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זכו˙ יע˜ב ‚„וú‰ ‡ו זכו˙ ‡בר‰ם?

‰"ח˜י˜‰" ˘פועú עמú ‰˙ור‰ ב‡„ם
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‚ú‚ú ‰חוזר בעוúם
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עמ' כב
ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

 ‰˙‡ ריך לענו˙ לו: ‰י˙כן̆  על כך̂ 
– ‰יˆ‰"ר – מבלבל ‡ו˙י! ‡ני בעˆמי 
‡מר  ולי  סיני,  ‰ר  במעמ„  נוכח  ‰יי˙י 
בל˘ון  ו‚ו'",  ‡ל˜יך   '‰ "‡נכי  ‰˜ב"‰ 
רבינו  מ˘‰  וכן  רבינו,  מ˘‰  יחי„! 
ל‡  ובלע„י  עלי,  ממ˙ינים   – ˘ב„ורנו 
בו„‡י  ‰רי  ˘כן,  וכיון  ‰רכב˙...  ˙סע 

˘‰עבו„‰ ˘לי נו‚ע˙ למעל‰.

(על  ‡לו  ˘„ברים  ˘‡ף  ול‰עיר, 
ר‚˘  ב‰ם  י˘  ˘בעבו„˙ו)  ‰ח˘יבו˙ 
לכל  ‰˘ר˘  ‰י‡  ו‚‡ו‰  ‚‡ו‰,  ˘ל 
י˘  מ"מ,   – ‰בל˙י-רˆויים  ‰ענינים 
˙ועל˙  ל‰בי‡  כ„י  ז‰ ‚ופ‡  ענין  לנˆל 

בעבו„‰.

‰‚‡ו‰  לענין  ˘בנו‚ע   – וב‰˜„מ‰ 
חז"ל:  ב„ברי  (לכ‡ור‰)  ס˙יר‰  מˆינו 
בי'  „‡י˙  מ‡ן  "ב˘מ˙‡   – ‚יס‡  מח„ 
"ל‡  מ˜ˆ˙‰",  ו‡פילו  ‰רוח  ‚סו˙ 
˘‰‰נ‰‚‰  ‰יינו,  מ˜ˆ˙‰",  ול‡  מינ‰ 
‰מיˆוע  ב„רך  ל‰יו˙  יכול‰  ‡ינ‰  בז‰ 

(כבכל עניני „עו˙ ˘‰„רך ‰טוב‰ ב‰ם 

‰י‡ מ„‰ בינוני˙), ‡ל‡ ˆריך ל‰˙רח˜ 

מז‰ "ע„ ˜ˆ‰ ‰‡חרון"; ול‡י„ך ‚יס‡ 

מ˘מונ‰  בו ‡ח„  ˘י‰‡  ˆריך  "˙"ח   –

ב˘מיני˙".

ומ‰˙ירוˆים בז‰ – ˘כ‡˘ר נמˆ‡ים 

יו˙ר,  נעלי˙  ב„ר‚‡  ‰עבו„‰,  ב‡מˆע 

ל‚מרי,  ‰‚‡ו‰  ענין  ל˘לול  ˆריך  ‡זי 

מ˘‡"כ  מ˜ˆ˙‰",  ול‡  מינ‰  "ל‡ 

ל‰יו˙  ˆריך  ‰עבו„‰  ב‰˙חל˙ 

"˘מיני˙ ˘ב˘מיני˙", "כי ‡ם ל‡ י‰י' 

לבו  יערב  ל‡  כלל,  ‰‚ב‰‰  בבחינ˙ 

‡נכי  מי  ב‡מרו  ‰עבו„‰,  ‡ל  ל‚˘˙ 

ומ‰ עבו„˙י".

מנˆלים  ‰עבו„‰  ˘לˆורך  ונמˆ‡, 

‰‚‡ו‰,  ענין  כמו  בל˙י-רˆוי,  ענין  ‚ם 

˘נו‚ע˙  עבו„˙ו  וח˘יבו˙  מעל˙  לי„ע 

למעל‰, ˘עי"ז ˙‰י' עבו„˙ו כ„בעי.

(ח‚ ‰˘בועו˙ ˙˘י"‡)



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘לומ„  מז‰  ‡ל‡)  ח"ו,  ו‚‡ו‰  י˘ו˙ 
‰˜ב"‰  ˘ל  בחכמ˙ו  ומח„˘  ומבין 
˘חבירו  כך  על  י˙רעם  ל‡  בו„‡י   –
מˆליח בלימו„ ‰˙ור‰ ל‡ פחו˙ ו‡ולי 
‡ל‡  עו„  ול‡  ממנו,  טוב  יו˙ר  ‡פילו 
„בריו   ˙‡ חבירו  יפריך  ‡ם  ˘‡פילו 
זו  ל‡  ‰רי,  ב„בריו,  ˘טע‰  לו  ויוכיח 
‡ל‡  עליו,  ויכעס  י˜פי„  ˘ל‡  בלב„ 
˘‰ˆילו  כך  על  ˙ו„‰  לו  י˙ן  ‡„רב‰, 
˘‰יˆ‰"ר  (ב‚לל  וכזב  ˘˜ר  מטעו˙, 
מחזירו  וחבירו  ע˜ומ‰,  ל„רך  ‰טע‰ו 
‰‡מ˙  על  ו‰עמי„ו  ‰י˘ר),  ל„רך 

ב˙ור˙ ‰';

כז‰  ב‡ופן  ‰ו‡  ‰˙ור‰  וכ˘לימו„ 
‰י‡  ‰˙למי„ים  בין  ‰‰נ‰‚‰  ‡זי   –
נ˙ינ˙  ˘‡ין  בלב„  זו  (˘ל‡  ב‡ופן 
‡„רב‰)  ‡ל‡  ו˘נ‡‰,  ל˜נ‡‰  מ˜ום 
˘מפרכסין ז‰ ‡˙ ז‰, ונו‰‚ין כבו„ ז‰ 

בז‰.

ללימו„  ‰‚י˘‰  כ‡˘ר  מ˘‡"כ 
˘"כחי  מח˘ב‰  מ˙וך  ‰י‡  ‰˙ור‰ 
‰ז‰",  ‰חיל   ˙‡ לי  ע˘‰  י„י  ועוˆם 
‰ו‡  ‡ויף"),  טוט  ("ער  עˆמו,  ‰ר‚˘ 
˘ו‡ל ˜ו˘י‡, מ˙רı ˙ירוı, ומ˜˘‰ על 
„ברי פלוני, וכ˙וˆ‡‰ מז‰ נע˘‰ ‡ˆלו 
ר‚˘ ˘ל י˘ו˙, ולפעמים ‚ם ‚‡ו‰ – ‡זי 
כ˘יבו‡ חבירו ויעמי„נו על טעו˙ו, ‡ו 
 ıפילו ר˜ יוכיח ˘ביכל˙ו לומר ˙ירו‡
ב„מו˙ו,  ממעט  ˘עי"ז  יו˙ר,  טוב 
ע„  ˘כן,  עליו,  ויכעס  י˜פי„  בו„‡י 
פעל  י„ו  ועוˆם  ˘בכחו  סבור  ע˙‰ ‰י' 
‰ולך  ו‰י'  ב˙ור‰,  חיל  וע˘‰  ‚„ולו˙ 
˘ב‡  וכיון  מעי",  בני  "˘י˘ו  ומכריז 
פלוני ומר‡‰ ˘‰י˙‰ לו טעו˙ מעי˜רו, 

‡ל‡  ‡ינ‰  ב˙ור‰  ˘לו  ˘‰ע˘ירו˙ 

ע˘ירו˙ ‰מ„ומ‰, סבר‡ מ„ומ‰, סבר˙ 

˘˜ר, ‰"‰ מ˜פי„ וכועס עליו;

וכ˘לימו„ ‰˙ור‰ ‰ו‡ ב‡ופן כז‰ – 

‡זי ‰‰נ‰‚‰ בין ‰˙למי„ים ‰י‡ ב‡ופן 

˘ל ‰ע„ר נ˙ינ˙ כבו„ (ל‡ נ‰‚ו כבו„) 

רˆויים  ‰בל˙י  לעניינים  וע„  לז‰  ז‰ 

˘‡רעו בע˜בו˙ ‰˙נ‰‚ו˙ זו.

(ל"‚ בעומר ˙˘י"‡)

לנˆל ‰‚‡וו‰ ל˜„ו˘‰
י„יע˙ „בר ז‰ – ˘מ˘‰ רבינו נ˘‡ר 

כ‡ו"‡   ˙‡ ל˜ח˙  כ„י   ıל‡ר  ıבחו

ב‰כר˙  מוסיפ‰   – ‰‚‡ול‰  ‡ל  מ‡˙נו 

˘ל  ˘בעבו„˙ו  ו‰ח˘יבו˙  ‰ערך 

כ‡ו"‡ מ‡˙נו:

‰‡„ם  ‡ל  ‰רע  ‰יˆר  ב‡  לפעמים 

וטוען: וכי מ‰ ‡יכפ˙ לי' ל‰˜ב"‰ ‡ם 

כך?! ‰רי  ב‡ופן  כך ‡ו  ב‡ופן  ˙˙נ‰‚ 

 ˙˜„ˆ "‡ם  ‰כ˙וב  „יבר  מל‡  מ˜ר‡ 

˙ע˘‰  מ‰  פ˘עיך  ורבו  לו  ˙˙ן  מ‰ 

˘עבו„˙  ‡מנם  מˆינו   – ו‚ו'"!  לו 

למעל‰,  רוח  נח˙  פועל˙  ‰נבר‡ים 

נ‡מר   – טוען ‰יˆ‰"ר   – ז‰  ענין  ‡בל, 

˘‡ין  ‚מורים,  לˆ„י˜ים  בנו‚ע  ר˜ 

ומˆ„  וכו',  ל‚˘מיו˙  ˘ייכו˙  ל‰ם 

˘ל‰ם  ‰עבו„‰  פועל˙  מעל˙ם  ‚ו„ל 

טוען   –  ‰˙‡ ‡בל  למעל‰;  רוח  נח˙ 

כו',  ירו„  במˆב  ˘נמˆ‡   – ‰יˆ‰"ר 

נו‚ע˙  ˙‰י'  ˘לך  ˘‰עבו„‰   ‰˙‡ מי 

 ˙˜„ˆ "‡ם  נ‡מר  עליך  למעל‰?!... 

מ‰ ˙˙ן לו"!...

בעז‰י״˙.

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

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

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

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

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

ע„  ˘נ‰"  ˘מונים  ‚„ול‰  בכ‰ונ‰ 
˘"נע˘‰ ˆ„ו˜י" – י˘ לו ר‡יו˙ ˘‰ו‡ 

"ˆ„י˜ ‚מור"...

כחו  ‡ם  ‡ו˙ו  ˘ו‡לים  וכ‡˘ר 
 – ‰ז‰  ‰חיל   ˙‡ לו  ע˘‰  י„ו  ועוˆם 
לפניך  "נ˙˙י  ‡ומר˙  ˘‰˙ור‰  מ˘יב 
ובחר˙  ו‚ו'  ‰טוב  ו‡˙  ‰חיים   ˙‡ ‚ו' 
בחיים", ו‡"כ, ‰ו‡ בבחיר˙ו ‰חפ˘י˙ 

בחר ב„רך ‰טוב,

לי  ע˘‰  י„י  ועוˆם  "כחי  ובמיל‡, 
ע"פ  ‰רי  ˘כן,  וכיון  ‰ז‰",  ‰חיל   ˙‡

˙ור‰ יכול ל‰יו˙ בעל-‚‡ו‰.

‰י‡  זו  ˘‚‡ו‰  ‰י‡  ‰‡מ˙  ו‰רי 
י˙בונן,  כ‡˘ר  ˘כן,  עמל˜,  ˘ל  ענינו 
י˙פוס ‡˙ עˆמו ("ער וועט זיך כַ‡ּפן") 

˘זו‰י ‚‡ו‰ בלי טעם!

מ˜ום  נו˙נים  ˘כ‡˘ר  לי„ע  וˆריך 
לעˆמו,  ר˜  ‡ינו  עמל˜  ‰רי   – לעמל˜ 
‡ל‡ ‰ו‡ "ר‡˘י˙ ‚וים", ‰יינו, ˘ממנו 
ב‡ים כל ‰˘בע מ„ו˙ ל‡ טובו˙, ומ‰ן 
ומ‰מ„ו˙  רעו˙,  מ„ו˙  ˘בע  נמ˘כו˙ 
בפועל,  במע˘‰  ‚ם  נמ˘ך  ˘בנפ˘ 
‰יפך ‰˙ור‰ ו‰יפך ‰רˆון ‰עליון. וכל 
ז‰ מ˙חיל מ"חו„ו ˘ל מחט"  – ˘נו˙ן 
י„י  ועוˆם  ˘"כחי  למח˘ב‰  מ˜ום 
יכול‰  ומז‰  ‰ז‰",  ‰חיל   ˙‡ לי  ע˘‰ 
ל‰רו‚  "ל‰˘מי„  ‰‚זיר‰  ‡ח"כ  לבו‡ 
כחו˙יו  כל   ˙‡ ˘מ‡ב„   – ול‡ב„" 

רח"ל.

מו˜ף  בכרך  ˘נמˆ‡  ‡ע"פ  ולכן, 
ע˘ר,  חמ˘‰  יום  בבו‡  ‰נ‰  חומ‰, 
(כל˘ון  לבנ‰  ˘ל  נ˙מל‡ „יס˜וס  ˘בו 
ומˆב  מעמ„  על  ˘מור‰  ‰מ„ר˘), 

ב˙כלי˙  ‡ˆלו  מ‡יר  ‰‡ל˜י  ˘‰‡ור 

‰ענין  בעˆמו  לפעול  ˆריך  ‰מילוי, 

„"ע„ „ל‡ י„ע", לˆ‡˙ מ‰‚בל˙ ‰„ע˙ 

ל˘כוח  בפורי‡",  ו"לבסומי  „˜„ו˘‰, 

ל‚מרי על מˆי‡ו˙ו.

ל‰פטר  ‰יחי„‰  ‰„רך  וזו‰י 

מעמל˜:

‰מלחמ‰ בעמל˜ ‡ינ‰ ע"י ענין ˘ל 

ע"י  „ו˜‡  ‡ל‡  "י„ע",  ו‰˘‚‰,  ‰בנ‰ 

ענין ‰ביטול – כמ"˘ "בחר לנו ‡נ˘ים 

˘כ„י  ‰יינו,  בעמל˜",  ‰לחם  וˆ‡ 

"‡נ˘י  ל‰יו˙  ˆריכים  בעמל˜  ל‰לחם 

 – ‰מ„ר˘  מ„ברי  פר˘"י  (ע"„  מ˘‰" 

‚בורים ויר‡י חט‡), ‡˘ר, למרו˙ ‚ו„ל 

ומסר‰  מסיני  ˙ור‰  ˘"˜יבל  מעל˙ו 

מכל  מ‡„  "עניו  ‰י'  בנ"י,  לכל  כו'" 

ו‡מר  ‰‡„מ‰",  פני  על  ‡˘ר  ‰‡„ם 

לעˆמו  מˆי‡ו˙  ˘ל‡ ‰י'  מ‰",  "ונחנו 

„"כחי  מ‰‰ר‚˘  ב˙כלי˙  (‰יפך  כלל 

‰ז‰"),  ‰חיל   ˙‡ לי  ע˘‰  י„י  ועוˆם 

˙נוע˙  עם  ‰‰˙˜˘רו˙  ע"י  ו„ו˜‡ 

לˆ‡˙  יכולים  מ‰",  "ונחנו  ‰ביטול, 

ול‰לחם בעמל˜.

(פורים ˙˘ט"ו)

'כוחי ועוˆם י„י' 
בלימו„ ‰˙ור‰

‰י‡  ‰˙ור‰  ללימו„  ‰‚י˘‰  כ‡˘ר 

‰י‡  ˘‰˙ור‰  ו‰כר‰  י„יע‰  מ˙וך 

ובמיל‡,  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ורˆונו  חכמ˙ו 

˜ָ‡ך")  ("„ער  ו‰‰˙ל‰בו˙  ‰חיו˙ 

עˆמו,  ‰ר‚˘  מˆ„  (ל‡  ‰י‡  ב‰לימו„ 



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙
 ."ıרוב חט‡˙  מ"לפ˙ח  ליˆי‡‰  מ˜ום  ˜יים  ˘ל‡  מ˘מעו˙‰,   - חי"˙  ב‡ו˙   - ‰ˆ„„ים 
‰פ˙ח מלמעל‰ - ב‡ו˙ ‰"‡ - מ˘מעו˙ו, ˘‰‡„ם נמˆ‡ ‡מנם במˆב ˘ל "לפ˙ח חט‡˙ 
רובı", ‡בל ‡עפ"כ, י˘ לו פ˙ח למעל‰ - ˘על י„ו יכול לˆ‡˙ ממˆבו ולע˘ו˙ ˙˘וב‰.

ו‡ע"פ ˘‰פ˙ח למעל‰ (ב‡ו˙ ‰"‡) ‰ו‡ פ˙ח ˜טן ביו˙ר - ‰רי ‡מרו רז"ל "פ˙חו לי 
כחו„ו ˘ל מחט", ועי"ז - "ו‡ני ‡פ˙ח לכם כפ˙חו ˘ל ‡ולם", ˘כן, ע"י ‰ר‰ור ˙˘וב‰ 

‡ח„ יכול ‰‡„ם ל‰˘˙נו˙ - בר‚ע ‡ח„ - מר˘ע ‚מור לˆ„י˜ ‚מור.

ו‰טעם לכך ‰ו‡ כמוסבר לעיל; חמı - ˘מור‰ על ‰˙נ˘‡ו˙ עˆמי˙, וכ˙וˆ‡‰ מכך 
- "חמı" מורכב˙ מ‡ו˙ חי"˙ ˘פ˙וח‰ מלמט‰, "לפ˙ח חט‡˙ רובı", ול‡י„ך, ס˙ומ‰ 
 ˙‡ מˆ„י˜   ‰"‰  (‡) ‰˙נ˘‡ו˙:  מˆ„  כי,  ˙˘וב‰.  לע˘ו˙  פ˙ח  לו  ˘‡ין   ,„ˆ מכל  ‰י‡ 
 (‚) על ‰נ‰‚˙ו.  ו˙ירוˆים  סיבו˙  מוˆ‡  (ב) ‰ו‡  טוב‰.  ˘‡„רב‰ ‰י‡ ‰נ‰‚‰   - ‰נ‰‚˙ו 

"על כל פ˘עים ˙כס‰ ‡‰ב‰". ‰ˆ„ ‰˘וו‰ ˘ב‰ם - ˘‡ינו עו˘‰ ˙˘וב‰.

מˆ‰ - מור‰ על ביטול, וכ˙וˆ‡‰ מכך - "מˆ‰" ‰י‡ ב‡ו˙ ‰"‡ ˘פ˙וח‰ למעל‰, כי, 
מˆ„ ‰ביטול: (‡) ‡ינו מˆ„י˜ ‡˙ ‰נ‰‚˙ו. (ב) ‡ינו מוˆ‡ סיבו˙ ו˙ירוˆים על ‰נ‰‚˙ו. 

(‚) וכ‡˘ר רו‡‰ ‡˙ ‰מˆב ‰ל‡-טוב ˘בו ‰ו‡ נמˆ‡ - נע˘‰ ˘בור מכך.

וכ˘נמˆ‡ במˆב ˘ל ˘ברון-לב ("ˆעבר‡כנ˜ייט") - ‰"ז כפי ˘‡מר ‡„מו"ר מ‰ר"˘: 
‡ח˙,  ב˘ע‰  ובמיל‡,  עיל‡‰",  ˙˘וב‰  ‰י‡]  י‰ו„י˙  [‡נח‰  ‡יז   ıרעכ˜ ‡י„י˘ער   ‡"

"˘ע‰" מל˘ון ‰פנ‰, "מיט ‡יין ˜ער" - נע˘‰ ˆ„י˜ ‚מור.

(˘"פ וי˜‰ל פ˜ו„י ˙˘י"ב)

מחיי˙ עמל˜ - ביטול 
‰‚‡וו‰

בלי  ‚‡ו‰  ‰ו‡  עמל˜  ˘ל  ענינו 

("זיך  לח„ור  ‰ו‡  יכול  ובמיל‡,  טעם, 

‚„ול  ‡ˆל  ‡פילו  רח"ל  ַ‡ריינכַ‡ּפן") 

בי˘ר‡ל ˘יו˘ב בכרך מו˜ף חומ‰.

בי˘ר‡ל  ‚„ול  ‡ˆל   – ו‡„רב‰ 

‰י‡  עמל˜)  ˘ל  (מח„יר˙ו  ‰סכנ‰ 

למˆו‡  יכול  ˘‡ינו  יו˙ר, „כיון  ‚„ול‰ 

לח˘וב  עלול  חסרון,  ˘ום  בעˆמו 

˘יכול ל‰יו˙ בעל-‚‡ו‰ ע"פ ˙ור‰:

‰ו‡  ‡ם  ‡ו˙ו  ˘ו‡לים  כ‡˘ר 

בו„‡י  ˘‰ו‡  מ˘יב   – "מˆי‡ו˙" 

"מˆי‡ו˙", ˘‰רי יו„ע ללמו„, מ˙פלל 

כ„בעי ומ˜יים מˆוו˙ ב‰י„ור;

‰ו‡  ‡ם  ‡ו˙ו  ˘ו‡לים  כ‡˘ר 

„ינים  פוס˜  ˘‰ו‡  מ˘יב   – "חכם" 

‰ו‡  ˘‰פס"„  ר‡י'  לו  וי˘  בי˘ר‡ל, 

ב˘ו"ע  מˆינו  ˘‰רי  ל‡מי˙ו,  ב‡מ˙ 

˘נ˙˜בלו  „ינים  ˘פס˜י  חו˘ן-מ˘פט 

"„בר  ˘ל  ˙ו˜ף  ל‰ם  י˘  בי˘ר‡ל 

˘לו  ˘‰פס"„  ˘זכ‰  וכיון  מ˘נ‰", 

ר‡י'  לו  י˘  מי˘ר‡ל,  כו"כ  ע"י  נ˙˜בל 

ובמיל‡  „בריו!  על  למעל‰  ˘‰סכימו 

˘"˘ימ˘  ומˆב  במעמ„  ‰ו‡  ‰רי 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
זכו˙ יע˜ב ‚„ול‰ ‡ו זכו˙ ‡בר‰ם?

‰ו‡  יע˜ב  ‰רי  ולכ‡ור‰  ו‡בר‰ם,  יˆח˜  מזכו˙  פחו˙‰  יע˜ב  ˘ל  ˘זכו˙ו  מ˘מע  מר˘"י 
"בחור ˘ב‡בו˙"? / בין זכו˙ מע˘‰ ‡בו˙ לזכו˙ ‰‡בו˙ עˆמם / זכו˙ ‰‡בו˙ ‰מ‚ינ‰ על 

י˘ר‡ל בלב„

  (ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ׳ 168 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בעל  מע˘ר" ‚בי  ב˙ור˙  מ‰ו „ין "י‡כל  בני ‰עב„? /  בפרנס˙  חייב ‰‡„ון  מ„וע 

מום?

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰"ח˜י˜‰" ˘פועל עמל ‰˙ור‰ בנפ˘ ‰לומ„

"חו˜ים" – ח˜י˜‰ בעמל וי‚יע‰ / על י„י עמל ‰˙ור‰ – "‡בנים ˘ח˜ו מים" / י‚יע˙ ‰˙ור‰ 
˘למעל‰ מן ‰„ע˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 313 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
˘מיט‰ ב‡רı י˘ר‡ל ובזמן ‰בי˙ בלב„ / מ„וע נ˜ר‡˙ ‰פר˘‰ ב˘ם "בחו˜ו˙י"?

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
בפלו‚˙˙ ‰מפר˘ים ‡י ˘מיט‰ ‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ‡ו חוב˙ ‚בר‡

יבי‡ ‰ח˜יר‰ לענין ˘בי˙˙ ‰‡רı ולענין ˘מיט˙ פירו˙, וב‰נפ˜"מ ˘י˘ בז‰ / י„ון ‚בי ‚„ר 
˘מיט˙ כספים, ועפ"ז יפ˘וט ‰ח˜יר‰ ‚ם ‚בי ˘מיט˙ ˜ר˜עו˙ ˘‰ו˜˘‰ ל‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 286 ו‡ילך )

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ‚ל‚ל ‰חוזר בעולם

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
‰ס˙בכו˙ בחוטי ‰˙ענו‚ו˙ ‰‚ופניים

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
˘ור˘ כל ‰חט‡ים

 ̇ „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ˘ליל˙ ר‚˘ ‰‚‡וו‰ ו‚ו„ל ח˘יבו˙ ‰ביטול ו‰‰כנע‰ בעבו„˙ ‰˘י"

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

זכות יעקב גדולה 
או זכות אברהם?

מרש"י משמע שזכותו של יעקב פחותה מזכות יצחק ואברהם, ולכאורה הרי 
יעקב הוא "בחור שבאבות"? / בין זכות מעשה אבות לזכות האבות עצמם / זכות 

האבות המגינה על ישראל בלבד

‡. בפר˘˙ בחו˜ו˙י, בסיום ‰˙וכח‰: ״וזכר˙י ‡˙ ברי˙י יע˜וב ו‡ף ‡˙ ברי˙י יˆח˜ 
כ„‡י ‰ו‡  כלומר,  נמנו ‡חורני˙?  ״למ‰  ר˘״י:  ופיר˘  ברי˙י ‡בר‰ם ‡זכור״.  ו‡ף ‡˙ 
עמו  – ‰רי ‡בר‰ם  כ„‡י  ו‡ם ‡ינו  עמו.  יˆח˜  – ‰רי  כ„‡י  ו‡ם ‡ינו  לכך.  ‰˜טן  יע˜ב 

˘‰ו‡ כ„‡י״. 

˘מ„‚י˘:  וכפי  ו‡בר‰ם,  יˆח˜  מזכו˙  פחו˙‰ ‰י‡  יע˜ב  ˘ל  ˘זכו˙ו  עול‰,  ומ„בריו 
ובמפר˘ים  ו‡בר‰ם.  ליˆח˜  ביחס  ״˜טן״  ˘יע˜ב ‰ו‡   – לכך״  יע˜ב ‰˜טן  ״כ„‡י ‰ו‡ 
˘יע˜ב  מˆינו  ˘לכ‡ור‰ ‰רי ‡„רב‰:  בטעם ‰„בר,  נ˙˜˘ו  ועו„)  ב˘„‰  ב‡ר  ל„ו„,  (מ˘כיל 

נ˜ר‡ ״בחור ˘ב‡בו˙״ (ב״ר רפע״ו ובכ״מ)! 

וי˘ לומר, ˘יסו„ו ˘ל ר˘״י ‰ו‡ בפירו˘ו לעיל בפר˘˙ כי ˙˘‡ (לב, י‚), על ‰פסו˜ 
״זכור ל‡בר‰ם ליˆח˜ ולי˘ר‡ל״ – ˘פיר˘ ˘ם ר˘״י: ״‡ם ל˘ריפ‰ ‰ם – זכור ל‡בר‰ם 
ˆו‡רו  ˘פ˘ט  ליˆח˜  זכור   – ל‰רי‚‰  ‡ם  כ˘„ים;  ב‡ור  עליך  ל‰˘רף  עˆמו  ˘מסר 
לע˜י„‰; ‡ם ל‚לו˙ – זכור ליע˜ב ˘‚ל‰ לחרן״. ˘מז‰ מובן, ˘‚„ל‰ זכו˙ו ˘ל ‡בר‰ם 
יˆח˜  זכו˙   – ממנ‰  למט‰  עליך״;  ל‰י˘רף  עˆמו  ״מסר  ˘‰ו‡  כיון  ויע˜ב,  יˆח˜  מ˘ל 
סנ‰„רין  מ‰ר‚ (מ˘נ‰  חמור‰  ˘˘ריפ‰  מי˙ו˙,  מ„ין „׳  לע˜י„‰״ [ול‰עיר  ״˘פ˘ט ˆו‡רו 
ענין  ר˜  ‡ל‡  בפועל,  נפ˘  מסירו˙  בו  מˆינו  ˘ל‡  יע˜ב,  זכו˙  מ‰ם  ולמט‰  ב)];  מט, 

‰‚לו˙. 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„
‰ו‡ טוען טענו˙ ˘ונו˙:

ל‚בי „בר ‡ח„ ‰רי טוען - ˘ז‰ו מˆ„ ‰יˆר ‰רע, ˘"יˆרו בוער כ‡˘". ‰‚מר‡ עˆמ‰ 
‡יפו‡,  י˙כן,  ל‡  ‰יˆ‰"ר;   ˙‡ ˘בר‡  כך  על  מ˙חרט  ˘‰˜ב"‰   - ‰ו‡  טוען   - ‡ומר˙ 
ל˙בוע ממנו, מ„וע ל‡ ניˆח ‰ו‡ ‡˙ ‰יˆ‰"ר!... ל‚בי „בר ˘ני ‰רי ‰ו‡ טוען - ˘"מ˜ומו 

‚רם לו לחטו‡" וכן ‰ל‡‰.

כל ‰ח˘בונו˙ ‰נזכרים ב˙ני‡ ˘על י„ם ˆריך ללמ„ זכו˙ על ‰זול˙ - מ˘˙מ˘ ב‰ם 
ל‚בי עˆמו... ול‡ עו„, ‡ל‡ ˘חו˘ב ב„ע˙ו, ˘ל‡ור ‰נסיבו˙ ב‰ן ‰ו‡ מˆוי - "‡יז נ‡ך 
במ˜ומו ‰י'  מי˘‰ו ‡חר  מˆוי].  ˘בו ‰ו‡  יפ‰ ‰מˆב  [‰רי  ער ‡יז ‡זוי"  ˘יין ‡ז   ıנ‡‚

נמˆ‡ במ˜ום ‡חר ל‚מרי - "וו‡לט ‚עווען ווער ווייס וו‡ס"!...

י˙ר על כן:

‡פילו כ‡˘ר ‰ו‡ יו„ע ˘‰נ‰‚˙ו ‡ינ‰ טוב‰, ול‡ עו„, ‡ל‡ ˘‚ם ‡ין לו סיבו˙ לז˜וף 
‡ו˙‰ ב‰ן - בכל ז‡˙, "על כל פ˘עים ˙כס‰ ‡‰ב‰":

‡פילו  כלומר,  ‰מר„ים".  ‡לו  "פ˘עים  חז"ל:  כמ‡מר   - ‰ו‡  "פ˘עים"  ‰ל˘ון  „יו˜ 
כ‡˘ר ‡ין לו כל ˙ירוı ל‰ˆ„י˜ ‡˙ מע˘יו, ˘כן, ‰ו‡ עˆמו יו„ע ˘‰ו‡ מור„ (רח"ל) - 
מ"מ, "על כל פ˘עים ˙כס‰ ‡‰ב‰". לבטל ‡˙ ‰פ˘עים, ‡פילו בטענו˙ ˘ל ˘˜ר - ‡ינו 
יכול ב˘ום ‡ופן, ובמיל‡ מכס‰ ‡ו˙ם ב‡‰ב˙ עˆמו ("זיין ליב˘‡פט ˆו זיך ‡ליין")!...

ביטול וענוו‰ - ‰„רך ‰יחי„‰ ל˜יום ˙ומ"ˆ כ„בעי
וז‰ו ‰חילו˜ בין חמı למˆ‰:

ומ˘מעו˙  ˘‰י‡.  כמו˙  נ˘‡ר˙ ‰עיס‰   - במˆ‰  ו‡ילו  מ˙נ˘‡˙ ‰עיס‰,   -  ıבחמ  (‡)
‰„בר ברוחניו˙: חמı - י˘ו˙ ו‰˙נ˘‡ו˙. מˆ‰ - ביטול.

מו˙ר  ‰פסח  ˘בח‚  ‡ע"פ  [˘לכן,  „ו˜‡  עוני"  "לחם  ‰ו‡  ‰מˆ‰  עי˜ר  ז‰  ומטעם 
ב"לחם  ‡ל‡  מˆ‰  ‡כיל˙  מˆו˙  י"ח  לˆ‡˙  ‡פ˘ר  ‡י  מ"מ  ע˘יר‰",  "מˆ‰  ‚ם  ל‡כול 

עוני"] - לפי ˘ענינ‰ ˘ל מˆ‰ ‰ו‡ ביטול (כנ"ל), ו„בר ז‰ מ˙בט‡ יו˙ר ב"לחם עוני".

וי˘ ל‰וסיף, ˘‚ם ‰מˆ‰ ˘‡כלו בני י˘ר‡ל במˆרים - ‰י˙‰ "לחם עוני".

‰י‡  "מˆ‰"  ˘‰˙יב‰  ‡ל‡,  ז‰ו˙,  מ‡ו˙יו˙  מורכבו˙   "ıו"חמ "מˆ‰"  ‰˙יבו˙  (ב) 
ב‡ו˙ ‰"‡ ו‰˙יב‰ "חמı" ‰י‡ ב‡ו˙ חי"˙.

ו‰ענין בז‰:

‡ו˙ ‰"‡ „ומ‰ ל‡ו˙ חי"˙: ˘˙י‰ן מורכבו˙ מ˘ל˘‰ ˜וין ופ˙וחו˙ מלמט‰. ‰‰ב„ל 
ביני‰ן ‰ו‡ בכך, ˘‰‡ו˙ חי"˙ ס˙ומ‰ בכל ˘ל˘˙ ‰ˆ„„ים ל‚מרי, ו‡ילו ‰‡ו˙ ‰"‡ י˘ 

ל‰ פ˙ח מלמעל‰.

‰פ˙ח מלמט‰ (˘ב˘˙י ‰‡ו˙יו˙) - מ˘מעו˙ו: "לפ˙ח חט‡˙ רובı". ‰ס˙ימו˙ מכל 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מניע˙ ˆ„˜‰ מחמ˙ ח˘בונו˙ ˘ל ‚‡וו‰
„ו‚מ‡ ל„בר - במˆו˙ ‰ˆ„˜‰, וכיון ˘ˆ„˜‰ ‰י‡ כללו˙ ‰מˆו˙ יובן ממנ‰ ‚ם ביחס 

לכל ‰מˆוו˙:

ר'   ˙‡ ‰ר˘ע  טורנוספוס  ˘"˘‡ל  ‰טענ‰   ˙‡ טוען  ‰ו‡  ‰רי   – עני  ˘רו‡‰  ב˘ע‰ 
ע˜יב‡: ‡ם ‡ל˜יכם ‡ו‰ב עניים ‰ו‡ מפני מ‰ ‡ינו מפרנסם"?

ו˘ני פרטים בטענ‰ זו - ביחס לעˆמו וביחס לזול˙ו:

ב‚לל ‚‡ו˙ו ו‰˙נ˘‡ו˙ו - ‰רי ‰ו‡ עו˘‰ ח˘בון בנפ˘ו, ˘כל ‰רכו˘ ‰נמˆ‡ בר˘ו˙ו 
ב‡ ‡ליו מ˘ום ˘ז‰ מ‚יע לו, ו‡„רב‰, מ‚יע לו יו˙ר מכך; וכיון ˘כן - ‰רי ‰ו‡ טוען - 

כיˆ„ ‡פ˘ר לי˙ן מז‰ ל‡חרים?!

וכיון ˘י˘ו˙ עˆמו ‡ינ‰ סובל˙ ("„ערל‡זט ניט") ‡˙ מˆי‡ו˙ו ˘ל ‰זול˙ - מ˙˜בל 
ומובן  ˘זול˙ו ‡ינו „ומ‰ ‡ליו,  ביי ‡ים ‚‡ר ‚ע˘מ‡˜"),  זיך ‡פ  על „ע˙ו ("ליי‚ט  יפ‰ 
‡ˆלו ˘‰סיב‰ לכך ˘‰זול˙ ‰ו‡ עני ‰י‡ ב‚לל ˘ל‡ מ‚יע‰ לו פרנס‰; ובמיל‡ ‰רי ‰ו‡ 
יע˘‰ ‰ו‡  עני,  י‰י'  ˘‰ל‰   - „ור˘...  ˘‰ˆ„˜ ‡כן  כפי   - רוˆ‰  ˘‰˜ב"‰  מכיון  חו˘ב: 

בני‚ו„ לכך, לי˙ן לו כסף?!...

מ˘‡"כ כ‡˘ר ‰ו‡ בטל - ‡זי:

עו˘‰ ח˘בון בנפ˘ו ו„ן ‡˙ עˆמו ‡ם ‡מנם טוב ‰ו‡ יו˙ר מזול˙ו, וח˘בון ז‰ מבי‡ 
˘‰‡„ם  ˘‰"מ˘פט"  ע˘י˙",   ‰˙‡ ביע˜ב  וˆ„˜‰  "מ˘פט  וכמ"˘   ,‰˜„ˆ לי˙ן  ‡ו˙ו 

עו˘‰ על עˆמו מבי‡ו ל"ˆ„˜‰".

ומבין, ˘‡פילו ‡ם חסרון ‰פרנס‰ ‡ˆל זול˙ו נע˘‰ מחמ˙ עונ˘, רח"ל, ‰רי, ‰עוב„‡ 
˘י˘ לו פרנס‰ - מבלי ‰בט על מעמ„ו ומˆבו ‰בל˙י רˆוי - מכריח‰ ‡ו˙ו לומר, ˘בנ"י 
לו  ‚ומל  ‰מלך  ˘ל  ו‡ו‰בו  בנו,   ˙‡ מעני˘  ‰מלך  וכ‡˘ר  ‰˜ב"‰,  ל‚בי  בנים  כמו  ‰ם 
טורנוספוס  טענ˙  (על  ע˜יב‡  ר'  כ˙˘וב˙  מכך,  מ‡„  מרוˆ‰  עˆמו  ‰מלך  ‰רי   - טוב‰ 

‰נ"ל).

וכ˘ם ˘‰ו‡ במˆו˙ ‰ˆ„˜‰ - כמו"כ ‰ו‡ בכל ‰מˆוו˙.

‰ˆט„˜ו˙ ˘ל ˘˜ר על חט‡יו
ח˘בון  „בר,  כל  ל‚בי  מחפ˘  ‰ו‡  ‰רי  ו‰˙נ˘‡ו˙ו  ‚‡ו˙ו  ‰ר‚˘  ˘ב‚לל  לכך  נוסף 
˘יוכיח ˘‰נ‰‚˙ו כ„בעי, ‰רי י˙יר‰ מז‰, ‡פילו ב˘ע‰ ˘‡ינו מסו‚ל ב˘ום ‡ופן למˆו‡ 
˙ירוı על מע˘יו ונ‡לı ‡יפו‡ ל‰ו„ו˙ ˘‡ינו מ˙נ‰‚ כפי ‰„רו˘ - מוˆ‡ ‰ו‡, בכל ז‡˙, 
ער  ("בלייבט  עˆמו  בעיני  ˆו„˜  נ˘‡ר  ‰ו‡  ובמיל‡  כך,  לי„י  ˘‰בי‡ו‰ו  ˘ונו˙  סיבו˙ 

‡לı ‚ערעכט ביי זיך")!...

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. וי˘ ל‰וסיף: 

ב˙ור˙ כ‰נים כ‡ן נ˙ב‡ר בס„ר ‰פוך: ״‡ם ‡ין מע˘‰ ‡בר‰ם כ„יי – מע˘‰ יˆח˜, 
ו‡ם ‡ין מע˘‰ יˆח˜ כ„יי – מע˘‰ יע˜ב״.

מ˘ל  ‚„ול‰  יˆח˜  זכו˙  יו˙ר:  ‚„ול‰  זכו˙ו  ‰מ‡וחר  כל  כ‰נים  „ל‰˙ור˙  ו‰יינו, 
זכו˙ו  ‰מו˜„ם  ˘כל  עול‰,  ר˘״י  מ„ברי  ו‡ילו  יˆח˜;  מ˘ל  ‚„ול‰  יע˜ב  ו˘ל  ‡בר‰ם, 

‚„ול‰ יו˙ר: זכו˙ יˆח˜ ‚„ול‰ מזכו˙ ״יע˜ב ‰˜טן״, וזכו˙ ‡בר‰ם ‚„ול‰ עו„ יו˙ר. 

וי˘ לומר בבי‡ור ‰ב„ל ז‰, על פי ‰ב„ל נוסף ˘מˆינו בין ‰˙ור˙ כ‰נים לבין ר˘״י: 
מע˘‰   .  . יˆח˜  מע˘‰   – כ„יי  ‡בר‰ם  מע˘‰  ‡ין  ״‡ם  ‰י‡  ‰ל˘ון  כ‰נים׳  ב׳˙ור˙ 
יע˜ב״ – ‰יינו, ˘ˆריכים כ‡ן לזכו˙ מע˘י‰ם ˘ל ‰‡בו˙; ו‡ילו ר˘״י כ˙ב ״כ„‡י ‰ו‡ 

יע˜ב . . יˆח˜ . . ‡בר‰ם״ – ‰יינו, ˘מ„ובר כ‡ן על זכו˙ וחביבו˙ ‰‡בו˙ עˆמם.

וב‰˙‡ם לכך: 

י˘  ביע˜ב  בפועל, ‰רי  ˘ע˘ו  טובים  מע˘ים  כמ‰  מע˘‰ ‰‡בו˙,  על  מ„ובר  כ‡˘ר 
˘ל ‡בר‰ם,  בנו  ובן  יˆח˜  בן  ˘‰י׳  מ˘ום  „ו˜‡  כי  ויˆח˜.  כלפי ‡בר‰ם  י˙יר‰  מעל‰ 
פסול  ‰י׳  ˘ל‡  וע„  ב˙כלי˙,  ˘למים  ‰יו  מע˘יו  ‰רי  וט‰ר‰,  ב˜„ו˘‰  ונ˙‚„ל  ונול„ 

בזרעו – ˘ל‡ כמו ‡בר‰ם ˘יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל ויˆח˜ ˘יˆ‡ ממנו ע˘ו. 

ולכן ‰˙ור˙ כ‰נים ˘מ„‚י˘ ‡˙ זכו˙ מע˘‰ ‰‡בו˙, נו˜ט ˘זכו˙ יע˜ב ‚„ול‰ מ˘ל 
יˆח˜, וזכו˙ יˆח˜ ‚„ול‰ מ˘ל ‡בר‰ם – כי כל ‰מ‡וחר יו˙ר ‰וסיף ב˜„ו˘˙ו ומע˘יו; 

˘ל‰ם ‡ˆל  ו‰חביבו˙  ‰חי„ו˘  עˆמם, ‰יינו:  זכו˙ ‰‡בו˙  ˘מ„‚י˘ ‡˙  ר˘״י  ‡ולם 
יˆח˜  כלפי  ל‡בר‰ם  י˙יר‰  מעל‰  י˘  ז‰  בענין  ‰רי  ‡בו˙,  ל‰יו˙  זכו  ˘מכחו  ‰˜ב״‰, 
בין  ו‚„ל  ל˙רח  נול„  ובט‰ר‰, ‡ל‡  ב˜„ו˘‰  נול„  ל‡  ˘‡בר‰ם  ב‚לל  „ו˜‡  כי  ויע˜ב. 
˘מסר  וע„  עˆמו,  בעבו„˙  בור‡ו  ˘‰כיר ‡˙  בז‰  זכו˙ו  וכו׳, ‚„ול‰  זר‰  עבו„‰  עוב„י 
˘זכו˙ו  ‰ר‡˘ון  ‰‡ומ‰  ‡בי  ‰ו‡  „ו˜‡  ולכן  י˙ברך,  ˘מו  ˜„ו˘˙  על  ל˘ריפ‰  עˆמו 

‚„ול‰ מכולם. 

עמו״  יˆח˜  ‰רי  כ„‡י  ‡ינו  (יע˜ב)  ״ו‡ם   – ר˘״י  בל˘ון  בי‡ור  ˆריך  ע„יין  ‡ך   .‚
[ומ˜ורו בל˘ון ‰כ˙וב: ״ו‡ף ‡˙ ברי˙י ‡˙ יˆח˜״]: 

״‰רי  יע˜ב,  לזכו˙  ‡ו˙‰  לˆרף  ˆריך  מ„וע   – יע˜ב  מ˘ל  ‚„ול‰  יˆח˜  ˘זכו˙  כיון 
יˆח˜ עמו״? ‰רי ‡פ˘ר ל‰ס˙פ˜ בזכו˙ יˆח˜ לב„! 

בזכו˙  ל‰ס˙פ˜  ‡פ˘ר   – ˙ספי˜  ל‡  יע˜ב  זכו˙  ˘‡ם  ‰ו‡,  כך  ˘ב‡מ˙  לומר,  וי˘ 
יˆח˜ לב„. ומ‰ ˘כ˙ב ר˘״י ״‰רי יˆח˜ עמו״, כוונ˙ו בז‰ ‰י‡: 

זכו˙ יˆח˜ מˆ„ עˆמ‰ יכול‰ ‰י‡ לעמו„ ‚ם לע˘ו, ˘‰רי ‡ף ‰ו‡ מזרע יˆח˜; וכ„י 
˘זכו˙ יˆח˜ ˙עמו„ „ו˜‡ לבני י˘ר‡ל, ‰רי ז‰ על י„י ˘מˆרפים ‡˙ זכו˙ יˆח˜ ליע˜ב, 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‡ז ‰זכו˙ עומ„˙ לי˘ר‡ל „ו˜‡, בני יע˜ב. 

כ„‡י״.  ˘‰ו‡  עמו  כ„‡י – ‰רי ‡בר‰ם  ˘״‡ם ‡ינו  ר˘״י,  יובן ‚ם ‰מ˘ך „ברי  ובז‰ 
ר˘״י  ‰י׳  יˆח˜,  וזכו˙  יע˜ב  זכו˙  זכויו˙,  ˘˙י  על  לכן  ˜ו„ם  ˘מ„ובר  כיון  ולכ‡ור‰, 
‡ינו  ״‡ם  יחי„,  בל˘ון  כ˙ב  ולמ‰  עמ‰ם״;  כ„‡י – ‰רי ‡בר‰ם  ‡ינם  ״‡ם  לומר:  ˆריך 

כ„‡י – ‰רי ‡בר‰ם עמו״? 

ל‡חר  כי  (ויע˜ב),  יˆח˜  לזכו˙  זכו˙ ‡בר‰ם  ˘מˆרפים  ר˘״י  כוונ˙  ˘‡כן, ‡ין  ‡ל‡ 
מזכו˙  ˘‚„ול‰  לב„ו,  בזכו˙ ‡בר‰ם  ל‰ס˙פ˜  ˘וב ‡פ˘ר   – ל‡ ‰ספי˜‰  יˆח˜  ˘זכו˙ 
ו‰יינו,  לב„;  יע˜ב  עם  כוונ˙ו  עמו״,  ‡בר‰ם  ״‰רי  ר˘״י  ˘כ˙ב  ומ‰  (ויע˜ב).  יˆח˜ 
˘כ„י ˘זכו˙ ‡בר‰ם ˙עמו„ לבני י˘ר‡ל „ו˜‡ – ול‡ לי˘מע‡ל וע˘ו – ‰רי ז‰ על י„י 
לזרע  ר˜  עומ„˙  זכו˙ ‡בר‰ם  ˘‡ז  יע˜ב „ו˜‡,  עם  ״עמו״,  זכו˙ ‡בר‰ם  ˘מˆרפים ‡˙ 

יע˜ב. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

  ‰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

שורש כל החטאים
כאשר הוא חש מעצמו 'מציאות' - רואה רק מעלות עצמו וחסרונות הזולת / 

מניעת צדקה מחמת חשבונות של גאווה / הצטדקות של שקר על חטאיו / ביטול 
וענווה - הדרך היחידה לקיום תומ"צ כדבעי / גאווה הו"ע דקליפת עמלק

 

כ‡˘ר ‰ו‡ ח˘ מעˆמו 'מˆי‡ו˙' - 
רו‡‰ ר˜ מעלו˙ עˆמו וחסרונו˙ ‰זול˙

ח"ו  חט‡,  ‡ם  ‡פילו  ‰רי,  ‰מˆ‰),  ענין  (˘ז‰ו  ביטול  בבחינ˙  ‰ו‡  ‰‡„ם  ...כ‡˘ר 
כ‡˘ר ‰‡„ם ‰ו‡  ענין ‡ו˙ ‰"‡); ‡בל  (˘ז‰ו  ˙˘וב‰  ע˘יי˙  חו˘ב ‡ו„ו˙  - ‰רי ‰ו‡ 
˙˘וב‰ (ב‰˙‡ם  ע˘יי˙  חו˘ב ‡ו„ו˙  ו‰˙נ˘‡ו˙ (˘ז‰ו"ע ‰חמı) - ‡ינו  י˘ו˙  בבחינ˙ 

ל˙וכנ‰ ˘ל ‡ו˙ חי"˙).

("ער  עˆמו   ˙‡ ל‰ˆ„י˜  מ˘˙„ל  ‡ינו  בטל,  ‰ו‡  ‰‡„ם  ˘כ‡˘ר  לפי   - ‰„בר  וטעם 
וכ‡˘ר  מע˘יו,  מכל  ח˘בון ˆ„˜  עו˘‰  ובמיל‡ ‰ו‡  זיך ‚ערעכט"),  מ‡כן  ניט ˆו  זוכט 

נוכח ל„ע˙ ˘‰נ‰‚˙ו ‡ינ‰ ב‡ופן ‰ר‡וי - עו˘‰ ˙˘וב‰;

ל‰ˆ„י˜  ח˘בונו˙  ‰‡„ם  מוˆ‡   - ו‰‰˙נ˘‡ו˙  ‰‚‡ו‰  מ‰ר‚˘  כ˙וˆ‡‰  ז‡˙,  לעומ˙ 
‡˙ כל ‰נ‰‚ו˙יו.

י˙ר על כן:

˘רוˆ‰  (כיון  לכך   ıירו˙ ‰ו‡  מוˆ‡  רˆוי  בל˙י  „בר  ˘ע˘‰  ˘ל‡חרי  בלב„  זו  ל‡ 
מˆו‰  לי„י ˜יום  כ˘מ‚יע  לכ˙חיל‰,  ˘‚ם  מז‰,  י˙יר‰  עˆמו), ‡ל‡  בעיני  ל‰˘‡ר ˆו„˜ 
ב‚לל ‰ר‚˘  ט‡ן"), ‰נ‰  בוי‚   ‡ זיך  ("ער „‡רף  עˆמו  לכפו˙ ‡˙  ˘ב˘ביל‰ ˆריך ‰ו‡ 

‚‡ו˙ו ו‰˙נ˘‡ו˙ו, מוˆ‡ ‰ו‡ ח˘בונו˙ וטעמים ˘ל‡ יˆטרך ל˜יימ‰.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ˘‰ע˘יר מ˙‚ל‰ כעני
כ״˜  ‰סב‡  ‡ˆל  ˘‡ירע  סיפור  יסו„  על  ז‰  ‰רי  מ„ומ‰',  'עו˘ר  מ˙בט‡  ˘‡ני  מ‰ 

‡„מו״ר מו‰ר״˘.

בירי„ים בליוב‡וויט˘ ‰יו ב‡ים ‰רב‰ סוחרים ‚„ולים, ביני‰ם ‰יו סוחרים מ˘˜לוב 
וממינס˜ ממוˆ‡ ˘ל מ˙נ‚„ים.

‰סוחרים ‰‚„ולים ביו˙ר ‰יו נכנסים ‡ל ‰סב‡, ‰יו כ‡ל‰ ˘‰יו מ„ברים ‡˙ו בעניני 
לימו„, ו‰יו כ‡ל‰ ˘‰יו ˘ו‡לים עˆו˙ עס˜יו˙.

על  ו„יבר  ממו˘ך,  זמן  ˘‰‰ ‡ˆל ‰סב‡  ולמ„ן,  ע˘יר  מ‰סוחרים ‰‚„ולים ‰י'  ‡ח„ 
לו  עונ‰  ‰ו‡  עני  ‡ליו  כ˘נכנס  מ„וע  ‰סב‡:   ˙‡ ˘‡ל  ‰ח„ר   ˙‡ ˘עזב  לפני  עס˜יו. 
˘‰ו‡  ע„  רב  זמן  לו˜ח ‰„בר  ע˘יר  כ˘נכנס ‡ליו  ו‡ילו  ר‚עים,  כמ‰  לו˜ח  ו‰„בר  מי„ 
לו  עונ‰  ו‡ני  מˆבו  על  מספר  ‰ו‡  עני,  כ˘נכנס  ‰סב‡:  לו  ענ‰  לו.  עונ‰   - ‰סב‡   -
מי„, ו‡ילו כ˘נכנס ע˘יר ומ˙חיל לספר ‡˙ ‰נע˘‰ ‡˙ו, עובר זמן ע„ ˘‰ו‡ מ‚ל‰ ‡˙ 

‰‡מ˙, ˘‰ו‡, ‰י„וע לע˘יר, ‰ו‡ למע˘‰ עני.

כ‡ן ב‡מרי˜‰ י˘נם ע˘ירים חיˆוניים כ‡ל‰, מפוזרים וממ‰רים כמו ע˘ירים ‚„ולים, 
יעזור ל‰ם ‰˘י״˙ ˘י‰י' ˙וכם כברם, ˘י‰יו ‚בירים ‡מי˙יים.

‰"טוב" ˘ב‰י˙רים וב˙ירוˆים
‡ך, ‰נ˜ו„‰ ‰י‰ו„י˙, זי˜ ‰י‰„ו˙, ‡ינו נטבע ו‡ינו נכב‰. ‰נ˜ו„‰ ‰י‰ו„י˙ מו˘ר˘˙ 
עמו˜ בלב ‰י‰ו„י, ‰רי זו ‰בו˘‰ ‰מסויימ˙ ˘י‰ו„י מ˙ביי˘ מעˆמו, ולכן י˘נם ‡נ˘ים 

‰מר‚יעים עˆמם ב‰י˙רים ˘„ּופים וב˙ירוˆים טיפ˘יים.

‰״טוב״ ˘ב‰י˙רים וב˙ירוˆים ‡ל‰, ‰ו‡, ˘ז‰ מר‡‰ ˘‰˙נ‰‚ו˙ם ‰ל‡ טוב‰ חור‰ 
ל‰ם ולוחˆ˙ עלי‰ם, ‡ל‡ ‰ם חל˘ים מ„י ב˙ו˜ף ‰˘כלי ˘ל‰ם מלˆ‡˙ מר‚ילו˙ם. ‡בל 

‰'˙וך׳ ˘ל‰ם ע„יין ˘לם, ובסביב‰ טוב‰ עלולים ‰ם ל‰יו˙ מו˘פעים לטוב.

עם  לוחמים  ‰ם  פנימי˙,  מלחמ‰  ל‰ם  י˘  מ‡„,  ‚„ול‰  ‡ל‰  ‡נ˘ים  על  ‰רחמנו˙ 
טוב״  ‰״ל‡   ˙‡ ‰יטב  ויו„עים  ˘עלי‰ם,  ברחמנו˙  וח˘ים  מר‚י˘ים  עˆמם  ‰ם  עˆמם, 

˘‰ם עלולים ל‰‚יע ‡ליו, ‡ך ‡ין בכוחם לעמו„ נ‚„ ז‰ ו‰יˆר ‰רע מנˆח ‡ו˙ם.

ז‰ ˆריך ל‰יו˙ ˙פ˜י„‰ ˘ל . . ל‡ר‚ן בזמנים מסויימים ˘יחו˙ חסי„יו˙ בעניני חיזו˜ 
‰מˆוו˙ וחיב˙ ‰˙ור‰, „בר ˘י‰י‰ מזון רוחני לרבים.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"ב עמ' ˘כ, ‡ ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"ב עמ ' 421 ו‡ילך)

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

בניו,   ˙‡ לזון  ‰ו‡  חייב  כן  ‰‡ב,  במזונו˙  ˘חייב 
ל‰יו˙ם חל˜ מן ‰‡ב, ומˆי‡ו˙ ‡ח˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב 156 ו‡ילך)

מהו דין "יאכל בתורת 
מעשר" גבי בעל מום?

ל‡ יב˜ר בין טוב לרע
בין ˙ם בין בעל מום חל‰ עליו ˜„ו˘‰, ול‡ ˘י˜ריב בעל מום 
‡ל‡ י‡כל ב˙ור˙ מע˘ר
(כז, ל‚. ר˘"י)

ב˙ור˙  "י‡כל  ענין  מ‰ו  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
וליל‰  ימים  "ל˘ני  נ‡כל  ‰רי  מום,  בעל  ‚בי  מע˘ר" 
בבעל  ול‡  ב˙ם  ר˜  ˘ייך  מ"ח)  פ"‰  (זבחים  ‡ח„" 
ב˙ם,  ר˜  ‰ו‡  בלב„  בירו˘לים  ‡כיל‰  „ין  ‚ם  מום; 
‡בל בעל מום "נ‡כל בכל מ˜ום", ‚ם בחו"ל (רמב"ם 
י˘נו  מיוח„  „ין  ‡יז‰  ו‡"כ,   .(„"‰ פ"ו  בכורו˙  ‰ל' 

ב‡כיל˙ מע˘ר בעל מום, ˘על י„ו ˙י˜ר‡ ‡כיל‰ זו – 
‡כיל‰ "ב˙ור˙ מע˘ר"?

נמכרין  "˘‡ין  לז‰  ‰י‡  ˘‰כוונ‰  לומר  ו‡ין 
ב‡טליז ו‡ין ˘ו˜לין בליטר‡" (בכורו˙ ל‡, ‡. ˙מור‰ 
מום  בעל  ‚בי  ז‰  „ין  „יעו˙  לכמ‰   .‡ ˘‰רי:   ,(‡ ח, 

ב.  ועו„).  רפ"‰,  בכורו˙  ‰ל'  (רמב"ן  מ„רבנן  ר˜  ‰ו‡ 
ו‰ל˘ון  חיובי˙,  פעול‰  ול‡  ˘לילי  ענין  ז‰ ‰ו‡  ענין 
 .‚ חיובי˙.  פעול‰  מ˘מעו  מע˘ר"  ב˙ור˙  "י‡כל 
"י‡כל  ר˘"י  ומל˘ון  ‰מע˘ר,  ב‡כיל˙  ‡ינו  ז‰  „ין 
בע˙  חיובי  מיוח„  „ין  ˘י˘  מ˘מע  מע˘ר"  ב˙ור˙ 

‡כיל˙ ‰מע˘ר.

"נ‡כל  ‰ל'  נ‡מר  ˘ם)  (˙מור‰  ˘ב˘"ס  [ו‡ף 
כו'",  ב‡טליז  נמכרין  ˘"‡ין  ז‰  ל‚בי  מע˘ר"  ב˙ור˙ 
˘ב‡  ‰˙ור‰  על  ר˘"י  בפירו˘  כן  לפר˘   ‰˘˜ ‰רי 

לפר˘ ול‡ לס˙ום].

ממ˘,  כפ˘וטו  ‰י‡  ר˘"י  ˘כוונ˙  לומר  וב‰כרח 
ו‰יינו,   – מע˘ר"  "ב˙ור˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘‰‡כיל‰ 
ו‰רי  מע˘ר.  ‡וכל  ˘‰ו‡  לכוון  ˆריך  ˘מ„‡וריי˙‡ 

ז‰ חי„ו˘ ‚„ול, ול‡ ‡˘˙מיט במ˜ום ‡חר.

(ע "פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ' 134 ו‡ילך)

מדוע חייב האדון 
בפרנסת בני העבד?

ויˆ‡ מעמך ‰ו‡ ובניו עמו
‡מר רבי ˘מעון ‡ם ‰ו‡ נמכר, בניו מי מכרן, ‡ל‡ מכ‡ן 
˘רבו חייב במזונו˙ בניו
(כ‰, מ‡. ר˘"י)

‰מימר‡,  בעל  ˘ם  מבי‡  ר˘"י  ‡ין  כלל  ב„רך 
פירו˘ו  ר˘"י  מבי‡  כ‡ן  מ„וע  בי‡ור  ˆריך  ו‡"כ, 

ב˘ם "רבי ˘מעון"?

על  ל˜ו˘י‡ ‰עול‰   ıירו˙ רמז  ˘בז‰  לומר  וי˘ 
פירו˘ ז‰:

"במזונו˙  ‰‡„ון  י˙חייב  מ„וע  יפל‡,  לכ‡ור‰ 
מבי‡ים  ו‡ינם  ‡לי‰ם  ˘ייכו˙  לו  ‡ין  ‰רי  בניו", 
נמכר  ˘‡בי‰ם  ז‰  מ˘ום  וכי  ו˙ועל˙,  ריווח  לו 
מ˘ום  ו‡ם  בניו?  במזונו˙  ‰ו‡  י˙חייב  לעב„,  לו 
˘עניים ‰ם – ‰רי במ‰ ˘ונים ‰ם מ˘‡ר עניי ‰עיר, 
‡ו˙ם  לפרנס  ‰‡„ון  על  מיוח„  חיוב  מוטל  ומ„וע 

„ו˜‡?

"רבי   – ‰פירו˘  ‡ומר  ˘ם  ר˘"י  ‰בי‡  ולז‰ 
בן  מניח  ˘‡ינו  "כל  ‡ומר  ר˘ב"י  כי  ˘מעון", 
 .(‡ ˜טז,  (ב"ב  עבר‰"  עליו  מל‡  ‰˜ב"‰  ליור˘ו 
מ˘מע  ליור˘ו"  בן  מניח  "˘‡ינו  ר"˘  ומל˘ון 
˘ל‡  למי  חומר ‰עונ˘  לב‡ר  ז‰  במ‡מר  ב‡  ˘ל‡ 
˜יים מˆו˙ פרו ורבו, ‡ל‡ ˜‡י ב„ין ˘ˆריך ל‰ניח 
"עבר‰"  פועל  כן  עו˘‰  ˘‡ינו  ˘מי  ליור˘ו",  "בן 
ר"ל, ומז‰, ˘‰מניח בן ליור˘ו ‚ורם ל˘מח‰ ‡ˆל 

‰˜ב"‰.

˘ˆריך  „ז‰  ר˘ב"י  מ„‚י˘  ז‰  במ‡מר  כלומר, 
ורבו  פרו  מˆו˙  מטעם  ר˜  בנים ‡ינו  ל‰ניח  ‰‡„ם 
‡ביו",  ˙ח˙  ו"˜ם  "יור˘ו"  ˘‰בן  מפני  ‚ם  ‡ל‡ 
‰מ˘ך  ‰ם  ו‰רי  ‰‡ב,   ˙‡ "יור˘"  ˘‰בן  ומכיון 
ע'  כללים  ‡. ˆפע"נ  ב"ב ˜נט,  (ר‡‰  ומˆי‡ו˙ ‡ח˙  ‡ח„ 
ירו˘‰, ועו„), לכן י˘ ל‰ניח "בנים", ובז‰ י˘ ‰מ˘ך 

ל‰‡ב.

בניו,  במזונו˙  חייב  ˘‰‡„ון  לז‰  ‰טעם  וז‰ו 
„מכיון ˘‰בנים ‰ם „בר ‡ח„ עם ‡בי‰ם, ‰רי כ˘ם 



ט

ה"חקיקה" שפועל עמל התורה 
בנפש הלומד

"חוקים" – חקיקה בעמל ויגיעה / על ידי עמל התורה – "אבנים שחקו מים" / 
יגיעת התורה שלמעלה מן הדעת

‚ו„ל מעל˙ עמל ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰ רמוז ב˙חיל˙ פר˘˙נו, בפסו˜ "‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו 
ו‡˙ מˆוו˙י ˙˘מרו וע˘י˙ם ‡ו˙ם". על ‰˙יבו˙ "‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו" כ˙ב ר˘"י: "יכול 
ז‰ ˜יום ‰מˆו˙, כ˘‰ו‡ ‡ומר ו‡˙ מˆוו˙י ˙˘מרו, ‰רי ˜יום ‰מˆו˙ ‡מור. ‰‡ מ‰ ‡ני 

מ˜יים ‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו – ˘˙‰יו עמלים ב˙ור‰".

‡מנם, י˘ ל˙מו‰ ‡ו„ו˙ פירו˘ ר˘"י ˘למ„ מן ‰פסו˜ ‡˙ עניין עמל ‰˙ור‰. מ‰מ˘ך 
˜יום ‰מˆוו˙,  על  מוסב  ˙לכו" ‡ינו  ˘"בחו˜ו˙י  מוכח  ˙˘מרו",  מˆוו˙י  "ו‡˙  ‰כ˙וב 
עמל  לעניין  ‰ו‡  ‰כ˙וב  ˘כוונ˙  לומר  ר˘"י  ‰וכרח  מ‰יכן  ‡ך  ‰˙ור‰.  לימו„  על  ‡ל‡ 

‰˙ור‰ „וו˜‡?

˙יב˙  כיˆ„  י˙ברר  ו‡זי  וי‚יע˙‰,  עמל ‰˙ור‰  עניין  פנימיו˙  נכון ‡˙  לב‡ר ‡ל  וי˘ 
"˘˙‰יו  ר˘"י  נ˜ט  כן  ועל  ‰˙ור‰,  ˘בעמל  ‰מיוח„  ‰עניין   ˙‡ מ‚„יר‰  "בחו˜ו˙י" 
במ˜ור  [ור‡‰  "בחו˜ו˙י"  ˙יב˙  בפירו˘  עול‰  ‰˙ור‰  עמל  „וו˜‡  כי   – ב˙ור‰"  עמלים 

‰„ברים בי‡ור ‰„בר ‚ם ב„רך ‰פ˘ט].

"חו˜ים" – ח˜י˜‰ בעמל וי‚יע‰
‡ו„ו˙ ˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰ נ‡מר "ו˙ור‰ ‡ור" (מ˘לי ו, כ‚) – ‰˙ור‰ נכ˙ב‰ ב‡ופן ˘˙וכן 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

כ

הסתבכות בחוטי
התענוגות הגופניים

כשנכנס עני, הוא מספר על מצבו ואני עונה לו מיד, ואילו כשנכנס עשיר 
ומתחיל לספר את הנעשה אתו, עובר זמן עד שהוא מגלה את האמת, שהוא, 

הידוע לעשיר, הוא למעשה עני

˜רבן לפי˙ויו ˘ל ‰יˆר ‰רע
‰י˙ר.  ˙‡וו˙  י„י  על  בר˘ו˙ו  ‰‡„ם   ˙‡ ˘וב‰  ‰ו‡  ‰רע,  ‰יˆר  ˘ל  „רכו  ‰י‡  ...זו 

עו˘‰ ‡˙  וכך ‰ו‡  ב„ברים ‰מו˙רים,  לחפ˘ ‡˙ ‰˙ענו‚  מפ˙‰ ‡˙ ‰‡„ם  כלומר, ‰ו‡ 

‰‡„ם לפרוע, ע„ ˘‰‡„ם מ‡ב„ ‡˙ ‰חוז˜ ‰‡נו˘י ‰˘כלי, וכ‡˘ר נ˙˜ל ב„בר ‰‡סור 

וכך  ל˜ל „ע˙,  ו‰עמ˜ן  עו˘‰ ‡˙ ‰‡„ם ‰חז˜  ל‰˙‡פ˜. ‰יˆר ‰רע  יכול  כבר  ‡ין ‰ו‡ 

מסור  נ‰י'  לזול˙, ‰ו‡  ר‚˘ו˙ ‰‡נו˘  מ‡ב„ ‡˙  ˘‰ו‡  ע„  מט‰,  מט‰  מורי„ ‡ו˙ו  ‰ו‡ 

כולו ל˙ענו‚ו˙יו ונ‰י' מו˘ח˙ במ„‰ כזו ˘‰ו‡ נע˘‰ ‚רוע יו˙ר מ‰חי' ‰פרוע‰ ביו˙ר.

ויו„עים  ללמו„  ˘יכולים  כ‡ל‰  ‰רע,  ‰יˆר  ˘ל  לפי˙ויו  ˜רבן  ˘נפלו  ‡נ˘ים  י˘נם 

˘‡סור  מ‰  עו˘ים  ˘‰ם  וממ‰  לע˘ו˙ם,  ‡סור   - עו˘ים  ‡ו  לע˘ו˙  רוˆים  ˘‰ם  ˘מ‰ 

לע˘ו˙ - רע ל‰ם על ‰לב, וז‰ מעי˜ ל‰ם, ‡ך ‰ם כל כך נחל˘ו ב„ע˙ם, ‰ם נפלו כל כך 

ל"ע בעולם ‰מזו‰ם ו‰ס˙בכו בחוטי ‰˙ענו‚ו˙ ‰‚ופניים ו‰ב˘ריים, ˘‡ין ב‰ם ‰˙ו˜ף 

‰‡נו˘י, ‰‚‡ון ‰נכון, לע˜ור ‡˙ עˆמם מ‰נ‰ר ‰רחב ˘ל ˙ענו‚ו˙ ‰עולם ‰ז‰. ‰מ‰ומ‰ 

ל‚מרי,  ‡ו˙ם  ומבלבלים  עיני‰ם   ˙‡ מעוורים  ‰מ„ומ‰  ‰עו˘ר  ˘ל  ו‰רע˘  ‰עולם  ˘ל 

בסיס  ובלי  ח˘בון  בלי  ים ‰חיים  ˘ל  בזרם ‰‚„ול  נסחבים ‰ם  ברˆון,  ˘ל‡  ˘ברˆון ‡ו 

˘ל ‡מ˙ ויו˘ר.

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



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ברמב"ם  יעויין  ‰נ‰  ˙ענו‚,  בז‰  ע„יין  לו  ו‡ין  עול  ˜בל˙  ב„רך  ר˜  ז‰   ˙‡ ˘עו˘‰  לו 
‰לכו˙ ‚רו˘ין סוף פר˜ ב'. ו‰˘י"˙ יˆליחו בכל ‰נ"ל. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˘כו)

̇ יו על מˆבו ל‡חר ‰עלי' ˙בו‡ ‰טר„‰ ל‰ˆ„י˜ ˜ו˘יו
...ולכ˙בו, ˘ל‡ מז„מנים ˘ום ˜ונים לעס˜.

וב„  פרנס‰,  ˘ל  ענין  לחפ˘  למונטרי‡ול  ימים  לכמ‰  לנסוע  נכונ‰  זו „רך  ˙‰י'  ‡ולי 
בב„ יכול ל‰ז„מן ˜ונ‰ במונטרי‡ול, ול‡ו „ו˜‡ ‰יכן ˘מחפ˘ כע˙.

ו‰˘ם  ˘ונו˙,  לחפ˘ „רכים  י˘  מ‰ (מטעם ‰כמוס),  ע„  יו„ע  ˘‰רי ‡ין ‡˙נו  ומכיון 
י˙ברך יור‰ ‰„רך ˘‰י‡ יו˙ר טוב‰.

‰נו  ‰נרו˙   ˙‡ ל‰„לי˜  ‰מˆו‰  ˘זמן  חנוכ‰,  מימי  ב‡ים  ‡נו  ˘‰רי  כיון  רˆון,  וי‰י 
בי˙ו  פ˙ח  על  עˆמו ‡ל‡ ‚ם  ר˜ ‡ˆל  ל‡  ומ‡יר,  מ„לי˜  י‰ו„י  כ˘‡ז  מ˘˙˘˜ע ‰חמ‰, 
ו‰ולך  מוסיף  ב‡ופן  ˙מי„ ‡ל‡ „ו˜‡  ˘וו‰  במי„‰  ול‡  ל˘ם,  ‚ם  י‚יע  ˘‰‡ור   ,ıמבחו
בנו‚ע  ‡ומר  ב‰עלו˙ך)  ‰˙ור‰  (על  ˘‰רמב"ן  כפי  וב‡ור  בנרו˙  ל‰וסיף  ו‡ור,  מוסיף 
לנס חנוכ‰, נרו˙ חנוכ‰, ‰נרו˙ ˘‰ם לעולם, וכל ‰ברכו˙ ˘‡ין בטלים לעולם, ˘ברכו˙ 

‰כוונ‰ ‰י‡ ‰רי לברכו˙ ˘ל יברכך „' וי˘מרך, וכ„ר˘˙ רז"ל ˘י˙ברכו נכסיך.

‡ומרים  חז"ל  ˘כן  ˘כו˙ב,  ממ‰  ל‡  טרו„  י‰י'  ו‡ז  בענינו,  „י„ן  בע‚ל‡  י‰י'  כן 
עלי',  מ˙חיל‰  ˘כבר  סימן  ז‰ו  ביו˙ר,  למט‰  ח"ו  נמˆ‡ים  וכ‡˘ר  וכו'  ‰חוזר  ‚ל‚ל 
‡ל‡ טר„˙ו ˙˙בט‡ במ‰ ל‰ˆ„י˜ לעˆמו ‰˜ו˘יו˙ וס‚נונן, ‡ף ˘בברכ˙ ‰מזון, ו„ו˜‡ 
בחן  בטובו  כולו  בפירו˘ '‰זן ‡˙ ‰עולם  מ„‡וריי˙‡, ‡ומרים  ˘‰י‡  בברכ‰ ‰ר‡˘ונ‰ 

ובחס„ וברחמים', ‡ל‡ כפי ˘‰עולם ‡ומר, ‰לו‡י ˘כבר נ‚יע לכך.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט עמ' ˜כ‡ ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‰פסו˜ים מ‡יר וברור. ו‰נ‰, ‡ם כוונ˙ ‰כ˙וב ב"בחו˜ו˙י" ‰יי˙‰ ללימו„ ‰˙ור‰ ס˙ם, 
"בחו˜ו˙י"  לכ˙וב  טעם  ו‡ין  בז‰,  וכיוˆ‡  ˙לכו"  ב˙ור˙י  "‡ם  ברור  לכ˙וב  ל‰  ‰י' 

˘‡פ˘ר לטעו˙ בו ˘‰כוונ‰ ‰י‡ למˆוו˙.

‡בל כ‡˘ר מפר˘ ר˘"י ˘כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ "˘˙‰יו עמלים ב˙ור‰", מובן מ„וע נ˜ט 
‰כ˙וב ל˘ון "בחו˜ו˙י", כי עמל ‰˙ור‰ ˘ייך לעניין "חו˜‰" בכמ‰ וכמ‰ פרטים, וכפי 

˘י˙ב‡ר ל˜מן.

בפירו˘‰  ˙חיל‰  לח˜ור  י˘  "בחו˜ו˙י",  ˙יב˙  מ˘מעו˙   ˙‡ נכון  ‡ל  ל‰בין  בכ„י 
‰פ˘וט ˘ל ˙יב‰ זו – ˘‰כוונ‰ על מˆוו˙ ‰מכונו˙ ב˘ם "חו˜ים".

ו"מ˘פטים":  חל˜ים – "ע„ו˙", "חו˜ים"  ל˘לו˘‰  כלל  נחל˜ו˙ „רך  מˆוו˙ ‰˙ור‰ 
‰מ˘פטים ‰ן מˆוו˙ ‰מובנו˙ ‰יטב ב˘כל, מˆוו˙ ‡לו ‰יו מ˙חייבו˙ מˆ„ ‰˘כל לב„ו, 
ועל  מˆרים  יˆי‡˙  על  לע„ו˙  ˘נ˙˜נו  מˆוו˙  ‰ן  ‰ע„ו˙  ח"ו.  ˙ור‰  ני˙נ‰  ‡למל‡  ‚ם 
מˆ„ ‰˘כל  מ˙חייבו˙  מˆוו˙ ‡לו ‡ינן  ו˙פילין.  ˘ב˙  וכמו  בז‰,  וכיוˆ‡  ברי‡˙ ‰עולם 
מˆוו˙  ‰חו˜ים ‰ן  ז‡˙,  לעומ˙  עניינן.  ל‰בין  עלי‰ן ‡פ˘ר  ˘נˆטווינו  ל‡חר  לב„ו, ‡ך 
˘‡ין ל‰ן ˘ום מ˜ום ע ל פי ‰˘כל, ו‰ן ‚זיר˙ ‰מלך בלב„ – "‚זיר‰ ‚זר˙י חו˜‰ ח˜˜˙י" 

(ר‡‰ ב‡רוכ‰ בספר ‰מ‡מרים ‰'˘"˙ עמ' 51 ו‡ילך. עמ' 88 ו‡ילך).

ל˘ון ‰˜ו„˘ ‡ינ‰ ל˘ון ‰סכמי˙ כ˘‡ר ל˘ונו˙, וכל ‰עניינים ב‰ ‰ם מכוונים ל‡מ˙ 
ומ„וי˜ים ב˙כלי˙. ומכיוון ˘"חו˜‰" ‰י‡ מל˘ון "ח˜י˜‰" וחˆיב‰ ב‡בן (ר‡‰ ‚ם ל˜וטי 
˙ור‰ רי˘ פר˘˙נו), ˆריך לומר ˘‰חו˜ים ˘למעל‰ מן ‰˘כל י˘ ב‰ם מעין פעול˙ ‰ח˜י˜‰ 

ב‡בן.

בנ˜ל,  נע˘י˙  ˘‰כ˙יב‰  על ‰˜לף, ‰ו‡  ב„יו  כ˙יב‰  לבין  ב‡בן  ח˜י˜‰  בין  ‰‰פר˘ 
במˆוו˙  ‚ם  ‰ו‡  ז‰  מעין  רב.   ıומ‡מ כוח  „ור˘˙  בז‰  וכיוˆ‡  ב‡בן  ‰ח˜י˜‰  ו‡ילו 
כ‡˘ר  ב˘כל.  מˆוו˙ ‰מובנו˙  מ˜יום  יו˙ר  רב   ıמ‡מ ˘˜יומן „ור˘  ‰מכונו˙ "חו˜ים", 
ערך,  לפי  בנ˜ל  ל˜יימו  ‰ו‡  יכול  ‰רי  ומובן,  ‰‚יוני  מ‰  „בר  ל˜יים  ‰‡„ם   ˙‡ מˆווים 
 ‰˘˜ עבו„‰  זו  ‰רי  ˘כלו,  ‰יפך  מ‰בנ˙ו,  ˘למעל‰  „בר  ממנו  „ור˘ים  כ‡˘ר  ו‡ילו 
עבורו לˆיי˙ ול˜יים ‡˙ ‡˘ר „ור˘ים ממנו. ועל כן נ˜ר‡ו ‰מˆוו˙ ˘למעל‰ מן ‰˘כל 
ב˘ם "חו˜ים" – כי י˘ ˆורך במ‡מı וי‚יע‰ לˆיי˙ ל‰ן ול˜יימן, כ˘ם ˘‰ח˜י˜‰ נע˘י˙ 

מ˙וך י‚יע‰ רב‰.

ומע˙‰ נמˆ‡ מובן מ„וע פיר˘ ר˘"י ˘"בחו˜ו˙י" ˜‡י על עמל ˙ור‰ ול‡ על לימו„ 
‰˙ור‰ ס˙ם:

מכיוון ˘י˘ לפר˘ ˙יב˙ "בחו˜ו˙י" על לימו„ ‰˙ור‰, ‰רי י˘ לחפ˘ ולעיין ˘ייכו˙ 
"˘˙‰יו  ˘כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡  ר˘"י  פיר˘  כן  ועל  "בחו˜ו˙י",  לל˘ון  לימו„ ‰˙ור‰  בין 
וי‚יע‰  עמל  ˘„ור˘˙  ב‡בן,  לח˜י˜‰  נמ˘לו  ב˙ור‰  ו‰י‚יע‰  ‰עמל  ב˙ור‰".  עמלים 

עˆומ‰, ב„ומ‰ לעניין ˜יום ‰מˆוו˙ „"חו˜ים" ˘„ור˘ים עמל וי‚יע‰.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

על י„י עמל ‰˙ור‰ – "‡בנים ˘ח˜ו מים"
‰‡„ם  בעבו„˙  ר˜  ‡ינ‰  וי‚יע‰,  בעמל  ‰חו˜ים  ל˜יום  ‰˙ור‰  עמל  בין  ‰‰˘וו‡‰ 

‚ם  ו˘ווים  „ומים  ‰ם  ‡ל‡  ב‡בן.  בח˜י˜‰  כמו  ול‰˙יי‚ע   ıל‰˙‡מ עליו  ˘ב˘ני‰ם   –

י˘  ב˜יום ‰חו˜ים  ו‰ן  בעמל ‰˙ור‰  ˘‰ן   –  '‰ עוב„  בנפ˘ ‰י‰ו„י  ובפעול‰  ב˙וˆ‡‰ 

פעול‰ מיוח„˙ בנפ˘ ‰‡„ם, ב„ומ‰ לח˜י˜‰ ב‡בן:

בלבו.  "ח˜י˜‰"  פועל˙  ‰מˆוו‰  ‰רי  ‰"חו˜ים",  מסו‚  מˆוו‰  ‰י‰ו„י  מ˜יים  כ‡˘ר 

פועלו˙  ‰"חו˜ים"  ומˆוו˙  ‰ז‰,  עולם  ב‰בלי  ו˘˜וע‰  מונח˙  ˘ב‡„ם  ‰ב‰מי˙  ‰נפ˘ 

‰‚˘מיו˙  מענייני  ‰‡„ם  מ˙רומם  ‰חו˜ים  י„י  על  ‰ב‰מי˙.  בנפ˘  ו˘ינוי  "ח˜י˜‰" 

ובס‰"מ   .„ מז,  פר˘˙נו  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  ועבו„˙ו  י˙'  ל‡‰ב˙ו  מוכן  נע˘‰  ו‰לב  ‰נחו˙ים, 

˘ם עמ' 52).

בעבו„‰  מ˙יי‚ע  י‰ו„י  כ‡˘ר  ‰˙ור‰:  עמל   – "בחו˜ו˙י"  בעבו„˙  ‚ם  ‰ו‡  ז‰  מעין 

˜˘‰ "לח˜ו˜" וללמו„ ˙ור‰ בעמל, ‰רי ‰„בר פועל ‚ם כן ˘ינוי ו"ח˜י˜‰" בלבו. ו‡זי 

וכעניין  לטוב‰,  ˘ינוי  בו  ופועל  בלבו  עמל ‰˙ור‰  חו˜˜  "לב ‰‡בן",  לבו ‰ו‡  ‡ף ‡ם 

˘נ‡מר "‡בנים ˘ח˜ו מים" (‡יוב י‡, יט. ור‡‰ מע˘‰ ברבי ע˜יב‡ ב‡בו˙ „ר"נ פ"ו, ב).

י‚יע˙ ‰˙ור‰ ˘למעל‰ מן ‰„ע˙
מטעם  ז‰  ˘‡ין  "בחו˜ו˙י",  ב˘ם  ˘נ˜ר‡˙  וי‚יע˙‰  ‰˙ור‰  עמל  במעל˙  ז‡˙  עו„ 

ב„ומ‰   – מן ‰˘כל  ˘למעל‰  עניין  ‚ם  י˘  בעמל ‰˙ור‰  ו‰י‚יע‰ ‰˜˘‰, ‡ל‡  ‰פעול‰ 

למˆוו˙ ˘מסו‚ ‰חו˜ים ˘‰ן למעל‰ מן ‰˘כל:

‡מנם לימו„ ˙ור‰ ˘בעל פ‰ עליו ל‰יו˙ מ˙וך ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ „וו˜‡. ו"‡ם ‡ינו מבין 

‰פירו˘, ‡ינו נח˘ב לימו„ כלל", ו‡ין לברך עליו ברכ˙ ‰˙ור‰ (‰ל' ˙"˙ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן סוף 

פ"ב). ‡ך מכל מ˜ום לימו„ ב‡ופן ˘ל עמל וי‚יע‰, עם ‰יו˙ו לימו„ ˘כלי ו‰‚יוני, ˜˘ור 

עם עניין ˘למעל‰ מ˘כל ו‰בנ˙ ‰‡„ם.

וב˘ני עניינים, מ‚ע˙ י‚יע˙ ‰˙ור‰ למעל‰ מן ‰„ע˙:

ומובנים  ב˘כלו  מונחים  ˘‰„ברים  ע„  לומ„  ˘‰‡„ם  ב‡ופן  נע˘‰  ר‚יל  לימו„   (‡

˘˘כלו ‰‚יע  ל‡חר  ˘‚ם  עמל ‰˙ור‰ ‰ו‡  מכך. ‡בל  יו˙ר  ללמו„  לו ˆורך  ו‡ין  ‰יטב, 

ב‰בנ˙  ול‰˙יי‚ע  לעמול  ממ˘יך  ‰ו‡  ‰רי  מלימו„ו,  מרוˆ‰  ו‰ו‡  ו‰נחל‰  ‰מנוח‰  ‡ל 

‰˙ור‰. ונמˆ‡ ˘"עמל ‰˙ור‰" מ˘מעו י‚יע‰ ב˙ור‰ למעל‰ מ‰בנ˙ ˘כלו ויו˙ר ממ‰ 

˘„רו˘ ל‰˘‚‰ ו˙פיס‰.

ב) ‡ו„ו˙ ‰˜ב"‰ ‡מרו בס‰"˜ (ר‡‰ בחינו˙ עולם ח"ז פ"ב. עי˜רים מ"ב פ"ל. ˘ל"‰ ˜ˆ‡, ב) 

˘ככל ˘‰‡„ם מ˘י‚ ממעל˙ וי„יע˙ ‰בור‡, ‰רי ‰ו‡ מכיר ˘ב‡מ˙ ‰ו‡ למעל‰ מ‰בנ‰ 

יח

 גלגל החוזר בעולם

‡ין ל‰˙בלבל מ‰נפיל‰
מ‡˘ר ‰נני ˜בל˙ מכ˙בם . . ונˆטער˙י ממ‰ ˘נר‡‰ מבין ‰˘יטים ˘‰מˆו˜‰ כספי˙ 
˙ור‰  ˘בן  ביו˙ר  ‚„ול  ולפל‡  רוחני˙,  מˆו˜‰  עלי‰ם  פעל‰  נמˆ‡ים  ב‰  „ע˙ם  ˘לפי 
לב„  ˘ל‡  כספי˙  מˆו˜‰  מפני  רוחני  במיˆר  עˆמם   ˙‡ יר‚י˘ו  חסי„ו˙י  מבי˙  וחניכ‰ 

˘בספ˜ ‡ם ‚„ול‰ ‰י‡ ‡ל‡ בכלל ענינ‰ ‰רי בכל ‡ופן ענין עובר ‰ו‡.

זˆו˜לל‰"‰  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  ובי‡ר  רז"ל ‡˘ר ‚ל‚ל ‰חוזר ‰ו‡  מ‡מר  י„וע  וכבר 
‚מור‰  זו ‰וכח‰  ח"ו ‰רי  ˙ח˙ונ‰  בנ˜ו„‰ ‰יו˙ר  כ˘נמˆ‡ים  ב‚ל‚ל  זי"ע ‡˘ר  נב‚"מ 
˘סמוך ל‰ ‰עלי' למעל‰. וכנר‡‰ במ˘ל ב‚ל‚ל ‰‚˘מי. ו‰רי מ˘לי ‰˙ור‰ מכוונים בכל 

‰פרטים ל‰נמ˘ל.

ל‰˙פלל  עליו  ‚˘מי  „בר  ר˜  ‡פילו  „בר  לו  ˘חסר  לו  נ„מ‰  ˘ר˜  מי  ‡פילו  כי  ו‡ף 
ל‰˘י"˙ כי ימל‡ ‰חסרון כי ‰רי ז‰ו ענין מˆו˙ ‰˙פל‰ ל„ע˙ כמ‰ ר‡˘ונים ‡בל ח"ו 
לבור‡ ‰עולם  מעבו„˙ו  זו  נפיל‰  י„י  על  יבולבל  ˘ל‡   ‡"‡˘ ברוחו  עי"ז  ˘יפול  וח"ו 

כפי ‰נ„ר˘ ממנו. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' רע‡ ו‡ילך)

 [נכ˙ב ב‰מ˘ך למכ˙ב „לעיל:] 

נ‰ני˙י ב˜בל˙ מכ˙בו . . בו כו˙ב ‡ו„ו˙ מˆבו ‰‚˘מי, וכבר כ˙ב˙י לו ˘‚ל‚ל ‰חוזר 
‰ו‡ ובמיל‡ ‡ין ל‰˙פעל כלל וכלל ו‡„רב‰ ‚ו„ל ‰בטחון ו‰˘מח‰ ימ‰רו ‰˘ינוי לטוב 

כמובן ‚"כ ממ"˘ בז‰ר ‰˜' חל˜ ב' „ף ˜פ"„ ע"ב „"‰ ˙‡ חזי. 

ומ"˘ ‡ו„ו˙ ‰˘˙˙פו˙ו בעבו„˙ ‰כלל ˘לי כו', ‰נ‰ ז‰ו עבו„˙ ‰כלל ˘לו ו˘ל כל 
‰מ˘˙˙פים ˘‰ם ‰עו˘ים ו‚ומרים ‰„ברים בפועל וזכו˙ ‰רבים ˙לוי  ב‰ם. ומ‰ ˘נ„מ‰ 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

וב‡מ˙ מˆינו מי ˘רˆ‰ לפר˘ בפ˘ט 
˘ביעי˙  מ˘ניו˙  על  ר‡˘ונ‰  (מ˘נ‰  מ˘נ˙נו 
ל‰חזיר  מ˜ום  י˘  ˘ע„יין  ˘מ‰  ˘ם) 
מˆו‰",  בע"ח  "פריע˙  מ„ין  ‰ו‡  ‰חוב 
„לרוב  מ‰‡   – כן  ˘ל‡  ור‡י'  „וח˜.  וז‰ 
‰לו‰  על  חיוב  „חל  ‡מרי'  ל‡  ‰פוס˜ים 
‡מר  ל‡  (‡ם  למלו‰  ‰חוב   ˙‡ ל‰חזיר 
ב‚„ר  ‰וי  ˘‡ם  ועו„,  כנ"ל;  ‡ני),  מ˘מט 
‡פילו   – ‰רי  בעלחוב,  פריע˙  ˘ל  מˆו‰ 
למ"„ ˘מˆו‰ זו „פריע˙ בע"ח ‡ינ‰ ‡ל‡ 
ר˜  ול‡  ממ˘,  חיוב  ז‰ו  (ו‡כ"מ)  מ„רבנן 

ב‚„ר "רוח חכמים נוח‰ ממנו".

בענין  ‰נ"ל  ‰‰סבר‰  ע"פ  ומע˙‰, 
„‡ף  מיל˙‡  מס˙בר‡  כספים,  ˘מיט˙ 
ע„"ז,  ‰י‡  ל‰  ˘‰ו˜˘‰  ˜ר˜עו˙  ˘מיט˙ 
˘ו‰  ‰˘ביעי˙)  (ב˘נ‰  ‰˘מיט‰  ‚„ר  כי 

˘‰כ˙וב  (ובפרט  ובכספים  ב˜ר˜עו˙ 

‰˘מיט‰",  „בר  "וז‰  בפסו˜  יח„  כוללן 

‰˘מיט‰"  „בר  "וז‰  ‰נ‡מר  ומ˘מעו˙ 

‰י‡ כפ˘וטו, ˘„בר ז‰ (‰מפור˘ ב‰מ˘ך 

ו‰יינו,  ‰˘מיט‰,  מˆו˙  ‰ו‡  בכ˙וב) 

˘‰מˆו‰ על ‰‚בר‡ ‰י‡ "ל„בר", ל‰פ˜יר 

‚בר‡  חוב˙  „˙רוויי‰ו   ,(‰„˘‰  ˙‡ בפיו 

‰י‡  במ‰  ר˜  ‰ו‡  ביני‰ן  ו‰חילו˜  נינ‰ו, 

כיון  כספים,  ב˘מיט˙  כי  ‰‚בר‡,  חוב˙ 

˘‰מˆו‰ ‰י‡ "˘מוט כל בעל מ˘‰ י„ו ‚ו' 

ל‡ י‚ו˘ ‡˙ רע‰ו" – ‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘נ‡סר 

על ‰מלו‰ ל˙בוע, ‡בל ˘עבו„ ‰חפˆ‡ ˘ל 

ב˘מיט˙  ו‡ילו  כנ"ל;  בעינו,  עומ„  ‰חוב 

˙˘מטנ‰  "ו‰˘ביעי˙  ב‰  ˘נ‡מר  ˜ר˜ע, 

ונט˘˙‰", נע˘ים ‰פירו˙ ו‰˙בו‡‰ ‰פ˜ר 

ל‚מרי.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ו‰˘‚‰ – "˙כלי˙ ‰י„יע‰ ˘ל‡ נ„עך". ומכיוון ˘‰ו‡ י˙' וחכמ˙ו ‡ח„ (רמב"ם ‰ל' יסו„י 
מ‰בנ‰  למעל‰  ב‡מ˙  ˘‰י‡  כן,  ‰ו‡  ‰˜„ו˘‰  ב˙ור˙ו  ‚ם  ‰רי  ובכ"מ),  ‰"י.  פ"ב  ‰˙ור‰ 

נבר‡  ˘כל  ˘ום  ביכול˙  ˘‡ין  "כ˘ם  ב‰בנ˙ ‰˙ור‰, ‰נ‰  ˘י˙יי‚ע ‰‡„ם  ככל  ו‰˘‚‰. 
ל‰˘י‚ בור‡ו, כך ‡ינו יכול ל‰˘י‚" ‡˙ חכמ˙ו (ר‡‰ ˙ני‡ ˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ פ"„. פ"ח).

ב‡מ˙  ‰ו‡  ˘‰בין  מ‰  ˘‚ם  ל‰כר‰  מ‚יע  ‡זי  ב˙ור‰,  ‰‡„ם  עמל  כ‡˘ר  ו„וו˜‡ 
למעל‰ מן ‰‰בנ‰, כי ‰י‡ חכמ˙ ‰˘י"˙ ˘‡ינו ˘ייך ל‰˘‚‰ ב˘כל ‰נבר‡.

ומע˙‰ יומ˙˜ מ‰ ˘כללו˙ ‰עמל ב˙ור‰ נ˜ר‡ ב˘ם "בחו˜ו˙י ˙לכו" ‡ף ˘‰לימו„ 
מבי‡  ‰˙ור‰  עמל  כי  ו‰"מ˘פטים".  ‰"ע„ו˙"  בענייני  ו‚ם  ‰"חו˜ים",  בעניין  ‚ם  ‰ו‡ 
לי„י ‰‰כר‰ ˘כל חל˜י ‰˙ור‰, ‚ם ‡לו ˘י˘ ב‰ם ˙פיס‰ ו‰˘‚‰ ב˘כל, ‰ם כולם ב‚„ר 
מ‰בנ˙  ˘למעל‰  ˘ל ‰˜ב"‰,  מחכמ˙ו  חל˜  ו‰"מ˘פטים" ‰ם  ‰"ע„ו˙"  ‚ם  "חו˜ים". 

ו˙פיס˙ ˘כל ‰‡„ם.



פניניםפנינים

מר‚י˘ים  ו‡ין  ˘כלי,  טעם  עלי‰ן  ˘‡ין  ‰מˆוו˙ 
‚זר  ˘כך  מפני  ו˜יומן ‡ינן ‡ל‡  ˘ב˜יומן,  ‰˙ועל˙ 
מˆב  בכל  מˆוו˙יו  ל˜יים  ועלינו  עולם,  ˘ל  מלכו 

וענין.

ב˘ם  נ˜ר‡˙  ˘פר˘˙נו  מ‰  יו˜˘‰  ז‰  לפי 
"בחו˜ו˙י" – ‰רי ברוב ‰פר˘‰ מ„ובר ‡ו„ו˙ ˘כר 
כ‡ן  ˘י˘  ו‰יינו,  ˜יומן,  ל‰ע„ר  ו‰עונ˘ים  ‰מˆוו˙ 
זירוז ל‡„ם ל˜יים ‰מˆוו˙ מ‡חר ˘י˘ ˘כר ו˙ועל˙ 
 – "בחו˜ו˙י"   – ‰פר˘‰  ˘˘ם  יוˆ‡  ו‡"כ  ב˜יומן, 
רו‡ים  ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ‚ם ‡ם ‡ין  ˘י˘  ‰מ„‚י˘ 
‰˙ועל˙ ˘ב‰ן - ‰פוך ‰ו‡ מ‰נ‡מר בפר˘‰ עˆמ‰ 

– ‰˙ועל˙ ו‰˘כר ב˜יום ‰מˆוו˙?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

מב‡ר  בחו˜ו˙י)  פ'  (רי˘  ˙ור‰  ל˜וטי  בספר 
ב"בחו˜ו˙י",  ‰פנימי  ‰פירו˘  נ"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר 
˘˜יום  כ‡ן  ˘רמוז  ו‰יינו,  ח˜י˜‰,  מל˘ון  ˘‰ו‡ 
˘ח˜ו˜ים  ח˜י˜‰,  ˘ל  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריך  ‰מˆו˙ 
על  ‰ח˜י˜‰  ‡ו˙יו˙  וכמעל˙  מ‰ו˙ו.  ובכל  בלבו 
˘ב‡ו˙יו˙ ‰כ˙יב‰ ‰רי ‰‡ו˙יו˙  ‡ו˙יו˙ ‰כ˙יב‰, 
ולכן  ‰ם,  ˘וני ם  „ברים   – נכ˙בו  ˘עליו  ו‰˜לף 
‰ח˜י˜‰  ב‡ו˙יו˙  מ˘‡"כ  ביני‰ם,  ל‰פרי„  ‡פ˘ר 
‰רי ‰‡ו˙יו˙ ו‰‡בן ˘‰ן ח˜ו˜ו˙ ב‰ „בר ‡ח„ ‰ם 

ממ˘.

‡„ם  על  ר˜  מור‰  ‡ינו  ˘"בחו˜ו˙י"  ונמˆ‡, 
˘מ˜יים ‚זיר˙ ‰מלך ‚ם כ˘‡ינו מבינ‰, ‡ל‡ מור‰ 
כך  כל  במי„‰  ‰ו‡  ל‰˜ב"‰  ˘ביטולו  ‡„ם  על  ‚ם 
ממ˘,  ‰ם  ‡ח„  „בר  ו‰˜ב"‰  ˘‰ו‡  ע„  ‚„ול‰, 
רˆונו  ל˜יים  עˆמו  לכפו˙  ˆריך  ‰ו‡  ‡ין  ובמיל‡ 
˘ל ‰˜ב"‰, ‡ל‡ מכיון ˘„בו˜ ‰ו‡ ל‰˜ב"‰ מ˜יים 

‰ו‡ כל ‡˘ר יו˘˙ עליו ב„רך ממיל‡.

"בחו˜ו˙י"  בבחינ˙  ˘‰ו‡  ˘ב‡„ם  יובן  ומע˙‰ 
ל˘ם  ˜ונו   ˙‡ לעבו„  לו  ‚ורם  ‰מˆוו˙  ˘כר  ‡ין 
 ˙‡ לר‡ו˙  לו  ‚ורם  ז‰  ˘כר  ‡ל‡  ‰‡י˘י˙,  רווח˙ו 
˙כלי˙  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  „מכיון  ˘ב‡ל˜ו˙,  ‰טוב 
בכל  טובים  לענינים  ‚ורמו˙  מˆוו˙יו  ‚ם  ‰טוב, ‰רי 
ענין, ע„ לטוב ‚˘מי כפ˘וטו. ‡„ם ז‰, מכיון ˘„בו˜ 
וריווח  ˙ועל˙  ב˘כר  רו‡‰  ‡ינו   ,'‰ עם  ומ‡וח„ 
‚ו„ל  ˘יר‚י˘  לו  ‚ורם  ˘במˆוו˙  ‰˘כר  ‡ל‡  ‡י˘י, 
מי„˙ ‰טוב ˘ב‰˜ב"‰, ˘‚ם מˆוו˙יו מבי‡ו˙ עמ‰ן 

טוב ‚˘מי ורוחני.
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 164 ו‡ילך)

שמיטה בארץ ישראל 
ובזמן הבית בלבד

ו˘ב˙‰ ‰‡רı ˘ב˙ ל‰'
(כ‰, ב)

ולכמ‰  י˘ר‡ל,   ıב‡ר ר˜  נו‰‚˙  ˘ביעי˙  מˆו˙ 
'ל‡ור  בס'  (נסמנו  מ„רבנן  ר˜  ‰וי  ‰ז‰  בזמן  „יעו˙ 
ב„רך  לז‰  ‰טעם  לב‡ר  וי˘  ו‡ילך).   ‰˜ ע'  ‰‰לכ‰' 

‰פנימיו˙:

˘ענינים  מיוח„,  ענין  מˆינו  ˘ביעי˙  במˆו˙ 
וי˘  ˜„ו˘ים  ל‰יו˙  נ‰פכים  וחומריים  ‚˘מיים 
˘נ‡סרו  ‰„ברים  ˘‰רי  ˘ביעי˙",  "˜„ו˘˙  ב‰ם 
ב‰ – נ‡סרו ר˜ ל‰פס„ וסחור‰, ‡ך ב„ברים ‡חרים 
וכ˙וכן  ˜„ו˘‰.  ב‰ם  לנ‰ו‚  י˘  ‡ל‡  נ‡סרו,  ל‡ 
˘‚ם  ל‰'",  ˘ב˙   ıר‡‰ "ו˘ב˙‰  ‰ל˘ון  מ˘מעו˙ 
ענינים ‡רˆיים – ‰מור‰ על ‚˘מיו˙ וחומריו˙ – י˘ 

ב‰ם "˘ב˙ ל‰'".

ר˜  נו‰‚˙  ˘˘ביעי˙  מ‰  לב‡ר  י˘  ז‰  פי  ועל 
ב‡רı י˘ר‡ל, כי כ„י ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰ ו"˘ב˙ ל‰'" 
 "ıו"‡רˆיו˙" – ˆריך ˘˙‰י' ב"‡ר "ıם בעניני "‡ר‚
י˘ר‡ל,   ıב‡ר ר˜  ולכן  עˆמ‰.  מˆ„  ‚ם  ˜„ו˘‰  זו 
˘‡ז  ˘ביעי˙,  ˜„ו˘˙  נו‰‚˙  עˆמ‰,  מˆ„  ‰˜„ו˘‰ 

˘ייך ל‰מ˘יך ב‰ ˜„ו˘‰ י˙יר‰ ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙.

‰י‡  ‰ז‰  בזמן  „˘ביעי˙  ‰„יעו˙  טעם  ‚ם  וז‰ו 
 –  "ıב"‡ר ‚ם  ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰  כ„י  כי  מ„רבנן,  ר˜ 
‰˜„ו˘‰  מ‚ילוי  לסיוע  ˆריכים  וחומרי,  ‚˘מי  ענין 
בזמן ‰בי˙ ‰י'  ר˜  ולכן  בבי˙ ‰מ˜„˘,  מ‡יר  ˘‰י' 
"ו˘ב˙‰  ולפעול  ˘ביעי˙  ˜„ו˘˙  ל‰מ˘יך  ˘ייך 
˘ייך  ל‡  כבר  ‰ז‰,  בזמן  ‡מנם  ל‰'",  ˘ב˙   ıר‡‰
מˆו‰  „יעו˙) ‡ין  (לכמ‰  ולכן  זו,  ˜„ו˘‰  ל‰מ˘יך 

זו נו‰‚˙ מן ‰˙ור‰, כי ‡ם מ„רבנן בלב„. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ' 113 ‰ע' 43) 

מדוע נקראת הפרשה 
בשם "בחוקותי"?

‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו
(כו, ‚)

‰ן  "חו˜ים"  ב˘ם  ˘נ˜ר‡ו˙  ˘‰מˆוו˙  י„וע 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

י‚ו˘" ו‡ינו ˙ובע ‡˙ ‰חוב, פי' „‡ין לומר 
˘ˆיווי ז‰ „"ל‡ י‚ו˘" (˘ל‡ ל˙בוע) ‰ו‡ 
כספים  ב˘מיט˙  עˆמו  בפני  ו‡יסור  ל‡ו 
˘‰חוב  ‰˘מיט‰,  „ין  ועˆם  ל‚וף  (נוסף 
˜יום  ‚וף  (‚ם)  ‰ו‡  ‰ו‡  ‡ל‡  נ˘מט), 
˘מ"מ  (ור˜  ע˘‰  כמˆו˙  ‰‰˘מט‰  חיוב 
עיי'  ‡ני",  "מ˘מט  בפ‰  ‚ם  ˘י‡מר  מˆו‰ 
‰חינוך  וכל˘ון  ˘ם).  ו˘ב˙  ‚יטין  ר˘"י 
˘‚וף  ˙עז "לעזוב ‰חובו˙" – ‰יינו  מˆו‰ 
‰ל‡ו  ב˜יום  ‰י‡  כספים  „˘מיט˙  מ"ע 
‰כ˙ובים  ל˘ון  וכמ˘מעו˙  ל˙בעם.  ˘ל‡ 
"˘מוט כל בעל מ˘‰ י„ו ‡˘ר י˘‰ ברע‰ו 
ל‡ י‚ו˘ ‡˙ רע‰ו ו‡˙ ‡חיו ‚ו' ו‡˘ר י‰י' 

לך ‡˙ ‡חיך ˙˘מט י„ך".

ועפ"ז יובן מ‰ ˘ב‰מˆו˙ ל"˙ (ס‰מ"ˆ 
"‰ז‰ירנו  יח„:  ‰רמב"ם  כללם  רל)  ל"˙ 

ב˘נ˙ ‰˘מיט‰ ‡בל  מ˘‡ו˙  ל˙בוע  ˘ל‡ 
בעל  כל  ˘מוט  ˘נ‡'  יח„יו  כלם  י˘מטו 
‡בל  כו'  ל‚ו˘  מו˙ר  ו‡ינו  כו'  י„ו  מ˘‰ 
י˘מט". ועיין ‚ם ל˘ונו בס' ‰י„ רפ"ט ˘ם 
ו‰˙ובע  כו'  ‰מלו‰  ל‰˘מיט  "מ"ע  ˘כ' 
חוב כו' עבר על ל"˙ ˘נ‡מר כו'", ול‡ כ' 
ל˙בוע  ו‡סור  כו'  ל‰˘מיט  "מ"ע  בל˘ון 
כו'" ˘‡ז ‰י' ברור ˘‰ם ב' ענינים נפר„ים.

ר˜  ‰ו‡  ˘‰ˆיווי  „‡מרינן  ‡ף  ‡מנם, 
מ"מ  ‚מור‰,  ‰˘מט‰  ול‡  ל˙בוע,  ˘ל‡ 
ומכריח  מחייב  י‚ו˘"  "ל‡  ˘‰ˆיווי  כיון 
י˙בענו,  ול‡  ˘יעזוב ‡˙ ‰חוב  ‡˙ ‰מלו‰ 
‰˘עבו„  בטל  ממיל‡  ˘ב„רך  מובן  ˘וב 
ו‰חוב˙ ‚בר‡ ˘על ‰לו‰ לפרוע ‡˙ ‰חוב 
‰רמב"ם:  וכל˘ון  ˙לי‡),  ב‰‡   ‡‰ (כי 
"מ˘מיט ‡ני וכבר נפטר˙ ממני" – „עי"ז 
מ˘עבו„ו  נפטר  ‰לו‰  ˘וב  ˙ובעו  ˘‡ינו 
 „˜ סי'  ב˜ˆ‰"ח  מזו  י˙יר‰  ועיי'  למלו‰. 
ב˘נ˙  ˘ל‡  ‡ף  בכלל,  „ב‰לו‡‰  ס˜"ב 

על  ‡ין  ˙ובע  ‰מלו‰  כ˘‡ין  ‰˘מיט‰, 
‰נ˙‰"מ  ל„ע˙  ו‚ם  לפרוע.  מˆו‰  ‰לו‰ 
חייב‡  ˘רחמנ‡  כיון  „חייב  ס˜"‡  ˘ם 
לפרוע, ‰יינו „ו˜‡ ‰יכ‡ ˘חסר‰ ‰˙ביע‰ 
ו)‡יסור  „(מˆו‰  „י„ן  בנ„ון  ‡בל  בפועל, 
ל˘יט˙ו  ˘‚ם  י"ל  כו',  ל˙בוע  ‰מלו‰  על 
וכ„מ˘מע  לפרוע.  מˆו‰  ‰לו‰  על  ‡ין 
מ‰ל˘ון רוח חכמים נוח‰ ‰ימנו ול‡ ˜יום 
כ‡ן  ˘‡ין  ו‰יינו  וכיו"ב,  פבע"ח  מˆו˙ 

מˆו‰ על ‚וף ‰לו‰.

‰˘עבו„  ביטול  ר˜  ‰ו‡  ז‰  כל  מי‰ו, 
ו‰לו‰,  ‰מלו‰  בין  ‚בר‡)  (˘ב‚„ר  ביחס 
עומ„  ‰לו‰  נכסי  ˘על  ‰˘עבו„  ‡בל 
נפ˜ע,  ל‡  כ˘לעˆמו  עˆם ‰חוב  כי  בעינו, 

ול‰כי ע„יין רוח חכמים נוח‰.

ל‡  ˘עˆם ‰חוב  ז‰  בבי‡ור  ועפ‰נ"ל 
 – מˆו‰  בע"ח  פריע˙  כ‡ן  ˘‡ין  נפ˜ע ‡ף 
י˘ ליי˘ב מ‰ ˘מˆינו ל„ע˙ רוב ‰פוס˜ים 
רעח,  סי'  ˘ל ‰יר‡ים  יחי„‡‰  (מלב„ „ע‰ 
ב„ע˙ו)  ˘„ן  מ‰  ˘ם  ר‡ם  ˙ועפו˙  ור‡‰ 
 ˙‡ ל‰חזיר  ‰לו‰  על  „מˆו‰  ‚„ר  „‡ין 
‰מלו‰  ˘‡מר  ˜ו„ם  (‚ם  למלו‰  ‰חוב 
„נ˜ר‡  „‡˘כחן  ‡ף  ‡ני"),  "מ˘מיט 
כי  מחוור ‰יטב,  ול„ברינו  חובו".  "מחזיר 
‰‰לו‡‰   ˙‡ מל‰חזיר  פטור  ˘‰לו‰  ‡ף 
ע„יין  מ"מ  מˆו‰,  בע"ח  פריע˙  כ‡ן  ו‡ין 

עומ„ ‰חוב בעינו, ול‡ נפ˜ע.

פעם  בכל  „ב‡מ˙  י"ל  ‡חר  ובס‚נון 
חל˜  על  ‡זי   – מחבירו  לו‰  ‡„ם  כ‡˘ר 
מעין  חל‰  ‰‰לו‡‰)  (בסכום  מנכסיו 
˘חל  ‰חיוב  (מלב„  ‰מלו‰  ˘ל  בעלו˙ 
מˆו‰),  בע"ח  פריע˙  ב„ין  ‰לו‰  ‚וף  על 
ובעלו˙ זו ‡ינ‰ פו˜ע˙ במ‰ ˘‰מלו‰ ‡ינו 

˙ובע חובו.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

כספים,  ל˘מיט˙  בכ˙וב  ‰ו˜˘‰  ˜ר˜עו˙ 

˘מוט",  ‰˘מיט‰  „בר  "וז‰  מ„כ˙יב 

˘מיטו˙  "בב'  לו.  ב‚יטין  ע"ז  כ„‡י˙‡ 

˘מיט˙  לענין  ו‰נ‰  כו'".  מ„בר  ‰כ˙וב 

(‰וב‡  ח  י,  „˘ביעי˙  במ˙ני'  ˙נן  כספים 

ב˘ביעי˙  חוב  "‰מחזיר  לז:)  ל‰לן  ב‚יטין 

מ˘מט  לו  י‡מר  ‰‰˘מט‰)  זמן  (‡חרי 

˘נ‡מר  ממנו  י˜בל  ‡עפ"כ,  לו  ‡מר  ‡ני, 

„˘מיט‰  נימ‡  ו‡י  ‰˘מיט‰".  „בר  וז‰ 

ו‰חוב  „מלכ‡  ‡פ˜ע˙‡  ‰י‡  „כספים 

נפ˜ע ומ˙בטל, ‰רי ל˘ון ‰מ˘נ‰ "‰מחזיר 

‡ני"  ו"מ˘מט  ˜יים)  ˘‰חוב  (‰יינו  חוב" 

‰מפר˘ים  פירו˘  ‚ם  וכמו‰ו  מחוור,  ‡ינו 

˘˙וכן  ב‡מיר˙ ‰לוו‰ "‡עפ"כ", „פיר˘ו 

˘רˆונו "לפרוע" ‡˙ ‰חוב  זו ‰ו‡  ‡מיר‰ 

מח„˘).  ס˙ם  מ˙נ‰  נ˙ינ˙  (ול‡  ˘י˘נו 

עיין בר"˘ וברע"ב ˘ם: "‡ני רוˆ‰ לפרוע 

רוˆ‰  "‡ני  ˘ם  ‚יטין  ובפר˘"י  (לך)". 

בל˘ון  מˆינו  מזו  וי˙יר‰  לך".  ל‰חזירו 

 ıחפ ‡יני  "‡עפ"כ  ˜מח:  ב˘ב˙  ר˘"י 

˘ב‡מיר˙  „מ˘מע  ממנו".  י˜בל  ˘י˘מטו 

‡עפ"כ נמנע˙ ‰‰˘מט‰ ו˘וב ‰חוב י˘נו 

ב‚„ר  ז‰  ‰י'  ‡ילו  ו‰רי  ממ˘.  כ„מעי˜ר‡ 

י˙יר‰  ‡ף  לומר  לנו  ‰י'  „מלכ‡  ‡פ˜ע˙‡ 

˘˘ביעי˙  ‡מר‰  ˘‰˙ור‰  „כיון  מזו, 

‰רי  ‡ו˙ו,  ומבטל˙  ‰חוב   ˙‡ מ˘מט˙ 

על  ל‰‡סר  ˆריך  ‰י'  לכ‡ור‰  ‡„רב‰, 

‰לוו‰ לע˘ו˙ פעול‰ ‰פכי˙ מז‰ – ל‰חזיר 

‡מרינן  ובפועל  חוב;  ב˙ור˙  ‰ממון   ˙‡

ללוו‰  לו  ˘מו˙ר  בלב„  זו  „ל‡  ל‰„י‡ 

  – ז‡˙  עו„  ‡ל‡  (כבמ˙ני'),  כן  לע˘ו˙ 

כ„˙נן במ˙ני' ˘ל‡ח"ז "רוח חכמים נוח‰ 

כספים  ˘˘מיט˙  מ˘מע,  ז‰  ומכל  ממנו". 

 – „מלכ‡  ‡פ˜ע˙‡  ב‚„ר  ‡ינ‰  ב˘ביעי˙ 

˘‰חוב נפ˜ע ומ˙בטל ל‚מרי ב„רך ממיל‡ 

ל˘מט  ‰מלו‰  על  ‰י‡  ‚בר‡  חוב˙  כ"‡ 

מ‰ר˘„"ם  ב˙˘ו'  מוכח  [וכן  ‰חוב   ˙‡

„ב"„  טעמ‡  ‡פי'  "ו˘מ‡  ס‡  סי'  חו"מ 

לי˙ומים  ‡יˆטריך  ל‡  י˙ומין  ˘ל  ‡בי‰ן 

מˆו‰  מיעב„  בני  ל‡ו  ˘‰רי  ˘‰לוו  ˜טנים 

ו‡י ‰וי ‡פ˜ע˙‡  עיי"˘,  כו'",  ו˜ר‡  נינ‰ו 

ולמ‡י  מ‡ליו  נפ˜ע  ‰חיוב  ‰רי  „מלכ‡ 

˘‚„ר  זו  ממ˘נ‰  מ˘מע  ועו„  נפ˜"מ]. 

 ˙‡ ל‰פ˜יע  ‡ינו  ‰‚בר‡  ˘על  ז‰  חיוב 

לעזוב  ר˜  ל‚מרי, ‡ל‡  ולבטל ‡ו˙ו  ‰חוב 

("מ˘מט") ‡˙ ‰חוב, פירו˘ ˘ל‡ י˙בענו 

("ל‡ י‚ו˘").

כספים ‡פ˜ע˙‡  ˘מיט˙  ˘‡ין  ולפ"ז, 
רפ"ט  ‰רמב"ם  מ"˘  ‚ם  יובן  „מלכ‡, 

ב˘ביעי˙  ‰מלו‰  ל‰˘מיט  "מ"ע  ˘ם 

מ˜ום,  ל‰ם  י˘  כו'", „„ברים ‡לו  ˘נ‡מר 

‰י‡  „‰‰˘מט‰  נימ‡  ‡י  ר˜  בפ˘טו˙, 

„מלכ‡.  ‡פ˜ע˙‡  ול‡  ‰מלו‰,  על  חיוב 

נ˘מט  ˘כבר  ס"ל  ˘ב‡מ˙  לומר  „וח˜  כי 

‰חוב מעˆמו, וכל ‰מˆו‰ ‰י‡ ר˜ ˘י‡מר 

‰לו‰  כ˘ב‡  ר˜   ‡‰„ ב„בור,  מ˘מט 

˘י‡מר  ˘ˆריך  ז‰  ל„ין  מˆינו  ל‰חזיר 

מ˘מט ‡ני, ול‡ פסי˜‡ מיל˙‡ בכל מלו‰ 

‰מלו‰  ל‰˘מיט  "מ"ע  לומר  ˘י˙כן  ע„ 

כוונ˙ו  לז‰  „‡ם  ועו„,  כו'".  ב˘ביעי˙ 

‰ו"ל לפר˘. 

‰ו‡  ‰חיוב  „‚„ר  נמי  „‡מרי'  ולמ‡י 
‰רמב"ם  מ"˘  מבו‡ר  י˙בענו,  ˘ל‡  ר˜ 

למחזיר  לומר  ‰מלו‰  "וˆריך  ‰כ"ח  ˘ם 

לו  ‡מר  ממני,  נפטר˙  וכבר  ‡ני  מ˘מיט 

˘נ‡מר  ממנו  י˜בל  ˘˙˜בל,  רˆוני  ‡עפ"כ 

˘‰חיוב  ו‰יינו  נ‚˘",  ל‡  ו‰רי  י‚ו˘  ל‡ 

‡ני")  ("מ˘מט  ‰מלו‰  ˘על  ו‰מˆו‰ 

"ל‡  ‰ˆיווי  ˘מ˜יים  לכך  ר˜  מו‚„רים 

י„

בפלוגתת המפרשים אי שמיטה 
אפקעתא דמלכא או חובת גברא

יביא החקירה לענין שביתת הארץ ולענין שמיטת פירות, ובהנפק"מ שיש בזה 
/ ידון גבי גדר שמיטת כספים, ועפ"ז יפשוט החקירה גם גבי שמיטת קרקעות 

שהוקשה לה

כבר נו„ע‰ ב˘ערים ח˜יר˙ ‰‡חרונים 
לרס"‚  לס‰מ"ˆ  פערל‡  רי"פ  ˜יב,  מˆו‰  (מנ"ח 

מ"ע ס‡, ועו„) ב„ין ˘בי˙˙ ˜ר˜ע ב˘ביעי˙ 

‰ו‡  ‰מˆו‰  ‚„ר  ‡י  בפר˘˙נו,  ‰מבו‡ר 
˘וב˙˙,   ‡‰˙˘  ıר‡‰ על  „ין  ˘חל 
"ו˘ב˙‰  „פר˘˙נו  ‰כ˙ובים  כמ˘מעו˙ 
 ıב˙ ל‰' . . ˘ב˙ ˘ב˙ון י‰י' ל‡ר˘ ıר‡‰
˘ז‰ו „ין  ל‡רı", ‡ו  י‰י'  ˘ב˙ון  ˘נ˙   .  .
על ‰‚בר‡ ˘י˘בו˙ מעבו„˙ ‰‡רı, כל˘ון 
‰כ˙וב "בחרי˘ וב˜ˆיר ˙˘בו˙". ונפ˜"מ 
‰˘בי˙‰  וביטול  ‰˜ר˜ע  כ˘עבו„˙ 
נכרי, ‡ם  ע"י  נע˘ים  י˘ר‡ל)  ˘ל  (ב˜ר˜ע 

עובר בז‰ בעל ‰˜ר˜ע על ‡יסור, ו˜"ל.

ז‰  „חילו˜  (˘ם)  ‰‡חרונים  ובי‡רו 
˙˘מטנ‰  „"‰˘ביעי˙  מ"ע  ‚בי  ‚ם  ‰ו‡ 
„נח'  ב˘ביעי˙,  ‰פירו˙  ל‰˘מיט  ‚ו'", 
כ„.  סי'  רוכל  ‡ב˜˙  (˘ו"˙  ו‰מבי"ט  ‰ב"י 
˘ו"˙ מבי"ט ח"‡ סי"‡. מ‰רי"ט ח"‡ סי' מב, מ‚) 

בח˜יר‰  ˙לוי  ו‰„בר  עכו"ם,  פירו˙  ‚בי 
ויפ˜יר  י˘מיט  ˘בע‰"ב  ‰י‡  ‰מˆו‰  ‡י 
˘„י  [‡ל‡  ב˘ביעי˙   ıר‡‰ ˘מוˆי‡‰  מ‰ 
ב„יבור,  ו‡י"ˆ  ˘‰פ˜יר  ‰נ‰‚˙ו  ˘˙וכיח 
„ילמ‡  ‡ו  כ˘רו˙]  בחז˜˙  „ס˙מי'  ‡ו 
מעˆמו  כבר  ‰וי  ו‰‰פ˜ר  ‰˘מיט‰  חלו˙ 
ל˘ון  כ˘‚ר˙  „מלכ‡",  "‡פ˜ע˙‡  ב„רך 
פי'  ˘ם),  בר˘"י  (ועי'  ו˜ו.  לט.  בב"מ  ‰˘"ס 
ו‡י"ˆ  ‰פירו˙   ˙‡ ‰פ˜יר‰  כבר  „‰˙ור‰ 
˘נ˙כוין  ‰יכ‡  ונפ˜"מ  בע‰"ב.  לפעול˙ 
כ‚ו„ר  ל‰פ˜יר,  ˘ל‡  בפירו˘  בע‰"ב 
‰כ"„]  פ"ט  רמב"ם  [עיי'  כרמו  ונועל  ˘„‰ו 
(‡ע"פ  בכ‚"„  ‰רי  ‰י‡  ‚בר‡  חוב˙  „‡ם 
˘עובר על מ"ע) ‡סור לזול˙ו ל˜ח˙ם ו‰וי 
‚זיל‰, ‡בל ‡י ‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ‰י‡ ˘פיר 

מו˙ר ל˜ח˙ם.

ול‡  ‰ו‡  ‚בר‡  „חוב˙  ר‡י'  וי"ל 
˘מיט˙  וב‰˜„ים „‰נ‰  „מלכ‡,  ‡פ˜ע˙‡ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


