˙רי 
„ין  נ˘˙ני˙  ול‡  ‰ו‡יל  בביר‰  ובנ‡‰ 
ויחזיר  ‰בנין  כל   ˙‡ ˘י‰רוס  ‰ו‡  ˙ור‰ 
‰‚זיל‰   ˙‡ "ו‰˘יב  (מ„ין  לבעלי'  ‰˜ור‰ 
מפני  חכמים  ˙˜נו  ‡בל  ‚זל"),  ‡˘ר 
ול‡  „מי'   ˙‡ נו˙ן  ˘י‰י'  ‰˘בים  ˙˜נ˙ 
‰פר˜,  בסוף  ‰זכיר  ו˘וב  ‰בנין".  יפסי„ 
ל‡  "‡ם  י‚  ב‰לכ‰  ‰לכו˙,  כמ‰  ב‰פס˜ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


