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בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  מ˘פטים, ‰ננו  פר˘˙  ˘ב˙ ˜ו„˘  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙˘כ‡), 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 ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



הזמנת המארז: 
718-770-3030
oh@chasidus.net

'לקראת שבת' ו'אוצרות המועדים' 
על פרשת השבוע ומועדי ישראל

ש 58 חוברו+ 

הכמות מוגבתמשוח חינם

ב"ה

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
ומ‰ ר‡‰ ‡וזן "‰ימני˙" ל‰ירˆע?

‰‰ו"‡ לומר ˘‰רˆיע‰ ˙‰י‰ ב‡וזן ˘מ‡ל / מ„וע ‰ו˜˘‰ לר˘"י עˆם ‰רˆיע‰ ב‡וזן ר˜ 
ב‰מ˘ך למ"˘ ˘‰רˆיע‰ ‰י‡ ב‡וזן ‰ימני˙?

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 89 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡ם ‡לו מסיני – למ‰ נכ˙בו כ‡ן? / ל‡ "ב' ‡ו ‚'" ‡ל‡ "„'"

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מטבע ˘ל ‡˘ ‰מסיר˙ נפ˘

נ˙ינ˙   / ל‰˘י"˙  מסיר˙ ‰נפ˘   – מחˆי˙ ‰˘˜ל   / חˆ‡י ˆורו˙"  וי˘ר‡ל – "˘˙י  ‰˜ב"‰ 
כל ‰מˆי‡ו˙ ל‰˘י"˙ ב"מטבע ˘ל ‡˘" / "מחˆי˙ ‰˘˜ל" – יסו„ כללו˙ עבו„˙ ‰˘י"˙

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 132 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
ל‰בי‡ ‡˙ ‰מ˘פטים בפנימיו˙ ‰נ˘מ‰ / ‚ם ‰‰וו‰ ב‡ מ"„בר ‰כ˙וב"

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ב‚„ר ‚רו˙ בל‡ ˜רבן בזמן ‰ז‰

כי˘ר‡ל  ל‡ ‰וי  מ˘מע „בל‡ ˜רבן  ב˘יט˙ ‰רמב"ם, „מ„בריו ‚בי ‡כיל˙ ˜„˘ים  יח˜ור 
‚מור ו‰ו‡ ˙ימ‰ על ‚רים ˘בזמן ‰ז‰ / יח„˘ ע"פ ל˘ון ‰רמב"ם „˘‡ני ‚„ר ‰˜רבן מ‚„ר 
‰מיל‰ ו‰טביל‰ – ˘‡ינו מוסיף בפעול˙ חלו˙ ‚ירו˙ ‡ל‡ ר˜ ב‡ ל‰סיר מניע‰ מחלו˙ זו / 

עפ"ז יסי˜ נפ˜"מ לענין ‡כיל˙ ˜„˘ים „‚רים ‡לו לכ˘יבנ‰ ‰מ˜„˘

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 160 ו‡ילך)

טז ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
י (מ˘פטים כב, כ„) ƒַעּמ ˙ ∆‡ ‰ ו∆ ל¿ ַּ̇ ף  ס∆ ם ּכ∆ ƒ‡ / ‰˙מילו˙ חס„ים – ‚ו„ל מעל‚

סיפור מכ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ ב‚ו„ל מעל˙ ‰‚מ"ח; ‰˜ב"‰ נו˙ן ל‡„ם כוחו˙ כ‰לוו‡‰ – 
על מנ˙ למל‡ ‡˙ ‰˘ליחו˙ בעולם

יח „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙פל˙ מנח‰ ב‡מˆע ‰חיים

‰וספ‰ /// „רכי ‰חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
י (מ˘פטים כב, כ„) ƒַעּמ ˙ ∆‡ ‰ ו∆ ל¿ ַּ̇ ף  ס∆ ם ּכ∆ ƒ‡ / ‰˙מילו˙ חס„ים – ‚ו„ל מעל‚

סיפור מכ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ ב‚ו„ל מעל˙ ‰‚מ"ח; ‰˜ב"‰ נו˙ן ל‡„ם כוחו˙ כ‰לוו‡‰ – 
על מנ˙ למל‡ ‡˙ ‰˘ליחו˙ בעולם

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

ומה ראה אוזן 
"הימנית" להירצע?

ההו"א לומר שהרציעה תהיה באוזן שמאל / מדוע הוקשה לרש"י עצם הרציעה 
באוזן רק בהמשך למ"ש שהרציעה היא באוזן הימנית?

ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰ נפס˜ „ינו ˘ל ‰נ˙פס ב‚ניב˙ו ו‡ין לו מ‰ ל˘לם – ˘נמכר לעב„ו˙ 
ל˘˘ ˘נים, וב˘נ‰ ‰˘ביעי˙ "יˆ‡ לחפ˘י חנם" (כ‡, ב); ‡מנם "‡ם ‡מור י‡מר ‰עב„, 
‡‰ב˙י ‡˙ ‡„וני ‡˙ ‡˘˙י ו‡˙ בני, ל‡ ‡ˆ‡ חפ˘י" – ‡ז "ורˆע ‡„וניו ‡˙ ‡זנו במרˆע 

ועב„ו לעולם" (כ‡, ‰-ו). 

ומפר˘ ר˘"י על ‡˙ר: 

לומר: ‡וזן ‡וזן  – ‰ימני˙. ‡ו ‡ינו ‡ל‡ ˘ל ˘מ‡ל; ˙למו„  "ורˆע ‡„וניו ‡˙ ‡זנו 
‰מט‰ר  ‡זן  '˙נוך  במˆורע  ונ‡מר  ‡זנו'   ˙‡ ‡„וניו  'ורˆע  כ‡ן  נ‡מר  ˘ו‰,  ל‚זיר‰ 
מכל ˘‡ר ‡ברים  ל‰ירˆע  ר‡‰ ‡וזן  ומ‰  כ‡ן ‰ימני˙.  ל‰לן ‰ימני˙ ‡ף  מ‰  ‰ימני˙', 
ו‚נב –  ו‰לך  'ל‡ ˙‚נוב'  סיני  על ‰ר  ז‡˙ ˘˘מע‰  זכ‡י: ‡זן  בן  יוחנן  רבן  ˘ב‚וף? ‡מר 
˙רˆע; ו‡ם מוכר עˆמו, ‡זן ˘˘מע‰ על ‰ר סיני 'כי לי בני י˘ר‡ל עב„ים', ו‰לך ו˜נ‰ 

‡„ון לעˆמו – ˙רˆע".  

‡עי˜רי‰  ר˘"י  כן   ‰˘˜‰ ל‡  "‡מ‡י   - ‰לומ„ים  ˜ו˘יי˙  ‰בי‡  ל„ו„"  וב"מ˘כיל 
„˜ר‡, ‡ל‡ ‡חר ˘כ˙ב לימו„ ז‰ „‡זנו ‰ימני˙"?

כלומר: ‰˜ו˘י‡ "ומ‰ ר‡‰ ‡וזן ל‰ירˆע מכל ˘‡ר ‡ברים ˘ב‚וף" – ‰י‡ (לכ‡ור‰) 
˜ו˘י‡ ‰מ˙עורר˙ בלימו„ ‰כ˙וב כ˘לעˆמו; ‡מנם ר˘"י ל‡ ‰בי‡‰ כענין לעˆמו, ‡ל‡ 
ומ˜˘‰  ˘ממ˘יך  ‰ו‡  ז‰  ˘על   – „ו˜‡  ימין  ‡וזן  ‰יינו  ˘"‡זנו"  ˘כ˙ב  למ‰  כ‰מ˘ך 
˘פיר˘  ל‡חר  ˘„ו˜‡  ‡יפו‡,  ומ˘מע   - ל‰ירˆע"  ‡וזן  ר‡‰  "ומ‰  ‰מוסיף):  (בו‡"ו 
וˆ"ב  ל‰ירˆע".  ר‡‰ ‡וזן  ˘מ˙עורר˙ ‰˜ו˘י‡ "מ‰  ‡ז ‰ו‡  ימין,  ב‡וזן  ˘‰רˆיע‰ ‰י‡ 

ב˜˘ר ‰„ברים: וכי ‡ם ‰יו רוˆעים ‡˙ ‡וזן ˘מ‡ל – ‡ז ל‡ ‰י‰ מ˜ום ל˜ו˘י‡?!

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

‰˘וכח ממי לוו‰ – ˙רומ‰ ל˜רן ‚מ"ח
על  ומוסר ‰סכום [לˆ„˜‰]  לו‰,  ממי  זוכר  ו‡ינו  ˘˜ל  ˘בעים  סך  ˘לו‰  למ‰  ובנו‚ע 

„ע˙י.

‰נ‰ על יסו„ ספור מ‡מר רז״ל (ביˆ‰ כט, ‡) ˘‚ם ˘ם ל‡ ‰י׳ ‡יסור ב„בר ‡ל‡ ˘ל‡ 
סכום ‰נ״ל  ‚ם  רבים, ‰רי  ז‰ ˆרכי  בכסף  ˘י˙˜נו  ל‰ם  ו‡מרו  כז‰,  בממון  לי‰נו˙  רˆו 
מסר˙י ל˜ופ˙ ‚מיל˙ חס„ים ‡˘ר על י„י מחנ‰ י˘ר‡ל וי‰י׳ ˙י˜ון מעין נ„ון ˘לו ˘‚ם 

כן ב‰לו‡‰ ב‡ ‰כסף לי„ו.

ו‰' י˙ברך יזכ‰ כולנו ל˙˜ן ‡ורחו˙ינו ו„רכנו ול‡ נבו˘ ול‡ נכלם לעולם וע„.

(ממכ˙ב י"ז סיון ‰'˙˘"י)



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל˜נו˙ חיי נפ˘ו ‰חיוני˙ ‰רי נו˙ן חיי נפ˘ו ל‰'24 נ˙ינ˙ ממון ˘ל‡ על מנ˙ ל‰חזיר.

ל˜רן  ‚ו'  וכסף26  ז‰ב  וי˙רום  לבו  י„בנו  ‡˘ר  ‡י˘  „כל  ‰כ˙וב25  ובל˘ון  לומר  וי˘ 
‚מ"ח ‰רי כל ‰מעלו˙ ‰‡מורו˙ י˘נן ב˙רומ‰ זו.

ועו„ בז‰ ו‚ם כן עי˜ר על-פי „ברי כבו„ ˜„ו˘˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן27 ‡˘ר מעניני ‰˙˘וב‰ 
(עיל‡‰)28 ‰ו‡ ל„ב˜‰ בו י˙ברך ‰מ„ו˙ במ„ו˙יו י˙ברך מ‰ ‰ו‡ רחום29 וכו' ו‰מע˘‰ 
כנו„ע  וכו'  ע˘‰ ‰'  ימים   ˙˘˘ כי  ˘כ˙וב  כמו  ˘פלים  רוח  ל‰חיו˙  מע˘‰ ‰ˆ„˜‰  ‰ו‡ 

במ˜ום ‡חר.

ור‡‰ „"‰ ‡ם כסף ˙לו‰ לכבו„ ˜„ו˘˙ ‡„מו"ר מ‰ר"˘ „˘נ˙ ˙רכ"ט ‡יך ˘בע˘יי˙ 
˘˘˙ ימים כו' י˘נו ענין ‰לוו‡‰. עיין ˘ם.

וי‰י רˆון ˘יע˘ו כל ‰נ"ל ב˘מח‰ וטוב לבב30.

בכבו„ ובברכ˙ ‰ˆלח‰ בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰ ולב˘ורו˙ טובו˙,

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו ע' ˆ‰ ו‡ילך)

ייסו„ ˜רן ‚מ״ח – זכו˙ נˆחי˙
ספר  ל˜נו˙  לנˆל ‡˙ ‰כסף  ˙"ו, ‡ו  ל‡רˆנו ‰˜„ו˘‰  לנסוע  ל˘‡ל˙ו ‰‡ם  ...בנו‚ע 

˙ור‰.

מרבי˙  ˘‡ז,  חס„ים,  ‚מילו˙  ˜רן  ייסו„  עבור  ‰כסף   ˙‡ ל‰˜„י˘  עליו  „ע˙י,  לפי 
מחזירים  ˘‡ינם  ‡ל‰  ‰ם  מ‡„  מזערי  ‡חוז  ˘‰רי  ב˘למו˙,  נ˘‡ר  ‰כסף  ˘ל  חל˜ו 
‚מילו˙ חס„, וז‰ נ˘‡ר לזכו˙ נˆחי לז‰ ˘˙ורם ‡˙ ‰כסף. ובז‰ ‡פ˘רו˙ ב˘ני ‡ופנים: 
ל‰מˆי‡ ‡˙ ‰כסף במיוח„ ל˜רן ‚מ"ח ב‡רˆנו ‰˜„ו˘‰ ˙בנ‰ ו˙כונן – ‡ו ס˙ם, ‰יינו, 
ב‡ח˙  ‰כסף   ˙‡ ל‰כניס  יכול  ברˆונו,  ו‡ם   .ıל‡ר  ıבחו ו‰ן  ˙"ו  ‰˜„ו˘‰  ב‡רˆנו  ‰ן 

מ˜רנו˙ ‰‚מ״ח ‰˜יימו˙ במזכירו˙ ˘לי.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח״ח ע' רל„-‰)

24) ובפרט אם נהנה מיגיע כפיו ראה בכ"ז תניא פל"ז (מח, ב).

25) משנה ריש פאה.

26) עיין שמו"ר (פל"ג, ד): ואומר לי הכסף ולי הזהב. תו"א ר"פ וישב.

27) אגרת התשובה פ"ט.

28) התשובה (עילאה): עלי' נאמר להיות כל ימיו בתשובה (אגה"ת ספי"א. תניא פל"א (מ, סע"א)).

29) ראה ג"כ לקו"ת ס"פ פנחס (פ, ג). רש"י עה"ת ראה (יג, ה) הדבק כו'. אבל בסוטה (יד, א) אחרי ה"א תלכו. 
ועד"ז ברמב"ם הל' דעות פ"א, ה"ה ובסהמ"צ שלו מ"ע ח. וראה כתובות (קיא, ב) וכי אפשר לדבקה כו' אלא כו' 
כאילו כו'. וכ"ה בספרי עקב (יא, כב) הובא בפרש"י עה"ת שם. ובאגה"ת שזהו בתכלית הדביקות. וצ"ע. ואכ"מ.

30) ראה שו"ע יו"ד סרמ"ט ס"ג. ועיין ד"ה עבדו בס' המאמרים, תרצ"ט.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

 :ıבמ˘כיל ל„ו„ ˙יר]

טעמ‡ „‡וזן  מי„י, „‰ו‰ ‡מינ‡ „‰יינו  מ˜˘י  ל‡ ‰ו‰  ז‰  בל‡  לי „ב˘למ‡  "ונר‡‰ 
„ו˜‡ מ˘ום „כ˙יב 'ו‡‰ב˙ לרעך כמוך', ו‡פילו ב‰רו‚י בי˙ „ין ‡מרינן 'ברור לו מי˙‰ 
„‡וזן  ב‡לי‰  ו‰יינו  כך,  כל  יˆטער  ˘ל‡  יפ‰,  רˆיע‰  לו  ברור  נימ‡:  נמי  ו‰כי   - יפ‰' 
˘‰ו‡ ב˘ר „˜ ורך ו‡ין בו ˆער ‡ל‡ מעט, ˘˘ם נו˜בים כל ‰נ˘ים לי˙ן ‰ע‚ילים. ‡בל 
‰˘˙‡ „כ˙ב ר˘"י „ילפינן ‡וזן ‡וזן ב‚זיר‰ ˘וו‰ ממˆורע, וממיל‡ מ‡חר „˜יימ‡ לן 
‰‡וזן  ב‚וף  ל‰לן  מ‰  למˆורע,  ל„מו˙ו  לן  ‡י˙  מילי  לכל   - למחˆ‰'  ˘וו‰  ‚זיר‰  '‡ין 
ממ˘ ב˙נוך ‰כי נמי „כוו˙‰ . . ‡ם כן ‰רי י˘ ˘ם ˆער ‚„ול כמו במ˜ום ‡חר, ומע˙‰ 

‡יכ‡ ל‡˜˘ויי 'מ‰ ר‡˙‰ ‡וזן וכו''". 

עול‰  זו  ˘וו‰  מ‚זיר‰  ‰רי  ממˆורע,  ˘וו‰  ‰‚זיר‰   ˙‡ ר˘"י  ו‰זכיר  ˘מכיון  ו‰יינו, 
ז‰  ועל  במˆורע);  (וכמו  עˆמ‰  ב‚וף ‰‡וזן  ˘ל ‰‡וזן ‡ל‡  בחל˜ ‰רך  ˘‰רˆיע‰ ‡ינ‰ 

˜˘‰ – מ‡י טעמ‡ ˘‰רˆיע‰ ‰י‡ „ו˜‡ ב‡וזן וכו'.  

‡בל ˜˘‰ ליי˘ב מ‰לך ז‰ בפ˘ט „ברי ר˘"י, ˘ל‡ ‰זכיר כלל ˘מ˜ום ‰רˆיע‰ ‰ו‡ 
ו‡וזן  ימין  ר˜ ‡˙ ‰חילו˜ „‡וזן  ו‰זכיר  ב),  כ‡,  ע‰"פ. ˜י„ו˘ין  מכיל˙‡  (ור‡‰  ב˙נוך ‰‡וזן 

˘מ‡ל]. 

ב. וי"ל בז‰, וב‰˜„ים ‰„יו˜ בל˘ון ר˘"י – "‡זנו ‰ימני˙. ‡ו ‡ינו ‡ל‡ ˘ל ˘מ‡ל"; 
ונר‡‰ מל˘ונו, ˘מˆ„ ‰סבר‡ ‰יינו למ„ים ˘‰רˆיע‰ ‰י‡ „ו˜‡ ב‡וזן ˘מ‡ל, ו‡ין ז‡˙ 

‡ל‡ ˘‰‚זיר‰ ˘וו‰ ממˆורע ‰י‡ ˘מכריח‰ ‡ו˙נו ל˘לול סבר‡ זו. 

ולכ‡ור‰, למ‰ ב‡מ˙ ˙‰י‰ סבר‡ לרˆוע ‡וזן ˘מ‡ל „ו˜‡, יו˙ר מ‡וזן ימין? ומ„וע 
ל‡ נ‡מר (מˆ„ ‰סבר‡) ˘‰רˆיע‰ יכול‰ ל‰יו˙ ב‡' מ‰‡זנים, ‡ו ימין ‡ו ˘מ‡ל?

˘יכול  חו˘בים  ˘מˆ„ ‰סבר‡ ‰יינו   – כוונ˙ו  זו  ˘‡כן  ר˘"י  ב„ברי  מפר˘  [‰רע"ב 
יו„ע ‡יזו"  ‡יני   – לומר "‡זנו  ר˘"י ˆריך  ל„בריו ‰י‰  ˘רוˆ‰. ‡ולם  לרˆוע ‡יז‰ ‡וזן 
(וכיו"ב); ומל˘ון ר˘"י "‡ו ‡ינו ‡ל‡ ˘ל ˘מ‡ל" – מובן ˘‰סבר‡ נו˙נ˙ לרˆוע „ו˜‡ 

‡˙ ‡וזן ˘מ‡ל].

‰„ברים  וˆרף  ˙˘ע"„,  י˙רו  ב˘"פ  ז‰  במ„ור  מ˘נ"˙  ‚ם  ר‡‰   – ל˜מן  (ב‰ב‡  בז‰  ו‰בי‡ור   .‚
לכ‡ן): 

‰מ„ובר כ‡ן ‰ו‡ במי ˘‚נב ו‡י ‡פ˘ר לו ל‰חזיר ‡˙ ‰‚ניב‰ ‡ו ל˘לם (ולכן בי"„ מוכרים 
ל‰˘˜יט  כ„י  ו‚נב  ‰ו‡  מ„וכ‡  ˘עני  מ˘ום  ‰ו‡  לז‰  ˘‰טעם  רבו˙  ופעמים  לעב„),  ‡ו˙ו 

רעבונו ורעבון בני בי˙ו, ו‰עניו˙ ‰עביר‰ ‡ו˙ו על „ע˙ו ועל „ע˙ ˜ונו (עירובין מ‡, ב).  

ומע˙‰ ˙מו‰ לכ‡ור‰, למ‰ מ‚יע ל‡„ם ז‰ עונ˘ רˆיע‰, ˘י˘ בו בזיון ˙מי„י, "מום" 
למל‡  י‚נוב  כי  ל‚נב,  יבוזו  "ל‡  ‡˘ר  ל)  ו,  (מ˘לי  ‡„ם  מכל  ‰חכם  ‡מר  וכבר   - ˜בוע? 

נפ˘ו כי ירעב". 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו˜יבל  עˆמו   ˙‡ ˘‰˘פיל  ˘ז‰  „וח˜ו,  מחמ˙  לעב„  עˆמו  ˘מכר  בז‰   ‰˘˜ וע„"ז 
ולמ‰  כך;  כ„י  ע„  ‰‚יע  ולכן  ‚„ול‰  עניו˙  ˘ל  במˆב  ˘‰י‰  מוכיח  ‰‡„ון  מרו˙  עליו 

מ‚יע לו עונ˘ חמור כז‰?

˘עכ˘יו  ז‰  על  ‡ל‡)  מ˙חיל‰,  ˘נמכר  ז‰  על  (ל‡  לו  ב‡  ז‰  ˘עונ˘  נ‡מר  ו‡ם 
טוען ‰ו‡  ˘‰רי  זכו˙,  עליו  ללמ„  בז‰ ‡פ˘ר  ל‰י˘‡ר ‡ˆל ‡„ונו – ‰רי ‚ם  רוˆ‰ ‰ו‡ 
˘יל„‰  ו‰יל„ים  לו ‡„ונו  ˘נ˙ן  (‰יינו, ‰‡˘‰  בני"  ו‡˙  ‡˘˙י   ˙‡ "‡‰ב˙י ‡˙ ‡„וני 
מ˘פח˙ו  לבני  ˘ל ‰‡„ם  זו  ו‡‰ב‰  מ‰ם),  ל‰יפר„  מוכרח  י‰י‰  לחפ˘י  ˘בˆ‡˙ו   – לו 

‰י‡ מן ‰טבע ˘‰טביע ‰˜ב"‰ (ר‡‰ ˘ב˙ ˜נב, ‡. ˙ני‡ פמ"ט).

‰עב„  על  זכו˙"  "לימו„  ˘י˘  מ˘ום   – ˘‡„רב‰  לב‡ר,  ‡פ˘ר  ‰י‰  ז‰  וליי˘ב   .„
˘רוˆ‰ ל‰י˘‡ר ‡ˆל ‡„ונו (כנ"ל ס"‚), לכן ‰ו‡ ˘בחר‰ ‰˙ור‰ עבורו בעונ˘ בל˙י ר‚יל 
ר‚ילים  ˘‰יו  מז‰  ˘מוכח ‚ם  וכפי  ביו˙ר;  ˜ל  עונ˘  נח˘ב˙  כי ‰רˆיע‰  רˆיע‰,  ˘ל  ז‰ 

לרˆוע ‰‡וזן מרˆונם ‰טוב בכ„י ל˙˙ בו נזם (˙˘‡ לב, ב-‚).

‰רי   – בעונ˘  ל‰˜ל  כ„י  ‰ו‡  ב‡וזן  לרˆיע‰  ‰פ˘ט)  (ב„רך  ˘‰טעם  זו,  ‰בנ‰  ולפי 
‰סבר‡ נו˙נ˙ ˘‰רˆיע‰ ˙‰י‰ „ו˜‡ ב‡וזן ˘מ‡ל: 

לי„  בנו‚ע  ט)  י‚,  (ב‡  לפנ"ז  ר˘"י  ˘פיר˘  וכפי  מ‰ימין,  פחו˙‰  ˘‰˘מ‡ל  ‰ו‡  י„וע 
˘מ‡ל: "י„ ˘‰י‡ כ‰‰"; ומכיון ˘‰מכוון ‰ו‡ ל‰˜ל בעונ˘ו, מס˙בר ˘‰רˆיע‰ ˙‰י‰ 

ב‡זן ‰˘מ‡לי˙ ‰פחו˙‰ – ול‡ יפ‚עו ב‡וזן ‰ימני˙ ‰מעול‰. 

‰. ומע˙‰ מ˙ב‡ר יפ‰ מ‰לך „ברי ר˘"י: 

ב˙חיל‰ מפר˘ ר˘"י "‡זנו – ‰ימני˙", ומי„ מעל‰ סבר‡ "‡ו ‡ינו ‡ל‡ ˘ל ˘מ‡ל"; 
‡וזן   ˙‡ „ו˜‡  לרˆוע  ˆריכים  ‰יו  ‰עב„,  ˘ל  בעונ˘ו  למעט  ‰סבר‡  מˆ„  כי  ו‰יינו, 

˘מ‡ל ול‡ ‡˙ ‡וזן ימין. 

‡ו˙נו  מכריח‰  ממˆורע  ˘וו‰  כי ‰‚זיר‰  כן,  לומר  ˘‡י ‡פ˘ר  ר˘"י  ממ˘יך  ‡מנם, 
לפר˘ ˘‰רˆיע‰ ‰י‡ „ו˜‡ ב‡וזן ימין – ‰יפך ממ‰ ˘מס˙בר בפ˘טו˙. 

‡מנם מע˙‰ מ˙עורר˙ ‰˘‡ל‰ – "ומ‰ ר‡‰ ‡וזן ל‰ירˆע": 

כיון ˘‰˙ור‰ ˆוו˙‰ לרˆוע ‡˙ ‰‡וזן ‰ימני˙, ‰ח˘וב‰ יו˙ר, ‰רי מובן ˘ל‡ נבחר‰ 
מטעם  ‡ל‡  ‰˘מ‡לי˙)  ‰‡וזן  רוˆעים  ‰יו  (˘‡ז  בעונ˘ו  למעט  בכ„י  ל‰ירˆע  ‰‡וזן 

‡חר; ו‡ם כן, "מ‰ ר‡‰ ‡וזן ל‰ירˆע מכל ˘‡ר ‡ברים ˘ב‚וף"?  

ומסביר ר˘"י – "‡זן ˘˘מע‰ על ‰ר סיני .. ˙רˆע". ו‰יינו, ˘ז‰ ˘‰עונ˘ ‰ו‡ „ו˜‡ 
ולכן ‰עונ˘  עלי‰ם;  ועבר‰  סיני  על ‰ר  ˆיוויים ‡לו  ˘מע‰  ˘‰‡וזן  מ˘ום  ב‡וזן ‰ו‡ 

‰ו‡ ב‡וזן ‰ימני˙, ˘‰י‡ ‰מעול‰ ˘ב‡זנים ו‰י‡ ‰עי˜רי˙ בענין ‰˘מיע‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

יו˙ר  ‚מ״ח  ‚„ול‰  רז"ל18  וכמ‡מר  ‰לווים,  מˆ„  ו‰ן  ‰מפעל  מˆ„  ‰ן  וב‰ˆלח‰ 
כ‡לו  במ˜רים  לעז[ו]ר  ביחו„  לב  ˘מים  ובטח  לע˘ירים,  ‚ם  ‰ו‡  ˘‚מ״ח   ,‰˜„ˆ‰ מן 
˘עוזרים ל‰לו‰ לס„ר מ˜ור פרנס‰ ˜בוע, ‡˘ר ‡ז כ„‡י לוו˙ר על ‡יז‰ מ„רי˘˙ ‰מפעל 

ַחי מפרנס ‡˙ עˆמו. מ‡˙ ‰לו‰, ובלב„ ל‰ו˘יט עזר ל‰ע˘ו˙ ל¿

ויˆח˜  ב˜ו ‰‚מ"ח  ˘‡בר‰ם ‰ו‡  ˘˘ל˘˙ ‰‡בו˙  מז‰,  ערך ‰‚מ"ח ‚ם  ומובן ‚ו„ל 
˜ו ‰עבו„‰ ויע˜ב יו˘ב ‡‰לים [ל˘ון רבים, ˘‰ם] ˙ור‰ ˘בכ˙ב ו˙ור‰ ˘בעל פ‰, ‰נ‰ 
על- ‡˘ר  י˙ברך  מ‰'  רˆון  וי‰י  בענ˜ים19.  ‰‚„ול  ‡בר‰ם  „‚מ"ח,  ‰ענין  ב‰ם  ‰ר‡˘ון 

ל˜בל ‡˙  נזכ‰  חס„ים20 ‰נ‰  חס„ים ‡ף ‡˙‰ ‚מול  ˘מ‰ ‰ו‡ ‚ומל  ב„רכיו  ˘נ„ב˜  י„י 
‰˙ור‰ ˙ור˙ חס„ ב˘מח‰ ובפנימיו˙.

בברכ˙ ‰ˆלח‰ בעבו„˙ם ב˜„˘.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ע' ˜‡)

‚מ"ח מנו‰ל „רך ‰בנ˜
...על „בר ˘‡ל˙ם מכבר, בענין ˜רן ‰‚מ״ח ˘ל‰ם ˘‰ו‡ נע˘‰ על-י„י בנ˜, ‰רי נכון 

‰„בר ˘י‰י׳ „ו˜‡ ב‡ופן כז‰, ‰יינו על-י„י בנ˜, ול‡ על י„י ‡נ˘ים פרטיים...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח״ח ע' י‡-ב)

˙רומ‰ ל˜רן ‚מ"ח – מעלו˙ ˆ„˜‰ ו‰לוו‡‰ יח„יו
...ו‰נ‰ ‚„ול‰ ‚מ"ח „‰לוו‡˙ ממון (יו˙ר מן ‰ˆ„˜‰) ˘‰י‡ בין לענים בין לע˘ירים21,

למעל‰  ˘‡ין  (בˆ„˜22‰)  ‰‚„ול‰  "מעל‰  ‰י‡  לענים  בנו‚ע  ˘‡פילו  ‡ל‡  עו„  ול‡ 
ממנ‰" ו"פחו˙ מז‰ ‰נו˙ן ˆ„˜‰"23.

ולכ‡ור‰ י˘ בˆ„˜‰ מ‰ ˘‡ין ב‚מ"ח „‰לוו‡‰ כי בˆ„˜‰ ‰נ‰ במעו˙ ‡לו ‰י' יכול 

18) סוכה מט, ב.

19) ראה יהושע יד, טו. בראשית רבה פי"ד, ו. במדבר רבה פי"ג, י"ג.

20) דברים יא, כב וברש"י.

‰‰ערו˙ „ל‰לן מכ"˜ ‡„מו"ר זי"ע:

21) סוכה מט, ב. וראה שו"ע אדה"ז ריש הל' הלואה.

(מעלות)  בכלל  זה  אין  (וכיו"ב)  דהלוואה  סק"ז)  שם  (טור  הפרישה  ודברי  שם.  וטוש"ע  ברמב"ם  כ"מ   (22
הצדקה לא זכיתי להבין.

23) טושו"ע יו"ד סרמ"ט מרמב"ם הל' מת"ע פ"י ה"ז-ח.



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ˘‡ין מעי˜ים ללוו‰ – ‰˜ב"‰ מ˙נ‰‚ מ„‰ כנ‚„ מ„‰
י„וע ‡˘ר כל ‰ענינים ˘מ˜בל ‰‡„ם ‰ו‡ ב˙ור˙ ‰לוו‡‰ מבור‡ ‰עולם, ו‰˙˘לומין 

בז‰ ‰ם על-י„י ˘‰‡„ם מס„ר חייו ופעולו˙יו ב‡ופן ˘‚ורמים נח˙ רוח ל‰מלו‰.

ול‡יחור  לכ˘לון  [‰ו‡]  עלול  ‰רי  מעפר  ויסו„ו  מחומר   ıרו˜ ‰ו‡  ˘‰‡„ם  וכיון 
ב˙˘לומין, ‡בל ‰ובטח14 ˘‡ין לך „בר ˘עומ„ בפני ‰רˆון.

ו‰˙˘וב‰, מ„˙ו ˘ל ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ מ„‰ כנ‚„ מ„15‰: ‡˘ר כ˘‰‡„ם ב‰לו‡ו˙יו 
פנים  בסבר  נע˘‰  ˘‰„בר  ל‰ם ‰‡רכ‰ ‡ל‡  ˘נו˙ן  ר˜  ול‡  ל‰לווים,  מעי˜  ˘לו ‡יננו 
יפו˙ ובפיוס, ‰רי ז‰ מ˘פיע על ‰מלו‰ ‰‚„ול ‰ו‡ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ˘‚ם ‰נ‰‚˙ו ‰ו‡ 

ב‡ופן כז‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ע' ל)

‰רחב˙ ו‰˙פ˙חו˙, ‡ופן ני‰ול ‰‚מ"ח
ר‡˘ון  ז‰,  ביום  ‰˘נ˙י˙  ‡סיפ˙ם  ˜ביעו˙  ‡ו„ו˙  [‰]מו„יע  מכ˙בם  ˜בל˙י  בנועם 

לפר˘˙ מ˘פטים ‰׳˙˘טו״ב.

י˘  מכבר,  ˘‡מר˙י  כמו  ‡˘ר,  ‰עבר‰,  ב˘נ‰  ‰‚מ"ח  מעבו„˙  פר˜ים  ר‡˘י  וכן 
כל  במ˘ך  ‡˘ר  ‰‰לו‡ו˙,  למספר  ב‰נו‚ע   – ‡ומר˙  ז‡˙  וכ‰נ‰,  כ‰נ‰  עלי׳  ל‰וסיף 
‰˘נ‰ כול‰ ר˜ למ‡‰ וע˘רים ‡י˘ ני˙נו, ב‰ ב˘ע‰ ˘בעוונו˙ינו ‰רבים ע„יין נמˆ‡ים 

‡נו ב‡ו˙ו ‰זמן עליו נ‡מר16 כי ל‡ יח„ל ‡ביון, ובפרט ‡ביון עני ב‡ו˙‰ ˘ע‰. 

בין  ‚מ"ח  כו׳   ‰˜„ˆ‰ מן  יו˙ר  ‚מ״ח  ‚„ול‰  ע"ב)  מ"ט  (סוכ‰  רז״ל  מ‡מר  וכי„וע 
לעניים בין לע˘ירים.

וי‰י רˆון ‡˘ר ‚ם ז‰ י˙ו˜ן ככל ‰„רו˘ ב˘נ‰ ‰ב‡‰ עלינו לטוב‰.

בני  יע˘ו  כי  יברכך ‰׳,  ברך  כי  בך ‡ביון  י‰י׳  ל‡  כי  ˜יום ‰יעו„17  מ˜רב  עˆמו  וז‰ 
י˘ר‡ל רˆונו ˘ל מ˜ום (ספרי „ברים ט״ו „').

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ ע' ˘נח-ט)

״‚מ״ח  מפעל  ו‰˙פ˙חו˙  על-„בר ‰‚„ל˙  מו„יעים  בו  מי״ז ‡ייר  מכ˙בם  על  במענ‰ 
רˆון  י‰י  מורחב˙, ‰נ‰  ב‰נ‰ל‰  ובחרו  חב"„"  כולל  ˘על-י„י  „ענבער‚  „וב  נחום  ˜רן 

מ‰' י˙ברך ‡˘ר ˙‰י' עבו„˙ם ‚ם מכ‡ן ול‰ב‡ ב‰ˆלח‰, 

14) ראה ספר המאמרים תש"ג ע' 21.

15) פסיקתא זוטרתא (מדרש לקח טוב) שמות ג, ו. ראה סנהדרין צ, א.

16) דברים טו, יא.

17) דברים טו, ד.

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

לא "ב' או ג'" אלא "ד'"
‡˘ר ˙˘ים לפני‰ם
‡מר לו ‰˜ב"‰ למ˘‰ ל‡ ˙על‰ על „ע˙ך לומר ‡˘נ‰ 
ל‰ם ‰פר˜ ו‰‰לכ‰ ב' ‡ו ‚' פעמים ע„ ˘˙‰‡ ס„ור‰ 
בפי‰ם כמ˘נ˙‰ . . לכך נ‡מר ‡˘ר ˙˘ים לפני‰ם...
(כ‡, ‡. ר˘"י)

 '‚ ‡ו  "ב'  ר˘"י  ˘נ˜ט  ˘מ‰  לב‡ר  י˘ 
פעמים" מ„ויי˜ ‰ו‡:

ר˘"י  כו˙ב  לב)  (ל„,   ‡˘˙ בפ'  ל˜מן 
מפי  לומ„  ‰י'  מ˘‰  ‰מ˘נ‰,  ס„ר  "כיˆ„ 
 . . פר˜ו  מ˘‰  לו  ˘נ‰  נכנס ‡‰רן  ‰‚בור‰, 
נכנסו   .  . פר˜ם  מ˘‰  ל‰ם  ˘נ‰  בניו  נכנסו 
כל  בי„  נמˆ‡   .  . ‰עם  כל  נכנסו   .  . ז˜נים 
‰עם ‡ח„, בי„ ‰ז˜נים, ˘נים בי„ בני ‡‰רן 
כ„‡י˙‡  וכו'  ‡רבע‰  ‡‰רן  בי„  ˘ל˘‰, 
˘‡חרי  מוסיף  ב)  (נ„,  ובערובין  בערובין". 
˘סיים מ˘‰ "˘נ‰ ל‰ן ‡‰רן פר˜ו כו' ˘נ‰ 
פר˜ן"  ז˜נים  ל‰ם  ˘נו  כו'  פר˜ן  בניו  ל‰ן 
ומסיים ˘ם ב‚מ' "נמˆ‡ בי„ ‰כל ‡רבע‰".

‰נלמ„  חומר   ˙‡ ל„ע˙  ˘כ„י  ונמˆ‡, 
‡רבע‰  ‰פחו˙  לכל  ל˘מעו  י˘  כ„בעי 

פעמים.

וז‰ו מ‰ ˘כ˙ב ר˘"י ˘‡ין למ˘‰ ללמ„ 
ס‚י  פעמים  ב„'  כי  פעמים",   '‚ ‡ו  "ב'  ר˜ 

ול‡ בפחו˙ מז‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 38 ‰ע' 24)

אם אלו מסיני – למה 
נכתבו כאן?

ו‡ל‰ ‰מ˘פטים
ו‡ל‰ – מוסיף על ‰ר‡˘ונים, מ‰ ‰ר‡˘ונים מסיני ‡ף 
‡לו מסיני. ולמ‰ נסמכ‰ פר˘˙ „ינין לפר˘˙ מזבח, 
לומר לך, ˘˙˘ים סנ‰„רין ‡ˆל ‰מזבח
(כ‡, ‡. ר˘"י)

ועו„)  חכמים,  (˘פ˙י  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
מ˘מע  נסמכ‰"  "ולמ‰  ר˘"י  „מל˘ון 
 – ˜ו„ם  לנכ˙ב  ב‰מ˘ך  ב‡‰  זו  ˘˜ו˘י‡ 
מסיני".  ‡לו  ‡ף  מסיני  ‰ר‡˘ונים  "מ‰ 
ולכ‡ור‰ ‡ינ‰ מובנ˙ ‰˘ייכו˙ בין ‰˜ו˘י‡ 
˙רˆו  ו‰מפר˘ים  מסיני".  ‡לו  ˘"‡ף  לז‰ 

ב‡ופנים ˘ונים.

במ„ר˘  „ע‰  י˘  „‰נ‰  בז‰,  לומר  וי˘ 
 (‚ פ"ל,  ב˘מו"ר  וכן  פר˘˙נו,  רי˘  במכיל˙‡  (‰וב‡ 

˘"ו‡ל‰ ‰מ˘פטים במר‰ נ‡מרו".

˘"ו‡ל‰  „ז‰  לומר,  ‡פ˘ר  זו  ול„ע‰ 
ל‰סמיך  ל‡  ‰ו‡  כ‡ן,  נכ˙ב  ‰מ˘פטים" 
פר˘‰ זו "לפר˘˙ מזבח", כי ‡ם ל‰˜„ימ‰ 
˘מ„ובר   – ‰פר˘‰  בסיום  ˘נ‡מר  למ‰ 
˘ס„ר  יוˆ‡  ‰י'  ו‡ז  ˙ור‰.  מ˙ן  לפני  על 
מ˜„ים  ב˙חיל‰  כי,  ‰ו‡.  מ„ויי˜  ‰פר˘‰ 
נ‡מרו",  ˘"במר‰  ‰מ˘פטים"  "ו‡ל‰ 
ב„'  ˘נ‡מר  ‚ו'"  ‡מר  מ˘‰  "ו‡ל   – ‡ח"כ 
ו‡ח"כ – "וי‡מר ‰'  כ„, ‡),  פר˘˙נו  (ר˘"י  סיון 
‡ל מ˘‰ ‚ו', ˘נ‡מר ל‡חר מ"˙ (ר˘"י פר˘˙נו 

כ„, יב).

מסיני",  ‡לו  ˘"‡ף  ר˘"י  מ˜„ים  ולכן 
בסיני,  כ"‡  במר‰  נ‡מר‰  ל‡  זו  ˘פר˘‰ 

ו‡"כ ˜˘‰, "ולמ‰ נסמכ‰ כו'". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 244 ‰ע' 30)



ט

מטבע של אש המסירת נפש
הקב"ה וישראל – "שתי חצאי צורות" / מחצית השקל – מסירת הנפש להשי"ת / 
נתינת כל מציאותו להשי"ת ב"מטבע של אש" / "מחצית השקל" – יסוד כללות 

עבודת השי"ת

לכ‡ור‰  מוˆ‡ים ‡נו  ˘˜לים",  ב"˘ב˙  מחˆי˙ ‰˘˜ל, ‰נ˜ר‡˙  נ˙ינ˙  מˆו˙  ב„יני 
„בר ו‰יפוכו:

במיוח„  מו„‚˘  ו‰„בר  ˘לם,  ב„בר  ול‡  ˘˜ל  במחˆי˙  „ו˜‡  נע˘י˙  ‰מˆו‰  מח„, 
מחˆי˙   ˙‡ לכנו˙  ‰כ˙וב  ‰י‰  ויכול  ‚ר‰",  "ע˘רים  ‰ו‡  ‰˘˜ל  ˘‰רי  ‰פסו˜,  בל˘ון 
‰˘˜ל במספר ˘לם – "ע˘ר ‚ר‰", ומכל מ˜ום כ˙ב "מחˆי˙ ‰˘˜ל" (˙˘‡ ל, י‚) ל‰„‚י˘ 
˘מˆו˙ו במחˆי˙ „ו˜‡. ו‚ם ל„ורו˙ נ˜בע‰ ‰לכ‰ "˘י˙ן מחˆי˙ מטבע ˘ל ‡ו˙ו ‰זמן, 
˘‰עי˜ר ‡ינו  פ"‡ ‰"‰),  ˘˜לים  (רמב"ם ‰ל'  מ˘˜ל ‰˜ו„˘"  ‚„ול  מטבע  ‡פילו ‰י‰ ‡ו˙ו 

˘ווי ‰מחˆי˙, ‡ל‡ ˘י‰‡ חˆי ול‡ ˘לם.

ומ‡י„ך, נפס˜‰ ‰לכ‰ ˘נ˙ינ˙ חˆי ‰˘˜ל ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב˘לימו˙ ובב˙ ‡ח˙, ˘"‡ינו 
בפעם ‡ח˙" (רמב"ם  כ‡ח˙  כולו  נו˙נו  מעט, ‡ל‡  ולמחר  מעט  רבו˙ ‰יום  פעמים  נו˙נו 
˘ˆריך  ‰˘לימו˙,   ˙‡ ‰˙ור‰  מ„‚י˘‰  ‰˘˜ל  מחˆי˙  ˘בנ˙ינ˙  חזינן  ומכ‡ן   ,(‡"‰ ˘ם 

לי˙ן כל ‰סכום בפעם ‡ח˙, ˘„ין ז‰ ‰ו‡ חי„ו˘ ל‚בי ˘‡ר חיובי ממון ˘ל‡ מˆינו ב‰ם 
חוב‰ ל˘לם ‰כל יח„.

כיˆ„  ו‰חסי„ו˙,  „רך ‰מוסר  על  מחˆי˙ ‰˘˜ל  מˆו˙  ˘ל  ˙וכנ‰ ‰פנימי  לב‡ר  וי˘ 
מ˘ום ‰יו˙  י˙ב‡ר ‡˘ר „ו˜‡  ו‡זי  י‰ו„י,  ˘ל  בעבו„˙ו ‰˙מי„י˙  ביטוי  לי„י  ב‡‰ ‰י‡ 

‰מˆו‰ ב"מחˆי˙" – נ˙ינ˙‰ ‰י‡ ב˘לימו˙ ובב˙ ‡ח˙.

‰˜ב"‰ וי˘ר‡ל – "˘˙י חˆ‡י ˆורו˙"
עניני ˜„ו˘‰ בכלל ועס˜י בי˙ ‰מ˜„˘ בפרט ˆריכים ל‰יו˙ כולם ˘למים ו˙מימים: 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

„‡ˆילו˙, ˘מכך מובן ˘‡בר‰ם ‰י׳ נעל‰ ממ„˙ ‰חס„ „‡ˆילו˙ כו׳. 

ר׳ י˘ר‡ל ל‡ ˙פס ‡˙ כל ‰מ‡מר, ‡בל ‰מילים ‰ספורו˙ ‰ללו '˙פסו׳ ‡ו˙ו. 

בבו‡ו ‰בי˙‰ ‰ו‡ חזר ל‰ם על ‰סיפור ב‰˙ווע„ו˙ חסי„י˙ ו‰לך למסחרו. ‡ף-על-
פי ˘ל‡ ‰י׳ ז˜ו˜ לכסף, נכנס לנחמן ‰חנווני ל[ב˜˘] ‚מ״ח, כי רˆ‰ לזכו˙ ‡ו˙ו במˆו˙ 
חס„  ‚מילו˙  מז‰  ז‰  לוו  ‚מ״ח,  ˘ל  ב˘מעם ‡ו„ו˙ ‰מעל‰  חנוונים ‡חרים,  ‚ם  ‚מ״ח. 

כל יום. 

כ‡˘ר ר׳ י˘ר‡ל ב‡ ˘וב לליוב‡וויט˘, ˜ר‡ לו ‰ˆמח ˆ„˜ ‡ליו ו˘‡ל ‡ו˙ו ‡ו„ו˙ 
‰‰נ‰‚‰ ˘לו. מ‡וחר יו˙ר ˘‡ל ‡„מו"ר מו‰ר"˘ ‡˙ [‡ביו ‰רבי] ‰ˆמח ˆ„˜ מ‰ ר‡‰ 
חס„  ˘ל  ‡ור  "עמו„  ‰חנווני  י˘ר‡ל  על  ˘ר‡‰  ענ‰   ˜„ˆ ‰ˆמח  ו‰רבי  י˘ר‡ל,  ר׳  על 

„‡ˆילו˙".

ו‰‚ע עˆמך, מ‰ ‡ם מˆוו˙ ‚מ״ח ‚„ול‰ כל כך ‚ם כ‡˘ר ‡ין ז˜ו˜ים לכסף, על ‡ח˙ 
כמ‰ וכמ‰ כ‡˘ר מי˘‰ו ‡כן ז˜ו˜ לכסף. ‚ו„ל ‰˘כר „‚מ״ח ‡ין ל˘ער, ומבו‡ר בכמ‰ 

מ˜ומו˙ ב„ברי חז״ל.

‰˜ב"‰ נו˙ן ל‡„ם ‚מ"ח – כוחו˙ למילוי ‰˘ליחו˙ בעולם
ברˆוני ל‰„‚י˘ ענין ‡ח„ בנו‚ע ל˘כר ז‰:

‡ח„  לכל  ‰נו˙ן  בעˆמו,  ‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘  ‰ו‡  בעולם  ‰ר‡˘י  ‰חס„  ‚ומל  כי„וע 
˘ליחו˙ינו  למל‡ ‡˙  ˘נוכל  בכ„י  ב„רך ‰לוו‡‰,  כחו˙ ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙  ‚ם ‡˙  מ‡˙נו 
‰ו‡,  זו  ‡לו˜י˙  ‚מ״ח  ˘ל  ‰רווח  ‰חומרי.  ‰ז‰  בעולם  ו‡פילו  ‰‚˘מי  ‰ז‰  בעולם 

כמ˙ב‡ר בחסי„ו˙12, ענין ירי„˙ ‰נ˘מ‰ ועליי˙‰, ירי„‰ ˆורך עלי' ועלי׳ ˘ל‡ בערך.

 בו זמני˙ ‰נ‰ ‚ם ‰˜ב״‰, ˘‰ו‡ ‰מלו‰, ‰נו˙ן לנו ‡˙ כל ענינינו ב„רך ‰לוו‡‰, ‚ם 
‰ו‡, כביכול, מרויח. 

כמבו‡ר במ„ר˘13 ״בזמן ˘י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום מוסיפין כח ו‚בור‰ למעל‰״ 
(וכפי ˘‰„ברים מ˙ב‡רים ב‡רוכ‰ במ‡מרו ˘ל כבו„ ˜„ו˘˙ מורי וחמי ‡„מו״ר, „״‰ טעמ‰ 

כי טוב סחר‰, יו״„ ˘בט ˙˘״ט).

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז ע' ˜ס‰ ו‡ילך, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' 42)

12) ראה תניא פל"א. לקוטי תורה ויקרא מא, א. ועוד.

13) איכה רבה פ"א, לג.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מעל˙ ‰נו˙ן ‚מ״ח ל‡י˘ י˘ר‡ל בלבב ˘לם בלי ˘ום פני׳
כ˘נכנס ‰ר‰״˜ ˆמח ˆ„˜ לבי˙ ‰כנס˙ נפל ברעיונו ‰˜„ו˘ ‰מ‡מר7 ר׳ ‡לעזר י‰יב 
פרוט‰ לעני ו‰„ר מˆלי, ו‚ם ‰מ‡מר8 ‚„ול ‚מ״ח מˆ„˜‰, וי˙בונן ‰ר‰״˜ ˆמח ˆ„˜ ‡˘ר 
ל‡ טוב ע˘‰ ˘ל‡ נ˙ן ˙יכף ל‰ר' מר„כי ‡לי' ‰נ״ל ‡˙ ‰‚מ״ח ˘בי˜˘, ויחזור ‰ר‰״˜ 
ˆמח ˆ„˜ לבי˙ו וי˜ח ‡˙ ‰סכום וילך ‡ל ‰˘ו˜ לחפ˘ ‡˙ ‰ר' מר„כי ‡לי', וביני לביני 
כבר נ˙˜בˆו ‡נ˘י ‰כפר עם ע‚לו˙י‰ם וסחורו˙י‰ם ‡ל ‰˘ו˜ ועל‰ לו בטורח רב למˆ…‡ 

‡˙ ‰ר' מר„כי ‡לי' ביני‰ם, וכ˘מˆ‡ו נ˙ן לו ‡˙ ‰‚מ״ח ויחזור לב‰כנ״ס ל‰˙פלל.

כבו„  ‰ו„   ˙‡ פ˙‡ום  ר‡‰  ו˙פילין  בטלי˙   ˜„ˆ ˆמח  ‰ר‰״˜  כ״˜  ‰ו„  כ˘נ˙עטף 
˜„ו˘˙ רבינו ‰ז˜ן בפנים ˆ‰ובו˙ וי‡מר לו: ‰נו˙ן ‚מ״ח ל‡י˘ י˘ר‡ל בלבב ˘לם בלי 
˘ום פני׳, ו‰עו˘‰ טוב‰ לי˘ר‡ל ב‡‰ב‰ כˆווי9 ו‡‰ב˙ לרעך כמוך, ˘ערי ‰יכלי מעל‰ 

פ˙וחים לפניו10. ע„ כ‡ן ל˘ונו.

ו‰רי סיפורי נ˘י‡י י˘ר‡ל, ‰ור‡‰ ‰ם לכל ‰‰ולכים ב„רך י˘ר‰ ‡˘ר ‰ורו, ב˙וככי 
כלל י˘ר‡ל,

חכמים  וכ„ברי  ‰ב‡,  בעולם  וחיים  ‰ז‰  בעולם  בחיים  ‰ור‡‰  חיים,  ו˙ור˙  ‰ור‡‰ 
במ˘נ˙ם11, ˘‚מילו˙ חס„ים ‡„ם ‡וכל פירו˙י׳ בעולם ‰ז‰ ו‰˜רן ˜יימ˙ לעולם ‰ב‡...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"„ ע' ע‚-„)

‰חנווני ˘"עמו„ ‡ור ˘ל חס„ „‡ˆילו˙" ‰‡יר עליו
חבר‰ ‚מילו˙ חס„ים ˘ומרי ˘ב˙...

˘לום וברכ‰!

(ב˘יח‰  פעם  ‰‡ריך  זי״ע  נב‚״מ  זˆו˜לל‰"‰  ‡„מו״ר  וחמי  מורי  ˜„ו˘˙  כבו„ 
מ˙˘״‡) ‡ו„ו˙ ‚ו„ל ‰מˆו‰ ˘ל ‚מילו˙ חס„ים, כיˆ„ חנווני מפולוˆ˜, ר׳ י˘ר‡ל, חסי„ 

˘ל ‰ˆמח ˆ„˜, ‰˘י‚ ז‡˙. 

חסי„ו˙  מ‡מר  י˘ר‡ל  ר׳  ˘מע  ויר‡,  בפר˘˙  בליוב‡וויט˘ ‡ˆל ‰ˆמח ˆ„˜  ב‰יו˙ו 
כיˆ„  בי‡ר  ו‰רבי ‰ˆמח ˆ„˜  ובנפ˘ו,  בממונו  ב‚ופו,  נ„יב  ˘‡בר‰ם ‡בינו ‰י׳  מ‰רבי, 
‡בר‰ם ‡בינו ב‰יו˙ו כ‡ן למט‰ ‰חליף על-י„י ‰‚מ״ח ˘לו ב‚˘מיו˙ ‡˙ ספיר˙ ‰חס„ 

7) בבא בתרא י, א. וראה אגה"ק ס"ח. הקדמת אדה"ז לסידורו.

8) סוכה מט, ב.

9) ויקרא יט, יח.

10) ראה רשימות הצ"צ לתהלים יז, טו (ע' תריז).

11) משנה ריש מס' פאה.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

כלי ˘ר˙ מ˙˜„˘ים „ו˜‡ ˘למים ומל‡ים (זבחים פח, ‡), ‰˜רבנו˙ ˙מימים ‰ם בל‡ מום, 
ו‚ם ‰כ‰ן ‰מ˜ריב ˆריך ל‰יו˙ ˙מים. וממיל‡ ייפל‡ ‡˘ר במˆו˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל ˆיוו˙‰ 

˙ור‰ לי˙ן „ו˜‡ מחˆי˙ ול‡ „בר ˘לם.

ובי‡רו בז‰ בס‰"˜ (‡ור ‰˙ור‰ (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜) ˙˘‡ עמ' ‡'˙˙מז), ‡˘ר "‰˜ב"‰ 
וי˘ר‡ל ‰ם כ˘ני חˆ‡ים", ועל „רך מ‰ ˘פיר˘ ‰רב ‰מ‚י„ ממעזריט˘ (‡ור ˙ור‰ מ‰, „) 
על ‰פסו˜ "ע˘‰ לך ˘˙י חˆוˆרו˙", ˘"חˆוˆרו˙" נוטרי˜ון "חˆ‡י ˆורו˙", "˘‰˜ב"‰ 

וכנס˙ י˘ר‡ל ‰ם כ˘˙י חˆ‡י ˆורו˙", ו˘ני‰ם יח„ נח˘בים כ"ˆור‰ ˘לימ‰".

על  ‰ו‡  מובן  כביכול,  ‡ח˙  ˆור‰  ˘ל  חˆ‡ים  כ˘ני  ו˜וב"‰  י˘ר‡ל  ˘נח˘בים  ומ‰ 
ממעל  ‡ל˜‰  "חל˜  ‰י‡  י˘ר‡ל  ‡י˘  כל  ˘נ˘מ˙  (פ"ב)  ‰˙ני‡  ספר  ברי˘  ‰מבו‡ר  פי 
˘מלכ˙חיל‰  עם ‰˜ב"‰, ‡ל‡  ˘מ˙חבר˙  נפר„˙  מˆי‡ו˙  ˘‡ין ‰נ˘מ‰  ו‰יינו  ממ˘", 

‰י‡ מ‡וח„˙ עם ‰˜ב"‰, "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘".

˘נ˘מ˙ו  ו‰ר‚˘‰  ‰כר‰  לי„י  ‰‡„ם  ˘יבו‡  ‰˘˜ל,  מחˆי˙  מˆו˙  ˘ל  ˙וכנ‰  וז‰ו 
ומ˘˙ו˜˜  ˘ו‡ף  לכך ‰רי ‰ו‡  ו‡י  ו‰מחˆי˙ ‰˘ני‰ ‰ו‡ ‰˜ב"‰,  ‡ינ‰ ‡ל‡ "מחˆי˙", 

ל‰י„ב˜ ב‰˘י"˙ ˘‰ו‡ "חˆי ˆור‰" ‰˘ני.

מחˆי˙ ‰˘˜ל – מסיר˙ ‰נפ˘ ל‰˘י"˙
ו"חל˜ ‡לו˜‰  ˘נ˘מ˙ו ‰י‡ "חˆי ˆור‰"  ו‰ר‚˘‰  לי„י ‰כר‰  ˘ב‡ ‰‡„ם  מ‰  ו‰נ‰, 

ממעל ממ˘", מ˙בט‡ בעי˜ר בענין ˘ל "מסיר˙ נפ˘":

„ע˙  "מחמ˙  ב‡  ‰„בר  ‡ין  ‰רי   ,'‰ ˜„ו˘˙  על  נפ˘ו  י˘ר‡ל  ‡י˘  מוסר  „כ‡˘ר 
ו‰˙בוננו˙ ב‰' כלל, ‡ל‡ בלי ˘ום „ע˙ ו‰˙בוננו˙, ר˜ כ‡ילו ‰ו‡ „בר ˘‡י ‡פ˘ר כלל 
לכפור ב‰' ‡ח„, בלי ˘ום טעם וטענ‰ ומענ‰ כלל". וטעם ‰„בר מ‰ ˘מופרך ‡ˆל י‰ו„י 
ו‰‡„ם  פי"ח),  (˙ני‡  ‰נפ˘"  כל  ומחי‰  מ‡יר  ‡ח„   '‰˘ "מ˘ום  ‰ו‡  מ‰˜ב"‰,  ל‰יפר„ 

מר‚י˘ ˘‰˘י"˙ ‰ו‡ כל חיו˙ו ומˆי‡ו˙ו ו‡ינו יכול ל‰יפר„ ממנו.

‰ו‡  ‰˜ב"‰  כיˆ„  מר‚י˘  ˘‰י‰ו„י  ‰˘˜ל,  מחˆי˙  מˆו˙  ˘ל  ‰פנימי  ענינ‰  וז‰ו 
"חˆי ˆור‰" ˘לו, ו"מ‡יר ומחי‰ כל ‰נפ˘" ˘לו, וממיל‡ ברור ‡ˆלו "בלי ˘ום טענ‰ 
ומענ‰", ˘‡י ‡פ˘ר ל‰פרי„ בין ˘ני ‰"חˆ‡י ˆורו˙" – בין ‰נ˘מ‰ ל‰˘י"˙, ו‰רי ‰ו‡ 

מוסר נפ˘ו על ‡מונ˙ ˘מו י˙'.

נ˙ינ˙ כל ‰מˆי‡ו˙ ל‰˘י"˙ ב"מטבע ˘ל ‡˘"
ומע˙‰ מובן מ„וע נ˙ינ˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל ‰י‡ בב˙ ‡ח˙ „ו˜‡, ול‡ "‰יום מעט ולמחר 

מעט":

כ‡˘ר י‰ו„י עומ„ במˆב ˘מר‚י˘ ˘‰˜ב"‰ ונ˘מ˙ו ‰ם "˘ני חˆ‡י ˆורו˙", ‰רי ל‡ 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‰˜ב"‰  ˘‰רי ‰ו‡  ומעניניו,  מכוחו˙יו  מעט  ר˜  ל‰˘י"˙  ומוסר  נו˙ן  ˘‰ו‡  מˆב  י˙כן 
מˆי‡ו˙ ‡ח˙, וממיל‡ ‰ו‡ נו˙ן ‡˙ כל מˆי‡ו˙ו ל‰˘י"˙.

ל‡„ם  לו  ˘י˘  לומר  ˘ייך  ‡ין  ˘‰ל‡  נפ˘,  ‰מסיר˙  בענין  ביטוי  לי„י  ב‡  ו‰„בר 
ל‰˘י"˙,  חיו˙ו  נ˜ו„˙  מוסר  נפ˘, ‡ל‡ ‰‡„ם  מסיר˙  "מעט"  נפ˘ ‡ו  מסיר˙  "‰רב‰" 

ומוסר נפ˘ו בב˙ ‡ח˙ ול‡ "‰יום מעט ולמחר מעט", ‡ל‡ "נו˙נו כולו כ‡ח˙".

˘‰˜ב"‰  ‡יך  ˘מר‚י˘  "מחˆי˙",  ‰ו‡  ‰מˆו‰  ˘ל  ˘ענינ‰  מ˘ום  ˘„ו˜‡  ונמˆ‡ 
ונ˘מ˙ו ‰ם "חˆ‡י ˆורו˙", ‰„בר ‚ורם ˘י˙ן כל כולו "כ‡ח˙", ול‡ י˙כן ˘י˙ן ר˜ חל˜ 

ממˆי‡ו˙ו ל‰˘י"˙.

˘‰˜ב"‰ ‰ר‡‰  ובכ"מ)   „"‰ פ"‡  ˘˜לים  (ירו˘למי  חז"ל  ˘‡מרו  מ‰  ‚ם  לב‡ר  י˘  ובכך 
˘ל  ˘˙וכנ‰  לו ‰˜ב"‰  ˘בז‰ ‰ר‡‰  י˙נו",  "כז‰  לו  ו‡מר  ˘ל ‡˘"  "מטבע  למ˘‰  לו 
מˆו‰ זו ‡ינו נ˙ינ‰ ממוני˙ בלב„, ‡ל‡ "מטבע ˘ל ‡˘", נ˙ינ‰ ‰ח„ור‰ ב‡˘ ‰נ˘מ‰ 
˘‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘" ו‡ינ‰ יכול‰ ל‰יפר„ ממנו י˙', ע„ ‡˘ר ‰„בר מ˙בט‡ 

בעבו„˙ "‡˘" ‰מסיר˙ נפ˘.

"מחˆי˙ ‰˘˜ל" – יסו„ כללו˙ עבו„˙ ‰˘י"˙
במ˘ך  ˆיבור  ˜רבנו˙  ב˘ביל  בעי˜ר  מ˘מ˘ים  ‰יו  ב‚˘מיו˙  ‰˘˜לים  חˆ‡י  ו‰נ‰, 
לכל  וכללי˙  יסו„י˙  מˆו‰  ‰י‡  ‰˘˜ל  מחˆי˙  מˆו˙  ‡˘ר  מובן  ומז‰  כול‰.  ‰˘נ‰ 
‰מˆוו˙ כולן, ˘‰רי עבו„˙ ‰˜רבנו˙ נ˜ר‡˙ ב˘ם "עבו„‰" ס˙ם (ר‡‰ מפר˘י ‰מ˘נ‰ ‡בו˙ 

פ"‡ מ"ב), כי ‰י‡ רומז˙ על כללו˙ עבו„˙ ‰‡„ם ˘‰י‡ ˜ירוב ‰‡„ם ל‰˘י"˙.

˙מי„  ˘יזכור  בז‰  ˙לוי  ומˆו˙י‰,  ˘"˜יום ‰˙ור‰  בספר ‰˙ני‡  (פכ"‰)  נ˙ב‡ר  „‰נ‰, 
ימי˘  ל‡  וליל‰,  יומם  ממ˘  ˙מי„  בלבו  ˘י‰י‰ ˜בוע  יחו„ו,  על  ל‰'  נפ˘ו  מסיר˙  ענין 
נ˙ב‡ר  וכבר  ˘ע‰".  ובכל  ע˙  בכל  ˙מי„  לנˆחו  יˆרו  נ‚„  לעמו„  יוכל  בז‰  כי  מזכרונו, 
למעל‰ ˘ענין ‰מסיר˙ נפ˘ ‰ו‡ ˘מר‚י˘ ‡˙ ‰יו˙ו "מחˆי˙" בלב„, ו‡ינו יכול ל‰יפר„ 

ב˘ום ‡ופן מ‰מחˆי˙ ‰˘ני‰, ‰ו‡ ‰˘י"˙.

עˆמו  ומר‚י˘  נפ˘,  ‰מסיר˙  ענין  ‰ר‚˘  מ˙וך  ‰מˆוו˙   ˙‡ ‰‡„ם  מ˜יים  וכ‡˘ר 
מחˆי˙ בלב„, ‰רי עבו„˙ו ‡˙ ‰˘י"˙ ‰י‡ ב˘לימו˙, כי יו„ע ומכיר ˘‡ינו עוב„ בכוח 
‰„רו˘ים  ‰כוחו˙   ˙‡ לו  ˘נו˙ן  חיל,  לע˘ו˙  כוח  לו  ‰נו˙ן  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ‡ל‡  עˆמו, 

ל‰ˆליח בעבו„˙ו, ו"‡למל‡ ‰˜ב"‰ עוזרו ‡ין יכול לו" (סוכ‰ נב, ב).

בי‡˙  ויחי˘  ימ‰ר  בפעם ‡ח˙",  כ‡ח˙,  "כולו  ˘ני˙ן  מחˆי˙ ‰˘˜ל,  ב˙ור˙  ו‰עס˜ 
˙˘וב‰",  לע˘ו˙  י˘ר‡ל  ˘סוף  ˙ור‰  כי "‰בטיח‰  בב˙ ‡ח˙,  ˘˙בו‡ ‚ם ‰י‡  ‰‚‡ול‰ 

ו‡זי "מי„ ‰ן נ‚‡לין" (רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"ז ‰"‰), ˘ל‡ בס„ר ו‰„ר‚‰ ‡ל‡ בב˙ ‡ח˙.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

זי״ע5:  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰  וחמי ‡„מו״ר  מורי  כבו„ ˜„ו˘˙  ע״י  לנו  ˘נמסר  ‰ר‡˘ונים, 
ח˙יכ˙ ‰לחם ˘י˘ לי, ‰רי ‰י‡ ˘לך כמו ˘לי, ו‰יו מ˜„ימים מיל˙ ״˘לך״ – ˘לך כמו 

˘לי.

˘כ„י  רבים,  במ˜ומו˙   ˘„˜‰ ב‡‚ר˙  ‰ז˜ן  רבנו  בי‡ור  פי  על  ל‰בינו  ˘נ˜ל  פ˙‚ם 
ל˜בל ‡˙ ‰‰˘פעו˙ מלמעל‰ ובפרט ‰˘פעו˙ ‰‚˘מיו˙ ב‚˘מיו˙ ממ˘, ז‰ו „ו˜‡ על-

י„י מˆו˙ ‰ˆ„˜‰ ‰ממ˘יכ‰ למט‰ מט‰.

בברכ˙ ‰ˆלח‰ בעבו„˙ם ב˜„˘, ו˘ז‰ ימ˘יך ‚ם כן ˙וספ˙ ברכ‰ ו‰ˆלח‰ לכל ‡ח„ 
ו‡ח˙ מ‰עוס˜ים – ‰ן ב‚ופם ‰ן בממונם – ל‰ם ולבני בי˙ם ˘יחיו.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' ˘כז-ח, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' 5-481)

סיפור מ‰רבי ‰ˆמח ˆ„˜ במעל˙ ‚מילו˙ חס„ים
...מענין ימים ‡ל‰ – ל‰˙בונן ב˙וכן ו‰ור‡˙ סיפור6 כבו„ ˜„ו˘˙ מורי וחמי ‡„מו״ר 

על „בר כ״˜ ‡„מו״ר ‰ˆמח ˆ„˜, בענין ‚מילו˙ חס„ים, וז‰ ל˘ונו:

‰ו„ כבו„ ˜„ו˘˙ ‰ר‰״˜ ˆמח ˆ„˜ ‰י׳ ר‚יל לר‡ו˙ ‡˙ ‰ו„ כבו„ ˜„ו˘˙ ז˜נו רבינו 
בנ‚ל‰  ספי˜ו˙יו  כל   ˙‡ לו  פו˙ר  ו‰י׳  ליל‰,  בחזיון  ‡ו   ıב‰˜י ‰ס˙ל˜ו˙ו.  ‡חרי  ‰ז˜ן 

ובנס˙ר.

בזמן י„וע, ורבינו ‰ˆמח ˆ„˜ יו˘ב ס‚ור בח„רו ו˘ו˜„ בלימו„ו, נ˙˜בˆו ‡ˆלו כמ‰ 
˘‡לו˙ ˘ל‡ י„ע ל‰כריע ב‰ן ו‰˘˙ו˜˜ במ‡„ לר‡ו˙ ‡˙ ‰ו„ כבו„ ˜„ו˘˙ ז˜נו רבינו 

‰ז˜ן כר‚ילו˙ו, ‡בל ל‡ על‰ בי„ו, ו‰י׳ בˆער ‚„ול מז‰.

˜„ו˘˙  כבו„  ‰ו„  ˘ל  ‰כנס˙  לבי˙  ל‰˙פלל   ˜„ˆ ˆמח  ‰ר‰״˜  ‰לך  ב‰˘כמ‰  פעם 
מ‡נ˘י  ב‡ח„  פ‚ע  ובעברו „רך ‰˘ו˜  זי״ע,  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰  חו˙נו ‡„מו״ר ‰‡מˆעי 
‰˘ו˜,  במסחר  כפו  מי‚יע  נ‰נ‰  ˘מים,  ויר‡  פ˘וט  ‡י˘  ˘מו,  ‡לי׳  מר„כי  ר׳  ‰˘ו˜, 
‡יז‰  ‚מ״ח  לו  ל‰לוו˙   ˜„ˆ ˆמח  ‰ר‰״˜  מ‡˙  ‰‡י˘  ויב˜˘  „˘ו˜‡,  יומ‡  ‰י׳  ו‰יום 
רובלי-כסף ע„ ‰ערב ‡ו [ל]מחר˙ [ב]ב˜ר, כי ביום ‰ז‰ ‰ו‡ יכול ל‰רויח ב˘ו˜, ויענ‰ו 

‰ר‰״˜ ˆמח ˆ„˜ כי ‡חרי ‰˙פל‰ כ˘יחזור לבי˙ו יכנס ‡ליו וי˙ן לו ‡˙ ‰‚מ״ח.

5) ספר השיחות תרצ"ו-ת"ש ע' 062-952. הובא בלוח היום יום טו אייר.

מאורע  צח  ע'  ש"ת  קיץ  השיחות  ס׳  ג"כ  וראה  קנג).  ע׳  ה'תשי"א  המאמרים  (ס׳  תש"ו  כסלו  י"ט  רשימת   (6
דומה.
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‚מילו˙ חס„ים
הלוואה,  שבנתינת  והחסידי  הנעלה  הרגש  צדקה,  נתינת  על  גמ"ח  מעלת 
לאדם  נותן  הקב"ה  הגמ"ח;  מעלת  בגודל  נשיאנו  מרבותינו  סיפורים 
ניהול  הקמה,  בעולם;  השליחות  למלא  מנת  על   – כהלוואה  וממון  כוחות 
והרחבת גמ"ח, תרומה לקרן גמ"ח כוללת מעלות צדקה והלוואה יחדיו

י (מ˘פטים כב, כ„) ƒַעּמ ˙ ∆‡ ‰ ו∆ ל¿ ַּ̇ ף  ס∆ ם ּכ∆ ƒ‡

"‡ם כסף ˙לו‰" – עם ר‚˘ נעל‰ בנ˙ינ‰
˘‰יום  ˘ב˙]...  ˘ומרי  ‚מ"ח  חבר˙  [˘ל  ‰מזכיר  על-י„י  ‰י„יע‰   ˙‡ ל˜בל  ˘מח˙י 
(‰יום לע˘ו˙ם1) פר˘˙ ״‡ם כסף ˙לו‰״2 (‡ם חוב‰, ול‡ ר˘ו˙. מכיל˙‡. ועל-„רך ‰יום 
מ˙˜יימ˙ ‡סיפ‰  סנ‰„רין ˆח, ‡) –  בי‡˙ ‰מ˘יח ‰יום.  ˘ז‰ ‚ורם  ˙˘מעו3,  ב˜ולו  ‡ם 

˘ל‡ מן ‰מנין לכבו„ ‰˘נ‰ ‰-64 ל˜יום ‰חבר‰.

‰ˆלח‰  י˙ברך   '‰ יוסיף  לו,  מוסיפין  ‰מוסיף  כל  רז״ל4  כפס˜  ‡˘ר  מ˜ו‰,  ו‰נני 
בעבו„˙ ‰‚מילו˙ חס„ים ˘ל‰ם – ‰‚„ול‰ עו„ יו˙ר מˆ„˜‰, ˘כן ‚מילו˙ חס„ים יכול‰ 
ע״ב)  מט,  (סוכ‰  ‡ומרים  ˘רז״ל  כפי  בי˘ר‡ל,  וע˘ירו˙  פרנס‰  עם  זמני˙  בו  ל‰יו˙ 

˘‚מילו˙ חס„ים ‰י‡ ‚ם לע˘ירים.

 – ˙לו‰  כסף  כסיום ‰פסו˜ ‰נ״ל: ‡ם  בר‚˘  ˙˙נ‰ל  בז‰  ˘עבו„˙ם  וברכ˙י,  ו˙˜ו˙י 
‡˙ ‰עני עמך, ˘‰סכום ˘‰לו‰ ז˜ו˜ לו – ˘ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ‰רי ‰ו‡ עני – נמˆ‡ ר˜ ב˙ור 
ל‡ ‰י׳  לל‡ ‰לו‰  ו‡˘ר  במˆו‰ ‰‚„ול‰,  לזכו˙ ‡ו˙ו  ˘רוˆים  חס„,  פ˜„ון ‡ˆל ‰‚ומל 

מ˜בל ‡˙ זכו˙ ‰מˆו‰ (עיין ˘ם ב‡ור ‰חיים ‰˜„ו˘).

ומר‚˘ ז‰ יבו‡ו לר‚˘ נעל‰ יו˙ר בˆ„˜‰ ו‚מילו˙ חס„ים כפ˙‚ם ‰י„וע ˘ל חסי„ים 

1) ס"פ ואתחנן.

2) פרשת משפטים. כב, כד.

3) תהלים צה, ז.

4) ראה תענית בסופה ובפרש"י.

פניניםפנינים
"˙˘ים לפני‰ם", ˘‚ם ב‰ם ˆריך ל‰יו˙ ‰˘ימ‰ 
במ˙ן  נ˙ח„˘  ‡˘ר  ‰„בר  ז‰  ˘‰ל‡  בפנימיו˙, 
ˆריכים  ו‰"ע„ו˙"  ‰"חו˜ים"  ר˜  ˘ל‡  ˙ור‰, 
ל˜יים מכוח ‰נ˘מ‰ ‰‡לו˜י˙ ו‰„ב˜ו˙ ב˜ב"‰, 
„מ˘פטים, ‰מובנו˙  ˘כליו˙  מˆוו˙  כן  ‚ם  ‡ל‡ 
‡ל‡  ל˜יים  ‡ין  ‡ו˙ן  ‚ם   – ב˘כל  ‰כי  בל‡ו 
פנימיו˙  וב‰˘פע˙  ˘ל ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰,  מכוח‰ 

‰נ˘מ‰.

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 672 ו‡ילך)

גם ההווה בא 
מ"דבר הכתוב"

וכי י‚ח ˘ור 
‡ח„ ˘ור ו‡ח„ כל ב‰מ‰ חי' ועוף ‡ל‡ ˘„בר ‰כ˙וב ב‰וו‰
(כ‡, כח. ובפר˘"י)

ב‰וו‰"  ‰כ˙וב  "„בר  ז‰  כלל  לפר˘  י˘ 
(˘מבי‡ו ר˘"י בפר˘˙נו עו„ כמ‰ פעמים (כב, יז. ˘ם, כ‡. 

˘ם, ל)) ב„רך ‰„רו˘ ו‰רמז:

נ‚„  ˘‰ו‡  מ‡ורע  בעולם  מ˙רח˘  כ‡˘ר 
‰טבע ויוˆ‡ מ‚„ר ‰ר‚יל, ‡זי ניכר לכל ˘"מ‡˙ 

‰' ‰י˙‰ ז‡˙" ו‡ין ז‰ "מ˜ר‰" ח"ו.

עלול  נו‰‚",  כמנ‰‚ו  "עולם  כ‡˘ר  ב„"כ  ‡ך 
מכוח  מ‚יעים  ‰טבע  „רכי  ˘‡ין  לח˘וב  ‰‡„ם 
‰בור‡, ‡ל‡ כך ‰ו‡ „רכם וטבעם ˘ל ‰נבר‡ים, 

ו‰עולם מ˙נ‰‚ מעˆמו ח"ו.

ב‰וו‰".  ‰כ˙וב  "„בר   – ‰כלל  ב‡  וע"ז 
מ„י  ‰ר‚יל‰  ‰‰נ‰‚‰  על  „˜‡י  ‰"‰וו‰",  ˘‚ם 
"„בר  מכוח  כ"‡  ח"ו  מעˆמו  ז‰  ‡ין  ביומו,  יום 
כל   ˙‡ ומ˜יים  ‰מחי'   '‰ „בר  ˘‰ו‡  ‰כ˙וב", 

‰נבר‡ים ומנ‰י‚ם כרˆונו. 

 (ע"פ ל˜ו"˘ ח"ו עמ' 141 ו‡ילך)

להביא את המשפטים 
בפנימיות הנשמה

ו‡ל‰ ‰מ˘פטים ‡˘ר ˙˘ים לפני‰ם
 (כ‡, ‡)

‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כ"˜  בי‡ר  ז‰  כ˙וב  בפירו˘ 
ופירו˘  "לפנימיו˙ם".  מ˘מעו  "לפני‰ם"  ‡˘ר 
„ע˙  "ל‰מ˘יך"  ˆריך  ‡˘ר  ‰ו‡,  ‰„ברים 
ב„ר‚ו˙  ‰יינו  י˘ר‡ל,  ˘ל  בפנימיו˙ם  ב‡לו˜ו˙ 

‰פנימיו˙ ו‰נעלמו˙ ˘ל ‰נ˘מ‰.

בי‡ור, ‰רי "מ˘פטים"  ולכ‡ור‰ ‰„בר ˆריך 
- "‰ן ‰מˆו˙ ˘טעמן ‚לוי וטוב˙ ע˘יי˙ן בעו‰"ז 
כמו  ˘ל‡  מעיל‰)  ‰ל'  סוף  ‰רמב"ם  (ל˘ון  י„וע‰" 
(ל˘ון  י„וע"  טעמן  ˘‡ין  ‰מˆו˙  ˘"‰ן  ‰חו˜ים 
‰רמב"ם ˘ם), ו‡"כ, ‡ינו מובן ‰פירו˘ ב"לפני‰ם" 

ב˙וך  ב‡לו˜ו˙  ‰„ע˙   ˙‡ ל‚לו˙  ˘‰כוונ‰   –
במˆוו˙  ˙ינח  י˘ר‡ל, „לכ‡ור‰  נ˘מו˙  פנימיו˙ 
לבו‡  ˆריך  ב˘כל,  מובנים  ˘‡ינם  „"חו˜ים" 
‰נ˘מ‰"  ב"פנימיו˙  ב‡לו˜ו˙"  "„ע˙  ול‚לו˙ 
 ‰"‰  – „"מ˘פטים"  במˆוו˙  ‡בל  י˘ר‡ל;  ˘ל 
‰ם מובנים בל‡ו ‰כי, וב˘ביל לבו‡ ל˜יומם ל‡ 

ˆריך ל‚לו˙ כוחו˙ ‡לו?

על  מוסיף  "ו‡ל‰  רז"ל  מ‡מר  ע"פ  ז‰  ויובן 
מ˘פטים  – ‡˘ר ‰מ˘פטים „פר˘˙  ‰ר‡˘ונים" 
י˙רו,  „פר˘˙  ‰„ברו˙  לע˘ר˙  ב‰מ˘ך  ‰ם 
על  ני˙נו  „"מ˘פטים"  ‡לו,  מˆוו˙  ˘‚ם  ו‰יינו, 
‰„יברו˙  כמו  ב„יו˜  ובר˜ים,  ב˜ולו˙  סיני  ‰ר 
"‡נכי" ו"ל‡ י‰י' לך". וב‡ ‰כ˙וב ללמ„נו ‡˘ר 
˘כך  ב‚לל  מˆוו˙ ‡לו „מ˘פטים, ‡ינו  ‚ם ˜יום 
מבינים ב˘כל ‰‡נו˘י – ‡ל‡ ‡ך ור˜ מכיון ˘כך 

ˆיו‰ ‰˜ב"‰.

כ˙וב  ‰מ˘פטים"  "‡ל‰  ‚בי  „וו˜‡  ולכן 

דרוש ואגדה



י‚

בגדר גרות בלא קרבן בזמן הזה
יחקור בשיטת הרמב"ם, דמדבריו גבי אכילת קדשים משמע דבלא קרבן לא 

הוי כישראל גמור והוא תימה על גרים שבזמן הזה / יחדש ע"פ לשון הרמב"ם 
דשאני גדר הקרבן מגדר המילה והטבילה – שאינו מוסיף בפעולת חלות גירות 
אלא רק בא להסיר מניעה מחלות זו / עפ"ז יסיק נפק"מ לענין אכילת קדשים 

דגרים אלו לכשיבנה המקדש

פי"‚  רי˘  ‰רמב"ם  כ˙ב  ‚רו˙  ב„יני 
מ‰ל' ‡יסורי בי‡‰ "ב˘ל˘‰ „ברים נכנסו 
כו'  ו˜רבן  וטביל‰  במיל‰  לברי˙:  י˘ר‡ל 
וכן ל„ורו˙ כ˘ירˆ‰ ‰עכו"ם ל‰כנס לברי˙ 
כו' ˆריך מיל‰ וטביל‰ ו‰רˆ‡˙ ˜רבן כו'" 
כ˙ב  ˘ם  ול‰לן  ט, ‡).  מסו‚י‡ „כרי˙ו˙  (ו‰ו‡ 

‰רמב"ם "ובזמן ‰ז‰ ˘‡ין ˘ם ˜רבן ˆריך 
מיל‰ וטביל‰. וכ˘יבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ יבי‡ 
‰ז‰  ˘בזמן  מ˘מע  רי‰ט‡  ולפום  ˜רבן". 
בלב„,  וטביל‰  מיל‰  ע"י  ‚מור  ‚ר  נע˘‰ 
ור˜ ˘י˘ עליו חיוב בפ"ע ˘"כ˘יבנ‰ בי˙ 

‰מ˜„˘ יבי‡ ˜רבן".

על  בחיבורו  מרו‚ˆוב  ‰‚‡ון  וכ˙ב 
‰רמב"ם כ‡ן, בבי‡ור ‚„ר „ין ז‰ ˘נע˘‰ 
‡ף  בלב„  וטביל‰  מיל‰  ע"י  ‚מור  ‚ר 
ל‡ ‰בי‡  וע„יין  וטבל  ˘מל  ˘מˆינו „"‚ר 

 .  . ‚מור  ‚ר  ל‰יו˙  עכבו  ˜רבנו   .  . ˜רבנו 
ב˜„˘ים  ‡וכל  ‡ינו   .  . י˘ר‡ל  כ˘רי  ככל 
(רמב"ם  י˘ר‡ל"  ככ˘רי  נע˘‰  ל‡  ˘ע„יין 
ל˜„˘ים  "ר˜  כי  כפר‰),  מחוסרי  מ‰ל'  פ"‡ 

ל˘‡ר  ‚מור, ‡בל  י˘ר‡ל  ע„יין  מי˜רי  ל‡ 
בזמן  ו‡"כ  לכל „בר,  כי˘ר‡ל  „ברים ‰ו‰ 

‰ז‰ ל‡ מחסר כלל ב˘ביל ‰˜רבן".

טוב‡, „נר‡‰  ולכ‡ור‰ ‰„ברים ˆ"ע 
˘כוונ˙ו ˘‡כן חסר ב˜„ו˘˙ י˘ר‡ל ‚מור 
כיון  בזמן ‰ז‰  ל„ינ‡  נו‚ע  ˘‡ינו  (ור˜  בו 
˘ם  ל˘ונו  עיין  ˜„˘ים),  ‡כיל˙  „לי˙‡ 
‚מור  י˘ר‡ל  ע„יין  מי˜רי  ל‡  „"ל˜„˘ים 
(ˆפע"נ  ובמ˜"‡  י˘ר‡ל",  „ין  עליו  ‡ין   .  .
נח  בן  כמו  "ו‰וי  ‰וסיף  ‡ף  ב)  יט,  מ‰„"˙ 

˘כל  „נמˆ‡  רב˙י  ˙ימ‰  ו‰ו‡  ל˜„˘ים". 
‰‚רים ˘נ˙‚יירו מ˘חרב בי‰מ"˜, וביני‰ם 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

חי„ו˘י סו‚יו˙
הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

הוספה

פרשת משפטים
מכתבי עצות והדרכות 

בעבודת השי״ת ובחיי היום יום 
מ˙וך סט ‰ספרים „רכי ‰חיים



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ויו˙ר  ˘נ‰  לימי ‰ז˜נ‰ „˘˘ים  בבו‡ו  לכל ‰פחו˙  לז‰, ‰נ‰  זוכ‰  כל ‡„ם  ל‡  ‡בל 
‰נ‰ יס„ר עˆמו ב˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור‰ ועבו„‰ ב˙י˜ון מ„ו˙יו כ‡מור, ‰נ‰ ‡ינו מעל‰ 
‚„ול‰ כל כך, „כן ‰˘כל ‰י˘ר מחייב ‡˘ר ‰‡„ם בע„ ˘נו˙ עמלו לפרנס˙ ‚ופו ו‡נ˘י 

בי˙ו מ‚יע לו ל‰˙ענ‚ ‚ם בלימו„ ‰˙ור‰ ו‰עבו„‰.

וטוב˙  ˆיבור  ובעניני  עˆמו  ˘ל  בעס˜ים  וטרו„  ימיו  במבחר  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ‡מנם 
˘ומר  עוז  ˙ו˜ף  ובכל  מ„ו˙יו  ב˙י˜ון  ועבו„‰  ל˙ור‰  ע˙ים  ˜ובע  ‰ו‡  ז‰  ועם  ‰רבים 

זמני ‰˜ביעו˙ ‰נ‰ „בר ז‰ ‰ו‡ מעל‰ ‚„ול‰ ונפל‡‰.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ב-‚) 

פונ‰ ‡˙ עˆמו מכל עס˜יו ומ˙פלל - זו עבו„‰ ‡מי˙י˙
וערבי˙,  „˘חרי˙  ‰˙פלו˙  על  ‰מנח‰  ˙פל˙  במעל˙  ‰יום  ס„ר  בספר  ...וכ„‡י˙‡ 
כיˆ„  כלל,  חי„ו˘  ז‰  ו‡ין  לעס˜יו,  ‰ולך  ˘‰ו‡  ˜ו„ם  בב˜ר  ‰י‡  ˘חרי˙  ˙פל˙  „‰נ‰ 
ל‰˙פלל  ‰כנס˙  לבי˙  ‰ולך  ‰ו‡  כל  ר‡˘י˙  בבו˜ר,  ˜ם  כ˘י‰ו„י  ˘‰רי  ‡חר˙,  יי˙כן 
˘כך ‰י‡ „רך  ˘מ˙פלל  פל‡  ו‚״כ ‡ינו  עס˜יו  ב‚מר  בערב  ערבי˙ ‰ו‡  ו˙פל˙  בˆבור, 
‰ר‚יל ˘ל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל, ‡בל ˙פל˙ ‰מנח‰ ˘‰י‡ ב‡מˆע ‰יום כ‡˘ר ‰‡„ם טרו„ 
בעס˜יו, ונמˆ‡ ב˘ו˜ים וברחובו˙ ‡ו ‰ו‡ בנסיע‰ ופונ‰ ‡˙ עˆמו מכל עס˜יו ומ˙פלל 
‰י‡ עבו„‰ ‡מי˙י˙, וז‰ו י˙רון מעל˙ ˙פל˙ ‰מנח‰ על ˘‡ר ‰˙פלו˙ וז‰ו ˙פל˙ מנח‰ 

˘בכל יום.

‰‡„ם,  חיי  בכללו˙  וערבי˙  מנח‰  ˘חרי˙  ˙פלו˙   '‚„ כללי˙  ‰עבו„‰  י˘נם  ו‰נ‰ 
בי˘יב‰  ˙ור‰  למ˜ום  ו‚ול‰  לח„ר  ˘‰ולך  ו‰בחרו˙  ‰יל„ו˙  בימי  ‰ו‡  ˘חרי˙  ˙פל˙ 
בלימו„ ב‰˙מ„‰, ו‡ין ז‰ פל‡ כלל ˘ז‰ו חוב˙ ‚בר‡ בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל ללמ„ ‡˙ בנו 
ב˙ור‰  ועוס˜ים  ב˘נים  ב‡ים  כ‡˘ר  ערבי˙ ‰י‡  ו˙פל˙  ללמו„,  מחויב  וכל ‡ח„  ˙ור‰, 

ובמˆו˙ „‡ין ז‰ פל‡ „כך ‰י‡ ‰מ„‰. 

‡מנם ˙פל˙ ‰מנח‰ ‰ו‡ כ‡˘ר ‰‡„ם ב‡מˆע ˘נו˙יו, ורו˙ח בכל עניני עולם בטר„˙ 
ע"פ ‰˙ור‰  ו˙‰י' ‰נ‰‚˙ו  ור˙יחו˙יו,  מ„ו˙יו  י˘בר  בי˙ו, ‰נ‰ ‡ז  בני  ו‰נ‰‚˙  ‰עס˜ים 
˙פל˙  ‡ל  ו‰כנ‰  ‰˜„מ‰  ‰ם  ו˘חרי˙  ערבי˙  [˘]˙פל˙   .  . וז‰ו  עבו„‰,  ז‰ו  ו‰מˆו‰ 
בפסו˜י  ו‰עבו„‰  ˘על ‰מיט‰,  ˘מע  י„י ‰‰˙בוננו˙ ‰נ״ל „˜רי‡˙  ו‰יינו „על  ‰מנח‰, 
ל‰עבו„‰  מ‚יע  ו˘מונ‰-ע˘ר‰ ‰נ‰ ‡ז ‰ו‡  ˘מע  ובברכו˙ ˜רי‡˙-˘מע, ˜רי‡˙  „זמר‰ 
„˙פל˙ ‰מנח‰ על פי ‰˘‚‰ ‰יינו „‚ם ˘כלו ‰‡נו˘י י‚י„ לו, „כן ˆריך ל‰יו˙ ‰ן ב˙פל˙ 

‰מנח‰ ˘בכל יום, ו‰ן ב˙פל˙ ‰מנח‰ „כללו˙ ימי חייו כנ״ל.

(ספר ‰מ‡מרים '˜ונטרסים' ח"‡ ע' 334)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

כמ‰ ‚„ולי י˘ר‡ל, ‡ין עלי‰ם „ין "י˘ר‡ל 
‚מור". ו˙ימ‰.

עוב„י'  לר'  ‰רמב"ם  ˙˘וב˙  וי„וע‰ 
‚„ול‰  ˘מעל˙ו  בכ"מ,  ˘נ„פס‰  ‰‚ר 
‰ם  כי  י˘ר‡ל,  בני  ˘‡ר  כל  ממעל˙  יו˙ר 
מ˙ייחסים "למי  ו‰‚רים  ל‡בו˙  מ˙ייחסים 
‰‡מור  ע"פ  ‡בל  ‰עולם".  ו‰י'  ˘‡מר 
‰ל‡ ‚ר ˘נ˙‚ייר בזמן ‰ז‰ ‰וי (ל‚בי ענין 
ס"ל  „ו„‡י  ומוכח  נח".  "כבן  מסויים) 
„ב‡מ˙ ‰וי י˘ר‡ל ‚מור [ועיי"˘ ב˙˘וב‰ 
„‚ר  ביכורים,  מ„ין  ‰רמב"ם  לו  „‰וכיח 
‰רי  כו';  י˘ר‡ל  ככל  ‰נוסח  ו˜ור‡  מבי‡ 
‰בי˙  „זמן  ‚מור  כ‚ר  ˘‚„רו  „סבר  חזינן 

(‰יינו כ‚ר ˘‰בי‡ ˜רבן בזמן ‰בי˙)].

כ„ברי  „ל‡  ‡פ"ל  ‰י'  ולכ‡ור‰ 
ב˜„˘ים  ל‡כול  ‰‚ר  ˘‡יסור  ‰רו‚ˆובי, 
חסרון  ‡ינו  ˜רבנו  ‰בי‡  ˘ל‡  זמן  כל 
‡רי‡  ר˜  ‡ל‡  „‰‚בר‡,  י˘ר‡ל  ב˜„ו˘˙ 
‰מונעו  ˆ„„י  „בר  ו‰ו‡  עלי',  „רביע  ‰ו‡ 
ז‰ו  „וו˜‡  ו‡„רב‰,  ˜„˘ים.  מ‡כיל˙ 
נע˘‰  ל‡  "˘ע„יין  ‰רמב"ם  ל˘ון  עומ˜ 
ככ˘רי י˘ר‡ל", ‰יינו ל˘ון כו˘ר ומוכ˘ר, 
˘כל זמן ˘ל‡ ‰בי‡ ˜רבנו ‡ינו "מוכ˘ר" 
‰ו‡.  ‚מור  י˘ר‡ל  ‡בל  ˜„˘ים,  ל‡כיל˙ 
˘מעכב˙ו  ועב„יו  בניו  מיל˙  ועל-„רך 
ביבמו˙  (כמבו‡ר  ו‡כיל˙ו  ‰פסח  מ˘חיט˙ 
ב‚בר‡  חסרון  ז‰  ˘‡ין  „פ˘יט‡  ב),  ע, 

‰מחוייב למול בניו ועב„יו, ב‰יו˙ו י˘ר‡ל 
‚מור.

בל˘ון  ˆע"˜  ‰נ"ל  „ע"פ  ‡יבר‡ 
‚מור  ‚ר  ל‰יו˙  עכבו  "˘˜רבנו  ‰רמב"ם 
כו'",  ב˜„˘ים  ‡וכל  ‡ינו  ז‰  ומפני  כו' 
‡ין  ˜רבנו  ‰בי‡  ˘ל‡  זמן  ˘כל  „מ˘מע 

‰‚ירו˙ ‚מור‰.

ו‰נר‡‰ בז‰ ב‰˜„ים ‰„˜„ו˜ בל˘ון 
"˘˜רבנו  ‰˘ליל‰  לˆ„  ˘כ˙ב  ‰רמב"ם 
˘ל  בל˘ון  ול‡  ‚מור",  ‚ר  ל‰יו˙  עכבו 
‚מור",  ‚ר  ‡ו˙ו  "עו˘‰  ˘‰˜רבן   – חיוב 
„ב‡מ˙ י"ל ˘‡מנם ‰˜רבן ‡ינו ‡רי‡ ˆ„„י 
בז‰  חל˜ו  ל‚ירו˙, ‡בל  נו‚ע  „רביע, ‡ל‡ 
‰˜רבן  ‰ב‡˙  „‡י  ‰˘ליל‰,  לˆ„  ר˜  ‰ו‡ 
מחול˜  ובז‰  ‚מור.  ‚ר  מל‰יו˙  מעכב˙ו 
‰ם  וטביל‰  „מיל‰  וטביל‰,  ממיל‰  ˜רבן 
„ברים ‰מבי‡ים חלו˙ ‚ירו˙ ו‰ב‡˙ ˜רבן 
‰‚ירו˙.  חלו˙  ‰חוסם  „בר  ‰סר˙  ‰י‡ 
וז‰ו "ב˘ל˘‰ „ברים נכנסו י˘ר‡ל לברי˙ 
„ברים   '‚" (ול‡  ו˜רבן"  וטביל‰  במיל‰ 
‰י‡  ‰"כניס‰"  כי  י˘ר‡ל"),   ˙‡ ‰כניסו 
‰מעכב  כל  ‰סר˙  וע"י  ‰מכניס  „בר  ע"י 

‡˙ ‰כניס‰. ו„ו"˜. 

וטביל‰  מיל‰  בין  ‰חילו˜  [וטעם 
עˆם   ˙‡ פועלו˙  וטביל‰  „מיל‰  ל˜רבן, 
כניס˙ נפ˘ ‰˜„ו˘‰ ב‚ר, כי ‰מיל‰ ו‰סר˙ 
עכו"ם,  מטומ‡˙  ‡ו˙ו  מוˆי‡‰  ‰ערל‰ 
ו‰טביל‰ מכניס˙ו ל˜„ו˘˙ וט‰ר˙ י˘ר‡ל 
(ר‡‰ ˘ו"˙ ‰ר„ב"ז ח"‚ סי' ˙˙˜יז וב‚ליוני ‰˘"ס 

מ˘‡"כ  מו);  „ף  „יבמו˙  בסו‚י‡  ענ‚יל  לר"י 

‰כניס‰,  עˆם  לפעול  ‡ינ‰  ˜רבן  ‰ב‡˙ 
מˆ„  לבו‡  ‰מ˙ב˜˘  „בר  ר˜  ‰י‡  ‡ל‡ 
לו  לע˘ו˙  ל‰וי'  ומנח‰  „ורון   – זו  כניס‰ 
כבן  ול‰יו˙  ל‰˙˜רב  ב),  ז,  (זבחים  נח"ר 

לפני ‰מ˜ום].

ומחוור ‰יטב ‰„ין, „בזמן ‰בי˙ ‡כן 
‰„בר מחסר בכניס˙ו, כיון ˘ל‡ ‰וסר „בר 
‡בל  ‚מור,  ‚ר  ‰וי  ול‡  כניס˙ו,  ‰מפריע 
[ו‚ם  ˙ור‰  ע"פ  ˜רבן  „לי˙‡  ‰ז‰  בזמן 
‚ילוי  ‡ין  ז‰  בזמן  ‰רי  ‰„ברים,  בעומ˜ 
עˆמו  ול‰כ˘יר  ל‰˙˜רב  ˘יוˆרך  ˘כינ‰ 
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‡ין  ˘וב  כנ"ל],  ‰˜רבן  ענין  ˘‰ו‡  ‡ליו 
לפנינו „בר ‰מעכב, כי ‡ין כ‡ן "‡י ‰ב‡˙ 
נע˘‰  וטביל‰  מיל‰  ע"י  ו˘וב  ˜רבן", 
"ל‡  ‰רו‚ˆובי  ל˘ון  וכפ˘טו˙  ‚מור.  ‚ר 

מחסר כלל".

˘כבר  ˘ל‡חר  לח„˘  י˘  ומע˙‰ 
„בר  ב‡ין   – ‚מור  ‚ר  ונע˘‰  "נכנס" 
לעולם  י˘‡ר  כן  ˘וב   – כניס˙ו  ˘‰פריע 
˘חזר  ‚ר  „רך  [ועל  ‰מ˜„˘  לכ˘יבנ‰  ‚ם 
˘‰ו‡  ‡ל‡  לו  י˘ר‡ל  „ין  „ע„יין  לסורו 
ו‡"כ  ב],  מז,  יבמו˙  ר‡‰   – מומר  י˘ר‡ל 
י‰י' מו˙ר ב‡כיל˙ ˜„˘ים ‚ם ˜ו„ם ˘יבי‡ 
˜רבנו [וכן נ˜ט ב˘ו"˙ ‡בני נזר יו"„ ח"ב 
עיי"˘ „˘יט‰ ‡חר˙  סי"‚; ‡בל  ˘„מ  סי' 

לו בכל ‰ענין].

‰„ין  ˘‰‚„ר˙  לומר,  י˘  וב‡מ˙ 
רמזו  ל‚מרי,  ‰ו‡  ‚מור  ˘‚ר  ז‰,  ב‡ופן 
כ˙ב  „ב˙חיל‰  כ‡ן,  עˆמו  ‰רמב"ם 
. ˆריך   . בברי˙  ל‰כנס  "כ˘ירˆ‰ ‰עכו"ם 
ו‡ח"כ  ˜רבן",  ו‰רˆ‡˙  וטביל‰  מיל‰ 
ˆריך  ˜רבן  ˘ם  ˘‡ין  ‰ז‰  "ובזמן  ‰וסיף 
"ובזמן  ‰ל˘ון  ומפ˘טו˙  וטביל‰".  מיל‰ 
"בזמן  לברי˙  ˘‰כניס‰  מ˘מע,  כו'"  ‰ז‰ 
˘נזכר‰  לברי˙  ‰כניס‰  ‡ו˙‰  ‰י‡  ‰ז‰" 
‡חר,  ב‡ופן  נע˘י˙  ˘‰י‡  ‡ל‡  ˜ו„ם, 
‰כניס‰  ‡ו˙‰  נע˘י˙  ‰ז‰  ˘בזמן  ‰יינו 
˘‰מ˘יך  ומ‰  וטביל‰.  מיל‰  ע"י  לברי˙ 
י˘  יבי‡ ˜רבנו" –  בי‰מ"˜  ˘ם "וכ˘יבנ‰ 
ח„˘,  ˘ז‰ו „ין  כפ˘וטם,  ˘‰„ברים  לומר 
˜ו„ם  ‚ם  ‡בל  ˜רבן.  „‰ב‡˙  חיוב  בפ"ע, 

˘יבי‡ ˜רבנו ‰ו‡ מו˙ר ב‡כיל˙ ˜„˘ים. 

יח

תפלת מנחה באמצע החיים
כאשר האדם במבחר ימיו וטרוד בעסקים של עצמו ובעניני ציבור וטובת 

הרבים ועם זה הוא קובע עתים לתורה ועבודה בתיקון מדותיו ובכל תוקף עוז 
שומר זמני הקביעות הנה דבר זה הוא מעלה גדולה ונפלאה

מעל‰ ‚„ול‰ ונפל‡‰ כ‡˘ר ‰‡„ם 
במבחר ימיו וטרו„ בעס˜ים

במענ‰ על מכ˙בו . . נ‰ני˙י ל˘מוע כי ˙"ל ˜ובע ע˙ים ל˙ור‰.

רז"ל ‡מרו לעולם י‰‡ ‡„ם ז‰יר ב˙פל˙ ‰מנח‰, „טעם מעל˙ ˙פל˙ מנח‰ על ˘חרי˙ 
וערבי˙ „˙פל˙ ˘חרי˙ ‰ו‡ ˜ו„ם ˆ‡˙ ‰‡„ם לפעלו ולעב„˙ו ‰יום יומי˙ ו˙פל˙ ערבי˙ 
מעבו„˙ו  ˘מפסי˜  ‰יום  ב‡מˆע  ‰י‡  ‰מנח‰  ˙פל˙  ‡בל  מעבו„˙ו,  ‰‡„ם  בבו‡  ‰ו‡ 

ומל‡כ˙ו ופונ‰ מעס˜יו לז‡˙ ‚„ל‰ מעל˙ ˙פל‰ זו על ‰˙פלו˙ „˘חרי˙ וערבי˙.

וב‡ח„ ממ‡מרי חסי„ו˙ נ˙ב‡ר ענין מעל˙ ˙פל˙ ‰מנח‰ בחיי ‰‡„ם „כ˘ם ˘בזמני 
‰יום י˘ ˘ל˘‰ זמנים ˘חרי˙ ˆ‰רים וערב וב‰ם ˜בוע ‰˘ל˘‰ ˙פלו˙ „˘חרי˙ מנח‰ 

וערבי˙, ‰נ‰ כן י˘ ˘ל˘‰ זמנים ‡לו בחיי ‰‡„ם.

ב˙י˜ון  ובעבו„‰  ‰˙ור‰  בלימו„  עוס˜  ו‰ו‡  ו‰בחרו˙  ‰נערו˙  בימי  ב‰יו˙ו  ‰‡„ם 
מ„ו˙יו ‡ינו מעל‰ כלל, כי כן ‰י‡ ‰מ„‰ במ„˙ כל ‡„ם „כל ‡„ם ב‡˘ר ‰ו‡ ‡„ם ˆריך 

ל‰˙עס˜ בלימו„ ‰˙ור‰ ובעבו„‰ לעלו˙ ול‰‚יע למעל˙ ‡„ם.

˘נ‰  חמ˘ים  ומבן  ב„רך ˆחו˙ ‡מר˙י „כ˙יב  ויו˙ר  ˘˘ים  כבן  בימים  ובבו‡ ‰‡„ם 
בן  ב‰יו˙ו  ‡בל  ‰‡„ם  יעבו„  ˘נ‰  חמ˘ים  „ע„  עו„,  יעבו„  ול‡  ‰עבו„‰  מˆב‡  י˘וב 
חמ˘ים ‰נ‰ ל‡ זו בלב„ ‡˘ר עליו לעזוב ‡˙ ˆב‡ ‰עבו„‰ ‡ל‡ עו„ ז‡˙ כי ל‡ יעבו„ 
לעבו„˙  ונ˙ון  מסור  ל‰יו˙  ו‰ל‡‰ ˆריך  חמ˘ים  מבן  כי   [.  .  .] עבו„‰  כלל ‡פילו  עו„ 

‰˘י"˙ לעסו˜ ב˙ור‰ ועבו„‰ ל‡ריכו˙ ימים ו˘נים.

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
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‰‰נ‰‚‰ ˘לו. מ‡וחר יו˙ר ˘‡ל ‡„מו"ר מו‰ר"˘ ‡˙ [‡ביו ‰רבי] ‰ˆמח ˆ„˜ מ‰ ר‡‰ 
חס„  ˘ל  ‡ור  "עמו„  ‰חנווני  י˘ר‡ל  על  ˘ר‡‰  ענ‰   ˜„ˆ ‰ˆמח  ו‰רבי  י˘ר‡ל,  ר׳  על 

„‡ˆילו˙".

ו‰‚ע עˆמך, מ‰ ‡ם מˆוו˙ ‚מ״ח ‚„ול‰ כל כך ‚ם כ‡˘ר ‡ין ז˜ו˜ים לכסף, על ‡ח˙ 
כמ‰ וכמ‰ כ‡˘ר מי˘‰ו ‡כן ז˜ו˜ לכסף. ‚ו„ל ‰˘כר „‚מ״ח ‡ין ל˘ער, ומבו‡ר בכמ‰ 

מ˜ומו˙ ב„ברי חז״ל.

‰˜ב"‰ נו˙ן ל‡„ם ‚מ"ח – כוחו˙ למילוי ‰˘ליחו˙ בעולם
ברˆוני ל‰„‚י˘ ענין ‡ח„ בנו‚ע ל˘כר ז‰:

‡ח„  לכל  ‰נו˙ן  בעˆמו,  ‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘  ‰ו‡  בעולם  ‰ר‡˘י  ‰חס„  ‚ומל  כי„וע 
˘ליחו˙נו  למל‡ ‡˙  ˘נוכל  בכ„י  ב„רך ‰לוו‡‰,  כוחו˙ ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙  ‚ם ‡˙  מ‡˙נו 
‰ו‡,  זו  ‡לו˜י˙  ‚מ״ח  ˘ל  ‰רווח  ‰חומרי.  ‰ז‰  בעולם  ו‡פילו  ‰‚˘מי  ‰ז‰  בעולם 

כמ˙ב‡ר בחסי„ו˙, ענין ירי„˙ ‰נ˘מ‰ ועליי˙‰, ירי„‰ ˆורך עלי' ועלי׳ ˘ל‡ בערך.

 בו זמני˙ ‰נ‰ ‚ם ‰˜ב״‰, ˘‰ו‡ ‰מלו‰, ‰נו˙ן לנו ‡˙ כל עניננו ב„רך ‰לוו‡‰, ‚ם 
‰ו‡, כביכול, מרויח. 

ו‚בור‰  כח  מוסיפין  מ˜ום  ˘ל  רˆונו  עו˘ין  ˘י˘ר‡ל  ״בזמן  במ„ר˘  כמבו‡ר 
למעל‰״ (וכפי ˘‰„ברים מ˙ב‡רים ב‡רוכ‰ במ‡מרו ˘ל כבו„ ˜„ו˘˙ מורי וחמי ‡„מו״ר, „״‰ טעמ‰ 

כי טוב סחר‰, יו״„ ˘בט ˙˘״ט).

ב˙ור  בסך $100   [˜'ˆ=] חס„ים ‰מח‡‰  ‰‚מילו˙  ב˜רן  בז‰ ‰˘˙˙פו˙י  ...מˆורפ˙ 
נ„ב‰, ועו„ ‰מח‡‰ בסך $100 ב˙ור ‰לוו‡‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז ע' ˜ס‰ ו‡ילך, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' 24)

טז

גמילות חסדים – גודל מעלתה
סיפור מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בגודל מעלת הגמ"ח; הקב"ה נותן לאדם כוחות 

כהלוואה – על מנת למלא את השליחות בעולם

י (מ˘פטים כב, כ„) ƒַעּמ ˙ ∆‡ ‰ ו∆ ל¿ ַּ̇ ף  ס∆ ם ּכ∆ ƒ‡

"עמו„ ‡ור ˘ל חס„ „‡ˆילו˙" ‰‡יר עליו
חבר‰ ‚מילו˙ חס„ים ˘ומרי ˘ב˙...

˘לום וברכ‰!

(ב˘יח‰  פעם  ‰‡ריך  זי״ע  נב‚״מ  זˆו˜לל‰"‰  ‡„מו״ר  וחמי  מורי  ˜„ו˘˙  כבו„ 
מ˙˘״‡) ‡ו„ו˙ ‚ו„ל ‰מˆו‰ ˘ל ‚מילו˙ חס„ים, כיˆ„ חנווני מפולוˆ˜, ר׳ י˘ר‡ל, חסי„ 

˘ל ‰ˆמח ˆ„˜, ‰˘י‚ ז‡˙. 

חסי„ו˙  מ‡מר  י˘ר‡ל  ר׳  ˘מע  ויר‡,  בפר˘˙  בליוב‡וויט˘ ‡ˆל ‰ˆמח ˆ„˜  ב‰יו˙ו 
כיˆ„  בי‡ר  ו‰רבי ‰ˆמח ˆ„˜  ובנפ˘ו,  בממונו  ב‚ופו,  נ„יב  ˘‡בר‰ם ‡בינו ‰י׳  מ‰רבי, 
‡בר‰ם ‡בינו ב‰יו˙ו כ‡ן למט‰ ‰חליף על-י„י ‰‚מ״ח ˘לו ב‚˘מיו˙ ‡˙ ספיר˙ ‰חס„ 

„‡ˆילו˙, ˘מכך מובן ˘‡בר‰ם ‰י׳ נעל‰ ממ„˙ ‰חס„ „‡ˆילו˙ כו׳. 

ר׳ י˘ר‡ל ל‡ ˙פס ‡˙ כל ‰מ‡מר, ‡בל ‰מילים ‰ספורו˙ ‰ללו '˙פסו׳ ‡ו˙ו. 

בבו‡ו ‰בי˙‰ ‰ו‡ חזר ל‰ם על ‰סיפור ב‰˙ווע„ו˙ חסי„י˙ ו‰לך למסחרו. ‡ף-על-
פי ˘ל‡ ‰י׳ ז˜ו˜ לכסף, נכנס לנחמן ‰חנווני ל[ב˜˘] ‚מ״ח, כי רˆ‰ לזכו˙ ‡ו˙ו במˆו˙ 
חס„  ‚מילו˙  מז‰  ז‰  לוו  ‚מ״ח,  ˘ל  ב˘מעם ‡ו„ו˙ ‰מעל‰  חנוונים ‡חרים,  ‚ם  ‚מ״ח. 

כל יום. 

כ‡˘ר ר׳ י˘ר‡ל ב‡ ˘וב לליוב‡וויט˘, ˜ר‡ לו ‰ˆמח ˆ„˜ ‡ליו ו˘‡ל ‡ו˙ו ‡ו„ו˙ 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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


