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כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

עˆמו, ‡ל‡  בפני  מˆי‡ו˙  ˘‡ינו  ל‚מרי,  עˆמו  ˘מניח ‡˙  ב‡ופן  לימו„ו ‰ו‡   (‚
˘ל  ˘לוחו  ‰ו‡  י‰ו„י  כל  ˘‰רי   – ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘ליחו˙ו   ˙‡ למל‡  ‰ו‡  ענינו  כל 
נ˘מ˙  „"נר ‰וי'  ע"י ‰‡ור  בעולם  וחל˜ו  ונפ˘ו ‰ב‰מי˙  ‚ופו  ל‰‡יר ‡˙  ‰˜ב"‰ 
‡„ם ", ולכן עבו„˙ו ‰י‡ ˘נו‚ע לו ˘‰„בר ייע˘‰, לל‡ נפ˜"מ ‡ם ‰„בר ייע˘‰ על 

י„ו ‡ם ל‡ו .

וכ‡˘ר עבו„˙ו ‰י‡ ב‡ופן ˘ל מס"נ, ˘‡ינו חו˘ב כלל על עˆמו, כי ‡ם ˘‰ענין 
מˆ„ ‰‡ר˙  ר˜  ול‡  עˆם ‰נ˘מ‰,  מˆ„  כז‰ ‰י‡  ב‡ופן  ˘עבו„‰  פועל –  לי„י  יבו‡ 
‰נ˘מ‰ ‰מלוב˘˙ ב‚וף ונ‰"ב – ‡זי נע˘י˙ ‚ם ‰‰נ‰‚‰ מלמעל‰ ב‡ופן ˘למעל‰ 
˘ום „רך  רו‡‰  ב„רך ‰טבע ‡ינו  כ‡˘ר  ˘‚ם  כך  כלל,  בטבע  ולל‡ ‡חיז‰  מ‰טבע 

כיˆ„ לבˆע ‡˙ ‰„בר, ‰רי ‰ו‡ מˆליח ב‡ופן ˘למעל‰ מ‰טבע.

(ליל ‰' „חנוכ‰ ˙˘י"‚)

בעז‰י״˙.

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

‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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˙ כו

˙ובעים לכל לר‡˘ ("נָ‡ך ‡יי„ער ווָ‡ס ווען") ‡˙כפי‡ ו˜בל˙ עול, "ברעכן זיך ‡ון 
ניט טָ‡ן ווָ‡ס עס ווילט זיך", ו‡„רב‰, "טָ‡ן ווָ‡ס עס ווילט זיך ניט" -

כי, ‰מכוון בכל עניני ‰עבו„‰ ‰ו"ע ‰מס"נ, ˘„ו˜‡ עי"ז זוכים ל‚ילוי ‡ורו ˘ל 
מ˘יח ˆ„˜נו, במ‰ר‰ בימינו.

(˘"פ וי˘ב ˙˘י"„)

י˘ לבחור בעבו„‰ ˘‡ין לו ב‰ "‚ע˘מַ‡˜"
מ‰ו‰   – וכו'  ˜ו˘יו˙  לו  וי˘  כלל,  לרˆונו  ‡ינ‰  „‡˙כפי‡  ˘‰עבו„‰  ‚ופ‡   ‡‰
עˆמו˙ו  ע"י ‰נח˙  מילוי ‰כוונ‰ ‰עליונ‰ ‰י‡  כי,  ממנו,  ˘נ„ר˘  מ‰  ˘ז‰ו  ‰וכח‰ 

("ַ‡ווע˜ ליי‚ן זיך") „ו˜‡.

במ‰  יו„עים  ול‡  עבו„‰  עניני  ב'  י˘נם  ˘כ‡˘ר  עניני ‰עבו„‰,  בכל  וז‰ו ‰כלל 
לבחור – י˘ לבחור בעבו„‰ זו ˘‡ין לו ב‰ ‰נ‡‰ ("‚ע˘מַ‡˜").

ו‚ם כ‡˘ר ‡ינו מבין – ˆריך ל‰ניח ‡˙ עˆמו, ‰יינו, ל‰ניח ל‡ ר˜ ‡˙ רˆונו˙יו 
‡ל‡ ‚ם ‡˙ ˘כלו, ו„ו˜‡ ב‡ופן כז‰ נ˘למ˙ ‰כוונ‰ „„יר‰ ב˙ח˙ונים.

כפי  מ‰טעם,  למעל‰  ‚ופ‡ ‰י‡  ב˙ח˙ונים  ˘‚ם ‰כוונ‰ „„יר‰   – ונ˜ו„˙ ‰ענין 
‰טעמים  כל  ˘ל‡חרי  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ב˘ם  נ"ע  (מ‰ור˘"ב)  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘מב‡ר 
˘נ‡מרו על ברי‡˙ ‰עולם, ‰רי ז‰ ענין ˘ל ˙‡ו‰, ˘ל‡ ˘ייך ל˘‡ול על ז‰ ˘‡לו˙ 

("‡ויף ַ‡ ˙‡ו‰ ‡יז ˜יין ˜˘י‡ כו'"), כיון ˘ז‰ו"ע ˘למעל‰ מטעם.

(˘"פ ע˜ב ˙˘י"‚)

‚' ‡ופנים בעבו„˙ בחור י˘יב‰
כללו˙ ‰עבו„‰ ˘ל ˙למי„י ‰י˘יב‰ בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙ יכול‰ ל‰יו˙ 

ב‚' ‡ופנים:

ערליכער   ‡ַ") ˙מים  לבחור  ‰ר‡וי'  כ˙י˜ונ‰  ו‰נ‰‚‰  ‰לימו„  ס„רי  ˘מיר˙   (‡
בחור").

ב) ל‡ ר˜ ˘˘ומר ס„רי ‰לימו„, ומי„ ל‡חר ‰ס„ר סו‚ר ‡˙ ‰‚מר‡ ‡ו ‡˙ ספר 
‰פנוי  בזמן  ‚ם  ולומ„  ‰˘עון,  על  מביט  ˘‡ינו  ב‡ופן  ‰ו‡  ‰לימו„  ‡ל‡  ‰˙ני‡, 
˘מחוı לס„רי ‰לימו„ (ופ˘יט‡ ˘כל ‰‰כנו˙, לפני ‰לימו„ ול‡חרי ‰לימו„, ‡ינם 
בזמן ‰לימו„ ‡ל‡ בזמן ‰פנוי), כי, לימו„ו ‡ינו מפני ‰‰כרח, ‡ל‡ מפני יו˜ר ‰ענין.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

חל˜  ללמו„  ל‰ניחו  ˘ל‡  פַ‡רליי‚ט") 
ומˆב  למעמ„  יבו‡  ˘ל‡  ˘ב˙ור‰,  ז‰ 
‡ל‡  למוטב",  מחזירו  ˘ב‰  „"‰מ‡ור 
‰עם  לב  „"‰˘מן  ומˆב  במעמ„  י˘‡ר 
‰ז‰ ו‡זניו ‰כב„ ועיניו ‰˘ע", ˘ל‡ י‰י' 

"ו˘ב ורפ‡ לו " (י˘עי' ו, יו"„).

מסיר˙  עול,  ˘˜בל˙   – לעניננו  ונחזור 
˘ˆריך  ענין  ‡ינו  עˆמו˙ו,  ו‰נח˙  נפ˘ 
‰זמן,  על  חבל  ‰עבו„‰;  ב˘לימו˙  לבו‡ 
יום,  בכל  עבו„˙ו  לעבו„  ˆריך  ˘‰רי 
(ז‰ר  עבי„˙י '"  עבי„  ויומ‡  יומ‡  "כל 
יום  ובכל  רע"ב),   ,„ˆ ח"‚  סע"‡.  ר‰,  ח"‡ 

„ברים  עירוב  לל‡  עבו„˙ו  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 
‡חר˙,  עˆ‰  ‡ין  ובמיל‡,  כו'.  ˆ„„יים 
‡ל‡ מי„ ב˙חיל˙ ‰עבו„‰ ˆריך ל‰˙חיל 
‰נח˙   - ‰חסי„י  בי"˙  ‰‡ל"ף  עם  לחנך 
„‰˜„מ˙  ‰ענין  ˙וכן  ‚ם  ˘ז‰ו  עˆמו˙ו, 
י˘ר‡ל  בני  ˜יבלו  ˘עי"ז  לנ˘מע,  נע˘‰ 
‡˙ ‰ענין „"‡נכי ‰' ‡ל˜יך", ול‡ח"ז כל 

‰˙ור‰ כול‰.

(י"ט כסלו ˙˘י"„)

("ווָ‡ס זָ‡ל ‡יך טָ‡ן ַ‡ז מיר ווילט זיך יָ‡ 
לערנען").

ו‰ענין בז‰ – ˘כ‡˘ר י˘ ח˘˜ ללמו„, 
‡זי ‚ם כ‡˘ר ‰לימו„ ‰ו‡ "ל˘ם ˘מים", 
‰רי סוף כל סוף נ‰נ‰ ‚ם ˘כלו, וי˘ בז‰ 
כחו˙  ˘‡ר  וכל  ˘לו,  ו‰˙ענו‚  ‰רˆון 
ללמו„  ח˘˜  לו  ‡ין  כ‡˘ר  ‡בל  נפ˘ו; 
מˆ„  ‰ו‡  ˘לימו„ו  לח˘„  מ˜ום  ‡ין   –
‰‰נ‡‰ ˘לו, ו‡ז מ˜יים ‰ו‡ מˆו˙ ˙למו„ 

˙ור‰ כ˙י˜ונ‰.

˘‡ין  ‡ל‡  ‡ינ‰  ‰„ברים  ...כוונ˙ 
לו  ‡ין  ˘לע˙-ע˙‰  מ‰עוב„‰  ל‰˙פעל 
ללמו„  ח˘˜  לו  ˘‡ין  ‡ו  ללמו„,  ח˘˜ 
ב˙ור‰ ‡ו  חל˜ ‚„ול  ב˙ור‰,  מסוים  חל˜ 

חל˜ ˜טן ב˙ור‰,

ח˘˜  לו  (˘‡ין  ‚ופ‡  ˘ז‰  ‚ם  ומ‰ 
מ‰ו‰  ב˙ור‰)  מסוים  חל˜  ללמו„ 
נו‚ע  ˘ב˙ור‰  ז‰  חל˜  ˘„ו˜‡  ר‡י' 
˘לכן  ‰˙ור‰,  חל˜י  מ˘‡ר  יו˙ר  לו 
זיך  ‰ָ‡ט  יˆ‰"ר  ("„ער  ‰יˆ‰"ר  ‰˙לב˘ 

‚ילוי ‰מ˘יח – ע"י ‰נח˙ עˆמו˙ו
ענין  כללו˙  ולכן,   .  . „ו˜‡  מס"נ  ˘ל  בענין  ˆורך  י˘  ‰מ˘יח  ‚ילוי  ב˘ביל 
‰עבו„‰, ובפרט בכל זמן מ˘ך ‰‚לו˙, ˆריכ‰ ל‰יו˙ מ˙וך מס"נ, ‰יינו, ל‰ניח ‡˙ 
‰מ˘יח  ל‚ילוי  כי,   – עול  ו˜בל˙  ‡˙כפי‡  ˘ל  ב‡ופן   '‰  ˙‡ ולעבו„   ,‰„ˆ‰ עˆמו 

ב‡ים ע"י מסיר˙ נפ˘ „ו˜‡.

‰נח˙  ענין  ‰ו‡  חסי„ו˙  ˘ל  בי"˙  ˘‰‡ל"ף  ˘‡ומרים  במ‰  ‰בי‡ור  ‚ם  וז‰ו 
עˆמו˙ו, ‡˙כפי‡ ו˜בל˙ עול,

ע"פ  עבו„˙ו  ˙‰י'  ˘˙חיל‰  ב‡ופן  ‰עבו„‰  ס„ר  ל‰יו˙  ˆריך  ‰י'  „לכ‡ור‰,   -
ו‡ח"כ  ָ‡רט"),  ַ‡ן  מ˜ום ("מ'זָ‡ל ‡ים ‡ויך ‚עבן  ˙פיס˙  לו  לי˙ן ‚ם  ורˆונו,  ˘כלו 
י„ר˘ו עבו„‰ נעלי˙ יו˙ר, ב‡ופן ˘ל ‰נח˙ עˆמו˙ו. ו‡עפ"כ, מי„ ב˙חל˙ ‰עבו„‰ 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
פירו˘ "מˆ„ ‡רון" - "ב˙וך ‰‡רון"?

‡יפ‰ נ˙פר˘ בכ˙וב ˘"„ף ‰י' בולט מן ‰‡רון"? / ‡יך ˘ייך ל˘ים ‡˙ ‰ס"˙ לˆ„ ‰‡רון, 
כ‡˘ר על ‰‡רון ‰יו ˘ל˘ כיסויים? / בי‡ור ‰פלו‚˙‡ במ˜ום ‰נח˙ ‰ס"˙, בˆ„ ‰‡רון ‡ו 

ב˙וך ‰‡רון

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 196 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ין ב‰˜‰ל ‡ו „ין בכבו„ מלכו˙? / במ˜ום ˘בעלי ˙˘וב‰ עומ„ים

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙חיל˙ ‰סליחו˙ "לך ‰' ‰ˆ„˜‰"

עבו„˙ ‰‡„ם – "ˆורך ‚בו‰" ‡ו "ל‡ ‡יכפ˙ לי'"  / ‰˘פע˙ ‰˘י"˙ לי˘ר‡ל – כˆ„˜‰, ‡ו 
כמ˙נ‰ ומכר / "לך ‰' ‰ˆ„˜‰" – על י„י "ולנו בו˘˙ ‰פנים" / "‡˙ם נˆבים" – ל‡ח„ים 

כ‡ח„

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"מ עמ' 350 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
בין "חל˜ ‰יפ‰" ל"‚ורל ‰טוב" / "יבחר לנו" ו"ובחר˙ בחיים"

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ב‚„ר מˆו˙ ˙˘וב‰ ווי„וי

על  ר˜  וי„וי  „‰ו‡  מ˘מע  ˘ב˘"ס  ‡ף  לוי„וי  חט‡˙י  ב‡מיר˙  „„י  ‰פוס˜ים  במ"˘  י˜˘‰ 
˘‚‚ו˙ ול‡ על ז„ונו˙ ומר„ים / יסי˜ ע"פ ‰˘"ס במ˜"‡ ב' ‚„רים ב˙˘וב‰ ובוי„וי

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 193 ו‡ילך))

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙˘וב‰ לכל

יָך (נˆבים ל, ב) ∆̃ ל… ָּ̇ ַע„ ‰' ‡¡ ב¿ ַ ׁ̆ ו¿

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
חרי˘‰ וזריע‰ - ‰כלי לברכ‰

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
ר‡˘י˙ ‰עבו„‰ – ‰נח˙ עˆמו˙ו

עˆמו  וימסור  על ‰ˆ„  עˆמו  ˘יניח ‰‡„ם ‡˙  ר‡˘י˙ ‰עבו„‰,  ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ 
ל‚מרי ל‰˘י"˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

פירוש "מצד ארון" - "בתוך 
הארון"?

איפה נתפרש בכתוב ש"דף הי' בולט מן הארון"? / איך שייך לשים את הס"ת 
לצד הארון, כאשר על הארון היו שלש כיסויים? / ביאור הפלוגתא במקום הנחת 

הס"ת, בצד הארון או בתוך הארון

‰ז‰,  ‰˙ור‰  ספר   ˙‡ ל˜וח  ל‡מר.   '‰ ברי˙  ‡רון  נו˘‡י  ‰לוים,   ˙‡ מ˘‰  "ויˆו 
ו˘מ˙ם ‡ו˙ו מˆ„ ‡רון ברי˙ ‰' ‡ל˜יכם ו‰י' ˘ם בך לע„" (וילך ל‡, כ‰-כו). 

ובפירו˘ ר˘"י: 

„ף  ‡ומרים,  מ‰ם  י˘  ב˙ר‡:  בבב‡  י˘ר‡ל  חכמי  בו  נחל˜ו   –  '‰ ברי˙  ‡רון  "מˆ„ 
ב˙וך  מונח,  מˆ„ ‰לוחו˙ ‰י'  וי˘ ‡ומרים,  מונח;  ו˘ם ‰י'   ıמבחו מן ‰‡רון  בולט  ‰י' 

‰‡רון".

ו‰נ‰ י„וע, ˘ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙ ל‡ ב‡ "‡ל‡ לפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" (ר˘"י בר‡˘י˙ ‚, 
ח) – ומע˙‰ ˆ"ע: 

‰פירו˘ ‰פ˘וט ˘ל ‰˙יבו˙ "מˆ„ ‡רון" ‰ו‡ – ל‡ ב˙וך ‰‡רון, ‡ל‡ בˆי„ו; וכפי 
‰ספר  מונח"  ‰י'  ו˘ם   ıמבחו ‰‡רון  מן  בולט  ‰י'  "„ף  ב˙חיל‰:  מפר˘  עˆמו  ˘ר˘"י 

˙ור‰. 

 – נוסף  פירו˘  ל‰בי‡  ו‰וˆרך  ז‰,  פ˘וט  בפירו˘  ר˘"י  ‰ס˙פ˜  ל‡  ‡יפו‡  מ„וע 
("מˆ„  ‰‡רון"  "ב˙וך  מונח  ˘‰י'   - מ˜ר‡"  ˘ל  ל"פ˘וטו  מ˙‡ים  ‡ינו  ˘לכ‡ור‰ 

‰לוחו˙")?!

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ו˜יום ‰מˆוו˙ ל‡ י‰י' ב‡ופן ˘מ‚ביל ‡˙ 
עˆמו ללמו„ ˙ור‰ ול˜יים מˆוו˙ ע„ כמ‰ 
˘לו  ‰רˆון  ˘לו,  ‰˘כל  מˆ„  ˘מ˙חייב 
טרָ‡‚ט  פיל  ("ַ‡זוי  ל‡  ו˙ו  ˘לו,  ו‰ר‚˘ 
‡ון  ‚עפיל,  זיין  ‡ון  רˆון  זיין  ˘כל,  זיין 
‰ו‡  ˘כז‰  ˜יום  ˘כן,  ניט"),  ווייטער 
(ל˘ון  ˙כל‡   ‡„˘"„ ב‡ופן  מ˙חיל˙ו 
 – חז"ל  (ל˘ון  בכול‰ "  וריעו˙‡)  ˘יכול 
כ‡˘ר  ˘‚ם  ‰יינו,  ובפר˘"י),  ב  ס„,  חולין 

מ˜יים ˙ומ"ˆ, ‰רי מעורב בז‰ פני' ועכ"פ 
˘יע˘‰  ‰ס„ר  ‡ˆלו  ˘נ˜בע  כיון  ‰‚בל‰, 
ר˜ ע„ כמ‰ ˘מ˙˜בל ‡ˆלו וכפי ˘מ˙˜בל 
במיˆר  ‰ו‡  ˘עו˘‰  ענין  ˘כל  כך  ‡ˆלו, 
‰רי  ביו˙ר  ‰טוב  במ˜ר‰  ‡˘ר,  ו‚בול, 
עו„  ו‡ולי  „˜„ו˘‰,  ו‚בולים  מיˆרים  ז‰ 
‰עבו„‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ולכן  מז‰.  למט‰ 
מ˙חיל˙‰ ב‡ופן ˘מיי‚ע ‡˙ עˆמו לˆ‡˙ 

מ‰מיˆרים ו‚בולים ˘לו.

כ„י  ˘בכחו  מ‰  עו˘‰  ‰‡„ם  וכ‡˘ר 
  ̆ וכמ" ˘לו,  ו‚בולים  מ‰מיˆרים  לˆ‡˙ 
"‡˙ם  לבבכם",  ערל˙   ˙‡ "ומל˙ם 
 – ‰‡„ם  בכח  ‰ו‡  ז‰  ˘ענין  בעˆמכם", 
‡זי מוסיף ‰˜ב"‰ לע˘ו˙ ‰„בר ‰˜˘‰ על 
‰‡„ם, ˘על ז‰ נ‡מר  בבי‡˙ ‰מ˘יח "ומל 
‰סר˙  ענין  ˘ז‰ו  לבבך",   ˙‡ ‡ל˜יך   '‰
ב‡‚‰"˜  כמבו‡ר  ו‰˙‡ו‰ ‰„˜‰,  ‰˜ליפ‰ 

‰נ"ל (‡‚‰"˜ סי' „).

ל‰ניח ‡˙ ‰מˆי‡ו˙ 
ו‡˙ ‰˘כל על ‰ˆ„

‰חסי„ו˙  ˘˙ור˙  ‰ענינים  ‡ח„  וז‰ו 
˘ˆריך   – ‰עבו„‰  ב˙חיל˙  מי„  ˙ובע˙ 

ל‰יו˙ ‰נח˙ עˆמו˙ו.

 ‡ַ") פר‡י  „בר  ז‰  ‰רי  לכ‡ור‰   -
מבני-‡„ם  ˙ובעים  למ‰  וויל„˜ייט"): 
יניחו  ‰עבו„‰  ב˙חיל˙  ˘מי„  ˘כל  בעלי 
זיך  ("ָ‡ּפזָ‡‚ן  ˘כלם  ו‡˙  מˆי‡ו˙ם   ˙‡
„עם  פון  ‡ון  מˆי‡ו˙  ‡יי‚ענער  „ער  פון 
˙חיל‰  ל‰מ˙ין  ˘כל"); ˆריכים  ‡יי‚ענעם 
 ‡ַ ˘טיי‚ן  זָ‡ל  ("ער  מעט  ˘י‚„ל  ע„ 
מˆוו˙  ומ˜יים  ˙ור‰  לומ„  ˘י‰י'  ביסל"), 
ומעל‰  „ר‚‡  ממנו  י„ר˘ו  ו‡ח"כ  וכו', 
נוספ˙ – ˘עבו„˙ו ˙‰י' מ˙וך מסיר˙ נפ˘ 
 ‡ַ ָ‡ן  זיך  ("ַ‡ווע˜ליי‚ן  עˆמו˙ו  ו‰נח˙ 

זייט").

מ˙חילים  כ‡˘ר  ‰ס„ר.  ‰ו‡  כן  ל‡  ‡ך 
ללמ„ו ‡ל"ף בי"˙, מלמ„ים ‡ו˙ו מי„ ‡˙ 
‰‡ל"ף בי"˙ ˘ל חסי„ו˙ – ˘יסו„ ו˘ור˘ 
(לכל-‰פחו˙  ‰יר‡‰  ענין  ‰ו‡  ‰עבו„‰ 
יר‡‰ ˙˙‡‰) ו˜בל˙ עול  (ר‡‰ ˙ני‡ רפמ"‡), 

מבלי ל‰˙ח˘ב עם עˆמו;

‚ם  ‰„בר  מ˙˜בל  ‡ם  ˙י˙י  מ‰יכ‡   -
יזי˜  ˘ל‡  ל˜וו˙  ˆריכים  ˘‡ז  ב˘כלו, 
‰„בר  ‡ין  ‡ם  ‡בל   .  . ‰זמן  במ˘ך  ‰„בר 
מ˙˜בל ב˘כלו, ועו˘‰ו מˆ„ ˜בל˙ עול – 

‰רי ז‰ ‡ולי עו„ יו˙ר טוב!

ל‡ ל‰˙פעל מז‰ 
˘‡ין לו ח˘˜

נכנס  ˘פעם  סיפר   ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜ 
˘יו„ע  ˘‡ף  ו‰˙‡ונן,  ל‰ˆמח-ˆ„˜,  חסי„ 
ו‰ו‡  ‚„ול‰,  מˆו‰  ‰י‡  ‰˙ור‰  ˘לימו„ 
‡כן לומ„ ˙ור‰, ‡בל, ‡ין לו ח˘˜ ללמו„ 
לו  ו‰˘יב  לערנען").  ניט  זיך  ווילט  ("‡ים 
˘כמו˙ך),  (˘וט‰  "פעטַ‡ח"  ‰ˆמח-ˆ„˜: 
ללמו„  ח˘˜  לי  ˘י˘  ‡ני  ‡ע˘‰  מ‰ 



  ‰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

ומˆוו˙י'  ‰˙ור‰  עניני  ˘כל  י„וע 
בכך  כמו„‚˘   – מˆרים  יˆי‡˙  עם  ˜˘ורים 

˘בו  ‰„ברו˙,  „ע˘ר˙  ‰ר‡˘ון  ˘‰„יבור 

‰ו‡:  „מ˙ן-˙ור‰,  ‰ענין  כללו˙  מ˙חיל 

 ıמ‡ר ‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר  ‡ל˜יך   '‰ "‡נכי 

מˆרים ".

‰„ברו˙  ˘ע˘ר˙  ‰י„וע   ע"פ  ובפרט 

˘מפר˘  (כפי  מˆוו˙  ˙רי"‚  כל  כוללים 

לכל  ˘יס„  ב‡ז‰רו˙  ‚‡ון  סע„י'  רבינו 

(פר˘"י  בו   ‰˙לו יו˙  מˆוו˙  ו„יבור  „יבור 

מ˘פטים כ„, יב)) וז' מˆוו˙ „רבנן , וכל ע˘ר˙ 

‰„ברו˙ כלולים ב„יבור ‰ר‡˘ון, ו‰„יבור 

 ıמ‡ר ˘"‰וˆ‡˙יך  ז‰  על  מיוס„  ‰ר‡˘ון 

מˆרים".

יˆי‡˙  סיפור  במˆו˙  ‰חינוך  ובל˘ון 

רבו˙  מˆוו˙  לנו  "ב‡  כ‡):  (מ"ע  מˆרים  

˙ע˘‰,  ל‡  ומˆו˙  ע˘‰  מˆו˙  ז‰,  על 

ב˙ור˙נו  חז˜  ועמו„  ‚„ול  יסו„  ‰ו‡  כי 

לעולם  ‡ומרים  ‡נו  כן  ועל  וב‡מונ˙ינו, 

בברכו˙ינו וב˙פל˙נו זכר ליˆי‡˙ מˆרים".

ו‰בי‡ור בפנימיו˙ ‰„ברים:

˙ור‰  ללמו„  יוכל  ˘י‰ו„י  כ„י 

„רך  ‡ין   – כ„בעי  מˆוו˙  ול˜יים  כ„בעי 

זָ‡ל  ("ער  יˆי‡˙ו  ‰˜„מ˙  מלב„  ‡חר˙ 

˘ל  ו‚בולים  מ‰מיˆרים  ַ‡רויס˜ריכן") 

נפ˘  ˘ל  ו‚בולים  מ‰מיˆרים  ‰‚וף, 

נפ˘  ˘ל  ו‚בולים  מ‰מיˆרים  ‰ב‰מי˙, 

מ‰מיˆרים  ו‡פילו  ו‰˘כלי˙,  ‰טבעי˙ 

˘כן,  ˘ל ‰˘כל „נפ˘ ‰‡ל˜י˙ –  ו‚בולים 

„ו˜‡ ב‡ופן כז‰ יכולים ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ 

˘˜יום  ‰יינו,  רˆונך",  "כמˆו˙   ,'‰ כרˆון 

‰מˆוו˙ י‰י' ‡ך ור˜ מ˘ום ˘ז‰ו רˆונו ˘ל 

‰˜ב"‰, לל‡ ˘ום פני'...

‰˙ור‰  ˘לימו„  ‰ו‡,  ב„˙,  ‚„ול  עי˜ר 

 ראשית העבודה – הנחת עצמותו
לכאורה צריכים להמתין תחילה עד שיגדל מעט, ואח"כ ידרשו ממנו שעבודתו 
תהי' מתוך מסירת נפש והנחת עצמותו? אך לא כן הוא הסדר. כאשר מתחילים 

ללמדו אל"ף בי"ת, מלמדים אותו מיד את האל"ף בי"ת של חסידות – שיסוד 
ושורש העבודה הוא ענין היראה וקבלת עול, מבלי להתחשב עם עצמו

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. ו‰בי‡ור בז‰:

˘לפי'  כיון  ‚„ול,  ˜ו˘י  ב‰  י˘   - ‰‡רון  ב˙וך  מונח  ‰י'  ˘‰ס"˙   – זו  ˘יט‰  ‡מנם   
ˆריך ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰מלים "מˆ„ ‡רון" מפ˘וטן, ולפר˘ ˘‰כוונ‰ ‰י‡ "מˆ„ לוחו˙"; ‡ך 
˙ור‰ –  ועליו ‰י' ‰ספר  מˆ„ ‰‡רון  בולט  „ף  ˘‰י'  ב˘יט‰ ‰ר‡˘ונ‰,  ל‡י„ך ‚יס‡, ‚ם 

י˘ ˜ו˘י ‚„ול: 

ו‡ילך)   ‡ (לז,  וי˜‰ל  ובפ'  ‰‡רון,  ע˘יי˙  על  ‰כ˙וב  מˆוו‰  ו‡ילך)  י  (כ‰,  ˙רומ‰  בפ' 
"„ף"  ו‡ילו  ‰‡רון,  פרטי  כל  ˘ם  ונזכרים   – בפועל  ‰‡רון  נע˘‰  כיˆ„  ‰כ˙וב  מספר 

‰בולט מˆ„ ‰‡רון ל‡ מוזכר ˘ם כלל!

וˆריך לומר, ˘כ‡˘ר ‡מר ‰˜ב"‰ ל‰ניח ‡˙ ספר ‰˙ור‰ לˆ„ ‰‡רון, ‡ז ‰וסיף מ˘‰ 
וע˘‰ „ף ˘יבלוט מ‰‡רון; ‡בל סוף סוף מ„ובר ב„וח˜ ‚„ול, לח„˘ ˘ב˘נ˙ ‰‡רבעים 

‰וסיפו „ף ל‡רון, ל‡חר ˘במ˘ך ˜רוב ל‡רבעים ˘נ‰ ‰י' לל‡ „ף ז‰. 

לכן ‰בי‡ ר˘"י ‡˙ ˘˙י ‰˘יטו˙, כי בכל ‡ח˙ מ‰ן י˘ ˜ו˘י ‚„ול: ב˘יט‰ ‰ר‡˘ונ‰ 
˘ל‡   - "„ף"  ל‡רון  לפ˙ע  ‰וסיפו  ‰‡רבעים  ˘ב˘נ˙  לח„˘  ˆריך  לפי'  כי  „וח˜,  י˘ 
˘מענו עליו מעולם (˜ו„ם לכן); ו‡ילו ב˘יט‰ ‰˘ני' י˘ „וח˜, כי ‰˙יבו˙ "מˆ„ ‡רון" 

מ˘מעם ˘‰ס"˙ ‰י' מחוı ל‡רון ול‡ ˘‰י' ב˙וכו.

יו˙ר  מרווח   - ˘לי˘י  ב‡ופן  ‰כ˙וב  לפר˘  ‡פ˘ר  „לכ‡ור‰  בי‡ור,  ˆריך  וע„יין   .‚
מ˘˙י ‰˘יטו˙ ˘‰בי‡ ר˘"י - ו‰ו‡: 

‰ספר ˙ור‰ ‰י' מונח מחוı ל‰‡רון (וכמ˘מעו˙ ‰פ˘וט‰ ˘ל "מˆ„ ‡רון"), ‡ך ל‡ 
על "„ף ‰בולט מן ‰‡רון" ומחובר לו, ‡ל‡ על "„ף" (‡ו כיוˆ‡ בו) ‰עומ„ לˆ„ ‰‡רון 
"„ף"  מ˘‰  ‰וסיף  ‰‡רבעים  ˘ב˘נ˙  ב‰„וח˜  ˆורך  ‡ין  [˘‡ז  עˆמו  בפני  נפר„  כ„בר 

ח„˘ ל‰‡רון].

ספר‡ „‡וריי˙‡ ‰„‡  י˙  על ‡˙ר: "סבו  עוזי‡ל  בן  יונ˙ן  ב˙ר‚ום  מ˘מע  ב‡מ˙  וכן 
וסוט‰   ‡"‰ פ"ו  ˘˜לים  בירו˘למי  ‚ם  (ור‡‰  כו'"  „‡רון  ימינ‡  ˆטר  מן  ב˜ופס‡  י˙י'  ו˙˘וון 

פ"ח ‰"‚).

מ‰ טעם ל‡ פיר˘ ר˘"י כ‡ופן ז‰, ˘לכ‡ור‰ מ˙‡ים ‰ו‡ ל"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"?

„. ו‰בי‡ור בז‰: 

‰כ˙וב מ„‚י˘ ˘מ˘‰ ˆו‰ בענין ז‰ ‡˙ ‰לוים "נו˘‡י ‡רון ברי˙ ‰'". ומז‰ מ˘מע, 
˘ˆיווי ז‰ – ˘‰ספר ˙ור‰ י‰י' "מˆ„ ‡רון ברי˙ ‰'" – ‡ינו מ˙ייחס ר˜ ל‰זמן ˘ל חניי˙ 
‰מ˘כן, ‡ל‡ ‚ם לזמן ‰מסעו˙ (ומ˙‡ים ‰„בר עם סיום ‰כ˙וב: "ו‰י' ˘ם בך לע„" – ˘"ע„ו˙" 

זו נˆרכ˙ ‰י‡ בכל זמן. ור‡‰ ‚ם ר‡"ם כ‡ן).



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

וכן מובן מכללו˙ מ‰לך ‰פר˘‰, ˘ב‡‰ ב‰מ˘ך ל„ברים ˘‡מר מ˘‰ לי‰ו˘ע ב˜˘ר 
ממ˜ום  ונוסע  מטולטל  ‰מ˘כן  ‰י'  ‡ז  ו‰רי   – י„ו  על  ˘˙‰י'  י˘ר‡ל   ıל‡ר ל‰כניס‰ 

למ˜ום, ור˜ מ˘ך זמן ל‡חר ‰כניס‰ ל‡רı נ˜בע ‰מ˜ום ˘בו יעמו„. 

ולכן ‡ין ר˘"י מפר˘ ˘‰י' ‰ספר ˙ור‰ עומ„ על „בר נפר„ ‰נמˆ‡ לי„ ‰‡רון (ו‡ינו 
מחובר לו), כי „בר ז‰ ‡פ˘ר ל‡ומרו בנו‚ע ל‰זמן ˘בו ‰‡רון עומ„ במ˜ומו ‰˜בוע, ‡ך 

‡ינו מ˙‡ים לומר כן על זמן ‰מסעו˙: 

ב˘ע˙ ‰מסעו˙ ‰י' ‰‡רון מכוס‰ ב‚' כיסויים (במ„בר „, ‰-ו), ו‡ם נלמ„ ˘‰ספר ˙ור‰ 
‰י' מונח על „בר נפר„ – נמˆ‡ ˘‡ין ‰ו‡ "מˆ„ ‡רון ברי˙ ‰'", ˘‰רי ‰כיסויים חוˆˆים 

ומב„ילים בין ‰‡רון ל‰ספר ˙ור‰!

וז‰ו ‡יפו‡ ‰‰כרח לפר˘ ˘‰ספר ˙ור‰ ‰י' מונח ב‡רון עˆמו – ‡ו ב˙וך ‰‡רון, ‡ו 
ב„ף ‰בולט ממנו ומחובר ‡ליו – ˘„ו˜‡ לפי ז‰ מובן כיˆ„ ‰י' ‰ספר ˙ור‰ מונח "מˆ„ 
‡רון ברי˙ ‰'" ‚ם ב˘ע˙ ‰מסעו˙ (כי ‰כיסויים כיסו ‡˙ ‰‡רון כולו, כולל ‰„ף ‰בולט 

ממנו).

מיוס„ו˙  ˘‰ן  מ˘ום  ‰˘יטו˙  ˘˙י   ˙‡ ‰בי‡  ˘ר˘"י  עול‰  „רכנו  לפי  ו‰נ‰   .‰
ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" על ‡˙ר, וכ„רכו ב˜ו„˘; ומ„ויי˜ ‰„בר, ˘ב‚מר‡ (בב‡ ב˙ר‡ י„, ‡) 
‰בי‡ו ˘‰מחלו˜˙ מיוס„˙ ‰י‡ ב„ר˘‰ ‰נלמ„˙ מפסו˜ ‡חר (˘ב„ברי ‰נבי‡ים), ו‡ילו 

ר˘"י ל‡ ‰בי‡ו כלל, כי ‰ו‡ מב‡ר ‡˙ ‰פ˘ט כ‡ן „ו˜‡.

מ˜ור‰  י˘ר‡ל"  ˘מחלו˜˙ "חכמי  לˆיין  ר˘"י ‰וˆרך  מ„וע  ל‰˜˘ו˙,  י˘  ע„יין   ‡ך 
"בבב‡ ב˙ר‡"? ולכ‡ור‰ ‰י' לו לכ˙וב ס˙ם: "נחל˜ו בו חכמי י˘ר‡ל" – וכ„רכו ב„רך 

כלל ˘ל‡ לˆיין מ˜ורו˙ ל„בריו!

כיˆ„  ˘וכר  י˘ר‡ל  חכמי  בו  "נחל˜ו   – ˘וכר  „ין  לענין  מחלו˜˙  ר˘"י  ‰בי‡  מ˘פטים  בפ'  [ול„ו‚מ‡: 

˘מן  לענין  מחלו˜˙  ‰בי‡   ‡˘˙ ובפ'  ב);  (פ,  מˆיע‡"  בבב‡  י˘ר‡ל  חכמי  בו  "נחל˜ו  כ˙ב  ול‡  מ˘לם", 

‰מ˘ח‰ – "ונחל˜ו בו חכמי י˘ר‡ל כו'", ו‚ם ˘ם ל‡ כ˙ב ˘נחל˜ו "ב‰וריו˙" (י‡, ב). וכ‰נ‰ רבו˙]. 

ל‰˙עורר  ליי˘ב ˜ו˘י‡ ‰עלול‰  ר˘"י  רמז  ב˙ר‡"  ל"בב‡  ז‰  ˘בˆיון  לומר,  ונר‡‰ 
‡ˆל ‰˙למי„ ‰לומ„ ‡˙ פירו˘ו: 

‰נ‰ בפ' ˙רומ‰ (כ‰, י) מפור˘ו˙ מ„ו˙ ‰‡רון – "‡מ˙יים וחˆי ‡רכו ו‚ו'"; ומס˙בר 
ב‡ופן  נע˘ו  ‰‡רון  ˘מ„ו˙  ˘ם),  ב˙ר‡  לבב‡  מ˜ובˆ˙  ב˘יט‰  ˘‰וב‡  ר‡ב"„  ‚ם  (ר‡‰  ‰„בר 

‰מ˙‡ים למ‰ ˘יונח ב˙וכו. 

וחˆי ‡רכו" ‰ו‡  ˘ל "‡מ˙יים  ב‡ופן  נע˘‰  ˘‰‡רון  ˘ז‰  לומר,  מ˜ום  י˘  [לכ‡ור‰ 
כ„י ˘יוכלו ˘ני בני ‡„ם ‰נו˘‡ים ‡˙ ‰‡רון ל‰לך בין ב„י ‰‡רון, ו‡ם ‰י' ˘יעור ˜טן 

יו˙ר ל‡ ‰י' מ˜ום ל˘ני ‡נ˘ים ב‡מˆע; 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

כ˘‰˙חל˙י לעסו˜ בעניני ‰כלל ˘‡בי ‡„מו״ר ‰״ˆמח ˆ„˜" עס˜ ב‰ם, ב˜˘˙י ‡˙ 
ברכ˙ו ל‰ˆלח‰ בעבו„˙י.

מ˙חיל  ‰‚˘ם  ל‡חר  ‰נ‰  ונזרע˙  ‰נחר˘˙   ‰„˘ ‚˘ם.  כמו  ‰י‡  ברכ‰  לי:  ענ‰  ‡בי 
כ˘‡„ם  ולזרוע.  לחרו˘  ב˙חיל‰  ˆריכים  ‰טוב‰  פעול˙ו  יפעל  ˘‰‚˘ם  כ„י  לˆמוח. 

עו˘‰ מ‰ ˘ˆריך לטוב˙ ‰כלל, עוזר˙ ‰ברכ‰ ˘˙‰י' ‰ˆלח‰ בעבו„‰.

וז˜ו˜ים ‡נו  בע˙ ˆר‰,  נמˆ‡  במ„ינ˙נו   - מו‰ר״˘  - ‡מר ‡בי ‡„מו״ר  י˘ר‡ל  כלל 
לרחמים, ˘ירחם ‰˘י"˙ עלינו וי˘לח לנו ‡˙ י˘וע˙ו.

בעזר˙ ‰˘י"˙ ע˘י˙י ‡˙ כל ‰ני˙ן לע˘ו˙ לטוב˙ ‰כלל, חר˘˙י וזרע˙י, כע˙ ˆריכים 
ל‚˘ם, כלומר לברכ˙ ‰˘י׳˙ ˘י‰י' מˆמיח י˘ועו˙.

˙ועל˙  ו‰בי‡‰  ‰כלל  בעניני  ‡ז  ‡בי  ˘ל  ‰˘˙„לו˙ו  ‰˘ם  ברוך  ‰ˆליח‰  למע˘‰, 
מרוב‰ ˘ל˙˜ופ‰ מסויימ˙ ˘˜טו ‰רוחו˙ ל‚מרי.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ עמ' 13 ו‡ילך - ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ ‰מ˙ור‚ם עמ' כ‡ ו‡ילך)



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

רע˘  ˙עורר  כלפי ‰י‰ו„ים  כזו  ˘‰נ‰‚‰  ל˘ר  ו‰ב‰יר  ˙פסי˜ ‡˙ ‰‰ס˙ו˙,  ˘‰ממ˘ל‰ 
.ıל‡ר ıול בחו„‚

‰˘ר ענ‰, ˘‰ו‡ יו„ע ‰יטב כחם ‰רב ˘ל ‰י‰ו„ים ‰˜פיטליסטים בחוı ל‡רı, ‡בל 
חוסר  ו‡˙  רוסי‡  י‰ו„י  כלפי   ıל‡ר  ıחו י‰ו„י  ˘ל  יחסם ‰רחו˜  יו„ע  כך ‰ו‡  עם  יח„ 

‰סימפ˙י' – ‡ו ‰‡יב‰- כלפי ‰רבנים.

‡בי מח‰ נמרˆו˙ על „ברי ‰˘ר וˆיין ˘לפי ‰בנ˙ו ‡˙ „ברי ‰˘ר, ‡ין ‰˘ר מכיר ‡˙ 
‰פסיכולו‚י' ‰י‰ו„י˙ ו‡‰ב˙ ‰‡חים ˘ל‰ם.

ברכ‰ ‰י‡ כמו ‚˘ם, י˘ לחרו˘ ולזרוע 
‡ליי - ‡מר ‡בי - מ‚יעים מכ˙בים רבים מ‡ו˙ם ˜פיטליסטים י‰ו„יים בעלי ‰‰˘פע‰ 
בחוı ל‡רı ‰˘ו‡לים כיˆ„ עלי‰ם ל‰˙יחס לי„יעו˙ ‰עˆובו˙ ‰מ‚יעו˙ מרוסי‡ ‡ו„ו˙ 
‰י‰ו„ים  ˘ל  ורכו˘ם  חיי‰ם   ˙‡ ל‰בטיח  כ„י  לע˘ו˙  עלי‰ם  ומ‰  ˘ם,  ‰י‰ו„ים  מˆב 

ברוסי‡.

‰˘ר (ב˜ול מרו‚ז מ‡„): ומ‰ עני˙ם? ‡בי: נמנע ‡ני ע„יין מלענו˙ ל‰ם, ע„ ˘‡˘מע 
˙˘וב˙ ‰ממ˘ל‰ על ‰˘˙„לו˙י בענין. ‰˘ר: ‰רבי מליוב‡וויט˘! ‰‡ם ‡˙ם מ‡יימים 

 ?ıל‡ר ıעל ממ˘ל˙ רוסי‡ בי‰ו„ים ‰˜פיטליסטים ˘בחו

כבעוב„‰  בכך  ל‰˙ח˘ב  עליו  ‡ל‡  כ‡יום,  ‰„ברים   ˙‡ ל˜בל  ˆריך  ‰˘ר  ‡ין  ‡בי: 
˘כן ‰‡נו˘ו˙ ‰כללי˙  בכך,  י˙מכו  י‰ו„יים  ל‡  רבים  ˘‚ם ˜פיטליסטים  ביו˙ר,  רˆיני˙ 

מוכרח‰ ל‰‚יב בחריפו˙ כלפי מע˘ים ברבריים כ‡ל‰.

יעוררו   ıל‡ר  ıמחו ‰˜פיטליסטים  עם  ב˘י˙וף  מליוב‡וויט˘  ‰רבי  ‰‡ם  ‰˘ר: 
ב‰נ‰‚˙‰ ‰ביור˜רטי˙  במ˘ך ‰זמן ‰מלוכ‰ ‰רוסי˙  ˙בי‡  לכך  ‡בי:  ברוסי‡?  מ‰פכ‰ 

‰מוזנח˙.

למ˘ך  זובול˜נס˜י,  ˘ב˘„רו˙  סרפינס˜י  ‰מלון  בבי˙  כ‡סיר  ‡בי  י˘ב  ערב  מ‡ו˙ו 
על ‰˘˙„לו˙ו,  ˙˘וב‰  ל˜בל  כ„י  בי˜ר ‡ˆל ‰˘ר  ביום ‰˘לי˘י,  כ˘˘חררו‰ו  יומיים. 

וענו לו ˘במ˘ך ˘בועיים י˜בל ˙˘וב‰.

כ˘חזר ‡ז ‡בי מפטרבור‚, נול„˙ ‡˙‰ י"ב ˙מוז. לסעו„˙ ברי˙ מיל‰ ‰י' ‡בי במˆב 
רוח מרומם מ‡„ ו‡מר חסי„ו˙, סיפר סיפורים ו‰רב‰ בני‚ונים.

בסוף ‰סעו„‰, ‰˙עמ˜ ‡בי במח˘בו˙ ו˘ר ‡˙ ני‚ונו ˘ל רבנו ‰ז˜ן בן ‡רבע ‰בבו˙. 
כל ‰נוכחים נחר„ו מ˜ול ‰‚ע‚ועים ‰מרירי בו ˘ר ‡בי ‡˙ ‰ני‚ון.

בסיימו לנ‚ן, נ˘‡ר יו˘ב ˘˜וע במח˘בו˙, ופניו ‰˜„ו˘ים נ‰יו רˆיניו˙ ביו˙ר. עבר 
זמן מ‰, ו‡בי ‰חל לספר:

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ב"‡מ˙יים  ˆורך  ו‡ין  בלב„,  "‡מ˙יים"  ˘ל  ˘יעור  ‚ם  מספי˜  ‰י'  ז‰  לˆורך  ‡בל, 
‡ו˙ו  ו‚ם  כ‚),  כ‰,  (˘ם  בלב„  ‡מ˙יים  ‡ורכו  ˘‰י'  ב˘ולחן,  ‡נו  ˘מוˆ‡ים  וכפי  וחˆי". 
ז‰  ו‡"כ  בין ‡מ˙יים,  ל‰יכנס  ל˘ני ‡נ˘ים  מ˜ום  ˘‰י'  – ‰רי  כמו ‰‡רון  בב„ים  נ˘‡ו 

˘‡ורך ‰‡רון ‰ו‡ "‡מ˙יים וחˆי" ˘ייך למ‰ ˘נמˆ‡ ב˙וכו].

ומע˙‰  ‰כל.  על  ‰ן  ומוסכמו˙  ˘בכ˙ב,  ב˙ור‰  ‰ן  מפור˘ו˙  ‰‡רון  מ„ו˙  ו‰נ‰, 
יכול‰ ל‰יו˙ ˜ס"„, ˘‰מחלו˜˙ במ˜ום עמי„˙ ‰ספר ˙ור‰ מבי‡‰ עמ‰ מחלו˜˙ נוספ˙ 

- ב‚ו„ל ‰לוחו˙:

לפי ‰˘יט‰ ˘‰ספר ˙ור‰ ‰י' ב˙וך ‰‡רון – ˆריכים לומר ˘‰לוחו˙ ˜טנו˙ ‰יו ולכן 
- ‰יו  ל‡רון   ıמחו ˘ספר ‰˙ור‰ ‰י'  לפי ‰˘יט‰  ו‡ילו  ב˙וך ‰‡רון,  ל‰ס"˙  מ˜ום  ‰י' 

‰לוחו˙ ‚„ולו˙ יו˙ר ו‰ם מיל‡ו ‡˙ חלל ‰‡רון לב„ם.

וכ‡˘ר  ב˙ר‡";  "בבב‡  נמˆ‡˙  ˘‰מחלו˜˙  ר˘"י  מˆיין  ז‰,  פרט  ל‰ב‰יר  וכ„י 
‰˙למי„ יעיין ˘ם, יר‡‰ ˘‡ין ‰מחלו˜˙ ב‚ו„ל ‰לוחו˙, ‡ל‡ בפירו˘ן ˘ל מ„ו˙ ‰‡רון: 

בעל ‰˘יט‰ ˘ספר ‰˙ור‰ ‰י' מחוı ל‰‡רון – מפר˘ ‡˙ ‰"‡מ˙יים וחˆי . . ו‡מ‰ 
מיל‡ו  לב„ם  ו‰לוחו˙  כ‰ ‚„ול  ל‡ ‰י'  ˘‰‡רון  כך  טפחים",  חמ˘‰  ב‡מ‰ "ב˙  וחˆי" 

‡˙ חללו; 

 .  . וחˆי  ‰"‡מ˙יים  מפר˘ ‡˙   – ב˙וך ‰‡רון  ˘ספר ‰˙ור‰ ‰י'  בעל ‰˘יט‰  ו‡ילו 
ו‡מ‰ וחˆי" ב‡מ‰ "ב˙ ˘˘‰ טפחים", ובמיל‡ ‰י' ‰‡רון ‚„ול יו˙ר, כך ˘‰י' בו מ˜ום 

‚ם ל‰ספר ˙ור‰. 

ו„ו"˜. 



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

ועל בימ‰ ˘ל עı „ו˜‡, ‰ו‡ כ„י ˘כל י˘ר‡ל י˘מעו 
‡˙ „ברי ‰˙ור‰ ‰נ‡מרים ב‰˜‰ל. ו„ו"˜.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 326 ו‡ילך) 

במקום שבעלי 
תשובה עומדים

ו˘ב˙ ע„ ‰' ‡ל˜יך
(ל, ב)

˘בעלי  מ˜ום  חכמים  "‡מרו  ‰רמב"ם  כ˙ב 
˙˘וב‰ עומ„ין ‡ין ˆ„י˜ים ‚מורין יכולין לעמו„ בו" 
ז‰  „בר  ‰רי  ‰מפר˘ים,  ו‰˜˘ו   .(„"‰ פ"ז  ˙˘וב‰  (‰ל' 

חיי‡  "‡"ר  ‡י˙‡  ב)  (ל„,  „בברכו˙  ˘נוי',  במחלו˜˙ 
בר ‡ב‡ ‡"ר יוחנן כל ‰נבי‡ים כולן ל‡ נ˙נב‡ו ‡ל‡ 
ר‡˙‰  ל‡  עין  ‚מורים  ˆ„י˜ים  ‡בל  ˙˘וב‰  לבעלי 
מ˜ום  ‡ב‰ו  „‡"ר  ‡ב‰ו  „ר'  ופלי‚‡  זול˙ך  ‡ל˜ים 
˘בעלי ˙˘וב‰ עומ„ין ˆ„י˜ים ‚מורים ‡ינם עומ„ין", 
ו‡יך פס˜ ‰רמב"ם כר' ‡ב‰ו נ‚„ ר"י, ‰רי ‡ין ‰לכ‰ 

כ˙למי„ במ˜ום ‰רב?

וי˘ לב‡ר ז‰ ב˙רי ‡נפי:

כ˘"ס  ‰לכ‰  כלל  ˘ב„רך  ‰˘"ס  בכללי  י„וע   .‡
„ברים  במ‰  ‡ך  ו‰מ„ר˘ים.  ‰ירו˘למי  נ‚„  בבלי 
‡מורים, כ‡˘ר ברור ‰„בר בירו˘למי, מ˘‡"כ כ‡˘ר 
בבבלי ‰„בר נ˘‡ר במחלו˜˙ ‡ו בספ˜ ‰רי לפי כמ‰ 
ו‰נ‰,  ברור.  ˘˘ם ‰„בר  כבמ˜ום  „יעו˙ ‡זי ‰‰לכ‰ 
בז‰ר  ‡בל  במחלו˜˙  נ˘‡ר  „ב˘"ס  ‰ו‡,  כן  בנ„ו"„ 
(זח"‡ לט, ‡. ˜כט, ב. זח"ב ˜ו, ‡) נ˜ט בפ˘יטו˙ כ„ע˙ ר' 

‡ב‰ו, ולכן כן פס˜ינן.

מבי‡ „עו˙  לו, ‡)  בי˙ ‚„ול  חל˜  ב˘ל"‰ (ב‰˜„מ‰  ב. 
ח„‡  מר ‡מר  כי  ומסיים "„ע  בברכו˙,  ˘ם  ור"‡  ר"י 
ומר ‡מר ח„‡ ול‡ פלי‚י, ו‡ף ˘˙למו„‡ ‡מר ופלי‚‡, 
עˆמו  בפני  בענין  מ„בר  ‡ח„  כל  מחול˜ים,  ‰ם  ר"ל 
מיר‡‰,  כ˘‰ו‡  ˙˘וב‰  מבעל  ע„יף  ‚מור  ˆ„י˜  כו', 
ובעל ˙˘וב‰ ע„יף מˆ„י˜ ‚מור כ˘‰ו‡ ˘ב מ‡‰ב‰".

‡ינו  ‰רמב"ם  כי  ‰רמב"ם,  פס˜  מבו‡ר  ועפ"ז 
בבעל  ‡ל‡  ˙˘וב‰  ˘בבעלי  ‰פחו˙‰  במעל‰  מ„בר 
לפני  ‰ו‡  ונחמ„  ˘"‡‰וב   - מ‡‰ב‰  ˘˘ב  ˙˘וב‰ 

‰בור‡ כ‡ילו ל‡ חט‡ מעולם" (רמב"ם ˘ם).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 361 ו‡ילך)

דין בהקהל או דין 
בכבוד מלכות?

˙˜ר‡ ‡˙ ‰˙ור‰ ‰ז‡˙
‰מלך ‰י' ˜ור‡ מ˙חל˙ ‡ל‰ ‰„ברים כ„‡י' במס' סוט‰ על 
בימ‰ ˘ל עı ˘‰יו עו˘ין בעזר‰
(ל‡, י‡. ר˘"י)

בנו‚ע ל„ין ˜רי‡˙ מ˘נ‰ ˙ור‰ ע"י ‰מלך ב‰˜‰ל 
י„וע‰ ‰ח˜יר‰ (ר‡‰ בי‡ור ‰רי"פ פערל‡ לס‰מ"ˆ רס"‚ ח"‡ 
˘‡ח˙  ב‰מלך,  „ין  ‰וי  ‡י  ועו„)  י.  פר˘‰  ח"‚  טז.  מ"ע 

‡ו  ב‰˜‰ל,  בס"˙  ל˜רו‡  ˘עליו  ‰י‡  ‰מלך  ממˆוו˙ 
˘נ˜ר‡ו˙  ˘‰פר˘יו˙  ‰˜‰ל,  במˆו˙  „ין  ז‰  „‰וי 
בנו‚ע  לח˜ור  י˘  וכן  ‰מלך.  ע"י  ל‰˜ר‡  ˆריכים  ‡ז 
˘ל  כבו„ו  מ˘ום  נע˘˙‰  ‰‡ם   ,"ıע ˘ל  ל"בימ‰ 
בונים  לכבו„ו  ‰נ‰  ‰˜ור‡,  ˘‰ו‡  ˘מכיון  ‰מלך, 
"בימ‰ ˘ל עı", ‡ו ˘‰ו‡ מ„יני מˆוו˙ ‰˜‰ל, ˘כ„י 
˘ל  "בימ‰  ע˘ו  ‰˙ור‰  „ברי   ˙‡ י˘ר‡ל  ˘י˘מעו 

."ıע

‰„ין  למ„ים  מ‰יכן  ˙לוי'  זו  ח˜יר‰  ובפ˘טו˙ 
מפר˘˙  למ„ים  ˘‡ם  ב‰˜‰ל,  ב˙ור‰  ˜ור‡  ˘‰מלך 
‡ם  ‡ך  ‰מלך,  וחיובי  מ„יני  ˘‰ו‡  מ˘מע   - ‰מלך 
˘‰ו‡  מ˘מע  ‰˜‰ל,  בפ'  בפר˘˙נו  מ‰נ‡מר  למ„ים 

מ„יני ‰˜‰ל.

כ˙ב  ˘נ‡מר)  מ‡, ‡ „"‰  (סוט‰  ל˘"ס  בפר˘"י  ו‰נ‰, 
בפר˘˙  בספרי  כ˙ני‡  מלך ‰י‡  י„  על  "ו‡ו˙‰ ˜ריי' 
‰מלך '‡˙ מ˘נ‰ ‰˙ור‰ ‰ז‡˙', ‡ין ˜ורין ביום ‰˜‰ל 
‡ל‡ במ˘נ‰ ˙ור‰", ומ˘מע ˘מפר˘ ˘„ין ˜רי‡‰ זו 
ל˘ון  פ˘טו˙  מ˘מעו˙  ‰ו‡  „כן  ‰מלך,  מחיובי  ‰י‡ 
חזן  עלי'  יו˘ב  "ו‰ו‡  פירו˘ו)  ˜‡י  („עלי'  ‰מ˘נ‰ 
כו'  לס‚ן  כו'  לר‡˘ ‰כנס˙  ונו˙נ‰  ס"˙  נוטל  ‰כנס˙ 
לכ‰"‚ וכ‰"‚ נו˙נ‰ למלך, ˜ור‡ יו˘ב", ˘כל פרטים 
‰ם,  ע"ב)  ˘ם  (סוט‰  „מלך"  כבו„ו  מ˘ום  "כול‰  ‡לו 
‰מלך  ע"י  ‰˙ור‰  ˜רי‡˙  ˘‚ם  ר˘"י  מפר˘  ולכן 
בנו‚ע  וכן  ומ„יני ‰מלך ‰ו‡.  מ"פר˘˙ ‰מלך"  נלמ„ 
ל"בימ‰ ˘ל עı" מ˘מע מל˘ון ‰מ˘נ‰ ˘‰ו‡ מכבו„ 
˘ל  בימ‰  לו  "עו˘ין  ‰ו‡  ˘ם  ‰ל˘ון  ˘‰רי  ‰מלך, 

עı", ˘‰בימ‰ נע˘י˙ ב˘ביל ‰מלך, ומ˘ום כבו„ו.

מ˘‡"כ בפירו˘ו לפר˘˙נו, כ˙ב ר˘"י פרטים ‡לו 
˘פרטים  ומ˘מע  ‰˙ור‰",   ˙‡ "˙˜ר‡  על  בפירו˘ו 
‡לו ‰ם „ינים במˆוו˙ ‰˜‰ל, „ז‰ ˘‰מלך ‰י' ˜ור‡, 

כ

חרישה וזריעה - הכלי לברכה
בעזרת השי"ת עשיתי את כל הניתן לעשות לטובת הכלל, חרשתי וזרעתי, כעת 

צריכים לגשם, כלומר לברכת השי" ת שיהי' מצמיח ישועות

‰ברכ‰ ˘ור‰ במ˜ום ˘י˘נ‰ עבו„‰ בפועל 
עם ‡בי [‡„מו"ר  כ˘טייל˙י  ˙רס"ח,  מנחם ‡ב  בחו„˘  במרינב„,   ıמטיולי ‰˜י ב‡ח„ 
ב˜˘ר  בפטרבור‚  לבˆע  עלי  ˘‰וטל‰  ‰כלל  מעבו„˙  „ו"ח  לו  מסר˙י  נ"ע],  ‰ר˘"ב 

מ-212  י‰ו„יו˙  מ˘פחו˙  ל‚ר˘  ‰‰י‡]  בע˙  ‰מינסטריום  [יו"ר  סטוליפין  ˘˙יכנן  ל‚זירו˙ 
עיירו˙ וי˘ובים.

˘‰כל  ˘י˙ן ‰˘י״˙  ברכ‰,  מב˜˘  כע˙ ‡ני  ל‡בי:  מסיר˙ ‰„ו"ח ‡מר˙י  כ˘סיימ˙י 
י˙בˆע לטוב˙ ˘˙ים ע˘ר‰ ‡לף ‰נפ˘ו˙ ‰נ˙ונו˙ בסכנ˙ ‡יבו„ ב˙י‰ם ו˜יומם.

בעלי  י„י  על  לטוב˙ם  ב"‰  ˘נע˘˙‰  כזו,  מ‡ומˆ˙  עבו„‰  ‡חרי  ‡בי:  לי  עונ‰ 
‰‰˘פע‰ ‰‚„ול‰ בחו‚י ‰מלוכ‰, ז˜ו˜ים לברכ‰, וברכ‰ יכול‰ לעזור.

ברכ‰ - ‡מר ‡בי - ˘ור‰ במ˜ום ˘י˘נ‰ עבו„‰ בפועל.

‰י' ז‰ ב˘נ˙ ˙רל"ט, כ˘‰חלו ל״ע ‰ס˙ו˙ ‰פו‚רומים ברוסי‡.

‡בי ‡„מו"ר מ‰ר״˘ נסע ‡ז מספר פעמים לפטרבור‚, ובחו‚י מלוכ‰ ˘ונים ‰בטיחו 
לו ˘יפסי˜ו ‡˙ ‰‰ס˙ו˙.

 ıבחו מבי˜ורו ‰˜ˆר  כ˘חזר ‡בי  ב˜יוב־ניעזין,  ˙ר״מ ‰פו‚רום  ב˘נ˙   ıפר˘ ל‡חר 
ל‡רı, נסע מי„ לפטרבור‚, וב‡מˆעו˙ ‰פרופסור יוזף ברטנסון נ˙˜בל ‡ˆל ˘ר ‰פנים.

‰בטח˙ו  על  ל˘ר  ו‰עיר  ‡ז,  ˘˘רר‰  ‰פו‚רומי˙  מ‰רוח  מ‡„  ממורמר  ‰י'  ‡בי 

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
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‰„רך  זו‰י  ‰‡מור  ‰רי   - ל˘וב  ‡ופן  וב‡יז‰  ל˘וב  מ‰  על  פרטים  יו„עים  וכ˘‡ין 
‰כולל˙ ‰כל. ובו„‡י למו˙ר ל‰‡ריך ˘‡ורח חיים על פי ‰˙ור‰ ‡ינו מו‚בל לר״‰ ויום 
‰ם  רבים  ‰חול  ימו˙  ו‰רי  כפ˘וטו,  יומי  ‰יום  בחיי  ‡ם  כי  טוב  ויום  ו˘ב˙  ‰כפורים 

בכמו˙ מ‡˘ר ימי ‰˘ב˙ ויום טוב, ו‰ם ‰„ור˘ים ז‰ירו˙ נוספ˙.

‡בל כ‡מור כל ז‰ יכול ל‰ע˘ו˙ וˆריך ל‰ע˘ו˙ מ˙וך ˘מח‰ ובטחון.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' ˘מז)

חרט‰ ‚מור‰ על ‰עבר ו˜בל‰ טוב‰ על ל‰ב‡
˜בל˙י מכ˙ביו . . ‡˘ר בו ˘ו‡ל ˙˜נ‰ ו˙˘וב‰ על ‡˘מיו וחט‡יו.

על  טוב‰  ו˜בל‰  ‰עבר  על  ‚מור‰  חרט‰  ‰ו‡  ו˙˘וב‰  ב˙˜נ‰  ‰ר‡˘ון  ˙נ‡י  ו‰נ‰ 
ל‰ב‡ ˘ל‡ י˘וב לכסל‰ עו„. ומכ‡ן ול‰ב‡ ‰נ‰ י˜בע לו ב˙ור ˙˜נ‰ ו˙˘וב‰ ˘יעורים 
על ‰˘יעורים ‰ר‚ילים  נוסף  ז‰ ‰ו‡  כל  כמובן  וזו‰ר.  ˙‰לים  ב‡מיר˙ ‡ו˙יו˙ ‰˙ור‰, 

˘כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל ˆריך ל˜ח˙ם עליו בלי נ„ר.

ל‰˘פיע  ו‰עי˜ר  וברכו,  רב‡", ˜„ו˘‰  ˘מי׳  י‰‡  ב‡מיר˙ "‡מן  בז‰ירו˙  י˘˙„ל  כן 
י˘ר‡ל,  ול‡‰ב˙  ˙ור˙ו ‰˜„ו˘‰  ל‡‰ב˙  י˙ברך,  ל‡‰ב˙ ‰˘ם  ל˜רבם  י˘ר‡ל  יל„י  על 

˘כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‰ם ‰ו‡ בן ל‰˘ם ‡ל˜ינו.

ובטח יו„יעני מ‰ ˘עו˘‰ בכל ז‰. כן יו„יעני ‡ם לומ„ ב‰י˘יב‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˜ט)

על  חרט‰  ל‰יו˙  ˘ˆריך  פ˘וט  ז‰  ‚ם  ל˙˘וב‰, ‰נ‰  ‰„רך  ˘כו˙ב ‡יזו ‰י‡  ...ומ‰ 
ב'וע˘‰   – במע˘‰  ו˜יום  זו,  ל˜בל‰  מ˙‡ימ‰  ו‰נ‰‚‰  ל‰ב‡,  על  ו‰עי˜ר ˜בל‰  ‰עבר, 
טוב' ‡˘ר עליו לע˘ו˙ וב'סור מרע' ממˆו˙ „׳ ‡˘ר ל‡ ˙ע˘ינ‰, ובו„‡י ל„ע˙ ‡˙ כל 
ז‰ מובן ˘ˆריך ללמו„ ‰לכו˙ ‰ˆריכו˙ בחיי ‰יום יומיים, ולחזור עלי‰ם ע„ ˘‰˙למו„ 
יבי‡ לי„י מע˘‰. ולסייע˙‡ „˘מי‡, ‰נ‰ מוכרח ˘בכל יום ‡חר ˙פל˙ ‰ב˜ר י‡מר כמ‰ 
בחיים,  ‰‡„ם  „רך  ‰מ‡יר‰  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  בלימו„  ˘יעור  י˜בע  וכן  ב˙‰לים,  פר˜ים 

ו‰˘י״˙ יˆליחו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' פח)

י

תחילת הסליחות "לך ה' הצדקה"
עבודת האדם – "צורך גבוה" או "לא איכפת לי'"  / השפעת השי"ת לישראל – 

כצדקה, או כמתנה ומכר / "לך ה' הצדקה" – על ידי "ולנו בושת הפנים" / "אתם 
נצבים" – לאחדים כאחד

"‡˘רי",  ˙פיל˙  ‰˜„מ˙  ל‡חר  ˜ו„˘,  ˘ב˙  במוˆ‡י  ˘‡ומרים  ‰סליחו˙  ר‡˘י˙ 
‰ו‡ ‰פסו˜ („ני‡ל ט, ז) "לך ‰' ‰ˆ„˜‰ ולנו בו˘˙ ‰פנים".

יסו„י  ענין  טמון  בו  ‡˘ר  ‰סליחו˙,  ˙חיל˙  ˘‰ו‡  ז‰  בפסו˜  ˘נרמז  מ‰  לב‡ר  וי˘ 
ל‡„ם  לו  י˘  כיˆ„  יבו‡ר  ובו  ‰˘נ‰,  „ר‡˘  ‰„ין  ליום  ‰‰כנ‰  בעבו„˙  ביו˙ר  ונעל‰ 

ל‚˘˙ ‡ל ‰˜ו„˘, ו‰י‡ך יוכל ל‰˘פיע עליו רוב ˘פע ˜ו„˘ מ‡„ון ‰כל.

מחוטב   .  . כולכם  ניˆבים ‰יום  פר˘˙נו "‡˙ם  בפ˙יח˙  ‚ם  רמוז‰  זו  נעלי˙  ועבו„‰ 
עˆיך ועו„ ˘ו‡ב מימך", ˘פר˘‰ זו ‰י‡ ‰כנ‰ לר‡˘ ‰˘נ‰ ונ˜ר‡˙ לעולם ˜ו„ם ר‡˘ 

‰˘נ‰, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

עבו„˙ ‰‡„ם – "ˆורך ‚בו‰" ‡ו "ל‡ ‡יכפ˙ לי'"
בז‰  לפר˘  ˘י˘   ,"‰˜„ˆ‰  '‰ "לך  ‰˘י"˙  כלפי  ˘‡ומרים  מ‰  לב‡ר  י˘  ו˙חיל‰ 

˘נ˙ינ˙ו ˘ל ‰˘י"˙ ‰י‡ ב˙ור˙ ˆ„˜‰ בל‡ ˘‰מ˜בל ‰ו‡ ר‡וי ‡לי'.

„‰נ‰, במ˙ן ‡„ם ‡ל זול˙ו יי˙כנו ‡ופנים ˘ונים: י˘ ו‰‡„ם מ˜בל ˙מור‰ ‡ל נ˙ינ˙ו, 
וכמו מוכר ‰מ˜בל ‡˙ „מי ‰מ˜ח מי„י ‰לו˜ח, ו˙מור˙ ז‡˙ נו˙ן לו ‡˙ ‰חפı; וי˘ ˘נו˙ן 
מ˙נו ‡ל רע‰ו, ו‚ם ב‡ופן ז‰ ‰רי י˘ ˙מור‰ כל ˘‰י‡ לנ˙ינ‰ ˘‰רי "‡י ל‡ו „עבי„ לי' 
נייח‡ לנפ˘י' ל‡ ‰וי י‰יב לי' מ˙נ˙‡" (ר‡‰ ‚יטין נ, ב ועו„); וי˘ נ˙ינ‰ ˘‰י‡ ב˙ור˙ ˆ„˜‰, 

ו‰יינו ˘‡ינו מˆפ‰ ל˜בל מ‡ומ‰ מ‡˙ ‰מ˜בל ונ˙ינ˙ו ‰י‡ לל‡ ˙מור‰ כלל.

[ב‰ב‡ ל˜מן, ר‡‰ ˘ל"‰ ˘ער ‰‚„ול כט, ב ו‡ילך (˘‰בי‡ מעבו„˙ ‰˜ו„˘ חל˜ ‰עבו„‰ ב˙חיל˙ו), 
ובמ‡מר „"‰ "ל‡ ˙‰י' מ˘כל‰" ˙˘י"ב – ˙ור˙ מנחם ח"„ עמ' 324 ו‡ילך]

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יינ‰ ˘ל ˙ור‰
החסידות דרך עלל הפרשה בעניני ביאורים
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וב‰˘פע˙ ‰˘י"˙ ‡ל י˘ר‡ל עם ˜רובו, ‡ף ˘לכ‡ור‰ ‰˘פע‰ ונ˙ינ‰ זו ב‡‰ מחמ˙ 
˘פעמים  חז"ל,  ב„ברי  ‡ופנים  כמ‰  בז‰  מˆינו  מ˜ום  מכל  ˘עו˘ים,  ‰מˆוו˙  ו˙מור˙ 
מ˘מע ˘‡ין ‰מˆוו˙ נו‚עו˙ ‡ליו י˙' כלל – "וכי מ‰ ‡יכפ˙ לו ל‰˜ב"‰ מי ˘˘וחט מן 
ב‰ם ‡˙ ‰בריו˙"  לˆרוף  ני˙נו ‰מˆוו˙ ‡ל‡  ל‡  מן ‰עורף, ‰וי  ˘˘וחט  מי  ‰ˆו‡ר ‡ו 
(בר‡˘י˙ רב‰ פמ"„). וי˘ מ˜ומו˙ ˘מ‰ם מובן, ˘‰מˆוו˙ ‰ן "ˆורך ‚בו‰", ˘‰˘י"˙ ˆריך 

‡ו˙ן וחפı ב‰ם, וכמו ˘‡מרו במ„ר˘ (‡יכ‰ רב‰ פ"‡ ל‚) ˘"בזמן ˘י˘ר‡ל עו˘ים רˆונו 
˘ל ‰˜ב"‰ מוסיפין כח ב‚בור‰ ˘ל מעל‰".

 ˙‡ ‰˘י"˙  כ˘בר‡  ‡˘ר  ‚„ול  יסו„  בס‰"˜  ˘‰וב‡  מ‰  פי  על  ‰ו‡  ‰„בר  ובי‡ור 
עולמו, ל‡ ‰יו ‰נבר‡ים ‰נחו˙ים ‰˘פלים מסו‚לים ל˜בל ול˜לוט ‚ילוי ‡ורו י˙', ובכ„י 
ˆמˆומים  ˘ל‡חר  וע„  כביכול,  עˆמו   ˙‡ ‰בור‡  ˆמˆם  ‰˜„ו˘‰  ‡ור  ב‰ם  ‚ם  ˘י‡יר 
מ‚ילוי ‡ורו  מ˜ˆ˙  בפנימיו˙ם  ול˜לוט  ל˜בל  יכולים ‰נבר‡ים  לבו˘  ולבו˘ ‡חר  רבים 

י˙'.

לו  ˘"מ‰ ‡יכפ˙  ‚בו‰" ‡ו  "ˆורך  חז"ל, ‡ם ‰עבו„‰ ‰י‡  מ‡מרי  בין  וז‰ו ‰חילו˜ 
ל‰˜ב"‰", „ל‚בי ‰בור‡ י˙"˘ בעˆמו˙ו, ‰נ‰ בו„‡י ‡ין ˘ום „בר ‰ח˘וב בפניו, ו‰כל 
בחינ‰  ול‚בי  כלל,  כל‡ ‰יו  ח˘ובים  ו‰רי ‰ם  לפניו,  ומבוטלים  ובטלים  כ˜ליפ˙ ‰˘ום 
י˙'  ‡ורו  וˆמˆם  עˆמו  ˘‰לבי˘  כפי  ‰˜ב"‰  ‡ור  ל‚בי  ‡ך  לו".  ‡יכפ˙  "מ‰  נ‡מר  זו 

בˆמˆום ‡חר ˆמˆום, ‰נ‰ ‰עבו„‰ ‰י‡ "ˆורך ‚בו‰", ונח˘ב˙ ‡ˆלו י˙'.

‰˘פע˙ ‰˘י"˙ לי˘ר‡ל – כˆ„˜‰, ‡ו כמ˙נ‰ ומכר
‰ם  כן  ל‡ו,  ‡ם  י˙'  ‡ˆלו  נח˘ב˙  ‰י‡  ‡ם  ‰נבר‡ים  בעבו„˙  חילו˜  ˘י˘  וכ˘ם 
‰מ˘כ‰  ‰י‡  ‡ם  ‰נבר‡ים,  ‡ל  ‰˘י"˙  ˘ממ˘יך  ‰‰מ˘כ‰  ל‡ופן  בנו‚ע  ‚ם  ‰„ברים 
˘ל  במ˜ור‰  ˙לוי  ז‰  ˘‰רי  כלל,  ˙מור‰  בל‡   "‰˜„ˆ" ‡ו  וכיוˆ‡  "מ˙נ‰"  ˘בבחינ˙ 

‰‰˘פע‰ ‡ם מעˆמו˙ו י˙' ‡ו מכפי ˘ˆמˆם עˆמו:

ˆמˆום,  ‡חר  בˆמˆום  ˘נ˙לב˘  כפי  ‰˜ב"‰  ˘ל  מ‡ורו  ˘פע  לי‰ו„י  נ˘פע  כ‡˘ר 
ו‡˘ר ˘ם י˘ לעבו„˙ ‰‡„ם ח˘יבו˙ ומעל‰, ‰נ‰ ˘פע ז‰ ‡ינו ב‡ ב˙ור˙ חינם וˆ„˜‰, 

˘‰ל‡ עבו„˙ו נח˘ב˙ ˘ם, ו‰‰˘פע‰ ‰מ‚ע˙ לו ‰י‡ ˙מור˙ עבו„˙ו.

˘ום  בו„‡י ‡ין  בעˆמו˙ו, ‰נ‰  י˙"˘  מ‡˙ ‰בור‡  על ‰˘פע‰ ‰ב‡‰  מ„ובר  ‡ך ‡ם 
„בר ‰ח˘וב בפניו, ו‰כל בטלים ומבוטלים לפניו, ו‰רי ‰ם ח˘ובים כל‡ ‰יו כלל. ו‡ם 
עו˘‰ ‰י‰ו„י מˆו‰ ‡ו עוב„ ‰˘י"˙ בלבו ומוחו, ונמ˘ך לו ‡יז‰ ˘פע מעˆמו˙ ‰בור‡ 
‡ל‡  י˙',  ל‚ביו  כלל  נח˘ב˙  ‡ינ‰  ˘‰רי  עבו„˙ו,  ˙מור˙  זו  ‰˘פע‰  ‡ין  ‰נ‰  י˙"˘, 

‰‰˘פע‰ ‰י‡ ב˙ור˙ "ˆ„˜‰", כ‡„ם ‰נו˙ן בל‡ ˘˜יבל ˙מור‰ וטוב˙ ‰נ‡‰ כלל.

בני  עבו„˙  ˙מור˙  ˘ב‡‰ ‡חרי ‰ˆמˆום ‰י‡  כפי  מ‡ור ‰˜„ו˘‰  ˘‰‰˘פע‰  ונמˆ‡ 
˙מור‰ ‡ל ‰עבו„‰.  נח˘ב˙  ו‡ינ‰  ב˙ור˙ ˆ„˜‰  י˙' ‰י‡  מעˆמו˙ו  ו‰‰˘פע‰  י˘ר‡ל, 
ו‰ו‡ מ‰ ˘‡ומרים בסליחו˙ "לך ‰' ‰ˆ„˜‰", ˘כ‡˘ר ‰‰מ˘כ‰ ‰י‡ ממ‰ו˙ו ועˆמו˙ו 

יח

תשובה לכל
חרטה על העבר וקבלה על העתיד, הטבת העבר ושיבה למקור; התשובה 

אפשרית אצל כל יהודי ובכל מצב, אין להתפעל מקשיים

יָך ∆̃ ל… ָ ַע„ ‰' ‡¡ ּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ו¿
(נˆבים ל, ב)

 

‰˘יב‰ ‡ל ‰מ˜ור
˘ני סו‚ים כלליים בעבו„˙ ‰˘ם: עבו„˙ ‰ˆ„י˜ – ˘עי˜ר עס˜ו ‰ו‡ בענינים ח„˘ים 

ו‰י˘‚ים ח„˘ים; ועבו„˙ בעל ‰˙˘וב‰ – ‰עוס˜ בעי˜ר ב˙י˜ון ו‰טב˙ ‰עבר. 

˘לפני  ˙˘וב‰ – ‰˘יב‰ ‡ל ‰מ˜ור – ‰נ‰ ‰פירו˘ ‰ו‡  ˘ל  יו˙ר  במובן ‰נעל‰  ‚ם 
כן ‰י' ˜רוב למ˜ור ונ˙רח˜ ממנו. כיון ˘‰נ˘מ‰, ˜ו„ם ˘יר„‰ למט‰ ל‰חיו˙ ‡˙ ‰‚וף, 
ל‚וף,  יור„˙  ‰י‡  כ‡˘ר  ‚ם  רוחני˙  ˙‰י'  ˘‰נ˘מ‰  לר‡ו˙  וי˘  ט‰ור‰,  רוחניו˙  ‰י˙‰ 

וי˙יר‰ מזו – עלי' לפעול על ‰‚וף ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘‚ם ‰ם י‰יו רוחניים.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו עמ' ˜י„-˜טו)

...במ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ „רך ˙˘וב‰, ‰נ‰ לכל לר‡˘ עלי ל‰˜„ים נ˜ו„‰ בענין ‰˙˘וב‰ 
ומוחלטי  ‚מור  ובטחון  ‰˘מח‰  ענין  ‰ו‡  ˘ל‰,  מ‰יסו„ו˙  ˘‡ח„  ‰חסי„ו˙,  מ˙ור˙ 

בבור‡ ‰עולם ומנ‰י‚ו,

˘ענין ‰˙˘וב‰ ‡ינו „ו˜‡ על עון, כי ‡ם, וזו‰י ‰נ˜ו„‰ ‰˙יכונ‰ בכל סו‚י ˙˘וב‰, 
‰˘יב‰ למ˜ור ולר‡˘י˙ ‰כל ‡ל ‰‡ל˜ים ‡˘ר בר‡נו, ע"י ‡ורח חיים מ˙‡ים ל‰ור‡˙ 
‰ˆ„י˜  וע„  ˘ב˜לים  מ‰˜ל  ˙˘וב‰  ‡ופני  בכל  ‰˘ו‰   „ˆ וז‰ו  חיים,  ˙ור˙  ˙ור˙נו 

˘בˆ„י˜ים, ‡˘ר על כולם י˘ חיוב ‰˙˘וב‰.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

לרמז ב‡יז‰ ‡ופן חמור ע˘‡ו ‰ו‡), ˘פיר 
יˆ‡ עˆם ‰חיוב ˘ל וי„וי.

‰ו‡  לכ˙חיל‰  ‰וי„וי  ˘לימו˙  ומ"מ 
עוי˙י  חט‡˙י  ‰˘ם  "‡נ‡  כ˘מזכיר  „ו˜‡ 
במע˘י  ובו˘˙י  נחמ˙י  ו‰רי  כו'  פ˘ע˙י 
(ובס‰מ"ˆ  ז‰"  ל„בר  חוזר  ‡יני  ולעולם 
ל‰וסיף  ‚ם  ‰˘לם  וי„וי  בנוסח  נ˜ט  ע‚  מ"ע 

על  חרט‰  ‚ם  כ‡ן  י˘  ‡ז  כי  כפר‰),  ב˜˘˙ 

ז‰  ולענין  וכו',  לו  ˘י˙כפר  ע"מ  ‰עבר 

‡˘מ˙ו  על  ול‰˙עˆב  ל‰˙וו„ו˙  ˆריך 

˘מ˘לימו˙  כיון  וכו',  ומר„  ˘‰זי„  במ‰ 

‰עבר  על  וי„וי  ‚ם  ˘י‰י'  ‰ו‡  ‰˙˘וב‰ 

ול‡ ר˜ ˜בל‰ לע˙י„, ולכן ˆריך לפרט כל 

‰ל˘ונו˙ „חט‡˙י עוי˙י פ˘ע˙י כו'.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

י˙', ‰נ‰ ל"ˆ„˜‰" ˙יח˘ב, כי ‡ין ‰עבו„‰ נח˘ב˙ לכלום ל‚ביו.

"לך ‰' ‰ˆ„˜‰" – על י„י "ולנו בו˘˙ ‰פנים"
ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‰כיˆ„ יבו‡ ‰‡„ם למ„רי‚‰ זו ˘יומ˘ך לו ˘פע מ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘ 
עˆמו ˘ל‡ על י„י ˆמˆומים ו‰˙לב˘ו˙, ‰˘פע‰ ˘בבחינ˙ "ˆ„˜‰", ˘עבו„‰ זו נרמז˙ 

ב‰מ˘ך ‰כ˙וב "ולנו בו˘˙ ‰פנים":

יר‚י˘ ‰יטב  כ‡˘ר  מעˆמו˙ ‰בור‡, ‰י‡  ל˜בל ‰˘פע‰  יכול ‰‡„ם  ב‰  ‰„רך ‡˘ר 
ב‡מ˙  ‡˘ר  מוח˘י˙  ו‰ר‚˘‰  ל‰כר‰  ל‰‚יע  ‰‡„ם  ˘ˆריך  ‰פנים",  בו˘˙  "לנו  כיˆ„ 

כלפי ‰בור‡ י˙"˘ ‰ו‡ ‡ינו ˙ופס מ˜ום כלל, ומ‡ומ‰ ‡ינו יכול ל‰יח˘ב ‡ˆלו.

‡ל‡  מˆי‡ו˙  ˘ום  לו  ו‡ין  כלל,  מ˜ום  ˙ופס  ˘‡ינו  ˘מר‚י˘  למˆב  מ‚יע  וכ‡˘ר 
בו ‰‰˘פע‰  ˘˙ימ˘ך  ר‡וי  ל"כלי"  נע˘‰ ‰ו‡  בפני ‡„ון ‰כל, ‡זי  ומבוטל  בטל ‰ו‡ 

˘ב˙ור˙ "ˆ„˜‰" מעˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘.

ו‰ו‡ מ‰ ˘‡מר ‰נבי‡ (י˘עי' נז, טו) "מרום ו˜„ו˘ ‡˘כון ו‡˙ „כ‡ ו˘פל רוח", ˘מי 
˘ל  ב‰ר‚˘‰  ˘נמˆ‡  ‡ו˙ו  ז‰  ‰רי  ו˜„ו˘",  "מרום  מ˙‚ל‰  ובו  ˘וכן  בו  ‡˘ר  ז‰  ‰ו‡ 

"„כ‡ ו˘פל רוח", ˘מ˘פיל עˆמו ובטל ל‚מרי ‡ל יוˆר ‰כל.

"‡˙ם נˆבים" – ל‡ח„ים כ‡ח„
ועבו„˙ ‰ביטול ‡ל ‰בור‡ נ˙ב‡ר‰ ברי˘ פר˘˙ ניˆבים ˘לעולם נ˜ר‡˙ ˜ו„ם ר‡˘ 

‰˘נ‰:

לפני  ‰ניˆבים  י˘ר‡ל  בני  ובבין  ‰˘נ‰,  ר‡˘  יום  על  ˜‡י   – ‰יום"  ניˆבים  "‡˙ם 
‰˘י"˙ ביום ‰„ין פיר˘ ‰כ˙וב ע˘ר מ„ר‚ו˙, מ˙חיל ב"ר‡˘יכם ˘בטיכם", וע„ "חוטב 
עˆיך ו˘ו‡ב מימיך", וכל ‡ו˙ן ע˘ר ‰מ„ר‚ו˙ וסו‚ים ˘בי˘ר‡ל, ‰רי ‰ם עומ„ים ב‡ופן 

˘ל "כולכם", ב‡ח„ו˙ וב‰˘וו‡‰.

חוטב  עם  ‡מ˙י˙  ב‰˘וו‡‰  לעמו„  ˘בטיכם"  "ר‡˘יכם  ˘‰ו‡  י‰ו„י  ˘יוכל  ובכ„י 
‰עˆים ו˘ו‡ב ‰מים, ‰רי ˆריך לז‰ עבו„‰ וי‚יע‰, ˘יבטל עˆמו וי˘בור ‰ר‚˘˙ מˆי‡ו˙ו 

‰עˆמי˙ ע„ כ„י כך ˘יר‚י˘ עˆמו ב‰˘וו‡‰ ‡מ˙י˙ ‡ל חוטב עˆים נחו˙ ו˘פל.

‚˘מי˙  ‰˘פע‰  ‰‡„ם  מב˜˘  בו  ‡˘ר  ‰˘נ‰,  ר‡˘  יום  ‡ל  ‰כנ‰  ‰י‡  זו  ועבו„‰ 
וממיל‡  ‰בור‡,  ‡ל  מוחלט  ביטול  ˘ל  במˆב  עˆמו  מעמי„  ˘כ‡˘ר  רוחני˙,  ו‰˘פע‰ 
ו‡זי  י˙"˘,  מעˆמו˙ ‰בור‡  ל‰מ˘כ‰  כלי  נע˘‰  ב‡˘ר ‰ו‡, ‰רי  י‰ו„י  כל  עם  מ˙‡ח„ 

נ˘פעו˙ עליו כל ‰‰˘פעו˙ ב‚˘ם וברוח במרחב וב‰פל‚‰ – "לך ‰' ‰ˆ„˜‰".



פניניםפנינים

‰רב ˘מ˜בלים ‰ר˘עים.

‰טוב  ‚ורל  על  י„י  ב"‰נח˙  ר˘"י  מרמז  ז‰  ענין 
"חל˜ים",  ˘ני  כ‡ן  ‡ין  כי  לך",  ˜ח  ז‰   ˙‡ לו  לומר 
‡ינו  ו‰‡„ם  ‰˜„ו˘‰.  „רך  בלב„,  ‡ח„  „רך  ‡ל‡ 
"בורר" „רך ‡ל‡ "לו˜ח" ‡˙ ‰„רך ‰נכונ‰. ו‚ם, כ‡ן 
בחיר˙ ‰נ˘מ‰,  פי ‰˘כל, ‡ל‡ ‰י‡  על  ‡ין ‰בחיר‰ 
‰˘כל.  מן  ˘למעל‰  ב‡ופן  ‰˜„ו˘‰  בˆ„  ˘בוחר˙ 
ענין  ‰ו‡  ˘"‚ורל"  מ‡חר  ‰טוב",  "‚ורל  נ˜ר‡  ולכן 

˘למעל‰ מן ‰˘כל (ר‡‰ ‡‚‰"˜ סו"ס ז).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 278 ו‡ילך)

"יבחר לנו" ו"ובחרת בחיים"
‰חיים ו‰מו˙ נ˙˙י ‚ו' ובחר˙ בחיים
(ל, יט)

פר˘˙ נˆבים "˜ורין לעולם ˜ו„ם ר"‰" (ל˜ו"˙ רי˘ 
פר˘˙נו), ומכיון ˘"‰כל ‰ולך ‡חר ‰ח˙ום" (ברכו˙ יב, 
בינ‰  ‰˜˘ר  מרומז  נˆבים  פ'  ˘בסיום  מובן  ‰רי   ,(‡

לר‡˘ ‰˘נ‰:

בחיר˙   ˙‡ מעוררים  ˘בו  ‰זמן  ‰ו‡  ‰˘נ‰  ר‡˘ 
לפני  ומב˜˘ים  ˘‡ומרים  כמו  י˘ר‡ל,  בעם  ‰˜ב"‰ 
‰„רך  ו‰נ‰,  נחל˙נו".   ˙‡ לנו  "יבחר  ˘ופר  ˙˜יע˙ 
‰ו‡  י˘ר‡ל  בעם  ‰˜ב"‰  בחיר˙   ˙‡ מעוררים  בו 
בסוף  מבו‡ר  ז‰  וענין  ב‰˜ב"‰,  י˘ר‡ל  בחיר˙  ע"י 
בחיר˙   – בחיים"  "ובחר˙  ˘כ˙וב  במ‰  פר˘˙נו 

י˘ר‡ל ב‰˜ב"‰.

מˆ„  ‚ם  ‰י‡  ב‰˜ב"‰  י˘ר‡ל  ˘בחיר˙  וכמו 
טוב,  ‰כי  „רך  ‰ו‡  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  ˘„רך  ‰ח˘בון 
ו„ע˙,  מ‰טעם  ולמעל‰  ‰נ˘מ‰  מˆ„  בחיר‰  ו‚ם 
וב‡ופן ˘‡ין ˘ום „רך ‡חר˙, ‰נ‰ כן ‰ו‡ ‚ם בבחיר˙ 
˘"ו‰יי˙ם  ב‡ופן  ‰י‡  ˘ב‚לוי  י˘ר‡ל,  בעם  ‰˜ב"‰ 
לי ס‚ול‰ מכל ‰עמים", „י˘נם עמים ‡חרים, ‡ך "‰ם 
בעיני ולפני לכלום", ו"חב˙כם נכר˙" (י˙רו יט, ‰. ר˘"י 
˘בחר ‰˜ב"‰  ז‰  מˆ„  זו ‰י‡  בחיר‰  ˘ור˘  ˘ם), ‡ך 
ב‡ופן  י˘ר‡ל  בעם  ו„ע˙  מ‰טעם  ˘למעל‰  בבחיר‰ 
„רו˙  (פ˙יח˙‡  יכול"  ‡יני  ‡חר˙  ב‡ומ‰  ˘"ל‰חליפם 
בלחו„ו‰י"  ומלכ‡  "י˘ר‡ל  ר˜  וי˘נם  ועו„),   .‚ רב‰ 

(ר‡‰ זח"‚ לב, ‡), ו‡ין מ˜ום כלל ח"ו לעם ‡חר .

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 281 ו‡ילך)

בין "חלק היפה" 
ל"גורל הטוב"

‰חיים ו‰מו˙ נ˙˙י ‚ו' ובחר˙ בחיים
‡ני מור‰ לכם ˘˙בחרו בחל˜ ‰חיים, כ‡„ם ‰‡ומר לחבירו 
בחר לך חל˜ יפ‰ בנחל˙י ומעמי„ו על חל˜ ‰יפ‰ ו‡ומר לו 
‡˙ ז‰ ברור לך . . ‡˙‰ ˙ומיך ‚ורלי, ‰נח˙ י„י על ‚ורל ‰טוב 
לומר לו ‡˙ ז‰ ˜ח לך
(ל, יט. ר˘"י)

י˘ ל„יי˜ בל˘ון ר˘"י, ˘פו˙ח ב"מעמי„ו על חל˜ 
‰יפ‰ ו‡ומר לו ‡˙ ז‰ ברור לך" ומסיים ב"‰נח˙ י„י 
על ‚ורל ‰טוב . . ‡˙ ז‰ ˜ח לך", „מ„וע פ˙ח בל˘ון 

"ברור" ו"חל˜" ומסיים בל˘ון "˜ח" ו"‚ורל"?

˘ב˘בילם  ל˘ני ‰‡ופנים  מרמז  ˘בז‰  לב‡ר,  וי˘ 
בוחר ‰‡„ם בˆ„ ‰טוב:

ומעין  ˜ונטרס  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  חסי„ו˙  בספרי  מבו‡ר 
ל‡  ב„רך  מ˙נ‰‚  ‡„ם  ˘כ‡˘ר  ובכ"מ)  ו‡ילך,  ח'  מ‡חר 

˘נ˘פע  ו‰˘פע  ˆלח‰",  ר˘עים  "„רך  ‰נ‰  טוב, 
˘מ‚יע  ‰˘פע  מן  ויו˙ר  ‚„ול,  בריבוי  ‰ו‡  ‡ז  לו 
ב„רך  י˘ר‡ל  בוחרים  ˘‡עפ"כ  ומ‰  ‰˜„ו˘‰.  לˆ„ 

‰"חיים" ובˆ„ ‰˜„ו˘‰ ‰ו‡ מˆ„ ˘ני בי‡ורים:

‡. ריבוי ‰˘פע לר˘עים ‰ו‡ ר˜ לפי ˘ע‰, ובסוף 
˙‰י'  לˆ„י˜ים  ‰‰˘פע‰  ול‡י„ך,  נפס˜˙.  ‰˘פע˙ם 
לפי  ˘ני˙נ˙  ‰רב  מ‰˘פע  יו˙ר  ועו„  עˆום,  בריבוי 
˘ע‰ לר˘עים. ולכן ˘וו‰ לוו˙ר על ‰‰˘פע‰ בריבוי 

כי סוף סוף ‰בוחרים ב˜„ו˘‰ י˜בלו יו˙ר.

‰יפ‰  חל˜  על  ב"מעמי„ו  ר˘"י  מרמז  ז‰  ענין 
עם  ‰י‡  ‰בחיר‰  כי  לך",  ברור  ז‰   ˙‡ לו  ו‡ומר 
 ˙‡ ב„ע˙ו  ˘ו˜ל  ו‰‡„ם  ו„ע˙,  טעם  ˘ע"פ  ח˘בון 
‡ח„  ˘בכל  חייו,  ב‰ם  ל‰נ‰י‚  ˘יכול  ‰„רכים  ˘ני 
ומ‰  יבחר.  ב‡יז‰  ומח˘ב ‰ו‡  על ‰˘ני,  מעל‰  מ‰ם 
לו  ‰י‡  ˘וו‰  כי  ‰ו‡  ‰˜„ו˘‰  בˆ„  בוחר  ˘לפועל 
ו‰‡„ם  ˘ווים,  ˘ני "חל˜ים"  כ‡ן  ˘י˘  ונמˆ‡,  יו˙ר. 

"בורר" לעˆמו ‡יז‰ ‰ו‡ חל˜ "יפ‰" יו˙ר.

רˆונו  מפנימיו˙  מ‚יע  ל˜„ו˘‰  ˘ני˙ן  ‰˘פע  ב. 
‰ו‡  לר˘עים  ˘ני˙ן  ‰˘פע  מ˘‡"כ  ‰˜ב"‰,  ˘ל 
ני˙נ˙  ˘‡ינ‰  פכ"ב)  (˙ני‡  כ˙פוי"  ב˙ר  „˘„י  "כמ‡ן 
כי  בˆ„ ‰˜„ו˘‰,  בוחר ‰‡„ם  כן  ועל  כביכול.  ברˆון 
מ‰˘פע  ברˆון,  ˘ני˙ן  ‰מועט  ‰˘פע  יו˙ר  לו  חביב 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

עמך".  מע˘‰  ל‰ח˘יבו "עו˘‰  ל˙˘וב˙ו 
ונמחל  מ˙כפר  עוונו  ˘‡ין  מי  „‡ף  חזינן 
מ"מ  בעולם,  ו‰˜ל˜ול  ‰פ‚ם  ונ˘‡ר  כלל, 
יˆ‡ י„י ˙˘וב‰ ו‰וי "עו˘‰ מע˘‰ עמך". 
מל'  מ˙ב‡ר  „מˆינו  ‰ו‡  ‰„בר  ובי‡ור 
‡ינו  ˙˘וב‰  מˆו˙  ‚„ר  „עי˜ר  ‰פוס˜ים 
‰‰חלט‰  עˆם  ‡ל‡  וכו',  וכפר‰  ˙עני˙ 
ל‰לן  ‰רמב"ם  ל'  עיי'  עו„,  לחטו‡  ˘ל‡ 
‰ז˜ן  ל‡„מו"ר  ‰˙˘וב‰  ו‡‚ר˙  ‰"ב  פ"ב 
פ"‡, ו‰יינו „‰עי˜ר ‰ו‡ ‰˜בל‰ על ל‰ב‡ 

ול‡ ‰חרט‰ ו‰כפר‰ על ‰עבר. 

על  וכפר‰  חרט‰  ‚ם  מ‡י„ך  ‡בל 
בכלל   ‰"‰ ‰˘מים  מן  ˘ימחלו  ע„  ‰עבר 
‡ל‡  עˆמ‰,  ‰˙˘וב‰  ˜יום  ˘לימו˙ 
˘‡ינ‰ מעˆם ‚„ר ‰חיוב ממ˘ ולכך ‡ינ‰ 
מעכב˙ (עיי' מנ"ח מˆו‰ ˘ס„ ועו„), ולכך ‡ף 
לעולם  מ˙כפרים  ˘‡ינן  ˙ור‰  ב‡יסורי 
˙˘וב‰  חיוב  עˆם  „לעיל,  ממזר  כמולי„ 
ל‰ב‡  על  עˆמו  על  כ˘מ˜בל  בי'  ˘ייך 
עˆמו  ˙˘וב‰  חיוב  כי  ‡יסור,  לע˘ו˙  ל‡ 
מע˘‰  לע˘ו˙  ‰‡„ם  על  ‰חיוב  ר˜  ‰ו‡ 
˘י˙˜יים  ‰חיוב  מכלל  ‡י"ז  ‡בל  ˙˘וב‰ 
‰˙˘וב‰  ˘במע˘‰  ו‰˙כלי˙  ‰מבו˜˘ 
כיון  ˘סו"ס  ‡ל‡  ‰˘מים,  מן  לו  ˘יימחל 
‰מˆו‰  מ˙וכן  ו‰˙כלי˙  ‰מבו˜˘  ˘ז‰ו 
‚ורמים  זו  וכפר‰  מחיל‰  ‰רי   – ˘עו˘‰ 
‰˙˘וב‰  מˆו˙  ‚וף  ˘ל  ˘לימו˙‰  לי„י 
‰˙˘וב‰  עם  ביח„  ‰פוס˜ים  מנו  (ולכן 
מחיל‰  ‰‚ורמים  ˘ונים  ומע˘ים  „רכים 
חובו˙  לר"י,  ˙˘וב‰  ˘ערי  ר‡‰  וכפר‰, 
‰ז˜ן  לרבינו  ‰˙˘וב‰  ‡‚ר˙  ‰לבבו˙, 

ועו„).

„ו˜‡  ˘ייך  מˆו‰  ˘˜יום  פ˘וט  ו‰נ‰ 
מחיים, וכ‰‡ „‡מרו ב˘ב˙ ל ע"‡ במ˙ים 

‰י‡  ˙˘וב‰  ˘מˆו˙  כ˘ם  ו‡"כ  חפ˘י, 
˘לימו˙  ˘ב‚„ר  כפר‰  ‚ם  מחיים,  „ו˜‡ 
מחיים.  כפר‰  „ו˜‡  ‰י‡  ˙˘וב‰  מˆו˙ 
"חילו˜י  „‚„ר  לח„˘,  ר‡ב"ע  ˘רˆ‰  וז‰ו 
ו˘לימו˙  כסניף  כפר‰  „ו˜‡  ‰ו‡  כפר‰" 
כפר‰  ר˜  ולכן  ˙˘וב‰,  מˆו˙  ל˜יום 
מ˘‡"כ  בכלל,  ‰י˙‰  בחיים  ‰מ˙˜יימ˙ 
ול‡  בפ"ע  כענין  בכפר‰  מיירי  רמב"ח 
חלול ‰˘ם  מנ‰  ולכך  כ˘לימו˙ ‰˙˘וב‰, 
מי˙‰.  ל‡חר  ˘כפר˙ו  ‡ף  כפר‰  בכלל 
ביני‰ם,  ˘‡פ"ל  ל„ינ‡  נפ˜ו˙‡  ועיי"ע 

בל˜ו"˘ חי"ז ‡חרי ‚ ‰ערו˙ 64, 94 .

בענין  ‰„ין  „‰ו‡  לומר  י˘  ומע˙‰ 
עˆם  ‰נ"ל,  ‰‚„רים  ב'  בו  ˘י˘  ‰וי„וי 
‰וי„וי  (˘‰רי  ‰מˆו‰  ו˘לימו˙  ‰מˆו‰ 
‰וי„וי  ו‚„ר  ענין  כי  ‰˙˘וב‰,  ‰ו‡  ‰ו‡ 
ל˜ו"˘  עיי'  בפיו,  ˙˘וב˙ו  ˘מוˆי‡  ‰ו‡ 
‰ו‡  ‰חיוב  „‚וף  ב‡רוכ‰),  נ˘‡  לח  חל˜ 
„יני  ל˜יים  לע˙י„  על  ל˜בל‰  ˘נו‚ע  מ‰ 
˘מ‰  ומ˙וו„‰  ˘מו„‰  „ז‰  פי'  ‰˙ור‰, 
וסניף  ‰˜„מ‰  כמו  ‰ו‡  חט‡  ‰ו‡  ˘ע˘‰ 
עביר‰,  לע˘ו˙  ˘ל‡  ע˙‰  ˘מחליט  לז‰ 
‰ו‡  ˘ע˘‰  ˘‰מע˘‰  ע˙‰  ˘מכיר  „כיון 
„בר ˘‡סור על פי ‰˙ור‰ לכך ‚ומר בלבו 
‰עי˜ר  ‡ין  ‡בל  בע˙י„.  לע˘ו˙ו  ˘ל‡ 
‰חומר‰  על  ˘מ˙חרט  מ‰  בעˆם  כ‡ן 
‰‰י‡,  ‰עביר‰  ע˘‰  ˘‰ו‡  בז‰  ‰‚„ול‰ 
„מע˘‰  ˘מו„‰  ו‰‰כר‰  עˆם ‰י„יע‰  ר˜ 
‰‡ומר  ‡ף  ולז‰  ˙ור‰,  ‡יסור  ‰ו‡  ‰‰ו‡ 
מ˙וך  ˘ע˘‡‰  פיר˘  ול‡  בלב„  "חט‡˙י" 
מע˘‰  עˆם  מזכיר  ר˜  וז„ון,  מרי„‰ 
‡פי'  ‰יינו  („"חט‡˙י"  ˘ע˘‰  ‰‡יסור 
ב˘‚‚‰, כלומר ˘ב‡מיר‰ זו ר˜ מכריז על 
בלי  ‡יסור,  מע˘‰  ˘‰ו‡  ‰‰ו‡  ‰מע˘‰ 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

פו  ביומ‡  ב‰˜„ים „‡י'  בז‰  ו‰נר‡‰ 
ע"‡, ˘‡ל ר' מ˙י‡ בן חר˘ ‡˙ ר' ‡לעזר 
חלו˜י  ‡רבע‰  ˘מע˙  ברומי  עזרי'  בן 
כפר‰ ˘‰י' ר' י˘מע‡ל „ור˘, ‡מר ˘ל˘‰ 
על  עבר  ו‡ח„,  ‡ח„  כל  עם  ו˙˘וב‰  ‰ן 
לו  ˘מוחלין  ע„  מ˘ם  זז  ‡ינו  ו˘ב  ע˘‰ 
˙˘וב‰  ˙˘וב‰  וע˘‰  ל"˙  על  עבר  כו', 
כרי˙ו˙  על  עבר  כו',  מכפר  ויו‰כ"פ  ˙ול‰ 
˙ול‰  ˙˘וב‰  ˙˘וב‰  וע˘‰  בי"„  ומי˙ו˙ 
ויו‰כ"פ ˙ולין ויסורין ממר˜ין כו', ‡בל מי 
˘י˘ חילול ‰˘ם בי„ו ‡ין כח ל‡ ב˙˘וב‰ 
ביסורין  ול‡  לכפר  ביו‰כ"פ  ול‡  ל˙לו˙ 
למר˜ ‡ל‡ כולן ˙ולין ומי˙‰ ממר˜˙ כו'. 
ר‡ב"ע  ˘‰˘יב  מ‰ו  ו‰˜' ‰מפר˘ים  ע"כ. 
˘ל˘‰, ‰‡  לרמב"ח „ל‡ ‡רבע‰ ‰ן ‡ל‡ 
‡ף ‰ו‡ מנ‰ ‡רבע‰ חלו˜י כפר‰ – ע˘‰, 
וחילול  בי"„  ומי˙ו˙  כרי˙ו˙  ˙ע˘‰,  ל‡ 

‰˘ם.

כי  ‰ם   '‚ „לר‡ב"ע  כ'  ו‰מ‰ר˘"‡ 
ו‡"כ  ו‡ח„",  כל ‡ח„  ‰˙˘וב‰ ‰"‰ "עם 
מˆוו˙ ע˘‰ ‡ינם חלו˜‰ בפ"ע כיון ˘‡ין 
ב˘‡ר  ˘‡ינ‰  ומיוח„˙  ‡חר˙  כפר‰  ל‰ם 
„ר‡ב"ע   ‰˘˜ לכ‡ור‰  ול˙י'  ‰חלו˜ו˙. 
‰ן   '„ „ל‡  ב‡מרו  מ‰ו˙י  „בר  חי„˘  ל‡ 
‡ל‡ ‚', ונר‡‰ כמחלו˜˙ ס˙מי˙ ‡יך נכון 
ל‰‚„יר ‰מנין (˘‰רי ‚ם רמב"ח ו„‡י סבר 
ב˙˘וב‰),  מ"ע „י  עמו „על  ב˘יט‰ ‡ח˙ 
כ‡ן  י˘  מ‰ו˙י˙  „מחלו˜˙  מס˙בר  ויו˙ר 
‰י‡  ‡ל‡  ו˙˘וב‰  ˘‡ל‰  ר˜  ‡י"ז  (ו‰רי 
נ˜יט  ˘ם ‡כן  ב˙וספ˙‡  כי  ˙נ‡י,  פלו‚˙˙ 

כמנין רמב"ח ב˘‡ל˙ו).

ובס' ע˜י„‰ בפר˘˙נו ˘' ס‚ „"‰ וע˙‰ 
‰‡חרונ‰  ˘חלו˜‰  כיון  ‰ן   '‚„ כ˙ב  ר‡‰ 
ר˜  נמנים  כפר‰  „בחלו˜י  מן ‰מנין,  ‡ינ‰ 

ולכך  בחייו",  ב‰ם  י˙כפר  ˘"‰‡„ם  ‡לו 
„בר  ˘‰ו‡  כיון  במנין  ‰˘ם  חילול  ‡ין 
ˆ"ל  (ול„י„י'  ימו˙ון"  ע„  יכופר  ˘"ל‡ 
˘פיר  ‰וי  לב„‰  ב˙˘וב‰  „י  ˘במ"ע  „ז‰ 
חלו˜‰ וסו‚ בפ"ע, ובפרט ‡˙"ל „ל‡ ‰רי 
מל"˙  על  ˙˘וב‰  כ‰רי  מ"ע  על  ˙˘וב‰ 
„ברי  ולפ"ז  ו‡כ"מ).  י"ל  ועו„  וחמורו˙, 
ר‡ב"ע ‰ם חי„ו˘ מ‰ו˙י, „‚„ר כפר‰ ‰ו‡ 
בל'  יו˙ר  יפ‰  עול‰  ז‰  ו˙י'  מחיים.  „ו˜‡ 
‰˘"ס, „˙חיל‰ מנ‰ ר‡ב"ע ‰‚' ˘ל מנינו, 
חילול  ˘י˘  מי  "‡בל  בל'  ‰וסיף  ו‡ח"כ 
מ˘‡"כ  מן ‰מנין,  ˘‡ינו  ז‰  בי„ו" ‡˙   '‰
מ"ע  ˘לכ‡ו'  ומ‰  ˆ"ע.  ‰ל'  ל‰מ‰ר˘"‡ 
עם  „בר  ב‰  ˘‡ין  מ‡חר  "חלו˜‰"  ‡ינ‰ 
ז‰ ‚ופ‡ ‰יחו„יו˙  ‰˙˘וב‰, ‡פ"ל „סו"ס 
כסו‚ ו"חלו˜‰" בפ"ע – ˘‡י"ˆ עו„ מלב„ 
על  ˙˘וב‰  ‰רי  „ל‡  י"ל  ו‚ם  ‰˙˘וב‰, 
מ"ע כ‰רי ˙˘וב‰ על מל"˙, חמורו˙ וכו'. 

ועו„ י"ל ו‡כ"מ.

‚ופ‡  ‰ע˜י„‰  ב˙י'  ˆל‰"ב  וע„יין 
ל‡  מי˙‰  „ל‡חר  כפר‰  למ‰  סבר‡,  „‰ך 
מ˙כפר  ˘סו"ס  מ‡חר  כפר‰  ˘מ‰  יי˜ר‡ 
‡‚ר˙  (עיי'  לעו‰"ב  נענ˘  ו‡ינו  ‰עוון 
ל‰‚„יר  ˆריך  ע„יין  ו‚ם  רפ"ב),  ‰˙˘וב‰ 

‡י  לר‡ב"ע  רמב"ח  בין  ‰פלו‚˙‡  יו˙ר 
ח˘יב כפר‰.

ממזר  ‚בי  כב:  ביבמו˙  ‡י'  ו‰נ‰ 
„ב‡יסור  „מ˜˘י  ‡ביו,  ב˜לל˙  ‰מחוייב 
˙‡ור",  ל‡  בעמך  "ונ˘י‡  כ˙יב  ז‰ 
ממזר)  ו‰ולי„  ערו‰  על  (˘ב‡  ‡ב  ו‰‡י 
ומ˘ני  עמך",  מע˘‰  "עו˘‰  ב‚„ר  ל‡ו 
˘‰מולי„  ו‡ף  ˙˘וב‰,  ב˘ע˘‰  „‰יינו 
˙י˜ון  לענין  ‰ו‡  ˙˘וב‰  בר  ל‡ו  ממזר 
„י'  מ"מ  ל˙˜ון",  יוכל  ל‡  "מעוו˙  חט‡ו, 

י„
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בתשובה ובוידוי

˙˘וב‰,  וי„וי  לענין  לו:  ביומ‡  ‡י˙‡ 
וחט‡˙י,  פ˘ע˙י  עוי˙י  מ˙ו„‰  כיˆ„  ˙"ר 
ו‰˙ו„‰  ‡ומר  ‰ו‡  ‰מ˘˙לח  ב˘עיר  וכן 
כל  ו‡˙  י˘ר‡ל  בני  עונו˙  כל   ˙‡ עליו 
מ‡יר,  ר'  „ברי   . . חט‡˙ם  לכל  פ˘עי‰ם 
וכן ‰ו‡ ‡ומר  עונו˙ ‡לו ‰ז„ונו˙  וחכ"‡ 
‰כר˙ ˙כר˙ ‰נפ˘ ‰‰י‡ עונ‰ ב‰, פ˘עים 
וכן  ר˘"י)  ל‰כעיס,  ‡לו ‰מר„ים (‰עו˘‰ 
לכל   . . בי  פ˘ע  מו‡ב  מלך  ‡ומר  ‰ו‡ 
נפ˘  ‡ומר  ‰ו‡  וכן  ‰˘‚‚ו˙  ‡לו  חט‡˙ם 
על  ˘‰˙ו„‰  ומ‡חר  ב˘‚‚‰,  ˙חט‡  כי 
על  ומ˙ו„‰  חוזר  ‰מר„ים  ועל  ‰ז„ונו˙ 
‰˘‚‚ו˙ (ב˙מי', ‡ם על ‰ז„ונו˙ ימחלו לו 
ר˘"י),  על ‰˘‚‚ו˙,  לב˜˘  ˘וב ‡ין ˆריך 
‡ל‡ כך ‰י' מ˙ו„‰ חט‡˙י ועוי˙י ופ˘ע˙י 
„נחל˜ו  פי'  ע"כ.  וכו'.  ובי˙י  ‡ני  לפניך 
עונו˙  ˙חיל‰  מזכיר  בס„ר ‰וי„וי, „לר"מ 
כס„ר  חט‡ים,  ו‡ח"כ  פ˘עים  ו‡ח"כ 
בס„ר  מזכירם  ולרבנן  בכ˙וב,  ˘נזכרו 

ב˘מע˙ין  ומסי˜  ופ˘עים.  עונו˙  חט‡ים 
„‰לכ˙‡ כרבנן.

כ'  ˙˘וב‰  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם  ו‰נ‰ 
חט‡˙י  ‰˘ם  ‡נ‡  ‡ומר  מ˙ו„ין,  "כיˆ„ 
ו‰רי  וכך  כך  וע˘י˙י  לפניך  פ˘ע˙י  עוי˙י 
חוזר  ‡יני  ולעולם  במע˘י  ובו˘˙י  נחמ˙י 
‡בל  וי„וי".  ˘ל  עי˜רו  וז‰ו  ז‰  ל„בר 
ל‰לן ‚בי חיוב וי„וי על כל ‡ח„ ביו‰כ"פ 
י˘ר‡ל  כל  ˘נ‰‚ו  "‰וי„וי  ‰"ח)  (פ"ב  כ' 
עי˜ר  ו‰ו‡  (כולנו)  חט‡נו  ‡נחנו  ‡בל 
"חט‡˙י"  „ב‡מיר˙  „מ˘מע  ‰וי„וי", 
ז„ונו˙  ‚ם  עבירו˙יו,  כל  ומ˙כפרים  ס‚י 
‰טור  ל'  עיי'  מי‰ו  לח"מ.  עיי'  (‡בל  ומר„ים 
„מפור˘  ˙רז  סי'  ‰ז˜ן  רבינו  ˘ו"ע  ובפרט  ורמ"‡ 

כנ"ל), ו‰ו‡ פל‡, „‰‡ ˜יי"ל כרבנן „סברי 

לו  מ˙כפר  יו˙ר  ‰חמור  על  ‰מ˙ו„‰  „ר˜ 
ב‡מיר˙  „י  י‰י'  ו‡יך  ל‰יפך,  ול‡  ‰˜ל 

חט‡˙י לב„ ‰מ˙‡מ˙ על ˘‚‚ו˙ „˜יל.

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


