
‚úיון ˙רעו
ער˘"˜ פר˘˙ כי ˙˘‡

מ˘כן ‡ינו „וח‰ ˘ב˙ - ˙ר˙י úמ‰ úי?

טúי˙ ו˙פיúין ú˙י˜ון ‰חט‡ים

ú˘יט˙יי‰ו „ר"מ ור"י ב˘"ס

‰úור‰ ו˙פי˙ ú˘ ˙חסן ב„' ‡מו˙‰ú



בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ˙˘‡, ‰ננו  כי  פר˘˙  ˘ב˙ ˜ו„˘  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
חי„ו˘ים  רבבו˙  מ˙וך  בעניני ‰פר˘‰  בלום  ו‰ו‡ ‡וˆר  ˙רעו), 
‡„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 
עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
על ‡מי˙˙  בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ב˙וכן ‰ענינים),  ‡ו 

‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

‰מˆטרך לו, ‰ן ברוחניו˙ ו‰ן ב‚˘מיו˙, וע„ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ ‚ם יח„.

(י"ט כסלו ˙˘ל"‚)

‰˜ב"‰ מ˙‚ל‰ 
ל'‡בו˙' ˘בך!

ברחוב,  י‰ו„י  פו‚˘ים  ...כ‡˘ר 

 ıבחו ו‡פילו  ‰‚לו˙,  בזמן  ‡פילו 

„מ˘יח‡"  ב"ע˜ב˙‡  ו‡פילו   ,ıל‡ר

‚ו„ל  סוט‰  מסכ˙  בסוף  (כמבו‡ר 

לו  לומר  ˆריך   - ז‰)  ˘בזמן  ‰ירי„‰ 

‡ל  ״ו‡ר‡  ‰פר˘‰:  ב‰˙חל˙  מ״˘ 

וכיון  יע˜ב״,  ו‡ל  יˆח˜  ‡ל  ‡בר‰ם 

‡בר‰ם  ˘ל  ‰עניינים  י˘נם  ˘‡ˆלך 

ל‡בר‰ם  מ˙‚ל‰ ‰˜ב״‰  ויע˜ב,  יˆח˜ 

יˆח˜ ויע˜ב ˘בך!

מי  י‰י'  מי˘ר‡ל,  ‡ח„  כל  ‡ˆל 

˘י‰י', לל‡ נפ˜״מ מ‰ו מעמ„ו ומˆבו 

- ‡פילו ‡ם ‰ו‡ במעמ„ ומˆב ˘"ב˘ם 

במכ˙ב  (כל˘ון  יכונ‰"   (ר˜)  י˘ר‡ל 

‰ענין  י˘נו   - ‡„מו״ר)  מו״ח  כ"˜ 

„‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב ˘בו, ˘ז‰ו חל˜ 

ל‡בר‰ם  ‰˜ב"‰  מ˙‚ל‰  ולכן  ממנו, 

יˆח˜ ויע˜ב ˘בו.

˘נמˆ‡  ב‡ופן  ר˜  ל‡  ז‰ ‰ו‡  וענין 

מ‰מוח  ‡ל‡  ˘בר‡˘,  במוח  בזכרונו, 

˘בלב,  במ„ו˙  נמ˘ך  ז‰  ‰רי  ˘בר‡˘ 

‰ענינים  בכל  ופועל  ˘נמ˘ך  וע„ 

„מח˘ב‰ „יבור ומע˘‰ בפועל ממ˘...

(˘"פ ו‡ר‡ ˙˘ל"ב)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ם מˆ„ מעמ„ו ומˆבו מ˜בל פלוני ממנו „ברŒמ‰, ‡ם ענין ˘ל כלכל‰, ˘על י„ו מ˜בל 
ו˜יום  ‰˙ור‰  ללימו„  לי‰„ו˙,  ל˜רבו  ז‡˙  לנˆל  ב‰כרח   - וכיו״ב  כבו„  ‡ו  פרנס‰, 

‰מˆוו˙, ˘‰רי ״‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר״.

‡ינו '˙מים עם ‰וי' ‡לו˜יך'!
מ„ובר  ל‡  - ‰רי  וכו'  מוסר  ˘‡ומר  מ‚י„Œמי˘רים  ול‡  רב,  ל‡  ˘‰ו‡  לטענ‰  ובנו‚ע 
בענין  לי‰ו„י  וסיוע  עזר  ‡ו„ו˙  כ‡ן  מ„ובר  מוסר;  ‡מיר˙  ‡ו  „ינים  פס˜י  ‡ו„ו˙  כ‡ן 
‰חיו˙, ˘י‰י' י‰ו„י חי, ‡ו ˘י˙וסף ‡ˆלו עו„ יו˙ר בענין ‰חיו˙, ב‡ופן ˘ל ‡ורך ימים, 
לפעול ‚ם  ˘לו,  כל ‰סביב‰  על  ל‰˘פיע   - מ˘פיע  י‰י'  ˘‚ם ‰י‰ו„י ‰˘ני  ע„  וכ‡מור, 

˘ם ענין ‰חיים.

ולכן ל‡ נ‡מרו ˘ום ‚„רים בנו‚ע לˆיווי ״‰וכח ˙וכיח ‡˙ עמי˙ך״, ˘ז‰ו ענין ˘˘ייך 
רמ״ח  ו‰רי  מˆוו˙,  מ˙רי״‚  מˆו‰ ‡ח˙  זו‰י  וכו';  מוסר  ˘‡ומר  מי˘רים  מ‚י„  לרב,  ר˜ 
מˆוו˙ ע˘‰ ‰ם כנ‚„ רמ״ח ‡ברים, כך, ˘י‰ו„י ˘י˘ לו רמ״ח ‡ברים, ˆריך ל„ע˙ ˘בין 

רמ״ח ‰‡ברים י˘נו ‡בר ˘˜˘ור עם ˜יום ‰מˆו˙ ע˘‰ „״‰וכח ˙וכיח ‡˙ עמי˙ך״.

ז‰  ˘ענין  רבינו ‰ז˜ן  ˘מב‡ר  כפי  עם ‰' ‡ל˜יך״,  ״˙מים  ל‰יו˙  רוˆ‰  ˘בו„‡י  וכיון 
נע˘‰ ע״י ‰יו˙ו ״˙מים״ ב˜יום רמ״ח מˆוו˙ ע˘‰ ˘‰ם כנ‚„ רמ״ח ‡ברים, וב˘מיר˙ 
˘ס״‰ מˆוו˙ ל‡Œ˙ע˘‰ ˘‰ם כנ‚„ ˘ס״‰ ‚י„ים - ˆריך ל˜יים ‰ˆיווי ״‰וכח ˙וכיח ‡˙ 

עמי˙ך״, ״ו‡‰ב˙ לרעך כמוך״.

וכל ז‰ ˆריך ל‰ע˘ו˙ - כמו כל ‰ענינים - מ˙וך חיו˙ ו‡ור, ומ˙וך ˘מח‰, ˘"פורˆ˙ 
ברכו˙״;  בי״‡  מ˙ברך  ״‰מפייסו  כמ‡רז״ל  פיוס,  ˘ל  וב‡ופן  יפו˙,  פנים  ובסבר  ‚„ר", 
וי˙˜ן ‡˙  לו  ˘יˆיי˙  מˆיע  ב˘‚י‡‰, ‰רי ‰ו‡  ˘˙פס ‡ו˙ו  ˘כיון  ולומר  לבו‡  ח״ו  ל‡ 
‰˘‚י‡‰, ‡ל‡ לומר לו: כיון ˘‰˜ב״‰ ‰טיל עלי חיוב ״ו‡‰ב˙ לרעך כמוך״, נר‡‰ לי, 
˘כ‡˘ר ‡˙‰ ˙ע˘‰ כך וכך, ‡זי י˙וסף ‡ˆלי ב˜יום מˆו˙ ״ו‡‰ב˙ לרעך כמוך״, ו‡ˆלך 

י˙וסף בענין „״˙מים ˙‰י׳ עם ‰' ‡ל˜יך״.

˘סוכ״ס  וברור ‰„בר  ופעמיים,  פעם  ל„בר  פעמים״״,  מ‡‰  ״‡פילו  ז‡˙  לע˘ו˙  וי˘ 
‡מי˙י˙,  בי‚יע‰  ‰זול˙  עם  ב‰˙עס˜ו˙  י˙יי‚ע  ˘כ‡˘ר    - ומˆ‡˙"  ״י‚ע˙  בז‰  י˜ויים 
וב‡ופן ‰מ˙‡ים, בסבר פנים יפו˙, ‰רי בו„‡י ˘״מˆ‡˙״, ˘ימˆ‡ ‰ˆלח‰ בפעול˙ו על 

‰זול˙, ˘י˙וסף ‡ˆלו בעניני י‰„ו˙ יו˙ר מכפי ˘‰י' ע„ ע˙‰.

‰‚מר‡  (כ„ברי   "'‰ ˘ני‰ם  עיני  ״מ‡יר  כמ״˘  ענינים,  כמ‰  ‡ˆלו  ‚ם  י˙וספו  ו‡ז 
למלך ‡˙  ˘˜ירב  כיון  כי,  לספר ‰˙ני‡),  ב‰˜„מ‰  רבינו ‰ז˜ן  ˘מבי‡  ˙מור‰,  במסכ˙ 
ח˘וב ‡ˆל  י‰ו„י  ˘כל  חסי„ו˙,  בספרי  יו˙ר  וב‡רוכ‰  מוסר  בספרי  [כמבו‡ר  יחי„ו  בנו 
ו‰נח˙-רוח  ‰˘מח‰  ‚ו„ל  מובן  ‰רי  ז˜נ˙ם],  לע˙  ל‰ורים  ˘נול„  יחי„  בן  כמו  ‰˜ב״‰ 
בכל  לו  יעזור  ז‰  ˜ירוב  על  ˙ו„‰  ‰כר˙  ˘ב˙ור  ‰„בר  וברור  ‰מלך,  ‡ביו  ‡ˆל  ˘פעל 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מ˘כן ‡ינו „וח‰ ˘ב˙ – ˙ר˙י למ‰ לי?

בעיני  ס"„̆  ‡ר ‰˙ור‰? / מ„וע ‰י'̃  "‰פ˜„˙יך לˆוו˙ם על מל‡כ˙ ‰מ˘כן" – ומ‰ על̆ 
י˘ר‡ל  ‡ˆל  „וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙  מ˘כן ‡ינו   / ממל‡כ˙ ‰מ˘כן?  ˜ל‰  ˙‰י' ‰˘ב˙  מ˘‰ 

ו‡ˆל מ˘‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 257 ו‡ילך) 

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰‡ם י„ע מ˘‰ ממ„˙ "‡מ˙"  / ‰˘˙חוו‡‰ לפני ˘ר‡‰ ו˘מע

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ‰˙י˜ון לחט‡ים – "˜˘ר ˘ל ˙פילין"

למנוע ‡˙  בכ„י  ל˙י˜ון ‰חט‡ים / "˜˘ר"  ו˙פילין  טלי˙   / בחט‡?!  י‰ו„י  נכ˘ל  ‡יך 
˘כח˙ ‰˘י"˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 232 ו‡ילך) 

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ר‡˘י˙ ‰ירי„‰ – "פרי˜˙ מ˘‡" / ˘כינ‰ – על ˘ם ˘˘וכנ˙

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ל˘יט˙יי‰ו „ר"מ ור"י ב˘"ס

יב‡ר סבר‡ כללי˙ למחלו˜˙ם בכמ‰ מ˜ומו˙ – „˙לוי ‰„בר בח˜יר‰ ‡ם ב„יני ‰˙ור‰ 
עלינו ל‰˙ח˘ב ב„בר ‰ע˙י„ כנ‚„ ‰„בר ‰‰וו‰ / עפ"ז יב‡ר פלו‚˙˙ם ב„ין ע˘יי˙ ˘מן 

‰מ˘ח‰ „פר˘˙נו, ל‚ירס˙ ‰ירו˘למי

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 394 ו‡ילך)

יט ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
למ‰ ללמו„ בי˘יב‰ כ˘‡יני מ˙כנן ל‰יו˙ רב בע˙י„?

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
מ‰י ˜ביעו˙ בנפ˘?

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
לסייע לחבירו ˘י‰י' '‡„ם'! 

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ חוב˙ ‰‰˘פע‰ על כל י‰ו„י, ל˜רבו לעבו„˙ ‰' 

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

משכן אינו דוחה שבת – תרתי 
למה לי?

"הפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן" – ומה על שאר התורה? / מדוע הי' 
קס"ד שבעיני משה תהי' השבת קלה ממלאכת המשכן? / משכן אינו דוחה את 

השבת אצל ישראל ואצל משה

˙ˆו‰)  ופר˘˙  ˙רומ‰  לפר˘˙  (ב‰מ˘ך  לˆוו˙  ‰כ˙וב  ממ˘יך  ‰ס„ר‰  ב˙חיל˙ 
˘ב˙:  ‡ז‰ר˙  על  ל„בר  פונ‰  מכן  ול‡חר  וכליו;  ‰מ˘כן  מל‡כ˙  בענין  ˘ונים  פרטים 
"וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰ ל‡מר. ו‡˙‰ „בר ‡ל בני י˘ר‡ל ל‡מר, ‡ך ‡˙ ˘ב˙ו˙י ˙˘מרו, 

כי ‡ו˙ ‰י‡ ביני וביניכם ו‚ו'" (ל‡, יב-י‚). 

כ˘עוס˜ים  ‚ם  ‰˘ב˙  ˘מיר˙  חוב˙   ˙‡ ל‰„‚י˘  ב‡‰  זו  ˘‡ז‰ר‰  ר˘"י,  ומפר˘ 
במל‡כ˙ ‰מ˘כן; ו‰ו‡ מפרט ˙וכן ז‰ ב˘ני '„יבורים': 

מל‡כ˙  על  לˆוו˙ם  ˘‰פ˜„˙יך  פי  על  ו‡˙‰, ‡ף   – י˘ר‡ל  בני  "ו‡˙‰ „בר ‡ל   (1
‰מ˘כן, ‡ל י˜ל בעיניך ל„חו˙ ‡˙ ‰˘ב˙ מפני ‡ו˙‰ מל‡כ‰. 

‰מל‡כ‰,  בזריזו˙  וזריזין  ר„ופין  ˘˙‰יו  פי  על  ‡ף   – ˙˘מרו  ˘ב˙ו˙י   ˙‡ ‡ך   (2
˘ב˙ ‡ל ˙י„ח‰ מפני'; כל ‡כין ור˜ין מיעוטין, למעט ˘ב˙ ממל‡כ˙ ‰מ˘כן". 

ו‰נ‰, „ברי ר˘"י ב'„יבור' ‰˘ני ברורים, ˘˙יב˙ "‡ך" ˘ענינ‰ מיעוט, ב‡‰ "למעט 
˘ב˙ ממל‡כ˙ ‰מ˘כן"; 

˘לכ‡ור‰  "ו‡˙‰",  ˙יב˙   ˙‡ לפר˘  ב‡  ˘ר˘"י  מ˘מע  ‰ר‡˘ון  ב'„יבור'  ‡ולם 
מיו˙ר˙ ‰י‡ (כי ‰י' מספי˜ לומר "„בר ‡ל בני י˘ר‡ל") – ועל ז‰ מב‡ר, ˘˙יב‰ זו ב‡‰ 
ללמ„ למ˘‰: "‡ע"פ ˘‰פ˜„˙יך לˆוו˙ם על מל‡כ˙ ‰מ˘כן, ‡ל י˜ל בעיניך ל„חו˙ ‡˙ 

‰˘ב˙ מפני ‡ו˙‰ מל‡כ‰".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

וכמו  ˜יימ‡.  ˘ל  ענין  ˙‰י'  ״‡„ם״  ב˙ור  ˘מˆי‡ו˙ו  לו  לעזור  וזכו˙ו  מחוב˙ו  ‡ו˙ו 
˘בעניני ‰‚וף ל‡ ˘ייך לומר ˘כיון ˘עוזר לו בענין ‰˜˘ור עם ‡בר ‡ח„, ‰רי ז‰ פוטר 

‡ו˙ו מלעזור לו בענין ˘בו ˙לוי כל ˜יומו וחיו˙ו.

˜ו„ם סיוע לפרנס‰ – ˘יע˘‰ ממנו '‡„ם'!
ו‰‚ע עˆמך: בנו‚ע לכל ענין ‰‡כיל‰ ו˘˙י' וכו׳, ‰רי לכל לר‡˘ י˘ ˆורך ˘י‰י' „בר 
˘ל ˜יימ‡ - ‡„ם ˘‡וכל ו˘ו˙‰, ו‡ם כן, ברור ‰„בר ˘‰פעול‰ ‰נ„ר˘˙ ל˜יום מˆי‡ו˙ו 
˘‡ר  בכל  לו  לעזור  ב‡ ‰ˆורך  מכן  ל‡חר  ור˜  ו‰זכו˙ ‰ר‡˘ונ‰,  חי, ‰י‡ ‰חוב‰  כ„בר 
‰ענינים, מˆ„ ‰ˆיווי "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך", „כ˘ם ˘בנו‚ע לעˆמו ‰רי ‰ו‡ מ˘˙„ל ל‡ 
עם  ר˜  ‰˜˘ורים  ופרטיים  חל˜יים  לענינים  בנו‚ע  ‚ם  ‡ל‡  עי˜ריים,  לענינים  בנו‚ע  ר˜ 

‡בר ‡ח„ ב‚וף ‡ו עם חל˜ ‡ח„ ˘ל ‰זמן, כך ˆריך ל‰˙נ‰‚ ‚ם בנו‚ע לזול˙.

ולכן: כ˘‡ומרים לי‰ו„י ˘‰ו‡ "בעל ‰בי˙" על פלוני ˘עוב„ ‡ˆלו במ˘ר‰ מסויימ˙, 
˘עליו לנˆל ז‡˙ כ„י ל‰˘פיע עליו בעניני י‰„ו˙, כיון ˘י˘ סיכוי ˘י˘מע ל„בריו יו˙ר 
יכול  - ‡ינו  ממנו „בר  ל˜בל  מבלי  ˘ו‰,  ב‡ופן  עמו  ˘נפ‚˘  מי˘‰ו  ˘ל  ל„בריו  מ‡˘ר 

לענו˙ ˘‡ין ז‰ ˘ייך ‡ליו,

- ‰ו‡ ˘כר ‡˙ פלוני למ˘ר‰ מסויימ˙, וב‚לל ז‰ ˆריך ל˘לם לו ˘כר טירח‡ לפרנס˙ו, 
ומ‰י ‰˘ייכו˙ ˘ב‚לל ז‰ י„בר עמו ‡ו„ו˙ ‰נח˙ ˙פילין, כ˘רו˙ ‰‡כיל‰, ˘מיר˙ ˘ב˙, 
˘ייכו˙ו  מוסר;  ˘‡ומר  ״מ‚י„Œמי˘רים״  ול‡  ״רב"  ל‡  וכיו״ב?! ‰ו‡  ט‰ר˙ ‰מ˘פח‰ 
˘ל  פרנס˙ו  ˙‰י'  י„ו  ˘על  ‰˘ליח  י‰י'  ˘‰ו‡  רˆ‰  ˘‰˜ב״‰  ב‚לל  ר˜  ‰י‡  פלוני  עם 

פלוני ˘יעבו„ במ˘ר„ ˘לו, ‡בל ‰˜ב״‰ ל‡ מינ‰ ‡ו˙ו ל˘ליח בנו‚ע לי‰„ו˙ו -

לו  עוזר  ‰ו‡  ‡ם  ו˜״ו:  ובמכ״˘  ‰‡מורים,  מ‰מ˘לים  ‰לימו„  י˘נו  ז‰  ˘על  כיון 
בפרנס‰ ‚˘מי˙, ‰רי ע‡כו״כ ˘ˆריך לעזור לו בעניני י‰„ו˙, ˘״‰ם חיינו ו‡ורך ימינו״ 
˘י‰„ו˙ ‰י‡ ‰חיו˙, ‰עˆם  כיון  בענין ‰חיים,  ני˙וסף ‡ˆלו  ˘עי״ז  מי˘ר‡ל,  ˘ל ‡ח„ 
‰חיים  ענין  י‰י'  חבירו  ‡ˆל  ˘‚ם  ל‰˘˙„ל  י‰ו„י  כל  ˆריך  ˘לכן  י‰ו„י,  ˘ל  ו‰מ‰ו˙ 

וב‡ופן ˘ל ‡ורך ימים.

‡ין ˙ירוı ל‡י-‰˘פע‰
ממ‰  יו˙ר  ‡ליו  ˘י˘מע  ויו„ע  ˜רובו˙,  לע˙ים  עמו  ˘נפ‚˘  לי‰ו„י  בנו‚ע  וע‡כו״כ 
˘י˘מע למי˘‰ו ‡חר - לל‡ נפ˜״מ מ‰י ‰סיב‰ לכך ˘י˘מע ‡ליו, ‰עי˜ר ‰י‡ ‰˙וˆ‡‰ 
˘יכול‰ ל‰‚יע מז‰ - מוכרח ‰ו‡ לנˆל ‡˙ ‰‰יכרו˙ ו‰‰˘פע‰ כ„י ל‰וסיף ‡ˆל פלוני 

בעניני י‰„ו˙.

ו‡ילו ל‰ˆ„י˜ ‡˙ עˆמו ˘‰˜˘ר ˘לו עם פלוני ‡ינו ˘ייך לעניני י‰„ו˙ - ‡ין מˆי‡ו˙ 
וע‡כו״כ  עירוב,  מל˘ון  ו‰ן  ערבו˙,  מל˘ון  ‰ן  בז‰״,  ז‰  ערבים  י˘ר‡ל  ״כל  ‰רי  כזו! 



כ‚

 ‰וספ‰ . 
לקט מתוך דברות קודש 
בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו, ובאו כאן כמעט ללא עריכה, 
באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

לסייע לחבירו שיהי' 'אדם'!
קודם שמסייע לזולת עם פרנסה – שיעשה ממנו 'אדם' ע"פ תורה! / אין תירוץ 
לאי השפעה / אינו 'תמים עם ה' אלוקיך' כשאינו מוכיח את עמיתך / הקב"ה 

מתגלה ל'אבות' שבך! / 

וב˘˙יי˙ו  במ‡כלו  ‡פילו  י‰ו„י  ‡ˆל  ל‰יו˙  ˆריך  ‰י‰„ו˙  ˘ענין  לעיל  ...„ובר 
ובמסחרו וכו', ˘‚ם ‡ז ‰ו‡ במעמ„ ומˆב ˘"‰חכם ניכר".

 ˙‡ ‰רו‡‰  חכם  "‡יז‰ו  רז"ל  במ‡מר  ‰ז˜ן  רבינו  פירו˘  עם  ז‰  ענין  ל˜˘ר  וי˘ 
‰נול„", ˘"רו‡‰ כל „בר ‡יך נול„ ונ˙‰וו‰ מ‡ין לי˘ ב„בר ‰'", ˘‰ו‡ ב‡ופן ˘"לעולם 
לרבינו ‰ז˜ן);  ו‰‡מונ‰  ב˘ער ‰יחו„  בז‰  ˙ור˙ ‰בע˘"ט  ב‡רוכ‰  (כמבו‡ר  ב˘מים"  נˆב  ‰' „ברך 

ו"חכם" ז‰ במ‰ ניכר – ב‡כיל˙ו וב˘˙יי˙ו ובכל עניניו.

במילים ‡חרו˙: י˘ ענינים ˘ב‰ם י˘ ˘ינויים – לפעמים ‰ו‡ עוס˜ ב‡כיל‰ ולפעמים 
‡ח„  ענין  י˘  ‡בל  ‰מˆוו˙;  ו˜יום  ‰˙ור‰  בלימו„  (ל‰ב„יל)  עוס˜  ולפעמים  ב˘˙י', 
˘בו ‡ין ‰פס˜ – "‰חכם ניכר" – ˘בכל ˙נוע‰ וענין ˘לו ˆריך ל‰יו˙ ניכר ˘‰ו‡ "חכם 

‰רו‡‰ ‡˙ ‰נול„".

״נר   ıל‰פי ״מ˘פיע״  נע˘‰  ˘‚ם ‰ו‡  וע„  לפעול ‚ם ‡ˆל ‰זול˙,  ז‰ ˆריכים  ...ענין 
מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור״ בכל ‰סביב‰.

בעניני  כמו  ˘י‰י',  ענין  ב‡יז‰  ˘לו  ‰מו˘פעים  ‡ˆל  ז‡˙  לפעול  ˘ˆריך  וע‡כו״כ 
(ב˘ליחו˙ו  ‰‚˘מי˙  פרנס˙ו   ˙‡ ˘מזמין  פלוני  על  ‰˘פע˙ו   ˙‡ לנˆל   - וכיו״ב  מסחר 
˘ל ‰˜ב״‰ ˘‰ו‡ ״‰זן ומפרנס לכל״ ב‡מי˙י˙ ‰ענין), לי˙ן לו ביח„ עם ז‰ ‚ם "פרנס‰״ 

רוחני˙, ˘‚ם ‡ˆלו ענין ‰‡כיל‰ ו˘˙י' ‰ו‡ ב‡ופן ‰˜˘ור עם עבו„˙ ‰'.

ופ˘יט‡ ˘‰עזר‰ לי‰ו„י ב‡יז‰ ענין ˘י‰י', ל‡ יכול‰ ל˘מ˘ ב˙ור ‰˙נˆלו˙ ˘‡ינו 
ˆריך ל‰˘˙„ל לפעול לחיזו˜ י‰„ו˙ו ב‡ורח חייו, ב‚לל ˘עוזר לו ב‡ופן ‡חר.

ל‡ ˘ייך לומר ˘ע˘יי˙ טוב‰ מסויימ˙ ל‡„ם, ל„ו‚מ‡: בעניני ‡כיל‰ ו˘˙י' - פוטר˙ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

מ˙יב˙  כבר ‰מיעוט  ˘י˘נו  כיון  ועו„):  חכמים.  ˘פ˙י  („ברי „ו„.  במפר˘ים  וכבר ‰˜˘ו 
"‡ך", ‡יז‰ ˆורך י˘ במיעוט נוסף מ˙יב˙ "ו‡˙‰"? 

ועו„ ˜˘‰: כיˆ„ ב‡מ˙ מוכיח‰ ˙יב˙ "ו‡˙‰" - על ח˘יבו˙‰ ˘ל ˘מיר˙ ‰˘ב˙?

ב. ונר‡‰ לב‡ר:

י˘ר‡ל,  בני  מˆ„  ‰˘ב˙  ב˘מיר˙  ‰חיזו˜   ˙‡ ל‰„‚י˘  ב‡  "‡ך"  מ˙יב˙  ‰מיעוט 
˘ייז‰רו ב‡ופן מיוח„ ˘ל‡ ל‰יכ˘ל ב‡יסורי ˘ב˙ ‚ם כ˘י‰יו טרו„ים ועסו˜ים במל‡כ˙ 
‰מ˘כן וירˆו לסיימו במ‰ר‰ – וכל˘ון ר˘"י "‡ף על פי ˘˙‰יו ר„ופין וזריזין בזריזו˙ 

‰מל‡כ‰, ˘ב˙ ‡ל ˙י„ח‰ מפני'"; 

פ˘יט‡   ‡‰„  – ‰מ˘כן  מל‡כ˙  לˆורך  ˘ב˙  לחלל  ˘‡סור  לח„˘  בז‰  ‰כוונ‰  ו‡ין 
חוב˙   ˙‡ ל‰„‚י˘  ‡ל‡   – עˆמם!  מ„ע˙  "‰י˙רים"  לח„˘  י˘ר‡ל  בני  יבו‡ו  ˘ל‡ 

‰ז‰ירו˙ ‰מיוח„˙, ˘ל‡ יבו‡ו לי„י מכ˘ול ועוון, ‡פילו ל‡ בטעו˙ וכו'.

‡מנם ˙יב˙ "ו‡˙‰" ב‡‰ ללמ„ ‡˙ מ˘‰ רבינו עˆמו, ˘‰ו‡ ל‡ עס˜ בי„יו במל‡כ˙ 
לי„י  מל‡כ‰  כ„י  ˙וך  ˘יבו‡  ‰ח˘˘  ‡ין  ו‡ˆלו  ל‚),  לט,  פ˜ו„י  ר˘"י  (כ„ברי  כלל  ‰מ˘כן 
מכ˘ול בפועל; ומ‰ ˘נ˙כוון ‰כ˙וב לח„˘ למ˘‰ ‰ו‡ בנו‚ע לעˆם ‰‡יסור, כ„ל˜מן. 

על  לˆוו˙ם  ˘‰פ˜„˙יך  פי  על  ‡ף  "ו‡˙‰,  למ˘‰:  ‡מר  ˘‰˜ב"‰  מפר˘,  ר˘"י   .‚
מל‡כ˙ ‰מ˘כן, ‡ל י˜ל בעיניך ל„חו˙ ‡˙ ‰˘ב˙ מפני ‡ו˙‰ מל‡כ‰"; 

‰˜ב"‰  כ‡ילו  ‰מ˘כן",  מל‡כ˙  על  לˆוו˙ם  "˘‰פ˜„˙יך  ‰‡מיר‰   ‰˘˜ ולכ‡ור‰ 
כל   ˙‡ למסור  ‰ופ˜„  רבינו  מ˘‰  ˘‰רי   – „ו˜‡  ‰מ˘כן  מל‡כ˙  על  מ˘‰   ˙‡ ‰פ˜י„ 

‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ לבני י˘ר‡ל, ו‰יכן מˆינו מינוי ופ˜ו„‰ מיוח„˙ בנו‚ע למ˘כן?!   

‡ל‡, ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ לז‰ ˘‰ˆיווי על ‰מ˘כן ‡מר מ˘‰ ב‡ופן „"וי˜‰ל מ˘‰ ‡˙ 
כל ע„˙ בני י˘ר‡ל" – כמו ˘מפור˘ ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰ ‰ב‡‰:

ולפי  מ˘נ‰"),  מ˘‰ ("ס„ר  לימ„ ‡ו˙ן  כיˆ„  מיוח„  ס„ר  ˘‰י'  מˆינו  ב˘‡ר ‰מˆוו˙ 
ס„ר ז‰ ‰יו ‰ב„לי מעמ„ו˙ ב˙וך בני י˘ר‡ל ול‡ כולם ˘מעו ממ˘‰ ב‡ופן ˘וו‰. 

מ˘‰  ˘ב˙חיל‰ ‰י'  לב),  בפר˘˙נו (ל„,  בר˘"י  ˘‰וב‡ו  ב)  נ„,  וכ„ברי ‰‚מר‡ (עירובין 
לכל  מלמ„  מ˘‰  לבסוף ‰י'  ור˜  לז˜נים;  כך  לבני ‡‰רן; ‡חר  כך  ל‡‰רן; ‡חר  מלמ„ 
‰עם. ו˘וב ‰יו כל ‰עם לומ„ים מ‡‰רן; מבני ‡‰רן; ומ‰ז˜נים – כך ˘כל ‡ח„ ‰י' לומ„ 
(˘כן ‰י'  מ˘‰  מפי  פעמים  ‡רבע  ˘למ„  פעמים, ‡ך ‡ינו „ומ‰ ‡‰רן  בסך ‰כל ‡רבע 
נוכח ‚ם כ˘מ˘‰ לימ„ לבני ‡‰רן ולז˜נים ולכל ‰עם), לכל ‰עם ˘למ„ו ר˜ פעם ‡ח˙ 

מפי מ˘‰ (ו˘‡ר ‰פעמים למ„ו מ‡‰רן, בניו ו‰ז˜נים).

˘‡מר  יוˆ‡ „ופן –  ב‡ופן  ˘נ‰‚  מˆינו  מע˘‰ ‰מ˘כן,  על  לˆוו˙  מ˘‰  כ˘ב‡  ‡ולם 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ז‡˙ במעמ„ ˘ל כל י˘ר‡ל ביח„, לל‡ חילו˜ים: "וי˜‰ל מ˘‰ ‡˙ כל ע„˙ בני י˘ר‡ל 
בנו‚ע  מל‡כ˙ ‰מ˘כן" – „ו˜‡  על  לˆוו˙ם  וזו‰י ‰כוונ‰ "˘‰פ˜„˙יך  וי‡מר ‡לי‰ם". 
למל‡כ˙ ‰מ˘כן ‰ופ˜„ מ˘‰ רבינו לב„ו, ˘‰ו‡ בעˆמו י‡מר ז‡˙ לכל י˘ר‡ל ב˘וו‰, 

בלי ‰ב„ל בין ‡‰רן ובניו ו‰ז˜נים ל˘‡ר ‰עם.

[ו‡מנם בכ˙וב ל‡ נ˙פר˘ ˘‰˜ב"‰ ˆו‰ ‡˙ מ˘‰ לומר ‡˙ מˆו˙ ‰מ˘כן ב‡ופן ז‰ ˘ל "וי˜‰ל . . ‡˙ 

˘נ˙פר˘‰  ענינים  בכמ‰  ומˆינו  מ‰˜ב"‰,  נˆטוו‰  ˘כן  מוכיח   - בפועל  מ˘‰  ע˘‰  ˘כך  ז‰  ע„˙", ‡ך  כל 

ר˜ פעול˙ מ˘‰ ול‡ נ˙פר˘ ‰ˆיווי ‡ליו]. 

ב˘מיר˙  "ל‰˜ל"  מו˙ר  ˘‡כן  ב„ע˙ו  ל‰עלו˙  מ˘‰  ‰י'  ˘יכול  מובן,  ומע˙‰   .„
˘ב˙ לˆורך מל‡כ˙ ‰מ˘כן - כיון ˘„ו˜‡ בנו‚ע למע˘‰ ‰מ˘כן ‰ופ˜„ מ˘‰ במיוח„, 
ו‰„בר  ‰מˆוו˙),  ב˘‡ר  ‰ר‚יל  כס„ר  (ול‡  י˘ר‡ל  ע„˙  ˜‰ל  כל  במעמ„  ז‡˙  ˘י‡מר 
מˆו˙  ‚ם  כולל  ‰מˆוו˙,  לי˙ר  ביחס  ‰מ˘כן  במˆו˙  ונעלי˙  י˙יר‰  ח˘יבו˙  על  מלמ„ 

˘ב˙;

 ˙‡ ‡ך  י˘ר‡ל  בני  ‡ל  „בר  "ו‡˙‰  ‰˜ב"‰:  לו  ‰„‚י˘  זו  מח˘ב‰  ל˘לול  וכ„י 
˘ב˙ו˙י ˙˘מורו" ו‚ו', ו‰יינו, ˘‚ם ביחס לˆיווי על ˘ב˙ ‰נני מפ˜י„ ‡ו˙ך  - "ו‡˙‰ 
„בר ‡ל בני י˘ר‡ל" - ב‡ופן מיוח„ ˘˙‡מר ז‡˙ לכל ˜‰ל בני י˘ר‡ל יח„. ‡ו˙ו מינוי 
˘ום ˜ול‡  ו˘וב ‡ין  מˆו˙ ‰˘ב˙,  ל‚בי  ‚ם  נכון ‰ו‡  למל‡כ˙ ‰מ˘כן,  ביחס  ˘˜יבל˙ 
ב„יו˜  ע„˙",  כל   ˙‡ "וי˜‰ל  ˘ל  ב‡ופן  ל‰י‡מר  ˆריכ‰  ‰י‡  ‚ם  ˘‰רי  ‰˘ב˙,  במˆו˙ 

כמו מל‡כ˙ ‰מ˘כן!

בני   ˙‡ מ˘‰  ‰˜‰יל  ˘כ‡˘ר  וי˜‰ל,  פ'  ב˙חיל˙  וכמסופר   – בפועל  ‰י'  כך  ו‡כן 
‚ופ‡  מעמ„  ב‡ו˙ו  ו‡מר  ‰˜„ים  ‰מ˘כן,  מל‡כ˙  ב„בר  ‰ˆיווי   ˙‡ ל‰ם  לומר  י˘ר‡ל 
‡˙ ‰‡ז‰ר‰ על ˘מיר˙ ˘ב˙, ובז‰ ב‡ לי„י ביטוי ˘‡ין סבר‡ כלל ל‰ע„יף ‡˙ מל‡כ˙ 

‰מ˘כן על ˘מיר˙ ‰˘ב˙, ו„ו"˜.  

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ביכול˙ו  י˙׳  בעזר˙ו  ‡˘ר  עליון  כח  ‰ו‡  ‡בל  בלב„  רו˘ם  ‡ל‡  ‡ינו  כי  ‰„בר  מובן 
לפעול י˘ועו˙ בנפ˘ו ל˘נו˙ מ„ו˙יו לטוב.

‰חיים,  ועמו„  ‰עבו„‰  יסו„  ˘‰ו‡  מוכרחי  עול  ב˜בל˙  ‰עבו„‰  פרי  ‰ו‡  ז‰  וכל 
ו˜בל˙ עול מוכרחי ‰ו‡ כ‡ח„ ‰מˆו‰ לחברו ‡ו ל˜טן ממנו לע˘ו˙ ‡יז‰ „בר ומכריחו 
על ז‰. וב‡ופן כז‰ ˆריך ‰‡„ם ‰חפı לבו‡ ‡ל חיי ‡ור ל‰˙נ‰‚ עם עˆמו בכל ˙ו˜ף עוז 

כ‰נ‰‚˙ ‰רב עם ˙למי„ו ‰מעמי„ו על בסיס ‡מ˙.

ו‡˘ר על כן י˙חיל ב‡ופן כז‰ ויר‡‰ ‡ור ו‰˘ם י˙ברך יחז˜ מוחו ולבבו לעב„ו י˙' 
בלבב ˘לם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ˜ˆב-‚)

˜ביעו˙ ל‡ ר˜ בזמן, כי ‡ם – ˜ביעו˙ בנפ˘ 
כ˙וב (‡בו˙ פר˜ ו, מ˘נ‰ ו) "‰˙ור‰ נ˜ני˙" – ‰˙ור‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ˜נין בנפ˘.

‡„מו"ר  עם  ל‰˙ווכח  ˘נבחרו  מ‰˘ל˘‰  ˘‰י'  ˘˜לוב  מ‚‡וני  (‡ח„  ˆייטלין  ‰ר"י 
‰ז˜ן ‡ו„ו˙ „רך ‰חסי„ו˙) ˘‡ל ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן, מ‰ ‡ˆלכם ב˜˘ר ל˙ור‰?

ו‰˘יב לו ‡„מו"ר ‰ז˜ן: "בעלי ב˙ים י˘ ל‰ם ˜ביעו˙ ללימו„".

ו‡מר לו ‰ר"י ˆייטלין: ‰ל‡ ז‰ ‰רי ˜יים ‚ם ‡ˆלנו, ומ‰ חי„˘˙ם ב„רך ‰חסי„ו˙?

‰˘יב לו ‡„מו"ר ‰ז˜ן: "מ‰ ˘‰˙ח„˘ ב„רך ‰חסי„ו˙ כבר ‰ר‡י˙י לכם ‰רב‰, ועו„ 
‡ר‡‰, ‡ך ב‡˘ר לענין ז‰, ‰חי„ו˘ ‰ו‡ ˘‡ˆלכם ‰˜ביעו˙ ‰י‡ בזמן, ו‡ילו על פי „רך 

‰חסי„ו˙ ˆריכ‰ ‰˜ביעו˙ ל‰יו˙ ל‡ ר˜ בזמן, כי ‡ם ˘י‰י' ‰˜ביעו˙ בנפ˘.

(˙ר‚ום מל˜וטי „בורים ח"‡ עמ' ז, ‡ - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם חל˜ ‡-ב עמ ' 9-10)



כ‡

מהי קביעות בנפש?
קבלת עול מוכרחי הוא כאחד המצוה לחברו או לקטן ממנו לעשות איזה דבר 
ומכריחו על זה. ובאופן כזה צריך האדם החפץ לבוא אל חיי אור להתנהג עם 

עצמו בכל תוקף עוז כהנהגת הרב עם תלמידו המעמידו על בסיס אמת

‰עו˘‰ ב„רך ˜בל˙ עול מוכרחי ‰נ‰ 
סוף סוף טועמי‰ חיים זכו

במענ‰ על מכ˙בו ‰נ‰ ענין ‰˜ביעו˙ ‰ו‡ בנפ˘ כלומר ˘‡ינו ר˜ ˜ביעו˙ זמן, כי ‡ם 

חלו˘ ‰ברי‡ו˙ ‰ˆריך  ר״ל ‡ו  חול‰  וכמ˘ל  מוכרחי,  עול  ויסו„ו ˜בל˙  ˜ביעו˙ ‰נפ˘, 

לרפו‡‰ ‡ו למ‡כל ‰בל˙י נרˆ‰ לו, מפני ‰רˆון בחיים, ‡ינו ˘וכח על ז‰ ˘ˆריך לע˘ו˙ 

ו‡ין ˆריכים ל‰זכירו, כן ‰„בר במזון ‰נפ˘.

בחיים,   ıכל ‡„ם ‰חפ ביכול˙  וז‰  ממ˘,  פועל  כי ‡ם  ז‰ ‡ינו „ור˘ ‰˙בוננו˙  „בר 

בחיים  ל‰יו˙  זכו,  חיים  טועמי'  סוף  סוף  ‰נ‰  מוכרחי  עול  ˜בל˙  ב„רך  כן  ו‰עו˘‰ 

מסו„רים ב˙ור‰ ‡ור ובמוע„י ברכ‰, ב˙פל‰ ˘בלב, ˘‰˜ב"‰ עוזר ו‰˙פיל‰ ‰י‡ כ„בעי 

למ‰וי.

עיון  ‡ל  מיוח„˙  ב‰כנ‰  מר‡˘  ‰כנ‰  י„י  על  מ˙פלל  י˘  מ˙פלל.  וי˘  מ˙פלל  י˘ 

‰˙פל‰ (ו‰י‡ מ„רי‚‰ ‚בו‰ יו˙ר מ‰מ˙ב‡ר ל‰לן). וי˘ מ˙פלל ‡˘ר לבבו מ˙חמם ˘ל‡ 

˙ל‰טנו,   ˘‡ ול‰ב˙  ב˜רבו  לבו  נ˘בר  פ˙‡ום  כמו  ‡בל  ל˙פל‰  ביחו„  מר‡˘  ב‰כנ‰ 

ובכ‰ יבכ‰ במר נפ˘ו ועם ז‰ ‰נ‰ בעומ˜ לבבו נמ˘ך ‰ו‡ ‡ל ‰‡ור כי טוב.

‰יום,  בכל  ‰פעולו˙  בכל  ‰ניכר˙  בר˘ימו  חו˙מם  מניחים  ‰ללו  ‰נעימים  ‰ר‚עים 

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

פניניםפנינים

˘כר  ל˘לם  נ‡מן   –  '‰ "וי‡מר ‡ליו ‡ני 
ל‰פרע"  נ‡מן  כו'  לפני  למ˙‰לכים  טוב 
(ו‡ר‡ ו, ב. ר˘"י) – מז‰ נר‡‰ מ„˙ "‡מ˙" ˘ל 

‰˜ב"‰. "ו„ור רביעי י˘ובו ‰נ‰ כי ל‡ ˘לם 
עוון ‰‡מורי ע„ ‰נ‰" (לך טו, טז. ור‡‰ פר˘"י ˘ם) 
– מז‰ נר‡‰ מ„˙ "‡רך ‡פים" ˘ל ‰˜ב"‰.

ממ„ו˙  מ˘‰  י„ע  ˘ל‡  לומר  ‡ין  ו‡"כ, 
מ˘‰   ˙‡ עוררו  ולכן  ז‰,  לפני  ‡לו 
‡לו  ממ„ו˙  י„ע  כבר  ˘‰רי  ל‰˘˙חוו˙, 
עכ˘יו  ˘פ˙‡ום  לומר  טעם  ו‡ין  ז‰,  לפני 
כן  ועל  זו,  מ„‰  י„י  על  ל‰˘˙חוו˙  י˙עורר 

ל‡ ‰בי‡ן ר˘"י.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 153 ‰ע' 4)

השתחוואה לפני 
שראה ושמע

וימ‰ר מ˘‰ וי˜„ ‡רˆ‰ וי˘˙חו
וימ‰ר מ˘‰ - כ˘ר‡‰ מ˘‰ ˘כינ‰ עובר˙ ו˘מע ˜ול 
‰˜רי‡‰ מי„ וי˘˙חו
(ל„, ח. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˙מו‰, ‰רי מפור˘ בכ˙וב ˘‡מר 
‚ו'  פני  לר‡ו˙  ˙וכל  "ל‡  למ˘‰  ‰˜ב"‰ 
על  עליך  כפי  ו˘כו˙י  כבו„י ‚ו'  בעבור  ו‰י' 
יר‡ו",  ל‡  ופני  ‡חורי   ˙‡ ור‡י˙  ‚ו'  עברי 
ל‡  ‰˘כינ‰  לפניו  ˘עבר‰  ˘ב˘ע‰  כלומר 
˘כן  ‰˘כינ‰,   ˙‡ לר‡ו˙  יכול  מ˘‰  ‰י' 
‰˜ב"‰ כיס‰ ‡ו˙ו בכפו כביכול, ור˜ ל‡חר 
לר‡ו˙  ‰ר˘ו˙  לו  ני˙נ‰  ‰˘כינ‰  ˘עבר‰ 
לומר  ‡פ˘ר  ‡יך  ו‡"כ  בלב„,  ‡חורי"   ˙‡"
 ˙‡ ˘ר‡‰   - עובר˙"  ˘כינ‰  מ˘‰  "˘ר‡‰ 

‰˘כינ‰ כ‡˘ר ‰י˙‰ "עובר˙"?

וי˘ לב‡ר:

האם ידע משה 
ממדת "אמת"?

וימ‰ר מ˘‰ וי˜„ ‡רˆ‰ וי˘˙חו
(ל„, ח)

‡רˆ‰  וי˜ו„  מ˘‰  "וימ‰ר  ב‚מ'  ‡י˙‡ 

וי˘˙חו, מ‰ ר‡‰ מ˘‰, ר' חנינ‡ בן ‚מל‡ 

‡מ˙  ‡מרי  ורבנן  ר‡‰,  ‡פים  ‡רך  ‡מר 

פיר˘  ובמ‰ר˘"‡   ,(‡ ˜י‡,  (סנ‰„רין  ר‡‰" 

"„מ˘מע ל‰ו ˘‰˙עורר מ˘‰ ל‰˘˙חוו˙ 

ע"י ˜רי‡˙ ‰מ„ו˙ ˘˘מע מלפניו, ובו„‡י 

י„ע כבר מ„ו˙יו י˙ברך ‡בל ע˙‰ נ˙עורר 

יו˙ר ב‡ח„ מ‰י"‚ מ„ו˙, ופלי‚י, מר ‡מר 

‡רך ‡פים כ„מסי˜, ומר ‡מר ‡מ˙".

‰˙ור‰  על  בפירו˘ו  ר˘"י  ו‰נ‰ 

„ס"ל  ומ˘מע  ‰‚מ',  ˙ירוˆי  ‰בי‡  ל‡ 

לפר˘  ˘ל ‰מ˜ר‡ו˙ ‡י ‡פ˘ר  ˘בפ˘וטן 

„מ„˙ ‰"‡מ˙" ‡ו "‡רך ‡פים" עורר‰ ‡˙ 

מ˘‰ ל‰˘˙חוו˙, וטעמ‡ בעי.

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

"י„ע  „מ˘‰  לומר   ‰˘˜ פ˘וטו  לפי 

יו˙ר  נ˙עורר  ע˙‰  ‡בל  י˙'  מ„ו˙יו  כבר 

מ˘‰  י„ע  ‡ם  כי  מ„ו˙",  מ‰י"‚  ב‡ח„ 

מ„ו˙יו לפני ז‰ – למ‰ נ˙עורר עכ˘יו על 

‡יזו מ„‰?

ע"י  י˙'  מ„ו˙יו  י„ע  ˘מ˘‰  לומר  ו‡ין 

ור˜  עכ˘יו,  ע„  ‰˜ב"‰  ˘ע˘‰  ‰מופ˙ים 

ולכן  י„ע,  ל‡  ‰‡לו  ‰מ„ו˙  מ˘˙י  ‡ח˙ 

‡יפכ‡  כי  ל‰˘˙חוו˙,  י„‰  על  נ˙עורר 

מˆינו  ‡לו  מ„ו˙  ˘˙י  ו„ו˜‡  מס˙בר‡, 

בפירו˘ ˘‰יו י„ועו˙ למ˘‰ מכבר:

עיונים וביאורים קצרים



פניניםפנינים

עˆמ‰  ‰˜רי‡‰   ˙‡ ˘˘מע  ‡חרי  מ˘‰ 
‰˜ב"‰,  ˘ל  ˜ולו  כ˘˘מע  מי„  ‡ל‡ 
"מי„  עˆמ‰,  ‰˜רי‡‰  ˘˘מע  ˜ו„ם  עו„ 

וי˘˙חו".

 ˙‡ מ˘‰  ר‡‰  ‡יך   ‰˘˜ „ל‡  ונמˆ‡, 
לר‡יי˙  ‰כוונ‰  ‡ין  כי  עובר˙,  ‰˘כינ‰ 
‰˘כינ‰ עˆמ‰, ˘‰רי ‡˙ ‰˘כינ‰ עˆמ‰ 
לר‡י'  ‡ל‡  לר‡ו˙,  יכול  מ˘‰  ‰י'  ל‡ 
ו‰בין  ˘ר‡‰  מי„  ר‡˘ון,  במבט  כללי˙, 

˘‰˘כינ‰ ב‡‰, ועומ„˙ לעבור לפניו.

̃ וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 154 ו‡ילך)  (ע"פ ל

‰˙יבו˙   ˙‡ בפירו˘ו  מב‡ר  ר˘"י 
ב‡  ˘בפירו˘ו  ו‰יינו,  מ˘‰",  "וימ‰ר 
מ˘‰  ˘ל  וזריזו˙ו  מ‰ירו˙ו  לב‡ר  ר˘"י 

ל‰˘˙חוו˙.

וע"ז מב‡ר ˘‰˘˙חוו‰ "כ˘ר‡‰ מ˘‰ 
˘‰˘˙חוו‡‰  ל‡  ו‰יינו,  עובר˙",  ˘כינ‰ 
‡ל‡  ‰˘כינ‰,  ‰עבר˙  בע˙  ‰י˙‰  זו 
˘‰˘כינ‰  מ˘‰  כ˘ר‡‰  מי„  ˜ו„ם, 
מ˙חיל‰ לעבור לפניו. וכן ‰ו‡ ‚ם פירו˘ 
לומר  ר˘"י  „„יי˜  ‰˜רי‡‰",  ˜ול  "˘מע 
‰˘˙חוו‰  ˘ל‡  ללמ„נו  ‰˜רי‡‰"  "˜ול 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

˙למו„  ענין  על  נוסף  י˘יב‰  במס‚ר˙  ˙"ו  ב‡‰"˜  ‡ל‰  בימינו  ‰˙ור‰  לימו„  ו‰נ‰ 
בסיס  על  ‰לומ„  ‰עמ„˙  ו‰י‡  ‚„ול‰,  ‰כי  ו˙ועל˙  עי˜רי  ˙פ˜י„  ל‰  י˘  בכלל,  ˙ור‰ 
חז˜ למען יוכל עמו„ בפני ‰נסיונו˙ „˙˜ופ˙נו זו ול‡ י˙ר˘ם מ‰רוחו˙ ‰בל˙י מˆויו˙ 
‡„רב‰,  ‡ל‡  פוח˙ו˙  ˘‡ינן  ר˜  ל‡  ‰רבים  בעוונו˙ינו  ו‡˘ר  ‰ˆ„„ים,  מכל  ‰מנ˘בו˙ 

ועל „רך מ‡מר רז"ל ‡ין לך יום וכו'.

ר‡˘-י˘יב‰  רב  כמו  ב˜„˘  מ˘ר‰  בחיים  ל„רכו  ˘בוחר  ז‰  ר˜  ˘ל‡  מובן  מז‰ 
ו˘וחט-ובו„˜ וכיוˆ‡ בז‰ מוכרח ללמו„ ‡יז‰ ˘נים בי˘יב‰, ‡ל‡ כל ‡ח„ ו‡ח„ מבני 
‰נוער ‰חפı ב‡מ˙ לחיו˙ חיים ˘ל לומ„ ˙ור‰ ומ˜יים מˆו˙ כרˆון בור‡ ‰עולם ז˜ו˜ 
ב˜„˘  במ˘ר‰  בוחר  ˘‡ינו  כיון  ו‡„רב‰,  ‰‡מור‰,  במס‚ר˙  ‡ח„ו˙  ˘נים  לחיו˙  ‰ו‡ 
‰˘נים  ב‡לו  עו„  יו˙ר  ‰ו‡  ומוכרח  יו˙ר  ˜˘ים  י‰יו  ˘לו  ˘‰נסיונו˙  לומר  מ˜ום  י˘ 
‰˜ובעים ‡˙ ˆור˙ו ‰רוחני˙ ל‰מˆ‡ במס‚ר˙ י˘יב‰ מבלי לבלבל ‡˙ עˆמו בלימו„ים 
ב˙ור‰  י„יעו˙  עו„  לרכו˘  ˘‡ל‰  ז‰  ‡ין  ז‰  וכל  ‡חר˙,  ב‡ויר‰  ל‰יו˙  מבלי  ‡חרים 

ול‰ע˘ו˙ למ„ן יו˙ר, ‡ל‡ נו‚ע ‚"כ ל˜יום ‰מˆו˙ כפ˘וטן. 

ועו„ למו„עי ‡˘ר „בר ‰מ˘נ‰ ‡ל ˙‡מין בעˆמך פ˘וט ‰ו‡ ˘˙˜פו ‰ו‡ ‚ם בימינו 
 ıמחו בי˙ ‰וריו ‡ו  ˘ל  ל„' ‡מו˙   ıמחו יˆ‡  ל‡  ˘ע„יין  ל‰נוער  ב‰נו‚ע  ובפרט  ‡ל‰, 
ל„' ‡מו˙ ˘ל ˙ור‰ ו˙פל‰, ˘‡י ‡פ˘ר ˘יוכל ל˘ער מר‡˘ ˙ו˜ף ‰נסיון כלפיו יעמו„ 
כל ‰עלמו˙  על  ל‰˙‚בר  ככל ‰מˆטרך  מחוסן ‰ו‡  כבר  ול‰חליט ‡ם  ˘נים  ‡חרי ‡יז‰ 

ו‰ס˙רים. 

בפרנס‰  ‰‰ס˙„רו˙  ‰˙חל˙   ˙‡ מ‡חרו˙  בי˘יב‰  ˘‰˘נים  ‰נ"ל  על  מ˜˘ים  י˘נם 
‰‡„ם  יחי'  לב„ו  ‰לחם  על  ול‡  לכל,  ומפרנס  ‰זן  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  סוף  סוף  ‡בל  לעˆמו, 
וˆריך ‰ו‡ בזמן ‰מ˙‡ים לבסס ‡˙ עמ„˙ו ‰רוחני˙ ‰˘לום ‰נפ˘י ˘לו, ו˘י‰יו מיוס„ים 
ככל ‰ˆורך, וכ˘‰יסו„ חז˜ ו‡י˙ן ‡פ˘ר לי‰נו˙ מ‰בנין ˘על יסו„ ז‰ ול˘פרו ול˘כללו, 

מ˘‡"כ כ‡˘ר ‰יסו„ רעוע ‰ו‡ וכו'. 

ללימו„י  ˘נים  ל‰˜„י˘ ‡יז‰  ז‡˙ ‡ומר˙  ב‡מ˙,  לפניו  בטוב  יחליט  רˆון ‡˘ר  וי‰י 
˜„˘ וב‡ויר‰ ובסביב‰ ˜„ו˘‰, ו‡ז יˆליח בע˙י„ ו‚ם ב‚˘מיו˙. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' כז-ח )



יט

למה ללמוד בישיבה כשאיני 
מתכנן להיות רב בעתיד?

ל‰˙חסן ב„' ‡מו˙ ˘ל ˙ור‰ וב„' ‡מו˙ ˘ל ˙פיל‰
חז˜‰  ˙˜ו˙י  בז‰,  י„יעו˙  עו„  ממנו  ˘ל‡ ˜בל˙י  וכיון   .  . מכ˙בו  מ‡˘ר ‰נני ˜בל˙ 

˘ממ˘יך בלימו„ו בי˘יב‰ ומזמן לזמן נ˙חבב עליו ‰„בר יו˙ר ויו˙ר, ‡˘ר ב„רך ממיל‡ 

מ˙חז˜˙ ‡ˆלו ‰‰חלט‰ ל‰מ˘יך בלימו„ים ‡לו לכל ‰פחו˙ מ˘ך ‡ו˙ו ‰זמן ˘יעˆ˙יו 

במכ˙בי ‰˜ו„ם.

‰י'  ז‰  ל‡  ‰נ‰  לז‰,  מוכ˘ר  ‡ין  ו‚ם  וכיו"ב  רב  ל‰יו˙  ב„ע˙ו  ˘‡ין  ˘כו˙ב  ומ‰ 

˘י‰י'  בכ„י  ‡ל‡  רב,  ˘י‰י'  בכ„י  „ו˜‡  בי˘יב‰  לו  ˘כ˙ב˙י  ‰זמן  עו„  ˘ילמו„  טעמי 

י‰ו„י מ˙‡ים ל˙וכן ˙ו‡ר ז‰, וב˙˜ופ˙נו זו ˙˜ופ[˙] ערבוב ובלבול ‰מוחו˙ ‡˘ר ˘מים 

בעולם, ˆריך  מנ˘בו˙  נ‚„ ‰י‰„ו˙ ‰‡מי˙י˙  מˆויו˙  רוחו˙ ‡י  ל‡ור,  וח˘ך  לח˘ך  ‡ור 

˘ל  ‡מו˙  וב„'  ˙ור‰  ˘ל  ‡מו˙  ב„'  לז‰  ו‰מ˜ום  ‰„רו˘,  בכל  עˆמו   ˙‡ לחסן  כ‡ו"‡ 

˙פל‰, ו˙˜ו˙י ˘כ˘י˘‡ר ב„' ‡מו˙ ‡לו מ˘ך ‰זמן ‰נ"ל ‰רי בעזר ‰˘י"˙ יוכל לעמו„ 

‡י˙ן נ‚„ ‰נח˘ולים ‡˘ר בחוı ול‰נ‰י‚ עˆמו ב‡ורח חיים ‡מי˙י מסור˙י. 

נוסף  לו  וי˘  ו˙ני‡ ‰י„ועים  ˙‰לים  חומ˘  ˘ל˘˙ ‰˘יעורים  ב˘מיר˙  מ˙חז˜  בו„‡י 

על ז‰ ˘יעור ˜בוע בלימו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ו‰˘י"˙ יˆליחו לב˘ר טוב. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' כ‡)

מוכרח ללמו„ כמ‰ ˘נים בי˘יב‰
במענ‰ על מכ˙בו . . בו כו˙ב ‡˘ר לומ„ ‰ו‡ בי˘יב˙... וכו˙ב ‡יז‰ סברו˙ ב‰נו‚ע 

ל‰ס˙„רו˙ו בע˙י„ ‰˜רוב, ו˘ו‡ל חוו˙ „ע˙י, ב‡יז‰ מ‰ן יבחר. 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

י

 התיקון לחטאים – "קשר של 
תפילין"

איך נכשל יהודי בחטא?! / טלית ותפילין לתיקון החטאים / "קשר" בכדי למנוע 
את שכחת השי"ת

‰˘י"˙  ‰˘יבו  יח),  ל‚,  (פר˘˙נו  כבו„ך"   ˙‡ נ‡  "‰ר‡ני  מ‰˘י"˙  מ˘‰  בי˜˘  כ‡˘ר 
˘‡כן "‰‚יע‰ ˘ע‰ ˘˙ר‡‰ בכבו„י מ‰ ˘‡ר˘‰ ‡ו˙ך לר‡ו˙", וז‡˙ "לפי ˘‡ני רוˆ‰ 

וˆריך ללמ„ך ס„ר ˙פל‰" (ר˘"י ˘ם, יט).

פניך,  על  טובי  כל  ‡עביר  "‡ני  ˙פיל‰":  ‰"ס„ר   ˙‡ ילמ„ו  כיˆ„  ‰˘י"˙  ו‰ו„יעו 
ו˜ר‡˙י ב˘ם ‰' לפניך, וחנו˙י ‡˙ ‡˘ר ‡חון ורחמ˙י ‡˙ ‡˘ר ‡רחם" (˘ם, יט). ופיר˘ 
 – מ˘‰  ˘יר‡‰  מ‰  פי  ועל  מ„ו˙",  י"‚  ו˜ור‡  "מעוטף  ‰˘י"˙   ˙‡ יר‡‰  ˘מ˘‰  ר˘"י 

"‰וי מלמ„ ‡˙ י˘ר‡ל לע˘ו˙ כן".

ל‡  ופני  ‡חורי,   ˙‡ ˘"ור‡י˙  ב‡ופן  ˙‰י'  ˘‰ר‡י'  ‰˘י"˙,  לו  מב‰יר  לכך  ב‰מ˘ך 
יר‡ו" (˘ם, כ‚). ו‚ם כ‡ן פיר˘ ר˘"י ‡˙ מ‰ו˙ ‡ו˙‰ ר‡י' – "‰ר‡‰ו ˜˘ר ˘ל ˙פילין".

[וכפ˘וט ‡ˆל ‰˘י"˙ ‡ין ˘ייך כלל פנים ו‡חור ו‚וף וטלי˙ ו˙פלין, ו˘ום ˆיור ‚˘מי 
‡ו רוחני. ‡ל‡ ‰רי ז‰ כ˘‡ר ‰מ˜ומו˙ ב˙ור‰ ˘נו˜ט˙ „רך מ˘ל ˙‡רים ‚˘מיים כלפי 

‰˘י"˙].

וי˘ ל˙מו‰: עי˜ר עניין "ס„ר ˙פיל‰" ‰ו‡ לכ‡ור‰ ‡מיר˙ י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים, ˘‰ן 
˘‰ו‡ ‡ומר  למ˘‰  ˘‰˘י"˙ ‰ר‡‰  כ‡ן  מו„‚˘  ומ„וע  ורחמ˙י".   .  . ˘"וחנו˙י  פועלו˙ 

ז‡˙ כ‡˘ר ‰ו‡ "מעוטף" „וו˜‡?

וכן י˘ ל˙מו‰ בנו‚ע ל"‰ר‡‰ו ˜˘ר ˘ל ˙פלין", ˘לכ‡ור‰ מ‰י ‰˘ייכו˙ בין "˜˘ר 
˘ל ˙פלין" ל‡מיר˙ י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים?

ומ˘מע מסיפור ז‰, ˘בכ„י ˘ס„ר ‰˙פל‰ וב˜˘˙ ‰רחמים י‰יו כר‡וי וב˘למו˙, י˘ 
ˆורך ל‰יו˙ מעוטף בטלי˙ ומעוטר ב˙פלין „וו˜‡, וטעמ‡ בעי.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡יך נכ˘ל י‰ו„י בחט‡?!
וי˘ לב‡ר ˙חיל‰ בכללו˙ עניין ‰חט‡ים, ˘ב˘ביל כפר˙ם נ˙˜נו י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים:

מ‡מין  וי‰ו„י  י‰ו„י  כל   .(‡ ˆז,  (˘ב˙  מ‡מינים"  בני  "מ‡מינים  ‰ם  בכלל  י˘ר‡ל  בני 
‰נמˆ‡ים  כל  ו‡˙   ıו‰‡ר ‰˘מים   ˙‡  (‡  ,‡ (בר‡˘י˙  ‡ל˜ים"  בר‡  ˘"בר‡˘י˙  ב‡מ˙ 

כולם.

מע˘‰  ˙מי„  יום  בכל  בטובו  פעמי˙, ‡ל‡ ‰˘י"˙ "מח„˘  ח„  ברי‡‰  זו  ול‡ ‰יי˙‰ 
עˆמו ‡ין  מˆ„  ˘לעולם  פ"‡)  ו‰‡מונ‰  (˘ער ‰יחו„  ב˙ני‡  וכמבו‡ר  יוˆר).  (ברכ˙  בר‡˘י˙" 
˜יום כלל, ובכל ר‚ע ור‚ע ‰˘י"˙ מחי' ומ‰וו‰ ‡˙ ‰עולם מח„˘. ו‡ילו ל‡ ‰י' מ‰וו‰ 
בר‡˘י˙  ימי   ˙˘˘ לפני  כמו  ממ˘,  ו‡פס  ל‡ין  חוזר˙  "‰יי˙‰  ‰רי  מח„˘,  ‰עולם   ˙‡

ממ˘". ונמˆ‡ ˘בכל ר‚ע נבר‡ ‰עולם מ‡ין לי˘ ממ˘!

וממיל‡ מ˙עורר˙ ˙מי‰‰ עˆומ‰: כ‡˘ר י‰ו„י עומ„ בפני ˙‡וו‰, ו‰ו‡ יו„ע ומר‚י˘ 
˘„בר ז‰ בר‡ו ע˙‰ ‰˜ב"‰ מ‡ין לי˘, ו‚ם בר‚ע ‰ב‡ נˆרך ‰ו‡ ˙מי„ ˘יח„˘ו ‰˜ב"‰, 
‰רי ‡פילו ‰בעל ˙‡וו‰ ‰‚„ול ביו˙ר ‡ינו יכול ל‰יו˙ מסו‚ל לעבור על רˆונו י˙'. ‰ל‡ 
מˆינו  ו‡יך  י„י ‰˜ב"‰!  על  ממ˘  ז‰  בר‚ע  מ˙‰וו‰  מˆי‡ו˙ ‰˙‡וו‰  ו‚ם  מˆי‡ו˙ו,  כל 

˘י˘נם י‰ו„ים ˘נופלים בחט‡ רח"ל?

כן  ועל  י˙',  רˆונו  ˜יום  על  ועיכובים  ומניעו˙  ניסיונו˙  ˘י˘נם  לו  נ„מ‰  ו‡פילו ‡ם 
‰עלם  ב‰ם  ˘י˘  ‡פ˘ר  ˘‡י  ‰ו‡  יו„ע  ע„יין  ‰רי  מ˙‡וו˙ו,  ל‰˙‡פ˜  "מסו‚ל"  ‡ינו 
‡מ˙י על עבו„˙ו י˙'. ‚ם ניסיונו˙ ‡לו בור‡ ‰˜ב"‰ בכל ר‚ע מח„˘, ובמיל‡ ל‡ י˙כן 
˘נבר‡ים ˘‰˘י"˙ בור‡ ינ‚„ו ב‡מ˙ ל˜יום רˆונו י˙'. וברור ופ˘וט ˘ביכול˙ו למ˘ול 

ביˆרו, ולכך נבר‡ו ‰ו‡ ו˙‡וו˙ו. ו‡ם כן, ‡יך י˙כן ˘י˘נם ‰נופלים בחט‡ ר"ל?

ב‡ופן  יו„ע  זו. ‰ו‡ ‡מנם  י„יע‰  על  י‰ו„י  ˘וכח  ˘ב˘ע˙ ‰חט‡  בז‰ ‰ו‡,  ו‰בי‡ור 
˘ב‡  מע˘‰  ב˘ע˙  ר‚ע, ‡ך  בכל  לי˘  מ‡ין  כל ‰נמˆ‡  מ‰וו‰ ‡˙  י˙"˘  ˘‰בור‡  כללי 

לי„י ניסיון, ‰ו‡ ˘וכח ‡˙ ‡מונ˙ו ‰פ˘וט‰.

˘˙‰י'  לעמול  י‰ו„י  נ„ר˘  ‰חט‡ים,   ˙‡ ול˙˜ן  בניסיונו˙,  לעמו„  ˘בכ„י  ונמˆ‡ 
מ‡ין  ‰מˆי‡ו˙  כל   ˙‡ ‰˘י"˙  בברי‡˙  ‰פ˘וט‰  ‰‡מונ‰  ˙מי„  לזיכרון  ולבו  במוחו 
בענייניו  ו‚ם  מˆוו˙י',  ו˜יום  בלימו„ ‰˙ור‰  ימיו  כל  עוס˜  י‰י'  וממיל‡  ר‚ע.  בכל  לי˘ 
ול‡  „ע‰ו",  „רכיך  ו"בכל  ˘מים"  ל˘ם  י‰יו  מע˘יך  "כל  ˘ל  ב‡ופן  י˙נ‰‚  ‰‚˘מיים 

˙פול לו ˘ום מח˘ב˙ חוı ח"ו.

טלי˙ ו˙פילין ל˙י˜ון ‰חט‡ים
ומע˙‰ ימˆ‡ מובן מ‰ ˘‰ר‡‰ו ‰˘י"˙ למ˘‰ ‡˙ ‡מיר˙ י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים כ˘‰ו‡ 

"מעוטף" ועם "˜˘ר ˘ל ˙פלין":

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

כמ˘˜‰;  ונוזלים  ניˆו˜ים  ו‰יו  בעˆמם 

ו‡ע"‚ „˘מן ‰מ˘ח‰ ‰י' נ˜ר‡, ו"ויˆ˜˙" 

ו"ו‰זי˙" ‡מר ˜ר‡ (˙ˆו‰ כט, ז. ˘ם כט, כ‡), 

‡ו˙ם  מר˙יחין  ‰יו  ˘‰ע˜רין  כיון  מ"מ 

בי˘ול  על  י˙יר‰  ˘‰י‡  "˘לי˜‰"  ב„רך 

‰רי  ופינ‰,   „ˆ מכל  כ‰ו‚ן  בר˙יח‰  ס˙ם, 

מובן ˘ל‡ נ˘‡ר עלי‰ם מר‡‰ ע˜רין כלל. 

לענין  לט.  בפסחים  ‚ופי'  ר˘"י  ובל˘ון 

מ‡„  ‰רב‰  מבו˘לין   – "˘לו˜ין  ˘לי˜‰: 

ע„ ˘נימוחין", ו‰יינו ˘נע˘ים כמ˘˜‰).

[ול‰עיר ˘ב˘"ס ל‰לן ‰וב‡ „‰מענ‰ 
‰ע˜רין   ˙‡ לסוך  "ו‰ל‡  ‰˜ו˘י‡  על 

כ‡ן,  ‰י'  נסים  „מע˘‰  ‰ו‡  סיפ˜"  ‡ינו 

ז‰  מענ‰  ‰˘מיט  ‰מ˜ר‡  על  ר˘"י  ‡ולם 

‰עול‰  „בר  ‰י‡  ‰˜ו˘י‡  ˘לכ‡ור‰  (‡ף 

כ‚ון  ו˜ו˘יו˙  ‰פ˘ט,  ב„רך  בלימו„  ‚ם 

חילוף  נ˜ט  ו‰נ‰  לסל˜),  ר˘"י  „רך  ‡לו 

 ‡‰„ וי"ל  „ו˜‡,  ‰ירו˘'  כ‚ירס˙  ‰˘מו˙ 

 ıל˙ר ‚ם  ‡פ˘ר  ‰נ"ל  לפי  כי  ˙לי‡,  ב‰‡ 

פ˘וט‰  בסבר‡  ‰פ˘ט)  ˘ב„רך  (בלימו„ 

יו˙ר, „‡ליב‡ „ר"מ ˜ו˘י‡ מעי˜ר‡ לי˙‡ 

כיון „ל‡ בעינן ב‰כרח ˘י‰י' ‰ע˙י„ ˘לם 

י‰י'  ‰˘מן  כ‡˘ר  נמי  ו˘פיר  ב˙כלי˙, 

˘מן  ול‡  בע˜רין  בלוע  ˘‰ו‡  ב‡ופן  ˜יים 

בפ"ע, ו„ו"˜]. 

ב‰וו‰  ל„‡ו‚  „י˘  ר"י  ˘י'  ‡בל 
˘‰ע˙י„  בנו  ‰˙לוי'  ‰כנ‰  כל  לע˘ו˙ 

‡ין  ולכן  מעול‰,  ‰יו˙ר  ב˘לימו˙  י‰י' 

‰עי˜רים",   ˙‡ בו  ˘"˘ול˜ים  לומר  לנו 

˜יום  ב˘לימו˙  כן  ל‡חרי  יחסר  ‡ז  „‰ל‡ 

ממ˘  ˘מן  י‰י'",   ˘„˜ מ˘ח˙  "˘מן 

במים  „˘ר‡ום  סבר  ולכן  בפ"ע.  ˘י˘‡ר 

ו˜פחו  ‰˘מן  ‰ˆיף  ל‡ח"ז  ור˜  ˙חיל‰ 

ב‰וו‰  ב˘מן  ‰ע˘י'  ז‰  ˘ב‡ופן  ו‡ף  כו', 

ו˜פחו",  ˘"מˆיף  בכך  ‡ל‡  ‰י˙‰  ל‡ 

‡ינ‰  ˘בז‰  ו‰˙ערוב˙  ‰"מר˜ח˙"  ו˘וב 

ל‡  ב‰˘מן  ‰ריח  („˜ליט˙  ב˘לימו˙ 

ביח„  ‰˘מן  ור˙יח˙  בי˘ול  ע"י  ב‡‰ 

˘בע˙י„  ‰˙וˆ‡‰  ‰רי  מ"מ  ‰ע˜רין),  עם 

‰י‡ ב˘לימו˙‰, וענין "˘מן מ˘ח˙ ˜ו„˘ 

בפ"ע,  ממ˘  ˘מן  ב˙כלי˙ו,  מ˙˜יים  י‰י'" 

כי "˜פחו" ו"מוˆי‡ ‰˘מן" מעל ‰ע˜רים 

 ‡‰ לי'  ˜˘י‡  בפ"ע  ˘מן  „בעינן  [ול„י„י' 

„ל‡ סיפ˜ ‰˘מן כ ו', ו˜"ל].
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‰˘ני  (ו‰פרט  „ע˙ו  עי˜ר  נ˙ונ‰  „בר 
‰˘כירו˙  ממון  ל‰רווח˙  ‰‡ם  לו),  טפל 
לח˘˘  ‡ו  לפניו)  ע˙‰  כבר  ו„‡י  (‰עומ„ 
ע˙‰  מכוון  ˘רˆונו  ‰יינו  ‰ע˙י„י,  ‰נז˜ 
„לר"מ  ˘בע˙י„.  נז˜  מפני  ˘מיר‰  ל˙בוע 
ע"י  ‰ממון  ל‰רווח˙  וכוונ˙ו  „ע˙ו  עי˜ר 
‰˘כר˙ חפˆו, ור˜ ˘ביח„ עם ז‰ רˆונו ‚ם 
ב˙נ‡י מן ‰ˆ„ ˘י‰י' חפı ז‰ ˘מור, ולפ"ז 
ˆ"ל „„י לו למ˘כיר ‚ם ‡ם י˘מור ‰˘וכר 
חינם  כ˘ומר  ר‚יל‰  ב˘מיר‰  חפˆו  על 
(ו‡ין לו ‰כרח ב˘מיר‰ מעול‰ „˘"˘ ר˜ 
פ˙‡ום  לכ‡ן  יבו‡  ˘בע˙י„  ח˘˘  מפני 
כ˘"ח  ב˘מיר‰  ˘‰רי ‚ם  ר‚יל),  בל˙י  נז˜ 
˘על-„רך  ובעניינים  ב‰וו‰  מ˘ומר   ıחפ‰
‰ר‚יל לפנינו (ו‡ילו ח˘˘ ע˙י„י מפריˆ˙ 
רוח ˘‡ינ‰ מˆוי' ב„מו˙ ‚ניב‰ ‡ו ‡בי„‰ 
בכל  ל‰˘כיר  ממנו  למנוע  כ„י  ב‰  ‡ין   –
‰˘כירו˙  כסף   ˙‡ ל‡ל˙ר  ול‰רוויח  לב 
‰בטוח לפניו ב‰וו‰). מ˘‡"כ לר"י ‰ע˙י„ 
ח˘וב ‰ו‡ ו˘פיר יכול ל‰כריע ‡˙ ‰‰וו‰, 
ול‰כי כל זמן ˘‡ין ‰מ˘כיר בטוח ב„ע˙ו 
˘י‰י' ‰חפı ˘מור ב˘מיר‰ מעול‰ ב‡ופן 
ל‡  ו„‡י   – ב˘לימו˙ו  י˘‡ר  לע˙י„  ˘‚ם 
ב˘ביל  ל‡  ‡פילו  ‰מ˘כיר,  כך  על  יוו˙ר 
‰‰˘כר‰  ע"י  ל‡ל˙ר  ˘מרוויח  ‰כסף 
˘ומר  ˘‰˘וכר ‡ינו  וכיון  ב‰וו‰.  ˘לפניו 
‡ל‡  למפ˜י„,  חינם  טוב˙  ‰מטיב  חינם 
˘וכר ‰ו‡ ‡˙ ‰חפı ומ˘˙מ˘ בו, נ˜טינן 
˘סמך ‰מ˘כיר ב„ע˙ו ˘י˘מור לו ‰˘וכר 

‡˙ ‰חפı ב˘מיר‰ מעול‰.

ל˘יט˙יי‰ו  „‡זלי  נמי  י"ל  ומע˙‰ 
„‰נ‰  ‰מ˘ח‰.  ˘מן  ‚בי  ‰ירו˘')  (ל‚ירס˙ 

מ˘ח˙  ˘מן  ‡ו˙ו  "וע˘י˙  נ‡מר  בכ˙וב 
˘מן  רו˜ח  מע˘‰  מר˜ח˙  ר˜ח  ˜ו„˘ 
מ˘ח˙ ˜ו„˘ י‰י'", ‰יינו ˘ˆ"ל ב' ˘לבים 

"וע˘י˙  ˆ"ל  ב‰וו‰  מע˘‰  „ב˘ע˙  בז‰, 
מר˜ח˙  ר˜ח   .  . זי˙)  ‰˘מן   ˙‡) ‡ו˙ו 
ב‰˘מן,  ע˘י'  זו‰י  ‡˘ר  רו˜ח",  מע˘‰ 
ר˘"י  כ„פיר˘  ‚ו',  מר˜ח˙  ˘ל  וב‡ופן 
‰מעורב  „בר  "וכל  ‰מר˜ח˙:  מ˘מעו˙ 
‡ו  ריח  ‡ו  מז‰  ˜ופח  ˘ז‰ו  ע„  בחבירו 
בע˙י„  מר˜ח˙"; ‡בל ‰˙וˆ‡‰  טעם ˜רוי 
˘ל‡חר ‰ע˘י' – ˘ˆ"ל מז‰ "˘מן מ˘ח˙ 

˜ו„˘ י‰י'" (לעולם). 

‰פרטים  מב'  ‡יז‰  נח'  ומע˙‰ 
ו‰חל˜ים ‰נ"ל ‰ו‡ עי˜ר ‰ענין ועליו ˆ"ל 
‰‰„‚˘‰, ו˙לוי ‰„בר ‡ם ‰עי˜ר בכל „בר 
˘עי"ז  ‡ף  ב‰וו‰  ‰˘לימו˙  ˙כלי˙  ‰ו‡ 
‡ו  זמן,  ˘ל‡חר  ב˘לימו˙  נחסר  י‰‡ 
‰ענין  ב‚מר  ‰˘לימו˙  לנו  נו‚ע  ˘בעי˜ר 
 ˙‚˘‰ ב‡ם  ‡פילו  (ול˙מי„),  ז‰  ל‡חר 
‰„בר ‰י‡ „ו˜‡ עי"ז ˘‰ע˘י' ב‰וו‰ ‡ינ‰ 

ב˘לימו˙.

‰ר‡˘ון,  ‰ענין  ‰רי  ר"מ  „ל˘יט˙ 
˘ל  וב‡ופן  עˆמו  ב˘מן  ב‰וו‰  ‰ע˘י' 
"מר˜ח˙", ˆריך ˘˙‰י' ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙ 
– ˘י‰י' ז‰ עירוב ˘ל ב' „ברים ב‡ופן ‰כי 
מוחלט, כל' ר˘"י "„בר ‰מעורב בחבירו", 
˘ני‰ם  מ˙ב˘לים  כ‡˘ר  מ˙˜יים  ז‰  ו„בר 
לר"מ  לי'  וסביר‡  ‰יטב.  ב˘ל  יח„יו 
י˘ר‡ל  ‰˙ח˘בו  ‰˘מן  ע˘יי˙  „במˆו˙ 
בעי˜ר עם ‰˘לימו˙ ˘ב‰וו‰ בע˙ ע˘יי˙ 
‰˘מן – ˘י˙˜יים "וע˘י˙ ‡ו˙ו" ו"מר˜ח˙ 
‰עי˜רים",   ˙‡ בו  "˘ול˜ים  ול‰כי  ‚ו'", 
˘ל‡חרי  ב˙וˆ‡‰  נחסר  י‰‡  ˘עי"ז  ‡ע"פ 
˜ו„˘  מ˘ח˙  "˘מן  ‰ˆיווי  ב˜יום  ז‰ 
בפני  ממ˘  ˘מן  כ‡ן  י˘‡ר  ל‡  כי  י‰י'", 
בע˜רין (כיון „מ"מ  בלוע  ˘מן  עˆמו ‡ל‡ 
˘מנים  ‰ע˜רין  נע˘ו  ב˘מן  ‰˘לי˜‰  ע"י 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

מˆוו˙  ˘ל  עניינ‰  ומˆוו˙יו.  על ‰˘י"˙  ו˙פלין, ‰ו‡ ‰זכרון  טלי˙  מˆוו˙  ˘ל  עניינן 

לזכרון   .  . ומטר˙ ‰˙פילין ‰י‡ "ו‰יו  לט),  טו,  (˘לח  וזכר˙ם"  ˆיˆי˙ ‰ו‡ "ור‡י˙ם ‡ו˙ו 

בין עיניך" (ב‡ י‚, ט). וכ‡˘ר י‰ו„י זוכר ˙מי„ ‡˙ ‰˘י"˙, ‰רי ‡ינו ב‡ לי„י חט‡.

ו‰נ‰ ‡מיר˙ י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים ‰י‡ ב˘ביל ˙י˜ון וע˜יר˙ ‰חט‡. וע˜יר˙ ‰חט‡ ‰י‡ 

על י„י ˘"יעזוב ‰חוט‡ חט‡ו, ויסירו ממח˘ב˙ו, וי‚מור בלבו ˘ל‡ יע˘‰ו עו„ . . ויעי„ 

וכפי  ‰"ב).  פ"ב  ˙˘וב‰  ‰ל'  (רמב"ם  לעולם"  ‰חט‡  לז‰  י˘וב  ˘ל‡  ˙עלומו˙  יו„ע  עליו 

˘כ˙ב ב˙ני‡ (‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ פ"‡) ˘"מˆוו˙ ‰˙˘וב‰ מן ‰˙ור‰ ‰י‡ עזיב˙ ‰חט‡ בלב„ 

עו„  יעבור  ול‡  י˙'  במלכו˙ו  למרו„  לכסל‰  עו„  י˘וב  לבל  ˘לם  בלב  בלבו  ˘י‚מור   .  .

מˆו˙ ‰מלך ח"ו".

ז‰יר  י‰ו„י  כ‡˘ר  ‰רי  ול‰ב‡,  מכ‡ן  ‰חט‡  עזיב˙  ‰ו‡  ‰˙˘וב‰  ˘עניין  ומכיוון 

בעניינן ˘ל טלי˙ ו˙פילין, ˘‰ו‡ זכיר˙ ‰בור‡ י˙"˘ ˙מי„, ˜יים ‡˙ עניין ‰˙˘וב‰. כל 

י˘וב  ו"ל‡  חט‡ו  „רך  עזב ‡˙  בטל‰ ‰˘כח‰, ‰רי  וכ‡˘ר  סיב˙ ‰חט‡ ‰י‡ ‰˘כח‰, 

לז‰ ‰חט‡ לעולם".

ל˙˜ן ‡˙ ‰חט‡  כי ‰„רך  ו˙פילין,  לטלי˙  מי„ו˙ ‰רחמים  י"‚  ולכך ˜˘ור‰ ‡מיר˙ 

ול˘וב ב˙˘וב‰, ‰י‡ על י„י זכרון ‰˘י"˙ ˙מי„, ˘‰ו‡ עניין מˆוו˙ ˆיˆי˙ ו˙פילין.

"˜˘ר" בכ„י למנוע ‡˙ ˘כח˙ ‰˘י"˙
פילין „וו˜‡". ו‰ל‡ לכ‡ור‰  ל̇  ‰ר‡‰ו ‰˘י"˙ למ˘‰ "˜˘ר̆  וע„יין י˘ ל„יי˜ במ‰̆ 

‰זיכרון ‰ו‡ עניין ‰˙פלין בכללו˙, ומ„וע ‰ר‡‰ו ביחו„ ‡˙ ‰"˜˘ר ˘ל ˙פלין"?

ב‡רוכ‰  ור‡‰   .‡  ,ˆ˜ ח"ב  (ז‰ר  פר˘˙נו  על  בז‰ר  ‰מסופר   ˙‡ ל‰˜„ים  י˘  ז‡˙  ולב‡ר 

˘ל‡  בכ„י  בלבו˘י‰ם,  ˜˘רים  עו˘ים  ‰יו  יוסי  ור'  חיי‡  ˘ר'  ל˘ם),  יˆח˜  לוי  בל˜וטי 

י˘˙כחו מ‰ם סו„ו˙ ‰˙ור‰ ˘זכו ל˘מוע.

ומעין „בר ז‰, ˘˜˘ר מועיל לזכרון, מˆינו ‚ם במ„ר˘ (בר‡˘י˙ רב‰ ס"פ וי˘ב): כ‡˘ר 

בי˜˘ יוסף מ˘ר ‰מ˘˜ים ˘יזכירנו לפני פרע‰, ‰י' ˘ר ‰מ˘˜ים "˜ו˘ר ˜˘רים" בכ„י 

לזכור ‡˙ יוסף, ‡ל‡ ˘"מל‡ך ב‡ ומ˙ירן", ו‡זי "וי˘כח‰ו". וכמו כן מˆינו בטור (‡ו"ח 

כ‡„ם  ל„בר,  "„ו‚מ‡  ˙זכרו":  "למען  ˘‰י‡  ˆיˆי˙,  מˆוו˙  לעניין  בנו‚ע  כ„)  סי'  רי˘ 

‰מז‰יר לחברו על עניין ‡ח„, ˘˜ו˘ר ˜˘ר ב‡זורו כ„י ˘יזכרנו".

˘ˆריכים  ח˘וב  מ„בר  ˘כח‰  למנוע  עˆ‰  ‰י‡  ˜˘ר  ˘ע˘יי˙  ‡ינ˘י"  "‡מרי  ו‚ם 

לזכרו. ו‡י˙‡ ב‡חרונים ˘מ˜ור לז‰ ‰ו‡ מ„ברי ‰ז‰ר ‰‡מורים למעל‰.

וי˘ לב‡ר ‡˙ ‰˘ייכו˙ ˘בין עניין ‰˜˘ר למניע˙ ‰˘כח‰:

ב˙ני‡  ˘מבו‡ר  וכפי  ב„בר.  י˙יר‰  ו‰˙חז˜ו˙  ברוחניו˙ ‰ו‡ ‰˙˜˘רו˙  עניין ‰˜˘ר 

עביר‰  עבר  "‡„ם  פכ"‰)  רב‰  וי˜ר‡  ועיין  ‡לי‰ו".  „בי  "ב˙נ‡  ˘ם:  (ב˙ני‡  ז"ל  מ‡מרם  בסו„ 



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

„פים",  ב'  י˜ר‡  „ף ‡ח„  ל˜רו˙  ר‚יל  ויחי', ‡ם ‰י‰  יע˘‰  מ‰  למ˜ום,  מי˙‰  ונ˙חייב 
מ˜ום   ˙‡ ו˜ו˘רים  וחוזרים  נ˜רע  וכ‡˘ר  לחבל,  נמ˘ל  ל‰˘י"˙  ‡„ם  ˘בין  ˘‰˜˘ר 
‰˜ריע‰, נע˘‰ ‰חבל חז˜ ועב‰ יו˙ר ב‡ו˙ו מ˜ום. וכמו כן על י„י ‰חט‡ "נפס˜ ‰חבל" 
מ‰  על  י˙ר  ל‰˘י"˙  ב‰˙˜˘רו˙  ל‰וסיף  ‰י‡  ו‰˙˘וב‰  ל‰˘י"˙,  י‰ו„י  בין  ˘מ˜˘ר 
˘‰י' ˜ו„ם ‰חט‡, ו‡זי מ˙חבר ‰"חבל" בין ‰‡„ם למ˜ום, ו‡„רב‡ מ˙חז˜ בי˙ר ˘‡˙.

וכ‡˘ר י‰ו„י ˘ב ב˙˘וב‰, ו"˜ו˘ר ‡˙ ‰חבל", ‡זי נע˘‰ ‰˜˘ר בינו ל‰˘י"˙ חז˜ 
ו˙˜יף, ע„ ˘ל‡ י˙כן ˘י˘כח ˘וב על ‰˘י"˙, וממיל‡ ל‡ י˘וב לסורו ‰רע.

וז‰ו מ‰ ˘‰˙‚ל‰ ‰˘י"˙ למ˘‰ בע˙ ˘לימ„ו י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים, כ˘‰ו‡ "מעוטף", 
זיכרון ‰בור‡  י„י  על  לחט‡ ‰ו‡  ול‰ו„יע ‡˘ר ‰˙י˜ון  ל‰ורו˙  ˙פלין",  ˘ל  ועם "˜˘ר 
˘ל  עניינן  ˘ז‰ו  מח„˘,  ר‚ע  בכל  ‰י˜ום  כל   ˙‡ ומחי'  מ‰וו‰  ‰ו‡  ו‡˘ר  ˙מי„,  י˙"˘ 

ˆיˆי˙ ו˙פלין.

ו‰˙˘וב‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘˘וב ל‡ יבו‡ לי„י ˘כח‰ וחט‡, כי בכ„י ל˙˜ן ‡˙ 
ב˜˘ר  ב‰˘י"˙,  ב‰˙˜˘רו˙ו  ומ˙חז˜  מוסיף  ‰ו‡  חט‡ו,  י„י  על  ‰חבל"  ˘"נפס˜  מ‰ 

כפול ומכופל. ו„בר ז‰ נרמז ב"˜˘ר ˘ל ˙פלין". 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

נ˙'   ‡ מ˘פטים  חל"‡  [ובל˜ו"˘  ˘כר  ˘ומר 

בז‰ ב‡רוכ‰ ב„רך מחו„˘˙, ו‡כ"מ ו˘בעים פנים 

ב˘י'  ‰˜ו˘י  ‡ין  יו˙ר  ולכ˘˙„ו˜  ל˙ור‰]. 

‡נן  נח˘יב  ‡יך  ‰˘˜ו"ט  בעˆם  י‰ו„‰  ר' 

על  ˘כר  ‰וי  ‰˘וכר  ˘ל  ˘ימו˘ו  ˘‰נ‡˙ 

‰˘מיר‰, כי יסו„ חיובי ‰˘ומר ‰ו‡ ‡ומ„ 

וכנ"ל   ,ıחפ‰ לו  כ˘נ˙ן  ‰מפ˜י„  „ע˙ 

„חיוב ˘ומר ˘כר ב‚ניב‰ ו‡בי„‰ ‰ו‡ ר˜ 

˘כן  מור‰  ‰˘מיר‰  ˘כר  ˘נ˙ינ˙  מ˘ום 

מנ˙  ועל   – ב˙חיל‰  ‰מפ˜י„  „ע˙  ‰י˙‰ 

עלינו  ו‡"כ  בי„ ‰˘ומר;   ıנ˙˜בל ‰חפ כן 

למˆו‡ בי‡ור לר"י ‡מ‡י נימ‡ „ו„‡י כ"‰ 

„ע˙ ‰מ˘כיר בנ„ו"„, ו˜"ל.

כמ‰  "ע„  מ‰.  „ברכו˙  במ˙ני'  ו‰נ‰ 
כביˆ‰".  ע„  ‡ומר  ור"י  כזי˙,  ע„  מזמנין, 

ר'  פלי‚י,  "ב˜ר‡י  מט:  ב‚מר‡  ומפר˘ 

זו  ו‡כל˙  סבר  ˜מ‡)  ˙נ‡  (˘‰ו‡  מ‡יר 

בכזי˙,  ו‡כיל‰  ˘˙י'  זו  ו˘בע˙  ‡כיל‰ 

˘י˘  ‡כיל‰  ו˘בע˙  ו‡כל˙  סבר  ור"י 

˘ם  וכ˙בו  כביˆ‰".  זו  ו‡יזו  ˘ביע‰  ב‰ 

‰˙וס' „"‰ני ˜ר‡י ‡סמכ˙‡ בעלמ‡ נינ‰ו 

‰יינו  ‚מור‰",  ˘ביע‰  בעינן  „מ„‡וריי˙‡ 

„ב‡מ˙ ‡ין ז‰ „ין „‡וריי˙‡ (˘נוכל לומר 

‚זיר˙  ל„רו˘  ‡יך  ‰ו‡  ‰פלו‚˙‡  „˘ור˘ 

ב˙˜נ‰  ˘עי˜רו  „רבנן  „ין  ‡ל‡  ‰כ˙וב), 

וסבר‡. ו‡"כ ב‰כרח לומר „מ‰ ˘כל ‡ח„ 

מˆ„  ‰ו‡  ‡חר˙  ב„רך  ‰פסו˜  מן  „ר˘ 

‰סבר‡ „רבנן ˘בז‰. 

במילי  ‡ם  ‰י‡  „‰פלו‚˙‡  וי"ל 
‡ו  ‰ע˙י„   ˙‡ מכריע  ‰‰וו‰  „‡וריי˙‡ 

ע"פ  ע˙‰  נ˜בע  ‰„ין  ‰‡ם  פי',  ל‰יפך, 

לנ‚„  ונ„ון  ‰עומ„  ב„בר  ר˜  ‰˙ח˘בו˙ 

˘ב‰וו‰,  ‰מע˘‰  ‰יינו  בפועל,  עינינו 

ב˙ור‰, ‡ו  וממנו נובע כל חיוב וחלו˙ „ין̆ 

ו‰פעול‰  ‰˙וˆ‡‰  ע"פ  נ˜בעים  ˘‰„ינים 
‚בי  ‰˘˜ו"ט  (וכעין  בע˙י„  עי"ז  ‰נפעל˙ 
עם  ברוב  ו„ין  למˆו˙  מ˜„ימין  זריזין  „ין 
˘„"ח  עיי'  ע„יף,  מיניי‰ו  ‰י  מלך  ‰„ר˙ 
‡סיפ˙  ˘ם  וע"ע   .'‚ כלל  ז  מע'  כללים 
„ינים מע' יו"כ סי' ‡' ס˜"י, ˘˜ו"ט ‡י ˘רי 
„עי"ז  ‰יכ‡  ‚„לי'  בˆום  ל‰˙ענו˙  (ובעי) 
˘ל‡חריו.  ביו"כ  ל‰˙ענו˙  י˙‡פ˘ר  ל‡ 
˘ב˙  חי"ט  ל˜ו"˘  בכ"ז  ב‰רחב‰  וע"ע 
‰˜ובע  ‰עי˜ר  „לר"מ  ˘נח',  וז‰ו  נחמו), 
לפנינו  ‰נע˘‰  ‰מע˘‰  ‰ו‡  ‰˙ור‰  ל„יני 
ול‡ ˙וˆ‡ו˙יו, ולכן נט‰ לומר „י˘ למ„ו„ 
˘ל ‡כיל‰ ‡ו  מע˘‰  כ‡ן  לפנינו ‰י‰  ‡ם 
˘יעור  ˘‰רי   – ‡כיל‰  ˘י˘נ‰  וכיון  ל‡ו, 
מס˙בר‡   – כ‡ן)  ‰˘"ס  (כל'  בכזי˙  ‡כיל‰ 
˘בכ‰‡י  ב‡ופן  ל„רו˘ ‡˙ ‰כ˙ובים  יו˙ר 
‚וונ‡ חל כבר חיוב ‰זימון, ולכן ע„יף לי' 
‰עוס˜  בפ"ע  ענין  ‰ו‡  „"ו‡כל˙"  לנ˜וט 
במˆי‡ו˙ ˘ב‰וו‰ ובמע˘‰ ‰נע˘‰ לפנינו 
מ˜ום  „בכל  סבר  ור"י  ‰‡כיל‰.  ב˘ע˙ 
ולכן  ˘בע˙י„,  ‰˙וˆ‡‰  ע"פ  למ„ו„  י˘ 
‰ו‡  ˘ב‰וו‰  ‰‡כיל‰  ˘ענין  לומר  ‡ין 
‰נפעל˙  ‰פעול‰  ‡ל‡  ‰„ין,   ˙‡ ‰מכריע 
ע"י ‰‡כיל‰, ‰יינו ˙וˆ‡ו˙י', ו‰רי ˙כלי˙ 
י„‰,  על  ‰ב‡‰  ‰˘ביע‰  ‰י‡  ‰‡כיל‰ 
„"וברכ˙",  ומחיל‰ ‰חיוב  ˘˜ובע˙  ו‰י‡ 
"‡כיל‰  ‰מחייב  ב‡ופן  ‰כ˙וב  „ר˘  ולכן 

˘י˘ ב‰ ˘ביע‰ ו‡יזו זו כביˆ‰".

„נח'  ˘וכר,  בענין  ‰פלו‚˙‡  ו‰י‡ 
לנ‚„  „‰עומ„  י"ל  ‡ם  ‰מ˘כיר,  בכוונ˙ 
מי  (כי  ‰ע˙י„  ‡ו  ‰‰וו‰  ‰ו‡  עיניו 
נ˜בע  „בר  ˘כל  נו˙נ˙  ‰סבר‡  ˘ל„ע˙ו 
י‡מר   – ב‰וו‰  לפניו  ע"פ ‰מע˘‰ ‰עומ„ 
כך  ˘בו„‡י  לכוונ˙ ‰מ˘כיר,  בנו‚ע  כן ‚ם 
עי˜ר כוונ˙ו, וכן ל‰יפך, ו˜"ל), פי' ל‡יז‰ 



טו

 .‰ וכרי˙ו˙  י‡:  ב‰וריו˙  ‚רסי' 
במ„בר  מ˘‰  ˘ע˘‰  ‰מ˘ח‰  ˘מן  "˙"ר 

 ˙‡ בו  ˘ול˜ים  ‰יו  בפר˘˙נו]  [‰מבו‡ר 

ב˘מים  ˘ל  ˘ר˘ים  (‡ו˙ם  ‰עי˜רים 

לך  ˜ח  ו‡˙‰  „כ˙יב  בפר˘‰  ‰‡מורים 

„ברי  ר˘"י),  ו‚ו',  „רור  מר  ר‡˘  ב˘מים 

 ˙‡ לסוך  ו‰ל‡  ‡ומר  יוסי  ר'  י‰ו„‰;  ר' 

‰י'  ל‡  ˘‰˘מן  (לפי  סופ˜  ‡ינו  ‰ע˜רים 

מרובים  ‰יו  ו‰ע˜רים   .  . לו‚ין  י"ב  ‡ל‡ 

כל  בע˜רים  נבלע  ‰י‡  בסיכ‰  ו‡פילו 

 ˙‡ ˘ורין  ‡ל‡  ר˘"י)!  ב˘לי˜‰,  ˘כן 

מ˙מל‡ים  ˘‰יו  (ברי˘‡  במים  ‰ע˜רים 

‰˘מן  מן  בולעים  י‰ו  ל‡  ו˘וב  ‰מים  מן 

(ל‡חר  ˘מן  עליו  ומˆיף  ר˘"י),  כך,  כל 

‰˘מן  ˘י˜לוט  כ„י  ‰מים  מן  ˘‰וˆי‡ם 

‰ריח   ˙‡ ו˜ולט  ר˘"י)  ‰ב˘מים,  מריח 

ר˘"י)".  ל‡ל˙ר,  ‰˘מן  (ומוˆי‡  ו˜פחו 

ו‰נ‰ בירו˘' (˘˜לים פ"ו ‰"‡. סוט‰ פ"ח ‰"‚) 

‚רסי' פלו‚˙‡ זו בחילוף ˘מו˙, „ר' מ‡יר 

‰עי˜רים",   ˙‡ בו  "˘ול˜ים  ‰סובר  ‰ו‡ 

ו‡זיל  ע"ז  ‰חול˜  ‰ו‡  „‰˙ם  י‰ו„‰  ור' 
‚ירס˙  „לפי  ונ"ל  ˘בבבלי,  יוסי  כר' 
כ‡ן  ‡זלי  ור"י  „ר"מ  לומר  מˆינו  ‰ירו˘' 

ל˘יט˙יי‰ו במ˜"‡ ב˘"ס. 

„‚רסי' בב"מ פ: "˘וכר כיˆ„ מ˘לם, 
‡ומר  י‰ו„‰  ר'  חנם  כ˘ומר  ‡ומר  ר"מ 
‰סברו˙  פ˘טו˙  ונר‡‰  ˘כר",  כ˘ומר 
‰נ‡‰  י˘  „לר"י  בסו‚יין)  ר˘"י  ל˘ונו˙  (עיי' 

ל‰˘˙מ˘  ˘ר˘‡י  במ‰  ˘מיר˙ו  על  ו˘כר 
ל‡  ולר"מ  ˘כר,  ˘ומר  ול‰כי ‰וי  בפ˜„ון 
על  מ˘לם   ‡‰„ כלל  ו‰נ‡‰  ˘כר  ז‰  ‰וי 
˘מיר˙ו  ו‡"כ  ו˙˜ילין,  טבין  ז‰  ˘ימו˘ 
ר"מ ‰י‡ „חי'  סבר˙  ולכ‡ו'  בחינם.  ‰וי‡ 
˘˘ומר  ‰טעם  כל  כי  ר"י,  לסבר˙  ‚מור‰ 
(˘‡ינן  ו‡בי„‰  ב‚ניב‰  ‚ם  חייב  ˘כר 
על  ˘כר  ˘מ˜בל  מ˘ום  ר˜  ‰ו‡  פ˘יע‰) 
על  ‰י‡  ‰˘כר  נ˙ינ˙  וכ‡ילו  ˘מיר˙ו, 
מ‚ניב‰  ‚ם  מעול‰,  ˘מיר‰  ˘י˘מור  מנ˙ 
˘כר  נוטל  ‡ינו  ˘‰˘וכר  וכיון  ו‡בי„‰, 
כמו  לחייב  ˙י˙י  מ‰יכ‡  ˆ"ע  ˘מיר˙ו  על 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

לשיטתייהו דר"מ ור"י בש"ס
יבאר סברא כללית למחלוקתם בכמה מקומות – דתלוי הדבר בחקירה אם בדיני 
התורה עלינו להתחשב בדבר העתיד כנגד הדבר ההווה / עפ"ז יבאר פלוגתתם 

בדין עשיית שמן המשחה דפרשתנו, לגירסת הירושלמי

פניניםפנינים

שכינה – על שם ששוכנת
וימ‰ר מ˘‰ וי˜„ ‡רˆ‰ וי˘˙חו

וימ‰ר מ˘‰ - כ˘ר‡‰ מ˘‰ ˘כינ‰ עובר˙ כו' מי„ 

וי˘˙חו

(ל„, ח. ר˘"י)

בו  י˘  ר˘"י  ˘ל  ו„יבור  „יבור  ˘"בכל  י„וע 
˘לו  ‰חיבור  חיבר  כי  מופל‡ים,  ענינים  נס˙רים 
וב„ברי   ,(‡ ˘בועו˙ ˜פ‡,  מס'  (˘ל"‰  ברוח ‰˜ו„˘" 
"יינ‰  ˘נ˜ר‡  ע„  ‰˙ור‰,  סו„ו˙  מרומזים  ר˘"י 
˘ל ˙ור‰" ˘‰ו‡ רזין „‡וריי˙‡ (ר‡‰ לוח '‰יום יום' 

עמ' כ„. ‡מרי בינ‰ ˘ער ‰˜"˘ סוף ‡ו˙ נ‚ ו‡ילך).

 וי˘ לב‡ר רמז ב„ברי ר˘"י ‡לו:

˘כינ‰  מ˘‰  "כ˘ר‡‰  ‰ו‡  ר˘"י  ל˘ון 
"˘כינ‰"  ב˘ם  ‰˜ב"‰   ˙‡ ו˙י‡ר  עובר˙", 

„וו˜‡, ול‡ ב˘ם ‡ו ˙ו‡ר ‡חר.

ו‰נ‰, פ˘טו˙ „ברי ר˘"י מורים ˘מי‰ר מ˘‰ 
עובר˙",  ˘כינ‰  מ˘‰  "˘ר‡‰  בעו„  ל‰˘˙חוו˙ 
ו‰ו‡ מפני ˘‡ינו „ומ‰ ‡ופן ו„ר‚˙ ‰‰˘˙חוו‡‰ 
לעומ˙  ˘‰ו‡,  כמו  ‡ו˙ו  ˘רו‡ים  בע˙  למלך 
בלב„  יו„עים  ‡ם  כי  ‡ו˙ו,  רו‡ים  ‡ין  כ‡˘ר 
"ר‡‰  כ‡˘ר  כן,  ועל  ז‰.  במ˜ום  נמˆ‡  ˘‰ו‡ 
ממ˘,  ר‡י'  בבחינ˙   – עובר˙"  ˘כינ‰  מ˘‰ 
לפני  עו„  ל‰˜ב"‰  ול‰˙בטל  ל‰˘˙חוו˙  מי‰ר 

˘יס˙יים ‚ילוי ‰˘כינ‰ ב‡ופן ˘ל ר‡י'.

ועפ"ז מ„ויי˜ מ‰ ˘נ˜ר‡ כ‡ן ‰˜ב"‰ ב˙ו‡ר 
˘ם  ז‰ "על  ב˙ו‡ר  נ˜ר‡˙  כי ‰˘כינ‰  "˘כינ‰", 
פמ"‡).  (˙ני‡  עלמין"  כל  ˙וך  ומ˙לב˘˙  ˘˘וכנ˙ 
‚ילוי  מפני  ל‰˘˙חוו˙  מי‰ר  מ˘‰  כ‡˘ר  וע"כ, 
כבו„ו י˙' ב‡ופן ˘ל ר‡י' "˙וך כל עלמין" – ‡זי 
כבו„ו  ˘כינ˙  על  ‰מור‰  ו‰˙ו‡ר  ‰˘ם  ‚ם  נזכר 

י˙' ˙וך כל עלמין – ˘כינ‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 156 ו‡ילך)

ראשית הירידה – 
"פריקת משא"

וי˙פר˜ו כל ‰עם ‡˙ נזמי ‰ז‰ב ‡˘ר 
ב‡זני‰ם ‚ו'
וי˙פר˜ו – ל˘ון פרי˜˙ מ˘‡
(לב, ‚. ר˘"י)

‰סיב‰  מרמז  ז‰  ר˘"י  ˘בפירו˘  לב‡ר  י˘ 
לחט‡  ע„  ו‰‚יעו  י˘ר‡ל  ˘יר„ו  לז‰  ו‰‚ורם 

‰ע‚ל ר"ל:

יסו„ ו˘ור˘ עבו„˙ ‰˘י"˙ ‰ו‡ ˘י˜בל ‰‡„ם 
על עˆמו עול מלכו˙ ˘מים מ˙וך ‡מונ‰ פ˘וט‰ 
‰י‡  ‰ירי„‰  ‰˙חל˙  ר"ל,  ול‰יפך  ב‰˘י"˙. 
כ‡˘ר מח˘בים ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ל"מ˘‡" ולעול 

כב„.

ל"מ˘‡"  ‰˙ור‰   ˙‡ מח˘יב  ‰‡„ם  וכ‡˘ר 
˘יפרו˜   – ר"ל  מ˘‡"  ל"פרי˜˙  ‚ורם  ז‰  ‰רי 
מעליו עול מלכו˙ ˘מים, ע„ ˘יור„ מ„חי ‡ל „חי 

כו' וע„ לחט‡ עבו„‰ זר‰.

מלכו˙  עול  ו‰˜בל˙  ‰‡מונ‰  כ‡˘ר  מ˘‡"כ 
˘מים ‰י‡ ב˘לימו˙, ‡ין מ˜ום לטעו˙ כז‡˙.

˘‰נ˘ים  ועו„)  פמ"‰,  (פ„ר"‡  מˆינו  ˘‡כן  וכמו 
ו‰טף ל‡ נ˙נו ז‰ב ב˘ביל ‰ע‚ל, ו‡פילו ל‡ על‰ 
‰‡מונ‰  ‡ˆלם  כי  ח"ו,  בז‰  ל‰˘˙˙ף  „ע˙ם  על 
‡'˙˙˜פ‰  עמ'   ‡˘˙ ‡ו‰"˙  (ר‡‰  יו˙ר  ב˙ו˜ף  ‰י‡ 
מ˘‡",  "פרי˜˙  ‡ˆלם  ˘ייך  ‰י'  ול‡  ו‡ילך), 

ובמיל‡ ל‡ ‰י' מ˜ום ‡ˆלם לעבו„‰ זר‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 151 ו‡ילך)

דרוש ואגדה


