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ב‚„ר חיוב ‰בטחון

בין ‡י˘ ú‡˘˙ו ווי˙ור ‡ינו ‰˜רב‰



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

˙פיל˙ "חננו מ‡י˙ך 
חכמ‰ בינ‰ ו„ע˙" 
לי„ע ˙כלי˙ חייו

("בעט  ופועל  י‰ו„י  מב˜˘  ב˙פל‰ 
לו  ˘י˙ן  בעט ‡ויס") ‡ˆל ‰˜ב"‰  ‡ון 

כל ‰מˆטרך לו.

פירו˘   ˙‡ ל„ע˙  ˆריכים  ולכן 
ל˜טנים  בנו‚ע   – ‡ו  ב˙פל‰,  ‰מלו˙ 
‰˙וכן   ˙‡ לכל-‰פחו˙  לי„ע   – ביו˙ר 

˘ל ‰˙פל‰.

סיפר   ‡„מו"ר  מו"ח  ˘כ"˜  וכפי 
[בעל ‰ˆמח ˆ„˜] ˆו‰ ‡˙  ז˜נו  ˘‡בי 
‰˜טנים  נכ„יו  עם  ˘ילמ„ו  ‰מלמ„ים 
‚ם ‡˙ פירו˘ ‰מלו˙ ˘ל ‰˙פל‰. וע„ 
נכנסים  ‰נכ„ים  ‰יו  עסו˜,  ˘‰י'  כמ‰ 
‡ו˙ם  בוחן  ו‰י'  בחו„˘,  פעם  ‡ליו 
˘‡ומרים  מ‰  ומבינים  יו„עים  ‰ם  ‡ם 

ב˙פל‰.

 ב˙פל˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰, ˘‰י‡ עי˜ר 
‰ר‡˘ונ‰:  בב˜˘‰  ‡ומרים  ‰˙פל‰, 
‡נו  ו„ע˙".  בינ‰  חכמ‰  מ‡˙ך  "חננו 
חכמ‰  לנו  ˘י˙ן  מ‰˘י"˙  מב˜˘ים 
יו„עים   – ˘כל  כ˘י˘  ("˜לו‚˘ַ‡פט"). 

‚ם ‡˙ ‰עי˜ר: מ‰י ‰˙כלי˙ בחיים.

סיפר   ‡„מו"ר  מו"ח  ˘כ"˜  וכפי 

‰סביר  מו‰ר"˘]  ‡„מו"ר  [כ"˜  ˘סבו 

˘כל  ביו˙ר),  ˜טנים  (ב‰יו˙ם  ליל„יו 

˙כלי˙  לעˆמו  ל‰עמי„  ˆריך  י‰ו„י 

מ‡כיל‰,  יו˙ר  נעלי˙  ˙כלי˙  בחיים, 

מ˙בט‡˙  כלי˙̆  ינ‰ ומ˘ח˜.̇  ˘˙י',̆ 

ב˜יום רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰.

(ט"ו ˙מוז ˙˘י"ז)

מח˘בו˙ זרו˙ ב˙פיל‰ 
– ‰יפך ‰˘כל!

פעם  „יבר  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜ 

˘ז‰ו  ב˙פל‰,  זרו˙  מח˘בו˙  ‡ו„ו˙ 

˘ל  „ל˙ו  על  ˘מ˜י˘  ‡„ם  כמ˘ל 

 ˙‡ לו  ופו˙ח  ב‡  וכ˘‰מלך  ‰מלך, 

ו„ו‚מ˙ו  ל„רכו,  ו‰ולך  מס˙ל˜  ‰„ל˙, 

‡„ם  יס„ר  "לעולם  כמ‡רז"ל   בנמ˘ל, 

י˙פלל",  ו‡ח"כ  מ˜ום  ˘ל  ˘בחו 

מ˜ום ‰י‡  ˘ל  ˘בחו  ˘‰‰כנ‰ „סי„ור 

‰מלך,  ˘ל  „ל˙ו  על   ‰˘˜‰‰ ב„ו‚מ˙ 

ו‰˙פל‰ עˆמ‰ ‰י‡ ‰ע˙ רˆון ˘‰מלך 

מח˘בו˙  וכ˘חו˘ב  ‰„ל˙,   ˙‡ פו˙ח 

זרו˙ ב˙פל‰, ‰"ז כמו ˘מס˙ל˜ ו‰ולך 

ל„רכו ב‰ ב˘ע‰ ˘‰מלך פו˙ח לו ‡˙ 

 . ̇ ‰„ל

( ח"י ‡לול ˙˘"י)

בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ויˆ‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙רסח), 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‰עלו˙ ‰'נמוך' 
˘בי‰ו„ים סביבו

ו‰נ‰ מˆ„ ז‰ ˘‰˙פל‰ ‰י‡ ‰על‡‰ 
ל‰עלו˙  וˆריכים  למעל‰,  מלמט‰ 
ביו˙ר,  ‰˙ח˙ונים  ‰„ברים   ˙‡ ‡פילו 
‡פילו  ל˜ח˙  ˘ˆריך  ‰י„וע  וכ‰ל˘ון 
‡˙ "נעלי-‰בי˙" ("ּפַ‡נטָ‡פל") – ‰נ‰ 
כ˘ם ˘‡ˆלו ‚ופ‡ ˆריך ל˜ח˙ עמו ‡˙ 
‰נמוכים,  ‰כחו˙  ‚ם  ‰נפ˘,  כחו˙  כל 

ול‰עלו˙ ‡ו˙ם,

י˘ר‡ל,  בכללו˙  ‚ם  ‰ו‡  כמו"כ 
עˆמו  על  ל˜בל  ˆריך  ‰˙פל‰  ˘˜ו„ם 
כ„‡י˙‡  כמוך",  לרעך  "ו‡‰ב˙  מˆו˙ 
בסי„ור,  ומבי‡ו ‡„מו"ר ‰ז˜ן  בפרע"ח 
ˆריכים לכלול עˆמו עם כולם יח„, ולכן 
בבחינ˙  ˘‰ם  מי˘ר‡ל  ‡ו˙ם  ‡פילו 
‰ירו„  במ„ר˘:  כ„‡י˙‡   – ‡‰לי‡ב 
˘ב˘בטים – ‚ם ‡ו˙ם ˆריכים ל‰עלו˙.

לרעך  "ו‡‰ב˙  ענין  ז‰ו  ו‰רי 
˘מˆו˙  ‰בע˘"ט  כמ‡מר  כמוך", 
‰נמˆ‡  לי‰ו„י  ‚ם  ‰י‡  י˘ר‡ל  ‡‰ב˙ 
ול‡  ר‡‰ו  ל‡  ˘מעולם  ˙בל,  ב˜ˆווי 

‰י˙‰ לו ˘ייכו˙ עמו.

ל‰˙פלל,  עומ„  ˘י‰ו„י  ב˘ע‰ 
˘י˘  ‰‰כנו˙   ˙‡ ע˘‰  ˘כבר  „‰יינו, 
מוכן  כבר  ו‰ו‡  ‰˙פל‰  ˜ו„ם  לע˘ו˙ 

לעמו„ ל‰˙פלל,

- ו‰רי בעˆם ענין ‰עמי„‰ ל‰˙פלל, 
ובפרט ל‡חרי ‰‰כנו˙ ˘˜ו„ם ‰˙פל‰, 
ביו˙ר,  נעל‰  בעילוי  נ˙על‰  ‰ו‡  ‰רי 
עניני  מכל  עˆמו  מנ˙˜  ‰ו‡  ˘‰רי 

‰עולם ועומ„ לפני ‰˜ב"‰ -

י˘  ˘ייכו˙  לח˘וב: ‡יזו  עלול ‰ו‡ 
ע„יין  ˘ייך  ˘‡ינו  י‰ו„י  עם  ע˙‰  לו 
ל˙פל‰,  ב‰כנו˙  ל‡  ו‡פילו  ל˙פל‰, 

י‰ו„י ירו„?

‡‰ב˙  ˘מˆו˙  לו,  ‡ומרים  כך  על 
‰נמˆ‡  לי‰ו„י  ‡פילו  פירו˘‰  י˘ר‡ל 
ב˜ˆ‰ו ‰˘ני  ˘ל ‰עולם,  ב˜ˆ‰ו ‰˘ני 

˘ל ‰עולם ˘לו ברוחניו˙.

˘מˆו˙  לו,  ‡ומרים  מזו  י˙יר‰ 
˘מעולם  למי  י˘ר‡ל ‰י‡ ‡פילו  ‡‰ב˙ 
˘עמ„  ˜ו„ם  ‡פילו  „‰יינו   – ר‡‰ו  ל‡ 
ל‰˙כונן ל˙פל‰ – ומעולם ל‡ ‰י˙‰ לו 
˘ייכו˙ עמו, כיון ˘‰ל‰ ‰ו‡ ב‡ין-ערוך 
˘עומ„  ˜ו„ם  ˘‰ו‡  כפי  ‡פילו  ‡ליו 

ל‰˙פלל, ˘נ˘מ˙ו (‰י‡ ‡ז ר˜) ב‡פו.

וענין ז‰ ‰ו‡ ל‡ ר˜ מˆו‰ ˘ל ‡‰ב˙ 
‡ל‡  ‰˙ור‰,  כל  יסו„  ˘‰י‡  י˘ר‡ל, 
ולעליו˙  ˘לו  ל˙פל‰  ‚ם  ˘נו‚ע  ענין 
˘לו. ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‰י‡ ‰כנ‰ ו‰˜„מ‰ 

ל˙פל‰ ˘לו.

‰ו‡  ‰עלי'  ס„ר  כי   – לז‰  ו‰טעם 
˘ˆריכים ל‰‚בי' מ‰מ„רי‚‰ ‰˙ח˙ונ‰ 
ע"י  ‰בנין  ‰‚ב‰˙  מ˘ל  כי„וע  ביו˙ר, 
(‚ם  ‰בנין  ˘ל‰‚בי'  (מנוף)  "ליווער" 
ל˙פוס  ביו˙ר) ˆריך  ‰˜ומו˙ ‰‚בו‰ו˙ 

ממ˜ום ‰˙ח˙ון ˘בו.

ל˜ח˙  עליו  בנפ˘ו  ˘‚ם  ופ˘יט‡, 
˘בנפ˘ו,  "בˆל‡ל"   ˙‡ ר˜  ל‡  עמו 
‡ל‡ ‚ם ‡˙ "„ן" ‰ירו„ ˘בנפ˘ו. עליו 
ומכולם  יח„,  ‰כחו˙  כל  עם  ל‰˙פלל 

לע˘ו˙ מ˘כן לו י˙'.

(˘"פ וי˜‰ל פ˜ו„י ˙˘ח"י – 

ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 200 ו‡ילך)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡‰ב˙ י˘ר‡ל – למען 
˙פיל˙ו ˘לו עˆמו!

‡רˆ‰  מוˆב  "סולם  ‰פסו˜  על 

בזו‰ר:  מ‚יע ‰˘מימ‰", ‡י˙‡  ור‡˘ו 

וז‰ו   .  . ˙פל‰   – ˆלו˙‡"   ‡„ "סולם 

מ‚יע  ור‡˘ו  ‡רˆ‰  מוˆב  "סולם 

‰סולם  ‰˙פל‰):  (בענין  ‰˘מימ‰" 

 ,"ıב‡ר" ס˙ם  ל‡   – ‡רˆ‰"  "מוˆב 

„‰יינו   ,‡"‰ ב˙וספ˙  "‡רˆ‰",  ‡ל‡ 

‡רˆיו˙,  לעניני   ,ıל‡ר נמ˘ך  ˘‰ו‡ 
ו‰עבו„‰   ,ıב‡ר ˙ח˙ונ‰  למ„רי‚‰ 
‰י‡, ל˜ח˙ ‡˙ ‰„ברים ‰˙ח˙ונים, ע„ 
ל‡  ול‰עלו˙ם –   ,ıל‡ר ˘מ˙ח˙  ל‡לו 
למעל‰  ‡ל‡  מ˜יפים,  "ב˘מים",  ר˜ 
‰רב‰ יו˙ר – "˘מימ‰" ב˙וספ˙ ‰"‡, 
מ˜יפים למ˜יפים, ולמעל‰ עו„ יו˙ר – 
"‰˘מימ‰", עˆמו˙. ל˘ם י˘ ל‰עלו˙ 

‡˙ ‰„ברים ‰‚˘מיים.

וזו‰י 'עבו„‰' ב„רך עבו„˙ עב„...

במ„רי‚‰ נעלי˙ ביו˙ר, עליו ל„ע˙ ˘ע„יין ‡ין „י בז‰, כיון ˘ל‚בי מ„רי‚‰ נעלי˙ יו˙ר, 
י˘ לו ע„יין ˘ייכו˙ ל‰רע,

– ור‡י' ל„בר ביכל˙ו ל‰בי‡ לעˆמו מכך ˘‰ו‡ ע„יין רו‡‰ בזול˙ ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰רע, 
כי„וע מ‡מר ‰בעל-˘ם-טוב נ"ע , ˘כ‡˘ר ‡„ם רו‡‰ רע בזול˙ו, ‰רי זו ‰וכח‰ ˘בעˆמו 

י˘נו ‡ו˙ו רע, ב„˜ו˙ על-כל-פנים -

‰ב˘ר  בזיכוך  טָ‡ן")  ‡יין  ‡ין  ("‰ַ‡לטן  ˙מי„  לעסו˜  ˆריכים  מז‰.  ‚ם  לˆ‡˙  ועליו 
‰בעל-˘ם- מ‡מר  כי„וע  לזככו,  ‡ל‡  וסי‚ופים,  ˙עניו˙  ע"י  ‡ו˙ו  ל˘בור  ל‡   - ‰‚˘מי 
 ˙‡ ל‡סור  עליו  בבו˜ר,  ב˜ומו  מי„   – ˘ונ‡ך"  חמור  ˙ר‡‰  "כי    ̃ ‰פסו על  נ"ע   טוב 
חמורו, „‰יינו ‡˙ ‰חומר, ועי"ז „ו˜‡ ‡פ˘ר ל‰‚יע ל‰‚ילוי „לע˙י„ – "ור‡ו כל ב˘ר", 

˘‰ב˘ר ‰‚˘מי י˙ברר ויז„כך ע„ כ„י כך ˘יר‡‰ ‡ל˜ו˙.

‡ך יכול ‰‡„ם לטעון בעˆמו: ‰˙יי‚ע˙י מספי˜ עם עˆמי ע„ ˘נפטר˙י מ‰רע ‰‚לוי 
לי  „י  ול‰˙יי‚ע?  ל‰מ˘יך  ˘עלי  י‡מר  ומי  נעלי˙,  במ„רי‚‰  כבר  עומ„  ו‰נני  ו‰‚ס, 

במ„רי‚‰ ˘ב‰ ‡ני נמˆ‡!

יום  ובכל  "עומ„",  ול‡  "מ‰לך"  ל‰יו˙  וענין ‰‡„ם ‰ו‡  ˙פ˜י„  לו:  כך ‡ומרים  על 
ולו ‡ח„  יוˆרו  ̆  "ימים  כמ" בעולם,  ˙פ˜י„ו  למל‡ו˙ ‡˙  לו ‰˜ב"‰, ˆריך  ˘נו˙ן  ויום 

ב‰ם".

ל‰ס˙פ˜  ‡ין  ˘לעולם   – ממˆרים  י˘ר‡ל  בני  ˘יˆ‡ו  ‰מסעו˙  מענין  ‰‰ור‡‰  וזו‰י 
במ„רי‚‰ ˘ב‰ ‡וחזים, ו˙מי„ ˆריך ל‰˙˜„ם ול‰מ˘יך לעו„ מסע ולעו„ מסע.

(˘ב˙ פר˘˙ מטו˙ מסעי ˙˘ט"ו – ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 349 ו‡ילך)

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"ל‡ כ‡בר‰ם" ‡ו ל‡ ככל ‰‡בו˙?

ל‰רע˙  ˘‚רמ‰  בין ‰בטח‰   / ˘מו"  מ‰  לי  ל˘‡ל˙ "ו‡מרו  ˘‡ל˙ "למ‰ ‰רעו˙"  בין 
מפירו˘ו  פר˘˙נו  בסוף  ר˘"י  פירו˘  ˘ינוי  בי‡ור   / ‰˙˜יימ‰  ˘ל‡  ל‰בטח‰  ‰מˆב 

ב˙חיל˙ פ' ו‡ר‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 47 ו‡ילך )

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ˙י נס˙ל˜ יוסף? / ‡יך נ˙חלפ‰ ˙יב˙ "‰ב˙ים" ל"ויבן"?

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מעל˙ ‰עבו„‰ בזמן ‰‚לו˙

„וו˜‡ ב‚לו˙ מ˙‚ל‰ "יחי„‰ ˘בנפ˘" / ˘ם ‰‡„ם – חיˆוני בלב„ ‡בל ממ˘יך חיו˙ו / 
"‡ל ˙בט ‡ל מר‡‰ו"!

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 34 ו‡ילך. חכ"ו עמ' 301 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
ר˜ ‰"˘מו˙" ב‡ו למˆרים / ‚זיר˙ ‰י‡ור ‰רוחני˙

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ב‚„ר חיוב ‰בטחון

מפני  ˘ליל˙ ‰פח„  ו‚בי  י‚רום ‰חט‡  ˘מ‡  בברכו˙ ‚בי ‰יר‡‰  בסו‚יו˙ ‰˘"ס  יפלפל 
‰ˆרו˙, ובפלו‚˙˙ ‰מפר˘ים ‡ם יר‡˙ מ˘‰ ויע˜ב נזכר‰ למעליו˙‡ ‡ו ל‡ו / יסי˜ ע"פ 
„ברי חוב˙ ‰לבבו˙ „חיוב ‰בטחון ‰ו‡ ‚ם למי ˘‡ינו ר‡וי לו, ויב‡ר יסו„ ח„˘ ב‰‚„ר˙ 

ענין ‰בטחון

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 1 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ̇ ˘לום בי

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
חוויו˙יו ˘ל עוב„ ‰'

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
ל‰עמי„ עˆמו לפני ‰˜ב"‰

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

"לא כאברהם" 
או לא ככל האבות?

בין שאלת "למה הרעות" לשאלת "ואמרו לי מה שמו" / בין הבטחה שגרמה 
להרעת המצב להבטחה שלא התקיימה / ביאור שינוי פירוש רש"י בסוף פרשתנו 

מפירושו בתחילת פ' וארא

מענ‰  ועל  ‰רעו˙‰",  "למ‰  מ˘‰  טענ˙  על  ‰כ˙וב  מספר  ח)  (מ‡,  ‰ס„ר‰  בסיום 
ז‰  למ‰  ‰ז‰,  לעם  ‰רעו˙‰  למ‰   ,'‰ וי‡מר:   '‰ ‡ל  מ˘‰  "וי˘ב  זו:  לטענ‰  ‰˜ב"‰ 
עמך.  ל‡ ‰ˆל˙ ‡˙  ו‰ˆל  לעם ‰ז‰,  ב˘מך, ‰רע  ל„בר  פרע‰  ב‡˙י ‡ל  ומ‡ז  ˘לח˙ני. 
חז˜‰  ובי„  י˘לחם  חז˜‰  בי„  כי  לפרע‰,  ‡ע˘‰  ‡˘ר  ˙ר‡‰  ע˙‰  מ˘‰,  ‡ל   '‰ וי‡מר 

י‚ר˘ם מ‡רˆו". 

ו˙וכח‰  מוסר  ˘ל  ענין  ‰ו‡   – ו‚ו'"  ˙ר‡‰  "ע˙‰   – ‰˜ב"‰  ˘מענ‰  ר˘"י,  ומפר˘ 
למ˘‰ רבינו: 

"ע˙‰ ˙ר‡‰ ו‚ו' – ‰ר‰ר˙ על מ„ו˙י, ל‡ כ‡בר‰ם ˘‡מר˙י לו 'כי ביˆח˜ י˜ר‡ לך 
זרע', ו‡חר כך ‡מר˙י לו '‰על‰ו לעול‰', ול‡ ‰ר‰ר ‡חר מ„ו˙י. לפיכך 'ע˙‰ ˙ר‡‰' - 

 ."ıע˘וי לפרע‰ ˙ר‡‰, ול‡ ‰ע˘וי למלכי ˘בע‰ ‡ומו˙ כ˘‡בי‡ם ל‡ר‰

יכנס  ˘ל‡  למ˘‰  עונ˘  ‰יינו  ו‚ו'"  ˙ר‡‰  ˘"ע˙‰  ר˘"י  ˘ל  פירו˘ו  כללו˙  ו‰נ‰, 
ל‡רı י˘ר‡ל – מ˜ורו ב„ברי חז"ל (˘מו˙ רב‰ סוף פר˘˙נו. סנ‰„רין ˜י‡, ‡. ועו„); 

בטענ˙ "למ‰ ‰רעו˙‰"  ˘ב‡  ז‰  על  מ˘‰  ˘‰˜ב"‰ ‰וכיח ‡˙  ר˘"י  ˘‰בי‡  מ‰  ‡ך 
ו‰זכיר בפניו ל˘בח ‡˙ ‡בר‰ם ‡בינו בנסיון ‰ע˜י„‰ – חי„ו˘ ‰ו‡, ול‡ נמˆ‡ ב„ברי 

חז"ל ˘לפנינו [וכבר ‰˜˘‰ כן בנחל˙ יע˜ב על ר˘"י: "ל‡ י„ע˙י ‰יכן מˆ‡ ‰רב ז‰"]. 

ב. ובפרטיו˙ יו˙ר: 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ובפרט  ונפ˘ ‰ב‰מי˙,  ב‚וף  נמˆ‡   – – ‰‡„ם  ו‰רי ‰ו‡  ˙כלי˙,  בעל  ובל˙י  ‚בול  בעל 
כ˘מלוכלך על י„י ‰חט‡, ‡"כ, כיˆ„ יעמו„ ל˙פל‰ ("ווי זָ‡ל ער זיך ˘טעלן „ַ‡וונען")? 

– ולכן מוכרח ‰ו‡ ˙חיל‰ ל‰˘˙חרר מכל עניניו ומכל מˆי‡ו˙ו, ו‡ז לעמו„ ל˙פל‰.

ענין ז‰ עˆמו, ‰עמי„‰ ל˙פל‰, ˘עו„ לפני ˘מ˙פלל, עו„ לפני ˘‰˙חיל לומר "‰ו„ו" 
‡ו "מ‰ טובו", ‡ל‡ עˆם ז‰ ˘חו‚ר ‡בנט ("ער טוט ָ‡ן „עם ‚ַ‡רטל") ועומ„ ל˙פל‰  – 

בענין ז‰ לב„ו יוˆ‡ ‰ו‡ מעניניו ונע˘‰ מזוכך, „‰יינו ˘יוˆ‡ מ‰מˆרים ו‚בולים ˘לו.

י„יו ":  ויטול  "יפנ‰  ˘˜ו„ם ‰˙פל‰  „˙ור‰,  בנ‚ל‰  ‚ם  ˘מˆינו  מ‰  ‚"כ  יובן  ובז‰   –
 - י„יו"  "יטול  ו‡ח"כ  ו˘בפנימיו˙;  ˘ב‚לוי  מעˆמו ‡˙ ‰פסול˙  ל‰סיר  פירו˘ו   - יפנ‰ 
(וע"„  כלום  כ‡ן  בפנימיו˙ ‡ין  ˘‰רי  בלב„,  מ˜יף  ˘ל  ענין  ˘‰י‡  ל‰סיר ‡˙ ‰טומ‡‰, 
מ"˘ ‰רמב"ם  חו˜‰ ח˜˜˙י ‚זיר‰ ‚זר˙י, ו‰יינו ˘בענין ‰טומ‡‰ ‡ין ˘ום פסול˙ ˘י‰י' 
‡פ˘ר לר‡ו˙‰, ולכן ‡ין ז‰ ‡ל‡ ענין ˘ל חו˜‰ ח˜˜˙י כו'), ו‡ף מענין ז‰ י˘ ל‰יפטר 

˜ו„ם ‰˙פל‰ -

ו‡עפ"כ, בז‰ לב„ ‡ינו יוˆ‡ י„י חוב˙ו, ‡ל‡ ‡ז „ו˜‡ עליו לעמו„ ל˙פל‰, ל‰˙חיל 
ל˙פל‰,  ‰‰כנ‰  ל‡חרי  עומ„  ˘‰ו‡  כפי  ממˆי‡ו˙ו  ‚ם  ‰ו‡  יוˆ‡  ו‡ז  "‰ו„ו",  לומר 
˘ל‚בי למעל‰ מז‰ ‰רי ז‰ ע„יין מיˆר ו‚בול; יוˆ‡ ‰ו‡ ‚ם ממיˆר ז‰ ‡ל מ˜ום ‰מרחב.

  ̇ ˘ליבו ל„'  נחל˜  ‰רי  ובכללו˙  עליו˙,  וכמ‰  כמ‰  י˘נם  ‚ופ‡  ב˙פל‰  ‚ם  וכן 
‰י‡  ‰ימנ‰  ˘למעל‰  ‰מ„רי‚‰  ל‚בי  מ„רי‚‰  ˘כל  כי„ו ע),  מ"ב  ˘ם  ע"י  ‰ן  (ו‰עליו˙ 

ע„יין ענין ˘ל מיˆר ו‚בול.

ממˆי‡ו˙ו  ל‚מרי  ˘יוˆ‡   – ‰עילוי  ˙כלי˙  ‰ו‡  ˘‡ז  ל˘מונ‰-ע˘ר‰,  ˘מ‚יעים  וע„ 
(מ‡יזו מˆי‡ו˙ ˘˙‰י', ‚ם ממˆי‡ו˙ ˘נז„ככ‰ על-י„י עבו„˙ו בכל ‰מ„רי‚ו˙ ‰˜ו„מו˙), 
˘פ˙י   '„‡" ו‡ומר  כלל,  מˆי‡ו˙  ˘‡ינו  מ‡רי",  "כעב„‡ ˜מי  במˆי‡ו˙  בביטול  ועומ„ 
ר˜  ו‡ני  ˘פ˙י,  ˘יפ˙ח ‡˙  ביכול˙ ‰˜ב"‰  ˘ר˜  במˆב  ˙‰ל˙ך" - ‰יינו  י‚י„  ופי  ˙פ˙ח 

‡חזור על „בריו .

למחר ˆריך ל‰˙פלל מ‰˙חל‰
...‡מנם, מבלי ‰בט על כך ˘˘מונ‰-ע˘ר‰ ‰ו‡ ˙כלי˙ ‰עילוי, ‰רי למחר˙, ˆריכים 
ל˙פל‰,  מ‰‰כנ‰  „ַ‡וונען"), ‰חל  ˘טעלן  ער˘ט  זיך  מען  ("„ַ‡רף  ל˙פל‰  לעמו„  ˘וב 
‡לי'  ˘‰‚יע  ‰מ„רי‚‰  ‚בו‰‰  ˘˙‰י'  ˘ככל  כיון   – וכו'  „זמר‰  פסו˜י  ‰ו„ו,  ו‡ח"כ 

‡˙מול, ‰רי ז‰ ע„יין "מיˆר" ל‚בי ‰מ„רי‚‰ ˘עליו ל‰‚יע ‡לי' ‰יום.

וכמו ˘‰ו‡ בעבו„˙ ‰˙פל‰ – כן ‰ו‡ בכללו˙ ‰עבו„‰:

נמˆ‡ים  כ‡˘ר  ‚ם  מ‰רע,  ל‚מרי  ‰יˆי‡‰  ל‡חרי  ‡פילו  "מ‰לך"  ל‰יו˙  ˆריך  ‡„ם 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ‰וספ‰ . 
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

להעמיד עצמו לפני הקב"ה
כשנעמד לפני התפילה ושם האבנט – "שטעלן זיך דאווענען" / סולם הדרגות 

בתפילה / בשמונה עשרה הוא בביטול מוחלט / למחרת צריך להתפלל מהתחלה 
/ גם בשפל המדריגה יש לו הכח / קדימת אהבת ישראל למען תפילתו שלו עצמו! 

/ בתפילה מעלה עניינים הנמוכים ביותר / בקשת "אתה חונן" בעבודת ה' / 
מחשבות זרות בתפילה – היפך השכל!

˘נינו :  ‡ו„ו˙יו  מˆרים,  „יˆי‡˙  ‰ענין  ובפרט  ו„ור,  „ור  בכל  נˆחי˙  ‰י‡  ‰˙ור‰ 
בעבו„‰,  ז‰ ‰ור‡‰  ממˆרים" - ‰רי  יˆ‡ ‰יום  כ‡ילו ‰ו‡  עˆמו  לר‡ו˙ ‡˙  "חייב ‡„ם 
˘‚ם כ‡˘ר כבר פעל עבו„‰ ˘למעל‰ מטעם ו„ע˙, למעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰, ˘בז‰ יˆ‡ 
ע„יין  ז‰  יו˙ר ‰רי  נעלי˙  מ„רי‚‰  ל‚בי  כי  ע„יין,  מספי˜  ז‰  ממˆרים „˜„ו˘‰ - ‡ין  ‚ם 

מˆרים, ובמיל‡ ˆריך ל‰מ˘יך לעבו„ וללכ˙ ‰ל‡‰.

ויובן ‚ם מ‰ענין „עבו„˙ ‰˙פל‰:

‰י‡  ˘˙ור‰  ו˙פל‰,  ˙ור‰  בין    ̃ ‰חילו כי„וע  ‰‡„ם,  עבו„˙  ‰י‡   – ‰˙פל‰  עבו„˙ 
ור‡˘ו  מוˆב ‡רˆ‰  למעל‰, "סולם  מלמט‰  עבו„˙ ‰‡„ם  ו˙פל‰ ‰י‡  למט‰,  מלמעל‰ 

מ‚יע ‰˘מימ‰ ", ˘בו ‰ולכים מלמט‰ למעל‰, לˆ‡˙ ממ˜ום ‰מיˆר למ˜ום ‰מרחב.

ו‰רי י„וע ˘ב˙פל‰ י˘נם כמ‰ וכמ‰ עליו˙, ˘בכל עלי' יוˆ‡ ‰‡„ם ממˆבו ‰˜ו„ם, 
ו‡עפ"כ ‡ין „י בז‰, ‡ל‡ ˆריך ל‰˙עלו˙ יו˙ר ויו˙ר ("‚יין ‰עכער ‡ון ‰עכער").

לˆ‡˙ מענייניו ול‰עמ„ לפני ‰˜ב"‰
‰עבו„‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י‡ – ‰‰כנ‰ ל˙פל‰: כיון ˘עומ„ ל‰˙פלל לפני ‰˜ב"‰ ‰בל˙י 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ר˜  ל‡  ל˘בח, ‡בל  מ˘‰ ‡˙ ‰‡בו˙  בפני  ˘‰זכיר ‰˜ב"‰  מˆינו  חז"ל  במ„ר˘י  ‚ם 
‡˙ ‡בר‰ם בלב„, ‡ל‡ ‡˙ ‡בר‰ם, יˆח˜ ויע˜ב יח„, ˘כן ‡מרו (˘מו˙ רב‰ פ"ו, „. סנ‰„רין 

˘ם. ועו„):

'˜ום  ל‡בר‰ם  ‡מר˙י   .  . מ˘˙כחין  ול‡  „‡ב„ין  על  חבל  למ˘‰,  ‰˜ב"‰  לו  "‡מר 
˘˜נ‰  ע„  מˆ‡  ול‡  ˘ר‰  ל˜בור  בי˜˘  ‡˙ננ‰',  לך  כי  ולרחב‰  ל‡רכ‰   ıב‡ר ‰˙‰לך 
ו‚ו'',  ולזרעך  לך  כי  ב‡רı ‰ז‡˙  '‚ור  ליˆח˜  מ„ו˙י; ‡מר˙י  ול‡ ‰ר‰ר ‡חר   – ב„מים 
‡חר  ‰ר‰ר  ול‡   – יˆח˜'  רועי  עם  ‚רר  רועי  'ויריבו  ‡ל‡  מˆ‡  ול‡  מים  ל˘˙ו˙  בי˜˘ 
מ„ו˙י; ‡מר˙י ליע˜ב '‰‡רı ‡˘ר ‡˙‰ ˘וכב עלי' לך ‡˙ננ‰', בי˜˘ מ˜ום לנטו˙ ‡‰לו 

ול‡ מˆ‡ ע„ ˘˜נ‰ במ‡‰ ˜˘יט‰ – ול‡ ‰ר‰ר ‡חר מ„ו˙י". 

‰רי ˘חז"ל „ר˘ו ˘‰˜ב"‰ ‰זכיר ל˘בח ‡˙ כל ˘לו˘˙ ‰‡בו˙, ˘בכולם מˆינו ˘‰י' 
ל‰ם מ˜ום לטענ‰ כו' ובכל ז‡˙ "ל‡ ‰ר‰רו ‡חר מ„ו˙י" ‡ל‡ ˜יבלו ‰„ין ב‡‰ב‰; 

‡מנם ר˘"י ‰וˆי‡ ‡˙ ‡בר‰ם מן ‰כלל ופיר˘ ˘‰˜ב"‰ ‰זכיר ל˘בח ר˜ ‡˙ ‡בר‰ם 
בענין  ‰˙לונן  ל‡  ˘‰ו‡  חז"ל,  ˘‰בי‡ו  ‰„ו‚מ‡   ˙‡ ‰זכיר  ל‡  ‚ופ‡  וב‡בר‰ם   - לב„ו 
בפועל ‰וˆרך  מ˜ום  מכל  לך ‡˙ננ‰",  ˘‰בטיחו ‰˜ב"‰ "כי  י˘ר‡ל (˘‡ף   ıב‡ר חל˜ו 
לחפ˘ מ˜ום ל˜בור˙ ˘ר‰ ול˘לם בכסף מל‡), ‡ל‡ „ו‚מ‡ ‡חר˙ מענין נסיון ‰ע˜י„‰, 

וˆריך בי‡ור. 

‰ע˜י„‰  בנסיון  מ‡בר‰ם  ‰„ו‚מ‡  „ו˜‡  נ˜ט  ˘ר˘"י  ‰פ˘ט,  ב„רך  לב‡ר  ונר‡‰   .‚
„ו‚מ‡ו˙  ‡ינן  חז"ל  ב„ברי  ˘‰וב‡ו  ‰‡חרו˙  ‰„ו‚מ‡ו˙  מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  כי   –

מכוונו˙ לני„ון „י„ן: 

‰ז‰"!  לעם  ‰רע  ב˘מך,  ל„בר  פרע‰  ‡ל  ב‡˙י  "ומ‡ז   – ‰י˙‰  מ˘‰  ˘ל  ‰טענ‰ 
רווח  לפעול  ‰ועיל‰  ל‡  פרע‰  ‡ל  ‰˜ב"‰  ב˘ליחו˙  ˘‰ליכ˙ו  בלב„  זו  ל‡  כלומר: 
‡ל‡  עמך"),   ˙‡ ‰ˆל˙  ל‡  ("ו‰ˆל  כן  לפני   ‰˘˜‰ למˆבם  ביחס  י˘ר‡ל  לבני  ו‰ˆל‰ 
‡„רב‰ – ז‰ ‰בי‡ ל˜ו˘י נוסף, ‰כב„˙ ‰˘עבו„ עו„ יו˙ר מכפי ˘‰י' לפני ‰˘ליחו˙!

ומכיון ˘זו ‰י˙‰ טענ˙ו, ‰רי ל‡ מ˙‡ים כ‡ן ל‰וכיחו מז‰ ˘‰‡בו˙, ‡בר‰ם, יˆח˜ 
ר‡ו  ול‡  י˘ר‡ל   ıב‡ר ‰‰˙יי˘בו˙  בענין  ˜˘יים  ל‰ם  ˘‰יו  ז‰  על  ‰˙לוננו  ל‡  ויע˜ב 

כיˆ„ ‰בטח˙ ‰˜ב"‰ ‡לי‰ם מ˙˜יימ˙ בפועל - 

כי ˘ם, ‰‰בטח‰ ל‡ ‚רמ‰ לˆער נוסף. ‰רי ‚ם ‡ם ל‡ ‰י˙‰ ‰בטח‰ כלל ‰יו ‡בר‰ם 
ויע˜ב ˆריכים ל˘לם על ‰מ˜ום ˘˜נו, ויˆח˜ ‰י' נז˜˜ למריבו˙ וערעורים; ובכן, ‚ם ‡ם 
‰‰בטח‰ ל‡ ‰˙˜יימ‰, ‰י‡ ל‡ ‚רע‰ ‡˙ ‰מˆב מכפי ˘‰י' ˜ו„ם, ו‡ין ז‰ „ומ‰ למˆב 

כ‡ן ˘מ˘‰ טוען על כך ˘‰ליכ˙ו ‡ל פרע‰ ‚רמ‰ לˆער נוסף וח„˘. 

וז‰ו ˘„יי˜ ר˘"י ופיר˘ ˘‰˜ב"‰ ‰זכיר בפני מ˘‰ ‡˙ ‰נ‰‚˙ ‡בר‰ם בנסיון ‰ע˜י„‰ 
„ו˜‡ – ˘˘ם רו‡ים מˆב ˘‰בטח˙ ‰˜ב"‰ לכ‡ור‰ ‚רמ‰ לˆער נוסף ו‚„ול יו˙ר מכפי 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‰י' ˜ו„ם לכן:

נר‡‰ בחו˘, ˘ככל ˘י‚„ל ‰ˆער מ‰ע„ר יל„ים כלל, ‰רי ˘בע˙יים ‚„ול ‰ˆער כ‡˘ר 
מ˘פח˙ו,   ˙‡ ימ˘יך  ˘‰ו‡  ובטחון  ב˙˜ו‰  ומ˙מל‡  ז˜נ˙ו,  לע˙  ביל„  מ˙ברך  ‰‡ב 
ול‡חר מכן ‰בן ניטל ממנו ו˘מח˙ו נ‰פכ˙ ל˙ו‚‰ ו‡בל (רחמנ‡ ליˆלן). ועל ‡ח˙ כמ‰ 

וכמ‰, כ‡˘ר ‰‡ב בעˆמו ‰ו‡ ז‰ ˘במו י„יו נ„ר˘ ל‰בי‡ לסילו˜ו ˘ל בנו!

וז‰ מ‰ ˘‰י' ‡ˆל ‡בר‰ם: ‰˜ב"‰ נ˙ן לו בן לע˙ ז˜נ˙ו ו‰בטיח לו "כי ביˆח˜ י˜ר‡ 
˘ל‡  ר˜  ל‡  זו  ˘‰בטח‰  לכ‡ור‰  לעול‰, ‰˙ברר  ל‰עלו˙ו  וכ‡˘ר ˆו‰ ‡ו˙ו  זרע";  לך 
כך  על  נוסף,  ˆער  עליו  ‰בי‡‰  ‡ל‡  מ˘פח˙ו,  ל‰מ˘ך  רˆונו  במילוי  ל‡בר‰ם  סייע‰ 

˘‰ו‡ נ„ר˘ ל˘חוט ‡ו˙ו במו י„יו. 

˘‡ˆל  ˘‡ף   – „ו˜‡  ‡בר‰ם   ˙‡ מ˘‰  בפני  ‰זכיר  ˘‰˜ב"‰  ‰„בר  מ˙‡ים  ומע˙‰ 
‡בר‰ם ‰י' מˆב ‰„ומ‰ ממ˘ לעניננו, ˘‰בטח˙ ‰˜ב"‰ ‚רמ‰ לכ‡ור‰ לˆער נוסף, בכל 

ז‡˙ ל‡ ‰˙רעם ‡בר‰ם ול‡ ‰ר‰ר ‡חר מ„ו˙יו ˘ל ‰˜ב"‰. 

˘ל‡  ‰‡בו˙  ˘לו˘˙  כל   ˙‡ ל˘בח  ‰זכיר  ˘‰˜ב"‰  ‰בי‡ו  חז"ל  במ„ר˘י  ‡ך   .„
ל˙חיל˙  בפירו˘ו  ‚ופ‡  ר˘"י  וכן ‰בי‡   – ב‡רוכ‰)  (וכנ"ל   ıנחל˙ ‰‡ר בענין  ‰˙לוננו 
פר˘˙ ו‡ר‡: "‡מר לו ‰˜ב"‰ חבל על „‡ב„ין ול‡ מ˘˙כחין, י˘ לי ל‰˙‡ונן על מי˙˙ 
ו‡˙‰ ‡מר˙  ˘מך',  'מ‰  לי  ול‡ ‡מרו  ˘„-י  ב‡-ל  עלי‰ם  נ‚לי˙י  פעמים  ‰‡בו˙. ‰רב‰ 
'מ‰ ˘מו מ‰ ‡ומר ‡לי‰ם'. וכ˘בי˜˘ ‡בר‰ם ל˜בור ‡˙ ˘ר‰ ל‡ מˆ‡ ˜ר˜ע ע„ ˘˜נ‰ 
 ˙‡ 'וי˜ן  ביע˜ב  וכן  חפר,  ‡˘ר  ‰ב‡רו˙  על  עליו  ערערו  ביˆח˜  וכן  מרובים,  ב„מים 

חל˜˙ ‰˘„‰' לנטו˙ ‡‰לו - ול‡ ‰ר‰רו ‡חר מ„ו˙י; ו‡˙‰ ‡מר˙ 'למ‰ ‰רעו˙‰'". 

[ו‡ין בז‰ ס˙יר‰ ל„בריו כ‡ן, ˘‰רי ˘ם ‰„‚י˘ ר˘"י ˘‡ין „ברי חז"ל ‡לו "פ˘וטו 
˘ל מ˜ר‡", ‡ל‡ ‰ם ר˜ ב‚„ר "מ„ר˘", ור˘"י מסיים ˘ם ˘"‡ין ‰מ„ר˘ מ˙יי˘ב וכו'", 

ו‡כמ"ל]. 

ו‰בי‡ור בז‰: 

˘‰˜ב"‰   – כפ˘וטו  ‰מ˜ר‡   ˙‡ מפר˘  ˘מו˙,  פר˘˙  בסוף  כ‡ן,  בפירו˘ו  ר˘"י 
ב‡˙י ‡ל  ומ‡ז   .  . לעם ‰ז‰  כ‡ן: "למ‰ ‰רעו˙‰  טענ˙ו ‰מיוח„˙  על  מ˘‰  ‰וכיח ‡˙ 
פרע‰ ל„בר ב˘מך ‰רע לעם ‰ז‰", וב˙ור „ו‚מ‡ לז‰ מ˙‡ימ‰ ‰נ‰‚˙ ‡בר‰ם במע˘‰ 

‰ע˜י„‰ „ו˜‡ (כנ"ל ס"‚); 

לטענ˙ "למ‰ ‰רעו˙‰"  ר˜  ל‡  ב„בריו  ˘‰˜ב"‰ ‰˙ייחס  לומ„ים  חז"ל  במ„ר˘י  ‡ך 
ממ‰  מ˙חיל  בכלל,  מ˘‰  ˘ל  ו‰ר‰ורים  „יבורים  על  כללי  מענ‰  ז‰  ‰י'  ‡ל‡  לב„‰, 
˘‡מר ל‰˜ב"‰ "ו‡מרו לי מ‰ ˘מו מ‰ ‡ומר ‡לי‰ם" (פר˘˙נו ‚, י‚), ˘‚ם על ז‰ ‰וכיחו 
‰˜ב"‰ ו‰זכיר ל˘בח ‡˙ ‰נ‰‚˙ ‰‡בו˙ בכלל ˘"‰רב‰ פעמים נ‚לי˙י עלי‰ם ב‡-ל ˘„י 

ול‡ ‡מרו לי מ‰ ˘מו". 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ו‰סביר לי ‡ז כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜, כי לכל בנין ˆריכים ל‰עמי„ ‡˙ יסו„ו על ˜ר˜ע 

˜˘‰, ובי‡ר ‰‰פר˘ בין זריע‰ לבנין, „זריע‰ ‰י‡ בעפר ˙יחוח „ו˜‡ ובנין ‰ו‡ על ‚בי 

˜ר˜ע ˜˘‰, ובעבו„‰ ענין ‰˜ר˜ע ˜˘‰ ‰ו‡ ‡י˙ן ˘פירו˘ו חז˜ ו˜˘‰ בכל עניני ˙ור‰ 

לבבו  בענין "ומˆ‡˙ ‡˙  ב„‡״ח  כמבו‡ר  ("ערנס˜ייט")  'רˆינו˙'  ו‰ו‡ ‰נ˜ר‡  ומˆוו˙, 

נ‡מן לפניך".

רˆו‡ ‰מבי‡ ל˘וב ו˘וב ‰מבי‡ לרˆו‡
ו˙מורו˙  חליפו˙  בעבו„‰  רו‡ים  ˘‡נו  מ‰  בענין  כ״˜ ‡‡מו״ר  ב˘יח‰ ‰‰י‡ ‰‡ריך 

˘ונו˙ ב‡ופנים נפל‡ים ו‰פכים ז‰ מז‰.

י˘ ‡˘ר עוב„ ‰וי׳ עו˘‰ ח˘בון ˆ„˜ בנפ˘ו ‡ו„ו˙ מעמ„ו ומˆבו, ‰ן בעניני ‰˘כל‰ 

ל˙˜נם,  ומחליט  בורים  על  ויו„עם  חסרונו˙יו  ומוˆ‡  ‰מ„ו˙,  ˙˜ון  בעניני  ו‰ן  ו‰בנ‰ 

‰ו‡  נפ˘י,  ועליˆו˙  טוב  ר‚˘  עליו  פועל  ‰נ‰  בעˆמו  טוב  ל‡  ˘מוˆ‡  ‡ף  מ˜ום  ומכל 

יו„ע ˘‰נו בעל חסרון ‡ולם ‰ו‡ במˆב רוח מרומם ומר‚י˘ ˘מח‰ פנימי˙.

ו‰ן  בעניני ‰˘כל‰  ומˆבו, ‰ן  במעמ„ו  בנפ˘ו  ח˘בון ˆ„˜  עו˘‰  עוב„ ‰׳  וי˘ ‡˘ר 

עˆמו  מוˆ‡ ‡˙  ו‰ו‡  ח„‰  בב˜ור˙  עניניו  וכל  עˆמו  ובו„˜  ובוחן  ˙˜ון ‰מ„ו˙,  בעניני 

בעˆמו  מר‚י˘  ז‰ ‰ו‡  כל  ל‡חר  ומ״מ  וי˘ר.  טוב  ˘‰ו‡  ככ‰  וב‡מ˙ ‰ו‡  טוב ‰ו‡,  כי 

פ‡רביטער˜ייט ‡ון ‡ינוועני‚סטע  טיפע  רוח ("‡  ונמיכו˙  ˘ביר˙ ‰לב  פנימי˙,  מרירו˙ 

ˆובר‡כענ˜ייט").

˘ני ‰‰ר‚˘ים ‰ללו ‡ף כי ‰פכים ‰מ‰ ומנ‚„ים ז‰ לז‰ ני‚ו„ ‚מור, מכל מ˜ום ˘ני‰ם 

ב‡ים ממ˜ור ‡ח„ - ‰‡מ˙.

לי„י  ˘ב‡  מ‡חר  ונעימו˙,  ˘מח‰  ˘ל  ר‚˘  ומבי‡  ‚ורם  ‰‡מ˙  ב‡ופן ‰ר‡˘ון ‰נ‰ 

‰˙˜ון  ו‰חלט˙  ‰‡מ˙  ‰כר˙  ‰נ‰  ל˙˜נם,  ו‰חליט  טוב  ול‡  חסרונו˙  בו  ˘י˘  ‰כר‰ 

‚ורמו˙ ר‚˘ ˘ל ˘מח‰ ונעימו˙.

וב‡ופן ‰˘ני ‰נ‰ ‰‡מ˙ ‚ורם ומבי‡ ר‚˘ ˘ל מרירו˙ וˆער פנימי, מ‡חר ˘ב‡ לי„י 

‰כר‰ כי טוב וי˘ר ‰ו‡, ‰נ‰ ‰ע„ר ‰כוסף ו‰˙˘ו˜‰ ליו˙ר טוב ‰נ‰ ז‰ עˆמו ‚ורם לו 

ר‚˘ ˘ל מרירו˙ וˆער פנימי.

ויסו„ ‰„בר ‰ו‡ כי כל רˆו‡ ˆריך ל‰בי‡ לי„י ˘וב, וכל ˘וב ˆריך ל‰בי‡ לי„י רˆו‡ 

ו‰ע„ר  בל˙י ‡מי˙י  מור‰ ‡˘ר ‰˘וב ‰ו‡  ו‰ע„ר ‰רˆו‡  מ‰רˆו‡ ‰˜ו„ם,  יו˙ר  ב˙ו˜ף 

‰˘וב מור‰ ‡˘ר ‰רˆו‡ ‰ו‡ בל˙י ‡מי˙י.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' סח-ט)



כ‡

חוויותיו של עובד ה'
שני ההרגשים הללו אף כי הפכים המה ומנגדים זה לזה ניגוד גמור,

מכל מקום שניהם באים ממקור אחד - האמת

‰ב˜ור˙ על עˆמו וחיפו˘ ‰פ‚ימו˙ ‰יו˙ר „˜ו˙
...בכ„י ל˙˙ ‡יז‰ מו˘‚ מחייו ‰רוחניים בעונ‚ ויסורי ‰נפ˘ ˘ל עוב„ ‰וי׳ . . ‡ע˙י˜ 

‰ר‰״˜  ‡‡מו״ר  כ״˜  עם  ‰טיולים  מ‡ח„  מר˘ימו˙יי,  ‡ח˙  ר˘ימ‰  ˙וכן  ב˜ˆר‰  בז‰ 

˙רס״ח  ˘נ˙  מנ״‡  י״„  ‚׳  ביום  ולמחר˙ו  מנ״‡  י״‚  ב׳  ביום   - נ"ע]  ‰ר˘"ב  [‡„מו"ר 

במ‡ריענב‡„.

כל ˘יח‰ ו˘יח‰ מ˘יחו˙ ‰˜„˘ י˘ ל‰ ˙וכן פרטי, ˘‰ו‡ נו˘‡ ‰˘יח‰ ‰‰י‡, ו‡ף 

כי ב„רך ‡‚ב נ˙ב‡רים ב‰ כמ‰ ענינים ‡˘ר כל ‡ח„ מ‰ם ˜ובע ברכ‰ לעˆמו ‰ן בעניני 

˘למ‰  ר׳  ל‰‚‡ון  מ˘˜לוב  כלבו  יוסף  ר׳  כ‰‡ „‡מר ‰‚‡ון  עבו„‰,  בעניני  ו‰ן  ‰˘כל‰ 

מ˘ווינˆי‡ן - ר׳ ˘למ‰ רפ‡ל'ס - "‰חסי„ו˙ פעל‰ ˘'יחיו' עם ‡מר‰ ("ַ‡ ווָ‡רט"), ל‡ 

ו˘יח‰  ˘יח‰  כל  מ˜ום ‰נ‰  מכל  במ˜ום ‡חר,  ומבו‡רים  עמו˜ים  ו‰„ברים  'ענין'".  עם 

י˘ ל‰ ענינ‰ ‰פרטי ˘‰ו‡ ˙וכנ‰.

‡˙ ‰˘יח‰ „ימי י״‚ וי״„ מנחם ‡ב ‰נ״ל ‰˙חיל כ״˜ ‡‡מו״ר בל˘ון ‰ז‰ "חוויו˙יו 

יונ‚ערמ‡ן  חסי„י˘ען   ‡ פון  ‡יבערלעבונ‚ען  ("„י  'עוב„'"  חסי„י  ‡ברך  ˘ל  ‰רוחניו˙ 

ע„  ב˙חיל‰  ‰וי׳,  עוב„  ˘ל  ‰נפ˘  ומכ‡ובי  ‰יסורים  ‡„ו˙  ב‡רוכ‰  ובי‡ר  עוב„").   ‡

‡חרי  לחפ˘  עˆמו  על  ‰ב˜ור˙  ו‡ח״כ  טוב,  ענין  ‡יז‰  בעˆמו  ˘פועל  לכך  ˘מ‚יע 

‰פ‚ימו˙ ‰יו˙ר „˜ו˙ ו‰'ל‡ טוב' ‰נע˘‰ מכך, ו‰˙ענו‚ ‰רוחני ‰‡מ˙י מ˙כלי˙ ‰טוב 

˘י˘נו ‡ˆל עוב„ ‰וי' יחי„.

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה'ה' עבעבודודתת בבענעניניניי וומכמכתבתביםים ששיחיחותות

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

[ולפי „רך ‰פ˘ט י˘ לומר ˘‡ין פ‚ם בז‰ ˘‡מר מ˘‰ "ו‡מרו לי מ‰ ˘מו מ‰ ‡ומר 
ל„ע˙  ורˆ‰  יפ‰  יפ‰  עˆמו  עˆמי˙ ‡ל‡ ‰כין  ח˜יר‰  ז‰ „רך  ˘‡ל ‡˙  ל‡  כי  ‡לי‰ם", 
˘‰וכיחו  מ‰  כל  ולכן  פ"„, ‡),  פ"‚, ‰.  ב˘מו"ר  (וכן ‰ו‡  י˘‡לו‰ו  לי˘ר‡ל ‡ם  ל‰˘יב  מ‰ 

‰˜ב"‰ ‰י' על טענ˙ "למ‰ ‰רעו˙‰" „ו˜‡; 

‡מנם ב„רך ‰מ„ר˘ ‚ם ˘‡ל‰ זו ˘ל "מ‰ ˘מו" ל‡ ‰י˙‰ ר‡וי', וכמו ˘פיר˘ ‰יפ‰ 
לי˘ר‡ל ‡ם  י˘יב  מ‰  ל„ע˙  כ„י  ˘˘‡ל  על ‚ב „נר‡‰  פ"ו, „): "‡ף  רב‰  ˘מו˙  ˙ו‡ר (על 
י˘‡לו‰ו. . ‰ך ‡‚„‰ סביר‡ לי' ˘˙ו‡נ‰ ‰ו‡ ˘בי˜˘ ל„ע˙ ‡˙ ˘מו. ו‰נ‰ ‡ז ל‡ ‰וכיחו 

‰˜ב"‰ כי ל‡ ‰י' ז‰ כל כך מ‚ונ‰, ור˜ ע˙‰ ˘‰ר‰ר ‡חר מ„ו˙יו ‰זכירו ‰˜ב"‰"]. 

וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר בכ"ז, ועו„ חזון למוע„ בעז"‰. 



פניניםפנינים

איך נתחלפה תיבת 
"הבתים" ל"ויבן"?

ויע˘ ל‰ם ב˙ים
ב˙י כ‰ונ‰ ולוי‰ ומלכו˙ ˘˜רויין ב˙ים. ויבן ‡˙ בי˙ ‰' 
ו‡˙ בי˙ ‰מלך 
(‡, כ‡. ר˘״י)

כ‰ונ‰  ˘ב˙י  לז‰  כר‡י'  ר˘"י  ˘מבי‡  ‰כ˙וב 
ולוי ומלכו˙ ˜רויין ב˙ים מ˜ורו במלכים (‡ ט, י),

˘למ‰ ‡˙  בנ‰  ל˘ון ‰כ˙וב ‰ו‡ "‡˘ר  ו˘ם 
‰ב˙ים, ‡˙ בי˙ ‰' ו‡˙ בי˙ ‰מלך", וˆ"ע מ„וע 
˘‡ינו  ‚ו'"   '‰ בי˙  "ויבן ‡˙  בר˘"י ‰ל˘ון ‰ו‡ 

ב˜ר‡ כלל.

"ויבן  ובמ˜ום  כ‡ן,  י˘  סופר  ˘טעו˙  וי"ל, 
בי˙  ו‡˙   '‰ בי˙   ˙‡ "‰ב˙ים,  ˆ"ל   "'‰ בי˙   ˙‡
‰מלך", ˘מז‰ מוכח ˘‰כ˙וב ˜ור‡ לב˙י כ‰ונ‰ 

ומלכו˙ ב˘ם "ב˙ים".

וז‰ ˘ב„פוסים לפנינו ל‡ נ„פס כן ‰ו‡ מ˘ום 
˘בכ˙"י ‰י' כ˙וב "˘˜רויין ב˙ים, ‰ב'", „‰יינו, 
ב˜יˆור:  כ˙בו  "‰ב˙ים",  כ˙וב  ˘י‰י'  ˘במ˜ום 
"‰ב'", כר‚יל בכ˙"י. ו‰מע˙י˜ ל‡ י„ע ‡˙ ל˘ון 
 ˙‡ לפענח  ‡ˆלו  מוזר  ו‰י'  במלכים,  ‰כ˙וב 
כי  ‰ב˙ים",  "ב˙ים,  כ˙וב  ˘י‰י'  ב‡ופן  ‰כ˙"י 

נר‡‰ ככפל ל˘ון...

‡חר:  ב‡ופן  '‰ב''  ‰˙יב‰   ˙‡ פענח  ולכן 
בכ˙"י  כי  יו"„,  ו‡"ו,  פענח   ,‡"‰ ‰‡ו˙  במ˜ום 
בי"˙  ‰‡ו˙  ו‡˙   ,‡"‰ ל‡ו˙  ‡לו  ‡ו˙יו˙  „ומים 
‰מור‰  ˘בסוף  ‰˜ו  ובמ˜ום  במ˜ומ‰,  ‰˘‡יר 
יˆ‡‰  וכך  סופי˙,  לנו"ן  פענח  על ˜יˆור ‰˙יב‰, 

‰˙יב‰ "ויבן"...

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 3 ‰ע' 29)

מתי נסתלק יוסף?
וימ˙ יוסף וכל ‡חיו וכל ‰„ור ‰‰ו‡ 
(‡, ו)

ועו„)  כ‡ן,   '˜‰ ‡ו‰"ח  (ר‡‰  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
ויחי,  בס"פ  בכ˙וב  כבר  נזכר‰  יוסף  מי˙˙  ‰רי 
‰ו‰  ולכ‡ור‰  ‰פעם,  עו„  כ‡ן  ‰וזכר‰  ומ„וע 
‰„ור  וכל  יע˜ב  בני  כל  "וימו˙ו  למימר  לי' 

‰‰ו‡" וכיו"ב. ו˙ירˆו ב‡ופנים ˘ונים.

(סוט‰  בירו˘למי  מ‰ „‡י˙‡  ע"פ   ıל˙ר וי˘ 
‡ח„  "כ˙וב  ‰‚בור  ל˘מ˘ון  בנו‚ע  ‰"ח)  פ"‡ 

וכ˙וב  ˘נ‰.  י˘ר‡ל ‡רבעים  וי˘פוט ‡˙  ‡ומר 
˘נ‰  ע˘רים  י˘ר‡ל  ˘פט ‡˙  ו‰ו‡  ‡ח„ ‡ומר 
כו', מלמ„ ˘‰יו ‰פל˘˙ים יר‡ים ממנו כ' ˘נ‰ 
˘נ‰  כ'  ממנו  יר‡ים  ˘‰יו  כ„רך  מו˙ו,  ל‡חר 

בחייו".

‰נ‰  ˘ב˘מ˘ון  ˘כמו  לומר  י˘  ועפ"ז 
על  ניכר˙  ‰˘פע˙ו  ‰יי˙‰  מו˙ו  ל‡חרי  ‚ם 
‰יי˙‰  ביוסף,  ע„"ז  ˘נ‰,  כ'  למ˘ך  ‰פל˘˙ים 
כמו  מו˙ו,  ל‡חרי  ‚ם  במˆרים  ניכר˙  ‰˘פע˙ו 

בחייו.

˘‰ו‡  ‰כ˙וב  כוונ˙  לפר˘  י˘  ועפ"ז 
ח„˘  מלך  "וי˜ם  ל‡ח"ז  ˘נ‡מר  למ‰  ‰˜„מ‰ 
˘‡ח„  ‰זמן  „כל  יוסף",   ˙‡ י„ע  ל‡  ‡˘ר  ‚ו' 
‰יי˙‰  ע„יין  ˜יים,  ‰י'  ‰‰ו‡"  "‰„ור  מן 
בחייו,  כמו  במˆרים  ניכר˙  יוסף  ˘ל  ‰˘פע˙ו 
ו‡"‡ ‰י' ˘י˜ום מלך "‡˘ר ל‡ י„ע ‡˙ יוסף". 
‡זי  ‰‰ו‡",  ‰„ור  כל  ‚ו'  ˘"וימ˙  ל‡חרי  ור˜ 

"מ˙‰" ונ˘כח‰ ‰˘פע˙ו ˘ל יוסף במˆרים.

כי  בכ˙ובים.  כפילו˙  כ‡ן  ‡ין  ועפ"ז, 
בפועל,  יוסף  מי˙˙  בכ˙וב  מוזכר˙  ויחי  בס"פ 
ובפר˘˙נו – "מי˙˙" ‰˘פע˙ו ˘ל יוסף, כ‡˘ר 

"וימ˙ ‚ו' כל ‰„ור ‰‰ו‡".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 32 ‰ע' 57) 

עיונים וביאורים קצרים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

י‰ו„י  ˘כל  חכמינו ‡מרו  ו‡ם  רˆון ‰׳.  וז‰ ˜יום  יו˙ר, ‰יו˙  עו„  ולעˆמו ‡ולי  זו‚ו,  בן 
״י˜בל כל ‡„ם בסבר פנים יפו˙״, ו„‡י וו„‡י ‡˙ ‡˘˙ו ‡ו בעל‰.

לימו„ ˙ור‰ עם ‰‡˘‰
רבים ‰ם מ‡מרי חז״ל, וכלולים ביני‰ם ‡ל‰ ˘ל רבו˙ינו נ˘י‡י חב"„ זכרונם לברכ‰, 
ל„ע‰  וסובלנו˙  לב  ב˙˘ומ˙  מ˘ו˙פים  בענינים  ל˘וחח  ו‡˘‰  בעל  ˙מי„  ‰מ„רבנים 
לפחו˙ ˜ביעו˙ ‡ח˙  ל‰ם  ˘˙‰י'  מ‡„ ‚ם  רˆוי  ב‰סכמ‰ ‰„„י˙.  לפעול  ו‡ז  ˘ל ‰˘ני, 
ללמו„ ˙ור‰ בנו˘‡ים ‰מעניינים ‡˙ ˘ני‰ם, כ‚ון: פר˘˙ ‰˘בוע, עניני „יומ‡ ‰˜˘ורים 
ל˙˜ופ‰ ‡ו ח‚ מסויים (כ‚ון עכ˘יו מ˙˜רבים ‡נו לחו„˘ ‡לול, על ˙פיל‰ ו˙˘וב‰ וכן 

ח‚י חו„˘ ˙˘רי וכו').

˙ור‰  לימו„  במˆו˙  חייבו˙  נ˘ים  ‚ם  ‡ולם  ‰‡י˘,  על  חל  ˙ור‰  למו„  חיוב  ‡מנם 
ועל  ‰ז˜ן,  ‡„מו"ר  ˘ל  ˙ור‰  ˙למו„  ב‰לכו˙  כמבו‡ר  ב‰ם,  מעורבו˙  ˘‰ן  ב˙חומים 
חל˜ן  לע˘ו˙  ‰‰˙חייבו˙,  ולכן  ‰‡פ˘רו˙,  לנ˘ים  כ˘י˘  ‡נו  בימינו  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙ 

ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ ל‡ פחו˙ מ‰‚ברים.

ל˘וחח  מנ˙  על  ˙ור‰  בעניני  מ‰˙עס˜ו˙ו  זמן  ל˜ח˙  לבעל  נר‡‰ ˜˘‰  לפעמים  ‡ם 
ל‡  ז‡˙  לר‡ו˙  עליו  בנו˘‡ ‡חר,  עמ‰  ˙ור‰  לימו„  מ˘ו˙פו˙ ‡ו  בעיו˙  על  עם ‡˘˙ו 
כ‰˜רב‰ ‡ל‡ ל‰פך, לע˘ו˙ ‡˙ ז‰ ב‰˙ל‰בו˙ ˜יום מˆו‰ ‰ח˘וב‰ ביו˙ר - ˘לום בי˙. 

ו‡ם כל מˆו‰ מ˜יימים ב˘מח‰, עו„ יו˙ר מˆו‰ עי˜רי˙.

ב˘נים  ˘‰ו„‚˘ו  ‰י‰„ו˙]  ‰פˆ˙  [˘ל  ‰מבˆעים  ˘בין  ל‰וסיף  רוˆ‰  ‡ני  ולבסוף 
י‰ו„י, ‡פילו  כל  י˘ר‡ל ‰כולל˙  למˆו˙ ‡‰ב˙  מופני˙  מיוח„˙  לב  ˙˘ומ˙  ‰‡חרונו˙, 

זר, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ‡„ם כ‰ ˜רוב וי˜ר. 

‡ני מ˜ו‰ ומ˙פלל ˘כל ‡ח„ מכם ו˘ניכם ביח„ ˙ע˘ו כל מ‡מı בכוון ‰נ"ל ו˙ע˘ו 
מזו  ז‰  ˙ור‰,  ˘ל  נח˙  ˘‰י‡  ‡מי˙י˙,  נח˙  י˙ן  ו‰׳  ‡מי˙יים,  לבב  וטוב  ב˘מח‰  כן 

וביח„ מˆ‡ˆ‡יכם בטוב ‚˘מי ורוחני.

(ממכ˙ב י״ב מנחם ‡ב ˙˘ל״ז - ˙ר‚ום חפ˘י מ‡נ‚לי˙) 



יט

שלום בית
ואם חכמינו אמרו שכל יהודי ״יקבל כל אדם בסבר פנים יפות״, ודאי וודאי את 

אשתו או בעלה

ל‰פ‚˘ בחˆי ‰„רך
˜בל˙י מי„ע על מערכ˙ ‰יחסים בבי˙, ‡בל ‡ינני יו„ע ע„ כמ‰ ‰ו‡ מ˘˜ף ‡˙ ‰מˆב 
‰˘ולחן  לפי  ‰רˆוי  ‰יחס  ב‡ור  מח˘בו˙,  כמ‰  ‡ליך  ל‰עביר  רוˆ‰  ‡ני  לכן  ‰‡מי˙י. 
י‰י'  ז‰  מכ˙ב  ˙כלי˙  ‡זי  ‰נ״ל,  כפי  ‡מנם  "‰יחס"  ‡ם  ‰י‰ו„י.  בחיי  ‰מ„ריך   - ערוך 
לחז˜ו ול‰עמי˜ו, ‰יו˙ ו˙מי„ ‡פ˘ר ל‰˘˙פר בענינים ˘ל טוב ו˜„ו˘‰, ˙ור‰ ומˆוו˙. 
ומ‡י„ך ‚יס‡, ‡ם ‡ין ‰ו‡ כנ„ר˘, ‡ני מ‡מין כי ‰יו˙ ˘‰˙ור‰ ‰י‡ ״נר לר‚לך״, ˙על‰ 

‡ו˙ו ל„ר‚‰ ‰רˆוי' ב˘מח‰ ובטוב לבב.

‰נ˜ו„‰ ‰מרכזי˙ ב‰נ‰‚˙ בי˙ י‰ו„י וחיי מ˘פח‰ ‰י‡ ‰˘˙˙˙ם על ‰˙ור‰ ˘״„רכי' 
„רכי נועם וכל נ˙יבו˙י' ˘לום״. ו‡ם כל ז‰ ˘ייך לכל פעולו˙ י‰ו„י, ‡פילו מחוı לבי˙, 

על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ב˙וך ‰בי˙ עˆמו.

‰ם  ו‡ין  מ˘לו  ור‚˘ו˙  „ע‰  עם  ‡ח„  כל  ‰‡„ם  בני   ˙‡ ‰˜ב"‰  ובר‡  ‰יו˙  ברור, 
‡חי„ים, ‰רי ˘˘לום ו‰רמוני' ‡פ˘ר ל‰˘י‚ ר˜ על בסיס ˘ל ״˙ן ו˜ח״. כלומר, ל‰פ‚˘ 
מ‰  ז‰  ל‰פך,  ח"ו.  ‰˜רב‰,  ייח˘ב  ל‡  לזו  ז‰  ˘ל  וי˙ור  ו‡˘‰  בעל  בין  ‰„רך.  בחˆי 
פ˘רו˙  כוללים  ˘‡ינם  וי˙ורים  על  מ„ובר  כי  מ‡˙נו,  ומˆפ‰  מˆוו‰  מלמ„˙,  ˘‰˙ור‰ 

בנו‚ע ל˜יום ˙ור‰ ומˆוו˙, ו˘ניכם ב„ע‰ ‡ח˙ ˘‡ין ל‰˙פ˘ר על ‰לכו˙ ˘ו״ע.

וי˙ר על כן, ל‰˘י‚ ˘לום ו‰רמוני' ‡מי˙י˙ „רו˘ ˘‰ווי˙ורים ייע˘ו ברˆון, ב‡„יבו˙ 
ול˙ועל˙  עˆמו  ל˙ועל˙ ‰‡„ם  ˘ז‰  ב‰כר‰  כנ"ל, ‡ל‡  ˘זו ‰˜רב‰  כ‡ילו   ıב‡ילו ול‡ 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשיי״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי

י

מעלת העבודה בזמן הגלות
דווקא בגלות מתגלה "יחידה שבנפש" / שם האדם – חיצוני בלבד אבל ממשיך 

חיותו / "אל תבט אל מראהו"!

ו„בר  בכל „בר  כן ‰ו‡ ‰„בר  כול‰.  ˙וכן ‰פר˘‰  על  מור‰  פר˘˙נו – "˘מו˙"  ˘ם 
˘ער  ˙ני‡  (ר‡‰  מ‰ו˙ו ‰פנימי˙  על  מור‰  ו‰ו‡  חיו˙ו  מ˜ור  ˘ל „בר ‰ו‡  ˘˘מו  בעולם, 
ל˜ר‡ן  י˘ר‡ל  ˘נ‰‚ו  ל˘מו˙ ‰פר˘יו˙,  בנו‚ע  וחומר  ו˜ל  ˘כן  וכל  פ"‡).  ו‰‡מונ‰  ‰יחו„ 

(ר‡‰  ימינו  וע„  ˘נים  מ‡לף  למעל‰  מלפני  י˘ר‡ל  ומ‡ורי  י„י ‚„ולי  על  ונ˙˜בלו  ב‰ם, 
‰‰וכחו˙ ו‰מ˜ורו˙ לז‰ ב‡רוכ‰ בל˜ו"˘ ח"‰ עמ' 57 ו‡ילך).

ו‰נ‰ בנו‚ע ל˘ם פר˘˙נו י˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ עˆומ‰:

‰˘ם "˘מו˙" מור‰ על מעל˙ן ˘ל י˘ר‡ל ועל ˘ליל˙ ‰‚לו˙. כל עו„ ˘‰יו ˜יימים 
(˘מו˙  בי˘ר‡ל"  ‰מˆרים  ˘עב„ו  "ל‡   – מˆרימ‰"  ‰יור„ים  י˘ר‡ל  בני  "˘מו˙  ‡ו˙ם 
רב‰ פ"‡, ח). נוסף על כך, עˆם מניי˙ בני י˘ר‡ל ב˘מו˙י‰ם ‰י‡ בכ„י "ל‰ו„יע חיב˙ן" 

נזכרו  י˘ר‡ל  ‚‡ול˙  ˘ם  "על  י˘ר‡ל  בני  ˘˘מו˙  חז"ל  ‡מרו  ועו„  פר˘˙נו).  רי˘  (ר˘"י 

כ‡ן" (˘מו˙ רב‰ פ"‡, ‰).

כן,  על  י˙ר  במˆרים.  י˘ר‡ל  בני  ו˘עבו„  ‚לו˙   ˙‡ מ˙‡ר˙  כול‰  ‰פר˘‰  ומ‡י„ך, 
פר˘˙ ˘מו˙ „וו˜‡ מבט‡˙ ‡˙ עומ˜ ‰‚לו˙ ו‰˘עבו„, כי פר˘יו˙ וי‚˘ וויחי מ„ברו˙ 
מ„בר˙  ˘מו˙  פר˘˙  ˘עבו„.  בל‡  ‰˘בטים,  בחיי  במˆרים  י˘ר‡ל  בני  ˘‰יו  ‰זמן  על 
‚ם ‡ו„ו˙ ‰סימנים  כבר  מ„ברו˙  וב‡  ו‡ר‡  ו‡ילו ‰פר˘יו˙  ו˜ו˘י ‰˘עבו„,  עומ˜  על 
ל‚‡ול‰ ו‰‚‡ול‰ בפועל. ונמˆ‡ ˘פר˘˙ ˘מו˙ ‰י‡ ‰יחי„י˙ ב‰ מ˙בט‡ ˙כלי˙ ועומ˜ 

‰˘עבו„.

ו‰„בר ˙מו‰ מ‡ו„: כיˆ„ מ˙יי˘ב ˙וכן ‰פר˘‰ ‡ו„ו˙ ˜ו˘י ‰‚לו˙, עם ˘ם ‰פר˘‰ 
– "˘מו˙", ‰מור‰ על מעל˙ן ˘ל י˘ר‡ל ו‚‡ול˙ן?

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

„וו˜‡ ב‚לו˙ מ˙‚ל‰ "יחי„‰ ˘בנפ˘"
זמן ‰‚לו˙ מכיל „בר ו‰יפוכו:

מח„, זמן ‰‚לו˙ ‰ו‡ זמן ˘ל ‰עלם ו‰ס˙ר, ב˙˜ופ‰ זו "‡ו˙ו˙ינו ל‡ ר‡ינו . . ול‡ 

‡˙נו יו„ע ע„ מ‰" (˙‰לים ע„, ט), י˘ ‰עלם על ‚ילוי ‰‡לו˜ו˙, וי˘ ניסיונו˙ ו‰ס˙רים על 

˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙י'. בזמן ‰בי˙, ‰יו ˘כלם ור‚˘ו˙י‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל מל‡ים בי„יע˙ 

ו‰ר‚˘˙ ‰‡לו˜ו˙, ועבו„˙ ‰' ˘ל‰ם ‰יי˙‰ ב„ר‚‰ נעלי˙. לעומ˙ ז‡˙, בזמן ‰‚לו˙, י˘ 

מניעו˙ ועיכובים על ‚ילויי ‰נ˘מ‰ ‰‡לו˜י˙: ‡ין ‰‡„ם יכול ל‰˘י‚ ‡˙ י„יע˙ ‰' כפי 

˘‰י' בזמן ‰בי˙, ו‚ם ˜˘‰ ל‡„ם ל‰ר‚י˘ ‡˙ ‡‰ב˙ ‰' ויר‡˙ו.

בזמן ‰‚לו˙  ו‡ילך), „וו˜‡  עמ' 118  ˙˘"ט  ספר ‰מ‡מרים  ב‡רוכ‰  ר‡‰  ל˜מן  (ב‰ב‡  ומ‡י„ך 

ו‰נעלי˙  „ר‚ו˙,  חמ˘  י˘נן  ‰י‰ו„י  בנ˘מ˙  ‰י‰ו„י.  ˘ל  נ˘מ˙ו  עˆם  ‚ילוי  לי„י  ב‡‰ 

ב‚וף  מ˙לב˘˙  ‡ינ‰  זו  „ר‚‰  ט).  פי"„,  רב‰  בר‡˘י˙  (ר‡‰  ˘בנפ˘"  ‰"יחי„‰  ‰י‡  מכולן 

‰‡„ם, ו‡ינ‰ יכול‰ ל‰˙‚לו˙ ב˘כלו ובר‚˘ו˙יו.

‰‚לו˙.  כבזמן  ו‰מˆוו˙,  ‰˙ור‰  ˜יום  על  ניסיונו˙  ˘י˘נם  בע˙  מ˙‚לי˙  ‰"יחי„‰" 

בניסיונו˙,  לעמו„  לו  לסייע  יכולים  ˘ל ‰י‰ו„י  נפ˘ו  כוחו˙  ו‰‰עלם ‡ין  בזמן ‰חו˘ך 

מ‡חר ו‡ין ‰ו‡ מ˘י‚ ‡˙ ‚„ול˙ ‰' ו‡ינו ח˘ ב‡‰ב‰ ‡ליו ויר‡‰ ממנו. ו‡ז „וו˜‡, בע˙ 

עם  בי‰ו„י ‡˙ ‰˙˜˘רו˙ו ‰עˆמי˙  מ‚ל‰  ו‰י‡  עˆם ‰נ˘מ‰ –  מ˙‚לי˙  ‰חו˘ך ‰נור‡, 

‰בור‡ י˙"˘. כ‡˘ר מ˙‚לי˙ עˆם ‰נ˘מ‰, עבו„˙ו ˘ל ‰י‰ו„י נע˘י˙ למעל‰ מן ‰˘כל 

ומן ‰ר‚˘, ו‰ו‡ עומ„ בניסיון.

ב‰˘י"˙.  בי‰ו„י ‡˙ ‰˙˜˘רו˙ו ‰עˆמי˙  ל‚לו˙  בכ„י  ו‰חו˘ך,  ‰‚לו˙  מטר˙  וזו‰י 

‰נפ˘  ˘ל  כוחו˙י'  מ˙‚לים  ‡ז  כי  ‰בי˙,  בזמן  ל‰˙‚לו˙  יכול‰  ‡ינ‰  זו  ‰˙˜˘רו˙ 

בכ„י  מˆרים,  ל‚לו˙  י˘ר‡ל  בני  יר„ו  כן  ועל  ב‰עלם.  ‰י‡  ‰נ˘מ‰  ועˆם  ‰‡לו˜י˙, 

כ‰כנ‰  ז‡˙  וכל  חיים.  ב‡לו˜ים  ‰‰˙˜˘רו˙  עˆם   – ˘בנפ˘"  ‰"יחי„‰  ב‰ם  ˘˙˙‚ל‰ 

למ˙ן ˙ור‰.

˘ם ‰‡„ם – חיˆוני בלב„ ‡בל ממ˘יך חיו˙ו
כעניין ˘נ˙ב‡ר בנו‚ע ל‚לו˙, ˘י˘ בו „בר ו‰יפוכו – ‰עלם על כוחו˙ ‰נפ˘, ומ‡י„ך 

‚ילוי עˆם ‰נפ˘, כמו כן מˆינו בנו‚ע לעניין ‰"˘ם", ˘‰ו‡ מכיל „בר ו‰יפוכו:

ז˜ו˜  כ˘לעˆמו ‡ינו  בלב„. ‰‡„ם  חיˆוני  ו‰ו‡  ממ‰ו˙ ‰‡„ם,  חל˜  מח„, ‰˘ם ‡ינו 

‰ו‡  ‰˘ם  כן,  ו‡ם  ל˜ר‡ו.  יוכל  ˘‰זול˙  בכ„י  ‡ל‡  ‡ינו  ז‰  ˘ל  עי˜רו  וכל  ל˘ם,  כלל 

עניין ‰"˘ייך" לזול˙ ו‡ינו ˘ייך לפנימיו˙ נפ˘ ‰‡„ם. וכן נר‡‰ במוח˘, ˘יכולים כמ‰ 

בני ‡„ם ל‰˜ר‡ו˙ ב‡ו˙ו ‰˘ם, על ‡ף ˘במ‰ו˙ם ‰רי ‰ם ˘ונים ז‰ מז‰ ב˙כלי˙. וז‡˙ 

מ˘ום ˘‡ין ‰˘ם מור‰ על ‰מ‰ו˙ ‰פנימי˙, ו‡ינו ‡ל‡ כלי בי„י ‰זול˙ ל˜רו‡ ‡˙ ‰‡„ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‰ˆמח-ˆ„˜,  „ברי  פירו˘  וז‰ו  „ו˜‡. 
טובו˙,  ל˙וˆ‡ו˙  יבי‡  עˆמו  ˘‰בטחון 
ז‰ו  ‡ל‡  בבטחון,  לב„  ˆ„„י  ענין  ˘‡ינו 

‚„ר ‰בטחון ˘נˆטוינו עליו.

‚בי  בפר˘˙נו,  מיל˙‡  עפ"ז  וי"ל 
כו'  מ˘‰  בו  ומח‰  רע‰ו  ˘‰כ‰  ‰ר˘ע 
כ‡˘ר  ‡ומר   ‰˙‡ "‰ל‰ר‚ני  למ˘‰  ו‡מר 
‰ר‚˙ ‡˙ ‰מˆרי", "וייר‡ מ˘‰ וי‡מר ‡כן 
ומ„ר˘ו  "כפ˘וטו,  ופר˘"י  ‰„בר",  נו„ע 
˘ר‡‰  על  לו   ‚‡„ ל)   ,‡ ˘מו"ר  י.  (˙נחומ‡ 

בי˘ר‡ל ר˘עים „לטורין ‡מר מע˙‰ ˘מ‡ 
מ„ר˘ו  לפי  ו‰נ‰  ל‰‚‡ל".  ר‡ויין  ‡ינם 
מיו˘ב ‰יטב מ‰ ˘‰זכיר ז‰ ‰כ˙וב, ונו‚ע 
פ˘וטו  לפי  ‡בל  ‰סיפור,  בכללו˙  ‰„בר 
מ˘‰  ˘‰י'  ל‰ו„יענו  ‰כ˙וב  ר‡‰  מ‰   –

כי  ‰„ברים  לסיפור  נו‚ע  ‡י"ז  ו‰רי  יר‡, 

‰בריח‰ למ„ין מפני פרע‰ ˘בי˜˘ ל‰ר‚ו, 

מ˘˘מע  ‡ל‡  ב‡‰  ל‡  ל‡ח"ז,  ‰מסופר˙ 

ל‰לן,  כמסופר  ‰מˆרי,  ‰רי‚˙  על  פרע‰ 

מ‡ומ‰.  ‚רמ‰  ל‡  עˆמ‰  ‰יר‡‰  ו‡"כ 

י"ל  ‰בטחון  לענין  ‰נ"ל  ‰יסו„  וע"פ 

ללמ„נו  ‰כ˙וב  ב‡  כפ˘וטו  ל‰פי'  „‚ם 

ו‚ורם  ‰מבי‡  ‰ו‡  עˆמו  „‰בטחון  מוסר, 

ל‡ו,  ˘ומע   ‰˙‡ ‰ן  ומכלל   ,'‰ לי˘וע˙ 

מפני  ‰"ז  מˆר‰   ıנחל ל‡  ˘‰‡„ם  „ז‰ 

˘‰י' חסר בבטחון ˘לו (כנ"ל ב˘ם ‰˘"ס 

‰י‡  מ˘‰  יר‡˙  ול‰כי  כו'),  ˘נ‡נח  במי 

פרע‰  ˘בי˜˘  ˘ל‡ח"ז  ‰ˆר‰  ˘‚רמ‰ 

ל‰ר‚ו ו‰וˆרך לברוח, ו‡ילו ‰י' בוטח ‰י' 

ניˆול מן ‰˘מים.
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‰מˆב „מנוח˙ ‰נפ˘, ‡ל‡ ˘בוטח ˘יוטב 
˘‰˜ב"‰  ונ‚ל‰,  נר‡‰  בטוב  כפ˘וטו,  לו 
ז‰  ענין  ‰נ"ל  (ולפי  כו'  מˆר˙ו  יחלˆ‰ו 
‡ינו ˘ייך ‡ˆל רוב י˘ר‡ל, ˘‡ינם ר‡ויים 
˘ם  ‰לבבו˙  ובחוב˙  כו'),  בו„‡ו˙  לטוב 
"˘י‰י'  ‰ו‡  „‰בטחון  ל‰„י‡  כ'  פ"ב-‚ 
ו‰חס„  ‰נ„יבו˙  ב˙כלי˙  עליו  ˘בטח  מי 
ו˙‰י'  לו  ר‡וי  ˘‡ינו  ולמי  לו  ˘ר‡וי  למי 
יכר˙  ל‡  נמ˘ך  וחס„ו  מ˙מ„˙  נ„יבו˙ו 

ול‡ יפס˜". 

˘רחמי  ‡מנם  „‡ף  בי‡ור  טעון  ו˘וב 
מ"מ  ר‡וי", ‰רי  "˘‡ינו  מי  על  ‚ם  ‰' ‰ם 
‰ל‡  מע˘יו  על  עונ˘  ל‡„ם  ˘מ‚יע  י˙כן 
לו  ˘יוטב  לבטוח  ‰יסו„  ומ‰ו  טובים, 

כ˘‡ינו ר‡וי.

‰ˆמח-ˆ„˜  רבינו  פ˙‚ם  ע"פ  ויובן 
חול‰  על  רחמים  ˘בי˜˘  ל‡ח„  ˘ענ‰ 
זיין  וועט   – ‚וט  "טרַ‡כט  ח"ו  מסוכן 
ומ˘מע  טוב").  וי‰י'  טוב  ("ח˘וב  ‚וט" 
˙בי‡  (‰בטחון)  לטוב‰  ‰מח˘ב‰  „עˆם 
ו‰נ‚ל‰).  ‰נר‡‰  (ובטוב  טובו˙  ל˙וˆ‡ו˙ 
‰בטחון  „חוב˙  ‰„ברים  בכוונ˙  ונר‡‰ 
ממיל‡)  ב„רך  (ו˙וˆ‡‰  פרט  ר˜  ‡ינ‰ 
ו˘‰˜ב"‰  ˘מים  בי„י  ˘‰כל  מ‰‡מונ‰ 
מיוח„  בחיוב  ורחום, „‡ין ˆורך  חנון  ‰ו‡ 
בפ"ע,  עבו„‰  ‰י‡  זו  חוב‰  ‡ל‡  ע"ז; 
˘מ‰ו˙‰ ו‚„ר‰ – ˘‰‡„ם יסמוך וי˘ען על 
‰˘ם,  בי„  ‚ורלו  כל  ˘י˘ליך  ע„  ‰˜ב"‰, 
"‰˘לך על ‰' י‰בך", ˘‡ין לו ˘ום מ˘ען 
‰לבבו˙  בחוב˙  ועיי'  י˙'.  בלע„ו  בעולם 
˘ם ˘בטחון ‰ו‡ "כעב„ ‰‡סור ‡˘ר ‰ו‡ 
בטחונו  ˘כל  ‡„וניו",  בר˘ו˙  ‰בור  בבי˙ 
ר˜ על ‡„ונו, ˘"מסור בי„ו, ול‡ יוכל ‡„ם 
מובן,  [ולכן  זול˙ו"  כו'  ול‰ועילו  ל‰זי˜ו 

˘בטחון ז‰ ב‰˜ב"‰ על עמ„ו ‡ף כ˘נמנע 
מו‚בל  ‰˜ב"‰  ‡ין  כי  טבע,  ע"פ  ‰„בר 
˘ל  לבטחונו  יסו„  ‰ו‡  ‚ופ‡  וז‰  בטבע]. 
‰נר‡‰  בטוב  לו  ייטיב  ˘‰˜ב"‰  ‰‡„ם 
ו‰נ‚ל‰, ‚ם ‡ם ‡ינו ר‡וי לחס„ ז‰. כי ‡ין 
˘חס„י  ˘כיון  ˘מ‡מין,  בבטחון,  ‰פירו˘ 
לר‡וי  בין  ו‰‚בל‰,  מ„י„‰  בלי  ‰ם  ‰˘ם 
 ˙‡ י˜בל  ‰ו‡  לכן  ר‡וי,  ˘‡ינו  למי  בין 
חס„י ‰˘ם בלי ˘ום עבו„‰ מˆ„ו (כי לפ"ז 
בטל כל ‰ענין „˘כר ועונ˘) – ‡ל‡ בטחון 
‚ופ‡  ו‰י‡  בנפ˘ו,  וי‚יע‰  עבו„‰  ‰ו‡ 
כ˙וˆ‡‰  ‰ב‡ים  ‰˘ם  חס„י   ˙‡ מבי‡‰ 
ע"י  ב‰':  לבטוח  ‰‡„ם  וי‚יע˙  מעבו„˙ 
ר˜  נ˘מ˙ו  ובעומ˜  ב‡מ˙  סומך  ˘‰‡„ם 
כלל  „ו‡‚  ˘‡ינו  ע„  לב„,  ‰˜ב"‰  על 
טבע),  ע"פ  ח˘בון ‰‡פ˘רי ‰„בר  (ומבלי 
˘‰˜ב"‰  פועל˙  ‚ופ‡  זו  ‰˙עוררו˙  ‰רי 
(‚ם  עמו  ˘מטיב  ז‰,  ב‡ופן  עמו  מ˙נ‰‚ 
מפור˘  וכן  לז‰).  ר‡וי  ז‡˙ ‡ינו  לול‡  ‡ם 
(˙‰לים  ספמ"ו): ‡מר ‰כ˙וב  (מ"„  בעי˜רים 
כלומר  יסובבנו,  חס„  ב‰'  ו‰בוטח  י)  לב, 

‡ף ‡ם ‡ינו ר‡וי מˆ„ עˆמו מ„רך ‰בטחון 
ב‰˘ם.  ‰בוטחים  על  חנם  חס„  ל‰מ˘יך 
ב‰'  ובוטח  בטחון):  (ערך  ‰˜מח  בכ„  וכ"כ 
‡ע"פ  ‰בטחון  ב˘כר  ‰ˆר‰  מן  י˘ו‚ב 

˘‰י˙‰ ‰ˆר‰ ר‡וי' לבו‡ עליו.

(˙‰לים  ב‰'"  "בטח  ‰ˆיווי  ˙וכן  וז‰ו 
לז, ‚) – ˘‰‡„ם ˆריך ל‰˘ליך ‡˙ י‰בו על 

ו‰נ‚ל‰,  ‰נר‡‰  בטוב  לו  ˘ייטיב  ‰˜ב"‰ 
וכ‡˘ר ‰ו‡ סומך ‡ך ור˜ על ‰˜ב"‰ לב„ 
לו  ‡פ˘ר  ‡ם  ח˘בונו˙,  לע˘ו˙  (מבלי 
מלמעל‰  עמו  ‰‰נ‰‚‰  ‡זי  כו'),  ל‰נˆל 
‰י‡ מ„‰ כנ‚„ מ„‰, ˘‰˜ב"‰ ˘ומר עליו 
ומרחם עליו ‚ם ‡ם ע"פ ח˘בון ‡ינו ר‡וי 
ו‰נ‚ל‰  ‰נר‡‰  בטוב  לו,  טוב  ˘י‰י'  לכך 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

מ˜ור  ‰ו‡  ‡„ם  כל  ˘ל  ˘˘מו   (‚ מ‡,  ב‰ר  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  בס‰"˜  נ˙ב‡ר  ומ‡י„ך, 
כן  ועל  ‰‡„ם.  ˘ל  ‰רוחני˙  חיו˙ו  נמ˘כ˙  ˘„רכו  ‰"ˆינור"  ‰ן  ‰˘ם  ‡ו˙יו˙  חיו˙ו. 
רו‡ים ‡נו ˘כ‡˘ר ‡„ם מ˙עלף ו‡י ‡פ˘ר ל‰עירו, ˜ור‡ים ב˘מו, ועˆם ‰˜רי‡‰ ב˘ם 
 ˙‡ ממ˘יך  ˘‰˘ם  מ˘ום  וז‡˙  מעלפונו,  ול‰עירו  ‡ליו  חיו˙ו   ˙‡ ל‰חזיר  כח  ב‰  י˘ 

חיו˙ו ‰עˆמי˙ ˘ל ‰‡„ם.

ו‚‡ול˙ן  מעל˙ן  על  "˘מו˙", ‰מור‰  פר˘˙  ב˘ם  פר˘˙ ‰‚לו˙  נ˜ר‡˙  ומז‰ ‰טעם 
˘ל י˘ר‡ל, בעו„ ˘‰פר˘‰ מ„בר˙ מעניין ‰‚לו˙. מ˘ום ˘‰‚לו˙ כמו‰ כ"˘ם":

‚ילוי  ˘ום  בו  ˘‡ין  כמו ‰˘ם   – ‚ילוי ‡לו˜ו˙  ו‡ין  ו‰ס˙ר  ב‰ ‰עלם  י˘  מˆ„ ‡ח„ 
מכוחו˙ ‰נפ˘, ו‰ו‡ כלי חיˆוני ל˘ימו˘ ‰זול˙ בלב„.

 – י˘ר‡ל  בני  ˘ל  מעל˙ן  ל‰˙‚לו˙  יכול‰  בע˙ ‰‚לו˙ ‰ח˘וכ‰,  ומˆ„ ‰˘ני, „וו˜‡ 
בו  ˘‡ין  ו‰נחו˙,  ‰חיˆוני  ‰˘ם  כמו  ב‰˘י"˙.  ‰י‰ו„י  ו‰˙‡ח„ו˙  ˘בנפ˘  ‰"יחי„‰" 

‚ילוי ˘ל ˘כל ‰‡„ם ‡ו ר‚˘ו˙יו, ‡ך „וו˜‡ „רכו עובר˙ עˆם חיו˙ ‰נפ˘.

ספר  ו‡ילך;   73 עמ'  ˙˘"ב  ‰מ‡מרים  בספר  ב‰רחב‰  ר‡‰  ‰˘מו˙,  ˘בעניין  ‰˜ˆוו˙  ˘ני  [לבי‡ור 

‰מ‡מרים ˙˘"ט עמ' יז ו‡ילך. ועו„]

"‡ל ˙בט ‡ל מר‡‰ו"!
י˘ר‡ל  בני  בעניין ˜ירוב  בעבו„˙ ‰˘י"˙,  נחוˆ‰  ללמו„ ‰ור‡‰  י˘  ˘מו˙,  מפר˘˙ 

ל‡בי‰ם ˘ב˘מים:

"ב˘ם  ור˜  כלל,  י‰„ו˙  ענייני  ב‚לוי  ‡ˆלו  רו‡ים  ‡ין  ‡˘ר  י‰ו„י  ˘פו‚˘ים  פעמים 
עניין  ר˜  פנימי˙ ‡ל‡  לי‰„ו˙ ‡ינ‰  ˘ייכו˙ו  לטענ˙ו,   .(‰ מ„,  י˘עי'  (ע"פ  יכונ‰"  י˘ר‡ל 

חיˆוני, "כינוי" בעלמ‡.

ו‡זי י˘ ל„ע˙, ˘עˆם ‰עוב„‰ ˘‡ו˙ו י‰ו„י נ˜ר‡ "ב˘ם י˘ר‡ל", ‰רי ‡ף ˘לכ‡ור‰ 
ז‰ו כינוי חיˆוני בלב„, ‰רי מ‡י„ך מור‰ ‰˘ם על מ‰ו˙ו, ˘עˆם נ˘מ˙ו עו„נ‰ ˜˘ור‰ 
‰ל'  (רמב"ם  ‰מˆוו˙"  כל   ˙‡ לע˘ו˙  ‰ו‡  "רוˆ‰  נפ˘ו  ובפנימיו˙  ב‰˘י"˙,  ומ‡וח„˙ 
י˘ר‡ל"  בכורי  "בני   – ‰˘י"˙  ˘ל  בנו  ‰ו‡  ˘‰ו‡  מˆב  ב‡יז‰  י‰ו„י  כל  ספ"ב).  ‚רו˘ין 

(פר˘˙נו „, כב), וטבעו ˘ל בן ˘‰ו‡ נמ˘ך ‡חרי ‡ביו!

ומכיוון ˘כך, ‡ין ל‰ביט על מˆבו ‰חיˆוני – "‡ל ˙בט ‡ל מר‡‰ו" (ע"פ ˘מו‡ל ‡' טז, 
ז), ‡ל‡ י˘ "לר‡ו˙" ‡˙ עˆם פנימיו˙ נפ˘ו.

וכ‡˘ר רוˆים ל‚לו˙ ‡˙ עˆם נ˘מ˙ו, ‰רי ‰עˆ‰ לז‰ ‰י‡ על י„י "˜רי‡‰ ב˘מו": י˘ 
ו‡זי  מן ‰לב,  ב„ברים ‰יוˆ‡ים  מ‰ו˙ו ‰‡מ˙י˙,  על  ˘מו "י˘ר‡ל",  ל„בר ‡ליו ‡ו„ו˙ 

י˙עורר מעלפונו ‰רוחני, וי˘וב ‡ל ˆור מחˆב˙ו.

מסבירים  כ‡˘ר  ˘כליים:  ו‰סברים  בי‡ורים  פני  על  ב˘ם",  ב"˜רי‡‰  ב‰  י˘  ומעל‰ 
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ומ˘ם  ב˘כל,  ז‡˙  ל‰בין  עליו  ˙חיל‰  ‰רי  ‰מˆוו˙,  ˜יום  ונחיˆו˙  מעל˙  על  ל‡„ם 
ל‰ר‚˘ ‰לב, ו‡זי עובר ‰„בר ללבו˘י ‰נפ˘ מח˘ב‰ ו„יבור, ור˜ לבסוף ב‡ ‰„בר לי„י 

מע˘‰ בפועל.

ו‡ילו כ‡˘ר מ‚לים ‡˙ עˆם נ˘מ˙ו על י„י ‰˜רי‡‰ ב"˘ם", ב‡ ‰ו‡ מי„ לעניין ˘ל 
 ˙‡ ל˜יים  ומ˘˙ו˜˜˙  רוˆ‰  נ˘מ˙ו  ועˆם  י‰ו„י,  ˘‰ו‡  ˘מר‚י˘  כיוון  בפועל,  מע˘‰ 

‰מˆוו˙ בפועל ול‰„ב˜ בבור‡ י˙'.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

(נזכר  ‰˘כל  ‡ור  (ר‡‰  וי"מ  ˘נ˙ייר‡".  למי 

ועו„)  ‡˙ר,  על  (‰˘לם)  ‰˜ו„˘  ונזר  במ˙"כ) 

על  סמכו  ˘ל‡  „‡ע"פ  ˘בחם  ˘ז‰ו 

"‡ין  במ„ר˘  ל‰לן  (וכמ"„  ‰‰בטח‰ 

יר‡ו  כי  עיי"˘),  בעו‰"ז",  לˆ„י˜  ‰בטח‰ 

˘מ‡ ‚רם ‰חט‡ ו‡ינם ר‡ויים; ‡בל ביפ‰ 

˙ו‡ר (‰˘לם) על ‡˙ר פי' „‰כוונ˙ ˘"‡ין 

ליר‡"  ˘ל‡  "‰ר‡וי  ‡ל‡  מ‰ם"  ללמו„ 

ול‰יו˙ "נכון לבו בטוח ב‰'" (ופלי‚‡ ˙נ‡ 

לˆ„י˜ים  ‰בטח‰  ‡ין  ‡מ"„  מ„ר˘  „‰‡י 

לסו‚י‡ ‰נ"ל  ולר‡י' ˆיין ‰יפ"˙  בעו‰"ז). 

מ‰ו  ‰יפ"˙,  סבר˙  ב‚וף  ויל"ע  „ברכו˙. 

מˆ„  ‚רם ‰חט‡"  ˘חו˘˘ "˘מ‡  ‰חסרון 

‚ו„ל ענוו˙נו˙ו.

‰חוב‰  ‚„ר  בי‡ור  ב‰˜„ים  וי˙' 
(ר‡‰  ‰טוב  בבי‡˙  לבטוח  ˘נˆטוינו 

חכמ‰  בר‡˘י˙   – ב˜ר‡  ‰חיוב  מ˜ורו˙ 

לרבינו  ˙˘וב‰  ו˘ערי  פי"ב  ‰‡‰ב‰  ˘ער 

ר˜  ‡ינו  "בטחון"  פי'  „‰נ‰  לב).   ,‚ יונ‰ 

כו',  ולחלˆו  ל‰טיבו   '‰ ביכול˙  ‡מונ‰ 

‡ל‡ ˘בוטח ב‰' ˘כן יע˘‰ בפועל, ו‰„בר 

ו„‡י ‡ˆלו ע„ ˘‰ו‡ במנוח‰ ‚מור‰ ו‡ינו 

‰לבבו˙  בחוב˙  ˘‰‡ריך  כמו  כלל,  „ו‡‚ 

רי˘ ˘ער ‰בטחון. וטעון בי‡ור מ‰ו יסו„ 

‚רם  ˘מ‡  יח˘ו˘  ל‡  ולמ‰  זו  ו„‡ו˙ 

טוב  יע˘‰  ‡˘ר   ıב‡ר ˆ„י˜  (ו‡ין  ‰חט‡ 

י˙כן  ז‰  מ‰‡ „ח˘˘  ובמכ"˘  יחט‡)  ול‡ 

(ו‡פי'  מפור˘˙  ‰בטח‰  ב„‡יכ‡  ‡פי' 

בˆ„י˜ כיע˜ב).

‰‡מונ‰  ‰ו‡  „‰יסו„  י"ל  ולכ‡ו' 
וˆר‰  „מיˆר  ‰יינו  ‰בור‡,  מ‡˙  ˘‰כל 

˘מיˆר  למי  ח"ו  ˘ליט‰  ˘י˘  מפני  ‡ינם 

מנוח˙  ומז‰  מן ‰˘מים,  ר˜ ‰כל ‰ו‡  לו, 

רע‰  לו  מ‚יע‰  ל‡  ‡ם  ממנ"פ:  כי  נפ˘ו, 

„רכי  ע"פ  י˙כן  ל‡  ‡ם  [‚ם  ינˆל  ו„‡י 
ו‡ם  ˙ע˘‰];  מ‰  לו  י‡מר  מי  כי  ‰טבע, 
ע„יין  ‰עונ˘)  לו  (ומ‚יע  לחס„  ר‡וי  ‡ינו 
נפ˘ו במנוח‰ ‚מור‰ כי יו„ע בבירור ˘‡ין 
ור˜  ‡ך  ‡ל‡  ‰‰ו‡  מ‰„בר  ˙וˆ‡‰  ˆר˙ו 
מ‰˜ב"‰ בלב„, ˘ל‡ יˆ‡ י"ח לפני בור‡ו 
יר‡˙ו  ו‡"כ ‡ין  בˆר‰ ‰ז‡˙,  ולכן ‰בי‡ו 
‚ופ‡  ˘ז‰  ז‡˙,  [ועו„  לב„  מ‰˜ב"‰  ‡ל‡ 
‰ו‡ לטוב˙ו, כי„וע ˘‚ם עונ˘י ‰˙ור‰ ‰ם 
חס„ו ˘ל ‰˜ב"‰, לנ˜ו˙ו מפ‚ם ‰עביר‰]. 
זל"ז,  סו˙רים  ‰„ברים  ˘‡ין  מובן  ועפ"ז 
„‰יינו  ב‰',  ‚מור  בבטחון  ל‰יו˙  „יכול 
˘‚רם  ˘י˙כן  ˘יו„ע  ‡ף  ‚מור‰,  מנוח‰ 
ומע˙‰  מ‰ˆר‰.  ל‰נˆל  יזכ‰  ול‡  ‰חט‡ 
מעל˙  ‡כן  „מח„  סו˙רו˙,  ‰סו‚יו˙  ‡ין 
י‚רום  ˘מ‡  ‰ח˘˘  מעורר˙  ‰ענו‰  מי„˙ 
‡מרינן  ו‡עפ"כ  ל‰נˆל;  יזכ‰  ול‡  ‰חט‡ 
‰יסורים  מ‚וף  ל‰˙ייר‡  ל‡„ם  „‡סור 
˘בˆ„י˜ים  (‡ל‡  רוחו  מנוח˙  ול‡ב„ 
ל‰ם  ˘י˘  לח˘ו˘  ‡ין  ˘בו„‡י  ‚מורים 
ל‰יו˙  ‚ם  ב˜ע‰  ל‰ם  י˘  ‡כן   – חט‡ 
כ ‰נ‰‚˙  ‰ˆר‰,  ˙‡רע  ˘ל‡  "מובטחים" 
˘ל„ע˙  ‰מפר˘ים  ˘כ˙בו  ומ‰  ‰לל). 
ללמו„  (ו‡ין  ליר‡"  ˘ל‡  "ר‡וי  ‰מ„ר˘ 
‡לו  ˘מפר˘ים  לפי  ‰יינו  ומ˘‰),  מיע˜ב 
נ˜טו „‰מ„ר˘ כ‡ן ל‡ ‡זיל כפירו˘ ‰˘"ס 
נ˜ט  ‰מ„ר˘  ‡ל‡  ‰חט‡,  יר‡˙  „‰ו‡ 
„מ˘מע  ‰כ˙ובים,  מפ˘ט  ‰מ˙פר˘  כפי 
‰י'  „יע˜ב  ‰מיˆר,  מ‰„בר  יר‡ים  ˘‰יו 
ויˆר  מ‡„  יע˜ב  "וייר‡  כמ"˘  מע˘ו,  יר‡ 
במ˘‰  וכן  ‚ו'",  ‰עם   ˙‡  ıויח (ולכן)  לו 
"‡ל ˙יר‡ ‡ו˙ו" – ויר‡‰ כזו בלב„ מור‰ 

˘חסר ב˘לימו˙ ‰בטחון ב‰˜ב"‰.

כי  מספי˜.  ז‰  בי‡ור  „‡ין  ‡יבר‡, 
ר˜  בפ˘טו˙ ‡ינו  מ„˙ ‰בטחון  ˘ל  ענינ‰ 



טו

בר ‡י„י  יע˜ב  „. "ר'  בברכו˙  ‚רסינן 
רמי כ˙יב (ב‰בטח˙ ‰' ליע˜ב) ו‰נ‰ ‡נכי 
וכ˙יב  ˙לך,  ‡˘ר  בכל  ו˘מר˙יך  עמך 
מ‡„,  יע˜ב  וייר‡  ל˜ר‡˙ו)  ע˘יו  (בבו‡ 
(˘מ‡  ‰חט‡  י‚רום  ˘מ‡  ‡מר  (ומ˘ני) 
כ„˙ני‡  ר˘"י),  חט‡˙י.  ‰בטח‰  ‡חר 
מ˙˜יימ˙.  ‰‰בטח‰  ˘‡ין  ‚ורם  (˘‰חט‡ 
˘בח  ‰"ז  רי‰ט‡  ולפום  כו'".  ר˘"י) 
ומעל‰ ˘‰י' עניו ויר‡ ˘‡ין ר‡וי במע˘יו 

ל˜יום ‰‰בטח‰. 

לס˙ור,  ר‡י'  לכ‡ו'  ‡˘כחן  ס.  ול‰לן 
ויר‡‰  פח„  ב˘ליל˙  ˘ם  ‰˘"ס  „‰‡ריך 
˜ול  ˘˘מע  ב‰לל  ומע˘‰  ˆר‰,  מפני 
ז‰  ˘‡ין  ‡ני  מובטח  ו‡מר  בעיר  ˆוח‰ 
„כ˙יב   ‡‰„ ‰˙ם  ומסי˜  כו',  בי˙י  ב˙וך 
"‡˘רי ‡„ם מפח„ ˙מי„" ‰יינו ר˜ ב„ברי 

‡בל  ממנו),  ˙˘˙כח  ˘מ‡  („חיי˘  ˙ור‰ 
ועו„  חוט‡,  ‰ו‡  ‰מפח„  „עלמ‡  במילי 
מבי‡  ‚ופ‡  בז‰  ונ‡נח  ˘מפח„  „מי  ז‡˙ 
נימ‡  ל‡  ‡מ‡י  וˆ"ע  עˆמו,  על  ייסורים 
˘מ‡  ˘יר‡  ‚ו„ל ‰ענו‰  על  מור‰  „‰„בר 

י‚רום ‰חט‡. 

רבו˙ינו,  בין  פלו‚˙‡  ‰י‡  וב‡מ˙ 
יע˜ב  "וייר‡  ע‰"פ  ‚רסי'  עו  ר"פ  „בב"ר 
‰בטיחן  ‡„ם  בני  "ב'   – לו"  ויˆר  מ‡„ 
‰˜ב"‰ ונ˙ייר‡ו, ‰בחור ˘ב‡בו˙ ו‰בחור 
 .  . יע˜ב  ז‰  ˘ב‡בו˙  ‰בחור  ˘בנבי‡ים, 
ובסוף  עמך,  ‡נכי  ו‰נ‰  ‰˜ב"‰  לו  ו‡מר 
‰בחור  יע˜ב.  וייר‡  ˘נ‡מר  נ˙ייר‡ 
כי  ‰˜ב"‰  ו‡"ל   .  . מ˘‰  ז‰  ˘בנבי‡ים 
נ˙ייר‡  ולבסוף  יב)   ,‚ (פר˘˙נו  עמך  ‡‰י' 
(חו˜˙  ‡ו˙ו  ˙יר‡  ‡ל  מ˘‰  ‡ל   '‰ וי‡מר 
‡ל‡  ‡ו˙ו  ˙יר‡  ‡ל  ‡ומר  ‡ינו  ל„),  כ‡, 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

בגדר חיוב הבטחון
יפלפל בסוגיות הש"ס בברכות גבי היראה שמא יגרום החטא וגבי שלילת 

הפחד מפני הצרות, ובפלוגתת המפרשים אם יראת משה ויעקב נזכרה 
למעליותא או לאו / יסיק ע"פ דברי חובת הלבבות דחיוב הבטחון הוא גם למי 

שאינו ראוי לו, ויבאר יסוד חדש בהגדרת ענין הבטחון

פניניםפנינים

גזירת היאור הרוחנית
כל ‰בן ‰ילו„ ‰י‡ור‰ ˙˘ליכו‰ו וכל ‰ב˙ ˙חיון 
(‡, כב)

"וכל  ב‚זיר˙ו  פרע‰  ‡מר  מ„וע  ˙מו‰  לכ‡ור‰ 
‰בנים  על  ר˜  ‰י˙‰  ‰‚זיר‰  ‰רי  ˙חיון",  ‰ב˙ 
‰ילו„  ‰בן  "כל  לומר  מספי˜  ו‰י'  לי‡ור,  ל‰˘ליכם 
‰י‡ור‰ ˙˘ליכו‰ו", ולמ‰ ‰וסיף "וכל ‰ב˙ ˙חיון"?

˙חיון"  ‰ב˙  "כל  ˘‚ם  ‰רמז,  ע"„  בז‰  לומר  וי˘ 
חל˜ מ‰‚זיר‰ ‰ו‡, כי ‚זיר˙ פרע‰ ‰י˙‰ ל‡ ר˜ ל‰רו‚ 
‡˙ בני י˘ר‡ל ב‚ופם, כי ‡ם ‚ם ˘על כל ‡לו ˘נ˘‡רו 
מ‰  וז‰ו  ר"ל.  נ˘מ˙ם   ˙‡ ל‰רו‚  פרע‰  ‚זר  לפליט‰ 
˘‡מר פרע‰ לכל עמו "וכל ‰ב˙ ˙חיון", ‰יינו ˘„וו˜‡ 

‰ם י‚„לו ‡˙ ‰בנו˙ ויחנכו ‡ו˙ן ב„רכי ‰מˆריים.

‚ופם,   ˙‡ ˘ימי˙ו  פרע‰  ‚זר  ‰בנים  ˘על  ונמˆ‡, 
מי˙‰  ‚זר  ‰בנו˙  על  ‡ך  לי‡ור.  ‡ו˙ם  ˘י˘ליכו  ע"י 
‰חיים  ‡ורח  לפי  ‡ו˙ם  יחנכו  ˘‰מˆריים  רוחני˙, 
‡חרי  מ‚יע‰  ‰בנו˙  על  ‰‚זיר‰  ו‡„רב‰,  מˆרים.  ˘ל 
‰‚זיר‰ על ‰בנים, כי ‰‚זיר‰ על ‰בנו˙ ˜˘‰ יו˙ר, כי 
˜˘‰ מי˙‰ רוחני˙ יו˙ר ממי˙‰ ‚˘מי˙ („רך חיים פ"‡).

‰בן  "כל   - ‰‚זיר‰  בעי˜ר  ‚"כ  מרומז  ז‰  וענין 
‰ילו„ ‰י‡ור‰ ˙˘ליכו‰ו", ˘‰˙וכן ‰פנימי בז‰ ‰ו‡ 
ל‡  ‰י˙‰  לי‡ור,  ‰בנים   ˙‡ ל‰˘ליך  פרע‰  ˘‚זיר˙ 
ר˜ ‰ר‚ ‚ופם, כי ‡ם ˘רˆ‰ ל‰טביעם ב‰נילוס ˘‰י' 
˘מו"ר  י‚.  ו‡ר‡  ˙נחומ‡  (ר‡‰  מˆרים  ˘ל  זר‰  ‰עבו„‰ 

פ"ט, ט. ועו„).

‰ו‡  מˆרים  ˘ל  ‰ע"ז  ‰י'  ˘‰נילוס  לז‰  ‰טעם 
מפני ˘"‡ין ‡רı מˆרים ˘ו˙‰ מי ‚˘מים, ‡ל‡ נילוס 
עול‰ ומ˘˜‰" ‡˙ ‰˘„ו˙ (ר‡‰ ר˘"י וי‚˘ מז, י), ולכן 
וטעו˙ם  חיו˙ם.  למ˜ור  ‰נילוס   ˙‡ ‰מˆריים  ח˘בו 
ומ˘˜‰  עול‰  ‰נילוס  ˘‡ין  ‰בינו  ˘ל‡  בז‰  ‰י˙‰ 
לכל,  ומפרנס  ב"‰ ‰ו‡ ‰זן  כ"‡ ‰בור‡  ח"ו,  מעˆמו 
מ˜ור  ו‡ינו  בו"  ‰חוˆב  בי„  "כ‚רזן  ‰ו‡  ו‰נילוס 

לפרנס‰ מˆ„ עˆמו.

וז‰ ‰י' רˆון פרע‰ ‰ר˘ע, ˘יחנכו ‡˙ יל„י י˘ר‡ל 
‰"עי˜ר"  ‰נילוס  ‰י'  ˘‡ˆלו  ˘מכיון  מˆרים,  ב„רך 
ו‰"עבו„‰ זר‰", ו‰ו‡ מ˜ור חיו˙ם ומזונם, לכן ˆריך 
‰פרנס‰  ב„רכי  ב‰˙עס˜ו˙  ‰זמן  כל  ˘˜ועים  ˘י‰יו 
‰˙ור‰  בלימו„  זמנם  "יבטלו"  ול‡  ‰ז‰,  עולם  ועניני 

וב„רכי עבו„˙ ‰'.
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 111)

רק ה"שמות" באו למצרים
ו‡ל‰ ˘מו˙ בני י˘ר‡ל ‰ב‡ים מˆרימ‰
(‡ ,‡)

י˘ לב‡ר כ˙וב ז‰ ב„רך ‰חסי„ו˙:

˙ו"‡  (ר‡‰  חסי„ו˙  בספרי  מ˜ומו˙  בריבוי  מבו‡ר 
ומ˜יים  ˘מחי'  ‰‡ל˜י  ˘‰‡ור  ובכ"מ),   .„ עו,  מ˘פטים 

˘‰ו‡  ˘ל ‰˜ב"‰,  בחינ˙ "˘ם"  ר˜  ‡˙ ‰עולם, ‰ו‡ 
‰‡ר‰ בלב„, ו‡ינו עˆם ומ‰ו˙ ‰בור‡ עˆמו. וכמ‡מר 
"מלך ˘מו נ˜ר‡ עלי‰ם", ˘ר˜ ˘מו ˘ל ‰מלך נ˜ר‡ 
על מ„ינ˙ו, ו‰רי ‰˘ם ‡ינו ˜˘ור למ‰ו˙ו ˘ל ‰נ˜ר‡ 
יוכל  ˘‰זול˙  כ„י  ר˜  ‰ו‡  ‰˘ם  ענין  וכל  ז‰,  ב˘ם 
עˆמו  ˘‰ו‡  ‰˜ב"‰  ‡ˆל  ‰ו‡  וכן  עמו.  ל‰˙˜˘ר 
ערך  ˘ום  ל‰נבר‡ים  ו‡ין  מ‰נבר‡ים,  ומוב„ל  ˜„ו˘ 
‡ליו, ור˜ "˘מו" ‰ו‡ ‰מחי' ו‰מ˜יים ‡˙ ‰נבר‡ים.

ממעל  ‡ל˜‰  "חל˜  ‰ן  י˘ר‡ל  נ˘מו˙  ו‰נ‰, 
‡ין  ‰נבר‡ים  ˘כל  כמו  ולכן  רפ"ב),  (˙ני‡  ממ˘" 
ל‚בי  ערך  ל‰ם  ‡ין  כן  י˙',  ‰בור‡  ל‚בי  ערך  ל‰ם 
נ˘מו˙ י˘ר‡ל, וכל ‰נבר‡ים ‡ין ל‰ם ˙פיס‡ ומו˘‚ 
בחינ˙   – ‰‡ר‰  ר˜  ‰˜ב"‰,  ˘‡ˆל  וכמו  בי˘ר‡ל. 
‰נ‰  ‰עולם,   ˙‡ ל‰חיו˙  י˙'  ממנו  נמ˘כ˙   – "˘ם" 
‰רי  ב‚וף,  מ‰נ˘מ‰  ˘נמ˘ך  ˘מ‰  בי˘ר‡ל,  ‰ו‡  כן 
ל‰כיל  כלי  ‡ינו  ˘‰‚וף  כיון  מ‰נ˘מ‰,  ‰‡ר‰  ר˜  ז‰ 

‡˙ עˆם ‰נ˘מ‰.

ועל פי ז‰ י˘ לומר ˘ענין ז‰ נרמז בפסו˜ "ו‡ל‰ 
˘ר˜ ‰"˘מו˙",  מˆרימ‰",  י˘ר‡ל ‰ב‡ים  בני  ˘מו˙ 
‰‡ר‰ ˘ל נ˘מו˙ י˘ר‡ל, ב‡ו למˆרים – לעולם ‰ז‰ 
יכול‰  עˆם ‰נ˘מ‰ ‡ינ‰  בפרט, ‡בל  ול‰‚לו˙  בכלל 

לבו‡ ב‚לו˙.

ז‰  ‰רי  ‚לו˙,  ˙˙כן  ל‡  עˆמ‰  ˘בנ˘מ‰  וכיון 
˘י‰י‰  ב‚וף,  ‰מלוב˘˙  ‰נ˘מ‰  ב‰‡ר˙  כח  נו˙ן 
ו‰‰ס˙רים  מ‰‰עלמו˙  ל‰˙פעל  ˘ל‡  ‰˙ו˜ף  ב‰ 

ול‰˘‡ר ב˘לימו˙ ‚ם בירי„˙‰ למט‰ ב‚לו˙.

וזו‰י ‰ור‡‰ נˆחי˙, לכל „ור ומ˜ום:

‰‚לו˙,  ˘ל  ˜˘ים  ‰יו˙ר  ובמˆבים  ‰זמנים  בכל 
˘‡סור  ובו„‡י  ל‰˙ייר‡,  לו  ˘‡ין  ל„ע˙,  י‰ו„י  ˆריך 
לו ל‰˙יי‡˘ ח"ו, כיון ˘‰עˆם ˘ל י‰ו„י ‰ו‡ ‡ף פעם 
ל‡ ב‚לו˙, ועליו ל‡ יכול ‡ף ‡ח„ ל‰עלים ול‰ס˙יר.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 845 ו‡ילך)

דרוש ואגדה
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