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כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ר˜  מ˘‰ו) ‡ינו  ˘חסר  מר‚י˘ים  ל‡  כל˘‰ו  בענין  ˘˜ועים  (˘כ‡˘ר  ז‰  ענין  כי 
בעניני ˜„ו˘‰, ‡ו במ„ר‚ו˙ ‚בו‰ו˙ ב˜„ו˘‰ וכו', כי מˆ„ ענין ‰'בחיר‰', ענין ז‰ 

˘ייך ‚ם בעניני ‰עולם, ע„ ˘מˆינו ז‡˙ ‚ם ‡ˆל ‚ויים (ל‰ב„יל).

‚וים  ‡פילו  ‡ל‡  י‰ו„ים,  „ו˜‡  (ל‡ו  ‰ˆב‡  מ‡נ˘י  ‰„ברים  ˘י„ועים  כפי 
ב˜רב,  כך  כל  ˘˜וע  ב‚לל ‰יו˙ו  מלחמ‰, ‰נ‰  ˘ל  בעיˆומ‰  ˘ב‰יו˙ם  (ל‰ב„יל)), 
במלחמ‰,  ˘˜וע  ˘‰י'  כלל, ‰יו˙  ז‡˙  ל‡ ‰ר‚י˘  ר"ל,  מ˜ליע  כ˘נפˆע  ‡זי ‡פילו 
וכו'  ‰'‰˙פעלו˙'  כל  כ˘‰ס˙יימ‰  מכן  ל‡חר  ור˜  וכו',  ולירו˙   ıלרו ‰מ˘יך 

מ‰מלחמ‰, ˘ם לב לפˆיע˙ו.

˘ייך  ז‰  ˘ענין  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  על  ‰נ‰  ‰עולם,  מעניני  בענין  ז‡˙  מˆינו  ו‡ם 
ב˜„ו˘‰  ‰ם  ‡לו  ˘ענינים  מכפי  ‰˘˙ל˘לו  ‰עולם  ˘עניני  ‰יו˙  ˜„ו˘‰,  בעניני 
כלל  מר‚י˘ים  ‡ין  וכו',  נפל‡  יחו„  ˘ל  ב‡ופן  ‰˙ור‰  בלימו„  ˘˜ועים  ˘כ‡˘ר   –

˘חסר מ˘‰ו, ע„ ˘˘וכחים ל‚מרי על 'חיזו „‰‡י עלמ‡'.

 (˘"פ מ˜ı ˙˘ל"ו)

בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

‰רי  „"˜בע",  ‰ענין  ‡מ˙י˙  ו˙„ירי,  ‡מ˙י  מˆי‡ו˙  ˘‰ו‡  ממ˘,  לעˆמו˙  „יר‰ 
עי"ז ˘מ˜˘רים ‡˙ ‰עולם עם ‰˜ב"‰, ‰יינו, ˘עו˘ים ‡˙ ‰עולם „יר‰ לו י˙' ע"י 

‰˙ומ"ˆ, ‡זי נע˘‰ ‚ם ‰עולם עˆמו ענין ˘ל ˜בע.

 – ˜בע  ˘ל  ענין  ‰עולם  נע˘‰  ˘עי"ז  ‰˜ב"‰  עם  ‰עולם   ˙‡ ל˜˘ר  כ„י  ‡מנם, 
˘‰ענינים ‰‚˘מיים  סוכו˙", ‰יינו,  ע˘‰  ˘"למ˜נ‰ו  ב‡ופן  ל‰יו˙ ‰‰נ‰‚‰  ˆריכ‰ 
מˆ„ עˆמם י‰יו ‡ˆלו ב„רך ער‡י, ˘„ו˜‡ ‡ז בכחו ל˜˘ר ענינים ‡לו עם ‰˜ב"‰, 

ועי"ז לע˘ו˙ם ענין ˘ל ˜בע.

(˘מח˙ ˙ור‰ ˙˘ט"ו)

כל י‰ו„י יכול ל‰עמי„ ‡˙ עˆמו במˆב 
˘עניניו ‰‚˘מיים ל‡ יבלבלו‰ו

ממנו  „ור˘ים  כיˆ„  כן,  ו‡ם  ‰ז‰,  עולם  מעניני  מבולבל  ˘‰‡„ם  לטענ‰  בנו‚ע 
לז‰,  – ‰נ‰ ‰עˆ‰  יבלבלו‰ו  ל‡  ‰‚˘מיים  ˘עניניו  ב‡ופן  ומˆו˙  ב˙ור‰  ˘י˙עס˜ 
לו  ˘חסר  יחו˘  ו˘ל‡  לו,  נו‚עים  ל‡  ‡לו  ˘ענינים  ומˆב  במעמ„  עˆמו  ˘יעמי„ 

מ‡ומ‰.

כי„וע ‰סיפור (ל˜ו"˘ ח"„ ע' 1081) ˘‰מ‚י„ ממעזריט˘ ˘לח ‡˙ ‡ח„ מ˙למי„יו 
בבו‡  ב˘מח‰.  ‰יסורים   ˙‡ ל˜בל  כיˆ„  ממנו  ˘י˙למ„  כ„י  מ‡ניפולי,  זו˘‡  לר' 
מבין  ‡ינו  ˘‰ו‡  זו˘‡  ר'  לו  ‡מר  בו‡ו,  מטר˙   ˙‡ בפניו  ˘ח  זו˘‡,  לר'  ‰˙למי„ 

מ„וע ˘לחו ‰מ‚י„ ‡ליו (לר' זו˘‡), ˘‰רי ל‡ חסר לו מ‡ומ‰!...

מ‡ומ‰, ‰ו‡ ‡כן ‡חז  לו  חסר  ˘ל‡  וב‡מרו  זו˘‡ ‰י' ‰רי ‡י˘-‡מ˙,  ר'  ו‰נ‰ 
ב„ר‚‰ זו, מכיון ˘ל‡ ‰ר‚י˘ ˘חסר לו ענין כל˘‰ו בˆרכיו ‰‚˘מיים, מחמ˙ ‰יו˙ו 
˘˜וע ביו˙ר בלימו„ ‰˙ור‰, ב‡ופן ˘ל 'יחו„ נפל‡', ובמיל‡ ל‡ ‰ר‚י˘ ˘חסר לו 

ענין כל˘‰ו ב‚˘מיו˙.

‰ר‚י˘  ל‡  ‰ו‡  ‡ולם  נר‡‰,  ˘‰י'  כפי  נר‡‰  ‰י'  בבי˙  ‰‚˘מי  ˘מˆבו  ‡ע"פ 
כ‡˘ר  ‡חר";  ‰ו‡  ‰מˆב  ˘"בבי˙  ממעזריט˘  ‰מ‚י„  וכ„ברי  מ˘‰ו.  לו  ˘חסר 
כ‰  ז‰  ‡ין  ב‡כסני‡,  כ˘נמˆ‡ים  ‡ולם  נור‡,  ‡כן  ז‰  ˘ולחן,  וחסר  בבי˙  נמˆ‡ים 

נור‡, ‰יו˙ ˘ז‰ו פרוז„ור בלב„.

‰˙ור‰  בלימו„  ˘˜וע  י‰י'  בו  ומˆב  במעמ„  עˆמו   ˙‡ ל‰עמי„  יכול  י‰ו„י  כל 
˘˜וע  כ‰  ˘י‰י'  מכיון  יבלבלו‰ו,  ל‡  ‰‚˘מיים  ˘עניניו  ב‡ופן  ‰מˆוו˙,  ו˜יום 

בלימו„ ‰˙ור‰, ע„ ˘ל‡ יחו˘ לחלוטין ˘חסר לו פרט כל˘‰ו ב‚˘מיו˙.



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל„י„ו - ר˜ ‰נ˘מ‰ ו‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ "בי˙יים" לו ו˜רובים ‡ליו...

˘‰˙בט‡  ממעזריט˘  במ‚י„  מע˘‰  מ˘יחו˙יו  ב‡ח˙  סיפר  מו"ח ‡„מו"ר  [כ"˜ 
‡ך  טוב,  כל  מל‡  י‰י‰  ˘בי˙ו  מעונין  ‡„ם  כל  כלומר:  ‰„בר",  ˘ונ‰   - "בבי˙ 
‡נו  ו‰רי  נ‡‰,  ˘‡ינו  וברי‰וט  נ‡‰  ˘‡ינ‰  ב„יר‰  מס˙פ˜  ‰ו‡  ב„רך  ב‰מˆ‡ו 

נמˆ‡ים ב„רך...]

˘כן  ר˘"י,  ˘ל  ל„ר˘˙ו  "‚ר˙י"  ˘ל ‰מל‰  פירו˘‰ ‰פ˘וט  בין  יובן ‰˜˘ר  כך 
ר˜ מ˙וך ‰זרו˙ ל‚˘מיו˙ ‰עולם - מ˙‡פ˘ר˙ ˘מיר‰ מ„ו˜„˜˙ ˘ל ˙רי"‚ ‰מˆו˙, 

מבלי ˘˙בל ומלו‡‰ יפריעו לכך.

(ל˜ו"˘ ח"‡ פ' וי˘לח)

ר˜ מי ˘‡ˆלו ‰עולם ‰ו‡ "‡רעי" 
יכול לע˘ו˙ מ‰עולם "˜בע"

כ˙וב - ‡ו„ו˙ יע˜ב ‡בינו - "ולמ˜נ‰ו ע˘‰ סוכו˙". 

זַ‡כן"),  בעבו„‰: "מ˜נ‰ו" – ‰ם „ברים ‰נ˜נים ("‡יינ‚ע˜ויפטע  ובי‡ור ‰ענין 
„‰יינו, כל ‰„ברים ‰‚˘מיים ˘‰נ˘מ‰ מˆ„ עˆמ‰ ‡ין ל‰ ˘ום ˘ייכו˙ ‡לי‰ם, ‡ל‡ 
ועז"נ  ב‚וף.  ירי„˙‰  ע"י  זַ‡ך")  ˆו‚ע˜ומענע   ‡ַ") ‰נ˘מ‰  ‡ˆל  וני˙וספו  ˘"נ˜נו" 
"ולמ˜נ‰ו ע˘‰ סוכו˙" – ˘כל ‰ענינים ‰‚˘מיים ˆריכים ל‰יו˙ ב‡ופן „"סוכו˙", 
ב„רך ער‡י בלב„, וכמ‡רז"ל "‰עולם ‰ז‰ „ומ‰ לפרוז„ור בפני ‰עולם ‰ב‡, ‰˙˜ן 

עˆמך בפרוז„ור כ„י ˘˙כנס לטר˜לין", „‰יינו ˘כל עו‰"ז ‡ינו ‡ל‡ כ"פרוז„ור".

„ו˜‡,  ˘נ‰  וע˘רים  מ‡‰  ל‡חרי  ‰כוונ‰  ‡ין   – לטר˜לין"  ˘˙כנס  "כ„י  ומ"˘ 
‡ל‡ ע"„ מ‡רז"ל "עולמך ˙ר‡‰ בחייך", „‰יינו, ˘כ‡˘ר ‰‡„ם נמˆ‡ כ‡ן למט‰ 
לע˘ו˙  ˘יוכל  בכ„י  "ער‡י",  ˘ל  ב‡ופן  ‡ˆלו  ל‰יו˙  ‰‚˘מיים  ‰„ברים  ˆריכים 

מ‰ם – ע"י ‰˙ומ"ˆ – ענין ˘ל "˜בע".

ו‰ענין בז‰:

לכ‡ור‰ ‡ינו מובן ‡יך ‡פ˘ר לע˘ו˙ ‡˙ ‰עולם לענין ˘ל "˜בע"? ‰רי כל ס„ר 
ל‡  ˘נין"  ול‡חר "˘י˙ ‡לפי  לכן,  ˘ל‡ ‰י' ˜ו„ם  מחו„˘,  ענין  ‰‰˘˙ל˘לו˙ ‰ו‡ 
ו‡"כ,  חרוב",  חרוב" ‡ו "˙רי  וח„  עלמ‡  ˘ני ‰וו  כמ‡רז"ל "˘י˙ ‡לפי  עו„,  י‰י' 
˘ל  ענין  מז‰  לע˘ו˙  ו‡יך ‡פ˘ר  זַ‡ך"),  ("ַ‡ ˆייטוויילי˜ע  זמני  „בר  ז‰ ‡ל‡  ‡ין 

˜בע?

‡ך ‰ענין בז‰ – „כיון ˘"נ˙‡ו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים ", „‰יינו 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"ב˙ ˜ול מברכ˙ו" – מנלן?

מ„וע נ˘˙נ˙‰ מˆוו˙ ביכורים מכל ‰מˆוו˙ ˘‰˘כר עלי' מובטח ל‡„ם על י„י ב˙ ˜ול? / 
‰"מ„‰ כנ‚„ מ„‰" ˘רו‡ים בכללו˙ מˆוו˙ ביכורים / ‰'ב˙ ˜ול' כנ‚„ '‰רמ˙ ˜ול'

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ׳ 227 ו‡ילך)

ז פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"‰ב‡˙ ביכורים" – ומ‰ עם מע˘ר? / "‰‡מר˙" ו"‰‡מירך" – "בכל יום"!

ח יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"על כרחך ‡˙‰ חי" כ˙נ‡י ל‰ˆלח‰

ב‚לו˙‰  ל‰י˘‡ר  רוˆ‰  / ‰נ˘מ‰  כרח‰  בעל  ‰‚וף ‰˘פל ‰י‡  ב‚לו˙  ‰˙לב˘ו˙ ‰נ˘מ‰ 
ו‰עי˜ר למל‡ו˙ ˘ליחו˙‰ / מוכרח ˘יר‚י˘ ˙מי„ "על כרחך ‡˙‰ חי" / „ו˜‡ כ‡˘ר "‡נוס 

על פי ‰„יבור" יכול ל‰ˆליח ב˘ליחו˙ו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1217 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יב
מ„וע ירי„˙ ‰נ˘מ‰ ‰י‡ "ל˘ון ˘מח‰"? / בין "מו„‰ ‡ני" ל"מו„ים ‡נחנו לך"

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
˘י' ‰רמב"ם ב‚„ר חיוב ו‰לכ˙ ב„רכיו

יבי‡ „ברי ‰˘"ס ו‰רמב"ם „י˘ חיוב בפני עˆמו לנ‰ו‚ ב„רכי ‰', וי˜˘‰ „לכ‡ו' ‰ו‡ חיוב 
ב„ברים  חיוב  ˘‰חי„ו˘ ‰ו‡   ıל˙ר „‡ין  יכריח   / „בר  בו  נ˙ח„˘  ול‡  מˆוו˙  מכמ‰  כולל 

‰˙לויים בלב לב„, ויסי˜ „‰חי„ו˘ ‰ו‡ ‰כוונ‰ ˘בלב ‰מחוייב˙ ˘ˆ"ל במע˘ים ‡לו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 135 ו‡ילך)

יז ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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"בת קול מברכתו" – מנלן?
מדוע נשתנתה מצוות ביכורים מכל המצוות שהשכר עלי' מובטחת לאדם על 
ידי בת קול? / ה"מדה כנגד מדה" שרואים בכללות מצוות ביכורים / ה'בת קול' 

כנגד 'הרמת קול'

ו‡˙  ‰‡ל‰  ‰חו˜ים   ˙‡ לע˘ו˙  מˆוך  ‡ל˜יך   '‰ ‰ז‰  "‰יום  טז):  (כו,  בפר˘˙נו   .‡
‰מלים  על  ר˘"י  ופיר˘  נפ˘ך".  ובכל  לבבך  בכל  ‡ו˙ם  וע˘י˙  ו˘מר˙  ‰מ˘פטים 
"ו˘מר˙ וע˘י˙ ‡ו˙ם" – "ב˙ ˜ול מברכ˙ו: ‰ב‡˙ ביכורים ‰יום, ˙˘נ‰ ל˘נ‰ ‰ב‡‰". 

ולכ‡ור‰ ˙מו‰: בפ˘טו˙ ‰מלים "ו˘מר˙ וע˘י˙ ‡ו˙ם" ‰ן ל˘ון ˘ל ˆיווי ופ˜ו„‰, 
ר˘"י  ‡ו˙ם  מפר˘  טעם  ומ‰   – ובספורנו)  עזר‡  ב‡בן  פיר˘ו  ב‡מ˙  (וכן  ל‡„ם  ‰ור‡‰ 

במ˘מעו˙ ˘ל ברכ‰ מלמעל‰?

מכך  ז‡˙  למ„  ˘ר˘"י  ‰ענין,  ונ˜ו„˙  טעמו;  בבי‡ור  ר˘"י  במפר˘י  ‰‡ריכו  וכבר 
˘פסו˜ ז‰ נ‡מר ל‡חר פר˘˙ ‰ˆיוויים על ביכורים ווי„וי מע˘רו˙, ו‚ם ל‡חר ˘‰פסו˜ 
מ˙‡ר ‡˙ ˜יום ‰ˆיוויים בפועל [וכפי ˘פיר˘ ר˘"י ‡˙ ‰פסו˜ „לעיל מיני': "‰˘˜יפ‰ 
לע˘ו˙"  ˘עליך  מ‰   ‰˙‡ ע˘‰  עלינו  ˘‚זר˙  מ‰  "ע˘ינו   – ‰˘מים"  מן  ˜„˘ך  ממעון 
וע˘‰, ‡ל‡  ˘מר  כבר  ˘‰רי ‰‡„ם  ו‰ור‡‰,  ˘ל ˆיווי  במ˘מעו˙  לפר˘ו  ולכן ‡ין  כו'], 
ב‰כרח לפר˘ו במ˘מעו˙ ˘ל ברכ‰ – ˘יזכ‰ ‰‡„ם ל˘מור ולע˘ו˙ ‡˙ ‰ביכורים ב˘נ‰ 

‰ב‡‰. 

‡בל ע„יין ˆריך בי‡ור, כי ‚ם כ‡˘ר ב‡ים לפר˘ ‡˙ ‰מלים "ו˘מר˙ וע˘י˙ ‡ו˙ם" 
במ˘מעו˙ ˘ל ברכ‰, מ‰יכי ˙י˙י לח„˘ ˘"ב˙ ˜ול מברכ˙ו"? 

בריבוי  ‡מנם  מˆינו  ‰˙ור‰.  מˆוו˙  בכל  חבר  לו  ˘‡ין  נפל‡  „בר  ז‰  ‰רי  ולכ‡ור‰, 
מˆוו˙ ˘‰כ˙וב מבטיח ל‡„ם כל מיני ˘כר וברכ‰, ‡בל כ‡ן מח„˘ ר˘"י ˘ל‡ זו בלב„ 
˘‰ברכ‰ מפור˘˙ ב˙ור‰ ‡ל‡ ˘‰‡„ם ‰מ˜יים מˆו˙ ביכורים זוכ‰ ˘˙‰י' בעבורו ב˙ 
‰ב‡‰").  ל˘נ‰  ˙˘נ‰  ‰יום,  ביכורים  ("‰ב‡˙  ‡ו˙ו  ‰מברכ˙  ‰˘מים  מן  מיוח„˙  ˜ול 

וטעמ‡ בעי. 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

רמ‰,  ל‡י‚ר‡  עמי˜˙‡  מביר‡  במ‰ר‰ 
מל˘ון   - מˆו‰ "  מˆו‰  ‰"˘כר  ול˜בל 
בור‡  ˘‰ו‡  ‰‡„ון,  עם  וחברו˙‡   ˆוו˙‡ 
˘ז‰ו   – ˘לו  ו‰עולם ‰ו‡ ‰„יר‰  ‰עולם, 
י˙'  לו  לע˘ו˙  ‰עבו„‰  ע"י  ˘נפעל  מ‰ 
י‰י'  למט‰  ˘‚ם ‰עולם  ב˙ח˙ונים,  „יר‰ 
˜בע,  „יר˙  „יי˜‡,  „יר‰  י˙',  לו  „יר‰ 

"טר˜לין", ול‡ "פרוז„ור".

 – ב„רך"  "בלכ˙ך  נמˆ‡ים  כ‡˘ר 
רˆון  כפי  ‰˘ליחו˙   ˙‡ למל‡  ˆריכים 
˘י‰י'  ‰˜ב"‰  ˘ל  רˆונו  ו‡ם  ‰˜ב"‰. 
‰יינו,  ‡‚ר‡ ",  ˆער‡  „"לפום  ב‡ופן  ז‰ 
כב˘י  – "ב‰„י  וי‚יע‰ „ו˜‡  מלחמ‰  ע"י 
ז‰  ˘‡ין  לי„ע  לך". - ˆריך  למ‰  „רחמנ‡ 
חז"ל  כל˘ון   – ‡ם  כי  ח"ו,  עונ˘  ב˙ור 
מפני   – בי˘ר‡ל"  ‰˜ב"‰  ע˘‰   ‰˜„ˆ"
˘רˆונו לי˙ן ˘כר ‚„ול יו˙ר ויו˙ר, ˘לכן 
„ו˜‡  כז‰  ב‡ופן  ‰עבו„‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 
‰‰סבר‰   ˙‡ מבינים  ‡נו  ‡ין  ‡ם  (‚ם 

˘ב„בר).

(י"ט כסלו ˙˘י"„)

˘לט‰ בו עין כל ברי '" (ברכו˙ ל„, ב) - ‰רי 
ז‰ ˘ל‡ בערך יו˙ר!

ומˆב  במעמ„  כ˘נמˆ‡ים  ‡בל 
כללו˙ ‰זמן  על  ב„רך " - „˜‡י  „"בלכ˙ך 
‰‰ליכ‰  ‰ן  "ב„רך ",  נמˆ‡˙  ˘‰נ˘מ‰ 
רמ‰  "מ‡י‚ר‡  למט‰,  מלמעל‰  ב„רך 
ב„רך  ‰‰ליכ‰  ו‰ן  עמי˜˙‡ ",  לביר‡ 
מלמט‰ למעל‰, לעלו˙ מ"ביר‡ עמי˜˙‡" 
‰זמן  כל  במ˘ך  ‡˘ר,  רמ‰",  ל‰"‡י‚ר‡ 
נמˆ‡ י‰ו„י במעמ„ ומˆב „"מ‰לך" ("בין 
‰עומ„ים" ), ‰יינו, ˘‡ינו נ˘‡ר על עמ„ו, 
בעבו„˙ו  ומ˙על‰  ‰ולך  ליום  מיום  ‡ל‡ 
ב„רך  ‰מ‰לך  כמ˘ל  עילוי,  ‡חר  בעילוי 
‡ל‡  "‡כסני‡",  ב‡ו˙‰  נ˘‡ר  ˘‡ינו 
לחבר˙‰  מ"‡כסני‡" ‡ח˙  ונסוע "  "‰לוך 
י˘  כך ‡יז‰ "ר‰יטים"  כל  נו‚ע  ל‡  – ‡זי 

לו ב„רכו;

כפי  ע˘יי˙ ‰מל‡כ‰  ˘נו‚ע ‰ו‡ –  מ‰ 
‰˘ליחו˙  מילוי  ‰יינו,  בעל-‰בי˙,  רˆון 
רמ‰  "מ‡י‚ר‡  נ˘מ˙ו  יר„‰  ˘ב˘ביל‰ 
לחזור  יוכל  ˘‡ז  עמי˜˙‡",  לביר‡ 

כל עניני "לבן ‰‡רמי" נמˆ‡ים ‡ˆלו ב„רך ‚ירו˙
על ‰פסו˜ "וי˘לח יע˜ב מל‡כים ‡ל ע˘ו ‡חיו . . עם לבן ‚ר˙י" - מוסיף ר˘"י 

"ו˙רי"‚ מˆו˙ ˘מר˙י", כי ‡ו˙יו˙ "‚ר˙י" ‰ן "˙רי"‚". 

˘ל  פירו˘‰ ‰פ˘וט  מ˘˙לב  ז‡˙,  בכל  כיˆ„,  טעונים ‰ב‰ר‰:  ר˘"י ‡לו  „ברי 
‰מל‰ "‚ר˙י" - ˘‰ו‡ במובן ˘ל ‚רו˙ - עם ‰„ר˘‰ ˘ל ˙רי"‚?

וי˘ לב‡ר:

˘ל ‰עולם ‰ז‰,  עניני "לבן ‰‡רמי", ‰חפˆים ‰‚˘מיים  כל   - לבן ‚ר˙י"  - "עם 
זרים ‰יו  בבחינ˙ "‚ירו˙",  יע˜ב  ל‚בי  כולם ‰יו   - ו˘פח‰,  ועב„  וחמור, ˆ‡ן  ˘ור 

לו, ‡ין ‡לו מענינו ˘ל יע˜ב ‡בינו.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘בו  בי˙-חורב‰  מˆ‡  ל˘ם,  בבו‡ו 
˘‰מ‚י„  כך  כ„י  ע„  ‚„ול‰,  עניו˙  ˘רר‰ 
בבי˙ו  ˘ל‡ ‰י'  כיון  כס‡,  על  ל‡   – יו˘ב 
בבי˙ו,  ‰י˙‰  ˘ל‡  ע‡כו"כ   - ["כורס‰" 
כי  בכלל...],  ל„בר  מ‰  על  ‡ין   – ו"ספ‰" 
‡ם – על ח˙יכ˙ עı, וכך לומ„ עם ‰יל„ים.

‰חיים בבי˙ ו‰חיים ב„רך
במסיר˙  ˘ליחו˙ו  ˘מיל‡  ל‡חרי 
‡ו˙ו,  ˘‡ל   – מ‰בע˘"ט  פרי˘˙-˘לום 
[כפי  ˆ„י˜  ˜„ו˘,  ˘עם ‰יו˙ו ‡י˘  ‰י˙כן 
פרי˘˙- לו  ˘ולח  ˘‰בע˘"ט  מז‰  ˘מבין 
מ˜יים "  ו‰˜ב"‰  ‚וזר  ˘לום], ‡˘ר "ˆ„י˜ 
- חי ‰ו‡ ב„ח˜ו˙ ועניו˙ ‚„ול‰ ביו˙ר, ע„ 
עליו,  לי˘ב  כס‡  ‡פילו  לו  ˘‡ין  כך  כ„י 

...!?ıוˆריך לי˘ב על ח˙יכ˙ ע

˘‡ל‰  כ„י  ˙וך   – ‰מ‚י„  לו  ‰˘יב 
ו‰‡כסנ‡י  ‰ו‡,  ומˆבו  מעמ„ו  ‡ו„ו˙ 
‚„ול‰,  לע˘ירו˙  ב"‰  ˘זכ‰  לו  מספר 
„יר˙ו,   ˙‡ בפניו  לˆייר  מב˜˘ו  ו‰מ‚י„ 
ר‰יטים  ו‡יז‰  לו,  ˘י˘  ‰ח„רים  מספר 
י˜ר   ˙‡ לו  מסביר  ו‰‡כסנ‡י  וכו',  לו  י˘ 
‰מ‚י„:  ‡ו˙ו  ˘ו‡ל   .  . ‚„ול˙ו  ˙פ‡ר˙ 
ב‚„ים  לבו˘  ‰נך  ˘עכ˘יו  ‰י˙כן 
 – עכ˘יו   ‰˙‡ מ˙‡כסן  ו‰יכן  פ˘וטים?! 
בח„ר פ˘וט, "ָ‡ן ‰˙פעלו˙", ˘ל‡ כ„בעי, 
מ˘יב:  ו‰‡כסנ‡י   – מסו„ר?!  ב‡ופן  ול‡ 
רבי, מ‰ ‰נכם רוˆים ("ווָ‡ס ווילט ‡יר"), 
‰רי עכ˘יו ‰נני ב„רך; ‡ˆלי בבי˙ - ‡ילו 
˘‰נני  ל„ע˙  נוכחים  רו‡ים, ‰יי˙ם  ‰יי˙ם 
‡ו˙י  ‡˙ם  רו‡ים  עכ˘יו  ‡בל  ‚„ול,  ‚ביר 
ל‡  ובמיל‡,  ב‡כסני‡,  ב„רך,  ב‰יו˙י 
‡בלבל  ול‡  כז‰,  ב‡ופן  ˘י‰י'  לי  ‡כפ˙ 

וכל  ר‰יטים  עמי  ליטול  לעˆמי ‡˙ ‰ר‡˘ 
˘‡ר ‰„ברים ˘י˘ לי בבי˙י.

‡ˆלי.  ‚ם  ‰ו‡  כן  ו‡מר:  ‰מ‚י„  נענ‰ 
בעו˘ר  כ„בעי,  מ˙ו˜ן  ‰כל   – "בבי˙" 
ו"ר‰יטים"  ביו˙ר,  טוב‰  "„יר‰"  מופל‚, 
כ˘נמˆ‡ים  ‡בל  ביו˙ר;  וי˜רים  יפים 
‡ל‡  ˘‡ינו  ‰ז‰  בעולם   – ב"‡כסני‡" 
על  לי˘ב  לי  ‡כפ˙  ל‡   - כ"פרוז„ור " 
עבורי  מוכן  ˘"בבי˙"  בי„עי   ,ıע ח˙יכ˙ 

עו˘ר מופל‚...

בעו‰"ז נמˆ‡ים במˆב 
„"בלכ˙ך ב„רך"...

˘˘ו‡לים ˜ו˘י‡  ל‡ל‰  ז‰ו ‚ם ‰מענ‰ 
בנו‚ע לעבו„˙ו ˘ל כ‡ו"‡: כיון ˘˙ובעים 
עבו„‰ כזו ˘לפי-ערך נח˘ב˙ ‰י‡ לעבו„‰ 
˜˘‰ – למ‰ מוסיפים עו„ "נ„ן" . . ‰עלם 
בברי‡ו˙,   ˙ˆ˜ חסר  כ‡ן  ו‚זיר‰,  ו‰ס˙ר 
‰"˘‡ור  וכ‡ן  כסף,   ˙ˆ˜ חסר  וכ‡ן 
˘מבלבלים  ענינים   - מעכב"  ˘בעיס‰ 

לעבו„‰?!

ו‰˙ירוı לז‰:

כ˘נמˆ‡ים "בבי˙" - י˘ ˆורך במנוח‰, 
 ‡ַ") ל"לב"  בנו‚ע  ו‰ן  ל"ר‡˘"  בנו‚ע  ‰ן 
לל‡   ,("ıר‡ַ‰ רּו‡י˜ע   ‡ַ ˜ָ‡ּפ ‡ון  רּו‡י˜ע 
פיזור ‰נפ˘ ולל‡ בלבולים. ו‡כן "בבי˙" 
- מוכן עבור כ‡ו"‡ ˘ל‡ בערך יו˙ר מז‰, 
ע"ז  (ירו˘למי  חז"ל   במ„ר˘י  ˘מˆינו  כפי 
‡ב‰ו  לרבי  ˘‰ר‡ו  ב)  פס"ב,  ב"ר   .‡"‰ פ"‚ 

וכל   .  . ‡פרסמון  נ‰רי  י"‚  עבורו  ˘מוכן 
ז‰ ‡ל‡  ובמיל‡, ‡ין  לו,  ˘‰ר‡ו  מ‰  ז‰ – 
"עין  נ‡מר   עליו  "ע„ן",  ו‡ילו  ע„ן",  "‚ן 
˘ל‡  ע„ן  "ז‰  זול˙ך",  ‡ל˜ים  ר‡˙‰  ל‡ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ל˘נ‰  ˙˘נ‰  ביכורים ‰יום,  – "‰ב‡˙  ר˘"י  ל˘ון  וב‰˜„ים „יו˜  בז‰,  לומר  וי˘  ב. 
‡ו  ‰ב‡‰",  ל˘נ‰  ˙בי‡   – ‰יום  ביכורים  "‰ב‡˙  לומר  לר˘"י  ‰י'  ולכ‡ור‰,  ‰ב‡‰". 
"˙ע˘‰ ל˘נ‰ ‰ב‡‰" (˘‰רי ב‡ לפר˘ ‡˙ ל˘ון ‰פסו˜: "וע˘י˙ ‡ו˙ם") וכיוˆ‡ בז‰. 

ומ‰ טעם נ˜ט ל˘ון "˙˘נ‰" „ו˜‡?

וכמו  מ„‰'.  כנ‚„  'מ„‰  ˘ל  רו‡ים ‡˙ ‰ענין  כ‡ן  בכללו˙ ‰פר˘‰  לב‡ר, „‰נ‰  וי˘ 
ו‰'   .  . ל‡ל˜ים  לך  ל‰יו˙  ‰יום  ‰‡מר˙   '‰  ˙‡" מכן:  ל‡חר  מי„  ˘ב‡ים  בפסו˜ים 
ב‡ופן  „ו˜‡  ‡ל‡  ס˙ם,  ˘כר  כ‡ן  ‡ין  כלומר:  ס‚ול‰".  לעם  לו  ל‰יו˙  ‰יום  ‰‡מירך 
לכן "‰'  ‰‡מר˙",   '‰  ˙‡"˘ כיון   – למע˘י ‰‡„ם  ב‰˙‡ם  ב„יו˜  מ„‰,  כנ‚„  מ„‰  ˘ל 

‰‡מירך". 

ס˙ם  על  מלמ„ו˙  ‡ינן  ‡ו˙ם"  וע˘י˙  "ו˘מר˙  ˘‰מלים  ר˘"י,  לומ„  כ‡ן  ‚ם  ולכן 
ברכ‰ וזכו˙ ˘˙בו‡ ל‡„ם בזכו˙ ‰ביכורים, ‡ל‡ „ו˜‡ על ברכ‰ ב‡ופן ˘ל מ„‰ כנ‚„ 
ברכ‰  כ‡ן  ל˘נ‰ ‰ב‡‰": ‡ין  ˙˘נ‰   – ביכורים ‰יום  "‰ב‡˙  לו  ˘‡ומרים  וז‰ו  מ„‰. 
'ח„˘‰', ‡ל‡ ˘‡ו˙ו „בר ‚ופ‡ ˘‡˙‰ עו˘‰ ‰יום – ˙חזור ו˙ע˘‰ ‡ו˙ו ‰„בר ל˘נ‰ 

‰ב‡‰. 

‚. וענין ז‰ ˘ל 'מ„‰ כנ‚„ מ„‰', ניכר ומו„‚˘ ביו˙ר בכללו˙ מˆו˙ ‰ביכורים: 

כיון ˘‰˜ב"‰ ‰וˆי‡נו מ‰עבו„‰ ‰˜˘‰ ˘ל מˆרים, ונ˙ן לנו ‡˙ ‡רı י˘ר‡ל, ב‡ופן 
"‡ל ‰מ˜ום ‰ז‰"  ‡ו˙נו  ‰בי‡  ˘‰ו‡  ז‰  כנ‚„   (‡) לכן:   – ו„ב˘"  חלב  זב˙   ıר‡" ˘ל 
– ‰רי ‡נחנו ב‡ים "‡ל ‰מ˜ום ‡˘ר יבחר ‰' ‡ל˜יך"; (ב) וכנ‚„ ז‰ ˘‰ו‡ נ˙ן לנו ‡˙ 
‰‡רı ו‰פירו˙ וכו', ‰רי ‡נחנו ב‡ים ומבי‡ים ‡˙ ‰פירו˙ ‰טובים ומניחים ‡ו˙ם "לפני 

 ."'‰

‡מנם י˘ במˆו˙ ביכורים פרט ˘לכ‡ור‰ ‡ינו במ„‰ זו, ו‰ו‡ ‰עני' ב˜ול ˘ל ‰‡„ם 
– "ועני˙ ו‡מר˙ לפני ‰' ‡ל˜יך", ופיר˘ ר˘"י: "ועני˙, ל˘ון ‰רמ˙ ˜ול". ו‡ם ‡כן כל 
‰פרטים בביכורים ‰ם ב‡ופן ˘ל "מ„‰ כנ‚„ מ„‰" – ‰רי ˆריכ‰ ל‰יו˙ "מ„‰" מ˙‡ימ‰ 

כנ‚„ "מ„‰" זו ˘ל עניי˙ ˜ול! 

על כך מפר˘ ר˘"י, ˘‡כן, ‚ם כנ‚„ ‰‰רמ˙ ˜ול י˘ ˘כר ב‡ופן ˘ל מ„‰ כנ‚„ מ„‰ 
– ˘"ב˙ ˜ול מברכ˙ו: ‰ב‡˙ ביכורים ‰יום, ˙˘נ‰ ל˘נ‰ ‰ב‡‰". ‰"ב˙ ˜ול" מלמעל‰ 

מכוונ˙ כנ‚„ ‰רמ˙ ‰˜ול ˘ל ‰‡„ם בע˙ ‰ב‡˙ ‰ביכורים.  



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

"האמרת" ו"האמירך" 
– "בכל יום"!

‡˙ ‰' ‰‡מר˙ ‰יום ‚ו' ו‰' ‰‡מירך ‰יום ו‚ו'
‰‡מר˙ ו‰‡מירך – ‡ין ל‰ם ע„ מוכיח במ˜ר‡. ולי נר‡‰ 
˘‰ו‡ ל˘ון ‰פר˘‰ ו‰ב„ל‰: ‰ב„ל˙ו לך מ‡ל˜י ‰נכר 
 ıל‰יו˙ לך ל‡ל˜ים', ו‰ו‡ ‰פרי˘ך ‡ליו מעמי ‰‡ר'
'ל‰יו˙ לו לעם ס‚ול‰'. ומˆ‡˙י ל‰ם ע„, ו‰ו‡ ל˘ון 
˙פ‡ר˙, כמו 'י˙‡מרו כל פועלי ‡ון'
(כו, יז-יח. ר˘"י)

"ל˘ון  ˘ל‰פירו˘  כיון  ‰מפר˘ים,  ˙מ‰ו 
ו‡ילו  כלל,  במ˜ר‡  „מיון  ‡ין  ו‰ב„ל‰"  ‰פר˘‰ 
(בפסו˜  י˘ ˜ˆ˙ „מיון  ˙פ‡ר˙"  ל‰פירו˘ "ל˘ון 
ר˘"י  פיר˘  מ„וע   – ‡ון")  פועלי  כל  "י˙‡מרו 
ול‡  ו‰ב„ל‰"  ‰פר˘‰  "ל˘ון  ˘‰ו‡  ב˙חיל‰ 

פיר˘ו ˘‰ו‡ "ל˘ון ˙פ‡ר˙"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

ל˘ון ‰כ˙וב ‰י‡ "‡˙ ‰' ‰‡מר˙ ‰יום . . ו‰' 
ר˘"י  ˘פיר˘  כפי  ˘פירו˘ו ‰ו‡,  ‰יום"  ‰‡מירך 
‡˙ ל˘ון ‰פסו˜ ‰˜ו„ם "‰יום ‰ז‰" - "בכל יום".

ו"‰‡מירך"  "‰‡מר˙"  נפר˘  ‡ם  ו‰˘˙‡, 
˘‰ו‡ "ל˘ון ˙פ‡ר˙" – ‡ין ‰„בר מחוור כל כך, 
כי ‰"˙פ‡ר˙" ˘ל ‰˜ב"‰ ועם י˘ר‡ל ‰ו‡ בעי˜ר 
בפועל  ‰˘י"˙  ב„רכי  ‰ולכים  י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר 
ומ˜יימים מˆוו˙יו, ו‰רי „בר ז‰ ‡ינו ˙מי„ ב‚לוי, 
ניכר  יום"  ו"בכל  ˘"‰יום"  לומר  ‡פ˘ר  ו‡יך 

"‰‡מר˙" ו"‰‡מירך"!

ולכן פיר˘ ר˘"י ב˙חיל‰ ˘‰ו‡ "ל˘ון ‰פר˘‰ 
„בר  ˘‰ו‡  לומר  מ˙‡ים  ז‰  ענין  על  כי  ו‰ב„ל‰", 
מˆב  בכל  ˘‰רי  יום",  ו"בכל  "‰יום"  ˘נע˘‰ 
˘‰˜ב"‰  בז‰  ‰ם  מכירים  נמˆ‡ים,  י˘ר‡ל  ˘בו 
ל‰יו˙  ‰נכר  מ‡ל˜י  לך  "‰ב„ל˙ו   – ‡לו˜י‰ם  ‰ו‡ 
˙מי„  ‰ם  ˘י˘ר‡ל  חז"ל  וכמ‡מר  ל‡ל˜ים",  לך 
"מ‡מינים בני מ‡מינים" (˘ב˙ ˆז, ‡. ור‡‰ פר˘"י ˘מו˙ 
י˘ר‡ל  עם  ˘˙מי„  ‰˜ב"‰,  מˆ„  ‰ו‡  וכן  ב);   ,„

 – ‰‡ומו˙  מכל  ו‰נבחר  ‰מיוח„  ‰עם  ‡ˆלו  ‰ם 
"‰פרי˘ך ‡ליו מעמי ‰‡רı ל‰יו˙ לו לעם ס‚ול‰". 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 162 ו‡ילך) 

"הבאת ביכורים" – 
ומה עם מעשר?

‰יום ‰ז‰ ‰' ‡ל˜יך מˆוך ‚ו' ו˘מר˙ וע˘י˙ 
‡ו˙ם בכל לבבך ובכל נפ˘ך

ו˘מר˙ וע˘י˙ ‡ו˙ם – ב˙ ˜ול מברכ˙ו ‰ב‡˙ בכורים 
‰יום, ˙˘נ‰ ל˘נ‰ ‰ב‡‰
(כו, טז. ר˘"י)

מ˙חיל‰  ˙בו‡  פ'  ‰רי  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
עם מˆו˙ ‰ב‡˙ ‰ביכורים, ‡ח"כ י˘ מˆו˙ ביעור 
וע˘י˙ ‡ו˙ם".  ו‡ח"כ ‰פסו˜ "ו˘מר˙  מע˘רו˙, 
בנו‚ע  ברכ‰  כ‡ן  ˘י˘  ר˘"י  מפר˘  מ„וע  ו‡"כ, 
מ„ובר  ‰סמוכ‰  בפר˘‰  ‰רי  ביכורים",  ל"‰ב‡˙ 

על ווי„וי מע˘רו˙ ול‡ על מˆו˙ ביכורים?

[ו‡ין לומר ˘ר˘"י מבי‡ ‡˙ ביכורים ר˜ ב˙ור 
למע˘רו˙  ‚ם  מ˙ייחס˙  ‰ברכ‰  וב‡מ˙  „ו‚מ‡ 
(ור‡‰ מ˘כיל ל„ו„) – כי, ל˘ון ‰ברכ‰ "˙˘נ‰ ל˘נ‰ 

‰ב‡‰" ‡ינו מ˙‡ים ביחס לווי„וי מע˘רו˙, ˘‡ינו 
˘נים,  ב˘ל˘  ‡ח˙  פעם  ר˜  ‡ל‡  ‰ב‡‰"  "ל˘נ‰ 

ועל כרחך ˘‡כן ר˘"י מ˙כוון „ו˜‡ לביכורים]. 

וי˘ לומר בפ˘טו˙: 

לע˘ר  ˙כל‰  "כי  מ˙חיל‰  ‰מע˘רו˙  פר˘˙ 
ו‰יינו,  ‰˘לי˘י˙",  ב˘נ‰  ˙בו‡˙ך  מע˘ר  כל   ˙‡
מבי‡  ‰˘לי˘י˙  ב˘נ‰  ˘ר˜  במי  ‰ו‡  ˘‰מ„ובר 
‰ר‡˘ונ‰  ‰˘נ‰  ˘ל  ‚ם   – ‰מע˘רו˙  כל   ˙‡

ו‰˘ני'.

לפר˘  ‡פ˘ר  ˘‡י  בפ˘טו˙  מובן  ומע˙‰ 
פר˘˙  על  ‡ו˙ם"  וע˘י˙  "ו˘מר˙  ‰ברכ‰ 
לומר  ‡פ˘ר  ‡יך  כי   – ל‰  ‰סמוכ‰  ‰מע˘רו˙ 
"˙˘נ‰  ‰פעם,  עו„  יע˘‰  ˘כן  ‡ו˙ו  ˘מברכים 
ו‰בי‡  כ‰ו‚ן,  ˘ל‡  ˘ע˘‰  בעו„  ‰ב‡‰",  ל˘נ‰ 

מע˘רו˙יו ב‡יחור, ‰רי ז‰ ‰יפך ‰ברכ‰!

כ‡ן  ‰ברכ‰   ˙‡ ל˜˘ר  ר˘"י  ˘‰וכרח  וז‰ו 
עם  ול‡   – ‰ס„ר‰  ˘ב˙חיל˙  ביכורים  פר˘˙  עם 

פר˘˙ ‰מע˘רו˙ ‰סמוכ‰ יו˙ר.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 228 ו‡ילך)

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

הדברים, שגם במקורם לא הוגהו ע"י רבינו, באו כאן כמעט 
ללא עריכה, באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל 
על הקורא

י˘נו סיפור ˘סיפר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר 
‡ו„ו˙ ‰מ‚י„:

חסי„ים,  סו‚י  כמ‰  ‰יו  ‰בע˘"ט  ‡ˆל 
‚‡ונים וˆ„י˜ים כו', ע„ ל‡נ˘ים פ˘וטים.

 ‡ַ") ‡כסנ‡י  פ˘וט,  י‰ו„י   – מ‰ם  ‡ח„ 
מבי˜ורו  חזר˙ו  ˘ב„רך  ˜רעט˘מער"), 
‡ˆל ‰בע˘"ט ‰וˆרך לעבור בעייר‰ ˘ב‰ 
˘ימ˘ ‰מ‚י„ כ"מלמ„" בע˙ ‰‰י‡ ("„ער 
‚ע˜נעלט  ‡ון  ‚עזעˆן  „ָ‡רטן  ‡יז  מ‚י„ 
˘בעברו  ‰בע˘"ט  בי˜˘ו  ˜ינ„ער"),  מיט 
פרי˘˙-˘לום  ימסור  ‰‰י‡,  בעייר‰ 
ל˙למי„ו, ˙למי„ו ‰חביב וכו' – כפי ˘‰י' 

˜ור‡ לו.

‰נ‰   – לעייר‰  ‰‚יע  ‰‡כסנ‡י  כ‡˘ר 
פרי˘˙-˘לום  ˘ולח  ˘‰בע˘"ט  בי„עו 
מיוח„˙ ל˙למי„ו בל˘ון ˘ל חביבו˙ ויו˜ר 
‡ו„ו˙  בעייר‰  רע˘  לעורר  ‰˙חיל  כו', 

"‰רב ‰‚‡ון ...", עם כל ‰˙ו‡רים ‰ר‡ויים 
ב˘‡לו  ב˘לומו,  פור˘  ˘‰בע˘"ט  ל‡' 
‰עייר‰  בני  ‡ך   – מ‚וריו.  מ˜ום  ‰יכן 

‰˘יבו לו ˘‡ין בעייר˙ם ‡„ם כז‰.

˘ליחו˙  לו  ˘‰י˙‰  כיון  ‡מנם, 
 ˙‡ יעזוב  ל‡  בו„‡י  ‰רי  מ‰בע˘"ט, 
‰˙חיל  ˘ליחו˙ו.   ˙‡ ˘ימל‡  ע„  ‰עייר‰ 
‡יפו‡ לחזר בעייר‰ ולחפ˘ ‰יכן נמˆ‡ ר' 
בער, ול‡ ‰ˆליח למˆ‡ו. ע„ ˘סוף כל סוף 
ב‡יז‰  ‰עייר‰,  ˘ב˜ˆ‰  ממי˘‰ו,  ˘מע 
ר'  ב˘ם  מלמ„  יו˘ב  חורב‰,  ˜טן,  בי˙ 
 – יל„ים ˜טנים. ‡ולי ‰ו‡  עם  ולומ„  בער 
מחפ˘  ˘‰נך  בער  ר'  ‡ו˙ו   – ‰ל‰  ‰פטיר 

‡חריו.

מי˘‰ו  מˆ‡  ל‡  ע˙‰  ˘ע„  בר‡ו˙ו  נּו, 
 – ולר‡ו˙ו.  ל˘ם  ל‚˘˙  ‰חליט  ‡חר, 
סוכ"ס ˘לחו ‰בע˘"ט, ובמיל‡ ‡ין ל˘‡ול 

˜ו˘יו˙ . . ‡ולי ‡כן ‡ליו נ˙כווין.

העולם הזה דומה לפרוזדור
"בבית" – הכל מתוקן כדבעי, בעושר מופלג, "דירה" טובה ביותר, ו"רהיטים" 

יפים ויקרים ביותר; אבל כשנמצאים ב"אכסניא" – בעולם הזה שאינו אלא 
כ"פרוזדור" - לא איכפת לי לישב על חתיכת עץ, בידעי ש"בבית" מוכן עבורי 

עושר מופלג...



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ינני   ,˘˘ בן  ‰יו˙י  מ‡ז  ‰נור‡ים.  ‰ימים  ˘ל  ‰˘ימורים  ליל  ‰י'  ברי˙״  ״זכור  ליל 
לפי „רכו ‰כין ‡˙  כל ‡ח„  ר‚יל,  בליל‰  כמו  לי˘ון  ילכו  ר‡˘ ‰˘נ‰  ערב  ˘בליל  זוכר 

עˆמו לערב ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ב‡, ‰מוביל לימי ‰„ין ו‰מ˘פט.

˘ל  וימים  ‰נור‡ים  ‰ימים  ‰יו  כיפור  ויום  ˙˘וב‰  ימי  ע˘ר˙  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ימי  ˘ני 
עבו„‰.

˘פ‰  בעל  מוכ˘ר  ל‡„ם  לכך  ז˜ו˜ים  בכ˙ב,  ‡ו˙ם  ל˙‡ר  ˘יכולים  „ברים  י˘נם 
מ˙‡ימ‰, ‡ך י˘נם „ברים ˘‚ם ‡„ם כ˘רוני ‡ין בכחו ל˙‡ר ‡ו˙ם בכ˙ב, ˘כן מן ‰נמנע 

למˆו‡ לכך ‡˙ ‰ביטויים ‰מ˙‡ימים.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ עמ' 9 ו‡ילך – ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ ‰מ˙ור‚ם עמ' יז ו‡ילך)

ח

"על כרחך אתה חי" 
כתנאי להצלחה

התלבשות הנשמה בגלות הגוף השפל היא בעל כרחה / הנשמה רוצה להישאר 
בגלותה והעיקר למלאות שליחותה / מוכרח שירגיש תמיד "על כרחך אתה חי" / 

דוקא כאשר "אנוס על פי הדיבור" יכול להצליח בשליחותו

יע˜ב  ˘יר„  מ‰  על  מספרים  ב˘ע˙ ‰ב‡˙ם,  ל˜רו‡  ביכורים  ˘ˆריך ‰מבי‡  בנוסח 
למˆרים  זו  ˘ירי„‰  פסח)  ˘ל  (בנוסח ‰‚„‰  חז"ל  ו‡מרו  מˆרימ‰".  למˆרים – "ויר„  ‡בינו 

ל‡ ‰י˙‰ על פי רˆונו ˘ל יע˜ב, כי ‡ם "‡נוס על פי ‰„יבור".

˘ל  רˆונו  ˘ז‰ו  י„ע  ‰ל‡  למˆרים,  יע˜ב  יר„  כ‡˘ר  ביו˙ר:  ˙מו‰  ‰„בר  ולכ‡ור‰ 
לו  ו‰בטיח  יע˜ב  נ‚ל‰ ‡ל  מזו, ‰˜ב"‰  וי˙יר‰  פי ‰„יבור",  "על  וירי„˙ו ‰י‡  ‰˘י"˙, 
˘‰„בר  מ‡חר  כן,  ו‡ם  מו, „).  (בר‡˘י˙  על‰"  ‚ם  ‡עלך  ו‡נכי  מˆרימ‰  עמך  "‡נכי ‡ר„ 
לו  ‰י'  ‰רי  מ˘ם,  ל‰וˆי‡ו  מבטיח  ו‚ם  מˆרימ‰  עמו  יור„  י˙'  ו‰ו‡  ‰˘י"˙,  רˆון  ‰ו‡ 
לו  ˘‰י'  י˙כן  ו‡יך  ובחיו˙,  ‚„ול‰  ב˘מח‰  למˆרים  וליר„  ‰˘י"˙  רˆון  ל˜יים  ליע˜ב 

‰„בר ל‡ונס ול‰כרח בל˙י רˆוי?

‰‡בו˙  ˘ל  מעל˙ם  ב‚ו„ל  ועו„)  פכ"‚.  (˙ני‡  בס‰"˜  ‰מבו‡ר  פי  על  ‰˙מי‰‰  ו˙‚„ל 
‰˜„ו˘ים, ˘"‰‡בו˙ ‰ן ‰ן ‰מרכב‰" (ב"ר פמ"ז, ו. פפ"ב, ו. זח"‚ רנז, ב), ˘כ˘ם ˘‰מרכב‰ 
‡ין ל‰ רˆון ו˙‡וו‰ מ˘ל עˆמ‰, ‡ל‡ ‰י‡ כול‰ נ˙ונ‰ לרˆון ‰‡י˘ ‰מנ‰י‚ ‡ו˙‰, כך 
ול‡  עולם ‰ז‰,  מענייני  ומוב„לים  כולם ‰יו ˜„ו˘ים  ‚ם ‡ˆל ‰‡בו˙ ‰נ‰ "כל ‡ברי‰ם 
נע˘ו מרכב‰ ר˜ לרˆון ‰עליון לב„ו כל ימי‰ם". ו‡ם כן, מ‡חר ˘‰ירי„‰ מˆרימ‰ ‰י‡ 
רˆון ‰˘י"˙, ‰רי בו„‡י ˘‚ם יע˜ב רˆ‰ בז‰, ˘‰רי ‡ין לו מˆי‡ו˙ ורˆון מ˘לו, כי ‡ם 

‰ו‡ מרכב‰ לרˆון ‰˘י"˙ בלב„, ו‰כיˆ„ ‰י' עליו ˜יום רˆון ‰˘י"˙ ל‰כרח ול‡ונס?

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˙לב˘ו˙ ‰נ˘מ‰ ב‚לו˙ ‰‚וף ‰˘פל ‰י‡ בעל כרח‰
רביעי „‡בו˙1 "על  פר˜  בסוף  חז"ל  ˘ם, ‡מרו  ו˘‰יי˙‰  ב‚וף  ירי„˙ ‰נ˘מ‰  ‡ו„ו˙ 
˘מ"על  לסיפ‡,  מרי˘‡  ס˙יר‰  כ‡ן  י˘  ולכ‡ור‰  מ˙".  כרחך ‡˙‰  ועל  חי,  כרחך ‡˙‰ 
בפ˘טו˙,  מובן  ו‰„בר  לרˆונ‰,  ‡ינ‰  ב‚וף  ‰נ˘מ‰  ˘מˆי‡ו˙  מ˘מע  חי"   ‰˙‡ כרחך 
‰י‡  וכ‡˘ר  ב"‰,  ‰חיים  בחיי  במ˜ור‰  ˙מי„  ו„בו˜‰  ˜˘ור‰  ‰י‡  ‰נ˘מ‰  ˘‰ל‡ 
˘ל  רˆונ‰  כן,  ו‡ם  עבור‰,  וייסורים  ‚לו˙  ‰ו‡  ‰„בר  ‰רי  ונחו˙  ‚˘מי  ב‚וף  מלוב˘˙ 
מוכרח˙  כרחך"  "על  ור˜  למעל‰,  מ˜ור‰  ‡ל  ול˘וב  ‰‚וף  ממ‡סר  לˆ‡˙  ‰ו‡  ‰נ˘מ‰ 

‰י‡ ל‰˙לב˘ ב‚וף.

ל‰י˘‡ר  ‰ו‡  ‰נ˘מ‰  ˘רˆון  ל‰יפך,  מ˘מע  מ˙",   ‰˙‡ כרחך  "ועל  מסיפ‡  ‡בל 
מח˙‡  בח„‡  ˘י„ורו  י˙כן  ו‰י‡ך  כרחך".  ר˜ "על  מ˘ם  ויוˆ‡˙  ב‚לו˙ ‰‚וף,  מלוב˘˙ 

‰רˆון לברוח מן ‰‚וף ו‰רˆון ל‰י˘‡ר מלוב˘˙ בו?

מרכיבים  ו˘ני‰ם  רˆונו˙ ‡לו ‡מ˙ ‰ם,  ˘ני  (פ"נ), ‡˘ר  ˙ני‡ ˜„י˘‡  בספר  ומבו‡ר 
‡˙ עבו„˙ ‰י‰ו„י במ˘ך ימי חייו ו‰˙לב˘ו˙ נ˘מ˙ו ב‚וף:

‰‡‰ב‰   ˙‡ ‰מעוררים  ב„ברים  „ע˙ו  ול‰עמי˜  ל‰˙בונן  ‰י‰ו„י  ˆריך  ‡ח„,  מˆ„ 
בי˜ר‡  ול‡ס˙כל‡  ‚„ול˙ו,  ˙פ‡ר˙  לי˜ר  ‰נפ˘  ו˙˙ל‰ב  "˙˙ל‰ט  ‡˘ר  ע„  ל‰˘י"˙, 
ל‰˙„ב˜  ‰ו‡  רוˆ‰  כך  כ„י  וע„  למעל‰",  ‰עול‰  עז‰  ˘ל‰ב˙   ˘‡ כר˘פי  „מלכ‡, 
ב‰˘י"˙, ˘‰נ˘מ‰ חפיˆ‰ "ליפר„ מ‰פ˙יל‰ ו‰עˆים [‰יינו ‰‚וף] ˘נ‡חז˙ ב‰ן . . ע„ 
כלו˙ ‰נפ˘ ממ˘, ל‰˘˙פך ‡ל חי˜ ‡בי' חיי ‰חיים ב"‰, ולˆ‡˙ ממ‡סר‰ ב‚וף ‰‚ופני 

ו‚˘מי, ל„ב˜‰ בו י˙'".

וז‰ו ‰רˆון ˘"על כרחך ‡˙‰ חי", ˘‰י‰ו„י מעורר בלבו ‡‰ב‰ עˆומ‰ ל‰˘י"˙, ע„ 
˘רוˆ‰ ‰נ˘מ‰ ל‰פר„ מן ‰‚וף ול‰˙כלל במ˜ור‰ ב‰˘י"˙, ומכל מ˜ום "על כרחך ‡˙‰ 

חי" ב‚זיר˙ ‰בור‡.

‰‚וף,  מן  ל‰יפר„  ‰נ˘מ‰  רˆון  עם  ˘יח„  מ˙",   ‰˙‡ כרחך  "על  ‰רי  ‰˘ני,  ומˆ„ 
בטל  ˘י‰ו„י  ממ‰  ‰ו‡  נובע  ז‰  ורˆון  ב‚וף,  נ˘מ˙ו  ב‰˙לב˘ו˙  כן  ‚ם  ‰י‰ו„י  רוˆ‰ 
„ו˜‡  ו˘ם  ‰‚וף,   ˙‡ ‰נ˘מ‰  ˘˙חי'  ‰ו‡  ‰˘י"˙  רˆון  ו‰רי  ורˆונו,  ולחפˆו  ל‰˘י"˙ 

˙עבו„ עבו„˙‰, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

‰נ˘מ‰ רוˆ‰ ל‰י˘‡ר ב‚לו˙‰ ו‰עי˜ר למל‡ו˙ ˘ליחו˙‰
מ˘ום  ז‰  ‰רי  ו‚ס,  חומרי  ב‚וף  ו‰˙לב˘ו˙‰  למט‰  ‰נ˘מ‰  ירי„˙  כוונ˙  ˙כלי˙ 
לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰   – כולם  ‰עולמו˙  בברי‡˙  ‰˘י"˙  כוונ˙  נ˘למ˙  ˘בכך 

.ı1) ˘‡ומרים ב˘ב˙ זו (פר˜ים ‚-„) על פי ‰מנ‰‚ לומר פר˜י ‡בו˙ בכל ח„˘י ‰˜י

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ל‰זכיר  ‰‰כרח  מן  ז‡˙  בכל  ‡ך  בפרט,  ובחסי„ים  בכלל  י˘ר‡ל  בבני  זמנים  ב‡ו˙ם 
ב˜ˆר‰ ˘‡ˆל חסי„ים ‰י' כל ז‰ לפי ‡ורח חיי‰ם ‰ם.

רוח ˘ל ˙˘וב‰
כל ז‰ ‰י' במ˘ך כל ‰˘נ‰. ‡ך כ˘‰‚יע חו„˘ ‡לול ‰רי ב˜ול ‰˘ופר ‰ר‡˘ון נע˘‰ 

מˆב ‰רוח בכל סו‚י ‰י‰ו„ים רˆיני.

˜ול  בעיר  ל‰י˘מע  יכול  ‰‡ם   -  (‚ ו,  (עמוס  יחר„ו״  ל‡  ועם  בעיר  ˘ופר  י˙˜ע  ״‡ם 
˘ופר, ‰רומז על ‡ירוע רˆיני, ו‰עם ל‡ י˙מל‡ חר„‰.

˘ב˙ מברכין ‡לול, ‚רמ‰ בי‰ו„י ל‰זז‰ מכל חיי ‰חולין ˘ל כל ‰˘נ‰ ˘עבר‰, ו˜ול 
‰˘ופר ˘ל ר‡˘ חו„˘ ‡לול עורר ‡˙ ‰י‰ו„י לע˘ו˙ ח˘בון ‰נפ˘ מ‰ עבר עליו במ˘ך 

‡ח„ ע˘ר ‰ח„˘ים ˘עברו.

ח˘בון נפ˘ ז‰, למרו˙ ˘‰י' ˘ונ‰ בכל י‰ו„י ב‰˙‡ם למˆבו ב˙ור‰ ועבו„‰ וב‰˙‡ם 
למˆבו ‰‚˘מי, ‡ם יו˘ב ‡ו‰ל ‡ו בעל עס˜, ‡ך ב„רך כלל ז‰ עורר בכל י‰ו„י מˆב רוח 

˘ל ˙˘וב‰.

ב˙פל‰ ‰חמ‰  ובבי˙ ‰מ„ר˘,  בבי˙ ‰כנס˙  ר˜  ל‡  ˙˘וב‰ ‰ור‚˘  ˘ל  ז‰  רוח  מˆב 
וב‰נ‰‚˙  ‰בי˙  בחיי  ‚ם  ‡ל‡  ‰לימו„,  ˘יעורי  ב˘מיר˙  ר˜  ול‡  ‰˙‰לים,  וב‡מיר˙ 

‰עס˜ים.

נר‡ו  ‰ם  ‡יך  ‡ני  יו„ע  ‡חרו˙,  בערים  ‰נור‡ים  ‰ימים  נר‡ו  ‡יך  יו„ע  ‡ינני 
בליוב‡וויט˘.

בבי˙ ‰מ„ר˘,  מ˜ום ‰לימו„ ‰י'  ללימו„ ‰חסי„ו˙,  מו˜„˘ים  חו„˘ ‡לול ‰יו  ערבי 
˘ם ‰יו מ˙‡ספים ‰רב‰ ‡נ˘ים.

‰ליל‰  כל  ערים  ‰יו  ז‰  ˘בליל‰  מפני  בליל‰,  חמי˘י  ביום   - ב˘בוע  ‡ח˙  פעם 
ולומ„ים - ‰יו מ˙ווע„ים כמ‰ ˘עו˙ ב„ברי ‰˙עוררו˙.

ו‰מ˙ינו˙, ‰יו  ני‚וני ‰‰˙ל‰בו˙  עם  יח„  מרירו˙  ˘ל  מˆב ‰רוח  „ברי ‰‰˙עוררו˙, 
ו‚ם ‰ם  ˘ל‡ ‰בינו ‰יטב ‡˙ „ברי ‰˙ור‰ ‰חסי„יים,  על ‡ל‰  ל‰ם ‰˘פע‰ ‚„ול‰ ‚ם 

נספ‚ו בל‰ב ‰˙˘וב‰.

‚ם בחורים ˆעירים, כולל יל„ים, ‰˘˙כנעו מ‡„ ו‰י˙‰ לכך עלי‰ם ‰˘פע‰ מסויימ˙, 
˘י˙חילו ל‰˙נ‰‚ טוב יו˙ר ‰ן בין ‡„ם למ˜ום ו‰ן בין ‡„ם לחברו.

ב‰˙ווע„ויו˙  נוכח  בלב„, ‰יי˙י  ˘נים  ˘מונ‰  בן  ב‰יו˙י  עˆמי.  ממני  ז‡˙  זוכר ‡ני 
‡לול ‡לו, וז‰ ‰˘פיע עלי ל‰טב˙ ‰‰˙נ‰‚ו˙ בחיי יל„ו˙י.

ל‰˙˜רב  ו‰חלו  ‰רˆיני  ‰רוח  מˆב  ויו˙ר  יו˙ר  ‰˙חז˜  ‰סליחו˙,  ימי  ˘ל  בו‡ם  עם 
‰ימים ‰נור‡ים.
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רוח של תשובה
שבת מברכין אלול, גרמה ביהודי להזזה מכל חיי החולין של כל השנה שעברה, 

וקול השופר של ראש חודש אלול עורר את היהודי לעשות חשבון הנפש מה עבר 
עליו במשך אחד עשר החדשים שעברו

פעם כולם ח˘ו ‡˙ ‰ˆורך במזון רוחני
...‡ל‰ ˘זכור ל‰ם '‰בי˙ ‰י˘ן', ‡ף ‡ם ר˜ מ˘נו˙ יל„ו˙ם, זוכרים בו„‡י כיˆ„ נר‡ו 

‰בי˙ ו‰רחוב ‰י‰ו„יים ב‡ו˙ן ˘נים בערים ובעיירו˙ בח„˘י ‡לול-˙˘רי.

ח˘ו  נבר‡,  טרם  ע„יין  ˘ל ‰"‰ו-‰‡"  כ‡˘ר ‰מ˘חי˙ ‰מלוכלך  ˘נ‰,  חמ˘ים  לפני 
כולם בˆורך למזון רוחני.

בין  יע˜ב  עין  ˘יעור  ‰˙פל‰,  ‡חרי  מ˘ניו˙  פר˜  מ˘מיע˙  ˘‰ורכב  ‰רוחני  ‰מזון 
י‰ו„י  כל  ˘ל  וˆמ‡ונו  רעבונו   ˙‡ ‰˘ביעו  מעריב,  ‡חרי  ערוך  ˘ולחן  למעריב,  מנח‰ 

ו‰עמי„ ‡ו˙ם על ˜ר˜ע רוחני˙ יפ‰.

‰י‰ו„י  ‰י‰ו„י.  ‰בי˙   ˙‡ ו‰‡יר‰  ‰י‰ו„י  ברחוב  ‰ור‚˘‰  ‰רוחני  ‰מזון  ‰˘פע˙ 
‰פ˘וט ביו˙ר י„ע „ין, וסיפורים ˘ונים ומ‡מרי חז"ל נ˘מעו לע˙ים ˜רובו˙ בבי˙.

עם ‰‰כנ‰ ל˘ב˙ ˜ו„˘, ‰˘ליך ‰י‰ו„י מעליו ‡˙ חיי ˘˘˙ ימי ‰חול, ועם ‰„ל˜˙ 
נרו˙ ˘ב˙ ולבי˘˙ ב‚„י ˘ב˙ – ˜יבלו ‡˙ ‰˘ב˙ ‰˜„ו˘‰.

 ˙‡ ל˙וכם  ספ‚ו  ו‰יל„ים  יל„י‰ם,  עם   – ‰˘ב˙  בסעו„ו˙   – ˘מחו  ו‡מ‰ו˙  ‡בו˙ 
˜„ו˘˙ ‰˘ב˙ ו‰חמימו˙ ‰י‰ו„י˙.

ל‡ כע˙ ‰ו‡ ‰זמן ול‡ כ‡ן ‰ו‡ ‰מ˜ום ל˘וחח בפרוטרוט ‡יך נר‡ו ‰ימים ‰טובים 

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

ו‰נחו˙  בעולם ‰‚˘מי  ˘„ו˜‡  פל"ו),  ב˙ני‡  ב‡רוכ‰  בז‰  ב˙ח˙ונים" (ר‡‰ ‰בי‡ור  י˙' „יר‰ 
ענייני   ˙‡ ומ˜„˘ים  מזככים  ˘‰ם  י˘ר‡ל  ˘ל  עבו„˙ם  י„י  על  "„יר‰",  ל‰˘י"˙  ˙‰י' 
‰עולם ע„ ‡˘ר י‰י' ‰עולם כולו ר‡וי למ„ור ל˘ב˙ו י˙'. וכוונ‰ זו ‡ינ‰ יכול‰ ל‰˙˜יים 
˙ח˙ון  ˘‡ין  בעולם ‰ז‰ ‰˘פל  בעולמו˙ ‰רוחניים ‰עליונים ‡ל‡ „ו˜‡ "ב˙ח˙ונים", 
למט‰ ‰ימנו. ול˘ם כך יר„‰ ‰נ˘מ‰ למט‰ ב‚לו˙ ‰‚וף, בכ„י ˘˙מל‡ ˘ליחו˙ וכוונ‰ 

עליונ‰ זו בזיכוך עניינים ‰‚˘מיים ו˜י„ו˘ם.

˘ליחו˙ו  ו˙עו„˙  למט‰,  נ˘מ˙ו  ירי„˙  ˙כלי˙   ˙‡ לבו  ‡ל  ‰‡„ם  י˘יב  וכ‡˘ר 
במ˜ורו  ול‰˙כלל  ‰‚וף  מן  ל‰יפר„  ‰ו‡  ‰עˆמי  ˘רˆונו  ‡ף  ‰רי  ‡„מו˙,  עלי  ועבו„˙ו 
ו˘ר˘ו, ‰נ‰ ‰ו‡ מבטל ‡˙ רˆונו˙יו ‰פרטיים, ומ˙מסר כולו ‡ל ‰כוונ‰ ‰עליונ‰ ˘‰י‡ 

ב‰˙לב˘ו˙ ‰נ˘מ‰ ב‚וף „ו˜‡.

רˆון  ומ˙בטל ‡ל  נכנע  ˘‰ו‡  בלב„  זו  ל‡  ב‡מ˙ ‡ל ‰˘י"˙, ‰רי  בטל  וכ‡˘ר ‰ו‡ 
רוˆ‰  בעˆמו  ‰ו‡  ו‰רי  ‰עˆמי,  רˆונו  נע˘‰  ‰˘י"˙  ˘רˆון  כן,  על  י˙ר  ‡ל‡  ‰˘י"˙, 
ייסורי  מ˙וך  ‰עולם  זיכוך  עבו„˙   ˙‡ ולעבו„  ובמיˆר,  ב‚לו˙  ב‚וף  נ˘מ‰  ל‰י˘‡ר 

‰נ˘מ‰ וסבל‰ בח˘כ˙ ‰‚וף.

וע„ כ„י כך ‰ו‡ בטל לרˆון ‰˘י"˙, ע„ ˘כ‡˘ר מ‚יע ‰זמן בו ˆריכ‰ נ˘מ˙ו ל‰יפר„ 
רוˆ‰  מ˜ום ‡ינ‰  מכל  עˆומים,  בייסורים  כרוכ‰  ב‚וף  מˆי‡ו˙‰  ˘כל  מן ‰‚וף, ‰רי ‡ף 
ל‰י‚‡ל מ˘ם, וכל רˆונ‰ וחפˆ‰ ‰ו‡ ל‰מ˘יך ˘ליחו˙‰ לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים, 
וממיל‡ "על כרחך ‡˙‰ מ˙" – ˘‚‡ול˙ ‰נ˘מ‰ מן ‰‚וף מן ‰מˆר ‡ל ‰מרחב ‰י‡ בעל 

כרח‰!

מוכרח ˘יר‚י˘ ˙מי„ "על כרחך ‡˙‰ חי"
ו‰נ‰, ˘ני רˆונו˙ ‡לו, לˆ‡˙ מן ‰‚וף ול‰י˘‡ר ב‚וף, למרו˙ ‰יו˙ם רˆונו˙ ‰פכיים, 
מכל מ˜ום ˆריכים ˘ני‰ם ˙מי„ ל‰יו˙ מור‚˘ים בלבו ˘ל ‰י‰ו„י, ו‡י ‡פ˘ר לז‰ בל‡ 

ז‰.

ו˙זכך   ˘„˜˙˘ בכ„י  למט‰, ‰י‡  ועבו„˙‰  בירי„˙ ‰נ˘מ‰  ˙כלי˙ ‰כוונ‰  מח„ ‰רי 
‡˙ ‰עולם, ו‡ם כן, ככל ˘˙‚„ל ‡‰ב˙‰ וכיסופי' ל‰˘י"˙, ‰נ‰ ˙מי„ ˆריך לי„ע ˘"על 

כרחך ‡˙‰ חי", ו‰כוונ‰ ‰י‡ „ו˜‡ בעבו„‰ ב‚וף ‚˘מי.

ב‚וף  ‰נ˘מ‰  ב‰˙לב˘ו˙  וכוונ˙ו  ‰˘י"˙  ˘רˆון  למˆב  ‰‡„ם  י‚יע  ‡ם  ומ‡י„ך, 
נע˘‰ רˆונו ‰עˆמי, ו‰ו‡ כבר ‡ינו חפı יו˙ר לˆ‡˙ מן ‰‚וף, וניח‡ לי' במ‰ ˘נ˘מ˙ו 
מלוב˘˙ ב‚וף ‰נחו˙ ו‰חומרי, ‰רי ‡זי י˘ סכנ‰ חמור‰ ˘במ˘ך ‰זמן י˘כח על ˙כלי˙ 

‰כוונ‰ במ‰ ˘‰נ˘מ‰ מלוב˘˙ ב‚וף, ויימ˘ך רח"ל ‡חרי ˙‡וו˙ ‰עולם ו˙ענו‚ו˙יו.

ועל כן, ‡ם רוˆ‰ ‰‡„ם ל‰ˆליח ב˘ליחו˙ו עליו לי„ע ˘ככל ˘יר‚י˘ יו˙ר ‡˙ ‚לו˙ 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰נ˘מ‰ ו‡˙ מ‰ ˘"על כרחך ‡˙‰ חי", ‰רי ‰„בר ר‡י' ˘‰ו‡ עומ„ ב‡‰ב‰ ‡ל ‰בור‡ 
˘ל  ב‰ר‚˘  כרוכ‰ ‡ˆלו  ˘‰˘ליחו˙  ולמרו˙  ב˘ליחו˙ו.  ל‰ˆליח  יכול  וממיל‡  י˙"˘, 
‚לו˙ וייסורים ‡מ˙יים, מכל מ˜ום רוˆ‰ ‰ו‡ ב‰ם בכ„י למל‡ו˙ כוונ˙ ברי‡˙ו, ויעבו„ 
ח˘˘  ו‡ין  כ„בעי  ‰‚˘מיו˙  בבירור  עבו„˙ו  עוב„  „ו˜‡  ו‡ז  ובחיו˙.  בח˘˜  עבו„˙ו 

˘יימ˘ך ‡חר ענייני ‰עולם.

„ו˜‡ כ‡˘ר "‡נוס על פי ‰„יבור" יכול ל‰ˆליח ב˘ליחו˙ו
ז‰  ˘‰י'  ‡ף  מˆרימ‰,  בירי„˙ו  ‰„יבור"  פי  על  "‡נוס  יע˜ב  ˘‰י'  מ‰  יובן  ומע˙‰ 
 ıחפ ל˜יים  ובחיו˙  ב˘מח‰  למˆרים  יע˜ב  יר„  „‡כן  ‰עליונ‰.  וכוונ‰  ‰˘י"˙  רˆון 
מ˜ום  ו‰ו‡  עˆומ‰,  ירי„‰  ‰י‡  למˆרים  ˘‰ירי„‰  י„ע  ‰רי  מ˜ום  ומכל  י˙"˘,  ‰בור‡ 
ויור„  מח„ "‡נוס"  יח„:  בו  מ˘מ˘ים  רˆונו˙ ‡לו  ˘ני  כן ‰יו  ועל  ביו˙ר,  וח˘וך  נחו˙ 
בעל כרחו, ˘‰רי לערוו˙ ‰‡רı ‰ו‡ יור„ ו‡ינו מ˜ום מ˙‡ים לי‰ו„י, ומ‡י„ך עו˘‰ ז‡˙ 

ב˘מח‰ ובחיו˙ ל˜יים רˆון ‰'.

ו„ו˜‡ כ‡˘ר ‰י' רˆונו ˘ל יע˜ב ˘ל‡ ליר„ למˆרים, ויר„ "‡נוס על פי ‰„יבור", ‰נ‰ 
כ‡˘ר יר„ ל˘ם מחמ˙ רˆון ‰', ‰רי ‰ˆליח ב˘ליחו˙ו ובמטר˙ ירי„˙ו.

˘‰יו  ˜„ו˘‰  ו"ניˆוˆו˙"  ענייני  ˘י‚‡לו  ‰י˙‰  מˆרימ‰  י˘ר‡ל  בי˙  ירי„˙  „כוונ˙ 
"וינˆלו  ‰פסו˜  על  חז"ל  ˘„ר˘ו  וכפי  ‰כל,  מ˘ם  ל‰וˆי‡  ‰ˆליחו  ו‡כן  ˘ם.  ב‚לו˙ 
כל  מ˘ם  ˘‰וˆי‡ו  ו‰יינו  ב),  ט,  (ברכו˙  ב‰ „‚ים"  ˘‡ין  כמˆול‰  מˆרים" – "ע˘‡ו‰   ˙‡
בי„יע‰  כ„בעי  ל˘ם  יע˜ב  ירי„˙  ˘‰י˙‰  מחמ˙  ז‰  וכל  ˘ם.  ˘נפלו  ‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙ 
ב˘ליחו˙ו  ל‰ˆליח  יכול  ˘‡זי „ו˜‡  ו"‡נוס",  רˆונו  ז‰ ‰יפך  ו‰י'  נחו˙,  ˘‰מ˜ום ‰ו‡ 

במ˜ום סכנ‰ ז‰.

˘‡ם ‰‰˘‚ח‰  עם ‰זול˙,  בעבו„‰  ובפרט  בעבו„˙ו,  ‚ם ‰‡„ם ‰ור‡‰  ילמו„  ומז‰ 
‰עליונ‰ זימנ˙ו ‡ל מ˜ום ˘‰ו‡ "מ˜ום סכנ‰" ברוחניו˙, נ‚„ רˆונו, ‰רי מוכרח ˘‰„בר 
‰ו‡ "על פי ‰„יבור", ו‡ם כן בו„‡י י˘ לו ˘ליחו˙ ל˘ם ל‰פיı ‡˙ ‡ור ‰˙ור‰ ו‰י‰„ו˙.

מ˜ום  ב‡ו˙ו  ˘‰יי˙ו  ˙מי„ ‡˘ר  ˘מר‚י˘  ˘‡כן ‰ו‡ "‡נוס",  בז‰ ‰ו‡  ‡בל ‰˙נ‡י 
ו‡נוס  ל˘ם,  ˘לחו ‰מ˜ום  כרחו  ˘על  מ˘ם, ‡ל‡  לברוח  רוˆ‰  ו‰ו‡  רˆונו,  פי  על  ‡ינ‰ 
‰ו‡ על פי ‰„יבור למל‡ו˙ ˘ליחו˙ו ˘ם, ˘‡ז יכול לע˘ו˙ ˘ליחו˙ו מבלי ל‰י‚רר ‡חר 
לרˆון  רˆונו  מבטל  כי  ב˘מח‰  ˘ליחו˙ו  לע˘ו˙  ˆריך  ז‡˙  עם  ויח„  ‰עולם.  ‚˘מיו˙ 

‰בור‡ ע„ ‡˘ר יˆ‡ מ˘ם "ברכו˘ ‚„ול".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

„רך ‡ח˙ ל‚רום ל˘מח‰ ו‡ו˘ר כ‡ל‰ ‰י‡, כפי ˘‰וסבר במ˜ורו˙ ˘ונים, ל‰˙בונן 
בזכו˙ ‰נפל‡‰ ˘‰˜ב״‰ נ˙ן לי‰ו„י ללמו„ ‡˙ ˙ור˙ו ול˜יים ‡˙ מˆוו˙יו, עם ‰יכול˙ 
לו  ו‡ומר  בממלכ˙ו  ני„ח˙  פינ‰  מ˙וך  בוחר ‡„ם  ו„ם  ב˘ר  מלך  בסביב˙ו. ‡ם  ל‰פיˆן 
מ˜ור  י‰י'  בו„‡י  ז‰  מסוימו˙,  מ˘ימו˙  יבˆע  ˘ל ‰מלך ‡ם ‰ו‡  רˆונו  י˘ביע ‡˙  ˘ז‰ 
מלכי ‰מלכים,  מלך  כ‡˘ר  כך  ˘ז‰  וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙  עבור ‡ו˙ו ‡„ם.  רב‰  ל˘מח‰ 
בעולם  כ‡ן  בעם ‰י‰ו„י  ובחר  כל ‰מל‡כים ‰˜רובים ‡ליו  על  פסח  ‰˜„ו˘-ברוך-‰ו‡, 

‰ז‰ ˘י˜יים ‡˙ מˆוו˙יו בחיי ‰יום יום.

‰‡„ם  ˘ל  ממˆבו  ‡י˘י  רˆון  ˘ביעו˙  מחוסר  לנבוע  ע˘וי  ‰˘מח‰  חוסר  לפעמים 
ב˜יום ‰˘ליחו˙ ‰‡מור‰. ‡ני מˆיע ˘˙עיין ב‡ו˙ם חל˜ים בספר ‰˙ני‡ (ר‡‰ ˙ני‡, חל˜ 
˘ל  ממˆבו ‰‡י˘י  ˘ביעו˙ ‰רˆון  ˘חוסר  מו„‚˘  ˘ם  ז‡˙.  בבעי'  ˘עוס˜ים  ל‡)  פר˜   ,‡

ו‰˘מח‰  ˘ביעו˙ ‰רˆון  ˘ל  למˆב  ל‰פריע  ˘לו, ‡ינו ˆריך  מחוסר ‰˘למו˙  ‰‡„ם ‡ו 
ממ‰ ˘‰ו‡ כן מ˜יים בענייני ˙ור‰ ומˆוו˙.

(˙ר‚ום מ‡נ‚לי˙ - מור‰ ל„ור נבוך ח"‡ עמ' 79)

כ˘י˘מח - י˙חיל ל‰ר‚י˘ יו˙ר טוב 
...וכמובן, ל˘ים לעˆמו ‡˙ ‰מטר‰, כמו ˘כ˙וב וכפי ˘‰בעל ˘ם טוב ‰˜„ו˘ „ר˘ 
ב‡כיל‰   - ו‰ן  וב˙ור‰  ב˙פיל‰  ‰ן  פירו˘ו  'עב„ו'  ב˘מח‰״,  ‰׳   ˙‡ ״עב„ו  מחסי„ים, 
כו˙ב  ˘‰רמב״ם  כפי  ‰˘ינ‰,  ב‡מˆע  ו‡פילו  עו˘‰,  ˘‡„ם  ‰„ברים  ˘‡ר  וכל  ו˘˙י׳ 
ב‰לכו˙ „יעו˙. וכ˘יע˘‰ כך, י˙חיל ל‰ר‚י˘ יו˙ר טוב, ועו„ יו˙ר טוב, וי‰י׳ יו˙ר ברי‡ 

ויו˙ר ברי‡, ויוכל לב˘ר לי ב˘ורו˙ טובו˙ בז‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' ˜נח)



יז

עבדו את ה' בשמחה
השמחה דרושה בכל מצב, גם בשעת עשיית תשובה. היא מבטלת דינים ופורצת 

גדרים, גם הגבלות בבריאות הגוף

ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ יָך ּב¿ ∆̃ ל… ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ָ ּ̇ ר ל…‡ ָעַב„¿ ∆ ׁ̆ ַח˙ ֲ‡ ַּ̇
 (˙בו‡ כח, מז)

˘מח‰ מעˆם ‰יו˙ו י‰ו„י
ל˘מח ‡˙  על ‡חרים  כן  ‚ם  „בר ‰˘פע˙ו  על  פרטים  במכ˙בו  מˆ‡˙י  ˘ל‡  ...חבל 
זי"ע,  מב‡ר„יט˘וב  יˆח˜  לוי  מו‰״ר  וכו׳  כו׳  ˘ל ‰ר‰״ˆ ‰ר‰״‚  וכסיפור ‰י„וע  לבם, 
˘פעם מˆ‡ו‰ו ב‡ור ב˜ר רו˜„ ב˘מח‰ ‚„ול‰, ועל ‰˘‡ל‰ ל˘מח‰ מ‰ זו עו˘‰, ענ‰ 
טוב  ומ‰  ניˆול  ממ‰  ו‰ס˙כל  ‚וי,  ע˘ני  ˘ל‡  ב‰ברכ‰  בברכ˙ ‰˘חר  ˘כ‡˘ר ‰˙עמ˜ 

חל˜ו ‚ורלו וירו˘˙ו ˘‰ו‡ י‰ו„י, ‰נ‰ ‡ין לך ˘מח‰ ‚„ול‰ מזו.

‰׳   ˙‡ „"עב„ו  ‰בע˘״ט  ˙ור˙   ˙‡ לנו  ˘‚ילו  מ‰  כן  ‚ם  ז‰  על  נוסף  ‰נ‰  ול„י„ן 
ב˘מח‰", ‡˘ר ב˙וספ˙ על מ‰ ˘מבו‡ר ב‰לכו˙ „יעו˙ ל‰רמב״ם ˘‡פ˘ר לעבו„ ‡˙ 
ז‰ ‡פ˘ר  ˘כל  ˘לב ‡ח„,  נ˙וסף  - ‰נ‰  וכו׳  ו˘˙י'  ב‡כיל‰  ‚ם  ״בכל „רכיך״ ‰יינו   '‰

ל‰יו˙ ב˘מח‰ ‡מ˙י˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ׳ ˜עו)

לˆיווי  ב‰˙‡ם  בעבו„˙ ‰˘ם,  ˘מח‰  ˘ל  יו˙ר  ‚בו‰‰  לרמ‰  ל‰‚יע  כיˆ„  ...ל˘‡ל‰ 
בחיי ‰יום  י‰ו„י  ˘ל  ˘כל ‰פעולו˙  לזכור  כ„‡י   - ב)  (˙‰ילים ˜,  ב˘מח‰״  ״עב„ו ‡˙ ‰׳ 
י‰יו  מע˘יך  ״כל  ערוך,  ב˘ולחן  ‚ם  ˘מˆוטט  כפי  כז‡˙,  מעבו„‰ ‡לו˜י˙  חל˜  יום ‰ן 
ל˘ם ˘מים״ (‡ורח חיים רל‡, ‡). פירו˘ ‰„ברים, ˘י‰ו„י ˆריך ל‰יו˙ ברוח ˘ל ˘מח‰ ל‡ 
ר˜ כ‡˘ר ‰ו‡ מעורב י˘ירו˙ ב„ברים כמו ˙פיל‰ ולימו„ ‰˙ור‰, ‡ל‡ במ˘ך כל ‰זמן. 

ומכיון ˘‰˜ב״‰ מˆפ‰ לכך מ‰י‰ו„י, ברור ˘ז‰ו „בר ˘ני˙ן ל‰˘י‚ו. 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

פניניםפנינים

בין "מודה אני" 
ל"מודים אנחנו לך"

מבי‡  ˘ל  ‰ו„י'  ‰ו‡  בכורים  מˆו˙  ˘ל  ˙וכנ‰ 
ו‰נ‰,  עמו.  ˘נע˘ו  ‰טובו˙  על  ל‰˜ב"‰  ‰בכורים 
‡ם  „יעו˙,  ˘˙י  מˆינו  ביכורים  ‰ב‡˙  למˆו˙  בנו‚ע 
י˘ר‡ל,   ıר‡ וחילו˜  כיבו˘  ל‡חרי  ר˜  ‰˙חיל  חיוב‰ 
‡ו מי„ בבו‡ם ל‡רı (ר‡‰ במ˜ור ‰„ברים ˘˜ו"ט בז‰, ו˘"נ). 
˘‰ן  ל˜ונו,  בעבו„˙ ‰‡„ם  ˘˙י „יעו˙ ‡לו  לב‡ר  וי˘ 
יום  בכל  ˘י˘נם  ל‰˜ב"‰  ‰ו„‡‰  ‡ופני  ˘ני  „רך  על 

ויום:

˘‡ומר  מ˘נ˙ו,  ‰‡„ם  כ˘ניעור  מי„  ‰‰ו„‡‰   .‡
כו'". ‰ו„‡‰  נ˘מ˙י  בי  ˘‰חזר˙  כו'  לפניך  "מו„‰ ‡ני 
זו ל‡ ב‡‰ ע"י ‰˙בוננו˙ ומס˜נ‡ ˘כלי˙ ב‚ו„ל ‰טוב‰ 
נ˙עורר  ע˙‰  ז‰  ˘‰רי  נ˘מ˙ו,  ב‰חזר˙  עמו  ˘נע˘˙‰ 
מ˘ינ˙ו, ו‡ינו ˘ייך ע„יין ל‰˙בוננו˙, ‡ל‡ ‰י‡ ˙וˆ‡‰ 
˘ב‡מונ˙ו  י˘ר‡ל,  בלב  ‰נטוע‰  ‰פ˘וט‰  מ‰‡מונ‰ 
מפני  ז‰  מ˘נ˙ו  ניעור  ˘‰ו‡  ˘ז‰  מכיר  ‰ו‡  ‰ט‰ור‰ 

˘‰˜ב"‰ מחזיר לו נ˘מ˙ו.

ב. ‰‰ו„‡‰ בע˙ ‰˙פל‰ - ב˙חיל˙ ‰˙פל‰ - "‰ו„ו 
במ˘ך ‰˙פל‰,  פעמים  כמ‰  ו‡ח"כ  ב˘מו",  ל‰' ˜ר‡ו 
לסיום  ע„  לך",  ‡נחנו  "מו„ים   - ‰עמי„‰  ב˙פל˙  וכן 
ל˘מך ‚ו'". ‰ו„‡‰  יו„ו  ‰˙פל‰ - ‰פסו˜ "‡ך ˆ„י˜ים 
זו ב‡‰ על י„י ‰˙בוננו˙ ˘כלי˙, ככל עניני ‰˙עוררו˙ 
לפני  ˘‰רי  ‰˙בוננו˙,  י„י  על  ‰ב‡ים  ‰˙פל‰  בע˙ 
‰‡-ל  מרוממו˙  "ויח˘וב  ל‰˙בונן  ‡„ם  חייב  ‰˙פל‰ 
י˙' וב˘פלו˙ ‰‡„ם" (‡ו"ח סˆ"ח ס"‡ וברמ"‡), ˘כ˙וˆ‡‰ 

מ‰‰˙בוננו˙ ‰רי ‰ו‡ ב‡ ל‰ו„ו˙ ל‰'.

בכורים  בחיוב  ˘˙י ‰„יעו˙ ‰נ"ל  בין  וז‰ו ‰חילו˜ 
מן ‰˙ור‰:

מי„  ‰י‡  „בכורים  ˘‰‰ו„‡‰  ס"ל  ‡ח˙  „יע‰ 
‡ני"  „"מו„‰  ‰‰ו„‡‰  כמו   ,ıל‡ר י˘ר‡ל  בכניס˙ 
˘‡ומרים "מי„ כ˘נעור מ˘נ˙ו"; מ˘‡"כ ‰„יע‰ ‰˘ני' 
ס"ל ˘‰‰ו„‡‰ „בכורים ‰י‡ „ו˜‡ ל‡חרי ‚מר ‰כיבו˘ 
נ˙ינ˙  על  ל‰'  ‰‰ו„‡‰  ˘‡זי   ,ıר‡‰ כל  ˘ל  ו‰חילו˜ 
‰‡רı ‰י‡ בפירו˙ ˘‰ם ב˙כלי˙ ‰˘בח, כמו ‰‰ו„‡‰ 
‰˙בוננו˙,  עניני  כל  ל‡חרי  ‰˙פל‰,  ובסיום  ב‰מ˘ך 
˘‡ז ‰‰ו„‡‰ ל‰' ‰י‡ מ˙וך ‰כר‰ עמו˜‰ בחס„יו י˙'.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 145 ו‡ילך)

מדוע ירידת הנשמה 
היא "לשון שמחה"?

ו‰י' כי ˙בו‡ ‡ל ‰‡רı ‡˘ר ‰' ‡ל˜יך נו˙ן לך 
נחל‰ ויר˘˙‰ וי˘ב˙ ב‰
(כו, ‡)

י˘ לב‡ר כ˙וב ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

 ıל‡ר ירי„˙ ‰נ˘מ‰  על  ˙בו‡ ‡ל ‰‡רı" ˜‡י  "כי 
לביר‡  רמ‰  מ‡י‚ר‡  ירי„‰ ‚„ול‰  ˘‰י‡  ‰זו ‰‚˘מי˙, 
מ˜ום  ˘כל  רז"ל  ו‡מרו  נ‡מר "ו‰י'"  ז‰  ועל  עמי˜˙‡. 
ולכ‡ור‰   .(‚ פמ"ב,  (ב"ר  ˘מח‰  ‡ל‡  ‡ינו  ו‰י'  ˘נ‡מר 
ו‡יך  ביו˙ר,  ‚„ול‰  ירי„‰  ‰י‡  זו  ירי„‰  ‰רי  יפל‡, 
‡ומרים על ז‰ ל˘ון ˘מח‰? ומב‡ר ‰כ˙וב "‡˘ר ‰"‡ 
‡ל˜יך".  מ"‰'  ‰י‡   ıר‡‰ ‡ל  זו  ˘בי‡‰   – לך"  נו˙ן 
ובמיל‡ ברור ˘ז‰ו ˙כלי˙ ‰טוב ול‡ "ירי„‰" ‡מ˙י˙.

ירי„˙‰  ˜ו„ם  כמו  ˘ל‡  ‰רי,  ‰טוען,  יטען  ו‡ם 
לעולם ‰ז‰, ‰רי בעולם ‰ז‰ מוכרח˙ ‰נ˘מ‰ ל‰˙ח˘ב 
ז‰  על  ‰נ‰  ירי„‰,  זו  ‰רי  ו‡"כ  ‰ז‰,  עולם  עניני  עם 
נ˙ונים  י˘ר‡ל  ˘‡ין  לך",  נו˙ן   ‡"‰" ‰כ˙וב  ממ˘יך 
˙ח˙ ˘ליט˙ ‰"‡רı" ‡ל‡ ‰עולם "ני˙ן" ל‰ם ע"י ‰', 
ובמיל‡ כל עניני ‰עולם ‡ינם יכולים לבלבל, כי י˘ר‡ל 
כי  כ‡ן,  י˘  ˘מח‰"  "ל˘ון  ו‡„רב‰,  עלי‰ם.  ˘ולטים 

ביכול˙ ‰‡„ם ל‰˙עלו˙ ע"י ירי„˙ו לעולם ‰ז‰.

כ‡ן  ˘ייך  ‡יך  לטעון  ל‡„ם  ‡פ˘ר  ע„יין  ‡מנם, 
‰‡„ם  כ‡˘ר  ר˜  ‰ו‡  ‡מ˙י  טוב  ‰רי  ˘מח‰",  "ל˘ון 
וכ‡ן  'מ˜בל',  בבחינ˙  ר˜  ו‡ינו  ז‰,  על  ועוב„  מ˙יי‚ע 
‰רי  ‰עולם  על  י˘ר‡ל   ˙‡ ומ˘ליט  "נו˙ן"  ˘‰˜ב"‰ 
‰כ˙וב  ממ˘יך  ולכן  בלב„?  "מ˜בל"  ‰ו‡  ‰‡„ם 
‡ל‡  בלב„  מ‰˜ב"‰  "נ˙ינ‰"  כ‡ן  ˘‡ין  ""ויר˘˙‰", 
"ירו˘‰", ˘בירו˘‰, ‰יור˘ ‰ו‡ במ˜ום ‰מורי˘ ממ˘. 
ו‰יינו, ˘כל י‰ו„י ‰ו‡ "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘" (˙ני‡ 
בלב„, ‡ל‡ ‰ו‡  "מ˜בל"  בבחינ˙  ובמיל‡ ‡ינו  רפ"ב), 

"חל˜" מ‰נו˙ן ו‰מורי˘.

˘‰ו‡ "חל˜  ז‰  מר‚י˘ ‡˙  ˘‰‡„ם ‡ינו  מכיון  ‡ל‡ 
‡לו˜‰", לכן ממ˘יך ‰כ˙וב "וי˘ב˙ ב‰" ˘"‡ין י˘יב‰ 
‡ל‡ עכב‰" (מ‚יל‰ כ‡, ‡), ו‰יינו, ˘על ‰נ˘מ‰ ל‰˙עכב 
ולעבו„ עם עניני עולם ‰ז‰, לבררם ול‰עלו˙ם. ובמיל‡ 
‚ם מˆ„ ‰ר‚˘˙ ‰‡„ם ‡ינו ר˜ "מ˜בל" מ‡חר ˘‰ו‡ ז‰ 
‚ם  ובמיל‡  ‰ז‰,  עולם  עניני  ב‰על‡˙  ומ˙עכב  ˘עוב„ 

מˆ„ ‰ר‚˘˙ו "‡ין ו‰י' ‡ל‡ ˘מח‰".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 357 ו‡ילך)

דרוש ואגדה



י‚

שי' הרמב"ם בגדר חיוב 
והלכת בדרכיו

יביא דברי הש"ס והרמב"ם דיש חיוב בפני עצמו לנהוג בדרכי ה', ויקשה 
דלכאו' הוא חיוב כולל מכמה מצוות ולא נתחדש בו דבר / יכריח דאין לתרץ 

שהחידוש הוא חיוב בדברים התלויים בלב לבד, ויסיק דהחידוש הוא הכוונה 
שבלב המחוייבת שצ"ל במעשים אלו

ח,  "מˆו‰  ל‰רמב"ם:  בס‰מ"ˆ   ‡י' 
‰י‡ ˘ˆונו ל‰„מו˙ בו י˙על‰ כפי ‰יכול˙ 
ב„רכיו.  ו‰לכ˙  ט)  כ‰,  (פר˘˙נו  ו‰ו‡ ‡מרו 
כב)  י‡,  (ע˜ב  ו‡מר  ‰ˆיווי  ז‰  נכפל  וכבר 
ללכ˙ בכל „רכיו, וב‡ בפירו˘ (ספרי ע‰"פ) 
חנון  ‰י'   ‰˙‡ ‡ף  חנון  נ˜ר‡  ‰˜ב"‰  מ‰ 
מ‰ ‰˜ב"‰ נ˜ר‡ רחום ‡ף ‡˙‰ ‰י' רחום 
מ‰ ‰˜ב"‰ נ˜ר‡ חסי„ ‡ף ‡˙‰ ‰י' חסי„. 
ו‡מר  ‡חר  בל˘ון  ‰ענין  ז‰  נכפל  וכבר 
בפירו˘  וב‡  ˙לכו   '‰ ‡חרי   (‰ י‚,  (ר‡‰ 

‰‰„מו˙  לומר  ˘רˆ‰  ע"‡)  י„  (סוט‰ 

‰נכב„ו˙  ו‰מ„ו˙  ‰טובו˙  בפעולו˙יו 
ולכ‡ו'  כו'".  י˙על‰  ‰‡-ל  ב‰ם  ˘י˙ו‡ר 
בפ"ע,  מחו„˘˙  כמˆו‰  „נמנ‰   ‡‰ ˆ"ע 
מˆוו˙  כמ‰  ‰כולל  חיוב  ‡ל‡  ‡ינו  ו‰ו‡ 
מ„ין  בפ"ע  מ‰ן  בכל ‡ח˙  נˆטוינו  ˘כבר 
כ‡ן  ˘ˆיין  במ‡מר ‰˘"ס  עיי'  וכו',  ‚מ"ח 

חולים  לבי˜ור  ˘פיר˘ו „‰כוונ‰  ‰רמב"ם 
˘כל  וכיו"ב,  ‰מ˙  ו˜בור˙  ‡בלים  וניחום 
‚ו'  לרעך  ו‡‰ב˙  מ„ין  חיובים  ‰ם  ‡לו 

(˘ר˘י ס‰מ"ˆ ˘ור˘ ב. ‰ל' ‡בל רפי"„).

‰רמב"ם  בן  ‡בר‰ם  ר'  ב˙˘ו'  ו‰נ‰ 
כרך  ˘ולזינ‚ער  ‰וˆ'  ס‚.  סי'  פריימן  (‰וˆ' 

˘לכ‡ור‰  זו  במˆו‰   '˜‰  (‚ סי'  ‰‰˘למ‰ 

ס‰מ"ˆ  ב˘ר˘י  ‰רמב"ם  כללי  נ‚„  ‰ו‡ 
כל  ‰כוללים  ˆיוויים  מנ‰  ˘ל‡   („ (˘ור˘ 

מ‰  זול˙  „בר  לע˘ו˙  ˆו‰  ו"ל‡  ‰מˆוו˙ 
 '‰ ב„רכי  „‰ליכ‰  ˘ם  ו‰וכיח  ˘י„ענו", 
‰יינו ˜יום כל ‰מˆוו˙ [ועיי' זח"‡ ˜ע‰, ב 
פ"ל,  ˘מו"ר  ועיי'   .'‰ „רכי  נ˜'  „‰מˆוו˙ 
ע"ז „"‡ין  ו˙י'  ע"‡],  וז  ע"‡  ו  ברכו˙  ט. 
פ˘וטו  עליו  ˘מור‰  מ‰  על  סומכים  ‡נו 
˘מורים  מ‰  על  ‡ל‡  [בלב„]  ‰כ˙וב  ˘ל 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ב‰ן  ˘נ˜ר‡  כל ‡ו˙ן ‰כנויין  ע"פ  וי˘רים 

וב‡ים  זב"ז  ˙לויים  ענינים ‡לו  ‰‡-ל, „ב' 

‰"˜ˆוו˙"  ע"פ  ‰‰נ‰‚‰  כי  ‡ח„,  מ‚„ר 

כלל,  ב„רך  נובע˙,  ו„יע‰)  „יע‰  (˘בכל 

מ˜ום  נו˙נ˙  ˘‡ינ‰  (‰לב)  מ‰˙פעלו˙ 

‰„ע˙  ‰כרע˙  ב‰  ו‡ין  ‰פכי˙,  ל‰נ‰‚‰ 

כן ‡ם  לע˘ו˙  ר‡וי  ז‰  במˆב  ל‰כריע ‡ם 

‰‡„ם   ˙‡ מבי‡‰  ‰י‡  ‰רי  כן  ועל   – ל‡ו 

ל"˜ˆוו˙". ‡בל כ‡˘ר ‰‡„ם מנ‰י‚ עˆמו 

במ„ו˙ ‡לו ר˜ בכוונ‰ כ„י "ל‰„מו˙ ‡ליו 

במי„ו˙  ‰˙נ‰‚ו˙ו  במיל‡  ‡זי  כחו",  כפי 

‡לו ‡ינ‰ (ר˜) מ˙וך ‰˙פעלו˙ ‰לב, ‡ל‡ 

ו‰˙ועל˙  ל‰‡מ˙  ו‰˙‡מ‰  כונ‰  מ˙וך 

˘‰ן  (כפי  ‡לו  ˘במ„ו˙  ורˆוי'  ‰ר‡וי' 

במי„‰  ‡וחז  ‰ו‡  ‰רי  ו‡ז  י˙ברך),  ‡ˆלו 

וכל˘ון  ו„יע‰,  „יע‰  ˘בכל  ‰בינוני˙ 

ז‰,  ומˆ„  ‰ר‡וי".  "כפי  במו"נ  ‰רמב"ם 

רחמים  ˘ל  ב‡ופן  ‰י‡  ‰‰נ‰‚‰  פעמים 

ופעמים במ˜ˆ˙ בני ‡„ם כו'.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב‡ופן  ל„ינ‡,  נפ˜ו˙‡  ללמו„  י˘  ז‰, 
זו,  מˆו‰  מˆ„  ‰מחוייב  בפועל  ‰ע˘י' 
וב‰˜„ם „ברי ‰רמב"ם בספר ‰י„, בפירו˘ 
כ‡ילו  „נר‡‰  ב„רכיו",  „"ו‰לכ˙  ‰מˆו‰ 
עירב בז‰ ב' „ברים בל˙י ˜˘ורים, „ברי˘ 
‰‡„ם  ‰נ‰‚˙  ב„רך  ‰‡ריך  „עו˙  ‰ל' 
בינוני˙  מ„‰  ‰י‡  ‰י˘ר‰  "‰„רך  ‡˘ר 
לו  ˘י˘  ‰„עו˙  מכל  ו„ע‰  „ע‰  ˘בכל 
מ˘˙י  רחו˜‰  ˘‰י‡  ‰„ע‰  ו‰י‡  ל‡„ם 
ללכ˙  ‡נו  "ומˆווין  וממ˘יך  ‰˜ˆוו˙", 
‰„רכים  ו‰ם  ‰בינונים  ‰‡לו  ב„רכים 
ב„רכיו  ו‰לכ˙  ˘נ‡מר  ו‰י˘רים  ‰טובים 
חייבין  ˘‡נו  ‰בינוני˙  ‰„רך  ו‰ם   .  .
ולˆ„   ,"'‰ „רך  זו  „רך  נ˜ר‡˙  ב‰,  ללכ˙ 
ו‰לכ˙  כמ"פ „מ˘מעו˙  ‚ם  ˘ם  ז‰ ‰זכיר 
וחנון  „רחום  ‰נ"ל  ‰מ„ו˙  ‰ו‡  ב„רכיו 
˘"חייב  וי˘רים",  טובים  "„רכים  כו', 
‡„ם ל‰נ‰י‚ עˆמו ב‰ן ול‰„מו˙ ‡ליו כפי 
‰‡„ם  ˘כ‡˘ר  ‰ך,  „‰יינו  ועכˆ"ל  כחו". 
מנ‰י‚ עˆמו ב"„רכים טובים וי˘רים" ‡לו 
מˆ„ ‰כוונ‰ כ„י "ל‰„מו˙ ‡ליו כפי כחו", 
‡לו  ב„רכים  "ללכ˙  מחייבו  ‚ופ‡  ‰"ז 

‰בינונים".

במו"נ  ב‡רוכ‰  ע"פ ‰מבו‡ר  ז‰  ויובן 
‰ם  ‰˜ב"‰  ˘ל  ומ„ו˙יו  ˘„רכיו  ˘ם 
‰„ומו˙  "פעולו˙  ‰יינו  מע˘יו",  "˙ו‡רי 
מ˙וך  ‡„ם  בני  י„י  על  ‰נע˘ו˙  לפעולו˙ 
וממ˘יך  נפ˘יו˙",  ו˙כונו˙  ‰˙פעלו˙ 
ל‰˙„מו˙   .  . ‰מ„ינ‰  למנ‰י‚  ˘"ר‡וי 
פעולו˙  י„ו  על  וייע˘ו  ‡ל‰  ב˙ו‡רים 
מ˙וך  ל‡  לכך  ˘ר‡וי  ובמי  במ„‰  ‡לו 
רע‰",  כל ‰˙פעלו˙  כי   .  . ס˙ם ‰˙פעלו˙ 
בני  למ˜ˆ˙  פעמים  ומבי‡ „ו‚מ‡ – "וי‰י' 
ר‚י˘ו˙  ס˙ם  מ˙וך  ל‡  וחנון,  רחום  ‡„ם 

פעמים  וי‰י'  ‰ר‡וי,  כפי  ‡ל‡  וחמל‰ 
חימ‰  ובעל  ונו˜ם  נוטר  ‡„ם  בני  למ˜ˆ˙ 
ו˙‰י'   .  . כעס  מ˙וך  ול‡  ל‰ם  ‰ר‡וי  כפי 
‰פעול‰  ב‡ו˙‰  ˘י˘  מ‰  ל‰פי˜  מ‚מ˙ו 
רבים".  ‡„ם  לבני  ‰‚„ול‰  ‰˙ועל˙  מן 
‰‡„ם  מעל˙  ˘"˙כלי˙  (כנ"ל)  ומסיים 
ל‰„מו˙ לו י˙על‰ כפי ‰יכול˙ . . ˘נ„מ‰ 
‰עניינים  ומ‰מ˘ך  למע˘יו".  מע˘ינו 
כל  י˙ברך  ˘‡ˆלו  מ˘מע, „מ"˘ ‰רמב"ם 
‰מ„ו˙ ‰ן פעולו˙ ˘‡ינן מ˙וך ‰˙פעלו˙, 
‰‰˙פעלו˙  ענין  בז‰  ל˘לול  כוונ˙ו  ‡ין 
י˙'  בו  י˙כן  ל‡  ˘ז‰  מ˘ום  ר˜  ו‰˘ינוי 
ול‡  ‰˙פעלו˙  מ˙וך  "ל‡  ˘ם  (כמ"˘ 
ל‡  י˙'  מ‡˙ו  נע˘ו˙  ‰ם   .  . ˘ינוי  מ˙וך 
כלל"), ‡ל‡ ‚ם  עˆמו  על  נוסף  ענין  מ˙וך 
„כיון  עˆמן,  ‰מ„ו˙  פעולו˙  ˙וכן  מ˘ום 
מ˙וך  ל‡  י˙'  מ‡˙ו  ב‡ו  ‡לו  ˘פעולו˙ 
‰˙פעלו˙, לפיכך ‰ן „רכים טובים וי˘רים 
ב‡מ˙, ˘כל מ„‰ ומ„‰ ‰י‡ ב‡ופן ‰ר‡וי 
‰רמב"ם,  „ברי  ‰מ˘ך  וז‰ו  ל‰ע˘ו˙. 
‡ˆלו  ‰מ„ו˙  ענין  ˙וכן  ˘בי‡ר  ˘ל‡חרי 
ל‰˙נ‰‚,  ל‡„ם  ר‡וי  ˘כן  ממ˘יך,  י˙ברך, 
˘"˙כלי˙ מעל˙ ‰‡„ם ל‰„מו˙ לו י˙על‰ 
למע˘יו,  מע˘ינו  ˘נ„מ‰   .  . ‰יכול˙  כפי 
כו'",  חנון  ‰י'   ‰˙‡ ‡ף  חנון  ‰ו‡  מ‰ 
ו‰נ‰‚˙ו  לבור‡ו,  מ˙„מ‰  ‰‡„ם  „כ‡˘ר 
ע"פ  כביכול  ‰˜ב"‰  כ‰נ‰‚˙  ‰י‡  במ„ו˙ 
˘ל  מ„ו˙יו  ˙‰יינ‰  ‡זי  י˙על‰,  מ„ו˙יו 
‰˙ועל˙  ו˙ו˘‚  ‰ר‡וי",  "כפי  ‰‡„ם 

‰˘לימ‰ ‰„רו˘‰ ממ„‰ ‰‰י‡.

‰ענינים  ˘ני  בין  ‰˜˘ר  יובן  ועפ"ז 
„ע‰  ˘בכל  בינוני˙  ‰"מ„‰   – ‰י„  בספר 
כחו"  כפי  ‡ליו  "ל‰„מו˙  ו‰ˆיווי  ו„ע‰", 
טובים  ב„רכים  עˆמו  ˘מנ‰י‚  י„י  על 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

וע"פ ‰˜בל‰  ביח„"  ו‰˜בל‰  עליו ‰כ˙וב 
˘‰ו‡  במ„ו˙"  ‰˙לויים  ל"„ברים  ‰כוונ‰ 
‰ן  ˘‰מˆוו˙   .  . ‰מˆוו˙  זול˙י  "„בר 

מע˘יו˙". 

‚ם  ‡רוכ‰  מעל‰  ז‰   ıירו˙ ‡ם  ויל"ע 
‰˙לויים  "„ברים  ‡ף  סו"ס  כי  ל˜ו˘יי˙ן, 
מחוייבים  כבר  כ‡ן  ‰מ„וברים  במ„ו˙" 
ונכללים במˆו˙ ו‡‰ב˙ לרעך כמוך, כמ"˘ 
ט "˘ˆונו  ˘ור˘  ס‰מ"ˆ  ב˘ר˘י  ‰רמב"ם 
ו‰ו‡  ו‰חס„  ו‰ˆ„˜‰  ו‰רחמנו˙  בחמל‰ 

‡מרו ו‡‰ב˙ לרעך כמוך".

"˘‰מˆו˙  במ"˘  „כוונ˙ו  ו‰נר‡‰ 
„ברים  ‡לו  ב„רכיו  ו‰לכ˙  מע˘יו˙,  ‰ן 
ב„רכיו  ו‰לכ˙  במ„ו˙", „‰ˆיווי  ‰˙לויים 
‰ו‡ (ל‡ על ‰נ‰‚‰ במע˘‰ בפועל ב‡ופן 
במ„ו˙,  ‰˙לוי  מע˘‰  וכו',  רחמים  ˘ל 
‡ל‡) על ‰ר‚˘ ˘בלב ‚ופ‡, וז‰ו ‰חי„ו˘ 
‡חר.  ממ˜ום  י„ענו  ˘ל‡  מ‰  ז‰  ˘בˆיווי 
ח„‡  ‡פי,  מ˙רי  בז‰  ˆע"‚  „ע„יין  ‡יבר‡ 
מ"ע  בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  ל'  „מפ˘טו˙ 
˘‰חיוב  מ˘מע   ‚"‰ פ"ו  „עו˙  ו‰ל'  רו 
ר˜  ל‡  כולל  כבר  כמוך  לרעך  „ו‡‰ב˙ 
חבירו  כלפי  ריעו˙  ˘ל  ב‡ופן  ‰‰נ‰‚‰ 
„"ו‡‰ב˙",  כמ˘מעו  פ˘וטו  ‚ם  ‡ל‡ 
ממיל‡  ב„רך  ˘בלב (‰מבי‡  ר‚˘ ‰‡‰ב‰ 
‰ל˘ון   ‡‰ ומ‡י„ך  כו'),  ורחמים  חמל‰ 
ע˘י',  ˘ל  ענין  על  מור‰  ב„רכיו"  "ו‰לכ˙ 
˘בלב,  ר‚˘  (ר˜)  ול‡  בפועל,  ‰נ‰‚‰ 
 ‰˙‡ "‡ף  ‰נ"ל  ‰˘"ס  ל˘ון  וכפ˘טו˙ 
ו‚ם  כו'",  חולים  ב˜ר  כו'  ערומים  ‰לב˘ 
כ'  כ‡ן  בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  „ברי  בסיום 
בפעולו˙יו  ‰‰„מו˙   .  . ‰ענין  ז‰  "נכפל 
‰טובו˙ כו'". ועיין נמי ל˘ונו במו"נ ח"‡ 

ספנ"„.

„ו‰לכ˙  בˆיווי  ˘‰חי„ו˘  בז‰,  וי"ל 
מבו‡ר   – ˘י„ענו"  מ‰  "זול˙  ב„רכיו 
וכ'  ˘„יי˜  במ‰  עˆמו  ‰רמב"ם  ב„ברי 
‰יכול˙",  כפי  י˙על‰  בו  ל‰„מו˙  "ˆונו 
פי', „‡י"ז ˆיווי ‰ב‡ לחייב על ‰‡„ם ‡יז‰ 
וחנינ‰  ברחמים  ˘ינ‰‚  מי„‰  ‡ו  מע˘‰ 
וכיו"ב, כ"‡ ‰ו‡ ˆיווי על ענין ‰‰˙„מו˙ 
‚ופ‡, "ל‰˙„מו˙ בו י˙על‰ כפי ‰יכול˙", 
˙‰י'  וחנינ‰  ברחמים  ˘‰˙נ‰‚ו˙ו  ר"ל 
י˙„מ‰  ˘עי"ז  מנ˙  על  ומטר˙‰  כוונ˙‰ 
‚ם  מז‰  ב‡  ממיל‡  (וב„רך  ‰בור‡  ‡ל 
ויעויי'  בפועל).  ‰‰נ‰‚‰  ב‡ופן  ‰חיוב 
חנון  ‰ו‡  מ‰  לו  „ומ‰  "‰וי  ˜ל‚:  ˘ב˙ 
ורחום ‡ף ‡˙‰ כו'". ונמˆ‡ ˘מˆו‰ זו ‰י‡ 
ב‰נ‰‚˙ו  ‰‡„ם  ˘כוונ˙  ‰לבבו˙,  מחוב˙ 
"ל‰„מו˙  כ„י   ‡‰˙ וכו'  וחנינ‰  ברחמים 
‰ן  ‡לו  ˘„רכים  מכיון  „ר˜  י˙על‰",  בו 
לו.  מ˙„מ‰   ‰"‰ לכן  ‰˜ב"‰  ˘ל  „רכיו 
˘"ו‰לכ˙  ‰טעם  בפ˘טו˙   ıמ˙ור ועפ"ז 
נ˙ח„˘   ‡‰„  – כולל  ˆיווי  ‡ינו  ב„רכיו" 
ב„רכים ‡לו,  בכוונ˙ ‰‰ליכ‰  כ‡ן ‰חיוב 

"ל‰„מו˙ בו י˙על‰".

„"ו‰לכ˙  למ˘נ˙"ל  ס˙יר‰  בז‰  ו‡ין 
‰ר‚˘  על  ˆיווי  ˘פירו˘ו   ‡"‡ ב„רכיו" 
בפועל  (וע˘י')  ‰‰ליכ‰  על  ‡ל‡  ˘בלב, 
כ‡ן  ב‰מבו‡ר  ‡ין  „מ"מ  ב„רכיו, 
בפועל  ‰‰ליכ‰  על  „˜‡י  ‰פירו˘  ˘ליל˙ 
בˆיווי   ‰˘‚„‰‰˘ כ"‡  כנ"ל),  (ו‡„רב‰, 
בכוונ˙  ‰י‡  ‰ע˘י')  על  (˘‰ו‡  ‚ופ‡  ז‰ 
ו˙וכן ‰‰ליכ‰ ב„רכיו ˘ל ‰˜ב"‰, ˘‡ינ‰ 
˘בלב  „ברים  י˙על‰",  בו  "ל‰„מו˙  ‡ל‡ 
ב„רכים ‡לו ‰י‡  ˘‰ליכ˙ו  וכוונ˙ ‰‡„ם, 

ר˜ מ˘ום ˘‰ן "„רכיו" ˘ל ‰˜ב"‰. 

„חיוב  ‰חי„ו˘  ב‚„ר  ז‰  בי‡ור  וע"פ 


