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בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  וי˘ב,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
חי„ו˘ים  רבבו˙  מ˙וך  בעניני ‰פר˘‰  בלום  ו‰ו‡ ‡וˆר  ˙רכ), 
‡„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 ˘מו‡ל ‡בˆן, הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

יו„ע ‡˙ ˘מו ˘ל ‰"ּפרעזי„ענט" ‰נוכחי, ומי ‰י' ‰"ּפרעזי„ענט" לפניו, ונוסף לז‰ 
– מ‚„ל ‰ו‡ "ז˜ן מל‡"... ו„ו˜‡ "מלמ„" ז‰ – יחנך ‡˙ ‰יל„ים ב„רך ‰˙ומ"ˆ.

ו„ו˜‡ עי"ז מˆילים ‡˙ ‰יל„ים ˘ל‰ם, ועי"ז – ‚ם ‡˙ כל עם י˘ר‡ל.

(˘ו˘ן פורים ˙˘י"„)

חו˘בים מ‰ ˙‚י„ ‰˘כנ‰ ומ‡ב„ים ‡˙ ‰מˆי‡ו˙ ‰עˆמי˙
כחו˙יו  כל  ל‰˘˜יע ‡˙  ל‰‡יı ‡˙ ‰בעל  בעוונו˙ינו ‰רבים ‰˙‚נב‰ "מחל‰", 
בעניני ‰פרנס‰ - ל‡ ב˘ביל "לחם ל‡כול וב‚„ ללבו˘", ‡ל‡ בכ„י ˘יוכלו ל‰˙פ‡ר 

בפני ‰˘כנים, וב˘ביל ז‰ ל‡ מ‡פ˘רים לו ללמו„ ˙ור‰.

‰נ‰‚˙ן  ˙ומ"ˆ  עניני  ˘בכל  חסי„יו˙,  נ˘ים  ‡ו„ו˙  ˘מ„ובר  למרו˙   - ז‰  וכל 
מ‰  חיˆוני,  ענין  כ˘מ‚יע  ו‡עפ"כ,  ‰„ין,  מ˘ור˙  לפנים  חסי„ו˙,  ע"פ  ו‚ם  כ„בעי, 
זיך  ("מ'פ‡רלירט  ‰עˆמי˙  ‰מˆי‡ו˙   ˙‡ ל‚מרי  מ‡ב„ים   - ו‰חבר‰  ‰˘כנ‰  ˙‚י„ 

‡ינ‚‡נˆן").

ל˘מ˘  ‡ל‡  נבר‡˙י  ל‡  "‡ני   ,'‰ עבו„˙  ‰י‡  ‰ברי‡‰  ˘˙כלי˙  יו„עים  כ‡˘ר 
‡ו  ˘טיח  עו„  י˘  ‡ם  נו‚ע  ˘ל‡  ‰"‰ר‚˘"   ˙‡ לעורר  ˆריך  ז‰  ‰רי   - ˜וני"   ˙‡
פחו˙ ˘טיח וכיו"ב, ‡ל‡ ‰עי˜ר ‰ו‡ ˘‰בעל יוכל ללמו„ ˙ור‰; ‡בל כ˘‰„בר ב‡ 

לפועל, ונזכרים ‡ו„ו˙ ‰˘כנ‰ ו‰חבר‰ – "פ‡רלירט מען זיך ‡ינ‚‡נˆן".

(˘מח˙ ˙ור‰ ˙˘כ"ב)

נ˙נו לו ז‰ב - ל‡ כ„י ל‰˙פ‡ר בפני ‰˘כנ‰
כ‡˘ר ‰˜ב"‰ מברך י‰ו„י בע˘ירו˙, ע„ ˘נו˙ן לו מטיל ˘ל ז‰ב [ל‡ ר˜ ˘טרו˙ 
מ˜ום  י˘  ובמיל‡,  ב‡וˆר ‰מ„ינ‰,  למˆב  כ‰˙‡ם  ומ˘˙נ‰  ˙לוי  ˘ערכם  ממון,  ˘ל 
לכל  ‰רי,  במזומן]  ע˘ירו˙  ז‰ב,  ˘ל  מטיל  ‡ל‡,  וכיו"ב,  "פיחו˙"  מפני  לח˘ו˘ 

לר‡˘ עליו ל„ע˙ ˘"ל‡ נבר‡ ז‰ב ‡ל‡ ב˘ביל ‰מ˘כן ובי˙ ‰מ˜„˘"! 

˘זו‚˙ו  כ„י  ˘ולחנו,  על  מונח  ˘י‰י'  בכ„י  ל‡   - ז‰ב  ˘ל  מטיל  לו  נ˙ן  ‰˜ב"‰ 
ל˘כנ˙‰  ל‰ר‡ו˙  ˘מים",  כוונ˙‰ "ל˘ם  בפני ‰˘כנ‰... ‡פילו ‡ם  ל‰˙פ‡ר  ˙וכל 
בע˘ירו˙,  ‰˜ב"‰  בירכו  ב˙ור‰,  ימיו  כל  ˘עס˜  חכם  ˙למי„  בעל‰  ‰יו˙  ˘עם 
ובמיל‡, ‰רי זו ר‡י' ˘‰עס˜ בלימו„ ‰˙ור‰ מבי‡ ברכ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰; ‰˜ב"‰ נ˙ן 

לו ע˘ירו˙ ‡ך ור˜ כ„י ˘י˘˙מ˘ בז‰ "ב˘ביל ‰מ˘כן ובי˙ ‰מ˜„˘".

(˘"פ וי˜"פ ˙˘מ"ח)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰נעלמים, כח ‰יכול˙.

כל   ˙‡ ל‰פחי˙  י˘   – ב„ולרים  ‰„בר  מ˙פר˘  כיˆ„  ˘מח˘בים  ל‡חרי   – ו‡ז 
‰„רו˘ לענינים חיוניים, „‰יינו ענינים ˘ל ˜„ו˘‰,

ומ‰  ‡סור,  ˘‡סור  ˘מ‰  לזכור  ˆריכים  לר‡˘  לכל  ‰נ‰   – מ˘‰ו  י˘‡ר  וכ‡˘ר 
˘מו˙ר ל‡ ˆריך ("ווָ‡ס מ'טָ‡ר ניט – טָ‡ר מען ניט, ‡ון ווָ‡ס מ'מע‚ – „ַ‡רף מען 

ניט") ...

‡בל, מ‰ ˘ב‰כרח ל˙˜ן, ‰רי ז‰ ‰ענין ‰‡מור – ˘כ‡˘ר מ˙בוננים רו‡ים ˘‰ו‡ 
מ‰רס ‡˙ ‰ˆיור ˘ל רוב ‰‡ברכים ‰נ˘ו‡ים ˘יוˆ‡ים לעולם – ˘מˆ„ ז‰ ˘מונחים 
מבלי  ‰˘כנ‰,  ‡ˆל  מ‡˘ר  יו˙ר  טוב  י‰י'  ˘‡ˆלו  ב‰כרח  ‰עולם",  ב"‰נחו˙ 
ל‰˙ח˘ב במˆב ˘לו ובמˆב ˘ל ‰˘כ נים, וע"פ רוב מ˙נ‰‚ים בז‰ "לחומר‡", ˘‡ם 
ובמיל‡, ˆריך  לו,  י˘  ˘מס˙מ‡  מחליטים  פלוני,  ל˘כן „בר  ˘י˘  ספ˜  מ˙עורר  ר˜ 

‰ו‡ "כפלים ל˙ו˘י'"...

(כ"ף כסלו ˙˘י"ז)

‡ין ל‰ביט לעבר „ל˙ו ˘ל ‰˘כן...
י˘  ‡ל‡  "˙כלי˙",  ‡ו„ו˙  לח˘וב  ‡ין   – ‰יל„ים  חינוך  ‡ו„ו˙  מ„ובר  כ‡˘ר 

לחנכם ברוח ‰˙ור‰.

יל„י‰ן י‚„לו "מסו„רים" ("פַ‡רזָ‡ר‚טע")  י˘נן כ‡לו ‰מס˙כלו˙ על חברו˙י‰ן,̆ 
– ז‰ י‰י' "רופ‡", ז‰ י‰י' "עורך-„ין", וז‰ י‰י' לפחו˙ "מˆחˆח נעליים"...

יוכל ‡פילו  ל‡  י‰י' "בטלן"... ‰ו‡  לי˘יב‰,  ˙˘לח ‡ו˙ו  ˘ל‰ – ‡ם  ו‡ילו ‰בן 
לˆחˆח נעליים, כיון ˘‡ינו יו„ע ‡יך ל‡חוז בי„ו ‡˙ ‰מבר˘˙... ולכן חו˘˘˙ ‰י‡ 

ל˘לחו לי˘יב‰ – כי מנין ˙‰י' לו פרנס‰?!...

‰זן  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  ל„ע˙  י˘  ˘כ‡לו.  ח˘בונו˙  לע˘ו˙  ˘‡ין  ל„ע˙  י˘  ובכן: 
ניט  ‡ים  „ַ‡רף  ("מען  עבו„‰"  לו  ו"לחסוך  לו  "לסייע"  ˆורך  ו‡ין  לכל,  ומפרנס 

‰עלפן ‡ון פַ‡ר˘ּפָ‡רן ˜יין ַ‡רבעט")!

י‰י'  ועי"ז  ‰˙ור‰,  ב„רך  ‰יל„ים   ˙‡ לחנך   – ‰ו‡  לע˘ו˙  ˘ˆריך  ‰יחי„  ‰„בר 
ל‰ם ‡ו˘ר ועו˘ר ‚ם ב‚˘מיו˙.

‡ין ל‰ביט לעבר „ל˙ו ˘ל ‰˘כן, ˘בנו ˘ל פלוני י‰י' לו בי˙ מ˘לו, רכב מ˘לו, 
וכיו"ב, "ַ‡ן ַ‡נ„ער ˘ווַ‡רı יָ‡ר"...

‡ל‡ י˘ למסור ‡˙ ‰יל„ ל"מלמ„" ˘‡ינו יו„ע ‡˙ "˘פ˙ ‰מ„ינ‰", ו‡פילו ‡ינו 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"‡חר ‰„ברים" – „יבורים ‡ו מ‡ורעו˙?

כפ˘טו˙  ˘ל‡  ו‰‡ופים  ‰מ˘˜ים  ˘ר  לחלומו˙  ‰טעם   ˙‡ לפר˘  ר˘"י   ˙‡ ‰כריח  מ‰ 
‰כ˙ובים? / מ„וע מפר˘ ר˘"י ˘"ו˙˘‡ ‡˘˙ ‡„וניו" ב‡ כ˙וˆ‡‰ מ‡מיר˙ ‰˜ב"‰ ול‡ 
‰ס˙פ˜ ב‰נ‡מר בכ˙וב ˘ב‡ מ˘ום ˘יוסף ‰י' "יפ‰ ˙ו‡ר"? / בי‡ור ˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ 

"‡חר ‰„ברים" ˘לפי ז‰ יבו‡רו „בריו בכמ‰ מ˜ומו˙

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ עמ׳ 163 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ‰ מוסיף "בנו˙יו" על "בניו"? / ‰‡ם ב‡ו ח˙ני יע˜ב לנחמו?

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פ˙רון פנימיו˙ חלומו˙ יוסף

‰˘בטים רועי ˆ‡ן ויוסף מנ‰י‚ ‡˙ מˆרים / ˜נ‡˙ ‡חי יוסף במעל˙ ו˘‚ב עבו„˙ו / יע˜ב 
מ‚ל‰ כיˆ„ כל עבו„ו˙ ‰˘בטים ‰ן עבו„‰ ו˙כלי˙ ‡ח˙ / ˘ע‰ ‡ח˙, מ˜ום ‡ח„ ועבו„‰ 

‡ח˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 204 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
"ב˙ כ‰ן" ‰נ˘רפ˙ ב‡˘ ‰‡‰ב‰ ל‰' / ל˜רב ב"˜˘ר ˘ל ˜יימ‡"

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
בחיוב ˙מר ל˘ריפ‰ מ„ין ב˙ כ‰ן ˘זינ˙‰

מ‰  מ‚„ר  נענ˘‰ ‡ל‡  יבם  ˘ומר˙  מ˘ום  ויסי˜ „ל‡  על ‰מ˜ר‡ו˙,  ר˘"י  ב˘יט˙   יפלפל 
˘‚זרו בני נח על עˆמן, ועפ"ז י˙רı מ‰ ˘‰י' ˘ייך כ‡ן ‰עונ˘ ‡ף בלי ‰˙ר‡‰ וע„ים 

(ע"פ ל˜ו"˘ ח"‰ עמ' 185 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰מלבין פני חבירו

י ָ‰ָר‰ ל‡ רˆ˙‰ ל‰לבין פניו, ולומר 'ממך ‡ני מעובר˙', ‡ל‡ 'ל‡י˘ ‡˘ר ‡ל‰  ƒּלו… ָ‡נ…כ ‰ ּל∆ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ׁ̆ י ƒ‡ ל¿
לו' ‡מר‰ (וי˘ב לח, כ‰. ר˘"י)

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
"‡למנ‰ ו‚ר ל‡ ˙ענון"

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
‰˙חרו˙ עם ‰˘כנים

ל˜ט מ„ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ˘ליל˙ ‰˙‡וו‰ ל‰יו˙ יו˙ר טוב מ‰˘כנים בענינים ‚˘מיים

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

"אחר הדברים" – דיבורים או 
מאורעות?

מה הכריח את רש"י לפרש את הטעם לחלומות שר המשקים והאופים שלא 
כפשטות הכתובים? / מדוע מפרש רש"י ש"ותשא אשת אדוניו" בא כתוצאה 

מאמירת הקב"ה ולא הסתפק בהנאמר בכתוב שבא משום שיוסף הי' "יפה 
תואר"? / ביאור שיטת רש"י בפירוש "אחר הדברים" שלפי זה יבוארו דבריו 

בכמה מקומות

כניס˙  נ‚רמ‰  ˘ב‚ללו  פוטיפר,   ˙˘‡ עם  „יוסף  ‰סיפור  ל‡חר  פר˘˙נו,  בסוף   .‡
ו˘ר ‰‡ופים:  ˘ר ‰מ˘˜ים  ˘ל  על ‰חלום  ומספר  ממ˘יך ‰כ˙וב  לבי˙ ‰‡סורים,  יוסף 
מˆרים",  למלך  ל‡„וני‰ם  ו‰‡ופ‰  מˆרים  מלך  מ˘˜‰  חט‡ו  "וי‰י ‡חר ‰„ברים ‰‡ל‰ 

 .(ı˜כמסופר ברי˘ פ' מ) וממ˘יך לספר כל ‰סיפור ˘‰בי‡ ל‰וˆ‡˙ יוסף מבי˙ ‰‡סורים

ובפירו˘ו ‰ע˙י˜ ר˘"י ˙יבו˙ "‡חר ‰„ברים ‰‡ל‰", ומפר˘: "לפי ˘‰ר‚יל‰ ‡ו˙‰ 
‡לו  ˘ל  סורחנם  ‰˜ב"‰  ‰בי‡  בו,  ל„בר  כולם  בפי  ‰ˆ„י˜   ˙‡ פוטיפר]   ˙˘‡] ‡רור‰ 
 ˙˘‡ עם  ליוסף  ˘‡ירע  במ‰  „ברי‰ם  כל  ˘‰יו  לפי  כלומר:  ‡ליו".  ול‡  ‡לי‰ם  ˘יפנו 
סורחנם ˘ל ‡לו, כ„י ˘י˘ובו מל‰˙עס˜ בו ול‡ יזכרו  ע˘‰ ‰˜ב"‰? סיבב  מ‰  ‡„וניו, 

עו„ ענין יוסף (ל' ספר זכרון על פר˘"י כ‡ן). 

˘ל  בפ˘וטו  ומפור˘  ברור  ‡לו  בפר˘יו˙  ‰סיפורים  ‰מ˘ך  ˘‰רי  ˙מו‰,  ולכ‡ור‰ 
מ˜ר‡ – ˘על י„י ˘ר ‰מ˘˜ים ב‡‰ ‰רווח‰ ליוסף ‰ˆ„י˜; ומ‰ ‡יפו‡ ‰כריח ‡˙ ר˘"י 
לח„˘, בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡, „בר ˘כלל ל‡ נזכר בכ˙וב, ˘‰סיפור עם ˘ר ‰מ˘˜ים ו˘ר 

‰‡ופים ‰י' כ„י לבטל ‡˙ ‰לעז ˘‰וˆי‡‰ ‡˘˙ פוטיפר על יוסף?! 

פ˘ט  מ˙וך  ‰מובן  ז‰  פירו˘  ‚ם  ומבי‡  ממ˘יך  עˆמו  ר˘"י  ˘‰רי  ‰˙מי‰‰,  ו˙‚„ל 
‰מ˜ר‡ו˙, וז"ל: "ועו„, ˘˙בו‡ ‰רווח‰ לˆ„י˜ על י„י‰ם"; 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

בכל  יחסר  ˘ל‡  ימלט  בל   – ‰נ˘מ‰... 
˜„ו˘‰,  עניני  עבור  ל‰וˆ‡ו˙  ‰„רו˘ 
וע„ ל‰וˆ‡ו˙ עבור חינוך ‰בנים ו‰בנו˙, 
מבלי  ‰כ˘ר,  חינוך  ל‰ם  ל˙˙  ˘יוכלו 
נו˙נים  „לעומ˙-ז‰  ˘בˆ„  כך  על  ‰בט 
(ב"˜  במ‚ן "  „מ‚ן  "‡סי‡  בחנם,  חינוך 
ל‰˘ם  ל‡  ז‰ ‰ו‡  חינוך  ˘כן,  סע"‡),  פ‰, 

‰ענינים  לכל  בנו‚ע  ו‡ילו  ל˙ור˙ו,  ול‡ 
(ח"ב  בז‰ר   ‡י˙‡  ˜„ו˘‰,  עם  ‰˜˘ורים 
כך  כסף;  עבורם  ל˘לם  ˘ˆריכים   (‡ ˜כח, 

 ˙‡ נו˙ן  ‚ם  ו‰ו‡  בעולם,  ‰˜ב"‰  ˜בע 
‰כסף ‰„רו˘ כ„י ˘יוכלו ליי˘ם ז‡˙...

‚י˘‰  ל˘נו˙  עˆמו  על  יפעל  וכ‡˘ר 
˘יˆליחו  ‰˘י"˙  יעזור  ‡זי   – מעי˜ר‡  זו 

לבטל ˜ליפ‰ זו,

בעניני  ‰רחב‰  ˘˙‰י'  ‰˘י"˙  י˙ן  ו‡ז 
‚ם  ‰רחב‰  ˙ומ˘ך  ובמיל‡  ˜„ו˘‰, 
נ‡‰  "„יר‰  ˘˙‰י'  ‰יינו,  ‰עולם,  בעניני 
נ‡‰  „יר‰  ו‚ם  ברוחניו˙,  נ‡ים"  וכלים 
וכלים נ‡ים כפ˘וטם, בפועל, ‡ל‡ ˘י‰י' 
כו', "מי„ו  ולל‡ ‰לוו‡ו˙  לל‡ ˜˘יים  ז‰ 
‚ם)  (ובמיל‡  ‰˜„ו˘‰  ‰פ˙וח‰  ‰מל‡‰ 

ו‰רחב‰ ".

(כ"ף כסלו ˙˘י"ז)

בז‰ר   מבו‡ר  נ‡ים",  בי˙)  (כלי  "כלים 
זו  במ„ינ‰  ‡בל,  למˆוו˙,  ‰י‡  ˘‰כוונ‰ 
("‡ויף  ‚וים  ˘ל  ˘ם  לו  ˘ני˙ן  ענין  י˘נו 

‚וי'‡י˘"): "פורניט˘ער" -

ל‰יו˙  ˆריכים  ˘לו  ‰"פורניט˘ער" 
ול‡  ‰ˆבע,  ר˜  ל‡  ‰„˜„ו˜ים:  כל  עם 
מין  ‚ם  ‡ל‡  ו‰˜ומ‰,  ‰רוחב  ‰‚ו„ל,  ר˜ 
‰עı ˘ממנו יוˆרו ר‰יטי ‰בי˙, ועו„ ז‡˙ 
י„עו  ˘‰כל   – כולנ‰  על  ‰עול‰  ו‰י‡   –
‰˙˘לום  ˘בו  כז‰  במ˜ום  ‡ו˙ם  ˘רכ˘ו 

י˜ר יו˙ר ב- „ולר!...

- בכלל ל‡ נו‚ע כיˆ„ נר‡ים כלי ‰בי˙; 
ˆריכים ר˜ לר‡ו˙ ‡˙ ‰"חו˙ם" ‰מוטבע 
ומ˜ום  פלוני  רחוב  ˆויין  ˘בו  עלי‰ם, 
פו˘טים  ˘˘ם  י„עי  עלמ‡  ˘כולי  פלוני, 

‡˙ ‰עור... ב˘ביל ‰˘ם ו‰יחוס בלב„!

עˆמ‰  לחיי  ליר„  כ„‡י  ז‰  ב˘ביל 
˘ל  לחייו  וליר„  יָ‡רן")  זיך „י  ("„ער‚יין 
 – עי˜ריים  בענינים  ל‰ם  ˘יחסר  ‰בעל, 
ל‰ו„ו˙  חייב˙  ˙‰י'  ˘‰˘כנ‰  ר˜  ולו 
‡כן   ("ıּפַ‡ייעכ˘ ("„י  זו  ˘"ירי˜‰" 

‰‚יע‰ רחו˜ ועמו˜ יו˙ר...

מלב„   – זו  מ‰נ‰‚‰  ˘כ˙וˆ‡‰  ומובן, 
בברי‡ו˙  ‰„בר  פו‚ע  ˘סוף-כל-סוף  ז‡˙ 
ברי‡ו˙  ‡ו„ו˙  מ„ברים  ל‡  וע„יין  ‰‚וף, 

ז‰ו מ‰ ˘מ‰רס ‡˙ ‰ˆיור ˘ל רוב ‰‡ברכים
ס„ר   ˙‡ ל˘נו˙  מנ˙  על  ‰בי˙",  מ"ע˜ר˙  ל‰˙חיל  י˘  ז‰,  לענין  ‰˜˘ור  בכל 
ז‰ ˜˘ור  ו‡ין  ב˘מים ‰י‡ ",  ו"ל‡   – ("‡יבער˘טעלן „י ‰ייזער")  בב˙ים  ‰‰נ‰‚‰ 

עם מסיר˙ נפ˘ – ע"י עריכ˙ ס„ר מסו„ר ב‡ופן ני‰ול ‰וˆ‡ו˙ ‰בי˙:

ל‰עריך  לכך,  ונוסף  במזומן,  ˘י˘נו  ‰כסף  כמו˙   ˙‡ לי„ע  ˆריכים  לר‡˘  לכל 
ב‰כחו˙  ‚ם  ל‰˙ח˘ב  יכולים   – בריר‰  ובלי˙  ‰‚לויים,  בכחו˙  ל‰˘י‚  ˘ני˙ן  מ‰ 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

בעניני   ,‰˜„ˆ בעניני  כולם,  ‰ענינים  בכל 
לענינים  בנו‚ע  מלב„  וכו',  ו˘˙י'  ‡כיל‰ 
מ‰  ‰עין  מר‡י˙  מפני  חו˘˘ים  ˘ב‰ם 
˘ום  ‡ין  ‡לו  בענינים  ‰בריו˙...  י‡מרו 
‰יכול˙  עם  כלל  מ˙ח˘בים  ל‡  ‰‚בלו˙. 
לכסף  בנו‚ע  ר˜  ל‡   – ˘ל‰ם  ו‰‡פ˘ריו˙ 
ל‰˙חרו˙  כ„י  ר˜  ולו   – בפועל  מזומן 
ול‰˙עלו˙ ("‡יבער-טַ‡נˆן") על ‰˘כן ‡ו 
בפני  ל‰˙פ‡ר  יוכל  ˘לו  ˘‰יל„  ‰˘כנ‰, 

˘‡ר ‰יל„ים בנו‚ע לענינים ˘ל מ‰ בכך.

בלב„  זו  ˘ל‡  ענינים  ‡ו„ו˙  מ„ובר 
‡„רב‰,  ‡ל‡  ל"פנימיו˙",  נו‚עים  ˘‡ינם 
‡עפ"כ,  ‡בל  ל‰פנימיו˙,  מ˜ל˜לים  ‰ם 
‰ו‡ ˆריך ל‰עמי„ ‡˙ עˆמו במעמ„ ומˆב 
"בריו˙   – ‰"בריו˙"  בעיני  חן  ˘י˘‡  כז‰ 
בעלמ‡" (כל˘ון רבינו ‰ז˜ן  (˙ני‡ פל"ב)), ˘‡ין 
˘נבר‡ו  ‰עוב„‰  מלב„  מעלו˙  ˘ום  ל‰ם 
ע"י ‰˜ב"‰, ובל˘ון ‰‚מר‡  (˙עני˙ כ, רע"ב) 

"לך ו‡מור ל‡ומן ˘ע˘‡ני כו'".

ב˜י  ˘‰י'  „ו„י  ‡ו„ו˙  פעם  סיפר˙י   -
מזלו  ˘‚רם  ‡ל‡  כו',  ‚„ול  ולמ„ן  ‚„ול 
ל‡  ומזוני  חיי  "בני  חז"ל   ‡מרו  (˘‰רי 
˙לי‡  במזל‡  ‡ל‡  מיל˙‡  ˙לי‡  בזכו˙‡ 
ב‡ח˙  לרב  ונ˙מנ‰   ((‡ כח,  (מו"˜  מיל˙‡" 
ופעם  ברוסי‡,  ("˜ָ‡לָ‡ניעס")  ‰מו˘בו˙ 
‡ח˙ ב‡ ‡ליו ‡ורח מבני ‰מו˘בו˙ וסיפר 
בבי˙-‰כנס˙  ‰‰נ‰‚‰  ס„ר  ‡ו„ו˙  לו 
בר‡˘,  ועומ„  ‚ב‡י  לבחיר˙  בנו‚ע  ˘ל‰ם 
˘‡ח˙ ‰בחינו˙ לכך ‰י‡, ˘‰מועמ„ יו˘ב 
ˆריכים  ‰‚ב‡ים  (˘‰רי  ‰מזרחי  ב˜יר 
"‚ו„ל   ˙‡ ומר‡‰  ב"מזרח"),  לי˘ב 
˘˙‚יע  כזו  ירי˜‰  ל˙˙  ˘בכחו  מעל˙ו", 
ו˙י„ב˜ ב˜יר ‰מערבי... ז‰ו סימן ˘י˘ בו 
‰ו‡  ר‡וי  ולכן  ל‡חרים,  ˘‡ין  "˘לימו˙" 

˘יבחרו‰ו ל˙פ˜י„ ומינוי ז‰. -

ובנו‚ע לעניננו:

‰˙חרו˙  ‡ו„ו˙  כ‡ן  מ„ובר  ל‡ 
חבירו  על  ("‡יבער˘טיי‚ן")  ו‰˙עלו˙ 
˙ור‰,  ל˙למו„  בניו  ל‰וˆ‡˙  בנו‚ע 
„"ז‰  ב‡ופן  יו˙ר,  טוב‰  לי˘יב‰  ל˘לחם 

‡-לי ו‡נו‰ו ",

- ב‚לל ‰וˆ‡ו˙ בענינים ‡לו ל‡ נופלים 
לחובו˙, כ„‡י˙‡ ב‚מר‡  "כל מזונו˙יו ˘ל 
 ıחו יו‰כ"פ  וע„  מר"‰  לו  ˜ˆובין  ‡„ם 
מ‰וˆ‡˙ ˘ב˙ו˙ ו‰וˆ‡˙ י"ט ו‰וˆ‡˙ בניו 
מ‰וˆ‡ו˙  רע"‡);  טז,  (ביˆ‰  ˙ור‰"  ל˙למו„ 
‡לו ל‡ ב‡ים במיˆר ו„וח˜, ו‚ם ‡ם נע˘‰ 
לפי  ר˜  ז‰  ‰רי  ו„וח˜,  מיˆר  ˘ל  מˆב 
˘ע‰, ˘‰רי ‰˜ב"‰ ‡ומר "לוו עלי . . ו‡ני 

פורע " -

‡ו„ו˙  ‰ו‡  ‰מ„ובר  ‡ל‡ 
בירי˜‰  ‰˘כן   ˙‡ ל‰˘י‚  ‰˙ע˜˘ו˙ 
˙‚יע  ˘לו  ˘‰ירי˜‰  ("‡יבער˘ּפייען")... 
˙‚יע   – ‚ופ‡  ובמערב  למערב,  ממזרח 
רחו˜ יו˙ר ובעומ˜ יו˙ר מזו ˘ל ‰˘כן!...

פו‚עים בברי‡ו˙ 
‰‚וף ו‰נ˘מ‰

מעם",  "מורם  ‰ו‡  ‰בעל  ‡ם  ו‚ם 
˘ל  ‰„ל˙  מ‡חורי  נע˘‰  מ‰  יו„ע  ו‡ינו 
כך,  על  לו  לספר   ‰˘‡‰ „ו‡‚˙   – ‰˘כן 
˘‚ם  וע„  וכו',  בבו˜ר  בע˙ ‡רוח˙ ‰ערב, 
‰מסיר˙- ˘כ„‡י  ‰‰נח‰  מ˙˜בל˙  ‡ˆלו 
לו‰  "עב„  ל‰יו˙   – ‰לוו‡‰  כ„י  ע„  נפ˘, 
 ˙‡ יחזיר  מניין  לי„ע  מבלי  מלו‰ ",  ל‡י˘ 
˘נ˜ר‡  כפי  ר‰יטים,  ב˘ביל   – ‰‰לוו‡‰ 

ב˘פ˙ ‰מ„ינ‰ "פורניט˘ער"...

ל‰יו˙  ˘ˆריך  ב‚מר‡   ˘מˆינו  מ‰   -

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ביטול  ˘ל  ל‰טעם  ["ועו„"]  טפל  ב„רך  ˘ני,  טעם  ב˙ור  ז‰  טעם  ‰בי‡  ר˘"י  ‡ולם 
‰לעז – ו˙מו‰ ביו˙ר, ‡יך ‰בי‡ ר˘"י ב˙ור טעם ר‡˘ון ועי˜רי „ו˜‡ מ‰ ˘ל‡ מפור˘ 
במ˜ר‡ כלל, ו‡ילו ‡˙ ‰טעם ‰מפור˘ וברור מ˙וך ‰מ˜ר‡ ‰בי‡ ב˙ור טעם ˘ני וטפל 

בלב„?! 

[ו‰נ‰, ב‚ור ‡רי' ועו„ מפר˘ים בי‡רו, ˘ר˘"י ‰וˆרך לטעם ז‰ ˘ל ביטול ‰לעז על 
מבי˙ ‰‡סורים,  יוסף  ל‰וˆי‡ ‡˙  כ„י  מ‡סרם  ˘נס˙בב  לפי ‰טעם ‰פ˘וט,  כי   – יוסף 
י˘בו  ‰רי  ובפועל  ‰‡סורים,  לבי˙  ˘נכנסו  ל‡חר  מי„  לבו‡  ˆריכ‰  יוסף  י˘וע˙  ‰י˙‰ 
ל‰טעם  ר˘"י  ‰וˆרך  ולכן   ;(„ מ,   – ר˘"י  (כ„ברי  וכו'  חלמו  ‡ז  ור˜  חו„˘,  י"ב  במ˘מר 

‰ר‡˘ון, ˘מ‡סרם ב‡ מי„ כ„י לבטל ‰לעז ˙יכף ומי„. 

חו„˘,  י"ב  במ˘מר  ˘י‰יו  ככ‰   '‰ ע˘‰  למ‰   ‰˘˜ ל‡  ‰פ˘ט  ע"„  לכ‡ור‰  ‡ולם 
˘‰רי ז‰ו „רכו ˘ל עולם. ובפ˘טו˙, ‰רי ‰י' ˆריך ל‰יו˙ ˘‰יי˙ זמן כ„י ˘˙‰י' ‰יכרו˙ 

חז˜‰ בינם לבין יוסף, ע„ כ„י כך ˘ירˆו לספר לו ‡˙ חלומו˙י‰ם. 

‰˘‚ח‰  י„י  על  ‰יו  ‰מ‡ורע  פרטי  ˘כל  ˘רו‡ים  ‡ס˙ר,  מ‚יל˙  מסיפור  ‚ם  ול‰עיר 
‰עליונ‰ מסבב ‰סיבו˙, ומכל מ˜ום ‡רך זמן רב מ˙חיל˙ ‰סיפור ע„ ל‰י˘וע‰. וכ‰נ‰ 

רבו˙]. 

ב. וי˘ לומר בז‰, ˘ר˘"י ל˘יט˙י' בכמ‰ מ˜ומו˙ בפירו˘ ‰כ˙ובים: 

‰‡ל‰",  ‰מ‡ורעו˙  "‡חר  ‰ו‡  ‰‡ל‰"  ‰„ברים  "‡חר  פירו˘  רי‰ט‡  לפום  „‰נ‰, 
"‰„ברים"  ‡ין  ˘ל˘יט˙ו  נמˆ‡,  ר˘"י  בפירו˘  „יי˜˙  כ„  ‡ולם  "ענין".  מל˘ון  "„בר" 
‰„יבורים  "‡חר  פירו˘ו  ‰‡ל‰"  ‰„ברים  "‡חר  נ‡מר  וכ‡˘ר  „יבור,  ממ˘מעו˙  יוˆ‡ 

‰ללו". 

בע˙  "וי‰י  למימר  לי'  ‰ו‰   – ‰ענין  לסמיכו˙  ר˜  ‰י‡  ‰כ˙וב  כוונ˙  ˘‡ם  [ו‰יינו, 
‰‰י‡" (כמו בפר˘˙נו לח, ‡), ‡ו "וי‰י ‡חרי כן" וכיוˆ‡ בז‰; ומז‰ ˘‰כ˙וב מ„יי˜ לומר 

"‡חר ‰„ברים ‰‡ל‰", מ˘מע ˘ב‡ ב‰מ˘ך ל„יבור מיוח„ ˘‰י' בענין ‰ני„ון].   

כב, ‡) "וי‰י ‡חר ‰„ברים ‰‡ל‰",  (ויר‡  על ‰פסו˜  פר˘˙ ‰ע˜י„‰,  ב˙חיל˙  „‰נ‰, 
מכל  ו‡ומר:  מ˜טר‚  ˘‰י'  ˘טן,  ˘ל  „בריו  מרבו˙ינו ‡ומרים ‡חר  "י˘   – ר˘"י  מפר˘ 
סעו„‰ ˘ע˘‰ ‡בר‰ם ל‡ ‰˜ריב לפניך פר ‡ח„ ‡ו ‡יל ‡ח„. ‡מר לו: כלום ע˘‰ ‡ל‡ 
ב˘ביל בנו, ‡ילו ‰יי˙י ‡ומר לו: זבח ‡ו˙ו לפני ל‡ ‰י' מעכב. וי˘ ‡ומרים: ‡חר „בריו 
˘ל י˘מע‡ל, ˘‰י' מ˙פ‡ר על יˆח˜ ˘מל בן י"‚ ˘נ‰, ול‡ מיח‰. ‡מר לו יˆח˜: ב‡בר 
ומ„יו˜  מעכב";  ‰יי˙י  ל‡  לפני  עˆמך  זבח  ‰˜ב"‰  לי  ‡מר  ‡ילו  מייר‡ני,   ‰˙‡ ‡ח„ 
˘מפר˘ "‡חר ‰„ברים"  מובן   – י˘מע‡ל"  ˘ל  „בריו   .  . ˘טן  ˘ל  „בריו  ל˘ונו "‡חר 
נ˙פר˘ו  ˘ל‡  מיוח„ים  ל„יבורים  ‰מ˘ך  ‰י'  ‰ע˜י„‰  ˘מע˘‰  ו‰יינו,  „יבור,  מל˘ון 
 – מע˘‰ ‰ע˜י„‰  ˘ל‡חר  על ‰פסו˜  בפירו˘ו  ל˘ונו  מ„יו˜  מובן  וע„"ז  ב˜ר‡.  ל‰„י‡ 
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"וי‰י ‡חרי ‰„ברים ‰‡ל‰ ויו‚„ ל‡בר‰ם" (ויר‡ כב, כ), ˘‚ם ˘ם מ„יי˜ ר˘"י ˘‰כוונ‰ 
ל"‰ר‰ורי „ברים ˘‰יו על י„י ‰ע˜י„‰", ˘"‰י' ‡בר‰ם מ‰ר‰ר ו‡ומר" [ועפ"ז מבו‡ר ‚ם 

„יו˜ ל˘ונו בפ' לך טו, ‡ – עיין ˘ם].

‚. ומו„‚˘ בפר˘˙נו לעיל (לט, ו-ז): "ויעזב כל ‡˘ר לו בי„ יוסף ול‡ י„ע ‡˙ו מ‡ומ‰ 
כי ‡ם ‰לחם ‡˘ר ‰ו‡ ‡וכל, וי‰י יוסף יפ‰ ˙ו‡ר ויפ‰ מר‡‰. וי‰י ‡חר ‰„ברים ‰‡ל‰, 

ו˙˘‡ ‡˘˙ ‡„וניו ‡˙ עיני' ‡ל יוסף" ו‚ו'.

ויפ‰  ˙ו‡ר  "יפ‰  ‰י'  ˘יוסף  ˘כיון  בפ˘טו˙,  מובנ˙  לכ‡ור‰  ‰„ברים  וסמיכו˙ 
מר‡‰", וכפירו˘ ר˘"י: "כיון ˘ר‡‰ עˆמו מו˘ל ‰˙חיל ‡וכל ו˘ו˙‰ ומסלסל ב˘ערו" 

– ‰רי לכן נ˘‡‰ ‡˘˙ פוטיפר ‡˙ עיני' ‡ליו; 

ו‡˙‰  מ˙‡בל,  ענין: "‡מר ‰˜ב"‰: ‡ביך  עו„  ו‰וסיף  בז‰,  ל‡ ‰ס˙פ˜  ר˘"י  ‡ולם 
למ‰  ולכ‡ור‰,  ‡„וניו'".   ˙˘‡ 'ו˙˘‡  מי„  ‰„וב!   ˙‡ בך  מ‚ר‰  ‡ני  ב˘ערך?!  מסלסל 

‰וˆרך ל‰וספ‰ זו, ו‰רי ‰מ˘ך ‰מ˜ר‡ו˙ מובן ˘פיר ‚ם לולי „ברי ‡‚„‰ ‡לו?! 

˘ל‡  כרחך  על   – ‰‡ל‰"  ‰„ברים  "‡חר  כ‡ן  ונ‡מר  ˘כיון  ל˘יט˙י',  ˘ר˘"י  ‡ל‡, 
„יבור  ב˘ערו"), ‡ל‡ ‚ם  ומסלסל  ו˘ו˙‰  יוסף ("‰˙חיל ‡וכל  מˆ„  מע˘‰  ר˜  כ‡ן  ‰י' 
מיוח„; ועל ז‰ פיר˘ ר˘"י, ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל„ברי ‰˜ב"‰: "‡מר ‰˜ב"‰: ‡ביך מ˙‡בל 

וכו'".   

„. ולפי ז‰ מ˙ורı ‰יטב פר˘"י כ‡ן: 

˘ום  לעיל  מˆינו  ל‡  ‰רי   – ‰‡ל‰"  ‰„ברים  ‡חר  "וי‰י  ˘נ‡מר  מ‰  לר˘"י  ‰ו˜˘‰ 
„יבורים ˘י˘ ל‰ם ‡יזו ˘ייכו˙ לחט‡ ˘ר ‰מ˘˜ים ו˘ר ‰‡ופים? 

ולז‰ מפר˘, „כוונ˙ ‰כ˙וב ב‰וסיפו ‡˙ ‰˙יבו˙ "‡חר ‰„ברים ‰‡ל‰" [‡ף ˘בל‡ו 
‰י‡,  ז‰]  לפני  ל‰מסופר  ‰‡ופים  ו˘ר  ‰מ˘˜ים  ˘ר  חלומו˙  בין  ‰‰מ˘ך  מובן  ‰כי 
ל‰˘מיענו ˘‰יו כ‡ן „יבורים ˘ל‡ נ˙פר˘ו בכ˙וב: "˘‰ר‚יל‰ ‡ו˙‰ ‡רור‰ ‡˙ ‰ˆ„י˜ 
בפי כולם ל„בר בו", וב‰מ˘ך ל„יבורים ‡ל‰ "‰בי‡ ל‰ם ‰˜ב"‰ סורחנם ˘ל ‡לו ˘יפנו 

‡לי‰ם ול‡ ‡ליו". 

‡מנם, ‡ף ˘פירו˘ ז‰ מיי˘ב ‡˙ ‰ל˘ון כ‡ן "‡חר ‰„ברים ‰‡ל‰", ‰רי מ˙וך ‰מ˘ך 
‰מ˜ר‡ו˙ מובן ˘‰עי˜ר כ‡ן ‰ו‡ ˘חט‡ ˘ר ‰מ˘˜ים ו‰‡ופים ‰בי‡ לי„י ‰רווח˙ יוסף, 

ולכן מוסיף ר˘"י: "ועו„, כ„י ˘˙בו‡ ‰רווח‰ לˆ„י˜ על י„י‰ם" – 

˘ל  ‡לו  ל˙יבו˙  ˘בנו‚ע  ‡ל‡  בלב„,  טפל  טעם  ˘‰ו‡  "ועו„",  ב˙יב˙  כוונ˙ו  ו‡ין 
"‡חר ‰„ברים ‰‡ל‰" ‰רי עי˜ר ‰ענין ‰ו‡ ‰„יבורים ˘‰יו ˘ם, כ‰טעם ‰ר‡˘ון; ו‡ילו 
‰טעם ‰˘ני מוכח יו˙ר מ˙וך ‰מ˘ך ‰מ˜ר‡ו˙, ובנו‚ע ל˙יב‰ זו ˘ל "‰„ברים" ˘בפסו˜ 

כ‡ן – ‰ו‡ ב‡ ר˜ ב„רך טפל. 

  ‰וספ‰ . כב
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

נכ„ו  נחום,  ‰ר'  ‡ו„ו˙  ‰סיפור   י„וע 
ממנו  בי˜˘  ‰ז˜ן  ˘רבינו  ‰ז˜ן,  רבינו  ˘ל 
‰"˜ָ‡טינ˜ע"  ע"‚  טל‡י  לע˘ו˙  ˘יסכים 
ח˙ונ˙ו,  עבור  לו  ˘˙פרו  עליון)  (ב‚„ 

ו‰בטיח לו עבור ז‰ "עמי במחיˆ˙י".

לו  ‰בטיח  ‰ז˜ן  ˘רבינו  ‰„בר  וטעם 
˘‚„ל‰  ‡ף   – במחיˆ˙י"  "עמי  ז‰  עבור 
(כמובן  כזו  ‰בטח‰  ˘ל  מעל˙‰  ביו˙ר 
מ„ברי ‰‚מר‡  (ברכו˙ יב, ב) בנו‚ע ל˘מו‡ל 
טל‡י  לע˘יי˙  כלל  ערך  לפי  ˘ל‡  ו˘‡ול) 
˘רבינו  כיון   – יחי„  ˘ל  פרו‰  מעיל  על 
‰ז˜ן רˆ‰ ˘פעול‰ זו ˙‰י' ‰˙חל˙ ˘ביר˙ 
ב˙ו˜ף  ‡ז  ˘‰י˙‰  ז‰,  בענין  ‰˜ליפ‰ 

ˆמיח˙‰ .

מזמן  מ˘˙נ‰  ‰˜ליפו˙  ˘ליט˙  ו‰נ‰, 
ובכל  מ„ינ‰  בכל  ˘י˘  ו‰יינו,  לזמן... 
‰˙‚ברו˙  ‰י‡  ˘בו  ‰מיוח„  ‰ענין  ˙˜ופ‰ 

‰˜ליפ‰ במ„ינ‰ זו וב˙˜ופ‰ זו.

ב˘נים  ובפרט  זו,  למ„ינ‰  וב˘ייכו˙ 

‰‡חרונו˙ – ‰רי ז‰ בזבוז י˙ר על ‰וˆ‡ו˙ 

כמו  פנימיים,  ענינים  עבור  ול‡  ‰בי˙, 

‡כיל‰ ו˘˙י', ‡ל‡ עבור ענינים חיˆוניים, 

˘ב˘ביל  ‰יינו,  ‰בי˙,  וכלי  לבו˘ים  כמו 

מוˆי‡ים  ‰בי˙  ˘ל  חיˆוני  ו˜י˘וט  יופי 

כספים ‚„ולים ‰רב‰ יו˙ר מן ‰מ„‰.

˘‰רי  ב˜„ו˘‰,  ˘ור˘  לו  י˘  ז‰  ענין   -

ˆריכ‰  כיˆ„  ב)  (פ„,  חולין   ב‚מר‡  מˆינו 

ו˘˙י'  ל‡כיל‰  בנו‚ע  ל‰יו˙ ‰נ‰‚˙ ‰‡„ם 

ולבו˘ים וכבו„ ‡˘˙ו ובניו, ו‡"כ, ‰רי ז‰ 

וכ‡˘ר  ב˜„ו˘‰.  ‚ם  מ˜ום  לו  ˘י˘  ענין 

‰˜ליפ‰ נ˙פס˙ לענין ˘י˘ לו ‡יז‰ ‡חיז‰ 

ב˜„ו˘‰, ‡זי ˜˘‰ ביו˙ר ל‰˙‚בר על ז‰.

ירי˜‰ מו˘למ˙
ב˘נים  ז‰  בענין  ˘נע˘‰  ל‰˘ינוי  וע„ 

˘‡ינם  ‡לו  ˘‚ם   – ממ˘  ‰‡חרונו˙ 

ל‰˙ˆמˆם  בעיני‰ם  נכון  ל‚מרי,  ביכול˙ 

התחרות עם השכנים
בכלל לא נוגע כיצד נראים כלי הבית; צריכים רק לראות את ה"חותם" המוטבע 
עליהם, שבו צויין רחוב פלוני ומקום פלוני, שכולי עלמא ידעי ששם פושטים 

את העור... בשביל השם והיחוס בלבד! בשביל זה כדאי לירד לחייו של 
הבעל, שיחסר להם בענינים עיקריים – ולו רק שהשכנה תהי' חייבת להודות 

ש"יריקה" זו אכן הגיעה רחוק ועמוק יותר...
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˘‰‡ומללים  כפי  ב„יו˜  ‡ינן  ‰עוב„ו˙  כ‡˘ר  ˘‡פילו  ‡ומרים  (˘חז"ל  ‡למנ‰  עינוי 
ל‰יכנס  חוב‰  לי  מˆ‡˙י  ל„מעו˙י‰ם)  ‰˘י"˙  ˘ומע  מעונים  ב‰יו˙ם  ‡ולם  ‡ומרים, 

לענין ז‰.

 'סוחרים מעבר למי„‰'
˘ל  ˘לנ˘מו˙  בכך  ‰עמו˜‰  ‰‡מונ‰  ו‡˙  נ"ע,  ונ„בן  ‰חסי„  ‡ביכם   ˙‡ ב‰כירי   .„
˘‰ם  סוחרים  ˘י˘נם  וביו„עי  ב„רך ‰י˘ר,  בני‰ם ‰ולכים  כ‡˘ר  רוח  י˘ ˜ור˙  ‰‰ורים 
'סוחרים מעבר למי„‰' ומחפ˘ים לחסוך בענין ˘‡סור לחסוך בו, ר‡י˙י חוב‰ ל‰ב‰יר 

ענין ז‰.

חוב‰  לי  ר‡י˙י  רע,  במˆב  ‡למנ‰  ‰מו˙יר  ‰נפטר  לנ˘מ˙  ‰רחמנו˙   ˙‡ ביו„עי   .„
לכ˙וב ולומר ˘י˘ לח˘וב ‡ו„ו˙ ז‰.

‰ו‡  ו‰עי˜ר  ‡ליכם,  מכ˙בי   ˙‡ לו  ל˘לוח  ˙וכלו  ˘י',  ל‡חיכם  מ‡ומ‰  ‡כ˙וב  ל‡ 
˘עליו ל‰˙בונן ברˆינו˙ ‰ענין על פי ‰˙ור‰.

‰' י˙ברך יברכך ‡˙כם ו‡˙ ‡חיכם ˘י' בכל ‰מˆטרך.

‰„ור˘ ˘לומו ומברכו.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' מט-נ)

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

˘‚ם  ‰כ˙וב,  ˘מח„˘  וז‰ו  לנחמו,  ˘ב‡ו  חי„ו˘ 
˜רובו˙  ˘‡ינן  בנו˙יו״),  (״כל  ‰כלו˙  ˘ל  נחמ˙ן 
ל‡  ‰ן  ‡ף   – לנחמו  ב‡ו  ז‡˙  ובכל  ליע˜ב,  כ"כ 

‰ˆליחו לנחם ‡˙ יע˜ב.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 264 ‰ע' 13; עמ' 270 ‰ע' 36; 

עמ' 271 ‰ע' 37)

האם באו חתני 
יעקב לנחמו?

וי˜ומו כל בניו וכל בנו˙יו לנחמו, וימ‡ן 
ל‰˙נחם
רבי י‰ו„‰ ‡ומר, ‡חיו˙ ˙‡ומו˙ נול„ו עם כל ˘בט 
ו˘בט ונ˘‡ום. רבי נחמי׳ ‡ומר, כנעניו˙ ‰יו, ‡ל‡ מ‰ו 
וכל בנו˙יו, כלו˙יו, ˘‡ין ‡„ם נמנע מל˜רו‡ לח˙נו בנו 
ולכל˙ו ב˙ו
(לז, ל‰. ר˘"י)

 .‡ וב˘˙יים:  ר˘"י,  ב„ברי  לעיין  י˘  לכ‡ור‰ 
ב˘יט˙ רבי י‰ו„‰, מ„וע מוסיף ר˘"י ˘‰˘בטים 
˙יב˙ "בנו˙יו"  לפירו˘  נ˘‡ו ‡˙ ‡חיו˙י‰ם, ‰רי 
˘בט",  כל  עם  נול„ו  ˙‡ומו˙  ˘"‡חיו˙  ר˜  נו‚ע 
רבי  ב˘יט˙  ב.  ˘"נ˘‡ום".  ז‰  ‰כ‡  בעי  ומ‡י 
נמנע  ‡„ם  "˘‡ין  ר˘"י  מוסיף  מ„וע  נחמי', 
על  מ„ובר  ל‡  כ‡ן  ‰רי  בנו",  לח˙נו  מל˜רו‡ 

ח˙נים, ‡ל‡ על "כלו˙יו" בלב„?

וי˘ ל˙רı ˘˙י ‰˜ו˘יו˙ בח„‡ מח˙‡:

בכ˙וב  מפור˘  ל‡  מ„וע  ‰ו˜˘‰,  לר˘"י 
ח˙ניו  ‚ם  לנחמו  ב‡ו  יע˜ב  ˘ל  ליל„יו  ˘בנוסף 

וכלו˙יו, ‰רי פ˘וט ˘‚ם ‰ם ב‡ו לנחמו?

ועל ז‰ מ˙רı: ל˘יט˙ ר"י, ל‡ ‰יו לו כלו˙, כי 
˘"כלו˙יו"  ונמˆ‡  נ˘‡ו ‡˙ ‡חיו˙י‰ם,  ‰˘בטים 
ר"נ  ול˘יט˙  בכ˙וב,  כבר  ˘נכללו  "בנו˙יו"  ‰ן 
‡ף  ח˙ניו  נכללו  לכלו˙יו,  ‰כוונ‰  ˘"בנו˙יו" 
לח˙נו  מל˜רו‡  נמנע  ‡„ם  "‡ין  כי  בניו",  ב"כל 

בנו", ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 265)

מה מוסיף "בנותיו" 
על "בניו"?

וי˜ומו כל בניו וכל בנו˙יו לנחמו, וימ‡ן 
ל‰˙נחם
רבי י‰ו„‰ ‡ומר, ‡חיו˙ ˙‡ומו˙ נול„ו עם כל ˘בט ו˘בט 
ונ˘‡ום. רבי נחמי׳ ‡ומר, כנעניו˙ ‰יו, ‡ל‡ מ‰ו וכל 
בנו˙יו, כלו˙יו
(לז, ל‰. ר˘"י)

בכ˙וב  נ‡מר  ל‡  מ„וע  ל„˜„˜,  י˘  לכ‡ור‰ 
מפורט  ‡ל‡  לנחמו״,  יל„יו  כל  ״וי˜ומו  ב˜יˆור 

˘״כל בניו וכל בנו˙יו״ ב‡ו לנחם ‡˙ יע˜ב?

‡בלו˙  ל‰פלי‚  ‰˙ור‰  ב‡‰  ˘בז‰  לומר,  וי˘ 
‡ו˙ו  ˘ניחמו  ‡ף  ל‰˙נחם״,  ״וימ‡ן  ‡˘ר  יע˜ב, 
‚ם ״כל בניו״ ו‚ם ״כל בנו˙יו״. ו‰יינו, ˘˘ני סו‚י 
ול‡  בניו״,  ״כל  נחמ˙  ל‡  ‰ועילו;  ל‡  ‰ניחום 

נחמ˙ ״כל בנו˙יו״.

‡ל‡ ˘ע„יין ˆריך בי‡ור, ‰רי בנים ‰ם ˙˜יפים 
ל‡חר  כן,  ו‡ם  בנו˙,  מ‡˘ר  יו˙ר  ‰˘פע‰  ובעלי 
לכ‡ור‰   – ‰ˆליחו  ול‡  לנחמו  ˜מו  בניו״  ˘״כל 
ברור מעˆמו ˘‚ם נחמ˙ ״כל בנו˙יו״ ל‡ ‰ועיל‰, 

ומ‰י ‰‰וספ‰ ב"כל בנו˙יו" על "כל בניו"?

˘מבי‡  ‰פירו˘ים  ˘ני  פי  על  בז‰  לב‡ר  וי˘ 
יובן  ‡לו  פירו˘ים  ˘לפי  בנו˙יו",  ל"כל  ר˘"י 

‰חי„ו˘ ˘ל "כל בנו˙יו" על "כל בניו":

עם  נול„ו  ˙‡ומו˙  ˘"‡חיו˙  י‰ו„‰,  לרבי 
‚„ול  ‰י'  ‰בנו˙  ˘מספר  נמˆ‡  ו˘בט",  ˘בט  כל 
ו‡ילו  בנים,  ע˘ר  ˘נים  ˘‰רי ‰יו  ממספר ‰בנים, 
בנו˙ ‰יו ‡רבע ע˘ר‰: „ינ‰ – ‰מפור˘˙ ב˙ור‰, 
˘˙ים ע˘ר‰ ‰˙‡ומו˙ ˘נול„ו עם כל ˘בט ו˘בט, 
וי˘לח  (ר˘"י  בנימין  עם  ˘נול„‰  ו‰˙‡ומ‰ ‰י˙יר‰ 
˘‰‚ם  מח„˘,  בנו˙יו"  ˘"בכל  ונמˆ‡  יז).  ל‰, 

˘‰בנו˙ ‰יו מרובו˙ יו˙ר – ל‡ ‰ˆליחו לנחמו.

ולרבי נחמי׳ ˘״בנו˙יו״ כ‡ן פירו˘ו ״כלו˙יו״ 
– י˘נ‰ מעל‰ בנחמ˙ן ˘ל ‰כלו˙ על נחמ˙ם ˘ל 
ו‡ין  ליע˜ב  יו˙ר  ˜רובים  ‰בנים  ˘‰רי  ‰בנים, 



ט

פתרון פנימיות חלומות יוסף
השבטים רועי צאן ויוסף מנהיג את מצרים / קנאת אחי יוסף במעלת ושגב 

עבודתו / יעקב מגלה כיצד כל עבודות השבטים הן עבודה ותכלית אחת / שעה 
אחת, מקום אחד ועבודה אחת

˘ני חלומו˙ חלם יוסף בפר˘˙נו ‡ו„ו˙ מעל˙ו על פני ‡חיו ו‰וריו, וסיפרם ל‡ביו 
ול‡חיו. ‡מנם, ‡חיו ל‡ ר‡ו בעין יפ‰ ‡˙ ‰חלומו˙, וע„ ˘"וי˜נ‡ו בו ‡חיו". ועל יחסו 

˘ל יע˜ב נ‡מר: "ו‡ביו ˘מר ‡˙ ‰„בר" (פר˘˙נו לז, י‡).

רב‰  (בר‡˘י˙  במ„ר˘  ‡מרו  ‰„בר,   ˙‡ יע˜ב  ˘˘מר  זו  "˘מיר‰"  ˘ל  בטיב‰  ו‰נ‰, 
פפ"„, יב): "נטל ˜ולמוס, וכ˙ב ב‡יז‰ יום וב‡יז‰ ˘ע‰ ב‡יז‰ מ˜ום".

‰פי˜  ˙ועל˙  ‡יזו  ‡˙ר),  על  ‰מ„ר˘  במפר˘י  ‚ם  (ור‡‰  יע˜ב  מע˘‰  ‡ו„ו˙  ל˙מו‰  וי˘ 
פרטי  לר˘ום ‡˙  סיב‰  יע˜ב ‡יזו  מˆ‡  ו‚ם ‡ם  ומ˜ום ‰חלומו˙?  זמן  ˘ר˘ם ‡˙  מכך 
כלל  מסופר  במ„ר˘ ‡ין  ו‡ילו  עˆמו,  לר‡˘ ‡˙ ‰חלום  לכל  לכ˙וב  לו  ‰חלום, ‰רי ‰י' 

˘כ˙ב ‡˙ ˙וכן ‰חלום.

עניינים  על  רומזים  יוסף, ‡˘ר ‰ם  חלומו˙  ˘ל  ˙וכנם ‰פנימי  לב‡ר ‡˙  י˘  ו˙חיל‰ 
‰„ורו˙,  במ˘ך  י˘ר‡ל  ובני  ˘ל ‰˘בטים  לעבו„˙ם ‰רוחני˙  בנו‚ע  עולם  ˘ל  ˘ברומו 
‰נו‚ע  מ‡ו„,  ונ˘‚ב  ‚„ול  עניין  ‰ו‡  יע˜ב  כ˙יב˙  ˘ל  ‰פנימי  עניינ‰  כיˆ„  י˙ברר  ו‡זי 

לעבו„‰ בזמן ‰‚לו˙.

‰˘בטים רועי ˆ‡ן ויוסף מנ‰י‚ ‡˙ מˆרים
‡מנם,  נ˘מ˙ו.  ˘ור˘  לפי  ‡ח„  כל  י˙"˘  ‰בור‡   ˙‡ עב„ו  י-‰,  ˘בטי  ע˘ר  ˘נים 
‰פר˘ כללי ומ‰ו˙י מˆינו בין עבו„˙ יוסף ל„רך ‰נ‰‚˙ ‡חיו (ר‡‰ בז‰ בל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ 

עמ' 254. ו˘"נ):

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

כ

"אלמנה וגר לא תענון"
"בידעי הרחמנות לנשמת הנפטר המותיר אלמנה במצב רע, ראיתי לי חובה 

לכתוב ולומר שיש לחשוב אודות זה"

חומר˙ ‰ענין ˘ל עינוי ‡למנ‰
˘נלב"ע  ˘ל ‡חיך  ˙חי'  . ‡ו„ו˙ ‰‡למנ‰   . למכ˙בי ‰˘ני  ב˜˘ר  למכ˙בך –  במענ‰ 
ז"ל – ‡˘ר ˘וחח˙ עם ‡חיך ˘יחי' בענין ז‰ ו‰ו‡ ‡ינו רוˆ‰ ל˘מוע כלל ‡ו„ו˙‰, ‡ינני 
יכול כלל לומר ‰‡ם ˆו„˜ ‰ו‡ במ‰ ˘‡ינו רוˆ‰ ל˘מוע ‡ו ˘‡ינו ˆו„˜, ‡˙ ז‡˙ יוכל 
ל˜בוע ר˜ מי ˘מכיר ‡˙ ‰סכסוך ויו„ע כיˆ„ לפסו˜ „ין ˙ור‰ ‡ו פ˘ר‰. ‡ין ל‰˙ח˘ב 
 ˙‡ ל˘מוע  רˆון  ‡י  ˘ל  ‡ו  ‰˘ני   „ˆ‰ טענו˙   ˙‡ ל˘מוע  רˆון  ˘ל  ‰לב  ר‚˘ו˙  עם 
˙ביעו˙ ˆ„ ‰˘ני, ‡ולם על כולם – ‡פילו ‚בירים – ל‰˙ח˘ב עם מ‰ ˘‰˙ור‰ ‡ומר˙.

‰נני, ב˙ור מי ˘‡ינו יו„ע מי‰ו ‰ˆו„˜, נכנס˙י לענין ז‰ מחמ˙ 5 סיבו˙:

‡. כ‡˘ר מ‡ן „‰ו‡ פונ‰ ‡ליי, בכל ˘‡ל‰ וב˜˘‰ ˘˙‰י‰ מוכרח ‰נני ל‰˘יב לו ‡ו 
ל‰ – לפי „יני ‰˙ור‰ - מ‰ ˘ביכול˙י ל‰˘יב.

‡למנ‰  ‚ם  ("‡ומ‚לי˜ליכע"),  ‡ומללים  ב˘ם  וי˙ומים  ל‡למנו˙  ˜ור‡˙  ‰˙ור‰  ב. 
וי˙ום ˘ל ‚ביר ‚„ול ‰ינם ר"ל ‡ומללים, ו‰˙ור‰ ‡ומר˙ בכמ‰ ל˘ונו˙ חמורים ביו˙ר, 
מפירו˘  יר‡  ב‰יו˙י  ו‰י˙ומים.  ‰‡למנו˙  לזע˜˙  מ˜˘יבים  ל‡  כ‡˘ר  ‰‚„ול  ‰עונ˘ 
ר˘"י ופירו˘ ‰‡בן עזר‡ על ˘לו˘˙ ‰פסו˜ים בחומ˘ ˘מו˙ פר˜ כ‡ (פסו˜ים כ‡-כ‚) 

מוכרח ‰יי˙י ל‰יכנס לענין ז‰ ולכ˙וב בני„ון.

‚. חוב‰ על כל י‰ו„י ל˘מור על ‰זול˙ מ„בר רע, בח˘בי ‡ו„ו˙ ‰נ‡מר לעיל בסעיף 
˘ל  חומר˙ ‰ענין  חז"ל ‰מ„ברים ‡ו„ו˙  במ‡מרי  וב‰˙בונני ‡ו„ו˙ ‰פירו˘ים ‰נ"ל  ב' 

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



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‡י ‡פ˘ר לסבול ח"ו סילוף ב‡יזו נ˜ו„‰ ופרט ˘י‰י'. ‡בל ‰רי ז‰ ‡ין מובן כלל, למ‰ 
ז‰ נע˘‰ ‰„בר „ו˜‡ ברבים (˘‡ז י˘ כ‡ילו זמור˙ זר - ˘יבחנו ‰נ‡ספים מי ‰ו‡ ‰יו„ע 
ז‰  ˘בח  וי˘ער  ˘יבחין  ˘ם ‡ל‡ ‰˜ב"‰  ˘‡ין  ביחי„ו˙,  כ˘י‰י'  מ˘‡"כ  כביכול.  וב˜י 

˘מˆ‡ ‰˜ו˘י‡)... 

טעמים  מ‡יז‰  ב‰נ"ל  ˘‰פריעו  ˘‡לו,  ע„  ‰‡מורים,  „ברי  יפעלו  ‰רי  ‡זכ‰,  ו‡ם 
˘י‰יו, ‰נ‰ מכ‡ן ול‰ב‡, יסייעו בכפלים, ועל „רך ‰מבו‡ר ב‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ לרבנו ‰ז˜ן 

סוף פר˜ ט': ‰י' ר‚יל ל˜רו˙ „ף ‡ח„ י˜ר‡ ˘ני „פים כו'. 

בברכ‰ לב˘ו"ט ב‡מ˙ בכל ‰נ"ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט עמ' ˜נט-˜ס)

˙י˜ון ל‰לבנ˙ פני חבירו
במ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ ˙י˜ון ל‰לבנ˙ פני חבירו, ל‡חרי ˘‰חבר מחל, ‡מ˙ ‰„בר ‡˘ר 
וככל  ˙י˜ון,  ˆריך  ז‰  ועל  למ˜ום,  ‡„ם  ˘בין  ו‚ם  לחבירו  ‡„ם  ˘בין  ענין  י˘נו  ב‰נ"ל 
בכבו„  ל‰וסיף  ז‡˙ ‡ומר˙ -  בו ‰י' ‰˜ל˜ול,  ב‡ו˙ו ‰פרט  ל‰יו˙  עניני ‰˙י˜ונים ˆריך 
‰בריו˙ בכלל ובכבו„ חברים בפרט. וכיון ˘ברוב‡ „רוב‡ סיב˙ ‰לבנ˙ פני חבירו ‰ו‡ 
˜˘ור במ„˙ ‰כעס ‡ו ‰‚‡ו‰ ‚ם בז‰ ˆריכים ל‰נ‰‚‰ ב˜ˆ‰ ‰‡חרון יו˙ר, וכמובן ממ‰ 

˘כ˙ב ‰רמב"ם ‰לכו˙ „יעו˙ פר˜ ב'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' פ„)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

פרנס˙ם ˘ל ‰˘בטים ‰יי˙‰ על י„י ˘רעו ‡˙ ˆ‡נם. ול‡ בכ„י בחרו ‰˘בטים ‡ומנו˙ 
זו, כי על י„י ˘‰יו רועי ˆ‡ן, ‰י' ביכל˙ם לˆ‡˙ ‡ל ‰˘„‰, ו˘ם לעבו„ ‡˙ ‰בור‡ י˙' 

בל‡ ˘ענייני ‰עולם יבלבלו ‡˙ מוחם ולבם.

 ,ıר‡‰ ערוו˙  במˆרים  ‰י'  ‰ו‡  ו‡„רב‡  ‰עולם,  מן  מנו˙˜  ‰י'  ל‡  יוסף  לעומ˙ם, 
 ıכל ‡ר ולבסוף ‡˙  בי˙ ‰‡סורים,  כך ‡˙  ו‡חר  פוטיפר,  בי˙  מנ‰י‚ ‡˙  ו˘ם ‚ופ‡ ‰י' 
ונו˙ר  בכל ‰ניסיונו˙  יוסף  עמ„  במˆרים,  מעבו„˙ו  ולמרו˙ ‰טר„ו˙ ‰עˆומו˙  מˆרים, 

„בו˜ ב‰˘י"˙ ב„ב˜ו˙ עˆומ‰ בכל ר‚ע ור‚ע.

ובז‰ ‚ופ‡ ‰י‰ ˙ו˜ף מעל˙ יוסף על פני ‰˘בטים כולם:

‰˘בטים ‰וכרחו לפרו˘ מן ‰עולם ול‰יב„ל ‰ימנו, מחמ˙ ˘ל‡ ‰י' בכוחם ל‰י˘‡ר 
עס˜י  כי  ‰עולם,  מן  וני˙ו˜  ב‰˙בו„„ו˙  יחיו  ‡ם  ‡ל‡   –  '‰ בעבו„˙  מעל‰  ב‡ו˙‰ 

‰‚˘מיו˙ ‰מ‰ מפריעים ומזי˜ים לעבו„˙ם ‰רוחני˙.

‡בל יוסף ‚„ל‰ מעל˙ו ע„ כ„י כך ˘יכול ‰י' ל‰יו˙ ב‚לו˙ ול‰נ‰י‚ ‡˙ ‡רı מˆרים 
כול‰, ויח„ עם ז‡˙ ל‡ ‰פריע לו ‰„בר לעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ ב‡ופן נעל‰ ביו˙ר.

˜נ‡˙ ‡חי יוסף במעל˙ ו˘‚ב עבו„˙ו
זו  ל‚לו˙  וע„  ‚לויו˙  ב˘‡ר  כן  וכמו  מˆרים  ב‚לו˙  י˘ר‡ל  בני  ˘‰ו  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 
(ר‡‰  לבנים"  "סימן  ˘‰ו‡  ‡בו˙"  מ"מע˘‰  לעבו„˙ם  כח  ˘ו‡בים  ‰ם  ‰רי  ‰‡חרונ‰, 
˙נחומ‡ לך לך ט. וברמב"ן ללך לך יב, ו. ועו„). ו‡˙ ‰כוח לעבו„‰ בזמן ח˘כ˙ ‰‚לו˙ מ˜בלים 

מיוסף „יי˜‡, ˘‰ו‡ עב„ ‡˙ ‰˘י"˙ ב‰יו˙ו מˆוי בין טר„ו˙ עˆומו˙ – על „רך ‰טר„ו˙ 
‰מ˜יפו˙ ‡˙ ‡י˘ י˘ר‡ל בזמן ‰‚לו˙.

‰עי˜רי˙  ‰י‡  יוסף  ˘ל  עבו„˙ו  כיˆ„  נרמז  ˘ב˘ני‰ם  יוסף,  חלומו˙  ˙וכן  וז‰ו 
לעבו„˙ם  כח  י˘ר‡ל  בי˙  כל  ˘ו‡בים  וממנ‰  כולם,  ‰˘בטים  עבו„ו˙  מבין  ו‰ח˘וב‰ 
על ‰יו˙ ‰מ˘˙חוו‰  מור‰  ˘‰‰˘˙חוו‡‰  לו,  כולם "מ˘˙חווים"  כן  ועל  בזמן ‰‚לו˙, 

מ˙בטל ומ˜בל ממי ˘מ˘˙חוו‰ ‡ליו.

ו‰נ‰, על ‡ף ‰מעל‰ ‰מיוח„˙ בעבו„˙ יוסף „וו˜‡, מכל מ˜ום ‰רי ‚ם עבו„˙ ˘‡ר 
עבו„˙ו  כיˆ„  מר‚י˘  ‰י'  ‰˘בטים  מן  ו‡ח„  ‡ח„  וכל  ‡מ˙י˙,  עבו„‰  ‰י‡  ‰˘בטים 
‰י‡ ר‡וי' ונכונ‰, ועל כן כ‡˘ר ‰ו„יע ‰˘י"˙ על י„י חלומו˙ יוסף ˘עבו„˙ יוסף ‰י‡ 
מי„  ‰נ‰   – ‰‚‡ול‰   ˙‡ ‰מבי‡‰  ‰‚לו˙  בזמן  ‰עבו„‰  ‰י‡  „וו˜‡  י„‰  ועל  ‰עי˜רי˙, 
"וי˜נ‡ו בו ‡חיו", ˘‡ין זו ˜נ‡‰ פ˘וט‰ וחומרי˙ על ˘לטון יוסף ח"ו, ˘‰רי ‰˘בטים 
לע˘ו˙  „וו˜‡  ‰˘י"˙  ˘בחר  מ‰  על  רוחני˙  ˜נ‡‰  זו  ‰יי˙‰  ‡ל‡  ‰יו.  ˜„ו˘ים  כולם 
˘‡מרו  מ‰  ועל „רך  ונכונ‰,  ˘עבו„˙ם ‚ם ‰י‡ ‡מ˙י˙  למרו˙  יוסף,  עבו„˙  לעי˜ר ‡˙ 

רבו˙ינו (ב"ב כ‡, ‡) "˜נ‡˙ סופרים ˙רב‰ חכמ‰".



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

יע˜ב "˘מר ‡˙  מספר ‰כ˙וב ‡˘ר  יוסף,  במעל˙  מ˜נ‡ים  ˘‰יו ‰˘בטים  מ‰  וכנ‚„ 

‰„בר – כ˙ב ב‡יז‰ יום . . ˘ע‰ . . מ˜ום", ˘בכך פעל למעט ‰חילו˜ים ביני‰ם, ול‚רום 

עילוי בעבו„˙ כולם, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

יע˜ב מ‚ל‰ כיˆ„ כל עבו„ו˙ ‰˘בטים ‰ן עבו„‰ ו˙כלי˙ ‡ח˙
˘˜יבל  ברע‰ו  מבחין  ומ‡י„ך  ובמעל˙‰,  ‰פרטי˙  בעבו„˙ו  ‰‡„ם  מ˙בונן  כ‡˘ר 

בוו„‡י ‡˘ר  ממנו, ‰נ‰  יו˙ר  ומרומם ‰רב‰  ו˙פ˜י„ ‡חר ‰נעל‰  ˘ליחו˙  מ‡˙ ‰˘י"˙ 

י˙עורר ב"˜נ‡˙ סופרים", מ„וע ל‡ זכ‰ ל˘ליחו˙ נעלי˙ יו˙ר.

לעומ˙  ˙פ˜י„ו ‰פרטי  כלל ‡˙  ובוחן  מביט  יו˙ר, ‰רי ‡ינו  ‰‡„ם  מ˙רומם  ‡ך ‡ם 

‰בור‡  רˆון   ˙‡ לע˘ו˙  ˘‰י‡  ‰נעלי˙  במטר‰  ור˜  ‡ך  עוס˜  ‰ו‡  כי  זול˙ו.  ˘ליחו˙ 

‰רי  ‰‚לו˙,  בזמן  מסוימ˙  עבו„‰  יפעלו  י˘ר‡ל  ˘בני  ‰ו‡  י˙'  ˘רˆונו  ומכיוון  י˙"˘, 

עוס˜ ‰ו‡ בזריזו˙ ובמרı במילוי ˙פ˜י„ ז‰ ככל ‡˘ר נ„ר˘ ממנו.

וב‡ופן ז‰ ‰רי ל‡ י˙כן כלל ˘י˜נ‡ בזול˙ו, ˘‰רי ‚ם ‰ו‡ ו‚ם זול˙ו ˘ני‰ם נוטלים 

חל˜ ב‰˘למ˙ רˆונו י˙', ו‡ין כל חילו˜ ו‰פר˘ מ‰י ח˘יבו˙ עבו„˙ו לעומ˙ ‰עבו„ו˙ 

‰מוטלו˙ על ‡חרים – ˘‰רי כולן רˆון ‰בור‡ י˙' ‰ן. וי˙יר‰ מזו, ˘‡ין כ‡ן כלל חילו˜י 

„ר‚ו˙ ‡ל‡ עניין ‡ח„ כללי – לע˘ו˙ ‡˙ רˆון ‰˘י"˙.

וז‡˙ ‰יי˙‰ פעול˙ יע˜ב במ‰ ˘"˘מר ‡˙ ‰„בר – כ˙ב ב‡יז‰ יום . . ˘ע‰ . . מ˜ום":

˘‰י' ‚ם ‡בי  יע˜ב,  עבו„˙  ב˙וך  כלולים  עבו„ו˙ ‰˘בטים ‰רי ‰ם  כל ‡ופני  „‰נ‰, 

עבו„‰  ‰יי˙‰  ‡ל‡  ˘ונים,  עבו„ו˙  פרטי  ע„יין  ‰יו  ל‡  ‰ל‡  ו‡ˆלו  ‰רוחני˙.  עבו„˙ם 

‡ח˙ בלב„, וב‰ נר‚˘ בפ˘טו˙ ˘‰מטר‰ ‰י‡ ר˜ למל‡ו˙ רˆון ‰בור‡ י˙"˘.

מכל  ‰פרטי˙,  בעבו„˙ו  ‡י˘  ‡י˘  לעבו„  ‰˘בטים  ‰˙חילו  ˘כבר  ל‡חרי  ‚ם  ו‰נ‰, 

‰יו,  יע˜ב  בני  ‰ל‡  כי  יע˜ב,  בעבו„˙  ו˘ר˘ם  ממ˜ורם  ל‚מרי  נפר„ו  ל‡  ע„יין  מ˜ום 

מ‰ם  ‡ח„  כל  ˘בעבו„˙  פועל  יע˜ב  ו‰י'  כן,  ‚ם  עלי‰ם  מ˘פע˙  ‰יי˙‰  יע˜ב  ועבו„˙ 

יור‚˘ ‡יך ˘‰י‡ ר˜ פרט וחל˜ מ˙וך עבו„˙ו ‰עˆמי˙ ‰כולל˙ כולם.

˘בין  ‰חילו˜ים  נר‚˘ים  ‡ין  ‰נ‰  ‰כללי˙,  ‰עבו„‰   ˙‡ מ„‚י˘ים  כ‡˘ר  וממיל‡, 

עבו„˙ו  ‡חר  ו˘בט  יו˙ר  עי˜רי˙  עבו„˙ו  פלוני  ˘˘בט  כך  על   ‰˘‚„‰ ו‡ין  ‰˘בטים, 

רˆון  לע˘ו˙  ר˜  ˘מטר˙ם  ‰עי˜רי˙  ‰עבו„‰   ˙‡ מרכיבים  ‰ם  כולם  ˘‰ל‡  ‡חר˙, 

ו˘ליחו˙ ‰בור‡ י˙"˘ בזמן ‰‚לו˙.

˘ע‰ ‡ח˙, מ˜ום ‡ח„ ועבו„‰ ‡ח˙
במ˘ך  בני‰ם  ובני  בני‰ם  עבו„˙  על  ‚ם  ‡ם  כי  יע˜ב,  פעל  בלב„  ‰˘בטים  על  ול‡ 

יח

המלבין פני חבירו
חומרת הענין דהלבנת פנים והתיקון לכך

י ָ‰ָר‰ ƒכ ‰ ּלו… ָ‡נ… ּל∆ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ׁ̆ י ƒ‡ ל¿
ל‡ רˆ˙‰ ל‰לבין פניו, ולומר 'ממך ‡ני מעובר˙', ‡ל‡ 'ל‡י˘ ‡˘ר ‡ל‰ לו', ‡מר‰, ‡ם יו„‰ מעˆמו, יו„‰, ו‡ם ל‡ו, 
י˘רפוני ו‡ל ‡לבין פניו. מכ‡ן ‡מרו, נוח לו ל‡„ם ˘יפילו‰ו לכב˘ן ‰‡˘ ו‡ל ילבין פני חבירו ברבים 
(וי˘ב לח, כ‰. ר˘"י)

‰לבנ˙ פנים בפומבי ˘ל מוסר ˘יעור ˙ור‰ 
טוב  סימן  ז‰  ˘י‰י'  רˆון  וי‰י  וי„יעו˙,  מכ˙בים  כל  ממנו  ˘‡ין  ביו˙ר  רב  זמן  ז‰ 

˘‰כל בס„ר וב˘לימו˙, וי‰י רˆון ˘כן י‰י' ‚ם ב‰ענין ‡ו„ו˙ו ב‡˙י ל˜מן, ו‰ו‡: 

לע„ו˙  כ˘רים  מ‡נ˘ים  ˘מ˜ור‰  כיון  ‡בל  וביו˙ר,  ביו˙ר  מוזר‰  ˘מוע‰  ‰‚יע˙ני 
ויו˙ר מ˘נים, מחויב ‰נני לברר ‰ענין, ולע˘ו˙ מ‰ בז‰. 

בנ‚ל‰ ‡ו  ˘י‰י'  ענין  ב‡יז‰  ברבים  ˘יעור  פלוני ‡ומר  ˘כ‡˘ר  ˙וכן ‰˘מוע‰ ‰י‡, 
וכו'  וס˙ירו˙  ורמינ‰ו  ופירכו˙  ב˜ו˘יו˙  „ו˜‡  בפומבי,  מ˙ערב  כ˙"ר  ‰רי  בחסי„ו˙, 

וכו'. ו˜ר‰ ‰„בר ל‡ פעם ו˘˙ים וב‡˜ר‡י, ‡ל‡ ˘נע˘‰ ‰ענין ל„ו˜‡ ולס„ר ˜בוע. 

ב‡ם ‰ענין ˘ל ‰˘מוע‰ ח"ו נכון ‰ו‡ - מובנ˙ ‰פלי‡‰ מ‰ול‰ בˆער, ˘‰רי ז‰ו „ין 
ועו„  „˙ור‰,  בנ‚ל‰  ברבים  חבירו  פני  „‰לבנ˙  ‰ז‰ירו˙  ל‚ו„ל  ב‰נו‚ע  ב˙ור‰  מפור˘ 
ו˘כולן  י˘ר‡ל,  בענין „‡‰ב˙  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙,  ע"פ ‰ור‡˙  וביו˙ר  ביו˙ר  מו„‚˘ ‰„בר 
במ„ין   '‰ נ˜מ˙  ו‚ו'  לו‰חלˆו  וע„  ˜„י˘‡  מ˙ני‡  מ˙חיל  לכולנ‰,  ‡ח„  ו‡ב  מ˙‡ימו˙ 

ו‚ו'. 

ל‡מי˙˙‰,  ˙ור‰  „ין  לברר  ‰י‡  ˘‰כוונ‰  ל‰בי‡,  י˘  מ„י)  יו˙ר  (˜לו˘  זכו˙  לימו„ 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב' פעמים ˜ו„ם למע˘‰ ז‰, ˘ע"י ני˘ו‡ין 
(וע„  לכ‡ו'  ‡בי'  לבי˙  עו„  ˜˘ור‰  ‡ינ‰ 
כב˙ו  מ˜ומן  ב‡יז‰ו  בכ˙וב  נזכר˙  ˘ל‡ 
ו‡מ‡י  י‰ו„‰),  ˘ל  ככל˙ו  ‡ל‡  ˘ם,  ˘ל 
˘ם ‰י˙‰.  ˘ל  ˘ב˙ו  על  ˘ריפ‰  נ˙חייב‰ 
‡בל עפ‰נ"ל ב˘יט˙ בעל מימר‡ ז‰, מובן 
ח˘יב‡  ובענין  בזמן  ˜לו˘‰  ˘ייכו˙  „‡ף 
בי˙  כבני  ‰יו  ˘‰מל‡כים  וכ˘ם  ˘ייכו˙, 

‡„ום   ˙‡ למכ‰  נח˘ב  ועוב„י'  ל‡בר‰ם 

(‡ף ˘רחו˜ בזמן ובריבוי מ‡ורעו˙ ו˘ינוי 

ריבוי  ל‡חר  ‡ף  ‰י‡  כך  ל‚מרי),  ‰מˆב 

"ב˙ו  ב˘ם  נ˘‡ר‰  ‰מˆב  ו˘ינוי  ‰זמן 

י‰ו„‰ "˘בי  ל‰  ˘ˆיו‰  ומ‰ ‚ם  ˘ם",  ˘ל 

‡למנ‰ בי˙ ‡ביך" ו˘מע‰ ל˜ולו, ‰רי ‰י' 

ל‰ לנ‰ו‚ ב‚„ר ב˙ כ‰ן].

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰„ורו˙ ו‰‚לויו˙ כולם, ו„בר ז‰ ‰˙בט‡ במ‰ ˘"נטל ˜ולמוס וכ˙ב ב‡יז‰ יום וב‡יז‰ 
˘ע‰ ב‡יז‰ מ˜ום":

ו‰זמנים,  לחילו˜י ‰˘בטים,  ב‰˙‡ם  ˘ונים  עבו„ו˙  י˘נם ‡ופני  י˘ר‡ל  בני  בעבו„˙ 
ו‰מ˜ומו˙ ‰˘ונים ˘ב‰ם נ˙פזרו בני י˘ר‡ל, ‡˘ר י˘ בכל מ˜ום ובכל זמן ‡ופן עבו„‰ 

˘ונ‰.

ולז‰ עמ„ יע˜ב וכ˙ב "ב‡יז‰ יום וב‡יז‰ ˘ע‰ ב‡יז‰ מ˜ום" – ˘כלל ו‡יח„ ‡˙ כל 
עבו„ו˙י‰ם,  ˘ב‡ופני  ‰רבים  ‰חילו˜ים  כל  על  כולם,  ‰מ˜ומו˙  כל  ו‡˙  כולם  ‰זמנים 
˘בכולם ˙‰י' ח„ור‰ ‰נ˜ו„‰ ‰עי˜רי˙ ˘ל ˙כלי˙ ‰עבו„‰ בזמן ‰‚לו˙, וממיל‡ כל מיני 
וסו‚י ‰עבו„ו˙ ‰ם עבו„‰ ‡ח˙ ˘ל ל˜יים ‡˙ רˆון ‰˘י"˙ ו˘ליחו˙ו בזמן ‰‚לו˙, ו‰כל 
במ˜ום   – מ˜ום"  ו"ב‡יז‰  כולם,  ‰זמנים  כל  ‰כולל  ‡ח„  בזמן   – ˘ע‰"  ב"‡יז‰  נכלל 

‡ח„ ˘‰ו‡ כולל ‡˙ כל ‰מ˜ומו˙ כולם.

מעל˙ם   ˙‡ ול‡  ‰עבו„‰  מעל˙   ˙‡ בעי˜ר  ˙מי„  יר‚י˘ו  י˘ר‡ל  ˘בני  פעל  ובז‰ 
‰ייחו„י˙, וכמו כן י‰יו ח„ורים ˙מי„ ב˙כלי˙ ‰כוונ‰ ˘ל לע˘ו˙ מ‰עולם כולו „יר‰ לו 

י˙', ע„ ‡˘ר "ו‰י' ‰' למלך על כל ‰‡רı" במ‰ר‰ בימינו. 



פניניםפנינים

ז‰   – ‰כ‰ן  ל‡בי'   ˘‡ כר˘פי  ב‡‰ב‰  ‰נ˘מ‰ 
‰˜ב"‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 194 ו‡ילך)

לקרב ב"קשר של קיימא"
ו‰נ‰ ‡נחנו מ‡למים ‡לומים ב˙וך 
‰„˘‰
מ‡למים ‡לומים – כ˙ר‚ומו מ‡סרין ‡סרין, עמרין
(לז, ז. ר˘"י)

י˘ לב‡ר „ברי ר˘"י ‡לו בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

כרך  בר‡˘י˙  ‡ו‰"˙   .‡ כח,  (˙ו"‡  חסי„ו˙  בספרי 
"מ‡למים  ˘עבו„˙  מבו‡ר  ועו„)   .‡ ˙˙רפ‚,  עמ'  ו 

רבים  ˘בלים  כמ‰  "˘מ˜בˆים  כמו  ‡לומים" ‰י‡ 
ב‡‚ו„‰  ‡ו˙ן  ו˜ו˘רין  ‡ו˙ן  ומחברים  מ‡ו„ 
כל   ˙‡ למˆו‡  י˘   ,'‰ בעבו„˙  וע„"ז  ‡ח˙", 
ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰ ‰מפוזרים בעולם ‰ז‰, ול˜˘רם 

ולחברם ב‡ח„ו˙ ‰'.

ובעבו„‰ זו מלמ„נו ‰כ˙וב ˘לו˘ ‰ור‡ו˙:

‰‡„ם  על   –  "‰„˘‰ ב˙וך  ‚ו'  "מ‡למים   .‡
 ˙‡  ıול˜ב  ‰„˘‰ ל˙וך  מו˘בו  ממ˜ום  לˆ‡˙ 
‰‡„ם  ˘על  ו‰יינו,  ˘ם.  ‰מפוזרים  ‰ניˆוˆו˙ 
‡לו  ‰זול˙,  ב˜ירוב  ול‰˙עס˜  ‡מו˙יו  מ„'  לˆ‡˙ 
‰˜„ו˘‰,  ל˙חום   "ıו"מחו ב"˘„‰"  ‰נמˆ‡ים 
ל˜רבם לעבו„˙ ‰' ול˙ור˙ו, ולחברם ל‡ח„ו˙ ‰'.

‰זול˙  על  ‰פעול‰   – ‡סרין"  "מ‡סרין  ב. 
ו"˜˘ור"  "‡סור"  ˘י‰י'  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 
ב˜˘ר ˘ל ˜יימ‡ לעבו„˙ ‰', ב‡ופן ˘כל ‰רוחו˙ 

‰מנ˘בו˙ בעולם ל‡ ינ˙˜ו ‡ו˙ו מ„רך ‰˙ור‰.

˜˘ר  י‰י'  ˘‰˜˘ר  לפעול  בכ„י   – "עמרין"   .‚
˘ל ˜יימ‡, ˆריך ˘י‰י' ב‡ופן ˘ל "עמרין" „וו˜‡, 
פירו˙.  ופירי  פירו˙  ‰מˆמיחו˙  ˘בלים  ˘‰ם 
על  יפעל  ˘‚ם ‰ו‡  ע„  זול˙ו  עם  ˘י˘˙„ל  ו‰יינו, 
˘‚ם  י‰י'  בטוח  ו‡זי   ,'‰ לעבו„˙  ל˜רבם  סביב˙ו 

עבו„˙ו ˙‰י' ל‰ ˜יום לע„.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ' 119 ו‡ילך)

"בת כהן" הנשרפת 
באש האהבה לה'

זנ˙‰ ˙מר כל˙ך ‚ו' וי‡מר י‰ו„‰ 
‰וˆי‡ו‰ ו˙˘רף
ב˙ו ˘ל ˘ם ‰י˙‰ ˘‰ו‡ כ‰ן לפיכך „נו‰ ב˘ריפ‰
(לח, כ„. ר˘"י)

בזו‰"˜  ‡י˙‡  ו˙˘רף"  "‰וˆי‡ו‰  ‰פסו˜  על 
"ב˘ל‰ובי טי‰ר‡ ב‚לו˙‡" (זח"‚ עב, ‡). וי˘ לב‡ר 

‰„ברים בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

‰˜ב"‰ נ˜ר‡ "כ‰ן" (סנ‰„רין לט, סע"‡), ו‰נ˘מ‰ 
יור„˙  ˘‰נ˘מ‰  וע"י  כ‰ן" (זח"ב ˆ‰, ‡).  "ב˙ ‡י˘ 
ל‚לו˙ "‰וˆי‡ו‰ ב‚לו˙‡", וע„"ז כ‡˘ר נ˘מ˙ כל 
ב‚וף  ל‰˙לב˘  ‰כבו„  כס‡  מ˙ח˙  יור„˙  י‰ו„י  
 – טי‰ר‡"  "ב˘ל‰ובי  מ˙עורר˙  ‰י‡  ‰רי  ‚˘מי, 

בר˘פי ‡˘ - "ו˙˘רף" - ומ˘˙ו˜˜˙ ל‰˜ב"‰.

מבי˙  "יˆ‡‰"  ‰נ˘מ‰  ‰רי  יפל‡,  ולכ‡ור‰ 
י˙כן  ו‡יך  ‚˘מי,  ו‚וף  ב‚לו˙  ונמˆ‡˙  ‡בי', 
 ˘‡ בר˘פי   – כז‡˙  עˆומ‰  ב‡‰ב‰  ˘˙˙עורר 
כל ‰ירי„ו˙  ˘למרו˙  ˘‰‡מ˙ ‰י‡  ˘ל‰ב ˙? ‡ל‡ 
‰עˆומו˙ ˘יור„˙ ‰נ˘מ‰, ו‚ם ‡חרי כל ‰˘ינויים 
נ˘‡ר˙ "ב˙  ע„יין ‰רי ‰י‡  עלי',  לעבור  ˘יכולים 
(˙ני‡  ממ˘"  ממעל  ‡לו˜‰  "חל˜  ו‰י‡   – כ‰ן" 
"ול‰˘רף"  ל‰˙עורר  ביכל˙‰  ˙מי„  ולכן  רפ"ב), 

בר˘פי ‡˘ ˘ל‰ב˙.

בכ˙וב,  מבו‡ר  ‰‡‰ב‰  לעורר  ו‰„רך 
˘"‰וˆי‡ו‰ ו˙˘רף" ‡מר "י‰ו„‰":

˘י‰ו„‰  ויחי),  ר"פ  (˙ו"‡  חסי„ו˙  בספרי  מבו‡ר 
 ˙‡ ‰עוב„  על  ומרמז  "‰ו„‡‰",  מל˘ון  ‰ו‡ 
‰˘י"˙ מ˙וך ביטול ו˜בל˙ עול, ‚ם ‡ם ‡ינו מבין 
ועוב„ ‡˙  ומ˙בטל  "מו„‰"  ו‰רי ‰ו‡  מר‚י˘,  ‡ו 
˘ר˘‰  זו  עבו„‰  ל‡„ונו.  עב„  עבו„˙  ככל  ˜ונו 
ור‚˘,  ‰בנ‰  מכל  ‰י‡  ˘למעל‰  ‰נ˘מ‰,  מעˆם 
מר‚י˘.  ‡ו  מבין  כ˘‡ינו  ‰עבו„‰  ב‡‰  ומכוח‰ 
‰ו‡  מעורר  ‰רי   – ‰זו  "י‰ו„‰"  עבו„˙  וכ˘עוב„ 
‰‚לו˙  ע"י  מ˘˙ני˙  ˘‡ינ‰  נ˘מ˙ו,  עˆם   ˙‡
ו‰ירי„‰ ב‚וף ‚˘מי, ו‡זי "ו˙˘רף" – ˘מ˙עורר˙ 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ו‡˙  חמור   ˙‡" ולוי  ˘מעון  ˘‰ר‚ו  כ‰-ו) 
˘‰רי  ו˙מו‰  „ינ‰,  מע˘‰  על  בנו"  ˘כם 
 .‰ ט,  (נח  „מים  ˘פיכו˙  על  מˆווין  נח  בני 
מי˙‰  מחוייבין  „‰יו  ועכˆ"ל  ˘ם),  סנ‰„רין 

עריו˙  ‡יסור  על  ˘עברו  כיון  ‰„ין  ע"פ 
(ועיי"ע  עˆמן   ˙‡ נח  בני  בו  ‚„רו  ˘כבר 
לענין  ומע˙‰ ‰ו‡ ‰„ין  ע' 147).  ח"‰  ל˜ו"˘ 

‰זנו˙  על  ‚זרו  ˘ם"  ˘ל  „ינו  „"בי˙   ‡‰
‡פי'  ל‡סור  עˆמן  ˘‚„רו  „י"ל  לו:),  (ע"ז 

על  ˘ריפ‰  ולחייב  ל‚מרי,  פנוי'  כ‰ן  ב˙ 
‰עובר על ז‰. 

„‡˜˘ינן   ‡‰ ‚ם  ˘פיר   ıמ˙ור ובז‰ 
כו'  ו‰˙ר‡‰  ע„ים  בלי  נענ˘‰  לעיל ‰י‡ך 
˘ל‡ ‰י' כ‡ן ‚„ר "‡˙ ‡בי' ‰י‡ מחלל˙", 
‰כ˙ובים  מ„ין  ‰חיוב  ‡ין  „ל‰נ"ל 
‡ל‡  ז‰),  ‚„ר  נזכר  (˘˘ם  מ"˙  ˘ל‡חרי 

ממ‰ ˘‚„רו עˆמן ‡ז.

במ‰  „‡ף  ‡˙"ל  ‚ם  ב‡מ˙,  ‡מנם 
„ˆיווי  ‰‚„ר  מעין  ז‰  ‰י'  עˆמן  ˘‚„רו 
˘ל‡חרי מ"˙, ו˜בלו ע"ע מי˙‰ ר˜ ב‡ופן 
מס˙בר‡  (ו‰כי  מחלל˙"  ‰י‡  ‡בי'   ˙‡"„
„בעל  ח„˘‰,  ב„רך  ז‰  לב‡ר  י˘  יו˙ר), 
ל˘יט˙י'  ‡זיל  ˙מר  לענין  זו  מימר‡ 

במ˜"‡.

„‰נ‰, מימר‡ זו ‡מר ‡פרים מ˜˘‡‰ 
ל‰זכיר  ר‡‰  ר˘"י  (ו‡ף  מ‡יר  ר'  מ˘ום 
בעל  ל‰זכיר  בכ"מ  „רכו  ˘‡ין  ‡ף  ˘מו, 
על  „בר ‰פועל  „‡ף  ס"ל  ו‰ו‡  ‰מימר‡), 
(בריחו˜  ביו˙ר  ˜לו˘‰  ב„רך  ‰‡חר  „בר 
˘ייכו˙  ח˘יב‡  ענין)  בריחו˜  ‡ו  זמן 

ופעול‰ על ‰„בר. 

ז‰  בטעם  ‡מר  לט:  „בסנ‰„רין 

עוב„י'  ע"י  ‰י˙‰  ‡„ום  מפל˙  ˘נבו‡˙ 
‰י'"  ‡„ומי  ‚ר  ˘"עוב„י'  כיון  ‰נבי‡ 
נר‚‡",  בי'  ניזיל  ‡ב‡  ובי'  ו"מיני' 
בזמן  ‰י'  עוב„י'  ˘‰רי  ‡י"מ  ולכ‡ו' 
לע"ל,   ‡‰˙ ‡„ום  ומפל˙  ‰ר‡˘ון  ‰בי˙ 
‰ר   ˙‡ ל˘פוט  ˆיון  ב‰ר  מו˘יעים  "ועלו 
‰מ˘יח,  בימי  ‰מלוכ‰"  ל‰'  ו‰י˙‰  ע˘ו 
ו‰מ‡ורעו˙  ‰זמן  „ריחו˜  ס"ל  ו‡עפ"כ 
‰„ברים  ˘ייכו˙  מבטל  ‡ינו  ˘בינ˙יים 
ומזי˜ו.  בו  ‰מכ‰  כ‚רזן  ל‰ח˘יבו  זל"ז 
ב‰‡  ע"‡  פז  בב"מ  מ˘מי'  מˆינו  ועו„ 
עם  יח„  לחם  למל‡כים  ‡בר‰ם  נ˙ן  „ל‡ 
"חמ‡‰ וחלב ובן ‰ב˜ר" ‡ף ˘‡מר ל˘ר‰ 
עו‚ו˙", "‡בר‰ם ‡בינו ‡וכל  וע˘י  "לו˘י 
ו˘ר‰ ‡מנו ‡ו˙ו ‰יום  בט‰ר‰ ‰י',  חולין 
‚ם  ˘‰חמיר  מ‰ו  ו˙מו‰,  נ„‰",  פרס‰ 
בחומרו˙יו  מחוייבים  ˘‡ינם  ‡ורחיו  על 
(„‰‡ ‰ו„‚˘ ˘"‡בר‰ם ‡בינו ‡וכל חולין 
בט‰ר‰ ‰י'", ‰יינו ˘ר˜ ‰ו‡ ‰חמיר בז‰), 
ובפרט ˘ח˘בם לעוב„י ע"ז (ב"מ פו:) ו‰י' 
˘‡פי'  „ס"ל  ועכˆ"ל  בלחם,  לכב„ם  לו 
‰מ˜ום  ‡ל  ˘˘ייכו˙ו  ˜ˆר  לזמן  ‡ורח 
בי˙  בן  ל‰יו˙  עליו  פועל  ˜לו˘‰, ‰מ˜ום 

בו ול‰ז‰ר בחומרו˙ ‰מ˜ום.

(‡ף  ˘ס"ל  לח„˘  „י˘  בנ„ו"„,  ו‰"‰ 
˜לו˘  חילול  „‚ם  ‰כי)  ל„ינ‡  ˜יי"ל  ˘ל‡ 
„בר,  ˘ל   ıמ˘ פועל  ו‰˙ר‡‰  ע„ים  בלי 
ל‰יו˙  ל˘יט˙י'  בו  „י  ז‰  פור˙‡  וחילול 

נח˘ב כ‚רזן ‰מכ‰ ו‰וי חילול בי˙ ‡בי'.

בעל  ר˘"י  ˘‰„‚י˘  ˘בז‰  [ול‰וסיף 
עו„  נ˙יי˘ב  זו,  ל˘יט˙ו  ורמז  ‰מימר‡ 
מע˘‰  „‰נ‰,  ˙מר,  בענין  לנו  ˘‰י'  ˜ו˘י 
‡בי'  מי˙˙  ‡חר  רב  זמן  ‰י'  ו˙מר  י‰ו„‰ 
˘ם, ו‚ם כבר ‰˙נ˙˜‰ מבי˙ ‡בי' וני˘‡‰ 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ין  ז‰  „ב‡יסור  ונמˆ‡,  חילול.  כ‡ן  ‡ין 
עונ˘ין  „יני  מ‚„ר  ר˜  ו‰˙ר‡‰  ע„ים  ענין 
וב"„  ו‰˙ר‡‰  ע„ים  בל‡  עונ˘ין  (˘‡ין 
עˆמו, „בל‡  מ„ין ‰‡יסור  כו'), ‡ל‡ ‰ו‡ 
‡בי'  בי˙  חילול  כ‡ן  ‡ין  ו‰˙ר‡‰  ע„ים 
˘זינ˙‰.  כ‰ן  „ב˙  ב"˘ם ‡יסור"  ול‡ ‰וי 
˙מר  לומר „נ„ונ‰  ˙י˙י  מ‰יכ‡  ו˘וב ˆ"ע 

ב˘ריפ‰ מˆ„ ˘ם ‡יסור ז‰. 

„חיוב  ב‰‡  ל‰˜˘ו˙  י˘  עו„  ו‰נ‰ 
˘זינ˙‰,  כ‰ן  ב˙  מ„ין  „˙מר  ˘ריפ‰ 
‰˙ור‰  כל  ‰‡בו˙  ˘˜יימו  ‡ף  „לכ‡ור‰ 
˜י„ו˘ין),  בסוף  (כמבו‡ר  כו'  ˘ני˙נ‰  ˜ו„ם 
‰רי ‡פי' ‡חר מ"˙ ‡ין „ין ז‰ ‡מור בפנוי' 
(סנ‰„' „ף נ. ‰וב‡ בר˘"י בפ' ‡מור), ו˙מר ‰ל‡ 

פנוי' ‰י˙‰ ˘כבר מ˙ בעל‰ ˜ו„ם לז‰.

(עיי'  ˘כ˙בו  מפר˘ים  י˘  וב‡מ˙ 
„יני‰ם  „לפי  ורמב"ן)  ר˘ב"ם  ‚ם  ור‡‰  ר„"˜, 

כ‡˘˙ ‡י˘,  ח˘וב‰  יבם  ˘ומר˙  ‡ז ‰י˙‰ 
‰וי  ולכך  ‰י˙‰,  ל˘ל‰  יבם  ˘ומר˙  ו˙מר 

ב‚„ר ב˙ כ‰ן ˘זינ˙‰ כ˘‡ינ‰ פנוי'. 

‰מ˜ר‡ו˙  על  ר˘"י  „בפירו˘  ‡יבר‡ 
ס"ל  „ל‡  מוכח  ‰נ"ל)  ‰מ„ר˘ו˙  (˘‰בי‡ 

„‰נ‰  ועי˜ר.  כלל  ב˙מר  יבם  ˘ומר˙  ‚„ר 
ב‡רוכ‰  ‰וכח  ב)  ויחי  ח"‰  (ל˜ו"˘  במ˜"‡ 
˜יימו  „‰˘בטים  ‰˙ור‰  על  ר˘"י  „„ע˙ 
ו‡"כ ‡˙"ל  יע˜ב,  בחיי  עכ"פ  כל ‰˙ור‰, 
‰י'  לכ‡ור‰  ‰י˙‰,  יבם  ˘ומר˙  „˙מר 
מע˘‰  בסוף  במ˘"נ  עפ"ז  ל‰˜˘ו˙  לנו 
י‰ו„‰ ו˙מר "ול‡ יסף עו„ ל„ע˙‰" ולח„ 
פירו˘ בר˘"י ‰יינו "ול‡ פס˜", ו‡ם נימ‡ 
על  עבר  בז‰  ‰רי  ‡ז  ‰י˙‰  יבם  „˘ומר˙ 
„ברי ‰˙ור‰ „"ל‡ ˙‰י' ‡˘˙ ‰מ˙ ‰חוˆ‰ 

ל‡י˘ זר".

[מ˘‡"כ ‰‡ „˙מר כל˙ו ‰י˙‰ וערו‰ 
 – ‰מ˜ר‡  פ˘ט  „ל„רך  י"ל  עליו,  ‰י˙‰ 
בכל˙ו ‡חר  ליכ‡ ‡יסור  ר˘"י –  ˘ל  „רכו 
˘מ˙ בנו („ו"˜ ‰יטב בפר˘"י ‡חרי יח, ח), כיון 
˘טעם ‰‡יסור ‰ו‡ "˙בל ע˘ו" (˜„ו˘ים כ, 
יב), ‰יינו ˘"מבלבלין זרע ‰‡ב בזרע ‰בן" 
(ר˘"י), ומס˙בר‡ ע"פ פ˘ט ‰כ˙וב „ל‡חר 
˘נ˙‡למנ‰ ‡ו נ˙‚ר˘‰ מבנו „ליכ‡ ח˘˘ 
בלבול – מו˙ר˙ לו (ול‰וסיף עו„ בנ„ו"„, 
„‡פי' ‡י נימ‡ „ב„רך כלל ˘פיר ˘ייך ‚„ר 
בלבול  מˆ„  מי˙˙ ‰בן,  ‚ם ‡חר  "בלבול" 
נע˘‰  ˘ע˙‰  ˘בעבר,  בזרע ‰בן  זרע ‰‡ב 
י‰ו„‰  ˘ל  בניו  ‰כ‡  מי‰ו  "˙בל",  עי"ז 
‰˘חי˙ו  כבר  ו‡ונן)  (ער  ל˙מר  ˘ני˘‡ו 

זרעם וליכ‡ "˙בל"]. 

˙מר  ‰י˙‰  ל‡  „לר˘"י  מוכח  כן  ועל 
ו‡ונן  ער  מי˙˙  ‡חר  יבם  ˘ומר˙  ב‚„ר 
יבמ‰  ˙‰י'  ל‡  מ„ין  י‰ו„‰  על  (ל‡וסר‰ 
מ˘ום  ˘‰ו‡  י"ל  ובטעם ‰„בר  זר).  ל‡י˘ 
‡נ˘י'"  ˘ימו˙ו  זו  ‰י‡  "מוחז˜˙  ˘‰י˙‰ 
ל‰  ‡סור  ˘‰י'  ונמˆ‡  י‡),  לח,  (ר˘"י 

יבמ‰  ‡יסור  ממנ‰  נפ˜ע  ו˘וב  ל‰˙ייבם, 
ל‰נ˘‡  כ„י  בחליˆ‰  כרוכ‰  ו‡ינ‰  ל˘ו˜ 
ל‡י˘ זר („„ו˜‡ ‰יכ‡ ˘"ל‡ יחפוı ‰‡י˘ 
ל‡  ‡בל  חליˆ‰,  בעי  יבמ˙ו"   ˙‡ ל˜ח˙ 
‰יכ‡ „‡סור‰ ל‰˙ייבם, עיי' יבמו˙ כ ע"‡ 

ו‡כ"מ).

˘יט‰  ‰˙ור‰  על  ר˘"י  „לפי'  וˆ"ל 
 ‡‰ וב‰˜„ם  ˙מר,  במע˘‰  מיוח„˙ 
(פר˘"י  מן ‰עריו˙"  עˆמן  „"‰‡ומו˙ ‚„רו 
‰ל'  ורמב"ם   .‡ נו,  סנ‰„רין  ור‡‰  ז.  ל„,  וי˘לח 

זו  „˜בל‰  לח„˘  ˘י˘   ,(‡"‰ פ"ט  מלכים 

‰„ין  מן  ל‰˙חייב  ל„ינ‡  ˙ו˜ף  ל‰  ‰י' 
ל„,  (וי˘לח  בכ˙ובים  מˆינו  בעונ˘ין, „‰נ‰ 

י„

בחיוב תמר לשריפה 
מדין בת כהן שזינתה

 יפלפל בשיטת רש"י על המקראות, ויסיק דלא משום שומרת יבם נענשה אלא 
מגדר מה שגזרו בני נח על עצמן, ועפ"ז יתרץ מה שהי' שייך כאן העונש אף 

בלי התראה ועדים 

בפר˘˙נו  ˘נזכר  ˘ריפ‰  „ין  בענין 
‰וˆי‡ו‰  ‚ו'  כל˙ך  ˙מר  "זנ˙‰  ˙מר,  ‚בי 
חז"ל  ב„ר˘ו˙  מבו‡ר  מˆינו  ו˙˘רף", 
ב‰  ˘‰י'  בר˘"י)  ו‰וב‡  ו˙נחומ‡,  רב‰  (מ„ר˘ 

˘זינ˙‰, „ב˙ו  כ‰ן  ב˙  מ„ין  ˘ריפ‰  עונ˘ 
˘ל ˘ם ‰י˙‰. 

טוב‡,  בז‰  ל‰˜˘ו˙  י˘  ולכ‡ור‰ 
˘ב‡ו˙‰  ˙ור‰ ‡פ"ל  בכל ‡יסורי  כי ‰נ‰ 
˘ע‰, ˜ו„ם מ"˙, ˘מרו כל ‰‡יסורין כמו 
ז‰  על  מעני˘ים  ˘‰יו  ב‡ופן  מ"˙  ‡חר 
ל‡  ˘‡ז  ‡ף  מ"˙,  ˘ל‡חרי  ‰עונ˘ין  כמו 
‰י' ˘ייך ע„ים ו‰˙ר‡‰ ו‰ע„‡‰ בב"„ כו' 
כי  ‰˙ור‰),  לעונ˘י  ‰כרחי  ˙נ‡י  (˘‰ו‡ 
עונ˘ין  ‰יו  ‰‡יסור  ˘ם  ב„בר  ˘‰י'  ‡חר 
(פירו˘,  וכו'  בב"„  ‰ע„‡‰  בל‡  ‡ף 
˘ע„יין ל‡ נ˙ח„˘ ‡ז ‚„ר סנ‰„רין ל‰יו˙ 

ני˙נ‰  מ"˙  ‡חר  ור˜  ב‰ן,  ˙לוי  ‰עונ˘ 

בנ„ו"„  מי‰ו  ‰לכ‰).  ונ˙ח„˘‰  ˙ור‰ 

ו‰˙ר‡‰  ע„ים  ל‰עלו˙ „בל‡  י˘  לכ‡ור‰ 

ל‡ ‰וי כלל ב‚„ר ב˙ כ‰ן ˘זינ˙‰ ל‰עני˘ 

עליו, „‰נ‰ עונ˘ ˘ריפ‰ בב˙ כ‰ן ˘מזנ‰ 

כ„‡מר ˜ר‡  בי˙ ‡בי',  חילול  מ˘ום  נובע 

(ועל  מחלל˙  ‰י‡  ‡בי'   ˙‡" ט)  כ‡,  (‡מור 

כן) ב‡˘ ˙˘רף" [ועיי' ‰יטב סנ‰„' מט: ו‡ילך 

ו˘ם עו ע"‡], ומˆינו ˘יט‰ בפוס˜ים (‰וב‡ו 

כ‰ן  ‚בי  ס˜ע"‡)  ˜כח  סי'  ‡ו"ח  ‰יטב  בב‡ר 

מ˙חלל  ‰‡ב  „‡ין  ‰ז‰  בזמן  ב˙ו  ˘זנ˙‰ 

רבינו  ובי‡ר  כו',  כ‰ונ‰  מ˜„ו˘˙  עי"ז 

זו  ˘יט‰  „יסו„  סנ"„)  (˘ם  ב˘ולחנו  ‰ז˜ן 

‰ו‡ לפי "˘ל‡ נ‡מר ‡˙ ‡בי' ‰י‡ מחלל˙ 

וכ˘‰עי„ו  ו‰˙ר‡‰  בע„ים  כ˘זינ˙‰  ‡ל‡ 

פי' „כל ‚„ר ‰‡יסור ‰ו‡  סנ‰„רין",  בפני 

ו‰˙ר‡‰  ע„ים  ובלי  ‡בי'  בי˙  בחילול 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון
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