
‚úיון ˙רט
ער˘"˜ פר˘˙ ˘ופטים ‰'˙˘ע"ז

?‰ú‚כפר‰ בעריפ˙ ע ˙úיך נפע‡

"‰„˘‰ ıם ב‰יו˙ו "ע„‡‰ ˙úמע

סנ‰„רין ˘פ˙חו כוúם úחוב‰

‡ין פנ‡י ú‰יו˙ ח˜רן - ˙מים ˙‰י'

הוספה
מיוחדת

עמ' כ‡



בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ˘ופטים,  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  ˙רט), 
‡„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˙

‰ר‡˘ון במלחמ‰ עבור י‰„ו˙, ולכן, כ‡˘ר ˙ומכים בי˘יב‰ ˘˙וכל ל˜בל ˙למי„ים 
נוספים, ‡זי נוטלים חל˜ בנˆחון ‰מלחמ‰ עבור י‰„ו˙, בניו-יור˜, ב‡רˆו˙-‰ברי˙ 

ובכל ‰עולם.

(כ' מר-ח˘ון ˙˘י"„)

‡ין ל‰˙פעל ‡ם בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ל‡ מˆליחים
‡ין ל‰˙ח˘ב ב‰˘יט‰ ˘‰י˙‰ ע„ ע˙‰, ל‰יו˙ מסו‚רים ב„' ‡מו˙ ול‰‚ן עלי‰ם, 

מלחמ˙ מ‚ן, ‡ל‡ י˘ ל‰חליף ‡˙ ‰˘יט‰ ולעבור למלחמ˙ ˙נופ‰...

ו‡ין ל‰˙פעל ‡ם בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ל‡ מˆליחים,

חייל  ˘‡ינו  ומˆבו  מעמ„ו  בי„עו  יˆליח,  מ‰  מפני  וכי  כך:  על  ל‰˙פל‡  ו‡ין   -
טוב, ו‡ין בי„ו כלי-זיין טובים, ˘‰רי ב˙וכו פנימ‰ י˘נו יˆ‰"ר ˘‡ינו מניחו לנ‰ל 

- ıמלחמ‰ בכל ‰מר‰ ˙‡

‡בל, ‰עˆ‰ לז‰ ‰י‡ – ל‡ ל‰יו˙ נסו‚ ‡חור, ‡ל‡ ‡„רב‰ – לילך בי˙ר מסיר˙-
,ıנפ˘ ובי˙ר כח ומר

יו˙ר  ‰רב‰  לפעול  יכולים   – ‚רועים  כלי-זיין  עם  מספר  מ˙י  ‡פילו  ‰נ‰  ו‡ז, 
מ‡˘ר עם רב עם כלי-זיין טובים, ‡ם ‡ין ל‰ם חיו˙ ומסיר˙ נפ˘ ‰„רו˘ים.

(˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ˙˘י"ז) 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‡יך נפעל˙ כפר‰ על י„י עריפ˙ ע‚ל‰?

"‡מר  ‰˙ור‰  עניני  כל  ‰רי  ‰˜ב"‰",  ˘"‡מר  ערופ‰"  ל"ע‚ל‰  בנו‚ע  ר˘"י  ˜מ"ל  מ‡י 
‰˜ב"‰"? / כיˆ„ מכפר מע˘‰ עריפ˙ ‰ע‚ל‰ – ו‰רי ‰ו‡ ‡ינו „ומ‰, ו‡פילו ‰פוך, מ‰˜רב˙ 

‰˜רבנו˙? / בי‡ור „ברי ר˘"י בטעם עריפ˙ ‰ע‚ל‰ ו‰‡ופן ˘מכפר על ‰רי‚˙ו ˘ל ‰מ˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 121 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כנ‚„  ו˙ומים"  ו‡ורים  "נבי‡ים   / ‰‡„ם?  על  לבו‡  מ‰ע˙י„  ל„‡ו‚  ‡ין  מ„וע 

"מעוננים ו˜וסמים"

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 "‰„˘‰ ıמעל˙ ‰‡„ם ב‰יו˙ו "ע

‰‡ילן יונ˜ מ˘ר˘ו ומחובר בו בחוז˜ ˙מי„ / חי וˆומח ˘בנפ˘ ‰‡„ם / עי˜ר עבו„˙ ‰‡„ם 
‰י‡ ˙י˜ון מי„ו˙יו / ˙למי„ חכם ‰‚ון – ‚ם בר‚˘ ‰לב

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 115 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
כבו„ מלכו˙ וביטול ל‰˘י"˙ / חו„˘ ‡לול כ'עיר מ˜לט'

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
סנ‰„רין ˘פ˙חו כולם לחוב‰

יח˜ור ביסו„ ‰„ין ‡ם ‰ו‡ מ˘ום חסרון בפסי˜˙ ‰„ין ‡ו ב„יינים עˆמם ˘‡ינם יכולים ל„ון 
‡„ם ז‰ / יב‡ר ˘יט˙ ‰רמב"ם ב„רך מחו„˘˙, „יסו„ ‰„ין ‰ו‡ כיון ˘ב‡ופן ז‰ ‡י ‡פ˘ר 

לבˆע ‰פס˜ בפועל על ‰ני„ון

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ' 113 ו‡ילך)

יז ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כל „פ˘יט טפי - מעלי טפי

יָך (˘ופטים יח, י‚)  ∆̃ ל… ם ‰' ‡¡ ƒע ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ים  ƒמ ָּ̇

יט „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰מˆ‡ו˙יו ˘ל ‰"חכם ל‰רע"

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
מ'‰‚נ‰' ל'‰˙˜פ‰'

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‰נחיˆו˙ בימינו לˆ‡˙ ב"מלחמ˙ ˙נופ‰" ול‰וסיף חילים ל˙ור‰ 
ומˆוו˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

איך נפעלת כפרה על ידי עריפת 
עגלה?

מאי קמ"ל רש"י בנוגע ל"עגלה ערופה" ש"אמר הקב"ה", הרי כל עניני התורה 
"אמר הקב"ה"? / כיצד מכפר מעשה עריפת העגלה – והרי הוא אינו דומה, ואפילו 

הפוך, מהקרבת הקרבנות? / ביאור דברי רש"י בטעם עריפת העגלה והאופן 
שמכפר על הריגתו של המת

ז˜ני  ול˜חו  ‰חלל,  ‡ל  ‰˜רוב‰  ‰עיר  "ו‰י'  ערופ‰:  ע‚ל‰  בענין  פר˘˙נו,  בסוף   .‡
‰עיר ‰‰י‡ ע‚ל˙ ב˜ר ‡˘ר ל‡ עוב„ ב‰ ‡˘ר ל‡ מ˘כ‰ בעול. ו‰ורי„ו ז˜ני ‰עיר ‰‰י‡ 

‡˙ ‰ע‚ל‰ ‡ל נחל ‡י˙ן, ‡˘ר ל‡ יעב„ בו ול‡ יזרע, וערפו ˘ם ‡˙ ‰ע‚ל‰ בנחל". 

ופיר˘ ר˘"י ‡˙ מ‰ו˙ ‰עריפ‰: "וערפו – ˜וˆı עורפ‰ ב˜ופיı". וממ˘יך מי„ (ב‡ו˙ו 
‰„יבור): "‡מר ‰˜ב"‰: ˙בו‡ ע‚ל‰ ב˙ ˘נ˙‰ ˘ל‡ ע˘˙‰ פירו˙, ו˙ערף במ˜ום ˘‡ינו 

עו˘‰ פירו˙, לכפר על ‰רי‚˙ו ˘ל ז‰, ˘ל‡ ‰ניחו‰ו לע˘ו˙ פירו˙".

על  ר˘"י  ˘פירו˘  י„וע,  ו‡ילך); ‡בל  ב  מ‰,  (סוט‰  ב˘"ס  ר˘"י ‰ו‡  מ˜ור „ברי  ו‰נ‰, 
˘‡ינן  חז"ל  „ר˘ו˙  ל‰בי‡  מענינו  ו‡ין  „ו˜‡,  מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  לפר˘  ב‡  ‰˙ור‰ 

נו‚עו˙ ‡ל ‰פ˘ט. 

 – על ‰ˆיווי  נ˙ינ˙ ‰טעם  ב˙ור  ˘ב‡  ר˘"י ‡˙ ‰ענין  מבי‡  מ‰  ל˘ם  בעניננו:  ובכן 
חל˜  ‡ינו  ˘לכ‡ור‰   – וכו'  פירו˙"  ע˘˙‰  ˘ל‡  ˘נ˙‰  ב˙  ע‚ל‰  ˙בו‡  ‰˜ב"‰:  "‡מר 

מ‰פ˘ט? 

ב˙  ע‚ל‰  ˙בו‡   – ‰˜ב"‰  "‡מר  ומב‡ר:  ˘מ˙חיל  ר˘"י,  בל˘ון  ל„˜„˜  י˘  ובפרט 
מובן  ˘‰רי  מיו˙רו˙,  ‡לו  מילים  ובפ˘טו˙   ;‡„ בכ‚ון  ר‚יל  ˘‡ינו  ל˘ון  כו',  ˘נ˙‰" 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰רמב"ם  (כל˘ון  י˘ר‡ל"  ‚בול  "ל‰רחיב  נוספו˙,  ‡רˆו˙  לכבו˘  ˘יוˆ‡   – ˙נופ‰ 
‰ל' מלכים רפ"‰).

˘עז"נ  ‰מ˘יח,  בבי‡˙  י‰י'  י˘ר‡ל  ‚בול  „‰רחב˙  ‰ענין  ˘עי˜ר  ‡ע"פ  ו‰נ‰ 
כל ‰ענינים  ו˜„מוני, ‰רי  ˜ניזי  ˜יני   ıעל ‡ר „˜‡י  ‚בולך",  ‰' ‡ל˜יך ‡˙  "ירחיב 
˘י‰יו בימו˙ ‰מ˘יח ˙לויים במע˘ינו ועבו„˙ינו כל זמן מ˘ך ‰‚לו˙ (˙ני‡ רפל"ז), 

ובפרט בע˜ב˙‡ „מ˘יח‡, ˘‡ז ˆריך ל‰יו˙ ‰ענין „"טועמי' חיים זכו".

וז‰ו בי‡ור ‰טעם ˘ב„ורו˙ ‰‡חרונים ני˙וסף בעבו„‰ „‰רחב˙ ‚בול י˘ר‡ל – 
ע"י ˜ירוב בנ"י ל‡בי‰ם ˘ב˘מים. 

(˘"פ בר‡˘י˙ ˙˘כ"ח)

˙למי„י ‰י˘יב‰ ‰ם ‡נ˘י-‰חיל ‰יוˆ‡ים 
ל˜ו ‰ר‡˘ון במלחמ‰ עבור י‰„ו˙

טוב, ‡בל  ל‡  מ‡„  רו˘ם  נוˆר  ‚יס‡  מח„  – ‰נ‰  במˆב ‰‰ו‰  מ˙בוננים  כ‡˘ר 
ל‡י„ך ‚יס‡, י˘ ˙˜וו‰ טוב‰ ביו˙ר:

˘י‰ו„ים ˆריכים  בכך  מכירים  ˘‡ינם  מבנ"י  חל˜  ˘י˘  ורו‡ים  מס˙כלים  כ‡˘ר 
יוˆר  ז‰  ‰רי   – י˘ר‡ל  עם  ˘ל  ˜יומו  כל  ˘ז‰ו  ומˆוו˙,  ˙ור‰  עם  ˜˘ורים  ל‰יו˙ 

רו˘ם עˆוב מ‡„.

ולוחמ˙  ˘„ו‚ל˙  חז˜‰  ˙נוע‰  י˘  ˘ל‡חרונ‰  ורו‡ים  מס˙כלים  כ‡˘ר  ‡בל, 
לחיזו˜ ‰˙ומ"ˆ, ו˙נוע‰ זו ‰ולכ˙ ומ˙פ˘ט˙ בין ˜בוˆו˙ ‚„ולו˙ וחו‚ים ‚„ולים – 

‰רי ז‰ נו˙ן ˙˜וו‰ ‚„ול‰ ˘‰נ‰ ‰נ‰ ("בַ‡ל„ בַ‡ל„") י‰י' נˆחון ‰‡מ˙...

וזו‰י ‡ח˙ ‰מטרו˙ ‰עי˜ריו˙ בי˘יבו˙.

בי˘יבו˙ מחנכים ‡˙ ‰˙למי„ים ל‡ ר˜ ב˙ור פרט, ‡ל‡ ‚ם ועי˜ר לנטוע ב‰˙למי„ 
‡˙ ‰רעיון ˘עליו לפעול בכל ‰חו‚ – ˙חיל‰ בחו‚ מˆומˆם, ו‡ח"כ בחו‚ רחב יו˙ר 
– ל˜רבם לי‰„ו˙, ע„ כ„י כך, ˘י‰יו ל‡ ר˜ במלחמ˙ ‰‚נ‰ ("„עפענסיוו"), ‡ל‡ ‚ם 

במלחמ˙ ˙נופ‰ ("‡פענסיוו"), ‰יינו, ˘‚ם ‰ם ילחמו ב˘ביל י‰„ו˙...

ולכן ˆריכים ל„ע˙ ˘כ‡˘ר מ„ברים ‡ו„ו˙ עזר‰ לי˘יב‰, ‡ין ‰מ„ובר ר˜ ‡ו„ו˙ 
עזר‰ ל˜בוˆ‰ ‡ו ˙נוע‰ מסויימ˙ – כי, עם כל ‰˘˙˙פו˙ ˘ל נ„ב‰ בי˘יב‰, נוטלים 
חל˜ בעזר‰ לכלל ‰י‰„ו˙, כיון ˘˙למי„י ‰י˘יב‰ י‚„לו ל‰יו˙ לוחמים עבור י‰„ו˙ 

ומנ‰י‚ים ‡ˆל בנ"י, בניו-יור˜, ב‡רˆו˙-‰ברי˙ כול‰, ו‚ם מעבר לים.

ל˜ו  ‰יוˆ‡ים  "סָ‡ל„ַ‡ט'ן")  ("סָ‡ל„ז˘ער'ס",  ‡נ˘י-‰חיל  ‰ם  ‰י˘יב‰  ˙למי„י 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

למרו˙ ‰נ‰‚˙ ‡בו˙ינו ו‡בו˙ ‡בו˙ינו, 
במלחמ˙  עס˜ו  ל‡  מ‰ם  ‚„ול  ˘חל˜ 
בעˆמם  ˘‰ם  בכך  ‰ס˙פ˜ו  ‡ל‡  ˙נופ‰, 
ופעלו  מˆוו˙,  ו˜יימו  ו‰˙פללו  למ„ו 
ˆר‰,  ‡ירע‰  וכ‡˘ר  בני-בי˙ם,  ‡ˆל  ז‡˙ 
רח"ל, ויˆ‡ בן ל˙רבו˙ ˘‡ינ‰ טוב‰, ‡זי 

חיפ˘ו עˆו˙ לכך -

‡לו  בימינו  ‰‰נ‰‚‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 
˘‰ˆעירים בכח י˜בלו על עˆמם ל‰˙נ‰‚ 

ב˘יט‰ ‰פכי˙:

‡ח„  כל  ˘ˆריך  ל‰פעול‰  בנו‚ע 
לי˙  ‰רי   – בי˙ו  ובני  עˆמו  על  לפעול 
מ‡ן „פלי‚; ‡בל, כ„י ל‰ˆליח בכך, ועו„ 
"ל˙˜ן  כ„י  מספי˜),  ז‰  ‡ין  (˘‰רי  ז‡˙ 
לˆ‡˙  חייבים   - ˘„-י"  במלכו˙  עולם 
˘ל  ל˘טחו  ל‰כנס  י˘  ˙נופ‰:  במלחמ˙ 
˘לו,  ‰נוער  עם  ל‰˙עס˜  ˘כנ‚„,   „ˆ‰
עם ‰˜טנים ועם ‰‚„ולים, ול‰‡ירם ב"נר 

מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור" פעם ‡חר פעם...

ל‰יו˙   (‡) ‰מעלו˙:  ˘˙י  י‰יו  ו‡ז 
˘י˘‡רו  ˘לנו  ‰˘ורו˙  עם  בטוחים 
ו‰יינו,  במלחמ‰,  ל‰ˆליח  (ב)  ב˘לימו˙, 
„כיון ˘‰ננו "ˆב‡ו˙ ‰' ", ויוˆ‡ים ללחום 
ב‰ˆ„   " '‰ נ˜מ˙  "ל˙˙   ,"' ‰ "מלחמו˙ 
‰רי  ‰˙ור‰,  וב„רכי  נועם  ב„רכי  ˘כנ‚„, 

בו„‡י ˘סוכ"ס ננˆח.

(˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ˙˘י"ז)

˙ור‰ ומˆוו˙ במילו‡ם, ו‡ילו בימינו, ל‡ 
ר˜ ˘נ˜ר‡ ˘ומר ˙ור‰ ומˆוו˙ במילו‡ם, 

‡ל‡ ‰ו‡ עו„ נ˜ר‡ "ˆ„י˜"!...

מ˙בוננים  כ‡˘ר  פל‡:  ז‰  ו‡ין 
בימינו  ב‰ם  לעמו„  ˘ˆריכים  ב‰נסיונו˙ 
‡לו – ‰רי "לפום ˆער‡ ‡‚ר‡ ", ˘נסיונו˙ 
מ‰נסיונו˙  יו˙ר  ‰רב‰  ‚„ולים  ‰ם  ‡לו 
˜טנים  „ברים  על  ˘לפנים  ב„ורו˙  ˘‰יו 

יו˙ר ‡ו על „ברים ˘ב„ו‚מ˙ם.

‰ולכים  ˘כ‡˘ר  בפועל,  רו‡ים  ו‡"כ, 
במ˜ומו  לי˘ב  מ‚ן,  מלחמ˙  ˘ל  ב˘יט‰ 
סבר‡  ˘כנ‚„  לˆ„  ˘˙פול  ע„  ול‰מ˙ין 
ל‰פריך  כיˆ„  עˆו˙  יחפ˘  ו‡ז  ח„˘‰, 
ל‡  פעם  ‡ף  לר‡˘,  לכל  ‰נ‰   – ‡ו˙‰ 
במילו‡‰,  ‰מ˙˜פ‰   ˙‡ ל‰„וף  ‰ˆליחו 
עו„  ול‡  „בר-מ‰,  ‡יב„ו  לפעמים  ‡ל‡ 
ל‡  ˘ב‰ם  ומˆבים  מ˜רים  ˘‰יו  ‡ל‡ 
˘ע˘יריו˙   – ז‡˙  ועו„  כלל.  ניˆחו 
‰˘מ‡ל,  בˆ„  נ˘‡רו  מי˘ר‡ל  ‡לפים 
כיון ˘ל‡ ‰˙עס˜ו במלחמ˙ ˙נופ‰, ‡ל‡ 
במחˆי˙  ר˜   – ‚ופ‡  ובז‰  מ‚ן,  במלחמ˙ 
 ˙‡ עורך  ‰˘ונ‡  כ‡˘ר  ‰‡חרונ‰  ‰˘ע‰ 

‰‰˙˜פ‰.

˘ל  בזמן  ‡נו  ˘נמˆ‡ים  כיון  ‡מנם, 
˘ל  בˆ„  ("רעווָ‡לוˆיעס")  מ‰פיכו˙ 
ז‡˙  לנˆל  יכולים  בו„‡י   – ז‰  לעומ˙ 

לענינים ˘ל ˜„ו˘‰...

מלחמ˙ ˙נופ‰ – כטעימ‰ מימו˙ ‰מ˘יח
במ˜ומו,  ומ˙חז˜  יו˘ב  ˘י‰ו„י   – מ‚ן  מלחמ˙   (‡) סו‚ים:  ב'  במלחמ‰  י˘ 
מלחמ˙  (ב)  עמו,  ל‰לחם  יˆ‡  ‡זי  ‡˙כם",  ‰ˆורר  "‰ˆר  יבו‡  ˘‡ם  לכך  ומ˙כונן 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

מעˆמו ˘כל עניני ‰˙ור‰ ‰ם "‡מר ‰˜ב"‰", ומ‡י ˜‡ מ˘מע לן?! [ו‡ף ˘כן ‰ו‡ ל˘ון 
‰˘"ס – ‰רי ‡ין ענינו ˘ל ר˘"י ל‰ע˙י˜ „ר˘ו˙ חז"ל בל˘ונן (ו‚ם בני„ון „י„ן ‚ופ‡ י˘ 
כמ‰ ˘ינויים בין ל˘ון ‰˘"ס לל˘ון ר˘"י), ‡ל‡ ‰ו‡ מ„יי˜ ל‰בי‡ ר˜ ‰נו‚ע לפ˘ט]. 

ב. וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰: 

‡מנם, על „רך ‰ר‚יל ‡ין „רכו ˘ל ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰ לב‡ר ‡˙ טעמי ‰מˆוו˙; 
‡בל כ‡˘ר י˘ „בר ˘‡ינו מ˙‡ים עם כללי וˆיוויי ‰˙ור‰ בכלל, כ‡ן י˘ ˆורך לפר˘ ‡˙ 

טעם ‰˘ינוי במיוח„. 

ובני„ון „י„ן, ע‚ל‰ ערופ‰, ‰נ‰ כ„ „יי˜˙ ‰רי ˘ענין ז‰ סו˙ר ו‡ינו מ˙‡ים עם ‰„רך 
‰כללי˙ „‰˙ור‰, ולכן נ„ר˘ כ‡ן בי‡ור מיוח„. 

ו‰יינו  לˆורך ‰‡„ם,  ו˘וחטים ‡ו˙ו  חי  בעל  ˘מבי‡ים  בכלל  ב˙ור‰  מˆינו  כי ‰נ‰, 
˜רבנו˙, ˘ב‡ים לכפר; ‡בל, ˜רבנו˙ ‡לו נע˘ים בבי˙ ‰מ˜„˘, ‡ו על כל פנים ב˘ייכו˙ 
עם בי˙ ‰מ˜„˘ (כ˘עיר ‰מ˘˙לח, ˘‰כ‰ן סומך י„יו עליו ומ˙וו„‰ ב˙וך ‰עזר‰; וכן 

פר‰ ‡„ומ‰, ˘‡מנם נע˘י˙ בחוı, ‡בל "נוכח פני ‡‰ל מוע„").

‡מנם כ‡ן, בע‚ל‰ ערופ‰, מוˆ‡ים ‡נו ענין ח„˘: מח„ ‚יס‡, מפור˘ בכ˙וב ˘עריפ˙ 
ל‰ם  ונכפר   .  . י˘ר‡ל  לעמך  "כפר  ‰פר˘‰:  וכסיום  כפר‰,  ˘ל  לענין  מבי‡‰  ‰ע‚ל‰ 
‰„ם"; ‡בל ל‡י„ך – ל‡ נר‡‰ כ‡ן כל „מיון ו˘ייכו˙ עם ‰˜רבנו˙ ובי˙ ‰מ˜„˘ וכו': 

ס˙ם,  מזבח  על  ל‡  ו‡פילו  ‰מ˜„˘,  בבי˙  מבי‡ים  ל‡  ערופ‰  ‰ע‚ל‰   ˙‡  – במ˜ום 
ו‚ם ל‡ נוכח ‰מ˜„˘; 

בעו˘י ‰עבו„‰ – ל‡ נ˙פר˘ כ‡ן ב˙ור‰ ˘‰עריפ‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ על י„י כ‰נים „ו˜‡ 
– כי ‰ˆיווי "ונ‚˘ו ‰כ‰נים בני לוי", ב„רך ‰פ˘ט, ˜‡י ר˜ על ‰זמן ˘ל‡חר ‰עריפ‰, 
ול‡ על ‰עריפ‰ עˆמ‰. [ול‰עיר ˘ב„רך ‰‰לכ‰ י˘ בז‰ ˘˜ו"ט – ר‡‰ ˆפע"נ לרמב"ם ‰ל' ˘חיט‰ 

פי"‡ ‰י"‚. ˘ו"˙ מחז‰ ‡בר‰ם ‡ו"ח ס˜מ"‰. ועו„. ו‡כמ"ל]; 

במע˘‰ ‰עבו„‰ – ‡ין כ‡ן מע˘‰ ˘ל ˘חיט‰ וזרי˜˙ ‰„ם וכו', כמו ב˜רבנו˙.

‰˙ור‰  ‰ור‡ו˙  עם  מ˙‡ים  ז‰  ‡ין  מ˜ר‡:  ˘ל  בפ˘וטו  ‰˘‡ל‰  מ˙עורר˙  ובמיל‡ 
˘‰„רך לכפר‰ ‰י‡ על י„י ‰˜רב˙ ˜רבנו˙ ל‰' בבי˙ ‰מ˜„˘?!

 ıˆו˜" ˘מפר˘  ז‰,  „יבור  ב˙חיל˙  ר˘"י  „ברי  לפי  ‰˘‡ל‰,  מ˙חז˜˙  ובפרט   .‚
 :"ıעורפ‰ ב˜ופי

‰נ‰ עריפ‰ ל‚בי ˘חיט‰ ‰י‡ מי˙‰ ב‡ופן ‡כזרי (ול‰עיר מˆרור ‰מור פר˘˙נו כ‡, ‡), כי 
על י„י ˜ˆיˆ˙ ‰עורף ב˜ופיı ב‡‰ מי˙˙ ‰ב‰מ‰ ב‡ופן ˘ל יסורים וˆער (מ‰ ˘‡ין כן 

ב˘חיט‰ מן ‰ˆו‡ר, ˘‡ין ˘ביר˙ ‰עˆם ˘ל ‰ˆו‡ר וכו'). 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

מו„‚˘  ˘בז‰   ,"ıב˜ופי ערפ‰   ıˆו˜" פירו˘‰  ˘עריפ‰  מפר˘  ˘ר˘"י  ל‡חר  ולכן, 
יסורים  ב‰  י˘  עריפ‰  ˘ל  כזו  פעול‰  כי  למע˘‰ ‰˜רבנו˙,  ב„ומ‰  כ‡ן ‡ינ‰  ˘‰פעול‰ 
וˆער לב‰מ‰ – ו‰י‡ ב‰יפך מ˘חיט‰, ‰רי ז‰ מחז˜ ‡˙ ‰˘‡ל‰: כיˆ„ מע˘‰ כז‰ מכפר 

– ו‰רי ‰ו‡ ‡ינו „ומ‰, ו‡פילו ‰פוך, מ‰˜רב˙ ‰˜רבנו˙?

ולכן ממ˘יך ר˘"י מי„ (וב‡ו˙ו ‰„יבור) ומבי‡ „ר˘˙ רז"ל, בכ„י לב‡ר ˜ו˘י‡ זו: 

"‡מר ‰˜ב"‰" – כלומר: ‡כן ‡ין ז‰ „ומ‰ ל˜רבנו˙ על „רך ‰ר‚יל, וי˘ בז‰ ‡מיר‰ 
בכפר‰,  ח„˘  ל˘‡ר ‰˙ור‰. ‡ופן  ביחס  חי„ו˘  ˘ל  ענין  ˘ל ‰˜ב"‰,  מיוח„˙  נוספ˙ – 

˘‡ינו כמו ˜רבנו˙ ו˘‡ר עניני כפר‰ ˘ב˙ור‰. 

ו‰˜רבן ‰ם  ˘‰פעול‰, ‰מ˜ום  ז‰  י„י  על  נפעל˙ „ו˜‡  ˘‰כפר‰  חי„˘ ‰˜ב"‰,  כ‡ן 
ב‰˙‡ם לפרטי ‰‰רי‚‰:

 – פירו˙"  עו˘‰  ˘‡ינו  במ˜ום  ו˙ערף  פירו˙  ע˘˙‰  ˘ל‡  ˘נ˙‰  ב˙  ע‚ל‰  "˙בו‡ 
ב)  פירו˙,  ע˘˙‰  ˘ל‡  ˘נ˙‰  ב˙  ע‚ל‰  ˘ליל‰ „ו˜‡: ‡)  ˘ל  ב‡ופן  ענינים ‡לו ‰ם  כל 
כי ‚ם ‰‰רי‚‰  פירו˙;  עו˘‰  ˘‡ינו  במ˜ום  ומי˙‰ ˜˘‰), ‚)  ˘ליל‰  ˘ל  ˙ערף (פעול‰ 

‰י˙‰ ב‡ופן ˘ל ˘ליל‰: "לכפר על ‰רי‚˙ו ˘ל ז‰ ˘ל‡ ‰ניחו‰ו לע˘ו˙ פירו˙". 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

˘ני „רכים במלחמ‰ 
על ‡י„י˘˜ייט

‰חזיון  וככל  ‰‡ל‰  ‰„ברים  וככל 
‰יˆ‰"ר,  עם  ‰יˆ"ט  במלחמ˙  ‰ו‡  ‰ז‰ 
וב„רכי  נועם  ב„רכי   – ‰יר‡ים  ובמלחמ˙ 
˙ור‰ – עם ‡לו ‰חפ˘ים לע˙-ע˙‰ - ˘י˘ 
‰‚נ‰  מלחמ˙  ו„רכים:  ‡ופנים  ˘˙י  בז‰ 

ומלחמ˙ ˙נופ‰.

‰חפ˘ים  כ‡˘ר  ‰י‡:  ‰‚נ‰  מלחמ˙ 
‡זי  למחנם,  נפ˘ו˙  לˆו„  ‰ולכים 
לעמו„  ‡יך  עˆ‰  ומטכסים  מ˙‡ספים 
מחכים  ‡ין  ‰י‡:  ˙נופ‰  מלחמ˙  נ‚„ם. 
ללחום, ‡ל‡ ‡„רב‰,  י˙חילו  ע„ ‡˘ר ‰ם 
ב‡ור ‰˙ור‰  ˘ם  ומ‡ירים  למחנם  ‰ולכים 
ל˜רבם  נפ˘ו˙  מ‰ם  וˆ„ים  ו‰מˆו‰, 

ל‡בי‰ם ˘ב˘מים.

מעל‰  י˘  ב‚˘מיו˙  ˘במלחמ‰  וכ˘ם 
בין  ‰‚נ‰,  מלחמ˙  על  ˙נופ‰  במלחמ˙ 
‰מלחמ‰  ב˘ע˙  בין  ‰מלחמ‰  בניˆוח 
‰רוחני˙,  במלחמ‰  ‚ם  ‰ו‡  כן   – ‚ופ‡ 
ב˘˙ים  ‰י‡  ˙נופ‰  במלחמ˙  ˘‰מעל‰ 

‡לו:

˙נופ‰  במלחמ˙  ‰ולכים  כ‡˘ר   (‡
ענינים  ו‡ו˙ם  ‰זמן  ‡ו˙ו  לבחור  ‡פ˘ר 

˘נ˜ל יו˙ר לנˆח ב‰ם.

י˘נם  ללחום,  מ˙חיל  ‰‡ויב  כ‡˘ר  ב) 
‰ר‚יל,  בס„ר  מ˙נ‰‚ים  ˘‡ינם  כ‡לו 
˜לים;  ענינים  ‡יז‰  לעˆמם  ומ˙ירים 
חומר ‰„ין,  בכל  ילכו  ˘‡ם  ‰טענ‰ ‰י‡ – 
כ‡˘ר  מ˘‡"כ  יוו˙ר,  ל‡  ‰˘ני   „ˆ‰ ‡זי 
יכולים  ‡זי  טפלים,  בענינים   ,˙ˆ˜ יוו˙רו 

ל‰רויח ולנˆח ‡˙ ‰עי˜ר.

˘מ˙חילים  בכך  מ˙בט‡  ז‰  וענין 
˘ולחן- ˘ל  בענינים  "פ˘רו˙"  לע˘ו˙ 

ו"‰י˙רים"  "˙ירוˆים"  ומוˆ‡ים  ערוך, 
וענין  „רבנן,  חומר‡  ר˜  ‰ו‡  ז‰  ˘ענין   –
מפני  ובמיל‡,  מ„רבנן,  ‡יסור  ר˜  ‰ו‡  ז‰ 
נפ˘ו˙  "פי˜וח  ומפני  ‰עולם"  "˙י˜ון 
˘ע‰,  לפי  ז‰  על  לוו˙ר  מי˘ר‡ל" ˆריכים 
וכך ‰ולכים מפ˘ר‰ ‡ח˙ ל˘ני' ו˘לי˘י˙, 

ומ‡ב„ים ענין ומ˜ום ‡ח„ ‡חרי ‰˘ני.

˘מ˙נ‰ל˙  ˙נופ‰,  במלחמ˙  מ˘‡"כ 
מס˙פ˜ים  ˘ל‡  ˘ל ‰‡ויב, ‰יינו,  ב˘טחו 
˘ומרי  ˘ל  בחו‚  ˙ומ"ˆ  ע"פ  ב‰נ‰‚‰ 
˙ור‰ ומˆו‰, ‡ל‡ פועלים ל‰וסיף ל‰‚„יל 
˘ומרי  ˘ל  ‰חו‚   ˙‡ ול‰עמי˜  ול‰רחיב 
מ‡ומ‰,  מ‡ב„ים  ‡ין  ‡זי   – ומˆו‰  ˙ור‰ 

‡ל‡ ‡„רב‰, ˘ני˙וסף בעניני ˙ומ"ˆ.

‰יום ˆריכים ל˘נו˙ 
‡˙ ‰˘יט‰

ע„  בעוונו˙ינו ‰רבים, ‰י' ‰ס„ר  ו‰נ‰, 
בעניני‰ם,  ועס˜ו  במ˜ום  ˘י˘בו  ע˙‰, 
ענין  עם  יוˆ‡  ‰י'  ˘כנ‚„   „ˆ‰ וכ‡˘ר 
"‡סיפ˙- מזעי˜ים  ‰יו  ‡זי  רˆוי,  בל˙י 
"עמור„ז˘ענסי  ‰מ„ינ‰:  (ובל˘ון  חירום" 
וכל ‡ח„  יח„,  כולם  ומ˙‡ספים  מיטינ‚"), 
˘ל  ב‡ופן  ו„ו˜‡   – סבר˙ו   ˙‡ מˆיע  ‰י' 

"‡יפכ‡ מס˙בר‡"...

עו„  „ור,  ‡נ˘ים,  ‡יב„ו   – ובינ˙יים 
ענין  ענינים,  וכמו"כ ‡יב„ו  ועו„ „ור,  „ור 
ומˆב  מעמ„  ˘נע˘‰  ע„  ‡ח„ ‡חרי ‰˘ני, 
ל‡  ˘עברו  ˘ב„ורו˙  כ‡לו  ענינים  ˘י˘נם 
ל‰יו˙  יכולים  כ‡לו  ˘ענינים   '‡ ‡ף  ח˘ב 
˘ומר  ˘נ˜ר‡  י‰ו„י  ‡ˆל  י˘ר‡ל,  ב‚בול 



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

הדברים, שגם במקורם לא הוגהו ע"י רבינו, באו כאן כמעט 
ללא עריכה, באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל 
על הקורא

בס„ר ‰נ‰‚˙ מלחמ‰ י˘ ב' ˘יטו˙:

‡ין  מ˙נפל,  ‡ינו  ˘‰˘ונ‡  זמן  כל   (‡
‰˘ונ‡  כ‡˘ר  ור˜  כלום,  כנ‚„ו  עו˘ים 
‡זי  ויו˘בי',  ‰עיר  על  ל‰˙נפל  מ˙חיל 
וזו‰י  על ‰עיר.  ל‰‚ן  בכ„י  כנ‚„ו  לוחמים 

מלחמ˙ ‰‚נ‰.

י˙חיל  ˘‰‡ויב  ע„  מחכים  ‡ין  ב) 
מלחמ‰  ועורכים  מ˙˜„מים  ל‰˙נפל, ‡ל‡ 

עם ‰‡ויב. וזו‰י מלחמ˙ ˙נופ‰.

על  ˙נופ‰  במלחמ˙  מעלו˙  ו˘˙י 
מלחמ˙ ‰‚נ‰:

חל˘.  וˆ„  חז˜   „ˆ י˘  מˆב  בכל   (‡
כ‡˘ר ‰‡ויב מ˙חיל במלחמ‰, בוחר ‡ˆל 
 „ˆ‰  – ˘כנ‚„ו  ו‡ˆל  ‰חז˜,   „ˆ‰ עˆמו 
‰חל˘, "כל ‰נח˘לים ‡חריך", ו˘ם עורך 
ל‡חרי  ומנ‰ל ‡˙ ‰מלחמ‰,  ‡˙ ‰‰˙˜פ‰ 

˘בוחר לעˆמו ‡˙ ‰זמן ‰יו˙ר נוח עבורו. 

לבחור  ‡פ˘ר  ˙נופ‰,  במלחמ˙  ‡מנם, 

‡ˆל עˆמו ‰ˆ„ ‰חז˜, ו‡ˆל ‰‡ויב – ‰ˆ„ 

‰חל˘.

ב) בכל מלחמ‰, ‚ם כ‡˘ר מנˆחים ב‰, 

מ‰רסים ומ‡ב„ים „בר-מ‰, ˘כן, ‰מ˙‡ב˜ 

עם מנוול מ˙נוול כמו˙ו. מלחמ‰ – ˜˘ור‰ 

ובמ˜ום  במ˜ˆ˙  לכל-‰פחו˙  חורבן,  עם 

‡פ˘ר  ‡י  חירום  ˘ב˘ע˙  ובפרט  ‡ח„. 

‰מ„ינ‰  ‰נ‰‚˙  מ˘טר   ˙‡ בטוב  ל‰נ‰י‚ 

‰ולכים  כ‡˘ר  ‡מנם,  ˘לום.  ב˘ע˙  כמו 

במלחמ˙ ˙נופ‰, ‡זי ‡פ˘ר לס„ר ב˙חיל‰ 

ב‡ופן  ‰מ„ינ‰,  ‰נ‰‚˙  כל   ˙‡ ‰יטב 

ל‰נ‰‚‰.  כלל  ˙בלבל  ל‡  ˘‰מלחמ‰ 

ב˘טח  ˙‰י'  ˘מˆ„ ‰˜רב  ופעול˙ ‰חירום 

‰‡ויב.

מ'הגנה' ל'התקפה'
הסדר עד עתה הי', שישבו במקום ועסקו בעניניהם, וכאשר הצד שכנגד הי' 

יוצא עם ענין בלתי רצוי, אזי היו מזעיקים "אסיפת-חירום", וכל אחד הי' מציע 
את סברתו, ובינתיים – איבדו אנשים / רואים בפועל, שכאשר הולכים בשיטה 

של מלחמת מגן הנה עשיריות אלפים מישראל נשארו בצד השמאל

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

ל˜בל ‰כל ב˙מימו˙ וב˘מח‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 64 ו‡ילך)

"נביאים ואורים ותומים" 
כנגד "מעוננים וקוסמים"

כי ‰‚ויים ‚ו' ‡ל מעוננים ו‡ל ˜וסמים 
י˘מעו, ו‡˙‰ ל‡ כן נ˙ן לך ‰' ‡ל˜יך. נבי‡ ‚ו' 
י˜ים לך ‰' ‡ל˜יך

ל‡ כן נ˙ן לך ‰"‡ – ל˘מוע ‡ל מעוננים ו‡ל ˜וסמים, 
˘‰רי ‰˘ר‰ ˘כינ‰ על ‰נבי‡ים ו‡ורים ו˙ומים
(יח, י„-טו. ר˘"י)

ר˘"י  ‰זכיר  למ‰  מובן,  ‡ינו  רי‰ט‡  לפום 
"‡ורים ו˙ומים" – ב˘ע‰ ˘‰כ˙וב "נבי‡ ‚ו' ‡ליו 
‰וזכר  ול‡  בלב„,  "נבי‡ים"  על  מ„בר  ˙˘מעון", 

"‡ורים ו˙ומים"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

"ל˘מוע  ˘‡ין  ‰ו‡  כ‡ן  ‰כ˙וב  „ברי  ˙וכן 
‰נבי‡.  ‡ל  ‡ם  כי  ˜וסמים"  ו‡ל  מעוננים  ‡ל 
כי  „ברים ‡לו,  ˘ני  ר˘"י  ˘‰זכיר  לומר  י˘  ועפ"ז 
כנ‚„ "מעוננים"  ו˙ומים" – ‰ם  ו"‡ורים  "נבי‡ים" 

ו"˜וסמים":

כ„י  מסוים  בכלי  ˘מ˘˙מ˘  ‡„ם  ‰ו‡  "˜וסם" 
י):  (יח,  בפר˘˙נו  ר˘"י  כ„ברי   – ע˙י„ו˙  ל„ע˙ 
‡לך",  ל‡  ‡ם  ‡לך  ‡ם  ו‡ומר  מ˜לו   ˙‡ "‰‡וחז 
 ,„ (‰ו˘ע  ‰כ˙וב   ˙‡ כך  על  מבי‡  ˘ר˘"י  וכפי 
ו„ו‚מ˙   – לו"  י‚י„  ומ˜לו  י˘‡ל  בעˆו  "עמי  יב) 
מיוח„  כלי  ˘‰ו‡  ו˙ומים",  "‡ורים  ל‰ב„יל  ז‰ 

˘מ‚ל‰ „ברי ע˙י„ו˙.

 – מעˆמו  „ברים  ˘‡ומר  ‡„ם  ‰ו‡  ו"מעונן" 
˘‡ומרים  עונו˙  נו˙ני  "‡לו  ˘ם:  ר˘"י  וכ„ברי 
עונ‰ פלוני˙ יפ‰ ל‰˙חיל", ‡ו כפירו˘ נוסף "‡לו 
ל‰ב„יל ‰ם ‰"נבי‡ים"  ו„ו‚מ˙ו   – ‡וחזי ‰עינים" 
מסוים  בכלי  ל‰˘˙מ˘  בלי   '‰ „בר   ˙‡ ˘‡ומרים 

לˆורך כך. 

כי   – "נבי‡"  ר˜  כ‡ן  בכ˙וב  מפור˘  ז‡˙   ובכל 
כן  לפני  במ˜ר‡  מפור˘ים  כבר  ו˙ומים  ‰‡ורים 
(˙ˆו‰ כח, ל), ו‰חי„ו˘ כ‡ן ‰ו‡ בז‰ ˘‰˜ב"‰ י˜ים 

‚ם נבי‡ים.
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 66 ‰ע' 16)

מדוע אין לדאוג מהעתיד 
לבוא על האדם?

˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך
‰˙‰לך עמו ב˙מימו˙, ו˙ˆפ‰ לו, ול‡ ˙ח˜ור ‡חר 
‰ע˙י„ו˙, ‡ל‡ כל מ‰ ˘יבו‡ עליך ˜בל ב˙מימו˙ כו'
(יח, י‚. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור ‡ריכו˙ ל˘ון ר˘"י, „מנ"ל 
˘י˘  ר˜  ל‡  ‰ו‡  ˙‰י'"  "˙מים  ˙יבו˙  ˘פירו˘ 
˙ח˜ור  ˘"ל‡  ‚ם  ‡ל‡  ב˙מימו˙"  עמו  "ל‰˙‰לך 
˜בל  עליך  ˘יבו‡  מ‰  ו˘"כל  ‰ע˙י„ו˙"  ‡חר 

ב˙מימו˙"?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

כ˙וב ז‰ ב‡ ב‰מ˘ך ל‰ז‰ר˙ ‰כ˙וב ל‡ ל˘מוע 
למעוננים ו˜וסמים "כי ˙ועב˙ ‰' כל עו˘‰ ‡ל‰". 
‡מ˙,  „ברי  י‡מרו  ‡כן  ‡ם  ˘‡פילו  מובן,  ומז‰ 
בכל ז‡˙ ‡וסר ‰כ˙וב ל˘מוע ‡לי‰ם ב‚לל ‰יו˙ם 

"˙ועב˙ ‰'".

 '‰ עם  ˙‰י'  "˙מים   – ‰כ˙וב  ˘מסיים  וז‰ו 
לˆמוח  יכול‰  ˘לכ‡ור‰  ˘‡ף  כלומר,  ‡ל˜יך", 
ל‡  ז‡˙  בכל  ו‰˜וסמים,  ‰מעוננים  י„י  על  ˙ועל˙ 
 – ‡ל˜יך"   '‰ עם  ˙‰י'  "˙מים  ‡ל‡  ‡לי‰ם,  ˙לך 
˙˘‡ל  ול‡  לו",  ו˙ˆפ‰  ב˙מימו˙  עמו  "‰˙‰לך 

‡ˆל מעוננים ו˜וסמים וכו'.

‡ם  ˘‡ל‰,  מעורר  ‰‡מור  ‰„בר  לכ‡ור‰  ‡ך 
 – ב˙מימו˙"  עמו  "‰˙‰לך  ‰ˆיווי  י˜יים  ‰‡„ם 
‰ע˙י„ו˙  י„יע˙  ˘ל  ‰˙ועל˙   ˙‡ י˘י‚  ל‡  ע„יין 
ממ˘יך  ולכן  י„י ‰"˙ועבו˙" ‰‡מורו˙.  על  ˘ב‡‰ 
‰ˆיווי  ˘‡כן  ‰ע˙י„ו˙",  ‡חר  ˙ח˜ור  "ול‡  ר˘"י 
יח˜ור  ˘ל‡  ז‰  כולל ‡˙  ב˙מימו˙"  עמו  "‰˙‰לך 

כלל מ‰ י˜ר‰ו בע˙י„.

‡חר  יח˜ור  ˘ל‡  מ‡חר  ‰‡„ם,  י˘‡ל  ו‡ם 
יום,  יל„  מ‰  ˙מי„י˙  ב„‡‚‰  י‰י'  ‰רי  ‰ע˙י„ו˙ 
˜בל  עליך  ˘יבו‡  מ‰  כל  "‡ל‡  ר˘"י  ממ˘יך  לכן 
 '‰ עם  ב˙מימו˙  ˘‰ליכ‰  ו‰יינו,  ב˙מימו˙". 
כולל˙ ‚ם ל˜בל כל מ‰ ˘יבו‡ עליו מ‡˙ ‰' – בין 
ובל˘ון  וב˙מימו˙,  במנוח‰   – למוטב  ובין  לטוב 
‚ם  (ור‡‰  ב˘מח‰"  "ל˜בולינ‰ו  ב):  ס,  (ברכו˙  חז"ל 
י˘  כי  ל„‡‚‰,  מ˜ום  ובמיל‡ ‡ין   ,(‰ ו,  ו‡˙חנן  ר˘"י 



ט

מעלת האדם בהיותו "עץ השדה" 
האילן יונק משרשו ומחובר בו בחוזק תמיד / חי וצומח שבנפש האדם / עיקר 

עבודת האדם היא תיקון מידותיו / תלמיד חכם הגון – גם ברגש הלב

 ıכי ‰‡„ם ע" :‰„˘‰ ıמ˘ל מ˘ל‰ ˙ור‰ בפר˘˙נו (כ, יט), ו‰˘וו˙‰ ‡˙ ‰‡„ם ‡ל ע
‰˘„‰" (ר‡‰ ˙עני˙ ז, ‡ ˘מפר˘ים חז"ל ענין ז‰ בל˘ון ˜ביע‰. ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים בל˜וטי ˘יחו˙, 

.(‰„˘‰ ıמ˘מע מ„רז"ל ˘ם ˘‡ין ז‰ ר˜ מ˘ל, ‡ל‡ ‰˙ור‰ מ˘וו‰ ממ˘ ‡˙ ‰‡„ם ‡ל ע˘

מזו: „ומם,  למעל‰  זו  ל‡רבע „ר‚ו˙  נחל˜ו  ˘בעולם  ˙מו‰: „‰נ‰, ‰ברו‡ים  ו‰„בר 
ממנו  נחו˙  ˘‰ו‡  ‰ˆומח  מין  ממ˘יל‰ ‰˙ור‰ ‡˙ ‰מ„בר ‡ל  וכ‡ן  ומ„בר,  חי  ˆומח, 
‰רב‰. ו˙‚„ל ‰˙מי‰‰, ˘‡ם ר‡˙‰ ˙ור‰ ˆורך ל‰מ˘יל ‡˙ ‰‡„ם למין ‡חר ˘בעולם, 

‰י' ל‰ ל‰˘וו˙ו למין ‰חי ‰נעל‰ ומרומם יו˙ר, ול‡ ‡ל מין ‰ˆומח ‰נחו˙.

וממיל‡  ˘בנפ˘ ‰‡„ם,  ענין ‰"ˆומח"  ו‚ם ‡˙  בכלל,  מין ‰ˆומח  מעל˙  לב‡ר  וי˘ 
י˙ברר ˘‡כן עי˜ר ענין ‰‡„ם ‰ו‡ עı ‰˘„‰, וי˘ לו לכוון ˘˙‰‡ עי˜ר עבו„˙ו ‡˙ ˜ונו 

."‰„˘‰ ıבענין ‰נו‚ע ‡ל עˆם נפ˘ו ומ‰ו˙ו ˘‰י‡ "ע

‰‡ילן יונ˜ מ˘ר˘ו ומחובר בו בחוז˜ ˙מי„
מעל˙ ‰ˆומח על ˘‡ר מיני „ומם וחי ו‚ם על מין ‰מ„בר, ‰י‡ מ‰ ˘‰ו‡ מחויב ל‰יו˙ 
ומ˘ם  ‰עפר  מן  נבר‡  ˘‰חי  ב‡„מ‰.  ‰ˆומח  ˘בכח  ו˘ר˘ו  מ˜ורו  ‡ל  ˙מי„  מחובר 
ר‚ליו  ˘יי˘‡ו‰ו  ל‡ן  לילך  יכול ‰ו‡  מ˜ום  ומכל  כ),   ,‚ מן ‰עפר" – ˜‰ל˙  ˘ר˘ו ("‰כל ‰י' 
ו‰„בר ל‡ יפ‚ע בחיו˙ו. ו‚ם כ‡˘ר נול„ עו„ פרט במין ‰חי, ‰רי ‰ו‡ יכול ל‰˙נ˙˜ מן 
‡מו ‰מולי„˙ו ו‡ינו ˆריך ל‰י˘‡ר כל ימיו מחובר ‡ל מ˜ור ‰˙‰וו˙ו. ‡בל ‰ˆומח ‡ינו 

יכול ל‰˙נ˙˜ ממ˜ורו ˘ממנו נˆמח, ו‡ם יˆ‡ מ˘ם ‰רי כל˙‰ חיו˙ו ול‡ יˆמח יו˙ר.

ובין מיני ‰ˆמחים ‚ופ‡ בולט˙ ˙כונ‰ זו בעı ‰˘„‰, ˘רוב ‰ˆמחים ˘ו‡בים חיו˙ם 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

"רי˜ו„ ‚ע‚ועים-יחי„ו˙".

כן ‰ו‡ „רכי ‰חיים ב„רכי ‰חסי„ים, בכל „ור ו„ור, ו‡˘רי‰ם ב‡ו˘ר ‡מ˙י.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' רמ-רמ‡)

 לימו„ ‰חסי„ו˙ פו˜ח עיני ‰‡„ם על מ‰ו˙ו ומˆבו
˘נ‰נ‰  ועו„,  מˆו˙יך  „רך  ˙ני‡,  חסי„ו˙,  מ‡מרי  לימו„  ‡ו„ו˙  ˘‡ל˙ו  על  במענ‰ 

מלימו„ו ‡בל ע„יין ל‡ פעל עליו בפנימיו˙...

בחסי„ו˙ חב״„ מבו‡ר ב‡רוכ‰, כי ‚׳ נפ˘ו˙ י˘ לו לכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל, ‡) נפ˘ 
‡ל˜י˙, ב) נפ˘ ‰˘כלי˙, ‚) נפ˘ ‰ב‰מי˙, וכל ‡ח˙ מ‰‚׳ נפ˘ו˙ י˘ ל‰ ˘כל ומ„ו˙.

מ„ו˙ ‡ל˜י˙; ‰נפ˘ ‰˘כלי˙ ‰י‡  ו‰מ„ו˙ ‰ן  עˆמי  ˘כל  „נפ˘ ‡ל˜י˙ ‰ו‡  ‰˘כל 
‰ממוˆע˙ בין נפ˘ ‰‡ל˜י˙ ונפ˘ ‰ב‰מי˙, וכלול‰ מב' מ„רי‚ו˙ ˘כל ומ„ו˙, ועם ‰יו˙ 

˘‰י‡ ממוˆע˙ בין ‰‡ל˜י׳ ו‰ב‰מי׳ ‡בל עם ז‰ ‰י‡ מ‰ו˙ עˆמי ב˘כל ומ„ו˙.

ומ„ו˙,  „˘כל  עˆמי  בˆיור  מˆויר˙  ‰י‡  „‚ם  ‰ב‰מי˙  נפ˘  ‰י‡  ‰˘לי˘י˙  ו‰נפ˘ 
וענינ‰ לבו‡ בעלילו˙ חכמ‰ ‡ו עליל˙ מ„ו˙, ל‰סיח ‡˙ בני ‰‡„ם ולפטמם מחכמו˙י' 
ו‡ח״כ  ˙חבולו˙,  מיני  בכמ‰  וˆו„‰  מפ˙‰  „˙חל‰  ‰‡„ם,   ˙‡ לˆו„  בכ„י  ‰ערמומיו˙ 

מ˙עולל˙ ב‰‡„ם ומורי„ו ומ˘פילו, וכך „רכו, ‰יום ‡ומר לו כך ע„ ˘מורי„ו ר״ל.

„רכי  לו  ל‰ורו˙  ומˆבו  מ‰ו˙ו  על  ‰‡„ם  עיני  לפ˜וח  ‰חסי„ו˙  לימו„  ‰ו‡  ולז‰ 
‰עבו„‰ ‰‡מ˙י˙.

˙ור˙ ‰חסי„ו˙ חב״„ מב‰˜˙ ("מ‡כט ˜לָ‡ר") ‡˙ ‰מˆב ‰כללי ומר‡‰ ל„ע˙ ב‡ופן 
ברור מ‰ו˙ עˆמו ˘ל ‰‡„ם, ˘‡יפו˙יו וחמ„˙ לבבו טעויו˙יו ו˘˜ריו ו„מיונו˙יו ˘‰ו‡ 
לו  י˘  ו‡ז  ˙י˜ונו,  „רכי  לו  ומר‡‰  ˘‰ו‡,  מ‰  מ˜ומו  על  ומעמי„˙ו  מ„רי‚‰  בעל  כבר 

˙˜ו‰ כי ל‡ י˘‚‰.

מיוס„ים  בחיים  ב‡רוכ‰ „רכי ‰חיים  מבו‡ר  ו‰כ˙ובים  ב˜ונטרסי ‰˘יחו˙ ‰נ„פסים 
עפ״י ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ חב״„, ו‰˘י"˙ יעזר‰ו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(˘ם עמ' ˘ל„-‰)
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המצאותיו של ה"חכם להרע"
תורת החסידות חב״ד מבהקת ("מאכט קלָאר") את המצב הכללי ומראה לדעת 
באופן ברור מהות עצמו של האדם, שאיפותיו וחמדת לבבו טעויותיו ושקריו 
ודמיונותיו שהוא כבר בעל מדריגה ומעמידתו על מקומו מה שהוא, ומראה לו 

דרכי תיקונו, ואז יש לו תקוה כי לא ישגה

‡˙ ‰חסי„ים ‰יˆר ‰רע ל‡ ילכו„ בר˘˙ו!
ומבלבלים  ‡ו˙ו  ‰מטרי„ו˙  ‰מח˘בו˙  על  ‰˙‡וננו˙ו  ‡ו„ו˙   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 
ומˆערים ‡ו˙ו בנמיכו˙ רוח, ‰נ‰ כן ‰„בר כבר ‰ו„יענו ‡ור ‰מ‡ורו˙ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו״ר 
‰ר‰״˜ [מו‰ר˘"ב] זˆו˜לל‰״‰ נב‚״מ זי"ע מ‰פ˙עו˙יו ˘ל ‰חכם ל‰רע ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ 
בכ„י  עבו„‰,  ‰ע„ר  ˘ל  טר„ו˙  על  ‚ם  ומסכים  ל‰טרי„ו,  ‡ח„  לכל  בנכלו˙יו  ‰ב‡ 

˘לבינ˙יים ל‡ יעסו˜ בעבו„‰, וכי ז‰ כל מ‚מ˙ו ˘ל ‰˙חכמו˙ו.

וכבר י„וע מ‰ ˘‡מרו ז˜ני חסי„י ‡בו˙ינו רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים זי״ע מ„ור „ור, ˘רבו˙ינו 
ע˘ו ‡˙ ‰חסי„ים לחכמים, ‰מבינים ‡˙ כל ‰מˆ‡ו˙יו ˘ל ‰"חכם ל‰רע".

ב˘˘ים ˘נ‰ מלפנים בלמ„י בח„ר, ו‡חר ‰לימו„ ‰יי˙י ב‡ לבי˙ ‰כנס˙, זַ‡ל ‰˜טן, 
˘רבו˙ינו  ‰חסי„ים,  ב˘בח  ומ„ברים  מסובים  ‰יו  ועו„  ‰ענ„יל  חנוך  ר׳  ו‰חסי„ים 
‰'˜ּונˆים'  כל   ˙‡ ‰מבינים  חכמים,  י‰יו  ˘‰חסי„ים  פעלו  ‰חסי„ו˙  „רך  ב‡מˆעו˙ 

˘‰'מנוול' עו˘‰, ב'חליל' ("‡ין „ו„˜ע").

‰יו  ‰ם  ˜ולם,  ˘מח‰  ˘ל  ב˘יר  נו˙נים  ו‰יו  בר˘˙ו!  ילכו„  ל‡  ‰ו‡  ‰חסי„ים   ˙‡
מורי  לי ‡ז  ˘בי‡ר  וכפי  לו‰טים,  ופני‰ם  עˆומו˙  בעינים  רו˜„ים  ˘ירי ‚ע‚ועים  מנ‚נים 
‰י'  ו‰רי˜ו„  רבם,  ‡ˆל  ב‰יו˙ם  ‰'יחי„ו˙'   ˙‡ במח˘ב˙ם  ‰עבירו  ‰ם  ע״‰,  ניסן  ר׳ 

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

מ˜ום  מכל  מ˜ורם,  ‡ל  מחוברים  ˘‰ם  ו‡ף  בלב„,  ˜ˆר  זמן  מ˘ך  על  ב‡„מ‰  ממ˜ורם 
˙מי„  ויני˜˙ו  ‰˙˜˘רו˙ו  ‚„ל‰   ‰„˘‰  ıבע ‡ך  וכיוˆ‡.  ‡ח˙  ˘נ‰  על  ‰חיו˙  מו‚בל˙ 
‰˘נ‰,  עונו˙  בכל  ‚ופ‡  וב‰ן  רבו˙,  ˘נים  מ˘ך  ולחיו˙  ל‰מ˘יך  ˘יוכל  ע„  ממ˜ורו, 
ומסייעו  מחז˜ו  ו‰ו‡  חיו˙ו,  מ˜ור  ‡ל  ‡י˙ן  מחובר  ˘‰ו‡  לפי  ז‰  וכל  וב˘רב,  ב˜רח 

ל‰מ˘יך ולחיו˙ מ˘נ‰ ל˘נ‰.

ובפרט  מ˜ורו,  ‡ל  ˙מי„  מחובר  ˘‰ו‡  מ‰  ‰י‡  ‰עי˜רי˙  ‰ˆומח  ˘˙כונ˙  ונמˆ‡ 
ב‡ילנו˙ ˘חיבורם ‡ל מ˜ורם ‰ו‡ ב‡ופן חז˜ ו‡מיı ‰נו˙ן ב‰ם כח וחיו˙ י˙יר‰ ל‡ורך 

ימים.

חי וˆומח ˘בנפ˘ ‰‡„ם
כן  י˘נם ‚ם  פנימ‰  ובנפ˘ו  ועו„),   ‚ פ˜ו„י  ˙נחומ‡  (ר‡‰  ו‰נ‰, ‰‡„ם ‰ו‡ "עולם ˜טן" 
לˆומח  ‰„ומים  וי˘  ל„ומם  ‰„ומים  עניינים  בו  ˘י˘  ‚„ול,  בעולם  כמו  סו‚ים  חילו˜י 

ולחי ולמ„בר.

ומכיון ˘נ˙ב‡ר‰ למעל‰ מעל˙ ‰ˆומח ב‰˙חברו˙ו ‡ל מ˜ורו ˙מי„, י˘ לחפ˘ מ‰ו 
ולב‡ר  ל‰˜„ים  י˘  ‰„בר  ול‰בנ˙  זו.  מעל‰  כן  ‚ם  בו  ˘י˘  ‰‡„ם  בנפ˘  ‰ˆומח  ענין 

˙חיל‰ ‡˙ ‰חילו˜ בין ˘כלו ומי„ו˙יו ˘ל ‰‡„ם:

כח ‰˘כל ˘ב‡„ם ‡ינו מחובר ב‰כרח ‡ל מ‰ו˙ ‰נפ˘. כי ‰‡„ם יכול ללמו„ ול‰בין 
לעומ˜ם ‚ם עניינים ו‰˘כלו˙ ˘‰ם ‰יפך ‰‚מור מˆור˙ נפ˘ו ו„עו˙יו ונטיו˙יו. ו˙כונ‰ 
ז‰ „ומ‰ לטבע ‰חי ˘ביכול˙ו לילך ממ˜ום למ˜ום ול‰˙נ˙˜ מ˘ור˘ו ומ˜ורו. ו‚ם ‡˙ 
ומ˘ביח  מעמי˜  ˘‰ו‡  במ‰  ל‚„לו˙  מ˜טנו˙  ˆומח  ˘‰ו‡  ב˘כל,  י˘  ‰ˆמיח‰  מעל˙ 
י„יע˙ו. ונמˆ‡ ˘‰˘כל ‰ו‡ ‰"חי" ˘ב‡„ם, ˘י˘ בו ‡˙ ˙כונו˙ ‰חי: ‰ˆמיח‰, ו‰‰ליכ‰ 

ממ˜ום למ˜ום.

ממ˜ום  ו‰‰ליכ‰  מ‰מ˜ור  טבע ‰‰˙נ˙˜ו˙  ב‰ן ‡˙  לעומ˙ ‰˘כל, ‰נ‰ ‰מי„ו˙ ‡ין 
י‰יו  ‚ם  וכך  ל‚בור‰,  ‡ו  לחס„  ‡ם  מסוימו˙  למי„ו˙  נוט‰  נפ˘ו  ‡„ם  כל  כי  למ˜ום, 
ו‡י˘  וכיוˆ‡,  ו˜ירוב  ‡‰ב‰  ˘ל  בס‚נון  י‰יו  ר‚˘ו˙יו  ‰חס„  ˘‡י˘  בפועל:  מי„ו˙יו 
˙מי„ ‡ל  מחוברו˙  ˘‰מי„ו˙  ונמˆ‡  בעˆמו.  ו‰˙כנסו˙  בריחו˜  ר‚˘ו˙יו  י‰יו  ‰‚בור‰ 
מ˜ורן בפנימיו˙ ‰נפ˘, ו‡ינן יכולו˙ ל‰יו˙ בס‚נון ˘‡ינו מ˙‡ים ‡ל ‰נפ˘. ו‡מנם י˘ 
˘ינויים במי„ו˙ מזמן לזמן, ‡בל ˘ינויים ‡לו ‰ם ר˜ מ˜טנו˙ ל‚„לו˙, וכמו ˘ב˙חיל‰ 
ר‚˘ ‰‡„ם ‰ו‡ ב‰˙פעלו˙ מועט‰, ו‡חר כך ‰ולכ˙ ומ˙‚בר˙ (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור „, ‡), ‡בל 
מי„‰  ˘ב‡ו˙‰  ו‰‰˙פ˙חו˙  ‰ˆמיח‰  ‡ל‡  ‡חר˙,  למי„‰  ‰נפ˘  מטבע  ˘ינוי  ז‰  ‡ין 
בנפ˘,  מ˜ורן  ‡ל  ˙„יר  ˘מחוברו˙  ˘ב‡„ם,  ‰"ˆומח"  ‰ן  ‰ן  ‰מי„ו˙  כן,  ו‡ם  ‚ופ‡. 

וˆומחו˙ מ˜טנו˙ ל‚„לו˙.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

עי˜ר עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ ˙י˜ון מי„ו˙יו
:"‰„˘‰ ıומע˙‰ יובן מ‰ ˘פס˜‰ ˙ור‰ "‰‡„ם ע

מכל כחו˙יו ˘ל ‰‡„ם ו˙כונו˙יו וחל˜י נפ˘ו, ‰נ‰ „ו˜‡ במי„ו˙ ניכר ביו˙ר ˘ור˘ן 
˙ור‰  רוˆ‰  כ‡˘ר  כן  ועל  כלל.  ל‰˙נ˙˜ ‰ימנו  יכולו˙  ˘‡ינן  בפנימיו˙ ‰נפ˘,  ומ˜ורן 
ול‡   ‰„˘‰ ıלע ל‰מ˘ילו  ˙ור‰  בחר‰  ועˆמיו˙ו,  נפ˘ו  ˘ל "‰‡„ם",  עניינו  לבט‡ ‡˙ 
˘בו,  ב"ˆומח"  ועˆמיו˙ו ‰ו‡  נפ˘ ‰‡„ם  עי˜ר ‚ילוי  ול‰ו„יע ‡˘ר  ל‰ורו˙  למין ‰חי, 

˘‰ם מי„ו˙יו ור‚˘ו˙יו.

כ˙ר  ו‡ילך.   „ עמ'  ח"‡  „ברים  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  מ‡מרי  (ר‡‰  בס‰"˜  ˘מˆינו  מ‰  טעם  וז‰ו 
˘ם טוב (‰וˆ' ˜‰"˙) סי' כ„) ˘‰ז‰ירו ˘עי˜ר עבו„˙ ‰‡„ם ‡˙ ˜ונו ‡ינ‰ ב‰בנ‰ ו‰˘כל‰ 

‰נ‰  נפ˘ו,  ל‰˘לים  ‰‡„ם  רוˆ‰  כ‡˘ר  כי  „ו˜‡,  ‰מי„ו˙  ו˙י˜ון  בבירור  ‡ל‡  ב˘כל, 
מחוברו˙  ו‰ן  ביו˙ר,  ‰‚לוי  ביטוי ‰נפ˘  ˘‰ן  בירור ‰מי„ו˙  ב‡מˆעו˙  לז‰ ‰י‡  ‰„רך 

ו˜˘ורו˙ ˙מי„ במ˜ורן בנפ˘.

וי˙יר‰ מזו: ‚ם ˘לימו˙ עבו„˙ ‰˘כל ‰י‡ „ו˜‡ כ‡˘ר ‰„ברים ˘‰בין ו‰˘י‚ ב˘כלו 
מ‚„ול˙ ‰' וענייני עבו„˙ו, פועלים ומ˘פיעים על ‰לב ע„ ˘מ˙בט‡ים בר‚˘ ‰לב ממ˘. 
ב˘כל, ‰י‡  "וי„ע˙ ‰יום", ‰י„יע‰  ˙כלי˙  לט) ‡˘ר   ,„ (ו‡˙חנן  ˙ור‰  ˘‡מר‰  מ‰  ו‰ו‡ 

„ו˜‡ כ‡˘ר "ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך" במי„ו˙ מור‚˘ו˙ בלב.

˙למי„ חכם ‰‚ון – ‚ם בר‚˘ ‰לב
בפירו˘  ובפר˘"י)   ‡ ז,  (˙עני˙  חז"ל  ב„ברי  ועומ˜  טעם  נו˙ן  ‰ו‡  ‰רי  כ‡ן  ו‰מבו‡ר 

:"‰„˘‰ ıפסו˜ "כי ‰‡„ם ע‰

חז"ל, ‡˘ר ‰˘וו‡˙ ‰‡„ם ‡ל  ˙רˆו  עı ‰˘„‰ ‰ו‡"?  על ‰˜ו˘י‡ "וכי ‡„ם  „‰נ‰ 
 ıע י˘  לעˆים  ˘בנו‚ע  כ˘ם  ˘ילמ„נו:  רב  לו  יברור  כיˆ„  ילמ„  ˘ממנו  בכ„י  ‰עı ‰י‡ 
בורר  כ‡˘ר  כן  כמו  וכר˙",  ˙˘חי˙  וי˘ ‡˘ר "‡ו˙ו  ˙כרו˙",  ל‡  ו‡ו˙ו  ˙‡כל  ˘"ממנו 
לו ‰‡„ם רב ללמו„ ממנו, ‰נ‰ "‡ם ˙למי„ חכם ‰‚ון ‰ו‡ – ממנו ˙‡כל (למו„ ‰ימנו), 

ו‡ם ל‡ו – ‡ו˙ו ˙˘חי˙ (סור מעליו) וכר˙".

ˆ„„י  פרט  ˘‰ו‡  ‰רב,  בריר˙  ב‡ופן  זו  ‰˘וו‡‰  מ˘ום  ‰כי  ˙מו‰ים:  ו‰„ברים 
?‰„˘‰ ıלכ‡ור‰, ‰ו˘וו‰ ‰‡„ם בעˆם מ‰ו˙ו ‡ל ע

לנו  לב‡ר  חז"ל  ב‡ו  ז‰  במ‡מר  ˘‡כן  ברורים,  ‰„ברים  ‰רי  לעיל  ‰מבו‡ר  פי  ועל 
˙וכן ‰˘וו‡˙ ‰‡„ם לעı ‰˘„‰, ˘מ‰ו˙ ‰‡„ם ועי˜ר מעל˙ו ‡ינ‰ ב‰בנ˙ ‰˘כל בלב„, 
‡ל‡ „ו˜‡ כ‡˘ר מ˘פיע ˘כלו ו‰בנ˙ו על מ„ו˙יו ˘י‰יו כ„בעי, ˘‡זי ‰ו‡ ‡„ם "‰‚ון" 

ו˘לם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

עבו„˙ ‰' מבלי ל‰כנס בפלפולים
ול‰˙בונן  ל‰˙עמ˜  ˘‡ין   .  . לו  ‡מר˙י  פעמים  כמ‰  ‰נ‰   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 
בן  פלוני  ˘ל  ו‰יחסים  וכו',  נפ˘ו  מ‰לך  ברי‡ו˙  מˆב  ‰יינו  כו˙ב,  ‡ו„ו˙ם  ב‰ענינים 
פלוני ‡ליו, כי ‡ם לזכור ‰כלל ‚„ול2 "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך3", ובמיל‡ מביטים על ‰זול˙ 
ל‰יו˙  ˆריך  ˘לז‰  ˜וני",   ˙‡ ל˘מ˘  נבר‡˙י  "‡ני  ‰מ˘נ4‰  מ‡מר  ולזכור  יפ‰,  בעין 
‰‚וף ברי‡, וכמו ˘‰‡ריך ‰רמב"ם פר˜ ‚' ו„' ‰לכו˙ „יעו˙, ולכן ˆריך ל‰˙נ‰‚ בס„ר 
מסו„ר ב‡כיל‰ ו˘˙י' ˘ינ‰ וכו', ו‚ם עבו„˙ו במ˘ר˙ו ב‡מונ‰, מבלי ל‰כנס בפלפולים 

עמו˜ים וסברו˙ ל‰ן ולל‡ו על כל „בר ‚„ול ו‡פילו ˜טן. 

ובמ˜ום ˘נ„מ‰ ˘י˘ ספ˜ - ברוב‡ „רוב‡ ‰ו‡ מפני ˘נכנסים לפלפול בז‰, מ‰ ˘‡ין 
‰רי  ‡ז  ‚ם  ‰ספ˜,  ˘נ˘‡ר  „מיעוט‡  ובמיעוט‡  חל˜.  ב‡ופן  לכך  מ˙ייחסים  כ‡˘ר  כן 
ז‰  על  ‰מליˆו  וכבר  ‰ספ˜.  רוב  פי  על  נפ˙ר  טובים  ומכירים  י„י„ים  עם  ב‰˙ייעˆו˙ 

מ‡מר רז"ל "כל „פ˘יט מעלי טפי". 

וככל ‰„בר ‰ז‰ ‰ו‡ ‚ם ב‰נו‚ע ל˘יעור בנ‚ל‰ ובחסי„ו˙, ˘‡ין עליו לע˘ו˙ ˙כני˙ 
ל‰˙חיל  פ˘וט  ‡ל‡  וכו'  רוח  ו‰מˆב  ‰זמן  ימˆ‡  ‡יפו‡  ח˘בונו˙  ולע˘ו˙  לזמנים 
בפיך  מ‡„  ‰„בר  ‡ליך  "˜רוב   - ‰כ˙וב5  וכל˘ון   ,‰˘˜ ‰„בר  ˘‡ין  יר‡‰  ו‡ז  ב˜יומם, 

ובלבבך לע˘ו˙ו". 

בברכ‰ לב˘ר טוב בכל ‰‡מור וי˘ר‰ ‰˘לום במעונם וי˜וים מ‡מר רז"ל6 "ל‡ מˆ‡ 
‰˜ב"‰ כלי מחזי˜ ברכ‰ ‡ל‡ ‰˘לום". 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' ריח-ט)

˙מים ול‡ ח˜רן
[במענ‰ למכ˙ב ‡' ˘˘‡ל "מ‰ ˙פ˜י„י ‰פרטי בעולם?":]

...כ˘יפ˙‰ו ‰יˆר ‰רע ל‰˙בונן במˆב רוחו ובפרטיו˙ יענ‰ו ˘‰ו‡ ˙מים ול‡ ח˜רן 
י„י  על  ול‡  ומˆוו˙  ˙ור‰  י„י  על  רˆון ˜ונו  לע˘ו˙  ˙פ˜י„ו  כי  לז‰  פנ‡י  לו  ובכלל ‡ין 

ח˜ירו˙ ופלפולים.
(ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ט עמ' 325-6)

2)  ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"„.

3)  וי˜ר‡ יט, יח.

4)  ˜י„ו˘ין פב, ב.

5)  „ברים ל, י„.

6)  עו˜ˆין פ"‚ מי"ב.



יז

כל דפשיט טפי - מעלי טפי
יש לקנות את מדת הפשטות והתמימות בכל תחומי החיים, בעניני פרנסה 

ובעבודת ה'; יוקר מעלת יהודי פשוט ותלמידים שכשרונותיהם אינם מפותחים

יָך ∆̃ ל… ם ‰' ‡¡ ƒע ‰ י∆ ¿‰ ƒ ּ̇ ים  ƒמ ָּ̇
(˘ופטים יח, י‚) 

 ̇ פרנס‰ בלי ‰˙חכמויו
˘כ˙ב˙י  למרו˙  מ‡נ"˘ ‡˘ר  כמ‰  על  ולפל‡  סיון,  מי"ב  מכ˙בו  מ‡˘ר ‰נני ˜בל˙ 
וב˘פ˙  טפי1',  מעלי  טפי  'כל „פ˘יט  ˘במ„ינו˙ ‡לו  פעמים,  כמ‰  פ‰  בעל  ו‚ם ‡מר˙י 
‰‡ם ˘לנו ("‡ון ‡ויף מ‡מע ל˘ון ‚ערעט"): ‰מˆ‡ו˙ ו‰˙חכמו˙ ‡ינם ˙מי„ מעל‰ כ„י 
ל‰ˆליח, ובעניני פרנס‰ ז‰ ‚ם ל‡ מסייע ˙מי„ ("‰מˆ‡ו˙ ‡ון „רייען ‡יז ניט ˘טענ„י‚ 
לפעם  ומפעם  ניט ‡לעמ‡ל"),  פרנס‰ ‰עלפט „‡ס ‡ויך  מעל‰ ˆו ‡ויספירן, ‡ון ˆו   ‡

חוזרים למ‰ ˘‰יו ר‚ילים במ„ינ˙נו לפנים.

ולכל  מז‰,  ל‰˙פעל  לחסי„  ‡ין  ‰רי  ב˙ני‡,  כ‡מור  ˘ני,  טבע  נע˘‰  ˘‰ר‚ל  ו‡ף 
˘‡ין ‰„בר  רו‡ים   – בז‰  כ˘מ˙חילים  ולפעמים  טבעו.  ל˘נו˙ ‡˙  לנסו˙  עליו  ‰פחו˙ 

˜˘‰ כל כך, ונ‰י' ‚ם 'רחב' וחופ˘י יו˙ר בר‡˘ ובכיס. 

‰פרנס‰  ב‰רחב˙  לטוב‰  לבבו  מ˘‡לו˙  למל‡ו˙  ומנ‰י‚ו,  עולם  מבור‡  רˆון  וי‰י 
ו˘יוכל ל‰רבו˙ בלימו„ ‰˙ור‰ ‰נ‚ל‰ ו‰חסי„ו˙ מ˙וך ברי‡ו˙ ‰נכונ‰ ופרנס‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ר)

1)  ר"‰ כו, ב.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

˘ˆריך  בכך  כ„בעי, ‰ו‡  מי„ו˙יו  כ‡˘ר  ˘‡„ם ‰˘לם ‰ו‡ „ו˜‡  מ‰  ז‰  ענין  וביטוי 
‡ין  ‰נ‰  ˙ור‰,  ˘ילמ„נו  רב  לו  לברור  ‰‡„ם  ב‡  „כ‡˘ר  "‰‚ון":  רב  לו  לברור  ‰‡„ם 
ז‰  ‡ין  „ע„יין  „ברים,  ˘ל  לעומ˜ם  ו‰‰בנ‰  ‰˘כל  מעל˙   ˙‡ בו  ˘י˘  במ‰  ל‰ס˙פ˜ 
 "‰„˘‰ ıענין ‰‡„ם ‰ו‡ "ע עי˜ר  כי  ממנו,  ללמו„  ˘ר‡וי  על ‰יו˙ו ‡„ם ‰˘לם  מור‰ 
– ‰מי„ו˙ ˘בו, ועל ‰‡„ם לברור לו רב ˘י‰י' ˘לם ‚ם במי„ו˙יו ור‚˘ו˙יו, ˘בז‰ „ו˜‡ 

נע˘‰ ˘לם בנפ˘ו.

ועל כן "‡ם ˙למי„ חכם ‰‚ון ‰ו‡" – ˘ניכר על ‰נ‰‚˙ו ‰‰‚ונ‰ ˘‡ין ‰ו‡ ˘לם ר˜ 
ב˘כל ‡ל‡ ‚ם במי„ו˙ ור‚˘ו˙ ‰מבי‡ו˙ לי„י מע˘‰, ‰רי "ממנו ˙‡כל" ו˙למ„ ˙ור‰, 
‡„ם  ‡ינו  ‰רי  ‰ר‡וי,  ב‡ופן  מ˙נ‰‚  ˘‡ינו  ‰מי„ו˙,  ול‡  ‰˘כל  מעל˙  בו  י˘  ‡ם  ‡ך 
כ„בעי למ‰וי, ו"סור מעליו", כי ‰בחינ‰ ל‰יו˙ו "‡„ם" ‰˘לם ‰י‡ ב"עı ‰˘„‰" ˘בו 

– ב˘לימו˙ מי„ו˙יו.



פניניםפנינים

חודש אלול כ'עיר מקלט'
˘ל˘ ערים ˙ב„יל לך ‚ו' ו‰י' לנוס ˘מ‰ כל 
רוˆח
(יט, ב-‚)

‡י˙‡ בכ˙בי ‰‡ריז"ל (ל˜ו"˙ ו˘ער ‰פסו˜ים ל‡ריז"ל 
ר‡˘י  ‰ו‡  ˘'‡לול'  פ"‡)  ר"‰  ˘ער  פרע"ח  מ˘פטים.  פ' 

˙יבו˙ "‡נ‰ לי„ו ו˘מ˙י לך" ‰‡מור ‚בי ערי מ˜לט: 
"ו‡˘ר ל‡ ˆ„‰ ו‰‡לו˜ים ‡נ‰ לי„ו ו˘מ˙י לך מ˜ום 
"כי   – בז‰  ו‰רמז  י‚).  כ‡,  (מ˘פטים  ˘מ‰"  ינוס  ‡˘ר 
˘חט‡  מי  לכל  חו„˘ ‡לול  וזמן  בחס„ו ‡נ‰  ‰˜ב"‰ 

ב˙וך ‰˘נ‰ ˘י˘וב ‡ז ב˙˘וב‰ וי˜בלו‰ו כו'".

בי‡ור ‰„ברים:

י‚, ‚)  במ„בר  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  חסי„ו˙  בספרי  מבו‡ר 
על ‰פסו˜ "˘ופך „ם ‰‡„ם ב‡„ם „מו י˘פך" (נח, ט, 
עביר‰  בכל  ח"ו, ‰רי  בחט‡  ˘נכ˘ל ‰‡„ם  ˘בע˙  ו) 
‰חוט‡  כי  כביכול,  נפ˘',  'רוˆח  ‰ו‡  ‰רי  ˘עו˘‰ 
˘ל  ('„ם')  חיו˙  ומוˆי‡  נוטל   – ‰‡„ם"  „ם  "˘ופך 
„˜„ו˘‰',  '‡„ם   - ˘בו  ‰‡לו˜י˙  ‰נפ˘  מן  ˜„ו˘‰ 
ומנˆל חיו˙ זו לעביר‰ על רˆון ‰˘י"˙, ובמיל‡ ‰רי 
בליעל ‰ו‡  ז‰ "ב‡„ם" – ‡„ם  ונו˙ן '„ם'  מוסר  ‰ו‡ 
 – ‰‡לו˜י˙  ‰נפ˘   ˙‡ 'רוˆח'  ‰ו‡  ובז‰  ‰רע.  ‰יˆר 

בנטיל˙ ‰חיו˙ ממנ‰ ונ˙ינ˙‰ בי„י ‰'˜ליפ‰'.

עבו„˙   – מ˜לט'  'עיר  ˙ור‰  ˜בע‰  ז‰,  ל'רוˆח' 
ח˘בון ‰נפ˘ ו‰˙˘וב‰ „חו„˘ ‡לול.

'‚לו˙'.  ˘ל  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכ‰  בז‰  ו‰עבו„‰ 
ו‰‰נ‰‚ו˙  מ‰ר‚ילו˙  עˆמו  לנ˙˜  ‰‡„ם  על  כלומר: 
‰˙˘וב‰"  "עבו„˙  ‡ל  ו'ל‚לו˙'  ˘נ‰‚  טובו˙  ‰ל‡ 
 ‡‰˙ י‡), ‡˘ר "˘ם  ל‰,  (מסעי  ˘מ‰"  ˘ל "ונס  ב‡ופן 
„יר˙ו" (מכו˙ י‡, ב), כלומר, ל‰חליט "ל‰˙יי˘ב ˘ם", 
ולס„ר ימי חייו בס„ר  ˘ל ח˘בון ‰נפ˘ ו˙˘וב‰. ו‡זי 
כל  ל˙˜ן  ו‡פ˘ר  סע"‡),  נו,  (ברכו˙  מכפר˙"  "‚לו˙   –
י‰י'  ובמיל‡  ע˙‰,  ע„  למי‰וי  כ„בעי  ‰י'  ˘ל‡  מ‰ 
ל‰כ˙ב  ולזכו˙  מכל ‰˜טרו‚ים,  מ‚ו‡ל ‰„ם,  למ˜לט 

ול‰ח˙ם בספרן ˘ל ˆ„י˜ים ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 623 ו‡ילך)

כבוד מלכות וביטול להשי"ת
˘ום ˙˘ים עליך מלך
˘˙‰‡ ‡ימ˙ו עליך
(יז, טו. סנ‰„רין כב, ‡)

לו  ˘חל˜  "כ„רך  ‰רמב"ם  כ˙ב  למלך  בנו‚ע 
ˆו‰ו  כך  בכבו„ו,  ‰כל  וחייב  ‰‚„ול,  ‰כבו„  ‰כ˙וב 
‰"ו).  פ"ב  מלכים  (‰ל'  וחלל"  ˘פל  ב˜רבו  לבו  ל‰יו˙ 
ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור, ˘‰רי מ˙‡ים יו˙ר לכ˙וב "‡ף 
כו'",  לבו  ל‰יו˙  ˆו‰ו  ‡עפ"כ  כו'  ‰כ˙וב  לו  ˘חל˜ 
‰ו‡  ˆריך  לו  ˘י˘  ‰‚„ול  ‰כבו„  ˘למרו˙  ו‰יינו 
˘ˆריך  "כ„רך"  כ˙ב  ‰רמב"ם  ‡ך  ב˘פלו˙,  ל‰יו˙ 
לנ‰ו‚ בו כבו„, כמו כן ˆריך ‰ו‡ ל‰יו˙ ˘פל. וˆ"ב.

חסי„ו˙  בספרי  ˘מבו‡ר  מ‰  ע"פ  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
ועל  ˘בו  ‰ו‡  ‰מלך  במינוי  ‰מכוון  ענין  ˘"˘ר˘ 
ˆריכים  י˘ר‡ל  כל  כי  ל‰'.  בטלים  ‰י˘ר‡ל  י‰יו  י„ו 
‡˘ר  בכל  למ˘מע˙ו  וסרים  למלך  בטילים  ל‰יו˙ 
˘‡מר  וכמו  ל‡ל˜ו˙,  בטל  בעˆמו  ו‰מלך   .  . י‚זור 
„‰יינו  ו„וממ˙י",  ˘וי˙י  ל‡  "‡ם  ע"‰  ‰מלך  „ו„ 
ב‚˘מיו˙  ˘‚ם  ע„  בלבבו  כך  כל  ל‰'  ‰ביטול  ˘נ‚ע 
‰י'  ‡ל‡   .  . לבו  ול‰‚בי'  עיניו  ל‰רים  יכול  ‰י'  ל‡ 
כמו בחינ˙ „ומם ˘‡ין לו ˙נוע‰ . . וז‡˙ ‰י‡ עבו„˙ 
ל‰'  בטילים  י„ו ‰נבר‡ים  ועל  בו  ל‰יו˙  ˙מי„  ‰מלך 
‡„מו"ר  כ"˜  (ל˘ון  ‡ˆלו"  בטלים  ו‰ם  בטל  ˘‰ו‡  ע"י 

‰ˆמח ˆ„˜ ב'„רך מˆוו˙יך' ˜ח, ‡).

ונמˆ‡, ˘˙וכן ענין ‰מלך ‰ו‡ ˘בטל ו˘פל ל‚מרי 
ב„ברי  ‚ם  ˘מˆינו  וכמו  ‰˘י"˙,  כלפי  עˆמו  ומכניע 
כיון  ˘"‰מלך  ב˙פיל‰  ‰כריע‰  לענין  בנו‚ע  חז"ל 
ברמב"ם  ‰ו‡  וכן  ב.  ל„,  (ברכו˙  זו˜ף"  ‡ינו  ˘וב  ˘כרע 
ומ˘˙חוו‰  כורע  ˘‰מלך  ו‰יינו,  ‰"י),  פ"‰  ˙פיל‰  ‰ל' 

ומ˙בטל ‡ל ‰˘י"˙ יו˙ר מכל י˘ר‡ל.

‡ינו  בכבו„ו"  ‰כל  "˘חייב  „ז‰  מובן,  ועפ"ז 
‰ן  ‰ן  ‡„רב‰  ‡ל‡  ‰מלך,  ו˘פלו˙  לביטול  ס˙יר‰ 
י˘ר‡ל  ˘י‰יו  פועל  ‰מלך  ˘ב‰  ‰„רך  כי  ‰„ברים, 
‡ליו  בטלים  ˘‰ם  עי"ז  ‰י‡  ‰˜ב"‰  ‡ל  בטלים 
ונו‰‚ים בו כבו„, ו‰ו‡ עˆמו בטל ומכניע עˆמו ˙מי„ 
‡ל ‰˘י"˙, וכך נפעל בי˘ר‡ל ‚"כ ‰ביטול ו‰˘פלו˙ 

‡ליו י˙'.

(ע"פ ר˘ימ˙ '˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ˙רˆ"ב'. ובכ"מ)

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ו‰ענין, „‰נ‰ מ‰ר"ı חיו˙ בסו‚יין כ' 
כולם  „פ˙חו  ב„ין  ‰˙ור‰  ‰‚יון  ב‰סבר˙ 
ˆ„„ים  י˘  „בר  בכל  "נ"ב  וז"ל:  לחוב‰ 
מן  ל‰ˆילו  רחו˜ים  ‡ופנים  ע"פ  לזכו˙ 
˘כלו  ‡ז  ‰י'  ל‡  ‡ולי  ל‡מור  מו˙  עונ˘ 
פעול˙ו  על  ‡ין  ‰נ‰  „יע‰  ובחסר  ברור 
מ˘פט מו˙ וכ„ומ‰ ˘‡ר ‰˙נˆלו˙ רחו˜ו˙ 
וכן ר‡ינו ‰יום בˆרפ˙ ובריט‡ני‡ ˘נו˙נין 
לטעון  סנ‚ור  ורוˆח  ומור„  פו˘ע  לכל 
ע˘‰  ‡ם  ‡ף  ב‰ˆל˙ו  ול‰˘˙„ל  עבורו 
‰רע‰ ‰יו˙ר ‚„ול‰ וב˘‡ר ‰מ˜ומו˙ נ‰ו‚ 
כי ‰˘ופטים ‰מ‰ ‰מליˆים ‰חופ˘ים ‡חר 
ול‡  לחוב‰  מי„  ר‡ו  ז‰  וכיון „ב"„  זכו˙, 
רחו˜  ‰יו˙ר   „ˆ על  זכו˙  ˘ום  ל‰ם  נו„ע 
ו‡ין  ב˜י‡ים  ‡ין  ז‰  „ין  „בי˙  מוכח  ‡"כ 
במ‰ירו˙  ‰מ˘פט  „‰חליטו  ‡ו  „ין  „ינם 
כו'".  ‰יטב  ובחינ‰  בי˜ור  ובלי  עיון  בלי 
‡לו  בסנ‰„רין  חסרון  „י˘  פירו˘  ע"כ. 
„ברי  ועיי‚"כ  ‰„ין.  ‡ל  ‚י˘˙ם  וב‡ופן 
‰ר˘ב"ı במלחמ˙ מˆו‰ ˘ם, „„יינים ‡לו 

"‚ילו „ע˙ם כו' כולם חפˆים ל‰מי˙ו".

כן  לנ˜וט  ‚„ול  ˘„וח˜  מ‡חר  ‡ולם 
‚„ול‰  סנ‰„רין  וכ"˘  בכלל  לב"„  בנו‚ע 
[„ב‰ו עס˜ינן ב‰ך „ינ‡, כמפור˘ ברמב"ם 
כ‡ן לכמ‰ ‚רס‡ו˙, ר‡‰ בנו"כ, ועיין ב‡ור 
מˆ„  מס˙בר‡  נמי  „‰כי  ‡˙ר  על  ˘מח 
בסנ‰„רין  ‰„בר  ‰י'  ‡ילו  כי  ‰„ין  ˙וכן 
‡חר,  בב"„  ל„ונו  ‡ל‡  לפוטרו  ‡ין  ˜טנ‰ 
"‡ין  ˜טנ‰  בסנ‰„רין  ‡פי'  „‰רי  ו˜"ל], 
ונבונים  חכמים  ‡נ˘ים  ‡ל‡  כו'  מעמי„ין 
מופל‚ין בחכמ˙ ‰˙ור‰ בעלי „יע‰ מרוב‰ 
לומר  ‡פ˘ר  ו‡יך  רפ"ב),  לעיל  (רמב"ם  כו'" 
‡ל  נכונ‰  בל˙י  ‚י˘‰  ˙‰י'  כולם  „‡ˆל 
„רך  ‰רמב"ם  ‰˘מיענו  כן  על  וכו';  ‰„ין 
חסרון  מˆ„  (ל‡  כ‡ן  ‰˙ור‰  ב„ין  ‡חר˙ 

‰ני„ון,  מˆ„  ‡ל‡  פסי˜˙ם  ‡ו  ‰„יינים 
כנ"ל), „‰נ‰ י„וע „„ין עונ˘י ב"„ כמי˙‰ 
ומל˜ו˙ וכו' עי˜רם ל˘ם כפר‰, עיי' מכו˙ 
‰רמב"ם  ל'  ועיי‚"כ  מ‚:,  וסנ‰„'  ע"‡  כ‚ 
מס˙בר  ועפ"ז  ו„ו"˜,  ˙˘וב‰  ‰ל'  ברי˘ 
(ו‡ינ‰  ˙בי‡  ל‡  ב"„  ˘מי˙˙  „‰יכ‡ 
לבˆע  מ˜ום  ‡ין   – כפר‰  ל‰בי‡)  יכול‰ 
‚זר ‰מי˙‰. ומע˙‰ י˘ לומר ב„רך ‰פוכ‰, 
מ˘ום  „ו˜‡  ‰ו‡  כ‡ן  ‰רמב"ם  „יסו„ 
כ˘רו˙ ‰ב"„ ומעל˙ם, ˘‡לו ˘פ˙חו יח„ 
נ‡מר  עלי‰ם  ‡˘ר  כ˘ר  ב"„  ‰ם  לחוב‰ 
ו:),  סנ‰„רין  (עיי'  ‡-ל"  בע„˙  נˆב  "‡ל˜ים 
˘בל˘כ˙  ‚„ול‰  סנ‰„רין  „‰וו  ז‡˙  ועו„ 
ני„ון  ˘ל  עוונו  ‚ו„ל  מוכח  ו‡"כ  ‰‚זי˙, 
ול‰כי  עליו,  ˙כפר  ל‡  מי˙‰  ו‡פילו  ז‰ 
‡ין מ˜ום ל‰ר‚ו [וכעין מ˘"כ ‰כס"מ ‰ל' 
ע„ו˙ פ"כ ס‰"ב בטעם ‰‡ „‡ם נ‰ר‚ ע"פ 
ע„ים זוממין ‡ינם נ‰ר‚ים, „"‰יכ‡ „‰ר‚ו 
ר‡וי  ‡ין  מנ˘ו‡  עונ˘ם  פי‰ם . . ‚„ול  על 
ל˙˙ ל‰ם מי˙˙ ב"„ ˘˙כפר עלי‰ם ‡ל‡ 
מי˙‰  ‡חר  נ„ונין  ˘י‰יו  ל‰ניחם  ר‡וי 

בעונ˘ים נור‡ים", עיי"˘].

‰רמב"ם  „ברי  ס„ר  ‰יטב  ומחוור 
„‰˙חיל  ‰„ין,  יסו„  ע"פ  מכוון  ˘‰ו‡ 
לחוב‰  כולם  „כ˘פ˙חו  ‰„ין  עˆם  לומר 
ל‡ ˙כפר עליו מי˙‰, ו‰מ˘יך ובי‡ר טעם 
מˆ„  ‰ו‡  ˘‰כל  ‰ל˘ון  ב‰„‚˘˙  ‰„בר 
מ˘ום  כ‡ן,  ‡פ˘רי  ˘‡י  ‰"‰רי‚‰"  ענין 
ל‰יו˙  ˘˙וכל  ע"מ  מזכים  מ˜ˆ˙  „בעינן 
מ˜ˆ˙  ˘ם  ˘י‰יו  "ע„  מכפר˙,  ‰‰רי‚‰ 
‰מחייבין  וירבו  בזכו˙ו  ˘י‰פכו  מזכין 
חל˜  ל˜ו"˘  ועיי"ע  י‰ר‚".  כך  ו‡חר 
‡רוך  ובי‡ור  נופך  ˙וספ˙   ‚ ˘ופטים  כט 

ומ‰ו˙י בפס˜ ‰רמב"ם כ‡ן. 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ‰:  ור"‰  סנ‰„רין  רי˘  עיי'  מˆל˙,  ע„‰ 
 ˙‡ ˘‰ר‚  ‡ח„  ˘ר‡ו  „יינים  ‚בי  ו‡ילך 
‰נפ˘ „‡יכ‡ למ"„ „פסולים ל„ון בו כיון 
„ליכ‡ ו‰ˆילו ‰ע„‰, ופ˘וט ˘‡י"ז מ˘ום 
„פסולים  ‡ל‡  ‰פסי˜‰,  ב‡מי˙˙  חסרון 
‰יטב  עיי'  ˘ר‡ו‰ו,  ז‰  לחייב  ‰„יינים 
„‰ו‡  ˆ"ל  ˘ם  מ"„  ול‡י„ך  ˘ם,  ר"‰ 
מ˘ום „ע„יין ˘ייך ו‰ˆילו ‰ע„‰ ע"י ˘‡ר 
‰„יינים, מ˘‡"כ ‰כ‡ ו˜"ל), ומ‰ ˘מזכיר 
כי  ר˜  ‰ו‡  „ין  ‰לנ˙  „בעינן   ‡‰ ‰˘"ס 
מכ‡ן ב‡נו ל„ע˙ יסו„ ‰חסרון, כי מ„ין ז‰ 
יוכלו  ˘‰„יינים  ˘ˆריך  ˘מעינן ‚וף ‰„בר 
˘‡ינם  „„יינים  למ„נו  ו˘וב  זכו˙,  לר‡ו˙ 

יכולים לר‡ו˙ זכו˙ ‰וו פסולים ל„ון.

מח„  כי  ר‡י',  ליכ‡  כ‡ן  ‰˘"ס  ומן 
חזינן „נזכר כ‡ן בפירו˘ ר˜ „ין ‰לנ˙ „ין, 
„חייבים  ‰„ין  ויסו„  מ˜ור  כלל  נזכר  ול‡ 
„יינים לחפ˘ זכו˙ (עיי' סנ‰„' לב ע"‡ ובר˘"י) 
‡בל  ‰ע„‰";  "ו‰ˆילו  „ין  כלל  נרמז  ול‡ 
מ‡י„ך חזינן „ל‡ ‡מר ‰˘"ס ר˜ ‚וף ‰„ין 
„‚מירי ‰לנ˙ „ין, ‡ל‡ טרח ל‰וסיף ‰טעם 
ל‡  ˙ו  "ו‰ני  וסיים  זכו˙‡"  לי'  „"למעב„ 
("‰ני"),  ב‚בר‡  חסרון  „מ˘מע  לי'",  חזו 
"˘ר‡ו  ‰ל'  מ„ויי˜  זו  ל„רך  „ר˜  ו‚ם 
ב‚וף  ‰ו‡  ˘‰חסרון  ‰יינו  לחוב‰",  כולן 
‰ל'  (ור‡‰  לחוב‰  ר˜  ‰י‡  ˘ר‡יי˙ם  ז‰ 
˘‰ר‚  ‡ח„  ˘ר‡ו  "סנ‰„רין  ˘ם  בר"‰ 
ר‡˘ונים  פלו‚˙˙  ונ"ל „‰י‡  ‡˙ ‰נפ˘"). 
בין  ‰ל˘ונו˙  חילו˜י  ‰יטב  עיי'  בסו‚יין, 
˘‰„‚י˘  מ‰  בסו‚יין,  ו‰מ‡ירי  רמ‰  ‰י„ 

כל ‡ח„ ב„בריו.

ו‡פ˘ר ˘˙‰י' ‚ם נפ˜ו˙‡ ל„ינ‡ כ‡ן, 
כי ‡ם ‰חסרון ‰ו‡ בפס˜ ‰ב"„ נ"ל ˘‡ם 
˘וב  לזכו˙  סבר‡  ז‰  ל‡חרי  ‰ב"„  מˆ‡ 
ולע˘ו˙  ל„ון  ˘וב  ˘יכולים  לומר  מ˜ום 

עז  מˆו‰  במנ"ח  יעוי'  (‡בל  כ˙י˜ונ‰  ‰פסי˜‰ 
סוס˜"ט ו‡כ"מ), וכעין מ˘"כ ‰רמב"ם ל‰לן 

לס˙ור  ח„˘  טעם  ˘מˆ‡ו  בב"„  ‰"ט  פ"י 
מ˘‡"כ  כו'];  ו„נים  ˘חוזרים  ˘„נו,  „ין 
ז‰)  (ל‚בי ‡„ם  סנ‰„רין  ב‚„ר  ‡ם ‡ין ‰ם 
עליו,  לחוב‰"  כולן  "ר‡ו  ˘כבר  מחמ˙ 
ז‰,  ני„ון  ל„ון  עו„  ל‰ם  ˘‡‡"פ  מס˙בר 

‚ם ‡ם ‡ח"כ ימˆ‡ו עליו זכו˙.

בכ"ז,  לו  ‡חר˙  „רך  „‰רמב"ם  וי"ל 
ל‰זכיר  „רך ‰רמב"ם  ˘‡ין  כי ‰נ‰ ‡ע"פ 
טעמי ‰‰לכו˙ (עיי' ‰ל' ˙"˙ לרבינו ‰ז˜ן רפ"ב 
ב˜ו"‡) מ"מ ‡ילו סביר‡ לי' „‰חסרון ‰ו‡ 

„‰לנ˙  ‰˙נ‡י  ˜יום  מכ‡ן  ˘נע„ר  מ˘ום 
˘‰י'  מיל˙‡  מס˙בר‡   ('‡‰ (כ„רך  ‰„ין 
ל‰לכ˙‡  ענין  ‰ו‡  כי  ‰„ין  טעם  מזכיר 
„י˘  ‡˘כחן  (וב‡מ˙  מעכב˙  „ין  „‰לנ˙ 
מס˙פ˜ין ‡י מעכב˙, עיי' ‡נˆי˜' ˙למו„י˙ 
‰מ˘ך  מ‡י„ך  ‡ולם  ‰„ין).  ‰לנ˙  ע'  סוף 
ל' ‰רמב"ם מור‰ „‰חסרון ‚ם ‡ינו (כ„רך 
‡לו  ל„יינים  ˘‡ין  ‰„יינים,  בפסול  ‰ב') 
כולן  ˘"ר‡ו  (‡חר  זכו˙  לר‡ו˙  ‰יכול˙ 
"(מ˜ˆ˙  כ‡ן  ˘חסר  ר˜  ‡ל‡  לחוב‰"), 

מזכין ˘)י‰פכו בזכו˙ו" בפועל.

‡ינו  ז‰  „ין  ˘ור˘  „ל‰רמב"ם  וי"ל 
בפסי˜˙ם  ול‡  ב„יינים  ל‡  ‰חסרון  מˆ„ 
‰ני„ון  על  מז‰  ˘י˘  ‰‰˘לכ‰  מˆ„  ‡ל‡ 
בפועל.  ז‰  „ין  ע"י  עימו  ˘ייע˘‰  במ‰ 
ו‡חר  כו'  ˘י‰יו  ע„  פטור  ז‰  "‰רי  וז‰ו 
כולם  ב"ר‡ו  „‰חסרון  ‰יינו  י‰ר‚",  כך 
לסיים  ‡‡"פ  ז‰  ˘במˆב  ‰ו‡  לחוב‰" 
חסרון  ˘י˘  ול‡  ו"ל‰ר‚ו",  בפועל  ‰פס"„ 
נ˜ט  ל‡  (ול‰כי  ‰„יינים  ‡ו  ‰„יון  בעˆם 
כ‡ן  ˘˙‰י'  ˘רˆוננו  ˘מ˘מע‰  בל˘ון 
‡פ˘ריו˙ לחייב ב„ין, "ו‡חר כך י˙חייב". 

ו˜"ל).

י„

 סנהדרין שפתחו כולם לחובה
יחקור ביסוד הדין אם הוא משום חסרון בפסיקת הדין או בדיינים עצמם 

שאינם יכולים לדון אדם זה / יבאר שיטת הרמב"ם בדרך מחודשת, דיסוד הדין 
הוא כיון שבאופן זה אי אפשר לבצע הפסק בפועל על הנידון

סנ‰„רין  מ‰ל'  רפ"ט  ‰רמב"ם  כ˙ב 
נפ˘ו˙  ב„יני  כולם  ˘פ˙חו  "סנ‰„רין 
ע„  פטור  ז‰  ‰רי  חייב  כולן  ו‡מרו  ˙חל‰ 
בזכו˙ו  ˘י‰פכו  מזכין  מ˜ˆ˙  ˘ם  ˘י‰יו 
ו‰נ‰  י‰ר‚".  כך  ו‡חר  ‰מחייבין  וירבו 
ויסו„  ‰˜„מ‰  ‰י‡  ברמב"ם  זו  ‰לכ‰ 
˘בו ‰‚„יר ‡ימ˙י  ז‰  ל˙וכן ‰כללי „פר˜ 
נ˜ר‡ רוב לחיוב ‡ו רוב לזכו˙, ועפ"ז טפי 
ולפ˙וח  ב‰לכ‰  ל˘ונו  ס„ר  ל‰פך  ‰ו"ל 
בעי˜ר ‰„בר „‡ין חיוב ב„יני נפ˘ו˙ ‡ל‡ 
בזכו˙ו  ˘‰פכו  מזכין  מ˜ˆ˙  ˘ם  ב˘‰יו 
ל‰מ˘יך  ‡ח"כ  ור˜  כו',  ‰מחייבים  ורבו 
"‡בל סנ‰„רין ˘פ˙חו כולם ב„יני נפ˘ו˙ 
פטור",  ז‰  ‰רי  חייב  כולן  ו‡מרו  ˙חל‰ 
"וירבו  ˘סיים  במ‰  ל„˜„˜  י˘  ו‚ם  ו˜"ל. 
"ו‡ח"כ  ול‡  י‰ר‚"  ו‡ח"כ  ‰מחייבין 
˜ו„ם  לל˘ונו  וני‚ו„  ב‰˜בל‰  י˙חייב" 
"‰רי   – לחוב‰  כולן  „פ˙חו  ‰יכ‡  לז‰, 
ז‰ פטור" (ועיי' ל˘ונו ב‰לכו˙ ‰ב‡ו˙ „נ˜ט ל' 

חיוב ול‡ ל' ‰רי‚‰).

ע"‡   יז  בסנ‰'  ‰ו‡  ‰„ין  מ˜ור  ו‰נ‰ 
פוטרין ‡ו˙ו,  לחוב‰  כולן  ˘ר‡ו  "סנ‰„רי 
ל‰יו˙]  [„ˆריכ‰  „‚מירי  כיון  טעמ‡,  מ‡י 
‰לנ˙ „ין למעב„ לי' זכו˙‡ [לחפ˘ בזכו˙ו 
ו‰ני  זכו˙],  ע„יין  לו  נמˆ‡‰  ˘ל‡  מי  ˘ל 
[˘כבר ר‡ו לחוב‰] ˙ו ל‡ חזו לי' (י"‚: ˙ו 
ל‡ חזו לי' זכו˙‡)", וי˘ לח˜ור בז‰, „‡פ"ל 

˙נ‡י  כ‡ן  נ˙˜יים  ˘ל‡  „עי˜ר ‰טעם ‰ו‡ 
מסוים ˘ˆ"ל בס„ר ‰„ין, „בעינן ‰לנ˙ „ין 
וליכ‡ (ו‰‰וספ‰ "למעב„ לי' זכו˙‡" ‡ינו 
„ינ‡  ‰‰י‡  ל‚וף  ו‰‰סבר‰  ‰טעם  ‡ל‡ 
מנ˙  על  ‰י‡  ˘סיב˙ו  „ין,  ‰לנ˙  „בעינן 
ב‡ופן  חסרון  ו‰יינו  זכו˙‡),  לי'  למעב„ 
‰פסי˜‰ ‰נע˘‰ כ‡ן, בלי ‰לנ˙ „ין; ‡בל 
חסרון  מˆ„  ‰ו‡  ˘‰פטור  לפר˘  ‡פ˘ר 
ב‰‚בר‡, מ˘ום פסול ‰„יינים ‚ופיי‰ו, פי' 
„‚וף טעם וסיב˙ ‰פטור ‰ו‡ ז‰ ˘"‰ני ˙ו 
נפסלים  כ‡לו  ו„יינים  זכו˙‡"  לי'  חזו  ל‡ 
כ‡ן  מ˙˜יים  ‡ין  (כי  לחייב  יכולים  ו‡ין 
„בעינן  ‰ע„‰",  ו‰ˆילו  ‰ע„‰  "ו˘פטו 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


