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בעז‰י״˙.

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

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

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

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

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

◇ ◇ ◇

רבינו  ˘ל  מ˙וך „ברו˙ ˜„˘ו  ל˜ט  לר‡˘ונ‰  כ‡ן  ב‡  ב˙ור ‰וספ‰, 
בעניני ‰ור‡‰,  לבבו ‰ט‰ור,  מ˙וך ˜ירו˙  ˘ח  בע˙ ‡˘ר  ˘נ‡מרו  כפי 
מלב„  עריכ‰,  לל‡  כמעט  ‰וב‡ו  ‰„ברים   .'‰ בעבו„˙  וחיזו˜  ‰„רכ‰ 

‡יז‰ ˘ינויים ל‰˜ל על ‰˜ור‡.

◇ ◇ ◇

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

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

הנהגה כזו היא בבחינת "עבודה זרה", "עבודת 
אלילים", או "עבודת כוכבים ומזלות"!

„ו‚מ‡ לז‰ירו˙ מעניין ˘ל ע"ז ב„˜ו˙: 

י‰ו„י ˜ם בבו˜ר, ו˙יכף ומי„ נ‚˘ לטלפון כ„י ל˘וחח עם ‰"סוחר" - עו„ לפני 
‡מיר˙ "מו„‰ ‡ני", ועכ"פ - לפני ‡מיר˙ "‰ו„ו ל‰'", ועכ"פ - לפני לימו„ ˘יעור 
‰"סוחר'  י˜„ים  ˘מ‡   - למ‰  ז‰  וכל  ‰כנס˙,  בבי˙  ‰˙פל‰  ל‡חר  ‰מ„ר˘  בבי˙ 
במסחרו  ˘יפסי„  ונמˆ‡  ב˙ור‰,  ו˘יעורו  ˙פל˙ו   ˙‡ יסיים  בטרם  מבי˙ו  לˆ‡˙ 

מכיון ˘ל‡ ‰ˆליח ל˙פוס ‡˙ ‰"סוחר" ‰לז.

‰נו˙ן  ‰ו‡  ‚ו'  ‡ל˜יך   '‰"˘ ‡מי˙י˙  ו‰כר‰  ‡מונ‰  מחוסר  נובע˙  כזו  ‰נ‰‚‰ 
לך כח לע˘ו˙ חיל", ˘כן, ‡ילו ‰י' ח„ור ב‡מונ‰ ו‰כר‰ זו כ„בעי, ‰י' מבין ˘ל‡ 
י˙כן ˘‰נ‰‚˙ו ע"פ ˆיווי ‰˙ור‰ – לכל לר‡˘ ל‰˙פלל בבי˙ ‰כנס˙, ו‡ח"כ ללמו„ 
˙‚רום   –  "ıר‡ „רך  מנ‰‚  ב‰ם  "‰נ‰‚  ‡ח"כ  ור˜  ‰מ„ר˘,  בבי˙  ב˙ור‰  ˘יעור 

ל‰פס„ במ‰ ˘מ‚יע לו וˆריך ל˜בל מˆ„ רˆון ‰˜ב"‰!

ל‡   – וז‡˙  לפני ‰˙פל‰,  עו„  ל"טלפון"   ıלרו  – כזו  נובע˙ ‡יפו‡ ‰נ‰‚‰  מנין 
נבר‡  ˘עבור‰  ˘זו‰י ‰מטר‰ ‰‡מי˙י˙  בˆיבור,  ˙פל‰  פלוני ‡ו„ו˙  עם  לסכם  כ„י 
ז‰?! ‡ל‡  לˆורך  ל‡  מˆי‡ו˙ ‰"טלפון" ‡ם  נבר‡‰  ל‡יז‰ ˆורך  [˘‰רי  ‰טלפון! 
˘ב‚לל ז‰ יכולים ל‰˘˙מ˘ בטלפון ‚ם עבור ענינים ‡חרים, וע"„ מ‡רז"ל "ל‡ ‰י' 
ל„בר  כ„י  ‡ם  כי  כו'"],  ‰מ˘כן  ב˘ביל  נבר‡  ולמ‰  בז‰ב,  ל‰˘˙מ˘  ר‡וי  ‰עולם 
˘‰‰ˆלח‰  ממח˘ב‰  ר˜  נובע˙  כזו  בו„‡י ‰נ‰‚‰  מסחר – ‰רי  בעניני  עם "סוחר" 
כך  ויע˘‰  בזמן ‰מ˙‡ים,  י˙פוס ‡˙ ‰"סוחר"  ˘‰ו‡  ˘לו,  בפעול‰  ˙לוי'  בפרנס‰ 

וכך, וכיו"ב! 

כוכבים  "עבו„˙  ‡ו  ‡לילים",  "עבו„˙  זר‰",  "עבו„‰  בבחינ˙  ‰י‡  כזו  ‰נ‰‚‰ 
˘ˆריך  לי‰ו„י  "זר‰"  ל‰יו˙ו   – זר‰"  "עבו„‰  ˘ב„בר):  ‰‚רס‡ו˙  (ככל  ומזלו˙" 
עוב„  ˘בכך  מפני  בעולם, "עבו„˙ ‡לילים" –  ˘מלב„ ‡ל˜ו˙ ‡ין „בר ‡חר  ל„ע˙ 
ומ˘˙חוו‰ ל"˘כל" ˘לו, בח˘בו ˘בכח ˘כלו מˆליח ל‰˘י‚ ‡˙ פרנס˙ו. ו"עבו„˙ 
כוכבים ומזלו˙" – כ„‡י˙‡ בספרים ˘פרנס‰ ˜˘ור‰ עם ענין ˘ל מזלו˙, מזל נו‚‰ 

כו'.

בבי˙  ‰˙ור‰  ולימו„  ‰כנס˙  בבי˙  ‰˙פל‰  ל‡חרי  מסחר  בעניני  עוס˜  כ‡˘ר 
‡˘ר  בכל  ‡ל˜יך   '‰ "וברכך  ‰˜ב"‰  ˆיווי   ˙‡ ‰ו‡  מ˜יים  בכך  ‡זי   – ‰מ„ר˘ 

˙ע˘‰", מ˘‡"כ כ‡˘ר עו˘‰ ז‡˙ לפני כן – ‰רי ז‰ ענין ˘ל ע"ז ב„˜ו˙. 

(˙ור˙ מנחם ˙˘„"מ ח"„ עמ' 2123 ו‡ילך)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ˆריכים  ל‡ן  יו„ע  ‡ינו  ו‚ם  במכוני˙, 

‰מ˘ולח   ˙‡ ‰‚ביר  י˜ח  ולכן,  לנסוע, 

ל‰ר„ם  יוכל  ו‰מ˘ולח  ˘לו,  במכוני˙ 

במכוני˙... בי„עו ˘‡ינו ˆריך ל„‡ו‚, כיון 

˘יכולים  ‰‡נ˘ים  לכל  יוליכנו  ˘‰‚ביר 

ל˙רום מממונם,

ו‡ם ל‡חרי כל ז‰ יחסר ע„יין - י˘לים 

‰ו‡ ‡˙ כל ‰חסר מ˘לו...

‰‚ביר  י‡מר  ‰כל,  ככלו˙  ול‡חרי 

‡ו˙ך  ‡חזיר  עכ˘יו  נו,  ל‰מ˘ולח: 

ל‡יז‰- ‡לך  ו‡ני  לנוח,  ˘˙וכל  ל‡כסני‡ 

זמן לעסו˜ בעניני ‰מסחר...

(˘ל‡  כז‰  ב‡ופן  י˙נ‰‚  ‰‚ביר  כ‡˘ר 

ל˜בל  יזכ‰   .  . ‰טבע)  ב„רכי  ל‰˙ח˘ב 

˘למעל‰  ב‡ופן  ‰˜ב"‰  ˘ל  ברכ˙ו 

מ‰טבע, "מי„ו ‰מל‡‰ ‰פ˙וח‰ ‰˜„ו˘‰ 

ו‰רחב‰ ".

(˘"פ במ„בר ˙˘י"ב – ˙ור˙ מנחם ח"‰ עמ' 203 ו‡ילך)

ל‰˙חרו˙  ˘ניס‰  ‰סוחרים  ל‡'  פעם 
"„ו  ‰ממ˘ל‰:  ˘ל  "מכרז"  במ‰לך  עמו 
„ער  ‰‡ט  מיר  מיר?  מיט  זיך  פ‡רפירסט 
כמובן   - סוחר"!...   ‡ פ‡ר  ‚עמ‡כט  רבי 
˘בסופו ˘ל „בר זכ‰ ‰חסי„ ‰נ"ל ב‡ו˙ו 

מכרז.

˘ל  ע˘ירו˙  ‡ˆלו  ˘˙‰י'  כ„י  ‡מנם, 
 - ‰טבע  מ„רך  למעל‰  ˘יˆליח  ˙ור‰, 
ˆריך ‚ם ‰ו‡ ל‰˙נ‰‚ ל‡ ע"פ טבע, ‡ל‡ 

כמו ‚ביר ˘ל ˙ור‰...

ול„ו‚מ‡:

נוסף  ‰רי   - מ˘ולח  לעיר  מ‚יע  כ‡˘ר 
. ‰נ‰   . ‰‚ונ‰  נ„ב‰  לו  י˙ן  ˘בו„‡י  לכך 
ל‰˙‡כסן  ‰מ˘ולח   ˙‡ יזמין  ז‡˙,  עו„ 
בבי˙ו, ל‡כול על ˘ולחנו, "פ‡רבריינ‚ען 
מיט ‡ים", ול‰נעים ‡˙ ˘‰ו˙ו ‡ˆלו, ול‡ 
עו„ ‡ל‡ ˘יסייע לו בכך ˘י˜חנו במכוני˙ 
˘‰רי   - חפˆו  למחוז  בעיר  ל‰וליכו  ˘לו 
לנ‰ו‚  יו„ע  ‰מ˘ולח ‰ו‡ "בטלן"... ‡ינו 

לעשות "כלי", הברכה וההצלחה מהשי"ת
בנו‚ע לבעלי-עס˜, ‰רי מˆ„ ז‰ ˘עוס˜ים בענינים ‚˘מיים, י˘ ˆורך ב‰˘˙„לו˙ 
˘ל‰יו˙ו  חכמ‰,  רוב  מˆ„  ב‡‰  ˘‰פרנס‰  ‰טעו˙   ˙‡ ‡ˆלם  ל˘לול  יו˙ר  ‚„ול‰ 
"סוחר ‚„ול" ביכל˙ו לנ‰ל ‡˙ ‰מסחר ב‡ופן ˘ירויח ‡לפי „ולר, ב‰ ב˘ע‰ ˘מי 

˘‰ו‡ "בטלן" ירויח ר˜ „ולרים ספורים בלב„...

בכל  ‡ל˜יך   '‰ "וברכך  כמ"˘  ‡ל‡  ‡ינ‰  בפרנס‰  ˘‰‰˙עס˜ו˙  ל„ע˙  עלי‰ם 
‡˘ר ˙ע˘‰", ‰יינו, ˘‰‡„ם ˆריך ר˜ לע˘ו˙ "כלי", ו‡ילו ‰ברכ‰ ו‰‰ˆלח‰ ˙לוי' 
חכמים ‚„ולים ‡פילו  ˘י˘נם  לחם", ‰יינו,  לחכמים  מ˘"נ "ל‡  וז‰ו ‚ם  ב‰˜ב"‰. 

בחכמ˙ ‰מסחר, ו‡עפ"כ ‰ם עניים,

(מ˘נ‰  ˘לו"  ו‰נכסים  ˘‰עו˘ר  למי  "י˙פלל  ˘לכן  ב‰˜ב"‰,  ˙לוי  ‰עו˘ר  כי 
‰‡„ם  מונח  ˘בו  ב‰מסחר  ‡פילו  ו‰ˆלח‰  ברכ‰  ˘י˙ן  ˜י„ו˘ין),  סוף  ובריי˙‡ 

ר‡˘ו ורובו בח˘בו ˘בכך פועל ‚„ולו˙ ונפל‡ו˙...
(˙ור˙ מנחם חי"ב עמ' 107 ו‡ילך)

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מ˘‰ – כ‰ן ‚„ול ‡ו זר?

מ„וע כ˙ב ר˘"י ˘מ˘‰ ˘ימ˘ בחלו˜ לבן ול‡ ˘˘ימ˘ בכ‰ונ‰ ‚„ול‰? / ‡יך י˙כן ˘ל‡ 
לב˘ מ˘‰ ב‚„י כ‰ונ‰ כ‡˘ר ˘ימ˘ במ˜„˘? / בי‡ור ‚„ר כ‰ונ˙ו ˘ל מ˘‰ רבינו ל˘יט˙ 

ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 28 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˜רבן ˙ו„‰ ˘כיח טפי מנ„ר ונ„ב‰? / מ„וע על חול‰ נ‡מר "˘נ˙רפ‡"

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰נס ‰'‚„ול' ˘ב˘ב˙ ‰'‚„ול'

ל י˘ר‡ל / "נס ‚„ול" – "‡˙‰פכ‡  ו˜ף מˆרים – לעזר˙ם̆  ליפ˙ מˆרים ל˜„ו˘‰ /̇  ‰פיכ˙̃ 
̇  "מˆרים" ˘ב‡„ם לעבו„˙ ‰˘י"˙ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡" / לר˙ום ‡

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ח ח"‡ עמ' 357 ו‡ילך. ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ב ח"ב עמ' 1125 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
˜יום נˆחי לעבו„˙ ‡„ם מו‚בל? / ל‰בעיר ‡˘ ˘ל חיו˙ ב‚' ˜ווי ‰עבו„‰

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב‚„ר מנח˙ חבי˙י כ‰"‚

יב‡ר עומ˜ ‰פלו‚˙‡ בכ‰"‚ ˘מ˙ וע„יין ל‡ נ˙מנ‰ ‡חר – מ˘ל מי מ˜ריבין ‡ו˙‰, ויסי˜ 
„˙לוי בח˜יר‰ ב‚„ר מנח‰ זו בכלל ‡ם ‰י‡ ב˙ור˙ ˜רבן יחי„ ‡ו ב‚„ר „ומ‰ ל˜רבן ˆיבור 

/ עפ"ז י˙רı כו"כ ˜ו˘יו˙ בעניני מנח‰ זו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 21 ו‡ילך)

יט ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לימו„ בחברו˙‡

יו | וסמיך לי‰ 'וז‡˙ ˙ור˙' לומר ˘˘נים ˘עוס˜ים ב˙ור‰ נע˘ו כ‡חים (ˆו ז, י. בעל ‰טורים) ƒח‡ָ ׁ̆ ּכ¿ י ƒ‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ י ַ‡ֲ‰ר…ן  נ≈ ָכל ּב¿ ל¿

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
‰כוסף ל˘ינוי ‰מˆב ברוחניו˙ 

‰וספ‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
ל˜ט מ˙וך „ברו˙ ˜ו„˘ בעניני ‰ור‡‰, ‰„רכ‰ וחיזו˜ בעבו„˙ ‰˘י"˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

משה – כהן גדול או זר?
מדוע כתב רש"י שמשה שימש בחלוק לבן ולא ששימש בכהונה גדולה? / 
איך יתכן שלא לבש משה בגדי כהונה כאשר שימש במקדש? / ביאור גדר 

כהונתו של משה רבינו לשיטת רש"י בפירושו על התורה

כל   ˙‡ מ˘‰  ע˘‰  ˘‡ז  ‰מילו‡ים,  ימי  ˘בע˙  ס„ר  על  ‰כ˙וב  מספר  בפר˘˙נו 
וי˜ח   .  . סביב  על ˜רנו˙ ‰מזבח  וי˙ן  מ˘‰ ‡˙ ‰„ם  למזבח: "וי˜ח  ‰עבו„ו˙ ‰˘ייכו˙ 
‡˙ כל ‰חלב . . וי˜טר מ˘‰ ‰מזבח‰ . . וי˜ח מ˘‰ ‡ו˙ם מעל כפי‰ם וי˜טר ‰מזבח‰ 

על ‰עול‰ מלו‡ים ‰ם לריח ניחוח ‡˘‰ ‰ו‡ ל‰'" (ח, טו-כח). 

כ‰ן:  ‡ז  ˘‰י'  מ˘ום  ‰עבו„ו˙  כל   ˙‡ ע˘‰  ˘מ˘‰  ז‰,  בענין  ‡י˙‡  כ‰נים  וב˙ור˙ 
וכ˙ב:  ˘ינ‰  ר˘"י  ‡ך  ‚„ול‰";  בכ‰ונ‰  מ˘מ˘  מ˘‰  ‰י'  ‰מילו‡ים  ימי  ˘בע˙  "כל 
נח˘ב  ˘מ˘‰  ז‰  ול‡ ‰זכיר ‡˙   – לבן"  בחלו˜  ימי ‰מילו‡ים  ˘בע˙  כל  ˘ימ˘  "מ˘‰ 

‡ז כ‰ן (‚„ול). 

‚„ר  מ˘‰  בעבו„˙  ל‡ ‰י'  על ‰˙ור‰  בפירו˘ו  ר˘"י  ˘ל„ע˙  לכ‡ור‰,  מ˘מע  ומז‰ 
‡‰רן   ˙‡ לחנך   '‰ ˘ליח  ב˙ור   – בלב„  ˘ע‰  ‰ור‡˙  ב˙ור  ‰י'  ˘ימו˘ו  וכל  "כ‰ונ‰", 

ובניו לעבו„˙ ‰מ˘כן. 

וב‡מ˙ ˘כן מˆינו כמעט מפור˘ בפירו˘ ר˘"י ל˜מן בפר˘˙ ‡מור (כ‡, כב): 

יכול  כן  פי  על  ו‡ף  ˜רבן,  ל‰˜ריב  ר‡וי  ‡ינו  מום  בעל  ˘כ‰ן  ז‰  ‡ו„ו˙  ˘ם  מ„ובר 
מפר˘  ור˘"י  י‡כל".  ומן ‰˜„˘ים  מ˜„˘י ‰˜„˘ים  ב˜„˘ים: "לחם ‡ל˜יו  ל‡כול  ‰ו‡ 
˘בעל מום מו˙ר ל‡כול ‰ן ב˜„˘י ˜„˘ים ו‰ן ב˜„˘ים ˜לים; ומב‡ר, ˘ז‰ ˘‰ו‡ יכול 
ל‡כול ב˜„˘ים ˜לים י˘ בז‰ חי„ו˘ ‚„ול ‡ף יו˙ר מז‰ ˘יכול ל‡כול ˜„˘י ˜„˘ים, כי 
‰י˙‰ סבר‡ לומר ˘"ב˜„˘י ‰˜„˘ים י‡כל בעל מום, ˘מˆינו ˘‰ו˙רו לזר, ˘‡כל מ˘‰ 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

לבי˙-‰כנס˙,  לילך  ˆריך  לר‡˘  לכל 
ל‰˙פלל,  ‰˙פל‰,  ˜ו„ם  מ˘‰ו  ללמו„ 
˘יעור  ללמו„  ‰יומי,  ˙‰לים  ˘יעור  לומר 
לבי˙ו  חוזר  ו‡ח"כ  ‰˙פל‰,  ‡חר  ˜בוע 
˘רˆונו  ב‚לל  ל‡   - ˘חרי˙  פ˙  ל‡כול 
‰˜ב"‰...  ˆו‰  ˘כך  ב‚לל  ‡ל‡  ל‡כול, 
‡ורחים,  ˘ני  טוב  ומ‰  ‡ורח,  עמו  ומבי‡ 
ור˜  לברכ˙ ‰מזון,  לו "מזומן"  ˘י‰י'  כ„י 

ל‡חרי כל ז‰ - יכול לילך לעס˜יו;

ל‰˘˜יע  לו  ‡ין   - בעס˜  ב‰יו˙ו  ו‚ם 
ב‰עס˜ ‡˙ כל מˆי‡ו˙ו ול˘כוח על ‰כל, 
 ˙‡ לנˆל  ˆריך  ‰עס˜  ב‡מˆע  ‚ם  ‡ל‡ 
כ„י  י‰ו„י  עם  ‰עס˜  „ע˘יי˙  ‰‰ז„מנו˙ 
ל„בר עמו בינ˙יים ‡ו„ו˙ ˙פילין ‡ו ˘ב˙, 

‡ו„ו˙ לימו„ ‰חסי„ו˙, וכיו"ב.

וכמסופר ‡ו„ו˙ ‰נ‰‚˙ ‚„ולי ‰חסי„ים 
בכ‚ון-„‡:

[‡ח„  מ‡נעסז‡‰ן  מ‡ני˘  ר'  ‰חסי„ 
‰י'  נ"ע]  מ‰ר"˘  ‡„מו"ר  כ"˜  מחסי„י 
ב˜˘רי  ועמ„  טובו˙,  ב‡בנים  ‚„ול  סוחר 
ס„ר  ‰י'  ו‡עפ"כ,  ‰מלוכ‰,  עם  ‚ם  מסחר 
ל‰˙חיל  מספי˜  ˘ל‡ ‰י'  כז‰  ב‡ופן  יומו 
‰חסי„ו˙,  לימו„  ל‡חרי   - ‰מסחר  בעניני 
‡חר  ˜בוע  ˘יעור  ולימו„  ‰˙פל‰  עבו„˙ 
פעם  ‰יום!  חˆו˙  ל‡חרי  ע„   - ‰˙פל‰ 
‡ח˙ ב‡ו ‡ליו עם ‰זמנ‰ ‚„ול‰ ˘‰י' יכול 
˘ל‡  ‡ל‡,  ‚„ול,  ריוח  י„‰  על  ל‰רויח 
ל‰יו˙ו  ‰מסחר  לעניני  ל‰˙פנו˙  יכול  ‰י' 
ל‡חרי  ‰לימו„.  ‡ו  ‰˙פל‰  ב‡מˆע  ע„יין 
‰˘ני'  ‰˘ע‰  ע„  ממו˘ך,  זמן  ˘‰מ˙ינו 
מ˘פח˙ו  מבני  מי˘‰ו  וב‡  חˆו˙,  ל‡חרי 
‚„ול‰  ‰זמנ‰  עם  לו  ˘ממ˙ינים  לו  לומר 
לי‰ו„י  נו˙נים  ל‡  ו‡מר:  ‰פטיר   - כו' 
ל‡  לעבן")...  ניט  ‡י„ן   ‡ ("מ'ל‡זט  מנוח 
‰נח˙י ע„יין ˙פילין „ר"˙, וכבר מבלבלים 

לי ‡˙ ‰מוח ("מ'„רייט מיר ˘וין ‡ ˜‡פ") 
‡ו„ו˙ י‰לומים!...

ר'  ‰חסי„  ‡ו„ו˙  סיפור  י˘נו  וע„"ז 
˘ל  ‰חסי„ים  (מ‚„ולי  ˜לעˆ˜ער  בנימין 
ביערו˙,  ‚„ול  סוחר  ˘‰י'  ‰ז˜ן),  רבינו 
במסחר  עס˜יו  לר‚ל  מנסיעו˙יו  וב‡' 
בעניני  במח˘ב˙ו  ˘‰˙עמ˜  ‡ירע  ‰עˆים, 
וכ˘˘‡לו‰ו  ˘עו˙...  כמ‰  למ˘ך  חסי„ו˙ 
ב‡מˆע  כ˘חו˘בים  ‰˘יב:   - ‰י˙כן? 
‡מיר˙ "‡ח„" ‡ו„ו˙ מסחר-עˆים - ‡ין זו 
מסחר-עˆים  ב‡מˆע  וכ˘חו˘בים  ˙מי‰‰, 
‡ו„ו˙ "‡ח„" - ˙מו‰ ‰„בר?!... ‡„רב‰: 
"‡ח„"  ‡מיר˙  ב‡מˆע  לח˘וב  ‰‡פ˘רו˙ 
˙מי‰‰  מעורר˙   - מסחר-עˆים  ‡ו„ו˙ 

ופלי‡‰ ‚„ול‰ יו˙ר! פל‡י פל‡ים!...

 ל‰˙נ‰‚ כמו ‚ביר ˘ל ˙ור‰
 ˙‡ [ל‰˙חיל  כזו  ˘‰נ‰‚‰  ‡ף  ו‰נ‰, 
ל‰˙עס˜  ‡ו  ‰יום,  ב‡מˆע  במסחר  ‰עס˜ 
‰י‡  ‡חרים]  בענינים  ‰מסחר  ב‡מˆע 
˘כן,  ‰עולם,  ‰נ‰‚˙  ו‰יפך  ‰˘כל  ‰יפך 
במסחר  ל‰רויח  ע"פ „רך ‰טבע ‡י-‡פ˘ר 
‰י‡  י‰ו„י  ˘ל  ‰נ‰‚˙ו  ‰רי,   - כז‰  ב‡ופן 
ביטול  מ˙וך  ‰ור‡‰,  מל˘ון  ˙ור‰,  ע"פ 

ו˜בל˙ עול ˘למעל‰ מ‰˘כל;

‰˜ב"‰  ˘ל  ‰בטח˙ו  מ˙˜יימ˙  ו‡ז, 
˘מˆליח  ב‡ופן  בע˙ם"  ‚˘מיכם  "ונ˙˙י 
˘כן,  מ‰טבע,  למעל‰  ‰מסחר  בעניני 
‰ע˘ירו˙ ˘לו ‰י‡ ל‡ ע˘ירו˙ ˘ל מסחר, 
ניט ˜יין  ("ער ‡יז  ˙ור‰  ˘ל  ע˘ירו˙  ‡ל‡ 
˙ור‰  וו‡ס  ‚ביר   ‡ נ‡ר  מסחר,  פון  ‚ביר 
‡חר  ענין  ‰"ז  ובמיל‡,  ‚עמ‡כט"),  ‰‡ט 

ל‚מרי ("„‡ס ‡יז ‚‡ר עפעס ‡נ„ער˘").

‡מר  ‚ור‡רי '  ˘מו‡ל  ר'  ‰חסי„   -

כ„ú˜ר‡˙ ˘ב˙



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

הדברים באו כאן באופן שנאמרו, כמעט ללא עריכה, מלבד 
שינויים קלים להקל על הקורא

˘נ‡‰  ˘יר„‰  סיני,  "‰ר  ב‚מר‡:  ‡י˙‡ 

ל‡ומו˙ ‰עולם עליו" (˘ב˙ פט, סע"‡).

וענינו בעבו„˙ ‰‡„ם: "‡ומו˙ ‰עולם" 

- ˜‡י על ‚˘מיו˙ וחומריו˙ ‰עולם (כמובן 

(‡ו‰"ע)  ע˘ו  ˘"נטל  ‰מ„ר˘  מ„ברי 

וחומריו˙)  (‚˘מיו˙  ‰ז‰  ‰עולם  בחל˜ו 

(˙„‡"ז  ‰ב‡"  ‰עולם  בחל˜ו  נטל  ויע˜ב 

ו"˘נ‡‰  ˜י‡));  רמז  ˙ול„ו˙  יל"˘  פי"ט. 

˘נ‡‰  ˘ל  ר‚˘  פירו˘ו  ‰עולם"  ל‡ומו˙ 

לעניני עולם ‰ז‰.

זו  ˘ל‡   - „מ˙ן-˙ור‰  ‰חי„ו˘  וז‰ו 

˜יין  ניט  ("מ'‰‡ט  ‰˙ענו‚  ˘נ˘לל  בלב„ 

‚ע˘מ‡˜") בעניני עו‰"ז, ‡ל‡ י˙יר‰ מז‰, 

˘נע˘‰ ר‚˘ ˘ל ˘נ‡‰ לעניני עו‰"ז.

ובי‡ור ‰ענין:

כל ‰‰מ˘כו˙ [=‰˘פע  פועל˙   - ˙ור‰ 

בנו‚ע  ‰‰מ˘כו˙  ‚ם  ובכללם  מלמעל‰], 

"‡ם  ב˜ר‡  כמפור˘  ‚˘מיים,  לענינים 

ב˙ור‰"  עמלים  "˘˙‰יו  ˙לכו",  בחו˜ו˙י 

בע˙ם  ‚˘מיכם  "ונ˙˙י  ‡זי  ר˘"י),  (כפירו˘ 

בענינים  ‰‰מ˘כו˙  כל  ˘יומ˘כו  ו‚ו'", 
‚ ˘מיים.

וכיון ˘כן, ‰רי בו„‡י ˘מ˙ן-˙ור‰ ‡ינו 
„מ˙ן- ‰פעול‰  ‚˘מיים;  ענינים  מבטל 
‰"‚ע˘מ‡˜"   ˙‡ לבטל  ‡ל‡  ‡ינ‰  ˙ור‰ 

[˙ענו‚] בענינים ‚˘מיים.

‰"‚ע˘מ‡˜"  ביטול  ע"י   - ו‡„רב‰ 
˙וספ˙  נע˘‰  ‚˘מיים  בענינים  [˙ענו‚] 

מרוב‰ ב‰מ˘כו˙ בענינים ‚˘מיים ‚ופ‡:

מו‚בל,  „בר  ‰י‡   - כ˘לעˆמ‰  ‚˘מיו˙ 
‰"‚ע˘מ‡˜"   ˙‡ מבטלים  כ‡˘ר  ו‡ילו 
רוחני,  ענין  כמו  ז‰ ‡ˆלו  ב‰‚˘מיו˙, ‰רי 
לל‡  ‰‚˘מיים  ‰ענינים  נמ˘כים  ובמיל‡ 

‰‚בלו˙...

ל„בר ‡ו„ו˙ ˙פילין 
‚ם ב‡מˆע ‰עס˜

ול„ו‚מ‡:

לח˘וב  לו  ‡ין   - מ˘נ˙ו  ˜ם  כ˘י‰ו„י 
˘כן,  ("ביזנעס"),  מסחר  עניני  ‡ו„ו˙  מי„ 

עסקים של יהודי
"גם באמצע העסק צריך לנצל את ההזדמנות דעשיית העסק עם יהודי כדי 
לדבר עמו בינתיים אודות תפילין או שבת, אודות לימוד החסידות, וכיו"ב" 
/ "כדי שתהי' אצלו עשירות של תורה - צריך גם הוא להתנהג לא ע"פ טבע, 

אלא כמו גביר של תורה"

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב˘ר ‰מילו‡ים, ‡בל בחז‰ ו˘ו˜ ˘ל ˜„˘ים ˜לים ל‡ י‡כל, ˘ל‡ מˆינו זר חול˜ ב‰ן". 

ו‰יינו, ˘ז‰ ˘מ˘‰ ˜יבל ל‡כיל‰ ‡˙ ‰חז‰ ˘ל ‰‡יל ˘‰ו˜רב ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים 
למ˘‰ ‰י'  מ‡יל ‰מילו‡ים   .  . מ˘‰ ‡˙ ‰חז‰  כט): "וי˜ח  (ח,  בפר˘˙נו  ˘כ˙וב  כמו   –
‰י˙ר  למ„ים  ‰יינו  ˘מז‰  וע„  "זר",  ˘‰ו‡  למי  ‡כיל‰  כ‰י˙ר  ר˘"י  מח˘יב   – למנ‰" 
ימי  ב˘בע˙  מ˘‰  ˘˘ימ˘  ˘ז‰  מבו‡ר,  ומז‰  ˜„˘ים;  ב˜„˘י  ל‡כול  מום  בעל  לכ‰ן 
˘‡כל ‰ב˘ר נח˘ב  מ‰  ולכן  בלב„,  כ‰ונ‰ ‡ל‡ "˘ימו˘"  מ˘ום „ין  ל‡ ‰י'  ‰מילו‡ים 

כזר ‰‡וכל. 

ב. ‡ל‡ ˘בפירו˘ ר˘"י בספר ˘מו˙ – מˆינו כמ‰ פעמים מ˘מעו˙ ‰פוכ‰, ˘מ˘‰ 
כן נח˘ב "כ‰ן", ול‡ ר˜ ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים (˘‡ז ע˘‰ מ˘‰ ‡˙ כל ‰עבו„ו˙ כו') 

‡ל‡ ‚ם ל‡חר מכן. 

‡) ל‚בי ‰˙נופ‰ ˘ל ‰מורם מ‡יל ‰מילו‡ים, ˘‰˘˙˙פו ב‰˙נופ‰ ‚ם מ˘‰ ו‚ם ‡‰רן 
ובניו – מפר˘ ר˘"י (˙ˆו‰ כט, כ„): "˘ני‰ם עסו˜ים ב˙נופ‰ ‰בעלים ו‰כ‰ן. ‰‡ כיˆ„? 

כ‰ן מניח י„ו ˙ח˙ י„ ‰בעלים ומניף; ובז‰ ‰יו ‡‰רן ובניו בעלים ומ˘‰ כ‰ן". 

כולם  ‰ו˘וו  למילו‡ים  ˘מיני  ר˘"י: "יום  מפר˘  למילו‡ים –  ל‚בי ‰יום ‰˘מיני  ב) 
לכ‰ונ‰ . . בו ביום ˜י„˘ מ˘‰ עמ‰ם", ו‰יינו: עם ‡‰רן ובניו – ומז‰ מ˘מע, ˘כ‰ונ˙ 

מ˘‰ ‰י˙‰ ˘וו‰ לכ‰ונ˙ ‡‰רן ‚ם ביום ‰˘מיני. 

ו‚ו'".  וי‡מר ‰ל‡ ‡‰רן ‡חיך ‰לוי  במ˘‰,  י„): "ויחר ‡ף ‰'   ,„) כ˙יב  ˘מו˙  בפ'   (‚
ובפירו˘ ר˘"י: 

ל‡  וז‰  רו˘ם,  עו˘‰  ˘ב˙ור‰  חרון ‡ף  כל  בן ˜רח‰ ‡ומר:  י‰ו˘ע  רבי  "ויחר ‡ף – 
נ‡מר בו רו˘ם, ול‡ מˆינו ˘ב‡ עונ˘ על י„י ‡ו˙ו חרון. ‡מר לו רבי יוסי: ‡ף בזו נ‡מר 
‰יי˙י  ו‰כ‰ונ‰  כ‰ן,  ול‡  לוי  ל‰יו˙  ע˙י„  ˘‰י'  ‰לוי',  ‡חיך  ‡‰רן  '‰ל‡   - רו˘ם  בו 
‡ומר לˆ‡˙ ממך; מע˙‰ ל‡ י‰י' כן, ‡ל‡ ‰ו‡ י‰י' כ‰ן ו‡˙‰ לוי, ˘נ‡מר 'ומ˘‰ ‡י˘ 

‰‡ל˜ים בניו י˜ר‡ו על ˘בט ‰לוי'".  

וכ„ „יי˜˙ בל˘ון ר˘"י ז‰ מ˘מע, ˘מ˘‰ נ˘‡ר כ‰ן כל ימיו. ˘‰רי מסיים ומבי‡ ‡˙ 
‰כ˙וב („‰"‡ כ‚, י„) "ומ˘‰ ‡י˘ ‰‡ל˜ים בניו י˜ר‡ו על ˘בט ‰לוי" – ו‰יינו, ˘‰"רו˘ם" 
‰ו‡ ז‰ ˘"בניו" נח˘בים ללויים (ול‡ לכ‰נים), ‡ך מ˘‰ עˆמו נ˘‡ר בכ‰ונ˙ו ‰ר‡˘ונ‰ 

כל ימי חייו (וכן פיר˘ ב‰‚‰˙ ח˜ נ˙ן זבחים ˜ב, ‡). 

ימי ‰מילו‡ים ‰י'  ˘בע˙  כ‰נים) "כל  (כל˘ון ‰˙ור˙  כ˙ב  ל‡  ˘ר˘"י  ˘ז‰  י"ל,  ומע˙‰ 
מ˘‰ מ˘מ˘ בכ‰ונ‰ ‚„ול‰" ‰ו‡ (ל‡ מ˘ום ˘ל„ע˙ו ל‡ ‰י' מ˘‰ "כ‰ן", כנ"ל ס"‡, 
ימי  ל˘בע˙  מו‚בל  נח˘ב "כ‰ן ‚„ול" ‡ינו  ˘מ˘‰  ז‰  ˘ל„ע˙ו  מ˘ום   (  - ‡ל‡ ‡„רב‰ 

‰מילו‡ים לב„ם ‡ל‡ כן ‰י' ע„ סוף ימיו.  



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ‚. ‡מנם מע˙‰ ˆ"ב (‡ליב‡ „ר˘"י – ב„רך ‰פ˘ט): 

˘ימ˘  ‡ל‡  כ‰ונ‰,  ב‚„י  לב˘  ל‡  ‡יך   – ‚„ול"  ל"כ‰ן  מ˘‰  נח˘ב  ב‡מ˙  ‡ם   (‡)
ב"חלו˜ לבן"? (ב) מ‰ו ˘כ˙ב ר˘"י בפ' ‡מור ˘˜„˘י ˜„˘ים "‰ו˙רו לזר, ˘‡כל מ˘‰ 

ב˘ר ‰מילו‡ים" – ‰רי ˘מ˘‰ נח˘ב כמו "זר" (כנ"ל ס"‡)!

ובי‡ור ‰ענין: 

˙מי„  ו‰ו‡  לי˘ר‡ל –  מסיר˙ „בר ‰' – ‰˙ור‰ –  י„ו ‰י‡  ˘על  מ˘‰ ‰ו‡  ˘ל  ענינו 
מוכן ל„יבור ‰'. וכ„ברי ר˘"י בפ' ב‰עלו˙ך (יב, „): "יפ‰ ע˘‰ מ˘‰ ˘פיר˘ מן ‰‡˘‰, 
מ‡חר ˘נ‚לי˙ עליו ˘כינ‰ ˙„יר ו‡ין ע˙ ˜בוע‰ ל„יבור"; ועו„ כ˙ב (˘ם ט, ז): "‡˘רי 

ילו„ ‡˘‰ ˘כך מובטח, ˘כל זמן ˘‰י' רוˆ‰ ‰י' מ„בר עם ‰˘כינ‰". 

בפני  ענין  ז‰  ‡ין  ‚„ול",  "כ‰ן  ב˙ור  במ˘כן  ˘ימ˘  ˘מ˘‰  ז‰  ˘‚ם  מובן,  ומע˙‰ 
עˆמו, ‡ל‡ חל˜ מענינו ב˙ור מ˜בל ‰˙ור‰ מ‰˜ב"‰. 

עבו„˙  מ˜ום  ˘‰ו‡  ז‰  ‰ו‡  במ˘כן  ‡ח„  ענין  ענינים:  ˘ני  מˆינו  במ˘כן  „‰נ‰, 
ל„יבור ‰˜ב"‰ ‡ל  מ˜ום ‰מיוע„  מוע„",  ˘‰ו‡ "‡‰ל  במ˘כן ‰ו‡  ˘ני  וענין  ‰כ‰נים, 
מ˘‰, וכמו ˘כ˙וב "ונוע„˙י לך ˘ם ו„יבר˙י ‡˙ך מעל ‰כפור˙ מבין ˘ני ‰כרובים ‡˘ר 

על ‡רון ‰ע„ו˙ ‡˙ כל ‡˘ר ‡ˆו‰ ‡ו˙ך ‡ל בני י˘ר‡ל" (˙רומ‰ כ‰, כב); 

ובכן, ‡ˆל מ˘‰ ‰י' עי˜ר ענין ‰מ˘כן ז‰ ˘‰ו‡ מ˜ום ˘בו ‰˜ב"‰ מ„בר ‡ליו, „ז‰ו 
˘ל  בענינים  מ˘‰  עס˜  כ‡˘ר  ו‚ם  ל„יבור ‰˜ב"‰.  ˙מי„  מוכן  ˘‰ו‡   – מ˘‰  ˘ל  ענינו 
‡ינ‰  ככ‰ן  ועבו„˙ו   ,'‰ „בר  כמ˜בל  ממעל˙ו  נפר„  ל‡  במ˘כן,  ˘‰יו  וכ‰ונ‰  עבו„‰ 

‡ל‡ פרט ב˙וך ענין כללי ז‰.  

כניס˙ו  כי   – עבו„‰  לˆורך  כ˘נכנס  ‚ם  כ‰ונ‰  ב‚„י  ללבו˘  מ˘‰  ‰וˆרך  ל‡  ולכן 
מ„בר ‡ליו, "ונוע„˙י  ז‰ ‰˜ב"‰  ˘במ˜ום  ז‰  ענינו:  לעי˜ר  ˙מי„  ˘ייכ˙ ‰י‡  ל‰מ˘כן 
‰מ˘כן,  ‰˜מ˙  ˘לפני  כ˘ם  מיוח„ים,  בב‚„ים  ˆורך  ‡ין  ז‰  לענין  ו‰רי   – ˘ם"  לך 
כ˘‰˜ב"‰ ‰י' מ„בר ‡ל מ˘‰ ב‡‰לו ‰פרטי ˘ל מ˘‰ (ר‡‰ ˙˘‡ ל‚, ז ו‡ילך ובפר˘"י), ל‡ 

‰וˆרך מ˘‰ לב‚„ים מיוח„ים.  

וז‰ו ‚ם מ‰ ˘‰ח˘יב ר˘"י ‡˙ ז‰ ˘מ˘‰ ‡כל מב˘ר ‰מילו‡ים כ‡כיל˙ זר – כי כיון 
˘בעˆם ‰י' מ˘‰ "מחובר" כל ‰זמן לעי˜ר ענינו כמ˜בל „בר ‰', ו‚ם ז‰ ˘עב„ במ˘כן 
‰י' כחל˜ מענין ז‰, לכן ‰רי ‰ו‡ נח˘ב כמו "זר", כי ‰ו‡ מוב„ל ולמעל‰ מענין ‰כ‰ונ‰ 

כמו ˘‰י‡ ענין בפני עˆמו. 

וי˘ ל‰‡ריך בכ"ז, ו„ו"˜. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ו‰‚ם „טבע ‰„‡‚‰ ‰י‡ בכל ‡„ם מבלי ‰ב„ל בין עני בין ע˘יר ובינוני, בכל ז‰ י˘ 
ע„  ל‰˙בונן ‰רב‰  ˘‰ע˘יר ˆריך  ועני,  לבינוני  ע˘יר  בין  פעול˙ ‰„‡‚ו˙  ב‡ופן  חילו˜ 
˘‰ו‡ מוˆ‡ מ‰ ˘חסר לו ופעול˙ ‰„‡‚‰ ‡ינ‰ ‡ל‡ ‡נח‰ בלב„ ("ער ‡יז יוˆ‡ מיט ‡ 
˜רעכı"), כי ‰ע˘ירו˙ ˘י˘ לו מ˘כיח˙ו ‡˙ „‡‚˙ו על מ‰ ˘חסר לו עו„, ו‰בינוני ‡ף 
˘חסר  במ‰  ז‰ ‰נ‰ ‰˙בוננו˙ו  עם  בי˙ ‡בל  ול‡  לבו˘  ול‡  מזונו˙  ל‡  לו  חסר  כי ‡ין 
לו ˙כווı ‡˙ לבבו ועיניו יזלו „מעו˙, ו‰עני ‡ינו ˆריך ˘ום ‰˙בוננו˙ כלל במˆבו ‡ל‡ 
˙יכף כ˘נזכר על מˆבו ‰˜˘‰ עניו ומרו„ו ˘‰ו‡ חסר לחם ח˜ו וב‚„יו ˜רועים ובלויים 
יבכ‰  ובכ‰  ב˜רבו  לבו  י˘בר  מי„  ‰נ‰  סרוח‰,  ב„יר‰  ‡ו  ב‰˜„˘  זוי˙  ב˜רן  ומ˙‚ורר 

במר נפ˘ו ב‡ופן ‡˘ר ל‡ יוכל ל‰˘˜ט כלל.

ועבו„‰,  ˙ור‰  ב„ע˙  ועניים  בינונים  „ˆ„י˜ים  ‰נמ˘ל,  מובן  ‰מ˘ל  עניני  מפרטי 
‰נ˘מ‰   ˙‡ ר˙מו  ‡רוכו˙  ˘נים  במ˘ך  ו‡˘ר  ב˙ור‰,  ‰ם  עניים  כמ‰  ע„  כ˘נזכרים 
בע‚ל‰, כ˘ור לעול וכחמור למ˘‡, ל‚מרי ל‡ ל˘ם ענינים ˘ל˘מם יר„‰ ‰נ˘מ‰ לעולם 

‰ז‰ – נע˘‰ מז‰ לב נ˘בר ונ„כ‰ ועולים על ‰„רך ‰י˘ר‰ בעבו„‰ בפועל ממ˘.

‰מס ימס ‰˜רח ‰נור‡ ˘ל ˜ליפ˙ עמל˜ ‡˘ר ב˜רבו 
נע˘‰  ל‡מר: "מ‰  עˆמו  ל‰זכיר ‡˙  „ברי ˜„˘ ‰˜„˘ים ‰ללו ‰ם ‰ור‡˙ „רך ‡יך 
עמי?" ("ווָ‡ס טוט זיך מיט מיר"), "‰יכן ‡ני בעולם?" ("וו‡ו בין ‡יך ‡ין „ער וועלט"?), 
‰נ‰ ‡חר ‰‰˙בוננו˙ בינו לבין עˆמו פעם ˘˙ים ו˘ל˘ בכל מ‰ ˘עבר עליו, ‰˙‰ו וב‰ו 
ב˙ור‰ ועבו„‰ ˘לו במ˘ך ˘נים ו‡ו˙‰ טר„˙ ‰„ע˙ ו‰רי˜ו˙ ˘‚רמו כל עניני ‰טר„ו˙ 
בעס˜יו, ‰נ‰ ‡ז יחם לבבו ב‰˙עוררו˙ ‚„ול‰ על מˆבו ‰פרוע ל˘מˆ‰ ו‰מס ימס ‰˜רח 
ל˜בוע  חייו  ‡רחו˙  ל˘נו˙  י˘˙ו˜˜   ˘‡ ובר˘פי  ב˜רבו  ‡˘ר  עמל˜  ˜ליפ˙  ˘ל  ‰נור‡ 

ע˙ים ל˙ור‰ ועבו„‰ ˘בלב, ו˘ב ורפ‡ לו.

על ‡‰ובי י„י„יי ‡נ״˘, ‰׳ עלי‰ם יחיו, לזכור ימי ˜„ם בעמ„ם ב‰יכלי ‡ור זיו ˘כינ˙ו 
˘ר˘  כפי  מי„י„י ‡נ״˘  זי״ע ‡י˘ ‡י˘  רבו˙ינו ‰˜׳  כ״˜ ‡בו˙ינו  בח„רי ˜„˘ ‰ו„  י˙׳ 
נ˘מ˙ו וכפי ‚זיר˙ ‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰ זכ‰ ל‰ס˙ופף בחˆרו˙ ˜„˘ לחסו˙ בכנפי ˜„ו˘˙ 
‡ח„  כל  ועל  וברוח  ב‚˘ם  כל  מכל  בכל  ל‰˙ברך  נפ˘ו   ˙‡ נ˘‡  ‡ליו  ‡˘ר  ורבו  מורו 
ו‡ח„ מי„י„י ‡נ״˘ ˘י' ל„ע˙ נ‡מנ‰ ‡˘ר „ברי ˆ„י˜ים וברכו˙י‰ם חיים ו˜יימים לע„.

ב‰יכלי ˜„˘,  בעמ„ם  י˙׳  עוזו  מ˘כינ˙  לי‰נו˙  זכו  ˘י' ‡˙ ‰ימים ‡˘ר  זכרון ‡נ״˘ 
ומ‚בי‰ים  ל‡ור ‚„ול  חומר  ב˙י  ˘ל  מ‰‡פל‰  וברכו˙י‰ם ‰ם ‰מוˆי‡ים  ˙ור˙ם  וזכרון 

מביˆ˙ טיט ‰יון ‡ל רום זך וט‰ור, ומעוררים כוסף ˙˘ו˜‰ ‡ל ‰טוב ‰מעול‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˜לב ו‡ילך)



כ‡

הכוסף לשינוי המצב ברוחניות 
הנה אז יחם לבבו בהתעוררות גדולה על מצבו הפרוע לשמצה והמס ימס 
הקרח הנורא של קליפת עמלק אשר בקרבו וברשפי אש ישתוקק לשנות 

ארחות חייו לקבוע עתים לתורה ועבודה שבלב, ושב ורפא לו

ˆ„י˜ים בינונים ועניים ב„ע˙ ˙ור‰ ועבו„‰
[=„ברי  „‡״ח  לימו„  ˘יעור  ל˜בוע  ˘י'  ‡נ״˘  י„י„ינו   ˙‡ לעורר  לב˜˘ו  ...ו‡וסיף 
מספרי  ב‡ח„  לרבים  בזמן ‰מ˙‡ים  ב˘ב˙ ˜„˘  חסי„ו˙  חסי„ו˙]  לספרי  כינוי  חיים –  ‡ל˜ים 

‰ו„ כ״˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים זˆו˜לל‰״‰ נב‚"ם זי״ע ‰נ„פסים.

ברבים  לימו„  ˜ביעו˙  „בר  ועל  בכלל  ומועיל  טוב  „בר  כל  על  כי  י„ענו  כלנו   י„ענו 
‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  ˘לוחי  ˘‰ם  ועיכובים  מניעו˙  וכמ‰  כמ‰  י˘נם  בפרט  וב„‡״ח  בנ‚ל‰ 
ב‡מ˙   ıו‰חפ ול‰טרי„,  לבלבל  ‰מˆ‡ו˙  מיני  כל  ל‰מˆי‡  נסיון  בלבו˘י  ‰מ˙לב˘ים 
בטוב˙ נפ˘ו עליו ל‰˙‡זר בכחו˙ ˘ל נפ˘ ‰‡ל˜י˙ ל„חו˙ ‡˙ כל ‰מניעו˙ ו‰עיכובים 
ולזכו˙ ב‡ור כי טוב, ו‡מרו רז"ל ‡ין טוב ‡ל‡ ˙ור‰, ו˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰י‡ ‰י‡ ‰˙ור‰ 

‡ור ‰יינו ‰‡ור ˘ל ‰טוב.

‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו"ר מו‰״ר ˘מו‡ל זˆו˜לל‰"‰ נב‚״ם זי״ע ‡מר ל‡ח„ על יחי„ו˙:

‰˜ב״‰ ‰טביע ב‰‡„ם ל‰יו˙ ˙‡ב למˆב יו˙ר נעל‰, ‰יינו מכמו ˘‰ו‡ נמˆ‡, וטבע 
לענינים  ˘‰כוסף  ‡ל‡  ‰רוחניים  בענינים  ובין  ‰‚˘מיים  בענינים  בין  ב‰‡„ם  י˘נ‰  זו 
מו„‡‚  ‰ו‡  ‰ע˘יר  ‚ם  ‰נ‰  ולכן  ‰רוחניים,  לענינים  מ‰כוסף  יו˙ר  נר‚˘  ‰‚˘מיים 

("פַ‡רזָ‡ר‚ט") - כמ‡מר מי ˘י˘ לו מנ‰ רוˆ‰ מ‡˙ים.

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה'ה' עבעבודודתת בבענעניניניי וומכמכתבתביםים ששיחיחותות

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

מדוע על חולה נאמר 
"שנתרפא"?

‡ם על ˙ו„‰ י˜ריבנו
‡ם על „בר ‰ו„‡‰ על נס ˘נע˘‰ לו, כ‚ון יור„י ‰ים 
ו‰ולכי מ„בריו˙ וחבו˘י בי˙ ‰‡סורים וחול‰ ˘נ˙רפ‡, 
˘‰ן ˆריכין ל‰ו„ו˙
(ז, יב. ר˘"י)

 ˙‡ מזכיר  ˘כ‡˘ר  ר˘"י  בל˘ון  ל„יי˜  י˘ 
ב˘ל˘˙  ‰נ‰  ל‰ו„ו˙"  ˘ˆריכים  ‰"‡רבע‰ 
ו‡ינו  עˆמ‰,  ‰סכנ‰   ˙‡ ר˜  מזכיר  ‰ר‡˘ונים 
"יור„י  ˘כו˙ב  ו‰יינו,  ממנ‰,  ‰‰ˆל‰  מזכיר ‡˙ 
‰ים" מבלי לסיים "˘עלו (מן ‰ים)", וכן ב"‰ולכי 
וע„"ז  לי˘וב",  "˘‰‚יעו  מסיים  ‡ינו  מ„בריו˙" 
"˘יˆ‡ו";  מוסיף  בי˙ ‰‡סורים" ‡ינו  ב"חבו˘י 
˘נ˙רפ‡",  "חול‰  ר˘"י  נ˜ט  ב"חול‰"  ‡ולם 
‡ל‡  "חול‰",  ‰סכנ‰,  מˆב   ˙‡ ר˜  ל‡  ומזכיר 
‚ם ‡˙ ‰‰ˆל‰ ממנ‰ ("˘נ˙רפ‡"). וטעמ‡ בעי.

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

מ‡ליו  מובן  ‰ר‡˘ונים  ‰מˆבים  ב˘ל˘˙ 
 - מ‰סכנ‰  ‰יˆי‡‰  ל‡חר  ר˜  ב‡  ‰˜רבן  ˘חיוב 
˜ו„ם לכן ‡י ‡פ˘ר לבו‡ לבי˙ ‰מ˜„˘ ול‰˜ריב 
˜רבן  ל‰˜ריב  ‡פ˘ר  ‡י  ˘‰רי  ‰˜רבן,   ˙‡
כ˘נמˆ‡ים בלב ים, במ„בר ‡ו בבי˙ ‰‡סורים!

מי„  כי  ל˜ס"„  מ˜ום  י˘  חול‰,  ל‚בי  ‡ולם 
לבי˙  לבו‡  עליו  במˆבו  מסוימ˙  כ˘חל‰ ‰טב‰ 
ל‡  ˘ע„יין  ‡ף   - ˙ו„‰  ˜רבן  ול‰בי‡  ‰מ˜„˘ 
ל‰ב‰יר  ר˘"י  ˆריך  ולכן   – ב˘לימו˙  נרפ‡ 
ב‡  ‰˜רבן  ˘חיוב  ˘נ˙רפ‡",  "חול‰  ולח„˘: 

ר˜ ל‡חר ˘נ˙רפ‡ ל‚מרי. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ' 25 ‰ע' 33)

קרבן תודה שכיח 
טפי מנדר ונדבה?

‡ם על ˙ו„‰ י˜ריבנו
‡ם על „בר ‰ו„‡‰ על נס ˘נע˘‰ לו, כ‚ון יור„י ‰ים 
ו‰ולכי מ„בריו˙ וחבו˘י בי˙ ‰‡סורים וחול‰ ˘נ˙רפ‡, 
˘‰ן ˆריכין ל‰ו„ו˙
(ז, יב. ר˘"י)

ספר  ‡ינו  ר˘"י  פירו˘  ‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
‡ל‡  ‰„ינים,  פרטי   ˙‡ ל‰ורו˙  ˘ענינו  ‰לכו˙, 
ו‡"כ,  ‰כ˙ובים,  ל˘ונו˙   ˙‡ מפר˘  בפירו˘ו 
˘ˆריכים  ‰‡רבע‰  כל   ˙‡ ומפרט  מ‡ריך  מ„וע 
ל‰בי‡ ˜רבן ˙ו„‰ – "יור„י ‰ים ו‰ולכי מ„בריו˙ 
וחבו˘י בי˙ ‰‡סורים וחול‰ ˘נ˙רפ‡", ‰רי ‰י' 
˘‡ר  ו‡˙  ב˙ור „ו‚מ‡,  ב‰ב‡˙ ‡ח„ ‰סו‚ים  „י 
˘ל  וכ„רכו   – "וכו'"  ˆיון  י„י  על  לרמז  ‰סו‚ים 

ר˘"י בכמ‰ וכמ‰ מ˜ומו˙?

כללי˙  ר˘"י ˜ו˘י‡   ıמ˙ר ˘בז‰  לב‡ר,  וי˘ 
ב‰כ˙וב:

ל‡חר פר˘‰ זו „˘למי ˙ו„‰, נ‡מר "ו‡ם נ„ר 
‡ו נ„ב‰ זבח ˜רבנו" (ז, טז), ומפר˘ ר˘"י "˘ל‡ 

‰בי‡‰ על ‰ו„‡‰ ˘ל נס".

‰כ˙וב  ‰˜„ים  מ„וע  לר˘"י,  לו  ו‰ו˜˘‰ 
בנ„ר  ˘למים ‰ב‡ים  לפר˘˙  ˙ו„‰  ˘למי  פר˘˙ 
‰כ˙וב  ˘"„יבר  ‰ו‡  כלל  ‰רי   – ס˙ם  ונ„ב‰ 
ובפ˘טו˙  ובכ"מ),  כח.  כ‡,  מ˘פטים  (פר˘"י  ב‰וו‰" 
"‰וו‰"  ו‡ינו  נ„יר  „בר  ‰י‡  נס  על  ‰ו„‡‰  ‰רי 

כל כך כמו ‡ם מבי‡ ס˙ם נ„ר ‡ו נ„ב‰?

נס  על  ˘ב‰‰ו„‡‰  ר˘"י  מפרט  ז‰  וליי˘ב 
‰טבע  מ‚„ר  יוˆ‡  נס  על  „ו˜‡  ‰מ„ובר  ‡ין 
ל‚מרי, ‡ל‡ נכללים בז‰ כל ‡רבע˙ סו‚ים ‡לו, 
‰רי  ‡לו  מ˜רים  כל  ˘בˆירוף  מובן  כבר  ו‡"כ 
‡ו  "נ„ר  מס˙ם  יו˙ר  עו„  ומˆוי  ˘כיח  ז‰  ˜רבן 

נ„ב‰". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ' 20 ו‡ילך)



ט

הנס ה'גדול' שבשבת ה'גדול'
הפיכת קליפת מצרים לקדושה / תוקף מצרים – לעזרתם של ישראל / "נס 

גדול" – "אתהפכא חשוכא לנהורא" / לרתום את  "מצרים" שבאדם לעבודת 
השי"ת

ל‰לכ‰  וכ˙בו ‰˙וספו˙ (‰וב‡  ב˘ם "˘ב˙ ‰‚„ול",  נ˜ר‡˙  ח‚ ‰פסח  ˘לפני  ‰˘ב˙ 
‚„ול",  נס  בו  "˘נע˘‰  מ˘ום  ˘‰ו‡  ל˜מן),  נע˙˜  ומ˘ם  ס˙"ל,  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ערוך  ב˘ולחן 

ומע˘‰ ˘‰י' כך ‰י':

י˘ר‡ל  וכ˘ל˜חו  ˘ב˙ ‰י'",  ו‡ו˙ו ‰יום   .  . לח„˘  מבע˘ור  מ˜חו  מˆרים ‰י'  "פסח 
ענו  וכ‡˘ר   ,‰˘‰  ˙‡ ‰ם  לו˜חים  מ„וע  מˆרים  בכורי  ˘‡לום  ˘ב˙,  ב‡ו˙‰  פסחי‰ם 
בכורי‰ם ‡ˆל ‡בו˙י‰ם  מי„ "‰לכו  מˆרים,  בכורו˙  ל‰כו˙ ‡˙  ע˙י„  ˘‰˜ב"‰  י˘ר‡ל 
מלחמ‰,  עמ‰ם  ‰בכורו˙  וע˘ו  רˆו,  ול‡  י˘ר‡ל,   ˙‡ ˘י˘לחו  מ‰ם  לב˜˘  פרע‰  ו‡ל 
בבכורי‰ם",   – מˆרים  י) "למכ‰  (˙‰לים ˜לו,  מ˘בח ‰כ˙וב  כך  ועל  מ‰ם",  ו‰ר‚ו ‰רב‰ 

˘‰בכורו˙ עˆמם ‰כו במˆריים.

מכו˙,  ˙˘ע  על ‰מˆריים  ˘ב‡ו  ל‡חר  ב‡‰  בכורו˙  מכ˙  ביו˙ר: ‰ל‡  ˙מו‰  ו‰„בר 
וממיל‡ ‰רי על פי ˘כל ˆריכים ‰בכורו˙ ל‰‡מין ˘˙בו‡ ‚ם ‰מכ‰ ‰ע˘ירי˙ וע˙י„ים 
ענין  ב‰ם, ‰ו‡  ונלחמו  י˘ר‡ל,  ל˘חרר ‡˙  מ‡בו˙י‰ם  ˘„ר˘ו  מ‰  כן,  ו‡ם  למו˙.  ‰ם 

טבעי ל‚מרי, ˘„ו‡‚ים לעˆמם ˘ל‡ ימו˙ו, ומ‰ "נס ‚„ול" י˘ כ‡ן?

וי˘ לב‡ר מ‰ו˙ו ˘ל נס ז‰, ˘‡„רב‡, י˘ בו חי„ו˘ ועילוי ל‚בי ˘‡ר ‰מכו˙ ו‰נסים 
בעבו„˙ ‰˘י"˙,  נחוˆ‰  ממנו ‰ור‡‰  וללמו„  ל‰˙עורר  ל‡„ם  לו  וי˘  במˆרים,  ˘נע˘ו 

וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

מעבו„˙ו, ‰נ‰ ‡ינני  ל‰חלי˘ו  כ„י  [-‰יˆר ‰רע]  ‰'˜לו‚ינ˜ער'  ומעˆ˙  „מיון ‡ˆלו  ר˜ 
רו‡‰ ˙ועל˙ ב‰‡נחו˙ ˘לו, ו˙מור˙ ז‰ יוסיף ‡ומı בעבו„˙ו ב˘„‰ ‰חינוך ‰כ˘ר, ז‰ו 
ללמו„  פ˘וט  בלימו„ ‰חסי„ו˙, ‰יינו   ıיוסיף ‡ומ ו‰˘ני˙  על ‰זול˙,  ל‰˘פע˙ו  בנו‚ע 

חסי„ו˙ לע˙ים ˙כופו˙ יו˙ר מ˙וך חמימו˙ וחיו˙.

ו‡ם ˜˘‰ לפעול בעˆמו חיו˙ ("לעבע„י˜ייט"), בלימו„ו בו„„, ‰רי בטח יוכל למˆו‡ 
ע˙‰ במחנו חברו˙‡ בז‰ וי‚ע˙ ומˆ‡˙ ˙‡מין. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' רל‰)

 



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡פילו ‡ח„ ˘יו˘ב ועוס˜ ב˙ור‰ עליו 
נ‡מר ‡בו‡ ‡ליך וברכ˙יך

ו˘ו‡ל  מור‰,  עזר˙  מבלי  וב˘יעור  בי˘יב‰  ˘לומ„  כו˙ב  בו   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 
ב‡יז‰ ‡ופן, „רך ו˘יט‰, י‡חז בלימו„ ˙ור˙נו ‰˜' . . ‡ם ללמו„ בחברו˙‡ ‡ו לעˆמו...

ב‰ם ‰ו‡ „בו˜  נ˜ני˙  ˘‰˙ור‰  ו˘מונ‰ „ברים  ˘מ‰‡רבעים  מ˘נ‰  י„וע „בר  ...כבר 
חברים, ולכן נכון לס„ר ˘י‰י' לו לימו„ בחברו˙‡ ‡ף ˘פ˘וט ˘‡ין ל‰בטל ח"ו מ˙למו„ 
˙ור‰, ‚ם ‡ם ‡ין חבר, וכבר ‡מרו רז"ל ˘‡פילו ‡ח„ ˘יו˘ב ועוס˜ ב˙ור‰ עליו נ‡מר 
פוס˜   - ‰˙ני‡  בעל  ‰ז˜ן  לרבנו   ˘„˜‰ ‡‚ר˙  ‚"כ  ר‡‰  ו'),   '‚ (‡בו˙  וברכ˙יך  ‡ליך  ‡בו‡ 

בנס˙ר „˙ור‰ - ו‰˘ולחן ערוך - פוס˜ בנ‚ל‰ „˙ור‰, סימן כ"‚. 

בברכ‰ ל˙למו„ ˙ור‰ ביר‡˙ ˘מים ולב˘ו"ט בכל ‰נ"ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ˜עב)

‡יך ירוˆו ‡חריך ל‰יו˙ ‡˙ך בחברו˙‡
..ובנו‚ע לפועל, ‚ם במ˜ר‰ ˘לך, נוסף לז‰ ˘ב‚ילך ‰עי˜ר ‡ינו ‰חבר ‡ל‡ ‰‰˙מ„‰ 
‡˙ך  ל‰יו˙  ‡חריך  ירוˆו  ‰חברים  ‡ל‡  חבר,  לחפ˘  ˙ˆטרך  ל‡  ו‡ז  ˘לך,  ו‰˘˜י„‰ 
ו˜˘‰  נוח  ל‡  [‡כן]  וז‰  ז‰,  למˆב  ˘˙‚יע  ע„  זמן  ל˜ח˙  ˆריך  ז‰  ‡ם  ו‚ם  בחברו˙‡, 

ללמו„ לל‡ חבר, ‡בל מוכרחים לע˘ו˙ ז‡˙ במרı ובבטחון ˘ז‰ לזמן ˜ˆר יחסי˙...

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' רח)

עˆ‰ לחוסר סבלנו˙ בלימו„ - חברו˙‡
כו˙ב ‡˘ר רˆונו ‰פנימי ל‰מ˘יך בלימו„ ב˙ור‰ ‡בל לע˙ ע˙‰ ‡ין מוˆ‡ בעˆמו „י 

סבלנו˙ ו‰˙מ„‰ למל‡ו˙ רˆונו ז‰.

עם  בˆוו˙‡  ˘י‰י' ‰לימו„  ככל ‰‡פ˘רי  ל‰˘˙„ל   .  . בז‰ ‰י‡  ו‰נ‰ ‰עˆ‰ ‰יעוˆ‰ 
במוח˘  רו‡ים  נ˜ני˙,  ב‰ם ‰˙ור‰  חברים ‰י‡ ‡ח˙ ‰מעלו˙  ˘„יבו˜  מלב„  כי  מי,  עו„ 
מ˜ום  ו‚ם ‡ין  ל˘יעור  בפני ‰חברים  ˘מ˙ביי˘ים  כיון  יו˙ר  מ˙˜יימ˙  ˘עי"ז ‰˜ביעו˙ 

ל‡מ˙ל‡ כל כך...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' רמ‚ ו‡ילך)

חברו˙‡ – חיו˙ בלימו„
...מ‰ ˘כו˙ב במכ˙בו ˘מר‚י˘ בעˆמו ˘נופל ח"ו בערך ‰מˆב ‰˜ו„ם ˘לו וכו', ‰נ‰ 
נו„ע פ˙‚ם כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע (ב˘ם ‡ביו ‡„מו"ר [מו‰ר˘"ב] 
נ"ע) טוב‰ פעול‰ ‡ח˙ מ‡לף ‡נחו˙, ומבלי ל‰כנס בעˆם ‰„בר ‡ם ‡מ˙ ‰ו‡ ‡ו ˘ז‰ו 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‰פיכ˙ ˜ליפ˙ מˆרים ל˜„ו˘‰
˘ל  ‰רע  ביטול  נפעל  ˘‡ז  ‰ו‡  מˆרים  ביˆי‡˙  ˘נפעלו  ‰עי˜ריים  ‰ענינים  ‡ח„ 
 ˙‡ י˘ר‡ל  "ויר‡  ‰נ‰  ממˆרים,  ויˆ‡ו  י˘ר‡ל  נ‚‡לו  ˘כ‡˘ר  ˘רו‡ים  וכמו  מˆרים, 
י˘ר‡ל  ר˜ ‰ˆל˙  י˘ר‡ל ‡ינ‰  ˘‚‡ול˙  ו‰יינו,  ל).  י„,  (ב˘לח  ˘פ˙ ‰ים"  על  מ˙  מˆרים 
מ˜ו˘י ‰˘עבו„ ו‰‚לו˙, ‡ל‡ ‚ם ביטול ˜ליפ˙ מˆרים. ו‚‡ול˙ מˆרים ‰י‡ ˘ר˘ ויסו„ 
‰רע  ˘ביטול   ,(164 עמ'  ˙˘"ח  ‰מ‡מרים  ספר  (ר‡‰  ˆ„˜נו  מ˘יח  לבי‡˙  ע„  ‰‚‡ולו˙  לכל 
˘‰˙חיל ביˆי‡˙ מˆרים יבו‡ ל˘לימו˙ו ול˙כלי˙ו ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ בע˙ ‡˘ר "‡˙ רוח 

‰טומ‡‰ ‡עביר מן ‰‡רı" (זכרי' י‚, ב).

מן  ועובר  בטל  ‡˘ר  ע„  ‰רע   ˙‡ ומבטלים  י˘  ו‰רע,  ‰˜ליפ‰  ביטול  בענין  ו‰נ‰, 
‰עולם. ‡ך ˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ כ‡˘ר ‰רע עˆמו נ‰פך לטוב, "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡" 

(ר‡‰ ז‰ר ח"‡ „, ‡), ˘חו˘ך ‰˜ליפ‰ נ‰פך ל‰יו˙ מסייע לעניני ˜„ו˘‰.

ב˙ח˙ונים"  י˙' „יר‰  לו  ל‰יו˙  ˘"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰  מ‰  ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡  מטר˙  כי, 
(˙נחומ‡ נ˘‡ טז. נ˙ב‡ר ב˙ני‡ פל"ו). ˘‰˘י"˙ בר‡ עולם ‚˘מי ˘פל ונחו˙, מפני ˘נ˙‡וו‰ 

ל‰יו˙  ו"˙ח˙ונים"  ˘פלים  עניינים  ‚ם  ויכ˘ירו  יזככו‰ו  עבו„˙ם  י„י  על  י˘ר‡ל  ˘בני 
ר‡ויים ל„יר‰ ומ˘כן לו י˙'.

ו‡ם כן, ‰רי ככל ‡˘ר י‚ברו ‰רע ו‰חו˘ך ˘ב‡ו˙ו מ˜ום, ‰נ‰ כ‡˘ר מזככים ומכינים 
י˙' „יר‰  לו  ל‰יו˙  ˘נ˙‡וו‰  רˆון ‰˘י"˙  יו˙ר  בז‰  מ˙˜יים  י˙',  לו  ל‰יו˙ „יר‰  ‡ו˙ו 
 ıב˙ח˙ונים „ו˜‡, וע„ ל˙ח˙ון ˘‡ין ˙ח˙ון ‰ימנו. ו‰מ˜ום ‰˘פל ביו˙ר ‰ל‡ ‰ו‡ ‡ר
מˆרים, ערוו˙ ‰‡רı, ו˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ ˘‚ם מ˜ום ˘פל וח˘וך ז‰ יע˘‰ מ˜ום ר‡וי 

ל˘ב˙ו י˙'.

˙ו˜ף מˆרים – לעזר˙ם ˘ל י˘ר‡ל
בע˙ ‰נס  ו˜„ו˘‰, ‰˙חיל‰  ל‡ור   ıערוו˙ ‰‡ר „מˆרים  ו‰רע  ו‰נ‰, ‰פיכ˙ ‰חו˘ך 

„"למכ‰ מˆרים בבכורי‰ם":

‰˜ליפ‰  ועי˜ר  ביו˙ר  ‰נחו˙  ‰‡רı", ‰מ˜ום  "ערוו˙  ענין  ‰ו‡  ‰רי  בכללו˙  מˆרים 
וסטר‡ ‡חר‡ בעולם. וכ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ "בכורי מˆרים", ‰רי ‰ם עי˜ר ˙ו˜ף ˜ליפ˙ 
מˆרים עˆמ‰, כי ‰בכורו˙ ‰ם ‰˘ולטים ו‰˙˜יפים ב˙וך ‰מˆריים ‚ופ‡ (ור‡‰ ˙ר‚ום ‡ונ˜לוס 
˘עו˘ים  ˘ע‰  ב‡ו˙‰  ‰נ‰  עˆמן,  ‰בכורו˙  ו‡ˆל  ˙˜פי").  ורי˘  "חילי   –  (‚ מט,  (ויחי  "בכורי"  בפי' 

ז‰ו  מלחמ˙ם,  בע˙  מˆרים"  ˘"בכורי  ונמˆ‡  וחוז˜ם.  ˙ו˜פם  יו˙ר  עו„  מ˙‚בר  מלחמ‰ 
‰˙ו˜ף ‰‚„ול ביו˙ר ˘יכול ל‰יו˙ ב˜ליפ‰ וסטר‡ ‡חר‡.

 ˙‡ לבט‡  ‰ו‡  טבעם  עˆמם  ˘מˆ„  ‰בכורו˙,  עמ„ו  מˆרים,  יˆי‡˙  ˘לפני  וב˘ב˙ 
˘ב‰ם,  ביו˙ר  ‰‚„ול  ‰˙ו˜ף   ˙‡ וניˆלו  ˜„ו˘‰,  בעניני  ו‰מלחמ‰  ‰‰˙נ‚„ו˙  ˙כלי˙ 
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לע˘ו˙ מלחמ‰ במˆרים בכ„י ל‰יטיב לי˘ר‡ל!

ו˙˜יפי  ˘בכורו˙  לנ‰ור‡",  ח˘וכ‡  "‡˙‰פכ‡  ˘ל  ‰ענין  ‰˙חיל  ז‰  ˘בנס  ונמˆ‡ 
מˆרים מנˆלים ‡˙ ‰כחו˙ ‰חז˜ים ביו˙ר ˘ב‰ם, לעניני ˜„ו˘‰ ולטוב˙ י˘ר‡ל.

"נס ‚„ול" – "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡"
ו‰ו‡  נסים  ˘‡ר  על  בו  י˘  ˘מעל‰  ‚„ול",  "נס  ב˘ם  נ˜ר‡  ז‰  ˘נס  מ‰  יובן  ומע˙‰ 

נב„ל מ‰ם בעˆם מ‰ו˙ו:

בנס ר‚יל ‰˜ב"‰ מ˘„„ ‡˙ מערכו˙ ‰טבע, ˘‰עולם בטבעו ‰ו‡ מס˙יר ומעלים על 
ענייני ‰˜„ו˘‰, ובע˙ ‰נס ‰נ‰ נס˙ר טבע ‰עולם, ונע˘י˙ פעול‰ למעל‰ מ„רך ‰טבע. 
ברם, ‡ין ז‡˙ ˘טבע ‰עולם מ˘˙נ‰ לטוב, ‡ל‡ ˘‰ו‡ נ„ח‰ ומ˙בטל ו‡ינו יכול לעכב 

‡˙ פעול˙ ‰נס.

‡ך "נס ‚„ול", ‰יינו ˘טבע ‰עולם נ˘‡ר כס„רו, וחו˜י ‰טבע ‡ינם מ˘˙נים במ‡ום, 
ומכל מ˜ום, חו˜י ‰טבע כפי ˘‰ם, מ˙‰פכים ל‰יו˙ לטוב˙ן ˘ל י˘ר‡ל ולˆ„ ‰˜„ו˘‰. 
וז‰ו ענין ‚„לו˙ו ˘ל ‰נס, ˘טבע ‰עולם ‡ינו נ„ח‰ ‡ל‡ מ˙‰פך בעˆמו ל‰יו˙ ל˙ועל˙ 

‰˜„ו˘‰, וכענין "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡".

עˆמם,  מˆרים  ˘בכורי  בבכורי‰ם",  מˆרים  „"למכ‰  נס  ˘ל  ‰מיוח„˙  מעל˙ו  וזו‰י 
על פי ˘כלם ור‚˘ו˙י‰ם בטבעם, נ‰פכו ל‰יו˙ לטוב˙ י˘ר‡ל, ונˆלו ˙ו˜פם וכוחו˙י‰ם 

ל‰ילחם ב‡בו˙י‰ם ול‰וˆי‡ ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים.

˘י‰י'  לנ‰ור‡"  ח˘וכ‡  ל"‡˙‰פכ‡  ו˘ר˘  ‰˙חל‰  ‰י'  ‰‚„ול  „˘ב˙  ‚„ול"  ו‰"נס 
בע˙ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰, ˘‡ז ˙˙‰פך כללו˙ חו˘ך ‰עולם ל‡ור, "ליל‰ כיום י‡יר" (˙‰לים 

˜לט, יב).

לר˙ום ‡˙ "מˆרים" ˘ב‡„ם לעבו„˙ ‰˘י"˙
ו‰נ‰, י˘ לו ל‡„ם ל‰˙בונן במ‰ו˙ו ˘ל ‰נס כפי ˘נ˙ב‡ר למעל‰, וללמו„ מכך ‡˘ר 
‰בור‡  עבו„˙  ול˙ועל˙  לטוב˙  ˘לו,  מˆרים"  "בכורי   ˙‡ ל‰פוך  לו  י˘  בעבו„˙ו  ‚ם 

י˙"˘:

"מˆרים" ˘ל ‰‡„ם, ‰ם כל עניני ˆרכי ‚ופו כ‡כיל‰ ו˘˙י' וכ„ומ‰, ו‚ם עס˜ ‰פרנס‰ 
‡˘ר לו. ˘כל ‡לו ‰ם ענינים ‰מו˙רים ונ„ר˘ים על פי ‰˙ור‰, ‡ך מכל מ˜ום ‰ם ענינים 

˘ל "מˆרים", ˘‰ם "מˆירים לי˘ר‡ל".

˘ל  ‰‡מ˙י  מ˜ומו  ‰רי  מ˜ום  מכל  ˙ור‰,  פי  על  נ„ר˘ים  ‡לו  ˘ענינים  ‡מנם  „‡ף 
"זבולון  נ˜ר‡  בפרנס˙ו  ל‰˙עס˜  יוˆ‡  וכ‡˘ר  ‰מ„ר˘,  ובי˙  ‰כנס˙  בבי˙  ‰ו‡  י‰ו„י 

יח

לימוד בחברותא
יו  ƒח‡ָ ׁ̆ ּכ¿ י ƒ‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒ ּ̇ י ַ‡ֲ‰ר…ן  נ≈ ָכל ּב¿ ל¿

וסמיך לי‰ 'וז‡˙ ˙ור˙' לומר ˘˘נים ˘עוס˜ים ב˙ור‰ נע˘ו כ‡חים 
(ˆו ז, י. בעל ‰טורים)

עˆ‰ לחלי˘ו˙ בלימו„ - חברו˙‡
במענ‰ למכ˙בו . . בו כו˙ב ‡ו„ו˙ חלי˘ו˙ ‰לימו„ ו‡˘ר ‰זמן מ˙בזבז.

˘˙ור‰  לכך  ˘מעבר  ‡ח„,  עו„  עם  ‰פחו˙  לכל  בחברו˙‡  ללמו„  ‰י‡  ‰עˆו˙  ‡ח˙ 
יו˙ר  מחייב  ז‰  מי˘‰ו,  עו„  עם  ל‰פ‚˘  ˘מ˙„ברים  עˆמו  ז‰  חברים, ‰רי  ב„בו˜  נ˜ני˙ 
כמ‰  ועל ‡ח˙  ב‡ו˙ו ‡ח„,  מ„ובר  ˙מי„  ל‡  ˘‚ם ‡ם  מובן  ז‰  ומטעם  חוז˜.  וב˙וספ˙ 
וכמ‰ ל‡ ‡ו˙ם כמ‰, ‡בל ‚ם ‡ם ‰ם מ˙חלפים על כל פנים, ז‰ ע„יף מ‡˘ר לב„, לל‡ 

ז‰. ו‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני ‰רˆון...
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜יט ו‡ילך)

נחוı לבזבז כחו˙ ובלב„ לרכו˘ חבר
...‰נ‰ ע„ כמ‰ ˘נחוı ונכון ללמו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ עם ‡ח„ ב˙ור רב, ‰נ‰ נחוı ועו„ 
יו˙ר למˆו‡ ‡ח„ים ועכ"פ ‡ח„ ˘יוכל ל‰ס˙„ר עמ„ו בלימו„ ב˙ור חבר, ועל כל פנים 
˙למי„ חבר, וכ„יו˜ חכמנו ז"ל במ˘נ‰, ע˘‰ לך רב ו˜נ‰ לך חבר, ‰יינו ˘לרכו˘ חבר 
ˆריך ל‰יו˙ על „רך ˜ני' ˘ב‡ על י„י בזבוז ממון, וכן נחוı לבזבז כחו˙ ובלב„ לרכו˘ 

חבר.

...נכון במ‡„ מ‡„ ˘ימˆ‡ חבר ע"„ ‰נ"ל, ו‡ז ˙˙רב‰ ‰‰ˆלח‰ בלימו„ו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' טז ו‡ילך)

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

"ביום ‰מ˘ח מבי‡ כו' ע„ עולם",  מ˘מיענו̆ 
ל‡  ו˙ו  ˙מי„"  "מנח‰  נ‡מר  ‡ילו  ‡ף  ו‰רי 
לעולם,  ז‰  ˜רבן  ל‰בי‡  ˘עליו  כבר  י„עינן 
מפר˘י  בז‰  ˘נ„ח˜ו  מ‰  (עיי'  ˘נמ˘ח  מיום 
˘חי„ו˘  לומר  י˘  ‰נ"ל  ע"פ  ‡מנם  ‰˙ו"כ). 

יום  ˘כל  ו‰ו‡  כ‡ן,  ‰˙ו"כ  ‰˘מיענו  עמו˜ 
"ע„ עולם" נ˜ר‡ "יום ‰מ˘ח ‡ו˙ו", כלומר, 
ז‰  ויסו„  נמ˘ך;  עˆמו  ‡ו˙ו"  ‰מ˘ח  "יום 
 – זו  ˙מי„"  "מנח‰  ב‚„ר  ‰סבר  לנו  מוסיף 
עליו  חל  יום  ˘בכל  ‰ו‡  ‰˙מי„יו˙  ˘˙וכן 
ז‰  ‰י'  כ‡ילו  ז‰  מנח‰  ˜רבן  ל‰בי‡  ‰חיוב 

"יום ‰מ˘ח ‡ו˙ו".

מינ‰  לן  נפ˜‡  „טוב‡  לח„˘  י˘  ומע˙‰ 
˘חבי˙י  נמˆ‡  ז‰  ‰סבר  לפי  כי  ל‰לכ˙‡. 
כ‰"‚ ‰˜רבים בכל יום ‰ם ב‚„ר מנח˙ חינוך 
לומר  מ˜ום  וממיל‡  ‡ו˙ו",  ‰מ˘ח  „"ביום 

˘כ˘ם ˘‡סור לכ‰"‚ לכ˙חיל‰ לע˘ו˙ ˘ום 
עבו„‰ ˜ו„ם ˘יבי‡ ‡˙ מנח˙ חינוכו (כמבו‡ר 
(עכ"פ  לו  ˘‡סור  יום,  בכל  ‚ם  כ"‰  בסו‚יין), 

לכ˙חיל‰) לע˘ו˙ ˘ום עבו„‰ ˜ו„ם לכן.

סבר˙  ‚ם  לכ‡ור‰  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
„בו  „‰יכ‡   ‚"‰ פ"ז  ˘˜לים  ‰ירו˘למי 
‚ם  נ˙מנ‰  לעבו„‰  ˙חיל‰  ˘נ˙˜רב  ביום 
לחינוכו  ‡ח˙  ˘˙ים,  ר˜  מבי‡  כ‰"‚  ל‰יו˙ 
ו‡ח˙ לחוב˙ ‰יום, ול‡ בעי ‚' מנחו˙ (‡ח˙ 
כ‰ן  חינוך  מ„ין  ו‡ח˙  ‰„יוט  חינוך  מ„ין 
כ‰"‚),  „חבי˙י  ‰יום  מעבו„˙  ו‡ח˙  ‚„ול 
לפי  ‰ו‡  בז‰  ˘‰טעם  לומר  י˘  ול„ברנו 
˘מנח˙ חבי˙ין „חוב˙ ‰יום ‰י‡ ‚ופ‡ עול‰ 
„‰בבלי  לומר  י˘  ומע˙‰  כ‰"‚.  לחינוך  לו 
עח  מנחו˙  (עיי'  מנחו˙   '‚ „בעי  וס"ל  „פלי‚ 

ע"‡) ‰ו‡ לפי „‡זיל כ‡י„ך מ"„. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‡ין  ‰נ‰  ב‰י˙ר,  ˘"יוˆ‡"  ‡ף  כן  ועל  ‰‡מ˙י.  ממ˜ומו  ˘יוˆ‡  יח),  ל‚,  (ברכ‰  בˆ‡˙ך" 
‰„בר מסב לו ˜ור˙ רוח ו˙ענו‚, ‡ל‡ ענין ˘ל "מˆרים", ˘עיסו˜ ז‰ מיˆר ומפריע לו.

בבכורי‰ם",  מˆרים  „"למכ‰  מנס  בעבו„˙ו  ‰ור‡‰  ללמו„  ל‡„ם  לו  ˘י˘  מ‰  וז‰ו 
˘כ‡˘ר עוס˜ בעניני "מˆרים", „‰יינו ˆרכי ‚ופו ופרנס˙ו, ˆריך ‰ו‡ לר˙ום ולנˆל ‡˙ 
עניני "מˆרים", ˘ל‡ ר˜ ˘ל‡ יפריעו לעניני ˜„ו˘‰, ‡ל‡ ‰ם עˆמם י‰יו בכוונ‰ ו˙כלי˙ 

לסייעו בעבו„˙ ‰'.

מˆרים  בעניני  ו‰חוז˜  ‰˙ו˜ף  מˆרים",  "בכורי  ענין  ˘ז‰ו  בעס˜ו,  ‰ו‡  מˆליח  ו‡ם 
ועו„  עו„  ל‰וסיף  ז‡˙  ˘מנˆל  בעבו„˙ו, ‡ל‡  מפריעו  ז‰  ˘‡ין  בלב„  זו  ל‡  ‚ופ‡, ‰רי 

בעניני ˜„ו˘‰ ועבו„˙ ‰'.

וכ‡˘ר ‰‡„ם ח„ור ב‰כר‰ זו, ˘כל עניני ˆרכי ‚ופו ופרנס˙ו ‰ם ר˜ ל˙ועל˙ עבו„˙ 
ב),  ˜כח,  (˙‰לים  כפיך"  ב"י‚יע  נע˘ים  ‰עס˜  עניני  ˘כל  ב‰נ‰‚˙ו,  ‰„בר  מ˙בט‡   ,'‰
עבו„˙ ‰',  לעניני  ˙מי„  נ˙ונים  ו„ע˙ו  ר‡˘ו  ו‡ילו  בלב„,  ו‰חיˆוניים  בכוחו˙ ‰נחו˙ים 

ו‰ו‡ מנˆל כל ר‚ע פנוי ללימו„ ‰˙ור‰ ועניני ˜„ו˘‰.



פניניםפנינים

ומרמז ‰כ˙וב, ‡˘ר כ˘עוב„ ‰‡„ם ‰מו‚בל ‡˙ 
עבו„˙ו ‰מו‚בל˙, ומ‚יע ל˙כלי˙ מ‰ ˘יכול לבו‡ 
‡לי‰, ‰רי ממ˘יך לו ‰˜ב"‰ ‡˘ מלמעל‰ ומכניס 
ו‰יפוכו  נע˘‰ „בר  ונמˆ‡  לעבו„˙ו.  ‡˙ ‰נˆחיו˙ 

˘‰"זמן" נע˘‰ "נˆחי" – "˙מי„".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 217 ו‡ילך)

להבעיר אש של חיות 
בג' קווי העבודה

‡˘ ˙מי„ ˙ו˜„ על ‰מזבח ל‡ ˙כב‰
(ו, ו)

כל י‰ו„י וי‰ו„י ‰ו‡ מ˘כן ומ˜„˘ לו י˙', וכמו 
˘כ˙וב "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם" (˙רומ‰ כ‰, 
מי˘ר‡ל"  ו‡ח„  ‡ח„  כל  "ב˙וך  ‡מרו  ז‰  ועל  ח). 
‡˘ר  לבו,  ‡ל  לי˙ן  ‰‡„ם  וˆריך  ועו„).  ˘ם.  (‡ל˘יך 

˘כל  ו‰יינו,  ˙מי„",   ˘‡" ל‰יו˙  ˆריך  במ˘כן 
ע˘יו˙יו יל‰טו ויבערו ב‡˘ ˘ל חיו˙ וחמימו˙.

וענין ז‰ ˆריך ל‰יו˙ בכל ‚' ‰עמו„ים (ר‡‰ ‡בו˙ 
פ"‡ מ"ב) ˘‰ם עי˜רי ‰עבו„‰:

‡ח„  ב"פר˜  ל‰ס˙פ˜  ל‡„ם  ‡ין   – ˙ור‰ 
בו  ˘חייב  ב)  (מנחו˙ ˆט,  ערבי˙"  ופר˜ ‡ח„  ˘חרי˙ 
‡ל‡  ‰לימו„,  מן  מנו˙˜  י‰י'  ‰יום  וי˙ר  ‰„ין  מן 
כן,  כמו  כל ‰יום.  ללוו˙ ‡ו˙ו  לימו„ ‰˙ור‰ ˆריך 
‡סור ˘‰לימו„ י‰י' "בלחי˘ו", ‡ל‡ ‰לימו„ ˆריך 
˙‡מרנ‰",  עˆמו˙י  "כל  ˘ל  ב‡ופן  בחיו˙,  ל‰יו˙ 

ו"ערוכ‰ בכל רמ"ח ‡ברים" (ר‡‰ עירובין נ„, רע"‡).

ב‡ופן  ˘˙‰י'  ‡סור  ‰˙פיל‰  עבו„˙   - עבו„‰ 
כן,  לע˘ו˙  ר‚יל  כי  יום  בכל  ˘מ˙פלל  ˘ל "˜בע", 
ו ˙חנונים  "רחמים  ˆ"ל  ‡ל‡  לב,  ‡ל  מ˘ים  מבלי 
חיו˙  ˘ל  בר‚˘  מי"‚)  פ"ב  (‡בו˙  ‰מ˜ום"  לפני 

וב‰˙ל‰בו˙.

˘ייכו˙  בכללו˙ן  ‰מˆוו˙   - חס„ים  ‚מילו˙ 
ל˜יימן  ‰‡„ם  וˆריך  חס„ים",  „"‚מילו˙  לעמו„ 
בר‚˘ ול‡ ר˜ כ„י ל‰פטר מחוב˙ו. וכ‡˘ר מ˜יימן 
בחיו˙, ‰רי ‰ו‡ מ‰„ר ב‰ן, כי ‰‰י„ור ב‡ מ‰חיו˙ 

˘ב˜יום ‰מˆו‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 218 ו‡ילך)

קיום נצחי לעבודת 
אדם מוגבל?

‡˘ ˙מי„ ˙ו˜„ על ‰מזבח ל‡ ˙כב‰
(ו, ו)

י˘ לב‡ר ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

כל יˆור נבר‡ ‰רי ‰ו‡ מו‚בל, ור˜ ‰˜ב"‰ ‰ו‡ 
נˆחי˙.  פעול‰  לפעול  ˘בכחו  לב„ו ‰נˆחי ‰יחי„י 
כחו,  בכל  עבו„˙ו  ˘יעבו„ ‰‡„ם  ככל  כן ‰רי  ו‡ם 
˜יום  ל‰  ו‡ין  מו‚בל˙  ‰י‡  עבו„˙ו  פעול˙  ע„יין 
נˆחי, ו‡ם רוˆ‰ ‰ו‡ ˘פעול˙ עבו„˙ו ˙‰‡ ˜יימ˙ 
‰בור‡  מ‡˙  ו‰‡ר‰  ל‰מ˘כ‰  ‰ו‡  ז˜ו˜   - לע„ 

˘יעני˜ ל‰ ˜יום נˆחי.

‰מ˘כן,  ‰˜מ˙  בסיפור  ז‰  ענין  ˘רו‡ים  וכפי 
ויום  יום  בכל  ימי ‰מילו‡ים ‰נ‰  ˘בע˙  בכל  ‡˘ר 
‡„ם  י„י  מע˘‰  כי   – ‰מ˘כן   ˙‡ לפר˜  ˆורך  ‰י' 
‡ין לו ˜יום ˙מי„י, ור˜ ביום ‰˘מיני כ‡˘ר "ו˙ˆ‡ 
‡˘ מלפני ‰'" – ‡זי ‰ו˜ם ‰מ˘כן ול‡ פר˜ו‰ו, כי 

מלמעל‰ - "מלפני ‰'" - ב‡ ‰˜יום ‰˙מי„י.

‡מנם, ‰‚ם ‡˘ר ‰"‡˘" ˘למעל‰ ‰י‡ ‰מ˘כ‰ 
ו‡ין  ‰נˆחיו˙,  בלב„  ממנו  ‡˘ר  ‰בור‡  מ‡˙ 
"‡ע"פ  מ˜ום  מכל  לז‰,  ל‰‚יע  ‰‡„ם  ב‡פ˘רו˙ 
מן ‰‰„יוט"  ל‰בי‡  מˆו‰  מן ‰˘מים  יור„˙   ˘‡˘
בכך  ˙לוי' ‰י‡  מלמעל‰  ˘ירי„˙ ‡˘  ב),  כ‡,  (יומ‡ 
˙ומ˘ך  ור˜ ‡ז  ˘לו,  ˘י˘לים ‰‡„ם ‰בער˙ ‰‡˘ 
כ˘י‚יע  ‡˘ר  ‰˘י"˙,   ıחפ כך  ‰˘מים.  מן   ˘‡‰
‰‡„ם ל˙כלי˙ עבו„˙ו מ‰ ˘יכול ל‰‚יע בכל כחו, 
‰נעלי˙  ‰„ר‚‡   ˙‡ בחס„ו  ‰בור‡  ימ˘יך  ‡ז  ר˜ 
ביו˙ר – "‡˘ מלמעל‰" ו‡זי עבו„˙ ‰' ˘ל ‰‡„ם 

ופעולו˙י' י‰יו נˆחיו˙ ב˜יום ˙מי„י.

˙מי„   ˘‡" ‰כ˙וב  בל˘ון  ˘נרמז  מ‰  וז‰ו 
˜ˆוו˙:  ˘ני  על  רומז˙  "˙מי„"  ˘˙יב˙  ˙ו˜„", 
‰˜יים  נˆחי  ל„בר  כינוי  ‰ו‡  "˙מי„"  ‰רי  מח„ 
ר˜  ˘ייכ˙  ‰˙מי„יו˙  ‰רי  ומ‡י„ך  ב˙מי„ו˙, 
ב„ברים ‰מו‚בלים ב‚„ר ‰זמן ˘˘ייך לומר עלי‰ם 
זמן  ב‚„ר  ענינים ‡˘ר ‡ינם  ו‡ילו  ˙מי„י,  ˘˜יומם 
‡ינם  כי  "˙מי„י"  ב˘ם  לכנו˙ם  ˘ייך  ‡ין  ‚ם  כלל 

˘ייכים ל‰‚בל˙ זמן ‡ו ˘ליל˙ו כלל.

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‰כ‰"‚ ב˙ור˙ יחי„).

‰רמב"ם   ıיר˙ „בכך  בז‰,  נוסף  וענין 
מל˘ון  ˘ינ‰  י‰ו„‰  ˘ר'  ממ‰  כי  ˜ו˘י‡, 
‰כ˙וב "מבניו יע˘‰ ‡ו˙‰" ו‡מר "יור˘ין", 
‡ל‡  זכרים,  לבנים  „ו˜‡  כוונ˙ו  ˘‡ין  מובן 
˜לו).  מˆו‰  במנ"ח  (וכ"כ  נ˜בו˙  יור˘ים  ‡פילו 
‰ם  ‰זכרים  ב˘למ‡  כי  רב˙י,  חי„ו˘  וז‰ 
מיבעי  ל‡  חבי˙ין,  מנח˙  ב‚„ר ‰ב‡˙  עˆמם 
בן ‰ר‡וי למל‡ מ˜ומו וי˙מנ‰ ‡ח"כ לכ‰ונ‰ 
‡פילו  ‡ל‡  בכח),  ‚„ול  כ‰ן  (ו‰"‰  ‚„ול‰ 
כ‰ן  כל  כי  ‰ם,  חבי˙ין  ב˙ור˙  ס˙ם  בניו 
מבי‡ מנח˙ חבי˙ין ביום ˘נ˙חנך; ‡בל ˆ"ע 
מנ"ל ˘‡ף יור˘ים נ˜בו˙ מחוייבין, ובכ˙וב 
‰רמב"ם  ובמ˘"כ  "בניו".  ‡ל‡  נ‡מר  ל‡ 
ב‚„ר  ‡י"ז  כי  ‰„בר,   ıמ˙ור כפר˙ו"  "עבור 
‡בי‰ם,  ˘ל  ˜רבן  ז‰ו  ‡ל‡  "בניו",  ˘ל  ˜רבן 
מ˙ור˙  עבור ‡בי‰ם  ר˜ ‰מבי‡ים ‡ו˙ו  ו‰ם 
ול‡  זכרים  ˘נ‡  ל‡  ו˘וב  "יור˘ים",  ‰יו˙ם 

˘נ‡ נ˜בו˙ ובלב„ ˘י‰יו יור˘יו.

‰י‡  ור"˘  ר"י  ˘מחלו˜˙  ועפ‰נ"ל, 
בכללו˙ ‚„ר מנח˙ חבי˙ין (‚ם ‰יכ‡ ˘‰כ‰"‚ 
„ל‰לן  ענין,  עו„  י˙ב‡ר   – מ˜ריב‰)  עˆמו 
ח˜  ‰‡י  י‰ו„‰  "ור'  ‰˘"ס  פריך   ‡˜ בסו‚יין 
לעולם  "חו˜‰  ומ˘ני  לי'",  עבי„  מ‡י  עולם 
‡‰רן  ‡מינ‡  "„‰ו‰  ‰˙וס'  ובי‡רו   ,"‡‰˙
˘נע˘ו  ב˘ע‰  ובניו  יום  בכל  חבי˙ין  מ˜ריב 
בכ‰ונ˙  נ˙חנכו  ˘כבר  ‡ע"פ  ‚„ולים  כ‰נים 
"חו˜‰  ללמ„נו  ול‰כי ‡יˆטריך ˜ר‡  ‰„יוט", 
רבינו  (ל˘ון  י˜ריבנ‰"  יום  ˘בכל   ‡‰˙ לעולם 
לי˙  ˘מעון  "ור'  ˘ם  ‰˙וס'  ו‰סי˜ו  ‚ר˘ום), 
סבר‡ ˜‡  במ‡י  טוב‡  ויל"ע  סבר‡".  לי' ‰‡י 
מיפל‚י ‡ם „בר ז‰ מובן מ‡ליו ‡ו „‡יˆטריך 
‰יטב,  מ˙חוור  ל„ברינו  ‡מנם  ע"ז.  לימו„ 
˘ל  ‰ן  ˘במ˜„˘  ‰˙מי„יו˙  ‰עבו„ו˙  כי 
„ינים  לכמ‰  ˘‰וב‡  ‰יסו„  וי„וע  ‰ˆיבור, 
(עיי'  ונˆחי˙  ˙מי„י˙  מˆי‡ו˙  ‰ו‡  „‰ˆבור 

„˜יי"ל  וכ‰‡  ועו„),  ˜מ‚  סי'  וור˘‡  ˆפע"נ  ˘ו"˙ 

לר"˘  ול‰כי,  ע"‡),  ו  (‰וריו˙  מ˙  ל‡  „ˆיבור 
מיוח„  לימו„  בעי  ל‡  ˆיבור  ˜רבן  ע"„  „‰וי 
ל„ורו˙,  (‚ם)  ‰ו‡  ˙מי„"  „"מנח‰  ˘‰ˆיווי 
„‰‡ „מי ל˜רבן ‰˙מי„ ‰˜רב בכל יום. ו„ו˜‡ 
יחי„  ˜רבן  מˆינו  ול‡  יחי„,  ˜רבן  „‰וי  לר"י 
‰ב‡ ˙מי„ בכל יום, ‡יˆטריך ילפו˙‡ מיוח„˙ 
˘‡ני  ז‰  יחי„  ˜רבן  ˘ל  ‰‰˜רב‰  ˘מˆו˙ 

ו"חו˜‰ לעולם ˙‰‡, ˘בכל יום י˜ריבנ‰".

ר˜  ‡ינו  ביני‰ם  ‰חילו˜  יו˙ר,  ובעומ˜ 
‡י ‡יˆטריך כ‡ן ללימו„ מיוח„ ‡ו ל‡ו, ‡ל‡ 
רחמנ‡  „‡מר  ‰˙מי„יו˙  ו‚„ר  ב‡ופן  פלי‚י 
יסו„ „‰חיובים ‰˙מי„יים  י"ל  כי  ז‰.  ב˜רבן 
˘על ‰ˆיבור ‡ינם ב‡ופן ˘בכל יום חל חיוב 
˙מי„י  ‡ח„  חיוב  ז‰ו  ‡ל‡  (ח„˘),  ‡חר 
‰ו‡  עˆמו  ˘‰ˆיבור  כ˘ם  נמ˘ך),  (˘‰ו‡ 
כנ"ל.  ו˙מי„י˙),  (נמ˘כ˙  ‡ח˙  מˆי‡ו˙ 
כ‰ן ‚„ול „למ"„ „‰ו‡  לחבי˙י  בנו‚ע  וע„"ז 
"˙מי„"  ‰˜רב˙ם  חיוב  ˆיבור  ˜רבן  ע"„ 
יום  בכל  (ל‰˜ריב  ˙מי„י  ‡ח„  חיוב  ‰ו‡ 
ונ˙חנך  ˘נמ˘ך  ביום  ‰כ‰"‚  על  ‰חל  ויום), 
לעבו„‰, ע"„ חיוב ˜רבן ˙מי„ ˘על ‰ˆיבור. 
ז‰  ˘ענין  מ‡חר  יחי„, ‰רי  ‡בל ‡י ‰וי ˜רבן 
(ו„ו˜‡  ביחי„  כלל  מˆינו‰ו  ל‡  ˙מי„יו˙  ˘ל 
לומר  ˆריך  מ˙"),  ˘"ל‡  ‚„ר  מˆינו  בˆיבור 
יום  ˘בכל  ‰יינו  "˙מי„"  ‰‰˜רב‰  ˘חיוב 

ויום חל על ‰כ‰"‚ חיוב ח„˘ (בפני עˆמו).

„‡י˙‡  ˜ו˘י‡,  עו„   ıל˙ר י˘  ומע˙‰ 
‰מ˘ח  ביום  ‡‰רן  ˜רבן  "ז‰  כ‰נים  ב˙ור˙ 
מבי‡  ˘נמ˘ח  מיום  ˙מי„,  מנח‰  ‚ו'  ‡ו˙ו 
‡ומר  ‡ינו  ‡ו  עולם,  ע„  ‰‡יפ‰  ע˘ירי˙ 
ביום ‰מ˘ח ‡ו˙ו [‡ל‡] ביום ˘נמ˘ח מבי‡ 
מנח‰  לומר  ˙למו„  ומפסי˜,  ע˘ירי˙ ‰‡יפ‰ 
‡ו˙ו  ‰מ˘ח  ביום  מ˜יים  ‡ני  מ‰   ‡‰ ˙מי„. 
ביום ‰מ˘ח מבי‡ ע˘ירי˙ ‰‡יפ‰ ע„ עולם". 
‡ו˙ו"  ‰מ˘ח  „"ביום  ˘‡מר  מ‰ו  ו˜˘‰ 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

מממונו  ב‡ים  כ‰"‚  ˘חבי˙י  ‡ף  „‰נ‰ 
י˘  ע„יין  כ‰"‚",  ˘לו, "חבי˙י  ונ˜ר‡ין ˜רבן 
לח˜ור ‡י ‰וו ב‚„ר ˜רבן יחי„ ממ˘ ‡ו ˘‰ם 
פסח  ˜רבן  ‰ל'  במל"מ  (ויעויי'  ˆבור  ˜רבן  כעין 
ל‰רמב"ם  פי‰מ"˘  ב‰˜„מ˙  עיי'   .(‚"‰ פ"‡ 

"ו‰סו‚  ˘כ'  ˜רבנו˙,  סו‚י   '„ ‚בי  ל˜„˘ים 
לפי  ˆיבור  ˜רבן  כעין  יחי„  ˜רבן  ‰רביעי 
כמו  ‰טומ‡‰  ו‡˙  ‰˘ב˙   ˙‡ „וח‰  ˘‰ו‡ 
˜רבן ˆיבור", ו‰ל‡ ˜יי"ל „חבי˙י כ‰"‚ „וחין 
˘ם),  „מנחו˙  בסו‚י‡  (כמבו‡ר  וטומ‡‰  ˘ב˙ 

˘‰ו‡  יחי„  „˜רבן  ז‰  בסו‚  „‰וי  י"ל  ו‡"כ 
ר˜ כעין ˜רבן ˆיבור, ˘„ומ‰ לו ב„יניו (ומ‰ 
כ‰"‚  חבי˙י  ˘ם  מנ‰  ל‡  עˆמו  ˘‰רמב"ם 
בסו‚ ז‰ – ‡ינו ר‡י' לס˙ור, „‰‡ מיירי ‰˙ם 
ר˜ בנו‚ע ל˜רבנו˙ מבעלי חיים ול‡ במנחו˙, 
ל˙וספ˙‡  „ו„  בחס„י  ‡בל  ‰יטב).  עיי"˘ 
זבחים פי"‚ נ˜ט בפ˘טו˙ „„ינו כ˜רבן ˆיבור 
מ„ברי  ר‡יי˙ו  עיי"˘  בבמ‰,  ‰˜רב  ממ˘ 

‰רמב"ם ‰נ"ל. 

בטעמי  „˙לי‡  זו,  בח˜יר‰  ו‰נר‡‰ 
"לפי  בי‡ר  ˜לו  מˆו‰  „‰חינוך  ˜רבן.  ‰ך 
ל‡בי‰ם  י˘ר‡ל  בין  ‰˘ליח  ‰ו‡  ˘‰כ‰"‚ 
˙פל‰  ‰נו˘‡  ‰ו‡  כי  כלומר  ˘ב˘מים, 
˜רבנו˙יו  ומע˘‰  ˙פלו˙יו  וע"י  בע„ם  ‡ליו 
ל‰יו˙  כז‰  ל‡י˘  ר‡וי  ולכן  ‰ם,  מ˙כפרים 
 .  . ˙מי„י ‰ˆיבור  כמו  ˙מי„  מיוח„  לו ˜רבן 
˘מנח‰  ונמˆ‡,  ול‰ם".  לו  יועיל  ז‡˙  ולמען 
‰ˆבור.  ˙מי„י  ע"„  ‰ˆיבור,  לכפר˙  ‰י‡  זו 
זו  מנח‰  על  ˘נ‡מרו  ‡חרים  מטעמים  ‡ולם 
נר‡‰ „‰ו‡ ב˙ור˙ יחי„ (ובל‡‰"כ כן מ˘מע 
ב‡ברבנ‡ל  עיי'  מפר˘ים),  ‰רב‰  מל˘ונו˙ 
"כ„י  ומ‰ם  טעמים,  כו"כ  ˘‰בי‡  פר˘˙נו 
„לו˙  ובסימני  בענו‰  ‰˘ם  לפני  ל‰כניס 
וכן   ,"ıכל ‰‡ר לפני ‡„ון  ו‡ביון ‰נˆב  כעני 
לפניו  ˜רבים  י‰יו  יום  ˘בכל  ‰˘ם  "˘רˆ‰ 
ו„רך  כלל  „רך  כו'  ˆבור  ו˜רבן  יחי„  ˜רבן 

פרט כו'".

וזו‰י ‰פלו‚˙‡ בכ‰"‚ ˘מ˙ ול‡ מינו ‡חר 
מס˙בר‡  ˆבור  ˜רבן  ע"„  ‰וי  ‡י  כי  ˙ח˙יו, 
ל‰˜ריבו  ˆריך  כ‰"‚  „ליכ‡  „‰יכ‡  מיל˙‡ 
‰כי  וב‡מ˙  ‰ˆבור.  מממון  עˆמו,  מ‰ˆבור 
ובריטב"‡  ע"‡  נ  יומ‡  י˘נים  ב˙וס'  מ˘מע 
‡כן  מבי‡ין  ˆיבור  „מ˘ל  ר"˘  „ל„ע˙  ˘ם 
נ˜'  בעˆמו)  ˘מ˜ריבן  ‰יכ‡  (‚ם  כ‰"‚  חבי˙י 
‰כ‰"‚  ˘˜רבן  ל‰סבר‡  ‡בל  ˆיבור.  ˜רבן 
מס˙בר‡  יחי„,  ב˙ור˙  ו‰וי  לˆבור  ˘ייך  ‡ינו 
ומע˙‰  יור˘יו.  מ˘ל  ל‰בי‡ו  ˆריך  „כ˘מ˙ 
בסו‚יין,  במנחו˙  ‰˙וס'  „ברי  ‰יטב  יובנו 
‰‡י  י‰ו„‰  לר'  ל˜מן  „בעי  "ו‰‡  „מ˜˘י 
לי'" [פירו˘, „לכ‡ור‰  עבי„  מ‡י  ˙˜טר  כליל 
‡י"מ ˜ו˘יי˙ ‰˘"ס, ˘‰רי ‚ם ר"י מˆי למילף 
 ‡‰˙˘ ˙˜טר  "כליל  ‰˙ם,  בבריי˙‡  כר"˘ 
ומ˘ני  ל‡כיל‰],  ˘יריים  בלי  ב‰˜טר‰"  כול‰ 
פ˘יט‡  כ‰נים  מנח˙  „‰‰ו‡  "כיון  ב˙וס' 
לר"˘ „˜סבר  ול‡ ‡יˆטריך ‡ל‡  כליל  „כול‰ 
מ˘ל עולם ˙‰‡". ו‰יינו כ„ברינו „לר"י „ו˜‡ 

‰וי ב˙ור˙ ˜רבן יחי„.

ועפ‰נ"ל „טעמ‡ „ר"י ‰ו‡ ˘‰˜רבן ˘ייך 
‰רמב"ם  על  ˜ו˘י‡   ıל˙ר י˘  עˆמו,  לכ‰"‚ 
ב‰בי‡ו ‡˙ ‰‰לכ‰ ‰נ"ל, בספ"‚ מ‰ל' ˙מי„ין 
‡חר  ב˘חרי˙  ‚„ול  כ‰ן  "מ˙  וז"ל:  ומוספין, 
‡חר,  כ‰ן  מינו  ול‡  ‰ע˘רון  חˆי  ˘‰˜ריב 
כפר˙ו",  עבור  ˘לם  ע˘רון  ‰יור˘ים  מבי‡ים 
"עבור  „מבי‡ין  ל‰„‚י˘  רˆ‰  מ‰  מובן  ו‡ין 
ול„ברינו  לי'.  מנ‡   ‡‰ יל"ע  ו‚ם  כפר˙ו", 
‰טעם,  לרמז  ˘כוונ˙ו  י"ל  כי  ‰יטב,  מבו‡ר 
ו‡יז‰  ‰יור˘ין  ˘מבי‡ין  ‰ו‡  ‰„ין  מ‰  מפני 
‰ו‡  ˘‰˜רבן  ו‡˘מעינן  כ‡ן,  ל˜רבן  י˘  ‚„ר 
˜רבן  ב˙ור˙  עˆמם,  מˆ„  ‰יור˘ים  מ˘ל  (ל‡ 
˘ל‰ם, ‡ל‡) "עבור כפר˙ו", „מ‰ ˘‰יור˘ים 
(כי  ‰מורי˘  לכפר˙  ‰ו‡  ‰˜רבן   ˙‡ מבי‡ים 
עבור  כפר‰  ˘ל  ענין  ‰ם  ‚„ול  כ‰ן  חבי˙י 

י„

בגדר מנחת חביתי כה"ג
יבאר עומק הפלוגתא בכה"ג שמת ועדיין לא נתמנה אחר – משל מי 

מקריבין אותה, ויסיק דתלוי בחקירה בגדר מנחה זו בכלל אם היא בתורת 
קרבן יחיד או בגדר דומה לקרבן ציבור / עפ"ז יתרץ כו"כ קושיות בעניני 

מנחה זו

ב„ין חבי˙י כ‰ן ‚„ול ‰מבו‡ר בפר˘˙נו, 
מנח‰  ומממונו  מבי˙ו  ל‰בי‡  כ‰"‚  ˘חייב 
בבו˜ר  "מחˆי˙‰  נ:),  מנחו˙  (עיי'  יום  בכל 
נ‡:  במנחו˙  ˙נ‡י  בערב", ‡יפלי‚ו  ומחˆי˙‰ 
˙ח˙יו  כ‰ן ‡חר  מינו  "ל‡  כ‰"‚:  „מ˙  ‰יכ‡ 
מ˘ל מי ‰י˙‰ ˜ריב‰, ר"˘ ‡ומר מ˘ל ˆיבור, 
‰י˙‰  ו˘לימ‰  יור˘ין  מ˘ל  ‡ומר  י‰ו„‰  ר' 
˜ריב‰". ול‰לן בסו‚יין מיי˙י בריי˙‡ בבי‡ור 
כ‰ן ‡חר  מינו  ול‡  ˘מ˙  כ"‚  ˙"ר  ‰פלו‚˙‡: 
˙ח˙יו מנין ˘˙‰‡ מנח˙ו ˜ריב‰ מ˘ל יור˘ין 
˙"ל ו‰כ‰ן ‰מ˘יח ˙ח˙יו מבניו יע˘‰ ‡ו˙‰ 
. . „ברי ר' י‰ו„‰, ר"˘ ‡ומר ח˜ עולם, מ˘ל 
"‰כי  י‰ו„‰  „ר'  „˜ר‡  ‰יינו,   ."  .  . עולם 
‡ח„  ˙ח˙יו  כ˘מ˙,  ‰מ˘יח  ‰כ‰ן  מ˘מע, 
„ר'  ו˜ר‡  ˘ם),  (ר˘ב"‡  ‡ו˙‰"  יע˘‰  מבניו 
ˆיבור  מ˘ל  עולם,  "מ˘ל  מ˘מעו  ˘מעון 

מ˙רומ˙ ‰ל˘כ‰" (ר˘"י). 

ר˜  כ‡ן  „‡ין  בעומ˜,  לח„˘  ונר‡‰ 
בכ‰"‚  ז‰ ‰מסוים  לענין „ין  פלו‚˙‡ ˆ„„י˙ 
כ‡ן  נ˘נ˙‰  ‚„ול‰  מחלו˜˙  ‡ל‡  ˘מ˙, 
„מל˘ון  וב‰˜„ים  מנח‰.  ‰ך  ‚„ר  בכללו˙ 
וע„"ז  ˜ריב‰",  ‰י˙‰  מי  "מ˘ל  ‰מ˘נ‰ 
˘חיוב  מ˘מע,  מ‰˙נ‡ים,  כ"‡  מל˘ון 
‰‰˜רב‰ ˘חייב‰ ‰˙ור‰ (כ„ל‰לן בסו‚יין ˘‰ו‡ 
חיוב  ‡ינו  ˙ח˙יו  ‡חר  מינו  כ˘ל‡  מ‰"˙) 

„‰˜רב˙  ‰כללי  מ‰חיוב  נפר„  עˆמו,  בפני 
˘‰˙ור‰  (‰יינו  עˆמו  כ‰"‚  ע"י  ‰חבי˙ין 
כ‰ן  ˘מ˙  ‰יכ‡  נוסף  ‰˜רב‰  חיוב  חי„˘‰ 
‚„ול), ‡ל‡ ז‰ו ‰מ˘ך וסניף מחיוב ‰‰˜רב‰ 
ומע˙‰  חיוב.  סו‚  ב‡ו˙ו  עˆמו,  ‰כ‰"‚  ˘ל 
˙לוי'  כ‡ן  ‰כ˙ובים  ב„ר˘˙  „‰פלו‚˙‡  י"ל 
˘ל  ומ‰ו˙ו  ב˙וכנו  יו˙ר  כללי˙  במחלו˜˙ 
˜רבן חבי˙י כ‰"‚ בכללו, ‚ם ‰יכ‡ ˘‰כ‰"‚ 

עˆמו מ˜ריבו. 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


