


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰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

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



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
בין הפרשה להבדלה

מ„וע ‚בי ‰‡מר˙ כו˙ב ר˘"י "‰ב„ל˙ו" ו‚בי ‰‡מירך "‰פרי˘ך"? 
ני חילו˜ים בין ‰ב„ל‰ ל‰פר˘‰ / מ„וע ל‚בי ‰˜ב"‰ נ˜ט ל˘ון   ̆/

‰ב„ל‰ ול‚בי י˘ר‡ל ‰פר˘‰?

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עמ' 162 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו פנינים  עיונים וביאורים קצרים
לעולם יירשו ארץ – הנשמה או גם הגוף? (ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 346)

כל ישראל צדיקים הם  (ע"פ ספר המאמרים מלוקט על חדשי השנה ח"ג עמ' 221 ואילך)

ז יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
להיות "אנוס על פי הדיבור"

‡יך י˙כן ˘רˆון יע˜ב ‰י' ‰‰יפך מרˆון ‰'? / כיˆ„ מ˙יי˘בים יח„ 
"על כרחך ‡˙‰ חי" ו"על כרחך ‡˙‰ מ˙"? / מ˙י ˆריך ‰י‰ו„י לחו˘ 
 – בעולם?  ב˘ליחו˙  ל‰ˆליח  ומ‰י ‰„רך   / פי ‰„יבור"?  על  "‡נוס 
ל˘ליחו˙ו  מ‰‡„ם  ‰נ„ר˘  וביחס  למט‰,  ‰נ˘מ‰  ב˘ליחו˙  בי‡ור 

בעולם ‰˘פל

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1217 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
סודה של תוכחה  (ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 239 ואילך)

עמ' 239  חי"ט  שיחות  לקוטי  (ע"פ  ה'  לחצרות  הנפש  התאוות "וכליון"  "הרג" 
ואילך)

יב חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שי' הרמב"ם בגדר חיוב והלכת בדרכיו

יבי‡ „ברי ‰˘"ס ו‰רמב"ם „י˘ חיוב בפני עˆמו לנ‰ו‚ ב„רכי ‰', 
וי˜˘‰ „לכ‡ו' ‰ו‡ חיוב כולל מכמ‰ מˆוו˙ ול‡ נ˙ח„˘ בו „בר / 
יכריח „‡ין ל˙רı ˘‰חי„ו˘ ‰ו‡ חיוב ב„ברים ‰˙לויים בלב לב„, 
ויסי˜ „‰חי„ו˘ ‰ו‡ ‰כוונ‰ ˘בלב ‰מחוייב˙ ˘ˆ"ל במע˘ים ‡לו

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 135 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
חובת הציות לדברי הרופא

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
"יום בו נולדו המאורות הגדולים"

בעז‰י״˙.

‰ננו  ˙בו‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר
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ˆוו˙ ‰עריכ‰ ו‰‰‚‰‰: ‰רב לוי יˆח˜ ברו˜, ‰רב מ˘‰ ‚ור‡רי', ‰רב מנחם מענ„ל „רו˜מן, ‰רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב, ‰רב ˘לום חריטונוב, 
‰רב מנחם טייטלבוים,  ‰רב ‡בר‰ם מן, ‰רב יˆח˜ נוב, ‰רב מנחם מענ„ל רייˆס, ‰רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰

לקראת שבת שבתיח לללקראת

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

קקלקראת שבת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רשיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

"יום בו נודו
המאורות הגדוים"

היום הקדוש והבהיר אשר בו נולדו המאורות הגדולים, הוד כ"ק מורנו הבעל שם טוב והוד כ"ק רבנו הזקן 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר באור תורתם ודרכם, דרך החסידות באהבת ישראל החיו רבוא רבבות נשמות 

ישראל, מאז עד היום הזה

היום הזה מוקדש להתוועדות רעים באהבת אחים
כ"˜  נול„ו ‰מ‡ורו˙ ‰‚„ולים, ‰ו„  בו  ו‰ב‰יר ‡˘ר  ח"י ‡לול, ‰ו‡ ‰יום ‰˜„ו˘  ‰יום 
˙ור˙ם  ב‡ור  ‡˘ר  זי"ע,  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  ‰ז˜ן  רבנו  כ"˜  ו‰ו„  טוב  ˘ם  ‰בעל  מורנו 
‰יום  ע„  מ‡ז  י˘ר‡ל,  נ˘מו˙  רבבו˙  רבו‡  ‰חיו  י˘ר‡ל  ב‡‰ב˙  ‰חסי„ו˙  „רך  ו„רכם, 
‰ז‰, לחיו˙ ב‡ור ˙ור‰ ויר‡˙ ˘מים מ˘ובˆו˙ ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ‡‰ב˙ ‰˙ור‰ ו‡‰ב˙ ‰˘ם 

י˙ברך וי˙על‰.

ב˘מיר˙  ל‰˙חז˜  ול‰˙עורר  לעורר  ‡חים,  ב‡‰ב˙  רעים  ל‰˙וע„ו˙  מו˜„˘  ‰ז‰  ‰יום 
ל˙מיכ˙  י˙רים  בכחו˙  ול‰˙‡זר  ו‰חסי„ו˙,  ‰חסי„ים  ב„רכי  וללכ˙  ו‰מˆו˙  ‰˙ור‰ 
‰מוס„ו˙ ‰˜„ו˘ים. ו‡˙ ‡נ״˘ ˘י׳ ‰נני מב˜˘ ל˙רום ‡˙ ˙רומו˙י‰ם בעין יפ‰ ‰יום ובכל 
ע˙, בע„ מוס„ו˙ חב״„ בכלל ובע„ מרכז ‰י˘יבו˙ ˙ומכי ˙מימים בפרט, כי מˆב ‰י˘יב‰ 

„חו˜ ביו˙ר ועזר‰ ממ˘י˙ נחוˆ‰ ב‰˜„ם.

בכ˙יב‰  ל‰˙ברך  עלי‰ם  י‡‰יל  עולם  מ‡ורי  ‰˜„ו˘ים  רבו˙ינו  כ׳׳˜  ‰ו„  ˘ל  וזכו˙ם 
וח˙ימ‰ טוב‰ ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

י„י„ם עוז ‰„ור˘ ˘לומם ומברכם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˘יח-ט)



לא לעזוב באמצע טיפול רפואי
 במענה למכתבו . . בו כותב אודות בריאות . . שהוא 

במצב  וירידה  עלי'  [כלומר,  ויורד  עולה  בדרך  [-המצב] 

הרפואי].

הענין,  גם  הוא  בזה  שמהגורמים  כנראה  ובכלל   

מבית  ויוצאים  הסבלנות,  מחוסר  הטפול  גומרים  שאין 

סיומו,  קודם  פנים  כל  ועל  הטפול  באמצע  ההבראה 

שמזה מובנות גם התוצאות.

הרופאים  על  ילחצו  לא  ולהבא  מכאן  פנים  כל  ועל   

המטפלים בה, וגם לא ייעצו אותם במקצוע שלהם.

בהטפול  שתמהר  הטוב  הרצון  שלמרות  מובן,  והרי   

בה,  המעונינים  כל  ובשביל  בשבילה  טוב  ובהבראה, 

תוצאות  גם  שתהיינה  בכדי  צרכו,  כדי  הטפול  לגמור 

הטפול בשלימות.

הוראות  לאחרי  גם  לשאול  שולל  הנ"ל  שאין  מובן   

ללחוץ  לא  אבל  בזה,  וכיוצא  טעמו  מהו  מומחה  הרופא 

וכו'.

(ממכתב ד' ניסן תשי"ח)

לשמור על הבריאות, ובשמחה
הוראת  כפי  להתנהג  צריך  בכלל  לבריאותו,  ...בנוגע   

ש[הציות  כזה  באופן  זה  לסדר  אפשר  ובודאי  הרופא, 

בקדש,  לעבודתו  סתירה  תהי'  לא  הרופא]  להוראות 

ושלם  בריא  הגוף  "היות  הגוף  בריאות  שגם  ובפרט 

אחת  שמצוה  ייתכן  לא  במילא  הוא",  השם  מדרכי 

[-עבודה  אחרת  למצוה  תסתור  הבריאות]  [-שמירת 

אזי  בשמחה,  זאת  כשעושים  ובפרט  קודש],  בעניני 

או  אותו,  החומר ומסירה  של  הגדר  את  פורצת  השמחה 

אז [מתברר ש]הגשמיות אינה רחוקה מהרוחניות.

לבשר  ביתכם  בני  עם  יחד  לכם  יעזור  יתברך  והשם 

מתוך  בקדש  בעבודתו  ויצליח  טובות,  בשורות  תמיד 

בריאות הנכונה.

(אגרות קודש ח"ט עמ' כז)

ציות לרופא בלי 'קונצים'
הקדושים,  נשיאינו  קדושת  כבוד  הוראות  ידועות 

אשר צריך למלאות הוראת הרופאים מומחים,

הוראותיהם  ממלא  שכנראה  אליו  בנוגע  הדין  והוא 

לסירוגין, כלומר שלמשך זמן מפסיק בזה ומתנהג שלא 

בתורת  והן  הנגלה  בתורת  הן  מבואר  וכבר  כדבריהם, 

החסידות, אודות יוקר הגוף של איש הישראלי, שבמילא 

לעבוד  אפשר  שאז  ושלם,  בריא  שיהי'  להשתדל  צריך 

שם  הבעל  כפירוש  ואדרבה  בלבולים,  מבלי  יתברך  ה' 

והנהגה  הגוף,  עם  עמו",  תעזוב  הפסוק] "עזוב  טוב [על 

סיבתה  יותר,  קרובות  לפעמים  הנה  זה,  בזמננו  הפכית 

כלך  ובמילא  מזה,  גרוע  גם  או  'קונצים'  להראות  רצון 

מדרך זו,

הרופא  את  ישאל  הנה  ולהבא  מכאן  ועל-כל-פנים 

וכו',  ושתי'  אכילה  של  בהנהגה  מפורטות  הוראות  שלו 

ערוך  להשולחן  סתירה  כל  תהי'  שלא  לסדר  יש  ובודאי 

במהרה  אצלו  הדברים  יסתדרו  ובמילא  כן,  וינהג  ח״ו 

("וועט זיך בא אייך גיך אויסשטיין") ויחזור לאיתנו.

 בברכה לבריאות ולבשורות-טובות.

 (אגרות קודש חי"א עמ' פד)

 ציות לרופא – ענין דאורייתא
חזר  הרופא  ברשיון  אשר  הידיעה  בקבלת  שמחתי   

הביתה. ויהי רצון מהשם יתברך שילך הלוך מצבו הלוך 

וטוב. 

רשות  נתנה  התורה  אשר  לעוררו,  למותר  בודאי 

כאלו  ולא  דאורייתא,  ענין  זהו  ובמילא  לרפאות,  לרופא 

הטועים לאמר, שירא שמים צריך לא להישמע להרופא 

אלא וכו', ונהפוך הוא.

(מוהרש"ב)  אדמו"ר  קדושת  כבוד  פתגם  ידוע  והרי 

בהראותו  אדמו"ר,  מו"ח  קדושת  כבוד  לבנו  שאמר 

שעליו  [הגוף],  הוא  יקר  כמה  "ראה  הקדושה:  ידו  על 

הזקן  רבנו  ופתגם  ומצוות",  תורה  הרבה  כך  כל  השפיעו 

השם  אצל  יהודי  של  גופו  יקר  כמה  השגה  כל  לנו  "אין 

יתברך".

ידי  על  לאיתנו  חזרתו  וימהר  יצליחו  יתברך  והשם 

בשר  כל  הרופא  של  שלוחו  הרופא,  הוראת  כפי  הנהגה 

ומפליא לעשות. וכל אותן הימים ישולם לו כמה פעמים 

לאיתנו,  שיחזור  לאחרי  נוספת,  הצלחה  ידי  על   - ככה 

בלימוד התורה וקיום המצות.

בברכה לרפואה קרובה ולרפואה שלימה,

(אגרות קודש ח"י עמ' ר)

חובת הציות לדברי הרופא

ם, ם מומח ך למלאות הוראת הרופא קר צר )

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום
לקראת שבת „

בין הפרשה הבדה
מדוע גבי האמרת כותב רש"י "הבדלתו" וגבי האמירך "הפרישך"? / שני חילוקים בין הבדלה להפרשה / 

מדוע לגבי הקב"ה נקט לשון הבדלה ולגבי ישראל הפרשה?

"‡˙ ‰' ‰‡מר˙ ‰יום ל‰יו˙ לך ל‡ל˜ים וללכ˙ ב„רכיו, ול˘מור ח˜יו ומˆו˙יו ומ˘פטיו 
כל  ול˘מור  לך,  „בר  כ‡˘ר  ס‚ול‰,  לעם  לו  ל‰יו˙  ‰יום  ‰‡מירך  ו‰'  ב˜ולו.  ול˘מוע 

מˆוו˙יו" (פר˘˙נו כו, יז-יח). 

ובפירו˘ ר˘"י: 

"‰‡מר˙ ו‰‡מירך – ‡ין ל‰ם ע„ מוכיח במ˜ר‡. ולי נר‡‰ ˘‰ו‡ ל˘ון ‰פר˘‰ ו‰ב„ל‰: 
לו  ל‰יו˙   ıמעמי ‰‡ר ו‰ו‡ ‰פרי˘ך ‡ליו  ל‡ל˜ים,  לך  ל‰יו˙  מ‡ל˜י ‰נכר  לך  ‰ב„ל˙ו 

לעם ס‚ול‰". 

וכ„ „יי˜˙, ל˘ון ר˘"י ˆ"ב:

ו‰ב„ל‰"  ‰פר˘‰  בכללן ‰ן "ל˘ון  ו‰‡מירך"  ˘‰˙יבו˙ "‰‡מר˙  מפר˘  ב˙חיל‰ ‰ו‡ 
– ב' ‰ל˘ונו˙ ‚ם יח„; 

"‰ב„ל˙ו"  בל˘ון  ר˜  נו˜ט  ‰ו‡  "‰‡מר˙"  ל‚בי   – מחל˜  ‰ו‡  ‰רי  מכן  ל‡חר  ‡ולם 
("‰ב„ל‰"), ו‡ילו ל‚בי "‰‡מירך" ‰ו‡ נו˜ט ר˜ בל˘ון "‰פרי˘ך" ("‰פר˘‰"). 

[ול‰עיר, ˘לפי חלו˜‰ זו יומ˙˜ ‰טעם ˘ר˘"י מפר˘ ‡˙ ב' ‰˙יבו˙ "‰‡מר˙ ו‰‡מירך"; 
פירו˘  יבין ‡˙  ˘‰לומ„  ז‰  על  ולסמוך  לב„‰,  ˙יב˙ "‰‡מר˙"  לפר˘  יכול  ולכ‡ור‰, ‰י‰ 
˙יב˙ "‰‡מירך" מ˙וך מ‰ ˘למ„ כבר בפירו˘ ˙יב˙ "‰‡מר˙" (˘לפני‰) – כי ר˘"י ˆריך 

לח„˘ ˘פירו˘ "‰‡מירך" ‰ו‡ "‰פרי˘ך" „ו˜‡ (ול‡ "‰ב„ילך", כמו ב"‰‡מר˙")].  

לפני  "‰פר˘‰"  מ˜„ים  ‰ו‡  ‰רי  „בריו  ב˙חיל˙  ‰ס„ר:  ב˘ינוי  ל„˜„˜  י˘  ובפרט 
"‰ב„ל‰", ב‰יפך מל˘ונו ב‰מ˘ך ˘מ˜„ים "‰ב„ל˙ו" לפני "‰פרי˘ך". 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

ב.  וי˘ לומר בז‰:

כ‡˘ר  כלומר:  "‰פר˘‰".  מ‡˘ר  יו˙ר  חז˜‰  ו‰פר„‰  חלו˜‰  פעול˙  ‰י‡  "‰ב„ל‰" 
מחל˜ים ומפרי„ים „בר ‡ח„ מ„בר ˘ני, מ˙חילים ב"‰פר˘‰" ˘ל ‰„בר, ולפעמים מוסיפים 

ו‡ף "מב„ילים" ‡ו˙ו ל‚מרי.

˘ל ‰ענין, ‰ו‡ ‡ומר "ל˘ון  ב˙חיל‰ ‡˙ ‰מ˘מעו˙ ‰כללי˙  ר˘"י  מפר˘  כ‡˘ר  ולכן, 
‰פר˘‰ ו‰ב„ל‰": מ„ובר כ‡ן על פעול˙ חלו˜‰ ו‰פר„‰, ˘מ˙חיל‰ ב"‰פר˘‰" ומ‚יע‰ 

(ל‡חר מכן) לי„י "‰ב„ל‰" מוחלט˙. 

‡ולם כ‡˘ר נכנסים לפרטי ‰ענין - ‰רי: 

ל‚בי ז‰ ˘י˘ר‡ל ‰פרי„ו ‡˙ ‰˜ב"‰ מ‡לו˜י ‰נכר, כיון ˘מ„ובר בפעול˙ חלו˜‰ חז˜‰ 
ומוחלט˙ – מ˙‡ימ‰ ‰ל˘ון "‰ב„ל‰", "‰ב„ל˙ו לך מ‡ל˜י ‰נכר"; 

‡ולם ל‚בי ז‰ ˘‰˜ב"‰ ‰פרי„ ‡˙ י˘ר‡ל מ‡ומו˙ ‰עולם, ˘פעול˙ ‰חלו˜‰ ‰י‡ פחו˙ 
מוחלט˙ – מ˙‡ימ‰ ‰ל˘ון "‰פר˘‰", "ו‰ו‡ ‰פרי˘ך ‡ליו מעמי ‰‡רı", כ„ל˜מן.

[ול„רך זו ‰רווחנו ליי˘ב „בר נוסף: 

ל‡  ‰יום,  מˆוך  ‡נכי  ‡˘ר  ‰ז‡˙  ‰מˆו‰  "כי  כ˙יב:  י‡)  ל,  נˆבים  (פ'  ‰ב‡‰  בס„ר‰  ‰נ‰ 
"ל‡  יח):  ח,  ו‡ר‡  לפ'  (בפירו˘ו  ז‰  על  ר˘"י  ומפר˘  ‰י‡".  רחו˜‰  ול‡  ממך  ‰י‡  נפל‡˙ 
נפל‡˙ ‰י‡ ממך – ל‡ מוב„ל˙ ומופר˘˙ ‰י‡ ממך", ‰פוך מ‰ס„ר כ‡ן – "ל˘ון ‰פר˘‰ 

ו‰ב„ל‰".

וע"פ ‰‡מור – מובן ‰טעם ל˘ינוי ז‰: 

"ל˘ון   – ‰˜ל ‡ל ‰כב„)  (מן  ר˘"י  מפרט‰  ולכן  חיובי,  ב‡ופן  על ‰פר„‰  מ„ובר  כ‡ן 
‰פר˘‰", וי˙יר‰ מזו "‰ב„ל‰"; 

‡ולם ˘ם ב‡ ‰כ˙וב ל‰„‚י˘ ‡˙ ˘ליל˙ ‰‰פר„‰ ("ל‡ נפל‡˙ ‰י‡ ממך"), ולכן ב˙חיל‰ 
‡ומר ר˘"י "ל‡ מוב„ל˙" – ˘ליל˙ ‰‰פר„‰ ‰חז˜‰ ˘ל "‰ב„ל‰", ול‡חר מכן ‰ו‡ מוסיף 
י˙יר‰ מזו - ‰י‡ ‡פילו ל‡ "מופר˘˙" ב‰פר„‰ פחו˙‰. (ומ˙‡ים לס‚נון ‰כ˙וב ˘ם ב„רך 
ל‡ זו ‡ף זו: "ל‡ ב˘מים ‰י‡ .. ול‡ מעבר לים ‰י‡" – ˘ב˙חיל‰ ˘ולל ‡˙ ‰ריחו˜ ‰‚„ול 

˘ל "˘מים", ו‡חר כך מוסיף ו˘ולל ‡פילו ‡˙ ‰ריחו˜ ‰יו˙ר ˜טן ˘ל "מעבר לים")].

‚. בי‡ור ‰ענין: 

ב‰ב„לי ‰ל˘ון [‡בל  מ„יי˜ים  כ‡˘ר   - ו"‰ב„ל‰"  בין "‰פר˘‰"  ˘ני ‰ב„לים (כלליים) 
בכמ‰ מ˜ומו˙ ב' ‰ל˘ונו˙ מ˘מ˘ים ל‡ו˙ו ‰ענין, ˘לכן ‰˙ר‚ום „"‰ב„ל‰" ב„רך כלל ‰ו‡ "‰פר˘‰" – ר‡‰ 

ל„ו‚מ‡: בר‡˘י˙ ‡, „. וי˜ר‡ ‡, יז. ועו„]: 

‡) בנו‚ע ל‰‡ופן ˘בו ˘ני ‰„ברים נמˆ‡ים לפני פעול˙ ‰חלו˜‰: 

"‰ב„ל‰" מ˙‡ימ‰ (בעי˜ר) כ˘לפני כן ‰יו ‰„ברים ר˜ בסמיכו˙ מ˜ום ז‰ לז‰, ‡ך ל‡ 

לקראת שבת טז

ו‰לכ˙ ב„רכיו . . ו‰ם ‰„רך ‰בינוני˙ ˘‡נו 
 ,"'‰ „רך  זו  „רך  נ˜ר‡˙  ב‰,  ללכ˙  חייבין 
„מ˘מעו˙  כמ"פ  ‚ם  ˘ם  ‰זכיר  ז‰  ולˆ„ 
„רחום  ‰נ"ל  ‰מ„ו˙  ‰ו‡  ב„רכיו  ו‰לכ˙ 
˘"חייב  וי˘רים",  טובים  כו', "„רכים  וחנון 
כפי  ‡ליו  ול‰„מו˙  ב‰ן  עˆמו  ל‰נ‰י‚  ‡„ם 
‰‡„ם  ˘כ‡˘ר  ‰ך,  „‰יינו  ועכˆ"ל  כחו". 
‡לו  וי˘רים"  טובים  ב"„רכים  עˆמו  מנ‰י‚ 
כחו",  כפי  ‡ליו  "ל‰„מו˙  כ„י  ‰כוונ‰  מˆ„ 
‡לו  ב„רכים  "ללכ˙  מחייבו  ‚ופ‡  ‰"ז 

‰בינונים".

במו"נ  ב‡רוכ‰  ‰מבו‡ר  ע"פ  ז‰  ויובן 
˘ם ˘„רכיו ומ„ו˙יו ˘ל ‰˜ב"‰ ‰ם "˙ו‡רי 
לפעולו˙  ‰„ומו˙  "פעולו˙  ‰יינו  מע˘יו", 
‰˙פעלו˙  מ˙וך  ‡„ם  בני  י„י  על  ‰נע˘ו˙ 
למנ‰י‚  ˘"ר‡וי  וממ˘יך  נפ˘יו˙",  ו˙כונו˙ 
‰מ„ינ‰ . . ל‰˙„מו˙ ב˙ו‡רים ‡ל‰ וייע˘ו 
על י„ו פעולו˙ ‡לו במ„‰ ובמי ˘ר‡וי לכך 
ל‡ מ˙וך ס˙ם ‰˙פעלו˙ . . כי כל ‰˙פעלו˙ 
רע‰", ומבי‡ „ו‚מ‡ – "וי‰י' פעמים למ˜ˆ˙ 
בני ‡„ם רחום וחנון, ל‡ מ˙וך ס˙ם ר‚י˘ו˙ 
פעמים  וי‰י'  ‰ר‡וי,  כפי  ‡ל‡  וחמל‰ 
למ˜ˆ˙ בני ‡„ם נוטר ונו˜ם ובעל חימ‰ כפי 
‰ר‡וי ל‰ם ול‡ מ˙וך כעס . . ו˙‰י' מ‚מ˙ו 
ל‰פי˜ מ‰ ˘י˘ ב‡ו˙‰ ‰פעול‰ מן ‰˙ועל˙ 
(כנ"ל)  ומסיים  רבים".  ‡„ם  לבני  ‰‚„ול‰ 
י˙על‰  לו  ל‰„מו˙  ‰‡„ם  מעל˙  ˘"˙כלי˙ 
למע˘יו".  מע˘ינו  ˘נ„מ‰   .  . ‰יכול˙  כפי 
‰רמב"ם  „מ"˘  מ˘מע,  ‰עניינים  ומ‰מ˘ך 
˘‡ˆלו י˙ברך כל ‰מ„ו˙ ‰ן פעולו˙ ˘‡ינן 
בז‰  ל˘לול  כוונ˙ו  ‡ין  ‰˙פעלו˙,  מ˙וך 
˘ז‰  מ˘ום  ר˜  ו‰˘ינוי  ‰‰˙פעלו˙  ענין 
מ˙וך  "ל‡  ˘ם  (כמ"˘  י˙'  בו  י˙כן  ל‡ 
נע˘ו˙  ‰ם   .  . ˘ינוי  מ˙וך  ול‡  ‰˙פעלו˙ 
עˆמו  על  נוסף  ענין  מ˙וך  ל‡  י˙'  מ‡˙ו 
כלל"), ‡ל‡ ‚ם מ˘ום ˙וכן פעולו˙ ‰מ„ו˙ 

י˙'  מ‡˙ו  ב‡ו  ‡לו  ˘פעולו˙  „כיון  עˆמן, 
ל‡ מ˙וך ‰˙פעלו˙, לפיכך ‰ן „רכים טובים 
ב‡ופן  ומ„‰ ‰י‡  מ„‰  ˘כל  ב‡מ˙,  וי˘רים 
‰ר‡וי ל‰ע˘ו˙. וז‰ו ‰מ˘ך „ברי ‰רמב"ם, 
‡ˆלו  ‰מ„ו˙  ענין  ˙וכן  ˘בי‡ר  ˘ל‡חרי 
ל‰˙נ‰‚,  ל‡„ם  ר‡וי  ˘כן  ממ˘יך,  י˙ברך, 
י˙על‰  לו  ל‰„מו˙  ‰‡„ם  מעל˙  ˘"˙כלי˙ 
כפי ‰יכול˙ . . ˘נ„מ‰ מע˘ינו למע˘יו, מ‰ 
„כ‡˘ר  כו'",  חנון  ‰י'   ‰˙‡ ‡ף  חנון  ‰ו‡ 
במ„ו˙  ו‰נ‰‚˙ו  לבור‡ו,  מ˙„מ‰  ‰‡„ם 
מ„ו˙יו  ע"פ  כביכול  ‰˜ב"‰  כ‰נ‰‚˙  ‰י‡ 
˘ל ‰‡„ם "כפי  מ„ו˙יו  ˙‰יינ‰  י˙על‰, ‡זי 
‰„רו˘‰  ‰˘לימ‰  ‰˙ועל˙  ו˙ו˘‚  ‰ר‡וי", 

ממ„‰ ‰‰י‡.

ועפ"ז יובן ‰˜˘ר בין ˘ני ‰ענינים בספר 
ו„ע‰",  „ע‰  ˘בכל  בינוני˙  ‰"מ„‰   – ‰י„ 
י„י  על  כחו"  כפי  ‡ליו  "ל‰„מו˙  ו‰ˆיווי 
ע"פ  וי˘רים  טובים  ב„רכים  עˆמו  ˘מנ‰י‚ 
„ב'  ‰‡-ל,  ב‰ן  ˘נ˜ר‡  ‰כנויין  ‡ו˙ן  כל 
מ‚„ר ‡ח„,  וב‡ים  זב"ז  ˙לויים  ענינים ‡לו 
„יע‰  (˘בכל  ‰"˜ˆוו˙"  ע"פ  ‰‰נ‰‚‰  כי 
מ‰˙פעלו˙  כלל,  ב„רך  נובע˙,  ו„יע‰) 
‰פכי˙,  ל‰נ‰‚‰  מ˜ום  נו˙נ˙  ˘‡ינ‰  (‰לב) 
ו‡ין ב‰ ‰כרע˙ ‰„ע˙ ל‰כריע ‡ם במˆב ז‰ 
כן ‰רי ‰י‡  ועל   – ל‡ו  כן ‡ם  לע˘ו˙  ר‡וי 
כ‡˘ר  ‡בל  ל"˜ˆוו˙".  ‰‡„ם   ˙‡ מבי‡‰ 
בכוונ‰  ר˜  ‡לו  במ„ו˙  עˆמו  מנ‰י‚  ‰‡„ם 
במיל‡  ‡זי  כחו",  כפי  ‡ליו  "ל‰„מו˙  כ„י 
מ˙וך  (ר˜)  ‡ינ‰  ‡לו  במי„ו˙  ‰˙נ‰‚ו˙ו 
ו‰˙‡מ‰  כונ‰  מ˙וך  ‡ל‡  ‰לב,  ‰˙פעלו˙ 
˘במ„ו˙  ורˆוי'  ‰ר‡וי'  ו‰˙ועל˙  ל‰‡מ˙ 
‰ו‡  ‰רי  ו‡ז  י˙ברך),  ‡ˆלו  ˘‰ן  (כפי  ‡לו 
ו„יע‰,  „יע‰  ˘בכל  ‰בינוני˙  במי„‰  ‡וחז 
וכל˘ון ‰רמב"ם במו"נ "כפי ‰ר‡וי". ומˆ„ 
רחמים  ˘ל  ב‡ופן  ‰י‡  ‰‰נ‰‚‰  פעמים  ז‰, 

ופעמים במ˜ˆ˙ בני ‡„ם כו'.



טולקראת שבת

‚ם  ‡רוכ‰  מעל‰  ז‰   ıירו˙ ‡ם  ויל"ע 
‰˙לויים  "„ברים  ‡ף  סו"ס  כי  ל˜ו˘יי˙ן, 
מחוייבים  כבר  כ‡ן  ‰מ„וברים  במ„ו˙" 
כמ"˘  כמוך,  לרעך  ו‡‰ב˙  במˆו˙  ונכללים 
"˘ˆונו  ט  ˘ור˘  ס‰מ"ˆ  ב˘ר˘י  ‰רמב"ם 
ו‰ו‡  ו‰חס„  ו‰ˆ„˜‰  ו‰רחמנו˙  בחמל‰ 

‡מרו ו‡‰ב˙ לרעך כמוך".

‰ן  "˘‰מˆו˙  במ"˘  „כוונ˙ו  ו‰נר‡‰ 
מע˘יו˙, ו‰לכ˙ ב„רכיו ‡לו „ברים ‰˙לויים 
(ל‡  ‰ו‡  ב„רכיו  ו‰לכ˙  „‰ˆיווי  במ„ו˙", 
על ‰נ‰‚‰ במע˘‰ בפועל ב‡ופן ˘ל רחמים 
על ‰ר‚˘  במ„ו˙, ‡ל‡)  מע˘‰ ‰˙לוי  וכו', 
מ‰  ז‰  ˘בˆיווי  ‰חי„ו˘  וז‰ו  ‚ופ‡,  ˘בלב 
˘ל‡ י„ענו ממ˜ום ‡חר. ‡יבר‡ „ע„יין ˆע"‚ 
בז‰ מ˙רי ‡פי, ח„‡ „מפ˘טו˙ ל' ‰רמב"ם 
בס‰מ"ˆ מ"ע רו ו‰ל' „עו˙ פ"ו ‰"‚ מ˘מע 
ל‡  כולל  כבר  כמוך  לרעך  ˘‰חיוב „ו‡‰ב˙ 
חבירו  כלפי  ריעו˙  ˘ל  ב‡ופן  ‰‰נ‰‚‰  ר˜ 
ר‚˘  „"ו‡‰ב˙",  כמ˘מעו  פ˘וטו  ‚ם  ‡ל‡ 
‰‡‰ב‰ ˘בלב (‰מבי‡ ב„רך ממיל‡ חמל‰ 
"ו‰לכ˙  ‰ל˘ון   ‡‰ ומ‡י„ך  כו'),  ורחמים 
‰נ‰‚‰  ע˘י',  ˘ל  ענין  על  מור‰  ב„רכיו" 
וכפ˘טו˙  ˘בלב,  ר‚˘  (ר˜)  ול‡  בפועל, 
ערומים  ל˘ון ‰˘"ס ‰נ"ל "‡ף ‡˙‰ ‰לב˘ 
„ברי  בסיום  ו‚ם  כו'",  חולים  ב˜ר  כו' 
‰ענין  ז‰  "נכפל  כ'  כ‡ן  בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם 
ועיין  כו'".  ‰טובו˙  בפעולו˙יו  ‰‰„מו˙   .  .

נמי ל˘ונו במו"נ ח"‡ ספנ"„.

„ו‰לכ˙  בˆיווי  ˘‰חי„ו˘  בז‰,  וי"ל 
ב„רכיו "זול˙ מ‰ ˘י„ענו" – מבו‡ר ב„ברי 
"ˆונו  וכ'  ˘„יי˜  במ‰  עˆמו  ‰רמב"ם 
ל‰„מו˙ בו י˙על‰ כפי ‰יכול˙", פי', „‡י"ז 
מע˘‰  ‡יז‰  ‰‡„ם  על  לחייב  ‰ב‡  ˆיווי 
וכיו"ב,  וחנינ‰  ברחמים  ˘ינ‰‚  מי„‰  ‡ו 
‚ופ‡,  ‰‰˙„מו˙  ענין  על  ˆיווי  ‰ו‡  כ"‡ 
ר"ל  ‰יכול˙",  כפי  י˙על‰  בו  "ל‰˙„מו˙ 

כוונ˙‰  ˙‰י'  וחנינ‰  ברחמים  ˘‰˙נ‰‚ו˙ו 
י˙„מ‰ ‡ל ‰בור‡  ˘עי"ז  מנ˙  על  ומטר˙‰ 
ב‡ופן  ‰חיוב  ‚ם  מז‰  ב‡  ממיל‡  (וב„רך 
"‰וי  ˜ל‚:  ˘ב˙  ויעויי'  בפועל).  ‰‰נ‰‚‰ 
„ומ‰ לו מ‰ ‰ו‡ חנון ורחום ‡ף ‡˙‰ כו'". 
‰לבבו˙,  מחוב˙  ‰י‡  זו  ˘מˆו‰  ונמˆ‡ 
וחנינ‰  ברחמים  ב‰נ‰‚˙ו  ‰‡„ם  ˘כוונ˙ 
„ר˜  י˙על‰",  בו  "ל‰„מו˙  כ„י   ‡‰˙ וכו' 
‰˜ב"‰  ˘ל  „רכיו  ‰ן  ‡לו  ˘„רכים  מכיון 
לכן ‰"‰ מ˙„מ‰ לו. ועפ"ז מ˙ורı בפ˘טו˙ 
כולל  ˆיווי  ‡ינו  ב„רכיו"  ˘"ו‰לכ˙  ‰טעם 
בכוונ˙ ‰‰ליכ‰  כ‡ן ‰חיוב  נ˙ח„˘   ‡‰„  –

ב„רכים ‡לו, "ל‰„מו˙ בו י˙על‰".

„"ו‰לכ˙  למ˘נ˙"ל  ס˙יר‰  בז‰  ו‡ין 
‰ר‚˘  על  ˆיווי  ˘פירו˘ו   ‡"‡ ב„רכיו" 
בפועל  (וע˘י')  ‰‰ליכ‰  על  ‡ל‡  ˘בלב, 
˘ליל˙  כ‡ן  ב‰מבו‡ר  ‡ין  „מ"מ  ב„רכיו, 
‰פירו˘ „˜‡י על ‰‰ליכ‰ בפועל (ו‡„רב‰, 
‚ופ‡  ז‰  בˆיווי   ‰˘‚„‰‰˘ כ"‡  כנ"ל), 
ו˙וכן  בכוונ˙  ‰י‡  ‰ע˘י')  על  (˘‰ו‡ 
‡ל‡  ˘‡ינ‰  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ב„רכיו  ‰‰ליכ‰ 
וכוונ˙  ˘בלב  י˙על‰", „ברים  בו  "ל‰„מו˙ 
‰‡„ם, ˘‰ליכ˙ו ב„רכים ‡לו ‰י‡ ר˜ מ˘ום 

˘‰ן "„רכיו" ˘ל ‰˜ב"‰. 

„חיוב  ‰חי„ו˘  ב‚„ר  ז‰  בי‡ור  וע"פ 
ז‰, י˘ ללמו„ נפ˜ו˙‡ ל„ינ‡, ב‡ופן ‰ע˘י' 
וב‰˜„ם  זו,  מˆו‰  מˆ„  ‰מחוייב  בפועל 
‰מˆו‰  בפירו˘  ‰י„,  בספר  ‰רמב"ם  „ברי 
בז‰  עירב  כ‡ילו  ב„רכיו", „נר‡‰  „"ו‰לכ˙ 
„עו˙  ‰ל'  „ברי˘  ˜˘ורים,  בל˙י  „ברים  ב' 
"‰„רך  ‡˘ר  ‰‡„ם  ‰נ‰‚˙  ב„רך  ‰‡ריך 
ו„ע‰  ˘בכל „ע‰  בינוני˙  מ„‰  ‰י˘ר‰ ‰י‡ 
‰„ע‰  ו‰י‡  ל‡„ם  לו  ˘י˘  ‰„עו˙  מכל 
וממ˘יך  ‰˜ˆוו˙",  מ˘˙י  רחו˜‰  ˘‰י‡ 
ב„רכים ‰‡לו ‰בינונים  ללכ˙  "ומˆווין ‡נו 
˘נ‡מר  ו‰י˘רים  ‰טובים  ‰„רכים  ו‰ם 

לקראת שבת ו

‰יו מעורבים;

חל˜י  ˘ני  ל‡ ‰יו  לפני ‰‰ב„ל‰  יז) – ‚ם  (וי˜ר‡ ‡,  יב„יל"  ל‡  בכנפיו  כמו "ו˘סע ‡ו˙ו 
"‡ינו  ‰ו‡  יב„יל"  "ל‡  ו‰פירו˘  ומחוברים.  סמוכים  ר˜  ‡ל‡  בז‰,  ז‰  מעורבים  ‰עוף 

מפר˜ו" (ר˘"י ˘ם) – ˘ל‡ יב„יל ‡ח„ מחבירו ‡ל‡ ‰ם י˘‡רו ˜רובים זל"ז.  

ו‡ילו "‰פר˘‰" מ˙‡ימ‰ (בעי˜ר) כ‡˘ר ˘ני ‰„ברים ‰יו מעורבים ממ˘ ז‰ ב˙וך ז‰. 
וכמו "‰פר˘˙ ˙רומ‰" (‡ו "מע˘ר"): לפני ‰‰פר˘‰ ‰˙רומ‰ ו‰חולין מעורבים ז‰ ב˙וך 

ז‰, ומ‰ווים ביח„ מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ˘ל "טבל". 

[ו‡ין ל‰˜˘ו˙ ממ‰ ˘כ˙וב "ויב„ל ‡ל˜ים בין ‰‡ור ובין ‰חו˘ך" (בר‡˘י˙ ‡, „), ומפר˘ 
ר˘"י: "˘ל‡ י‰יו מ˘˙מ˘ין בערבובי‡" – 

כי ‰"ערבובי‡" ˘ם ‡ינ‰ „ומ‰ ל‰˙ערוב˙ ‰מ„ובר˙ כ‡ן: 

‡ין  ˘ם,  ו‡ילו  מעורבים;  עˆמם  ‰חטים  ‰יו  ‰‰פר˘‰  ˜ו„ם  ‰רי  ˙רומ‰,  ב‰פר˘˙ 
מפר˘י  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  חו˘ך  „וח‰  ‡ור  ˘‰רי  מעורבים,  ‰יו  עˆמם  ו‰חו˘ך  ˘‰‡ור  ‰פירו˘ 
ביום  ˘ני‰ם ‰ן  מ˘˙מ˘ים  ˘‰יו  ז‡˙ ‡ל‡  ˙˘מ"ח). ‡ין  בר‡˘י˙  ˘"פ  מ˘יח˙  ול‰עיר  ˘ם.  ר˘"י 

ולז‰  ביום  ˙חומו  לז‰  ˘"˜בע  ˘ם:  ר˘"י  „ברי  כסיום   – ‰ו‡  ‰‰ב„ל‰  וענין  בליל‰,  ו‰ן 
˙חומו בליל‰"].  

ב) בנו‚ע ל‰‡ופן בו נמˆ‡ים ‰„ברים ל‡חר פעול˙ ‰חלו˜‰: 

בל˘ון "‰פר˘‰" מ˘˙מ˘ים (ב„רך כלל) כ˘‚ם ‰„בר ‡˘ר ממנו ‰פרי˘ו – נ˘‡ר ל‡חר 
פ"י  בכורים  ‰ל'  (ר„ב"ז   "˙ˆ˜ ונ˘‡ר   ˙ˆ˜ "מרים  ˘ענינ‰  ˙רומ‰,  ב‰פר˘˙  כמו  ‰‰פר˘‰. 
ב˙ור   ˙ˆ˜ ל‰˘‡יר  ב‰כרח  ‡ל‡  ˙רומ‰,  ולע˘ו˙ו  ‰יבול  כל   ˙‡ ל˜ח˙  ‡פ˘ר  ‡י  ‰"ח): 

חולין (מסכ˙ חל‰ סוף פר˜ ‡); 

ו‡ילו ב"‰ב„ל‰" נו‚ע ר˜ ‰מיוח„ ˘ב‰„בר ˘‡ו˙ו מב„ילים כ˘לעˆמו - ‡בל ל‡ נו‚ע 
‡ם ‚ם ‰„בר ˘ממנו ‰ב„ילו נ˘‡ר ‡ו ל‡. 

 – „ו˜‡  ‰ב„ל‰  ל˘ון  ‰יום"  ‰‡מר˙   '‰  ˙‡" ל‚בי  ר˘"י  נ˜ט  למ‰  יובן  ומע˙‰   .„
"‰ב„ל˙ו לך מ‡ל˜י ‰נכר ל‰יו˙ לך ל‡ל˜ים" – כי:  

ח"ו  לומר  ˘ייך  ‡ין  ‰נכר,  ‡ל˜י  לבין  ‰˜ב"‰  בין  ומחל˜ים  ב‡ים  ˘י˘ר‡ל  לפני  ‚ם 
˘‰˜ב"‰ "מעורב" עם "‡ל˜י ‰נכר"; 

‡ל˜‡  לי‰  "˜רו  ‰ם  ‚ם   – ומזלו˙  ל‰כוכבים  ‰עוב„ים  ‰עולם  ‡ומו˙  ‡פילו  ˘‰רי 
ולכן  מ‰ם.  נעל‰  יו˙ר  ˘‰˜ב"‰  ˘מו„ים  ‰יינו,  י‡),   ,‡ מל‡כי  פר˘"י   .‡ ˜י,  (מנחו˙  „‡ל˜י‡" 
מ˙וך "‡ל˜י ‰נכר" (כ‡ילו ‰יו  י˘ר‡ל "‰פרי˘ו" ‡˙ ‰˜ב"‰  ˘בני  לומר  כלל  מ˙‡ים  ל‡ 

מעורבים זב"ז).  

‰חי„ו˘ ˘ל בני י˘ר‡ל ‰ו‡ בז‰ ˘‰ם "מב„ילים" ‡˙ ‰˜ב"‰ מ"‡ל˜י ‰נכר". פירו˘: 
ו‰מזלו˙  לבין ‰כוכבים  בין ‰˜ב"‰  וערך  סמיכו˙  י˘  ˘ל ‡ומו˙ ‰עולם ‰רי  טעו˙ם  לפי 



זלקראת שבת

(לפי  ו‰מזלו˙  ‚ם ‰כוכבים  ביו˙ר, ‡בל  ‚„ול  וכחו  - ‡מנם ‰˜ב"‰ ‰ו‡ "‡ל˜‡ „‡ל˜י‡" 
ו‰חי„ו˘  זל"ז (ח"ו);  ˘‰ם "˜רובים"  ונמˆ‡  עכ"פ ("‡ל˜י‡"),  כח ˜ˆ˙  ב‰ם  י˘  טעו˙ם) 
ו‡ומרים  ו‰מזלו˙,  ובין ‰כוכבים  בין ‰˜ב"‰  ל‚מרי  ˘‰ם "מב„ילים"  י˘ר‡ל ‰ו‡  בני  ˘ל 

˘‡ינו מערכם כלל וכלל. 

ל‡חר ˘ב‡ים בני י˘ר‡ל ומחל˜ים בין ‰˜ב"‰ ו‡ל˜י ‰נכר, ‰רי ˘מ˙ברר ˘‡ין ב‡ל˜י 
‰נכר ח˘יבו˙ כלל [ל‰עיר מר˘"י י˙רו כ, ‚ (וכן בע˜ב י‡, טו): "‡חרים לעוב„י‰ם, ˆוע˜ים ‡לי‰ם ו‡ינם 
˘ממנו  ‰„בר  ˘‚ם  ˘מר‡‰  "‰פר˘‰",  ל˘ון  כ‡ן  מ˙‡ים  ל‡  ז‰  מˆ„  ו‚ם  ‡ו˙ם"];  עונים 

‰פרי˘ו י˘ בו ˆורך – ‡ל‡ „ו˜‡ "‰ב„ל‰", ˘ב‰ ‡ין ח˘יבו˙ כלל ל‰„בר ˘ממנו ‰ב„ילו 
‡ל‡ ר˜ ב‰„בר ‰מוב„ל עˆמו.

‰. ‡מנם ל‚בי "ו‰' ‰‡מירך ‰יום" נ˜ט ר˘"י ל˘ון "‰פר˘‰" – "‰פרי˘ך ‡ליו מעמי 
‰‡רı ל‰יו˙ לו לעם ס‚ול‰" – כי: 

לפני ‰חלו˜‰ ˘ביני‰ם - ‰יו י˘ר‡ל ו‰‡ומו˙ מעורבים ז‰ בז‰, כמו ˙רומ‰ ‰מעורב˙ 
‰ל˘ון  מ˙‡ים  ˘פיר  ולכן  ‚וי".  מ˜רב  ‚וי  לו  "ל˜ח˙  ל„)   ,„ (ו‡˙חנן  ˘כ˙וב  וכמו  בחולין; 
"‰פר˘‰": ‰˜ב"‰ ‰פרי˘ ‡˙ י˘ר‡ל מ˙וך "עמי ‰‡רı", כמו ‡„ם ‰מפרי˘ ˙רומ‰ מ˙וך 

‰טבל. 

ב‰פר˘˙  וכמו  מ˜יומם;   ıר‡‰ עמי  נ˙בטלו  ל‡   - בי˘ר‡ל  בחר  ˘‰˜ב"‰  ל‡חר  ‚ם 
˙רומ‰, ˘כ„י ˘˙‰י‰ "‰פר˘‰" כ„בעי, ˆריך ל‰יו˙ "נ˘‡ר ˜ˆ˙" ב‰חולין (כנ"ל). 

ו‡„רב‰ – חיב˙ ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל ניכר˙ „ו˜‡ על י„י ז‰ ˘י˘ עו„ עמים בעולם, "כי לי 
כל ‰‡רı", ו‡ף על פי כן "ו‰יי˙ם לי ס‚ול‰ מכל ‰עמים" (י˙רו יט, ‰ ובפר˘"י).

לקראת שבת שבתי„ לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

שי' הרמב"ם בגדר
חיוב והכת בדרכיו

יביא דברי הש"ס והרמב"ם דיש חיוב בפני עצמו לנהוג בדרכי ה', ויקשה דלכאו' הוא חיוב כולל מכמה מצוות 
ולא נתחדש בו דבר / יכריח דאין לתרץ שהחידוש הוא חיוב בדברים התלויים בלב לבד, ויסיק דהחידוש הוא 

הכוונה שבלב המחוייבת שצ"ל במעשים אלו

ח, ‰י‡  "מˆו‰  ל‰רמב"ם:  בס‰מ"ˆ  ‡י' 
˘ˆונו ל‰„מו˙ בו י˙על‰ כפי ‰יכול˙ ו‰ו‡ 

וכבר  ב„רכיו.  ו‰לכ˙  ט)  כ‰,  (פר˘˙נו  ‡מרו 

נכפל ז‰ ‰ˆיווי ו‡מר (ע˜ב י‡, כב) ללכ˙ בכל 

‰˜ב"‰  מ‰  ע‰"פ)  (ספרי  בפירו˘  וב‡  „רכיו, 

‰˜ב"‰  מ‰  חנון  ‰י'   ‰˙‡ ‡ף  חנון  נ˜ר‡ 

‰˜ב"‰  מ‰  רחום  ‰י'   ‰˙‡ ‡ף  רחום  נ˜ר‡ 

נכפל  וכבר  חסי„.  ‰י'   ‰˙‡ ‡ף  חסי„  נ˜ר‡ 

ז‰ ‰ענין בל˘ון ‡חר ו‡מר (ר‡‰ י‚, ‰) ‡חרי 

˘רˆ‰  ע"‡)  י„  (סוט‰  בפירו˘  וב‡  ˙לכו   '‰

ו‰מ„ו˙  ‰טובו˙  בפעולו˙יו  ‰‰„מו˙  לומר 

כו'".  י˙על‰  ‰‡-ל  ב‰ם  ˘י˙ו‡ר  ‰נכב„ו˙ 

מחו„˘˙  כמˆו‰  „נמנ‰   ‡‰ ˆ"ע  ולכ‡ו' 

כמ‰  ‰כולל  חיוב  ‡ל‡  ‡ינו  ו‰ו‡  בפ"ע, 

בפ"ע  מ‰ן  ‡ח˙  בכל  נˆטוינו  ˘כבר  מˆוו˙ 

˘ˆיין  ‰˘"ס  במ‡מר  עיי'  וכו',  ‚מ"ח  מ„ין 

לבי˜ור  „‰כוונ‰  ˘פיר˘ו  ‰רמב"ם  כ‡ן 

וכיו"ב,  ‰מ˙  ו˜בור˙  ‡בלים  וניחום  חולים 

˘כל ‡לו ‰ם חיובים מ„ין ו‡‰ב˙ לרעך ‚ו' 
(˘ר˘י ס‰מ"ˆ ˘ור˘ ב. ‰ל' ‡בל רפי"„).

‰רמב"ם  בן  ‡בר‰ם  ר'  ב˙˘ו'  ו‰נ‰ 
‰‰˘למ‰  כרך  ˘ולזינ‚ער  ‰וˆ'  ס‚.  סי'  פריימן  (‰וˆ' 

נ‚„  ‰ו‡  ˘לכ‡ור‰  זו  במˆו‰   '˜‰  (‚ סי' 

 („ (˘ור˘  ס‰מ"ˆ  ב˘ר˘י  ‰רמב"ם  כללי 
‰מˆוו˙  כל  ‰כוללים  ˆיוויים  מנ‰  ˘ל‡ 
˘י„ענו",  מ‰  זול˙  „בר  לע˘ו˙  ˆו‰  ו"ל‡ 
˜יום  ‰יינו   '‰ ב„רכי  „‰ליכ‰  ˘ם  ו‰וכיח 
נ˜'  „‰מˆוו˙  ב  ˜ע‰,  זח"‡  [ועיי'  ‰מˆוו˙  כל 
„רכי ‰'. ועיי' ˘מו"ר פ"ל, ט. ברכו˙ ו ע"‡ וז ע"‡], 

˘מור‰  מ‰  על  סומכים  ע"ז „"‡ין ‡נו  ו˙י' 
עליו פ˘וטו ˘ל ‰כ˙וב [בלב„] ‡ל‡ על מ‰ 
וע"פ  ביח„"  ו‰˜בל‰  ‰כ˙וב  עליו  ˘מורים 
במ„ו˙"  ‰˙לויים  ל"„ברים  ‰כוונ‰  ‰˜בל‰ 
˘‰ו‡ "„בר זול˙י ‰מˆוו˙ . . ˘‰מˆוו˙ ‰ן 

מע˘יו˙". 



סודה של תוכחה
והשיבך ה' מצרים באניות גו' והתמכרתם שם לאויביך 
לעבדים ולשפחות ואין קונה
(כח, סח)

יש לפרש כתוב זה למעליותא:

ישראל  יבואו  זה  שע"י  היא  שבתוכחה  הכוונה 

כל  עליך  יבואו  כי  "והי'  כמ"ש  התשובה,  למעלת 

הדברים האלה הברכה והקללה גו' והשבות אל לבבך 

גו' ושבת עד ה' אלוקיך גו'" (נצבים ל, א-ב).

תשובה  ש"גדולה  היא  התשובה  מעלת  והנה, 

ידי  שעל  ב).  פו,  (יומא  כזכיות"  לו  נעשו  שזדונות 

צדיק  שאפילו  בזכיות  מיוחד  סוג  ניתוסף  התשובה 

ידי  על  שהרי  עבודתו.  ידי  על  לזה  מגיע  אינו  גמור 

התשובה, נהפכים לזכיות גם ניצוצות הקדושה שנפלו 

כן  שאין  מה  הטמאות.  קליפות  לג'  הזדונות  ידי  על 

הניצוצות  רק  לברר  אפשר  הצדיק  עבודת  ידי  על 

דרך  (ראה  נוגה  מקליפת  ששרשם  המותרים,  שבדברים 

מצותיך קצא, א).

קליפות  בג'  שנמצאים  הקדושה  שניצוצות  ומכיון 

מובן  מזה  הרי  ביותר,  מטה  למטה  נפלו  הטמאות 

משרש  יותר  נעלה  במקום  הוא  בקדושה  ששרשם 

"כל  הידוע  וכהכלל  נוגה,  לקליפת  שנפלו  הניצוצות 

אורה  שערי  בארוכה  (ראה  יותר"  למטה  נופל  יותר  הגבוה 

מבררים  כאשר  ולכן,  ואילך).  פי"ב  מלכות  לבוש  יביאו  ד"ה 

הטמאות)  קליפות  (שבג'  אלו  ניצוצות  גם  ומהפכים 

שבקליפת  הניצוצות  מבירור  יותר  נעלה  אור  נמשך 

נוגה.

גו'",  מצרים  ה'  ב"והשיבך  הפנימי  הפירוש  וזהו 

למעלת  לבוא  היא  התוכחה  דברי  בכל  שהכוונה 

"והתמכרתם  התשובה  ידי  ועל  "והשיבך".  התשובה 

מבחינת  שאפילו  ולשפחות",  לעבדים  לאויביך  שם 

רע"ג)  לב,  ראה  תורה  (לקוטי  הקליפות  מקום  היא  "שם" 

ידי  ועל  הקדושה.  ניצוצות  מבררים  "אויביך",  שהם 

בירור ניצוצות הקדושה שבקליפות אלו - "ואין קונה" 

"אין"  בחינת  ביותר,  נעלה  אור  ומתגלה  שנמשך   -

היא  גבוהה  זו  שבחינה  ד),  עא,  האזינו  תורה  לקוטי  (ראה 

גם מבחינת "קונה" - עולם האצילות (תורה אור עו, ב).

"הרג" התאוות "וכליון" 
הנפש לחצרות ה'

והשיבך ה' מצרים באניות גו' והתמכרתם שם לאויביך 
לעבדים ולשפחות ואין קונה
ואין קונה - כי יגזרו עליך הרג וכליון
(כח, סח. רש"י)

יש לבאר תוכן הפנימי בענין זה שלא רק שאין זה 

קללה, אלא מעלה היא:

ישראל  יבואו  זה  ידי  שעל  היא  שבתוכחה  הכוונה 

הקודמת).  בפנינה  שנתבאר  (כמו  התשובה  למעלת 

מבואר  רש"י  ובפירוש  שבכתוב  אלו  ובתיבות 

עבודת  ידי  על  המושגת  נעלית  והדרגא  ה"ברכה" 

התשובה:

אל  והתשוקה  הצימאון  אשר  בספרים  מבואר 

השי"ת היא חזקה ביותר אצל הבעל תשובה, יתר על 

אשר הצדיק תאב ומשתוקק לקרבת ה' (ראה תניא פ"ז – 

והציטוטים דלקמן הם משם, ובכ"מ). 

שפל  ומצב  במעמד  להיותו  תשובה,  הבעל  כי, 

ביותר, ונפשו נמצאת "בארץ ציה וצלמות היא הסטרא 

אחרא ורחוקה מאור פני ה'", על כן כשמתעורר לשוב 

וציה",  עיפה  כארץ  לה'  נפשו  "צמאה  הנה  ה',  אל 

הנמצא  כאדם  אדיר  בצימאון  השי"ת  אל  שמשתוקק 

וכמה  כמה  פי  עזה  היא  למים  שהשתוקקותו  במדבר 

שאין  מה  יישוב.  במקום  הנמצא  אדם  של  מצימאונו 

אין  הרי  ה',  בקרבת  היה  שתמיד  מכיוון  הצדיק  כן 

ההשתוקקות  מעלת  את  בו  ואין  כך,  כל  עז  צימאונו 

העזה המתעוררת מצד הריחוק דווקא.

שהוא  רש"י,  בפירוש  המבואר  ה"כליון",  ענין  וזהו 

ה'",  לחצרות  נפשי  כלתה  וגם  הכתוב "נכספה  מלשון 

יתברך"   באורו  וליכלל  לידבק  הנפש  "תשוקת  שהיא 

ו"צמאה  ית',  בו  לידבק  תשובה  הבעל  של  הצימאון   -

נפשו ביתר עז מצימאון נפשות הצדיקים".

וזהו גם ענין "הרג", שתשוקה וצימאון זה, שמואס 

מתאימה  אינה  ה',  בקרבת  רק  ורוצה  העולם  בתאוות 

לתאוות  המתאווה  גשמי  בגוף  המלובשת  לנשמה 

לנשמה  כלל  בדרך  שייכת  זו  ודרגה  ופיתוייו,  העולם 

בעבודתו  תשובה  בעל  ואילו  הגוף,  מן  פירודה  לאחר 

גודל  מצד  בגוף,  נשמה  בהיותו  גם  זו  מעלה  משיג 

מצוי  שהיה  ה'  מאור  ריחוקו  מגודל  הנובע  הצימאון 

בו מקודם, והרי הוא כביכול במדריגת הנשמה לאחר 

צאתה מן הגוף – "הרוג" – גם בהיותו נשמה בגוף.

לעולם יירשו ארץ – 
הנשמה או גם הגוף?

ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי 
מעשה ידי להתפאר
(הפטרת פרשתנו)

חלק  להם  יש  ישראל  "כל  בסנהדרין  שנינו 

לעולם  צדיקים  כולם  ועמך  שנאמר  הבא  לעולם 

(ריש  להתפאר"  ידי  מעשה  מטעי  נצר  ארץ  יירשו 

פרק חלק).

ש"כל  מהכתוב  הראי'  הרי  המפרשים,  והקשו 

לכאורה  היא  לעוה"ב"  חלק  להם  יש  ישראל 

יירשו  לעולם  צדיקים  כולם  "ועמך  מהתיבות 

סיום  את  גם  התנא  מביא  מדוע  וא"כ  ארץ", 

לא  הרמב"ם  ואמנם  גו'"?  מטעי  "נצר  הכתוב 

הוצאת  פיה"מ  (ראה  זו  במשנה  הכתוב  סיום  גריס 

קאפח סנהדרין שם, רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ה). וטעמא 

בעי, מדוע ברוב הגירסאות מביא התנא גם סיום 

הכתוב, ולאידך, מדוע הרמב"ם אינו גורס כן.

במשנה  הבא"  "עולם  דהנה  בזה,  לבאר  ויש 

כל  יתלבשו  שאז  המתים,  תחיית  זמן  על  קאי  זו 

(ראה  הזה  בעולם  לחיות  ויחזרו  בגופים,  הנשמות 

רע"ב סנהדרין שם, מדרש שמואל בתחילתו ועוד).

סיום  גם  התנא  שמביא  מה  לפרש  יש  ועפ"ז 

אין  בלחודי'  ארץ"  ירשו  מ"לעולם  כי  הכתוב, 

התחי',  בעולם  חלק"  להם  יש  ישראל  ש"כל  ראי' 

שהרי "ארץ" ניתן לפרש גם על גן עדן (ראה לקו"ת 

להתפאר"  ידי  מ"מעשה  אך  ועוד).  א.  ט,  ואתחנן 

מוכח שהכוונה לעולם התחי', שהרי "מעשה ידי" 

קאי על הגוף שהוא מעשה ידי הקב"ה, ומזה ראי' 

בעולם  לשכרם  יזכו  ישראל  כל  של  שגופותיהם 

התחי' שאז יתלבשו הנשמות בגופים.

לא  שהרמב"ם  מה  חומר  כמין  עולה  ועפ"ז 

להרמב"ם  שהרי  הכתוב,  סיום  במשנה  גריס 

גן  אלא  התחי',  עולם  אינו  הבא"  "עולם  פירוש 

פיה"מ  (ראה  גופים  בלי  הנשמות  עולם  שהוא  עדן, 

סיום  כן  ועל  פ"ח),  תשובה  הל'  וראה  שם,  סנהדרין 

הכתוב ששם מדובר על הגוף לא שייך כאן, וק"ל.

כל ישראל צדיקים הם
ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי 
מעשה ידי להתפאר
(הפטרת פרשתנו)

חלק  להם  יש  ישראל  "כל  בסנהדרין  שנינו 

לעולם  צדיקים  כולם  ועמך  שנאמר  הבא  לעולם 

(ריש  להתפאר"  ידי  מעשה  מטעי  נצר  ארץ  יירשו 

הבא"  ש"עולם  המפרשים,  ופירשו  חלק).  פרק 

רע"ב  (ראה  המתים  תחיית  זמן  על  קאי  זו  במשנה 

ואומרת  ועוד),  בתחילתו  שמואל  מדרש  שם,  סנהדרין 

יחזרו  כלל,  הבדל  בלי  ישראל"  ש"כל  המשנה 

לחיים, ויהי' "להם חלק" בענין זה.

לגן  לזכות  כדי  מדוע  ביאור,  צריך  ולכאורה 

עדן ישנם כמה תנאים, וחילוקים בין איש לרעהו, 

יזכו  ישראל"  ש"כל  מצינו  המתים  תחיית  גבי  אך 

לזה?

ויש לומר הביאור בזה:

הוא  דג"ע  שהשכר  חסידות  בספרי  מבואר 

הוא  המתים  דתחיית  והשכר  התורה,  עסק  על 

סהמ"צ  ב.  עג,  יתרו  אור  תורה  (ראה  המצוות  קיום  על 

באלו  חילוקים  שישנם  מה  וזהו  ועוד).  ב.  טו,  להצ"צ 

כולם  אין  התורה  בהשגת  כי  עדן,  לגן  הזוכים 

שווים. משא"כ בקיום המצוות, הרי אפילו פושעי 

ולכן  בסופה),  (חגיגה  כרמון  מצוות  מלאים  ישראל 

שהוא  הבא",  לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  "כל 

השכר על קיום המצוות.

"שנאמר  המשנה  המשך  גם  לבאר  יש  ועפ"ז 

דיש  כו'",  ארץ  יירשו  לעולם  צדיקים  כולם  ועמך 

לא  היא  כו'"  ב"שנאמר  המשנה  שכוונת  לומר, 

לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  שכל  זה  להוכיח  רק 

הבא אלא גם לבאר הטעם על זה.

דהנה, כל המצוות נקראות בשם "צדקה" (ראה 

בשם  נקראים  המצוות  מקיימי  וא"כ  פל"ז),  תניא 

ועוד).  ג.  טז,  השירים  שיר  תורה  לקוטי  (ראה  "צדיקים" 

וזהו מה שאומרת המשנה, דמכיון ש"ועמך כולם 

צדיקים", שכל ישראל - אפילו הפושעים שבהם - 

ש"יש  ארץ",  יירשו  לכן "לעולם  מצוות,  מקיימים 

להם חלק לעולם הבא".

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה



טלקראת שבת
המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

היות "אנוס ע פי הדיבור"
איך יתכן שרצון יעקב הי' ההיפך מרצון ה'? / כיצד מתיישבים יחד "על כרחך אתה חי" ו"על כרחך אתה מת"? 
/ מתי צריך היהודי לחוש "אנוס על פי הדיבור"? / ומהי הדרך להצליח בשליחות בעולם? – ביאור בשליחות 

הנשמה למטה, וביחס הנדרש מהאדם לשליחותו בעולם השפל

בנוסח "מ˜ר‡ ביכורים", מספרים על ירי„˙ יע˜ב למˆרים, כפי ˘נ‡מר ˘ם "ויר„ מˆרימ‰" 
יע˜ב,  ˘ל  רˆונו  נ‚„  ˘‰יי˙‰  פסח)  ˘ל   ‰„‚‰ (בנוסח  חז"ל  זו, ‡מרו  ירי„‰  ‰). ‡ו„ו˙  כו,  (פר˘˙נו 

ו‰י' "‡נוס על פי ‰„יבור".

ולכ‡ור‰ ‰„בר ˙מו‰ ביו˙ר:

˘ל ‰˘י"˙; ‡יך  וˆיוויו  רˆונו  כפי  פי ‰„יבור",  "על  למˆרים ‰יי˙‰  יע˜ב  ˘ירי„˙  מכיוון 
י˙כן ˘רˆון יע˜ב ‰י' ל‰יפך מרˆון ‰˜ב"‰?

עמך  ‡ר„  "‡נכי  לו  ו‰בטיח  ‰˜ב"‰,  ‡ליו  נ‚ל‰  למˆרים  יע˜ב  ירי„˙  לפני  כן:  על  י˙ר 
יע˜ב  י˙על‰  למˆרים  ‰ירי„‰  י„י  ˘על  ו‰יינו,   ,(„ מו,  (בר‡˘י˙  על‰"  ‚ם  ‡עלך  ו‡נכי  מˆרימ‰ 
למ„ר‚ו˙ נעלו˙ (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור רי˘ פר˘˙ ˘מו˙). ו‡ם כן, מ‡חר ˘‰˜ב"‰ חפı בירי„‰, ויור„ עמו 
מˆרימ‰, ו‚ם מבטיח לו ˘‰ירי„‰ ˙בי‡ו לי„י עלי' ‚„ול‰ – ‰י' לו ליע˜ב ל˜יים רˆון ‰˘י"˙ 
וליר„ למˆרים ב˘מח‰ ‚„ול‰ ובחיו˙. ו‡יך י˙כן ˘‰י' ‰„בר נ‚„ רˆונו, בבחינ˙ "‡נוס על פי 

‰„יבור"?

ל‚מרי  ‰˜„ו˘ים ‰˙בטלו  ˘‰‡בו˙  ועו„)  פכ"‚.  (˙ני‡  בס‰"˜  ל‡ור ‰מבו‡ר  ו˙‚„ל ‰˙מי‰‰ 
לרˆון ‰˘י"˙, ול‡ ‰יו ל‰ם רˆונו˙ עˆמיים כלל. וכפי ˘‡מרו חז"ל ˘"‰‡בו˙ ‰ן ‰ן ‰מרכב‰" 
(ב"ר פמ"ז, ו. פפ"ב, ו. זח"‚ רנז, ב), ו‰יינו, כ˘ם ˘למרכב‰ ‡ין רˆון ו˙‡וו‰ מ˘ל עˆמ‰, ‡ל‡ ‰י‡ 

כול‰ נ˙ונ‰ לרˆון ‰‡י˘ ‰מנ‰י‚ ‡ו˙‰, כך ‚ם ‡ˆל ‰‡בו˙ ‰נ‰ "כל ‡ברי‰ם כולם ‰יו ˜„ו˘ים 
ומוב„לים מענייני עולם ‰ז‰, ול‡ נע˘ו מרכב‰ ר˜ לרˆון ‰עליון לב„ו כל ימי‰ם" (˙ני‡ ˘ם).

לרˆון  "מרכב‰"  ˘‰י'  יע˜ב,  ‚ם  ‰רי  ‰˘י"˙,  רˆון  ‰י‡  מˆרימ‰  ˘‰ירי„‰  מ‡חר  כן,  ו‡ם 
‰˘י"˙, ‰י' ˆריך לרˆו˙ ‡˙ ‰ירי„‰, וכיˆ„ י˙כן ˘‰י' לו ˜יום רˆון ‰˘י"˙ ל‰כרח ול‡ונס?

לקראת שבת יב

על ‰‡„ם לי„ע, ˘‡ם ‰ו‡ רוˆ‰ למל‡ו˙ ˘ליחו˙ו כר‡וי, ˆריך ‰ו‡ ל‰ר‚י˘ במיˆר ונחי˙ו˙ 
 ˙‡ לזכך  ב˘ליחו˙ו  ‰ˆלח˙ו  ˙‚„ל  כך  ‰חומרי,  ‰‚וף  נחי˙ו˙   ˙‡ יו˙ר  ˘יר‚י˘  וככל  ‰‚וף. 

‰‚˘מיו˙.

דווקא כאשר "אנוס על פי הדיבור" יכול להצליח בשליחותו
רˆון  ז‰  ˘‰י'  ‡ף  מˆרימ‰,  בירי„˙ו  ‰„יבור"  פי  על  "‡נוס  יע˜ב  ˘‰י'  מ‰  יובן  ומע˙‰ 

‰˘י"˙ ו‰כוונ‰ ‰עליונ‰:

˘יע˜ב  רˆון ‰˘י"˙,  ז‰ו  ˘‰רי  ובחיו˙,  ב˘מח‰  למˆרים  יע˜ב  יר„  ˘יע˜ב  לומר,  ב‰כרח 
‰י' בטל ‡ליו ב˙כלי˙.

‡ך, יח„ עם ז‡˙, י„ע ‰יטב ˘‰ירי„‰ למˆרים ‰י‡ ירי„‰ עˆומ‰, ו‰ו‡ מ˜ום נחו˙ וח˘וך 
ביו˙ר. וממיל‡ ז‰ו מ˜ום ˘יע˜ב מר‚י˘ בו ב‚לו˙ ובמיˆר, ו‡ינו חפı ל‰יו˙ בו כלל.

˘‰רי  כורחו,  בעל  ויור„  מח„ ‰י' "‡נוס"  יח„:  בו  מ˘מ˘ים  רˆונו˙ ‡לו  ˘ני  ˘‰יו  ונמˆ‡, 
מפני  ובחיו˙,  ב˘מח‰  ז‡˙  ע˘‰  ומ‡י„ך  לי‰ו„י;  מ˙‡ים  מ˜ום  ו‡ינו  יור„  לערוו˙ ‰‡רı ‰ו‡ 

˘ז‰ו רˆון ‰˘י"˙.

וכ‡מור למעל‰, ‰נ‰ „וו˜‡ כ‡˘ר מר‚י˘ים ‡˙ מיˆר ונחי˙ו˙ ‰עולם ‰חומרי, ‡זי מˆליחים 
ל˘ם,  בירי„˙ו  ו‰י' "‡נוס"  מˆרים,  נחי˙ו˙  ב‚ו„ל  ˘‰ר‚י˘  יע˜ב,  כן ‚בי  וכמו  ולזככו.  לבררו 

ו„וו˜‡ מ˘ום כך ‰ˆליח ב˘ליחו˙ו ב‡ופן נעל‰.

 ıליחו˙ו ˘ל יע˜ב ‰יי˙‰ לברר ענייני ו"ניˆוˆו˙" ˜„ו˘‰ ˘‰יו ב‚לו˙ במˆרים ערוו˙ ‰‡ר˘
(ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 823 ו‡ילך), וזו ‰יי˙‰ עבו„˙ם ˘ל יע˜ב וכל בי˙ י˘ר‡ל מ˘ך כל 

‚לו˙ מˆרים ע„ יˆי‡˙ם מ˘ם. ובעבו„‰ זו נחלו ‰ˆלח‰ רב‰, וכפי ˘„ר˘ו חז"ל על ‰פסו˜ (ב‡ 
יב, לו) "וינˆלו ‡˙ מˆרים" – "ע˘‡ו‰ כמˆו„‰ ˘‡ין ב‰ „‚ן . . ע˘‡ו‰ כמˆול‰ ˘‡ין ב‰ „‚ים" 

‡לו  ˜„ו˘‰  "ניˆוˆו˙"  ˘ם.  ˘נפלו  ‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙  כל  מ˘ם  ˘‰וˆי‡ו  ו‰יינו,  ב),  ט,  (ברכו˙ 

‰יו עבור בני י˘ר‡ל "רכו˘ ‚„ול" (לך טו, י„), ˘כן ‰ם ‰וסיפו ‡ור וחיו˙ בעבו„˙ם ‡˙ ˜ונם.

וב‡ופן  רˆונו,  כ„בעי, ‰יפך  למˆרים ‰יי˙‰  יע˜ב  ˘ירי„˙  מ˘ום  זו ‰יי˙‰  נפל‡‰  ו‰ˆלח‰ 
ל‰ˆליח  ביכול˙ו  ‰י'  כך,  מ˘ום  ו„וו˜‡  נחו˙.  במ˜ום  ˘מ„ובר  ˘י„ע  מ˘ום  "‡נוס",  ˘ל 

ב˘ליחו˙ו במ˜ום סכנ‰ ז‰.

ומז‰ ילמ„ ‚ם ‰‡„ם ‰ור‡‰ בעבו„˙ו, ובפרט בעבו„‰ עם ‰זול˙, ˘‡ם ‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰ 
פי  "על  ˘‰„בר ‰ו‡  מוכרח  רˆונו, ‰רי  נ‚„  ברוחניו˙,  סכנ‰"  "מ˜ום  ˘‰ו‡  מ˜ום  זימנ˙ו ‡ל 

‰„יבור", ו‡ם כן בוו„‡י י˘ לו ˘ליחו˙ ל˘ם ל‰פיı ‡˙ ‡ור ‰˙ור‰ ו‰י‰„ו˙.

‡ינ‰  מ˜ום  ב‡ו˙ו  ˘‰יי˙ו  ‡˘ר  ˙מי„  ˘מר‚י˘  "‡נוס",  ‰ו‡  ˘‡כן  ‰ו‡  בז‰  ‰˙נ‡י  ‡בל 
ל˘ם,  ˘לחו ‰מ˜ום  כורחו  ˘על  מר‚י˘  וכ‡˘ר ‰‡„ם  מ˘ם.  לברוח  רוˆ‰  ו‰ו‡  רˆונו,  פי  על 
ו‡נוס ‰ו‡ על פי ‰„יבור למל‡ו˙ ˘ליחו˙ו ˘ם, ‡ז יכול למל‡ו˙ ˘ליחו˙ו מבלי ל‰י‚רר ‡חר 
לרˆון  רˆונו  ˘מבטל  מ˘ום  ב˘מח‰,  ˘ליחו˙ו  לע˘ו˙  ˆריך  ז‡˙,  עם  ויח„  ‰עולם.  ‚˘מיו˙ 

‰בור‡ י˙', ע„ ‡˘ר יˆ‡ מ˘ם "ברכו˘ ‚„ול".



י‡לקראת שבת

„יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  מ‰  ‰ו‡  כולם,  ‰עולמו˙  ברי‡˙  וכוונ˙  ˙כלי˙ 
ו˘ם „יי˜‡  ונחו˙,  ‚˘מי  עולם  ˘י‰י'  רˆון ‰˘י"˙ ‰ו‡  פל"ו).  ˙ני‡  טז.  נ˘‡  (˙נחומ‡  ב˙ח˙ונים" 
י‰י'  ‡˘ר  ע„  ‰‚˘מיים  ‰עולם  ענייני   ˙‡ וי˜„˘ו  יזככו  ו‰ם  עבו„˙ם,   ˙‡ י˘ר‡ל  בני  יעב„ו 

‰עולם כולו ר‡וי ל„יר‰ ומ˘כן לו י˙'.

רˆון ‰˘י"˙ ‡ינו ב„יר‰ בעולמו˙ ‰עליונים ‰רוחניים, כי ‡ם „וו˜‡ בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ‰‚ס 
ו‰נחו˙. וממיל‡ ‡ין ‰נ˘מ‰ ממל‡˙ ˘ליחו˙‰ בעולמו˙ ‰עליונים, ‡ל‡ „וו˜‡ "ב˙ח˙ונים", 
בעולם ‰ז‰ ‰˘פל ˘‡ין ˙ח˙ון למט‰ ‰ימנו. ול˘ם כך יר„‰ ‰נ˘מ‰ למט‰ ב‚לו˙ ‰‚וף, בכ„י 

˘˙מל‡ ˘ליחו˙ וכוונ‰ עליונ‰ זו בזיכוך ‰עניינים ‰‚˘מיים ו˜י„ו˘ם.

וכ‡˘ר י˘ים ‰‡„ם ‡ל ליבו ‡˙ ˙כלי˙ ירי„˙ נ˘מ˙ו למט‰, ו˙עו„˙ ˘ליחו˙ו ועבו„˙ו עלי 
מ˜ום  מכל  ו˘ור˘ו,  במ˜ורו  ול‰˙כלל  מן ‰‚וף  ל‰יפר„  ˘רˆונו ‰עˆמי ‰ו‡  ‡„מו˙; ‰נ‰ ‡ף 
ב‰˙לב˘ו˙ ‰נ˘מ‰  ˘‰י‡  כולו ‡ל ‰כוונ‰ ‰עליונ‰  כל  וי˙מסר  רˆונו˙יו ‰פרטיים,  יבטל ‡˙ 

ב‚וף „וו˜‡.

וכ‡˘ר י˙בטל ב‡מ˙ ‡ל ‰˘י"˙, ‰רי ל‡ זו בלב„ ˘ייכנע וי˙בטל ‡ל רˆון ‰˘י"˙, ‡ל‡ י˙ר 
על כן: רˆון ‰˘י"˙ ייע˘‰ רˆונו ‰עˆמי, ו‰ו‡ עˆמו ירˆ‰ ל‰י˘‡ר נ˘מ‰ ב‚וף ב‚לו˙ ובמיˆר, 
ל‰י˘‡ר  ירˆ‰  מ˜ום  מכל  לנ˘מ‰,  בסבל ‚„ול  ˘מ„ובר  ו‡ף  זיכוך ‰עולם.  עבו„˙  ולעבו„ ‡˙ 

בח˘כ˙ ‰‚וף, בכ„י למל‡ו˙ ˘ם ‡˙ רˆון ‰˘י"˙.

וע„ כ„י כך י˙בטל לרˆון ‰˘י"˙, ע„ ˘כ‡˘ר י‚יע ‰זמן בו ˆריכ‰ נ˘מ˙ו ל‰יפר„ מן ‰‚וף, 
ל‡ ˙רˆ‰ ‰נ˘מ‰ לˆ‡˙ מ˘ם. ו‡ף ˘‰יו˙ מˆי‡ו˙‰ ב‚וף כרוך בייסורים עˆומים, מכל מ˜ום 
כיˆ„  מובן  וממיל‡  ב˙ח˙ונים.  י˙' „יר‰  לו  לע˘ו˙  ˘ליחו˙‰  ל‰מ˘יך ‡˙  וחפˆ‰  רˆונ‰  י‰י' 

"על כרחך ‡˙‰ מ˙", כי ‚‡ול˙ ‰נ˘מ‰ מן ‰‚וף, מן ‰מיˆר ‡ל ‰מרחב, ‰י‡ בעל כורח‰!

מוכרח שירגיש תמיד "על כרחך אתה חי"
ו‰נ‰, ˘ני רˆונו˙ ‡לו, לˆ‡˙ מן ‰‚וף ול‰י˘‡ר ב‚וף, למרו˙ ‰יו˙ם רˆונו˙ ‰פכיים, מכל 

מ˜ום ˆריכים ˘ני‰ם ˙מי„ ל‰יו˙ מור‚˘ים בליבו ˘ל ‰י‰ו„י, ו‡י ‡פ˘ר לז‰ בל‡ ז‰.

 ˙‡ ו˙זכך   ˘„˜˙˘ בכ„י  ‰י‡  למט‰,  ועבו„˙‰  ‰נ˘מ‰  בירי„˙  ‰כוונ‰  ˙כלי˙  ‰רי  מח„, 
‰עולם, ו‡ם כן, ככל ˘˙‚„ל ‡‰ב˙‰ וכיסופי' ל‰˘י"˙, ‰נ‰ ˙מי„ ˆריך לי„ע ˘"על כרחך ‡˙‰ 

חי", ו‰כוונ‰ ‰י‡ „וו˜‡ בעבו„‰ ב‚וף ‰‚˘מי.

ומ‡י„ך, ‡ם י‚יע ‰‡„ם למˆב ˘רˆון ‰˘י"˙ וכוונ˙ו ב‰˙לב˘ו˙ ‰נ˘מ‰ ב‚וף נע˘‰ רˆונו 
כר‡וי.  ˘ליחו˙ו  למל‡ו˙  יוכל  ל‡  ‰‚וף, ‰רי ‡ז  מן  לˆ‡˙  יו˙ר   ıחפ כבר ‡ינו  ו‰ו‡  ‰עˆמי, 
‡ימ˙י יכול ‰‡„ם לברר ולזכך ב˘למו˙ ‡˙ ‰עולם ‰‚˘מי, „וו˜‡ כ‡˘ר ח˘ ומר‚י˘ ˙„יר ‡˙ 
‰‚לו˙ ו‰מיˆר ˘בו נמˆ‡˙ נ˘מ˙ו. ‰ו‡ ח˘ בפחי˙ו˙ ‰‚וף, וחפı ל‰˘˙חרר ממנו, ו‡זי יע˘‰ 

כל ˘ביכול˙ו לזכך ול˜„˘ ‡˙ ‰‚וף ו‰‚˘מיו˙.

‰נחו˙  ב‚וף  מלוב˘˙  ˘נ˘מ˙ו  במ‰  לי'  ניח‡  ˘כבר  למˆב  ‰‚יע  ‰‡„ם  ‡ם  כן:  על  י˙ר 
ו‰חומרי, ‰רי ‰ו‡ בסכנ‰ ‚„ול‰. ‰ו‡ י˙ר‚ל לענייני ‰עולם וי˙חיל לי‰נו˙ ול‰˙ענ‚ ב‰ם, ע„ 

˘ל‰ט ‰˙‡וו˙ יורי„ו ל‚מרי מ„ר‚˙ו ‰רוחני˙.

לקראת שבת י

התלבשות הנשמה בגלות הגוף השפל היא בעל כורחה
‡ו„ו˙ ירי„˙ ‰נ˘מ‰ ב‚וף ו‰˙לב˘ו˙‰ בו במ˘ך ימי חיי ‰‡„ם, ‡מרו חז"ל (סוף פ"„ „‡בו˙, 
כרחך  ועל  חי,   ‰˙‡ כרחך  "על   (ıי˜‰ ˘ב˙ו˙  בכל  ‡בו˙  פר˜י  ללמו„  ‰מנ‰‚  ע"פ  ˙בו‡,  ב˘"פ  ˘˜ור‡ים 

‡˙‰ מ˙".

וי˘ ל˙מו‰, ˘לכ‡ור‰ י˘ כ‡ן ס˙יר‰ מרי˘‡ לסיפ‡: 

ממ‰ ˘‡ומרים "על כרחך ‡˙‰ חי" מ˘מע, ˘‡ין ‰נ˘מ‰ רוˆ‰ ל‰˙לב˘ ב‚וף, ו‰י‡ ˆריכ‰ 
ל‰חיו˙ו בעל כורח‰; ו‡ילו מ‰מ˘ך ‰מ˘נ‰ "ועל כרחך ‡˙‰ מ˙" מ˘מע, ˘‰נ˘מ‰ רוˆ‰ ‡˙ 
רˆון  מח˙‡  בח„‡  ˘י„ורו  י˙כן  ‡יך  ולכ‡ור‰,  כורח‰.  בעל  ב‡‰  ו‰מי˙‰  ב‚וף,  ‰‰˙לב˘ו˙ 
‰רע"ב  ב˙י'  ‰˘˜ו"ט  ‰„ברים  במ˜ור  (ור‡‰  בו?  מלוב˘˙  ל‰י˘‡ר  ו‰רˆון  ‰‚וף,  מן  לברוח  ‰נ˘מ‰ 

על ˜ו˘י‡ זו).

ו‰נ‰, מ‰ ˘"על כרחך ‡˙‰ חי", ˘‰נ˘מ‰ ‡ינ‰ רוˆ‰ ל‰חיו˙ ‡˙ ‰‚וף, ‰ו‡ מובן בפ˘טו˙: 
‚˘מי  ב‚וף  מלוב˘˙  ‰י‡  וכ‡˘ר  ב"‰,  ‰חיים  בחיי  במ˜ור‰  ˙מי„  ו„בו˜‰  ˜˘ור‰  ‰נ˘מ‰ 
ונחו˙, ‰רי ‰„בר ‰ו‡ ‚לו˙ וייסורים בעבור‰. וממיל‡, רוˆ‰ ‰נ˘מ‰ ˙מי„ ל‰˘˙חרר ממ‡סר 
מוכרח˙  ו‰י‡  חי",   ‰˙‡ כרחך  "בעל  מ˜ום  ˘מכל  ‡ל‡  למעל‰.  מ˜ור‰  ‡ל  ול˘וב  ‰‚וף, 
ל‰˙לב˘ ב‚וף ול‰חיו˙ו. ‡בל כ‡מור, מ‰מ˘ך ‰מ˘נ‰ "ועל כרחך ‡˙‰ מ˙", מ˘מע ל‰יפך, 

˘רˆון ‰נ˘מ‰ ‰ו‡ ל‰י˘‡ר מלוב˘˙ ב‚לו˙ ‰‚וף, ויˆי‡˙‰ מן ‰‚וף ‰י‡ בעל כורח‰.

 ˙‡ מרכיבים  ו˘ני‰ם  ‰ם,  ‡מ˙  ‡לו  רˆונו˙  ˘ני  ‡˘ר  (פ"נ),  ˜„י˘‡  ˙ני‡  בספר  ומבו‡ר 
עבו„˙ ‰י‰ו„י במ˘ך ימי חייו ו‰˙לב˘ו˙ נ˘מ˙ו ב‚וף:

ל‰˘י"˙,  ב„ברים ‰מעוררים ‡˙ ‰‡‰ב‰  ול‰עמי˜ „ע˙ו  ל‰˙בונן  מˆ„ ‡ח„, ˆריך ‰י‰ו„י 
כר˘פי  „מלכ‡,  בי˜ר‡  ול‡ס˙כל‡  ‚„ול˙ו,  ˙פ‡ר˙  לי˜ר  ‰נפ˘  ו˙˙ל‰ב  "˙˙ל‰ט  ‡˘ר  ע„ 
חפיˆ‰  ˘‰נ˘מ‰  ב‰˘י"˙,  ל‰˙„ב˜  רוˆ‰ ‰ו‡  כך  כ„י  וע„  למעל‰".  עז‰ ‰עול‰  ˘ל‰ב˙   ˘‡
ל‰˘˙פך ‡ל  ממ˘,  כלו˙ ‰נפ˘  ע„   .  . ב‰ן  ˘נ‡חז˙  ‰‚וף]  [‰יינו  ו‰עˆים  מ‰פ˙יל‰  "ליפר„ 

חי˜ ‡בי' חיי ‰חיים ב"‰, ולˆ‡˙ ממ‡סר‰ ב‚וף ‰‚ופני ו‚˘מי, ל„ב˜‰ בו י˙'".

עˆומ‰  ‡‰ב‰  בליבו  מעורר  ‰י‰ו„י  כי  חי",   ‰˙‡ כרחך  ˘"על  ‰מ˘נ‰  ˘‡מר‰  מ‰  וז‰ו 
ל‰˘י"˙, ע„ ˘רוˆ‰ ‰נ˘מ‰ ל‰יפר„ מן ‰‚וף ול‰˙כלל במ˜ור‰ ב‰˘י"˙. וממיל‡ ‰˙לב˘ו˙‰ 

ב‚וף ‰י‡ ר˜ "על כרחך", ב‚זיר˙ ‰בור‡.

ל‰יפר„  לרˆו˙  ‰ו‡  ‰נ˘מ‰  ˘טבע  למרו˙  מ˙":   ‰˙‡ כרחך  "על  ‰רי  ז‡˙,  עם  יח„  ‡בל 
מן ‰‚וף ול‰˙„ב˜ במ˜ור‰, מכל מ˜ום ‰רי רˆון ‰' ‰ו‡ ˘‰נ˘מ‰ ˙˙לב˘ ב‚וף „וו˜‡, וכפי 
‰˘י"˙,  רˆון   ˙‡ רוˆ‰  ‰נ˘מ‰  ‚ם  ‰רי  ‰˘י"˙,  לרˆון  בטל  ‰ו‡  ˘י‰ו„י  ומכיוון  ˘י˙ב‡ר. 
וממיל‡ רוˆ‰ ‚ם ‰נ˘מ‰ ל‰˙לב˘ ב‚וף. וכ‡˘ר ב‡ ‰יום ˘בו ˆריכ‰ לˆ‡˙ מן ‰‚וף, ‰רי ז‰ 

"על כרחך" ובני‚ו„ לרˆונ‰.

הנשמה רוצה להישאר בגלותה כדי למלאות שליחותה
בי‡ור ‰עניין:


