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 - ˙זריע  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

מליוב‡וויט˘ 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‰



כוו הפך בן טהור
 - גזירת הכתוב?

מדוע מתחיל הכתוב פרשה חדשה כשמפרט דין הפך כולו לבן? / מה הדין כשנתגלתה מחית בשר חי אחרי שהפך 
כולו לבן? / סיבת טהרת הפך כולו לבן בפשוטו של מקרא והנפק"מ לדינא

ב˘רו  בעור  י‰י'  כי  "‡„ם  ˆרע˙:  נ‚ע  ב˘רו  בעור  ˘נר‡‰  מי  „יני  ב‡ים  ‰ס„ר‰  ב˙חיל˙ 
˘‡˙ ‡ו ספח˙ ‡ו ב‰ר˙, ו‰י' בעור ב˘רו לנ‚ע ˆרע˙, ו‰וב‡ ‡ל ‡‰רן ‰כ‰ן ‡ו ‡ל ‡ח„ מבניו 

‰כ‰נים" (י‚, ב). 

סימן  בו  י˘  ובוחן ‡ם  מס‚יר ‰כ‰ן ‡˙ ‰נ‚ע  כיˆ„  פרטי ‰„ינים,  לפר˘ ‡˙  וממ˘יך ‰כ˙וב 
טומ‡‰ ˘ל ˘יער לבן, וכן „ינו ˘ל נ‚ע ˘‚„ל מכפי ˘‰י' ב˙חיל‰ ˘‰ו‡ טמ‡ ("פ˘יון"), ובז‰ 

מס˙יימ˙ ‰"פר˘‰"; 

נ‚ע  ˘נר‡‰  למי  „ינים ‰נו‚עים  פרטי  עו„  מוסיף  וב‰  ח„˘‰,  "פר˘‰"  מ˙חיל  מכן  ול‡חר 
˘בו  מˆב  ו„ין  י-י‡),  (י‚,  טומ‡‰  סימן  ˘‰י‡  ‰נ‚ע  ב˙וך  חי"  ב˘ר  "מחי˙  „ין   – ב˘רו  בעור 

פרח‰ ‰ˆרע˙ בכולו ˘‡ז ‰כ‰ן מט‰ר ‡ו˙ו (י‚, יב-י‚). 

ממ˘  מˆב  ז‰ו ‡ו˙ו  – ‰רי  "פר˘יו˙"  ל˘˙י  ˘חיל˜ ‰כ˙וב ‡˙ ‰ענין  בטעם  ל‰˙בונן  וי˘ 
˘ל נ‚ע בעור ‰ב˘ר, ור˜ ˘נוספו עו„ פרטי „ינים, ו‰י' מ˙‡ים ‡יפו‡ ˘˙‰י' זו "פר˘‰" ‡ח˙ 

כולל˙. 

וב˘למ‡ מ‰ ˘ממ˘יך ‰כ˙וב ב‰מ˘ך ‰ס„ר‰ בעו„ כמ‰ "פר˘יו˙", ‰רי ז‰ מ˘ום ˘מ„ובר 
על מˆבים ˘ונים: נ‚ע ˘נר‡‰ ב˙וך ‰˘חין, נ‚ע ˘נר‡‰ ב˙וך ‰מכוו‰, ונ‚ע ˘נר‡‰ בר‡˘ ‡ו 

בז˜ן וכו', ומ˙‡ים ˘לכל מˆב ˙‰י' "פר˘‰" בפני עˆמו – 

‡ך כ‡ן ‰רי ‡ין ז‰ מˆב ח„˘ ‡ל‡ ‡ו˙ו מˆב עˆמו ˘„ובר בו ˜ו„ם לכן, נ‚ע ˘נר‡‰ בעור 
‰ב˘ר, ומ‰ טעם ל‰˙חיל "פר˘‰" ח„˘‰ ב‡מˆע ‰ענין?

ב. ‰˜ו˘י ‡ינו ר˜ בעˆם חלו˜˙ ‰"פר˘יו˙", ‡ל‡ בעי˜ר בל˘ון ‰פסו˜ ˘בו פו˙ח ‰כ˙וב 
‡˙ ‰"פר˘‰" ‰˘ני': "נ‚ע ˆרע˙ כי ˙‰י' ב‡„ם ו‰וב‡ ‡ל ‰כ‰ן" (י‚, ט).  

ביאורים בפשוטו של מקרא

המדור מודפס 
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



יזלקראת שבת

טוריה אחרי טוריה, לא בחפזון
בליוב‡וויט˘ ‰י' ר׳ ˘לום ‰חופר, ז˜ן מופל‚, ילי„ לי‡„י, ˘זכ‰ לברכ˙ רבנו ‰ז˜ן ל‰ˆלח‰ 
ו‡מר  ˘נים,  ו˘בע  ˙˘עים  לו  מל‡ו  ˙רנ״ב   ıב˜י ימים.  ול‡ריכו˙   - ב‡רו˙  חפיר˙   - בעבו„˙ו 
˘על ‡ף ˘‰ו‡ ע„יין מר‚י˘ עˆמו ברוך ‰˘ם בכוח לעבו„, ‡ך ‰ו‡ חו˘ב ˘‰‚יע ‰זמן ל‰ניח 
לי„  לעˆמו  ˘˜נ‰  ‰מ˜ום   ˙‡ ל˙פוס  ‰ב‡,  ‰זמן  על  לחכו˙  ללי‡„י  ולנסוע  ‰חפיר‰  כלי   ˙‡

‡ביו.

זכורני כ˘ר׳ ˘לום ‰חל לחפור ‡˙ ‰ב‡ר ברחוב ח‡חלוי˜ע, ב˜יı ˙רמ׳׳ט, ‡מר לו ‰חסי„ 
˘לום, ‡˙‰  כ״˜ ‡„מו״ר ‰‡מˆעי:  מחסי„י  ‚„ול, ‡ח„  ז˜ן   - וועלע  ח‡ˆיע   - ז‡ב  יחז˜‡ל  ר׳ 
מ˜בל על עˆמך לחפור ב‡ר? ענ‰ לו ר׳ ˘לום: מ„וע ל‡? ‡ין זו עבו„‰ ˜˘‰, ˜מים ב‰˘כמ‰, 
‰ולכים לבי˙ ‰מ„ר˘ ו‡ומרים יח„ עם חבר˙ ˙‰לים ‡˙ ספר ‰˙‰לים, מ˙פללים ˙פל˙ ו˙י˜ין, 
טורי',  ‡חר  חפיר‰]   ˙‡=] טורי'  בעבו„‰,  מ˙חילים  ˘בע-˘מונ‰  וב˘ע‰  ˘חרי˙  פ˙  ‡וכלים 
עוזר  חו„˘יים  חו„˘ ‡ו  ובמ˘ך  וחˆי,  לפעמים ‡ר˘ין  ליום,  רוסי˙)  (מ„‰  בחפזון, ‡ר˘ין  ל‡ 

‰˘י׳׳˙ ומ‚יעים למים ‰חיים.

 ˙‡=] טורי'  בחפזון,  ˘ל‡  לעבו„‰  ל‚˘˙  ול‰˙פלל,  ˙‰לים  לומר  ˆריכים  ˆו„˜,  ˘לום  ר׳ 
חפיר‰] ‡חר טורי', ע„ ˘מ‚יעים למעיין ˘ל פנימיו˙ ‰לב.

שני אופנים להגיע לפנימיות הלב
י˘ ‡ופן נוסף בחפיר˙ ב‡ר ל‰‚יע למ˜ור ‰מים ‰חיים, וז‡˙ על י„י מ˜„ח, ˜ו„חים ב‡„מ‰, 
ובחלל ‰מ˙‰וו‰ מכניסים ˆינור, ‰מ˜„ח‰ ˜ו„ח˙ חור ‚ם ב‡בנים ‰מכסים על ‰מעיין, וכ‡˘ר 

‰מ˜„ח ו‰ˆינור מ‚יעים למ˜ור ‰מעיין - פורˆים ‰מים ‰חיים.

 ˙‡ ל˘‡וב  ˆריכים  בי„ים  ‰חפור  ˘בב‡ר  ‰ו‡,  ‰‡מורים  ‰חפיר‰  ‡ופני  ˘ני  בין  ‰‰ב„ל 
‰מים, וכ˘ל‡ ˘ו‡בים ‡ו˙ם, ‰רי למרו˙ ˘רו‡ים ‡˙ ‰מים - ‡י ‡פ˘ר ל‰˘˙מ˘ ב‰ם, ו‡ילו 

בב‡ר ˜„וח זורמים ‰מים מעˆמם.

˘ני ‡ופנים ‡ל‰ בעבו„‰ ל‰‚יע לפנימיו˙ ‰לב, ‰ם ‰‰ב„ל בין עבו„‰ בכוח עˆמו לבין מ‰ 
˘"יחי„ו˙" פועל˙. ‡ך ‰‰˙חל‰ ‰י‡ ‰עבו„‰ בכוח עˆמו, כפי ˘ר׳ ˘לום ‰חופר ‡ומר, טורי' 
בפועל,  לע˘ו˙  מוכרחים  ‰לב.  לפנימיו˙  ˘מ‚יעים  עוזר  ו‰˘י׳׳˙  טורי',  ‡חר  חפיר‰]   ˙‡=]

ל‰ורי„ ‡˙ ‰כיסוי ‰מס˙יר על פנימיו˙ ‰לב.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ עמ' 34-35 - ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ ‰מ˙ור‚ם עמ' מ‡-ב)

לקראת שבת „

‰"נ‚ע  ר‡ו ‡˙  עכ˘יו  ר˜  כ‡ילו  ל‚מרי,  ח„˘  ענין  כ‡ן  מ˙חיל  כ‡ילו  נר‡‰  מל˘ון ‰פסו˜ 
ˆרע˙" ור˜ ע˙‰ מבי‡ים ‡˙ ‰‡„ם ‡ל ‰כ‰ן – 

ו‰רי ב‡מ˙ מ„ובר על ‡ו˙ו "נ‚ע ˆרע˙" ˘כבר ‰וב‡ ‡ל ‰כ‰ן ב"פר˘‰" ‰˜ו„מ˙, וכ‡ן ר˜ 
נוספו עו„ פרטים ˘ˆריך ‰כ‰ן ל„ע˙, ומ‰ טעם ‡יפו‡ ב"פ˙יח‰" ח„˘‰ זו (ולכ‡ור‰ ˆריך ‰י' 

לומר כ‰מ˘ך ל‰פסו˜ים ‰˜ו„מים: "ו‡ם יר‡‰ ‰כ‰ן ו‚ו'")?! 

וב‡מ˙, ˘במ„ר˘ '˙ור˙ כ‰נים' על ‡˙ר ‰ר‚י˘ו בי˙ור פסו˜ ז‰, ו„ר˘ו ממנו כמ‰ לימו„ים 
ז‰,  פסו˜  על  בפירו˘ו  ל‚מרי  ו˘˙˜  ‡לו  „ר˘ו˙  ‰בי‡  ל‡  ‰˙ור‰  על  ר˘"י  בפירו˘  ‡מנם   –

וˆריך בי‡ור ל˘יט˙ו: מ‰ ענינו ˘ל פסו˜ ז‰, ˘נר‡‰ כמיו˙ר.

‚. ונר‡‰ לומר בז‰, וב‰˜„ים:

‰נ‰ ב"פר˘‰" ח„˘‰ זו ב‡ „ינו ˘ל מי ˘פרח‰ ‰ˆרע˙ בכולו, ו‰כ˙וב ‡ומר: "ור‡‰ ‰כ‰ן 
ו‰נ‰ כס˙‰ ‰ˆרע˙ ‡˙ כל ב˘רו, וט‰ר ‡˙ ‰נ‚ע, כולו ‰פך לבן ט‰ור ‰ו‡" (י‚, י‚).

˘בסוף ‰פסו˜ – "ט‰ור ‰ו‡": "יכול ‰ב‡  יז) „ר˘ו ‡˙ ‰˙יבו˙  כ‰נים' (י‚,  ובמ„ר˘ '˙ור˙ 
בכולו לבן ב˙חיל‰ י‰‡ ט‰ור? ˙למו„ לומר: '‰ו‡', ‰ו‡ ט‰ור, ו‡ין ‰ב‡ בכולו לבן ב˙חיל‰ 
ט‰ור ‡ל‡ טמ‡". כלומר, מ‰˙יבו˙ "ט‰ור ‰ו‡", ˘לכ‡ור‰ מיו˙רו˙, למ„ים ˘„ו˜‡ ז‰ ˘נ‰פך 

כולו ללבן מ˙וך טומ‡‰ ט‰ור, ‡בל מי ˘ב‡ ב˙חיל‰ כולו לבן – ‡ינו "ט‰ור".

‡בל ר˘"י בפירו˘ו ל‡ ‰בי‡ „ר˘‰ זו, וˆריך בי‡ור ל˘יט˙ו: מ‰ ב‡ו ללמ„ ‰˙יבו˙ "ט‰ור 
‰ו‡"? 

„. ו‰ענין בז‰:

לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡", ז‰ ˘‰‰ופך כולו לבן "ט‰ור ‰ו‡", ‡ינו ענין ˘ל "‚זיר˙ ‰כ˙וב" 
חולי  ז‰  ˘‡ין  ‰„בר  מור‰  לבן",  ˘"כולו ‰פך  ˘כיון   – ב˘כל  ז‰  ל‰בין  ˘‡פ˘ר  בלב„, ‡ל‡ 

מסויים בחל˜ מ‰‚וף, ‡ל‡ ז‰ו טבע ‚ופו. 

ברלב"‚  וע„"ז  ממנו".  סר  ו‰ו‡   ıלחו כולו  ‰נ‚ע  יˆ‡  כבר  "כי  ‡חר:  טעם  ˘נ˙ן  ‰ר‡ב"ע  מ„ברי  [ול‰עיר 

˘˜רוב  סימן  ‰י‡  ‰פריח‰  ˘ט‰ר˙   –  ˙ˆ˜ ‡חר  ב‡ופן  רז‡  ופענח  ‰‡רוך  טור  ז˜נים,  במו˘ב  ור‡‰  ו‡ברבנ‡ל. 

ל‰˙רפ‡ו˙. ו‡כמ"ל]. 

ולכן ‡ין ר˘"י מבי‡ ל„ברי ‰'˙ור˙ כ‰נים', ˘„ו˜‡ מי ˘‰פך כולו לבן מ˙וך טומ‡‰ "ט‰ור 
‰ו‡", ו‡ילו מי ˘ב‡ ב˙חיל‰ כולו לבן ‰ו‡ טמ‡ – כי מכיון ˘ל˘יט˙ו (ב„רך ‰פ˘ט) „ין ז‰ 
‰ו‡ מיל˙‡ בטעמ‡, ˘ז‰ו טבע ‡„ם ז‰, ‰רי ‡ין ‰ב„ל ב‡יז‰ ‡ופן ‰ו‡ ב‡, ובכל ‡ופן נח˘ב 
לפי  מפר˘ ‰מ˜ר‡  ˘ר˘"י  לבן (וכי„וע  כולו  מ˙חיל‰  ב‡  כ‡ן "נ‚ע ˆרע˙", ‚ם ‡ם  כ‡ילו ‡ין 

‰פ˘ט, ‚ם ‡ם ‡ינו מ˙‡ים עם מס˜נ˙ ‰‰לכ‰). 

ומ‰ ˘מסיים ‰כ˙וב "כולו ‰פך לבן ט‰ור ‰ו‡" – ב„רך ‰פ˘ט ˙יב˙ "ט‰ור" מ˙ייחס˙ ‰י‡ 
(מור‰  לבן  ‰פך  "כולו  כ‡˘ר  לט‰ר˙ו:  טעם  נ˙ינ˙  כעין  ו‰ו‡  ל‰‡„ם,  ‡ל‡)  ל‰"נ‚ע",  (ל‡ 

‰„בר ˘‡„ם ז‰) ט‰ור ‰ו‡", כיון ˘ז‰ו טבע ‚ופו. 

[ולפי ז‰ י˙יי˘בו „ברי ר˘"י בפסו˜ ˘ל‡חר מכן (י‚, י„): "וביום ‰ר‡ו˙ בו ב˘ר חי יטמ‡". 



‰לקראת שבת

ˆריך  ולכ‡ור‰  כולו  ב‚וף  פרח  ˘‰נ‚ע  ל‡חר  ˘‚ם  כ‰נים',  ‰'˙ור˙  פי  על  ‰סבירו  ובמפר˘ים 
‰ל'  רמב"ם  (ר‡‰  ‰‡„ם  נטמ‡  חי  ב˘ר  מחיי˙  ונ˙‚ל˙‰  חזר‰  כ‡˘ר  ‰נ‰   – ט‰ור  ל‰יו˙  ‰‡„ם 

טומ‡˙ ˆרע˙ פ"ז ‰לכו˙ ‚-„, וב‡ריכו˙ בר‡"ם על ‡˙ר). 

‡ולם ר˘"י פיר˘ ‰פסו˜ ב‡ופן ‡חר ל‚מרי, ˘ז‰ו „ין בפני עˆמו, בלי ˘ייכו˙ ל‰„ין „פרח 
בכולו, וכבר ˙מ‰ו עליו ‰מפר˘ים למ‰ ל‡ פיר˘ ‡˙ ‰פסו˜ ˘מ„בר במי ˘‰פך כולו לבן, ˘כן 

‰י‡ מ˘מעו˙ ‰מ˘ך ‰כ˙ובים.

ולפי „רכנו מובן, ˘כיון ˘ל˘יט˙ ר˘"י „ין "כולו ‰פך לבן" מ˘מעו˙ו ˘מלכ˙חיל‰ ‡ין ז‰ 
ב‚„ר "נ‚ע ˆרע˙", ‡ין מ˜ום לומר ˘"ביום ‰ר‡ו˙ בו ב˘ר חי יטמ‡", ˘‰רי ‡ין כ‡ן נ‚ע כלל! 
‰ˆרע˙  ˘פרח‰  למי  ב˘ייכו˙  ול‡   – נ‚עים  ב„יני  כללי  כ„ין  ז‰  „ין  לפר˘  ר˘"י  ‰וכרח  ולכן 

בכולו. ו„ו"˜].  

"נ‚ע   - ח„˘  ענין  ˘ל  בס‚נון  זו  "פר˘‰"  פ˙יח˙  ליי˘ב  ל˙חיל˙ „ברינו,  נחזור  ומע˙‰   .‰
לפרטי ‰„ינים  ו˙וספ˙  ז‰ ‡ל‡ ‰מ˘ך  ו‰וב‡ ‡ל ‰כ‰ן"; „לכ‡ור‰, ‡ין  ב‡„ם  ˙‰י'  כי  ˆרע˙ 

˘ב"פר˘‰" ‰˜ו„מ˙?  

ולפי „רכנו י˘ לפר˘ טעם "פ˙יח‰" זו, ˘ב‡‰ ל‰„‚י˘ ˘ב"פר˘‰" זו נ‡מר „ין ח„˘ וכללי 
כ‡˘ר ‰ˆרע˙ ‰י‡  נ‚ע ‡ינו ‡ל‡  ˘ם  ˘חלו˙  ˘לפני‰) -  ב"פר˘‰"  נ‡מר  ב"נ‚ע ˆרע˙" (˘ל‡ 
ˆרע˙",  "נ‚ע  ב‚„ר  ז‰  ‡ין  לבן,  ‰ו‡  ‰‡„ם  כל  מר‡‰  כ‡˘ר  ‡בל  ‰‚וף;  ˘ל  מסויים  בחל˜ 

ובמיל‡ ‡ין כ‡ן ‰„ין ˘"ו‰וב‡ ‡ל ‰כ‰ן". 

וז‰ו ‚ם „יו˜ ‰ל˘ון: "נ‚ע ˆרע˙ כי ˙‰י' ב‡„ם" (ול‡ נ‡מר "‡„ם כי י‰י' ˆרוע"), ˘ˆרע˙ 
מטבע ‚ופו (ול‡ „בר  חל˜  ז‰ו  לבן, ‡ז  כ˘כולו ‰פך  מ˘‡"כ  על ‰‡„ם –  נוסף ‰ב‡  ‰י‡ „בר 

נוסף) ו‡ינו בכלל "נ‚ע ˆרע˙". 

ו. ו‰נ‰ מˆינו ב‚מר‡ (סנ‰„רין ˆז, ‡): "‡ין בן „ו„ ב‡ ע„ ˘˙˙‰פך כל ‰מלכו˙ למינו˙. ‡מר 
בכל  ‰נ‚ע  "כ˘פ˘ט  ‰˘"ס:  על  ר˘"י  ומפר˘  ‰ו‡'".  ט‰ור  לבן  ‰פך  'כולו  ˜ר‡?  מ‡י  רב‡: 

‰עור, כך כ˘נ‰פכ‰ כל ‰מלכו˙ למינו˙ – ˙בו‡ ‚‡ול‰".

‰יפך  למינו˙" ‰ו‡  כל ‰מלכו˙  ˘ל "˙˙‰פך  ˘‰מˆב  ˘‡ף  חי„ו˘ –  ˘ל  ענין  ז‰ו  ולכ‡ור‰ 
‰‚‡ול‰, ‰נ‰ בפועל ˙בו‡ ‰‚‡ול‰ „ו˜‡ ב‡ופן ז‰; וכעין "‚זיר˙ ‰כ˙וב" ל‚בי "כולו ‰פך לבן 
ט‰ור ‰ו‡", ˘‡ף ˘‰נ‚ע ‚„ל ו‰˙פ˘ט בכולו – חי„˘‰ ˙ור‰ ˘„ו˜‡ במˆב ז‰ "ט‰ור ‰ו‡".   

‡מנם לפי ‰‡מור, ˘ב„רך ‰פ˘ט י˘ סבר‡ בז‰ ˘"כולו ‰פך לבן ט‰ור ‰ו‡", כי ‡ז מוכח 
˘ז‰ו טבע ‚ופו ו‡ין ז‰ ב‚„ר "נ‚ע" – 

י˘ לפר˘ ‚ם בענין ז‰ ˘ל "˙˙‰פך כל ‰מלכו˙ למינו˙", ˘ב‡מ˙ מ˙‡ים ‰„בר עם ˙‰ליך 
‰‚‡ול‰ (ור‡‰ ח„‡"‚ מ‰ר"ל ˘ם):

יו"„),   ב,  („ני‡ל  ‚ו'"  רבים  ויˆרפו  וי˙לבנו  "י˙בררו  מן ‰רע,  מ˙ברר ‰טוב  ‰‚לו˙  זמן  בסוף 
וממיל‡ מ˙‚ל‰ לעין כל ˘כל מלכו˙ ˘בעולם ˘‡ין ל‰ ˘ייכו˙ למלכו˙ ˘מים ‰רי ‰י‡ ב‚„ר 
‰עולם,  וזיכוך  מˆירוף  חל˜  ‰ו‡  ז‰  ו„בר  ‡ח„.   '‰˘ ‰‡מ˙   ˙‡ יו„עים  י˘ר‡ל  ור˜  "מינו˙", 

ומור‰ ˘‰עולם ר‡וי ל‚‡ול‰ ובמיל‡ "בן „ו„ ב‡" וכן ˙‰י' לנו במ‰ר‰ בימינו.

טז

חפירה גיוי פנימיות הב
צריכים לומר תהלים ולהתפלל, לגשת לעבודה שלא בחפזון, טורי' [=את חפירה] אחר טורי', עד שמגיעים למעיין 

של פנימיות הלב

הדרך להגיע לפנימיות הלב
לעורר  ˘יוכל  ‡„ם  ˆריך  חי,  ‰י‰ו„י  ‰לב  חי,  י˘ר‡ל  לב  ‡ומר:  נ״ע  טוב  ˘ם  ‰בעל  מורנו 
מ˙חולל  לפנימיו˙,  מ‚יעים  וכ‡˘ר  ˘בלב,  לפנימיו˙  ל‰‚יע  ˘ˆריכים  כלומר,  ‰לב,  פנימיו˙ 

במיל‡ ˘ינוי לטוב ‚ם בחיˆוניו˙ ‰לב.

˘בעומ˜  חיים  מים  מעיינו˙  מ˜ורו˙  ˘מ‚יעים ‡ל  ל„רך  לפנימיו˙ ‰לב, „ומ‰  ל‰‚יע  ‰„רך 
‰‡„מ‰.

‰ח˘ובים  ‰חומרים  כל  טוב,  כל  ל‡וˆר  ‡ו˙‰  ע˘‰  ˘‰˘י"˙  מ‰  על  נוסף  ‰רי  ב‡„מ‰, 
בטבע ‰‡„מ‰,  מ˜ור ‰מים ‰חיים  ‚ם ‡˙  - ˜בע ‰˘י"˙  ביו˙ר  כל ‰מינירלים ‰טובים  ביו˙ר, 
בעברם  ומחיים  מ˙ו˜ים  נע˘ים  ומלוחים,  מרים  ˘ל ‰ימים,  מ‰˙‰ום  ˘מ˜ורו˙ ‰מים ‰נובעים 

„רך סינון ‰‡„מ‰.

‰עפר,   ˙‡ ב˙חיל‰  לפנו˙  ‰‰כרח  מן  ‰מ˙ו˜ים,  ‰חיים  במים  ל‰˘˙מ˘  ˘יוכלו  כ„י  ‡ך, 
‰‡בנים ו„ברים ‡חרים ‰מכסים על מ˜ורו˙ ‰מים, לחפור בעומ˜ ‰‡„מ‰ ע„ ˘מ‚יעים למעיין.

בחפיר˙ מעיין ‰רי נוסף על ‰ˆורך בי„יעו˙ מסויימו˙ ובכוח מסויים, מוכרחים ‚ם ל‰˙‡זר 
ב‡בנים ‚„ולו˙ ‡ו  כ˘נ˙˜לים  וביחו„  זמן ‡רוך,  ולפעמים  זמן,  ל˜ח˙  מוכרח  בסבלנו˙. ‰„בר 

בעפר ˜˘‰, מוכרחים ‡ז ל‰כפיל ‡˙ ‰כוח ו‡˙ ‰סבלנו˙.

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



טו

על הבעל להתייחס בעדינות
היחסים  אודות  כותב  בו  מכתבו,  את  קבלתי 

המשפחתיים:

כאלה,  במקרים  מהנסיון  רואים  כלל,  בדרך 

שקורים בשנים הראשונות לאחר החתונה, שהדרך 

ולייצב  השוה  לעמק  להגיע  כדי  ביותר  הטובה 

היא   - שניהם  רצון  לשביעות  רבות,  לשנים  שלום 

על ידי העדר שימת לב לאי ההסכמה, שבטח היא 

וכל  לזה,  להתייחס  שממעטים  וככל  זמני,  דבר  רק 

לבוא  ממהרת  כך  הטוב,  עם  ממשיך  מצידו  אחד 

היציבות ו[הענינים] משתווים.

לעשות  אנסה  המתאים  שבאופן  מאליו,  מובן 

הוא  שגם  מקוה  הנני  אבל  שאפשר,  מה  בזה 

שכתוב,  מה  וידוע  לעיל,  האמור  כפי  יהי'  מצידו 

ובפרט  לאדם",  האדם  לב  כן  לפנים   הפנים  "כמים 

לברכה  זכרונם  וחכמינו  לאשתו,  איש  בין  שמדובר 

להיות  יש  כן]  [על  מצוי'  דמעתה  שהאשה  אמרו 

נועם,  ובדרכי  מתון  להיות  אלי'  ביחס  זהירים 

שינוי  על  יבשר  ממש  שבקרוב  יצליח  והשי"ת 

שי'  בנם  את  יגדלו  ושניהם  שניהם,  לטובת  לטובה 

לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה, המחכה לבשורות טובות.

(תרגום מאגרות קודש חי"ד עמ' סב)

כיצד להקל המצב ולהקדים 
תיקונו ושיפורו

בית"]  ל"שלום  בנוגע  [המורכב  המצב   (1

שכמובן,  (אף  וכמה  כמה  אצל  נמצא   - שכותבתו 

כל אחד ואחד משתדל להעלימו או להקטינו, ולכן 

אפשר לטעות שזהו יוצא מן הכלל לגמרי) - במדה 

דומה, קלה או גם חמורה יותר. וברובא דרובא סוף 

סוף המצב נעשה שקט, ולפעמים - גם טוב.

שלהם  בעיות  ופתרון  הילדים  חינוך   - ובפרט 

פעולה  לשיתוף  מכריחם  הצדדים,  שני  מקרב 

הריחוק  למעט  ובמילא  לזה,  בנוגע  פנים  כל  על 

שביניהם וכו'.

על   - ושיפורו  תיקונו  ולהקדים  המצב  להקל   (2

בפרט  שלו  בענין  עסוק  יהי'  ואחת  אחד  שכל  ידי 

אויף  או  למחלוקת,  נקודות  בזה  אין  ובמילא 

טשעפן זיך [הקנטה והתגרות] וכיוצא בזה.

שזהו  מפני  לייעוץ (בעיקר  ללכת  טוב  וכמובן - 

שאינו  אדם  בפני  מהלב  ולהקל  לדבר  אפשריות 

נוגע כדבר). ועל ידי ידידים - בטח אפשר להשפיע 

על בעלה שי' שיסכים ויעשה זה.

בכל,  לוותר  של]  בשיטה  תנקוט  [שהאישה   (3

 - (או  בפועל  זה  לקיים  תוכל  אם  צריך-עיון-גדול: 

יועיל,  גם  אם  וספק  גבול,  לזה  אין  מצדו),  בעלה 

כנראה  כ״א  האמיתית  "התביעה"  זוהי  לא  כי 

למעט   - והעצה  אישיות-התנגשויות  ניגודי  מעין 

לשים  ולא   - להתנגשות.  מקום  הנותנות  בנקודות 

לב (עד כמה שאפשר) להשתדלות צד השני לעורר 

מחלוקת.

4) [שתשלח לברכה] גם השמות דבעלה ואזכיר 

על הציון.

המשפחה  טהרת  בעניני  שהקילו  לומר  מקום 

וזה גרם להנ״ל.

(מתוך מכתב שנדפס בספר 'מבית המלכות' ח"א עמ' 210 – כמה מילים 

תורגמו מאנגלית ואידיש)

השתדלות בעניני שלום בית - בעקיפין
לאשתו,  איש  ובין  משפחתים  שבענינים  ...ידוע 

יותר  מועילה  ישר  באופן  ולא  בעקיפין  השתדלות 

וכנראה במוחש, 

ועוד ענין בזה שלא להגדיל החילוקי דיעות וכו' 

ובאם רק יש אפשריות שלא לשים לב להם ועל כל 

את  ומקרב  מועיל  ומה  טוב  מה   — להקטינם  פנים 

השלום, 

כל  בטבע  שהוא  וגו׳"  הפנים  "כמים  נאמר  והרי 

חכמינו  מאמר  בהם  שיקוים  רצון  ויהי  ואדם,  אדם 

שרוי'  שכינה  זכו  ואשה  "איש  לברכה  זכרונם 

ביניהם".

(אגרות קודש חי"ח עמ' שעג)

"שלום בית" – הדרכה וייעוץ

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי

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

עיונים וביאורים
פ

מילה שלאחר זמן 
- ביום השמיני

וביום השמיני ימול בשר ערלתו
(יב, ג)

שום  בו  שאין  ולד  אלא  מלין  הרמב"ם "אין  כתב 

למול  ואפשר  הכל.  את  דוחה  נפשות  שסכנת  חולי. 

מישראל  אחת  נפש  להחזיר  אפשר  ואי  זמן  לאחר 

חת"ס  (עיין  הקשו  וכבר  הי"ח).  פ"א  מילה  (הל'  לעולם" 

את  דוחה  נפשות  זה "שסכנת  הרי  ועוד)  סרמ"ה  חיו"ד 

מדוע  וא"כ  כולה,  התורה  בכל  היא  סברא  הכל" 

דלמאי  זמן",  לאחר  למול  "אפשר  הרמב"ם  מוסיף 

נצרך סברא זו?

את  דוחין  היו  באם  בזה:  הביאור  לומר  ויש 

הכל",  את  דוחה  נפשות  ש"סכנת  מפני  רק  המילה 

א.  חסרונות:  שני  היו  זמן"  ש"לאחר  במילה  הרי 

בה  יהי'  ולא  בזמנה,  שלא  מילה  תיחשב  המילה 

יום  שבין  בימים  ב.  ימול".  השמיני  "ביום  קיום 

שמל  זה  כי,  כ"ערל".  האדם  יחשב  למילה  השמיני 

אח"כ לא יועיל למפרע שיחשב מהול מיום השמיני 

והלאה. ואעפ"כ דוחין את המילה כי "סכנת נפשות 

דוחה את הכל".

לאחר  למול  ש"אפשר  הרמב"ם  מוסיף  ולזה 

חסר  אין  זמן"  "לאחר  מלים  שכאשר  והיינו,  זמן", 

זה  הרי  המילה,  ולאחרי  המילה,  בפעולת  כלום 

ושבכל  בזמנה,  מילה  קיים  כאילו  למפרע  נחשב 

התוס' "דמילה  וכלשון  מהול.  הי'  שבינתיים  הימים 

עצמה  מילה  שאותה  בטלה,  לא  זמנה  עבר  אם 

(תוד"ה  בתשיעי"  עושה  הוא  בשמיני  מיחייב  שהוא 

מלים  כאשר  שגם  משמע  דמזה  סע"א),  קלא,  שבת  ושווין 

"אותה  זה  והרי  חסרון  שום  בזה  אין  זמן"  "לאחר 

הביאור  הדברים  במקור  [ועיין  כבשמיני  עצמה"  מילה 

ואיך  מהול,  שיחשב  למפרע  בזמנה  שלא  המילה  פועלת  איך 

נפש  להחזיר  אפשר  "ואי  הרמב"ם  ל'  סיום  זה  פי  על  שמבואר 

אחת מישראל לעולם", ע"ש].

אמורי – מאן דכר שמי'?
כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה 
ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם

בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם לפי שהטמינו אמוריים 
מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל מ' שנה שהיו ישראל במדבר וע"י 
הנגע נותץ הבית ומוצאן
(יד, לד. רש"י)

מפורש  בפסוק  הרי  ביאור,  צריך  לכאורה 

על  שמדובר  והיינו  כנען",  ארץ  אל  תבואו  "כי 

דקרא  מלישנא  רש"י  משנה  מדוע  וא"כ  הכנעניים, 

אכן  ו  פי"ז,  שבויק"ר  (ובפרט  "אמוריים"  וכותב 

כתוב "כנעניים")?

ויש לומר הביאור בזה:

בשינוי זה מתרץ רש"י קושיא העולה על דבריו, 

זהבם  את  האומות  הטמינו  מדוע  קשה,  שלכאורה 

יש  עדיין  הרי  במדבר",  ישראל  שהיו  שנה  מ'  "כל 

שראו  גם  ומה  לארצם,  בנ"י  שיתקרבו  עד  שהות 

כל  חששו  זאת  ובכל  במדבר,  מתעכבים  שישראל 

לארץ,  ומיד  תיכף  להכנס  עומדים  שבנ"י  זה  זמן 

ומפני זה "כל מ' שנה שהיו ישראל במדבר" הטמינו 

זהבם באופן שלא יכלו להשתמש בזהב זה!

על  הוא  כאן  שהמדובר  רש"י  מתרץ  זה  ועל 

שנחשב  לעיל  בקרא  מפורש  ה"אמוריים", שעליהם 

והוא,  אומות.  דז'  הכלל  מן  יוצא  בתור  ה"אמורי" 

שנאמר  הבתרים  בין  בברית  הארץ  בהבטחת 

עון  שלם  לא  כי  הנה  ישובו  רביעי  "ודור  לאברהם 

ש"דור  שהזמן  והיינו,  טז).  טו,  (לך  הנה"  עד  האמורי 

עון  ש"שלם  הזמן  הוא  הוא   – הנה"  ישובו  רביעי 

משתלח  "להיות  האמורי  של  זמנו  והגיע  האמורי", 

מארצו" (לשון רש"י שם).

"שהטמינו  בכתבו  מרמז  שרש"י  מה  שזהו  וי"ל 

האמוריים כו'", שבזמן יציאת מצרים ראו האמוריים 

הרי  וא"כ,  הנה",  (ש)ישובו  רביעי  "דור  ישנו  שכבר 

זה סימן שעוונם נשלם ("שלם עון האמורי") והגיע 

זמנם "להיות משתלח" מהארץ. ולכן התחילו תיכף 

הקבוע  הזמן  בא  שכבר  ידעו  כי  זהבם,  להטמין 

כך  על  לתמוה  [ואין  זו  לארץ  אברהם  של  זרעו  לשיבת 

שידעו האמוריים על מה שנאמר לאברהם בברית בין הבתרים 

"מסורת  יעקב  בימי  שכבר  ל)  לד,  (וישלח  ברש"י  מפורש  כי   –

היתה ביד כנענים שיפלו ביד בני יעקב", וא"כ שפיר י"ל שנודע 

להם ע"ד הבטחת הקב"ה לאברהם שזרעו יירש את הארץ].

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



ז

הצרעת – כאשר ייסר
איש את בנו

הצרעת – חסד ה' עלינו / התורה חסה גם על ממונו הבזוי של רשע, וגם המצוות שעושה חלה קדושה עליהן / כמה 
מעלות טובות באהבת השי"ת אפילו לרשעים

נ˘‡ר  ובינ˙יים  מסוים  לזמן  ‰נ‚ע  ר‡יי˙   ˙‡ ו„וחים  י˘  ‡˘ר  במˆורע,  מˆינו  מיוח„  „ין 
ימי  ˘בע˙  לו  נו˙נין  נ‚ע  בו  ˘נר‡‰  "ח˙ן  מ"ב):  פ"‚  (נ‚עים  ‰מ˘נ‰  וכפס˜  בט‰ר˙ו,  ‰מˆורע 

‰מ˘˙‰ לו ולבי˙ו ולכסו˙ו, וכן בר‚ל נו˙נין לו כל ימו˙ ‰ר‚ל".

ובמ˜ור ‰„בר מ‰ ˘נ˙נ‰ ˙ור‰ ˘‰ו˙ לח˙ן ˘י‰‡ ט‰ור כל ימי ‰מ˘˙‰ ˘לו, וכן למˆטרע 
בר‚ל ˘יחו‚ ח‚ו בט‰ר‰, מˆינו ˘˙י „עו˙ בבריי˙‡ (מו"˜ ז, ב):

רו‡‰   ‰˙‡˘ יום  בו" – "י˘  י„) "וביום ‰ר‡ו˙  י‚,  (פר˘˙נו  מ‰פסו˜  נלמ„ ‰„בר  י‰ו„‰  לרבי 
מ‰ימים  ו"ימו˙ ‰ר‚ל" ‰ם  ˘ל ‰ח˙ן  ימי ‰מ˘˙‰"  ו"˘בע˙  בו".  רו‡‰  ˘‡י ‡˙‰  יום  וי˘  בו, 

˘‡ין רו‡ין ב‰ם.

‡˘ר  ע„  ‰טומ‡‰   ˙‡ ל„חו˙  ב˙ים  נ‚עי  ‚בי  ˙ור‰  ˘ˆיוו˙‰  ממ‰  ז‰  „ין  לומ„  רבי  ו‡ילו 
רבי  ולומ„  כ˘יטמ‡‰ו ‰כ‰ן,  ˙כול˙ ‰בי˙  ˙יטמ‡  ˘ל‡  בכ„י  לו),  י„,  (מˆורע  "ופנו ‡˙ ‰בי˙" 
 – מˆו‰"  ל„בר  ˘כן  "כל  ˘בבי˙ו,  חולין  „ברי  ל‰ˆיל   – ‰ר˘ו˙"  ל„בר  לו  ממ˙ינים  ˘"‡ם 
במ„ור  ל‰לן  ˘יטו˙י‰ם, ‰וב‡  בי‡ור  ב‡ריכו˙  במ˜ור ‰„ברים  [ור‡‰  ולח‚י‚˙ ‰ר‚ל  ימי ‰מ˘˙‰  ל˘בע˙ 

"חי„ו˘י סו‚יו˙"].

וי˘ לב‡ר מ‰ו˙ ˘יטו˙ רבי ורבי י‰ו„‰ על פי פנימיו˙ ‰עניינים, ו˙˙‚ל‰ ב‡ופן נפל‡ ‚ו„ל 
ב˘ני ‡ופנים ‰מ˙‡ימים  זו  מ˙בט‡˙ ‡‰ב‰  ו‡˘ר  לˆרוע,  ו‡פילו  לי˘ר‡ל  ˘ל ‰˘י"˙  ‡‰ב˙ו 

ל˘יטו˙ רבי ורבי י‰ו„‰, וכפי ˘י˙ב‡ר.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

לקראת שבת י„

עומ„ ‰„בר  עˆמ‰  ב˘ע˙ ‰‡יסור  סו"ס  ‰רי 
˙ור‰  ˜בע‰  מ˙חיל˙ו  „‰‡יסור  ל‰י˙ר, 
כ‡ילו ‰‡יסור  ו‰וי  ני˙ר,  ל‰יו˙  ˘יכול  „ינו 
נע˘‰ על ˙נ‡י ˘‡חר כך יוכל ל‰˙ירו, ולכך 
ו‡"כ  „˘יל"מ.  מי˜רי  ‡יסורו  ב˘ע˙  ‡ף 
„‰˙˘וב‰  לומר  נוכל  ל‡  ו„‡י  ב˙˘וב‰ 
נ˙נ‰  ע˘יי˙ ‰‡יסור  ˘ב˘ע˙  מחמ˙  מועל˙ 
מלכ˙חיל‰ ‰‡פ˘ריו˙ ל˙˘וב‰, „‰‡ מע˘‰ 
נ‚„  ‡ף  ‰˙ור‰,  נ‚„  כולו  כל  ו„‡י  ‰‡יסור 
עול  ול˜בל  ˙˘וב‰  לע˘ו˙  ‰˙ור‰  מˆו˙ 
מספי˜ין  ו‡˘וב ‡ין  ו"‰‡ומר ‡חט‡  ‰מלך. 
יומ‡,  בסוף  כ„˙נן  ˙˘וב‰"  לע˘ו˙  בי„ו 
כלל  יכולים  ‡נו  ‡ין  ‰‡יסור  ˘ב˘ע˙  ‰יינו 
‡ין  ו„‡י  ולכך  ‰ו‡.  ל‰י˙ר  ˘עומ„  לומר 
ל„מו˙ו  עביר‰,  מע˘‰  בטומ‡˙  מכ‡ן ˜ול‡ 
‰"‰י˙ר"  ר˜  מ˙ירין".  לו  ˘י˘  "„בר  כעין 
 – חי„ו˘  ב„רך  ב˘ע˙ו  ר˜  מועיל  „˙˘וב‰ 
˘נ˙נ‰ ˙ור‰ כח ל˙˘וב‰ ל˘נו˙ ע˙‰ ב‡ופן 
(מבלי  לזכיו˙  ˘בעבר  ‰ז„ונו˙  מחו„˘ 

˘‰‡יסור "עמ„" לכך כלל מ˙חיל‰).

ב˙˘וב‰,  מיוח„˙  מעל‰  למ„ים  ונמˆינו 
לענין  כול‰  ‰˙ור‰  בכל  נמˆ‡  ˘ל‡  מ‰ 
ל„ינ‡  ˘מˆינו  מ˜ום  למפרע. „בכל  "חלו˙" 

‰עבר  ˘ינוי  כ‡ן  ‡ין  למפרע,  ‰מועיל  „בר 
‰„בר  נע˘‰  ˘מלכ˙חיל‰  ‡ל‡  (ממ˘), 
מעי˜רו,  ‡ח"כ  ל˘נו˙ו  מ˜ום  ‰נו˙ן  ב‡ופן 
ומפר˘  ˙נ‡י  על  „בר  ‰עו˘‰  וע"„  כנ"ל. 
‰„בר  חל  ‰˙נ‡י  ˜יום  ˘ב˘ע˙  "מעכ˘יו", 
לפעול  ‰˙נ‡י  ˘בכח  ‚ופ‡   ‡‰  – למפרע 
‰„בר  נע˘‰  ˘מלכ˙חיל‰  כיון  ‰ו‡  למפרע 
˘‰ו‡  נ˙"ל   – נ„רים  ב‰˙ר˙  וכן  ˙נ‡י.  על 
ו‡פי'  מ˙חיל˙ו.  בנ„ר  ופ˙ח"  "חרט‰  ע"י 
 ˙‡ ‰י‡  ‡ף  עו˜ר˙  ‰בעל  ˘‰פר˙  למ"„ 
ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'  (ר‡‰  מעי˜רו  ‰נ„ר 
ע"י  בעל  ‰פר˙  ˘‡ין  ‡ף  ו‡ילך),  ˜י‚  ע'  ‰פר‰ 

„ין  „מˆ„  ‰„בר  ‚„ר  י"ל  מ"מ,   – חרט‰ 
ל‰פר‰  מלכ˙חיל‰ ‰‡פ˘ריו˙  ני˙נ‰  ‰˙ור‰ 
בע˙ ע˘יי˙ ‰נ„ר (וע"„ ‰מבו‡ר לעיל לענין פ„יון, 
ר˜  ˘יפעל  ‰ו‡  ˙ור‰  ˘‡מר‰  ‰פ„יון  ‚„ר  ˘˘ם  ור˜ 

ועל „רך ‰‡ „‡מרו  מ˘‡"כ ‰כ‡).  ול‰ב‡,  מכ‡ן 

כל ‰מ˜„˘ ‡„ע˙‡ „רבנן  ו˘"נ)   .‡  ,‚ (כ˙ובו˙ 

מלמפרע.  ל˜י„ו˘יו  רבנן  ו‡פ˜עינ‰ו  מ˜„˘ 
‰עבר,  ל˘נו˙  ע˙‰  בעינן  ב˙˘וב‰  מ˘‡"כ 
„בר ‡יסור  מע˘‰ ‰עביר‰  „מˆ„ ‰עבר ‰וי 
ב‰חלט, ˘‡ין בו ˘ום מ˜ום ל"‰י˙ר". וע˙‰ 

ע"י ‰˙˘וב‰ מ˙‰פך ל"זכי'".



י‚לקראת שבת

י˘  ל‰ם  ˘‚רם  ב„בר  ˘‚ם  י„י ‰˙˘וב‰,  על 
ב"‰כ˘ר  ˘מˆינו  ‰‚„ר  מ˘ום  מˆו‰  ˘ם 
מˆו‰". וב‰˜„ים „ב‰כ˘ר מˆו‰ מˆינו כמ‰ 
י˘  ו‡ילך)  ב  ˜ל,  (˘ב˙  ר"‡  „ל„ע˙  „ר‚ו˙, 
˘„וחין  מיל‰,  מ„יני  „ינים  מיל‰  במכ˘ירי 
 ‡‰ מז‰  ולמעל‰  ‚ופ‡.  כמיל‰  ‰˘ב˙   ˙‡
"‰עו˘‰   (‚"‰ פ"ט  (ברכו˙  בירו˘למי  „‡י˙‡ 
˜י„˘נו  ‡˘ר  ברוך  ‡ומר  לעˆמו  סוכ‰ 
(עיי"˘  כו'"  סוכ‰  לע˘ו˙  וˆיונו  במˆו˙יו 
מˆו‰,  „מכ˘ירי  ז‰  ‚„ר  ובי‡ור  מˆוו˙).  בעו„ 

ו‡י  ‰מˆו‰  לע˘ו˙  ˆיו˙‰  ˘‰˙ור‰  „כיון 
כרחך  על   – ‰‰כ˘ר‰  בל‡  ˘י˜יימנ‰  ‡פ˘ר 
‡ף ‰‰כ˘ר‰ מכלל ‰ˆיווי (‡ו עכ"פ „מ˘ום 
ח˘יבו˙  מעין  ˘‰י‡  ח˘יבו˙  מ˜בל˙  כך 
‰מˆו‰. ול„ע˙ ‰ירו˘למי בסוכ‰ וכו' נע˘‰ 
מˆינו  מז‰  ולמעל‰  ממ˘).  למˆו‰  ‚"כ 
˘‰‰ולכ‰  „‡ף  למזבח,  ˜רבן  „ם  ב‰ולכ˙ 
על ‰מזבח  מˆו‰ „זרי˜˙ „ם  ב˘ביל  ר˜  ‰י‡ 
ח˘וב‰  עˆמ‰  „‰‰ולכ‰   (‡ י‚,  (זבחים  ˜יי"ל 
ב‰.  פוסל˙  ומח˘ב‰  ממ˘  עבו„‰  ב‚„ר 
˘‡ינ‰  עבו„‰  ב‚„רי   ‡ כ„,  יומ‡  ועיי"ע 
˘‡ופן  בנ„ו"„, „כיון  י"ל  ז‰  ועל „רך  ˙מ‰. 
ע"י  ר˜  לבו‡  ב˙˘וב‰ ‡פ˘ר  מעול‰  ‰יו˙ר 
מעולו˙  ˘ל‡ח"ז  (ועי"ז ‡ף ‰זכיו˙  ‰ז„ונו˙ 
זכיו˙  ב‚„ר  עˆמן  ‰ז„ונו˙  נ˙עלו  יו˙ר), 

ו"מˆוו˙", ב„ו‚מ˙ מכ˘ירי מˆו‰.

„‰נ‰  י˙יר‰,  מעל‰  כ‡ן  י˘  וב‡מ˙ 
ל‰יו˙  נ‰פכים  ‡ינם  סו"ס  מˆו‰  מכ˘ירי 
ו‡ף  מכ˘ירין.  ב˘ם  ‡ל‡  ממ˘  ‰מˆו‰ 
ז‰ו  וˆיונו,  ‡˜"ב  „מברכין  ל‰ירו˘למי 
‰מˆו‰  ‡ינו  ‡בל  סוכ‰  ע˘יי˙  מˆו˙  ר˜ 
למזבח  „ם  ‰ולכ˙  וכן  ˙˘בו".  „"בסוכו˙ 
סוף  „סוף  מ˘ום  ו‰ו‡  ˙מ‰.  עבו„‰  ‡ינ‰ 
עˆמ‰,  ‰מˆו‰  מ˙וך  ופרט  חל˜  ‰„בר  ‡ין 
מין  מ‡ו˙‰  ˘‰י‡  ע˘י'  כלל  כ‡ן  ‡ין  כי 
‰מכין  ‡חר  מע˘‰  ר˜  ‡ל‡  עˆמ‰  „‰מˆו‰ 

‰חט‡  מ˙וך  ‰ב‡‰  ב˙˘וב‰  מ˘‡"כ  ‡לי'. 
‰מˆו‰  מן  ‚ופ‡  ב‰  י˘  ב˙ני‡)  מ˘"כ  (כנ"ל 

‰חוב‰  מלב„  מˆו‰  „בכל  ˙בי‡,  ˘‡לי' 
‰˘ו‰  וˆ„  כללי  ענין  ‡ף  י˘  ˘ב‰  ‰פרטי˙ 
ל˜יים  מחליט  ˘בע˘יי˙ם  מ‰  „כל ‰מˆוו˙, 
˘ל  רˆונו  "עו˘ין  חז"ל  וכל˘ון  ‰˙ור‰,  „ין 
‰ו‡  ‚„ר‰  עי˜ר  ‰רי  ˙˘וב‰  ו‡ף  מ˜ום". 
רמב"ם  (עיי'  מˆוו˙  ל˜יים  ל‰ב‡  על  ˜בל‰ 
ו‡"כ  פ"‡),  ‰˙˘וב‰  ‡‚ר˙  ‰"ב,  פ"ב  ˙˘וב‰  ‰ל' 

‡ח"כ,  ˘יבו‡ו  ‰מˆוו˙  ממין  ב˙˘וב‰  י˘ 
˘ל  רˆונו  לע˘ו˙  בלב  ו‚מירו˙  ‰חלט‰ 
מ˜ום. ועיי"ע בל˜ו"˘ חי"ז ע' 190 „ו‚מ‡ו˙ 
כעין ‚„ר ז‰ ב‰לכ‰. נמˆ‡ מבו‡ר „‰„ברים 
בעˆמם  מ˜בלים  ולמˆוו˙  ל˙˘וב‰  ˘‰בי‡ו 

˘ם זכיו˙.

ו‰נ‰ לכ‡ור‰ י˘ ל‰בין עפ"ז מ‡י„ך למ‰ 
‰עביר‰,  בחומר˙  למעט  ‚ורם  ‰„בר  ‡ין 
לו  ˘י˘  "„בר  ˘ל  רוחני  ‚„ר  כעין  כ‡ן  „י˘ 
מ˙ירין" ˘‡ף בזמן ‡יסורו ‰וי ‚„רו ˘„ומ‰ 
למין ‰‰י˙ר, וכ„ברי ‰ר"ן ‰י„ועים (נ„רים נב, 
‡), וכן כ‡ן ‚בי חומר מע˘‰ ‰עביר‰, „כיון 
לזכי',  עˆמ‰  ˙˙‰פך ‰טומ‡‰  ˙˘וב‰  ˘ע"י 
ו˙˘וב‰ מˆו‰ ‰י‡, י‰‡ ‚„ר מע˘‰ ‰עביר‰ 
מ˙ירין"?!  לו  ˘י˘  "„בר  מעין  מ˙חיל˙ו 
˘מˆינו  מ‰  ע"פ  ‰ו‡  כ‡ן  „‰‚„ר  ו‰‡מ˙ 
˘ב˘ע˙  „בר  „„ו˜‡  ‚ופ‡,  „˘יל"מ  ב„ין 
[ולכך  ז‰  ב‚„ר  ‰וי  ל‰י˙ר  עומ„  ‰‡יסור 
˜יי"ל „„בר ˘‡ין לו מ˙ירין ‡ל‡ ע"י טרח‡ 
טבל  ˙ו„"‰   – „˘יל"מ  בכלל  ‡ינו  ו‰וˆ‡ו˙ 
ע"ז ע‚, ב. ועו„]. ל‡ מיבעי בנ„רים, ˘‰˙ר˙ 
ב)  ע„,  (כ˙ובו˙  מעי˜רו  ‰נ„ר  עו˜ר˙  ‰חכם 
בטעו˙  נ„ר  כמו  ו‰וי  ופ˙ח"  "חרט‰  ע"י 
נזיר   – זוטר‡  מר  (˙ו„"‰  מלכ˙חיל‰  חל  ˘ל‡ 
מכ‡ן  חי„ו˘  ˘‰ו‡  במ˙יר  ‡ף  ‡ל‡   ,(‡ כב, 

ב‚„ר  ‰ם  ˘‡ף  ˘ני  ומע˘ר  כ‰˜„˘  ול‰ב‡, 
 –  (‡ נח,  (נ„רים  בפ„י'  ˘‡פ˘ר  כיון  „˘יל"מ 
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הצרעת – חסד ה' עלינו
כל מ‰ו˙ ועי˜ר ענייני ˆרע˙, ‡ינם ‡ל‡ ביטוי נפל‡ ל‡‰ב˙ו ‰י˙ר‰ ˘ל ˜וב"‰ לבניו:

„‰נ‰ כ˙ב ‰רמב"ם (סוף ‰ל' טומ‡˙ ˆרע˙) ˘‰ˆרע˙ ‡ינ‰ ענין טבעי ו"‡ינו ממנ‰‚ו ˘ל עולם", 
‰˘˙ל˘לו˙  ‰יי˙‰  וכך  ‰רע".  מל˘ון  "ל‰ז‰ירן  ומטר˙‰  בי˘ר‡ל",  ‰י‰  ופל‡  "‡ו˙  ‡ל‡ 
‰בי˙   ı˙ו‰˘ ע„  בר˘עו  עמ„  ‡ם   .  . בי˙ו  ˜ירו˙  מ˘˙נו˙  ‰רע  בל˘ון  "‰מספר  ‰„ברים: 
וי‰י‰  ויˆטרע  עורו  "מ˘˙נ‰  ˘לבסוף  ע„  מ˙פ˘ט˙ ‰ˆרע˙  וכך  ˘בבי˙ו",  כלי ‰עור  מ˘˙נין 

מוב„ל ומפורסם לב„ו ע„ ˘ל‡ י˙עס˜ ב˘יח˙ ‰ר˘עים ˘‰ו‡ ‰ליˆנו˙ ול˘ון ‰רע".

˘כ˙ב ‰חינוך  וכפי  ˘ל ‰˜ב"‰,  חס„ו  ‚ו„ל  מחמ˙  על ‰‡„ם  ב‡ים  ˘‰נ‚עים  כן,  מובן ‡ם 
(מˆו‰ ˜עב, מˆו‰ ˜עז) "מ˘ר˘י ‰מˆו‰ ˘רˆ‰ ‰‡-ל בטובו ‰‚„ול לייסרנו כ‡˘ר ייסר ‡י˘ ‡˙ בנו 

. . מ‡‰ב˙ ‰' ‡ו˙ם יו„יע מוסרו", ˘מטר˙ ‰נ‚עים ‰י‡ לטוב˙ ‰‡„ם ול˙ועל˙ו, כ„י ל‰˘יבו 
מחט‡ ל˘ון ‰רע ל„רך ‰י˘ר.

ב‡„ם  מ„ובר  ˘‰ל‡  י˘ר‡ל,  לר˘עי  ˘ל ‰˘י"˙ ‡פילו  ‚ו„ל ‡‰ב˙ו  כ‡ן  מˆינו  מזו,  וי˙ר‰ 
ומר‡‰ "‡ו˙  בר‡˘י˙  ס„רי  מ˘נ‰ ‰˜ב"‰  מ˜ום  ומכל  ˘בו,  ל˘ון ‰רע  מחט‡  ˘ב  ˘ל‡  ר˘ע 
ל‰יו˙  ˘יח˙ו  ˘˙חזור  ר˘ע  ל‡„ם  ‰˘י"˙  ˘ל  מ„‡‚˙ו  ז‰  וכל  ‰טבע,  מ„רך  למעל‰  ופל‡" 

"כ˘יח˙ כ˘רי י˘ר‡ל"!

ובז‰ יובן מ‰ ˘מˆינו „וו˜‡ ב„יני ‰ˆרע˙ ˘‰טומ‡‰ מ˙עכב˙ ‡יז‰ זמן מסיבו˙ ˘ונו˙, כי 
ז‰ מלמ„נו ‡˙ ‰טעם ‰‡מי˙י לענין ‰נ‚עים, ˘‰ו‡ מ‡‰ב˙ ‰˜ב"‰ ב‡ופן ˘ל "כ‡˘ר ייסר ‡י˘ 
‡˙ בנו", ולכן ‚ם בפרטי „יני ‰נ‚עים רו‡ים ‡˙ ‡‰ב˙ ‰‡ב ‰מייסר ‡˙ ‰בן – ˘לפעמים „וח‰ 
‰טומ‡‰  נ„חי˙  כן  ועל  ‰בן.  ‡ˆל  מסוימים  לעניינים  ‰„בר  מפריע  כ‡˘ר  ‰ייסורים   ˙‡ ‰ו‡ 

‰ב‡‰ מ‡‰ב˙ ‰˘י"˙ מפני ‰ר‚ל ומפני ˘בע˙ ימי ‰מ˘˙‰.

ו"חס„" ז‰ עו˘‰ ‰˜ב"‰ ‚ם עם ר˘ע, וכ„ברי ‰מ˘נ‰ (נ‚עים פי"ב מ"‰) ב„ין "ופנו ‡˙ ‰בי˙": 
˘ל  על  כך  . ‡ם   . ‰בזוי  ממונו  על  חס‰ ‰˙ור‰  כך  . ‡ם   . חרסו  כלי  על  חס‰ ‰˙ור‰,  מ‰  "על 
עˆמו  ‰נ‚ע  כי  ר˘ע",  ˘ל  ‰בזוי  "ממונו  מפני  ‚ם  נ„חי˙  ˘‰טומ‡‰  ˆ„י˜",  ˘ל  על  ˜"ו  ר˘ע 

מבט‡ ‡˙ ‡‰ב˙ ‰˜ב"‰ לכל י‰ו„י, ו‡פילו לר˘ע.

התורה חסה גם על ממונו הבזוי של רשע, וגם 
המצוות שעושה חלה קדושה עליהן

‰נ‚ע,  ר‡יי˙  „חיי˙  ל„ין  ‰מ˜ורו˙  ב˘ני  ‰נרמז   ˙‡ ‰עניינים  פנימיו˙  פי  על  ל‰מ˙י˜  וי˘ 
˘‰ם ˘ני עניינים במעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל ˘‡י ‡פ˘ר ˘יבטלו ‡פילו בר˘עים, ולכן ˜יימו˙ מעלו˙ 

‡לו ‡פילו במˆטרע מחמ˙ חט‡ו:

‡. מ„ין ר‡יי˙ נ‚עי ב˙ים

כ„י  וע„  י˘ר‡ל,  ר˘עי  ו‡פילו  בניו   ˙‡ ‰˜ב"‰  ˘‡ו‰ב  ‡יך  חזינן  ‰בי˙",   ˙‡ "ופינו  ב„ין 
וע„  לו  רכו˘ו ‰˘ייך  על  ‡פילו  ונפ˘ו, ‡ל‡  על ‚ופו  ר˜  ל‡  חס‰"  ˘"‰˙ור‰  חביבין ‰ן –  כך 

ל"ממונו ‰בזוי", ˘מכיוון ˘‰ו‡ רכו˘ו ˘ל י‰ו„י, ‰˙ור‰ „ו‡‚˙ לו ˘ל‡ ינז˜.



טלקראת שבת

י˘ר‡ל  ˘חט‡  פי  על  י˘ר‡ל "‡ף  מ˜ום  מכל  בי˙ו,  ב˜יר  נ‚ע  ˘ב‡  ר˘ע  ב‡„ם  ˘מיירי  ו‡ף 
‰ו‡" (סנ‰„רין מ„, ‡), ול‡ פ˜ע ממנו ˘ם י˘ר‡ל, ו‰˙ור‰ חס‰ ‚ם על ממונו.

ב. מ"וביום ‰ר‡ו˙ בו" – ‰מˆו‰ עו˜ר˙ „ין ר‡יי˙ ‰נ‚ע

˘ל  מע˘‰ ‰מˆו‰  מעל˙  ‚ו„ל  למ„ים ‡נו ‡˙  ובע˙ ‰ר‚ל,  בח˙ן  ר‡יי˙ ‰נ‚ע  „חיי˙  מ„ין 
‡י˘ ‰י˘ר‡לי.

„‰נ‰, י‰ו„י ‰נמˆ‡ במעמ„ ומˆב נמוך, ˘ל‡ ˘ב מחט‡ ל˘ון ‰רע ע„ ‡˘ר נ˙נ‚ע בˆרע˙, 
י‰ו„י,  לעˆם ‰י˘‡רו˙ו  בנו‚ע  ר˜  ז‰  י˘ר‡ל, ‰רי  ב˘ם  נ˜ר‡  ˘ע„יין  פי  על  ˘‡ף  ‰וו‰ ‡מינ‡ 
‡ך ‡ין בכוחו לפעול ‡˙ ˜„ו˘˙ ‰מˆוו˙ במˆוו˙ ˘מ˜יים, ל‰יו˙ ˘עו˘‰ מע˘י ר˘ע ומפרי„ 
עˆמו מכל „בר ˘ב˜„ו˘‰, ו‡ין לו ˘ייכו˙ ל˜„ו˘‰ ב‡ופן ‚לוי, וכפי ˘מˆינו בספרים (ב‡ר ‰יטב 
‡ו"ח ˙˜ע‡, ‡. ור‡‰ ‰ל' ˙"˙ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"„ ס"‚) ˘‰מˆוו˙ ˘מ˜יים ‰‡„ם "בעו„ו ר˘ע  – מוסיף 

כח ב˜ליפו˙".

‰˜˘ור  יום  ל‰יו˙ו  ‰נ‚עים,   ˙‡ בו"  רו‡‰   ‰˙‡ "˘‡י  יום  ˘י˘  ‰כ˙וב  ˘מ˘מיענו  וז‰ו 
י‰ו„י  כל  כי  ימי ‰מ˘˙‰,  ב˘בע˙  ב˘ע˙ ‰ר‚ל ‡ו  ל˘ון ‰רע, ‡ם  בעל  ˘מ˜יים ‡ו˙ו  למˆו‰ 

ב‡יז‰ מˆב ˘י‰י‰ ע„יין מˆוו‰ ‰ו‡ ל˜יים מˆוו˙ ‰', ולכן חל‰ ˜„ו˘‰ על ‰מˆוו˙ ˘מ˜יים.

מˆו‰  ˘‰רי  עם ‰˜ב"‰,  מ˜˘ר˙ ‡ו˙ו  זו, ‰רי ‰מˆו‰  במˆו‰  מˆוו‰ ‰ר˘ע  מזו: ‡ם  וי˙ר‰ 
וחיבור  "ˆוו˙‡"  מל˘ון  "מˆו‰"  ונ˜ר‡˙  י˙"˘,  ‰בור‡  עם  ‰‡„ם   ˙‡ ולחבר  ל˜˘ר  עניינ‰ 
(ל˜וטי ˙ור‰ בחו˜ו˙י מ‰, ‚. ועו„), ו‡"כ, ‚ם ‰מˆוו˙ ˘מ˜יים בע˙ ר˘עו, מכניסו˙ ‡˙ ‰‡„ם בר˘ו˙ 

‰˜„ו˘‰ ומחברו˙ ‡ו˙ו עם ‰בור‡.

ר‡יי˙ ‰נ‚ע  „ין  ומפ˜יע‰ ‡˙  ˘„וח‰ ‰י‡  ע„  ר˘ע,  ˘ל ‡ו˙ו  מעל˙ ‰מˆו‰  ‚„ל‰  כך  וכל 
ב‡ו˙ם ימי ‰מˆו‰!

כמה מעלות טובות באהבת השי"ת אפילו לרשעים
ומע˙‰ יובן ˙וכנ‰ ‰פנימי ˘ל מחלו˜˙ רבי ורבי י‰ו„‰:

"ממונו   ˙‡ ‚ם  ומח˘יב‰  חס‰  ˘‰˙ור‰  מ‰  ‰ו‡  יו˙ר  ‰נפל‡  ˘‰חי„ו˘  לי‰  סביר‡  רבי 
‰בזוי" ˘ל ‰ר˘ע – ˘י˘ר‡ל ‡ף על פי ˘חט‡ י˘ר‡ל ‰ו‡, ו‰˙ור‰ מח˘יב‰ ל‡ ר˜ ‡˙ ‰ר˘ע 

עˆמו, ‡ל‡ ‡פילו ‡˙ ממונו ‰בזוי.

ו‡ילו רבי י‰ו„‰ רו‡‰ ‰פל‡‰ י˙יר‰ במעל‰ ‰˘ני˙, „‰˙ינח ˘נ˘‡ר על ‰ר˘ע ˘ם י˘ר‡ל 
ל‰יו˙  ˘עו˘‰  ‰מˆו‰   ˙‡ ‚ם  מיי˜ר  ˘‰˘י"˙  מ‰  ביו˙ר  נפל‡˙  ז‡˙  ‡ך  בי‰„ו˙ו,  ˘נו˙ר   –
‰ימים  ב‡ו˙ם  ‡ו˙ו  ומו˙יר‰  ‰נ‚ע,  ר‡יי˙   ˙‡ עו˜ר˙  ‡˘ר  ע„  ב‚ילוי,  ב‰  ˘ור‰  ‰˜„ו˘‰ 

בט‰ר˙ו.

לקראת שבת יב

ר˜  ‰כוונ‰  ˘‡ין  יו˙ר  מ˘מע  כזכיו˙"  לו 
‰ז„ונו˙,  מחמ˙  מ˙ווספו˙  ‡חרו˙  ˘זכיו˙ 
‡ל‡ ˘‡ף ‰ז„ונו˙ עˆמם מ˙בטלים ונע˘ים 
‰נ"ל).  ר˘"י  בל'  ‰יטב  (ו„ו"˜  לזכיו˙  ח˘ובים 
ו‡כן בספר ˙ני‡ ˜„י˘‡ פר˜ ז ‰˘וו‰ ‰„בר 
‰‡סורים  ‰„ברים  טומ‡˙  ˘‡ז  ללע˙"ל 
י‰יו  ול‡  ˘י˘˙נו  ע„  ל‚מרי  מ‰ם  ˙˙בטל 

„ברים ‡סורים עו„, עיי"˘.

נו‚ע  מ˙בטלים  עˆמם  „‰עוונו˙  ו‰‡ 
„ב˙˘וב‰  בסו‚יין  מבו‡ר  „‰נ‰  ל„ינ‡,  ‡ף 
וב˙˘וב‰  לזכיו˙,  ‰ז„ונו˙  נע˘ו  מ‡‰ב‰ 
˙˘וב‰  „לענין  כ˘‚‚ו˙,  ר˜  נע˘ו  מיר‡‰ 
 ‰"„ (פר˘"י  מ˙חיל˙ו"  עונו  "נע˜ר  מ‡‰ב‰ 
˘עלי'  מיר‡‰  ב˙˘וב‰  ‡בל  מ‡‰ב‰),  כ‡ן 

ר˜  ‰וי  מ˘וב˙ם",  "‡רפ‡  ‰כ˙וב  ‰וב‡ 
עליו".  ˘מו  ˘מ˜ˆ˙  ˘נ˙רפ‡  מום  "כבעל 
‰לכו˙  לרמב"ם  (ˆפע"נ  מרו‚ˆוב  ‰‚‡ון  וכ˙ב 
˘‡ין  ע"מ   ‰˘‡ „‰מ˜„˘  ‰"ב),  פ"ב  ˙˘וב‰ 

˙˘וב‰  ר˜  ‡ח"כ  ע˘˙‰  ‡ם   – עבירו˙  ב‰ 
‡ינ‰  בי„‰)  ˘‰יו  עבירו˙  (על  מיר‡‰ 
ל‡  בי„‰  ˘‰יו  ˘‰עבירו˙  כיון  מ˜ו„˘˙ 
מ‡‰ב‰  ˙˘וב‰  ע˘˙‰  ב‡ם  ‡בל  נע˜רו. 
נע˜רו  בי„‰  ˘‰יו  „עבירו˙  מ˜ו„˘˙, 
ל‡ ‰יו  ב˘ע˙ ‰˜י„ו˘ין  ו‡"כ ‡ף  מ˙חיל‰, 
רע"ב)  ע„,  (כ˙ובו˙  ב˘"ס  וכ‰‡ „חיל˜ו  בי„‰. 
‰חכם  ‡ˆל  "‰לכ‰  ומומים:  לנ„רים  בנו‚ע 
ו‰˙יר‰ (‰נ„רים) מ˜ו„˘˙, ‡ˆל רופ‡ וריפ‡ 
 ˙‡ עו˜ר  „"חכם  מ˜ו„˘˙",  ‡ינ‰  ‡ו˙‰ 
מכ‡ן  ‡ל‡  מרפ‡  ‡ינו  ורופ‡  מעי˜רו  ‰נ„ר 

ול‰ב‡".

ב˙˘וב‰  „‡ף  לומר  נר‡‰  ב‡מ˙  ‡בל 
„ר˜  מ„ר‚‰  י˘  כי  מ„ר‚ו˙,  ב'  י˘  מ‡‰ב‰ 
‡מרינן  ל‡  ע„יין  ‡בל  ל‚מרי  ‰עוון  נע˜ר 
„נ˙‰פכו ‰ז„ונו˙ לזכויו˙ ממ˘. „‰נ‰ ‡י˙‡ 
על  ב) ‚בי ‰מ˜„˘ ‡˙ ‰‡˘‰  (מט,  ב˜י„ו˘ין 
‚מור  ר˘ע  ‡פי'  „מ˜ו„˘˙  ˆ„י˜  ˘‡ני  מנ˙ 

ו‰˜˘ו  ב„ע˙ו".  ˙˘וב‰  ‰ר‰ר  "˘מ‡  ‰ו‡ 
מ˜ו„˘˙,  ‡ינ‰  נפ˘ך  ממ‰  „לכ‡ו'  בז‰, 
˙נ‡ו  נ˙˜יים  ל‡   ‡‰ מיר‡‰  ˙˘וב˙ו  ‡י 
עליו",  ˘מו  "מ˜ˆ˙  כי  ˆ„י˜  נע˘‰  ול‡ 
מן  ‚„ול‰  מעל˙ו   ‡‰ מ‡‰ב‰  ˙˘וב˙ו  ו‡י 
עומ„ין  ˙˘וב‰  ˘בעלי  „במ˜ום  ‰ˆ„י˜, 
ר"‡  („ע˙  לעמו„  יכולין  ‚מורין  ˆ„י˜ים  ‡ין 
פ"ז  ˙˘וב‰  ‰ל'  ‰רמב"ם  ‰כריע  וכן  ב.  ל„,  ברכו˙ 

"‰טע‰  „‡ף  ˜„ו˘ין  לענין  ו˜יי"ל   ,(„"‰

ו‡ילך).  ב  מח,  (˜„ו˘ין  מ˜ו„˘˙  ‡ינ‰  ל˘בח" 
˙˘וב‰"  ‰ר‰ר  „"˘מ‡  ‰ו‡  בז‰   ıו‰˙ירו
ר˜  ‰פועל˙  ˙˘וב‰  ˘ע˘‰  „חיי˘ינן  ‰יינו 
מ‰פכ˙  ‡ינ‰  ‡בל  מ˙חיל‰"  עונו  ˘"נע˜ר 
ז„ונו˙יו לזכיו˙, ו‰‡ „‡מרו "במ˜ום ˘בע"˙ 
ב„ר‚‡  לעמו„" ‰יינו  יכולין  עומ„ין ‡ין ˆ"‚ 
‚בו‰‰ מזו – ˘נ‰פכו ‰עוונו˙ לזכיו˙. „‰נ‰, 
מעל˙ בע"˙ על ˆ"‚ ‡ינ‰ ר˜ מחמ˙ ‰י˙רון 
‚ם  ‡ל‡  זכיו˙,  יו˙ר  ‡ˆלו  ˘נ˙וספו  בכמו˙ 
בי„ו  „י˘  ב‡יכו˙,  ‰י˙רון  מחמ˙  ובעי˜ר 
˜יימים  ל‰יו˙  יכולים  ˘‡ינם  זכיו˙  ˘ל  סו‚ 
‰נע˘ים  זכויו˙  ‰ם  כי  ˆ„י˜,  ‡ˆל  לעולם 
ול‰כי  מעולם  חט‡  ל‡  ו‰ˆ„י˜  מז„ונו˙, 
˘ירבו  זכיו˙  „כל  לעמו„",  יכולין   ‚"ˆ "‡ין 
‡לו.  זכיו˙  למין  מ‚יעים  ‡ינם  ‰ˆ„י˜  ‡ˆל 
[ועיי' ב‰מפר˘ לרמב"ם רפ"ב מ‰ל' יסו‰"˙ 
וב˘ל"‰ מ‡מר ע˘ר‰ מ‡מרו˙ – „י˘ חילו˜ 

מ„ר‚ו˙ ב˙˘וב‰ מ‡‰ב‰ ‚ופ‡]. 

˘נע˘ו  ז‰  ענין  מבו‡ר  ˘ם  ב˙ני‡  ו‰נ‰, 
‰ז„ונו˙ ‚ופיי‰ו לזכיו˙, ˘‰ו‡ לפי ˘לבסוף 
‰בי‡ו  ‰˜„ו˘‰  מן  ‰‚„ול  ˘‰ריחו˜  נמˆ‡ 
ממע˘יו  לחזור  רב‰  ו‡‰ב‰  ˆמ‡ון  לי„י 
נ˜ר‡  מ„וע  ˆל‰"ב  וע„יין  ב‰'.  ול„בו˜ 
 – מˆוו˙  „‰יינו   – "זכויו˙"  ˘נ˙וספו  ‰„בר 
„‡יז‰  ‰˙˘וב‰),  מˆו˙  עˆם  (מלב„  בי„ו 
ו‰נר‡‰  כ‡ן.  נ˙רבו  "מˆוו˙"  ˘ל  ו˘ם  ‚„ר 
‡ח"כ  ˘יבו‡ו  ‰מˆוו˙  מ˘ום  „‰ו‡  בז‰ 



י‡

גדוה תשובה
שזדונות נעשו ו כזכיות

יסיק ג' דרגות בתשובה – אם עוונות נעשים כשגגות, או נעקרים או אף מתהפכים לזכיות / יפלפל דהפיכת הזדונות 
לזכיות היא מגדר "מכשירי מצוה", ויבאר דיש כאן חידוש בגדר חלות למפרע שלא מצינו בכה"ת

ב„בר  ‰פכים  ב'  מˆינו  נ‚עים  בענין 
רע  „בר  ‰י‡  זו  טומ‡‰  ‚יס‡  „מח„  ‡ח„, 
חמור‰  טומ‡‰  „‰"ז  ‰˙ור‰,  מˆ„  ומו˘לל 
מחנו˙,  ל‚'   ıחו יוˆ‡  וחזינן „מˆורע  ביו˙ר, 
"˘ל‡  טמ‡ים,  מ˘‡ר  ‡פי'  לפרו˘  ומחוייב 
כמבו‡ר  עמו",  טמ‡ים ‡חרים ‰יו˘בים  י‰ו 
מ"„  פ"ב  יˆיר‰  בספר  (ועיי'   ‡ סז,  בפסחים  כ"ז 
כבר  ‚יס‡,  ומ‡י„ך  רע);  ‰כי  „בר  ‰ו‡  „נ‚עים 

טומ‡˙  ‰ל'  סוף  ‰י„  בס'  ‰רמב"ם  ‰בי‡ 
וכמ"˘  עילוי,  ל‰בי‡  ˘מטר˙ ‰נ‚עים  ˆרע˙ 
עולם"  ˘ל  "ממנ‰‚ו  ‡ינם  ˘נ‚עים  ˘ם 
ל‰ז‰ירן  כ„י  בי˘ר‡ל  ‰י'  ופל‡  "‡ו˙  ‡ל‡ 
נוˆרו  ‰˘מים  ˘מן  ‰יינו  ‰רע",  מל˘ון 
‰˙˘וב‰  מעל˙  ב‡‰  י„ם  ועל  ‰נ‚עים  וב‡ו 
„מח„  בעוונו˙,  ז‰  כעין  ומˆינו  ל‰"ר.  על 
רˆוי  „בר  ˘ום  עלי‰ם  לומר  כלל  ‡פ˘ר  ‡י 
ח"ו, ומ"מ על י„ם „ו˜‡ י˙כן ל‰‚יע למעל‰ 
מעל‰  ‚„ר   ˙ˆ˜ לב‡ר  וי˘  „˙˘וב‰.  י˙יר‰ 

‡פ˘ר  ‡יך  ‰עוונו˙,  ע"י  „וו˜‡  ˘נע˘י˙  זו 
י„ו  על  ב‡  ו‡עפ"כ  וכל  מכל  מו˘לל  ˘„בר 

עילוי.

ל˜י˘  רי˘  "‡מר  פו:  ביומ‡  ‡י˙‡  ו‰נ‰ 
כזכיו˙  לו  נע˘ו  ˘ז„ונו˙  ˙˘וב‰  ‚„ול‰ 
מ˘פט  וע˘‰  מר˘ע˙ו  ר˘ע  וב˘וב  ˘נ‡מר 
˘ע˘‰  מ‰  כל  (על  יחי'  ‰ו‡  עלי‰ם  וˆ„˜‰ 
˘‰ז„ונו˙  ‰יינו  ר˘"י)",  ‰עבירו˙.  על  ו‡ף 
ייח˘בו  ‰˙˘וב‰  מעל˙  לי„י  ˘‰בי‡ו‰ו 
ע˙‰ לזכיו˙. ו‰מ‰ר˘"‡ בח„‡"‚ ליומ‡ ˘ם 
„כמבו‡ר  ו˙י'  נ˘כר.  חוט‡  „נמˆ‡   ‰˘˜‰
מ‡‰ב‰,  ˙˘וב‰  בעו˘‰  „ו˜‡  ז‰ו  בסו‚יין 
ומוסיף  ‚מור‰  ˙˘וב‰  „עו˘‰  "ו„‡י  ˘‡ז 
ל‚בי  ‰ˆורך  מכ„י  י˙ר  ‰טובים  במע˘יו 
˘מוסיף  טובים  מע˘ים  ו‰רי ‡ו˙ן  עון  ‡ו˙ו 
ולכ‡ור‰  עיי"˘.  כו'",  כזכיו˙  לו  נע˘ים  ‰ם 
ע„יין ˆריך לומר „ל˘ון ‰˘"ס "ז„ונו˙ נע˘ו 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

נגעים כזריעה לחיים חדשים
אשה כי תזריע וילדה זכר
(יב, ב)

במנהג  נקראת  כולה  שהסדרה  בזה  לדקדק  יש 

הסדרה  רוב  הרי  דלכאורה  "תזריע",  בשם  ישראל 

כמת  חשוב  המצורע  והרי  נגעים,  בעניני  הוא 

"תזריע"  השם  כאן  מתאים  ואיך   – ב)  סד,  (נדרים 

חדשים  חיים  של  הלידה  התחלת  הוא  שתוכנו 

("אשה כי תזריע וילדה")?! 

בהאי  הרמב"ם  דברי  פי  על  בזה,  לומר  ויש 

השינוי  "וזה  וז"ל:  צרעת),  טומאת  הל'  (סוף  ענינא 

צרעת  תורה  שקראתו  ובבתים  בבגדים  האמור 

בשותפות השם, אינו ממנהגו של עולם אלא אות 

הרע.  מלשון  להזהירן  כדי  בישראל,  היה  ופלא 

אם  ביתו;  קירות  משתנות  הרע  בלשון  שהמספר 

שהותץ  עד  ברשעו  עמד  אם  הבית.  יטהר  בו  חזר 

עמד  ואם   .  . שבביתו  העור  כלי  משתנים  הבית, 

שעליו.  הבגדים  משתנין  שישרפו,  עד  ברשעו 

שישרפו  עד  ברשעו  עמד  ואם  יטהרו,  בו  חזר  אם 

ומפורסם  מובדל  ויהיה  ויצטרע  עורו  משתנה 

שהוא  הרשעים  בשיחת  יתעסק  שלא  עד  לבדו 

הליצנות ולשון הרע". 

חטא  על  עונש  הצרעת  שאין  מדבריו,  והעולה 

לתקן  הוא  בזה  המכוון  עיקר  אלא  עבר,  שכבר 

היה  עתה  ועד  שכיון  בעתיד.  האדם  של  דרכו 

הליצנות  שהוא  הרשעים  ב"שיחת  עסוק  האדם 

הישר  לדרך  להחזירו  רוצה  והקב"ה  הרע",  ולשון 

מיוחד,  ופלא"  "אות  הקב"ה  עושה  לכן   – והטוב 

האדם  לעורר  כדי  הכבד,  אל  הקל  דמן  ובאופן 

שיתקן דרכו ויפסיק לדבר לשון הרע. 

לפרשת  "תזריע"  השם  שפיר  מובן  ומעתה 

חדשים  חיים  ענינו  ש"תזריע"  דכשם  הנגעים, 

(וע"ד זריעה בתבואת הארץ, שענינה הוא להביא 

להכניס  הוא  ענינם  הנגעים  כן   – חדשה)  לצמיחה 

היותו  שתמורת  חדשים,  חיים  של  לסדר  האדם 

חדשה,  לבריה  יהיה  הרשעים"  ב"שיחת  עסוק 

ויחיה מכאן ואילך חיים חדשים, זכים וטהורים.

מי שבבחינת "אשה" 
צריך להזריע בארץ

אשה כי תזריע וילדה זכר 
ירמוז הכתוב על כנסת ישראל אשר מצינו שנקראת 
אשה . . ועליה אומר הכתוב: אשה כי תזריע – פירוש, הזרעת 
מצוות ומעשים טובים .. וילדה זכר – פירוש, תהיה הולדתה
 זכר . . תהיה הגאולה בבחינת זכר ועמדה לנצח

(יב, ב. אור החיים) 

יש לבאר בעומק הענין: 

"כי  כג):  ב,  (בראשית  נאמר  "אשה"  השם  בטעם 

מאיש לוקחה זאת". ולכן גם כנסת ישראל נקראת 

("ה'  "איש"  בשם  נקרא  הקב"ה  כי   – "אשה"  בשם 

ב):  מב,  (סוטה  חז"ל  ואמרו  ג.  טו,  בשלח   - מלחמה"  איש 

וכנסת  מלחמה"),  איש  ה'  שנאמר  הקב"ה,  אלא  איש  "אין 

ישראל השייכת אליו נקראת בשם "אשה". 

מדרגה  על  קאי  "אשה"  ששם  מובן,  ומעתה 

לא  לעצמו,  כלום  רוצה  שאינו  יהודי  נעלית, 

הוא  וענינו  שמו  וכל  ברוחניות,  ולא  בגשמיות 

"אשה", ששייך ומסור לגמרי לה"איש" זה הקב"ה. 

בהיוקר  ההרגש  שמצד  הדבר,  יתכן  והנה 

בהקב"ה  להידבק  ירצה  בעצמו,  הקב"ה  ד"איש", 

שיגיע  עד  העולם,  עניני  מכל  לגמרי  ולהסתלק 

למצב של כלות הנפש, ועוד אפשר שיטעון האדם 

שם),  רש"י  ב.  קו,  (סנהדרין  בעי"  ליבא  "רחמנא  הרי 

ובכך  עדין,  ומוח  חם  לב  לו  שיש  שמספיק  והיינו, 

יוצא ידי חובתו. 

מי  גם  תזריע".  כי  "אשה  שצ"ל  קמ"ל,  וע"ז 

 – "תזריע"  להיות  חייב  "אשה",  בבחינת  שהוא 

גרעין  יזרעו  אם  דוקא.  בארץ  היא  זריעה  והרי 

יזרעו  אם  ואפילו  צמיחה;  מזה  תהיה  לא  למעלה, 

אז  גם  כ"לבוד",  שנחשבים  לארץ  סמוך  טפחים  ג' 

בארץ  דוקא  להיות  מוכרחת  הזריעה  מועיל.  אינו 

כפשוטה. 

הנעלית  מדריגתו  עם  שביחד  הדברים,  וכוונת 

המצוות  בקיום  להתעסק  הוא  מוכרח  כ"אשה", 

"תזריע",   – דוקא  הגשמית  בארץ  ממש,  בפועל 

ואז תהי' מזה צמיחה; ועי"ז באים ל"וילדה זכר" – 

ש"תהי' הגאולה בבחינת זכר ועמדה לנצח".


