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כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ו„ו˙ ‰נ‰‚˙ו ˘ל ‰בע˘"ט, ˘פעם ‡ח˙ ‰˜י˘ על חלונו ˘ל ‡', ול‡ ‰מ˙ין ‡ל‡ 
ז˜ו˜  נפ˘ך: ‡ם  ממ‰  „לכ‡ור‰,  זו,  לפ˘ר ‰נ‰‚‰  וכ˘˘‡לו ‡ו˙ו  ב„רכו,  ‰מ˘יך 
‡ליו, ˘לכן ‰ולך ל‰˜י˘ על חלונו - ˆריך ל‰מ˙ין ˘יפ˙ח לו וי˘‡ל לרˆונו וימל‡ 
‰בע˘"ט,  ו‰˘יב  חלונו?  על  ל‰˜י˘  ‰לך  למ‰   - ‡ליו  ז˜ו˜  ‡ינו  ו‡ם  ב˜˘˙ו, 
˘‰˜י˘ על חלונו כ„י ל˜יים ‰ˆיווי „"בכל ‡˘ר ˙ע˘‰", ˘כן, ביחס ‡ליו, ‰‰˜˘‰ 
ר˜  ול‡  ע˘י',  ח˘וב‰  כו')  לרˆונו  וי˘‡ל  ˘יפ˙ח  ל‰מ˙ין  (מבלי  בלב„  חלונו  על 
יע˘‰  ו‰˜ב"‰  ˙פ˜י„ו,  ז‰  ‡ין   - ‰˘‡ר  וכל  ˙ע˘‰",  ‡˘ר  "כל  ‡ל‡  ס˙ם,  ע˘י' 

כרˆונו.

ו‡ף ˘„רך ‰נ‰‚‰ זו - ˘‰˜˘‰ על ‰חלון בלב„ ˙ח˘ב "כל ‡˘ר ˙ע˘‰" - ל‡ו 
ב‚לל  ˘ע˘יי˙ו ‰י‡  בכ‡ו"‡,  ‚ם  ˘ייך  ז‰  ו„ו‚מ˙  מעין  מ"מ,  סביל „‡,  מוח‡  כל 
נע˘ים  עˆמם  מˆ„  עניני ‰עולם  ובמיל‡,  ˙ע˘‰",  ˘ˆ"ל "בכל ‡˘ר  ˆיווי ‰˜ב"‰ 

‡ˆלו ב‡ופן ˘ל ‰˘˙וו˙.

(˘"פ במ„בר ˙˘מ"ט)

בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

˙חיל‰,  בכוונ‰  ז‡˙  ˘ע˘‰  ז‡ך",  ‚עמ‡כטע   ‡" ז‰  ˘ל‡ ‰י'  פ˘וט,  ו‚ם  מובן 
כ„י ˘יוכלו לספר על ‚„לו˙ו... ‡ˆל ר' בנימין ˜לעˆ˜ער ל‡ ‰י' ˘ייך "לע˘ו˙ ‡˙ 
‰„בר,  פירו˘  מלב„ו",  עו„  "‡ין  ‰עˆים  „ח˘בונו˙  ‰כל"  ב"סך  וכ˘כ˙ב  עˆמו", 
ב‡  ˘‰„בר  ע„  עניניו,  ובכל  מˆי‡ו˙ו  בכל  ח„ור  ‰י'  מלב„ו"  עו„  „"‡ין  ˘‰ענין 
‚ע˘ריבן  ‡ים  זיך  "‰‡ט   – ‰מסחר  בעניני  ‰כל"  ל"סך  ˘כ˘‰‚יע  בכך  ביטוי  לי„י 

‡ין עו„ מלב„ו"! 

וע"„ ‰מסופר ב‚מר‡ ‡ו„ו˙ ר' ‡ב‰ו ˘ר‡ו ‡ˆלו ‡˙ ‰ענין „"חכמ˙ ‡„ם ˙‡יר 
כ„י  לחייו  ‡ל  ˆבט  ל‡  ˘בו„‡י   - ע˙י˜˙‡  ˙וספ˙‡  כ˘מˆ‡  פניו  ˘ˆ‰בו  פניו", 
˘מˆי‡˙  ‰וכח‰  זו  ‰רי   - ב‡˜ן"  „י  "˜נ‡ייפן  ˆריכים  ‡ם  ˆ‰ובו˙...  ייר‡ו  ˘פניו 
נע˘י˙  ‰„בר  כ‡˘ר  ˘כן,  וי˘ו˙ו,  מˆי‡ו˙ו  בכל  ח„ר‰  ל‡  ע˙י˜˙‡"  ‰"˙וספ˙‡ 
בכל מˆי‡ו˙ו – ‡זי חו„ר ˆ‰יב˙ ‰פנים ב„רך ממיל‡, ב‡ופן „"חכמ˙ ‡„ם ˙‡יר 

פניו".

(˘"פ וי˜"פ ˙˘מ"‰)

‡ין ‰כוונ‰ ל‰˘˙וו˙ מפני ˘‡יב„ 
‰טעם ב‰ענינים ‰‚˘מיים...

י„וע‰ ˙ור˙ ‰בע˘"ט בפירו˘ "˘וי˙י ‰' לנ‚„י ˙מי„", ˘"˘וי˙י ל˘ון ‰˘˙וו˙, 
עˆמו ‡ין  מˆ„  ˘מים, ‡בל  ל˘ם  כוונ˙ו  וכל  ‡ˆלו . .  ˘ו‰  ‰כל  בכל „בר ‰מ‡ורע 

חילו˜". 

("˘וי˙י"  ˙מי„  לנ‚„ו   '‰ ˘מ˘ים  ˙מי„",  לנ‚„י   '‰ ˘"˘וי˙י  כיון  כלומר, 
‡ין  עˆמו  ˘"מˆ„  ‰˘˙וו˙),  מל˘ון  ("˘וי˙י"  ‡ˆלו"  ˘ו‰  "‰כל  ‡זי  כפ˘וטו), 
חילו˜" ‡ם י‰י' ב‡ופן כך ‡ו ב‡ופן כך, כי, כל מ‰ ˘נו‚ע לו ‡ינו ‡ל‡ - רˆונו ˘ל 

‰˜ב"‰.

כו'  ˘‡יב„ ‰טעם  וכיו"ב,  ז˜נ‰  מפני  ˘ל ‰˘˙וו˙  למˆב  ˘‡ין ‰כוונ‰  ופ˘וט, 
˙מי„",  לנ‚„י   '‰ ˘"˘וי˙י  מפני  ל‰˘˙וו˙  ‰‚˘מיים, ‡ל‡, ‰כוונ‰ ‰י‡  ב‰ענינים 

˘נו‚ע לו ‡ך ור˜ רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰... 

וענין ז‰ מ˙בט‡ ‚ם ב‡ופן ‰‰˙עס˜ו˙ בעניני ‰עולם - ˘עו˘‰ ר˜ מ‰ ˘מוכרח 
פעול‰  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ˙ע˘‰",  ‡˘ר  בכל  ‡ל˜יך   '‰ „"וברכך  ‰ˆיווי  מפני  לע˘ו˙ 

וע˘י' ˘לו, ו‡ז נמ˘כ˙ ברכ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰.

כו')  יר"˘  בעניני  ו‰ור‡‰  לימו„  לו  ˘י˘  (סיפור  ‰חסי„ים  מסיפור  ‚ם  ול‰עיר 



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‡ˆל   – פירו˘ו  ˙מי„"   '‰ "ונחך  ˆ„י˜יי‡":  „"˘‡ר  ‰ברכ‰  ˙וכן  לב‡ר  וי˘ 
˘‡ינ‰  נ˜ו„‰  ‡ˆלו  י˘  ומˆב,  מעמ„  בכל  ˘˙מי„,  ‰˙נוע‰,  ל‰יו˙  ˆריכ‰  י‰ו„י 
ני˙נ˙ ל˘ינוי, ל‡ מˆ„ ˘ינויי ‰מ˜ום ול‡ מˆ„ ˘ינויי ‰זמן, ˘זו‰י ‰נ˜ו„‰ „"˘וי˙י 

‰' לנ‚„י ˙מי„" (כמוב‡ ב‰˙חל˙ כל „' חל˜י ‰˘לחן-ערוך).

מˆ„  ‰נ‰   – לי‰ו„י  ‰מ˙‡ים  ‰‰נ‰‚‰  ב‡ופן  בעולם  לחיו˙  יוכל  ˘י‰ו„י  כ„י 
‰כחו˙ ˘לו ˜˘‰ ‰„בר ˘יוכל לעמו„ נ‚„ ‰עולם, ˘‰רי "‡˙ם ‰מעט מכל ‰עמים" 
‡בל כ‡˘ר מ˙בונן ˘‰˜ב"‰ עומ„ על י„ו, "˘וי˙י ‰' לנ‚„י ˙מי„", ובמיל‡ ‰ולך 
‰ו‡ בכחו ˘ל ‰˜ב"‰ - ‡זי ביכל˙ו ל‰˙נ‰‚ כי‰ו„י בכל ימו˙ ‰˘בוע, יום ר‡˘ון, 
על  מבלי ‰בט  ויום ‰˘ב˙,  ˘˘י  יום  חמי˘י,  יום  רביעי,  יום  ˘לי˘י,  יום  ˘ני,  יום 
ז‡בים  ˘בעים  בין  כב˘‰ ‡ח˙  ובל˘ון ‰מ„ר˘:  מכל ‰עמים",  ˘"‡˙ם ‰מעט  כך 

(‡ריו˙).

וב˘ביל ז‰ ל‡ מספי˜ "˘וי˙י ‰' לנ‚„י" ס˙ם, ‡ל‡ ˆריך ל‰יו˙ "˘וי˙י ‰' לנ‚„י 
˘יעור  ולומ„  מ˙פלל  ˘י‰ו„י  ˘ל‡חרי  ל‡מר  ‰טועים  כ„ע˙  ˘ל‡  כי:   – ˙מי„" 
˜בוע ב˙ור‰, ‡זי ‰ו‡ כמו כל עמי ‰‡רı ב˘ו‰; "ובנו בחר˙ מכל עם ול˘ון" – ‰רי 
ל˘‡ר ‡ומו˙  י‰ו„י  בין  חילו˜  ˘עו˙ ‰מע˙-לע˙ י˘נו  כ"„  ˘במ˘ך כל  ב‡ופן  ז‰ 
לנ‚„י" ‰ו‡   '‰ „"˘וי˙י  ‚ם ‰ענין  כ‡˘ר  בחיים  ליי˘ם  יכולים  ז‰  וחילו˜  ‰עולם, 

"˙מי„".

י„‰  ˘על  י˘ר‡ל,  ‡י˘  כל  מברכים  ˆ„י˜יי‡"  ˘"˘‡ר  ‰כללי˙  ‰ברכ‰  וזו‰י 
ינ‰י‚  לנ‚„י"   '‰"„ ˘‰ענין   – ˙מי„"   '‰ "ונחך  בעולם:  ב‰ליכ˙ו  ‰כח  לו  יומ˘ך 
ו‰ן  ‰חול  בימו˙  ‰ן  בליל‰,  ו‰ן  ביום  ‰ן  "˙מי„",  ‰נ‰‚‰)  מל˘ון  ("ונחך"  ‡ו˙ו 

ב˘ב˙ ויו"ט, ר"‰ ויו‰כ"פ.

(˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ˙˘י"ט)

כ˘‰‚יע ל"סך ‰כל" בעניני ‰מסחר – "‰‡ט 
זיך ‡ים ‚ע˘ריבן ‡ין עו„ מלב„ו"!

כ˙ור˙  ˙מי„",  לנ‚„י   '‰ „"˘וי˙י  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכ‰  י‰ו„י  ˘ל  עבו„˙ו 
 - ˘כל ‰ענינים  ב‚לוי  ונר‚˘ ‡ˆלו  ˘ניכר  ל˘ון ‰˘˙וו˙", ‰יינו,  ‰בע˘"ט "˘וי˙י 

נפ˘ו˙ וממונו˙ - ‰ם ב‰˘וו‡‰, ‰כל ˘ל ‰˜ב"‰, "‡ין עו„ מלב„ו".

וכי„וע ‰סיפור ‡ו„ו˙ ר' בנימין ˜לעˆ˜ער, מחסי„יו ˘ל רבינו ‰ז˜ן, ˘‰י' עוס˜ 
 - ל"סך ‰כל"  ב‰‚יעו  כו', ‰נ‰  ח˘בון ‰סחורו˙  כ˘ע˘‰ ‡˙  ופעם  עˆים,  במסחר 

כ˙ב "‡ין עו„ מלב„ו"...

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"וי‚˘ ‡בר‰ם" – ל‡יפ‰ ני‚˘?

במ˜ר‡,  ממ˜ומו˙ ‡חרים  ולמלחמ‰  לפיוס  למלחמ‰,  ˘ני‚˘ ‡בר‰ם  ר˘"י  מוכיח  מ„וע 
בעו„ ˘‡פ˘ר ל‰וכיח כן מ‰כ˙ובים כ‡ן עˆמם? / בי‡ור פירו˘ ר˘"י על "וי‚˘ ‡בר‰ם" 

– ˘מ˘מעו˙ו ‰‚˘‰ רוחני˙ ו‰כנ‰ ל„בר ˘עומ„ לע˘ו˙ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ' 55 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ריפוי ‡בר‰ם ‡בינו ע"י ‰˜ב"‰ / וי˙ור למען ‰זול˙

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰"ˆחו˜" ו‰˙ענו‚ בעבו„˙ו ˘ל יˆח˜

בחפיר˙  יˆח˜  ˘ל  נפ˘ו  מסיר˙   / ב"‰על‡‰"  יˆח˜  ועבו„˙  ב"‰מ˘כ‰"  ‡בר‰ם  עבו„˙ 
‰ב‡רו˙ / על י„י עבו„˙ יˆח˜ „וו˜‡ נע˘‰ ‰"ˆחו˜" ו‰˙ענו‚ למעל‰ / „וו˜‡ יˆח˜ נול„ 

ב"˙מימו˙" / "לחפור" ע„ ˘יˆליח למˆו‡ ‰"מים" ‡ˆל זול˙ו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 27 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
‰כנס˙ ‡ורחים רוחני˙ / ‰כנס˙ ‡ורחים ב‚יל ˙˘עים ו˙˘ע

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚„ר מˆו˙ ‰כנס˙ ‡ורחים

י„יי˜ ב„ברי ‰רמב"ם ˘‰„‚י˘ ר˜ מˆו˙ ליווי ול‡ ˘‡ר חיובים ˘ב‰כנס˙ ‡ורחים, ויסי˜ 
„במˆו˙ ‰כנס˙ ‡ורחים י˘ ‚„ר ˘ונ‰ מ˘‡ר מˆוו˙ ‚מ"ח – ˘נו‚ע ב‚וף ‰מˆו‰ ‚ם ‰יחס 

ו‰„‡‚‰ ˘מביע ‰מ‡רח כלפי ‡ורחו, ול‡ ר˜ מילוי ˆרכיו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 70 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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חסי„ו˙ לו‰ט˙

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
עבו„˙ ‰‰˘˙וו˙

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ עבו„˙ ‰‰˘˙וו˙ – ˘וי˙י ‰' לנ‚„י ˙מי„

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

"ויגש אברהם" – לאיפה ניגש?
מדוע מוכיח רש"י שניגש אברהם למלחמה, לפיוס ולמלחמה ממקומות אחרים 
במקרא, בעוד שאפשר להוכיח כן מהכתובים כאן עצמם? / ביאור פירוש רש"י 

על "ויגש אברהם" – שמשמעותו הגשה רוחנית והכנה לדבר שעומד לעשות 

כי  ועמור‰  ס„ום  "זע˜˙  בענין  ל‡בר‰ם  ‰˜ב"‰  „ברי  ‡ו„ו˙  מסופר  בפר˘˙נו   .‡
רב‰", ˘לכן רˆ‰ ל‰˘חי˙ם ולע˘ו˙ ב‰ם "כל‰" (יח, כ–כ‡), וב‰מ˘ך לז‰ מספר ‰כ˙וב 
(יח, כ‚ ו‡ילך): "וי‚˘ ‡בר‰ם וי‡מר, ‰‡ף ˙ספ‰ ˆ„י˜ עם ר˘ע. ‡ולי י˘ חמ˘ים ˆ„י˜ים 

 – ב˜רב‰"  ‡˘ר  ‰ˆ„י˜ים  חמ˘ים  למען  למ˜ום   ‡˘˙ ול‡  ˙ספ‰  ‰‡ף  ‰עיר,  ב˙וך 
וממ˘יך ב‰„ין ו„ברים ˘‰יו בין ‡בר‰ם ל‰˜ב"‰ בב˜˘‰ ל‰ˆיל ‡˙ ערי ‰ככר ˘נ‚זר‰ 

עלי‰ן כלי‰.

 – למלחמ‰   ‰˘‚‰ "מˆינו  ומפר˘:  ‡בר‰ם",  "וי‚˘  ˙יבו˙  ‰ע˙י˜  ר˘"י  ובפירו˘ 
‡לי‰ו  'וי‚˘   – ל˙פל‰  ו‰‚˘‰  י‰ו„‰';  ‡ליו  'וי‚˘   – לפיוס  ו‰‚˘‰  ו‚ו'';  יו‡ב  'וי‚˘ 

‰נבי‡'. ולכל ‡ל‰ נכנס ‡בר‰ם: ל„בר ˜˘ו˙, ולפיוס, ול˙פל‰". 

˘לו˘˙  לכל  ˘נכנס ‡בר‰ם  מˆינו  פ˘וטם – ‰יכן  לפי  ר˘"י  בפירו˘ „ברי  ו‰נ‰,  ב. 
‰„ברים – כבר ‰‡ריכו במפר˘ים (ר‡"ם. ‚ור ‡רי‰. מ‰ר˘"ל. ועו„), ונ˜ו„˙ ‰ענין: 

כביכול:  ו‚ער‰  ˙מי‰‰  ˘ל  בס‚נון  ˘נ‡מרו  ‡בר‰ם  ל„ברי  ‰כוונ‰   – ˜˘ו˙  ל„בר 
"‰‡ף ˙ספ‰ ˆ„י˜ עם ר˘ע?!" (פסו˜ כ‚).

 '‰ ‡ל  ל„בר  ‰ו‡ל˙י  נ‡  "‰נ‰  ‡בר‰ם:  ˘‡מר  למ‰  ˘‰כוונ‰  ˘פיר˘ו  י˘   – פיוס 
פ˘טו˙ ‰ענין  כו'; ‡ולם  וב‰כנע‰  רכ‰  בל˘ון  נ‡מרו  ˘„ברים ‡ל‰  ו‡פר",  עפר  ו‡נכי 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

 ˙‡ עו˘‰  ‰ו‡  ‡ל‡  ל‡ו,  ‡ם  עבו„‰") 

‰כל ב‰˘וו‡‰, ו‰יינו לפי ˘‡ינו מˆי‡ו˙ 

מˆי‡ו˙ו ‰י‡ "˘וי˙י ‰'  כל  לעˆמו, ‡ל‡ 

לנ‚„י ˙מי„".

מ„ר‚‰  "וז‰  ˘מסיים  מ‰  יובן  ועפ"ז 

‚„ול‰ מ‡„":

‰ענין  ‡ו„ו˙  מ„ובר  ‰˘ו"ע  ב‰˙חל˙ 

„"˘וי˙י ‰' לנ‚„י ˙מי„" כפ˘וטו, ˘זו‰י 

‰˙חל˙ ‰עבו„‰, עו„ לפני ‡מיר˙ "מו„‰ 

ל˜יים ‡˙  כח  נו˙ן  ז‰  וענין  (כנ"ל),  ‡ני" 

כל „' חל˜י ‰˘ולחן ערוך;

‰מבו‡ר  „"˘וי˙י"  ‰ענין  ו‡ילו 

‚„ול‰  "מ„ר‚‰  ‰ו‡  ‰ריב"˘  בˆוו‡˙ 

‰עבו„‰  כללו˙  ל‡חרי  ˘ב‡‰  מ‡„", 

לבחי'  ˘מ‚יע  ע„  ו‡˙‰פכ‡,  „‡˙כפי‡ 

ענין  ‡ˆלו  נע˘‰  ˘‡ז  במˆי‡ו˙,  ביטול 

עניני  בכל  ו‰ן  במ„ו˙יו,  ‰ן  ‰‰˘˙וו˙ 

˘בכל  בעולם,  בחל˜ו  ‚ם  וע„  נפ˘ו, 

עבו„‰  זו‰י  ‡ם  לו  נו‚ע  ל‡  ‰ענינים 

מ˙ו˜‰ ‡ו מ‡כל מר, כי, כל מ‰ ˘נו‚ע לו 

פני  ו"ב‡ור  רˆון ‰עליון,  ˘ז‰ו  ‡ינו ‡ל‡ 

מלך חיים", ו"מחי' ‰חיים י˙ן לך חיים".

(˘"פ חיי ˘ר‰ ˙˘"כ)

בלב„,  במ„ו˙  ענין ‰‰˘˙וו˙  מספי˜  ל‡ 
ב˘כל  ‚ם  לח„ור  ˆריך  ‰‰˘˙וו˙  ענין  ‡ל‡ 
מספי˜‰  ˘ל‡   – ‰נפ˘  כחו˙  ˘‡ר  ובכל 
י˘‡ר  ‰˘כל  ו‡ילו  בלב„,  במ„ו˙  ‰עבו„‰ 
לח„ור  ˆריכ‰  ‰עבו„‰  ‡ל‡  ‡חר,  במ˜ום 

בפנימיו˙ בכל כחו˙ נפ˘ו.

˘ענין   – ‰„ברים"  ˘‡ר  "בכל  וז‰ו 
‰˜ומ‰  פרˆוף  בכל  לח„ור  ˆריך  ‰‰˘˙וו˙ 

˘ל כחו˙ נפ˘ ‰‡„ם.

ול‡חרי כן מוסיף "וכן בכל ‰‡כילו˙":

י„וע ˘˙כלי˙ ירי„˙ ‰נ˘מ‰ ‡ינו ב˘ביל 
ˆריכ‰  ‡ינ‰  עˆמ‰  "‰נ˘מ‰  ˘‰רי  עˆמ‰, 
ל‰˙לב˘  ‰וˆרכ‰  ול‡  כו'  כלל  ˙י˜ון 
ל˙˜נם  ‡ור  ל‰מ˘יך  כ„י  ר˜  וכו'  בעו‰"ז 
כו'", „‰יינו, בירור עניני ‰עולם. ולכן ˆריך 
לעבו„˙  בנו‚ע  ‚ם  ‰‰˘˙וו˙  ענין  ל‰יו˙ 

‰בירורים.

בכל  "וכן  ‰בע˘"ט  ˘‡ומר  וז‰ו 
‡ו„ו˙  ‡ינו  כ‡ן  ˘‰מ„ובר   – ‰‡כילו˙" 
ענינים  ‡ו„ו˙  ‡ל‡  עˆמו,  ‰‡„ם  עניני 
‰בירורים  עבו„˙  ˘‰ו"ע  ‰ימנו,   ıמחו˘
ל‰יו˙  ˆריך  בז‰  ‚ם  ‰נ‰  בעולם,  בחל˜ו 
זו‰י  ‡ם  לו  נו‚ע  ˘ל‡  ‰‰˘˙וו˙,  ענין 
‚ע˘מַ‡˜ע   ‡ַ") עריבו˙  ב‰  ˘י˘  עבו„‰ 

כל כ"„ ˘עו˙ ‰מע˙-לע˙ י˘נו חילו˜ 
בין י‰ו„י ל˘‡ר ‡ומו˙ ‰עולם

יˆח˜  ‡בר‰ם   – ‰‡ו˘פיזין  ˘‡ומרים  ‰פסו˜ים  ‡ו„ו˙  מ„בר  ‡מור  בפ'  ‰ז‰ר 
יע˜ב מ˘‰ ‡‰רן יוסף ו„ו„ – בברכ˙ם ל‡י˘ י˘ר‡ל בכניס˙ו ‡ל ‰סוכ‰, וז"ל:

"‡בר‰ם ˜‡רי עלי' ‡ז ˙˙ענ‚ על ‰', ויˆח˜ ˜‡רי עלי' . . ‚בור ב‡רı י‰י' זרעו 
˙מי„   '‰ ונחך  ‡מרי  ˆ„י˜יי‡  ˘‡ר  ו‚ו',  ‡ורך  כ˘חר  יב˜ע  ‡ז  ‡מר  יע˜ב   .  . ו‚ו' 

ו‰˘ביע ו‚ו'".



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ענינים  ‰ם  ‰ריב"˘,  בˆוו‡˙  מ„ובר 
˘ונים.

‰˘˙וו˙ – מˆ„ 
ביטול במˆי‡ו˙

ויובן ענין ז‰ ע"פ ‰מבו‡ר בכ"מ (ר‡‰ 
ל‡„מו"ר  מו‡ב   ˙‡ ˙ˆר  ‡ל   ‰"„ מ‡מר  ב‡רוכ‰ 

‰‡מˆעי) ˘עי˜ר עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ בבירור 

‰מ„ו˙...

מ„רי‚ו˙,  כמ‰  י˘נן  ‰מ„ו˙  ובעבו„˙ 
ובכללו˙ ‰ו"ע ‡˙כפי‡ ו‡˙‰פכ‡.

לעסו˜  ˆריך  ˘‰‡„ם  כיון  ו‰נ‰, 
˙חיל‰  ל‰˙בונן  עליו  ‰מ„ו˙,  בעבו„˙ 
כ„י לי„ע ‰יטב ("‚וט פַ‡נַ‡נ„ער˜לייבן") 
מ„˙  מˆ„  ענין ‰ו‡  – ‡יז‰  מ„ו˙יו  פרטי 
‰˙רחבו˙  ˘ל  ב˙נוע‰  ˘‰י‡  ‰חס„, 
מ„˙  מˆ„  ‰ו‡  ענין  ו‡יז‰  ו‰˙פ˘טו˙, 
 ıכיוו ˘ל  ב˙נוע‰  ˘‰י‡  ‰‚בור‰, 

וˆמˆום, וכיו"ב ב˘‡ר ‰מ„ו˙.

˘כ‡˘ר  ‰ו‡  ‰‡„ם  טבע  ו‰נ‰, 
חס„ו,  במ„˙  נו‚ע  ז‰  מ˘בחים ‡ו˙ו ‰רי 
‰˙‚לו˙,  ˘ל  ב˙נוע‰  עומ„  ז‰  ומˆ„ 
‚יס‡,  ול‡י„ך  ו‰˙פ˘טו˙;  ‰˙רחבו˙ 
במ„˙  נו‚ע  ז‰  ‰רי  ‡ו˙ו,  מבזים  כ‡˘ר 
‚בור˙ו, ומˆ„ ז‰ נע˘י˙ ‡ˆלו ˙נוע‰ ˘ל 

כיווı וˆמˆום.

ל‡„ם  בנו‚ע  ‡פילו  ‰ו‡  ו‰מ„ובר 
˘מנו˘‡ מ‰זול˙ ˘מכב„ ‡ו מבז‰ ‡ו˙ו, 
וכמסופר  עליו.  פועל  ז‰  ‰רי  ו‡עפ"כ 
‰מלך  ו‰רי   – ‡„יר  מלך  ‡ו„ו˙  ב‚מר‡ 
ל‰˙נ˘‡ו˙  וע„  ‰עם  מכל  מנו˘‡  ‰ו‡ 
˘ונ‡ו,  לפניו  ‰עבירו  ˘כ‡˘ר   – עˆמי˙ 

 – ז‰  וכל  ‰‚˘מי.  ב‚ופו   ıכיוו ‰„בר  פעל 
‰יינו,  ‰˘ונ‡,   ˙‡ ר‡‰  ר˜  כ‡˘ר  ‡פילו 
˘ר‡‰ ˘י˘נ‰ מˆי‡ו˙ ˘מבז‰ ‡ו˙ו, ומכ"˘ 
ז‰  ‰רי  בפועל,  ‡ו˙ו  מבז‰  ‰ל‰  כ‡˘ר 

.ıבו„‡י פועל בו כיוו

ע„יין  ˘‰ו‡  ב˘ע‰  ‰ו‡  ז‰  כל  ‡מנם, 
בבירור  ˘עס˜  ˘‡ע"פ  ו‰יינו,  במˆי‡ו˙ו, 
‰מ„ו˙ בבחי' ‡˙כפי‡ ו‡˙‰פכ‡, מ"מ, ‰רי 
מכב„ים  כ‡˘ר  ולכן,  במˆי‡ו˙ו,  ע„יין  ‰ו‡ 
וכ‡˘ר  חס„ו,  במ„˙  נו‚ע  ז‰  ‰רי  ‡ו˙ו 
‚בור˙ו;  במ„˙  נו‚ע  ז‰  ‰רי  ‡ו˙ו  מבזים 
ל‚מרי,  במˆי‡ו˙  לביטול  מ‚יע  כ‡˘ר  ‡בל 
˘מכב„ים  מ‰  ל‡  כלל  לו  נו‚ע  ל‡  ‡זי 
‡ˆלו  ˘ז‰ו  ‡ו˙ו,  ˘מבזים  מ‰  ול‡  ‡ו˙ו 

ב‰˘וו‡‰ ממ˘.

וזו‰י „רי˘˙ ˙ור˙ ‰בע˘"ט – ˘י‰י' ענין 
מ„ו˙יו,  עניני  בכל  ("˘וי˙י")  ‰˘˙וו˙  ˘ל 
‰רי  ‡ו˙ו,  מבז‰  מי˘‰ו  כ‡˘ר  ˘‚ם  כך, 
מו"ח  כ"˜  (כפ˙‚ם  עˆמו  מעל˙  ˘יו„ע  ‡ף 
‡„מו"ר ˘כ˘ם ˘ˆריך לי„ע חסרונו˙ עˆמו 
כך ˆריך לי„ע מעלו˙ עˆמו), ˘עס˜ בבירור 
‰מ„ו˙ בבחי' ‡˙כפי‡ ו‡˙‰פכ‡, מ"מ, ‡ין 
ז‰ נו‚ע לו כלל, כיון ˘‡ינו מˆי‡ו˙ לעˆמו, 
כי ‡ם, "‰' לנ‚„י ˙מי„", ולכן, ‡ם ‰מ„ובר 
‡ל‡  ˙מי„",  (˘)לנ‚„י   '‰" ‡ו„ו˙  ‡ינו 
˘ל  ב‡ופן  ‡ˆלו  ז‰  ‰רי  מˆי‡ו˙ו,  ‡ו„ו˙ 
ומ‰  לעˆמו,  מˆי‡ו˙  ˘‡ינו  כיון  ‰˘˙וו˙, 

˘נו‚ע לו ‡ינו ‡ל‡ רˆון ‰עליון.

‰˘˙וו˙ בכל עניני ‰‡„ם
ול‡חרי ˘‰בע˘"ט מב‡ר ענין ‰‰˘˙וו˙ 

במ„ו˙, מוסיף, "וכן בכל ˘‡ר „ברים":

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ולכן  ‡ו˙ו,  ˘מפייסים  ז‰  ˘ל  ו‚„ול˙ו  מעל˙ו  ‰מ„‚י˘ים  „יבורים  ‰ם  פיוס  „ברי  ˘ל 
נר‡‰ כ‰פירו˘ ˘‰כוונ‰ ‰י‡ למ‰ ˘‡מר ‡בר‰ם "חליל‰ לך מע˘ו˙ כ„בר ‰ז‰" (פסו˜ 
כ‰), ופיר˘ ר˘"י "חולין ‰ו‡ לך", ˘בז‰ מפייס ‡בר‰ם ‡˙ ‰˜ב"‰ כביכול, ˘‡ין מ˙‡ים 

לו לע˘ו˙ „בר ז‰ לפי ערך ‚„ול˙ו ו˜„ו˘˙ו. 

כ‰פירו˘  מחוור  נר‡‰  ל‰נ"ל)  (ב‰מ˘ך  ‡ך  פירו˘ים,  כמ‰  י˘  בז‰  ‚ם   – ˙פיל‰ 
˘‰כוונ‰ ל˙חיל˙ ‰„ברים ˘‡ומר ‡בר‰ם בס‚נון ˘ל ˙פיל‰ וב˜˘‰: "‰נ‰ נ‡ ‰ו‡ל˙י 

ל„בר ‡ל ‰' ו‡נכי עפר ו‡פר ו‚ו'" (פסו˜ כז). 

‚. ‡מנם ˆריך בי‡ור: 

כיון ˘ז‰ ˘‡בר‰ם נכנס לכל ˘לו˘˙ ‰ענינים מפור˘ ‰ו‡ מי„ ב‰מ˘ך ‰כ˙ובים על 
˘ב‰ם  ‡חרים  במ˜ומו˙  מכ˙ובים   – לחמו"  ממרח˜  "ל‰בי‡  ר˘"י  ‰וˆרך  למ‰  ‡˙ר, 

רו‡ים ‡˙ מ˘מעו˙ ענין ‰"‰‚˘‰"? 

˘‡בר‰ם ‰˘˙מ˘  ז‰  על  מוכח˙  ר‡י‰  ˘מ‰ם  על ‡˙ר  ומ‡י„ך, „ו˜‡ ‡˙ ‰כ˙ובים 
כ"כ  ברור  ז‰  ˘כ‡מור ‡ין  ועי˜ר! [ובפרט  כלל  ר˘"י  ל‡ ‰בי‡  ˘לו˘˙ ‰ענינים –  בכל 

למ‰ ב„יו˜ ‰כוונ‰, ולכן נחל˜ו בז‰ ‰מפר˘ים, ולמ‰ ‡יפו‡ ס˙ם ר˘"י ול‡ פיר˘?]

‡ל‰  "ולכל  וכו˙ב  ‡בר‰ם"  "וי‚˘  ‰כ˙וב  מל˘ון  מ˘נ‰  ר˘"י  מ„וע  ל‰בין,  י˘  ‚ם 
נכנס ‡בר‰ם" (כן ‰י‡ ‰‚ירס‡ ברוב ‰„פוסים) – ו‰י‰ לו לומר "ולכל ‡ל‰ ני‚˘ ‡בר‰ם"?

„. ו‰בי‡ור בז‰: 

זז  ˘ל‡  מפור˘  ‰רי   ."'‰ לפני  עומ„  עו„נו  "ו‡בר‰ם  נ‡מר:  ‡בר‰ם"  "וי‚˘  לפני 
במ˘מעו˙  ז‰  ˘ל‡חרי  לפר˘ "וי‚˘ ‡בר‰ם"  ז‰ ‡ין  ולפי  ממ˜ומו "לפני ‰'",  ‡בר‰ם 
ו˙נוע‰   "‰˘‚‰" ˘מובנ‰  לומר  וב‰כרח  למ˜ום;  ממ˜ום  ‰ע˙˜‰  כפ˘וט‰,   ‰˘‚‰ ˘ל 

רוחני˙ – ˘יˆ‡ ממˆב ומעמ„ נפ˘י מסויים ו"נכנס" למˆב ח„˘. 

וזו‰י ‰„‚˘˙ ר˘"י "ולכל ‡ל‰ נכנס ‡בר‰ם" – ‰יינו, ˘עו„ ˜ו„ם ˘‡מר ‡˙ „בריו 
לפני ‰˜ב"‰, כבר "נכנס ‡בר‰ם" במˆב ח„˘ ל‰יו˙ מוכן ומזומן "ל„בר ˜˘ו˙ ולפיוס 

ול˙פיל‰". 

˘בפועל  לומר  ל‡  נכנס ‡בר‰ם", ‰יינו,  ˘"לכל ‡ל‰  ל‰„‚י˘  כוונ˙ו  ˘עי˜ר  ומכיון 
לח„˘  ‡ל‡  לן?!],  מ˘מע   ‡˜ [„מ‡י  ו˙פיל‰  פיוס  ˜˘ים,  „ברים  ‡בר‰ם  „יבר 
ר‡י‰  ˘‡ין  מובן  ב‡ופנים ‡ל‰ – ‰רי  ˘ל „יבור  ובמטר‰  בכוונ‰  ˘מלכ˙חיל‰ "נכנס" 
‡ל‰  ‡ופנים  בכל  ל„בר  ב„ע‰  ˘"נכנס"  ‰וכח‰  ב‰ם  ‡ין  ˘כן  ‡˙ר,  על  מ‰כ˙ובים 
 ˙‡ ר˘"י  ‰בי‡  ל‡  ולכן  בפועל.  „יבר  ˘ככ‰  מספרים  ר˜  ‡ל‡  ו˙פיל‰),  פיוס  (˜˘ו˙, 
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‰כ˙ובים על ‡˙ר. 

‰. ‡מנם מכיון ˘כן, ˘‡ין ר‡י‰ מ‰כ˙ובים ˘לפנינו ˘"לכל ‡ל‰ נכנס ‡בר‰ם", ‡ם 
ר˜  ל„בר  "נכנס"  מלכ˙חיל‰  ˘‡כן  לפר˘  ‡פ˘ר  ‰רי  כך?  על  ו‰ר‡י‰  ‰מ˜ור  מ‰ו  כן 
ב‡ופן ‡ח„ – "ל„בר ˜˘ו˙", כי ‰רי בס‚נון ז‰ ‰˙חיל ‡בר‰ם ‡˙ „בריו: "‰‡ף ˙ספ‰ 

ˆ„י˜ עם ר˘ע"; ור˜ ‡חר כך, ב‰מ˘ך ‰„יבור, ‰וסיף „ברי פיוס ו˙פיל‰? 

 .. למלחמ‰   ‰˘‚‰ "מˆינו  ומפר˘  ‡בר‰ם",  "וי‚˘  ‰˙יבו˙   ˙‡ ר˘"י  מע˙י˜  ולכן 
"וי‚˘  ‰˙יבו˙   ˙‡ מוסיף  ˘‰כ˙וב  מכיון  כלומר:   – ל˙פיל‰"   ‰˘‚‰  .. לפיוס   ‰˘‚‰
ל‡  ˙יבו˙ ‡לו  ˘לולי  מסויים,  ב‡ופן  ל„בר  מלכ˙חיל‰  ˘"נכנס"  ל‰„‚י˘  כ„י  ‡בר‰ם" 
‰יינו יו„עים ממנו, ‰רי ˆריך ל‰יו˙ מובן מ˙וך ˙יב˙ "וי‚˘" ל‡יז‰ ‡ופן "נכנס ל„בר". 

ר‡יו˙  כך  על  ומבי‡  כו'",  למלחמ‰   ‰˘‚‰ "מˆינו  פירו˘ו  ר˘"י  מ˙חיל  ולז‰ 
"וי‚˘"  בל˘ון  מ˘˙מ˘˙  ˘‰˙ור‰  מוˆ‡ים  ‡נו  ‡ל‰  ˘בכ˙ובים  ו‰יינו,  מ‰כ˙ובים, 
ל˙‡ר ‡˙ ‚י˘˙ ו‰כנ˙ ‰‡„ם ל„בר (‡ו לע˘ו˙) ‰ן „ברי ˜˘ו˙ ‰ן „ברי פיוס ו‰ן „ברי 
‰˙יבו˙  לולי  ‚ם  יו„עים  ˜˘ו˙"  "ל„בר  ‰˙חיל  ˘‡בר‰ם  ז‰   ˙‡˘ כיון  ולכן,  ˙פיל‰, 
"וי‚˘ ‡בר‰ם", ב‰כרח לומר ˘ב‡ ‰כ˙וב לרבו˙ ˘‡בר‰ם נכנס מלכ˙חיל‰ ‚ם לענינים 

‰‡חרים ˘ע˘‰ ב‰מ˘ך, ו‰יינו ‚ם לענין "פיוס" ו"˙פיל‰".

ו. ומז‰ למ„נו ‰ור‡‰ לכל ‡ח„ ו‡ח„ מבני ‡בר‰ם: 

וכו', ‡ל‡ ˆריך  ח˘בונו˙  לח˘וב  לו  נפ˘ו˙, ‡סור  ל‰ˆל˙  ענין ‰נו‚ע  ל‡„ם  כ˘ב‡ 
"ל„בר  ˘ל  ב„רך  בין  ‰‡פ˘ריים:  ‰‡מˆעים  בכל  ול‰˘˙„ל  כחו  בכל  בז‰  ל‰˙עס˜ 

˜˘ו˙" ובין ב„רך ˘ל "פיוס ו˙פיל‰". 

ומ‰  בפועל,  ˘מˆילים ‰נפ˘  במ‰  ו„י  יטעון ‰טוען, ‰רי ‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר,  ו‡ם 
בכך ˘‰‰˙עס˜ו˙ ‡ינ‰ בחיו˙ וב˙ו˜ף רב? 

עˆמו  ל‰כניס ‡˙  ˘ˆריך  נכנס ‡בר‰ם" –  ר˘"י: "ולכל ‡ל‰  בל˘ון  ז‰ו ‰„יו˜  ‰רי 
ב‰˙עס˜ו˙ זו בכל מ‰ו˙ו ועˆמו˙ו, ו‡זי מובטח לו ˘יˆליח בעבו„˙ו. 

כב

פיס˜‡  ‰ריב"˘  ˆוו‡˙  בספר  כ˙וב 
ב': 

ל˘ון  ˘וי˙י  ˙מי„,  לנ‚„י   '‰ "˘וי˙י 
‰˘˙וו˙, בכל „בר ומ‡ורע ‰כל ˘ו‰ ‡ˆלו, 
‡ו  ‡„ם  בני  [‡ו˙ו]  ˘מ˘בחין  בענין  בין 
מבזין ‡ו˙ו, וכן בכל ˘‡ר „ברים. וכן בכל 
˘‡וכל  בין  מע„נים  ˘‡וכל  בין  ‰‡כילו˙, 

˘‡ר „ברים, ‰כל י˘ו‰ בעיניו כו'".

מסיים:  ענינים,  עו„  ˘ממ˘יך  ול‡חרי 
"וז‰ מ„ר‚‰ ‚„ול‰ מ‡„".

ו‰נ‰, בנו‚ע לענין ‰‰˘˙וו˙ ‡ינו מבי‡ 
˘ז‰ו  ˘מפר˘  מובן,  ומז‰  ל„בר,  ר‡י' 
˙מי„",  לנ‚„י   '‰ "˘וי˙י  בפסו˜  ‰פ˘ט 
כל  ‡ˆלו  נע˘ים  לנ‚„י",   '‰"˘ ז‰  ˘מˆ„ 

‰ענינים ב‰˘˙וו˙.

‡ך ˆריך ל‰בין:

‚ם  ו‡ומר  פרטים,  כמ‰  מפרט  למ‰   (‡

„ממ‰-נפ˘ך:   – „ברים"  ˘‡ר  בכל  "וכן 
"וכן  לומר  ˆריך  ‡ינו  פרטים,  מפרט  ‡ם 
בכל  "וכן  ‡ומר  ו‡ם  „ברים",  ˘‡ר  בכל 

˘‡ר „ברים", ‡ינו ˆריך לפרט פרטים?

ב) ‚ם ‡ם מפרט כמ‰ פרטים ומוסיף ‚ם 
כלל – ‰י' ˆריך ‰כלל לבו‡ לפני ‡ו ל‡חרי 
‰פרטים, ומ‰ו ‰ס„ר ˘˙חיל‰ ‡ומר פרט, 

ו‡ח"כ ‰כלל, ו‡ח"כ עו„ פרט?

„"˘וי˙י  ˘‰ענין  לומר  ‡פ˘ר  כיˆ„   (‚
‰' לנ‚„י ˙מי„" ‰ו‡ "מ„ר‚‰ ‚„ול‰ מ‡„" 
בענין  ‰ו‡  ערוך  ‰˘ולחן  ‰˙חל˙  ‰רי   –
ˆריך  ז‰  ˘ענין  ˙מי„",  לנ‚„י   '‰ "˘וי˙י 
לפני  עו„  מ˘ינ˙ו,  כ˘ניעור  מי„  ל‰יו˙ 
‡ני",  "מו„‰  ‡מיר˙  ולפני  י„ים,  נטיל˙ 
למ„ר‚ו˙  ע„יין  ˘ייך  ‡ינו  בו„‡י  ˘‡ז 

‚„ולו˙?!

˘‡ו„ו˙יו  „"˘וי˙י"  ˘‰ענין  ועכˆ"ל, 
מ„ובר ב˘ו"ע, ו‰ענין „"˘וי˙י" ˘‡ו„ו˙יו 

עבודת ההשתוות
צריך להיות ענין ההשתוות, שלא נוגע לו אם זוהי עבודה שיש בה עריבות אם 

לאו, אלא הוא עושה את הכל בהשוואה, והיינו לפי שאינו מציאות לעצמו, אלא 
כל מציאותו היא "שויתי ה' לנגדי תמיד"

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

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו, ובאו כאן כמעט ללא עריכה, 
באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל על הקורא
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י‰ו„י מ˘ˆ„רין זורע ˙‰לים וˆומח ˙‰לים בכל ‰מ„ינ‰
‡ומר  ‰י‰  '‰ז˜ן'  מיכ‡ל  ר'  ‰חסי„  נעוויל.  ‰עיר  ח˘וב‰  ‰י˙‰  ‰‡מˆעי  ‰רבי  ‡ˆל 
‰חסי„ים  מˆ„   - ˘ˆ„רין  ‰עיר  ח˘וב‰  ‰י˙‰   "˜„ˆ ‰"ˆמח  ‡ˆל  בנעוויל".  "‰ללו‰ו 

‰‚„ולים ˘‰יו „רים ˘מ‰ - .

‡ˆל ‰„ו„ מ‰רי"ל [‡חי רבינו ‰ז˜ן] ‰יו ˘ני ˙למי„ים, ‡ח„ מ„ננבור‚ ו‰˘ני ממינס˜, 
˘‰„ריך ‡ו˙ם ולמ„ ‡˙ם. ‰ם ‰יו מ‡„ ח˘ובים ‡ˆלו.

˘‰רבי ‰‡מˆעי  כי„וע  ˘ל ‰רבי ‰‡מˆעי.  על „רך  מ‰רי"ל ‰י˙‰  ˘ל ‰„ו„  עבו„˙ו 
‰י‰ ‡ומר חסי„ו˙ ביחו„ לפניו. ב‡ו˙ו זמן כ˙ב ‰"ˆמח ˆ„˜" ‡˙ ספרי ‰ח˜יר‰, ו‰„ו„ 
מ‰רי''ל ל˜ח ˘ל‡ בי„יע‰ ‡˙ מ‡מרי ‰ח˜יר‰ ולמ„ עם ‰חסי„ים ‰‡מורים ‡˙ ‰מ‡מר 
˘‡ו מרום עיניכם, ו‡מר: כל מל‰ ‰י‡ מל‡ך ממל‡כי ‰˘ר˙. - ז‰ מ‡מר ˘ל רבנו ‰ז˜ן 
יכול  ˘ב‡מ˙ ‰ו‡  מ‰רי''ל,  ל‰ם ‰„ו„  ענ‰  מ˘‰ו,  ˘ו‡לים ‡ו˙ו  כ˘‰יו  ב˜יˆור -  ‡ל‡ 
ל˙˘וב‰  ז˜ו˜ים   - יפעלו  ˘‰„ברים  כ„י  בלב„, ‡ך  ב˘כל  ז‰  ל‰ם, ‡ל‡  לענו˙  בעˆמו 

˘ל רבי.

פעם ‰ו‡ נכנס ‡ל ‰''ˆמח ˆ„˜" ל˘‡ול מ‰ ˘‰˙למי„ים ‰‡מורים ˘‡לו‰ו, וענ‰ לו 
‰"ˆמח ˆ„˜":

מ˘ˆ„רין  י‰ו„י  ממינס˜.  ע˘ר  ו˘˘‰  מ„ננבור‚  ע˘ר   ‰˘˘ יכס‰  מ˘ˆ„רין  י‰ו„י 
‰ולך ‡חרי ‰מחרי˘‰ ו‡ומר ˙‰לים, ‰רי ‰ו‡ זורע ˙‰לים וˆומח ˙‰לים בכל ‰מ„ינ‰.

˘ל  חכמ‰  נ˙יבו˙  ל"ב  לענין  ‰כוונ‰  ט"ז,  ט"ז  ‰מספר  ‰זכיר   "˜„ˆ ˘‰"ˆמח  מ‰ 
ח˜יר‰.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‡ עמ' 140 ו‡ילך - ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‡ בל‰"˜ עמ' ˜יט-˜כ)

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

ויתור למען הזולת
ו‡נכי עפר ו‡פר
ב˘כר ˘‡מר ‡בר‰ם ‡בינו ו‡נכי עפר ו‡פר זכו בניו 
ל˘˙י מˆו˙ ‡פר פר‰ ועפר סוט‰
(יח, כז. סוט‰ יז, ‡)

מ„‰"  כנ‚„  ˘כר "מ„‰  מ˘לם  ˘‰˜ב"‰  י„וע 
‰וי  במ‰  לעיין  י˘  ו‡"כ  ו‡ילך),  ב  ח,  סוט‰  (ר‡‰ 

"‡פר פר‰ ועפר סוט‰" מ„‰ כנ‚„ מ„‰ לעבו„˙ו 
˘ל ‡בר‰ם ‡בינו?

וי"ל ‰בי‡ור בז‰:

‰י˙‰  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ל  ˘עבו„˙ו  מˆינו 
רע"ב)  יז,  ר"‰  (ר‡‰  כ˘ירים"  עˆמו  ב‡ופן „"מ˘ים 
עניניו  כל  על  ˘וי˙ר  וע„  ו‡ח„.  ‡ח„  כל  בפני 
מˆו˙  ב˘ביל  ˘כינ‰"  פני  "˜בל˙  על  ו‡פי' 
"‰כנס˙ ‡ורחים" (ר‡‰ ˘ב˙ ˜כז, סע"‡), ו‡ף ˘‰יו 
ר‚לי‰ם"  ל‡ב˜  ˘מ˘˙חווים  "ערביים  ‡ורחים 

(ר˘"י פר˘˙נו יח, „).

כל  על  ווי˙ר  ו‡פר"  "עפר  ˘‰י'  ז‰  וב˘כר 
עניניו בפני כל ‡ח„, זכ‰ ל˘˙י מˆוו˙:

בפר‰  ‰עוס˜ין  ˘"כל  ‡ף   – פר‰"  "‡פר 
‰˙ח˘בו  ל‡  מ"מ  נטמ‡ים,  סוף"  וע„  מ˙חל‰ 
למ˙,  טמ‡  ˘‰י'  מי˘‰ו  וכ˘‰י'  בז‰,  ‰כ‰נים 
חבירם   ˙‡ לט‰ר  כ„י  ונטמ‡ו  ‰כ‰נים  וי˙רו 

מטומ‡˙ו.

"עפר סוט‰" – ‡ף ˘מחי˜˙ ˘מו ˘ל ‰˜ב"‰ 
"לע˘ו˙  ‰נ‰  מזו,  ‚„ול   '‰ חילול  לך  ‡ין  ר"ל 
˘נכ˙ב  ˘מי  ˙ור‰  ל‡˘˙ו ‡מר‰  בין ‡י˘  ˘לום 
„‡ף   ,(‡ ˜טז,  (˘ב˙  ‰מים"  על  ימח‰  ב˜„ו˘‰ 
מ"מ  בˆניעו˙,  ‰˙נ‰‚‰  ˘ל‡   ‰˘‡ על  ˘מ„ובר 
"לע˘ו˙  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘מו  למחו˜  ˙ור‰  ‡מר‰ 

˘לום בין ‡י˘ ל‡˘˙ו".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 79 ו‡ילך)

 

ריפוי אברהם אבינו 
ע"י הקב"ה

ויר‡ ‡ליו ‰׳
יום ˘לי˘י למיל˙ו ‰י‰, וב‡ ‰˜ב"‰ ו˘‡ל ב˘לומו
(יח, ‡. ר˘״י)

מ„וע  ועו„),  כ‡ן  ר‡"ם  (ר‡‰  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
ליום  ע„  ‡בר‰ם   ˙‡ מלב˜ר  ‰˜ב"‰  נ˘˙‰‰ 

‰˘לי˘י למיל˙ו, ול‡ ב‡ לב˜רו ˜ו„ם? 

ז"ל  ˘‡מרו  מ‰  ‰י„וע  ע"פ  בז‰,   ıל˙ר וי˘ 
(נ„רים לט, ב), ˘בבי˜ור חולים "נוטל ‡ח„ מ˘י˘ים 

ב  יח,  (פר˘˙נו  ‰רמב"ן  כ˙ב  מזו  וי˙יר‰  בחליו", 
 – ב˘לומו"  ו˘‡ל  ‰˜ב"‰  ˘כ˘"ב‡  לסופו)  ˜רוב 

‰מיל‰",  למחל˙  ריפוי  ‰˘כינ‰  במר‡‰  לו  "‰י' 
„כ˙ב  [ו‰‡  ל‚מרי  ‰˜ב"‰  ˘ריפ‡‰ו  „מ˘מע 
ר˜  ז‰  ‰י'  לרפ‡ו˙ו  ב‡  רפ‡ל  ˘מל‡ך  ר˘"י 
‰˜ב"‰  ע"י  מכבר  לו  ˘‰י'  ‰רפו‡‰   ˙‡ ל‚לו˙ 

בעˆמו]. 

י‰י'  ˘˜יום ˆיווי ‰˜ב"‰  י„וע ‰ז‰ירו˙  ו‰נ‰ 
„וו˜‡ עם „ברים טבעיים ול‡ במע˘‰ נסים (ור‡‰ 
מˆפ‰ ‡י˙ן על ˙ו„"‰ חטין מנחו˙ סט, ב. כלי חמ„‰ וי˜‰ל 

ל‰, כז-כח), ועפ"ז י"ל ˘˘לימו˙ ˜יום ‰מˆו‰ ‰י‡ 

וע„  ‡לי'  מ‰‰כנו˙  כול‰,  ‰מˆו‰  מע˘‰  כ˘כל 
ל‰˙וˆ‡ו˙ ‰ב‡ו˙ ממנ‰, י‰י‰ ב„רך ‰טבע „ו˜‡ 
ול‡ ב„רך נס. ו‡ף ‡ם ע"י ˜יום ‰מˆו‰ י˘ ˜˘יים 
וכ‡בים וכו' ‡ין ל‰חלי˘ם ‡ו לבטלם ב„רך נס. 

ע„  ‡בר‰ם   ˙‡ מלב˜ר  ‰˜ב"‰  ˘‰מ˙ין  וז‰ו 
ל‡  מ‰מיל‰  ‰כ‡בים  ˘ריפוי  כ„י  ‰˘לי˘י,  יום 
זמן  ˘מ˘ך  ‰י‡  ‰ר‚ילו˙  ˘‰רי  ‰טבע,  נ‚„  י‰י' 
ריפוי ‰מיל‰ ‰ו‡ ˘ל˘‰ ימים, ור˜ ביום ‰˘לי˘י 
‰˜ב"‰  ב‡  ‰‡„ם,  מ˙רפ‡  ‰טבע  מˆ„  ˘‚ם 

ובי˜רו, וריפ‡ו ע"י מל‡ך מיכ‡ל. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 77 ו‡ילך)



ט

ה"צחוק" והתענוג בעבודתו 
של יצחק

עבודת אברהם ב"המשכה" ועבודת יצחק ב"העלאה" / מסירת נפשו של יצחק 
בחפירת הבארות / על ידי עבודת יצחק דווקא נעשה ה"צחוק" והתענוג למעלה 
/ דווקא יצחק נולד ב"תמימות" / "לחפור" עד שיצליח למצוא ה"מים" אצל זולתו

לי„˙ יˆח˜ ‰‡מור‰ בפר˘˙נו, ‰יי˙‰ סמוך לזמן ˘מל ‡בר‰ם ‡˙ עˆמו, ו‡מרו על 
לו  ˘נול„  בטרם  מוכרח˙  ˘ל ‡בר‰ם ‰יי˙‰  ˘מיל˙ו  ב),  פמ"ו,  רב‰  (בר‡˘י˙  במ„ר˘  ז‰ 

יˆח˜, ˘ל‡ ‰י' יכול יˆח˜ ל‰יוול„ ‡ם ל‡ ‰י' ‡ביו מ‰ול.

ומ„ברים ‡לו מובן ˘מעל‰ ‚„ול‰ ‰י‡ לנול„ ˘י‰י' ‡ביו מ‰ול ˙חיל‰, ˘‡זי יˆיר˙ו 
ולי„˙ו ב˜„ו˘‰. ומע˙‰ י˘ ל˙מו‰: מ„וע ל‡ מˆינו כן ‚ם ‚בי ‡בר‰ם ˘י‰י' ‡ביו מ‰ול 

בטרם לי„˙ו, ו‰כיˆ„ חסר ‡בר‰ם מעל‰ זו?

וי˘ לב‡ר ˙חיל‰ מ‰ו˙ עניינו ו„רך עבו„˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו, ולעומ˙‰ ‰„רך ‡˘ר 
„רך ב‰ יˆח˜ ‡בינו ˘‰יי˙‰ עבו„˙ו בס‚נון ‡חר, ו‡זי יובן מפני מ‰ ˆריך יˆח˜ „וו˜‡ 

ל‰יוול„ ל‡ביו מ‰ול.

עבו„˙ ‡בר‰ם ב"‰מ˘כ‰" ועבו„˙ יˆח˜ ב"‰על‡‰"

‡בר‰ם ‡בינו ויˆח˜ ‡בינו, ‰יי˙‰ לכל ‡ח„ מ‰ם „רך ‡חר˙ וס‚נון ‡חר בעבו„˙ו 
ובכללו˙  סביבו˙יו.  ו‰ח„ר˙ ‰‡מונ‰  בני ‡„ם  על  ב‡ופן ‰‰˘פע‰  ו‚ם  לבין ˜ונו,  בינו 
‰רי עבו„˙ ‡בר‰ם ‰י‡ "‰מ˘כ‰ מלמעל‰ למט‰", ו‡ילו יˆח˜ עב„ ב‡ופן ˘ל "‰על‡‰ 

מלמט‰ למעל‰" [בבי‡ור ˘ל˜מן ר‡‰ ‚ם בל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 195 ו‡ילך].

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

כ

חסידות לוהטת
החסידות לוהטת והחסידים קרים. מסירות הנפש היתה לערבב אותם, על דרך 

נטל אש ומים ופתתן זה עם זה ונעשה שמים שא מים

 ערבוב '‰חסי„ו˙ ‰לו‰ט˙' עם '‰חסי„ים ‰˜רים' 
במ˘ך  עמל  כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן  ˘‰ו„  כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר‰"˜ ‰"ˆמח ˆ„˜" ‡מר,  ‰ו„ 
ע˘רים ו˘מונ‰ ˘נים על חסי„ים ול‡ על חסי„ו˙, ו‰יו חסי„ו˙ לו‰ט˙ וחסי„ים ˜רים. 
מסירו˙ ‰נפ˘ ‰י˙‰ לערבב ‡ו˙ם, על „רך נטל ‡˘ ומים ופ˙˙ן ז‰ עם ז‰ ונע˘‰ ˘מים 

˘‡ מים1.

פנימי.  ˘ל  ‰ענין  ז‰  ˘כן  למעליו˙‡.  ‡ל‡  ל‚ריעו˙‡,  ‰כוונ‰  ‡ין   - ˜רים'  'חסי„ים 
ע„  מחכ‰  ‡ינו  חיˆון  „ר‚‡.  ב‡ו˙‰  ˘י‰י‰  ע„  מחכ‰  ˘‰ו‡  ‰י‡  פנימי  ˘ל  ‰מעל‰ 
בענין  כ‚ון  לכך,  נז˜˜ים  לפעמים  עבו„‰,  זו  ‚ם  „בר  ˘ל  ל‡מי˙ו  „ר‚‡.  ב‡ו˙‰  ˘י‰י‰ 

נטיל˙ י„ים ‚' פעמים על ‰י„ ובב‚„ כ„י ˘ל‡ ל‚ע˙ בכלי.

מסירו˙ ‰נפ˘ ˘‰י˙‰ ל‰ו„ כ''˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן על חסי„ים פעל‰ ב‰ם ל„ורו˙ ˘י‰י‰ 
ל‚לו˙  כ„י  ועבו„‰  לי‚יע‰  ז˜ו˜ים  ‰יו  ‰י‰,  ל‡  וכ˘ז‰  י˘ר‡ל,  ‡‰ב˙  ˘ל  ‰ענין  ב‰ם 

ז‡˙.

עבור ‚˘מיו˙, ‡ל‡ ˆריכים  בלב„,  סוכרי‰  עבור  י˘ר‡ל  לנˆל ‡˙ ‡‰ב˙  ל‡ ˆריכים 
„בריו  „רכיו,  ל˙˜ן  י˘ר‡ל  ‡‰ב˙  מ˙וך  לזול˙  כ˘‡ומרים  רוחניו˙.  על  ‡ו˙‰  לנˆל 

נ˘מעים.

1)  ב"ר „, ט. ור‡‰ ח‚י‚‰ יב, ‡.

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˙

‰מˆטרך   ˙‡ י˘ר‡ל  לכל  י˙ן  י˙ברך  ˘‰˘ם  לכך  כיסו„  ˙מי„  נח˘ב˙  ˘‰ע˜„‰  ˘ז‰ 
ול‡חרי׳  פר˘˙ ‰ע˜„‰  ולפני  לפני ‰˙פיל‰,  יום  בכל  פר˘˙ ‰ע˜„‰ ‡ומרים  ו‡˙  ל‰ם, 
פר˘˙  ו‚ם  ‰ע˜„‰,  בזכו˙  ורחמים  חס„  ‡˙נו  יע˘‰  י˙ברך  ˘‰˘ם  ˙פיל‰  ‡ומרים 
‰ע˜„‰ ‰י‡ ‡ח˙ מ‰ברכו˙ ו‰ב˜˘ו˙ במוסף ˘ל ר‡˘ ‰˘נ‰, ו‚ם פר˘˙ ‰ע˜„‰ נ˜ר‡˙ 
עˆמ‰,  בז‰ ‡ינו ‰ע˜„‰  ˘‰חי„ו˘  ב‡‚ר˙ ‰˜„˘,  מב‡ר ‡„מו״ר ‰ז˜ן   - בר‡˘ ‰˘נ‰ 
ע˘‰  ˘‡בר‰ם ‡בינו  בז‰ ‰ו‡  ˘‰חי„ו˘  נסיון, ‡ל‡  כך  כל  ל‡ ‰י˙‰  ˘ל‡בר‰ם ‡בינו 
ז‡˙ בזריזו˙, ל‰ר‡ו˙ בכך ‡˙ רˆונו לע˘ו˙ ‡˙ ‰רˆון ˘ל ‰˘ם י˙ברך ב˘מח‰, וזכו˙ 
‰זריזו˙ ‰י‡ ‰מ‚ינ‰ ו‰עומ„˙ לכל ‰י‰ו„ים בכל ‰„ורו˙, כל˘ון רבנו ‰ז˜ן לנו ולבנינו 
מ‰  כל  ל‰˜„ימ‰   ‰˜„ˆ‰ במע˘‰  נו‚ע  ז‰  ״ובפרט  מוסיף  עו„  ‰ז˜ן  ורבנו  עולם.  ע„ 

„‡פ˘ר״.

˘„ובר  ‰ענין   ˙‡ לזרז  יר‡‰  ‰‡מור‰   ˘„˜‰ ב‡‚ר˙  ‰עיון  ˘ל‡חר  בטוח  ...‰נני 
יעזור,  ו‰ו‡ ‡כן  יעזור,  י˙ברך  ו˘‰˘ם  מ‰ „‡פ˘ר,  כל   .  . רבנו ‰ז˜ן  וכל˘ון  ‡ו„ו˙ו, 
˘יע˘‰ ז‡˙ ב˘מח‰ ובחפı למל‡ו˙ רˆון ˜ונו ולע˘ו˙ נח˙ רוח ליוˆרו, ו‰זכו˙ ˙עמו„ 
עלי‰ם  ‰נלווים  ולכל  ולזו‚˙ו  לו  ˘ם,  כו˙ב  ‰ז˜ן  ˘‡„מו״ר  כפי  ‰ז‰  בעולם  ‚ם  לו 

ל‡ריכו˙ ימים ו˘נים טובו˙.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' רח-ט)

‰˙בוננו˙ ˘‰' נˆב עליו
כ„בעי  ‡ˆלו  ‡ינן  לו  ˘כנר‡‰   .  . ‰זריזו˙  מ„˙  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו  מכ˙בו  על  במענ‰ 

למ‰וי.

‰רי ב‰נו‚ע למ„˙ ‰זריזו˙ ילמו„ ˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ לרבנו ‰ז˜ן, ‰ו‡ חל˜ ‰˘ני 
‚ם  ו‰וב‡  ב˙חל˙ו,  חיים  ‡ורח  בטור  ב‰‡מור  כ˘י˙בונן  ז‰  ול‡חרי  ˜„י˘‡,  „˙ני‡ 
˘‰ו‡  כמו  בבי˙ו  לב„ו  ו‰ו‡  ועס˜יו  ו˙נועו˙יו  ‡„ם  י˘יב˙  „ומ‰  ˘‡ינו  ˘ם,  ברמ"‡ 
לפני מלך ‚„ול וכו', ו‡ם בחוı ל‡רı ‰„ברים ‡מורים - ע‡כו"כ ב‡רˆנו ‰˜„ו˘‰ ˙בנ‰ 
ו˙כונן על-י„י מ˘יח ˆ„˜נו, כי ‡ינו „ומ‰ ‡ם ‰ו‡ לפני מלך ‚„ול כ˘‰מלך נמˆ‡ ב˘„‰ 

‡ו כ˘נמˆ‡ ב‰יכל מלכו˙ו. 

‰רי ל‡חרי ‰˙בוננו˙ בז‰ פעם ‡ח˙ ˘ע‰ ‡רוכ‰ - ‰רי בכל פעם ˘י‰י' ˆריך לחזו˜ 
בסי„ורו  ‰ז˜ן  רבנו  וכל˘ון  ˘ל‰,  פר˜ים  ר‡˘י  זו,  ‰˙בוננו˙  עˆמו   ˙‡ יזכיר  ‰זריזו˙, 

ב˙חל˙ו, ועי"ז יזכור ‡˙ ‰' ‰נˆב וי˜ום (מר˘לנו˙ו) בזריזו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' ˘לו-ז)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‡בר‰ם – "‰מ˘כ‰ מלמעל‰ למט‰":

"וי˜ר‡  ל‚)  כ‡,  (ויר‡  ˘נ‡מר  כפי  בעולם,  י˙'  ˘מו  לפרסם  ‰יי˙‰  ‡בר‰ם  ˘ל  „רכו 
˘ם ב˘ם ‰' ‡-ל עולם" – "‡ל ˙˜רי וי˜ר‡ ‡ל‡ וי˜רי‡" (סוט‰ י, ‡), ˘‰י' ‡בר‰ם ‰ולך 
ומפרסם ‰‡מונ‰ ב‰' בפי כל ב‡י עולם, ומטר˙ עבו„˙ו ל‡ ‰יי˙‰ ˘י˘מעו ‡˙ ‰כרז˙ו 
בלב„, ‡ל‡ "וי˜רי‡", ˘י‰יו ‰‡נ˘ים עˆמם ˜ור‡ים ב˘ם ‰' ומכירים בכך ˘‰ו‡ "‡-ל 

עולם".

ל˜„˘  ‡בר‰ם  עמל  ל‡  מ˜ום  מכל  ‡ו˙ו,  ‰סובבים  עם  ‰˙עס˜ו˙ו  למרו˙  ‡מנם, 
‰ם  ‡ל‡  ‰˘כינ‰,  ל‰˘ר‡˙  ור‡ויים  זכים  בעˆמם  ˘י‰יו  ‰‡נ˘ים  ‡ו˙ם   ˙‡ ולרומם 
‡ור  עלי‰ם  ‰‡יר  במ„ר‚˙ם  וב‰יו˙ם  בנחי˙ו˙ם,  ונ˘‡רו  מ‰ו˙ם  ‰˘˙נ˙‰  ל‡  עˆמם 

‰‡מונ‰ ˘‰זריח ‡בר‰ם.

בחוˆ‰  נחו˙ים  במ˜ומו˙  ‚ם  ול‰‡יר  לילך  מניע‰  ‡בר‰ם  ‡ˆל  ‰יי˙‰  ל‡  כן  ועל 
ו‡פילו  ביו˙ר,  מ˜ול˜לים  יו˘בי'  מע˘י  ‡˘ר  מ˜ום   ıר‡‰ ערו˙  מˆרים   ıוב‡ר  ,ıל‡ר
כי   ,(„ יח,  פר˘˙נו  ר˘"י  (ר‡‰  ר‚לי‰ם  ‚בי  ˘על  ל‡ב˜  ˘מ˘˙חווים  נחו˙ים  ערביים  ‡ˆל 
בנחי˙ו˙ם,  ˘‰ם  כפי  עלי‰ם,  ל‰‡יר  ר˜  ‡ל‡  מ‰ו˙ם  עˆם  ב˘ינוי  ‰˙עס˜  ל‡  ‡בר‰ם 

‡˙ ‡ור ‰‡מונ‰.

ו‰יינו  למט‰",  מלמעל‰  "‰מ˘כ‰  ˘ל  בס‚נון  ‰י‡  ‡בר‰ם  ˘ל  ˘עבו„˙ו  ונמˆ‡ 
˘מורי„ ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ ˘י‡יר וי˘פיע ‚ם במ˜ומו˙ ‰˘פלים ונחו˙ים ביו˙ר.

˘‰י'  למט‰,  מלמעל‰  ו‰˘פע‰  ˘ל ‰מ˘כ‰  ב„רך  לעבו„˙ו ‰י'  ו‰כלי  ו‚ם ‰‡מˆעי 
ו˘בים  מכניס ‡ליו ‡˙ ‰עוברים  ˘˙חיל‰  עולם,  ב‡י  על ‡ו˙ם  ‚˘מי˙  מעני˜ ‰˘פע‰ 
עולם  מ˘ל ‡לו˜י  מ˘לי ‡כל˙ם,  וכי  ל‰ם,  ו˘˙ו . . ‡מר  ˘‡כלו  ו‡זי "ל‡חר  ומ‡רחם, 

‡כל˙ם, ‰ו„ו ו˘בחו וברכו למי ˘‡מר ו‰י' ‰עולם" (סוט‰ י, ב).

יˆח˜ – "‰על‡‰ מלמט‰ למעל‰":

לעומ˙ ‡בר‰ם, ‰נ‰ יˆח˜ עב„ עבו„˙ו ב‡ופן ‡חר ל‚מרי, „‡בר‰ם ‰˙עס˜ ב‰˘פע˙ 
‰עולם  ענייני   ˙‡ לרומם  עמל  יˆח˜  ו‡ילו  ‰נמוכים,  ‰מ˜ומו˙  כל  ‡ל  ˜„ו˘‰  ו‰ור„˙ 
עˆמם ˘י‰יו ר‡ויים ˘˙˘ר‰ בם ב‚ילוי ˘כינ˙ו י˙'. ועבו„‰ זו לרומם ‡˙ ענייני ‰עולם, 
‡ינ‰ ˘ייכ˙ במˆרים ערוו˙ ‰‡רı, ו‡ף ל‡ ב˘‡ר חוˆ‰ ל‡רı, כי ‡רı י˘ר‡ל לב„‰ ‰י‡ 

‰יכול‰ ומסו‚ל˙ ל‰˙רומם ול‰˙˜„˘.

ועל כן ‰י' יˆח˜ "עול‰ ˙מימ‰", ו‰י' ‡סור עליו לˆ‡˙ מן ‰‡רı (ר˘"י ˙ול„ו˙ כו, ב), 
‰יי˙‰  ל‡  זו  ועבו„‰  ˘י˙˜„˘ו,  ˙ח˙ונים  עניינים  ‰על‡˙  ‰י‰  יˆח˜  ˘ל  עניינו  כל  כי 

.ıייכ˙ בחוˆ‰ ל‡ר˘

ב‡רו˙  בחפיר˙  עוס˜  יˆח˜  ˘‰י'  במ‰  נרמז˙  למעל‰,  מלמט‰  ˘ל ‰על‡‰  זו  ו„רך 
 ı(˙ול„ו˙ כו, טו ו‡ילך), ˘„רך חפיר˙ ‰ב‡ר ‰י‡ ˘‰‡„ם חופר ע„ ˘מ‚יע ‡ל עומ˜ ‰‡ר

˘˘ם י˘ מעיין, ו‡זי ‰ו‡ פועל ˘י˙עלו מי ‰מעיין ויומ˘כו למעל‰ – "‰על‡‰ מלמט‰ 
למעל‰".
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ו‰נ‰, „רך חפיר˙ ‰ב‡ר ‡ינ‰ ˘חופרים בור עמו˜ וממל‡ים ‡ו˙ו מים מבחוı, ‡ל‡ 
˘בעומ˜  ‰יו„ע  ז‰  ‰ו‡  ב‡רו˙  ו‰חופר  מים,  וחסר˙  כיב˘‰  ˘נר‡י˙  ‡„מ‰  ˘י˘נ‰ 
‰‡רı ו‰יב˘‰ י˘נם מים חיים ‰מכוסים על י„י ‡בנים ועפר ‰מונעים ‡˙ ‰מים מלˆ‡˙ 
ויחיו  ˘יˆ‡ו ‰מים  ע„  ומס˙ירים  כל ‰מניעים  ל‰סיר ‡˙  עמל  ו‰ו‡  עלי‰ם,  ומס˙ירים 

.ıר‡‰ ˙‡

ענייני ‰עולם,  על  מלמעל‰  מ˘פיע ‡ור  ˘ל‡ ‰י'  יˆח˜,  ˘ל  בעבו„˙ו  כן ‰ו‡  וכמו 
על  ומעכבים  ל‰סיר ‰מונעים  ור˜ ˆריך  י˘נו ‡ור ‰˜„ו˘‰,  ˘בפנימיו˙ם  יו„ע  ‡ל‡ ‰י' 
‚ילוי ניˆוı ‰˜„ו˘‰, ו‡זי י˙עלו ענייני ‰עולם מעˆמם וי‰יו ר‡ויים ל‚ילוי ‡ור ‰˘י"˙ 

עלי‰ם.

מסיר˙ נפ˘ו ˘ל יˆח˜ בחפיר˙ ‰ב‡רו˙
ו‰נ‰, בעבו„˙ו ˘ל יˆח˜ מˆינו מעל‰ מיוח„˙, ˘עב„ עבו„˙ו בחפיר˙ ‰ב‡רו˙ בלי 
˘˙ˆליח  מ˜ום  ‰י'  ל‡  ו„ע˙  טעם  פי  על  כ‡˘ר  ו‡פילו  ומעכבים,  במונעים  ‰˙ח˘ב 

עבו„˙ו:

ב‰יו˙ יˆח˜ ב‡רı פלי˘˙ים, חפרו עב„יו בנחל ומˆ‡ו ˘ם ב‡ר מים חיים, ‡ך רועי 
יˆח˜,  מכך  ‰˙פעל  ל‡  מ˜ום  ומכל  ‰מים",  "לנו  וטענו  עמם  רבו  ˘ם  ˘‰יו  ‡בימלך 
ב‡ר  "ויחפור  יˆח˜  נ˙יי‡˘  ל‡  ‰נ‰  עלי'",  ‚ם  "ויריבו  וכ‡˘ר  ‡חר˙",  ב‡ר  "ויחפרו 
 "ıחר˙", ו‡זי ‰ניחו לו רועי ‡בימלך, ו‡מר יˆח˜ "כי ע˙‰ ‰רחיב ‰' לנו ופרינו ב‡ר‡

(˙ול„ו˙ כו, טו ו‡ילך).

וי˘ לפר˘ ‡˙ מ˘מעו˙ ‰„ברים בעבו„˙ו ‰רוחני˙ ˘ל יˆח˜:

‰עולם  בענייני  ‰˜„ו˘‰   ˙‡ ל‚לו˙  „‰יינו  ב‡ר",  "לחפור  יˆח˜  עס˜  ב˙חיל‰ 
ו‚יל‰  בעבו„˙ו  יˆח˜  ‰ˆליח  וכ‡˘ר  ‰˘י"˙.  ‡ור  מ‚ילוי  ו"יב˘ים"  ו˘פלים  ‰נחו˙ים 
טומ‡‰  לענייני  ונˆלו‰  זו  חיו˙  ול˜חו  "פלי˘˙ים"  ב‡ו  מי„  ‡לו˜י˙,  חיו˙  ˘ל  מי„‰ 
ו˜ליפ‰. ו‰נ‰ "חפיר˙ ‰ב‡ר" ‰י‡ עבו„‰ וי‚יע‰ ‚„ול‰, ול‡ בנ˜ל ‰ˆליח יˆח˜ ל‚לו˙ 
חיו˙ זו, וכ‡˘ר ל˜חו ‡ו˙‰ ממנו, ‰נ‰ על פי ˘כל ‰י' לו ל‰˙יי‡˘ ול‡ לנסו˙ ב˘ני˙, 
לו˜ח ‡˙ ‰חיו˙  ו‰ו‡  ו˘ליט‰  כח  לו  וי˘  כס‡ ‰מלכו˙  על  יו˘ב  ˘‰ל‡ ‡בימלך ‰ו‡ 

‰˜„ו˘‰ לענייני טומ‡‰.

ומכל מ˜ום ל‡ ˘˙ יˆח˜ לבו לז‡˙, ו‰לך במסירו˙ נפ˘ לילך ולחפור "ב‡ר" ‡חר˙, 
 ˙‡ ‡בילך  עב„י  ‚זלו  ˘ם  ‚ם  וכ‡˘ר  מ˜ום,  בעו„  ‰˜„ו˘‰  ‡ור   ˙‡ ל‚לו˙  ול‰מ˘יך 
חיו˙ ‰˜„ו˘‰ ˘מˆ‡, ‰נ‰ ‰מ˘יך ב˙ו˜ף בעבו„˙ו ע„ ˘‰ˆליח לחפור "ב‡ר" ˘ל‡ רבו 

עלי', ו‰על‰ ‡˙ ענייני ‰עולם ל˜„ו˘‰.

יח

הזריזות בעבודת ה'
לימוד מזריזותו של אברהם בנסיון העקידה לחשיבותה של הזריזות בעשיית 

מצוות ועניני קדושה

רו… ˙ ֲחמ… ∆‡ ˘ ֲחב… ר ַוּיַ ∆̃ ּב… ָרָ‰ם ּבַ ם ַ‡ב¿ ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַוּיַ
(ויר‡ כב, ‚)

‰זריזו˙ נעלי˙ מ‰ע˜„‰ עˆמ‰
„מר  מזריזו˙ו  ‚ם  ונ‰ני˙י   .  . בו  ‰מוס‚ר  עם   .  . מכ˙בו  ˜בל˙  מ‡˘ר  ‰נני  בנועם 

ב˘ילוח ‰נ"ל מבלי לחכו˙ על ‰˘‡ר. 

ל‡  וסמל  „ו‚מ‡  ‰מ˘מ˘  מ‡ורע  ‰ע˜„‰,  לענין  בנו‚ע  ‰ז˜ן  רבנו  „ברי  נפל‡ו  ומ‰ 
ר˜ לבני י˘ר‡ל ‡ל‡ ‚ם ל‡ומו˙ ‰עולם, ועמ‡ „בר מפר˘ ˙וכן ‰ענין - ˘‡ב ז˜ן מוסר 
ז‰ו  ˘ל‡  לב‡ר  ומעמי˜  רבנו ‰ז˜ן  וב‡  ˘ל ‰˜ב"‰.  פי ˆיוויו  על  יחי„ו  בנו  לע˜„‰ ‡˙ 
לערך  ‚„ול  לנסיון  כ"כ  נח˘ב‰  ‡ינ‰  עˆמ‰  "‰ע˜„‰   '˜‰ ובל˘ונו  ‰„ברים,  פנימיו˙ 
ע"‰   ‡"‡˘ ר˜  כו'",  בנך  נ‡ ‡˙  "˜ח  בו  „יבר   '‰ כי  ב˘‚ם  ע"‰,  מעל˙ ‡בר‰ם ‡בינו 
כל  ל˜יום  רז"ל  למ„ו  וממנו  כו',  וחפˆו  ˘מח˙ו  ל‰ר‡ו˙  נפל‡‰  בזריזו˙  ז‡˙  ע˘‰ 
‰מˆו˙ בכלל ובפרט מע˘‰ ‰ˆ„˜‰ ‰עול‰ על כולנ‰" (עיין ‡‚ר˙ ‰˜„˘ סי' כ"‡). ומז‰ 
ממעל˙ ‰ע˜„‰,  ונפל‡‰ ‰י‡ ‡פילו  רב‰  יו˙ר ‚„ול‰  עו„  מעל˙ ‰זריזו˙, ‡˘ר  מובנ˙ 

ו‰‡ריכו˙ ל„כוו˙י' בו„‡י ‡ך למו˙ר. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' יז)

מ‰ ˘כו˙ב ˘בנו‚ע לענין ˘סיכמנו כ‡ן, ל˙˙ סכום מסויים עבור ‰י˘יבו˙, כו˙ב ‰ו‡ 
˘ע„יין ‡יננו יו„ע מ˙י, ומחכ‰ למענ‰ ‡ו„ו˙ ב˜˘˙ו.

בערך:  כו˙ב ‡˙ ‰˙וכן „ל‰לן  ב‰  כ״‡  סי׳  ב‡‚ר˙ ‰˜„˘  רבנו ‰ז˜ן  ...ולפי ‰ור‡˙ 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‰‡ורח  לבו  „˘ימ˙  ‰מכניסו,  ‰‚בר‡ 
ו‰˙עניינו˙ו ב„‡‚‰ וכו' ‰ו‡ עי˜ר במˆו˙ 
„כל  ‰‚מ"ח,  מ˜בל  ל‚בי  ‡ף  ‰‰כנס‰ 
‰פעולו˙ ˘יע˘‰ ˆריך ˘יר‚י˘ ב‰ן ‡ורחו 
˘‰ן ב‡ו˙ מˆ„ „‡‚˙ו ‡ליו ו‡‰ב˙ו ‡ו˙ו 
"כל  ‰‰לכ‰  בסיום  ‰רמב"ם  ˘רמז  (כמו 
לרעך  ו‡‰ב˙  בכלל  . . ‰רי ‰ן  מˆוו˙ ‡לו 
כמוך"). ולכך „יי˜ ל‰בי‡ ר‡י' „ו˜‡ ממ‰ 
ו‰נ‰  "ויר‡  ‰מל‡כים,   ˙‡ ‡בר‰ם  ˘ר‡‰ 
˘ל˘‰ ‡נ˘ים", ‰יינו עˆם מ‰ ˘˘ם ליבו 
‡לי‰ם לר‡ו˙ם ול„‡ו‚ בליבו עבורם (ול‡ 

ר˜ מע˘‰ ‰‰כנס‰ עˆמו).

מו„‚˘  ‰‡ורח  ˘ב‰כנס˙  ז‰  וענין 
‰ו‡  וכו'  ˘מ‡כילו  „מ‰  בליוויו,  בעי˜ר 
ור˜  ל˘‡ר ‚מ"ח,  בז‰  ו„ומ‰  מילוי ˆרכיו 
‚ם  ˘י˘נו  מ‰  ביו˙ר  ניכר  ‰לוי'  בענין 
בסבר  מי„˙ ‰מ‡רח  ל‰יו˙  ב‰מˆו‰  עי˜ר 
יפ‰ ל‡ורחו, ו˘ימ˙ ליבו ‡ליו. ולכך נ˜ט 
‰‡ורחים",  "ללו˙  ‰ו‡  „‰חיוב  ‰רמב"ם 
כיון  ‰מˆו‰,  לכללו˙  נ˙כוין  ˘בז‰  ‡ף 
‰מˆו‰,  ‚„ר  לכללו˙  רמז  זו  ˘בל˘ון 
מי„˙  מ˙וך  ‰מˆו‰  חל˜י  כל  ˜יום  ˘ˆ"ל 
‰‚מ"ח בלב ‰‚ומל, ובמ˜ום ˘חסר‰ ‰לוי' 
נחסר מן ‰מˆו‰ ‡ף במ‰ ˘‰‡כיל ו‰˘˜‰ 

כו'.

„‰"ח˜  מ‡בר‰ם,  ˘‰בי‡  ‰ר‡י'  וז‰ו 
˘נ‰‚  ‰חס„  "„רך  ל‰יו˙  ‰י'  ˘ח˜˜ו" 
ע˘‡ם  ‰‰כנס‰  מע˘י  „כל  פירו˘  ב‰", 
‰רמב"ם  פירט  ולכך  „ו˜‡,  ‰חס„  ב„רך 
„‡ף  לומר  ו‰˘˙י'  ‰‡כיל‰  ‡ף  ומנ‰ 
ב"„רך  ע˘יי˙ם  ל‰יו˙  ‡בר‰ם  ˜יים  ב‰ם 

‰חס„". 

˘‰ו‡  ˘סיים  מ‰  „‡ף  ‡פ"ל  ועפ"ז 
פ˘טו˙  מלב„  „מים,  ˘פיכו˙  כ‡יסור 

י‰ר‚ו‰ו  ילוו‰ו  ˘ל‡  „מי  ב˘"ס  ‰כוונ‰ 
‚"כ  ‰רמב"ם  רמז  מ"מ  ב„רך,  ליסטים 
‰‡ורח  כלפי  ‰לב  מי„˙  ‚ילוי  „כ˘חסר‰ 
„ב"מ  כ‰‡  ו‰ו‡  מז‰,  ל‰˙בזו˙  יכול 
„מים  כ˘ופך  ח˘יב  חבירו  „מלבין  נח: 
ו‡˙י  סומ˜‡  "‡זיל  ביזויו  ˘ב˘ע˙  כיון 

חיוור‡".

ובז‰ י˘ ליי˘ב עו„ ˙מי‰‰, „‡י נימ‡ 
מילוי  ‰ו‡  ב‰  ‰עי˜ר  ‰‰כנס‰  „מˆו˙ 
‡בר‰ם  ˜יים  „ל‡  יימˆ‡  ‰‡ורח  ˆרכי 
ור˜  מל‡כים  ‰יו  ‡ורחיו   ‡‰„ מˆו‰, 
ו‡פילו  פו:),  (ב"מ  ו˘ו˙ין  כ‡וכלין  נר‡ין 
ל‡  ˘ם)  ˙וס'  (עיי'  ממ˘  ו˘˙ו  למ"„ „‡כלו 
כבו„ו  "מפני  ור˜  ב‡מ˙  לז‰  ˆריכים  ‰יו 
„"‡זל˙  מפני  ‡ו  ˘ם),  (˙וס'  ‡בר‰ם"  ˘ל 
פמ"ז,  ˘מו"ר  (ר‡‰  בנימוסי'"  ‡זל  ל˜ר˙‡ 
ˆרכי‰ם.  מילוי  ‡), ‡בל ‡י"ז  ˜מ„,  זח"‡   .‰

‡סור  ‰י'  „‡"כ  ביו˙ר,  ‚„ול‰  ו‰˙מי‰‰ 
כיון  ז‰,  עבור  ‰˘כינ‰  מ˜בל˙  ל‰פסי˜ 
נר‡‰  ‰י'  ולפ"ז  ‰‰כנס‰,  ממˆו˙  „‡ינו 
למ„ו  ‡יך  ו˙ו,  בז‰.  נכ˘ל  „‡בר‰ם 
‰י˙‰  ˘ל‡  ממ˜ום  וכו'  ‰מˆו‰  ˘‚„ול‰ 
˘ם ‰מˆו‰. ועכˆ"ל „˜יום ‰מˆו‰ ˘ם ‰י' 
ר˜  יי˙כן  וז‰  כ‡ורחין,  נר‡ין  ˘‰יו  בז‰ 
˘י˘נ‰  ‰חס„  מי„˙  ‰ו‡  „‰עי˜ר  ל‰נ"ל 
‰‚בר‡,  ˘מˆ„  ‰˜יום  ‰יינו  ‰מ‡רח,  ‡ˆל 
עמם  נ‰‚  ל‡ורחים  ח˘בם  ˘‡בר‰ם  „כיון 
ב"„רך ‰חס„" ו‰ר‡‰ ל‰ם „‡‚˙ו עבורם, 
‡ף  ‰‰כנס‰  מˆו˙  ב‰ם  ˜יים  ˘פיר  ובז‰ 
‰נ‰‚˙  ‰ו‡  בז‰  „‰עי˜ר  מל‡כים,  ˘‰יו 
‰‚בר‡ ול‡ מ‰ ˘י˜בלו ‰מ˙‡רחים. ו˘וב 
‰מˆו‰,  בז‰  נ˙˜יימ‰  ל‚בם  „‡ף  נמˆ‡ 
˘ביע˙  עבורם ‰ו‡  בליבו   ‚‡„˘ מ‰   ‡‰„
במל‡כים  ‡ף  ˘פיר  „˘ייך  ל‰ם,  רˆון 

(ובפרט ‡לו ‰ב‡ים ב„מו˙ ‡נ˘ים). 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

על י„י עבו„˙ יˆח˜ „וו˜‡ נע˘‰ ‰"ˆחו˜" ו‰˙ענו‚ למעל‰
˘ל  ‰„רך  ˘„וו˜‡  ממ‰  נובע  ‰ו‡  יˆח˜,  ˘ל  בעבו„˙ו  ˘‰י'  ‰מיוח„  ‰כח  ו‰נ‰, 
„נ˙ב‡ר  ‰עולם.  בברי‡˙  ‰כוונ‰  ˙כלי˙   ˙‡ מ˘למ˙  ‰י‡  למעל‰"  מלמט‰  "‰על‡‰ 
„יר‰  י˙'  לו  "לע˘ו˙  בכ„י  ‰ו‡  עולמו,   ˙‡ ‰˜ב"‰  ˘בר‡  מ‰  ˘˙כלי˙  חז"ל  ב„ברי 
ב˙ח˙ונים" (במ„בר רב‰ פי"‚ ועו„; ˙ני‡ פל"ו), ˘י‰י' עולם ‚˘מי ונחו˙ ו˘פל, ובני י˘ר‡ל 
על י„י עבו„˙ם י˜„˘ו ויזככו ‡˙ ענייני ‰עולם ˘י‰יו ר‡ויים ל‰˘ר‡˙ ‡ור ‰˘י"˙, ע„ 

‡˘ר י‰י' ‰עולם כולו ר‡וי ל‰יו˙ לו י˙' ל„יר‰ ומ˘כן.

עˆמו  בעבו„˙ ‡בר‰ם ‡ין ‰עולם  כי  יˆח˜ „וו˜‡,  עבו„˙  י„י  על  נ˘למ˙  זו  ו˙כלי˙ 
מז„כך ומ˙˜„˘, ר˜ נ˘‡ר ב„ר‚˙ו ‰נחו˙‰ ובמˆבו ז‰ מ‡יר עליו ‡ור ‰˜„ו˘‰, ‡מנם 
בעבו„˙ יˆח˜ מ˙על‰ ‰עולם עˆמו ל‰יו˙ כלי ר‡וי ל‚ילוי ‡ור ‰˘י"˙, וכפי ˘נ˙ב‡ר.

˘בז‰  ו),  כ‡,  (פר˘˙נו  ‡לו˜ים"  לי  ע˘‰  "ˆחו˜  ˘ם  על  "יˆח˜",  ˘מו  נ˜ר‡  כן  ועל 
‰ו‡  „"‡לו˜ים"  מז‰.  י˙"˘  לבור‡  ˘י˘  רוח  ו‰נח˙  עבו„˙ו  מעל˙  ‚ו„ל  נרמז˙ 
מˆומˆם  ‚ילוי  על  מור‰  ז‰  ˘˘ם  פ"ו)  ו‰‡מונ‰  ˘ער ‰יחו„  ˙ני‡  (ר‡‰  "‰טבע"  ב‚ימטרי‡ 
˘ל  ועבו„˙ו  ונחו˙ים,  ˘פלים  עולמו˙  י„ו  על  ל‰˙‰וו˙  ˘יוכלו  ע„  י˙'  מ‡ורו  ביו˙ר 
יˆח˜ ‰יי˙‰ ל‚לו˙ ב˙וך ‰עניינים ˘נבר‡ו מ˘ם "‡לו˜ים" ‡˙ ‰חיו˙ ‰˜„ו˘‰ ˘ב‰ם, 
ועבו„˙ו מעורר˙ "ˆחו˜" ו˙ענו‚ ‡ˆל ‰בור‡ י˙"˘, וז‰ו סו„ "ˆחו˜ ע˘‰ לי ‡לו˜ים" 

– ‰"ˆחו˜" ו‰˙ענו‚ מעבו„˙ו ˘ל יˆח˜ בעניינים ˘נבר‡ו מ˘ם ‡לו˜ים.

„וו˜‡ יˆח˜ נול„ ב"˙מימו˙"
מ‰  ‡ביו,  ˘ל  מיל‰  ברי˙  ל‡חר  ל‰יוול„  ˆריך  ‰י'  יˆח˜  ˘„וו˜‡  מ‰  יובן  ומע˙‰ 

˘ל‡ מˆינו בלי„˙ ‡בר‰ם:

˙מימו˙  ˘עניין  ˙מים",  "ו‰י'  ‰˘למו˙  ל˙כלי˙  ‡בר‰ם  ‰‚יע  מיל‰  ברי˙  י„י  על 
ו˘למו˙ זו ‰ו‡ ˘‰˘י‚ ‡˙ ‚ילוי ‡ור ‰˘י"˙ ˘‡ינו מˆומˆם ומוס˙ר כלל, ו‡ינו מ˙לב˘ 
בעולמו˙ (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור לך י‚, „). ו‰נ‰ ‡בר‰ם ל‡ ‰י' ˆריך כל ימיו ל‚ילוי ‡ור ז‰ ב˘ביל 
‰עניינים  על  ‡ור  ‚ילוי  ל‰מ˘יך  ר˜  ומו‚בל˙  מ„ו„‰  ‰יי˙‰  ˘עבו„˙ו  כיוון  עבו„˙ו, 

‰‚˘מיים ול‡ ל‰עלו˙ם בעˆמם ל˜„ו˘‰.

˙כלי˙  ‰י‡  זו  ˘עבו„‰  עˆמם,  ‰עולם  ענייני   ˙‡ לזכך  עבו„˙ו  ‰יי˙‰  יˆח˜  ‡בל 
מ˙לב˘  ו‡ינו  כלל,  מˆומˆם  ˘‡ינו  ל‚ילוי ‡ור  ˆריך  כן ‰י'  ועל  ברי‡˙ ‰עולם,  כוונ˙ 
"˙מים",  ל„ר‚˙  נ˙על‰  ˘כבר  ל‡חר  מ‡בר‰ם  ל‰יוול„  מ˙חיל‰  ˆריך  ו‰י'  בעולמו˙, 
˘‡זי ˙‰י' עבו„˙ו למעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰, ומבלי ‰˙ח˘ב ב˘ום מניע‰ ˘על פי ˘כל 

ו‰י‚יון.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

"לחפור" ע„ ˘יˆליח למˆו‡ ‰"מים" ‡ˆל זול˙ו
ומעבו„˙ו ˘ל יˆח˜ ילמו„ ‰‡„ם ‰ור‡‰ נחוˆ‰ בעבו„˙ו על ‰זול˙:

‡ינו  ‰„בר  ‡ך  ‰˜„ו˘‰,  ב‡ור  ול‰‡ירו  זול˙ו  על  ל‰˘פיע  ‰‡„ם  ˘מנס‰  פעמים 
˘‰י‡ ‰נ˘מ‰ ‰˜„ו˘‰, ‡ך ‰י‡  חיים"  "מים  פנימיו˙ן  בעומ˜  י˘  ˘‡מנם  בי„ו.  עול‰ 
וע„  ו˙‡וו˙יו,  ‰עולם  לענייני  ‰‰˙מסרו˙  ˘‰ם  ועפר,  ‡בנים  י„י  על  ונעלמ˙  מכוס‰ 

לעניינים ˘ל ‡יסור ממ˘ ח"ו, ו‡פילו „ברים ˘‰ם במזי„ ול‰כעיס רח"ל.

וז‡˙ ˆריכים ללמו„ מעבו„˙ו ˘ל יˆח˜ ‡בינו, ˘בעבו„‰ זו ‡ין מ˜ום ליי‡ו˘ כלל. 
ולנסו˙  ל‰מ˘יך  י˘  מ˜ום  מכל  מ‡ומ‰,  ‰על‰  ול‡  ו˘˙יים  פעם  מנס‰  כ‡˘ר  ו‡פילו 
ו‡זי "‰רחיב  ˘ל ‰י‰ו„י,  נפ˘ו  בעומ˜  ˘נמˆ‡ים  חיים  למים  י‚יע  ע„ ‡˘ר  ו"לחפור", 

."ıלנו ופרינו ב‡ר '‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

˙מו‰  ו‡"כ  לב„‰,  מעל˙ ‰לוי'  לב‡ר  ב‡ 
˘‰י'  מ‰  ‡בר‰ם  ‚בי  ‚"כ  ˘‰זכיר  מ‰ 

"מ‡כיל כו' ומ˘˜‰ כו'".

כ‡ן  נ˙כוון  ל‡  בז‰, „ב‡מ˙  ו‰נר‡‰ 
ל‰‚„יר  כ„י  זו  בל'  ˘נ˜ט  ‡ל‡  ללוי',  ר˜ 
‚„ר  בו  ˘י˘  ‡ורחים,  ‰כנס˙  „ין  מ‰ו˙ 

מחו„˘ יו˙ר מ˘‡ר חיובי ‚מ"ח.

ל‰‚„יל  רˆ‰ ‰רמב"ם  „‡ם  וב‰˜„ם   
˘כבר ‰בי‡ „‰וי  חומר˙ ‰לוי', ‰נ‰ ‡חר 
ומ‰  מז‰,  ‚„ול  „בר  לך  „מים ‡ין  כ˘ופך 
ˆורך ל‰זכיר ‚ם ‰‡ „חזינן מ‡בר‰ם „˘כר 
מנ‰.  מ‡˙יים  ובכלל  ‰כל,  מן  יו˙ר  ‰לוי' 
‰מיוח„  ‰‚„ר  ילפינן  „מ‡בר‰ם  י"ל  ‡ל‡ 

„‰כנס˙ ‡ורחים.

„‰נ‰ ב˘ב˙ ˜כז ע"‡ "‚„ול‰ ‰כנס˙ 
‡ורחים יו˙ר מ‰˜בל˙ פני ‰˘כינ‰, „כ˙יב 
מˆ‡˙י  נ‡  וי‡מר ‡„נ-י ‡ם   (‚ ˘ם,  (פר˘˙נו 

ופר˘"י  ו‚ו'",  ˙עבור  נ‡  ‡ל  בעיניך  חן 
ל˜בל  ו‰לך  ˘"‰ניחו  ממ‰  „„יי˜ינן 
מן  ˘ינ‰  כ‡ן  ‰רמב"ם  ‡בל  ‰‡ורחים", 
"ויר‡  ‰כ˙וב  מן  ז‰  „ילפינן  ונ˜ט  ‰˘"ס 
ובפרט  פל‡י,  ו‰ו‡  ‡נ˘ים",  ˘ל˘‰  ו‰נ‰ 
‡לו  מ˙יבו˙  ילפינן  ‰י‡ך  מובן  ˘‡ין 
˜בל˙  על  ‡ורחים  ‰כנס˙  מעל˙  לב„ן 
מעˆם  ‰י‡  „‰ר‡י'  י"ל  ו˘מ‡  ‰˘כינ‰. 
ז‰ ˘ר‡‰ ‡נ˘ים ‡חרים בע˙ ˘‰י' מ˜בל 
 '‰ לפני  עמי„˙ו  בע˙  ו‰רי  ‰˘כינ‰,  פני 
„בר,  ל˘ום  ליבו  ‡ל  ˘י˘ים  ‡פ˘ר  ‡י 
‚„ול‰  ביר‡‰  ˘ˆ"ל   ˘"˜ מ„ין  במכ"˘ 
כיון ˘‰ו‡ כ˜ור‡ כ˙ב ‰מלך (טו˘ו"ע ‡ו"ח 
לפני  כעומ„  ‰ו‡  ˘ב‰  וב˙פיל‰  ס‡),  סי' 

‰מלך (ברכו˙ ל‚ ע"‡) ו‡סור לע˘ו˙ ˙נועו˙ 
וסי'   ‰ˆ סו"ס  ונו"כ  טו˘ו"ע  (עיי'  וכו'  לזוז  ‡ו 
˜„), ‡ף ˘‡ינו ‡ל‡ "כ‡ילו ˘כינ‰ כנ‚„ו" 

˘עמ„  ‡בר‰ם  וע‡כו"כ  ע"‡),  כב  (סנ‰' 

בפר˘˙נו.  ‰כ˙וב  כל˘ון  ממ˘   "'‰ "לפני 
ו„וח‰  ל‰כניסם  ‰„בר  „‚„ול  ועכˆ"ל 
למ‰ ‰ע„יף  יל"ע  וע„יין  ‰˜בל˙ ‰˘כינ‰. 
˘‰י‡  ˘ב˘"ס  על ‰ר‡י'  זו  ר‡י'  ‰רמב"ם 
מ˘נ‰  (ו‡ין ‰רמב"ם  יו˙ר  מבורר˙  בו„‡י 
מבורר˙  ר‡י'  ל‰בי‡  כ„י  ‡ל‡  ‰˘"ס  מן 

יו˙ר, י„ מל‡כי כללי ‰רמב"ם ‡ו˙ „).

 ‡‰„ ‡מרו  ע"‡  ל‰  ב˘בועו˙  ו‰נ‰ 
„‚„ול‰ ‰‰כנס‰ כו' ˙נ‡י ‰י‡, ו˙לוי במ‰ 
˜ו„˘  כ‡ן  ˘נ‡מר  "‡„נ-י"  ‡י  „נחל˜ו 
‰ו‡ ‡ו „ל‡ ˜‡י כלל ב‰' ‡ל‡ "למל‡כים 
כלל  מˆינו  ל‡  ו‡"כ  (ל' ‰˙וס'),  מ„בר"  ‰י' 
˘‡מר כלפי ˘כינ‰ "‡ל נ‡ ˙עבור" ונפל‰ 
˘‡ינו  „כיון  י"ל  ומע˙‰  „לעיל.  ‰ר‡י' 
לכו"ע (ובפרט ˘‰רמב"ם עˆמו ‰סי˜ במו"נ ח"‡ 
ר‡י'  לכך ‰ע„יף  מ„בר),  פס"‡ „למל‡כים ‰י' 

בחיבור  „‰ל‡  ל„חו˙,  י˘  מי‰ו  ‰‡חר˙. 
ספ"ו ‰כריע  יסו„י ‰˙ור‰  מ‰ל'  ספ"ו  ‰י„ 

כבר ‰רמב"ם „ל˘כינ‰ ‰י' מ„בר.

‚מ"ח  מˆו˙  בכל  „‰נ‰  ב‡ו"‡,  וי"ל 
עי˜ר ‰מכוון ו‰ˆיווי ‰ו‡ ‰נפעל ו‰˙וˆ‡‰ 
ול‡  לחבירו,  ˘יבו‡  ‰˙ועל˙  מז‰,  ˘י‰י' 
‡ופן  ‚ם  ‰מ˜בל  כלפי  נו‚ע  ˘י‰י'  מˆינו 
˘‡ופן  (ור˜  ‰מ˜יים  „‰‚בר‡  ‰פעול‰ 
מ˜יים  לענין  עילוי  ל‰יו˙  יכול  ‰˜יום 
˘‰זול˙  כ"‡ ‰עי˜ר ‰ו‡  בעˆמו),  ‰מˆו‰ 
כ„,   ‡ˆ˙ בספרי  וכ„מˆינו  ונ‚מל,  נס˙ייע 
עני  ומˆ‡‰  י„ו  מ˙וך  סלע  ב"מ‡ב„  יט 
ל‡  ˘‰‚בר‡  „‡ף  ב‰",  ונ˙פרנס  ו‰לך 
˘‰י'  כיון  מ"מ  חס„,  ל‚מול  כלל  נ˙כוין 
כ‡ן ‰חפˆ‡ „‚מילו˙ חס„ים מ‰ ˘נס˙ייע 
ב‰כנס˙  ‡בל  ‰מˆו‰.  כ˜יום  ח˘יב  ‰עני, 
˘‰‡ורח  „‚מ"ח,  מ‰חפˆ‡  לב„  ‡ורחים, 
במי„˙  ‚„ול  עי˜ר  י˘נו  ˆרכיו,  מ˜בל 



טו

גדר מצות הכנסת אורחים
ידייק בדברי הרמב"ם שהדגיש רק מצות ליווי ולא שאר חיובים שבהכנסת 
אורחים, ויסיק דבמצות הכנסת אורחים יש גדר שונה משאר מצוות גמ"ח – 
שנוגע בגוף המצוה גם היחס והדאגה שמביע המארח כלפי אורחו, ולא רק 

מילוי צרכיו

מנ‡ו  ˘בפר˘˙נו,  ‡ורחים  ‰כנס˙  „ין 
עם  ביח„  ‡בל  מ‰ל'  ברפי"„  ‰רמב"ם 
˘ל  ע˘‰  "מˆו˙  וז"ל  ‚מ"ח,  חיובי  ˘‡ר 
וללוו˙ ‰‡ורחים   .  . חולים  לב˜ר  „ברי‰ם 
˘ם  ל‰זכיר  ˘כ˘רˆ‰  מ‰  ו˙ימ‰  כו'", 
‰זכירו  ‡ורחים  ‰כנס˙  למˆו˙  כולל 
 – ‰כולל  בל˘ון  ו‰ול"ל  לוי',  בענין  ר˜ 
נכללו  „בז‰  וכיו"ב,  ‡ורחים"  "ול‰כניס 

כל חיובי ‰‰כנס‰, כ‡כו"˘ ולינ‰ כו'. 

חיוב  ר˜  כ‡ן  „מנ‰  י"ל  ובפ˘טו˙ 
חולים  כבי˜ור  ˘ב‚ופו,  ‚מ"ח  מˆוו˙ 
וכל˘ונו  ‰‚וף,  חוב˙  ˘‰ם  וניחום ‡בלים 
˘ב‚ופו  ‚מ"ח  ‰ן  "ו‡לו  ‰‰לכ‰  בסיום 
וחובו˙ ‡לו „ינם ‡חר  ˘יעור".  ל‰ן  ˘‡ין 
‡לו   ‡‰„ ˘בממון,  ‚מ"ח  חיובי  מ„ין 
חובו˙  מ˘‡"כ  ˘יעור  ל‰ם  י˘  ‰‡חרונים 
עˆמו  ‰רמב"ם  בז‰  ˘‰‡ריך  וכמו  ‰‚וף. 
בפירו˘ ‰מ˘ניו˙ רי˘ פ‡‰. ‡מנם לבי‡ור 

כ‡ן  ‰זכיר  ˘‰רמב"ם  מ‰  יו˜˘‰  ז‰ 
‰חיוב "ל˘מח ‰כל‰ ו‰ח˙ן ולסע„ם בכל 
על  ‡ף  ˜‡י  ‰ל˘ון  „פ˘טו˙  ˆרכי‰ם", 
מ‰ר‡"י  נמו˜י  (ר‡‰  ˘בממון  וסיעו„  ‚מ"ח 
לרמב"ם ˘ם), וכיון ˘ב˘מח˙ חו"כ כלל ‡ף 

חיובי ממון, למ‰ ב‰כנס˙ ‡ורחים ל‡ נ˜ט 
ל˘ון ‰כולל כל ‰חיובים.

ו‰נ‰ ב‰לכ‰ ˘ל‡ח"ז כ' "˘כר ‰לוי' 
ח˜˜ו ‡בר‰ם  מרוב‰ מן ‰כל, ו‰ו‡ ‰חו˜̆ 
‡בינו ו„רך ‰חס„ ˘נ‰‚ ב‰, מ‡כיל עוברי 
ו‚„ול‰  ומלו‰ ‡ו˙ן,  ומ˘˜‰ ‡ו˙ן  „רכים 
˘כינ‰,  פני  מ‰˜בל˙  יו˙ר  ‰כנס˙ ‡ורחים 
˘ל˘‰  ו‰נ‰  "ויר‡  ב)  יח,  (פר˘˙נו  ˘נ‡מר 
‡מרו  מ‰כנס˙ם.  יו˙ר  וליווים  ‡נ˘ים", 
כ‡ילו  מלו‰  ˘‡ינו  כל  מו:)  (סוט‰  חכמים 
למנו˙  „נ˙כוין  ‰נ"ל  ולפי  „מים".  ˘ופך 
כ‡ן מˆו˙ לוי' לב„‰ ול‡ חיובים ˘בממון 
כ‡כו"˘ וכו', נˆטרך לומר „‚ם ב‰לכ‰ זו 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

פניניםפנינים

לסיוע,  ‰ז˜ו˜ים  ‡„ם  בני  ˘‰ם  ח˘ב  ‡נ˘ים", 
ל˜ר‡˙ם,   ıר ˘בלבו  ‰חס„  מי„˙  עוˆם  ומˆ„ 
ו‰‡כילם  ˘יר˙ם  למיל˙ו,  ב˘לי˘י  כחום ‰יום, 
בז‰  ˜יים  ‰רי  ביו˙ר,  ו‰מ˘ובח  ‰נעל‰  ב‡ופן 
ברוחניו˙  ˘‰י‡  כפי  ‡ורחים  ‰כנס˙  מˆוו˙ 
˘‰יו  בכך  כלום  חסר  ‰„בר  ו‡ין  ‰‡„ם.  בנפ˘ 
כי  ל‡כיל‰,  ˆריכים  ˘‡ינם  מל‡כים  ‡ל‰ 
ברוחניו˙ ‰˙˜יימ‰ ‰מˆוו‰ ב˘למו˙‰. ונמˆ‡, 
ב˘לימו˙‰,  ‰י'  ‰מˆו‰  ˜יום  ‰‰י‡  ˘ב˙˜ופ‰ 

‚ם ‡ם ‰מל‡כים ל‡ ‰יו ז˜ו˜ים ל‡כיל‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 324 ו‡ילך)

הכנסת אורחים בגיל 
תשעים ותשע

„בר  בפרסום  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘עס˜  מˆינו, 
בן  ב‰יו˙ו  ו‡ף  ˘נו˙יו,  כל  במ˘ך  לבריו˙   '‰
˙˘עים ו˙˘ע ˘נ‰, ביום ‰˘לי˘י למיל˙ו, י˘ב 
‡„ם  עו„  יעבור  ‡ולי  לר‡ו˙  ‰‡ו‰ל  פ˙ח  על 
עליו  ולפעול  ול‰˘˜ו˙ו  ל‰‡כילו  ˘יוכל  ‡ח„ 
סע"‡  י,  סוט‰  (עיין  ו‰י' ‰עולם  ˘‡מר  למי  לברך 

ו‡ילך).

יו˘ב  פר˘˙נו "ו‰ו‡  ב˙חיל˙  ˘רו‡ים  וכמו 
ר˘"י  ופיר˘   (‡ (יח,  ‰יום"  כחום  ‰‡ו‰ל  פ˙ח 
ויכניסם  ו˘ב  עובר  י˘  ‡ם  "לר‡ו˙  ˘ם  ˘י˘ב 

לבי˙ו".

ומז‰ ‰ור‡‰ נפל‡‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

י˘ר‡ל  בני  ב˜ירוב  רבו˙  עס˜  ˘כבר  מי  ‚ם 
בעמלו,  טוב  פרי  ר‡‰  וכבר  ˘ב˘מים,  ל‡בי‰ם 
לו  ‡ין  י„ו,  על  נ˙˜רבו  כבר  רבים  וי‰ו„ים 
לר‚עים,  בז‰  ל‰פסי˜  יכול ‰ו‡  ˘‡ולי  לח˘וב 
ו"לנוח" ˜ˆ˙ מעבו„˙ו. ‡ל‡ ‚ם ‡חרי "˙˘עים 
ו˙˘ע ˘נים" ˘ל ‰˙עס˜ו˙ בז‰, עליו ל‰מ˘יך 
י‰ו„י  עו„  י˘  ולחפ˘ ‡ולי   ,ıבמר בז‰  ולעבו„ 

‡ח„, ˘יכול ל˜רבו ולחברו ל‡בינו ˘ב˘מים.

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ט ח"‡ עמ' 48 ו‡ילך)

הכנסת אורחים רוחנית
ויר‡ ‡ליו ‰' ‚ו' ו‰ו‡ יו˘ב פ˙ח ‰‡ו‰ל 
כחום ‰יום

‰וˆי‡ ‰˜ב"‰ חמ‰ מנר˙י˜‰ ˘ל‡ ל‰טריחו ב‡ורחים, 
ולפי ˘ר‡‰ו מˆטער ˘ל‡ ‰יו ‡ורחים ב‡ים ‰בי‡ 
‰מל‡כים עליו ב„מו˙ ‡נ˘ים
(יח, ‡. ר˘"י)  

לכ‡ור‰ ˙מו‰, ‰רי מכיוון ˘ל‡ ‰יו ‡ורחים 
˘ל‡ ˜יים  נמˆ‡  מל‡כים,  כי ‡ם  בני ‡„ם  ‡לו 
ז˜ו˜ים  ל‡ ‰יו  ˘‰רי  ב‰כנס˙ם,  מˆוו‰  ‡בר‰ם 
(ב"מ  ˘‡כלו"  כמו  "נר‡‰  ור˜  ו˘˙י'  ל‡כיל‰ 
ל‰בי‡  נס  ‰˜ב"‰  ע˘‰  מ„וע  ו‡"כ,  ב).  פו, 

˜יים  ל‡  ˘לכ‡ור‰  ב˘ע‰  ב‰  ‰מל‡כים,   ˙‡
‡בר‰ם כלל ‡˙ ‰מˆוו‰?!

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

˘"˜יים   ,(‡ פב,  (˜י„ו˘ין  חז"ל  ˘‡מרו  ‡ף 
˘ל‡  ע„  כול‰  ‰˙ור‰  כל   ˙‡ ‡בינו  ‡בר‰ם 
˜יום  ˙ור‰,  מ˙ן  ˘לפני  י„וע  מ"מ  ני˙נ‰", 
˘ל  ‰רוחני  ˙וכנן  ˜יום  עי˜רו  ‰י'  ‰מˆוו˙ 
"‰˘מים  ‰מˆוו˙, כי ‚זיר‰ ‰יי˙‰ מ‡˙ ‰˘י"˙̆ 
˜טו,  (˙‰לים  ‡„ם"  לבני  נ˙ן   ıו‰‡ר ל‰'  ˘מים 
ורוחניו˙  ענייני "˘מים"  פי"ב, ‚) –  רב‰  ˘מו˙  טז. 

‡ין  ‚˘מיים  עניינים  ו‡ילו  ב"˘מים",  יי˘‡רו 
 ."ıביכול˙ם ל‰˙˜„˘ ו‰ם נו˙רים נחו˙ים ב"‡ר
ומני  זו,  ‚זיר‰  בטל‰  ני˙נ‰ ‰˙ור‰,  כ‡˘ר  ור˜ 
ממ˘יכים  י„י ˜יום ‰מˆוו˙  ˘על  ני˙ן ‰כוח  ‡ז 
‰‚˘מיו˙   ˙‡ ו‰ופכים  ‰ז‰,  בעולם  ‚ם  ˜„ו˘‰ 
רב‰  ˘מו˙  (ר‡‰  ˜„ו˘‰  ו˙˘מי˘י  מˆוו‰  לחפˆי 

˘ם. ובל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 41 ו‡ילך).

מˆו˙ ‰כנס˙ ‡ורחים,  ל‚בי  ‚ם  יובן  ומע˙‰ 
˘ב˙˜ופ˙ ‰‡בו˙, ˜ו„ם ˘ני˙נ‰ ‰˙ור‰ ובטל‰ 
‰‚˘מי,  ‰חל˜  ‰מˆוו‰  עי˜ר  ‰י'  ל‡  ‰‚זיר‰, 
לכל  ול„‡ו‚  ‰‡ורחים  ˘ל  רעבונם  ל‰˘ביע 
˘ל ‰מˆוו‰, ‰ו‡  ‰רוחני  ˙וכנ‰  ˆרכי‰ם, ‡ל‡ 

‚ילוי מי„˙ ‰חס„ ו‰נ˙ינ‰ בלבו ˘ל ‰‡„ם.

‰"˘לו˘‰   ˙‡ ‡בר‰ם  ˘כ˘ר‡‰  ומכיוון 

דרוש ואגדה


