
‚úיון ˙רנב
ער˘"˜ פר˘˙ ˘ופטים ‰'˙˘ע"ח

"‰יר‡ ורך ‰úבב" - מ„וע ú‡ כפ˘וטו?

חוב˙ "ע˘‰ úך רב"

נ‡מנו˙ ‰בע"„ במי˙‰ ומú˜ו˙

כוחו ˘ú ‚רעין



בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ˘ופטים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙רנב), 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



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰‡חריו˙ בעי˜ר 
על ע˜ר˙ ‰בי˙

מפרע‰,  ˘נפטרו  ב˘ע‰  ˘‡ז,  כ˘ם 
˘מח˙  ומרים, ‰י˙‰  רבינו  מ˘‰  בזמן 
מ˘מח˙  יו˙ר  ‰רב‰  ‚„ול‰  ‰נ˘ים 
"חיו"  ‰‚זיר‰   ˙‡ ˘‚ם  כיון  ‰‡נ˘ים, 
‰‡מ‰ו˙ יו˙ר מ‡˘ר ‰‡בו˙ – כן ‰ו‡ 
‚ם ע˙‰, ˘‰ן ‚זיר˙ פרע‰, ובמיל‡ ‚ם 
מ‰‚זיר‰,  כ˘נפטרים  ˘ב‡‰  ‰˘מח‰ 

מור‚˘ים יו˙ר ‡ˆל נ˘י י˘ר‡ל.

בחל˜ו ‰‚„ול ˘ל ‰יום – ל‡ נמˆ‡ 
˘נמˆ‡  בזמן  ו‡פילו  בבי˙,  ‰בעל 
כל-כך  מ˙מסר  ‡ינו  ‡ז  ‚ם   – בבי˙ 

לחינוך ‰יל„ים כמו ‰‡˘‰.

זו  ‰י‡  ‰י‰ו„י',   ‰˘‡‰ ל‡י„ך, 
˘י‰י',  ככל  מוס˙ר  בפרע‰,  ˘לוחמ˙ 
˘יבו‡  טוב‰"  "י„י„ו˙  ˆור˙  וב‡יזו 

‡לי',

לכך  ו˙בי‡  ˘˙נˆח,  מובטח  ו‡ז 
 ‰‡‚  ‰‡‚"  – וי‰„ו˙)  (˙ור‰   "'‰"˘
בים".  רמ‰   – ורוכבו  סוס  (ו‰‰יפך) 

ב˙ופים  ב˘מח‰,  נע˘‰  ז‰  וענין 
י˙רו,  לפר˘˙  עוברים  וכך  ובמחולו˙, 
˘יכולים  כיון  ‰˙ור‰,  ˜בל˙  פר˘˙ 

לומר "בנינו ערבים בע„ינו".

לכ‡ו"‡  ‰ור‡‰  ‰ו‡  לעיל  ‰‡מור 
ל‡   – לח˘ו˘  ממ‰  ˘‡ין  מי˘ר‡ל, 
מ‰‚זירו˙.  ול‡  מ‰נילוס  ל‡  מפרע‰, 
 – י‰ו„י ‡מי˙י  ב˙ו˜ף  ר˜ ‰ולכים  ‡ם 
˘ם  ו˘י‰י'  במˆרים,  ל‰ימˆ‡  יכולים 
‰‚זירו˙,  כל  עם  מˆרים,  מלך  פרע‰ 
ו‡עפ"כ ‡ין ז‰ ˘ייך כלל ליל„יו: ‰ו‡ 
˘‰י‡  ‰˙ור‰,  ב„רך  יל„יו   ˙‡ יוליך 
‰„רך ˘˙בי‡ ‡ו˙ם ‡ל ‰חיים, ל‡ ר˜ 
חיים בעולם ‰ב‡ ‡ל‡ ‚ם חיים בעולם 

‰ז‰.

˘ב‰  ב„רך  יל„יו   ˙‡ יוליך  ‰ו‡ 
‡ל˜י  ו‡נו‰ו  ‡-לי  "ז‰  לומר:  יוכלו 
ב‡ו˙‰  ילכו  ‰ם  ו‡רוממנ‰ו",  ‡בי 

‰„רך ˘ב‰ ‰ולכים ‰ורי‰ם.

˘יכולים  זו‰י ‰נח˙ ‰‡מי˙י˙  ו‰רי 
ל˜בל מ‰יל„ים.

(י' ˘בט ˙˘י"ח)

י˘ר‡ל, ˘ילכו ל˜ר‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו, במ‰ר‰ בימינו.

(י' ˘בט ˙˘י"ח) מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‰יר‡ ורך ‰לבב – מ„וע ל‡ כפ˘וטו?

מ„וע ‰כרז˙ "מי ‰‡י˘ ‰יר‡" – ‰י‡ בסוף? / בין "ˆ‰ל˙ ‰סוסים" ל"˜˘רי ‰מלחמ‰" / 
בי‡ור ˘ני פירו˘י ר˘"י על "‰יר‡ ורך ‰לבב" ו‰˜ו˘י ˘י˘ בכל ‡ח„ מ‰ם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 121 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘וטרים – ‚ם בחו"ל? / ‰טל˙ מס ו‡יסור ריבוי כסף וז‰ב

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חוב˙ "ע˘‰ לך רב"

מטר˙ ‰מלך: "מור‡‰ ˘ל מלכו˙" ‡ו "מ˘כמו ומעל‰ ‚בו‰ מכל ‰עם" / לעורר יר‡˙ 
˘מיים ‡ו ל‰˘י‚ מ„ר‚ו˙ נ˘‚בו˙ / "וירע ‰„בר בעיני ˘מו‡ל" – ˘‡ינם יר‡ים ‡˙ ‰' 
מיים פ˘וט‰ / "ע˘‰ לך רב" – בי‚יע‰  מכח עˆמם / "מ‡ן מלכי רבנן" – ‚ם עבור יר‡˙̆ 

ו‚ם בכפי'

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 104 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
זמן ˘˜ולט ומכפר / "עיר מ˜לט" ליו˘ב ‡ו‰ל

טז חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בטעם ‰„ין „‡ין נ‡מנ˙ ‰ו„‡˙ בע"„ במי˙‰ ומל˜ו˙

י˜˘‰ על מ˘"כ ‰ר„ב"ז „‰ו‡ מ˘ום ˘‡ין נפ˘ו ˘ל ‡„ם ˜ניינו, „לכ‡ו' ‚ם ממונו ‡ינו 
ל‡„ם  ˘י˘  בעלו˙  ‚„ר  יב‡ר   / ומלו‡‰"   ıל‰' ‰‡ר"„ מ˜ר‡  בברכו˙  כ„‡מרי'  ˜ניינו 
˘‰‚וף  ב„בר  ר˜  ברכו˙ ‰נ‰נין ‰ו‡  יב‡ר ‰‡ „חיוב  ועפ"ז  מנפ˘ו,  ˘נ‡  ומ‡י  בממונו 

נ‰נ‰ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 106 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
כוחו ˘ל ‚רעין

‰ (˘ופטים כ, יט) ∆„ ָ ּׂ̆ ‰ַ ı י ָ‰ָ‡ָ„ם ע≈ ƒּכ

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
ר‡˘ ‰חייל - עבור ˙ליי˙ ‰רוב‰

יָך (˘ופטים כ, ‡) ב∆ י¿ ָחָמ‰ ַעל ‡… ל¿ ƒַלּמ ‡ ≈̂ ≈̇ י  ƒּכ

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

הירא ורך הלבב – מדוע לא 
כפשוטו?

מדוע הכרזת "מי האיש הירא" – היא בסוף? / בין "צהלת הסוסים" ל"קשרי 
המלחמה" / ביאור שני פירושי רש"י על "הירא ורך הלבב" והקושי שיש בכל אחד 

מהם 

ול‡  לבי˙ו  וי˘וב  ילך  ורך ‰לבב  מי ‰‡י˘ ‰יר‡  ל„בר ‡ל ‰עם,  ‰˘וטרים  "ויספו 
ימס ‡˙ לבב ‡חיו כלבבו" (פר˘˙נו כ, ח). ובפירו˘ ר˘"י מע˙י˜ ‡˙ ‰˙יבו˙ "‰יר‡ ורך 
‰מלחמ‰  ב˜˘רי  לעמו„  יכול  ˘‡ינו  כמ˘מעו,  ‡ומר:  ע˜יב‡  "רבי  ומפר˘:  ‰לבב", 
לו  ˙ל˙‰  ולכך  ˘בי„ו;  מעבירו˙  ‰יר‡  ‡ומר:  ‰‚לילי  יוסי  רבי  ˘לופ‰.  חרב  ולר‡ו˙ 
˙ור‰ לחזור על בי˙ וכרם ו‡˘‰, לכסו˙ על ‰חוזרים ב˘ביל עבירו˙ ˘בי„ם, ˘ל‡ יבינו 

˘‰ם בעלי עביר‰. ו‰רו‡‰ו חוזר ‡ומר ˘מ‡ בנ‰ בי˙, ‡ו נטע כרם, ‡ו ‡ר˘ ‡˘‰".

וי˘ ל‰בין בכוונ˙ ר˘"י: 

˘כ‡˘ר  ‰מובן,  „בר  ז‰ו  ‰סבר‰;  „ור˘  ‡ינו  ‰לבב"  ורך  "‰יר‡  ענין  לכ‡ור‰,   (1
ר˘"י  נ„ר˘  בכלל  למ‰  כן,  ו‡ם   – ופח„  מור‡  בו  ˘מ˙עורר  מי  י˘  למלחמ‰  יוˆ‡ים 

לפר˘ ‡˙ „ברי ‰כ˙וב, ‰רי ‰ם מובנים מעˆמם! 

לומר  לו  ‰י'  ‰כ˙וב,  כוונ˙   ˙‡ ל‰„י‡  לפר˘  רוˆ‰  ר˘"י  ‡ם  ‡פילו  ועו„:  ז‡˙   (2
"˘‡ינו  ולב‡ר:  ל‰‡ריך  ‰וˆרך  ‡יפו‡  למ‰  כמ˘מעו";  ‰לבב,  ורך  "‰יר‡   – ב˜יˆור 

יכול לעמו„ ב˜˘רי ‰מלחמ‰ ולר‡ו˙ חרב ˘לופ‰"? 

3) ובעי˜ר ˜˘‰: למ‰ ל‡ ‰ס˙פ˜ ר˘"י בפירו˘ ‰כ˙וב "כמ˘מעו" – וכ„רכו לפר˘ 
‰כ˙וב פ˘וטו כמ˘מעו – ‡ל‡ ‰בי‡ פירו˘ נוסף, "‰יר‡ מעבירו˙ ˘בי„ו", ˘‰ו‡ ‰רי 

חי„ו˘ ‚„ול ל‚בי ‰מ˘מעו˙ ‰פ˘וט‰ ˘ל ‰כ˙וב? 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

‰‚זיר‰  לחומר˙  מ‚יעים  ‡ינם  מבו‚רים,  ‡נ˘ים  על  מטיל  ‰רע  ˘‰יˆר  ‰‚זירו˙  ˘כל 
˘‰יˆר ‰רע מטיל על יל„ים ˜טנים.

מ‰˘כנ‰  ‰טובים",  מ"‰י„י„ים  מ˙פעלים  ל‡  מ"פרע‰",  מ˙פעלים  ל‡  כ‡˘ר  ‡בל, 
לומ„ים  ˘˘ם  לי˘יב‰,  לח„ר,  בנך  ˘ולח˙ ‡˙  כיˆ„ ‰נך  בבי˙ ‰סמוך, ‰טוענ˙:  ˘‚ר‰ 
˙ור‰, ˘‰י‡ ב˙ ˘ל˘ וחˆי ‡לפי ˘נים, ˙ור‰ ˘ני˙נ‰ במ„בר ˘ממ‰, בזמן ˘ע„יין ל‡ 

‰י' "ר„יו", "טלפון", ו‡פילו ל‡ ‰י' "עי˙ון" בבו˜ר ל"מו„‰ ‡ני"...

ב"מ‡‰  בעמ„נו  ע˙‰,  ‡בל  כז‰.  חינוך  עם  לחיו˙  ‡פ˘ר  ‰י'   – ‰י‡  טוענ˙   – בעבר 
‡פ˘ר  ‡י   – ו"˙רבו˙"  ל"˜י„מ‰"  ˘זכינו  ל‡חר  סענטורי"),  ("טווענטיעט  ‰ע˘רים" 

ל‰˘‡ר "מיו˘נים".

י˙יר‰ מזו, לפעמים מ˙לב˘ "פרע‰" בלבו˘ ˘ל ˜„ו˘‰, וטוען: ‰ו‡יל ורˆונך ˘בנך 
י˙ן ממון רב לˆ„˜‰ בכלל ולי˘יבו˙ בפרט, עליך ל‰בטיח ˘י‰י' "‚ביר", ולכן ‰˘ליכי 
ל‰'  ל‡  "‡˘ר  ו‰"מיי˜ל'ס",  ‰"„ז˘ַ‡ן'ס"  כל  כמו  ˘י‰י'  ע˘י  ‰פרנס‰,  נ‰ר  ‡ל  ‡ו˙ו 

‰מ‰", ו‡ז ˙וכלי ל˜וו˙ ˘י˙ן כסף עבור י˘יבו˙ וח„רים.

– לפועל ‡נו רו‡ים ˘ר˜ "פרע‰" מ˙פרנס מז‰. ו‡ילו לי‰ו„ים ‡ין מז‰ ˘ום ˙ועל˙. –

י˘ ל„ע˙ ‡˙ ‰‡מ˙, ˘‚זיר‰ זו ב‡‰ מ‡ו˙ו "פרע‰", ‡ל‡ ˘בי„עו ˘‡ם יבו‡ ויˆוו‰ 
זוּפעˆע"),  זיי„ענע   ‡ַ") מ˘י  ˘ל  ב‡יˆטל‡  מ˙לב˘ ‰ו‡  לו,  י˘מעו  ל‡  עביר‰,  לע˘ו˙ 
‰יל„ים   ˙‡ למסור  י˘  ולכן  ל‰חז˜˙‰,  לממון  וז˜ו˜  ‚„ול‰  י˘יב‰  לו  ˘י˘  ו‡ומר 
עבור  ‚„ול‰  י˘יב‰  לבנו˙  ביכל˙ו  י‰י'  ו‡ז  ול"סָ‡נ„עי-ס˜ול",  ל"ּפָ‡בלי˜-ס˜ול" 

"מל‡כים"...

ל‰בחין מ‡יפ‰ ב‡ ‰טענ‰ 
כ‡˘ר מבחינים בעו„ מוע„ ˘עˆ‰ זו ב‡‰ מ"פרע‰", מ‰"˜לו‚ינ˜ער" ˘‡ומר "‰ב‰ 
מנ˘מו˙  מי‰„ו˙,  ר"ל,  ופליט,  ˘רי„  י˘‡ר  ˘ל‡  ˘רוˆ‰  ממי  ירב‰",  פן   – לו  נ˙חכמ‰ 

י˘ר‡ל, ועי"ז ‚ם מ‰‚ופים „י˘ר‡ל,

חמ˘  ב‚יל  לחפ˘ "˙כלי˙ים"  מפסי˜ים  לבטל ‡˙ ‰‚זיר‰,  י‰ו„י  ב˙ו˜ף  ומ˙מסרים 
‡מונ‰  מ˙וך  ועומ„ים  ˘נים,  ˘מונ‰-ע˘ר‰  ‡ו  ˘נים  ˘לו˘-ע˘ר‰  ˘נים,  ˘בע  ˘נים, 

ובטחון ב‰˜ב"‰,

כי "רבו˙ מח˘בו˙ בלב ‡י˘" (כלומר ˘‡ינן מבי‡ו˙ ˙ועל˙, כיון ˘‰ן "רבו˙" ול‡ 
"יחי„", "יחי„ו ˘ל עולם"), "ועˆ˙ ‰' ‰י‡ ˙˜ום" ("‰י‡" – ל˘ון יחי„), כיון ˘‰˜ב"‰ 
‰ו‡ בעל-‰בי˙ ל‡ ר˜ ב˘מים ‡ל‡ ‚ם ב‡רı, במ˜ום ˘בו נמˆ‡˙ ‰י‡, עם בעל‰ ויל„י',

‰רי בי„ע‰ ז‡˙ – ל‡ זו בלב„ ˘‡ינ‰ מ˙פעל˙ מ˘כנ˙‰, ‡ל‡ ‡„רב‰ – ‰י‡ פועל˙ 
יל„י  ‡לפי  ע˘רו˙  מעמי„ים  וכך  "פרע‰",  מי„י  יל„י'   ˙‡ ˙ˆיל  ‰י‡  ˘‚ם  ˘כנ˙‰,  על 
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ו‰רי "‰ו˜˘‰ כל ‰˙ור‰ כול‰ ל˙פילין" – כ„ברי ‰רבי, ˘‰˘פח‰ ˘בבי˙ יו„ע˙ ˘‡ין 
˙ור‰,  ולומ„  יו˘ב  ˘‰ח˙ן  כיון   ,ıל‰חו ˘בין ‰בי˙  ב„פי˜˙ ‰„ל˙, ‰„ל˙  ל‰רעי˘  ל‰ 
ו‰יינו, ˘‡ף ˘‡ין ל‰ ˘ייכו˙ וי„יע‰ כלל בענין ז‰, מ"מ, י˘ ל‰ יר‡‰ ˘פועל˙ ‡ˆל‰ 
ביטול במˆי‡ו˙ ("זי ווערט ‡ויס מˆי‡ו˙ פון טיר-˜לַ‡ּפערין"), כ„י ˘י‰ו„י יוכל ללמו„ 

˙ור‰ במנוח‰.

לכל  נˆחי  ענין  ˘ז‰ו  פ˘וט,  ו‚ם  מובן  מעˆמו  ‰רי  ב˙ור‰,  נ˜בע  ז‰  ˘ס„ר  וכיון 
‰מ˜ומו˙ ולכל ‰זמנים, ‚ם ב˘נ˙ ˙˘י"ח, ב‡רˆו˙-‰ברי˙ ובכל ˘‡ר ‰מ„ינו˙ – ˘ז‰ו 

‰ס„ר ‰מ‡ו˘ר, ˘מבי‡ ‡ו˘ר רוחני ו‚ם עו˘ר ‚˘מי.

‚זיר˙ פרע‰ "‰י‡ור‰ ˙˘ליכו‰ו"
˘נ˜ו„˙‰  ˙˘ליכו‰ו",  ‰י‡ור‰  ‰ילו„  ‰בן  „"כל  ‰‚זיר‰  ‡ו„ו˙  פעם  „ובר  ...כבר 

ו˙וכנ‰ – י˘ בכל „ור ובכל מ„ינ‰, ‚ם ב„ורנו ובמ„ינ˙נו.

ב˘ע‰ ˘נול„ יל„ י‰ו„י, וע"פ ס„ר ‰חיים ‰י‰ו„י מ˙חילים מי„ לחנכו ב„רך ‰˙ור‰ 
ו‰מˆוו˙ – ‡זי ב‡ פרע‰ מלך מˆרים, „‰יינו ‰‰נ‰‚‰ ‰˘לט˙ ("„י בעל-‰בי˙'˘˜ייט") 
˘ל ‰מ„ינ‰, וטוען: נול„ ע˙‰ יל„, ˘בבו‡ ‰זמן יינ˘‡ ויˆטרך לספ˜ פרנס˙ ‰בי˙, ולכן 
כבר מיל„ו˙ו י˘ ל‰˘ליכו בנ‰ר ‰נו˙ן פרנס‰ (כל ‰מזון ו‰פרנס‰ ˘ל מˆרים ‰י' ˙לוי 

בי‡ור – נ‰ר ‰נילוס), ˘יטבול ויטבע בנ‰ר.

‰עולם   ˙‡ "‰זן  ˘‰ו‡  ‰˜ב"‰,  עם  מיל„ו˙ו,  כבר  ‰יל„,   ˙‡ ל˜˘ר  ‰ˆורך  ˙מור˙ 
כולו בטובו בחן בחס„ וברחמים", ב‡ופן ˘ל כבו„ ומנוח‰,

˘כן,  פרנס‰,  ל‰˘י‚  י‰ו„י  ˘ל  ‰יחי„‰  ‰„רך  ‰י‡  ‰˜ב"‰)  עם  (‰‰˙˜˘רו˙  ˘זו   –
"ו‡˙ם  נ‡מר  בי˘ר‡ל  ‰רי  ‰נילוס,  נ‰ר  בחו˜י  ‰פרנס‰  ˙לוי'  ‰‚ויים  ‡ˆל  ‡ם  ‡פילו 
‰˜ב"‰,  עם  עˆמם  מ˜˘רים  ˘י˘ר‡ל  עי"ז  ‰יום",  כולכם  חיים  ‡ל˜יכם  ב‰'  ‰„ב˜ים 
ע"י ז‰ חיים ‰ם, ועי"ז י˘ ל‰ם ‚ם פרנס‰, כיון ˘"מ‡ן „י‰יב חיי י‰יב מזוני": ‰˜ב"‰, 

‰נו˙ן חיים, נו˙ן ‚ם פרנס‰, לו ל‡˘˙ו ולבניו –

˙מור˙ ז‡˙, מ˘ליכים ‡˙ ‰יל„ים ‡ל ‰נ‰ר, ˘מנ˙˜ ‡ו˙ם ל‡ ר˜ מחיי‰ם ‰רוחניים, 
לחיו˙  י˘ר‡ל  ˘ל  ‰יחי„‰  ‰„רך  כ‡מור,  ˘‰רי,  ‰פ˘וט,  במובן  מחיי‰ם  ‚ם  ‡ל‡ 

ול‰˙פרנס ‰י‡ ע"י ‰‰˙˜˘רו˙ עם ‰˜ב"‰.

‰˙ור‰ מספ˜˙ ‚ם ב"מ‡‰ ‰ע˘רים"
‰˜ו„מו˙  ‰‚זירו˙  כל  מˆרים,  ‚לו˙  ˘‰י‡  מ˙ן-˙ור‰,  ˜ו„ם  ˘‰י˙‰  ˘ב‚לו˙  וכ˘ם 
ל‡ ‰‚יעו לחומר˙ ‰‚זיר‰ "כל ‰בן ‰ילו„ ‰י‡ור‰ ˙˘ליכו‰ו" – כן ‚ם ב‚לו˙ ‰נוכחי˙, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. ובי‡ור ‰ענין: 

מובנו˙  ˘‰ן   – ‰לבב"  ורך  "‰יר‡  ‰˙יבו˙  עˆם   ˙‡ לפר˘  (ר˜)  ‡ינ‰  ר˘"י  כוונ˙ 
‰יטב מˆ„ עˆמן, לל‡ ˆורך בפירו˘ מיוח„ – ‡ל‡ ליי˘ב ˜ו˘י‡ כללי˙ בפ˘ט ‰פר˘‰: 

‰‰כרז‰  ‰י‡   – לבי˙ו"  וי˘וב  ילך  ‰לבב  ורך  ‰יר‡  ‰‡י˘  "מי   – זו  ‰כרז‰  ‰נ‰ 
‰‡חרונ‰ בס„ר ‰כ˙וב כ‡ן; 

לפני כן ב‡ו˙ ˘˙י ‰כרזו˙ נוספו˙: ‡) "ונ‚˘ ‰כ‰ן ו„בר ‡ל ‰עם, ו‡מר ‡לי‰ם ˘מע 
י˘ר‡ל ‡˙ם ˜רבים ‰יום על ‡ויביכם, ‡ל ירך לבבכם ‡ל ˙יר‡ו ו‡ל ˙חפזו ו‡ל ˙ערˆו 
ול‡  ח„˘  בי˙  בנ‰  מי ‰‡י˘ ‡˘ר  ל‡מר,  ב) "ו„ברו ‰˘וטרים ‡ל ‰עם  ו‚ו';  מפני‰ם" 
פן  לבי˙ו  וי˘וב  ילך  ל˜ח‰,  ול‡  חיללו . . ‡˘ר ‡ר˘ ‡˘‰  ול‡  כרם  נטע  חנכו . . ‡˘ר 
ימו˙ במלחמ‰ ו‚ו'" – ור˜ ‡חר כך ב‡‰ ‰‰כרז‰ „י„ן: "ויספו ‰˘וטרים ל„בר ‡ל ‰עם, 

מי ‰‡י˘ ‰יר‡ ורך ‰לבב ילך וי˘וב לבי˙ו ול‡ ימס ‡˙ לבב ‡חיו כלבבו". 

בסכנ‰  מעמי„  יוˆ‡ ‡ל ‰מלחמ‰, ‰ו‡  ורך ‰לבב"  כ‡˘ר "‰יר‡  ו‰„בר ˜˘‰ – ‰רי 
ימס ‡˙  "ול‡  ˘‰כ˙וב ‡ומר:  וכפי  מ‰לך ‰מלחמ‰,  כללו˙  ו‡˙  ˘‡ר ‡נ˘י ‰חיל   ˙‡
לבב ‡חיו כלבבו". ‡ם כן, ‰כרז‰ זו ‰י˙‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ר‡˘ונ‰ בס„ר ‰„ברים, ˘‰רי 
- "ויספו  בלב„  (כ‡ילו ‰י‡ ‰וספ‰  בסוף  ר˜  מכריזים ‡ו˙‰  ולמ‰  ביו˙ר,  עי˜רי˙  ‰י‡ 

‰˘וטרים")?

וז‰ו ˘‰וˆרך ר˘"י לפר˘ ל‰„י‡ ‡˙ כוונ˙ ‰כ˙וב, ו‰‡ריך לומר ˘‰כוונ‰ ‰י‡ למי 
˘ע„  במי  ‰ו‡  ‰מ„ובר  ˘לופ‰":  חרב  ולר‡ו˙  ‰מלחמ‰  ב˜˘רי  לעמו„  יכול  "˘‡ינו 
ו‰ו‡  ˘ע˙ ‰מלחמ‰  מ˙˜רב˙  כ‡˘ר  עכ˘יו –  ר˜  ליר‡  מ˙חיל  ו‰ו‡  ל‡ ‰˙ייר‡,  ע˙‰ 
רו‡‰ בפועל ‡˙ ‰"חרב ˘לופ‰"; ומ˘ום כך „חו ‡˙ ‰‰כרז‰ ˘ל "מי ‰‡י˘ ‰יר‡" ע„ 
‰סוף, סמוך מ‡„ ליˆי‡‰ למלחמ‰ ממ˘, כ„י ˘י˘וב ‚ם ‡י˘ ז‰, ˘יר‡˙ו מ˙עורר˙ ר˜ 

ע˙‰. 

וˆ‰ל˙  ‰˙ריסים  ‰‚פ˙  מפני  ‰י‡  ˘‰יר‡‰  מפר˘  ‡ינו  ר˘"י  מ„וע  יובן  ז‰  [ולפי 
‰סוסים כו' (˘‰זכיר לפני כן בפסו˜ ‚), כי ˆ‰ל˙ ‰סוסים וכו' ‰יינו בע˙ ‰מלחמ‰ ‚ופ‡, 
ובמיל‡, ‚ם בסוף ‰‰כרזו˙ ע„יין ‡ין ‰י„יעו˙ על „ברים ‡ל‰ מפחי„ו˙ ‡˙ ‰יר‡ יו˙ר 

מ‡˘ר לפני כן; 

מ„, ‡) "˘מ˙˜˘רים  סוט‰  ר˘"י  (כ„ברי  ˘פירו˘ו  ענין "˜˘רי ‰מלחמ‰",  כן  ˘‡ין  מ‰ 
יˆי‡˙ם  טרם  עו„  ‰רי   – ˘לופ‰"  "חרב  וכן  ‡ויבים",  יפרי„ום  ˘ל‡  ˆפופים  לעמו„ 
יר‡‰  לעורר  ‰„בר  עלול  ולכן  ˘לופו˙,  ובחרבו˙  ˆפופים  לעמו„  מ˙˜˘רים  מ‰ספר 

מיוח„˙ כבר ע˙‰ בע˙ ‰‰כרזו˙]. 

‚. ‡ולם פירו˘ ז‰ ‡ינו ח„ וחל˜, כי בפ˘טו˙ כל ˘לו˘ ‰‰כרזו˙ – "‡ל ירך לבבכם", 
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זו  ‰וכרזו   – ‰יר‡"  ‰‡י˘  "מי   ,"‰˘‡ ‡ר˘   .  . כרם  נטע   .  . בי˙  בנ‰  ‡˘ר  ‰‡י˘  "מי 
ע„יין  כן  ו‡ם  כך ‡˙ ‰מור‡,  כל  ל‰‚„יל  ביני‰ן „בר ‰עלול  ול‡ ‰י'  בסמיכו˙,  זו  ‡חר 
מס˙בר יו˙ר ‰י' ל‰˜„ים ‡˙ ‰‰כרז‰ "מי ‰‡י˘ ‰יר‡ ורך ‰לבב" ל‰יו˙ ר‡˘ונ‰ ב‚לל 

ח˘יבו˙‰. 

מעבירו˙  פירו˘ו "‰יר‡  ורך ‰לבב"  ˘"‰יר‡  נוסף,  פירו˘  ומבי‡  ר˘"י  מוסיף  ולכן 
˘בי„ו" – ו‰ו‡ מסביר, ˘ז‰ ‰טעם ˘‰חזיר‰ ‰˙ור‰ ‡˙ מי ˘נטע כרם וכו', כ„י "לכסו˙ 
מבו‡ר  ז‰  ולפי  עביר‰";  בעלי  ˘‰ם  יבינו  ˘ל‡  ˘בי„ם,  עבירו˙  ב˘ביל  ‰חוזרים  על 
‰י˙‰  זו  ‰כרז‰  ‡ם  כי   – לבסוף  ‰לבב"  ורך  "‰יר‡  ˘ל  ‰‰כרז‰   ˙‡ „חו  למ‰  ‰יטב 
ר‡˘ונ‰, ‰רי ˘‰יו מבינים ˘‡לו ˘חוזרים ‰ם בעלי ‰עביר‰ [ו‚ם ‡ם בפועל ‰יו בעלי 
עביר‰ חוזרים ר˜ ‡חרי ˘‡ר ‰‰כרזו˙, ‰רי מי„ כ˘מכריזים "מי ‰‡י˘ ‰יר‡ ורך ‰לבב" 

ניכר על בעלי עביר‰ ˘מכינים עˆמם לחזור]. 

ולכן ˜ו„ם כל ‰כריזו על חזר˙ם ˘ל מי ˘בנ‰ בי˙, נטע כרם ו‡ר˘ ‡˘‰, ור˜ ‡חר כך 
מעבירו˙  י˙ביי˘ ‰יר‡  ל‡  ז‰  בס„ר  כי „ו˜‡  ˘בי„ם,  מעבירו˙  ˘ל ‰יר‡ים  חזר˙ם  על 

˘בי„ו לחזור, כי ‰רו‡‰ ‡ו˙ו חוזר י˙ל‰ ˘‰ו‡ חוזר ב‚לל ‰‰כרזו˙ ‰˜ו„מו˙.  

יו˙ר   - ‰‰כרזו˙  ס„ר  ‰יטב  מובן  ‰˘ני  ‰פירו˘  ˘לפי  למרו˙  כן,  פי  על  ‡ף  ‡ולם 
מ‡˘ר לפי ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון – סוף סוף, ‰רי פירו˘ ז‰ ‡ינו "כמ˘מעו", ˘‰רי מ˘מעו˙ 
פ˘ט ‰כ˙וב ‰י‡ ˘‰‡„ם יר‡ מפני ‰מלחמ‰ עˆמ‰, ולכן ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון ו‰עי˜רי ‰ו‡ 
„ו˜‡ ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון: "‰יר‡ ורך ‰לבב כמ˘מעו, ˘‡ינו יכול לעמו„ ב˜˘רי ‰מלחמ‰ 

ולר‡ו˙ חרב ˘לופ‰". 

„. וב„רך ‰„רו˘ י˘ ל‰וסיף בבי‡ור ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון, ˘נ‡מר על י„י רבי ע˜יב‡ – 
˘‰טעם ˘ל‡ ˜יבל ‡˙ ‰פירו˘ ˘"‰יר‡ ורך ‰לבב" ‰ו‡ "‰יר‡ מעבירו˙ ˘בי„ו", ‡ל‡ 
כנ"ל  ˘פיר,  כך  כל  ס„ר ‰כ˙ובים  ז‰ ‡ין  ˘לפי  [למרו˙  ‰˘‡יר ‡˙ ‰כ˙וב "כמ˘מעו" 
ב‡רוכ‰] ‰ו‡ מ˘ום „ל˘יט˙י' ‡זיל (ועפ"ז יומ˙˜ ˘ר˘"י „יי˜ ל‰בי‡ ‡˙ ‰„ברים ב˘ם 

‡ומרם, ‡ף ˘‡ין „רכו בכך, לרמוז ˘י˘ בז‰ ענין ˘ל "ל˘יט˙י'"):

 – ˘ב˜י'   ‰"„ (ר˘"י  י˘ר‡ל"   ˙‡ לזכו˙  "ר‚יל  ˘‰ו‡ ‰י'  ע˜יב‡  רבי  על  חז"ל ‡ומרים 
זיכ‰ ‡ו˙ו  ˙˘וב‰, ‰ו‡  ˘ל  ˙נוע‰  בי‰ו„י  ע˜יב‡  רבי  ר‡‰  כ‡˘ר  ולכן,  ב).  סנ‰„רין ˜י, 

מי„. 

ולכן ‡ליב‡ „רבי ע˜יב‡, ‡ם י‰ו„י ‰ו‡ "יר‡ מעבירו˙ ˘בי„ו", ‰רי ז‰ עˆמו מוכיח 
עלי'  עונ˘  ל˜בל  ר‡וי  ˘‰ו‡  כך  כ„י  ע„  רע,  „בר  ‰י‡  ˘‰עביר‰  ‰יטב  מר‚י˘  ˘‰ו‡ 

ו‰ו‡ מפח„ מפני ז‰; ו‰רי ז‰ ענין ˘ל חרט‰ על ‰עביר‰ – ‰ר‰ור ˙˘וב‰.

ו‚ם כ‡˘ר לפעמים ‡ינו מוˆ‡ ‡ומı בנפ˘ו כ„י לפרו˘ מחט‡יו בפועל, ‰רי ‰חסרון 
‰ו‡ בכחו˙ ‰‚לויים, ˘ב‰ם ל‡ נ‚ע‰ ‰‰˙עוררו˙ „עˆם ‰נפ˘ ע„ כ„י לפעול בו ˘יפרו˘ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

חז"ל  במ„ר˘י  מˆינו  מוסר:  בספרי  ווָ‡רט")  ˘ַ‡רפער   ‡ַ") חריף  פ˙‚ם  י˘  כך  על   –
פרנס˙ו  ‰רי   – עˆוב  ‰ו‡  למ‰  ‰נח˘   ˙‡ ˘ו‡לים  ז‰  ועל  ˙מי„.  עˆוב  ‰ו‡  ˘‰נח˘ 
לחמו"  יחסר  "פן  ˘חו˘˘  ומ˘יב ‰נח˘,  חייך"?  ימי  כל  ˙‡כל  ˘"עפר  כיון  מובטח˙, 

...!ıל‡חרי ˘יכל‰ ‡˙ ‰עפר ˘ל כל כ„ור ‰‡ר

ומז‰ מ˘˙ל˘ל ב‡ופן „˜ יו˙ר ‡ו ב‡ופן ‚ס יו˙ר – ˘י˘נ‰ ‰„‡‚‰ "פן יחסר לחמו", 
כיון  ומˆוו˙י',  ˙ור‰  מעניני  לבטל  לר‡˘ ˆריכים  לכל  ל‰בטיח ‡˙ ‰פרנס‰, ‰נ‰  וכ„י 
בעו‰"ז  ו‡פילו  בעו‰"ז ‰חומרי  ˙ועל˙  לו  ל‰בי‡  יכולים  ˘עניני ‰˙ומ"ˆ  רו‡‰  ˘‡ינו 

‰‚˘מי.

ברכ˙  ˘ל  בברכ‰ ‰ר‡˘ונ‰  מ"˘  ˘יו„עים  ב‡ופן  בנ"י ‰ו‡  ס„ר ‰חיים ‡ˆל  ‡מנם, 
‰מזון (˘‰י‡ ברכ‰ כללי˙, ˘לכל ‰„עו˙ חיוב‰ מן ‰˙ור‰), ברכ˙ ‰זן – ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ 
יעזור  ל‡  ע"י „‡‚˙ו,  ˘‰‡„ם  כך,  וברחמים",  בחס„  בחן  בטובו  כולו  "‰זן ‡˙ ‰עולם 

מ‡ומ‰ במל‡כ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ל‰מˆי‡ לו פרנס˙ו ופרנס˙ בני בי˙ו.

וכפי ˘ר‡ו במוח˘ בזמן ירי„˙ ‰מן – כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ "מ˘‰ ˙י˜ן לי˘ר‡ל ברכ˙ ‰זן 
ב˘ע‰ ˘יר„ ל‰ם ‰מן" – ˘ירי„˙ ‰מן "מן ‰˘מים" ‰י˙‰ "„בר יום ביומו", כך, ˘בכל 
‰י'  ו‡עפ"כ,  ל‡,  ו˙ו  בלב„,  ‡ח„  יום  עבור  סעו„ו˙  ˘˙י  מזון  לו  ˘י˘  י‰ו„י  י„ע  יום 
לו  ימˆי‡  בבו˜ר  ˘למחר˙  וו„‡ו˙,  מ˙וך  וב˘לימו˙: "‰זן ‡˙ ‰כל",  ב˙מימו˙  מברך 
‰˜ב"‰ "על פ˙ח בי˙ו" – ‡ם ר˜ י˙נ‰‚ כˆ„י˜ – ‡˙ ‰מזון ‰„רו˘ לו, ב‡ופן ˘"‰ממעיט 

ל‡ ‰חסיר".

וע‡כו"כ בימינו ‡לו, ˘‡ין לך מי ˘נמˆ‡ במעמ„ ומˆב כמו „ור ‡וכלי ‰מן, ˘˜יבלו 
‡˙ ‰˙ור‰ ‚ם עבור כל ‰„ורו˙ ˘ל‡חרי‰ם, ˘‰י' ל‰ם ר˜ מזון ליום ‡ח„, ˘˙י סעו„ו˙!

˙וˆ‡ו˙ ‰חינוך ˘ל ביטחון ב‰˜ב"‰
ו‰בן  מחנכים ‡˙ ‰ב˙  לחמו", ‡זי  יחסר  "פן  ב„‡‚‰  ˘˜ועים  וכ‡˘ר ‰‰ורים ‡ינם 
ב‡ופן ˘‰ם יו„עים ˘י˘ ל‰ם על מי לסמוך – על ‰˜ב"‰, ו‰רי ‰˜ב"‰ ‡ינו מו‚בל ח"ו 
ב‰˘כל‰ ˘רוכ˘ים ב"˜ַ‡לע„ז˘", ‡ו ב˘‡ר ‰ענינים כיו"ב ˘י˘ ˘חו˘בים ˘זו‰י ‰„רך 
‰יחי„‰ עבור פרנס‰; ‰˜ב"‰ יכול לי˙ן פרנס‰ ב‰רחב‰, ו˘ל‡ בערך, למי ˘‡ינו מרב‰ 

ב˘טו˙, ו‡פילו ‡ינו מרב‰ בסחור‰ – יו˙ר ממי ˘י˘ לו ‰רב‰ ˘טו˙ ו‰רב‰ סחור‰...

וכ‡˘ר מחנכים ‡˙ ‰יל„ים ב‡ופן כז‰, ‰נ‰ בבו‡ ‰זמן ˘ˆריכים לחפ˘ ח˙ן ‡ו כל‰ 
– מביטים על ‰עי˜ר, ול‡ על ‰טפל, ו‡ז, ‰עי˜ר מבי‡ עמו ‚ם ‡˙ ‰טפל, כמ"˘ "‡ורך 

ימים בימינ‰ ב˘מ‡ל‰ עו˘ר וכבו„" (כפ˘וטם), פרנס‰ ב‰רחב‰.

כל  "ור‡ו  מ"˘  ע"„   – בבי˙  ˘נמˆ‡ים  ‡ינם-י‰ו„ים  על  ‡פילו  ‰י‡  ˘‰פעול‰  וע„ 
˙פילין,  למˆו˙  בנו‚ע  חז"ל  ˘„ר˘ו  כפי  ממך",  ויר‡ו  עליך  נ˜ר‡  ˘ם ‰'  כי   ıעמי ‰‡ר



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

לא ללמוד מה'נחש'!
בעבר גם השפחה שבבית לא הפריעה ללימוד התורה / אין לדאוג לפרנסה כמו 

ה'נחש' / ע"י חינוך לביטחון בהקב"ה מגדלים דור של לומדי תורה / גזירת פרעה 
להשליך את הילדים ל"נילוס" / 

חיים  ˘כ‡˘ר „ובר ‡ו„ו˙  וע„  מכל ‰ענינים.  למעל‰  ˘‰˙ור‰ ‰י˙‰  פעם ‰י' ‰ס„ר 
˘ל‡חרי ‰ח˙ונ‰  ובוו„‡ו˙  בפ˘יטו˙  מונח  לר‡˘ ‰י'  לכל  ני˘ו‡ין, ‰נ‰  חיי  מסו„רים, 
מ˘ני  ‰‰ורים  על   – לפרנס‰  ובנו‚ע  זמן,  מ˘ך  ‰˙ור‰  בלימו„  לעסו˜  ‰‡ברך  ˆריך 
ל‰יו˙  ויוכל  „‡‚˙ ‰פרנס‰,  מˆ„  בלבול  י‰י'  ˘ל‡  ˘י‰י',  ב‡יז‰ ‡ופן  ל„‡ו‚  ‰ˆ„„ים 

לימו„ ‰˙ור‰ בט‰ר‰ ובמנוח‰.

‚ם  ר˜ ‡ˆל ‰‰ורים, ‡ל‡  ל‡  – ‰י˙‰  מו"ח ‡„מו"ר]  [כ"˜  – ‡מר ‰רבי  זו  ‰ר‚˘‰ 
‡ˆל ‰ˆעירים, ‰ן ‰בחור ו‰ן ‰בחור‰, ‰ן ‰ח˙ן ו‰ן ‰כל‰, ˘‚ם ‰ם י„עו ˘זו‰י ‰˙כלי˙ 

בחיים.

‰„פי˜‰  ע"י  ל‰רעי˘  ˘‡ין  י„ע‰  ל‰ב„יל,  ˘בבי˙,  ‰˘פח‰  ˘‡פילו  סיים,  ו‰רבי 
כל ‰בי˙ ‰ו‡ –  ˘ל  לבלבל ‡ו˙ו; ‰עי˜ר  ו‡ין  ולומ„,  יו˘ב  ˘‰ח˙ן ‰ח„˘  כיון  ב„ל˙, 

ני˘ו‡י ‰ב˙ ל‡ברך ˘לומ„ ˙ור‰ ל˘מ‰, מבלי לח˘וב ‡ו„ו˙ עניני ˙כלי˙.

˘˙‰י'  ובכ„י  פ˙‡ום.  לפ˙ע  ˘נע˘‰  בעולם  „בר  לך  ‡ין  פ˘וט,  ו‚ם  כמובן  ו‰נ‰ 
‰ר‚˘‰ ‰נ"ל בבי˙ ובבני ‰מ˘פח‰  – י˘ ל˜בוע ול‰˘רי˘ ‡˙ מ„˙ ‰בטחון ב‰˘י"˙.

מ˙נ‰‚ים ב„רך 'נח˘ ‰˜„מוני'
וב‰˜„מ‰:

י˘נם ‰ורים ˘מ˙‰לכים יומם וליל‰ מ˙וך „‡‚‰ "פן יחסר לחמו".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

מחט‡יו בפועל; ‡בל מ‰ ˘‰ר‰ר ב˙˘וב‰ ו‰בין ב‰˙עוררו˙ כללי˙ ˘‰עביר‰ ‰י‡ „בר 
רע ומזי˜ כו', ˘‰˙עוררו˙ זו ‰י‡ מעˆם ‰נפ˘ – ‰ו‡ ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙.

ולכן ‡ין רבי ע˜יב‡ מפר˘ ˘"‰יר‡ ורך ‰לבב" ‰ו‡ "‰יר‡ מעבירו˙ ˘בי„ו", כי לפי 
ז‰  ˘בי„ו" ‰רי  מעבירו˙  "יר‡  י˘ר‡ל" ‡ם ‰ו‡ ‡כן  "לזכו˙ ‡˙  ע˜יב‡  רבי  ˘ל  „רכו 
עˆמו נח˘ב כמו ‰˙עוררו˙ ˙˘וב‰, ו‡ם כן, על י„י ‰יר‡‰ עˆמ‰ מ˙כפרו˙ ‰"עבירו˙ 

˘בי„ו", ו˘וב ‡ין לו ליר‡ מ‰ליכ‰ במלחמ‰.

ˆריך  כו',  מעל˙‰  כל  למרו˙  זו,  כללי˙  ‰˙עוררו˙  ˘ל‡חר  ברור  ˘למע˘‰,  [‡ל‡ 
‰‡„ם ל‰מ˘יך ול‰˙עורר ב‰˙עוררו˙ פרטי˙ ולפרו˘ מחט‡יו בפועל ממ˘ – 

‡ל‡  לב„  ע˜יב‡  רבי  בפירו˘  ‰ס˙פ˜  ˘ל‡  ר˘"י,  „ברי  ב‰מ˘ך  ‰רמז  ˘ז‰ו  וי"ל 
‰מ˘יך ו‰בי‡ ‡˙ ז‰ ˘"‰יר‡ מעבירו˙ ˘בי„ו" ˆריך לחזור מן ‰מלחמ‰, ‰יינו, ˘סוף 
סוף ‰מס˜נ‰ ‰י‡ ˘ˆריך לחזור ב˙˘וב‰ ממ˘, וע„יין י˘ לו לפח„ כו' כל זמן ˘ל‡ ˘ב 

מחט‡יו בפועל. 

ועל י„י ˘י‰ו„ים מ˙עוררים ב˙˘וב‰, ‰ן ב‰˙עוררו˙ כללי˙ ו‰ן ב‰˙עוררו˙ פרטי˙, 
זוכים לכ˙יב‰ וח˙ימ‰ טוב‰ ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰, ‰ן טוב כללי ו‰ן טוב בכל ‰פרטים].



פניניםפנינים

הטלת מס ואיסור 
ריבוי כסף וזהב

וכסף וז‰ב ל‡ ירב‰ לו מ‡ו„
(יז, יז)

מˆינו  ממ˘ל˙ו  ו˙ו˜ף  ‰מלך  לסמכו˙  בנו‚ע 
(רמב"ם  ‰עם"  על  מס  לי˙ן  למלך  י˘  "ר˘ו˙  „מח„ 
לעˆמו  ל‰רבו˙  לו  ‡סור  ומ‡י„ך  מלכים)  מ‰ל'  רפ"„ 

כסף וז‰ב, ולכ‡ור‰ ‡יך י˙ווכו ‰„ברים?

וי˘ לב‡ר בז‰:

בי˙  ˘ˆריכים  ענינים  כמ‰  י˘נם  ˙ור˙נו  ע"פ „ין 
ו‰ו‡  ל‰ם,  ל˘מוע  יחוייב  ˘‰ˆבור  בכ„י  לע˘ו˙  „ין 
˘ל  ˙ו˜פו  וז‰ו  ‰עם.  על  ו‡רנונ‡  מס  ב‰טל˙  ‰„ין 
מלך, ˘‡ין ˆריך בי˙ „ין לכך ‡ל‡ ‰ו‡ בעˆמו יכול 
ר˘ו˙  לו  י˘  ˘‰מלך  ‰ענינים  וכ˘‡ר  בז‰  לע˘ו˙ 
‰ל'  ברמב"ם  ‰ם  ומפורטים  בעˆמו,  ז‰  לע˘ו˙ 
נכנס  ˘‰מס  מעˆמו  ומובן  וב˘‡ר ‰מ˜ומו˙.  מלכים 

לר˘ו˙ו ˘ל ‰מלך ובי„ו לחל˜ו כפי ר‡ו˙ עיניו.

כפי  מ‰ם  יו˙ר  ועו„   - מי˘ר‡ל  ‡ח„  ˘ככל  ‡ל‡ 
˘‰מלך "לבו ‰ו‡  ובפרט  עליו,  ‚ו„ל ‰‡חריו˙ ‡˘ר 
לב כל ˜‰ל י˘ר‡ל" (רמב"ם ˘ם פ"‚ ‰"ו) - ˆריך ‰מלך 
כפי  ‰כספים  לחל˜  ו‰יינו,  ב‡מונ‰,  ˙פ˜י„ו  לע˘ו˙ 
לעˆמו  ו‚ם  וכו',  ועב„יו  לˆב‡  מˆב ‰מלוכ‰  „רי˘˙ 
˘‰רי ‡פילו  לבטל‰,  „בר  י‰י'  ˘ל‡  ב‡ופן  ולעניניו 
ו‡ם  ‡סור,  כו'  לפניו   ıר ל‰יו˙  פנוי  ‡ח„  ב"סוס 

‰וסיף לו˜‰" (רמב"ם ˘ם ‰"‚).

לו  י˘  ‰˙ור‰  „יני  ע"פ  י˘ר‡ל  ˘מלך  ונמˆ‡, 
ל‰יו˙  מחייב˙ו  ˘‰˙ור‰  ‡ל‡  ביו˙ר,  ‚„ול  ˘לטון 
˘‡ינם  ענינים  לעˆמו  ל‰רבו˙  ול‡  ‡„ם  מכל  ˘פל 
‰מ„ינ‰  ˘לום  ב˘ביל  ‰‰כרחי˙  ל‡ימ˙ו  מוכרחים 
וכו' (ויעויין ‚"כ בס' „רך מˆו˙יך ל‰ˆמח ˆ„˜ מˆו˙ 
‰מלך  במינוי  ‰מכוין  "ענין  ו‡ילך)   ‡ (˜ח,  מלך  מינוי 
עיין  ל‰'",  בטילים  ‰י˘ר‡ל  י‰יו  י„ו  ועל  ˘בו  ‰ו‡ 
בס'   - ‰מלך  סמכו˙  ע"„  ור‡‰  ב‡ריכו˙,  „בריו  ˘ם 

˙ור˙ נבי‡ים למ‰ר"ı חיו˙).

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˜מח)

שוטרים – גם בחו"ל?
˘ופטים ו˘וטרים ˙˙ן לך בכל ˘עריך
(טז, יח)

˜עו.  מ"ע  ל‰רמב"ם  בס‰מ"ˆ  (מוב‡  בספרי  ‡י˙‡ 
מינוי  ˘מˆו˙  כט)),  ל‰,  (מסעי  זוט‡  בספרי  לפנינו 

˘נ‡מר  ממ‰  ל‰  וילפינן  בחו"ל,  ‚ם  ‰י‡  ˘ופטים 
 ."ıל‡ר בחוˆ‰  (‚ם)   – מו˘בו˙יכם  ˘ם) "בכל  (מסעי 

בחו"ל  נו‰‚˙ ‚"כ  ˘וטרים  מינוי  מˆו˙  לעיין ‡י  וי˘ 
‡ו ר˜ מינוי ˘ופטים לחו„.

ממ‰  בחו"ל  נו‰‚  ˘‡ינו  ל‰וכיח  י˘  ולכ‡ור‰ 
"מנין  ב)  טז,  ובסנ‰„רין  פר˘˙נו  (רי˘  בספרי  „‡י˙‡ 
˙"ל  ˘וטרים  כו',  ˙"ל  לי˘ר‡ל  ˘ופטים  ˘מעמי„ין 
ו‡"כ  ל˘וטרים,  מיוח„  לימו„  „ˆריך  ומ˘מע  כו'", 
בחו"ל  ‚ם  „נו‰‚  ילפינן  „מיני'  מו˘בו˙יכם"  "בכל 
ול‡  ב˘ופטים,  ר˜  מ„בר  ‰רי  ˘ם),  וספרי   .‡ ז,  (מכו˙ 

ב˘וטרים.

‡מנם, י˘ ל‰וכיח „‚ם מינוי ˘וטרים נו‰‚ בחו"ל 
ע"פ מ‰ ˘מˆינו ˘כל מוני ‰מˆו˙ מנו מינוי ˘ופטים 
˘לכ‡ור‰  יו˜˘‰,  כ‡ן  „‚ם  ‡ח˙,  במˆו‰  ו˘וטרים 
˘ונו˙,  מˆוו˙  ˘˙י  ˘‰ן  מ˘מע  מל˘ון ‰ספרי ‰נ"ל 

ו‡מ‡י ל‡ נמנו כ˘˙י מˆו˙?

לרס"‚  לס‰מ"ˆ  פערל‡  ‰רי"פ  (בי‡ור  בז‰  ו˙ירˆו 
˙רי"‚  על  ˘י˜  מ‰ר"ם  ‚ם  ור‡‰  בסופ‰.   '‡ פר˘‰  פר˘יו˙ 

פר˘˙נו)  (רי˘  בספרי  ˘‡מרו  מ‰  ע"פ   (‡ˆ˙ מˆ‡  מˆו˙ 

‡ין  ˘וטרים  ‡ין  ‡ם  ˘ופטים  י˘  ˘וטרים  י˘  "‡ם 
˘ופטים", וב˙נחומ‡ (פר˘˙נו ב) ‡מר ר' ‡לעזר "‡ם 
ר"‡  „‡ין  מוכח  ˘ם  (וביל"˘  ˘ופט"  ˘וטר ‡ין  ‡ין 
חול˜ על ‰˙"˜). ולכן נמנו כמˆו‰ ‡ח˙, כי ‰˘ופטים 
רי˘  ‡ו‰"ח  ‚ם  (ר‡‰  ז‰   ˙‡ ז‰  מעכבים  ו‰˘וטרים 
י‡)  ˘ר˘  ˘ר˘ים  (בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  כמ"˘  פר˘˙נו), 
‡ח˙  במˆו‰  נמנין  ז‡"ז  מעכבים  ‰מˆו‰  חל˜י  „‡ם 

(ור‡‰ ל˜ו"˘ חל"„ עמ' 103 ו‡ילך ˘˙ירı ב‡ו"‡).

בחו"ל,  נו‰‚  ˘וטרים  מינוי  ˘‚ם  מובן  ועפ"ז 
‚ם  ˘י‰יו  מוכרח  ˘ופטים  ˘ממנים  מ˜ום  בכל  כי 
˘וטרים. וכן מוכח ‚ם מפ˘טו˙ ל˘ון ‰רמב"ם בספר 
י˘ר‡ל  לכל  ב"„  ˘ממנים  "מנין  ˜עו)  (מ"ע  ‰מˆוו˙ 
בין  נו‰‚ין  ‰„ינין  ‡ל‰  כו'  ו˘וטרים  ˘ופטים  ˙"ל 

ב‡רı בין בחו"ל". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 380 ‰ע' 3)

עיונים וביאורים קצרים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

מחנו˙ ˘ל מטילי פˆˆו˙. ˙פ˜י„ם ˘ל מטילי ‰פˆˆו˙ ‰ו‡ ל‰טיל פˆˆו˙. י˘נן פˆˆו˙ 
י„],  רימוני  [כ‚ון  בי„  פˆˆו˙ ‰מוטלו˙  י˘נן  מכל ‰סו‚ים,  י˘  ב‡רסנל  ו‚„ולו˙.  ˜טנו˙ 
[כ‚ון  ˙ו˙ח  י„י  על  פˆˆו˙ ‰מוטלו˙  [כ‚ון ˜ליעים],  רוב‰  ב‡מˆעו˙  פˆˆו˙ ‰מוטלו˙ 

פ‚זים]. 

‰חייל מ˙‰לך טעון פˆˆו˙ - ו‰ר‡‰ בי„יו ‰˜„ו˘ו˙, ח‚ור סביב, ח‚ור‰ בˆ„ - ו‰ר‡‰ 
ב‡לכסון בימין, ח‚ור‰ בˆ„ ז‰ - ו‰ר‡‰ ב‡לכסון ב˘מ‡ל.

 ıˆי˙פו ˘‡ם  ויו„ע  נפ˘  במסירו˙  ‰ולך  ‰ו‡  עליו,  ˘מˆווים  מ‰  מבˆע  ‰חייל 
בסביב˙ו ˜ליע ˜טן, עלול ‰ו‡ עˆמו ל‰יפ‚ע ‡נו˘ו˙.

‰ח‚ור‰  נ˘י‡˙  ב˘ביל  ר˜  ר‡˘  י˘  ˘לחייל  ‡ומרים,  ‰יו  פעם  ר‡˘.  ‡ין  לחייל 
ו‰רוב‰, ו‡ו˙ו "‡ין-לו-ר‡˘" ממל‡ ‡˙ ˙פ˜י„ו במסירו˙ נפ˘ וב˘מח‰.

‰י' חייל מלחמ˙י ו˙‰י' ‚נרל מלחמ˙י
‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ סיפר ‡ז, ˘‰י' פעם בפטרבור‚ ובי˜ר במ˜ום בו מ˙‡מנים 

‰חיילים. ‰ו‡ עמ„ ˘ם במ˘ך ˘ע‰ ˘לימ‰ ו‰˙בונן בנע˘‰.

בר‡˘ ˆוע„ ‰‚נרל, ‰ו‡ בוער כולו, פניו ל‰בים, ובעיניו מסו‚ל למעוך ‚וי רוסי כמו 
‰ו‡  ‡„ום),  (‚ב˙ון  '˜ומ‡ט˘'  כמו  ‡„ום  ‰ו‡  סוס.  על  רוכב  ˜ˆין  ˆוע„  ‡חריו  זבוב. 
בוער ‰סוס. ‡חרי‰ם ˆוע„ים  ל‚נרל  ומ˙ח˙  בוער˙ ‰‡„מ‰  לסוס  מ˙ח˙  סוס,  על  רוכב 

‰חיילים בˆע„ מ„ו„ ו˘˜ול.

‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ‡ומר: ‰˙בוננ˙י ‰יטב, ו‰‚ע˙י למס˜נ‰ ˘כך ˆריכים לחנך, 
וז‰ נ˜ר‡ חינוך.

‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ‡ומר לי: ‡˙‰ בן יחי„ ‡ˆלי, י‚ע˙י עליך רבו˙, ‰˘˙מ˘˙י 
ב‰רב‰ כוחו˙, ‰רב‰ „מעו˙, פעל˙י. ‰י' חייל ˜רבי ו˙‰י' ‚נרל ˜רבי.

עם  לˆ‡˙  י˘  ל˜רב  ‡בל  במ˙˜ני-„מ‰,  מ˙‡מנים  ‡מנם  לחיילים.  ז˜ו˜  ‚נרל  ברם, 
‡נ˘ים חיים.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˘י"˙ עמ' 378 ו‡ילך)
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חייל ‰נו ˙מי„ חייל, ‚ם כ˘י˘ן ‰רי ‰ו‡ חייל
נ"ע]  ‰ר˘"ב  ‡„מו"ר  [כ"˜  ‡בי  לי  ‡מר  [‰רוסי],  לˆב‡  ל‰˙ייˆב  ˆריך  כ˘‰יי˙י 

˘י˘נם כמ‰ וכמ‰ ענינים בעבו„˙ ‰ˆב‡ ˘מ‡„ נחוı ל˜בוע ‡ו˙ם בעבו„˙ ‰'. 

חייל ‡ינו מˆי‡ו˙ לעˆמו, כל מˆי‡ו˙ו וכל זמנו ‰ם ˜ו„˘ לעבו„‰. 

‰נו  כ˘י˘ן  ו‚ם  כ˘מ„בר  חייל,   - ברחוב  ‰ולך  חייל,   - ‡וכל  חייל,  ˙מי„  ‰נו  חייל 

חייל, נר„ם חייל ומ˙עורר חייל. 

מיוח„ים  ממונים  וי˘נם  חייל,  ל‰יו˙  ללמו„  ‰ו‡  ביו˙ר  ‰˜˘ים  ‰„ברים  ‡ח„ 

‰מוכ˘רים ללמ„ ולחנך ‡˙ ‰חייל. 

כל חסי„ ‰ו‡ חייל עוב„ ‰'.

‰רבי [‡„מו"ר ‰ז˜ן] ‡מר, ˘חסי„ו˙ פעל‰ ˘‚ם בז‰ נמנים ‚זע ‰חסי„ים על ‰כלל, 

ול‡ מן ‰˜ו˘י לעורר ‡ו˙ם ל˜בל על עˆמם עול מלכו˙ ˘מים. 

כל חסי„ ‰ו‡ עוב„ ‰', וכל חסי„ י˘ לו ‰מ„ריך ˘לו, ˘‰עמי„ו ב˜רן ˙ור‰ ו‡ור‰.

(˙ר‚ום מלי˜וטי „יבורים ח"ב עמ' 698 ו‡ילך - לי˜וטי „יבורים ‡-ב ‰מ˙ור‚ם לל‰"˜ עמ' 456 ו‡ילך)

ב‡נ˘י  ˙מי„.  מוכן  ‰חייל  י˘ן  ˘‰ו‡  ב˘ע‰  ‚ם  ˙מי„,  ומזומנים  מוכנים  חיל  ‡נ˘י 

חיל ‰רי ‰˜טן ˘ב˜טנים ו‰‚„ול ˘ב‚„ולים מ˙נ‰‚ים ר˜ על פי פ˜ו„ו˙, עו˘ים ר˜ מ‰ 

˘מˆווים לע˘ו˙, ‰ענין ˘ל "למ‰" ‡ינו ˜יים. ‡נ˘י חיל יו„עים „בר ‡ח„, ‰ו‡ מוכרח 

לנˆח. ‡ין ‰ו‡ חו˘ב ˘ום „בר, ר˜ ˘‰ו‡ ינˆח, וז‰ ‡כן עוזר לו לנˆח.

ב‡נ˘י חיל ‰רי ‡˙ ‰ע˘י' עו˘ים ‰חיילים ו‡˙ ‡ו˙ו˙ ‰‰ˆטיינו˙ מ˜בלים ‰‚נרלים.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‰ עמ' 115 ו‡ילך - ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‰ ‰מ˙ור‚ם לל‰"˜ עמ' ˜ט-˜י)

ר‡˘ו ˘ל ‰חייל מיוע„ ל˙פ˜י„ ‡ח„ 
- נ˘י‡˙ ‰ח‚ור‰ ו‰רוב‰

חינוכי ‰פרטי ‡ˆל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב] ‰חל ב˘נים ˙ר"נ-˙רנ"‡.

בזמני ‰‰˙ווע„ויו˙ ‰י' ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ מ„בר ב‡י„י˘ ˘‚ם יל„ ˜טן ‰בין 

ל˘ון   - מעורב˙  ‰י˙‰  כבר  ˙רנ"„  ‡י„י˘,  כולו  ˘ל  ‰˘נ‰  ‰ס˙יימ‰  ˙רנ"‚  מל‰.  כל 

‰˜ו„˘ ו‡י„י˘, ו[‰מלים] ב‡י„י˘ ‰יו [בבחינ˙] "‡˙וון זעירין", ‡ו˙יו˙ ˜טנו˙, ˘ח„רו 

בחריˆי ‰לב.

‡ז „יבר ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ˘בˆב‡ ‰מלחמ‰ י˘נם מחנו˙ מיוח„ים ‰נ˜ר‡ים 

י

חובת "עשה לך רב"
מטרת המלך: "מוראה של מלכות" או "משכמו ומעלה גבוה מכל העם" / לעורר 
יראת שמיים או להשיג מדרגות נשגבות / "וירע הדבר בעיני שמואל" – שאינם 
יראים את ה' מכח עצמם / "מאן מלכי רבנן" – גם עבור יראת שמיים פשוטה / 

"עשה לך רב" – ביגיעה וגם בכפי'

˙˘ים  טו) "˘ום  (יז,  בפר˘˙נו  ˙ור‰  ב‡רˆם, ˆיוו˙‰  י˘ר‡ל  בני  ס„ר ‰נ‰‚˙  ‡ו„ו˙ 
עליך מלך". מˆוו˙ מינוי מלך ‰י‡ מˆוו‰ נעלי˙ וח˘וב‰, ו‰י‡ מנוי' בין ˘לו˘ ‰מˆוו˙ 

˘"נˆטוו י˘ר‡ל בכניס˙ן ל‡רı" (סנ‰„רין כ, ב).

ו‰נ‰, בימי ˘מו‡ל פנו ‡ליו בני י˘ר‡ל ובי˜˘ו למנו˙ עלי‰ם מלך, ו˘מו‡ל ל‡ ‰י' 
ו‡ף ‰˜ב"‰ ˜בל  מלך",  לנו  ˙נ‰  כ‡˘ר ‡מרו  ˘מו‡ל  בעיני  מכך – "וירע ‰„בר  מרוˆ‰ 

על ב˜˘˙ם "כי ‡ו˙י מ‡סו" ו‚ו' (˘מו‡ל ‡ ח, ‰ ו‡ילך).

‰מˆוו˙  מן  ו‰י‡  ‰˙ור‰,  מן  מˆו‰  ‰י‡  מלך  ˘מינוי  מכיוון  ‰˜ו˘י‡:  וי„וע‰ 
י˘ר‡ל  בני  מב˜˘˙  מרוˆ‰  ˘מו‡ל  ‰י'  ל‡  מ„וע   ,ıל‡ר בכניס˙ן  ˘נˆטוו  ‰מיוח„ו˙ 
למנו˙ ל‰ם מלך, ו‡יך טען ‰˘י"˙ ˘ב˜˘˙ם למינוי מלך מור‰ על כך ˘"‡ו˙י מ‡סו"? 
ר„"˜  ע‰"פ.  פר˘˙נו  י˜ר  כלי  מפר˘ים.  כו"כ  ˙ירוˆי  מבי‡  ו˘ם  ‰ע˘ירי",  "‰ספ˜  פר˘˙נו  [‡ברבנ‡ל 

˘"‡ ח, ‰. ועו„].

‚ם י˘ ל˙מו‰ ל‡י„ך ‚יס‡, ‡ם ‡כן ב‡ו˙ו ‰זמן ‰י' מינוי מלך עניין בל˙י רˆוי, מ„וע 
י˘ר‡ל  בני  לב˜˘˙  ל‰יע˙ר   – ב˜ולם"  "˘מע  ל˘מו‡ל  ‰˘י"˙  ‰ור‰  עניין  ˘ל  בסופו 

ולמנו˙ עלי‰ם מלך?

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יינ‰ ˘ל ˙ור‰
החסידות דרך עלל הפרשה בעניני ביאורים
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מטר˙ ‰מלך: "מור‡‰ ˘ל מלכו˙" ‡ו 
"מ˘כמו ומעל‰ ‚בו‰ מכל ‰עם"

בספר  ב‡ורך  ר‡‰  ל˜מן  ‰ב‡  (בכל  מזו  למעל‰  זו   – מלך  מינוי  במˆוו˙  י˘  מטרו˙  ˘˙י 

‰מˆוו˙ ("„רך מˆוו˙יך") ל‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜ מˆו˙ מינוי מלך פ"‡ ופ"‚):

‡. כ‡˘ר ‡ין מלך, ‡זי ‡י˘ ‰י˘ר בעיניו יע˘‰, וכפי ˘‡מרו חז"ל ˘"‡למל‡ מור‡‰ 

˘˙‰י'  פועל  ‰מלכו˙  מור‡  מ"ב).  פ"‚  (‡בו˙  בלעו"  חיים  רע‰ו   ˙‡ ‡י˘  מלכו˙)  (˘ל 

ר‡וי  כיˆ„  ב˘כלם  ‰יטב  מבינים  ‰מ„ינ‰  בני  כ‡˘ר  ו‚ם  כר‡וי.  ‰מ„ינ‰  בני  ‰נ‰‚˙ 

יר‡˙  ור˜  לט),  טו,  ˘לח  (ר˘"י  חומ„"  ו‰לב  רו‡‰  "‰עין  כי  בכך,  „י  ‡ין  ‰ל‡  ל‰˙נ‰‚, 

‰מלך פועל˙ על נ˙יניו ˘ילכו ב„רך ‰י˘ר.

ו‰רי  ליבם,  נטיו˙  על  ˘ולט  ˘במוחם  ˘‰˘כל  במˆב  בני ‰מ„ינ‰  עומ„ים  כ‡˘ר  ב. 

ל‰ם ˆורך  לכ‡ור‰ ‡ין  ליר‡˙ ‰מלכו˙, ‡זי  ל‰ז„˜˜  בל‡  ב„רך ‰י˘ר ‚ם  מ˙נ‰‚ים  ‰ם 

במלך.

‰ו‡  מלך  מלך".  עליך  ˙˘ים  "˘ום  בˆוו˙‰  ˙ור‰  „יבר‰  כנ‚„ם  ‚ם  כן,  פי  על  ו‡ף 

מכל ‰עם"  ומעל‰ ‚בו‰  ב˘‡ול "מ˘כמו  ˘נ‡מר  וכמו  י˘ר‡ל,  בני  מכל  ומרומם  נעל‰ 

(ר‡‰  בני ‡„ם  ל˘‡ר  ביחס  ונעלים  מרוממים  נפ˘ו ‰מ‰  ˘כוחו˙  ו‰יינו  ב),  ט,  (˘מו‡ל ‡ 

‡ור ‰˙ור‰ בר‡˘י˙ ח"„ עמ' 1528. ועו„). וממיל‡ ז˜ו˜ים בני י˘ר‡ל למלך, כי י˘נם ענינים 

נעלים  „ברים  ˘‰ם  מ‡חר  ל‰˙נ‰‚,  ‡יך  ול‰כריע  ל‰בין  מ‚ע˙  י˘ר‡ל  בני  „ע˙  ˘‡ין 

מ„ריך ‡ו˙ם  ומרומם, ‰רי ‰ו‡  נעל‰  ל‰יו˙ו  ור˜ ‰מלך,  י˘ר‡ל.  רוב  ˘ל  ˘כלם  בערך 

ומור‰ ל‰ם ‡˙ ‡˘ר יע˘ון ב‡ו˙ם עניינים.

לעורר יר‡˙ ˘מיים, ‡ו ל‰˘י‚ מ„ר‚ו˙ נ˘‚בו˙
כ‡˘ר מעמי˜ים ומעיינים בפנימיו˙ עניינו ˘ל מלך י˘ר‡ל ברוחניו˙, מוˆ‡ים ‚ם כן 

˘י˘נם ˘ני עניינים ב˙פ˜י„ו ‰רוחני ˘ל ‰מלך, מעין ˘ני ‰עניינים ˘נ˙ב‡רו למעל‰:

˘ל  ˙פ˜י„ו  ו‡ין  מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰.  מלך  י˘ר‡ל ‰ו‡  בני  ˘ל  ‡. ‰מלך ‰‡מ˙י 

בני  נר‚˘˙ ‡ˆל  ˘˙‰י'  י˙'  מלכו˙ו  ל‚לו˙ ‡˙  עלי‰ם ‡ל‡  ממנים  ˘‰ם  ו„ם  ב˘ר  מלך 

י˘ר‡ל כולם.

נ˘פע˙  חיו˙ם  כל  ‡˘ר  ויו„עים  מ‡מינים,  בני  מ‡מינים  ‰ם  עˆמם  מˆ„  י‰ו„ים 

ממלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ו‰כר‰ זו ˆריכ‰ לפעול ב‰ם ‰˙בטלו˙ כלפיו. ‡מנם, לפעמים י˘ 

חסרון ב‰˙בטלו˙ מחמ˙ מעמ„ם ומˆבם ˘ל בני י˘ר‡ל, ו‡זי ז˜ו˜ים ‰ם למור‡ מלכו˙ 

ב˘ר ו„ם ˘ב‡מˆעו˙ו י‚יעו ליר‡‰ ‡˙ ‰בור‡ י˙' וי˙בטלו לפניו.

ב. כ‡˘ר בני י˘ר‡ל נמˆ‡ים במעמ„ ומˆב רˆוי, ו‰ם בטלים ‡ל ‰בור‡ י˙"˘ על י„י 

כב

ראש החייל - עבור תליית הרובה
סיפורים והוראות מעבודת אנשי החיל וצבא המלחמה, המוסיפים לקח בעבודת 

האדם לקונו, ומכשירים את איש ישראל להיות חייל בצבא השי"ת

יָך ב∆ י¿ ָחָמ‰ ַעל ‡… ל¿ ƒַלּמ ‡ ≈̂ ≈̇ י  ƒּכ

(˘ופטים כ, ‡)

‰‚נרל יו„ע „בר נוסף - ל‰˙ח˘ב ברˆינו˙ ‰מˆב
 ,"˜„ˆ "ˆמח  ‰ר‰"˜  ‡‡זמו"ר  כ"˜  ‰ו„  „‡רע‡"1,  מלכו˙‡  כעין  „ר˜יע  "מלכו˙‡ 

לו ‡ח„ ‰חיילים,  - ‡מר  פטרבור‚  לי„   - ב˜ר‡נ˘ט‡ט  כ˘בי˜ר ‡˙ ‰חיילים ‰י‰ו„יים 

˘מלחמ‰ ל‡ מנˆחים ב„מעו˙ ‡ל‡ ב˘יר לכ˙.

ז‡˙  ר˜  יו„ע  חייל  חייל.  ז‰ו  כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר‰"˜ ‰"ˆמח ˆ„˜":  כך ‰ו„  על  ‡מר 

‚ם  ‰ולך  ‰ו‡  ‰רי   - ללכ˙  מˆוו‰  ‰‚נרל  ל‚נרל,  לˆיי˙  עליו  יו„ע.  ‰ו‡  ‡ין  מז‰  ויו˙ר 

למ˜ום ˘ל סכנ‰. יו˙ר מכך ‡ין ‰ו‡ יו„ע. וללכ˙ ‰ו‡ ‰ולך ב˘יר לכ˙ ול‡ ב„מעו˙. 

ברם, ‰‚נרל יו„ע „בר נוסף. ‚ם ‰‚נרל ‰ולך בסכנ‰, ‚ם ‰ו‡ ‰ולך עם ˘יר ‰לכ˙, ‡ך 

‰‚נרל יו„ע עו„ „בר, ו‰ו‡ ל‰˙ח˘ב ברˆינו˙ ‰מˆב, „בר ˘„ור˘ ממנו – „מעו˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‰ עמ' 58 ו‡ילך - ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‰ ‰מ˙ור‚ם לל‰"˜ עמ' נז)

1) ר‡‰ ל˜ו"„ ח"„ סו, ב. ˜ˆ, ב.

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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ול˜˘ר ‡˙ כל ‰ענינים ‰‡ל‰, ‡זכיר לכם ‰חיב‰ ו‰‡‰ב‰ ‰י˙ר‰ ˘רח˘ כ"˜ מו"ח 
לחינוכם  ובפרט ‰˜טנים ‡˘ר „‡‚  עם ‰˜טנים,  י˘ר‡ל, ‰‚„ולים  ובנו˙  בני  לכל  ‰רבי 
עı-פרי  ול‰יו˙  ל‚„ול  ‰ע˙י„  ˘˙יל  ר‡‰  ויל„‰  יל„  ובכל  ˘‰ם,  מ˜ום  בכל  ולטוב˙ם 

‰„ר נו˘‡ פירו˙ טובים ונחמ„ים. 

‰‡ילן.  ‰ו‡  לז‰  ו‰מ˘ל  ו‰יל„‰,  ‰יל„  ˘ל  ועבו„˙ם  ברˆונם  ˙לוי  ז‰  „בר  ‡מנם 
מזי˜ים,  מיני  וכל  רעים  מע˘בים  עליו  ל˘מור  ˆריך  רך,  ˘˙יל  ‡ו  ‚רעין  כ˘נוטעים 
ול‰ספי˜ לו מים וכולי, ע„ ‡˘ר י‚„ל וי‰י' ל‡ילן נו˘‡ פירו˙ טובים. ו‰ו‡ ‰„בר בכל 
יל„ ויל„‰, ‡˘ר ‡מר ‰˘ם י˙ברך על י„י נבי‡ו ˘‰ם "נˆר מטעי מע˘‰ י„י ל‰˙פ‡ר1".

ועליכם  ממ˘,  ממעל  ‡לו˜‰  חל˜  ˜„ו˘‰,  נ˘מ‰  ב˙וככם  נטע  י˙ברך  ‰בור‡  ו‰נ‰ 
‰‚ונים,  בל˙י  מחברים  ז‡˙ ‡ומר˙  ומזי˜ים,  רעים  מע˘בים  ז‰  "‚רעין" ‡לו˜י  ל˘מור 
ול‰ספי˜ לו מים חיים, ו‡ין מים ‡ל‡ ˙ור2‰, ˙ור˙ חיים, ומˆוו˙י' ˘חיים ‰ם לעו˘י‰ם, 
פירו˙  נו˘‡י  ל‰יו˙ "‡ילנו˙"  ˘˙ˆליחו  ברכ˙ו  י˙ברך  לכם ‰˘ם  וי˙ן  ויחזור  י˙ן  ו‡זי 

טובים ומ˘ובחים, ל˘מח˙ ‰וריכם ומוריכם ול‚‡ון ול˙פ‡ר˙ עמנו, עם בני י˘ר‡ל.

בברכ‰ ל‰ˆלח‰ ולב˘ורו˙ טובו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ עמ' ˘כ„-‰)

‰זריע‰ ‡ינ‰ לחינם
...‡בל מ‰ ˘כו˙ב ˘כל עמל ˘לו ‰י' לחינם, מובן ˘‡ינני מסכים לז‰ . . וסו"ס יבי‡ו 

‰פירו˙. 

וכי„וע ‰„ו‚מ‡ מזריע‰ ˘נ˜לט ב˜ר˜ע ומˆמיח ר˜ ‡חוז מסוים מ‚רעינים ‰נזר˜ים, 
‡בל ב‡ם יזר˜ו ר˜ מספר ‚רעינים ‡לו – ˙‰י' ‰זריע‰ פחו˙‰ כמ‰ פעמים ככ‰.

‰‚רעינים  ו‰נ‰ ב‰נו‚ע לזריע‰, במלו˙ ‡חרו˙ ב‰נו‚ע לעניני ‰ר˘ו˙, י˘ מ˜ום לומר̆ 
ז‰  על  נוסף  כנ״ל,  ‚ם ‰ם  ˘מוכרחים ‰יו  לחנם, ‡ף  עˆמם ‰י'  מˆ„  ענינם  נ˜לטו  ˘ל‡ 
בעניני ˜„ו˘‰ ומˆו‰ ˘כל פעול‰ ופעול‰ מבי‡‰ ˙ועל˙ ול‡ ר˜ ˙ועל˙ פרטי˙ בענינ‰ 
„וח‰  ‡ור  מעט  ˘‡פילו  ול‰וספ‰,  כולו  בעולם  ‰‡ור  ב‰‚„ל˙  כללי˙  ˙ועל˙  ‚ם  ‡ל‡ 
‰רב‰ ח˘ך, נוסף על ‰נח˙ רוח ˘נ‚רם על י„י ז‰ ל‡בינו ˘ב˘מים בור‡ עולם ומנ‰י‚ו 

‡˘ר ‰ו‡ ˘‡מר ˘"ו‡‰ב˙ לרעך כמוך3" ‰ו‡ "כלל ‚„ול ב˙ור4‰".

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' רפז)

1) י˘עי‰ ס, כ‡.

2) ב"˜ פב, ‡.

3) וי˜ר‡ יט, יח.

4) ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

עבו„˙ם ‰עˆמי˙, ‡זי ‡ינם ˆריכים ליר‡˙ מלך ב˘ר ו„ם בכ„י ליר‡‰ ‡ו˙ו י˙', ו‰ˆורך 

במלך ‰ו‡ ב‡ופן נעל‰ יו˙ר:

יר‡˙ם ו‰˙בטלו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל נובע˙ מ‰˘‚˙ם בענייני י„יע˙ ‰', ו„ר‚˙ ‰ביטול 

‰י‡ ב‰˙‡ם למי„˙ ‰˘‚˙ם. ‡מנם, ‰מלך ‰ו‡ "מ˘כמו ומעל‰ ‚בו‰ מכל ‰עם", ו‰ו‡ 

בני  כן ˆריכים  ועל  י˙',  מ‡˙ ‰בור‡  ויר‡‰  ביטול  ˘ל  יו˙ר  נעלו˙ ‰רב‰  ל„ר‚ו˙  מ‚יע 

לפניו, „ר‚ו˙  וב‰˙בטלו˙  ביר‡˙ ‰'  ונעלו˙  נ˘‚בו˙  ב‰ם „ר‚ו˙  ˘יעורר  למלך  י˘ר‡ל 

‰נעלו˙ מ‰˘‚˙ם ˘ל י˘ר‡ל.

"וירע ‰„בר בעיני ˘מו‡ל" –
˘‡ינם יר‡ים ‡˙ ‰' מכח עˆמם

ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‡˙ מ‰לך ‰„ברים בסיפור מינוי מלך בימי ˘מו‡ל:

˘מו‡ל ‰נבי‡ רˆ‰ ˘בני י˘ר‡ל י˜יימו ‡˙ ‰ˆיווי "˘ום ˙˘ים עליך מלך", ‡בל ‰ו‡ 

חפı ˘מינוי ‰מלך ל‡ י‰י' בכ„י ˘יפעול ב‰ם ‡˙ ‰ביטול ל‰˘י"˙, ‡ל‡ ˘בני י˘ר‡ל 

עו„  לרומם ‡ו˙ם  ˙פ˜י„ו  י‰י'  ו‰מלך  ו‰יר‡‰,  כבר ‡˙ ‰ביטול  ב‰ם  י‰י'  עˆמם  מˆ„ 

יו˙ר, ולפעול ב‰ם „ר‚ו˙ נ˘‚בו˙ בביטול ויר‡‰ מ‰בור‡ י˙'.

‡בל בני י˘ר‡ל ˘‡לו מ‡˙ ˘מו‡ל "˘ים לנו מלך ל˘פטנו ככל ‰‚וים" – ‰ם בי˜˘ו 

חיסרון  ˘ל  במˆב  ‰יו  ˘‰ם  ו‰יינו  בלעו".  חיים  רע‰ו   ˙‡ "‡י˘  ˘ל  מˆב  ˘ימנע  מלך 

ביר‡˙ ˘מים, וחפˆו במור‡ מלכו˙ ˘יעוררם ליר‡˙ ˘מים.

ועל כן, ‰נ‰ "וירע ‰„בר בעיני ˘מו‡ל כ‡˘ר ‡מרו" – מˆבם ומעמ„ם ˘ל בני י˘ר‡ל 

˘‰יר‡‰  ב„ר‚‰  לעמו„  ל„ע˙ו ‰יו ˆריכים  כי  ˘מו‡ל,  בעיני  רע  ‰' ‰י'  עבו„˙  בענייני 

י˘ר‡ל  בני   – מ‡סו"  ‡ו˙י  "כי  ‡מר  ‰˜ב"‰  ‚ם  כן  וכמו  ‡ˆלם.  ˘למים  כבר  ו‰ביטול 

‡וחזים במ„רי‚‰ נחו˙‰, ו‰ם ‡ינם יר‡ים ‡˙ ‰˘י"˙ מˆ„ עבו„˙ם ‰עˆמי˙.

ומכל מ˜ום ‡מר ‰˘י"˙ ל˘מו‡ל "˘מע ב˜ול ‰עם", כי ‡י ‡פ˘ר ל‰מ˙ין עם מינוי 

‰מלך ע„ ˘י˙עלו במ„רי‚˙ם ו˙‰י' ב‰ם יר‡˙ ˘מים מˆ„ עˆמם, ו‡זי י‰י' ˙פ˜י„ ‰מלך 

רח"ל.  ˘מים  יר‡˙  בל‡  י˘ר‡ל  בני  י‰יו  בינ˙יים  כי   – נ˘‚בו˙  ב‰ם „ר‚ו˙  ל‰וסיף  ר˜ 

ל‰יו˙  י˘ר‡ל  בני  י˙עלו  ‰זמן  ובמ˘ך  יו˙ר,  ‰נחו˙  ב‡ופן  מלך  מי„  למנו˙  י˘  ‡ל‡ 

יר‡ים ‡˙ ‰', ו‡זי י‰י' ˙פ˜י„ ‰מלך בסו‚ ‰˘ני ‰נעל‰ יו˙ר.

"מ‡ן מלכי רבנן" – ‚ם עבור יר‡˙ ˘מיים פ˘וט‰
ממˆוו˙ מינוי מלך י˘ לו ל‡„ם ללמו„ ‰ור‡‰ נחוˆ‰ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘:

בזמן ‰‚לו˙ ‡ין מלך כפ˘וטו, ‡ך ‡מרו חז"ל "מ‡ן מלכי רבנן" (ר‡‰ ‚יטין סוף פ"‰). 
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ומעין ‰מˆוו‰ ˘ל מינוי מלך, ‰נ‰ ‡מרו חז"ל ˘ימנ‰ ‰‡„ם לעˆמו רב – "ע˘‰ לך רב" 
(‡בו˙ פ"‡ מ"ו ומט"ז).

ו‰נ‰, יכול ‰‡„ם לח˘וב ˘˙פ˜י„ ‰רב ‰ו‡ ר˜ לרוממו ול‰עלו˙ו למ„ר‚ו˙ נ˘‚בו˙, 
‡ך בעניינים פ˘וטים ונחו˙ים יכול ‰ו‡ ל‰חליט בעˆמו, ו‡ינו ז˜ו˜ לרב ˘י„ריכו. ו‡ם 
ממˆבו, ‡ל‡   ıל‰יחל לו  ˘יסייע  לרב  ע„יין ‡ינו ‰ולך   ,'‰ בעבו„˙  נחו˙  במˆב  נמˆ‡ 

ממ˙ין ˘יעוררו‰ו מן ‰˘מים ע„ ˘יטיב וי˙˜ן ‰נ‰‚˙ו בכח עˆמו.

˘ל  מ‡סו",  "‡ו˙י  ˘ל  ח˘˘  י˘נו  ˘כ‡˘ר  ˘מו‡ל,  ממע˘‰  ‡נו  לומ„ים  כך  ועל 
חסרון ביר‡˙ ˘מים, ‡זי י˘ לנˆל ‡˙ "מ‡ן מלכי רבנן" בכ„י לפעול בעˆמו יר‡˙ ˘מים 
למ„ר‚ו˙  ל‰˙עלו˙  יעוררנו  ר˜  ˘בו ‰רב  למˆב  י˙על‰  ובמ˘ך ‰זמן  ובסיסי˙.  פ˘וט‰ 

נעלו˙ ונ˘‚בו˙ יו˙ר, ב„רך ‰עול‰ בי˙ ‡-ל.

"ע˘‰ לך רב" – בי‚יע‰ ו‚ם בכפי'
וי˘ ל‰וסיף ב„יו˜ ‰ל˘ון "ע˘‰ לך רב":

˘‰רי   ,'‰ בעבו„˙  ספ˜  לו  ˘י˘  במ˜ומו˙  ו„ע˙ו  עˆמו  על  לסמוך  לי‰ו„י  לו  ‡סור 
כבר ‡מרו חכמים "‡ל ˙‡מין בעˆמך" (‡בו˙ פ"ב מ"„), ‡ל‡ מוכרח ‰ו‡ למˆו‡ לו "רב" 

‰נעל‰ ממנו, ˘‰ו‡ יעוררו ויפ˙ור ספ˜ו˙יו, וי„ריכו ב„רך ‰עול‰ בי˙ ‡-ל.

י˘  כך  ועל  עלי‰ם,  ל˜בל  ˘יוכלו  מ˙‡ים  "רב"  מוˆ‡ים  ˘‡ינם  ‰טוענים  י˘  ו‰נ‰, 
ב"י   – על ‰ˆ„˜‰"  "מע˘ין  [וכמו  כפי'  מל˘ון  ע˘‰  רב",  לך  "ע˘‰  מל˘ון ‰מ˘נ‰  ˙˘וב‰ 
לטור יו"„ סרמ"ח]: ‰ל‡ ברור ופ˘וט ˘י˘נו י‰ו„י ˘י˘ לו יר‡˙ ˘מיים יו˙ר ממנו, ו‰ו‡ 

יכול ל‰יו˙ רבו, ‡ל‡ ˘‚‡וו˙ו ו‚סו˙ו מונעים ממנו ל‰כיר ז‡˙, ועל כן עליו לכפו˙ יˆרו 
ו‚‡וו˙ו, ולמנו˙ עליו "רב".

וכבר ‰בטיח‰ ˙ור‰ (מ‚יל‰ ו, ב) "י‚ע˙ ומˆ‡˙", כ‡˘ר מ˙יי‚עים ב‡מ˙, ‡זי מוˆ‡ים. 
י„ריכנו  ו‰ו‡  עליו,  למנו˙  רב  ימˆ‡  בוו„‡י  ‚‡וו˙ו,   ˙‡ ויכפ‰  ‰‡„ם  י˙יי‚ע  וכ‡˘ר 
וירוממנו לפי ‡ו˙ם ‰עניינים ‰חסרים לו, ו‡ל ‡ו˙ן „ר‚ו˙ ˘‰ו‡ יכול ל‰˙עלו˙ ‡לי‰ן.

כ

כוחו של גרעין
הילד נמשל לגרעין ושתיל רך ועל כן כל פעולה בחינוכו חשובה ביותר 

משמעותה הכללית של הזריעה בעבודה

  ‰ ∆„ ָ ּׂ̆ ‰ַ ı י ָ‰ָ‡ָ„ם ע≈ ƒּכ
(˘ופטים כ, יט)

˘ינוי מן ‰˜ˆ‰ ‡ל ‰˜ˆ‰
˘‰ו‡, ‡פילו ˜ל,  ˘ינוי ‡יז‰  ורו‡ים ‡נו ‡˘ר   ,"‰„˘‰ ıע "כי ‰‡„ם  ‡מר ‰כ˙וב 
בחנוך ‰יל„,  וכן ‰ו‡   .‰ˆ˜‰ ‰˜ˆ‰ ‡ל  מן  מ‰‚רעין  ‰ˆומח  מ˘נ‰ ‡˙ ‰‡ילן  ב‚רעין, 
‰חינוך  ‡ם  וכ"˘  ול‰˘˙„ל,  ל‰˘˙„ל  כ„‡י  בחינוכו  ˜ל‰  ‰טב‰  ב˘ביל  ‡פילו  ולכן 

„ור˘ ˙י˜ון בענינים עי˜רים ‰עלולים ל‰˘פיע על ‰יל„ במ˘ך כל ימי חייו.

וחז˜‰ ל˙עמול‰ ופעול‰ ‰נע˘י˙ ב‡מ˙ ˘‡ינן חוזרו˙ רי˜ם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' פב)

"נˆר מטעי מע˘‰ י„י ל‰˙פ‡ר"
יל„ים י˜רים ˘י' 

˘לום וברכ‰!

˜בל˙י ב˘מח‰ ‡˙ ‰ˆיורים ˘לכם עם מכ˙ב ‰מור‰ ו‰‚ננ˙... 

‡„מו"ר,  מו"ח  כ"˜  ˘ל  (י‡רˆייט)  ‰‰ילול‡  לפני  לי„י  ‰‚יעו  ו‰מכ˙ב  ‰ˆיורים 
ו‰מענ‰ ˘לי נכ˙ב ערב ט"ו ב˘בט, ר‡˘ ‰˘נ‰ ל‡ילנו˙.

ו‰רי ‚ם בˆיוריכם ר‡י˙י יל„ים ויל„ו˙ ו‡ילנו˙ ופרחים.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשיי״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי
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ל‡  ב‰ם, ‰רי  ניכר˙  ˘ל ‰˜ב"‰  ˘בעלו˙ו 

עלי‰ם;  בעלו˙  „ין  ל‰‡„ם  ˘י‰י'  י˙כן 

מ˘‡"כ ממונו ‰ו‡ ב‡ופן ˘‡ין בו ˜„ו˘‰ 

‰˜ב"‰  ˘ל  בעלו˙ו  בו  ניכר˙  ול‡  (זו) 

ו‰‡מ˙  בחיר‰,  ˘ל  ענין  ‰י'  ל‡  („‡ל"כ 

„ו˜‡,   ıב‡ר ני˙נ‰  ו˙ור‰  וי„וע‰),  ‚לוי' 

‰יכ‡ „"מ˘‡ ומ˙ן כו' יˆ‰"ר י˘ ביניכם", 

עיי' ˘ב˙ פט., ו‰יינו במ˜ום ˘בעלו˙ו ˘ל 

‰˜ב"‰ ‡ינ‰ ניכר˙, לכן, ב„יני ‰˙ור‰ י˘ 

ונכסיו  ממונו  על  ובעלו˙  ר˘ו˙  ל‰‡„ם 

זו  ˘בעלו˙  ול‰כיר,  ל„ע˙  ˘עליו  [‡ל‡ 

„"ל‰'  (‰˜ב"‰)  מ˘מים  לו  ני˙נ‰  ‚ופ‡ 

‰‡רı מלו‡‰", ע"י ‰מˆוו˙ ‰נ"ל].

ו‡ילך   110 ע'  חל"„  בל˜ו"˘  ועיי"ע 
„ינים  חילו˜י  עו„  לב‡ר  י˘  עפכ"ז  ‡יך 

„‡˘כחן בין „יני ממונו˙ ל„יני נפ˘ו˙.

פניניםפנינים

„וו˜‡  מבו‡ר  ‰מ˘יח  ימו˙  ˘ענין  וז‰ו 
˘כ˘ם  ‰„ברים.  ‰ן  ‰ן  כי  מ˜לט,  ערי  במˆוו˙ 
‰זמן  ‚ם  כן  ומכפר,  ˜ולט  מ˜לט  ערי  ˘מ˜ום 

„ימו˙ ‰מ˘יח ˜ולט ומכפר.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 121 ו‡ילך)

"עיר מקלט"
ליושב אוהל

ו‡ם ירחיב ‰' ‡ל˜יך ‡˙ ‚בולך ‚ו' ויספ˙ 
לך עו„ ˘ל˘ ערים על ‰ערים ‰‡ל‰

(יט, ח-ט)

ו‡"כ  ‰˙˘וב‰,  עבו„˙  ענינו  ‡לול,  חו„˘ 
ערי  ענין  ˘˙וכן  „כמו  מ˜לט,  עיר  כמו  ˙וכנו 
מ‚ו‡ל  ל‰ינˆל  נפ˘  לרוˆח  ‰סיוע  ‰ו‡  מ˜לט 
‰„ם כן ‰ו‡ ‚ם ענינו ˘ל חו„˘ ‡לול – בחינ˙ 
עביר‰  כל  ע"י  כי,  עביר‰.  לעובר  מ˜לט"  "עיר 
נפ˘  רוˆח  בבחינ˙  ‰ו‡  ‰רי   – עו˘‰  ˘‰‡„ם 
ו),  ט,  (נח  ב‡„ם"  ‰‡„ם  „ם  "˘ופך  רוחני, 
ל˜„ו˘‰  ל‰יו˙  ˆריך  ˘‰י'  וחיו˙  „ם  ˘לו˜ח 
‰יפך  ˘ל  לענינים  ו"˘ופכו"  „˜„ו˘‰"  "‡„ם 
‰˜„ו˘‰ "‡„ם בליעל" ˘‰ו‡ ‰יˆר ‰רע (ל˜ו"˙ 

במ„בר י‚, ‚).

מ˜לט",  "ערי  בבחינ˙  ‰ו‡   – ‡לול  וחו„˘ 
‰ו‡  ‰„ם",  מ"‚ו‡ל  ל‰ינˆל  ‰‡„ם  יכול  ˘בו 
מל‡ך  ‰ו‡  יˆ‰"ר  ‰ו‡  ˘טן  (˘"‰ו‡  ‰יˆ‰"ר 
„ר"‰,  ומ˘פט  ‰„ין  ע„   ,((‡ טז,  (ב"ב  ‰מו˙" 
ובינ˙יים יכול לחזור ב˙˘וב‰ (ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ 

ח"ב עמ' 623).

ו‰נ‰, עלול ‡„ם לח˘וב ˘ר˜ ‡לו ‰עוס˜ים 
בענינים ‚˘מיים וחומריים, כבעלי עס˜ וכיו"ב, 
חו„˘   – מ˜לט"  "עיר  בעבו„˙  לעסו˜  עלי‰ם 
כל  ˘במ˘ך  ‡ו‰ל,  יו˘בי  מ˘‡"כ  ‡לול, 
וב‡‰ל‰  ˙ור‰  ˘ל  ב‡‰ל‰  ‰ם  נמˆ‡ים  ‰˘נ‰ 
בעבו„˙  לעסו˜  עלי‰ם  למ‰  ‰רי  ˙פל‰,  ˘ל 

זמן שקולט ומכפר
ו‡ם ירחיב ‰' ‡ל˜יך ‡˙ ‚בולך ‚ו' ויספ˙ 
לך עו„ ˘ל˘ ערים על ‰ערים ‰‡ל‰
(יט, ח-ט)

פי"‡)  (רי˘  מלכים  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  כ˙ב 
‰˙ור‰  וכו',  לעמו„  ע˙י„  ‰מ˘יח  "‰מלך 
‰עי„‰ עליו ˘נ‡מר כו'" ו‡ח˙ ‰ר‡יו˙ ˘מבי‡ 
בערי  ˘"‡ף  ‰י‡  ‰מ˘יח  בי‡˙  על  ‰˙ור‰  מן 
מ˜לט ‰ו‡ ‡ומר ‡ם ירחיב ‰' ‡ל˜יך ‡˙ ‚בולך 
ל‡ ‰י'  ומעולם  ו‚ו',  ערים  ˘ל˘  עו„  לך  ויספ˙ 
בי‡ור  וˆריך  ל˙ו‰ו".  ול‡ ˆו‰ ‰˜ב"‰  ז‰  „בר 
˘ל  ˘‰ענין  מ˜לט,  ערי  מˆו˙  נבחר‰  מ„וע 

בי‡˙ ‰מ˘יח מבו‡ר במˆו‰ זו „ו˜‡?

וי˘ לומר בז‰:

מ˜ום   - ‰ו‡  בפ˘טו˙  מ˜לט  ערי  ˘ל  ענינן 
‰‡„ם  ˘ב‰יו˙  ‰„ם,  מ‚ו‡ל  ו‰‚נ‰  ˘מיר‰ 
בו  לנ‚וע  יוכל  ל‡  מ˜לט,  בעיר  ב˘‚‚‰  ˘‰ר‚ 

לרע‰.

במ˜ום,  ‰"מ˜לט"  ענין  ˘י˘נו  כ˘ם  ו‰נ‰, 
י‰י'  ˘"ל‡  ‰זמן",  "‡ו˙ו  ו‰ו‡  בזמן,  ‰ו‡  כן 
ו˙חרו˙"  ˜נ‡‰  ול‡  מלחמ‰  ול‡  רעב  ל‡  ˘ם 
‰ע˙י„‰  ‰‚‡ול‰  זמן   – מלכים)  ‰ל'  סוף  (רמב"ם 

‰בל˙י  ‰ענינים  מכל  "˜ליט‰"  ˙‰י'  ˘‡ז   –
בטח  יו˘בים  וי˘ר‡ל  ‰‚לו˙,  זמן  ˘ל  רˆויים 
˘ענין  ‰ענינים,  ברוחניו˙  וע„"ז  ‡„מ˙ם.  על 
˘ל "ערי מ˜לט" מור‰ על ‰˜ליט‰ מ‰יˆר ‰רע 
‰פסו˜ים  ו˘'  ל"˙  (ר‡‰  ‰„ם"  "‚ו‡ל  ˘נ˜ר‡ 
ל‰‡ריז"ל פ' מ˘פטים. ועו„), ובימו˙ ‰מ˘יח, 

‡ז ˙ו‚מר "˜ליט˙ן" ˘ל י˘ר‡ל מיˆר ‰רע.

כפר‰  ‚ם  ‰י‡  בפ˘טו˙  מ˜לט  ˘עיר  וכמו 
ל‰ור‚ נפ˘ (ר‡‰ מכו˙ ב, ב. ˙ו„"‰ מי„י - ˘ם י‡, ב. 
ובכ"מ), כן ‰ו‡ ‚ם ברוחניו˙, ˘‰ור‚ נפ˘ מרמז 

בנפ˘ו,  פו‚ם  י„‰  על  כי  עביר‰,  מע˘‰  כל  על 
ובימו˙ ‰מ˘יח ˙ו˘לם כפר˙ם ˘ל י˘ר‡ל.

דרוש ואגדה



פניניםפנינים

ב‡ופן ‰כי   '‰ עבו„˙  ˙‰י'  ˘‡ז  לבו‡,  לע˙י„ 
‚ו„ל  לפי  כי  מ˜לט,  ערי  י‰יו  ‡ז  ‚ם  נעל‰, 
ב‡ופן  מעל˙ ‰עבו„‰ ‡ז, ‰רי ‰ע„ר ‰עבו„‰ 
‰כי נעל‰ מˆריך ערי מ˜לט ועבו„˙ ‰˙˘וב‰.

‡ˆל  ˘‰י‡  ‡לול,  חו„˘  בעבו„˙  ‰ו‡  וכן 
ˆריך  ‡ו‰ל  יו˘ב  ו‚ם  ‡ופנו,  כפי  ‡ח„  כל 
„בוריו  מח˘בו˙יו,  על  ‰נפ˘  ח˘בון  לע˘ו˙ 
ו‡ם  כר‡וי,  כל ‰˘נ‰, ‡ם ‰יו  במ˘ך  ומע˘יו 
י˘   – כך  ל‡ ‰י'  ו‡ם  מ˘ור˙ ‰„ין,  לפנים  ‰יו 

לע˘ו˙ ˙˘וב‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 380 ו‡ילך)

‰˙˘וב‰?

חילו˜י  ‰יו  מ˜לט  ˘בערי  מˆינו  ‡מנם, 
 – ‰יר„ן  בעבר  מ˜לט  ערי  ‰יו  מ„רי‚ו˙: 
 ıב‡ר סע"ב);  ט,  (מכו˙  רוˆחים"  „"˘כיחי 
לע˘ו˙  ˘רˆ˙‰   ,ıר‡ ˘מ‰  ˘"נ˜ר‡  י˘ר‡ל, 
רˆון ˜ונ‰" (ב"ר פ"‰, ח); ו‡פילו לע˙י„ לבו‡, 
כ˘"ירחיב ‰' ‡ל˜יך ‡˙ ‚בולך" – ‚ם ‡ז י‰יו 

ערי מ˜לט.

‰‡„ם  „ם  „"˘ופך  ‰ענין  כי  לז‰,  ו‰טעם 
ולפי  ענינ‰.  לפי  מ„רי‚‰  בכל  י˘נו   – ב‡„ם" 
עוס˜  ‡ינו  כ‡˘ר  ‰רי  מ„רי‚˙ו,  מעל˙  ערך 
בעבו„˙ו ב‡ופן ‰כי נעל‰ וכפי ‰ר‡וי לו, ‰רי 
‡פילו  ולכן,  ‰ו‡.  ‰‡„ם"  „ם  "˘ופך  בכלל 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‡ל‡  ‰נ‰נין  בברכ˙  חייבין  „‡ין  ‡˘כחן 
˘˙י'  (‡כיל‰  ממנו  נ‰נ‰  ˘‚ופו  „בר  על 
מ˘‡"כ  נ‚:,  פסחים  ‰˙וס'  כמ"˘  וכו'), 
וכו')  ממון  (˜בל˙  ממון  ‰נ‡˙  כ˘י˘ 
‰נ‰נין,  ברכו˙  (˘ב‚„ר  ברכ‰  ˙˜נו  ל‡ 
‰מ˙יר‰ ‡˙ ‰‰נ‡‰; מ˘‡"כ ברכו˙ ˘בח 
‰נ‡˙  ˘נ‡  מ‡י  ולכ‡ו'  ו‡כ"מ),  ו‰ו„‡‰ 
נ‰נ‰  ˘ב˘˙י‰ן  כיון  ממון,  מ‰נ‡˙  ‰‚וף 
ומלו‡‰   ıר‡‰ ל‰'  בו  ˘נ‡מר  מעו‰"ז 
‡„ם  בנכסי  מˆו˙  כמ‰  מˆינו  [ו‡מנם 
 ıר‡‰ „"ל‰'  ‰‰כר‰  ל‰בי‡  ˘˙כלי˙ן 
˘ם,  בחינוך  עיי'  ˘מיט‰,  כ‚ון  ומלו‡‰", 
ל'  עיי'   – וכו'  מע˘רו˙  כ‰ונ‰,  מ˙נו˙  וכן 
˘‡ין  ופ˘וט  מובן  מ"מ  יח;  מˆו‰  ‰חינוך 
˘‰רי  ‰נ‰נין,  לברכ˙  כלל  „ומ‰  ‰ענין 
˘„‰ו  יפ˜יר  ברˆונו  ˘‰‡„ם  ‰י‡  ‰מˆו‰ 
מˆו˙ ‡לו ‰ן  ול‰עיר ‡˘ר  וכו'.  ב˘מיט‰ 
„ין  מ˘‡"כ  ‰‡„ם,  מנכסי  לחל˜  בנו‚ע 
˘ום  לי‰נו˙  ˘‡סור   – ‰ו‡  ‰נ‰נין  ברכו˙ 
עיי'  ˘‰ו‡,  כל  (ו‡פילו  ברכ‰  בל‡  ‰נ‡‰ 
˘ייך  ‡ינו  ולכ‡ור‰  ‰סו‚י‡).  ברי˘  ‰ל' 

לנ„ו"„].

נפ˘ו  כי   ,˘"‡„ י"ל  מ˘נ˙"ל  וע"פ 
לו  ˘‡ין  ב‡ופן  ‰˜ב"‰"  "˜נין  ‰ם  ו‚ופו 
˘ל‰ם  ‰נ‡ו˙  ‚ם  ול‰כי  עלי‰ם,  בעלו˙ 
"˜„˘י  ו‰וו  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ˜ניינו   – כמו˙ם 
ברכ‰.  בל‡  מ‰ם  לי‰נו˙  ˘‡סור  ˘מים" 
˘ר˜ ˜ו„ם ‰ברכ‰  ˘ם  ב˘"ס  ו‰‡ „‡מרו 
 ‰"‰ ‰ברכ‰  ול‡חרי  ˘מים",  "˜„˘י  ‰ם 
במˆב „"ו‰‡רı נ˙ן לבני ‡„ם" (עיי' בר˘"י 
נ˘˙נו  ‰ברכ‰  ˘ע"י  ‰כוונ‰  ‡ין  ˘ם), 
ל‡ח"ז  ‚ם  (ו‰רי  ‰‡„ם  ˘ל  ˜ניינו  ל‰יו˙ 
‡ומרים "ברוך ˘‡כלנו מ˘לו", ברכו˙ נ.), 
"˜„˘י  „ין  מ‰ם  נפ˜ע  ‰ברכ‰  ˘ע"י  ור˜ 
ומו˙ר  ‰‰נ‡‰,  ‡יסור  ‰יינו  ˘מים", 

מ˘לו  נ‰נ‰  ‰ו‡  ‡ין  ‡בל  מ‰ם,  לי‰נו˙ 
לו  נו˙נם  ו‰˜ב"‰  ‰˜ב"‰,  מ˘ל  ‡ל‡ 
וי‡ב„ם  ˘י‡כלם  ע"מ  לו ‚ם  ˘י‰יו  ב‡ופן 
ל‰˘˙מ˘  לעב„ו  ‰מוסר  (כ‡„ון  כו' 
‰ממון  מ˘‡"כ  ˘לו).  ‰כל  וע„יין  ול‡ב„, 
"˜„˘י  ב‚„ר  ‡ינו  מלכ˙חיל‰  (מˆ"ע) 
ו‡י"ˆ  ‰‡„ם,  לבעלו˙  נמסר  כי  ˘מים", 
˘‰‡„ם  ˘כ„י  [‡ל‡  ‰נ‡˙ו  ל‰˙יר  ברכ‰ 
בעלו˙  ח"ו  מפ˜יע‰  בעלו˙ו  ˘‡ין  יכיר 
לו  ני˙נו  ממונו,  על  ˘ל) ‰˜ב"‰  (‰כללי˙ 
ע„יין  ˘‰כל  כו' ‰מזכירו˙  בממונו  מˆוו˙ 

בר˘ו˙ ‰˜ב"‰ כל˘ונו˙ ‰חינוך ˘ם].

‡ל‡ ˘לכ‡ו' ‰‡ ‚ופ‡ טעמ‡ בעי, מ‡י 
כז‰  ב‡ופן  לו  ˘ני˙ן  ˘ל ‡„ם  ממונו  ˘נ‡ 
ונפ˘ו.  כ‚ופו  „ל‡  עליו,  בעלו˙  לו  ˘י˘ 
ולכ‡ו' י"ל ˘לז‰ כיון ‰ר„ב"ז במ‰ ˘סיים 
˘ל  מלכו  ‚זיר˙  ˘‰י‡  מו„‰  ‡ני  "ועכ"ז 
בין  ‰נ"ל  ‰‰ב„ל  כי  ל‰ר‰ר",  ו‡ין  עולם 
˘כלי,  ענין  ‡ינו  וממונו  ‡„ם  ˘ל  נפ˘ו 
עולם"  ˘ל  מלכו  "‚זיר˙  ‰י‡  כך  ‡ל‡ 
ול‡  ממונו  על  ל‡„ם  ובעלו˙  ר˘ו˙  ˘נ˙ן 

על נפ˘ו ו‚ופו.

ל˙˙  "‡פ˘ר  ‰ר„ב"ז  בל˘ון  ‡בל, 
‰˜ב"‰  „מˆ„  ו‰ו‡,  לז‰.  ‚ם  טעם"   ˙ˆ˜
‡„ם  ˘ל  ו‚ופו  נפ˘ו  בין  כלל  חילו˜  ‡ין 
˘ל ‰˜ב"‰  ומלו‡ו  כל ‰עולם  כי  לממונו, 
ביני‰ם  נפ˜"מ  י˘  ממ˘, ‡בל  ב˘וו‰  ‰ו‡ 
ני˙נו   – ונפ˘ו  ל‚ופו  „בנו‚ע  ‰‡„ם.  מˆ„ 
˘ל  בעלו˙ו  ב‰ם  ˘ניכר˙  ב‡ופן  לו 
˘נ˙˙  "נ˘מ‰  ‡ומר  יום  בכל  כי  ‰˜ב"‰, 
וכו'  וכו'  ב˙ומ"ˆ  מחוייב  מח„˘,  בי" 
ו‚ם  ‰נ˘מ‰,  ˘ל  ˜„ו˘˙‰  ב‚ופו  ונר‚˘˙ 
ב‚ופו ˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל י˘ ˜„ו˘‰ (עיי' ˘ב˙ 
ב‡ופן  ˘נבר‡ו  ומכיון  ב),  ע,  ח"‚  ז‰ר  פו: 



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‰י‡  נפ˘  ˘נ‡  „מ‡י  לנפ˘,  ממון  בין 

„‰וי  ‰עולם  מכל  יו˙ר  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˜ניינו 

„בר  מל‡  ומ˜ר‡  ‰˜ב"‰",  "˜נין  נמי 

מיני'  וילפי'  ומלו‡‰.   ıר‡‰ ל‰'  ‰כ˙וב 

בברכו˙ ל‰. „‰נ‰נ‰ מן ‰עולם בל‡ ברכ‰ 

‰חינוך  ל'  עיי'  כו',  ˘מים  מ˜„˘י  כנ‰נ‰ 

מˆו‰ ˘כח ועו„. ו‡"כ ‡ף ממונו ˘ל ‡„ם 

נ‡ום  ‰ז‰ב  ולי  ‰כסף  לי  כי  ז‰,  בכלל 

˘כל  „‡ע"‚  לומר  נˆטרך  כרחין  ועל   .'‰

‰עולם בבעלו˙ ‰˜ב"‰, ‰רי ביחס לר˘ו˙ 

וממונו,  נפ˘ו  בין  ‰ב„ל  י˘  ז‰  על  ‰‡„ם 

וי˘ לח˜ור ביסו„ ‰חילו˜. 

כי  פ˘וט,  „‰חילו˜  ‡פ"ל  ‰י'  ולכ‡ו' 
„ע"י  ‰‰יז˜,  מע˘‰  מˆ„  ‰„ברים  ˘ונים 

‰יז˜  סו"ס ‡ין  ל‡„ם  מ‡„ם  ממון  ‰עבר˙ 

נכסי ˘מים (כי ב‡יז‰ ר˘ו˙ ˘י‰י' ‰ממון, 

י˙ברך),  בר˘ו˙ו  ‰ו‡  „‡י˙‡  ‰יכ‡  כל 

מ˘‡"כ ע"י מי˙‰ ‡ו מל˜ו˙ ‚ורמים ‰יז˜ 

ל'  „פ˘טו˙  ‡יבר‡  ‰˜ב"‰.  ˘ל  ב˜נינו 

בין  מעי˜ר‡  חילו˜  ˘י˘  מ˘מע  ‰ר„ב"ז 

נפ˘ו˙ וממון מˆ„ בעלו˙ ‰‡„ם, „"נפ˘ו 

ממונו  ‡בל   .  . ‰˜ב"‰  ˜נין   .  . ‡„ם  ˘ל 

‰ו‡ ˘לו". 

נמסרו  ˘ל ‡„ם  וחייו  נפ˘ו  „‰נ‰  וי"ל 
לו מ‰˜ב"‰ ר˜ ב˙ור˙ פ˜„ון, ול‡ לבעלו˙ 

חו"מ  ב˘לחנו,  ‰ז˜ן  רבינו  וכפס˜  ˘לו. 

על  ר˘ו˙  ל‡„ם  "‡ין  ס"„  ‚ו"נ  נז˜י  ‰ל' 

בס˙ם  ˜יˆר  (ול‡  כו'"  ל‰כו˙ו  כלל  ‚ופו 

‰יינו  וכיו"ב),  ‚ופו"  ל‰כו˙  ל‡„ם  "‡סור 

ר˜  ‡ינו  ‚ופו  ל‰זי˜  ˘ל‡  „מוז‰ר   ‡‰„

 – ˜נינים  מ„יני  ‚ם  ז‰ו  ‡ל‡  „‡יסור  ל˙‡ 

עו„נו  (כי  על ‚ופו  ובעלו˙  ר˘ו˙  לו  ˘‡ין 

ב˙ור  ר˜  ‡ˆלו  ונמˆ‡  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ˜נינו 

לי„ו  נמסר  ‰ל‡  ממונו  מ˘‡"כ  פ˜„ון). 

לבני  נ˙ן   ıו‰‡ר בעליו,  ˘נע˘‰  ב‡ופן 

כו'  ממון  ו‰˘ח˙˙  ‡יבו„  ו‡יסור  ‡„ם, 

ל˙‡  ‡ל‡  ‡ינו  ˘ם)  רבינו  ב„ברי  (‰מבו‡ר 

„‡יסור, ˘עובר על ל‡ו „בל ˙˘חי˙.

‰כסף  "לי  למ˘"נ  ס˙יר‰  ו‡י"ז 
‰˜ב"‰,  בעלו˙  כי   ,"'‰ נ‡ום  ‰ז‰ב  ולי 

‰מסובב˙ מז‰ ˘‰ו‡ י˙' בר‡ ‰כל ומנ‰י‚ 

ל‡חרי  ‚ם  ו‡כן  כללי˙,  בעלו˙  ‰כל, ‰"‰ 

יוˆ‡  ‡ינו  ע„יין  ל‰‡„ם  ‰ממון  ˘ני˙ן 

כי  ממנו,  ליטלו  ויכול  ‰˜ב"‰,  מבעלו˙ 

‰ו‡ בר‡‰; ‡בל סו"ס ‰רי נ˙ן ‡˙ ‰ממון 

ממון,  ב„יני  ז‰  כעין  ‚„ר  ומˆינו  ל‰‡„ם. 

˘כל  „‡ף  מ„ינ˙ו,  על  ‰מלך  בעלו˙  ‚בי 

ספ"„  רמב"ם  (ר‡‰  בר˘ו˙ ‰מלך  ‰‡רı ‰י‡ 

חו"מ  רבינו  ˘ו"ע   .„ ט,  עב„ים  ו‰ל'  מלכים  מ‰ל' 

˘ם ס"‚), וע„ ˘ב‡ופנים מסויימים מו˙ר לו 

ליטול מרכו˘ם ˘ל בני ‰מ„ינ‰ (ר‡‰ רמב"ם 

מלכים  ‰ל'  ו‡ילך,  ‰י"‡  פ"‰  ו‡בי„‰  ‚זיל‰  ‰ל' 

„)‰מלך  (‰כללי˙  בעלו˙  ‡ין  מ"מ   – פ"„) 

מבני  כ‡ו"‡  ˘ל  ‰פרטי˙  בעלו˙ו  ˘ולל˙ 

‚בי  ו‰ו‡ ‰„ין  רכו˘ו ‰פרטי.  על  ‰מ„ינ‰ 

ני˙ן  ‰כל  ככלו˙  „ע„יין  ˘מים  מלכו˙ 

‰ממון ל‡„ם ב‡ופן ˘‰ו‡ בעליו.

ל‡„ם  ˘י˘  „כיון  ˘פיר  מיו˘ב  ו˘וב 
„‰ו„‡˙  בז‰  ‰„ין  לכן   – בממונו  בעלו˙ 

ל‚ופו  בנו‚ע  מ˘‡"כ  ע„ים,  כמ‡‰  בע"„ 

˘ל  בבעלו˙ו  ל‚מרי  ˘נ˘‡רו  ונפ˘ו 

פ˜„ון,  ב‚„ר  ר˜  ‡ˆלו  ונמˆ‡ים  ‰˜ב"‰ 

בו  ל‰˙חייב  ‰„בר  "בעל"  ‰וי  ל‡  וע„יין 

ע"י ‰ו„‡‰. 

בברכו˙  „‰נ‰  ‰נ"ל,  לחילו˜  ור‡י' 
בל‡  מעו‰"ז  לי‰נו˙  „‡סור  כנ"ל  ‡מרו 

וכ‡ילו  מעל,  ברכ‰  בל‡  ו‰נ‰נ‰  ברכ‰, 

מ‡י„ך  ‡מנם  כו',  ˘מים  מ˜„˘י  נ‰נ‰ 

טז

מ‰ל'  פי"ח  בסוף  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ב"„  ממי˙ין  ˘‡ין  ‰י‡  "‚זי‰"כ  סנ‰„רין 

ול‡ מל˜ין ‡˙ ‰‡„ם ב‰ו„‡˙ פיו ‡ל‡ על 

פי ב' ע„ים" (כל˘ון ‰כ˙וב בפר˘˙נו). פי' ‡ף 

„˜יי"ל (‚יטין מ: ועו„) „‰ו„‡˙ בע"„ כמ‡‰ 

‡בל  ממון,  לחייבו  ר˜  ‰יינו  „מי,  ע„ים 

וממ˘יך  ומל˜ו˙.  במי˙‰  ל‰˙חייב  ל‡ 

ז‰  ב„בר  „ע˙ו  נטרפ‰  "˘מ‡  טעם  בנו˙ן 

‰מחכים  ‰ו‡  נפ˘  מרי  ‰עמלין  מן  ˘מ‡ 

למו˙ ˘˙ו˜עין ‰חרבו˙ בבטנם ומ˘ליכין 

וי‡מר  יב‡  ז‰  כך  ˘מ‡  מעל ‰‚‚ו˙  עˆמן 

מסיים  ‡בל  ˘י‰ר‚",  כ„י  ע˘‰  ˘ל‡  „בר 

‰יינו  ‰י‡",  מלך  ‚זיר˙  „בר  ˘ל  "וכללו 

בר„ב"ז  ויעויי'  טעם.  בז‰  ‡ין  „ע„יין 

„‰וˆרך ל‰‚„ירו ‚זיר‰ בלי טעם כי ‰טעם 
˘כ' ל‡ ˘ייך ‚בי מל˜ו˙ (ועיי"ע ר˘"י יבמו˙ 
ל˙˙  "ו‡פ˘ר  ו‰וסיף ‰ר„ב"ז  ו‡כ"מ),  כ‰: 

˘ל ‡„ם ˜ניינו  נפ˘ו  ˘‡ין  לפי  טעם   ˙ˆ˜
רוˆח  ‰ל'  ברמב"ם  [ועיי'  ‰˜ב"‰  ˜נין  ‡ל‡ 
ל‡  לי ‰נ‰, ‰לכך  ˘נ‡' ‰נפ˘ו˙  פ"‡ ‰"„] 

ומל˜ו˙  ˘לו,  ˘‡ינו  ב„בר  ˙ועיל ‰ו„‡˙ו 
˘לו  ‰ו‡  ממונו  ‡בל  ‰ו‡,  „מי˙‰  פל‚‡ 
ע„ים  כמ‡‰  בע"„  ומ˘"‰ ‡מרינן ‰ו„‡˙ 
˘‰י‡ ‚זיר˙  מו„‰  ז‰ ‡ני  כל  ועם   .  . „מי 

מלכו ˘ל עולם ו‡ין ל‰ר‰ר".

ולכ‡ו' יל"ע בטעם ‰ר„ב"ז, „ב˘למ‡ 
נ‰ר‰ר,  ול‡  נ˜בל  ‰י‡  ו‚זיר‰  ˜בל‰  ‡ם 
‡בל ‡ם ל„ין י˘ ˙˘וב‰ על ‰סבר‡ לחל˜ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

בטעם הדין דאין נאמנת הודאת 
בע"ד במיתה ומלקות

יקשה על מש"כ הרדב"ז דהוא משום שאין נפשו של אדם קניינו, דלכאו' גם 
ממונו אינו קניינו כדאמרי' בברכות מקרא ד"לה' הארץ ומלואה" / יבאר גדר 
בעלות שיש לאדם בממונו ומאי שנא מנפשו, ועפ"ז יבאר הא דחיוב ברכות 

הנהנין הוא רק בדבר שהגוף נהנה


