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בין "‚˘מיכם" "úמטר ‡רˆכם"
˙פי˘ ˙úמונ ‰ﬠ˘ר ‰ב˜ו úרם
מˆו˙ ˙úמו„ ˙ור ‰בנ˘ים
‚˘‰ח ‰פרטי˙ ומניﬠ˙ ‡˙‰‰וננו˙

פ˙ח „בר

˜úר‡˙ ˘ב˙

כז

ח˘בון כפי ˘‰ו‡ מˆ„ ‰נ˘מ‰˘ ,‰י‡ ˙מי„ "ב‡מנ˙‡ ‰ו י˙'" ,ולכן מˆ„ ‰נ˘מ‰
‡ין ז‡ ‰ל‡ „מיון ,ו„ו˜‡ עי"ז נפעל˙ ‰כוונ‡ ;‰בל ‡ליו עˆמו ‡ -ין ז ‰נו‚ע,
˘‰רי מ ‰בכך ˘ז‰ו „מיון ,כ‡˘ר ‰ו‡ עˆמו נמˆ‡ ב˙וך „‰מיון! ‡ˆלו זו‰י ‡כן

בעז‰י״˙.

„‡וונט זיך ניט"!
ו"„‡וונען ַ
ַ
˘ל‡פט זיך",
ָ
"˘ל‡פן
ָ
‰מˆי‡ו˙ "˘ -עסן עסט זיך",

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ע˜ב‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון
˙רז( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים
ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר
מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים
בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם
עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור
"חי„ו˘י סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘
ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו
יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו עלŒ
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על
‡מי˙˙ „‰ברים.

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

כ˘מ„ובר ב‡כיל‡ ,‰ו בענינים ‚˘מיים ‡חרים – ‡ין ‰ו‡ ז˜ו˜ ל˙‰בוננו˙
ול„˙˘‰לו˙ ב„בר ,ונע˘ ‰ב„רך ממיל‡ .ו‡ילו כ˘מ„ובר ב˙פל – ‰ז˜ו˜ ‰ו‡
)"‚‡נˆע ‰כנו˙"( ו„˙˘‰לויו˙ ע„ ˘י˙עורר
ַ
ל˙‰בוננו˙ ,ועליו לערוך כו"כ ‰כנו˙
כו'.
‡ל‡ מ‡י ,ז‰ו ענין ˘ל „מיון – ‰רי ‰ו‡ עˆמו נמˆ‡ ב˙וך „‰מיון ,ו‡ˆלו – זו‰י
‰מˆי‡ו˙!
ונוסף לז:‰
ענין ז"˘) ‰עסן עסט זיך כו'"( – ‡ינו ר˜ מˆ„ ˙‰ול„ ‰ומˆ„ עˆם ירי„˙ ‰נ˘מ‰
ב‚וף )˘‡כן זו ‰י‡ ‰כוונ‡˘ ,‰ף ˘‡ין לו ח˘˜ ל˙‰פלל ,מ"מ י˙‚בר על ז,(‰
‡ל‡ ‚ם מˆ„ מע˘יו  -מˆ„ ז˘ ‰חט‡ ופ‚ם ועבר ‡˙ „‰רך ונפר„ מ‡ל˜ו˙ .ו‰יינו,
)"„‡רטן ווילט
ָ
˘ב‰מ˜ום )„ר‚‡( ˘בו פ‚ם ונפר„ מ‡ל˜ו˙ – ˘ם ‡ין לו ח˘˜ כו'
זיך עם ניט"(!
ועל כך מנ‚נים "עסן עסט זיך"...
)‡חרון ˘ל פסח ˙˘י"„(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

ו‰ענין בז˘ – ‰מעל˙ ˆ‰מ‡ון ‚„ול ‰ביו˙ר ,כפי ˘‡מר „ו„ ‰מלך ב‰יו˙ו
"במ„בר י‰ו„ˆ" ,"‰מ‡ ‰לך נפ˘י כמ ‰לך ב˘רי ב‡רˆ ıי' ועיף בלי מים" ,וממ˘יך,
"כן ב˜ו„˘ חזי˙יך" ,ופיר˘ ‰בע˘"ט‰ :לו‡י ב˜ו„˘ חזי˙יך‰ ,יינו‰ ,לו‡י ˘‚ם
ב˜ו„˘ י‰י' ˆמ‡ון כז ‰כמו "ב‡רˆ ıי' ועיף בלי מים".
וב˘ביל מעל˙ ˆ‰מ‡ון ,כ„‡י ל˜‰ב" ‰ל‰מ˙ין ˘במ˘ך כמ˘ ‰נים י‰י' מ˜ום
ז‡" ‰רˆ ıי' ועיף בלי מים" ,כ„י ˘י‰ו„י יבו‡ ל˘ם ויע˘˘ ‰ם מ˜ום ˙ור ,‰מˆ„
ˆמ‡ונו ל.'‰
‡י ‡פ˘ר ל„ע˙ מ ‰י˜ר יו˙ר ‡ˆל ˜‰ב"˜ :‰יום ˙ומ"ˆ במ˘ך ˘נים ‡לו‡ ,ו
ˆ‰מ‡ון ˘ל י‰ו„י!  . .ולכן ,ב˘ביל מעל˙ ˆ‰מ‡ון ˘ל י‰ו„י ,כ„‡י ˘במ˘ך זמן ל‡
י‰י' מ˜ום ז ‰מ˜ום ˙ור ,‰כ„י ˘יבו‡ י‰ו„י ויˆע˜ "ˆמ‡ ‰לך נפ˘י" – ˘על ˆמ‡ון
כז ‰מ˙ברכים‰" :לו‡י ב˜ו„˘ חזי˙יך" – ויע˘˘ ‰ם מ˜ום ˙ור.‰

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰
‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

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

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

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

)˘"פ ר‡˘˙ ‰ט"ז(

‰ני‚ון "עסן  -עסט זיך"
]"עסן  -עסט זיך ,טרינ˜ען  -טרינ˜ט זיך ,וו‡ס ז‡ל מען ט‡ן ‡ז עס „‡וונט
זיך ניט"‰ .יינו‰˘ ,חסי„ מ˙‡ונן ו˙ובע מעˆמו מ„וע חסר לו ‰ר‚˘ ו‰טוב טעם
ב˙ור ‰ו˙פל ‰כמו ˘י˘ ל„‡‰ם ל‰ב„יל במ‡כל ומ˘˙ ‰וב˘ינ.[‰
ב‡ ˜"‰לו‚ינ‚ער" ]=כינוי ליˆר ‰רע[ ,וטוען:
„‡וונט זיך" ,ו‡ילו ‡‰כיל" – ‰עסט זיך
‡‰מ˙ ‰י‡˙‰˘ ,פל‰ ‰י‡ כ„בעי" ,עס ַ
ניט" .ור˜ כ„י ˘‰עבו„ ‰ל‡ ˙‰י' ב‡ופן ˘ל "נ‰מ‡ „כסופ‡" ,ע˘˜‰ ‰ב"˘ ‰י‰י'
„‡וונט זיך ניט"‡ ,בל
ו"„‡ווענען ַ
ַ
נר‡ ‰מˆ„ ‚‰וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘"עסן עסט זיך"
‡ין ז‡ ‰ל‡ „מיון בלב„ ,ו‡‰מ˙ ‡ינ ‰כן .וזו‰י כל ‰כוונ˘ – ‰מˆ„ ‚‰וף ונפ˘
‰ב‰מי˙ ‡כן י‰י' נר‡„ ‰מיון ז"˘) ‰עסן עסט זיך כו'"( ,ו‡עפ"כ – י˙‚בר על ז.‰
ובכן:
"„‡וונט זיך" ‡ -מ˙ ‰י‡‰˘ ,רי ו„‡י כן ‰ו‡˘ ,מˆ„
ַ
טענ˙ו ˘מˆ„ ‰נ˘מ‰
‰נ˘מ ‰כמו ˘‰י‡‡ ,ין לו ˘ייכו˙ כלל לענינים ‚˘מיים ,ורˆונו ‰ו‡ ר˜ ב‡ל˜ו˙;
טענ˙ו ˘כל ‰ענין )˘"עסן עסט זיך כו'"( ‡ינו ‡ל‡ „מיון – ‡ף ‰י‡ ‡מ˙; ו‚ם
טענ˙ו ˘„ו˜‡ ע"י „מיון ז ‰נפעל˙ ‰כוונ‰ ‰עליונ‰ – ‰י‡ ˘וב ‡מ˙.
ו‡עפ"כ ‡ -ין ז ‰ממעט כלל ‡˙ ‰בכי' ˘עליו לבכו˙ ול‡ ל‰יו˙ ˘בע-רˆון
ממˆבו‰˘ ,רי כל ‰ענינים ‰נ"ל ‡ינם ממעטים מ˘פלו˙ו ,כי :כל ‡‰מור ‰רי ז‰

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

˙וכן ‰ענינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‰

˙לוי בז˘ ‰יזכור ˙מי„ ענין מסיר˙ נפ˘ו ל '‰כו'" – ‰רי ני‚ון ז ‰נו˙ן כח וחיזו˜
ב˜יום ˙‰ומ"ˆ.
)יום ב' „ח‚ ˘‰בועו˙ ˙˘י"‚(

בין "‚˘מיכם" ל"מטר ‡רˆכם"
מ„וע כ‡ן מפר˘ ר˘"י ˘יר„ו ˘‚‰מים "בלילו˙" ו‡ילו בפ' בחו˜ו˙י כו˙ב ˘יר„ו ˘‚‰מים
"בלילי ˘ב˙ו˙"?  /בין "ע˘י˙ם מ˘ ‰עליכם" ל"ע˘ינו מ‚˘ ‰זר˙ עלינו"  /בי‡ור חילו˜
‰ברכו˙ ˘בפר˘˙נו לבין ‰ברכו˙ ˘בפ' בחו˜ו˙י
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ'  115ו‡ילך(

פנינים

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

˙פיל˘„˜" - ‰ים" ‡ו "מע˘ ‰בר‡˘י˙"?  /בין ‡ו˙יו˙ ‰כ˙ב ללימו„ בעל פ‰

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
˙פיל˙ ˘מונ ‰ע˘ר ‰ב˜ול רם
˙פיל ‰על פי ‰ז‰ר – בלח˘ ‚מור  /סולם ˙‰פיל – ‰ע„ עולם ˆ‡‰ילו˙ ˙ /פיל˙ לח˘ –
ביטול ב˙כלי˙ " /י˘ר‡ל ו˜וב" ‰כול‡ ח„"
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ'  192ו‡ילך(

פנינים

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

בין חמימו˙ ‰נח˘ ל˜רירו˙ ‰ע˜רב  /מ„וע ˙פ˘ מ˘‰ ˙‡ ‰לוחו˙?

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
מˆו˙ ˙"˙ בנ˘ים
יסי˜ „חיובן בלימו„ ‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙ ‰וי ב‚„ר ˙"˙ ול‡ ר˜ ‰כ˘ר מˆו / ‰יפלפל במ‰
˘"˘‰ס ל‡ ‰זכיר חל˜ן ‰נ"ל ב˙"˙ ‡ל‡ „ו˜‡ ˜‡„ ‡‰רויי ו‡˙נויי לבניי‰ו ולבעליי‰ו
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ'  37ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
טיפול רוחני למיחו˘י ‰ר‚ליים
י‰ם .ז ‰ממונו ˘ל ‡„ם˘ ,מעמי„ו על ר‚ליו )ע˜ב י‡ ,ו .ר˘"י(
ַ‰י¿ ˜וּם ֲ‡ ׁ ∆˘ר ¿ ּב ַר ¿‚ ≈ל ∆

כל‡ ּפˆי"
‰ני‚ון "ני∆ ע ז˘ ּוריˆי ָ
רט˘‡נ˜ע
ַ
˜‡
„‡ ַ
„ﬠם ָ
יﬠ ∆
„יﬠט מי ּפ ַ‡ ∆
נ‡מי ּבוּ ∆
˘ט‡ ‡יז ַ
ָ
כל‡ ּפˆי,
ָ
]ני∆ ע ז˘וּ ריˆי
„יﬠט )= ‡ל ˙˙יי‡˘ו נערים ,מ ‰י‰י' ‡י˙נו ‡נחנו נ‚יע לפונ„˜
„˜‡ ּבוּ ∆
וו‡ ַ
ט‡ם ‡י ָ
ַ
ו˘ם י‰י'  -מ˘˜. [(‰
כיון ˘י˘נם בין ‰מסובים ˘‡ינם יו„עים ‡˙ ˙‰יבו˙ ˘ל ני‚ון ז ‰ופירו˘ן –
‡ב‡רם ב˜יˆור ,ו‰עי˜ר ‰ו‡ ‰פירו˘ ‰פנימי ˘ב„בר ,כפי ˘˘ייך לכ‡ו"‡ לפי
ענינו.
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר סיפר ˘ני‚ון ז ‰ני‚נו חסי„י ‡„מו"ר ‡‰מˆעי ,ב˘פ˙ ‰מ„ינ‰
˘חיו ב ,‰ופירו˘ו˘ ,ל‡ י„‡‚ו כו' ,כיון ˘˙יכף י‚יעו ל"מרזח" ו˘ם י‰י' מ˘˜.‰
ו˙וכן „‰ברים – ביטוי ˙˘‰‰ו˜˜ו˙ ו˜˙‰וו˘ ‰ל חסי„ים לבו‡ ‡ל ‰רבי
ול˘מוע חסי„ו˙˘ ,לכן‚ ,ם כ‡˘ר נמˆ‡ים ב„רך‰ ,נ ‰למרו˙ טלטול ו˜˘יי „‰רך
)ריבוי ˘‚‰מים וכיו"ב( – ‡ין מ˜ום ל„‡‚ ,‰מˆ„ ˜˙‰וו ‰ו‰בטחון ˘˙יכף ב‡ים
‡ל ‰רבי ,ו˘ם י‰י' "מ˘˜ – "‰לרוו˙ ‡˙ ˆ‰מ‡ון ‡‰מי˙י ל„בר  ,'‰ב‡ר מים חיים,
„ברי ‡ל˜ים חיים.
וכן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע לכללו˙ מע˘ינו ועבו„˙ינו במ˘ך זמן ‚‰לו˙ – ˘למרו˙ ח˘כ˙
‚‰לו˙‡ ,ין מ˜ום ל„‡‚ ‰כו' ,כיון ˘י˘נ‰ ‰בטח˙ ˜‰ב"˘ ‰בו„‡י ב‡ים ל‰מטר‰
ו˙‰כלי˙ – מחוז חפˆם – ˘ל כללו˙ ‰עבו„ ,‰ב‚‡ול‡‰ ‰מי˙י˙ ו˘‰לימ‡˘ ,‰ז
י‰י' ˘לימו˙ ‚‰ילוי „מ˜ור מים חיים"‡ ,ס ‡‰מי˙י.
ובכח ז ‰נע˘י˙ כללו˙ ‰עבו„„ ‰זמן ‚‰לו˙ ב‡ופן ˘ל ‰ליכ ‰בעילוי ‡חר עילוי
מ˙וך ˘מח ‰וטוב לבב.
)יום ‚' „חול ‰מוע„ סוכו˙ ˙˘י"‚(

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
‚˘‰ח ‰פרטי˙ ומניע˙ ‡˙‰‰וננו˙

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
סיפורם ˘ל ‡רבע ‰ני‚ונים – במסיל˙ ‰חיים
„ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‡רבע ‰ני‚ונים חסי„יים ,ובי‡ורם בעבו„˙ ˘‰י"˙

‰ני‚ון "ˆמ‡ ‰לך נפ˘י"
י˘ מ˜ומו˙ ˘לע˙-ע˙‡ ‰ינם "מ˜ום י˘וב" ,כיון ˘‡ין ב‰ם "מים" – "‡ין מים
‡ל‡ ˙ור ,"‰ו‰כוונ ‰בז‰ ‰י‡ ˘ -יבו‡ י‰ו„י למ˜ום ז‰˘ ‰ו‡ "‡רˆ ıי' ועיף בלי
מים" ,וי‰י' לו ˆמ‡ון ל‡ל˜ו˙ ,ומˆ„ ז ‰יפעל ל‡‰יר ˘ם ב‡ור ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙.

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

)"‰לו‡י ב˜ו„˘ חזי˙יך"( ,ולכן ˙‰נוע‰

רחם עלינו" ,ברחמיך „יי˜‡ )רחמיו

"‡ן ַ‡ ּפוּ‡ ıון ָ‡ן ַ‡
‰י‡ "חל˜ָ ,"‰

˘ל ˜‰ב" ,(‰כיון ˘‡ין ‡נו יו„עים ע„

˜נייט˘" ,כ„רכ˘ ‰ל ב˜˘ ,‰מ˘‡"כ

כמ„‚ ‰ל‰ ‰רחמנו˙ עלינו .וז‰ו מ‰

בבב‡ ˘‰לי˘י˙ – ‰פירו˘ "כן ב˜ו„˘"

˘ממ˘יכים ומב˜˘ים "ו˙ן בלבנו בינ‰

‰ו‡ "כן" מל˘ון "‰ן".

ל‰בין כו'" – ˘נבין ‡˙ ‚ו„ל ‰רחמנו˙

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

עלינו.

מרירו˙ – „‰רך לˆמ‡ון
‡מנם‚ ,ם כ‡˘ר נמˆ‡ים במˆב ˘‡ין
‡פילו ענין ˘ל ˆמ‡ון – ‡זי ‰עˆ‰
לז‰ ‰י‡ ל˙‰בונן בענין ז‚ ‰ופ‡  -ע„
כמ„‚ ‰ול ריחו˜ו מ˜‰ב" ‰ע„ ˘‡פילו
ˆמ‡ון ‡ין לו ,ועי"ז לבו‡ לי„י מרירו˙
ו˙‰עוררו˙ רחמים רבים על נפ˘ו על
‚ו„ל ריחו˜ו מ˜‰ב".‰
וז‰ו ˙וכן ‰ב˜˘ ‰ב˙פל" ‰ברחמיך
‰רבים רחם עלינו כו' ו˙ן בלבנו בינ‰
ל‰בין כו'" – ˘‰רחמנו˙ ‰י‡ ‚„ול ‰ע„
כ„י כך„‡‰˘ ,ם עˆמו ‡ינו יו„ע ע„ כמ‰

וע"י ‰מרירו˙ ו˙‰עוררו˙ רחמים
‰נ"ל – ב‡ים לי„י כך ˘מר‚י˘ים ‡˙ ‚ו„ל
‰רחמנו˙ ,ומ˙עוררים בˆמ‡ון ל‡ל˜ו˙.
וז‰ו ˙וכנו ‰פנימי ˘ל ‰ני‚ון ˘חסי„ים
ני‚נו ז ‰כמ„ ‰ורו˙" :עסן עסט זיך .
„‡וונט זיך ניט"  -מרירו˙
„‡ווענען ַ
ַ .
ו˙‰עוררו˙ רחמים על כך ˘כ‡˘ר מ„ובר
ב‡כיל‡ ‰ין ˆורך ב˙‰בוננו˙ ו„˙˘‰לו˙
כו' ,ו‰ענין נע˘ ‰ב„רך ממיל‡ ,מ˘‡"כ

בין "גשמיכם" ל"מטר ארצכם"
מדוע כאן מפרש רש"י שירדו הגשמים "בלילות" ואילו בפ' בחוקותי כותב
שירדו הגשמים "בלילי שבתות"?  /בין "עשיתם מה שעליכם" ל"עשינו מה
שגזרת עלינו"  /ביאור חילוק הברכות שבפרשתנו לבין הברכות שבפ' בחוקותי

כ˘ב‡ים ל˙‰פלל‰˘ ,ו‡ ענין ˆ‰מ‡ון
ל‡ל˜ו˙  -י˘ ˆורך ב‰כנו˙ ו˙‰בוננו˙ כו'.
]וב‰מ˘ך לזˆ ‰ו ‰לנ‚ן "עסן עסט זיך"[.

‚„ל‰ ‰רחמנו˙ עליו ,כיון ˘מˆ„ ‚ו„ל

)˘"פ ˜„ו˘ים ˙˘י"„(

‰ירי„‡ ‰ינו מר‚י˘ ‡˙ ‚ו„ל ‰רחמנו˙
עליו ,ולכן מב˜˘ים "ברחמיך ‰רבים

"ו‰י'

‡ם ˘מוע ˙˘מעו ‡ל מˆוו˙י˘‡ ,ר ‡נכי מˆו˙‡ ‰כם ‰יום ,ל‡‰ב'‰ ˙‡ ‰

‡ל˜יכם ולעב„ו בכל לבבכם ובכל נפ˘כם .ונ˙˙י מטר ‡רˆכם בע˙ו יור ‰ומל˜ו˘,
ו‡ספ˙ „‚נך ו‚ו'" )פר˘˙נו י‡ ,י‚-י„(.
ו‰נ ,‰כעין ברכ ‰זו מˆינו כבר בספר וי˜ר‡ ,ב˙חיל˙ פ' בחו˜ו˙י‡" :ם בחו˜ו˙י
˙לכו ו‡˙ מˆו˙י ˙˘מרו וע˘י˙ם ‡ו˙ם .ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם ו‚ו'".
‡מנם ,על ‰ברכ˘ ‰בפ' בחו˜ו˙י "ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם" – מפר˘ ר˘"י" :בע˙ם –

‰ני‚ון "‡ני מ‡מין"
י˘ חביבו˙ מיוח„˙ לני‚ון "‡ני מ‡מין" – ני‚ון ˘ני‚נו י‰ו„ים ב˘ע‰˘ ‰לכו
למסור נפ˘ם בפועל ממ˘ על ˜י„ו˘ ˘‰ם˘ ,כן ,ל‰יו˙ם בני ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב
י˘ ב‰ם כח ‰מסיר˙ נפ˘ ˘מˆ„ נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ ,וע„ כ„י כך‡˘ ,ף ˘י„עו ‰יטב
ל‰יכן מוליכים ‡ו˙ם‰ ,לכו ב˙ו˜ף ומ˙וך ני‚ון!
וכ˘ם ˘מˆינו ˘חט‡ ‰ח˙ פוטר˙ ‡˙ ‰כרי )חולין ˜לז ,ב .רמב"ם ‰ל' ˙רומו˙ רפ"‚(,
‰יינו‰˘ ,חט ‰נע˘י˙ ˜ו„˘ ו‰י‡ בבחינ˙ "˘ליח ˆיבור" עבור כל ‰כרי ,כן ‰ו‡
‚ם בנ„ו"„ – ˘עי"ז ˘י‰ו„ים ‰לכו למסור נפ˘ם על ˜י„ו˘ ˘‰ם עם ני‚ון ז,‰
נ˙˜„˘ ‰ני‚ון ,ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘עי"ז פעלו ˘כל ‡לו ˘ינ‚נו ני‚ון ז ,‰י˙וסף ‡ˆלם
כח וחוז˜ בענין ‰מס"נ ,וע"פ ‰מבו‡ר ב˙ני‡ )פר˜ כ"˜"˘ (‰יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'

ב˘ע‡˘ ‰ין „רך בני ‡„ם לˆ‡˙ ,כ‚ון בלילי ˘ב˙ו˙"; מ˘‡"כ על ‰ברכ˘ ‰בפר˘˙נו
‰ו‡ מפר˘" :בע˙ו – בלילו˙˘ ,ל‡ יטריחו ‡˙כם„ .בר ‡חר :בע˙ו ,בלילי ˘ב˙ו˙,
˘‰כל מˆויין בב˙י‰ם".
ו‰יינו˘ ,בפ' בחו˜ו˙י נו˜ט ר˘"י בפ˘טו˙ ˘י‰יו ‚˘מי ברכ ‰ע„ כ„י כך ˘יר„ו ר˜
"בלילי ˘ב˙ו˙" )ו‡ינו מבי‡ פירו˘ נוסף( ,ו‡ילו בפר˘˙נו מבי‡ ר˘"י – כפירו˘ ר‡˘ון
ועי˜רי – ˘˘‚‰מים יר„ו "בלילו˙" בכלל ,ו‰יינו˘ ,לפירו˘ ז ‰ל‡ י‰י' מספי˜ ˘‚‰ם
˘ל ליל ˘ב˙ בלב„ ולכן י‰י' ˆורך בז˘‚‰˘ ‰מים יר„ו ‚ם בלילו˙ ˘במ˘ך ˘‰בוע )‡ף
˘במ˘ך ˘‰בוע י˘ ‰יוˆ‡ים ‰חוˆ ‰לˆורך עס˜י‰ם כו' ‚ם בליל ,‰ל‡ כמו ליל ˘ב˙
"˘‰כל מˆויין בב˙י‰ם"(.
‡ך לכ‡ור„‰ ‰בר פל‡„ ,כיון ˘ב˘ני ‰כ˙ובים נ‡מר ‰ל˘ון ˘וו) ‰לכ‡ור ,(‰למ‰
י˘˙נ" ‰פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"?!

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו
ב.

וי˘ לומר בז:‰

בפר˘˙נו נ‡מר "ונ˙˙י מטר ‡רˆכם )בע˙ו(" ,ו‡ילו בפ' בחו˜ו˙י נ‡מר "ונ˙˙י
‚˘מיכם )בע˙ם(" .ו‰יינו – בפר˘˙נו ברכ˙ ‰מטר מ˙ייחס˙ ‰י‡ ל‡‰ר˘ ıל בני
י˘ר‡ל" ,מטר ‡רˆכם" ,ו‡ילו בפ' בחו˜ו˙י מ˙ייחס˙ ברכ˙ ˘‚‰מים לבני י˘ר‡ל
עˆמם˘‚" ,מיכם".

˜úר‡˙ ˘ב˙
ע˙ ,‰וסוף-כל-סוף ‰ם י˙‚לו – „‰בר
מבי‡ לי„י ˘מח.‰
וזו‰י ‡ח˙ מנ˜ו„ו˙ ˙‰וכן ‰פנימי
כל‡ ּפˆי" ‡˘ -ין
ָ
˘בני‚ון "ניע ז˘וריˆי
ˆורך ל„‡ו‚ )"ניע ז˘וריˆי"( ,כיון ˘כל

ולפיכך )ר‡‚ ‰ם ˆ„ ‰ל„רך בפ' בחו˜ו˙י ˘ם .וי˘ ל‡‰ריך בז ,‰ו‡כ"מ(:
בפ' בחו˜ו˙י ,כ‡˘ר ברכ˙ ˘‚‰מים מכוונ˙ בעי˜ר לבני י˘ר‡ל עˆמם˘‚" ,מיכם"

ט˘‡מ˜ו"( ,ויפר˜ו ‡˙
ַ
˜ר‡
ַ
)"„‡
ָ
לפונ„˜

ו‡ין „רכם לˆ‡˙ ‰חוˆ ;‰ולכן מפר˘ ר˘"י "ב˘ע‡˘ ‰ין „רך בני ‡„ם לˆ‡˙ ,כ‚ון
בלילי ˘ב˙ו˙".
‡בל ב‰כ˙וב כ‡ן‰˘ ,ברכ‰ ‰י‡ בעי˜ר ל‡‰ר" ,ıמטר ‡רˆכם" – מפר˘ ר˘"י ‡˙
‰ברכ ‰לפי ‚„רי ‡‰ר ,ıומˆ„ ‚„רי ‡‰ר‡ ıינו מס˙בר ˘יספי˜ו ˘‚‰מים ˘ל "לילי
˘ב˙ו˙" בלב„ ,ולכן מע„יף ר˘"י לפר˘ ˘‰כוונ" ‰בלילו˙" בכלל‚ ,ם בלילו˙ ˘ל ימי
‰חול

)ור˜ ב˙ור פירו˘ ˘ני ‰ו‡ מבי‡ ˘י˙כן ˘‰כוונ ‰ל"לילי ˘ב˙ו˙" – ור‡ ‰מ˘כיל ל„ו„ מ˘ ‰פיר˘

וו‡ס
נ„ערפ ַ‡˜ן ָ
נ‡
)"פ‡ ַ
ַ
כל מ˘ ‰י˘ בי„ם
ּ

‰ו‡ ˆ‰מ‡ון למ"˙˘ ,מטעם ז ‰סופרים
‡˙ ‰ימים ע„ ˘י‰י' מ"˙.
וז‰ו ‚"כ מ"˘ „ו„ ‰מלך "ˆמ‡ ‰לך
נפ˘י כמ ‰לך ב˘רי ‚ו' כן ב˜„˘ חזי˙יך",
ופיר˘ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ב˘ם מורנו ‰בע˘"ט
נ"ע" :כן ב˜„˘ חזי˙יך" – "‰לו‡י ב˜„˘

‡‰ט"( – ‡זי יר‡ו מ˘ ‰י˘ ל‰ם
מען ָ

חזי˙יך" .ו‰יינו‡˘ ,ף ˘נמˆ‡ במ„רי‚‰

יעמ‡לט זען
ָ
ב‡מ˙ )"וועט מען ער˘ט

˙ח˙ונ ‰ביו˙ר" ,ב‡רˆ ıי' ועיף בלי

רמ‡‚ט"( ,ו„בר ז ‰יבי‡ לי„י
פ‡ ָ
וו‡ס מען ַ
ָ

מים" ,מ"מ ‰רי ‰ו‡ מ˙ברך "‰לו‡י ב˜„˘

"יין" ) -ל‡ יין ˘נו˙נים לני„ונים בעונ˘

חזי˙יך" – "ב˜„˘" „יי˜‡ ˘„˜" ,מל‰

˜˘‡ ,‰ל‡( יין "‰מ˘מח"˘ ,מ‚ל˙‡ ‰

ב‚רמי'" ˘למעל‚ ‰ם מ"˜„ו˘".

‰ענינים ‰נעלים ביו˙ר.

ו‰טעם לז – ‰מˆ„ ‚ו„ל מעל˙ ˆ‰מ‡ון
)כנ"ל(˘ ,ע"י ˆ‰מ‡ון ‚ופ‡ יכול ל˙‰עלו˙

בז.(‰

‚.

‰ו‡ נמˆ‡".
וענין ז ‰מו„‚˘ בימי ‰ספיר˘ ,‰ענינם

‰ענינים י˘נם כבר ע˙ ,‰וכ‡˘ר י‚יעו

– ב‡‰ ‰ברכ ‰בזמן ‰טוב ביו˙ר עבור בני י˘ר‡ל עˆמם ,כ‡˘ר י‰ו„ים נמˆ‡ים בבי˙

כ‚

מ„וע ב‡מ˙ ‰ברכ˘ ‰בפר˘˙נו ‡ינ ‰כמו ‰ברכ ‰בפ' בחו˜ו˙י? – ‰רי ז ‰מבו‡ר

מ˙וך פירו˘ ר˘"י:
ב˙חיל˙ פר˘˙ בחו˜ו˙י ,על ˙‰יבו˙ "‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו" מפר˘ ר˘"י‰˙˘" :יו
עמלים ב˙ור ,"‰ו‰יינו˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו˙ כ„י 'לˆ‡˙ י„י חוב,'‰
‡ל‡ "עמלים ב˙ור "‰ומ˙יי‚עים ב ‰יו˙ר מ‰חיוב  -ולכן ‚ם ברכ˙ ˜‰ב" ‰ב‡) ‰מ„‰
כנ‚„ מ„ (‰ב‡ופן ˘למעל ‰מ„רך ‰טבע ,ע„ כ„י כך ˘˘‚‰מים ˘ל "לילו˙ ˘ב˙" לב„ם
מספי˜ים ‰ם לכל ˆרכי ‡‰ר;ı
‡ולם בפר˘˙נו מ„ובר על מˆב ˘בו מ˜יימים ‡˙ רˆון  '‰לפי ˘ור˙ „‰ין – "ו‰י'
‡ם ˘מוע ˙˘מעו ‡ל מˆוו˙י ‡˘ר ‡נכי מˆו˙‡ ‰כם ‚ו'"; ולכן‡ ,ף ˘זוכים י˘ר‡ל
לברכ˙ ‰ ,'‰רי ˘ברכ ‰זו ב‡ ‰לפי ˘ור˙ „‰ין וב‡˙‰ם לחו˜י ‰טבע ,ולכן )לפי ‰פירו˘
‰ר‡˘ון ו‰עי˜רי בר˘"י ˆ (-ריכים ל‚˘מים ˘ל כל לילו˙ ˘‰בוע ול‡ „י ב˘‚‰מים ˘ל
לילי ˘ב˙ לב„.
ובז ‰מ˙ב‡רים על נכון „ברי ר˘"י בפר˘˙נו ˘כ˙ב" :ונ˙˙י מטר ‡רˆכם – ע˘י˙ם
מ˘ ‰עליכם‡ ,ף ‡ני ‡ע˘ ‰מ˘ ‰עלי" .וכבר ˙מ‰ו ‰מפר˘ים ,מ‡י ˜מ"ל בז?‰
ולפי „רכנו מובן˘ ,נ˙כוון בז ‰ל˙˙ טעם לז‰˘ ‰ברכ˘ ‰בפר˘˙נו ‡ינ ‰כ„‚ ‰ול‰
)כמו ‰ברכ˘ ‰בפ' בחו˜ו˙י( ,וע"ז מב‡ר˘ ,בפר˘˙נו מ„ובר על מˆב ˘בו "ע˘י˙ם
)ר˜( מ˘ ‰עליכם" ,ר˜ מ˘ ‰מחוייבים לפי ˘ור˙ „‰ין ,ול‡ יו˙ר מז .‰ולכן "‡ף ‡ני"

ˆ‰מ‡ון עˆמו מרו‰
]ב‰מ˘ך לזˆ ‰ו˘ ‰ינ‚נו ‡˙ ‰ני‚ון "ניע
ז˘וריˆי" .ו‡ח"כ ‡מר[:

‡מנם‡ ,ע"פ ˘כבר ע˙ ‰נפעלים כל
‰ענינים ,וסוף כל סוף )כ˘י‚יעו ל"פונ„˜"(
יבו‡ו לי„י ‚ילוי כו' )כנ"ל( – ‰רי סו"ס
בינ˙יים ,ב˘ע˙ ‰‰ליכ ‰ב„רך‰ ,כל ‰ו‡
ב‰עלם ,ונמˆ‡ ˘בפועל – ‡ין בי„ינו ˘ום

למ„רי‚‡˘ ‰לי' ‰ו‡ ˆ‰מ‡ון‚ ,ם כ‡˘ר
נמˆ‡ במ„רי‚˙ ‰ח˙ונ ‰ביו˙ר.
]ב‰מ˘ך לז‡ ‰מר :י˘נו ני‚ון מ‡„מו"ר ‰ז˜ן
על ‰פסו˜ "ˆמ‡ ‰לך נפ˘י" – ,וˆו˘ ‰ינ‚נו ‡˙
ני‚ון ז.‰
‰מסובים ל‡ י„עו ‡˙ ‰ני‚ון ,וני‚נו כ"˜
‡„מו"ר זי"ע בעˆמו כמ ‰פעמים.
ב‰מ˘ך ˆו˘ ‰וב ˘ינ‚נו ‡˙ ‰ני‚ון "ˆמ‡ ‰לך
נפ˘י" ,וני‚ן בעˆמו כמ ‰פעמים כ„י ˘ילמ„ו‰ו
‰יטב ,ו‡מר:

‚‡רניט"( .ו‡"כ
רמ‡‚ט ָ
פ‡ ָ
ַ
„בר )"מען

כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‡מר פעם˘ ,ל‡ י„יי˜ על

נ˘‡ל˙ ˘וב ‡˘‰ל – ‰מˆ„ ‡יז ‰ענין

"זעכˆנטל" )‡ח„ חל˜י ˘˘-ע˘ר˙ ,‰נוע˜ ‰טנ‰

˙‰י' ˘‰מח?‰

ביו˙ר( .ו‡ילו עכ˘יו ל‡ ‡„יי˜ ‚ם על ַ
"‡כטל"

ו‰עˆ ‰לז‰ ‰י‡ – ענין ˆ‰מ‡ון:
כ‡˘ר י˘נו ˆמ‡ון ל‚ילוי ‡ל˜ו˙ –
‰רי ˆמ‡ון ז‚ ‰ופ‡ מרו ‰במ˜ˆ˙ ,כיון
˘ˆ‰מ‡ון מרומם ‡˙ „‡‰ם ל‡ו˙‰
מ„רי‚‰

˘‡לי'

‰ו‡

ˆמ‡,

)˘מיני˙˙ ,נוע„‚ ‰ול ‰יו˙ר(.
ו‡ח"כ ‡מר[:

‰ני‚ון כולו ,ע„ בב‡ ˘‰לי˘י˙ – ‰ו‡
בעלי'.

וכמ‡מר

ב' ˙נועו˙ ‰ר‡˘ונו˙ )כולל ‚ם "כן

‰בע˘"ט "במ˜ום ˘רˆונו ˘ל ‡„ם ˘ם

ב˜ו„˘"( – ‰ם „רך ˆמ‡ון וב˜˘‰

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

‰וספ. ‰
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

ז

– ˜‰ב"‡" ‰ע˘) ‰ר˜( מ˘ ‰עלי"‡ :מנם ברכ ‰מ˜‰ב"‡ ,‰בל ר˜ כפי ˘ז ‰מ˙‡ים עם
„רכי ‰טבע ,ול‡ יו˙ר מז.‰

„.

‡ל‡ ˘לפי „רכנו י˜˘ ‰מ„ברי ר˘"י על ‰פסו˜ בפ' ˙בו‡ )כו ,טו( "˜˘‰יפ‰

ממעון ˜„˘ך מן ˘‰מים וברך ‡˙ עמך ‡˙ י˘ר‡ל ו‚ו'"˘˘ ,ם מפר˘ ר˘"י" :ע˘ינו
מ‚˘ ‰זר˙ עלינו – ע˘ ‰˙‡ ‰מ˘ ‰עליך לע˘ו˙‡˘ ,מר˙ '‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו ונ˙˙י
‚˘מיכם בע˙ם'"; ‰רי ˘ר˘"י מבי‡ ‡˙ ‰ברכ‰ ‰מרוב˘ ‰בפ' ˘בחו˜ו˙י ,ו‡עפ"כ,
‰ו‡ נו˜ט בל˘ון „‰ומ ‰לל˘ונו כ‡ן" :ע˘ינו מ‚˘ ‰זר˙ עלינו – ע˘ ‰˙‡ ‰מ˘ ‰עליך

סיפורם של ארבעה ניגונים –
במסילת החיים
כאשר הולכים לקראת משיחו – יש ללכת בשמחה  /כיצד? יש לדעת שכל
ההמשכות נעשים כבר עתה  /אמנם הרי בינתיים אין בידינו שום דבר ,וא"כ איך
תהי' השמחה? והעצה לזה – הצמאון ,שהיא מרוה במקצת  /כשנמצאים במצב
שאין אפילו צמאון – אזי העצה לזה היא להתבונן עד כמה גדול ריחוקו מהקב"ה
עד שאפילו צמאון אין לו

לע˘ו˙"!
‡מנם כ„ „יי˜˙ בל˘ון ר˘"י ˘ם נמˆ‡ ˘ינוי ו‰וספ‡ :‰ין ‰ו‡ ‡ומר ˘ם "ע˘ינו מ‰
˘עלינו" )ב„ו‚מ˙ ל˘ונו כ‡ן" :ע˘י˙ם מ˘ ‰עליכם"(‡ ,ל‡ "ע˘ינו מ‚˘ ‰זר˙ עלינו".
ובז‰ ‰ו‡ ‰חי„ו˘:
‰ל˘ון "‚זיר "‰מ„‚י˘ ‡˙ ז„‡‰˘ ‰ם מבטל ‡˙ ˘כלו ומ˜בל על עˆמו עול מלכו˙
˘מים ‡ף ˘‡ין „‰בר מ˙יי˘ב ב‰בנ˙ו וכו' ,ובל˘ון ר˘"י )ב˙חיל˙ פ' חו˜˙(‚" :זיר‰ ‰י‡
מלפניי ‡ין לך ר˘ו˙ ל‰ר‰ר ‡חרי'".
וז‰ו ‰‰ב„ל בין "ע˘י˙ם מ˘ ‰עליכם" לבין "ע˘ינו מ‚˘ ‰זר˙ עלינו":
‰ל˘ון "ע˘י˙ם מ˘ ‰עליכם" י˘ ב ‰מ˘מעו˙ ˘ל ˜יום ‰מˆוו˙ ב‡ופן ר‚יל ומיו˘ב
)ולכן ‚ם ˘‰כר ב‡ ב‡˙‰ם ל‚„רי ‰טבע ,כנ"ל( ,ו‡ילו ‰ל˘ון "ע˘ינו מ‚˘ ‰זר˙ עלינו"
מ„‚י˘ ‡˙ לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ מ˙וך עמל וי‚יע ‰מיוח„˙ ,למעל ‰מ‰בנ˙
˘‰כל כפי טבעו ˘ל ‡„ם )ולכן ‚ם ˘‰כר ב‡ למעל ‰מ‚„רי ‰טבע – ‰ברכ" ‰ונ˙˙י

‡מונ ‰בבי‡˙ ‰מ˘יח
ו˘‰מח ‰בעבו„‰
˘ל זמן ‚‰לו˙
]ˆו ‰לנ‚ן ‡˙ ‰ני‚ון "‡ני מ‡מין ב‡מונ‰
˘למ ‰בבי‡˙ ‰מ˘יח" ,ו‡ח"כ ‡מר[:

כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‡מר ˘‡נו ‰ולכים

מˆ„ מˆבו בעˆמו  -י„ע ‡יני˘ בנפ˘י'
כו'; ו‡פילו מˆ„ ˙‰ור ‰ומˆוו˙ ˘מ˜יים
 ‰רי ‡ין ‰ו‡ מר‚י˘ מ˘ ‰נפעל ע"י ˜יום˙‰ומ"ˆ ˘לו‰˘ ,רי בזמן ‰ז ‰כל ‰ענינים
‰ם ב‡ופן „"מ˙ן בס˙ר" )כפי ˘מˆינו
‰ל˘ון בז ,(‰וכמונח ב˙יב ‰ס˙ומ.‰
ו‡"כ ,כיˆ„ יכול ‰ו‡ ל‰יו˙ ב˘מח?‰

ל˜ר‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו ,וכ‡˘ר ‰ולכים

ו‰מענ ‰לז:‰

ל˜ר‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו – י˘ ללכ˙ ב˘מח.‰

י˘ ל„ע˙ ˘כל ‰‰מ˘כו˙ נע˘ו˙ כבר

‡ל‡ ˘כ‡˘ר עו˘„‡‰ ‰ם ח˘בון,

ע˙ ,‰בזמן ‚‰לו˙ ,ולע˙י„ לבו‡ י˙‚לו

‡ליב‡ „נפ˘י' ,ממעמ„ו ומˆבו – יכול

‰ענינים ˘נמ˘כו ע"י ˜יום ˙‰ומ"ˆ

לח˘וב :מˆ„ ‡יז ‰ענין יכול ‰ו‡ ל‰יו˙

בזמן ‰ז„ ‰ו˜‡ .וכ‡˘ר עו˘ים ח˘בון,

ב˘מח?‰

˘ל‡מי˙ו ˘ל „בר כל ‰ענינים י˘נם כבר

‚˘מיכם בע˙ם" ˘בפ' בחו˜ו˙י(.
ו„ו"˜.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‡

עיונים וביאורים קצרים

למ˜ום ,ועל י„י ז ‰נ˘למ˙ ‰כוונ‰ ‰עליונ ‰ב‡ˆילו˙ ‰עליון ,על י„י ‰ברו‡ים ‰יו˙ר

תפילה " -קדשים" או
"מעשה בראשית"?
ולעב„ו בכל לבבכם
‡יזו ‰י‡ עבו„‰˘ ‰י‡ בלב ‰וי ‡ומר זו ˙פל‰
)י‡ ,י‚˙ .עני˙ ב˙חיל˙(‰

בנו‚ע לס„ר ˙‰פילו˙˘ ,חרי˙ מנח ‰וערבי˙,
מˆינו˘ ,לפעמים נמנו בס„ר "˘חרי˙ מנח‰
וערבי˙" )ברכו˙ רפ"„ .ועיין פני י‰ו˘ע וˆל"ח ˘ם ,ועו„(,
ולפעמים נמנו בס„ר "ערבי˙ ˘חרי˙ ומנח) "‰ר‡‰
˙‰לים נ ,‰יח ‰וב‡ בברכו˙ ל‡ .‡ ,ור‡ ‰עו„ בז ‰במ˜ור

„‰ברים(.
וי˘ לומר ‰בי‡ור בטעם ˘ני ס„רים ‡לו ,ע"פ
מ˘ ‰מˆינו ˘ני ענינים במ‰ו˙˘ ‰ל ˙פל:‰
‡‰ .פירו˘ ‰פ˘וט ˘ל "˙פל‰ "‰ו‡ מל˘ון
ב˜˘ ,‰מ„‡‰˘ ‰ם מב˜˘ ‡˙ ˆרכיו מ‡˙ ˜‰ב".‰
ב˙‰ .פיל‰ ‰י‡ "עבו„˘ ‰בלב" ,ו‰יינו˙‰˘ ,פיל‰
ענינ ‰לעבו„ ‡˙  '‰ולי„ב˜ בו ,וכמו ˘מˆינו
˘"חסי„ים ‰ר‡˘ונים ‰יו ˘ו‰ין ˘ע‡ ‰ח˙
ומ˙פללין כ„י ˘יכוונו לבם ל‡בי‰ם ˘ב˘מים"
)ברכו˙ ל ,ב( ,ומבו‡ר בטור "˘‰יו מ˙בו„„ים
ומכוונין ב˙פל˙ן ע„ ˘‰יו מ‚יעים ל˙‰פ˘טו˙
˘‚‰מיו˙" )‡ו"ח סˆ"ח(.
˘ני ענינים ‡ל‚‰ ,‰ם ˘˘ונים ‰ם ב˙כלי˙,
˘‰רי במˆב ˘ל „בי˜ו˙ ל‡„ון ‰כל ב"‡ ‰ין
חו˘בים על ˆרכי „‡‰ם ,מ"מ˙ ,רוויי‰ו ‡י˙נ‰ו
בי' ב˙פיל"˘ ,‰עבו„˘ ‰בלב" ‰י‡ ,ו‚ם מל˘ון
ב˜˘.‰
ו‰נ ‰י„וע )חולין פ‚ ,סע"‡( „"במע˘ ‰בר‡˘י˙
‰יום ‰ולך ‡חר ‰ליל ,"‰ו"ב˜„˘ים ליל‰
‰ולך ‡חר ‰יום" .ועפ"ז י˘ לומר ˘ב' ‰ס„רים
ב˙‰פלו˙ ˙לוי ‡ם ˙פל‰ ‰י‡ כ"˜„˘ים" ‡ו
כ"מע˘ ‰בר‡˘י˙" .ולפי ‰מבו‡ר לעיל˙ ,רוויי‰ו
‡י˙נ‰ו ב .‰מˆ„ ‚„ר "עבו„˘ ‰בלב" ˘ב˙פיל‰
‰וי ˙‰פיל ‰כמו ‚„ר "˜„˘ים"„ ,כמו ענין
˜‰רבנו˙ כפ˘וטו ‰ו‡ ˜‰רב ‰ל ,'‰כך ‰ו‡ ענין
˙‰פל ,‰מ„‡‰˘ ‰ם „ב˜ ב '‰ועומ„ לפני ;'‰
וב˜˘˙ ˆ‰רכים ˘ב˙פל‰ ‰י‡ כמו ענין "מע˘‰

˜טנים ‰מ˙‚ל‚לים בבו˘ ıל עולם ‰י˘ ˘‚‰מי.

בר‡˘י˙"„‡‰˘ ,ם חו˘ב על ˆרכי עˆמו.
ולכן מˆינו ˘ני ‰ס„רים˙ ,פיל˙ ערבי˙ כסיום
‚' ˙‰פילו˙ ,מˆ„ ‚„ר "˜„˘ים" ˘ב‰˘ ‰ליל‰
‰ולך ‡חר ‰יום ,ו˙פיל˙ ערבי˙ כ˙‰חל˙ ‚'
˙‰פילו˙ ,מˆ„ ‚„ר "מע˘ ‰בר‡˘י˙" ˘ב,‰
˘‰יום ‰ולך ‡חר ‰ליל.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל" ‰עמ'  125ו‡ילך(

בין אותיות הכתב
ללימוד בעל פה

חסי„י חב"„ ל„ורו˙י‰ם מ˙חנכים מ‡בו˙י‰ם ו‡בו˙ ‡בו˙י‰ם ב„רכי ‰חסי„ו˙,
'לחיו˙' עם פ˙‚ם ˘ל 'עבו„ '‰ועם סיפור ˘ל 'עבו„‰ ,'‰מכניסים חיו˙ פנימי˙ ב˙‰בוננו˙
˘˜ו„ם ˙‰פל ,‰בבכי‰ ‰לבבי˙ ‡ו ˙˘‰פכו˙ ˘‰מח ‰ב˘ע˙ ˙‰פל ,‰ובלימו„ ˙‰ור‰
בחיו˙ ˘ל‡חר ˙‰פל ‰וב‰נ‰ ˙‚‰יום בכל ‡ח„ ו‡ח„ לפי מ‰ו˙ו ועניניו בל‡ ‰ב„ל בין
יו˘בי ‡‰ל לבעלי עס˜ים ,בכל ‰יום.

"בלע מרור ל‡ יˆ‡" – ל‡ יוˆ‡ים במרירו˙ ˘ב„רך בליע‰

ולמ„˙ם ‡ו˙ם ‡˙ בניכם ל„בר בם
)י‡ ,יט(

ב˘ו"ע יו"„ )סי' רמ ‰ס"ח( כ˙ב ‰מחבר:
"מכניסים ˙‰ינו˜ו˙ ל˙‰למ„ בן חמ˘ ˘נים
˘לימו˙ ,ובפחו˙ מכ‡ן ‡ין מכניסין" .וכ˙ב ע"ז
‰רמ"‡" :ומ"מ מי„ ˘י‰י' בן ‚' ˘נים ˘לימו˙
מלמ„ין ‡ו˙ו ‡ו˙יו˙ ˙‰ור ,‰כ„י ˘יר‚יל עˆמו
ל˜רו˙ ב˙ור."‰
ו ‰˘˜‰בבי‡ורי ‚‰ר"‡ )˘ם ס"˜ יט( "‡יני מבין
˘יח˙ו ‡‰„ ,מי„ ˘מ˙חיל ל„בר חייב  . .ו‰עי˜ר
כמ"˘ ב‚מ' מ˘ע˘ ‰י˙חיל ל„בר".
וי˘ ל˙ר ıע"פ מ˘ ‰כ˙ב כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן
ברי˘ ‰ל' ˙למו„ ˙ור˘ ‰לו"„ ,מ˘י˙חיל ל„בר
מלמ„ו ˙ורˆ ‰ו ‰כו' ו‡ח"כ מלמ„ו מעט מעט
פסו˜ים בעל פ ‰ע„ ˘י ‡‰בן חמ˘ ˘נים כו'
ו˜ו„ם לכן ב˘נ‰ ‰רביעי˙ מלמ„ו ‡ו˙יו˙ ˙‰ור‰
כ„י ˘יר‚יל ל˜רו˙ ב˙ור."‰
ו‰יינו„‡˘ ,מו"ר ‰ז˜ן מחל˜ בין ‡ו˙יו˙ ‰כ˙ב
למ˘ ‰מלמ„ו בעל פ‚„ .‰יל ˘ל˘ ˘נים נ‡מר על
"‡ו˙יו˙ ˙‰ור‰ ,"‰יינו ˆור˙ ‰כ˙ב‡ ,ך חיוב
לימו„ ˙‰ור ‰ב„יבור ‰ו‡ מ˘י˙חיל ל„בר.
ו‡"כ ,ל‡ ˜˘ ‰מי„י על ‰רמ"‡„„ ,ברי
‰רמ"‡ ברור מללו „˜‡י על "‡ו˙יו˙ ˙‰ור,"‰
‰יינו ‡ו˙יו˙ ‰כ˙ב ,מ˘‡"כ ‰חיוב ללמ„ ‡˙ בנו
"מ˘י˙חיל ל„בר" ˜‡י על ‰חיוב ללמ„ פסו˜י
˙ור ‰בעל פ .‰ו˜"ל.
)ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' רפח .חי"„ עמ' מ(

‡˙‰‰וננו˙ על מˆבו ‰רוחני ‡ינ ‰מ„רכי בעלי עבו„ ‰בחניכי חסי„י חב״„ ,וכמ‡מר
‰י„וע ומפורסם בין ‡נ״˘ בענין 'בלע מרור ל‡ יˆ‡' ,ו˙וכנו „‡ם ‰מרירו˙ ממˆבו
בעבו„‰ ‰ו‡ ב„רך 'בליע‰ ,'‰יינו בכללו˙ ‰נ˜ר‡ בל˘ון ‰עולם "‡ מ‡ך מיטן ‡‰נט"
)=ע˘יי˙ ˙נוע˘) ‰ל ביטול( בי„ו(‰ ,נ' ‰ל‡ יˆ‡'  -עם ‡ופן מרירו˙ ˘כז ‰ל‡ יוˆ‡ים
מ‰רע.
טוב ורע ‰ם ˘מו˙ ˙‰ו‡ר ‰מ˙‡רים ‡˙ ‰נבר‡ נוˆר ונע˘ ,‰ו˜ו„ם חט‡ ע„‰ ıע˙
‰יו ˘ני סו‚ים מיוח„ים ומוב„לים ז ‰מז‰ ,‰טוב ‰י׳ טוב ב˙כלי˙ ונ˜י מכל ˘מ ıרע,
ו‰רע ‰י׳ רע ב˙כלי˙ בלי ˘ום ˙ערובו˙ טוב ,ועל י„י חט‡ ע„‰ ıע˙ נע˘˙ ‰ערובו˙
טוב ורע˘‡ ,ר ‰טוב ‡ינו נ˜י ב˙כלי˙ וי˘ בו ˙ערובו˙ רע ו‰רע ‡ינו רע ב˙כלי˙ וי˘
בו ‚ם ˙ערובו˙ טוב.
ועל „בר ז ‰מיוס„ ענין ‰עבו„ ‰ב‰פר„˙ ‰רע מן ‰טוב ו‰וˆ‡˙ ‰טוב מן ‰רע על
י„י ‰עבו„ ‰ב˘ני ‡ופני ‰י˙וך‰ (‡ ,וˆ‡˙ ‰נ˜י מ‰פסול˙ ב( ‰סר˙ ‰פסול˙ מ‰נ˜י,
ו˘ני ‡ופנים ‡לו ב‡ים על מלו‡ם בס„ר מסו„ר בעבו„˙ בעלי עבו„ ‰ב„רכי ‰חסי„ו˙,
‡˘ר ב˘ני‰ם ‰עי˜ר ל‡ ל‰יו˙ מרוּ מ ‰בטוב ‰נמˆ‡ בו ,ול‡ ליפול ברוחו מ‰ל‡ טוב,
ולע˙ים ‡כן ‚ם מ‰רע ‰נעלם ‡ו ‚‰לוי ˜‰יים ‡ˆלו.
על כל ‡ח„ ל„ע˙ בבירור ˘י˘ ‡ˆלו כחו˙ נפ˘יים ל˙˜ן ולס„ר ‡˙ עניניו‰ ,ן
ב‰פר„˙ ‰רע ו‰ן ב˜נין ‰טוב ,ו‰עי˜ר ‰ו‡ ˜˘‰י„ ‰בעבו„ ‰ופועל.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˘י˘-י‡(

כ
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השגחה פרטית ומניעת ההתאוננות
פיסת קש המתגלגלת ביום השוק במקום היריד ,הנה ה' יתברך מוציא רוח
מאוצרותיו על מנת להשלים את ההשגחה הפרטית עם פיסת קש זו ,לגלגלה
ולהרימה ממקום למקום ,עבור כוונה מיוחדת הידועה רק לעצמות אין סוף ברוך
הוא

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

תפילת שמונה עשרה בקול רם
תפילה על פי הזהר – בלחש גמור  /סולם התפילה – עד עולם האצילות  /תפילת
לחש – ביטול בתכלית " /ישראל וקוב"ה כולא חד"
˙פיל˙ „‡‰ם "עבו„˘ ‰בלב" ‰י‡ ,כ‡מור בפר˘˙נו "ולעב„ו בכל לבבכם – עבו„‰
˘בלב וזו ‰י‡ ˙פיל) "‰י‡ ,י‚ ובפר˘"י( .ו‰נ ‰עי˜ר˘ ‰ל ˙‰פיל‰ ‰י‡ ˙פיל˙ ˘מונ‰
ע˘ר ,‰ו˙י˜נו ‰חז"ל בלח˘ ,ו„‰בר מובן בפ˘טו˙ ˘ב‰יו˙˙" ‰פיל˘ ‰בלב" ר‡וי
˘˙‰י' בלח˘ ,כי „‰יבור ב˜ול רם ‰ו‡ ‰יפך ‰כוונ‰ ‰עמו˜ ‰ור‚˘ ‰פנימי ˘ל ‰לב.

‚˘‰ח ‰פרטי˙ על ‚ל‚ולו ˘ל ˘˜‰
ב‡ח˙ מ˘יחו˙ ˘ ˘„˜‰ל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב[ זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״ם זי״ע
זכי˙י ל˜בל ‡˙ פ˙‚מי ‰ו„ כ״˜ רבינו ‰ז˜ן ומ‡מריו ‡˘ר ‰ו‡יל ל‚‰י„ לפני ‰חברי‡
˜„י˘‡ ,חניכיו ‡‰ברכים ,כ˘חזר בפעם ‰ר‡˘ון ממעזריט˘˘‡ .ר ‰ו„ כ"˜ מורנו ‰רב
‰מ‚י„ מסר לו ˘ם ‡˙ ˙ורו˙יו ו˘יחו˙יו ˘ל מורנו ‰בע˘"ט ו‚„‰י˘ ‡˘ר כ˘יחזור
לבי˙ו ‰נ ‰ב‡ח˙ מ˙ורו˙יו ברבים י„בר בענין ‚˘‰ח ‰פרטי˙ לפי ˙ור˙ו ו„ע˙ו ˘ל
‰בע˘"ט.
על‰ ‰מ˙‚ל‚ל ביום ˘‰ו˜ בכיכר‰ ,נ '‰ ‰י˙ברך מוˆי‡ רוח מ‡וˆרו˙יו על מנ˙
ל˘‰לים ‡˙ ‚˘‰‰ח‰ ‰פרטי˙ עם ‰על ,‰ל‚ל‚ל ‰ול‰רימ ‰ממ˜ום ‡ח„ למ˜ום ˘ני,
ל˘ם כוונ ‰מיוח„˙ ‰י„וע ‰ר˜ לעˆמו˙ ‡ין סוף ברוך ‰ו‡.
עˆמו˙ ‡ין סוף˘‡ ,ר ˆ‡‰יל ‡˙ ‡ˆילו˙ ‰עליון „˜‰ו˘ ו‰זך‰ ,נ ,‰בכח ‰עˆמו˙,
בר‡ ‡˙ '‰י˘ ‰ר‡˘ון' בעולם ‰ברי‡ ‰וˆר ˆור˙ו בעולם ‰יˆיר ‰וע˘‡ ‰ו˙ו לי˘ ‚מור
בעולם ‰ע˘י׳ ע„ ˘‰ו‡ נ‰י' י˘ ‚מור בעולם ‰ז ,‰ומונ ‚‰ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ ממ˜ום

ו‡ף ˘‰לכ ‰פסו˜‰ ‰י‡ ˘˙פיל˙ ˘מונ ‰ע˘ר‰ ‰י‡ בלח˘ ,מכל מ˜ום ‡י˙‡ בספר
'˙ור‡ ‰ור' מכ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע

)מ ,‰ב .וכן כ˙ב בספרו 'ל˜וטי ˙ור˘ '‰יר ˘‰ירים מח ,ב(

„בר מופל‡˘‡ ,ר לע˙י„ לבו‡ בזמן ‡‚‰ול ‰י˘˙נ„‰ ‰בר ,ו"‡ז י‰י' ˘מונ ‰ע˘ר‰
ב˜ול רם".
וי˘ לב‡ר ‰יטב טעם ‰חילו˜ ב‡ופן ˙‰פיל ‰בין זמן ‰ז ‰לימו˙ ‰מ˘יח ,ו˙חיל‰
י˘ לי˙ן טעם ב„ין ˙פיל ‰בלח˘ בזמן ‰ז ‰על פי פנימיו˙ ‰ענינים ,ו‡זי י˙ברר ‡˘ר
במˆב ‰רוחני ˘י˘רור בעולם בבו‡ ‚ו‡ל ˆ„˜ ,ר‡וי י‰י' ל˙‰פלל ˘מונ ‰ע˘ר ‰ב˜ול
רם „וו˜‡ ,וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

˙פיל ‰על פי ‰ז‰ר – בלח˘ ‚מור
ב‚„ר "‰לח˘" „˙פיל˙ ˘מונ ‰ע˘ר ,‰נפס˜ ל‰לכ" ‰ל‡ י‚בי' ˜ולו ב˙פל˙ו ,ול‡
י˙פלל בלבו‡ ,ל‡ מח˙ך „‰ברים ב˘פ˙יו ומ˘מיע ל‡זניו בלח˘" ,ו‰יינו ˘„ין „˙פיל‰
בלח˘ ‡ינו ˘י˙פלל בלח˘ ‚מור‡ ,ל‡ ˆריך ˘י‰י' ב˜ול מעט ,ע„ ˘יוכל ל˘מוע ב‡זניו
)רמב"ם ‰ל' ˙פיל ‰פ""‰ ‰ט ,וכן ‰ו‡ ב˘ו"ע ‡ו"ח סי' ˜‡ ס"ב(.

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

˜úר‡˙ ˘ב˙

‡בל בזו‰ר „˜‰ו˘ )וי‚˘ רי (‡ ,מ˘מע ˘ˆריך ‰מ˙פלל ˘ל‡ יי˘מע ˜ולו כלל –
"לˆל‡ ‰בלח˘ ב‰‰ו‡ ˜ל‡ „ל‡ ‡˘˙מע" וכ˙פיל˙ חנ˘ ‰נ‡מר ב‰

)˘מו‡ל ‡ ‡ ,י‚(

יט

ול‰עיר מ˙נחומ‡ ‰וב‡ בפר˘"י )„ברים ב" (‰ ,מ„רך כף ר‚ל" " -ועמ„ו 2ר‚ליו ביום
‰‰ו‡".
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˘כ(‰

"ו˜ול ‰ל‡ י˘מע" ,ועו„ ‡י˙‡ בזו‰ר „˜‰ו˘ ˘‡ם "‰‰י‡ ˆלו˙‡ ‡˘˙מע ל‡ו„נין „בר
נ˘ ,לי˙ מ‡ן „ˆיי˙ ל ‰לעיל‡" )וי˜‰ל רב ,(‡ ,ו‰יינו ˘˙פיל‡˘ ‰פ˘ר ל˘מע ‰ב‡וזן בני
‡„ם ‡ינ ‰נ˘מע˙ למעל.‰
ומובן מ„ברי ‰זו‰ר „˜‰ו˘˘‡ ,ר על פי פנימיו˙ ˙‰ורˆ ‰ריכ˙‰ ‰פיל ‰ל‰יו˙ בלח˘
‚מור ,וב‡ופן ˘ל‡ י˘מע כלל ‡פילו ל‡זני ‰מ˙פלל

)ר‡˘ ‰ל" ‰רנ ,סע"‡ )מספר „רך חיים(.

ועו„( ,וי˘ ל˙‰ח˜ו˙ ‡חר סיב˙ „‰בר וטעמו.

סולם ˙‰פיל – ‰ע„ עולם ˆ‡‰ילו˙
˙‰פיל‰ ‰י‡ סולם ‡˘ר בו ‡רבע ˘ליבו˙ ,ו„‡‰ם עול ‰בו בעילוי ‡חר עילוי ,ב„ר‚ו˙
רוחניו˙ נעלו˙ ובמי„˙ ˙‰בטלו˙ו ‡ל ‰בור‡ י˙"˘ ,ו˘‰ליב‰ ‰עליונ ‰ביו˙ר ‰י‡ ˙פיל˙
˘מונ ‰ע˘ר‰˘ ,‰י‡ כנ‚„ עולם ˆ‡"‰ילו˙" ‰רוחני )ר‡ ‰סי„ור ‡‰ריז"ל ב˙חיל˙ו(.
ו‰נ ,‰עולם ˆ‡"‰ילו˙" ‰ו‡ עולם רוחני נעל ‰ביו˙ר ,ומ‰ו˙ו ‰י‡ ‡˘ר כל ‰כוחו˙
ו‡‰ורו˙ ˘ב‡ו˙ו עולם ‡ין ל‰ם מˆי‡ו˙ מ˘ל עˆמם ו‰רי ‰ם בטלים לחלוטין למי
˘‡מר ו‰י' ‰עולם„ .בעולמו˙ ˙ח˙ונים יו˙ר‰ ,רי ‡ף ˘‰ם רוחניים ,מכל מ˜ום י˘
ב‰ם מל‡כים וברו‡ים רוחניים ˜„ו˘ים ˘נבר‡ו מ‡ין לי˘ ,ו‰רי ‰ם ˜יימים ועומ„ים
ומ˘ר˙ים לפניו י˙'‡ ,בל עולם ˆ‡"‰ילו˙" ‰ו‡ "עולם ‡‰ח„ו˙"˘˘ ,ם מ‡יר ב‚לוי
כיˆ„ ‰ו‡ יחי„ ו‡ין בל˙ו ,ו‰כל בטלים ב˙כלי˙ ל‚ביו.

‰וספ ‰בˆ„˜ ‰וחיזו˜ ‡‰מונ‰
...כיון ‡˘ר ‡ˆל ‡י˘ ו‡˘‰ ‰י˘ר‡לים‰ ,רי ˘‚‰מיו˙ ו‰רוחניו˙ יח„ י‰לכו ,יכולים
לפעול על ברי‡ו˙ ‚‰וף על י„י חיזו˜ בברי‡ו˙ ‰נ˘מ ,‰ובפרט במˆו˙ ,וכמ‡מר רז"ל
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"רמ״ח מˆו˙ ע˘ ‰כנ‚„ רמ״ח ‡בריו ˘ל ‡„ם" ,מובן ˘מיחו˘ בר‚לים ˙‰ -י˜ון ברוחניו˙
˘לו ‰ו‡ בעניני ˆ„˜‰˘ ,‰רי ‰ו‡ "‰י˜ום ‡˘ר בר‚לו" כ„ברי רז"ל,
ועו„ ו‰ו‡ ‰עי˜ר בעניני ‡מונ‰˘ ,‰י‡ ‰מעמי„ ˙‡ ‰כל „‡‰ם ,וכפס˜ „ין רז"ל" 4ב‡
חב˜ו˜ ו‰עמי„ן על ‡ח˙˘ ,נ‡מר "וˆ„י˜ ב‡מונ˙ו יחי'" ,ו"עמך כולם ˆ„י˜ים" ,ו‡ף ˘"כל
י˘ר‡ל מ‡מינים בני מ‡מינים" ‰ -רי ‡מונ˙ בנ"י ˆריכ ‰ל‰יו˙ „ו˜‡ ב‡ופן ˘˙˘פיע
על מ‰לך מח˘ב˙ו במ˘ך כל ‰יום ,ז˘ .‡.בכל מ‡ורע וענין יח˜ור ויחפ˘ ענין ‚˘‰‰ח‰
פרטי˙ ‡˘ר בו ,למרו˙ ‰‰עלם ו‰‰ס˙ר „לבו˘י ‰טבע ,וי„ע ברור ‡˘ר כל זמן ˘ל‡ מˆ‡
נ˜ו„˙ ‚˘‰‰ח ‰פרטי˙  -ע„יין ‡ינו יו„ע ‰ענין ו‰מ‡ורע ל‡מי˙˙ו ,וע„ כ„י כך ˘י‰י' חסר
ב˘ביע˙ רˆונו˘ .מˆב נפ˘י ז‰ ,‰וכח˘‡ ‰ר ‡מונ˙ו ‰י‡ במילו‡ ,‰ול‡ ר˜ ב‡ופן מ˜יף
‡ו ב‡ופן חל˜י‡ ,ף ˘‚ם ‡ז פ˘יט‡ ˘מ‡מין ‰ו‡ וכנ"ל „כל י˘ר‡ל מ‡מינים בני מ‡מינים.
ועל ‡‰מור ‰ור‡ ‰ברור‰ ‰י‡ ברז"ל ,וכ„ברי‰ם על ‰כ˙וב "ו‰י' ‡מונ˙ ע˙ך ו‚ו'" –
"‡מונ ‰ז ‰ס„ר זרעים˘ ,מ‡מין בחי ‰עולמים וזורע" )ירו˘למי ‰וב‡ ב˙וס' ˘ב˙ ל"‡ ‡'(,
˘פירו˘ו ˘‡פילו בענין ‰זריע‡ ‰ינו סומך על חו˜י ‰טבע ,כי ‡ם ‡ך ור˜ על ‡מונ˙ו בחי
‰עולמים ,ור˜ ז ‰ממריˆו ל˘‰ליך ‚‰רעינים ב‡ר ıול‡‰מין ˘סו"ס יˆמיח.

ומעין ז‰ ‰י‡ ‚ם עבו„˙ ‰י‰ו„י ב˙‰פללו ‡˙ ˙פיל˙ ‰עמי„‰˘ ‰י‡ כנ‚„ עולם

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' רפ-רפ‡(

ˆ‡‰ילו˙˘ ,ב˘ע ‰זו עליו ל‰כיר בכך ˘˘‰י"˙ ‰ו‡ יחי„ ו‡ין בל˙ו ,ולבטל מˆי‡ו˙ו
ו˜יומו כלפיו י˙'.

ˆ„˜ ‰בממונו וב‚ופו

וז‰ו ‚ם מ‡˘ ‰מרו חז"ל )ברכו˙ ל‚ ‡ ,ועו„( ˘בע˙ ˙‰פילˆ ‰ריך „‡‰ם ל‰יו˙ "כעומ„
לפני ‰מלך"‡˘ ,ין ז ‰ר˜ „ין ב‡ופן ‰עמי„ ‰וˆור˙˘ ‰עלי' ל‰יו˙ ב„ו‚מ˙ ‰עומ„ לפני

כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰כ‡ב בר‚לו ‰ימני˙‰ .נ ‰נוסף על מ˘ ‰עו˘ ‰ב„רך ‰טבע ,למל‡ו˙

‰מלך‡ ,ל‡ ˘ז‰ו ‚ופ‡ ענינ ‰ו˙וכנ˘ ‰ל ˙פיל˙ ˘מונ ‰ע˘ר˘ ,‰ב˘לב ז ‰מ‚יע „‡‰ם

‰ור‡ו˙ ‰רופ‡ים במ˜ˆוע ז‰ ,‰רי על פי ‰מבו‡ר בכמ ‰מ˜ומו˙ ‡˘ר ˆ„˜‰ ‰י‡ בחינ˙

למ„רי‚˘ ‰ב‰ ‰ו‡ עומ„ לפני ˘‰י"˙ וממיל‡ מ˙בטל כליל ממˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙.

ר‚ל ב˜ומ‰ ‰רוחני˙ ˘ל „‡‰ם ,וענין  ‰˜„ˆ‰כולל˙ ˆ„˜ ‰בממונו וˆ„˜ ‰ב‚ופו‰ ,יינו

ו„‰בר מ˙בט‡ ‚ם ב‰לכ‰ ‰פסו˜) ‰טו˘ו"ע ‡ו"ח סי' ˜„( ‡˘ר בע˙ ˙פיל˙ לח˘ "‡פילו
מלך י˘ר‡ל ˘ו‡ל ב˘לומו ל‡ י˘יבנו"˘ ,ב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ ‰נר‡ ‰בי‡ור מˆב ו„ין ז,‰

טרח˙ ‚‰וף בענינים „‡‰ב˙ י˘ר‡ל ,עליו ל‰וסיף ‡ומ ıב˘ני ענינים ‡לו ,ו˘‰י"˙ יוסיף
ברכ˙ו ב‰נו‚ע לברי‡ו˙ו ברוחניו˙ ובפרט ב‚˘מיו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˆב(

‡˘ר „‡‰ם עומ„ ב˙פיל˙ו ,ו˘ומע פלוני ˘‰ו‡ל ב˘לומו ,ומבחין ˘˘‰ו‡ל ‰ו‡ מלך
י˘ר‡ל ,ומכל מ˜ום ˆריך לנ‰ו‚ ב‡ופן ˘‡ינו מפסי˜ מ˙פיל˙ו‡ .בל ב„רך ‰פנימיו˙ י˘
לפר˘ „ין ז ‰בעומ˜ יו˙ר„‡‰„ ,ם ‰עומ„ ב˙פיל˙ ‰עמי„ ,‰לפני מלך מלכי ‰מלכים
‰רי ‡ין לו ˘ום מˆי‡ו˙ עˆמי˙ ,וממיל‡ ‡ינו ˘ומע ו‡ינו מבחין ,ו‡ין ˘ייך כלל ‰יכי
˙ימˆי ˘י˘יב ˘לום ל‡ו˙ו מלך!

 (2זכרי ‰י„.„ ,
 (3מ„ר˘ מ˘לי ל‡ ,כט.
 (4מכו˙ כ„.‡ ,

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

˙פיל˙ לח˘ – ביטול ב˙כלי˙

˙ור˙ חיים

ומע˙ ‰יובן מ˘ ‰נפס˜ בזו‰ר ˘„ין לח˘ ˘ב˙פיל˙ ˘מונ ‰ע˘ר„‚ ‰רו ‰ו‡ ˘ל‡
י˘מיע ‡פילו ל‡זניו„ ,סיב˙ „ין לח˘ ˘ב˙פיל‰ ‰ו‡ מ˘ום ˘„יבור „‡‰ם ‰נ˘מע ‡ל
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‰זול˙ מור ‰על כך ˘‰ו‡ ˜יים ו‰ו‡ מח˘יב עˆמו למˆי‡ו˙ ,וכ‡˘ר מ˙פלל בלח˘ ‰רי
ז ‰מ˘ום ˘‡ינו מר‚י˘ עˆמו למˆי‡ו˙ ,וכפי ˘נ˙ב‡ר בס"˘ ˜"‰לכן ˙פיל‰ ‰י‡ בלח˘
ובח˘‡י  . .בחינ˙ ביטול במˆי‡ו˙ ממ˘ ל‚מרי ,ו‰יינו בחינ˙ ˙˘‰פכו˙ ]‰נ˘מ‡ [‰ל
חי˜ ‡בי' ]˜‰ב" [‰ממ˘ ,ל‰יו˙ כ‡ין ו‡פס ממ˘" )˙ור‡ ‰ור ויחי מ.(‚ ,‰

טיפול רוחני למיחושי הרגליים
מבט על ענינן של הרגליים ברוחניות והדרך לטפל בהן בגשמיות  -מצוות
הצדקה בגוף ובממון והאמונה המעמידה את הקומה הרוחנית של האדם

ומכיוון ˘עומ˜ פנימיו˙ „ין לח˘ ‰ו‡ מ„‡‰˘ ‰ם בטל במˆי‡ו˙ ל˘‰י"˙‰ ,רי מובן
˘כ˘ם ˘ˆריך ˘‡חרים ל‡ י˘מעו ˙פיל˙ו ,כמו כן עליו ל˙‰פלל בלח˘ ‚מור ˘ל‡
י˘מיע ‡פילו ל‡זניו ,כיוון ˘‚ם בעיני עˆמו ‰ו‡ ‡ינו נח˘ב למˆי‡ו˙ כלל .וז‰ו טעם
מ˘ ‰פס˜ו בזו‰ר ˘˙‰י' ˙‰פיל" ‰ב‰‰ו‡ ˜ל‡ „ל‡ ‡˘˙מע"‡ ,פילו ל‡זני ‰מ˙פלל.

"י˘ר‡ל ו˜וב" ‰כול‡ ח„"

י‰ם
ַ‰י¿ ˜וּם ֲ‡ ׁ ∆˘ר ¿ּב ַר‚¿ ל≈ ∆
ז ‰ממונו ˘ל ‡„ם˘ ,מעמי„ו על ר‚ליו
)ע˜ב י‡ ,ו .ר˘"י(

כבו„ ˘‰י"˙ על כל יו˘בי ˙בל‰˙ ,י' ˙‰פיל ‰ב˜ול רם‰˘ ,ו‡ לכ‡ור ‰מור ‰על ‰ר‚˘˙

בטח ˘‡ל ‡˙ מר „"ר ˘ . .י' ב‰נו‚ע ל‰מיחו˘ ˘לו‡ ,ם ‡ין לז˘ ‰ייכו˙ ל‰ילוך
„‰מים בר‚ל ,כוונ˙י ˘לפעמים ב‚י„ים ˜„‰ים ‰רחו˜ים יו˙ר מ‰לב ‡ינו במ‰ירו˙ כל
כך ככל „‰רו˘ ‰ילוך „‰מים.
ועל פי ‰נזכר לעיל ב‡„ם ˙‰ח˙ון ב‚ופו ,מובן יו˙ר „יו˜ ל˘ון רז"ל "עוונו˙ ˘‡„ם
„˘ בע˜ביו" )ע"פ פי' ר‡˘ון „ר˘"י ע"ז יח˘ ,(‡ ,ב‰ן „רו˘‚˘‰ ‰ח ‰מיוח„˙ ˘˙ור‚˘ ב‰ם
פעול˙ ‰לב ,לב י˘ר‡ל˘‡ ,ר ‡פילו ב‚לו˙‡ ער ‰ו‡ ל˙ור ‰ומˆו˙י' ו˜"ל.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' רי‚(

ובמ˘ ‰כו˙ב על „בר ‰מיחו˘ במ„רך כף ‰ר‚ל; ‰רי כבר נ˙ב‡רו ב„‡"ח ]=„ברי
‡ל˜ים חיים – כינוי לספרי חסי„ו˙[ ענין ‰ר‚ל ו‰ע˜ב בפרט ברוחניו˙ .וכ„‡י˙ ˙וספ˙
)עיין ˙ו"‡ ב˙חל˙ו ובל˜ו"˙ ל‚"פ

˘ם‡ ‰"„ ,ין ˜‰ב" ‰ב‡ בטרוני‡ ,ובכ"מ(.

)עפ"ז י˘ ל‰סביר „‰יע) ‰ברכו˙ כ ,‰ב( ‡˘ר בע˜ב ‡ין ˘ייך "כל 1עˆמו˙י ˙‡מרנ"‰
)"מ˘בח‡ן ו‡ו„ן"( ,כי ענינו ˜ב"ע ומס"נ(.

ב˜ול רם" .ומ‡חר ˘נ˙ב‡ר ˘ענין ‰לח˘ ˘ב˙פיל ‰מור ‰על ˙כלי˙ ביטול „‡‰ם
ל˘‰י"˙‰ ,רי „‰בר ‰פל‡ ופל‡‰ :י‡ך יי˙כן ‡˘ר „ו˜‡ בימו˙ ‰מ˘יח ,ע˙ ‡˘ר י‚ל‰

‰ע˜ב ברוחניו˙

‡ומ ıב‰ם ברוחניו˙ ,ובמיל‡ ˙ומ˘ך ‰טב‚ ‰ם ב‚˘מיו˙

ו‰נ ,‰כל ‡‰מור ‰ו‡ ר˜ בזמן ‰ז ,‰ו‡ילו ב˘ני ימו˙ ‰מ˘יח "‡ז י‰י' ˘מונ ‰ע˘ר‰

מˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙ ˘ל „‡‰ם ,וחיסרון ב˙‰בטלו˙ו ל˜‰ב"?‰
]‰בי‡ור „ל˜מן נ‡מר על יסו„ „ברים ˘כ˙ב כ"˜ ‰ר ˜"‰רבי לוי יˆח˜ ˘ני‡ורס‡‰ן זˆו˜"ל ]‡ביו ˘ל
כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע[ על ˘ולי ‚יליוני ספר ‰זו‰ר ˘לו ,ב‰יו˙ו מ˘ולח ל‡ר‚ ıזיר ‰ב"עוון" ‰פˆ˙ ‰י„‰ו˙
במסירו˙ נפ˘ ברוסי‡ ‰סובייטי˙ .נס˙ל˜ ב‚לו˙ו ביום כ' מנחם ‡ב ˙˘"„[.

ובי‡ור ˙‰מי‰ ‰‰לזו טמון ‰ו‡ ב‡ח„ ‰חי„ו˘ים ו‰עילויים ‰נפל‡ים ˘י˙‚לו לע˙י„
לבו‡.
„‰נ ‰עבו„˙ "‰ביטול" בזמן ‰ז‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘כל כוחו˙ „‡‰ם˘ ,כלו ומי„ו˙יו
על כל פרטי‰ם ‰מ ‰בטלים ב˙כלי˙ ‡ל מול ‚„ול˙ו י˙' ומר‚י˘ים ‡˘ר ‡ין ל‰ם ˘ום
מˆי‡ו˙ לעומ˙ו.
ובפרט לע˙י„ לבו‡ ,בבו‡ ‚ו‡ל ˆ„˜‰ ,רי ‡ז י˜וים ב˘למו˙ ‰ייעו„ "ונ‚ל ‰כבו„
˘ ,"'‰כבו„  '‰י˙‚ל ‰וי‡יר בכל מ˜ום ופינ ‰בעולם ,ע„ ‡˘ר "ור‡ו כל ב˘ר יח„יו"
)י˘עי' מ˘ ,(‰ ,כל נבר‡ ונמˆ‡ "יר‡ "‰ויר‚י˘ במוח˘ ‡˙ מˆי‡ו˙ו י˙' ו‚„ול˙ו ,וממיל‡
יכיר בכך ˘‡ין לו מˆי‡ו˙ ‡מ˙י˙ ,וי‰י' בטל ל‚מרי כלפי ˘‰י"˙.
‡מנם‡ ,לו „‰ברים ‡מורים ‡ו„ו˙ כל ˘וכני ˙בל ,מלב„ י˘ר‡ל עם ˜רובו˘ .כ‡˘ר
יבו‡ מ˘יח ˆ„˜נו י˙בט‡ ‡ˆלם ענין ‰ביטול ב‡ופן ‡חר ל‚מרי:

‰˙ (1ילים ל ,‰י.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

ויובן ז ‰ב„˜‰ם מ‡˘ ‰מרו ב‚מר‡ )‚יטין סב (‡ ,על ‰פסו˜ "בי מלכים ימלוכו",
˘רבנן ‰פוס˜ים ‰לכ ‰ב˙ור ‰נ˜ר‡ים "מלכים" ,ו‡ף ˘˘‰י"˙ ‰ו‡ נו˙ן ˙‰ור ‰ו‰ו‡
י˙' ‰מלך ‚‰וזר ומˆוו ,‰מכל מ˜ום נ˜ר‡ ‰חכם בעˆמו "מלך" ,מחמ˙ ˘"‡ינו ˙ופס
מ˜ום מˆ„ עˆמו כלל" ,ו‰ו‡ ר˜ "בביטול ‡ל „בר  '‰ורˆונו וחכמ˙ו" ,ועל כן "„בר
‰מלך ‰ו‡ ˘‰לטון ו‰ו‡ בחינ˙ מלך ˘‚וזר ו‡ומר ˘‡ם יטעון ר‡ובן כך כו' י‰י' כך"
)˙ור‡ ‰ור וי˘ב כז ,ב( ,ו‰יינו˘ ,כ‡˘ר ‰חכם בטל ב˙כלי˙ ‡ל ˜‰ב" ,‰נ˜' ‰חכם ב˘ם
"מלך" כי מעוˆם ביטולו‰ ,רי כ‡˘ר ‰ו‡ מ„בר‡ ,ין ז„‡ ‰ם נפר„ ח"ו ‡˘ר ‡ומר „בריו
˘לו‡ ,ל‡ י˘ כ‡ן „ברי מלכו ˘ל עולם‰˘ ,חכם חוזר בפיו ,ובמיל‡‡ ,ין כ‡ן ‡„ם ˘פל
ובטל‡ ,ל‡ "מלך" ,כי ‰בנ˙ו ו˙‚˘‰ו ופס˜יו ‡ינם כ‡ין ו‡פס‡ ,ל‡ ‰ם ‚ופ‡ פס˜יו ˘ל
˘‰י"˙ ומלכו˙ ‰חכם ‰י‡ מלכו˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰בלב„.
וע„"ז י‰י' לע˙י„ לבו‡ ‡ˆל כל עם י˘ר‡ל ,עם ˜רובו‡˘ ,ז יר‚י˘ו במוח˘ כיˆ„
"י˘ר‡ל ו˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡ כול‡ ח„" )ר‡ ‰ז‰ר ח"‚ ע‚˘ ,(‡ ,כל מˆי‡ו˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‰י‡
מ‰˘ ‰ם מ‡וח„ים וכלולים ב˘‰י"˙ .כי כ‡˘ר יזרח ‡ור ˘‰י"˙ על ˙בל ויו˘בי'‡ ,ז
יכירו י˘ר‡ל ˘‡ינם מˆי‡ו˙ נפר„˙ ממנו י˙' ח"ו‡ ,ל‡ ‰ם מ‡וח„ים עמו י˙' ב˙כלי˙.
ונמˆ‡˘ ,ביטולם ˘ל בני י˘ר‡ל ל‡ י‚רום ל"˘ביר˙" מˆי‡ו˙ם כבכל יו˘בי ˙בל,
‡ל‡ ל‰יפך˘ ,י„עו ויכירו ˘‡מי˙י˙ מˆי‡ו˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‰י‡ ‡˙‰ח„ו˙ם ב˘‰י"˙
˘‰ו‡ ‰נמˆ‡ ‡‰מ˙י.
ומ‡חר ˘נ˙ב‡ר ˘כל מˆי‡ו˙ם ˘ל י˘ר‡ל לע˙י„ ˙‰י' ב‚לוי ר˜ ˙‰‰בטלו˙ ‡ל
˘‰י"˙‰ ,נ ‰יובן מ˘ ‰בזמן ‰ז˙ ‰פיל˙ ‰עמי„‰ ‰י‡ בלחי˘ ‰ולע˙י„ ב˜ול רם „וו˜‡:
„„יבורו ˘ל „‡‰ם מור ‰על מˆי‡ו˙ו ,ועל כן בזמן ‰ז˘ ‰עי˜ר עבו„˙ ‰ביטול ‰ו‡
ל˘לול ‡˙ מˆי‡ו˙ „‡‰ם ,מ˙בט‡ „‰בר בכך ˘˙‰פיל‰ ‰י‡ בלח˘ ו‡פילו ל‡זניו
ל‡ י˘מיע‡ ,ך לע˙י„ ,כ‡˘ר י˙‚ל˘ ‰מˆי‡ו˙ בני י˘ר‡ל ‰י‡ ‚ופ‡ ‚ילוי מˆי‡ו˙ו
י˙' בעולם‰˙ ,י' ˙‰פיל ‰ב˜ול רם ,כי „יבורם ˘ל י˘ר‡ל ומˆי‡ו˙ם ‡ינם „בר נפר„
ממנו י˙' ‡ל‡ ‚ם „יבורם ‰ו‡ ‰ו‡ „יבורו ˘ל ˜‰ב" ,‰מ‡חר ˘„בו˜ים ‰ם ב˙כלי˙ ‡ל
˜‰ב" ,‰וכ‡˘ר י˙פללו ב˜ול רם י˙‚ל ‰לעין כל כיˆ„ כל „יבורם ‰ו‡ ר˜ ‚ילוי ‡ח„ו˙ו
י˙' בעולם.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

רבינו ‰ז˜ן ב‰ל' ˙"˙ ˘ם‡ ,חר ˘‰זכיר

כי ‰ל‡ סיוע ז‡ ‰ינו חיוב עלי‰ן ,ו„ו˜‡

„‡ינן במˆו˙ ˙"˙‡" ,ם ‰י‡ עוזר˙ לבנ‰

לימו„ ‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙ ‰ו‡ חיוב ‚‰ורם

‡ו לבעל ‰ב‚ופ ‰ומ‡„˘ ‰יעסו˜ ב˙ור‰

לברכ .˙"‰ועיי"ע בל˜ו"˘ ˘ם ‡ריכו˙

חול˜˙ ˘כר עמ‰ם ו˘כר„‚ ‰ול מ‡חר

‰בי‡ור ב‚„ר סיוע ז ‰במˆוו˙ ‰בן ו‰בעל

˘‰ם מˆווים ועו˘ים על י„‰ ."‰יינו „בז‰

ע"פ „ברי ‰ר"ן ‚בי חל˜˘ ‰ל ‡˘ ‰במˆו˙

י˘ ל ‰חל˜ במˆו˙ ‰בעל ו‰בן ‚ופיי‰ו,

פו"ר ,ו‡כ"מ(.

ו‰ם ‰ל‡ ב‚„ר "מˆוו ‰ועו˘‡) "‰ל‡
˘‡עפ"כ ל‡ ‰וי טעם ˘יברכו ברכ˙"‰

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז
פטור ‰מלימו„ ˙‰ור – ‰וכיו"ב.

)ו˘פיר

יכולו˙ לברך "ונ˙ן לנו ‡˙

˙ור˙ו" )˘‰רי עפ‰נ"ל ‚ם ל‰ן ני˙נ‰

"˘‰ס ב˜י„ו˘ין במ‡„ ‰מר „"בנו˙יכם"
‡ינן בכלל "ולמ„˙ם ‡ו˙ם".

ועפ"ז

מובן מ˘ ‰ל‡ ‡מר ב‚מר‡

˙‰ור) ‰במ"˙( בנו‚ע )וע"י( ‰מˆוו˙

„נ˘ים י˘ ל‰ן זכו˙ ˙ור ‰מˆ„ ז‰

˘ל‰ן )‡בל בבני נח ‡כן סו"ס ‡ין ˘ייך

˘חייבו˙ ללמו„ ‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙ ל‰ן ,כי

˘יברכו "‡˘ר נ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו"( ,ור‡‰

‡˜„ ‡‰מר בסוט˘ ‰ם "‡ ‡‰ינ ‰מˆוו‰

˘ו"ע רבינו סי' ˜פז ˘מטעם ז‡ ‰ומרו˙

כו' נ‰י „פ˜ו„י ל‡ מפ˜„‡ כו'" ‰כוונ‰

‰נ˘ים בבר"‰ז "ועל ˙ור˙ך ˘למ„˙נו"(.

בז‰ ‰י‡ )ל‡ ˘‡ין למˆו‡ בנ˘ים חיוב

ומ‡חר

˘לימו„ ‰לכו˙ )„מˆוו˙

‡לו( נע˘ ‰ענין ו˙כלי˙ בפ"ע )˘ל
לימו„ ˙‰ור ,(‰מובן ˘˘וב ‡ין ‰ו‡
מו‚בל ר˜ ל˘עˆ"˘ ‰ריכ ‰לי„ע ‰י‡ך
לע˘ו˙ן" בפועל .ולכן ‚ם ‰ ‰˘‡‰יו„ע˙
כבר ‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙ ל ‰ויו„ע˙ "‰י‡ך
לע˘ו˙ן" ,י˘ ל˘ ‰ייכו˙ ללימו„ ˙‰ור,‰
ולכן יכול ‰לברך ברכו˙ ˙‰ור .‰ועפ"ז
מובן מ„˘ ‰יי˜ רבינו וכ˙ב בטעם „נ˘ים
מברכו˙ בר ˙"‰טעם ז„ ‰ו˜‡ כר‡˘ון
ועי˜רי‰˘ ,רי בענין ז ‰י˘ לנ˘ים ˘ייכו˙
ל˙ור ‰מˆ"ע.

וכל

‰ר‡יו˙ „לעיל מן "˘‰ס ˘‡ין

‰נ˘ים בכלל ˙"˙ כלל ‡ינן ס˙יר ,‰כי
‡ף ˘נ˙ב‡ר ˘בלימו„ ‰‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙
ל‰ן י˘ ענין ˘ל לימו„ ˙‰ור ,‰בכ"ז
מכיון ˘חיוב ז ‰מסובב מחיובן במˆו˙
˘ל‰ן‰ ,רי ‡ין לומר ע"ז ˘‰ן "במˆו˙
˙"˙" ,ובמיל‡ ‡ין ˘ייך לומר ˘י˜בלו ע"ז
˘כר כמˆו ‰ועו˘ ‰במˆו˙ ˙"˙ .וע"„
‰מבו‡ר בע"ז ˘ם ‚בי לימו„ ˙‰ור„ ‰ב"נ

דרוש ואגדה

„לימו„ ˙‰ור ,‰כ"‡( בנו‚ע ל"זכו˙
˙ור ,"‰פירו˘ בנו‚ע ל˘‰כר ‰מיוח„ ˘י˘
על מי ˘"מפ˜„‡" ,מˆו˙ לימו„ ˙‰ור‰
כ"מˆוו ‰ועו˘„˘ ,"‰ו˜‡ ˘כר ז) ‰זכו˙
מˆו˙ ˙"˙( "מ‚נ‡ כולי ‡‰י" .ול‰כי
בלימו„ ‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙ ל‰ן‡ ,ם כי י˘
ל‡˘ ‰בז ‰יו˜ר מעל˙ ˙‰ור ‰כו' ,מ"מ
‡ין ‰י‡ "מˆוו ‰ועו˘ ,"‰ו‡ין ל ‰זכו˙ זו
„˙ור˘ ‰י˘נ ‰למˆוו ‰ועו˘ .‰וז‰ו כוונ˙
"˘‰ס במ‡י „ל‡ רˆ ‰לומר „‰נ˘ים זכיין
בלימו„ ‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙.

ומע˙‰

י"ל

„כ˘מ˜˘‰

בסו‚יין

"‡ילימ‡ זכו˙ ˙ור‡ ‡‰ ‰ינ ‰מˆוו‰
כו'" ‰כוונ‚ ‰ם על ˙‰ור˘ ‰לומ„˙ ל„ע˙
ל˜יים מˆוו˙י .‰ועפ"ז יומ˙˜ ‚ם ˜‰ס"„
"‡ילימ‡ זכו˙ ˙ור‰˘ "‰ו‡ )‚ם ובעי˜ר(
על ענין ז˙„ ‰ור) ‰יו˜ר ˙‰ור˘ (‰י˘נו
בנ˘ים ,ומ"מ ‰מס˜נ‡ "‡ ‡‰ינ ‰כו'"
כי ‚ם בז‡" ‰ינ ‰מˆוו) ‰ב˙ור‰ (‰י‡",
כנ"ל.

ומע˙‰

י˙ב‡ר ˙ירו"˘‰ ıס „זכיין

ב˘בע מˆוו˙ „י„‰ו‡„ ,ף ˘י˘ בז ‰מעל˙

„ו˜‡ ב‡˜רויי בניי‰ו לבי כני˘˙‡ וב‡˙נוי

˙‰ור ‰כנ"ל ,ע„ ˘‰ו‡ ככ ,‚"‰בכ"ז "‡ין

‚בריי‰ו כו' ,ור˜ זכו˙ זו „‡‚ר‡ כו' ˙ול‰

מ˜בלים עלי‰ם ˘כר כמˆו ‰ועו˘ין ‡ל‡

ל ‰לסוט ,‰כי ב‰ך מיל˙‡ ˘פיר י˘ ל‰ן

כמי ˘‡ינו מˆוו ‰ועו˘ ."‰ור˜ לז ‰כיוון

זכו˙ ˘ל מˆו ‰ועו˘ ,‰וכמו ˘‡‰ריך

מדוע תפש משה
את הלוחות?

בין חמימות הנחש
לקרירות העקרב
במ„בר „‚‰ול ו‰נור‡ נח˘ ˘רף וע˜רב
)ח ,טו(

בנו‚ע ל‡„ם ‰עומ„ ב˙פיל‡ ‰י˙‡ ב‚מ' "נח˘
כרוך על ע˜בו ל‡ יפסי˜ ,ע˜רב כרוך על ע˜בו
יפסי˜" )ברכו˙ ל ,ב( .וי˘ לב‡ר „‰ברים בעבו„˙
„‡‰ם ל˜ונו:
‡י˙‡ בספר ערכי ‰כינויים
˘נח˘ ‡רסו חם ,וע˜רב ‡רסו ˜ר .ועפ"ז מובן
בעבו„˙ „‡‰ם"‰˘ ,נח˘" מור ‰על ‡„ם ˘י˘ בו
"חמימו˙" ו˙‰ל‰בו˙ בעניני עולם ‰ז ,‰ועי"ז ˘י˘
‡ˆלו ˙‰ל‰בו˙ בעולם‰ ,רי ז ‰מפחי˙ ‡ˆלו ‡˙
˙‰‰ל‰בו˙ ב˜„ו˘ .‰ו"ע˜רב" מור ‰על ‡„ם ˜ר
˘‡ין בו חיו˙ וחמימו˙ כלל.
)מערכ˙

נח˘(

"ע˜רב" ‚רוע יו˙ר מ"נח˘" .כי ,ב˘ע˘ ‰י˘ לו
˙‰ל‰בו˙ וחום‰ ,נ‚‰ ‰ם ˘זˆ‡ ‰לו בעניני ‰עולם,
‡בל ‡עפ"כ ‰רי ז ‰מור ‰על חיו˙ ,ובמיל‡ יכולים
ל‰חליף ז‡˙ בחיו˙ ו˙‰ל‰בו˙ ב˜„ו˘‡ .‰בל
ב‰יו˙ו ב˜רירו˙˘ ,ז‰ו סימן על ‰יפך ‰חיו˙‰ ,רי
ז‚ ‰רוע ‰רב ‰יו˙ר.
ועפ"ז יובנו „ברי ‚‰מר‡:
כ‡˘ר י‰ו„י עומ„ ב˙פל ,‰ולפ˙ע ‡וחז˙ בו
חמימו˙ ˘ל ‰עולם" ,נח˘ כרוך על ע˜בו" – ‰נ‰
‚‰ם ˘‡ין ז ‰כפי ‰רˆוי ,מ"מ" ,ל‡ יפסי˜"‡ ,ין
לו ל‰פסי˜ מ˙פל˙ו ,כי ‡ם ל‰מ˘יך ל˙‰פלל .כי,
סוף-כל-סוף ,כיון ˘י˘ בו חיו˙ ,י‰פך ‡˙ ‰חיו˙
ו˙‰‰ל‰בו˙ ל˜„ו˘.‰

ו‡˙פו˘ ב˘ני ‰לוחו˙ ו‡˘ליכם מעל ˘˙י י„י
ו‡˘ברם לעיניכם
)ט ,יז(

 ‰˘˜‰ב‡ור ‰חיים " '˜‰למ‰ ‰וˆרך ל˙ופסם
ו‰ל‡ בי„ו ‰יו" )וכן ˘˜‰ו ב‡ל˘יך"˘ ,ך ע ˙"‰ועו„(?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
בלוחו˙ ˘ניו˙ ‡מרו חז"ל
˘מ˘ ‰נ ‚‰בעין טוב ‰ונ˙נם לי˘ר‡ל ,ו‰יינו,
˘נ˙נו לו עˆמו‡ ,ך ‰ו‡ בעינו ‰טוב ‰נ˙נם
לי˘ר‡ל .וע„"ז י"ל ‚ם בלוחו˙ ר‡˘ונו˙˘ ,נ˙נו
למ˘ ‰במ˙נ ,‰ומ"מ ל‰יו˙ו "טוב עין" ל‡ ‰י'
ב„ע˙ו ל˜נו˙ם לעˆמו ‡ל‡ לי˙נם לי˘ר‡ל .וז‰ו
˘מ˘מיענו ‰כ˙וב "ו‡˙פו˘ ‚ו' ו‡˘ברם"˘ ,לפני
˘מ˘˘ ‰בר ‡˙ ‰לוחו˙‰ ,נ ‰מכיון ˘ב˙חיל‰
נ˙כוון לי˙נם לי˘ר‡ל‰ ,י' ˆורך ב˙פי˘ ‰מיוח„˙
כ„י ל‰פ˜יע מח˘ב˙ו ˜‰ו„מ˙ ול˜נו˙ם לעˆמו כ„י
˘י‰יו ˘לו ל‚מרי ,ו‡ח"כ ˘ברם.

)˙נחומ‡ פר˘˙נו ט(

ומז ‰רו‡ים ‚ו„ל ‡‰ב˙ו ˘ל מ˘ ‰לˆ‡ן
מרעי˙ו:
‡מרו חז"ל )˘מו"ר פמ"‚ .‰ ,ועו„( בטעם ‡מיר˙
"‡נכי ‡ '‰ל˜יך" ל' יחי„‰˘ ,ו‡ "לי˙ן פ˙חון פ‰
למ˘ ‰ללמ„ סני‚ורי‡ במע˘‰ ‰ע‚ל  . .ל‡ ל‰ם
ˆוי˙ ‡ . .ל‡ לי לב„י" .וע„"ז ‰ו‡ בנו‚ע ל˘ביר˙
‰לוחו˙˘ ,מˆ„ ‚ו„ל ‡‰ב˙ו ˘ל מ˘ ‰ומסיר˙
נפ˘ו עבור כלל י˘ר‡ל ,רˆ ‰לסל˜ מ‰ם כל ˘ייכו˙
ל˘ביר˙ ‰לוחו˙ ,כך ˘כל ז ‰י‰י' ר˜ על "‡חריו˙ו"
בלב„ ,ולכן "˙פ˘" ‰לוחו˙˘ ,י‰יו ˘לו ל‚מרי.

‡בל כ‡˘ר עומ„ ב˙פל˙ו ו‡וחז˙ בו ˜רירו˙,
"ע˜רב כרוך על ע˜בו" – ‰נ‚‰ ‰ם ˘ז‰ו ר˜ על
ע˜בו‰ ,יינו ˘˜‰רירו˙ ל‡ פעל ‰במוחו ולבו‡ ,ל‡
ר˜ בע˜ביים ,מ"מ ,יפסי˜ מ˙פל˙ו .כי‡ ,ם ב‡מˆע
˙‰פל‡ ‰וחז˙ בו ˜רירו˙‰ ,ע„ר ‰חיו˙‰ ,רי זו
ר‡י' ˘כל ס„ר ‰עבו„˘ ‰לו ‡ינו כ„בעי ,ולכן עליו
ל‰פסי˜ מס„ר עבו„ ‰ז ,‰ולפ˙וח בס„ר עבו„‰
ח„˘ – עבו„ ‰מ˙וך חיו˙ ו˙‰ל‰בו˙.

ו‡ף ˘ל‡ ‰י˙ ‰לו ˘ום ˘ייכו˙ לחט‡ ‰ע‚ל
)‡פילו ל‡ ב‚„ר „י˘ בי„ו למחו˙‰˘ ,רי ‰י' ב‰ר(,
מ"מ ,ל‡ זו בלב„ ˘„˙˘‰ל ע„ כ„י מסיר˙ נפ˘
לפעול כפר ‰על ‰חט‡ )כמו ˘‡מר "‡ם ˙˘‡
חט‡˙ם ו‡ם ‡ין מחני נ‡ ‚ו'"(‡ ,ל‡ ˘‚ם ˘ביר˙
‰לוחו˙ )˘ב‡ ‰בסיב˙ חט‡ ‰ע‚ל( ע˘ ‰מ˘‰
ב‡ופן ˘‰ו‡ בלב„ ‡‰חר‡י לז.‰

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' (375

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ'  51ו‡ילך(

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ברכ ˙"‰טעם ˘‡ינו ˘ייך בכל ‰נ˘ים

נח‡ ,ף ˘‡ינו ב‡ לכ˙חיל ‰מˆ"ע ,כ"‡

ולכל ‰יו˙ר ‰ו"ל ל‰בי‡ו כטעם נוסף

‰כנ ‰מוכרח˙ ב˘ביל „בר ‡חר – ˜יום

)וכן  ‰˘˜‰ב˘ו"˙ בי˙ ‰לוי ח"‡ סי' ו על ‚‡‰ור

מˆו˙ ‡לו – מ"מ נע˘ ‰עי"ז ענין לעˆמו,

ו˙ירוˆו ˘ם ˆ"ע ל‰עמיסו בל' ‚‡‰ור(.

לימו„ ˙‰ור ‰מˆ"ע .ומחמ˙ כל ז ‰י˘ בו

ונר‡‰

„‰ו‡ ע"„ „‡˘כחן

)ב"˜ לח,

‡ .סנ„‰רין נט .‡ ,ע"ז ‚‚ (‡ ,בי נכרי ‰לומ„
˙ור˘" ‰נ‡מר ‡˘ר יע˘‡ ‰ו˙ם „‡‰ם ‚ו'

מצות ת"ת בנשים
יסיק דחיובן בלימוד הלכות הצריכות הוי בגדר ת"ת ולא רק הכשר מצוה /
יפלפל במה שהש"ס לא הזכיר חלקן הנ"ל בת"ת אלא דוקא הא דאקרויי ואתנויי
לבנייהו ולבעלייהו

‚רסינן

ב˜י„ו˘ין כט‡„ :ין ‡˘‰

חייב˙ ב˙"˙ מ„‡מר ˜ר‡ בפר˘˙נו
ולמ„˙ם ‡ו˙ם ‡˙ בניכם ,בניכם ול‡
בנו˙יכם ,ו‰בי‡ו ל„ינ‡ רבינו ‰ז˜ן ב‰ל'
˙"˙ פ"‡ ‰י"„ „‡˘‡ ‰ינ ‰במˆו˙ ˙"˙
כו' ,וסיים "ומכל מ˜ום ‚ם ‰נ˘ים חייבו˙
ללמו„ ‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙ ל‰ן לי„ע ‡ו˙ן

‚‰ר"‡ ‡ו"ח סי' מז סי"„ ˘כ˙ב על „ברי
‚‡‰ור ‰נ"ל „„‰ברים "„חויין מכמ‰
פנים ו˜ר‡ ˆווח ולמ„˙ם ‡˙ בניכם ול‡
בנו˙יכם ‰י‡ך ˙‡מר וˆונו ונ˙ן לנו"(,
ועו„ ‡ ‡‰מרו בברכו˙ יז ע"‡ .ועו„ עיי'
בסוט ‰כ‡ ע"‡ ‚בי זכו˙ ˙‰ול ‰לסוט‰
"זכו˙ „מ‡י‡ ,ילימ‡ זכו˙ ˙ור‡ ‡‰ ‰ינ‰

)‰וב‡

מˆוו ‰כו'" ,מ˘מע ל„‰י‡ „‡ינ ‰בכלל

במ‚"‡( .ו‰נ ‰כ' רבינו ‰ז˜ן ב‰ל' ברכו˙

˙"˙; ומ˙ר ıע"פ ‰מימר‡ "נ˘ים במ‡י

כו'" ונסמן על ‚‰ליון לספר ‚‡‰ור

˘‰חר סו"ס מז ˘מˆ„ חיובן ללמו„
‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙ מברכו˙ נמי ברכ˙
˙‰ור) ‰ו‡ח"כ ‰וסיף טעם ‡חר לז,‰

זכיין ב‡˜רויי בניי‰ו לבי כני˘˙‡ וב‡˙נוי
‚בריי‰ו כו'"‰ ,רי „ר˜ בז ‰זכו˙ם ו‡ין
ל‰ם זכו˙ „לימו„ מ˘ל‰ן.

טו

‚ם ‰ענין ‰נפעל ע"י לימו„ ˙‰ור‰„ ,‰רי
‰ו‡ ככ.‚"‰

]ו‡˘כחן

„ו‚מ‡ ל„בר ב˜„˘ים,

כ‰נים לוים וי˘ר‡לים ל‡ נ‡מר כו' למ„˙

עיי' זבחים י‚ ע"‡ „י"‡ „‰ולכ˙ „‰ם

˘‡פי' נכרי ועוס˜ ב˙ור) ‰ב˘בע מˆוו˙

למזבח על מנ˙ לזור˜ו ‰וי‡ מ„' עבו„ו˙

„י„‰ו ,סנ˘ '‰ם( ‰רי ‰ו‡ ככ‰ן ‚„ול".
ו‰נ ‰ח˘יבו˙ זו בנכרי ‡ינ ‰ס˙ם ענין
בפ"ע ˘ל מע˘ ‰חיובי ,כמו כל מע˘‰
˘ל מˆו˘ ‰עו˘ ‰וכיו"ב‡ ,ל‡ ‰י‡ מˆ„
מעל‰ ‰מיוח„˙ ללימו„ ˙ור„ ‰ו˜‡,
וכמ"˘ ב˙וס' ˘ם „"ל‰כי נ˜ט כ‚"‰
מ˘ום „כ˙י' י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים ו„ר˘י'
)‰וריו˙ י‚ (‡ ,מכ‰ ‚"‰נכנס לפני ולפנים
כו'"˘ ,זו‰י מעל˙ ˙‰ור .‰ולכ‡ור„‰ ‰בר
נפל‡ מן „‰ע˙ ˘‰רי ˙‰ור ‰ל‡ ני˙נ‰
‡ל‡ לי˘ר‡ל ,ומ‰˘ ‰נכרים מו˙רים
ללמו„ ˙ור‡) ‰ף כי "נכרי ˘עוס˜ ב˙ור‰
חייב מי˙ ,"‰כמבו‡ר בסו‚יין ,סנ˘ '„‰ם(,
‰ו‡ ר˜ לפי ˘נˆטוו ל˜יים ז' מˆוו˙ ב"נ
וˆריכים ללמו„ ‰לכו˙י‰ן ב˘ביל לי„ע
‡יך לע˘ו˙ ,ומ‡ין ל‰ם ‰מעל„ ‰עס˜

˘מח˘ב ‰פוסל˙ ב) ‰ו‰לכ ‰כן ,ר‡‰
רמב"ם ‰ל' פסו‰מ"˜ פי"‚  .(„"‰ובי‡ר
‡‚‰ון מר‚ˆוב

)ˆפע"נ ע ˙"‰ר"פ מסעי ,ועו„(

„‡ף ˘‰‰ולכ‰ ‰כרחי˙ ‰י‡ )בנ„ו"ז(
ב˘ביל ‰זרי˜˘ ‰ל‡ח"ז ,סו"ס ‡חר ˘י˘
בˆ ‰ורך וחיוב נע˘ ‰ח˘יבו˙ בפ"ע ו‰וי
עבו„˘ ‰מח˘ב ‰ב ‰פוסל˙ .וב‡מ˙ ‚ם
מ‡ן „פלי‚ ˘ם ע"ז ‰ו‡ כי ס"ל „"‡פ˘ר
בל‡ ‰ילוך ˘וחט בˆ„ ‰מזבח" .מי‰ו
בני„ון „בר ‰מוכרח בעˆם ,וע"„ נ„ו"„,
י"ל ˘‚ם ר"˘ מו„˘ ‰נע˘ ‰ענין וח˘יבו˙
בפ"ע[.

ומע˙‰

מובן ע„"ז בלימו„ ˙‰ור‰

„נ˘ים„ ‡‰„ ,חייבו˙ ללמו„ ‰לכו˙
ˆ‰ריכו˙ ל‰ן‡ ,ם ˘‰ו‡ )ל‡ מˆ„ מˆו˙
לימו„ ˙‰ור ‰מˆ"ע ,כ"‡( ב˘ביל "לי„ע

˙‰ור‡˘) ‰ינ ‰במˆוו˙ ˘ל‰ם( .ועל

‰י‡ך לע˘ו˙ן" )‰יינו ˘‰ו‡ „בר ‰כרחי

כרחין ˆ"ל „מ‡חר ˘בפועל מחויבים

ב˘ביל ˜יום ‰מˆו˙( ,בכ"ז נע˘‰ ‰לימו„

ב"נ ללמו„ ‰לכו˙ „מˆו˙ ‡לו )מ˘ום

ענין בפ"ע .ולכן מברכו˙ ‰ן מ˘ו"ז ברכו˙

„ ‡‰בל‡" ‰ל‡ יוכלו ל˜יימן(‰ ,נ‡ ‰ף

˙‰ור .‰ומ˙ור ıבפ˘טו˙ „‡ינו ס˙יר‰

"לי„ע ‡‰יך לע˘ו˙ן" ,ו‡"כ ‰ב˜י‡‰

˘לימו„ם ‰ו‡ ב˘ביל ˜יום ‰מˆו˙ ,מ"מ,

לילפו˙‡ „"בניכם ול‡ בנו˙יכם" ,כי ‡כן

)עיי' ברכי

כיון ˘עכ"פ סוף סוף נע˘ו מחויבים

‡ינן במˆו ‰זו „˙"˙ ‰מ„ובר˙ כ‡ן ,וע„יין

‰ילפו˙‡ "‡˙ בניכם ול‡ בנו˙יכם" מ˘מע

יוסף סי' מז ‡ו˙ ז( לכ‡ו' ‡ין ˘ייך לחייב‰

ללמו„ ˙ור˘ – ‰וב י˘ ב‰ם ‚ם „‚‰רים

י˘ ל‰ן ˘ייכו˙ בענין ˘ל חיוב לימו„

„‡ינן בלימו„ ˙‰ור ,‰וכל' רבינו ‚ופי'

בברכ˙ ˙‰ור ‰מטעם ז ,‰ומע˙‡ ‰יך

„לומ„ ˙ור ,‰כולל מעלו˙ ‰נ"ל‡ .ו

˙ור ‰כ‚„ר בפ"ע ,ו„ו"˜ ‰יטב ˘רבינו

"‡˘‡ ‰ינ ‰במˆו˙ ˙"˙" )ועיין בבי‡ורי

‰בי‡ רבינו כטעם ר‡˘ון ועי˜רי לחיוב

בס‚נון ‡חר ,לימו„ ˙ור˙ ז' מˆו˙ ע"י בני

נ˜ט "‡˘‡ ‰ינ ‰במˆו˙ ˙"˙" ,ול‡ כ˙ב

עיי' ל‰לן( .ולכ‡ו' מוכח „‰וי מ‚„ר ˙"˙
ממ˘ ול‡ ר˜ מע˘‰„ ‰כ˘ר מˆו˘) ‰מˆ„

ועו„

ˆ"ע ב‰נ"ל ב‰ל' ברכו˙ ˘‰חר,

חיובן במˆוו˙ ‡לו מחוייבו˙ נמי ל‰כ˘יר

„‰ל‡ חיוב לימו„ ‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙ ‰ו‡ –

עˆמן ל˜יומן ע"י י„יע˙ ‰לכו˙י‰ן(.

כל˘ון רבינו עˆמו – בכ„י "לי„ע ‡ו˙ן",

‡יבר‡

„יל"ע בז ‰טוב‡ כי פ˘טו˙

ב„יני' ופטור ‰מללמו„ ‰‰לכו˙

