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בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



˜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˙ - ‰וספ‰ ל

ב‡ופן  ז‰   ˙‡ לנˆל  ‡פ˘ר  ˘בטח  מלמעל‰,  כרמז  ל‰˙˜בל  ˆריך  ז‰  ‰‡„ם, 
ז˜ו˜  ˘‡ינו  כך  מסו„ר  ו‡ם ‰‡„ם  ˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰,  פי ‰ור‡˙  על  טוב, ‰יינו 
˘לו  ל‰‚„יל ‡˙ ‰חל˜  ביכול˙ו  ˘על-י„י ‰כסף  ו„‡י  חייו, ‰רי  לˆרכי  לכסף 
כזו   ‰˜„ˆ ובפרט  לˆ„˜‰  ‰כסף  כל   ˙‡ ל˙˙  נכון  יו˙ר  ‡ו   ‰˜„ˆ בנ˙ינ˙ 

˘˜˘ור‰ ב˜ירוב לבו˙ י˘ר‡ל ל‡בינו ˘ב˘מים.

בסכום  ‡ו˙‰  מזכ‰  ‰כללי  ˘‰חו˜  כיון  ˘ל‰ם  במ˜ר‰  ˘‚ם  לי  נר‡‰  ולכן 
בברי‡ו˙  ‰זכו˙   ˙‡ לנˆל  עבור‰  וזכו˙  נכון  ‡ל‡  ז‰  ‡ין  חו„˘,  כל  מסויים 
˘יחיו  בעל‰  ו˘ל  ˘ל‰  ‰‰˘˙˙פו˙   ˙‡ ח˘וב‰  במי„‰  ל‰‚„יל  ז‰  ועל-י„י 
י‰ו„ים  ול‰יו˙  י‰ו„יים  יו˙ר  לע˘ו˙ם  י˘ר‡ל  יל„י  בחינוך  ˘עוס˜˙  בˆ„˜‰ 
כ„רי˘˙ ˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰, ו‰˘ם י˙ברך יעזור ל‰ יח„ עם בעל‰ ˘ל‡ורך ימים 

ו˘נים טובו˙ יוכלו ל˙˙ ˆ„˜‰ בי„ רחב‰ ומל‡‰ בברי‡ו˙ וב˘מח‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט ע' ˜ז, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' 621)



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰

ז‰  ˙לוי  מ˜ום  ולכל  עם  לכל  בנו‚ע  ב‡ם  ‡˘ר  יח„,  ‚ם  וברוחניו˙  ב‚˘מיו˙ 
‰˜ו„˘,   ıי˘ר‡ל ‡ר  ıב‡ר ˜„ו˘  עם  לעמנו  בנו‚ע  וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙  בז‰, 

‡˘ר ל‡ ר˜ ˙לויים ז‰ בז‰ ‡ל‡ ח„ ‰ו‡ ו˜״ל.

וזכו˙  לבב,  וטוב  ו˘מח‰  ברי‡ו˙ ‰נכונ‰  מ˙וך  בז‰  ‚ם  ˘יע˘‰  רˆון  וי‰י 
‰רבים מסייע˙ו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ז ע' רˆ‚)

ıל‰מ˘יך ב‰ור‡‰, עם פחו˙ מ‡מ
מפני  מו˜„מ˙  לפנסי'  לˆ‡˙  [‰‡ם  ˘יחי'  בנו  ע„"ז  ˘‡לני  ‰˜ו„ם  ב˘בוע 
מיחו˘יו], ועני˙י ˘כ„‡י ˘ימ˘יך ב‰ור‡‰ ‡ל‡ ל‰˘˙„ל ˘˙‰י' ב˙נ‡ים יו˙ר 

˜לים (פחו˙ ‰˙‡מˆו˙ וכו'),

– [כיון ˘‡ולי כ‰נ"ל ברובו – מנערווען [=לחı] ו‚רעון בבטחון עˆמי – 

ב‡ם ככ˙בו בז‰ – י˙ברר ‡חר˙, י˙ייעı עם י„י„ים על ‡˙ר בנו‚ע ל˘‡לו˙יו 
במכ˙ב ז‰].

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ז ע' רע‡)

עבו„‰ ‰מ˙‡ימ‰ ב‚יל מבו‚ר – ברי‡‰ ל‡„ם
ב‚יל  לעבו„  ˆריכ‰  ˙חי'  ‡מו  ‡˘ר  על  ˘מˆטער  ˘כו˙ב  במ‰  ‡‚ב  „רך 
כז‰, מובן ˘ל‡ כל ‰עבו„ו˙ ˘וו˙ ‡בל ב‡ופן ע˜רוני „ו˜‡ ב‚יל כז‰ ˆריכים 
ממיחו˘ים  לענין ‰יסח ‰„ע˙  ˘מועיל  עבו„‰  ב‡יז‰  עסו˜ים  ˘י‰יו  ל‰˘˙„ל 
עבו„‰ (מ˙‡ימ‰ לברי‡ו˙ ‰‚וף) ‰י‡ מ‰ענינים ‰‰כרחים  וכו' ורו‡ים במוח˘̆ 

לברי‡ו˙ ‰‡„ם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ ע' ˙ˆ‡)

˘ימו˘ בכספ י ‰פנסי' לעניני ˆ„˜‰
במ„ינ˙כם,  ‰חו˜  ‡ו„ו˙  ‚ם  ˘יחי׳  בעל‰  לי  סיפר  ‡חרים  „ברים  ...בין 
ו‰י‡  מ‰ממ˘ל‰,  מסויימ˙  פנסי׳  ‡זרח  כל  מ˜בל  ˘נ‰  ˘בעים  ‚יל  ˘ל‡חר 

מוטר„˙ ‰‡ם ˙˜ח ‡˙ ז‰ ‡ו ל‡.

בז‰  וי˘  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  י‰ו„ים ‰ו‡  ובפרט ‡ˆל  בעולם  ˘נע˘‰  כל „בר 
˘לו  ל‰‚„יל ‡˙ ‰‰˘˙˙פו˙  י˘נ‰ ‰‡פ˘רו˙  וכ˘לי‰ו„י  מיוח„,  ו˙וכן  כוונ‰ 
מˆ„  מיו˙ר   ıמ‡מ לל‡  ב‡‰  ל„בר ‡ם ‰‡פ˘רו˙  ˘ל‡  ומˆוו˙,  ˙ור‰  בעניני 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"ו˙על ‰ˆפר„ע" – ˆפר„ע ‡ח˙?

מ‰ ‰מ˜ור בכ˙וב לז‰ ˘"‰יו מכין ‡ו˙‰ [‰ˆפר„ע] ו‰י‡ מ˙ז˙ נחילין"? / ‡יך ˜יים ‡‰רן 
פר„ע ‡ח˙? / ‰‡ם פירו˘ "ו˙על  ˆיווי ‰' "ו‰על ‡˙ ‰ˆפר„עים" ל˘ון רבים, ‡ם ‰על‰ ר˜̂ 
‰ˆפר„ע" ‰ו‡ ˘‰ˆפר„ע על˙‰, ‡ו ˘‰ˆפר„ע ‰על˙‰ ˆפר„עים? / בי‡ור ב„ברי ר˘"י על 

"ו˙על ‰ˆפר„ע" ˘בז‰ מיי˘ב כמ‰ ˜ו˘יו˙ בל' ‰כ˙וב

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 79 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  „בר ו‰יפוכו במכ˙ ˘חין / מ„וע "˘רט לו ˘ריט‰ בכו˙ל"?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙ועל˙ „יבורו ˘ל מ˘‰ לפני פרע‰ בל‰"˜

ל ‡‰רן לפני פרע‰, „יבר ‚ם מ˘‰ לפניו, ובל˘ון ‰˜ו„˘;  מ„ברי ר˘״י עול‰ כי בנוסף ל„יבורו̆ 
בי‡ור ענין ˙מו‰ ז‰ ב‰˜„ם בי‡ור בכללו˙ ˘ליחו˙ו ˘ל מ˘‰ כ‡ן, ע״פ פנימיו˙ ‰„ברים

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ טז עמ׳ 74 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
"„ם" ו"ˆפר„ע" בעבו„˙ ‰‡„ם / בין "ל‡ ‰‚יע" ל"ל‡ ‰וˆ˜"

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ıבפלו‚˙˙ ר"י ורבנן בביעור חמ

˘עבר   ıחמ ‚בי  מחלו˜˙ם  ‚ם  ב„בר  י˙ל‰  ועפ"ז  זו,  במח'  מר‚ˆוב  בבי‡ור ‰‚‡ון  יעמי˜ 
עליו ‰פסח / יסי˜ „נחל˜ו כ‡ן ב‰‚„ר˙ ‡יסור בל יר‡‰ ובל ימˆ‡ ועפ"ז יב‡ר ‰פלו‚˙‡ 
‚בי ‰‡כל˙ חמı לכלבי ‰פ˜ר, וי˜˘ר ‰כל לפלו‚˙˙ ‰˙נ‡ים ב˘יעור מכו˙ ˘ל˜ו ‰מˆריים

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 87 ו‡ילך)

יח „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ו˘ננ˙ם לבניך" – כיˆ„?

‰וספ‰ - מ˙וך ספר '„רכי ‰חיים' . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
בטחון מונע ‚מ‚ום

טיפול בחי˙וך ‰„יבור ע"י בטחון ב‰' - ‰˜˘ר בין ‰נפ˘ ל‚וף

‡ין ‚יל פרי˘‰ מעניני י‰„ו˙
לימו„ ממ˘‰ רבינו ‡˘ר עב„ כל ימיו ‡˙ ‰' ועבור בנ"י, "ל‡ נס ליחו ול‡ כ‰˙‰ עינו" ‚ם 
ל‡  וח"ו  יול„"  לעמל  ל˙פ˜י„, ‡ך "‡„ם  מ˙פ˜י„  עוברים  י‰„ו˙  ב‰פˆ˙  ביומו ‰‡חרון; 
פור˘ים מ‰עבו„‰ לחלוטין – ‰‚יוס לˆב‡ ‰' לכל ‰חיים; ‰מ˘ך ‰עבו„‰ ב‡ופן ‰מ˙‡ים 

מחז˜ ‰ברי‡ו˙, ˘ימו˘ בכספי ‰פנסי' לעניני ˆ„˜‰

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

"ותעל הצפרדע" – צפרדע אחת?
מה המקור בכתוב לזה ש"היו מכין אותה [הצפרדע] והיא מתזת נחילין"? / איך 
קיים אהרן ציווי ה' "והעל את הצפרדעים" לשון רבים, אם העלה רק צפרדע 
אחת? / האם פירוש "ותעל הצפרדע" הוא שהצפרדע עלתה, או שהצפרדע 

העלתה צפרדעים? / ביאור בדברי רש"י על "ותעל הצפרדע" שבזה מיישב כמה 
קושיות בל' הכתוב

"וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰, ‡מור ‡ל ‡‰רן נט‰ ‡˙ י„ך במטך על ‰נ‰רו˙ על ‰י‡ורים ועל 
‰‡‚מים, ו‰על ‡˙ ‰ˆפר„עים על ‡רı מˆרים. ויט ‡‰רן ‡˙ י„ו על מימי מˆרים, ו˙על 
‰ˆפר„ע ו˙כס ‡˙ ‡רı מˆרים. ויע˘ו כן ‰חרטומים בלטי‰ם, ויעלו ‡˙ ‰ˆפר„עים על 

‡רı מˆרים" (פר˘˙נו ח, ‡-‚). 

ובבי‡ור ‰ל˘ון "ו˙על ‰ˆפר„ע" – „לכ‡ור‰ ‰רי ‰יו ˆפר„עים רבים – מפר˘ ר˘"י: 

נחילים,  נחילים  מ˙ז˙  ו‰י‡  מכין ‡ו˙‰  ו‰יו  "ו˙על ‰ˆפר„ע – ˆפר„ע ‡ח˙ ‰י˙‰, 
ז‰ו מ„ר˘ו. ופ˘וטו י˘ לומר: ˘ירוı ‰ˆפר„עים ˜ור‡ ל˘ון יחי„ו˙, וכן 'ו˙‰י ‰כנם' – 

‰רחי˘‰, פ„ולייר"‡ בלע"ז, ו‡ף 'ו˙על ‰ˆפר„ע' – ‚רינוילייר"‡ בלע"ז". 

ולפום רי‰ט‡ ˆ"ע, למ‰ ‰וˆרך ר˘"י ל‰‡ריך בפירו˘ו ול‰בי‡ מ„ר˘ מחו„˘ ‡˘ר 
˘ז‰  בפ˘טו˙,  לפר˘  לו  ‰י‰  לכ‡ור‰,  וכו'"?  ‡ו˙‰  מכין  ו‰יו  ‰י˙‰  ‡ח˙  "ˆפר„ע 
מ˜ום  מכל  ˆפר„עים,  ריבוי  ˘עלו  ˘‡ף  ו‰יינו,  ‰מין,  ˘ם  על  ‰ו‡  "ˆפר„ע"  ˘נ‡מר 
נ˜ט ‰כ˙וב ב˘ם "ˆפר„ע" על ˘ם מין ‰ˆפר„ע [וכמו ˘פיר˘ ר˘"י בפ' וי˘לח (לב, ו), 
'˘ור', ‡„ם ‡ומר  ˘וורים ‰רב‰  על  לומר   ıוחמור": "„רך ‡ר ˘ור  לי  על ‰פסו˜ "וי‰י 

לחבירו בליל‰ '˜ר‡ ‰˙רנ‚ול' ו‡ינו ‡ומר '˜ר‡ו ‰˙רנ‚ולים'". וע„"ז בכ"מ]!

לפר˘   ‰˘˜ „י„ן  ˘בני„ון  ועו„),  ˙מימ‰.  ˙ור‰  ל„ו„.  (מ˘כיל  ‰מפר˘ים  בי‡רו  וכבר 
בפ˘טו˙ ˘"ˆפר„ע" ‰ו‡ על ˘ם מין ‰ˆפר„ע – מ˘ום ˘‡ם כן ‰י‰ ‰כ˙וב ˆריך לומר 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰ כח

מסיימים ˙פ˜י„, מ˙חילים ˙פ˜י„ ‡חר
 – "‡„ם לעמל יול„"

לי  ל˘לוח  לבבו  ˘ימ˙  על  חן  ב˙˘ו‡ו˙  ופו˙חין   .  . מכ˙בו  בנועם ˜בל˙י 
‰ער‰  ל‰וסיף  זו  ב‰ז„מנו˙  ‡˘˙מ˘   – ע˙י˜  י˘ר‡ל  מנ‰‚  פי  ועל  מ‡מרו13. 

ו״נופך מ˘לי" בנו‚ע למכ˙בו ו‚ם מ‡מרו.

במ‰ ˘כו˙ב "מ˘‰˘˙חרר˙י" כו' "ומ„י פעם בפעם פונ‰ בכ˙ב ובעל פ‰״ 
כו'" – כבר מל˙י ‡מור‰ במ˜רים מ˙‡ימים14, ‡˘ר ‰כ˙וב15 "‡„ם לעמל יול„" 
פעיל ‡ל‡ ‚ם  ר˜  ל‡  ל‰יו˙  עלי ‡„מו˙,  חיי ‰‡„ם  ימי  כל  ˙מי„י  ˙פ˜י„  ז‰ו 
ב‡ופן ˘ל ״עמל״ – עמל במובן „˙ור˙נו ˙ור˙ ‡מ˙ מ‚„יר‰ מו˘‚ ז‰. במלים 
מעבר  ר˜  ז‰  ˘‰ן, ‰רי  סיבו˙  ומ‡יזו  ˙פ˜י„  מ‡יז‰  ˘מ˘˙חררים  ‡חרו˙, ‡ף 
כמ‰  על ‡ח˙  בכל ‡„ם ‰„בר ‡מור,  ו‡ם  ˘ני.  מסו‚  לעמל  מסו‚ ‡ח„  מעמל 
בנו‚ע למי ˘‰י׳ ר‡˘ ב‡יז‰ ענין ˘י‰י׳, ועל ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ עורך ר‡˘י, ז‡˙ 

‡ומר˙ ‡י˘ ‡˘ר ‰˘פע‰ לו על ‰רבים.

ו‡ם בכל מ˜ום ‰„ברים ‡מורים, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ב״פלטרין ˘ל מלך"16, 
"‡רı ‡˘ר ˙מי„ עיני ‰׳ ‡ל˜יך ב‰, מר˘י˙ ‰˘נ‰ וע„ ‡חרי˙ ˘נ‰"17.

כל ‡„ם,  ˘ל  במילוי ‰˙פ˜י„  ובעי˜ר –  ˘נכ˙ב,  ברוח  י˜בל ‰כ˙וב  ובו„‡י 
ומכל ˘כן מסו‚ ‰נ״ל, כ„ברי חכמינו ז״ל18: "‡ני נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני".

(ממכ˙ב כ"‚ ˙מוז ‰'˙˘מ"‚, ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח ע' 471)

˙ענו‚ מיוח„ ˘ל‡ פר˘ מעס˜נו˙ ˆיבורי˙
...מובן ˘˙ענו‚ מיוח„ ‚רם לי במ‰ ˘כו˙ב ˘חס ו˘לום ל‡ פר˘ מעס˜נו˙ 
ˆיבורי˙ ומ˙פ˜י„ פעיל בכלל, כי ‡ם ‡„רב‰, ˘נבחר ל˙פ˜י„ ‡חר‡י ˘ל ר‡˘ 

מועˆ‰ ‡יזורי˙.

ויחז˜ ‡˙ ‰‡זור  ויבסס  ו‰נעל‰ ‰ז‰,  ב˙פ˜י„ו ‰‡חר‡י  ˘יˆליח  רˆון  וי‰י 

13) בו כ˙ב על ‰פרי˘‰ מעבו„˙ו בעי˙ונו˙. ‰מו"ל.

14) ר‡‰ ‚ם ˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙ ˙˘מ"ב כרך ‚ ע' 1202-1209.

15) ‡יוב ‰, ז.

16) במ„ב"ר פי"ט, י‚. יל"˘ ע˜ב רמז ˙˙סז.

17) „ברים י‡, יב.

18) ˜י„ו˘ין בסופ‰.



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰
ולט‰ר  ליט‰ר  רבנו ‰ז˜ן10:  פי „יו˜  ועל  לט‰ר –  ו‰ובטחנו9 ‰ב‡  ויו˙ר,  יו˙ר 

‡חרים – מסייעין ‡ו˙ו סיוע רב.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ז ע' ל‰)

‰‚יוס לˆב‡ ‰' – לכל ‰חיים!
˙˜ו˙י ‡˘ר ‡ף ˘כו˙ב ˘ר˙ו˜ ‰ו‡ למיט˙ו (ורופ‡ כל ב˘ר י˘לח לו רפו‡‰ 
˘למ‰ ו˜רוב‰) ו‡ינו ˘ליח ˆבור וכו'11, ‰רי כמ„ובר כמ‰ פעמים ˘ונ‰ ‚יוסם 
˘ל כל ‡י˘ ו‡˘‰ ‰י˘ר‡לים בˆב‡ו˙ ‰׳, ‡˘ר ‰ו‡ לכל מ˘ך ימי ‰חיים ו‡ין 
מיום  ‰ו‡  ‰׳  בˆב‡  ‰‚יוס  ˘‰רי  בז‰,  וכיוˆ‡  ו‰˙פטרו˙  פרי˘‰  בז‰  ˘ייך 
בספר  כמבו‡ר  ור‚ע,  ר‚ע  בכל  ומח„˘  ומחי'  בור‡ ‡ו˙ו  לז‰  ומ˜ו„ם  ‰וול„ו 
˘ל  במˆב  ו‡ם ‡פילו ‡ינו  במכ˙בו.  מˆטט ‡ו˙ו  כבו„ו  ˘‚ם  ˜„י˘‡12,  ˙ני‡ 
˘ליח ˆבור כמו ˘כו˙ב, פירו˘ו למע˘‰ ‰ו‡ ˘‰˘רו˙ בˆב‡ ‰׳ [‰ו‡] ב‡ופן 
ו‰רי  ערכו.  לפי  ˙פ˜י„  לו  וי˘  מ‚ויס  עכ˘ו  ז‰, ‡בל ‚ם  ˘לפני  מ‰˘רו˙  ‡חר 
רו‡ים בˆב‡ כפ˘וטו ˘י˘נו מפ˜„ ‡נ˘י חיל יוˆ‡י ˆב‡, ומסביב לז‰ מנ‚נון 
בלע„ו ‡י ‡פ˘ר  ˘לו ‡˘ר  ˙פ˜י„  מ‰ם  ˘לכל ‡ח„  ביו˙ר  בני ‡„ם ‚„ול  ˘ל 

ל‡נ˘י ‰חיל למל‡ ˙פ˜י„ם ‰ם.

ב‡רˆנו  וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙  ˙˜ופ‰ ‰„ברים ‡מורים,  ובכל  מ˜ום  בכל  ו‡ם 
‰י„וע  ובנוסח  ברוח,  ו‡ויבים  וˆרים  ב‚וף  ו‡ויבים  ˆרים  ‰מו˜פ˙  ‰˜„ו˘‰ 
˘˘מע˙י מכמ‰ מ‡רˆנו ‰˜„ו˘‰ ‰מב˜רים כ‡ן, ‡˘ר כל ‡ח„ ו‡ח„ ‰חי ע˙‰ 
ב‡רˆנו ‰˜„ו˘‰ י˘ לו ‰ר‚˘‰ ‡˘ר נמˆ‡ בחזי˙ ובמˆב ˘ל ‰יכוננו˙. ובו„‡י 

‚ם בז‰ ‡ין ˆורך ב‡ריכו˙ ל„כו˙י׳.

ככל  ‰רבים  לטוב˙  מ˙עס˜  ע˙‰  ˘‚ם  ˙˜ו˙י  ˘כ‡מור  ‡ף  ‡˘ר  רˆון  וי‰י 
‰‡מור‰,  בעבו„‰  כן  ‚ם  ויוסיף  ברי‡ו˙ו  במˆב  וי˙וסף  יוטב  ‰רי  ‰‡פ˘רי, 

‡˘ר ‰זמן ‚רמ‡ לז‰ וב‰וספ‰ ביו˙ר וביו˙ר.

ברכ‰ ‰חסי„ו˙י˙  וב˙וספ˙  יח„  וברוח ‚ם  ב‚˘ם  לברי‡ו˙  ובברכ‰  בכבו„ 
– מ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל"ב ע' ר‰)

9) ר‡‰ ˘ב˙ ˜„, ‡. יומ‡ לח, ב.

10) ל˜וטי ˙ור‰ „רו˘י ˘מע"ˆ „"‰ ‰' לי בעוזרי פ"‰ (פט, „ ו‡ילך).

11) ‰נמען ˘ימ˘ כ‡י˘ ˆיבור. ‰מו"ל.

12) ˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ פ"‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

"ˆפר„ע" בכל ‰פר˘‰; ובפועל, ע˘ר פעמים בפר˘‰ זו נ‡מר "ˆפר„עים" ל˘ון רבים, 
ור˜ בכ˙וב „י„ן ˘ינ‰ ו‡מר בל˘ון יחי„!

‰פר˘‰),  בכל  (וכ‰ל˘ון  רבים  בל˘ון  "ˆפר„עים"  ‰יו  ˘בכללו˙  מוכח,  ז‰  מ˘ינוי 
ו„ו˜‡ בע˙ ‰עלי‰ ‰י˙‰ "ˆפר„ע" בל˘ון יחי„ ("ו˙על ‰ˆפר„ע") – וע"ז מפר˘ ר˘"י 
ממנ‰  ב‡ו  כך  ור˜ ‡חר  ר˜ ˆפר„ע ‡ח˙,  מן ‰י‡ור  על˙‰  ˘ב‡מ˙  (בפירו˘ו ‰ר‡˘ון) 

ריבוי ˆפר„עים.  

ב. וי˘ ל‰וסיף בבי‡ור ‰ענין - בעומ˜ יו˙ר, וב‰˜„ים: 

לפי ‰נ"ל (ס"‡), מובן ‰מ˜ור לח„˘ ˘בע˙ ‰עלי‰ ‰י˙‰ ר˜ ˆפר„ע ‡ח˙, ולכן נ‡מר 
ב‡ו  ˘ריבוי ‰ˆפר„עים  לנו  מנין   - ל„˜„˜  י˘  ע„יין  יחי„; ‡ך  בל˘ון  "ו˙על ‰ˆפר„ע" 

ע"י ˘"‰יו מכין ‡ו˙‰ ו‰י‡ מ˙ז˙ נחילים נחילים"?

וב‡מ˙ ˘ב‚מר‡ (סנ‰„רין סז, ב ובפר˘"י. וע„"ז ב˘מו"ר פ"י, „) מבו‡ר בז‰ ב‡ופנים ‡חרים 
[˘לכ‡ור‰ ˜רובים יו˙ר ל„רך ‰טבע], וכמו ˘‰ˆפר„ע ‰‡ח˙ "˘ר˜‰ ל‰ם ו˘מעו ˜ול‰ 
ול„ו˙";  ויˆ‡ו  ממעי‰  "‰˘ריˆ‰  ˘‰ˆפר„ע  ‡ו  ב‡ו",  ו‰ם  ˘בעולם  ‰ˆפר„עים  כל 
˘ל  ב‡ופן  „ו˜‡  פ"ז)  וב˙„ב‡"ר  בפר˘˙נו  ‰˙נחומ‡  „ברי  (ע"„  לפר˘  ר˘"י  בחר  טעם  ומ‰ 
בˆפר„ע "ו‰י‡  ˘‰כו  י„י  על  ב‡ו  ˘‰ˆפר„עים ‰רבים   – ל‚מרי  מ‚„ר ‰טבע  נס ‰יוˆ‡ 

מ˙ז˙ נחילין נחילין"?! 

‚. ובי‡ור ‰ענין: 

נ‡מר  ‰פר˘‰  ˘בכל   – ‰ל˘ון  ˘ינוי  ר˜  (ל‡  ‰ו‡  ‰ˆפר„ע"  "ו˙על  בכ˙וב  ‰˜ו˘י 
"ˆפר„עים" ל' רבים וכ‡ן ˘ינ‰ ‰כ˙וב ונ˜ט "ˆפר„ע" ל' יחי„, ‡ל‡) ˘לכ‡ור‰ ל‡ ˜יים 

‡‰רן ב˘לימו˙ ‡˙ ˆיווי ‰': 

‰˜ב"‰ ‰ור‰ ל‡‰רן "נט‰ ‡˙ י„ך במטך . . ו‰על ‡˙ ‰ˆפר„עים על ‡רı מˆרים", 
על  ˘בסיפור  י˙כן ‡יפו‡  ו‡יך   – רבים  בפעול˙ו ˘לו "ˆפר„עים"  יעל‰  ˘‡‰רן  ו‰יינו, 
˜יום ‰ˆיווי בפועל נ‡מר "ו˙על ‰ˆפר„ע", ˘מ˘מעו ˘ע"י פעול˙ ‡‰רן על˙‰ ˆפר„ע 

‡ח˙ בלב„?! 

[ול‰וסיף, ˘בˆיווי ‰˜ב"‰ על מכו˙ ‡חרו˙ נר‡‰ ˘‡‰רן (‡ו מ˘‰) ˆריך ר˜ לע˘ו˙ 
ונט‰  מטך  "˜ח  „ם:  במכ˙  וכמו  מעˆמ‰.  (כ‡ילו)  ˙בו‡  ‰מכ‰  ו‡ילו  ל‰מכ‰,  ‰‰כנ‰ 
ו‰י‰   .  .  ıעפר ‰‡ר "ו‰ך ‡˙  כינים:  במכ˙  יט);  (ז,  „ם"  וי‰יו   .  . מˆרים  מימי  על  י„ך 
(ב‡  נ‡מר  ˘ם  במכ˙ ‡רב‰,  מו„‚˘ ‰„בר  ובפרט  ב˘‡ר ‰מכו˙.  וע„"ז  יב);  (ח,  לכנים" 
ע˘ב  כל  וי‡כל ‡˙  מˆרים   ıעל ‡ר [‰‡רב‰]  ויעל   .  . מˆרים   ıעל ‡ר י„ך  יב): "נט‰  י, 

יבו‡  מ˘‰  ˘ל  י„ו  ˘ל‡חר ‰טיי˙  מˆרים") – ‰יינו,   ıעל ‡ר (ול‡: "ו‰על  ו‚ו'"   ıר‡‰
‰‡רב‰ מ‡ליו. 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ıר‡ על  ‰ˆפר„עים  ויעלו   .  . במטך  י„ך   ˙‡ "נט‰  נ‡מר  ל‡  ˆפר„ע  במכ˙  ‡מנם 
מˆרים", ‡ל‡ "ו‰על ‡˙ ‰ˆפר„עים" – ‰יינו, ˘עליי˙ ‰ˆפר„עים בפועל ˆריכ‰ ל‰יו˙ 

על י„י ‡‰רן, וז‰ו ˘˜˘‰: ‡יך ˜יים ‡‰רן ˆיווי ז‰ ‡ם על˙‰ ר˜ ˆפר„ע ‡ח˙?].

„. וליי˘ב ז‰ מפר˘ ר˘"י, ˘ˆפר„ע זו ‰י˙‰ "מ˙ז˙ נחילים נחילים" ˘ל ˆפר„עים. 
˜יים  זו  ˆפר„ע  ˘ב‰על‡˙  ונמˆ‡,  עˆמ‰;  ‰ˆפר„ע  מ˙וך  ני˙זו  ‰ˆפר„עים  כלומר: 
˘ב‰ ‰יו  זו  כי ‰ו‡ ‰על‰ ˆפר„ע  רבים,  ל˘ון  ‡‰רן ‡˙ ‰ˆיווי "ו‰על ‡˙ ‰ˆפר„עים" 

"כלולו˙" ˆפר„עים רבו˙ ˘ני˙זו ממנ‰.

מים  ˘‡ו˙ם  ‡ל‡  ח„˘ים,  מים  ‰‰˙ז‰  י„י  על  בור‡ים  ˘‡ין  מים,  ‰˙ז˙  „רך  [ועל 
עˆמם מ˙פר„ים ונחל˜ים (על י„י ˘מכים ב‰ם), כך כ‡ן, ‰ˆפר„ע ‰י˙‰ "מ˙ז˙ נחילים 

נחילים" ˘ב‡ו מ˙וכ‰ עˆמ‰ (ועל י„י ‰‰כ‡‰ נ˙פ˘טו ונפר„ו)]. 

וז‰ ‡ינו ‡ל‡ לפירו˘ ז‰; מ‰ ˘‡ין כן ל‰פירו˘ים ‰‡חרים ˘ב„ברי חז"ל, ל‡ ‰על‰ 
˘ל ‰ˆפר„ע  נוספ˙  פעול‰  י„י  על  ו‰ˆפר„עים ‰˙רבו  בפועל ‡ל‡ ˆפר„ע ‡ח˙,  ‡‰רן 
ל‡  ע„יין  כן  ו‡ם  עˆמ‰.  ‰ˆפר„ע  מ˙וך  ˘ב‡ו  ול‡  ל‰ם"),  "˘ר˜‰  ‡ו  (˘"‰˘ריˆ‰" 
י‰י‰ מובן, כיˆ„ ˜יים ‡‰רן ‡˙ ‰ˆיווי "ו‰על ‡˙ ‰ˆפר„עים". ולכן ‰וכרח ר˘"י לפר˘ 

˘"מ˙ז˙ נחילים נחילים", ˘„ו˜‡ ב„רך זו ‡˙י ˘פיר.

כבמ„ר˘ים  ו„ל‡   - ‰ˆפר„ע   ˙‡ ˘‰כ‰  ‰ו‡  מי  ר˘"י  כ˙ב  ˘ל‡  ‚ם  יומ˙˜  [ובז‰ 
לב‡ר  ר˜  ‰י‡  כוונ˙ו  כי   – ‡ו˙‰"  מכין  ‰מˆרים  ˘"‰יו  ‡י˙‡  ˘˘ם  ס"ב)  (סוף  ‰נ"ל 
‰ו‡  מי  כלל  נפ˜"מ  ‡ין  ז‰  ולענין  רבים,  ˆפר„עים  "כלולו˙"  ‰יו  ‰‡ח˙  ˘ב"ˆפר„ע" 

˘‰כ‰ ב‰].

‰. ו‰נ‰, ‰בי‡ ר˘"י מ„ר˘ ז‰ כפירו˘ ר‡˘ון – ור˜ ל‡חר מכן ‰מ˘יך ו‰בי‡ ˘לפי 
מובן,  ומז‰  ‰ˆפר„עים";   ıל"˘ירו מכוון  "ˆפר„ע"  ˘‰ל˘ון  לפר˘  ‡פ˘ר  "פ˘וטו" 

˘ל„ע˙ו פירו˘ ‰מ„ר˘ ‰ו‡ ‰עי˜רי (יו˙ר מ‡˘ר ‰פירו˘ ˘לפי "פ˘וטו"). 

 ıירו˘" ˘ל  ‰פירו˘  ‡ין  ‰˜ו„˘  ל˘ון  „˜„ו˜  ˘ע"פ  ‰מפר˘ים  כ˙בו  כבר  ו‡מנם, 
י˙פוס  ˘ר˘"י  י˙כן  ‡יך  סוף,  סוף  ‡ך   – ועו„)  ל„ו„.  מ˘כיל  (ר‡‰  וחל˜  ח„  ‰ˆפר„עים" 
‡ין  ˘לכ‡ור‰  נחילין",  נחילין  מ˙ז˙  ו‰י‡  ‡ו˙‰  מכין  ˘"‰יו  ‰מ„ר˘  „ברי   ˙‡ לעי˜ר 

ל‰ם כל רמז בל˘ון ‰כ˙וב?

בל˘ון ‰כ˙וב,  ‚ם  פירו˘ ‰מ„ר˘  ל‰עמיס ‡˙  ˘ב‡מ˙ ‡פ˘ר  ח„˘,  „בר  בז‰  ונ"ל 
ו‰יינו: 

˘‰ˆפר„ע  פועל,  בל˘ון  ‚ם   – ב˘ני ‡ופנים  לפר˘  י˘  ‡˙ ‰˙יבו˙ "ו˙על ‰ˆפר„ע" 
ˆפר„עים  ‰על˙‰  ˘‰ˆפר„ע  מפעיל,  בל˘ון  ו‚ם  ‡‰רן);  מפעול˙  (כ˙וˆ‡‰  על˙‰ 
לפר˘ ‡˙ ‰˙יבו˙  ˘י˘  ר˘"י,  כוונ˙  עומ˜  וז‰ו ‡יפו‡  על ‡˙ר).  מלבי"ם  ‚ם  (ר‡‰  ‡חרו˙ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰ כו
נפ˙ר ‚ם  רבנו)", ‰רי  ממ„ר‚˙ (מ˘‰  מני ‡לף  חל˜ ‡ח„  ל‰˘י‚ ‡פילו  ל‚˘˙ 
 ıו˘מ ˜ˆ‰ו  "‡פס  ˘ם:  ‰ז˜ן  רבנו  ל˘ון  ‰מ˘ך  על-פי   – ל‰ורו˙  ב˙ור‰,  ז‰ 
בבחינ˙  זו ‰י‡  ˘‰‡ר‰  ר˜  כו'  י˘ר‡ל  לכללו˙  מ‡יר  ו‡ורו  טובו  מרוב  מנ‰ו 
‡ל  ‰כח  מן  ל‰וˆי‡‰  וˆריך  י˘ר‡ל",  בי˙  כל  בנפ˘ו˙  ‚„ול  ו‰עלם  ‰ס˙ר 

‰פועל ב‰˘˙„לו˙ עˆמו.

ב‚לו˙,  נמˆ‡  מבני-י˘ר‡ל,  ‡ח„  ‡פילו  בני-י˘ר‡ל,  עם  ‡˘ר  זמן  וכל 
‡ין  מח˘ב˙ם,  ומ‰לך  ‰עולם  ל˙רבו˙  ו˘עבו„  ב‚לו˙  יו˙ר  ועו„  כפ˘וט‰, 

פנ‡י ל‡ למנוח˙ ‰נפ˘ ול‡ למנוח˙ ‰‚וף.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל"ב ע' כו-ז)

ע˙ „רי˘‰ ול‡ ע˙ פרי˘‰
בי‰„ו˙  ‰מ˙וח  ‰מˆב  עם  ב‰˙ח˘ב  ‡˘ר  ˙˜ו˙י  ל‰ביע  לעˆמי  ...‡ר˘‰ 
על  וי˘‡ר  ‰נו‰‚  עם  י˙ח˘ב  ל‡  בפרט,  מסוימו˙  ובמ„ינו˙  בכלל,  ‰עולם 
כ‰ונ˙ו6 עו„ מ˘ך ˘נים, כי ע˙ „רי˘‰ ‰י‡ ול‡ ע˙ פרי˘‰, ו‰רי זכו˙ ‰רבים 
מסייע˙ו ל‰ˆליח לחז˜ ב„˜ ‰„˙ ומסור˙ ‡בו˙ ב˘למו˙‰ מבלי פ˘רו˙ חייו, 
˘‰רי כל פ˘ר‰ נוט‰ מן ‰‡מ˙, ˙ור˙נו ˙ור˙ ‡מ˙ ‰נ˙ונ‰ מ‰׳ ‡ל˜ים ‡מ˙. 

וי‰י רˆון ˘יע˘‰ ויˆליח מ˙וך ברי‡ו˙ ‰נכונ‰ וב˘מח‰ ובטוב לבב.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ ע' רס‡)

ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ ובפרט בחינוך – ‡ין ‚יל פרי˘‰!
כן  ‚ם  לעיל  מכ˙בי  ובסיום  מכ˙בו.  ב˙וכן  לב  ב˘ימ˙  ˘עיינ˙י  ...מובן 
מ‰עבו„‰".  פרי˘‰  ל‚יל  זו  ˘נ‰  ב˙וך  "מ‚יע  ‡˘ר  מכ˙בו  לסיום  ˙‚וב˙י 
ב‰פˆ˙  מעבו„‰  פרי˘‰  ‚יל  ˘‡ין  ל‰ער‰  „מר  ל„כוו˙י'  ˆורך  ˘‡ין  ובו„‡י 
ב˜ו„˘7  „מעלין  ‰‰ור‡‰  פי  על  ו‡„רב‰,  ‰חינוך.  ב˘טח  ובמיוח„  ‰י‰„ו˙, 

ˆריך ל‰יו˙ ‰יפך „פרי˘‰, ‰יינו ‰וספ‰ ועלי'. 

‰‚בלו˙  י˘נן  מסוימ˙  במ˘ר‰  מסוים ‡ו  ˘במוס„  לומר  ˙מˆ‡  ו‡פילו ‡ם 
יו„ע  כמו‰ו  ומי  לפניך,   ıכל ‰‡ר בל˘ון ‰כ˙וב8  וכו', ‰רי  פרי˘‰  ‰מˆריכו˙ 
‚ו„ל ‰‡חריו˙ ורˆיניו˙ ‰מˆב ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ ‰מסור˙י˙ בלי פ˘רו˙, ובפרט 
בנו‚ע ל‰נוער, ו‡ין ‰זמן מוכ˘ר כלל וכלל לפרי˘‰ וכו' כי ‡ם ‡„רב‰ ל‰וספ‰ 

6) ‰נמען ‰רב י˘ר‡ל ברוי„י, ˘ימ˘ כרב ‰ר‡˘י למ„ינו˙ בריטני'. ‰מו"ל.

7) ברכו˙ כח, ‡. ו˘"נ. ז‰ר ח"‚ ˜סב, ב.

8) בר‡˘י˙ י‚, ט.



כ‰

‡ין ‚יל פרי˘‰ מעניני י‰„ו˙
לימוד ממשה רבינו אשר עבד כל ימיו את ה' ועבור בנ"י, "לא נס ליחו ולא 
כהתה עינו" גם ביומו האחרון; בהפצת יהדות עוברים מתפקיד לתפקיד, 
אך "אדם לעמל יולד" וח"ו לא פורשים מהעבודה לחלוטין – הגיוס לצבא 
שימוש  הבריאות,  מחזק  המתאים  באופן  העבודה  המשך  החיים;  לכל  ה' 

בכספי הפנסי' לעניני צדקה

ָנ‰  ָ ׁ̆ ים  ƒמ…נ ¿ ׁ̆ ׁ̆ ּו ל ָ ׁ̆ ן  ַ‡ֲ‰ר…ן ּב∆ ָנ‰ ו¿ ָ ׁ̆ ים  ƒמ…נ ¿ ׁ̆ ן  ‰ ּב∆ ∆̆ ּומ…
ע…‰ ר¿ ל ּפַ ָרם ‡∆ ַ„ּב¿ ּב¿
ועם כל ז˜נ˙ם ‰˘כימו ו‰ז„רזו לרˆון ˜ונם (ו‡ר‡ ז, ז. ספורנו)

"ל‡ נס ליחו ול‡ כ‰˙‰ עינו" – למרו˙ ‰‚יל
...‡ם בימים ‰‰ם . . ‰י‰ מר ‡י˘ ‰מע˘‰ ול‡ חס [על] כל י‚יע‰ ו‰˘˙„לו˙ 
ל„ע˙ו „וו˜‡  כמו‰ו – ‰‡ומנם  יע˘ו  פעילו˙ו ‰ו‡ ‚ם ‡חרים  על  ˘נוסף  וכו׳ 

ע˙‰ ‰זמן ˘יס˙פ˜ בכ˙יב‰ וכו׳ וכו׳?...

וב‚יל   ,ıמר מוסיפו˙  ז‰, ‡˘ר ‰˘נים ‡ין  בכ‚ון  לענו˙  בפי ‰בריו˙  ...ר‚יל 
מסויים ב‡ ‰זמן למנוח‰ מעבו„‰ וכו'. ‡בל ל„ע˙י ‚ם ז‰ נו‚„ לרוח ˙ור˙נו, 
וב˙ור ‰˜„מ‰  ˘ל‰,  ב˜רי‡˙ ‰סיום  בחיים, ‡˘ר „וו˜‡  ˙ור˙-חיים – ‰ור‡‰ 
ל‰˙חל˙ ‰˜רי‡‰ „בר‡˘י˙, מˆיינ˙ ‰˙ור3‰ ‡˘ר מ˘‰ רוע‰ י˘ר‡ל "ל‡ נס 

ליחו ול‡ כ‰˙‰ עינו" ‚ם ביומו ‰‡חרון ˘ל ˘נ˙ו ‰מ‡‰ וע˘רים.

˘לכ‡ור‰ ל‡ מובן כלל בנו‚ע למ˘‰ רבנו ˘˜בל ˙ור‰ מסיני וכו'4, מ‰ נו‚ע 
ומ‰ ‰ור‡‰ בז‰ ‡˘ר ל‡ נס ליחו ול‡ כ‰˙‰ עינו, ב‚˘מיו˙ ובפ˘טו˙ בלימו„ 
‰‡מור‰  טענ‰  ל˘לול  ‰ו‡  בז‰  ‰בי‡ורים  ו‡ח„  מˆוו˙י'?  ו˜יום  ‰˙ור‰ 

˘כ˘מ‚יעים ל‚יל מסויים ב‡ זמן למנוח˙ ‰‚וף ומנוח˙ ‰נפ˘.

ול‰וסיף, בל˘ון רבנו ‰ז˜ן5: "ו‡ף כי מי ‰ו‡ ז‰ ו‡יז‰ ‰ו‡ ‡˘ר ערב לבו 

3) „ברים ל„, ז.

4) ר‡‰ ‡בו˙ רפ"‡.

5) ˙ני‡ פר˜ מ„ (ס‚, ‡).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

"ו˙על ‰ˆפר„ע" פעמיים: ‚ם על ז‰ ˘על˙‰ "ˆפר„ע ‡ח˙" (בל˘ון פועל), ו‚ם על ז‰ 
˘‰ˆפר„ע ‰על˙‰ ("ו˙על") "נחילים נחילים" ˘ל ˆפר„עים מ˙וכ‰ (בל˘ון מפעיל).

כפול‰  מ˘מעו˙  ב‰ם  י˘  ‰ˆפר„ע"  "ו˙על  ˘‰˙יבו˙   – ז‰  לימו„  ˘‡ופן  מובן  ‡ך 
(פועל ומפעיל בח„‡ מח˙‡) – ‡ינו מ˙יי˘ב כ"כ בפ˘ט ‰ל˘ון, ולכן ‰וסיף ר˘"י פירו˘ 
(ו‡כמ"ל),  יו˙ר  כ„חו˜  ‰˘ני  ‰פירו˘  נח˘ב  בכללו˙  ו‡עפ"כ,  "פ˘וטו";  לפי  נוסף 

ו„ו˜‡ פירו˘ ‰מ„ר˘ ‰ו‡ ‰ר‡˘ון ו‰עי˜רי.  



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

מדוע "שרט לו 
שריטה בכותל"?

‰נני ממטיר כע˙ מחר בר„ כב„
כע˙ מחר - כע˙ ‰ז‡˙ למחר, ˘רט לו ˘ריט‰ בכו˙ל למחר 
כ˘˙‚יע חמ‰ לכ‡ן יר„ ‰בר„
(ט, יח. ר˘"י)

ר˜ ˜בע  ל‡  ˘מ˘‰  לר˘"י  מנ"ל  לכ‡ור‰ ˆ"ע, 
למחר")  ‰ז‡˙  ("כע˙  ‰בר„  ˘יר„  ‰זמן  לפרע‰ 
כ˘˙‚יע  למחר  בכו˙ל,  ˘ריט‰  לו  "˘רט  ‚ם  ‡ל‡ 
‰י˙‰  ˘זו  לפי  לומר  ו‡ין  ‰בר„".  יר„  לכ‡ן  חמ‰ 
ביום  מ„ויי˜˙  ˘ע‰  ולי„ע  לברר  ‰„רך ‰יחי„‰ ‡ז 
- ˘‰רי ו„‡י ‰יו ‡ז מכ˘ירים ˘ונים לי„ע ‰˘עו˙, 

כמו ˘עון מים וכיו"ב.

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

בפעם  "כי  נ‡מר  בר„  למכ˙  ‰‰˙ר‡‰  ב„ברי 
ו‰יינו   ,"ıר‡‰ בכל  כמוני  ‡ין  כי  ˙„ע  ‚ו'  ‰ז‡˙ 
˘מכ‰ זו (יו˙ר מכל ‰מכו˙ ‰˜ו„מו˙) ˙וכיח ברור 
ב‡מרו  מ˘‰  מטר˙  ועפ"ז,  ‰˜ב"‰.  ˘ל  כחו   ˙‡
"כע˙ ‰ז‡˙ למחר" ‰י˙‰ ˘כ‡˘ר פרע‰ יר‡‰ ˘ל‡ 
מכוונים  ˘‰ם  ‡ל‡  מ˙˜יימים,   '‰ ˘„ברי  בלב„  זו 
‡י  ‰רי  ‰מכ‰,  ˘˙˙חיל  ˜בע  ˘בו  ממ˘  ל‰ר‚ע 
‡פ˘ר לו ל‰יו˙ בספ˜ כלל ˘‡כן י„ ‰' ע˘˙‰ ז‡˙.

˘ריט‰  לו  ˘"˘רט  לומר  ‰‰כרח  ‚ם  וז‰ו 
למחר", „כיון  ס˙ם "כע˙ ‰ז‡˙  ול‡ ‡מר  בכו˙ל" 
˘˜ביע˙ ‰זמן ‰י˙‰ כ„י ל‰ר‡ו˙ לפרע‰ ˘‰˜ב"‰ 
לסמוך  מ˜ום  ל‡ ‰י'   - ממ˘  לכוון ‡˙ ‰ר‚ע  יכול 
וחרטומיו  פרע‰  בי„י  ˘‰י'  מור‰-‰˘עו˙  על 
‡ו  מ„ויי˜ים,  ‡לו  מורי-˘עו˙  ˘‡ין  י˙כן  כי   -
ל‡  ˘מ˘‰  וי„מו  בח˘בונם,  יטעו  ˘‰חרטומים 
מכ˙  ‚בי   („ י‡,  (ב‡  ל˜מן  פר˘"י  (וע"„  ‰ר‚ע   ˙‡ כיוון 
מוכרחים  ולכן  כו'"),  פרע‰  יטעו ‡ˆט‚ניני  בכורו˙ "˘מ‡ 

בו.  לטעו˙  ‡פ˘ר  ˘‡י  סימן  ‡יז‰  ˘ע˘‰  לומר 
ולכן פיר˘ ר˘"י ˘"˘רט לו ˘ריט‰ בכו˙ל, למחר 
‡ינו  ז‰  סימן  כי  ‰בר„",  יר„  לכ‡ן  חמ‰  כ˘˙‚יע 
‰חמ‰)  (במ‰לך  ˘מים  בי„י  ‡ל‡  ‡„ם  בי„י  ˙לוי 

̇  כלל. ול‡ ˙י˙כן בו טעו
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 41 ו‡ילך)

  דבר והיפוכו במכת שחין

ול‡ יכלו ‰חרטומים לעמו„ לפני מ˘‰ מפני 
‰˘חין 
(ט, י‡)

˘חין  במכ˙  „ו˜‡  מ‰  מפני  ‰מפר˘ים,  ‰˜˘ו 
מ˘‰",  לפני  לעמו„  יכלו ‰חרטומים  ˘"ל‡  מˆינו 

ו˙ירˆו ב‡ופנים ˘ונים (ר‡‰ רמב"ן כ‡ן, ועו„).

וי˘ לב‡ר ז‰, ב‰˜„ים מ‰ ˘מˆינו במכ˙ ˘חין 
„בר ˘ל‡ מˆינו במכו˙ ‡חרו˙. ו‰ו‡ ˘במכ‰ ז‡˙ 
טבעיו˙.  פעולו˙  כמ‰  לע˘ו˙  ו‡‰רן  מ˘‰  נˆטוו 

ול„ו‚מ‡:

˘‚„ל‰  כב˘ן „ו˜‡,  פיח  ל˜ח˙  ‡. ‰יו ˆריכים 
 ıומ˜ ל˜ח˙  „י  ל‡  ‚ופ‡  בז‰  ב.  ביו˙ר.  חמימו˙ו 
‡ח„, ‡ל‡ ‰יו ˆריכים „ו˜‡ מלו‡ חפנים ˘ל מ˘‰ 
ו˘ל ‡‰רן. ‚. מ˘‰ ‰י' ˆריך לזרו˜ ‡˙ פיח ‰כב˘ן 
 ıר‡ בכל  זרי˜˙ו  בכח  ז‰  פיח  י‚יע  כ‡ילו  בכוח, 
מˆרים. ˘מכל ז‰ ‰י' ‡פ˘ר ל‰בין ˘‰מכ‰ ‰‚יע‰ 

ע"י פעול‰ טבעי˙.

ול‡י„ך, ‰י' ברור לכל, ˘ל‡מי˙˙ו ˘ל „בר, ל‡ 
‚רמו „ברים ‡לו למכ˙ ‰˘חין. ˘‰רי, כ‡˘ר זר˜ו 
מ˘‰  זר˜  כ‡˘ר  ו‚ם  חם,  ‰י'  ל‡  כבר  ‰פיח   ˙‡
ב„רך  ‡"‡ ‰י'  ו˘ל ‡‰רן,  ˘לו  חפנים  מל‡  בכוח 

‰טבע ˘י‚יע עי"ז בכל ‡רı מˆרים!

וז‰ו ˘"ל‡ יכלו ‰חרטומים לעמו„ לפני מ˘‰", 
זו. „‡ף  מכ‰  ב‰בנ˙  ור‚לי‰ם  י„י‰ם  מˆ‡ו  ל‡  כי 
˘‰בינו כבר מ˜ו„ם ˘ביכול˙ ‰˜ב"‰ לע˘ו˙ נסים 
‰ב‡ו˙  פעולו˙  ע"י  ר˜  ˘ז‰  ח˘בו  ‡בל  ‚לויים, 
ב‡מˆעו˙  ˘‚ם  ל‰בין  יכולים  ‰יו  ול‡  מלמעל‰, 

פעולו˙ טבעיו˙ יע˘‰ ‰˜ב"‰ נסים ‚לויים כ‡לו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 30 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰ כ„

לברו‡יו,  ל‰יטיב  ורוˆ‰  ‰טוב  עˆם  ‰ו‡  י˙'  ‰ו‡  ו‡˘ר  ˙מי„",  לנ‚„י   '‰
ומ˘‚יח ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ על כל ‡ח„ ו‡ח„, וכמבו‡ר ענינים ‡לו ביחו„ ב˙ור˙ 
בטחון ויר‡˙  רˆויו˙ בחוסר  ‰חסי„ו˙ - ‰רי ימעט ז‰ ויחלי˘ ‰˙ופעו˙ בל˙י 

בני ‡„ם, וכמו ˘כ˙וב "‰' לי ל‡ ‡יר‡".

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט ע' רˆז)



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰

"‰' לי ל‡ ‡יר‡"
במענ‰ למכ˙ב‰ . . בו כו˙ב˙ מˆב‰ בנו‚ע ל„בור וכו'.

ולפעמים ‰כי ˜רובו˙ ˜ור‰ ז‰ מפני מ‡ורע ˘‰י' ˜˘ור בעˆבים ומ˙יחו˙ם, 
בבטחונ‰  ˙˙חז˜  בעˆ˙ם,  ˘˙˘‡ל  ‰רופ‡ים  ‰ור‡˙  מילוי  על  נוסף  ˘לכן 
לי  נ‡מר1 "‰'  ו‡ז ‰רי  פרטי˙,  ב‰˘‚ח‰  ו‡ח˙  כל ‡ח„  על  ב‰˘י"˙ ‰מ˘‚יח 

ל‡ ‡יר‡", וכ˘˙˙מעט מ„˙ ‰יר‡‰, ב„רך ממיל‡ י˙מעט ‚ם ‰‚מ‚ום וכו'.

ו‰עי˜ר בכל ‰‡מור, ו‰רי כל „בר ˙לוי בברכ˙ ‰˘י"˙ יוˆר ‰‡„ם ומנ‰י‚ו, 
לכן ‰רי ‰נ‰‚‰ בחיי ‰יום יומים מ˙‡ימ‰ ל‰ור‡˙ ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים וב˜יום 
˘כל  ובפרט  ב‰מˆטרך,  ‰˘י"˙  ברכ˙  ל˜בל˙  וכלי  ˆנור  ‚ם  ז‰  ‰רי  מˆו˙י', 

‡ח˙ מבנו˙ י˘ר‡ל נ˜ר‡˙ ב˙ ˘ר‰ רב˜‰ רחל ול‡‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב ע' ˜ע)

‰בטחון ייטיב ‰„יבור ב„רך ממיל‡
...ועלי ל‰וסיף ועי˜ר ‰ו‡, ‡˘ר בכלל ˙לוי ‰ו‡ במ„‰ ח˘וב‰ על כל פנים 
כ˘עו˘ים  ‡פילו  בכ"‡  ‰יעוˆ‰  ‰עˆ‰  ˘לכן  ‰עˆבים,  ובמˆב  עˆמו  בבטחון 
בטחון  ‡מונ˙נו,  יסו„  ˘‰י‡  ‰בטחון,  במ„˙  ‰‡„ם  ˘י˙חז˜   - טפולים  ‡יז‰ 
ב‰˘ם י˙ברך ˘‰ו‡ בור‡ עולם ומנ‰י‚ו ומ˘‚יח ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ על כל ‡ח„ 
ל‡  לי   '‰" י˘ר‡ל,  זמירו˙  נעים  בל˘ון  מובן  ˘מז‰  ‰ו‡,  ‰טוב  ועˆם  ו‡ח„ 
‡יר‡", ˘ז‰ו ˘ולל ‰בו˘˙ מפני בני ‡„ם ˘בסביבם נמˆ‡, ו˙˜ו‰ חז˜‰ ‡˘ר 
ממ‰"מ  לפני  ˘עומ„  ב‰בנ˙ו  עו„  ˘יוח˜˜  וככל  לפניו,  בטוב  ינח‰ו  ‰˘י"˙ 
ויוטב  „בורו,  ‡ופן  על  ‡ˆלו  ‰עומ„ים  י‡מרו  מ‰  ‰ח˘˘  י˙מעט   - ‰˜ב"‰ 

‰„בור ב„רך ממיל‡, ובפרט ביח„ עם ‰טפול.

ומ‡חר ˘לכל „בר ˆריכים לסייע˙‡ „˘מי‡, מובן ˘עליו ל‰וסיף ב‰˙מ„‰ 
ו˘˜י„‰ בלימו„ ‰˙ור‰ ו‰י„ור ב˜יום מˆו˙י', ו‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני ‰רˆון.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט ע' ˜ס‡-ב)

˘וי˙י ‰' לנ‚„י ˙מי„
עˆמי  בטחון  בחוסר  ‰‚מ‚ום  ענין  ˜˘ור  ‰פעמים  ברוב  ‡˘ר  ל‰עיר  ...כן 
˙מי„ ‰ענין „"˘וי˙י2  במוחו  ח˜ו˜  כ˘י‰י'  מובן ‡˘ר  ˘מז‰  בני ‡„ם,  ויר‡˙ 

1) ˙‰לים ˜יח, ו.

2) ˙‰לים טז, ח.

י

תועלת דיבורו של משה 
לפני פרעה בלה"ק

מדברי רש״י עולה כי בנוסף לדיבורו של אהרן לפני פרעה, דיבר גם משה 
לפניו, ובלשון הקודש; ביאור ענין תמוה זה בהקדם ביאור בכללות שליחותו 

של משה כאן, ע״פ פנימיות הדברים

פרע‰״  י˘מע ‡לי  ו‡יך  ˘פ˙ים  ערל  ״‰ן ‡ני  ל˜ב״‰  רבינו  מ˘‰  לטענ˙  ב‰מ˘ך   .‡
נ‡מר בכ˙וב (פר˘˙נו ז, ‡-ב): ״וי‡מר ‰׳ ‡ל מ˘‰ ר‡‰ נ˙˙יך ‡ל˜ים לפרע‰ ו‡‰רן ‡חיך 
ובר˘״י  ‚ו׳״.  פרע‰  ‡ל  י„בר  ‡חיך  ו‡‰רן  ‡ˆוך  ‡˘ר  כל   ˙‡ ˙„בר   ‰˙‡ נבי‡ך.  י‰י׳ 
ימליˆנו  ‡חיך  ו‡‰רן  מפי,  ˘˘מע˙  כפי  ˘ליחו˙  כל  ‡ח˙  פעם   – ˙„בר  ״‡˙‰  מפר˘ 

ויטעימנו ב‡זני פרע‰״.

ל‡‰רן  י„בר  ˘מ˘‰  פירו˘ו  ˙„בר״ ‡ין  עול‰, „״‡˙‰  ר˘״י  ממ˘מעו˙ „ברי  ו‰נ‰, 
ו‡‰רן ימסור ‡˙ ‰„ברים לפרע‰, ‡ל‡, „‚ם מ˘‰ רבינו י„בר לפני פרע‰. ור˜ ˘„יבורו 

‰י׳ ר˜ ״פעם ‡ח˙״, ו‡‰רן ״‰מליı״ ו״‰טעים״ ‡˙ ‰„ברים.

ועו„ עול‰ מפירו˘ו, ˘„יבורו ˘ל מ˘‰ לפני פרע‰ ‰י׳ ״כפי ˘˘מע˙ מפי״ – ו‰יינו, 
‰˜ב״‰),  מפי  ˘˘מע  (כפי  ‰˜ו„˘  בל˘ון  פרע‰  לפני  ‰„ברים   ˙‡ מסר  רבינו  ˘מ˘‰ 
ו״ימליˆנו״ ˘נ‡מר ב‡‰רן ‰ו‡ פעול˙ ˙ר‚ום (וכמו ״כי ‰מליı בינו˙ם״ (מ˜ı מב, כ‚)). 

ולכ‡ור‰, „בריו בז‰ ˙מו‰ים ביו˙ר. „מ‡חר ו‡‰רן מסר לפרע‰ ‡˙ ‰„ברים ב‰רחב‰ 
בל˘ון  ‰י׳  ˘„יבורו  ‚ם  ומ‰  פרע‰?  לפני  ל„בר  מ˘‰  ‚ם  ‰וˆרך  טעמ‡  מ‡י  ו‰טעמ‰, 

‰˜ו„˘ – כך ˘כלל ל‡ ‰י׳ ב‡פ˘רו˙ פרע‰ ל‰בין ‡˙ „בריו.

בל˜וטי  ב‡רוכ‰  ר‡‰  פ˘ט  ע״פ  בז‰  [‰בי‡ור  פנימיו˙ ‰„ברים  ע״פ  בז‰  לב‡ר  ו‰נר‡‰  ב. 
˘יחו˙ חל˜ טז עמ׳ 69 ו‡ילך. נ„פס ב׳ל˜ר‡˙ ˘ב˙׳ ‚ליון עו]:

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ל˜ים  ״נ˙˙יך  ר˘״י  מפר˘  לפרע‰״  ‡ל˜ים  נ˙˙יך  ״ר‡‰  ‰כ˙וב  בבי‡ור  „‰נ‰, 
לפרע‰ – ˘ופט ורו„‰ לר„ו˙ו במכו˙ ויסורים״. וב„רו˘י חסי„ו˙ בי‡רו ז‰ ע״פ פנימיו˙ 
‰„ברים, „מˆ„ עˆמו ל‡ ‰י׳ ביכול˙ מ˘‰ ל˘בור ‡˙ ‰׳˜ליפ‰׳ „פרע‰, וב„יבור ז‰ ני˙ן 

למ˘‰ ‰כח לז‰, כ„ל˜מן.

בו״.  ˙˙‚ר‰  לו ‡ל  מ˘ח˜˙  ˘‰˘ע‰  ר˘ע  ר‡י˙  ״‡ם  ב)  ז,  (ברכו˙  רז״ל  „‰נ‰, ‡מרו 
ו‰יינו, „‰‚ם ˘ב„״כ י˘ בכח ‰ˆ„י˜ים ׳ל‰˙‚רו˙׳ ול‰כניע ‡˙ ‰ר˘עים (וכמו ״נ˙ן בו 

עיניו וע˘‰ו ‚ל ˘ל עˆמו˙״ (˘ב˙ ל„, ‡)), ‰נ‰ י˘ פעמים ˘‡ין ז‰ ‡פ˘רי.

(‡˘ר  ביו˙ר  ‚בו‰ים  ˜„ו˘‰  ׳ניˆוˆו˙׳  ב‰ם  י˘  ˘‰˜ליפו˙  מפני  ‰י‡,  לז‰  ו‰סיב‰ 
˘ב˜„ו˘‰).  למ˜ורם  ונ˘יבם  ‡לו,  ˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙  נברר  ˘‡נו  ‰ו‡,  בז‰  ‰˜ב״‰  רˆון 
ור˜  ל‰כניעם.  יכול˙  ‡ין  לˆ„י˜ים  ˘‡פילו  מיוח„,  וכח  ˙ו˜ף  ב‰˜ליפו˙  י˘  ולז‡˙ 
 .  . לך  כ‡ל  זרוע  ״ו‡ם  י‡-יב)  מ,  (‡יוב  וככ˙וב  ל‰כניעם.  יכול  יכול,  כל  ˘‰ו‡  ‰˜ב״‰, 
‚‡‰״,  ״כל  ˘‰ו‡  ר˘ע  „‡פילו   – ˙ח˙ם״  ר˘עים  ו‰„וך   .  . ו‰˘פיל‰ו   ‰‡‚ כל  ור‡‰ 

ביכול˙ ‰˜ב״‰ ל‰˘פילו וכו׳.

‡ז  ‰י׳  ˘פרע‰  „‰‚ם  לפרע‰״:  ‡ל˜ים  נ˙˙יך  ״ר‡‰  למ˘‰  כ‡ן  ˘נ‡מר  מ‰  וז‰ו 
ר‚יל  וב‡ופן  יט)),  יח,  י˙רו  (פר˘״י  ממˆרים״  לברוח  יכול  עב„  ‰י׳  ˘״ל‡  (וע„  ב˙˜פו 
במכו˙  ״לר„ו˙ו  וע„  פרע‰,  ל‰כניע ‡˙  כח  לו ‰˜ב״‰  נ˙ן  ל‰כניעו,  כלל  ˘ייך  ל‡ ‰י׳ 

ויסורים״ (כל˘ון ר˘״י).

‚. ו‰נ‰, כח מיוח„ ז‰ – ל‰כניע ‡˙ ‰˜ליפ‰ בעו„‰ ב˙˜פ‰, ני˙ן למ˘‰ „ו˜‡:

„‰נ‰, בענין מ˙ן ˙ור‰ נ‡מר (ע״י מ˘‰ רבינו) ״‡נכי עומ„ בין ‰׳ וביניכם . . ל‰‚י„ 
לכם ‡˙ „בר ‰׳״ (ו‡˙חנן ‰, ‰). ‡מנם, בפסו˜ לפני ז‰ נ‡מר ״פנים בפנים „בר ‰׳ עמכם״. 
(ו‰יינו,  וביניכם״  ‰׳  בין  עומ„  ״‡נכי  „‡ם   – ‰כ˙ובים  ˙וכן  ל‰˙‡ים  ˆריך  ולכ‡ור‰ 

˘מ˘‰ ‰ו‡ ‰׳ממוˆע׳ ל‰עביר ‡˙ „בר ‰׳ לבנ״י), כיˆ„ ״פנים בפנים „בר ‰׳ עמכם״?

ממוˆע  י˘נו   – ׳ממוˆעים׳  סו‚י  ב׳  ר‡ינו  מˆינו  כלל. „‰נ‰,  זו ˜ו˘י‡  ב‡מ˙ ‡ין  ‡ך 
‰׳מפסי˜׳ (בין ‰מ˘פיע ל‰מ˜בל), וי˘נו ממוˆע ‰׳מחבר׳, כ„ל˜מן.

ויובן ב‰˜„ם מ˘ל ‚˘מי:

מעמי„ים  חכמי ‰‚מ׳ ‰יו ‰חכמים  ˘בימי  ˘מˆינו  מ‰  ע״„  ב‡ופן ‰‡׳ ‰ו‡  ‰ממוˆע 
‰עם.  ‡ל  ומעבירם  מ‰חכם  ‰„ברים   ˙‡ ˘ומע  ‰י׳  ˘‰ו‡  „ר˘ו˙י‰ם,  בע˙  ׳‡מור‡׳ 
כפי  עוברים ‡ל ‰˘ומעים  – „‰רי „ברי ‰חכם ‡ינם  ממוˆע ‰׳מפסי˜׳  ז‰ ‰ו‡  „ב‡ופן 
ל‰˘ומעים  ‰„ברים   ˙‡ מעביר  ו‰ו‡  ל˙וכו,  ׳מ˜בלם׳  (‰‡מור‡)  ‰ממוˆע  ‡ל‡  ˘‰ם, 

כפי ‰בנ˙ו.

‡ך י˘נו ממוˆע ב‡ופן נוסף, ו‰ו‡ ע״„ ‰כלי ‰נ˜ר‡ ׳מ˘פך׳, „‰ו‡ ׳ממוˆע׳ ל‰עביר 
˘‰ם  ור˜  ˘‰ם,  כפי  נ˘‡רים  ממוˆע ‰׳מחבר׳ – „‰מ˘˜ין  ז‰ ‰ו‡  ב‡ופן  ‰מ˘˜ין. ‡ך 

עוברים ב‡מˆעו˙ ‰כלי.

כב

בטחון מונע ‚מ‚ום
טיפול בחיתוך הדיבור ע"י בטחון בה' - הקשר בין הנפש לגוף

ם (ו‡ר‡ ו, יב) ƒי ָ̇ ָפ ¿ׂ̆ ֲעַרל 

‰˘לו‰ ו‰בטחון ‰עˆמי ‰נ„ר˘
ב„רך ‰טבע  בו  לע˘ו˙ ‡˙ ‰˙לוי  ˘על ‰‡„ם  כיון  ל‚מ‚ום,  בנו‚ע  ולכ˙בו 
ו˘˜י„‰  ב‰˙מ„‰  ל‰וסיף  ˘עליו  ועי˜ר,  ‡ל‡  רופ‡,  כ„ע˙  ויע˘‰  י˘‡ל   -
מע˘‰  לי„י  מבי‡  חז"ל  כ‰ור‡˙  י‰י'  ו‰לימו„  וחסי„ו˙,  נ‚ל‰  בלימו„ ‰˙ור‰ 
‚ם  ז‰  ‰רי   - ‰˜ב"‰  ˆיווי  ‰ו‡  ˘כן  ‰עי˜ר  על  ˘נוסף  ב‰י„ור,  ‰מˆו˙  ˜יום 
ב˘ר  ורופ‡  לע˘ו˙",  ומפלי‡  ב˘ר  כל  "‰רופ‡  ˘‰ו‡  ‰ברכ‰  ל˜בל˙  ‰„רך 

ו„ם ˘לוחו ‰ו‡.

‰בטחון  במ„˙  ‰‰˙חז˜ו˙  בפרט  מועיל‰  ל‚מ‚ום  ˘בנו‚ע  במוח˘  ורו‡ים 
˘סיב‰  כיון  פרטי˙,  ב‰˘‚ח‰  ‡ח„  כל  על  ‰מ˘‚יח  ˘‰ו‡  י˙ברך  ב‰˘ם 

ח˘וב‰ במיחו˘ ‰‡מור, ‰ו‡ ‰ע„ר ˘לו‰ נפ˘י˙ ובטחון עˆמי ככל ‰„רו˘.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"„ ע' ˜ע)

‰˜˘ר לכח ‰מח˘ב‰
˘„ור˘  ˘לו  ‰„בור  חי˙וך  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו  טב˙,  מח'  מכ˙בו  על  במענ‰ 

‰טב‰.

ח„˘ו  ח„˘ים  טפולים  ˘כמ‰  במ˜ˆוע  מומח‰  רופ‡  עם   ıל‰˙ייע וˆריך 
כן  ‚ם  ˜˘ור  ז‰  ‰רי  „רוב‡  ˘לרוב‡  וכיון   ,‡„ בכ‚ון  ‰מועיל  ‰‡חרון  בזמן 
מז‰  י˙ר‚˘  ול‡  ל‡ופן „בורו  לב  ב˘ימ˙  ˘ימעט  ככל  כח ‰מח˘ב‰, ‰נ‰  עם 
˘לע˙ ע˙‰ ‡ינו כ„בעי - י˙וסף ב‰ˆלח˙ ‰טפול ויוסיף ב‰טב˙ ‰מˆב, ופ˘וט 
י˙וסף  ב˜יום ‰מˆו˙  ו‰י„ור  בלימו„ ‰˙ור‰  ו˘˜י„‰  ב‰˙מ„‰  ˘יוסיף  ˘ככל 
יו„ע  בו„‡י  בפרט.  וב‰נ"ל  בכלל  לו  ב‰מˆטרך  ‰˙ור‰  נו˙ן  ‰˘י"˙  בברכו˙ 
מ˙˜נ˙ ˜„מונים ל‡מר - בכל יום ל‡חר ˙פל˙ ‰˘חר - ‰˘יעור ˙‰לים ח„˘י 

כפי ˘נחל˜ ‰˙‰לים לימי ‰ח„˘, ועל כל פנים י˘מור על ז‰ מכ‡ן ול‰ב‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ ע' ע„ר-‰)



הוספה

פרשת וארא
מכתבי עצות והדרכות 

בעבודת השי״ת ובחיי היום יום 
מ˙וך סט ‰ספרים „רכי ‰חיים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

וכ‰מ˘ל ‰ז‰, כן ‰ו‡ ‰׳ממוˆע׳ „מ˘‰ רבינו – ״‡נכי עומ„ בין ‰׳ וביניכם . . ל‰‚י„ 
לכם ‡˙ „בר ‰׳״: „מ˘‰ רבינו, מחמ˙ ‚ו„ל ועוˆם ביטולו ל‰˜ב״‰, ˘‰ו‡ ל‡ ‰י׳ נר‚˘ 
כלל כמˆי‡ו˙ לעˆמו, ‰נ‰ כ˘מסר „ברי ‰˜ב״‰ לבנ״י, ‰י׳ ז‰ כ‡ילו נ‡מרו ‰„ברים ע״י 

‰˜ב״‰ בעˆמו. וכמ‡מר ״˘כינ‰ מ„בר˙ מ˙וך ‚רונו ˘ל מ˘‰״.

לכן  ממ˘,  ‰˜ב״‰  כ„יבור  ‰י׳  ‰˜ב״‰)  (ב˘ליחו˙  מ˘‰  ˘ל  ו„יבורו  מ‡חר  ולז‡˙, 
˘‰י‡  בעו„  „פרע‰  ‰˜ליפ‰  כח  לבטל  ‰˜ב״‰,  ˘ל  ויכל˙ו  כחו  נ˙‚ל‰  „ו˜‡  על-י„ו 

ב˙˜פ‰ – ״נ˙˙יך ‡ל˜ים לפרע‰״, ״לר„ו˙ו במכו˙ ויסורים״.

„. ומע˙‰ מבו‡ר ‰יטב מ‡י טעמ‡ ‰י׳ מוכרח ˘מ˘‰ י„בר לפני פרע‰, ול‡ ‰י׳ „י 
ב„יבורו ˘ל ‡‰רן: 

(כנ״ל),  ב˙˜פ‰  ˘‰י˙‰ ‡ז  פרע‰,  ˘ביר˙ ˜ליפ˙  כ‡ן  ל‰יו˙  ˘‰י˙‰ ˆריכ‰  „מכיון 
‰נ‰ ז‰ ‡פ˘רי ר˜ בכחו ˘ל מ˘‰. ולז‡˙ ‰י׳ מוכרח ˘מ˘‰ בעˆמו י„בר לפני פרע‰.

ו‰‚ם ˘„יבורו ‰י׳ בל˘ון ‰˜ו„˘, ˘פרע‰ ל‡ ‰בינו כלל – ‰נ‰ ‚״ז מבו‡ר: „מ‡חר 
ל‰בי‡ ‡˙  בכ„י  ר˜  וכ„ו׳, ‡ל‡  ˘ל ‰סבר‰  ענין  ב˘ביל  ל‡ ‰י׳  כ‡ן  מ˘‰  ˘ל  ו„יבורו 
‰כח ‰‡ל˜י בכ„י ל˘בור ‡˙ ˜ליפ˙ פרע‰ – ‰נ‰ ב˘ביל ענין ז‰, ‡ין כלל ˆורך ˘פרע‰ 

יבין ‡˙ „בריו.

[ובז‰ מ˙ב‡ר ‚״כ מ‰ ˘‰י׳ מ˘‰ ˆריך לומר ‡˙ ‰„ברים ב‡ו˙ם ‰˙יבו˙ ב„יו˜ כפי 
‰י˙‰  זו  מ˘‰  ˘פעול˙  „מכיון  מפי״):  ˘˘מע˙  ״כפי  ר˘״י  (וכל˘ון  ‰˜ב״‰  ˘‡מרם 
כ˘ליח ‰׳ – ל‰בי‡ ‡˙ כחו ˘ל ‰˜ב״‰ בכ„י ל˘בור ‰˜ליפ‰, כנ״ל, לכן ‰וˆרך ל‰בי‡ 
מ„בר˙  ״˘כינ‰  וע״„  ˘‡מר‰ ‰˜ב״‰,  ב‡ו˙ו ‰‡ופן   – ˘‰י‡  כפי  ˘ליחו˙ ‰˜ב״‰   ˙‡

מ˙וך ‚רונו ˘ל מ˘‰״, כנ״ל].



פניניםפנינים

בין "לא הגיע" ל"לא הוצק"
ויח„לו ‰˜ולו˙ ו‰בר„ ומטר ל‡ נ˙ך ‡רˆ‰

ל‡ נ˙ך – ל‡ ‰‚יע, ו‡ף ‡ו˙ן ˘‰יו ב‡ויר ל‡ ‰‚יעו 
ל‡רı . . ומנחם בן סרו˜ חיברו .. ל˘ון יˆי˜˙ מ˙כ˙ . . 
ıל‡ ‰וˆ˜ ל‡ר ,ıל‡ נ˙ך ל‡ר
(ט, ל‚. ר˘"י)

ל‰לן  ‰נסמן  ‰„ברים  במ˜ור  (ר‡‰  ‡חר  במ˜ום 
בר˘"י  ‰פירו˘ים  ˘ני  עומ˜  נ˙ב‡ר  בז‰)  ב‡רוכ‰ 

‰מטר  לטיפו˙  ˘˜ר‰  במ‰  פירו˘ים  ˘ני  ˘‰ם 
מכ˙  ˘ח„ל‰  בע˙  ‡רˆ‰  לר„˙  ב„רכן  ˘‰יו 
נ˘‡רו   – ‰‚יע"  "ל‡  ‰ר‡˘ון  לפירו˘  ‰בר„. 
"ל‡  ‰˘ני  ולפירו˘  ב‡ויר,  ונעˆרו  ‰טיפו˙ 
ו‡יב„ו  נוזל,  מ‰יו˙ „בר  ח„לו ‰טיפו˙   - ‰וˆ˜" 
˘‡ב„ו  ו‰יינו,  ˘ב‰ן,  ‰נזילו˙  ˙כונ˙   ˙‡

ו‰˙בטלו ל‚מרי.

‡לו  פירו˘ים  ˘ני  בין  ‰חילו˜  לב‡ר  וי˘ 
בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

‰מכו˙ ‰רי ‰‚יעו לפרע‰ ב‚לל חט‡ ‰מרי„‰ 
י˘ר‡ל   ˙‡ ‰וˆי‡  ˘ל‡  ז‰  ועל  ב‰˜ב"‰,  ˘לו 
ועמי  ו‡ני  ‚ו'  "חט‡˙י  כ‡˘ר ‡מר  ממˆרים. ‡ך 
וכן  ‰עבר,  על  וחרט‰  ווי„וי   – כז)  (ט,  ‰ר˘עים" 
על  טוב‰  ˜בל‰   – כח)  (˘ם,  ‡˙כם"  "ו‡˘לח‰ 
"ויח„לו  ‡ז  ‰רי  מחט‡ו,  ˘˘ב  ו‰יינו,  ל‰ב‡, 

‰˜ולו˙ ו‰בר„".

ובז‰ חלו˜ים ב' ‰פירו˘ים, בפעול˙ ‰˙˘וב‰ 
˘ל פרע‰:

פרע‰  ˙˘וב˙  פעל‰   - ‰וˆ˜"  "ל‡  ל‰פירו˘ 
˘יימח˜ ‰חט‡ ל‚מרי מכל וכל, ועל כן ‚ם ‰עונ˘ 
בטל ל‚מרי, וטיפו˙ ‰מטר ‡ב„ו ונ˙בטלו כליל. 
‡ך לפירו˘ "ל‡ ‰‚יע" - ל‡ פעל‰ ˙˘וב˙ פרע‰ 
˘יימח˜ ‰חט‡ ל‚מרי. ור˜ ˘מכיון ˘לפועל ˘ב 
יימ˘ך  ˘ל‡  ˙˘וב˙ו  פעל‰  לכן  מחט‡ו,  פרע‰ 
טיפו˙  ‡מנם,   ,ıל‡ר "י‚יע"  ול‡  בפועל   ‰עונ˘ 
נמח˜  ל‡  ‰חט‡  ‚ם  כי  "ב‡ויר",  נ˘‡רו  ‰מים 

ל‚מרי, ‡ל‡ נ˘‡ר במˆי‡ו˙ו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 52 ו‡ילך)

"דם" ו"צפרדע" 
בעבודת האדם

‡„ם  חייב  ו„ור  „ור  בכל  חז"ל  ‡מרו  ‰נ‰ 
לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו ‰ו‡ יˆ‡ ממˆרים ומבו‡ר 
‰‡לו˜י˙  נפ˘  יˆי‡˙  "ו‰י‡  (פמ"ז)  ב˙ני‡  בז‰ 
‡ור  ביחו„  ליכלל  „חוי‡  מ˘כ‡  ‰‚וף  ממ‡סר 
 ".  . בכלל  ו‰מˆו˙  ‰˙ור‰  עס˜  ע"י  ב"‰  ‡"ס 
‰ע˘ר  ע"י  ‰˙חיל‰  ממˆרים  ˘‰יˆי‡‰  וכמו 
˘˙חיל˙  ‰‡„ם,  בעבו„˙  ‰ו‡  כמו"כ  מכו˙, 
„ע˘ר  ‰עבו„‰  ע"י  ‰ו‡  ‰‚וף  ממ‡סר  ‰יˆי‡‰ 

מכו˙, ור‡˘י˙ם מכ˙ „ם ומכ˙ ˆפר„ע:

‰י‡ור  מי  ‰כ‡˙  ‰י‰  ‰מכ‰  עניין  „ם:  מכ˙ 
טבע  בעבו„˙ ‰‡„ם ‰ו‡;  ועניינו  ל„ם,  ˘נ‰פכו 
 ,'‰ בעבו„˙  ו‰יינו ‰˜רירו˙  ולח,  ‰מים ‰ו‡ ˜ר 
ו„ם מור‰ על חיו˙ ˘כן ‰„ם ‰ו‡ ‰נפ˘ וזו ‰י‡ 
 '‰ בעבו„˙  חיו˙  ל‰כניס  „ם  „מכ˙  ‰עבו„‰ 
˘כן  ‰ר‡˘ונ‰  ‰י‡  זו  ומכ‰  ‰˜רירו˙.  במ˜ום 
מ‰˜רירו˙ לענייני ˜„ו˘‰ יכולים לבו‡ ‡ח"כ כל 

‰„ברים ‰מנ‚„ים ל˜„ו˘‰.

בעבו„˙  ועניינו  ˆפר„ע  מכ˙  ב‡‰  ל‡חמ"כ 
וחומריו˙,  ‚˘מיו˙  בענייני  ˜רירו˙  ל‰כניס   '‰
˘כן ˆפר„ע ‰י‡ ברי‡˙ ‰מים (˘מו"ר פ"י, ‚) ו‰י‡ 
"ב˙נוריך"  ˘נכנס‰  וע„  ‰מˆריים  בב˙י  נכנס‰ 
ב‚˘מיו˙  ‰חום  ב˙ו˜ף  ˜רירו˙  ל‰כניס  ו‰יינו 

וחומריו˙.

וב' עניינים ‡לו ‰ם ˙חיל˙ ‰עבו„‰ ˘על י„ם 
יˆ‡ ‰‡„ם מ‰מיˆרים ו‚בולים ˘לו.

(ע"פ ל˜ו"˘ ח"‡ עמ' 119)

דרוש ואגדה



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

מיום ‰מי˙‰, ול‡ מפני ˘‰י‰ י˜ר ל‰ם יום ‰˜ימ‰, כי ‡ם כ˘רו‡ים ונפ‚˘ים ב״עˆמי״ 
מ˙עלפים.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘״„ עמו„ים 143-4, ספר ‰˘יחו˙ [‰מ˙ור‚ם] ‰'˙˘"„ ע' ˜לב)

כיˆ„ לומ„ים ˘י‰י‰ נ˜ר‡ לימו„?
‰סב‡  ‡ל  נכנס  ‰ו‡  נ"ע],  [‰ר˘"ב  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ״˜  ‰ו„  ˘ל  מˆו‰  ‰בר  ב˘נ˙ 

‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר מו‰ר״˘ ל״יחי„ו˙״, ו˘‡ל:

- כיˆ„ לומ„ים ˘י‰י‰ נ˜ר‡ לימו„?

ענ‰ לו ‡ביו ‰רבי מ‰ר׳׳˘:

"מ˜ר‡ מל‡ „בר ‰כ˙וב ״ו˘ננ˙ם לבניך״.

ו˘ננ˙ם - מפר˘ ר˘״י ל˘ון חי„ו„, ח„. לבניך - ע„ ˘‰„ברים י‰יו מלובנים וב‰ירים. 
‰נ˘מ‰  ירי„˙  זמן  מ˘ך  בכל   - בבי˙ך  ב˘ב˙ך  בחיים.  ‰מ˘כ‰  ז‰  י‰י‰   - בם  ו„בר˙ 

ב‚וף. ובלכ˙ך ב„רך וב˘כבך וב˜ומך - ‰עי˜ר יור‚˘ ב˙חיי˙ ‰מ˙ים.

ˆריך  מ‰לימו„  ˘לי˘   - במ˜ר‡  ˘לי˘  ˘נו˙יו,  ‡„ם  י˘ל˘  לעולם  ‡ומר˙:  ‰‚מר‡ 
ל‰יו˙ כ„י לעורר ‡˙ ‰‡‰ב‰ ‰מסו˙ר˙, עומ˜ ‰לב; ˘לי˘ במ˘נ‰ - ˘לי˘ כ„י ל˘נו˙ 

‡˙ עˆמו; ו˘לי˘ ב‚מר‡ - ˘לי˘ ל‚מיר˙ ‰כלי, ו‡ז נע˘ים לכלי".

‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב נ"ע] ‡מר לי:

"ב˘מעי ‡˙ ‰‡מור ‰וחלט ‡ˆלי ללמו„ ˘ולחן ערוך ‡ורח חיים ו‰מˆוו˙ ‰˘ייכו˙ 
כמו  מעˆמם,  ייע˘ו  ˘‰„ברים  על ‚ופי,  ˘יפעלו  ב‡ופן  וכ„ומ‰  י„ים  נטיל˙  כ‚ון  ל‚וף, 

״כרע במו„ים״2 ו‡ז נ‰יי˙י ל‡י˘".

כ˘נ‰י‰ בר-מˆו‰ ברכו ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר מו‰ר"˘ ˘י‰י‰ ‡„ם.

(˙ר‚ום מספר ‰מ‡מרים ‰׳˙˘י"‡ עמ' 246)

2) ‰כוונ‰ לסיפור ‰מוב‡ בירו˘למי ברכו˙ פ"ב סוף ‰"„. ‰ער˙ כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע.

י„

בפלוגתת ר"י ורבנן בביעור חמץ
יעמיק בביאור הגאון מרגצוב במח' זו, ועפ"ז יתלה בדבר גם מחלוקתם גבי 

חמץ שעבר עליו הפסח / יסיק דנחלקו כאן בהגדרת איסור בל יראה ובל ימצא 
ועפ"ז יבאר הפלוגתא גבי האכלת חמץ לכלבי הפקר, ויקשר הכל לפלוגתת 

התנאים בשיעור מכות שלקו המצריים

י‰ו„‰  "ר'  ˘ע‰  כל  פר˜  ברי˘  ˙נן 
‡ומר ‡ין ביעור חמı ‡ל‡ ˘ריפ‰, וחכמים 
מטיל  ‡ו  לרוח  וזור‰  מפרר  ‡ף  ‡ומרים 
בחו˜ו˙י  ע‰"˙  (ˆפע"נ  ובי‡ר ‰ר‚ˆובי  לים", 
˘בי˙ו, כי כל חפˆ‡ כלול  כו, ו) „נח' ב‚„ר̇ 
‰יינו  ‰˘ב˙‰  ר"י  ול„ע˙  וˆור‰,  מחומר 
וממיל‡  ‰חומרי  ‰מˆי‡ו˙  עˆם  לבטל 
וזור‰  מפרר  י‰י'  ‡ם  כי  ל˘ורפו,  ˆריך 
מ˘‡"כ  ‰חומר;  עˆם  בעולם  נ˘‡ר  לרוח 
בלב„,   ıור˙" ‰חמˆ" ביטול  לחכמים ‡ף 
ל‰נ‡‰  ר‡וי  ל‰יו˙  ˙בני˙ו ו˙כונ˙ו  לסל˜ 
˘˙ל‰  עיי"˘  מ˜רי.  ‰˘ב˙‰  ו‡כיל‰, 
"ו‰˘ב˙י  ע‰"פ  בספר‡  ‰פלו‚˙‡  בז‰ 
ולר"˘  ‰עולם"  מן  "מעבירם  „לר"י  חי'" 

"מ˘בי˙ן ˘ל‡ יזי˜ו", וחכמים כר"˘. 

˙לוי  ‰מחוייב  ‰˘ב˙‰  „˘יעור  וי"ל 
ב„בר,  חלו˙ ‰‡יסור  ˘יעור  מ‰ו  בח˜יר‰ 

˘ם  לסל˜  ‰ו‡  ˙˘בי˙ו  חיוב  מ‰ו˙  כי 
חל   ıחמ ˘ם  ‡ם  ונחל˜ו  ‰‡יסור,  וחלו˙ 
‡ו  לסל˜ו  ב‰כרח  ו‡"כ  ‰חומר  עˆם  על 
„חל ר˜ על ˆור˙ו ו˙בני˙ ˙כונ˙ו ו‡"כ „י 
כי  ל‰˘‡ר  יכול  ועˆם ‰חומר  ז‡˙,  לסל˜ 
בחלו˙  כזו  ח˜יר‰  (ומˆינו  ‡יסור  בו  ‡ין 
עיי'  עˆמו,  ‰נ"ל  ‰‚‡ון  ב˙ור˙  ‡יסורים 

מפענח ˆפונו˙ פ"‡). 

פלו‚˙‡  עו„  בז‰  ל˙לו˙  י˘  ומע˙‰ 
 ıבחמ כח  „ף  בפר˜ין  ל‰לן  ור"˘  „ר"י 
ב‰נ‡‰  ‡סור  „לר"י  ‰פסח,  עליו  ˘עבר 
עˆמו  ‰נ"ל  ‰‚‡ון  ובי‡ר  מו˙ר,  ולר"˘ 
(‰וב‡ במפענ"ˆ ˘ם) "„מ‡ן „ס"ל ‡סור ס"ל 

מו˙ר  ומ‡ן „ס"ל  על ‰עˆם,  חל  „‰‡יסור 
‰זמן  וכ˘‰לך  ˙ו‡ר  ר˜  ‰ו‰  „ל‡  ס"ל 
‰„ברים  ‰ן  ‰ן  ול„ברינו  ‰˙ו‡ר",  בטל 

ו‰י‡ ‰פלו‚˙‡ „י„ן.

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון
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ב‡כיל‰  ר˜  ‡ינו   ıחמ‰ ‡יסור  ו‰נ‰ 
ימˆ‡  ובל  יר‡‰  בבל  ‚ם  ‡ל‡  ו‰נ‡‰ 
ביעור),  חיוב  ב‡  ז‰  מ‡יסור  (וכ˙וˆ‡‰ 
(‡כיל‰,  ‡לו  ענינים   '‚ בין  ‰חילו˜  ו‰רי 
‰נ‡‰, וב"י וב"י) ‰ו‡ ב‰‚„ר˙ יסו„ ‡יסור 
(ו‡יסור‰)  ‡כיל‰  ˘ל  ˘ייכו˙‰  כי   .ıחמ
˘לו,  ‰ˆור‰  ‡ל  ‰י‡  ‰נ‡כל  ‰„בר  ‡ל 
ו˙כונ‰  ב˙בני˙  מˆויר  ˘‰ו‡  כפי  ‰יינו 
ב‰יו˙ו  ‰חומר  ‡ל  ול‡  ל‡כיל‰,  ‰ר‡וי' 
ו‡ילו  מˆי‡ו˙ו;  עˆם  ‰יינו  עˆמו,  בפני 
(‚ם)  ˜˘ור‰  (ו‡יסור‰)  מ‰„בר  ‰‰נ‡‰ 
ל˙בני˙  ב‡  בטרם  ‡ף  מ‡כל  ‰„בר  לעˆם 
במ‰ו˙  ‰בי‡ורים  ‡ח„  וז‰ו  ‰נ‡כל.  „בר 
‰חילו˜ בין ‡יסורי ‰נ‡‰ ל‡יסורי ‡כיל‰, 
מור‰  ˙ור‰  ע"פ  ‡כיל‰  ‡יסור  „לכ‡ור‰ 
טומ‡‰  ˘ל  חפˆ‡  ‰ו‡  ‰‡סור  ˘‰„בר 
ב‰נ‡‰, ‡ל‡  מו˙ר  רע ‰ו‡ ‡יך  ו‡ם  ורע, 
„י"ל „‡יסור ‡כיל‰ ‰יינו ˘‰רע נמˆ‡ ר˜ 
לו  ˘‚ורם  (במ‰  וחיˆוניו˙ו  ‰„בר  בˆור˙ 
מו˙ר  ‰„בר  ולכן  ל‡כיל‰),  ר‡וי  ל‰יו˙ 
(‰˘ייך  ‰„בר  ועˆם  בחומר  כי  ב‰נ‡‰, 

ל‰נ‡‰) ‡ין כל רע.

‰נ‡‰  ˘ל  ‰˜˘ר  ‚ם  סו"ס  ו‰נ‰ 
(ו‡יסור‰) ‡ל ‰„בר ‰ו‡ ע"י ‰˘ימו˘ בו, 
בˆור‰  ‰ו‡  ‰חומר  כ‡˘ר  „ו˜‡  ‰נע˘‰ 
ז‰  ˘˜˘ר  ר‡י'  ‚ופ‡   ‡‰ ו‡"כ  מסויימ˙, 
לו  ˘י˘  כפי  ‰ו‡  ‰„בר  ‡ל  ‰‡יסור  ˘ל 
יו˙ר  י˙'  (ול‰לן  ˘‰ו‡  ˆיור  ‡יז‰  כבר 
ל"ˆיור"  ז‰  "ˆיור"  בין  ‰חילו˜  בפרטיו˙ 
‡יסור  מˆינו   ıבחמ ‡ך  ב‡כיל‰).  ‰‡וסר 
˘חפˆ‡  ו‰ו‡  ‡יסורי,  ב˘‡ר  ˘‡ינו  נוסף 
ז‰ ‡ף ל‡ ימˆ‡ בר˘ו˙ו ˘ל י˘ר‡ל, ‡פילו 
˘בחפˆ‡  בחמı – ‰יינו,  ˘ימו˘  כל  מבלי 
כפי  ‰„בר  ועˆם  לחומר  ח„ר  ‰‡יסור  זו 

ולכן  ˘˙‰י',  ˆור‰  מ‡יזו  מופ˘ט  ˘‰ו‡ 
עˆם ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ‰חמı בר˘ו˙ו ‡סור‰. 

ז‰ו יסו„ ˘יט˙ ר"י1.

‚ופ‡  ‰נ‡‰  ב‡יסורי  ‚ם  וב‡מ˙ 
יו˙ר  עמו˜‰  ‡יסור  חלו˙  על  (‰מור‰ 
ע„"ז,  ‡ופנים  ˘ני  ‡פ"ל  כנ"ל)  מ‡כיל‰ 
„יליף  כ‡:  בפר˜ין  חז˜י'  „ע˙  ‚בי  „‰נ‰ 
י‰‡  ל‡   ,ıחמ י‡כל  מ"ל‡  ‰נ‡‰  ‡יסור 
"מ„˜רינ‡  ר˘"י  כ˙ב  ‡כיל‰",  ‰י˙ר  בו 
‰מבי‡  בו ‰י˙ר  י‰‡  ל‡  מ˘מע  י‡כל  ל‡ 
לי„י ˘ום ‡כיל‰ וס˙ם ‰נ‡ו˙ לי„י ‡כיל‰ 
‰ם ב‡ו˙ ˘לו˜ח ב„מים „בר מ‡כל", ‰רי 
כי  ‰‡כיל‰,  מן  סניף  ‰ו‡  ‰נ‡‰  „‡יסור 
יו˙ר  רחב  ובמובן  ל‡כיל‰,  מבי‡‰  ‰נ‡‰ 
ריוח  ממנ‰  ˘י˘  ‰נ‡‰  כל  כולל  ‰„בר 
˘ום  לי„י  "מבי‡  ‰„בר  (וממיל‡  ו˙ועל˙ 
מ‡כל",  „בר  ב„מים  ˘לו˜ח  ‡כיל‰ . . 
ועיי' מ‰ר"ם חל‡ו‰ ˘ם). וב˘„"ח כללים 
„פלי‚  ‡ב‰ו  לרב  „‚ם  כ'  ˜יט  כלל  כ  מע' 
˙ור‰  ˘‡סר‰  ‰‰נ‡‰  ‚„ר  ע„יין  ‡חז˜י' 

‰ו‡ "˘ל‡ י‰‡ בו ‰י˙ר ‡כיל‰", עיי"˘.

„‡ף  „סברי  חכמים  ˘יט˙  ל‰בין  י˘  ומע˙‰   (1
בחמı ‡ין ˘ם ‰‡יסור חל על עˆם מˆי‡ו˙ ‰חומר, 
„ל‡  מוכיח  ימˆ‡  ובל  יר‡‰  בל  ‡יסור  ˘לכ‡ו'  ‡ף 
סברי  חכמים  ‡ף  „ב‡מ˙  ˆ"ל  וכנר‡‰  כנ"ל.  כן, 
‰מˆ‡ו˙  בעˆם  ‡יסור  על  מור‰  וב"י  ב"י  ˘‡יסור 
‡ו  ל‡כיל‰  בו  ל‰˘˙מ˘  ˘‡סור  ר˜  (ול‡   ıחמ‰
עי˜ר  מן  סניף  ר˜  ז‰ו  ל„י„‰ו  מ"מ  ‡בל  ל‰נ‡‰), 
‡סור   ıחמ‰˘ ‰ו‡  ‰„בר  „ר‡˘י˙  פירו˘  ‰„בר, 
‡ף  ל‡סור  ˙ור‰  ˘‰חמיר‰  ‡ל‡  וב‰נ‡‰,  ב‡כיל‰ 
כ‡ן  ‡סר‰  ל‡  מי‰ו   ,ıחמ‰ מˆי‡ו˙  עˆם  ‰מˆ‡ו˙ 
‡ו  ל‡כיל‰  ‰ר‡וי   ıחמ מˆי‡ו˙  ˘ל  ‰מˆ‡ו˙  ‡ל‡ 
ל‰נ‡‰. ‡בל ר"י סביר‡ לי' „‡יסור ב"י וב"י מוכיח 
‰‡יסור,  בחלו˙  עˆמו  בפני  ח„˘  עומ˜  כ‡ן  ˘י˘ 
˘ריפ‰  בעי  ול‰כי  ‰חומר,  עˆם  על  חל  „‰‡יסור 

„ו˜‡ כנ"ל. ‰ער˙ ‰מו"ל.

יח

"ושננתם לבניך" – כיצד?
פעם יצא הוד כ"ק רבנו הזקן אל התלמידים - היה זה כשרבנו הזקן הרגיש 
שאחדים מהתלמידים לא קלטו את הדברים לאמיתתם - ואמר להם תורה 

מהבעל שם טוב על הפסוק "ושננתם לבניך"

"וב˘כבך" - יום ‰מי˙‰, "וב˜ומך" - ˙חי˙ ‰מ˙ים
בטיול [בע˙ ‰˘‰ו˙ בנ‡ו˙-„˘‡, ביום] י"‚ בסיון [˙רנ"‰] ‡מר ‡בי:

מורנו ‰בעל  נ˘מ˙  מעליי˙  ח‚" ‰חסי„י, ‰יום ‰ו‡ ‰יום ‰˘ביעי  ‰יום ‰ו‡ ‰"‡סרו 
˘ם טוב1. ˘מע˙י ‡ז מ‡בי [כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘] ‡˙ מ‡מר ‰בעל ˘ם טוב [״ו˘ננ˙ם 
˙˜יף.  ‰י‰  ‰ז˜ן  רבנו  כ"˜  ˘‰ו„  סיפר  ‡בי  מפנינים״.  ‰י‡  ״י˜ר‰  ‰פסו˜  על  לבניך"] 
יכולים  מנ‰י‚ ‰„ורו˙ -  ב˙פ˜י„  ל˘מ˘  למט‰  יור„˙  כ˘‰י‡  נ˘מ‰ „‡ˆילו˙,  ״עˆמי", 

ל˘ער ב‡יזו חומר‰ ז‰ ‰י‰.

פעם יˆ‡ ‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן ‡ל ‰˙למי„ים - ‰י‰ ז‰ כ˘רבנו ‰ז˜ן ‰ר‚י˘ ˘‡ח„ים 
על  טוב  ˘ם  מ‰בעל  ˙ור‰  ל‰ם  ו‡מר  ל‡מי˙˙ם -  ל‡ "˜לטו" ‡˙ ‰„ברים  מ‰˙למי„ים 

‰פסו˜ "ו˘ננ˙ם לבניך":

˙„בר   - בם  ו„בר˙  ל‰בין,  ˘רוˆים  ל‡ל‰   - לבניך  ˘ינון,  ל˘ון  ˙˘נן,   – ו˘ננ˙ם 
 ˙‡ לברר   - בבי˙ך  ב˘ב˙ך  ˘י‰י‰  מועיל,  וז‰  בם,  ‰„ברים  ˘יכנסו  ב‡ופן  ‡לי‰ם 
נו‚ע  וז‰  ‰עולם,  ו‡˙  ‰זול˙   ˙‡ לברר   - ב„רך  ובלכ˙ך  עˆמו,  ˘ל  ˘בבי˙,  ‰ניˆוˆו˙ 

ל - וב˘כבך - יום ‰מי˙‰, וב˜ומך - ˙חי˙ ‰מ˙ים".

˘פח„ו  מפני  ל‡  ‰˙עלפו  ‰ם  מ‰ם.  רבים  ‰˙עלפו  זו,  ˙ור‰  ‰˙למי„ים  כ˘˘מעו 

1) כנר‡‰ יום ‰‰ס˙ל˜ו˙ ˘‰י‰ ביום ‡׳ „ח‚ ‰˘בועו˙ ‡ינו בח˘בון.

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

„ל‰לן  ‰‡חרים  ב'  על  נחל˜  ‡לו  ב„ברים 
מיני' (ויומ˙˜ עפ"ז ‰ל' „ל‰לן "ר"‡ ‡ומר 
נמני˙  מכ‰  „כל  לומר  וב‡  ו˜"ל),  כו'", 
ע˘ר).  מנינן  (ול‰כי  בלב„  ‡ח˙  כמכ‰ 
ו‰ו‡ ל˘יט˙ו ‚בי חמı, „‡˘כחן בפסחים 
וכבר  ב‰נ‡‰,  מו˙ר   ıחמ„ „סבר  ע"‡  כ‚ 
ב‰נ‡‰  ‡סור  „בר  ‡ין  „‡ם  לעיל  בי‡רנו 
ר˜  ‰י‡  ‰‡יסור  ˘חלו˙  מיל˙‡  מוכח‡ 

ב˙ו‡ר ‰„בר ול‡ בעומ˜ (ו‡יסור ב"י וב"י 

נמי  ו‰כי  כנ"ל).  בלב„  סיי‚  ˘‰ו‡  ‡פ"ל 

נ‚ע‰  ˘ל‡  מˆרים,  לטומ‡˙  בנו‚ע  ס"ל 

וממיל‡   – וחיˆוניו˙ ‰„ברים  ב˙ו‡ר  ‡ל‡ 

כפי  ‰„ברים  במˆי‡ו˙  ר˜  ‰י˙‰  מכ‰  כל 

˘‰ם כבר מורכבים מ„' ‰יסו„ו˙ למˆי‡ו˙ 

‡ח˙ בלב„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

 „ˆ בו  ˘‡ין  ‰נ‡‰  סו‚  מˆינו  ו‰נ‰ 
˘‡ין  ‰˘˙מ˘ו˙  ו‰ו‡  ל‡כיל‰,  ‰מבי‡ 
„בר  ‰מ‡כיל  כ‚ון  וריוח,  ˙ועל˙  ממנ‰ 
בירו˘'  בז‰  ו‡יפלי‚ו  לכלבי ‰פ˜ר,  ‡יסור 
כ‡ן ‡ם מו˙ר ‡ו ‡סור. ומע˙‰ י"ל „˙לוי 
‡יסור  ח„ר  כמ‰  ע„  ‰נ"ל,  כעין  בח˜יר‰ 
„‡יסור  נ˙"ל  „כבר  ‰‡סור,  בחפˆ‡   ıחמ
עמו˜‰  ‡יסור  חלו˙  על  מור‰  ‰נ‡‰ 
מˆי‡ו˙  לעˆם  יו˙ר  ‰˜רוב‰  מ‡כיל‰, 
‰„בר, ובז‰ נחל˜ו כמ‰ עמו˜ ‰„בר, „מ‡ן 
לעˆם  ˜רוב  ‰נ‡‰  „‡יסור  סבר  „מ˙יר 
˘ייכו˙  ע„יין  לו  ˘י˘  מ˜ום  ע„  ר˜  ‰„בר 
ר˜  ‰‡יסור  מו‚בל  ול‰כי  וˆיור,  ל˙ו‡ר 
‡י„ך  ‡בל  ‡כיל‰.  לי„י  ‰מבי‡‰  ל‰נ‡‰ 
עˆם  על  ˘ור‰  ‰נ‡‰  „‡יסור  סבר  מ"„ 
‰„בר (‚ם כפי ˘‡ין לו כל ˘ייכו˙ ל˙ו‡ר 
 ıחמ‰ „‡סור  מ‰‡  לז‰  ור‡יי˙ו  וˆיור), 
˘נ˙"ל  (וכמו  ימˆ‡  ובל  יר‡‰  בבל  ‡פי' 
ומע˙‰  ˘ריפ‰) –  לחייב  י‰ו„‰  ר'  בסבר˙ 
מˆ„  ‡יסור  ‰ו‡  ‰‰נ‡‰  ‡יסור  „‚ם  סבר 
‰˘˙מ˘ו˙,  ˘ל  ‡ופן  כל  ‰כולל  עˆמו 
‡כיל‰".  ˘ום  לי„י  "מבי‡  ˘‡ינו  כז‰  ‚ם 
˙ור‰  „‡סר‰   ‡‰„  ıי˙ר ‰ר‡˘ון  ומ"„ 
בלב„  סיי‚  ב‚„ר  ‰וי  וב"י  בב"י  ‚ם   ıחמ
ל‡יסור ‡כיל‰ ו‰נ‡‰ (ו‡"כ ‡ינו מעי„ על 
עומ˜ נוסף בחלו˙ ‰‡יסור), וכ˘יט˙ ‰ר"ן 
וב"י  ב"י  „‡יסור  פסחים  ברי˘  ‰י„וע‰ 
(ו‰‡ריכו  ל‡כלו  יב‡  ˘ל‡  מטעם  ‰ו‡ 
ב˙ור‰  מˆינו  ל‡  ‡מ‡י  ˘ם,  ‰ר‡˘ונים 
ו‰נ‡‰),  ‡כיל‰  ‡יסורי  ב˘‡ר  כז‰  סיי‚ 
˘‰ו‡  "סיי‚"  ˘ל  ‚„ר  בכ"מ  מˆינו  וכבר 

מ„‡וריי˙‡ ול‡ ר˜ מ„"ס, ו‡כ"מ.

‰˙נ‡ים  פלו‚˙˙  ל‰מ˙י˜  י˘  ובז‰ 
ב‰‚„‰ ‚בי מכו˙ מˆרים, „ל„ע˙ ר"‡ "כל 

מכ‰ . . ‰י˙‰ ˘ל ‡רבע מכו˙ כו'" ול„ע˙ 
‰כלבו  ובי‡ר  מכו˙",  חמ˘  "˘ל  רע"˜ 
„‰„ברים מיוס„ים על ז‰ ˘כל „בר מורכב 
‚ם  וי˘נו  עפר,  מים  רוח   ˘‡ יסו„ו˙  מ„' 
"יסו„ פ˘וט" – חומר ‰‰יולי ‰מופ˘ט מ„' 
 '„ ‚ם  כלל‰  ˘‰מכ‰  ס"ל  ור"‡  ‰יסו„ו˙; 
‰יסו„ו˙ ˘ב˘ור˘ מˆי‡ו˙ ‰„ברים (בטרם 
נ˙מז‚ו ונ˙‚ב˘ו למˆי‡ו˙ ‡ח˙ ˘לפנינו), 
במכ‰,  נפ‚ע  חומר ‰יולי  ס"ל „‡ף  ורע"˜ 
˘‰ו‡ יסו„ חמי˘י. ונמˆ‡ „לב' ‰„עו˙ ל‡ 
˘‰ו‡  כמו  ‰נ‚ל‰  ב„בר  ר˜  ‰מכ‰  ‰י˙‰ 
ויסו„ו,  ‰חומר  ב˘ור˘  ‚ם  ‡ל‡  לפנינו 
עמו˜  כמ‰  ע„  ב˘יעור ‰„בר  ‡ל‡ „פלי‚י 
ע„  „לעיל  ל‰פלו‚˙‡  „˘ייכ‡  וי"ל  ‰ו‡. 
ע„  וממיל‡   ıחמ ‡יסור  ˘ם  עמו˜  כמ‰ 
‰יכן נ„ר˘˙ ‰˘ב˙˙ו, כי ‰ו‡ ‰„בר לענין 
מכו˙ מˆרים ˘ב‡ו ל˘בור ולבטל מˆי‡ו˙ 
˘יעור  ‰ו‡  ‰יכן  ע„  ˙לוי  „‰„בר  מˆרים, 
ולסל˜  ל˘בור  ˘ˆריך  מˆרים  טומ‡˙ 
 ıחמ וטומ‡˙  מˆרים  „טומ‡˙  (וי„וע 
‰י˙‰  ˘‰מכ‰  „סבר  „ר"‡  זב"ז).  כרוכים 
ר˜ ע„ מ˜ום ‰˘ייך כבר לˆיור „' יסו„ו˙, 
‰יינו ‰˘יט‰ „ביעור חמı ‰ו‡ ר˜ ע„ ‰יכן 
˘ל  (ולˆור‰)  ל˙ו‡ר  ˜˘ור‰  ˘מˆי‡ו˙ו 
ו„ע˙  ו‰נ‡‰;  ל‡כיל‰  ‰‡פ˘רו˙   ,ıחמ‰
 – ‰‰יולי  בחומר  ‚ם  ‰יו  ˘‰מכו˙  רע"˜ 
˘ריפ‰,  חמı ‡ל‡  ביעור  ˘‡ין  כמ"„  ‰י‡ 
‰מבו‡ר  עם  ל‰פלי‡  ‰„ברים  ומ˙‡ימים 
ס"ל  ‰כי  רע"˜  „‡כן   :‰ בפסחים  ל‰„י‡ 

.ıבי ביעור חמ‚

יוסי  ר'  „ברי  ‚ם  לב‡ר  י˘   ומע˙‰ 
כו'  "מנין  מיני'  לעיל  ˘ם  ב‰‚„‰  ‰‚לילי 
כו'",  מכו˙  ע˘ר  במˆרים  ‰מˆרים  ˘ל˜ו 
כי  בסמוך,  לחינם ‰וב‡ו „בריו  ˘ל‡  „י"ל 


