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כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ‡˘ר   - ל˘מ‰  ‰ר‡וי'  ‰˘כל‰  ‰י‡ 
ו‡ז  ל"בכן",  נסיון,  לי„י  ב‡  ‰„בר 

ממל‡ ‡˙ ˘ליחו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰.

מ˜יים ‡˙ ‰˘ליחו˙  וכ‡˘ר רו‡ים̆ 
במע˘‰ בפועל ממ˘, ‰רי ל‡ זו בלב„ 
‡ל‡  ב˘לימו˙,  ‰ו‡  ‰מע˘‰  ˘כח 
˘ז‰ו   ‰˜„ˆ‰ למעל˙  ˘בנו‚ע  כמו 
˘עי"ז  מ˙ח˙י˙ו  ‰בנין  ‰‚ב‰˙  כמ˘ל 
מעלים ‡˙ כל ‰בנין ע„ לחב"„ בנפ˘, 

וע‡כו"כ כח ‰‡מונ‰.

˘‰כוונ‰  לי„ע  ˆריך  ‡עפ"כ,  ‡בל 
ב"„רך  לילך  לו  ˘‡ומרים  בכך 
‡ו˙ו,  ליי‚ע  כ„י  ל‡  ‰י‡,  ‡רוכ‰", 
ביחס  ˜ˆר‰"  "„רך  ˘זו‰י  ב‚לל  ‡ל‡ 

למילוי ˘ליחו˙ו.

בחמ˘ „˜ו˙ ל‡ 
נע˘‰ ˆ„י˜ ‚מור!

˘ל  ‰˘ער"  ב"„ף  נ‡מר  ז‰  ועל 
ספר ‰˙ני‡ –"מיוס„ על פסו˜ כי ˜רוב 
‡רוכ‰  ב„רך   .  . מ‡ו„  ‰„בר  ‡ליך 

ו˜ˆר‰ בעז‰"י":

˘˙ובעים  ˘כיון  לח˘וב  ‡ין 
ב‡ופן  י‰י'  ‰˙ור‰  פנימיו˙  ˘לימו„ 
‰מובן ב˘כל ˘ל ‰‚וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙, 

‰רי ז‰ „בר בל˙י ‡פ˘רי, כי ‡ם ליחי„י 

ל„ע˙  ˆריכים  ‡ל‡  בלב„,  ס‚ול‰ 

˜רוב  כי  פסו˜  על  "מיוס„  ז‰  ˘ענין 

˘"‰˙ור‰  וכיון  מ‡ו„",  ‰„בר  ‡ליך 

ז‰  ‰רי  ב˙ני‡),  (כמוב‡  נˆחי˙"  ‰י‡ 

נ‡מר על כל ‰„ורו˙ ועל כל ‰מ˜ומו˙ 

ולכל ‡ח„ מי˘ר‡ל בפרט.

ל˜וו˙  ˘‡ין  לב‡ר,  וממ˘יך 

כעבור  ‰נ‰  ‰ספר,   ˙‡ יפ˙ח  ˘כ‡˘ר 

 .  . ‚מור  ˆ„י˜  כבר  י‰י'  „˜ו˙  חמ˘ 

‡ומרים  ‡ל‡  לי˘ון;  לילך  כבר  ויכול 

‡רוכ‰",  "„רך  ˘זו‰י  ל„ע˙  עליך  לו: 

‡בל ב‡מ˙ ‰רי זו "„רך ˜ˆר‰" למילוי 

 ˙‡ לו  י˘  זו  ˘ב„רך  כיון  ˘ליחו˙ו, 

˘י‰י'  עוזרו"  ˘"‰˜ב"‰  ‰"בעז‰"י", 

ובמ„ו˙  במע˘‰  ר˜  ל‡  ‰˘לם  ‡„ם 

˘בנפ˘,  בחב"„  ‚ם  ‡ל‡  ח‚"˙, 

כך,  „˙ור‰,  ונס˙ר  „˙ור‰  נ‚ל‰  ע"י 

עם ‰˜ב"‰ ‰י‡  ˘‡מי˙י˙ ‰‰˙‡ח„ו˙ 

"ב„רך ‡רוכ‰ ו˜ˆר‰".

‰ענין  כללו˙  ב˘לימו˙  נע˘‰  ו‡ז 

ומז‰  לע˘ו˙ם",  "‰יום   – „"לע˘ו˙ו" 

מ˘יח  בבי‡˙  ˘כרם",  "ל˜בל  ב‡ים 

ˆ„˜נו, ב˜רוב ממ˘.

(י"ט כסלו ˙˘י"ט)

בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

וז‰ו "ל‡ מˆ‡ ‰˜ב"‰ כלי מחזי˜ ברכ‰ לי˘ר‡ל ‡ל‡ ‰˘לום" - "˘לום בפמלי‡ ˘ל 
מעל‰ ובפמלי‡ ˘ל מט‰".

‰˜„מ˙ ˙פיל‰ לעבו„‰ זו
מחזי˜  "כלי  ˘ז‰ו  ‰ב‰מי˙,  ונפ˘  ל‚וף  ‰‡ל˜י˙  נפ˘  בין  ‰˘לום  ענין  לפעול  כ„י 

ברכ‰ לי˘ר‡ל" - ‰נ‰ על ז‰ י˘נו ענין עבו„˙ ‰˙פל‰:

˘ב‰ן  ‰‡מˆעיו˙  ברכו˙  בי"ב  ‰עמי„‰,  ב˙פל˙  ˆרכיו  ב˜˘˙  ‰י‡  ‰˙פל‰  עי˜ר 
"מברך  י˘ר‡ל",  עמו  חולי  רופ‡   '‰  ‰˙‡ "ברוך  ‰˜ב"‰:  ˘ל  ברכ˙ו  ‰‡„ם  מב˜˘ 

‰˘נים", וכיו"ב, וב‡ופן ˘י‰י' "כלי מחזי˜ ברכ‰".

˘זו‰י ‰עבו„‰  ב‡מ˙",  ל‰יו˙ "י˜ר‡ו‰ו  לכל ˜ור‡יו" - ˆריך  ˘י‰י' "˜רוב ‰'  וכ„י 
„˜רי‡˙ ˘מע, "ו‡‰ב˙ ‚ו' בכל לבבך", "ב˘ני יˆריך", ‰יינו, לע˘ו˙ ˘לום בין ‰יˆ"ט 
בכל  ‚ם  ו‡ח„ו˙,  חיבור  ‰˘לום,  ענין  לפעול  עי"ז  ‡ל‡  בכך,  ל‰ס˙פ˜  ול‡  ליˆ‰"ר, 
‰כחו˙ וכל ‰ניˆוˆו˙ ˘בחל˜ו בעולם - ˘ז‰ו"ע "בכל מ‡„ך", "בכל ממונך" - ˘כולם 

י˙‡ח„ו ב"‰' ‡ח„".

ענין ‰˙פל‰  נע˘‰  - ‡זי  ע"י ‰עבו„‰ „˜"˘  ב‡מ˙"  י˘נו ‰ענין „"י˜ר‡ו‰ו  וכ‡˘ר 
(ב˜˘˙ ברכ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ על כל ˆרכי ‰‡„ם) ב‡ופן ˘ל "כלי מחזי˜ ברכ‰".

(י"ט כסלו ˙˘י"ט)

ל‡ ל‰יו˙ 'חסי„ בורח'...
ל‰יו˙  ˆריך  ‰˙ור‰  פנימיו˙  לימו„ 

לנפ˘  ר˜  ל‡  מובן  ˘י‰י'  ב‡ופן 

במ˘לים  ז‡˙  ל‰סביר  ‡ל‡  ‰‡ל˜י˙, 

ל˘כל  ‚ם  מובנים  ˘י‰יו  ו‰סברים 

‰‡נו˘י,

‰מבי‡  לימו„  ל‰יו˙  ˆריך  וכמו"כ 

מ‡מרים  ללמו„  ר˜  ל‡  מע˘‰:  לי„י 

כך,  "בכן",  לל‡  בלב„,  ˘כליים 

˘כ‡˘ר ב‡ לי„י פועל ‡זי ברח ‰חסי„ 

מי  עם  ו‡ין   .  . ‡וט˘ָ‡˜")  ("חסי„ 

ב˙נוע‰  עמ„  ‰˙פל‰  ב˘ע˙  ל„בר; 

˘ל „בי˜ו˙, ‡בל כ‡˘ר רוˆים ל˘לוח 
לסייע  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ב˘ליחו˙ו  ‡ו˙ו 
לי‰ו„י וכיו"ב, ‡זי מ˙חמ˜ ב˙חבולו˙ 
ל„בר,  מי  עם  ˘‡ין  וטוען  וערמומיו˙ 
עˆמו,  על  בעל-‰בי˙  ˘‡ינו  מ‡חר 
‡ל‡ ‰ו‡ ˙ח˙ ‰בעלו˙ ˘ל ‰יˆר, נפ˘ 
‡ל‡   – בעולם  וחל˜ו  ו‰‚וף  ‰ב‰מי˙ 
˘ל  ב‡ופן  י‰י'  ˘‰לימו„  ‰י‡  ‰כוונ‰ 
"בכן" בפועל, ‰יינו, ˘מענין ‰‰˘כל‰ 

יומ˘ך בעבו„˙ ‰',

‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ˘מב‡ר  וכפי 
כבעל  חכם  ˘"‡ין  ˘יחו˙  בכמ‰ 
‰נסיון", כלומר, מ˙י יו„עים ˘‰˘כל‰ 



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

נ‡מר  ועלי'  ממ˘",  ממעל  ‡ל˜‰  "חל˜  ‰י‡   - ‰‡ל˜י˙  נפ˘  ‰פכיים:  ענינים  ˘ני  ‰ם 
בלב„;  ו˜„ו˘‰  ט‰ר‰  ˘ענינ‰ ‡ינו ‡ל‡  כך  לפניו",  עמ„˙י  י˘ר‡ל ‡˘ר  ‰' ‡ל˜י  "חי 
בלב„,  ענינים ‚˘מיים  ל‰ ‡ל‡  ˘‡ין  ב‰מ‰  כמו  כן ‰י‡ -  כ˘מ‰  נפ˘ ‰ב‰מי˙ -  ו‡ילו 
בחינ˙  עיניך",  ר‡ו  "‚למי  נ‡מר  עליו  מנפ˘ ‰ב‰מי˙,  ‚ם  למט‰  ˘‰ו‡  וע‡כו"כ ‰‚וף, 

„ומם, ו‡פילו "י˙ו˘ ˜„מך".

ובכוח ‰מפלי‡ לע˘ו˙ - מ˜˘רים ˘ני ‰פכים ‡לו.

לפעול  בז‰, ‡ל‡  ז‰  ˘לוחמים  נפר„ים  ˘ני „ברים  ˘י˘‡רו  ל‡   - בז‰ ‰י‡  ו‰כוונ‰   
‡ח„ו˙  ˘ל  ענין  פועל  ˘י‰ו„י  ועי"ז  ו‰‚וף;  ‰ב‰מי˙  לנפ˘  ‰‡ל˜י˙  נפ˘  בין  ‡ח„ו˙ 
‡ח„  "‚וי  ˘ל  ˙פ˜י„ו  ˘ז‰ו  בעולם,  ‡ח„ו˙  ולפעול  ל‰מ˘יך  ביכל˙ו  י˘  בעˆמו, 
ב‡רı", ˘‚ם בענינים ‡רˆיים ממ˘יכים ‡ח„ו˙ (כפי ˘מפר˘ רבינו ‰ז˜ן, בעל ‰˘מח‰, 

ב‡‚‰"˜).

כיˆ„ ‰י‡ ‰„רך לפעול ‡ח„ו˙ ו˘לום בין 
נפ˘ ‰‡ל˜י˙ ונפ˘ ‰ב‰מי˙?

ענין ז‰ ‡ינו יכול ל‰יו˙ ע"י ‰‚בר˙ ‰חומר על ‰ˆור‰ - „כיון ˘נפ˘ ‰‡ל˜י˙ ‡פילו 
ב‡ופן  ‰י‡  ˘‰נ‰‚˙ו  ‡ל˜‰,  חל˜  ל‰יו˙‰  י˙'",  ‡˙ו  ב‡מנ‰  ‰י˙‰  ‰חט‡  "ב˘ע˙ 
„"מ‡ריך ‡פי' ו‚בי „ילי'", ‰יינו, ˘סוכ"ס מנˆח וממל‡ כל עניניו, ‰רי מובן, ˘ל‡ י˙כן 

˘יוכל ל‰יו˙ ענין ‰˘לום ב‡ופן ˘נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˙˙נ‰‚ כרˆונ‰;

על  על ‰חומר, ‰רוח  ˘˙‰י' ‰‚בר˙ ‰ˆור‰  ענין ‰˘לום ‰י‡ -  לפעול  ‰„רך ‰יחי„‰ 
‰‚˘ם, ונפ˘ ‰‡ל˜י˙ על נפ˘ ‰ב‰מי˙.

˘‚ם  כיון  לנפ˘ ‰‡לו˜י˙,  ˘יסכימו  ו‰‚וף  נפ˘ ‰ב‰מי˙  על  לפעול  ˘יכולים  ו‰יינו, 
וב‚לו˙,  במ‡סר  נמˆ‡  ˘‰ניˆוı ‰‡לו˜י  ניˆוı ‡לו˜י, ‡ל‡  י˘נו  ו‰‚וף  בנפ˘ ‰ב‰מי˙ 
 ıוכ‡˘ר נפ˘ ‰‡לו˜י˙ מנ‰ל˙ מלחמ‰ עמ‰ם, ‰רי ‰י‡ מבטל˙ ‡˙ ‰מ‡סר, כך, ˘‰ניˆו

‰‡לו˜י ˘ב‚וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙ יוˆ‡ ‡ל ‰‚ילוי ונע˘‰ מו˘ל על ‰‚וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙.

‰מˆו˙  כל  לע˘ו˙  ‰ו‡  ורוˆ‰  מי˘ר‡ל,  ל‰יו˙  רוˆ‰  "˘‰ו‡   - ‰רמב"ם  ובל˘ון 
ו‰יינו,  כו'",  יˆרו   ˘˘˙˘ ע„  ˘‰וכ‰  וכיון  ˘˙˜פו,  ויˆרו ‰ו‡  מן ‰עבירו˙,  ול‰˙רח˜ 
עומ„  ו‡ז  ‰יˆ‰"ר,  ˘ל  ‰‡ונס   ˙‡ מבטל  ‰‡לו˜י˙,  נפ˘  י˘ר‡ל,  ˘ב‡י˘  ˘"בי˙-„ין" 

‰‡„ם על עי˜רו ועו˘‰ לפי רˆונו ‰‡מי˙י - למל‡ ‡˙ רˆון ‰בור‡.

וכ‡מור, כ‡˘ר ‰‡„ם פועל ענין ‰˘לום בנו‚ע ל‰פכים ˘בו, ‡זי "כמים ‰פנים לפנים 
˘י‰י'   - ‰פכים  ˘ני  מ‡ח„  ‰˜ב"‰  ˘‚ם  „לעיל‡,  ‡˙ערו˙‡  „ל˙˙‡  ב‡˙ערו˙‡  ‚ו'", 
ו‡עפ"כ  „י",  בלי  "ע„  ˘‰י‡  ˘ל ‰˜ב"‰  ברכ˙ו  ו˙‰י'  ו‰‚בל‰,  מ„י„‰  לו  ˘י˘  "כלי" 

י‰י' ‰כלי "מחזי˜" ברכ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מפני מ‰ ‰˜„ים ל˜יח˙ו ל˘חיט˙ו ‡רבע‰ ימים?

מ˙˜יים  ‡יך   / ל˘חיט˙ו?  ‰פסח  ל˜יח˙  בין  ‰ימים   '„ על  ˜ו˘יי˙ו  ר˘"י   ıמ˙ר ‡יך 
"מ˘כו י„יכם מ‡לילים" בעˆם ל˜יח˙ ‰˘‰? / ‰סבר˙ ‰טעם ל„' ימים בין ל˜יח˙ ‰פסח 

ל˘חיט˙ו ˘‰ו‡ מˆ„ ˘‰יו י˘ר‡ל "˘טופים ב‡לילים"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 114 ו‡ילך) 

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין ר˘ע ו˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול ל˙ם וחכם / בין "˙ם" ל"טיפ˘"

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙˘וב‰ ‚ם כ˘‰לב "‡טום" 

כל ‡ח„ יכול ל˘וב ב˙˘וב‰ / עונ˘ פרע‰ – על ˘ל‡ "„ח˜" וע˘‰ ˙˘וב‰ / "ל‡ י„ח 
ממנו נ„ח" / ‰˘פע‰ על י‰ו„י ‡ינ‰ חוזר˙ רי˜ם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 57 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
„ם ברי˙ מיל‰ ו„ם פסח / מ˙ניים, נעליים, מ˜ל - ל‰˘פיע בכל מ˜ום

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב‰‚„ר˙ „ין עריפ˙ פטר חמור

על  ר˜  ול‡  ‰פטר  בעל  ‰‚בר‡  על  חיוב  ‰י‡  ‰עריפ‰  „‰‚„ר˙  ר˘"י,  ב˘יט˙  יפלפל 
ממונו / עפ"ז יכריע ב‰ח˜יר‰ ‡י יכול ל‰˙˜יים ע"י ‡חר ו‡ם מועיל ˘ליחו˙, וי„ון למי 

‰בעלו˙ על ‰חמור ע„ ˘ייפ„‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 59 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ח˘יבו˙ ‰‰˙עס˜ו˙ ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
מעל˙ ‰נ˘מ‰, ומעלו˙ ‰פעולו˙

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
‡ין עומ„ין ל‰˙פלל!

̇  ˜ו„˘ בענין "‡ין עומ„ים ל‰˙פלל ‡ל‡ מ˙וך כוב„ ר‡˘" „ברו

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

מפני מה הקדים לקיחתו 
לשחיטתו ארבעה ימים?

איך מתרץ רש"י קושייתו על ד' הימים בין לקיחת הפסח לשחיטתו? / איך 
מתקיים "משכו ידיכם מאלילים" בעצם לקיחת השה? / הסברת הטעם לד' ימים 

בין לקיחת הפסח לשחיטתו שהוא מצד שהיו ישראל "שטופים באלילים"

‡. בפר˘˙נו מסופר על ‰„ברים ˘ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰ לומר לבני י˘ר‡ל: "„בר ‡ל כל 
 .  . לבי˙   ‰˘ לבי˙ ‡בו˙,   ‰˘ ל‰ם ‡י˘  וי˜חו  לחו„˘ ‰ז‰  בע˘ור  ל‡מר,  י˘ר‡ל  ע„˙ 
י˘ר‡ל  ע„˙  כל ˜‰ל  ו˘חטו ‡ו˙ו  לח„˘ ‰ז‰,  יום  ע˘ר  ע„ ‡רבע‰  למ˘מר˙  לכם  ו‰י' 

בין ‰ערבים" (יב, ‚-ו). 

ובפירו˘ ר˘"י ‰˜˘‰: "ומפני מ‰ ‰˜„ים ל˜יח˙ו ל˘חיט˙ו ‡רבע‰ ימים, מ‰ ˘ל‡ 
ˆו‰ כן בפסח „ורו˙?"

ו‰נ‰  ו‡ר‡ך  עליך  'ו‡עבור  ‡ומר  ‰ו‡  ‰רי  ‡ומר:  חר˘  בן  מ˙י‡  רבי  "‰י'   :ıומ˙ר
ע˙ך ע˙ „ו„ים'. ‰‚יע‰ ˘בוע‰ ˘נ˘בע˙י ל‡בר‰ם ˘‡‚‡ל ‡˙ בניו, ול‡ ‰יו בי„ם מˆו˙ 
ל‰˙עס˜ ב‰ם כ„י ˘י‚‡לו, ˘נ‡מר 'ו‡˙ ערום וערי'' – ונ˙ן ל‰ם ˘˙י מˆוו˙: „ם פסח 
ו„ם מיל‰ ˘מלו ב‡ו˙ו ‰ליל‰, ˘נ‡מר 'מ˙בוסס˙ ב„מיך' ב˘ני „מים . . ו˘‰יו ˘טופים 
ב‡לילים ‡מר ל‰ם 'מ˘כו ו˜חו לכם', מ˘כו י„יכם מ‡לילים ו˜חו לכם ˆ‡ן ˘ל מˆו‰". 

ו˙מ‰ו ‰מפר˘ים: 

לכ‡ור‰, ל‡חר כל ‡ריכו˙ „ברי ר˘"י, ע„יין ל‡ ˙ורˆ‰ ˜ו˘יי˙ו ב˙חיל‰ – ו‰˘‡ל‰ 
ערומים  י‰יו  ל‡  י˘ר‡ל  ˘בני  כ„י  ‰פסח  במˆו˙  ח˘יבו˙  י˘  ‡מנם  עומ„˙:  במ˜ומ‰ 
ממˆוו˙ וכו', ‡בל ל˘ם מ‰ ‰יו בני י˘ר‡ל ˆריכים ל˜ח˙ ‡˙ ‰פסח ‡רבע‰ ימים לפני 

˘חיט˙ו?!

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

 ל‰יו˙ 'כלי ‰מחזי˜' ברכ˙ ‰˜ב"‰
 וע„"ז יובן ב„ברי ‰מ˘נ‰ "ל‡ מˆ‡ ‰˜ב"‰ כלי מחזי˜ ברכ‰ לי˘ר‡ל ‡ל‡ ‰˘לום":

מסופר ב‚מר‡ ˘כ‡˘ר חוני ‰מע‚ל בי˜˘ ˘יר„ו ‚˘מים, ויר„ו ‚˘מי זעף - טען ו‡מר 
"ל‡ כך ˘‡ל˙י ‡ל‡ ‚˘מי רˆון ברכ‰ ונ„ב‰", ול‡ "רוב טוב‰" ˘"‡ינן יכולים לעמו„", 

‰יינו, ˘‰עולם ‰נבר‡ ‡ינו כלי לברכ‰ זו.

ו‡ם ‰„ברים ‡מורים בברכ‰ ˘נפעל‰ ע"י ˙פל˙ו ˘ל ‡„ם - ע‡כו"כ בנו‚ע לברכ˙ו 
˘ל ‰˜ב"‰ מˆ„ עˆמו.

...ומז‰ מובן, ˘בס„ר ‰˘˙ל˘לו˙ ל‡ יכול ל‰יו˙ "כלי" ˘יוכל ל‰יו˙ מחזי˜ ברכ˙ו 
˘ל ‰˜ב"‰, „כיון ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ למעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰, ‰רי כ‡˘ר נמ˘כ˙ ברכ˙ו ˘ל 

‰˜ב"‰ ב"כלי", ‡זי מ˙בטל ‰"כלי" ממˆי‡ו˙ו ("„י כלי ווערט ‡ויס כלי").

˜טנ‰  ‡ˆבעו  ‰˜ב"‰  ˘"‰ו˘יט  למל‡כים,  בנו‚ע  ˘מˆינו  ממ‰  ו˜"ו  ˘כן  ובמכל 
נ˙בטל‰  ‡זי  ‰מ„‰,  מן  יו˙ר  ˘כינ‰  ‚ילוי  ל‰ם  נמ˘ך  ˘כ‡˘ר  ‰יינו,  ו˘רפם",  ביני‰ן 
מˆי‡ו˙ם ˘ל ‰מל‡כים, וע‡כו"כ בנו‚ע למˆי‡ו˙ ˘ל נבר‡ בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי, ˘כ‡˘ר 
˙ומ˘ך בו ברכ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ‰רי ‡יז‰ "כלי" ˘י‰י', ל‡ יוכל ל‰יו˙ מחזי˜ ברכ˙ו ˘ל 
‰˜ב"‰, ו‡„רב‰: "ו˘רפם" - ‰עולם י˙בטל ממˆי‡ו˙ו וי‰י' במˆב ˘ל כליון ("ער וועט 

‡ויס‚יין") לברכ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘נמ˘כ‰ בו.

'˘לום' בעבו„˙ ‰‡„ם עˆמו
...וסבר‡ זו ˘ולל˙ ‰מ˘נ‰ ב‡מר‰ "ל‡ מˆ‡ ‰˜ב"‰ כלי מחזי˜ ברכ‰ לי˘ר‡ל ‡ל‡ 
‰˘לום", ‰יינו, ˘‰מ˘נ‰ מח„˘˙ ˘למרו˙ ‰מו˘כל ‰ר‡˘ון ‰נ"ל, י˘נו "כלי" ˘מחזי˜ 

ברכ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ - ענין ‰˘לום:

˘לום - ענינו יחו„ ˘ני ‰פכים, ˘כן, ˘ני ענינים ˘‰ם ב‡ו˙ו סו‚, ‡ין מלחמ‰ ביני‰ם, 
ובמיל‡, ל‡ ˘ייך ‚ם ענין ‰˘לום, ˘˘ולל מלחמ‰ ˜נ‡‰ ו˙חרו˙.

כמ"˘  למעל‰,  כזו  ‰נ‰‚‰  ˙פעל  למט‰  ‰‡„ם  ˘‰נ‰‚˙  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘רˆונו  וכיון 
ב‡ופן  למט‰ ‰י‡  כ‡˘ר ‰נ‰‚˙ ‰‡„ם  ל‡„ם" - ‰נ‰  לב ‰‡„ם  כן  לפנים  "כמים ‰פנים 
˘י˘ ‡ˆלו ענין ‰˘לום, „‰יינו ˘‰ו‡ מ‡ח„ ‰פכים, ‰רי ז‰ פועל ˘‚ם למעל‰ י˙‡ח„ו 

‰פכים.

ובפרטיו˙ יו˙ר:

‰ענינים ‰‰פכיים בעולם ˘‰‡„ם ˆריך לחברם ‰ם - מיˆר ומרחב, ‚˘ם ורוח, ‚י‰נום 
ו˜„ו˘‰.

עˆמם  ˘מˆ„   - נפ˘ ‰‡ל˜י˙  עם  ונפ˘ ‰ב‰מי˙  ‰‚וף  ˘ל  ז‰ ‰חיבור  ובכללו˙ ‰רי 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מˆ„ ריחו˜ ‰ערך – כיˆ„ בכלל "עומ„ין ל‰˙פלל"?!
ובי‡ור ‰טעם ˘ל „ין ז‰:

‰‡פ˘ריו˙  ל‚מרי  מ˙בטל˙  ‡זי  עומ„",   ‰˙‡ מי  לפני  "„ע  ל‡„ם  ‡ומרים  כ‡˘ר 
ז‰ו  ˘‰רי  ˆרכיו,   ˙‡ ולב˜˘  ‰עולם  ו‰י'  ˘‡מר  מי  לפני  ב˙פל‰  לעמו„  יוכל  ˘‰‡„ם 

ענין ˘ב‡ין ערוך ל‚מרי!

מ‰  לו ‡ם ˆ„˜˙  ˙ע˘‰  מ‰  פ˘עיך  ורבו  בו  ˙פעל  מ‰  חט‡˙  ובל˘ון ‰כ˙וב: "‡ם 
˙˙ן לו ‡ו מ‰ מי„ך י˜ח", ו‡"כ, למ‡י נפ˜"מ ‡ם ‰ו‡ מ˙פלל ומב˜˘ ‡ם ל‡ו, ‡ם י˘ 

בי„ו ˙ומ"ˆ ‡ם ל‡ו - ב‰ ב˘ע‰ ˘"מ‰ מי„ך י˜ח"?!

ונמˆ‡, ˘‰מו˘כל ‰ר‡˘ון ‰ו‡ - "‡ין עומ„ין ל‰˙פלל";

לפני  ב˙פל‰  לעמו„  יוכל  ˘‰‡„ם  ל‰˙פלל",  עומ„ין  „"‡ין  ‰ענין   ˙‡ ל˘לול  וכ„י 
˘ממנו  ז‰  עם  בין ‰‡„ם ‰מ˙פלל  על ‰˘ייכו˙  מור‰  ˘ז‰ ‚ופ‡  ולב˜˘ ˆרכיו,  ‰מ˜ום 

מב˜˘ ‡˙ ˆרכיו - ‰נ‰ על ז‰ ‡ומר˙ ‰מ˘נ‰ "‡ל‡ מ˙וך כוב„ ר‡˘":

‡י˙‡ ב‚מר‡ "‚מירי מן ˘מי‡ מי‰ב י‰בי מי˘˜ל ל‡ ˘˜לי", ו‰יינו, ˘מלמעל‰ י˘נו 
("מי˘˜ל  ל‡ין  ביטול ‰י˘  ענין  י‰בי"), ‡בל  ("מי‰ב  ל‰וו˙ ‡˙ ‰י˘  ענין ‰ברי‡‰  ר˜ 
ועי"ז  ‰‡„ם,  לעבו„˙  ני˙ן  ז‰  ענין  ˘˜לי", ‡ל‡  ל‡  "מי˘˜ל  מלמעל‰  - ‰נ‰  ˘˜לי") 
עˆמ‰ ‰י‡  ˘מˆ„  ב‰ברי‡‰  חי„ו˘  ˘פועל  כיון  בר‡˘י˙,  במע˘‰  ˘ו˙ף  נע˘‰ ‰‡„ם 

ב‡ופן ˘"‡ין כל ח„˘ ˙ח˙ ‰˘מ˘".

יוכל  ˘‰‡„ם  ‰‡פ˘ריו˙   ˙‡ ˘פועל  ‰"כלי"  ‰ו‡   - ו˘פלו˙  ‰כנע‰   - ז‰  וביטול 
לעמו„ ב˙פל‰ ול‰˙˜˘ר עם ‰˜ב"‰, ו‰יינו, לפי ˘כן ‰ו‡ רˆון ‰בור‡, וכמ"˘ "מרום 

ו˜„ו˘ ‡˘כון ו‡˙ „כ‡ ו˘פל רוח".

נחיˆו˙ לימו„ ˜ו„ם ‰˙פיל‰
מˆו‰, ‡ל‡  ר˜ ‰י„ור  ר‡˘" ˜ו„ם ‰˙פל‰ ‡ינו  „"כוב„  ˘‰ענין  מובן ‰טעם  ועפ"ז 
‡ל‡  ל‰˙פלל  עומ„ין  בל‡ו ‰כי - "‡ין  ˘‡י ‡פ˘ר  ˘מעכב ‡˙ ˜יום ‰מˆו‰,  ˙נ‡י  ז‰ו 
מ˙וך כוב„ ר‡˘" - כי, כ„י ל˘לול ‡˙ ‰ענין „"‡ין עומ„ין ל‰˙פלל", ˘י‰י' לו ‰˙ו˜ף 
לעמו„ ב˙פל‰ לפני ‰˜ב"‰, מוכרח ל‰יו˙ ‰כוב„ ר‡˘, ‰כנע‰ ו˘פלו˙, "ונפ˘י כעפר 
לכל ˙‰י'", „כיון ˘עומ„ בביטול במˆי‡ו˙, "כעב„‡ ˜מי' מרי'", ‡זי יכול ל‰˙˜˘ר עם 

‰˜ב"‰ ולב˜˘ ממנו ˘ימל‡ ‡˙ ˆרכיו.

‰˙בוננו˙  לי„י  ˘מבי‡  ענין  ‰˙פל‰  ˜ו„ם  ללמו„  ˘חייבים  ˘‰נ‰י‚ו  ‰טעם  וז‰ו 
˘לולי  ˙נ‡י ‰מעכב,  ˘‰ו‡  לימו„  במ˘ך ‰יום, ‡ל‡  נוסף  לימו„  ז‰  ˘‡ין  ב‚„ול˙ ‰' - 

ז‡˙ ל‡ יכול ל‰יו˙ ענין ‰˙פל‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

חר˘  בן  מ˙י‡  רבי  ˘ב„ברי  ˘בי‡רו,  ועו„)  פסו˜ ‚.  מבעלי ‰˙וספו˙  ז˜נים  („ע˙  מפר˘ים  י˘  ב. 
ל‰יו˙  ˆריכ‰   ‰˘‰ ל˜יח˙  ‰י˙‰  מ„וע  י˙ב‡ר  מיל‰",  ל"„ם  פסח"  "„ם   ˙‡ ‰מחבר 

‡רבע‰ ימים לפני ‰˘חיט‰: 

(כ„ברי  ל‡חר ברי˙ מיל‰ י˘ ל‰מ˙ין ˘לו˘‰ ימים לפני ˘‰ולכים ל„רך, מפני ‰סכנ‰ 
לחו„˘  בע˘ור  כבר  ‰י˙‰  י˘ר‡ל  בני  ˘מיל˙  לח„˘,  ˆריך  ז‰  ולפי  כ„).   ,„ ˘מו˙  בפ'  ר˘"י 

˘ל  לליל‰  ‡ל‡)  ‰פסח,  לליל  (ל‡  ‰י‡  ‰ליל‰"  ב‡ו˙ו  "מלו  ‰כוונ‰  פירו˘ם  [ולפי 
ביום  ממˆרים  לˆ‡˙  ר‡ויים  וי‰יו  ימים  ˘לו˘‰  עלי‰ם  ˘יעברו  כ„י  ‰פסח],  ל˜יח˙ 
י‰יו ‡˙  י˘ר‡ל  ˘לבני  כ„י  לחו„˘,  לע˘ור  ל˜יח˙ ‰פסח  ‚ם ‰˜„ימו ‡˙  ולכן  ‰פסח. 

˘˙י ‰מˆוו˙ יח„. 

‡בל פירו˘ ז‰ ˜˘‰ ל‰ולמו ב„ברי ר˘"י, ˘‰רי ר˘"י ‡ומר במפור˘ ˘‰"„ם מיל‰" 
ב‡ ביח„ (ל‡ עם ל˜יח˙ ‰פסח, ‡ל‡) עם "„ם פסח" – "מ˙בוסס˙ ב„מיך, ב˘ני „מים"; 
ו‰רי פ˘יט‡ ˘ענין "„ם פסח" ‰י' לכו"ע ר˜ בליל ט"ו ניסן ול‡ ˜ו„ם לכן, ומוכח ‡יפו‡ 
˘‚ם "„ם מיל‰" ‰י' ר˜ ‡ז! (וכן מפור˘ ב˘מו˙ רב‰ פי"ט, ‰. ˘‰˘"ר פ"‡, יב (‚). ומוכח בעו„ מ˜ומו˙ ב„ברי 

חז"ל).

ב˘ני  ב„מיך,  "מ˙בוסס˙  ˘ל  ז‰  ˘ענין  כיון  ל„וכ˙‰:  ˜ו˘י‡  ‰„ר‡  ˘וב  כן,  ו‡ם 
נˆטוו  טעם  מ‰  בניסן,  ט"ו  ˘ל  ‰ליל‰"  "ב‡ו˙ו  ‰י'   – מיל‰"  ו„ם  פסח  "„ם   – „מים" 

ל‰˜„ים ‡˙ ל˜יח˙ ‰פסח כבר "בע˘ור לחו„˘"?

˘טופים  "ו˘‰יו   – ר˘"י  „ברי  בסיום  נמˆ‡˙  זו  ל˘‡ל‰  ˘‰˙˘וב‰  לומר,  וי˘   .‚
ב‡לילים ‡מר ל‰ם 'מ˘כו ו˜חו לכם', מ˘כו י„יכם מ‡לילים ו˜חו לכם ˆ‡ן ˘ל מˆו‰": 

"˜חו  ‰מ‡פ˘ר˙  ‰כנ‰  ‰י‡  מ‡לילים"  י„יכם  ˘"מ˘כו  ‰י‡,  בז‰  כוונ˙ו  בפ˘טו˙ 
מˆו‰  ˘ל  לו˜חים ˆ‡ן  ˘‰ם  עˆמו  ˘בז‰  לפר˘,  י˘  ב‡מ˙  מˆו‰" – ‡בל  ˘ל  לכם ˆ‡ן 

נפעל ‰ענין ˘ל "מ˘כו י„יכם מ‡לילים",

"יר‡˙   –  ‰˘‰ ל˜יח˙  ˘בעˆם  ונמˆ‡,  מˆרים.  ˘ל  זר‰  ‰עבו„‰  ‰י'  ‰ˆ‡ן  ‰רי  כי 
מˆרים" (ל˘ון ר˘"י ו‡ר‡ ח, כב) – במטר‰ ל˘וחטו, ‰רי ז‰ עˆמו ‰ו‡ פרי˘‰ מעבו„‰ זר‰. 

ומע˙‰ י˙ב‡ר למ‰ "‰˜„ים ל˜יח˙ו ל˘חיט˙ו": 

ומו˘ר˘ ‡ˆלם  מור‚ל  ˘‰„בר ‰י'  ב‡לילים", ‰יינו  י˘ר‡ל ‰יו "˘טופים  ˘בני  כיון 
˘ל "˘טופים".  מˆב  מן ‰˘ור˘ ‡˙ ‡ו˙ו  ˘˙ע˜ור  פעול‰  נ„ר˘˙  נפ˘ם, ‰י˙‰  בעומ˜ 
‡ח˙  פעול‰  ˘ל  בכח‰  ‡ין  כי  ל‰',  ל˜רבן  ‰ˆ‡ן  ˘חיט˙  בעˆם  ר˜  „י  ‡ין  כך  ול˘ם 

‰נע˘י˙ בן-ר‚ע ל˘ר˘ ולע˜ור ‰ר‚ל רע ˘נ„ב˜ בבני י˘ר‡ל ב‡ופן ˘ל "˘טופים"; 

‰זלזול   ˙‡ ל‰„‚י˘  ‰וˆרכו  ל‡לילים,  י˘ר‡ל  ˘‰˙ר‚לו  ‰ר‚ל  ‡ו˙ו   ˙‡ לבטל  כ„י 
ל‰˘פיע  ‰י˙‰  יכול‰  זו  פעול‰  ˘„ו˜‡  ונמ˘כ˙,  ‡רוכ‰  פעול‰  ˘ל  ב‡ופן  ב‡לילים 
ל˜ח˙  ‰˜ב"‰  ‡ו˙ם  ˆיוו‰  ולכן  ב‰ם.  ˘נ„ב˜  מ‰‰ר‚ל  ‡ו˙ם  ול‰וˆי‡  י˘ר‡ל  עם  על 
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– "יר‡˙  ˘עמי„˙ ‰ˆ‡ן  בפועל,  לפני ‰˘חיט‰  ימים  מספר  ˘חיט˙ו  למטר˙  ‡˙ ‰ˆ‡ן 
מˆרים" – במ˘ך זמן ‡רוך כ‰כנ‰ ל˘חיט˙ו, מ„‚י˘‰ בעיני בני י˘ר‡ל ˘וב ו˘וב (בכל 

ר‚ע ור‚ע) ‡˙ ‰פרי˘ו˙ מעבו„‰ זר‰ ו‰זלזול ב‰.

„. ומע˙‰ י˙ב‡ר ‰„יו˜ ˘ל "‡רבע‰ ימים" „ו˜‡:

‡רעי  כ„בר  ול‡  ‰„ע˙,  ויי˘וב  מ˙ינו˙  מ˙וך  נע˘‰  מסויים  ˘„בר  ל„ע˙  כ˘רוˆים 
וחולף, ˘בן ר‚ע ‰י' ובן ר‚ע ‡ב„ – ‰סימן ‰ו‡ כ‡˘ר עוברים ‡רבע‰ ימים ˘ב‰ם ‰י' 
˘נ˙נס‰ ‡בר‰ם ‡בינו,  בנסיון ‰ע˜י„‰  ˘מˆינו  וכמו  בו.  ול‰˙בונן  לח˘וב  בי„י ‰‡„ם 
˘‰˜ב"‰ ‰ר‡‰ ל‡בר‰ם ‡˙ ‰ר ‰מורי' ר˜ ביום ‰רביעי מ‡ז ˘ˆיוו‰ ‡ו˙ו על ‰ע˜י„‰ 
(כי ‡ף ˘‰י' ז‰ ביום ‰˘לי˘י ללכ˙ם ב„רך, ‡בל ‰ˆיווי ‰רי ‰י' יום לפני כן, כך ˘ביח„ 
‰יו ‡רבע‰ ימים), ור˘"י מב‡ר ‰טעם (ויר‡ כב, „): "כ„י ˘ל‡ י‡מרו ‰ממו וערבבו פ˙‡ום 
וטר„ „ע˙ו, ו‡ילו ‰י' לו ˘‰ו˙ ל‰מלך ‡ל לבו ל‡ ‰י' עו˘‰". ולמ„נו ‡יפו‡, ˘‡רבע‰ 
˘ע˘יי˙ ‰„בר ‰י‡  ל„ע˙  ו‡ז ‡פ˘ר  לבו",  ל‡„ם "ל‰מלך ‡ל  ימים ‰ם ‰זמן ‰מספי˜ 

מ˙וך ‰סכמ‰ ‡מי˙י˙ מˆ„ עומ˜ נפ˘ו. 

י˘ר‡ל ‡˙  בבני  פעל‰  ימים,  במ˘ך ‡רבע‰  ˘חיט‰  למטר˙  עמי„˙ ‰ˆ‡ן  כ‡ן:  וכך 
‰‰ר‚˘ ˘˘חיט˙ ‰ˆ‡ן ל˜רבן ו‰פרי˘ו˙ מעבו„‰ זר‰ ‡ינם „בר ‡רעי בלב„ (˘בסיומו 

‰ם יחזרו לר‚ילו˙ם ‰˜ו„מ˙) – ‡ל‡ „בר ˜בוע, ‡מי˙י ופנימי. 

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

אין עומדין להתפלל!
מצד ריחוק הערך – כיצד בכלל "עומדין להתפלל"?! / נחיצות לימוד קודם 

התפילה / להיות 'כלי המחזיק' ברכת הקב"ה / 'שלום' בעבודת האדם עצמו – 
נפש האלוקית והבהמית / לא להיות חסיד בורח... / אין נעשים צדיק גמור

בחמש דקות! 

ר‡˘"  כוב„  מ˙וך  ‡ל‡  ל‰˙פלל  עומ„ין  "‡ין  ‰מ˘נ‰  ב„ברי  ‰ל˘ון  מ‡ריכו˙ 
(„לכ‡ור‰ ‰ול"ל ב˜יˆור: "עומ„ין ל‰˙פלל מ˙וך כוב„ ר‡˘") - לומ„ים ˘„ין ז‰ ‡ינו 

ר˜ „ין לכ˙חיל‰, ‡ל‡ ‚ם ב„יעב„ ‰רי ז‰ מעכב.

כלומר: ענין ‰˙פל‰ ˘חיוב‰ בכל יום . . ול‡ ר˜ פעם ‡ח˙ ביום, ‡ל‡ ˘ל˘ פעמים 
בימו˙ ‰חול, ועו„ יו˙ר ב˘ב˙ו˙ וימים טובים, וע„ ליו‰כ"פ ˘‰ו‡ יום ˘נ˙חייב בחמ˘ 
˙פלו˙ - ‰נ‰ ל‡ ר˜ לכ˙חיל‰ ˆריך ל‰יו˙ "כוב„ ר‡˘", ו‡ם ל‡ו, ‡ינו מ‰„ר במˆוו˙, 
ענין  ˘ז‰ו  ‰י‡,  ר‡˘"  כוב„  מ˙וך  ‡ל‡  ל‰˙פלל  עומ„ין  "‡ין  ‰ל˘ון  מ˘מעו˙  ‡ל‡ 

˘מעכב ב„יעב„.

ו‰יינו, ˘בנו‚ע לכל ˙פל‰ ˘בכל יום ויום ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰˜„מ˙ ‰ענין „"כוב„ ר‡˘" 
- ˘פירו˘ו "‰כנע‰ ו˘פלו˙".

י˙'  ל‰˙בונן "מרוממו˙ ‰‡-ל  ˘ˆריך  ב˘ו"ע  ˘פוס˜ ‰רמ"‡  כפי   - לז‰ ‰י‡  ו‰עˆ‰ 
ל‡  ולבם   .  . ובל˘ונם  ל‰ע˘ו˙ "בפי‰ם  ˘יכול  ענין  ז‰  ˘‡ין  ומובן,  וב˘פלו˙ ‰‡„ם", 
„"כוב„  ‰˙וˆ‡‰  ˙‰י'  ˘עי"ז  ב‡ופן  ו‰˙בוננו˙  לימו„  ל‰יו˙  ˆריך  ‡ל‡  עמו",  נכון 
ר‡˘", "‰כנע‰ ו˘פלו˙", וכ‡מור, ˘‡ין ז‰ ר˜ ענין ˘ל לכ˙חיל‰, ‰י„ור ו˘בח מˆו‰, 

‡ל‡ לעיכוב‡.
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ל‡י˘ בעל כ˘רון ‰ר‚˘ ב˘‡יפו˙ ‰נפ˘, מכל מ˜ום ‰נ‰ פר˜ ˙‰לים פ˘וט ‰נ‡מר על 
˘י‰י׳  מכמו  ערוך  ב‡ין  יו˙ר  ‰רב‰  פנימי  ר‚˘  ˘‰ו‡  עˆמיי˙  בו  י˘  פ˘וט  י‰ו„י  י„י 
כ˘רון ‰מ‰ולל  ˘ל ‰בעל  מעל˙ו  כל  ע„ ‡˘ר  ו‰זמר‰,  בעלי ‰˘יר  ˘ל  נפל‡  במ˘כיל 
˘ל  ו‰מ„רי‚‰  ‰בחינ‰  ל‡ו˙‰  ל‰‚יע  ‰ו‡  יכול  כ˘רונו  ˘בכוח  ‰ו‡  ‰˙˘בחו˙  ברוב 
כי ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰עˆמיי˙, ‰רˆינו˙  וי˘רו ‰עˆמי,  ב‡מונ˙ו  ו‰˙מים ‰חי  ‰‡י˘ ‰פ˘וט 

ב‰˘למו˙ ("„י ערנס˜ייט ‡ין „י ‚‡נˆ˜ייט").

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ˜פט)

פעול˙ ‡מר‰, ‰נ‰‚‰ טוב‰ וני‚ון
חסי„י˙  פעם: ‡מר‰  לי  נב‚"ם ‡מר  זˆו˜לל‰"‰  כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב]  ‰ו„ 
וני‚ון  ‰בי˙,   ˙‡ מ‡יר‰  חסי„י˙  טוב‰  ‰נ‰‚‰  ‰לב,   ˙‡ ומנ˜‰  בר‡˘  ב‰ירו˙  יוˆר˙ 
‰בי˙  בני  ו‡˙  ‰בי˙   ˙‡ ומעמי„  ˘מח‰  מבי‡  ‰בטחון,  ו‡˙  ‰˙˜ו‰   ˙‡ מחז˜  חסי„י 

ב˜רן ‡ור‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' פח-ט)

מעל˙ ‰פעול‰ עבור ‡ו‰ב נ‡מן
כ"˜  ל‰ו„  כוונ˙ו   – ‰סב‡  זי"ע:  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  [‰ר˘"ב]  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‡מר 
נ‡מן ‰רי  עבור ‡ו‰ב  ועו˘ים  ˘חו˘בים  ˘מ‰  – ‡מר  נב‚"מ   ˜„ˆ ˆמח  בעל  ‡‡זמו"ר 
ז‰ ‡מי˙י יו˙ר מכ‡˘ר עו˘‰ ז‡˙ ‰‡„ם למען עˆמו. כ˘‰‡„ם עו˘‰ למען עˆמו, ‰נ‰ 
ב„רך  נ‡מן ‰ולכים  ל‡ו‰ב  בענינים ‰נו‚עים  ל˘מ‡ל, ‡ולם  לימין ‡ו  נוט‰ ‰ו‡  לע˙ים 

‰י˘ר ו‰יו˘ר.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ ' ˆ-ˆ‡)

‰זוכ‰ לר‡ו˙ ˆ„י˜
‰‡י˘ מר . . ˘י׳ . . ב‰יו˙ו ˆעיר זכ‰ לר‡ו˙ ‡˙ ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰״˜ [‰ר˘"ב] 
מי  ובפרט  ˆ„י˜,  לר‡ו˙  ˘זכ‰  מי  חסי„ים ‡˘ר  ומ˜ובל ‡ˆל  זי״ע,  נב‚״מ  זˆו˜לל‰"‰ 
˘זכ‰ ל„בר עמו, ‰נ‰ 'מ˜יף' ז‰ יכול ‰ו‡ לפעול י˘ועו˙ ב˜רב ‰‡י˘ ‰‰ו‡ ובני בי˙ו, 
ו‡ם לפעמים י˙מ‰מ‰ חכ‰ לו כי סוף „בר כל לב ‡י˘ י˙עורר לטוב ו‰„בר ˙לוי במעורר 

יר‡ ‡ל˜ים כנ״ל.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ˜ל„)

פניניםפנינים

ז‡˙  ‰רי  כו'  ‡חר  "ובמ˜ום  ר˘"י  עונ‰  ז ‰  ועל 
מחוייבים  חכם  לבן  ‚ם  „‡‰"נ,  חכם",  בן  ˘‡ל˙ 

לענו˙, ו‡כן מוזכר ‰ו‡ "במ˜ום ‡חר", ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 185 ו‡ילך)

בין "תם" ל"טיפש"
ו‰י' כי י˘‡לך בנך מחר ל‡מר מ‰ ז‡˙
מ‰ ז‡˙ - ז‰ ˙ינו˜ טיפ˘ ˘‡ינו יו„ע ל‰עמי˜ ˘‡ל˙ו, וסו˙ם 
ו˘ו‡ל מ‰ ז‡˙
(י‚, י„. ר˘"י)

ב˘ם  נ˜ר‡ ‰בן  פסח  ˘ל  וב‰‚„‰  (כ‡ן)  במכיל˙‡ 
"˙ם", ו‡ילו כ‡ן בר˘"י ˜ור‡ לבן ז‰ ב˘ם "טיפ˘", 

וי˘ לעיין בטעם ‰˘ינוי.

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

˘‡ל˙   ˙‡ מפר˘ים  פסח  ˘ל  וב‰‚„‰  במכיל˙‡ 
˘ל  בפ˘וטן  ‡מנם,  ‰פסח.  ו„יני  מˆוו˙  על  ‰˙ם 
על  כי ‡ם  מˆוו˙ ‰פסח  על  זו ‡ינ‰  ˘‡ל‰  מ˜ר‡ו˙ 

מˆו˙ פ„יון בכור, ˘עלי' מ„ובר בכ˙וב כ‡ן.

ופרטים  „ינים  כוללו˙  פסח  ליל  מˆוו˙  ו‰נ‰ 
פ„יון  מˆו˙  מ˘‡"כ  ומ˘פטים.  חו˜ים  ע„ו˙,  רבים, 

בכור ‡ין ב‰ כ"כ ‰רב‰ פרטים.

(ר‡‰  מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  ‰מפר˘  בר˘"י,  ולכן, 
כי  "טיפ˘",  ז‰  לבן  ˜ור‡  ועו„),   ,‡  ,‚ לבר‡˘י˙  פירו˘ו 

˘‡ין  בכור  פ„יון  למˆו˙  מ˙ייחס˙  ל˘יט˙ו ‰˘‡ל‰ 
ב‰ פרטים רבים, ולכן ‚ם מי ˘‡ינו חכם ‡ל‡ "˙ם", 
ל˘‡ול  ול‡  ב„יו˜,  ˘‡ל˙ו   ˙‡ ל‰‚„יר  ביכל˙ו  י˘ 
ז‰  בן  ˘‡ין  ומכיון  ז‡˙".  "מ‰  בלב„  כללי  ב‡ופן 
בנו‚ע  ‡פילו  בפרטיו˙  ˘‡ל˙ו   ˙‡ ל‰‚„יר  יכול 
למˆו˙ פ„יון בכור, מכלל ˘"טיפ˘" ‰ו‡ ול‡ "˙ם" 

בלב„. 

‰˘‡ל‰   ˙‡ מפר˘ים  ו‰‚˘"פ  במכיל˙‡  ‡מנם, 
לבן  ולכן ˜ור‡ים  רבים,  ˘פרטי'  מˆוו˙ ‰פסח  ל‚בי 
‡ל‡  "טיפ˘",  ל‰יו˙ו  ר‡י'  ‡ינ‰  ˘‡ל˙ו  כי  "˙ם", 
ול‰‚„יר  לברר  לו   ‰˘˜ - - "˙ם"  חכם  ˘‡ינו  מי  ‚ם 

‡˙ ˘‡ל˙ו במ„וי˜, ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 186)

בין רשע ושאינו יודע 
לשאול לתם וחכם

ו‰י' כי י˘‡לך בנך מחר ל‡מר מ‰ ז‡˙
מ‰ ז‡˙ - ז‰ ˙ינו˜ טיפ˘ ˘‡ינו יו„ע ל‰עמי˜ ˘‡ל˙ו כו', 
ובמ˜ום ‡חר ‰ו‡ ‡ומר מ‰ ‰ע„ו˙ ו‰חו˜ים ו‰מ˘פטים 
ו‚ו', ‰רי ז‡˙ ˘‡ל˙ בן חכם. „יבר‰ ˙ור‰ כנ‚„ ‡רבע‰ 
בנים ˙ם ר˘ע ו˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול ו‰˘ו‡ל „רך חכמ‰
(י‚, י„. ר˘"י)

‡ינ‰  ‰חכם  ˘‡ל˙  ‰רי  ל˙מו‰,  י˘  לכ‡ור‰ 
מ˜ום  ומ‰  ו‡˙חנן,  בפ'  ‡ל‡  בפר˘˙נו  מוזכר˙ 
ר‡‰ ר˘"י ל‰זכיר‰ כ‡ן? ומ‡י„ך, ‡ם ‡כן ‰וˆרך 
לעיל  ול‡  ˘‡ל˙ ‰˙ם  מזכירו ‡ˆל  מ„וע  ל‰זכירו, 
ו˘‡ינו  ‰ר˘ע  ˘‡לו˙  כ˘מזכיר   (‰ (י‚,  בפר˘˙נו 

יו„ע ל˘‡ול?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

יו„ע  ו˘‡ינו  ‰ר˘ע  בין  עי˜רי  חילו˜  י˘נו 
ל˘‡ול לבן ‰˙ם ו‰חכם:

על  יענו  ל‡  ב‡ם  ל˘‡ול,  יו„ע  ו˘‡ינו  ‰ר˘ע 
‰מˆוו˙   ˙‡ י˜יימו  ˘ל‡  ח˘˘  י˘נו  ˘‡לו˙י‰ם 
‰כלל",  מן  עˆמו  "‰וˆי‡  ‰ר˘ע  ˘‰רי  עי˜ר,  כל 
ו‚ם ז‰ ˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול ‰ו‡ בן כז‰ ˘‡ינו יו„ע 
ו‰˙ם,  ‰חכם  כן  ל‡  ל˘‡ול.  מ˘‰ו  ˘י˘  ‡פילו 
‡ל‡  ‰מˆוו˙  ˜יום  עˆם  על  ‡ינן  ˘˘‡לו˙י‰ם 

ב˜˘˙ ‰סבר‰ וטעם.

ולכן, כ‡˘ר מוזכרו˙ ב˙ור‰ ‰˙˘ובו˙ ל˘‡לו˙ 
ל‡  מ„וע  ל˘‡ול  ‡ין  ל˘‡ול,  יו„ע  ו˘‡ינו  ‰ר˘ע 
˘‰רי  ו‰חכם,  ‰˙ם  ל˘‡לו˙  ˙˘ובו˙  ‚ם  מוב‡ו˙ 
ל‡לו  ר˜  ומענ‰  ˙˘וב‰  חיוב  ˘י˘  לומר  ‡פ˘ר 
עי˜ר,  כל  ‰מˆוו˙   ˙‡ י˜יימו  ל‡  ‰מענ‰  ˘בלי 
‰˙ם   – ‰מˆוו˙   ˙‡ י˜יימו  כך  ˘בין  ‡לו  ‡מנם 

ו‰חכם – ‡כן ל‡ ח˘וב כל כך לענו˙ ל‰ם.

‡מנם, כ‡˘ר מוזכר ב˙ור‰ ˘חייבים לענו˙ ‚ם 
ל"חכם"  ˘‚ם  ברור  ‰רי  ‰˘‡ל‰,  נ˘‡ל˙  ל"˙ם", 
לענו˙  חייבים  ו‡ם  על ˜יום ‰מˆוו˙,  ˘‡לו˙  י˘נן 
לענו˙  ˘חייבים  ו˜"ו  כ"˘  ‰"˙ם"  ˘‡ל˙  על 
בכ˙וב  מוזכר˙  ˘ל‡  י˙כן  ‡יך  ו‡"כ  ל"חכם", 

‰˙˘וב‰ ל˘‡ל˙ו?

עיונים וביאורים קצרים



ט

תשובה גם כשהלב "אטום" 
כל אחד יכול לשוב בתשובה / עונש פרעה – על שלא "דחק" ועשה תשובה / "לא 

ידח ממנו נדח" / השפעה על יהודי אינה חוזרת ריקם

פר˘˙נו) "ב‡ ‡ל  (רי˘  מ˘‰  מˆוו‰ ‡ל  בפרע‰: ‰ו‡  ‰˙עללו˙ ‚„ול‰ ‰˙עלל ‰˘י"˙ 
מכ˙ ‡רב‰, ‡ך  מˆרים  על  ˙בו‡  י˘ר‡ל  בני  י˘לח ‡˙  ל‡  ˘ב‡ם  בו  ול‰˙רו˙  פרע‰" 
יח„ עם ז‡˙ מ„‚י˘ ‰˘י"˙ למ˘‰ ˘‡ין פרע‰ יכול לבחור בטוב ול˘לח ‡˙ בני י˘ר‡ל 

– "כי ‡ני ‰כב„˙י ‡˙ לבו".

וז‰ו ‰י' ‚ו„ל עונ˘ו ˘ל פרע‰: ‰ו‡ ‰בין ‰יטב ˘"‡ב„‰ מˆרים" (פר˘˙נו י, ז) על י„י 
‰מכו˙, ‡ך מרוב חט‡יו נל˜ח‰ ממנו ‰בחיר‰ בטוב, ובעל כרחו נ‡לı ל‰מ˘יך ולחטו‡ 
ול˜בל ‡˙ ‰מכו˙ ‰נו˙רו˙. וכל ז‰ ‰ו‡ כעונ˘ על ˘ל‡ ˘ילח ‡˙ בני י˘ר‡ל ב˙חיל‰.

‡ך „בר ˙ימ‰ מוˆ‡ים ‡נו ב‰˙ר‡‰ על מכ˙ ‡רב‰:

מבי‡  עמי, ‰נני  ל˘לח ‡˙  מ‡ן ‡˙‰  "כי ‡ם  נ‡מר  פרע‰,  מ˘‰ ‡˙  בל˘ון ‰˙ר‡˙ 
˘ל  בכוחו  ‰י'  ל‡  ב‡מ˙  ו‰ל‡  כן?  לומר  י˙כן  כיˆ„  ולכ‡ור‰  ב‚בולך".  ‡רב‰  מחר 
חט‡יו  על  ‡ל‡  ‰˘י"˙,  ל‰˙ר‡˙  ˆיו˙ו  ‡י  על  ב‡  ל‡  ו‰עונ˘  ב˙˘וב‰,  ל˘וב  פרע‰ 

‰˜ו„מים.

נענ˘  ו‰ו‡  לˆיי˙,  יכול  ו‡ינו  בו,  ˘מ˙רים  בפרע‰,  ‚ופ‡ ‰ו‡ ‰‰˙עללו˙  ˘ז‰  ו‡ף 
על כך – ‰רי מכל מ˜ום כיˆ„ ‡פ˘ר לומר בל˘ון ‰‰˙ר‡‰ ˘‰מכ‰ ב‡‰ על מי‡ונו כע˙ 

ל˘לח ‡˙ ‰עם, ‰רי ע˙‰ ‰ו‡ ‡נוס, ו‰עונ˘ ‰ו‡ ב‡מ˙ על ל˘עבר?

כל ‡ח„ יכול ל˘וב ב˙˘וב‰
‚ם בנו‚ע לבני י˘ר‡ל, מוˆ‡ים ‡נו מ˜רים ˘ב‰ם ‰˘י"˙ מונע מן ‰‡„ם ‡˙ ע˘יי˙ 
‡ין  ו‡˘וב  ‡חט‡  ו‡˘וב  ‡חט‡  ˘"‰‡ומר  יומ‡),  (סוף  במ˘נ‰  ‡מרו  וכך  ‰˙˘וב‰. 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

כ

מעלת הנשמה, ומעלות הפעולות
לקט פנינים ממכתביו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע בענינים שונים

"‡˘רי ‰עם ˘ככ‰ לו"
רי˜ם  חוזר˙  ˘‡ינ‰  ו˙עמול‰  לעבו„‰  כרו˙‰  ברי˙  כי  ל„ע˙  ‰ר‡נו  ‰יומי  ‰נסיון 
‰ט׳  וע„˙ו  ‡חיו  לעזר˙  ל˜ום  ל‰˙עורר  לו  מ‡יר‰  נפ˘ו  נ˜ו„˙  ‡˘ר  ‡י˘  וכל  ח״ו, 
כמ‰  ‚ם  ‰נ‰  ועבו„‰,  ל˙ור‰  לעורר  ˘מ‰,  ל‰יו˙  עליו  ‚זר‰  ‰עליונ‰  ‰‰˘‚ח‰  ‡˘ר 
ר‚˘  ˘ל  לחלוחי˙  מכל  ‰מ‰  רחו˜ים  כי  נר‡‰  ר‡˘ונ‰  ˘ב‰˘˜פ‰   ıר‡‰ מעמי  וכמ‰ 
זיי ˆו‡  נ„ל˜ ‰ניˆוı ("ב‡  טוב‰, ‡ˆלם  ב‰˙עוררו˙  מ˙עוררים  ("‚עפיל") ‰נ‰ ‚ם ‰ם 

פל‡מט זיך „ער פונ˜").

‰ז˜ן]  [‡„מו"ר  ‰‚„ול  רבינו  כ״˜  ‰ו„  ˘‡מר  ‰פירו˘  וי„וע  לו,  ˘ככ‰  ‰עם  ו‡˘רי 
נ"ע ב˘ם רבו „רבו ‰ו„ כ"˜ מורנו ‰בע˘"ט נ"ע ˘‰"ככ‰" ‰ו‡ ˘לו, „‡י˙‡ בז‰ר ח"‚ 
(ברע"מ „˜י"‡ ע"ב) ˜מו מ‡רי מ˙יב˙‡ ו‡מרו ‡˘רי ‰עם ˘ככ‰ לו, ˘ככ‰ ב‚ימ' מ˘‰.

˘‰ו‡,  כמו  עס ‡יז"), „‰„בר  וי‡  ("‡ט ‡זיי  ˘‰ו‡  כמו  פירו˘ו ‰„בר  "ככ‰"  ו‰נ‰ 
‰ו‡ ‰‡מ˙ ˘ל ‰„בר, וזי˜ ‰י‰„ו˙ ‰ו‡-‰ו‡ ‰"'ככ‰' ˘ל י‰ו„י".

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ˜מ‡-ב)

פר˜ ˙‰לים ˘ל י‰ו„י פ˘וט
...ו„בר ז‰ י˘ לו עמ˜ נפל‡ ו‡ין ‰זמן ‚רמ‡ ל‰‡ריך בז‰ ע˙‰ ר˜ יובן במוח˘ ‚˘מי, 
‰כל יו„עים ˘בספר ˙‰לים י˘ בו ˘פיכו˙ ‰נפ˘ ועליˆו˙‰ למבין פירו˘ ‰מלו˙, ובפרט 

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˙

‰ˆל˙ י‰ו„ים מטביע‰ בנ‰ר עם-‰‡רˆו˙
ב˜˘˙י  לכן  מי„י„יו,  כמ‰  ˘ל  פלי‡‰  ‰י‡  ‰‡מור‰  ˘פלי‡‰  במכ˙בו,  ‡ני  מר‚י˘ 

למסור ‚ם ל‰ם ˙וכן ‰‡מור, ו‰עי˜ר לעוררם ול‰סבירם, ‡˘ר: 

וזו‰י ‰סיב‰ ‰יחי„‰  עם ‰‡רˆו˙,  ˘ל  בים ‰‚„ול  טובעים  י˘ר‡ל  בני  מ‡חינו  כמ‰ 
˘כמ‰ מ‰ם ‡ין נז‰רים ב˜יום ‰מˆו˙ בפועל. וכל מי ˘י˘ בי„ו לע˘ו˙ מ‰ בז‰ ומס˙˙ר 
ב„' ‡מו˙ ˘לו ומסביר ז‰ לעˆמו ˘‰ו‡ ‰ו‡ ‰ˆו„˜ ו‰ם ‰ם כו', כבר נ˙ב‡ר ענינו בז‰ר 
לבין   - ˙ור‰  מ˙ן  ל‡חר  רבינו  מ˘‰  ‰נ‰‚˙  ˘בין  בחילו˜  ‰י„ועים  במ˜ומו˙  ‰˜„ו˘ 

‰נ‰‚˙ נח ˘‰י' ˜ו„ם מ˙ן ˙ור‰. 

מ‰ˆל˙  וחומר  ו˜ל  ˘כן  במכל  ‡ל‡  בז‰,   '˜‰ ‰ז‰ר  ל‰סבר˙  ˆריכים  ‡ין  וב‡מ˙ 
בו„‡י   – בנ‰ר  טובע  י˘ר‡ל  ‡י˘  ורו‡‰  נ‰ר  ˘פ˙  על  עובר  ˘‰ו‡  מי  ‰י'  ˘‡ם  ‰‚וף, 
˘ו‡לו ‡ם  ול‡ ‰י'  מן ‰טביע‰,  ל‰ˆילו  ˘ביכול˙ו  מ‰  כל  ועו˘‰  מ˘נ˙ו  מפסי˜  ˘‰י' 

מניח ˙פילין ‰ו‡ בכל יום וכו'. ו‡ם ב‰ˆל˙ ‰‚וף כן ‰ו‡ - ע‡כו"כ ב‰ˆל˙ ‰נ˘מ‰. 

ועו„ ל‰וסיף ˘‡פילו ‡˙"ל ˘ספ˜ ‰ו‡ ‡ם י˘נ‰ ‰˘ומע „רכיו כ˘ילמ„ו ‡˙ו ˙ור‰, 
‰רי מי ‰ו‡ ז‰ ו‡יז‰ו ˘יכול לפסו˜ „יני נפ˘ו˙ על מי ˘‰ו‡ ˘ל‡ יחזור ב˙˘וב‰ ח"ו, 
ועל כל פנים ספ˜ י˘ ב„בר, ועל כל פנים ספ˜-ספי˜‡, ופס˜ „ין ‰˘לחן-ערוך ‰ו‡ ‡˘ר 
ב‡ו˙ו  כ˙וב  ו‰‡מור  ספי˜ו˙,  וכמ‰  ‰ספ˜  על  ‡פילו   - כל  „וחים  נפ˘ו˙  פ˜וח  עניני 

‰˘לחן ערוך ˘בו כ˙וב ‚ם כן על „בר ‰נח˙ ˙פילין וכו'. 

 ˙‡ ˘י˘נו  ע„  ‰‡מור,  כל   ˙‡ לי„י„יו  ל‰סביר  ‰ˆריכו˙  ‡ו˙יו˙  ˘ימˆ‡  רˆון  וי‰י 
מעיינו˙   ıל‰פי פזר,  ‰מכנסין  ב˘ע˙  ז"ל  רבו˙ינו  מ‡מר  וי˜יימו  ע˙‰,  „ע„  ‰נ‰‚˙ם 

„ברי ‡ל˜ים חיים ע„ ˘י‚יעו ‚ם חוˆ‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ר„ )

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

מספי˜ין בי„ו לע˘ו˙ ˙˘וב‰". וכן מˆינו ‚בי "‡חר" ˘‰עי„ "˘מע˙י מ‡חורי ‰פר‚ו„: 

˘ובו בנים ˘ובבים חוı מ‡חר" (ח‚י‚‰ טו, ‡).

כ˘יר„ ‰‡„ם  ˘‚ם  פי"‡)  פכ"‰; ‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰  (ל˜וטי ‡מרים  בספר ‰˙ני‡  נ˙ב‡ר  ‡מנם, 

למˆב נחו˙ ו˘פל ז‰, ע„יין ל‡ ‡פס‰ ˙˜וו˙ו, ו‰רי ‰ו‡ יכול ל‰˙עורר ול˘וב ‡ליו י˙'.

מסייעים  ˘‡ין  ו‰יינו  ˙˘וב‰",  לע˘ו˙  בי„ו  מספי˜ין  ˘"‡ין  לומר  חכמים  „יי˜ו  כי 

˜˘יים  מערימים  ומלמעל‰  ˙˘וב‰",  לע˘ו˙  ‰כו˘ר  ˘ע˙  לו  ל‰יו˙  י„ו  ו"מחזי˜ים 

ונ˙‚בר  ונ˙חז˜,  כל ‰מניעו˙ "„ח˜  למרו˙  ˘לו. ‡בל ‡ם  על „רכי ‰˙˘וב‰  ומ‰מורו˙ 

‰˙˘וב‰"  בפני  ˘עומ„  „בר  לך  "‡ין  כי  ˙˘וב˙ו",  מ˜בלין   – ˙˘וב‰  וע˘‰  יˆרו  על 

(ירו˘למי פ‡‰ פ"‡ ‰"‡).

ו‡פילו בנו‚ע ל"‡חר", כ˙ב ‰מ‰ר˘"‡ (בח„‡"‚ לח‚י‚‰ ˘ם „"‰ יˆ˙‰) ˘למרו˙ ˘˘מע 

מ˜ום  מכל  מ‡חר",   ıחו ˘ובבים  בנים  "˘ובו   – ב˙˘וב˙ו   ıחפ ‰˘י"˙  ˘‡ין  בפירו˘ 

"ל‡ ‰י' לו ל‰˘‚יח בכך", ו‰י' עליו ל„חו˜ ול˘וב ב˙˘וב‰ למרו˙ ˘„ח‡ו‰ו. וכל ז‡˙, 

מ˘ום ˘"‡ין לך „בר ˘עומ„ בפני ‰˙˘וב‰" [ור‡‰ ‚ם בפי' רבנו חננ‡ל ˘ם: "˘‡ילו ‰י' חוזר 

– ל‡ ‰י' נטר„, ˘‡ין ‰פר‚ו„ ננעל˙ בפני בעלי ˙˘וב‰"].

עונ˘ פרע‰ – על ˘ל‡ "„ח˜" וע˘‰ ˙˘וב‰
‰כבי„  ˘כבר  ל‡חר  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ ˘ילח  ˘ל‡  על  פרע‰  נענ˘  כיˆ„  יובן  ומע˙‰ 

‰˘י"˙ ‡˙ לבו:

ל˘לח  ˘מוכרחים  ‰בין  ‰ו‡  ‡ח„,  מˆ„  לבו.  ‰וכב„  כיˆ„  ‰יטב  ‰ר‚י˘  פרע‰  ‡כן, 

‡˙ בני י˘ר‡ל, ˘‰ל‡ "‡ב„‰ מˆרים", ומ‡י„ך, ‰ר‚י˘ ˘‡ינו מסו‚ל ל˘לחם וכבר ‡ין 

‰„בר ˙לוי בו.

ו‡ף על פי כן, יכול ‰י' פרע‰ ל„חו˜ ול‰˙חז˜ ולע˘ו˙ ˙˘וב‰. כי ‚ם כ‡˘ר ‰˘י"˙ 

ומסייע  מספי˜  ‡ינו  ˘‰˘י"˙  ‰י‡  ‰כוונ‰  כ‡מור,  ‰רי  ‰‡„ם,  מן  ‰˙˘וב‰   ˙‡ מונע 

בע„ו, ו‡ף מ˜˘‰ ומכ˘יל ‡ו˙ו ב„רכי ‰˙˘וב‰; ‡בל ע„יין ‡ם „ח˜ ונכנס, ‰רי מ˜בלין 

‡ו˙ו, ו‡ין „ל˙ ננעל˙ לעולם בפני בעלי ˙˘וב‰.

לבו‡  ‡פ˘ר  ע„יין  עב„יו",  לב  ו‡˙  לבו   ˙‡ ‰כב„˙י  ˘"‡ני  ל‡חר  ˘‚ם  ונמˆ‡, 

לפרע‰ ולומר לו ˘"‡ם מ‡ן ‡˙‰ מ˘לח ‡˙ עמי", ייענ˘ בכך ˘"‰נני מבי‡ מחר ‡רב‰ 

ל‰˙חז˜  בכוחו  ע„יין  ל˘לחם,  יכול  ו‡ינו  בחיר‰  לו  ˘‡ין  ˘נר‡‰  למרו˙  כי  ב‚בולך". 

ול‰˙‚בר ולבחור בטוב.

ול‡  עכ˘יו,  ˘ל  חט‡ו  על  לעונ˘  ר‡וי ‰ו‡  ב˙˘וב‰,  פרע‰  ˘ב  ל‡  כ‡˘ר  וממיל‡, 

ר˜ על מ‰ ˘חט‡ ב˙חיל‰ לפני ˘‰וכב„ לבו.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

"ל‡ י„ח ממנו נ„ח"
כך  על  נוסף  ˘‰ל‡  ‰˘י"˙.  בעבו„˙  ‰ור‡‰  ללמו„  י˘  פרע‰,  ‰˙ר‡˙  מסיפור 

נ‡מר  פרע‰"  בסיפור "ב‡ ‡ל  ב) ‰רי  נ‚,  ח"‚  (ז‰ר  מל˘ון ‰ור‡‰  בכללו˙ ‰י‡  ˘"˙ור‰" 

בפירו˘ "למען ˙ספר ב‡זני בנך ובן בנך".

ו‰ל‡ ‰„ברים ˜ל וחומר:

פרע‰ ‰י' ‚וי, ˘חיו˙ו ‰י‡ מ"˘לו˘ ˜ליפו˙ ‰טמ‡ו˙" (ר‡‰ ˙ני‡ פ"‡ ועו„), ונוסף לכך 

פי  על  ו‡ף  ממנו ‡˙ ‰˙˘וב‰;  ומנע  לבו  חט‡יו ‰כבי„ ‰˘י"˙ ‡˙  ˘מחמ˙  במˆב  ‰י' 

כן, ‚ם במˆב ˘פל ז‰ ע„יין ‰י' בכוחו לחזור ב˙˘וב‰.

ו‡ם כן, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ בנו‚ע לי‰ו„י, ˘חיו˙ו ‰י‡ מן ‰˜„ו˘‰, מנפ˘ו ‰‡לו˜י˙ 

נ˘מ˙ו  ע„יין  ‰רי  חוט‡,  כ˘י‰ו„י  ו‡ף  פ"ב).  (˙ני‡  ממ˘"  ממעל  ‡לו˜‰  "חל˜  ˘‰י‡ 

˜˘ור‰ בו י˙' – "‚ם ב˘ע˙ ‰חט‡ ‰יי˙‰ ב‡מנ‰ ‡˙ו י˙'" (˙ני‡ פכ"„).

"פרע‰",  בחינ˙  בו  ונ„ב˜‰  נ‡טם  ˘לבו  במˆב  נמˆ‡  ˘‰י‰ו„י  ב˘ע‰  ‚ם  כן,  ו‡ם 

ו‰ו‡ מר‚י˘ ˘‡ינו רוˆ‰ ו‡ינו יכול לחזור ב˙˘וב‰, ‰רי בוו„‡י ובוו„‡י ˘˙מי„ י˘ בו 

‡˙ ‰כח ל‚לו˙ ‡˙ נ˘מ˙ו. לב י˘ר‡ל ˙מי„ ער ‰ו‡ ל‰˘י"˙ ו˙ור˙ו (˘‰"˘ ‰, ב. ובמ„ר˘ 

רב‰ ע‰"פ), וˆריך ר˜ ל‰סיר ‡˙ ‰מונעים ומס˙ירים על נפ˘ו ‰‡לו˜י˙, ול˘וב ב˙˘וב‰.

˘נ‡מר  כפי  ‰˙˘וב‰,  מן  ‰‡„ם   ˙‡ מונע  ˘‰˘י"˙  מעי„‰  ‰˙ור‰  כ‡˘ר  ו‡פילו 

"ו‡˙‰ ‰סבו˙ ‡˙ לבם ‡חורני˙ – מנע˙ מ‰ן ‰˙˘וב‰" (מלכים ‡ יח, לז; רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ 

פ"ו ‰"‚), ‚ם ‡ז יכול ‰‡„ם לע˘ו˙ ˙˘וב‰. ומ‰ ˘‰˘י"˙ מ˜˘‰ על ‰‡„ם ‡˙ ‰˙˘וב‰, 

וחומר˙  נחי˙ו˙  יר‚י˘  כ‡˘ר  עמו˜‰  ל˙˘וב‰  ולעוררו  לזעזעו  בכ„י  ‚ופ‡ ‰ו‡  ז‰  ‰רי 

מˆבו.

י„,  ב  ˘מו‡ל  ע"פ  ספל"ט.  (˙ני‡  נ„ח"  ממנו  י„ח  ˘"ל‡  נ‡מר  י˘ר‡ל  כל ‡י˘  על ‡ו„ו˙ 

י„), ו‰˘י"˙ מˆפ‰ לכל י‰ו„י וי‰ו„י ˘י˘וב ב˙˘וב‰. וסוף כל סוף, ‰נ‰ "‡ין לך „בר 

‰עומ„ בפני ‰˙˘וב‰" (ר‡‰ ירו' פ‡‰ פ"‡ ‰"‡).

‰˘פע‰ על י‰ו„י ‡ינ‰ חוזר˙ רי˜ם
עו„ י˘ ללמו„ מ‰˙ר‡˙ פרע‰ ˘בפר˘˙נו:

כ‡˘ר י˘נו י‰ו„י ˘לבו ‡טום רח"ל לענייני ˙ור‰ ומˆוו˙י', וע„ ˘‰ו‡ נמˆ‡ במˆב 

ממˆבו  ל‰ר˙ע  ‡ין  מ˜ום  מכל  לבו";   ˙‡ "מחז˜  ו‰˘י"˙  ‰˙˘וב‰",  מ‰ן  "מנע˙  ˘ל 

ל˙˘וב‰  פרע‰  לעורר ‡˙  ניס‰  ˘מ˘‰  ממ‰  ˘כן  ובמכל  ל˙˘וב‰,  לעוררו  וי˘  ‰נחו˙, 

במˆבו ‰˘פל.

˘‰ו‡  מי  על  ר˜  נ‡מר  יז)  יט,  (˜„ו˘ים  עמי˙ך"  ˙וכיח ‡˙  ˘ˆיווי ‰˙ור‰ "‰וכח  ו‡ף 

יח

חשיבות ההתעסקות 
בהפצת היהדות

יסו„ ‰‰ˆלח‰ בפעילו˙ י‰ו„י˙
ב˙מי' מ‰ול‰ בˆער ˜ר‡˙י במכ˙ב‰ על „בר ˙ועל˙ עבו„˙‰ ב˘טח ‰חינוך ‰כ˘ר, 

‰מ˙בונן  כל  כי  ˙מי',  בביטוי  ‚ם  ‡ני  ומ˘˙מ˘  ‰˘יטים,  מבין  נו„ף  י‡ו˘  מעין  ‡˘ר 

ב„ברי ימי עם י˘ר‡ל, ובפרט ב˘נים ‰כי ‡חרונו˙, ‡פילו ‰˙בוננו˙ ˜ל‰ נוכח ל„ע˙ כי 

פעולו˙ ˘לכ‡ור‰ לפי ר‡ו˙ עיני ב˘ר ל‡ ‰י' ל‰ן ע˙י„, ובפרט ב‰˘וו˙ ‡ו˙ן לפעולו˙ 

˘פעלו  ז‰  ויסו„ ‰‰ˆלח‰ ‰י'  ו‰וכיח‰ ‡˘ר „ו˜‡ ‰ן ‰ˆליחו,  ב‡‰ ‰מˆי‡ו˙  ‡חרו˙, 

מ‡˙נו  ו‡ח˙  ‡ח„  כל  זו  וב˙˜ופ˙נו  ‰לב,  מן  ‰יוˆ‡  וב‡ופן  ב‡מי˙יו˙  ל˘מ‰  ב‰ן 

‰מ‰לך ע"פ ‡„מו˙, מופ˙ חי ‰ו‡ ל‰˘‚ח‰ פרטי˙ ˘ל בור‡ ‰עולם בעניני עולם ‰ז‰.

וכבר מל˙י ‡מור‰ וביו˙ר בי‡ור במ˜ום ‡חר, ‡˘ר „ברי ‰מור‰ ‰‚„ול ‰ו‡ ‰רמב"ם, 

ב‰לכו˙  בז‰  ˘‰‡ריך  וכמו  „ע‰ו",  „רכיך  „"בכל  ס„ר  ‰ו‡  ‰‡„ם  חיי  מ˘ך  כל  ‡˘ר 

„יעו˙ פר˜ ‚' ועו„, מבי‡ים ‚ם כן ‡˙ ‰‡„ם ‰מ˙בונן ללכ˙ ב„רכים ‡לו ב‡ופן ז‰ מ˙וך 

ל‰ˆלח‰  מ˜ום  ו˘‡ין  ע˙י„  לז‰  ˘‡ין  בעריכ˙ ‰ח˘בון  לו  נ„מ‰  לפעמים  ו‡ם  ˘מח‰, 

וכיוˆ‡ בז‰ ועל י„י ז‰ נחל˘ בפעולו˙ בכיון ‰‡מור, ברור ‰„בר ˘ז‰ו מ˙חבולו˙ ‰יˆר 

‰נ˜ר‡ כסיל. 

עˆמ‰  „ע˙  על  ב‰‡מור  ˘˙˙בונן  ˙ספי˜נ‰  בכמו˙  ‰מעטו˙  ‡ל‰  ˘˘ורו˙י  ˙˜ו˙י 

מ˙וך  ביחו„  ‰כ˘ר  חינוך  וב˘טח  בכלל  ‰י‰„ו˙  ב˘טח  בפעולו˙   ıמר ל‰וסיף  ע"מ 

˘מח‰. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˜פ‚ ו‡ילך)

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘ˆריך  ‰ו‡  „‰בעלים  ˘בפ˘ט"),  "‰לכ‰ 
„פעול˙  י„יו,  במו  ממונו   ˙‡ ל‰פסי„ 
ל‰יע˘ו˙  ˆריכ‰  ממונו)  (‰פס„˙  ‰עריפ‰ 
ע"י בעל ‰חמור בעˆמו, פי', כיון ˘‰˙נ‰‚ 
"‰פסי„  כ‰ן,  ˘ל  בממונו  ‡כזרי  ב‡ופן 
ˆריך  (בעˆמו)  ˘‰ו‡  עונ˘ו  לפיכך  כו'", 
לע˘ו˙ פעול‰ ‡כזרי˙ בממון ˘לו, "יפסי„ 
ל‰כריע  י˘  ‰„ברים  כנים  ו‡ם  ממונו". 
˘‰י‡  „כיון  ‰„ברים,  ˘בר‡˘  ‰ח˜יר‰ 
בעˆמו,  לערוף  ‰חמור  „בעל  ‚בר‡  חוב˙ 
פ˘וט  מˆו˙ ‰עריפ‰,  ו‚„ר  מ‰ו˙  כל  וז‰ו 

˘‡ין חבירו יכול לזכו˙ ב˜יום חוב‰ זו.

וי˘ ל‰וסיף עו„, „לענין פ„יון „חבירו 
„ב˙וס'  ‰„בר,  בטעם  ‰מפר˘ים  ˘˜ו"ט 
חוב˙  ‡ינ‰  פ„י'  ˘מˆו˙  ‡י'  סח:  ב"˜ 
כל ‡„ם  ‰בעלים (ו‰ו‡ כמו פ„יי˙ ‰˜„˘,̆ 
‰בעלים  ר˜  ל‡   ,˘„˜‰ ממון  לפ„ו˙  יכול 
˘‰˜„י˘ו), ‡בל ל„ע˙ כמ‰ מפר˘ים (ר‡‰ 
ס"ז,  פ"‡  ל‰רמב"ן  בכורו˙  ל‰ל'  ‡ל‚‡זי  מ‰רי"ט 

‰פ„יון  סרכ"ב)  יו"„   ˆ"ˆ ˘ו"˙  כב,  מˆו‰  מנ"ח 

ע"י  ופ„יון  ‰בעלים,  חוב˙  ‰ו‡  פטר 
ו)˘ליחו˙. (זכי'  מטעם  ר˜  מועיל  חבירו 
נ"ל „כ"ז ‰ו‡  ע‰"˙  ר˘"י  ב˘י'  ועפ‰נ"ל 
י‰ני  ל‡  בעריפ‰  מ˘‡"כ  פ„י',  לענין  ר˜ 
ל˘ליח,  בפירו˘  חבירו   ˙‡ ימנ‰  ‡ם  ‚ם 
‰‚בר‡,  על  עונ˘  ‰י‡  ‰עריפ‰  חוב˙  כי 
˘ר˜  (כנ"ל),  י„יו  במו  ל‰ע˘ו˙  ˘ˆריכ‰ 

בז‰ מ˙˜יים עונ˘ו.

‰נ"ל  ‰בי‡ור  ˆע"˜  ע„יין  ‡מנם 
כ‰ן",  ˘ל  ממונו  ‰פסי„  "‰ו‡  ‰ל'  בענין 
˘י˘נו  ממון  ‰פס„  כ‡ן  ‡ין  מ"מ  „לכ‡ו' 
ממנו,  ריוח  מניע˙  ר˜  ‡ל‡  כ‰ן  בי„  כבר 
„ל‰‡י  ˘ˆ"ל  (ו‡פ˘ר   ‰˘ לו  נ˙ן  ˘ל‡ 
כי„וע  ‰פס„,  נ˜'  ריוח  מניע˙  ‚ם  מ"„ 
‰ח˜יר‰ בז‰, עיי' ˘„י חמ„ כללים מע' ‰ 

‡ו˙ סט ובפ‡˙ ‰˘„‰ ל˘ם; וע„יין „וח˜ 

"‚רם  ול‡  כ‰ן"  ˘ל  ממונו  "‰פסי„  ‰ל' 

במ‰רי"ט  ו‰נ‰  וכיו"ב).  לכ‰ן"  ‰פס„ 

פ"‡  ל‰רמב"ן  בכורו˙  ‰ל'  על  ‡ל‚‡זי 

 – ‰ו‡  חמור  פטר  פ„יון  „‚„ר  נ˜יט  סי"‚ 

˙יכף  „בעˆם  ‰כ‰ן,  מי„  ‰חמור  פ„יי˙ 

י‰י'",  "לך  כמ˘"נ  לכ‰נים  ˘ייך  מ˘נול„ 

לפ„ו˙ו  לי˘ר‡ל  ˆיוו˙‰  ˘‰˙ור‰  ‡ל‡ 

מ‰כ‰ן, ולפ"ז זכו˙ ‰כ‰ן ‡ינ‰ ר˜ בפ„יון 

‡פ"ל  ולפ"ז  עˆמו,  בפט"ח  ‡ל‡  ‰פט"ח, 

כ‰ן"  ˘ל  ממונו  "‰פסי„  ‰ל'  כוונ˙  „‡ין 

‰פט"ח  על  ‡ל‡   ‰˘‰„ ‰ריוח  מניע˙  על 

‚ופ‡, „מי ˘‡ינו רוˆ‰ לפ„ו˙ ‰"‰ מפסי„ 

מן ‰כ‰ן ממון ז‰ „‰פט"ח (ו‡ף ˘‰˙ור‰ 

‰רי  ‰כ‰ן,  מן  לפ„ו˙ו  לי˘ר‡ל  ˆיו˙‰ 

‰פ„יון  כ„מי  בחמור  זכו˙  לכ‰ן  י˘  סו"ס 

‡י  ‰‰לכ‰  ע"„  בכ"ז  ויל"ע   .((‰˘ („מי 

‰ו‡,  „כ‰ן  ממונ‡  „‰חמור  למינ˜ט  ˘ייך 

עי' ‰יטב בסו‚יין י‡. בבי‡ור פלו‚˙˙ ר"˘ 

ור"י ‡י פט"ח מו˙ר ב‰נ‡‰ ˜ו„ם ‰פ„יון, 

בפט"ח.  מ˜„˘  ‚בי  נז:  ˜י„ו˘ין  ועיי' 

ס˘י"‡  ח"‡  ‰ר˘ב"‡  ˘ו"˙  ועיי"ע 

מי‰ו  ס˜"ב.  ˘טו  סי'  יו"„  ובי‡ורי ‰‚ר"‡ 

ע"„ פ˘ט ‰כ˙ובים ‡כן מ˘מע „ז‰ו ‚„רו 

˘ייך  ‡ז  וע„  ‰כ‰ן  מן  ˘נפ„‰  פ„יון,  ˘ל 

לו (וכן מוכיח‰ פ˘טו˙ ‰כ˙ובים „פ' ˜רח 

לכל  רחם  פטר  "כל  לכ‰ן  ‰נ˙ינ‰  ‡ו„ו˙ 

ב˘ר ‡˘ר י˜ריבו ל‰' ב‡„ם ובב‰מ‰ י‰י' 

ו‡˙  ‰‡„ם  בכור   ˙‡ ˙פ„‰  פ„‰  ‡ך  לך, 

„"כל  ‰רי  ˙פ„‰",  ‰טמ‡‰  ‰ב‰מ‰  בכור 

ובב‰מ‰  ב‡„ם  ‚ו'  ב˘ר  לכל  רחם  פטר 

י‰י' לך" (לכ‰ן) ור˜ ˘‡ח"כ מיעט ‰כ˙וב 

‰ם  ˘‡ין  טמ‡‰  ב‰מ‰  ובכור  ‡„ם  בכור 

עˆמם ני˙נים לכ‰ן ‡ל‡ ר˜ פ„יונם).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

מוˆ‡ים  כ‡˘ר  מ˜ום  מכל  לב),  פר˜  ˙ני‡  ור‡‰  פי"ח.  רב‰  ‡לי‰ו  „בי  (˙נ‡  במˆוו˙"  "עמך 
י‰ו„י במˆב נחו˙ ‡ין ל‰כנס ל˘ום ח˘בונו˙, וי˘ "ל‰˙רו˙" בו ול‰˘פיע עליו ב„רכי 

נעם ˘י˘וב ב˙˘וב‰ ˘למ‰, וימנע מעˆמו ‡˙ ‰"מכו˙" ו‰יסורים.

 –  ('‡ ‡„ר  כו  יום"  "‰יום  (לוח  רי˜ם"  חוזרו˙  ˘‡ינן  ו˙עמול‰  לעבו„‰  כרו˙‰  ו"ברי˙ 
לפעמים נר‡‰ ˘ל‡ נפעל מ‡ום ב‡ו˙ו י‰ו„י על י„י „ברי ‰‰˘פע‰; ‡ך י˘ לי„ע נ‡מנ‰ 
˘במו˜„ם ‡ו במ‡וחר ˙י˘‡ ‰˙עמול‰ ‡˙ פירו˙י'. בסופו ˘ל „בר ˙וסר ממנו כבי„ו˙ 

‰לב, ו‰ו‡ יˆ‡ מ"מˆרים" ומ‰‚לו˙ ‰רוחני˙ ˘‰ו‡ ˘רוי ב‰.

ו‡זי יוˆ‡ים "כל ˆב‡ו˙ ‰'" (פר˘˙נו יב, מ‡) לל‡ יוˆ‡ מן ‰כלל מ‚לו˙ זו ‰‡חרונ‰, 
ו"כימי ˆ‡˙ך מ‡רı מˆרים ‡ר‡נו נפל‡ו˙" (מיכ‰ ז, טו).



פניניםפנינים

מיל‰"  ב"„ם  רו‡ים  ז‰  ענין  ו‚ם  ˘מסביבו. 

ו"„ם פסח":

ברי˙ ‰מיל‰  ˘ל  מ˘מעו˙‰   - מיל‰  „ם 

‰˜ב"‰  ובין  ‰י‰ו„י  בין  ˘‰"ברי˙"  ‰י‡ 

ניכר  ‰„בר  ‡ל‡  לב„,  ברוחניו˙  ר˜  ‡ינ‰ 

„‚ופ‡"  סיומ‡  ל"יסו„  ע„  ‰‚˘מי,  בב˘ר 

ו‚ם  ב‚וף,  נמוך  ‡), ‰מ˜ום ‰כי  יז,  ˙"ז  (‰˜„מ˙ 

ב"ברי˙  ‰˜ב"‰  עם  מ˙˜˘ר  ‰‚˘מי  ‰ב˘ר 

וי˙יר‰  ו‰„ע˙.  ‰טעם  מן  ˘למעל‰  עולם" 

ר˜  ל‡  מ˘פיע  ˘‰˜˘ר  פסח",  ב"„ם  מזו 

ב„בר  ‚ם  ‡ל‡  עˆמו,  ‰י‰ו„י  ˘ל  ‚ופו  על 

ל˘‰,  וע„  סביבו,  בעולם  לו,  מחוˆ‰  ˘‰ו‡ 

˘‰י' ‰עבו„‰ זר‰ ˘ל מˆרים, ו‚ם „בר כז‰ 

מטעם  ˘למעל‰  נפ˘  מ‰מסיר˙  ‰ו˘פע 

ו„ע˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 864 ו‡ילך)

מתניים, נעליים, מקל 
- להשפיע בכל מקום

וככ‰ ˙‡כלו ‡ו˙ו, מ˙ניכם ח‚ורים, 
נעליכם בר‚ליכם, ומ˜לכם בי„כם

(יב, י‡)

‰‡„ם  בעבו„˙  ‰„ברים  ˙וכן  לב‡ר  י˘ 

ל˜ונו:

‰‚וף  כל  ‰מעמי„  „בר  "‰ם   – מ˙ניכם 

‡„מו"ר  (ל˘ון  עלי‰ם"  ועומ„  ‰נˆב  ‰ר‡˘  עם 

על  ‰ן  ומרמזו˙   .(‡ סי'  ‰˜ו„˘  ב‡‚ר˙  נ"ע  ‰ז˜ן 

ל˘לימו˙  ˘י‚יע  עˆמו,  עם  ‰‡„ם  עבו„˙ 

בעבו„˙ו בכל עניניו "כל ‚ופו עם ‰ר‡˘".

„י  ˘ל‡  ל„ע˙  ‰‡„ם  על  ז‡˙,  עם  ‡ך 

דם ברית מילה ודם פסח
ול˜חו מן ‰„ם ונ˙נו על ˘˙י ‰מזוזו˙ ועל 
‰מ˘˜וף

ביום ˘יˆ‡ו י˘ר‡ל ממˆרים כו' ו‰יו לו˜חים „ם מיל‰ 
ו„ם פסח, ו‰יו נו˙נין על מ˘˜וף ב˙י‰ן, וכ˘עבר ‰˜ב"‰ 
לנ‚וף ‡˙ מˆרים ור‡‰ „ם ‰ברי˙ ו„ם ‰פסח כו' ‡מר 
‰˜ב"‰ בזכו˙ „ם ברי˙ מיל‰ ו„ם פסח ‚‡ל˙י ‡˙כם
(יב, ז. פר„ר"‡ פכ"ט)

ברי˙  „ם  "בזכו˙  ˘„וו˜‡  מ‰  לב‡ר  י˘ 
כי  ממˆרים,  י˘ר‡ל  יˆ‡ו  פסח"  ו„ם  מיל‰ 
מחמ˙ ‡‰ב˙ו ‰עˆומ‰  ב‡‰  מˆרים  יˆי‡˙ 
˘ל ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל ˘למעל‰ מטעם ו„ע˙, 
וכ‰כנ‰ לז‰ ‰יו י˘ר‡ל ˆריכים ל‰ר‡ו˙ ‡˙ 
ו„בר  מן ‰˘כל,  ˘למעל‰  ל‰˜ב"‰  ‡‰ב˙ם 

ז‰ מ˙בט‡ ב˘˙י מˆוו˙ ‡לו:

„ם מיל‰ – ‰כרי˙˙ ברי˙ ˘על י„י מˆו˙ 
˘למעל‰  עם ‰˜ב"‰  עˆמי  מיל‰ ‰י‡ ˜˘ר 
 ˙‡ למול  ‰י‡  ‰מˆו‰  ולכן  ‰˘כל,  מן 
‡ף  בלב„,  ימים  ˘מונ‰  בן  כ˘‰ו‡  ‰יל„ 
פסח – ˜יום  „ם  כלל.  ˘כל  בר  ˘ע„יין ‡ינו 
נפ˘  במסירו˙  כרוך  ‰י‰  פסח  ˜רבן  מˆו˙ 
 ‰˘‰ ל˜יח˙  ˘‰רי  ‰˘כל,  מן  ˘למעל‰ 
 ‰˘‰˘ ‰מˆרים,  לעיני  ל˘חיט‰  ו‰כנ˙ו 
סכנ˙  ‰י˙‰  זר‰,  כעבו„‰  ל‰ם  ˘ימ˘ 

נפ˘ו˙ ˘ל ממ˘.

‰טעם  מן  ˘למעל‰   – ‡לו  מˆו˙  ו˘˙י 
˘ל  ‰עˆומ‰  ‡‰ב˙ו  ל‚ילוי  ‚רמו   – ו‰„ע˙ 
ועל  ‰˘כל,  מן  ˘למעל‰  לי˘ר‡ל,  ‰˜ב"‰ 

י„י ז‰ זכו ל‚‡ול‰.

ל‰י‚‡ל  יזכו  י˘ר‡ל  ˘בני  כ„י  ‡מנם, 
עם  ˜˘ר  ˘ל  ˜יומו  בעˆם  „י  ל‡  ממˆרים 
ז‰  ˜˘ר  ‡ל‡  ‰˘כל,  מן  ˘למעל‰  ‰˜ב"‰ 
ˆריך ל‰˘פיע ‚ם על ‚˘מיו˙ ‰‡„ם ו‰עולם 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

˜ו„מ˙  פ„יי'  מˆו˙  ‡מרו  מכ‡ן  וערפ˙ו, 

‰מ˘נ‰  „בר  ‰ו‡  (ו‰ו‡  עריפ‰  למˆו˙ 

‰נ"ל, „˙נן ‰˙ם "ל‡ רˆ‰ לפ„ו˙ו, עורפו 

ו‡ם   ,‡"„ ו˜וברו").  מ‡חוריו   ıב˜ופי

פו„‰ו   ‰˙‡ ‡ין  ‡ם  וערפ˙ו  ˙פ„‰  ל‡ 

נכסיך  כ‰ן ‡ף  נכסי  ו‡ב„˙  עורפ‰ו ‰ו‡יל 

‡ינ‰ו  חלו˜ו˙  „„עו˙  „מ˘מע  י‡ב„ו", 

(ועיי'  כ˜מיי˙‡  ‡זל‡  ל‡  ב˙ריי˙‡  ו‰ך 

„‰ל'  פי"ב  רי˘  ו‰ר‡ב"„  ‰רמב"ם  פלו‚˙˙  ‰יטב 

בכורו˙  ל‰ל'  ‡ל‚‡זי  ובמ‰רי"ט  ביכורים). 

מכיל˙‡  על  בי‡ר  סי"„  פ"‡  ל‰רמב"ן 

פ„י'  כמו  מˆו‰  ‰י‡  עריפ‰  „ל˙"˜  זו, 

‡ל‡ ˘מˆו˙ פ„י' ˜ו„מ˙; ‡בל לפי ‰„"‡ 

עונ˘  מˆו‰, ‡ל‡  חמור ‡ינ‰  פטר  עריפ˙ 

‡ו˙ו  פ„‰  ˘ל‡  על  ‰חמור  לבעל  ו˜נס 

ב˘‰ (ו‰יינו „ע˙ לוי בבריי˙‡).

‰מ˜ר‡  פ˘ט  „ב„רך  בז‰  ו‰נר‡‰ 
ו‡„רב‰  ‰„ברים,  בין  לחל˜  נ˜טינן  ל‡ 

ו‰‚יון  טעם  י˙ב‡ר  בז‰  כי  לˆרפם,  ר‡וי 

ל„ין עריפ‰, וי˙וסף נופך ב„ברי ‰בריי˙‡ 

"‰פסי„ ממונו ˘ל כ‰ן לפיכך כו'", פירו˘ 

˘כ˘‡ינו  מחמ˙  חיוב ‰עריפ‰ ‰ו‡  „יסו„ 

ומזי˜  מפסי„  ‡ל‡  ‡ינו  לפ„ו˙ו  רוˆ‰ 

וריוח  ‰נ‡‰  ˘ום  ‡ין  עˆמו  לו  כי  לכ‰ן, 

˘לפנ"ז  ב„יבור  ר˘"י  רמז  כבר  מז‰, „‰‡ 

„˜ו„ם פ„יי˙ו ‰"‰ ‡סור ב‰נ‡‰ כ„ברי ר' 

רמב"ם  ל„ינ‡,  ˜יי"ל  (וכן  ט:  בסו‚יין  י‰ו„‰ 

˘כ‡),  סי'  יו"„  טו˘ו"ע  ‰י"ב,  פי"„  בכורו˙  ‰ל' 

ו‰רי  ל‰מי˙ו,  פו„‰ ˆריך  ועו„, „‡ם ‡ינו 

כי  מרוויח  ‰י'  ב˘‰  ‡ו˙ו  פו„‰  ‰י'  ‡ם 

(עיי'  ‰חמור  מערך  פחו˙  ‰ו‡   ‰˘‰ ערך 

בסו‚יין ˘ם "‡פסי„‡ „ביני ביני" ובר˘"י, 

י‡.  ו˘ם  ˘‰ו‡".  בכל  "˙פ„‰  ˘ם  ול‰לן 

"ול‡ ‡מר‰ ˙ור‰ ב˘‰ ל‰חמיר עליו ‡ל‡ 

ל‰˜ל עליו") – ו‡"כ ‡ין ‰ע„ר ‰פ„י' ‡ל‡ 

ו‰"ז  לעˆמו,  ˙ועל˙  כל  בלי  לכ‰ן  ‰פס„ 
מ„‰  נענ˘  ול‰כי  ו‰רחמים,  ‰חס„  ‰יפך 
נ‰ר‚  ˘חמורו  בלב„  זו  ˘ל‡  מ„‰,  כנ‚„ 
‡ל‡ ‡ף "עורפו ב˜ופיı מ‡חוריו ו‰ור‚ו", 
˘ל  פעול‰  ˘‰י‡  ‰מ„‚י˘  ב‡ופן  ‰רי‚‰ 
י˘ים  ועי"ז  ממונו",  "יפסי„  בלב„,  ‰פס„ 

‡ל לבו ‰‡כזריו˙ ˘ב‰נ‰‚˙ו כו'.

ומע˙‰ י"ל „ז‰ו ˘„יי˜ ונ˜ט "יפסי„ 
"יופס„  „ל'  ממונו",  "יופס„  ול‡  ממונו" 
על ‰חפˆ‡ „"ממונו", „‰יו˙  ממונו" ˜‡י 
‚ם  לכן  ‰כ‰ן,  ממון  ˘יופס„  ‚רם  ˘‰ו‡ 
חיוב  ע"„  ˘‰ו‡  י"ל  [ולפ"ז  נפס„  ממונו 
בממון  ‚רם ‰פס„  ˘‰ו‡  ˙˘לומין, „‰יו˙ 
על  (ו˘יעבו„)  ˙˘לום  חיוב  חל  חבירו, 
˘‰פסי„  „‰יו˙  בנ„ו"„,  ז‰  ומעין  ממונו, 
˘ל "‰פס„"  חיוב  חל  לכן  כ‰ן,  ˘ל  ממונו 
‡י על  על ממונו]; מ˘‡"כ "יפסי„ ממונו"̃ 
‰‚בר‡, ובל˘ון זו מו„‚˘ יו˙ר ‰עונ˘ על 
‰‚בר‡, ˘‰ו‡ ˆריך ל‰פסי„ ממונו. ו‰יינו 
פ„יי˙  ב‰ע„ר  ‰עוול  עי˜ר  „ל„י„י'  כנ"ל 
פטר חמור ‡ינו ‰ˆ„ ‰ממוני ˘בז‰ (˘‚רם 
‡כזריו˙  ‡ל‡  כ‰ן)  ˘ל  בממונו  חסרון 
‰כ‰ן  ממון  ל‰פסי„  ‡ך  ˘כוונ˙ו  ‰‚בר‡, 
בלי ˙ועל˙ ו‰נ‡‰ לעˆמו, ו"לפיכך יפסי„ 
ממונו", בל' „˜‡י על ‰‚בר‡, ˘‰ו‡ ˆריך 

ל‰ר‚י˘ ענין ˘ל ‰פס„ בממונו.

„ל˘ון  עו„,  לח„˘  י˘  ‡ולי  ומע˙‰ 
"יפסי„ ממונו" בפר˘"י כ‡ן פירו˘ו ל‡ ר˜ 
‰פס„  ˘‚ורם  ‡ל‡  בממונו,  ‰פס„  ˘סובל 
˘ל‡  (ו‡ף  „ין  חי„ו˘  ור"ל  לממונו,  ונז˜ 
ב‡ ר˘"י ‡ל‡ לפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ול‡ ˜‡י 
„ברי  ב˘ערים  נו„עו  כבר  ‰‰לכ‰,  בעולם 
‰˘ל"‰ במס' ˘בועו˙ „פר˘"י כולל ב˙וכו 
‰˙ור‰,  „רכי  מ˘‡ר  מופל‡ים  ענינים  ‚ם 
וכו',  ‰‰לכ‰  ˘ב˙חום  „ברים  נמי  ו‰יינו 



טו

פטר  "‰פו„‰  י‡.  בבכורו˙  ‚רסינן 
ובמנ"ח  פ„וי",  פ„יונו  חבירו  ˘ל  חמור 
חמור  פטר  עריפ˙  לענין  „ן  כ‚  מˆו‰ 
„חבירו, ו‡˙י על‰ „י˘ ל‡סור מ˘ום מזי˜ 
‰˙ם  „נ˜יט  מ˘ום  ו‰יינו  חבירו,  ממון 
לפ„ו˙ו  לעולם  ‰בעלים  ר˘‡י  ‰„ין  „מן 
˘יוב‡  כמו  ‰חמור,  מ˘ווי  (‰פחו˙  ב˘‰ 
‰עריפ‰,  במ˜ום  בסו‚יין)  מכ"מ  ל‰לן 
יל"ע  ומע˙‰  מפסי„ו.  ˘‰עורף  נמˆ‡ 
˘ם  במנ"ח  (‰וב‡  י:  בכורו˙  ר˘"י  לפמ˘"כ 
עריפ‰  בטעם  ‰בריי˙‡  ל'  ‚בי  מיני')  לעיל 

יופס„  לפיכך  כ‰ן  ˘ל  ממונו  "‰ו‡ ‰פסי„ 
ממונו,  יופס„  "לפיכך  „פר˘"י  ממונו", 
˘ל˘ים",  ל‡חר  לעורפו  „ין  בי˙  יכפו‰ו 
ו‡"כ ‡פ˘ר „ל‡חר ל' ר˘‡י חברו לערוף 
‡ינו  כי  מועיל)  ˘פ„יונו  „‡מרי'  (כ˘ם 

מפסי„ו „בל‡‰"כ כופין ‡ו˙ו לערוף.

על  מפר˘"י  ל‰וכיח  „י˘  ‡יבר‡ 
‰כ˙ובים „לעולם ‡‡"פ לערוף פטר חמור 
מזי˜  מ„ין  חיˆוני  מטעם  ול‡  ˘לו,  ˘‡ינו 

וכיו"ב, ‡ל‡ מ‚„ר „ין עריפ‰ ‚ופ‡.

פטר  "וכל  בפר˘˙נו  ‰נ‡'  על  „‰נ‰ 
חמור ˙פ„‰ ב˘‰ ו‡ם ל‡ ˙פ„‰ וערפ˙ו", 
מ‡חוריו   ıב˜ופי עורפו  "וערפ˙ו,  פיר˘ 
לפיכך  כ‰ן  ˘ל  ממונו  ו‰ור‚ו. ‰ו‡ ‰פסי„ 
‰נ"ל,  בבריי˙‡  ומ˜ורו  ממונו".  יפסי„ 
˜ל,  ב„˜„ו˜  ˘˘ינ‰  יבחין  ‰מעיין  ‡בל 
ו‰ו‡  ממונו"  יופס„  „ל' ‰בריי˙‡ "לפיכך 
˘‡ין  וכיון  ממונו",  "יפסי„  וכ'  ˘ינ‰ 
רמז  ז‰  „ב˘ינוי  לב‡ר  י˘  כלום  בל‡   ‚˙
‰‚„ר‰ במ‰ו˙ „ין עריפ‰ (‰מ˙‡ימ‰ יו˙ר 
על  פירו˘ו  כ„רך  ‰מ˜ר‡ו˙,  פ˘ט  ב„רך 
כ‡ן  ˘ˆירף  מ‰ו  „יל"ע  וב‰˜„ם  ‰˙ור‰). 
‰ו‡  ‰עריפ‰  „‡ופן   ‡‰ ‚ם   '‡ ב„יבור 
ומ‰  ו‰ור‚ו",  מ‡חוריו   ıב˜ופי "עורפו 
ל‡ח„  ˘נע˘ו  לטעמ‰  ‰מˆו‰  ‡ופן  ענין 

˘ל‡ כ„רכו לחל˜ם ב„יבורים ˘ונים.

ומ‰ ‚ם ˘‰‡ „עורפו ב˜ופיı כו' ‰ו‡ 
ספ"‡  מ˘נ‰  בס˙ם  „מ˜ורו  ‰כל,  „ע˙ 
„בכורו˙; מ˘‡"כ ‰ך טעמ‡ „‰ו‡ ‰פסי„ 
עו„  ו„ו"˜  בבריי˙‡.  לוי  ר˜ „ע˙  כו' ‰ו‡ 
˙פ„‰  ל‡  "ו‡ם  ‡˙ר  על  ‰מכיל˙‡  בל' 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

בהגדרת דין עריפת פטר חמור
יפלפל בשיטת רש"י, דהגדרת העריפה היא חיוב על הגברא בעל הפטר ולא 
רק על ממונו / עפ"ז יכריע בהחקירה אי יכול להתקיים ע"י אחר ואם מועיל 

שליחות, וידון למי הבעלות על החמור עד שייפדה

פניניםפנינים

 ıב‡ ‡י˙‰ במ‚ע ובמ˘‡ ומ˙ן, כמו ‰‡ר
˘‰‡„ם עומ„ עלי'. ‡ך על „ברים ˘‡ינם 
˜˘ורים ‡ליו י˘ירו˙ ו‡ינם ˘ייכים ‡ליו, 

ל‡ מוטל עליו חיוב ל‰˘פיע ‚ם עלי‰ם.

˘‰‡„ם  בי„כם",  "מ˜לכם  וז‰ו 
ל„ברים  ל‰‚יע  כ„י  ב"מ˜ל"  מ˘˙מ˘ 
ו‰יינו  בי„ו,  ‡לי‰ם  ל‰‚יע  יכול  ˘‡ינו 
ייכו˙  ˘‚ם למ˜ום ‰מרוח˜ ממנו ו‡ין לו̆ 
ע"י  בו  ל‚ע˙  ביכול˙ו  י˘  ל‡„ם,  ˜רוב‰ 
על  חיוב  ˘מוטל  וזו ‰ור‡˙ ‰פסח,  מ˜ל. 
ל‡  ˘יכול,  מ˜ום  בכל  ל‰˘פיע  ‰‡„ם 
‡ל‡  ‰˜רוב‰,  סביב˙ו  ועל  עˆמו  על  ר˜ 
עליו ל‰˘˙מ˘ ‡ף ב"מ˜ל" ול‰˘פיע ‚ם 
יכול  ˘‡ינו  מ˜ום  ‰רחו˜‰,  ‰סביב‰  על 

ל‰‚יע ל˘ם בי„יו.

(ע"פ '‰‚„‰ ˘ל פסח עם ל˜וטי טעמים' ח"ב עמ' ˙˘פ‚ ו‡ילך) 

בעבו„˙ו עם עˆמו, ‡ל‡ עליו ל‰˘פיע ‚ם 
על סביב˙ו ועם ‡לו ‡˘ר ב‡ ‡˙ם במ‚ע, 

ל‰בי‡ ‡ו˙ם לי„י ˘למו˙ בעבו„˙ ‰'.

בנעליכם,  מרומז˙  זו  ועבו„‰ 
˘‰נעליים ‰ן ‰חל˜ ב‚וף ‰‡„ם ˘על י„ו 
ממנו,   ıמחו˘ ב„בר  לנ‚וע  ‰‡„ם  יכול 
על  ˘‰רי  עומ„.  ‰ו‡  ˘עלי‰   ıר‡‰ ‰י‡ 
י„י ‰נעליים יכול ‰‡„ם ל‰יז‰ר ˘ל‡ ינז˜ 
ע˜רבים  כנח˘ים,  ‰מסוכנ˙  מ‰סביב‰ 
ו˜וˆים ‰נמˆ‡ים ב‡רı. ו‚ם, ע"י ‰נעליים 
ומ˘וו‰ ‡ו˙‰  סולל ‡˙ ‰„רך  ‰רי ‰‡„ם 
‚ם  עלי'  ללכ˙  ˘יוכלו  ‰‡חרים  ל‡נ˘ים 
˘על   ,'‰ בעבו„˙  ‰ו‡  וכן  נעליים.  בלי 
‰‡„ם ליז‰ר ˘ל‡ יו˘פע וינז˜ מ‰סביב‰ 
על  ל‰˘פיע  עליו  ול‡י„ך  ‰מסוכנ˙, 

‰סביב‰ ל‰עלו˙‰ ול˙˜נ‰.

עלול ‰‡„ם לח˘וב ˘עבו„‰ זו ‰י‡ ר˜ 
כך ‰ו‡  ˘בין  עם ‰סביב‰ ‰˜רוב‰ ‡ליו, 


