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בעז‰י״˙.

מ˙כב„ים  ‰ננו  ב‰ר-בחו˜ו˙י,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל‰‚י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' 
רבבו˙  מ˙וך  ‰פר˘‰  בעניני  בלום  ‡וˆר  ו‰ו‡   ,(‰ˆ˜˙ (‚ליון 
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.

נ‡מרו,  ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי̆  וז‡˙ למו„עי,̆ 
בע˙  ולפעמים  מערכ˙,  חבר  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף 
עם  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים  בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט  במ˜ורם  מופיעים  כפי ˘‰ם  ‰מ˜ורו˙ 
ל‰יפך, ‡˘ר  וי˘  עי˜רי ‰„ברים],  ר˜  כ‡ן  סו‚יו˙", ˘מופיעים 
ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  נ‡מרו  ‰בי‡ורים 
˘מעומ˜  ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙  ‰מבו‡ר 
‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ 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 
‰בי‡ורים, מוטב ˘יעיין במ˜ורי ‰„ברים (כפי ˘נסמנו עלŒ‡˙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‡ מ‡י, י‰י' עליו ל„פו˜ על ‰˘ולחן? ובכן, „פו˜ על ‰˘ולחן, ‡ל ˙י˘ן ו‡ל 
˙נוח, ‡ל‡ עמול על כך מ‡‰ ו˘מונים יום, ע„ ˘י˜ויים בך "כטוב לב ‰מלך ביין"!
 (˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"‚ ח"‡ עמ' 412)

כאשר יש ליהודי חוש מיוחד הוא צריך 
לדעת שזה לא בשביל עצמו בלבד

"וכל ‰נ˘ים ‡˘ר נ˘‡ לבן ‡ו˙נ‰ בחכמ‰ טוו ‡˙ ‰עזים". ופיר˘ ר˘"י: "מעל 
‚בי ‰עיזים טווין ‡ו˙ן" (˘מו˙ ל‰, כו). לכ‡ור‰ ‡ין מובן ל˘ם מ‰ מספר˙ ז‡˙ ‰˙ור‰, 
(כולל  במ˜„˘  ל‡  במ˘כן ‡בל  ר˜  יריעו˙ ‰עזים ‰יו   – ז‰ו "מ‡י „‰ו‰ ‰ו‰"  ‰רי 
‰מ˜„˘ ‰ע˙י„ ל‰יבנו˙, ובמיוח„ ˘‰ו‡ "בנוי ומ˘וכלל" ו"י‚ל‰ ויבו‡ מ˘מים")...

‡ל‡, נובע˙ מכך ‰ור‡‰ כללי˙ בעבו„‰ ˘ל "מ˘כן ומ˜„˘", ˘כל י‰ו„י ˆריך 
לע˘ו˙ בעולם בכל ‰זמנים ו‰מ˜ומו˙, כ„ברי חז"ל "ב˙וכו ל‡ נ‡מר ‡ל‡ ב˙וכם 

– ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל".

נו˙ן  ˘כ‡˘ר ‰˜ב"‰  בחכמ‰" ‰י‡,  לבן ‡ו˙נ‰  ˘"נ˘‡  מכך  ‰‰ור‡‰ ‰נלמ„˙ 
לי‰ו„י חו˘ וכ˘רון מיוח„, ‰ו‡ ˆריך ל„ע˙ ˘ז‰ ל‡ ב˘ביל עˆמו בלב„, ‡ל‡ ‰ו‡ 

ˆריך לנˆל ז‡˙ בעבו„˙ו לע˘ו˙ מ‰עולם מ˘כן, „יר‰ ל‰˜ב"‰ – 

מיוח„  כ˘רון  ל‰ן  ˘ב‰יו˙  במ˘כן,  בניי˙  בזמן  ‰נ˘ים  ‡ˆל  ˘‰י‰  כפי  ב„יו˜ 
לנˆל  עלי‰ן  ‰˜ב"‰,  ל‰ן  ˘נ˙ן  ‰ז‰  ‰כ˘רון   ˙‡˘ ‰בינו,  ‰ן  ל‡חרים,  ‰י‰  ˘ל‡ 

לבניי˙ ‰מ˘כן ˘בו ˙‰י‰ ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ – ו˘כנ˙י ב˙וכם.

מספר˙  י˙יר‰",  ב"‡ומנו˙  ‰טויי‰   ˙‡ לע˘ו˙  נˆטוו  ל‡  ˘‰ן  למרו˙  ולכן, 
‰˙ור‰ ˘‰ן בעˆמן ‰˙עוררו לע˘ו˙ ‡˙ ‰"‡ומנו˙ י˙יר‰" למען מ˘כן ‰' – ובכך 

נו˙נ˙ ‰˙ור‰ ‰ור‡‰ ל„ורו˙.
(ל˜ו"˘ חט"ז (‰מ˙ור‚ם) עמ' 488 ו‡ילך)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ‰וריו,  יר˘   – מר‚ליו˙")  "נו˜ב  ל‰יו˙  ‰ו‡  יכול  (˘ב‚ללם  ˘לו  ‰כ˘רונו˙ 
כמ‡רז"ל "‰‡ב זוכ‰ לבן . . בחכמ‰" (ע„יו˙ פ"ב מ"ט). ונוסף לז‰, ‰רי כ„י ˘‰כ˘רונו˙ 
‰‡ומנו˙   ˙‡ ˘לימ„ו‰ו  מלמ„ים  לו  ‰יו   – בפועל  ‰‡ומנו˙  לי„יע˙  ע„  י˙פ˙חו 

במ˘ך זמן.

ז‡˙  ובמ˜ום  מר‚ליו˙"),  ז‰ (ל‰יו˙ "נו˜ב  בכ˘רונו  מ˘˙מ˘  ˘‡ם ‡ינו  ונמˆ‡, 
נע˘‰ "‡ופ‰ לחם" – ‰רי, ככל ˘‡פיי˙ לחם ‰י‡ מל‡כ‰ ח˘וב‰ כו', נח˘ב ‡„ם 
כיון  בלימו„ים),  (˘‰˘˜יע  ˘לו  זמנו  וכלפי  מלמ„יו,  כלפי  כלפי ‰וריו,   - פו˘ע  ז‰ 

˘‡ינו מנˆל ‡˙ כחו˙יו כפי  יכל˙ו!

וכן ‰ו‡ ברוחניו˙:

כ‡˘ר ‡„ם יכול לעבו„ עבו„‰ נעלי˙ יו˙ר, ומס˙פ˜ בעבו„‰ במ„רי‚‰ ˙ח˙ונ‰ 
‚ם  ‡ל‡  פטור "...),  בעˆמו  (˘"‰חובל  עˆמו  כלפי  ר˜  ל‡  פו˘ע,  ‰ו‡  ‰רי   – יו˙ר 

כלפי ‰וריו ורבו˙יו.

˘‡ינו  בכך  י˘ר‡ל, ‰רי  מכללו˙  חל˜  מי˘ר‡ל ‰ו‡  ˘כ‡ו"‡  מכיון  מזו:  וי˙ר‰ 
מנˆל ‡˙ כחו˙יו וממל‡ ‡˙ ˙פ˜י„ו כ„בעי, ‰רי ‰ו‡ פו˘ע ‚ם ל‚בי כללו˙ י˘ר‡ל, 

וממיל‡ – ל‚בי כללו˙ ‰ברי‡‰.
 (˙ור˙ מנחם חי"‡ עמ' 153 ו‡ילך)

אם ביכלתו להשיג שני מיליון והשיג רק 
חצי מיליון לא יצא ידי חובתו כלל

בכל  כחו˙יו,  בכל  ב„בר  לפעול  עליו  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ˘ליחו˙ו   ˙‡ ממל‡  כ˘‡„ם 
כ˘רונו˙יו ובכל יכל˙ו: ‡ל לו לטעון, ˘מכיון ˘ע˘‰ כפי ˘עו˘‰ חברו, פי ˘ניים 
בטענו˙; ‡ל‡  לבו‡ ‡ליו  מ˜ום  - ‡ין  ממנו  פי ‡רבע‰  ממנו ‡ו  ˘לו˘‰  פי  ממנו, 
במלו‡  ז‡˙  לע˘ו˙  עליו  ולכן  ˘ל ‰˜ב"‰,  ˘ליחו˙ו  ממל‡ ‡˙  ˘‰ו‡  לזכור  עליו 

יכל˙ו, ˘כן למטר‰ זו נ˙ן לו ‰˜ב"‰ יכול˙ זו!...

עבור  „ולר  מיליון  ˘ני  ול‰˘י‚  ‰˘ולחן"  על  "ל„פו˜  ˘ביכל˙ו  ˆיבורי  עס˜ן 
חינוך ‰כ˘ר, ובפועל ‰ו‡ מ˘י‚ ר˜ חˆי מיליון ‡ו מיליון „ולר - ל‡ יˆ‡ י„י חוב˙ו 
˘יי˙נו  לפעול  עליו  י˘ר‡ל;  עם  כלפי  ול‡  כלפי ‰˜ב"‰,  ל‡  עˆמו,  כלפי  ל‡  כלל, 

˘ני מיליון „ולר!

מכך ‡ינו  ˘יו˙ר  כיון  חוב˙ו,  י„י  כבר  יˆ‡  בלב„  ח"י „ולר  כ˘יי˙ן   - ‡„ם ‡חר 
ח"י;  נ˙ן  ו‡עפ"כ  „ולר,  ˘בע‰-ע˘ר  ‡ל‡  ל˙˙  יכול  ˘‡ינו  י˙כן  ו‡„רב‰,   - יכול 
‡בל מי ˘יכול ל‰˘י‚ ˘ני מיליון „ולר, ובפועל ‰ו‡ מ˘י‚ מיליון ‡ח„ - ‡ינו יוˆ‡ 

כלל י„י חוב˙ו, חוב‰ ‰נובע˙ מכך ˘‰˜ב"‰ נ˙ן לו יכול˙ זו על-מנ˙ ˘ינˆל‰!

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"מ‰ נ‡כל" – ב‡יז‰ ‡ופן נ‡כל

מ„וע ‰מ˙ינ‰ ˙ור‰ עם ˘‡ל˙ "מ‰ נ‡כל ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙" ר˜ ל‡חרי סיום „יני ‰˘מיט‰ 
בי‡ור  ב‡מונ‰? /  חלי˘ו˙  מˆ„  ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙" ‰י‡  נ‡כל  ˘‡ל˙ "מ‰  ו‰יובל? / ‰‡ם 

˘‡ל˙ "מ‰ נ‡כל" לפי ˘יט˙ ר˘"י

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ׳ 183 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘˙‰יו עמלים ב˙ור‰ / בין 'פונ‰' ל'‡פנ‰'

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰ ˘בממון ‰ריבי˙

ניˆוˆין ˜„י˘ין בממונו ˘ל י‰ו„י / מי„˙ חסי„ו˙ לסייע לחברו בבירור ‰ניˆוˆו˙ / ל‰ˆיל 
‰ניˆוˆו˙ מר˘ו˙ ‰נכרי / לברר ניˆוˆו˙ "חמור ˘ונ‡ך" „וו˜‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ' 115 ו‡ילך. ˙ור˙ מנחם חל"ו עמ' 183 )

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
ל‰˘בי˙ ‡˙ ‰חי‰ רע‰ ו‡˙ ‰חמı / ‰"ממיר" – ‡ינו מומר, ‡ל‡ נ˘‡ר ב˜„ו˘˙ו

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
בעוב„‡ „רב „ל‡ ‰„ר בי' ממ˙נ‰ ב„ברים

י˜˘‰ על ˙ירוˆי ‰מפר˘ים ליי˘ב ‰נ‰‚˙ רב עם עוב„‡ „רב בירו˘' ב"מ „‡ין ‰˙חייבו˙ 
ע"י „יבור / יח„˘ „מˆ„ ‰˜פ„˙ רב נ˘˙נ‰ ‚„ר „יבורו ע„ ˘חל על י„ו ˜נין בחפı ועפ"ז 

יב‡ר ‰חילו˜ בין ‰עוב„ו˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 154 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ‰ ולמ‰ ל‡כול

רּו ַמ‰ ּנ…‡ַכל (ב‰ר כ‰, כ) ̇…‡מ¿ י  ƒכ ו¿

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
נפיל˙ ‰רוח – מ˙חבולו˙ ‰יˆר

‰וספ‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
ל˜ט מ˙וך „ברו˙ ˜ו„˘ בעניני ‰ור‡‰, ‰„רכ‰ וחיזו˜ בעבו„˙ ‰˘י"˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

"מה נאכל" – באיזה אופן נאכל
מדוע המתינה תורה עם שאלת "מה נאכל בשנה השביעית" רק לאחרי 
סיום דיני השמיטה והיובל? / האם שאלת "מה נאכל בשנה השביעית" 
היא מצד חלישות באמונה? / ביאור שאלת "מה נאכל" לפי שיטת רש"י

‡. ב˙חיל˙ פר˘˙ ב‰ר מפרט˙ ‰˙ור‰ ‡˙ „יני ˘נ˙ ‰˘מיט‰, ו‡חר כך ‡˙ „יני ˘נ˙ 
מ‰  ˙‡מרו  "וכי  ז‰ ‡ומר˙ ‰˙ור‰:  כל  ול‡חר  ו‡ונ‡‰.  „יני ˜נין  לז‰  וב‰מ˘ך  ‰יובל, 
נ‡כל ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙, ‰ן ל‡ נזרע ול‡ נ‡סוף ‡˙ ˙בו‡˙נו. וˆוי˙י ‡˙ ברכ˙י לכם ב˘נ‰ 

‰˘˘י˙, וע˘˙ ‡˙ ‰˙בו‡‰ ל˘ל˘ ‰˘נים" (כ‰, כ-כ‡).  

ול˘ביעי˙,  ר‡˘ ‰˘נ‰,  וע„  מניסן  ל˜ˆ˙ ‰˘˘י˙,   – "ל˘ל˘ ‰˘נים  ר˘"י:  ומפר˘ 
‰˘מיט‰  ˘לפני  ב˘˘י˙   – ˘נים  ל‡רבע  לע˘ו˙  ˆריכ‰  ˘‰י˙‰  ופעמים   .  . ול˘מיני˙ 
ז‰  ומ˜ר‡  ו‰יובל;  רˆופו˙, ‰˘ביעי˙  ˘נים  ˘˙י  מעבו„˙ ˜ר˜ע  בטלין  ˘‰ן  ‰˘ביעי˙, 

נ‡מר ב˘‡ר ‰˘מיטו˙ כולן". 

ולכ‡ור‰ ˙מו‰ (וכפי ˘‰˜˘ו ‰מפר˘ים): 

„יני   ˙‡ לומ„ים  כ‡˘ר  מי„  מ˙עורר˙   – ‰˘ביעי˙"  ב˘נ‰  נ‡כל  "מ‰   – זו  ˘‡ל‰ 
‰˘מיט‰; ו‡ם כן, מ„וע ‰מ˙ינ‰ ‰˙ור‰ עם ˘‡ל‰ זו ר˜ ל‡חר סיום „יני ‰˘מיט‰ ו„יני 

‰יובל, ו‡ף „יני ˜נין ו‡ונ‡‰?!

וב˘למ‡ ‡ם ‰ענין ל‡ ‰י' נ‡מר ב„רך ˘ל ˘‡ל‰ ו˙˘וב‰, ‡ל‡ ר˜ ב˙ור ברכ‰ – ‰י' 
‡פ˘ר ל‰סביר ˘ז‰ נ‡מר כ‡ן ב‰מ˘ך לברכו˙ ˘נ‡מרו בפסו˜ים ‰˜ו„מים (פסו˜ים יח-יט): 

"וי˘ב˙ם על ‰‡רı לבטח, ונ˙נ‰ ‰‡רı יבול‰ ו‡כל˙ם ל˘ובע וי˘ב˙ם לבטח עלי'"; 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‡זי מובן ‚ו„ל ‰ˆער ˘‚ורמים ע"י ‰‰יז˜ 
˘ל‡  בלב„  זו  ל‡  כ‡˘ר  מב‰יל,  ‰כי 
מנˆלים ‡˙  ממל‡ים ‡˙ ‰˘ליחו˙, ‡ל‡ 
 ,'‰ (ל‡ „בר  ל‰בי‡  ו‰‡פ˘רויו˙  ‰כחו˙ 

‡ל‡) ענין ˘‰ו‡ נ‚„ „בר ‰'.

‰˙ני‡  ב‰˙חל˙  מ"˘  עפ"י  ‡מנם, 
˘‡ומרים לכל י‰ו„י "כי ˜רוב ‡ליך ‰„בר 
ומסבירים  לע˘ו˙ו",  ובלבבך  בפיך  מ‡„ 
˘"‰˜ב"‰  "בעז‰"י",  ˘ז‰ו  מי„  לו 
נ„ח",  ממנו  י„ח  ˘"ל‡  ב‰בטיחו  עוזרו", 
˙˜יפ‰  ‰חלט‰  מ˜בלים  ר˜  ‡ם  ולכן, 
ב‰˙חל˙  מ"˘  ע"פ  ל‰˙נ‰‚  ומוחלט‰ 
 .  . ˙מי„"  לנ‚„י  ‰וי'  "˘וי˙י  ‰˘ו"ע: 
יי˘ר  "ו‰ו‡  ‰‰בטח‰  מ˙˜יימ˙  ‡זי 
‰˜ב"‰  על  ˘סומכים  ‰יינו,  ‡ורחו˙יך", 
‡ו˙ו  ˘ינ‰י‚  ‡ביו  על  ˘סומך  בן  כמו 
לנˆל  פנימו",  יחזו  "י˘ר  ‰י˘ר‰,  ב„רך 
במילו‡ם,  ˘לו  ו‰‡פ˘רויו˙  ‰כחו˙   ˙‡

ל‰בי‡ „בר ‰' בכל מ˜ום ˘י„ו מ‚ע˙.

חיים  "מכלכל  ‚ם  ‰ו‡   '‰ ˘„בר  וכיון 
בחס„ מחי' מ˙ים" - ‰רי ביח„ עם „בר ‰' 
˘מבי‡ ˘ם, נמ˘ך ‚ם בני חיי ומזוני רויחי.

(י"ט כסלו ˙˘"כ – ˙ור˙ מנחם חכ"ז עמ' 214 ו‡ילך)

‡בל  בעולם;  ‰ח˘בון  לכללו˙  ˘נו‚ע 
ל˜בל ‰˘ליחו˙  ˘‰י' ˆריך  לפלוני  בנו‚ע 
בכ˙ב  ‡ו  בעל-פ‰  (‰‰˘פע‰),  מלמעל‰ 
‡ו  מכ˙ב-ע˙ים,  מכ˙ב,  ע"י  ב„פוס,  ‡ו 
‰ולך  ‰ו‡  ‰רי   – ז‡˙  ע˘‰  ול‡  ספר, 
˘ליחו˙  עבורי  ˘לח  ‰˜ב"‰  וזוע˜: 
נר„ם  ו‰ל‰  פלוני,  י‰ו„י  ע"י  ˘נמסר‰ 
לו,  ‡ירע  מ‰  יו„ע  ו‡ינני  ‰„רך,  ב‡מˆע 

ו‡ילו ‡לי ל‡ ‰‚יע „בר ‰˘ליחו˙!

בוחר  למ‰  ‰˘‡ל‰  על   ıירו˙‰  -
ענין  ז‰  ב„רך, ‰רי  ˘נר„ם  ˘ליח  ‰˜ב"‰ 
„רחמנ‡  כב˘‡  "ב‰„י  ‡ומרים  ˘עליו 

למ‰ לך" (ברכו˙ יו"„, סע"‡)...

˘על  ‰יכול˙  בי„ו  ˘י˘  כיון  ולכן, 
י‰ו„י,  ועו„  י‰ו„י  לעו„   '‰ „בר  י‚יע  י„ו 
לעו„ עיר ולעו„ מ„ינ‰ – ‡זי "ו˙„„ ˘נ˙י 
מעיני", ע„ ˘יבי‡ ‡˙ „בר ‰˘ליחו˙ בכל 

מ˜ום ˘י„ו מ‚ע˙.

˙רס"ו  ('‰מ˘ך'  בחסי„ו˙  ‰מבו‡ר  וע"פ 
‰ם  ˘וים  ‰ˆער  ו˜ו  ‰עונ‚  ˘˜ו  ועו„)  ˜ז.  ע' 

רו‡ים  כ‡˘ר  ‰רי  ז‰,  כנ‚„  ז‰  ו˘˜ולים 
עי"ז  לפעול  ˘יכולים  ‰˙ועל˙  ‚ו„ל   ˙‡
˘מבי‡ים „בר ‰' בכל מ˜ום ˘י„ו מ‚ע˙, 

אם אינו מנצל את כחותיו הרי הוא פושע 
גם לגבי כללות ישראל והבריאה

‰י‡  לחם  ‡פיי˙  ˘מל‡כ˙  ˘‡ף  ממכ˙ביו,  ב‡ח„  כו˙ב  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜ 
מי  מ"מ,   – כו'  בלע„י'  ל‰˙˜יים  יכול  ‰עולם  ˘‡ין  במ‡„",  ‰ˆריכ‰  "מל‡כ‰ 

˘מוכ˘ר ל‰יו˙ "נו˜ב מר‚ליו˙" ונע˘‰ "‡ופ‰ לחם", ‡ינו ממל‡ ‡˙ ˙פ˜י„ו.

ובפרטיו˙ יו˙ר:
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‰ו‡  ‰כלי  ו‡ם  מל‡;  י‰י'  ‰˜טן  ˘‰כלי 
כך,  ‰˜טן,  מ‰כלי  ככ‰  פעמים  כמ‰  ‚„ול 
‡ו  חˆיו  ימל‡ו  ‡ם  ˘‚ם  לח˘וב  ˘יכול 
˘ל˘˙ רבעיו ‡זי ˙‰י' ‰כמו˙ כמ‰ פעמים 
‰כלי  ‡ם  ‰נ‰   – ‰˜טן  ‰כלי  מ‡˘ר  ככ‰ 
מ‰  כלל  נ˙˜„˘  ל‡  מל‡,  ‡ינו  ‰‚„ול 
מל‡,  ‰ו‡  ˘לך  ‰כלי  כ‡˘ר  ר˜  ˘ב˙וכו; 

‡זי מ˜„˘ מ‰ ˘ב˙וכו.

לנˆל  ˘ˆריך   – לי‰ו„י  ‰ˆיווי  ‚ם  וז‰ו 
מ˜„˘  ‰ו‡  ו‡ז  במילו‡ם,  כחו˙יו  כל   ˙‡
חיי  ‡מי˙יים,  חיים  ˘נע˘ים  חייו,   ˙‡
בחר˙נו"   ‰˙‡"˘ כפי  ‡בל,  ב‚וף,  נ˘מ‰ 

ל‰יו˙ "‚וי ˜„ו˘" ו"ממלכ˙ כ‰נים ".

מי ˘יכול ל‰˘פיע על ‡לף 
‡נ˘ים, ומ˘פיע ר˜ על 

˙˘ע מ‡ו˙ ˙˘עים ו˙˘ע 
ל‡ מיל‡ ˙כלי˙ ברי‡˙ו

‚ם  כ˘רון,  בכל  ‡מורים  ‰„ברים  ו‡ם 
בנו‚ע  ע‡כו"כ  – ‰רי  לעˆמו  ˘נו‚ע  בענין 

לכ˘רון ‰‰˘פע‰ על ‰זול˙:

‡ו˙ו  חננ‰  ‰עליונ‰  ˘‰‰˘‚ח‰  מי 
‰סביב‰,  על  ‰זול˙,  על  ל‰˘פיע  בכ˘רון 
(ו‚ם  מ˜ום  בריחו˜  ביו˙ר,  ‚„ול‰  וסביב‰ 
‚ם  ˙ומ˘ך  ˘‰‰˘פע‰  כיון  זמן,  בריחו˜ 
˘‡ם  בפ˘יטו˙  מובן  ז‰) –  ˘ל‡חרי  ב„ור 
מלב„  ‰רי,  למחˆ‰,  ר˜  ז‰  כ˘רון  מנˆל 
ז‡˙ ˘‰כלי ˘לו ‡ינו מל‡ (כנ"ל), ‰נ‰ כל 
זמן ˘‡ינו מנˆל ‡˙ ‰כ˘רון ˘לו במילו‡ו, 
כ˙ו˙  מספר  ‡ו  ‡נ˘ים  מספר  י˘‡רו  ‡זי 
˘˙חסר ‡ˆלם כל ‰‰˘פע‰ ˘‰יו ˆריכים 
ל˜בל על י„ו, כיון ˘‰ו‡ ‰˘ליח מלמעל‰ 

למסור ל‰ם ‰˘פע‰ זו.

‰˜ב"‰  ˘בר‡  מ‰  ˘"כל  כיון  „‰נ‰, 

‰רי  לבטל‰",  ‡ח„  „בר  בר‡  ל‡  בעולמו 
על  ל‰˘פיע  כ˘רון  לו  ˘י˘  ˘מי  מובן, 
מ‡ו˙  ˙˘ע  על  ר˜  ומ˘פיע  ‡נ˘ים,  ‡לף 
˙˘עים ו˙˘ע – י˙כן ‡מנם ˘י˜בל "עולם 
˘ב˘ביל‰  ברי‡˙ו  ˙כלי˙  ‡בל,  ‰ב‡", 
י‰ו„י  ˘י˘נו  כיון  מיל‡,  ל‡  בעולם,  נבר‡ 
פלוני  בן  פלוני  וזוע˜:  ˘‰ולך  בעולם 
ול‡  מלמעל‰,  ˘ליחו˙  לי  למסור  ‰וˆרך 
ב‰  עונ˘,  לי  מ‚יע  למ‰  ו‡"כ,  ז‡˙,  ע˘‰ 

ב˘ע‰ ˘פלוני ‰ו‡ ‰‡˘ם!...

„ור˘  ‰„בר  ‡ם  ˘‡פילו  מובן,  ומז‰ 
י‚יע‰ ו‰˘˙„לו˙,

- לכל לר‡˘, לי„ע כיˆ„ לנˆל ‰˘פע˙ו 
ענינים  עבור  ול‡  רˆויים  ענינים  עבור 
ז‡˙  לע˘ו˙  כן,  ול‡חרי  בל˙י-רˆויים, 
לח- ל‡,  (ויˆ‡  יע˜ב  ˘‡מר  כפי  ב‡מונ‰, 

‡כלני  "ביום   – ‰ר‡˘ון  ‰"י˘ר‡ל"   – מ) 
מעיני ",  ˘נ˙י  ו˙„„  בליל‰  ו˜רח  חורב 
מעמ„  ˘י‰י'  מוטל˙ ‰‡חריו˙  ˘עליו  כיון 

ומˆב ˘"רחליך ועזיך ל‡ ˘כלו " -

‡ל‡  מˆו‰,  ‰י„ור  ˘ל  ענין  ז‰  ‡ין  ‰רי 
ענין ˘"מי„י ˙ב˜˘נ‰" (כל˘ון ‰כ˙וב), ˘כן, 
ל‰˘פיע  יכול  ˘‰י'  ‡ח„  ‡פילו  י˘נו  ‡ם 
עליו ול‡ ‰‚יע‰ ‰˘פע˙ו ‡ליו, ‡זי ˙ובעים 
טוב  ‰˘פעו˙  מפלוני  נטל˙  מ„וע  ממנו: 

וחיים ˘‰יו יכולים ל‰‚יע ‡ליו?!...

‡ם יכול ל‰בי‡ „בר ‰' 
לעו„ י‰ו„י ‡זי "ו˙„„ 
˘נ˙י" ע„ ˘יע˘‰ כן

ל‰ר‡ו˙  ˘יכול  ו‰מענ‰  ו‰טענ‰ 
‰עמי„  ז‰   ˙‡ ופלוני,  פלוני   ˙‡ ˘‰ˆיל 
˘ח˙,  מר„˙  ז‰ ‰ˆיל  ו‡˙  על „רך ‰י˘ר, 
ענין  ז‰  ‰רי   – ‚מור  לˆ„י˜  ע˘‰  ז‰  ו‡˙ 

כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

נ‡כל" – ‰רי ‰י' ˆורך  מ‰  ל‰סיר ‡˙ ‰˘‡ל‰ "וכי ˙‡מרו  ב‡‰  ˘‰˙ור‰  כיון  ‡בל 
ל‰ב‰יר ז‡˙ מי„ כ‡˘ר ‰˘‡ל‰ מ˙עורר˙; ו‡ם כן, מי„ ב‰˙חל˙ ‰פר˘‰ כ‡˘ר ‰˙ור‰ 
"מ‰  מ‡לי':  ל˘‡ל‰ ‰מ˙עורר˙  ל‰˙ייחס  ˆריכ‰  ˘בי˙˙ ‰‡רı, ‰י˙‰  „ין  ‡ומר˙ ‡˙ 

נ‡כל ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙"! 

 ‰˘˜‰ ב‡מ˙  (וכך  בפירו˘ו  ר˘"י  ל˘יט˙  במיוח„   ‰˘˜ זו  ˜ו˘י‡  ו‰נ‰,  ב. 
‰‡ברבנ‡ל): 

י˘ מפר˘ים (‡בן עזר‡, רמב"ן, ‡ברבנ‡ל – ועו„), ˘ב„ברי ‰˙ור‰ כ‡ן ˜‡י על ˘נ˙ ‰יובל 
כי   – ל˘ל˘ ‰˘נים"  "וע˘˙ ‡˙ ‰˙בו‡‰  בפ˘טו˙  מפר˘ים  ז‰  ולפי  ˘ל‡חר ˘מיט‰, 
ו‡ז  ו‰יובל),  (‰˘מיט‰  ב‰ן  זורעים  ˘ל‡  ˘נ˙יים  ב˘ביל  ˙בו‡‰  ˙וספ˙  כ‡ן  נ„ר˘˙ 

‡פ˘ר ל‰סביר (במ˜ˆ˙) ˘לכן „ח˙‰ ‰˙ור‰ ‡˙ ‰ענין ל‡חר סיום ‰„ינים ˘ל יובל;  

‡בל ר˘"י ‰רי מ„‚י˘ ˘"מ˜ר‡ ז‰ נ‡מר ב˘‡ר ‰˘מיטו˙ כולן" – בס˙ם ˘מיט‰ ול‡ 
ביובל [כי ‡ם מ„ובר ביובל ‰י' ‰כ˙וב ˆריך לומר – ל˘יט˙ ר˘"י – "וע˘˙ ‡˙ ‰˙בו‡‰ 
מסיום  במרח˜ ‚„ול  ז‡˙ ‰˙ור‰  כ˙ב‰  למ‰  ל‚מרי,  מובן  ל‡  כן  ו‡ם  ל‡רבע ‰˘נים"], 

„יני ‰˘מיט‰?!

‚. וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰: 

‰נ‰ בכמ‰ מפר˘ים (ספורנו. ור‡‰ כלי י˜ר ומלבי"ם) פיר˘ו ˘"וכי ˙‡מרו מ‰ נ‡כל ב˘נ‰ 
‰˘ביעי˙" ‰ו‡ ענין ˘לילי. ופיר˘ו, ˘לפני כן ‡ומר˙ ‰˙ור‰ "ונ˙נ‰ ‰‡רı פרי' ו‡כל˙ם 
ל˘ובע", וכוונ˙‰ בז‰ ˘˙‰י' ברכ‰ ב‡כיל‰ כך ˘‰‡„ם י‡כל מעט ו˙‰י' ברכ‰ במעיו 

כ‡ילו ‡כל ‰רב‰, ובמיל‡ יˆטרכו פחו˙ מזון וכך י‰י' ל‰ם „י ‚ם ל˘נ‰ ‰˘ביעי˙. 

י‡מרו  וע„יין  זו,  בברכ‰  י˙רˆו  ˘ל‡  י‰יו  ˘‡ם  ו‡ומר˙  ‰˙ור‰  ממ˘יכ‰  כך  ו‡חר 
"מ‰ נ‡כל ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙", כי י‰י' ספ˜ ‡ˆלם ‡ם י‰י' כן מחמ˙ חלי˘ו˙ ב‡מונ‰ וכו' 
–  ‡ז יע˘‰ ‰˜ב"‰ ˘י‰י' ריבוי ˙בו‡‰ בפ˘טו˙, "וע˘˙ ‡˙ ‰˙בו‡‰ ל˘ל˘ ‰˘נים", 
ב‡ופן ˘יר‡ו בעין ‰‚˘מי˙ ˘‡כן י˘ כ‡ן ברכ‰ ומזון מספי˜. ולפי ז‰ נמˆ‡, ˘‰ברכ‰ 
ב‡מונ˙ם  חל˘ים  י‰יו  – ‡ם  ור˜ "ב„יעב„"  ל˘ובע",  ˘"ו‡כל˙ם  בז‰  "לכ˙חיל‰" ‰י‡ 

כו' – ‡ז י˜ויים "וע˘˙ ‡˙ ‰˙בו‡‰ ל˘לו˘ ‰˘נים". 

˘ייך  ל˘ובע", ‡ינו  ו‡כל˙ם  פרי'   ıונ˙נ‰ ‰‡ר" ˘כ˙וב  מ‰  ב„רך ‰פ˘ט, ‰רי  ‡בל 
כוונ‰  כ‡ן  ו‡ין  כולן,  לכל ‰˘נים  כללי˙, ‰˘ייכ˙  ברכ‰  זו  „ו˜‡, ‡ל‡  ל˘נ‰ ‰˘˘י˙ 
ל‰סביר מ‰ י‡כלו ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙; ו‡ם כן, „ברי ‰˙ור‰ על "וע˘˙ ‡˙ ‰˙בו‡‰ ל˘לו˘ 

‰˘נים" ‰ם ‰ם ברכ˙ ‰˘ביעי˙ ב‡ופן ˘ל "לכ˙חיל‰".  

ועו„ ז‡˙, ˘‡ם כוונ˙ ‰˙ור‰ ב"וכי ˙‡מרו מ‰ נ‡כל ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙" ‰י‡ ל‡פ˘רו˙ 
˘ל מˆב ˘לילי, ‰י' מ˙‡ים יו˙ר לומר "ו‡ם ˙‡מרו" (על „רך "ו‡ם ‡מור י‡מר ‰עב„" 
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ס„ר  ˘כך ‰ו‡  יו˙ר (ב„רך ‰פ˘ט)  מ˘מע  ˙‡מרו"  ˘כ˙וב "וכי  ומז‰  כ‡, ‰);  מ˘פטים   –
‰‰נ‰‚‰ ‰וו„‡י, ˘‡כן ע˙י„ים לומר כן (ר‡‰ ‚ם פר˘"י פר˘˙ ˘ופטים יח, כ‡. ו‡כמ"ל).

ולכן י˘ לפר˘, ˘ב‡מ˙ כוונ˙ ‰˙ור‰ ‰י‡ ˘‡מיר‰ זו – "מ‰ נ‡כל ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙" 
ול‡  ‰˘מיט‰  „יני  סיום  ל‡חר  זו  ‡מיר‰  ˘נכ˙ב‰  ‰טעם  ‚ופ‡  וז‰  חיובי,  ענין  ‰י‡   –

ב˙וך פר˘‰ זו ‚ופ‡. 

„. ובי‡ור ‰ענין:

מˆו˙ ‰˘מיט‰  ב˜יום  ספ˜  מעל‰  י‰ו„י  ˘בו  ˘לילי  למˆב  כוונ˙ ‰˙ור‰  ב‡מ˙ ‡ין 
כ„בעי,  מˆו˙ ‰'  על  ˘˘ומר  בי‰ו„י  מ„ובר  נ‡כל" – ‡ל‡ ‡„רב‰,  זו "מ‰  ˘‡ל‰  ב‚לל 
ו‡ין לו כל ספ˜ חליל‰ ב˜יום מˆו˙ ‰˘מיט‰ כ‰לכ˙‰; כל ˘‡ל˙ו ‰י‡ ˘‡ל‰ עיוני˙–

לימו„י˙ ‚רי„‡, כחל˜ מ‰בנ˙ ‰˙ור‰: 

‰˘מיט‰  מˆוו˙   ˙‡ ומ˜יים  ˘לימ‰,  ב‡מונ‰  ‰˜ב"‰  מˆוו˙   ˙‡ מ˜בל  ז‰  י‰ו„י 
זו  ˘‡ל˙ו  ולכן  ברכ˙ו.  י˘לח ‡˙  ˘בוו„‡י  ב˜ב"‰  מל‡  בטחון  מ˙וך  כ˙י˜ונן,  ו‰יובל 
לפני  ‚ם  ‰פר˘‰  „יני  כל   ˙‡ ‰יטב  מ˜יים  ˘‰ו‡  „‰יינו  כל ‰פר˘‰,  סיום  ל‡חר  ב‡‰ 
ב˜יום  ומבלבל˙ ‡ו˙ו  לו  מפריע‰  זו ‡ינ‰  ˘‡ל‰  כי  זו,  ˘‡ל‰  על  מענ‰  מ˜בל  ˘‰ו‡ 

מˆו˙ ‰' בפועל;

מ˜יום ‰מˆו‰ [˘‡ז ‰˙ור‰ ‰י˙‰ ˆריכ‰  ב˙ור "‰˙חמ˜ו˙"  ב‡‰ ‡יפו‡  ל‡  ˘‡ל˙ו 
ו‰סבר‰  טעם  ב˜˘˙  ב˙ור  ר˜  ‡ל‡  ‰פר˘‰],  ‰˙חל˙  בע˙  מי„  לו  ול‰˘יב  ל‰ב‰יר 
‰יטב  יו„ע  ‰ו‡  ˘‡לו˙]:  ˘ו‡ל  חכם"  ‰"בן  ˘‚ם  וכו',  פסח  בעניני  ˘מˆינו  [וע"„ 
כמ‰ „רכים  ˘‰רי  ˙בו‡?  ב‡יז‰ ‡ופן ‰י‡  ˘ו‡ל  ר˜  ו‰ו‡  ברכ˙ו,  י˘לח ‡˙  ˘‰˜ב"‰ 

למ˜ום, וביני‰ן ‡פילו ‡פ˘רו˙ ˘ייר„ מן מן ‰˘מים מ„י יום כמו ˘‰י' במ„בר!... 

ו˘‡ל‰ בס‚נון כז‰ ‰י‡ „בר רˆוי ומ˜ובל, ולכן ‡ומר˙ ‰˙ור‰ "וכי ˙‡מרו" – ל˘ון 
וו„‡י – ˘‡כן י˘ מ˜ום ל˘‡ל‰ זו כחל˜ מלימו„ ו‰בנ˙ ‰˙ור‰ (ול‰עיר מ‡ור ‰חיים כ‡ן); 
ו‰י‡ מ˘יב‰, ˘‰ברכ‰ ˙בו‡ על י„י ˘ב˘נ‰ ‰˘˘י˙ ˙וˆי‡ ‰‡רı ריבוי ˙בו‡‰, "וע˘˙ 

‡˙ ‰˙בו‡‰ ל˘ל˘ ‰˘נים".

 

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

הדברים באו כאן באופן שנאמרו, כמעט ללא עריכה, מלבד 
שינויים קלים להקל על הקורא

כ‡˘ר י‰ו„י מר‚י˘ בעˆמו ‡יז‰ כ˘רון, 

‰כ˘רון   ˙‡ ל‰ניח  ל‡   – ‰ו‡  ‰ס„ר  ‡זי 

˘זו‰י ‰„רך ‰˜ל‰,  ל„ ע˙  . ˆריך   .  ‰„ˆ‰

לעˆמו  ˘מחפ˘  ו‰יינו,  מלחמ‰,  לל‡ 

במ„ינ‰  ‰מור‚ל  (כ‰ל˘ון  ˜לים"  "חיים 

‡ע"פ  ל‰˙יי‚ע,  רוˆ‰  ‡ינו  ולכן  זו), 

˘‡ינו  ב‡מרו,  פחו˙,  ירוויח  ז‰  ˘ב‚לל 

מחוייב ל‰„ר, לע˘ו˙ לפנים מ˘ור˙ ‰„ין, 

ולחטוף יו˙ר מˆוו˙ – „י ומספי˜ לו ל‰יו˙ 

כמו ‰פחו˙ ו‰עני ˘בי˘ר‡ל.

ועל ז‰ ‡ומרים לו:

‰˘כל,  בענין  כ˘רון  בעל  ˘‰ו‡  ...מי 

‡זי  מעט,  י˙יי‚ע  ‡ם  ˘‚ם  לטעון,  ויכול 

י˘י‚ ‰רב‰ יו˙ר מ‡˘ר ‡י˘ פ˘וט, ו‡"כ, 

˘עו˙  כמ‰  ל‰˙יי‚ע  ‰ו‡  מחוייב  למ‰ 

ביום בלימו„ ‰˙ור‰,

עבו„˙  ‰˙פל‰,  לעבו„˙  בנו‚ע  וע„"ז 
לח˘וב:  ˘יכול   – ב‡ל˜ו˙  ‰„בי˜ו˙ 
ע„  ב˙פל‰  „בי˜ו˙ו  ל‰יו˙  ˆריכ‰  למ‰ 
ב˘ו"ע  (כמ"˘  ‰‚˘מיו˙"  ל"‰˙פ˘טו˙ 
(‡ו"ח סˆ"ח)) - מספי˜ ˘˙‰י' ‡ˆלו „בי˜ו˙ 

זרו˙,  מח˘בו˙  לו  י‰יו  ˘ל‡  כפ˘וט‰, 
ויכוין פירו˘ ‰מילו˙ ˘ב˙פל‰.

‡ינ‰  עבו„˙ו  ‡ם  לו:  ‡ומרים  כך  על 
"כ„בעי לי' למיעב„ ", ‰יינו, ˘י˘ לו כחו˙ 
מ‰  כל  עו˘‰  ו‡ינו  ויו˙ר,  יו˙ר  לפעול 

˘ביכל˙ו – ‡זי חסר ‡ˆלו ‰עי˜ר!

וכפי ˘מˆינו ב„יני ˜„˘ים, ˘"כלי ˘ר˙ 
מ˜„˘ין מל‡ין" (זבחים פח, ‡):

˘נו˙נים  מ‰  י˜„˘ו  ˘ר˙"  ˘"כלי  כ„י 
ל‰יו˙  ˘ר˙"  ‰"כלי  ˆריכים   – ב˙וכם 
ˆורך  י˘  ˜טן,  ‰ו‡  ‰כלי  ‡ם  מל‡ים. 

איך להתייחס לכשרונות 
מיוחדים?

מי שיש לו כשרון להשפיע על אלף אנשים, ומשפיע רק על תשע מאות 
תשעים ותשע - תכלית בריאתו שבשבילה נברא בעולם, לא מילא! / כיון 

שיש בידו היכולת שעל ידו יגיע דבר ה' לעוד יהודי – אזי "ותדד שנתי 
מעיני", עד שיביא את דבר השליחות בכל מקום שידו מגעת



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל˘מוע  זכינו  ‡˘ר   –  ˘„˜‰ וב˘יחו˙  בכלל  ‰חסי„ו˙  ב˙ור˙  ב‡רוכ‰  נ˙ב‡ר  וכבר 
‡ח„  ‡˘ר  בפרט,   – זי"ע  נב‚"ם  זˆו˜לל‰"‰  [‰ר˘"ב]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  מפי 
‰עיניים   ˙‡ לחסי„ים  פ˙ח‰  ˘‰חסי„ו˙  ‰ו‡  ‰˘י"˙  ˘זיכנו  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  מעניני 
לר‡ו˙ ‡˙ חסרונו˙ עˆמם וכן ‡˙ מעלו˙י‰ם, ו‰חסי„ים עוס˜ים בעבו„‰ ל‰˘מי„ ‡˙ 

‰מ„ו˙ ‰רעו˙ ולע˘ו˙ מ‰ם מ„ו˙ טובו˙.

‡ולם „בר ז‰ ˆריך ל‰יע˘ו˙ ל‡ ב‡מˆעו˙ עˆבו˙ ‡ל‡ על י„י מרירו˙, ול‡ ר˜ ע"י 
מרירו˙ ‡ל‡ כפ˙‚ם ‰מ˜ובל מז˜ני ‰חסי„ים "עˆבו˙ ‰י‡ י˘ו˙ ˘זו‰י 'טריפ‰', מרירו˙ 

‰י‡ כ˘ר‰ ר˜ כ‡˘ר ממ˙י˜ים ‡ו˙‰ עם ˘מח‰ ˘ל עבו„‰"...
(˘ם עמ' ˙ס„-‰)

‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘ל חסי„ ח ב"„ ל‡ מפריע‰ 
ל‡לו ‰מ˙‡וננים על מˆבם ‰רוחני

ומחסוריו  עניניו  ב˙˜ון  ‰עוס˜  „ו‡‚,  ‰לב  מן  ‰יוˆ‡ים  ב„ברים  מכ˙בו  על  במענ‰ 
‡ח˙  ‰י‡  ("ַ‡רָ‡ּפ‚עפַ‡לענ˜ייט")  עˆמו  ‰˘פל˙  כי  ל„ע˙  עליו  חב"„,  חסי„ו˙  ב„רכי 
מ„רכי ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ לבלבל ול‰טרי„ ˘ל‡ ילמ„ו ול‡ י˙פללו כ„בעי, ו‰עˆ‰ ‰יעוˆ‰ 
[‰י‡] ל˘˜ו„ בלימו„ בנ‚ל‰ וב„‡"ח ו„‡ ˙רע‡ ל‡על‡‰, ‰˘י"˙ יˆליחו במסיר˙ ‰מוח 

ו‰לב ב‡מ˙ ל‡מי˙ו.
(˘ם עמ' י‡)

‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  ‡˘ר  ‰ו‡  יו„ע  ‰רוחני,  מˆבו  על  נפ˘ו  ב˘פיכו˙  כ˙בו  על  במענ‰ 
ו‰יˆר ‰רע נ˜ר‡ חכם ו‡ומן נפל‡ במל‡כ˙ו, ‡ח˙ מ˙חבולו˙יו לˆו„ ‡˙ ‰‡„ם במכמרו 

‡ו לכל ‰פחו˙ לבלבלו ול‰טרי„ו ‡˘ר ל‡ י˙חיל בס„ר עבו„‰ ופועל מסו„ר.

זי"ע ‰ר‡נו  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰  רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים  כ״˜ ‡בו˙ינו  ל„׳ ‡˘ר ‰ו„  ו˙ו„‰ 
ללכ„ו  עליו  ל‰˙‚בר  עו„  ‡ל‡  ‰נ‰״ב  ממˆו„˙  ל‰נˆל  ‡יך  ר˜  ל‡  עבו„‰  „רכי   ˙‡

ל‰רחי˜ו ול‰כריחו ל˘נו˙ ‰נ‰‚˙ו מרע לטוב, ו‰˘י״˙ יˆליחו ב‚ו״ר.
(˘ם עמ' ˘מב)

‰י„וע  וכמ‡מר  עי˜ר,  בפועל  ‰עבו„‰  ‡ל‡  עי˜ר  ‰‰˙‡וננו˙  ל‡  כ˙בו,  על  במענ‰ 
‰מ˙‡וננים  ל‡לו  ל‰פריע  ˘ל‡  ומסכימ‰  מ˙חכמ˙  חב"„  חסי„  ˘ל  ‰ב‰מי˙  ˘‰נפ˘ 
ולבלבל  עבו„˙‰  לע˘ו˙   - ‰ב‰מי˙  לנפ˘   - ל‰  ˜ל  ˘בכך  ‰יו˙  ‰רוחני,  מˆבם  על 

מ‰˙עס˜ו˙ ב˙ור‰ ועבו„˙ ‰˙פל‰.

וז‡˙ ‰י‡ עבו„˙ ‰חסי„ים ב„רכי ‰חסי„ו˙ ל‚לו˙ ול‰כיר ‡˙ ‰ערמומיו˙ ˘ל ‰נ‰״ב 
לו  י‰י׳  ˘ל‡  לב„  ˘ל‡  ‰חסי„ו˙  ב„רכי  ‰מסו„רים  ‡מי˙ים  חבלים  עם  ‡ו˙‰  ולכבול 
י‰י׳  ו‰˘י״˙  יז„כך  ע„ ‡˘ר  מסו„ר  בס„ר  ל‡ט  ל‡ט  ול‰כניעו  ל„וח˜ו  ‰˙פ˘טו˙ ‡ל‡ 

בעזרו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
(˘ם עמ' ˘ˆח)

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

בין 'פונה' ל'אפנה'
ופני˙י ‡ליכם ו‰פרי˙י ‡˙כם
‡פנ‰ מכל עס˜י ל˘לם ˘כרכם
(כו, ט. ר˘"י)

"ונ˙˙י  כ˙וב  יז)  (כו,  ‰˜ללו˙  בפר˘˙  ל‰לן 
ופיר˘"י  ‚ו'"  ‡ויביכם  לפני  ונ‚פ˙ם  בכם  פני 

"פונ‰ ‡ני מכל עס˜י ל‰רע לכם".

וי˘ ל„יי˜, „בברכו˙ כ˙ב ר˘"י "‡פנ‰ מכל 
עס˜י" ל˘ון ע˙י„, וב˜ללו˙ "פונ‰" ל˘ון ‰וו‰. 
וכן ב‡חרי (יז, י) כ˙יב "ונ˙˙י פני בנפ˘ ‰‡וכל˙ 
כ˙יב "ו‡ני ‡˙ן ‡˙   (‚ (כ,  וב˜„ו˘ים  ‡˙ ‰„ם", 
כ˙ב  וב˘ני‰ם  ‚ו'",  ו‰כר˙י  ‰‰ו‡  ב‡י˘  פני 
וי˘  ‰וו‰.  ל˘ון  עס˜י"  מכל  ‡ני  "פונ‰  ר˘"י 

לעיין בטעם ‰˘ינוי.

וי˘ לומר בז‰, „‰נ‰ ל˘ון ע˙י„ מ˙פר˘ על 
„בר ‰נמ˘ך ו"‰וו‰ ˙מי„" (ר‡‰ ר˘"י ב˘לח טו, ‡ 
על  ר˜  מ˙פר˘  ל˘ון ‰וו‰  מ˘‡"כ  י˘יר),  „"‰ ‡ז 

‡ו˙ו ‰ר‚ע בו מ˙˜יים ‰„בר.

בין  ר˘"י  בל˘ונו˙  ‰חילו˜  יובן  ועפ"ז 
‰ברכו˙ ל˜ללו˙:

"מרוב‰   (‡ י‡,  (סוט‰  רז"ל  מ‡מר  י„וע  „‰נ‰ 
בנו‚ע  ולכן  פורענו˙",  ממ„˙  טוב‰  מ„‰ 
‰ל˘ון   ˙‡ ‰מ˜ומו˙  בכל  ר˘"י  נ˜ט  ל˜ללו˙ 
ל‰רע  כ„י  ˘‰פני'  „‰יינו,  ‰וו‰,  ל˘ון  "פונ‰" 
מ˘‡"כ  בלב„.  ‡ח„  לר‚ע  ר˜  ‰י‡  י˘ר‡ל  לבני 
בברכו˙ נ˜ט "‡פנ‰" ל˘ון ע˙י„, „‰יינו ˘פניי˙ 
„בר  ‰ו‡  י˘ר‡ל  לבני  ול˘לם  ל‰יטיב  ‰˜ב"‰ 

"‰‰וו‰ ˙מי„".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 623)

שתהיו עמלים בתורה
‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙ מˆוו˙י ˙˘מרו
יכול ז‰ ˜יום ‰מˆוו˙, כ˘‰ו‡ ‡ומר ו‡˙ מˆו˙י ˙˘מרו 
‰רי ˜יום ‰מˆוו˙ ‡מור, ‰‡ מ‰ ‡ני מ˜יים ‡ם בחו˜ו˙י 
˙לכו ˘˙‰יו עמלים ב˙ור‰
(כו, ‚. ר˘"י)

מ˘כיל  „ו„,  „ברי  ‡רי',  (‚ור  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
‰כ˙ובים  בפ˘טו˙  ‰‰כרח  מניין  ועו„):  ל„ו„, 

‰י‡  ˙לכו"  ב"בחו˜ו˙י  ˘‰כוונ‰  ז‰,  לפירו˘ 
לכללו˙  ול‡  „ו˜‡,  עמל  מ˙וך  ‰˙ור‰  ללימו„ 

ענין לימו„ ‰˙ור‰.

‰˙ור‰  ˘לימו„  „כיון  בפ˘טו˙,  לב‡ר  וי˘ 
‰ו‡ מˆו‰ ככל ˙רי"‚ מˆוו˙ ‰˙ור‰, ‰רי לימו„ 
מˆוו˙י  "ו‡˙  ‰כ˙וב  ב‰מ˘ך  כלול  ‰˙ור‰ 
ב‡ופן  ˘מ„ובר  לומר  ‰‰כרח  ומכ‡ן  ˙˘מרו", 
במˆוו˙  כלול  ˘‡ינו  ‰˙ור‰  בלימו„  מיוח„ 

˙למו„ ˙ור‰ מˆ"ע.

וע"כ ˆ"ל ˘מ„ובר ב‰וספ‰ ב‡יכו˙ ‰לימו„ 
– "˘˙‰יו עמלים ב˙ור‰".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 313 ו‡ילך)



ט

ניצוצות הקדושה 
שבממון הריבית

ניצוצין קדישין בממונו של יהודי / מידת חסידות לסייע לחברו בבירור 
הניצוצות / להציל הניצוצות מרשות הנכרי / לברר ניצוצות "חמור שונאך" 

דווקא

˘‰י‡  בז‰  מבו‡ר  ‰ריבי˙  ל˜יח˙   ˙‡ ל‰-ו)  כ‰,  ב‰ר  (פר˘˙  ˙ור‰  ˘‡סר‰  למ‰  בנו‚ע 
מ˘ום "נ˘ך", „‰יינו "כ‡ו˙ו נח˘ ˘נו˘ך חבור‰ ˜טנ‰ בר‚לו ו‡ינו מר‚י˘ ופ˙‡ום ‰ו‡ 
ומחסרו  עול‰  ˘‰ריבי˙  ע„  מכיר  ו‡ינו  נר‚˘  ריבי˙ ‡ינו  כך  ע„ ˜„˜„ו,  ונופח   ıמבˆב
ממון ‰רב‰" (ר˘"י מ˘פטים כב, כ„). ו‰יינו, ˘‡ף ˘‰ריבי˙ ‰י‡ מ„ע˙ ‰נו˙ן וב‰סכמ˙ו, מכל 

מ˜ום ‡סר˙‰ ˙ור‰, מ˘ום ˘‰ו‡ מחסר ‡˙ חברו ממון ‰רב‰ ˘ל‡ מרˆונו.

"‡חיך",  על  ר˜  ז‰  ‡יסור  חל  מ˜ום  מכל  ו˙רבי˙,  נ˘ך  ˙ור‰  ˘‡סר‰  ‰‚ם  ו‰נ‰, 
ו‡ילו ‚ר ˙ו˘ב מו˙ר ל‰לוו˙ לו בריבי˙, כמו ˘פיר˘ו ב‚מר‡ (ב"מ ע‡, סע"‡) ‡˙ ‰נ‡מר 
בפר˘˙ ב‰ר "וכי ימוך ‡חיך ‚ו' ‚ר ו˙ו˘ב וחי עמך, ‡ל ˙˜ח מ‡˙ו נ˘ך ו˙רבי˙ ‚ו'", 
"‡חיך",  על  ר˜  „˜‡י  מוכח  מ‡˙ם"  ˙˜ח  "‡ל  ול‡  מ‡˙ו"  ˙˜ח  "‡ל  ˘נ‡מר  ˘מז‰ 
לענין  ול‡  עמך"  לענין "וחי  ר˜  כ‡ן  נ‡מר  ו˙ו˘ב"  ריבי˙, ‡ך "‚ר  ל˜ח˙  ˘ממנו ‡סור 
ריבי˙. וי˙יר‰ מזו מˆינו ‚בי נכרי, ˘"מˆוו˙ ע˘‰ ל‰˘יך לעכו"ם, ˘נ‡מר לנכרי ˙˘יך 

מפי ‰˘מוע‰ למ„ו ˘זו מˆוו˙ ע˘‰" (רמב"ם מלוו‰ ולוו‰ פ"‰ ‰"‡).

ו‰„בר ˙מו‰: ‰רי "‰ריבי˙ עול‰ ומחסרו ממון ‰רב‰", ומ„וע ˆיוו˙‰ ˙ור‰ ל‰˘יך 
‡˙ ‰נכרי ולחסר ממונו במלוו‰ בריבי˙?

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

כ

נפילת הרוח – מתחבולות היצר
הנפש הבהמית של חסיד חב"ד מתחכמת ומסכימה שלא להפריע לאלו 

המתאוננים על מצבם הרוחני, היות שבכך קל לה - לנפש הבהמית - 
לעשות עבודתה ולבלבל מהתעסקות בתורה ועבודת התפלה

מרירו˙ כ˘ר‰ ר˜ כ‡˘ר ממ˙י˜ים ‡ו˙‰ עם ˘מח‰
נ˙˜בל  כבר  ובטח  עליו,  ‰מענ‰  נ˙‡חר‰  ובסיב‰  ˜בל˙י  במוע„ו  ‰ר‡˘ון  מכ˙בו 
לי„ו, ו‰ר‚יזני במ‡„ ל˜רו‡ מכ˙בו ז‰ ‰מל‡ ˆער ו‡נח‰ על „בר ספ˜ ˘‚י‡‰ וכבר ‰' 
ל‰מˆי‡  בנכלו˙יו  לח˘ו„ ‡˙ ‰יˆר ‰רע ‰מ˙חכם  וי˘  על ˆערו,  וחבל  לו,  סלח  ‰טוב 
טר„ו˙ ובלבולים ˘ונים ל‰מˆי‡ עלילו˙ וסיבו˙ ‡יך למנוע ‡˙ ‰‡„ם בכלל [ו]בן ˙ור‰ 
ובסיפורי  מוסר  בספרי  ומבו‡ר  כי„וע  ערכו  לפי  ועבו„‰  ב˙ור‰  מלעסו˜  בפרט  וחסי„ 

‰חסי„ים.

כל  לבטל  ‰˙עוררו˙  מיני  בכל  עˆמו  ויעורר  לפניו  ‡˘ר  י„י„י  י„ע  כן  על  ‡˘ר 
וטוב  ב˘מח‰  ול‰יו˙  בר˘˙ו  לˆו„  „‰מ˙חכם  מ‚ירי'  ‰ב‡ים  ו‰ר‰ורים  ‰מח˘בו˙ 
בי˙ו  בני  וברי‡ו˙  ברי‡ו˙ו  ויחז˜ ‡˙  יעזרו  ו‰˘י"˙  ועבו„‰  ב˙ור‰  עˆמו  ול‰ניח  לבב 
ברי‡‰  ועבו„‰  ו˘מח  כ˘ר  בח‚  יחיו  בי˙ם  ובני  וילי„י‰ם  ובי˙ו  מברך ‡ו˙ו  ו‰נני  יחיו 

ו˘מח‰ ˙מי„.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˙יח-ט)

‰˘מח‰ ("ˆופרי„ענ˜ייט") מעˆמו במעמ„ ומˆב ‰רוחני, וכן ‰עˆבו˙ ממעמ„ ומˆב 
ללכו„ ‡˙  ˘מטר˙‰   – ל‰רע   – ˘ל ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‰חכם  רעו˙  מ„ו˙  ˘˙י  ‰רוחני, ‰ן 
˙ור‰  בעניני  ל‰˙עס˜  ולבו  י˙ן „ע˙ו  ˘ל‡  בכ„י  על „ע˙ו,  ול‰עבירו  במˆו„˙‰  ‰‡„ם 

ועבו„‰, כל ‡ח„ לפי ערכו.

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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לל‡ ני˙וח ˘נ‰ ˘נ˙יים ‡ו יו˙ר, ‡ין מ˜ום לח˘וב על ני˙וח, ובפרט ˘מזמן לזמן נוספו˙ 
„רכים ח„˘ו˙ בטיפול מˆב כז‰, ולכן י˙כן מ‡ו„ מ‡ו„ ˘כלל ל‡ י‰י' ˆורך בני˙וח, וז‰ 
וב‡ופן  ‰„י‡ט‰   ˙‡ יו˙ר  ‡ו  פחו˙  ול˘מור  ל‰˙ר‚ז  ל‡  ˘ל‰,  ‰עˆמי˙  ב˘ליט‰  ˙לוי 

כללי ‡˙ ‰ור‡ו˙ ‰רופ‡ ‰מומח‰,

ו‡ם ˙˙בונן ולו לזמן ˜ˆר ב‡לו מ˜ומו˙ ‰יו לפני ˘נים ‡ח„ו˙, ומ‡ו˙ ‡לפי י‰ו„ים 
כ‡ן,  ו˘ל‰  ˘ם  מˆבם  ‰יום,  ‚ם  ‰סובייטי˙]  ברוסי‰  ‰ברזל',  ל'מסך  [מעבר  ˘ם  נמˆ‡ים 
מ˜ום  ‡יז‰  רו‡ים  ו‡ז  חס„ו,  על  י˙ברך  ל‰˘ם  ל‰ו„ו˙  יספי˜ו  ל‡  ˘לימים  ימים  ‡זי 
ובטוחני  לעיל,  ‰‡מורים  י˙ברך  ‰˘ם  חס„י  לעומ˙  כע˙  ˘י˘נם  ‰˜˘יים  ˙ופסים  ˜טן 

˘ב‰חלט מיו˙ר ל‰רחיב ‰בי‡ור בז‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' ˜נ‡)

"עזוב ˙עזוב עמו"
...כמובן, ˘‰‰נ‰‚‰ ˘ל‡ ל‡כול בזמן, ול‡כול ר˜ פעם ביום וכיוˆ‡ בז‰, ‡ין ז‰ כלל 
˘ˆריך  ‰˜„ו˘ים,  נ˘י‡נו  מרבו˙ינו  רבו˙  פעמים  ˘מענו  ‡ו„ו˙‰  ‰בע˘"ט,  ˘ל  „רכו 

ל‰יו˙ "עזוב ˙עזוב עמו" – עם ‰‚וף, ‡בל ל‡ על י„י ˙עניו˙ וסי‚ופים.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' ˙˜‰)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

וי˘ לב‡ר יסו„ עי˜רי בעבו„˙ ‰‡„ם בעניינים ‰˘ייכים לממון, ו‡זי יובן טעם מˆוו˙ 
"לנכרי ˙˘יך", ו‚ם „ין ˙מו‰ נוסף מ„יני ‰ריבי˙, ומז‰ יעל‰ מ‰ ˘י˘ לו ל‡„ם ללמו„ 

מ„ין ז‰ בעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו.

ניˆוˆין ˜„י˘ין בממונו ˘ל י‰ו„י
כפי   ,'‰ לעבו„˙  ‡מˆעי  ‡ל‡  חולין,  ˘ל  עניין  ‡ינו  י˘ר‡ל  ל‡י˘  ‰˘ייך  ממון  כל 
לבו  בלב„", ‡ל‡ "יכוון  ממון   ıל˜בו בלבו  י‰י‰  ˘"ל‡  פ"‚ ‰"ב)  („עו˙  ˘כ˙ב ‰רמב"ם 
וכל מע˘יו כולם לי„ע ‡˙ ‰˘ם ברוך ‰ו‡ בלב„", ו‚ם ממונו י‰י‰ ‡מˆעי בכ„י ל‡פ˘ר 
ל˘ם  מע˘יך  "כל  ˘י‰יו  ˙ור‰  ˆיוו˙‰  כבר  ˘‰ל‡  בלב„.  ומˆוו˙י‰  ‰˙ור‰  ˜יום   ˙‡

˘מים" (‡בו˙ פ"ב מי"ב), ו"בכל „רכיך „ע‰ו" (מ˘לי ‚, ו).

ניˆוˆין  ˘ם  "י˘  י˘ר‡ל  ל‡י˘  ‰˘ייך  ‚˘מי  „בר  ˘בכל  מ‰  ‰ו‡  ז‰,  עניין  ועומ˜ 
 '‰ לעבו„˙  ומנˆל ‡ו˙ם ‰עניינים  מ˘˙מ˘  וכ‡˘ר  נ˘מ˙ו",  ל˘ור˘  ˜„ו˘ים ‰˘ייכים 
מ˘ום  י˘ר‡ל,  ˘ל  ממונן  על  חס‰  ˘‰˙ור‰  מ‰  סו„  וז‰ו  ‰ניˆוˆין".  מ˙˜ן  "‰ו‡  ‰רי 
טוב  ˘ם  (כ˙ר  ˘מים  ל˘ם  ‰י‰ו„י  ינˆלם  ‡˘ר  בע˙  ˙י˜ונם  ‡ל  ‰ב‡ים  ניˆוˆים  בו  ˘י˘ 

(˜‰"˙) סי' ריח).

י‰ו„י  ‡ו˙ו  ˘ל  ‰מיוח„˙  לנ˘מ˙ו  ‰ם  ˘ייכים  ‰‚˘מיים  ˘ב„ברים  ‡לו  וניˆוˆו˙ 
˘בו  ‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙  כי  „וו˜‡  לר˘ו˙ו  ‰ממון  נ˙‚ל‚ל  כן  ˘על  ‡ליו,  ˘ייך  ˘‰ממון 

˘ייכים ל˘ר˘ נ˘מ˙ו „וו˜‡, ועליו מוטל לזככם, ל˙˜נם ול‰עלו˙ם ל˜„ו˘‰.

כסף  ל‰רוויח  יכול  ˘‰‡„ם  כז‰,  ב‡ופן  וסי„רו  בעולמו  ‰˜ב"‰  ‰טביע  טבע  ו‰נ‰, 
על י„י ˘ילוו‰ בריבי˙. וי˙יר‰ מזו, ‚ם ל‡חרי ˘‰˙ור‰ ‡סר‰ ריבי˙, ‰נ‰ "‰ריבי˙ חוב 
‰ו‡ ˘נ˙חייב ‰לוו‰ וחייב ל˘לם, ‡ל‡ ˘‰˙ור‰ ‚זר‰ ˘‡ף ˘נ˙חייב [‰לוו‰] ל‡ י˜ח 

[‰מלוו‰]" (מל"מ פ"ח מ‰ל' מלוו‰ ולוו‰ ‰"‡).

‰רי  ללוו‰,  ל‰חזירם  ונ˙חייב  ב‡יסור,  ‰ריבי˙  „מי   ˙‡ ‰מלוו‰  ˘ל˜ח  ל‡חרי  ו‚ם 
‡ז  ˘‚ם  ו˘"נ),  ו‰מס˙עף,  ז‰  ביסו„  ˘˜ו"ט  ‰„ברים  במ˜ור  (ר‡‰  ‰ר‡˘ונים  רבו˙ינו  לימ„ונו 
˘ייך כסף ז‰ למלוו‰, ˘‰ל‡ ‰לוו‰ נ˙רˆ‰ ל˘לם לו ומחל ‡˙ ממון ‰ריבי˙ ˘נו˙ן. וז‰ 
˘ˆיוו˙‰ ˙ור‰ ל‰חזירו, ‡ין ז‰ ˘עבו„ ר‚יל כבעל חוב וכמזי˜, ‡ל‡ חיוב‡ „רמ‡ עלי' 
רחמנ‡ "ל‰חזיר ‡יסור ˘בלע", ˘מעי˜ר ‰„ין ל‡ ‰י‰ ˆריך ל‰˘יב כסף ז‰ ללוו‰, ור˜ 

˘"ל˘מים ‰ו‡ חייב" (ריטב"‡ ב"מ ס‡, ‡), ˘חייב˙ו ˙ור‰ ל‰˘יב ‰ריבי˙ ללוו‰.

‰מלוו‰,  נ˘מ˙  ל˘ר˘  ˘ייכים  ‰ריבי˙  ˘בממון  ˜„ו˘‰  ˘‰ניˆוˆו˙  מוכח  ז‰  ומכל 
ילוו‰  ˘ל‡  ˙ור‰  ˘ˆיוו˙‰  ˘מכיוון  ‡ל‡  ל˜„ו˘‰.  ול‰עלו˙ם  לבררם  מוטל  ועליו 
לר˘ו˙ו  ‰כסף  ˘מבי‡  י„י  על  ‡ינ‰  ‡לו  ניˆוˆו˙  ‰מלוו‰  ˘יברר  ‰„רך  ‰רי  בריבי˙, 
˘ל  ‡פ˘רו˙  לי„ו  ב‡‰  ˘כ‡˘ר  ‰יינו  ו˘ליל‰.  „חי'  ˘ל  ב„רך  ‡ל‡  ל˜„ו˘‰,  ומנˆלו 
ב‡ו˙ו  ˘י˘נם  ‰ניˆוˆו˙  ל˜„ו˘‰  עולים  בז‰  ‰נ‰  ריבי˙,  מ‡יסור  נ˘מר  ו‰ו‡  ריבי˙ 
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ממון ˘ל‡ ל˜חו (וכמו ‰ניˆוˆו˙ ˘ב„ברים ‰‡סורים, ˘כך ‰י‡ „רך ‰על‡˙ם ל˜„ו˘‰ 
(ר‡‰ ל˜ו"˙ ˘‰"˘ ו, „)).

מי„˙ חסי„ו˙ לסייע לחברו בבירור ‰ניˆוˆו˙
ב„רך זו י˙יי˘ב „ין מחו˜י ‰ריבי˙, ו‰ו‡ ב„יני חוט‡ ‰חוזר ב˙˘וב‰, ומב˜˘ ל˙˜ן 

‡˙ מ‰ ˘חט‡ בעניין ריבי˙:

כ‡˘ר ‰חוט‡ ב‡ מעˆמו ל‰˘יב ‡˙ „מי ‰ריבי˙, נפס˜‰ ‰לכ‰ ˘‡ין מ˜בלים ממנו. 
מי„˙  וע„יין  ˘מים,  י„י  לˆ‡˙  בכ„י  ל‰חזיר  ממנו, ˆריך ‰ו‡  מ˜בלים  ˘‡ין  פי  על  ו‡ף 

חסי„ו˙ ˘ל‡ ל˜בל ממנו (ר‡‰ טו˘ו"ע ונו"כ יו"„ סי' ˜ס‡).

ועל פי ‰מבו‡ר למעל‰ נמˆ‡ „ין ז‰ מ˙יי˘ב ‰יטב עם יסו„ עניין ˜„ו˘˙ ממונו ˘ל 
י‰ו„י. „מכיוון ˘מעו˙ ‰ריבי˙ ˘ייכו˙ ‰ן ל˘ור˘ נ˘מ˙ ‰מלוו‰, ‰רי ‡ף ˘מעי˜ר ‰„ין 
כבר  וב‡  ˘חט‡  מ‡חר  ו˘ליל‰, ‰נ‰  „חי‰  ˘ל  ב‡ופן  לבררם  מלך ‰י‰ ˆריך  ומ‚זיר˙ 
‰ממון לי„ו, ˆריכים ל‰˘˙„ל בכל מיני טˆ„˜י ˘יי˘‡ר ‰ממון בר˘ו˙ו ויוכל לבררו על 

י„י ניˆולו ל˜„ו˘‰ ועבו„˙ ‰'.

‡ל‡  ‰מו˘ב,  ‰ריבי˙  כסף   ˙‡ ל˜בל  יסכים  ל‡  ˘‰לוו‰  חסי„ו˙  ממי„˙  כן,  ועל 
יו˙ירנו ‡ˆל ‰מלוו‰ על מנ˙ ˘יוכל לברר כר‡וי ‰ניˆוˆו˙ ‰˘ייכים ל˘ור˘ נ˘מ˙ו.

ל‰ˆיל ‰ניˆוˆו˙ מר˘ו˙ ‰נכרי
וב„רך זו יובן מ‰ ˘ˆיוו˙‰ ˙ור‰ ל‰לוו˙ ‡˙ ‰נכרי בריבי˙ ול‰˘יכו, ˘ל‡ זו בלב„ 

˘‰„בר מו˙ר ו‡ין בז‰ ‡יסור, ‡ל‡ ‡„רב‡ מˆוו‰ רב‰ י˘ כ‡ן.

לנ˘מ˙ ‰מלוו‰,  ˘ייכים ‰ם  ˘ל ‰נכרי ‰לוו‰  ˘ב„מי ‰ריבי˙  ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰  כי, 
ועליו מוטל לברר ניˆוˆו˙ ‡לו מר˘ו˙ ‰˜ליפ‰ ול‰עלו˙ם ל˜„ו˘‰.

ו‰וכח‰  סימן  ז‰  ל‰לוו‡‰, ‰רי  ˘ז˜ו˜ ‰ו‡  נכרי  ˘י˘נו  רו‡‰ ‡„ם  כ‡˘ר  ו‡„רב‰, 
˘י˘נם ניˆוˆו˙ ˜„ו˘‰ במעו˙יו ˘ל נכרי ז‰, ‰˘ייכים ל˘ר˘ נ˘מ˙ו, ו‰י‡ ‰י‡ ‰סיב‰ 

˘מב˜˘ ‰נכרי ‰לוו‡‰ ממנו.

‰ממון  יבו‡  ˘‡כן  בכ„י  „יי˜‡,  בריבי˙  ˘ילוו‰  ‚„ול‰  ומˆוו‰  ˜„ו˘  חוב  ולכן, 
לר˘ו˙ו ויוכל לזככו ול‰עלו˙ ‰ניˆוˆו˙ ˘בו למ˜ורם.

לברר ניˆוˆו˙ "חמור ˘ונ‡ך" „וו˜‡
ו‰נ‰, כל עניין מ‰ ˘ˆריך ל‰˘˙„ל ˘יי˘‡ר ‰ממון בר˘ו˙ו, ו‰˙ור‰ חס‰ על ממון 

יח

מה ולמה לאכול
רּו ַמ‰ ּנ…‡ַכל  ̇…‡מ¿ י  ƒכ ו¿
(ב‰ר כ‰, כ)

 ‡כיל‰ ב˙‡ו‰ - ירי„‰ ממ„רי‚˙ מ„בר
 ˘„˜ „‡מר  למ‡ן  ‡פילו  ממ„רי‚˙ו,  ‰‡„ם   ˙‡ מורי„  ב˙‡ו‰  ‡כיל‰  ‡ם  ב˘‡ל˙ו 

עˆמך במו˙ר לך, ל‡ו „‡וריי˙‡.

כבר ‡מרו רז"ל, ערבים עלי „ברי סופרים, וז‰ מובן ‚"כ ע"פ ‰מבו‡ר ב˙ני‡ ˜„י˘‡ 
חמורים  סופרים  „ברי  ו‚ם  כו',  מ„‡וריי˙‡  ˘‰ו‡  ל'  פר˜  בסוף  ‚"כ  ˘ם  ור‡‰  ז',  פר˜ 
מ„ברי ˙ור‰ וכו'. ו‰ו‡ מובן ‚"כ ב˘כל ‰פ˘וט, כי ‰‡וכל ב˙‡ו‰ נע˘‰ מ˜בל מ‰מ‡כל 

˘‰ו‡ ˆומח וחי, ובמיל‡ מורי„ ‡˙ עˆמו ממ„רי‚˙ מ„בר למ„רי‚˙ם, ו˜"ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜מז)

ני˙וח ˜יˆור ˜יב‰
לפל‡ ‰˘‡ל‰ ַ‰ל‰ס˙בך בני˙וח . . „‰˜טנ˙ ‰˜יב‰ ו˙וˆ‡ו˙יו ‰בל˙י ברורו˙ (ככל 

‰„רו˘) וכו'! – ו‰סיב‰ ‰יחי„‰ – ˘‰מ„ובר˙ ˙י' כב„˙ ב˘ר?! ומופרך.

(ממכ˙ב ח' כסלו ˙˘מ"‚, נ„פס בל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 309)

ל˘מור ‡˙ ‰„י‡ט‰ ‡ו לע˘ו˙ ני˙וח?
במענ‰ על מכ˙ב‰ . . בו כו˙ב˙ ‡ו„ו˙ מˆב ‰ברי‡ו˙ וחוו˙ „ע˙ ‰רופ‡.

מובן ‰ו‡, ˘מכיון ˘‰ו‡ - ‰רופ‡ - ‡ומר ˘‡ם י˘מרו ‡˙ ‰„י‡ט‰, ‡פ˘ר ל‰ס˙„ר 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ח„ בפ‰ ו‡ח„ בלב (עיי' בכ"ז בסו‚יי˙ ‰בבלי 
ול‰כי  כ‡ן),  ˘ביעי˙  ובסו‚יי˙ ‰ירו˘'  ˘ם  „ב"מ 

לב„  ב‰„יבור, „ב„יבור  ˘ינוי  ז‰  מˆ„  חל 
 .ıב‰חפ ˜נין  עי"ז  ˘נע˘‰  ומ˜ני,  ‚מר 
‰נ‰‚˙  על  ˘‰˜˘ו  כ‡ן,  בירו˘'  וכ„מוכח 
‡מרו  ‡ימ˙י  רב  על  פלי‚‡  "מ˙ני˙‡  רב 
‰רבים  בר˘ו˙  במ˘יכ‰  נ˜נין  ‰מטלטלין 
בר˘ו˙  וכו'  ˘ני‰ם  ˘ל  ˘‡ינו  בחˆר  ‡ו 
‰מוכר ל‡ ˜נ‰ ע„ ˘י‚בי' ‡ו ע„ ˘ימ˘וך 
[„לכ‡ור‰,  כו'"  ‰בעלים  מר˘ו˙  ‰כל   ˙‡
‰רי  ל‰בריי˙‡?  רב  „„ברי  ‰˘ייכו˙  מ‰י 
(בכ„י  מ„יבורו  בו  חוזר  ˘ל‡ ‰י'  רב ‡מר 
˘ל‡ י‰י' ממחוסרי ‡מנ‰, ‡ו בכ„י ˘˙‰י' 
בנו‚ע  ול‡  וכו'),  ‰ימנו  נוח‰  חכמים  רוח 
‡יירי  ב‰בריי˙‡  ו‡ילו   ,ıחפ‰„ ל˜נין 
כו'"?  ˘י‚בי'  ע„  ˜נ‰  "ל‡  ˜נין,  ב„ין 
רב  „ברי  מפר˘  „‰ירו˘למי  מז‰]  ומוכח 
בו,  חוזר  ‡ינו  ולכן  ˜נין  בז‰  ˘י˘  ˘ס"ל 
˘מ˜˘‰  וז‰ו  ‰ירו˘',  במפר˘י  כמ"˘ 
"‡ם במוכר ולו˜ח ‡מרו „ל‡ ˜נ‰ ‰לו˜ח 
מר˘ו˙  ˘יוˆי‡נו  ע„  ‡ו  ˘י‚בי‰נו  ע„ 
זכ‰  „ל‡  מ˙נ‰  במ˜בל  מכ"˘  ‰בעלים, 
לי˙ ‡נ‡  רב  ו‡מ‡י ˜‡מר  לחו„י',  ב„יבור 
˘מ˘ני ‰ירו˘'  מ‰  לפי  בי" [ופ˘יט‡  חזר 
כ‡ן  עמו  ˘‰עמי„ו  "כ‡ן  ˜ו˘י‡  ‡‰ך 
בפנ"מ  ˘פי'  כמו  עמו",  ‰עמי„ו  ב˘ל‡ 
‰עמי„ו  ב˘ל‡  בריי˙‡  ל‰‡י  מו˜י  „"רב 
ב„רכי  ˘י˜נ‰  ע„  ל‡ ˜נ‰  לכן  עמו  ללו˜ח 
ל‰מ˜בל  ב˘‰עמי„  ‚ופי'  ו‰‡י „רב  ‰˜ני' 
מ‰  לו  ו‰ר‡‰  לו  לי˙ן  ˘‡מר  ב˘ע‰  עמו 
˜נ‰  לכן  עמו",  "˘‰עמי„ו  „כיון  ˘‰ו‡", 
ו‡ינו חוזר בו] – ‰נ‰ מעין ז‰ י"ל למס˜נ˙ 
‰ירו˘למי "˙מן למ„˙ ‰„ין ומ‰ „רב נ‰‚ 
בעˆמו  נ‰‚  ˘רב  ˘ז‰  חסי„ו˙",  למ„˙ 

מ„˙ חסי„ו˙ ˘ל‡ ‰י' חוזר בו, ‡ינו ב‚„ר 
(בירו˘למי)  ב˙חל‰  ˘סבר  ממ‰  ‡חר 
ו‰יינו,  ˜נין).  ב„יבורו  (˘י˘  רב  ב„ע˙ 
מ„יבורו)  לחזור  (ל‡  „רב  חסי„ו˙  ˘מ„˙ 
מ„יבורו,  ‡ח"כ  בו  חזר  ˘ל‡  פירו˘‰  ‡ין 
„יבורו  ˘לו ‰י'  חסי„ו˙  מ„˙  ˘מˆ„  ‡ל‡ 

בעˆמו ב˙ו˜ף, ˘‚מר ומ˜ני.

ר˜  לומר  ‡פ˘ר  ˘כ"ז  יובן  ועפ"ז 
˘בנו‚ע  בי˙ו,  לבני  ל‰‡מיר‰  בנו‚ע 
˙ו˜ף  ב„יבורו  י˘  ‰פרטי  ורכו˘ו  לחפˆיו 
‡בל  לחבירו,  לי˙ן  ˘‡מר  ב‰מ˙נ‰  „˜נין 
‰˜‰ל,  ˘ל  ‡ו  ‡חר  ˘ל  ב„ברים  כ˘‡יירי 
כ‰‡ „ב"מ  כו',  לˆוו˙  בר˘ו˙ו  ˘‰ם  ‡ל‡ 
ז‰  ברכו˘  חל  ל‡  ‡זי  ˘מפ˜„  ל˘מ˘י', 
‰מ˙נ‰  ב‚וף  ‰˙חייבו˙)  ‡פילו  (‡ו  ˜נין 
[ובמיל‡ ל‡ ˘ייכ˙ כ‡ן לכ˙חיל‰ ‰"מ„˙ 
חסי„ו˙" „רב לעמו„ ב„יבורו, ו‡ם „יבורו 
בעלי ‰רכו˘ ‡ין  מחמ˙  י˙˜יים ‡ח"כ  ל‡ 
ולכן  ˘לו].  חסי„ו˙  במ„˙  חסרון  כ‡ן 
˙˙ן  לך  „נימר  ‡ימ˙  ל˘מ˘י'  רב  "מפ˜„ 
מי„  לי'  ‰ב  מסכן  ‰ו‰  ‡ין  נ˘  לבר  מ˙נ‰ 
˘‡ין  ˙ניינו˙",  בי  ‡ימליך  ע˙יר  ו‡ין 
נ„ר  נע˘‰  לעני  ˘בנו‚ע  בז‰  ‰כוונ‰ 
ל‰יפך  ‡ל‡  בו,  לחזור  יכול  ‡ינו  ובמיל‡ 
(וכפ˘טו˙ ‰‰מ˘ך בירו˘למי ˘ם, ˘מבי‡ 
לחזור  ˘יכול  ללפנ"ז  ב‰מ˘ך  „רב   ‡‰
‰‡מיר‰  ל‚בי  ‰˘ינוי  בז‰  ל‰„‚י˘   – בו) 
ע"י  (וכיו"ב)  ‰˜נין  ‡ין  ˘כ‡ן  בי˙ו,  לבני 
‚מר  לב„  ˘ב‡מיר˙ו  ו‰„יבור,  ‰‡מיר‰ 
בי˙ו,  לבני  כב‡מיר˙ו  מ˙חייב)  ומ˜ני (‡ו 
כ˘‰מ˜בל  ולכן  ‰מ˜בל,  מי‰ו  ˙לוי  ‡ל‡ 
‰ו‡ עני ‡ז ˆריך ל˙˙ לו מי„, כיון ˘יו„ע 
‰˜‰ל)  (‡ו  ‰רכו˘  בעל  ˘ל  „ע˙ו  ˘‚ם 

לי˙ן, ו‡ין מ˜ום לבירור נוסף, וכנ"ל.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

˘ל י˘ר‡ל, ‰ו‡ ב‡ו˙ו ממון ו‡ו˙ם ‰„ברים ‚˘מיים ˘כבר נמˆ‡ים בר˘ו˙ו, ‡ו ˘רו‡‰ 
ול‰רבו˙  ל‰‚„יל  ‚˘מיים,  עניינים  ולחפ˘  לילך  ל‡„ם  לו  ‡ין  ‡ך  ‡ליו,  ‰ם  ˘˘ייכים 

ממונו ר˜ בכ„י לברר ‰ניˆוˆו˙ ˘ב‰ם.

ועניין ז‰, מ‰ ˘עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ בבירור ‰ניˆוˆו˙ ב‡ו˙ו רכו˘ וממון ˘כבר ˘ייך 
על  ˘בט),  כח  יום"  ב"‰יום  (‰וב‡  טוב  ˘ם  ‰בעל  מורנו  ˘ל  ‰י„וע  ממ‡מר  ‚ם  מובן  לו, 
עמו"  ˙עזוב  עזוב  לו  מעזוב  וח„ל˙  מ˘‡ו  ˙ח˙   ıרוב ˘ונ‡ך  חמור  ˙ר‡‰  "כי  ‰פסו˜ 
(מ˘פטים כ‚, ‰): כ‡˘ר ˙ר‡‰ ו˙עיין ב"חמור" – בחומריו˙ ‰‚וף, ˙ר‡‰ ˘‰ו‡ "˘ונ‡ך", 

ומנ‚„ לעבו„˙ ‰', ו‡ם כן עלול ‰ו‡ לח˘וב ˘"וח„ל˙ מעזוב לו", ˘יכחי˘ ‰‚וף ויס‚פו 
ב˙עניו˙, ‡ך ‡ין זו ‰„רך ב‰ י˘כון ‡ור ‰˙ור‰, ‡ל‡ "עזוב ˙עזוב עמו", ˘יעבו„ ‰' על 

י„י ‚ופו וכך יזככו וי˜„˘ו.

רכו˘ו  ו˘‡ר  ב‚ופו  ל‰˘˙מ˘  ‰‡„ם  ˘ˆריך  ‰‡מור,  יסו„  ‰יטב  מובן  ז‰  וממ‡מר 
וענייניו ‰‚˘מיים, ובכך מ˜„˘ם ומברר ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰ ˘ב‰ם. ‡ך מ‡י„ך ˆריך ‰‡„ם 
˘‰י‡  חומריו˙  ב‡ו˙‰  „‰יינו  ˘ונ‡ך",  ב"חמור  ר˜  ‡מורים  ˘‰„ברים  לבו  ‡ל  ל˘ים 
נמˆ‡˙ בר˘ו˙ו ‡ו ב˘ייכו˙ ‡ליו, ו‰י‡ "˘ונ‡ך" במיוח„. ‡ך ‡ין לו ל‡„ם לחפ˘ ‡חר 
ל˜„ו˘‰  לנˆלם  וענייניו ‰פרטיים,  ממונו  על  לחוס  לבררם, ‡ל‡  בכ„י  ‚˘מיים  עניינים 

ולזככם.



פניניםפנינים

‰מסייע˙ לעבו„‰, ‰רי זו‰י ˙כלי˙ ‰עבו„‰ ˘י‰י‰ 
(ר‡‰  למי˙˜‡"  ומרירו  לנ‰ור‡  ח˘וכ‡  "‡˙‰פכ‡ 
חו˘ך   ˙‡ ל‰פוך  ספ"י),  ב˙ני‡  ‰וב‡   .‡  ,„ ח"‡  ז‰ר 

ומסייע˙  טוב‰  ולמי„‰  ‰˜„ו˘‰  ל‡ור  עˆמו  ‰רע 
בעבו„˙ו י˙'.

ל˜ר‡˙  ‰עומר  ספיר˙  לימי  ‰˘ייכ˙  זו  ועבו„‰ 
בפר˘˙נו  ‰‡מור  בייעו„  מרומז˙  ‰˘בועו˙,  ח‚ 
"ו‰˘ב˙י חי‰ רע‰ מן ‰‡רı", ˘כמו ˘ב"‰˘ב˙˙" 
‰מי„‰   ˙‡ מ‰פכים  כ‡˘ר  ‰י‡  ‰˙כלי˙   ,ıחמ‰
רע‰",  ‰"חי‰  ב"‰˘ב˙˙"  ‰ו‡  כן  ל˜„ו˘‰,  רע‰ 
 – ב˜יומן  ‰חיו˙  יי˘‡רו  ˘מעון  רבי  ל„ע˙  ‡˘ר 

‡ל‡ ˘ל‡ יזי˜ו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 188 ו‡ילך. ח"‡ עמ' 266 ו‡ילך)

ה"ממיר" – אינו מומר, 
אלא נשאר בקדושתו

ו‡ם ‰מר ימירנו ו‰י׳ ‰ו‡ ו˙מור˙ו י‰י׳ ˜ו„˘
(בחו˜ו˙י כז, ל‚)

חסי„ים  מ˘נ˙  ר"ח,  כוונ˙  (סי' ‰‡ריז"ל  בספרים  כ˙וב 
סוף מס' טב˙. ועו„) ˘"‰מר ימירנו ו‰י‰ ‰ו‡" ר"˙ ˘ל 

˘ם ‰וי"‰ ב"‰.

על  ו‰י‰ ‰ו‡"  ימירנו  לפר˘ ‰˙יבו˙ "‰מר  וי˘ 
„רך  ‰רמז:

ח"ו  י‰ו„י ‡חר ‰רחו˜  על  מ˘פיע  י‰ו„י  כ‡˘ר 
ז‰  ל‰˘י"˙ ‰רי ‚ם  ומ˜רבו  ו‰מˆוו‰  מ„רך ‰˙ור‰ 
‰‡„ם   ˙‡ ממיר  ‰ו‡  ˘‰רי  י˜ר‡,  "˙מור‰"  ב˘ם 

מחול ל˜„ו˘‰.

מˆוו‰  ‰˙ור‰  ˘לפעמים  ימירנו"  "‰מר  וז‰ו 
בעבו„˙  ומעיסו˜ו  ב˙ור‰  מלימו„ו  ל‰פסי˜  לי‰ו„י 
‰˜ו„˘, ולחפ˘ ‡˙ ‡לו ‰רחו˜ים מ„בר ‰' ול˜רבם 

לעבו„˙ו י˙ברך.

עלול ‰‡„ם לח˘ו˘, ˘‰יˆי‡‰ ממ˜ום ‰˜„ו˘‰ 
ומˆבו  מ„ר‚˙ו  ויר„  ח"ו,  ל˘ליל‰  עליו  ˙˘פיע 
˘מבטיח‰  ‰ו‡"  ו‰י‰  ימירנו  "‰מר  וז‰ו  ‰רוחני. 
ב„ר‚˙ו  יי˘‡ר  ימירנו"  ‰"‰מר  ‡חרי  ˘‚ם  ‰˙ור‰ 
ועו„)   .‡ י‚,  (ברכו˙  רז"ל  וכל˘ון  ‰ו‡",  "ו‰י‰  ‰ו‡, 

"ו‰י‰ - ב‰ווי˙ו י‰‡".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 90)

להשבית את החיה 
רעה ואת החמץ

ıו‰˘ב˙י חי' רע‰ מן ‰‡ר 
(בחו˜ו˙י כו, ו)

(ב˙ור˙  ˘מעון  רבי  ‡מר  זו  "‰˘ב˙‰"  בפירו˘ 
˘‰מזי˜ים   – יזי˜ו"  ˘ל‡  "מ˘בי˙ן  ˘‰ו‡  כ‰נים) 
˘ל‡  טבעם  י˘˙נ‰  ‡ל‡  ‰עולם,  מן  יעברו  ל‡ 
‚„ול‰  יזי˜ו"  "˘ל‡  ‰˘ב˙‰  ‡˘ר  ומוסיף,  יזי˜ו. 
˘בחו  ‰ו‡  "‡ימ˙י  ˘‰רי  ל‚מרי,  מ‰˘ב˙‰  ‰י‡ 
 – מזי˜ים"  ו‡ין  מזי˜ים  "י˘  כ‡˘ר   – מ˜ום"  ˘ל 
מ˜ום  ומכל  ˜יימ˙  רע‰"  ‰"חי‰  ˘ל  ˘מˆי‡ו˙‰ 
‡ינ‰ מז˜˙, ˘„בר ז‰ ‰ו‡ מופל‡ יו˙ר ממˆב ˘בו 

"‡ין מזי˜ים" כלל.

˘˜ור‡ים  לזמן  ז‰  ענין  בין  ‰˜˘ר  לב‡ר  וי˘ 
ח‚  בו‡  ל˜ר‡˙  ‰עומר,  ספיר˙  במוע„   - זו  פר˘‰ 

מ˙ן ˙ור˙נו: 

פסח  בין  ‚„ול  ˘ינוי  ˘מˆינו  מ‰  וב‰˜„ים 
ב‡כיל‰,  ‡סור   ıחמ ‰פסח  ˘בח‚  ל˘בועו˙, 
ימˆ‡.  ובל  יר‡‰  בל   ,ıחמ‰  ˙‡ לבער  ונˆטווינו 
ב‡כיל‰,  מו˙ר   ıחמ‰˘ ר˜  ל‡  ‰˘בועו˙,  ובח‚ 
‰˘בועו˙  ˘בח‚  למˆוו‰,  נע˘‰  ‡ף  ‰ו‡  ‡ל‡ 
ב‡ופן  ‰י‡  ‰כנ˙ן  ‡˘ר  ‰לחם,  ˘˙י   ˙‡ מ˜ריבים 

˘ל "חמı ˙י‡פנ‰" (‡מור כ‚, יז) „וו˜‡!

ומבו‡ר בז‰, ‡˘ר בח‚ ‰פסח, ‰מור‰ על ‰‡„ם 
מ˜רוב  ˘ז‰   – מˆרים"  "יˆי‡˙  ˘ל  ב˘לב  ‰‡וחז 
ו‰ˆיבו  טומ‡‰  ˘ערי  מ"ט  מ˙וך  ‰˜ב"‰  ‰על‰ו 
כל  ‡˘ר  ו„‡י  ‰נ‰  ‰˙ור‰,  ל˜בל˙  ‰עול‰  ב„רך 
סכנ‰  - ‰ו‡  ‚‡וו‰  על  - ‰רומז   ıלחמ ענין ‰˜˘ור 
מכל  ולברוח  ב"ביטול"  ל‰יו˙  ‰‡„ם  ועל  ‚מור‰, 
לחזור  ח"ו  ל‰פילו  ‰יכול‰  ל‚‡וו‰  ‰˜˘ור  עניין 

לסורו.

‡ך בע˙ ח‚ ‰˘בועו˙, בו כבר בירר ‰‡„ם וזיכך 
למˆוו‰   ıחמ‰ ‰ופך  ‡זי  במי„ו˙יו,  ופ‚ם  סי‚  כל 
ב‰˜רב˙ ˘˙י ‰לחם, כי עניין ‰‰‚ב‰‰ ו‰‰˙נ˘‡ו˙ 
˜„ו˘‰,  בענייני  ‚ם  ל‰˙בט‡  יכול  ‰‡„ם  ˘בטבע 
ב„רכי  לבו  "וי‚ב‰  ו)  יז,  ב  („‰"י  ‰כ˙וב  וב„ו‚מ˙ 
מ˙ן  בח‚  עבו„˙ ‰מי„ו˙  נ˘למ‰  כ‡˘ר  ולכן,   ."'‰
מי„˙  ב‰על‡˙  ל‰˙עס˜  ˘יכול  מכיון  ˙ור˙נו, 
‰לב  ו‚ב‰ו˙  „˜„ו˘‰  ל‚‡וו‰   "ıו‰"חמ ‰‚‡וו‰ 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‰ל˘ון בב' ‰סו‚יו˙, „בסוף ˘ביעי˙ ל˘ון 
רב ‰י‡ "כ„ ‡נ‡ ‡מר לבני בי˙י", ובב"מ 
‰ו‡  „‰חילו˜  ונ"ל  ל˘מ˘י'".  מפ˜„  "רב 
ורכו˘  בממון  רב  בי˙ו ˜‡י  לבני  „ב„בריו 
מ"˘  מ˘‡"כ  בי˙ו,  ובני  רב  ˘ל  ‰פרטי 
לב"ב)  לומר  ˘ייך  ‡ין  (כי  „ו˜‡  ל˘מ˘י' 
וב"ב,  רב  ˘ל  ‰פרטי  ברכו˘ו  ל‡  ‡יירי 
רב  ב˙ור  בר˘ו˙ו  ‰נמˆ‡  ברכו˘  ‡ל‡ 
בר˘ו˙ו  נמˆ‡ים  רכו˘  סו‚י  ˘כמ‰  בעירו, 
וכמו: ˜ופ˙  ˘לו),  ˘‡ינם  וב‡חריו˙ו (‡ף 
˘נמסר  רבים)  ‡ו  („יחי„  ממון  ‰˜‰ל, 
בחלו˜˙ו  ממונ‰  ל‰יו˙  ‡ו  לחל˜ו  לו 
לרכו˘  ˘בנו‚ע  ומובן  וכיו"ב.  לˆ„˜‰. 
ר‚יל  רב  ‰י'  ˘לו),  (˘‡ינו  ˘בר˘ו˙ו  ז‰ 
לˆוו˙ ל˘מ˘י' (˘מ˘ ב"„) וכיו"ב, ו‡ילו 
‰י'   – ˘בבי˙ו  (ענינים)  לרכו˘  ב˘ייכו˙ 
ו˘מ˘  מ˘ר˙  כולל  בי˙ו,  לבני  מˆוו‰  רב 

בבי˙ו.

‰עוב„ו˙,  בין  ‰חילו˜  מובן  ועפ"ז 
במ„˙  ‰י˙‰  ‰פרטי  ברכו˘ו  רב  „‰נ‰‚˙ 
(‡פי'  מ„יבורו  ל˘נו˙  ˘ל‡  חסי„ו˙ 
במ˙נ‰,  כ‚ון  ממון,  ב‰פס„  ˜˘ור  כ˘ז‰ 
‡בל  וכיו"ב);  ‰˘ער  כ˘נ˙יי˜ר  במכר  ‡ו 
˘ל  רכו˘  ‡ל‡  ˘לו,  ˘‡ינו  לרכו˘  בנו‚ע 
‡ין  בר˘ו˙ו,  ‰נמˆ‡  „יחי„)  (‡ו  ‰˜‰ל 
במ„˙  לנ‰ו‚  עˆמו  על  ל‰חמיר  מ˜ום 
˘ז‰  כיון  ב„יבורו,  ל˘נו˙  ˘ל‡  חסי„ו˙ 
„בר ‰˘ייך ל‰˜‰ל (‡ו ליחי„ים) ˘רכו˘ם 
חסי„ו˙  מ„˙  ‡ין  ולכן   – בר˘ו˙ו  נמˆ‡ 
‡ו  („‰˜‰ל  ז‰  לרכו˘  בנו‚ע  ˘ייכ˙  ˘לו 
יחי„  לנכסי  בנו‚ע  ‰ן  ולכן,  ‰יחי„ים). 
˘ל  „ע˙ו  ל˘ער  ˆריך  בר˘ו˙ו,  ‰נמˆ‡ים 
בנו‚ע  ו‰ן  לי˙ן,  רוˆ‰  כמ‰  ‰רכו˘  בעל 
„ע˙  ל˘ער  י˘  וכיו"ב,  ‰˜‰ל  ל˜ופ˙ 
ולכן  „‰˜ופ‰.  ו‰‡חר‡ים  ‰˜‰ל  (רוב) 

ל˙˙  לו  ‡ומר  ˘כ‡˘ר  למ˘ר˙ו,  רב  ‡מר 
וברור  ו„‡י  כי  מי„,  לו  י˙ן  לעני,  מ˙נ‰ 
‰מיוע„˙  ‰˜‰ל  ב˜ופ˙  ר˜  „ל‡  לרב, 
לחל˜ם,  (רב)  עליו  סומכים  ‰˜‰ל  לˆ„˜˙ 
לז‰  לי'  ניח‡   – ליחי„  בנו‚ע  „‚ם  ‡ל‡ 
‰יחי„, כיון ˘‰ו‡ רב ‰˜‰ל, ˘י˙ן ל‰עני; 
בי  "‡מליך  ˆיו‰  לע˘יר  בנו‚ע  מ˘‡"כ 
‰י˙‰  ל˙˙  ב˙חל‰  ‡מיר˙ו  כי  ˙ניינו˙", 
ˆריך  ולכן  (בעˆמו),  רב  ˘ל  „ע˙ו  כפי 
‰רכו˘  בעלי  ˘ל  „ע˙ם  (עו‰"פ)  ל˘ער 
ולכן  (לע˘יר),  זו  למ˙נ‰  מסכימים  ‡ם   –

"‡מליך בי ˙ניינו˙".

וע„יין ˆל‰"ב, „‡פילו ברכו˘ ‡חרים, 
י˘  מ„יבורו  ‡ח"כ  כ˘מ˘נ‰  סו"ס  מ"מ 
בז‰ ˘ליל˙ מ„˙ חסי„ו˙ „רב (כיון ˘‡ינו 
ע"ז).  טעם  לו  ˘י˘  ‡ף   – ב„יבורו  עומ„ 
י˘נ‰  ˘ל‡  חסי„ו˙  מ„˙  מˆ„  ‰רי  ו‡"כ 
˘ל‡  ב˙חל‰  ל‰ז‰ר  ‰ו"ל  מ„יבורו, 
˘י˘נ‰  ‡פ˘ר  ‡ם  זו  נ˙ינ‰  ‡ו„ו˙  לומר 
„יבורו. ועו„ י˘ ל‰˜˘ו˙, „‡ם ני˙נ‰ לרב 
‚ב‡י  (ב˙ור  ‰מל‡‰  ו‰בעלו˙  ‰‡חריו˙ 
וכיו"ב), לכ‡ור‰ ל‡ ‡יכפ˙ לן מ‰ו רˆונם 
˘ל  בר˘ו˙ו  ˘‰רי ‰כל  בעלי ‰רכו˘,  ˘ל 

רב.

„ב‰‡  בז‰,  ל‰וסיף  נר‡‰  ולכך 
˘ל‡חרי  לז‰  ˘נוסף  ‰כוונ‰  „˘ביעי˙ 
˘‡מר ל‡ חזר בו, ‰נ‰ עו„ ז‡˙, ˘ז‰ פעל 
„יבורו  ˘ב˘ע˙  פי',  „יבורו,  ב‚וף  ˘ינוי 
(‰מבו‡ר  ‰„ין  ע"פ  ‰י‡  ‰ר‚יל‰  ‰נ‰‚˙ו 
 ,"˜„ˆ (י‰י')  ˘לך  "‰ן  כ‡ן)  בירו˘' 
(עיי'  ‡ו˙ו  ול‰ˆ„י˜  „ברו   ˙‡ ל˜יים  ‰יינו 
פי‰מ"˘ ל‰רמב"ם ˘ביעי˙ כ‡ן), וכ"˘ „ב˘ע˙ 

‰‡מיר‰ ˆ"ל "‰ן ˘לך ˆ„˜" – ˘י‡מר לו 
וכיו"ב,  ‰י˙ול  „רך  ול‡  לו,  לי˙ן  ו„‡ו˙ 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

לר‡"˘  חריפ˙‡  בפלפול‡  ו‰˜˘‰ 
‡לי‰ו  ב˘נו˙  (וכ"‰  ס˜"˘  סי"ב  פ"„  ב"מ 
„רב  ‡חר˙  מעוב„‡  ועו„)  כ‡ן  ל‰‚ר"‡ 

מפ˜„  "רב  ‰"ב  פ"„  ב"מ  בירו˘למי 
לבר  מ˙נ‰  ˙˙ן  לך  „נימר  ‡ימ˙  ל˘מ˘י' 
ו‡ין  מי„,  לי'  ‰ב  מסכן  ‰ו‰  ‡ין  נ˘, 
מˆו‰  ‰י'  ("רב  ˙ניינו˙"  בי  ‡מליך  ע˙יר 
למ˘ר˙ו, כ˘‡ומר לך ˙ן מ˙נ‰ לעני, ˙˙ן 
˘‡יני  לפי  עו„,  ‡ו˙י  ˙˘‡ל  ול‡  מי„,  לו 
בי  ע˘יר, ‰ימלך  ו‡ם ‰ו‡  בו,  לחזור  יכול 
מ˘‰),  פני   – בו"  ‰חזר˙י  ל‡  ‡ם  ˘ני˙ 
לחזור  ˘ל‡  חסי„ו˙  במ„˙  נ‰‚  „ל‡  ‰רי 
על  לסמוך  ˘ל‡  ˆיו‰  ‡ל‡  מ„בריו,  בו 

‡מיר˙ו ול‡ ל˙˙ ע„ ˘י˘‡ל‰ו ˘ני˙.

במפר˘ים מˆינו כמ‰ בי‡ורים ב„בר 
ט,  סי'  ל‰חי„"‡  יוסף  ˘ער   – ל˜מן  ב‰ב‡  (ר‡‰ 

סרנ"ח  יו"„  ‰‚ר"‡  בי‡ורי  ˘ם,  ‡לי‰ו  ˘נו˙ 

ס˜ל"‡, חי' ‰ˆ"ˆ ˘ביעי˙ ˘ם ס"„, פרי יˆח˜ ח"‡ 

סנ"‡, ועו„): 

ממ˙נ‰  מרוב‰  מ˙נ‰  „˘‡ני   (‡)
מט  בב"מ  בבבלי  „מחל˜  (כ‰‡  מועט˙ 
„„ברים  „ס"ל   ‡‰„ יוחנן  ר'  ב„ע˙  ע"‡ 
ר˜  ‰ו‡  ‡מנ‰  מחוסרי  מ˘ום  ב‰ם  י˘ 
„‰מ˜בל,  „ע˙י'  „סמכ‰  מועט˙  במ˙נ‰ 
מ˘‡"כ במ˙נ‰ מרוב‰ „ל‡ סמכ‰ „ע˙י'), 
מועט˙  במ˙נ‰  מיירי  „˘ביעי˙  „בעוב„‡ 
וכן  בו,  לחזור  ˘ל‡  חסי„ו˙  ממ„˙  ˘נ‰‚ 
בכלל  כי  לעני,  מ˙נ‰  לענין  ˘ם  בב"מ 
"‡ין  ‡בל  מועט˙;  מ˙נ‰  ‰י‡  לעני  מ˙נ‰ 
„לע˘יר  „כיון  ˙ניינו˙",  בי  ‡ימליך  ע˙יר 
ל‰חמיר  בז‰  נ‰‚  ל‡  מרוב‰  מ˙נ‰  נו˙נים 

‡פילו ע"פ מ„˙ חסי„ו˙.

זמן ‰נ˙ינ‰,  בענין  ר˜  בב"מ ‡יירי  (ב) 

‡י מו˙ר ל„חו˙‰ ל‡חר זמן, ו‰חילו˜ בין 
ב‚„ר  „‰וי  לעני  „‡מיר‰  ‰ו‡  וע˘יר  עני 
ˆ„˜‰ י˘ ב‰ „ין נ„ר ו˜‡י עלי' בבל ˙‡חר 
„‡ין  בע˘יר  ‡בל  מי„,  לי˙נ‰  ˆריך  ולכן 
זמן  ל‡חר  ‰נ˙ינ‰  ל„חו˙  מו˙ר  נ„ר  בז‰ 
‚ם  בו  חוזר  ל‡ ‰י'  מ„ין ˜יום „ברו  (‡בל 

בע˘יר, כ‰‡ „˘ביעי˙).

לי˙ן  כ˘‡מר  ‡יירי  „˘ביעי˙   ‡‰  (‚)
„במ˙נ‰  ‡ף  ולכן  ‰מ˙נ‰,  מ˜בל  בפני 
מרוב‰ ל‡ סמכ‰ „ע˙י' מ"מ מי„˙ חסי„ו˙ 
‡בל  ˘‰בטיח,  ממ‰  לחזור  ˘ל‡  ‡יכ‡ 
מ˜בל ‰מ˙נ‰  בפני  ˘ל‡  ˘ם ‡יירי  בב"מ 
ולכן  ‰מ˙נ‰,  ˘י˙ן  ‰ו„יע  למ˘ר˙ו  ור˜ 
מ˘‡"כ  כנ„ר  „נע˘‰  עני  בין  ‰פר˘  י˘ 
י„ע,  ל‡  מ˙נ‰  „‰מ˜בל  „כיון  בע˘יר, 

ליכ‡ בו ‡פילו מ„˙ חסי„ו˙ ˘ל‡ לחזור.

ו‰„וח˜  ‰˜ו˘י  על  „נוסף  ‡יבר‡, 
בכל בי‡ורים ‡ל‰ (כפי ˘כבר פלפלו ‰מפר˘ים 
בעˆם  ˆ"ע  ‡לו),  ˙ירוˆים  ˘על  ב˜ו˘יו˙  ‰נ"ל 

‰ענין, „לכ‡ור‰ מפ˘טו˙ „ברי ‰ירו˘למי 
כ‡ן מובן ˘‰נ‰‚˙ מ„˙ חסי„ו˙ „רב ‰י˙‰ 
מ˜יים  ו‰י'  מ„יבורו,  בו  חזר  ל‡  ˘מעולם 
בז‰,  מחוייב  ל‡ ‰י'  ˘מˆ„ ‰„ין  „ברו ‡ף 
חילו˜ ‡ם ‰מ˜בל ‰ו‡  ז‰ ‡ין  טעם  ומˆ„ 
ע˘יר ‡ו ˘‰י‡ מ˙נ‰ מרוב‰ (ו‰מ˜בל ל‡ 
וכו'  ‰מ˜בל  בפני  ˘ל‡  ‡ו  „ע˙י')  סמכ‰ 
˘‡ינו  ב„יבורו,  ˘ינוי  בכל ‡ופן ‰"ז  כי   –
‚ו„ל  ע"פ  לומר  ו‡ין  ˘‡ומר;  מ‰  מ˜יים 
נו‰‚  במיוח„ ‰י'  (˘רב  חסי„ו˙ „רב  מ„˙ 
˙˘ובו˙  עי'  „חסי„ו˙‡,  מילי  בע˘ר‰ 
ועו„)  ס˜ע"ח  ˙˘וב‰)  (˘ערי  ‰‚‡ונים 

˘ל‡ ˜יים „ברו בפרטיו. 

ב˘ינוי  ‰„יו˜  ב‰˜„ם  בכ"ז  ו‰נר‡‰ 

י„

בעובדא דרב דלא הדר בי' 
ממתנה בדברים

יקשה על תירוצי המפרשים ליישב הנהגת רב עם עובדא דרב בירוש' 
ב"מ דאין התחייבות ע"י דיבור / יחדש דמצד הקפדת רב נשתנה גדר 
דיבורו עד שחל על ידו קנין בחפץ ועפ"ז יבאר החילוק בין העובדות

‰מטלטלין  "כל  ˘ביעי˙  בסוף  ˙נן 
„ברו   ˙‡ ‰מ˜יים  וכל  במ˘יכ‰,  נ˜נין 
‡מנם  פירו˘,  ‰ימנו".  נוח‰  חכמים  רוח 
מ˘יכ‰,  בו ˜ו„ם  לחזור  יכול  מעי˜ר ‰„ין 
נוח‰  חכמים  רוח  חוזר  כ˘‡ינו  מ"מ  ‡ך 
ורב,  יוחנן  ר'  פלי‚י  ובירו˘למי  ‰ימנו. 
ובי˜˘  לחבירו  מ˙נ‰  לי˙ן  "‡מר  „לר"י 
לחזור בו, חוזר בו", ו"רב פלי‚, „רב ‡מר, 
לבר  מ˙נ‰  לי˙ן  בי˙י  לבני  ‡מר  ‡נ‡  כ„ 
˘מ˜יים  בי",  חוזר  ‡נ‡)  (לי˙  לינ‰  נ˘, 
בירו˘'  ול‰לן  ‰מ˙נ‰.  ל˙˙  „יבורו   ˙‡
‡פ˜י„  נ˘  בר  "ח„  „רב,  מעוב„‡  מ˜˘‰ 
על  עם ‡'  מ˜ח  (˘ע˘‰  מילח‡  על  ערבון 
וי˜ר˙  ‰מ˜ח),  על  מ˘כון  לו  ונ˙ן  מלח 
בו),  לחזור  ‰מוכר  ורˆ‰  ‰מלח,  (נ˙יי˜ר 
‡˙‡ ל‚בי' רב, ‡"ל, ‡ו י˙ן לו כל עירבונו 

כפי  לו  י˙ן  ערבונו  נ‚„  ˘‰ו‡  מ‰  (כל 
רוˆ‰  ‡ינו  (‡ם  ‡ו  מלח),  וכך  כך  ˘וויו 
(„במ˜ˆ˙  ˘פרע  למי  לו  ימסור  במ˜ח) 
„מים ˘˜יבל נ˙חייב מי‰˙ ל˜בל עליו מי 
‰ו‡  ˙מן  „רב,  ˘יט˙י'  מחלפ‡  ˘פרע), 
מ˙נ‰  לי˙ן  בי˙י  לבני  ‡מר  ‡נ‡  כ„  ‡מר 
לבר נ˘ לינ‰ חזר בי (ב„יבור בלחו„ זוכ‰ 
(„‡פילו  ‰כין"  ‡מר  ‰ו‡  וכ‡ן  ‰מ˜בל) 
יכול ‰ו‡  על ‰מ˜ˆ˙  ערבון  ˘˜יבל  מוכר 
ומ‰  למ„˙ ‰„ין  "˙מן  ומ˘ני,  בו).  לחזור 
עוב„‡  (ב‰‡י  חסי„ו˙"  למ„˙  נ‰‚  „רב 
כן,  ‰ור‰  „ל„ינ‡  ‰ו‡,  ‰„ין  מ„˙  ע"פ 
חסי„ו˙  מ„˙  ע"פ  בעˆמו  נ‰י‚  „רב  ומ‰ 
‰ו‡, ˘‡ע"פ ˘מ„ינ‡ ל‡ זכ‰ ב‰ ‰מ˜בל, 
מ„˙  בעˆמו  ונ‰‚  ע˘‰,  מ˘ו‰"„  לפנים 

חסי„ו˙).

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


