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בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

וז‡˙ למו„עי, ˘ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף 
עם  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים  בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
למ„ור  בנו‚ע  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים  ˘‰ם  כפי  ‰מ˜ורו˙ 
וי˘  ‰„ברים],  נ˙חי  עי˜ר  ר˜  כ‡ן  ˘מופיעים  סו‚יו˙",  "חי„ו˘י 
ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  נ‡מרו  ‰בי‡ורים  ‡˘ר  ל‰יפך, 
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 
עלŒ‡˙ר  במ˜ורי ‰„ברים (כפי ˘נסמנו  מוטב ˘יעיין  ‰בי‡ורים, 
‡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

˘כל ‰˙ור‰  וב‰ע„ר ‰בנ˙  מסחר.  ˘ל  סברו˙  מבין  כי ‡ינו  עליו  ל‡מר  לבו  מל‡ו  ‡יך 
‰נ‰ לב„ ז‡˙ ˘‡ין ˘וט‰ ז‰ נפ‚ע ‡ל‡ עו„ ‰ו‡ מ˘˙מ˘ בז‰ ל‰ˆ„י˜ ‡˙ עˆמו מפני 

מ‰ ‡ינו לומ„ ˙ור‰.

וכן ‰ו‡ בטענו˙ ‰‡ומרים כי ‡ין ל‰ם עס˜ בנס˙רו˙. ו„‡י ‰„בר כי ˜ו„ם ˘לומ„ים 
‰„רו˘ו˙  ‰˜„מו˙  בלי ‰כנ˙  ז‡˙  מ˜בל  ו‚ם ‡ין ‰מוח  ו‰נעלם,  „בר ‰נס˙ר  כמו  ‰ו‡ 
לי„יעו˙ ‡לו, ו‰חפı בחיים ‡מי˙ים ונעימים ילמו„ ויפ˜חו עיניו ב˙ור˙ ‰' ובנועם ˜יום 

‰מˆו˙, וכל עניני עולם י‡ירו לו ב‡רחו˙ חיי ˙ור‰ ומˆו˙ וטוב י‰י' לו בז‰ ובב‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' ˘ע‡ ו‡ילך)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰י‡ ‰י‡ ‰נו˙נ˙ טעם ל˘בח בכל מע˘‰ ‰מˆו˙ בחיו˙ פנימי
ו‰נ‰ ‰בנ‰ זו מ‰ ˘˘כלו ˙ופס ‡˙ ‰מו˘כל ‰‡מי˙י, „‰מ‰ו‰ ‰ו‡ י˘ ו‰מ˙‰ו‰ ‰ו‡ 
‡ין ‰ו‡ נ˙פס ב˘כלו ‰‡נו˘י ממ˘ ˘˙ופס בו, ו‰מו˘כל נ˙פס ב˙וך ‰˘כל ˘‰˘כילו, 

– ‰נ‰ ב‰בנ‰ זו מ˙על‰ בכללו˙ מ‰ו˙ ˘כלו ל‰בין ˘כלים עמו˜ים.

ולמו„ו  ‰רב  ב„בר  מח˘ב˙ו  ויעמי˜  לבו  י˘ים  וי˘  „‡ין  ‰ענין  ‰יטיב  ‰בינו  ו‡חרי 
ב„רך  ז‰  נ˜ר‡  ולכן  ‰עˆמו˙  בערך  ˘‡ינו  מ‰  לב„  ‰‡ר‰  ˘‰י‡  ‰ברי‡‰,  בענין 
"ונבר‡ו" כמו ברי‡‰ ב„רך ממיל‡, וי˘כיל בו. כמ״˘ כי בי״‰ ‰וי' ˆור עולמים – ביו״„ 
כללו˙  נבר‡ו  ˘ב‰ם  לב„  ב' ‡ו˙יו˙  ו‰ם  נבר‡ ‰עולם ‰ז‰,  וב‰״‡  נבר‡ ‰עולם ‰ב‡ 
‰‰˘˙ל˘לו˙, וב‰˙בוננו בז‰ ב‰עמ˜˙ ‰„ע˙ יר‚י˘ ז‡˙ ‚ם בכחו˙ ‰‚לוים ˘לו ‡יך כי 
ב' ‡ו˙יו˙ ‡ינם ˙ופסים מ˜ום כלל ל‚בי כח ‰„בור ומכלŒ˘כן ל‚בי כח ‰מח˘ב‰, וי„ין 
מ˜ום  ˙ופסים  ‡ינם  ‡ו˙יו˙  ב'  ‰נ‰  מו‚בל  נבר‡  ˘‰ו‡  ‰‡„ם  ומ‰  בעˆמו,  ˜לוחומר 
‡ˆלו כלל, ‰נ‰ מכל ˘כן ל‰ב„יל ‡לף ‰ב„לו˙ למעל‰ „ב' ‡ו˙יו˙ ‰ם ב‰ע„ר ˙פיס˙ 

מ˜ום ל‚מרי, ויבין ‰יטב ‰סו‚י‡ „‡ני ‰וי' ל‡ ˘ני˙י.

ל‰בין  ˘כלו  כלי  ול‰טריח  מוחו  כלי  לי‚ע  ‰י‡  ‰מˆו‰  „˘עור  וי„ע˙  מˆו˙  וז‰ו 
‰לב  ‡ל  ‰‰˘ב‰  י‰י'  כי  ע„  ול‰בין,  ל‰˘י‚  ˘ביכול˙ו  מ‰  כל  ו‰˘‚‰  בי„יע‰  ‡ל˜ו˙ 
˘לבבו י˙עורר ב‡‰ב˙ ויר‡‰ ל‰', ‰ן ב˜יום ‰מˆו˙ ו‰ן בלמו„ ‰˙ור‰. ו˘˜ול‰ מˆו‰ 
כי ‰י‡  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙,  בי‡ורי  על-פי  פנימי˙  ו‰˘‚‰  ב˙פיס‡  ו˙ור‰  זו „י„יע˙ ‡ל˜ו˙ 

‰י‡ ‰נו˙נ˙ טעם ל˘בח בכל מע˘‰ ‰מˆו˙ בחיו˙ פנימי. 

ילמו„ ויפ˜חו עיניו ב˙ור˙ ‰' ובנועם ˜יום ‰מˆו˙
ו‰נ‰ בכל מ‰ ˘נ˙ב‡ר לבטל טעמי ‰טוענים, ‡) כי ‡ין ל‰ם עס˜ בנס˙רו˙ ב) ול‡ו 
על „בר  למ˘כיל  וחרפ‰ ‰י‡  מ„רכי ‰˘כל,  ב' ‰טעמים ‡ינם  סביל „‡, ‡˘ר  מוח‡  כל 
‚ם ל‡ומרם, כי „בר נו„ע ‡˘ר כל „בר ‰˘כל‰ ‡יז‰ ˘˙‰י' ‡ם ‡ין לומ„ים ‡ו˙‰, ‰י‡ 

כ„בר ‰נס˙ר, ובלי ‰˜„מו˙ ˘כלים ‡ין ‰מוח סובל ‡ו˙‰.

ו‡ינם  עולם  ˘ל  בי˘ובו  ‰נבלעים  כלומר  ‰י˘וב  מבעלי  ‰‰מונים  רוב  טענ˙  ו‰י‡ 
עוס˜ים ב˙ור‰. ב‡מרם כי כב„ ל‰ם ל˜בל ˘כל ‰˙ור‰, ו‰ל‡ בעניני עס˜י‰ם ומסחרי‰ם 
 ıחפ‰ מעניני  ‰˘וח„  ˘ל  מ„˙ו  ‚„ל‰  כמ‰  וע„  ‰מˆ‡ו˙,  וממˆי‡ים  ‰ם  מ˙חכמים 
בי˘ובו ˘ל עולם, ע„ כי ‡ינם בו˘ים ‰מ‰ ל‰‚י„ כז‡˙. כי ‰ל‡ בעניני מסחר ו˜נין ‡ם 
עלבונו,  וי˙בע  יכעס  מסחר ‰ל‡  בעניני  בינו˙ ‰ו‡  כי ‡י˘ ‡ין  חבירו,  על  י‡מר  ‰‡ח„ 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
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‡ם י„ע ע˘ו ˘יˆח˜ ˆיו‰ על יע˜ב ל˜ח˙ ‡˘‰ מבנו˙ לבן – למ‰ ל‡ ע˘‰ כן ‚ם ‰ו‡? / 
"ויר‡ ע˘ו" – מ„וע נ‡מר פעמיים? / בי‡ור ‰נ‰‚˙ ע˘ו ˘ל˜ח ‡י˘‰ מבנו˙ י˘מע‡ל ול‡ 

מבנו˙ לבן

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ ט"ו עמ' 221 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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‡פר – ‰חל˜ ‰‚˘מי ו‰נחו˙ ביו˙ר / כמ‰ „ר‚ו˙ ב‰על‡˙ ‰‚˘מיו˙ ל˜„ו˘‰ / ‚ם ‚ופו ˘ל 
יˆח˜ נ‰פך ל˜„ו˘‰  ממ˘

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 131 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ב‚„ר חוב˙ כל י˘ר‡ל לסייע בבנין ‰מ˜„˘

יפלפל ב‚„ר ‰חיוב בז‰ ‡ף ˘‡ין מˆו‰ זו חוב˙ ‰יחי„, ויסי˜ „‰ו‡ מחוייב מ„ין ‰חפˆ‡ 
„‰מ˜„˘ ול‡ מ˘ום חוב˙ ‚בר‡ / עפ"ז יוסיף עומ˜ ב„ברי ‰רמב"ן בפר˘˙נו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 116 ו‡ילך)
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יט „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 י„יעו˙ ‰נחוˆו˙ לבן ˙ור‰

˙וכן ‰עניינים˙וכן ‰עניינים



‰

מבנות ישמעאל – למה לא 
מבנות לבן?

אם ידע עשו שיצחק ציוה על יעקב לקחת אשה מבנות לבן – למה לא 
עשה כן גם הוא? / "וירא עשו" – מדוע נאמר פעמיים? / ביאור הנהגת עשו 

שלקח אישה מבנות ישמעאל ולא מבנות לבן

 ‰˘‡ לו  ל˜ח˙  בנו,  יע˜ב   ˙‡ יˆח˜  ˘˘לח  ‰˘ליחו˙  ‡ו„ו˙  מסופר  ‰ס„ר‰  בסוף 
˙˜ח ‡˘‰  ל‡  לו  וי‡מר  ויˆו‰ו  ויברך ‡ו˙ו,  יע˜ב  יˆח˜ ‡ל  "וי˜ר‡  „ו„ו:  לבן  מבנו˙ 
מבנו˙ כנען. ˜ום לך פ„נ‰ ‡רם, בי˙‰ ב˙ו‡ל ‡בי ‡מך, ו˜ח לך מ˘ם ‡˘‰ מבנו˙ לבן 

‡חי ‡מך. ו‡-ל ˘„י יברך ‡ו˙ך ו‚ו'" (כח, ‡-„). 

יˆח˜  לפ„ן ‡רם ("וי˘לח  ו‰לך  ˘נˆטוו‰  כמו  ע˘‰  יע˜ב  ˘‡כן  נ‡מר  לז‰  וב‰מ˘ך 
‡˙ יע˜ב וילך פ„נ‰ ‡רם ‡ל לבן ו‚ו'"); 

ולכן ‰לך ‚ם  יע˜ב -  ו‡˙ ‰ליכ˙  ליע˜ב  יˆח˜  ברכ˙  ר‡‰ ‡˙  ˘ע˘ו  ומסיים ‰כ˙וב, 
‰ו‡ לי˘‡ ‡˘‰, מבנו˙ י˘מע‡ל: 

 ,‰˘‡ מ˘ם  לו  ל˜ח˙  ‡רם  פ„נ‰  ‡ו˙ו  ו˘לח  יע˜ב,   ˙‡ יˆח˜  ברך  כי  ע˘ו  "ויר‡ 
בברכו ‡ו˙ו, ויˆו עליו ל‡מר ל‡ ˙˜ח ‡˘‰ מבנו˙ כנען. וי˘מע יע˜ב ‡ל ‡ביו ו‡ל ‡מו 
וילך פ„נ‰ ‡רם. ויר‡ ע˘ו כי רעו˙ בנו˙ כנען בעיני יˆח˜ ‡ביו. וילך ע˘ו ‡ל י˘מע‡ל, 

וי˜ח ‡˙ מחל˙ ב˙ י˘מע‡ל בן ‡בר‰ם ‡חו˙ נביו˙ על נ˘יו לו ל‡˘‰" (כח, ו-ט). 

וכך מפר˘ ר˘"י על ‡˙ר: 

‡ביו  ‡ל  יע˜ב  ˘מע  וכי  ‡רם,  פ„נ‰  ‡ו˙ו  ˘לח  וכי  ו‚ו',  יˆח˜  ברך  כי  ע˘ו  "ויר‡ 
ו‰לך פ„נ‰ ‡רם, וכי רעו˙ בנו˙ כנען - ו‰לך ‚ם ‰ו‡ ‡ל י˘מע‡ל". 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ו‰בנ‰  ל‰בינו,  ול‰˙חיל  ב‰ענין  ל‰˙בונן  ˘יכול  כז‰  ומˆב  למעמ„  עול‰  ‰ו‡  ו‡ז 
„˘ם  ז‰  מו˘כל  ˙ופס  מוחו  כלי  ˘‰ו‡  „˘כלו  ו‰יינו  ב‰ענין.  כניס˙ו  ‰˙חל˙  ‰ו‡  זו 
ו‰מ˙‰ו‰ ‰ו‡  ˙מי„י˙ ‰‰˙‰וו˙,  על  מור‰  ˘בר‡˘  ו‰יו״„  מ‰ו‰,  כביכול  ˙ו‡רו  ‰וי' 
‰י˘ ו‚„ר ‰י˘ ‰ו‡ ‚„ר ‰‰פס„, ‡םŒכן ˜יומו ‰ו‡ עלŒי„י „בר ˘‡ינו ‰ו‡, ומ‰ו ‰„בר 
‰‰ו‡ – ‡ינו יו„ע, ‡בל י˘נו „בר מ‰ ˘‡ינו כמו ‰י˘, ו‰ו‡ מ˜יים ‡˙ ‰י˘ ומחי' ‡ו˙ו.

כי ‰„בר ‰נר‡‰  לי„י ‰סכמ‰,  וב‡  בז‰  ול‰ר‰ר  לח˘וב  ˙בונ˙ו  וכח  „ע˙ו  ומעמי˜ 
לעיני ב˘ר מכונ‰ ב˘ם – י˘. ‡ם כן ר‡וי ‰ו‡ ‰„בר, ‡˘ר ‰„בר ˘‡ינו נר‡‰ בעיני ב˘ר 
יכול  ˘ור˙ ‰˘כל  בעומ˜ ‰ענין, ‡יך  ול‰ר‰ר  לח˘וב  חליל‰  וחוזר  ב˘ם ‡ין,  י˜ר‡ו‰ו 
ר˜  ברור ‡˘ר ‰ו‡,  יו„ע ‰ו‡  ז‡˙  מ‰ ‰ו‡, ‡בל  יו„ע  ˘‡ינו  מ‰  ז‰ ‰„בר  כי  ל‰סכים 

‰ו‡, ‰מ˜יים ‡˙ ‰נבר‡ ‰לז‰ ומבלע„ו ‰רי ‡ין ‰מˆי‡ו˙ מˆי‡ו˙ כלל.

 ‰‡מ˙ ‰‚מור - כפי ר‡ו˙ עין ˘כלו ול‡ כפי ר‡ו˙ עיני ב˘ר
‰ו‡  „חומרו  ביו˙ר,  ועב  ‡מו˙  ע˘יריו˙  כמ‰  ‚„ול   ıע במˆי‡ו˙  לח˜ור  ומ˘כיל 
מורכב מ„' יסו„ו˙ [‡˘, רוח, מים, עפר], וכ‡˘ר כור˙ים ‰עı ו˘ורפים ‡ו˙ו – יוˆ‡ים 
‰‚' יסו„ו˙ ב‰ע˘ן ונ˘‡ר – ‡פר, וב‡פר ז‰ י˘ ‚ם כן „' יסו„ו˙, ו‡ין ‰פר˘ כלל בין „' 
יסו„ו˙ ˘ב‡פר ל‰„' יסו„ו˙ ˘בעı, ‡ל‡ ב‚י„ול וˆמיח‰. ‡ם כן ‰רי ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰„בר 
˘‡ינו יו„ע ‡יך לכנו˙ו ב˘ם, ˘‰ו‡ ר˜ ‰ו‡ מרכיב ‰יסו„ו˙ ו‰מˆמיח ‰עı ב‚י„ול ‚„ול 
כז‰ ונו˙ן לו כח ועוז כז‰ ל˘‡˙ על עˆמו מ˘‡ כב„, ‰י˙כן ‡˘ר ב‚לל ז‡˙ ˘‰ו‡ ‡ינו 

רו‡‰ ‡ו˙ו בעיניו ‰ב˘רים, ‰‡ם ב˘ביל ז‰ יכנו‰ו ב˙ו‡ר ‡ין?

ומרב‰ ל‰˙בונן מ‡י„ך ‚יס‡, ˘‰„בר ‰נר‡‰ לעיני ב˘ר, ‡ם ‰יו˙ ˘‰‡מ˙ ‰ו‡ ‡˘ר 
‰ו‡ בעˆמו רו‡‰ במוח˘ ˘‡ין לו ˜יום מˆ„ עˆמו כלל ו‰ו‡ נפס„ בעˆם מ‰ו˙ו, ו‡ינו 
ז‰  ו‡ין  י˘?  ב˙ו‡ר  י˜ר‡  ז‡˙  ב‚לל  ‡˘ר  ‰י˙כן  ‰ב˘ר,  לעיני  ˘נר‡‰  מ‰  ר˜  ‡ל‡ 
לי˘  ב‡מ˙  ו‡˙ ‰‡ין  ל‡ין,  ב‡מ˙  ל‰פוך ‡˙ ‰י˘נו  ˘יכול  ומעוו˙  מוטע‰  ˘כל  ‡ל‡ 

ומˆי‡ו˙ „בר, ומˆטער על פחי˙˙ ‰˘כל.

ומוסיף לח˘וב ול‰ר‰ר בז‰ ב‰עמ˜˙ ‰„ע˙, ע„ כי ב‡ לי„י ‰כר‰ מוח˘י˙ במופ˙ים 
ב˘ר, ‡ל‡  עיני  ר‡ו˙  כפי  ול‡  ˘כלו  עין  ר‡ו˙  כפי  כי ‰‡מ˙ ‰‚מור ‰ו‡  ו‚„ריו,  מ‰י˘ 
„˙ו‡רי ‡ין וי˘ ז‰ ‰ם ר˜ ‰סכמים ב˘כל ‡נו˘י ˘‰ו‡ ˘כל ‰נ˜נ‰, ו‡ינו ˘כל ‡מי˙י. 
‡בוס  וחמור  ˜נ‰ו  ˘ור  י„ע  כמו   ıמבחו „ברים  י„י  על  ˘‰ו‡  ‰בעלŒחי  „˘כל  וכ˘ם 
‡בל  ו‚˘מיים,  חומריים  מענינים  ‰נ˜נ‰  ˘כל  ‰ו‡  ‰‡נו˘י  ˘כל  ל‰ב„יל  כן  בעליו, 

‡מי˙˙ ‰ענין ‰ו‡ „‰י˘ ‰נר‡‰ לעיני ב˘ר ‰ו‡ ‡ין ו‡פס, ו‰‡ין ‰ו‡ ‰י˘ ‰‡מי˙י.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰נ‰ ‰בנ‰ ‰˘ני' ב‰לכו˙ ˘ב˙ נ˜ר‡˙ ˘כל ח„˘. 

˘˜בל  בבי‡ורי ‰סבר‡  ח„˘  בעˆמו „בר  חי„˘  מרבו  ˘לומ„  זו  בסו‚י‡  ‚ם ‡ם  וכן 
מרבו, ‰נ‰ בי‡ור ז‰ לב„ ז‡˙ ˘ז‰ו ‰ור‡‰ על טיב ‰בנ˙ ‰ענין ˘˜בל מרבו, ‰נ‰ לב„ 
ז‡˙ נ˜ר‡ ‰ח„ו˘ ‰ז‰ ‡˘ר חי„˘ בעˆמו ב˘ם ˘כל ח„˘ ˘מור‰ על נביע˙ ˘כלו בענין 

ז‰ ‰ב‡ מי‚יע˙ כלי מוחו.

  עול‰ למעמ„ ומˆב ˘יכול ל‰˙בונן ב‰ענין ול‰˙חיל ל‰בינו
וב„ו‚מ‡ כזו יובן ‚ם במˆו˙ וי„ע˙ כ‡˘ר לומ„ ‰סו‚י‡ מ״˘ ‡ני ‰וי' ל‡ ˘ני˙י:

„‰‚ם „ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡ מ˘ם ‰וי' . . ועל ז‰ מור‰ כביכול ˙ו‡ר ˘מו ˘‰ו‡ מל˘ון 
מי„ . .  מ‰וו‰̇  בר‡˘ ‰˘ם מור‰ על ‰˙מ„˙ ‰‰˙‰וו˙ ו˙מי„יו˙ ‰‰ווי'̆  מ‰וו‰, ו‰יו"„̆ 
ויעמ„,  ˆו‰  י˙'  ו‰ו‡  ˘נפס„  ‰ו‡  ‰י˘  ו‚„ר  ‰מוחלט,  ו‡פס  מ‡ין  י˘  ‰י‡  ו‰ברי‡‰ 
˘‰י˘ – י˘ לו ˜יום, ו˜יום ז‰ ‰ו‡ ע״י ‰‡ור וחיו˙ ‡ל˜י ‰מחי' ‡ו˙ו ˘בחיו˙ ז‰ ‰ו‡ 

מ‰ו˙ו בכל ע˙ ובכל ר‚ע ב‰˙ח„˘ו˙ ‚מור‰, כמבו‡ר ענינו ב‡ריכו˙ בחסי„ו˙. 

˘ל ‰י˘...  מˆי‡ו˙ו  כל  יופס„  יס˙ל˜ –  ˘‡ם  ב‰י˘,  נמˆ‡  כי ‰‡ין  ...ומוכרח ‰„בר 
כללו˙  ‰נ‰  ומכלŒמ˜ום  ‰וי'.  מ˘ם  ‰ו‡  ‰ברי‡‰  כל  ˘ל  ו‰˜יום  ‰‰˙‰וו˙  ‰רי  ‡״כ 
וכמ‡מר ‡˙‰ ‰ו‡ ˜ו„ם  ˘ני˙י,  ל‡  ב‰בור‡ „‡ני ‰וי'  ח״ו  ˘ינוי  עו˘‰  ‰‰˙‰וו˙ ‡ינו 

˘נבר‡ ‰עולם ו‡˙‰ ‰ו‡ ל‡חר ˘נב‰״ע ב‰˘ו‡‰ ‚מור‰ ממ˘, 

וטעם ‰„בר, לפי „כללו˙ ‰‰˙‰וו˙ ‰י‡ מ‰‡ר‰ לב„, מ‰ ˘‡ינו בערך ‰עˆמו˙ כלל.
‡ל˜ים,  ˘ם  עלŒי„י  בפועל  ‰‰˙‰וו˙  ‰נ‰  ‰וי',  מ˘ם  ‰י‡  ˘‰‰˙‰וו˙  ‰יו˙  עם  ולז‡˙ 
בפועל  ˘ב‡  ר˜  מ˘ם ‰וי'  ˘‰‰˙‰וו˙ ‰י‡  . ‰יינו   . בר‡ ‡ל˜ים  בר‡˘י˙  ˘כ˙וב  כמו 
‡ומר  ו‡ינו  ונבר‡ו,  ˆו‰  ‰ו‡  כי  ‰וי'  ˘ם   ˙‡ י‰ללו  „כ˙יב  וז‰ו  ‡ל˜ים.  ˘ם  עלŒי„י 
כח ‰פועל  בר‡, ‰יינו ‰˙לב˘ו˙  בר‡˘י˙  ˘נ‡מר  ב˘ם ‡ל˜ים  כמו  ב‰˙לב˘ו˙  בר‡ – 
ולכן  מ˜ום  ˙ופס ‡ˆלו  [˘‡ינו  ממיל‡  ב„רך  ברי‡‰  על  ˘מור‰  בנפעל, ‡ל‡ "ונבר‡ו" 

ל‡ פועל בו ˘ינוי, ב˘ם ‰וי'].

ו‰נ‰ כ‡˘ר ‰˙למי„ לומ„ סו‚י‡ זו „‡ני ‰וי' ל‡ ˘ני˙י, ור‡˘י˙ כל ‰ו‡ מ˜בל „ברי 
‰רב כ‡מיר˙ן, וחוזר עלי‰ם ב„רך ו‡ופן ˜בל˙ עול בפירו˘ ‰מלו˙ „בר „בר על ‡ופנו 
ומיי‚ע  זו,  בסו‚י‡  רבו  מפי  ˘יˆ‡  ו‰‚‰  מל‰  לכל  ונ˙ינ‰ ‡מי˙י˙  במסיר‰  פעמים  כמ‰ 
˘כלו  ‚ם „חיי˙  ז‰  ובכלל  ללמו„,  מכל „בר ‰מבלבל ‡ו˙ו  ל‰ב„ל  ב˘ר  בי‚יע˙  עˆמו 
בפירו˘  רבו˙  פעמים  זו  ˘מוע‰  על „ברי  לחזור  ענינו ‰ו‡  כל  כ״‡  ב‰ענין,  וח˜ירו˙יו 
טר„˙  וכל  במח˘ב˙ו,  ו‰ן  ב„בורו  ב‰ ‰ן  ר‚יל  ˘‰ו‡  לעˆמו  לו  ב˘פ‰ ‰מובנ‰  ‰מלו˙ 
נפ˘ו ‰ו‡ ‡ך ור˜ בז‰ ˘ל‡ י˘כח ממנו ‡ף ‰‚‰ ‡ח„ ממ‰ ˘למ„ו רבו בסו‚י‡ זו, וחוזר 

עלי‰ם ע„ ˘י˜בעם בנפ˘ו ממ˘, ˘‰ו‡ ב˜י ב‰ענין ב‡ו˙יו˙יו ב„יו˜ ‚מור.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‡מנם ‰„בר ˆריך בי‡ור: 

לכ‡ור‰, מ‰ ˘‚רם לע˘ו ללכ˙ ול˜ח˙ ‡˘‰ מבנו˙ י˘מע‡ל ‰ו‡ „ברי יˆח˜ ליע˜ב: 
"ל‡ ˙˜ח ‡˘‰ מבנו˙ כנען", ˘מז‰ ר‡‰ ע˘ו ו‰בין ‡˘ר "רעו˙ בנו˙ כנען בעיני יˆח˜ 
יˆח˜  כרˆון  עו˘‰  ˘‰ו‡  ל‰ר‡ו˙  כ„י  כנען,  מבנו˙  ˘ל‡  ול˜ח ‡˘‰  ולכן ‰לך  ‡ביו", 

‡ביו; 

יע˜ב  פעול˙  ב˙י‡ור  ע˘ו –  ˘ר‡‰  מ‰  ז‰ –  ענין  ב˙וך  מ‡ריך ‰כ˙וב  למ‰  ומע˙‰, 
("וי˘מע יע˜ב ‡ל ‡ביו ו‡ל ‡מו וילך פ„נ‰ ‡רם", ובל˘ון ר˘"י: "ויר‡ ע˘ו . . כי ˘מע 
יע˜ב ‡ל ‡ביו ו‰לך פ„נ‰ ‡רם . . ו‰לך ‚ם ‰ו‡ ‡ל י˘מע‡ל")? וכי למ‡י נפ˜"מ בעיני 

ע˘ו מ‰ בפועל ע˘‰ יע˜ב? – מ‰ ˘נו‚ע לו ‰ו‡ רˆון יˆח˜!

ב. ויובן ב‰˜„ים ˙מי‰‰ פ˘וט‰: 

‰נ‰ „ברי יˆח˜ ליע˜ב כוללים ˘ני ˆ„„ים, ˆ„ ˘לילי – ˘ל‡ י˜ח ‡˘‰ מבנו˙ כנען, 
יע˜ב   ˙‡ "לח˜ו˙"  ע˘ו  ב‡  ‡ם  ומע˙‰,  לבן.  מבנו˙   ‰˘‡ וי˜ח  ˘ילך   – חיובי  וˆ„ 
מבנו˙יו  ול˜ח˙  לבן  ‡ל  ‰ו‡  ‚ם  ללכ˙  לו  ‰י‰  ‡ביו,  כרˆון  עו˘‰  ‰ו‡  ˘‚ם  ול‰ר‡ו˙ 

ל‡˘‰! 

מ‰יכן למ„ ע˘ו ל˜יים "פל‚ינן „יבור‡" – ול˜ח לעˆמו ר˜ ‡˙ ‰ˆ„ ‰˘לילי: ˘ל‡ 
ל˜ח˙ ‡˘‰ מבנו˙ כנען (ול‡ ‡˙ ‰ˆ„ ‰חיובי: ל˜ח˙ ‡˘‰ מבנו˙ לבן)? 

ו‡כן, ‰‡ל˘יך (ר"פ ויˆ‡) כ˙ב ˘‰י‰ ב„בר נס מיוח„, וז"ל: 

יˆח˜  בעיני  לבן  בנו˙  וטובו˙  כנען  בנו˙  רעו˙  כי  ל‰,  ו˙בן  ˘מע‰ ‡זנו  ע˘ו  "‰ל‡ 
מבנו˙  לך . .  ו˜ח  פ„נ‰ ‡רם . .  לך  כנען ˜ום  מבנו˙  ˙˜ח ‡˘‰  כ‰ ‡מר 'ל‡  כי  ‡ביו - 
לבן ‡חי ‡מך'. ו‰נ‰, ‡ם כ‡˘ר ˘ם ‡ל לבו 'כי רעו˙ בנו˙ כנען' י˘ים ‚ם כן כי טובו˙ 
בנו˙ לבן בעיני ‡ביו, ‰י‰ ‰ולך ‡ל לבן . . ולפחו˙ י˜ח ‰ו‡ ‡˙ ‰‚„ול‰ ל‡‰ ויניח ‡˙ 

‰˜טנ‰ ליע˜ב; 

לו  י˘‡  ל‡  כי   ‰˘˜‰ בחרבו  ויפ‚ענו   .  . מיע˜ב  מנוס  י‡ב„   .  . עו˘‰  ‰י‰  כ‰  ו‡ם 
פנים כ‡ליפז בנו. ו‚ם לל‡‰ יימר ל‰ מ‡„ . . לכן מ‰ ע˘‰ ‰ו‡ י˙ברך? ר‡‰ ו‰˙˜ין ‚ם 
˘ני‰ם, ב‡˘ר ˘ם ˘ומ‰ בלבו בל י˘י˙ לב ‡ל כל „ברי ‡ביו ר˜ על מחˆי˙ם, ו‰ו‡ בל 
ע˘ו ‡ל  כן ‰לך  י„י  ועל  כנען.  בנו˙  רעו˙  כי  ר˜  לבן –  בנו˙  טובו˙  כי  יפנ‰ ‡ל ‡ומרו 

י˘מע‡ל ול‡ ‡ל לבן". 

כלומר: מˆ„ ‰סבר‡ ל‡ ‰י‰ טעם ˘ע˘ו יחל˜ בין ‰ˆ„ ‰˘לילי ˘ב„ברי יˆח˜ ל‰ˆ„ 
‰חיובי, ‡ך מן ‰˘מים נס˙בב‰ „ע˙ו ˘ל ע˘ו ˘י˘ים לבו ר˜ ‡ל ‰ˆ„ ‰˘לילי בלב„, 

ובזכו˙ ז‰ ניˆל יע˜ב – כי ע˘ו ‰לך ‡ל י˘מע‡ל ול‡ ‡ל לבן. 

‡מנם ב„רך ‰פ˘ט י"ל (˘‡ין ˆורך ל‰‚יע לנס מן ‰˘מים, ‡ל‡) ˘ע˘ו „יי˜ ב„ברי 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ‡ריך  ˘‰כ˙וב  וז‰ו ‰טעם  ˘˘ייך ‡ליו,  ˘ר˜ ‰ˆ„ ‰˘לילי ‰ו‡  כך ‰בין  ומ˙וך  ‡ביו 
בר‡יי˙ ע˘ו (כנ"ל ס"‡) – כ„י לב‡ר ‡˙ מ‰לך מח˘ב˙ו, וכ„ל˜מן. 

‚. בי‡ור ‰ענין: 

כי  ‰י‰   ,"‰˘‡ מ˘ם  לו  "ל˜ח˙  ‡רם  לפ„ן  יע˜ב   ˙‡ ˘לח  ˘יˆח˜  ז‰  ע˘ו,  ל„ע˙ 
כ„י ל˜בל ‡˙ ‰ברכו˙ ˘בירכו יˆח˜ ‰י' חייב יע˜ב ל˜ח˙ ‡˘‰ מבנו˙ לבן, וכ‰„‚˘˙ 
‡ו˙ו";  בברכו   .  . ‡רם  פ„נ‰  ‡ו˙ו  ו˘לח  יע˜ב   ˙‡ יˆח˜  ברך  כי  ע˘ו  "ויר‡  ‰כ˙וב: 
ולכן, ח˘ב ע˘ו ˘‡ין ז‰ נו‚ע ‡ליו, ‡ל‡ ר˜ ליע˜ב ˘‰ו‡ ˘‰˙ברך בברכו˙ ‡לו [ור‡‰ 
˘ברכ˙  מ„ע˙ו  ‡בל  לבן],  מבנו˙   ‰˘‡ לו  [ל˜ח˙  לע˘ו  כן  ‚ם  ˘יˆו‰  ‰י'  "ור‡וי   '‰ פסו˜  כ‡ן  רמב"ן 

‡בר‰ם ˙‰י' ליע˜ב ולזרעו, ע˘‰ כן". ו‰יינו, ˘ברכו˙ יˆח˜ ‰יו ר‡ויים ר˜ למי ˘י˘‡ ‡˘‰ מבנו˙ לבן. 

ור‡‰ ‚ם ‡ל˘יך ˘ם]. 

ו‰כ˙וב מוסיף ומ‡ריך ˘ע˘ו ר‡‰ כיˆ„ יע˜ב ‰לך בפועל לפ„ן ‡רם – ˘ז‰ חיז˜ ‡˙ 
יכול ‚ם  ˘בעˆם ‰י‰  כי, ‡ף ‡˙"ל  ˘ייכ˙ ‡ליו.  לפ„ן ‡רם  ˘‡ין ‰‰ליכ‰  ע˘ו  מס˜נ˙ 
‰ו‡ ללכ˙ לפ„ן ‡רם ועי"ז ל˜בל ברכו˙ ‡לו, ‰רי ל‡חר ˘יע˜ב ˘מע ל„ברי יˆח˜ ו‰לך 

בפועל בוו„‡י כבר "˙פס" ‡˙ ‰ברכו˙ ומע˙‰ ‡ין עו„ טעם ללכ˙ ל˘ם.   

כ˙וב   – ל˘נים  מ˙חל˜ים  ע˘ו  ר‡יי˙  על  ‰כ˙וב  ˘„ברי  מ‰  ‰יטב  יובן  זו  ול„רך 
פעמיים "ויר‡ ע˘ו": 

מ˘ם ‡˘‰  לו  ל˜ח˙  פ„נ‰ ‡רם  ו˘לח ‡ו˙ו  יע˜ב  יˆח˜ ‡˙  ברך  כי  ע˘ו  (‡) "ויר‡ 
בברכו ‡ו˙ו ויˆו עליו ל‡מר ל‡ ˙˜ח ‡˘‰ מבנו˙ כנען. וי˘מע יע˜ב ‡ל ‡ביו ו‡ל ‡מו 

וילך פ„נ‰ ‡רם", (ב) "ויר‡ ע˘ו כי רעו˙ בנו˙ כנען בעיני יˆח˜ ‡ביו": 

מסביר ‰כ˙וב  וע"ז  לבן,  ל‡ ‰לך ‡ל  ע˘ו  מ„וע  (בעי˜ר)  ל‰סביר  ב‡‰   '‡‰ ‰ר‡י‰ 
פרטי  ענין  ז‰  ‰י‰  ל„ע˙ו  ‡בל  ‡רם,  לפ„ן  יע˜ב   ˙‡ ˘לח  ˘יˆח˜  ר‡‰  ‡מנם  ˘ע˘ו 
˘יע˜ב  ל‡חר  בברכו ‡ו˙ו" (ובפרט   .  . פ„נ‰ ‡רם  ‡ו˙ו  בלב„ – "ו˘לח  ליע˜ב  ‰˘ייך 

˜יים ‰˘ליחו˙ בפועל: "וי˘מע יע˜ב . . וילך פ„נ‰ ‡רם"), ו‡ין ז‰ ˘ייך לע˘ו; 

˘כללו˙ ‰˘ליחו˙  כי ‡ף  י˘מע‡ל –  מ„וע ‰לך ‡ל  ל‰סביר  ב‡‰  ו‡ילו ‰ר‡י‰ ‰ב' 
יע˜ב  על  יˆח˜  ˘ˆו‰  ז‰  פרט  בלב„, ‡מנם  ליע˜ב  ˘ייכ˙  ˘‰י‡  ע˘ו  לפ„ן ‡רם ‰בין 
רעו˙  "כי  ‡לו,  לבנו˙  יˆח˜  ˘ל  ‰עˆמי  יחסו  על  מלמ„  כנען"  מבנו˙   ‰˘‡ ˙˜ח  "ל‡ 
בנו˙ כנען בעיני יˆח˜", וממיל‡ פרט ז‰ ‰ו‡ ‰ור‡˙ „רך ‚ם לע˘ו ˘עליו ל˜ח˙ ‡˘‰ 

˘‡ינ‰ מבנו˙ כנען. 

„. ולי˙ר בי‡ור: 

ע˘ו רˆ‰ ל‰ר‡ו˙ ˘ל‡ זו בלב„ ˘‰ו‡ מ˜יים ‡˙ רˆון ‡ביו, ‡ל‡ ˘‰ו‡ עו˘‰ ז‡˙ 
‡ף יו˙ר טוב מ‡˘ר יע˜ב. ולכן ‰לך ‡ל י˘מע‡ל ול‡ ‡ל לבן, כ„י ל‰„‚י˘ ˘כל ‰ליכ˙ו 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙   ‰וספ‰ . כב
מתוך הספר 
„רכי ‰חסי„ו˙ - ענינים

 לימוד סוגיית ״אני הוי' לא שניתי״ 
˘עור ‰מˆו‰ ‰י‡ לי‚ע כלי מוחו ול‰טריח כלי ˘כלו ל‰בין ‡ל˜ו˙ בי„יע‰ ו‰˘‚‰ כל מ‰ ˘ביכול˙ו 
ל‰˘י‚ ול‰בין, ע„ כי י‰י' ‰‰˘ב‰ ‡ל ‰לב ˘לבבו י˙עורר ב‡‰ב˙ ויר‡‰ ל‰', ‰ן ב˜יום ‰מˆו˙ ו‰ן 
בלמו„ ‰˙ור‰. ו˘˜ול‰ מˆו‰ זו „י„יע˙ ‡ל˜ו˙ ו˙ור‰ ב˙פיס‡ ו‰˘‚‰ פנימי˙ על-פי בי‡ורי ˙ור˙ 

‰חסי„ו˙, כי ‰י‡ ‰י‡ ‰נו˙נ˙ טעם ל˘בח בכל מע˘‰ ‰מˆו˙ בחיו˙ פנימי

 מי‰ו נבון?
כ˘ם ˘ב‰נח˙ ˙פלין ‰רי מר‚י˘ים ‡˙ כוב„ ‰˙פלין, ו‰ו‡ כ‡לו ˘נ‡מר ‡˘ר ˘יעור 
כן  ˘ל ‰˙פלין, ‰נ‰  כב„ו˙‰ (מ˘‡‰)  יר‚י˘  ˘ר‡˘ו  כ„י  ע„  ב‚וף ‰‡„ם ‰י‡  זו  מˆו‰ 
עˆמ‰  ‰מˆו‰  ‰י‡  ˘‰י„יע‰  ו‰יינו  ‰י„יע‰,   ˙‡ יר‚י˘  ˘‰מוח  ‰י‡  'וי„ע˙'  במˆו˙ 
ובר‡˘ו ‡ז ‰ו‡  בזרועו  ˙פילין ‡לו  מניח  וכ‡˘ר  ב˙פילין,  ו‰ב˙ים  ב„ו‚מ˙ ‰פר˘יו˙ 
˜יום ‰מˆו‰, כמוŒכן במˆו˙ וי„ע˙, ‰י„יע‰ ‰י‡ ר˜ ‰כ˘ריŒמˆו‰, ומˆו˙‰ ‰י‡ ‰‰בנ‰.

וי„וע „נבון נ˜ר‡ ר˜ מי ˘מח„˘ „בר ב˘כלו, „˙למי„ ‰לומ„ מרבו ‰˘כל‰ ב‡יז‰ 
ל‡  ˙חל‰  ‡ˆל ‰˙למי„ ‡˘ר  ח„˘‰  ו‰‰˘כל‰ ‰‰י‡ ‰י‡  בטוב,  מבינ‰  כי  סו‚י‡ ‡ף 
ור˜  ח„˘ ‰ו‡ ‡ך  ח„˘, „˘כל  ˘כל  ז‰  מכלŒמ˜ום ‡ין  ז‡˙,  יו„ע  וע˙‰ ‰ו‡  מז‰,  י„ע 
כ‡˘ר ‰ו‡ בעˆמו מח„˘ו ב‰˘כל˙ו, ולז‡˙ ‰נ‰ כ‡˘ר מ‰˘כל ˘למ„ מרבו בסו‚י‡ זו 
מ˙חכם ל‰˘כיל ול‰בין מסבר‡ זו ˘למ„ ב‰לכו˙ סוכ‰ ‚ם ב‰לכו˙ ˘ב˙ ו‰„ומ‰, ‡ז 

לימוד החסידות
מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"ץ נ"ע המבאר במתיקות, ומפרט את ההתבוננות והעמקה 

לשורשה של סוגיית ״אני הוי' לא שניתי״ ע"פ תורת החסידות



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

וחרפ‰ לבן ˙ור‰ כ‡˘ר ‰פרוı ‰ן בכ˙ב ו‰ן בל˘ון מרוב‰ על ‰עומ„.

מוכרח ‰„בר ˘וע„ ‰‰נ‰ל‰ י˘ים לב לז‰ לבחון ‡˙ ‰˙למי„ים יחיו ‚ם בז‰, לעוררם 
על ז‰ ול˙˜ן כל מ‰ ˘‡פ˘ר ל˙˜ן.

˙ועל˙ מ˘ול˘˙
 ו‰נ‰ כל ז‰ ‡„ו˙ ‰˙למי„ים ‰˜˘י˘ים יחיו, ‡ף ˘‚ם ‡ˆלם ‰נ‰ ‰מ‚רעו˙ ‰‡מורו˙ 
‡ינם ב‚„ר "‡י ‡פ˘ר ל˙˜ן״ ר˜ ב‚„ר ״˜˘‰ ל˙˜ן״ ‡בל ‰˙למי„ים ‰בינונים ‰ˆעירים 
 ,˘„˜‰ ל˘ון  ˙נ״ך,  לימו„  ‰לימו„ים,  בס„ר  ז‰  ל‰כניס  ‰„בר  מוכרח  ‰נ‰  ו‰˜טנים 

˜רי‡˙ ‰טעמים, „ברי ימי י˘ר‡ל וכ˙יב‰ ˙מ‰.

מסיני  ‰נ˙ונ‰  ו˜„ו˘˙‰  ˘בכ˙ב  ˙ור‰  י„יע˙  עˆם  בלב„  ‰נ‰  ˙נ"ך,  לימו„   .‡
ו‰מסור‰ ע״פ כל כו˙בי‰ כמבו‡ר ב„רז״ל ‰נ‰ ‰מורים ˘ילמ„ו עמ‰ם ˆריכים ל‰˘פיע 
וכ˙ובי ‰˙נ״ך,  ˘בספורי  ע˘ירו˙ ‰רוחני˙ ‰‡ל˜י˙  ˘י„עו ‡˙  ˘י׳  רוח ‰˙למי„ים  על 

בכ„י ˘במ˘ך ‰זמן י˘‡פו ‰˙למי„ים ל‰˙עס˜ ב‰ם ול˘‡וב רוח ט‰ר‰ ו˜„ו˘‰.

‰‰בנ‰  ל‰ם  ˙˜ל  עי״ז  ‡˘ר  ב„˜„ו˜  ˘טחי˙  י„יע‰  עכ״פ  ל‰˘י‚   ,˘„˜‰ ל˘ון  ב. 
בכמ‰ ענינים ב˙ור‰, וי„˜„˜ו יו˙ר במבט‡ ˙יבו˙ ‰˙פל‰ ו˜רי‡˙ ‰˙ור‰, ו‡˘ר יוכלו 

לכ˙וב מכ˙ב בעיון בל‰״˜ ובפרט לכ˙וב בלי ˘‚י‡ו˙. 

˙ר‚ום  ו‡ח„  מ˜ר‡  ˘נים  ‰˘בוע  פר˘˙  על  לעבור  ˘י„עו  כ„י  בטעמים,  ˜רי‡‰   .‚
˙ועל˙  בז‰  ˘י˘  ˜רי‡‰  בעלי  מ‰ם  ˘יˆ‡ו  וכ„י  במסור‰,  ‰מ˜ובלים  ‰נ‚ינו˙  בטעמי 
בˆבור,  ול˙פל‰  ‰כנס˙  לבי˙  ‰מ˜˘ר  חוט  ˘ז‰ו  ‰˙ור‰  ב‡ו˙יו˙  ל‰˙ר‚ל  מ˘ול˘˙, 

ו‚ם ˙ועל˙ ˘ל פרנס‰.

חכמ˙ו  בכלל,  י˘ר‡ל  מ˙ול„ו˙  ˘טחי˙  י„יע‰  עכ"פ  ˘י„עו  י˘ר‡ל,  ימי  „ברי   .„
ללמו„ ‚ם  י˘  בעבר  נפ˘  ובמסיר˙  רבים  בנסיונו˙  י˘ר‡ל  מ‚בורי  בפרט, ‡˘ר  ו‚„ול˙ו 

על ‰‰ו‰.

‰. כ˙יב‰ ˙מ‰, מלב„ ‰כרח ‰„בר ו˙ועל˙ו ‰נ‰ י‰י׳ בז‰ ‚ם כבו„ בני ˙ור‰.

˘˙‰י׳  ‰˜רוב‰  ב‰˙וע„ו˙  ‡˘ר  יˆ״ו  ˙ו"˙  י˘יב˙  ‰נ‰ל˙  וע„  ‡ל  פונ‰  ‰נני  ובז‰ 
ל‰ם י„ינו ני„ון ‰ˆע‰ ‰‡מור‰ ויעב„ו ‡˙ ‰˙כני˙ ל‰בי‡‰ מ‰כח ‡ל ‰פועל ל‰ˆלח‰ 

ב‚˘ם וברוח.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ˜נ‡ ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

‰י‡ ל˘ם ˘מים בלב„: ‡ין ‰ו‡ מחפ˘ "ברכו˙" (כמו יע˜ב, ‡˘ר ל„ע˙ ע˘ו ‰לך לפ„ן 
‡רם מ˙וך כוונ‰ ל˜בל ‡˙ ברכו˙יו ˘ל יˆח˜) - ‡ל‡ כל כוונ˙ו ‰י‡ ר˜ ל‚רום נח˙ רוח 

ל‡ביו ‡˘ר בנו˙ כנען רעו˙ בעיניו.

ו‡ילו  ממ˘פח˙ ‡בר‰ם,  ˘‰ו‡  לבן  מבנו˙  ונ˘‡ ‡˘‰  יע˜ב ‰לך  ז‡˙ – ‡˘ר  ועו„ 
ב˙  "מחל˙  ‰כ˙וב:  וכ‰„‚˘˙   – ‡בר‰ם  ˘ל  ממ˘  נכ„˙ו   ˙‡ ונו˘‡  ‰ולך  (ע˘ו)  ‰ו‡ 

י˘מע‡ל בן ‡בר‰ם"!

רבים  על ‡˙ר, ‡˘ר  ר˘"י  בל˘ון  ו„יו˜ים  פרטים  כו"כ  י˙ב‡רו  זו  „רכנו  לפי  [ו‰נ‰ 
‰מ‰ ול‡ נוכל ל‰ע˙י˜ם כ‡ן מ˜וˆר ‰יריע‰; „ו˜ ו˙˘כח].    



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

ו‰יינו ‚יל מ‡‰ וחמ˘. וכ˘ם ˘ל‡בר‰ם ‰וסיפ‰ 
כך  ˘נים,  ˜ע"‰  וחי  ˘נים,  ע"‰  עו„   '‰ ברכ˙ 
על  ˘נים  ע"‰  עו„  ליˆח˜   '‰ ברכ˙  ‰וסיפ‰ 

"פר˜ו" ˘‰י' ב‚יל ˜"‰, וחי ˜"פ ˘נ‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 217 ו‡ילך)

מדוע כהו עיני יצחק? 
וי‰י כי ז˜ן יˆח˜ ו˙כ‰ין עיניו מר‡ו˙ ו‚ו'
(כז, ‡)

בפירו˘ ר˘"י מבי‡ ˘ל˘‰ טעמים לז‰ ˘כ‰ו 
‡ו  ‡לו",  ˘ל  "ע˘נן  מפני  ‰י'  ˘ז‰  יˆח˜,  עיני 
"כ„י  ‡ו  ‰ע˜„‰,  בע˙  ‰מל‡כים  „מעו˙  מפני 

˘יטול יע˜ב ‡˙ ‰ברכו˙".

מפור˘  בכ˙וב  ‰רי  ביו˙ר,  ˙מו‰  ולכ‡ור‰ 
˘"ז˜ן  מפני  ˘‰י'  יˆח˜  עיני  ˘כ‰ו  לז‰  ‰טעם 
מפני  ו‡"כ  ועו„).  ר„"˜  ‰ר˘ב"ם,  פיר˘ו  (וכן  יˆח˜" 
פיר˘  ול‡  ‡חרים,  טעמים  ל‚'  ר˘"י  ‰וˆרך  מ‰ 
מפני  כ‰ו  יˆח˜  ˘עיני  כפ˘וטו,  ‰כ˙וב   ˙‡

ז˜נו˙ו?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

"ויברך  כ˙וב  י‡)  (כ‰,  ˘ר‰  חיי  בפ'  לעיל 
‡ל˜ים ‡˙ יˆח˜", ו‰יינו, ˘יˆח˜ נ˙ברך בברכ‰ 
לר˘"י, „כיון  ומע˙‰ ‰ו˜˘‰  מ‰˜ב"‰.  מיוח„˙ 
 - יˆח˜"  ז˜ן  "כי   - יˆח˜  ˘ל  ימיו  ˘‡ריכו˙ 
כלל  מס˙בר  ‡ינו  מ‰˜ב"‰,  ˘נ˙ברך  מפני  ב‡‰ 
כ„י  ע„  ויסורים  ˘ל ˆער  למˆב  ˙בי‡‰ו  ˘ז˜נ˙ו 
˘כ‰ו עיניו, ˘"נח˘ב כמ˙" (ר˘"י ויˆ‡ כח, י‚. ל‡, 

מב)! 

כ˙וˆ‡‰  עיניו  ˘כ‰ו  לפר˘  ר˘"י  מי‡ן  ולכן 
מז˜נו˙ו, כי מˆ„ ברכ˙ ‰' ‰י' יˆח˜ ˆריך ל‰יו˙ 
‡ל‡  ז˜נ‰,  לע˙  ‚ם  עינו"  כ‰˙‰  ˘"ל‡  במˆב 

מבי‡ טעמים ‡חרים לז‰ ˘כ‰ו עיניו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 211 ו‡ילך)

למה חשש יצחק אחרי 
שנתברך מהקב"ה?

‰נ‰ נ‡ ז˜נ˙י ל‡ י„ע˙י יום מו˙י
‡ם מ‚יע ‡„ם לפר˜ ‡בו˙יו י„‡‚ חמ˘ ˘נים לפני‰ן 
וחמ˘ ל‡חר כן; ויˆח˜ ‰י' בן מ‡‰ ע˘רים ו˘ל˘, ‡מר: 
˘מ‡ לפר˜ ‡מי ‡ני מ‚יע ו‰י‡ ב˙ מ‡‰ ע˘רים ו˘בע 
מ˙‰, ו‰ריני בן חמ˘ ˘נים סמוך לפר˜‰. לפיכך 'ל‡ 
י„ע˙י יום מו˙י', ˘מ‡ לפר˜ ‡מי ˘מ‡ לפר˜ ‡ב‡
(כז, ב. ר˘"י) 

עˆמו  יˆח˜  ˘‰˘וו‰  מ˘מע  ר˘"י  מ„ברי 
לפר˜  ‡„ם  מ‚יע  ˘"‡ם  ˘מכיון   – ‡„ם  לכל 
חמ˘  ל„‡ו‚  יˆח˜  ‚ם  ‰חל  לכן  י„‡‚",  ‡בו˙יו 
בי‡ור,  ˆריך  ולכ‡ור‰  ‡מו".  "פר˜  ˜ו„ם  ˘נים 
‡ל˜ים  "ויברך  י‡)  (כ‰,  ˘ר‰  חיי  בפ'  כ˙וב  ‰רי 
‡˙ יˆח˜", וברור ˘בכלל ברכ‰ זו ‰י' ‚ם ‰וספ‰ 
כן,  ו‡ם  ‡„ם,  כל  ממ„˙  יו˙ר  ימים  ב‡ריכו˙ 
˘ל‡  "‡„ם"  לס˙ם  עˆמו  יˆח˜  ‰˘וו‰  מ„וע 

נ˙ברך בברכ‰ זו?!

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ בפ˘טו˙: 

ו˘ר‰  ˘נים  מ‡‰  בן  ‡בר‰ם  ‰י'  כ‡˘ר 
"ז˜נים  ˘‰ם  עלי‰ם  נ‡מר  כבר  ˙˘עים,  ב˙ 
‰‚יעו  ˘כבר  ו‰יינו,  י‡),  יח,  (ויר‡  בימים"  ב‡ים 
ל‰ם.  ‰˜ˆובים  ‰ימים  כל  ומיל‡ו  "לפר˜ם", 
מˆ„  ‰י'  מז‰  יו˙ר  ימים  ˘‰‡ריכו  ז‰  ו‡"כ, 
˘‰‡ריכ‰  מ‰˜ב"‰  ˘נ˙ברכו ‰ם  מיוח„˙  ברכ‰ 

ימי‰ם יו˙ר מכפי ‰˜ˆוב ל‰ם. 

ולפי ז‰ י˘ לומר ˘כך ‰י' ח˘בונו ˘ל יˆח˜: 
˙˘עים,  ל‚יל  ‡מו"  "פר˜   ˙‡ ‰ח˘יב  יˆח˜ 
ל‚יל ˜כ"ז)  (ע„  ז‰  ל‡חרי  ˘חיי˙‰  ול"ז ‰˘נים 
ומע˙‰,   .'‰ ברכ˙  מפני  ˘ב‡ו  ל˘נים  ‰ח˘יבם 
וחמ˘  ˘מונים  ב‚יל  ‰ו‡  ˘זמנו  ח˘ב  ל‚ביו  ‚ם 
‚יל   – ‰טבעי  ‡מו  פר˜  לפני  ˘נים  חמ˘  ˘נים, 
˙˘עים. וברכ˙ ‰' ‡ליו ‰וסיפ‰ לו עו„ ל"ז ˘נים 
ל"יום  לח˘ו˘  ‰חל  ולכן  ל‡מו.  ˘˜ר‰  כמו   -

מו˙ו" ב‚יל ˜כ"‚ ˘נים (˘‰ם פ"‰ ועו„ ל"ז).  

˘נים  חמ˘  יˆח˜  "פר˜"  ‰י'  בפועל  ‡מנם 
(וכנ"ל   מ‡‰  ‚יל  ˘‰ו‡  ‡ביו",  "פר˜  ל‡חר 
 – בימים")  "ב‡  ‰י'  מ‡‰  בן  ‡בר‰ם  ˘ב‰יו˙ 

כ

ידיעות הנחוצות לבן תורה
בזיון הוא לבן תורה שאינו יודע את התנ״ך בפירוש המלות דבר דבר על 
אופנו - החסידים, אפילו הבינונים היו בקיאים בתנ״ך ומנהג מסודר הי׳ 

אצלם שאחר לימוד שיעור משניות אחר תפלת שחרית בשעת קיפול 
הטלית ותפילין היו אומרים שיעור תנ״ך באופן אשר במשך שלשה חדשים 

היו גומרים את התנ״ך - וכן בענין הכתיבה בושה היא וחרפה לבן תורה 
כאשר הפרוץ הן בכתב והן בלשון מרובה על העומד

חסי„ים ‰יו מסיימים ‡˙ ‰˙נ"ך ב‚' חו„˘ים
‡ל ‰נ‰ל˙ י˘יב˙ ˙ומכי ˙מימים יˆ"ו ‰' עלי‰ם יחיו!

˘לום וברכ‰!

כו‡ב מ‡„ ‰„בר ˘‰˙למי„ים ‰˜˘י˘ים יחיו ‡ין ל‰ם ˘ום י„יע‰ במ˜ר‡ ורובם ‡ינם 
יו„עים ‡פילו ‡˙ ‰חומ˘ עם פר˘״י ומ‰ ‚ם ‡˙ ‰נבי‡ים וכ˙ובים ˘‡ין ל‰ם מו˘‚ בז‰ 
עם  ב„בורו   - - „רך ‡‚ב  י˘‡ל  מוע„ ‰‰נ‰ל‰  ˘‰ו‡  מי  נכון ‰„בר ‡˘ר  ולמופ˙  כלל, 

‡ח„ ‰˙למי„ים ל˙ר‚ם לו ‡יז‰ פסו˜ בכ˙ובים ‡ו ‡יז‰ מ‡ורע ‰‡מור בנבי‡ים.

בכ˙יב˙ ‰˙יבו˙  ו˘‚י‡ו˙  רוע ‰כ˙ב  ר˜  ל‡  בכ˙יב‰,  ˘ל‰ם  ומב‰יל ‰ע„ר ‰יכול˙ 
‡ל‡ ˘ב˜ו˘י ‡פ˘ר ל‰בין מ‰ ‰ם כו˙בים.

 - ‡ופנו  על  „בר  „בר  ‰מלו˙  בפירו˘  ‰˙נ״ך   ˙‡ יו„ע  ˘‡ינו  ˙ור‰  לבן  ‰ו‡  בזיון 
לימו„  ˘‡חר  ‡ˆלם  ‰י׳  מסו„ר  ומנ‰‚  ב˙נ״ך  ב˜י‡ים  ‰יו  ‰בינונים  ‡פילו  ‰חסי„ים, 
˘יעור מ˘ניו˙ ‡חר ˙פל˙ ˘חרי˙ ב˘ע˙ ˜יפול ‰טלי˙ ו˙פילין ‰יו ‡ומרים ˘יעור ˙נ״ך 
ב‡ופן ‡˘ר במ˘ך ˘ל˘‰ ח„˘ים ‰יו ‚ומרים ‡˙ ‰˙נ״ך - וכן בענין ‰כ˙יב‰ בו˘‰ ‰י‡ 

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
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בכ‡בים ˘ונים. 

ל„ע˙י כ„‡י ‰י' ˘ימˆ‡ רופ‡ כללי ‰יינו ‡ף ˘‡ינו ‚„ול כ"כ, ‡בל ˘י‰י' לו י„יע‰ 
ע˙‰,  ע„  ˙חי'  זו‚˙ו  ‡ˆלם  ˘‰י˙‰  ‰רופ‡ים  כל  חוו˙-„ע˙  לו  ויספר  ‰ענינים,  בכל 
ויב˜˘ו ˘י˙עס˜ בכל ז‰ וי˙ן ל‰ ס„ר כללי ב‰נ‰‚‰ וב‡כיל‰ ו˘˙י', וכיון ˘‡מרו רז"ל 
‰רי  ומ‰ו˙ו,  ‚„לו  „בר  על  ‰‚בל‰  בלי  כו'  פלוני  ו‡י˘  פלוני  סם  ע"י  ב‡‰  ˘‰רפו‡‰ 
˙בו‡  י„ו  ועל  ‰בעי‰   ˙‡ ימˆ‡  ‡˘ר  ז‰  י‰י‰  ז‰  ממ‰ו˙  רופ‡  ˘„ו˜‡  ל‰יו˙  ˜רוב 

‰רפו‡‰ לזו‚˙ו ˙חי'. 

בברכ‰ ˘יו„יע ב˘ו"ט מ‰טב˙ ברי‡ו˙ זו‚˙ו ˙חי'. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' נ)

*

...במענ‰ ל˘‡ל˙‰ – ˙מ˘יך ‡ˆל ‰רופ‡ ˘י˘ ל‰ ‡ימון יו˙ר בו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ח עמ' ˜ל)

י

"עולה תמימה" – עומק מעלת 
יצחק אבינו ע"ה

אפר – החלק הגשמי והנחות ביותר / כמה דרגות בהעלאת הגשמיות 
לקדושה / גם גופו של יצחק נהפך לקדושה  ממש

נˆטוו‰  כן  ועל  על ‚בי ‰מזבח,  נע˜„  ˘‰רי  ˙מימ‰" ‰י‰,  ע"‰ "עול‰  ‡בינו  יˆח˜ 
בפר˘˙נו "‡ל ˙ר„ מˆרימ‰, ‚ור ב‡רı ‰ז‡˙" (כו, ב-‚). ו‡מרו חז"ל "מ‰ עול‰ ‡ם יˆ‡˙ 
חוı ל˜לעים ‰י‡ נפסל˙, ‡ף ‡˙ ‡ם יˆ‡˙ חוı ל‡רı נפסל˙" (ב"ר פס"„, ‚. ור‡‰ ‚ם ר˘"י 

פר˘˙נו ˘ם).

˘כבר  כעול‰  ‰ו‡  ח˘וב  ‰מזבח,  ‚בי  על  יˆח˜  ˘נע˜„  ל‡חר  ‡˘ר  חזינן  ומכ‡ן 
‰ו˜רב‰, ˘‰ל‡ „ין ז‰ ˘‡סור ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰עול‰ מחוı לעזר‰ נ‡מר בעול‰ ר˜ ל‡חר 
˘לפועל  ו‡ף  ביוˆ‡.  נפסל˙  ‡ינ‰  ל‰י˜רב  ‰עומ„˙  חי‰  ˙מימ‰  עול‰  ‡ך  ‰˜רב˙‰, 
נˆטוו‰ ‡בר‰ם "‡ל ˙˘לח י„ך ‡ל ‰נער" (כב, יב), ‰רי כבר „ר˘ו רז"ל (‰וב‡ בר˘"י ˘ם, 
כ‡ילו  ˘חוט,  בני  "כ‡ילו  ביˆח˜:  נע˘‰  כ‡ילו  ב‡יל ‰י‰  ˘ע˘‰ ‡בר‰ם  מ‰  ˘כל  י‚) 

„מו זרו˜, כ‡ילו בני מופ˘ט, כ‡ילו ‰ו‡ נ˜טר ונע˘‰ „˘ן".

ו‰נ‰, בנו‚ע לזכו˙ ‰‚„ול‰ ˘ל ע˜י„˙ יˆח˜ ‡מרו חז"ל "‡פרו ˘ל יˆח˜ כ‡ילו ˆבור 
כעול‰  יˆח˜  נח˘ב  ‡ם  מ‡ו„:  ˙מו‰  ו‰„בר  ועו„).   .‡"‰ פ"ב  (ירו˘למי  ‰מזבח"  ‚בי  על 
˘ל  לעבו„ו˙  י˘נן  ˘‰רי  ‰מזבח,  ‚בי  על  ‡ינו  ‰˜רבן  ‡פר  מ˜ום  ‰רי  ˜רב‰,  ˘כבר 
ל‡חרי  ‚ם  ‚בי ‰מזבח  על  יˆח˜"  ˘ל  נו˙ר "‡פרו  ומ„וע  ו‰וˆ‡˙ ‰„˘ן,  ˙רומ˙ ‰„˘ן 

"‰˜רב˙ו"?

וביחו„  בכלל,  ˘ל ‡פר ˜רבן  ענינו ‰פנימי  מ‰ו  ב„רך ‰חסי„ו˙,  ז‰  לפר˘ „בר  וי˘ 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יינ‰ ˘ל ˙ור‰
החסידות דרך עלל הפרשה בעניני ביאורים
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במ˜ור  [ור‡‰  ‰מזבח  ‚בי  על  ˆבור  ז‰  ‡פר  נו˙ר  מ„וע  י˙יי˘ב  ו‡זי  יˆח˜",  ˘ל  "‡פרו 
‰„ברים ‡ריכו˙ ‰בי‡ור בז‰ על „רך ‰‰לכ‰. ו˜חנו מ˘ם].

‡פר – ‰חל˜ ‰‚˘מי ו‰נחו˙ ביו˙ר
מ‰˜רבן,  ‰נ˘‡ר  ‡פר  ˘‰ו‡  ‰"„˘ן"  במ˘מעו˙  ˙חיל‰  לעיין  י˘  ‰„ברים,  ל‰בנ˙ 

בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

כן  ˘על  ‰נ˘רף,  ‰„בר  חל˜י  בין  ביו˙ר  ו‰נחו˙  ‰‚˘מי  ‰חל˜  ‰ו‡  ‡פר,  ˘ל  ענינו 
 ıע‰"˘ טו)  (‡‚ר˙ ‰˜ו„˘  ב˙ני‡  כמוב‡  ב˘ל‰ב˙ ‰˘ורפ˙,  נכלל  ו‡ינו  ˙מי„  נ˘‡ר  ‰ו‡ 
‰נ˘רף ‰י‰ מורכב מ„' יסו„ו˙ ‡˘ רוח מים עפר, ו‚' יסו„ו˙ ‡˘ מים רוח חלפו ו‰לכו 
ל‰ם וכלו בע˘ן . . ויסו„ ‰„' ˘‰י‰ בעı ˘‰ו‡ ‰עפר ˘בו . . ‡ין ‰‡˘ ˘ולט˙ בו ו‰ו‡ 

‰נ˘‡ר ˜יים ו‰ו‡ ‰‡פר . . כי ‰עפר ‰ו‡ חומרי יו˙ר מכולן".

‚˘מיו˙  ו‡˙  ‰עולם  חפˆי   ˙‡ ל‰עלו˙  ‰‡„ם  ˘יעבו„  ‰י‡  ‚„ול‰  עבו„‰  ו‰נ‰, 
‚ופו ל˜„ו˘‰, וב‰על‡˙ ‰‚˘מיו˙ ל˜„ו˘‰ י˘ כמ‰ „ר‚ו˙, ו‰מ‰ נרמזו˙ ב‚וף ‰˜רבן 

‰נ˘רף ונכלל ב‡˘, ולעומ˙ו ‰‡פר ‰נו˙ר במˆי‡ו˙ו ‚ם ל‡חר ‰‰˜רב‰:

זו,  ב‡˘  ונכללים  ˘עולים  ‰„ברים  כן  ועל  ‰˜„ו˘‰,  על  ומרמז˙  מור‰  ‰מזבח   ˘‡
˘למעל‰,  ב‡˘  ול‰י˘רף  ב˜„ו˘‰  ל‰˙כלל  ˘ב‡פ˘רו˙ם  ‚˘מיים  ענינים  על  רומזים 
ולעומ˙ו ‰"„˘ן", ˘ל‡ נ˘רף ול‡ נכלל ב‡˘ ˘למעל‰, רומז על ‡ו˙ם ‰„ברים ˘נו˙רים 

‚˘מיים ונחו˙ים ו‡ינם מ˙˜„˘ים ו"נ˘רפים" ב‡˘ ˘למעל‰, וכ„ל‰לן.

ובפרטיו˙ יו˙ר:

מˆו‰  ˙˘מי˘י  מˆו‰,  חפˆי  כמו  ממ˘,  ל˜„ו˘‰  ˘נ‰פכים  ‚˘מיים  „ברים  י˘נם 
ו˙˘מי˘י ˜„ו˘‰, ו‰ם „ומים לחל˜ ‰˜רבן ‰˜רב על ‚בי ‰מזבח ועול‰ ומ˙˜„˘ ממ˘ 

ב‡˘ ‰מערכ‰.

לעומ˙ ז‡˙, י˘נם ענינים ˘‡ינם נ‰פכים ל˜„ו˘‰ ממ˘, וכמו ˆרכי ‰‡„ם ‰‚˘מיים 
ונכלל  נ˘רף  ˘‡ינו  ‰˜רבן  ‡פר  מעין  ˘‰ם  למˆו‰,  ˘ייכים  ˘‡ינם  ‰ר˘ו˙  ו„ברי 
ב˜„ו˘‰. ומכיוון ˘‰מזבח כולו ˜„ו˘‰, ‰רי „ברים ‡לו ‡ין מ˜ומם "על ‚בי" ‰מזבח, 

וי˘ ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰"„˘ן" למ˜ום ‡חר.

כמ‰ „ר‚ו˙ ב‰על‡˙ ‰‚˘מיו˙ ל˜„ו˘‰
ל˜„ו˘‰,  ול‰עלו˙ם  ˘מים,  ל˘ם  לע˘ו˙  עניניו ‰‚˘מיים ˆריך ‰‡„ם  ‚ם ‡˙  ו‰נ‰, 

ו‚ם בעבו„‰ זו כמ‰ מעלו˙. ולכן מˆינו ˘ב‰וˆ‡˙ ‰‡פר ‚ופ‡ י˘נן ˘˙י „ר‚ו˙:

מ˜ום ‰נח˙ו ‰ו‡  ‚בי ‰מזבח, ‡ך  מעל  ומוˆי‡ין ‰„˘ן  ˘˙ורמין   – "˙רומ˙ ‰„˘ן" 

יח

 רופא מומלץ 
מומחיו˙ ‰רופ‡ים ‰מייעˆים

˘י˘נם  לברי‡ו˙ו  ב‰נו‚ע  ‰רופ‡  „ע˙  חוו˙  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו  מ...  למכ˙בו  במענ‰ 
מייעˆים נ˙וח בלב.

וביחו„  ‰מייעˆים,  ˘ל  ב‚ו„ל  ‰מומחיו˙  ˙לוי'  בז‰  ‰‰חלט‰  ˘בכלל  מובן  ו‰נ‰ 
‚ם  ‰לב  ברפו‡˙  ‚„ולים  מומחים  ˙"ו  ב‡‰"˜  מב˜רים  כ‡ן  ‰י„יעו˙  כפי  ‰נ‰  במˆבו 
ב‡ם  יברר  ‡˘ר  וכ„‡י  ˙"ו,   ˜"‰‡„ ‰מומחים  עם  ביח„  ‰˙ייעˆו˙  עו˘ים  ו‡ז  מחו"ל, 
˘י˙ב˜ר  ממכיריו  יב˜˘ ‡˙ ‰רופ‡  ו‡ז  כזו ‰‡מור‰,  ל‰˙ייעˆו˙  ב˜רוב ‡פ˘רי˙  י˘נ‰ 

ע"י ‰נ"ל וי„עו ‰ור‡˙ם, וי‰י רˆון ˘יˆליחו בעˆ˙ם לרפו‡˙ו ˜רוב‰. 

במ"˘ ‡ו„ו˙ ˘י„וך ו‡ם ˆריך לספר ‰מˆב ‰נ"ל וכו', י˘‡ל בז‰ חוו˙ „ע˙ רב מור‰ 
‰ור‡‰ בי˘ר‡ל בסביב˙ו.

בו„‡י יו„ע מ˘ל˘˙ ‰˘יעורים ‰˘וים לכל נפ˘ בחומ˘ ˙‰לים ו˙ני‡ ועכ"פ י˘מור 
עלי‰ם מכ‡ן ול‰ב‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' ˙לו)

רופ‡ בעל י„יע‰ בריבוי ענינים
„ע˙‰  ‰רופ‡  „ע˙  לפי  ‡˘ר  ˙חי'  זו‚˙ו  ברי‡ו˙  מˆב  מ˙‡ר  בו  מ...  מכ˙בו   ˜בל˙י 
במט‰  מוטל˙  וע˙‰  וכו'  ‰מר‰  ˘ל  פריסטופען  לזמן  ומזמן  ענינים  וכמ‰  כמ‰  ל‰  י˘ 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי
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מ˜„˘ו˙).  ב˙י  ל‚'  ב‡רו˙  רומזים ‚'  ˘‰‡ריך ‡יך 

ר˜  ל‡  כ‡ן  י˘  ‚„ול  „רמז  לח„˘  ונר‡‰ 
מים  לב‡ר  ‰מ˜„˘  בין  ‰‰˘וו‡‰  בעˆם 
חפיר˙  „מע˘‰  ב‰˘וו‡‰  ‚ם  ‡ל‡  חיים, 

‰ב‡רו˙ למע˘‰ בנין ‰מ˜„˘. 

וב‰˜„ים, „במ˜וו‡ו˙ מˆינו בכללו˙ 
מז‰  ז‰  „יני‰ם  ˘נ˘˙נו  מ˜וו‡ו˙  סו‚י  ב' 
ר‡),  סי'  „ע‰  וביור‰  „מ˜וו‡ו˙  בפ"˜  (עיין 

וי˘  ‡„ם,  בי„י  ‰נע˘‰  מים  מ˜ו‰  „י˘ 
˙פיס˙  בו  ו‡ין  ˘מים  בי„י  ˘‰ו‡  מעין 
לח˜ור  י˘  לב‡רו˙  בנו‚ע  ו‰נ‰  ‡„ם.  י„י 
נע˘ו  כי  ˜ˆוו˙,  ב'  ב‰ם  י˘  כי  ב‚„רם, 
וי‚יע‰,  בעבו„‰  ‰‡„ם  חפיר˙  י„י  על 
עי˜ר  (˘ז‰ו  ב‰ב‡ר  ‰מים  נביע˙  ול‡י„ך 
‡ל‡  ‰‡„ם,  פעול˙  ע"י  ב‡‰  ‡ינ‰  ענינו) 
‰עפר  ו‰סר˙  בחפיר˙  עבו„˙ו  י„י  ˘על 
‰‡„מ‰  ˙ח˙  ‰נמˆ‡ים  ‰מים  פורˆים 
˘ם)  (ביו"„  ‰ב"י  כ˙ב  ו‰נ‰  ‰ב‡ר.  ב˙וך 
„ב‡רו˙ ‰ע˘ויים בי„י ‡„ם ˘מים נובעים 
 ıלחו יוˆ‡ין  מימי‰ם  ˘‡ין  ע"פ  ‡ף  מ‰ם 
מ‰רי"˜  וב˘ו"˙  לו,  י˘  ‚מור  מעין  „ין 
‰מים  ב‰ווי˙  „"‡ין  ‰טעם,  בי‡ר  נו  סי' 

ב˜ר˜ע  ˘חפר  ‡ל‡  ‡„ם  י„י  ˙פיס˙  ˘ום 
נ˙‚לו  ‡„ם  „ע"י  (‡ע"‚  ‰מים  ל‚לו˙  כ„י 
לו".  י˘  ‚מור  מעיין  „„ין  פ˘יט‡  ‰מים) 
̆ י˘ לו „ין ל‡  וע"˘ עו„ במ‰רי"˜ ˘ב‡ר 
כו'  מועטין  במימיו  ˘כ˘ר  ס˙ם  כמעין  ר˜ 
(ר‡‰ מ˜ו‡ו˙ ˘ם מ"ו), ‡ל‡ כמים חיים ˘‚ם 

יע˜ב  מ˘כנו˙  וב˘ו"˙  בו.  טובל  כו'  זב 
מ‰רי"˜  ל„ברי  ב‰מ˘ך  כ˙ב  סמ"‰  יו"„ 
כו'  יˆח˜  עב„י  ויחפרו  מל‡ ‰ו‡  "ומ˜ר‡ 
ל‰„י‡  ‰רי  חיים,  מים  ב‡ר  ˘ם  וימˆ‡ו 

„ב‡ר חפור‰ מ˜רי מים חיים".

ומע˙‰ י"ל „‰ו‡ ‰ו‡ ‰רמז ב‰˘וו‡‰ 
˙כלי˙‰  „‰נ‰  ובנינו,  ‰מ˜„˘  לבי˙ 
‰ו‡  ובי‰מ"˜  ‰מ˘כן  ע˘יי˙  מˆו˙  ˘ל 
‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ מ˘מי‡, "וע˘ו לי מ˜„˘ 
נˆטווינו  ז‰  עם  ויח„  ב˙וכם",  ו˘כנ˙י 
לפני ‰"ו˘כנ˙י"  מ˜„˘", „ˆ"ל  לי  "וע˘ו 
ע˘יי˙ ופעול˙ ‰‡„ם (כולל, כנ"ל, ‰חיוב 
‰מ˜ום  במˆי‡˙  ולי‚ע  ל„רו˘  ˘בספרי 
י„י  ˙פיס˙  ע"י  ˘ב‡  "ב‡ר"  ב„ו‚מ˙  כו', 
למˆו‡  וי‚יע‰  עבו„‰  ˘ל  ב‡ופן  ‡„ם 

‰מים כו').

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

מ˜ום  מכל  ‚בי ‰מזבח,  על  ל‰יו˙  ר‡וי  ˘‡ינו  ˘‡ף  ל‰ורו˙  לו,  וסמוך  "‡ˆל ‰מזבח" 
כלל  מ˜ומו  ˘‡ין  ולעומ˙ו "‰וˆ‡˙ ‰„˘ן" –  למזבח.  בסמוך  ומ˜ומו  כן  ˜„ו˘ ‰ו‡ ‚ם 
ט‰ור"  מ˜ום  יוˆ‡ "‡ל  ז‰  ˘‚ם ‡פר  למחנ‰", ‡ל‡   ıמחו ומוˆי‡ין ‡ו˙ו "‡ל  במ˜„˘ 

ב„ו˜‡, „‡ף ˘‡ינו ˜„ו˘ ‰רי ‰ו‡ ט‰ור ו‡ינו טמ‡ ח"ו (ר‡‰ וי˜ר‡ ו, ‚-„).

כמ‰  י˘  ומˆו‰,  ˜„ו˘‰  עניני  ˘‡ינם  ‰‡„ם  בעניני  ˘‚ם  ‰‡„ם,  בעבו„˙  ז‰  ומעין 
„ר‚ו˙ ב‡ופן ע˘יי˙ם כר‡וי:

ל˘ם  י‰יו  מע˘יך  "כל  מי"ב)  פ"ב  (‡בו˙  ‰מ˘נ‰  כ‰ור‡˙  נע˘ים  ‡לו  ומע˘ים  י˘ 
"ל˘ם  ‡לו  נע˘ים  מ˜ום  מכל  ‡ך  עˆמם,  ‡לו  במע˘ים  ‡ין  ˜„ו˘‰  ˘‡מנם  ˘מים", 
ומע˘ים ‡לו  ועבו„˙ ‰בור‡.  ˘מים  לעניני  ˙ועל˙  מ‰ם   ‡ˆ˙ ע˘יי˙ם  ˘ל‡חר  ˘מים", 
‰ם מעין ‰‡פר ‰יוˆ‡ "מחוı למחנ‰" ˘‡ינם מע˘ים ˘ל ˜„ו˘‰, ומכל מ˜ום ‰וˆ‡˙ו 

‰י‡ "‡ל מ˜ום ט‰ור" – ˘נע˘ים ל˘ם עניני ˜„ו˘‰.

˘ˆיוו‰  מ‰  ו‰ו‡  וˆרכי ‚ופו,  ב„ברי ‰ר˘ו˙  בעבו„˙ ‰‡„ם  י˘  יו˙ר  נעל‰  ‡ך ‡ופן 
‰כ˙וב (מ˘לי ‚, ו) "בכל „רכיך „ע‰ו". ‡ין ז‡˙ ˘ˆרכי ‰‡„ם נע˘ים ל˘ם עניני ˜„ו˘‰, 
כי ‡ם ˘‰"„רכים" וˆרכי ‰‡„ם עˆמם ענינם "„ע‰ו", ˘‰ם עˆמם נע˘ים עניני ˜„ו˘‰, 

ול‡ ר˜ ˘ב‡‰ על י„ם ˙ועל˙ לעבו„‰.

ו„ו‚מ‡ ל„בר ז‰ מˆוי‰ ‚ם בעבו„˙ ‰' על „רך ‰ר‚יל: ‡כיל˙ ˘ב˙ ויום טוב, ‡כיל˙ 
˜„˘ים וסעו„˙ מˆו‰, ˘כל ‡לו ‰ן ‡כילו˙ ‚˘מיו˙, ‡ך ‡ינן נע˘ו˙ ר˜ "ל˘ם ˘מים", 
כי ‡ם ‰ן עˆמן ˜„ו˘ו˙, וב‰ן עˆמם מ˜יים ‰‡„ם "„ע‰ו" [ור‡‰ עו„ בענין ז‰ בל˜וטי ˘יחו˙ 
כלל ˆרכים ‚˘מיים, ‡ל‡  ב‰ם  רו‡‰  ˘‡ינו  עניניו  בכל  ז‰  ב‡„ם  וכן ‰ו‡  עמ' 104].  ח"י 

„ברים ˜„ו˘ים, כי מסייעים ‰ם בעבו„˙ו ל˜ונו. 

‰נ‰  בעˆמם,  ˜„ו˘ים  ‰ם  ˘לו  ‰ר˘ו˙  „ברי  ˘‡פילו  זו,  נעלי˙  ב„ר‚‰  ‰‡וחז  ‡„ם 
ב"„רכיך"  מ„ובר  מ˜ום  מכל  ˘‰רי  ממ˘,  מˆוו‰  כעניני  ˘לו  ‰ר˘ו˙  עניני  ˘‡ין  ‡ף 
 ıוˆרכי ‚ופו ˘ל ‰‡„ם, ‡ף על פי כן "‡פר" ז‰ י˘ בו ˜„ו˘‰ בעˆמו, ו‡ינו יוˆ‡ "מחו

למחנ‰", ‡ל‡ "ו˘מו ‡ˆל ‰מזבח" וסמוך ‡ליו.

‚ם ‚ופו ˘ל יˆח˜ נ‰פך ל˜„ו˘‰ ממ˘
על ‚בי ‰מזבח":  כ‡ילו ˆבור  יˆח˜  ˘ל  ˘"‡פרו  ועˆום  רב  עילוי  יˆח˜  נ˙על‰  ובז‰ 
„‡ף ˘על „רך ‰ר‚יל ‡ין ‰‡„ם ‰ופך ‡˙ עניני ‰חולין ˘לו ל˜„ו˘‰, ור˜ ˘עו˘‰ ‡ו˙ם 
ל˘ם ˘מים, ‡ו ˘מח„יר ב‰ם ˜„ו˘‰ ‡ך ע„יין ‡ין ז‰ כעבו„˙ ‰מˆוו˙ ממ˘, ‰נ‰ בז‰ 

נ˙ייח„ יˆח˜ ˘‰י‰ "‡פרו" ועניני ‚ופו ˆבורים על ‚בי ‰מזבח עˆמו!

˘ל  נפ˘ו  מסיר˙  על  נ˙על‰  ובז‰  בפועל.  נפ˘  מסיר˙  יˆח˜ ‰ו‡  ע˜י„˙  ענין  ˘‰רי 
נ˘מ˙ו.  יˆ˙‰  ל‡  לפועל  ‡ך  כ˘„ים  ב‡ור   ˘‡‰ בכב˘ן  נפ˘ו  מסר  ˘‡בר‰ם  ‡בר‰ם, 



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰ע˜י„‰  ˘ב˘ע˙  פל"‡)  (פ„ר"‡  חז"ל  ˘‡מרו  כפי  זו,  נור‡‰  למעל‰  זכ‰  יˆח˜  ו‡ילו 
"פרח‰ ויˆ‡‰ נ˘מ˙ו ˘ל יˆח˜", ול‡חר מכן "חזר‰ ‰נפ˘ ל‚ופו".

כך  כ„י  ע„  יˆח˜  ˘ל  נ˘מ˙ו  עˆם  מחמ˙ ‰‡ר˙  ב‡‰  נפ˘,  זו „מסיר˙  נפל‡‰  ו„ר‚‰ 
˘‚ם ‚ופו ‰‚˘מי ‰י‰ ח„ור ב˜„ו˘‰, ועל כן מסר ‚ם ‚ופו עˆמו ל‰˘י"˙. ומכיוון ˘כך 
נ˙˜„˘ ‚ופו ˘ל יˆח˜ כ"עול‰" ˘עול‰ כליל ל‰˘י"˙, ומע˙‰ ‡ין לו ליˆח˜ עניני חולין 

ו‚ם עניניו ‰‚˘מיים ‰ם עבו„˙ ‰' בלב„.

נרמז  ˘בז‰  מ˘ם,  יוˆ‡  ו‡ינו  ‚בי ‰מזבח"  על  כ‡ילו ˆבור  יˆח˜  ˘ל  כן "‡פרו  ועל 
˘‚ם עניני ‚ופו ˘ל יˆח˜ ‰נרמזים ב"‡פרו" ‰מ‰ ˜„ו˘ים ונעלים ˘על כן מ˜ומם "על 

‚בי ‰מזבח" כעניני ˜„ו˘‰ ומˆוו˙.

ול‡ ‰וב‡‰  ל˜ונו,  בעבו„˙ו  לכל ‡„ם  יˆח˜  ˘ל  מעבו„˙ו  ˘נ˙ב‡ר‰ ‰ור‡‰  במ˜ור ‰„ברים,  [ועיין 

כ‡ן מ˜וˆר ‰יריע‰].

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

בז‰  ˘ייכ‡  „ל‡  ומחוור  ונ˘ים).  ‡נ˘ים 
כללי חובו˙ ‚בר‡, כ‚ון פטור נ˘ים ממ"ע 
מˆ„  ‡ינ‰  כ‡ן  ‰נ˘ים  חוב˙  כי  ˘‰זמ"‚, 
‡ל‡  פלוני˙  מˆו‰  ב˜יום  מˆ"ע  חוב˙ן 
נˆרך  „מ˜„˘  חפˆ‡  כ‡ן  ˘י‰י'  ˘כ„י 

˘˙‰י' בו ע˘י' ˘ל כלל י˘ר‡ל. 

˘כ˙ב  ‰לכו˙  ˘כמ‰  ו˙מˆ‡  [ו„ו"˜ 
כ‡ן ‰רמב"ם ‰ן נמי כעין ‰נ"ל, „ל‡ מיירי 
ב„ברים  ‡ל‡  ‚בר‡,  ˘בחובו˙  ב„ינים 
וכ‚ון  „‰מ˜„˘.  ‰חפˆ‡  מˆ„  ‰מ˙חייבים 
מבטלין  „"‡ין  „נן,  ב‰לכ‰  ‰סמוך  „ין 
„לכ‡ור‰  לבנין",  רבן  בי˙  ˘ל  ˙ינו˜ו˙ 
˘ם  (ו‡כן   ˙"˙ ב‰ל'  ז‰  ל„ין  כ˙בו  כבר 
‰מ˜„˘),  בנין  „וח‰   ˙"˙„ מ˜ומו,  ‰ו‡ 
„י"ל  כ‡ן, ‡ל‡  ‰„ין  וכפל  חזר  טעם  ומ‰ 
נ„ח‰  ˘‡ינו   ˙"˙ מ„ין  מיירי   ˙"˙ „ב‰ל' 
וכ‡ן  ‰מ˜„˘,  בי˙  בנין  ב˘ביל  ‡פילו 
מˆ„  ˘‚ם  בי‰מ"˜,  בנין  מ„ין  ‰וסיף 
‰חפˆ‡ „בי‰מ"˜ ‡ין מ˜ום לבטל ˙˘ב"ר 
˘ל  ˘‰לימו„  ‡˙"ל  (ובפרט  לבנינו 
וע„"ז  ‰בי˙).  בנין  ב˜יום  מסייע  ˙˘ב"ר 
‰ו‡ ב‚ופ‡ „„ינ‡ „"‡ין בונין ‡˙ ‰מ˜„˘ 
˘‡ינו  לפר˘  „מˆינו  כו'",  ˘נ‡'  בליל‰ 
מ˘ום  ב„בר, ‡ל‡  ˘י˘  ‚בר‡  מˆ„ ‡יסור 
ל‰˜רב˙  פסול‰  ליל‰  „‰˜מ˙  ‰בי‰מ"˜, 
ר‡‰   – יומ‡)  רי˘  בירו˘למי  (כמ"˘  ‰יום 
מ˘"כ בז‰ בבי‡ור ‰רי"פ פערל‡ לס‰מ"ˆ 
‰רמב"ם  ˘כ˙ב  ‰„ין  וכן  י‚.  ע˘‰  רס"‚ 
ע„  ‰˘חר  מעלו˙  בבנין  "ועוס˜ין  כ‡ן 
פ‚,  (ב"מ  ב˙וס'  „כמבו‡ר  ˆ‡˙ ‰כוכבים", 
מל‡כ‰  זמן  ‰ו‡  ˘‡ז  לפי  ‡ינו  ז‰  „ין  ב) 
˘ל ‰‚בר‡, כי זמן מל‡כ‰ ‰ו‡ מ‰נı ול‡ 
מעמו„ ‰˘חר, ‡ל‡ "מ˘ום כבו„ בי‰מ"˜ 
‰וי מ˜„מי טפי". וכן ‰„ין "ו‡ין בנין ב"‰ 
מ˘ום ‰‡יסור  (ר˜)  ‚"כ ‡ינו  יו"ט"  „וח‰ 

מˆ„  כ"‡  ‰בנין,  במע˘י  ‰‚בר‡  ˘על 
למ„ו‰ו  ˘‰רי  עˆמו,  „בי‰מ"˜  ‰חפˆ‡ 
ומ˜„˘י  ˙˘מרו  ˘ב˙ו˙י   ˙‡„ ממ˜ר‡ 
בכבו„י  חייבים  כולכם   '‰ (‡ני  ˙יר‡ו 
‡˙ם) ו‰מ˜„˘ חייבין בכבו„י כו'" (פר˘"י 

˘בועו˙ טו, ב מיבמו˙ ו, ‡)].

למע˘‰  בנו‚ע  ‰נ"ל  ‰יסו„  וע"פ 
ע˘י'  בז‰  ˘˙‰י'  מחייב  ˘‰בנין  ‰בנין, 
ב˘ייכו˙  ‚ם  ‰ו‡  „כן  י"ל  כו',  „י˘ר‡ל 
˙לוי'  ˘בז‰  וכו',  וˆור˙ו  ‰בנין  למ˜ום 
‰˘ר‡˙  ˘"ו˘כנ˙י",  „‡ף   – ˜„ו˘˙ו 
ˆ"ל  מ˘מי‡,  ב‡‰  ז‰  במ˜ום  ‰˜„ו˘‰, 
‰כנ‰  "וע˘ו",  מˆו˙  ˜יום  מ˜ו„ם  בז‰ 
˘ל  ע˘י'  ˘חיוב  מˆינו  ו‰נ‰,  ‰‡„ם.  ע"י 
וי˙יי‚ע  ˘י„רו˘  מז‰,  י˙ר‰  כולל  ‰‡„ם 
למˆו‡ ‡˙ ‰מ˜ום ˘בו י˜ום ‰מ˜„˘ וכו', 
˙מ˙ין  "יכול   ‰ יב,  ר‡‰  בספרי  כ„‡י˙‡ 
˙„ר˘ו  ל˘כנו  ˙"ל  נבי‡  לך  ˘י‡מר  ע„ 
וב‡˙ ˘מ‰, „רו˘ ומוˆ‡ ו‡ח"כ י‡מר לך 
‰נבי‡". ו‰יינו לפי ˘‰מכוון ו‰מטר‰ ˘ל 
˘‰מ˜„˘  ‰ו‡,  מ˜„˘"  לי  "וע˘ו  ‰ˆיווי 
˘ל  ב‡ופן  ‰‡„ם,  וי‚יע˙  ע˘י'  ע"י  יב‡ 

"„רו˘".

ז‰  ל‚„ר  מפר˘˙נו  רמז  לומר  ונר‡‰ 
˘ל  ו‰˘˙„לו˙  ע˘י'  ˘ל ‰מ˜„˘ ‰מחייב 
כ)  (כז,  בפר˘˙נו  כו'. „‰נ‰ ‰רמב"ן  ‰‡„ם 
‰‡ריך ע"„ ‰ב‡רו˙ „יˆח˜, "יספר ‰כ˙וב 
וי‡ריך בענין ‰ב‡רו˙ ו‡ין בפ˘וטי ‰ספור 
˙ועל˙ ול‡ כבו„ ‚„ול ליˆח˜, ו‰ו‡ ו‡ביו 
ע˘ו ‡ו˙ם ב˘ו‰, ‡בל י˘ ב„בר ענין נס˙ר 
ב‡ר  כי  ל‰ו„יע „בר ‰ע˙י„,  ב‡  כי  ב˙וכו 
יע˘ו  ‡˘ר  ‡ל˜ים  לבי˙  ירמוז  חיים  מים 
כמו  מ"ח  ב‡ר  ‰זכיר  ולכן  יˆח˜  ˘ל  בניו 
(עיי"˘  כו'"   '‰  ˙‡ חיים  מים  מ˜ור  ˘‡מר 



טו

בגדר חובת כל ישראל לסייע 
בבנין המקדש

יפלפל בגדר החיוב בזה אף שאין מצוה זו חובת היחיד, ויסיק דהוא 
מחוייב מדין החפצא דהמקדש ולא משום חובת גברא / עפ"ז יוסיף עומק 

בדברי הרמב"ן בפרשתנו

בי˙  מ‰ל'   '‡ בפר˜  ‰רמב"ם  כ˙ב 
‰מ˜„˘  בנין  מˆו˙  לענין  ‰י"ב  ‰בחיר‰ 
בעˆמן  ולסע„  לבנו˙  חייבין  "‰כל 
‰מ„בר".  כמ˜„˘  ונ˘ים  ‡נ˘ים  ובממונם 
‰פל‡‰  (ˆפע"נ  מרו‚ˆוב  ‰‚‡ון  פלפל  וכבר 
חייבו˙  נ˘ים  „‡ף  ב‰‡   (‡ נ„,  ב‰˘מטו˙ 

בנין  ו‰ל‡  כו',  בעˆמם  ולסע„  לבנו˙ 
‰מ˜„˘ ‰ו‡ מ"ע ˘‰זמן ‚רמ‡ כמו ˘כ˙ב 
בונין ‡˙  „‡ין  „נן  ב‰לכ‰  ‚ופי'  ‰רמב"ם 
 ˙‡ ‰˜ים  וביום  ˘נ‡מר  בליל‰  ‰מ˜„˘ 

‰מ˘כן, ביום מ˜ימין ל‡ בליל‰.

„יל"ע  ב‰˜„ים  בז‰,  לומר  ונר‡‰   
לבנו˙  ‰כל  על  ז‰  חיוב  עˆם  ב‚„ר  טוב‡ 
בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  בי‡ר  כבר  כי  כו', 

מ˜„˘ ‰י‡  בנין  „מˆו˙  חל˜ ‰מ"ע  בסוף 
חוב˙ו  ול‡  ‰ˆבור  חוב˙  ˘‰ן  מ‰מˆוו˙ 
 ‰ˆ מˆו‰  ‰חינוך  (וכ"כ  ו‡י˘  ‡י˘  כל  ˘ל 
בסופ‰), ו‡"כ „רו˘ בי‡ור מ‰ו פ˘ר חוב‰ 
וי"ל  כו'.  ולסע„  לבנו˙  ‡ח„  כל  על  זו 
‰רמב"ם  מיירי  ל‡  כו'"  חייבין  ˘ב"‰כל 
בחפˆ‡  „ין  ‰ו‡  ‡ל‡  ‚בר‡,  בחובו˙ 
‚בר‡  חוב˙  זו  ˘‡ין  פירו˘  „‰מ˜„˘, 
מˆו‰  (˘‰רי  מ˜„˘  לי  וע˘ו  מˆו˙  ל˜יים 
„בר  ˘‰ו‡  ‡ל‡  ‰יחי„),  על  ל‡  ‰י‡  זו 
˘‚„ר  „‰מ˜„˘,  ‰חפˆ‡  מˆ„  ‰מ˙חייב 
ל‰˜ים)  ‰ˆיבור  (˘מחוייב  ‰מ˜„˘  בנין 
עˆמם,  י„י ‰ˆיבור  על  י‰י'  ˘בנינו  מחייב 
"וע˘ו לי מ˜„˘", ‰יינו ˘˙‰י' בז‰ ע˘יי˙ 
י˘ר‡ל  לכל  ז‰  ˘ייך  (ולכן  י˘ר‡ל  כלל 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

פניניםפנינים

"עלי קללתך" – כהכנה 
לקבלת הברכות

ל˜ח˙  ליע˜ב  רב˜‰  ˘‡מר‰  מˆינו  בפר˘˙נו 
‡˙ ברכו˙ ע˘ו "במרמ‰", ו‡ם ˙‰י' ˜לל‰ עי"ז 
ח"ו, ‰נ‰ "עלי ˜לל˙ך בני" (כז, י‚), ˘‰י‡ לו˜ח˙ 

על עˆמ‰ ‡˙ ‰˜לל‰.

ולכ‡ור‰ ‡ינו מובן, „‡יזו נחמ‰ ‰י‡ זו? ‰רי 
ו‡"כ ‡יך  ל‡מו,  יע˜ב, „ו‡‚  כמו  ובפרט  בן,  כל 
˙˘וב˙  מפני  ‰ברכו˙   ˙‡ ל˜ח˙  יע˜ב  ‰סכים 

רב˜‰ "עלי ˜לל˙ך בני"?

וי˘ לב‡ר ז‰ ב„רך ‰פנימיו˙:

‰ברכו˙ ˘ברך יˆח˜ ‰יו ברכו˙ נעלו˙ ביו˙ר, 
ונמ˘כו ממ˜ום ˘‰ו‡ למעל‰ מן ‰טעם ו‰„ע˙. 
ל˜בל ‡˙  ר‡וי  כלי  יע˜ב  ˘י‰י'  כ„י  לכן,  ו‡˘ר 
‰ברכו˙ ‰נעלו˙ ‰י' ‚ם ‰ו‡ ˆריך ל‰עמי„ עˆמו 
ע"י  נפעל  ז‰  מן ‰˘כל. „בר  יו˙ר  נעל‰  במ˜ום 
וחייו,  נפ˘ו  מסיר˙  כי  נפ˘,  ‰מסיר˙  עבו„˙ 
מן  ˘למעל‰  עבו„‰  ‰י‡  בסכנ‰  עˆמו  ו‰עמ„˙ 

‰טעם ו‰„ע˙.

ב‡מר‰  יע˜ב   ˙‡ רב˜‰  ˘לימ„‰  מ‰  וז‰ו 
מוכנ‰  ‰יי˙‰  ‰י‡  ˘‚ם  בני",  ˜לל˙ך  "עלי 
‰„רך  ז‰ו  כי  נפ˘‰,  ולמסור  עˆמ‰  ל‰עמי„ 
נפ˘,  מסירו˙  י„י  על  „וו˜‡  ‰ברכו˙,   ˙‡ ל˜בל 
ז‰  ומענ‰  ו„ע˙.  טעם  פי  ˘על  ח˘בון  ע"י  ול‡ 
נפ˘ו  למסור  מוכן  ל‰יו˙  יע˜ב  ‡ˆל  ‚ם  פעל 
ב‡ופן ˘למעל‰ מן ‰˘כל, ועי"ז נ ‰י' ר‡וי ל˜בל 

‡˙ ‰ברכו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 56)

מדוע לא גילה ה' ליצחק 
את רשעות עשו?

וי‰י כי ז˜ן יˆח˜ ו˙כ‰ין עיניו מר‡ו˙
ו˙כ‰ין - כ„י ˘יטול יע˜ב ‡˙ ‰ברכו˙
(כז, ‡. ר˘"י)

 ˙‡ יע˜ב  ˘יטול  כ„י  ‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
˘ע˘ו  ליˆח˜  ל‚לו˙  יכול  ‰˜ב"‰  ‰י'  ‰ברכו˙ 
ע˘ו  „רך  ˘"‡ין  י„ע  ˘יˆח˜  ובפרט  ר˘ע,  ‰ו‡ 
ל‰יו˙ ˘ם ˘מים ˘‚ור בפיו" (ר˘"י כז, כ‡), וכבר 
ל‚לו˙  יכול  ‰˜ב"‰  ‰י'  ו‡"כ  ‡ˆלו,  ח˘ו„  ‰י' 
‰י'  ובמיל‡  ע˘ו,  ר˘ע˙  על  ‰‡מ˙  כל   ˙‡ לו 
מברך ‡˙ יע˜ב במ˜ומו, ומ„וע ‰י' ˆריך ‰˜ב"‰ 

ל‰כ‰ו˙ ‡˙ עיני יˆח˜?

ל‰˙רח˜  י˘  כמ‰  ע„  רו‡ים  ˘מז‰  ‡ל‡ 
מל˘ון ‰רע, ˘מוטב ‰י' ל‰כ‰ו˙ ‡˙ עיני יˆח˜, 
˘ב˘ל כך ‰י' "כלו‡ בבי˙" וח˘וב "כמ˙" (ר˘"י 
ובלב„  ˘נים,  ו˘בע  חמי˘ים  למ˘ך  י‚)  כח,  ויˆ‡ 

י˘ר‡ל  ˘‰י'  ע˘ו, ‡ף  על  ל˘ון ‰רע  לומר  ˘ל‡ 
מומר (ר‡‰ ˜י„ו˘ין יח, רע"‡).

י˘  כן  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  על  כך,  בע˘ו  ו‡ם 
ליז‰ר בנו‚ע לכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 215 ו‡ילך)

דרוש ואגדה


