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בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

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

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



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‡ח"ז: מ‰רו ועלו ‡ל ‡בי" . . ל‰בי‡ו ‡ליו מˆרימ‰.

מ‰י ‰נחיˆו˙ ב"מ‰ירו˙" ‰נ"ל? 

‡ח„ מ‰‰סברים בז‰, עפ"י ‰מבו‡ר בפר˘"י בפ' וי˘ב, ˘‡בילו˙ יע˜ב על בנו 
יוסף ‰י˙‰ כנ‚„ כ"ב ˘נים ˘ב‰ן ל‡ ˜יים יע˜ב מˆו˙ כיבו„ ‡ב ו‡ם. ולכן ביו„עו 
‡ל  ועלו  "מ‰רו  ‰˘בטים  מן  יוסף  „ר˘  ‰ס˙יימו,  יע˜ב  עונ˘  ˘ל  ‰˘נים  ˘כ"ב 
כ‰רף  עכבם ‡פילו  "ל‡  ל‰יו˙  ומוכרח  ˘זמן ‰עונ˘ ‰ס˙יים, ˆריך  כיוון  ‡בי...". 

עין".

˘ל  בכיוון  ל‰˘˙מ˘  ˆריך  ˘ב‰ם  מ˜רים  י˘נם   :'‰ בעבו„˙  מכך  ו‰‰ור‡‰ 
˘ל‡  י˙יר‰  ז‰ירו˙  כ‡ן  ˘נ„ר˘˙  ל„ע˙  ועונ˘. ‡בל ˆריך  "˘מ‡ל „וח‰" - ‚בור‰ 
מוכרחים ‡˙  ˘‡ין  מ‚יע ‰ר‚ע  כ‡˘ר  מי„  מכפי ‰ˆורך.  יו˙ר  זו  במי„‰  ל‰˘˙מ˘ 
‰„חי' ו‰‚בור‰, חייבים, ב‡ופן ˘ל מ‰ירו˙ לפעול בכיוון ˘ל חס„ ו˜ירוב – "ימין 

מ˜רב˙".

(˙ר‚ום מל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 390)

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‡ח, בן וב˙ – ומ‰ עם ‰‡ם?

מוכח  ‡יך   / זר‰?  עבו„‰  לעבו„  ‰‡„ם   ˙‡ ‰מסי˙ים  בין  ו‡חו˙  ‡ם  נזכרו˙  ל‡  מ„וע 
מ‰כ˙ובים ˘מ„ובר כ‡ן על ‡י˘ במיטב ˘נו˙יו, ול‡ בˆעיר ‡ו ז˜ן? / בי‡ור ‡ופן ‰‰ס˙‰ 

לעבו„ עבו„‰ זר‰ ˘בז‰ י˙ב‡ר ‰„ו‚מ‡ו˙ ˘‰וב‡ו בכ˙וב

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 148 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ˙י ˜בר ‰˜ב"‰ מ˙ים? / ˜בור˙ מ˙ים לפני בי˜ור חולים?

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סימני ‰כ˘רו˙ בעבו„˙ ‰‡„ם 

˘וו‰  ‰‚˘מיו˙  עם  ‰‡„ם  עבו„˙  ˘˙‰י‰   / ‰"מ„בר"  למ„ר‚˙  י˙עלו  וחי  ˆומח  ˘„ומם 
ב"ימין" ו"ב˘מ‡ל" / מע˘יו ולבו ˘ווין בעבו„˙ו י˙' / לב„ו˜ ˘וב ו˘וב ‡ם עוס˜ ב‡כיל‰ 

לעבו„˙ו י˙' ‡ו ל˙‡וו˙ו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 375 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
˘חיט‰ וב˘ר ˙‡ו‰ / "מ˘נכנסו ל‡רı" בכל יום ויום

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ב„ין ‡נ˘י עיר ‰נ„ח˙ ˘ע˘ו ˙˘וב‰

˘וב‰ מפ˜יע‰  י˜˘‰ על בי‡ורי ‰מפר˘ים במ˘"כ ‰רמב"ם „˙˘וב‰ מועל˙ נ‚„ ‰כלל „‡ין̇ 
עונ˘י בי"„ / יסי˜ בי‡ור מחו„˘ „ע"י ‰˙˘וב‰ כ‡ן נפ˜עים מ‚„ר ˆיבור ל‚„ר יחי„ים

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 106 ו‡ילך)

יז ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עבו„˙ ‰פרנס‰

‰ (ר‡‰ טו, יח) ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ל ֲ‡ כ… יָך ּב¿ ∆̃ ל… ָך ‰' ‡¡ ַרכ¿ ּוב≈

יט „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פי˙ויי ‰יˆר ב‰חל˘˙ ‰חינוך ‰כ˘ר

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
ע˙ לחס„ וע˙ ל‚בור‰

ובמי„˙  ‰חס„  במ„˙  ‰‡„ם  ‰˘˙מ˘ו˙  בין  ‰נחוˆ‰  ‰‰בחנ‰  ‡ו„ו˙  ˜ו„˘  „ברו˙  ל˜ט 
‰‚בור‰

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

אח, בן ובת – ומה עם האם?
מדוע לא נזכרות אם ואחות בין המסיתים את האדם לעבוד עבודה זרה? / איך 
מוכח מהכתובים שמדובר כאן על איש במיטב שנותיו, ולא בצעיר או זקן? / 
ביאור אופן ההסתה לעבוד עבודה זרה שבזה יתבאר הדוגמאות שהובאו בכתוב

לעבו„‰  ‡ו˙ו  ˘מסי˙ים  ‡ליו  ‰˜רובים  מפני  ‰‡„ם   ˙‡ ‰כ˙וב  מז‰יר  בפר˘˙נו 
זר‰: 

בס˙ר  כנפ˘ך  רעך ‡˘ר  חי˜ך ‡ו  ב˙ך ‡ו ‡˘˙  בנך ‡ו  בן ‡מך ‡ו  יסי˙ך ‡חיך  "כי 
ול‡  לו  ˙‡ב‰  ל‡   .  . ו‡בו˙יך  י„ע˙ ‡˙‰  ל‡  ונעב„‰ ‡ל˜ים ‡חרים ‡˘ר  נלכ‰  ל‡מר, 
˙˘מע ‡ליו . . כי ‰רו‚ ˙‰ר‚נו, י„ך ˙‰י' בו בר‡˘ונ‰ ל‰מי˙ו וי„ כל ‰עם ב‡חרונ‰" 

(פר˘˙נו י‚, ז-י). 

(˘נמנו  ‰י„ועים  ‰˜רובים  ˘בע˙  מ˙וך  ˜רובים  ‡רבע‰  כ‡ן  מזכיר  ‰כ˙וב  ו‰נ‰, 
‡ב,   – כ‡ן  נ˙פר˘ו  ˘ל‡  ˘לו˘‰  עו„  ו‡˘‰; ‡ך ˜יימים  ב˙  בן,  ‡ח,  פ' ‡מור):  ב˙חיל˙ 

‡ם ו‡חו˙. 

עלי‰ם  יפול  ˘ל‡  לפי   - ו‰‡ם  ‰‡ב  לזכור  ח˘˘‰  ל‡  "‰˙ור‰  ‰‡ברבנ‡ל:  וכ˙ב 
‰מ˘פט 'כי ‰רו‚ ˙‰ר‚נו י„ך ˙‰י' בו בר‡˘ונ‰', כי ‡יך יˆו‰ ‡˙ ‰‡„ם ˘י‰רו‚ בי„יו 

‡˙ ‡ביו ו‡˙ ‡מו ‡˘ר ‰חמיר‰ כל כך בכבו„ם ובמור‡ם?!".

במ˜ר‰  ‰‡„ם  יע˘‰  ב‡מ˙  מ‰  ‰כ˙וב  פיר˘  ל‡  מ„וע   ,‰˘˜ ע„יין  לכ‡ור‰  ‡ך 
˘‡ביו ‡ו ‡מו ‰סי˙ו‰ו לע"ז?!

ל‡  למ‰  וע„יין ˜˘‰:  ו‡ם,  ‡ב  ל‚בי  ר˜  מיי˘בים  ˘כל „ברי ‰‡ברבנ‡ל  ז‡˙,  ועו„ 
פיר˘ ‰כ˙וב ‡˙ ‰‡חו˙?

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

˘יו„ע  מפני  ‰י‡  ˘לו  ˘‰‰˙ל‰בו˙  ‡מנם  י˙כן  ‰רי  עמי˙ך"   ˙‡ ˙וכיח  "‰וכח 
˘בטבעו  מפני  ˘ז‰ו  י˙כן ‚ם  במ˙ן-˙ור‰, ‡בל  מ‰˜ב"‰  ז‰  ˘מע‰ ˆיווי  ˘נ˘מ˙ו 

-  ̇ ‰ו‡ במ„˙ ‰‚בור‰ ו‰„ין, ולכן מפנ‰ ז‡˙ ("ער לָ‡זט „ָ‡ס ‡ויס") כלפי ‰זול

כיˆ„ ‰י‡ ‰‰וכח‰ ˘ע˘יי˙ו ‰י‡ כ„י ל˜יים מˆו˙ ‰בור‡? – כ‡˘ר מ˜יים ˘˙י 
עו˘‰  ˘כן, ‡ילו ‰י'  מˆ„ ‰‚בור‰,  ˘‰י‡  ומˆו‰  מˆ„ ‰חס„,  ˘‰י‡  מˆו‰  מˆוו˙, 
ז‡˙ מˆ„ טבע נפ˘ו, ל‡ ‰י' מ˜יים ‡˙ ‰מˆו‰ ‰˘ני', כיון ˘בטבע ‰‡„ם ‚ובר ‡ו 

ˆ„ ‰חס„ ‡ו ˆ„ ‰‚בור‰.

(פורים ˙˘כ"‡)

ל‰יו˙ מונחים בענינים נעלים, וב˘ע˙ 
מע˘‰ ‚ם בענינים פ˘וטים
"ו‡ל‰ ˙ול„ו˙ יˆח˜ בן ‡בר‰ם ‡בר‰ם ‰ולי„ ‡˙ יˆח˜".

‡י˙‡ בספרים  ב˘ם ‰בע˘"ט ˘בפסו˜ ז‰ י˘ ˜ו˘י‡ ו˙ירוı: ‰˜ו˘י‡ ‰י‡ – ‡יך 
‡פ˘ר ל‰יו˙ "יˆח˜ בן ‡בר‰ם", ‰רי ‡בר‰ם ענינו חס„, ויˆח˜ ענינו ‚בור‰, וכיון 
˘‰ם ב' ‰פכים, ‡יך ‡פ˘ר ˘יˆח˜ י‰י' בן ‡בר‰ם? ו‰˙ירוı ‰ו‡ – "‡בר‰ם ‰ולי„ 
ל‰מˆומˆם  חס„  ל‰מ˘יך  כ„י  בעולם  וˆמˆום  י˘ ‚בור‰  ˘מˆ„ ‰חס„  יˆח˜",   ˙‡

ועני.

ענין  י˘נו  ‡בר‰ם  ‡ˆל  ˘‚ם  ‰‰˙כללו˙,  ענין  ז‰  ‰רי  חב"„  חסי„ו˙  ובל˘ון 
‰‚בורו˙.

‰˙עס˜   – ‚יס‡  מח„  ‰בע˘"ט:  ‡ˆל  ‚ם  מˆינו  ‰פכים)  (‰˙כללו˙  ז‰  וענין 
‰בע˘"ט עם יל„ים ˜טנים, וע„ ˘‰י' (ל‡ מלמ„, ‡ל‡) עוזר למלמ„ , ˘ז‰ו ˆמˆום 
ביו˙ר (˘ב‡ מˆ„ ‡‰ב˙ו ל‰ם וכו'), ול‡י„ך ‚יס‡ – ‚ם ‡ז ‰יו ‡ˆלו ענינים נעלים 

ביו˙ר, רזין ורזין „רזין, ‚ילוי ‡לי‰ו וכו '.

וכמו"כ „ור˘ים מחסי„ים ˘י‰יו ‡ˆלם ב' ‰˜וין ביח„ – ל‰יו˙ מונחים בענינים 
‰פ˘וטים  בענינים  ‚ם  ל‰˙עס˜  מע˘‰  וב˘ע˙  ‰חסי„ו˙,  ב˙ור˙  ביו˙ר  ‰נעלים 

ביו˙ר .

(˘"פ חיי ˘ר‰ ˙˘"כ)

‰„ילו‚ מ‚בור‰ לחס„ ב‡ופן ˘ל מ‰ירו˙
מי„  ממ˘יך  חי",  ‡בי  ‰עו„  יוסף  "‡ני  ב‡מרו  ‡חיו  ‡ל  יוסף  ˘‰˙וו„ע  ל‡חר 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

על  ˜‡י  ˘"חמור"  עמו",  ˙עזוב  עזוב  ‚ו' 
˘˘ונ‡  "˘ונ‡ך",  ˘‰ו‡  ‰‚וף,  חומריו˙ 
‡˙ ‰נ˘מ‰ וכו', ו‡עפ"כ, ‡ין ל˘בור ‡˙ 

חומריו˙ ‰‚וף, כי ‡ם, לבררו ולזככו.

לעˆמו ˆריכים  בנו‚ע  ˘‚ם  מובן  ומז‰ 
˘ל  ‰נ‰‚‰  ˙‰י'  ˘ל‡  ל‰ז‰ר  לפעמים 
‡ם  כי  ‰‚וף),  חומריו˙  (˘ביר˙  ‚בור‰ 
‡ל‡  וזיכוך),  (בירור  חס„  ˘ל  ‰נ‰‚‰ 
‰נכונ‰  במ„‰  ל‰יו˙  ˆריך  ˘‰חס„ 

וב‡ופן ‰רˆוי...

 - ב„בר  ‰נכונ‰  ‰‰בחנ‰  „רו˘‰  וכ‡ן 
‰חס„  בין  ולערבב  ל‰חליף  ˘ל‡  ל‰ז‰ר 
ל‰‚בור‰, ˘ל‡ ל‰˘˙מ˘ במ„‰ זו ב˘ע‰ 
לי„ע  ‡ל‡  ב‰פכ‰,  ל‰˘˙מ˘  ˘ˆריכים 
‰חס„  ב˜ו  ל‰˙נ‰‚  ˆריכים  ענין  ב‡יז‰ 
וב‡יז‰ ענין ˆריכים ל‰˙נ‰‚ ב˜ו ‰‚בור‰.

(ענינו  ‰˙ור‰  ע"י  נע˘י˙  זו  ו‰בחנ‰ 
˘מלמ„˙  ‰ור‡‰,  מל˘ון  יע˜ב),  ˘ל 
י„‰  ועל  ענין,  בכל  ‰נכונ‰  ‰„רך  ומור‰ 
(מ„˙ו  „חס„  ‰˜וין  בב'  ‰‰נ‰‚‰  נע˘י˙ 
יˆח˜)  ˘ל  (מ„˙ו  ו‚בור‰  ‡בר‰ם)  ˘ל 

כ„בעי למ‰וי.

(˘"פ וי˘ב ˙˘י"ב)

ז‡˙  מב‰יר  ˘רבינו ‰ז˜ן  - ‰‡מ˙ ‰י‡ 
ב„רך  עו˘‰  (˘ם): "‡‡"כ  ב‰מ˘ך „בריו 
ל‰ˆיל  לו  ‰י‡  טוב‰  ז‰  ˘ˆער  ˙˘וב‰, 

נפ˘ו כו' ". -

וי˙יר‰ מז‰ - טוען ‰ו‡ - ל‡ ר˜ ˘‡סור 
לˆער ‡˙ עˆמו, ‡ל‡ ‡„רב‰, ˆריך ל‚מול 
לנ‰ו‚  ˘ˆריך  כ‡מור,   .  . עˆמו  עם  חס„ 

במ„˙ו ˘ל ‡בר‰ם, מ„˙ ‰חס„.

ולכן, י˘ ל‰„‚י˘ ‚ם ‡˙ ‰ˆורך במ„˙ 
‡ין  לעˆמו  ˘בנו‚ע  ‰יינו,  ‰‚בור‰, 
‡ל‡  ‰חס„,  במ„˙  ‰‰נ‰‚‰  על  ל‰˜פי„ 

ˆריך לנ‰ו‚ (‚ם) במ„˙ ‰‚בור‰...

ל‰˘˙מ˘ בכל מ„‰ 
בזמן ‰מ˙‡ים

ל‰יו˙  ˆריכ‰  כלל  ˘ב„רך  ‡ף  ‡מנם, 
ל‰זול˙,  בנו‚ע   (‰˜„ˆ) חס„  ˘ל  ‰נ‰‚‰ 
ו‰נ‰‚‰ ˘ל ‚בור‰ (מ˘פט) בנו‚ע לעˆמו, 
לעˆמו  בנו‚ע  ˘‚ם  לפעמים  מˆינו  מ"מ, 

נ˘לל˙ מ„˙ ‰‚בור‰.

‰בע˘"ט   מ‡מר  י„וע  ול„ו‚מ‡: 
˘ונ‡ך  חמור  ˙ר‡‰  "כי    ̃ ‰פסו בפירו˘ 

כ˘עוב„ ר˜ ב˜ו ‡ח„ – ‡ין ‰וכח‰ ˘ז‰ ל˜יים רˆון ‰'
לחיי  בן ˜יסמ‡ "מ‰ ‡ני  יוסי  ר'  ˙ר„יון ‡ˆל  בן  חנינ‡  ר'  ˘˘‡ל  ב‚מר‡   מוב‡ 
˘כ‡˘ר   , ̇ בחסי„ו ומבו‡ר  וכו'",  לי„ך  ב‡  מע˘‰  כלום  לו,  ‡מר  ‰ב‡,  ‰עולם 
רו‡ים ˘י‰ו„י ז‰יר במˆו‰ מיוח„˙, ‡זי יכול ל‰יו˙ – כפי ˘‰מˆי‡ו˙ ‰י‡ – ˘ז‰ו 

לפי ˘רוˆ‰ ל˜יים רˆון בור‡ו, ‡בל יכול ל‰יו˙ ‚ם ˘ז‰ו מˆ„ טבע נפ˘ו,

ע„יין ‡ין ‰וכח‰  ‚ם ˆ„˜‰, ‰רי  ונו˙ן  נפ˘ו,  בטבע  פזרן  ˘‰ו‡  מי  ול„ו‚מ‡:   -
˘עו˘‰ ז‡˙ כ„י ל˜יים רˆון בור‡ו,

וע„"ז בˆ„ ‰‰פכי: כ‡˘ר מי˘‰ו עוס˜ ב‰˙ל‰בו˙ ובל‰ט ("˜ָ‡כט זיך") במˆו˙ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

כוונ˙ו  וזו  ו‰‡ם,  ‰‡ב   ˙‡ מזכיר  כן  ˘‰כ˙וב  ל‰‚ר"‡),  ‡לי‰ו  (‡„ר˙  מפר˘ים  י˘  ב. 
ב‰˙יבו˙ "‡ו רעך ‡˘ר כנפ˘ך" – "רעך ז‰ ‡ב, ‡˘ר כנפ˘ך זו ‡ם, ˘‰‡ם ‡ו‰ב˙ ‡˙ 

בנ‰ יו˙ר מן ‰‡ב". 

כי  ל˘נים,  כנפ˘ך"  ‡˘ר  "רעך  ‰˙יבו˙   ˙‡ לחל˜  ‰ו‡  חי„ו˘  פ˘וטו  לפי  ‡מנם 
‰ל˘ון "‡˘ר כנפ˘ך" מ˘מעו ˘ב‡ ב˙ור פירו˘ ל˙יב˙ "רעך" ול‡ כענין נוסף ונפר„.  

וכן ב‡מ˙ מבו‡ר מ„ברי ר˘"י, ˘פיר˘: "‡˘ר כנפ˘ך – ז‰ ‡ביך", ˘י˘ כ‡ן כוונ‰ 
‡ל ‰‡ב „ו˜‡ (ור‡‰ ב‚ור ‡רי' מ‰ ˘פיר˘, וחל˜ על „ברי ‰ר‡"ם כ‡ן. עיי"˘). 

ברם, לפי ר˘"י מ˙חז˜˙ ‰˜ו˘י‡: למ‰ ‰זכיר ‰כ˙וב ר˜ ‡˙ ‰‡ב – ול‡ ‡˙ ‰‡ם?

וחומר  לך, ˜ל  לך ‰כ˙וב ‡˙ ‰חביבין  ר˘"י: "פיר˘  לפי ‰מ˘ך „ברי  ובפרט ˜˘‰ 
עˆמו  ר˘"י  ˘פיר˘  וכמו  מ‡ביו,  יו˙ר  ו‡פילו  בנ‰  על  חביב‰  ‰‡ם  ˘‰רי   – ל‡חרים" 
(˜„ו˘ים יט, ‚) ˘‰מˆי‡ו˙ ‰טבעי˙ ‰י‡ "˘‰בן מכב„ ‡˙ ‡מו יו˙ר מ‡ביו מפני ˘מ˘„ל˙ו 

ב„ברים", ולמ‰ ל‡ נזכר‰ כ‡ן? 

‚. וי"ל בבי‡ור ‰ענין: 

ב‡מˆע  ‰נמˆ‡  ‡„ם   – ‰ו‡  כ‡ן  ‰כ˙וב  ˘נ˜ט  ˘‰"ˆיור"  עול‰,  ר˘"י  ˘יט˙  לפי 
˘נו˙יו, ˘מח„ ‚יס‡ ‡ביו בחיים ו‰ו‡ מ˜בל ‰˘פע‰ ממנו, ומ‡י„ך ‚יס‡ כבר י˘ לו בן 

וב˙ ‚„ולים ˘יכולים ל‰˘פיע עליו. 

וכן מ˘מע ‚ם ממ‰ ˘נ‡מר "י„ך ˙‰י' בו בר‡˘ונ‰ ל‰מי˙ו" – ˘‡ינו מ˙‡ים ב‡„ם 
ז˜ן ˘‡ין כחו במ˙ניו עו„, ו‚ם ל‡ בˆעיר ביו˙ר, ‡ל‡ ב‡„ם מבו‚ר במיטב ˘נו˙יו. 

"„יבר  מ˜ום  מכל  וז˜ן,  לˆעיר  ‚ם  מ˙ייחס˙  ‰פר˘‰  כללו˙  ˘בו„‡י  ˘‡ף  ו‰יינו, 
‰כ˙וב ב‰וו‰" (כל˘ון ר˘"י בכמ‰ מ˜ומו˙ ו‚ם בפסו˜ „י„ן ‚ופ‡), ונ˜ט „ו‚מ‡ מוח˘י˙ מ‡„ם 

כז‰ ˘‰˜ים מ˘פח‰ וי˘ לו בן וב˙ ‡ך ע„יין ל‡ ‰‚יע לז˜נ‰. 

עליו  ל‰˘פיע  וינסו  ‡חרים  ˘יבו‡ו  ‰„בר  רחו˜  ז˜נ‰  ל‚יל  ˘‰‚יע  ˘מי  [ול‰וסיף, 
ל˘נו˙ ‡˙ ‡ורח חייו ˘‰ור‚ל בו רבו˙ ב˘נים, וכנר‡‰ במוח˘]. 

„. ומע˙‰ י˙ב‡ר בפ˘טו˙ למ‰ ‡ין ‰כ˙וב מזכיר ‡˙ ‰‡חו˙ ו‡˙ ‰‡ם: 

˘‰י‡   – ‡חו˙ו  עם  י˙יר‰  ˜ירב‰  לו  ˘˙‰י'  ר‚יל  ‡ינו  מ˘פח‰,  בעל  מבו‚ר,  ‡„ם 
עˆמ‰ ב„רך כלל כבר נ˘ו‡‰ ובעל˙ מ˘פח‰ מ˘ל‰ – ב‡ופן ˘‰י‡ ˙ˆליח לפעול עליו 

בעניני ‡מונו˙ ו„יעו˙ ו˙סי˙ ‡ו˙ו לסטו˙ מ„רך ‰י˘ר. 

וכעין ז‰ בנו‚ע ל‡מו: ‡מנם י˘ ל‡„ם ˜ירב‰ עם ‡מו, ‡בל ‡ין בכוח‰ – ב„רך כלל 
– ל‰˘פיע עליו בעניני ‡מונ‰. 

וז‰ ˘‰כ˙וב כן ‰זכיר ‡˙ ‰‡˘‰ ו‡˙ ‰ב˙, ‰יינו, ˘י˘ ל‰ן ‰˘פע‰ על ‰‡„ם – י˘ 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰ב„ל בענין ז‰ בין ‡˘‰ וב˙ לבין ‰‡ם: 

בי˙  ב‡ו˙ו  ˘חיים  מ‡ו„,  ‚„ול‰  מיוח„˙, ˜ירב‰  ˘כנו˙  ל‡„ם  י˘  ו‰ב˙  עם ‰‡˘‰ 
י„י ‰סבר‰  על  ל˘כנע ‡ו˙ו  בכוחן  ולכן, ‡ף ‡ם ‡ין  וכו' –  רבו˙  ˘עו˙  ביח„  ונמˆ‡ים 
˘כלי˙, מכל מ˜ום, ‰ו‡ יכול ל‰יו˙ מו˘פע מ‰ן מˆ„ עˆם ‰˘כנו˙ ו‰˜ירב‰ ‰י˙יר‰; 

מ˜ום ‰רי  מכל  וכו',  ˘ל ˜ירב‰  ר‚˘  ח˘ ‡לי'  ˘‡ף ‡˘ר  ל‰‡ם,  בנו‚ע  ˘ונ‰ ‰„בר 
בפועל "עסו˜" ‰ו‡ יו˙ר עם ‡ו˙ם בני מ˘פח‰ ˘עמ‰ם ‰ו‡ חי ביח„ – ‰‡˘‰ ו‰יל„ים, 

ולכן רחו˜ ‰„בר ˘„ברי' יפעלו בו ˘ינוי מ‰ו˙י ע„ כ„י עבו„‰ זר‰. 

ומובן ˘י˘ ‰ב„ל בענין ז‰ בין ‰‡ם ו‰‡חו˙ (˘‡ו˙ן ל‡ ‰זכיר ‰כ˙וב) – לבין ‰‡ב 
עˆם  מˆ„  ר˜  ל‡  ‰‡„ם  על  מ˘פיעים  ו‰‡ח  ‰‡ב  כי  ‰כ˙וב),  ‰זכיר  (˘‡ו˙ם  ו‰‡ח 
˜ירב˙ ‰מ˘פח‰, ‡ל‡ מˆ„ ˘„רכו ˘ל ‡„ם ל‰˙ייעı עם ‡ביו ו‡חיו ול˜בל מ‰ם „ברי 

˘כנוע ו‰סבר‰, ולכן ‰זכיר ‡ו˙ם ‰כ˙וב בין ‡לו ˘עלול ‰‡„ם ל‰˙פ˙ו˙ מ‰ם.  

מיכ‰  ב˘ם  ‡י˘  ‰י'  ˘˘ם  יז),  פר˜  ˘ופטים  (ס'  מיכ‰  „פסל  ‰י„וע  מ‰סיפור  [ול‰עיר 
˘‚נב כסף מ‡מו, ול‡חר מכן ‰ו„‰ בז‰ ˘ל˜ח ‰כסף ו‡מר‰ לו ‡מו ˘יע˘‰ מז‰ פסל 

ומסכ‰ וכן ע˘‰ – ‰רי ˘‰ו˘פע מ‡מו לעבו„ עבו„‰ זר‰.

‡מנם ˘ם ‰ו‡ מ˜ר‰ בל˙י ר‚יל, ˘‰רי ‚נב ˙חיל‰ מ‡מו; ועו„ ז‡˙, ˘מס˙בר לומר 
פר˘"י  (ור‡‰  ע˘יי˙ ‰פסל  בענין  ר˜  עליו  ו‡מו ‰˘פיע‰  זר‰,  עבו„‰  עב„  כן  לפני  ˘‚ם 

˙˘‡ לב, „. סנ‰„רין ˜‚, ב ובפר˘"י ˘ם). ו‡כמ"ל]. 

כ‡ח„  "‡מך"   ˙‡ מזכיר  ‰כ˙וב  ‡ין  ˘‡מנם  עו„,  נזכיר  ‰ענין  ול˘לימו˙   .‰
מ‰מסי˙ים, ‡ך ‰י‡ נזכר˙ כחל˜ מ‰˙ו‡ר ˘ל ‰‡ח – "כי יסי˙ך ‡חיך בן ‡מך", ור˘"י 

מפר˘: "‡חיך – מ‡ב, ‡ו בן ‡מך – מ‡ם". 

מז‰  י˙יר‰  בלב„, ‡ך  מ‡ביו  עם ‡חיו  ל‡„ם ˜ירוב ‰„ע˙  י˘  טבעי  ˘ב‡ופן  ו‰יינו, 
‰י‡ ‰˘ייכו˙ ו‰˜ירב‰ ˘ל ‰‡„ם עם מי ˘‰ו‡ ‡חיו מ‡מו, מˆ„ ˘י˘ ל‰ם ‡ם מ˘ו˙פ˙, 
וכנר‡‰ במוח˘, ולכן מזכיר ‰כ˙וב ‡˙ "בן ‡מך" ב‰„‚˘‰ י˙יר‰, כי מˆ„ ‰˜ירב‰ ‰ו‡ 

מ˙ייעı עמו יו˙ר וכו' וי˘ יו˙ר ח˘˘ ˘יו˘פע ממנו. 

יˆ‡˙ם  ˘˘ניכם  לך,  חביב  ˘‰ו‡  ‡מך,  "בן  ‰˙וספו˙:  מבעלי  ז˜נים  ב„ע˙  [ר‡‰ 
ז‰   ˙‡ ז‰  ל˘נו‡  ˘„רכן  ועו„  לז‰,  ז‰  כך  כל  חביבין  ‡ינן  ‰‡ב  בני  ‡בל  ‡ח„,  מבטן 
מפני ‰ירו˘‰". ול‰עיר ‚ם מז‰ ˘בברכ˙ יˆח˜ ליע˜ב (˙ול„ו˙ כז, כט. ור‡‰ ר˘"י ˘ם) ‡מר 

לו "וי˘˙חוו לך בני ‡מך" – ול‡ "בני ‡ביך" – ל‰„‚י˘ ‰˘ייכו˙ ‰י˙יר‰ ˘ביני‰ם]. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

וע‡כו"כ כ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ בן ‡בר‰ם יˆח˜ 
ויע˜ב, בו„‡י ˘ˆריך ל‚מול חס„ עמו.

˙פל‰  ‡ו„ו˙  כ˘מ„ובר  ובמיל‡, 
 - וכיו"ב  ל˙ור‰,  ע˙ים  ˜ביעו˙  בˆיבור, 
חס„  ל‚מול  ˆריך  לר‡˘  ˘לכל  ‰ו‡  טוען 
 ıבחו ˘ורר  ˘עכ˘יו  וכיון  עˆמו,  עם 
 ‡„ ˜‡לט,  ‡ים  ‡יז   ‡„") חום  ‡ו  ˜ור 
ˆרכו  „י  י˘ן  ל‡  וע„יין  ‰ייס"),  ‡ים  ‡יז 
י„ח‰  ‡ויס‚ע˘ל‡פן"),  ניט  נ‡ך  ‡יז  ("ער 
זמן,  ל‡חרי  ב˙ור‰  ‰עס˜  ‡ו  ‰˙פל‰   ˙‡
ב‰˙‡ם לנוחיו˙ ˘לו - ל‡חרי ˘ינ‰ עריב‰ 
זיין ‚וט ‡ויס‚ע˘ל‡פן"),  וועט  ער  ("ווען 
ומ‰ ‚ם - טוען ‰ו‡ - ˘ע"פ „ברי ‰רמב"ם  
וכפי  ˘עו˙",  "˘מונ‰  ‰ו‡  ‰˘ינ‰  זמן 
  ̆ ממ" ל„בר  סימן  ‡בר‰ם   ‰מ‚ן  ˘מבי‡ 
לי",  ינוח  ˘מונ‰)  (ב‚ימטרי‡  ‡ז  "י˘נ˙י 
וועט  ("ער  ופנוי  ר‚וע  ‰ר‡˘  י‰י'  ‡ז  ור˜ 

‰‡בן ‡ רו‡י˜ע ˜‡פ") ללימו„ ‰˙ור‰.

˘ל  ענין  ‡ו„ו˙  כ˘מ„ובר  וע„"ז 
(פר˜  ב˙ני‡   כמוב‡   - ול„ו‚מ‡  ‡˙כפי‡, 
ע„  סעו„˙ו  ומ‡חר  ל‡כול   ıחפ˘"  – כז) 
ל‡חר ˘ע‰ ‡ו פחו˙ ועוס˜ ב˙ור‰ ב‡ו˙‰ 
˘ע‰, כ„‡י˙‡ ב‚מר‡  ˘ע‰ רביעי˙ מ‡כל 
ו‰יו  ˙"ח,  מ‡כל  ˘˘י˙  ˘ע‰  ‡„ם  כל 
זו, ‡ף  לכוונ‰  ˘עו˙  ˘˙י  עˆמם  מרעיבים 
˘‚ם ‡חר ‰סעו„‰ ‰יו לומ„ים כל ‰יום":

יו„ע   - "חסי„"  ו‚ם  "למ„ן"  ל‰יו˙ו 
בענין  פ"‚  ‰˙˘וב‰   ב‡‚ר˙  מ"˘  ‰ו‡ 
ב„ורו˙  ˘"‡פילו  וסי‚ופים  ˙עניו˙ 
‰ר‡˘ונים . . ל‡ ‰יו מ˙ענין בכ‰‡י ‚וונ‡ 
˘‡פ˘ר   .  . "מי  מ˘‡"כ  ‰ברי‡ים",  ‡ל‡ 
ח"ו  מיחו˘  ‡ו  חולי  לי„י  לבו‡  ˘יוכל 
טוען   - ובמיל‡  ‡ל‰",  ב„ורו˙ינו  כמו 

עליו  סעו„˙ו, ‡ל‡  ל‡חר  יכול  ‰ו‡ - ‡ינו 
בו˜ר  ‡רוח˙  ל‡כול  יום  בכל  ל‰˜פי„ 
וכמנ‰‚  "ברע˜פעסט",  ‰מ„ינ‰:  [ובל˘ון 
‰מ„ינ‰: "„ז˘וס", "מיל˜", "˜רע˜ערס"] 

בזמנ‰!

‰"ברי‡ים"  ומן  ‰˘"ס,  בזמן  ‰י'  ‡ילו 
‡רוח˙   ˙‡ ל‡חר  יכול  ‰י'   - ‰ו‡  טוען   -
˘‰מנ‰‚  למרו˙  ˘ע˙יים:  למ˘ך  ‰בו˜ר 
"ברע˜פעסט"  ל‡כול  כול‰  ב‡מרי˜‰ 
‡˙כפי‡  עו˘‰  ‰ו‡  ‰י'  ‰˜בוע,  בזמן 
ל‡חר  וו‡לט ‚עפר‡וועט ‡˙כפי‡")  ("ער 

‰"ברע˜פעסט" ב"˘˙י ˘עו˙",

‡בל   .  . ו˘לום"  "חס   - ‰מנ‰‚  לבטל 
ל„חו˙ - ‰י' ביכל˙ו,

‡נו  ˘‡ין  ‡ל‰",  "ב„ורו˙ינו  מ˘‡"כ 
יכול  כיˆ„   - ‰˘"ס  ˘בזמן  כ‰"ברי‡ים" 

ל‡חר סעו„˙ו?!...

‡„ם  "‡ין   - לטעון  ממ˘יך   - ובכלל 
ר˘‡י לחבול בעˆמו " (ב"˜ ˆ‡, ב) [וע„ ˘י˘ 
˙ע˘‰,  בל‡  עובר  בעˆמו  ˘‰חובל    ̇ „עו
˘נ‡מר  "ר˜ ‰˘מר לך ו˘מר נפ˘ך מ‡„", 
ל‡  ‡ל‡  ‡ינו  ‰˘מר  ˘נ‡מר  מ˜ום  "וכל 
˙ע˘‰ "], ו‡ף ˘"‰חובל בעˆמו . . פטור", 
מ„יני  ˘פטור  [‰יינו,  ר˘‡י "  "‡ינו  מ"מ, 
‡„ם וחייב ב„יני ˘מים ], "לפי ˘‡ין נפ˘ו 
בע‰"ב  ˘‰ו‡  נכסיו  (כמו  ˜נינו  ‡„ם  ˘ל 
"‡ין  ולכן,  ‰˜ב"‰ ",  ˜נין  ‡ל‡  עלי‰ם), 
לˆערו  ול‡   .  . כלל  ‚ופו  על  ר˘ו˙  ל‡„ם 
מ‡כל  ‡יז‰  במניע˙  ‡פילו  ˆער  ב˘ום 
ומ˘˜‰" (כמ"˘ רבינו ‰ז˜ן  (˘ו"ע חו"מ ‰לכו˙ 
‡יך  ובמיל‡,  ס"„)),  ו„יני‰ם  ונפ˘  ‚וף  נז˜י 

יכול - טוען ‰ו‡ - לˆער ‡˙ עˆמו ב‡יחור 
‰סעו„‰?!...



  ‰וספ‰ . כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙
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

וב‚פן  לפני  ‚פן  "ו‰נ‰  ‰פסו˜  על 
„ר˘ו  ט-יו"„)  מ,  (וי˘ב  ˘רי‚ים"  ˘ל˘‰ 

 .  . י˘ר‡ל  ‡לו  "‚פן   :(‡ ˆב,  (חולין  חז"ל  

˘ל˘‰ ˘רי‚ים ‡לו ˘ל˘‰ ר‚לים".

ל‚'  ˘ייכים  ‰ר‚לים   '‚˘ י„וע   ו‰נ‰ 

‰‡בו˙,  כנ‚„  נ˙˜נו  "˘‰מוע„ים  ‰‡בו˙, 

וע˘י  לו˘י  „כ˙יב   ‡בר‰ם,  כנ‚„  פסח 

יˆח˜,  כנ‚„  ˘בועו˙  ‰י',  ופסח  עו‚ו ˙, 

ב˘ופר  ‰י'  ˙ור‰  מ˙ן  ˘ל  ˘ופר  ˘˙˜יע˙ 

מ‡ילו ˘ל יˆח˜, סוכו˙ כנ‚„ יע˜ב, „כ˙יב  

̇ " (טו‡ו"ח סו"ס ˙יז)... ולמ˜נ‰ו ע˘‰ סוכו

י˘ר‡ל  ‡לו  "‚פן  ענין  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 

ר‚לים"  ˘ל˘‰  ‡לו  ˘רי‚ים  ˘ל˘‰   .  .

מי˘ר‡ל  כ‡ו"‡  ˘‡ˆל  ‰‡„ם,  בעבו„˙ 

("‚פן") ˆ"ל ענינם ˘ל ‚' ‰‡בו˙ ("˘ל˘‰ 

˘רי‚ים") - ˘עבו„˙ו ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰ן ב˜ו 

‰חס„ (מ„˙ו ˘ל ‡בר‰ם) ו‰ן ב˜ו ‰‚בור‰ 

ע"י  נע˘‰  ז‰  וענין  יˆח˜),  ˘ל  (מ„˙ו 
‰ור‡‰ ,  מל˘ון  יע˜ב),  ˘ל  (ענינו  ‰˙ור‰ 
ב˜ו  ל‰˘˙מ˘  י˘  מ˙י  יו„עים  י„‰  ˘על 

‰חס„ ומ˙י י˘ ל‰˘˙מ˘ ב˜ו ‰‚בור‰.

ל‡ ל‰˘˙מ˘ במ„˙ ‰חס„ 
כ„י לפטור ‡˙ עˆמו

בחיי  מי˘ר‡ל  כ‡ו"‡  ‡ˆל  ול„ו‚מ‡ 
‰יום-יום:

יכול   - כ˘לעˆמ‰  ‰חס„  מ„˙  מˆ„ 
לכל  (ו‡„רב‰:  ‚ם  חס„  ב‚מילו˙  לעסו˜ 
לר‡˘) עם עˆמו . . ˘כן, ‡ף ˘‡ינו מרמ‰ 
ויו„ע  ניט")  זיך  נ‡רט  ("ער  עˆמו   ˙‡
מעמ„ו ומˆבו ˘‡ינו ר‡וי, ‰רי, ענינ‰ ˘ל 
‚ם  חס„  ל‚מול   - ‰ו‡  טוען   - ‰חס„  מ„˙ 
מ‡בר‰ם  ו˜"ו  ובמכ"˘  ר‡וי,  ˘‡ינו  למי 
לערביים,  ‡פילו  חס„  ‚ומל  ˘‰י'  ‡בינו, 

עת לחסד ועת לגבורה
מצד מדת החסד כשלעצמה - יכול לעסוק בגמילות חסד גם (ואדרבה: לכל 

לראש) עם עˆמו... / ובכלל - ממשיך לטעון - "אין אדם רשאי לחבול בעצמו" 
ובמילא, איך יכול לצער את עצמו באיחור הסעודה?!...

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

קבורת מתים לפני 
ביקור חולים?

‡חרי ‰' ‡ל˜יכם ˙לכו ‚ו' ובו ˙„ב˜ון
ובו ˙„ב˜ון – ‰„ב˜ ב„רכיו, ‚מול חס„ים, ˜בור מ˙ים 
ב˜ר חולים, כמו ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰
(י‚, ‰. ר˘"י)

˘נ˜ט  בר˘"י  ‰„ברים  בס„ר  לעיין  י˘ 
חולים",  "ב˜ר  ‡ח"כ  ור˜  מ˙ים"  "˜בור  ˙חיל‰ 
"ב˜ר  י˘  ˘˙חיל‰  ‰ו‡  ‰‡„ם  בחיי  ‰ס„ר  ו‰רי 
לעיין,  י˘  ‚ם  מ˙ים"?  ור˜ ‡ח"כ "˜בור  חולים" 
˘ב‚מ' (סוט‰ י„, ‡) ‰וב‡ ‚ם ניחום ‡בלים, ור˘"י 

‰˘מיטו.

וי˘ לומר בבי‡ור ‰„ברים:

ח˘˘  ב‰ם  ˘י˘  ענינים  נו˜ט  כ‡ן  ר˘"י 
‰ם  ˘טירח‡  מ‡חר  ב‰ם,  י˙עס˜  ל‡  ˘‰‡„ם 
על  ו‡עפ"כ  סכנ‰,  ח˘˘  ‡יז‰  ב‰ם  ˘י˘  ‡ו  לו 

‰‡„ם ללכ˙ ב„רכי ‰˜ב"‰ ול‚מול  חס„ים ‡לו.

ו‡ח"כ  מ˙ים"  "˜בור  ‰ו‡  „בריו  ˘ס„ר  וז‰ו 
"ב˜ר חולים", כי ‰ס„ר ‰ו‡ ב‡ופן „"מן ‰˜ל ‡ל 
˘י˘  „‡ף  מ˙ים",  "˜בור  כו˙ב  ˙חיל‰  ‰כב„". 
˘‰‡„ם  ח˘˘  בז‰  ‡ין  ‡בל  וי‚יע‰,  טרח‰  בז‰ 
„‰‚ם  חולים",  "ב˜ר  כו˙ב  ו‡ח"כ  עי"ז.  יוז˜ 
י˘  מ˙ים, ‡בל  מ˜בור˙  מועט˙  טרח‰  בז‰  ˘י˘ 
מ˜ום לח˘ו˘ ˘‰מב˜ר יוז˜ ממחל˙ו ˘ל חבירו.

‡בלים,  ניחום  ˘‰˘מיט  מ‰  ‚ם  יובן  ומע˙‰ 
וב˜ר  מ˙ים  מ"˜בור  מ˜"ו  ‰ו‡  מובן  „‰רי 
טרח‰  ב‰ם  ˘י˘  ‰נ"ל  בענינים  „מ‰  חולים", 
ב˜ר   – חולי  סכנ˙  ב‰ם  ˘י˘  ‡ו  מ˙ים,  ˜בור   –
‰˜ב"‰  ב„רכי  לי„ב˜  ‰‡„ם  על  מ"מ  חולים, 
„"נחם  בענין  ו˜"ו  כ"˘  ‡לו,  חס„ים  ול‚מול 
‰יז˜  ח˘˘  ול‡  טרח‰  ל‡  בז‰  ˘‡ין  ‡בלים", 

ל‡„ם, „בו„‡י על ‰‡„ם לע˘ו˙ כן. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 53 ו‡ילך)

מתי קבר הקב"ה מתים?
‡חרי ‰' ‡ל˜יכם ˙לכו ‚ו' ובו ˙„ב˜ון
ובו ˙„ב˜ון – ‰„ב˜ ב„רכיו, ‚מול חס„ים, ˜בור מ˙ים 
ב˜ר חולים, כמו ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰
(י‚, ‰. ר˘"י)

ל‰וכיח  כ˙ובים  ‰וב‡ו   (‡ י„,  (סוט‰  ב‚מ' 
˘‰˜ב"‰ בי˜ר חולים ו˜בר מ˙ים, ‡ך בר˘"י ל‡ 
„‰ניח‡  בי‡ור,  וˆריך  ‡לו.  ‰וכחו˙  כלל  ‰וב‡ו 
לעיל  ר˘"י  פיר˘  כבר  חולים,  לבי˜ור  בנו‚ע 
‡ˆל  חול‰  לב˜ר  ‰˜ב"‰  ˘ב‡  ויר‡,  פ'  ברי˘ 
ל˜מן  ר˜  מˆינו  מ˙ים  ˜בור˙  ‡ך  ‡בינו,  ‡בר‰ם 
ב˜ר‡ בנו‚ע ל˜בור˙ מ˘‰, ו‰ו"ל לר˘"י ל‰בי‡ו 
כ‡ן כ‰וכח‰ לפירו˘ו, מ‡חר ˘ל‡ למ„נו על ז‰ 

ע„יין?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

‰כוונ‰  ‡ין  ‰˜ב"‰  ע"י  מ˙ים  ˜בור˙  בענין 
ר˜ ל˜בור˙ מ˘‰ ‰ב‡ ל˜מן, ‡ל‡ ל˜בור˙ ‡‰רן, 
מוכח  ‰כ˙ובים  ˘מפ˘טו˙  עלי',  למ„נו  ˘כבר 

˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ז‰ ˘˜בר ‡˙ ‡‰רן.

‡לעזר  י„ו  על  ‰יו  ‡‰רן  מי˙˙  בזמן  ˘‰רי, 
יכול  ‰י'  ל‡  ‡לעזר  כח).  כ,  ח˜˙  (ר‡‰  ומ˘‰  בנו 
ב‚„י  כבר  ˘לב˘  מ‡חר  ב˜בור˙ו  ל‰˙עס˜ 
‡סור  ‚„ול  ולכ‰ן  ‚„ול,  כ‰ן  ונע˘‰  ‡‰רן, 
ליטמ‡ ‡פילו ל‡ביו. כן מ˘‰ רבינו ל‡ ‰י' יכול 
‚„ול  ככ‰ן  ˘˘מ˘  מ‡חר  ב˜בור˙ו  ל‰˙עס˜ 
מ‚„ול˙ו  ˘‰ורי„ו‰ו  מˆינו  ול‡  בימי ‰מילו‡ים, 
זו, ו‡"כ ‚ם עליו נ‡סר ליטמ‡. ˘‡ר י˘ר‡ל, ל‡ 
כפי  ‡‰רן   ˙‡ ל‰ם  ˘‰ר‡ו  ע„  ˘מ˙,  כלל  י„עו 
כט).  ˘ם,  ח˜˙  (פר˘"י  במט‰"  "מוטל  כבר  ˘‰ו‡ 

ו‡"כ, על כרחנו לומר ˘‰˜ב"‰ ˜בר ‡˙ ‡‰רן.

מ˙ים  ל˜בור˙  ‰וכח‰  ר˘"י  ‰בי‡  ל‡  ולכן 
מפ˘טו˙  מוכרח  ˘כבר  מ‡חר  ‰˜ב"‰  ע"י 
‰כ˙ובים ˘‰˜ב"‰ ‰˙עס˜ ב˜בור˙ ‡‰רן. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 53 ו‡ילך)



ט

סימני הכשרות בעבודת האדם 
שדומם צומח וחי יתעלו למדרגת ה"מדבר" / שתהיה עבודת האדם עם 

הגשמיות שווה ב"ימין" ו"בשמאל" / מעשיו ולבו שווין בעבודתו ית' / לבדוק 
שוב ושוב אם עוסק באכילה לעבודתו ית' או לתאוותו

ו"מעל˙ ‚ר‰",  פרס‰"  ˘˙‰י‰ "מפרס˙  ב‡כיל‰ ‰ם  ט‰ר˙ ‰ב‰מ‰ ‰מו˙ר˙  סימני 
ור˜ ב‰יו˙ ˘ני סימנים ‡לו, ‰נ‰ "‡ו˙‰ ˙‡כלו" (פר˘˙נו י„, ו).

ועל „רך ‰‰לכ‰ מˆינו ˘ני ‡ופנים במ˘מעו˙ סימנים ‡לו: „‡פ˘ר לפר˘ ˘‰סימנים 
‰‚ורם  ‰ו‡  ‰ו‡  ‚ר‰,  ומעל˙  פרס‰  מפרס˙  ˘‰ב‰מ‰  מ‰  „עˆם  ‰ט‰ר‰,  ‚ורמי  ‰ם 
‡ו  לט‰ר‰  ˜˘ורים  ‡ינם  ˘‰סימנים  ‰ו‡  ‡חר  ו‡ופן  ב‡כיל‰;  ומו˙ר˙  ט‰ור‰   ‡‰˙˘
˙ור‰  ו˜בע‰  ‚ר‰,  ומעלו˙  פרס‰  מפריסו˙  ‚ם  ‰ן  ‰ט‰ורו˙  ˘‰ב‰מו˙  ור˜  לטומ‡‰, 
˘נב„ו˜ סימנים ‡לו בכ„י לי„ע ‡יזו ‰י‡ ‰ט‰ור‰, ‡בל ‰סימנים ‰מ‰ ענין חיˆוני בלב„ 
רי˘  ‰רו‚ˆ'ובי  ל‰‚‡ון  ‰רמב"ם  על  פענח  בˆפנ˙  בז‰  ‰˘˜ו"ט  (ור‡‰  ‰ט‰ר‰  לעˆם  ˘ייך  ˘‡ינו 

‰ל' מ‡כלו˙ ‡סורו˙).

ו‰כל  מ˜ר‰,  ב„רך  ˘‰ו‡  ˘ום „בר  ˘‡ין  בפנימיו˙ ‰˙ור‰ ‰ו‡  ו‰נ‰, ‡ח„ ‰יסו„ו˙ 
מ˜ר‰.  ב„רך  ˘בו„‡י ‡ינו  ב˙ור‰ ‰˜„ו˘‰  ˘‰ו‡  ענין  ובו„‡י  מלמעל‰,  ומסו„ר  מכוון 
לו  „ומ‰  ור˜  ל‰נמ˘ל  כלל  ˘ייך  ˘לכ‡ור‰ ‰מ˘ל ‡ינו  ˘ב˙ור‰,  ונמ˘ל  מ˘ל  ו‡פילו 
‰ו‡  ˘‰נמ˘ל  ‰נמ˘ל,  מן  נובע  ‰ו‡  ˘‰מ˘ל  בס‰"˜  נ˙ב‡ר  ‰נ‰  ל‰סבירו,  ומסייע 

˘ור˘ו ‰רוחני ˘ל ‰מ˘ל, וז‰ ‚ופ‡ ‰סיב‰ לכך ˘עניני ‰מ˘ל „ומים לנמ˘ל.

בעלמ‡,  לסימן  חיˆוני  ענין  ‰ם  ‰ט‰ר‰  ˘סימני  נ‡מר  ‡ם  ‡ף  ‡˘ר  מובן  ומע˙‰ 
‰ב‰מו˙  ˘ל  ‰ט‰ר‰  סימני  כיˆ„  לחפ˘  וי˘  ח"ו,  במ˜ר‰  ‰„בר  ‡ין  מ˜ום  מכל  ‰נ‰ 
סימנים  ˘ל  ענינם  ˙חיל‰  לב‡ר  וי˘  ‰ב‰מ‰.  ט‰ר˙  „ין  מ‰ו˙  לעˆם  ו˘ייכים  ˜˘ורים 
יסו„יים  ˙נ‡ים  ו‰על‡˙ ‚ר‰ ‰ם  פרס‰  מפרס˙  כיˆ„  ימˆ‡  ז‰  פי  ועל  בעבו„˙ ‰',  ‡לו 

כ‰˜„מ‰ ל‡כיל˙ ‰‡„ם, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ב˜יע‰ ב'עב ‰ענן' ˘ל ‰מניעו˙ ועיכובים
[מכ˙ב ‰מ˘ך ל‰נ"ל:]

לימו„  וס„רי  חינוך ‰כ˘ר  בעניני  בבי‡ורי ˜ו˘י ‰עבו„‰   .  . י„י„י  מכ˙ב  על  במענ‰ 
ברבים, כן ‰„בר עבו„‰ ˜˘‰ ‰י‡, ˘נמסר‰ מ‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰ לנ˘מ‰ ‰יור„˙ למט‰ 
‰‚˘מי˙  ‰לזו  ‰ברי‡‰  בכוונ˙  ו‰פנימי˙  ‰עי˜רי˙  ‰נ˜ו„‰  זו‰י  ‡בל  ב‚וף,  ל‰˙לב˘ 

‡˘ר על י„י עבו„‰ זו כ˘נע˘י˙ כמˆו‰ ממ˘יכים ‡ור פנימי ל‰חיו˙ ‰יˆיר‰ כול‰.

מונע  מכל  ‡מי˙י˙  ונ˙ינ‰  במסיר‰  בעבו„˙ו  יחל˘  ול‡  יחו˘  ל‡  ‰‡מי˙י  ‰מ‡מין 
ז‰  ו„רכי ‰עבו„‰ ‰פנימי˙,  כך ‰ם „רכי ‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰  נ‡מנ‰ ‡˘ר  בי„עו  ומעכב 
ב˜יע‰  עו˘ים  י˙'  ˘בעזר˙ו  ע„  ˘ווער")  ביטער  ‡ן  ˜ומט  ("עס  ובמרירו˙  ב˜ו˘י  ב‡ 

ב'עב ‰ענן' ˘ל ‰מניעו˙ ועיכובים.

במ˘ך ˘נים רבו˙ ˘'‰ˆפעוני' מיי‚ע בני ‡„ם בכל מיני ˙עמול‰ פעם על י„י עˆבו˙ 
ומרירו˙ ומר‡‰ על כמ‰ ˘נכ˘לו ונ˙מוטטו כ‰לומי רעם ו‡˙‰ - ‡ומר בפ˙ויו ל‰‡„ם 
 ˙‡ ˘מ‚בי‰  ‡חר  בס‚נון  ופעם  עמו„,  יכלו  ל‡  ממך  ˘טובים  „בר  על  כוחך  מניח   -
‰‡„ם ל‡מר לו, עבו„‰ זו ‡יננ‰ לפי מעמ„ך ומˆבך ומ‰ ‚ם לפי כבו„ך וכ„ומ‰ בטענו˙ 
עˆמו  ˘ל ‰˜ב״‰ ‰ו‡ ‡ימן ‰יטב ‡˙  כפיו  יˆיר  מ‡ז ‰חטי‡ ‡˙  ˘ונו˙ ‡˘ר  מטענו˙ 

במיוח„ ל‰˙עו˙ בני ‡„ם לכל ‡ח„ לפי ענינו.

‰עליונ‰  ‰‰˘‚ח‰  ‰נ‰  ˘‰ו‡,  במ˜ום  ו‡ח„  ‡ח„  כל  ‡˘ר  יו„ע  ב‡מ˙  ו‰מ‡מין 
ב‚˘מיו˙  יˆליחו  ‡˘ר  י˙׳  בעזר˙ו  בטוח  ול‰יו˙  ול˘מר‰  לעב„‰  ˘מ‰  ‰בי‡˙ו 

וברוחניו˙...

י„י„ו ‰„ו״˘ ומברכם בכל טוב ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙

(˘ם עמ' רטו)



יט

פיתויי היצר בהחלשת 
החינוך הכשר

הצפעוני מייגע בני אדם בכל מיני תעמולה פעם על ידי עצבות ומרירות ומראה 
על כמה שנכשלו ונתמוטטו כהלומי רעם ואתה - אומר בפתויו להאדם - מניח 

כ וחך על דבר שטובים ממך לא יכלו עמוד, ופעם בסגנון אחר שמגביה את 
האדם לאמר לו, עבודה זו איננה לפי מעמדך ומצבך ומה גם לפי כבודך

חיזו˜ ‰י‰„ו˙ וחינוך ‰כ˘ר
עונ‚ רב ‚רם לי במכ˙בו . . ‡˘ר בו מב˘רני ב˘ורו˙ טובו˙ מעבו„˙ו ‰כללי˙ ב˘„‰ 

‰חינוך ומעניניו ‰פרטיים.

י˙חז˜ וי˙‡מı ב‰רחב˙ ‰חנוך ‰כ˘ר מבלי ל‰˙פעל מ˘ום מניעו˙ ועיכובים ללכ˙ 
בחיי  בי˘ר‡ל  ‰חי  כל  ˘ל  עבו„˙ם  עבו„˙נו,  ‰י‡  וז‡˙  ‰סלול‰,  ‰טוב  ‰חינוך  ב„רך 
ב˘פ‰  ול‰סביר  לב‡ר  ‰˘˙„לו˙  מיני  בכל  ל‰˘˙„ל  י˘ר‡ל  ב‡‰ב˙  ועבו„‰  ˙ור‰ 
ו‰ס˙ום, ‡˘ר  ו‰נועם, ‰‚לוי  יחיו ‡˙ ‰טוב  וילי„י‰ם  כולם ‰‰ורים  יבינו  ברור‰ ‡˘ר 

ב‡ לר‚לי לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆו˙ ביר‡˙ ˘מים.

 ıמר בעלי  עם  ל‰˙ר‡ו˙  ‚ם  ‰‡פ˘רי  וב‡ופן  במכ˙בים  ל‰˙„בר  י˘˙„ל  י„י„י 
בחיזו˜ ‰י‰„ו˙  עˆו˙  ויטכסו  י˙‡ספו  לזמן  מזמן  וטוב ‡˘ר  במ„ינ˙ו,  בי˘ובים ‡חרים 

וחינוך ‰כ˘ר . . ו‰˘ם י˙ברך י‰י׳ בעזרם ויברכם ויˆליחם ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙...

י„י„ו ‰„ור˘ ˘לומו ומברכו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜ע‚-„)

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˙ י

˘„ומם ˆומח וחי י˙עלו למ„ר‚˙ ‰"מ„בר"
˘ירוממם  ל˙כלי˙  ˘סביבו˙יו, ‡ינו ‡ל‡  חי  ענין ‡כיל˙ ‰‡„ם „ומם, ˆומח, ‡ו  כל 
וב˘ר  נע˘‰ „ם  ו‡זי  במעיו,  מ˙עכל  ˘‰‡וכל ‰נ‡כל  למ„רי‚˙ ‰"מ„בר",  ויעל‰ ‡ו˙ם 
ל‰יו˙  נ˙‰פך  מ˘ל,  „רך  על  חי  במ„רי‚˙  ˙חיל‰  ˘‰י‰  נבר‡  ˘‡ו˙ו  ונמˆ‡  מב˘רו, 

ממ„ר‚˙ ‰מ„בר.

ו‰נ‰, מעל˙ ‰מ„בר על פני ‰חי ‡ינ‰ בכל עניניו, ˘י˘נם חל˜ים ב‡„ם ˘ב‰ם נ„מ‰ 
‰ו‡ ל„ומם, לˆומח ‡ו לחי, וכמו ˘‡מרו ב‚מר‡ "ב˘לו˘‰ נ„מ‰ כב‰מ‰" (ח‚י‚‰ טז, ‡), 
˘‡ר  על  ורוחניים, ‰ם ‰מ‰ ‰מרוממים ‡ו˙ו  נעלים  ˘‰ם  ב‡„ם,  מסויימים  ענינים  ור˜ 
‰נבר‡ים, ומחמ˙ם עומ„ ‰מ„בר במעל‰ י˙יר‰ על ˘‡ר „ומם ˆומח וחי. ועבו„˙ ‰‡„ם 

‰י‡ לעמול ˘י‰יו כל עניניו וכוחו˙יו מ˘ר˙ים לעניני ‰"מ„בר" ‡˘ר בו, וי˙כללו בו.

חל˜  (˘ל"‰  לעליון"  "‡„מ‰  ˘ם  על  ‡„ם  ˘נ˜ר‡  כ˘מו,  ‰ו‡  ‰מ„בר  מעל˙  ועי˜ר 
‰ו‡  ‰עליון"  ל"‡„ם  כביכול  „ומ‰  ˘‰י‰ו„י  ובכ"מ),  יוסף,  ˆ‡ן  ‰„רו˘  סוף  וי˘ב  ˙ו˘ב"כ 

עו„  ‡ליו  מ˙˜רב  ‰ו‡  כך  ומ˙וך  ‰˘י"˙,  רˆון  לע˘ו˙  ימיו  כל  עמל  ˘‰‡„ם  ‰˘י"˙, 
"ובו  ˘ל  ‰˙כלי˙  ‡ל  ˘מ‚יע  וע„  ˙לכו",  ‡ל˜יכם   '‰ "‡חרי  ‰כ˙וב  כמ‡מר  ועו„, 

˙„ב˜ון", ˘נ„ב˜ ומ˙כלל ב‰˘י"˙ ע„ ˘‡ין לו כל מˆי‡ו˙ עˆמי˙.

ˆומח  „ומם  ˘ל  ענינים  ˜רבו  ‡ל  ˘מכניס  ו˘˙י‰  ב‡כיל‰  ‰‡„ם  עבו„˙  ‰י‡  וזו 
‚ופ‡ ‰כוונ‰ ‰י‡  וב‡„ם  למ„ר‚˙ו,  ויעלו  ממנו  חל˜  ל‰יו˙  ˘י‰פכו  ו‰כוונ‰ ‰י‡  וחי, 
˘י˙כללו ב"מ„בר" ˘בו, ול‡ ב‡ו˙ם חל˜ים וכוחו˙ ˘‰ו‡ ˘וו‰ ב‰ם ‡ל ב‰מ˙ ‰˘„‰. 
ו‰יינו ˘ˆריך מ‡כלו ˘ל ‰‡„ם ל‰יו˙ ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙', ול‡ למל‡ו˙ ˙‡וו˙ו 
כב‰מ‰ וחי‰, ˘‡ם ‡וכל ל˙‡וו˙ו, ‰רי נכלל ‰מ‡כל בחל˜ים ‰נחו˙ים ˘בו, וכ˘‡וכל 

ל˘ם ˘מים מ˙על‰ ‰מ‡כל ל‰יו˙ חל˜ מן ‰"‡„ם – ‡„מ‰ לעליון" ˘בו.

˘˙‰י‰ עבו„˙ ‰‡„ם עם ‰‚˘מיו˙ ˘וו‰ ב"ימין" ו"ב˘מ‡ל"
„ומם   ˙‡ ולרומם  לעלו˙  וב˙מים,  ב‡מ˙  עבו„˙ו  לעבו„˙   ıחפ ‡˘ר  ‰‡„ם  ו‰נ‰, 
ענינים  ‡ל  ‰˜˘ור‰  בעבו„‰  מ˙עס˜ים  כ‡˘ר  ‰רי  ‰˜„ו˘‰,  ‡ל  ˘סביבו  וחי  ˆומח 
‚˘מיים, כל ‰„רכים בחז˜˙ סכנ‰, וˆריך ‰‡„ם ל‰יז‰ר ˘ל‡ ליפול ול‰י‚רר ‡חר ענינים 
‚˘מיים, ולכך ˆריך ‰ו‡ ל"סימנים", ‡ימ˙י ‰‡כיל‰ ‰י‡ חל˜ מעבו„˙ ‰' ˘‡זי "‡ו˙‰ 

˙‡כלו", ו‡ימ˙י ‡כיל‰ זו מורי„˙ו ומ‚˘מ˙ו ומˆוו‰ עליו ˙ור‰ "ל‡ ˙‡כלו".

וסימנים ‡לו ‰ם מ‰ ˘יברר ˙חיל‰ ‡ם "מפרס˙ פרס‰", ו‡ם "מעל˙ ‚ר‰":

"מפרס˙ פרס‰" –

מע˘ים ‰˘ייכים ‡ל  י˘  מחל˜ו˙,  ל˘˙י  בכללו˙  נחל˜ים   ,'‰ בעבו„˙  מע˘י ‰‡„ם 
‰"‚בור‰"  ממי„˙  ב‡ים  ‡˘ר  וי˘  בז‰,  וכיוˆ‡  לˆ„˜‰  פיזור  וכמו  ‰"חס„",  מי„˙ 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‰ˆמˆום וכמו ˘˜י„‰ ב˙ור‰ ˘‰‡„ם מ˙כנס בעˆמו ומיי‚ע מח˘ב˙ו בריכוז עˆום.

ו‚ם בני ‡„ם בטבעם נחל˜ים ל˘ני סו‚ים ‡לו, „י˘ מי ˘טבעו ‰ו‡ טבע ‰חס„ ומˆ„ 
טבע בריי˙ו ‰ו‡ נוט‰ לענינים מסו‚ ‰חס„, וי˘ ‡˘ר נבר‡ כ‡י˘ ‰‚בור‰. ו˘ני ‡לו ‚ם 

יח„ מˆווים לעב„ו י˙' ‰ן במי„˙ ‰חס„ ו‰ן במי„˙ ‰‚בור‰.

י˙', ‡ל‡  לעב„ו  ב‡מ˙   ıחפ˘ מ‰  מˆ„  ל‡  עבו„˙ו ‡˙ ˜ונו  עוב„  ו‰‡„ם  י˘  ו‰נ‰, 
בטבעו  נוט‰  ‰ו‡  ˘כן  ‡ל‡  ˜ונו,   ˙‡ לעבו„  ועמל  ˘נ˙יי‚ע  ז‰  ו‡ין  כן,  ‰ו‡  ˘טבעו 

לע˘ו˙ ‡˙ עניני ‰חס„ ‡ו ‰‚בור‰ על „רך מ˘ל.

מˆ„  ‰‡„ם  ˘בטבע  ‡מ˙,  בעבו„˙  ‰˘י"˙   ˙‡ עוב„  ‡ם  לי„ע  ‰‡„ם  ייבחן  ובז‡˙ 
טבע  מˆ„  ו˜רובו˙ ‡ליו  ב‡ו˙ן ‰עבו„ו˙ ‰˘ייכו˙  „ו˜‡  י˙יר‰  בחיו˙  ל‰˙עס˜  עˆמו 
בריי˙ו, ו‡ילו ‡˙ ‡ו˙ם ‰ענינים ˘‰ם מנו‚„ים לטבעו עו˘‰ בחיו˙ פחו˙‰, ו‡ם נמˆ‡ 
כוונ˙ו  ˘עי˜ר  מוכיח  ז‰  ו˘מח‰, ‰רי  חיו˙  ב‡ו˙‰  ו‡ופני ‰עבו„ו˙  מיני  בכל  ˘עוס˜ 
˙ור‰  (ר‡‰  ור‚ילו˙ו  טבעו  מˆ„  ‰„ברים  ˘עו˘‰  ול‡  בור‡ו,   ˙‡ לעבו„  ‰ו‡  ומח˘ב˙ו 

‡ור בר‡˘י˙ יט, ב).

וז‰ו ענין "מפרס˙ פרס‰" – ˘‰פרס‰ ‰י‡ "ס„ו˜‰" (ר˘"י ˘ם), „‰יינו ˘‰י‡ מחול˜˙ 
‰ן לימין ו‰ן ל˘מ‡ל, ל‰ורו˙ ול‰ˆביע ‡˘ר ‰‡„ם עוס˜ בחיו˙ ˘וו‰, ‰ן בענינים ˘ל 
˘˙כלי˙  נמˆ‡  וממיל‡  ‰‚בור‰,  ˜ו   – "˘מ‡ל"  ˘ל  בענינים  ו‰ן  ‰חס„,  ˜ו   – "ימין" 

מע˘יו ‰י‡ ב‡מ˙ לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙.

 ,'‰ לעבו„˙  וכך  כך  עמו  לפעול  ˘ˆריך  לו  ‡ומר  ולבו  ‚˘מי,  בענין  פו‚˘  וכ‡˘ר 
‰נ‰ י˘ לו ˙חיל‰ לבחון „˘מ‡ ענין ז‰ ˘ייך לנטיי˙ לבו בטבעו ול‡ לענין ˘ל עבו„˙ 
˙‡כלו",  "‡ו˙‰  ‰נ‰   – ב‰˘וו‡‰  ו"˘מ‡ל"  "ימין"  בעניני  ˘עוס˜  מוˆ‡  ו‡ם  ‰בור‡, 

˘‡כן ר‡וי ל‰˙עס˜ בעבו„‰ זו, ב‡כיל‰ ל˘ם ˘מים וכיוˆ‡ בז‰.

מע˘יו ולבו ˘ווין בעבו„˙ו י˙'
ו‰נ‰, נוסף למ‰ ˘ˆריכ‰ ‰פרס‰ ל‰יו˙ ס„ו˜‰, ‰רי ‡ין „י בכך, ו‰ס„˜ ˆריך ל‰יו˙ 
‰י‡  ‰רי  כן,  ‡ינ‰  ו‡ם  ˘ם),  (ר˘"י  ˆפרניים"  ב˘˙י  "חלו˜‰   – למט‰  ו‰ן  למעל‰  ‰ן 

טמ‡‰.

˘ל  בענינים  ˘וו‰ ‰ן  ˘ל ‰‡„ם ‰י‡  ו‰˙עס˜ו˙ו  ˘י˘  בעבו„˙ ‰‡„ם,  כן ‰ו‡  וכמו 
ו‡ילו  ובפעולו˙יו,  בע˘יי˙ו   ıחו כלפי  ז‰ ‰ו‡  כל  ˘ב˜ו ‰‚בור‰, ‡ך  בענינים  ו‰ן  חס„ 
בלבו פנימ‰ ע„יין י˘ לו חיו˙ י˙יר‰ ב‡ו˙ן עבו„ו˙ ‰˘ייכו˙ לטבעו, ו‰רי ˘בפנימיו˙ 
‡ינו "ס„ו˜‰" כי י˘ בו ‡ופן עבו„‰ ‡ח„ בלב„, ו‡ו˙ ‰י‡ כי ‡ינו עמל ומ˙יי‚ע בעבו„˙ 

‰' ב‡מ˙, ‡ל‡ ‰ולך ‡חר נטיי˙ לבו בטבעו.

˘‰ן  ו‰ן "˘סוע‰" –  לעניני ‰עולם ‰י‡ ‰ן "ס„ו˜‰",  ˘‚י˘˙ו  לבחון  לו  י˘  כן  ועל 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ ובמיל‡ מחכ‰ ˘י˙עורר לו רˆון עז ל‡יז‰ ענין ˘י‰י' ו‡ז מ˙עס˜ בו, 
וכל זמן ˘‡ין לו רˆון עז ו˙˘ו˜‰ עˆומ‰ עו˘‰ פרנס˙ו ב„רך מ‰יכ‡ ˙י˙י. ו˘ו‡ל ‡ם 

זו ‰„רך.

כ˙יב,  ˙ע˘‰  ‡˘ר  בכל  ‡ל˜יך  ‰וי'  וברכך  כי  וכלל,  כלל  ‰„רך  זו  ‡ין  ל„ע˙י  ‰נ‰ 
˘ˆריך ל‰˙עס˜ בענין ˘ל פרנס‰, ו‡ף ˘ˆריך ל‰יו˙ בז‰ בלי חמימו˙ ובלי לב ולב, כי 
ב„רך  ול‡  ממ˘  ל‰יו˙ ‰˙עס˜ו˙  ז‡˙ ˆריך  בכל  בברכ˙ ‰וי', ‡בל  ˙לוי  סוף ‰כל  סוף 

מ‰יכ‡ ˙י˙י בלב„.

ו‡ז   ,ıמנ‰‚ „רך ‡ר ב‰ם  ל‰יו˙ ‰נ‰‚  ˘ˆריך  ב)  ל‰,  ז"ל (ברכו˙  רבו˙ינו  מ‡מר  וי„וע 
‰וי' נו˙ן ברכ˙ו ו‡ספ˙ „‚נך ˙ירו˘ך ויˆ‰רך. ו‰רב‰ ע˘ו כר˘ב"י ול‡ על˙‰ בי„ם.

ˆריך  ‡ופן  בכל  ‡בל   .  . ב˙ור‰  ע˙ים  ˜ביעו˙  ל‰יו˙  ˆריך  ו‡ח„  ‡ח„  ˘לכל  מובן 
ל‰יו˙ ‚"כ עס˜ בענין ˘ל פרנס‰.

בטח ‰‡ריכו˙ בז‰ ‡ך למו˙ר, כיון ˘מבו‡ר ‰ענין בכמ‰ וכמ‰ ספרים, ומ‰ם ב‰לכו˙ 
˙למו„ ˙ור‰ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן. ו‰˘י"˙ י˙ן לו ברכ˙ו ‡˘ר בעס˜ מעט י˜בל ברכ‰ מרוב‰.

(ממכ˙ב ט"ז ‡לול ˙י˘"‡, נ„פס בל˜וטי ˘יחו˙ חל"ט עמ' 295 ו‡ילך)

בו„‡י עוס˜ בעניני פרנס˙ו ככל ‰ˆריך כי ‰רי לפרנס ‡˙ בני בי˙ו ו‚ם ‡˙ עˆמו זו‰י 
מˆו˙ ‰בור‡ י˙' ובמיל‡ ˆריך לע˘ו˙ בז‰ ב‡מונ‰, ל‡ ר˜ בכ„י לˆ‡˙ י„י חוב‰, ועל 
‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ל‡ לחפוı לרמו˙ ‡˙ ‰ˆיווי וברכך ‰"‡ בכל ‡˘ר ˙ע˘‰ ומובן ˘ˆריך 
בפועל  ‰מע˘‰  חסר  ˘ל‡  ‚יס‡  ל‡י„ך  ‡בל  בז‰  ‰˘˙˜ע  ובל‡   ‰‚‡„ בל‡  ז‰  ל‰יו˙ 

ו‰˘י"˙ יˆליחו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˜לב)

 



יז

עבודת הפרנסה
הצורך בעמל האדם עבור פרנסה בדרכי הטבע כדי לזכות בברכת ה' 

לפרנסה בהרחבה

 ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ל ֲ‡ כ… יָך ּב¿ ∆̃ ל… ָך ‰' ‡¡ ַרכ¿ ּוב≈
(ר‡‰ טו, יח)

‰ˆורך בע˘יי˙ כלי
י„וע  כבר  ‰רי  לבי˙.  טרף  ב‰˘‚˙  סו‚ים   '‚ ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 
‰ברכ‰  ל˜בל˙  כלי  לע˘ו˙  ˘ˆריך  ס‚ול‰)  יחי„י  (מלב„  נפ˘  לכל  ‰˘ו‰  רז"ל  ‰ור‡˙ 
בכמ‰  טעם ‰„בר  כן  ‚ם  וכמבו‡ר  ˙ע˘‰,  בכל ‡˘ר  וברכך ‰' ‡ל˜יך  וכמ‡מר ‰כ˙וב 
בנס˙ר  (פוס˜  ‰˙ני‡  בעל  ‰ז˜ן  לרבנו  ˙ור‰  בל˜וטי  ומ‰ם  ‰חסי„ו˙  ב˙ור˙  מ˜ומו˙ 

„˙ור‰) ו‰˘לחן ערוך (פוס˜ בנ‚ל‰ „˙ור‰) פר˘˙ ˙ˆ‡ „ף ל"ז סוף ע"ב.

‡ף ˘˜˘ין מזונו˙יו ˘ל ‡„ם כ˜ריע˙ ים סוף ˘ז‰ו ‡ח„ ‰נסים ‰כי ‚„ולים בכל ז‡˙ 
בחיˆוני˙ ˆריך לע˘ו˙ כלי ‚ם כן ב„רכי ‰טבע וכמבו‡ר בל˜וטי ˙ור‰ ˘ם, ‡ל‡ ˘כ„י 
‰נ‚ל‰  ˙ור˙  בלימו„   ıומ‡ ול‰וסיף  בבטחון  חז˜  ל‰יו˙  ˆריך  ‰˘י"˙  ברכו˙  ל‰‚„יל 
ברכו˙  ו˜בל˙  ל‰מ˘כ˙  ו‰כלים  ˘‰ן ‰ן ‰ˆנור  ב‰י„ור  ו˜יום ‰מˆו˙  ו˙ור˙ ‰חסי„ו˙ 

‰˘י"˙ ב‰מˆטרך.

ו‰' י˙ברך יˆליחו.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˜ל„-‰)

‰˙עס˜ו˙ ממ˘ ול‡ ב„רך מ‰יכ‡ ˙י˙י בלב„
כי ‰כל ‰ו‡  חו˘ב ‰ו‡  ע˙‰, ‡˘ר  פרנס˙ו  מ˙‡ר ‡ופן   .  . בו  מכ˙בו, ‡˘ר  ˜בל˙י 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

בלבו ו‰ן במע˘יו ‰ו‡ עוב„ ב˘וו‰ ככל רˆון ‰בור‡ י˙', ‰ן ב˜ו ‰חס„ ו‰ן ב˜ו ‰‚בור‰, 
ור˜ ‡ז – "‡ו˙‰ ˙‡כלו".

לב„ו˜ ˘וב ו˘וב ‡ם עוס˜ ב‡כיל‰ לעבו„˙ו י˙' ‡ו ל˙‡וו˙ו
"מעל˙ ‚ר‰" –

בטבעו,  ל‰ם  מ˙‡וו‰  ˘‰‡„ם  ענינים ‚˘מיים  עם  עס˜  ˘מ„ובר ‡ו„ו˙  מכיוון  ו‰נ‰, 
‰נ‰ ‡ין „י בכך ˘בו„˜ ‡˙ עˆמו פעם ‡ח˙, ˘‰ל‡ ‚ופו מ˙‡וו‰ ל‡ו˙ו ‰מ‡כל, ו˘מ‡ 

מ˘יכ˙ו ל‡ו˙‰ ‰˙‡וו‰ ‚רמ‰ לו ˘ל‡ ˙על‰ ח˜יר˙ו יפ‰.

‡ח˙,  בב„י˜‰  עˆמו  על  לסמוך  ול‡  ו˘וב,  ˘וב  לב„ו˜  ‰‡„ם  ‰ו‡  מˆוו‰  כן  ועל 
ולב„ו˜  ל‰ר‰ר  כן ‰‡„ם ˆריך  וכמו  ו˘וב,  ˘וב  ˘לועס ‰מ‡כל  ענין "מעל‰ ‚ר‰"  וז‰ו 
למל‡ו˙  ר˜  ‡ו  י˙'  לעבו„˙ו  ‰י‡  ‰‡כיל‰  מטר˙  ב‡מ˙  ‡ם  פעם  ‡חר  פעם  ולח˜ור 

˙‡וו˙ נפ˘ו.

"‡ו˙‰  ‡זי  ˘מים,  ל˘ם  ‰י‡  ‰‡כיל‰  מטר˙  ˘‡כן  נמˆ‡  ‰ב„י˜ו˙  כל  ל‡חר  ו‡ם 
˙‡כלו", ו‰מ‡כל מ˙על‰ ומ˙‡ח„ עם חל˜ ‰"מ„בר" ˘בו.



פניניםפנינים

ומ˘ך" (חולין ל, ב), ו‰יינו, ˘ענין ‰˘חיט‰ ‰ו‡ למ˘וך 
ל‰יו˙  וחומרי  ‚˘מי  ממ˜ום  ‰ב˘ר   ˙‡ ול‰עלו˙ 
ל‡ ‰יו   ıל‡ר ˘נכנסו  לפני  ומל‡ ˜„ו˘‰.  רוחני  ענין 
כ‡˘ר  ור˜  מ‰‚˘מיו˙,  ‰ב˘ר   ˙‡ "למ˘וך"  יכולים 
‰רחבים  ‰כוחו˙  ל‰ם  נ˙נו  ‚בולך"   ˙‡  '‰ "ירחיב 

ל˘חוט ול‰עלו˙ ‚ם ב˘ר ˙‡ו‰ למ˜ום ‰˜„ו˘‰.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1108 ו‡ילך)

"משנכנסו לארץ" 
בכל יום ויום

כי ירחיב ‰' ‡ל˜יך ‡˙ ‚בולך ‚ו' ו‡מר˙ 
‡כל‰ ב˘ר כי ˙‡ו‰ נפ˘ך ‚ו'

ב˙חל‰ נ‡סר ל‰ם ב˘ר ˙‡ו‰ מ˘נכנסו ל‡רı ‰ו˙ר ל‰ם 
ב˘ר ˙‡ו‰
(יב, כ. חולין טז, ב)

י˘ לב‡ר ז‰ בחייו ‰יום יומיים ˘ל ‰‡„ם:

‡חרי  ור˜  ˙‡ו‰",  ב˘ר  ל‰ם  "נ‡סר  במ„בר 
ל‰ם  "‰ו˙ר   ıל‡ר ונכנסו  ‚בולם   ˙‡  '‰ ˘‰רחיב 
˘"‰רחיב  ‡חרי  ר˜  כי  לז‰,  ו‰טעם  ˙‡ו‰".  ב˘ר 
ו˜„ו˘ים,  רחבים  כוחו˙  י˘ר‡ל  לבני  ונ˙ן   "'‰
ול‰עלו˙ו  ˙‡וו‰"  "ב˘ר  עם  ל‰˙עס˜  ‡פ˘ר  ‡זי 
ל˜„ו˘‰, ‡ך במ„בר, כ˘ע„יין ל‡ נ˙נו ל‰ם כוחו˙ 

‡לו – ל‡ ‰יו יכולים ל‰˙עס˜ בז‰.

‰‡„ם,  ˘ל  יומיים  ‰יום  בחיים  ‰ו‡  וכן 
‰‡„ם  על  נ‡סר  ‰˙פיל‰,  לפני  ‰יום,  ˘ב˙חיל˙ 
ל‡כול ול‰˙עס˜ בעניניו ‰‚˘מיים ו‰חומריים (ר‡‰ 
˘"נ‡סר  "מ„בר"  בבחינ˙  ו‰ו‡  ספ"ט),  ‡ו"ח  ˘ו"ע 

ל‰ם ב˘ר ˙‡וו‰".

ו‰ולך  ל‰˜ב"‰,  מ˙פלל  ˘‰‡„ם  ‡חרי  ור˜ 
בבחינ˙  ‰ו‡  ו‰רי  ‰מ„ר˘"  לבי˙  ‰כנס˙  "מבי˙ 
"נכנס ל‡רı" ˘˜יבל כוחו˙ "רחבים" ו˜„ו˘ים על 
י„י ‰˙ור‰ ו‰˙פיל‰, ‡זי "‰ו˙ר ל‰ם ב˘ר ˙‡ו‰", 
במ˘‡  ול‰˙עס˜  ל˘בוע  ל‡כול,  יכול  ‰ו‡  ו‰רי 
ומ˙ן, כי י˘ בו ‰כוחו˙ ל‰עלו˙ ‚ם „ברים ‚˘מיים 
‡לו ל˜„ו˘‰, ˘‚ם ‰ם י‰יו מכון ומ„ור ל˘ב˙ו י˙'.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1113)

שחיטה ובשר תאוה
כי ירחיב ‰' ‡ל˜יך ‡˙ ‚בולך ‚ו' ו‡מר˙ 
‡כל‰ ב˘ר כי ˙‡ו‰ נפ˘ך ‚ו'
(יב, כ)

י˘מע‡ל  רבי  נחל˜ו   (‡ יז,   – ב  (טז,  חולין  ב‚מ' 
„ל„ע˙  במ„בר,  ב˘ר  ל‡כיל˙  בנו‚ע  ע˜יב‡  ורבי 
 ıר"י "ב˙חל‰ נ‡סר ל‰ם ב˘ר ˙‡ו‰ מ˘נכנסו ל‡ר
‰ו˙ר ל‰ם ב˘ר ˙‡ו‰" ול„ע˙ רע"˜ "ב˙חל‰ ‰ו˙ר 
ב˘ר  ל‰ן  נ‡סר   ıל‡ר מ˘נכנסו  נחיר‰  ב˘ר  ל‰ן 
נחיר‰". ו‰יינו, „לר"י ב‡"י ‰ו˙ר ל‰ם ב˘ר ˙‡ו‰, 
˘חיט˙  במˆוו˙  ‰˙חילו  י˘ר‡ל   ıב‡ר ולרע"˜ 

ב˘ר ˙‡וו‰ ונ‡סר ל‰ם ‡כיל˙ ב˘ר לל‡ ˘חיט‰.

˘ב‡מ˙  ל˜ונו,  ‰‡„ם  בעבו„˙  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
˘˙י ‰˘יטו˙ נ˙כוונו לטעם ‡ח„:

כלל  עס˜ו  ל‡  במ„בר  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘‰ו˙ם  בע˙ 
ˆרכי‰ם  ˘כל  מ‡חר  ‰‚˘מי,  ‰ז‰  עולם  בעניני 
וענני ‰כבו„,  ע"י ‰מן  בעˆמו,  מ‰˜ב"‰  ל‰ם  נ˙נו 
בלב„.  ˜„ו˘ים  בענינים  ‰י'  עיסו˜ם  כל  ובמיל‡ 
עלי‰ם  ‰וטל  ‡ז   ,ıל‡ר י˘ר‡ל  ˘נכנסו  ל‡חר  ר˜ 
ל‰˙עס˜ בעניני עולם ‰ז‰, בחרי˘‰, זריע‰ וכיו"ב.

‰י‡  ל‰ם  ירי„‰  ל‡  ‰עולם,  בעניני  ‰עיסו˜  ‡ך 
בעניני  ˘י˙עס˜ו  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  רˆון  כי  עלי',  ‡ל‡ 
˘‚ם  ע„  ול‰עלו˙ם  לזככם  לבררם,  ‰ז‰,  עולם 
כוונ˙  עומ˜  ז‰ו  ו‡„רב‰,  ˜„ו˘‰.  י˙מל‡ו  ‰ם 
˘כ‡˘ר  ‚בולך",   ˙‡ ‡ל˜יך   '‰ ירחיב  "כי  ‰כ˙וב 
יכנסו ל‡רı, ירחיב ‰˜ב"‰ וי˙ן ל‰ם כוחו˙ נעלים 
ורחבים יו˙ר, ˘עי"ז י‰י' ל‰ם כח ל‰עלו˙ ל˜„ו˘‰ 

‚ם עניני עולם ‰ז‰ ˘‡ין ב‰ם ˜„ו˘‰ מˆ„ עˆמם.

וז‰ו עומ˜ „ברי ר"י ורע"˜:

 ıב˙חל‰ נ‡סר ל‰ם ב˘ר ˙‡ו‰ מ˘נכנסו ל‡ר
‰ו˙ר ל‰ם ב˘ר ˙‡ו‰ – לפני ˘נכנסו ל‡רı י˘ר‡ל, 
˜„ו˘ים  ב„ברים  ‡ל‡  "ב˘ר"  בעניני  ‰˙עס˜ו  ל‡ 
וט‰ורים בלב„. ‡ך מ˘נכנסו ל‡רı, ‰וטל‰ עלי‰ם 
ול‰עלו˙ו  ˙‡ו‰"  "ב˘ר  עם  ‚ם  ל‰˙עס˜  ‰עבו„‰ 

ל˜„ו˘‰. 

 ıל‡ר מ˘נכנסו  נחיר‰  ב˘ר  ל‰ן  ‰ו˙ר  ב˙חל‰ 
נ‡סר ל‰ן ב˘ר נחיר‰ – ‡מרו חז"ל "‡ין ו˘חט ‡ל‡ 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‰‚„ולים  "לר„ו˙  בכ„י  ˘ז‰ו  כ'  כ‡ן 
‡בל  עלי‰ן",  חביבין  ˘‰ן  ב‰רי‚˙ן 
כיון  כי  מספי˜  ‡ינו  ז‰  ‰סבר  לפענ"„ 
חייבין  ו‰טף  ‰נ˘ים  ‡ין  עˆמם  ˘מˆ„ 
‡חרים,  ב‚לל  ר˜  ל‰ר‚ם  י˙כן  ‡יך  מי˙‰ 
כיון  „ז‰ו  י"ל  ול‰נ"ל  ‰‚„ולים".  "לר„ו˙ 
חיובי  ככל  ‡ינו  ‰עיר  ‡נ˘י  מי˙˙  ˘„ין 
„ין  ‰ו‡  ‡ל‡  חט‡,  על  עונ˘  ˘‰ם  מי˙‰ 
על "יו˘בי ‰עיר". וכיון ˘מחמ˙ ‰˘ייכו˙ 
ול‡בו˙י‰ם,  לבעלי‰ן  ו‰טף  ‰נ˘ים  ˘ל 
בעיר)  ˘נמˆ‡ים  זמן  (כל  מ‰ם  ‚ם  פ˜ע‰ 
מˆיבור  חל˜  ונע˘ו  כיחי„ים,  מˆי‡ו˙ם 
‡ין  ו‡בו˙י‰ם),  (כבעלי‰ן  ‰עיר  יו˘בי 
‰ם  ו‰רי  חט‡ו",  ˘"ל‡  בז‰  מ˙ח˘בים 
"‰כ‰  נ‡מר  ˘עלי‰ם  ‰עיר  יו˘בי  בכלל 

˙כ‰ ‚ו' לפי חרב"].

‰כ‡  „ילפינן   ‡‰  ıל˙ר י˘  ומע˙‰ 
ל„ין  ˘בנו‚ע  כ˘ם  כי  ˙ור‰,  מ˙ן  מ˜ו„ם 
סייף ‡מרי' „‰וי ל‡ ב˙ור עונ˘ ליחי„ על 
מיו˘בי  חל˜  ˘‰ם  לפי  ‡ל‡  ˘לו  מע˘‰ו 
כנ"ל,  ‰נ„ח˙  עיר  „ין  עלי‰ם  ˘חל  ‰עיר 
ו˘לל‰  ‰עיר  ˘ריפ˙  ל„ין  בנו‚ע  ‚ם  כ"‰ 
‰נ„ח˙,  עיר  ‡נ˘י  על  עונ˘  (ל‡  ˘ז‰ו 
‰חל  „ין  ‡ל‡)  ‡ב„",  ו"ממונם  ˘נענ˘ים 
‰נמˆ‡ים  ‰נכסים  ˘כל  ו‰יינו  ‰עיר,  על 
עיר  נכסי  ‡ל‡  יחי„ים  נכסי  ‡ינם  בעיר 

‰נ„ח˙ ˘„ינם ל‰˘רף.

ו˘וב ‡˙י ˘פיר ‰‡ „„ין נכסי ˆ„י˜ים 
„‡ין   ‡‰ כי  מ"˙,  „˜ו„ם  מממונו  למ„ין 
ל‰לכ‰,  בנו‚ע  נ‡מר  מ"˙  מ˜ו„ם  למ„ין 
˜ל‰  (˘ב˙  ונ˙ח„˘‰ ‰לכ‰  ˙ור‰  ני˙נ‰  כי 
ע"‡ ו‡ילך), ‡בל ספ˜ במˆי‡ו˙ ‡פ˘ר ו„‡י 

ללמו„ מ˜ו„ם מ"˙, ‚ם ‡ם ממיל‡ ˙ימˆ‡ 
‰לימו„  ‰כ‡  ו‡ף  ל‰לכ‰,  נפ˜"מ  מז‰ 

מממונו ˘ל לוט ‰ו‡ ל‡ עˆם ‰„ין ˘נכסי 
לענין  מיל˙‡  ‚ילוי  ‡ל‡  נ˘רפין,  ˆ„י˜ים 
חל˜  ‰וי  ˆ„י˜ים  „נכסי  ‰מˆי‡ו˙,  ‚„ר 
ˆ„י˜ים,  ˘ל  וטפם  כנ˘י‰ם  (ו„ל‡  מ‰עיר 
˘ז‰ו  וכיון  ‰עיר),  יו˘בי  בכלל  ˘‡ינם 
ללמו„  ‡פ˘ר  למˆי‡ו˙,  בנו‚ע  לימו„ 
‡יך  ˘פיר  מיו˘ב  וכן  מ"˙.  מלפני  ‚ם  כן 
מוטב"  ˙˘וב‰  וע˘ו  חזרו  ˘"‡ם  למ„ין 
‚ם  כי  מ"˙,  „˜ו„ם  ו‡ר‡‰"  נ‡  מ"‡ר„‰ 
˘ע"י  למˆי‡ו˙,  בנו‚ע  ‰ו‡  ‰לימו„  בז‰ 
˘ל)  (מˆי‡ו˙  ל‰יו˙  חוזרים  ‰˙˘וב‰ 

"יחי„ים" (כנ"ל).  

חזרו  "‡ם  ‰פס˜  ‰יטב  מובן  ומע˙‰ 
וע˘ו ˙˘וב‰ מוטב", ‡ף ˘‡ינו כן בעונ˘י 
˙˘וב˙ם  ע"י  כי  בכללם,  מט‰  ˘ל  בי"„ 
לכ‡ן  חזר‰  ˘וב  ‰נ„ח˙  עיר  ‡נ˘י  ˘ל 
מˆי‡ו˙  ובטל‰  כ"יחי„ים"  מˆי‡ו˙ם 
ונמˆ‡  ‰עיר",  "יו˘בי  ˘ל  ‰"ˆיבור" 
‰נ„ח˙  עיר  ‡נ˘י  ˘ל  ‰˙˘וב‰  „פעול˙ 
‰עונ˘ (נ‚„ ‰כלל ‰נ"ל „‡ין  ביטול  ‡ינ‰ 
‡ל‡  ˙˘וב‰),  כ˘עו˘‰  ‡ף  מוחלין  בי"„ 
(ור˜  יו˘בי ‰עיר"  "ˆיבור  מˆי‡ו˙  ביטול 

˘ב„רך ממיל‡ בטל ‚ם ‰עונ˘).

˙וספ˙  ב,  ר‡‰  ח"ט  בל˜ו"˘  [ועיי"ע 
‰מˆי‡ו˙  ˘ינוי   – ז‰  „לענין  ב‰‡  בי‡ור 
„„ברים  נמי  נ‡מר  ל‡   – ליחי„  מˆיבור 
מ‰  ‡ל‡  ל„ יין  ו‡ין  „ברים  ‡ינם  ˘בלב 
˘עיניו רו‡ו˙; לפי ˘כל עי˜רו ˘ל ‚„ר ז‰ 
ל‰ח˘ב  מˆטרפים  יחי„ים  ˘כמ‰  „ˆיבור, 
מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ˘ל "ˆיבור", ‰ו‡ ‚„ר רוחני 
ו˘פיר  ס‡:),  נזיר  (עיי'  בי˘ר‡ל  ר˜  ˘י˘נו 
עיי"˘  ‰ם.  „ברים  ˘בלב  „ברים  בכ‰"‚ 

‡ריכו˙ ‰בי‡ור בז‰ ו˙מˆ‡ נח˙]. 
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˘בלב לבטל עונ˘ים ‡לו.

ויר‡  ע‰"˙  (בˆפע"נ  מר‚ˆוב  ו‰‚‡ון 
‡חר,  ב‡ופן  ‰רמב"ם  ˘יט˙  יי˘ב  ע„)  ע' 

„מ"˘ "‡ם חזרו וע˘ו ˙˘וב‰ מוטב" ‡ין 
‡ל‡  ל‚מרי,  ‡ו˙ם  מעני˘ים  ˘‡ין  כוונ˙ו 
(˘‰ור‚ים  ‰נ„ח˙  עיר  „ין  ל‰ם  ˘‡ין  ר˜ 
‰עוב„ים  ˘ל  וטפם  נ˘י‰ם  ‚ם  חרב  לפי 
וכל  ˘ורפים ‰עיר  וכן  ˘ב‰,  חי'  נפ˘  וכל 
עיי'  וכו',  ˘ב‰  נכסי ˆ„י˜ים  ו‡פי'  ˘לל‰, 
עˆמם  סו"ס ‰עוב„ים  ˘ם), ‡בל  ברמב"ם 
˙˘וב‰  ˘ע˘ו  ל‡חרי  ‚ם  מי˙‰  חייבים 
‡ין  ז‰  ולענין  ס˙ם,  ע"ז  עוב„י  מ„ין 
כי  ˆ"ע  ז‰  „‚ם  ‡יבר‡,  מועל˙.  ‰˙˘וב‰ 
˘ל  בי"„  מ„יני  „ין  ˘ום  לבטל  ‡ין  סו"ס 
ל‰˜ל  ו‡ין  כנ"ל,  ˘בלב,  ע"י „ברים  מט‰ 

מעונ˘ם מ‡ומ‰.

„ברי  „מ˜ור  ‰נ"ל  ‰‚‡ון  כ˙ב  ו‰נ‰ 
נ‡  "‡ר„‰  ס„ום  ‚בי  מ„כ˙יב  ‰רמב"ם 
ו‡ר‡‰ ‚ו'", וס„ום ‰י˙‰ ב‚„ר עיר ‰נ„ח˙ 
פי"„,  ˘ם  ו˙וספ˙‡  פ"י ‰"ח  סנ‰'  ירו˘למי  (ר‡‰ 

ל‡  י˘ובו  ˘‡ם  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  ומז‰   ,(‡
חזינן  ‰נ"ל),  ע‰"פ  ˙ר‚ום  (ר‡‰  מ‰ם  ייפרע 
‚ם  וב‡מ˙  ‰נ„ח˙.  בעיר  מועל˙  „˙˘וב‰ 
‰י'  ‰מ„ובר  בס„ום  ‰ל‡  ח„‡  ˆ"ע,  ז‰ 
 ‡‰ ועי˜ר  ועו„  מעל‰,  ˘ל  „בי"„  בעונ˘ 
מ"˙  מ˜ו„ם  „ינים  למ„ין  „ין  ‰ו‡  כלל‡ 
˜ו˘י‡  וב‡מ˙  מירו˘').  ע"‡  כ  מו"˜  (˙וס' 

‚ם  ל‰˜˘ו˙  לכ‡ו'  מˆינו  ‰‡חרונ‰  זו 
וב˙וספ˙‡  (˘ם)  „בירו˘למי  ‰˘"ס  על 
˘ב˙וך  ‰ˆ„י˜ים  „נכסי   ‡‰ ‚מרינן  (˘ם) 

מז‰  ˘לל‰  ב˙וך  נמי  נ˘רפין  ‰נ„ח˙  עיר 
˘ממונו ˘ל לוט ‡ב„ בס„ום, ו‚ם בז‰ י˘ 

ל‰˜˘ו˙ „‡ין למ„ין מ˜ו„ם מ"˙.

˙מו‰  ענין  ב‰˜„ים  בכ"ז  ו‰נר‡‰ 
יחי„  „‰נ‰  ‰נ„ח˙,  בעיר  ˘מˆינו  לכ‡ו' 
‰עוב„ ע"ז חייב ס˜יל‰, ‡בל כ˘כל ‡נ˘י 
‰עיר ‡ו ‡פילו ר˜ רוב‰ עב„ו ע"ז (וי˘נם 
˜ל‰  במי˙‰  „ינם  ‰נ„ח˙)  עיר  ˙נ‡י  ˘‡ר 
ו‰ל‡  (סנ‰' ˜י‡:),  בסייף  מס˜יל‰, „ני„ונין 
בב'  „‰מ˙חייב  פ‡:)  (˘ם  ˜יי"ל  בכ‰"˙ 
˘כ"‡  וכיון  ˘ב‰ן,  בחמור‰  ני„ון  מי˙ו˙ 
מ‰ו  ס˜יל‰  חייב  יחי„  ב˙ור  מ‰עוב„ים 
ול‡  ‰˜ל‰  בסייף  „ני„ון  ˙ור‰  ˘‡מר‰ 
˘‰יחי„  „כ"ז  ונמˆ‡  ‰חמור‰;  בס˜יל‰ 
ע„יין  ‰עיר  ‡נ˘י  רוב  למנין  ‰מ˘לים 
˘לפניו  ‰ע"ז  עוב„י  כל  ‰יו  ע"ז  עב„  ל‡ 
ס˜יל˙ם  חיוב  נפ˜ע  ו‡יך  ס˜יל‰,  חייבים 

ע"י ‡חר ˘עב„ ע"ז ‚"כ.

וˆריך לומר „„ין סייף כ‡ן ‡ינו ב˙ור 
בפני  ‰עיר  מיו˘בי  ‡ח„  כל  על  עונ˘ 
יו˘בי  כל  על  ח„˘ ‰חל  עונ˘  עˆמו, ‡ל‡ 
„ˆיבור,  ‡ח˙  מˆי‡ו˙  ב˙ור  ביח„  ‰עיר 
רוב‰  ‡ו  ‰עיר  כל  ˘‰ו„ח‰  „עי"ז  פירו˘ 
יחי„ים  ‰ם  ו‡ין  ח„˘‰,  למˆי‡ו˙  נע˘ו 
נע˘ו  ‡ל‡  ‡ח˙,  בעיר  ‰יו˘בים  רבים 
„ˆיבור  מˆי‡ו˙  ‡ח˙,  (ח„˘‰)  למˆי‡ו˙ 
˘פ˜ע‰  וכיון  ‰עיר",  "יו˘בי  ע"ז  עוב„י 
לחט‡  (בנו‚ע  כיחי„ים  מˆי‡ו˙ם  מ‰ם 
ע"ז) ונע˘ו מˆי‡ו˙ ח„˘‰ – נ˙בטל ב„רך 
כיחי„ים,  עלי‰ם  ˘‰י'  ‰„ין  ‚ם  ממיל‡ 
˘‰ו‡  בסייף,  מי˙‰  ח„˘,  עלי‰ם „ין  וחל 

„ין ‰חל על "יו˘בי ‰עיר".

˘בעיר  ‰טעם  ‰יטב  ‚ם  י˙ב‡ר  [ובז‰ 
‰נ˘ים  ‚ם  ל‰רו‚  רחמנ‡  ‡מר  ‰נ„ח˙ 
‰רי  „לכ‡ור‰  ‰ע"ז.  עוב„י  ˘ל  ו‰טף 
למ‰  ו‡"כ  חט‡ו,  ל‡  ו‰טף  ‰נ˘ים 
‰רמב"ם  על  עוז  ובמ‚„ל  מי˙‰.  נ˙חייבו 

י„

בדין אנשי עיר הנדחת 
שעשו תשובה

יקשה על ביאורי המפרשים במש"כ הרמב"ם דתשובה מועלת נגד הכלל דאין 
תשובה מפקיעה עונשי בי"ד / יסיק ביאור מחודש דע"י התשובה כאן נפקעים 

מגדר ציבור לגדר יחידים 

 .  . כרי˙ו˙  "חייבי  י‚:  במכו˙  ‡י˙‡ 
מוחלין  מעל‰  ˘ל  ב"„  ˙˘וב‰  ע˘ו  ‡ם 
ל‰ן, חייבי מי˙ו˙ ב"„ . . ‡ם ע˘ו ˙˘וב‰ 
‰יינו  ל‰ן".  מוחלין  מט‰  ˘ל  ב"„  ‡ין 
ול‡  ˘מים  ב„יני  ר˜  מועל˙  „˙˘וב‰ 
מי˙ו˙  לענין  ˘‰ו‡  וכ˘ם  ‡„ם.  ב„יני 
בי"„, כן ‰ו‡ בנו‚ע לכל ˘‡ר עונ˘י בי"„ 
בטעם  ונ˙ב‡ר  וכיו"ב.  כמל˜ו˙  מט‰,  ˘ל 
„כיון  סל"‰),  מ‰„ו"˜  ‡ו"ח  נו"ב  (ר‡‰  ‰„בר 
˘‰˙˘וב‰ עי˜ר‰ בלב ‡ין בי"„ ˘ל מט‰ 
יכולים ל‰˙ח˘ב בז‰ כי ‡ין לו ל„יין ‡ל‡ 

מ‰ ˘עיניו רו‡ו˙.

‰נ„ח˙,  לעיר  בי"„  עונ˘י  ‚בי  ו‰נ‰ 
"‰כ‰ ˙כ‰ ‡˙ יו˘בי ‰עיר ‰‰י‡ לפי חרב 
‚ו' ו‡˙ כל ˘לל‰ ˙˜בוı ‚ו' ו˘רפ˙ ב‡˘ 
‚ו'" (פר˘˙נו י‚, טז-יז), פס˜ ‰רמב"ם ל‰„י‡ 
ב‰ל' ע"ז פ"„ ‰"ו "‡ם חזרו וע˘ו ˙˘וב‰ 

מˆ‡˙י  "ל‡  ‰ר‡ב"„  ו‰˘י‚  מוטב", 
ומע˘‰",  ‰˙ר‡‰  ‡חר  מועל˙  ˙˘וב‰ 
כי  ˘‡ני  ‰נ„ח˙  „עיר  ˙י'  מ˘נ‰  ובכסף 
‡ינ‰  ‰עיר  ‡נ˘י   ˙‡ ˘מז‰ירין  ‰‰˙ר‡‰ 
‰˙ר‡‰ ‚מור‰, „‰‡ ‡ין מ˙רין "לכל ‡ח„ 
ולכך  יח„,  ‰עיר  ‡נ˘י  לכל  ‡ל‡  בפרט" 
וˆ"ע  ‰˙˘וב‰.  ˙ועיל  ע„יין  ‡חרי'  ‡ף 
מי˙ו˙  „חייבי   ‡‰ כנ"ל  „‰ל‡  ב˙ירוˆו 
מט‰  ˘ל  בי"„  ˙˘וב‰ ‡ין  ע˘ו  בי"„ ‡ם 
‡ינ‰  ˘˙˘וב‰  מחמ˙  ‡ינו  ל‰ן  מוחלין 
לפי  ‡ל‡  ‚מור‰  ‰˙ר‡‰  ל‡חרי  מועל˙ 
ב„ברים  ל‰˙ח˘ב  מט‰  ˘ל  לבי"„  ˘‡ין 
מ˜ום  ב˘ום  ‡˘˙מט  ל‡  [ו‰רי  ˘בלב 
‡ף  למ‚„ף,  ‡ו  למסי˙  ˙˘וב‰  ˘˙ועיל 
˘ם  רמב"ם  כלל,  ‰˙ר‡‰  „‡י"ˆ  ˘„ינו 
נ˙חייבו  ˘כבר  ‰כ‡  ‡ף  ו‡"כ   ,[‚"‰ פ"‰ 
‡ף  נ‚זר  „‰„ין  רחמנ‡  „‡מר  (כיון  ב„ין 
˙˘וב‰  יכול‰  ‡יך  ‚מור‰)  ‰˙ר‡‰  בל‡ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


