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מ‡סייעוו נכנס ‡ˆל ‡בŒ‰סב‡, ‰רבי ‰"ˆמח ˆ„˜", ‡מר לו כ"˜ ‡„מו"ר:

 ˙‡ פיר˘  טוב  ˘ם  ‰בעל  מורינו  ‡מר:  ‰˙ני‡]  בעל   - ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  [כ"˜  ‰סב‡ 
‰פסו˜ "‰לוך ילך ובכ‰" - כ˘‰ולכים במרירו˙ ‡חרי ‰˙פיל‰, ‰רי "נו˘‡ מ˘ך ‰זרע", 
נע˘י˙ זריע‰ מעבו„˙ ‰˙פיל‰, ‡בל כ˘ז‰ "ב‡ יב‡ ברינ‰" - ˘‡חרי ‰˙פיל‰ מר‚י˘ים 
נו˘‡  ר˜ "נו˘‡ ‡לומו˙יו", ‰ו‡  ב˙פיל‰, ‰רי ‰ו‡  ˘לנו  מ‰עבו„‰  מרוˆים  ב‰רחב‰, 
˜˘ ˘„וף ˘ל חיט‰. ו‡מר ‰חסי„ ר' בער מ‡סייעוו, בכך ˘ינ‰ ‡ו˙י ‰רבי ‰"ˆמח ˆ„˜" 

מן ‰˜ˆ‰ ‡ל ‰˜ˆ‰.

‰חסי„ ר' חיים בער ‡מר ˘‰חסי„ ר' „וב מ‡סייעוו ‰˙פלל בלבביו˙ כזו, ˘מי ˘˘מע 
‡˙ ˙פיל˙ו נע˘‰ לבעל ˙˘וב‰.

(ספר ‰˘יחו˙ [‰מ˙ור‚ם] ‰'˙"˘ ע' ˆו)

לכל ‰פחו˙ י˘ בפני מי ל‰˙ביי˘
˘ל  ‡ימר‰  ב‡ריכו˙.  ל‰˙פלל  ומעורר  ובעיירו˙  בערים  נוסע  ‰י‰  ‰לל  ר'  ‰חסי„ 
פ˘וטים,  ב˙ים  ובעלי  ‡ברכים  ל‰˙פלל,  ו‰חלו  רבו˙,  מ˘פיע‰  ‰י˙‰  ‰לל  ר'  ‰חסי„ 

חנוונים ובעלי מל‡כו˙, בבי˙ ‰מ„ר˘ נ‰י‰ ‡ור.

כעבור ˘נ‰, כ‡˘ר ‰חסי„ ר' ‰לל ב‡ ˘וב ל‡ו˙ו מ˜ום ונכנס ‡ליו ‡ח„ ˘‰‰˙עוררו˙ 
˘ל ‰חסי„ ר' ‰לל פעלו עליו, ו˘‡ל: נו, ומ‰ ‡ם ‡ני כבר מ˙פלל ב‡ריכו˙, כ‡˘ר על 

‡חרי ‰˙פיל‰ ‡ין ז‰ פועל?!

‡מר לו ‰חסי„ ר' ‰לל:

ז‰ כן פועל, לכל ‰פחו˙ י˘ בפני מי ל‰˙ביי˘.

(ספר ‰˘יחו˙ [‰מ˙ור‚ם] ˙˘"‡ ע' מו)

‰‰ר‚˘‰ ‡חרי ‰˙פיל‰
ר' ‰לל מפ‡ריט˘ סיפר ל‡ברכים ‡ו„ו˙ "יחי„ו˙" ˘‰יי˙‰ לו ‡ˆל ‰"ˆמח ˆ„˜".

ב‡ו˙‰ "יחי„ו˙" ˘‡ל ר' ‰לל ‡˙ ‰רבי, מ‰ו ‰‰ב„ל בין ˙פיל˙ ˘ב˙ ל˙פיל˙ חול.

ו‡ילו  בעולם ‰יˆיר‰,  כמו  חול, ‰‰ר‚˘‰ ‡חרי ‰˙פיל‰ ‰י‡  ב˙פיל˙  לו  ענ‰  ו‰רבי 
ב˙פיל˙ ˘ב˙, ‰‰ר‚˘‰ ‡חר ‰˙פיל‰ ‰י‡ כמו בעולם ‰ברי‡‰.

עם ‰מענ‰ ‰ז‰ ˘ל ‰רבי, עב„ ר' ‰לל עם ‰‡ברכים ˘לו במ˘ך ˘נ˙ים. 

(ספר ‰˘יחו˙ [‰מ˙ור‚ם] ˙˘"‡ ע' מ„)



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

יוˆ‡ים מ‰מˆרים ו‚בולים.

סיפור  מˆרים":  ביˆי‡˙  "לספר  ‰˙˘וב‰  מ˘מעו˙   ˙‡ מ‰ר"˘,  ‰רבי  ‰סב‡,  למ„ 
‰ו‡ ‰רי מל˘ון ספירו˙ וב‰ירו˙, כלומר ˘‰˙פיל‰ ‰‡יר‰ לו בכל כ"„ ˘עו˙ ‰יום, ‰י‰ 

ז‰ כולו יום, ‰י‰ ז‰ ‡ור ‡מי˙י. 

בעל  ‰י‰  ‰ו‡  ˙פיל‰".  ‰בעל  "ˆ„ו˜  ˆ„ו˜  לר'  ˜ר‡   "˜„ˆ ‰"ˆמח  ‰רבי  כי  נˆיין, 
‰בי˙ על ‰˙פיל‰, ˘כן ‰˙פיל‰ ‰י˙‰ בעל˙ ‰בי˙ עליו. 

(ספר ‰˘יחו˙ [‰מ˙ור‚ם]  ˙˘"‡ ע' לב) 

˙מי„ ב‡מˆע ‰˙פיל‰
סע„ו  ל‡  ע„יין  ˘‡ם  ל˘ולחן,  מסביב  ל‰עומ„ים  ל‡מר  נ"ע]  [מו‰ריי"ˆ  ˘ליט"‡  ‡„מו"ר  (כ"˜ 

כ"˜  וענ‰  כבר ‡חר ‰˙פל‰,  ל˘‡ול ‡ם ‰ם  ו‡מר ‡ח„: ˆריכים  לסעו„‰.  לנט"י  ˘ילכו  יו"ט  סעו„˙ 

‡„מו"ר:)

ומי ‡וחז כבר ‡חרי ‰˙פל‰? חסי„ים ˘מלפנים ‰יו עו˘ים ˜מט בסי„ור, לסימן " ע„ 
כ‡ן ‰˙פלל˙י ‰יום". כמובן ˘‰י' ‚ומר ‡˙ כל ‰˙פל‰, ‡בל "ל‰˙פלל" ‰ו‡ ‰˙פלל ר˜ 

ע„ כ‡ן. למחר ‰י' מ˙פלל עו„ חל˜ מ‰סי„ור ו˘ם ‰י' עו˘‰ ‡˙ ‰˜מט. 

למחר לפני ‰˙פל‰ ‰י' מ˙בונן מ‰ פעל‰ בו ‰˙פיל‰ ˘ל ‡˙מול, כ‡בŒבטן ‡ו ˘ובע. 
‡ו˙ו  לועסים  ל‡  ˘‡ם  מ‡כל  ˘ע"„  יו„ע  ‰י'  ‰ו‡  מ˙פעל.  ‰חסי„  ‡ין  מכ‡בŒבטן  ‚ם 

כ„בעי ‰ו‡ ‚ורם כ‡ב בטן, ו‡עפ"כ ממ˘יכים ל‡כול. וכך ‰ו‡ ‚ם בעבו„‰.

‰חסי„ים בעבר מעולם ל‡ סיימו ‡˙ ‰˙פל‰ ("ָ‡ּפ‚ע„ַ‡ווענט"). ˙מי„ ‡חזו ב‡מˆע 
‰˙פל‰.

...(‡חר ‰סעו„‰ ‰זכיר כ"˜ ‡„מו"ר ˘ליט"‡ [מו‰ריי"ˆ נ"ע] עו„ ‰פעם ע"„ ˘חסי„י ˜מ‡י ע˘ו 

בכל יום ˜מט ב‰סי„ור. ˘‡ל ‡ח„ מ‰ י‰י‰ ב‡ם טרם ‰חלו ב˜מט ‰ר‡˘ון, וענ‰ כ"˜ ‡„מו"ר:)

בכל  עוב„  ‰ו‡   – [‰יˆר]  ‰"פי˜ח'ל"  ז‰ו  ‡ם  ז‰,   ˙‡ ‰˘ו‡ל  מי‰ו  ל„ע˙  ˆריכים 
ברוחו,  ליפול  ל‡ ˆריכים  מ˘פיל.  מרומם, ‡˙ ‰˘ני  ‰כלים ‰‡פ˘ריים. ‡˙ ‰‡ח„ ‰ו‡ 
לע˘ו˙  לעבו„‰, ˆריכים  מניע‰  ל‰יו˙  ברי‡ו˙ ˆריכ‰  מˆ„  ל‡  ˘נים - ‰ז˜נ‰,  מˆ„  ל‡ 

ולפעול ("טָ‡ן ‡ון ‡ויפטָ‡ן").

(ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"ט ע'  913)

זריע‰ מעבו„˙ ‰˙פיל‰
‰חסי„ ר' בער מ‡סייעוו ‰י‰ ˙למי„ ˘ל חסי„י ‰רבי ‰‡מˆעי - ר' ˘מו‡ל ור' ברוך 
˙מר'ס. ר' ˘מו‡ל ‰י‰ בעל לב ור' ברוך ‰י‰ בעל מוחין. ב"יחי„ו˙" ‰ר‡˘ונ‰ ˘ר' בער 

בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
עלŒ‡˙ר  במ˜ורי ‰„ברים (כפי ˘נסמנו  מוטב ˘יעיין  ‰בי‡ורים, 
‡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

  ‰וספ‰ . 
מתוך הספר 
„רכי ‰חסי„ו˙ - ענינים

לספר ביˆי‡˙ מˆרים
מ‰ם  ו˘מע  רבנו ‰ז˜ן  ˘ל  חסי„ים  ר‡‰  עו„  נ"ע,  מ‰ר"˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ‰סב‡, ‰ו„ 
מ˙למי„י ‰"ח„רים",  ל‡ ‰י‰  מ˜‡פוסט, ‰ו‡  ר' ˆ„ו˜  מ‰ם ‰י‰ ‰חסי„  סיפורים. ‡ח„ 

˘כן ע„ין ‰י‰ ‡ז ‡ברך ˆעיר, ‡ך י„ע כיˆ„ רוˆ‰ רבנו ‰ז˜ן ˘יר‡ו חסי„י חב"„.

"ˆ„ו˜  לו  ˜ר‡ו   ."˜„ˆ ‰"ˆמח  לרבי  ומ˜ו˘ר  ‰‡מˆעי  ‰רבי  ˘ל  חסי„  ‰י‰  ‰ו‡ 
‰מ˙פלל", ˘כן ‰י‰ מ‰מ‡ריכים ב˙פיל‰.

ור'  רוח.  וטחנ˙  מים  טחנ˙  י˘נ‰  רוח.  מטחינ˙  ל‰˙פרנס  בחר  מ˜‡פוסט  ˆ„ו˜  ר'  
בזמן ‰פנוי  ˘יוכל  כך  ב˘נ‰.  ח„˘ים  מספר  ר˜  עסו˜ים  ב‰  כי  רוח,  בטחנ˙  בחר  ˆ„ו˜ 

לעסו˜ ב˙ור‰ ועבו„‰.

עוב„˙,  ‡ינ‰  כ˘‰טחנ‰  ‰חורף,  ובח„˘י  ליוב‡וויט˘  לי„  ‰י˙‰  ˘לו  ‰רוח  טחנ˙ 
‰י‰ יו˘ב בליוב‡וויט˘, ב˙חיל‰ ‡ˆל ‰רבי ‰‡מˆעי ול‡חר מכן ‡ˆל ‰"ˆמח ˆ„˜".

כך  כל  מ‡ריך  ‰ו‡  מ„וע  מ˜‡פוסט,  ˆ„ו˜   ˙‡ פעם  ˘‡ל  מ‰ר"˘,  ‰רבי  ‰סב‡, 
ב˙פיל‰? 

ענ‰ לו ר' ˆ„ו˜: ‡ני מ˜יים מˆו˙ ע˘‰ מן ‰˙ור‰ "לספר ביˆי‡˙ מˆרים", ב˙פיל‰ 

פעולה נמשכת
כולו.  היום  כל  על  ורושם  חותם  להשאיר  צריכה  היום,  בראשית  התפילה  עבודת 

אודות  סיפורים  מקבץ  לאחריה.  דוקא  היא  התפלה  לפעולת  האמיתית  הבחינה 

המשכה של התפלה לאחרי סיום התפלה.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ז‰ ˘וב ("רע„ט מען ‡יבער") בעל פ‰ ב˜ול ובני‚ון, וכן ˆריך ל‰יו˙ ‚ם בלימו„ חסי„ו˙ 
‡˘ר כל ענין ‰נלמ„ ב‡יז‰ ˘ורו˙ ˆריכים לחזור עליו, ובסוף ‰פר˜ ˆריכים לחזור ˘וב 

("‡וסריי„ין") ‡˙ כל מ‰ ˘נ‡מר ב‰פר˜ ‰‰ו‡.

בטח בין חביריו ˘י׳ ב‰י˘יב‰ נמˆ‡ בעלי כ˘רון וחו˘ ˘יכולים ל‰בין ענין ˘כלי, כי 
מי ˘‰ו‡ בעל ˘כל וחו˘ ‰נ‰ כ‡˘ר ˘ומע ‡יז‰ ענין ˘ל חסי„ו˙ ב‰כרח ˘יומ˘ך לז‰, 

וכ‡˘ר ימˆ‡ ‡ח„ ‡ו ˘נים וילמו„ עמ‰ם ‡ז בעז‰״י ימˆ‡ו נח˙ וענ‚.

כמו ענין ‰ס˙כלו˙ ב‡יז‰ ˆיור נ‡‰ ‡˘ר מ‡ליו 
וממיל‡ י˙פעל על יופי ‰ˆיור ‰‰ו‡

ל˘מוע  במ˙ינו˙  ‰˙פל‰  ל‰יו˙  ˆריך  ‰חול  ימי  כל  כלל  ב„רך  ‰נ‰  ב˙פל‰  ‰ס„ר 
פי  על  ר˜  ‡פ˘ר  „ז‰  ר‡˘ונ‰  ובפר˘‰  „˜״˘  ר‡˘ון  בפסו˜  ולכוין  ‰מלו˙  פירו˘ 
‰˜„מ˙ ‰‰כנ‰ במ˜ˆ˙ עכ"פ בברכ˙ ˜רי‡˙ ˘מע, ˘י‰י' עכ"פ ‡יז‰ ‰˙עוררו˙ ל‡מיר˙ 

˘מע י˘ר‡ל.

‡מנם ב˘ב˙ ˆריכים ל‰˙פלל במ˙ינו˙ ˘ע‰ ‡רוכ‰ ל‰˙בונן ב‡יז‰ ענין ˘ל חסי„ו˙ 
נ‡‰ ‡˘ר  ב‡יז‰ ˆיור  ענין ‰ס˙כלו˙  כמו  ˘‰ו‡  במח˘ב‰,  עליו  ולחזור  במוחו,  ˘י˘נו 
מ‡ליו וממיל‡ י˙פעל על יופי ‰ˆיור ‰‰ו‡, ‰נ‰ כמו כן כל כך יח˘וב ב‰ענין ˘יו„עו, 
וי˙בונן בו ב‰עמ˜˙ „ע˙ו ויחזור וי˙בונן ע„ ‡˘ר מ‡ליו וממיל‡ ‰„ברי ‰˙פל‰ ˘‡ומר 
בברכ˙  רחמים  בב˜˘˙  ‡ו  „זמר‰  בפסו˜י  ו˘בח  ב˙‰ל‰  ‡ם  „לב‡,  מעומ˜‡  יוˆ‡ים 

˜״˘.

‡ין ˆריך ל‰ביט ול‰˙ח˘ב עם ˘ום מניע‰ ועיכוב בעולם כלל, וי˙נ‰‚ ב‰נ‰‚˙ו ז‡˙ 
ללמו„ בכל יום ויום ˘ע‰ ˜בוע‰ „ברי חסי„ו˙, וי˙פלל במ˙ינו˙ ויעסו˜ בלימו„ ‰˙ור‰ 

ב‰˙מ„‰, ו‰˘י״˙ י‰י׳ בעזרו ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙.

י˘˙„ל לע˙ים ˜רובו˙ ל‰˙ר‡ו˙ עם ‰ר‰״‚ ‰ר˘״ז ˘י׳ [‰בלין] ועם ‰ר‰״‚ ‰ר״‡ ˘י' 
ולו  ל‰ם  זמן ‰מוכ˘ר  ול˜בוע ‡יז‰  עי‰"˜)]  בירו˘לים  ˙ור˙ ‡מ˙  מי˘יב˙  (˘ני‰ם   ,ıימחובי˘]

ללמו„ ‡יז‰ מ‡מר ו‰עי˜ר ל˘מוע „ברי ‰˙עוררו˙, וכל מ‰ ˘י˘מע מ‰ם יחזור עלי‰ם 
ומעכב  מונע  כל  מ‡˙ו  יסיר  בלבבו, ‰˘י״˙  ויו˜בע  במוחו  יוח˜˜  ע„ ‡˘ר  פעמים  כמ‰ 

מלימו„ „ברי חסי„ו˙ ומ‰˙פל‰ במ˙ינו˙ וי‰י׳ בעזרו ל˘˜ו„ ב˙ור‰ ויר‡˙ ˘מים.

ו˘‡ל˙ו ב„בר לבי˘˙ זופעˆע יכול למל‡ו˙ חפˆם בז‰.

ב‰י˘יב‰.  ˘לו  ˘י׳  ‰חברים  ומ‰ו˙  ובחסי„ו˙,  בנ‚ל‰  ב‰ו‰  למו„ו  ‰ו‡  מ‰  יו„יע 
ו‡יך ‰ו‡ ‰ס„ר ‡ˆלו ב„בר ˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מיט‰, וב„ברי מ˜ו‰ ‡יך נו‰‚ים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˘כ ו‡ילך) 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
בין „ברו˙ ומ˘פטים לברי˙ ומזבח

מ„וע ל‡ נזכרו לוחו˙ ‰ברי˙ בפר˘˙נו? / מ„וע נ‡מר סיפור ‰' סיון ר˜ בפר˘˙ מ˘פטים? 
/ בי‡ור ‰טעם לס„ר ‰סיפורים בכ˙וב ˘‰רב‰ פרטים ‡ו„ו˙ ‰נע˘‰ ˜ו„ם ע˘ר˙ ‰„ברו˙ 

נזכרו ר˜ בפ' מ˘פטים

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 153 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע נע˘ו ‰"˘מים" כ"מˆע על ‰מיט‰"? / מ„וע ל‡ בער ‰‰ר?

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טוענים ל‡„ם מלמעל‰: "‡י' ‡ל˜יך" במ˘ך "כל ‰יום"?

ע˘ר˙ ‰„ברו˙ – בע˘ר‰ מ‡מרו˙ / ‰‰ר‚˘ ˘ב˘ע˙ ‰˙פיל‰ ˆריך ל‰יו˙ נמ˘ך כל ‰יום 
/ ‰סיב‰ ˘‡ין ל‡„ם חיו˙ ב˙פיל‰ ו‡ינו מˆליח בלימו„ו / ל‰מ˘יך ‡˙ "‰ „ברים ‰‡ל‰" 

– ב"ל‡מר"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 148 ו‡ילך. ˙ור˙ מנחם ח"ז עמ' 249 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
בין פר˜ י"ט פסו˜ כ' לפר˜ כ' פסו˜ י"ט / כבו„ חבירך – "˘‰ו‡ ב„מו˙ יוˆרך"

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
בענין "ע˜ימ˙ ˘פ˙יו ‰וי מע˘‰"

יפלפל ב˘יט˙ ‰˙וס' ב„ברי ר' יוחנן „„יבור ח˘יב מע˘‰ מ˘ום „‡˙עבי„ מע˘‰ על י„ו, 
˙וכן ‚זיר˙  יב‡ר ‰יטב  עפ"ז  מע˘‰ /  בו  ˘‡ין  ל‡ו  ב‚„ר  זוממי ן ‰וו  ע„ים  ‡מ‡י ‡עפ"כ 

חכמים ל˘בו˙ ב˘ב˙ ‡ף מ„יבור חולין

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 80 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כביס˙ ‰נ˘מ‰ | וכבסו ˘מלו˙ם (יט, י)

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
‡ופן לימו„ ‰חסי„ו˙ ו‰˙פל‰

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

בין דברות ומשפטים 
לברית ומזבח

מדוע לא נזכרו לוחות הברית בפרשתנו? / מדוע נאמר סיפור ה' סיון רק 
בפרשת משפטים? / ביאור הטעם לסדר הסיפורים בכתוב שהרבה פרטים 

אודות הנעשה קודם עשרת הדברות נזכרו רק בפ' משפטים

חל˜ ‚„ול מפר˘˙ ‰˘בוע ˙ופס˙ ‰פר˘‰ „מ˙ן ˙ור‰. 

‰כ˙וב מ˙חיל ומספר (יט, ‡): "בחו„˘ ‰˘לי˘י לˆ‡˙ בני י˘ר‡ל מ‡רı מˆרים, ביום 
על  מסופר  מכן  ל‡חר  ר˘"י);  (כפירו˘  סיון  חו„˘  ר‡˘  ו‰יינו   – סיני"  מ„בר  ב‡ו  ‰ז‰ 
לו  ˘‡מר  מ‰  ועל  יט, ‚)  (פר˘"י  סיון  ב'  ביום ‰˘ני –  ˘‰י˙‰  סיני  ל‰ר  מ˘‰  ˘ל  עליי˙ו 
ביום  וכן  מ˘‰,  על‰  ˘וב  ח)  יט,  (פר˘"י  סיון   '‚ ביום ‰מחר˙,  י˘ר‡ל;  לבני  לומר  ‰' ‡ז 
˘למחר˙ו, „' סיון (פר˘"י יט, ט) ו‡ז ‡מר לו ‰': "לך ‡ל ‰עם ו˜„˘˙ם ‰יום ומחר וכבסו 
˘מלו˙ם,  ו‰יו נכונים ליום ‰˘לי˘י כי ביום ‰˘לי˘י יר„ ‰' לעיני כל ‰עם על ‰ר סיני" 
ו'  וביום   – עˆמם   ˙‡ ‰עם  יכינו  ומחר")  ("‰יום  סיון  ו‰'   '„ ˘בימים  ו‰יינו,  י-י‡),  (יט, 
סיון י‰י' ‰מעמ„ ‰‚„ול ˘ל מ˙ן ˙ור‰, וכמו ˘ממ˘יך ‰כ˙וב ומספר ב‡ריכו˙ כיˆ„ ‰י' 

בפועל: "וי‰י ביום ‰˘לי˘י ב‰יו˙ ‰בו˜ר וי‰י ˜ולו˙ ובר˜ים ו‚ו'" (יט, טז ו‡ילך). 

ע„ כ‡ן ‰ו‡ מ‰לך ימי ‰‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰ כפי ˘מפור˘ בכ˙וב; ‡מנם בפירו˘ ר˘"י 
˘לם  מ‡ורע  עו„  ˙ור‰, ‰י'  מ˙ן  ערב  סיון,   '‰ ˘ביום   – ו‰ו‡  חי„ו˘,  מוˆ‡ים ‡נו „בר 
ומ˘‰  ˘למים,  וזבחו  עולו˙  ‰עלו  מזבח,  בנ‰  מ˘‰  מ˘פטים:  פ'  בסוף  מסופר  ˘עליו 
‰יז‰ מ‰„ם על ‰עם וכו' ו‡מר ל‰ם "‰נ‰ „ם ‰ברי˙ ‡˘ר כר˙ ‰' עמכם ו‚ו'" (כ„, ח). 

ו‰יינו, ˘ל‡חר ˘בפר˘˙נו מסיים ‰כ˙וב לספר ‡ו„ו˙ מעמ„ ‰ר סיני ˘בו' סיון – ‰רי 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

כ

אופן לימוד החסידות והתפלה
להתבונן באיזה ענין של חסידות שישנו במוחו, ולחזור עליו במחשבה, 
שהוא כמו ענין הסתכלות באיזה ציור נאה אשר מאליו וממילא יתפעל 

על יופי הציור ההוא, הנה כמו כן כל כך יחשוב בהענין שיודעו, ויתבונן 
בו בהעמקת דעתו ויחזור ויתבונן עד אשר מאליו וממילא הדברי התפלה 

שאומר יוצאים מעומקא דלבא

מי ˘‰ו‡ בעל ˘כל וחו˘ ‰נ‰ כ‡˘ר ˘ומע ‡יז‰ 
ענין ˘ל חסי„ו˙ ב‰כרח ˘יומ˘ך לז‰

למ„  ו‡ח״כ  ˘י׳  מ˙למי„נו  חינוכו ˜יבל ‡ˆל ‡ח„  כי  במכ˙בו  ל˜רו‡ ‰‡מור  נ‰ני˙י 
במ˙ינו˙  ו˙פל‰  ‰חסי„ו˙  בלימו„  ‰˙˘ו˜‰  ‡ˆלו  ונח˜˜  יˆ״ו  ‡מ˙  ˙ור˙  בי˘יב˙ 

ומב˜˘ ס„ר בז‰.

‡ינני יו„ע ע„ כמ‰ ‰ו‡ מ„˙ י„יע˙ו בלימו„ ‰חסי„ו˙, ‰‡ם יכול ‰ו‡ ללמו„ לעˆמו, 
ב‰˜ונטרסים  בכל ‡ופן ‰נ‰ ‰מ‡מרים ‰נ„פסים  עליו, ‡בל  יכב„  בעˆמו  ˘‰לימו„  ‡ו 

˘י˘ ב‰ם מ‡מרים ˜לים בו„‡י ביכול˙ו ללמו„ לעˆמו.

˘מסבירים  מ‰  „ז‰  לזול˙ו,  ל‰סביר  לו  ˘יוˆרך  ללמו„  מי  עם  חבר  לו  ˘י‰י׳  וטוב 
מועיל ˘‰ענין י‰י׳ מובן יו˙ר, „בז‰ ˘מסבירים לזול˙ו ומ„ברים ב‰ענין ‰נ‰ ‡ז מ˙יי˘ב 

‰ענין במוח ולב.

עליו ("‡ויסריי„ין"),  לחזור   - ענינ‡  וסלי˜  ˘ורו˙  לימו„ ‡יז‰  ונחוı ‰ו‡ ‡˘ר ‡חר 
כמו ב‰לימו„ „נ‚ל‰ בלימו„ ‡יז‰ סו‚י‡ ‡˘ר כל ענין ‰עול‰ בכמ‰ ˘ורו˙ מ„ברים על 

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה'ה' עבעבודודתת בבענעניניניי וומכמכתבתביםים ששיחיחותות



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

בעל ‰מכבס‰ מכניס ‡˙ ‰ב‚„ לכלי ‡ו למכונ‰, ˘ם י˘ טמפרטור‰ חמ‰ ‡ו לו‰ט˙, 
מים חמים, וכן כימי˜לים ˘ונים ‡ו סבון, ˘כל ז‰ מסיר ‡˙ ‰‡ב˜ ו‡˙ ‰כ˙מים, ו‡חר 
ללבו˘ ‡˙  ˘וב  מכב˘, ‡ו-‡ז ‡פ˘ר  מ˘‡ ‡ו  עלי‰ם  ˘מניחים  ע"י  מ‚‰ˆים ‡ו˙ם  כך 

‰ב‚„. 

נ˘מ˙ו, ‰ן ‡י˘ ‰ן  לי‰ו„י ‡˙  נו˙ן  כ‡˘ר ‰˜ב"‰  י‰ו„י˙.  נ˘מ‰  עם  ‡ו˙ו „בר ‰ו‡ 
יום  כל  ˘‡נו ‡ומרים  כפי  לכל ‡ח„,  ומ˙‡ימ‰  מ‚ו‰ˆ˙  נ˜י',  ז‰‰, ‰נ˘מ‰  ב‡ופן   ‰˘‡

בברכו˙ ‰˘חר: נ˘מ‰ ˘נ˙˙ בי ט‰ור‰ ‰י‡. 

‡ך במ˘ך ‰זמן, כיון ˘מ˘˙מ˘ים ב‰ ‚ם לעניני ‰עולם, ‰י‡ מ˙˜מט˙ כ˘מ˘˙מ˘ים 
ב‰ ל‡ למ‰ ˘‰˜ב"‰ רוˆ‰, וי˙כן ˘נ„ב˜ ב‰ ‡ב˜ ‡ו כ˙מים, כ˘ל‡ עו˘ים ח"ו מˆו‰ 

˘ˆריך לע˘ו˙, ‡ו ˘ח"ו עוברים עביר‰ ˘‡סור לע˘ו˙. 

̇ ור‰ מ‚‰ı ‡˙ ‰נ˘מ‰  ‰מ˘‡ ˘ל 
‰נ˘מ‰  לנ˜יון  ‰˙˜ו‰   ˙‡ י‡ב„ו  ל‡  ח"ו  כן,  פי  על  ˘‡ף  ‰˙ור‰,  ‡ו˙נו  מלמ„˙ 
"חמ‰",  לטמפרטור‰  ‡ו˙‰  ל‰כניס  י˘  ‡ל‡  ‰י‰ו„יים.  ‰‡נו˘יים  לחיים  ו‰˙‡מ˙‰ 
כלומר "לחמם" ‡ו˙‰ בחום ‰˙ור‰ ומˆוו˙, ˘"˙˙ב˘ל" בז‰ ו˙‰י' ל‰ בז‰ חיו˙. ‰חום 
ני˙ן  ז‰   ˙‡˘ ˘ב˜„ו˘‰,  ‰„ברים  לכל  ו„בי˜ו˙  לחלוחי˙  ל‰  ˘˙‰י'  לח,  ל‰יו˙  ˆריך 
לבבי,  לימו„  וע"י  לבך;  כמים  ˘פכי  נ‡מר:  כך  ˘על  לבבי˙,  ˙פיל‰  ע"י  בעˆמו  לפעול 

כמו ˘כ˙וב: ‰וי כל ˆמ‡ לכו למים, ‡ין מים ‡ל‡ ˙ור‰. 

‡חרו˙,  ומˆוו˙  כ˘רו˙  ל˘מור   ,‰˜„ˆ ל˙˙  ˘ונים:  „ברים  ולערב  ל‰וסיף  י˘  לכך 
‡ף  ˙ור‰,  ˘ל  מ˘‡  עלי'  מניחים  ו‡ם  לחלוטין.  נ˜י'  ונע˘י˙  חוזר˙  ‰נ˘מ‰  ז‰  ˘ע"י 
˘נ„מ‰ ˘ז‰ נטל, ‰רי ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו פו‚ע ב„בר, ‡ל‡ מ‚‰ı ‡ו˙ו, כל „בר במ˜ומו, 
בˆור˙ו ו˙בני˙ו ‰מ˙‡ימ‰. כלומר, ˘ע"י ˙ור‰ ומˆוו˙ ‰נ˘מ‰ נע˘י˙ מ‰ ˘‰י‡ ˆריכ‰ 

ל‰יו˙. 

נח˙  לכם ‰רב‰  ˘י‰י'  ˙חי',  ולזו‚˙ו  לו  טובו˙  ו˘נים  ימים  ל‡ריכו˙  בברכ‰  ‡סיים 
י‰ו„י מכל יל„יכם ˘יחיו.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˘ל„ – ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‡ עמ' 211 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

בפ' מ˘פטים ‰ו‡ חוזר ומ˙‡ר ‡˙ מ‰ ˘‰י' ˜ו„ם לכן, ב‰' סיון! ובל˘ון ר˘"י (פר˘˙נו 
יט, י‡): "בחמי˘י בנ‰ מ˘‰ ‡˙ ‰מזבח ˙ח˙ ‰‰ר, ו˘˙ים ע˘ר‰ מˆב‰, כל ‰ענין ‰‡מור 

בפר˘˙ ו‡ל‰ ‰מ˘פטים – ו‡ין מו˜„ם ומ‡וחר ב˙ור‰".

לפ'  ו"„ח‰" ‡ו˙ו  ז‰  סיפור  על  בפר˘˙נו  מ„וע "„יל‚" ‰כ˙וב  בי‡ור:  ו‰„בר ˆריך 
ס"ל  ועו„)  ‡ברבנ‡ל.  רמב"ן.  ר˘ב"ם.  (ר‡ב"ע.  ‰מ˜ר‡  מפ˘טני  ‰רב‰  ו‡כן,   – מ˘פטים?! 
סיון,  ב‰'  (ל‡  ל„ע˙ם  ‰י'  מ˘פטים  בפ'  ˘מסופר  ומ‰  כס„רן,  ‰פר˘יו˙  ללמו„  ˘י˘ 
‡ל‡) ל‡חר מ˙ן ˙ור‰; ‡ך ל˘יט˙ ר˘"י ‰מ‡ורע ˘ם ‰י' ב‰' סיון, וטעמ‡ בעי: מ„וע 

ל‡ ‰בי‡ו ‰כ˙וב במ˜ום ‰מ˙‡ים לו, לפני מעמ„ ‰ר סיני ˘בפר˘˙נו?   

[ור‡‰ ‡ברבנ‡ל ˘כ˙ב על ˘יט˙ ר˘"י: "פ˘ט ‰כ˙ובים וס„רם ל‡ יסבול ‰„ע˙ ‰ז‰". ו‰רמב"ן כ˙ב 

על ז‰: "‡ין ‰פר˘יו˙ ב‡ו˙ כס„רן ול‡ כמ˘מען כלל"]. 

ב. ‰˜ו˘י‡ ‚„ול‰ עו„ יו˙ר: 

ו„ינים  ‰לכו˙  ‡לו  מ˘פטים  פר˘˙  ˘ל  ‰ר‡˘ון  ‰חל˜  יח),  ל‡,   ‡˘˙) ר˘"י  ל„ע˙   
˘‡מר ‰˜ב"‰ למ˘‰ כ‡˘ר על‰ ל‰ר סיני ל‡חר מ˙ן ˙ור‰ ו‰י' ˘ם ‡רבעים יום – ע„ 
יח,  י˙רו  (פר˘"י  יום ‰כפורים  ל‡חר  ר˜  לי˘ר‡ל  [ומ˘‰ ‡מר "מ˘פטים" ‡ל‰  ˙מוז  י"ז 

י‚)].  

ומע˙‰ נמˆ‡, ˘‰סיפור על כרי˙˙ ‰ברי˙ ˘ב‰' סיון – בסוף פר˘˙ מ˘פטים - כ˙וב 
ל‚מרי ˘ל‡ במ˜ומו: ל‡ זו בלב„ ˘‰ו‡ ב‡ ל‡חר ‰סיפור על מ˙ן ˙ור‰ (ב˘ע‰ ˘‰ו‡ 
˙ור‰;  מ˙ן  לסיפור  סמוך  ל‡  בכלל  – ‰ו‡  מזו  י˙יר‰  ˙ור‰), ‡ל‡  למ˙ן  ‰כנ‰  מ˘מ˘ 
‰כ˙וב מ˜„ים לפניו עו„ ריבוי מ˘פטים ו„ינים ˘‡מר ‰˜ב"‰ ב‡רבעים ‰ימים ˘ל‡חר 
מ˙ן ˙ור‰, ע„ י"ז ˙מוז, ור˜ ‡ז חוזר לספר על מ‰ ˘‰י' כ‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰, ב‰' סיון! 

‚. ובי‡ור ‰ענין: 

במ˙ן ˙ור‰ נפעלו ˘ני ענינים כלליים: 

‡) ‰˜ב"‰ נ˙ן ˙ור‰ – מˆוו˙ ו‰לכו˙ – לבני י˘ר‡ל. 

למ˘‰  ˘‡מר ‰˜ב"‰  וכמו  ˘ל "עב„ים",  ב‡ופן  עם ‰˜ב"‰  י˘ר‡ל ‰˙חברו  בני  ב) 
עו„ במˆרים: "˙עב„ון ‡˙ ‰‡ל˜ים על ‰‰ר ‰ז‰" (˘מו˙ ‚, יב).

ו˘ני ענינים ‡לו ‰ם ˘‡מר ‰˜ב"‰ בב' סיון, כמסופר בפר˘˙נו (יט, ‚-‰): "כ‰ ˙‡מר 
לבי˙ יע˜ב ו˙‚י„ לבני י˘ר‡ל. ‡˙ם ר‡י˙ם ‡˘ר ע˘י˙י למˆרים, ו‡˘‡ ‡˙כם על כנפי 
ברי˙י,  ו˘מר˙ם ‡˙  (ב)  ב˜ולי  ‡ם ˘מוע ˙˘מעו   (‡) וע˙‰  ו‡בי‡ ‡˙כם ‡לי.  נ˘רים 

ו‰יי˙ם לי ס‚ול‰ ו‚ו'"; 

˘‡לו ‰ם ˘ני ‰ענינים ‰נ"ל: (‡) "˘מוע ˙˘מעו ב˜ולי" – ˜יום ‰מˆוו˙ ו‰‰לכו˙; 
"ברי˙"  ˘ל  ב‡ופן  ‰˜ב"‰  עם  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ‰חיבור   – ברי˙י"   ˙‡ "ו˘מר˙ם  (ב) 
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ו"˘עבו„".     

על  ‰כ˙וב  מ„בר  מ˙חיל‰  ˙ור‰:  מ˙ן  ˘ל  ז‰  בענין  ‰פר˘יו˙  בס„ר  ‰בי‡ור  וז‰ו 
‰ענין ‰‡', ור˜ ל‡חר ˘מסיים בו – ‡ז ממ˘יך בענין ‰ב', כ„ל˜מן. 

„. בפר˘˙נו מ„בר ‰כ˙וב על מ‰ ˘˘ייך ל‰ענין ‰‡' ˘במ˙ן ˙ור‰ – נ˙ינ˙ מˆוו˙ 
ו„יני ‰˙ור‰: 

‰מˆוו˙ ˘נ˙ן ‰˜ב"‰ כ‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰ – מˆו˙ פרי˘‰ ו‰‚בל‰; מ˙ן ˙ור‰ – ע˘ר˙ 
‰„ברו˙; ובסוף ‰ס„ר‰ ב‡ים עו„ „ברים ˘‡מר ‰˜ב"‰ כ‰מ˘ך י˘ר למ˙ן ˙ור‰ (כ, יט 
ו‡ילך): "‡˙ם ר‡י˙ם כי מן ‰˘מים „בר˙י עמכם, ל‡ ˙ע˘ון ‡˙י, ‡ל˜י כסף ו‡ל˜י ז‰ב 

ל‡ ˙ע˘ו לכם ו‚ו'". 

ומב‡ר  מ˘פטים,  פ'  בס„ר‰ ‰ב‡‰,  ממ˘יך ‰כ˙וב  ז‰,  בענין  ל‰˘לים ‰יריע‰  וכ„י 
‡˙ מ˘פטי ו„יני ‰˙ור‰ ˘‡מר ‰˜ב"‰ ב‰‡רבעים יום ˘ב‡ו כ‰מ˘ך למ˙ן ˙ור‰.  

ול‡חר ˘מסיים ‰כ˙וב ל„בר על ‰ענין ‰‡' - נ˙ינ˙ מˆוו˙ ו„יני ‰˙ור‰ מˆ„ ‰˜ב"‰, 
‰ו‡ מ˙חיל לספר על ‰ענין ‰ב' – ‰חיבור ˘ל י˘ר‡ל עם ‰˜ב"‰, ˘ז‰ו ‰סיפור (˘בס"פ 

מ˘פטים) ‡ו„ו˙ מ‰ ˘‰י' ב‰' סיון: 

"נע˘‰  ו‡מרו  ˜יבלו  ו‰עם  ‰עם  לפני  ‡ו˙ו  ו˜ר‡  ‰ברי˙"  "ספר   ˙‡ כ˙ב  מ˘‰ 
ונ˘מע" (כ„, ז); וכן בנ‰ מזבח ˘‰˜ריבו עליו ˜רבנו˙, ומ‰„ם ל˜ח מ˘‰ וזר˜ על ‰עם 

ו‡מר ל‰ם: "‰נ‰ „ם ‰ברי˙ ‡˘ר כר˙ ‰' עמכם על כל ‰„ברים ‰‡ל‰" (כ„, ח).   

‰. לפי „רכנו י˙ב‡ר בפ˘טו˙ ‚ם ז‰ ˘כל ‰ענין „"˘ני לוחו˙ ‰ברי˙" – ˘ב‰ן נח˜˜ו 
ע˘ר˙ ‰„ברו˙ - ‡ינו מופיע כלל ב‰ס„ר‰ כ‡ן (ב‰מ˘ך ל‡מיר˙ ע˘ר˙ ‰„ברו˙), ‡ל‡ 
ר˜ בסוף פ' מ˘פטים (˘˘ם נ‡מר "וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰ על‰ ‡לי ‰‰ר‰ ו‰י' ˘ם ו‡˙נ‰ 

לך ‡˙ לוחו˙ ‰‡בן ו‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ ‡˘ר כ˙ב˙י ל‰ורו˙ם" (כ„, יב)): 

˘ילמ„ו  ‡ינ‰  ב‰ם  ‰מטר‰  כלומר:  ˘ב‰ם,  ב‰˙וכן  ‡ינו  ‰לוחו˙  בנ˙ינ˙  ‰חי„ו˘ 
מ˙וכם, ‡ל‡ לוחו˙ ‡לו ב‡ו כ‡ו˙ וכ‰וכח‰ על ‰˜˘ר ו‰חיבור ˘ל י˘ר‡ל עם ‰˜ב"‰ 
ועו„), "לוחו˙ ‰ברי˙"  כט.  ל„,  טו.  לב,  יח.  ל‡,   ‡˘˙ ובל˘ון ‰כ˙וב: "לוחו˙ ‰ע„ו˙" (פ'   –
ו„יני  מˆוו˙  על  (בעי˜ר)  מ„ובר  ˘כ‡ן  י˙רו,  בפ'  מ˜ומם  ‡ין  ולכן  ועו„);  ט.  ט,  (ע˜ב 

‰˙ור‰, ‡ל‡ ר˜ בסוף פ' מ˘פטים ב‰מ˘ך ל‰פר˘‰ ‰מ„בר˙ ‡ו„ו˙ ‰כרי˙˙ ברי˙ בין 
ע˘ר˙  ‰ברי˙  "„ברי  נכ˙בו  ˘ב‰ם  ‰לוחו˙  ענין  ב‡  לז‰  ˘ב‰מ˘ך   – וי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰ 

‰„ברים" (˙˘‡ ל„, כח). 

יח

כביסת הנשמה
  וכבסו ˘מלו˙ם (יט, י) .

 ‰נ˘מ‰ מ˙˜מט˙ במ˘ך ‰זמן
ימים  י‡ריכו  ˘˙חי'  וזו‚˙ו  ˘‰ו‡  ˘ני˙  ברכ˙י  ל‰ביע  רˆוני  ‡ˆלי  לבי˜ורו  ב˜˘ר 

ו˘נים טובו˙. 

מ˙וך  ‡ו˙ן,  ממל‡ים  כ‡˘ר  י‰ו„ים  ‡ˆל  מ˘מען  ב‡מ˙,  וטובו˙  ‡רוכו˙  ˘נים 
מנוח˙ ‰נפ˘ ומנוח˙ ‰‚וף, בפעולו˙ טובו˙; „‰יינו כ‡˘ר ממל‡ים ‡˙ ‰ימים ו‰˘נים 
˘לו˘˙ ‰‡‰בו˙,  בפועל ‡˙  במע˘ים  ומˆוו˙, ‰מבט‡ים  ב˙ור‰  בפעולו˙ ‰˜˘ורו˙ 
בבי˙  וברכ‰ ‰ן  מבי‡ים ‰ˆלח‰  כ‡לו  חיים  י˘ר‡ל.  ו‡‰ב˙  ‰', ‡‰ב˙ ‰˙ור‰  ‡‰ב˙ 

‰פרטי, ו‰ן בבי˙ם ˘ל ‰יל„ים ו‰נכ„ים ˘י'. 

לפי מ‰ ˘‡מר˙י לו בעל-פ‰, כ"˜ מורי וחמי ‡„מו"ר זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע מסר 
פעמים רבו˙ פ˙‚ם ˘ל ‰בעל ˘ם טוב, ˘מכל „בר ˘י‰ו„י רו‡‰ ‡ו ˘ומע, עליו ללמו„ 
מוסר ‰˘כל ‡יך לעבו„ ‡˙ ‰'. מובן מ‡ליו ˘‚ם מעיסו˜ ˙מי„י [˘ל מ˜בל ‰מכ˙ב. ‰מו"ל] 

י˘ ללמו„. 

כביס‰ ‡ו ב‚„ לפני לבי˘˙ו ‰ו‡ נ˜י לחלוטין ומ‚ו‰ı למ˘עי, ו‰כל נמˆ‡ במ˜ום 
‡ו  מ‡וב˜  ‡ו  מ˜ומט,  נ‰י'  ז‰  ‰רי  זמן,  במ˘ך  ‡ו˙ו  לוב˘ים  כ‡˘ר  ‡בל  ‰מ˙‡ים. 
למכבס‰ ‡ו  מוסרים ‡ו˙ו  כז‰, ‡ל‡  ב‚„  כביס‰ ‡ו  לזרו˜  ל‡ ˆריך  מוכ˙ם. ‡עפ"כ, 

לני˜וי יב˘. 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי
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ממע˘‰  ˘בי˙‰  בין  ‰חילו˜  לב‡ר  כ˙ב 
˘ל‡  מ„יבור  ל˘בי˙‰  מן ‰˙ור‰  „נ‡סר‰ 
˜עבי„  מעל‰  ˘ל  „יבור  ר˜  כי  נ‡סר‰, 
˘ב˙  ולכן  ונבר‡ו,  ˆיו‰  ‰ו‡  כי  מע˘‰, 
מ˘‡"כ  מע˘‰,  כמו  „‰וי  ‰˜ב"‰  ממנו 
„יבורו ˘ל ‡„ם ˘‡ין מ˙‰ו‰ ממנו מ‡ומ‰ 
‡סרו‰ו  „מ"מ  ‡ל‡  מע˘‰,  ח˘יב  ל‡ 
‰„יבור  מן  ‰˜ב"‰  ˘ב˙  סו"ס  כי  חכמים 
ולכ‡ור‰  מ„יבור.  ל˘בו˙  וכן ˆריך ‰‡„ם 
מ˜ום  מ‰  בי‡ור,  „ור˘  ‰„ברים  סוף 
ל‡סור „יבור ˘ל ‡„ם מ˘ום ˘בי˙˙ „יבור 
‰˜ב"‰ ‡חר ˘ל‡ ˜רב ז‰ ‡ל ז‰ כלל ו‡ין 
„מיון ביני‰ם כנ"ל. ולפמ˘נ"˙ עול‰ יפ‰, 
‰וי  „ל‡  ‡ף  ‡„ם,  ˘ל  „יבור  ‚ם  סו"ס  כי 
בינו  ו‰˘˙וו˙  י˘ ‡יז‰ „מיון  מע˘‰, ‰רי 
„‰לכ˙‡  במילי  ˘י˙כן  ע„  ‰מע˘‰,  לבין 
˘‰„יבור  ביני‰ם,  וחיבור  ˆירוף  ˘ל  ‚„ר 
ממנו,  ‰נמ˘ך  ‰מע˘‰  ˘ל  ל‚ורם  ח˘יב 
מ‡חר  ל‡סור  לחכמים  מ˜ום  ול‰כי  כנ"ל, 
˘י˘ ‡יז‰ ˆ„ ‰˘˙וו˙. פירו˘, „עי˜ר‰ ˘ל 
ימים   ˙˘˘ "כי  מ˘ום  ב˘ב˙ ‰ו‡  ˘בי˙‰ 
˘בי˙‰  ˘ב˙",  ‰˘ביעי  וביום  ‚ו'  ע˘‰ 
ממע˘‰, ול‰כי מ„‡וריי˙‡ ל‡ נ‡סר ‡ל‡ 
ב‚„ר  (˘‡ינו  ‡„ם  ˘ל  „יבור  ול‡  מע˘‰ 
חכמים  ˘‡סרו  ‡ל‡  ממ˘),  מע˘‰  עו˘‰ 
כ„רך  למע˘‰,  ‚ורם  ב‚„ר  „‰וי  „יבור  ‚ם 
„בר  ‚ם  ל‡סור  מ˜ום  בכל  חכמים  ‡יסורי 

‰„ומ‰ ל‡יסורי ˙ור‰, ו˜"ל. 

ל˘בו˙  ר˜  ‡ינ‰  חכמים  ˘‚זיר˙  ו‡ף 
מע˘‰, ‡ל‡  לי„י  ומכריח  ‰מבי‡  מ„יבור 
ולכ‡ור‰  וחול,  מל‡כ‰  בעניני  „יבור  כל 
 „ˆ בו  ‡ין  למע˘‰  ‚ורם  ˘‡ינו  „יבור 
ולכ‡ור‰  מעל‰,  ˘ל  ל„יבור  כלל  ‰˘˙וו˙ 
זו ‡ינ‰  כ‰'",  ע"ז "˘בו˙  לומר  ˘ייך  ‡ין 
מˆ„  ‰„יבור  עˆם  סוף  סוף  כי  ˜ו˘י‡, 
ל‚„ר  ‰˜רוב  „בר  ‰ו‡  כ˘לעˆמו  מ‰ו˙ו 
וחיˆוני  ‚˘מי  ‰ו‡  ˘‚ם  כנ"ל  ‰מע˘‰, 
פועל  ˘‡ינו  ‰יכ‡  ‡ף  ול‰כי  כמע˘‰, 
„בר  ‰ו‡  במ‰ו˙ו  ‰רי   – ‡חריו  מע˘‰ 
˘ב‡פ˘רו˙ו ל‰˙חבר ‡ל ‰מע˘‰ ול‰יו˙ 
וכ„‡˘כחן  לו,  ו‰˙חל‰  ‚ורם  ב‚„ר 
‚בי  מ˘נ‰  ‰מ‚י„  ˘ב˘יט˙  ‰נ"ל  בחילו˜ 
˘‰ו‡  „יבור  „‡ף  מע˘‰,  בו  ˘י˘  ל‡ו 
מ‡חר  ‰נ‰  למע˘‰,  כ‡ן  ‚רם  ל‡  עˆמו 
ו‰ו‡  מע˘‰"   ˙ˆ˜" ‰ו‡  בכלל  ˘„יבור 
"י˘  ב‚„ר  ‰וי  ˘פיר  מע˘‰,  ל‚רום  ב‚„ר 
בו מע˘‰" (מ˘‡"כ מח˘ב‰ ˘‡ינ‰ ב‚„ר 
בו  ˘י˘  "ל‡ו  ל‰ח˘יב‰  ו‡"‡  כלל,  ז‰ 
י˘  ז‰  לעניננו „מˆ„  ו‰ו‡ ‰„ין  מע˘‰"), 
˜ˆ˙ ‰˘˙וו˙ ב„יבור בכלל למע˘‰ ו˘פיר 
בל˜ו"˘  ועיי"ע  כ‰'".  "˘בו˙  עליו  י"ל 
„‡˘כחן  ‰טעם  בי‡ור   ,‚ ב˘לח  חי"‡ 
ממח˘ב‰  ‡ף  ל˘בו˙  חסי„ו˙  „מי„˙  נמי 

בענין מל‡כ‰. ו‡כ"מ.

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

ולכן  מ‰‰ר,  נפר„  בל˙י  כחל˜  ˘ל ‰‰ר,  ל׳מˆע׳ 
וע„  עˆמ ו,  ‰‰ר  על  ‚ם  ‰י˙‰  ‰˘כינ‰  ˜„ו˘˙ 

˘‚ם ‰ו‡ נע˘‰ ˜„ו˘.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 224 ו‡ילך)

מדוע לא בער ההר?
ויר„ ‰' על ‰ר סיני
יכול יר„ עליו ממ˘ ˙"ל כי מן ‰˘מים „בר˙י עמכם. 
מלמ„ ˘‰רכין ˘מים ‰עליונים ו˙ח˙ונים ו‰ˆיען על 
‰‰ר כמˆע על ‰מט‰
(יט, כ. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˆריך עיון, מפני מ‰ מ˙רı ר˘"י כ‡ן 
ב‡ם  ‰רי  ל˜מן,  מכ˙וב  ר˜  ‰מ˙עורר˙  ס˙יר‰ 
‰כ˙וב כ‡ן מובן ו‡ינו מו˜˘‰ ‰י' לו לפר˘ „בר 
מן ‰˘מים" (ו‡כן ‚ם  בפסו˜ "כי  ל˜מן -  ר˜  ז‰ 
פירו˘ו  מבי‡  ומ„וע  ז‰),  „בר  ר˘"י  מפר˘  ˘ם 

כ‡ן?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

כולו  ע˘ן  סיני  "ו‰ר  בכ˙וב  נ‡מר  ז‰  לפני 
ו‰יינו,  ח).  (יט,  ב‡˘"   '‰ עליו  יר„  ‡˘ר  מפני 
בעˆמו  בער  ל‡  ‡ך  בלב„  ע˘ן  ‰על‰  ˘‰‰ר 
‡ם  ˘‰רי  ביו˙ר,  ˙מו‰  ז‰  „בר  ולכ‡ור‰  ב‡˘. 
על ‰‰ר  ˘‰‡˘ ‰י'  ו‰יינו  ב‡˘",   '‰ עליו  "יר„ 
ול‡  ב‡˘  לבעור  ˆריך  עˆמו  ‰‰ר  ‰י'  ממ˘, 

ל‰עלו˙ ע˘ן בלב„?

וזו ˜ו˘יי˙ ר˘"י כ‡ן על ‰כ˙וב "ויר„ ‰' על 
ל˜מן,  מ‰כ˙וב  ר˜  ˜ו˘י‡  כ‡ן  ˘‡ין  סיני",  ‰ר 
"יכול  ˜ו˘י‡  עול‰  כבר  כ‡ן  ˘מ‰כ˙ובים  ‡ל‡ 
על  ב‡˘   '‰ ˘יר„  י˙כן  „‡יך  ממ˘",  עליו  יר„ 
ב‡˘.  לבעור  ל‰ר  ‰י'  כן  ב‡ם  ‰רי  ממ˘,  ‰‰ר 
˘ממנו  פסו˜  ‚ם  מבי‡  זו  ל˜ו˘י‡  כחיזו˜  ור˜ 

מ˘מע ˘„יבור ‰' ‰י' "מן ‰˘מים". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 223 ו‡ילך)

מדוע נעשו ה"שמים" 
כ"מצע על המיטה"?

ויר„ ‰' על ‰ר סיני
יכול יר„ עליו ממ˘ ˙"ל כי מן ‰˘מים „בר˙י עמכם. 
מלמ„ ˘‰רכין ˘מים ‰עליונים ו˙ח˙ונים ו‰ˆיען על 
‰‰ר כמˆע על ‰מט‰
(יט, כ. ר˘"י)

על  כמˆע  ‰‰ר  ‚בי  על  ״ו‰ˆיען  ר˘"י  ל˘ון 
"מלמ„  כו˙ב  ‰י'  ‡ם  ‚ם  ‰רי  ˙מו‰,  ‰מט‰״ 
‰יו  עלי‰ם"  ויר„  ‰‰ר  ‚בי  על  ˘מים  ˘‰רכין 
זו  ׳‰ˆע‰׳  ˘ל  ענינ‰  ומ‰  מובנים,  ‰כ˙ובים 

לפירו˘ ‰פסו˜? 

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

מ˙וכן ‰פר˘‰ בכללו˙‰ עול‰, ˘ירי„˙ו ˘ל 
נע˘‰  עˆמו  ˘‰‰ר  לז‰  ‰בי‡‰  סיני  ‰ר  על  ‰׳ 
ונ‚וע  ב‰ר  עלו˙  לכם  ״‰˘מרו  ˘לכן  ˜„ו˘, 
ב˜ˆ‰ו . . ל‡ ˙‚ע בו י„״, ״ל‡ יוכל ‰עם לעלו˙ 
‰‚בל  ל‡מר,  בנו  ‰ע„ו˙‰   ‰˙‡ כי  סיני,  ‰ר  ‡ל 
ולכ‡ור‰  כ‚).  ˘ם,  יב-י‚.  (יט,  ו˜„˘˙ו״  ‰‰ר   ˙‡
ור˜  ‰˘מים״,  ״מן  „יבר  ‰˜ב״‰  ‡ם  ˙מו‰, 
נפעל‰  כיˆ„   – סיני  ‰ר  על  ‡לו  ˘מים  ˘‰רכין 

˜„ו˘‰ ב‰ר עˆמו?

מונחים  ל‡ ‰יו  ˘‰˘מים  ר˘״י,  מוסיף  ולכן 
‚בי  על  ˘״‰ˆיען  ‡ל‡  סיני,  ‰ר  מעל  בלב„ 
מט‰  מˆיעים  ˘כ‡˘ר  ‰מט‰״,  על  כמˆע  ‰‰ר 
בין ‰מט‰  ל‰פרי„  מ˜ום  ˘וב ‡ין  במˆעי', ‰רי 
למˆי‡ו˙  נע˘ים  ‰ם  כי  ˘עלי׳,  ‰מˆעים  לבין 
מח˘יבו˙ם  מ‡ב„ים  ˘‰מˆעים  וע„  ‡ח˙, 

‰עˆמי˙ ונע˘ים כחל˜ בל˙י נפר„ מ‰מט‰.

 ˙‡ ‰ˆיע  ˘‰˜ב״‰  סיני,  ב‰ר  ‚ם  ‰י'  וכן 
ו‰ר  ˘‰˘מים  כז‰,  ב‡ופן  ‰‰ר  על  ‰˘מים 
נו˙רו  ל‡  ו‰˘מים  ‡ח˙,  למˆי‡ו˙  נע˘ו  סיני 
נע˘ו  ‡ל‡  ‰‰ר,  על  ‰עומ„˙  נפר„˙  כמˆי‡ו˙ 



ט

טוענים לאדם מלמעלה: "אי' 
אלקיך" במשך "כל היום"?

עשרת הדברות – בעשרה מאמרות / ההרגש שבשעת התפילה צריך להיות 
נמשך כל היום / הסיבה שאין לאדם חיות בתפילה ואינו מצליח בלימודו / 

להמשיך את "ה דברים האלה" – ב"לאמר"

‰„ברים  כל   ˙‡ ‡ל˜ים  "וי„בר   (‡ (כ,  בפר˘˙נו  נ‡מר  ‰„ברו˙  לע˘ר˙  כ‰˜„מ‰ 
‰‡ל‰ ל‡מר".

ו‰נ‰, בכל מ˜ום ˘‡מר‰ ˙ור‰ "ל‡מר", ‰כוונ‰ בז‰ ˘˘ומע ‰„ברים יעבירם ל‡לו 
(ר‡‰  מ‡ו„  ˙מו‰  ‰„בר  כן  ו‡ם  ל‡חרים.  ל‡מרם   – "ל‡מר"  ו‰יינו  ‡ו˙ם,  ˘מעו  ˘ל‡ 
וטף, ‰ן  נ˘ים  י˘ר‡ל ‡נ˘ים  כל  ˘ם  עמ„ו  ˙ור‰  מ˙ן  ב˘ע˙  ב): ‰ל‡  סז,  י˙רו  ˙ור‰ ‡ור 

פר„ר"‡  ו.  פכ"ח,  (˘מו"ר  כולם  ‰„ורו˙  מכל  י˘ר‡ל  כל  ˘ל  ‰נ˘מו˙  ו‰ן  ‰„ור  ‡ו˙ו  ˘ל 
פמ"‡ ועו„), ומי‰ו ז‰ ‡˘ר ‡ו„ו˙יו ˆיוו‰ ‰˜ב"‰ "ל‡מר", ˘י‡מרו ויעבירו לו ‡˙ ע˘ר˙ 

‰„ברים?

ו‡ילך)  ˘טו  עמ'  ˙˘"ע)   ˙"‰˜) ליע˜ב  „בריו  מ‚י„  (ר‡‰  ממעזריט˘  בז‰ ‰רב ‰מ‚י„  ובי‡ר 
˘ב˙יב˙ "ל‡מר" רמז‰ ˙ור‰ יסו„ נפל‡ בענינ‰ ˘ל ‰˙ור‰ ופעול˙‰ בעולם, ‡˘ר "על 
ב"וי„בר  נרמז  ו‰ו‡  מ‡מרו˙",  בע˘ר‰  ‰„ברו˙  „ע˘ר˙  וחיבור  יחו„  ‰י'  ‰˙ור‰  י„י 
בע˘ר‰  ומ˙‡ח„ים  חו„רים  ‰„ברו˙  ˘ע˘ר˙  ל‡מר",   – ‰‡ל‰  ‰„ברים  כל   ˙‡ ‡ל˜ים 

מ‡מרו˙ ("ל‡מר") ˘ב‰ם נבר‡ ‰עולם.

בע˘ר‰  ‰„ברו˙  ע˘ר˙  חיבור  ˙וכן  מ‰ו  ז‰,  יסו„  ˘ל  מ˘מעו˙ו  ‰יטב  לב‡ר  וי˘ 
מ‡מרו˙, ו‡˘ר „בר ז‰ ˙לוי ‰ו‡ ב‡ופן עבו„˙ו ו‰נ‰‚˙ו ˘ל ‰י‰ו„י במ˘ך ‰יום כולו.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‡„ם, „ח˘יב מע˘‰ו ˘ל ‰מ˘לח עˆמו כי 
‰מינוי  מן  ‰מ˘כיו˙  ‰י‡  ‰˘ליח  ע˘יי˙ 
לר"י  טוב  ל˜ח  ועיי'  ‰מ˘לח,  ˘מינ‰ו 

ענ‚ל ב˙חיל˙ו).

מ˘נ‰ (‰ל'  ˘יט˙ ‰מ‚י„  י„וע‰  ו‰נ‰, 
˘כירו˙ פי"‚ ‰"ב) „ל‡ו ˘יכולים לעבור עליו 

ע"י מע˘‰ ‚מור, ‰נ‰ ‡ף ‰יכ‡ „עבר עליו 
בו  ˘י˘  ל‡ו  ˘פיר ‰וי  מע˘‰ –  ע"י  ˘ל‡ 
(נו„ע  ‡חרונים  וכ˙בו  עליו,  ולו˜‰  מע˘‰ 
ערך  ‰רועים  מל‡  סע"ו,  ח‡ו"ח  מ‰„ו"˙  בי‰ו„‰ 

נ‡מר  ל‡  ז‰  כלל  „‡ף  ח),  ‡ו˙  ˘‡ב"מ  ל‡ו 

‡ל‡ ‰יכ‡ „˜עבר על ‰ל‡ו ב„יבור ˘‰ו‡ 
‡פי'  ˘ם  ‰י'  ל‡  ‡ם  ‡בל  מע˘‰",   ˙ˆ˜"
(כ‚ון  עביר‰  מח˘ב˙  לו  ˘י˘  ‡ף  „יבור, 
חמˆו)  ב˜יום  ורוˆ‰  בפסח  חמˆו  ‰מ˘‰‰ 
כי  ‰חילו˜,  יסו„  לב‡ר  וי˘  לו˜‰.  ‡ינו 
ב‡מ˙ „יבור ‡ף ‰ו‡ ˜רוב לענין ‰מע˘‰, 
ע˜ימ˙  ˘ל  ‚˘מי˙  פעול‰  בז‰  י˘  ˘‰רי 
‰‡„ם,  מן  ונפר„  ‰יוˆ‡  ‚˘מי  ו‰בל  ‰פ‰ 
פעול‰  ‰ו‡  ˘‚„רו  למע˘‰  ˜רוב  ו‰ו‡ 
 ˙ˆ˜" ‰נוב"י  (וכל˘ון  וחיˆוני˙  ‚˘מי˙ 
מע˘‰"), ו˘פיר ‡פ˘ר ל‰כניסו ב‚„ר "י˘ 
בו מע˘‰", מ‰ ˘‡ין כן מח˘ב‰ ‰ל‡ ‰י‡ 
נכנס˙  ו‡ינ‰  ‰‡„ם  בנפ˘  רוחני˙  פעול‰ 
ל‰לן  [ועיי"ע  מע˘‰"  בו  "י˘  ב‚„ר  כלל 
˘יט˙  לב‡ר  ז‰  בחילו˜  ‰בי‡ור  ˙וספ˙ 

‰מ‚י„ מ˘נ‰ ‰נ"ל].

„במ‰  לעניננו,  ללמו„  ‡פ˘ר  ומע˙‰ 
‰מע˘‰  ל‰ח˘יב  ˘‡פ˘ר  ‡מורים  „ברים 
כ‰מ˘כיו˙ ‡ל ‰‚ורם לו – „ו˜‡ ‚בי „יבור 
‰‚ורם למע˘‰, ל‰יו˙ ˘˘ני‰ם ב‚„ר ˜רוב 
נח˘ב  ל‰יו˙  ‰מע˘‰  יכול  ו˘פיר  זל"ז, 
מל‡כ˙  ‚בי  (עיי'  ‰„יבור  עם  וחיבור  ‰מ˘ך 
טו  ע"ז  ב„יבור,  ‰נע˘י˙  מל‡כ‰  „‰וי‡  מחמר, 

סי'  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ו"ע  ו‡ילך,  ˘ם  וב˘ב˙  ע"‡, 

רסו ס"„), ולז‰ נ˙כוון ר' יוחנן "ע˜ימ˙ פיו 

˘‡נו  לז‰  „‰טעם  פירו˘  מע˘‰",  ‰וי‡ 
˜ול  ˘ע"י  ‰ב‰מ‰  חסימ˙   ˙‡ מח˘יבים 
‰‡„ם ב‚„ר ע˘יי˙ו ˘ל ‰‡„ם, ‰ו‡ מיוס„ 
לענין  ‰ו‡  ˜רוב  עˆמו  ‰˜ול  ˘‚ם  ע"ז 
˘פ˙ים  ע˜ימ˙  בז‰  ˘י˘  לפי  ‰מע˘‰ 
‚˘מי˙ ול‰כי ˘פיר יכול‰ ‰חסימ‰ ל‰יו˙ 
מח˘ב‰,  מ˘‡"כ  ‰פ‰.  לע˜ימ˙  ‰מ˘ך 
‡ף במ˜ום ˘‚ורמ˙ לי„י מע˘‰ ‰רי סו"ס 
כ‰מ˘ך  ‰מע˘‰   ˙‡ ˘נח˘יב  ‡פ˘ר  ‡י 
מ‚„ר  ˘‰י‡  ‰מח˘ב‰  עם  ‡ח„  וחיבור 
נפר„  „בר  ‰ו‡  ו‰מע˘‰  ל‚מרי,  ‡חר 
לנפ˘   ıמחו˘ ‚˘מי  „בר  ‰ו‡  כי  ממנ‰, 
˘וו‰  ˘‡ינו  ב˘ליח  לז‰  (ו„ו‚מ‡  ‰‡„ם 
ל‰יו˙  יכול  ˘‡ינו  ע„  ל‰מ˘לח  ב‚„רו 
יˆטרף  ‰˘ליח  ˘מע˘‰  כך  כמו˙ו,  נח˘ב 
‰מ˘ך  ל‰יו˙  ‰מ˘לח  ˘ע˘‰  ‰מינוי  ‡ל 
בן  ˘‡ין ‰˘ליח  וכ‚ון  עמו,  ופעול‰ ‡ח˙ 
ול‰כי  ע"‡).  מ‡  עיי' ˜י„ו˘ין   – כו'  ברי˙ 
‰נ‰  בר‡י',  „י˘נם  מ‡חר  זוממים  ע„ים 
‰מע˘‰  ‡ין  מע˘‰  ‡˙עבי„‡  ˘עי"ז  ‡ף 
ב‰  ˘י˘  ל‰ח˘יב‰  ‰ר‡י'  על  מˆטרף 

מע˘‰.

מיל˙‡  לב‡ר  נוכל  כ‰נ"ל  וע"פ 
„˘ב˙,  ˘בי˙‰  ב„יני  ˘מˆינו  מ‰  בטעמ‡ 
„ינ‡  ‰ו‡  במע˘‰  מל‡כ‰  ‡יסור  „‰נ‰, 
 ‚"‰ פט"ו  ˘ב˙  ובירו˘למי  „‡וריי˙‡, 
„יבור  ל‡סור  נמי  חכמים  „‚זרו  ‡˘כחן 
‰˜ב"‰  ˘˘ב˙  „כ˘ם  מל‡כ‰,  בעניני 
˘נבר‡  מ‡מרו˙  בע˘ר‰  מ„יבורו  ב˘ב˙ 
˘ל  מ„יבור  ל˘בו˙  ˆריך  כן  ‰עולם 
„פר˘˙נו  ‡˜ר‡  ו‡סמכו‰  כו',  מל‡כ‰ 
וב‡ור  כ‰'".  ˘בו˙   – ‡ל˜יך  ל‰'  "˘ב˙ 
ו‡ילך)  ב'˙˘ב  ע'  (˘מו˙  ל‰ˆמח ˆ„˜  ‰˙ור‰ 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ‡‰ ‰בי‡  ˘ם  ב˙וס'  ל‰לן  ו‰נ‰, 
„‡מרינן   ‡‰‡ ˘ם)  (בסנ‰„רין  ב‚מ'  „‰˜˘ו 
˘‡ין  ל‡ו  ח˘יבי  זוממים  וע„ים  „מ‚„ף 
ו‡"כ  ע"י ‰„יבור,  ˘חיובם  לפי  מע˘‰  בו 
מע˘‰,  ‰וי  ל‡  ˘פ˙יו  „ע˜ימ˙  חזינן 
ב˜ול  חסמ‰  ‚בי  „‰כ‡  יוחנן  מר'  ו˜˘‰ 
„חזינן „ע˜ימ˙ ˘פ˙יו ‰וי מע˘‰, ו˙ירˆו 
מע˘‰  ‰וי  ˘פ˙יו  ע˜ימ˙  „‡כן  ˘ם  ב‚מ' 
‡בל ע„ים זוממים ‰עביר‰ ‡ף ל‡ ב„יבור 
בר‡י'",  "י˘נם  כי  בלב„,  במח˘ב‰  ‡ל‡ 
ב‡  חיוב‡  „"עי˜ר  ר˘"י  כמ"˘  ‰יינו 
ב‰  לי˙  ור‡י'  ˘ר‡ו  ˘מעי„ין  ‰ר‡י'  ע"י 
מע˘‰" (ו‡ף ˘בפועל ‰ל‡ זוממין ‰ן ול‡ 
˘˜ר  על  ˘לו˜ין  מ‡ומ‰, ‰כוונ‰ ‰י‡  ר‡ו 
ולכן  ‰ר‡י',  ענין  ˘ל  ו‚„ר  בעולם  ˘‰ו‡ 
‚ירס˙  ועיי'  „מח˘ב‰.  מילי  ב‚„ר  נכנס 
‰רמב"ן  עליו  ומ˘"כ  בסנ‰„רין  ‰רי"ף 
„‡ף  נר‡‰  רי‰ט‡  ולפום  במלחמו˙). 
ו‰ו‡  ע„"ז   ıל˙ר ‰˘"ס  כוונ˙  מ‚„ף  ‚בי 
בע"‡  ˘ם  מיני'  לעיל  כבר  מ‰ „‡מר  ע"פ 
חיוב  ˘"עי˜ר  (וכ„פר˘"י  בלב"  „"י˘נו 
לברך ‰˘ם  ˘מ˙כוין  בלב  ˙לוי  עליו  ‰ב‡ 
˘‡פילו מברך ‡˙ ‰˘ם כל ‰יום ו‡ין בלבו 
ל„בר  ‰˘ם   ˙‡ ˘‰על‰  ‡ל‡  מעל‰  כלפי 
‡ינו  ומ˜ללו  ‰מיוח„  ב˘ם  ומכנ‰ו  ‡חר 
„חיוב  לפירו˘ם  ‰˙וס'  ו‡ולם  מ˙חייב"). 
חסמ‰ ב˜ול ‰ו‡ ר˜ מ˘ום ˘‰„יבור ‚ורם 
˜ו˘יי˙  ‡ין  „ו„‡י  לומר  ‰כריחו  מע˘‰, 
זוממים,  מע„ים  ‡ל‡  מעי˜ר‡  ˘ם  ‰˘"ס 
בעל  ˘ני„ון  מע˘‰  נע˘‰  ע„ו˙ם  ˘ע"י 
ול‡   ‰˘˜ ל‡  ממ‚„ף  ‡בל  בעונ˘,  ‰„ין 
„יבורו  מ˘ום  „חיובו  ‡פ"ל  ו˘פיר  מי„י 
(כל˘ון ‰˘"ס בע"ב ˘ם, ו‡ין ‡נו ˆריכים 
„לעיל  בסבר‡  ל˙לו˙  זו  ˜ו˘י‡  לענין 
עיי"˘  כו'),  בלב"  ˘"י˘נו  בע"‡  מיני' 

˘‰לבי˘ו ‰˙וס' כוונ‰ זו בל˘ון ‰˘˜ו"ט 
˘ב˘"ס „סנ‰„רין ˘ם.

 ‡‰„ בז‰,  ˆ"ע  ע„יין  ולכ‡ור‰ 
„יבור  „ב‡מ˙  עול‰  ‰˙וס'  סבר˙  לפי 
כ˘לעˆמו ל‡ ‰וי מע˘‰ (ול‡ ˘‡ני „יבור 
ב˜ול  ˘חסמ‰  ‡ל‡  ז‡˙  ו‡ין  ממח˘ב‰), 
מע˘‰,  ˜עבי„  י„ו  ˘על  מ˘ום  מע˘‰  ‰וי 
זוממים  „ע„ים  ‰˘"ס   ıמ˙ר מ‡י  ‡"כ 
"לי˙  עˆמ‰  (˘‰ר‡י'  בר‡י'  „י˘נם  ˘‡ני 
סוף   ‡‰ ‰נ"ל),  ר˘"י  כל˘ון  מע˘‰"  ב‰ 
סוף ‡ף ‰כ‡ ˜‡ מ˙עבי„ מע˘‰ עי"ז במ‰ 
לענין  ˘נ‡  ומ‡י  בעונ˘,  ˘מ˙חייב ‰ני„ון 
„ע„ים  לר‡י'  ב˜ול  „חסמ‰  „יבור  בין  ז‰ 

זוממים.

על  ˜ו˘י‡  ב‰˜„ים  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
נר‡‰  רי‰ט‡  „לפום  ‰˙וס',  סבר˙  ‚וף 
˘נע˘‰  מע˘‰  על  ייענ˘  ˘‡„ם  ˘כוונ˙ם 
‰סיב‰  ‰י'  ˘‰ו‡  מ˘ום  ר˜  ‡חרים  ע"י 
על  נענ˘  ב˜ולו  „‰חוסם  לז‰,  ו‰‚ורם 
˘‰ו‡  מ˘ום  ר˜  ‰ב‰מ‰  ˘ע˘˙‰  מע˘‰ 
לסבר‡  מ˜ום  וב‡מ˙ ‡ין  לע˘ו˙,  ל‰  ‚רם 
‡ם  ‡ל‡  מל˜ו˙  לענו˘  ‡פ˘ר  ‡י  כי  כזו 
˘ב˙  (עיי'  „ילי'  במע˘‰  עביר‰  עבר  ‡„ם 
‰˙וס'  כוונ˙  לפר˘  י˘  ו„‡י  ‡ל‡  ˜נ‚:). 

„כ˘‡„ם פועל ו‚ורם מע˘‰ ב„יבורו, ‰נ‰ 
מ‡חר ˘‰מע˘‰ ב‡ ר˜ בסיב˙ „יבורו ‰וי 
‰מע˘‰ ‰מ˘כיו˙ ‰„יבור עˆמו, ו‰מע˘‰ 
מ˙‡רך  ˘‰„יבור  ‰„יבור,  מן  חל˜  ‰ו‡ 
˘כל  מ‡חר  מע˘‰,  ב„מו˙  עו„  ונמ˘ך 
ול‰כי  ‰„יבור,  מכח  ‡ל‡  ‡ינו  ז‰  מע˘‰ 
‚רי„‡  „יבור  ˘„יבר ‰‡„ם ‡ינו  ז‰  „יבור 
עˆמו  ז‰  „„יבור  מע˘‰",  בו  "י˘  ‡ל‡ 
˘לו  ו‰מ˘ך  חל˜  ˘‰ו‡  מע˘‰  ‚ם  מכיל 
(ומעין „ו‚מ‡ לז‰ – מע˘‰ ˘ל ˘לוחו ˘ל 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

ע˘ר˙ ‰„ברו˙ – בע˘ר‰ מ‡מרו˙
פי  על  ל‰יו˙  עלי'  ‰מ„ר˘  ובי˙  ‰כנס˙  בבי˙  ‰‰נ‰‚‰  ‡˘ר  לח˘וב,  ‰טועים  י˘נם 
‰˙ור‰, ו‡ילו כ‡˘ר יוˆ‡ים לרחוב‰ ˘ל עיר ולעס˜ ‰פרנס‰, ‰נ‰ ‡ף ˘ˆריכים ל‰˙נ‰‚ 
פי "‰נחו˙  על  בר˘ו˙ ‰רבים ‰י‡  כללו˙ ‰‰נ‰‚‰  מ˜ום  מכל  ומˆוו˙י',  פי ‰˙ור‰  על 
בלב„,  ˙ור‰  פי  על  ל‡כול  מו˙ר  זו, ‰רי ‡מנם ‡וכל ‰ו‡ ‡˙ ‡˘ר  טעו˙  לפי  ‰עולם". 
‡ך ‡ופן ‰‡כיל‰ ‰ו‡ כפי ‰נ‰ו‚ בעולם, וכפי ר‚ילו˙ ˘‡ר בני ‡„ם ˘סביבו˙יו, "‰נחו˙ 

בעלי-ב˙ים".

מ˘‡ו  ˘˙יי˙ו,  בע˙ ‡כיל˙ו,  ‚ם  ˙ור‰  פי  על  לחיו˙  י‰ו„י  על  כי  זו,  טעו˙ ‰י‡  ‡ך 
ולח˜ו˙  לר‡ו˙  מחפ˘  ‡ינו  י‰ו„י  ‰מ„ר˘.  לבי˙   ıמחו˘ ‰נ‰‚˙ו  עניני  ובכל  ומ˙נו 
פי  על  לע˘ו˙  ר‡וי  מ‰  ומ˙בונן  מס˙כל  ‡ל‡  ‰זמן,  רוח  לפי  ‰מ˜ובלו˙  ‰‰נ‰‚ו˙   ˙‡

"‰נחו˙" ‰˙ור‰.

‰˘ייכים  בענינים  ˘‚ם  מ‡מרו˙",  ב"ע˘ר‰  ‰„ברו˙"  "ע˘ר˙   ˙‡ ממ˘יכים  כך 
לע˘ר‰ מ‡מרו˙ ˘ב‰ם נבר‡ ‰עולם, כ‡כיל‰ ˘˙י' ו˘‡ר ˆרכי ‰‚וף, מ˙נ‰‚ ‰י‰ו„י על 
פי "ע˘ר˙ ‰„ברו˙", ˘ל‡ זו בלב„ ˘מˆיי˙ ל‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰, ‡ל‡ ‚ם כללו˙ ‰˙נ‰‚ו˙ו 

עם עניני ‰עולם ‰מו˙רים ‰י‡ על פי "‰נחו˙" ‰˙ור‰ בלב„.

ב˘˜ל  ‰כף  ע˘ר‰  "ע˘ר‰  ‰כ˙וב  על  ב)  י‡,  (וי˜ר‡  ‰ז‰ר  ב„ברי  ‰ו‡  רמוז  ז‰  יסו„ 
‰˜ו„˘" ˘ע˘ר˙ ‰„ברו˙ ‰ם כנ‚„ ע˘ר‰ מ‡מרו˙, כי ˙כלי˙ם ˘ל ע˘ר˙ ‰„ברו˙ ‰י‡ 
בעניני  נו‰‚  ‰י‰ו„י  כ‡˘ר  מ‡מרו˙,  בע˘ר‰  ˘נבר‡  ‰עולם  עניני   ˙‡ וי˜„˘ו  ˘יח„רו 

‰עולם ר˜ ב‰˙‡ם ל‰נחו˙י' ˘ל ‰˙ור‰.

‰‰ר‚˘ ˘ב˘ע˙ ‰˙פיל‰ ˆריך ל‰יו˙ נמ˘ך כל ‰יום
(˙‰לים  מיˆר ‰כ˙וב  כך  על  רח"ל, ‰רי  ב"‰נחו˙ ‰עולם"  ˘˜וע  נע˘‰  כ‡˘ר ‰‡„ם 

מב, „) "‰י˙‰ לי „מע˙י לחם יומם וליל‰ ב‡מור ‡לי כל ‰יום ‡י' ‡ל˜יך":

בפסו˜ ז‰ מ˙ו‡ר כיˆ„ י‰ו„י ˘רוי במרירו˙ עˆומ‰ כל כך, ע„ ˘מרוב מרירו˙ ‡ינו 
‰י‡  זו,  למרירו˙  ו‰סיב‰  ‰לחם.  במ˜ום  ב‡ו˙  ו‰„מעו˙  כלל,  ‰‚וף  רעבון   ˙‡ מר‚י˘ 

"ב‡מור ‡לי כל ‰יום", מלמעל‰ טוענים ‡ל ‰י‰ו„י: "כל ‰יום ‡י' ‡לו˜יך"?

„‰נ‰, פירו˘ "‡ל˜יך" ‰יינו כחך וחיו˙ך (ר‡‰ ˘ו"ע ‡ו"ח ס"‰), וכחו וחיו˙ו ˘ל י‰ו„י 
‰ם כפי ˘נ‡מר בע˘ר˙ ‰„ברו˙ (כ, ב) "‡נכי ‰וי' ‡ל˜יך": "‰וי'" ‰ו‡ ˘מו ˘ל ‰˜ב"‰ 
כפי ˘‰ו‡ נעל‰ ל‚מרי מן ‰עולם, ו"‰וי'" ‰ו‡ כחו וחיו˙ו ˘ל י‰ו„י. וי˙יר‰ מזו "‡נכי 
ול‡  ‡ו˙  ב˘ום  ל‡  ‡י˙רמז  „ל‡  ˘‡נכי  מי  "‡נכי  ‰˘י"˙  ˘ל  ˘עˆמו˙ו  ‡ל˜יך",  ‰וי' 

ב˘ום ˜וı" (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ פנחס פ, ב. ז‰ר ח"‚ י‡, ‡) ‰ו‡ ‰ו‡ כחו וחיו˙ו ˘ל י‰ו„י.

ˆריכים  ‰רי  י˘ר‡ל,  ‡י˘  כל  ˘ל  וחיו˙ו  כחו  "‡ל˜יך",  ‰ו‡  ‰וי'"  ˘"‡נכי  ו‡ף 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

לעבו„‰ בכ„י ל‰ר‚י˘ ז‡˙ ול„ע˙ ‡˘ר כל כחו וחיו˙ו ‰ם מ‰˘י"˙, ו„בר ז‰ ‰ו‡ בנ˜ל 
בעניני ˜„ו˘‰,  עוס˜  ˘‰‡„ם  ו‰˙פיל‰,  ב˘ע˙ ‰˙ור‰  ובי˙ ‰מ„ר˘  בבי˙ ‰כנס˙  יו˙ר 

ו‡זי על י„י ‰˙בוננו˙ ‰מ˙‡ימ‰ מ‚יע ל‰ר‚˘ ‡˘ר ‰˘י"˙ ‰ו‡ כחו וחיו˙ו.

‰וי'  ˘"‡נכי  מר‚י˘  ‡ינו  ˘וב  ‚ופו,  וˆרכי  בפרנס˙ו  לעסו˜  ‰‡„ם  מ˘יוˆ‡  ‡ך 
‡ל˜יך", ו‰ולך ‡חר "‰נחו˙ ‰עולם" למל‡ו˙ רˆונו˙יו ו˙‡וו˙יו.

ו‰˙פיל‰  ‰˙ור‰  ב˘ע˙  ‡מנם   – ‡ל˜יך"  ‡י'  ‰יום  "כל  מלמעל‰:  טוענים  ז‡˙  ועל 
מ˘ע‰  ‰יום",  "כל  זו  ‰ר‚˘‰  ‰י‡  ‰יכן  ‡ך  ‡ל˜יך",  ‰וי'  ˘"‡נכי  ל‰ר‚˘‰  ‰ו‡  מ‚יע 

˘יוˆ‡ מבי˙ ‰מ„ר˘?

„‡ם ‰י' רוˆ‰ ‰˘י"˙ ˘יר‚י˘ ‰‡„ם ז‰ ˘כחו וחיו˙ו ‰ם מ‰˘י"˙ ר˜ ב˘ע˙ ‰˙ור‰ 
ו‰˙פיל‰, ‰י' יכול ל‰˘י‚ ˙כלי˙ זו ‚ם על י„י מל‡כים עליונים, ‡ו ב‡מˆעו˙ ‰נ˘מו˙ 
ירי„˙ ‰נ˘מ‰  ˙כלי˙  ב‚וף ‚˘מי, ‡ך  ל‰˙לב˘  ˘יר„ו  טרם  כס‡ ‰כבו„  ˙ח˙  ˘‰ן  כפי 
ל‚וף ‰י‡ בכ„י ל˜„˘ ולזכך ‡˙ ‰‚וף ‰‚˘מי ונפ˘ו ‰ב‰מי˙, ול˘ם כך ˆריך ‰ו‡ לחו˘ 
במ˘ך "כל ‰יום", ב˘ע˙ ‰‡כיל‰ ו˘˙י' ומסחר ו˘‡ר עס˜ים ‡˙ ‡ו˙‰ ‰‰נח‰ ˘"‡נכי 

‰וי' ‡ל˜יך" כפי ˘‰ר‚י˘ ז‡˙ ב˘ע˙ ‰˙פיל‰ ולימו„ ‰˙ור‰!

‰סיב‰ ˘‡ין ל‡„ם חיו˙ ב˙פיל‰ ו‡ינו מˆליח בלימו„ו
˘˜יע‰ זו ב"‰נחו˙ ‰עולם", ו‰ע„ר ‰‰ר‚˘ ˘"‡נכי ‰וי' ‡ל˜יך" במ˘ך "כל ‰יום", 

י˘ ל‰ ‰˘פע‰ ‚ם על זמני ‰˙פיל‰ ולימו„ ‰˙ור‰:

מˆליחים  ‡ינם  ‰לימו„  ˘בע˙  ‰˙פיל‰,  בע˙  חיו˙  ל‰ם  ˘חסר‰  ‰מ˙‡וננים  י˘נם 
מˆליחים  ‡ינם  ו‚ם  ˙ירוˆים,  ולל‡  ˜ו˘יו˙  ריבוי  ל‰ם  וי˘  ל‡מ˙˙‰  ‰‰לכ‰  לכוון 

ל‰˘פיע על זול˙ם בענינים ˘ל ˙ור‰ ומˆוו˙.

ועל כך נ‡מר (מ˘לי יט, ‚) "‡יוול˙ ‡„ם ˙סלף „רכו – ועל ‰' יזעף לבו", ‰‡„ם מ˙נ‰‚ 
ב‡ופן ˘ל "‡יוול˙", ‰ו‡ ˘˜וע ב"‰נחו˙ ‰עולם" ו„רכו בע˙ עס˜י ‰‚וף ו‰פרנס‰ ‰י‡ 
מסולפ˙ ומעוו˙˙, ול‡חר כל ז‰, כ‡˘ר חסר‰ לו חיו˙ ב˙פיל‰ ‡ו ‰ˆלח‰ בלימו„, ‰רי 

"על ‰' יזעף לבו", ˘מ˙לונן ‡ל ‰˘י"˙ ‡ף ˘‰ו‡ עˆמו ‡˘ם בכך.

‰ל‡ במ˘ך כל ‰יום כולו ‰ו‡ "˘ולח" ‡˙ ‰˜ב"‰ למעל‰ מעל‰, ו‰ו‡ עˆמו ˘˜וע 
מוסיף  ‡זי  במ‡כל  מלח  חסר  ו‡ם  יפ‰,  חל˜  לו  בורר  ‰‡כיל‰  בע˙  נחו˙ים:  בענינים 
‡מנם  ‰˙פל‰.  ˘ל  רי˘ומ‰  עליו  ניכר  ˘י‰י'  מבלי  ‰‡כיל‰  ב˙‡ו˙  ˘˜וע  ו‰ו‡  מלח, 
לבין ‡ינו  בינו  עˆמ‰ ‡ין ‰פר˘  ב˘ע˙ ‰‡כיל‰  ול‡חרי', ‡ך  לפני ‰‡כיל‰  מברך ‰ו‡ 
י‰ו„י, ו"מו˙ר ‰‡„ם מן ‰ב‰מ‰ ‡ין", ˘עו˘‰ כל מ‰ ˘לבו חפı כב‰מ˙ בר ˘‡ין ל‰ 
בלימו„  מˆליח  ו‡ינו  חיו˙,  לו  חסר‰  ‰˙פיל‰  בע˙  ‡˘ר  ל‰˙פל‡  לו  י˘  ומ‰  בעלים. 

‰˙ור‰?

י„

בענין "עקימת שפתיו 
הוי מעשה"

יפלפל בשיטת התוס' בדברי ר' יוחנן דדיבור חשיב מעשה משום 
דאתעביד מעשה על ידו, אמאי אעפ"כ עדים זוממי ן הוו בגדר לאו 

שאין בו מעשה / עפ"ז יבאר היטב תוכן גזירת חכמים לשבות בשבת אף 
מדיבור חולין

(ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡, י˙רו ב)

‡י˙‡ בבב‡ מˆיע‡ ˆ: (וכ"‰ בסנ‰„רין 
ס‰:) "‡˙מר, חסמ‰ ב˜ול (כ˘‰י˙‰ ˘וח‰ 

יוחנן  ר'  כו',  ר˘"י)  ב‰,  ‚וער  ‰י'  ל‡כול 
‡מר חייב (מ˘ום ל‡ ˙חסום ˘ור ב„י˘ו), 
ע˜ימ˙ ˘פ˙יו ‰וי‡ מע˘‰ (ו‰וי‡ לי' ל‡ו 
רי˘  ר˘"י),  עליו,  ולו˜ין  מע˘‰  בו  ˘י˘ 
מע˘‰".  ‰וי‡  ל‡  ˜ל‡  פטור  ‡מר  ל˜י˘ 
ר'  ‡מר  „˘בועו˙  „בפ"‚  "˙ימ‡  וב˙וס': 
כל  ‰‚לילי  ר"י  מ˘ום  ר"י  יוחנן ‡ומר ‰י' 
 ıחו עליו  לו˜ין  ‡ין  מע˘‰  בו  ˘‡ין  ל‡ו 
ו‰ל‡  ב˘ם,  חבירו  ומ˜לל  וממיר  מנ˘בע 
˘פ˙יו ‰וי  „ע˜ימ˙  ˜‡מר ‰כ‡  ‚ופי'  ר"י 
חבירו  ומ˜לל  וממיר  נ˘בע  ו‡"כ  מע˘‰ 

בו  ˘‡ין  ל‡ו  ‡ו˙ן  מח˘יב  ‡מ‡י  ב˘ם 
פיו  „ע˜ימ˙  ר"י  ˜‡מר  „ל‡  וי"ל  מע˘‰, 
„ב„יבורי'  מ˘ום  ‰כ‡  ‡ל‡  מע˘‰  ‰וי 
בל‡ ‡כיל‰  ו„˘‰  ˘‰ולכ˙  מע˘‰  ˜עבי„ 
ולכ‡ו' „ברי ‰˙וס' ˆריכים  עיי"˘.  וכו'", 
„טעמ‡  ל‰„י‡  ˜‡מר  ב‚מ'   ‡‰„ עיון, 
מע˘‰,  ‰וי  ‚ופ‡  פיו  ˘ע˜ימ˙  לפי  „ר"י 
ו‡ילו לפי' ‰˙וס' ‡ין ‰חיוב מ˘ום ע˜ימ˙ 
‰˘פ˙ים ‰נח˘ב˙ למע˘‰ ‡ל‡ ר˜ מ˘ום 
מע˘‰ ‰ב‰מ‰ ˘נע˘‰ ע"י „יבורו, ˘כיון 
ע˜ימ˙  עˆם  (מלב„  מע˘‰  ‚ם  כ‡ן  ˘י˘ 
˘ז˜פ‰ ‰ב‰מ‰  י„ו,  על  ˘נ‚רם  ‰˘פ˙ים) 

ר‡˘‰ ו„˘‰ בלי ‡כיל‰ – ל‰כי חייב.

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון



פניניםפנינים

 – כ'  בפר˜  ל‡י„ך,  מלכו˙.   - ‰‚ילוי  ענין   – י"ט" 
ו„יבר "מן  מ‰עולם  מרומם  ˘‰˜ב"‰  מבו‡ר   – כ˙ר 
"י"ט",  ‰ו‡  ‰פסו˜  מספר  עˆמו  בז‰  ‡ך  ‰˘מים", 
ו‰‚ילוי  ענין ‰ירי„‰  כ‡ן  ר˘"י ‰י'  ˘מפר˘  כמו  כי, 
ביו˙ר –  ˘‰בחינ‰ ‰נעלי˙  ו‰יינו  ˘מים",  - "‰רכין 
כ˙ר – נ˙‚ל˙‰ ויר„‰ – ‰רכין - למט‰. ונמˆ‡ ˘י˘ 
˘כלול  כפי   - מלכו˙   – "י"ט"  (פסו˜)  מספר  כ‡ן 

ב"פר˜ כ'" – כ˙ר.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 229)

כבוד חבירך – "שהוא 
בדמות יוצרך"

ול‡ ˙על‰ במעלו˙ על מזבחי ‡˘ר ל‡ ˙‚ל‰ 
ערו˙ך עליו

‰רי „ברים ˜"ו, ומ‰ ‡בנים ‰ללו ˘‡ין ב‰ם „ע˙ ל‰˜פי„ על 
בזיונן ‡מר‰ ˙ור‰ ‰ו‡יל וי˘ ב‰ם ˆורך ל‡ ˙נ‰‚ ב‰ם מנ‰‚ 
בזיון, חבירך ˘‰ו‡ ב„מו˙ יוˆרך, ומ˜פי„ על בזיונו, ע‡כו"כ
(כ, כ‚)

מבו‡ר בכ"מ (ר‡‰ ל˜ו"˘ ח"‚ עמ' 889, ועו„) ‰טעם 
פ˘וטים  „ברים  ‚ם  נ˙פר˘ו  ‰„ברו˙  ˘בע˘ר˙  לז‰ 
וכיו"ב,  ו‚ניב‰  רˆיח‰  כ‡יסור  לחבירו,  ‡„ם  ˘בין 
בכ„י ל‰ורו˙ ˘‚ם מˆוו˙ ‡לו ‰ן "בין ‡„ם למ˜ום" 
ל‡  ˆ"ל  ו˜יומן  ‡לו˜יך",   '‰ "‡נכי  עם  ‡ח„  ו„בר 
ר˜ מפני טעמם, ‡ל‡ בעי˜ר מפני ˘כן ‰ו‡ רˆון ‰'.

‡לו  ר˘"י  ב„ברי  ‚ם  נרמז  ז‰  ˘ענין  לומר  וי˘ 
‰טעם  ˘מפר˘  ˙ור‰),  מ˙ן  פ'  על  פירו˘ו  (סיום 
מובן  ˘כך  מפני  ר˜  ˘‡ינו  חבירך  בכבו„  לז‰ירו˙ 
יוˆרך",  ב„מו˙  "˘‰ו‡  מפני  ‡ל‡  ‡נו˘י,  ב˘כל 
ובמיל‡ ‡י ‰ז‰ירו˙ בכבו„ חבירך ‰י‡ ‚ם ‡י ז‰ירו˙ 
ר"ל בכבו„ו ˘ל "יוˆרך". ונמˆ‡, ˘‚ם ‰מˆוו˙ ˘בין 
‡„ם לחבירו – ‰רי מ‰ו˙ן ‰י‡ ז‰ירו˙ בכבו„ ‰בור‡ 

– בין ‡„ם למ˜ום.

מז‰,  מובן  ‰רי  טוב‰,  מ„‰  ˘מרוב‰  ומכיון 
˘י˘  חבירך,  וכבו„  י˘ר‡ל  ב‡‰ב˙  ‚ם  ‰ו‡  ˘כן 
כמים  ˘מעורר˙,  ˘מים,  וכבו„  מ˘ום ‡‰ב˙ ‰'  בז‰ 
כבו„  ו‰רמ˙  לי˘ר‡ל,  לפנים, ‡‰ב˙ ‰˜ב"‰  ‰פנים 

ו˜רן י˘ר‡ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡  עמ' 124)

בין פרק י"ט פסוק כ' 
לפרק כ' פסוק י"ט 

ויר„ ‰' על ‰ר סיני
יכול יר„ עליו ממ˘ ˙"ל כי מן ‰˘מים „בר˙י עמכם. מלמ„ 
˘‰רכין ˘מים ‰עליונים ו˙ח˙ונים ו‰ˆיען על ‰‰ר
(יט, כ. ר˘"י)

על   '‰ "ויר„  כ‡ן  ˘מ‰כ˙וב  עול‰  ר˘"י  מ„ברי 
ממ˘",  עליו  "יר„  ˘‰˜ב"‰  מ˘מע  כ)  (יט,  סיני"  ‰ר 
‰כ˙וב  ‡ל‡  ‰י',  כן  ˘ל‡  לפירו˘  ‡נו  ונˆרכים 
על  ˘"‰ˆיען  כפי  ‰"˘מים"  מן  ˘„יבר  מ˙פר˘ 
עמכם"  „בר˙י  ‰˘מים  "מן  ל˜מן  ומ‰כ˙וב  ‰‰ר". 
ממ˘,  ‰˘מים"  "מן  „בר  ˘‰˜ב"‰  מ˘מע  יט)  (כ, 

‰כ˙וב  ‡ל‡  ‰י',  כן  ˘ל‡  לפירו˘  ‡נו  ונˆרכים 
מ˙פר˘ "˘‰רכין ˘מים ו‰ˆיען על ‰‰ר".

מספר  למ˜ור  בנו‚ע  ‰˘˜ו"ט  ˘י„וע‰  ‡ף  ו‰נ‰, 
˘נ˙פ˘ט  מכיון  מ"מ  ˘בחומ˘,  ו‰פסו˜ים  ‰פר˜ים 
מספר ז‰ ב˙פוˆו˙ י˘ר‡ל, ומנ‰‚ י˘ר‡ל ˙ור‰ ‰ו‡, 
לכן י˘ לב‡ר רמז במספר ‰פר˜ ו‰פסו˜ ˘בפסו˜ים 

‡לו:

כ‚.  ב,  בר‡˘י˙  ל‰‡ריז"ל  (ל"˙  ˜בל‰  בספרי  מבו‡ר 
„˘ם  ‰מילוי  ‡ו˙יו˙  ב‚ימטרי‡  י"ט  ˘מספר  ועו„) 
˘ענין  י"ט),  ב‚ימ'   ,‡"‰ ו‡"ו,   ,‡"‰ (יו"„,  ‰וי' 
‰מילוי נˆרך כ‡˘ר מבט‡ים ‡˙ ‰‡ו˙ ב„יבור, ולכן 
ספיר˙   - ו‰‚ילוי  ‰„יבור  ענין  על  מור‰  י"ט  מספר 
‰מלכו˙ (ר‡‰ בכ"ז סי„ור עם „‡"ח ˜טו, ב. ועו„). ל‡י„ך, 
מספר כ' מור‰ על ספיר˙ ‰כ˙ר ˘‰ו‡ בחינ‰ נעלי˙ 
ומרוממ˙ מכל ‰עולמו˙ כולם. ‚ם י„וע, ˘כל ספיר‰ 
‰„יבור  בענין  ‚ם  ובעניננו,  ‰ספירו˙,  מכל  כלול‰ 
וז‰ו  (כ˙ר),  נעלי˙  ‰כי  ‰בחינ‰  מ˙‚ל‰   - (מלכו˙) 
"כ˙ר ˘במלכו˙". ו‚ם בכ˙ר כלול ענין ˘ל ‚ילוי ע„ 

למט‰, ˘ז‰ו "מלכו˙ ˘בכ˙ר".

‰פר˜ים  במספר  ‰רמז  יפ‰  עול‰  ו‰˘˙‡ 
 – ו‰‚ילוי  ‰„יבור  ענין   – י"ט  בפר˜  ו‰פסו˜ים: 
"ויר„  ממ˘  על ‰‰ר  וירי„‰  ‚ילוי  כ‡ן  ˘‰י'  מבו‡ר 
‰ו‡  ‰פסו˜  מספר  עˆמו  בז‰  ‡ך  סיני".  ‰ר  על   '‰
‚ילוי ‰בחינ‰  כ‡ן  ר˘"י, ‰י'  ˘מפר˘  כמו  כי  "כ'", 
‰נעלי˙ ביו˙ר – כ˙ר - "‰רכין ˘מים". ונמˆ‡, ˘י˘ 
כ‡ן מספר (פסו˜) "כ'" – כ˙ר – כפי ˘כלול ב"פר˜ 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ל‰מ˘יך ‡˙ "‰„ברים ‰‡ל‰" – ב"ל‡מר"
 – ‰‡ל‰  ‰„ברים  כל   ˙‡ ‡ל˜ים  "וי„בר  ‰„ברו˙:  לע˘ר˙  ˙ור‰  ‰˜„ימ‰  כך  ועל 
ל‡מר", ˘ˆריך ל‰מ˘יך ‡˙ ע˘ר˙ ‰„ברו˙ ב"ל‡מר", בע˘ר‰ מ‡מרו˙ ˘‰ם כל עניני 

‰עולם ‰‚˘מיים.

‰˙ור‰  לימו„  בע˙  ˘מר‚י˘  ו‰‰ר‚˘ים  ‰"‰נחו˙"  ˘‡ו˙ם  ‰י‡  י‰ו„י  ˘ל  עבו„˙ו 
ונפ˘ו  ‚ופו   ˙‡ ומזכך  מ˜„˘  ו‡זי  כולו,  ‰יום  כל  במ˘ך  ‚ם  ייו˙רו  ‰˙פיל‰,  וב˘ע˙ 

‰ב‰מי˙, כ‡˘ר עוס˜ בכל עניני ‚ופו ופרנס˙ו ב‰˙‡ם ל"‰נחו˙" ˘ל ˙ור‰.


