


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰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

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



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
בין "ריב" ל"דבר"

מ‰ ‰חסרון בז‰ ˘"סופם ל‰יו˙ נ‚˘ים ‡ל ‰מ˘פט"? / בין סופם 
בין  נ‚˘ים ‡ל ‰מ˘פט / ‰חילו˜  ל‰יו˙  לסופם  מכו˙  לי„י  לבו‡ 
ל"ריב"  בירור ‰‡מ˙  מחפ˘ים ‡˙  כ˘˘ני ‰ˆ„„ים  ˘‰ו‡  "„בר" 

˘‰ˆ„„ים רבים ביני‰ם 

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 152 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
שילוח הקן וכיבוד אב (יעויין בארוכה לקוטי שיחות חי"ט עמ' 199 ואילך)

חי"ט  שיחות  בארוכה לקוטי  להיפך?  (יעויין  או  הכסף  קנין  פועלים  הקידושין 
עמ' 215 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
קידושי כסף בין ישראל לקוב"ה

מ‰ו   / ‰כסף?   ˙‡ מ˜נים  ‰˜י„ו˘ין  ‡ו  ‰˜י„ו˘ין   ˙‡ פועל  ‰כסף 
ל‡‰וב  ‡פ˘ר  ‰‡ם   / ל‰˜ב"‰?  י˘ר‡ל  כנס˙  ˘בין  ‰˜י„ו˘ין  כסף 
 – ל‰˜ב"‰?  מ˙˜„˘ים  ו‡יך   / מ‰˙‡וו˙?  ˘פור˘ים  לפני   '‰  ˙‡
‰‰‚„רו˙  ˘˙י  ל‡ור  ל‰˜ב"‰,  י‰ו„י  ˘בין  ‰˜י„ו˘ין  במ‰ו˙  בי‡ור 

‰‰לכ˙יו˙ ב˜י„ו˘י כסף

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 215 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פועל על הזולת? אל תתגאה!  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 142 ואילך)

"קנה מידה" למצב האדם (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 155 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדר אכילת פועל בכרם הבעלים

‰עבו„‰  על  כ˘כר  ‰וי  ‡י  פועל,  ‡כיל˙  ב‚„ר  ‡ופנים   '‚ יˆיע 
כמו  לפועל  מ˙נ‰  ‡ו  ‰טירח‡  ע"י  ‰נ˜ני˙  מ˙נ‰  ‡ו  ˘נע˘˙‰ 
מ˙נו˙ כ‰ונ‰ וכיו"ב, וי„ון בנפ˜"מ ל„ינ‡ / יסי˜ „ז‰ו ‚' ‰‡ופנים 

˘מˆינו ב‰ילפו˙‡ „"כי ˙בו‡ בכרם ‚ו'" בפועל ‰כ˙וב מ„בר

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 129 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יחסו של הרופא למטופליו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
"להביט על יהודי כפי שהוא עומד ב'מחשבה הקדומה דא״ק'"

בעז‰י״˙.

‰ננו   ,‡ˆ˙ פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘ˆב), 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˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר
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ˆוו˙ ‰עריכ‰ ו‰‰‚‰‰: ‰רב לוי יˆח˜ ברו˜, ‰רב מ˘‰ ‚ור‡רי', ‰רב מנחם מענ„ל „רו˜מן, ‰רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב, ‰רב ˘לום חריטונוב, 
‰רב מנחם טייטלבוים,  ‰רב ‡בר‰ם מן, ‰רב יˆח˜ נוב, ‰רב מנחם מענ„ל רייˆס, ‰רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰

לקראת שבת יח

ב[מ„רי‚‰ ‰נעלי˙ ביו˙ר ˘ל] 'מח˘ב‰ ‰˜„ומ‰ „‡„ם-˜„מון'".

הנשמה כמו שהיא במחשבה הקדומה
ומז‰ למ„˙י ‡רבע‰ „ברים:

[‡] ‰נ˘מ‰ כמו ˘‰י‡ במח˘ב‰ ‰˜„ומ‰ ‰י‡ במ„רי‚˙ 'בן', וכ˘יור„˙ ל‰˙לב˘ ב‚וף ‰י‡ 
במ„רי‚˙ 'עב„', ומכיון ˘‚ם בירי„˙‰ למט‰ ˆריכים לר‡ו˙‰ כמו ˘‰י‡ ב'מח˘ב‰ ‰˜„ומ‰' 

ז‡˙ ‡ומר˙ ˘כל נ˘מ‰ ונ˘מ‰ יכול‰ ל‰יו˙ במ„רי‚˙ בן ‚ם בירי„˙‰ למט‰.

ענין  כל  לפעול  ˘יכול‰  עˆמים  כחו˙  ל‰  י˘  ‰˜„ומ‰'  ב'מח˘ב‰  ˘‰י‡  כמו  [ב] ‰נ˘מ‰ 
עבו„˙ ‰בירורים, ובירי„˙‰ למט‰ נו˙נים ל‰ כחו˙ ‰נˆרכים ל‰ לעבו„˙ ‰בירורים ‡ל‡ ˘כל 
ז‰ - מ‰ ˘‰י‡ במ„רי‚˙ 'בן' ו‰כחו˙ עˆמים ˘ל‰ - ‰ו‡ ב‰עלם וˆריכים ל‚לו˙ ז‰ מ‰‰עלם 

‡ל ‰‚ילוי.

[‚] ‰נ˘מ‰ כמו ˘‰י‡ ב'מח˘ב‰ ‰˜„ומ‰' ‰נ‰ לב„ ז‡˙ ˘‰י‡ בעˆמ‰ נמˆ‡˙ ˘מ‰ ‰נ‰ 
‰‚ו‡ל  בי‡˙  ע„  ‰„ורו˙  כל  במ˘ך  י„‰  על  ל‰˙‚לו˙  ‰ע˙י„ו˙  ‰נ˘מו˙  ‚ם  ˘מ‰  כלולו˙ 
ב‚מר כל ‰בירורים, ועם ‰יו˙ ˘כל נ˘מ‰ ונ˘מ‰ י˘ ל‰ בחיר‰ חפ˘י˙ ב‡ופן ‰עבו„‰, ‡בל 
כן  ו‡חרי  לבנו  מזכ‰  ˘˙חל‰ ‰נ‰ ‰‡ב  ובן,  כמו ‡ב  בעיל˙‰  ˙לוי'  עבו„˙‰  כללו˙  ‰˙חל˙ 

יכול ל‰יו˙ יפ‰ כח ‰בן מכח ‰‡ב.

עבו„˙ ‰נ˘מ‰  ענין  כל  בכללו˙  י˘נו  ˘ם  במח˘ב‰ ‰˜„ומ‰ ‰נ‰  ˘‰י‡  כמו  [„] ‰נ˘מ‰ 
ב‰יו˙‰ למט‰ וב‡יז‰ ‡ופן ‡ם מ˘פיע ‡ו מ˜בל, וב‡מ˙ ˘ני‰ם כ‡ח„ מ˜בלים ממי ˘למעל‰ 

ממנו ומ˘פיע למי ˘למט‰ ממנו, וכל פרטי עניני עבו„˙ו.

ז‰  ‡ין  „‡״˜'",  ‰˜„ומ‰  ב'מח˘ב‰  עומ„  ˘‰ו‡  כפי  ל‰ביט  י˘  י‰ו„י  "על  ז‰  ומ‡מר 
עומ„˙  ˘‰נ˘מ‰  כמו  ל‰ביט  עˆמו ˆריכים  על  ‚ם  כ״‡  ככ‰  ל‰ביט  על ‰זול˙ ˆריכים  ˘ר˜ 

במח˘ב‰ ‰˜„ומ‰ „‡"˜.

האש האלקי הלוהט באהבת ישראל
וכ˘‰˙בוננ˙י - סיים כ״˜ רבינו ‰‡מˆעי - ב˙עו„˙ נ˘מ˙י ˘נמסר‰ ל‰ כ˘יר„‰ ל‰˙לב˘ 
ב‚ופי ב‰נו‚ע לעˆמי, ולכל ‡ו˙ן ‰„ורו˙ ‰ב‡ים, ו‰‡חריו˙ ‰‚„ול‰ ‰עמוס‰ עלי ב‰נו‚ע ‡ל 

‰מחונך ו„ורו˙יו, ‰‡פ˘ר ‰י' לי לכלו‡ ‡˙ ר‚˘ו˙ לבי.

ב‰נו‚ע  ‚„ול‰  במסירו˙  ‚ו„ל ‰˙ענינו˙ו  עוˆם  על  סיפורים ‰מעי„ים  כמ‰  עו„  י˘נם  וכן 
לכל חסי„ ומ˜ו˘ר בפרט...

(ב˘נ˙  בליוב‡וויט˘  כ˘נ˙יי˘ב  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  כ״˜  ‰ו„  ˘ל  ‰כללי  מכ˙בו  ‰˜ור‡ 
˘בלב,  לעבו„‰  וב˜ירובם  ב‰„רכ˙ם  י˘ר‡ל  ב‡‰ב˙  רו‡‰ ‡˙ ‰‡˘ ‰‡ל˜י ‰לו‰ט  ˙˜ע"„) 

„˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור‰ ו˜יום ‰מˆו˙ בר‚˘ ("מיט ‚עפי‰ל") „חיו˙ פנימי.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˙עז ו‡ילך)



יזלקראת שבת שבת לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

"הביט ע יהודי כפי שהוא 
עומד ב'מחשבה הקדומה 

דא״ק'"
"כאשר כ״ק אדמו״ר [-אביו, כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע] - השיב לו כ׳׳ק רבינו האמצעי - העמיס עלי 
הדרכת האברכים אמר לי, על יהודי יש להביט כפי שהוא עומד ב[מדריגה הנעלית ביותר של] 'מחשבה הקדומה 

דאדם-קדמון'".

...י„ועים לנו סיפורים לע˘רו˙ ‰מר‡ים ‚ו„ל ‰˙ענינו˙ו ˘ל כ״˜ ‡„מו״ר ‰‡מˆעי במˆבם 
‰רוחני ˘ל ‰חסי„ים, ˘‰י˙‰ ‰˙ענינו˙ פרטי˙ כ‡ב ‰מחנך ומ„ריך ‡˙ בנו יחי„ו ב˘ימ˙ לב 

מיוח„‰.

בנו ‡„מו״ר ‰‡מˆעי ‡˙ ‰„רכ˙  כ״˜  על ‰ו„  ˙˜״ן  ב˘נ˙  כ״˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן ‰עמיס  ‰ו„ 
‡בו˙י‰ם  ˘לחן  על  ‰סמוכים  ‡לו  עם  בכ˙ובים  לב‡  ו‚ם  בלי‡זנ‡,  ‰יו˘בים  ‰‡ברכים 

וחו˙ני‰ם, ו‰ו„ כ״˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי עס˜ בז‰ ב‰˙ענינו˙ ‚„ול‰.

נוכחים  ‰יו  מחונכיו,  עם  ‰‡מˆעי  ‡„מו״ר  כ״˜  ‰ו„  ‰˙וע„ו˙  ב˘ע˙  ‰˘יחו˙,  ב‡ח˙ 
„בר  ‰‡מˆעי  רבינו  כ״˜  ו‰ו„  ‰ז˜ן  רבינו  ‡ביו  כ״˜  ‰ו„  ˘ל  ‰ר‡˘ונים  ‰חסי„ים  מז˜ני  ‚ם 
ב‰˙ר‚˘ו˙ ‚„ול‰ „ברים ‰יוˆ‡ים מלבבו ‰˜„ו˘ ב˘פיכ˙ ‰נפ˘ ממ˘ בענין נחיˆ˙ ‰עבו„‰ 

˘בלב, ˙פל‰ במ˙ינו˙, מ‰ ˘ע˘‰ רו˘ם ‡„יר על ‰˘ומעים.

‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי ‰י' חלו˘ ‰לב ו‰רי‡‰ עו„ מימי נעוריו ו‰„בור ב‰˙ר‚˘ו˙ ‰לב 
‰י' פועל לרע על ברי‡ו˙ו, וכן ‰י׳ בפעם ‰‰י‡ ˘‡חר ‰‰˙וע„ו˙ נחל‰ ליומים ויב‡ו ‡ח„ים 
מ‡חר  כך  כל  ב‰˙ר‚˘ו˙  „יבר  מ„וע  רבינו  לכ״˜  מ‰ם  ‡ח„  וי‡מר  לב˜רו,  ‰חסי„ים  מז˜ני 

˘‰ו‡ יו„ע ˘ז‰ מזי˜ לברי‡ו˙ו ‰י׳ ˆריך ליז‰ר מז‰.

כ׳׳˜  לו  ‰˘יב   - ו‰˘ו"ע]  ‰˙ני‡  בעל  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כ"˜  [-‡ביו,  ‡„מו״ר  כ״˜  "כ‡˘ר 
עומ„  ˘‰ו‡  כפי  ל‰ביט  י˘  י‰ו„י  על  לי,  עלי ‰„רכ˙ ‰‡ברכים ‡מר  רבינו ‰‡מˆעי - ‰עמיס 

לקראת שבת „

בין "ריב" "דבר"
מה החסרון בזה ש"סופם להיות נגשים אל המשפט"? / בין סופם לבוא לידי מכות לסופם להיות נגשים אל המשפט 

/ החילוק בין "דבר" שהוא כששני הצדדים מחפשים את בירור האמת ל"ריב" שהצדדים רבים ביניהם 

 ˙‡ ו‰ר˘יעו  ‰ˆ„י˜   ˙‡ ו‰ˆ„י˜ו  ו˘פטום,  ‰מ˘פט  ‡ל  ונ‚˘ו  ‡נ˘ים,  בין  ריב  י‰י'  "כי 
‡מור  ‰מ˘פט.  ‡ל  נ‚˘ים  ל‰יו˙  סופם   – ריב  י‰י'  "כי  ר˘"י:  ובפירו˘   .(‡ כ‰,   ‡ˆ˙) ‰ר˘ע" 

מע˙‰: ‡ין ˘לום יוˆ‡ מ˙וך מריב‰; מי ‚רם ללוט לפרו˘ מן ‰ˆ„י˜, ‰וי ‡ומר זו מריב‰". 

ובפ˘טו˙ כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ (כמבו‡ר במפר˘י ר˘"י) לב‡ר ‡˙ ‡ריכו˙ ל˘ון ‰כ˙וב – "כי י‰י' 
ריב בין ‡נ˘ים ונ‚˘ו ‡ל ‰מ˘פט ו˘פטום":

מי„  ל‰˙חיל  ˆריך  ‰י'  ‡נ˘ים,  ˘ני  בין  מ˘פט  ˘‰י'  לספר  ‰כ˙וב  ˘מטר˙  כיון  לכ‡ור‰, 
ולומר "כי י‚˘ו ‡נ˘ים למ˘פט"?

בין ‡נ˘ים" –  ריב  ˘‡ם "י‰י'  ענין ‰"ריב",  ב‚נו˙  ל‰ורו˙  ב‡ ‰כ˙וב  זו  ˘ב‡ריכו˙  ‡ל‡, 
‡זי סופם ˘"נ‚˘ו ‡ל ‰מ˘פט". 

‡מנם ‰˜˘ו ‰מפר˘ים: מ‰ ב‡מ˙ ‰‚ריעו˙‡ בכך ˘"נ‚˘ו ‡ל ‰מ˘פט"? לכ‡ור‰ ז‰ו „בר 
 .  . ל˘ון ‰כ˙וב "ו˘פטו ‡˙ ‰עם  ועל „רך  ביני‰ם,  וי˘לימו  י˙פ˘רו  י„י ‰מ˘פט  ˘על  טוב, 

ו‚ם כל ‰עם ‰ז‰ על מ˜ומו יבו‡ ב˘לום" (י˙רו יח, כב-כ‚)!

ונר‡‰  ˜טן ‰ו‡  מ˙חיל˙ו  ˘‰ריב  ˘‡ף  ל‰„‚י˘,  בז‰ ‰י‡  ˘‰כוונ‰  פיר˘,  ב‚ור ‡רי'  ב. 
כ‡ילו ‡פ˘ר ל‰˘˜יטו בנ˜ל ובכחו˙ עˆמם, ‰רי בסופו י‰י' ‚„ול ע„ כ„י כך ˘יוכלו ל‰˘˜יטו 
לב„ם  ביני‰ם  ל‰˙פ˘ר  יˆליחו  ˘ל‡  כלומר,  למ˘פט,  ˘ל ‰ליכ‰  מיוח„˙  פעול‰  י„י  על  ר˜ 

 .ıל‡ יˆטרכו ל‰כרע˙ ‰˘ופט מן ‰חו‡

‡ך לפירו˘ו ז‰, ‰„ו‚מ‡ ˘מבי‡ ר˘"י מלוט ‡ינ‰ מ˙‡ימ‰ לכ‡ן, כי ˘ם נ˘‡ר‰ ‰"מריב‰" 
ו‰וˆרכו לפרו˘ ז‰ מז‰, ו‡ילו כ‡ן סוף סוף מ˙בטל ‰"ריב" בכח ‰מ˘פט ‰מבי‡ ˘לום!

‡ל  ˘"נ‚˘ו  ‚ופ‡  ז‰  ˘„בר  ‰פ˘וט‰,  כמ˘מעו˙ם  ר˘"י  „ברי  ל˜יים  ˘י˘  נר‡‰  כן  ועל 
ל‰יו˙  "סופם  ‰ל˘ון  וכמ˘מעו˙  עˆמו,  מ‰ריב  יו˙ר  ‚רוע  ועו„  לחסרון,  נח˘ב  ‰מ˘פט" 

נ‚˘ים ‡ל ‰מ˘פט" – ˘‰ו‡ ענין ˘ל ירי„‰ ‡חר ירי„‰. 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

לבו‡  סופו  ˙˘נ‡'  'ל‡  על  עבר  עביר‰,  ‚ורר˙  "עביר‰  י„):  (כב,  לעיל  בר˘"י  ˘‰ו‡  [וכמו 
ינˆו ‡נ˘ים –  י‡): "כי  ל˜מן (כ‰,  בר˘"י  וכן ‰ו‡  יו˙ר ‚„ול‰.  ירי„‰  ל˘ון ‰רע", ‰יינו,  לי„י 

סופן לבו‡ לי„י מכו˙"]. 

וע„יין ל‡ מובן, למ‰ ז‰ ˘"נ‚˘ו ‡ל ‰מ˘פט" נח˘ב לחסרון וירי„‰?

‚. במ˘כיל ל„ו„ פיר˘: "רוˆ‰ לומר, 'סופם ל‰יו˙ נ‚˘ים ‡ל ‰מ˘פט', ˘י˙בע ז‰ ויבי‡ 
ע„ים ˘‰כ‰ו ויחוייב ‰ל‰ מל˜ו˙ . . ו‰יינו '‡ין ˘לום יוˆ‡', כלומר: ‡ף על ‚ב „מ˙חיל‰ ל‡ 

‰י' ‡ל‡ ריב „ברים בעלמ‡, סופם לבו‡ לי„י ˜טט‰ ולחבול ז‰ בז‰".

בן  ‡ם  "ו‰י'  ב):  (כ‰,  ‰ב‡  בפסו˜  ‰כ˙וב  ˘ממ˘יך  למ‰  ‰י‡  ר˘"י  כוונ˙  פירו˘ו,  ולפי 
‰כו˙ ‰ר˘ע ו‰פילו ‰˘ופט ו‰כ‰ו ו‚ו'", ˘זו ˙וˆ‡‰ ˘ל ‰ריב – ˘ב˙חיל‰ ‰י' ריב ב„ברים 
 ˙‡ ‰˘ופט  חייב  ו‡כן  למ˘פט  ‰מכ‰   ˙‡ ‰מוכ‰  ו˙בע  ‰כ‡‰,  לי„י  ‰‚יעו  כך  ו‡חר  בלב„, 

‰מכ‰ בעונ˘ מל˜ו˙. 

˘ל  למˆב  מבי‡‰  ˘‰מריב‰   – מריב‰"  מ˙וך  יוˆ‡  ˘לום  "‡ין  ב‰כלל  וזו ‡יפו‡ ‰כוונ‰ 
˜טט‰ ו‰כ‡‰. 

 - ברמז  ל‡  ‚ם   – בפירו˘ו  ול‡ ‰זכיר  ˘ס˙ם  ר˘"י,  בל˘ון  ז‰  פירו˘  ל‰עמיס  ‡מנם ˜˘‰ 
ענין ˘ל ‰כ‡‰ ומל˜ו˙, וכ˙ב ר˜ "סופם ל‰יו˙ נ‚˘ים ‡ל ‰מ˘פט" ו˙ו ל‡. 

וב‡מ˙, ˘בספרי כ‡ן ‰ל˘ון ‰י‡ "מי ‚רם לז‰ לל˜ו˙ ‰וי ‡ומר זו מריב‰" (ור‡‰ 'ספרי „בי 
רב' על ‰ספרי); ‡ך ר˘"י ˘ינ‰ מל˘ון ‰ספרי, ול‡ ‰זכיר כלל ‡˙ ענין ‰‰כ‡‰ ו‰מל˜ו˙, ומובן 

וכל˘ון ‰פסו˜   – ‡ל ‰מ˘פט"  נ‚˘ים  ל‰יו˙  ˘"סופם  ז‰  בעˆם  כ‡ן ‰ו‡  ˘‰חסרון  מל˘ונו 
כ‡ן: "ונ‚˘ו ‡ל ‰מ˘פט ו˘פטום" (‚ם לולי ‰מˆב ˘ל "‰כו˙ ‰ר˘ע" ˘בפסו˜ ‰ב‡). 

ו˜רב‰ ‡˘˙  ו‡חיו,  יח„יו ‡י˘  ינˆו ‡נ˘ים  י‡): "כי  נ‡מר (כ‰,  ב‰מ˘ך ‰פר˘‰  [ו‰נ‰,   .„
‰‡ח„ ל‰ˆיל ‡˙ ‡י˘‰ מי„ מכ‰ו ו‚ו'". ומפר˘ ר˘"י ˘ם:

מ˙וך  יוˆ‡  ˘לום  מכ‰ו'; ‡ין  'מי„  ˘נ‡מר  כמו  מכו˙,  לי„י  לבו‡  סופן   – ינˆו ‡נ˘ים  "כי 
י„י מˆו˙".

מ˜ום  ‰י'  מכו˙",  לי„י  לבו‡  "סופן  ‰ניˆים  ˘‡נ˘ים  ˘ם  מפר˘  ˘ר˘"י  ˘ר‡ינו  ול‡חר 
לומר ˘זו כוונ˙ ר˘"י ‚ם כ‡ן - ˘מ˙וך ‰מריב‰ יבו‡ו ל‰כ‡‰ (וכפירו˘ ‰מ˘כיל ל„ו„ ‰נ"ל ס"‚). 

‡ך כ„ „יי˜˙ ˘פיר, ‰רי ‡„רב‰: 

 – מכו˙"  לי„י  לבו‡  "סופן  ˘מ˙וך ‰מריב‰  ז‰  לימו„  כבר ‰˘מיענו ‰כ˙וב  ˘˘ם  ל‡חר 
‡ין טעם ˘יכפול ל‰˘מיענו ז‡˙ ‚ם כ‡ן!

‰י‡  כ‡ן  ˘‰כוונ‰  ‡יפו‡  ומס˙בר  ל‚מרי,  ‰ו‡  ˘ונ‰  ‰פסו˜ים  ב˘ני  ר˘"י  ל˘ון  ו‡כן, 
לח„˘ ענין ‡חר, וכ„ל˜מן.  

‡ו˙ו   ˙‡ פעמיים  ל‰˘מיענו  ‰וˆרך  למ‰  לפר˘  „רכו  לפי  נ„ח˜  ל„ו„  במ˘כיל  (וב‡מ˙ 
‰ענין, ‡מנם לפי „רכנו מובן ˘‡ין ˜ו˘י‡ מעי˜ר‡ כי ‡לו ˘ני ענינים ˘ונים)]. 

רפואה עם יחס אישי
דבר  על  מהרב...   ידיעות  הנני  מקבל  בנועם 

בעניניו  טפולו  אליו,  [כרופא]  כבודו  של  יחסו 

המצטרך  לכל  לבו  שימת  כולנה  על  והעולה 

להרב...

לברכה  זכרונם  רבותינו  מאמר  ידוע  וכבר 

כו'  פרוטה  "הנותן  אשר  ע"ב)  ט'  בתרא  (בבא 

מתברך בשש", מה שאין כן "המפייסו - מתברך 

באחד עשר" [וכך גם ביחס הרופא למטופל].

מכאן   - ירפא"  "ורפא  רז"ל  דרשו  בכלל  ואם 

שנתנה תורה רשות לרופא לרפאות, אלא שהי' 

בעצמו  הרופא  על  יסמכו  שאולי  בדבר  חשש 

וישכחו אלקה עשהו שמטעם זה גנז יחזקי' ספר 

כשהרופא  הנה  מפרשים,  כמה  לדעת  רפואות 

הרופא  של  שלוחו  הוא  הוא  אשר  יודע  עצמו 

אלקינו,  ה'  הוא  לעשות  ומפליא  בשר  כל  חולי 

ורפואותיו  זה  לחשש  מקום  אין  ממילא  הרי 

מצליחות ביותר, 

במעשי  והצלחה  ברכה  ישלח  יתברך  והשם 

רפואה  להביא  הנכון  השליח  להיות  כבודו 

העליונה  ההשגחה  אשר  האנשים  למכאובי 

מביאם לידו, ושכר מצוה מצוה אשר גם בעניניו 

לו  להמצטרך  והצלחה  ברכה  תומשך  הפרטים 

לזוגתו ולילידיהם שיחיו בגשמיות וברוחניות. 

(אגרות קודש ח"ז עמ' רט)

בריאות הגוף והנשמה
רופאים  כמה  כמנהג  כבודו  גם  נוהג  בטח   

בבקשת  אליהם  כשפונים  אשר  השם,  יראי 

גם  זו  הזדמנות  מנצלים  הגוף,  ברפואת  עצה 

להתעוררות לרפואת הנשמה,

זה  יתום  דור  בדורנו  ובפרט  אחד  כל  אשר 

אשר  בארץ  צדיק  "אין  וכמאמר  לזה,  זקוק 

יעשה טוב ולא יחטא",

מצב  הטבת  אשר  במוחש  שרואים  וביחוד 

במצב  הטבה  כן  גם  מביאה  הנשמה  בריאות 

"תמים  הכתוב  וכציווי  כפשוטו,  הגוף  בריאות 

תהי' עם ה' אלקיך" ברמ"ח אברים ושס"ה גידים 

של הגוף וכן של הנפש, שהם כנגד רמ"ח מצות 

רבנו  וכפירוש  תעשה,  לא  מצות  ושס"ה  עשה 

פ'  זה (לקו"ת  בכתוב  והשו"ע  התניא  בעל  הזקן 

נצבים, דף מה ע"ג).

הגופות  ברפואת  הצלחה  ובברכת  בכבוד 

וברפואות הנפשות. 

(אגרות קודש חט"ו עמ' קנ)

הרפואה  משטח  מקצוע  באיזה  כותב  איננו 

אופן,  ובכל  זה.  את  לדעת  ואתענין  עוסק, 

הבאים  של  הגוף  ברפואת  שכשמתעסק  תקותי 

אליו, מביא בחשבון גם תכונת נפשם ורפואתה, 

חולה  נפשם  כי  יודעים  שאינם  אלה  של  וביחוד 

היא ולכן זקוקים ביותר לטיפול רפואי.

(אגרות קודש חי"ג עמ' רלד-ה)

יחסו של הרופא למטופליו

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

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

מ„בר", (‡) „ר˘˙ ‰ירו˘למי ˘נלמ„ מסיפ‡ 
 ˙‡ נו˙ן  ‡בל  ˙˙ן,  ל‡  כליך  "ו‡ל  „˜ר‡ 
לכליו ˘ל חבירך . . ז‰ ‰פועל", (ב) ‰‚ז"˘ 
עליו  ˙ב‡  ל‡  ל‰לן  מ‰"נ‡מר  ˘בבבלי 
˙ב‡  "כי  מ‰˙יבו˙  ‰לימו„   (‚) ‰˘מ˘", 
מי  ˘כרו  ל‡  עˆמן — "כי ‡ילו  רעך"  בכרם 

‰˙יר לו ˘יב‡ בכרם רע‰ו", 

בין ‰לימו„ים  ˘˙וכן ‰חילו˜  לומר,  „י˘ 
במ˜ום  ‰מ„ובר  ‰ענין  ב˙וכן  ˙לוי  ‰נ"ל, 

‰נלמ„: 

ל‰ירו˘למי ˘למ„ין ז‰ ממ"˘ "ו‡ל כליך 
חבירך",  ˘ל  לכליו  נו˙ן ‡˙  ˙˙ן – ‡בל  ל‡ 
לבע‰"ב  ˘עו˘‰  ‰מל‡כ‰  ב‚וף  ˘מ„ובר 
ו‡כיל˙  ‡וכל",  ‰ו‡  „"מ˘לו  „ס"ל  י"ל   –
˘‰וסיפ‰   . ˘כר .  כעין "˙וספ˙  ‰פועל ‰י‡ 

לו ˙ור‰" עבור מל‡כ˙ו; 

מ‰‚ז"˘  ‰ו‡  ˘‰לימו„  „ילן,  ל˘"ס 
‰„ין  ‚בי  ‰נ‡מר  ‰˘מ˘",  עליו  ˙ב‡  „"ל‡ 
מˆ„  „ין  ז‰  ‰רי   – ˘כרו"  ˙˙ן  „"ביומו 
(„"ביומו  ‰כ˙וב  וכ‰מ˘ך  ‰עוב„,  ‰‚בר‡ 
 – נפ˘ו   ˙‡ נו˘‡  ‰ו‡  "ו‡ליו  ˘כרו")  ˙˙ן 
למו˙,  נפ˘ו   ˙‡ נו˘‡  ‰ו‡  ‰ז‰  ‰˘כר  ‡ל 
‰כ˙וב),  על  (ר˘"י  ב‡ילן"  ונ˙ל‰  בכב˘  על‰ 
‡ינו  ˘כרו"  ˙˙ן  „"ביומו  ˘‰„ין  ו‰יינו 
לבע‰"ב,  ˘עו˘‰  ‰מל‡כ‰  ‚וף  מˆ„  (כ"כ) 
עלי',  ‰פועל  ˘ל  נפ˘ו  מסיר˙  מˆ„  כ"‡ 
˘‰ו‡  ‰פועל,  ‡כיל˙  „ין  בנ„ו"„,  וע„"ז 

מˆ„ טירח˙ו ועבו„˙ו ˘ל ‰פועל.

פועל  ‡כיל˙  ‡י  ב‚מ'  לי'  ‡יבעי'  [ולכן 
"מ˘לו ‰ו‡ ‡וכל ‡ו מ˘ל ˘מים ‰ו‡ ‡וכל", 
וכנ"ל ˘ל‡ופן ז‰ י˘ מ˜ום ל˘ני ˆ„„ים ‡לו. 
בסו‚יין  ‰„ר˘ו˙  ב‰מ˘ך  ‰יטב  עיי'  ו‰נ‰ 
˘ל  נפ˘ו  כך  בע‰"ב  ˘ל  כנפ˘  "כנפ˘ך 
‰מע˘ר)  (מן  ופטור  ‡וכל  נפ˘ך  מ‰  פועל 
ופר˘"י  ופטור",  ‡וכל  פועל  ˘ל  נפ˘ו  ‡ף 
‡וכל  פועל  ‡ף  ˘לך.  ‰ן  כ‡ילו  "כנפ˘ך, 

‡כיל  „ב‡‚רי'  ‰ו‡יל  ‡מרינן  ול‡  ופטור, 
על כרחו ˘ל בע‰"ב ‰וי' לי' כמ˜ח כו' כיון 
„מ˘לו  „נ˜טינן  ומ˘מע  ‡ח˘בי'",  „זבני' 
„ו˜‡,  „ל‡ו  י"ל  ב‡מ˙  ‡בל  ‡וכל.  ‰ו‡ 
„‡פ˘ר  ‡ופנים,  בב'  ‰˙ם  לפר˘  ‡פ˘ר  כי 
„נ˜טינן  „‡ף  ˜מ"ל  „"כנפ˘ך"  „‰„ר˘‡ 
„"ב‡‚רי' ‡כיל" מ"מ פטור כ‰בע‰"ב, ‡בל 
כ‰˜ס"„ „‰וי'  ל‡  ˘מ‡ ‡פ"ל „˜מ"ל „‰ו‡ 
‡וכל.  ˘מים  „מ˘ל  כ"‡  וזבני',  כמ˜ח  לי' 
„ר˘"י  ‡וכל,  ‰ו‡  מי  „מ˘ל  בסו‚י‡  ועיי' 
לו  י˘  ˘מים  מ˘ל  ‡מרי'  ‡י  „‡ף  ˘ם  נ˜ט 
זכו˙ ממוני˙ בז‰ ור˘‡י לי˙ן ל‡˘˙ו ובניו, 
ב„בר  וזכו˙  כח  לו  „‡ין  וס"ל  פלי‚  ו‰˙וס' 

נע˘‰  ו‡וכל  לועס  ˘כבר  ˘מ‰  ור˜  כלל, 
כלל „לˆ„  לומר  ˘ייך  ל‡  ולפי' ‰˙וס'  ˘לו, 
ז‰ ‰ו‰ לי' כמ˜ח. ול‰עיר עו„ מ˙ול„ו˙ ‡„ם 
לספרי (כ‚, כ‰) „מפר˘ ‰„ר˘‰ "רעך ול‡ ˘ל 
„ס"ל  בסו‚יין)  ‰„ר˘ו˙  (˘ב‰מ˘ך   "˘„˜‰

„מ˘ל ˘מים ‰ו‡ ‡וכל]. 

‰˙ור‰,  על  ופר˘"י  ול‰רמב"ם 
עˆמן  רעך"  בכרם  ˙ב‡  "כי  ˘מ‰˙יבו˙ 
זכו˙  ‰רי  מ„בר",  ‰כ˙וב  ˘"בפועל  למ„ים 
‰‡כיל‰ ˘ל ‰פועל ‰י‡ מˆ„ עˆם ˘ם ו˙ו‡ר 
"פועל", ˘חל עליו מי„ כ˘˘כרו וב‡ לכרם 
פר˜ין  בסוף  ‰כריע  ‰רמב"ם  ו‡כן  רע‰ו. 
עול‰  ו‰כל  ‡וכל  ‰ו‡  ˘מים  מ˘ל  „פועל 
ב˜נ‰ ‡ח„ [ולענין פלו‚˙˙ ר˘"י ו˙וס' ‰נ"ל 
מ„ברי  ‰נ‰  ב„בר,  זכו˙  לו  ז‰  לˆ„  י˘  ‡ם 
כ„ברי  ˘ס"ל  מ˘מע  ‰י"‚  בפר˜ין  ‰רמב"ם 
נו˙ן  ‡ינו  לי„י'  ˘מטי  ל‡חרי  „‚ם  ‰˙וס', 
פועל  "וכן  ˘ם  ב‰"‚  (ומ"˘  ובניו  ל‡˘˙ו 
˘‰וליך בי„ו ממ‰ ˘ע˘‰ ‡ו ˘ל˜ח י˙ר על 
‡כיל˙ו ונו˙ן ל‡חרים עובר כו'", ו‰רי ל„ע˙ 
‰˙וס' ‰ו‡ ‰„ין לכ‡ור‰ ‚ם בל˜ח ר˜ בכ„י 
מעייני  ר‡‰  ‡כיל˙ו,  על  י˙ר  ול‡  ‡כיל˙ו 
‰חכמ‰ למ‰ר‡"ל ˆונı ב"מ ˘ם. ור‡‰ רי"פ 

פערל‡ לס‰מ"ˆ לרס"‚ ל"˙ רסז)].

לקראת שבת ו

‰. בי‡ור ‰ענין: 

מˆינו בכמ‰ מ˜ומו˙ במ˜ר‡, ˘סכסוך בין ˘ני ‡נ˘ים – ‰מוב‡ לפני ‰˘ופט – נ˜ר‡ ב˘ם 
"„בר", וכמו: "כי י‰י' ל‰ם „בר ב‡ ‡לי ו˘פט˙י בין ‡י˘ ובין רע‰ו" (י˙רו יח, טז); "מי בעל 
„ברים י‚˘ ‡לי‰ם" (מ˘פטים כ„, י„). ‡ולם כ‡ן מ„יי˜ ‰כ˙וב: "כי י‰י' ריב בין ‡נ˘ים", ול‡ 

"כי י‰י' „בר" (ור‡‰ ב‡רוכ‰ מלבי"ם כ‡ן). 

מ˙וך  יוˆ‡  ˘לום  ‡ין  ‰מ˘פט,  ‡ל  נ‚˘ים  ל‰יו˙  "סופם  ב‡ומרו  ר˘"י  מב‡ר  ז‰  ו„יו˜ 
˘לום  "‡ין  ‰רי  "ריב",  ˘ל  ב‡ופן  ‰ו‡  ‰סכסוך  ˘כ‡˘ר  ל‰˘מיענו  ב‡  ˘‰כ˙וב   – מריב‰" 

יוˆ‡" ‡פילו ל‡חר ˘ב‡ים ‡ל ‰מ˘פט: 

בכלל, כ‡˘ר י˘ סכסוך בין ˘ני ‡נ˘ים ˘‡ינו ב‚„ר מריב‰, ‡ל‡ ר˜ ב‚„ר "„בר", ‰רי ‰ם 
ב‡ים לבי˙ „ין ב˘ביל בירור ‰‡מ˙, ו‰מ˘פט ‡כן מסייע לברר ‡˙ ‰ענין ול‰בי‡ ‡˙ ‰˘לום 
על כנו, מ‡חר ˘˘ני בעלי ‰„ין רוˆים לי„ע ‰‡מ˙ ול‰˙נ‰‚ על פי' (ו‚ם ‰ˆ„ ‰מפסי„ מחפ˘ 

‡˙ ‰‡מ˙).  

מריב‰  ‡ל‡  מסויים  ענין  על  סכסוך  ז‰  ˘‡ין  ‰יינו  ‡נ˘ים,  בין  "ריב"  י˘  כ‡˘ר  ‡ולם 
בעל  ˘‰ו‡  מ‰ˆ„„ים  ועכ"פ ‡ח„  ˘ני ‰ˆ„„ים,  (לפעמים  ˘ל ‰ˆ„„ים  ממ˘, ‡ז ‡ין ‰כוונ‰ 

‰מחלו˜˙ בעי˜ר) ל‰‚יע לבירור ‰‡מ˙, ‡ל‡ י˘ ל‰ם מטר‰ בעˆם ‰מחלו˜˙.  

וז‰ו ‡יפו‡ מ‰ ˘מ˘מיענו ר˘"י, ˘כ‡˘ר י˘ "ריב" – ‡ז ‚ם ל‡חר ‰מ˘פט ע„יין ל‡ י‰י' 
˘לום; 

כי, כיון ˘‰‰˙חל‰ במˆב ˘ל "ריב בין ‡נ˘ים", ‰רי ˘וב "‡ין ˘לום יוˆ‡", ו‰מפסי„ ב„ין 
ימ˘יך וי˙עˆם בריבו ‚ם ‡חרי פס˜ ‰„ין. 

וזו כוונ˙ ‰כ˙וב ב‡ומרו "כי י‰י' ריב . . ו‰ˆ„י˜ו ‡˙ ‰ˆ„י˜ ו‰ר˘יעו ‡˙ ‰ר˘ע": 

כ‡˘ר י˘ מ˘פט ˘‰ו‡ ב‚„ר "„בר", ˘מטר˙ו בירור ‰‡מ˙ ו‰ב‡˙ ‰˘לום, ‡ז יכול ל‰יו˙ 
˘˘ני‰ם ˆ„י˜ים, כי ‚ם ‰מפסי„ ב„ין רוˆ‰ בבירור ‰‡מ˙; 

‡ולם כ‡˘ר ‰מ˘פט ‰ו‡ ב‚„ר "ריב", ‡ז ‰מ˘פט ל‡ יועיל ל‰בי‡ ל˘לום ב‡ופן ˘˘ני‰ם 
ˆ„י˜ים, ‡ל‡ כל ענינו ‰ו‡ "ו‰ˆ„י˜ו ‡˙ ‰ˆ„י˜ ו‰ר˘יעו ‡˙ ‰ר˘ע" – פ˘יט‡ ˘‡ח„ "ˆ„י˜" 
‰ˆ„י˜   ˙‡ "ו‰ˆ„י˜ו  ביני‰ם,  ול‰פרי„  לברר  ר˜  ‰י‡  ‰„ין  בפס˜  ו‰˙ועל˙  "ר˘ע",  ו‡ח„ 

ו‰ר˘יעו ‡˙ ‰ר˘ע".  

[וי˘ ל‰וסיף בחי„ו˘ ‰כ˙וב כ‡ן, ˘לכ‡ור‰ כ‡˘ר בי˙ „ין רו‡ים ˘בעלי ‰„ין ב‡ים מ˙וך 
‰מ˘פט  יועיל  ל‡  ‰כי  בל‡ו  ו‰רי  ‰ז‡˙",  ולˆר‰  לנו  "מ‰  לומר  ‰„ין  בי˙  יכולים  "ריב", 

ל‰בי‡ ˘לום ‡מי˙י בין בעלי ‰מחלו˜˙, וממיל‡ ל‡ יכניסו עˆמם מלכ˙חיל‰ בכל ‰ענין – 

ו‰ר˘יעו ‡˙ ‰ר˘ע",  ו‰ˆ„י˜ו ‡˙ ‰ˆ„י˜  ו˘פטום   .  . ריב  י‰י'  מח„˘ ‰כ˙וב "כי  ז‰  ועל 
˘‚ם במˆב כז‰ ˘ל "ריב" חל חיוב על בי˙ ‰„ין: "ו˘פטום", לח˜ור בכל פרטי ‰„בר ול‰וˆי‡ 

פס˜ „ין ככל מ˘פט, ל‰ר˘יע ‡˙ ‰ר˘ע ול‰ˆ„י˜ ‡˙ ‰ˆ„י˜]. 

ו„ו"˜ בכ"ז. 



שילוח הקן וכיבוד אב
שלח תשלח את האם גו' למען ייטב לך והארכת ימים
(כב, ז)

שנינו בסוף מס' חולין: "לא יטול אדם אם על בנים 

אפילו לטהר את המצורע. ומה אם מצוה קלה שהיא 

כאיסר אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים קל 

וחומר על מצות חמורות שבתורה".

ולכאורה תמוה, הרי אם לומדים ק"ו משילוח הקן, 

שהיא "מצוה קלה", על "מצות חמורות", מדוע מפרש 

הכתוב גבי מצות כיבוד אב "למען יאריכון ימיך", הרי 

מצוה זו היא היא מ"מצות חמורות" (ירושלמי פאה פ"א 

ה"א), ולומדים שכרה במכ"ש משילוח הקן?

במה  זו  קושיא  המשנה  שתירצה  לומר  ויש 

בטהרת  הקן  דשילוח  הדין  זה  ק"ו  לפני  שהקדימה 

המצורע:

הדין ש"לא יטול . . אם על בנים אפילו לטהר את 

המצורע" מלמדנו שאין מצות שילוח הקן מצד טובת 

שילוח  דוחה  המצורע  טהרת  הי'  כך,  אם  כי  האם. 

איש  בין  שלום  מביא  המצורע  טהרת  שהרי  הקן, 

בין  שלום  שהבאת  ופשוט  א),  קמא,  חולין  (ראה  לאשתו 

אינו  שהדין  ומזה  עוף!  טובת  לדחות  צריך  אדם  בני 

אדם  שבין  מצוה  היא  הקן  שילוח  שמצות  מוכח  כן 

למקום, שגזרה תורה לשלח את האם, ולא שנוגע כאן 

טובת האם.

דברים  "אלו  פאה)  (ריש  המשנה  בפירוש  והנה, 

ואם  אב  כיבוד  הזה,  בעולם  פירותיהם  אוכל  שאדם 

וכו'" איתא בגמ' (קידושין מ, א) שהטעם שבמצוות אלו 

שמצוות  מטעם  הוא  הזה  בעולם  גם  פירות  אוכלים 

גם  מהן  שנהנים  לחבירו  אדם  שבין  מצוות  הן  אלו 

הוא  אלו  מצוות  פירות  שכר  גם  ולכן  הזה,  בעולם 

בעוה"ז.

מצד  הקן  שילוח  שאין  לן  שמוכח  מכיון  והשתא, 

שבין  מצוה  אלא  הזה,  בעולם  הנאה   – האם  טובת 

פירות  אכילת  בכלל  אינה  זה  לפי  הרי  למקום,  אדם 

לך  ייטב  "למען  לפרש  כרחנו  ועל  הזה,  בעולם 

והארכת ימים" שהכוונה לעולם הבא. וא"כ, כבר אין 

ללמוד ק"ו מזה לכיבוד אב, שהיא ממצוות שבין אדם 

בעוה"ז,  גם  פירות  שכר  קבלת  יש  שעליהן  לחבירו 

בעולם  ימים  אריכות  פירושו  ימיך"  יאריכון  ו"למען 

הזה. וק"ל.

הקידושין פועלים קנין 
הכסף או להיפך?

כי יקח איש אישה
(כד, א)

א.  לימודים:  שני  מצינו  כסף  קידושי  דין  במקור 

שמזה  א)  כד,  (פרשתנו  אישה"  איש  יקח  "כי  מהכתוב 

ב,  ד,  קידושין  עה"פ.  (ספרי  כסף  קידושי  דין  לומדים 

אין  חנם  "ויצאה  מהכתוב  ב.  קידושין).  ריש  ירושלמי 

כסף  "אין  בגמ'  למדו  שמזה  יא),  כא,  (משפטים  כסף" 

אב",  ניהו  ומאן  אחר  לאדון  כסף  יש  אבל  זה  לאדון 

שכאשר יוצאת הבת מרשות האב – כשמתקדשת ע"י 

האב – "יש כסף לאדון" (קידושין ג, ב).

והנה בנוגע לקידושי כסף חוקר הגאון הרוגוצ'ובי 

להיפך,  או  מתקדשת,  ועי"ז  הקנין  הוא  העילה  "אם 

(שו"ת  הדבר"  קונה  היא  ועי"ז  הקידושין  היא  העילה 

האם  לחקור  שיש  והיינו,  ס"ט).  ח"א  דווינסק  פענח  צפנת 

או  הכסף  את  קונה  שהאשה  עי"ז  חלים  הקידושין 

שהיא  עי"ז  הוא  האשה  ע"י  הכסף  שקנין  להיפך 

ראיות  ומביא  בזה  האריך  הנ"ל  והגאון  מתקדשת, 

לכאן ולכאן.

בשני  תלויים  אלו  אופנים  ששני  לומר  ויש 

הלימודים שמהם לומדים קידושי כסף:

שבפסוק  הוא  הלימודים  שני  בין  החילוק  דהנה, 

אך  המקדש,  האיש  פעולת  מודגשת  איש"  יקח  "כי 

(שבנדון  שהאב  מודגש  אחר"  לאדון  כסף  ד"יש  בהא 

זה הוא במקום בתו - האשה) מקבל את הכסף.

איש  יקח  מ"כי  כסף  קידושי  לומדים  באם  ועפ"ז, 

אשה" מסתבר לומר שהקידושין נפעלים ע"י פעולת 

נתינת הכסף ע"י האיש, והא שהאשה מקבלת וקונה 

שנפעלו  מהקידושין,  כתוצאה  רק  הוא  הכסף  את 

היא  ש"העילה  השני,  כאופן  ויוצא  האיש.  נתינת  ע"י 

הקידושין ועי"ז היא קונה את הדבר".

כסף  ד"יש  מהא  כסף  קידושי  לומדים  באם  אך 

לאדון אחר" מסתבר לומר שלא מספיק נתינת הכסף 

ש"יש  ע"י  דווקא  חלים  הקידושין  אלא  האיש,  ע"י 

וקונים  מקבלים  האשה  או  שהאב  אחר",  לאדון  כסף 

כאופן  ויוצא  הקידושין.  חלים  עי"ז  ורק  הכסף,  את 

ש"העילה הוא הקנין ועי"ז היא מתקדשת".  הראשון, 

וק"ל.

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

לקראת שבת י„

וכן  ב"ו‚ו'"),  רמזו  ל‡  (ו‡פילו  ‰כ˙וב 
"ל‡  ל‰לן  מ‰נ‡מר  ‰‚ז"˘  כלל  ‰זכיר  ל‡ 
ר˘"י  ˘ל„ע˙  מוכח,  ‰˘מ˘",  עליו  ˙ב‡ 
מ‰˙יבו˙  מ„בר"  ‰כ˙וב  ˘"בפועל  יו„עים 
˙ב‡  מ"כי  (וכן  עˆמן  רעך"  בכרם  ˙ב‡  "כי 
ב˜מ˙ רעך"), ו‰יינו מ‰טעם ˘כ˙ב ‰רמב"ם 
בכרם  ˘‰מ„ובר  „כיון  בפ˘טו˙),  (‰מובן 
רע‰ו וב˜מ˙ רע‰ו "מי ‰˙יר לו ˘יב‡" בלי 
‰כ˙וב  ˘"בפועל  ועכˆ"ל  ‰בעלים,  ר˘ו˙ 

מ„בר".

˘ל˘ „עו˙ ‡לו  בין  ˘‰חילו˜  לומר,  וי˘ 
‰פירו˘,  במ˜ור  „ור˘ין  מ˘מעו˙  ר˜  ‡ינו 
 '‚ ו‰ם  ב˙וכן,  ‚ם  מ‰ו˙י  חילו˜  ‰ו‡  ‡ל‡ 
ב˘ע˙  פועל  „‡כיל˙  ‰„ין  ב‰‚„ר˙  ‡ופנים 
מל‡כ˙ו „˜‡מר רחמנ‡, ˘י˘ ל‰‚„ירו בכמ‰ 
‡ופנים (ע"„ ל˘ון ‰‚‡ון מר‚ˆוב בח˜ירו˙יו 
‡ו  ‰פעול‰,  ‰נפעל,  מˆ„  ענינים:  לכמ‰ 

‰פועל. עיי' מפענח ˆפונו˙ פי"ב): 

על  ˘כר  כעין  ‰י‡  ‰פועל  ‡כיל˙   (‡)
‰מל‡כ‰ ו‰˙וˆ‡‰ (‰נפעל) ˘נוˆר˙ על י„ו 
˘מ˘לם  ˘כרו  על  ˘נוסף  ‰בע‰"ב,  עבור 
‡וכל  ‚ם  ‰ו‡  מל‡כ˙ו,  עבור  ‰בע‰"ב  לו 

מ‰פירו˙ כו' ˘עוב„ ב‰ם. 

‰מל‡כ‰  עבור  ‡ינ‰  ‰פועל  ‡כיל˙  (ב) 
˘עבו„˙ו  ‡ל‡  לבע‰"ב,  ˘‚ורם  ו‰˙ועל˙ 
ומ˙יי‚ע  ˘טורח  ‰פועל,  ˘ל  וי‚יע˙ו 
ל‡כול  זכו˙  לו  נו˙נ˙  רע‰ו,  במל‡כ˙ 

(ב˘ע˙ מע˘‰) מפירו˙יו כו'. 

על  ל‡  כלל,  ˘כר  ב‚„ר  ‡כיל˙ו ‡ינ‰   (‚)
וי‚יע˙  עבו„˙  על  ול‡  „‰מל‡כ‰  ‰חפˆ‡ 
„כיון  עˆמו,  בפני  „ין  ‰ו‡  ‡ל‡  ‰‚בר‡, 
˘י˘ עליו ˘ם "פועל", זיכ˙ו ‰˙ור‰ ל‡כול 
מיני  ˘‡ר  (ע"„  ב‰ם  ˘פועל  כו'  מן ‰פירו˙ 
זכ‡ים ב"מ˙נו˙" ב˙ור‰, כ‚ון עני וכיו"ב). 

י"ל,  ל„ינ‡  ‡לו  ‡ופנים  בין  ומ‰נפ˜"מ 

"פועל  ע"‡  ˆב  בב"מ  ‰‡יבעי'  ע"„  ˘‰ו‡ 
מ˘לו ‰ו‡ ‡וכל ‡ו מ˘ל ˘מים ‰ו‡ ‡וכל", 
˙וספ˙   – ‡וכל  ‰ו‡  "מ˘לו  ˘ם:  „פר˘"י 
˘כר ‰ו‡ ˘‰וסיפ‰ לו ˙ור‰, ‡ו מ˘ל ˘מים 
במ˙נ˙ ‚מילו˙ חס„ים כ˘‡ר מ˙נו˙ עניים". 

‰י‡  ‰פועל  ˘‡כיל˙  ‰נ"ל,   '‡‰ „ל‡ופן 
י"ל  עבור ‰בע‰"ב  ˘עו˘‰  מחמ˙ ‰מל‡כ‰ 
(בל'  ‰י‡  זו  ˘זכו˙  ‡וכל",  ‰ו‡  „"מ˘לו 
מל‡כ˙ו,  עבור  ˘כר"  "˙וספ˙  כנ"ל)  ר˘"י 
˘כרו  עי˜ר  ˘ל  ‰סו‚  ב‡ו˙ו  ˘‰ו‡  ו‰יינו 
˘‰י‡  ‡ל‡  מל‡כ˙ו),  עבור  ˙˘לום  (˘‰ו‡ 

"˙וספ˙ ˘כר . . ˘‰וסיפ‰ לו ˙ור‰". 

ול‡ופן ‰‚' ‰נ"ל, ˘ז‰ו „ין מˆ„ עˆם ˘ם 
ו˙ו‡ר "פועל" (ול‡ מˆ„ ‰מל‡כ‰ ˘עו˘‰), 
‰"ז כ‰ˆ„ „"מ˘ל ˘מים ‰ו‡ ‡וכל", „כ˘ם 
בפרי  ˘ונו˙  מ˙נו˙  לעניים  זיכ˙‰  ˘‰˙ור‰ 
ל‡כול  ל"פועל"  רחמנ‡  לי'  זכי  כך  ‰‡„מ‰, 

מפירו˙ ‰‡„מ‰ ˘פועל ב‰. 

וטירח˙  עבו„˙  מˆ„  ˘ז‰ו  ‰ב',  ול‡ופן 
‰פועל, י˘ מ˜ום ל˘ני ˆ„„י ‰‡יבעי‡: י˙כן 
לומר "מ˘לו ‰ו‡ ‡וכל", ˘ז‰ו חל˜ מ˘כרו, 
מל‡כ˙ו  על  ˘כרו  (עי˜ר)  לו  ˘מ‚יע  „כ˘ם 
˘נע˘י˙ עבור ‰בע‰"ב, כך מ‚יע לו "˙וספ˙ 
ז‰  לפי  [‡בל  וטירח˙ו  עבו„˙ו  על  ˘כר" 
˘כר  ˙וספ˙  ‡וכל"  ‰ו‡  "מ˘לו  לפר˘  ‡ין 
‰יינו  ‰˘כירו˙,  כ‚וף  עˆמ‰  ‰מל‡כ‰  עבור 
‰מל‡כ‰];  עˆם  עבור  ל˘כר  „ומ‰  ˘‡ינו 
ב‚„ר  ˘‡ינו  לומר  נמי  ז‰ ‡פ˘ר  ל‡ופן  ‡בל 
חס„ים",  ‚מילו˙  "מ˙נ˙  ר˜  כ"‡  "˘כר" 
עבו„˙ו  מחמ˙  ר˜  לו  ני˙נ‰  זו  ˘מ˙נ‰  ‡ל‡ 
וטירח˙ו, ע"„ ‰‡ „‡מרי' ‚בי מ˙נ‰ "‡י ל‡ו 
מ˙נ˙‡"  לי  י‰יב  ל‡  לנפ˘י'  נייח‡  „עבי„ 
(ר‡‰ ‚יטין נ: ב"ב ˜נו ע"‡. ור‡‰ ‚ם מ‚יל‰ 

כו: ב"מ טז ע"‡). 

בין  ‰חילו˜  מ‰ו˙  „‰ו‡  י"ל  ומע˙‰ 
‰כ˙וב  "בפועל  לפירו˘  ‰מ˜ורו˙  ˘ל˘˙ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדר אכית
פוע בכרם הבעים

יציע ג' אופנים בגדר אכילת פועל, אי הוי כשכר על העבודה שנעשתה או מתנה הנקנית ע"י הטירחא או מתנה 
לפועל כמו מתנות כהונה וכיו"ב, וידון בנפק"מ לדינא / יסיק דזהו ג' האופנים שמצינו בהילפותא ד"כי תבוא בכרם 

גו'" בפועל הכתוב מדבר

„פר˘˙נו  ‰כ˙וב  ‚בי  פז:  בב"מ  ‚רסינן 
כנפ˘ך  ענבים  ו‡כל˙  רעך  בכרם  ˙ב‡  "כי 
ב‚ז"˘  „ילפינן  ˙˙ן",  ל‡  כליך  ו‡ל  ˘בעך 
פועל  בבי‡˙  ‰כ˙וב  מיירי  ˙ב‡"  „ב"כי 
ונ‡מר  בי‡‰  כ‡ן  "נ‡מר  ‰בעלים,  לכרם 
ל‰לן ל‡ ˙ב‡ עליו ‰˘מ˘ מ‰ ל‰לן בפועל 
‰כ˙וב מ„בר ‡ף כ‡ן בפועל ‰כ˙וב מ„בר". 

 „"‰ פ"ב  מע˘רו˙  בירו˘למי  ‡ולם 
ילפינן „בבי‡˙ פועל מיירי מפסו˜ „נן ‚ופ‡, 
רעך  בכרם  ˙ב‡  כי  מ‰מ˘ך ‰„ברים, "כ˙יב 
ו‡ל  ˙"ל  מ„בר  כל ‡„ם ‰כ˙וב  ב˘‡ר  יכול 
כליך ל‡ ˙˙ן ‡בל נו˙ן ‡˙ לכליו ˘ל חבירך 
יל"פ „ז‰ו  ז‰ ‰פועל" [ולכ‡ור‰  ז‰,  ז‰  ו‡י 
רעך  בכרם  ˙ב‡  "כי  כ‡ן  ‰ספרי  כוונ˙  נמי 
ב˘ע‰  ˙˙ן  ל‡  כליך  ו‡ל  ˙"ל  לעולם  יכול 
„כוונ˙ו  בע‰"ב",  ˘ל  לכליו  נו˙ן   ‰˙‡˘
‡„ם,  בכל  (כולל)  ‰יינו  לעולם"  ב"יכול 
ו"˙"ל ו‡ל כליך ל‡ ˙˙ן כו'" ר"ל „˘מעינן 
בז‰  יעויי'  ‡בל  ‰כ˙וב.  „יבר  „בפועל 
במפר˘י ‰ספרי], וע„"ז בכ˙וב ˘ל‡ח"ז "כי 

"יכול  ˘ם  בירו˘'  ˜‡מר  רעך",  ב˜מ˙  ˙ב‡ 
ב˘‡ר כל ‡„ם ‰כ˙וב מ„בר ˙"ל וחרמ˘ ל‡ 
ל‰ניף  ר˘ו˙  לו  ˘י˘  רעך ‡˙  על ˜מ˙  ˙ניף 

ו‡י ז‰ ז‰, ז‰ ‰פועל". 

כ'  ˘כירו˙  מ‰ל'  רפי"ב  ‰רמב"ם  ‡ולם 
‰יינו  „נן,  ‰כ˙וב  מרי˘  כבר  ‰„בר  „מוכח 
˙ב‡  ו"כי  רעך"  בכרם  ˙בו‡  מעˆם ‰ל' "כי 
˘‡ין  למ„ו  ‰˘מוע‰  "מפי  רעך",  ב˜מ˙ 
‰כ˙וב מ„בר ‡ל‡ ב˘כיר וכי ‡ילו ל‡ ˘כרו 
מי ‰˙יר לו ˘יב‡ בכרם רע‰ו (ומי ‰˙יר לו 
לב‡) ב˜מ‰ ˘לו ˘ל‡ מ„ע˙ו, ‡ל‡ כך ‰ו‡ 
‡ומר כי ˙ב‡ לר˘ו˙ בעלים לעבו„‰ ˙‡כל" 

[ועיי' מ˘"כ בספרי „בי רב כ‡ן ב˘י' ‰רמב"ם]. 

וי"ל ˘‚ם ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰ נ˜ט 
 – רעך  בכרם  ˙ב‡  "כי  ˘כ˙ב:  כ‰רמב"ם, 
˘ל‡חריו  בכ˙וב  וכן  מ„בר",  בפועל ‰כ˙וב 
‰כ˙וב  בפועל  ז‰  ‡ף  רעך  ב˜מ˙  ˙ב‡  "כי 
מן ‰כ˙וב  ל‡ ‰ע˙י˜  ˘ר˘"י  מ„בר". „מז‰ 
(וכן  רעך"  בכרם  ˙ב‡  "כי  ‰˙יבו˙  ר˜  ‡ל‡ 
‰מ˘ך  ול‡  רעך"),  ב˜מ˙  ˙ב‡  "כי  ר˜ 

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

קידושי כסף
בין ישרא קוב"ה

הכסף פועל את הקידושין או הקידושין מקנים את הכסף? / מהו כסף הקידושין שבין כנסת ישראל להקב"ה? 
/ האם אפשר לאהוב את ה' לפני שפורשים מהתאוות? / ואיך מתקדשים להקב"ה? – ביאור במהות הקידושין 

שבין יהודי להקב"ה, לאור שתי ההגדרות ההלכתיות בקידושי כסף

‰˜י„ו˘ין  „רך  ‡ך  ˜י„ו˘ין);  (רי˘  ובבי‡‰  ב˘טר  בכסף,  „רכים,  ב˘לו˘  נ˜ני˙  ‰‡י˘‰ 
˘"נ‰‚ו כל י˘ר‡ל" ב‰ ‰י‡ "בכסף ‡ו ב˘ו‰ כסף" (רמב"ם ‰ל' ‡י˘ו˙ פ"‚ ‰כ"‡). מ˜ור ‰„ין 
˘ל ˜י„ו˘י כסף ‰ו‡ ‰פסו˜ בפר˘˙נו (כ„, ‡) "כי י˜ח ‡י˘ ‡˘‰", ו„ר˘ו חכמים ˘"˜יח‰" 

‰י‡ בכסף (ספרי ע‰"פ. ˜י„ו˘ין „, ב. ירו˘למי רי˘ ˜י„ו˘ין).

ח"‡  „ווינס˜   – ‰ר‚ˆ'ובי  ל‰‚‡ון   – פענח  ˆפנ˙  (˘ו"˙  בספרים  „נו  כסף,  ˜י„ו˘י  פעול˙  ב‡ופן 
ס"ט) ˘י˘ ללומ„ו ב˘˙י „רכים:

˘‰‡י˘‰  י„י  ˘על  ו‰יינו,  מ˙˜„˘˙",  ז‰  י„י  ועל  ‰˜נין  ˘"‰עיל‰ ‰ו‡  „רך ‡ח˙ ‰י‡ 
מ˜בל˙ ‡˙ ‰כסף ו˜ונ‰ ‡ו˙ו, ‰נ‰ ˜ניין ‰כסף ‚ורם ‡˙ פעול˙ ‰˜י„ו˘ין.

˘על  ו‰יינו,  ‰„בר",  ˜ונ‰  ‰י‡  ז‰  י„י  ועל  ‰˜י„ו˘ין  ‰י‡  ˘"‰עיל‰  ‰י‡  ‰˘ני˙  ו„רך 
ו‰˜י„ו˘ין ‰ם  לו.  מ˜ו„˘˙  ו‰‡י˘‰  פועל ‡˙ ‰˜י„ו˘ין  נו˙ן ‡˙ ‰כסף ‰ו‡  ˘‰‡י˘  י„י 
‰‚ורמים ל‰יו˙ ‰‡י˘‰ ˜ונ‰ ‡˙ ‰כסף [ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ˘˜ו"ט ב‡ריכו˙ בז‰, וכ‡ן 

‰וב‡ ר˜ מ‰ ˘נ˙ב‡ר ˘ם ב„רך ‰פנימיו˙ ו‰חסי„ו˙].

˜י„ו˘ין  ˘„ין   (‚  ,‡ ב˘לח  ˙ור‰  ל˜וטי  ס"י.  טוב  ˘ם  (כ˙ר  ‰בע˘"ט  מורנו  ב˘ם  ‡י˙‡  ו‰נ‰, 
בכסף, ב˘טר ובבי‡‰ י˘נו ברוחניו˙ בין כנס˙ י˘ר‡ל ל‰˜ב"‰. ‰˜ב"‰ נ˜ר‡ ‡י˘ וכנס˙ 
ומ˙˜˘ר˙  "נ˜ני˙"  ˘ב‰ם  רוחניים  ו‡ופנים  „רכים  ˘לו˘‰  וי˘נם  ‡י˘‰,  נ˜ר‡˙  י˘ר‡ל 

כנס˙ י˘ר‡ל י˘ר‡ל ב‰˜ב"‰, ‰רמוזים ב˘לו˘˙ ‰˜ניינים ˘ל כסף, ˘טר ובי‡‰.



טלקראת שבת

ובעניין "˜י„ו˘י כסף" ˘בין י˘ר‡ל ל‰˜ב"‰, י˘נם ˘ני ‰‡ופנים ˘נ˙ב‡רו למעל‰, ‡ם 
˘"‡לו  ומכיוון  ‰כסף.  ˜ניין   ˙‡ ‚וררים  ˘‰˜י„ו˘ין  ‡ו  ‰˜י„ו˘ין,   ˙‡ פועל  ‰כסף  ˜ניין 
ו‡לו „ברי ‡ל˜ים חיים" (עירובין י‚, ב), ‰רי ברוחניו˙ י˘ מ˜ום ל˘˙י „רכים ‡לו: י˘ מˆב 
בעבו„˙  ‰‡„ם  מ˙חיל  ולפעמים  כסף";  "˜ניין  לעניין  ‚ורמ˙  ‰"˜י„ו˘ין"  עבו„˙  ˘בו 
‰"כסף", ומ˘ם ממ˘יך ועול‰ לעניין ‰"˜י„ו˘ין", וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר (ור‡‰ בכ˘"ט ˘ם בי‡ור 

עניין ˘טר ובי‡‰ בעבו„˙ בני י˘ר‡ל).

התקשרות אל הבורא ית"ש מחייבת התקדשות מהבלי העולם

מ˘‡ר  נב„ל˙  ‚ם  ‰י‡  כך  על  ונוסף  לו,  נ˜ני˙  ‰י‡  בז‰  ‰רי  ‡י˘‰,  ‡י˘  מ˜„˘  כ‡˘ר 
בז‰  ˘י˘  ל‰˘י"˙,  נ˜ני˙  י˘ר‡ל  ˘כנס˙  במ‰  ‚ם  ז‰ ‰ו‡  ומעין  עלי‰ם.  ונ‡סר˙  ‰עולם, 

˘ני ‰פרטים ‰‡מורים:

‡. י˘ר‡ל נ˜נים ל‰˘י"˙, ו‰ם „ב˜ים בו ומ˙˜˘רים ‡ליו.

ב. ‰ם "מ˙˜„˘ים" ופור˘ים ומב„ילים עˆמם מ˘‡ר ענייני עולם ‰ז‰ ו˙‡וו˙יו.

ו‡ין ‰י‰ו„י יכול ל‰י„ב˜ ול‰˙˜˘ר ב˘ני עניינים ‡לו יח„יו: מח„ ל‰יו˙ ˜˘ור ל‰˘י"˙, 
ומ‡י„ך למל‡ ˙‡וו˙יו ול‰יו˙ ˘˜וע בענייני עולם ‰ז‰. וז‡˙, מ˘ום ˘‡‰ב˙ ענייני ‰עולם 
ו‚ם  ‰בור‡   ˙‡ ‚ם  ל‡‰וב  יכול  ‡ינו  ‰לב  ב‰˘י"˙.  ל‰˙˜˘רו˙  סו˙ר˙  ב‰ם,  ו‰˘˜יע‰ 
ממנו  ‰נמנע  "מן   ('‰ ‡‰ב˙  ל˘ער  ‰˘ער  (פ˙ח  ‰לבבו˙  חוב˙  ˘כ˙ב  וכפי  ‰עולם,  ‰בלי   ˙‡

˘˙˙י˘ב ‡‰ב˙ ‰בור‡ בלבנו עם ‰˙י˘ב ‡‰ב˙ ‰עולם בנו".

קידושי כסף – "לית פולחנא כפולחנא דרחימותא"

כסף  י„י "כסף".  על  נע˘‰  ל‰˘י"˙,  ˘‰ו‡ ‰˙˜˘רו˙ ‰‡„ם  ברוחניו˙,  ˜ניין ‰˜י„ו˘ין 
ע'  ˘בועו˙  ‰˙ור‰  ‡ור  ˘ם.  כ˘"ט  (ר‡‰  נכספ˙י"  "נכסוף  בבחינ˙  ו‡‰ב‰,  כיסופין  מל˘ון  ‰ו‡ 
ע„  ‰‡‰ב‰,   ˙‡ ‰מעוררים  „ברים  וב˘‡ר   '‰ ב‚„ול˙  ב˘כלו  מ˙בונן  ‰י‰ו„י  ר„).  ˜ˆט. 

˘ליבו מ˙ל‰ט ב‡‰ב‰ וכיסופין ל‰˘י"˙, ובז‰ ‰רי ‰ו‡ נ˜נ‰ לו ומ˙ייח„ עמו.

עבו„˙ ‰‡‰ב‰ ו‰כיסופין ‰י‡ עבו„‰ נעלי˙ ביו˙ר, ועלי' ‡מרו בזו‰ר ‰˜' (ר‡‰ ז‰ר ח"ב 
נ‰, ב. ח"‚ רסז, ‡) ˘‡ין ב„ומ‰ ל‰ – "לי˙ פולחנ‡ כפולחנ‡ „רחימו˙‡". כי ‰‡‰ב‰ ‰י‡ ‰י‡ 

‰מ˜˘ר˙ ומ„ב˜˙ ‡˙ ‰י‰ו„י ב‰˘י"˙.

עניין  כי  כסף".  ב˘ו‰  ‡ו  בכסף  ל˜„˘  י˘ר‡ל  כל  ˘"נ‰‚ו  למ‰  טעם  לי˙ן  י˘  ובז‰ 
ומכיוון  ל˜וב"‰.  י˘ר‡ל  ˜י„ו˘י  ˘‰ם  ברוחניו˙,  מ˜י„ו˘ין  מ˘˙ל˘ל  למט‰,  ‰˜י„ו˘ין 
˘˜י„ו˘י י˘ר‡ל ו‰˘י"˙ ‰ם בעי˜ר ˜י„ו˘י כסף ו‡‰ב‰, לכן נ‰‚ו ‚ם ב˜י„ו˘ין כפ˘וטם 

ל˜„˘ בכסף „וו˜‡, ב„ו‚מ˙ עניין ‰˜י„ו˘ין ברוחניו˙.

פועל על הזולת? אל תתגאה!
כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך גו' כי יפול הנופל 
ממנו
(כב, ח)

"מצאתי  פרשתנו)  (סוף  הקדוש  בשל"ה  איתא 

האדם  שיעשה  ורומז  גבוה.  הוא  גג  רמז  כתוב: 

גבול לגאוה".

ועל פי זה יש לפרש דברי הכתוב:

עוסק  יהודי  כאשר   - חדש"  בית  תבנה  "כי 

ובונה  שבשמים,  לאביהם  ישראל  בני  בקירוב 

ביהדות  חדורה  שתהיה  סביבה  להקב"ה,  "בית" 

מגאוה.  להיזהר  עליו  לגגך",  מעקה  "ועשית   -

הגאווה  אלא  עצמו,  בעבודת  חסרון  רק  זה  ואין 

רוצה  הוא  עליו  השני  אצל  לנפילה  לגרום  יכולה 

להשפיע ולקרב.

היוצאים  בדברים  השני  על  משפיע  כאשר  כי, 

לב  אל  יכנסו  הדברים  אז  פניות,  ובלי  הלב,  מן 

השני ויפעלו פעולתם. אך באם מעורבים בדבריו 

להפריע  יכול  שזה  זאת  לבד  הנה  וגאוה,  ישות 

הנה  השני,  לקרב  דבריו  והצלחת  בהשפעת 

לרחק  לגמרי,  ההיפך  את  לגרום  עלולה  גאוותו 

את השומע ר"ל.

שאין   - ממנו"  הנופל  יפול  "כי  הכתוב  ומדייק 

האדם יכול לטעון, שירידת השני אינה באשמתו. 

היה  אזי  הולך,  ישר  איש  היה  הזולת  באם  כי 

מבחין בין האמת שבדבריו לגאווה שבהם, ו"תוכו 

אכל קליפתו זרק" (חגיגה טו, ב). וירידת הזולת היא 

משום שבלאו הכי הרי הוא "נופל" ויורד בעבודת 

עליו  פועלת  לכן  הוא"  "נופל  שהזולת  ומכיון  ה', 

הגאווה ירידה ונפילה יתירה.

גו'  לגגך  מעקה  "ועשית  הכתוב  שמזהיר  וזהו 

כי יפול הנופל" - שמבלי הבט על זה שהשני הוא 

בבחינת "נופל", מכל מקום מוטל חיוב על האדם 

להיזהר שמ"גגך" לא יפול הנופל, היינו שהגאווה 

כי  הנופל,  אצל  יתירה  לנפילה  תגרום  לא  שלך 

אם יעשה כל מה שביכלתו להיזהר מזה, ולקרבו 

לתורה ועבודה.

"קנה מידה" למצב האדם
לא יהי' לך בכיסך אבן ואבן גו' איפה ואיפה גו' זכור 
את אשר עשה לך עמלק
(כה, יג-יז)

הובא  ב)  לג,  קידושין   - ואימא  (ד"ה  בתוספות 

לשון המדרש "על עון זה (משקלות) בא עמלק", 

והיינו שהטעם לסמיכות פרשת משקלות לזכירת 

ולכאורה  זה".  עון  "על  בא  עמלק  כי  הוא  עמלק 

כך  כדי  עד  משקלות,  עון  חומר  מהו  מובן,  אינו 

שמפני עון זה בא עמלק?

ויש לבאר ענין זה בעבודת האדם לקונו:

האדם  את  להחטיא  הרע  היצר  בא  כאשר 

שימרוד  האדם  את  מתחילה  משכנע  אינו 

לעשות  היצר  מנסה  בתחילה  אלא  בהקב"ה, 

היצר  שמסכים  שאף  והיינו,  ב"מדה".  "חסרון" 

השלחן  של  והגבלות  "מדות"  לפי  להתנהג  שיש 

תהיה  המדה  שאם  היצר  טוען  מקום  מכל  ערוך, 

"חסירה", ובפרט אם החסרון הוא רק ב"כלשהו", 

לא יקרה כלום.

"אבן  יהיה  שליהודי  מסכים  היצר  מזו,  ויתרה 

שלמה  לאבן  שבנוסף  שרוצה  רק  וצדק",  שלימה 

שלמה.  שאינה  אבן  עוד  לזה  בנוסף  ליהודי  יהיה 

שתי  לישראל  שישנם  היא  היצר  שטענת  והיינו, 

נוגע  שם   - הנשמה  לעניני  בנוגע  "מידות". 

שה"מדה" תהיה בדיוק לפי ההגבלות של השלחן 

ערוך, אך כאשר מדובר אודות עניני הגוף וצרכיו 

את  להתאים  מותר  שם  האדם,  של  הגשמיים 

ה"מדה" שתהיה כפי ה"מדות" של דרכי העולם.

עמלק",  "בא   - משקלות"  "עון  שמפני  וזהו 

אינה  הרע  ויצר  עמלק  של  "ביאתו"  תחילת  כי 

ספקות  בהטלת  אם  כי  ה',  נגד  גלויה  במרידה 

(סה"מ  ספק  בגימטריא  (דעמלק  האדם  במוח 

אפשר  הגוף  לעניני  בנוגע  דאולי  רצד)),  עמ'  תרע"ט 

להתאים את ה"מדות".

עמלק"  מ"ביאת  ונשמר  בטוח  להיות  וכדי 

עניני  שכל  במשקלות,  זהיר  להיות  האדם  צריך 

אחת,  וצדק"  שלימה  "איפה  עם  רק  יהיו  האדם 

ועל פי מדות והגבלות התורה.



י‡לקראת שבת

ו˘ני מ˜ורו˙ ‡לו ‰מ‰ מ˜בילים ל˘ני ‰‡ופנים ‰‡מורים ב„רך פעול˙ ˜י„ו˘י כסף:

בפסו˜ "כי י˜ח ‡י˘ ‡˘‰", מו„‚˘˙ נ˙ינ˙ ול˜יח˙ ‰‡י˘, ˘פועל ˙חיל‰ ‡˙ ‰˜י„ו˘ין, 
ו˜ניין ‰כסף ‰ו‡ ˙וˆ‡‰ מן ‰˜י„ו˘ין;

ו‚בי ‡מ‰ ‰עברי' מו„‚˘ בעי˜ר מ‰ ˘"י˘ כסף ל‡„ון ‡חר", ו‰יינו ˜ניין כסף בי„י ‡בי 
‰‡י˘‰, ˘‰ו‡ ‚ורם ו‚ורר ‰˜י„ו˘ין.

למעל‰,  ˘נ˙ב‡רו  ל‰˘י"˙  ‰‰˙˜„˘ו˙  ‡ופני  ˘ני  ‰רי   ,'‰ בעבו„˙  ברוחניו˙  ו‚ם 
מ˙‡ימים ל˘ני פסו˜ים ומ˜ורו˙ ‡לו:

˘עוב„  מי  על  רומז  ברוחניו˙  ו‚ם  חורין,  ובן  ר‚יל  ‡י˘  על  מ„בר  י˜ח"  "כי  ‰פסו˜ 
למעל‰"  כס„ר ‰ר‚יל "מלמט‰  לילך  ז‰, ˆריך  י‰ו„י  וב‰˘כל.  ב„ע‰  ב„רך ‰ר‚יל  עבו„˙ו 

– ˙חיל‰ עליו לפרו˘ ול‰˙˜„˘ מ‰בלי ‰עולם, ו‡זי י˜נ‰ ‡˙ ‰"כסף" ו‡‰ב˙ ‰' בליבו.

ביטול  עניינם ‰ו‡  ו‡מ‰,  עב„  ‡מ‰ ‰עברי'.  מפר˘˙  נלמ„  ל‡„ון ‡חר"  כסף  ‡בל "י˘ 
ו‰ם  פ˜ו„ו˙יו,  ומטר˙  מ˘מעו˙  ‡חר  מ‰ר‰רים  ‡ינם  ‰ם  ב˙כלי˙.  עולו  ו˜בל˙  ל‡„ון 

מ˙מסרים ‡ל ‡„ונם ל‚מרי לע˘ו˙ ככל רˆונו.

ונ˙ינ‰  ב‰˙מסרו˙  מי„  עבו„˙ו  ˘מ˙חיל  ל‡„ם  ס„ר ‰עבו„‰  נרמז  זו  בפר˘‰  כן,  ועל 
ל‰˘י"˙, למעל‰ מטעם ו„ע˙. ו‡זי ס„ר עבו„˙ו ‰ו‡ "מלמעל‰ למט‰", ˙חיל‰ "כסף" – 

‡‰ב‰ ו‰˙מסרו˙ ל‰˘י"˙, ו‡חר כך ממיל‡ י˙˜„˘ ויפרו˘ מסי‡וב ˙‡וו˙ ‰עולם.

עניין  ˘ז‰ו  ביו˙ר,  ‰נעלו˙  ב„ר‚ו˙  ב‰˘י"˙,  י˘ר‡ל  ומ˙„ב˜ים  "מ˙˜„˘ים"  וכ‡˘ר 
‰ז‰  ˘"‰עולם  ל‰˜ב"‰,  י˘ר‡ל  כנס˙  בין  ‰ני˘ו‡ין  עניין   ˙‡ פועל  ז‰  ‰רי  ‰ני˘ו‡ין, 

‡ירוסין ‰יו . . ‡בל לימו˙ ‰מ˘יח י‰יו ני˘ו‡ין" (˘מו˙ רב‰ סוף פט"ו), במ‰ר‰ בימינו.

לקראת שבת י

אהבת ה' מביאה את הפרישות או הפרישות סייג לאהבה?
מ˜נים  ‰˜י„ו˘ין  ‡ם   – כסף  ˜י„ו˘י  ˘ל  ‰‡ופנים  ˘ני  מ˘מעו˙   ˙‡ לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
ל‡י˘‰ ‡˙ ‰כסף, ‡ו ˘‰כסף פועל ‡˙ ‰˜י„ו˘ין, כפי ˘‰ם ברוחניו˙ בעבו„˙ ‰˙˜˘רו˙ 

‰‡„ם ל‰˘י"˙.

ס„רי  ˘ני  בז‰  יי˙כנו  ו‡‰ב‰, ‰רי  ב"כסף"  לו  ונ˜נ‰  י‰ו„י ‡ל ‰˜ב"‰,  מ˙˜„˘  כ‡˘ר 
עבו„‰:

בליבו,  ל‰˙עורר  יכול‰  ו˙‡וו˙יו, ‡ין ‡‰ב˙ ‰'  עולם ‰ז‰  ענייני  בח˘כ˙  ˘˘˜וע  ‡„ם 
יוכל  כך  ו‡חר  ‰עולם,  ומ˙ענו‚י  ˘בו  ‰רע  מן  ולפרו˘  נפ˘ו  לנ˜ו˙  ˙חיל‰  עליו  ולכן 

ל‰˙בונן ב˘כלו ב‚„ול˙ ‰' ולעורר בליבו ‡˙ ‰‡‰ב‰ ל‰˘י"˙.

על  מן ‰רע, ‰ו‡ ‰ס„ר ‰ר‚יל  עˆמו  ומב„יל ‡˙  ומ˜„˘  פור˘  ˘˙חיל‰ ‰‡„ם  ז‰,  ס„ר 
ני˜‰  ל‡  ל‰˘י"˙, ‡ם  לעורר ‡˙ ‰‡‰ב‰  יכול  ˘‡ינו  טבע ‰‡„ם,  כן ‰ו‡  ו„ע˙.  טעם  פי 

˙חיל‰ ‡˙ ‰זו‰מ‰ ˘בליבו.

על  ‰בט  מבלי  ‡˘ר  ו„ע˙,  מטעם  למעל‰  נעל‰,  ב‡ופן  עבו„˙ו  עוב„  ו‰‡„ם  י˘  ‡ך 
‡ינ‰  ל‰˘י"˙  ‰˙˜˘רו˙ו  מוחלט˙.  ‰˙מסרו˙  ל‰˘י"˙  מ˙מסר  ‰ו‡  ‰נ‰  ומˆבו,  מעמ„ו 
‰˘י"˙.  ˘ל  עולו  ˘מ˜בל  ממ‰  ‡ל‡  בלב,  מור‚˘˙  ו‡‰ב‰  ‰˙בוננו˙  מחמ˙  נובע˙ 
‰˙בטלו˙ו ל‰˘י"˙ ‡ינ‰ מ˙וך טעם ו‰בנ‰, ‡ל‡ ר˜ מ˘ום ˘כן ר‡וי ל‰יו˙ עוב„ ‰˘י"˙, 

ומסור לכל ‡˘ר יˆוונו.

ל‰  י˘  רב  כוח  ו„ע˙ ‰רי  מטעם  למעל‰  כזו,  ב„בי˜ו˙  ל‰˘י"˙  מ˙מסר  וכ‡˘ר ‰‡„ם 
כל  נ˙ון  ˘‰רי ‰ו‡  עולם ‰ז‰.  מענייני  לפרו˘  ממיל‡  מבי‡˙ו  זו  ו‰˙מסרו˙  זו,  ל„בי˜ו˙ 

כולו ל‰˘י"˙, ומופרך ‡ˆלו ל‰˙עס˜ ב˙‡וו˙ עולם ‰ז‰ ‰˘פלו˙ ו‰נחו˙ו˙.

‰ו‡  ‰ר‚יל  „רך   .‡ י˙"˘:  ‰בור‡  ‡ל  "ל‰˙˜„˘"  ל‡„ם  לו  י˘  „רכים  ˘˘˙י  ונמˆ‡, 
ועו„).  ˜„ו˘ים.  ר"פ  ˙ו"כ  (ר‡‰  ו‰ב„ל‰  ‰פר˘‰  מל˘ון  ‰ם  ˘˜י„ו˘ין  ב"˜י„ו˘ין",  ל‰˙חיל 
‰יינו, ל‰˙חיל בעבו„˙ ‰פרי˘ו˙ מענייני ‰עולם, ור˜ ‡חר כך יכול ל‰יו˙ ‰"כסף" ו‰‡‰ב‰ 
ו‰˙מסרו˙  ב"כסף"  מי„  ˘מ˙חיל  ‰י‡,  ו„ע˙  מטעם  ˘למעל‰  ‰עבו„‰  ב.  ל‰˘י"˙; 

ל‰˜ב"‰, ומז‰ ב‡ ‡חר כך ל"˜י„ו˘ין" ופרי˘ו˙ מ˙‡וו˙ ‰עולם.

‚ורם  ‰כסף  ‡ם  למעל‰,  ˘נ˙ב‡רו  ב˜י„ו˘ין  ‰‡ופנים  ל˘ני  מ˙‡ימו˙  ‰ן  ‡לו  ו„רכים 
‰˜י„ו˘ין, ‡ו ˘‰˜י„ו˘ין ‚ורמים ˜ניין ‰כסף.

"לימות המשיח יהיו נישואין"
ו‰נ‰, נוסף על לימו„ ˜י„ו˘י כסף מ‰‡מור בפר˘˙נו "כי י˜ח ‡י˘ ‡˘‰", ‡י˙‡ ב‚מר‡ 
(˜י„ו˘ין ‚, ב) מ˜ור נוסף ל˜י„ו˘י כסף, בפר˘˙ ‡מ‰ ‰עברי' (מ˘פטים כ‡, י‡): "ויˆ‡‰ חינם 

‡ין כסף – ‡ין כסף ל‡„ון ז‰ ‡בל י˘ כסף ל‡„ון ‡חר".


