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˜„ו˘ים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙כו), 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„ 
כפי ˘‰ם  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

העצה הטובה ביותר
השינוי  אודות  כותב  בו  מכתבו  על  במענה 

שראה לפני מספר חדשים אשר נפלו לו לפתע 

הועילו  ולא  וספיקות  סרק  שאלות  פתאם 

החזוקים מכל מיני ראיות וכו'.

שהעצה  זה  כגון  בענין  במוחש  רואים  והנה 

משך  דעתו  להסיח  היא  דא  בכגון  טובה  היותר 

עם  במלחמה  להכנס  ולא  הענין  מכל  זמן 

מחשבות בטלות אלו, וברובא דרובא נחלש ע"י 

זה הפקפוק והספיקות והשאלות.

החלשת האחיזה של דברים זרים
ושאלות  הספיקות  כי  הוא  זה  על  והביאור 

מישראל  כאו"א  על  הרי  כי  מבחוץ,  באים  כאלו 

הבא  ודבר  מאמינים,  בני  מאמינים  שהם  נאמר 

שחזק  פשיטא  דורות  עשיריות  משך  בירושה 

הוא ואיתן, אלא שמפני כמה סיבות צדדיות לא 

שדברים  ואפשר  בגלוי  פעולתו  זה  פועל  תמיד 

וע"י  עליו,  ויעלימו  עליו  יכסו  והפכים  נגדים 

מחזקת  עצמה  המלחמה  הרי  עמהם  מלחמה 

(ע"ד  חשיבות  גם  ומוסיפה  מציאותם  את 

איסורה אחשבי').

לגמרי  לב  שימת  ואי  הדעת  היסח  משא"כ 

אלא  שהיא,  איזה  שקו"ט  לכל  להכנס  מבלי 

היסח ע"י עסק בענין של הבנה ושכל מסוג אחר 

זרים  דברים  של  האחיזה  את  מחלישים  בהחלט 

ומנגדים אלו בנפש האדם ומהלך מחשבתו.

אפשר  אי  זרות  ממחשבות  שלהפטר  ומובן 

כיון  אחרת,  טובה  מחשבה  ידי  על  אם  כי 

לה  אפשר  ואי  תמיד  משוטטת  שהמחשבה 

בחוזק  וכשמתעמקים  וכל,  מכל  פנוי'  להיות 

ה"ז  אור  תורה  תורה  בעניני  אחרות  במחשבות 

דוחה הרבה חשך.

פעולות נוספות המסייעות
קרה  זה  איך  להתבוננות  שצריך  ג"כ  מובן 

המבואר  וע"פ  בנפש  נאחז  ומנגד  זר  שענין 

ה"ז  חסידות,  בספרי  יותר  ועוד  מוסר  בספרי 

לדברים  בהנוגע  זהירות  ומאי  ח"ן  מעניני  בא 

האמור,  הדעת  היסח  עם  ביחד  ולכן  בטלים, 

ולהבא  מכאן  זהיר  להיות  בל"נ  לנהוג  צריך 

בטבילת עזרא, להסיח דעתו לאיזה זמן מעניני 

שער  הצ"צ  שו"ת  (עיין  מתיקונם  אפילו  ח"ן 

התורה  באותיות  ולהרבות  ס"ב),  סימן  המילואים 

קטנים,  סכומים  עכ"פ  לצדקה  נתינה  והתפלה, 

ומצותי'  לתורה  לקרבו  הנוער  על  והשפעה 

כאילו  תורה  חבירו  בן  המלמד  כל  מרז"ל  וע"פ 

ילדו. 

אין לערב שמחת הנפש 
בעצבון הגוף

ה'  דעבדו  באופן  להסתדר  לראש  ולכל 

וכשיסיתו  בכ"מ,  בתניא  וכמבואר  בשמחה, 

היצר הרע איך אפשר לו להיות בשמחה בידעו 

קדישא  תניא  לספר  ימשיכהו  ומצבו  מעמדו 

הנפש  שמחת  לערב  שאין  בארוכה  מבואר  בו 

ואיך  לולב),  הל'  סוף  רמב"ם  (ויעוין  הגוף  בעצבון 

בתוקף  וכשעומדים  זמנו,  לו  יש  ענין  שלכל 

מצליחים   - שמחה  מתוך  בעבודה  ואוחז  הרצון 

גם בזה ובתוספת מיוחדת הסיוע מלמעלה ע"פ 

חדוה  ד"ה  ע"ב  קפ"ד  ח"ב  הק'  בזהר  המבואר 

דבר נש כו' עיי"ש היטב.

שמחה  ומתוך  האמור  בכל  לבשו"ט  המחכה 

אמיתית ופנימית.

(אגרות קודש עמ' שצה-ו)

מקור השאלות והספיקות וכיצד מתמודדים

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



יזלקראת שבת

ל˙˜ן ‡˙  בכוח‰  עˆמ‰  כי ‰˘ב˙ ‰‚זיל‰ 
„מים  כ˘מ˘לם  מ˘‡"כ  מעי˜רו,  ‰עון 
‰פס„  ר˜  מ˙˜ן   ‰"‰ ‰‚זיל‰,  ‰˘יב  ול‡ 
‰ממון ˘ל ‰נ‚זל ‡בל ל‡ ‡˙ ‚וף ‰עביר‰ 
כמובן  ל‰ל‡ו „‚זיל‰,  בנו‚ע  ˘‰ו‡  [וע"„ 
בטעם  ‚זיל‰  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם  מ„ברי 
"˘‰רי  ˙‚זול,  „ל‡  ל‡ו  על  לו˜ין  ˘‡ין 
‰כ˙וב נ˙˜ו לע˘‰ ˘‡ם ‚זל חייב ל‰חזיר 
˘‰רי  לו˜‰  ‡ינו  ‰‚זיל‰  ˘רף  ו‡פילו   .  .
˘ני˙ן  ל‡ו  וכל  „מי‰  ל˘לם  חייב  ‰ו‡ 
ל˙˘לומין ‡ין לו˜ין עליו", „כ‡˘ר מחזיר 
‚וף ‰‚זיל‰ מ˙˜ן ‰ל‡ו (למפרע), מ˘‡"כ 
ור˜  ‰ל‡ו  מ˙˜ן  ‡ינו  „מי‰  כ˘מ˘לם 

מ˙˜ן ‰פס„ ‰ממון].

˜יימ˙  ˘‰‚זיל‰  זמן  כל  ולפיכך, 
˘"כ‡ילו  ז‰   ıחפ‰ ב‰˘ב˙  ל˙˜ן  ‡פ˘ר 
‚וף  ˘מחזיר  בז‰  כי  ממנו",  נ˘מ˙ו  נטל 
‰‚זיל‰,  לפני  ˘‰י‰  כמו  לבעליו,  ‰‚זיל‰ 
˘נטל  נ˘מ˙ו"   ˙‡ "מחזיר  כ‡ילו  ‰רי 
פעול‰  ועו˘‰  ‰‚זיל‰,  מע˘‰  ע"י  ממנו 
‰בעלים  ˘ליט˙  סילו˜  מפעול˙  ‰פוכ‰ 
בנ‰  כ‡˘ר  כנ"ל (ור˜  ע"י ‰‚זיל‰  ˘‰י˙‰ 
יוכל  ל‡  ˘‡ם  ח˘˘  י˘  ˘‡ז  בביר‰  ˜ור‰ 
‡ז  כלל,  ˙˘וב‰  יע˘‰  ל‡  „מי‰,  ל˘לם 
לן  ע„יפ‡  טפי  כי   – מיוח„˙  ˙˜נ‰  ˙י˜נו 
‰ממון,  ‰פס„  ל˙˜ן  „מי‰  י˘לם  ˘עכ"פ 
כ‡˘ר  מ˘‡"כ  כלל).  יחזיר  ˘ל‡  מ‡˘ר 
"ל‡ ‰יי˙‰ ‰‚זיל‰ ˜יימ˙" ˘‡ז ‚ם כ‡˘ר 
˘נטל  מ‰  לבטל  ‡פ˘ר  ‡י  ‰„מים  י˘לם 
ל˙˜נ˙  מ˜ום  י˘  ‡זי  ממנו  נ˘מ˙ו   ˙‡

‰˘בים, ˘ל‡ י˜בלו „מי ‰‚זל.

‰פרטים  ˘‡ר  ‚ם  יבו‡רו  ומע˙‰ 
ב'  ‡יכ‡  ‰‚זיל‰  מע˘‰  „ב˙י˜ון  ‰נ"ל, 

‰נפעל  מˆ„  ‰עון  ˙י˜ון  ח„‡,  „ברים, 
˙י˜ונו  ועו„,  ‰נ‚זל),  כלפי  ‡חר:  (בס‚נון 
˙˘לום  ˘ע"י  ומ‰  (‰‚זלן).  ‰פועל  מˆ„ 
(מ‰  ‰עון  מע˘‰  נ˙˜ן  ל‡  ‰‚זל  „מי 
‰נפעל  מˆ„  ‰"ז  ממנו),  נ˘מ˙ו  ˘נטל 
(‰נ‚זל) „כיון ˘ל‡ ‰וחזר לו חפˆו וחסר‰ 
‰‚זל‰, ל‡ בטל מע˘‰ ‰‚זיל‰ ו˙וˆ‡ו˙יו 
כנטיל˙  ‰וי  בחז˜‰  בע"כ  (˘‰ל˜יח‰ 
כ‡˘ר ‰ו‡  כלפי ‰‚וזל,  מ˘‡"כ  נ˘מ˙ו); 
חבירו  ˘ל  בבעלו˙ו  כו'  לבבו  בכל  מו„‰ 
‰רי  וכו',  חרט˙ו   ˙‡ ומבט‡  רכו˘ו  על 
עכ"פ מˆ„ו י˘ ˙י˜ון למע˘‰ נטיל˙ נ˘מ˙ 
כ‡˘ר  ˘כ˙ב ‰רמב"ם, „„ו˜‡  וז‰ו  חברו. 
מ‡ליו  וב‡  ˙˘וב‰  לע˘ו˙  ‰‚זלן  "רˆ‰ 
(כלפי  מ˙˜ן  ˘בז‰  ‰‚זיל‰",  „מי  ו‰חזיר 
עˆמו) מע˘‰ ‰ל˜יח‰ בע"כ ˘ל ‰בעלים, 
˙˜נ˙ ‰˘בים ‡ין  ˘מפני  חכמים  ‡ז ‡מרו 
ל˜בל ממנו „מי ‰‚זיל‰, כי ר˜ ‡ז ל‡ יחסר 
כלום מ˙י˜ון ‰עון ‰‡פ˘רי כ˘‡ין ‰‚זיל‰ 
ל˙˜ן  יכל˙ו  ככל  ע˘‰  ו‰רי ‰‚זלן  ˜יימ˙, 
מעˆמו  ב‡  ל‡  [מ˘‡"כ ‡ם ‰‚זלן  מע˘יו 
ל‡  ‰‚זיל‰,  „מי  ול‰חזיר  ˙˘וב‰  לע˘ו˙ 
˙˜נו ˘ל‡ ל˜בל ממנו ‡ף „מי ‰‚זיל‰ (‡ף 
ע˘‰  ˘ל‡  כיון  למחול),  רוˆ‰  ‰נ‚זל  ‡ם 

ככל יכול˙ו ל˙˜ן מע˘‰ ‰‚זל‰ ˘לו].

בסיום  ‚ם  ‰רמב"ם  מ„‚י˘  ז‰  וענין 
כ„י  לו  ומוחלין  ‡ו˙ו  ˘"עוזרין  ל˘ונו, 
ל˜רב ‰„רך ‰י˘ר‰ על ‰˘בים", ˘‰כוונ‰ 
˜ול‡  ס˙ם  (ר˜)  ל‡  ‰י‡  ‰˘בים  ב˙˜נ˙ 
˘מ‡  ˘חו˘˘ים  בביר‰,  (כ‰ך „בנ‰ ˜ור‰ 
עזר  (‚ם)  ‡ל‡  כלל),  ˙˘וב‰  יע˘‰  ל‡ 
כ„י ˘י˙˙˜ן עונו "ל˜רב ‰„רך ‰י˘ר‰ על 

‰˘בים", ˘י˘ובו ב‡מ˙ ובלב ˘לם.

לקראת שבת „

”אתה יכו הציו“
?“מאי קמ –

מדוע לא נאמר חיוב ההצלה בלשון חיובי אלא בלשון שלילה ”לא תעמוד על דם רעך“? / מה הדין כאשר 
הצלת חבירו כרוכה בחשש סכנה? / ביאור דברי רש“י על ”לא תעמוד בדם רעך“ שבא לחדש דין מיוחד 

בהצלת חבירו

על ‰פסו˜ "ל‡ ˙עמו„ על „ם רעך" (פר˘˙נו יט, יז) מפר˘ ר˘"י: "ל‡ ˙עמו„ על „ם רעך 
– לר‡ו˙ במי˙˙ו ו‡˙‰ יכול ל‰ˆילו, כ‚ון טובע בנ‰ר וחי' ‡ו לסטים ב‡ים עליו".  

ולפום רי‰ט‡ כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ לפר˘ ‡˙ ‰˙יבו˙ "„ם רעך", „‰יינו "מי˙˙ו" – ˘‡סור 
לעמו„ ו"לר‡ו˙ במי˙˙ו" כ˘יכולים ל‰ˆילו. 

‡ך ˜˘‰ לפר˘ ˘ז‰ מ‰ ˘ב‡ ר˘"י ל‰˘מיענו, כי ז‰ו ‰פירו˘ ‰פ˘וט ˘ל ‰˙יבו˙ "„ם 
רעך", כמו ˘מˆינו ב‰רב‰ מ˜ומו˙ במ˜ר‡ ˘"„ם" ‰‡„ם ‰יינו נפ˘ו וחיו˙ו, ולכ‡ור‰ ‡ין 

בז‰ כל חי„ו˘. 

ב. ונר‡‰, ˘עי˜ר חי„ו˘ו ˘ל ר˘"י ‰ו‡ בפירו˘ ‰˙יבו˙ "ל‡ ˙עמו„":

פעול‰  ל‡סור  ‰כ˙וב  וב‡  זו,  ˙יב‰  ˘ל  ‰פ˘וט  במובן  "˙עמו„"  ˘למ„ו  מפר˘ים  י˘ 
וע˘יי' ˘"עומ„" כנ‚„ חבירו ומבי‡ ל‰רי‚˙ו [ופיר˘ו ˘ב‡ ב‰מ˘ך ל˙חיל˙ ‰פסו˜, "ל‡ 
˙לך רכיל בעמך", ו‰כוונ‰ ‰י‡ "˘ל‡ י˙חבר עם ‡נ˘י „מים, וי„וע כי כמ‰ נרˆחו ונ‰ר‚ו 

בעבור ‰מל˘ינו˙" (ר‡ב"ע. ועו„)]; 

מבלי  ורו‡‰  ˘עומ„  עיכוב,  ˘ל  במ˘מעו˙  ‰ו‡  כ‡ן  ˘"˙עמו„"  ‰חי„ו˘  ב‡  ז‰  ועל 
לע˘ו˙ מ‡ומ‰ (וכב˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל כ‡ן: "ל‡ ˙מנע") – ו‡˙ ז‰ ב‡ ‰כ˙וב ל˘לול 

ומז‰יר "ל‡ ˙עמו„", וז‰ו ˘מפר˘ ר˘"י ˘‰‡יסור ‰ו‡ "לר‡ו˙ במי˙˙ו". 

מ‰   – ל‰ˆילו"  יכול  ו‡˙‰  במי˙˙ו)  "(לר‡ו˙  ר˘"י:  ˘ממ˘יך  מ‰  ל‰בין  ˆריך  ‡מנם 
כל  ו‡ין  רע‰ו,   ˙‡ ל‰ˆיל  יכול  ˘בו  במˆב  מ„בר  ˘‰כ˙וב  פ˘יט‡  ‰רי  בז‰?  לח„˘  ב‡ 
סבר‡ ˘‡ם ‡ינו יכול ל‰ˆילו ו"רו‡‰ במי˙˙ו" יעבור בל‡ו! ומ‰ ‰י‡ ‡יפו‡ כוונ˙ ר˘"י 

ב‰וספ˙ ‰˙יבו˙ "יכול ל‰ˆילו"? 

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

‚. ויובן ב‰˜„ים ‰˜ו˘י בל˘ון ‰כ˙וב:

ל‡  מ„וע  חבירו,  ל‰ˆל˙  ˘ביכול˙ו  מ‰  כל  לע˘ו˙  לחייב ‡˙ ‰‡„ם  ב‡  ˘‰כ˙וב  כיון 
˘מˆינו  מ‰  (וב„ו‚מ˙  ממוו˙  חבירו   ˙‡ ל‰ˆיל  ‰חיוב  ‰ע˘יי',  על  מפור˘  ˆיווי  נ‡מר 
ˆיוויים מפור˘ים ובל˘ון חיובי˙ על ‰ˆל˙ ממון חבירו: "עזוב ˙עזוב עמו" (מ˘פטים כ‚, ‰), 
"‰˘ב ˙˘יבנו לו" (˘ם, „), ועו„) – ‡ל‡ נ˜ט „ו˜‡ בל˘ון ˘ל ˘ליל‰, "ל‡ ˙עמו„ על „ם 

רעך"? 

לכ˙וב ‰עי˜ר,  לר‡˘ ‰י' ˆריך  לכל  בל‡ו, ‰רי  ול‡וסרו  ל‰חמיר  רˆ‰ ‰כ˙וב  [ו‚ם ‡ם 
מˆו˙ ע˘‰ חיובי˙ ל‰ˆיל ‡˙ חבירו, ו‡ח"כ ל‰וסיף ‚ם ל‡ו]. 

וˆריך לפר˘, ˘עˆם ‰חיוב ל‰ˆיל ‡˙ חבירו מסכנ˙ מוו˙ פ˘וט ‰ו‡, ול‡ ‰וˆרך ‰כ˙וב 
(כנ"ל),  חבירו  ˘ל  ממונו  ל‰ˆיל ‡˙  נˆטוו‰  ומ‰ ‡ם  וחומר:  מ˜ל  (ונלמ„ ‰ו‡  ל‰˘מיענו 

‰רי בוו„‡י ˘ˆריך לעזור לחבירו כ‡˘ר מ„ובר על ‰ˆל˙ נפ˘ו!);

וחי„ו˘ ‰כ˙וב ‰ו‡ ל‚בי מˆב מיוח„, ˘בו יכול ‰‡„ם לע˘ו˙ "ח˘בון" ˘במˆב ז‰ ל‡ 
יחול חיוב ‰‰ˆל‰ – ועל ז‰ ב‡ ‰כ˙וב ומ„‚י˘ "ל‡ ˙עמו„ ‚ו'", ˘‡ף ˘‰מˆב ‰פרטי נו˙ן 
מ˜ום לומר ˘י‰י' מו˙ר ל‡„ם לעמו„ ול‰˙עכב מן ‰‰ˆל‰, ‰נ‰ על ז‰ ב‡ ‰ˆיווי ‰מיוח„ 

‰˘ולל "ח˘בון" ז‰, כ„ל˜מן. 

‰ו‡  ‚ו'"  ˙עמו„  ב"ל‡  ˘‰חי„ו˘  ועו„),  ‰טורים.  בעל  (ריב"‡.  פיר˘ו  מפר˘ים  בכמ‰   .„
‰זומם  ‡ח„  ˘י˘  יו„ע  ‡„ם  ˘כ‡˘ר   – בעמך"  רכיל  ˙לך  "ל‡  ‰פסו˜  ל˙חיל˙  ב‰מ˘ך 
לסכן ‡˙ נפ˘ו ˘ל חבירו, ‡ין לו לע˘ו˙ "ח˘בון" ˘י˙עכב מלספר לו ‰„בר מ˘ום ˘‰ו‡ 

רכילו˙ ול˘ון-‰רע, ‡ל‡ חייב ל‰ו„יעו כ„י ˘יוכל ל‰ימלט ול‰ˆיל ‡˙ נפ˘ו.

[ובל˘ון ‰‡ור ‰חיים ‰˜': "לˆ„ ˘ˆו‰ על ‰רכילו˙, ‰˙נ‰ בו ˘ל‡ יעמו„ על „ם רעך. 
י‡מר  ול‡  נפ˘ו,  ˘יˆיל  כ„י  לבעל „בר  ל‰ו„יעו  חייב  לרˆוח,  ˘רוˆין  כ˙ ‡ח˙  ר‡‰  ˘‡ם 
˙עמו„  'ל‡  ביטל ‡ז‰ר˙  ו‰ר‚ו‰ו,  חבירו  ל‡ ‚יל‰ ‡וזן  ˘‡ם  למ„˙,  רכילו˙'. ‰‡  ז‰  '‰רי 

‚ו''"]. 

‡ך ר˘"י ל‡ פיר˘ כן, ו‰טעם מובן – כי פ˘יט‡ ˘‡יסור רכילו˙ נ„ח‰ מפני פי˜וח נפ˘, 
ו‡ין ‰כ˙וב ˆריך ל˘לול "ח˘בון" כז‰.

בפירו˘ ‰ר˘ב"ם (וכן ‰ו‡ ב'˙ור˙ כ‰נים' כ‡ן. ועו„) מˆינו חי„ו˘ ל‡י„ך ‚יס‡, "ל‡ ˙עמו„ 
‰כ˙וב  ˘ב‡  ˘‰"ח˘בון"  מובן,  „בריו  ולפי  רו„ף".  ˘ל  בנפ˘ו  ל‰ˆילו  ני˙ן  ‡ל‡  מנ‚„ 
ז‰ ˆריך  ˘במ˜ר‰  ו˜מ"ל  ˙רˆח"),  (מפני ‡יסור "ל‡  ב‰רו„ף  לפ‚וע  ˘חו˘˘  ל˘לול ‰ו‡ 

ל‰ˆיל ‰נר„ף, ‚ם ‡ם ˆריך ל˘ם כך ל‰רו‚ ‡˙ ‰רו„ף. 

 – ז‰  „בר  כי  רעך",  „ם  על  ˙עמו„  "ל‡  ‰ל˘ון  בפ˘ט  מ˙יי˘ב  ‡ינו  ז‰  פירו˘  ‡מנם 
˘מו˙ר ל‰רו‚ ‡˙ ‰רו„ף – ‰ו‡ חי„ו˘ ‚„ול, ˘ל‡ מ˙‡ים ל‡ומרו בל˘ון ˘ל ˘ליל‰ בלב„ 
("ל‡ ˙עמו„"), ו‡ם נ˙כוון ‰כ˙וב לח„˘ פעול˙ ‰רי‚‰ ‰י' ˆריך לומר ז‡˙ בל˘ון חיובי˙ 

ומפור˘˙; ומובן ‰טעם ˘ר˘"י ל‡ פיר˘ כן (ור‡‰ ר˘"י ˙ˆ‡ כב, כו). 

לקראת שבת טז

מעל  ו˘ליט˙ו  בעלו˙ו  ומפ˜יע  ומבטל 
נ˘מ˙ו  נוטל  "כ‡ילו  ‰"ז  ולכן  רכו˘ו 
ממנו", ונלמ„ מ‰כ˙וב "נפ˘ בעליו י˜ח", 
ע"י  מופ˜ע˙  ז‰   ıמחפ ˘בעלו˙ו  ˘כיון 
˘„בר  וז‰ו  נ˘מ˙ו.  כנטיל˙  ‰"ז  ‰‚זיל‰ 
ו˘‡ר  ב‚ניב‰  ול‡  „ו˜‡  ב‚זיל‰  ‰ו‡  ז‰ 
כלפי  פעול‰  ר˜  (˘עניינם  ממון  ‡ונ‡ו˙ 
מ‡י  מ‡י„ך  ‚ם  ומובן  ו„ו"˜).  ‰ממון, 
חבירו  בכל ‰‚וזל ‡˙  ז‰ ‰ו‡  „ס"ל „כלל 
‡ו  עני  ‰ל‰  ‡ם  חילו˜  בלי  פרוט‰  ˘ו‰ 
ע˘יר [‡ל‡ ˘‡ם ‰ו‡ פחו˙ מ˘ו‰ פרוט‰, 
˘‡ין פחו˙ מ˘ו‰ פרוט‰ ממון, ל‡ ח˘יב 
ז‰  ˘ב‡ופן  כיון  נ˘מ˙ו"   ˙‡ כ"נוטל 
ועיין  "רכו˘".  על  בעלו˙  ביטול  כ‡ן  ‡ין 
מיו˘ב˙  ומע˙‰  כ‡ן].  לב"˜  חיים  ב˙ור˙ 
‰˙וס'  ˘‰˜˘ו  ‰ס˙יר‰  ‰רמב"ם  ל˘יט˙ 
מ‡ונ‡˙  מ‰ך „ב"מ „"‚„ול ‡ונ‡˙ „ברים 
ו˘‡ר  לחו„  ‚זיל‰  ל‰רמב"ם   ‡‰„ ממון, 

‡ונ‡ו˙ לחו„, כנ"ל.

˘‰זכיר  מ‰  ‚ם  מחוור  ומע˙‰ 
‰רמב"ם „ו˜‡ ב‰מ˘ך ‰לכ‰ זו ענין ˙˜נ˙ 
‰˘בים ב˘‡ין ‰‚זיל‰ ˜יימ˙, ול‡ ב‰מ˘ך 
לעיל  „ל‰מבו‡ר  „מרי˘.  ‰˘בים  ל˙˜נ˙ 
זו  ˙˜נ‰  „˘‡ני  מ˘ום  ˘ז‰ו  לומר,  י˘ 
כפי  ופרטים,  ˙נ‡ים  כמ‰  ב‰  ˘י˘  „‰כ‡ 
ר˜  „‡יירי   (‡) ‰כ‡:  ‰רמב"ם  ˘‰‡ריך 
רוˆ‰  ˘‰‚זלן  (ב)  ˜יימ˙,  ‰‚זיל‰  כ˘‡ין 
לע˘ו˙ ˙˘וב‰, (‚) ועו„ ז‡˙ – „ו˜‡ "ב‡ 
ר˜  ˘ל‡   („) ‰‚זיל‰",  ו‰חזיר „מי  מ‡ליו 
‡ו˙ו  עוזרין  "‡ל‡  ממנו,  מ˜בלים  ˘‡ין 
על  ‰י˘ר‰  ‰„רך  ל˜רב  כ„י  לו  ומוחלין 
‰ללו  ו‰˙נ‡ים  ‰פרטים  וכל  ‰˘בים". 
‚זיל‰,  ב‡יסור  ‰נ"ל  ל‚„ר  ‰מ‰  ˘ייכים 
מע˘‰  מˆ„ ‚וף  נ˘מ˙ו,  נוטל  כ‡ילו  „‰וי 
‰בעלים,  ˘ל  בע"כ  ב"חז˜‰",  ‰ל˜יח‰ 

˘כל  מרי˘  ב˙˜נ˙  (מ˘‡"כ  כמ˘י"˙ 
ענינ‰ ‰ו‡ ר˜ ˜ול‡ ל‚זלן בכ„י ˘ל‡ ימנע 
בע˙י„ מלע˘ו˙ ˙˘וב‰, וכמ˘י"˙ ל‰לן).

ל˘ונו  ב‰מ˘ך  ‰רמב"ם  כוונ˙  ‰נ‰, 
נוטל  כ‡ילו  כו'  ‰‚וזל  "כל   – זו  ב‰לכ‰ 
‰‚זיל‰  ‰י˙‰  ל‡  ‡ם  ו‡עפ"כ   .  . נ˘מ˙ו 
ר˜  [ל‡  ˘‰י‡  לומר,  י˘   – כו'"  ˜יימ˙ 
כ˘פיכו˙  חמור‰  ˘‚זיל‰  „כיון  לב‡ר, 
‰י‡  ‰‚זלן  ˘˙˘וב˙  ס„"‡  ‰רי  „מים 
˙˜נ˙  ע"„  ˜מ"ל  ולכן  ביו˙ר,  חמור‰ 
יו˙ר:]  עו„  ‡ל‡   – ב‰  ˘‰˜ילו  ‰˘בים 
‰˘בים"  "˙˜נ˙  ˘ל  ו‚„ר‰  עי˜ר‰  לב‡ר 
מ˜ום  י˘  „לכ‡ור‰  ל‰לן),  (כמ˘י"˙ 
˘במע˘‰  ממון  ל‰‰יז˜  בנו‚ע  ל˙מו‰: 
ממון  ˘‰רי  זו  ל˙˜נ‰  מ˜ום  י˘  ‰‚זיל‰ 
בכח  י˘  (ו‚ם  ‰נ‚זל  מˆ„  למחיל‰  ני˙ן 
˘מע˘‰  כיון  ‡בל  ממון),  ל‰פ˜יר  ב"„ 
˙י˜נו  ‡יך  נ˘מ‰,  כנטיל˙  נח˘ב  ‰‚זיל‰ 
‰‚זיל‰,  ‰˘ב˙  על  לוו˙ר  ˘י˘  חכמים 
לבטל  בכח‰  ‡ין  ממון  מחיל˙  כ‡˘ר 
נ˘מ‰.  כנטיל˙  ‰וי  ‰‚זיל‰  ˘מע˘‰  ז‰ 
ו˙מי‰‰ זו רמז ‰רמב"ם במ"˘ "כל ‰‚וזל 
ו‡עפ"כ  כו'  ממנו  נ˘מ˙ו  נוטל  כ‡ילו  כו' 
‰‚זיל‰  ˘מע˘‰  „כיון  לומר,  רˆ‰  כו'", 
חי„ו˘  לכ‡ור‰  לכן  נ˘מ‰,  כנטיל˙  נח˘ב 
מ˜בלין  ˘"‡ין  חכמים  ˘˙י˜נו  במ‰  ‚„ול 

ממנו".

ב˙˜נ‰  פרטים  כמ‰  ‡י˙נ‰ו  ול‰כי 
לז‰,  ב‰מ˘ך  ‰רמב"ם  ˘כ˙בם  וז‰ו  זו, 
זו,  ל˙˜נ‰  מ˜ום  י˘  ‡ל‰  ב˙נ‡ים  ר˜  כי 
נ˘מ‰  כנטיל˙  ‰ו‡  ‰‚זיל‰  ˘מע˘‰  כיון 
˘˙˜נ˙  ‰ו‡,  ‰ר‡˘ון  ‰˙נ‡י  כ„ל˜מן. 
˜יימ˙,  ‰‚זיל‰  כ˘‡ין  ר˜  נ˙˜נ‰  ‰˘בים 
ל‰˘יב  מוכרח  ˜יימ˙,  ‰‚זיל‰  ‡ם  ‡בל 
„מיל˙‡,  וטעמ‡  ‚זל.  ‡˘ר  ‰‚זיל‰   ˙‡



טולקראת שבת

כמו  זו  ל˙˜נ‰  ‰נˆרכים  פרטים  בכמ‰ 
˘ב‡ מ‡ליו ו‰חזיר „מי ‰‚זיל‰, וכמ˘י"˙ 
‰וזכרו  „ל‡  מרי˘  ב˙˜נ˙  מ˘‡"כ  ל‰לן, 

כל ‰פרטים ‰ללו.

˘ם:  ‰י"‚  ברי˘  ‰רמב"ם  ז"ל  ו‰נ‰ 
כ‡ילו  פרוט‰  ˘ו‰  חבירו   ˙‡ ‰‚וזל  "כל 
כל  ‡רחו˙  כן  ˘נ‡מר  ממנו  נ˘מ˙ו  נוטל 
וב‰מ˘ך  י˜ח",  בעליו  נפ˘  בˆע ‡˙  בוˆע 
„"‡עפ"כ  ‰נ"ל  ‰˘בים  ˙˜נ˙  ‰בי‡  לז‰ 
ומ˜ור  כו'".  ˜יימ˙  ‰‚זיל‰  ‰י˙‰  ל‡  ‡ם 
בב"˜  יוחנן  במימר‡ „ר'  ב‚זיל‰  ז‰  חומר 
נ˙כוון  „ל‡  י"ל  בפ˘טו˙  ‡בל  ע"‡,  ˜יט 
(‡˘ר  ‰‡יסור  בחומר   ‰„‚‡ ל„ברי  ר˜ 
„ברי ‡‚„‰ „רכו ל‰בי‡ ר˜ בסוף ‰‰לכו˙ 
ול‡ ב‡מˆעם), ‡ל‡ מז‰ יסו„ וי˙„ ‰לכ˙י 
לז‰  ב‰מ˘ך  ˘‰בי‡  ‰˘בים  ˙˜נ˙  לענין 
עול‰  ˘‰„בר   ,‡ ˜„ו˘ים  חל"ב  בל˜ו"˘  (ועיי"ע 

יוחנן  כל ‰מימר‡ „ר'  כ‡ן  ˘ל‡ ‰זכיר  ז‰  מ˙וך  ‚ם 

ע"פ  ‰יטב  מ˙חוור  ו‰„בר  ‚זיל‰,  בחומר˙  ‰˙ם 

מ˘י"˙ כ‡ן „ר˜ ר‡˘ ‰מימר‡ נו‚ע ל‰לכ˙‡ ˘רˆ‰ 

ל‰˘מיע כ‡ן. עיי"˘ ו‡כ"מ). 

„‰‚וזל ‡˙  בז‰  ב‰˜„ם ‰בי‡ור  ויובן 
„‰נ‰  נ˘מ˙ו.  נוטל  כ‡ילו  ˘ו"פ  חבירו 
"‚„ול‰  ע"ב  נח  מˆיע‡  בבב‡  ‚רסינן 
ר"‡  ופי'  ממון",  מ‡ונ‡˙  „ברים  ‡ונ‡˙ 
‡ונ‡˙  על  „ברים  ‡ונ‡˙  חומר˙  טעם 
ו‰˜˘ו  בממונו",  וז‰  ב‚ופו  „"ז‰  ממון 
פרוט‰  ˘ו‰  לחבירו  „"‰‚וזל  מ‰‡  ‰˙וס' 
ר˜  „‰יינו  ומ˘ני  נ˘מ˙ו",  ‚זל  כ‡ילו 
במ‰  לו  ו‡ין  כב„  רעב  „פעמים  "מ˘ום 
˘‡ינם  ‡„ם  בני  ‰רב‰  י˘  ‡בל  ל˜נו˙, 
„"כ‡ילו   ‡‰„ כלומר  כך",  כל  חסרים 
חסר  ב˘‰נ‚זל  „ו˜‡  ‡יירי  נ˘מ˙ו"  נוטל 
˜ונ‰  ‰י‰  כב„  רעב  ˘ל  ˘במˆב  ע„  כ"כ 
 ıפר רבינו  ב˙וס'  (ועיין  נפ˘ו  חיי  זו  בפרוט‰ 

˘‰‚זיל‰  ‰„ברים  פירו˘  ונמˆ‡  ˘ם). 
בפועל  נ˘מ‰  נטיל˙  לי„י  ל‰בי‡  יכול‰ 
ול‡  מיירי  ‚וונ‡  ‰‡י  בכי  ו„ו˜‡  ממ˘, 
בני ‡„ם" „‚ביי‰ו ‡מרינן "‚„ול  ב"‰רב‰ 
ב‚„ר  ו‰וי‡  ממון"  מ‡ונ‡˙  ‡ונ‡˙ „ברים 
כוונ˙  יל"פ  ובו„‡י  ‚רי„‡,  בממונו"  "ז‰ 
‰˙וס' „ל‡ו בכל ‚זיל‰ ‡מרינן „כ‡ילו ‚זל 
נ˘מ˙ו („‡ל"כ ל‡ מ˘ני ול‡ מי„י). ועיין 

בריטב"‡ ˘ם. 

"כל  ל‰„י‡  ‰כ‡  כ˙ב  ‰רמב"ם  ‡ולם 
לומר  י˙כן  ול‡  כו'",  חבירו   ˙‡ ‰‚וזל 
˘ז‰ו  „בריו  מ˘מעו˙  ‡ל‡  כ˙וס',  „ס"ל 
„‚ריס  ˆ"ל  ‰˙וס'  [וב„ע˙  ‰‡ופנים  בכל 
‰‚וזל  "כל  ול‡  לחבירו"  "‰‚וזל  ב˘"ס 
‰רמב"ם   ıי˙ר ‡יך  ˆ"ע  ומע˙‰  כו'"], 
˜ו˘יי˙ ‰˙וס', ו‚ם יל"ע ל˘יט˙ ‰רמב"ם 
‰‚וזל  ˘כל  „„ינ‡  בטעמ‡  ס"ל  ‰י‡ך 
ל„ע˙  „‰נ‰  ול‰וסיף  נ˘מ‰.  נוטל  כ‡ילו 
‰˙וס' ˆ"ל „מ‰ ˘‡מרו "‰‚וזל ‡˙ חבירו 
 ˙‡ ב‚ונב  ‰„ין  ו‰ו‡  „ו˜‡,  ל‡ו  כו'" 
חבירו ˘ו‰ פרוט‰, ˘‰רי טעם ז‰ "מ˘ום 
ל˜נו˙"  במ‰  לו  ו‡ין  כב„  רעב  „פעמים 
‰ו‡ ‚ם ב‚ניב‰. וכן מוכח מ˜ו˘יי˙ ‰˙וס' 
ו„ו"˜.  ממון,  ב‡ונ‡˙  ‡„ברי ‰‚מ' „מיירי 
כו",  ‰‚וזל  "כל  ˘ס˙ם  ‰רמב"ם  ‡בל 
ו‰בי‡ו ב‰ל' ‚זיל‰ „ו˜‡, מ˘מע „˜‡י ר˜ 

ב‚זיל‰, ויל"ע מ‡י טעמ‡.

„ב‚זיל‰  ‰רמב"ם  ב˘יט˙  ו‰נר‡‰ 
ל˜יח˙  ‰ו‡  כי  „מים,  ˘פיכו˙  מ˘ום  י˘ 
‰רמב"ם  (ל˘ון  בחז˜‰"  ‰‡„ם  "ממון 
פי',  ‰בעלים,  ˘ל  כרחו  בעל   ,(‚"‰ לעיל 

ר˜  ‡ינ‰  בחז˜‰"  ‰‡„ם  "ממון  ל˜יח˙ 
ממון  ומחסיר  ˘נוטל  כלפי ‰ממון,  פעול‰ 
ומ‰ו˙‰  ˘עניינ‰  פעול‰  ‡ל‡  מחבירו, 
‰ממון  מן  ˘מסל˜ו  ‰בעלים,  כלפי  ‰י‡ 

לקראת שבת ו

כרוכ‰  כ˘‰‰ˆל‰   – „ר˘"י?  ‡ליב‡  ל˘לול,  ‰כ˙וב  ב‡  ˘‡ו˙ו  ‰"ח˘בון"  מ‰ו  ‡ל‡, 
בח˘˘ סכנ‰ לחייו ˘ל ‰מˆיל:

במˆב כז‰, יכול ‰‡„ם לח˘וב ˘ˆריך ‰ו‡ ל‰י˘‡ר ולעמו„ במ˜ומו, כ„י ˘ל‡ ל‰כניס 
עˆמו לסכנ‰; ועל ז‰ ‰ו‡ ‰חי„ו˘ "ל‡ ˙עמו„ על „ם רעך", ˘כיון ˘מ„ובר ב"„ם" רעך, 
ז‰  י„י  על  נכנס  ‡ם  ‚ם  ל‰ˆילו  חייב  ‡ל‡  במי˙˙ו"  ו"לר‡ו˙  לעמו„  ‡סור  מי˙‰,  סכנ˙ 
לח˘˘ סכנ‰ (וכמובן, ˘‡ם ‰‰ˆל‰ ‚ורמ˙ סכנ‰ ‚„ול‰ – ‰˜רוב‰ לוו„‡י – ל‰מˆיל, ‡ינו 
חייב ל‰פ˜יר חייו ב˘ביל ‰ˆל˙ חבירו; ‡ך כ‡˘ר מ„ובר בח˘˘ בלב„ – ‡ז ‡ין לו לע˘ו˙ 

"ח˘בונו˙" ול‰˙עכב מ‰ˆל˙ חבירו ב‚לל ח˘˘ ז‰).  

‰. ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‡˙ מ‰ ˘‰וסיף ר˘"י ו‰„‚י˘ – "ו‡˙‰ יכול ל‰ˆילו":

כ‡מור, ‰כ˙וב כ‡ן ב‡ (‡ליב‡ „ר˘"י) ל˘לול מˆב ˘בו ‰‡„ם עומ„ "לר‡ו˙ במי˙˙ו" 
‰י‡  ו‰מˆו‰   – לעˆמו  סכנ‰  ח˘˘  בז‰  ˘י˘  "ח˘בון"  מפני  מל‰ˆילו  ונמנע  חבירו,  ˘ל 

˘ל‡ יח˘ו˘ ‡ל‡ יכנס ל‰ˆיל;  

‰עומ„  ל‰‡„ם  כ˘ברור  „ו˜‡  ‰י‡  זו  ˘מˆו‰  ‚יס‡,  ל‡י„ך  ומ„‚י˘  ר˘"י  ב‡  כך  ועל 
˘‰ו‡ ‡כן "יכול ל‰ˆיל" ‡˙ חבירו, ‡בל ‡ם י˘ לו ספ˜ ב‡פ˘ריו˙ ו‰ˆלח˙ ‰‰ˆל‰, ‡ין 

ל‡„ם ל‰כניס ‡˙ עˆמו בח˘˘ סכנ‰ ב˘ביל ספ˜ ‰ˆל˙ חבירו.

וכ‚ון ב"טובע בנ‰ר" (כ‰מ˘ך „ברי ר˘"י כ‡ן) – ˘‡ם ‰נ‰ר ˘וטף בחוז˜ רב ב‡ופן ˘‰מˆיל 
חו˘˘ ˘‚ם ‰ו‡ יטבע בנ‰ר, ‰רי ‡ינו מחוייב ל‰יכנס לנ‰ר, כיון ˘במˆב כז‰ י˙כן ˘בכלל 

ל‡ יˆליח ל‰ˆיל ‡˙ חבירו; 

(וז‰  כל-כך  ˘וטף  ‡ינו  ‰נ‰ר  כי  חבירו,   ˙‡ ל‰ˆיל  ˘יˆליח  בעˆמו  יו„ע  כ‡˘ר  ‡מנם 
˘חבירו טובע ‰ו‡ ר˜ מפני ˘‰ו‡ עייף וי‚ע וכיו"ב) – ‡ז י˘ לו ל˜פוı למים ול‰ˆילו, ‚ם 

‡ם י˘ לו ח˘˘ ˘ל‡חר ‰‰ˆל‰ יס˙כן בעˆמו.

[ובז‰ מובן ‰טעם ˘ר˘"י ל‡ ‰ס˙פ˜ ב‰„ו‚מ‡ ˘ל "טובע בנ‰ר", ‡ל‡ ‰מ˘יך ו‰וסיף 
סכנ‰  ח˘˘  ˘ל  למˆב  מוח˘י˙  לˆייר „ו‚מ‡  בז‰  ˘נ˙כוון  עליו" –  ב‡ים  לסטים  "וחי' ‡ו 

˘‡ינו פו‚ע ביכול˙ ‰‰ˆל‰ עˆמ‰, כמו ˘נ˙ב‡ר במ„ור ז‰ ‡˘˙˜„, עיי"˘ ב‡רוכ‰]. 

ו„ו"˜ בכ"ז.



"כלל גדול בתורה" 
– למאי נפק"מ?

ואהבת לרעך כמוך
זה כלל גדול בתורה
(יט, יח. רש"י)

יש לעיין למה הביא רש"י בפירושו מאמר 

זה, שלכאורה אינו מוסיף בהבנת הכתוב.

קושיית  בהקדמת  זה,  ענין  לבאר  ויש 

אחד  כל  לאהוב  לצוות  שייך  כיצד  הרמב"ן: 

האדם  לב  יקבל  "לא  והרי  "כמוך",  מישראל 

שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו"?

שנצטווינו  מאחר  להקשות:  יש  ועוד 

מדוע  "כמוך",  מישראל  אחד  כל  לאהוב 

אדם  שבין  ציוויים  לשאר  התורה  הוצרכה 

ואיסורי  חסדים,  גמילות  צדקה,  כגון  לחבירו, 

גניבה, גזילה, נקמה, נטירה וכיו"ב, והרי מובן 

כל  לאהוב  הציווי  את  יקיים  שכשאדם  מאליו 

אחד מישראל כגופו, בוודאי יקיים כל מצוות 

אלו?

"זה  בדבריו  רש"י  מתרץ  אלו  קושיות  וב' 

כלל גדול בתורה":

(על  בתורה"  גדול  כלל  "זה  במ"ש  הכוונה 

דרך  הפשט) היא שמצות "ואהבת לרעך כמוך" 

כללי  ציווי  אם  כי  עצמה,  בפני  מצוה  אינה 

הכולל את כל המצוות שבין אדם לחבירו.

ומעתה אין להקשות למה הוצרכה התורה 

בכמה  מצינו  כי  הציוויים,  שאר  את  לפרט 

והן  הכלל  את  הן  מפרשת  שהתורה  מקומות 

את הפרטים שנובעים ממנו.

איך  הרמב"ן  קושיית  גם  מתורצת  ובזה 

חבירו  את  לאהוב  האדם  על  לצוות  אפשר 

אינה  כמוך"  לרעך  "ואהבת  מצות  כי  כנפשו, 

אלא  האדם,  שבלב  האהבה  רגש  על  ציווי 

אדם  שבין  המצוות  כל  את  לקיים  כללי  ציווי 

לחבירו, שאינם ציוויים על הרגש אלא דברים 

עת,  בכל  לקיימם  יכול  שהאדם  שבמעשה, 

 – הכלל  את  מקיים  הוא  הרי  הפרטים  ובקיום 

"ואהבת לרעך כמוך".

עצה - לטובת 
המתייעץ בלבד

ולפני עור לא תתן מכשול
 לפני הסומא בדבר לא תתן עצה שאינה הוגנת לו, אל תאמר 
מכור שדך וקח לך חמור ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו
(יט, יד. רש"י)

עוד  הובאו  הפסוק  על  כהנים  בתורת 

דוגמאות ל"עצה שאינה הוגנת לו", כגון "אל 

ליסטים,  שיקפחוהו  בהשכמה  צא  לו  תאמר 

שרב  (שיכהו  שישתרב  בשביל  בצהריים  צא 

מדוע  לעיין  ויש  שם))".  לתו"כ  אהרן  (קרבן  ושמש 

לא הביא רש"י דוגמאות אלו.

ויש לתרץ:

"צא  במדרש,  שהובאו  בדוגמאות 

היועץ  כוונת  בצהריים",  "צא  או  בהשכמה" 

לסטים"  "שיקפחוהו  לחבירו,  נזק  לגרום  היא 

לחבירו  נזק  לגרום  והאיסור  "שישתרב".  או 

איסור  כמו  אחרים,  מאיסורים  ידוע  כבר  הרי 

עשיית בור וכיו"ב.

רש"י, "מכור  שהביא  בדוגמא  כן  שאין  מה 

אינה  המייעץ  כוונת   – חמור"  לך  וקח  שדך 

להיות  יכול  שהרי  חבירו,  את  להזיק  דוקא 

ממה  יותר  חמור  צריך  שחבירו  היא  שאמת 

הוגנת  "עצה  זו  אין  דמ"מ  אלא  שדה.  שצריך 

היא  המייעץ  שכוונת  מאחר  (למתייעץ),  לו" 

לטובת עצמו, כדי שיוכל ליקח השדה לעצמו.

לא  עור  "לפני  האיסור  שמוסיף  מה  וזהו 

הוגנת  שאינה  עצה  תתן  "לא  מכשול",  תתן 

ידי  על  חבירו  את  יזיק  לא  אם  שאפילו  לו", 

עצתו, אסור למייעץ לערב בעצתו את טובת 

ורק  אך  להיות  צריכה  כוונתו  אלא  עצמו, 

לטובת חבירו.

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

לקראת שבת שבתי„ לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

שיטת הרמב"ם בדין תקנת 
השבים גזן

ידקדק במה שהפריד הרמב"ם בין תקנת מריש לתקנת השבים ושינה ביניהן / יבאר ע"פ הסברת שיטת 
הרמב"ם בהא דכל הגוזל כאילו נוטל נשמה

בפר˘˙נו,  ‰נזכר  ‚זיל‰  ‡יסור  לענין 
בן  יוחנן  ר'  "‰עי„  ע"‡  נ‰  ב‚יטין  ˙נן 

‚ו„‚„‡ על . . ‰מרי˘ (˜ור‰. ר˘"י) ‰‚זול 

˘יטול  ר˘"י)  ‚„ול.  (בי˙  בביר‰  ˘בנ‡ו 

(˘‡ם ‡˙‰  ˙˜נ˙ ‰˘בים"  מפני  „מיו   ˙‡

מרי˘  ול‰חזיר  ביר˙ו  ל˜ע˜ע  מˆריכו 

עˆמו ימנע מלע˘ו˙ ˙˘וב‰. ר˘"י). ועו„ 

 „ˆ ˜מ‡  בבב‡  ‰˘בים  ˙˜נ˙  מ„ין  מˆינו 

מ˜בלין  ‡ין  ˘‰חזירו  כו'  "‰‚זלנין  ע"ב 

נוח‰  חכמים  רוח  ‡ין  מ‰ן  ו‰מ˜בל  מ‰ן 

‰ימנו", ומפר˘ ‰˙ם בסו‚יין „‰ך בריי˙‡ 

‰˘בים  על  ˘˙˜נו  ˙˜נ‰"  "ל‡חר  נ˘נ˙‰ 

ומיירי ‰יכ‡ „‡ין ‚זיל‰ ˜יימ˙ ובעי ל˘לם 

מ˜בלין  ‡ין  ‰˘בים  ˙˜נ˙  ומפני  „מים 

„‚יטין  מ˙ני'  מ‰‡י  ‰˙ם  ופריך  ‰ימנו, 

„‡ף  „חזינן  בביר‰  ובנ‡ו  מרי˘  ‚זל  ‚בי 

‰˘בים,  ל˙˜נ˙  ‡י˙‡  ˜יימ˙  ב˘‰‚זיל‰ 

˘וויו‰  פסי„‡ „ביר‰  "כיון „‡יכ‡  ומ˘ני 

רבנן כ„לי˙‡".

עול‰  ˜מ‡  „בב‡  מסו‚י‡  ו‰נ‰ 
לכ‡ור‰ „˙˜נ˙ מרי˘ ו˙˜נ˙ ‚זיל‰ ˘‡ינ‰ 
‰רמב"ם  ‡מנם  ‰י‡,  ˙˜נ˙‡  ח„  ˜יימ˙ 
ב'   ˙‡ ‰זכיר  פ"‡  ו‡בי„‰  ‚זיל‰  ב‰ל' 
‰˙˜נו˙ ב˙רי „וכ˙י, „ב‰לכ‰ ‰ כ˙ב "‚זל 
˜ור‰ ובנ‡‰ בביר‰ ‰ו‡יל ול‡ נ˘˙ני˙ „ין 
ויחזיר  ‰בנין  כל   ˙‡ ˘י‰רוס  ‰ו‡  ˙ור‰ 
מפני  חכמים  ˙˜נו  ‡בל  לבעלי‰,  ‰˜ור‰ 
ול‡  „מי‰   ˙‡ נו˙ן  ˘י‰י‰  ‰˘בים  ˙˜נ˙ 
‰פר˜,  בסוף  ‰זכיר  ו˘וב  ‰בנין".  יפסי„ 
ל‡  "‡ם  י‚  ב‰לכ‰  ‰לכו˙,  כמ‰  ב‰פס˜ 
לע˘ו˙  ‰‚זלן  ורˆ‰  ˜יימ˙  ‰‚זיל‰  ‰י˙‰ 
‰‚זיל‰  „מי  ו‰חזיר  מ‡ליו  וב‡  ˙˘וב‰ 
ממנו  מ˜בלים  ˘‡ין  ‰י‡  חכמים  ˙˜נ˙ 
ל˜רב  כ„י  לו  ומוחלין  ‡ו˙ו  עוזרין  ‡ל‡ 
‰מ˜בל  וכל  ‰˘בים  על  ‰י˘ר‰  ‰„רך 
נוח‰  חכמים  רוח  ‡ין  ‰‚זיל‰  „מי  ממנו 
ז‰  „בר  ‰זכיר  ל‡  למ‰  ויל"ע  ממנו". 
ל‰עיר  י˘  ועו„  מרי˘.  ˙˜נ˙  עם  ביח„ 
‰רמב"ם  ‰‡ריך  ‰˘בים  ˙˜נ˙  ל‚בי  „ר˜ 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב



תחילת פעולת היצר – 
מחסיר ה"מדה" מעט

לא תעשו עוול במשפט במדה במשקל 
ובמשורה. מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין 
צדק יהי' לכם
(יט, לה-לו)

ומשקלות  מדות  מצות  תוכן  לבאר  יש 

בעבודת האדם את קונו:

כל איש ישראל הוא בנו של מקום - "בנים 

אתם לה' אלקיכם" (ראה יד, א), ואם כן, האיך 

רצון  נגד  בחטא,  רח"ל  ליפול  יהודי  יכול 

השי"ת?

ואינו  במלאכתו,  הוא  אומן  שהיצר  אלא 

בא אל האדם ומציע לו למרוד בהקב"ה ח"ו, 

כי אם עושה מלאכתו אט אט. וכמאמר רז"ל 

היום  הרע,  יצר  של  אומנתו  "כך  ב):  קה,  (שבת 

אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, 

עד שאומר לו עבוד עבודה זרה".

ודבר זה נרמז בחטא מידות ומשקלות:

הוא  שהרי  ביושר,  האדם  נוהג  לכאורה 

המגיע  וליתן  למדוד  בכדי  במדה  מחזיק 

מן  מעט  ומנכה  מחסר  שהוא  אלא  לקונה, 

בשינוי  רשע  שאינו  לעצמו  ומדמה  המדה, 

את  כמעט  ונותן  מודד  הוא  שהרי  זה,  מועט 

המשקל הראוי.

באופן  היצר:  של  דרכו  הוא  זה  דרך  ועל 

פי  על  האדם  שיתנהג  הוא  מסכים  כללי 

שאילולא  והמצוות,  התורה  בדרך   – ה"מדה" 

לחשוב  שמסיתו  אלא  כלל,  לו  ישמע  לא  כן 

חסרה  ה"מדה"  תהי'  אם  משנה  זה  שאין 

מסוים  בדין  שהוא  כל  פרט  שמחסר  מעט, 

או בהנהגה פלונית, ובלבד שיש בידו "מדה", 

היינו שבאופן כללי הוא שומר תורה ומצוות.

היצר  של  דרכו  תחילת  רק  היא  שזו  אלא 

ולכן  ישורנה,  מי  ואחריתה  באדם,  לשלוט 

לשנות  שלא  תוקף  בכל  להלחם  האדם  על 

כל  על  ולהקפיד  נימא,  כמלא  ה"מדה"  מן 

בשלימות,  ערוך  והשולחן  התורה  הנהגות 

ללא כל חסרון.

מחובר לא בטל 
שלש שנים יהי' לכם ערלים, לא יאכל
(יט, כג)

ערלה  של  "נטיעה  מ"ו):  פ"א  (ערלה  שנינו 

ילקוט,  לא  זה  הרי  בנטיעות,  שנתערבו  כו', 

ואם לקט יעלה באחד ומאתים".

שהערלה  זמן  שכל  לפי  הוא  זה  דין  טעם 

באחד  גם  בטילה  אינה  לקרקע  מחוברת 

בכ"ז  (ראה  בטל"  לא  "מחובר  כי  ומאתים, 

"לא  לכתחילה  ולכן  שם).  בערלה  מפרשים 

ילקוט", כי הביטול נעשה רק לאחר הלקיטה, 

ו"אין מבטלין איסור לכתחילה".

ויש ללמוד הוראה מדין זה ע"ד הדרוש:

שהמיעוט  כולה  התורה  בכל  הוא  כלל 

שעם  מכיון  לשאול:  יש  וא"כ  ברוב.  בטל 

ישראל הם "המעט מכל העמים" (ואתחנן ז, ז), 

ולהיבטל  להתערב  שלא  בידם  כח  יש  האיך 

בתוך מדבר העמים?

בה'  הדבקים  "ואתם  נאמר  שע"ז  אלא 

ד).  ד,  (ואתחנן  היום"  כולכם  חיים  אלוקיכם 

תמיד  וקשורים  דבקים  ישראל  שעם  שמכיון 

א"א  ולכן  "מחובר",  בבחינת  ה"ה  בהקב"ה, 

הם  אלא  באומות,  ויתערבו  ח"ו  שיתבטלו 

(בלק  יתחשב"  לא  ובגוים  ישכון  לבדד  "עם 

כג, ט).

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת ח

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

אהבת ישרא
– שורש כ התורה

אהבת ישראל היא "כל התורה כולה" או רק "כלל גדול בתורה"? / איך ניתן להגיע לאהבת כל יהודי? / מדוע 
אהבת ישראל צריכה להתבטא דווקא בקירובו לתורה? / ומי נעלה יותר: יהודי או התורה?

עומק מצוות אהבת ישראל בדברי הלל הזקן ורבי עקיבא
‰ˆיווי "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" (פר˘˙נו יט, יח) ‰י‡ מן ‰מˆוו˙ ‰ח˘ובו˙ ו‰עי˜ריו˙ ביו˙ר 

ב˙ור‰, ועל מי„˙ ח˘יבו˙‰ מˆינו ˘ני מ‡מרי חז"ל:

‡. ‰לל ‰ז˜ן ‰ור‰ למי ˘נ˙‚ייר ‡ˆלו "„עלך סני לחברך ל‡ ˙עבי„, זו ‰י‡ כל ‰˙ור‰ 
כול‰ ו‡י„ך פירו˘‰" (˘ב˙ ל‡, ‡).

‚„ול  כלל  ז‰  ‡ומר  ע˜יב‡  רבי  כמוך,  לרעך  "ו‡‰ב˙  ˘נינו  (ע‰"פ)  כ‰נים  ב˙ור˙  ב. 
ב˙ור‰".

י˘ר‡ל  ˘מˆוו˙ ‡‰ב˙  נ‡מר  ˘ל ‰לל ‰ז˜ן  במ‡מרו  מז‰.  ז‰  ˘ונים  מ‡מרים ‡לו  ˘ני 
‡ינ‰ עו„ מˆוו‰ כללי˙, ‡ל‡ ‰י‡ ‰כלל ˘ל "כל ‰˙ור‰ כול‰" ו˘‡ר ‰˙ור‰ ‰י‡ ‰פרטים 
ו‰פירו˘ ˘ל כלל ז‰ (‡מנם, ר‡‰ ר˘"י ˘ם ˘בב' פירו˘יו נמנע מלפר˘ ˘‡‰ב˙ י˘ר‡ל כולל˙ ‡˙ ‰˙ור‰ 
זו  מˆוו‰  ˘‡מנם  מ˘מע  מכן,  ל‡חר  כמ‰ „ורו˙  ˘נ‡מרו  ע˜יב‡,  רבי  מ„ברי  ו‡ילו  כול‰), 

‰י‡ "כלל ‚„ול", ‡ך ‰י‡ ר˜ ‡ח„ מן ‰כללים ב˙ור‰.

וי˘ לעיין במ˘מעו˙ חילו˜ים ‡ל‰, ובפרט ˘‰ל‡ "‡לו ו‡לו „ברי ‡ל˜ים חיים" (עירובין 
י‚, ב), וממיל‡ י˘ למˆו‡ כיˆ„ ˘˙י „ר˘ו˙ ‡לו נכונו˙ ‰מ‰, ומ˘ולבו˙ זו בזו.

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



טלקראת שבת

אהבת ישראל דווקא בקירוב לתורה?
נוסף על מ‰ ˘‰‚„יר ‰לל ‰ז˜ן ‡˙ מˆוו˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל כ"כל ‰˙ור‰ כול‰", מˆינו ‚ם 
˘נ˙ן ‰„רכ‰ כיˆ„ מ˜יימים ‡˙ מˆוו˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל: "‰לל ‡ומר ‰וי מ˙למי„יו ˘ל ‡‰רן, 

‡ו‰ב ˘לום ורו„ף ˘לום, ‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙ ומ˜רבן ל˙ור‰" (‡בו˙ פ"‡ מי"ב).

˘י˘  ולוו„‡  פרטיו,  בכל  לו  ל„‡ו‚  מ˙עוררים  י‰ו„י  ‡ו‰בים  כ‡˘ר  ‰ל‡  ל˙מו‰:  וי˘ 
מ˙בט‡˙  ˘‡‰ב˙ ‰בריו˙  מ„‚י˘ ‰לל ‰ז˜ן  ומ„וע  ו‰רוחניים,  כל ˆרכיו ‰‚˘מיים  לו ‡˙ 

„וו˜‡ ב"ומ˜רבן ל˙ור‰"?

י˘ר‡ל  ‡‰ב˙  מˆוו˙  ˘מ‰ו˙  לב),  (פר˜  ‰˙ני‡  בספר  ‰מבו‡ר  לפי  מ˙חז˜˙  זו  ˙מי‰‰ 
ו‰נ˘מו˙  ‰‚וף,  ול‡  ‰נ˘מ‰  ‰ו‡  ‰עי˜ר  כי  ממ˘,  ‡חיו  ‰ו‡  וי‰ו„י  י‰ו„י  ˘כל  מ‰  ‰י‡ 
נפ˘ם  ˘ור˘  מˆ„  ממ˘  ‡חים  י˘ר‡ל  כל  נ˜ר‡ו  ולכן  לכולנ‰,  ‡ח„  ו‡ב  מ˙‡ימו˙  "כולן 

ב‰' ‡ח„".

כלל  ˙לוי'  ו‡ינ‰  מˆבו ‰רוחני ‰נעל‰,  מחמ˙  לי‰ו„י ‡ינ‰  ˘‰‡‰ב‰  מז‰ ‰ו‡  ו‰עול‰ 
"לכל  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰‡‰ב‰  וממיל‡  ‰‡לו˜י˙,  נ˘מ˙ו  מחמ˙  ‡ל‡   ,'‰ בעבו„˙  ב„ר‚˙ו 
נפ˘ מי˘ר‡ל למ‚„ול וע„ ˜טן", ובל˘ונו ˘ל כ"˜ מורנו ‰רב ‰מ‚י„ ממעזריט˘ נ"ע ˘י˘ 

ל‡‰וב "ר˘ע ‚מור כמו ˆ„י˜ ‚מור" (‰וב‡ בספר ‰˘יחו˙ ‰'˘"˙ עמ' 177).

ו‡ם כן, מ„וע ‡‰ב˙ י˘ר‡ל מ˙בט‡˙ „וו˜‡ ב˜ירובו ל˙ור‰?

˘מפר˘  ˘ם,  ב˙ני‡  „בריו  ב‰מ˘ך  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  „ברי  כלפי  ‚ם  נ˘‡ל˙  זו  ו˜ו˘י‡ 
‰רחו˜ים  ˘‡ף  "לומר  ל˙ור‰:  ב˜ירוב  ‰י‡  ‰‡‰ב‰  ˘עי˜ר  ומ„‚י˘  ‰ז˜ן,  ‰לל  „ברי   ˙‡
ל˜רבן  יוכל  ו‡ולי  ‰‡י  וכולי  ‡‰ב‰,  עבו˙ו˙  בחבלי  למ˘כן  ˆריך   .  . ועבו„˙ו   '‰ מ˙ור˙ 
ל˙ור‰ ועבו„˙ ‰'", ו‰יינו ˘‰עי˜ר ‰ו‡ ל˜רבן ל˙ור‰ ומˆוו˙י'. ו‡ף ˘מסיים ˘ם ˘‚ם ‡ם 
מ˘מע  מ˜ום  מכל  ריעים",  מˆוו˙ ‡‰ב˙  ˘כר  "ל‡ ‰פסי„  מ˜ום  מכל  ל˜רבם,  ל‡ ‰ˆליח 

˘לכ˙חיל‰ ‰‡‰ב‰ ‰י‡ „וו˜‡ ב˜ירוב ל˙ור‰ ומˆוו˙י'.

ו‰„ברים ˙מו‰ים ביו˙ר: כיˆ„ י˙כן ˘מי„ ל‡חר ˘מ„‚י˘ ˘מˆוו˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל נעוˆ‰ 
˘מˆוו˙  ומב‡ר  ממ˘יך  בפועל,  ‰נ‰‚˙ם  על  ‰בט  לל‡  ממ˘",  "‡חים  י˘ר‡ל  בני  ב‰יו˙ 

‰‡‰ב‰ מ˙בט‡˙ במ‰ ˘מ˜רב ‡˙ חבירו ל˙ור‰ ומˆוו˙ „ו˜‡?

מי נעלה יותר – ישראל או התורה?
בני  יחס   ˙‡ ולב‡ר  ל‰˜„ים  י˘  נכון,  ‡ל  י˘ר‡ל  ‡‰ב˙  מˆוו˙  מ‰ו˙   ˙‡ לב‡ר  בכ„י 

י˘ר‡ל ו‰˙ור‰, ‡יז‰ מ‰ם נעל‰ יו˙ר.

˘˜„מו  „ברים  כמ‰  מונ‰  לסופו)  ˜רוב  פי"„  ˙„ב‡"ר   .„ פ"‡,  רב‰  (בר‡˘י˙  ‰מ„ר˘  ‰נ‰,  כי 
י˘ר‡ל  ˘בני  ומ˘מע  „בר",  לכל  ˜„מ‰  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘"מח˘ב˙ן  ומסיים  ‰עולם,  לברי‡˙ 

נעלים מן ‰˙ור‰.

לקראת שבת יב

במעל˙ו ‰‡מי˙י˙, ויוכר על ‰˘ני כיˆ„ ‰ו‡ ‡ח„ מ‡ו˙ם ‡לו ˘מ‡וח„ים בבור‡ י˙'.

מעל˙ו  ב‡‰  כך  י„י  על  ˘ר˜  מכיוון  ל˙ור‰",  ל"מ˜רבן  מבי‡‰  ‰‡‰ב‰  מˆוו˙  ולכן 
‰עˆמי˙ ˘ל ‰י‰ו„י, ˘‰ו‡ מרומם מן ‰˙ור‰, לי„י ‚ילוי. וכ‡˘ר מעל˙ נ˘מ˙ו מור‚˘˙ ‚ם 
בעולם ‰ז‰, נע˘י˙ ‰‡‰ב‰ ב˘לימו˙, ונר‚˘ים ב‡מ˙ ‰˘לום ו‰‡ח„ו˙ בין י‰ו„י לחבירו.

התורה ניתנה לגלות יוקר ומעלת בני ישראל
ומע˙‰ יובנו מ‡מרי‰ם ˘ל ‰לל ‰ז˜ן ו˘ל רבי ע˜יב‡, ו‰˙יווך ביני‰ם:

מו‚בל˙  זו ‰י‡  ו‡‰ב‰  ב‚וף,  נ˘מ‰  ˘‰ו‡  כפי  לי‰ו„י  כלפי ‰‡‰ב‰  מ„בר  ע˜יב‡  רבי 
כל  ל‡ ‡מר "ז‰ו  ולכן  זו.  למˆוו‰  ו‰סיי‚ים ‰˘ייכים  עם ‰‰‚„רו˙  ב˙ור‰  מˆוו‰  ב‰יו˙‰ 
‰˙ור‰ כול‰", כי ‡ז ‰י' ל‡‰ב˙ י˘ר‡ל „ין כמו פי˜וח נפ˘ ˘„וח‰ ‡˙ כל ‰˙ור‰ כול‰, 

וז‰ ‡ינו.

ומ˘ום כך, ‰‚„יר ‡˙ ‰מˆוו‰ ר˜ כ"כלל ‚„ול ב˙ור‰", מˆוו‰ ‚„ול‰ ועי˜רי˙ ˘כולל˙ 
‰רב‰ פרטים ומˆוו˙ פרטיו˙, ו‰י‡ ˆריכ‰ ל‰יע˘ו˙ על פי כללי ו‚„רי ‰˙ור‰.

ולעומ˙ ז‡˙, ‰לל ‰ז˜ן מ„בר על ‡‰ב˙ בני י˘ר‡ל כפי ˘מביטים עלי‰ם מˆ„ ˘ור˘ם 
 ˙‡ ל‚לו˙  ר˜  נוע„‰  ‰˙ור‰  מ‰ו˙  וכל  ל˙ור‰",  ˜„מו  ˘"י˘ר‡ל  ‰יכן  ‰נעל‰,  ומ˜ורם 

מעל˙ם ‰‡מי˙י˙ ו‡˙ ‰˙˜˘רו˙ם ב‰˘י"˙, ˘למעל‰ מן ‰˙ור‰.

ו‰˙˜˘רו˙ם  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  מ‰ו˙ם ‰‡מי˙י˙  ב‡‰  י˘ר‡ל  מˆוו˙ ‡‰ב˙  ˘ע"י  ומכיוון 
כול‰ – ‚ילוי  כל ‰˙ור‰  ˘ל  י˘ר‡ל ‰י‡ ‰עי˜ר  מˆוו˙ ‡‰ב˙  ממיל‡  לי„י ‚ילוי,  ב‰˘י"˙ 
בני  ˘ל  מעל˙ם   ˙‡ ל‚לו˙  כיˆ„  ‰פרטים  ‰ם  ‰˙ור‰  מˆוו˙  כל  ו˘‡ר  י˘ר‡ל,  בני  מעל˙ 

י˘ר‡ל בפועל.



י‡לקראת שבת

וממיל‡, ב‡‰ב‰ זו ‡ין ל‰ביט כלל על מˆבו ‰רוחני ˘ל ‰י‰ו„י ‰‡‰וב, ‡ם ‰ו‡ ˆ„י˜ 
‡ו י‰ו„י פ˘וט, ‡ו ‡פילו מ‡ל‰ "‰רחו˜ים מ˙ור˙ ‰' ועבו„˙ו". ו‚ם ‡ין ל‰ב„יל ב‡‰ב‰ זו 
בין „‡‚‰ לˆרכיו ‰רוחניים ‡ו ל‡ל‰ ‰‚˘מיים, ˘כן ‡‰ב‰ זו ‰י‡ ‡‰ב‰ ‰נובע˙ מז‰ ˘‚ם 

‰י‰ו„י ‰˘ני ˜˘ור "ב‰' ‡ח„", וי˘ ל„‡ו‚ לכל ‰ˆטרכויו˙יו לל‡ ˘ום ˙נ‡ים ו‰‚בלו˙.

ו˜יום  ‰˙ור‰  לימו„   ˙‡ ˆריכ‰  ˘‰י‡  ב‡ופן  למט‰,  יר„‰  ‰נ˘מ‰  ‰ל‡  ˘ני,  מˆ„  ב. 
לכל  ‚ם ‰‡‰ב‰  וממיל‡  בעולם ‰ז‰,  ‚ם  ב‚לוי  ˙‰י'  ב‰˘י"˙  ˘‰„בי˜ו˙  ב˘ביל  ‰מˆוו˙ 

י‰ו„י נע˘י˙ מˆוו‰ ב˙ור‰, וי˘ ב‰ ‰‚בלו˙ וסיי‚ים כפי ˘‰˙ור‰ ˜ובע˙.

‡סור לעבור על ‡יסור ˙ור‰ ב˘ביל לסייע לזול˙, ו‡פילו כ‡˘ר מ˜רבים י‰ו„י ל˙ור‰, 
‰לל  ˘„יי˜  וכפי  ‡ˆלו,  י˙˜בלו  ˘‰„ברים  בכ„י  ‰˙ור‰  „יני   ˙‡ עבורו  ל˘נו˙  ‡סור  ‰רי 
˘ל‡  מ‡ו„  ל‰יז‰ר  י˘  ˘כן  ‡לי‰ם",  ‰˙ור‰   ˙‡ "ומ˜רב  ול‡  ל˙ור‰",  "ומ˜רבן  לומר 
מוכן  ‡ינו  ‰זול˙  כ‡˘ר  ו‚ם  י˘ר‡ל.  בני  ˜ירוב  ב˘ביל  וב˙ור‰  ב‰לכ‰  עניין  ˘ום  ל˘נו˙ 
‰ם  וכך  כך  לו:  ‡ומרים  ‡ל‡  ‰‡סור,   ˙‡ ב‡זניו  ל‰˙יר  ‡סור  ‰˙ור‰,  כל  ל˜יום  ע„יין 
„ברי ‰˙ור‰ ו‰‰לכ‰, ומכיוון ˘‡ינך ‡וחז ע„יין ב˜יום כל ‰מˆוו˙, עליך ל‰˙חיל במˆוו‰ 

פלוני˙, וכך ˙לך מחיל ‡ל חיל ע„ ל˜יום מו˘לם ˘ל כל ‰˙ור‰.

י‰ו„ים  ‡פילו  י˘  ‰˙ור‰,  ממˆוו˙  חל˜  ˘‰י‡  כפי  י˘ר‡ל  ‡‰ב˙  מˆו˙  ˘מˆ„  וע„ 
˘ם  ˙ני‡  ור‡‰   .‡ ˘ב˙ ˜טז,  כב.  (˙‰לים ˜לט,  ˘נ‡˙ים"  ˘נ‡‰  ל‡ו‰בם", ‡ל‡ "˙כלי˙  ˘"‡סור 

‰‰‚בלו˙ בז‰) רח"ל.

"מקרבן לתורה" מגלה את שלימות האהבה
ומע˙‰ יובן עומ˜ מ‡מר ‰לל ‰ז˜ן "‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙ ומ˜רבן ל˙ור‰":

˘˜˘ר  ל‰˜ב"‰,  נ˘מ˙ם  בין  י˘ר‡ל ‰י‡ ‰˜˘ר  ˘ל  ˘מעל˙ם ‰עˆמי˙  למעל‰  נ˙ב‡ר 
ז‰ נעל‰ מן ‰˙ור‰. ‡מנם מעל˙ ‰‡„ם ˘"י˘ר‡ל ‰ו‡" ‡י ‡פ˘ר ל‰ ˘˙י˘‡ר נפר„˙ מן 
‰˙ור‰ ומˆוו˙י', ‡ל‡ ˜˘ר ז‰ מבי‡ ‡˙ ‰‡„ם ˘בסופו ˘ל „בר י˜יים ‡˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙. 
וז‡˙, מ˘ום ˘למט‰ בעולם ‰ז‰, ‰˜˘ר בין י˘ר‡ל ל‰˜ב"‰ ˆריך ל‰יו˙ ב‡מˆעו˙ ‰˙ור‰ 

„וו˜‡.

לל‡  ˘ור˘ ‰י‰ו„י ‰י‡ ‡‰ב‰  מˆ„  י˘ר‡ל  י˘ר‡ל: ‡‰ב˙  במˆוו˙ ‡‰ב˙  ‚ם  וכן ‰ו‡ 
˙נ‡ים ו‰‚בלו˙ כלל. ‰ל‡ כל י‰ו„י ‰ו‡ מ‡וח„ עם ‰בור‡ י˙' ו‰ו‡ "‡ח ממ˘" ˘ל ˘‡ר 

בני י˘ר‡ל, ו‡יך ‡פ˘ר ˘ל‡ ל‡ו‰בו?

‡מנם, בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ‡ין מעל˙ו זו ˘ל ‰י‰ו„י ניכר˙, ולכן, ‡ף ˘מ˙בוננים במעל˙ו 
˘ל ‰˘ני  מעל˙ו  כי  מוח˘י,  וב‡ופן  כר‡וי  נר‚˘˙  זו  ו‡ו‰בים ‡ו˙ו, ‡ין ‡‰ב‰  ‰‡מי˙י˙ 
‡ינ‰ מור‚˘˙. ולכן, ‚ם ל‡חרי ˘‰‡„ם ‡ו‰ב כל י‰ו„י, ל‡ יס˙פ˜ ב‡‰ב‰ זו לב„‰, ‡ל‡ 
י˘˙„ל ˘מעל˙ ‰י‰ו„י – מ‰ ˘‰ו‡ ˜˘ור עם ‰˜ב"‰ - ˙בו‡ לי„י ‚ילוי ‚ם ב‰יו˙ו נ˘מ‰ 
ב‚וף, ע"י ˘‰ו‡ מ˙נ‰‚ ב‚לוי על פי ‰˙ור‰ ומˆוו˙י', כי ר˜ ‡ז י‰י' ‡פ˘ר לחו˘ ב˘לימו˙ 

לקראת שבת י

 (‡ ע‚,  ח"‚  ז‰ר  ור‡‰  ב˘ם ‰ז‰ר.  (ועו„)   ‡ מו,  נˆבים  ˙ור‰  בל˜וטי  (כן ‡י˙‡  בז‰ר  ומ‡י„ך, ‡מרו 
מרוממ˙  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  מובן  ומכך  ב˜וב"‰",  ו‡וריי˙‡  ב‡וריי˙‡  מ˙˜˘ר‡ין  ˘"י˘ר‡ל 

מבני י˘ר‡ל, ור˜ על י„י ‰‰˙חברו˙ ב˙ור‰ יכולים בני י˘ר‡ל ל‰˙˜˘ר ב‰˘י"˙.

‡יך  בין  ‰פר˘  ˘י˘   („ טז,   ˘"‰˘ ˙ור‰  (ל˜וטי  בס‰"˜  בי‡רו  ‡לו,  חז"ל  מ‡מרי  וב˙יווך 
˘‰„ברים ‰ם ב˘ר˘ם לבין ‡יך ˘‰ם בפועל בעולם ‰ז‰. ב˘ר˘ ‰„ברים, ‰נ‰ בני י˘ר‡ל 
‡כן נעלים מן ‰˙ור‰, ‡ך ‰נ˘מ‰ למט‰ ‡ינ‰ כפי ˘‰י‡ למעל‰, ‡ל‡ נˆטמˆמ‰ ונ˙לב˘‰ 
ובכ„י  ממנ‰.  נעלי˙  ‰˙ור‰  ‰רי  ‰‚˘מי,  ‰ז‰  בעולם  ˘‰י‡  ‡יך  ובמˆב‰  ‚˘מי,  ב‚וף 

ל‰˙חבר ב˜ב"‰ ˆריכ‰ ‰י‡ ‡˙ ‡מˆעו˙ ‰˙ור‰ ˘על י„‰ ‰י‡ מ˙˜˘ר˙ ב‰˘י"˙.

ב˘פל ‰מ„רי‚‰,  רח"ל  נמˆ‡  י‰ו„י, ‚ם ‡ם  ˙מי„  נו˙ר  ˘י‰ו„י  מˆ„ ‡ח„,  מˆינו  ולכן, 
נ˘מ˙  ˘ל  ˘‰˜˘ר  מ˘ום  וז‡˙   .(‡ מ„,  (סנ‰„רין  ‰ו‡"  י˘ר‡ל  ˘חט‡  ‡ע"פ   .  . ו"י˘ר‡ל 
בלימו„  ‰י‰ו„י  בעבו„˙  ˙לוי  ו‡ינו  ‰˙ור‰,  מן  למעל‰  ‰ו‡  ב˘ור˘ו  ‰˜ב"‰  ‡ל  ‰י‰ו„י 

‰˙ור‰ ו˜יום מˆוו˙י'.

„וו˜‡  ‰י‡  ב‰˘י"˙  ‰נ˘מ‰  ˘ל  ‰˙˜˘רו˙‰  ‰‚˘מי  ‰ז‰  ˘בעולם  מכיון  מ‡י„ך,  ‡בל 
ו"י˘ר‡ל ‰ו‡"  ב˘ר˘ו ‡ל ‰˘י"˙  ˘‰ו‡ ˜˘ור  ˘ל ‰י‰ו„י  זו  מעל˙‰  לכן  י„י ‰˙ור‰,  על 
‡ינ‰ יכול‰ לי˘‡ר כענין בפני עˆמו בלי ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙. ולכן מˆינו ˘כל י‰ו„י "בוו„‡י 
˘יחו˙  ל˜וטי  ב‡רוכ‰  ור‡‰  ס"‚.  פ"„  ל‡„מו"ר ‰ז˜ן   ˙"˙ פל"ט. ‰ל'  סוף  (˙ני‡  לע˘ו˙ ˙˘וב‰"  סופו 
חי"‡ ב˙חיל˙ו), כי בעולם ‰ז‰ ‰˜˘ר בין י˘ר‡ל ל‰˜ב"‰ ‰ו‡ על י„י ‰˙˘וב‰ ו˜יום ‰˙ור‰ 

ומˆוו˙י' כר‡וי. 

ונמˆ‡ ˘‰נ˘מ‰ כפי ˘‰י‡ למט‰ ב‚וף ‚˘מי, ‰רי ב‚לוי ‰י‡ נחו˙‰ מן ‰˙ור‰, ור˜ על 
י„י ˘עוס˜˙ ב˙ור‰ מ˙‚ל‰ ‰˙˜˘רו˙‰ ‰עˆמי˙ ב‰˘י"˙.

אהבה ללא גבול או מצווה עם גדרים וסייגים?
בעולם  ˘‰ן  וכפי  מן ‰˙ור‰,  למעל‰  ב˘ר˘ן  י˘ר‡ל:  בנ˘מו˙  מˆבים  ˘ני  ˘י˘  מכיוון 
י˘  י˘ר‡ל  ‡‰ב˙  במˆוו˙  ‚ם  ‰נ‰  ב‰˘י"˙,  ל‰˙˜˘ר  בכ„י  ל˙ור‰  ˘ז˜ו˜ו˙  ‰‚˘מי  ‰ז‰ 

˘ני עניינים ‰פכיים:

ב˙ני‡  וכמבו‡ר  ב˘ור˘ ‰נ˘מו˙,  ˘‰י‡  כפי  מ‰‡ח„ו˙  נובע˙  ומ‰ו˙ ‰‡‰ב‰  עˆם   .‡
לעˆמו,  נפר„  ˘כל ‡ח„ ‰ו‡  מˆ„ ‰‚וף,  ב‡ים  י‰ו„ים  בין  ˘‰חילו˜ים  ב‡ריכו˙,  לב)  (פר˜ 

‡ך על י„י ˘מ˘ימים "‚ופם עי˜ר ונפ˘ם טפל‰", ומ˙בוננים בכך ˘"‰נפ˘ ו‰רוח מי יו„ע 
‚„ול˙ן ומעל˙ן ב˘ר˘ן ומ˜ורן ב‡ל˜ים חיים", ובכך ˘"כולן מ˙‡ימו˙ ו‡ב ‡ח„ לכולנ‰", 
‰נ‰ ‡ז יכולים "לבו‡ לי„י מˆוו˙ ו‡‰ב˙ לרעך כמוך לכל נפ˘ מי˘ר‡ל למ‚„ול וע„ ˜טן".

ונמˆ‡ ˘יסו„ ‰‡‰ב‰ ‰ו‡ ‰˜˘ר בין ˘ר˘ ‰נ˘מ‰ ל"‡ל˜ים חיים". ו‰רי, כמו ˘נ˙ב‡ר 
לעיל, ˜˘ר ז‰ בין ‰נ˘מ‰ ל‰˜ב"‰ ‰ו‡ למעל‰ מן ‰˙ור‰ ו‡ינו ˙לוי במ„רי‚˙ ‰‡„ם, ‡ל‡ 

"כולן מ˙‡ימו˙".


