
‚úיון ˙˘מו
ער˘"˜ פר˘˙ ˘ופטים

"˙מים ˙‰י'" – ˘úם ‡ו ˙ם?

‰חúט‰ úú‡ ˘וח„ עˆמי

‚„ר בעúו˙ ‰‡„ם עú ממונו ונפ˘ו

יו˜ר ‰úימו„ ב˙˜ופ˙ úחı ו„‡‚‰



מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‚
"˙מים ˙‰י'" – ˘לם ‡ו ˙ם?

במ˜ומו˙  ול‡  בפר˘˙נו  ˙יב˙ "˙מים" „וו˜‡  ר˘"י  מפר˘  מ„וע 
˙‰י'"  "˙מים  מפר˘  ר˘"י  ‡ין  מ„וע   / בכ˙וב?  ˜ו„ם  ˘‰וזכר‰ 
˙‰י'"  "˙מים  על  ר˘"י  „ברי  בי‡ור   / במˆוו˙?  ˘לם  ˘˙‰י'   –

˘בפירו˘ו מ˙רı כו"כ ˘‡לו˙ ב‰בנ˙ ‰כ˙ובים כ‡ן

 (ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ׳ 64 ו‡ילך)

‰.   . . . . . . . . . . . . פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
ירו˘˙ ‰‡רı ל"חל˜ ‰'" / "˙מימי ‰„ע˙" ‡ו ˘"ממנו נ„רו˘ 

‰ב‡ו˙"?

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז
חוב˙ "ע˘‰ לך רב"

מטר˙ ‰מלך: "מור‡‰ ˘ל מלכו˙" ‡ו "מ˘כמו ומעל‰ ‚בו‰ מכל 
"וירע   / נ˘‚בו˙  מ„ר‚ו˙  ל‰˘י‚  ‡ו  ˘מיים  יר‡˙  לעורר   / ‰עם" 
/ "מ‡ן  עˆמם  מכח   '‰ יר‡ים ‡˙  ˘‡ינם   – ˘מו‡ל"  בעיני  ‰„בר 
 – רב"  לך  "ע˘‰   / פ˘וט‰  ˘מיים  יר‡˙  עבור  ‚ם   – רבנן"  מלכי 

בי‚יע‰ ו‚ם בכפי'

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 104 ו‡ילך)

ט פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
י„י  על  מˆו‰  ל˜יים   / עˆמו  ˘ל ‡‰ב˙  ˘וח„  בלי  ל‰חליט 

˘‡ינו מ˜יימ‰?

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
בטעם ‰„ין „‡ין נ‡מנ˙ ‰ו„‡˙ בע"„ במי˙‰ ומל˜ו˙

י˜˘‰ על מ˘"כ ‰ר„ב"ז „‰ו‡ מ˘ום ˘‡ין נפ˘ו ˘ל ‡„ם ˜ניינו, 
 ıלכ‡ו' ‚ם ממונו ‡ינו ˜ניינו כ„‡מרי' בברכו˙ מ˜ר‡ „"ל‰' ‰‡ר„
ומלו‡‰" / יב‡ר ‚„ר בעלו˙ ˘י˘ ל‡„ם בממונו ומ‡י ˘נ‡ מנפ˘ו, 

ועפ"ז יב‡ר ‰‡ „חיוב ברכו˙ ‰נ‰נין ‰ו‡ ר˜ ב„בר ˘‰‚וף נ‰נ‰ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 106 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
יו˜ר ‰לימו„ ב˙˜ופ˙ לחı ו„‡‚‰

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
‰מ‡סר ‰ר‡˘ון

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים פ˙ח „ברפ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

˘ופטים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
‡ו  עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים),  ב˙וכן 

בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

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



˜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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

כל ‡נ˘י ‰עיר  'רז״‡' (‡˙ „ו„י ˜ר‡ו  ˘ל  בן ‡חיו  כי ‡˙‰  י„ע˙י  ל‡   - - ‡ומר ‰פ˜י„  לי  "סלח 
ב˘ם ‰מ˜וˆר '‰רז״‡' (‰רב ר' זלמן ‡‰רן) - ו‚ם ‰‡ינם י‰ו„ים ˜ר‡ו‰ו ב˘ם רז"‡) וע˙‰ ב‡ ‰‡„ון 
ל‡  בב„ל ‡זנך,  ומ˘כ˙יך  כי ‰כי˙יך  לו  ˙ספר  ו‡ל  עלי  נ‡  רחם  ל˘חרר ‡ו˙ך, ‡נ‡  וˆיוו‰  ‰מפ˜„ 

מ˘נ‡‰ ע˘י˙י ז‡˙ ר˜ מפני ‰‰ר‚ל, ‰רי „ם ל‡ זב מחוטמך, ‚ם ˘יניך ל‡ נפלו, ומ‰ בכך".

בבו‡י לח„ר ‰מפ˜„, כבר עמ„ לו ר' „ו„ ˜ˆב ‰מוכ‰, ו‰פ˜י„ ‰מכ‰, ו‰ע„ים ר׳ יו‡ל ‰פחמי 
ו˘‡ול ‰ע‚לון. ‰פ˜י„ טען כי ‰ע‚ל ˘נ˘‡ ר' „ו„ ˜ˆב ‰ו‡ ‰ע‚ל ‰נ‚נב מ‡˙ מ‡יר ‰˜ˆב ‡˘ר 
˜נ‰ ‡ˆל ‡חיו, ובעבור ז‰ ‰עביר בי„יו על פניו ˘ל ‰‚נב, ו‰נער ‰ז‰ - מר‡‰ עלי - ביז‰ ‡ו˙י 

ו˜רע ‡ו˙ ‰ˆטיינו˙י. ‰ע„ים מעי„ים כי ‰ע‚ל ‡˘ר נ˘‡ ר׳ „ו„ ˜ˆב ‰ו‡ ‡˘ר ˜נ‰ בעˆמו.

עו„ם מ„ברים ו‰נ‰ נכנס מר מר„כי זילברבור„ - מ˘ר˙ „ו„י ‰רז"‡ - וימסור פ˙˜‡ למפ˜„, 
וב˜ר‡ו ‡מר לזילברבור„ ˙וכל ל˜ח˙ ‡ו˙ו כי חפ˘י ‰ו‡ מכל עונ˘.

בˆ‡˙י מבי˙ ‰מ˘טר‰ כבר חיכו עלי כל חבריי, ונלכ‰ יח„יו - כי ל‡ חפˆ˙י לנסוע במרכב‰ 
‡˘ר ˘לחו מבי˙נו - ו‡ספר‰ ל‰ם ‡˙ ‰˜ורו˙ ‡ו˙י.

מי‰ר  ומ‡יר  מ‡יר ‰˜ˆב,  למˆו‡ ‡˙  וימ‰ר  סיפורי ‡ו„ו˙ ‰ע‚ל  זילברבור„ ‡˙  מר  כ˘מוע 
‰מפ˜„  ‡ל  וי‡מר  ˜ˆב,  „ו„  ור׳  ‰פ˜י„  ˘ל  „ינו  „ן  ‰מפ˜„  כי  וימˆ‡  ‰מ˘טר‰,  ‡ל  ללכ˙ 

˘מע˙י כי בכל‡ ˘ל ‰מ˘טר‰ ˘וכב ע‚ל כפו˙ ורסן בפיו.

בכעס  ויעמו„   - ‰˜לפים  ו˘חו˜  חבר˙ו  לעזוב ‡˙  על ‡˘ר ‰וכרח   - וזעף  סר  ‰מפ˜„ ‰י‰ 
ו‰ע„ים  „ו„,  מ‡יר,  ו‚ם  ו‰כו˙ב  ‰מ˘טר‰)  ˘ל  ‰כל‡  (מנ‰ל  ‰'סט‡ר˘ינע'  עם  וילך  ‚„ול, 
‰ולכים ‡חריו לר‡ו˙ ‰‡מ˙ ‰„בר על „בר ‰ע‚ל בבי˙ ‰כל‡, ומ‰ מ‡„ ‰˘˙וממו בר‡ו˙ם כי 

נ‡מנו „ברי מ‡יר, וע‚ל ז‰ ‰ו‡ ‡˘ר ˜נ‰ מ‡יר מ‡˙ ‡חיו ˘ל ‰פ˜י„ ‰מכ‰.

נע˘˙‰ ח˜יר‰ ו„רי˘‰ ונו„ע, כי ‰פ˜י„ ו‡חיו ‚נבו ‡˙ ‰ע‚ל מ‡˙ מ‡יר. כ˘בוע ימים י˘ב 
‰פ˜י„ בכל‡, ו‡חרי כן נמסר ל„ין ונו„ע עליו עו„ מע˘‰ עול ופטרו‰ו ממ˘ר˙ו.

...בבו‡ ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב נ"ע] מנסיע˙ו, סיפר לו „ו„י ‰רז"‡ ‡˙ כל פר˘˙ 
‰ענין עם „ו„ ‰˘חור בעל ‰˘יניים, וי‰לל ‡˙ ˙ו˜ף „ע˙י, ו‰נסיב‰ ‡˘ר על י„י ‰˙‡מ˙ ˆ„˜ו 

˘ל „ו„, ו‡˘מ˙ו ˘ל ‰פ˜י„ ו‰וחזר ‰ע‚ל למ‡יר. 

‰ו„ כ״˜  ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב נ"ע] ‡מר לי, טוב ‰„בר ‡˘ר ע˘י˙ ל‰‚ן על ‡י˘ י‰ו„י 
י˘ר ‰ולך, ו‡ם ב˘ביל ז‰ סבל˙ ˘עו˙ ‡ח„ו˙ Œ מ‰ בכך.

י˙רונך  ‰י‰  מ‰  ז‡˙  ולולי  פ‰  בעל  במ˘ניו˙  ב˜י   ‰˙‡˘ במ‡„  ‰ו‡  טוב  כי  ל„ע˙  נוכח˙ 
במ˘ניו˙  ב˜י  כ˘‡˙‰  במ‡סר, ‡בל  י˘ב  ‚ם ‰ו‡  מ‡יר ‰˜ˆב, ‡˘ר  ˘ל  ע‚לו  על   - ל‰ב„יל   -

וחזר˙ם ˘מ‰, ‰נ‰ עברו ˘עו˙ ‰מ‡סר ב„ברי ˙ור‰ ו˙פיל‰, ‡˘ר בז‰ י˙רון ‰‡„ם על ‰חי.

כל ‡י˘  וליי˜ר ‡˙  לחבב  ולבי  במוחי  נח˜˜ו  נ"ע]  [‰ר˘"ב  כ״˜  ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜  „ברי ‰ו„ 
י‰ו„י י˘ר ‰ולך בלי ‰ב„ל ‡ם ע˘יר ‡ו עני ב„ברי ˙ור‰, ול‰‚ן על כבו„ו ˘ל י˘ר‡ל ‚ם ‡ם סכנ‰ 
כרוכ‰ בע˜ב‰, ו‡˘ר ˆריכים ל‰כין ˆי„‰ ל„רך - בלימו„ בעל פ‰ - ‡ולי י‡רע ‡יז‰ מ‡ורע לבלי 

לבטל ‰זמן מ„ברי ˙ור‰.

‰ו„ כ"˜  ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב נ"ע] נ˙ן לי מ˙נ‰ ע˘ר‰ רובלים ל‰וסיף על ‰וני מכבר 
למען ‰רבו˙ ב‚מילו˙ חס„ים.

(״‰˙מים״ חובר˙ ז עמו„ים ס‰-סז)

"תמים תהי'" – שלם או תם?
קודם  שהוזכרה  במקומות  ולא  בפרשתנו  דווקא  "תמים"  תיבת  רש"י  מפרש  מדוע 
ביאור   / במצוות?  שלם  שתהי'   – תהי'"  "תמים  מפרש  רש"י  אין  מדוע   / בכתוב? 
דברי רש"י על "תמים תהי'" שבפירושו מתרץ כו"כ שאלות בהבנת הכתובים כאן

˙למ„  ל‡  לך,  נו˙ן  ‡ל˜יך   '‰ ‡˘ר   ,ıר‡‰ ‡ל  ב‡   ‰˙‡ "כי  ו‡ילך):  ט  (יח,  בפר˘˙נו   .‡
לע˘ו˙ כ˙ועבו˙ ‰‚וים ‰‰ם. ל‡ ימˆ‡ בך מעביר בנו וב˙ו ב‡˘, ˜וסם ˜סמים, מעונן ומנח˘ 
‡ל‰,  עו˘‰  כל   '‰ ˙ועב˙  כי  ‰מ˙ים.  ‡ל  ו„ור˘  וי„עוני,  ‡וב  ו˘ו‡ל  חבר,  וחובר  ומכ˘ף. 
וב‚לל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל‰ ‰' ‡ל˜יך מורי˘ ‡ו˙ם מפניך". ומסיים: "˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך". 

ובפירו˘ ר˘"י ‰ע˙י˜ ‰פסו˜ ‰‡חרון – "˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך" – ופיר˘: "‰˙‰לך עמו 
ב˙מימו˙, ו˙ˆפ‰ לו, ול‡ ˙ח˜ור ‡חר ‰ע˙י„ו˙, ‡ל‡ כל מ‰ ˘יבו‡ עליך ˜בל ב˙מימו˙". 

וˆריך בי‡ור: 

‡) כמ‰ וכמ‰ פעמים נ‡מר‰ ב˙ור‰ ˙יב˙ "˙מים": בנח – "˙מים ‰י' ב„ורו˙יו" (רי˘ פ' נח); 
ב‡בר‰ם – "‰˙‰לך לפני ו‰י' ˙מים" (לך יז, ‡). ועו„. – מ‰ ˜˘‰ במיוח„ ב˙יב˙ "˙מים" כ‡ן 

˘‰וˆרך ר˘"י לפר˘‰? 

כל  ˙ח˜ור ‡חר ‰ע˙י„ו˙, ‡ל‡  ול‡  לו,  ו˙ˆפ‰  ב˙מימו˙,  עמו  פירו˘ו – "‰˙‰לך  פרטי  ב) 
מ‰ ˘יבו‡ עליך ˜בל ב˙מימו˙" – מנין למ„ ר˘"י מ˙וך ‰פ˘ט כל פרטים ‡לו?

 ב. ו‰בי‡ור בז‰: 
‰פירו˘ ‰פ˘וט ˘ל "˙מים" בכל מ˜ום ‰ו‡ – "˘לם". וכ‡˘ר ‰˙ור‰ מספר˙ על נח ו‡בר‰ם 
(רמב"ן.  מ‰מפר˘ים  ו‡כן, ‰רב‰  רˆון ‰˜ב"‰.  ב˜יום  ˘למים   – פירו˘ ‰„בר  ˘‰יו "˙מימים", 

ועו„) פיר˘ו ‚ם כ‡ן ˘"˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך" פירו˘ו – ל‰יו˙ "˘לם" עם ‰'. 

‡ולם ר˘"י ל‡ רˆ‰ לפר˘ כן, כי פירו˘ ז‰ ‡ינו מ˙יי˘ב בפ˘ט כ‡ן: 

˙וכן ‰פר˘‰ ‡ינו מ„בר על ˘מיר˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ בכללו˙, ‡ל‡ ר˜ על ‡יסורים מסויימים 

אביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא מ של ש ש א

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘



‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

בלב„. וכפי ˘מ„יי˜ ‰כ˙וב: "כי ˙ועב˙ ‰' כל עו˘‰ ‡ל‰, וב‚לל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל‰ ‚ו'"; ולכן, 
ל‡ מ˙‡ים לסיים בענין ‰"˘לימו˙" עם ‰', ˘כולל בפ˘טו˙ כל ‰˙רי"‚ מˆוו˙. 

"˘לם";  ˙‰י'  ‡ל‡   – עבירו˙  ע˘ר  ˙ע˘‰  "‡ל  ל‡„ם,  לומר  מ˙‡ים  ל‡  פ˘וטו˙:  במלים 
˙יז‰ר מע˘יי˙ ˘ס"‰ ל‡וין ו˙˜יים רמ"ח מˆוו˙ ע˘‰"!

[ו‡מנם, ‰רמב"ן פיר˘ כוונ˙ ‰כ˙וב – "˘˙‰י' ˙מים עם ‰˘ם בכל ‡ל‰", ˘לם ב‡מונ˙ ‰' 
בענינים ‡ל‰, ˘ל‡ ˙˘מע ‡ל מעוננים ו˜וסמים ‡ל‡ ˙„ע ˘‰כל בי„י ˘מים ולכן "ממנו לב„ו 

נ„רו˘ ‰ע˙י„ו˙ מנבי‡יו כו'"; 

‡בל בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ˜˘‰ לפר˘ כן, כי כיון ˘‡ומר "˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך" ס˙ם, ‰רי 
ˆריך לפר˘ו על ˘לימו˙ בכל].   

עמו  "‰˙‰לך   – ‡ל‡  מ˜ום,  כבכל  פירו˘ו  ‡ין  כ‡ן  ˘"˙מים"  ר˘"י  מפר˘  ז‰   ıול˙ר  .‚
‰ענין  ‰יפך  ˘‰ו‡  ˙ם",  "‡י˘  כז)  כ‰,  (˙ול„ו˙  יע˜ב  ל‚בי  ˘נ‡מר  מ‰  „רך  על  ב˙מימו˙", 

„"˘לימו˙", וכפי ˘מפר˘ ר˘"י ˘ם ˘"˙ם" פירו˘ו "מי ˘‡ינו חריף לרמו˙". 

ולפי ז‰ מובן ‰מ˘ך ‰כ˙ובים: 

‰כ˙וב מז‰יר ו‡ומר ˘ל‡ נ˘מע למעוננים ו˜וסמים וכו', ומסביר ‰טעם ב„בר – "כי ˙ועב˙ 
‰כ˙וב  ‡וסר  ז‡˙  בכל  ‡מ˙,  „ברי  י‡מרו  ‡כן  ‡ם  ˘‡פילו  מובן,  ומז‰  ‡ל‰".  עו˘‰  כל   '‰

ל˘מוע ‡לי‰ם ב‚לל ‰יו˙ם "˙ועב˙ ‰'". 

ולכן ˆריך ‰כ˙וב לסיים – "˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך", כלומר, ˘‡ף ˘לכ‡ור‰ יכול‰ לˆמוח 
 '‰ עם  ˙‰י'  ב„רכי‰ם, ‡ל‡ "˙מים  ˙לך  ל‡  ז‡˙  בכל  ו‰˜וסמים,  י„י ‰מעוננים  על  ˙ועל˙  לך 

‡ל˜יך" – "‰˙‰לך עמו ב˙מימו˙ ו˙ˆפ‰ לו", ול‡ ˙˘‡ל ‡ˆל מעוננים ו˜וסמים וכו'. 

מעורר  ‰„בר  כי  ב˙מימו˙",  עמו  "‰˙‰לך  ˘ל  ז‰  בפירו˘  מס˙פ˜  ‡ינו  ר˘"י  ‡בל   .„
י˘י‚ ‡˙  ול‡  י‚יע  ל‡  ע„יין   – לו"  ו˙ˆפ‰  ב˙מימו˙  עמו  "‰˙‰לך  י˜יים  ‰‡„ם  ˘‡ל‰: ‡ם 

‰˙ועל˙ ˘ל י„יע˙ ‰ע˙י„ו˙ ˘ב‡‰ על י„י ‰"˙ועבו˙" ‰‡מורו˙. 

עמו  "‰˙‰לך  ˘ל  ‰‰נ‰‚‰  ‰ע˙י„ו˙":  ‡חר  ˙ח˜ור  "ול‡   – ו‡ומר  ר˘"י  ממ˘יך  ולכן 
ב˙מימו˙", כולל˙ ‡˙ ז‰ ˘‡כן ‰‡„ם ל‡ יח˜ור כלל מ‰ י˜ר‰ו בע˙י„. 

וע„יין ‡ינו מובן: מ‡חר ˘ל‡ יח˜ור ‡חר ‰ע˙י„ו˙ ‰רי י‰י' ב„‡‚‰ ˙מי„י˙ – מ‰ יל„ יום?! 

 '‰ עם  ב˙מימו˙  ‰ליכ‰  ב˙מימו˙":  ˜בל  עליך  ˘יבו‡  מ‰  כל  "‡ל‡   – ר˘"י  ממ˘יך  ולכן 
כולל˙ ‚ם ל˜בל כל מ‰ ˘יבו‡ עליו מ‡˙ ‰˜ב"‰ – בין לטוב ובין למוטב – במנוח‰ וב˙מימו˙ 
[ובל˘ון חז"ל (ברכו˙ ס, ב): "ל˜בולינ‰ו ב˘מח‰" (ור‡‰ ‚ם פר˘"י ו‡˙חנן ו, ‰)], ובמיל‡ ‡ין מ˜ום 

ל„‡‚‰ מˆ„ ‰‡„ם, ביו„עו ˘‰כל מ‡˙ו י˙ברך.  

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

עם  וסל  ˜טנ‰   ‰˘ בזרועו˙יו  ע‚ל,  כ˙פו  על  נו˘‡  כ˘‰ו‡  ‰˜ˆב  „ו„  ר׳   ˙‡ פ‚˘נו  ב‰לכנו 
וי‡מר,  ו˘ניו ‰לבנו˙ ‰ˆיˆו  ככו˘י  פניו ‰˘חורו˙  בי ‰‡ירו  פ‚˘  וכ‡˘ר  מלפניו  ˙לוי  ˙רנ‚ולים 

"‡˜ו‰ ל„' כי ‡רויח בטוב".

זוב  ע„  לחי,  מכ˙  ר״„ -  ויכ‰ו - ‡˙  ס‚ן ‰מפ˜„  לו ˜רב   ıכר‚ע ˜פ ו‰נ‰  כיל‰ ל„בר  עו„ טרם 
„ם מחוטמו, בר‡ו˙י ˆע˜˙י - על ס‚ן ‰מפ˜„ - "˘יכור מנוול", ו‡„חוף ‡ו˙ו בחז˜‰.

ס‚ן ‰מפ˜„ ‰˙נפל עלי בעליל‰ כי ˜רע˙י ‡˙ ‡ו˙ ‰‰ˆטיינו˙ ˘ל נחו˘˙ ˘‰י‰ ˙פור בב‚„ו 
על חז‰ו - ו‰פרע˙י ‡ו˙ו מלמל‡ חוב˙ עבו„˙ו, ויˆו ל‡ח„ ‰˘וטרים ל‰וליכני ‡ל בי˙ ‰מעˆר. 
עו„ טרם ‰ספ˜˙י ל‰וˆי‡ ‰‚‰, ו‰נ‰ ‡י˘ כפרי ˘יכור למחˆ‰ ‡חזני בי„ו ‰‚ס‰ בחז˜‰ ב˘פ˙י 

ב‚„י בˆ‡וורי.

בעלי  ו˘‡רי  וסוסים  ע‚לו˙  ‰‡נ˘ים  רוב  מפני  רב,  ובעמל  ˙˜פ‰,  בכל  ‰י˙‰  ב˘ו˜  ‰‰מול‰ 
חיים, ‰לכנו „חו˜ים, ומפני ˜ולם ˘ל ˜בוˆ˙ ‰˘ו˜ ‰מנסר ר˜יעים, ‰נ‰ ‡י˘ ל‡ ˘ם לבו ‡לי ו‡ל 

בן לווי˙י.

פ˙ח ‡˙  בי˙ ‰מ˘טר‰. ‰˘ומר  חˆר  ע„  וב‡נו  חכלו˜ע  רחוב  עברנו ‡˙  ככר ‰˘ו˜,  עברנו ‡˙ 
‰„ל˙, ו‰מלוו‰ ‡ו˙י מסר ‡ו˙י לי„י פ˜י„ ‰מ˘מר ב‰ו„ע‰, כי ‰נני נ‡סר על חט‡ ‰‡מור לעיל.

‡זני  בב„ל  וי‡חז  לחי,  במכ˙  ויכב„ני  בבוז,  עלי  ויביט  זועפו˙,  בפנים  ˜בלני  ‰מ˘מר  פ˜י„ 
ויוליכני ‡ל ‡ח„ ‰ח„רים. פ˙ח „ל˙י ח„ר ‡פל וי‰„פני ˘מ‰, ויס‚ור ‡˙ ‰„ל˙ בע„י.

ו‡ני, חר„‰ ‚„ול‰ נופל˙ עלי ו‚ם ‰ר‚˘˙י כי רעב ‰נני. ‡בל כר‚ע נבר˜‰ ברעיוני, ‰נ‰ ‚ם ‡נכי 
- כ‡בו˙ ‡בו˙י ‰˜„ו˘ים - יו˘ב במ‡סר, ‡ם כן ‡יפו‡ עלי לעסו˜ ב„ברי ˙ור‰, וב‰יו˙י כבר ˘‚ור 

˘ני ‰ס„רים זרעים ומוע„, ‰˙חל˙י לחזור עלי‰ם בעל פ‰.

רעיוני  ל‰˘˜יע   ıו‡˙‡מ ‰ב‰ילוני,  ו„מיונו˙  ממו˘כ‰,  ‚ניח‰  ˜ול  ב˘מעי  נרע„˙י  ופ˙‡ום 
‰‚ניח‰  נ˘מעו  ˘מ˘ם  פינ‰  מ‡ו˙‰  ו‡˙רח˜  ‰‰ר‚ל  מפני  ‡ומרם  ˘‰נני  ‰מ˘ניו˙  ב˙יבו˙ 

ו‰‰˙פרפרו˙ ו‡˙‡מı לחזור על פר˜י ‰מ˘ניו˙.

עו„ ‰יום ‰נני זוכר ‰‰˙רוˆˆו˙ ˘‰י˙‰ במח˘ב˙י ‡ו„ו˙ ˙פיל˙ ‰מנח‰ ‡ז.
˙פיל˙ ‰מנח‰, ‰˙פלל˙י ˜טור˙  ל‰˙פלל  מי‰ר˙י  י„ע˙י ‡˙ ‰˘ע‰,  ול‡  בחו˘ך  יו˘ב  ב‰יו˙י 
ו‡˘רי, ומכיוון ˘‰‚ע˙י ל˙פיל˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰ נס˙פ˜˙י ב‡יז‰ נוסח ‡˙פלל, ‡ם ב˙פיל˙ עננו, כי 
‰נני בע˙ ˆר‰, וב‡מיר˙ על חט‡ - ‡˘ר רובו י„ע˙י בעל פ‰ - ב˙ור ˙˘וב‰, ‡ם ל‡ו, ועו„ני חו˘ב 
כי ‡ו˙ו  ˙חנון,  לומר ‚ם  ˘ל‡  עו„ ‡ל‡  ול‡  חט‡,  על  ול‡  עננו  ל‡  לומר  כי ‡ין  ב„ע˙י,  על‰  בז‰ 
‰יום ‡˘ר ‰˘י"˙ זיכני ל‰י‡סר ב˘ביל ז‰ ‡˘ר ‰‚נ˙י על כבו„ו ˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל, ˆריך ל‰יו˙ ‡ˆלי 

יומ‡ טב‡, ובר‚˘ ˘ל ˘מח‰ ‰˙פלל˙י ˙פיל˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰ בכוונ‰ נכונ‰ לפי ‰בנ˙י וי„יעו˙יי.

ופרפור  ‚ניח‰  ˜ול  נ˘מע  פ˙‡ום  ו‰נ‰  זרעים,  ס„ר  מ˘ניו˙  חוזר  ו‡ני  ‰מנח‰  ˙פיל˙  ‡חרי 
˘מעון  חברי  כי  נזכר˙י  בר‚ע  ב‰  נ˜˘ן, ‡בל  ל„‡  ו‡ני ‡רכבו˙יי „‡  ממו˘כ‰.  בלווי˙ ‰˙‡ב˜ו˙ 
‡ˆלי,  נ˘‡ר‰  ‰מ‡ורע  ˘ל  ‰ב‰ל‰  ומרוב  ‡חיו,  ליב  עבור  ˘˜נ‰  ‚פרורים  ˜ופס˙  לי  ‰ר‡‰ 

ו‡ˆי˙ ‚פרור ו‡ר‡‰ כי בפינ‰ מונח ע‚ל כפו˙ ורסן על פיו, ו‡ר‚ע.

‚מר˙י ס„ר זרעים ו‡חזור ס„ר מוע„, וטרם ‚מר˙י, ˘מע˙י ˆע„ים ‰ולכים ו˜רבים ‡ל ח„ר 
מ‡סרי, וכר‚ע נפ˙ח‰ ‰„ל˙ ו‡ר‡‰ ‡˙ פ˜י„ ‰מ˘מר.



טו

המאסר הראשון
עקב  שנים  אחד-עשרה  בגיל  מאסרו  על  נ"ע  מהוריי"ץ  אדמו"ר  מכ"ק  מיוחד  תיאור 

הגנתו על כבודו של קצב יהודי

‡˘ר   - ‰וני  כל  ‰נ‰  נ"ע],  [‰ר˘"ב  ‰ר‰"˜  ‡‡מו״ר  כ״˜  ‰ו„  ˘ל  ו‰ור‡˙ו  חינוכו  פי  על 
‚מילו˙  בו  עו˘‰  ‰יי˙י  רובלים,  כ˘ל˘ים  ‡ז  ˘על‰   - פ‰  בעל  מ˘ניו˙  לימו„  ˘כר  לי  רכ˘˙י 
‰סוחרים  כפרים  ו‰ולכים  ‰˘ו˜  ל‡נ˘י  רובלים  חמ˘‰  ע„  מ˘ל˘‰  ˜טנים  בסכומים  חס„ים 

בחבילי פ˘˙ן ‡ו עורו˙ ˙רנ‚ולים, ביˆים ובˆלים ו‰„ומ‰.

וביום  „˘ו˜‡  יומ‡  ובערב  ח˘בון,  ספרי  נ‰ל˙י  ו‰ור‡˙ו  ‰מלמ„  ר״נ  ומ„ריכי  מורי  פי  על 
˘ל‡חריו ‰יו לי ימי עבו„‰ בחלו˜˙ ו˜בל˙ סכומי ‰‚מילו˙ חס„.

בלו˜חי ומחזירי ‚מ״ח ‰י' ‡ח„ מ‰˜בועים ר׳ „ו„ ˜ˆב – 'בעל ‰˘יניים', כך ‰י' ‰כינוי ˘לו.

ר׳ „ו„ ז‰ ‡י˘ כבן חמ˘ים בעל מ˘פח‰ ˘ל ˘מונ‰ נפ˘ו˙, עני מ‡וים ומ˙פרנס ‡ך ור˜ מי‚יע 
˙‰י׳  בין  לו‰ט  כ˘‰˘מ˘   ıב˜י ˙‰י׳  בין  לע˘ו˙‰,  עליו  כב„‰  ‡ינ‰  בעולם  עבו„‰  ˘ום  כפיו, 
בחורף בסופ˙ ˘ל‚ ‡ו בימי ‰‚˘מים. ור˜ ˘ירוויח ‡יז‰ פרוטו˙ בי‚יע˙ו, ומעולם ל‡ ‰˙‡ונן על 

רוע מˆבו ועניו˙ו.

‚ם   - מ‰˙פלו˙  יו˙ר  ˙למו„ו,  ˘כח  כבר  ‰נ‰  בח„ר  למ„  ביל„ו˙ו  ‡ם  „ו„,  ר׳  ‰ו‡  פ˘וט  ‡י˘ 
„ימים טובים וימים נור‡ים – ומזמורי ˙‰לים ‰‚„‰ ופר˜י ‡בו˙ ‡יננו יו„ע. ‡בל ‡י˘ ˙ם וי˘ר ‰ולך 
‰ו‡ ובכל יום ויום - מלב„ ב‰יו˙ו בכפר - ‰ו‡ מע˘ר‰ ‰ר‡˘ונים בחבר˙ ˙‰לים וממ˙פללי ו˙י˜ין.

‡ו‰ב ‰יי˙י לכוון ‡ו˙ן ‰זמנים בערבי ˘ב˙ו˙ וערבי ימים טובים ‡˘ר ר׳ „ו„ ‰ולך מבי˙ ‰רחˆ‰ 
ובעו„  ורˆים ‡חריו,  סובבים ‡ו˙ו  יל„יו  ו‡רבע‰  מבˆבˆ˙,  חלו˜ו ‰לבן  ו˘פ˙  ל‰בים  פניו  לבי˙ו 

˘ע‰ ‰ולך ‰ו‡ בנעימ‰ עם ‡רבע˙ יל„יו ‡ל בי˙ ‰מ„ר˘ ‰‚„ול ‡˘ר ˘ם ‰ו‡ מ˙פלל.

‰ו„ כ״˜ ‰וריי נסעו על ‡יז‰ זמן. ו‡ני ‰יי˙י בבי˙ „יר˙‰ ˘ל כבו„ ‡מי ז˜נ˙י ‰רבני˙ ‰ˆ„˜ני˙ 
מר˙ רב˜‰ וח„ר לימו„י ‰י' בבי˙ „יר˙ו ˘ל ר׳ י˘עי' ז״ל ˜‡מטיער ברחוב ˘ילעווע.

ב‰מ˘טר‰ בליוב‡וויט˘ ‰יו מפ˜„, ס‚ן ‰מפ˜„ ו˘לו˘‰ ˘וטרים. - וביומ‡ „˘ו˜‡ ‰יו ב‡ים 
עו„ חמ˘‰ ˘וטרים - לפ˜ח על ‰ס„ר.

ומע˘‰ ˘‰י׳ כך ‰י'.

˘מעון  חברי  עם  ב˘ע‰ ‰˘ני׳ ˆ‰רים ‰ולך  ו‡ני  ביומ‡ „˘ו˜‡,  ˙רנ"‡,  מנחם ‡ב  מימי  ב‡ח„ 
כי  ע„  וסוסים  ע‚לו˙  מל‡ ‡כרים  סעו„˙ ‰ˆ‰רים, ‰˘ו˜ ‰י'  מח„רנו ‡ל   - - ‰כו˙ב  ˘מו‡ל  ב״ר 
ב˘‡ר ‰רחובו˙  ‚ם  וכן ‰י׳  ו‡כרים,  סוסים  ע‚לו˙  מל‡‰  - ‰י˙‰  ב‰ ‰לכנו   - ˘ילעווע  רחוב  ‚ם 

‰סמוכו˙ ‡ל ‰˘ו˜.

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה' עבודת בעניני ומכתבים שיחות

„„ררככיי ‰‰חחססיי„„וו̇˙„„ררככיי ‰‰חחססיי„„וו̇˙

פניניםפניניםפנינים
ירושת הארץ ל"חלק ה'"

˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך
‰˙‰לך עמו ב˙מימו˙ ו˙ˆפ‰ לו ול‡ ˙ח˜ור ‡חר ‰ע˙י„ו˙ 
כו' ו‡ז ˙‰י' עמו ולחל˜ו
(יח, י‚. ר˘"י)

עמו  ˙‰י'  "ו‡ז  ר˘"י  „ברי  סיום  לכ‡ור‰ 
לר˘"י  לי'  מנ‡   .‡ בי‡ור:  ˆריכים  ולחל˜ו" 
˘˘כר מˆו˙ "˙מים ˙‰י'" ‰ו‡ ˘"‡ז ˙‰י' עמו 
˘כר  כ‡ן  ר˘"י  מבי‡  מ‰  ל˘ם  ב.  ולחל˜ו"? 
על  ל‰בי‡  „רכו  ‡ין  ‰רי  ˙‰י'",  "˙מים  מˆו˙ 

כל מˆו‰ ˘כר‰?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

ז‰  לפני  ˘נ‡מר  למ‰  ב‰מ˘ך  ב‡  ז‰  כ˙וב 
ומנח˘  מעונן  ˜סמים,  ˜וסם  ‚ו'  בך  ימˆ‡  "ל‡ 
‡ל‰,  עו˘‰  כל   '‰ ˙ועב˙  כי  ‚ו'.  ומכ˘ף 
מורי˘ ‡ו˙ם  ‰' ‡ל˜יך  וב‚לל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל‰ 
לפני ‰'  מ‰לכים  ˘‰‚ויים ‡ינם  ו‰יינו,  בפניך". 
עם  ‰ע˙י„ו˙"  "‡חר  חו˜רים  ‡ל‡  "ב˙מימו˙" 
‰‡ל‰"  "˙ועבו˙  וב‚לל  ו‰מעוננים.  ‰˜וסמים 
מן  ‡ו˙ם  ומ‚ר˘   '‰ מורי˘  עו˘ים  ˘‰‚וים 

.ıר‡‰

י˘ר‡ל  ˘נˆטוו  ‰כ˙וב  ב‡  לז‰  וב‰מ˘ך 
ל‰˙נ‰‚  ˘ל‡  ‡ל˜יך",   '‰ עם  ˙‰י'  "˙מים 

ב„רכי ‰‚וים, ‡ל‡ ל"‰˙‰לך עמו ב˙מימו˙".

מפור˘  ˘בפסו˜  ˘כמו  ר˘"י  מפר˘  ז‰  ועל 
מ‚ר˘  ‰˜ב"‰  ‰רי  ‰‡ל‰"  ‰˙ועבו˙  ˘"ב‚לל 
טוב‰,  במ„‰  ‰ו‡  כן  י˘ר‡ל,   ıמ‡ר ‰‚וים   ˙‡
"˙מים  ‰ˆיווי   ˙‡ מ˜יימים  י˘ר‡ל  ˘כ‡˘ר 
˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך" ‡זי "‡ז ˙‰י' עמו ולחל˜ו", 
˘ב‰נ‰‚‰ זו נע˘ים י˘ר‡ל "חל˜ו" ˘ל ‰˜ב"‰ 
"כי  ˘נ‡מר  כמו   .ıר‡‰  ˙‡ יור˘ים  ז‰  ˘מפני 
חל˜ ‰' עמו ‚ו' ירכיב‰ו על במ˙י ‡רı" (‰‡זינו 
ו˙טעמו  ˙בי‡מו  ‚ו'  ˜ני˙  זו  ו"עם  ט-י‚),  לב, 

˘י˘ר‡ל  ˘מפני  טז-יז),  טו,  (ב˘לח  נחל˙ך"  ב‰ר 
מ˘‡ר  "חבב˙   – ˜ני˙"  זו  ו"עם   "'‰ "חל˜  ‰ם 
ל"במ˙י  זוכים  לכן  ˘ם)  ב˘לח  (ר˘"י  ‡ומו˙" 

 – נחל˙ך"  ב‰ר  ו˙טעמו  ול"˙בי‡מו   "ıר‡
.ıירו˘˙ ‰‡ר

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 64 ו‡ילך)

"תמימי הדעת" או ש"ממנו 
נדרוש הבאות"?

˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך
(יח, י‚)

מנ‰  ל‡   "‡"‰ עם  ˙‰י'  "˙מים  ‰ˆיווי   ˙‡
‰רמב"ן  עליו  וחל˜  ‰מˆוו˙,  במנין  ‰רמב"ם 
מ"ע  ‰נוספים  ‰ע˘ין  במנין  (בס‰מ"ˆ  ז‰  ˆיווי  ומנ‰ 
˘"‡ולי  ‰רמב"ם,  סבר˙  ‰רמב"ן  ובי‡ר  ח). 
וללכ˙  ‰מˆו˙,  כולל˙  ˆוו‡‰  ˘‰י‡  ‰רב  ח˘ב 

ב„רכי ‰˙ור‰ כו', ולכן ל‡ ‰בי‡ בח˘בונו".

וי˘ לב‡ר סבר˙ ‰פלו‚˙‡, „‡זלי ל˘יט˙יי‰ו 
בפירו˘ ‰ˆיווי "˙מים ˙‰י'":

לימ˘ך ‡חרי ‰מעוננים  ˘ל‡  בטעם ‰‡יסור 
וכו' כ˙ב ‰רמב"ם "ו„ברים ‡לו כולן „ברי ˘˜ר 
י„עו  ‰„ע˙  ו˙מימי  ‰חכמ‰  בעלי   .  . ‰ן  וכזב 
בר‡יו˙ ברורו˙ ˘כל ‡ל‰ ‰„ברים . . ˙‰ו ו‰בל 
כל  על  כ˘‰ז‰יר‰  ˙ור‰  ‡מר‰  ז‰  ומפני   .  .
ספי"‡).  ע"ז  (‰ל'  ‰' ‡ל˜יך"  עם  ˙‰י'  ˙מים  ‡לו 
ל‰יו˙  ˙‰י'"  "˙מים  ‰רמב"ם  ˘מפר˘  ו‰יינו, 
כולל,  ˆיווי  ז‰  ‰רי  ובמיל‡  ‰„ע˙".  מ"˙מימי 
˘‰רי ל‰יו˙ "˙מים" ו˘לם ב"„ע˙" עם ‰˜ב"‰ 

כולל ˜יום כל ˆיוויי ‰˜ב"‰.

‰כ˙וב  פיר˘  ע‰"˙)  (בפירו˘ו  ‰רמב"ן  ‡ך 
י˙'  לב„ו  ‡ליו  לבבנו  "˘נייח„  ˙‰י'"  "˙מים 
וממנו  כו'  כל  עו˘‰  לב„ו  ˘‰ו‡  ו˘נ‡מין 
מערכו˙  מ˘נ‰  כי ‰ו‡  כו'  נ„רו˘ ‰ב‡ו˙  לב„ו 
‰כוכבים ו‰מזלו˙ כרˆונו". ו‡"כ, ‰ˆיווי "˙מים 
ל˘נו˙  י˙'  ˘ביכל˙ו  ל‰‡מין  ˆיווי  ‰ו‡  ˙‰י'" 
כללי  ˆיווי  ‡ינו  ולפ"ז  וכו',  ‰כוכבים  מערכו˙ 
מסויימים  פרטים  על  ‡ל‡  ‰מˆוו˙  כללו˙  על 

ב‡מונ˙ ‰', ולכן נמנ‰ במנין ‰מˆוו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 68 ו‡ילך)

עיונים וביאורים



ז

חובת "עשה לך רב"
לעורר   / העם"  מכל  גבוה  ומעלה  "משכמו  או  מלכות"  של  "מוראה  המלך:  מטרת 
שאינם   – שמואל"  בעיני  הדבר  "וירע   / נשגבות  מדרגות  להשיג  או  שמיים  יראת 
 / פשוטה  שמיים  יראת  עבור  גם   – רבנן"  מלכי  "מאן   / עצמם  מכח  ה'  את  יראים 

"עשה לך רב" – ביגיעה וגם בכפי'

‡ו„ו˙ ס„ר ‰נ‰‚˙ בני י˘ר‡ל ב‡רˆם, ˆיוו˙‰ ˙ור‰ בפר˘˙נו (יז, טו) "˘ום ˙˘ים עליך 
מלך". מˆוו˙ מינוי מלך ‰י‡ מˆוו‰ נעלי˙ וח˘וב‰, ו‰י‡ מנוי' בין ˘לו˘ ‰מˆוו˙ ˘"נˆטוו 

י˘ר‡ל בכניס˙ן ל‡רı" (סנ‰„רין כ, ב).

ו‰נ‰, בימי ˘מו‡ל פנו ‡ליו בני י˘ר‡ל ובי˜˘ו למנו˙ עלי‰ם מלך, ו˘מו‡ל ל‡ ‰י' מרוˆ‰ 
מכך – "וירע ‰„בר בעיני ˘מו‡ל כ‡˘ר ‡מרו ˙נ‰ לנו מלך", ו‡ף ‰˜ב"‰ ˜בל על ב˜˘˙ם "כי 

‡ו˙י מ‡סו" ו‚ו' (˘מו‡ל ‡ ח, ‰ ו‡ילך).

‰מיוח„ו˙  ‰מˆוו˙  מן  ו‰י‡  ‰˙ור‰,  מן  מˆו‰  ‰י‡  מלך  ˘מינוי  מכיוון  ‰˜ו˘י‡:  וי„וע‰ 
˘נˆטוו בכניס˙ם ל‡רı, מ„וע ל‡ ‰י' ˘מו‡ל מרוˆ‰ מב˜˘˙ בני י˘ר‡ל למנו˙ ל‰ם מלך, ו‡יך 
טען ‰˘י"˙ ˘ב˜˘˙ם למינוי מלך מור‰ על כך ˘"‡ו˙י מ‡סו"? [‡ברבנ‡ל פר˘˙נו "‰ספ˜ ‰ע˘ירי", 

ו˘ם מבי‡ ˙ירוˆי כו"כ מפר˘ים. כלי י˜ר פר˘˙נו ע‰"פ. ר„"˜ ˘"‡ ח, ‰. ועו„].

בסופו  מ„וע  רˆוי,  בל˙י  עניין  מלך  מינוי  ב‡ו˙ו ‰זמן ‰י'  ל‡י„ך ‚יס‡, ‡ם ‡כן  ל˙מו‰  י˘  ‚ם 
˘ל עניין ‰ור‰ ‰˘י"˙ ל˘מו‡ל "˘מע ב˜ולם" – ל‰יע˙ר לב˜˘˙ בני י˘ר‡ל ולמנו˙ עלי‰ם מלך?

"מור‡‰ ˘ל מלכו˙" ‡ו "מ˘כמו ומעל‰ ‚בו‰ מכל ‰עם"
‰מˆוו˙  בספר  ב‡ורך  ר‡‰  ל˜מן  ‰ב‡  (בכל  מזו  למעל‰  זו   – מלך  מינוי  במˆוו˙  י˘  מטרו˙  ˘˙י 

("„רך מˆוו˙יך") ל‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜ מˆו˙ מינוי מלך פ"‡ ופ"‚):

מור‡‰ (˘ל  ˘"‡למל‡  חז"ל  ˘‡מרו  וכפי  יע˘‰,  בעיניו  מלך, ‡זי ‡י˘ ‰י˘ר  כ‡˘ר ‡ין   .‡
בני  ‰נ‰‚˙  ˘˙‰י'  פועל  ‰מלכו˙  מור‡  מ"ב).  פ"‚  (‡בו˙  בלעו"  חיים  רע‰ו   ˙‡ ‡י˘  מלכו˙) 
ל‰˙נ‰‚, ‰ל‡ ‡ין „י  ר‡וי  כיˆ„  ב˘כלם  מבינים ‰יטב  בני ‰מ„ינ‰  כ‡˘ר  ו‚ם  כר‡וי.  ‰מ„ינ‰ 
˘ילכו  נ˙יניו  על  פועל˙  יר‡˙ ‰מלך  ור˜  לט),  טו,  ˘לח  (ר˘"י  חומ„"  ו‰לב  רו‡‰  כי "‰עין  בכך, 

ב„רך ‰י˘ר.

‰ם  ו‰רי  ליבם,  נטיו˙  על  ˘ולט  ˘במוחם  ˘‰˘כל  במˆב  ‰מ„ינ‰  בני  עומ„ים  כ‡˘ר  ב. 

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

תורת חייםתורת חיים

חול‰ ‰מסרב ל˜ח˙ 
˙רופ‰ כי כו‡ב לו... 

בטח ימˆ‡ ‡ו˙יו˙ ל‰סביר ל... ˘מ‰ ˘ענ‰ו 
כ‡ב,  לו  ˘י˘  מפני  ללימו„  ˘ייך  ‡ינו  ˘ע˙‰ 
ל˜ח˙  לו  ˘‡ין  ‰‡ומר  חול‰  ב„ו‚מ˙  ז‰  ‰רי 
‰ו„יעו  ו‰רי  ‰ו‡,  ˘חול‰  כיון  רפו‡‰  סממני 
וח˘  לעולם  רפו‡‰  מבי‡‰  ‰˙ור‰  ‡˘ר  חז"ל 

בר‡˘ו ב‚ופו יעסו˜ ב˙ור‰, 

ב˘ע‰  לעיונ‡  ‰לימו„   ‰˘˜˘ ˘מובן  ו‡ף 
בז‰  ‚ם  ל‰˘˙„ל  י˘  ז‰  בכל  כו‡ב,  ˘‰‚וף 
ולכ‰"פ  למי‚רס,  ב‰לימו„  עכ"פ  ופ˘יט‡ 
˘ל˘˙ ‰˘יעורים ‰˘וים לכל נפ˘ מ˙˜נ˙ כ"˜ 
בחומ˘  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מו"ח ‡„מו"ר 
טוב  ˘יב˘ר  רˆון  וי‰י  ‰י„ועים,  ו˙ני‡  ˙‰לים 
‰נ"ל  ˘ל  ללבו  ונכנסו  ‰לב  מן  יˆ‡ו  ˘„בריו 

ו‡˘ר ‰בי‡ו לפועל ממ˘. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ‡‚ר˙ ‰'˙פז)

ל‰וסיף בלימו„ „וו˜‡ כ˘טרו„
ל‰˘˙˙ף  יכול  ל‡  ‰טר„ו˙  ˘מפני  ...ומ"˘ 

בענין ‰נ"ל וכו',

מס˙בר‡,  ‡יפכ‡  ‰רי  כי  עליו,  פלי‡ני  ‰נ‰ 
ומ˘ל למ‰ ‰„בר „ומ‰ ל‡„ם ˘נחל˘ ב‚˘מיו˙ 
ע"ז  ויענ‰  ו˘˙י'  ב‡כיל‰  ל‰וסיף  לו  ו‡ומרים 
ו˘˙י',  ל‡כיל‰  כח  לו  ‡ין  ‰ו‡  ˘חלו˘  ˘כיון 
‰„ין  ו‰ו‡  ב‡כו"˘,  יוסיף  ‡ז  ולכ˘יברי‡ 
‰מבלבלים  בענינים  ˘טרו„  ˘כ˘רו‡‰  ב‰נ"ל 
‰עˆו˙  ‡ח˙  ‰נ‰  נח˙,  ב‰ם  ו‡ין  ומ˜ל˜לים 
„חיזו˜  בענינים  טרו„  ל‰יו˙  ‰ו‡  מז‰  ל‰פטר 
ובפרט  ‰בל‡  מפי˜  ו‰בל‡  ו‰י‰„ו˙  ‰˙ור‰ 
 ˙‡ ‰מ˜יים  כל  מרז"ל  י„וע  ‰רי  „˙ור‰  בענין 
ועוני  מעו˘ר,  ל˜יימ‰  סופ‰  מעוני  ‰˙ור‰ 

‚ם  ‡ל‡  וממון  בכסף  ר˜  ל‡  ‰ם  ‰רי  ועו˘ר 
בזמן וכו'...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז ‡‚ר˙ ב'˜ס„*)

„‡‚‰ ‰מסיר‰ „‡‚ו˙ ‡חרו˙
˘ב"‰ ‡ˆלו  ממכ˙בו –   - ל˘מוע  ˘מח  ‰נני 
ל˙ור‰  ע˙ים  ‰˜ביעו˙  ‡ו„ו˙  כ˘ור‰,  ‰כל 

˘לו...

 בנו‚ע ללימו„ ‚מר‡, ˘וי˙ר על ‰˜ביעו˙ כי 
˜˘‰ ל‰˙עמ˜ בז‰:

‰˜ביעו˙   ˙‡ לח„˘  ˆריך  ˘‰ו‡  חו˘בני 
בלימו„ ‚מר‡, ו‰„‡‚‰ ו‰ˆער מכך ˘י˘ ˜˘יים 
בלימו„ ו‰‰בנ‰, ולמרו˙ ז‡˙ ממ˘יכים ללמו„, 
מורי„‰  ‰˜ב״‰,  ˘ל  ורˆונו  חכמ˙ו  זו‰י  כי 

מ„‡‚ו˙ ‡חרו˙ וˆער מפרנס‰ וברי‡ו˙.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ‡‚ר˙ ˙˙˜ס„)

ל‰מ˘יך ב˜ביעו˙ ‰ע˙ים
מ‰ ˘כו˙ב ˘לר‚לי . .  ‰וכרח ל‰פסי˜ חל˜ 
לי  נר‡‰  ל‡  ‰נ‰  ב˙ור‰,  ˘יעוריו  מ˜ביעו˙ 

‰„בר כלל וכלל,

ל‰˙חז˜  ˆריך  ‰ר‚ילים  בימים  ‡ם  ו‡„רב‰ 
‰ˆנור  ˘ז‰ו  ב˙ור‰,  (‡נ‰‡לטען)  ול‰˙‡חז 
ו‰כלי ל‰מ˘כ˙ ו˜בל˙ ברכ‰ ו‰ˆלח‰, ‰רי על 
‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ˘מוכרח ‰„בר . . ו‡ף ‡ם ‡מ˙ 
לס„ר  עליו  ‡זי   .  . לו  מרובו˙  ˘טר„ו˙  ‰„בר 
ל‚מרי  לבטל  ל‡  ‡בל  ‰˜ביעו˙,  זמן  ל˜ˆר 
יו„ע  ‡˙נו  ‡ין  כי  ˘י‰י'  לימו„  ‡יז‰  ˜ביעו˙ 
ב‡ו˙‰  יו˙ר  ‰ו‡  ז˜ו˜  ˘ב˙ור‰  מ˜ˆוע  ל‡יז‰ 

˘ע‰ וב‡ו˙ו מ˜ום וכו'.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ ‡‚ר˙ ‡'רסט)

יוקר הלימוד בתקופת לחץ ודאגה

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 – כמו˙ם  ˘ל‰ם  ‰נ‡ו˙  ‚ם  ול‰כי  עלי‰ם, 
‡סור  מים"̆  ל ‰˜ב"‰, ו‰וו "˜„˘י̆  ˜ניינו̆ 
ב˘"ס  „‡מרו  ו‰‡  ברכ‰.  בל‡  מ‰ם  לי‰נו˙ 
˘מים",  "˜„˘י  ‰ם  ‰ברכ‰  ˜ו„ם  ˘ר˜  ˘ם 
נ˙ן   ıו‰‡ר"„ במˆב   ‰"‰ ‰ברכ‰  ול‡חרי 
לבני ‡„ם" (עיי' בר˘"י ˘ם), ‡ין ‰כוונ‰ ˘ע"י 
‰ברכ‰ נ˘˙נו ל‰יו˙ ˜ניינו ˘ל ‰‡„ם (ו‰רי 
מ˘לו",  ˘‡כלנו  "ברוך  ‡ומרים  ל‡ח"ז  ‚ם 
מ‰ם „ין  נפ˜ע  ˘ע"י ‰ברכ‰  ור˜  נ.),  ברכו˙ 
ומו˙ר  ‰‰נ‡‰,  ‡יסור  ‰יינו  ˘מים",  "˜„˘י 
לי‰נו˙ מ‰ם, ‡בל ‡ין ‰ו‡ נ‰נ‰ מ˘לו ‡ל‡ 
מ˘ל ‰˜ב"‰, ו‰˜ב"‰ נו˙נם לו ב‡ופן ˘י‰יו 
(כ‡„ון  כו'  וי‡ב„ם  ˘י‡כלם  ע"מ  ‚ם  לו 
‰מוסר לעב„ו ל‰˘˙מ˘ ול‡ב„, וע„יין ‰כל 
מלכ˙חיל‰  (מˆ"ע)  ‰ממון  מ˘‡"כ  ˘לו). 
לבעלו˙  נמסר  כי  ˘מים",  ב‚„ר "˜„˘י  ‡ינו 
[‡ל‡  ‰נ‡˙ו  ל‰˙יר  ברכ‰  ו‡י"ˆ  ‰‡„ם, 
מפ˜יע‰  בעלו˙ו  ˘‡ין  יכיר  ˘‰‡„ם  ˘כ„י 
ח"ו בעלו˙ (‰כללי˙ ˘ל) ‰˜ב"‰ על ממונו, 
ני˙נו לו מˆוו˙ בממונו כו' ‰מזכירו˙ ˘‰כל 
ע„יין בר˘ו˙ ‰˜ב"‰ כל˘ונו˙ ‰חינוך ˘ם].

מ‡י  בעי,  טעמ‡  ‚ופ‡   ‡‰ ˘לכ‡ו'  ‡ל‡ 
כז‰  ב‡ופן  לו  ˘ני˙ן  ‡„ם  ˘ל  ממונו  ˘נ‡ 
ונפ˘ו.  כ‚ופו  „ל‡  עליו,  בעלו˙  לו  ˘י˘ 
˘סיים  במ‰  ‰ר„ב"ז  כיון  ˘לז‰  י"ל  ולכ‡ו' 
˘ל  מלכו  ‚זיר˙  ˘‰י‡  מו„‰  ‡ני  "ועכ"ז 
בין  ‰נ"ל  ‰‰ב„ל  כי  ל‰ר‰ר",  ו‡ין  עולם 
˘כלי, ‡ל‡  ענין  וממונו ‡ינו  ˘ל ‡„ם  נפ˘ו 

כך ‰י‡ "‚זיר˙ מלכו ˘ל עולם" ˘נ˙ן ר˘ו˙ 
ובעלו˙ ל‡„ם על ממונו ול‡ על נפ˘ו ו‚ופו.

 ˙ˆ˜ ל˙˙  "‡פ˘ר  ‰ר„ב"ז  בל˘ון  ‡בל, 
טעם" ‚ם לז‰. ו‰ו‡, „מˆ„ ‰˜ב"‰ ‡ין חילו˜ 
לממונו, כי כל  נפ˘ו ו‚ופו ˘ל ‡„ם  כלל בין 
‰עולם ומלו‡ו ˘ל ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ב˘וו‰ ממ˘, 
„בנו‚ע  ‰‡„ם.  מˆ„  ביני‰ם  נפ˜"מ  י˘  ‡בל 
ב‰ם  ˘ניכר˙  ב‡ופן  לו  ני˙נו  ונפ˘ו –  ל‚ופו 
בעלו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, כי בכל יום ‡ומר "נ˘מ‰ 
וכו'  וכו'  ב˙ומ"ˆ  מחוייב  מח„˘,  בי"  ˘נ˙˙ 
ו‚ם  ‰נ˘מ‰,  ˘ל  ˜„ו˘˙‰  ב‚ופו  ונר‚˘˙ 
ב‚ופו ˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל י˘ ˜„ו˘‰ (עיי' ˘ב˙ פו: 
ז‰ר ח"‚ ע, ב), ומכיון ˘נבר‡ו ב‡ופן ˘בעלו˙ו 

˘י‰י'  י˙כן  ל‡  ב‰ם, ‰רי  ניכר˙  ˘ל ‰˜ב"‰ 
ממונו  מ˘‡"כ  עלי‰ם;  בעלו˙  „ין  ל‰‡„ם 
ניכר˙  ול‡  (זו)  בו ˜„ו˘‰  ˘‡ין  ב‡ופן  ‰ו‡ 
ענין  ל‡ ‰י'  („‡ל"כ  ‰˜ב"‰  ˘ל  בעלו˙ו  בו 
ו˙ור‰  וי„וע‰),  ‚לוי'  ו‰‡מ˙  בחיר‰,  ˘ל 
כו'  ומ˙ן  „"מ˘‡  ‰יכ‡  „ו˜‡,   ıב‡ר ני˙נ‰ 
ו‰יינו  פט.,  ˘ב˙  עיי'  ביניכם",  י˘  יˆ‰"ר 
ניכר˙,  ‡ינ‰  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘בעלו˙ו  במ˜ום 
ובעלו˙  ר˘ו˙  ל‰‡„ם  י˘  ב„יני ‰˙ור‰  לכן, 
על ממונו ונכסיו [‡ל‡ ˘עליו ל„ע˙ ול‰כיר, 
מ˘מים (‰˜ב"‰)  לו  ני˙נ‰  זו ‚ופ‡  ˘בעלו˙ 

„"ל‰' ‰‡רı מלו‡‰", ע"י ‰מˆוו˙ ‰נ"ל].

ועיי"ע בל˜ו"˘ חל"„ ע' 110 ו‡ילך ‡יך 
חילו˜י „ינים „‡˘כחן  עו„  לב‡ר  י˘  עפכ"ז 

בין „יני ממונו˙ ל„יני נפ˘ו˙.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

מ˙נ‰‚ים ב„רך ‰י˘ר ‚ם בל‡ ל‰ז„˜˜ ליר‡˙ ‰מלכו˙, ‡זי לכ‡ור‰ ‡ין ל‰ם ˆורך במלך.

נעל‰  ‰ו‡  מלך  מלך".  עליך  ˙˘ים  "˘ום  בˆוו˙‰  ˙ור‰  „יבר‰  כנ‚„ם  ‚ם  כן,  פי  על  ו‡ף 
ט,   ‡ (˘מו‡ל  מכל ‰עם"  ‚בו‰  ומעל‰  "מ˘כמו  ב˘‡ול  ˘נ‡מר  וכמו  י˘ר‡ל,  בני  מכל  ומרומם 
ב), ו‰יינו ˘כוחו˙ נפ˘ו ‰מ‰ מרוממים ונעלים ביחס ל˘‡ר בני ‡„ם (ר‡‰ ‡ור ‰˙ור‰ בר‡˘י˙ ח"„ 
עמ' 1528. ועו„). וממיל‡ ז˜ו˜ים בני י˘ר‡ל למלך, כי י˘נם ענינים ˘‡ין „ע˙ בני י˘ר‡ל מ‚ע˙ 

ל‰בין ול‰כריע ‡יך ל‰˙נ‰‚, מ‡חר ˘‰ם „ברים נעלים בערך ˘כלם ˘ל רוב י˘ר‡ל. ור˜ ‰מלך, 
ל‰יו˙ו נעל‰ ומרומם, ‰רי ‰ו‡ מ„ריך ‡ו˙ם ומור‰ ל‰ם ‡˙ ‡˘ר יע˘ון ב‡ו˙ם עניינים.

לעורר יר‡˙ ˘מיים, ‡ו ל‰˘י‚ מ„ר‚ו˙ נ˘‚בו˙
כ‡˘ר מעמי˜ים ומעיינים בפנימיו˙ עניינו ˘ל מלך י˘ר‡ל ברוחניו˙, מוˆ‡ים ‚ם כן ˘י˘נם 

˘ני עניינים ב˙פ˜י„ו ‰רוחני ˘ל ‰מלך, מעין ˘ני ‰עניינים ˘נ˙ב‡רו למעל‰:

‡. ‰מלך ‰‡מ˙י ˘ל בני י˘ר‡ל ‰ו‡ מלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰. ו‡ין ˙פ˜י„ו ˘ל מלך ב˘ר 
ו„ם ˘‰ם ממנים עלי‰ם ‡ל‡ ל‚לו˙ ‡˙ מלכו˙ו י˙' ˘˙‰י' נר‚˘˙ ‡ˆל בני י˘ר‡ל כולם.

י‰ו„ים מˆ„ עˆמם ‰ם מ‡מינים בני מ‡מינים, ויו„עים ‡˘ר כל חיו˙ם נ˘פע˙ ממלכו˙ו ˘ל 
ב‰˙בטלו˙  חסרון  י˘  לפעמים  כלפיו. ‡מנם,  ב‰ם ‰˙בטלו˙  לפעול  זו ˆריכ‰  ו‰כר‰  ‰˜ב"‰, 
˘ב‡מˆעו˙ו  ו„ם  ב˘ר  מלכו˙  למור‡  ז˜ו˜ים ‰ם  ו‡זי  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  ומˆבם  מעמ„ם  מחמ˙ 

י‚יעו ליר‡‰ ‡˙ ‰בור‡ י˙' וי˙בטלו לפניו.

י„י  על  י˙"˘  ‰בור‡  ‡ל  בטלים  ו‰ם  רˆוי,  ומˆב  במעמ„  נמˆ‡ים  י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר  ב. 
עבו„˙ם ‰עˆמי˙, ‡זי ‡ינם ˆריכים ליר‡˙ מלך ב˘ר ו„ם בכ„י ליר‡‰ ‡ו˙ו י˙', ו‰ˆורך במלך 

‰ו‡ ב‡ופן נעל‰ יו˙ר:

ו„ר‚˙ ‰ביטול ‰י‡   ,'‰ י„יע˙  בענייני  מ‰˘‚˙ם  נובע˙  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ו‰˙בטלו˙ם  יר‡˙ם 
ב‰˙‡ם למי„˙ ‰˘‚˙ם. ‡מנם, ‰מלך ‰ו‡ "מ˘כמו ומעל‰ ‚בו‰ מכל ‰עם", ו‰ו‡ מ‚יע ל„ר‚ו˙ 
נעלו˙ ‰רב‰ יו˙ר ˘ל ביטול ויר‡‰ מ‡˙ ‰בור‡ י˙', ועל כן ˆריכים בני י˘ר‡ל למלך ˘יעורר 
ב‰ם „ר‚ו˙ נ˘‚בו˙ ונעלו˙ ביר‡˙ ‰' וב‰˙בטלו˙ לפניו, „ר‚ו˙ ‰נעלו˙ מ‰˘‚˙ם ˘ל י˘ר‡ל.

"וירע ‰„בר בעיני ˘מו‡ל" – ˘‡ינם יר‡ים ‡˙ ‰' מכח עˆמם
ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‡˙ מ‰לך ‰„ברים בסיפור מינוי מלך בימי ˘מו‡ל:

 ıמו‡ל ‰נבי‡ רˆ‰ ˘בני י˘ר‡ל י˜יימו ‡˙ ‰ˆיווי "˘ום ˙˘ים עליך מלך", ‡בל ‰ו‡ חפ˘
עˆמם  מˆ„  י˘ר‡ל  ˘בני  ל‰˘י"˙, ‡ל‡  ב‰ם ‡˙ ‰ביטול  ˘יפעול  בכ„י  י‰י'  ל‡  ˘מינוי ‰מלך 
ב‰ם  ולפעול  יו˙ר,  עו„  לרומם ‡ו˙ם  ˙פ˜י„ו  י‰י'  ו‰מלך  ו‰יר‡‰,  כבר ‡˙ ‰ביטול  ב‰ם  י‰י' 

„ר‚ו˙ נ˘‚בו˙ בביטול ויר‡‰ מ‰בור‡ י˙'.

מלך  בי˜˘ו  ככל ‰‚וים" – ‰ם  ל˘פטנו  מלך  לנו  ˘מו‡ל "˘ים  מ‡˙  ˘‡לו  י˘ר‡ל  בני  ‡בל 
˘ימנע מˆב ˘ל "‡י˘ ‡˙ רע‰ו חיים בלעו". ו‰יינו ˘‰ם ‰יו במˆב ˘ל חיסרון ביר‡˙ ˘מים, 

וחפˆו במור‡ מלכו˙ ˘יעוררם ליר‡˙ ˘מים.



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ומעמ„ם  מˆבם   – ‡מרו"  כ‡˘ר  ˘מו‡ל  בעיני  ‰„בר  "וירע  ‰נ‰  כן,  ועל 
בענייני עבו„˙ ‰' ‰י' רע בעיני ˘מו‡ל, כי ל„ע˙ו ‰יו ˆריכים לעמו„ ב„ר‚‰ ˘‰יר‡‰ ו‰ביטול 
במ„רי‚‰  י˘ר‡ל ‡וחזים  בני   – מ‡סו"  ‚ם ‰˜ב"‰ ‡מר "כי ‡ו˙י  כן  וכמו  ˘למים ‡ˆלם.  כבר 

נחו˙‰, ו‰ם ‡ינם יר‡ים ‡˙ ‰˘י"˙ מˆ„ עבו„˙ם ‰עˆמי˙.

ומכל מ˜ום ‡מר ‰˘י"˙ ל˘מו‡ל "˘מע ב˜ול ‰עם", כי ‡י ‡פ˘ר ל‰מ˙ין עם מינוי ‰מלך 
ע„ ˘י˙עלו במ„רי‚˙ם ו˙‰י' ב‰ם יר‡˙ ˘מים מˆ„ עˆמם, ו‡זי י‰י' ˙פ˜י„ ‰מלך ר˜ ל‰וסיף 
ב‰ם „ר‚ו˙ נ˘‚בו˙ – כי בינ˙יים י‰יו בני י˘ר‡ל בל‡ יר‡˙ ˘מים רח"ל. ‡ל‡ י˘ למנו˙ מי„ 
מלך ב‡ופן ‰נחו˙ יו˙ר, ובמ˘ך ‰זמן י˙עלו בני י˘ר‡ל ל‰יו˙ יר‡ים ‡˙ ‰', ו‡זי י‰י' ˙פ˜י„ 

‰מלך בסו‚ ‰˘ני ‰נעל‰ יו˙ר.

"מ‡ן מלכי רבנן" – ‚ם עבור יר‡˙ ˘מיים פ˘וט‰
ממˆוו˙ מינוי מלך י˘ לו ל‡„ם ללמו„ ‰ור‡‰ נחוˆ‰ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘:

ומעין  פ"‰).  סוף  (ר‡‰ ‚יטין  רבנן"  מלכי  חז"ל "מ‡ן  כפ˘וטו, ‡ך ‡מרו  מלך  בזמן ‰‚לו˙ ‡ין 
פ"‡  (‡בו˙  רב"  לך  "ע˘‰   – רב  לעˆמו  ˘ימנ‰ ‰‡„ם  חז"ל  מלך, ‰נ‰ ‡מרו  מינוי  ˘ל  ‰מˆוו‰ 

מ"ו ומט"ז).

‡ך  נ˘‚בו˙,  למ„ר‚ו˙  ול‰עלו˙ו  לרוממו  ר˜  ‰ו‡  ‰רב  ˘˙פ˜י„  לח˘וב  ‰‡„ם  יכול  ו‰נ‰, 
בעניינים פ˘וטים ונחו˙ים יכול ‰ו‡ ל‰חליט בעˆמו, ו‡ינו ז˜ו˜ לרב ˘י„ריכו. ו‡ם נמˆ‡ במˆב 
נחו˙ בעבו„˙ ‰', ע„יין ‡ינו ‰ולך לרב ˘יסייע לו ל‰יחלı ממˆבו, ‡ל‡ ממ˙ין ˘יעוררו‰ו מן 

‰˘מים ע„ ˘יטיב וי˙˜ן ‰נ‰‚˙ו בכח עˆמו.

חסרון  ˘ל  מ‡סו",  "‡ו˙י  ˘ל  ח˘˘  י˘נו  ˘כ‡˘ר  ˘מו‡ל,  ממע˘‰  ‡נו  לומ„ים  כך  ועל 
פ˘וט‰  ˘מים  יר‡˙  בעˆמו  לפעול  בכ„י  רבנן"  מלכי  "מ‡ן   ˙‡ לנˆל  י˘  ‡זי  ˘מים,  ביר‡˙ 
ובסיסי˙. ובמ˘ך ‰זמן י˙על‰ למˆב ˘בו ‰רב ר˜ יעוררנו ל‰˙עלו˙ למ„ר‚ו˙ נעלו˙ ונ˘‚בו˙ 

יו˙ר, ב„רך ‰עול‰ בי˙ ‡-ל.

וי˘ ל‰וסיף ב„יו˜ ‰ל˘ון "ע˘‰ לך רב":

‡סור לו לי‰ו„י לסמוך על עˆמו ו„ע˙ו במ˜ומו˙ ˘י˘ לו ספ˜ בעבו„˙ ‰', ˘‰רי כבר ‡מרו 
ממנו,  ‰נעל‰  "רב"  לו  למˆו‡  ‰ו‡  מוכרח  ‡ל‡  מ"„),  פ"ב  (‡בו˙  בעˆמך"  ˙‡מין  "‡ל  חכמים 

˘‰ו‡ יעוררו ויפ˙ור ספ˜ו˙יו, וי„ריכו ב„רך ‰עול‰ בי˙ ‡-ל.

˙˘וב‰  י˘  כך  ועל  עלי‰ם,  ל˜בל  ˘יוכלו  מ˙‡ים  "רב"  מוˆ‡ים  ˘‡ינם  י˘ ‰טוענים  ו‰נ‰, 
מל˘ון ‰מ˘נ‰ "ע˘‰ לך רב", ע˘‰ מל˘ון כפי' [וכמו "מע˘ין על ‰ˆ„˜‰" – ב"י לטור יו"„ סרמ"ח]: 
‡ל‡  רבו,  ל‰יו˙  יכול  ו‰ו‡  ממנו,  יו˙ר  ˘מיים  יר‡˙  לו  ˘י˘  י‰ו„י  ˘י˘נו  ופ˘וט  ברור  ‰ל‡ 
˘‚‡וו˙ו ו‚סו˙ו מונעים ממנו ל‰כיר ז‡˙, ועל כן עליו לכפו˙ יˆרו ו‚‡וו˙ו, ולמנו˙ עליו "רב".

וכבר ‰בטיח‰ ˙ור‰ (מ‚יל‰ ו, ב) "י‚ע˙ ומˆ‡˙", כ‡˘ר מ˙יי‚עים ב‡מ˙, ‡זי מוˆ‡ים. וכ‡˘ר 
י˙יי‚ע ‰‡„ם ויכפ‰ ‡˙ ‚‡וו˙ו, בוו„‡י ימˆ‡ רב למנו˙ עליו, ו‰ו‡ י„ריכנו וירוממנו לפי ‡ו˙ם 

‰עניינים ‰חסרים לו, ו‡ל ‡ו˙ן „ר‚ו˙ ˘‰ו‡ יכול ל‰˙עלו˙ ‡לי‰ן.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

„ע"י  ‰‰יז˜,  מע˘‰  מˆ„  ‰„ברים  ˘ונים 
‰יז˜  ‡ין  סו"ס  ל‡„ם  מ‡„ם  ממון  ‰עבר˙ 
נכסי ˘מים (כי ב‡יז‰ ר˘ו˙ ˘י‰י' ‰ממון, כל 
מ˘‡"כ  י˙ברך),  בר˘ו˙ו  ‰ו‡  „‡י˙‡  ‰יכ‡ 
ע"י מי˙‰ ‡ו מל˜ו˙ ‚ורמים ‰יז˜ ב˜נינו ˘ל 
מ˘מע  ‰ר„ב"ז  ל'  „פ˘טו˙  ‡יבר‡  ‰˜ב"‰. 
מˆ„  וממון  נפ˘ו˙  בין  מעי˜ר‡  חילו˜  ˘י˘ 
˜נין   .  . ‡„ם  ˘ל  „"נפ˘ו  ‰‡„ם,  בעלו˙ 

‰˜ב"‰ . . ‡בל ממונו ‰ו‡ ˘לו". 

נמסרו  ‡„ם  ˘ל  וחייו  נפ˘ו  „‰נ‰  וי"ל 
לבעלו˙  ול‡  פ˜„ון,  ב˙ור˙  ר˜  מ‰˜ב"‰  לו 
חו"מ ‰ל'  ב˘לחנו,  רבינו ‰ז˜ן  וכפס˜  ˘לו. 
נז˜י ‚ו"נ ס"„ "‡ין ל‡„ם ר˘ו˙ על ‚ופו כלל 
ל‡„ם  בס˙ם "‡סור  (ול‡ ˜יˆר  כו'"  ל‰כו˙ו 
„מוז‰ר   ‡‰„ ‰יינו  וכיו"ב),  ‚ופו"  ל‰כו˙ 
ל˙‡ „‡יסור ‡ל‡  ר˜  ‚ופו ‡ינו  ל‰זי˜  ˘ל‡ 
ז‰ו ‚ם מ„יני ˜נינים – ˘‡ין לו ר˘ו˙ ובעלו˙ 
ונמˆ‡  ˘ל ‰˜ב"‰,  עו„נו ˜נינו  (כי  ‚ופו  על 
‰ל‡  ממונו  מ˘‡"כ  פ˜„ון).  ב˙ור  ר˜  ‡ˆלו 
 ıו‰‡ר בעליו,  ˘נע˘‰  ב‡ופן  לי„ו  נמסר 
נ˙ן לבני ‡„ם, ו‡יסור ‡יבו„ ו‰˘ח˙˙ ממון 
ל˙‡  ‡ל‡  ‡ינו  ˘ם)  רבינו  ב„ברי  (‰מבו‡ר  כו' 

„‡יסור, ˘עובר על ל‡ו „בל ˙˘חי˙.

ו‡י"ז ס˙יר‰ למ˘"נ "לי ‰כסף ולי ‰ז‰ב 
‰מסובב˙  ‰˜ב"‰,  בעלו˙  כי   ,"'‰ נ‡ום 
 ‰"‰ ‰כל,  ומנ‰י‚  ‰כל  בר‡  י˙'  ˘‰ו‡  מז‰ 
בעלו˙ כללי˙, ו‡כן ‚ם ל‡חרי ˘ני˙ן ‰ממון 
‰˜ב"‰,  מבעלו˙  יוˆ‡  ‡ינו  ע„יין  ל‰‡„ם 
ויכול ליטלו ממנו, כי ‰ו‡ בר‡‰; ‡בל סו"ס 
‰רי נ˙ן ‡˙ ‰ממון ל‰‡„ם. ומˆינו ‚„ר כעין 
ז‰ ב„יני ממון, ‚בי בעלו˙ ‰מלך על מ„ינ˙ו, 
(ר‡‰  ‰מלך  בר˘ו˙  ‰י‡   ıר‡‰ ˘כל  „‡ף 
˘ו"ע   .„ ט,  עב„ים  ו‰ל'  מלכים  מ‰ל'  ספ"„  רמב"ם 

מסויימים  ˘ב‡ופנים  וע„  ס"‚),  ˘ם  חו"מ  רבינו 

‰מ„ינ‰  בני  ˘ל  מרכו˘ם  ליטול  לו  מו˙ר 
ו‡ילך,  ‰י"‡  פ"‰  ו‡בי„‰  ‚זיל‰  ‰ל'  רמב"ם  (ר‡‰ 

(‰כללי˙  בעלו˙  ‡ין  מ"מ   – פ"„)  מלכים  ‰ל' 

„)‰מלך ˘ולל˙ בעלו˙ו ‰פרטי˙ ˘ל כ‡ו"‡ 
‰„ין  ו‰ו‡  ‰פרטי.  רכו˘ו  על  ‰מ„ינ‰  מבני 
ני˙ן  ‰כל  ככלו˙  „ע„יין  ˘מים  מלכו˙  ‚בי 

‰ממון ל‡„ם ב‡ופן ˘‰ו‡ בעליו.

ל‡„ם  ˘י˘  „כיון  ˘פיר  מיו˘ב  ו˘וב 
„‰ו„‡˙  בז‰  ‰„ין  לכן   – בממונו  בעלו˙ 
ל‚ופו  בנו‚ע  מ˘‡"כ  ע„ים,  כמ‡‰  בע"„ 
‰˜ב"‰  ˘ל  בבעלו˙ו  ל‚מרי  ˘נ˘‡רו  ונפ˘ו 
ל‡  וע„יין  פ˜„ון,  ב‚„ר  ר˜  ‡ˆלו  ונמˆ‡ים 

‰וי "בעל" ‰„בר ל‰˙חייב בו ע"י ‰ו„‡‰. 

ור‡י' לחילו˜ ‰נ"ל, „‰נ‰ בברכו˙ ‡מרו 
ברכ‰,  בל‡  מעו‰"ז  לי‰נו˙  „‡סור  כנ"ל 
ו‰נ‰נ‰ בל‡ ברכ‰ מעל, וכ‡ילו נ‰נ‰ מ˜„˘י 
˘מים כו', ‡מנם מ‡י„ך ‡˘כחן „‡ין חייבין 
בברכ˙ ‰נ‰נין ‡ל‡ על „בר ˘‚ופו נ‰נ‰ ממנו 
פסחים  ‰˙וס'  כמ"˘  וכו'),  ˘˙י'  (‡כיל‰ 
ממון  ממון (˜בל˙  כ˘י˘ ‰נ‡˙  מ˘‡"כ  נ‚:, 
ברכו˙ ‰נ‰נין,  ברכ‰ (˘ב‚„ר  ˙˜נו  ל‡  וכו') 
˘בח  ברכו˙  מ˘‡"כ  ‰‰נ‡‰;   ˙‡ ‰מ˙יר‰ 
ו‰ו„‡‰ ו‡כ"מ), ולכ‡ו' מ‡י ˘נ‡ ‰נ‡˙ ‰‚וף 
מעו‰"ז  נ‰נ‰  ˘ב˘˙י‰ן  כיון  ממון,  מ‰נ‡˙ 
˘נ‡מר בו ל‰' ‰‡רı ומלו‡‰ [ו‡מנם מˆינו 
ל‰בי‡  ˘˙כלי˙ן  ‡„ם  בנכסי  מˆו˙  כמ‰ 
‰‰כר‰ „"ל‰' ‰‡רı ומלו‡‰", כ‚ון ˘מיט‰, 
עיי' בחינוך ˘ם, וכן מ˙נו˙ כ‰ונ‰, מע˘רו˙ 
מובן  מ"מ  יח;  מˆו‰  ‰חינוך  ל'  עיי'   – וכו' 
ופ˘וט ˘‡ין ‰ענין „ומ‰ כלל לברכ˙ ‰נ‰נין, 
יפ˜יר  ברˆונו  ˘‰‡„ם  ‰י‡  ‰מˆו‰  ˘‰רי 
מˆו˙  ‡˘ר  ול‰עיר  וכו'.  ב˘מיט‰  ˘„‰ו 
מ˘‡"כ  ‰‡„ם,  מנכסי  לחל˜  בנו‚ע  ‰ן  ‡לו 
„ין ברכו˙ ‰נ‰נין ‰ו‡ – ˘‡סור לי‰נו˙ ˘ום 
‰נ‡‰ בל‡ ברכ‰ (ו‡פילו כל ˘‰ו‡, עיי' ‰ל' 
ברי˘ ‰סו‚י‡). ולכ‡ור‰ ‡ינו ˘ייך לנ„ו"„].

וע"פ מ˘נ˙"ל י"ל „‡"˘, כי נפ˘ו ו‚ופו 
בעלו˙  לו  ˘‡ין  ב‡ופן  ‰˜ב"‰"  "˜נין  ‰ם 



י‡

בטעם הדין דאין נאמנת הודאת בע"ד 
במיתה ומלקות

יקשה על מש"כ הרדב"ז דהוא משום שאין נפשו של אדם קניינו, דלכאו' גם ממונו 
אינו קניינו כדאמרי' בברכות מקרא ד"לה' הארץ ומלואה" / יבאר גדר בעלות שיש 
רק  הוא  הנהנין  ברכות  דחיוב  הא  יבאר  ועפ"ז  מנפשו,  שנא  ומאי  בממונו  לאדם 

בדבר שהגוף נהנה

כ˙ב ‰רמב"ם בסוף פי"ח מ‰ל' סנ‰„רין 
מל˜ין  ול‡  ב"„  ממי˙ין  ˘‡ין  ‰י‡  "‚זי‰"כ 
‡˙ ‰‡„ם ב‰ו„‡˙ פיו ‡ל‡ על פי ב' ע„ים" 
(‚יטין  „˜יי"ל  ‡ף  פי'  בפר˘˙נו).  ‰כ˙וב  (כל˘ון 

„מי,  ע„ים  כמ‡‰  בע"„  „‰ו„‡˙  ועו„)  מ: 

ל‰˙חייב  ל‡  ‡בל  ממון,  לחייבו  ר˜  ‰יינו 
טעם "˘מ‡  בנו˙ן  וממ˘יך  ומל˜ו˙.  במי˙‰ 
נטרפ‰ „ע˙ו ב„בר ז‰ ˘מ‡ מן ‰עמלין מרי 
‰חרבו˙  ˘˙ו˜עין  למו˙  ‰מחכים  ‰ו‡  נפ˘ 
בבטנם ומ˘ליכין עˆמן מעל ‰‚‚ו˙ ˘מ‡ כך 
˘י‰ר‚",  כ„י  ע˘‰  ˘ל‡  וי‡מר „בר  יב‡  ז‰ 
‡בל מסיים "וכללו ˘ל „בר ‚זיר˙ מלך ‰י‡", 
בר„ב"ז  ויעויי'  טעם.  בז‰  ‡ין  „ע„יין  ‰יינו 
‰טעם  כי  טעם  בלי  ‚זיר‰  ל‰‚„ירו  „‰וˆרך 
יבמו˙  ר˘"י  (ועיי"ע  מל˜ו˙  ‚בי  ˘ייך  ל‡  ˘כ' 
ל˙˙  "ו‡פ˘ר  ‰ר„ב"ז  ו‰וסיף  ו‡כ"מ),  כ‰: 

˜ניינו  ‡„ם  ˘ל  נפ˘ו  ˘‡ין  לפי  טעם   ˙ˆ˜
פ"‡  רוˆח  ‰ל'  ברמב"ם  [ועיי'  ‰˜ב"‰  ˜נין  ‡ל‡ 
˙ועיל  ל‡  לי ‰נ‰, ‰לכך  ˘נ‡' ‰נפ˘ו˙   [„"‰

פל‚‡  ומל˜ו˙  ˘לו,  ˘‡ינו  ב„בר  ‰ו„‡˙ו 

ומ˘"‰  ˘לו  ‰ו‡  ממונו  ‡בל  ‰ו‡,  „מי˙‰ 
 .  . „מי  ע„ים  כמ‡‰  בע"„  ‰ו„‡˙  ‡מרינן 
˘ל  מלכו  ˘‰י‡ ‚זיר˙  מו„‰  ז‰ ‡ני  כל  ועם 

עולם ו‡ין ל‰ר‰ר".

„ב˘למ‡  ‰ר„ב"ז,  בטעם  יל"ע  ולכ‡ו' 
‡ם ˜בל‰ ו‚זיר‰ ‰י‡ נ˜בל ול‡ נ‰ר‰ר, ‡בל 
בין  לחל˜  ‰סבר‡  על  ˙˘וב‰  י˘  ל„ין  ‡ם 
˜ניינו  ˘‰י‡  נפ˘  ˘נ‡  „מ‡י  לנפ˘,  ממון 
˘ל ‰˜ב"‰ יו˙ר מכל ‰עולם „‰וי נמי "˜נין 
 ıב"‰", ומ˜ר‡ מל‡ „בר ‰כ˙וב ל‰' ‰‡ר˜‰
„‰נ‰נ‰  ל‰.  בברכו˙  מיני'  וילפי'  ומלו‡‰. 
˘מים  מ˜„˘י  כנ‰נ‰  ברכ‰  בל‡  ‰עולם  מן 
ו‡"כ  ועו„.  ˘כח  מˆו‰  ‰חינוך  ל'  עיי'  כו', 
‰כסף  לי  כי  ז‰,  בכלל  ‡„ם  ˘ל  ממונו  ‡ף 
לומר  נˆטרך  כרחין  ועל   .'‰ נ‡ום  ‰ז‰ב  ולי 
‰רי  ‰˜ב"‰,  בבעלו˙  ‰עולם  ˘כל  „‡ע"‚ 
בין  ‰ב„ל  י˘  ז‰  על  ‰‡„ם  לר˘ו˙  ביחס 

נפ˘ו וממונו, וי˘ לח˜ור ביסו„ ‰חילו˜. 

כי  פ˘וט,  „‰חילו˜  ‡פ"ל  ‰י'  ולכ‡ו' 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון

פניניםפניניםפנינים
להחליט בלי שוחד 
של אהבת עצמו

˘ופטים ו˘וטרים ˙˙ן לך בכל ˘עריך
(טז, יח)

‰‡„ם  בעבו„˙  ‡לו  פסו˜ים  ‰מ˘ך  לב‡ר  י˘ 
ל˜ונו:

רומזים  ˘‰ם ‰„יינים ‰פוס˜ים ‰„ין,  ˘ופטים, 
על כח ‰פס˜ ו‰‰חלט‰ ˘ל ‰‡„ם. ˘וטרים, ˘‰ם 
‰מוˆי‡ים לפועל ‡˙ פס˜ ‰˘ופט על י„י ˘‚וערים 
‰וˆ‡˙  על  רומזים  ברˆוע‰,  ומכים  ‰„ין  בבעלי 
ו"‰כו˙  במבין"  "‚ער‰  י„י  על  לפועל,  ‰‰חלט‰ 

כסיל" (ע"פ מ˘לי יז, י) ז‰ יˆר ‰רע.

ו"‰וˆ‡‰  "פס˜"  ל˜יים  ‰‡„ם  ˆריך  ו‡יפ‰ 
˘עריך",  בכל  לך  "˙˙ן  נ‡מר  ז‰  על  ז‰?  לפועל" 
יˆיר‰  (ס'  ופ‰  ˘‰"˘ערים" ‰ם ‰עינים, ‰‡זנים ‡ף 
‰ם  ‡לו  ˘"˘ערים"  ˘ופטים).  ס"פ  ˘ל"‰  ור‡‰  פ"„, 

חז"ל  כמ‡מר  ‰‚וף,  על  ‰רומז˙  ‰"עיר"  ˘ערי 
‰˘ופטים  ‰רי  זו  וב"עיר"  ‰‚וף",  זו  ˜טנ‰  "עיר 
‰‡„ם  ˘על  ‰עם",   ˙‡ "ו˘פטו  נˆטוו  ו‰˘וטרים 
‡לו  "‰עם"   ˙‡ ל‰נ‰י‚  כיˆ„  ול‰חליט  ל˘פוט 

"‰‡ברים" (ר‡‰ נ„רים לב, ב).

ז‰  על  ול˘פוט?  ל‰חליט  ‰‡„ם  ˆריך  ובמ‰ 
עם  ל˘פוט  ˘י˘  מ˘פט ˆ„˜" –  נ‡מר "ו˘פטו ‚ו' 

‰˙ור‰, ˘"‡ין ‡מ˙ ‡ל‡ ˙ור‰" (ברכו˙ ‰, ב).

ובז‰ מז‰יר ‰כ˙וב ˘„רך ‰"˘פיט‰" ו‰‰חלט‰ 
˘ל ‰‡„ם ˆריכ‰ ל‰יו˙ בלי ‰טי' ו˘וח„. כי מפני 
פ˘עים  כל  "על  ‡˘ר  עˆמו,  ‡‰ב˙  ˘ל  ‰˘וח„ 
ול‰טו˙  פנים  ל‰כיר  ‰‡„ם  עלול  ‡‰ב‰",  ˙כס‰ 
על  מ˘פט"  ˙ט‰  מז‰יר ‰כ˙וב "ל‡  ולכן  מ˘פטו. 
י„י ˘"ל‡ ˙כיר פנים" ועל י„י ˘"ל‡ ˙˜ח ˘וח„", 
יכיר  ל‡  ‡זי  עˆמו,  ‡‰ב˙  מפני  י˘וח„  ל‡  ˘‡ם 
ויר˘˙ ‡˙  ו‡זי "˙חי'  יט‰ ‡˙ ‰מ˘פט.  ול‡  פנים 
‰‡„ם  ˘יכבו˘  לך",  נו˙ן  ‡ל˜יך   '‰ ‡˘ר   ıר‡‰
וב‚‡ול˙  ‰‚לו˙.  מחו˘ך  וי˘חררנו  בעולם,  חל˜ו 
 ˙‡ ליר˘  ‰˘לימ‰,  ‰‚‡ול‰   ˙‡ מ˜„ים  חל˜ו 

‰‡רı, על י„י מ˘יח ˆ„˜נו.

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˙כ‚)

לקיים מצוה על ידי 
שאינו מקיימה?

˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך
(יח, י‚)

‡„מו"ר  כ"˜  פיר˘  ˙‰י'"  "˙מים  ‰כ˙וב   ˙‡
‰ז˜ן נ"ע ˘"ע"י ‰מˆו˙ ‡זי ˙‰י' ˙מים ו˘לם בכל 
‡ברי ‰נפ˘, מ˘‡"כ ‡ם חיסר מˆו‰ ‡' ‡ו פ‚ם ב‰ 
חיו˙  . ‰מˆו˙ ‰ן ‰ן   . כי  מחוסר ‡בר,  נע˘‰  ‰רי 
(ל˜ו"˙  וחיו˙"  ˜יום  ל‰ם  ‡ין  ובלע„ן  ‰נפ˘  ‡ברי 
י˘נן  כך  מˆוו˙,  ˙רי"‚  ˘י˘נן  וכמו   .(‚ מ‰,  נˆבים 

ב"‡ברי ‰נפ˘" "˙רי"‚ בחינו˙ וכחו˙" (‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ 
סי' כט), וכ„י ל‰יו˙ "˙מים ו˘לם בכל ‡ברי ‰נפ˘" 

ˆריך ל˜יים ‡˙ כל ‰˙רי"‚ מˆוו˙.

˘‡י  מˆבים  י˘נם  ‰רי  בי‡ור,  ˆריך  ולכ‡ור‰ 
‡פ˘ר ל˜יים מˆוו˙ מסויימו˙, כמו בזמן ˘‡ין בי˙ 
˘במˆבים  נ‡מר  ו‡"כ, ‰‡ם  וכיו"ב,  ‰מ˜„˘ ˜יים 
‡ברי  בכל  "˙מים"  ל‰יו˙  ל‡„ם  ‡פ˘ר  ‡י  כ‡לו 

נפ˘ו (ור‡‰ ˜רי˙ ספר ל‰מבי"ט ב‰˜„מ˙ו פ"ז)?

וי˘ לומר ‚' בי‡ורים בז‰:

ל˜יים  לו  ‡פ˘ר  ˘‡י  במˆב  ˘נמˆ‡  ז‰   .‡
מˆוו˙ ‡לו, ‰רי ז‰ ‰וכח‰ ˘כבר ˜יים מˆוו˙ ‡לו 
˘"‡יברים"  ונמˆ‡  ˘ם),   ˜"‰‚‡ (ר‡‰  ˜ו„ם  ב‚ל‚ול 

ו"כוחו˙" ‡לו כבר נ˘למו ב‚ל‚ול ‰‰ו‡.

˘"‰עוס˜  ˜רבנו˙  ל„יני  בנו‚ע  חז"ל  ‡מרו  ב. 
 .(‡ ˜י,  (מנחו˙  עול‰"  ‰˜ריב  כ‡ילו  עול‰  ב˙ור˙ 
וע„"ז ‰ו‡ בכל ‰מˆוו˙ ˘‡י ‡פ˘ר ל‡„ם ל˜יימן, 
ז‰ "כ‡ילו"  מˆוו˙ ‡לו, ‰רי  לימו„ "˙ור˙"  ˘ע"י 
˜יים ‡ו˙ן, ובז‰ מ˘לים ˘לימו˙ ‰‡יברים ‰˙לויים 

במˆוו˙ ‰‰ן.

 ˙‡ ‰מˆו‰  ‰˙ור‰,  מˆו˙  ˘מ˜יים  ‚ופ‡  ז‰   .‚
˘‡סור  במˆב  ‡לו  מˆוו˙  לע˘ו˙  ˘ל‡  ‰‡„ם 
˜יום  ‰רי  וכיו"ב,  ˜רבן,  ל‰˜ריב  ל‡  כמו  ל˜יימן, 
‰ו‡  ‰ו‡  ‰מˆו‰   ˙‡ ל˜יים  ˘ל‡  ‰˙ור‰  ˆיווי 
מˆוו˙  מ˜יים  ‰ו‡  ˘‚ם  ונמˆ‡,  ‰מˆו‰,  ˘מיר˙ 
‡לו על י„י ˘מיר˙ „יני ‰מˆו‰ ב‡י ˜יומם בפועל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 127 ‰ע' 53)

 דרוש ואגדה 


