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‚úיון ˙˘מ‚
ער˘"˜ פר˘˙ ו‡˙חנן

‰‰˙בטúו˙ úנו˙ן ‰˙ור‰

‡יך י„עו ˘‰˜וú "˜יים úעוúם"?

„ין ˜„ימ˙ ˘ú י„ ú˘ú ר‡˘

‰˘פע˙ ‰נח˙ ‰˙פיúין עú ‰‡„ם

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ובי‡ר כ"˜ ‡‡זמו"ר ‡„מו"ר מו‰ר״˘ [לבנו] ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב] זˆו˜לל‰"‰ 
למט‰, ‰נ‰  חוˆב‰ ‡חרי ‰יו˙‰  למ˜ור  בעלו˙ ‰נ˘מ‰  כי  בע˙ ‰״יחי„ו˙״ ‰‰י‡,  זי"ע  נב‚"מ 
‰ר‡י' ˘ל‰ ˘רו‡‰ ב‡ל˜ו˙ ‰ו‡ ב‡ופן נעל‰ ונ˘‚ב ע„ למ‡„, ל‚בי ‰ר‡י' ˘‰י˙‰ ל‰ ל‰נ˘מ‰ 

ב‡ל˜ו˙ ˜ו„ם ירי„˙‰.

‰חכם רו‡‰ בˆיור מ‰ ˘‡„ם ר‚יל ‡ינו רו‡‰
בז‰ר  על „רך ‰מבו‡ר  בי‡ר ‰ענין  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  וכ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘״ב] 

„י„עין מ‰ „חמ‡ן, ‡ו ל‡ י„עין מ‰ „חמ‡ן. ו‰סביר ‰ענין על „רך מ˘ל:

ˆיור נ‡‰ ביו˙ר כ˘‰ו‡ מˆוייר בריבוי ‚וונים ב˙כלי˙ ‰יופי, ‰נ‰ כל ‡˘ר י˘ לו כוח ‰ר‡י‰ 
ב˘ום  נפל‡, ‡בל  ˙ענו‚  בו  ומ˙ענ‚  ‰„בר,  יופי  על  מ˙פל‡  ורו‡‰ ‡˙ ‰ˆיור ‰‰ו‡, ‰רי ‰ו‡ 
‡ופן ל‡ י„מ‰ ל˙ענו‚ ‰נפל‡ ˘י˘ לחכם בחכמ˙ ‰ˆיור, כי ‰ר‡י‰ ˘לו ‰י‡ ב‡ופן ‡חר, ‰ו‡ 
˘‡חרי  ר‡י‰  ˘לו ‰י‡  ˘‰ר‡י‰  לפי  טעם ‰„בר ‰ו‡,  רו‡‰.  ˘ס˙ם ‡„ם ‡ינו  מ‰  בˆיור  רו‡‰ 

‰‰ר‚˘, ‰ר‡י‰ ‰ב‡‰ ‡חרי ‰‰ר‚˘‰ ‰י‡ ר‡י‰ ‡חר˙ ל‚מרי.

ב‚וף,  ל‰˙לב˘  למט‰  ירי„˙‰  לפני  למעל‰  ˘‰י‡  כפי  בנ˘מ‰. ‰נ˘מ‰  יובן  מז‰  ו‰„ו‚מ‡ 
מר‚י˘‰  ˘‰י‡  מ‰  ל‡  רו‡‰ ‡ל˜ו˙, ‡בל  ˘‰נ˘מ‰  מ‰  ז‰ ‰ו‡  כל  במוח˘. ‡ך  רו‡‰ ‡ל˜ו˙ 
‡ל˜ו˙, ועל ז‰ ב‡‰ ירי„˙‰ למט‰ ˘˙ר‚י˘ ‡ל˜ו˙, ו‡חרי כן בעלו˙‰ למעל‰ [‡חרי ירי„˙‰ 

לעולם ‰ז‰] ‰ר‡י‰ ˘ל‰ ב‡ל˜ו˙ ‰י‡ ב‡ופן נעל‰ ב‡ין ערוך.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˜מט-˜נ)



טו

ירידת הנשמה - כדי להרגיש אלקות
בעלות הנשמה למקור חוצבה אחרי היותה למטה, הנה הראי' שלה שרואה באלקות 
הוא באופן נעלה ונשגב עד למאד, לגבי הראי' שהיתה לה להנשמה באלקות קודם 

ירידתה

˜ומ˙ו ו˘ערו˙ ז˜נו ור‡˘ו ‰לבנו˙ כ˘ל‚ - ‰ביעו חן
מ‰ו„  ˘מע  לי ‡˙ ‡˘ר  סיפר  זי"ע,  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  [‰ר˘"ב]  כ״˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜  ‰ו„ 

כ״˜ ‡ביו ‡‡זמו"ר ‡„מו"ר מו‰ר"˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע:

ז״ל  מנחם  ˘למ‰  ר'  ‰חסי„  ‰י˘י˘  בליוב‡וויט˘  כ‡ן  י˘ב  ˘נ‰  ע˘ר‰  ˘˙ים  בן  ב‰יו˙י 
מי‡נוביı׳, ‡˘ר בבחרו˙ו למ„ ב‰ורו„ו˜, ו˘מע כמ‰ מ‡מרים מ‰רב ‰˜„ו˘ רבי מנחם מענ„ל 
- בעל ״פרי ‰‡רı״ - ו‡חרי כן למ„ בלי‡זנ‡. ‰„ר˙ פני ‰חסי„ ר׳ ˘למ‰ מנחם, ˜ומ˙ו ו˘ערו˙ 

ז˜נו ור‡˘ו ‰לבנו˙ כ˘ל‚ - ‰ביעו חן.

כ"˜ ‡‡זמו"ר – כוונ˙ו כ"˜ רבנו ‰ז˜ן - ‰י‰ מ„בר, בע˙ ‡מיר˙ חסי„ו˙ וב˘ע˙ ״יחי„ו˙״, 
ב˜ול ני‚ון, ו‰חסי„ ר׳ ˘למ‰ מנחם כ˘‰י‰ מספר ‡יז‰ סיפור ‡ו כ˘‰י‰ חוזר על מ‡מר ˘˘מע 
מרבנו ‰ז˜ן, ‰י‰ עומ„ מלו‡ ˜ומ˙ו ו‰י' חוזרם ב˜ול ני‚ון כפי ˘˘מעם מכ"˜ ‡‡זמו"ר [=רבנו 

‰ז˜ן].

ירי„‰ זו ˆורך עלי‰
˘בט,  מלילי  ב‡ח„  ˙˜מ"‚  בחורף  ‡‡זמו"ר  כ"˜  ˘‡מרו  מ‡מר  ‰י‰  ˘חזר,  ‰מ‡מרים  בין 

˘‰י‰ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‡ומר ‡ז „ברי חסי„ו˙ לפני בעלי ‰״ח„רים״ ‚ם בימי ‰חול.

וז‰ ל˘ונו:

‡ינ‰  עˆמ‰  ‰נ˘מ‰  ‰˙ח˙ון,  לעולם  נ˘מ‰  יור„˙  מ‰  ל˘ם  למט‰,  ‰נ˘מ‰  יר„‰  ״למ‰ 
ˆריכ‰ ˙י˜ון, ‡ל‡ „ירי„‰ זו ˆורך עלי‰, ‰נ˘מ‰ כפי ˘‰י‡ למעל‰ רו‡‰ ‡ל˜ו˙, וכ‡ן למט‰ 

‰י‡ מר‚י˘‰ ‡ל˜ו˙, וב‚לל י˙רון ז‰ ˘בעולם ‰ז‰ מר‚י˘ים ב‡ל˜ו˙ - יור„˙ נ˘מ‰ למט‰״.

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה' עבודת בעניני ומכתבים שיחות

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‚
˙פילין ˘ל י„ ו˘ל ר‡˘ – מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ‡ו ל‡

מˆו˙  לענין  ˘מע  פר˘יו˙ ˜רי‡˙  בין  בחילו˜ ‰ל˘ון  נפל‡  בי‡ור 
˘"י  ‰˙פילין  בין  מחל˜  (בפר˘˙נו)  ר‡˘ונ‰  „בפר˘‰  ‰˙פילין, 
בזמן  ממך“,  ”ויר‡ו  לענין  ‰˙פילין  פעול˙  ב‡ופן  ‰חילו˜  ל˘"ר; 

ıיˆי"מ ובזמן ‰כניס‰ ל‡ר

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 49 ו‡ילך)

. . . . . . . . . . . . . .ו פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
‰י„  על  ‰˙פילין  "ל˜˘ור"   / ימינו"  ו‡ורך  חיינו  ‰ם  "כי 

ו"˘י‰יו מונחין" על ‰ר‡˘

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז
 ‰˙בטלו˙ לנו˙ן ‰˙ור‰

˜ו„ם ‰לימו„ – ‰כנע‰ ו‰˙בטלו˙ לנו˙ן ‰˙ור‰ / ל‡ לערב ‰ר‚˘˙ 
מˆי‡ו˙ עˆמו בע˙ ‰לימו„ / ל‰יו˙ "˜טן" ‰לומ„ ˙ור‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 38 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
לעולם"? / "כל ‰חו˜ים ‰‡ל‰"  י‰י' "˜יים  ˘‰˜ול  י„עו  ‡יך 

– "ליר‡‰ ‡˙ ‰'"

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
ב„ין ˜„ימ˙ ˘ל י„ ל˘ל ר‡˘

˘ב˘"ס,  ‰ילפו˙ו˙  בין  ‰חילו˜  לב‡ר  „רכים  בכמ‰  יפלפל 
במכיל˙‡ ובספרי / יח˜ור בעומ˜ „ין ז‰ ו‚„רו ‡ם ‰ו‡ „ין ב‚וף 
בין  ל‰לכ˙‡  נפ˜ו˙ו˙  ‚ם  יסי˜  ועפ"ז  ב‰נ‰‚‰,  „ין  ‡ו  ‰מˆו‰ 

‰ילפו˙ו˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 47 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
‰˘פע˙ ‰נח˙ ‰˙פילין על ‰‡„ם

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
ירי„˙ ‰נ˘מ‰ - כ„י ל‰ר‚י˘ ‡ל˜ו˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים פ˙ח „ברפ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

ו‡˙חנן,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

בעˆמו 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˙



‚

תפילין של יד ושל ראש 
– מציאות אחת או לא

התפילין,  מצות  לענין  שמע  קריאת  פרשיות  בין  הלשון  בחילוק  נפלא  ביאור 
באופן  החילוק  לש"ר;  ש"י  התפילין  בין  מחלק  (בפרשתנו)  ראשונה  דבפרשה 

פעולת התפילין לענין ”ויראו ממך", בזמן יצי"מ ובזמן הכניסה לארץ

˘ב˙ור‰  ˘‰י‡ ‰פר˘‰ ‰˘לי˘י˙  ˘מע,  נכ˙ב‰ ‰פר˘‰ ‰ר‡˘ונ‰ „˜רי‡˙  בפר˘˙נו   .‡
כי  "ו‰י'  ופר˘˙   "˘„˜" פר˘˙   – ב‡  פר˘˙  בסוף  פר˘יו˙ ‰יו  ˘˙י  ˙פילין.  בענין  ‰מ„בר˙ 
יבי‡ך", בפר˘˙נו ‰י‡ ‰פר˘‰ ‰˘לי˘י˙, ובפ' ע˜ב ‰י‡ ‰פר˘‰ ‰רביעי˙ – פר˘˙ "ו‰י' ‡ם 

˘מוע". 

ו‰נ‰, בכל „' ‰פר˘יו˙ נזכר ‰ˆיווי ‰ן על ˙פילין ˘ל י„ ו‰ן על ˙פילין ˘ל ר‡˘; ‡מנם כ„ 
„יי˜˙ ˘פיר, י˘ ‰ב„ל בין ב' ‰פר˘יו˙ ˘נ‡מרו ביˆי‡˙ מˆרים – בס"פ ב‡, לבין ב' ‰פר˘יו˙ 

˘נ‡מרו ב˘נ˙ ‰‡רבעים – בפר˘˙נו ובפ' ע˜ב, לענין ‰יחס ˘בין ˘ל י„ ל˘ל ר‡˘: 

בס"פ ב‡ נ‡מר: "ו‰י' ל‡ו˙ על י„כ‰ ולטוטפו˙ בין עיניך" – ‡ו˙ו "ו‰י'" ˜‡י ‚ם על "ל‡ו˙ 
על י„כ‰" ו‚ם על "לטוטפו˙ בין עיניך". ו‰יינו, ˘‰"‡ו˙ על י„כ‰" ו‰"לטוטפו˙ בין עיניך" ‰ם 

‰וי' ומˆי‡ו˙ ‡ח˙ [וע„"ז לפני כן: "ו‰י' לך ל‡ו˙ על י„ך ולזכרון בין עיניך"]; 

‡ולם בפר˘˙נו מפרי„ ‰כ˙וב בין ‰˘ל י„ ל˘ל ר‡˘, ו‡ומר ז‰ בב' חלו˜ו˙: ‡) "ו˜˘ר˙ם 
ל‡ו˙ על י„ך". ב) "ו‰יו לטוטפו˙ בין עיניך". ˙יב˙ "ו‰יו" מחל˜˙ בין ‰"ל‡ו˙ על י„ך" לבין 
‰"לטוטפו˙ בין עיניך", ו‰יינו ˘‰ם ˘˙י מˆי‡ויו˙ [וע„"ז בפ' ע˜ב: "ו˜˘ר˙ם ‡ו˙ם ל‡ו˙ על 

י„כם – ו‰יו לטוטפו˙ בין עיניכם"]. 

ומו„‚˘ ‰ב„ל ז‰ בל˘ון ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰: 

ב˙ים  ‡רבע‰  ˘‰ם  ˘ם  ועל  "˙פילין,   – עיניך"  בין  "לטוטפו˙  על  ר˘"י  מפר˘  ב‡  בס"פ 
˜רויין טוטפו˙" וכו' [ו‡ינו מ„‚י˘ "˙פילין ˘בר‡˘", ‡ל‡ ‡ומר "˙פילין" ס˙ם, ב‡ופן כללי]; 
ו‡ילו בפר˘˙נו ‰ו‡ מ„‚י˘ ‡˙ ‰‰ב„ל ˘בין ב' ‰ענינים, וז"ל: "ו˜˘ר˙ם ל‡ו˙ על י„ך – ‡לו 

אביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא מ של ש ש א

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

תורת חייםתורת חיים

‰˙פילין מ˘פיעו˙ על 
‰˘כל ועל ‰ר‚˘

למנוח˙  עבורו  ברכ‰  ב˜˘˙  ‡לי  ‰‚יע‰ 
‰נפ˘ ופרנס‰ במנוח‰. בע˙ רˆון יזכירו‰ו על 
‰ˆיון ‰˜׳ ˘ל כ"˜ מו"ח ‡„מו״ר זˆו˜לל‰"‰ 

נב‚״מ זי״ע נ˘י‡ י˘ר‡ל, ל‡מור לעיל.

מ‰˘ם  ‰ברכו˙   ˙‡ ל˜בל  ˘כ„י  וכיון 
י˙ברך י˘ לע˘ו˙ כלים טובים כ„י ל˜בל ‡˙ 
‰˙פילין   ˙‡ ˙יכף  לב„ו˜  מ‰נכון  ‰ברכו˙, 
יום  ובכל  כ„ין,  כ˘רו˙  ˘י‰יו  כ„י  ˘לו, 
˘ניים- ל‰טיל  ‰˙פילין  ‰נח˙  לפני  חול 

חליˆ˙  ול‡חר   ,‰˜„ˆ ב˜ופ˙  סנט  ˘לו˘‰ 
‰˙פילין לומר לכל ‰פחו˙ פר˜ ˙‰לים ‡ח„, 
על  ל‰יו˙  ‰ˆריכו˙  ˙פילין,  וכ˘מניחים 
‰˘פע‰  לז‰  י˘  ‰לב,  כנ‚„  ‰י„  ועל  ‰ר‡˘ 
ו‰ם  ‰מניח  ˘ל  ‰ר‚˘  ועל  ‰˘כל  על  טוב‰ 
ב‰ירו˙  ו˙וספ˙  בר‚˘ו˙  ר‚יע‰  מבי‡ים 
י˘˙פר  ממיל‡,  וב„רך  ובמח˘בו˙,  ב˘כל 

‰מˆב וילך מטוב ליו˙ר טוב.

‚ל‚לי ‰˘עון כמ˘ל לפעול˙ 
‰˙פילין על ‰‡„ם

טוב1  ˘ם  ‰בעל  פ˙‚ם  יסו„  על  מבוסס 
‡„מו״ר  מו״ח  מכ״˜  רבו˙  פעמים  ˘˘מענו 
‡פ˘ר  „בר  ˘מכל  זי״ע,  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰ 
ובפרט  בחיים,  ל‰˙נ‰‚  ‡יך  מוסר  ללמו„ 

מענין ˘נפ‚˘ים בו יום יום.

1) ר‡‰ כ˘"ט ב‰וספו˙ סרכ"‚ ו‡ילך. ו˘"נ.

י˘  ב˘עונים,  ‰ו‡  ‰רי   .  . מעיסו˜ו  ‚ם 
‰ו‡  ˘עונים  ˘ל  ו‰ניˆול  ‰˘ימו˘  ללמו„, 
˘ב‡מˆעו˙ם ‡„ם יכול לס„ר ‡˙ מ‰לך חייו 
מר‡˘,  ˜בע  ˘‰ו‡  כפי  ו˙כני˙  בס„ר  ˘י‰י׳ 
˘‡לי‰ם  ו‰˙כלי˙  ‰מטר‰  ‡ל  י‚יע  כך  ˘כן 

‰ו‡ ˘ו‡ף.

˘‚ל‚ל  כך  ע״י  מופעל  ‰˘עון  מנוע 
ז‰  וכך  ‰˘ני,  ‰‚ל‚ל   ˙‡ ומניע  נו‚ע  ‡ח„ 
˘עליו  ל‚ל‚ל  ˘מ‚יע  ע„  ל˘ני  מ‡ח„  ‰ולך 
‰„˜ו˙   ˙‡ ‰מˆיינים  ‰מחו‚ים,  מורכבים 
‰˘עו˙,   ˙‡ ‰מור‰  ‡חר  ‚ל‚ל  מניעים  ו‰ם 
כפי  מע˘יו   ˙‡ פי‰ם ‰‡„ם עו˘‰  ˘על 
˘˙כנן מר‡˘, ˘בעˆם ‡ין ל˜פיı ‰מניע ‡˙ 
‰‚ל‚ל ‰ר‡˘ון כל „מיון ו˘ייכו˙ ו‰˙ייחסו˙ 
ˆריך  ˘‰ו‡  עם ‰‡„ם ועבו„˙ו,  עˆמו  מˆ„ 
על  ‰מ˙‡ימ‰  ב˘ע‰  ועו˘‰  [לע˘ו˙] 
˘ב‡מˆעו˙  ‡ל‡  ז‰  ‡ין  ‰˘עון,  פי מחו‚י 
ו‰חריטו˙ ˘י˘נם  ‰ס„˜ים  ˘ע״י   - ‰˘עון 
ומ‚יעים  ז‰,   ˙‡ ז‰  ‰ם  מניעים  ב‚ל‚לים 
מו˘פעו˙   - ל‰נע˙ ‰מחו‚ים  ˘ל „בר  בסופו 

עבו„˙ ‰‡„ם ו˙כניו˙יו.

ו‰‡מור לעיל מסיר ‡˙ ‰˘‡ל‰ ו‰˜ו˘י‡: 
‡יז‰ ˜˘ר י˘ ל‰נח˙ ˙פילין - ˘‰ן ר˜ פיסו˙ 
מסויימו˙  ‡ו˙יו˙  כ˙ובו˙  ˘עלי‰ן  ˜לף 
בˆור‰  ‰מעוˆבו˙  ב˜ופס‡ו˙  ומונחו˙ 
מסויימ˙ - לר‚˘ ו˘כל ‰‡„ם, כ‡˘ר מניחים 
‡ו˙ם, ובכל ז‡˙ יו„עים ורו‡ים ˘ז‰ מ˘פיע 

על ‰‡„ם ועל מע˘יו, ו‰נמ˘ל מובן.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' רי-רי‡, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ 
ח"ב ע' 247-8)

השפעת הנחת התפילין על האדם

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום
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„ין במˆו˙ ˙פילין בכללו˙‰, „"מˆו˙ ˙פילין 
˙פילין  מˆו˙  ‚„ר  ר"ל  כו'",  נו˙ן  כ˘‰ו‡ 

בכלל‰ ‰ו‡ ב‡ופן ˘כ˘‰ו‡ נו˙ן כו'.

‰נ"ל,  בח˜יר‰   '‚ ‡ופן  י"ל  ב‡מ˙  ו‰נ‰ 
(˘ל  ‰מˆו‰  „‚וף  ב‰חפˆ‡  „ין  כלל  „‡ינו 
„ין  ב‰נ‰‚‰, ‰יינו  „ין  ˘˙י‰ן) ‡ל‡  ר‡˘ ‡ו 
ויל"ע  ˘ינ‰‚.  לו  ר‡וי  כיˆ„  ‰‚בר‡  על  בפ"ע 
‡ליב‡ „‡ופן ז‰ במי ˘טע‰ ו‰˜„ים ˘ל ר‡˘, 
„˙לוי י‰י' ‰„בר ב‰‚„ר˙ „ין ז‰ ב‰נ‰‚‰, ‡י 
נימ‡ „‰יינו ר˜ ˙נ‡י ופרט בס„ר ‰נח˙ו ‡בל 
ו˘וב  ‰˙פילין,  למˆו˙  ˘ייכו˙  ˘ום  לו  ‡ין 
‡פ"ל ˘ב˙ור ˙נ‡י ‚רי„‡ ‰רי ‰ו‡ „ין ל˘ע˙ו 
(וכרוב  לעיכוב‡  ו‡ינו  לר‚ע ‰‰נח‰,   – בלב„ 
„י  ו‰˜„ים  טע‰  ˘כבר  וז‰  ‰מˆו‰),  ˙נ‡י 
˙פילין  מˆו˙  ל˜יים  י„  ˘ל  ל‡ח"ז  ˘יניח  לו 
‰‰נח‰  ס„ר  ˘„ין  י"ל  „למ‡  ‡בל  כ„בעי. 
נמ˘ך וחל ‚ם ל‡חרי ז‰ וי˘ לו ‰˘לכ‰ ל‚וף 
‚ם  ל‰ˆריכו  ממ˘יך  ז‰  „„ין  פירו˘  ‰מˆו‰, 
˙פילין  י‰יו  ל‡  ע˙‰  עליו  ˘˙פילין ‰מונחו˙ 
˘ל  ‰˜„מ˙  בלי  ‰יינו  כס„רן,  ˘ל‡  ˘‰ונחו 
 ıלחלו ע˙‰  ‡ף  מחייבו  ז‰  ˙נ‡י  ונמˆ‡  י„, 

ול‰ניח ˘ל ר‡˘ ‡חרי ˘ל י„.

‡חרי  כ‡ן  ‰˘"ס  כוונ˙  „זו  י"ל  ומע˙‰ 
לי  ‡סבר‡  ‰ונ‡  "רב  ˘בבריי˙‡,  ‰ילפו˙‡ 
זמן  כל  עיניך  בין  לטוטפו˙  ו‰יו  ˜ר‡  ‡מר 
ל‰סביר  ב‡  „ר"‰  ˘˙ים",  י‰ו  עיניך  ˘בין 
לחליˆ‰,  למ„  מנין  ל‰˘יב  ר˜  ול‡  מ‰  „בר 
ר˜  ‰וי  ‰‰נח‰  ‚בי   '‡‰ „‰לימו„  לפר˘  וב‡ 
˙נ‡י במע˘‰ ‰‰נח‰ „‰‚בר‡ ול‡ „ין במˆו˙ 
„ל‰˘"ס  לעיל  „‡מרי'  ו‰‡  ‚ופ‡;  ˙פילין 
ר‡˘) ‰יינו  ‰מˆו‰ („˘ל  ל‚וף  נו‚ע ‰„ין ‚ם 
ר˜ לענין ˜יום ‰פרט "כל זמן ˘בין עיניך י‰ו 
˘˙ים", ˘י‰יו מונחים על ר‡˘ו ב‡ופן „"כל 
זמן ˘בין עיניך י‰ו ˘˙ים", ו‡"כ „ין ‰˜„מ˙ 
ר˜  ‰ו‡  ‰מˆו‰  מ‚וף  חל˜  ב˙ור  י„  ˘ל 
(ו‡ילו  עליו  ˘˙ים"  "˘י‰ו  ז‰  „בר  ˘י˙˜יים 
י„  ב„ו˜‡ „˘ל  ו‰‰˜„מ‰  ‰ענין ‰‡' – ‰ס„ר 

ל˘ל ר‡˘ ‡ינו „ין במˆו‰ ‡ל‡ ב‰נ‰‚‰).

‚ם  ל‰  „ילפינן  ל‰וסיף  ‰ספרי  ו˜‡˙י 
˘ל  ˙ן  בי„  י„  ˘ל  זמן  מ"ו˜˘ר˙ם ‚ו'" „"כל 
ר‡˘ בר‡˘ כו'", ‰יינו „‰פרט ‰נו‚ע למˆו˙ 
מונחים  ˘י‰יו  ר˜  (ל‡  ‰ו‡  ר‡˘  ˘ל  ˙פילין 
‚ם  ‡ל‡)  עליו,  מונחים  י„  ˘ל  ˘‚ם  בזמן 
‰ס„ר ו‰‡ופן „"˙ן ˘ל ר‡˘ בר‡˘", ו‰לכך 
"נו˙ן ˘ל י„ ˙חיל‰" („ל' "˙חיל‰" נמˆ‡ ר˜ 
˘ל  "˙ן  כ„בעי  ˘י˙˜יים  כ„י  ו„ו"˜)  בספרי, 

ר‡˘ בר‡˘". 

במˆו˙  „ין  ‰וי  ‰נח˙ן  ס„ר  ול‰מכיל˙‡ 
˙פילין (בכללו˙‰), כ‡ופן ‰ב' בח˜יר‰. וז‰ו 
נו˙ן  נו˙ן  כ˘‰ו‡  ˙פילין  מˆו˙  "מכ‡ן ‡מרו 
ב˜יˆור  ול‡  ר‡˘"  ˘ל  נו˙ן  ו‡ח"כ  י„  ˘ל 
כי ‰חיוב  ˙חיל‰",  י„  ˘ל  נו˙ן  "מכ‡ן ‡מרו 
˘‡ח"כ  כ„י  ˙נ‡י  ר˜  ‡ינו  י„  ˘ל  ל‰˜„ים 
(כב˘"ס) ‡ו  ˘˙ים"  י‰ו  כו'  זמן  "כל  י˙˜יים 
˙נ‡י ב‡ופן „"˙ן ˘ל ר‡˘ בר‡˘" (כבספרי), 

‡ל‡ ז‰ו „ין ב‚וף מˆו˙ ˙פילין.

ועפ"ז י˙ב‡ר ‰יטב ‰טעם ˘‰מכיל˙‡ יליף 
ל‰ מ˜ר‡ ˜מיי˙‡ „פר˘˙ ˜„˘, "ו‰י' לך ל‡ו˙ 
ל‡ו˙  „"ו‰י'  מ˜ר‡  ל‡  (ו‡פילו  ו‚ו'"  י„ך  על 
ב‡).  בס"פ  יבי‡ך  כי  ו‰י'  ˘בפר˘˙  י„כ‰"  על 
עˆמ‰,  במˆו˙ ‰˙פילין  פירו˘, „‰‡ „‰וי „ין 
ילפינן ל‰ ממ‰ ˘נזכר ביח„ עם ‰זכר˙ ‰ˆיווי 
„˙פילין בפעם ‰ר‡˘ונ‰ בכ˙וב, כי מז‰ נמˆ‡ 
„ין  ‚ם  נ‡מר  זו  מˆו‰  ˘נ˙נ‰  ˘ב˘ע‰  מובן 
„‚ם  י"ל  ועו„  ‰מˆו‰.  ב‚וף  עי˜ר  ˘‰ו‡  ז‰ 
„‰נ‰,  ‰מˆו‰.  מ‚וף  „‰וי  מור‰  „˜ר‡  לי˘נ‡ 
‡˘כחן „ממ˘"נ ו‰י' לך ל‡ו˙ על י„ך ולזכרון 
י˘  עיניך  בין  לזכרון  ו‰יו  נ‡מר  ול‡  עיניך  בין 
‡ח˙  וע˘י'  ל‰וי'  נח˘בים  ˘˘˙י‰ם  ל„רו˘ 
סכ"‰  ‡„‰"ז  ˘ו"ע  ר"‰,  סוף  ור"ן  ‰מ‡ור  בעל  (עיי' 

סכ"ב). ול‰כי ס"ל ל‰מכיל˙‡ „‰וו ב' ‰‰נחו˙ 

מובן  ובמיל‡  ממ˘,  ל‚מרי  ‡ח˙  וע˘י'  ‰וי' 
וע˘י'  ‰וי'  ז‰  ‡ין  ‰רי  (‰ס„ר)  ˘ינ‰  „‡ם 
˘וב  ל‰ניחם  עליו  י‰י'  ול‰כי  ˘בכ˙וב,  ‡ח˙ 

כס„רם. 
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פר˘יו˙י‰ם  מנין  ˘ם  ועל  ˘בר‡˘,  ˙פילין  ‡לו   – עיניך  בין  לטוטפו˙  ו‰יו  ˘בזרוע.  ˙פילין 
נ˜ר‡ו טטפ˙" וכו'. 

י„  ˘ל  ב‡ים ‰˙פילין  מˆרים)  יˆי‡˙  (בע˙  ב‡  בפ'  מ„וע   – בטעם ‰חילו˜  לומר  וי˘  ב. 
ו˘ל ר‡˘ יח„, ו‡ילו בפר˘˙נו (ב˘נ˙ ‰‡רבעים) ‰ם "נפר„ו" ז‰ מז‰ – וב‰˜„ים: 

‰עולם.  ‡ומו˙  על  י˘ר‡ל  בני  לנˆחון  בנו‚ע  מיוח„˙  ס‚ול‰  ˙פילין  למˆו˙  מˆינו  ‰נ‰ 
וב‡ופנ‰ ˘ל ס‚ול‰ זו מˆינו ב' בי‡ורים: 

ממך – ‡לו  ויר‡ו  עליך  נ˜ר‡  ˘ם ‰'  כי   ıעמי ‰‡ר כל  ו, ‡): "ור‡ו  (ברכו˙  ב‚מר‡ ‡י˙‡   (‡
י„י  על  י˘ר‡ל,  בני  על   '‰ ˘ם   ˙‡ רו‡ים   "ıר‡‰ ˘"עמי  י„י  ˘על  ו‰יינו,  ˘בר‡˘".  ˙פילין 
˘י˘ר‡ל מניחים ˙פילין ˘בר‡˘, נופל עלי‰ם פח„ ומור‡, ו‡ינם מעיזים כלל ל‰˙חיל במלחמ‰ 

כנ‚„ י˘ר‡ל. 

ב) ב„ברי ‰ר‡"˘ (‰לכו˙ ˜טנו˙ – ‰ל' ˙פילין סט"ו): "˘מפני ˜יום מˆו˙ ˙פילין ו˙י˜ונן, י˙˜יים 
ב‡נ˘י ‰מלחמ‰ 'וטרף זרוע ‡ף ˜„˜„'". ו‰יינו, ˘כ‡˘ר מ‡יזו סיב‰ ‰‚ויים כן ‰˙חילו ונלחמו 
זרוע ‡ף  ˘ל "וטרף  ב‡ופן  ול‰ור‚ם,  ל‰כניעם  י˘ר‡ל  מˆליחים  ˘בכח ‰˙פילין  בי˘ר‡ל, ‰רי 
˜„˜„". ומפור˘ יו˙ר ברבינו בחיי (ס"פ מטו˙): "וטרף זרוע – בזכו˙ ˙פילין ˘בזרוע; ‡ף ˜„˜„ 

– בזכו˙ ˙פילין ˘בר‡˘". 

‚. וכ„ „יי˜˙ ˘פיר, ‰רי י˘ נפ˜ו˙‡ בין ˘ני בי‡ורים ‡לו ˘בס‚ול˙ ‰˙פילין – לענין ‰יחס 
˘בין ˙פילין ˘ל י„ ל˘ל ר‡˘:

עˆמו.  בפני  פועל  מן ‰˙פילין  כל ‡ח„  ל‰כ‡˙ ‰‡ויב, ‰רי  מבי‡ים  ˘‰˙פילין  בבי‡ור ‰ב', 
י˘ כ‡ן ˘˙י פעולו˙, מ„‰ כנ‚„ מ„‰: "וטרף זרוע" „‰‡ויב – בזכו˙ ˙פילין ˘ל י„, "‡ף ˜„˜„" 

„‰‡ויב – בזכו˙ ˙פילין ˘ל ר‡˘. 

פעול‰  ר˜  כ‡ן  ˘י˘  ממך", ‰רי  "ויר‡ו  על ‰‡ומו˙  פועלים  ˘‰˙פילין   ,'‡‰ בבי‡ור  ‡ולם 
כי   – בפ˘טו˙  [ו‰טעם  ˘בר‡˘",  בזכו˙ ‰"˙פילין  ˘‰ו‡  מבו‡ר  חז"ל  ˘בל˘ון  וב‡מ˙  ‡ח˙. 
„ו˜‡ ‰˙פילין ˘בר‡˘ ‰ם ‚לויים ב‡ופן ˘ל "ור‡ו כל עמי ‰‡רı"], ‡ולם על כרחך ˆריך לומר 
˘י˘ כ‡ן ‚ם ‰˙פילין ˘ל י„, ˘‰רי ‰מˆו‰ ‰י‡ ל‰ניח ‰˘ל ר‡˘ ר˜ ל‡חר ˘מניחים ‰˘ל י„. 
ו‰יינו, ˘‰יר‡‰ „‡ומו˙ ‰עולם ב‡‰ בפועל על י„י ר‡יי˙ם ב‰˙פילין ˘ל ר‡˘, ‡ל‡ ˘‰˙פילין 
על ‰רמב"ם ‰ל'  פענח  (ור‡‰ ˆפנ˙  כח"  ב‰ם "˙וספ˙  נו˙נים   – ר‡˘  לפני ‰˘ל  ˘מניחים   – י„  ˘ל 

˙פילין פ"„ ‰"„, עיי"˘). 

„. ומע˙‰ י˙ב‡ר טעם ‰‰ב„ל בין יˆי‡˙ מˆרים – ˘‡ז נ‡מרו ‰˙פילין ˘ל ר‡˘ ו˘ל י„ ב˙ור 
‰וי' ומˆי‡ו˙ ‡ח˙, לבין פר˘˙נו – ˘ב‰ נ‡מרו ‰˙פילין ˘ל ר‡˘ ו˘ל י„ כ˘˙י מˆי‡ויו˙: 

כ˘יˆ‡ו י˘ר‡ל ממˆרים ‰י' מ˘‰ רבינו ‡מור ל‰כניסם ל‡רı י˘ר‡ל, וכניס‰ זו ל‡רı ‰י˙‰ 
˘כ˙וב  וכמו  כלל,  בי˘ר‡ל  ל‰ילחם  מעיזים  ‰יו  ל‡  ˘‰‡ומו˙  ניסי˙,  בˆור‰  ל‰יו˙  ‡מור‰ 
‰˙פילין  ˘‡ז  ו‰יינו,  ופח„".  ‡ימ˙‰  עלי‰ם  ˙פול  כנען,  יו˘בי  כל  "נמו‚ו  טו-טז):  טו,  (ב˘לח 

‰יו פועלים ב‡ופן ˘ל "ור‡ו כל עמי ‰‡רı כי ˘ם ‰' נ˜ר‡ עליך ויר‡ו ממך" – ולענין ז‰ ‰רי 
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‰˙פילין פועלים בב˙ ‡ח˙, ו‡ין ‰˙חל˜ו˙ בין ‰˘ל י„ ל˘ל ר‡˘, כנ"ל;

‡ולם בפר˘˙נו, כבר י„עו ˘‰כניס‰ ל‡רı י˘ר‡ל ל‡ ˙‰י' על י„י מ˘‰ עˆמו, ‡ל‡ ר˜ על 
 ˙‡ וˆו   .  . ‰ז‰  ב„בר  עו„  ‡לי  „בר  ˙וסף  ‡ל  לך  "רב  ‰פר˘‰:  ב˙חיל˙  וכנ‡מר  י‰ו˘ע,  י„י 
י‰ו˘ע וחז˜‰ו ו‡מˆ‰ו כי ‰ו‡ יעבור לפני ‰עם ‰ז‰ ו‰ו‡ ינחיל ‡ו˙ם ‡˙ ‰‡רı ‡˘ר ˙ר‡‰". 
וכיון ˘מ„רי‚˙ י‰ו˘ע פחו˙‰ ממ„רי‚˙ מ˘‰, כמ‡מר: "פני מ˘‰ כפני חמ‰, פני י‰ו˘ע כפני 
לבנ‰" (בב‡ ב˙ר‡ ע‰, ‡. ספרי ור˘"י פ' פינחס כז, כ. ועו„), ‰רי ˘ל‡ י˜ויים ב˘לימו˙ ‰"ויר‡ו ממך", 
וי‰י' ˆורך ‚ם במלחמו˙ כ„י ל‰כניע ‡˙ יו˘בי ‰‡רı (וכפי ˘‡כן ‰י'). כיון ˘במלחמ‰ עס˜ינן, 
˘בזרוע;  ˙פילין  בזכו˙   – זרוע  פעולו˙: "וטרף  ˘˙י  ˘ל  ב‡ופן  ב‡‰  ס‚ול˙ ‰˙פילין  כ‡ן  ‰רי 
‡ף ˜„˜„ – בזכו˙ ˙פילין ˘בר‡˘", ולכן ‚ם ‰˙ור‰ מחל˜˙ בל˘ונ‰: "ו˜˘ר˙ם ל‡ו˙ על י„ך 

– ו‰יו לטוטפו˙ בין עיניך".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

לז‰  „ב‰מ˘ך  כו',  ל˙פיל‰  ˙פיל‰  בין  סח 
"כ˘‰ו‡  ‰ל˘ון  ומ„ויי˜  „נן),  ‰ענין  ‚ם  ב‡ 
ר‡˘",  ˘ל  מניח  ו‡ח"כ  י„  ˘ל  מניח  מניח 
„מיירי  מ˜ר‡  „ו˜‡  ‰˘"ס  ל‰  יליף  ול‰כי 
במˆו˙ ‰מניח, "ו˜˘ר˙ם ל‡ו˙ על י„ך ו‰„ר 
בעי  טעמ‡  ומ‰‡י  עיניך".  בין  לטוטפו˙  ו‰יו 
זמן  ("כל  ‰˙פילין  לחליˆ˙  ‡חר˙  ילפו˙‡ 
˘בין עיניך י‰ו ˘˙ים"), „‰‡ חליˆ˙ ‰˙פילין 
‡ינ‰ ˘ייכ˙ לחיוב וס„ר ‰נח˙ ˙פילין, ו‡ינ‰ 
מ˘‡"כ ‰מכיל˙‡  בכלל ‰ילפו˙‡ ‰ר‡˘ונ‰. 
מˆ„  ˙פילין  ‰נח˙  במˆו˙  לעסו˜  בעי  ל‡ 
„˙פילין  ‰חפˆ‡  ב‰וויי˙  ‡ל‡  ‰‚בר‡, 
ול‰כי  עיניך",  בין  ולזכרון  י„ך  על  "ל‡ו˙ 
זמן  "כל  ‰מכיל˙‡  כל˘ון  ‰ו‡  ‰לימו„  ‡ופן 
˘˙פילין ˘ל י„ בי„ ˙ן ‡˙ ˘ל ר‡˘ בר‡˘", 
וז‰ עי˜ר יסו„ ‰ילפו˙‡, ו˘וב ילפינן מיני' – 
"מכ‡ן ‡מרו" – ˙רי „יני כ‡ח„ בנו‚ע למע˘‰ 
נו˙ן  נו˙ן  "כ˘‰ו‡  ‰˘לבים,  ב˘ני  ‰‡„ם 
 ıחול  ıחול וכ˘‰ו‡  ר‡˘  ˘ל  ו‡ח"כ  י„  ˘ל 
˘ני  ˘‰רי  י„",  ˘ל   ˙‡ ו‡ח"כ  ר‡˘  ˘ל   ˙‡
‰חפˆ‡  ‚בי  ‡ח„  מיסו„  מס˙עפים  ‰„ברים 
„˙פילין, ול‚בי ‰וויי˙ ‰˙פילין עליו ("ו‰י'") 

‡ין חילו˜ בין ‰נח‰ לחליˆ‰.

עירב  לפ"ז ‰ספרי  כי  „וח˜,  „ז‰  ‡יבר‡ 
מין ב˘‡ינו מינו, ו‚„ר ‰ˆיווי י‰י' ˙מו‰ מכ‡ן 
בע˘יי˙  „מיירי  מ‰כ˙וב  ל‰  „יליף  ומכ‡ן, 
ועו„,  ‰מכיל˙‡.  כל˘ון  נ˜יט  ו‡עפ"כ  ‰‡„ם 
לחליˆ‰  בפ"ע  „ר˘‰  בעי  „‰˘"ס  ‡מרי'   ‡‰
‰‡„ם,  במˆו˙  מיירי   '‡‰ „ילפו˙‡  כיון 
„מיירי  "ו‰יו"  ממ˘"נ  נילף ‡ל‡  ל‡  וחליˆ‰ 
 – ‰„ין  חזר  ומע˙‰  ‰˙פילין;  ‰וויי˙  בענין 
‚ם  נילף  ˘וב  ‰ב'  לילפו˙‡  ˘‰וˆרכנו  „‡חר 
‰י‡.  י˙יר‰   '‡ וילפו˙‡  זו,  מילפו˙‡  ‰נח‰ 
„מס˜נ˙  ‡ליב‡  „‡‰"נ  י"ל  ב‡מ˙  ו‡ולי 
ומס˜ינן  ‰ב',  מילפו˙‡  ‰כל  ילפי'  ‰˘"ס 
ו˘וב  ‰ווי'.  מ„ין  ˘‰ו‡  ממ˘  כ‰מכיל˙‡ 
כ‰מכיל˙‡  ˘נ˜ט  ‰ספרי  ‚ם  ˘פיר   ıי˙ור
‡ין  ב‡מ˙  כי  ˘ב˘"ס,  ‰כ˙וב  ˘‰זכיר  ‡ף 

‡ל‡  „"ו˜˘ר˙ם"  ל‰ילפו˙‡  ‰ספרי  כוונ˙ 
ל‰ילפו˙‡ ˘במס˜נ˙ ‰˘"ס – "ו‰יו". 

˜ו˘יי˙נו  ביו˙ר  ˙‚„ל  לפכ"ז  מי‰ו 
‰˘"ס  מסי˜  ˘סו"ס  „כיון  ‰ר‡˘ונ‰, 
מילפו˙‡  ‰„ינים  לב'  וילפינן  כ‰מכיל˙‡, 
מלנ˜וט  ‰˘"ס  נמנע  ל‡  ‡מ‡י  „‰וי',  ‡ח˙ 

‰כ˙וב „פ' ˜„˘ כבמכיל˙‡.

ב‚„ר  ח˜יר‰  ב‰˜„מ˙  בכ"ז  ו‰נר‡‰ 
ר‡˘  ל˘ל  י„  ˘ל  „‰˜„מ˙  ז‰  „ין  חי„ו˘ 
‰ן  מˆוו˙  ˘ב'  ‡ף  זב"ז  נ˙ל‰  ˘˜יומן  (‰יינו 
לח.),  במנחו˙  כ„˙נן  זו,  זו ‡˙  מעכבו˙  ו‡ינן 
„„רך ‡' ‡פ"ל „‰וי „ין ב˘ל ר‡˘, ˘˘לימו˙ 
‰י„,  על  ˙פילין  עמ‰  י˘  כ‡˘ר  ‰ו‡  מˆו˙‰ 
˘ז‰ו  ב'  ו„רך  י„.  ˘ל  ל‰  ל‰˜„ים  י˘  ול‰כי 
ז‰  ‰נח‰  „ס„ר  בכלל‰,  ˙פילין"  ב"מˆו˙  „ין 
‰ו‡ חל˜ ממˆו˙ ˘ל י„ ו˘ל ר‡˘ ‚ם יח„ (במי 
לפלו‚˙˙  נפ˜"מ  וי"ל  ב˘˙י‰ן).  ˘מחוייב 
ו‰˜„ים  בטע‰  ˙רפ„  סי'  ‡ו"ח  ו‰מ‚"‡  ‰ט"ז 
כס„רן  ול‰ניח  לפ˘וט  מחוייב  ‡י  ר‡˘  ˘ל 
˘‰ו‡   '‡‰ „ל‡ופן  י„.  ˘ל  ˘יניח  ˘„יו  ‡ו 
ר‡˘  ˘‰˘ל  ע˙‰  ר‡˘, ‰רי  ˘ל  ב˘לימו˙  „ין 
‡ו˙ו  מחייב˙  זו  ˘˘לימו˙  מ‰  כל  עליו  כבר 
י„  ˘ל  ‚ופו  על  יניח  ˘˙יכף  ו‡ילך ‰ו‡  מכ‡ן 
ב˘לימו˙‰  ‰מˆו‰  ו˙‰י'  עמ‰ן  ˘י‰יו  כ„י 
מכ‡ן ו‡ילך, ‡בל ‡ין סבר‡ ˘נחייבנו לפ˘וט 
במˆו˙  „ין  „ז‰ו  ‰ב'  ל‡ופן  ‡בל  וללבו˘. 
˙פילין בכללו˙‰, ‰רי מובן ˘כיון ˘כ˘‰˜„ים 
‰חסיר ב‡ופן ˜יום "מˆו˙ ˙פילין" כול‰, עליו 
כללו˙  ול˜יים  כס„רן  ˘˙י‰ן  ול‰ניח   ıלחלו

‰מˆו‰ כ˙י˜נ‰ ועל מכונ‰. 

‰˘"ס  בין  ‰פלו‚˙‡  ‰י‡  „‰י‡  וי"ל 
˘‰ו‡  מ˘מע‰  ‰˘"ס  „ילפו˙˙  למכיל˙‡, 
ר‡˘  ר‡˘, „˘לימו˙ ‰˙פילין „˘ל  ב˘ל  „ין 
"י‰ו  י„,  ˘ל  ‰˜„מ˙  ע"י  ‰י‡  עיניך"  "˘בין 
˘˙ים" (ועיי' ל' ‰נמו˜"י בסו‚יין "וכיון ˘כן 
ˆריך ˘ילב˘ם ‡חרונים", „מו„‚˘ ˘‰ו‡ „ין 
ל‰מכיל˙‡ ‰"ז  ˘ˆ"ל ‡חרונים). ‡בל  ב˘"ר 



י‡

בדין קדימת של יד לשל ראש
 / ובספרי  במכילתא  שבש"ס,  הילפותות  בין  החילוק  לבאר  דרכים  בכמה  יפלפל 
יחקור בעומק דין זה וגדרו אם הוא דין בגוף המצוה או דין בהנהגה, ועפ"ז יסיק גם 

נפקותות להלכתא בין הילפותות

י„  ˘ל  מניח  מניח  כ˘‰ו‡  ˙נ‡  לו.  מנחו˙ 
 ıחול  ıחול וכ˘‰ו‡  ר‡˘  ˘ל  מניח  כך  ו‡חר 
˘ל ר‡˘ ו‡חר כך חולı ˘ל י„, ב˘למ‡ כ˘‰ו‡ 
מניח מניח ˘ל י„ ו‡ח"כ מניח ˘ל ר‡˘ „כ˙יב 
ו‰יו  ו‰„ר  י„ך  על  ל‡ו˙  ו˜˘ר˙ם  (בפר˘˙נו) 

 ıחול  ıחול כ˘‰ו‡  ‡ל‡  עיניך  בין  לטוטפו˙ 
רב‰  מנלן, ‡מר  י„  ˘ל   ıחול ו‡ח"כ  ר‡˘  ˘ל 
לטוטפו˙  ו‰יו  ˜ר‡  ‡מר  לי  ‡סבר‡  ‰ונ‡  רב 
(ו‰יו  ˘˙ים  י‰ו  עיניך  ˘בין  זמן  כל  עיניך  בין 
מ˘מע ˘˙ים, כל זמן ˘י‰ו בין עיניך י‰ו ˘˙ים, 
י„  ˘ל  ‡ו˙ן  מונחים  ר‡˘  ˘ל  ˘‡ו˙ן  זמן  כל 
נמי מונחין, ‡למ‡ „ר‡˘ חליı ברי˘‡. ר˘"י). 
ע"כ. ו‰נ‰ ‚ם במכיל˙‡ „ר˘ו ‰ך ‰לכ˙‡, ‡בל 
זמן  "כל  י„ך",  על  ל‡ו˙  לך  "ו‰י'  ‰כ˙וב  מן 
בר‡˘,  ר‡˘  ˘ל   ˙‡ ˙ן  בי„  י„  ˘ל  ˘˙פילין 
מכ‡ן ‡מרו מˆו˙ ˙פילין כ˘‰ו‡ נו˙ן נו˙ן ˘ל 
 ıחול  ıחול וכ˘‰ו‡  ר‡˘  ˘ל  נו˙ן  ו‡ח"כ  י„ 
˙נינ‡  ו˘וב  י„".  ˘ל   ˙‡ ו‡ח"כ  ר‡˘  ˘ל   ˙‡
כל‡ים,  מעין  ו˘ם ‰ו‡  פר˘˙נו,  בספרי  ל‰ ‚ם 
‰כ˙וב  ‡בל  ‰ו‡,  ‰מכיל˙‡  ל˘ון  ‰ל˘ון  כי 
י„ך  על  ל‡ו˙  "ו˜˘ר˙ם  ˘ב˘"ס,  ‰כ˙וב  ‰ו‡ 
בי„  י„  ˘ל  זמן  כל  עיניך,  בין  לטוטפו˙  ו‰יו 
˙ן ˘ל ר‡˘ בר‡˘, מכ‡ן ‡מרו כ˘נו˙ן ˙פילין 
וכ˘‰ו‡  ר‡˘  ˘ל  ו‡ח"כ  ˙חיל‰  י„  ˘ל  נו˙ן 
 ıחול ו‡ח"כ  ˙חיל‰  ר‡˘  ˘ל   ˙‡ ıחול  ıחול

˘ל י„". ול‰לן י˙ב‡ר „‡ין ‰חילו˜ בין „ר˘ו˙ 
˘יטו˙   '‚ במ˘מעו˙ „ור˘ין, ‡ל‡  ר˜  ‰˙נ‡ים 

י˘ כ‡ן ב‚„ר ‰„ין.

‰˘"ס  נ˜ט  ל‡  ‡מ‡י  ‰„יו˜  וב‰˜„ים 
ב˙ור‰,  ר‡˘ונ‰  ‰‡מור  ˘במכיל˙‡  ‰כ˙וב 
„˙רי  נר‡‰  ‰˘"ס  „מפ˘טו˙  ו˙ו   .˘„˜ בפ' 
בפ"ע  ו‡'  לס„ר ‰נח‰  כ‡ן, ‡'  נˆרכו  „ר˘ו˙ 
 '‡ ב„ר˘‰  „י  ל‰מכיל˙‡  מ˘‡"כ  לחליˆ‰, 

לכל, ויל"ע במ‡י ˜מיפל‚י.

מ˙ורˆ˙  „˜ו˘י‡  ‡פ"ל  רי‰ט‡  ולפום 
„פר˘˙נו  ‰ˆיווי  בס‚נון  „‰נ‰  בחבר˙‰, 
על  ‰מוטל˙  (‰˜˘יר‰)  ‰ע˘י'  ‰י‡  ‰מˆו‰ 
‰‡„ם, "ו˜˘ר˙ם ל‡ו˙ על י„ך", מ˘‡"כ בפ' 
מונחו˙,  ˘י‰יו  על ‰˙פילין  ˜„˘ ‰ˆיווי ˜‡י 
עיניך"  בין  ולזכרון  י„ך  על  ל‡ו˙  לך  "ו‰י' 
במ‰ו˙  ב' ‰‰‚„רו˙  בין  ‚„ול‰  נפ˜ו˙‡  (וי˘ 
˘‡ין  בזמן  ˘˜˘ר ‰˙פילין  למי  ו‰ו‡  ‰חיוב, 
בזמן  עליו  מונחו˙  נ˘‡רו  ‡בל  ˙פילין  חיוב 
„פר˘˙נו  ˜ר‡  ‡חר,  ובס‚נון  ו˜"ל).  ‰חיוב. 
מיירי ב„ין על ‰‚בר‡, ו˜ר‡ „פ' ˜„˘ – ב„ין 
על ‰חפˆ‡. ו‡"כ ‰˘"ס ˜‡י על ס„ר ‰‰נח‰ 
מˆ„ (חיוב) ‰‚בר‡ (ועיין בסו‚יי˙ ‰˘"ס ˘ם 
לפנ"ז ע"„ חיובי ‚בר‡ בברכ˙ ‰˙פילין וב„ין 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון

פניניםפנינים
"כי הם חיינו ואורך ימינו"

ר˜ ‰˘מר לך ו˘מור נפ˘ך מ‡ו„ פן ˙˘כח ‡˙ 
‰„ברים ‡˘ר ר‡ו עיניך

כל ‰˘וכח „בר ‡ח„ ממ˘נ˙ו מעל‰ עליו ‰כ˙וב כ‡ילו מ˙חייב 
בנפ˘ו ˘נ‡מר ר˜ ‰˘מר לך ו˘מור נפ˘ך מ‡„ פן ˙˘כח ‡˙ 
‰„ברים ‡˘ר ר‡ו עיניך
(„, ט. ‡בו˙ פ"‚ מ"ח)

מ„ברי  ‡ח„  „בר  ˘כח˙  וכי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
˙ור‰ חמור‰ כל כך ע„ ˘י˙חייב בנפ˘ו?!

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‰טעם ˘˘כח˙ „ברי ˙ור‰ ‰ו‡ ענין ˘ל ‡יסור, 
כ„ברי ‰‚מ' (מנחו˙ ˆט, רע"ב) "כל ‰מ˘כח „בר ‡ח„ 
˙ור‰  ˘„ברי  מפני  ‰ו‡  בל‡ו",  עובר  מ˙למו„ו 
„ו‚מ˙  ל‡„ם  ‰ם  ו‰רי  ימינו",  ו‡ורך  חיינו  "‰ם 

מ˜ום חיו˙ ‰„‚ים ל„‚ים (ברכו˙ ס‡, ב).

‡ח„  „בר  ומסל˜  ˘וכח  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ולכן, 
ולכן  מעˆמו,  "חייו"  מסל˜  ‰ו‡  ‰רי  ממ˘נ˙ו 

עובר בל‡ו.

˘‡ין  בנפ˘ו,  ˘מ˙חייב  לז‰  ‰טעם  ‚"כ  וז‰ו 
מ‰˘כח‰.  יוˆ‡  פועל  ז‰  ‡ל‡  עונ˘  ב‚„ר  ז‰ 
כ‡˘ר  ‰רי  נפ˘ו  חיי  ‰ם  ˙ור‰  ˘„ברי  „מכיון 
˙ור‰ ‰וסרו  מ„ברי  ממנו „בר ‡ח„  ו‰וסר  נ˘כח 
לי  "מ‰  רז"ל  מ‡מר  וע"„  ‡ל‰,  נפ˘ו  חיי  ממנו 
וז‰ו  ועו„),  (ב"˜ ס‰, ‡.  פל‚‡"  כול‰ ‡ו ˜טלי  ˜טל‡ 
מחיי   – "פל‚‡"   – ˘חל˜   – בנפ˘ו"  "מ˙חייב 
‡ח„  „בר  ממנו  ‰וסר  כ‡˘ר  ממנו  ‰וסר  נפ˘ו 

מ„ברי ˙ור˙ו.
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 31)

"לקשור" התפילין על היד 
ו"שיהיו מונחין" על הראש

ו˜˘ר˙ם ל‡ו˙ על י„ך ו‰יו לטוטפו˙ בין עיניך
(ו, ח)

ו˙פילין  י„  ˘ל  ˙פילין  מזכיר  כ‡˘ר  ברמב"ם, 
במנין  (‰ן  י„  ל˘ל  ר‡˘  ˘ל  מ˜„ים  ר‡˘,  ˘ל 
‰מˆו˙ ˘ברי˘ ‰ל' ˙פילין, ו‰ן ב‚וף ‰ל' ˙פילין, 
ר‡˘  ˘ל  ˙פילין  ‰לכו˙  מ˜„ים  פעם  ˘בכל 

מפר˘ים,  ˙מ‰ו  וכבר  י„).  ˘ל  ˙פילין  ל‰לכו˙ 
˙פילין  ˘מ˜„ים  ס„ר‡ „˜ר‡  ז‰ ‰יפך  ˘לכ‡ור‰ 
ס„ר ‰נח˙ן,  וכן ‰יפך  ר‡˘,  ˘ל  ל˙פילין  י„  ˘ל 
˘ˆריך ל‰ניח ˘ל י„ לפני ˘ל ר‡˘ (מנחו˙ לו, ‡. וכן 
‰˜„ים  ו‡מ‡י   ,(‰"‰ פ"„  ˙פילין  ב‰ל'  עˆמו  ‰רמב"ם  פס˜ 

‰רמב"ם ˙˘"ר ל˙˘"י?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ ע"פ מ"˘ בˆפנ˙ פענח 
בין  ‰ב„ל  ˘י˘   ,(„"‰ פ"„  ˙פילין  (ל‰ל'  ‰רמב"ם  על 
י„ ‰מˆו‰ ‰י‡  ˘ל  ˙פילין  "„‚בי  ל˙˘"ר,  ˙˘"י 
ר‡˘  ב˘ל  ‡בל   .  . ‰˜˘יר‰  ‡ו  ‰‰נח‰  [מע˘‰] 
בל˘ון  מˆינו  לז‰  ויסו„  מונח".  ˘י‰י'  ‰מˆו‰ 
ו‰יו  י„ך  על  ל‡ו˙  "ו˜˘ר˙ם  עˆמו  ‰כ˙וב 
‰כ˙וב  נ˜ט  ˙˘"י  „‚בי  עיניך",  בין  לטוטפו˙ 
נ‡מר  ב˙˘"ר  ו‡ילו  מע˘‰ ‰˜˘יר‰ "ו˜˘ר˙ם", 

"ו‰יו" – ˘י‰י' מונח.

ר˜  ל‡  ו˙˘"ר ‰ו‡  ˙˘"י  בין  ז‰  חילו˜  ו‰נ‰, 
ב˙וכן ‰מˆו‰ (‡ם ‰ו‡ פעול˙ ‰˜˘יר‰ ‡ו ˘י‰י' 
˘ב˙˘"י  „כיון  ‰מˆו‰,  בזמן  ‚ם  ‡ל‡  מונח), 
˘˜יום  נמˆ‡  ‰‰נח‰  ‡ו  ‰˜˘יר‰  ‰י‡  ‰מˆו‰ 
‡ו  ‰˜˘יר‰  מע˘‰  ˘ל  בר‚ע  ר˜  ‰ו‡  ‰מˆו‰ 
˘י‰יו  ‰י‡  ˘‰מˆו‰  ב˙˘"ר  מ˘‡"כ  ‰‰נח‰, 
˘‰ו‡  ור‚ע  ר‚ע  "„כל  נמˆ‡,  ר‡˘ו,  על  מונחים 
[וז‰   („ ע,  במ‰„"˙  ‰ˆפע"ח  (ל'  מˆו‰"  מ˜יים  לבו˘ 
לפי  ר˜  ‰ו‡  י„  ב˘ל  ‚ם  לבו˘  ל‰יו˙  ˘ˆריך 
˘ם),  (מנחו˙  ˘˙ים"  י‰ו  עיניך  ˘בין  זמן  ˘"כל 
ב˜יום  פרט  ‡ל‡  י„,  ‰˘ל  מˆו˙  ˘‡ינו  ו‰יינו 
זמן  ˘"כל  בו  מיוח„  „ין  ˘י˘  ר‡˘,  ˘ל  מˆו˙ 

˘בין עיניך י‰ו ˘˙ים"].

‰˜„ים  ˘‰רמב"ם  ‰טעם  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
ב‰˙‡ם  זו ‰י‡  „˜„ימ‰  ל˙˘"י,  ˙˘"ר  פעם  בכל 
"‰מˆו˙  ˘כולל  ‡‰ב‰,  ספר  כללו˙  ˘ל  ל˙וכנו 
‰מ˜ום  ל‡‰וב  כ„י  ב‰ם  ˘נˆטוינו  ˙„ירו˙  ˘‰ם 
ולזכרו ˙מי„" (ל' ‰רמב"ם במנין ‰מˆו˙). ובענין ז‰ ‰רי 
˙מי„י˙,  מˆו‰  ˘‰י‡  „˙˘"ר  ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰מˆו‰ 
˘בכל ר‚ע ˘‰ו‡ לבו˘ ב‰ם מ˜יים מˆו‰, מ˘‡"כ 

ב˙˘"י ˘מˆו˙ם ‰י‡ ר˜ מע˘‰ ‰˜˘יר‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ט עמ' 22 ו‡ילך)

עיונים וביאורים



ז

 התבטלות לנותן התורה
קודם הלימוד – הכנעה והתבטלות לנותן התורה / לא לערב הרגשת מציאות עצמו 

בעת הלימוד / להיות "קטן" הלומד תורה

"ו˘ננ˙ם  ז)  (ו,  ˘נ‡מר  בפר˘˙נו  עלי‰  ˘נˆטווינו  מˆוו‰  ‰י‡  ‰˜„ו˘‰  ‰˙ור‰  לימו„ 
לבניך", ו˘ני פרטים במˆוו‰ זו: ‰חיוב "ללמו„" – ˘ילמ„ ‰‡„ם לעˆמו, ונוסף לז‰ מחוייב 
במוני  (ר‡‰  ˙ור‰  בנו  ללמ„ ‡˙  חוב˙ ‰‡ב  ובפרט  עם ‡חרים,  ˙ור‰  ללמו„   – ‰‡„ם "ללמ„" 

‰מˆוו˙: רס"‚ מ"ע י„-טו. רמב"ם ס‰מ"ˆ מ"ע י‡. ועו„).

ו„בר פל‡ מˆינו בˆיווי ז‰, ‡˘ר בספרי ‰‰לכ‰ ‰מ„ברים ב‡ופני חיוב ‰לימו„, נ˙ב‡ר ˜ו„ם 
חיוב לימו„ ‰˙ור‰ לבנו ˜טן, ור˜ ל‡חר מכן ‰וב‡ ˘חייב ‰‡„ם ללמו„ ‚ם לעˆמו (ר‡‰ רמב"ם 
‰ל' ˙"˙. טו˘ו"ע יו"„ סרמ"‰. ‰ל' ˙"˙ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן), ו‰ו‡ ˙מו‰, „לכ‡ור‰ עי˜ר חיוב ‰מˆוו‰ ‰ו‡ 

˘יעסו˜ ויעמול ‰‡„ם עˆמו בלימו„ ‰˙ור‰, ומ„וע פ˙חו „וו˜‡ בחיוב ‰‡„ם "ללמ„" לבנו?

וביו˙ר י˘ ל˙מו‰ ‡˘ר מ˜ור חיוב ‰‡„ם ללמו„ ˙ור‰ בעˆמו נכלל ‚ם ‰ו‡ בˆיווי "ו˘ננ˙ם 
לבניך", ומ˘מע מז‰ ˘חיוב ‰‡„ם ללמו„ בעˆמו ˜˘ור וכרוך עם חוב˙ לימו„ ˙ור‰ ל˜טן.

˘עניין  י˙ב‡ר  ומז‰  ב‡„ם,  ופעול˙ו  ‰˙ור‰  לימו„  ˘ל  ועניינו  מ‰ו˙ו  ˙חיל‰  לב‡ר  וי˘ 
לעסו˜  פנימ‰  ‰˜ו„˘  ‡ל  ‰ב‡  לכל  ו‰כרחי˙  יסו„י˙  עבו„‰  ‰י‡  ‰˙ור‰  ˘בלימו„  ‰"˜טן" 

ב˙ור˙ ‰' ‡˘ר נ˙ן לנו.

˜ו„ם ‰לימו„ – ‰כנע‰ ו‰˙בטלו˙ לנו˙ן ‰˙ור‰
חילו˜  ול˜„˘ם, ‡ך  לזככם  לבררם  ובעולם  ב‰ם  ˘יפעלו  בכ„י  לי˘ר‡ל  ני˙נו  ומˆוו˙  ˙ור‰ 

י˘ בין פעול˙ ‰˙ור‰ לפעול˙ ‰מˆוו˙ ב‡„ם ובעולם:

כ‡˘ר י‰ו„י מ˜יים מˆוו‰ ב„בר ‚˘מי, ‰רי ‰ו‡ מזכך ומ˜„˘ ‡˙ חפı ‰מˆוו‰ ו‡˙ כוחו˙יו 
‰‚˘מיים ˘‰˘˜יע ב˜יום ‰מˆוו‰, וז‰ו עי˜ר עניינ‰ ˘ל ‰מˆוו‰ – ל˜„˘ ‡˙ ‰‚˘מיו˙.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

פניניםפניניםפנינים
איך ידעו שהקול יהי' 

"קיים לעולם"?
‡˙ ‰„ברים ‰‡ל‰ „בר ‰' ‚ו' ˜ול ‚„ול ול‡ יסף
ול‡ יסף – מ˙ר‚מינן ול‡ פס˜, כי ˜ולו חז˜ ו˜יים לעולם
(‰, יט. ר˘"י)

י˘ר‡ל  ˘בני  ‡ינ‰  ‰כ˙וב  כוונ˙  בפ˘טו˙ 
‡ל‡  לעולם,  ˜יים  ˘י‰י'  ˜ול  ˘ז‰ו  ‰‡מינו 
˘ר‡ו ו‰ר‚י˘ו ב˜ול ז‰ ˘‰ו‡ ˜ול כז‰ ˘"˜יים 

לעולם".

˘עברו  ‡מ˙  ‰ן  ‰רי  מובן,  ‡ינו  ולכ‡ור‰ 
ריבוי ˘נים ל‡חרי מ˙ן ˙ור‰, וע„יין ‰˜ול ‰ו‡ 
ל‡חרי  ˘‚ם  מוכיח  ז‰  ע„יין ‡ין  ב˙˜פו – ‡בל 
זמן ל‡ יפס˜ ‰˜ול, ובוו„‡י ˘בר‚ע „מ˙ן ˙ור‰ 
כן,  ל‡חרי  ‰˜ול  מˆב  י‰י'  מ‰  ל„ע˙  יכלו  ל‡ 
ו‡"כ, כיˆ„ ˜ר‡ו ל˜ול ז‰ בזמן מ˙ן ˙ור‰ "˜ול 

‚„ול ול‡ יסף"?

ר˜  ‡ינו  פס˜"  ˘"ל‡  ˜ול  ˘פירו˘  ‡ל‡, 
˘‰˜ול ‡ינו נפס˜, ונמ˘ך ל‡חרי זמן, ‡ל‡ ˘‚ם 
מו‚בל,  ˘‡ינו  ˘‰ו‡ ˜ול  רו‡ים  עˆמו  ז‰  בר‚ע 
רו‡ים  וכ‡˘ר  ר‚יל.  ˘ב˜ול  ‰‚בלו˙  בו  ו‡ין 
˘‡ין ‰‚בלו˙ ב˜ול ז‰, ‰רי במיל‡ מובן ˘‰ו‡ 
כי  בזמן,  לו ‰פס˜  י‰י'  ˘ל‡  פס˜",  ˘"ל‡  ˜ול 

כבר ע˙‰ ‡ין לו ‰‚בלו˙.

˜ול  ˘י‰י'  כבר  י„עו  ˙ור‰  ˘במ˙ן  וז‰ו 
˘ב‡  ‰ו‡  ‰˜ול  ‚„ר  ˘‰רי  לעולם",  "˜יים  ז‰ 
˙ור‰ ‰יו "רו‡ין  ˘במ˙ן  וכיון  ב˘מיע‰ „וו˜‡. 
‡˙ ‰נ˘מע" (מכיל˙‡ ופר˘"י י˙רו כ, טו), ‰רי ז‰ מור‰ 
˘˜ול ז‰ ‰ו‡ בל˙י מו‚בל, וכבר מובן ˘‡ין בו 
‚ם ˘‡ר ‰‰‚בלו˙ ˘ל ˜ול. ולכן י„עו כבר בר‚ע 
˘ל מ˙ן ˙ור‰ ˘˜ול ז‰ י‰י' "˜יים לעולם" ו‰ו‡ 

˜ול ˘"ל‡ פס˜".

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חל"ט עמ' 281)

"כל החוקים האלה" 
– "ליראה את ה'"

ויˆוונו ‰' לע˘ו˙ ‡˙ כל ‰חו˜ים ‰‡ל‰ ליר‡‰ 
‡˙ ‰' ‡ל˜ינו
(ו, כ„)

„בר  כל  ‡˘ר  טוב  ˘ם  ‰בעל  ˙ור˙  י„וע‰ 
‰ור‡˙  ‰ו‡  ˘ומע,  ‡ו  רו‡‰  ‰‡„ם  ‡˘ר  ו„בר 
‰נ‰‚‰ בעבו„˙ ‰' (כ˙ר ˘ם טוב ב‰וספו˙ סרכ"„, ו˘"נ).

ו„בר"  ב"כל „בר  ו‰נ‰, ‡ם ‰„ברים ‡מורים 
ע‡כו"כ ˘כן ‰ו‡ ב‰לכו˙ ו„יני ‰˙ור‰, ˘בנוסף 
על ‰פירו˘ ‰פ˘וט ˘בכל ‰לכ‰, י˘ בכל ‰לכ‰ 
‰נ‰‚‰  ו‰ור‡˙  רוחני˙  בעבו„‰  פירו˘  ‚ם 
‚ם  ‡ח„,  לכל  ˘ייכ˙  זו  ו‰ור‡‰   ,'‰ בעבו„˙ 
ל‡לו ˘‡ין פ˘טי ‰‰לכו˙ עוס˜ים ב‰ם (ור‡‰ ‚"כ 
 ı"מו‰ריי ‡„מו"ר   ˜"‚‡ ו‡ילך.  פי"‡  ‰חסי„ו˙'  לימו„  '˜ונטרס 

ח"‚ ס"ע ריט ו‡ילך).

וכל˘ון ‰רמב"ם "רוב „יני ‰˙ור‰ ‡ינן ‡ל‡ 
עˆו˙ מרחו˜ מ‚„ול ‰עˆ‰ ל˙˜ן ‰„עו˙ וליי˘ר 
˘ב„יני  ו‰יינו,  ˙מור‰),  ‰ל'  (סוף  ‰מע˘ים"  כל 
"עˆו˙"  ‚ם  י˘  כפ˘וטו,  ל˜יומם  נוסף  ‰˙ור‰, 

– "ל˙˜ן ‰„עו˙".

מפר˘˙נו  ז‰  לענין  מפור˘  מ˜ור  לומר  וי˘ 
‰חו˜ים  כל   ˙‡ לע˘ו˙   '‰ "ויˆונו  ב‰  ˘נ‡מר 
"כל  ˘˙כלי˙  ונמˆ‡   ,"'‰  ˙‡ ליר‡‰  ‰‡ל‰ 
‰י‡  ˘ב˙ור‰,  ‰מˆוו˙  כל  ‰‡ל‰",  ‰חו˜ים 
ולפיכך   ,"'‰  ˙‡ "ליר‡‰  י„ם  על  ‰‡„ם  ˘יבו‡ 
יר‡˙  ˘ל  בענין  ‰ור‡‰  ‰לכ‰  מכל  ללמו„  י˘ 

˘מים.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ' 73. '˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙' 
˙˘מ"‰ ח"ב עמ' 1352. ועו„)

 דרוש ואגדה 



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב‰לכ‰  י‚יע˙ו  י„י  על  ˘כלו  בכח  ‰י‡  ˘‰מˆי‡  ו‰‰˘כל‰  ‰סבר‰  ‰רי  ˙ור‰,  ˘ל  ל‡מי˙˙‰ 
ול‰יז‰ר  ל‰י˘מר  ‰לומ„  ˆריך  וממיל‡  י˙"˘,  ‰בור‡  ˘ל  חכמ˙ו  כביכול  ‰י‡  ‰י‡  ˘לומ„, 

˘ל‡ ליפול לי„י ‰ר‚˘ ‚‡וו‰ ומˆי‡ו˙ עˆמו.

כי כ‡˘ר ‡ין ‰לומ„ מ˘‚יח כל זמן ‰לימו„ ל‰יו˙ בטל ונכנע לפני נו˙ן ‰˙ור‰, יכול לבו‡ 
לי„י טעו˙, „מעל‰ ב„ע˙ו ‡˘ר ‰‚יע כבר למעל‰ ‰עליונ‰, וכל מטר˙ו ‰י‡ ר˜ ל‰בין ‡מי˙˙‰ 
˘ל ˙ור‰ וממיל‡ נ˙‡ח„ ב‡מ˙ עם חכמ˙ ‰', ו‡ם כן כל סבר‰ ˘מבין בע˙ ‰לימו„ ‰י‡ ‰‡מ˙ 
בי„ו,  ˘טעו˙  ‰„בר  פ˘וט  ב˘כלו,  ‰ו‡  ‰˘י‚  מ‡˘ר  ‡חר˙  ומב‡ר  ‡חר  ב‡  וכ‡˘ר  ‰יחי„‰, 

ו‰ינו מ‚ל‰ פנים ב˙ור‰ ˘ל‡ כ‰לכ‰.

בלימו„  ˘מנח‰ו  מ‰  וע„יין  זו,  נעלי˙  ל„ר‚‰  מל‰‚יע  ע„יין  ‰ו‡  ˘רחו˜  ‰י‡,  ‰‡מ˙  ‡ך 
‰‰בנ‰  „רך  ˘‰י‡  ו‰בנ˙ו  „ע˙ו  ל˘מור  ‰˜נ‡ו˙  ‡ם  כי  ל‡מי˙˙‰  ‰˙ור‰  ‰בנ˙  ‡ינו  ‰˙ור‰ 

‰נכונ‰ ‰יחי„י˙ ו‡ין בל˙‰.

ועל כן, ‡ין „י ב‰כנ‰ כללי˙ ללימו„ ‰˙ור‰ לˆ‡˙ מ‚„רי ˘כלו ול‰˙בטל בפני נו˙ן ‰˙ור‰, 
לנ‚„ו  ˙מי„ ‡˘ר ‰מטר‰ ‰יחי„‰ ‰עומ„˙  לר‡ו˙  עˆמו  בע˙ ‰לימו„  ‚ם  ל‰י˘מר  ‡ל‡ ˆריך 

‰י‡ ל‚לו˙ ‡מי˙˙ חכמ˙ו י˙', ול‡ לערב ח"ו מˆי‡ו˙ו ו„ע˙ו.

ל‰יו˙ "˜טן" ‰לומ„ ˙ור‰
כי  וחינוכם,  ˘ל ‰˜טנים  עניינם  מ„‚י˘‰ ‰˙ור‰  ˙ור‰  ˙למו„  ˘במˆוו˙  מ‰  לב‡ר  י˘  ובז‰ 

לימו„ ‰˙ור‰ מיוס„ על כך ˘‰‡„ם מבטל ומ˜טין עˆמו כלפי נו˙ן ‰˙ור‰:

לימו„ ‰˙ור‰  ˘ל  ו‰יסו„  ˘‰‰˙חל‰  ללמ„נו  ב„יני ˜טנים  ˙ור‰ ‰י‡  ˙למו„  ˙חיל˙ ‰לכו˙ 
‡ינם ‰˘כל ˘ב˙ור‰ כי ‡ם ז‰ ˘מ˜טין עˆמו ומכיר ˘חכמ˙ ‰˘י"˙ ‰י‡ בל˙י מו‚בל˙, ור˜ על 
ו"˜טנו˙"  ו"ביטול"  ˙ור‰.  ˘ל  ל˜בל ‡מי˙˙‰  מוכ˘ר  נע˘‰  ו‰‚בלו˙יו  ממˆי‡ו˙ו  ˘יוˆ‡  י„י 
‰נ˘מ‰  מן  ‡ל‡  ‰˘כל,  ‰בנ˙  מˆ„  ב‡  ‡ינו  ז‰  ביטול  כי  ב˘נים,  ב"‚„לו˙"  ˙לויים  ‡ינם  זו 

‰ט‰ור‰ ˘נמˆ‡˙ ‚ם ‡ˆל ˙ינו˜ בי˘ר‡ל.

ללמ„נו  לבניך",  "ו˘ננ˙ם  במˆוו˙  נכלל˙  ‚„ול  ˘ל  ˙ור‰  ˙למו„  מˆוו˙  ‚ם  ומ‡י„ך, 
בעניין  ח„ור  ל‰יו˙  עליו   - "‚„ול"  ˘ל  ˘כל  ועם  ˘כלו,  עם  לומ„  כ‡˘ר  ‚ם   – כולו  ˘‰לימו„ 
ומח˘ב˙ו,  „ע˙ו  ל‰ˆ„י˜  ינס‰  ˘ל‡  ‰„בר  מ˘מרו  ˘‡זי  מˆי‡ו˙ו,  ו‰˜טנ˙  ל‰˘י"˙  ‰ביטול 

‡ל‡ לחפ˘ ˙מי„ ‡˙ ‡מי˙˙ ‰˙ור‰, ˘˙ח„ור ב˘כלו ו˙˙‡ח„ עמו.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ביטול  מ˙וך  למˆוו‰  ל‚˘˙  פנימ‰,  בנפ˘ו  ‰‡„ם  עבו„˙  ‚ם  י˘נ‰  מˆוו‰  ˘בע˘יי˙  ו‡ף 
מחייב  ˘כן  מ˘ום  ול‡  י˙"˘  ‰בור‡  עליו  יˆוו‰  ‡˘ר  ככל  לע˘ו˙  ˘מים  מלכו˙  עול  ו˜בל˙ 
עבו„˙ ‰‡„ם  וחל˜  ול˜„˘ ‡˙ ‰עולם,  לזכך  מטר˙ ‰מˆוו˙ ‰י‡  עי˜ר  מ˜ום ‰רי  מכל  ˘כלו, 

˘בז‰ ‡ינו מעכב ב„יעב„.

‡ך בלימו„ ‰˙ור‰, ‰ביטול ‰מוחלט לנו˙ן ‰˙ור‰, ‰ו‡ „בר עי˜רי ומוכרח.

‡ם  כי  ˘לו,  ורˆונו˙יו  מˆי‡ו˙ו   ˙‡ לבט‡  ב‡  ‰‡„ם  ‡ין  ˘כל,  „בר  ו‰בנ˙  בלימו„  ˘‰רי, 
‰‰בנ‰  כ‡˘ר  ו‚ם  ול‡מי˙˙‰,  ל‡˘ור‰  ‰‰˘כל‰   ˙‡ ול‰בין  ‰נכונ‰  ‰‰בנ‰  ‡חר  לחפ˘  ר˜ 
עניינו  ז‰ו  כי  בלב„,  ל‡מ˙  חו˙ר  ומˆי‡ו˙ו ‰רי ‰ו‡  ˘‡יפו˙יו  ˙ו‡מ˙ ‡˙  ˘מ‚יע ‡לי‰ ‡ינ‰ 
˘ל לימו„ ו‰בנ‰ – ל‰˘י‚ ‡מי˙˙ו ˘ל „בר. ונמˆ‡ ˘‰לומ„ מוכרח לבטל ‡˙ עˆמו כלפי „בר 

‰˘כל ˘בו עוס˜.

י˙'  ˘ל ‰בור‡  חכמ˙ו  כי ‰˙ור‰ ‰י‡  ˘בע˙יים,  נחוı ‰„בר  בלימו„ ‰˙ור‰  מ„ובר  וכ‡˘ר 
חומר. ‡ל‡  ב˙י  יו˘ב  מו‚בל  ˘ל ‡„ם  ב˘כלו  מו˘‚˙  ל‰יו˙  כלל  יכול‰  ו‡ינ‰  מו‚בל,  ‰בל˙י 
˘כ‡˘ר מ˜„ים ‰‡„ם ללימו„ו ‡˙ ‰‰˙בטלו˙ לנו˙ן ‰˙ור‰, ˘"יוˆ‡" ממˆי‡ו˙ו ומ‰‚בלו˙יו, 
ומטר˙ לימו„ו ‡ינ‰ בכ„י לבט‡ כי˘רונו˙יו ומעל˙ ס‚נון ˘כלו כי ‡ם ל‰בין ול‰˘י‚ ‡˙ ‰˙ור‰ 
‰˜„ו˘‰, ‡זי ˘ייך ˘יוכלו כלי ˘כלו ‰מו‚בלים ל˜לוט ול˜בל ב˙וכם חכמ˙ו י˙' ˘‡ינ‰ בעל˙ 

‚בול.

ובלי ביטול ז‰, ‰נ‰ ‚ם ‡ם יעמי˜ ‰‡„ם מ‡ו„ ב˘כלו וימˆי‡ סברו˙ עמו˜ו˙, ‰רי ‡ף ˘י‰יו 
מ‡חר  ˙ור‰,  ˘ל  לסברו˙ ‡לו ‚„ר  מ˜ום ‡ין  מכל  נפל‡‰,  ועמ˜ו˙  חכמ‰ ‚„ול‰  בסברו˙ ‡לו 
עˆמו   ˙‡ ˘יבטל  מבלי  ‰‡„ם  ב˘כל  חו„ר˙  ו‡ינ‰  מו‚בל˙,  ˘‡ינ‰  י˙'  חכמ˙ו  ‰י‡  ˘‰˙ור‰ 

מ˙חיל‰ לנו˙ן ‰˙ור‰.

[ור‡‰ בי‡ור עניין ‰ביטול ‰מכין ‡˙ ‰‡„ם ל˜לוט ‡˙ ˙ור˙ ‰' בל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 326 ו‡ילך ובמ˜ומו˙ 

˘נסמנו ˘ם].

ב˙ור‰  "ברכו  ב‰˜„מ˙  ל‰יו˙  מוכרח  ‰˙ור‰  ˘לימו„  ב)  פ‰,  ב"מ  (ר‡‰  חז"ל  ˆיוו  כך  ועל 
˘‰˙ור‰ ‰י‡  בכך  ל‰˙בונן  ˙ור˙ו",  לנו ‡˙  ברכ˙ ‰˙ור‰: "ונ˙ן  ˘ל  ˙וכנ‰  ז‰ו  כי  ˙חיל‰", 
מ˙עורר  וממיל‡  עˆמו,  מˆ„  ‰‡„ם  ב˘כל  מו˘‚˙  ˘‡ינ‰  י˙"˘  ‰בור‡  חכמ˙   – "˙ור˙ו" 

ל‰˙בטל כלפי נו˙ן ‰˙ור‰, ובז‰ נע˘‰ כלי ר‡וי ל˜בל ˙ור˙ ‰'. 

ל‡ לערב ‰ר‚˘˙ מˆי‡ו˙ עˆמו בע˙ ‰לימו„
בז‡˙  ללימו„ ‰˙ור‰, ‡ך  ו‰˜„מ‰  כ‰כנ‰  ו‰‰כנע‰  בנחיˆו˙ ‰ביטול  למעל‰ ‰ו‡  ‰‡מור 
˙˙ערב  ˘ל‡  עˆמו  ‰לימו„  בע˙  ‚ם  לר‡ו˙  ‰מ˘מר  על  לעמו„  ‰‡„ם  וˆריך  „י,  ‡ין  בלב„ 

‰ר‚˘˙ מˆי‡ו˙ עˆמו ומעל˙ו ב„רך לימו„ו.

˘יערב  מכך  ליר‡  לו  י˘  פחו˙  ˜ונו,  רˆון  למל‡˙  ובכוונ‰  כר‡וי  מˆוו‰  ‰מ˜יים  „‰נ‰, 
רˆון  למל‡ו˙  כ„י  ‡ל‡  ‡ינ‰  ‰מˆוו‰   ˙‡ ע˘יי˙ו  סיב˙  כל  ˘‰רי  מˆי‡ו˙ו,  ‰ר‚˘˙  ב˜יומ‰ 

‰בור‡ ב"‰, ול‡ מעורבים בז‰ ‰בנ˙ ור‚˘ו˙ ‰‡„ם, ˘יכולים ל‰פילו ב‰ר‚˘˙ מˆי‡ו˙ו.

מכווין  ˘כ‡˘ר  ו‰יינו  ‰לומ„,  ‰‡„ם  ב˘כל  ˙˙‡ח„  ˘‰˙ור‰  מ‰ו˙ו  ‰˙ור‰  לימו„  ‡ך 


