
‚úיון ˙רע‚
ער˘"˜ פר˘˙ מ˘פטים

ס„ר פר˘יו˙ מ˘פטים, ˙רומ‰, ˙ˆו‰ ו˙˘‡

‡יך נפטרים מ˘בוע‰ úיˆר ‰רע?

˘יטו˙ ‰ר‡˘ונים ‚בי "ר˘ו˙ מ˘נ‰" ב˘ור

„רכי ‰נ‰‚˙ מ˘‚יח עם ˙úמי„יו



בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  מ˘פטים, ‰ננו  פר˘˙  ˘ב˙ ˜ו„˘  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙רע‚), 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 רפ‡ל לבנוני, הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ריבוי  נו˙נים  ˘בבי˙ו  ("ָ‡נ‰ערן") 

וועלכן  פון  ˘טוב   ‡ַ ("„ָ‡ס ‡יז   ‰˜„ˆ

מע˘ר,  ר˜  ל‡   ,("‰˜„ˆ זיך  ‚יסט  עס 

‰‚בלו˙.  לל‡  ‡ל‡  חומ˘,  ר˜  ל‡ 

כ˘יו„עים ˘פלוני ‰ו‡ במˆב ˘ל מיˆר 

ממ˙ינים  ל‡  ˘˙‰י',  סיב‰  ‡יזו  מˆ„ 

מ˜„ימים  לב˜˘, ‡ל‡  יבו‡  ˘‰ל‰  ע„ 

ונו˙נים לו לל‡ ‰‚בלו˙.

בעבו„‰: כ‡˘ר ‰בעל נ˘‡ר בבי˙-

‰רי  ‰מנין,  ל‡חרי  ל‰˙פלל  ‰כנס˙ 

לפני  ‰˙פל‰   ˙‡ סיים  ˘‰מנין  ‡ע"פ 

בבי˙  לי„ע  ˆריכים  ‡ח„ו˙,  ˘עו˙ 

מ˙פלל  ˘‰ו‡  ב‚לל  מ‡וחר  ב‡  ˘‰ו‡ 

‰חסי„י  ‰פירו˘  לפי   – בˆיבור  ˙פל‰ 

 ˙‡ ול‡סוף  לˆבור  „‰יינו,  ב"ˆיבור", 

כל ‰כחו˙ ˘ל ‰נ˘מ‰ וכל ‰בירורים.

(י"ט כסלו ˙˘י"ט)

לברר כל עס˜יו ב˙פיל‰
ב˘ם  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  סיפר 

נ"ע,  מ‰ור˘"ב  ‡„מו"ר  כ"˜  ‡ביו, 

וכו' ‰ריי"ˆ  כ"˜ ‰ר‰"ˆ  חמיו,  ‡ו„ו˙ 

(מ‡וורוט˘) נ"ע:

˘ל  ח˙נו  ‰י'  נ"ע  ‰ריי"ˆ  ‰ר‰"ˆ 

י˘ר‡ל  יע˜ב  ר'  וכו'  ‰ר‰"ˆ  כ"˜ 

יע˜ב  ר'  ˘‡ל  כ‡˘ר  מט˘ער˜‡ס. 

נו‰‚  כיˆ„  נ"ע  ‰ריי"ˆ  ‡ˆל  י˘ר‡ל 

ל‰˙פלל  ˘מ˘˙„ל  ‰˘יב,  ב˙פל‰, 

מרוˆ‰  ‰י'  י˘ר‡ל  יע˜ב  ור'  בˆיבור. 

ממענ‰ ז‰.

ל˜רו‡  י˘ר‡ל  יע˜ב  ר'  ˘לח  פעם 

‡˙ ‰ריי"ˆ, ומˆ‡ו ‰˘ליח עומ„ ע„יין 

על  י˘ר‡ל  יע˜ב  ר'  ‰˙פל‡  ב˙פל‰. 

כך, ˘‰רי ‰מנין סיים כבר ‡˙ ‰˙פל‰. 

ל‡חרי מ˘ך זמן ˘לח ‡˙ ‰מ˘ר˙ עו„ 

‰פעם, ו‰ריי"ˆ ע„יין ‰˙פלל. וכך ‰י' 

מספר פעמים ונמ˘ך זמן ‡רוך ביו˙ר.

˘‡ל  ˙פל˙ו  ‰ריי"ˆ  כ˘סיים 

‡מר˙  ‰רי  י˘ר‡ל:  יע˜ב  ר'  ‡ו˙ו 

בˆיבור?  ל‰˙פלל  מ˘˙„ל  ˘‰נך  לי 

כ"˜  מ‡ביו,  ˘˘מע  ‰ריי"ˆ,  ו‰˘יב 

רבינו  ב˘ם  נ"ע,   ˜„ˆ ‰ˆמח  ‡„מו"ר 

 – ‰ו‡  בˆיבור  „˙פל‰  ˘‰ענין  ‰ז˜ן, 

כחו˙  כל  ול‡סוף ‡˙  לל˜ט  "לˆבור", 

‰נפ˘ וכל ‰ניˆוˆו˙, וענין ז‰ לו˜ח לו 

ריבוי זמן.

ל‰עלו˙  ˆריך  ˘ב˙פל‰  ו‰יינו, 

כל ‰‰ר‚˘ים  כל ‰„עו˙,  ל‰˜ב"‰ ‡˙ 

ענין  וז‰ו  ˘במ˘ך ‰יום.  וכל ‰מע˘ים 

˙פל‰ בˆיבור.

ולכן ‡ין פל‡ על כך ˘ב‡ים מ‡וחר 

כל   ˙‡ ל‡סוף  ˆריך  ‰ו‡  ˘‰רי  יו˙ר, 

 – עמ‰ם  ויח„  ו‰מסחר,  ‰בי˙  עניניו, 

ל‰˙פלל כ„י ל˜˘ר ‡ו˙ם ל‰˜ב"‰.

מ‰  ‰רב‰  לו  י˘   – ‚ביר  ‰ו‡  ‡ם 

י˘   – רח"ל  ˜בˆן  ‰ו‡  ו‡ם  ל‡סוף; 

 ˙‡ ל‡סוף  וכ„י  חובו˙,  ‰רב‰  לו 

רב  זמן  „רו˘  ‰זול˙,  ˘ל  ‰ניˆוˆו˙ 

יו˙ר. 

נר‚˘ים  ‡לו  ענינים  כל  וכ‡˘ר 

נע˘י˙  ‡זי   – ‰יל„  ‡ˆל  ו‚ם  בבי˙, 

עם  נ˘מ˙ו  פנימיו˙  ˘ל  ‰‰˙˜˘רו˙ 

‰פנימיו˙ ˘ל ‰˜ב"‰!...

(י"ט כסלו ˙˘י"ט)

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מ„וע נ„ח˙‰ ‰עלי' ל‰ר לסיום ‰ס„ר‰?

יום  ב‡רבעים  ˘נ‡מרו  ‰מ˘פטים  ‡חרי  מ"˙  ˘לפני  ‰ברי˙  כרי˙˙  סיפור  נכ˙ב  מ„וע 
נ‡מר  ˘‰ˆיווי  מע˘‰ ‰ע‚ל ‡ף  לפני  ˆיווי ‰˜מ˙ ‰מ˘כן  נכ˙ב  מ„וע   / ז‰?  ˘ל‡חרי 

ל‡חריו? / בי‡ור ס„ר פר˘יו˙ מ˘פטים, ˙רומ‰, ˙ˆוו‰ ו˙˘‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 153 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˜ו˘י‡ מ‡ליעזר עב„ ‡בר‰ם / מכ˘פ‰ ל‡ ˙חי' – מ„וע ל‡ נכ˙ב מכ˘ף?

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מו„‰ במ˜ˆ˙" ו"˜‡ זילי נכסי'" בעבו„˙ ‰'

ובע   פנימיו˙ „יני ‰˙ור‰ ‰י‡ ברוחניו˙ / "מו„‰ במ˜ˆ˙" ליˆר ‰רע / "˘בוע‰" מל˘ון̆ 
/ מ„וע בכ‰ ריב"ז ר˜ לפני פטיר˙ו? / ל‡ לבזבז ‡פילו ר‚ע מעבו„˙ ‰˘י"˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 269 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
מ‰ו "עב„ י‰ו„י"? / ˜יום "ל‡ ˙‰י' לו כנו˘‰" ע"י ‰˜ב"‰

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘יטו˙ ‰ר‡˘ונים ‚בי "ר˘ו˙ מ˘נ‰" ב˘ור

י˜„ים   / ל˘‡ל‰  ומ˙נ‰  מכיר‰  בין  מ˘נ‰  ר˘ו˙  ב„ין  ל˘ונו˙ ‰רמב"ם  ב˘ינויי  י˜˘‰ 
‰˘י'  ב'  ˘ילב  „‰רמב"ם  יסי˜  ועפ"ז  מ˘נ‰,  ר˘ו˙  „ין  בטעם  ו‰מ‡ירי  ר˘"י  פלו‚˙˙ 

ול„י„י' בז‰ ‚ופ‡ ˘‡ני בין מכיר‰ ומ˙נ‰ ל˘‡ל‰ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 102 ו‡ילך)

יט ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ˘‚יח בי˘יב‰ – ‰‰נ‰‚‰ עם ‰˙למי„ים

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
‰יכן מ˙‚ל‰ "פ˘יטו˙ ‰עˆמו˙"?

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
על‰ ‰פורı לפני‰ם 

„ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‰עס˜ ב˙ור‰ עבו„‰ ו‚מ"ח ב‡ופן ˘ל "ופרˆ˙" 

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

מדוע נדחתה העלי' להר
לסיום הסדרה?

מדוע נכתב סיפור כריתת הברית שלפני מ"ת אחרי המשפטים שנאמרו בארבעים 
יום שלאחרי זה? / מדוע נכתב ציווי הקמת המשכן לפני מעשה העגל אף שהציווי 

נאמר לאחריו? / ביאור סדר פרשיות משפטים, תרומה, תצווה ותשא

מ˘פטים  ומפרט  וממ˘יך  לפני‰ם",  ˙˘ים  ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰: "ו‡ל‰ ‰מ˘פטים ‡˘ר 
רבים בענינים ˘ונים. – ומפר˘ ר˘"י: 

על  מוסיף  'ו‡ל‰'  פסל ‡˙ ‰ר‡˘ונים,  '‡ל‰'  ˘נ‡מר  מ˜ום  כל   – "ו‡ל‰ ‰מ˘פטים 
‰ר‡˘ונים; מ‰ ‰ר‡˘ונים מסיני, ‡ף ‡לו מסיני". 

ו‰בינו במפר˘ים (ר‡"ם. ועו„), ˘כל ‰"מ˘פטים" ˘בפר˘˙נו נ‡מרו לעיני כל י˘ר‡ל, 
במעמ„  מסיני,  נ‡מרו  ‰„ברו˙  "מ‰  ‰„ברו˙:  לע˘ר˙  י˘ר  וב‰מ˘ך  ˙ור‰,  מ˙ן  ביום 
כל י˘ר‡ל, וב˜ולו˙ ובר˜ים – ‡ף ‡לו כן; ול‡ כ˘‡ר כל ‰מˆוו˙ ˘ני˙נו למ˘‰ לב„ו, 

ב˙וך ‰‡רבעים יום ˘עמ„ ב‰ר". 

‡ך ‰מ‰ר"ל ‰˜˘‰ כמ‰ ˜ו˘יו˙ על ˘יט‰ זו, ומ‰ן: (‡) לפי ז‰, ‰י' ר˘"י ˆריך לומר 
„ברי  מ˙וך  (ב)  ובר˜ים"!  ב˜ולו˙  ‡לו  ‡ף   – ובר˜ים  ב˜ולו˙  ‰ר‡˘ונים  "מ‰  ברור: 
כל  בפני  סיני  במעמ„ ‰ר  נ‡מרו  ע˘ר˙ ‰„ברו˙  ˘ר˜  מובן,  יט)   ,‰) בספר „ברים  מ˘‰ 

י˘ר‡ל, ול‡ פר˘˙ מ˘פטים. 

ו‰מ˘פטים  ˘"‰חו˜ים  יח),  (ל‡,   ‡˘˙ בפ'  ‰מפור˘ים  ר˘"י  מ„ברי   ,‰˘˜ ובעי˜ר 
˘ב'ו‡ל‰ ‰מ˘פטים'" נ‡מרו למ˘‰ במ˘ך ‰‡רבעים יום ˘ל‡חר מ˙ן ˙ור‰. 

˙נ‡  לפי  ‰ם  בפר˘˙נו  ר˘"י  „ברי  ו‡ילו  ‡ח„,  ˙נ‡  לפי  ‰ם   ‡˘˙ בפ'  ר˘"י  ˘„ברי  מפר˘  [‰ר‡"ם 

כ˙ב  ˘כ‡ן  כסו˙רים,  ר˘"י ‰נר‡ים  לפר˘ „ברי  מ˜ומו˙,  בכמ‰  ˘ל ‰ר‡"ם  וכן „רכו  עליו.  ‡חר ‰חול˜ 

לפי „יע‰ ‡ח˙ וכ‡ן כ˙ב לפי „יע‰ ˘ני'. ‡ך כבר ‰˜˘ו על ˘יט˙ו זו ˘‡ין ‰„ברים מס˙ברים כלל ב„רך 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

‡ל‡  ‰˜ב"‰;  מלב„  ˆרכיו  לב˜˘  ממי  לו  ˘‡ין  בי„עו  ‰רמב"ם),  (כמ"˘  ל‰ם"  ˆריך 
נו‚ע  ז‰  - ‡ין  מלפניו  מ‡חוריו, ‡ל‡)  ר˜  (ל‡  ˘˙לוי'  ˘רˆים"  ˘ל  "˜ופ‰  לו  י˘  מ‡י, 

ל˜יום ‰מˆו‰ ˘ˆריך לב˜˘ ˆרכיו מ‰˜ב"‰.

‡מנם, ˜יום מˆו˙ ˙פל‰ ב‡ופן כז‰ ‰י‡ מˆ„ ‚„רו ˘ל עולם, ו‡ילו פריˆ˙ ‚„רו ˘ל 
עולם ‰י‡ - כ‡˘ר "מ˙פלל עם ‰ˆיבור":

‡ע"פ ˘נמˆ‡ במˆב ˘ל כליון ‰נ˘מ‰ ב‚לל ˆרכיו: "‡˙‰ חונן ל‡„ם „ע˙", "‰˘יבנו 
מ˙‡פ˜   - ‡מˆעיו˙  ברכו˙  בי"ב  ˆרכיו  ב˜˘ו˙  ו˘‡ר  ˘לימ‰",  ב˙˘וב‰  ו‰חזירנו   .  .
וממ˙ין עם ˆרכיו ‰פרטיים ע„ ˘ימל‡ ˘ליחו˙ו בעולם לˆבור ול˜בı ‡˙ כל ‰ניˆוˆו˙ 

˘בחל˜ו בעולם, ור˜ ‡ז יעמו„ ל‰˙פלל ל‰˜ב"‰ לב˜˘ על מילוי ˆרכיו.

‰יפך ‚„ר ‰עולם
‰נ‰‚‰ כזו ‰י‡ ‰יפך וע„ לפריˆ˙ ‚„רו ˘ל עולם - כי:

עם  נע˘‰  מ‰  לו  נו‚ע  מ‰  ˘כן,  וכיון  ˜ו„מין",  ˘"חייך  ב‡ופן  ‰ו‡  עולם  ˘ל  ‚„רו 
‰"ניˆוı"; י˘ „ברים ˘‰ו‡ ˆריך ל‰ם, ועליו ˙יכף לב˜˘ ‡ו˙ם מ‰˜ב"‰.

˘ר˜  ‰ˆיבור",  עם  "מ˙פלל  ל‰יו˙   - עולם  ˘ל  ‚„רו   ıלפרו בעˆמו  פועל  ו‡עפ"כ 
˘חסר  נזכר  ולל˜ט ‡˙ ‰ניˆוˆו˙, ‡זי  לˆבור  ˘ל ‰˜ב"‰  ˘ליחו˙ו  ˘ממל‡ ‡˙  ל‡חרי 

לו ‚ם בענינים ‰פרטיים.

ב„רך  ‰נ‰   - עומ„  ‰עולם  ˘עלי‰ם  ‰עמו„ים   '‚ בכל  ‚„ר  פריˆ˙  פועלים  וכ‡˘ר 
ממיל‡ נ˘˙נ‰ ונפרı ‚„רו ˘ל ‰עולם ˘עומ„ על ‚' עמו„ים ‡לו.

וכ‡˘ר י˘נ‰ עבו„‰ זו במ˘ך זמן ‰‚לו˙ - ‡זי ממ˘יכים ב‚ילוי ˘ב˜רוב ממ˘ י˜ויים 
‰יעו„ "על‰ ‰פורı לפני‰ם", „‡ מלכ‡ מ˘יח‡.

(י"ט כסלו ˙˘י"ט)

˘‰יל„ יחו˘ ב˘ינוי
נר‚˘  ל‰יו˙  ˆריך  ‰חסי„ו˙  ענין 

בבי˙ בכל ˘ל˘˙ ‰˜וין, ˙ור‰, עבו„‰ 

ו‚מילו˙ חס„ים:

‰חיו˙  נר‚˘  ל‰יו˙  ˆריך  ב˙ור‰: 

˙ור˙  ˘‰י‡  ב˙ור‰  ("ברען")  ו‰ל‰ט 

ל‰יו˙  ˆריך  ב‰לימו„  י˙'.  חכמ˙ו   ,'‰

במ˙ן- כמו  ויר‡‰  ‰˙ל‰בו˙  נר‚˘ 

˙ור‰ (כמ‡מר רז"ל "מ‰ ל‰לן וכו'"). 

פלפול  ‡מיר˙  בע˙  ר˜  ל‡   – וז‡˙ 

פ˘וט  פסו˜  בלימו„  ‚ם  ‡ל‡  עמו˜, 

עם ר˘"י, ‡ו ‡פילו לל‡ ר˘"י, ו‡פילו 

לומ„ים  כ‡˘ר  ‡ל"ף-בי"˙.  בלימו„ 

ניכר  ל‰יו˙  יל„ ‡ל"ף-בי"˙, ˆריך  עם 

˘ז‰ו חכמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰.

ב‚מילו˙ חס„ים: יל„ ˆריך ל‰ר‚י˘ 
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כולו  ‡ל‡  ככולו,  רובו  ר˜  ל‡  ב‰ם  מונח  ˘‰ו‡  במוח˘  רו‡ים  מסחר  בעניני  ו‡כן, 
‰עולם  ‚„רי  פריˆ˙  ˘ל  ל‡ופן  וע„  בליל‰,  ו‰ן  ביום  ‰ן  ‰„מיון),  כ"ף  (לל‡  ממ˘ 
˘˙טרח  לחם", "ל‡חר  ˙‡כל  ˘"בזע˙ ‡פך  ˘כן, „רך ‰עולם ‰י‡ ‡מנם   - (ל‚ריעו˙‡) 
ב˘ע˙  ˘‡פילו  ‰ס„ר  נע˘‰  עכ˘יו  ו‡ילו  ‰לחם;  ‡כיל˙  ב˘ע˙  ל‡  ‡בל  ‰רב‰",  בו 
‰˜ו„מ˙,  ‰˘ע‰  בחˆי  מ˘‰ו  ‰חסיר  ‰‡ם  ‰מסחר:  בעניני  ‰ו‡  מו˘˜ע  ‰לחם  ‡כיל˙ 

וכיˆ„ יח„˘ בחˆי ˘ע‰ ‰ב‡‰.

וע„"ז ממ˘ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰‰˙עס˜ו˙ ב˙ור‰:

ממ˙ין  ל‡  ‰ו‡  ("‡ויס‚ערוט");  ורו‚ע  מנוח‰  ˘ל  במˆב  ˘י‰י'  ע„  ממ˙ין  ל‡  ‰ו‡ 
‡ו  בנ‚ל‰  ˘יעור  לומר  ממנו  ויב˜˘ו  בר‡˘,  יו˘יבו‰ו  ורב,  חכם  ˘י˜ר‡ו‰ו  לכבו„, 
ובי„עו  זמנו,  ועל  כבו„ו  על  לחוס  מבלי  ב˙ור‰",  "עוס˜  ‰ו‡  ‡ל‡  חסי„ו˙,  במ‡מר 
ב‡ופן  ובליל‰,  ביום  ב˙ור‰  עוס˜ ‰ו‡   - לחמו"  יבי‡  "בנפ˘ו   - לנפ˘ו  נו‚ע  ז‰  ˘ענין 
("‡ויפטָ‡ן")  לפעול  יוכל  ‡ולי  מעיני",  ˘נ˙י  ו˙„„  בליל‰  ו˜רח  חורב  ‡כלני  ˘"ביום 

עו„ מ˘‰ו בענין ˘ל ˙ור‰ - ˘ז‰ו ‰‡ופן ˘ל פריˆ˙ ‚„ר בנו‚ע לעמו„ ‰˙ור‰.

ל‡ ממ˙ין ˘˙ˆ‡ נ˘מ˙ ‰עני
"וב‚מילו˙ חס„ים":

‡י˙‡ ב‚מר‡ במסכ˙ סוכ‰ "‚„ול‰ ‚מילו˙ חס„ים יו˙ר מן ‰ˆ„˜‰ . . ˆ„˜‰ לעניים, 
ל‡ופן  ר˜  ˘ייך   ‰˜„ˆ‰ ˘ענין  מובן  ומז‰  לע˘ירים",  בין  לעניים  בין  חס„ים  ‚מילו˙ 
בך ‡ביון",  י‰י'  י˜ויים ‰יעו„ "ל‡  בבי‡˙ ‰מ˘יח  ˘‰רי  בי‡˙ ‰מ˘יח,  ‰‰נ‰‚‰ ˜ו„ם 

ו‡ילו ‚מילו˙ חס„ים ˙‰י' ‚ם ל‡חרי ˘יבו‡ מ˘יח.

וב‡ופן כז‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰נ‰‚˙ו ‚ם בזמן ‰‚לו˙ - ˘‡ינו ממ˙ין ע„ ˘˙כל‰ נ˘מ˙ו 
ו‡ם  סענט,  ח"י  לו  וי˙ן  טוב‰  יע˘‰  ו‡ז  נ˘מ‰"),  ‚ייט ‡ויס „י  יענעם  ("בַ‡  פלוני  ˘ל 
כיון  סענט,  ח"י  פעמים  ח"י  לו  י˙ן  ‡זי  ב"ופרˆ˙",  ו‡וחז  ביו˙ר  טוב  רוח  במˆב  ‰ו‡ 
ע˘יר,  ‰ו‡  ˘פלוני  לו  נ„מ‰  כ‡˘ר  ‡פילו  ‡ל‡  ממ˘;  בפועל  יוˆ‡˙  ˘נפ˘ו  ˘רו‡‰ 
וי˙כן ˘‡כן ע˘יר ‰ו‡ בפועל ממ˘ - ‰נ‰ עז"נ "‡˘רי מ˘כיל ‡ל „ל", „כיון ˘עכ˘יו 
ענין ‡חר, ˆריך  מˆ„  מˆ„ ˜מˆנו˙ ‡ו  ˘˙‰י', ‡ם  סיב‰  מ‡יזו  ב˘ע˙ „ח˜ו,  נמˆ‡ ‰ו‡ 

ל‚מול עמו חס„, ‚מילו˙ חס„ים ‚ם לע˘ירים.

˘נפ˘ו  במˆב  ‰ו‡  פלוני  כ‡˘ר  כי:   - עולם  ˘ל  ‚„רו  פריˆ˙  בבחינ˙  ‰ו‡  ז‰  וענין 
רב  מˆ„  לע˘יר  נו˙ן  כ‡˘ר  פרוט‰, ‡בל  לו  ˘נו˙נים  עולם ‰ו‡  ˘ל  ‚„רו  - ‰רי  יוˆ‡˙ 

טובו - ‰רי זו פריˆ˙ ‚„רו ˘ל עולם בעמו„ ˘ל ‚מילו˙ חס„ים.

"ומ˙פלל עם ‰ˆיבור":

˘‡וסף  כ‰פירו˘  מ˙פלל "בˆיבור" -  כ‡˘ר ‡ינו  ˙פל‰ ‚ם  י"ח  לˆ‡˙  יכול  ע"פ „ין 
ומל˜ט ‡˙ כל ‰ניˆוˆו˙ ומ˙פלל עמ‰ם, ‡ל‡ ˙פל˙ו ‰י‡ ב‡ופן ˘"˘ו‡ל ˆרכיו ˘‰ו‡ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‚ם  ור‡‰  ‡חר.  במ˜ום  מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  עם  מ˙יי˘ב  ‡ינו  ‡ח„  מ˜ר‡"  ˘ל  ˘"פ˘וטו  לומר  ‰פ˘ט, 

מ˘כיל ל„ו„ כ‡ן]. 

ר˜  ˙ור‰, ‡ל‡  מ˙ן  ˘ל  יום  ב‡ו˙ו  פר˘˙נו  נ‡מר‰  ל‡  ˘בוו„‡י  פ˘וט,  נר‡‰  ולכן 
"‰חו˜ים  לימ„ו ‰˜ב"‰ ‡˙  ‡ז   – יום  ˘ם ‡רבעים  ו‰י'  ל‰ר  מ˘‰  כ˘על‰  מכן,  ל‡חר 
י˘  כי   – ו‰מ˘פטים"  "‰חו˜ים  ר˘"י  (ול˘ון  ‰נ"ל  ר˘"י  כל˘ון  ‰ללו,  ו‰מ˘פטים" 

בפר˘˙נו ‚ם ענינים ˘ל "חו˜", כמו ‡יסור ב˘ר בחלב (כ‚, יט)); 

ו‰חי„ו˘ "מ‰ ‰ר‡˘ונים מסיני ‡ף ‡לו מסיני" ‰ו‡ – ˘כ˘ם ˘ע˘ר˙ ‰„ברו˙ נ‡מרו 
(ב‡ו˙ם ‡רבעים  סיני  ב‰ר  נ‡מרו  ˘בפר˘˙נו  ו‰מ˘פטים"  ‚ם "‰חו˜ים  כך  סיני,  ב‰ר 
יום ˘על‰ ל‰ר), וז‡˙ ב˘ונ‰ מ˘‡ר ‰מˆוו˙ ˘נ‡מרו למ˘‰ ל‡חר ˘יר„ מ‰ר סיני ו‡ז 

˘מע ‡˙ „ברי ‰' ב‡‰ל מוע„.

[ומ‰ ˘כ˙ב ר˘"י ב˙חיל˙ פ' ב‰ר, ˘"כל ‰מˆוו˙ . . נ‡מרו כללו˙י‰ן ו„˜„ו˜י‰ן מסיני" – ‡ין כוונ˙ו 

˘ם ˘כל ‰מˆוו˙ נ‡מרו בזמן עלו˙ו ˘ל מ˘‰ ל‰ר סיני, ‡ל‡ כוונ˙ו ‰י‡ ל‡‰ל מוע„ ˘עמ„ במ„בר סיני 

בסמיכו˙ ל‰ר. ו‰„ברים ‡רוכים, ונ˙ב‡ר ‰יטב בל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 280 ו‡ילך, עיי"˘]. 

ל‰ר,  עליי˙ו  ל‡חר  ר˜  למ˘‰  נ‡מרו  ˘‰"מ˘פטים"  זו –  ר˘"י  ˘יט˙  לפי  ו‰נ‰,  ב. 
במ˘ך ‰‡רבעים יום ˘˘‰‰ ˘ם – עול‰ כי ‰ענינים ˘בס„ר‰ ב‡ים בס„ר ‰פוך:

‰‡רבעים  במ˘ך  למ˘‰  ˘נ‡מרו  ו‰מ˘פטים"  "‰חו˜ים  ‰ם   – ‰ס„ר‰  ורוב  ˙חיל˙ 
יום ל‡חר ˘על‰ ל‰ר (מז' סיון ע„ י"ז ˙מוז), ומ˘‰ ‡מר "מ˘פטים" ‡ל‰ לי˘ר‡ל ר˜ 
ב˘נ‰ ˘ל‡חר מכן, ל‡חר יום ‰כפורים ˘‡ז יר„ מ‰‰ר ול‡ על‰ עו„ (פר˘"י י˙רו יח, י‚);

[ל‡חר מכן ב‡‰ פר˘‰ ˘ל ‰בטחו˙ ו‡ז‰רו˙ כלליו˙ – "‰נ‰ ‡נכי ˘ולח מל‡ך ו‚ו'" 
(כ‚, כ ו‡ילך). ‡ל‡ ˘ב„ברי ‰רמב"ן (כ„, ‡) מ˘מע ˘ז‰ו ‰מ˘ך וסיום ˘ל ‰מˆוו˙ ˘לפני 

כן]; 

ל‡חר מכן ב‡ סיפור כרי˙˙ ‰ברי˙ בין ‰˜ב"‰ וי˘ר‡ל, ˘ל„ע˙ ר˘"י (כ„, ‡) ‰י' עו„ 
לפני מעמ„ ‰ר סיני (בימים ‰ר‡˘ונים ˘ל חו„˘ סיון);

ובסיום ‰ס„ר‰ מספר על מ‰ ˘‰י' מי„ ל‡חר מעמ„ ‰ר סיני (בז' סיון), ˘‡מר ‰˜ב"‰ 
למ˘‰ "על‰ ‡לי ‰‰ר‰ ו‰י' ˘ם" (כ„, יב), וכך ע˘‰ – "ויבו‡ מ˘‰ ב˙וך ‰ענין ויעל ‡ל 

‰‰ר וי‰י מ˘‰ ב‰ר ‡רבעים יום ו‡רבעים ליל‰" (כ„, יח). 

‰י'  מ˘‰,  עליי˙  ל‡חר  ר˜  נ‡מרו  ‰ס„ר‰  ˘ב˙חיל˙  ˘‰"מ˘פטים"  כיון  ולכ‡ור‰, 
‰"מ˘פטים"   ˙‡ לפרט  כך  ‡חר  ור˜  ל‰ר  מ˘‰  עליי˙  על  ‰סיפור   ˙‡ ל‰˜„ים  ˆריך 
לסיום ‰ס„ר‰ (וב‡מˆע ‡ף ‰פסי˜  ל‰ר  סיפור ‰עלי'  נ„ח‰  טעם  ומ‰  ˘ם;  לו  ˘נ‡מרו 

בענינים ‡חרים)?

‚. ול‡מי˙ו ˘ל „בר, ‚ם בפר˘יו˙ ‰ב‡ו˙ (ל‡חר סיום פר˘˙ מ˘פטים) ‡נו מוˆ‡ים 
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˘‡ינם לפי ס„ר ‰זמנים – ל˘יט˙ ר˘"י:

חט‡ ‰ע‚ל ‰˘ייך  ˘ל  וכל ‰מע˘‰  ˙מוז),  (בי"ז  סיני  מ‰ר  מ˘‰  ירי„˙  על  ‰סיפור 
לז‰ – מסופר ר˜ ב‡מˆע פר˘˙ כי ˙˘‡; 

ו‡ילו בפר˘יו˙ ‰˜ו„מו˙, ˙רומ‰, ˙ˆו‰ ו‰˙חל˙ כי ˙˘‡ – ב‡ ‰ˆיווי ‡ו„ו˙ מל‡כ˙ 
מ‡וחר  בזמן  ‡ל‡)  ˙מוז,  לי"ז  סיון  ז'  ˘בין  יום  ‡רבעים  ב‡ו˙ם  (ל‡  ˘נ‡מר  ‰מ˘כן, 

יו˙ר, ל‡חר ירי„˙ו (ר˘"י ˙˘‡ ל‡, יח. ל‚, י‡).

ירי„˙  על  ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰ ‰ב‡‰  מי„  וסיפר  ל‡ ‰˜„ים ‰כ˙וב  למ‰  כ‡ן ˜˘‰:  ו‚ם 
מ˘‰ מ‰‰ר וכל מ‰ ˘‡ירע ‡ז, ‡ל‡ ‰פסי˜ ב‡מˆע עם כל ‰פרטים ˘ל מע˘‰ ‰מ˘כן 

˘נˆטוו בו מ‡וחר יו˙ר? 

ל˘"פ  ז‰  במ„ור  ב‡ורך  מ˘נ"˙  ‚ם  ור‡‰  נ˜ו„˙ ‰בי‡ור.  ר˜  (כ‡ן ‰וב‡‰  בז‰  ‡ל‡ ‰בי‡ור   .„
י˙רו ˙˘ע"ז):

ר‡וי  ‰י'  ˘לכ‡ור‰  (‡ף  ‰ס„ר‰  לסיום  ל‰ר  מ˘‰  עליי˙  סיפור   ˙‡ מ‡חר  ‰כ˙וב 
ומבי‡ו  ‰מ˘כן  מע˘‰  על  ‰ˆיווי   ˙‡ מ˜„ים  ול‡י„ך,   – ‰"מ˘פטים")  לפני  ל‰˜„ימו 
וחט‡  מ˘‰  ירי„˙  על  ל‡חר ‰סיפור  ל‡חרו  ר‡וי  ˘לכ‡ור‰ ‰י'  בס„ר‰ ‰ב‡‰ (‡ף  מי„ 

‰ע‚ל), כ„י ל‰סמיך ‡˙ ˘ני ‰ענינים ז‰ לז‰. 

 כלומר:

ז‰ ˘מ˘‰ על‰ ל‰ר סיני ל‰יו˙ ˘ם ‡רבעים יום, ל‡ ‰י' ר˜ במטר‰ ל˘מוע מ‰˜ב"‰ 
 – נוסף  ענין  בכך  ו‰לכו˙, ‡ל‡ ‰י'  מˆוו˙  ˘ל ‰ור‡˙  ענין  ו‰מ˘פטים",  "‰חו˜ים   ˙‡

חיזו˜ ‰חיבור ו‰"ברי˙" ˘בין ‰˜ב"‰ ובני י˘ר‡ל. 

ז‰  ˘סיפור  כך  לסיום ‰ס„ר‰,  ל‰ר  סיפור ‰עלי'  ז‡˙ „ח‰ ‰כ˙וב ‡˙  ל‰„‚י˘  וכ„י 
ב‡ ב‰מ˘ך ל˙י‡ור כרי˙˙ ‰ברי˙ ˘בין ‰˜ב"‰ ובני י˘ר‡ל ˘‰י˙‰ כ‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰ 
מוסיף  לז‰  ˘ב‰מ˘ך   – ח)  (כ„,  ‰‡ל‰"  ‰„ברים  כל  על  עמכם   '‰ כר˙  ‡˘ר  "‰ברי˙   –
‰כ˙וב ומספר על ז‰ ˘מ˘‰ על‰ ל‰ר ל‡חר מ˙ן ˙ור‰, כ„י ל‰מ˘יך ולחז˜ ‡˙ ‰˜˘ר 

ו‰ברי˙. 

‰‡בן  לוחו˙   ˙‡ לך  ו‡˙נ‰  ˘ם  ו‰י'  ‰‰ר‰  ‡לי  "עלי   - למ˘‰  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  וז‰ו 
ו‚ו'" (כ„, יב):

ו‰וכח‰  ע„ו˙  ב‰יו˙ם  ˘ב‰ם, ‡ל‡  ו‰לימו„  ב‰˙וכן  בנ˙ינ˙ ‰לוחו˙ ‡ינו  ‰חי„ו˘ 
 ‡˘˙ (פ'  ובל˘ון ‰כ˙וב: "לוחו˙ ‰ע„ו˙"   – עם ‰˜ב"‰  י˘ר‡ל  ˘ל  ו‰חיבור  ‰˜˘ר  על 
ל‰פר˘‰  ב‰מ˘ך  ולכן  ועו„);  ט.  ט,  (ע˜ב  ‰ברי˙"  "לוחו˙  ועו„),  כט.  ל„,  טו.  לב,  יח.  ל‡, 

ל‰ר  מ˘‰  עליי˙  על  ‰סיפור  ב‡   – וי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  בין  ברי˙  ‰כרי˙˙  ‡ו„ו˙  ‰מ„בר˙ 
במטר‰ ל˜בל ‡˙ ‰לוחו˙, ˘ב‰ם נכ˙בו "„ברי ‰ברי˙ ע˘ר˙ ‰„ברים" (˙˘‡ ל„, כח). 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

˘חˆנו˙  מ˙וך  ב‰יכלו,  יו˘ב  ˘‰סוחר  ב‡ופן  ‡ינו  מסחר  ˘ל  בעס˜  ‰ס„ר 
ממנו "לע˘ו˙  ויב˜˘ו  כבו„,  לו  יחל˜ו  ˘יבו‡ו ‡ליו,  וממ˙ין  ("ָ‡נ‚עבלָ‡זענער‰ייט"), 

טוב‰" ולמכור ‡˙ סחור˙ו - ל‡ ב‡ופן כז‰ מ˙נ‰ל "עולם ‰מסחר";

‰ס„ר ‰ו‡ - ˘‰סוחר ‰ולך ומחפ˘ ˜ונ‰, ומ˘˙„ל בכל כחו ומ‡ו„ו לפעול על פלוני 
˘ב„בר ‡ם  מבין ‡˙ ‰˙ועל˙  לו ‡ם ‰˜ונ‰  ˘י‰י' ‡יכפ˙  (מבלי  ממנו ‰סחור‰  ˘י˜נ‰ 
ל‡ו...), ועוס˜ בז‰ ב‡ופן ˘"ביום ‡כלני חורב ו˜רח בליל‰", וע„ ˘‚ם ב˘ע‰ ˘י˘ן ‰רי 

‰ו‡ חולם ‡ו„ו˙ עניני ‰עס˜.

˙חבולו˙  ומחפ˘  חו˘ב  ס‚ור,  ˘‰עס˜  ‰˘עו˙  במ˘ך  ˘‚ם  במוח˘,  ˘רו‡ים  וכפי 
˙חבול‰  ‡יז‰  במוחו  עול‰  וכ‡˘ר  במסחרו,  חי„ו˘  ל‰וסיף  בבו˜ר  מחר  יוכל  כיˆ„ 
. „כיון   . ב‡מˆע ‰ליל‰  ומעירו  לפלוני  בטלפון  ומ˙˜˘ר  ומ˜„ים  מ˙‡פ˜  וערמ‰, ‡ינו 
ל‰˜„ים  ˆריך  לכן   - ממנו  יו˙ר  ערום  ‰ו‡  ˘‰ל‰  וי˙כן  ‡חר,  י˜„מנו  ˘מ‡  ˘חו˘˘ 

ולחטוף ˜ו„ם ˘˙על‰ ‰˘מ˘!

במזמור "ברכי נפ˘י" נ‡מר "˙˘˙ חו˘ך וי‰י ליל‰ . . כל חי˙ו יער ‰כפירים ˘ו‡‚ים 
לטרף", ˘‡ז יוˆ‡ים "‰כפירים" ו"כל חי˙ו יער" ומ˙חילים לחפ˘ ערמומיו˙ ו˙חבולו˙ 
בליל‰,  ו‚ם  ביום  ‚ם  לבי˙ו ‰י‡  טרף  לטרוף  ˘לו  ו‡ילו ‰‰˙עס˜ו˙  טרף;  לטרוף  כיˆ„ 
במסחר  ח„˘‰  ל‰מˆי‡ ‰מˆ‡‰  יˆליח  בליל‰", ‡ולי  ו˜רח  חורב  כ‡מור, "ביום ‡כלני 

˘ל‡ ‰י˙‰ לעולמים!...

'כולו' ממ˘ עסו˜ ב˙ור‰
וב‡ופן כז‰ ˆריך ל‰יו˙ ‰עס˜ ב˙ור‰:

‡ין ל‰מ˙ין ע„ ˘‰˜ב"‰ יבו‡ ‡ליו וי‡מר: ˘מע! כבר י˘נ˙ „י ˆרכך, ‡כל˙ ו˘˙י˙, 
‰˘יעור  ‰ו‡  כמ‰  בטלים;  ‰„ברים  וכל  ˆחו˙  „ברי  כבר  ו„בר˙  ‰עי˙ון,   ˙‡ ˜ר‡˙ 
ַ‡ליין  זיך  פון  „ָ‡ך  ("ווערסט  מעˆמך  מ˘ועמם  כבר  נע˘‰  ‰נך  ˘יעור")?!   ‡ַ ("וויפל 
פַ‡רנו„יעט") . . פ˙ח ספר י‰ו„י ו˙למ„ ("עפן ‡ויף ַ‡ ספר ‡ון ˜ו˜ ַ‡ ‡י„י˘ ווָ‡רט")! 
‰רי ז‰ בזיון בפני ‰‡˘‰, ‡ו ל‰ב„יל בפני ‰‚וי' ˘עוב„˙ במ˘˜ ‰בי˙, בר‡ו˙‰ ˘בעל-

‰בי˙ מס˙ובב ו˜ור‡ "עי˙ון" וכיו"ב.

מו˘˜ע  חיים ‡ם ‡ינו  חייו ‡ינם  - ‰רי  ע"פ ‰ס„ר „˙ור‰  כך ‰ו‡ ‰ס„ר „˙ור‰;  ל‡ 
ב˙ור‰ ר‡˘ו ורובו, ול‡ ר˜ רובו, ‡ל‡ כולו.

- ב"רוב", י˘ ענינים ˘ב‰ם נח˘ב רובו ככולו, וי˘ ענינים ˘ˆריך ל‰יו˙ כולו ממ˘, 
ו‡ם חסר ‡פילו מיעוט‡ „מיעוט‡, ‡זי בטל ‰ענין כולו. ול„ו‚מ‡: בנו‚ע לסנ‰„רין - ל‡ 
מספי˜ רוב ˘ל ל"ו ז˜נים, ו‡פילו ל‡ ˘בעים; ‡ם חסר ‡פילו ‡ח„ - ‡ין זו מˆי‡ו˙ ˘ל 

סנ‰„רין.



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

עליו  נ‡מר  ולכן  ‰עולם,  ‚„רי  פריˆ˙  ˘ל  ב‡ופן  ‰מ˘יח  ימו˙  ˘ל  ‰ס„רים   ˙‡ בעולם 
"על‰ ‰פורı לפני‰ם".

˙לוי במע˘ינו ועבו„˙נו
מ˘ך  זמן  כל  ועבו„˙נו  במע˘ינו  "˙לוי  ‰מ˘יח  ימו˙  ˘ל  ‰˘לימו˙  ˙כלי˙  ו‰נ‰, 
מ˘יח,  ˘ל  ‰עבו„‰  ‡ופן  ‚ם  ל‰יו˙  ˆריך  ‰‚לו˙  זמן  ˘במ˘ך  מובן,  ומז‰  ‰‚לו˙". 

˘נ˜ו„˙ו ‰י‡ פריˆ˙ ‚„רי ‰עולם.

וכיון ˘"על ˘ל˘‰ „ברים ‰עולם עומ„ על ‰˙ור‰ ועל ‰עבו„‰ ועל ‚מילו˙ חס„ים", 
ימו˙ ‰מ˘יח, ˆריכ‰  ˘ל  ומˆב  למעמ„  ˘יבי‡ ‡˙ ‰עולם  מ˘יח  בי‡˙  לפעול  כ„י  ‰נ‰ 
לפני‰ם",   ıפור‰ "על‰  ˘ל  ב‡ופן  ו‚מ"ח  עבו„‰  ˙ור‰  ‰עמו„ים  ב‚'  ‰עבו„‰  ל‰יו˙ 

"ופרˆ˙".

ו‰ענין בז‰:

עמי„˙ ‰עולם על ‚' ‰עמו„ים ˙ור‰ עבו„‰ ו‚מ"ח יכול‰ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘‚ם ‡ז ‰רי 
ז‰ "עולם" מל˘ון ‰עלם (ו‰ס˙ר).

ב‡ופן  ז‰  ‰רי   - עˆמו  בפני  למˆי‡ו˙  נר‡‰  ו‰נבר‡  ‰י˘  כ‡˘ר  ‚ם  ועו„:  ...ז‡˙ 
˘"ב„בר ‰' ˘מים נע˘ו", כמבו‡ר ב˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ ˘"„בר ‰'" ˆריך ל‰יו˙ נˆב 
˙מי„ ב‰נבר‡, ל‰וו˙ו ול‰חיו˙ו ול˜יימו, ולולי ז‡˙, יחזור ‰נבר‡ ל‰יו˙ ‡ין ו‡פס כמו 
˘‰י' מ˜ו„ם; ‡בל יכול ל‰יו˙ ˘‰"„בר ‰'" נמˆ‡ ב‰נבר‡ ב‡ופן ˘‰ו‡ ‰יפך רˆונו ˘ל 

‰˜ב"‰, וע„ למעמ„ ומˆב ˘‰ו‡ מנ‚„ ל‰˜ב"‰, רח"ל, "על ‰' ועל מ˘יחו".

ו‰עˆ‰ לז‰ - לפעול ˘ינוי ב"עמו„ים" ˘עלי‰ם ‰עולם עומ„, וב„רך ממיל‡ ˙˘˙נ‰ 
‚ם מˆי‡ו˙ ‰עולם.

ל‰יו˙  יכול‰  ˘‡ז  ס˙ם,  ˘ל˘˙ ‰עמו„ים  ˘ל  ˘י˘נ‰ ‰מˆי‡ו˙  בכך  ˘ל‡ „י  ו‰יינו, 
לפעול  ו‰ס˙ר, ‡ל‡, ˆריכים  מל˘ון ‰עלם  ב‚„ר "עולם"  ˘נ˘‡ר  ב‡ופן  עמי„˙ ‰עולם 
‚„ר,  פריˆ˙  ˘ל  ב‡ופן  ‰י‡  ‰עמו„ים  ב˘ל˘˙  ˘‰עבו„‰  עי"ז  ‰עולם,  ‚„רי  פריˆ˙ 

כמו„‚˘ בל˘ון רז"ל "‰עוס˜ ב˙ור‰ וב‚מילו˙ חס„ים ומ˙פלל עם ‰ˆיבור".

טרו„ בעס˜יו ב‡מˆע ‡כיל˙ו
"‰עוס˜ ב˙ור‰":

ל‡ מספי˜ ללמו„ ˙ור‰ ס˙ם - ב‚לל ˘‡ין לו מ˘‰ו ‡חר לע˘ו˙; ב‚לל ˘מ˘למים לו 
ב˘ביל ל˘ב˙ וללמו„; ב‚לל ˘י˘ לו "‚ע˘מַ‡˜" ב‰˘כל ˘ב˙ור‰,

מו"ח  כ"˜  ˘מב‡ר  כפי   - ב˙ור‰"  "‰עוס˜  ˘ל  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריך  ‰לימו„  ‡ל‡ 
‡„מו"ר ˘"עוס˜" ‰ו‡ מל˘ון "עס˜", ע"„ עס˜ ˘ל מסחר:

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

מע˘‰  על  ו„יבר  ˙רומ‰)  פ'  ‰ב‡‰,  (בפר˘‰  מי„  ‰כ˙וב  ‰מ˘יך  למ‰  ‚ם  מובן  ומע˙‰ 
י„י  על  נפעל˙  י˘ר‡ל  בני  עם  ˘ל ‰˜ב"‰  ו‰ברי˙  ‰חיבור  ו˘לימו˙  ‚מר  כי   – ‰מ˘כן 

ע˘יי˙ ‰מ˘כן, "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם" (˙רומ‰ כ‰, ח). 

˘ל  ‰ברי˙"  "(לוחו˙)  ענין   ˙‡ ל‰סמיך  כ„י   – ‰כ˙ובים  לס„ר  ‰טעם  ‡יפו‡  וז‰ו 
‰˜ב"‰ עם י˘ר‡ל לענין מל‡כ˙ ‰מ˘כן, ˘מ‰ווים ‰מ˘ך ‡ח„; 

ויומ˙˜ לפי „ברי ‰רמב"ן ‰י„ועים (ר"פ ˙רומ‰), ˘עי˜ר ‰מכוון במל‡כ˙ ‰מ˘כן ‰ו‡ 
‰‡רון – ו‰רי עי˜ר ענינו ˘ל ‰‡רון ‰ו‡ ל‰יו˙ מכון ללוחו˙ ‰ברי˙ (מלכים-‡ ח, ט. „ברי-
‰ימים-ב ‰, י): "‡ין ב‡רון ר˜ ˘ני לוחו˙ ‰‡בנים ‡˘ר ‰ניח ˘ם מ˘‰ בחורב ‡˘ר כר˙ 

‰' עם בני י˘ר‡ל בˆ‡˙ם מ‡רı מˆרים". 



פניניםפנינים

מ‰נ‰‚˙  ר˜  ל‡  יו˙ר,  חמור‰  מ˜˘‰ ˜ו˘י‡  כבר 
"ו‰˙נחל˙ם   – מפור˘  מפסו˜  ‡ל‡  ‡בר‰ם 

‡ו˙ם". 

כ‡ן  ‰כ˙וב  ‡ין  ˘בוו„‡י  מב‰יר,  ז‰  ועל 
‡ליעזר),  (כמו  מנכרי  ˘נ˜נ‰  כנעני  בעב„  מ„בר 
„ו˜‡  ‰י‡  כנעני  ˘מ„ובר  בעב„  לומר  ו‰˜ס"„ 

בעב„ כנעני ˘נ˜נ‰ מי˘ר‡ל, ו˜"ל. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 251 ו‡ילך)

מכשפה לא תחי' – מדוע 
לא נכתב מכשף?

מכ˘פ‰ ל‡ ˙חי'
‡ח„ זכרים ו‡ח„ נ˜בו˙ ‡ל‡ ˘„יבר ‰כ˙וב ב‰וו‰ 
˘‰נ˘ים מˆוייו˙ מכ˘פו˙
(כב, יז. ר˘"י)

˘ור"  י‚ח  "וכי  בפר˘˙נו  ז‰  לפני  ‰כ˙וב  על 
ועוף  וחי'  ב‰מ‰  כל  ו‡ח„  ˘ור  ר˘"י "‡ח„  כ˙ב 
מ„וע  בי‡ור  וˆריך  ב‰וו‰",  ‰כ˙וב  ˘„יבר  ‡ל‡ 
‰כ˙וב  „נ˜ט   ‡‰˘ כ‡ן,  עו‰"פ  ז‰  ענין  כ˙ב 
ר˜  ו‰ו‡  ב„וו˜‡,  ‡ינו  "מכ˘ף"  ול‡  "מכ˘פ‰" 

מפני ˘„יבר ‰כ˙וב ב‰וו‰.

וי˘ לב‡ר ז‰ בפ˘טו˙:

‰„ין  ˘כ‡˘ר  ‰ו‡  מ˜ום  בכל  ‰כ˙וב  „רך 
˘וו‰ בזכר ובנ˜ב‰ נו˜ט ‰כ˙וב ל˘ון זכר. ו‡"כ 
‰י'  ונ˜בו˙  בזכרים  ˘וו‰  ‰י'  ‰„ין  ב‡ם  בנ„ו"„ 
‰פסו˜ ˆריך ל‰˘˙מ˘ לכ‡ור‰ בל˘ון זכר, ומז‰ 
לומר  סבר‡  ‰י'  נ˜ב‰,  בל˘ון  "מכ˘פ‰"  ˘נ˜ט 
בנ˜בו˙  ר˜  ז‰ ‰ו‡  ו„ין  ב„וו˜‡,  ˘‰ו‡  ול‰וכיח 

ול‡ בזכרים.

‰„בר  ˘‡ין  וכ˙ב  ר˘"י  כ‡ן  ˘חי„˘  וז‰ו 
˘˘ינ‰  וז‰  זכר.  מכ˘ף  על  ‚ם  נ‡מר  ז‰  ו„ין  כן, 
‰ו‡  נ˜ב‰  ל˘ון  ונ˜ט  מ˜ום  בכל  מ„רכו  ‰כ˙וב 
מˆויו˙  ˘‰נ˘ים  ב‰וו‰,  ‰כ˙וב  ˘"„יבר  מפני 

מכ˘פו˙".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 136 ‰ע' 33)

קושיא מאליעזר 
עבד אברהם

כי ˙˜נ‰ עב„ עברי
עב„ ˘‰ו‡ עברי. ‡ו ‡ינו ‡ל‡ עב„ו ˘ל עברי, עב„ 
כנעני כו', ועליו ‰ו‡ ‡ומר ˘˘ ˘נים יעבו„, ומ‰ ‡ני 
מ˜יים ו‰˙נחל˙ם ‡ו˙ם, בל˜וח מן ‰נכרי, ‡בל בל˜וח 
מי˘ר‡ל יˆ‡ ב˘˘ – ˙למו„ לומר כו'
(כ‡, ב. ר˘"י)

"ו‰˙נחל˙ם  ‰כ˙וב  ‰רי  לעיין,  י˘  לכ‡ור‰ 
‡ו˙ם" נ‡מר ל˜מן בסוף ספר וי˜ר‡ (ב‰ר כ‰, מו), 
ו‡"כ מ„וע ר‡‰ ר˘"י ל‰˜˘ו˙ ממנו על ‰˜ס"„ 
‡ין  לכ‡ור‰  ‰רי  כנעני",  ב"עב„  ˘מ„ובר  כ‡ן 

ז‰ נו‚ע לפירו˘ ‰כ˙ובים בפר˘˙נו?

וי˘ לב‡ר:

כ‡ן  ˘‰מ„ובר  ‰סבר‡  מזכיר  ר˘"י  כ‡˘ר 
ב"עב„  נזכרים  מי„  ‰רי  כנעני",  ב"עב„  ‰ו‡ 
‡ליעזר  ו‰ו‡  במ˜ר‡,  כבר  ˘מˆינו  כנעני" 
(חיי  ˘ל ‡בר‰ם ‰עברי  בי˙ו"  ז˜ן  "עב„ו  ˘‰י' 
מי„ ‰˜ו˘י‡, ‡יך  מ˙עורר˙  ומע˙‰  ב).  כ„,  ˘ר‰ 

מ„בר  כ‡ן  ˘‰כ˙וב  ‰„ע˙  על  ל‰עלו˙  ‡פ˘ר 
בעב„ כנעני ועליו ‰ו‡ ‡ומר "˘˘ ˘נים יעבו„ 
וב˘ביעי˙ יˆ‡ לחפ˘י חנם" – ב˘ע‰ ˘‡בר‰ם 
‰רי ˜יים ‡˙ כל ‰˙ור‰ ע„ ˘ל‡ ני˙נ‰ (כמפור˘ 
‡ליעזר   ˙‡ ‰חזי˜  ו‰ו‡   ,(‰ כו,  ˙ול„ו˙   – בר˘"י 

כעב„ו ע˘רו˙ ˘נים! 

˘‰רי, כבר בברי˙ בין ‰ב˙רים – ˘‰˙˜יימ‰ 
– ‰י'  מ)  יב,  ב‡  (פר˘"י  ˘בעים  בן  ב‰יו˙ ‡בר‰ם 
ב),  טו,  ב.  י„,  לך  (ר‡‰  ‡בר‰ם  ˘ל  עב„ו  ‡ליעזר 
ז˜ן  "עב„ו  ב˙ור  ‡בר‰ם  ˘לחו  מכן  ול‡חר 
ב‰יו˙  ז‰  ו‰י'  בנו,  ליˆח˜  ל‰בי‡ ‡˘‰  בי˙ו" 
כ),  כ‰,  ˙ול„ו˙  (ר‡‰  ו‡רבעים  מ‡‰  בן  ‡בר‰ם 
כלומר, ˘‡ליעזר ‰י' עב„ לפחו˙ ˘בעים ˘נ‰!

˜ו˘י‡   ıל˙ר כך  בין  נˆרך  ˘ר˘"י  ומכיון 
‰ו‡  ‰רי  כנעני",  ב"עב„  ˘מ„ובר  ‰˜ס"„  על 

עיונים וביאורים קצרים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

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

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

עלה הפורץ לפניהם
כהכנה לגאולה צריך לעבוד באופן של 'ופרצת' / לעסוק בתורה כמו שעסוק 
בעסקיו / גם בשעת "תאכל לחם" עסוק ב"זעת אפיך"!... / לא להמתין שתצא 
נשמתו של העני / היפך גדר העולם / בני הבית צריכים לחוש בשינוי / לצבור 

בתפילה כל עניניו הגשמיים

‡מרו חז"ל "‡מר ‰˜ב"‰ כל ‰עוס˜ ב˙ור‰ וב‚מילו˙ חס„ים ומ˙פלל עם ‰ˆיבור – 
 '‚) עניינים ‡לו   '‚˘ מבין ‡ומו˙ ‰עולם". ‰יינו  ולבני  לי  פ„‡ני  כ‡ילו  עליו  מעל‰ ‡ני 

‰עמו„ים ˘עלי‰ם ‰עולם עומ„) מבי‡ים לענין ˘ל ‚‡ול‰.

וענין ז‰ מו„‚˘ ב„יו˜ ‰ל˘ון במ‡רז"ל ז‰: "כל ‰עוס˜ ב˙ור‰" – ל‡ ‰לומ„ ˙ור‰, 
‚מילו˙  ‡ל‡   ,‰˜„ˆ ל‡   – חס„ים"  "וב‚מילו˙  ב˙ור‰";  "‰עוס˜  ‡ל‡  ˙ור‰,  ‰יו„ע 

חס„ים „ו˜‡; "ומ˙פלל עם ‰ˆיבור" – ל‡ ˙פל‰ ס˙ם, ‡ל‡ "עם ‰ˆיבור" „ו˜‡.

ו‰נ‰, ‡ו„ו˙ ענינו ˘ל מ˘יח – ‡י˙‡ במ„ר˘ על ‰פסו˜ "מ‰ פרˆ˙ עליך פרı", "ז‰ 
רב‰ על כל ‰פריˆים ממך יעמו„ (מ˘יח, ˘נ‡מר בו) על‰ ‰פורı לפני‰ם ו‚ו'". ו‰יינו, 
˘כל מלך נ˜ר‡ ב˘ם "פרı", ע"˘ ˘"מלך פורı ‚„ר", ומלך ‰מ˘יח ‰ו‡ "רב‰ על כל 

‰פריˆים", ˘י‰י' מלך על כל ‰מלכים ˘‰יו לפניו.

ו‰ענין בז‰:

˘‰נ‰‚˙ו   –  "ıפר עליך  פרˆ˙  "מ‰  ל˘ון ‰כ˙וב:  כפ˘טו˙   – "פרı" ‰ו‡  ˘ל  ענינו 
‡ינ‰ כפי מנ‰‚ ‰עולם.

וז‰ו ‚ם ‰ענין „ימו˙ ‰מ˘יח:

כמו ‰מעמ„  ז‰  ˘‡ין  ו‰יינו,  עולם,  ˘ל  ‚„רו  פריˆ˙   – „ימו˙ ‰מ˘יח ‰ו‡  ‰חי„ו˘ 
ו‰‰‚בלו˙, ‡ל‡  כל ‰מ„י„ו˙  עם  ˘‰ו‡  כפי  לעולם  כלל  ˘ייך  ˘‡ינו  ע„ן"  „"‚ן  ומˆב 
 '„ ˜ˆוו˙,   '„ ˘ל  ‰‚בל‰  בו  ˘י˘  במ˜ום  ˘„ו˜‡  ‰יינו,  ‰פכים,  ˘ני  חיבור  ˘ל  ב‡ופן 

רוחו˙, "ימ‰ ו˜„מ‰ וˆפונ‰ ונ‚ב‰" – נע˘‰ ענין ˘ל "ופרˆ˙".

יפעל  ‰רמב"ם)  (כמ"˘  ‰ז‰  בעולם  ‡„ם  ˘ב‰יו˙ו   – מ˘יח  ˘ל  ‰חי„ו˘  ‚ם  וז‰ו 
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ב‡ריכו˙  זו, ‰סביר  יסו„י˙  לי ‡מר‰  מסר  [מו‰ר˘"ב]  כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜  כ˘‰ו„ 
‚„ול‰, ˘עי˜ר ‰˙‚לו˙ ˘ם ‰וי' ‰ו‡ על י„י ˘ם ‡ל˜ים.

בפעם ‡חר˙, כ˘‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ מ„בר ומסביר ‰ענין ˘ל ‰כוונ‰ ‰פנימי˙ 
במעל˙ ‰˘י˙וף ˘ל ‰וי' ו‡ל˜ים, ‰„‚י˘, ˘כלי עו˘‰ ‡ור [‰וי' ו‡ל˜ים ‰ם ‡ור וכלי, 
˘˙‡יר  ‰פנימי  פנימיו˙   ˙‡ ‰מ‚ל‰  כלי  כלומר,  טוב,  לפועל  בחסי„ו˙2]  ˘מוסבר  כפי 

ב‡ור מסו„ר, ˘‡ז מ‡יר‰ פנימיו˙ ‰מ‡ור ב‡ור.

‰נ˘מ‰  ˘ירי„˙  ‰ר‰"˜,  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  ˘‰סביר  מ‰  ר˘ום  מר˘ימו˙יי  ב‡ח˙ 
ב‚וף ‰י‡ כ„י ל˙˙ בי‡ור נכון על ‰כוונ‰ ‰פנימי˙ ˘ל מ˙ן ˙ור‰ למט‰ ו˜יום ‰מˆוו˙ 
‰מע˘יו˙, ו‰סביר בבי‡ור עמו˜ ˘ל עבו„‰-‰˘כל‰ ‡˙ ‰ענין ‡יך ˘‰'י˘ ‰נבר‡' נו˙ן 

‡˙ ‰‰סבר ‰מובן ‰נעל‰ ביו˙ר ב'י˘ ‰‡מי˙י'.

מ‰ מ˙‚ל‰ בפ˘יטו˙ו ˘ל ‡י˘ פ˘וט?
מˆו‰ לפרסם, ˘כולם י„עו, ˘‡ין ל‰עריך מעל˙ו ˘ל ‡י˘ פ˘וט. ענין ז‰ ‚יל‰ מורנו 

‰בע˘"ט במספר מלים ˜ˆרו˙:

"פ˘יטו˙ ‰עˆמו˙ ˘ל עˆמו˙ ‡ין סוף ברוך ‰ו‡ מ˙‚ל‰ בפ˘יטו˙ו ˘ל ‡י˘ פ˘וט".

‰מ‚י„  ‰רב  מורנו  כ"˜  מ‰ו„  ‰בע˘"ט  ˙ור˙   ˙‡ ˘˜יבל  ‰ז˜ן  רבינו  כ"˜  ‰ו„ 
ממזריט˘, ‰סביר, ˘בעלי ˙ור‰ ובעלי עבו„‰, ‰רי ז‰ ‰‚בל‰, ‚ילויים ול‡ עˆמו˙. ˙ור‰ 

ומˆוו˙ ‰ן "עˆמו˙", ‡בל ל‡ פ˘יטו˙ ‰עˆמו˙. ‰מעל‰ ˘ל עˆמו˙ ‰י‡ ‰רי פ˘טו˙.

ב‚וף  ירי„˙ ‰נ˘מ‰  ˙כלי˙  כך ‰י˙‰  על  ל‚מרי,  ˘‰י‡ „בר ‡חר  פ˘יטו˙ ‰עˆמו˙, 
כ„י  ‰‚˘מי,  ‰ז‰  ‰עולם  ע„  ע˘י'  יˆיר‰,  ברי‡‰,  ‡ˆילו˙,  ‰עולמו˙:  ברי‡˙  ו˙כלי˙ 

לעלו˙ לפ˘יטו˙ ‰עˆמו˙, ˘למעל‰ מעל‰ מעולם ‰‡ˆילו˙.

סוף  עˆמו˙ ‡ין  ˘ל  פ˘יטו˙ ‰עˆמו˙  מסויימים, ‡ך  סרסרו˙  ‡ˆילו˙ "לו˜ח˙" „מי 
ברוך ‰ו‡ י˘נ‰ בפ˘יטו˙ו ˘ל ‡י˘ פ˘וט.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙˘"ז עמ' 135 ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‚ סוף עמ ' 681 ו‡ילך)

2)  ר‡‰ ˙ו"‡ י˙רו סט, „. ל˜ו"˙ בל˜ ע‚, ב. ‰מ˘ך ˙רס"ו ע' ˙עו ו‡ילך. ועו„.

י

"מודה במקצת" ו"קא זילי נכסי'" 
בעבודת ה'

 פנימיות דיני התורה היא ברוחניות / "מודה במקצת" ליצר הרע / "שבועה" 
מלשון שובע / מדוע בכה ריב"ז רק לפני פטירתו? / לא לבזבז אפילו רגע 

מעבודת השי"ת

כ‡˘ר ב‡ים ˙ובע ונ˙בע בפני בי˙ ‰„ין, י˘ זכו˙ ˜„ימ‰ ל˙ובע ל‰ˆי‚ ‡˙ טענו˙יו 
"בעל   – ‡לי"  י‚˘  „ברים  בעל  "מי  י„)  (כ„,  בפר˘˙נו  מ‰‡מור  נלמ„  ו‰„בר  ˙חיל‰, 
‰„ברים", ‰ו‡ ‰˙ובע, "י‚י˘ „בריו ‡לי‰ם" ר‡˘ון (ב"˜ מו, ב. ע"פ ˘יט˙ ‰˘"ך בחו"מ רי˘ 

סי' כ„).

˘ל "מו„‰  במ˜ר‰  למע˘‰ ‰ו‡  מינ‰  ˘‰נפ˜‡  נמˆ‡  ז‰,  בפרטי „ין  מעיינים  כ‡˘ר 
במ˜ˆ˙" (‰ב‡ ל˜מן ‰ו‡ מ„ברי ‰˘"ך ˘ם):

מחויב  בחמי˘ים,  לו  ומו„‰  ב‡ ‡חריו  ו‰נ˙בע  מנ‰,  מן ‰נ˙בע  כ‡˘ר ‰˙ובע „ור˘ 
‰ו‡ ˘בוע‰ מ„‡וריי˙‡, ˘‰רי ‰ו‡ מו„‰ במ˜ˆ˙ ‰טענ‰. ‡ך ‡ם ‰נ˙בע מו„‰ ˙חיל‰ 
יו˙ר,  ‚„ול  חוב  ממנו  ו„ור˘  טענו˙יו   ˙‡ ‰˙ובע  פורס  מכן  ל‡חר  ור˜  מסוים,  בחוב 
"‰ו„‰ בנ' ו‡חר כך ˙בעו ‰˙ובע ב˜'" – ‰רי ‰ו‡ פטור מ˘בוע˙ ‰˙ור‰. ועל כן ‡מר‰ 

˙ור‰ ˘יטען ‰˙ובע ˙חיל‰, בכ„י ˘‰נ˙בע י˙חייב ˘בוע‰.

ל˙ובע  נז˜˜ין ‡ל‡  ˘"‡ין  ˘‰כלל  נר‡‰  חז"ל  ו„ר˘˙  מ„ברי ‰פסו˜  ˙מו‰:  ו‰„בר 
˙חיל‰" י˘ לו נפ˜‡ מינ‰ ומ˘מעו˙ בכל ˙ביע‰ ל„ין ˙ור‰, ו‡ילו מ‰‡מור לעיל (מ„ברי 

‰˘"ך) עול‰ ˘‡ין ל„ין ז‰ מ˘מעו˙ ‡ל‡ במ˜ר‰ ˘ל מו„‰ במ˜ˆ˙?

פנימיו˙ „יני ‰˙ור‰ ‰י‡ ברוחניו˙
כל ‰עניינים ‰‚˘מיים, ‰נמˆ‡ים בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי, ˘ר˘ם במ˜ורם ‰רוחני. ˙חיל‰ 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יינ‰ ˘ל ˙ור‰
החסידות דרך עלל הפרשה בעניני ביאורים
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י˘נו ‰˘ור˘ ‰רוחני ˘‰ו‡ ‰מ˜ור, ומ˘ם נובע ‰„בר כפי ˘‰ו‡ ב‚˘מיו˙.

וכן ‰ו‡ ‚ם ב˙ור‰ ‰˜„ו˘‰, ˘ב˙חיל‰ ‰י˙‰ "חמ„‰ ‚נוז‰" למעל‰ (ר‡‰ ˘ב˙ פח, ב), 

וכמובן ˘ב‰יו˙ ‰˙ור‰ ב˘ר˘‰ ומ˜ור‰ ‰רוחני ל‡ ‰יי˙‰ ‡ז מלוב˘˙ ב„ברים ‚˘מיים 

בענייני  ל‰˙לב˘  יר„‰ ‰˙ור‰  ומ˘ם  ונ˘‚בים.  עמו˜ים  רוחניים  עניינים  ‡ל‡ ‰יו „יני' 

עולם ‰ז‰ וב„ינים ‰נו‚עים ל„ברים ‚˘מיים (ר‡‰ ˙ני‡ פ"„).

וממיל‡ ‚ם ע˙‰, ל‡חר ˘"נסע‰ ויר„‰" ‰˙ור‰ ונ˙לב˘‰ בעניינים ‚˘מיים (˙ני‡ ˘ם) 

לעבו„˙ ‰' ‰רוחני˙.  רוחניים ‰נו‚עים  ו„ינים  עניינים  פנימיו˙ „יני ‰˙ור‰ ‰ם  ע„יין   –

ועל כן, לפעמים ל‡ ני˙ן ל‰בין ‰לכ‰ ב˙ור‰ לעומ˜‰, ‡ל‡ כ‡˘ר מעיינים במ˘מעו˙‰ 

‰פנימי˙ ‰רוחני˙.

במ˜ˆ˙"  ˘ל „ין "מו„‰  מ˘מעו˙ו ‰פנימי˙  בי‡ור  פי  ˘על  בני„ון „י„ן,  וכן ‰ו‡ ‚ם 

"נז˜˜ין  וממיל‡ „ין  במ˜ˆ˙,  מו„‰  ˘ל  עניין  י˘  ככל ‰˙ביעו˙  ברוב  מובן ‡˘ר  ימˆ‡ 

ל˙ובע ˙חיל‰", ‰ו‡ „ין כללי ב˙ביעו˙ ל„ין, וכפי ˘י˙ב‡ר.

"מו„‰ במ˜ˆ˙" ליˆר ‰רע
כ‡˘ר י‰ו„י נכ˘ל בחט‡ רח"ל, ‰רי י˘ כ‡ן "„ין ˙ור‰" בינו לבין ‰יˆר ‰רע:

‰י‰ו„י   ˙‡ ל‰כ˘יל  ‰ˆליח  ˘‰ו‡  ˘מכיוון  טוען  ‰רע,  ‰יˆר  ‰ו‡  ‰ל‡  ‰"˙ובע", 

בחט‡, ממיל‡ י˘ למסור לר˘ו˙ו ‡˙ ‡ו˙ו ‰י‰ו„י, ו‰רי ‰ו‡ ˘ייך מע˙‰ לˆ„ ‰טומ‡‰.

לעומ˙ו, עומ„ ‰"נ˙בע", ‰ו‡ ‰י‰ו„י, וטוען: ‰ן ‡מ˙ ˘נכ˘ל בחט‡, ‡ך מ‡י„ך ‡ינו 

מו„‰ ב"‰כל" – ‰ו‡ ‡ינו ˘˜וע כל כולו בחט‡. על עˆם נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י ל‡ ני˙ן לומר 

˘‰י‡ נכ˘ל‰ בחט‡, ˘‰ל‡ ‚ם ב˘ע˙ ‰חט‡ "‰יי˙‰ ב‡מנ‰ ‡˙ו" (˙ני‡ פכ"„). ו‡פילו 

בנו‚ע ל‰נ‰‚‰ בפועל, ל‡ ˘˜ע ל‚מרי בחט‡, ˘‰ל‡ ‡פילו פו˘עי י˘ר‡ל מל‡ים מˆוו˙ 

כרימון (ערובין יט, ‡ ועו„), ובכל י‰ו„י י˘ חל˜ טוב. ובכן, ‰רי ‰ו‡ "מו„‰ במ˜ˆ˙"!

במ˜ˆ˙  מו„‰  ˆ„י˜  י‰ו„י  ‚ם  ‡ל‡  ‰טענ‰,  במ˜ˆ˙  מו„‰  ‰ו‡  בלב„  ‰חוט‡  ול‡ 

ל‡  ו‰ו‡  ˜„ו˘‰,  בענייני  ל‰וסיף  י‰ו„י  ˘ל  בכוחו  י˘  לפעמים  ‰רע:  ‰יˆר  ל˙ביע˙ 

לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙.  בכ„י  מלמעל‰  לו  ˘נ˙נו  כוחו˙  וממיל‡ "‰˙בזבזו"  כ„רו˘,  ‰וסיף 

˘ייך  בוו„‡י ‡ינו  מעבו„˙ ‰', ‡ך  מעט  במ˜ˆ˙" – ‰ו‡ ‡מנם ‰חסיר  ו‡ף ‰ו‡ "מו„‰ 

ל‚מרי ליˆר ‰רע.

עניין ז‰, ˘כל סו‚י בני י˘ר‡ל נח˘בים "מו„‰ במ˜ˆ˙", רמוז בפסו˜ ˘ממנו למ„ים 

„ין ז‰ – "על כל „בר פ˘ע . . על כל ‡בי„‰, ‡˘ר י‡מר כי ‰ו‡ ז‰" (פר˘˙נו כב, ח. ור‡‰ 

פר˘"י ע‰"פ. ב"˜ ˜ו, ב ועו„):

כל ‡בי„‰"  רח"ל, "על  בחט‡  ומעל  ופ˘ע  ˘נכ˘ל  י‰ו„י  פ˘ע" – ‰ו‡  כל „בר  "על 

וממיל‡  י˙',  לעבו„˙ו  כוחו˙יו  ל‚מרי ‡˙  ניˆל  ל‡  מ‡י„ך  חט‡, ‡ך  ˘ל‡  י‰ו„י  – ‰ו‡ 

כב

היכן מתגלה "פשיטות העצמות"?
מצוה לפרסם, שכולם ידעו, שאין להעריך מעלתו של איש פשוט. ענין זה גילה 

מורנו הבעש"ט במספר מלים קצרות: "פשיטות העצמות של עצמות אין סוף 
ברוך הוא מתגלה בפשיטותו של איש פשוט"

"‰יכן ˘י‰ו„י ‰ולך ו‰יכן ˘עומ„ – ‰' עמו"
פעמים רבו˙ כבר „ובר ונמסר, ˘חסי„ים ל„ורו˙י‰ם, ‰חל מחניכי ו˙למי„י ‰ו„ כ"˜ 

כ˘כל  ב˜ˆר‰,  עבו„‰  עניני  על  חזרו  ‰ז˜ן,  ורבנו  ממזריט˘  ‰מ‚י„  ‰בע˘"ט,  מורנו 

‡מר‰ ‰י˙‰ ‰ור‡‰ ב„רכי עבו„‰. 

בין ‰‡מרו˙ ‰חסי„יו˙ ‰ע˙י˜ו˙, ‰י˙‰ ‰‡מר‰ ‰ב‡‰:

"י‰ו„י ‡יננו ‚למו„, ‰יכן ˘‰ו‡ ‰ולך ו‰יכן ˘‰ו‡ עומ„ - ‰' עמו".

‡מר‰ זו נמסר‰ רבי מפי רבי ע„ לבע˘"ט נ"ע. רבנו ‰ז˜ן ‰˘˙מ˘ ב‡מר‰ זו כיסו„ 

˘ל בי‡ור, על מ‰ ˘בזמני1 ‰בע˘"ט ו‰מ‚י„ ממזריט˘ ‰י˙‰ ‰פרנס‰ ‰י‰ו„י˙ ‰עי˜רי˙ 

‰ולך  ˘‰ו‡  ‰יכן  ‚למו„,  ‡יננו  י‰ו„י  ˘כל  ‡מרו  כך  ועל  בכפרים),  (‰ליכ‰  רוכלו˙   -

ו‰יכן ˘‰ו‡ עומ„ - ‰' עמו, כלומר ‰‰˙‚לו˙ ˘ל ˘ם ‰וי'.

מז˜ני   ˜„ˆ ˆמח  ‰ר‰"˜  ‡‡זמו"ר  כ"˜  ‰ו„  ˘˜יבל  מ‰‡מרו˙  ‡ח˙  ‰י‡  זו  ‡מר‰ 

חסי„י ‰ו„ כ"˜ רבינו ‰ז˜ן, ˘˘מעו מ‰ו„ כ"˜ רבינו ‰ז˜ן בבו‡ו ממורו ‰ו„ כ"˜ ‰רב 

‰מ‚י„ ממזריט˘.

1) ‡ו„ו˙ ז‰ ר‡‰: ספר ‰זכרונו˙ פר˜ ט. ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‚ עמ' 152 ו‡ילך.

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



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‡ ל‰טפ˙ מוסר, י˘ לחולל ˘ינוי!
במענ‰ על מכ˙בו . . :

ב‰נו‚ע לס„רי ‰י˘יב‰, ‰נ‰ . . מ‰ ˘‡ומרים לפעמים „ברי ‰˙עוררו˙ ו‚ם בביטוים 
˘ל  ענין  ˘ז‰ו  ב˙˜ו‰  ‡ל‡  מוסר  ‰טפ˙  ‡‰ב˙  לר‚לי  ל‡  ‰ו‡  ˙ענו‚,  מוסיפים  ˘‡ינם 

פועל, ˘ע"י ‡מיר˙ „ברים ‡לו י˘˙נ‰ ‰מˆב ‡ם „ור˘ ‰ו‡ ˘ינוי... 

˜נס ל˙למי„ים
˙לוי   - וכו'  ‰מ˙ר˘לים  ל˙למי„ים  ביחס  בז‰  וכיוˆ‡  ˜נס  ענין  ל‰נ‰י‚  ב‰נו‚ע   -

ב‰רו˘ם, ו‰˙ועל˙ ˘י˘ ל˜וו˙ מז‰. וˆריך ל‰חליט ב‰˙‡ם ל‰‰˘ער‰ בז‰...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ו)

‰נ‰  בז‰,  וכיוˆ‡  ‰˙מ„‰  ‰ע„ר  בע„  ל˙למי„ים  ˜נסו˙  ל‰נ‰י‚  ‡ו„ו˙  ...ב˘‡ל˙ם 
בענינים כמו ‡לו, י˘ ל‰˙ח˘ב עם ‰נו‰‚ במ„ינ‰ ב‰ נמˆ‡ים.

(˘ם עמ' פח)

 ˙למי„ ‰מ˘פיע לרע‰ על חבירו
מכו˙לי  ל‰רחי˜ו  חביריו, ‡ם  על  לרע‰  ˘י˘פיע  ח˘˘  ˘י˘  ˙למי„  עם  ל‰˙נ‰‚  ‡יך 
ו‰יז˜ ‰רבים  פ˘יט‡ ‡˘ר ‰יז˜ ‰יחי„  ל‡. ‰נ‰  לו ‰יז˜, ‡ו  יו‚רם  ˘עי״ז  ‰י˘יב‰ ‡ף 
ל˜ל˜ל  ˘ל‡  על ‰˙למי„  ל‰˘פיע  ˘‡פ˘ר  במ˜רים  ב‰יז˜ ‰רבים ˜ו„ם, ‡בל  ‰ז‰ירו˙ 
מ˘נים  רוב  פי  על  ‰נ‰  ˜ירוב,  וב„רכי  ז‰),  ‡פ˘רי  ‡ין  ביו˙ר  רחו˜ו˙  לע˙ים  (˘ר˜ 

‰נ‰‚˙ ‰˙למי„ ב˙חל‰ ˘ל‡ ל˜ל˜ל ‡חרים ו‡ח״כ ‚ם ל˙˜ן ‡˙ עˆמו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ ' ˘י)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

"‰לכו ל‡ב„ון" חל˜ מכוחו˙ ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙. ו˘ני‰ם יח„ טוענים "כי ‰ו‡ ז‰" – ‰מ‰ 

מו„ים ר˜ על "ז‰", על מ˜ˆ˙ מטענ˙ ‰יˆר, ו‡ינם ˘ייכים ל‚מרי ח"ו לר˘ו˙ ‰טומ‡‰.

"˘בוע‰" מל˘ון ˘ובע
‰„ין  ומ˜ור  ב˘ור˘  כן  וכמו  ‰˙ור‰,  ˘בוע˙  ל‰˘בע  ‰ו‡  במ˜ˆ˙  מו„‰  ˘ל  „ינו 

„ינו  ‰רי  ‰רע,  ליˆר  ל‚מרי  ˘ייך  ‡ינו  ו‰רי  במ˜ˆ˙,  ר˜  מו„‰  י‰ו„י  כ‡˘ר  ברוחניו˙, 

ב"˘בוע‰":

ו‰ערו˙  ˜יˆורים  ר‡‰   – ˘מ‡לי˙  (ב˘י"ן  ˘ובע  מל˘ון  ‰ו‡  ברוחניו˙  ˘בוע‰  ˘ל  עניינ‰ 

ל˙ני‡ עמ' נז. ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 41 ו‡ילך). כ‡˘ר ‰יˆר ‰רע טוען לבעלו˙ על מ˜ˆ˙ מן 

‰י‰ו„י, ‰רי ˆריכים לסייעו ל‰˙‚בר על נפיל˙ו, ו‡זי מעני˜ים לו כוחו˙ רוחניים ח„˘ים 

בר˘ו˙  ל‚מרי  יפול  ˘ל‡  בכ„י  נעלים,  בכוחו˙  נ˘מ˙ו  ומזינים ‡˙  מ˘ביעים  מלמעל‰, 

‰יˆר, ו˘‰חל˜ ‰נו˙ר ‡כן י˘‡ר בר˘ו˙ ‰˜„ו˘‰.

‡מנם, ‰ז‰ירו חז"ל (‚טין ל‰, ‡ ועו„) ל‰מנע מ˘בוע‰ ככל ‰ני˙ן, ו‡ף בעבו„‰ רוחני˙ 

˘‡ם ‡ין  מ˘ום  וטעם ‰„בר,  נעלים ‡לו.  כוחו˙  מ˜בל˙  ל‰מנע  ל‰˘˙„ל  ˘י˘  כן  ‰ו‡ 

‰‡„ם מנˆל כר‡וי ‡˙ ‡ו˙ם ‰כוחו˙, ‰רי ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ נ˙על‰ על י„ם, ‡ל‡ מ‚יע 

לו עונ˘ על ‡˘ר ‰ו‡ מ‡ב„ ו"מבזבז" עניינים וכחו˙ נעלים וח˘ובים ביו˙ר.

טענו˙יו,  ˙חיל‰  ‰"˙ובע"  יטען  ˘ל‡  לכך  ל„‡ו‚  י˘  זו,  מ"˘בוע‰"  ל‰נˆל  ובכ„י 

ל˙ובע  ˘נז˜˜ין  חז"ל  ˘˙י˜נו  ו‡ף  מ˘בוע‰.  פטור  ‰ו‡  כ‡מור  ו‡זי,  ‰"נ˙בע",  ‡ל‡ 

˙חיל‰, ‰רי י˘ מ˜רים ˘ב‰ם ‰˙ירו חז"ל ל˘מוע ‡˙ ‰נ˙בע ˙חיל‰, וכפי ˘י˙ב‡ר.

מ„וע בכ‰ ריב"ז ר˜ לפני פטיר˙ו?
‡מרו ב‚מר‡ (ב"˜ ˘ם) "פעמים ˘נז˜˜ין לנ˙בע ˙חיל‰, ו‰יכי „מי „˜‡ זילי' נכסי'".

ב˘בוע‰,  לחייב ‡˙ ‰נ˙בע  כלל ‰˘˙„ל‰ ‰˙ור‰  ב„רך  ˘ם):  ˘"ך  (ר‡‰  בי‡ור ‰„בר 

לחכו˙  ול‡  מי„  ל˘למ‰  עליו  ו‰י'  מן ‰˙ביע‰,  במ˜ˆ˙  חייב  ל„בריו ‰ו‡  ˘‡ף  מ˘ום 

˘י˙בעו‰ו ל„ין. ‡מנם, ‡ם נכסיו ‰וזלו, ‰רי ‡ינו ‡˘ם כל כך במ‰ ˘ל‡ ˘ילם ‡˙ חובו 

ל˘לם –  בכ„י  במ‰ירו˙  למכרם  נסיונו  ˘עˆם  נכסיו [‡ו  ˘ווי  ל‰פסי„ ‡˙  רˆ‰  ל‡  ˘כן  מעˆמו, 

‚רם ‡˙ ‰‰וזל‰], ו‡זי מו˙ר לו לנ˙בע ל˘טוח טענו˙יו ˙חיל‰ ול‰נˆל מ˘בוע‰.

ו‚ם בעבו„˙ ‰', כ‡˘ר חפˆים ל‰ינˆל מ˙ביע˙ ‰יˆר ‰רע, ˜יימ˙ עˆ‰ זו:

וב‰˜„ים ‰מסופר ב‚מר‡ (ברכו˙ כח, ב) ‡ו„ו˙ ר' יוחנן בן זכ‡י, ˘בכ‰ ˜ו„ם פטיר˙ו, 

ובי‡ר ˘"י˘ לפני ˘ני „רכים, ‡ח˙ ˘ל ‚ן ע„ן ו‡ח˙ ˘ל ‚י‰נם ו‡יני יו„ע ב‡יזו מוליכים 

י˙כן  ‡יך  מח„,  ובכ"מ):   .„ נ,  וי˜ר‡  ˙ור‰  ל˜וטי  ‚ם  (ר‡‰   „ˆ מכל  ˙מו‰  ז‰  וסיפור  ‡ו˙י". 
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‰ו‡  ר‡וי  ˘מ‡  יח˘ו˘  ועו„)  ב.  ל‡,  ר"‰   .‡ כח,  סוכ‰  (ר‡‰  ‰˙נ‡ים  מ‚„ולי  ˘‰י'  ˘ריב"ז 
לר˘˙ ‚י‰נם; ומ‡י„ך, ‡ם נס˙פ˜ ב‡יזו „רך מוליכין ‡ו˙ו, ‰רי ‰י' ˆריך לבכו˙ על כך 
מˆ„  בוכ‰  ריב"ז  ‰י'  ˘ל‡  פ˘וט  [˘‰רי  מו˙ו?  ˜ו„ם  ר˜  ול‡  חייו  כל  מ˘ך  ב˙˘וב‰  ול˘וב 

‰עונ˘ עˆמו, ‡ל‡ מˆ„ ‰חסרון בעבו„˙ ‰']

י‰ו„י  כל  בלב„.   '‰ בעבו„˙  ריב"ז  עסו˜  חייו ‰י'  ימי  כל  ˘מ˘ך  בז‰ ‰ו‡  ו‰בי‡ור 
כל  מוחלט ‡˙  ב‡ופן  ˘ינˆל  בכ„י  נפ˘  וכוחו˙  ימים  ˘ל  מ„וי˜  מספר  מלמעל‰  מ˜בל 
 – י˙'  לעבו„˙ו  ר‚ע ‡ח„  מנˆל ‡פילו  ו‡ם ‡ינו  י˙'.  לעבו„˙ו  כל ‰ר‚עים  ו‡˙  ‰כוחו˙ 

‰רי ‰ו‡ מועל ח"ו ב˘ליחו˙ו ˘ל מלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰!

ומכיוון ˘כך, ‰רי ל‡ ר‡‰ ריב"ז ˘ום ‰י˙ר ˘בעולם לעמו„ ול‰˙בונן במˆבו ‰רוחני, 
‡ם ‰ו‡ ר‡וי ל‚ן ע„ן ‡ו ל‚י‰נם מ˘ך כל ימי חייו! ‡ו˙ם ר‚עים ˘ינוˆלו על י„ו ל‰ערכ˙ 

מˆבו "י˙בזבזו" ול‡ י‰יו מנוˆלים ל˙כלי˙ ˘ל˘מ‰ ‰עני˜ לו ‡ו˙ם ‰˘י"˙.

ור˜ סמוך לפטיר˙ו, ‡ז ‰ו‡ ‰זמן ‰מיוע„ לע˘ו˙ ח˘בון ˆ„˜ מ‰נע˘‰ ‡י˙ו כל ימי 
חייו, ו‡זי ‚ע‰ בבכי' ˘מ‡ ל‡ ניˆל כר‡וי ‡˙ כל ‰כוחו˙ ו‰ר‚עים ˘נ˙נו לו מלמעל‰.

ל‡ לבזבז ‡פילו ר‚ע מעבו„˙ ‰˘י"˙
וז‰ו ‰פירו˘ ‰פנימי ב„ין ˘‡ם "˜‡ זילי נכסי'" – ‰ו‡ פטור מ˘בוע‰:

בעבו„˙ו  ˙„יר  עוס˜  ‰ו‡  ˘כן  מˆבו,  ‡ו„ו˙  וח˘בון  ל„ין  כלל  נכנס  ‡ינו  ז‰  י‰ו„י 
י˙', כל כוחו˙ נפ˘ו ור‚עיו מנוˆלים ב‡ופן מוחלט לעבו„˙ ‰', ו‰ו‡ ‡ינו מסכים לבזבז 

‡פילו ר‚ע ‡ח„ ˘ני˙ן לו מ‡˙ ‰˘י"˙ עבור "„ין ˙ור‰" עם ‰יˆר ‰רע.

טוען ‡ו˙ו י‰ו„י, ˘‡ם י˜„י˘ זמן ל„יון ‡ו„ו˙ מˆבו, ‰רי "זילי נכסי'" – נכסיו, ‰ל‡ 
ל„בר  מנוˆלים  ובל˙י  "זולים",  י‰יו   ,'‰ לעבו„˙  ‰מיוע„ים  ו‰ר‚עים  ‰נפ˘  כוחו˙  ‰ם 

‰י˜ר ביו˙ר ˘‰ו‡ עבו„˙ ‰'.

י‰ו„י  ‡ו˙ו  מובטח  כי  מסוכנ˙,  רוחני˙  "˘בוע‰"  מ‡ו˙‰  ‡ו˙ו  פוטרים  ז‰,  ובמˆב 
˘ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ יפול כולו בר˘ו˙ ‰יˆר ‰רע, ‡ל‡ ‡„רב‡ – "‡˙ מספר ימיך ‡מל‡" 
(פר˘˙נו כ‚, כו), ˘‰˘י"˙ "ימל‡" וי˘לים עבורו ‚ם ‡˙ ‡ו˙ם ‰כוחו˙ ו‰ר‚עים ˘‰חסיר 

 ˙‡ ‰„ברים  במ˜ור  ב‡רוכ‰  [ר‡‰  ‰˜„ו˘‰  בר˘ו˙  כולו  וי‰י'  ‰˘י"˙,  לעבו„˙  ניˆל  ול‡ 
‰פירו˘ בכ˙וב "ל‡ ˙‰י' מ˘כל‰ . . ‡˙ מספר ימיך ‡מל‡"].

כ

משגיח בישיבה 
– ההנהגה עם התלמידים

˙פ˜י„ו ˘ל מ˘‚יח בי˘יב‰
מ˘‡ל˙  על  עונ‰  בנ‚ל‰, ‡בל ‡ינו  מ˘‚יח ‰ו‡  כו˙ב ‡˘ר  בו   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 

‰˙למי„ים מפני ˘לומ„ ‰ו‡ ל‡ ‡ו˙‰ ‰מסכ˙ ‰נלמ„˙ בכ˙‰. 

˘לומ„ים ‰ם,  ללמו„ ‰מסכ˙  ˙לוי  ˘בי„ו ‰„בר  כיון  יסו„  כל  ז‰  לטעם  ˘‡ין  ומובן 

ובפרט ע"פ ‰פס˜ „ין ב‰לכו˙ ˙למו„ ˙ור‰ לרבנו ‰ז˜ן פר˜ ‡' סעיף י"ב, ˘בכ‚ון „‡ 

כי  ל‰ם  כח  לו  ˘‡ין  כן ‰טעם ‰˘ני  כ„בעי,  ˘י˜בלו ‰˙למי„ים ‰˘פע˙ם  ‰עי˜ר ‰ו‡ 

‡ו˙ם,  לענו˙  כ„‡י  כ‰ו‚ן,  ˘ו‡לים  ‡ם  נפ˘ך  ממ‰  כי  ˆ"ע,  בז‰  ‚ם   - ‰רב‰,  ˘ו‡לים 

ו‡ם ‡ין ‰˘‡לו˙ כ‰לכ‰ עליו ל‰סבירם ‡˙ ז‰ עˆמו, כי ‰רי ז‰ו מיסו„ חינוך ˙למי„ים 

˘י‰יו ˘ו‡לים ומ˘יבים כ„בעי, ו˜"ל. 

‡„מו"ר  פ˙‚ם  ומע˙י˜  לחנם,  ז‰  עלי‰ם ‰רי  ˘˘ם  ˘‰כחו˙  ˘מפח„  ˘כו˙ב  ובמ‰ 

‰ז˜ן בז‰, - ˙מ‰ ‡˙מ‰ על ‡נ"˘ ˘י‡מר „בר כז‰, ˘פלוני בן פלוני ‡ינו ˘ייך ללימו„ 

˘פ˙‚ם  לומר  ˙מˆי  ‡ם  ‡פילו  כי  ז‰,  ללימו„  ול‰מ˘יכו  ל‰˙ענין  ‡ין  ולכן  ‰חסי„ו˙, 

רבנו ‰ז˜ן ‡ינו ב„ו˙‡, ו˜ר‰ כן ב‡מ˙, ‰רי בטח י„ע ˘ר˘ נ˘מ˙ו וענינו ˘ל פלוני בן 

‰לכו˙  ‚"כ  ור‡‰  כערכנו,  ב‡נ˘ים  מ˘‡"כ  „ינו,  פס˜  לז‰  וב‰˙‡ם  ז‰,  ב‚ל‚ול  פלוני 

˙"˙ לרבנו ‰ז˜ן פר˜ ‡' סעיף „ ‡˘ר ‡י ‡פ˘ר ל‰נ˘מ‰ ל‰˙˙˜ן וכו', ומי מ‡˙נו י˜ח 

עליו ‰‡חריו˙ לפסו˜ „ין ‰יפך ‰‡מור. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˜עו)

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי
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טבעו  ˘נ˘˙נ‰  לפי  ו‰יינו  מוע„,  חז˜˙ 
ל˘ונו  ‰מ˘ך  נמי  מ„וי˜  ועפ"ז  כנ"ל. 
ל˘ומר  מסרו  ‡ו  ‰˘‡ילו  ‡ם  "‡בל  ˘ם 
בפני  ˘‰וע„  ˘ור  וכן  בחז˜˙ו,  ‰ו‡  ‰רי 
‡ע"פ  כו'  ‰חר˘  ונ˙פ˜ח  ‡פוטרופסין 
מוע„ין  ‰ן  ‰רי  ‰‡פוטרופסין  ˘בטלו 
„ל‡   – ‰ן"  בעלים  בר˘ו˙  ˘‰רי  בחז˜˙ן 
‡ל‡  וכיו"ב,  מוע„"  "˘נ˘‡ר  ס˙ם  נ˜ט 
‰ני‚ו„  ז‰ו  כי  בחז˜˙ו,  ˘נ˘‡ר  מ„יי˜ 
נ˘˙נ˙‰  ומ˙נ‰  „במכר  ‰‰לכ‰,  ל˙חיל˙ 
ב˘ו‡ל  מ˘‡"כ  ‰˘ור,  (וטבע)  חז˜˙ 

חז˜˙  נ˘˙נ˙‰  ל‡  ו‡פוטרופוס,  ˘ומר 
‚מור‰,  ר˘ו˙  ˘ינוי  כ‡ן  ˘‡ין  כיון  נ‚חן, 
עליו"  בעלים  "˘ם  ו˘ומר  ˘ו‡ל  „‚ם 
[ומטעם ז‰ ‚ם ‰‰ע„‡‰ „‰בעלים נ˘‡ר˙ 
בכ‚ון „‡, כבי‡ור ר"פ ‚בי רי˘‡ „בריי˙‡, 
ב‰יפוך  ור˜  ו‰"ח,   „"‰ פ"„  וכברמב"ם 
ו„ו"˜  מס˙ל˜˙ ‰ע„‡˙ ‰בעלים ‰ר‡˘ון, 
˘"בר˘ו˙  ‡פוטרופוס  וכ"˘  ו‡כ"מ], 
בבי˙  ממ˘  „‰יינו  [וי"ל  ‰ן"  בעלים 
˘ינויי  כ‡ן  יו˙ר  ˘‡ין  ופ˘יט‡  ‰י˙ומים, 

טבע ‰נ‰‚˙ו כו']. 
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קיום "לא תהי' לו 
כנושה" ע"י הקב"ה

‡ם כסף ˙לו‰ ‡˙ עמי ‚ו' ל‡ ˙‰י' לו 
כנו˘‰
כל ‡ם ו‡ם ˘ב˙ור‰ ר˘ו˙ חוı מז‰
(כב, כ„. מכיל˙‡)

‰ו‡  עו˘‰  ˘‰ו‡  "מ‰  חז"ל  ‡מרו 
ו‰יינו  ט),  פ"ל,  (˘מו"ר  לע˘ו˙"  לי˘ר‡ל  ‡ומר 
מובן,  ומז‰  ‰מˆוו˙.  כל  מ˜יים  ˘‰˜ב"‰ 
מ˜יים ‡˙ ‰ˆיווי "‡ם  בעˆמו  ˘‚ם ‰˜ב"‰ 

כסף ˙לו‰ ‚ו'".

וי˘ לומר בבי‡ור ‰ענין:

˘נו˙נים   - ‰ו‡  „‰לו‡‰  ‰ענין  ˙וכן 
לו  מ‚יע  ז‰  ˘‡ין  למרו˙  כסף  למי˘‰ו 
„בר  ‰מלו‰  ‡ל  נו˙ן  ‡ינו  ‰לו‰  (˘כן, 
‡ין   - ‚יס‡  ל‡י„ך  ‡בל  ‰‰לו‡‰);  ˙מור˙ 
 ˙‡ ל‰חזיר  מ˙חייב  ‰לו‰  ‡ל‡  מ˙נ‰,  זו 

‰‰לו‡‰ כעבור זמן.

לי‰ו„י  ˘נו˙ן  ‰˜ב"‰,  ‡ˆל  ‰ו‡  וכן 
נו˙ן  ‡ינו  ˘‰י‰ו„י  ‡ע"פ  וכחו˙  ענינים 
ז‰  עם  ביח„  ‡בל  ˙מור˙ם;  „בר  ל‰˜ב"‰ 
‰ענינים  כל  ינˆל  ˘‰י‰ו„י  ‰˜ב"‰,  „ור˘ 
למל‡  כ„י  מ‡˙ ‰˜ב"‰  לו  ˘ני˙נו  ו‰כחו˙ 
 ˙‡ ול‰חזיר  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ˘ליחו˙ו   ˙‡

‰"‰לו‡‰" עם מˆוו˙ ומע˘ים טובים.

ועל ז‰ ממ˘יך "ל‡ ˙‰י' לו כנו˘‰":

˙וכנו ˘ל ˆיווי ז‰ ‰ו‡ - "כל ‰נו‚˘ ‰עני 
ו‰ו‡ יו„ע ˘‡ין לו מ‰ יחזיר לו, עובר בל‡ 
מלו‰  (רמב"ם ‰ל'  כו'"  ˙‰י'  ל‡  ˘נ‡מר  ˙ע˘‰, 
ל‡„ם  ˘"‡סור  ‡ל‡  עו„,  ול‡  ‰"ב),  פ"‡  ולו‰ 

˘יו„ע  בזמן  חובו  לבעל  עˆמו  ל‰ר‡ו˙ 

מהו "עבד יהודי"?
ו‡ל‰ ‰מ˘פטים ‡˘ר ˙˘ים לפני‰ם. כי 
˙˜נ‰ עב„ עברי

(כ‡, ‡-ב)

˘נ‡מר  ˘‰„ין ‰ר‡˘ון  לב‡ר ‰טעם  י˘ 

בפר˘˙נו ב‰מ˘ך למ˙ן ˙ור‰ ‰ו‡ „ין עב„ 

עברי:

עב„ים  י˘ר‡ל  בני  נע˘ו  ˙ור‰  במ˙ן 

עב„ו˙  ˘ל  סו‚  מכל  ו"נ˘˙חררו"  ל‰˜ב"‰, 

‡חר˙.

ו‰נ‰, עב„ו˙ ‡חר˙ כולל˙ ל‡ ר˜ עב„ו˙ 

לעניני  ל‡„ון ‚˘מי, ‡ל‡ ‚ם "‰˘˙עב„ו˙" 

עולם ‰ז‰. כי, עב„ ˘ל ‰˜ב"‰ ˆריך ל‰יו˙ 

"מ˘וחרר" ל‚מרי מכל וכל, כ„י ל‰יו˙ פנוי 

לעבו„ ‡˙ ‰˜ב"‰ בכל ע˙ ובכל מˆב.

˙ור‰  מ˙ן  ‡חרי  ‰ר‡˘ון  ‰„ין  ולכן 

‡מי˙י  ˘עב„  ללמ„נו  עברי,  עב„  „ין  ‰ו‡ 

‡י„י˘ער   ‡") עברי"  "עב„   - ‰˜ב"‰  ˘ל 

מ„ברים  ר˜  ל‰˙ענ‚  לרˆו˙  ˆריך  ˜נעכט") 

ל‰‚י„ "‡‰ב˙י  לו  ו‡ין  ל‰˜ב"‰,  ˘˜˘ורים 

˘מרמזים  בני",  ו‡˙  ‡˘˙י   ˙‡ ‡„וני   ˙‡

ל˙ענו‚י עולם ‰ז‰, ‡ל‡ כל כוחו˙יו ועניניו 

ˆריכים ל‰יו˙ "מ˘ועב„ים" ל‰' לב„ו. 

ל‡  ‚ו'  ‡„וני   ˙‡ "‡‰ב˙י  ˘‡ומר  ומי 

‡ˆ‡ חפ˘י", ורוˆ‰ ל‰˘˙עב„ לעניני עולם 

"˘‡מר˙י  ˘מע  סיני  ב‰ר  כי  נרˆע.  ‰ז‰, 

עב„ים  ול‡   – עב„ים'  י˘ר‡ל  בני  לי  'כי 

ו˜נ‰  ז‰  "‰לך  ז‰  ˘‡„ם  ומכיון  לעב„ים" 

ל‰˜ב"‰  עב„  נ˘‡ר  ול‡  לעˆמו"  ‡„ון 

לב„ו, לכן "ירˆע" (˜י„ו˘ין כב, ב). 

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ עמ' ˜ו)

דרוש ואגדה
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כנו˘‰",  לו  ˙‰י'  "ל‡  נ‡מר   - ˙ועל˙ 
מ‰  "על   (‰  ,‡ (י˘עי'  ˘נ‡מר  מ‰  „רך  ועל 
"מ‰  כלומר,   - סר‰"  ˙וסיפו  עו„  ˙וכו 
כי  בז‰,  ˙וסרו  ל‡  כי  ‡˙כם  ‰כו˙  יועיל 
ול‡  לחטו‡  ˙וסיפו  ‰מכו˙  ‡חר  ע„יין 
˙וסרו ע"י ‰מכו˙" (ר„"˜ ˘ם); ולכן, כ‡˘ר 
‰„ין  ב˜ו  ‰נ‰‚˙ו  ˘ע"י  רו‡‰,  ‰˜ב"‰ 
˘וב  מ˙חיל  ‰ו‡  ‰רי   – כלום  פועל  ‡ינו 
וברחמים  בחס„  ב˜ירוב  ‰ימין,  ˜ו  עם 

בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 158 ו‡ילך)

˘‡ין לו, ‡פילו לעבור לפניו ˘ל‡ יפחי„ו 
‡ו יכלימו כו'" (רמב"ם ˘ם ‰"‚). כלומר, ב‡ם 
בל‡ו  מועיל‰  מ‰לו‰ ‡ינ‰  ˙ביע˙ ‰חוב 
ו‡ינ‰  לו")  יחזיר  מ‰  לו  ‰כי (˘‰רי "‡ין 
ל˙בוע  - ‡סור   ıללח ל‰לו‰ ‡ל‡   ‚ורמ˙ 

ממנו ‡˙ ‰חוב.

‰ו‡  עו˘‰  ˘‰ו‡  ˘"מ‰  ‰נ"ל  וע"פ 
‰„בר  ‰ו‡  כן   - לע˘ו˙"  לי˘ר‡ל  ‡ומר 
‰˜ב"‰  ˘ל  ˙ביע˙ו  ˘כ‡˘ר  למעל‰,  ‚ם 
פועל˙  ‡ינ‰  יסורים  וע"י  ‰„ין  ˜ו  ע"י 
לל‡   - ס˙ם  ˙ביע‰  ל‚בי  ‰רי  כלום, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

במלבו˘ים  ‡ו˙ם  "ר‡‰  ˘ב˘ב˙  מירו˘' 
ו‡ינו  נכרים  בעיניו  וח˘ובים  נ‡ים ‡חרים 

מכירם").

"ר˘ו˙  בטעם  ˘י'  ב'  מז‰  ו‰מורם 
„ין  מבטל  ‰ר˘ו˙  ˘ינוי  „לר˘"י  מ˘נ‰", 
‰ע„‡˙ ‰בעלים, ול‰מ‡ירי ˘עי"ז מ˘˙נ‰ 
טבע ‰˘ור [וי"ל נפ˜"מ ‚בי ‰‡ „לעיל לז. 
בלב„   '‡ למין  ‡ו  ‰מינים  לכל  מוע„  ‚בי 
כו' (עיי' מ"מ לרמב"ם ו, ט ו‡כ"מ), „י˘ ל„ון ‰יכ‡ 
ובר˘ו˙  לכל  מוע„  ‰י'  ר‡˘ונ‰  „בר˘ו˙ 
למין  ר˜  מוע„ ‡בל  מח„˘  נע˘‰  ‰ח„˘‰ 
ו„‡י  נ˘˙נ‰  ‰˘ור  „טבע  ‡מרי'  „‡י   ,'‡
˘‰וע„  למין  ‡ל‡  מוע„  ‡ינו  ˘ע„יין 
טבע  נ˘˙נ‰  ˘ל‡  ‡˙"ל  ‡בל  מח„˘; 
ור˜  כמ˜„ם,  נ‚ח  ˘ור  ‰ו‡  ו‰רי  ‰˘ור, 
‰˙ר‡‰,  חסרון  מˆ„  לחייב  ˘‡ין  ‚זי‰"כ 
י"ל „ל‡חרי ˘‰˙רו ‡ו˙ו ונ˙˜יים "ו‰וע„ 
ונ˘‡ר  כל ‰מינים  חייב  על  ˘וב  בבעליו" 
"מוע„ לכל" (עיי' ‰יטב כעין סבר‡ זו בטורי ‡בן ח‚י‚‰ 
„. ו‡כ"מ). ועˆ"ע כי ˘מ‡ י"ל „‡ינו חייב על 

מ‰ ˘‰ו˙ר‰. 

„ב'  ס"ל  „‰רמב"ם  י"ל  ומע˙‰ 
כי  מ˘נ‰",  "ר˘ו˙  ב„ין  י˘נם  ‰‡ופנים 
„‚בי  ‡מורים,  ‰„ברים  ‰יכן  מיל˙‡  ˙לי‡ 
ל‚מרי  ר˘ו˙  ˘ינוי  „‰וי  מ˙נ‰  ‡ו  מכיר‰ 
‡מרי'  ממ˘)  ח„˘‰  לר˘ו˙  (˘עובר 
מ˘‡"כ  ‰˘ור,  בטבע  ˘ינוי  מז‰  ˘נ‚רם 
ב‰מˆ‡ו  ‡ף  ˘‰רי  ‚מור  ˘ינוי  כ˘‡ינו 
ור˜  ‰בעלים  ˘ל  ‰ו‡  ע„יין  ‰˘ו‡ל  ‡ˆל 
„ע„יין  בסו‚יין  ר"פ  (ובל'  לו  ˘‰˘‡ילו 
˘נ˘˙נ‰  מס˙בר  ל‡  עליו"),  בעליו  "˘ם 
י˘נ‰  ל‡  ˘‰˘ו‡ל  ו„‡י  כי  ‰˘ור,  טבע 
(˘‰רי  ‰˘ור  כלפי  ‰בעלים  ממנ‰‚  כ"כ 
ˆריך ל‰חזירו), ובז‰ מס˙בר לומר ˘‰„ין 

„ין  ביטול  מפני  ר˜  ‰ו‡  מ˘נ‰"  „"ר˘ו˙ 
‰ע„‡˙ ‰בעלים. 

„‚בי  ברמב"ם,  ‰ל˘ונו˙  חילו˜  וז‰ו 
בטל‰  ר˘ו˙ו  ונ˘˙ני˙  נ˜ט "‰ו‡יל  ˘ו‡ל 
‰יינו  ‰‰ע„‰,  לביטול  ו‰כוונ‰  ‰‰ע„‰", 
˘ברמב"ם  ["‰ע„‰"  ל‰בעלים  ‰‰˙ר‡‰ 
ר‡‰   – מוע„  ל'  ול‡  ע„ו˙  ל'  ‰ו‡  כ‡ן 
‚ם  עיי'  ב],  ‰לכ‰  מיני'  לעיל  ברמב"ם 
נ˘˙נ‰  ˘ל‡  ו‰יינו „‡ף  כ‡ן.  ספר  ב˜רי˙ 
טבע ‰˘ור, מ"מ בעינן ‰˙ר‡‰ ח„˘‰ ו‡ין 
‰בעלים.  לחייב  מועיל‰  ‰˘ו‡ל  ‰˙ר‡˙ 
"˘‰רי  ‰טעם  מ˘"כ  ‰יטב  מחוור  ובז‰ 
ל‡  ‰˘ור  ˘טבע  „כיון  ר"ל  ‰חזירו", 
˘‰וחזר  „‡ע"פ  ס„"‡  ‰ו‡,  ונ‚ח  נ˘˙נ‰ 
˘‰פך  ‰ו‡  ˘‰˘ו‡ל  כיון  ˘מ‡  לבעליו 
נחייבו  ‰ו‡),  נ‚חן  (וע„יין  לנ‚חן  טבעו 
על  ל‰טיל  יכולים  ‡נו  ˘‡ין  ‰˘ני  בח"נ 
‰בעלים מחמ˙ חסרון ‰˙ר‡‰ (כעין רי˘‡ 
נ‚חן  ˘‰י'  ב˘ור  ˘בסו‚יין,  „בריי˙‡ 
ונמסר ל˘ו‡ל ונ‚ח, „‰בעלים מ˘לים ח"נ 
עיי"˘), ‰יינו  על ‰˘ו‡ל,  ל‰טיל  ˘‡‡"פ 
˘‡‡"פ  ר˜  ‰ו‡  ל˙מו˙ו"  ˘"חזר  „ז‰ 
‰˙ר‡‰,  מחסרון  נ"˘  ‰בעלים  על  ל‰טיל 
נ"˘,  ל˘לם  וˆריך  ‰ו‡  מוע„  ‰˘ור  ‡בל 
ו‡"כ נטיל חˆי ‰ב' על ‰˘ו‡ל, ול‡ יפסי„ו 
˘‰˘ור  ˘‚רם  ‰ו‡  ˘‰˘ו‡ל  כיון  ‰ניז˜, 
„כיון  ‰רמב"ם  ו˜מ"ל  מוע„;  ייע˘‰ 
˘‰חזירו בטל‰ כל ‡חריו˙ו „‰˘ו‡ל ו‡ין 

לחייבו ˘ום ממון. 

נ˜ט  ומ˙נ‰  מכר  ‚בי  מ˘‡"כ 
(ול‡  „ינו"  מ˘נ‰  ˘נ˘˙ני˙  "˘‰ר˘ו˙ 
חל  כ‡ן  כי  „‰בעלים),  ˘"בטל‰ ‰‰ע„‰" 
‰˘ור  „ין  ˘נ˘˙נ‰  יו˙ר,  יסו„י  ˘ינוי  בו 
עליו  ‡ין  ˘˘וב  בעליו),  ר˜  (ול‡  עˆמו 



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

במזל  ˘ינוי  בעלו˙  ˘ינוי  י‚רום  למ‰  ˆ"ע 

˘בכח  מˆ„  „ז‰ו  ˘י"ל  ו‡ף  ‰˘ור.  וטבע 

מ‰  (כי„וע  ‰עולם  טבעי  ל˘נו˙  ‰˙ור‰  „ין 

‰"ב  פ"‡  כ˙ובו˙  מירו˘'  ס˜י"‚  ס˜פ"ט  יו"„  ‰˘"ך  ˘‰בי‡ 

‡י"מ  ע„יין  כו'),  בי"„  עיבור  ע"י  חוזרין  ב˙ולי'  ב„ין 

„‰יכן מˆינו ˘˜בע „ין ‰˙ור‰ (ולו ברמז) 

˘˘ינוי ‰ר˘ו˙ מ˘נ‰ טבע ‰˘ור. 

"ר˘ו˙  כ'  ˘ם  ‰מ˘נ‰  על  ובר˘"י  
ונכנס  ז‰  מר˘ו˙  ˘יˆ‡  מוע„  מ˘נ‰, 

„ין   ˙‡ מ˘נ‰  ‰ר˘ו˙  ‡חרים  בעלים  לי„ 

˘ינוי  כ‡ן  ‡ין  „ל„י„י'  ונר‡‰  ‰ע„‡˙ו". 

טבע ‰˘ור לנ‚וח ור˜ ˘"„ין" ‰ע„‡˙ו סר. 

„˘נינו   ‡‰ ב‰˜„ים  „בריו  לפר˘  וי˘ 
בבריי˙‡  לעיל כ„. "‡ין ‰˘ור נע˘‰ מוע„ 

ב"„"  ובפני  בעלים  בפני  בו  ˘יעי„ו  ע„ 

בבעליו"  בפר˘˙נו "ו‰וע„    ̆ ממ" („ילפי ' 

˘ם  בר˘"י  וכמבו‡ר  ˘ם),  מ‰ר"ם  ‚י'  (ר‡‰ 

„‚ם  ‰יינו,  „ין").  בבי˙  ‡ל‡  ע„ו˙  „"‡ין 

מז‰,  יו„ע  ו‰בעלים  נ‚חן  ‰˘ור  כ˘כבר 

נ‡מנים,  ע„ים  ב'  כן  בפניו  ‰עי„ו  ו‡פי' 

ע„יין ‚זי‰"כ „‡ינו מ˘לם נ"˘ כמוע„ בלי 

ר˘"י   „ברי  (ועיי"ע  בב"„  ו‰˙ר‡‰  ע„ו˙ 

„י˘  ‰יינו  ו‡כ"מ).  כח:  בב"ב  בז‰  ו˙וס' 

ב' ענינים ב„ין מוע„, ‡' ל‚בי ‰˘ור, ˘ע"י 

˘נו‚ח ‚"פ "˘ור נ‚ח ‰ו‡", "מוע„ ל‡ו˙ו 

ל‰בעלים,  בנו‚ע  ב'  בו",  ˘‰ר‚יל  „בר 

˘‡ין עליו חיוב נ"˘ בלי ˘י˙רו‰ו ˙חיל‰ 

„‰יינו  בבעליו",  "ו‰וע„  ע‰"פ  ור˘"י  מכיל˙‡  (ור‡‰  ‚"פ 

"ל' ‰˙ר‡‰" , ועיי"ע ˙וס' לעיל כ‚:). 

[ו‡ע"‚ „‡יבעי‡ ‰י‡ לעיל כ„. ול‰לן 
‚בר‡" ,  לייעו„י  ‡ו  ˙ור‡  "לייעו„י  מ‡. 

„ל‡  (‰יינו  ספ˜  „‰ו‡  רפ"ו  וברמב"ם 

‰"ז  ˘ם),  מ"מ  ר‡‰  ‰‡יבעי‡,  ‡יפ˘יט‡ 

˘ם  ˘במ˘נ‰  ימים"   '‚" „ין  לענין  ר˜ 

ימים",   '‚ בו  ˘‰עי„ו  כל  "מוע„  לעיל, 

ר˜  ימים ‰יינו   '‚ בעי ‡י ‰‡ „בעינן  „ע"ז 

˘‚' ‰נ‚יחו˙ ˆ"ל ב‚' ימים נפר„ים ‡ו ˘‚ם 

‚' ‰‰ע„‡ו˙ (‰˙ר‡ו˙) בפני ב"„ ˆ"ל ב‚' 

ימים ול‡ ביום ‡'; ‡בל ב‚וף ‰‰ע„‡‰ ל‡ 

˙ור‡  לייעו„י  ‡י˙נ‰ו,  „˙רוויי‰ו  פלי‚י 

‰ספ˜  ˆ„„י  „לב'  ‰יינו  ‚בר‡,  ולייעו„י 

ו‰˙ר‡‰  ע„ו˙  בלי  נ"˘  לחייב  „‡ין  ו„‡י 

על ‚' ‰נ‚יחו˙]. 

 ˙‡ מ˘נ‰  ˘"‰ר˘ו˙  ר˘"י  ˘כ'  וז‰ו 
ב"‰ע„‡˙ו"  כוונ˙ו  ˘‡ין  ‰ע„‡˙ו",  „ין 

‰ע„‡˙  ל„ין  ‡ל‡  „‰˘ור,  מוע„  ל„ין 

כ‡ן),  ‰רמב"ם  על  ספר  ˜רי˙  ל'  ‰יטב  (ועיי'  ‰בעלים 

בעלים  לחייב  ˘‡‡"פ  ˘‚ז‰"כ  „כיון 

בפני  ˘˙‰י'  ˆריך  ‰רי  בב"„  ‰ע„‡‰  בלי 

‰בעלים „ע˙‰ ‰˙ר‡‰ ח„˘‰, ו‡ין לחייבו 

˘נ‚ח ‰ו‡ ,  י„ע  ˘כ˘˜נ‰ ‰˘ור  מטעם  ר˜ 

˘˘ורו  נ‡מנים  ע„ים  ˘‰עי„ו‰ו  במי  כנ"ל 

נ‚חן וע„יין פטור מנ"˘. 

„˘ינוי  ˘נ˜ט  ‰מ‡ירי  ˘י'  ועˆ"ע 
ענין  „ז‰ו  „ס"ל  וי"ל  כ‡ן,  י˘  ‰טבע 

מ˙נ‰‚ים  ‡חרים  בעלים  כי  ˘בטבע, 

מ˘˙נ‰  ועי"ז  ח„˘ים  וס„רים  ב‡ופנים 

‡ופן ‰נ‰‚˙ ור‚ילו˙ ‰˘ור, ומ‰ ‚ם ˘‡ˆל 

‰ע„ר  מפני  נ‚ח  ˘ור  נע˘‰  ‰˜ו„ם  בעליו 

לומר  ו˜רוב  ו‡פ˘ר  „‰בעלים,  ‰˘מיר‰ 

˘‰בעלים ‰ח„˘ים יז‰רו ב˘מיר‰ מעול‰ 

סי"ח)  ס˘פ"ט  חו"מ  ‰˘ולחן  בערוך  מ˘"כ  (עיי'  יו˙ר  

„"מוע„   ‡‰ וכעין  ‰˘ור.  טבע  ומ˘˙נ‰ 

לעיל  ‰חול",  לימו˙  מוע„  ‡ינו  ל˘ב˙ו˙ 

לז., ‰יינו „‰מˆב סביבו מ˘פיע על טבעו, 

טבעי)  (ב‡ופן  ˘‚רם  ‰ו‡  „˘ב˙  ו‰מˆב 

בטל  ˘‰ו‡  "לפי  ר˘"י  (כמ"˘  לנ‚יחו˙יו 

ממל‡כ‰ וזח‰ „ע˙ו עליו". וב˙וס' ‰בי‡ו 

טז

"˘ור  ו  ו,  ממון  נז˜י  ‰ל'  ‰רמב"ם  כ' 
˘‰וע„ ונמכר ‡ו ני˙ן במ˙נ‰ חזר ל˙מו˙ו 

ובמ"מ  „ינו".  מ˘נ‰  ˘נ˘˙ני˙  ˘‰ר˘ו˙ 

„פלי‚י  מ  „ף  „ב"˜  בסו‚י‡  מ˜ורו  ˆיין 

˘ור  ‚בי  ‰בריי˙‡  „ברי  בפי'  ‡מור‡י 

בעלים  לר˘ו˙  ˘ו‡ל  ר˘ו˙  בין  ‰עובר 

„ר˘ו˙  ר"פ  ‰˙ם  ומסי˜  כו',  ל‰יפך  ‡ו 

‡ף  ‰רמב"ם  פס˜  ול‰כי  עיי"˘,  מ˘נ‰, 

ו‰נ‰  מ˘נ‰.  „ר˘ו˙  ונו˙ן  במוכר  ‰כ‡ 

„‰ך  ענינ‡  ‰רמב"ם  ‰בי‡  ט   ,„ לעיל 

בריי˙‡ ‚ופ‡ (וכפי' ר"פ) וז"ל "˘‡לו כ˘‰ו‡ 

לבעליו  ו‰חזירו  ‰˘ו‡ל  בבי˙  ו‰וע„  ˙ם 

ר˘ו˙ו  ונ˘˙ני˙  ‰ו‡יל  ל˙מו˙ו  חוזר 

נז˜  חˆי  מ˘למין  ו‰בעלים  בטל‰ ‰‰ע„‰ 

ו‰˘ו‡ל פטור ˘‰רי ‰חזירו". וˆע"˜ טעם 

‰˘ינוי בל˘ון ‰רמב"ם, „‚בי ˘ינוי ר˘ו˙ 

˘נ˘˙ני˙  "˘‰ר˘ו˙  נ˜ט  מ˙נ‰  ‡ו  „מכר 

"‰ו‡יל  כ˙ב  ˘ו‡ל  ו‚בי  „ינו",  מ˘נ‰ 

יל"ע  בטל‰ ‰‰ע„‰". ‚ם  ר˘ו˙ו  ונ˘˙ני˙ 
‰חזירו"  ˘‰רי  "פטור  ˘ו‡ל  ‚בי  בל˘ונו 
‰˙ם),  בבריי˙‡  נזכר  ל‡  ז‰  (˘טעם 
לפי  ‰ו‡  ‰פטור  ˘טעם  ‰ול"ל  ולכ‡ור‰ 
ל˙מו˙ו"  ו"חזר  מ‰˘ור  מוע„  „ין  ˘בטל 
ו‰רי  בח"נ  ‡ל‡  חייב  ז‰  ˘ור  ‡ין  ו˘וב 
‰בעלים,  על  ˘‰ו‡  פ˘יט‡  ח"נ  חיוב 

וממיל‡ נמˆ‡ ‰˘ו‡ל פטור מכלום. 

„ר˘ו˙  „„ינ‡  טעמ‡  ב‰˜„ם  ויובן 
מ˘נ‰, „ז‰ ˙ימ‰, „‰‡ "מוע„" ‰יינו בל' 
˘„רכו  מע˘‰  (לעיל ‡, „) "‰עו˘‰  ‰רמב"ם 
‰יינו  מוע„  ˘נע˘‰  ו˙ם  ˙מי„",  לע˘ו˙ו 
רבו˙  פעמים  ב˘ינויו  "‰ר‚יל  „כ‡˘ר 
בו",  ˘‰ר‚יל  „בר  ל‡ו˙ו  מוע„  נע˘‰ 
ולמ‰ נ˙בטל „ין מוע„ מטעם ˘ינוי ר˘ו˙.

ובמ‡ירי  על ‰מ˘נ‰ לט: כ' ˘"יˆי‡˙ 
וטבעו"  מזלו  מ˘נ‰  לר˘ו˙  מר˘ו˙  ‰˘ור 
ולכ‡ו'  ר˘ו˙),   ‰"„ ˘ם  ‰˘טמ"˜  בל'  ‰יטב  נמי  (ועיי' 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון
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