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ל‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰"ט‡יינע ס‡וועט" (כפי ‰נר‡‰ לח˜ירו˙).

פעם ‡ח˙, בנסעם בסיר‰, רˆ‰ רבנו ‰ז˜ן ל˜„˘ ‡˙ ‰לבנ‰, ובי˜˘ ‡˙ ‰פ˜י„ לעˆור 
‡˙ ‰סיר‰, ו‰פ˜י„ סירב.

‡מר לו רבנו ‰ז˜ן, ˘ביכל˙ו לעˆור ‡˙ ‰סיר‰ בעˆמו, ול‡חר ˘‰פ˜י„ עמ„ בסירובו, 
נעˆר‰ ‰סיר‰ מעˆמ‰, ו‰רבי ‡מר ״‰ללו ‡˙ „׳ מן ‰˘מים״ [˘‡ומרים ב˘ע˙ '˜י„ו˘ 
˘וב  ‰˙חיל‰  ו‰סיר‰  ‡מר,  ל‡  עˆמ‰  ‰ברכ‰  ו‡˙  לברכ‰,  ע„  ‰ברכ‰],  לפני  לבנ‰' 

לנסוע.

נ˙ן  לי?  ˙˙ן  מ‰  ˘‡ל ‰פ˜י„:  לעˆור ‡˙ ‰סיר‰,  ˘וב ‡˙ ‰פ˜י„  בי˜˘  רבנו ‰ז˜ן 
ורבנו ‰ז˜ן ˜י„˘  עˆר ‡˙ ‰סיר‰  ברכ‰. ‰פ˜י„  עם  י„ ˜„˘ו  בכ˙ב  פ˙˜  לו ‰רבי ‰ז˜ן 

‡˙ ‰לבנ‰.

˘ל  במס‚ר˙  מ˘ובˆ˙  ‰פ˜י„,  ˘ל  בנו  ‡ˆל  נמˆ‡  ‰רבי  ˘ל  ˜„˘ו  י„  בכ˙ב  ‰פ˙˜ 
זכוכי˙ עב‰, ומ˜ו˘ט˙ בכסף ‡ו ז‰ב, ו‰ו‡ מיי˜ר ‡˙ ז‰.

‰רב ר' „וב ז‡ב נ"ע ר‡‰ בעˆמו ‡˙ ‰פ˙˜ וסיפר על ˙וכן ‰ברכ‰ ‰ר˘ומ‰ עליו...

בעˆמו  כבר ‰עמי„  ˘רבנו ‰ז˜ן  מכיוון  ˙˘ע, ‰ר‰ר˙י,  בן  ב‰יו˙  ז‰,  סיפור  ב˘מעי 
‰‚וי?  ˘ל  לטוב˙ו  ל‰ז„˜˜  ˆריך  ‰י'  ול‡  ‰ברכ‰,   ˙‡ ‚ם  ‡מר  ל‡  מ„וע  ‰סיר‰,   ˙‡
ל‡חר מכן, כ˘‰˘י"˙ עוזר, מ˙ב‚רים ולומ„ים חסי„ו˙, מבינים ˘ז‰ ענין ˘לם בעבו„‰, 

ו˘ר˜ כך ˆריך ל‰יו˙, ˘מˆו‰ ˆריכים ל˜יים „ו˜‡ כ˘‰י‡ מלוב˘˙ ב„רכי ‰טבע.

כן  ‚ם  ‰ו‡   – י‰ו„י  ‡ינו  בי„י  י‰י'  ‰רבי  ˘ל  ˜„˘ו  י„  ˘כ˙ב  ‰ענין,  כללו˙  ברם 
מפלי‡ו˙ ˙מים „עים י˙ברך וי˙על‰.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"„ עמ' ˙˘נב, ‡ ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם לל‰"˜ ח"‰ עמ' 
1098 ו‡ילך) 

‚ע‚ועים עˆומים וˆמ‡ון ‚„ול ל‡ל˜ו˙
כי  מפני  ‰י'  ז‰  למ˜ום,  ממ˜ום  י„ו  ‰ניע  ו‡ם  ˘למעל‰,  ב„ו‚מ‡  ‰י'  ‰ז˜ן  ‡„מו״ר 

למעל‰ ‰ו‡ כן.

˜ו„ם מ˘פטו ב˜רו ‡ו˙ו וע„ ˘ל רופ‡ים, ומˆ‡ו כי י˘ בלבו ˙˘ו˜‰ ‚„ול‰ ‚ע‚ועים 
ז‰,  „בר  ירמוז  מ‰  על  י„עו  ול‡  ‡ו˙ו,  לרוו˙  ביכל˙ו  ˘‡ין  ‚„ול,  וˆמ‡ון  עˆומים 

ו‰חליטו כי מ‚מ˙ו למלוכ‰, ו‚ם ז‰ ‰י' ‡ח˙ ‰עלילו˙ ˘‰‡˘ימו ‡ו˙ו.

עˆמי˙ ‰י‡ ‡ˆלו  ˘‡‰ב‰  ו‡מר  ל‡ל˜ו˙,  ˘ז‰ו ‰‡‰ב‰  ז‰ ‡„מו"ר ‰ז˜ן,  על  ו‡מר 
ב‰˙‚לו˙ ˙מי„, ועל יר‡‰ ˆריך ‰˙בוננו˙.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙ר"פ–פ"ז עמ' 120, 111)

בעז‰י״˙.

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

ומנ‰י‚ו, כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

◇ ◇ ◇

ל˜ר‡˙ י"ט כסלו - יומ‡ „‰ילול‡ רב‡ ˘ל כ"˜ מורנו ‰מ‚י„ ממעזריט˘ 
נ"ע, וח‚ ‚‡ול˙ו ˘ל רבינו ‰ז˜ן נ"ע, בעל ‰˙ני‡ ו‰˘ולחן ערוך, ˘˘וחרר 
ענינ‰  ‡ו„ו˙  בי‡ורים  עם  מיוח„  מ„ור  כ‡ן  ‰וספנו   - ממ‡סרו  „ין  ביומ‡ 

˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ספר ‰˙ני‡, וסיפור ‚‡ול˙ו ˘ל רבינו ‰ז˜ן נ"ע.

◇ ◇ ◇

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

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

טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ל„

על ‰‡„ם ל˘‡ול ‡˙ עˆמו — "‡יכ‰"?
[ב‰˙ווע„ו˙ י"ט כסלו ˙רמ"ח סיפר כ"˜ ‡‡מו"ר [‰ר˘"ב]]:

˘ל ‰˘ר ("טָ‡ווַ‡רי˘ט˘- ממל‡-מ˜ומו  ח˜ר ‡ו˙ו  ב˙פיס‰,  י˘ב  רבינו ‰ז˜ן  כ‡˘ר 
מיניסטר"), ˘‰י' ב˜י ב˙נ"ך ומלומ„ בעניני י‰„ו˙.

פירו˘ ‰פסו˜ "וי˜ר‡ ‰' ‡ל˜ים  רבינו ‰ז˜ן ‰י˙‰ ‡ו„ו˙  ˘‰פנ‰ ‡ל  ‡ח˙ ‰˘‡לו˙ 
‡ל ‰‡„ם וי‡מר לו ‡יכ‰" (בר‡˘י˙ ‚, ט) – וכי ל‡ י„ע ‰˜ב"‰ ‰יכן נמˆ‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון, 

˘לכן ˘‡ל ‡ו˙ו "‡יכ‰"?

יו„ע  ר˘"י  ˘ל  פירו˘ו  לו ‰˘ר:  ר˘"י, ‡מר  פירו˘  ע"פ  לו  רבינו ‰ז˜ן ‰˘יב  כ‡˘ר 
‡ני, ‡בל רˆוני ל˘מוע פ˘ט מ‰רבי.

וענ‰ לו רבינו ‰ז˜ן: כ‡˘ר ‡„ם ‰ו‡ ב‚יל מסויים, למ˘ל כך וכך – בנ˜בו ‡˙ מספר 
˙כלי˙  מ‰י  יו„ע  "‡יכ‰"? ‰‡ם ‰נך  ‰˜ב"‰:  ˘ו‡ל ‡ו˙ו   – ˘ל ‰˘ר  ‰˘נים ‰מ„ויי˜ 

ברי‡˙ך בעולם, מ‰ ‰נך ˆריך לע˘ו˙, ומ‰ ע˘י˙ כבר?

‰מענ‰ ˘ל רבינו ‰ז˜ן ל‰˘ר, ‰ˆיל ‡ו˙ו – ‡˙ רבינו ‰ז˜ן – מכלו˙ ‰נפ˘, כי, רבינו 
‰ז˜ן ‰י' ב˘מח‰ ‚„ול‰ על כך ˘זכ‰ ל˘ב˙ ב˙פיס‰ ולמסור נפ˘ו על ˙ור˙ ‰בע˘"ט 
ו‰רב ‰מ‚י„, ו‰י' לו מז‰ ˙ענו‚ ‚„ול ע„ כלו˙ ‰נפ˘. ‡ל‡ ˘ב˘ע‰ ˘‰˙בונן ˘‰˜ב"‰ 
עליו  פעל  ז‰  ‰רי   – לע˘ו˙  ˘ˆריך  מ‰   ˙‡ ע˘‰  ‰‡ם  "‡יכ‰"?  ‡„ם:  כל  ‡ˆל  ˘ו‡ל 

ל‰˘‡ר למט‰, נ˘מ‰ ב‚וף, ולפעול ‡˙ ‰ענינים ˘ב˘בילם יר„‰ נ˘מ˙ו למט‰.

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙רח"ı עמ' 249–250 ו‰נסמן ב‰ערו˙ ˘ם)

‰פ˜י„ עˆר ‡˙ ‰סיר‰ ורבנו ‰ז˜ן ערך ˜י„ו˘ לבנ‰ 
בליוב‡וויט˘  ˘‰ו  לח‚ ‰˘בועו˙,  ח‚ ‰פסח  בין  ˙רמ"ט,  ב˘נ˙  סיפור:  לכם  ‡ספר 
נ"ע  ווילנס˜י  בער  חיים  ור'  נ"ע  ז‡ב  ר' „וב  י˜טרינוסלב  ˘ל  רב‰  ˘בועו˙  כמ‰  במ˘ך 

מ˜רמנˆ'ו‚, ו‰יו מ„ברים בינם לבין עˆמם בחסי„ו˙ ו‚ם מספרים סיפורים... 

ב˘מיע˙ם,  ˘ל˜ו  ז˜נים,  ˘ני  ˘בסט‡ר‡„וב ‰יו  ז‡ב,  „וב  ר'  סיפר ‰רב  פעם ‡ח˙   
ועל ‰רב ‰נ"ל ‰י' לחזור לפני‰ם חסי„ו˙ ב˜ול רם, וב‚לל כך ‰י' ‰ז˜ן מספר לו סיפור 

לפני כל מ‡מר חסי„ו˙. 

‰י' ז‰ כ˘ר' „וב ז‡ב נסע כמ˘ולח כ"˜ ‡‡זמו"ר מו‰ר"˘ נב‚"מ זי"ע, ב˘נ˙ ˙רכ"ט, 
ו‡ו˙ו ז˜ן ‰י' פעמים רבו˙ ‡ˆל ‰רבי ‰ז˜ן, ‡ˆל ‰רבי ‰‡מˆעי, ו‡ˆל ‡ב ‰סב‡, ‰רבי 

‰ˆמח ˆ„˜.

˘‡ביו ‰פריı ‰ז˜ן ‰י' ‰פ˜י„   ıפרי חי  סט‡ר‡„וב  ˘לי„ ‰עיר  ‡ח„ ‰סיפורים ‰י', 
על ‰סיר‰ ˘‰י˙‰ מעביר‰ ‡˙ ‰רבי ‰ז˜ן מ‰מבˆר ‰פטרופובלבס˜י על ‰נ‰ר ניוו‡ ‡ל 



ל‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ובמ˜ום ‰‰ו‡ ‡˘ר  ו˘בורים,  י˘נים  עמ„ו ‡ילנו˙  מ˘ני ‰ˆ„„ים,  ובכל ‰„רך,  ‰מ˜ום. 
במ‡„  יפ‰  ‡ילן  ‚„ול,  ל‡ילן  בסמוך  ‰י'  ˘מ‰,  ˘י˘ב˙ו  ‰ע‚ל‰   ˙‡ כך  ‡חר  ‰עבירו 
פרטי ‰מ˜ום, ‰י˙‰  ומב‡ר  בז‰  מ„בר  נ"ע  מיכ‡ל  וכ˘‰י' ‰חסי„ ‰ר'  בענפים,  מרוב‰ 
לו חיו˙, ו‰י' ב‰˙עוררו˙ ˘ל יר‡˙ ˘מים ור‚˘י מ„ו˙ ˙רומיו˙ מר‡יי˙ ‰‡ילן — יו˙ר 

מ‡˘ר מ˙עוררים בזמננו מלימו„ בענין ˘ל עבו„‰.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים עמ' לח, ‡ ו‡ילך - ל˜וטי „בורים ‰מ˙ור‚ם לל‰"˜ ח"‡ עמ' 53–4)

‰יו˘ב ל‡ יכול ל˜ום, ‰עומ„ ל‡ יכול ל˘ב˙ — "ויר‡ו ממך"
˜רעפ‡סט"  ל"פעטר‡פ‡וועלס˜ין  כ˘ב‡  זי"ע,  נב‚"מ  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  על  מספרים 
נכנס  ופ˜י„ו˙]. ‰ו‡  [פ˜י„ים  וכו˙בו˙  כו˙בים  יו˘בים  ל˘ם, ‰יו  כ˘נכנס  [˘ם ‰כל‡], 
ל˘ם כ˘‰טלי˙ ו‰˙פילין ˙ח˙ ˘כמו, לבו˘ מעיל ‡רוך. ‰פ˜י„ים ˘מעו ˘‰בי‡ו מור„ 

במלכו˙, ו‰˙פל‡ו, ‰‡ם ‡י˘ כז‰ ‰ו‡ מור„ במלכו˙?! 

‡חר כך, כיוון ‡˙ עˆמו לˆ„ מזרח, ו‰ניח ‰טלי˙ על כ˙פו וב„˜ ‰ˆיˆי˙, ו‡חר כך 
ועמ„  במ˜ום ‰נכון,  ˘יונח  בי„יו  כיוון  ר‡˘״  כ˘‰ניח ‡˙ ‰״˘ל  ו˙פילין.  ‰ניח ‰טלי˙ 
˘עמ„  ומי  ל˜ום,  יכול ‰י'  ל‡  ˘י˘ב  מי  ˘נכחו ‡ז, ‰נ‰  וכל ‡ל‰  ˘ם,  ˘י˘ב  מי  לנ‚„ 
נ˜ר‡  ˘ם ‰'  כי   ıעמי ‰‡ר כל  על ‰פסו˜ "ור‡ו  חז"ל  ˘‡מרו  כפי  ל˘ב˙,  יכול ‰י'  ל‡ 
עליך ויר‡ו ממך" — "‡לו ˙פילין ˘בר‡˘" („ברים כח, י. ברכו˙ ו, ‡ ע‰"פ). ‚ם כלי ‰כ˙יב‰ 

רע„ו.

לרבי  ז‡˙  ˘סיפר  ˜‡ב‡˜‡וו,  „ו„  ר'  לחסי„  ‚וי,  ‰חו˜רים,  מנכ„י  ‡ח„  סיפר  ז‡˙ 
‰ˆמח ˆ„˜. ‡מר על כך ‰רבי ‰ˆמח ˆ„˜: "מ‰ ˘בכוחו ˘ל י‰ו„י לפעול".

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙ר"פ–פ"ז עמ' 95; ˙˘"ב עמ' 126)

י˘ב בח„ר ‰מיוח„ למור„ים במלכו˙
˘במבˆר  ביו˙ר  ‰˜˘ים  ל˙‡ים  מי„  ‰עבירו‰ו  לפטרבור‚,  ‰רבי   ˙‡ כ˘‰בי‡ו 
חומר   ˙‡ ˘עיב„ו  מיוח„ו˙  ח˜יר‰  וע„ו˙  י˘בו  מ‡סרו  ˙˜ופ˙  בכל  ‰פטרופולבס˜י. 

‰מסירו˙ ו‰מל˘ינו˙ ˘‰וב‡ לי„י‰ם נ‚„ ‰רבי ונ‚„ ‡ח„ים מ‰חסי„ים.

‰˘בועו˙  ˘ל˘˙  ‰פטרופולבס˜י.  במבˆר  ‰רבי  י˘ב  ˘בועו˙  מ˘בע‰  ...למעל‰ 
‰ר‡˘ונים י˘ב ב˙‡ים ‰˜טנים ‰חמורים ביו˙ר, ˘‰יו מיוע„ים ב‡ו˙ם זמנים למור„ים 

במלכו˙. ל‡חר מכן ‰עבירו‰ו ב‡ו˙ו מבˆר במ˜ום נוח יו˙ר. 

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"„ עמ' ˙˘נ, ‡ - ל˜וטי „בורים ‰מ˙ור‚ם לל‰"˜ ח"‰ עמ' 1094)

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מוˆ‡ם ˘ל מלכי ‡„ום – למ‡י נפ˜"מ?

מ„וע מפר˘ ר˘"י ‡˙ "בˆר‰" ול‡ ‡˙ „נ‰ב‰, ‡רı ‰˙ימני וכיו"ב? / ‡יך ˘ייך לומר "ורב 
יעבו„ ˆעיר" כ‡˘ר ‰יו מלכים ב‡„ום ול‡ בי˘ר‡ל? / בי‡ור „ברי ר˘"י על "יובב בן זרח 

מבˆר‰" ובי‡ור ‡ופן עב„ו˙ ‡„ום ˙ח˙ י˘ר‡ל 
 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 294 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב˙ ב‡רי ‡ו ב˙ ענ‰ ב˙ ˆבעון? / בין ב˘מ˙ ב˙ ‡ילון לב˘מ˙ ב˙ י˘מע‡ל

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ל˘לוח ‡˙ ‰"מל‡כים" ˘בנפ˘

במו˙ר  עˆמך  ˘„‰ ‡„ום" / "˜„˘  ˘עיר  ח„˘ – "‡רˆ‰  עניין ‚˘מי  ˘ב‡„ם /  ‰מל‡כים 
לך" / ל‡ ליפול ב˙כסיסי ‰יˆר

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 389 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יב
˘לם ב‚וף בממון וב˙ור‰ / זכו˙ י˘ר‡ל במ‡‰ ˜˘יט‰?

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
פלו‚˙˙ ‰ר‡˘ונים ב„ין י˘ר‡ל ˘נז„מן לו נכרי ב„רך

יסי˜ „‰רמב"ם פיר˘ „ברי ‰˘"ס „ל‡ כר˘"י ˘ם, וס"ל ˘‡ין לו לומר ˘˜ר ‡ל‡ ר˜ ל„חו˙ 
ולעכב מוע„ ‰‚ע˙ו למחוז חפˆו / ויב‡ר „נחל˜ו ‡ם „ין ז‰ ‰ו‡ ב‚„ר ברי ‰יז˜‡ ‡ו ח˘„ 

על ‰נכרים בס˙ם
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 154 ו‡ילך)

טז חסי„ו˙ - מ‰י?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰חסי„ו˙ כ"‡ור" ו"חיו˙" 

מ‰ מוסיף ‡ור לח„ר ח˘וך? / "ל‰חיו˙" ‡˙ מע˘‰ ‰מˆוו˙ / ‰"‡ור" ‰מˆיל ‡˙ ‰‡„ם 
מל‰יו˙ "‡˘ר ל‡ עב„ו" / מ„וע נ˙‚ל˙‰ ‰חסי„ו˙ ר˜ ב„ורו˙ ‡לו? / לטעום ממ‡כלי יום 
˘כולו ˘ב˙ ומנוח‰ / לעורר ‰מי„ו˙ ˘בלב – ‡ו ל‰˙כסו˙ במי ‰„ע˙ / ‚חלים ‰מ‡ירים 

ומחממים ומר‚ליו˙ ‰מ˜˘טו˙ ‡˙ ‰‡„ם / ‡ין ל‚˘˙ ‡ל ‰חופ‰ בל‡ ˙כ˘יטים ר‡ויים!

(עוב„ ונערך ע"פ ˜טעים מל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 171 ו ‡ילך)

˘יחו˙ ˜ו„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כו
"˜רוב ‡ליך ‰„בר" - ב„רך ‡רוכ‰ ו˜ˆר‰

„ברו˙ ˜ו„˘ ב˜˘ר ל˙וכן ספר ˙ני‡ ˜„י˘‡, ועל ח‚ ‚‡ול˙ רבינו ‰ז˜ן ממ‡סרו – י"ט כסלו

לב „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
י"ט כסלו - ‰ע‚ל‰ ‰˘חור‰ ˘נעˆר‰  ו‰פ˜י„ ˘עˆר ‡˙ ‰סיר‰

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים
‰וספ‰ - י"ט כסלו



‰

מוצאם של מלכי אדום –
 למאי נפק"מ?

מדוע מפרש רש"י את "בצרה" ולא את דנהבה, ארץ התימני וכיו"ב? / איך שייך 
לומר "ורב יעבוד צעיר" כאשר היו מלכים באדום ולא בישראל? / ביאור דברי 

רש"י על "יובב בן זרח מבצרה" וביאור אופן עבדות אדום תחת ישראל 

 ıב‡ר מלכו  מלכי ‡„ום – "ו‡ל‰ ‰מלכים ‡˘ר  מספר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙  ‰ס„ר‰  בסוף 
ב‡„ום  "וימלוך  ס„רם:  לפי  ‡ו˙ם  ומונ‰  ל‡).  (לו,  י˘ר‡ל"  לבני  מלך  מלך  לפני  ‡„ום, 
וימ˙  מבˆר‰.  זרח  בן  יובב  ˙ח˙יו  וימלוך  בלע,  וימ˙  עירו „נ‰ב‰.  ו˘ם  בעור,  בן  בלע 
יובב, וימלוך ˙ח˙יו חו˘ם מ‡רı ‰˙ימני" (לו, לב-ל„) – וכן על ז‰ ‰„רך ממ˘יך ומפרט 
 ıבˆר‰, ‡ר ב‡: „נ‰ב‰,  ‰מ˜ום ˘ממנו  מ‰ם ‡˙  בכל ‡ח„  ומזכיר  ˘מו˙ ‰מלכים   ˙‡

‰˙ימני וכו'. 

„ו„  ב„ברי   ‰˘˜‰ וכן  ב‡?  ˘ממנו  ‰מ˜ום   ˙‡ מלך  בכל  מזכיר  למ‰  בי‡ור:  וˆריך 
ל‰ט"ז: "מ‡י נפ˜‡ מינ‰ ב‰זכר˙ עירם"? – וכ˙ב ‰ט"ז, ˘ב‡מ˙ ‡ין לנו טעם על ז‰, 
זו  לעיר  וביחס  זרח),  בן  (יובב  ב‡ ‰מלך ‰˘ני  ˘מ˘ם  "בˆר‰",  ו‰י‡  עיר ‡ח˙  מלב„ 

בי‡ר לנו ר˘"י בפירו˘ו, וז"ל: 

ו‚ו''.  בˆר‰  ועל  'ועל ˜ריו˙  מו‡ב ‰י‡, ˘נ‡מר  מערי  בˆר‰   – מבˆר‰  זרח  בן  יובב 
ולפי ˘‰עמי„‰ מלך ל‡„ום ע˙י„‰ לל˜ו˙ עמ‰ם, ˘נ‡מר 'כי זבח ל‰' בבˆר‰'. 

˘בˆר‰  ל„ע˙  כ‡ן  בפר˘‰  לנו  נו‚ע  ב‡מ˙  למ‰   – ˜˘י‡  ‚ופ‡   ‡‰ לכ‡ור‰  ‡ך 
"‰עמי„‰ מלך ל‡„ום" ולכן "ע˙י„‰ לל˜ו˙ עמ‰ם"? ‰רי ז‰ ענין ‰˘ייך לע˙י„ לבו‡! 

˘‰זכיר  ז‰   ˙‡ ר˜  ל‰סביר  ב‡ים  ‰ט"ז)  (לפי  ר˘"י  „ברי  „לכ‡ור‰  לעיין,  י˘  עו„ 
כ‡ן ‡˙ ‰עיר "בˆר‰"; ‡ך ב‰'„יבור ‰מ˙חיל' ‰ו‡ מע˙י˜ מן ‰כ˙וב ‚ם ‡˙ ˘ם ‰מלך 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

לב

העגלה השחורה שנעצרה  
והפקיד שעצר את הסירה

מבחר סיפורים המאירים את שאירע בזמן מאסר כ"ק אדמו"ר הזקן בכלא הרוסי; 
על מופתים שהתגלגלו כשהי' בכך צורך, ועל רצונו של אדמו"ר הזקן שהשחרור 

והגאולה יהיו בדרכי הטבע; על החוקר שנשאל "איכה?", ועל הפקידים שלא 
יכלו לנוע

‰ע‚ל‰ ‰˘חור‰ נעמ„‰ במ˜ומ‰
‡ילו ל‡ ‰סכים ‰רבי [כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע] — ל‡ ‰יו ‡וסרים ‡ו˙ו. ‰וכח‰ ל„בר 
‰סוסים  ‡רבע˙  עזרו  ול‡  ‰˘חור‰,  ‰ע‚ל‰  נעˆר‰  ˘˘י  ˘ביום  לפטרבור‚,  מ‰נסיע‰ 

למ˘וך ‡˙ ‰ע‚ל‰, ‰י‡ ל‡ זז‰ ממ˜ומ‰, מפני ˘‰רבי ל‡ רˆ‰. 

˘˘ ˘עו˙ לפני זמן ‰„ל˜˙ נרו˙ ל‡ רˆ‰ ‰רבי לנסוע ‰ל‡‰, ו‰ע‚ל‰ נעˆר‰ ב‡מˆע 
‰ע‚ל‰,  ˆירי  נ˘ברו  ˘לפ˙ע  פ˘וט  „בר  ז‰  ˘‡ין  ‰בינו  ו‰חיילים  וכ˘‰‚נרל  ‰„רך, 
 ˙‡ ל‰זיז  יכולים  ‰ם  ו‡ין  ח„˘ים  סוסים  מבי‡ים  ומ˙,  סוס  נפל   — ‡ו˙ם  וכ˘˙י˜נו 
ל‡  ו‰רבי  ‰סמוך,  לכפר  ע„  לנסוע  ˘יר˘‰  רבנו  כ"˜   ˙‡ בי˜˘ו   — ממ˜ומ‰  ‰ע‚ל‰ 
˘ב˘ולי ‰„רך  ל˘„‰  מ‡מˆע ‰„רך  ל‰עביר ‡˙ ‰ע‚ל‰  ˘יר˘‰  כ˘בי˜˘ו  ור˜  ‰סכים, 
— ‰סכים ‰רבי על כך, ו˘ם ˘ב˙ו. ‰י' ז‰ במרח˜ ˘ל ˘נים–˘ל˘‰ ווי‡רסט לי„ ‰מו˘ב 

ס‡ליבע–רו„ני‡ ˘לי„ ‰עיר נעוויל. 

ו‰ר‡ו  י„עו  ˘‰ם  חסי„ים  ‰כיר  ˘‰ו‡  מספר,  ‰י'  מנעוועל  ‰ז˜ן  מיכ‡ל  ר'  ‰חסי„ 
לר‡ו˙ ‡˙  ל˘ם  בעˆמו ‰לך  ו‰ו‡  רבינו ‰‚„ול,  כ"˜  ˘ב˙  בו  ב‡ˆבע ‡˙ ‰מ˜ום ‡˘ר 

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



ל‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ול˜ר‡˙  ‰‚זיר‰,  ובטל‰  ‰עˆ‰  ‰ˆליח‰  ו‡כן  ‰חסי„ים,  ‡ˆל  נ˙˜בל‰  זו  עˆ‰ 
מ‡מר  ו‡מר  ו‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰˙ווע„,  סעו„‰,  ונערכ‰  רבים,  חסי„ים  ב‡ו  כסלו  י"ט 

„"‰ ל˘נ‰ ‰ב‡‰ ˜בעום .

‡ז  מיני  ‰נ‰  ˜בעום,  ‰ב‡‰  ל˘נ‰   ‰"„ ‰מ‡מר  ‡ז  ‡מר  ‰ז˜ן  ˘‡„מו"ר  כיון   -
נע˘‰ י"ט כסלו יום-טוב ‰˜יים לע„ ולעולמי עולמים.

(כ"ף כסלו ˙˘י"ז)

י"ט כסלו – יום ב˘ור‰
"˘‡לו˙  ב˘ם  ‰נ˜ר‡  מ˜ורביל),  יע˜ב  (ר'  ‰˙וס'  מבעלי  מ‡ח„  ספר  י˘נו 

ו˙˘ובו˙ מן ‰˘מים", ו˘ם י˘נן ע˘רו˙ ˙˘ובו˙.

כסלו",  לחו„˘  י"ט   '‚ ˘‡ל "ליל  ˘‡˙ ‰˘‡ל‰ ‰ו‡  כו˙ב  מ‰˘ו"˙ ‰ו‡  ב‡ח„ 
ול‡חר מכן ‰ו‡ מסיים ˘יום ז‰ "‰יום יום ב˘ור‰".

על  ב˙˘וב‰  ˘ם  מ„ובר  ˘ל "ב˘ור‰",  ענין  כל  ˘ל ‰˙˘וב‰ ‡ין  ב˙וכנ‰  ‡ולם 
˘‡ל‰ ‰˜˘ור‰ עם לימו„ ‰˙ור‰ בט‰ר‰.

ענין  ומחפ˘ים  י˘ר‡ל  ימי  ב„ברי  מ˙בוננים  ˘כ‡˘ר  ‡חרונים,  כך  על  מב‡רים 
˘ל "ב˘ור‰" ˘‡רע בי"ט כסלו - מוˆ‡ים ˘י"ט כסלו ‰ו‡ יום ‰‚‡ול‰ ˘ל ‡„מו"ר 

‰ז˜ן.

כו˙ב  ‰ז˜ן  ˘‡„מו"ר  וכפי  ‰מ‚י„,  ‰רב  ˘ל  ‰‰ילול‡  יום  ‚ם  ‰ו‡  כסלו  [י"ט 
˘ל  רב‡  ב"יום ‰ילול‡  ˘‰י‡ ‰י˙‰  כסלו,  י"ט  ‚‡ול˙  ˘לו ‡ו„ו˙  ב‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ 
בנו‚ע  "ב˘ור‰"  ‰ל˘ון   ˙‡ ב˙נ"ך  מוˆ‡ים  ˘‡נו  פי  על  ו‡ף  נ"ע".  ‰˜„ו˘  רבנו 
כסלו,  י"ט  ביום  ˘‰י˙‰  ‰יחי„‰  ‰"ב˘ור‰"  ˘זו‰י  לומר   ‰˘˜˘ ‰רי  ל‰ס˙ל˜ו˙, 
˘ל ‡„מו"ר  כסלו ‰י‡ - ‚‡ול˙ו  בי"ט  ˘‰י˙‰  ˘‰ב˘ור‰  מב‡רים ‰‡חרונים  ולכן 

‰ז˜ן].

‰˙ור‰,  פנימיו˙   - ב˙ור‰  חל˜  ‚‡ול˙  עם  ˜˘ור‰  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ל  ו‚‡ול˙ו 
˘ל  ל‡ופן  וע„  וכו',  ˘ל ‰סבר‰  ב‡ופן  ב‚לוי,  פנימיו˙ ‰˙ור‰  ללמו„ ‡˙  ˘יוכלו 

יפוˆו מעיינו˙יך חוˆ‰.

(י"ט כסלו ˙˘ל"ט)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

עˆמו: "יובב בן זרח מבˆר‰" – ומ˘מע ˘פירו˘ו ˘ייך ‰ו‡ ל˘ם ‰מלך ‚ופ‡. 

ועל כן נר‡‰ לב‡ר ‡˙ „ברי ר˘"י (ו‡˙ כללו˙ ‰ענין) ב‡ופן מחו„˘, וכ„ל˜מן. 

ב. בכלל, ‰נ‰ ז‰ ˘‰כ˙וב מזכיר ‡˙ ˘מו˙ ‰מ˜ומו˙ ˘מ‰ם ב‡ו מלכי ‡„ום – מובן 
עˆמ‰,  מ‡„ום  ב‡ו  ל‡  ˘מלכי ‡„ום  ועו„),  בר„"˜.  (וכן ‰ו‡  לפי „ברי ‰ספורנו  בפ˘טו˙ 
‡ל‡ ממ˜ומו˙ ‡חרים: "‰וˆרכו ל‰מליך ‡נ˘ים נכרים, כי ‡ין ביני‰ם ר‡וי למלוך".  

ו‰יינו, ˘כל ‰מ˜ומו˙ ‰נזכרים כ‡ן בכ˙וב ‡ינם מ‡רı ‡„ום עˆמ‰, כי ‰מלכים ˘ל 
‡„ום ל‡ ב‡ו מ˙וך בני ע˘ו, ‡ל‡ מוˆ‡ם ‰ו‡ ב‡ומו˙ ‡חרו˙. וז‰ו מ‰ ˘נ˙כוון ‰כ˙וב 

ל‰˘מיענו – ˘ל‡ ‰ˆליחו למˆו‡ מלכים ל‡„ום מ˙וך ‡רı ‡„ום ומבני ע˘ו ‚ופ‡.  

 – ועו„  ‡ברבנ‡ל.  בחיי,  רמב"ן,  (ר‡‰  ‰מפר˘ים  בין  „יעו˙  חילו˜י  ז‰  בענין  י˘  ו‡מנם, 
˘ל„ע˙ם ‡ינו כן ‡ל‡ ‰מ˜ומו˙ ‰נזכרים ‰ם ‡כן חל˜ מ‡רı ‡„ום וכו'), ‡ך נר‡‰ ל‰וכיח ˘כן ‰ו‡ 

"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" – ˘יט˙ ר˘"י:    

וע˘ו  יע˜ב  בני'  לרב˜‰ ‡ו„ו˙  ˘נ‡מר‰  על ‰נבו‡‰  מסופר  כ‚)  (כ‰,  ˙ול„ו˙  בפר˘˙ 
– "˘ני ‚ויים בבטנך ו˘ני ל‡ומים ממעיך יפר„ו, ול‡ום מל‡ום י‡מı ורב יעבו„ ˆעיר". 
וכן ‰ו‡ ‡ומר  נופל,  ז‰  כ˘ז‰ ˜ם  ב‚„ול‰,  י˘וו  ל‡   .ıי‡מ ר˘"י: "מל‡ום  ˘ם  ומפר˘ 

‡מל‡‰ ‰חרב‰, ל‡ נ˙מל‡‰ ˆור ‡ל‡ מחורבנ‰ ˘ל ירו˘לים". 

ב˜˘ר  נופל" „ו˜‡  ז‰  ˘ל "כ˘ז‰ ˜ם  מפר˘ ‡˙ ‰ענין  ר˘"י  ˘פיר, ‰נ‰  וכ„ „יי˜˙ 
מז‰,  ומ˘מע  יעבו„ ˆעיר".  ל‰מ˘ך ‰כ˙וב: "ורב  ב˜˘ר  ול‡   – "ıי‡מ מל‡ום  ל"ל‡ום 
˙מי„י˙  נופל"), ‡ל‡ ‰י‡  ז‰  ˜ם  ("כ˘ז‰  מו‚בל˙  ‡ינ‰  ˆעיר"  יעבו„  "רב  ˘‰‰בטח‰ 

ונˆחי˙ – בכל מˆב י‰י' יע˜ב (‰"ˆעיר") יו˙ר נעל‰ מע˘ו (‰"רב").

‰מ„ר˘ ‡ומר ‚ם ב˜˘ר לענין ז‰ (ב"ר פס"‚, ז): "זכ‰ יעבו„, ו‡ם ל‡ו ייעב„" – ‡ולם 
ענין  ˆעיר" ‰ו‡  יעבו„  ˘"ורב  ˘ם,  רז‡  ופענח  ריב"‡  ‚ם  ור‡‰  ז‡˙.  מבי‡  ‡ינו  ר˘"י 

˙מי„י, ברכ‰ ‰˜יימ˙ לעולם. 

˘ז‰  מˆבים  וי˘  מ˙‚בר  ˘ז‰  מˆבים  י˘  נופל",  ז‰  ˜ם  "כ˘ז‰  ‡ם   :‰˘˜ ו‰„בר 
מ˙‚בר - ‡יך ‡פ˘ר ל˜בוע ב‡ופן ס˙מי, כי ˙מי„ "ורב יעב„ ˆעיר"?!

‚. ‡ל‡ בי‡ור ‰ענין:

ב˙חיל˙ ‰פסו˜ ˘ם נ‡מר: "˘ני ‚ויים בבטנך, ו˘ני ל‡ומים ממעיך יפר„ו". וי˘ בז‰ 
‡י˘ים  ב˙ור  חלˆי‰ם  ויוˆ‡י  וע˘ו  יע˜ב  על  מ„ברו˙  ‚ויים"  סו‚ים: ‰˙יבו˙ "˘ני  ˘ני 
ל‡ומים"  "˘ני  ‰˙יבו˙  ‡ולם  ורבי";  ‡נטונינוס  "‡לו  ˘ם:  ר˘"י  וכפירו˘  פרטיים, 
מ˙ייחסו˙ ליע˜ב וע˘ו ב˙ור ‡ומו˙ וממלכו˙, כפירו˘ ר˘"י: "‡ין ל‡ום ‡ל‡ מלכו˙".

ב‰מ˘ך  ב‡  יעבו„ ˆעיר" -  ורב   ıי‡מ מל‡ום  ˘סיום ‰פסו˜ - "ול‡ום  מובן,  ומע˙‰ 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל˘ני ‰סו‚ים ˘ב˙חיל˙ ‰פסו˜: 

"ול‡ום מל‡ום י‡מı" מ„בר על יע˜ב וע˘ו ב˙ור ממלכו˙, ‡ומו˙, ועל ז‰ ‡ומרים 
וכן  נופל˙,  ע˘ו  מלכו˙  ‰˘ולט˙,  ‰י‡  יע˜ב  מלכו˙  כ‡˘ר  נופל":  ז‰  ˜ם  "כ˘ז‰  כי 
ל‰יפך; ‡ולם "ורב יעבו„ ˆעיר" מ„בר על יע˜ב וע˘ו, וכן יוˆ‡י חלˆי‰ם, ב˙ור ‡י˘ים 
פרטיים. ובענין ז‰ ‡ין ‡˙ ‰‰‚בל‰ ˘ל "כ˘ז‰ ˜ם ז‰ נופל", ‡ל‡ ענין ז‰ ‰ו‡ נˆחי בכל 

‰זמנים, ˘בכל ‰זמנים ‡נ˘י ע˘ו יעב„ו ‡˙ ‡נ˘י יע˜ב, ול‡ ל‰יפך.  

ול„רך זו יובן בפר˘˙נו, ˘כ‡˘ר רו‡ים ‡˙ ז‰ ˘י˘ "מלכים ‡˘ר מלכו ב‡רı ‡„ום 
 ,"ıי‡מ מל‡ום  "ול‡ום  מבט‡ ‡˙ ˜יום ‰יעו„  ז‰  – ‰רי  י˘ר‡ל"  לבני  מלך  מלך  לפני 
ל‡  ע„יין  ˘ביע˜ב  (ב˘ע‰  מלכים  ו‰עמי„  "˜ם"  ע˘ו  ב˙חיל‰  נופל":  ז‰  ˜ם  "כ˘ז‰ 
ע˘ו  מלכו˙  ו"ביטל  מלכים  יע˜ב – ‰עמי„  ו"˜ם"  ע˘ו  מכן "נפל"  ול‡חר  מלכים),  ‰יו 

בימי‰ם" (כ„ברי ר˘"י לו, ל‡); 

‰פרטיים  ל‰‡י˘ים  בנו‚ע  ו‡ילו  וממלכו˙,  ל‰‡ומו˙  בנו‚ע  „ו˜‡  ‰ו‡  ז‰  כל  ‡ך 
נ˘‡ר‰ ˙מי„ ‰מעל‰ ˘ל יע˜ב ביחס לע˘ו – כי בני ע˘ו פחו˙ים במעל˙ם, ו‚ם כ˘‰ם 

"˜מים" ומעמי„ים מלכים ‡ין ז‰ מ‡רı ‡„ום ‚ופ‡ ‡ל‡ ממ˜ומו˙ ‡חרים.  

כי  כ‡ן –  ˘נזכרו  לכל ‰מ˜ומו˙  ביחס  מ‡ומ‰  פיר˘  ל‡  ˘ר˘"י  ז‰  מובן  ומע˙‰   .„
מובן ‰„בר בפ˘טו˙, ˘נ˙כוון ‰כ˙וב ל‰˘מיענו בז‰ ˘פלו˙ם ˘ל בני ע˘ו, ˘‡ין ל‰ם 

מלכים מ˘ל‰ם ‡ל‡ ˆריכים ל‰בי‡ם ממ˜ומו˙ ‡חרים; 

‡מנם כ˘מ‚יעים ‡נו ל‰מלך ˘נ˜ר‡ "יובב בן זרח מבˆר‰" – נר‡‰ ˘‡ין ז‰ מ˙‡ים, 
כי מ˘מע ˘מלך ז‰ כן ‰י' מבני ע˘ו: ר‡˘י˙ כל, ‰רי "זרח" ‰ו‡ ˘מו ˘ל ‡ח„ מ‡לופי 
ע˘ו, כמפור˘ בפר˘˙נו (לו, י‚-יז); ו˘ני˙, בכמ‰ מ˜ומו˙ בנבי‡ים (י˘עי' ס‚, ‡. ירמי' מט, 

י‚. עמוס ‡, יב) נזכר˙ ‰עיר "בˆר‰" ב˘ייכו˙ ל‡רı ‡„ום!

‰י‡"  מו‡ב  מערי  "בˆר‰  ולח„˘:  ל‰ב‰יר  ר˘"י  נ„ר˘  ז‰  מ˜ום  ל‚בי  „ו˜‡  ולכן 
(וכפי ˘‰ו‡ מוכיח מן ‰כ˙ובים), וממיל‡ ב‰כרח לומר ˘"זרח" ז‰ – ‡ביו ˘ל יובב – 

‡ינו מבני ע˘ו.  

ר˘"י  ממ˘יך  ע"ז   – ל‡„ום!  ב˘ייכו˙  נזכר˙  ˘"בˆר‰"  בנבי‡ים  מˆינו  ‰רי  ‡ך 
כי "לפי  על ‡„ום,  ל‰בי‡  ˘ע˙י„ ‰˜ב"‰  לענין ‰פורענו˙  ר˜  זו ‰י‡  ˘˘ייכו˙  ומב‡ר, 
˘‰עמי„‰ מלך ל‡„ום ע˙י„‰ לל˜ו˙ עמ‰ם" (‡בל ל‡ ˘‰י‡ עˆמ‰ חל˜ מ‡„ום). ו˜"ל. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ל

‡ל‡ ‚ם בחב"„ ˘בנפ˘, ע"י נ‚ל‰ „˙ור‰ 
˘‡מי˙י˙ ‰‰˙‡ח„ו˙  כך,  „˙ור‰,  ונס˙ר 

עם ‰˜ב"‰ ‰י‡ "ב„רך ‡רוכ‰ ו˜ˆר‰".

‰ענין  כללו˙  ב˘לימו˙  נע˘‰  ו‡ז 
ומז‰  לע˘ו˙ם ",  "‰יום   – „"לע˘ו˙ו" 
מ˘יח  בבי‡˙  ˘כרם ",  "ל˜בל  ב‡ים 

ˆ„˜נו, ב˜רוב ממ˘.

(י"ט כסלו ˙˘י"ט)

עניני  על  ועיכובים  מניעו˙  ל‰יו˙  כיˆ„ ‡פ˘ר  ב‰˜„ם ‰בי‡ור   - בז‰   ו‰‰סבר‰ 
˘‚ם  מפני  ˘ז‰ו   – ‰מ‡סר  ענין  ˘בכללו˙  ו‰עיכוב  ‰מניע‰  כמו  למט‰,  ˙ומ"ˆ 

למעל‰ י˘נם מניעו˙ ועיכובים על ז‰,

 – ‰חסי„ו˙  ˙ור˙   ıל‰פי ˘מו˙ר  בפ˘יטו˙  פס˜ו  ל‡  ע„יין  ˘למעל‰  ו‰יינו, 
ומ˘ום  וב‰˙פ˘טו˙,  ב‰רחב‰   - „‡וריי˙‡"  "רזין  ‚ם  ‰נ˜ר‡˙  ‰˙ור‰,  פנימיו˙ 
בלבו˘ים ‰מעלימים  ˘ב‡ו  ועיכובים,  מניעו˙  ל‰יו˙  למט‰ ‰י' ‡פ˘ר  ‚ם  ז‰ ‰נ‰ 

ומס˙ירים, ב‰˙‡ם ל‰„רכים ו‰ענינים ˘ל עו‰"ז ‰‚˘מי;

מו˙ר  ‰‡חרונים  ‡לו  ˘ב„ורו˙  ופס˜ו,  בז‰,  ‰˘˜ו"ט  בטל‰  למעל‰  כ‡˘ר  ‡ך 
ומˆו‰ ל‚לו˙ ז‡˙ ‰חכמ‰, כמ"˘ ‰‡ריז"ל , ו‰וסיפו בז‰ ‰מייס„ים „˙ור˙ ‰חסי„ו˙ 
‡זי   .  . ללמ„‰  יוכלו  ˘כולם  ב‡ופן  ו‰סבר‰  ˘כל  ˘ל  בענינים  זו  חכמ‰  ב‰בי‡ם 
מ‰מ‡סר  לחירו˙  יˆ‡  ‰ז˜ן  ו ‡„מו"ר  למט‰,  ‚ם  ו‰עיכובים  ‰מניעו˙  כל  בטלו 

‰‚˘מי, כיון ˘˜ו„ם לז‰ ‰י˙‰ ‰יˆי‡‰ לחירו˙ מ‰ענינים ‰מעכבים ברוחניו˙.

(י"ט כסלו ˙˘ט"ו)

ל˘נ‰ ‡חר˙ ˜בעום
מו"ח ‡„מו"ר ‡ו„ו˙ ‰ס„ר  כ"˜  סיפר  ˘נ‰,  ע˘רים  לפני  כסלו  י"ט  ב‰˙ווע„ו˙ 
ל‡חרי  ‰ר‡˘ון  כסלו  בי"ט  כלומר,  ˙˜"ס,  כסלו  בי"ט  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ‡ˆל  ˘‰י' 

‚‡ול˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן:

בי‡˙ו  ‡חר  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘כ˙ב  "˜טנ˙י "  ‰˜ו„˘  ‡‚ר˙  ˘ל  ˙וכנ‰  ב‚לל 
˘טורעם")  ˜יין  זיין  ניט  זָ‡ל  ("עס  רע˘  י‰י'  ˘ל‡  ביו˙ר  ‰ז‰יר  ˘ב‰  מפטרבור‚, 
וכו' – ל‡ י„עו חסי„ים כיˆ„ י‰י' ‰ס„ר בי"ט כסלו. י„עו ר˜ ˘בי"ט כסלו ל‡ י‡מרו 

˙חנון, ‡בל יו˙ר מז‰ ל‡ י„עו.

וכ‡˘ר ‰‚יע מכ˙בו ˘ל ‰„ו„ מ‰רי"ל (‡חיו ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן, בעל מחבר ספר 
˘‡רי˙ י‰ו„‰) ˘חסי„ים ל‡ יבו‡ו ל˘ב˙ ˘לפני י"ט כסלו כו',

˘ב‰ם  ˘‰‚בילו ‡˙ ‰זמנים  „ל‡זני  בטלו ‡מנם ‰˙˜נו˙  כבר  ב˙˜ופ‰ ‰‰י‡   -
יכולים לבו‡ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן, ‡בל ‡עפ"כ, ‰י' ‰˘ב˙ ‰נ"ל יוˆ‡ מן ‰כלל, ב‰˙‡ם 

ל‡‚‰"˜ ˜טנ˙י ‰נ"ל, ב‚לל ‰ח˘˘ מפני ענינים בל˙י רˆויים כו' -

‡זי נ˙חז˜ עו„ יו˙ר ‡ˆל ‰חסי„ים ‰ספ˜ כיˆ„ י‰י' ס„ר ‰‰נ‰‚‰ בי"ט כסלו.

ו‡ז ‰ˆיע ‰חסי„ ר' יע˜ב מסמילי‡ן, ˘‰י' ‰˘„"ר ˘ל כולל חב"„ – ˘‰חסי„ים 
ימסרו לו ‡˙ ‰כספים ב‰˜„ם ‰‡פ˘רי, ובמיל‡ יוכל ל‰‚יע ל‡„מו"ר ‰ז˜ן ב‰˜„ם 

יו˙ר כ„י למסור ‡˙ ‰כספים, וב‰יו˙ו ˘ם, ‡ולי יעל‰ בי„ו לבטל ‡˙ ‰‚זיר‰.



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡„מו"ר ‰ז˜ן יˆ‡ לחירו˙ כ‡˘ר בטל‰ ‰‚זיר‰ למעל‰
‡„מו"ר  ˘ל  ‰‚‡ול‰  יום  ˘ז‰ו  ‰כל  יו„עים   – כסלו  „י"ט  ‰יום  ח‚י‚˙  פר˘˙ 
‰ז˜ן, בעל ‰˙ני‡ ו‰˘ולחן-ערוך, ˘יˆ‡ לחירו˙ ממ‡סרו, ובז‰ ‰וכר ("ַ‡נער˜ענט 
‚עווָ‡רן") ˘ביכל˙ו ל‰פיı ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ בכל ‰מ„ינ‰ כול‰ – מ„ינ‰ ˘ב‰ ‰י' ‡ז 

רוב מנין ורוב בנין ˘ל בני י˘ר‡ל.

ב‡ופן  ב‰˘ינוי   – בעˆמו  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ל  ל‰נ‰‚˙ו  בנו‚ע  ‚ם  פעל  ז‰  וענין 
‡מיר˙ ‰מ‡מרים ו‰˙ורו˙:

‡ע"פ ˘לכ‡ור‰ ‚ם ˜ו„ם פר˘˙ ‰מסיר‰ ו‰מ‡סר יכול ‰י' ‡„מו"ר ‰ז˜ן ללמו„ 
ול‰פיı חסי„ו˙ לל‡ מעכבים, מ"מ, רו‡ים ‡נו ˘„ו˜‡ ‰מ‡מרים ו‰˙ורו˙ ˘ל‡חרי 
‰מ‡סר ו‰חופ˘ ב‡ים ב‰רחב˙ ‰בי‡ור, ב‡ופן ˘ל ‰סבר‰, וב‡ו˙יו˙ כ‡ל‰ ˘י‰יו 
מובנו˙ לעומ˜ן ‚ם ל‡נ˘ים פ˘וטים, ב‰ ב˘ע‰ ˘‡ו˙ם ענינים ˘נ˙ב‡רו במ‡מרים 
˙ור˙ ‰חסי„ו˙  למ„ו  ˘כבר  ל‡ל‰  ר˜  ˘ייכים  ו‰חופ˘) ‰יו  ˘לפנ"ז (לפני ‰מ‡סר 

לעומ˜‰, ו‡ילו ‰˘‡ר ל˜חו ר˜ ‰"‡ו˙יו˙" בלב„, לל‡ ‰בנ‰.

מ˙ח˙י˙ו  ‰בנין  ‰‚ב‰˙  כמ˘ל  ˘ז‰ו 

לחב"„  ע„  ‰בנין ,  כל   ˙‡ מעלים  ˘עי"ז 

בנפ˘, וע‡כו"כ כח ‰‡מונ‰ -

‡בל ‡עפ"כ, ˆריך לי„ע ˘‰כוונ‰ בכך 

‰י‡,  ‡רוכ‰",  ב"„רך  לילך  לו  ˘‡ומרים 

˘זו‰י  ב‚לל  ‡ל‡  ‡ו˙ו,  ליי‚ע  כ„י  ל‡ 

"„רך ˜ˆר‰" ביחס למילוי ˘ליחו˙ו.

‰˜ב"‰ עוזרו ˘י‰י' 
‡„ם ‰˘לם

ספר  ˘ל  ‰˘ער"  ב"„ף  נ‡מר  ז‰  ועל 

 – ‰יומי  ב˘יעור  ˘לומ„ים   – ‰˙ני‡ 

‰„בר  ‡ליך  ˜רוב  כי    ̃ פסו על  "מיוס„ 

מ‡ו„ . . ב„רך ‡רוכ‰ ו˜ˆר‰ בעז‰"י":

˘לימו„  ˘˙ובעים  ˘כיון  לח˘וב  ‡ין 

ב˘כל  ב‡ופן ‰מובן  י‰י'  פנימיו˙ ‰˙ור‰ 
„בר  ז‰  ‰רי  ‰ב‰מי˙,  ונפ˘  ‰‚וף  ˘ל 
בל˙י ‡פ˘רי, כי ‡ם ליחי„י ס‚ול‰ בלב„, 
על  "מיוס„  ז‰  ˘ענין  ל„ע˙  ˆריכים  ‡ל‡ 
וכיון  מ‡ו„",  ‰„בר  ‡ליך  ˜רוב  כי  פסו˜ 
ב˙ני‡   (כמוב‡  נˆחי˙"  ‰י‡  ˘"‰˙ור‰ 
ועל  כל ‰„ורו˙  על  נ‡מר  ז‰  (רפי"ז)), ‰רי 

כל ‰מ˜ומו˙ ולכל ‡ח„ מי˘ר‡ל בפרט.

˘כ‡˘ר  ל˜וו˙  ˘‡ין  לב‡ר,  וממ˘יך 
חמ˘  כעבור  ‰נ‰  ‰˙ני‡,  ספר   ˙‡ יפ˙ח 
‚מור...  וחסי„  ‚מור  כבר ˆ„י˜  י‰י'  „˜ו˙ 
‡ומרים  ‡ל‡  לי˘ון;  לילך  כבר  ויכול 
‡רוכ‰",  "„רך  ˘זו‰י  ל„ע˙  עליך  לו: 
למילוי  ˜ˆר‰"  "„רך  זו  ‰רי  ב‡מ˙  ‡בל 
 ˙‡ לו  י˘  זו  ˘ב„רך  כיון  ˘ליחו˙ו, 
‰"בעז‰"י", ˘"‰˜ב"‰ עוזרו " ˘י‰י' ‡„ם 
ח‚"˙,  ובמ„ו˙  במע˘‰  ר˜  ל‡  ‰˘לם 

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

 ˙‡ ע˘ו  וכינ‰  בב‡רו˙;  ‰י˙‰  ‡לו,  נ˘ים  ע˘ו 
˘"ב‡רי"  ובפרט,  ז‰.  ˘ם  על  "ב‡רי"  ב˘ם  חו˙נו 
בפ'  ‰סיפור  ˙וכן  ‰ו‡  ˘ז‰  ˘לי";  "ב‡ר  פירו˘ו 
˙ול„ו˙, ˘יˆח˜ טען ˘‰ב‡רו˙ ‰ם ˘לו, ע„ ˘בסוף 

‰סכימו לז‰ ‚ם פל˘˙ים].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 164 ו‡ילך)

בין בשמת בת אילון 
לבשמת בת ישמעאל

ע˘ו ל˜ח ‡˙ נ˘יו ‚ו', ‡˙ ע„‰ ‚ו' ו‡˙ 
‡‰ליבמ‰ ‚ו' ו‡˙ ב˘מ˙ ב˙ י˘מע‡ל
ב˘מ˙ ב˙ י˘מע‡ל – ול‰לן ˜ור‡ ל‰ מחל˙ כו' לכך נ˜ר‡˙ 
'מחל˙' ˘נמחלו עוונו˙י'
(לו, ב-‚. ר˘"י)

ע„‰  ˘נ˜ר‡‰  לז‰  ˘‰טעם  ר˘"י  פיר˘  לעיל 
˘‰י˙‰  ˘ם  "על  ‰ו‡  ˙ול„ו˙  בפ'  ב˘מ˙  ב˘ם 
ל‡  מ„וע  בי‡ור  ו‡"כ ˆריך  לע"ז".  ב˘מים  מ˜טר˙ 
י˘מע‡ל",  ב˙  ל"ב˘מ˙  בנו‚ע  ‚ם  ר˘"י  כן  פיר˘ 
ובמ˜ום  לע"ז,  ב˘מים  מל˘ון  ‰ו‡  ז‰  ˘ם  ˘‚ם 
טעם  למˆו‡  ו‰וˆרך  "ב˘מ˙"  ˘˘מ‰  פיר˘  ז‰ 

ל˜רי‡˙‰ ב˘ם "מחל˙" בפ' ˙ול„ו˙?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

בפ' ˙ול„ו˙ נזכרו˙ נ˘י ע˘ו ב˙ור חל˜ מ˙י‡ור 
נ˘י  נזכרו˙  בפר˘˙נו  ו‡ילו  ומ‡ורעו˙יו,  ע˘ו  חיי 
 .  . ע„‰  "ו˙ל„  ל˙ול„ו˙יו:  ‰˜„מ‰  ב˙ור  ר˜  ע˘ו 

וב˘מ˙ יל„‰ . . ו‡‰ליבמ‰ יל„‰".

ב˘מ˙  (ובכללן  ‰נ˘ים  ˘בכל  יובן  ומע˙‰ 
˘˘מו˙י‰ן  לפר˘  ר˘"י  ‰וכרח  י˘מע‡ל)  ב˙ 
ו‡ילו  ‰‡מי˙יים,  ˘מו˙י‰ן  ‰ם  בפר˘˙נו  ˘נזכרו 
לפעולו˙י‰ן,  כינויים  ‰ם  ˙ול„ו˙  ˘בפ'  ˘מו˙י‰ן 
בלב„  כ‰˜„מ‰  ‰י‡  ‰זכר˙ן  כל  בפר˘˙נו,  ˘‰רי, 
כ‡ן  „וו˜‡  ˘יוזכרו  לומר  ו˜˘‰  ‡‚ב ,  וכב„רך 
˘נזכרו  פ˘וט  פעולו˙י‰ן, ‡ל‡  על  ב˘מו˙ ‰מורים 
ב˘מו˙י‰ן ‰‡מי˙יים. מ˘‡"כ בפ' ˙ול„ו˙, ˘נזכרו 
לפר˘  ‡פ˘ר  ˘ם  ע˘ו,  ו‰נ‰‚˙  חיי  מ˙י‡ור  כחל˜ 
‡˙ ˘מו˙י‰ן כ˘מו˙ ‰ב‡ים ל˙‡ר ‡˙ ענינן ˘ל נ˘י 

ע˘ו, כחל˜ מ˙י‡ור ני˘ו‡י ע˘ו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 163 ו‡ילך)

בת בארי או בת 
ענה בת צבעון?

ע˘ו ל˜ח ‡˙ נ˘יו מבנו˙ כנען, ‡˙ ע„‰ 
ב˙ ‡ילון ‰ח˙י ו‡˙ ‡‰ליבמ‰ ב˙ ענ‰ ב˙ 
ˆבעון ‰חוי

ע„‰ ב˙ ‡ילון – ‰י‡ ב˘מ˙ ב˙ ‡ילון, ונ˜ר‡˙ ב˘מ˙ 
על ˘ם ˘‰י˙‰ מ˜טר˙ ב˘מים לע"ז. ‡‰ליבמ‰ – ‰י‡ 
י‰ו„י˙, ו‰ו‡ כינ‰ ˘מ‰ י‰ו„י˙ לומר ˘‰י‡ כופר˙ בע"ז, 
כ„י ל‰טעו˙ ‡˙ ‡ביו. ב˙ ענ‰ ב˙ ˆבעון – ‰ו„יעך ‰כ˙וב 
˘כולן בני ממזרו˙ ‰יו
(לו, ב. ר˘"י)

 ˙‡ מפר˘  ˘ר˘"י  „כיון  (כ‡ן),  ‰רמב"ן   ‰˘˜‰
˘בפ'  לכ‡ן,  ˙ול„ו˙  מפ'  ‰˘מו˙  ל˘ינוי  ‰טעם 
ע„‰  וכ‡ן  וי‰ו„י˙  ב˘מ˙  ‰נ˘ים  נ˜ר‡ו  ˙ול„ו˙ 
ו‡‰ליבמ‰, מ„וע ל‡ פיר˘ ‚ם ‡˙ ‰˘ינוי ב˘מו ˘ל 
‡בי ‡‰ליבמ‰, „כ‡ן נ˜ר‡ "ענ‰ ב˙ ˆבעון ‰חוי" – 

ו‡ילו בפ' ˙ול„ו˙ נ˜ר‡ "ב‡רי ‰ח˙י"?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

‡‰ליבמ‰  ˘נ˜ר‡‰  „ז‰  מב‡ר  ˘ר˘"י  ל‡חר 
‡ו˙‰  כינ‰  כך  כי  ‰ו‡  ˙ול„ו˙  בפ'  "י‰ו„י˙"  ב˘ם 
"˘‰י‡  ˘יח˘וב  ‡ביו",   ˙‡ ל‰טעו˙  "כ„י  ע˘ו 
˘כ˘ם  מובן  מע˙‰  ‰רי  זר‰",  בעבו„‰  כופר˙ 
˘˘ינ‰ ‡˙ ˘מ‰ "ל‰טעו˙ ‡˙ ‡ביו", כך ‰י' מוכרח 

ל˘נו˙ ‡˙ ˘ם ‡בי'.

ול‰ר‡ו˙  ל‰טעו˙ ‡˙ ‡ביו  ע˘ו  רˆ‰  כ‡˘ר  כי, 
˘יספר  י˙כן  ל‡  ‰רי   – "י‰ו„י˙"   ‰˘‡ ˘נ˘‡  לו 
י‚ל‰  בז‰  ˘‰רי  ענ‰",  ב˙  ˆבעון  "ב˙  ˘‰י‡ 
מובן  ו‡"כ  כ‡ן)!  ר˘"י  ˘מפר˘  (כפי  ‰י˙‰  ˘ממזר˙ 

˘לכן ˘ינ‰ ע˘ו ו‡מר ˘‰י‡ "ב˙ ב‡רי". 

מ˜ומ‰,  ‚ם ‡˙  ˘ינ‰  יו˙ר  י˙˜בל  ˘‰˘˜ר  וכ„י 
וכמו  ‡ח˙,  מ‡ומ‰  יח„  נ˘ים  ˘˙י  ˘ל˜ח  וסיפר 
כך ‰‡˘‰  ‰ח˙י"  "ב˙ ‡ילון  ˘‰י˙‰ ‰‡˘‰ ‰˘ני' 
˘ב‡מ˙  ‡ף  מ‰"ח˙י"  ˘מוˆ‡‰  ‡מר  ‰ר‡˘ונ‰ 
 "ıי˙‰ מ‰"חוי". ובפרט ˘בנו˙ ח˙ ‰ן "בנו˙ ‰‡ר‰
(˙ול„ו˙ כז, מו), ומ˙˜בל על ‰„ע˙ ˘‡„ם לו˜ח ‡˘‰ 

מבנו˙ ‡רˆו. 

"ב‡רי"  ב˘ם  ע˘ו  ˘בחר  ˘‰טעם  לומר  [וי˘  
נ˘‡  ˘בו  בזמן  יˆח˜  ˘ל  ‰˙עס˜ו˙ו  כי  ‰ו‡  „ו˜‡ 



ט

לשלוח את ה"מלאכים" שבנפש
המלאכים שבאדם / עניין גשמי חדש – "ארצה שעיר שדה אדום" / "קדש עצמך 

במותר לך" / לא ליפול בתכסיסי היצר

על ‰"מל‡כים" ˘˘לח יע˜ב ‡ל ע˘ו ‡חיו, "וי˘לח יע˜ב מל‡כים ‡ל ע˘יו ‡חיו" 
כי ‡ם "מל‡כים  ˘לוחים,  ˘ל  במובן  מל‡כים  ˘ל‡ ‰יו ‡ל‰  ר˘"י  פיר˘  פר˘˙נו),  (רי˘ 

ממ˘" – מל‡כי מעל‰.

ו‰נ‰, ‡ו„ו˙ ‰סיפורים ˘ב˙ור‰ מוˆ‡ים ‡נו ˘ל‡ סיפר‰ ˙ור‰ ‡˙ כל מע˘י ‰‡בו˙ 
ו˙ול„ו˙ בני י˘ר‡ל, ו‚ם ‡ו˙ם סיפורים ‰מופיעים ב˙ור‰ ‡ינם מסופרים ב˘למו˙ם על 
כל פרטי‰ם, ו‡ו˙ ‰ו‡ כי ‡ין כוונ˙ ‰˙ור‰ ר˜ לספר ול‰ו„יע ‡˙ ‰מע˘ים ˘‰יו, ‡ל‡ 
כולם  ‰˙ור‰  סיפורי  ו‚ם  ב˙ור‰.  ‰מסופר  ופרט  פרט  בכל  מיוח„˙  כוונ‰  ˘י˘  בוו„‡י 
י˘ ב‰ם, נוסף על ‰מ˘מעו˙ ‰פ˘וט‰, ‚ם ‰ור‡ו˙ בעבו„˙ו ‰רוחני˙ ˘ל ‰‡„ם. וכ˘ם 
˘‰˙ור‰ ‰י‡ נˆחי˙, כך סיפורי'-‰ור‡ו˙י' נˆחיים ‰מ‰ בכל „ור ובכל מˆב (ור‡‰ ל˜וטי 

˘יחו˙ ח"‰ עמ' 332).

ועל פי יסו„ ז‰, י˘ ל˙מו‰ מ‰ ר‡˙‰ ˙ור‰ לספר על מל‡כים ˘˘לח יע˜ב ‡ל ע˘ו, 
˘‰יו מל‡כי מעל‰ ממ˘, ו‡יזו ‰ור‡‰ יכול י‰ו„י ללמו„ ממע˘‰ ז‰, ו‰ל‡ ‡ין מל‡כים 

מˆויים ומזומנים לפני כל י‰ו„י וי‰ו„י, ˘יכול ‰ו‡ ל‰˘˙מ˘ ב‰ם ול˘לחם?

י„י  על  ‰מל‡כים  ˘ילוח  מסיפור  ללמו„  ל‡„ם  לו  ˘י˘  נפל‡‰  ‰ור‡‰  לב‡ר  וי˘ 
 ıיע˜ב, ‡˘ר כל י‰ו„י, י‰י' מי ˘י‰י' עליו ל˘לוח "מל‡כים" לפניו, טרם יבו‡ ‡ל "‡ר

˘עיר ˘„‰ ‡„ום", וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

עניין ‚˘מי ח„˘ – "‡רˆ‰ ˘עיר ˘„‰ ‡„ום"
כ‡˘ר חי ‰‡„ם בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי וחומרי, ‰נ‰ חל˜ עי˜רי בעבו„˙ו ‰ו‡ ל‰˙עס˜ 
עם ענייני ‰עולם ‰‚˘מיים וחומריים, ליז‰ר ˘ל‡ ל‰י‚רר ‡חר ‰חומריו˙ וענייני ‡יסור, 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

˘י‰י' מובן ‚ם ל˘כל ‡נו˘י
"„רך  ‡מנם  ‰י‡  ‰˘ני'  ‰˘יט‰  ו‡ילו 

‡רוכ‰",

- ˘‰רי כל ‡ח„ ˆריך בעˆמו ל‰˙יי‚ע 
‚ם)  ‡ל‡  „˙ור‰,  נ‚ל‰  ר˜  (ל‡  וללמו„ 
ל‰יו˙  ˆריך  ו‰לימו„  ‰˙ור‰,  פנימיו˙ 
ב‡ופן ˘י‰י' מובן ל‡ ר˜ לנפ˘ ‰‡ל˜י˙, 
ו‰סברים  במ˘לים  ז‡˙  ל‰סביר  ‡ל‡ 

˘י‰יו מובנים ‚ם ל˘כל ‰‡נו˘י,

‰מבי‡  לימו„  ל‰יו˙  ˆריך  וכמו"כ 
מ‡מרים  ללמו„  ר˜  ל‡  מע˘‰:  לי„י 
˘כ‡˘ר  כך,  "בכן",  לל‡  בלב„,  ˘כליים 
("חסי„  ‰חסי„  ברח  ‡זי  פועל  לי„י  ב‡ 
ב˘ע˙  ל„בר;  מי  עם  ו‡ין   ...(" ̃ ‡וט˘ָ‡
‡בל  „בי˜ו˙,  ˘ל  ב˙נוע‰  עמ„  ‰˙פל‰ 
ב˘ליחו˙, ‡זי  ל˘לוח ‡ו˙ו  רוˆים  כ‡˘ר 
וטוען  וערמומיו˙  ב˙חבולו˙  מ˙חמ˜ 
בעל- ˘‡ינו  מ‡חר  ל„בר,  מי  עם  ˘‡ין 

‰בעלו˙  ˙ח˙  ‰ו‡  ‡ל‡  עˆמו,  על  ‰בי˙ 
וחל˜ו  ו‰‚וף  ‰ב‰מי˙  נפ˘  ‰יˆר,  ˘ל 
י‰י'  ˘‰לימו„  בעולם – ‡ל‡ ‰כוונ‰ ‰י‡ 
˘מענין  ‰יינו,  בפועל,  "בכן"  ˘ל  ב‡ופן 

‰‰˘כל‰ יומ˘ך בעבו„‰,

וכפי ˘מב‡ר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר בכמ‰ 
̇  ˘"‡ין חכם כבעל ‰נסיון ", כלומר,  ˘יחו
מ˙י יו„עים ˘‰˘כל‰ ‰י‡ ‰˘כל‰ ‰ר‡וי' 
נסיון,  לי„י  ב‡  ‰„בר  כ‡˘ר   – ל˘מ‰ 
˘ל  ˘ליחו˙ו   ˙‡ ממל‡  ו‡ז  ל"בכן", 

‰˜ב"‰...

‰˘ליחו˙   ˙‡ ˘מ˜יים  רו‡ים  וכ‡˘ר 
בלב„  זו  ל‡  ‰רי  ממ˘,  בפועל  במע˘‰ 
‡ל‡  ע"„  ב˘לימו˙,  ‰ו‡  ‰מע˘‰  ˘כח 
 ‰˜„ˆ‰ למעל˙  בנו‚ע  בחסי„ו˙  ‰מבו‡ר 

מ‡˘ר  יו˙ר   ‰˘˜ ‡לו  בענינים  ו‰˘‚‰ 
‰‚˘מיים  חיים  בעניני  ו‰‰˘‚‰  ‰‰בנ‰ 

„חיי ‰‚וף -

‰רי ‰„רך ˘פוטר˙ ‡ו˙ו מלימו„ ז‰ – 
כיון ˘נע˘‰ ע"י ‰נ˘מ‰ כללי˙, ˘י˘ ל‰ 
כחו˙ נעלים וסייע˙‡ „˘מי‡ ב˙וספ˙ כח 
‡ו˙ו  מחי'  ו‰י‡  עוז,  ובי˙ר   ˙‡˘ ובי˙ר 
ע"י ‡מונ˙ו – ‰י‡ לכ‡ור‰ "„רך ˜ˆר‰".

˘‰˜יˆור ‰ו‡  מ˙ברר  כן  ל‡חרי  ‡בל, 
בנו‚ע  ‡בל  ‰מ˜ום,  ל˘טח  בנו‚ע  ר˜ 
ל‰כניס‰ לעיר ‰רי זו "„רך ‡רוכ‰" - כי:

ב‡מונ˙  ‰ˆ„י˜  עם  ‰‰˙˜˘רו˙ 
ו‰רי  ‰‡ל˜י˙,  לנפ˘  בנו‚ע  ‰י‡  ˆ„י˜ים 
˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ – ˘ל‡ זו בלב„ ˘נפ˘ 
נפ˘י ‰ˆל˙י",  ˙˙על‰, "‡ני ‡˙  ‰‡ל˜י˙ 
‡ל‡ לברר ול‰עלו˙ ‚ם ‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ˘ל 

‰‚וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙ וחל˜ו בעולם;

נפ˘  ע"י  עבו„˙ו  עוב„  ‡ינו  וכ‡˘ר 
(ל‡  ‰‚לויים  כחו˙י'  כל  עם  ‰‡ל˜י˙ 
‚ם  ˘יח„ור  וב‡ופן  ‰‡מונ‰),  בכח  ר˜ 
כח  ר˜  ל‡  כחו˙י',  וכל  ‰ב‰מי˙  בנפ˘ו 
כ‡˘ר  – ‰רי  כח ‰˘כל  ‚ם  ‰מע˘‰ ‡ל‡ 
‰בירורים  כל  עם  ל"עיר"  ל‰כנס  ˆריך 
ל‰כנס  יכול  ˘‡ינו  מ˙ברר  ו‰ניˆוˆו˙, 
מבורר,  בנפ˘ו ‡ינו  ז‰  ˘חל˜  כיון  לעיר, 
ז‰  וחל˜  מזוכך,  ‡ינו  בנפ˘ו  ז‰  חל˜ 
˜ור‰  מ‰  כלל  יו„ע  ו‡ינו  י˘ן...  בנפ˘ו 
עמו,  ‰˙עס˜  ל‡  ˘מעולם  כיון  ‡˙ו 
כיון  ‡רוכ‰",  "„רך  זו  ‰רי  ובמיל‡, 
לברר  כ„י  כמ"פ  ב‚ל‚ול  לבו‡  ˘ˆריך 
‰ב‰מי˙,  בנפ˘ו  וחל˜  כח  עו„  ולזכך 

ול‰עלו˙ עו„ ניˆוı מחל˜ו בעולם.



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ˙‡ ‰ˆ„י˜  מחי'  "ב‡מונ˙ו",  ˆ„י˜ים, 
ו‡ˆלם  ‡ו˙ם,  ופוטר  ‡ליו,  ‰מ˜ו˘רים 
עם  ‰˜˘ורים  ‰ענינים  ר˜  ל‰יו˙  ˆריכים 
˘ל  ˘˙למו„ו  ו‰יינו,  ˘ב„בר,  ‰מע˘‰ 

‰ˆ„י˜ מבי‡ ‡˙ ‰מע˘‰ ‚ם ‡ˆלם .

‰ענינים  ככל  ז‰,  ˘ענין  ‰י‡,  ‰‡מ˙ 
בנ‚ל‰  ‚ם  מ˘˙˜ף  ‰˙ור‰,  „פנימיו˙ 

„˙ור‰:

רבינו ‰ז˜ן מבי‡ ב‰לכו˙ ˙למו„ ˙ור‰  
(רסכ"ט)    ̃ ב‡‚‰" בי‡ור  ובי˙ר   („"‰ (פ"‡ 

ˆריך  מי˘ר‡ל  ‡„ם  ˘"כל  ‰‡ריז"ל   מ"˘ 
לבו‡ ב‚ל‚ולים רבים ע„ ˘י˜יים כל ˙רי"‚ 
מˆוו˙ ‰˙ור‰", כולל ‚ם ‰מˆוו˙ ‰˘ייכו˙ 
במלך  ‰˙לויו˙  מˆוו˙  "לב„  ולוי,  לכ‰ן 
כללו˙  ‰ו‡  כי  כולם   ˙‡ מוˆי‡  ˘‰ו‡ 
כולם" (ל‰יו˙ו נ˘מ‰ כללי˙ ˘ל כל ‰עם), 
˘לכן ‡ינו ˆריך לבו‡ ב‚ל‚ול נוסף ול‰יו˙ 
כל   ˙‡ מוˆי‡  ˘‰מלך  כיון  מלך,  בעˆמו 
מ‰עם  ו‡ח„  ‡ח„  כל  כ‡ילו  וח˘יב  ‰עם, 

˜יים מˆוו˙ ‡לו .

פנימיו˙  ללימו„  בנו‚ע  ‚ם  מובן  ומז‰ 
˘‰נ˘מ‰  ל˘יט‰  מ˜ום  ˘י˘   – ‰˙ור‰ 
 ˙‡ י"ח  מוˆי‡‰  לימו„‰  ע"י  ‰כללי˙ 
עמ‰  ‰˜˘ורו˙  ‰פרטיו˙  ‰נ˘מו˙  כל 

ב‡מונ˙ם, ע"י ‡מונ˙ ˆ„י˜ים.

לעסו˜  ˆריך  ‡ח„  ˘כל  ‰˘יט‰  ב) 
בעˆמו בלימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰...

זו ˜ˆר‰ ו‡רוכ‰ וזו 
‡רוכ‰ ו˜ˆר‰

‰חילו˜ בין ב' ‰˘יטו˙ ‰ו‡ – ˘‰˘יט‰ 
ו‰˘יט‰  ו‡רוכ‰",  ˜ˆר‰  "„רך  ‰י‡   '‡‰

‰ב' ‰י‡ "„רך ‡רוכ‰ ו˜ˆר‰":

ר'  "‡מר  ב):  נ‚,  (עירובין  ב‚מר‡   ‡י˙‡ 
מ‰לך  פעם ‡ח˙ ‰יי˙י  חנני' . .  בן  י‰ו˘ע 
ב„רך ור‡י˙י ˙ינו˜ יו˘ב על פר˘˙ „רכים, 
לי,  לעיר, ‡מר  נלך  ב‡יז‰ „רך  לו  ו‡מר˙י 
זו ˜ˆר‰ ו‡רוכ‰ וזו ‡רוכ‰ ו˜ˆר‰, ו‰לכ˙י 
ב˜ˆר‰ ו‡רוכ‰, כיון ˘‰‚ע˙י לעיר מˆ‡˙י 
חזר˙י  ופר„סים,  ‚נו˙  ‡ו˙‰  ˘מ˜יפין 
לי  ‡מר˙  ‰ל‡  בני,  לו,  ‡מר˙י  ל‡חורי, 

˜ˆר‰, ‡מר לי, ול‡ ‡מר˙י לך ‡רוכ‰".

כלומר: ‰„רך ‰"˜ˆר‰ ו‡רוכ‰" – ‰י‡ 
‰י‡  ‡בל  ‰מ˜ום,  ב˘טח  "˜ˆר‰"  ‡מנם 
„ברים  ב‡מˆע  ˘י˘נם  ב‚לל  "‡רוכ‰" 
ו‡ילו  לעיר;  ‰כניס‰  ומעכבים  ‰מונעים 
‡מנם  ‰י‡   – ו˜ˆר‰"  ‰"‡רוכ‰  ‰„רך 
„ור˘˙  ובמיל‡  ‰מ˜ום,  ב˘טח  "‡רוכ‰" 
‡ריכו˙ זמן יו˙ר, ‡בל ‰י‡ "˜ˆר‰" ב‚לל 

˘ב‰ ילך לבטח „רכו.

ובנו‚ע לעניננו – ‰˘יט‰ ‰‡' ‰י‡ "„רך 
˜ˆר‰ ו‡רוכ‰":

כיון ˘לימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰ ‰ו‡ לימו„ 
פנימיו˙  ("פַ‡רכַ‡ּפן")  "ל˙פוס"  ˘ˆריך 
נפ˘ו, ובמיל‡ ‰רי ז‰ לימו„ ‰„ור˘ י‚יע‰ 

ו‰˘˙„לו˙ ביו˙ר,

  ̇ ‰חסי„ו לימו„  ב˜ונטרס  וכמבו‡ר   -
לכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר (פי"‡ ו‡ילך) ˘"ב˙ור‰ 
‰נ‚לי˙ . . ‰נ‰ מˆי‡ו˙ ‚וף ‰‰לכ‰ . . ‡˘ר 
בסו‚י‡ ‰‰י‡,  וי˙פלפלו  י˙ווכחו  ‡ו„ו˙‰ 
מˆי‡ו˙ו,  ‚וף  בעˆם  לכל  ומו˘‚  י„וע 
מ‰ו˙  ‚וף  ‰רי  ‰חסי„ו˙  ב˙ור˙   .  . ‡בל 
רחו˜  ‰נלמ„ים)  ‰ענינים  (˘ל  מˆי‡ו˙ם 
˘"‚ם  ‡ל‡  עו„  ול‡  ‰˘כל",  מ˙פיס˙ 
בי‡ורי ‰סבר ‰מ˘לים ו‰„ו‚מ‡ו˙ ‰ם ‚"כ 
מ‰לך  עם  ענינים ‰˜˘ורים  כמו  רוחניים", 
˘‰בנ‰  וכיו"ב,  ‰נפ˘  ופנימיו˙  ‰נפ˘ 
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ולעמול לרומם ול˜„˘ ‡˙ ענייני ‰‚˘מיו˙ ˘י‰יו כלים ל‚ילוי ‡ורו י˙'.

ולכל ‡„ם י˘נם ‡˙ ‡ו˙ם עניינים ‚˘מיים ˘‰ו‡ כבר עסו˜ ב‰ם וכבר ‰˙יי‚ע ב‰ם, 
ו‰ו‡ ר‚יל לכוף יˆרו ˘ל‡ ל‰י‚רר ‡חרי‰ם, ו‰ו‡ מ˜„˘ם ומזככם. ועניינים ‡לו נח˘בים 

כ"‡רˆו" ˘ל ‰‡„ם, ˘‰ם מ˜ום עבו„˙ו ‰ר‚יל ו‰י„וע.

ע„  בו  נ˙עס˜  ˘ל‡  ח„˘  עניין ‚˘מי  עם  ל‰˙עס˜  לי‰ו„י  מˆיעים  לזמן  מזמן  ‡מנם, 
ח„˘ ‰˜˘ור  מינוי  ח„˘, ‡ו  פרנס‰  בעס˜  ˘ל ‰נ‡‰, ‡ו ‡פילו  חומרי  בעניין  ע˙‰, ‡ם 
‰„בר  ‰רי  וחומריו˙,  ‚˘מיו˙  עם  ח„˘‰  ‰˙עס˜ו˙  על  מ„ובר  וכ‡˘ר  וכיוˆ‡.  בכבו„ 
ל‰יכ˘ל  ˘‡פ˘ר  בעולם  ועניין  למ˜ום   – ˘„‰ ‡„ום"  ˘עיר  כ‰ליכ‰ ‡ל "‡רˆ‰  נח˘ב 
מ"ב  ˘ער  חיים   ıע) בו"  ˘ולטים  ו‰ר˘עים  ורעים  עולם ‰ז‰ ˜˘ים  מע˘י  "כל  ˘‰ל‡  בו, 

פ"„. ˙ני‡ סוף פ"ו).

י„י "וי˘לח  על  ˘„‰ ‡„ום", ‰י‡  ˘עיר  ל"‡רˆ‰  לילך  לבחור ‡ם  כיˆ„  לי„ע  ו‰„רך 
מל‡כים" ˙חיל‰, ˘‡זי יו„ע ‰ו‡ ‡ם עליו ל‰י˘‡ר ב‡רˆו, ‡ו ל‰˙˜„ם ולילך ‡ל ‡ו˙ו 

עניין ח„˘ ב‚˘מיו˙, ˘‰י‡ עבו„‰ ח„˘‰ ברוחניו˙, וכפי ˘י˙ב‡ר.

"˜„˘ עˆמך במו˙ר לך"
‰טבעיים  ‰כוחו˙  ˘‚ם  פ"י),  ח"ב  נבוכים  (מור‰  ‰רמב"ם  כ˙ב  ‰מל‡כים  עניין  במ‰ו˙ 
‰‡„ם  ˘ל  נפ˘ו  כוחו˙  ‚ם  ‰רי  כן  ו‡ם  "מל‡כים",  ב˘ם  לפעמים  נ˜ר‡ים  ˘בעולם 

ר‡ויים ל˜ר‡ם ב˘ם "מל‡כים".

ו‰נ‰, ‰‡„ם ‰ו‡ ˘ליט "ל˘לוח" ‡˙ "מל‡כיו", ‰ם כוחו˙ נפ˘ו, ל‡ו˙ו מ˜ום ˘יבחר 
בו. ‰‡„ם יכול ל˘לוט בכוחו˙יו ול‰˙בונן בענייני ˜„ו˘‰, ול‰ולי„ מן ‰‰˙בוננו˙ ר‚˘ 
‡ין  ולכ‡ור‰  י),  פל"„,  רב‰  (בר‡˘י˙  ליבם"  בר˘ו˙  ˘"‰ם  ‰ר˘עים  ו‚ם  בלבו.  ‰מ˙‡ים 
ול˘לוט  ב˙˘וב‰  ל˘וב  יכולים ‰ם  מ˜ום ‰רי  מכל  נפ˘ם,  כוחו˙  על  ˘ליט‰  כבר  ל‰ם 

מח„˘ על מוחם ולבם (ר‡‰ ˙ני‡ פי"ז).

וכ‡˘ר יוˆ‡ ‰‡„ם מ"‡רˆו" ‡ל "‡רˆ‰ ˘עיר ˘„‰ ‡„ום" ‰נ‰ "מל‡כיו" ˘ל ‰‡„ם, 
ולברר  ח„˘,  ‚˘מי  עניין  ‡ו˙ו   ˙‡ ולבחון  לילך  ˆריכים  ומ„ו˙יו,  ˘כלו  כוחו˙  ˘‰ם 

‰יטב ‰‡ם ‡כן יˆליח ‰‡„ם לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙ כר‡וי וכ„רו˘ ב‡ו˙ו מ˜ום ח„˘.

˘‰ל‡ ‚ם ‡ם מ„ובר בעניין ˘‰ו‡ מו˙ר ו‡ין בו ˘מı ‡יסור, ‰רי ‰‡„ם מˆוו‰ ל˜„˘ 
עˆמו ול‰יב„ל ממנו, וכפי ˘כ˙ב ב˙ני‡ (פ"ל) ˘‰חיוב "ל˜„˘ עˆמו במו˙ר לו" – "‰ו‡ 
מ„‡וריי˙‡, כמו ˘כ˙וב ˜„ו˘ים ˙‰יו ו‚ו' ו‰˙˜„˘˙ם ו‚ו'". ו‰„רך ‰יחי„‰ ˘ב‰ י‰י' 
מו˙ר לו ל‚˘˙ ‡ל ‡ו˙ו עניין ‚˘מי, ‰י‡ ב‡ם י˘˙מ˘ בו ל˘ם ˘מים בלב„, ˘‡זי ‰רי 

‡ין ז‰ ל‰נ‡˙ו כי ‡ם חל˜ מעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.

וכ‡˘ר עומ„ ‰‡„ם בפני „בר ‚˘מי ח„˘ ˘ע„יין ל‡ עס˜ בו ˜ו„ם, ‰רי מוכרח ‰ו‡ 
לברר ˙חיל‰ ‰יטב על י„י ‰"מל‡כים", ‰‡ם יוכל בנ˜ל לעסו˜ בו ל˘ם ˘מים ול‰עלו˙ו 
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י˙ברר  ו‡ם  רבים.  ב˜˘יים  ‡ˆלו  כרוך  ‰„בר  יˆרו  וטבע  טבעו  לפי  ˘מ‡  ‡ו  ל˜„ו˘‰, 

˘‡כן ˜יימ˙ סכנ‰ ˘עלול ‰ו‡ ל‰˙עס˜ ב„בר ‰‚˘מי ל‰נ‡˙ו בלב„, ‰רי ‡סור לו לילך 

ל˘ם ועליו ל˜„˘ עˆמו ול‰יב„ל מ‡ו˙ו „בר ‚˘מי, למרו˙ ˘‰ו‡ „בר ‰י˙ר.

וז‰ו עניין "וי˘לח . . מל‡כים – מל‡כים ממ˘", ˘לפני ‚ ˘˙ ‰‡„ם ‡ל "‡רˆ‰ ˘עיר 

˘כלו  מל‡כיו, ‰ם  ל˘לוח ‡˙  ˙חיל‰  מחויב  ח„˘, ‰רי  ‚˘מי  עניין  – ‡ל  ˘„‰ ‡„ום" 

‡ו  ‰בור‡,  מעבו„˙  חל˜  ˙‰י'  ל˘ם  ‰ליכ˙ו  ‡כן  ‡ם  ‰יטב  ולב„ו˜  לברר  ומי„ו˙יו, 

˘˜יימ˙ סכנ‰ מוח˘י˙ ˘י˘˜ע בחומריו˙ ‰עולם וייפול ממ„ר‚˙ו.

ל‡ ליפול ב˙כסיסי ‰יˆר
‰ו‡  יכול  ‚˘מי  עניין  לו  נז„מן  ‡ם  ‡˘ר  ל‡מר  ‡ו˙ו  מסי˙  יˆרו  ‡˘ר  מי  י˘  ו‰נ‰, 

ל‚˘˙ ‡ליו בלי ח˜יר‰ וב„י˜‰ מ˜ו„ם, וטעמו ונימו˜ו עמו:

‰נ‰  י˙"˘,  ‰בור‡  מי„  מכוונ˙  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  ‰ו‡  בעולם  ו„בר  „בר  וכל  מ‡חר 

‰ו‡  ‡ו˙  ‰רי  וכיוˆ‡,  מסוים  מינוי  ‡ו  פלוני  עס˜  לו  ˘יˆיעו  מ˘מים  סיבבו  כ‡˘ר 

˘‡ם  ולבררם,  ל‰עלו˙ם  ועליו  לנ˘מ˙ו,  ניˆוˆי ˜„ו˘‰ ‰˘ייכים  מונחים  עניין  ˘ב‡ו˙ו 

ל‡ כן, מ„וע זימן ‰˘י"˙ ב‰˘‚ח˙ו ‰ˆע‰ זו לפ˙חו? וממיל‡ עליו ל‰סכים ל‰ˆע‰ זו 

בל‡ ח˜יר‰ ‰‡מור‰ ˙חיל‰.

חטוף  כבי ‰ילול‡ „מי‡,  עלמ‡  נ„, ‡) "‰‡י  (ערובין  חז"ל  ˘‡מרו  במ‰  ומס˙ייע ‰ו‡ 

˙ור‰  ˘ל  ו"˘˙י'"  חז"ל ‡ו„ו˙ "‡כיל‰"  ˘ל‡ „יברו  לו  ומ˘מע  ו‡˘˙י",  חטוף  ו‡כול 

„בר  ל‡כול  לו ‰בור‡ ‡פ˘רו˙  זימן  ˘‡ם  ‚˘מיו˙,  ו˘˙י'  ומˆוו˙, ‡ל‡ ‡ו„ו˙ ‡כיל‰ 

כנר‡‰  כי  "לחטפו",  ˘עליו  ‰ו‡  ‡ו˙  ‰רי  ‚˘מי  בעניין  ול‰˙עס˜  לי‰נו˙  ‡ו  מסוים 

˘˘וכנים בו ניˆוˆו˙ ‰˘ייכים לנ˘מ˙ו, ועל כן סיבב ‰בור‡ ˘יפ‚ו˘ ב‡ו˙ו „בר ‚˘מי.

ו‰‡מ˙ ‰י‡, ‡˘ר ‡ין טעם בסבר‰ זו, כי ‡מנם עניין ‚˘מי ז‰ ‰‚יע לפ˙חו ב‰˘‚ח‰ 

ו‰ו‡  זו,  ‰˙עס˜ו˙   ˙‡ ל‡„ם  ˘יˆיעו  ל‰יפך:  ‰י‡  ‰בור‡  כוונ˙  ˘מ‡  ‡ך  ‰עליונ‰, 

יסרב ל‰ וי˜יים מˆוו˙ "˜„ו˘ים ˙‰יו", ˘י˜„˘ עˆמו ויפרי˘ נפ˘ו מ‡ו˙ו עניין ˘יכול 

˙חיל‰, ‡ין  ˘ילוח ‰"מל‡כים" ‰‡מורים  בל‡  כן  ועל  בחומריו˙.  ול‰˘˜יעו  ל‰‚˘ימו 

לו ל‚˘˙ ‡ל ‡ו˙ו עניין ‚˘מי.

 ,(‡ פע"ו,  רב‰  (בר‡˘י˙  ˘ב‡בו˙"  "בחור  יע˜ב,  ˘‡ם  בנפ˘ו,  לי„ע  ‰‡„ם  ˆריך  עו„ 

˘ולח מל‡כים ‡ל "‡רˆ‰ ˘עיר ˘„‰ ‡„ום", בכ„י לבחון ‰‡ם ‡רˆו ˘ל ע˘ו מ˙‡ימ‰ 

לעבו„˙ו ‰רוחני˙, בוו„‡י ‡˘ר כל מי ˘ל‡ ‰‚יע למ„ר‚‰ זו, מחויב ל˘˜ול ‰יטב ‰„˜ 

לנˆלו  ויוכל  לכוחו˙יו  מ˙‡ים  לו  ח„˘ ‰מוˆע  עניין  ומי„ו˙יו ‰‡ם ‡ו˙ו  ˘כלו  במ‡זני 

יוכל  ˘י˘לח "מל‡כים"  ל‡חר  ור˜  לחומריו˙.  ח"ו  ול‚ררו  למ˘כו  ˘יכול  ל˜„ו˘‰, ‡ו 

ל‰מ˘יך „רכו כ‡˘ר יורו לו ‡ו˙ם מל‡כי נפ˘ו ‡˙ ‰נכון לו בעבו„˙ו י˙'.

כו

נ"ע]   ı"מו‰ריי] ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜ 
ילמ„ו  יום  ˘כל  ‰˙ני‡  ספר   ˙‡ חיל˜ 

כסלו  ˘בי"ט  ‰ו‡  ו‰ס„ר  ‡ח„,  ˘יעור 

מנ˙  על  ספר  ‰˙ני‡,  ללמו„ ‡˙  מ˙חילים 

לסיימו בי"ט כסלו ל˘נ‰ ‰ב‡‰.

מו"ח  כ"˜  ˘‡מר  כפי   – בז‰  ו‰ס„ר 

‡„מו"ר ˘ב˘יעור ‰ר‡˘ון י‰יו נכללים ‚ם 

ע„  ‰˘ער",  "„ף  ˘ל  ‰ר‡˘ונו˙  ‰˘ורו˙ 

בעז‰"י",  ו˜ˆר‰  ‡רוכ‰  "ב„רך  ‰˙יבו˙ 

כיון ˘‚ם ז‰ ל˘ונו ˘ל רבינו ‰ז˜ן .

ו‰נ‰, ‰ס‚נון „ספר ‰˙ני‡ ‡ינו כ‰ס‚נון 

˘מורכב  ‰‰ם  בימים  ספרים  בכמ‰ 

ביו˙ר,  פ˘וט  ס‚נון  ‡ל‡  כו',  ממליˆו˙ 

ומובן לכל – לכל-‰פחו˙ בפירו˘ו ‰פ˘וט. 

"לב‡ר  ‰˘ער"  ב"„ף  ˘מ"˘  מובן,  ומז‰ 
‡רוכ‰  ב„רך  מ‡„  ˜רוב  ‰ו‡  ‡יך  ‰יטב 
ו˜ˆר‰ ", ‡ינו ענין ˘ל מליˆ‰, ‡ל‡ בענין 

ז‰ מ˙בט‡ ˙וכנו ˘ל ‰ספר...

˘˙י ˘יטו˙
ובי‡ור ‰ענין בכללו˙ וב˜יˆור:

ו‰רב  ‰בע˘"ט  ˙למי„י  ˘‡ˆל  י„וע 
בכללו˙  ונחל˜ו  ˘יטו˙,  כמ‰  ‰יו  ‰מ‚י„ 

ל˘ני סו‚ים :

 ," ' ַחי∆ י¿ ב‡מונ˙ו  ˘"ˆ„י˜  ‰˘יט‰   (‡
˘‰עס˜  ‰יינו,   ,' ַחי∆ י¿ ‡ל‡  י'  ח¿ ƒי ˙˜רי  ‡ל 
ו‰לימו„ בפנימיו˙ ‰˙ור‰ נע˘‰ ע"י ˆ„י˜ 
ב‡מונ˙  ‡ליו  ‰‰˙˜˘רו˙  וע"י  ‰„ור, 

"'קרוב אליך"  
בדרך ארוכה וקצרה

אין לחשוב שלימוד פנימיות התורה בהבנה הוא ליחידי סגולה בלבד, אלא צריכים 
לדעת שענין זה "מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד", וכיון ש"התורה היא 

נצחית", הרי זה נאמר על כל הדורות ועל כל המקומות ולכל אחד מישראל  

לקט מתוך דברות קודש* 
בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

* ל

˘יחו˙ ˜ו„˘˘יחו˙ ˜ו„˘

*) „ברים ‡לו ל‡ ‰ו‚‰ו על י„י רבינו, וב‡ו כ‡ן כמעט לל‡ עריכ‰, ב‡ופן ˘נ‡מרו, מלב„ ˘ינויים ˜לים 
ל‰˜ל על ‰˜ור‡
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פני ‰מלך  ˘מ˜ביל ‡˙  ע„  מח„ר  לפנים  לח„ר  ˘ל ‰מלך,  מלכו˙ו  ל‰יכל  ‡בל ‰ב‡ 
בכבו„ו ובעˆמו, ‰ל‡ חוב‰ עליו ל‰˙עטר בכל מיני עיטור ו˜י˘וט ולעמו„ לפני ‰מלך 
ב‡ופן ‰מרומם ונעל‰ ביו˙ר. ובמˆב ז‰ ‡ין ‡„ם יכול לומר ˘‰ו‡ מוו˙ר על ‰מר‚ליו˙ 
ו‡ינו מוכרח ב‰ן, ‡ל‡ ‰ן חוב‰ ממ˘, וע„ ‡˘ר מי ˘יחסיר ‡˙ ‰מר‚ליו˙ יח˘ב ‰„בר 

כזלזול ופ‚יע‰ במלך.

ועל ז‰ ‰„רך ‰ו‡ בלימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰ – "„ע ‡˙ ‡לו˜י ‡ביך": ב„ורו˙ ‰˜ו„מים, 
כ„בעי,   – ומע˘יו23  „יבורו  מח˘ב˙ו  ‰ם   – "לבו˘יו"  ˘י‰יו  עˆמ‰,   '‰ בעבו„˙  „י  ‰י' 
ו‡ין פסול בכך ‡ם ל‡ עס˜ בי„יע˙ ‰בור‡ י˙"˘ ב˘ופי, מ‡חר ו‰„בר ‰ו‡ כ"˜י˘וט" 

ו"˙כ˘יט" בלב„, ו‡ינו נחוı לחיי נפ˘.

בימינו,  במ‰ר‰  ˙בו‡  ‡˘ר  ‰˘לימ‰  ל‚‡ול‰  מ˙כוננים  בו  ‡˘ר  ז‰  ב„ורנו  ‡מנם 
ל‰˜ביל ‡˙  עומ„ים  ˘‰ל‡  ל"מר‚ליו˙",  מוכרחים  כ˙לנו" – ‰רי  עומ„ ‡חר  ז‰  ו"‰נ‰ 

פני מלך מלכי ‰מלכים ב‚‡ול˙ עולם, ו‰יעל‰ על ‰„ע˙ לבו‡ ל˘ם בל‡ "מר‚ליו˙"?

‰ז‰  ובזמן  לכל‰,  י˘ר‡ל  וכנס˙  לח˙ן  נמ˘ל  ˘‰˜ב"‰  במ„ר˘24,  ˘‡מרו  וכפי 
מ‰  ‰ו‡  ‰ני˘ו‡ין  ועניין  ני˘ו‡ין".  י‰יו  ‰מ˘יח  "לימו˙  לבו‡  ולע˙י„  ‰יו",  "‡ירוסין 
ו‰˜ב"‰  י˘ר‡ל  י˙‡ח„ו  עלינו,  י˙'  מלכו˙ו  כבו„  וי‚ל‰  ˆ„˜נו  מ˘יח  יבו‡  ˘כ‡˘ר 

בייחו„ ‚מור, "י˘ר‡ל ומלכ‡ בלחו„ו‰י"25.

וכ˘ם ˘כל‰ כפ˘וט‰ ‰רי ‰י‡ מ˙˜˘ט˙ ל˜ר‡˙ בו‡‰ לחופ‰, כך י˘ר‡ל בבו‡ם ‡ל 
ול‰˙עטר  ל‰˙˜˘ט  עלי‰ם  ˘ומ‰  ע˙ ‰"ני˘ו‡ין",  בבו‡  ו‰˘לימ‰,  ‰‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ 

ב"מר‚ליו˙" – ‰ו‡ לימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰ ב˘ופי.

ועס˜ ‰חסי„ו˙ ‚ופ‡ ˘‰ו‡ ‰כנ‰ לבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו, ‰רי ‰ו‡ מזרז וממ‰ר ‡˙ ע˙ 
‰"ני˘ו‡ין" ב‚‡ול˙ עולם, ‡˘ר ‡ז י˙˜יים ‰ייעו„ "מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים לים 

מכסים".

23) ˙ני‡ רי˘ פ"„.

24) ˘מו˙ רב‰ סוף פט"ו.

25) ר‡‰ ז‰ר ח"‡ ס„, ‡-ב. רח, ב. ח"‚ לב, ‡. ˜„, ב.

פניניםפנינים

כ˘מ˙עס˜  ˘‚ם  לפעול  ‰י‰ו„י  בכוח  י˘  ‰נ˘מ‰ 
 – ‰עולם  ו„רכי  במו˘‚י  ו"יור„"  ‰‚˘מיו˙  בזיכוך 
ל‡  ומלכ˙חיל‰  ‰רוחניים,  בענייניו  "˘לם"  יי˘‡ר 
ני˙נו  ‚ופו˙ינו  "ר˜  רבו˙ינו  כ„ברי  כי,  חסרון.  י‰י' 
ס‰"מ  (ר‡‰  ל‚לו˙"  נמסרו  ל‡  נ˘מו˙ינו  ב‚לו˙ ‡בל 
˘י‰י'  ˘ייך  ‰‚וף  בעניני  ר˜  ולכן  ˜ˆו),  עמ'  ˙רפ"ז 

וענייניו  י‰ו„י  ˘ל  בנ˘מ˙ו  ‡ך  זמני,  חסרון  ב‰ם 
ב‰ם  י‰י'  ˘ל‡  לפעול  ‰י‰ו„י  בכוח  י˘  ‰רוחניים 

חסרון מלכ˙חיל‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 168 ו‡ילך)

זכות ישראל במאה קשיטה?
וי˜ן ‡˙ חל˜˙ ‰˘„‰ ‚ו' במ‡‰ ˜˘יט‰
˜˘יט‰ – מע‰. ‡מר רבי ע˜יב‡ כ˘‰לכ˙י לכרכי
‰ים ‰יו ˜ורין למע‰ ˜˘יט‰
(ל‚, יט. ר˘"י)

˘מו  ר˘"י  מבי‡  מ„וע  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
ברוב  כ„רכו  ˘ל‡  ע˜יב‡"  "רבי  ‰פירו˘  בעל  ˘ל 

‰מ˜ומו˙ ˘‡ינו מבי‡ ˘ם בעל ‰מ‡מר?

וי˘ לומר בז‰ ע"„ ‰רמז:

סכום  ‰ו‡  "מע‰"  מ‡‰  ˘‰ו‡  ˜˘יט‰"  "מ‡‰ 
ע˘רים  י˘נם  ב˘˜ל  (˘‰רי  ˘˜לים  חמ˘‰  ˘ל 
מפרט  מ‰  ל˘ם  בי‡ור,  לכ‡ור‰ ˆריך  ו‡"כ  מעו˙), 
‰כ˙וב ˘יע˜ב ˜נ‰ ‡˙ ‰˘„‰ בחמ˘‰ ˘˜לים, ‰רי 
˜טן  סכום  ז‰  ˘‰רי  ‚„ול,  חי„ו˘  ז‰  ב˙˘לום  ‡ין 

ביו˙ר, ובפרט ביחס לעו˘רו ˘ל יע˜ב!

ועל כן מבי‡ ר˘"י ˘מו ˘ל רע"˜, ˘עליו ‡מרו 
ב),  ˜י,  (סנ‰„רין  י˘ר‡ל   ˙‡ לזכו˙  ר‚יל  ˘‰י'  חז"ל 
מ˘ום  בו  י˘  ‡ם  פעוט,  „בר  ‚ם  „בר,  בכל  וע"כ, 
‚ם  ‰ו‡  וכן  ולפרטו.  לˆיינו  י˘  י˘ר‡ל,  ˘ל  זכו˙ם 
ל‡  ˘יע˜ב  מבו‡ר  ˜˘יט‰"  "מ‡‰  בל˘ון  בנ„ו"„, 
ר‚ילים,  מטבעו˙  עם  ‰˘˜לים  חמ˘˙   ˙‡ ˘ילם 
מטבעו˙   - "˜˘יט‰"  ˘נ˜ר‡ו  במטבעו˙  ‡ל‡ 
במ˜ור  (ר‡‰  ו˙כ˘יטין  כ˜י˘וטים  ב‰ם  ˘מ˘˙מ˘ים 
˘‰‡ריך ל‰וכיח כן). וז‰ו "זכו˙ן ˘ל י˘ר‡ל", ˘ל‚ו„ל 

חביבו˙ ‰‡רı ‡ˆל יע˜ב ‡בינו ‰˘˙מ˘ במטבעו˙ 
 ıר‡ ˘ל  חביבו˙‰  ל‰ר‡ו˙  ז‰  ל˜ניין  מיוח„ו˙ 

‰˜ו„˘. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 177 ו‡ילך)

שלם בגוף בממון ובתורה
ויב‡ יע˜ב ˘לם עיר ˘כם

˘לם ב‚ופו – ˘נ˙רפ‡ מˆלע˙ו, ˘לם בממונו – ˘ל‡ חסר 
כלום מכל ‡ו˙ו „ורון, ˘לם ב˙ור˙ו – ˘ל‡ ˘כח ˙למו„ו 
בבי˙ לבן
(ל‚, יח. ˘ב˙ ל‚, סע"ב)

לבן  לבי˙  יע˜ב  ˘ירי„˙  מוב‡  חז"ל  ב„ר˘ו˙ 
י‚.  פס"ח,  (ב"ר  ל‚לו˙  י˘ר‡ל  בני  ירי„˙  על  רומז˙ 
זכ‰  ˘יע˜ב  כ˘ם  ‰רי  ומ˘כך,  ועו„),  פל"‰.  פר„ר"‡ 

מובטחים  י˘ר‡ל  בני  כן ‚ם  מ‚לו˙ו "˘לם",  לˆ‡˙ 
˘ל˘  לב‡ר  י˘  ועפ"ז  מן ‰‚לו˙.  "˘למים"  ˘יˆ‡ו 
˘‰ן  כפי  וב˙ור˙ו  בממונו  ב‚ופו,  ‰˘למויו˙, 
מן  כ˘יחזרו  בי˘ר‡ל  ‰"˘לימו˙"  על  מרמזו˙ 

‰‚לו˙:

בזמן  י˘ר‡ל  על  ב‡ים  ‰ייסורים   - ב‚ופו  ˘לם 
ב‡מונ˙ם.  יעמ„ו ‡י˙ן  לנסו˙ ‡ו˙ם ‡ם  כ„י  ‰‚לו˙ 
ומכיון ˘ניסיון ‡ינו ‡ל‡ „מיון בלב„ ˘ב‡ ל‰עלים 
˙˘"ח  (ס‰"מ  רˆון ‰˘י"˙  מל˜יים  ולמנוע ‡˙ ‰‡„ם 
עמ' 94; 102. ועו„), וכ‡˘ר ‡ין כבר ˆורך בניסיון ‰רי 

ר˜  ‰י'  ˘מלכ˙חיל‰  ˘מ˙ברר  ב‡ופן  נעלם  ‰ו‡ 
י˙בטלו  ˙ס˙יים ‰‚לו˙  כ‡˘ר  כן  על  וניסיון,  „מיון 
‰ייסורים  ˘‰יו  למפרע  וי˙ברר  כליל  ‰ייסורים 

בבחינ˙ נסיון בלב„.

‰י‡  ל‚לו˙  י˘ר‡ל  ירי„˙   - בממונו  ˘לום 
ול‰פכם  ‰‚˘מיים  ‰‚לו˙  מענייני  ל˜ח˙  כ„י  ‚ם 
‡נו,  ומובטחים  ול˜„ו˘‰.  י˘ר‡ל  ˘ל  ל"ממונם" 
˘‰‚ם ˘בעבו„‰ זו ˆריך ל‰˘˜יע כוחו˙ נפ˘ וזמן, 
בענייני  ‰˘˜ע˙ם  ˙מור˙  ‚˘מיו˙  לעניני  ולנˆלם 
יחסרו  ל‡  ‰‚לו˙  מן  נˆ‡  כ‡˘ר  מ"מ  ˜„ו˘‰, 
"כלום מכל ‡ו˙ו ‰„ורון", כי כל ‰כוחו˙ ˘‰ו˘˜עו 
בזיכוך ‰עולם יוכללו ב˜„ו˘‰ ב‡ופן ˘יבו‡ ‰‡„ם 

"˘לם" בכל כוחו˙ נפ˘ו.

לבן  בבי˙  ˙למו„ו  ˘כח  ˘ל‡   - ב˙ור˙ו  ˘לם 
ב‚לו˙,  כלל  חסרון  ‰י'  ל‡  יע˜ב  ˘ל  ב˙ור˙ו   –
ור˜  ב‚לו˙  ˘"נחסרו"  ו"ממונו"  מ"‚ופו"  ב˘ונ‰ 
ל‡  ˙למו„ו" -  ˘כח  ב˙ור‰ "ל‡  ל˘למו˙ם,  ˘חזרו 
˘ל  ב‚לו˙ן  ז‰  ומעין  מלכ˙חיל‰.  חסרון  ב‰  ‰י' 
חסרונו˙  י˘נם  ו"ממון"  ל"‚וף"  ˘בנו‚ע  י˘ר‡ל, 
˘ל  ‰רוחניים  וענייני'  ב"˙ור‰"  ‡ך  כנ"ל,  זמניים 

דרוש ואגדה



י‚

פלוגתת הראשונים בדין ישראל 
שנזדמן לו נכרי בדרך

יסיק דהרמב"ם פירש דברי הש"ס דלא כרש"י שם, וס"ל שאין לו לומר שקר 
אלא רק לדחות ולעכב מועד הגעתו למחוז חפצו / ויבאר דנחלקו אם דין זה הוא 

בגדר ברי היזקא או חשד על הנכרים בסתם

רוˆח  מ‰לכו˙  בפי"ב  ‰רמב"ם  כ˙ב 
עם  ל‰˙ייח„  לי‰ו„י  "‡סור  נפ˘  ו˘מיר˙ 

˘פ"„  על  ח˘ו„ים  ˘‰ן  מפני  ‰עכו"ם 

ז‰"ז  [ולענין  כו'  ב„רך  עמ‰ן  י˙לו‰  ול‡ 

ח˘ו„ים  ‰נכרים  „‡ין  בפוס˜ים  מבו‡ר 

ערך  ˙למו„י˙  ב‡נˆי˜'  נל˜טו  בז‰,  עו„ 

סס"ו,  י‡יר  חו˙  ˘ו"˙  ו‡˘˙מיט˙י'  ‚וי. 

ור‡‰ עו„ מז‰ ל‰לן]. ‡ם ˘‡לו ל‡ן ‡˙‰ 

˘‰רחיב  כ„רך  ‰„רך   ˙‡ לו  ירחיב  ‰ולך 

‡ל  ‡בו‡  ‡˘ר  ע„  ˘נ‡מר  לע˘ו  יע˜ב 

כ‰:  בע"ז  ומ˜ורו  ע"כ.  ˘עיר‰"  ‡„וני 

טופלו  ב„רך  נכרי  לו  ˘נז„מן  "י˘ר‡ל 

לו  ירחיב  ‰ולך  ל‰יכן  ˘‡לו  כו'  לימינו 

לע˘ו  יע˜ב ‡בינו  ˘ע˘‰  כ„רך  ‡˙ ‰„רך 

‡„וני  ‡ל  ‡בו‡  ‡˘ר  ע„  „כ˙יב  ‰ר˘ע 

וˆ"ע  סכו˙‰".  נסע  ויע˜ב  וכ˙יב  ˘עיר‰ 

˘‰וב‡  ‡חרינ‡  ˜ר‡  ‰רמב"ם  ˘‰˘מיט 

ב˘"ס, "ויע˜ב נסע סכו˙‰", ונמˆ‡ ‰עי˜ר 

מיע˜ב  ‰ר‡י'  עי˜ר  ˘‰רי  ‰ספר,  מן  חסר 
נסע  מ‰‡ „ויע˜ב  ˘‰רחיב ‡˙ ‰„רך ‰ו‡ 

סכו˙‰ (ול‡ ˘עיר‰) ו‡מ‡י ‰˘מיטו.

כ' „"כ„רך  ˘ם  על ‰˘"ס  ר˘"י  ו‰נ‰ 
˘ע˘‰ יע˜ב" ‰יינו מ‰ ˘‡מר לע˘ו מפני 
˘עיר‰"  ‡„וני  ‡ל  "‡בו‡  נפ˘ו˙  סכנ˙ 
"ויע˜ב  ˘עיר" ‡ל‡  ע„  "ל‡ ‰לך  ובפועל 
‰נכרי  ˘‡ם  למ„נו  ומז‰  סכו˙‰",  נסע 
˘ו‡לו "ל‰יכן ‰ולך" ˆריך לומר לו מ˜ום 
במ„ר˘  ‡ולם  ‡ליו.  ללכ˙  מ˙כוון  ˘‡ינו 
‡„וני  ‡ל  ‡בו‡  ‡˘ר  "ע„  ע‰"פ  רב‰ 
‰מ˜ר‡  כל  על  "חזרנו  ‡י˙‡  ˘עיר‰" 
ע˘ו  ‡ˆל  ‡בינו  יע˜ב  ˘‰לך  מˆ‡נו  ול‡ 
יע˜ב ‡מי˙י ‰י'  מימיו, ‡פ˘ר  ˘עיר  ל‰ר 
ב‡ ‡ˆלו  בו, ‡ל‡ ‡ימ˙י ‰י' ‰ו‡  ומרמ‰ 
ב‰ר  מו˘יעים  ועלו   „"‰‰ לבו‡,  לע˙י„ 
‰„ברים  ומן  ע˘ו",  ‰ר   ˙‡ ל˘פוט  ˆיון 
„בר  מלכ˙חיל‰  יע˜ב  ‡מר  „ו„‡י  עול‰ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ב˘ופי  בפנימיו˙ ‰˙ור‰  ללמו„  י˘  בע˜ב˙‡ „מ˘יח‡  כן ‚ם  כמו  ˘מכסים ‡ו˙ו,  ‰מים 
ע„ ˘"מ˙כסים", מונחים ומ˘ו˜עים בענייני י„יע˙ ‰בור‡ י˙"˘.

‚חלים ‰מ‡ירים ומחממים ומר‚ליו˙ ‰מ˜˘טים ‡˙ ‰‡„ם
ו‰נ‰, כ‡˘ר נבו‡ למ„ו„ ולבחון ‡˙ נחיˆו˙ ‰עיסו˜ בפנימיו˙ ‰˙ור‰, מ˘ני טעמים 
‚מור‰  חוב‰  ו‡ין  ל‚מרי,  מוכרח  ‰˘ני  ‰‡ופן  ˘‡ין  לכ‡ור‰  נמˆ‡  ‰‡מורים,  ו‡ופנים 

לעסו˜ ב˘ופי ו"ל‰˙כסו˙" בלימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰.

ובפרט לפי ‰מוב‡ בס‰"˜22, ˘˘ני ‰‡ופנים ו˘ני מיני ‰˙ועל˙ ˘י˘ בעס˜ ‰חסי„ו˙ 
נמ˘לו ל"‚חלים" ול"מר‚ליו˙":

וח˘וך,  י˙ום  ב„ור  י˙"˘  ‰בור‡  עבו„˙   ˙‡ ול‰חיו˙  ל‰‡יר  בכ„י  ‰חסי„ו˙  עס˜ 
לחיי  ‰כרח  ו‰ם  עˆמו,  ולחמם  ל‰‡יר  ‡„ם  יכול  ‰‚חלים  ˘ב‡מˆעו˙  ל‚חלים,  נמ˘ל 

‰‡„ם. וכמו כן לימו„ ז‰ ב„ור "ח˘וך" ו"˜ר" ‰ו‡ ‰כרח ‚מור עבור ‰חיים ‰רוחניים.

‰נעלים  ל‚ילויים  ול‰˙כונן  "לטעום"  בכ„י  ‰˙ור‰  בפנימיו˙  ב˘ופי  ‰לימו„  ו‡ילו 
חיי ‰‡„ם, ‡ל‡  עבור  ˘‰מר‚ליו˙ ‡ינם ‰כרח  למר‚ליו˙,  בימו˙ ‰מ˘יח, „ומ‰  ˘י‰יו 
 '‰  ˙‡ ל„ע˙  ‰חסי„ו˙  לימו„  כן  וכמו  חייו.   ˙‡ ‰מרוממים  ו‰ו„  יופי  ˘ל  ˙וספ˙  ‰ם 
בלב„ ‡ינו מוכרח ב˘ביל עבו„˙ ‰' ומלחמ˙ ‰יˆר, ‡ל‡ מבי‡ ‡˙ ‰‡„ם ל„ר‚ו˙ נעלו˙, 

וכ‡„ם ˘נ˙עטר במר‚ליו˙.

בעבו„˙  וחיו˙  לימו„ ‰חסי„ו˙ „"‚חלים" ‰מוסיף ‡ור  לכ‡ור‰ ‡˘ר  נמˆ‡  כן  ו‡ם 
 ˙‡ "„ע   – ב˘ופי  ‰חסי„ו˙  עס˜  ו‡ילו  ב„ורו˙ינו,  ומוכרח   ıנחו ‰ו‡  י˙"˘,  ‰בור‡ 
‡לו˜י ‡ביך", ‰ו‡ עניין ˘ל "מו˙רו˙" ו‡פ˘ר ל‰יו˙ יר‡ ו˘לם ‚ם בלע„יו, וכ‡„ם ˘חי 

כל ימיו בל‡ מר‚ליו˙, ˘‡מנם ‰פסי„ מעל‰ עˆומ‰, ‡בל ‡ין ז‰ מוכרח לעˆם חייו.

‡ך לכ˘נעמי˜ במ˘מעו˙ ‰˙˜ופ‰, יעל‰ ‡˘ר ‡מנם ‡ין לימו„ ז‰ נחוı לעˆם ‰חיים 
לבו‡  י‰ו„י  ˘ˆריך  וב‡‰,  ‰ממ˘מ˘˙  ‰‚‡ול‰  מˆ„  ‰י‡  ‚מור‰  חוב‰  ‡בל  ‰רוחניים, 

‡לי' כ‡˘ר ‰ו‡ מוכן ומזומן ועטור במר‚ליו˙, וכפי ˘י˙ב‡ר.

‡ין ל‚˘˙ ‡ל ‰חופ‰ בל‡ ˙כ˘יטים ר‡ויים!
כ‡˘ר  „ברים ‡מורים,  במ‰  במר‚ליו˙, ‡ך  ˘נ˙עטר  בל‡  ימיו  כל  לחיו˙  יכול ‡„ם 
ב˙וך עמו ‰ו‡ יו˘ב ו‡ינו מב‡י פני ‰מלך, ˘‡זי „י לו במ‰ ˘ב‚„יו ˘למים ונ˜יים ו‡ינו 

מוכרח במר‚ליו˙.

22) ר‡‰ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‰ עמ' 50.
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ב‡מˆעו˙ לימו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ וי„יע˙ ‰בור‡ י˙"˘.

לעורר ‰מי„ו˙ ˘בלב – ‡ו ל‰˙כסו˙ במי ‰„ע˙
וממוˆ‡ „בר ‡˙‰ למ„ ˘˙י פנים ˘י˘ למ‰ו˙‰ ˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ולסיב˙ ‰˙‚לו˙‰ 

ב„ורו˙ ‰‡חרונים „וו˜‡:

חיים,  רוח  ב‰  ול‰פעים  י‰ו„י  ˘ל  עבו„˙ ‰'  ל‰‡יר ‡˙  ˘ל ‰חסי„ו˙ ‰ו‡  עניינ‰   .‡
ונ˙‚ל˙‰ „וו˜‡ ב„ורו˙ ‰‡חרונים מחמ˙ ˘‰ם ז˜ו˜ים לכך מˆ„ נחי˙ו˙ם.

ב. ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ עניינ‰ ‰ו‡ י„יע˙ ‰בור‡ י˙"˘, ונ˙‚ל˙‰ ב„ורו˙ ‡לו מ˘ום ˘‰ם 
י„יע˙   – מעין ‚ילויי ‰ע˙י„  כבר  י˘ "לטעום"  כן  ˘על  מ˘יח ˆ„˜נו,  בי‡˙  ˜רובים ‡ל 

‰בור‡ "כמים לים מכסים".

‰חסי„ו˙  ˙ור˙  ב˙רי  בין  ‡˘ר  נמˆ‡  ‡לו,  מטרו˙  ב˘˙י  ל‰˙בונן  מעמי˜ים  וכ‡˘ר 
‰˙ור‰,  פנימיו˙   ˙‡ בנפ˘ו  ל‰ח„יר  ‰‡„ם  יוכל  כיˆ„  עבו„‰  ‡ופני  ˘ני  י˘  ‚ופ‡, 

ו‡ופנים ‡לו מ˙‡ימים ל˘˙י ‰מטרו˙ ‰‡מורו˙:

„רכים  לי„ע  ‰ו‡  מב˜˘  כי  ב„רכי',  ועוס˜  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙   ˙‡ ‰לומ„  ‡„ם  י˘   .‡
ועˆו˙ בכ„י ל‰בעיר מי„ו˙יו ל‡‰ב‰ וליר‡‰ ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘, ע„ ‡˘ר יˆליח ל‰כניע 

יˆרו ול‰˙מסר לעבו„˙ו י˙' כנ‚„ כל ‰מונעים ומעכבים.

‰חסי„ו˙  ˙ור˙  ˘נ˙‚ל˙‰  ‰ר‡˘ון,  בטעם  למעל‰  ˘נ˙ב‡ר  למ‰  מ˙‡ים  ז‰  ו‡ופן 
בכ„י ˘יוכלו בני י˘ר‡ל בע˜ב˙‡ „מ˘יח‡ ל‰˙‚בר על ‰חו˘ך ‰נור‡ ול‰‡יר ול‰חיו˙ 
עבו„˙ם. ול˙ועל˙ זו, ‰רי י˘ לו ל‡„ם לעסו˜ בעי˜ר ב‡ו˙ם ‰עניינים ‰˘ייכים ומועילים 

לעבו„‰ בפועל ולמלחמ˙ ‰יˆר.

בכ„י  ר˜  ול‡  בלב„,  יˆרו  לנˆח  בכ„י  ל‡  חסי„ו˙,  לומ„  ו‰‡„ם  י˘  ז‡˙,  לעומ˙  ב. 
לזכך מי„ו˙יו, ‡ל‡ ‰ו‡ עוס˜ בי„יע˙ ‰' ל˘מ‰, בל‡ ˘מחפ˘ ˙ועל˙ בעבו„˙ו ˘˙ˆ‡ 

מלימו„ ‰חסי„ו˙, ‡ל‡ ר˜ בכ„י ל„ע˙ ‡˙ ˜ונו.

ב„ורו˙  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙  ˘‚ילוי  בטעם ‰˘ני,  למעל‰  ˘נ˙ב‡ר  למ‰  מ˙‡ים  ז‰  ו‡ופן 
‰לימו„  ‚ם  כן,  ו‡ם  ומנוח‰.  ˘ב˙  ˘כולו  ביום  בעולם  ˘י˘רור  ‰‚ילוי  מעין  ‰ו‡  ‡לו 
‰ו‡ ב‡ופן ˘‡ינו מחפ˘ „וו˜‡ ˙ועל˙ מלימו„ו, ‡ל‡ עוס˜ בלימו„ ‰חסי„ו˙ ובי„יע˙ 

‰בור‡ י˙"˘, כ‡˘ר כל מטר˙ו ‰י‡ "„ע ‡˙ ‡לו˜י ‡ביך"21.

 – מכסים"  לים  כמים   '‰ י‰י' ‰ייעו„ "מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙  לבו‡  ˘לע˙י„  כ˘ם  כי 
˘ל‡ י‰י' ˘ום עס˜ ‡ל‡ י„יע˙ ‰', וע„ ˘˙בטל כל מˆי‡ו˙ ‡חר˙ כביטול מ˜ום ‰ים ‡ל 

21) „ברי ‰ימים ‡ כח, ט.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

מˆ‡נו  "ול‡  מ˜˘‰  ול‰כי  ‡מ˙,  ˘כולו 
כי  ‰ו‡  „‡מ˙   ıומ˙ר וכו'",  יע˜ב  ˘‰לך 
ע˘ו  ל˘פוט ‡˙ ‰ר  מו˘יעים  יעלו  לע˙י„ 

כו'.

ו‰מ„ר˘  ˘‰˘"ס  ˆ"ל  ולכ‡ור‰ 
לומר  יע˜ב   ıנ‡ל „ל‰˘"ס  כ‡ן,  נחל˜ו 
לע˘ו „בר בל˙י נכון מ˘ום ח˘˘ נפ˘ו˙, 
נ˙כוון  ˘ל‡  ‡ף  ל˘עיר  ˘‰ולך  ˘‡מר 
‰זכיר  ל‡  ‰מ„ר˘  ‡בל  כן.  לע˘ו˙ 
‰י˙‰  ל‡  ול„י„י'  מע˘ו,  יע˜ב  ˘נ˙ייר‡ 
‰‡מ˙,  מן  ול˘נו˙  ‰„רך  ל‰רחיב  סיב‰ 

‡ל‡ ‡מרינן „נ˙כוון "לע˙י„ לבו‡".

ו‰נ‰ ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙ כ‡ן ‰רכיב 
˘ני ‰פירו˘ים ‰נ"ל ‚ם יח„, וז"ל: "‰רחיב 
ע„  ‡ל‡  ללכ˙  „ע˙ו  ‰י'  ˘ל‡  ‰„רך  לו 
סוכו˙ ‡מר ‡ם „ע˙ו לע˘ו˙ לי רע‰ ימ˙ין 
ילך  ו‡ימ˙י  ל‡ ‰לך,  ו‰ו‡  בו‡י ‡ˆלו  ע„ 
ב‰ר  מו˘יעים  ועלו  ˘נ‡מר  ‰מ˘יח  בימי 
ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘ו". ונר‡‰ מפירו˘ו 
ע„יין  ˘‰רחיב ‰„רך,  „‚ם ‡ליב‡ „‰˘"ס 
י˘ מ˜ום ‚ם למ‰ ˘‡מרו במ„ר˘ ˘נ˙כוון 
˘פיר˘  כמו  [„ל‡  ‰מ˘יח"  בימי  ˘"ילך 
„בר  ז‰  ‰י'  ‰‚מר‡  „ל„ע˙  ‰˘"ס,  על 
במ˜"‡  ונ˙ב‡ר  ל‰ינˆל].  כ„י  נכון  בל˙י 
„ל„י„י'  כ‡ן  ע‰"˙  ר˘"י  בכוונ˙  ב‡רוכ‰ 
˘‡ומר  ‡ינו  ‰„רך"  לו  "‰רחיב  פירו˘ 
‰ול"ל  יו˙ר  („‡ז  יו˙ר  ‡רוכ‰  „רך  לו 
˘‰רחיב  ר"ל  ‡ל‡  ‰„רך"),  לו  "‰‡ריך 
זו  ˘„רכו  עˆמ‰, ‰יינו  לו ‡˙ ‡ו˙‰ ‰„רך 
ב‰פס˜ו˙  יו˙ר,  ממו˘ך  בזמן   ‡‰˙ עˆמ‰ 
‰כ˙וב  מ‰מ˘ך  וכ„מוכח  כו'.  ו˘‰יו˙ 
לר‚ל ‰מל‡כ‰ ‡˘ר  ל‡טי  "ו‡ני ‡˙נ‰ל‰ 
י‰י'  ˘‰‰ילוך  ולר‚ל ‰יל„ים", ‰יינו  לפני 
יבו‡  ˘סו"ס  ע„  ˙כופו˙,  ובחניו˙  ל‡ט, 
נמˆ‡  לפי"ז  ‡˘ר  ˘עיר‰".  ‡„וני  "‡ל 

˘ל‡ ‡מר יע˜ב „בר בל˙י ‡מי˙י.

˘יט˙  ‚ם  ˘זו‰י  לומר  נר‡‰  ומע˙‰ 
˘ˆריך  ‰„רך",  לו  ב"ירחיב  ‰רמב"ם 
˘י˜ח  ‰נכרי,  לפני  ‰„רך   ˙‡ "ל‰רחיב" 
פלוני,  למ˜ום  ˘י‚יע  ע„  מרוב‰  זמן  לו 
ועי"ז יפרו˘ ‰נכרי ממנו. ולפ"ז ‡˙י ˘פיר 
יע˜ב  ˘‰רחיב  "כ„רך  ‰רמב"ם  ל˘ון 
‡„וני  ‡ל  ‡בו‡  ‡˘ר  ע„  ˘נ‡מר  לע˘ו 
‰י˙‰  יע˜ב  ˘ל  ‰„רך  ˘‰רחב˙  ˘עיר‰", 
‡„וני  ‡ל  ‡בו‡  ‡˘ר  "ע„  ˘‡מר  במ‰ 
˘עיר‰" (˘י˜ח לו זמן רב "לר‚ל ‰מל‡כ‰ 
˘על  ומכ‡ן  ל˘ם),  ˘י‚יע  ע„  ו‰יל„ים" 
כל ‡ח„ לע˘ו˙ כן. וכיון ˘לענין ז‰ ‡י"ˆ 
ל˜ר‡ „"ויע˜ב נסע סכו˙‰", לכך ‰˘מיטו 
‰רמב"ם [ול„י„י' ˆ"ל „‰˘"ס ‰בי‡ כ˙וב 
ז‰, ל‡ ל‰˘למ˙ ‰ר‡י' ˘יע˜ב ‰רחיב כ‡ן 
עˆ‰  ‰ועיל‰  ‡יך  ל‰ורו˙  ר˜  כ"‡  ‰„רך, 
זו „‰רחב˙ ‰„רך ל‰יפטר מע˘ו בפועל].

לכ‡ור‰  י˘  ˘ם  בל˘ון ‰˘"ס  ‡מנם, 
ר‡י' לפר˘ „ו˜‡ כפירו˘ ר˘"י על ‰˘"ס, 
ול‡ כ„ע˙ ‰רמב"ם [ופירו˘ ר˘"י ע‰"˙], 
‰וב‡ו  ‰„רך  לו  „ירחיב  ‰„ין  ל‡חר   ‡‰„
ר'  ב˙למי„י  מע˘‰  עוב„י:  ˙רי  בסו‚יין 
ב‰ן  פ‚עו  לכזיב,  ‰ולכים  ˘‰יו  ע˜יב‡ 
‰ולכים,  ‡˙ם  ל‡ן  ל‰ן  ‡מרו  ליסטים, 
לכזיב  ˘‰‚יעו  כיון  לעכו,  ל‰ן  ‡מרו 
פיר˘ו ‡מרו ל‰ן [˙למי„י] מי ‡˙ם, ‡מרו 
רע"˜  ל‰ן ‡˘רי  רע"˜, ‡מרו  ˙למי„י  ל‰ן 
מעולם.  רע  ‡„ם  ב‰ן  פ‚ע  ˘ל‡  ו˙למי„יו 
לבי  ‡זל  ‰ו‰  מנ˘‰  רב  ו˘וב:  ע"כ. 
‰י'  ו‰‰מ˘ך  כו',  ‚נבי  בי‰  פ‚עו  ˙ור˙‡ 
עיי"˘.  ע˜יב‡.  ר'  ב˙למי„י  ‰מע˘‰  ע"„ 
ובפ˘טו˙ ב‡ו מע˘יו˙ ‡לו כר‡י' ו‰וכח‰ 
"˘‡לו  לפנ"ז  ˘‡מרו  ל‰לכ‰  רב  ממע˘‰ 
„חזינן  ‰„רך",   ˙‡ לו  ירחיב  ‰ולך  ל‰יכן 
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ו‰רי  ניˆלו,  ‰„רך   ˙‡ ˘‰רחיבו  ˘ע"י 
‡מי˙י,  בל˙י  „בר  ‡מרו  עוב„ו˙  ב‰נך 
ר˜  ˘‰לכו  ב˘ע‰  רחו˜  למ˜ום  ˘‰ולכים 
למ˜ום ˜רוב, ו‡"כ ‰רי ‡‡"ל בפי' ‰‚מר‡ 
ממו˘כ˙   ‡‰˙ ˘‰„רך  „‰יינו  "ירחיב" 

בזמן.

˘י˘  מ‰  ב‰˜„ים  בז‰  ו‰נר‡‰ 
ל‰יכן  „"˘‡לו  „ינ‡  ‰‡י  ב‚„ר  לח˜ור 
˘‰ו‡   '‡ ‡ופן  ‡ופנים:  בב'  „י"ל  ‰ולך", 
„יסו„ן  לפנ"ז,  ˘‰וב‡ו  ‰לכ˙‡  ‰ני  ככל 
ול‰כי  ˘פ"„  על  ח˘ו„ים  בכלל  „נכרים 
נכרי  לו  "נז„מן  עמ‰ן",  ‡„ם  י˙ייח„  "ל‡ 
במעל‰  עולין  "‰יו  לימינו",  טופלו  ב„רך 
למט‰  י˘ר‡ל  י‰‡  ל‡  בירי„‰  יור„ין  ‡ו 
‰„ין  ‰ו‡  וע„"ז  כו'";  למעל‰  ונכרי 
˘‡ף  וכו'",  ‰ולך  ל‰יכן  ב"˘‡לו  „י„ן 
ב'  ו‡ופן  ב˘פ"„.  ˘ח˘ו„ים  מ˘ום  ‰ו‡ 
„"˘‡לו ל‰יכן ‰ולך" ‰וי ‰לכ‰ מסויימ˙, 
˘נכרי  כיון  מ˜ו„מו˙י',  יו˙ר  ˘חמור‰ 
ח˘ו„  ר˜  ‡ינו  ‰ולך"  ל‰יכן  ˘"˘‡לו  ז‰ 
˘‡ל˙ו  ‡ל‡  ˘פ"„,  על  כללי  ב‡ופן 
מוכח˙  ר‡י'  ‰וי  ‰ולך"  ‰ו‡  "ל‰יכן 
מ‚„ר  יוˆ‡  עˆמו  ובז‰  לרע‰,  ˘כוונ˙ו 

"ח˘„" ‚רי„‡ ו‰ו‡ "ברי ‰יז˜‡".

˙רי  ‰נך  בין  לומר  ˘י˘  [ומ‰נפ˜"מ 
חו"י  (˘ו"˙  ‰פוס˜ים  ל„ע˙  ל‰לכ‰,  ˆ„„י 
„בזמן  ע"‡)  כו  בסו‚יין  ל‰לן  במ‡ירי  וכ"‰  ˘ם, 

ו‡„רב‰  ב˘פ"„,  ר‚ילין  ‡ין  ‰נכרים  ‰ז‰ 
ע"כ  על ‰רוˆח,  מי˙‰  חיוב  ועונ˘ין  מכין 
ל‡ מ˜רי ח˘י„י ‡˘פיכ˙ „מים בזמן ‰ז‰, 
ו‡ין ‡יסור כ"כ ל‰˙ייח„ עם נכרי וכיו"ב. 
ל‰יכן  „"˘‡לו  ‰יכ‡  ל„ון  י˘  וע„יין 
ככל ‰„ינים  ˘‡ינו ‡ל‡  נימ‡  ‰ולך", „‡י 
˘פ"„, ‡"כ  על  מן ‰ח˘„ ‰כללי  ˘נ‡מרו 
בז‰"ז כיון ˘‡ינם ח˘ו„ים על ˘פ"„ לי˙‡ 

ל„ין ז‰ ו‡י"ˆ ל‰רחיב לו ‡˙ ‰„רך, ‡בל 
‰ולך"  ל‰יכן  „"˘‡לו  ‰ב'  ‰סבר‡  לפי 
˘"˘‡לו  כיון  ‰יז˜‡"  "ברי  ב‚„ר  ‰ו‡ 

כו'", ‡"כ ˘ייך ‰‡י „ינ‡ ‚ם בז‰"ז].

‰˘"ס)  (על  ר˘"י  ˘נחל˜ו  „ז‰ו  וי"ל 
‰ולך"  ל‰יכן  "˘‡לו  „לר˘"י  ו‰רמב"ם, 
„כוונ˙ו  מיל˙‡  „מוכח‡  מיוח„  „ין  ‰ו‡ 
מפ˘ט  כן  ו‰כריח  לו,  ל‰זי˜  ‰נכרי  ˘ל 
נמי  ‰וב‡ו  זו  ל‰לכ‰  ˘ב‰מ˘ך  ‰‚מ' 
˘"פ‚עו  ו„‡י,  „מזי˜  ‰נ"ל  מע˘יו˙  ב' 
ולפיכך  ‚נבי'".  ב‰ן  ו"פ‚עו  לסטים"  ב‰ן 
ס‚י  ל‡  ‰יז˜‡  „ברי  „בכ‰"‚  פר˘"י 
‡ל‡  ל‡ט,  ˘ילך  במ‰  בעלמ‡  ב‰רחב‰ 
„יבור  ול„בר  ממ˘  ל‰טעו˙ו  ר˘‡י 
(כמו  ‰סכנ‰  מן  ל‰יפטר  כ„י  נכון  ˘‡ינו 
„ין  ל‰רמב"ם  ‡בל  ‰נ"ל).  במע˘יו˙ 
ל˘‡ר  ב‰מ˘ך  ב‡  ‰ולך"  ל‰יכן  "˘‡לו 
‰„ינים ˘לפניו ול‡ מס˙בר לחל˜ ביני‰ם, 
‡ל‡  ‡ינו  ‰ולך"  ל‰יכן  „"˘‡לו   ‡‰ „‚ם 
˘פ"„,  על  „ח˘ו„ים  ‰כללי  ‰ח˘„  ב‚„ר 
‰רחב˙  ר˜  ‰י‡  לכך  „‰עˆ‰  ס"ל  ולכן 
מ˘ך   ˙‡ וי‡ריך  ˘י„ח‰  בפועל,  ‰„רך 
‰מ˜ום  ממנו  ל‰עלים  יוכל  וכך  „רכו, 
˘מ˙כוין  לו  י‚ל‰  ול‡  ע˙‰,  ˘‰ולך ‡ליו 
חפˆו.  למחוז  ˘י‚יע  ע„  ב„רכו  ל‰˙מ‰מ‰ 
ב˘"ס,  ל‡ח"ז  ˘‰וב‡ו  עוב„י  ˙רי  ו‰נך 
‡י  וב‡מ˙  נוסף,  „ין  „‰וי  ל‰רמב"ם  ס"ל 
פ‚עו בי' "ליסטים" ‡ו "‚נבי" ‰נ‰ ‡ז ‰וי 
ס‚י  ל‡  „וו˜‡  ובכ‰"‚  ‰יז˜‡,  ברי  ב‚„ר 
„רך  לו  י‡מר  ‡ל‡  ס˙ם,  ‰„רך  ב‰רחב˙ 
‡ינו  ˘ב‡מ˙  מ˜ום  ויזכיר  יו˙ר  רחו˜‰ 
ימ˙ין"  "‡ולי  ועי"ז  ‡ליו,  ל‰‚יע  מ˙כוין 
עם מזימ˙ו ל‰זי˜ ע„ ל‡ו˙ו מ˜ום מרוח˜, 
ובינ˙יים יוכל לפרו˘ ממנו ול‰נˆל כנ"ל.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

מעל˙ו ו˘למו˙ו.

„‰נ‰, ‡י˙‡ בכ˙בי ‰‡ריז"ל15, ו‚ם ‰וב‡ ל‰לכ‰ במ‚ן ‡בר‰ם16, ‡˘ר "ˆריך לטעום 
מכל ˙ב˘יל בערב ˘ב˙", ˘"טועמי' חיים זכו". ועל „רך ז‰, ‰רי מכיוון ˘ב„ורו˙ ‡לו 
עומ„ים ל˜ר‡˙ בו‡ ע˙ ‰‚‡ול‰, "יום ˘כולו ˘ב˙ ומנוח‰ לחיי ‰עולמים"17, י˘ לטעום 

‚ם כן ממ‡כלי ‡ו˙‰ "˘ב˙" נעלי˙.

ולב‡ר  ל‰˜„ים  ˆריך  לבו‡,  לע˙י„  ˘י‰יו  ‰"מ‡כלים"  ‡ו˙ם  ‰מ‰  מ‰  לי„ע  ובכ„י 
‰נעלים  ‰‚ילויים  טיב   ˙‡ נ„ע  ˘כ‡˘ר  בעולם,  ופעול˙‰  ‰‚‡ול‰  עניין   ˙‡ ˙חיל‰ 
˘י‰יו לע˙י„, נוכל לי„ע כיˆ„ "טועמים" ומ˙כוננים ל‡ו˙ם ‰‚ילויים ב„ורו˙ינו ‡לו – 

"ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡".

„‰נ‰, על זמן ‰‚‡ול‰ נ‡מר "כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים לים מכסים"18, ופרט 
 '‰ ל„ע˙ ‡˙  כל ‰עולם ‡ל‡  עס˜  י‰י'  ל‡   .  . "ב‡ו˙ו ‰זמן  ז‰, ‡˘ר  ייעו„  ‰רמב"ם19 
בלב„, ולפיכך י‰יו י˘ר‡ל חכמים ‚„ולים, ויו„עים „ברים ‰ס˙ומים, וי˘י‚ו „ע˙ בור‡ם 

כפי כח ‰‡„ם".

„כ‡˘ר י‚ל‰ ‡ורו י˙' על כל יו˘בי ˙בל, בע˙ ‚‡ול˙ עולם, ‰רי כל עס˜ ‰עולם י‰י' 
ז‰ ‡מרו  ועל   .ı˜ ע„ ‡ין חיל  מחיל ‡ל  יעלו  ובז‰ ‚ופ‡  י˙"˘,  בי„יע˙ ‰בור‡  ור˜  ‡ך 
‰ים,  מ˜ום   ˙‡ מכסים  ˘‰מים  „כ˘ם  מכסים",  לים  כמים   '‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰ "מל‡‰ 
ו‡ין ‰מ˜ום נר‡‰ יו˙ר כי כולו ‰פך ל‰יו˙ מˆי‡ו˙ ‰מים, כך ‚ם לע˙י„ לבו‡ ל‡ ˙‰י' 

לעולם עו„ מˆי‡ו˙ מלב„ י„יע˙ ‰˘י"˙.

נעלים  ‚ילויים  מ‡ו˙ם  "טעימ‰"  ‰י‡  ‰רי  ‰˙ור‰,  פנימיו˙  ‰חסי„ו˙,  ˙ור˙  ו‰נ‰, 
ב"‰  ‰בור‡  י„יע˙  ‰ו‡  ˙וכנ‰  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  ˘‰ל‡  לבו‡.  לע˙י„  בעולם  ˘י˘ררו 
מעין  "טועם"  ‰ו‡  ‰חסי„ו˙  ב˙ור˙  ועוס˜  ‰לומ„  וממיל‡  בעולם,  ו‰˘פעו˙יו  ו„רכיו 

‰‚ילויים „זמן ‰‚‡ול‰.

‡לו  ב„ורו˙ינו  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  ˘נ˙‚ל˙‰  למ‰  ˘ני  טעם  עול‰  ‰‡מור  כל  פי  ועל 
זמן ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰,  ו˜רב  ו‰ולך  כ˙לנו"20,  עומ„ ‡חר  ז‰  ˘"‰נ‰  מ˘ום  „וו˜‡, „ז‰ו 
‰י‡  זו  וטעימ‰  כר‡וי,  ל‰ם  ול‰˙כונן  ‰מ˘יח  ימו˙  מייעו„י  "לטעום"  ˆריכים  כן  ועל 

15) ˘ער ‰כוונו˙, עניין טביל˙ ערב ˘ב˙.

16) ‡ורח חיים סי' רנ ס˜"‡.

17) סיום מסכ˙ ˙מי„.

18) י˘עי' י‡, יט.

19) בסוף ספר ‰י"„.

20) ˘יר ‰˘ירים ט, ב.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˙ור‰, ‰רי ‡„רב‡ – "כבו„ ‡ל˜ים ‰ס˙ר „בר"14.

‡ור  ‚ילוי  על  ו‰ס˙רים  ‰‰עלמו˙  ומ˘רבו  נפיל‰,  ‡חר  ירי„‰  ‰„ורו˙,  מ˘יר„ו  ‡ך 
‡˘ר  ˘פל  במˆב  י˘ר‡ל  בני  נמˆ‡ו  ‰נ‰  ונור‡,  עב‰  חו˘ך  וימ˘  ‡˘ר  ע„  בעולם,   '‰

עבו„˙ם ‡˙ בור‡ם ‰י‡ מˆ„ עˆמ‰ עבו„‰ ˜ריר‰ ויב˘‰ ונטול˙ חיו˙ ו‡ור.

ועל כן, "נ˙‚ל‰ עי˜ר פנימיו˙ ‰˙ור‰ ב„ורו˙ ‰‡חרונים „וו˜‡", מפני "ירי„˙ מ„ר‚˙ 
‰ו‡  ז‰  למˆב  ˘‰˙רופ‰  ו‰‰ס˙רים",  ‰‰עלמו˙  וריבוי  ביו˙ר,  ו‰‰˙‚˘מו˙  ‰נ˘מו˙, 
יעבו„  ו‡זי  ל‰˘י"˙,  ויר‡‰  ‡‰ב‰  ‰‡„ם  בלב  מעורר˙  ˘‰י‡  ‰חסי„ו˙,  ˙ור˙  ‚ילוי 

עבו„˙ו מ˙וך ‡ור וחיו˙.

ונחיˆו˙‰ ˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ „וו˜‡ ב„ורו˙ ‡לו, מובן ממ˘ל ‰˙נור ˘„רך בני ‡„ם 
ל‰סי˜ ‡ו˙ו ב˙˜ופ˙ ‰חורף, וב˜יı ‡ין מעלים בו ‡˘. ובוו„‡י ‡˘ר ל‡ יעל‰ על „ע˙ 

לומר ˘כ˘ם ˘‰י' ‰˙נור כבוי ב˙˜ופ˙ ˙מוז, כך ‡ין ˆורך ל‰בעירו ‚ם ב˙˜ופ˙ טב˙.

וממוˆ‡ „בר ‡˙‰ למ„ ‚ם בנו‚ע לעס˜ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ‡˘ר מ‰ ˘„ורו˙ ‰˜„מונים 
ל‡ ‰יו ˆריכים ללימו„ ז‰, ‰רי ז‰ מ˘ום ˘˘רר‰ ‡ˆלם "˙˜ופ˙ ˙מוז", ˘‰יו נ˘מו˙י‰ם 

‚בו‰ו˙, ו‚ם ל‡ ‰יו בזמנם ‰עלמו˙ ו‰ס˙רים כמו ב„ורו˙ ‡לו.

‡בל מ˘יר„ו ‰„ורו˙ ויר„ חו˘ך עב ונור‡ על ‚ילוי ‡ור ‰˘י"˙ בעולם, ‰נ‰ מוכרחים 
ולחו˘ך  ל˜יפ‡ון  ‰‡„ם  מ‚יע  טב˙"  "˙˜ופ˙   – ‡לו  ב„ורו˙  כי  ‰˙נור",   ˙‡ "ל‰בעיר 
עבו„˙ו   ˙‡ ול‰חיו˙  ולחמם  ל‰‡יר  בכ„י  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  נ˙‚ל˙‰  ולז‡˙   ,'‰ בעבו„˙ 

ב‡‰ב‰ ויר‡‰ ו‰˙בוננו˙ במטר˙ ˘ליחו˙ו בעולם.

על  בעבו„˙ו,  ומחו˘ך  מ˜יפ‡ון  ‰י‰ו„י   ˙‡ ‰מˆיל‰  ‰י‡  ‰חסי„ו˙  ˘˙ור˙  ומכיוון 
כן, "„ור ‡חר „ור מוכרח יו˙ר ענין ‰˙‚לו˙ פנימיו˙ ‰˙ור‰", כי ‰חו˘ך ‰ולך ומ˙עב‰, 
וˆריכים בני י˘ר‡ל יו˙ר ויו˙ר ל˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ˘‰י‡ ‰מבי‡˙ם "לי„ע ‡˙ ‰', ו˘י‰י' 

בחינ˙ ‡‰ב‰ ויר‡‰".

לטעום ממ‡כלי יום ˘כולו ˘ב˙ ומנוח‰
ע„ כ‡ן נ˙ב‡ר ב‰רחב‰ ‡˘ר ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ב‡‰ ל‰חיו˙ ול‰‡יר ‡˙ עבו„˙ ‰' ˘ל 

בני י˘ר‡ל ˘נ˙˜רר‰ ונח˘כ‰ ב„ורו˙ ‰נמוכים.

‡מנם, ל‡ לז‡˙ בלב„ יר„‰ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ למט‰ בעולם, ‡ל‡ מטר‰ נעלי˙ נוספ˙ 
‰ר‡˘ונים,  „ורו˙  לעומ˙  ‡לו  „ורו˙  ˘ל  נחי˙ו˙ם  עם  ˜˘ור‰  ‡ינ‰  זו  ומטר‰  ל‰,  י˘ 
ו‡˘ר  ומעולם,  מ‡ז  ˘ל‡ ‰י'  מ‰  ב„ורו˙ ‰‡חרונים „וו˜‡  ˘י˘  למעל‰   – ל‰יפך  ‡ל‡ 
˙כלי˙  ‡ל  ז‰  „ור  ˘יבו‡  בכ„י  ‰˙ור‰,  פנימיו˙  עומ˜  ‰חסי„ו˙,  ˙ור˙  ני˙נ‰  ב‚ינ‰ 

14) מ˘לי כ‰, ב.

טז

החסידות כ"אור" ו"חיות" 
מה מוסיף אור לחדר חשוך? / "להחיות" את מעשה המצוות / ה"אור" המציל 

את האדם מלהיות "אשר לא עבדו" / מדוע נתגלתה החסידות רק בדורות אלו? / 
לטעום ממאכלי יום שכולו שבת ומנוחה / לעורר המידות שבלב – או להתכסות 

במי הדעת / גחלים המאירים ומחממים ומרגליות המקשטות את האדם / אין 
לגשת אל החופה בלא תכשיטים ראויים!

˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰ופיע‰ ונ˙‚ל˙‰ על י„י ˜„ו˘י עליון, ‰חל ממורנו ‰בעל ˘ם טוב, 
וב‰˙‚לו˙‰ נ˙עוררו רבבו˙ ‡לפי י˘ר‡ל בחיו˙ מחו„˘˙, לעבו„ ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘ בלב 

ונפ˘, בחיו˙ ‚„ול‰ ומ˙וך ˘מח‰ ˘ל מˆוו‰.

ולכ‡ור‰ י˘ ל˙מו‰:

‡ברים  ו˘‡ר  ר‡˘  בו  ˘י˘  ל‚וף,  נמ˘לו  כולם  ‰„ורו˙  כל  במ˘ך  י˘ר‡ל  נ˘מו˙1 
ור‚לים, ו„ורו˙ ‰ר‡˘ונים ‰יו נ˘מו˙י‰ם ‚בו‰ו˙, ו‰יו עוב„ים ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘ ב‡ופן 
נעל‰ ביו˙ר, ו‡ילו „ורו˙ינו ‡לו ‰ם "ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡, ˘‰ם בחינ˙ ע˜ביים ממ˘ ל‚בי 
„ר‚ו˙  ב‡ו˙ן  ‡ינ‰  ‡לו  ˘ב„ורו˙   '‰ עבו„˙  ‡˘ר  בחו˘  נר‡‰  ו‰„בר  ו‰ר‡˘",  ‰מוח 

נ˘‚בו˙ כפי ˘‰יי˙‰ ב„ורו˙ ‰˜„מוניים.

ומכיוון ˘˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰י‡ מלמ„˙ עו˘ר ו‰˙עלו˙ בעבו„˙ ‰˘י"˙, ‰רי ‰י' ר‡וי 
ב‡ופן  ‰˘י"˙   ˙‡ ועוב„ים  ונ˜יים  זכים  ˘‰יו  ‰˜„מונים,  ב„ורו˙  זו  ˙ור‰  ˘˙˙‚ל‰ 

1) ר‡‰ ˙ני‡ פ"ב.

חסי„ו˙ - מ‰י?חסי„ו˙ - מ‰י?
ביאור נרחב במהותה של תורת החסידות

‰וספ‰ מיוח„˙ לכבו„

י"ט כסלו



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

נעל‰. וכיˆ„ ז‰ נ˙‚ל˙‰ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ב„ור עני ו‡ביון ˘‰ו‡ בבחינ˙ ע˜ביים „וו˜‡?

ובכ„י לב‡ר ‡˙ סיב˙ ‰˙‚לו˙ ‰חסי„ו˙ ב„ורו˙ינו ‡לו „וו˜‡, י˘ ל‰˜„ים ול‰עמי˜ 
מעל‰  ו‡יזו  מ˜ו„ם,  ˘‰י'  מ‰  על  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙  ו‰וסיפ‰  "חי„˘‰"  מ‰  ולברר ‰יטב 

ו˙ועל˙ בעבו„˙ו יכול ‰‡„ם ל‰˘י‚ על י„‰.

ו„בר ברור ‰ו‡ ‡˘ר ‡ין ‰חסי„ו˙ מ˘נ‰ ‡יז‰ „בר מ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' ˘מ˜יימים בני 
י˘ר‡ל ממ˙ן ˙ור‰ וע„ ימינו, כי ‰ל‡ "„בר ברור ומפור˘ ב˙ור‰, ˘‰י‡ מˆו‰ עומ„˙ 
˘ל  חי„ו˘‰  ˙וספ˙"2, ‡ל‡  ול‡  ‚רעון  ול‡  ˘ינוי  ל‡  ל‰  עולמים, ‡ין  ולעולמי  לעולם 
ומˆוו˙י'  ב˙ור‰  י‰ו„י ‰עוס˜  ˘ל   '‰ בעבו„˙  חיו˙  מעני˜‰  ˘‰י‡  במ‰  ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ 

˘˜בלנו מסיני, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

מ‰ מוסיף ‡ור לח„ר ח˘וך?
‰י‰ו„י,  ˘ל  לנפ˘ו  ו"חיו˙"  כ"‡ור"  ‰חסי„ו˙,   ˙‡ ‰‚„יר  מו‰ר˘"ב3  ‡„מו"ר  כ"˜ 
˘‰ˆ„ ‰˘וו‰ בין ‡ור לחיו˙, ‰ו‡ ˘˘ני‰ם ‡ינם מ˘נים ‡˙ מ‰ ˘‰י' ˜ו„ם ˘ב‡ו, ‡ל‡ 

‰ם מ˘ביחים ופועלים עילוי ב‡ו˙ו מ˜ום ˘ב‡ו ‡ליו:

כ‡˘ר זורח ‡ור בח„ר ˘‰י' נ˙ון בח˘כ‰, ‰רי ‡ין לומר ˘‰„בר ˘נמˆ‡ ב‡ו˙ו ח„ר 
מ˘˙נ‰, ומע˙‰ ‰רי ‰ו‡ „בר ח„˘, ‡ל‡ ‰„בר נו˙ר כפי ˘‰י' ˜ו„ם ˘ב‡ ‰‡ור.

‡בל מ‡י„ך, ‰רי ב˘ע‰ ˘‰י' ‰ח„ר ח˘וך, ‰י' ‰‡„ם מ‰לך בח„ר ו‡ינו יו„ע מימינו 
ו‡ינו  מ‰ם  לי‰נו˙  יכול  ונעלים, ‰רי ‡ינו  ח˘ובים  חפˆים  בח„ר  י˘  ו‡ף ‡ם  ל˘מ‡לו, 
יו„ע מ‰ ממ˘˘ בי„יו, ונוסף לכך ‰רי ‰ו‡ נ˙ון בסכנ‰ ליפול בבורו˙ ובפח˙ים, ˘‡ינו 

יו„ע ‡ם חלל ז‰ ˘מר‚י˘ בי„יו ‰ו‡ „ל˙ ‡ו ˘מ‡ חלון ‡ו ‡רון.

יחס ‰‡„ם  ב‡ופן  ˘ינוי ‚„ול  פועל  מ˘נ‰ ‡˙ ‰חפˆים, ‡בל ‰ו‡  ˘‡ין ‰‡ור  ונמˆ‡ 
ערוך  ל‡ין  מ‰ם  ולי‰נו˙  ומועיל‰,  נכונ‰  בˆור‰  ב‰ם  ל‰˘˙מ˘  ˘יכול  ‰חפˆים,  ‡ל 

ממ‰ ˘‰י' בע˙ ‰חו˘ך4.

ועל „רך ז‰ ‚ם בעניין ‰חיו˙: פרטי ‰‚וף ˘י˘ בו חיו˙ ‡ינם מ˘˙נים על י„י ‰חיו˙ 
˘ב‡‰ בו, ˘מ˜ו„ם ‰יו בו כך וכך ‡יברים בˆור‰ פלוני˙, ו‚ם ע˙‰ ל‡ נ˙ווסף מ‡ומ‰ 
ו‰˙ח„˘ו˙  עילוי  פועל˙  – ‰ל‡ ‰חיו˙  ומ‡י„ך  נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ו.  ול‡  מספר ‡יבריו  על 

2) רמב"ם ‰ל' יסו„י ‰˙ור‰ רי˘ פ"ט.

3) ר‡‰ מכ˙ב כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב נ"ע ˘נ„פס כ‰˜„מ‰ לספר "‰יום יום".

ו‡פיל‰  ליל‰  ב‡י˘ון  מ‰לך  ˘‰י'  ל‡„ם  מ˘ל   .  . בנר  כ‰, ‡: "˙ל‰ ‰כ˙וב ‡˙ ‰מˆו‰  סוט‰  ר‡‰ ‚ם   (4
מ‰לך,  „רך  ב‡יז‰  יו„ע  ו‡ינו  ‰ליסטין  ומן  רע‰  ומחי'  ‰בר˜נים  ומן  ‰פח˙ים  ומן  ‰˜וˆים  מן  ומ˙ייר‡ 
נז„מנ‰ לו ‡בו˜‰ ˘ל ‡ור ניˆל מן ‰˜וˆים ומן ‰פח˙ים ומן ‰בר˜נים". ור‡‰ ˜ונטרס עı ‰חיים ב˙חיל˙ו; 

˙ור˙ מנחם חכ"ז עמ' 149 ו‡ילך.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

במע˘‰  ועוב„ ‡˙ ˜ונו ‡פילו  ור‚ילויו˙יו,  טבעו  ומ˘בר ‡˙  מ˙יי‚ע ‰‡„ם  וכ‡˘ר 
˜טן ˘‰ו‡ י˙ר על ר‚ילו˙ו, ‰נ‰ ח˘וב ‰ו‡ מע˘‰ ז‰ ונעל‰ יו˙ר מ˘‡ר ענייני עבו„˙ו 
‰מ˙‡ימים לטבעו. וכפי ˘כ˙ב ב˙ני‡12 על ‰˘ונ‰ פר˜ו מ‡‰ פעמים ו‡ח˙, ‡˘ר "ז‡˙ 
‰פעם ‰מ‡‰ ו‡ח˙, ‰י˙ר‰ על ‰ר‚ילו˙ ˘‰ור‚ל מנעוריו, ˘˜ול‰ כנ‚„ כולן, ועול‰ על 

‚בי‰ן בי˙ר ˘‡˙ וי˙ר עז, ל‰יו˙ נ˜ר‡ עוב„ ‡לו˜ים".

ו„בר ז‰ ‰ו‡ יסו„ מוס„ מעי˜רי' ˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ˘לעולם חייב ‡„ם ˘ל‡ לילך 
מ‰ ‰'  ול„רו˘  ולח˜ור  ל‰˙בונן  ור‡וי, ‡ל‡  טוב  טבע  ור‚ילו˙ו, ‡פילו ‰ו‡  טבעו  ‡חר 
‡לו˜יו „ור˘ מעמו, ולע˘ו˙ ככל ‰מוטל עליו, ‡פילו כ‡˘ר ‰ו‡ נ‚„ ‰טבע ו‰ר‚ילו˙.

מוכרח˙  ‰‡„ם  ˘עבו„˙   – "חיו˙"  על  נוסף  "‡ור",  ‰י‡  ˘‰חסי„ו˙  מ‰  עניין  וז‰ו 
ל‰יו˙ עם לבו ור‚˘ו˙יו, ‡ך ‡סור לו ל‰ס˙פ˜ בז‰, ומחויב ‰ו‡ ל‰˙בונן ב˘כלו ב‡˘ר 

נ„ר˘ ממנו, ולע˘ו˙ י˙ר על ר‚ילו˙ו וטבע מי„ו˙יו.

וממוˆ‡ „בר ‡˙‰ למ„ ˘‡ין ‰חסי„ו˙ מוסיפ‰ „בר ח„˘, ‡ל‡ ב‡‰ ל‰חיו˙ ול‰‡יר 
‡˙ עבו„˙ ‰' ˘ל י‰ו„י:

ל‰חיו˙‰ בחיו˙ עˆומ‰ ˘ל ר‚˘ו˙ ‡‰ב‰ ויר‡‰ ‡ל ‰בור‡ י˙"˘, ע„ ˘י‰י' מע˘‰ 
‰מˆוו˙ ספו‚ ומל‡ ברˆון ‰‡„ם וחיו˙ נפ˘ו, ומ˙וך ˘מח‰ ‚„ול‰ ו‰˙ל‰בו˙. 

˘ל‡  לעולם,  נ˘מ˙ו  ירי„˙  ב˙כלי˙  ל‰˙בונן  ‰‡„ם  על  ˘מˆוו‰  י„י  על  ול‰‡יר‰, 
עליו  מוטל  ומ‰  ˘ליחו˙ו  מ‰י  ˙מי„  לח˜ור  ור‚ילו˙ו, ‡ל‡  טבעו  למ‚בלו˙  נ˙ון  ל‰יו˙ 

לע˘ו˙, ול‰יו˙ "עוב„ ‡ל˜ים".

מ„וע נ˙‚ל˙‰ ‰חסי„ו˙ ר˜ ב„ורו˙ ‡לו?
נ˙‚ל˙‰  ז‰  לעיל, ‰כיˆ„  ˘‰וב‡‰  ל˙מי‰‰  יי˘וב  למ„  ˘למעל‰ ‡˙‰  ומן ‰„ברים 
פנימיו˙ ועומ˜ ‰˙ור‰ „וו˜‡ ב˙ור י˙ום, „ור עני ו‡ביון בע˜ב˙‡ „מ˘יח‡. ועל פי מ‰ 
ח"ו,  ב‰  לח„˘  ב˙ור‰ ‡ו  ל‰וסיף  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‡ינו  ˘ל  ˘עניינ‰  למעל‰,  ˘נ˙ב‡ר 

‡ל‡ ר˜ ל‰חיו˙ ול‰‡יר ‡˙ עבו„˙ ‰' ˘ל י‰ו„י, ‰רי ‰„בר מובן בפ˘טו˙13:

מעל˙  עˆם  ומˆ„  ‚מורים,  ˆ„י˜ים  ‰יו  כי  לז‰,  ˆריכים  ‰יו  "ל‡  ‰ר‡˘ונים  „ורו˙ 
ל˘מ‰,  ˙ור‰  ולמ„ו  ‡מי˙י˙,  ויר‡‰  ‡‰ב‰  ב‰ם  ‰י'  ‚בו‰ו˙,  ממ„רי‚ו˙  ˘‰יו  נ˘מ˙ם 
פנימיו˙  ל‚ילוי  מוכרחים  ˘ל‡ ‰יו  ומכיוון  פנימיו˙ ‰˙ור‰",  ‚ילוי  ל‰ם  נˆרך  ול‡ ‰י' 

12) פט"ו.

נע˙˜ו  ומ˘ם  פי"‚.  מליוב‡וויט˘)  מו‰ר˘"ב  ‡„מו"ר  (לכ"˜  ‰חיים   ıע ˜ונטרס  ר‡‰  ל‰לן  ב‰ב‡   (13
‰ˆיטוטים ˘ל‰לן.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

"חיו˙" במע˘‰ ‰מˆוו˙, ‡ל‡ ז˜ו˜ים ‚ם ל"‡ור" ˘‰ו‡ עניין ‰˙בוננו˙ ‰מוח ו‰˘כל.

ונובע˙  זו  חיו˙  ˜˘ור‰  ˘לו,   '‰ עבו„˙  מע˘י  ‡ל  "חיו˙"  מבי‡  י‰ו„י  כ‡˘ר  כי 
"מכניס"  ˘‰‡„ם  מ‰  ˘עניין ‰חיו˙ ‰ו‡  למעל‰  נ˙ב‡ר  כבר  ˘‰ל‡  מ˙ול„˙ו.  מטבעו 
מי  „י˘  לבו,  בטבע  ‰„בר  ˙לוי  כן  ועל  ˘עו˘‰,  במע˘ים  נפ˘ו  וכוחו˙  ר‚˘ו˙יו   ˙‡
בעי˜ר  ל‰˙עס˜  ‰„בר  מבי‡ו  וממיל‡  „יי˜‡,   '‰ ‡‰ב˙  לר‚˘ו˙  מטבעו  נוט‰  ˘‰ו‡ 
נפ˘ו  מ˘˜יע ‡˙  ו‰ו‡  רבים,  עבו„ו˙  סו‚י  י˘  ‚ופ‡ ‰רי  ובז‰  מ‡‰ב‰,  בעבו„‰ ‰ב‡‰ 

ב‡ו˙‰ עבו„‰ ‰מ˙‡ימ‰ על פי טבעו.

זו  ב„רך  כי  ˘למ‰,  עבו„‰  זו  בלב„, ‰רי ‡ין  טבעו  פי  על  עוב„ ‰‡„ם ‡˙ ˜ונו  ו‡ם 
נוט‰ ‰‡„ם ל‰˙עס˜ בעי˜ר במ‰ ˘‰ו‡ חפı, ‡ו במ‰ ˘סביב˙ו מ˘פיע‰ עליו ˘ירˆ‰ 
בו, ‡בל ‡ינו מטריח ˘כלו לעיין ולחפ˘ מ‰ „ור˘ ממנו ‰˘י"˙, ו‡ינו מעל‰ על „ע˙ו 

לעבו„ ‡˙ ˜ונו י˙ר על טבעו ור‚ילו˙ו.

"עוב„  ב˘ם  נ˜ר‡  ˘‡ינו  ב‚מר‡8  פס˜ו  טבעו,  פי  על  ר˜  עבו„˙ו  ‰עוב„  י‰ו„י  ועל 
‡לו˜ים", כי ‡ם "‡˘ר ל‡ עב„ו"9:

„בזמנם ‰י' ‰מנ‰‚ ל˘נו˙ פר˜ם מ‡‰ פעמים, ו‡מרו ˘ם ˘מי ˘˘נ‰ פר˜ו ר˜ מ‡‰ 
פעמים  מ‡‰  פר˜ו  ˘˘ונ‰  מי  ור˜  עב„ו",  ל‡  נ˜ר‡ "‡˘ר  ו‰ר‚ילו˙,  כפי ‰טבע  פעמים 
יו˙ר  לע˘ו˙  ‰י‡  ‰‡„ם  מ‡˙  ‰נ„ר˘˙  ‰עבו„‰  כי  ‡לו˜ים".  "עוב„  נ˜ר‡  ‰ו‡  ו‡ח˙ 
מכפי טבעו, ˘ל‡ לילך ‡חר ר‚ילו˙ו ורˆונו˙יו, ‡פילו ‰ם רˆונו˙ ˘מˆ„ ‰˜„ו˘‰, ‡ל‡ 

ל‰˙בונן ˙מי„ בעיני ˘כלו ולר‡ו˙ ‡˙ ‡˘ר „ור˘ ממנו ‰בור‡ י˙"˘.

˘יר‡‰ ‡˙  ל‡„ם  ל‚לו˙  כ‡מור,  ˘טבע ‰‡ור ‰ו‡,   – לעניין ‰"‡ור"  ז˜ו˜ים  ולז‡˙ 
בעין  "לר‡ו˙"  ˘ˆריך  מ‰  ‰יינו  י˙"˘,  ‰בור‡  בעבו„˙  "‡ור"  כן  וכמו  סביבו,  ‰נמˆ‡ 
˘כלו ‡˙ ‰עבו„‰ ‰נ„ר˘˙ ממנו, ˘‡ין „י לו בעבו„‰ ‰ב‡‰ מן ‰ר‚˘ ו‰לב כפי ˘‰ם 
בטבעם, ‡ל‡ ˆריך לח˜ור ול‰˙בונן מ‰ ב‡מ˙ „ור˘ ממנו ‰בור‡ י˙"˘, ו‡יזו ‰י‡ „רך 

‡˘ר ר‡וי לילך ב‰.

‡„ם  כל  ˘לכ‡ור‰  בר‡˘ו"11,  עיניו  "‰חכם  ‰פסו˜   ˙‡ בזו‰ר10  ˘פיר˘ו  מ‰  ו‰ו‡ 
 – רי˘י'"  על  „˘רי‡  "ב‰‰ו‡  עיניו  ובי‡רו ‡˘ר ‰חכם  במ˜ום ‡חר,  ול‡  בר‡˘ו  עיניו 
ר‡˘ו,  על  ˘˘ור‰  ‰‡לו˜י˙  בנ˘מ˙ו  ב‰˙בוננו˙  ˙מי„  נ˙ונים  ו˘כלו  ˘"עיניו"  ו‰יינו 

וב˙כלי˙ ירי„˙‰ לעולם, ובמוטל עליו לעבו„ בכ„י למל‡ו˙ ˘ליחו˙ו.

8) ח‚י‚‰ ט, ב.

9) מל‡כי ‚, יח.

10) ז‰ר ח"‚ ˜פז, ‡.

11) ˜‰ל˙ ב, י„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

עˆומ‰ ב„בר ˘מחיי' ‡ו˙ו, ˘‰פר˘ עˆום ל‡ין ערוך י˘ בין ‚וף מ˙ לבין ‚וף ˘י˘ בו 
חיו˙ ונ˘מ‰.

ב‡‰  ‰חסי„ו˙  ˘‡ין  ‰חסי„ו˙,  ˙ור˙  על  ‚ם  ‰מליˆו  ו"חיו˙"  "‡ור"  ענייני  וככל 
ל‰וסיף ‡ו ל‚רוע מ˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰ ח"ו, „‰˙ור‰ ומˆוו˙י' ‡ינם מ˘˙נים לעולם, ‡ל‡ 
מ˙בט‡ ‰„בר  ובפרטיו˙  י‰ו„י,  ˘ל  עבו„˙ו ‰רוחני˙  ול‰‡יר ‡˙  ל‰חיו˙  פעול˙‰ ‰י‡ 

ב˘ני ‰פרטים ‰‡מורים ˘ל "‡ור" ו"חיו˙", וכ„ל˜מן.

"ל‰חיו˙" ‡˙ מע˘‰ ‰מˆוו˙
"חיו˙" –

 ˙‡ ל˜יים  ‡„ם  ˘יכול  ו‰יינו  ו"יב˘",  "˜ר"  ל‰יו˙  עלול  עˆמו  מˆ„  ‰מˆוו˙  ˜יום5 
‰מˆוו˙ בל‡ חיו˙, ר˜ כמע˘‰ בעלמ‡, כ‡˘ר ר‡˘ו ולבו נ˙ונים לעניינים ‡חרים. וז‡˙ 
פועל˙ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ˘˜יום ‰מˆוו˙ ימל‡ ו"י˙פוס" ‡˙ ‰‡„ם בכל כוחו˙יו ‰נפ˘יים.

מוכרח  ‡ל‡  בלב„,  במע˘‰  ‰מˆוו˙  ב˜יום  „י  ˘‡ין  ‰ו‡  ‰חסי„ו˙  מעי˜רי  „‡ח„ 
˘נ˙ב‡רו  ‰‡‰ב‰,  ‡ל  ‰מבי‡ים  ב„ברים  י˙בונן  ב‰ם  ‡˘ר  עי˙ים  לו  ל˜בוע  ‰‡„ם 
ב‡‰ב‰  לבו  י˙עורר  ‡˘ר  ע„  בז‰,  ויעמי˜  מח˘ב˙ו  וי˜בע  ‰חסי„ו˙,  בספרי  ב‰רחב‰ 

מור‚˘˙ ‡ל ‰בור‡ י˙"˘, וכמו כן ביר‡˙ ‰' ו˘‡ר מי„ו˙ ˘בלב.

נע˘י˙ ‰עבו„‰  ב‡‰ב˙ ‰˘י"˙, ‡זי  ח„ורים  ולימו„ ‰˙ור‰  מע˘‰ ‰מˆוו˙  וכ‡˘ר 
מ˙וך ח˘˜ ‚„ול ב‰˙ל‰בו˙ וחיו˙ עˆומ‰, כי ‡ין ז‰ מע˘‰ זר ‰ב‡ מ˙וך ‰כרח וכפיי', 

‡ל‡ נפ˘ו וכוחו˙יו ˘ל ‰‡„ם חפˆים בעבו„‰ זו ומ˘˙˙פים ב‰.

‰˘מח‰  ‰כרח  ‰ו‡  ‰חסי„ו˙,  ˘מ„‚י˘‰   '‰ עבו„˙  מעי˜רי  ˘‡ח„  ˘מˆינו  וכפי 
בעˆלו˙  לנˆחו  ‡פ˘ר  ‡י  ‰יˆר,  ˘"בנˆחון  ב˙ני‡6  ˘כ˙ב  וכמו  ‰בור‡,  בעבו„˙ 
 ‰‚‡„ נ„נו„  מכל  וט‰ר˙ו  ‰לב  ופ˙יח˙  מ˘מח‰  ‰נמ˘כ˙  בזריזו˙  ‡ם  כי   .  . וכב„ו˙ 
ועˆב בעולם". ו‰˘מח‰ בעבו„˙ ‰בור‡ "מחיי'" ‡˙ מע˘‰ ‰מˆוו˙, ˘‰‡„ם ‰מ˜יימן 

˘˜וע בכל כוחו˙ נפ˘ו ב˜יומן בחיו˙ ‚„ול‰.

‰"‡ור" ‰מˆיל ‡˙ ‰‡„ם מל‰יו˙ "‡˘ר ל‡ עב„ו"
"‡ור" –

לי„י  ‰מבי‡ים  ‰לב  בר‚˘ו˙  „י  ‡ין  ˘לו,   '‰ בעבו„˙  ‰‡„ם  ˘י˙על‰  בכ„י  ו‰נ7‰, 

5) ב‰ב‡ ל˜מן, ר‡‰ ‚ם בל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 463 ו‡ילך.

6) פכ"ו.

7) ל˙וכן סעיף ז‰, ר‡‰ ‚ם ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 112 ו‡ילך, ˘מ˘ם ב‡ חל˜ מ‰בי‡ור „ל˜מן.
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