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˜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'
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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



מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‚
"וי˜ם מ˘‰" כ„י "˘י˘‡ו לו פנים"

"וי˜ם מ˘‰ וילך ‡ל „˙ן ו‡בירם", ובפר˘"י: "כסבור ˘י˘‡ו לו 
פנים ול‡ ע˘ו"; בי‡ור „ברי ר˘"י, ו‰כרחו בפ˘ט ‰כ˙ובים

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כח עמ׳ 98 ו‡ילך)

. . . . . . . . . . . . . .ו פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
מ„וע לפרוע מכולם ‡ם ר˜ ‡ח„ חט‡? / מ„וע מ˙ו מ˜טירי 

‰˜טור˙?

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז
מחלו˜˙ ˜רח ו‰˜˘ר למע˘‰ ‰מר‚לים

טעו˙  חט‡ ‰מר‚לים? /  ע„ ‡חרי  בטענו˙יו  מ„וע ‰˘˙‰‰ ˜ורח 
‰מר‚לים מח„ ‚יס‡ וטעו˙ו ˘ל ˜רח מ‡י„ך ‚יס‡ / מעל˙ מˆוו˙ 
˘ל  ב‡ופן  מˆו‰   / "מו‡רו˙"  כ˘‰ן  ‰י˙יר‰  ומעל˙ן  מע˘יו˙ 

"בו˜ר" ‰מבי‡‰ ל"ויו„ע ‰'"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ ע' 1048 ו‡ילך)

ט פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טוב‰  מח˘ב‰   / ‰‚לו˙  בזמן  ‰עבו„‰  ˘ל  ‰‚„ול‰  ‰מעל‰ 

‰פועל˙ על ‰˘ני

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
חילו˜ ‰˘"ס ו‰ספרי ב‡יסור ˙רומ‰ מן ‰רע‰ על ‰יפ‰

„מי,  ˘פיר  ‰רע‰  על  ‰רע‰  מן  ˙רומ‰  ‡י  ‰˘"ס  ב˘יט˙  יפלפל 
לב‡ר  יוסיף   / ל˘"ס  ‰ספרי  בין  יסו„י˙  פלו‚˙‡  כ‡ן  „י˘  ויסי˜ 

עפ"ז ˘יטו˙ ‰רמב"ן ו‰רמב"ם בז‰  

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 120 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
'ספר ‰זכרונו˙' – מ„ריך לחיים

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
חסי„ ומ˜ו˘ר

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים פ˙ח „ברפ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

‰ננו  ˜רח,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

מי יבין.
‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
‡ו  עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים),  ב˙וכן 

בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙



יז

חסיד ומקושר
יום  בכל  קבוע  שיעור  החסידות  תורת  לימוד  קביעות  ע"י  הוא,  ההתקשרות  ענין 
כמו  התפלה  אחר  יום  בכל  תהלים  דאמירת  התקנות  לקיים  קודש,  בשבת  ובפרט 
בכתובים  לבא  לזמן  ומזמן  מברכין,  דשבת  והתקנה  החדש,  לימי  התהלים  שנחלק 

להודיע מהנעשה בלימוד ובעבודה

...נחוı ‰„בר, ‡˘ר ‡לו ‰חפˆים ל‰˙˜˘ר לחסי„ו˙ חב"„ י„עו מ‰ו ענינו ˘ל חסי„ ע"פ 
˙ור˙ חסי„ו˙ חב"„, ומ‰ו ענינו ˘ל מ˜ו˘ר עפ"י ˙ור˙ חסי„ו˙ חב"„.

ו‰ו‡  יח:)  על ‡„ם ‰ר‡˘ון (עירובין  רז"ל ‚ם  ב„ברי  ˘ם ˜„ום ‰נמˆ‡  חסי„ ‰ו‡  ˘ם  ו‰נ‰ 
˙ו‡ר ‰˘לימו˙ ו‰‰פל‚‰ ‡ם ב˘כל ‡ו במ„ו˙ ‡ו ב˘ני‰ם יח„ו.

‡מנם ב˙ור˙ חסי„ו˙ חב"„ ˙ו‡ר חסי„ ‰ו‡, מי ˘מכיר ‡˙ מ‰ו˙ו ‰עˆמי ומעמ„ו בי„יע˙ 
‰˙ור‰ ולימו„‰ ומˆבו ב˜יום ‰מˆו˙, יו„ע ‰ו‡ מ‰ ˘חסר לו, ‡בל ‰ו‡ נו˙ן לב ו„ו‡‚ למל‡ו˙ 

‡˙ ‰חסר ומרב‰ במ˘מע˙ ב„רך ˜בל˙ עול.

˙ור˙  לימו„  ˜ביעו˙  ע"י  ‰ו‡,  ‰‰˙˜˘רו˙  ענין  חב"„  חסי„ו˙  ˙ור˙  ע"פ  מ˜ו˘ר,  ו˙ו‡ר 
בכל  ˙‰לים  „‡מיר˙  ‰˙˜נו˙  ל˜יים  ˜ו„˘,  ב˘ב˙  ובפרט  יום  בכל  ˜בוע  ˘יעור  ‰חסי„ו˙ 
לב‡  לזמן  ומזמן  מברכין,  „˘ב˙  ו‰˙˜נ‰  לימי ‰ח„˘,  ˘נחל˜ ‰˙‰לים  כמו  יום ‡חר ‰˙פל‰ 

בכ˙ובים ל‰ו„יע מ‰נע˘‰ בלימו„ ובעבו„‰.

חפˆים ל‰יו˙ בר˘ימ˙ ‰מ˜ו˘רים
ל˜בוע  בב˜˘‰  בז‰  ל˜יים ‡˙ ‰‡מור  ורוˆים  בר˘ימ˙ ‰מ˜ו˘רים  ל‰יו˙  חפˆים  ‡ם ‰נ"ל 
זמן - ‡ם ‡פ˘ר ‚ם בימו˙ ‰חול ובפרט ב˘"˜ - ללמו„ „ברי ‡ל˜ים חיים, חסי„ו˙, ול˙˙ ל‰ם 
‰ור‡ו˙ במ‰ ˘ילמ„ו בינם לבין עˆמם, ובפרט ב˜רי‡˙ ‰˘יחו˙, ו‰˘י"˙ י‰י' בעזרם ב‚˘מיו˙ 

וברוחניו˙.

יעזור לו ‰˘י"˙ ב‰„רו˘ לו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙, י˙מי„ ל˘˜ו„ בלימו„ „ברי ‡ל˜ים חיים - 
חסי„ו˙ - בעיון ‰טוב, ו‚ם י˘˙„ל ל‰‡ריך ב˙פל‰ ˘ע‰ ו˘˙ים ל‰˙בונן ב‚„ול˙ ‰' ול‰˙עורר 

במ„ו˙ ˘בלב ל‡‰ב‰ ‡ו˙ו וליר‡‰ מפניו י˙' ו‰˘י"˙ י‰י' בעזרו ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙.

‰„ו"˘ ומברכו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ע„ר-ער‰)

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה'
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

„רכי ‰חסי„ו˙
ה' עבודת בעניני ומכתבים שיחות

"ויקם משה" כדי "שישאו לו פנים"
עשו";  ולא  פנים  לו  שישאו  "כסבור  ובפרש"י:  ואבירם",  דתן  אל  וילך  משה  "ויקם 

ביאור דברי רש"י, והכרחו בפשט הכתובים

וע„˙ו,  ˜רח   ˙‡ ובלע‰  פי‰   ˙‡  ıר‡‰ ˘פ˙ח‰  לפני  ˘‰י‰  מ‰  על  מסופר  בפר˘˙נו   .‡
˘מ˘‰ נˆטוו‰ לומר לע„˙ י˘ר‡ל לסור מעלי‰ם (טז, כ‚-כז): 

ו‡בירם.  „˙ן  ˜רח  למ˘כן  מסביב  ‰עלו  ל‡מר,  ‰ע„‰  ‡ל  „בר  ל‡מר.  מ˘‰  ‡ל   '‰ "וי„בר 
וי˜ם מ˘‰ וילך ‡ל „˙ן ו‡בירם, וילכו ‡חריו ז˜ני י˘ר‡ל. וי„בר ‡ל ‰ע„‰ ל‡מר, סורו נ‡ מעל 
מעל  ויעלו  חט‡˙ם.  בכל  ˙ספו  פן  ל‰ם,  ‡˘ר  בכל  ˙‚עו  ו‡ל  ‰‡ל‰,  ‰ר˘עים  ‰‡נ˘ים  ‡‰לי 

מ˘כן ˜רח „˙ן ו‡בירם מסביב" ו‚ו'. 

‰ו‡  [כן  ע˘ו"  ול‡  פנים  לו  ˘י˘‡ו  "כסבור  ומפר˘:  מ˘‰",  "וי˜ם  ‰˙יבו˙  ‰ע˙י˜  ובר˘"י 
ב„פוסים ‰נפוˆים. ‡בל בס' זכרון נר‡‰ ˘‰י‰ לפניו נוסח ‡חר, ו‡כמ"ל]. 

˘לו (ב˘ליחו˙ו  ו‡בירם? ‰רי ‰„יבור  מ˘‰ ‡ל „˙ן  למ‰ ‰לך  לב‡ר,  בז‰  כוונ˙ו  ולכ‡ור‰ 
˘ל ‰˜ב"‰) ל‡ ‰י‰ ל„˙ן ו‡בירם, ‡ל‡ "‡ל ‰ע„‰". 

ולכן מפר˘, ˘‰‰ליכ‰ ל„˙ן ו‡בירם ‰י˙‰ ענין נפר„ (בנוסף ל˜יום ‰ˆיווי "„בר ‡ל ‰ע„‰") 
– לפעול על „˙ן ו‡בירם ˘יע˘ו ˙˘וב‰. 

ב. ‡בל ˜˘‰ ל‰סביר כך כוונ˙ ר˘"י, כי: 

י˘ר‡ל  ˘בני  כיון  כי  ו‡בירם –  ל„˙ן  מ˘‰  למ‰ ‰לך  ˘‡ל‰  מעי˜ר‡ ‡ין  ב„רך ‰פ˘ט, ‰רי 
‰יו ‡ז "מסביב למ˘כן ˜רח „˙ן ו‡בירם", ‰רי כ„י למסור ‡ל ‰ע„‰ ‡˙ ˆיווי ‰' ‰י‰ מ˘‰ ˆריך 

ללכ˙ ‡ל מ˘כן ˜רח, „˙ן ו‡בירם כ„י למסור ‡˙ ‰ˆיווי! 

ל˜ˆר;  ‰כ˙וב  „רך  ‰רי   – ו‡בירם"  „˙ן  מ˘כן  "‡ל  ול‡  ו‡בירם",  „˙ן  "‡ל  ˘נ‡מר  [ומ‰ 
ו‰טעם ˘‰וזכרו ר˜ "„˙ן ו‡בירם" ול‡ ˜רח – י˘ לומר, כי ‰‰ליכ‰ ‰י˙‰ (בעי˜ר) ב˘ביל „˙ן 
ו‡בירם ˘‰יו חונים ב„‚ל ר‡ובן רחו˜ ‡לפים ‡מ‰ מן ‰מ˘כן (ר‡‰ ר˘"י במ„בר ב, ב), מ‰ ˘‡ין 

כן ˜רח ˘‰י‰ במחנ‰ לוי‰ ˘‰י˙‰ סמוכ‰ למ˘כן]. 

אביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא מ של ש ש א

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘



‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ובכלל, ‡יך ‡פ˘ר לומר ˘מ˘‰ י„ח‰ ‡˙ ˜יום ˆיווי ‰' ˘ˆיו‰ עליו ל„בר ‡ל ‰ע„‰ ל‰ס˙ל˜ 
מעל מ˘כן ˜רח „˙ן ו‡בירם – ובמ˜ום ז‰ יע˘‰ „בר ‡חר מ„ע˙ עˆמו וינס‰ ל‰חזיר ‡˙ „˙ן 

ו‡בירם ב˙˘וב‰?! 

ו‡ם כן, ˘וב ‡ינם מובנים „ברי ר˘"י: 

למ‰ ל‡ ‰סביר ‡˙ מ‰לך ‰כ˙ובים כפ˘וטם, ˘מ˘‰ ‰לך כ„י ל„בר ‡ל ‰ע„‰ ולסל˜ם מעל 
מ˘כן ˜רח ו„˙ן ו‡בירם – ובמ˜ום ז‰ ‰כניס כ‡ן ענין ח„˘ ("˘י˘‡ו לו פנים")?

ועו„ ˆריך ל‰בין – בל˘ון ר˘"י: 

ר˘"י ‡ינו  למ‰  ˙˘וב‰,  לע˘ו˙  ו‡בירם  ל‰ז‰יר ‡˙ „˙ן  ˘מ˘‰ ‰לך  ר˘"י ‰י‡  כוונ˙  ‡ם 
 – בז‰?  כיוˆ‡  ‡ו  ממחלו˜˙ם",  וי˘ובו  פנים  לו  ˘י˘‡ו  "כסבור   – ברור‰  בל˘ון  ז‡˙  ‡ומר 

‰ל˘ון "כסבור ˘י˘‡ו לו פנים" מ˘מעו˙‰ לכ‡ור‰ ˘מ˘‰ רˆ‰ ˘י˙נו לו כבו„ ‚רי„‡!...

„. ‡ך ‰בי‡ור בז‰, וב‰˜„ים: 

‰˙יבו˙   ˙‡ ול‡  מ˘‰",  "וי˜ם  ‰˙יבו˙   ˙‡ מ‰פסו˜  ר˘"י  ‰ע˙י˜  ‰מ˙חיל'  ב'„יבור  ‰נ‰ 
ל‰ליכ˙  ‰טעם   ˙‡ (לכ‡ור‰)  לפר˘  ב‡  ר˘"י  ‰רי  ˙מו‰:  ולכ‡ור‰  ו‡בירם".  „˙ן  ‡ל  "וילך 
ו‡בירם" – ‰ן ‰נו‚עו˙  – "וילך ‡ל „˙ן  ˙יבו˙ ‡ל‰  כן ‰רי „ו˜‡  ו‡ם  ו‡בירם,  מ˘‰ ‡ל „˙ן 

לפירו˘ו ו‡ו˙ן ‰י‰ ˆריך ל‰ע˙י˜. 

‡ל‡ ˘בז‰ ‚ופ‡ מב‰יר ר˘"י, ˘‰˜ו˘י בפסו˜ ‡ינו ב˙יבו˙ "וילך ‡ל „˙ן ו‡בירם", כי ‰ן 
מובנו˙ ˘פיר – וכנ"ל, ˘בז‰ מסופר כיˆ„ מ˘‰ ‰לך מי„ ל˜יים ‡˙ ˆיווי ‰' לומר לבני י˘ר‡ל 

˘יעלו מסביב למ˘כן „˙ן ו‡בירם; 

‰˜ו˘י ‰ו‡ „ו˜‡ ב‰˜„מ‰ ˘מ˜„ים ‰פסו˜ "וי˜ם מ˘‰" – מ‰ מוסיפ‰ ˙יב˙ "וי˜ם" בסיפור 
‰‰ליכ‰ ‡ל „˙ן ו‡בירם?

ז‰  י„י  על  נפר„˙  פעול‰  ו‡בירם, ‰י˙‰  מ˘‰ ‡ל „˙ן  ל‰ליכ˙  ˘בנוסף  ר˘"י,  מכריח  מז‰ 
˘"וי˜ם מ˘‰". 

לו  ˘י˘‡ו  ר˘"י – "כסבור  מפר˘  לעˆמו?  ענין  ב˙ור  ˘ל "וי˜ם"  זו  בפעול‰  י˘  ענין  ‡יז‰ 
פנים": 

ר˘"י כבר פיר˘ בפר˘˙ חיי ˘ר‰ (כ‚, יז), על ‰פסו˜ "וי˜ם ˘„‰ עפרון": "˙˜ומ‰ ‰י˙‰ לו". 
ז‡˙ ‡ומר˙, ˘"וי˜ם" מור‰ ‚ם על ˜ימ‰ ועלי‰ בח˘יבו˙. 

ועל „רך ז‰ בעניננו: 

בז‰ ˘‰פסו˜ מוסיף "וי˜ם מ˘‰", ב‡ ל‰˘מיענו ˘מ˘‰ ל‡ ‰לך ס˙ם ‡ל מ˘כן „˙ן ו‡בירם, 
כמו  ‰י˙‰  ˘‰‰ליכ‰  לו",  ‰י˙‰  "˙˜ומ‰   – וילך"  מ˘‰  "וי˜ם  ˘ל  ב‡ופן  ‰י˙‰  ‰ליכ˙ו  ‡ל‡ 
‰ליכ˙ מלך ומורם מעם, ‰מעורר˙ ר‚˘ ˘ל ח˘יבו˙ וכבו„; וכוונ˙ו בז‰ ‰י˙‰ "כסבור ˘י˘‡ו 

לו פנים", ˘ז‰ יפעל ‡ˆל „˙ן ו‡בירם "˘י˘‡ו לו פנים". 

מ„וע  „לכ‡ור‰   – י˘ר‡ל"  ז˜ני  ‡חריו  "וילכו  ממ˘יך  ˘‰פסו˜  ז‰  בפ˘טו˙  מוסבר  ובז‰ 
‰לכו עם מ˘‰, ‡˘ר ל‡ ˆיו‰ ‡ו˙ם? ולמ‡י נפ˜‡ מינ‰? 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‡פ˘ר  ו‡יך  ‰חיים,   ˙‡ לחיו˙  י˘  כיˆ„  במוח˘  ‰ר‡ו  ‰„רך",   ˙‡ ״סללו  כמו  ˘‰ם  ‰מיוחל, 

ל‰˙‚בר על ˜˘יים ˘מ˙רח˘ים, ו‡˘ר ר˜ זו ‰י‡ ‰„רך ‰נכונ‰ בחיים.

ור˜ ‡חר כך ב‡ו˙ ‰‰ור‡ו˙: ˜ום ע˘‰, ˘ב ו‡ל ˙ע˘‰ - ב˙ור מס˜נ‰ וכמעט מובנ˙ מ‡לי׳ 

מסיפורי ‰חיים ‰מסופרים ˜ו„ם.

מטר˙ ‰זכרונו˙ - ל‰ר‡ו˙ לנו „ו‚מ‡ חי׳

על „רך ז‰ ‰י‡ ‰מ˘מעו˙ ‰עי˜רי˙ ˘ל זכרונו˙ ‡לו:

כמטר‰ ‰עי˜רי˙ ‡ין ‰כוונ‰ - ע„ כמ‰ ˘ז‰ ל‡ י‰י׳ ח˘וב - לספר ‡˙ ˙ול„ו˙ חייו ˘ל פלוני 

ופלוני, כ„י ˘י„עו ‡˙ ˙ול„ו˙ ‰„ורו˙ ‡ו ‰‡י˘ים ‰‰ם.

עי˜ר ‰מטר‰ ‰י‡ ל‰ר‡ו˙ לנו „ו‚מ‡ חי׳ כיˆ„ י‰ו„י - רב, למ„ן, סוחר, בעל מל‡כ‰, ˜בˆן 

- כל ‡ח„ מ‰ם י‰ו„י ‚„ול ב˙חומו, עברו ‡˙ חיי‰ם,

וז‰ יר‡‰ לנו ‡˙ ‰„רך ‰נכונ‰ בזמננו, ו‚ם י˜ל עלינו ל‰˙‚בר על ‰˜˘יים ‰˜˘ורים ב‰ליכ‰ 

ב„רך כזו.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב ע' רפ‰-ו - ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‡ ע' 53)



טו

'ספר הזכרונות' – מדריך לחיים
יקרים  זכרונות  ובו  נ"ע  מהוריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  לאור  יצא  הזכרונות'  'ספר 
הצדיקים  באמצעות  הק',  הבעש"ט  ע"י  החסידות  דרך  התייסדות  ראשית  על 
הנסתרים, אשר עודדו ורוממו את הגשם והרוח אצל בני ישראל הנדכאים שבאותו 
לנו  ולהעניק  להתנהג,  עלינו  כיצד  חי'  דוגמה  לנו  להראות   – הספר  מטרת  הדור; 

כוחות להתגבר על הקשיים בעבודת ה'

ל (˜רח יז, ‰) ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ב¿ ƒרו…ן ל ּכָ ƒז

בר‡˘י˙ - סיפור ו‰ˆ‚˙ „ו‚מ‡ חי׳ כיˆ„ לחיו˙

מ˘מח ‡ו˙י ל˘לוח לו עו˙˜ ˘ל ספר ‰זכרונו˙ מ‡˙ כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ˘ליט"‡. ‡ם רˆונו 

ל˜בל עו˙˜ים נוספים נ˘מח ל˘לוח לו.

כמ‰ מילים על ‰מ˘מעו˙ ˘ל זכרונו˙ ‡לו:

ב˙ור‰, כל פרט ‰ו‡ ‰רי בעל ח˘יבו˙ ‚„ול‰, ו‡פילו ‰ס„ר ב˙ור‰ מלמ„ ‡ו˙נו ‰רב‰.

˙ור‰ ‰י‡ מל˘ון ‰ור‡‰, ‰יינו ˘‰˙ור‰ ‡ינ‰ ספר מע˘יו˙, ‡ל‡ ספר ˘מלמ„. ס„ר ‰˙ור‰ 

מפני  ר˜  ל‡  לכך ‰ו‡  וכו'. ‰יסו„  וי˜ר‡  ˘מו˙,  כך  ור˜ ‡חר  בר‡˘י˙,  ספר  ב‡  ˘˙חיל‰  ‰ו‡ 

˘כך ‰י׳ ‰מ‰לך ‰כרונולו‚י ˘ל ‰‡ירועים ‰מסופרים, סיב‰ מספ˜˙ ל׳ספר מע˘יו˙' ל‡ לספר 

˘‰ו‡ מור‰Œ„רך בחיים.

‡ל‡ ‚ם, ו‡ולי ‰עי˜ר, מ˘ום ˘כך ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰„רך ˘ל לימו„ ס„ר ‰חיים ליחי„, לכלל, 

לעם ˘לם.

ו‰ˆ‚˙  סיפור  ‡ל‡  ˙ע˘‰,  ל‡  ומˆוו˙  ע˘‰  מˆוו˙  ‰ב‰ר˙  ‡ינו  כז‰  לימו„  ˘ל  ˙חיל˙ו 

„ו‚מ‡ חי׳ ˘ל יחי„ים, ‡ו „ורו˙ ˘למים, ‰ורים, ˜רובים ‡ו ס˙ם ‡נ˘ים ˘חיו ‡˙ ס„ר ‰חיים 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‡ל‡ ˘פרט ז‰ מ„‚י˘ ˘‰ליכ˙ מ˘‰ ‰י˙‰ ב‡ופן ˘ל "וי˜ם" – מ˘‰ ‰לך ב˙ור מלך ונ˘י‡ 
י˘ר‡ל, ולכן ‰לכו ‡חריו ז˜ני י˘ר‡ל. 

‰. ומע˙‰ ˙˙ורı ‰˜ו˘י‡ ‰נ"ל – כיˆ„ מ˘‰ ‰˙עכב מל˜יים מי„ ‡˙ ˆיווי ‰' ועס˜ בענין 
‡חר? 

˘ל  פ˘וטו  לפי  ו‡„רב‰,  ו‡בירם;  ב„˙ן  ל‰˙רו˙  כ„י  ‰י˙‰  ל‡  מ˘‰  ‰ליכ˙  ר˘"י  לפי  כי 
מ˜ר‡ ‰י‰ ‡סור למ˘‰ ל‰˙רו˙ ב„˙ן ו‡בירם ול‰˘˙„ל ל‰חזירם ב˙˘וב‰ – כי ‰י‰ ז‰ ‰יפך 

ˆיווי ‰' "‰עלו מסביב למ˘כן ˜רח „˙ן ו‡בירם", ˘יס˙ל˜ו מעלי‰ם; 

‡‰לי  "מעל  יס˙ל˜ו  ˘‰ם  ‰ע„‰,   ˙‡ ל‰ז‰יר  כ„י  ‰י‰  ‰ליכ˙ו  ˘ל  ו‰˙כלי˙  ‰מכוון  ‡ל‡ 
‰‡נ˘ים" – 

ז‰  ‰י‰  ל‡  ‡בל   – פנים"  לו  "˘י˘‡ו  בכ„י  מ˘‰",  "וי˜ם  ˘ל  ב‡ופן  ‰י˙‰  ˘‰ליכ˙ו  ור˜ 
ל„˙ן  ‰˙˜רב  ל‡  מ˘‰  כי  ו‡בירם",  „˙ן  ˜רח  למ˘כן  מסביב  "‰עלו  ‰ˆיווי  ל˜יום  בס˙יר‰ 
ו‡בירם כ„י לפעול עלי‰ם על י„י „יבור וכיוˆ‡ בז‰ ˘יע˘ו ˙˘וב‰. מ˘‰ ר˜ ˜יוו‰, ˘‰ליכ˙ו 
ב‡ופן ˘ל "וי˜ם", מ˙וך ‚„ול‰ וח˘יבו˙, ˙פעל עלי‰ם ‰כנע‰ וביטול ו‰ם מˆ„ עˆמם "י˘‡ו 

לו פנים". 



םנייפפנפנינים נ םניםפנינפנפ םניניפנינ פנפנ
מדוע לפרוע מכולם 

אם רק אחד חטא?
‡-ל ‡ל˜י ‰רוחו˙ לכל ב˘ר ‰‡י˘ ‡ח„ יחט‡ 
ועל כל ‰ע„‰ ˙˜ˆף

יו„ע מח˘בו˙, ‡ין מ„˙ך כמ„˙ ב˘ר ו„ם, מלך ב˘ר ו„ם 
˘סרח‰ עליו מ˜ˆ˙ מ„ינ‰ ‡ינו יו„ע מי ‰חוט‡ לפיכך 
כ˘‰ו‡ כועס נפרע מכולם ‡בל ‡˙‰ לפניך ‚לויו˙ כל 
‰מח˘בו˙ ויו„ע ‡˙‰ מי ‰חוט‡
(טז, כב. ר˘"י)

כל  ועל  יחט‡  ‡ח„  "‰‡י˘  מ˘‰  טענ˙  ‡ו„ו˙ 
ו„ם  ב˘ר  ממלך  מ˘ל  ר˘"י  ‰בי‡  ˙˜ˆוף",  ‰ע„‰ 
‰חוט‡,  מי  יו„ע  ˘‡ינו  מחמ˙  כולם   ˙‡ ˘מעני˘ 

‡בל ‰˜ב"‰ ‡ינו כן ויו„ע מי ‰חוט‡.

וי˘ ל˙מו‰, וב˘ניים: ‡. מ‰ נוסף ב‰בנ˙ ‰עניין 
על י„י ‰מ˘ל, ˘ל‡ ני˙ן ‰י' ל‰בין בלע„יו? ב. ‰ל‡ 
 ˙‡ מעני˘  ‡ינו  בו"„  מלך  ‚ם  ו‰יו˘ר   ˜„ˆ‰ פי  על 

‰רבים כ˘‡ינו יו„ע מי ‰חוט‡? 

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

מ‰רז"ו  פי'  ספורנו.  ר‡ב"ע,  (רמב"ן,  מפר˘ים  בכמ‰ 
‡ח„  "‰‡י˘  מ˘‰  טענ˙  כוונ˙  בי‡רו  כ‡ן)  לבמ„ב"ר 

במע˘‰  חט‡  ˙˜ˆוף" – "˘ל‡  כל ‰ע„‰  ועל  יחט‡ 
ור‡וי  ‡ו˙ם,  ‰מפ˙‰  ו‰ו‡  ‰‚ורם  ו‰ו‡  ˜רח,  ‡ל‡ 
‰ו‡ ˘ימו˙ לב„ו". ו‰יינו ˘‡ין ל‰עני˘ ‡˙ כל ע„˙ 

˜רח ‡ל‡ ‡˙ ˜רח בלב„.

ובמ˘ל  בפירו˘ו  ר˘"י  כוונ˙  ‚ם  ˘זו  לומר  וי˘ 
‡ו„ו˙  מ„ובר  ו„ם  ב˘ר  ממלך  במ˘ל  ‚ם  ˘‰בי‡. 
מלך ˘"סרח‰ עליו מ˜ˆ˙ מ„ינ‰", ומובן ˘י˘נו ‡ח„ 
לב„ו  ל‰עני˘ו  ור‡וי  כולם,   ˙‡ ו˜ל˜ל  ‚רם  ˘‰ו‡ 
ולזכו˙ ‡˙ ‰˘‡ר, ‡ל‡ ˘‡ין ‰מלך יו„ע מי‰ו ‰‚ורם 

לסירחון, ועל כן מעני˘ ‡˙ כל ‰חוט‡ים בפועל.

ו„ם  ב˘ר  במלך  ר˜  ‰ו‡  ז‰  ˘כל  מ˘‰,  וטען 
כולם,   ˙‡ ל‰עני˘   ıונ‡ל מח˘בו˙",  "יו„ע  ˘‡ינו 
‡בל ‰˜ב"‰ ˘יו„ע מח˘בו˙, עליו ל‰עני˘ ‡˙ ˜רח 

בלב„ ˘‰ו‡ ‰‚ורם לסירחון ˘ל כל ע„˙ ˜רח.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 51 ו‡ילך)

מדוע מתו מקטירי הקטורת?
ויחר למ˘‰ מ‡„ וי‡מר ‡ל ‰' ‡ל ˙פן ‡ל מנח˙ם
לפי פ˘וטו ‰˜טור˙ ˘‰ם מ˜ריבים לפניך מחר ‡ל ˙פן ‡לי‰ם
(טז, טו. ר˘"י)

ועו„),  טוב,  „ב˜  מ˘‰  ‰ו‡יל  (‚ו"‡,  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
˘‰˜ריבו  ˘‰˜טור˙  מ˘‰  ˘ל  ‡„ע˙י'  סל˜‡  ‡יך 
˘‰י'  ע„  ‰˜ב"‰,  לפני  לרˆון  ˙˜ובל  ‰ללו  ר˘עים 

ˆריך לב˜˘ ע"ז מ‰˜ב"‰ "‡ל ˙פן ‡ל מנח˙ם"?

וי˘ לומר ˘˙ירı ר˘"י ˜ו˘י‡ זו ב„יו˜ ל˘ונו:

מחר  לפניך  מ˜ריבים  ˘‰ם  "‰˜טור˙  כ˙ב  ר˘"י 
ולכ‡ור‰  בר˘"י),  ‰נפוˆ‰  (כ‰‚ירס‡  ‡לי‰ם"  ˙פן  ‡ל 
 – עˆמ‰  ‰˜טור˙  ‡ו„ו˙  „יבר  „בריו  ב˙חיל˙  ‰רי 
‰י'  כן,  ו‡ם  מחר",  לפניך  מ˜ריבים  ˘‰ם  "‰˜טור˙ 
 ˙‡ ‰˜ב"‰  י˜בל  ˘ל‡  ‡לי'"  ˙פן  "‡ל  ל‰מ˘יך  לו 
‰˜טור˙. ‡בל לפועל, בסיום „בריו ‡ין ר˘"י ממ˘יך 
ל„בר ‡ו„ו˙ ‰˜טור˙ ‡ל‡ ‡ו„ו˙ מ˜ריבי ‰˜טור˙ – 

"‡ל ˙פן ‡לי‰ם".

ובז‰ מיי˘ב ר˘"י ‡˙ ˜ו˘י˙ ‰מפר˘ים. כי ב˜˘˙ 
‰˜טור˙   ˙‡ ‰˜ב"‰  י˜בל  ˘ל‡  ‰יי˙‰  ל‡  מ˘‰ 
˘‰˜ב"‰  ˙פיל˙ו ‰יי˙‰  פ˘יט‡. ‡ל‡  ˘‰ו‡  ‰זר‰, 
עˆם  מחמ˙  ‰˜טור˙  מ˜ריבי  ‡י˘  ‰ר"ן   ˙‡ יעני˘ 

חט‡ ‰מחלו˜˙, ול‡ כעונ˘ על ‰˜טור˙ ‰זר‰.

בי‡ור ‰„ברים:

לפום רי‰ט‡, מטר˙ ‰˜טר˙ ‰˜טור˙ ‰י˙‰ ˘על 
˘י˘  מ‡חר  כי  ˘‡‰רן "‰ו‡ ‰˜„ו˘".  יבורר  ז‰  י„י 
‰˜טור˙  עבו„˙  ˘ייכ˙  לו  ור˜  ‡ח„,  ‚„ול  כ‰ן  ר˜ 
‰י‡  ‰‡חרים  ˘ל  ˘‰˜טור˙  נמˆ‡  ל‡חרים,  ול‡ 

˜טור˙ זר‰, ו„ינם במי˙‰ ככל זר ˘‰˜ריב ˜טור˙.

מחמ˙  ‡ינ‰  ‰מ˜טירים  ˘כוונ˙  ר‡‰  מ˘‰  ‡בל 
‡ל‡  ‚„ול‰,  כ‰ונ‰  ל„ר‚˙  ל‰‚יע  ‰‡מי˙י  רˆונם 
„ב˙חיל‰  (ו‡יבר‡  במחלו˜˙  ל‡חוז  ˘רˆו  מחמ˙ 
חיובי,  ‡ˆלם ‰ו‡  לכ‰ונ‰  ˘עˆם ‰רˆון  מ˘‰  ח˘ב 
‡ריכו˙  ל‡חר  ‡ך  בכך",  רוˆ‰  ‡ני  "‡ף  ו‡מר 
‰מחלו˜˙  מחמ˙  נובע  ˘‰„בר  ‰סי˜  ‰מ‡ורעו˙ 
˘עונ˘  מ˘‰  כן ‰˙פלל  ועל  ל‰˙עלו˙),  מרˆון  ול‡ 
‰מי˙‰ יבו‡ מחמ˙ עˆם חט‡ ‰מחלו˜˙ ול‡ ר˜ על 

‰˜טר˙ ‡˘ זר‰.

‡לי‰ם",  ˙פן  "‡ל  וכ˙ב  ר˘"י  ˘„יי˜  וז‰ו 
ול‡  מחלו˜˙ם,  מחמ˙  ˘יענ˘ו  ל‡נ˘ים ‰מ˜טירים, 

כ˙ב "‡ל ˙פן ‡לי'" ˘מ˙פר˘ על ‰˜טור˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 105 ו‡ילך)

עיונים וביאורים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

חט‡  עליו  ˙˘‡ו  "ול‡  נ‡מר  ‰‡יסור 
‰כ˙וב  ופ˘טו˙  ממנו",  חלבו   ˙‡ ב‰רימכם 
י‰י'  ("ממנו")  ˘‰נ˘‡ר  „‡סור  לומר  ‰יינו 
מ˘ובח  ‰יינו  ‰מופר˘,  ‰חל˜  ˘ל  "חלבו" 
‰יפ‰;  על  ‰רע‰  מן  ‰כ˙וב  ו˘ולל  ‰ימנו, 
נ‡מר ‚ם  מן ‰יפ‰  ל˙רום  ‰חיוב  מ˘‡"כ ‚בי 
חלב  "כל  ס˙ם,  חלבו"  "מכל  בפר˘˙נו  לעיל 
יˆ‰ר ‚ו'", ‰יינו ˘‰˙רומ‰ בכלל ˆ"ל לעולם 

מן ‰"חלב" ו‰מובחר. 

לפי  מ˘‡"כ  ‰˘"ס,  ˘יט˙  ‰ו‡  וכ"ז 
‰ספרי ‰‡יסור ‰ו‡ ל‡ ר˜ ל˙רום מן ‰רע על 
‰יפ‰, ‡ל‡ ‚ם כ˘‡ינו מפרי˘ "מן ‰מובחר" 
‰רי ‰ו‡ "בנ˘י‡ו˙ עון". וי˘ לומר „פלו‚˙˙ 
‰˘"ס ו‰ספרי ˙לוי' בח˜יר‰ ‡ם ‰„ין ‰חיובי 
‰חיוב  מכלל  ‰ו‡  ‰יפ‰  מן  ל˙רום  ˘כ‡ן 
‰כללי „כל חלב ל‰' (˘‰ו‡ ‰י„ור „לכ˙חיל‰ 
בלב„, כל˘ון ‰רמב"ם סוף ‰ל' ‡יסורי מזבח) 
˘‰עובר  ב˙רומ‰  מיוח„  חיוב  כ‡ן  ˘י˘  ‡ו 
עליו ‰ו‡ בנ˘י‡˙ חט‡ (ועיי"ע בל˜ו"˘ חל"‚ ˜רח ‚, 
מן ‰יפ‰ ‰ו‡  חיוב ‰רמ‰  בח˜יר‰ ‡ם  נמי  ל˙לו˙ ‰פלו‚˙‡  „י˘ 

„ין ב‰פר˘‰ ‡ו בנ˙ינ‰, עיי"˘ ב‡רוכ‰).

כ‰ספרי,  ‰י‡  ‰רמב"ם  ˘יט˙  ו‰נ‰ 
מ˜ום  "כל  ‰נ"ל  ‰מ˘נ‰  מל˘ון  ˘˘ינ‰ 
מ‰ל'  רפ"‰  וכ˙ב  מן ‰יפ‰",  ˙ורם  כ‰ן  ˘י˘ 
˘נ‡מר  ‰יפ‰  מן  ‡ל‡  ˙ורמין  "‡ין  ˙רומו˙ 
ב‰רימכם ‡˙ חלבו ממנו", ˘י˘ לפר˘ כוונ˙ 
ר˜  ‡ינו  ‰יפ‰  מן  ל˙רום  ˘‰חיוב  ‰רמב"ם 
˘ל‡  ל˙רום  ‡יסור  ˘י˘  ‡ל‡  מˆו‰  ‰י„ור 
‰יפ‰"),  מן  ‡ל‡  ˙ורמין  ("‡ין  ‰מובחר  מן 
וכל˘ון ‰ספרי ‰נ"ל "˘ל‡ י‰ו ˙ורמים ‡ו˙ו 

‡ל‡ מן ‰מובחר".

ו‰רמב"ן  ˘‰רמב"ם  י"ל  ומע˙‰ 
˘‰ˆיווי  „ס"ל  „ל‰רמב"ם  ‡זלי.  ל˘יט˙יי‰ו 
„"ל‡ ˙˘‡ו עליו חט‡" ‡ינו ל‡ו בפ"ע ‡ל‡ 
ובמפר˘יו),  ˜כט  מ"ע  ס‰מ"ˆ  (ר‡‰  ‰חיוב"  "˘ליל˙ 
‡ין חילו˜ בין ‰חיוב ‰יסו„י ל‰רים מן ‰יפ‰ 
עליו  ˙˘‡ו  "ל‡  ממנו,  ‰עול‰  ‰‡יסור  ובין 
מ˘‡"כ  ענין;  ב‡ו˙ו  ‡יירי  ˘˘ני‰ם  חט‡", 
ל‰רמב"ן, ˘"ול‡ ˙˘‡ו עליו חט‡" ‰ו‡ ל‡ו 
ב‚וונים  ‡יירי  ו‰ל‡ו  ˘‰ע˘‰  ס"ל  בפ"ע, 

˘ונים כנ"ל. 
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בב"מ  מפור˘  וכן  ברמב"ם].  ‰נ"ל  ב˜רבנו˙  מובחר 

„"ס˙מי'  יפו˙",  ‡ˆל  „"כלך  בסו‚י‡  כב. 
˙רום",  ‰ו‡  מבינוני˙  ˙רום  כי  ‰בי˙  „בעל 
ב˙מור‰  ‰‚מ'  בל˘ון  כן  ‚ם  ומ„ויי˜ 
„רחמנ‡  ‰יפ‰  על  ‰רע‰  מן  ˙ורם  "ו‰רי   .‰
‡מר מכל חלבו, חלבו ‡ין ‚ירועין ל‡", ˘ר˜ 

"‚ירועין" ‡סור. 

ˆע"˜  ‰רמב"ן  ˘נ˙כוון  ז‰ו  ‡ם  מי‰ו 
לנ˜וט  מן ‰˘ו‰", „לכ‡ור‰ ‰ו"ל  ל˘ונו "‡ו 
כל˘ון ‰˘"ס "‡ו מן ‰בינוני". ומס˙בר יו˙ר 
לפר˘ ל˘ון ‰רמב"ן "‡ו מן ‰˘ו‰", ˘כוונ˙ו 
˘לעולם ‡ם ‰˙רומ‰ ו‰˘יריים ‰ם "ב˘וו‰", 
כלומר מ‡ו˙ו ‰סו‚ (ו‡ין נפ˜"מ ‡ם ‰מ„ובר 
ל˙רום  מו˙רים  רעים),  ‡ו  בינונים  ביפים, 
‰‡יסור  כי  בסו‚ם.  ˘˘וים  זמן  כל  ז‰  על  ז‰ 
על ‰יפ‰" ‡בל ‡ם  "מן ‰רע  ל˙רום  ר˜  ‰ו‡ 
‰רע,  מן  ˘ני‰ם  ו‡פילו  "˘ו‰",  ‰˙רומ‰ 
˙רומו˙  ערוך ‰˘ולחן ‰ע˙י„ ‰ל'  (ועיי'  „מי  ˘פיר 

סי' סו). 

˘כוונ˙ ‰רמב"ן  ˘‚ם ‡˙"ל  ל‰וסיף,  וי˘ 
˘מו˙רים  לומר  ר˜  ‰י‡  ‰˘ו‰"  מן  ב"‡ו 
„ל‡  לכ‡ור‰  ‰"ז  סו"ס  ‰בינוני,  מן  ל˙רום 
"מן  ˘‡ינו  זמן  ˘כל  ‰נ"ל  ‰ספרי  כ˘יט˙ 
‚„ול  ו„וח˜  עון,  נ˘י‡˙  כ‡ן  י˘  ‰מובחר" 
ול‡  "רע"  ר˜  ל˘לול  ‰ספרי  ˘כוונ˙  לפר˘ 
‰ספרי  מ˘מעו˙  פ˘טו˙  [ו‡„רב‰,  בינוני 
מן  ל˙רום  ˆריך  ‰יפ‰  מן  כ˘˙ורם  „‚ם  ‰י‡, 
כ‰נ"ל  וע"פ  כנ"ל].  ‚ופ‡,  ˘ביפו˙  ‰מובחר 
י"ל ˘מ˜ורו ˘ל ‰רמב"ן ‰ו‡ בל˘ונו˙ ‰˘"ס 
על  ‰רע  מן  ל˙רום  ר˜  ‰ו‡  ˘‰‡יסור  ‰נ"ל, 

‰יפ‰. 

ומ‰ ˘ˆ"ע מע˙‰, „‡"כ נמˆ‡ ˘י˘ ˜ˆ˙ 
בכל  ‚יס‡  מח„  כי  ‰˘"ס,  ב˘יט˙  ס˙יר‰ 
ל˙רום  ר˜  ˘‰‡יסור ‰ו‡  מ„יי˜ ‰˘"ס  מ˜ום 
‡יסור  „‡ין  ומ˘מע  ‰יפ‰",  על  ‰רע  "מן 

לעיל  כמוב‡  מ‡י„ך,  ‡בל  ‰רע,  על  ‰רע  מן 
˘י˘  ‚ם  ב˘"ס  „מפור˘  „˙רומ‰  ממ˘ניו˙ 
 – „מ˘מע  ‰רע",  על  ‰יפ‰  "מן  ל˙רום  חיוב 

ול‡ מן ‰רע על ‰רע.

„י˘  ‰י‡  ‰˘"ס  „˘יט˙  נר‡‰,  ולכך 
‰‡יסור  לבין  לכ˙חיל‰  ‰חיוב  בין  חילו˜ 
ול"˙  ע˘‰  כ‡ן  י˘  ‰רמב"ן  (ול˘יט˙ 
ול‰י„ור  לכ˙חיל‰  „‰חיוב  כנ"ל).  ‚מורים 
˘י˘  מ‰  כולל ‡ף  וז‰  מן ‰יפ‰,  ל˙רום  ‰ו‡ 
על  ‰רע  מן  ול‡  ‰רע"  על  ‰יפ‰  "מן  ל˙רום 
‰יפו˙;  מן  ‰מובחר   - ‚ופ‡  ביפו˙  וכן  ‰רע, 
‰ו‡  ‰יפ‰,  מן  ˙ורם  כ˘‡ינו  ‰‡יסור  ‡בל 
‰ו‡  ‡ז  ˘ר˜  ‰יפ‰,  על  ‰רע  מן  כ˘˙ורם  ר˜ 

ב"נ˘י‡ו˙ חט‡". 

˘כ˙ב  ‰ע˘‰,  ‚בי  בל˘ונו  (ו‰רמב"ן 
בז‰  ˜‡י  ל‡  ‰˘ו‰",  "מן  ‡ף  מפרי˘  „˘פיר 
על  ˜‡י  ‡ל‡  ול‰י„ור,  „לכ˙חיל‰  ‰חיוב  על 
‰‡יסור ‰עול‰ מ˙וך ‰ע˘‰, ל‡ו ‰ב‡ מכלל 
ע˘‰ (כ‰מ˘ך ל˘ונו ˘מפרט ‰‡יסור ‰עול‰ 
‡כן  ‡בל  ‰יפ‰"),  על  ‰רע‰  מן  "ל‡  מז‰, 
מן  ל‰פרי˘  ‰ו‡  ול‰י„ור  „לכ˙חיל‰  ‰חיוב 

‰יפ‰ „ו˜‡ ול‡ מן ‰˘ו‰). 

„‡מר  ל‡ו  „"‡י  „˙מור‰  בסו‚י‡  ועיי' 
‡מר  ‰כי   ‡"‰ חט‡  עליו  ˙˘‡ו  ול‡  רחמנ‡ 
עבי„  ל‡  ו‡י  מן ‰מובחר  מˆו‰  עבי„  רחמנ‡ 
ו‡"כ  ‰ו‡)".  („חוט‡  ˜מ"ל  מ˜רי,  ל‡  חוט‡ 
חוט‡  „מ˜רי  „˜מ"ל  ‰מס˜נ‡  לפי  „‚ם  י"ל 
‡ינו ‡ל‡ ב˙ורם מן ‰רע על ‰יפ‰ „‡מר‰ בו 
˙ור‰ נ˘י‡ו˙ חט‡, ו‡ין לך בו ‡ל‡ חי„ו˘ו, 
על ‰רע‰  מן ‰יפ‰  ל˙רום  ˘ˆריך  ז‰  מ˘‡"כ 
ר˜  „‰ו‡  כ„˜ס"„  ‰סבר‡  נ˘‡ר˙  ע„יין  כו' 

למˆו‰ מן ‰מובחר.

‰‡יסור  בין  ‰נ"ל  ˘‰חילו˜  לומר  וי˘ 
„‚בי  ‰כ˙ובים,  בל˘ונו˙  ˙לוי  ו‰חיוב 

ח

מחלוקת קרח 
והקשר למעשה המרגלים

מחד  המרגלים  טעות   / המרגלים?  חטא  אחרי  עד  בטענותיו  קורח  השתהה  מדוע 
גיסא וטעותו של קרח מאידך גיסא / מעלת מצוות מעשיות ומעלתן היתירה כשהן 

"מוארות" / מצוה באופן של "בוקר" המביאה ל"ויודע ה'"

בנו‚ע למחלו˜˙ ˜רח וע„˙ו מˆינו „בר פל‡, „‰נ‰ ב˙וך „ברי ‰‰˙רס‰ ˘ל ע„˙ ˜רח כלפי 
מ˘‰ ו‡‰רן, ‰ם ב‡ו בטענ‰ ו‡מרו "כי כל ‰ע„‰ כולם ˜„ו˘ים . . ומ„וע ˙˙נ˘‡ו על ˜‰ל ‰'" 

(פר˘˙נו טז, ‚). 

‡‰רן.  ˘ל  כ‰ונ˙ו  ‡חרי  לכ‡ור‰  ‰˙חיל‰  ˙˙נ˘‡ו"  "ומ„וע  ˜רח  ˘ל  טענ˙ו  ל˙מו‰:  וי˘ 
‡‰רן נ˙˜„˘ ˜ו„˘ ˜„˘ים לכל ‰מ‡וחר בר"ח ניסן ˘ל ‰˘נ‰ ‰˘ני˙ לˆ‡˙ם מ‡רı מˆרים – 
ומ„וע ‰˘˙‰‰ ˜ורח בטענו˙יו ע„ ‡חרי חט‡ ‰מר‚לים ו˙˘ע‰ ב‡ב, כמ‰ וכמ‰ חו„˘ים ‡חר 

כך?!

‡ין ז‡˙ ‡ל‡ מפני ˘עי˜רי טענו˙יו ˘ל ˜רח ‰יו מבוססו˙ על מע˘‰ ‰מר‚לים, ור˜ ל‡חרי 
˘ר‡‰ ‡˙ ‰מר‚לים ו‡˙ עונ˘ם, ‰˙עורר וטען: "ומ„וע ˙˙נ˘‡ו".

ב. בי‡ור ‰„ברים:

מבו‡ר בחסי„ו˙ (ל˜וטי ˙ור‰ ר"פ ˘לח), ˘‰מר‚לים ל‡ רˆו ל‰כנס ל‡רı ב˘ל רˆונם ל‰˘‡ר 
במˆב ˘ל מ„בר, כ‡˘ר חיים מלחם מן ‰˘מים ו˘ו˙ים מים מב‡ר‰ ˘ל מרים. ביו„עם ˘"ל‡ 
ני˙נ‰ ˙ור‰ ‡ל‡ ל‡וכלי ‰מן", ור˜ ב‰יו˙ם במ„בר מו˜פים בענני כבו„ יכולים ‰ם ל‰˙עלו˙ 
בלימו„ ‰˙ור‰ ויר‡˙ ‰˘ם. ו‡ילו ‰כניס‰ ל‡רı נו˘ב˙ ˙טרי„ ‡˙ מנוח˙ם, מע˙‰ י‰יו עסו˜ים 
בל"ט מל‡כו˙ וסי„ור‡ „פ˙, ול‡ יוכלו ל‰˙פנו˙ לעבו„ ‡˙ ‰', בחינ˙ "‡רı ‡וכל˙ יו˘בי‰".

מˆוו˙  י˜יימו  ˘בנ"י  ‰י˙‰  ‰˙ור‰  בנ˙ינ˙  ‰˘י"˙  מטר˙  ‰‚„ול‰.  טעו˙ם  ‰י˙‰  זו  ‡ך 

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יינ‰ ˘ל ˙ור‰
החסידות דרך על הפרשה בעניני ביאורים
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מע˘יו˙, ‰˙לויו˙ ב‡רı וב‚˘מיו˙, ור˜ כך ˙˙מל‡ ‰כוונ‰ ‰עליונ‰ בברי‡˙ ˘מים ו‡רı וכל 
ˆב‡י‰ם – ˘‰י‡ "לע˘ו˙ לו י˙ברך „יר‰ ב˙ח˙ונים" (˙נחומ‡ בחו˜ו˙י ‚. נ˘‡ טז).

ועל כך נענ˘ו ונ˙פרסמ‰ טעו˙ם.

טענ˙ו:  יסו„  וז‰ ‰י‰  ועל ‰כ‰ונ‰  מ˘‰  על  לחלו˜  ˘פי˜ח ‰י‰  ל˜רח  ˘‰בי‡ו  מ‰  וז‰   .‚
ע„ מע˘‰ ‰מר‚לים ני˙ן ‰י‰ לח˘וב ˘עי˜ר עבו„˙ ‰˘ם ‰י‡ בלימו„ ‰˙ור‰ ב‡‰ב‰ וביר‡‰ 
– וב„ברים ‰ללו ‡ין ספ˜ ˘‡י ‡פ˘ר ל„מו˙ כלל ‡ף ‡„ם מי˘ר‡ל למעל˙ם ‰‚„ול‰ ˘ל מ˘‰ 

רבינו ו‡‰רן ‰כ‰ן;

בענין   – ב‚˘מיו˙  ו˜יום ‰מˆוו˙  נו˘ב˙,   ıל‡ר ˘‰עי˜ר ‰י‡ ‰כניס‰  ˘נ˙ברר  עכ˘יו  ‡בל 
ז‰, ˘ל ‚˘ם ‰מˆו‰ – "כל ‰ע„‰ כולם ˜„ו˘ים וב˙וכם ‰'", כל י˘ר‡ל ˘ווים בע˘יי˙ ‰מˆו‰, 
ו‡"כ "ומ„וע ˙˙נ˘‡ו על ˜‰ל ‰˘ם". ‡ף ‡ם ‡מנם בעניני ˙ור‰ ויר‡˙ ‰˘ם ˆריכים כל י˘ר‡ל 
˘ם  ‚ם  כ‡ח„,  י˘ר‡ל  בי˙  כל  ˘וים  ˘ב‰ם  ענינים  ב‡ו˙ם  ‚ם  מ„וע  – ‡ך  רבינו  ממ˘‰  ל˜בל 

ˆריכים ל˜בל ממ˘‰ רבינו.

בל‡  מˆוו˙ ‡ף  ל˜יים  לו" – ‡פ˘ר ‡מנם  ויו„ע ‰' ‡˙ ‡˘ר  מרע"‰: "בו˜ר  ז‰ ‰˘יב  ועל 
כוונ‰, ‡ך ב‡ם רוˆים ˘י‰י‰ ז‰ ב‡ופן ˘ל "בו˜ר", מˆו‰ מ‡יר‰ ˘˙בי‡ ל"ויו„ע ‰'" לי„יע˙ 
ו‚ילוי ‡לו˜ו˙, עבור ז‰ ˆריכים "מ˘‰ רבינו" ˆ„י˜ ‰„ור ˘ב‰˘פע˙ו ‚ם ‰מˆוו˙ ‰מע˘יו˙ ‰ם 

"מע˘ים טובים" וכפירו˘ו ˘ל בעל ‰˙ני‡: "מע˘ים טובים – ומ‡ירים".

„. וממנו נ˜ח לעבו„ ‡˙ ‰˘ם ‡לו˜נו: 

בעי", ˜יום  ליב‡  ו"רחמנ‡  ˘בלב,  טענ˙ ‰מר‚לים: ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰כוונ‰  ל‡„ם  לבו‡  יכול‰ 
‰מˆוו˙ בפועל ‡ינו מוכרח כ"כ – ועל ז‰ ב‡ ‰מענ‰ ˘˘יט˙ ‰מר‚לים ‰י˙‰ טעו˙, ורˆונו ˘ל 

‰בור‡ י˙"˘ ‰ו‡ „ו˜‡ ל‰כנס ל‡רı י˘ר‡ל ול˜יים מˆוו˙ ‚˘מיו˙.

י˘  מ˜ום  מ‰  ‰מˆוו˙,  מע˘‰  ‰ו‡  ‰עי˜ר  ‡ם  ˜רח:  ˘ל  טענ˙ו   ˙‡ לטעון  יכולים  ול‡י„ך 
במע˘‰  לˆ‡˙  ‡פ˘ר  ˘‡י  ‰˙ור‰  ˘ל  ˙˘וב˙‰  ב‡‰  ו˘וב   – במˆוו˙  וכוונו˙  ויר‡‰  ל‡‰ב‰ 
ב‡ור  ומ‡ירים  טובים  מע˘ים  "בו˜ר",  ˘ל  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכים  ‰מע˘ים  כי  בלב„,  בפועל 

‰‡‰ב‰ ו‰יר‡‰ (ר‡‰ ˙ני‡ פל"ח).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰מובחר, י"ל „י˘ „ין חיובי ל‰˘˙„ל לעולם 
(עיי'  ˘לפניו  מ‰  כל  מבין  מובחר  ‰כי  לחפ˘ 
"מובחר"  „ין  ‚בי  פ"ז  רי˘  ו˘ם  מזבח  ‡יסורי  ‰ל'  רי˘  ברמב"ם 

ב˜רבנו˙). 

נוכל  בז‰ ‡ם  יל"ע  ע„יין  לכ‡ור‰  ‡ולם, 
„‡י"ˆ  וס"ל  ‰ספרי  על  פלי‚  „‰˘"ס  לפר˘ 
‰יפו˙,  ˘בין  ‰מובחר  מן  ל‰פרי˘  ל‰˘˙„ל 
מ"„ "כל  פ"ב  ב˙רומו˙    ̆ בפירו ˘נינו  ˘‰רי 
ועכˆ"ל  ‰יפ‰",  מן  ˙ורם  כ‰ן  ˘י˘  מ˜ום 
 ˙‡ „"ב‰רימכם  ‰חיוב  ‰˘"ס  ל˘יט˙  ˘‚ם 
מן ‰רע‰  ל˙רום  ‡יסור  ר˜  ממנו" ‡ינו  חלבו 
‰יפ‰"  "מן  ל˙רום  חיובי  „ין  ‡ל‡  ‰יפ‰,  על 

ממ˘. 

כל‡ים  ˘‡ינו  "וכל  מ"ו  ˘ם  ˘נינו  וכן 
ל‰„י‡  על ‰רע", ‰רי  מן ‰יפ‰  ˙ורם  בחברו 
"מן  ‚ם  פירו˘ו  ‰יפ‰"  "מן  ל˙רום  ˘‰חיוב 
‰יפ‰ על ‰רע", ו„ל‡ כנ"ל ˘ל‰˘"ס ˙ורמין 
מן ‰רע על ‰רע. ‡יבר‡ „במ˘נ‰ ˘ם ממ˘יך 
‰רע  מן  ל‡  ‡בל  ‰רע)  על  ‰יפ‰  מן  "(˙ורם 
על ‰יפ‰", וע"פ ‰נ"ל ‰ו"ל ל‰˙נ‡ לומר ר˜ 
כולל  ‰"ז  ˘‡ז  ‰רע"  מן  ל‡  "‡בל  ‰˙יבו˙ 
‚ם ל‡ מן ‰רע על ‰רע, ו„ו"˜ ‰יטב, ומ˘מע 
"מן  ר˜  ‰ו‡  ‰‡יסור  ל‰˘"ס  ˘‡כן  לכ‡ור‰, 
˘נ˜ט   ‡‰„ י"ל  ב‡מ˙  ‡בל  ‰יפ‰".  על  ‰רע 
ר˜  ‰ו‡  ‰יפ‰"  על  ‰רע  מן  ל‡  "‡בל  ‰˙נ‡ 
על  ‰רע  מן  ˙רם  "ו‡ם  „בריו,  ‰מ˘ך  מחמ˙ 
‰רע  "מן  נ˜ט  ולכן  ˙רומ‰",  ˙רומ˙ו  ‰יפ‰ 
ב‡ופן  ˘‚ם  חי„ו˘,  ל‰˘מיענו  ‰יפ‰",  על 
עו„  ‡ל‡  ‰יפ‰,  מן  ˙רם  ˘ל‡  ר˜  ˘ל‡  כז‰, 
ב„יעב„  מ"מ  ‰יפ‰,  על  ‰רע  מן  ˘˙רם  ז‡˙, 
˙רומ˙ו ˙רומ‰. ‡בל ע„יין י"ל „ס"ל ל‰˘"ס 
על  מן ‰רע  ל˙רום ‡פילו  „לכ˙חיל‰ ‡סורים 

‰רע. 

‰˘"ס  מימר˙  ‚בי  ‚ם  כן  ‡פ"ל  ומע˙‰ 
חט‡, „‰‡ „נ˜ט  עליו  ˙˘‡ו  ול‡  „לעיל, ‚בי 

"˙ורם מן ‰רע‰ על ‰יפ‰" ול‡ כל˘ון ‰ספרי 
‰ו‡  ‰מובחר",  מן  ˘ל‡  ‡ו˙ו  "˘‰פר˘˙ם 
ר˜  כן  נ˜ט  על ‰ספרי, ‡ל‡  מ˘ום „פלי‚  ל‡ 
בנ˘י‡ו˙  ˘‰ו‡  עˆם ‰„ין  (מלב„  ל‰˘מיענו 
˙רומ‰"  "˙רומ˙ו  ˘מ‡י„ך  ‰„ין  חט‡) 
ז‰  ובפרט  ‡יסור,  על  ˘עבר  ‡ף  ב„יעב„ 
‰יפ‰;  על  ‰רע  מן  ב˙ורם  יו˙ר  חי„ו˘  י˘ 
מ˘‡"כ ‰ספרי ˘ב‡ ל‰˘מיענו ר˜ עˆם ‰„ין 
מן  "˘ל‡  וכ˙ב  ס˙ם  עון",  "בנ˘י‡ו˙  ˘‰ו‡ 
ל‡  ר˜  ˘ז‰ו ‰חי„ו˘, „‡פילו ‡ם  ‰מובחר", 

‰פרי˘ מן ‰מובחר, י˘ עליו נ˘י‡ו˙ עון. 

˘יט˙  כן  לפר˘  „וח˜  „מ‡י„ך  ‡יבר‡ 
 ˙‡ וב‚מ'  במ˘נ‰  ˘מˆינו  בכ"מ  כי  ‰˘"ס, 
‰‡יסור  נ‡מר  ‰רע,  מן  י˙רום  ˘ל‡  ‰‡יסור 
ל‡  בל˘ון  על ‰יפ‰" ‡ו  מן ‰רע  בל˘ון "ל‡ 
(˘‰ו‡  פלוני  מין  על  רע)  (˘‰ו‡  פלוני  ממין 
טוב), עיי' מ˘ניו˙ „˙רומו˙ פ"ב מ"‰ ו‡ילך 
ועו„.  ע"‡  נ‰  ובמנחו˙  פ"„  ˘ם  וב˙וספ˙‡ 
‰„ין  כלל  נזכר  ל‡  ‡ל‰  מ˜ומו˙  בכל  ו‰רי 
˘ב„יעב„ ˙רומ˙ו ˙רומ‰ („נ‡מר ˘ר˜ מ˘ום 
ו„‡י  ‡ל‡  כנ"ל).  זו  בל˘ון  נ˜ט  ז‰  חי„ו˘ 
מ˘מע, „‡כן ל‰˘"ס ‰‡יסור ‰ו‡ ר˜ מן ‰רע 
על ‰יפ‰, ‡בל ‡ם ‰ו‡ מן ‰רע על ‰רע ˘פיר 

„מי, כנ"ל ב‡רוכ‰.

מל˘ון  כן  ל„יי˜  י˘  לכ‡ור‰  וב‡מ˙ 
ל‰רמב"ם,  לספר ‰מˆוו˙  ב‰˘‚ו˙יו  ‰רמב"ן 
ט,  "מˆו‰  ע˘‰  מˆוו˙  במנין  ˘מוסיף 
‡ו˙‰  ˘נפרי˘  ˙רומ‰  ב‰פרי˘נו  ˘נˆטוינו 
מן ‰יפ‰ ‡ו מן ‰˘ו‰, ל‡ מן ‰רע על ‰יפ‰" 

(וב„ומ‰ לז‰ ל˘ונו ב‰וספ˙ו במנין ל"˙, מˆו‰ ז). 

לפר˘,  י˘  רי‰ט‡  „לפום  וב‰˜„ים, 
מן  "‡ו  במ"˘  ‰רמב"ן  כוונ˙  ˘עי˜ר 
מן  ל˙רום  ˘‰חיוב  לומר  ‰י‡  ‰˘ו‰" 
‡בל  ממ˘,  ‰רע  מן  ‰פר˘‰  ר˜  ˘ולל  ‰יפ‰ 
„ין  ‚בי  ‰יטב  [ועיי'  ‰בינוני  מן  ל‰פרי˘  מו˙ר 



י‡

חילוק הש"ס והספרי באיסור 
תרומה מן הרעה על היפה

כאן  דיש  ויסיק  דמי,  שפיר  הרעה  על  הרעה  מן  תרומה  אי  הש"ס  בשיטת  יפלפל 
והרמב"ם  הרמב"ן  שיטות  עפ"ז  לבאר  יוסיף   / לש"ס  הספרי  בין  יסודית  פלוגתא 

בזה  

מן  ל˙ורם  "מנין  פט:  ביבמו˙  ‡י˙‡ 
„כ˙יב  ˙רומ‰  ˘˙רומ˙ו  ‰יפ‰  על  ‰רע‰ 
(בסוף פר˘˙נו) ול‡ ˙˘‡ו עליו חט‡ ב‰רימכם 

‡˙ חלבו ממנו [‰‡ ‡ם ל‡ ˙רימו מן ‰מובחר 
נ˘י‡ו˙  ˜„ו˘  ‡ין  ו‡ם  ר˘"י],  חט‡.  ˙˘‡ו 
‰יפ‰  על  ‰רע‰  מן  ל˙ורם  מיכן  למ‰,  חט‡ 
 ‰˙‡ "מנין  כ‡ן  ובספרי  ˙רומ‰".  ˘˙רומ˙ו 
מן ‰מובחר  ˘ל‡  ˘‡ם ‰פר˘˙ם ‡ו˙ו  ‡ומר 
עליו  ˙˘‡ו  ול‡  ˙"ל  עון  בנ˘י‡ו˙  ˘‡˙ם 
כ‡ן,  י˘  „פלו‚˙‡  ל„יי˜  ונר‡‰  חט‡". 
על  מן ‰רע‰  ל˙רום  ר˜ ‡יסור  נ‡מר  „ב˘"ס 
‰רע‰  מן  ל˙רום  ‡יסור  ˘‡ין  ומ˘מע  ‰יפ‰, 
בינוני˙  (וכן  רע‰  על  ˙רומ‰  ˘‰י‡  זמן  כל 
„‰ו‡  מבו‡ר  בספרי  מ˘‡"כ  בינוני˙) ;  על 
˘לעולם ‰˙רומ‰ ˆריכ‰  עˆמ‰,  ב˙רומ‰  „ין 

˘˙‰י' "מן ‰מובחר".

‡ל‡  לו  ‡ין  ‡ם  ל‰ספרי  ˘‚ם  ‡מ˙  ו‰ן 
בינוני˙ ‡ו רע‰, ‰רי חיוב ‰˙רומ‰ חל ר˜ על 
‰פירו˙ ˘י˘ לו, וכיˆ„ יבי‡ ˙רומ‰ יפ‰ כ˘כל 
לחייבו  ‡ין  ‰ל‡  רעים,  ‡ו  בינוניים  פירו˙יו 

˘יוכל  כ„י  ר˜  יפים  פירו˙  לר˘ו˙ו  ל‰˘י‚ 
מ"מ  מן ‰מובחר; ‡בל  פירו˙יו  כל  על  ל˙רום 
יפ‰  ˙בו‡‰  מכבר  לו  פלו‚˙‡ ‰יכ‡ „י˘  ˙‰י' 
בפני  סו‚  מכל  ל˙רום  ורוˆ‰  רע‰  ו˙בו‡‰ 
עˆמו, מן ‰יפ‰ על ‰יפ‰ ומן ‰רע‰ על ‰רע‰, 

„ל˘יט˙ ‰˘"ס ‡ין ל‡סור, מ˘‡"כ לספרי. 

מן  "˘ל‡  ‰י‡  ‰ל˘ון  בספרי  ו‰נ‰ 
‰יפ‰".  "על  ‰˘"ס  כל˘ון  „ל‡  ‰מובחר", 
ולפי ‰חילו˜ „לעיל עול‰ יפ‰, „י"ל ˘ב˘"ס 
על  רע  מסו‚  ב‰פר˘‰  ר˜  ˘‚„ר ‰‡יסור ‰ו‡ 
סו‚ טוב, ‰‰„‚˘‰ ‰י‡ על ˆ„ ‰˘ליל‰, ˘ל‡ 
מפרי˘,  ˘עליו  ‰סו‚  מן  פחו˙  מסו‚  י˙רום 
ובז‰ נו‚ע ר˜ טיב סו‚ ‰˙בו‡‰ ו‰פירו˙, וז‰ו 
פירו˙,  סו‚י  ˘ני  ˘‰ם  ו"יפ‰"  "רע‰"  ל˘ון 
סו‚  על  „כ˘מפרי˘  ר˜  לומר  ב‡‰  ו‰˙ור‰ 
‰נ˜ר‡ו˙  פירו˙  מסו‚  ל‰פרי˘  לו  ‡ין  יפ‰ 
"יפ‰"  מסו‚ ‰נ˜ר‡  מפרי˘  "רע‰", ‡בל ‡ם 
ב˙וך  מ˘ובח˙  ‰כי  ‡ינ‰  ‡ם  ‡ף  „מי  ˘פיר 
סו‚ ‰˙בו‡‰ ‰יפ‰ ˘י˘ לו; מ˘‡"כ ל‰ספרי, 
מן  ˆ"ל  ˘לעולם  ‰ו‡  ‰„ין  ˘ל  „עי˜רו 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון

פניניםפניניםפנינים
המעלה הגדולה של 
העבודה בזמן הגלות

ו˘מרו ‡˙ מ˘מר˙ ‡‰ל מוע„
˘˙י ‡בו˜ו˙ ˘ל ‡ור בי„ם . . ו‰יו בו„˜ין ו‰ולכין ‡˙ כל 
‰עזר‰ . . כס„ר ‰ז‰ עו˘ין בכל ליל‰ וליל‰ חוı מלילי ˘ב˙ 
˘‡ין בי„ם ‡ור, ‡ל‡ בו„˜ין בנרו˙ ‰„לו˜ין ˘ם מערב ˘ב˙.
(יח, „. רמב"ם ‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ פ"ח ‰י"‡)

ב„י˜˙  בין  ‰י'  ˘חילו˜  מ˙ב‡ר  ‰רמב"ם  מ„ברי 
עם  בו„˜ין  ‰יו  בחול  ב˘ב˙.  לב„י˜˙‰  בחול  ‰עזר‰ 
‰יי˙‰  ‰ב„י˜‰  ב˘ב˙  ו‡ילו  בי„ם,  ‡ור  ˘ל  ‡בו˜ו˙ 

ר˜ ב‡מˆעו˙ "נרו˙ ‰„לו˜ין ˘ם מערב ˘ב˙".

וי˘ ללמו„ מכך ‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ‡˙ ˜ונו:

יום ‰˘ב˙ רומז על ימו˙ ‰מ˘יח, ˘‡זי י‰י‰ "יום 
רוחני  ‡ור  י˙‚ל‰  ו‡זי  ˙מי„),  מס'  (סוף  ˘ב˙"  ˘כולו 
‚„ול ונעל‰, כמו ˘נ‡מר "ונ‚ל‰ כבו„ ‰'" (י˘עי' מ, ‰).

לבו‡  „לע˙י„  ‰זמן  ˘ל‚בי  לח˘וב  ‡„ם  עלול 
‰ז‰  בזמן  לעבו„‰  ‡ין  ‡ז,  ˘י‰י‰  ‰‚„ול  ו‰עילוי 

ח˘יבו˙ כל כך, ו‡ין ל‰ ˙פיס˙ מ˜ום ח"ו.

‡ך ב‰לכ‰ זו מרומז, ˘‰‡מ˙ ‰י‡ ל‰יפך: ‰עבו„‰ 
‰‚ילויים  כל  ו‡„רב‡,  ביו˙ר,  ח˘וב‰  ‰י‡  ‰ז‰  בזמן 
בזמן  בעבו„˙נו  ˙לויים  לבו‡,  לע˙י„  ˘י‰יו  ‰נעלים 

‰‚לו˙.

בימו˙ ‰מ˘יח,  בי„ם ‡ור" –  ˘ב˙ ‡ין  כי "בלילי 
ב"נר  ל‰חזי˜  ‡פ˘ריו˙  ˙‰י'  ל‡  ˘ב˙"  "˘כולו  זמן 
נ‡מר  ‰זמן  ‡ו˙ו  על  כ‚).  ו,  (מ˘לי  ‡ור"  ו˙ור‰  מˆו‰ 
"˘נים ‡˘ר ˙‡מר ‡ין לי ב‰ם חפı - ‡לו ימי ‰מ˘יח 
˘ב˙ ˜נ‡,   .‡ יב,  (˜‰ל˙  חוב‰"  ול‡  זכו˙  ל‡  ב‰ם  ˘‡ין 

ב).

על  י‰י'  ל‡  לבו‡  לע˙י„  ˘י‰י'  ‰עˆום  ו‰‚ילוי 
מ"נרו˙  ˙וˆ‡‰  ‰ו‡  ‡ל‡  ‡ז,  י˘ר‡ל  בני  עבו„˙  י„י 
י˘ר‡ל  בני  מעבו„˙   – ˘ב˙"  מערב  ˘ם  ‰„לו˜ים 

בזמן ‰‚לו˙.

(פל"ז)  ב˙ני‡  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘כ˙ב  וכפי 
‚ילוי  ˘‰ו‡   .  . ‰מ˘יח  ימו˙  ˘ל  ‰˘לימו˙  "˙כלי˙ 
˙לוי  ‰‚˘מי,  ‰ז‰  בעולם  ‰ו‡  ברוך  סוף  ‡ין  ‡ור 

במע˘ינו ועבו„˙נו כל זמן מ˘ך ‰‚לו˙".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 243)

מחשבה טובה 
הפועלת על השני

ונח˘ב לכם ˙רומ˙כם
‰פרי˘ ˙רומ‰ במח˘ב˙ו ול‡ ‰וˆי‡ ב˘פ˙יו כלום, ‰רי זו 
˙רומ‰, ˘נ‡מר ונח˘ב לכם ˙רומ˙כם כ„‚ן מן ‰‚רן, במח˘ב‰ 
בלב„ ˙‰י‰ ˙רומ‰
(יח, כז. רמב"ם ‰ל' ˙רומו˙ פ"„ ‰ט"ז)

לפעול  מח˘ב˙ ‰‡„ם  יכול‰  ˙רומ‰  ˘ב„יני  מכך 
י„יע˙  ערך  ‚ו„ל  ללמו„  י˘  ‰ימנו,   ıחו˘  ıבחפ

ומח˘ב˙ ‰‡„ם:

ז‰יר  ל‰יו˙  ˆריכים  כמ‰  ע„  טוב,  ‰ל‡  בˆ„  ‰ן 
מˆ„  ‰„בר  חומר  על  נוסף  כי  טוב‰.  בל˙י  ממח˘ב‰ 
ח,  י.  ז,  זכרי'  (ר‡‰  סביבו  לעולם  ‚ם  מזי˜  ז‰  עˆמו ‰רי 

יז).

‚ו„ל  ללמו„  י˘  ˘מז‰  טוב‰",  מ„‰  ו"מרוב‰ 
בטוב˙  לח˘וב  טוב‰,  במח˘ב‰  ו‰ˆורך  ‰עילוי 
‰זול˙. כי נוסף על ‰עזר‰ במע˘‰ בפועל ‡ו ב„יבור, 
„בורים  ל˜וטי  (ר‡‰  ‰רב‰  מועל˙  מח˘ב‰  ‚ם  ‰רי 

ב˙חיל˙ו).

ועל י„י ˘חו˘בים ר˜ טוב על זול˙ו, ‰רי מח˘ב‰ 
ו‰יינו,   ,(‡ מ,  (˜י„ו˘ין  למע˘‰  מˆרפ‰  ‰˜ב"‰  טוב‰ 
˙פעל  ‰זול˙  על  טוב‰  ˘‰מח˘ב‰  יבי‡  ˘‰˜ב"‰ 
במע˘‰ בפועל, ו˙‚ל‰ בו, מבלי ‰בט על ‰מˆב ˘בו 
בחיי  טוב  לפועל  ˘יבו‡  ˘בו,  ‰טוב   ˙‡ נמˆ‡,  ‰ו‡ 

‰יום יום ב˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙י'.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ' 63 ו‡ילך)

 דרוש ואגדה 


