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כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ובפרט ל‡חרי ˘‰רבי ‰עמי„ ‡ו˙ו ב˜רן ‡ור‰ ("„ער רבי ‰ָ‡ט ‡ים בַ‡לויכטן"), 
ˆריך ‰ו‡ למל‡ רˆונו ו˘ליחו˙ו ˘ל ‰רבי ל‰‡יר לי‰ו„ים ‡חרים, ובמיל‡, בר‡ו˙ו 
ולסביב˙ו,  לעˆמו  ‡סון  ו‚ורם  חו˘ך,  מוסיף  ˘עי"ז  ב˘ב˙,  חנו˙ו  פו˙ח  ˘י‰ו„י 

מוטל˙ עליו ‰חוב‰ לע˘ו˙ כל ‰˙לוי בו כ„י למנוע ז‡˙.

(˘"פ וי˘ב ˙˘י"‡)

בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

 ˙‡ ל‡ב„  ˘ל‡  ‡ו˙ו  וי˘כנעו  לבו  על  ˘י„ברו  ״פסיכולו‚ים״  לעזר˙‰  ו˙‚ייס 
עˆמו, וי˘˙מ˘ו ‡פילו ב״„ברי ˘˜ר״ כ„י ל‰סיח ‡˙ „ע˙ו כו', ובינ˙יים - י˙‚נבו 
״זרי˜˙Œ‡ר‚ע‰״  לו  וי˙נו  ‰‚˘ר,  מן  יורי„ו‰ו  בכח,  וי˙פסו‰ו  בח˘‡י  ‰״˘וטרים״ 

˘˙חזיר לו ‡˙ ˘פיו˙Œ„ע˙ו!

Œב״סיטי ב״פרלמנט״ ‡ו   ıול‰˙ייע לברר  י˘ ˆורך  ˘˙חיל‰  יח˘וב  ל‡  ו‡ף ‡׳ 
‰‡ל״ כיˆ„ י˘ ל‰˙נ‰‚ במ˜ר‰ כז‰ ע״פ ״חו˜י ‰„מו˜רטי׳״... ˘מ‡ ˆריכים ל‰ניח 

לו ל‡ב„ ‡˙ עˆמו, מכיון ˘ז‰ו ענין פרטי׳ ‰˘ייך ‡ליו בלב„!

ממנו  מונעים  ‰יו  ‡ז  (˘‚ם  בלב„  ‡ליו  ˘נו‚ע  ענין  ז‰  ‡ין   - „בר  ˘ל  ול‡מי˙ו 
בעלŒכרחו ל‡ב„ ‡˙ עˆמו, לפי ˘מ„ובר בחייו ˘ל ‡„ם), מכיון ˘בפעול‰ זו מ‡ב„ 

ל‡ ר˜ ‡˙ עˆמו, ‡ל‡ מזי˜ לבני בי˙ו, ל˙ו˘בי ˘כונ˙ו ולסביב‰ כול‰.

˘ע״פ  לטענ‰  מ˜ום  ˘‡ין   - ע״פ ‰˙ור‰  י‰ו„י  ˘ל  ל‰נ‰‚˙ו  בנו‚ע  מובן  וע„״ז 
״„מו˜רטי׳״ יכול כל ‡„ם ל‰˙נ‰‚ כפי ˘עול‰ ברˆונו, ו‡סור ל‰˙ערב ב‡ורח חייו 
‰פרטיים, ˘‰רי מ„ובר ‡ו„ו˙ ענין ˘נו‚ע לחייו ממ˘, ב„ו‚מ˙ ״„‚ים ˘בים, ˘כיון 
˘עולין ליב˘‰ מי„ מ˙ים״, רחמנ‡ ליˆלן! ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘‡ופן ‰נ‰‚˙ו ˘ל י‰ו„י 

‡ינ‰ ענין ‡י˘י ˘לו, כי ‡ם ענין כללי ‰נו‚ע לעולם כולו.

(כ' טב˙ ˙˘מ"‰)

על כל ‡ח„ ‰חוב ל‰˘פיע בסביב‰ ˘לו 
˘מיר˙  כמו  פ˘וטים,  בענינים  ‚ם  כול‰  ‰סביב‰  על  ול‰˘פיע  לפעול  ˆריכים 
˘ב˙ וכיו"ב. כ˘רו‡ים חנו˙ ˘ל י‰ו„י ˘פ˙וח‰ ב˘ב˙, ˆריכים ל„בר עם ‰בע‰"ב 
˙פ˜י„ו  ˘ז‰ו   - ˘ונים  ˙ירוˆים  לחפ˘  ול‡  ב˘ב˙,  לס‚ור ‡˙ ‰חנו˙  עליו  ולפעול 
כ‡ל‰,  ענינים  עבור  ˙˘לום  מ˜בלים  ˘‰ם  ˘כיון  ‰מלמ„,  ‡ו  ‰˘וחט  ‰רב,  ˘ל 
ל‡  בל‡‰"כ  ˘לו  ˘‰„יבור  ‡ו  ענינו;  ז‰  ‡ין  ‰ו‡,  ‡בל  לכך,  ל„‡ו‚  ‰ם  ˆריכים 
יפעל פעול˙ו - מלב„ ‰עוב„‰ ˘‰ל‰ יס˙כל עליו כ"בטלן"... וכ„י לפעול ‰פעול‰ 
„˘מיר˙ ˘ב˙, י˘ ˆורך ˘י„בר עמו ‰רב „ו˜‡, ˘ב˜י ב‰לכו˙ ˘ב˙, ויכול ל‰ר‡ו˙ 

‰סימן ו‰סעיף ב˘ו"ע ˘בו נ˙פר˘ ‰‡יסור בנו‚ע לכל פרט ופרט.

לבו‡  מ˙מ‰מ‰ים   ˘‡‰ ומכבי  ˘ריפ‰,  ‰רו‡‰  ל‡„ם   - „ומ‰  ‰„בר  למ‰  מ˘ל 
כיון ˘י˘נים... ‰רי בו„‡י ל‡ יטען ˘‰ו‡ ל‡ יע˘‰ מ‡ומ‰, כיון ˘כיבוי ‰‡˘ ˆ"ל 
ע"י "מכבי ‰‡˘" בעלי ‰כובעים ‰‡„ומים „ו˜‡... ‡ל‡ י˘˙„ל בעˆמו לע˘ו˙ כל 

מ‰ ˘ביכל˙ו לכבו˙ ‰˘ריפ‰.



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˙ירוˆים  ˘כל  ‡בל,  ‰י‡,  ‰‡מ˙ 
‰בל,  „ברי  ‰ם  ו‰ח˘בונו˙  ו‰טענו˙ 
˘בחלל  ‰יˆ‰"ר  ˘מכניס  ו˘˜ר,  ˘טו˙ 
‰˘מ‡לי, ˘כל כוונ˙ו ‰י‡ ל‰סי˙ ול‰„יח 
בנו‚ע  ‡ל‡  לעˆמם,  בנו‚ע  ל‡   - ‡ו˙ם 
לנ˜וף  ול‡   „ˆ‰ מן  לעמו„   - ל‡חרים 
‡ˆבע במים ˜רים ("‡ון ני˘ט ‡יינטונ˜ען 
˜יין פינ‚ער ‡ין ˜ַ‡לטע ווַ‡סער") ב˘ביל 
˘רוˆים  י˘ר‡ל  מיל„י  ‡לפים  ‰ˆל˙ 
לנ˙˜ם מי‰„ו˙, ˙ור‰ ומˆוו˙, ב‰ ב˘ע‰ 
„בר  לך  ו‡ין  ‰כל,  ˆריכים לע˘ו˙  ˘‰יו 
ממי˘‰ו  למנוע  ב˘ביל  לע˘ו˙ו,  ˘‡סור 
יל„י  לנ˙˜  ˘‰י‡  כל  פעול‰  לע˘ו˙ 

י˘ר‡ל מ˙ור‰ וי‰„ו˙!

(ל"‚ בעומר ˙˘י"‡)

ריבוי ‰וˆ‡ו˙ על ז‰, ˘‰רי "לי ‰כסף ולי 
"ימˆ‡  ˘‰˜ב"‰  ובו„‡י   "'‰ נ‡ום  ‰ז‰ב 
ַ‡ן  זיך  וועט  ‡ויבער˘טער  ("„ער  עˆ‰" 
עˆ‰ ‚עבן") כיˆ„ לממן ‡˙ כל ‰‰וˆ‡ו˙ 

˘ב„בר.

כל ‰˙ירוˆים ו‰טענו˙ 
ו‰ח˘בונו˙ ‰ם „ברי ‰בל 

˘טו˙ ו˘˜ר
כ‡ל‰  י˘נם  ל„‡בוננו  ‡מנם, 
"‡י˘  כר‚יל,  חיי‰ם  ב‡ורח  ˘ממ˘יכים 
כל  ומוˆ‡ים  ˙‡נ˙ו",  ו˙ח˙  ‚פנו  ˙ח˙ 
˘ל‡  וח˘בונו˙  וטענו˙  ˙ירוˆים  מיני 

לע˘ו˙ מ‡ומ‰.

ל‡ מניחים ‡„ם ל‡ב„ חייו 
 ˙‡ ול‡ב„  ומˆוו˙י׳  מ‰˙ור‰  לפרו˘  לו  ‡יכפ˙  ˘ל‡  ויטען  ‡„ם  יבו‡  וכ‡˘ר 
חייו, רחמנ‡ ליˆלן - רו‡ים ב‰נ‰‚˙ ‰עולם (כ‡ן בניוŒיור˜, וכיו״ב ב˘‡ר מ˜ומו˙) 

כיˆ„ מ˙ייחסים ל‡„ם כז‰, ובל˘ון חז״ל - ״פו˜ חזי מ‡י עמ‡ „בר״:

‡„ם ˘יטפס על ‚˘ר ויכריז ˘רˆונו ל˜פוı מ‰‚˘ר ל˙וך ‰נ‰ר - ‰רי בכל מ˜ום 
״נורמלי״ יע˘ו ‡˙ כל ‰מ‡מˆים כ„י ל‰ני‡ו ולמנוע ממנו, ‡פילו בעלŒכרחו, ל‡ב„ 

‡˙ עˆמו.

ב״מ˘טר  נמˆ‡ים  ‰רי   - ‡„ם  ˘ל  ‰פרטיים  בחייו  ל‰˙ערב  ‰י˙כן  ולכ‡ור‰, 
מ‰  כל  לע˘ו˙  יכול  ‡„ם  ˘כל  כלומר,  ‰פרט״,  ״חופ˘  על  ‰מו˘˙˙  „מו˜רטי״... 
לטעון ‡ו˙ו ‡„ם  יכול  ובנ„ו״„,  ולסביב‰,  לזול˙  מזי˜  חפı - ‡ם ‡ין ‰„בר  ˘לבו 
ל‰˙ערב  ‡׳  ל‡ף  ו‡ין  ל„ע˙,  עˆמו   ˙‡ ל‡ב„  ‰חליט  עˆמו  על  בע‰״ב  ˘ל‰יו˙ו 
‚י„יו,  ו˘ס״‰  רמ״ח ‡בריו  לחייו  „בר ‰נו‚ע  לע˘ו˙  רˆונו  ˘‰רי  בחייו ‰פרטיים, 

ו‡ינו ‚ורם נז˜ לזול˙ ולסביב‰!

‰מ‡מˆים  כל   ˙‡ יע˘ו   - נורמליים״  ״‡נ˘ים  בו  ˘י˘  מ˜ום  בכל  ו‡עפ״כ, 
ל‰ˆילו ולמנוע ממנו ל‡ב„ ‡˙ עˆמו: ‰מ˘טר‰ ˙עˆור ‡˙ ‰˙נוע‰ בכל ‰סביב‰, 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מ„וע נזכר‰ "‰‚ר ‰י‡ ˜טור‰" בל˘ון רבים?

‡יז‰ בנים ˘ילח ‡בר‰ם, בני ˜טור‰ בלב„ ‡ו ‚ם בני ‰‚ר? / מ‰ ‰חילו˜ בין ‰˙ו‡ר ר‡ומ‰ 
ל˙ו‡ר ˜טור‰? / בי‡ור „ברי ר˘"י בפירו˘ "‰פיל‚˘ם" ‡ו„ו˙ ‚„ר ‰‚ר ו˜טור‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 231 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘בוע˙ ‡בר‰ם לבני ח˙ על עיר יבוס / נס ‰מיוח„ ל"‡מו"

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עי˜ר ‰עבו„‰ –  לזכך ‡˙ ‰"ימים"

ל˜יים מˆוו‰ בכל יום ול˜„˘ ‡ו˙ו / עי˜ר ‰עבו„‰ בעניינים ˘‡ינם ˜בועים בנפ˘ / "עˆ‰ 
‰יעוˆ‰" ל‡„ם ˘ל‡ נ˘˙נ‰ על י„י עבו„˙ו / ˆריך לי„ע ‰‡מ˙ ˘על י„י כל מˆו‰ מז„ככ˙ 

נפ˘ו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 773 ו‡ילך; ˙ור˙ מנחם חל"ב עמ' 208 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
בין כל ‰מˆוו˙ למˆו˙ מיל‰ / מעלין ב˜ו„˘

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
‰חילו˜ בירו˘˙ מלכו˙ בין זרע „ו„ ל˘‡ר מלכי י˘ר‡ל

יפלפל בל'  ‰רמב"ם ‚בי ירו˘˙ ‰מלכו˙ בזרע „ו„ לעומ˙ ל˘ונו ‚בי ˘‡ר מלכי י˘ר‡ל / 
יסי˜ ע"פ ‰מסופר ב‰פטר˙נו „‚„ר ‰מלכו˙ בזרע „ו„ ‰ו‡ ח˘יבו˙ מלך ˘על ‰‚בר‡ מˆ"ע 

ול‡ ר˜ ˙פ˜י„ ‰‰נ‰‚‰ כב˘‡ר מלכי י˘ר‡ל

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 97 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡ריכו˙ ימים

ים (חיי ˘ר‰ כ„, ‡) ƒמ ּיָ ‡ ּבַ ן ּבָ ≈̃ ָרָ‰ם ָז ַ‡ב¿ ו¿

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
 חמימו˙ „˜„ו˘‰

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
‰רמ˙ חומ˙ ‰„˙

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‰חוב ו‰זכו˙ ל‰ˆיל נפ˘ו˙ מי˘ר‡ל ול˜רבן לעבו„˙ ‰'

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מדוע נזכרה "הגר היא קטורה" 
בלשון רבים?

איזה בנים שילח אברהם, בני קטורה בלבד או גם בני הגר? / מה החילוק בין 
התואר ראומה לתואר קטורה? / ביאור דברי רש"י בפירוש "הפילגשם"

אודות גדר הגר וקטורה

‡בר‰ם  נ˙ן  ל‡בר‰ם  ‡˘ר  ‰פיל‚˘ים  ולבני  ליˆח˜.  לו  ‡˘ר  כל   ˙‡ ‡בר‰ם  "וי˙ן 
מ˙נו˙, וי˘לחם מעל יˆח˜ בנו בעו„נו חי, ˜„מ‰ ‡ל ‡רı ˜„ם" (פר˘˙נו כ‰, ‰-ו).

˘‰יו  נר‡‰  בפ˘טו˙,  ל‡בר‰ם")  ‡˘ר  ‰פיל‚˘ים  ("ולבני  ז‰  כ˙וב  וכ˘למ„ים 
כמ‰  ל‡בר‰ם  ˘‰יו   – מפר˘ים  בכמ‰  למ„ו  ב‡מ˙  וכן  "פיל‚˘ים",  כמ‰  ל‡בר‰ם 
"פיל‚˘ים" ‡ל‡ ˘˘מו˙י‰ן ל‡ נזכרו במ˜ר‡ (ר‡‰ ז‰ר ח"‡ ˜ל‚, ב. ר„"˜ כ‡ן); ‡מנם ר˘"י 

מפר˘ ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל‡˘‰ ‡ח˙ בלב„, זו ‰י„וע‰ לנו מ‡ז ומ˜„ם, וז"ל: 

נ˘ים  פל‚˘ ‡ח˙: ‰י‡ ‰‚ר ‰י‡ ˜טור‰;  ˘ל‡ ‰י˙‰ ‡ל‡  כ˙יב,  חסר   – "‰פיל‚˘ם 
בכ˙וב‰, פל‚˘ים בל‡ כ˙וב‰, כ„‡מרינן בסנ‰„רין בנ˘ים ופל‚˘ים „„ו„".  

'‰‚ר'  נ˜ר‡‰  ˘ב˙חיל‰   – פיל‚˘  ‡ו˙‰  על  מ„ובר  ‡כן  ‡ם  ‰מפר˘ים:  ˙מ‰ו  וכבר 
ו‡חר כך '˜טור‰' – למ‰ נ‡מר "‰פיל‚˘ם" ל˘ון רבים? 

‚בי  ב˘למ‡  מ˘מ˘.  ‰ו‡  במ‰  'פיל‚˘ם'  ˘ל  ‰מ"ם  י„ע˙י  "ל‡  ‰ר‡"ם:  ובל˘ון 
'ויבר‡ ‡ל˜ים ‡˙ ‰˙נינם' (בר‡˘י˙ ‡, כ‡), ‡מרו '˙נינם כ˙יב, חסר יו"„' ˘ל‡ נ˘‡ר ‡ל‡ 
נ˘‡ר  ˘ל‡  ל‰ורו˙  ונחסר ‰יו"„  מ˙חיל‰,  ˘נים  ˘‰יו  ל‰ורו˙  ב‡ ‰מ"ם   – ˙נין ‡ח„ 

‡ל‡ ‡ח„; ‡ל‡ ‰כ‡ ˘לעולם ל‡ ‰י˙‰ ‡ל‡ ‡ח˙ – ‰מ"ם למ‰ ב‡"?!

כלומר: ‚ם ‡ם ‡כן "חסר כ˙יב" – ‰רי סוף סוף ל‡ נ‡מר "פיל‚˘" בל˘ון יחי„, ‡ל‡ 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

„ו˜‡   ıמבחו לעזר  ל‰‚יע  ומוכרחים 
כל  על  ˜„ו˘  וזכו˙  ˜„ו˘  מוטל חוב   –
[‡פילו  ˘‰ו‡  מ˜ום  ב‡יז‰  ו‡ח„,  ‡ח„ 
בריחו˜ מ˜ום, ‡ל‡ ˘‰‚יע‰ ‡ליו ‰י„יע‰ 
וכיו"ב)  ‰˘מוע‰  מפי  עי˙ון,  (ב‡מˆעו˙ 
מילין]  כו"כ  ˘ל  במרח˜  ‰מ˙רח˘  על 
‡ˆלו  ‡ם  [‡פילו  ˘‰ו‡  מˆב  וב‡יז‰ 
כפ˘וטם,  ליל„ים  בנו‚ע  ח"ו  חסרון  י˘ 
כל  ‚י„ים,] לע˘ו˙  ו˘ס"‰  ‡ברים  ברמ"ח 

מ‰ ˘ביכל˙ו ל‰ˆיל יל„ים ‡ל‰!

מ‰   – ‰˘לום  ב„רך  לפעול  יכולים  ‡ם 
טוב, ו‡ם ל‡ מˆליחים ב„רך ‰˘לום – י˘ 
ל‡  מח‡‰  ‚ם  ו‡ם  ב„רך מח‡‰,  לפעול 
ו‡ם  ‰פח„‰,  ב„רך  לפעול  י˘   – מועיל‰ 
‡ו„ו˙  כ˘מ„ובר  ‰רי,   – מועיל  ל‡  ז‰  ‚ם 
פי˜וח-נפ˘ו˙, ‰ˆל˙ נפ˘ו˙ מכלי' רוחני˙, 
‰כלל ˘פי˜וח-נפ˘  י˘נו  ליˆלן,  רחמנ‡ 

„וח‰ ‰כל!!

‚„ול?  כוחנו  במ‰  ‰˘ו‡לים:   ו‡ל‰ 
נו‚ע  ז‰  ˘‡ין  לר‡˘  לכל  לי„ע  ˆריך   –
˘נ‰ו‚  (כפי  ˘לנו  ‰"ביזנעס"  ל‡  ז‰  לנו, 
וˆריכים  מˆו‰,  ני˙נ‰  לנו  כ‡ן);  לומר 
 – ‰„בר  ל˙וˆ‡ו˙  וב‡˘ר  ל˜יימ‰,  ‡נו 
„בר,  ˘ל  ול‡מי˙ו  ‰˜ב"‰.  ˘ל  ענינו  ‰"ז 
יפעלו  בו„‡י  ‰מˆו‰,   ˙‡ ˘מ˜יימים  כיון 
‡ויספירן").  זיכער  (מ'וועט  ‰„בר")   ˙‡
מ‰  כל  יפעלו  ‰‡ם  ר˜  ‰י‡  ‰˘‡ל‰ 
יפעלו  ומס˙מ‡  פחו˙.   ˙ˆ˜ ‡ו  ˘רוˆים, 
במ˘ך  יפעלו  ‡ם  ר˜  ‰י‡  ו‰˘‡ל‰  ‰כל, 
זמן ˜ˆר, ‡ו ˘י˜ח מ˘ך זמן ע„ ˘יר‡ו ‡˙ 

‰˙וˆ‡ו˙ ˘ב„בר.

בכל  ו‡ח„,  ‡ח„  כל  ˆריך  ˘כן,  וכיון 
‰„רך   ˙‡ למˆו‡  מˆב,  ובכל  מ˜ום 

‰מ˙‡ימ‰ ˘ב‰ יכול ‰ו‡ לפעול בענין ז‰ 
- ע"י ˆע˜ו˙ ומח‡ו˙, ב‡מˆעו˙ מכ˙בים, 
 - וכיו"ב  בטל‚רף,  בטלפון ‡ו  „ברי „פוס, 

ולע˘ו˙ כל ‡˘ר ביכל˙ו.

‡ין ל˜מı ב‰וˆ‡ו˙
ול‰וסיף, ˘‡ין ל˜מı ב‰וˆ‡ו˙ ˘ב„בר 
ריבוי  מפני  בפרנס˙ו  ˘יו‚רע  מח˘˘ 

‰‰וˆ‡ו˙ - כי:

‡„ם  ˘ל  מזונו˙יו  "כל  ב‚מר‡  ‡י˙‡ 
˜ˆובין לו מר‡˘ ‰˘נ‰ וע„ יום ‰כפורים", 
‰˜ב"‰,  לו  ˘‰˜ˆיב  מ‰  וממ‰-נפ˘ך: 
בו„‡י ל‡ יטול ממנו, ומ‰ ˘ל‡ ‰˜ˆיב לו, 
ל‡ ˙ועיל כל חכמ˙ו ל‰˙חכם נ‚„ ‰˜ב"‰ 
ח"ו  ‡ויבער˘טן")  „עם  ("‡יבער˘ּפַ‡רן 
ול‰רויח „ולר ‡ח„ יו˙ר מכפי ˘נ˜ˆב לו;

„ברי  ב‰מ˘ך  ˘מפור˘  ‡ל‡  עו„  ול‡ 
˜ˆובין  ‡„ם  ˘ל  מזונו˙יו  "(כל  ‰‚מר‡ 
ו‰וˆ‡˙  ˘ב˙ו˙  חוı מ‰וˆ‡ו˙  כו')  לו 
ל˙למו„  בניו  ו‰וˆ‡˙  טובים  ימים 
‰וסיף  ו‡ם  לו  פוח˙ין  פח˙  ˘‡ם  ˙ור‰, 
˘י‰י'  לו  כ˘נ„מ‰  ובמיל‡,  לו",  מוסיפין 
‰ן  ˙ור‰,  ל˙למו„  בניו  לו ‰פס„ מ‰וˆ‡˙ 
בנו‚ע לבניו כפ˘וטו, ו‰ן בנו‚ע ל"בניך ‡לו 
י‰ו„י,  ליל„  בנו‚ע  ל‰˘˙„ל  ‰˙למי„ים", 
לו  ˘יניחו  עיר‡˜,  ‡ו  מרו˜ו  ˙ימן,  מיל„י 
עם  חומ˘  בי"˙,  ‡ל"ף  ללמו„  ל‰מ˘יך 
(˘‚ם  ˙פילין  ול‰ניח  טלי˙  ללבו˘  ר˘"י, 
ז‰ נכלל ב‰חינוך ל"˙למו„ ˙ור‰") - ˆריך 
˘ל  ח˘בונו  ‰נן על  ‡ל‰  ˘‰וˆ‡ו˙  לי„ע 
י˘  [ברוסי˙  ‰מלך  ח˘בון  על  ‰˜ב"‰, 
על  ˘פירו˘ו,  ּבָ‡‰ַ‡טַ‡",  "˜ַ‡זניַ‡  ביטוי: 
ל‰וˆי‡  יכולים  ובמיל‡,  ‰מלך],  ח˘בון 



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

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו, ובאו כאן כמעט ללא עריכה, 
באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

 חוב ˜„ו˘ וזכו˙ ˜„ו˘...

‡לו  לבניך  "ו˘ננ˙ם  רז"ל  ‡מרו 
"מˆו‰  ‰רמב"ם  וכפס"„  ‰˙למי„ים", 
 ˙‡ ללמ„  מי˘ר‡ל  וחכם  חכם  כל  על 
˘נ‡מר  בניו,  ˘‡ינן  ‡ע"פ  ‰˙למי„ים  כל 
˙למי„יך,  ‡לו  בניך   .  . לבניך  ו˘ננ˙ם 
מובן,  ˘מז‰  בנים",  ˜רויין  ˘‰˙למי„ים 
˘כל מי ˘בכחו ל˜רב יל„ י‰ו„י, חל עליו 

‰חיוב „"ו˘ננ˙ם לבניך".

כפי  כ˙י˜ונם,  ב˘נים  ‡פילו   – ז‰  וכל 
˘בי‰מ"˜ ‰י' ˜יים  בזמן  ˘‡פילו  ˘מˆינו 
("„ער  ‰פעול‰  מעל˙  ב‚ו„ל  מפלי‡ים 
בן  י‰ו˘ע  ˘ל  ‡ויפטו")  ‚עווַ‡ל„י˜ער 
˘"˙י˜ן  לטוב",  ‰‡י˘  ‡ו˙ו  "זכור  ‚מל‡, 
˘י‰יו מו˘יבין מלמ„י ˙ינו˜ו˙ בכל מ„ינ‰ 

ומ„ינ‰ ובכל עיר ועיר".

˜רן  כל  ˘על   – ‡ל‰  בימינו  וע‡כו"כ 
ופינ‰ נ˘מע˙ ‰ˆע˜‰ ˘ˆוע˜ים ככרוכי‡: 

לכו ו‰ˆילו יל„י י˘ר‡ל!

‰מˆב כיום, בעוונו˙ינו ‰רבים, ˘י˘נם 
יחי„ים,  ר˜  (ל‡  ו‡לפים  מ‡ו˙  ע˘רו˙ 
י˘ר‡ל  יל„י  ו‡לפים!)  מ‡ו˙  ע˘רו˙  ‡ל‡ 
‡ו˙ם  ולנ˙˜  ‡ו˙ם  ל‰כריח  ˘רוˆים 

מי‰„ו˙, ח"ו, ‰יל"˙!

י‰ו„ים  ˘ל  מב˙ים  ב‡ים  ‡ל‰  יל„ים 
ל‰יו˙  רˆונם  עכ˘יו  ו‚ם  וחר„ים,  יר‡ים 
˘רוˆים  כ‡ל‰  ˘י˘  ‡ל‡  וחר„ים,  יר‡ים 
ומכריחים  ‰˘כינ‰,  כנפי  מ˙ח˙  ל‰וˆי‡ם 
 '‰ ˙ור˙  על  לעבור   ,˙„ על  לעבור  ‡ו˙ם 
˘ל  ומˆב  ומעמ„  לענינים  וע„  ומˆוו˙יו, 

כפיר‰ ו˘מ„, רחמנ‡ ליˆלן!

במעמ„  נמˆ‡ים  ‡ל‰  ˘יל„ים  וכיון 
עˆמם,   ˙‡ ל‰ˆיל  ביכל˙ם  ˘‡ין  ומˆב 

הרמת חומת הדת
כל התירוצים והטענות והחשבונות הם דברי הבל, שטות ושקר, שמכניס היצה"ר 

שבחלל השמאלי, שכל כוונתו היא להסית ולהדיח לעמוד מן הצד ולא לנקוף 
אצבע במים קרים בשביל הצלת אלפים מילדי ישראל שרוצים לנתקם מיהדות, 

תורה ומצוות

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

"פיל‚˘ם" ל˘ון רבים, ו‡יך ‡פ˘ר לפר˘ו על פיל‚˘ ‡ח˙?

פיל‚˘  ˘ל‡ ‰י˙‰ ‡ל‡  מור‰  כך: "חסרו˙ ‰יו"„  זו  ˙ירı ˜ו˘י‡  בלבו˘ ‰‡ור‰  ב. 
‡ח˙. ומכל מ˜ום, ל‡ רˆ‰ לכ˙וב 'ולבני ‰פיל‚˘' בל˘ון יחי„, כיון ˘נ˘‡‰ ˘ני פעמים 
˘˙י  ‰יו  כ‡ילו  רבים,  ל˘ון  כ˙ב  לכך   – מי˙˙‰  ‡חר  עכ˘יו  ו‡ח˙  ˘ר‰,  בחיי  ‡ח˙   –

פיל‚˘ים". 

פעמיים,  ‡בר‰ם  נ˘‡‰  זו   ‰˘‡˘ ל‰„‚י˘  כ„י  רבים  בל˘ון  ‰כ˙וב  ˘נ˜ט  ו‰יינו, 
‡לו   ˙‡ ‰ן   – ‰פעמים  מ˘˙י  בני'   ˙‡ בז‰  לכלול  ב‡  ‰פיל‚˘ם"  "בני  כ‡ן  וכ˘נ‡מר 

˘נול„ו ל‰ בני˘ו‡ין ‰ר‡˘ונים, ו‰ן ‡˙ בני ˜טור‰ ˘נול„ו בני˘ו‡ין ‰‡חרונים. 

[י˘ מפר˘ים (‡ור ‰חיים וב‡ר מים חיים – לבעמח"ס סי„ורו ˘ל ˘ב˙ – כ‡ן), ˘ב˙יבו˙ "בני 
ר˘"י ‡ינו  ˘‰רי  כן,  ב„רך ‰פ˘ט ‡ינו  בלב„. ‡ך  לבני ˜טור‰  ‰פל‚˘ים" ‰כוונ‰ ‰י‡ 
ל‰ם  ˘נ˙ן  בכלל "בני ‰פיל‚˘ם"  בני ‰‚ר  ˘‚ם  ועכˆ"ל  ביני‰ם.  ל˘ום ‰ב„ל  כ‡ן  רומז 
בכ˙וב  מפור˘  ובי˘מע‡ל   .(‡  ,‡ˆ סנ‰„רין  (ור‡‰  בנו  יˆח˜  מעל  ו˘ילחם  מ˙נו˙  ‡בר‰ם 

"כי ל‡ ייר˘ בן ‰‡מ‰ ‰ז‡˙ עם בני עם יˆח˜" (ויר‡ כ‡, י). 

מ˘מע   – יˆח˜"  עם  בני  עם  בן ‰‡מ‰ ‰ז‡˙  ייר˘  ל‡  "כי  ˘מל˘ון ‰כ˙וב  ול‰עיר, 
˘בעˆם נח˘ב ‰ו‡ יור˘ ל‡בר‰ם, ור˜ ˘‡ינו ר‡וי לר˘˙ ביח„ "עם בני עם יˆח˜". ולפי 
מ‰  („לכ‡ור‰,  חי"  בעו„נו  בנו  יˆח˜  מעל  "וי˘לחם  כ‡ן  ‰כ˙וב   ˙˘‚„‰ לב‡ר  י˘  ז‰ 
‰חי„ו˘ בז‰ ˘‡בר‰ם ע„יין בחיים?) – ל‰„‚י˘ ˘‡ם ל‡ ‰י' ‡בר‰ם מ˘לחם "בעו„נו 

חי", ‰רי ‰י' ל‰ם „ין "יור˘ים" ל‡חר מו˙ו, ולכן ‰וˆרך ל˘לחם עו„ ˜ו„ם]. 

נ˘‡‰  ˘‡בר‰ם  רבים – „‡ף  ל˘ון  ˘נ‡מר "‰פיל‚˘ם"  ז‰  מחוור  ע„יין ‡ינו  ‡ך   .‚
פעמיים (כנ"ל), ‰רי סוף סוף ‰י‡ ‡ו˙‰ ‰"פיל‚˘" עˆמ‰ ("‰י‡ ‰‚ר ‰י‡ ˜טור‰")! 

בכ˙וב‰,  "נ˘ים   – „בריו  ב‰מ˘ך  ליי˘ב  עˆמו  ר˘"י  ב‡  ז‰  ˘˜ו˘י  לומר,  וי˘ 
פיל‚˘ים בל‡ כ˙וב‰": 

לכ‡ור‰ נר‡‰, ˘ר˘"י ב‡ ב„בריו ‡לו פ˘וט ל‰סביר ("טייט˘") ‡˙ ˙יב˙ "פיל‚˘", 
ח˘וב‰  ˘‡ינ‰  מחמ˙  כ˙וב‰,  ˘ל  זכו˙  ל‰  ˘‡ין   ‰˘‡ ‰י‡  ˘"פיל‚˘"  מב‡ר  ז‰  ועל 

כ‡˘‰ ר‚יל‰ ˘י˘ ל‰ זכו˙ ˘ל כ˙וב‰. 

בס„ר‰  לעיל  כבר  בכ˙וב  נזכר‰  "פיל‚˘"  ˙יב˙  ‰רי  יפל‡:   –  ‡‰ מ˘ום  ‡י  ‡מנם 
‰˜ו„מ˙ (סוף פ' ויר‡): "ופיל‚˘ו ו˘מ‰ ר‡ומ‰". ולכ‡ור‰, ‰י' לו לר˘"י לפר˘ כבר ˘ם 

‡˙ ענין ‰"פיל‚˘" (˘‰י‡ "בל‡ כ˙וב‰") – ולמ‰ ‰מ˙ין ע„ כ‡ן? 

פ˘וט:  ˘מובנ‰  מ˘ום  מיוח„,  לפירו˘  ˙יב˙ "פיל‚˘" ‡ינ‰ ˆריכ‰  ˘ב‡מ˙  ונר‡‰, 
כ"‡˘‰"  מ˙ייחס˙ ‡ליו  ו‡ינ‰  ממ˘  זו‚  ב˙  ˘ל  ח˘יבו˙  ל‰  ˘‡ין  ˘פח‰,  ‡„ם ‰נו˘‡ 
ר‡ומ‰")  ו˘מ‰  "ופיל‚˘ו  (בכ˙וב  ויר‡  בפ'  ולכן  בלב„.  "פיל‚˘"  ב˙ור  ‡ל‡  ‚מור‰, 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

בין  ˘מ˘וו‰  ˘ם,  ‰פר˘‰  בסוף  ב„בריו  (ועיין  זו  ˙יב‰  ˘ל  מ˘מעו˙‰   ˙‡ מסביר  ‡ינו  ר˘"י 
"˘פח‰" ל"פיל‚˘").

ומ‰ ˘ר˘"י ‡ומר כ‡ן "נ˘ים בכ˙וב‰ פיל‚˘ים בל‡ כ˙וב‰" – כוונ˙ו ‰י‡ ˘בנוסף 
ני˘ו‡ין  עמ‰  ˘‡ין ‰ני˘ו‡ין  ˘פח‰  ˘‰י‡  ˘ל "פיל‚˘",  ו‰ר‚יל‰  למ˘מעו˙ ‰פ˘וט‰ 
בני˘ו‡ין  נו˘‡  ˘‡„ם  ˘פח‰)  (ל‡  מ˘וחרר˙   ‰˘‡ י˘  לפעמים  ‰רי  מעי˜ר‡,  ‚מורים 

‚מורים, ובכל ז‡˙ ‰י‡ נ˜ר‡˙ "פיל‚˘" מ˘ום ˘חסר ל‰ זכו˙ ‰כ˙וב‰. 

ונ˙כוון בז‰ לב‡ר ‰יחס ˘בין ‡בר‰ם ל˜טור‰ – ˘ב‡ו˙‰ ˘ע‰ כבר ל‡ ‰י˙‰ ˘פח‰ 
(כי ‡בר‰ם ˘חרר ‡ו˙‰ ˜ו„ם, וכמו ˘כ˙וב בפ' ויר‡ (כ‡, י„): "וי˘לח‰"), וז‰ ˘ע„יין 

נ˜ר‡‰ "פיל‚˘" ‰ו‡ ר˜ מ˘ום ˘‰י' חסר ל‰ זכו˙ ‰כ˙וב‰.

"ע„  ור˜  ‚מור‰,   "‰˘‡" ˜טור‰  נ˜ר‡‰  ˘עכ˘יו  מזו,  י˙יר‰  ˘למ„ו  מפר˘ים  [י˘   
ע˙‰ ‰י˙‰ פיל‚˘" (ר‡‰ נחל ˜„ומים כ‡ן וב‡ר מים חיים כ‰, ‡). ‡מנם מל˘ון ר˘"י מובן ˘‚ם 

עכ˘יו ‰י˙‰ ˜טור‰ ב‚„ר "פיל‚˘", ב‚לל ˘ע„יין ‰י' חסר ל‰ זכו˙ ‰כ˙וב‰]. 

 ‰˘‡ ב‡ו˙‰  ˘מ„ובר  ‡ף  רבים,  ל˘ון  "‰פיל‚˘ם"  ˘נ‡מר  ז‰  י˙ב‡ר  ומע˙‰   .„
עˆמ‰ ("‰י‡ ‰‚ר ‰י‡ ˜טור‰") – כי ב‡˘‰ זו ‰יו ˘ני מˆבים ˘ונים ˘ל "פיל‚˘", ול‡ 

‰רי ז‰ כ‰רי ז‰: 

˘פח‰  כלומר:  ‚מור‰,  "פיל‚˘"  ב˙ור  ‡בר‰ם  נ˘‡‰   - "‰‚ר"  כ˘‰י˙‰   – ב˙חיל‰ 
ממ˘, ˘‡ינ‰ „ומ‰ כלל ל‡˘‰ ר‚יל‰ [י˘ מפר˘ים ˘˘ר‰ ˘חרר‰ ‡˙ ‰‚ר לפני ˘נ˘‡‰ ‡בר‰ם 
(ר‡‰ ב"ר פמ"‰, ‚. רמב"ן לך טז, ב). ‡בל ב„רך ‰פ˘ט ‡ינו כן, ˘‰רי נ˜ר‡‰ ‚ם ‡חר כך ב˘ם "˘פח‰" 

ו‡מר ל‰ ‰מל‡ך "˘ובי ‡ל ‚בר˙ך ו‰˙עני ˙ח˙ י„י'" (לך טז, ‰ ו‡ילך)]; 

נ˘‡‰  ו‡בר‰ם  מ˘וחרר˙,   ‰˘‡ ‰י˙‰  כבר   - "˜טור‰"  ב˙ור   – מכן  ל‡חר  ‡מנם 
כ‡˘‰ ‚מור‰, וכל ז‰ ˘נ˜ר‡‰ ‡ז "פיל‚˘" ‰ו‡ ר˜ ב‚לל ‰ע„ר ‰כ˙וב‰.

‰פיל‚˘ים",  כ"בני   - ‰פעמים  מ˘˙י   – בני'   ˙‡ ‰כ˙וב  מכנ‰  למ‰  ‡יפו‡  ומובן   
בל˘ון רבים, מ˘ום ˘י˘ ˘ינוי מ‰ו˙י בין מעמ„‰ ב˙ור ‰‚ר לבין מעמ„‰ ב˙ור ˜טור‰, 

ע„ ˘כ‡ילו ‰ן ˘˙י "פיל‚˘ים", ו„ו"˜.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

מ˘מעו˙ סיפור ז‰ יכול וˆריך כל ‡ח„ ל‰בין, ועל כל ‡ח„ ל˙˜ן עˆמו בז‰.

*

ˆריכים ל‰˙חמם ביר‡˙ ˘מים חמימ‰. ‡כן, מחממים ‡ו˙נו, ‰לב נ„‰ם מˆר˙ ‰כלל 
ל‰ם  מ‚יע  ו‡כן  רוˆים,  י‰ו„ים  זר‰,   ˘‡ ˘ל  ‰ל‰ט  ‡ו  חמימו˙  זו‰י  ‡ך  ‰פרט,  וˆר˙ 

חמימו˙ ˘ל ˜ירב‰ ‡ב‰י˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‡ עמ' 125 ו‡ילך – ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‡ בל˘ון ‰˜ו„˘ עמ' ˜ז ו‡ילך)



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

בעבר כ˘˘ני חסי„ים סוחרים ‰יו נפ‚˘ים, ‰יו נכנסים ב˘יח‰ ‡ו„ו˙ ˘ינוי ‰זמן בין 
פעם ל‰יום, ‡יך נו‰‚ ‰חיים ‰י‰ו„י בכלל ונו‰‚ ‰חיים ‰חסי„יים בפרט ‰˘˙נו.

‰כבירים  ו‰מים  ‰עזים  ‰מים  זרם  ב‡מרי˜‰.  ‰חסי„ים  ע„˙  על  לב  כ‡וב˙  רחמנו˙ 
˘ל נו‰‚ ‰מסחר ‰‡מרי˜‡י – מ‚˘ם ‡ו˙ם.

ירחם ‰˘י"˙ ובחס„ וברחמים יפ˙ח ‡˙ עיני ע„˙ י˘ר‡ל ב‡מרי˜‰ . . ˘ייזכרו מי ‰ם 
ול˘ם מ‰ נול„ו, ‡ז י‡יר בכל בי˙ י‰ו„י ‰‡ור ‰רוחני וי‰י‰ מבורך בכל.

לˆ‡˙ מ‰"‡ני"
...‰ו„ כ"˜ רבינו ‰ז˜ן ‡מר:

י„י  על  ‰‡נו˘י,  ‰‚ופני  מ‰"‡ני"  ‰"‡ני",  ממ‰ו˙  יוˆ‡ים  כ‡˘ר   – ור‡ינ‰  ˆ‡ינ‰ 
מלך  ˘ז‰  ‰‡ל˜י,  ‰‡ור   ˙‡ רו‡ים   – 'ור‡ינ‰'  ‡ז  ב‡ל˜ו˙,  ו‰˙חברו˙  ‰˙פל‰  עבו„˙ 

˘‰˘לום ˘לו, ˘˘ומעים ‡˙ ‰‡ור ‰‡ל˜י ב˙ור‰ ועבו„˙ ‰˙פל‰.

˘ל  עבו„‰  ועורר  ע„˙ ‰חסי„ים  רבינו ‰ז˜ן ‰רעי˘ ‡˙  כ"˜  ˘ל ‰ו„  ז‰  מ‡מר ˜ˆר 
‰מוחין,  בעלי  ‰˙למי„ים  ‚„ולי  ˘‡פילו  ‰"ח„רים",  ב˙למי„י  ‰נפ˘  ו˘פיכ˙  מסירו˙ 

בער לבם בל‰ב˙ ˘ל‰ב˙ עבו„˙ ‰˙פל‰.

כ˘‰˜רירו˙ מ˙‡ח„˙ עם ‰עם-‡רˆו˙
...חסי„ ‰ו‡ י‰ו„י חם. ˜רירו˙ ‰י‡ סם ‰מו˙. כפי ˘‡נו רו‡ים במ„ינ‰ זו, ‰‡„י˘ו˙ 
מבלי  ר"ל  נע˘ים  עם-‰‡רˆו˙  עם  מ˙‡ח„˙  כ˘‰י‡  ˜רירו˙  ‡ו˙‰  ˘‡סור,  מ‰  כלפי 

‰ו„ע ‡וכל טריפו˙.

ב˘ר  לו  בח„ר ‡ח„ ‰י‰  ב‡יטליזו,  ח„רים  ˘ני  לו  ˘‰יו  ע˘יר,  בעיר ‡ח˙ ‰י‰ ˜ˆב 
כ˘ר וב˘ני – ב˘ר טריפ‰.

וטריפ‰,  כ˘ר  ב˘ר,  סו‚י  ˘ני  ˘י˘נם  י„ע‰  ל‡  ‰י‡  ב˘ר,  ל˜נו˙   ‰˘‡ נכנס‰  פעם 
ו‰ˆביע‰ על ח˙יכ˙ ב˘ר ˘מן.

‰ב˘ר   ˙‡ "‰כ˘יר‰"  ונביל‰,  ‰טריפ‰  ב˘ר   ˙‡ ומלח‰  ‰˘ר˙‰  לבי˙‰,  בבו‡‰ 
ו‰עמי„‰ ‡ו˙ו לבי˘ול.

˙‰י‰  ˘‰יום  ‰בי˙  בעל˙  ל‰  סיפר‰  מ˘כנו˙י‰.  ‡ח˙  ‡לי‰  נכנס‰  כך  ב˙וך 
‰˘מן  ‰ב˘ר  ח˙יכ˙  על  ל‰  סיפר‰  וכך  טוב‰,  ‡רוח‰  מ‰עבו„‰  בבו‡ם  למ˘פח˙‰ 

˘˜נ˙‰, ‰כ˘יר‰, ‰˘ר˙‰ ו‰מליח‰.

כל ז‰ מעם-‰‡רˆו˙ ו˜רירו˙. רוˆים כ˘ר, מכ˘ירים וממליחים, ו‰ב˘ר עˆמו – טרף.

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

נס המיוחד ל"אמו"
ויבי‡‰ יˆח˜ ‰‡‰ל‰ ˘ר‰ ‡מו
ויבי‡‰ ‰‡‰ל‰ ו‰רי ‰י‡ ˘ר‰ ‡מו, כלומר ונע˘י˙ „ו‚מ˙ 
˘ר‰ ‡מו, ˘כל זמן ˘˘ר‰ ˜יימ˙ ‰י' נר „לו˜ מערב ˘ב˙ 
לערב ˘ב˙, וברכ‰ מˆוי' בעיס‰, וענן ˜˘ור על ‰‡‰ל, 
ומ˘מ˙‰ פס˜ו, וכ˘ב‡˙ רב˜‰ חזרו
(כ„, סז. ר˘"י)

ˆריך בי‡ור, מנין לו לר˘"י ˘‰„מיון ˘ל רב˜‰ 
ל˘ר‰ ‰י' ב˘ל˘˙ נסים ‡לו „וו˜‡?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

˘ר‰  "‰‡‰ל‰  ‰˙יבו˙  ‰רי  ‰ו˜˘‰,  לר˘"י 
‰ו‰  ˘פיר  ˘‰רי  ל‚מרי,  מיו˙רו˙  לכ‡ור‰  ‡מו" 
לו  ו˙‰י  רב˜‰  וי˜ח ‡˙  יˆח˜  למימר "ויבי‡‰  לי' 
ל‡˘‰", ומ‰ מוסיפו˙ ˙יבו˙ ‡לו ב‰בנ˙ ‰כ˙וב?

ר˜  פירו˘ן  ‡ין  ‡לו  ˘˙יבו˙  פיר˘  כן  ועל 
‰ן  ‡ל‡  ˘ר‰,  ל‡‰ל  רב˜‰   ˙‡ ‰בי‡  ˘יˆח˜ 
רב˜‰   ˙‡ יˆח˜  ˘ל˜ח  לז‰  ‰טעם   ˙‡ ‰מלמ„ו˙ 
‰מ‡ורעו˙  על  ‡ליעזר  סיפורי  למרו˙  כי,  ל‡˘‰. 
ל‚מרי  יˆח˜  ‰˘˙כנע  ל‡  ע„יין  בחרן,  לו  ˘˜רו 
˘˜רו  מיוח„ים  נסים  בר‡ו˙ו  ור˜  לו.  ר‡וי'  ˘‰י‡ 
ל‚מרי  „ומ‰  ˘רב˜‰  ל„ע˙  יˆח˜  נוכח  לרב˜‰ 

ל˘ר‰, ול˜ח‰ לו ל‡˘‰.

˘ר‰ ‡מו"  על "‰‡‰ל‰  ר˘"י  ˘פיר˘  מ‰  וז‰ו 
 ˙‡ ליˆח˜  ˘‰וכיח  ‡חר,  נס  מרומז  ˙יב‰  ˘בכל 

‰„מיון בין ˘ר‰ לרב˜‰:

‰˜˘ור  לנס  רומז  ‰י„יע‰  ב‰'  ‡‰ל   – ‰‡‰ל‰ 
ע"י  וז‰ו  ‡‰לים,  מ˘‡ר  ומוב„ל  מיוח„  ל‡ו‰ל 
בכ˙וב  ˘מˆינו  כמו  ‰‡ו‰ל",  על  ˜˘ור  ˘"ענן 
 („ כב,  (ויר‡  מרחו˜"  ‰מ˜ום   ˙‡ "ויר‡  ˘פירו˘ 
˜˘ר  ענן  ˘‰י'  ‰ו‡   – ‰י„יע‰  ב‰'  "‰מ˜ום"   -
‰מיוח„  נס  על  רומז   – ˘ר‰  ˘ם).  ר˘"י  (ר‡‰  עליו 
לב˜ר  ˘ב‡ו ‰מל‡כים  ˘בזמן  למ„נו  וכבר  ל˘ר‰, 
כל  ב‰כנ˙  ˘טרח ‡בר‰ם  למרו˙  ‡˙ ‡בר‰ם, ‰נ‰ 
‰מ‡כלים בעˆמו, ‰נ‰ ‰כנ˙ ‰עיס‰ ‰˘‡יר ל˘ר‰. 
ומכ‡ן, ˘‰נס ‰מרומז ב˙יב˙ "˘ר‰" ‰י‡ ˘"ברכ‰ 
‰מיוח„  ב„בר  לנס  רומז   – ‡מו  בעיס‰".  מˆוי' 

ל‡מ‡, ובפ˘טו˙, ‰יינו ‰„ל˜˙ ‰נר בערב ˘ב˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 163 ו‡ילך)

 

שבועת אברהם לבני 
חת על עיר יבוס

ח˙ ‡ו„ו˙ ˜ניי˙  בני  עם  ל„יבור ‡בר‰ם  בנו‚ע 
לבני  "‡מר  „ר"‡  בפר˜י  ‡י˙‡  ‰מכפל‰,  מער˙ 
טוב  במכר  ‰מכפל‰  מער˙   ˙‡ מ‰ם  ל˜נו˙  יבוס 
ע"˘  ‡ל‡  ‰יו,  ח˙יים  ו‰ל‡  ‰יו,  יבוסים  וכי  כו'. 
עיר יבוס נ˜ר‡ו יבוסים כו'. ‡מרו לו כו' כרו˙ עמנו 
כ"‡  יבוס  עיר   ˙‡ יור˘ים  י˘ר‡ל  ˘‡ין  ˘בוע‰ 
 ,ıל‡ר י˘ר‡ל  וכ˘ב‡ו  כו',  יבוס  בני  ˘ל  ברˆונם 
מפני  ל‰כנס  יכולין  ול‡ ‰יו  יבוס  בעיר  ליכנס  רˆו 

‡ו˙ ברי˙ ˘בוע˙ ‡בר‰ם כו'" (פל"ו).

יכולים  י˘ר‡ל "ל‡ ‰יו  ˘בני  מ‰  ולכ‡ור‰ ˆ"ע 
לכנס" ב"עיר יבוס" מפני ˘בוע˙ ‡בר‰ם ‡ל בני ח˙, 
‰ל‡ נˆטוו י˘ר‡ל במפור˘ מ‡˙ ‰˜ב"‰ "ו‰ור˘˙ם 
ו‰˙נחל˙ם  ‚ו'  ב‰  וי˘ב˙ם  ‚ו'   ıיו˘בי ‰‡ר כל   ˙‡
˘ל  ˆיוויו  ולכ‡ור‰  ו‡ילך),  נב  ל‚,  (מסעי   "ıר‡‰  ˙‡

‰˜ב"‰ מבטל ‡˙ כל ‰‰˙חייבויו˙ ‰˜ו„מו˙!

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

כל  ‡בר‰ם  ל˘בוע˙  ‰י'  ל‡  ‰„ין  ˘מן  ‡ע"פ 
מ"מ,  זו,  ˘בוע‰  ביטל  ˘ˆיווי ‰˜ב"‰  מפני  ˙ו˜ף, 
ב˙˜פ‰,  עו„נ‰  ˘‰˘בוע‰  ˘ח˘בו ‰יבוסים  מכיון 
זו, ‰י'  ב˘בוע‰  מ˙ח˘בים  י˘ר‡ל  ל‡ ‰יו  ‰רי ‡ם 
ˆו).  ‡ו˙  ˘ם  לפ„ר"‡  ר„"ל  (ור‡‰   '‰ חילול  מז‰  יוˆ‡ 
וע"„ מ‰ ˘‡מרו חז"ל בנו‚ע ל‰‚בעונים, ˘למרו˙ 
חייל‰  "ל‡  ולכן  י˘ר‡ל,   ˙‡ רימו  ˘‰‚בעונים 
מ˘ום  ˜טלינו  "ל‡  מ"מ  כלל"  עילויי‰ו  ˘בוע‰ 

˜„ו˘˙ ‰˘ם" (‚יטין מו, ‡).

ח˙  בני  עם  ‰ברי˙  ˘כרי˙˙  מכיון  מזו,  וי˙יר‰ 
‰י˙‰ ˙נ‡י ב˜נין מער˙ ‰מכפל‰, ‰י' יוˆ‡, ˘ב‡ם 
‰יבוסים  חו˘בים  ‰יו  זו  ˘בוע‰  מ˜יימים  ‰יו  ל‡ 
˘˜ניינו ˘ל ‡בר‰ם במער˙ ‰מכפל‰ בטל למפרע, 
ל‰ם  ל‡  ב˜בר  ו‰‡מ‰ו˙  ‰‡בו˙  ˜בורים  ובמיל‡ 

(ר‡‰ פירו˘ '˙ול„ו˙ ‡„ם' לספרי ר‡‰ יב, יז).

‰יבוסים  יח˘בו  ˘ל‡  ‰˘ם",  ˜„ו˘˙  ו"מ˘ום 
ממער˙ ‰מכפל‰, "ל‡ ‰יו  ˘ל ‡בר‰ם  ˘בטל ˜נינו 
יכולים לכנס" לעיר יבוס מפני ˘בוע‰ זו, ע„ ˘‰סירו 

ח˘˘ ז‰, כמבו‡ר ב‰מ˘ך ‰„ברים בפר„"‡ ˘ם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ' 85 ו‡ילך)



ט

עיקר העבודה –  לזכך את ה"ימים"
לקיים מצווה בכל יום ולקדש אותו / עיקר העבודה בעניינים שאינם קבועים 
בנפש / "עצה היעוצה" לאדם שלא נשתנה על ידי עבודתו / צריך לידע האמת 

שעל ידי כל מצוה מזדככת נפשו

ב˙י‡ור ‡בר‰ם בפר˘˙נו, מפרט˙ ‰˙ור‰ (כ„, ‡) ˘‰י' "ב‡ בימים", ופיר˘ו חז"ל 
˘ל ‡בר‰ם  ˘˘בחו  טז, ‡)  פר˘˙נו  ב˙ור‰ ‡ור  נ˙ב‡ר  רכ„, ‡.  ח"‡ ˜כט, ‡.  (ז‰ר  על „רך ‰סו„ 
רוחניים  לו "לבו˘ים"  י˘  ˘‰‡„ם   – עיל‡ין"  יומין  עם "‡ינון  ב‡  ˘‰י'  מ‰  כ‡ן,  נ‡מר 
‰נוˆרים מ‰מˆוו˙ ˘מ˜יים בכל יום ויום, ו‡ם עובר יום ˘ל‡ ˜יים בו מˆוו‰ ‰רי חיסר 
לבו˘, וז‰ו ˘בחו ˘ל ‡בר‰ם ˘‰י' ב‡ עם לבו˘י ‰"יומין עיל‡ין" כולם, ˘ל‡ ‰חסיר 

‡פילו לבו˘ ˘ל יום ‡ח„.

נ˘מ˙ו  חסר‰  ול‡  בימים",  "ב‡  ‡בר‰ם  ˘‰י'  מ‰  זו   ‰˘‚„‰ ˘ל  טיב‰  לברר  וי˘ 
˘ום "לבו˘" רוחני מ‡ו˙ם לבו˘ים ‰נוˆרים מע˘יי˙ ‰מˆוו˙ „בר יום ביומו, ˘לכ‡ור‰ 
‰רי  מˆוו˙,  וכך  כך  חל„ו  בימי  ˘י˜יים  ‰ו‡  ‰מכוון  ˘‡ם  לכ‡ן,  ‰"ימים"  עניין  מ‰ 
יכול ל‰יו˙ יום ‡ח„ בלי ˜יום מˆוו‰ ולמחר י˜יים כפליים וע„יין י˜יים מˆוו˙ כ˘יעור 

‰„רו˘ לו, ומ„וע מ„‚י˘ ‰כ˙וב ˘‰י' ב‡ עם לבו˘י כל ‰ימים „וו˜‡?

בל  ˜˘ר  ˘˜˘ור‰ ‰י‡  ‡„מו˙,  עלי  ‰‡„ם  עבו„˙  עניין  ˙כלי˙  ˙חיל‰  לב‡ר  וˆריך 
בימים",  "ב‡  ˘‰י'  ‡בר‰ם  ˘ל  ‰מיוח„˙  מעל˙ו  ˙ובן  ו‡זי  ‰"ימים",  עניין  עם  ינ˙˜ 
ו‚ם מ‰ ˘י˘ לו ל‡„ם ללמו„ מכך ‰ור‡‰ לעי„ו„ וחיזו˜ בעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו, וכפי ‡˘ר 

י˙ב‡ר.

ל˜יים מˆוו‰ בכל יום ול˜„˘ ‡ו˙ו
„יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  מ‰  ‰ו‡  ו‰˙‰וו˙ו,  ‰עולם  ברי‡˙  ˙כלי˙ 
עולמו˙  ˘יבר‡ו  י˙'  לפניו  ‰י‡  ˘˙‡וו‰  פל"ו).  ˙ני‡  ועו„;  פי"‚  רב‰  (במ„בר  ב˙ח˙ונים" 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

כ

 חמימות דקדושה
בעבר היה אכפת והיו מחפשים אמצעים איך לתקן. ואילו כיום, מצד קרירות 

הנימוס – אין זה נוגע כלל. לא מרגישים כלל איך מתים ברוחניות ואין זמן כלל 
להתבונן בכך

‰מ˜רר ו‰מ˜פי‡ – ˜ליפ˙ ‰עמל˜
ב˘נים עברו י„עו, ˘˜רירו˙ בעניני ˙ור‰ ועבו„‰ – ‰י‡ ˜ליפ˙ עמל˜, ‰יום ז‰ נח˘ב 

בכלל נימוס ‰עולם, ל‡ ח˘ים כלל ב˜רירו˙.

ע„  ˘ונים  ˘ינ‰  ב‡מˆעי  ‰‡„ם   ˙‡ [=מר„ימים]  ˘מ˜פי‡ים  י˘  ‰רפו‡‰  ב„רכי 
˘נ‰י‰ לו יו˙ר טוב ויכול ל˜בל ‡˙ סמי ‰רפו‡‰, ול‡ט ל‡ט ‰ו‡ ˘ב לכוחו˙יו.

˘ל‡  כז‰,  ב‡ופן  ‡ו˙ם  ˘י˜בלו  ביו˙ר,  ז‰ירים  ל‰יו˙  ˆריכים  ‰˘ינ‰,  ב‡מˆעי  ‡ך 
יזי˜ו, ו‰˙ר„מ‰ ל‡ ˙‰פוך ל˙ר„מ˙ מוו˙.

˘ל  ל‡מי˙ו  ‡ך  ‰עולם,  מנ‰‚  ‡ו  נימוס  ˘ז‰  סוברים   – ‰עכ˘ווי  ‰נימוסי  ‰˜רירו˙ 
„בר, ז‰ ‰'עמל˜' ‰מו„רני, ‰מ˜רר ו‰מ˜פי‡.

ר‚ילו˙ ‰יל„ו˙ ‰˘ורר˙ במ„ינ‰ זו [‡רˆו˙ ‰ברי˙, ב˘נ˙ ˙˘"‡], ˘ˆריכים 'לע˘ו˙ 
חיים ו‰חיים ‰ם כסף', ‰מי˙‰ ‡˙ ‰ר‚˘ ‰חסי„י ‰‡מי˙י לי‰„ו˙.

בעבר ‰י‰ ‡כפ˙ ו‰יו מחפ˘ים ‡מˆעים ‡יך ל˙˜ן. ו‡ילו כיום, מˆ„ ˜רירו˙ ‰נימוס – 
‡ין ז‰ נו‚ע כלל. ל‡ מר‚י˘ים כלל ‡יך מ˙ים ברוחניו˙ ו‡ין זמן כלל ל‰˙בונן בכך. לכל 
נ‡נחים,  לפעמים ‡ף  מ‚יע.  ז‰  מכך ‡ין  ליו˙ר  ˙ור‰,  ל˜וטי  ˙ני‡,  פר˜  לומ„ים  ‰יו˙ר 

‡ך ז‰ ‰כל. ‡ין זמן.

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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וכו' - ‰נ‰ פלי‡‰ ‚„ול‰ לי עליו, ˘‰רי עו„ עליו ל˙˜ן ולפעול בעולם ‰ז‰ רבו˙ ב˘נים 
חל˜ו  ל˙˜ן  ‡יך  ‰מ˙‡ימ‰  ב‰˙עמ˜ו˙  ויעמי˜  כ‡לו  ממח˘בו˙  „ע˙ו  ויסיח  טובו˙. 
בעולם מ˙וך ברי‡ו˙ ‰נכונ‰ ו‰רחב˙ ‰„ע˙ ו‰˘י"˙ יˆליחו ‚ם בז‰ עו„ רבו˙ ב˘נים. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ל‰)

ל‰יו˙ בין ‡נ˘ים
חוו˙  ו˘ו‡ל  ˘י'  ר'...  וכו'  מˆב ‰י˘י˘ ‰וו"ח ‡י"‡  מ˙‡ר  בו   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 
˘˘ם  בבי˙  ‡ו  ‰כנס˙  בי˙  [-בסמוך]  ‡ˆל  ל„ור  ‡ו  לו,  ˘י˘  ברירו˙  ‰ב'  בנו‚ע  „ע˙י 

„רו˙ ˘˙י בנו˙יו ‡בל ‡ין ˘ם בי˙ כנס˙ בסביב‰.

‰נ‰ ב‚יל ˘לו ח˘וב ‰ו‡ ˘י‰י' בין ‡נ˘ים ובפרט ˘‰ור‚ל לז‰ מעו„ו, ולכן נר‡‰ לי 
‰סבר[‡] ‰ר‡˘ונ‰, ‰יינו ˘ימˆ‡ו לו „יר‰ מ˙‡מ˙ סמוך לבי˙ ‰כנס˙ וי˘˙„לו ‡˘ר ‚ם 

˘‡ר ‰˙נ‡ים בענין ‰‰˘‚ח‰ עליו וכו' י‰יו ‚"כ ב‡ופן ‰מ˙‡ים ב˘בילו. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' יט)

ס‚ול‰ ל‡ריכו˙ ימים
בע˙ו ˜בל˙י ‰פ״נ בע„ מר . . ובטח ל˜ח עמ„ו ‡˙ ‰˙פלין ˘לו, וכן נ˙ן לו ‡˙ ‰מסר 
˙פילין  ˘יניח  ומ˘ול˘  כפול  ל‰ז‰ירו  וˆריך  זי״ע,  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰  ‡„מו"ר  מכ״˜ 
בכל יום - כמובן מלב„ ˘״˜ ויו"ט - ו‡ם ‡י ‡פ˘ר לו בב˜ר, ‡זי יניחם במ˘ך ‰יום ע„ 

‰ערב ˘מ˘, ובכל ‡ופן יניחם ‡ף ל˘ע‰ ˜ל‰, ‡ף ˘י‰י׳ מוכרח לחולˆם מי„.

"כל  וכמרז״ל1  ו˘נים  ימים  ל‡ריכו˙  מיוח„‰ ‰י‡  ס‚ול‰  זו  מˆו‰  לו ‡˘ר  ול‰סביר 
מן ‰סכנ‰,  לב„ ‡ל‡ ‚ם ‰‚נ‰  ˘ל „˙  ענין  ז‰  ובמיל‡ ‡ין  ימים"  מ‡ריך  ˙פלין  ‰מניח 
ובטח  בבי˙ו,  ב‰יו˙ו  ב˜יום ‰˙ו״מ  ומˆבו  מעמ„ו  עם  מבלי ‰˙ח˘ב  בז‰  ל‰ז‰ר  ועליו 

ימˆ‡ ‰‡ו˙יו˙ ‰מ˙‡ימו˙ ב˘בילו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח״„ עמ' ˘‡)

˜בל˙י מכ˙ביו . . בˆירוף נוסח ‰ˆוו‡‰ ל‡חר ‡ריכו˙ ימים ו˘נים. ופעם ‡מרו, ‡˘ר 
כ˙יב˙ ˆוו‡‰ ‰י‡ עˆמ‰ ס‚ול‰ ל‡ריכו˙ ימים ו˘נים.

ובנו‚ע לעˆם ‰„בר, ‰נ‰ בכ„י ˘י‰י׳ ל‰ יפוי כח ‰„רו˘, ˆריכ‰ ל‰ע˘ו˙ ע״י עורך 
„ין, ו‰נני מעוררו על ז‰...

בברכ‰ למנוח˙ ‰נפ˘, ובמיל‡ ‚ם למנוח˙ ‰‚וף.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח״„ עמ' ˘ע‚)

1) מנחו˙ מ„, ‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

ענייני   ˙‡ וי˜„˘ו  ויזככו  י˘ר‡ל  בני  יעב„ו  „יי˜‡  ו˘ם  ו˘פלים,  מˆומˆמים  נחו˙ים 
‰עולם ‰‚˘מיים, ע„ ‡˘ר יע˘ו ‡˙ ‰עולם כולו ר‡וי ל‰יו˙ „יר‰ ומ„ור ל˘ב˙ו י˙'.

‰˘פלים  בעניינים  י˘ר‡ל  בני  ˘עוב„ים  מ‰עבו„‰  „וו˜‡  ‰ו‡  י˙'  לפניו  ו‰˙ענו‚ 
למט‰  ˙ח˙ון  ˘‡ין  ב˙ח˙ון   – ב˙ח˙ונים"  "„יר‰  י˙'  לו  ˙‰י'  ˘‡זי  „וו˜‡,  ונחו˙ים 

‰ימנו.

רוחניים  ˘עניינים  עניין ‰˘ינויים,  ו‰˘פל,  ‰ו‡  מ‚„רי ‰עולם ‰מˆומˆם  ו‰נ‰ ‡ח„ 
ונמˆ‡  לזמן.  מזמן  מ˘˙נ‰  ו‰ו‡  ל‰‚בלו˙ ‰זמן  נ˙ון  ‚˘מי  ו„בר  ל˘ינוי,  נ˙ונים  ‡ינם 
˘עניין ‰"ימים" ‰ו‡ ביטוי ‰מסמל ‡˙ ‰‚בל˙ו ונחי˙ו˙ו ˘ל ‰עולם, ˘‰ו‡ מו‚בל בזמן 

ומ˘˙נ‰ מיום ליום.

ועל כן מו„‚˘ ‡ˆל ‡בר‰ם ‡בינו ˘‰י' "ב‡ בימים", כי עי˜ר עניין עבו„˙ ‰‡„ם ‡ינ‰ 
‰˜„ו˘‰ ˘ממ˘יך על נפ˘ו ‡ל‡ זיכוך ו˜י„ו˘ ענייני ‰עולם ‰‚˘מיים, ו‡ח„ ‰עניינים 
‰עי˜ריים בעולם ‰‚˘מי ‰ו‡ עניין ‰זמן. ועל כן ˆריך ‰‡„ם לר‡ו˙ ˘יע˘‰ מˆוו˙ בכל 
˘ב‡  ‡בר‰ם,  ˘ל  ˘בחו  וז‰ו  ‰יום.  ‡ו˙ו  זמן  מˆי‡ו˙   ˙‡ ‰ו‡  מ˜„˘  ˘בכך  ויום  יום 
עם ‰ימים כולם, ˘ל‡ ‰ניח יום ‡ח„ ˘ל‡ ˜י„˘ו וזיככו וע˘‰ו כלי ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰.

עי˜ר ‰עבו„‰ בעניינים ˘‡ינם ˜בועים בנפ˘
ומ‰‰˙בוננו˙ ביסו„ ז‰, י˘ לו ל‡„ם ל˜בל סיוע וחיזו˜ בעבו„˙ ‰˘י"˙:

ב˜יום ‰מˆוו˙ ˘ל ‰‡„ם, יכול ‰ו‡ ל‰בחין בין ˘ני סו‚ים כלליים. י˘ מˆוו˙ ˘‰ו‡ 
 ,‰˜„ˆ‰ במˆוו˙  ˙„יר  עוס˜  ˘‰ו‡  מי  י˘  מ˘ל  „רך  ועל  ו˜בוע,  יˆיב  ב‡ופן  מ˜יימן 
ו‰ו‡  פ˙וח  לבו  מח„˘, ‡ל‡  פעם  בכל  יˆרו  על  ל‰˙‚בר  ול‰˙יי‚ע  ל‰ילחם  ו‡ינו ˆריך 
ב‰˜פ„‰  ˘מע ‰י‡ ‡ˆלו  ˘מˆוו˙ ˜רי‡˙  מי  י˘  ז‰  ועל „רך  ˙מי„.  ב˘ופי  נו˙ן ˆ„˜‰ 

˙מי„ בל‡ ˘ינויים.

ע˘‡ן  ‡ם  ו‚ם  ב˜ביעו˙,  כר‡וי  ל˜יימן  מˆליח  ˘‡ינו  מˆוו˙  ‰‡„ם  ‡ˆל  י˘נן  ‡ך 
כר‡וי, ‰נ‰ לפעם ‡חר˙ כ˘מ‚יע ל˜יימן ˆריך ‰ו‡ עבו„‰ ח„˘‰, לכוף יˆרו ול˜יימן.

ל˜יימן,  עליו   ‰˘˜ ‰‡חרונו˙  ‡לו  ˘מˆוו˙  מכיוון  לעˆמו:  לח˘וב  ‰‡„ם  ויכול 
זמן  ל‰˘˜יע  לו  מ‰  ל˘ם  ‰נ‰  וב˜ביעו˙,  כר‡וי  לע˘ו˙ן  ˘מˆליח  מˆוו˙  י˘  ומ‡י„ך 
ב˜יום  כוחו˙יו  עי˜ר  ˘י˘˜יע  ומוטב  ‰"מ˘˙נו˙",  מˆוו˙  ‡ו˙ן  ב˜יום  נפ˘  וי‚יע˙ 

‰מˆוו˙ ‰"˜בועו˙" ויˆיבו˙ ‡ˆלו.

וי˙יר‰ מזו יכול לטעו˙ ב„ע˙ו, ‡˘ר מכיוון ˘בנ˜ל לו יו˙ר ל˜יים מˆוו˙ מסוימו˙, 
‰נ‰ ‡ו˙ ‰ו‡ ˘˜˘ורו˙ ‰ן במיוח„ ‡ל נ˘מ˙ו, ˘על כן נוט‰ ‰ו‡ ל˜יימן וי˘ לו חיו˙ 

בע˘יי˙ן.

˜˘ור‰  ‰‡„ם  ˘ל  ˘נ˘מ˙ו  ‰נכון,  ‰ו‡  ‰‰יפך  ‡˘ר  למ„נו  בימים"  „"ב‡  ומפסו˜ 
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וכרוכ‰ „וו˜‡ ב‡ו˙ן מˆוו˙ ˘˜˘‰ עליו ל˜יימן, וˆריך ל‰˙יי‚ע ול‰˙‚בר על יˆרו בכל 
פעם מח„˘. ו‰ו‡ מ‰ ˘‡מרו ˘˘בחו ˘ל ‡בר‰ם ˘עב„ עבו„˙ו ב"ימים", ˘י˘ לפר˘ 
„וו˜‡  ˘ב‰ם  טבעו,  נחי˙ו˙  מחמ˙  ל˘ינוי  ‰נ˙ונים  עניינים  ‡ו˙ם  על  "ימים"  ˙יב˙ 
‰˙ח˙ונים  ‰עניינים   ˙‡ לזכך  לעמול   – ברי‡˙ו  ˙כלי˙  זו  כי  ל‰˙יי‚ע,  ל‡„ם  לו  י˘ 

ו‰נחו˙ים „יי˜‡.

‡„ם  ˘לכל  ב˙חיל˙ו)  ח"‚  ˘יחו˙  ל˜וטי  ס"ז.  ‰˜ו„˘  ‡‚ר˙  ˙ני‡  (ר‡‰  בס‰"˜  ˘‰וב‡  וכפי 
מי˘ר‡ל י˘ מˆוו‰ ‰˜˘ור‰ במיוח„ ל˘ור˘ נ˘מ˙ו, ˘"‡ינו בבחינ˙ טעם ו„ע˙ מו˘‚", 
לו  נ˙ון  סימן  מ˜ום  ומכל  לו,  ‰מיוח„˙  למˆוו‰  ‰‡„ם  בין  ˘כל  פי  על  ˘ייכו˙  ו‡ין 
‰ו‡  ˜יומ‰  כי  ‰מˆוו‰,  ‡ו˙‰  ˜יום  על  „וו˜‡  וניסיונו˙  ˜˘יים  מערים  ˘‰יˆר  ל‡„ם, 

עי˜ר עבו„˙ו ועל כן מנס‰ ‰יˆר ל‰ני‡ו „וו˜‡ ממנ‰.

"עˆ‰ ‰יעוˆ‰" ל‡„ם ˘ל‡ נ˘˙נ‰ על י„י עבו„˙ו
ב˘ם ‡„מו"ר ‰ז˜ן  ˘‰וב‡‰  ב"עˆ‰ ‰יעוˆ‰"  טעם  לי˙ן  י˘  למעל‰  ˘נ˙ב‡ר  ובמ‰ 

(מ‡מרי ‡„מו‰"ז ‰˜ˆרים עמ' ˙˜נ„ ו‡ילך), וז"ל:

"ל‰בין עˆ‰ ‰יעוˆ‰, ˘ל‡ יפול לב ‰‡„ם עליו, בר‡ו˙ו ˘‡חר עס˜ו ב˙ור‰ ו˙פל‰ 
ל‡ נ‰פך ל‡י˘ ‡חר.

ו‰עניין, כי ב‡מ˙ ‚וף ‰‡„ם ‰ו‡ ב˘י˜וˆו כמ˜„ם, ו‰ו‡ כמו למ˘ל בי˙ ח˘ך ו‡פל, 
י„י  על  כך  נר,  בו  ˘מ„לי˜ין  י„י  על  ‡ם  כי  ול‚ר˘ו  ממנו  ‰ח˘ך  ל‰פרי„  ‡פ˘ר  ˘‡י 
‰˙ור‰ ומˆוו˙ מ‡יר בו ב˘ע˙ מע˘‰ [= בלב„, ול‡חר ‰מˆוו‰ חוזר ‰חו˘ך כמ˜ו„ם].

...ו‰נ‰ כ˘י˙בונן ‰יטב ˘‰˙ור‰ מ‡יר‰ בו ‡ור ב˘ע˙ עס˜ו ב‰, ‰נ‰ ‡„רב‰ י‰י' לו 
מז‰ ˘מח‰ ‡מי˙י˙ ב‰˘י"˙, ‡יך ˘במ˜ום ח˘ך כמו‰ו ‰‡יר בו ‡ור ‰'".

ב˙ור‰  עוס˜  ˘‰ו‡  לבו  ˘˘ם  במ‰  למכ˙ו,  ו˙רופ‰  עˆ‰  מב˜˘  ˘‰‡„ם  ו‰יינו, 
‰˙ור‰  ל‡חר  ‡ך  ומרוממ˙,  ‚בו‰‰  ב„ר‚‰  נמˆ‡  ‰ו‡  ב‰ן  עס˜ו  וב˘ע˙  וב˙פיל‰, 
ו‰˙פיל‰ חוזר ‰ו‡ למˆבו ‰˘פל ו‰ח˘וך כמ˜„ם, ˘ל‡ ניכר˙ ‰˘פע˙ ‰˙ור‰ ו‰˙פיל‰, 

ו"ל‡ נ‰פך ל‡י˘ ‡חר".

˘ב˘ע˙  ‡ל‡  ˙מי„,   ı˜מ˘ו ‰ו‡  ‰‡„ם  ‚וף  ˘ב‡מ˙  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  עונ‰ו  ז‰  ועל 
ב˘ע‰  ˘ע‰, ‡ך  לפי  מו‡ר  ו‰ו‡  נר  בו  ˘מ„לי˜ין  בי˙  כמ˘ל  ו‰˙פיל‰ ‰י'  עס˜ ‰˙ור‰ 

˘מפסי˜ ל‰‡יר ‰ו‡ חוזר לח˘כ˙ו.

ו‰לימו„  ‰˙פיל‰  ˘ב˘ע˙  מ‰  מעˆם  ול˘ו˘  ל˘מוח  ‰‡„ם  ˆריך  ‡„רב‡  כן,  ו‡ם 
בו ‡ור  כמו‰ו ‰‡יר  ח˘ך  ˘"במ˜ום  מ‰  מ‡ליו  „בר ‰מובן  ז‰  ˘‡ין   ,'‰ בו ‡ור  ‰‡יר 

."'‰

‡ך במבט ˘טחי ˙מו‰‰ ‰י‡ עˆ‰ זו: „בכלל ˜˘‰ לומר ˘‡ין פעול˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ 

יח

אריכות ימים
עצות להנהגה בגיל מבוגר וסגולות לאריכות ימים / תוכנה של אריכות ימים - 

מילוי הימים בתוכן רוחני

ים  ƒמ ּיָ ‡ ּבַ ן ּבָ ≈̃ ָרָ‰ם ָז ַ‡ב¿ ו¿
(חיי ˘ר‰ כ„, ‡)

‰˘פע‰ על ‰יל„ים ו‰נכ„ים
˘מח˙י ˘‰י˙‰ לי ‰‰ז„מנו˙ ל‰כיר ‡˙ ˘ני בניו ˘יחיו ˘ב˜רו ‡ו˙י. ‰ם ע˘ו רו˘ם 
‰י׳  מע˘יו˙,  מˆוו˙  ו˜יום  לי‰„ו˙  בנו‚ע  יו˙ר  ‡˙ם  י„ברו  ˘כ‡˘ר  ‰נני,  ובטוח  טוב, 
בי˙ם  בני  ו‡ˆל  ‡ˆלם  ביטוי  לי„י  ב‡  ‡ף  ו‰י׳  ‰ר‡וי,  ‰רו˘ם   ˙‡ ‡ˆלם  מ˜בל  ‰„בר 

ל‰˙˜רב ל˙ור‰ ומˆוו˙ יו˙ר מ‡˘ר ע„ ע˙‰.

ב˘יח˙נו סיפרו לי ˘סובל מ . . וי˘ כוונ‰ ˘ל רופ‡ ˘כ„‡י לבˆע ני˙וח, ‡ל‡ ˘‰ו‡ 
מ˙חבט בז‰, בחו˘בו ˘‰ו‡ ‡ינו חז˜ „יו לכך.

נר‡‰ לי, ˘י˘‡ל חוו˙ „ע˙ ˘ל ˘ני רופ‡ים מומחים, ו‚ם יספר ל‰ם ‡˙ „ע˙ו. ו‡ם 
יוחלט ‡ˆלם ˘יע˘‰ ‡˙ ‰ני˙וח - יע˘‰ ב˘ע‰ טוב‰ ומוˆלח˙ לפי ‰ור‡ו˙י‰ם, ו‰˘י״˙ 
בז‰  ˘‰פירו˘  טובו˙,  ו˘נים  ימים  לו ‡ריכו˙  ו˙‰י׳  וב‰ˆלח‰,  כ˘ור‰  יעבור  ˘ז‰  י˙ן 
‰ו‡ כפ˘וטו, ‰רב‰ ˘נים ‡רוכו˙ טובו˙ ור‚ועו˙, ‡ך י˘ בז‰ ‚ם כוונ‰ פנימי˙, ˘‰˘נים 
˙‰יינ‰ ‡רוכו˙ וטובו˙ ‚ם ברוחניו˙, ז‡˙ ‡ומר˙, ממול‡ו˙ בי‰„ו˙, י‰„ו˙ לעˆמו ו‚ם 
על י„י ‰˘פע‰ על ‰סביב‰, ובפרט על ‰יל„ים ו‰נכ„ים, ˘ינ‰י‚ו ב˙י‰ם וחיי‰ם ב„רך 

‰˙ור‰ ו‰מˆו‰.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˘פח)

‡ין ל„‡ו‚ למ‰ ˘י‰י‰ ‡חר ‰‡ריכו˙ ימים
ו˘נים  ימים  ל‡חר ‡ריכו˙  ˘י‰י'  מ‰  ˘י'   .  . עם ‰רב  ˘‰˙„בר  במכ˙בו  ˘כו˙ב  מ‰ 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ולזרעו  ל„ו„  ˘ני˙ן  וכח ‰מלוכ‰  מלכו˙" 
ע„ עולם, ‡פ˘ר לחול על ˘נים בזמן ‡ח„. 
מלך" ‰חל  ˘"˘ם  לומר,  י˘  יו˙ר  ובעומ˜ 
על ˘למ‰ ‡ינו בס˙יר‰ ל˘ם מלך „„ו„ – 
˘למ‰  ˘ל  מלכו˙"  „"כ˙ר  ‰ך,  ‰יינו  כי 

עˆמו,  „ו„  ˘ל  מלכו˙"  "כ˙ר  ‰ו‡  ‰ו‡ 
‰˘"ס  בל'  (ו„ו"˜  ממ˘  ‰ו‡  ‡ח„  וכ˙ר 
ע"ז מ„ ע"‡ ˘‰סימן למלכי בי˙ „ו„ ‰ו‡ 

˘כ˙ר „ו„ "‰ולמ˙ו").

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‡מ˙י˙ בנפ˘ ‰‡„ם, ו‰כי ‡ין ‡ור ‰˜„ו˘‰ פועל ˘ינוי ‡מ˙י ופנימי ב‡„ם? וביו˙ר י˘ 
מי„ו˙יו  ˘י˘נ‰ ‡˙  עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡  ˙כלי˙  ˘‰ל‡  ˘בז‰,  על "עˆ‰ ‰יעוˆ‰"  ל˙מו‰ 
ו˙עו„˙  ˙כלי˙  ˜יים  ל‡  ‰רי  בלב„,  זמני˙  ‰י‡  ˜ונו   ˙‡ עבו„˙ו  פעול˙  ו‡ם  וטבעו, 

עבו„˙ו, ומ‰ נחמ‰ י˘ בכך?

וכ‡מור, ‰נ‰ על פי ‰יסו„ ‰מבו‡ר מפסו˜ „"ב‡ בימים" י˘ ל‰רחיב ול‰וסיף בעˆ‰ 
זו, וכ„ל‰לן.

ˆריך לי„ע ‰‡מ˙ ˘על י„י כל מˆו‰ מז„ככ˙ נפ˘ו
„בר ברור ופ˘וט ‰ו‡, ‡˘ר על י„י כל פסו˜ ˘לומ„ ‰‡„ם, ועל י„י כל מˆוו‰ ˘זוכ‰ 

ל˜יים, ‰ו‡ מ‡יר ‡˙ ‚ופו ונפ˘ו וממעט ‡˙ ‰חו˘ך ‰רוחני ˘בו.

‰עבו„‰  וב„רך  ‡‚ר˘נו",  מעט  „"מעט  ב‡ופן  ‰י‡  ‰‡„ם  ˘עבו„˙  מכיוון  ‡מנם, 
ו‰יˆר  מי„,  ניכר ‰˘ינוי  ל‡ור, ‰נ‰ ‡ין  מחו˘ך  מי„  ל‰˘˙נו˙  בכח ‰‡„ם  ‰ר‚יל‰ ‡ין 
עומ„ ומס˙יר על ˘ינוי ו˘יפור ז‰, ומסי˙ ‡˙ ‰‡„ם לח˘וב ˘ל‡ ‰‡יר ח˘כ˙ו במ‡ומ‰, 
ו‰מˆוו‰ ל‡ ˘ינ˙‰ ‡˙ פנימיו˙ו בכ‰ו‡ ז‰. וכוונ˙ ‰יˆר ‰י‡ ליי‡˘ ‡˙ ‰‡„ם ˘יח˘וב 

˘‡ינו מˆליח ל‰˙˜„ם בעבו„˙ו י˙'.

וכפי ˘נ˙ב‡ר, ‰נ‰ ˙כלי˙ עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ „וו˜‡ ב‡ו˙ם ‰עניינים ˘‰ו‡ מ˙˜˘‰ 
בעבו„‰  ˘י˘   – ‰"ימים"  עניין  ˘ז‰ו  בנפ˘ו,  ˜יומם   ˙‡ ל˜בוע  מˆליח  ו‡ינו  ב˜יומם, 
זו ˘ינויים ˘ל עליו˙ וירי„ו˙, ו‰יˆר מסי˙ ‡˙ ‰‡„ם לומר ˘ל‡ ע˘‰ ב‡ו˙ם ‰עניינים 
מ‡ומ‰. ו„וו˜‡ במˆוו˙ ‡לו ˆריך ‰‡„ם ל˘ים ‡˙ עי˜ר עבו„˙ו, ו‡ם כן, ‡ין לו ליפול 
ברוחו ממ‰ ˘י˘ ˜˘יים ו"˘ינויים" בעבו„‰ זו, מ‡חר ˘„וו˜‡ ˘ם ‰ו‡ עי˜ר עבו„˙ו, 

ומ˘ם יבו‡ ‚ו„ל ‰נח"ר לפניו י˙'.

וזו‰י ‰עˆ‰ ‰יעוˆ‰ ל‡ו˙ו ‡„ם:

למרו˙  מו‡ר,  ‚ופו  נע˘‰  ‰מˆוו˙  ˜יום  ˘בע˙  מ‰  בעˆם  ול˘ו˘  ל˘מוח  לו  י˘   .‡
˘מˆ„ ‰„ין ‰רי ‰ו‡ כמר˙ף ח˘וך עם ‡וויר ‚ס ˘‡ין ‰‡ור יכול ל‰‡יר בו כלל.

ח˘וך  נו˙ר  ˘‚ופו  לו  מˆייר  ˘‰יˆר  ˘מ‰  ‰‡מ˙  ל„ע˙  עליו  ז‰  על  נוסף  ‡מנם,  ב. 
ל‡חר ˜יום ‰מˆוו‰, ‰נ‰ ‡ין ז‰ ‡מ˙, ו‰ו‡ ‡חיז˙ עיניים, כי י˘ בו ˘ינוי מועט ו‰‡ר‰ 
כל˘‰י לטוב‰, ‡ל‡ ˘‰יˆר מסי˙ו ליי‡˘ו ול‰רפו˙ י„יו מ‡ו˙‰ ‰עבו„‰. ו‰‡מ˙ ‰י‡ 
ל˙כלי˙  י‚יע  י„ם  ועל  וב‰ם  עבו„˙ו,  עי˜ר  ‰י‡  ˘ם  ‡לו,  מ˘˙נים  בעניינים  ˘„וו˜‡ 

˘למו˙ו.



פניניםפנינים

במˆוו˙  ‡ליעזר   ˙‡ ‡בר‰ם  ‰˘ביע  ולכן 
מ‡˙  עלי'  ˘נˆטוו‰  זו  במˆוו‰  ר˜  כי  מיל‰, 
‰˜ב"‰ ‰י' ‚„ר "חפı ˘ל מˆו‰". מ˘‡"כ ב˘‡ר 
ל‡  עלי‰ן,  נˆטוו‰  ˘ל‡  מכיון  ˘˜יים,  ‰מˆוו˙ 

‰י' ב‰ן ‚„ר ז‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 38 ו‡ילך) 

מעלין בקודש
ויבי‡‰ יˆח˜ ‰‡‰ל‰ ˘ר‰ ‡מו

כל זמן ˘˘ר‰ ˜יימ˙ ‰י' נר „לו˜ מערב ˘ב˙ לערב ˘ב˙ 
. . ומ˘מ˙‰ פס˜ו וכ˘ב‡˙ רב˜‰ חזרו
(כ„, סז. ר˘"י)

„לו˜  "נר  ˘ל  ז‰  בנס  ל‰˜˘ו˙  י˘  לכ‡ור‰ 
מערב ˘ב˙ לערב ˘ב˙":

"מערב  „ול˜  ‰י'  ˘‰נר  ˘ז‰  פ˘וט,  ז‰  ‰רי 
כללי  לפי  ל‡  נס,  ב„רך  ‰י'  ˘ב˙"  לערב  ˘ב˙ 
 – ‰טבע  מכלל  ‰נר  כבר  ˘יˆ‡  ומכיון  ‰טבע; 
לו  ˘ב˙"? ‰י'  לערב  ˘ב˙  ר˜ "מערב  מ„וע „ל˜ 

ל‰מ˘יך ול„לו˜ ע„ ‡ין סוף!

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

עו„  ל‰‡יר  ז‰  נר  ˘ל  בכחו  ˘בוו„‡י  ‡ף 
ועו„, ע„ עולם, ‰פסי˜ ‡ורו בערב ˘ב˙ כ„י לי˙ן 

‰‡פ˘רו˙ ל‰„לי˜ נר ˘ב˙ ב‡ופן נעל‰ יו˙ר.

˘˘ר‰  מ‡ז  ˘לם  ˘בוע  ˘עבר  ל‡חר  כי, 
‰רי  ˘ב˙,  בערב  ‰נר  ‰„לי˜‰  רב˜‰)  (וע„"ז 
בעבו„˙  ני˙וסף  בוו„‡י  ז‰  ˘בוע  ˘במ˘ך  כיון 
בערב  לכן  ב˜ו„˘",  "מעלין  ˘ל  ב‡ופן  ˘ל‰   '‰
˘ל  ‰‡ור  פעול˙   ˙‡ ‰˜ב"‰  ‰פסי˜  ‰ב‡  ˘ב˙ 
˘˙‰י' ‡פ˘רו˙  כ„י  ˘עבר –  מ‰˘בוע  נר ‰˘ב˙ 
בכל  וכן  יו˙ר,  נעל‰  ב‡ופן  נוסף  נר  ל‰„לי˜ 

˘בוע ו˘בוע.

(ע"פ '˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙' ˙˘מ"‰ ח"‡ עמ' 357 ו‡ילך)

בין כל המצוות 
למצות מילה

˘ים נ‡ י„ך ˙ח˙ ירכי
לפי ˘‰נ˘בע ˆריך ˘יטול בי„ו חפı ˘ל מˆו‰
(כ„, ב. ר˘"י)

י˘ לעיין, מ‰ טעם ‰˘ביע ‡בר‰ם ‡˙ ‡ליעזר 
במˆוו˙ מיל‰ „וו˜‡ ול‡ בחפı ‡חר ˘ל מˆו‰?

וי˘ לב‡ר ז‰ ע"פ ‰י„וע בענין ‰חי„ו˘ „מ˙ן 
לכן,  ˜ו„ם  ˜יימו  ˘‰‡בו˙  ‰מˆוו˙  על  ˙ור‰ 
עם  רוחניו˙  ˘ל  ˜˘ר  ‰י'  ל‡  ˙ור‰  מ˙ן  „לפני 
‚˘מיו˙, ול‡ ‰י' ‡פ˘ר ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰ ב„ברים 
 ˙‡ ‰‡בו˙  ˘˜יימו  ‡ף  ולכן,  ‚˘מיים.  וחפˆים 
„ברים  עם  ‰מˆוו˙   ˙‡ ו˜יימו  כול‰,  ‰˙ור‰  כל 
˘ב‰ם ˜יימו ‡˙ ‰מˆוו˙  מ"מ ‰„ברים  ‚˘מיים, 
נ˘‡רו בחומריו˙ם, ול‡ נפעל‰ ב‰ם ˜„ו˘‰ ע"י 

‰מˆו‰.

ל‰מ˘יך  ‡פ˘רו˙  ני˙נ‰  ˙ור‰  במ˙ן  ור˜ 
מ˜יימים  ‡ם  ומ‡ז,  ‚˘מיים,  ב„ברים  ‚ם  ˜„ו˘‰ 
נע˘‰ ‰„בר ‰‚˘מי – ˜„ו˘,  ‚˘מי,  ב„בר  מˆו‰ 
ו‚ם ‡חרי ˜יום מˆו‰ – נ˘‡ר˙ ˜„ו˘‰ ב„בר ˘בו 

מ˜יימים ‡ו˙‰.

נבר‡ים  ביכול˙  ˘‡ין  מכיון  לז‰ ‰ו‡  ו‰טעם 
מו‚בלים ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰ ב„ברים ‚˘מיים, ו‰ו‡ 
˘ל  ‰מˆוו˙  ב˜יום  ולכן  י˙'.  ‰בור‡  בחי˜  ר˜ 
‰‡בו˙ מכיון ˘ל‡ נˆטוו עלי‰ן, ל‡ ‰י' ביכל˙ם 
ל‡חרי  ור˜  ‚˘מיים.  ב„ברים  ˜„ו˘‰  ל‰מ˘יך 
מ"˙, ˘‡ז נˆטווינו במˆוו˙ מ‡˙ ‰˜ב"‰, ‡ז ני˙ן 

‰כח ל‰ח„יר ˜„ו˘‰ ‚ם ב„ברים ‚˘מיים.

‡בר‰ם  עלי'  ˘נˆטוו‰  ‰יחי„‰  ‰מˆוו‰  ‡ך 
עלי'  ˘נˆטוו‰  ומכיון  מיל‰.  מˆוו˙  ‰י‡  ‡בינו 
ונע˘‰  ‰‚˘מי  ב„ברי  ‰˜„ו˘‰  וח„ר‰  נמ˘כ‰ 

"חפı ˘ל מˆו‰".

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

„‰מורי˘ י˘ לו "בעלו˙" על ˙פ˜י„ פלוני 
ונכסיו),  רכו˘ו  על  מורי˘  בעלו˙  (ע"„ 
 ˙˘‚„‰ (ועיי'  לבניו  ˘מורי˘  ‰ו‡  וז‰ 
˜ו„ם  בנחל‰  ‰˜ו„ם  "כל  ב‰"ז  ‰רמב"ם 
„ו„  בבי˙  מ˘‡"כ  ‰מלוכ‰");  לירו˘˙ 
ממיל‡,  ‰ב‡  ענין  ‡ל‡  נכס  כירו˘˙  ‡י"ז 
"‰רי   – מלכו˙"  בכ˙ר  „ו„  ˘"זכ‰  ˘ע"י 
עולם",  ע„  ‰זכרים  ולבניו  לו  ‰מלכו˙ 
‰מלוכ‰  כח  ב‰ם  נטבע  ממיל‡  ˘ב„רך 

ע„ עולם.

ועפ"ז, מ"˘ ‰רמב"ם ‚ם בנו‚ע למלכי 
לכ˘רים"  ‡ל‡  זכ‰  "ול‡  ‰˙נ‡י  „ו„  בי˙ 
˘כ˙ב  ‰מלכו˙  ירו˘˙  ל˙נ‡י  „מי  ל‡ 
מ˜ום  ממל‡  ‰בן  ˘י‰י'  "ו‰ו‡  לפנ"ז 
‚„רים  וב'   – וביר‡‰"  בחכמ‰  ‡בו˙יו 
נו‚ע  ז‰  ˙נ‡י  ‰מלכים  „בכל  ‰ם,  נפר„ים 
בו  ˘י˘  מי  ˙פ˜י„ ‰מלוכ‰, „ר˜  לירו˘˙ 
חכמ‰ ויר‡‰ יכול ל‰נ‰י‚ ‰מלוכ‰ כר‡וי; 
ירו˘˙  לענין  ˙נ‡י  ‰ו‡  „ו„  בבי˙  ‡בל 
˘ב‚בר‡  זו  ˘ח˘יבו˙  מלכו˙",  "כ˙ר 
(‰יינו  ‰כ˘רים  לזרעו  ‡ל‡  עובר˙  ‡ינ‰ 
ר‡וי  ‰יו˙ו  ול‡  ‰‚בר‡,  כ˘רו˙  עˆם 
"זכו˙"  בעל  ‰ו‡  ‰כ˘ר  ר˜  כי  ל˙פ˜י„), 
זכ‰  ("˘ל‡  עˆמו  על  זו  ח˘יבו˙  לר˘˙ 

‡ל‡ לכ˘רים").

ומע˙‰ נח˙ינן ל‰פר˘ יסו„י בין מלכי 
י˘ר‡ל ומלכי בי˙ „ו„ בנו‚ע ל‰‚„ר˙ מˆב 
˘‚„ר  ‰מלכים  „ב˘‡ר  ‰‡ב.  בחיי  ‰בן 
מלכו˙ם ‡ינו ‡ל‡ ‰˙פ˜י„ „מלוכ‰, מובן 
על  ˘יחול  ו˜יים ‡"‡  חי  ˘‰‡ב  זמן  ˘כל 
‰בן ˘ום ‚„ר ˘ל מלכו˙ (כ"ז ˘‡ביו ע„יין 
‡ל‡  י˙כן  ל‡  ‰מלוכ‰  ˙פ˜י„  כי  מולך), 
ל‡ח„. ו‚ם ‡ם ‰ו‡ בן ‰ר‡וי למל‡ מ˜ום 
‡ין  מולך  ˘‡ביו  זמן  כל  ‰רי   – ‡בו˙יו 

בירו˘˙  (כמו  ‰מלכו˙  בענין  כלום  ל‰בן 
ל‰בן  ‡ין  בחיים  ˘‰מורי˘  ˘כ"ז  נכסים, 
˘ום בעלו˙ על נכסי ‰‡ב), ו‰ו‡ ר˜ ב‚„ר 
כיון  „ו„,  בי˙  ‡ˆל  מ˘‡"כ  ליור˘ו.  ר‡וי 
˘י˘ ‡ˆלם כ˙ר מלכו˙, ˘‰כח ו‰ח˘יבו˙ 
„מלוכ‰ מוטבע ב‰ם מˆ„ עˆמם, ‰רי ז‰ו 

ענין ‰˜יים ‚ם בחיי ‡ביו.

ומע˙‰ י˘ לב‡ר פעול˙ „ו„ ב‰מליכו 
˘למ‰  ˘זכ‰  „‡ע"פ  בחייו.  ˘למ‰   ˙‡
זרע  ל‰יו˙ו  מ˘נול„,  ˙יכף  מלכו˙  בכ˙ר 
כל  מ"מ  בעˆם,  כח ‰מלוכ‰  לו  ו‰י'  כ˘ר, 
זמן ˘„ו„ ‰י' בחיים ומלך בפועל, ‰רי כח 
ול‡  "בכח"  ר˜  ‰ו‡  ˘למ‰  ˘ל  ‰מלוכ‰ 
בפועל  ˘ימלוך  ‰כרח  ‡ין  כי  "בפועל", 
עו„  לו  ˘‰יו  ˘למ‰  ‡ˆל  מיבעי  [„ל‡ 
י‰י' ‰מלך, ‡ל‡  ˘‰ו‡  וו„‡ו˙  ו‡ין  ‡חים 
‡פ˘ר  ‰רי  יחי„,  בבן  מ„ובר  ‰י‰  ‡ם  ‚ם 
ימלוך  ל‡  ולעולם  ‰‡ב  בחיי  בן  ˘ימו˙ 
בפועל]; ‡בל ע"י בחיר˙ „ו„ ב˘למ‰ בנו 
˘ם  ˘למ‰  על  עי"ז  חל  למו˘חו,  וˆיוויו 
 ˙‡ ליר˘  ‰ו‡  ˘ע˙י„  ר˜  ל‡  ‰יינו  מלך, 
מלך  ˘ם  עליו  י˘  ‡ל‡  מ„ו„,  ‰מלוכ‰ 
מלכו˙").  ב"כ˙ר  ˘זכ‰  (כיון  בפועל 
מלכים  ˘ני  ˘‡ין  ל‰כלל  ס˙יר‰  זו  ו‡ין 
בז‰  ‰„יו˜  כי   – ‡ח„  בכ˙ר  מ˘˙מ˘ים 
„‰יינו  ‡ח„",  בכ˙ר  "מ˘˙מ˘ים  ‰ו‡ 
˘ייך  ‡ינו  ˘ז‰  בפועל,  ‰מלוכ‰  ‰נ‰‚˙ 
˘‡ין  (ובפרט  ‡ח˙  בב˙  ˘נים  ע"י  ל‰יו˙ 
‡ח˙  מלכו˙  ו‡ין  וכו'),  ˘וו˙  „עו˙י‰ם 
ו‡כן  נימ‡,  כמל‡  ‡פילו  בחבר˙‰  נו‚ע˙ 
ע"י „ו„,  ר˜  בפועל ‰י˙‰  ‰נ‰‚˙ ‰מלוכ‰ 
˘ע˘‰  (מלב„ „ברים  בכ˙ובים  עיי' ‰יטב 
נפר„,  כמלך  ול‡  ‡ביו  ב˘ליחו˙  ˘למ‰ 
ב"כ˙ר  ˘˙לוי  מלך,  ˘ם  עˆם  ו˜"ל); ‡בל 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

ירו˘˙ ‰מלכו˙ ‡ˆל מלכי בי˙ „ו„. 

"כיון  ‰רמב"ם  ל˘ון  „יו˜  ע"פ  ויובן 
ו‰רי  מלכו˙  בכ˙ר  זכ‰  „ו„  ˘נמ˘ח 
עולם",  ע„  ‰זכרים  ולבניו  לו  ‰מלכו˙ 
‰יינו ˘זכ‰ ל‡ ר˜ ל"מלכו˙" ‡ל‡ ל"כ˙ר 
˘‰עמי„  "נבי‡  ‰"ח  ל‰לן  ועיי'  מלכו˙", 
מלך מ˘‡ר ˘בטי י˘ר‡ל כו' ‰"ז מלך וכל 
˘עי˜ר  ‡ע"פ  בו  נו‰‚ו˙  ‰מלכו˙  מˆו˙ 
"עי˜ר  ˘‚„ר  ‰יינו  כו'",  ל„ו„  ‰מלכו˙ 
ועיי"ע  בלב„.  „ו„  בזרע  ˘ייך  ‰מלכו˙" 

בס‰מ"ˆ מל"˙ ˘סב.

‰כ˙ובים  ע"פ  י˙'  ‰ענין  ו˙וכן 
מלכים),  ספר  (מרי˘  פר˘˙נו  „‰פטר˙ 
‰„ברים  ‰˘˙ל˘לו˙  מ˙ו‡ר˙  „˙חיל‰ 
˘‰בי‡ו ל˘בוע˙ „ו„ לב˙ ˘בע "כי כ‡˘ר 
כי  ל‡מר  י˘ר‡ל  ‡לו˜י  ב‰'  לך  נ˘בע˙י 
על  י˘ב  ו‰ו‡  ‡חרי  ימלוך  בנך  ˘למ‰ 
‰ז‰",  ‰יום  ‡ע˘‰  כן  כי  ˙ח˙י  כס‡י 
 ˙‡ ל‰רכיב  ל‡נ˘יו  „ו„  ˆיו‰  ול‡ח"ז 
לו  (סימן  לי  ‡˘ר  ‰פר„‰  על  בני  "˘למ‰ 
˘ימלוך ו˙חל˙ ‰‚„ול‰ ˘‡ין ‰„יוט רוכב 
על סוסו ˘ל מלך, ר˘"י), ומ˘ך ‡ו˙ו ˘ם 
י˘ר‡ל  על  למלך  ‰נבי‡  ונ˙ן  ‰כ‰ן  ˆ„ו˜ 
ע˘ו  וכן  ˘למ‰",  ‰מלך  יחי  ו‡מר˙ם  ‚ו' 
‡˘ר  בכ˙ובים  כמבו‡ר  „ו„  בחיי  בפועל 
לעיני‰ם  ‰מלוכ‰"  כס‡  על  ˘למ‰  "י˘ב 
ר˜  כ‡ן  ‰י˙‰  ˘ל‡  מכ"ז  ומ˘מע  כו'. 
‰בטח‰ מ„ו„ ˘ימלוך ˘למ‰ ‡חריו, ‡ל‡ 
‰וכ˙ר ממ˘ למלך בחיי ‡ביו. ו˙מו‰ „‰רי 
"כבר  ע"‡)  ל  (˘ב˙  ל„ו„  ‰˜ב"‰  לו  ‡מר 
‰‚יע מלכו˙ ˘למ‰ בנך ו‡ין מלכו˙ נו‚ע˙ 
ובכלל ‰ל‡  נימ‡",  כמל‡  בחבר˙‰ ‡פילו 
בכ˙ר  ˘י˘˙מ˘ו  מלכים  ל˘ני  ‡פ˘ר  ‡י 

‡ח„ (ר‡‰ חולין ס: סנ‰„רין ח ע"‡).

כמ‰  ב  מלכים  בס'  ˘מˆינו  [ומ‰ 
˘עבר‰  ‰יינו  ‡בו˙י‰ם,  בחיי  ˘מלכו 
מלוכ˙  ונ˙בטל‰  ‰בן  ‡ל  מ‰‡ב  ‰מלוכ‰ 
מחמ˙  למלוך  ר‡וי  ‰י'  ˘ל‡  (כיון  ‰‡ב 
‰ר˘ב"‡  ˙˘וב˙  ע"„  וכיו"ב),  חולי 
‚בי  סכ"‰  סנ"‚  ‡ו"ח  ‰רמ"‡  ˘‰בי‡ 
„‡ף  כו',  בנו  למנו˙  ורוˆ‰  ˘‰ז˜ין   ı"˘
בחייו בנו ˜ו„ם לכל ‡„ם. עיי' ˘ו"˙ „ברי 
נחמי' ‡‰"ע סוסמ"ח, ˘ו"˙ ‡בני נזר יו"„ 

ס˘י"ב ‡ו˙ פ‰ ו‡ילך].

יכול  ‰מלכו˙  „ענין  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
ל‰יו˙ ב˘ני ‡ופנים: (‡) ‰˙פ˜י„ ו‰חפˆ‡ 
עיי'  ‰מלוכ‰,  ו‰נ‰‚ו˙  פעולו˙  „מלוכ‰, 
‰מלכו˙  ענין  (ב)  ספ"„.  ל‰לן  ברמב"ם 
מלך  ל‰‚בר‡, „‰ו‡ ‡„ם ‰נ˜ר‡  ב˘ייכו˙ 
„יני  בו  ˘חלים  ‰˙פ˜י„],  מילוי  בלי  [‚ם 
˘‰ו‡  במי  ˘י˘נם  ‰מיוח„ים  ‰‰נ‰‚‰ 
מלך. וי"ל „ז‰ו ענין "כ˙ר מלכו˙" ˘זכ‰ 
מי  זרעו  בין  י‰י'  ˘לעולם  וזרעו,  „ו„  בו 
וז‰ו  במלך.  ‰נו‰‚ים  „ינים  עליו  ˘נו‰‚ים 
„ב˘‡ר  כ‡ן,  לחל˜  ‰רמב"ם  „˜מ"ל 
‰ו‡  ‰‚בר‡  ˘על  מלך  ח˘יבו˙  י˘ר‡ל 
ר˜ מסובב מ‰מינוי למל‡ ˙פ˜י„י מלוכ‰, 
ול‡ ח˘יבו˙ ˘י˘נ‰ בו מˆ"ע, ול‰כי ˘ייך 
בירו˘‰;  ˘יעבור  ‰כרח  ו‡ינו  ‰פס˜  בז‰ 
˙פ˜י„  ‡„רב‰,  „ו„,  בבי˙  מ˘‡"כ 
ב‰ם  ˘חל‰  ‰מעל‰  מן  מסובב  מלכו˙ם 
ול‰כי  „"מלכים",  בח˘יבו˙  ל‰יו˙  מˆ"ע 
˘ח˘יבו˙  מ‡חר  כי  בז‰ ‰פס˜,  ˘ייך  ‡ין 
לבנו  מורי˘‰   ‰"‰ מˆ"ע  ב‡ב  י˘נ‰  זו 

ב„רך ממיל‡.

ירו˘˙  ב‚„ר  יסו„י  חילו˜  ונמˆ‡ 
‰"ז  ו˘ררו˙  מלכים  „ב˘‡ר  ‰מלכו˙, 
נחל‰,  ירו˘˙  לכל  ו„מי  ˙פ˜י„  ירו˘˙ 

י„

החילוק בירושת מלכות בין זרע 
דוד לשאר מלכי ישראל

יפלפל בל'  הרמב"ם גבי ירושת המלכות בזרע דוד לעומת לשונו גבי שאר מלכי 
ישראל / יסיק ע"פ המסופר בהפטרתנו דגדר המלכות בזרע דוד הוא חשיבות 

מלך שעל הגברא מצ"ע ולא רק תפקיד ההנהגה כבשאר מלכי ישראל

‰"ז  פ"‡  מלכים  ב‰ל'  ‰רמב"ם  כ' 
לו  זוכ‰  ז‰  ‰רי  ‰מלך  ˘מו˘חין  "מ‡חר 
˘נ‡מר  ירו˘‰  ˘‰מלכו˙  עולם  ע„  ולבניו 
ובניו  ‰ו‡  ממלכ˙ו  על  ימים  י‡ריך  למען 
בלב„ ‡ל‡  ול‡ ‰מלכו˙   .  . י˘ר‡ל  ב˜רב 
˘בי˘ר‡ל  ‰מינויין  וכל  ‰˘ררו˙  כל 
ו‰ו‡  עולם,  ע„  בנו  ולבן  לבנו  ירו˘‰ 
בחכמ‰  ‡בו˙יו  מ˜ום  ממל‡  ‰בן  ˘י‰י' 
בי˙  למלכו˙  בנו‚ע  וממ˘יך  וביר‡‰", 
מלכו˙  בכ˙ר  זכ‰  ˘נמ˘ח „ו„  „ו„, "כיון 
עולם  ע„  ולבניו ‰זכרים  לו  ו‰רי ‰מלכו˙ 
זכ‰  ול‡  עולם  ע„  נכון  י‰י'  כס‡ך  ˘נ‡מר 
‡ל‡  זכ‰  ˘ל‡  ‡ע"פ  כו'  לכ˘רים  ‡ל‡ 
„ו„  מזרע  ‰מלוכ‰  ˙כר˙  ל‡  לכ˘רים 

לעולם, ‰˜ב"‰ ‰בטיחו בכך כו'".

"כיון  ˘‰‡ריך  במ‰  ˜מ"ל  מ‡י  וˆ"ע 

ו‰רי  מלכו˙  בכ˙ר  זכ‰  „ו„  ˘נמ˘ך 
כו'  עולם  ע„  ‰זכרים  ולבניו  לו  ‰מלכו˙ 
‰ן  ‰ן  ‰רי  כו'",  לכ˘רים  ‡ל‡  זכ‰  ול‡ 
וכל  מלך  לכל  בנו‚ע  לעיל  ˘כ˙ב  ‰„ברים 
˘רר‰ בי˘ר‡ל, ומ‰ו ‰חי„ו˘ ‚„ר „ירו˘˙ 
‡פ"ל  רי‰ט‡  ולפום  „ו„.  בבי˙  מלכו˙ 
‡ם  מזרעו  ˘˙פס˜  ‡פ˘ר  ס˙ם  „מלכו˙ 
‡בל  וביר‡‰,  בחכמ‰  ר‡וי  ‰בן  י‰י'  ל‡ 
‰מלוכ‰  ˙כר˙  ˘"ל‡  ‰ובטחו  „ו„  בי˙ 
לומר   ‰˘˜„ ‡יבר‡  לעולם".  „ו„  מזרע 
וחילו˜  זו  ‰בטח‰  כי  לח„˘,  ˘ב‡  ˘ז‰ו 
עיי"˘.  בפירוט,  ל‰לן ‰"ט  כ˙בם  כבר  ז‰ 
‰מלוכ‰  ˙כר˙  ˘"ל‡  ענין  מ„כייל  ועו„, 
ירו˘˙  „יני  פרטי  עם  לעולם"  „ו„  מזרע 
ˆ„„י  ענין  ר˜  ז‰  ˘‡ין  מ˘מע,  ‰מלכו˙, 
מלכו˙ו  ˙כון  ˘בפועל  (˘‰˜ב"‰ ‰בטיחו 
‚„ר  לעˆם  ‰נו‚ע  „ין  ז‰ו  ‡ל‡  לעולם), 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


