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בעז‰י״˙.

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



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

"„עו˙", כי ‡ם, ל‚לו˙ ˘י˘נו ‡וˆר י˜ר ביו˙ר, ˘כל ‡בנים טובו˙ ומר‚ליו˙ ‡ינם 
בערך ‡ליו (כמ"˘ בפר˜י ‡בו˙) - ˙ור‰ ומˆוו˙י', "רˆ‰ ‰˜ב"‰ לזכו˙ ‡˙ י˘ר‡ל 
ול‡  ב˘מים ‰י‡ ‚ו'  ל˜יימם - "ל‡  ˘נ˜ל  ו‚יל‰  ומˆוו˙",  ˙ור‰  ל‰ם  לפיכך ‰רב‰ 

מעבר לים ‰י‡ ‚ו' כי ˜רוב ‡ליך ‰„בר מ‡„ בפיך ובלבבך לע˘ו˙ו". 

‡ל‡  ‡ינם  „בריו  וכל  וכיו"ב,  לעˆמו  כבו„  „ור˘  ‰מ˘פיע  ˘‡ין   - וב‰„‚˘‰ 
ל פלוני, ו‡י˘ ‡יננו „ור˘ ממנו ל˙˙ לו (למ˘פיע) „ין וח˘בון על ‰נ‰‚˙ו,  לטוב˙ו̆ 
כי ‡ם, ˘מר˘‰ לעˆמו - ל‡חרי ב˜˘˙ סליח‰ ומחיל‰ כו' - ל‰עיר ‡˙ ˘ימ˙ לבו 
על „בר ˘נר‡‰ ˘נעלם מי„יע˙ו, ‡ו ˘למרו˙ ‰י„יע‰ ‰רי ‰מע˘‰ בפועל מ˙עכב 
ע„יין (מסיבו˙ ˘ונו˙ ומ˘ונו˙) - בנו‚ע ל‚ו„ל ‰יו˜ר „˜יום ‰˙ומ"ˆ, ו‡ומר "„בר 
זו  ˙ור˙ ‰˘ם, "„בר ‰וי'   - כו'  לו  ל‰ו„ו˙  ˘ˆריך  ˘לו,  חי„ו˘  ל‡   - ב˘ם ‡ומרו" 
‰לכ‰", ˘‰˜ב"‰ נ˙נ‰ לו – "˙ור‰ ˆו‰ לנו מ˘‰ מור˘‰ ˜‰ל˙ יע˜ב", כפי ˘יכול 

לר‡ו˙ בעˆמו בספר פלוני במ˜ום פלוני כו', וי‚יע בעˆמו למס˜נ‡ זו!

ורו‡ים במוח˘ ˘כ‡˘ר פועלים ב„רך זו – בו„‡י מˆליחים, ו‚ם ‡ם ל‡ ‰ˆליחו 
מי„ בפעם ‰ר‡˘ונ‰, יˆליחו במ˘ך ‰זמן...

(ליל ‰' „ח‚ ‰סוכו˙ ˙˘מ"ח)

"חו˘ך ˘בטו ˘ונ‡ בנו" - ‰"ז „ו˜‡ ב‡ב ובן!
‡לי‰ם  ל„בר  ˆריכים  י‰„ו˙  בעניני  י‰ו„ים  על  ל‰˘פיע  ˘כ„י  במוח˘  רו‡ים 
„ברי  ע"י ‡מיר˙  ול‡  וחיב‰,  וב„ברי ‡‰ב‰  ˘לום,  וב„רכי  נועם  ב„רכי  (ועלי‰ם) 

מוסר.

וז‰ ˘מˆינו ˘לפעמים ˆ"ל ‰נ‰‚‰ ‰פכי˙ ע"„ מ"˘ "חו˘ך ˘בטו ˘ונ‡ בנו" - 
‰"ז „ו˜‡ ב‡ב ובן, ˘ב„רך כלל ‰יחס ˘ביני‰ם ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל ‡‰ב‰ וחיב‰, וע„ 
‰י‡  ב„בר)  ‰כרח  כ˘י˘  מיוח„  ומˆב  (בזמן  ‰‰כ‡‰  ‚ם  ו‡ז  כו',  עˆמי˙  ל‡‰ב‰ 

מ˙וך ‡‰ב‰. 

(˘"פ וי˜‰ל ˙˘נ"ב)

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
˙פילין כס‚ול‰ לנˆחון עם י˘ר‡ל

כ„ברים  ובפר˘˙נו  ‡ח˙,  כמˆי‡ו˙  נ‡מרו  ר‡˘"  ו"˘ל  י„"  "˘ל  ‰רי  ב‡  פ'  בסוף  מ„וע 
נפר„ים? / מ‰ו ‰חילו˜ בין "ויר‡ו ממך" ל"וטרף זרוע ‡ף ˜„˜„"? / בי‡ור ב‡ופן פעול˙ 

‰˙פילין בזמן יˆי‡˙ מˆרים ובזמן ‰כניס‰ ל‡רı י˘ר‡ל

 (ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ׳ 49 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙למי„ים ‡ו בנים? / ל‰˙נ‰‚ עם ‰˙למי„ים כמו ‡ב

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"˜ריע˙ ‰עליונים" במ˙ן ˙ור‰

"˜ריע˙" עולמו˙ ‰˙ח˙ונים ו"פ˙יח˙" ‰עליונים / "‰ר‡י˙ ‡ו˙ך בעˆמו˙ך, ˘נוכל ל„ע˙ 
‡ו˙ך" / פ˙יח˙ כוחו˙ ‰נפ˘, ו˜ריע˙ ‰טבע ו‰ר‚ילו˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 36 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
"„ע˙ו ל‚ר˘‰" ‡ו ל‡? / בין ˜רי‡˙ ˘מע ללימו„ ‰˙ור‰

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
פלו‚˙˙ ר˘"י ו‰רמב"ם ב„ינ‡ „בר מˆר‡

יח˜ור ב‚„ר „ין ז‰ ‡ם ‰ו‡ ר˜ חיוב ‰נ‰‚‰ על ‰לו˜ח ‡ו ˘פירו˘ו ‚ם ˘י˘ לבר מˆר‡ ˜ˆ˙ 
˜נין ב˜ר˜ע /  יסי˜ „נחל˜ו בז‰ ר˘"י ו‰רמב"ם ועפ"ז י˙ב‡רו כו"כ חילו˜ים ביני‰ם בסו‚י‡ 

„בר מˆר‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 55 ו‡ילך)

יז ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כי ‰ם חיינו

ם (ו‡˙חנן „, „)  ם ַ‰ּיו… כ∆ ּל¿ ים ּכֻ ƒם ַחּי יכ∆ ≈̃ ל… ¡‡ '‰ ים ּבַ ƒ̃ ב≈ ם ַ‰ּ„¿ ∆ּ̇ ‡ַ ו¿

יט „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰חסי„ו˙ מכניס‰ ‡ור וחיו˙

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
‰וכח ˙וכיח ב„רך ‰חסי„ו˙

נעימים,  ב„ברים  מחˆב˙ם  לˆור  י‰ו„ים  ב˜ירוב  „רך ‰חסי„ו˙  ˜ו„˘ ‡ו„ו˙  „ברו˙  ל˜ט 
„ברי נועם ו„רכי ˘לום

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

תפילין כסגולה לנצחון עם ישראל
מדוע בסוף פ' בא הרי "של יד" ו"של ראש" נאמרו כמציאות אחת, ובפרשתנו 
כדברים נפרדים? / מהו החילוק בין "ויראו ממך" ל"וטרף זרוע אף קדקד"? / 
ביאור באופן פעולת התפילין בזמן יציאת מצרים ובזמן הכניסה לארץ ישראל

‰˘לי˘י˙  ‰פר˘‰  ˘‰י‡  ˘מע,  „˜רי‡˙  ‰ר‡˘ונ‰  ‰פר˘‰  נכ˙ב‰  בפר˘˙נו   .‡
 "˘„˜" פר˘˙   – ב‡  פר˘˙  בסוף  ‰יו  פר˘יו˙  ˘˙י  ˙פילין.  בענין  ‰מ„בר˙  ˘ב˙ור‰ 
‰פר˘‰  ‰י‡  ע˜ב  ובפ'  ‰˘לי˘י˙,  ‰פר˘‰  ‰י‡  בפר˘˙נו  יבי‡ך",  כי  "ו‰י'  ופר˘˙ 

‰רביעי˙ – פר˘˙ "ו‰י' ‡ם ˘מוע". 

ר‡˘;  ˘ל  ˙פילין  על  ו‰ן  י„  ˘ל  ˙פילין  על  נזכר ‰ˆיווי ‰ן  „' ‰פר˘יו˙  בכל  ו‰נ‰, 
‡מנם כ„ „יי˜˙ ˘פיר, י˘ ‰ב„ל בין ב' ‰פר˘יו˙ ˘נ‡מרו ביˆי‡˙ מˆרים – בסוף פר˘˙ 
ב‡, לבין ב' ‰פר˘יו˙ ˘נ‡מרו ב˘נ˙ ‰‡רבעים – בפר˘˙נו ובפ' ע˜ב, לענין ‰יחס ˘בין 

˘ל י„ ל˘ל ר‡˘: 

"ו‰י'"  ‡ו˙ו   – עיניך"  בין  ולטוטפו˙  י„כ‰  על  ל‡ו˙  "ו‰י'  נ‡מר:  ב‡  פר˘˙  בסוף 
˜‡י ‚ם על "ל‡ו˙ על י„כ‰" ו‚ם על "לטוטפו˙ בין עיניך". ו‰יינו, ˘‰"‡ו˙ על י„כ‰" 
ו‰"לטוטפו˙ בין עיניך" ‰ם ‰וי' ומˆי‡ו˙ ‡ח˙ [וע„"ז לפני כן: "ו‰י' לך ל‡ו˙ על י„ך 

ולזכרון בין עיניך"]; 

 (‡ חלו˜ו˙:  בב'  ז‰  ו‡ומר  ר‡˘,  ל˘ל  י„  ˘ל  בין  ‰כ˙וב  מפרי„  בפר˘˙נו  ‡ולם 
בין  מחל˜˙  "ו‰יו"  ˙יב˙  עיניך".  בין  לטוטפו˙  "ו‰יו  ב)  י„ך".  על  ל‡ו˙  "ו˜˘ר˙ם 
בפ'  מˆי‡ויו˙ [וע„"ז  ˘˙י  ˘‰ם  ו‰יינו  עיניך",  בין  לבין ‰"לטוטפו˙  י„ך"  על  ‰"ל‡ו˙ 

ע˜ב: "ו˜˘ר˙ם ‡ו˙ם ל‡ו˙ על י„כם – ו‰יו לטוטפו˙ בין עיניכם"]. 

ומו„‚˘ ‰ב„ל ז‰ בל˘ון ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰: 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

עˆמם  ‰˙וכח‰  ˘„ברי  לכך  [נוסף  חיב‰  בל˘ון  ˜רי‡‰  ל‰˜„ים  ˆריך   - עמי˙ך" 
ˆריך ל‡מרם "בנח˙ ובל˘ון רכ‰", כמ"˘ רבינו ‰ז˜ן ב˘ו"ע ˘לו, ‰ן בחל˜ ‡ו"ח, 
˘‚ם  ‰יינו,  מ˜רב˙",  וימין  „וח‰  "˘מ‡ל  חז"ל  ובל˘ון  חו"מ],  (˘˘י)  בחל˜  ו‰ן 
כ‰‰  י„  ˘מ‡ל,  בי„  ˘‰„חי' ‡ינ‰ ‡ל‡  לכך  נוסף  „חי', ‰רי,  ˘ל  ענין  ˆ"ל  כ‡˘ר 

(ב‡ופן ˘ל חלי˘ו˙), י˘ ל‰˜„ים לפנ"ז ‰ענין „"ימין מ˜רב˙".

(˘"פ וי˜ר‡ ˙˘מ"ח)

‰י„ור ב"‰וכח ˙וכיח" על ח˘בון מˆו˙ "‡‰ב˙ י˘ר‡ל"
מ˙‚ברים  ˘‰ם  י˘ר‡ל, ‡ל‡  מ‡‰ב˙  ב‡ופן ‰פכי  ל‰˙נ‰‚  ˘טבעם  כ‡לו  י˘נם 
ˆיווי  ˘י˘נו  ‰יו˙  "‰מˆ‡‰":  ליˆ‰"ר  נפל‰  ז‰  ובענין  כו'.  ‰יˆ"ט  ע"י  עˆמם  על 
"‰וכח ˙וכיח ‡˙ עמי˙ך", יפעל ‰ו‡ (‰יˆ‰"ר) על י‰ו„י ז‰ ˘יוסיף וי‰„ר במˆו‰ 

זו, ובמיל‡ - ל‡ ˙‰י' עליו ‰‰‚בל‰ „"‡‰ב˙ י˘ר‡ל"!

„"‰וכח  ˘‰ענין  ב˘ו"ע  ברור  „ין  ˘י˘נו  ל„ע˙  ˆריכים  ז‰  לענין  בנו‚ע  ‰נ‰ 
˙וכיח ‡˙ עמי˙ך" ˆריך ל‰יו˙ - לכל לר‡˘ – "בינו לבין עˆמו ול‡ ברבים, וˆריך 

ל„בר עמו בנח˙ ובל˘ון רכ‰ וכו"!

(‚' ˙מוז ˙˘מ"ב)

‰‰וכח‰ לז‰ – מנסיון ‰עבר
כ„י ל˜רב י‰ו„י ל˙ומ"ˆ י˘ לפעול ב„רכי נועם וב„רכי ˘לום, ו‡ין ˆורך ב„רכים 

‡חרו˙...

ו‰‰וכח‰ לז‰ – מנסיון ‰עבר:

כ‡˘ר ני‚˘ו לי‰ו„י בפנים זועפו˙, ב‡יומים, ע„ ל‰יפך ‰ברכ‰ רחמנ‡ ליˆלן - 
ל‡ פעלו מ‡ומ‰.

וע„"ז כ‡˘ר ני‚˘ו מ˙וך ר‚˘ ˘ל ‚ב‰ו˙, ˘מפני י„יעו˙יו ‰רחבו˙ ˘ל ‰מ˘פיע 
פעם  ב˜ולו – ‰רי,  ל˘מוע  לכן ˆריך  וכו',  ונפל‡ו˙  ˘פעל ‚„ולו˙  ˘לו,  ו‰˙ו‡רים 
‰ˆליחו, ופעם ל‡ ‰ˆליחו, ופעמים ‡חרו˙ - ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ ‰ˆליחו, ‡ל‡ ‰˘י‚ו 
עליו  לˆוו˙  ˘ב‡ים  - ‰י˙כן  י‰ו„י  ˘ל ‡ו˙ו  כעסו  עוררו ‡˙  ˘כן  ˙וˆ‡‰ ‰פוכ‰, 

ל‰˙נ‰‚ ב‡ופן מסויים!... 

וב„רכי  נועם  ב„רכי  ב‡ו  כ‡˘ר   - ‰זול˙  עם  ‰פעול‰  ‰ˆליח‰  ז‡˙,  ולעומ˙ 
˘לום, ומ˙וך ‰„‚˘‰ ˘כולם ˘וים – "ועמך כולם ˆ„י˜ים", ו‡ין כל כוונ‰ לומר לו 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

סוף כל סוף מ˙חיל ‰ו‡ ל‰בין ‚ם ב˘כלו 
‡‰ב˙  (מˆ„  ‰ו‡  "מ˘וח„"  כמ‰  ע„ 
ומ˙חיל  ‰יˆ‰"ר,  ל„ברי  ל˘מוע  עˆמו) 

ל‰יטיב ‰נ‰‚˙ו כו',

ב‡ופן  ‰י‡  ‰‰˙חל‰  ‡ם  ‚ם  ו‡ז, 
– ‰רי  ˘כר  ל˜בל  מנ˙  על  ל˘מ‰,  „˘ל‡ 
ל˘מ‰,  „˘ל‡  ˘בעבו„‰  ‡ור"  ‰"מעט 
˘בלעומ˙-ז‰,  חו˘ך"  „וח‰ ‡˙ ‰"‰רב‰ 
מסירו  ˙חיל‰  ˘מ‚ר˘ ‡˙ ‰יˆ‰"ר –  וע„ 
‚ם  י‰י'  ˘ל‡  פועל  ו‡ח"כ  מממ˘ל˙ו, 
בבחינ˙ "‡ורח ", וע„ ˘מ‚ר˘ו ל‚מרי מ„' 

‡מו˙יו ומבי˙ו.

‰ור‡˙  ˘ע"פ  ‰עבו„‰  ˘ס„ר  ונמˆ‡, 
˘‰י‡ "„רך  בלב„  זו  ל‡  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, 
‡ל‡  יו˙ר,  ‰רב‰  מ‰יר‰)  („רך  ˜ˆר‰" 
סַ‡ך   ‡ַ") יו˙ר  נעימ‰ ‰רב‰  „רך  ‚ם  ‰י‡ 
˘מונחים  כיון  ווע‚"),  ‚ע˘מַ‡˜ערע   ‡ַ
ב„ברים  „רוב‡)  רוב‡  (ועכ"פ  ‰זמן  כל 

˜„ו˘ים ו„ברים נעימים.

(˘מח˙ ˙ור‰ ˙˘ט"ז)

ב˘ע˙ ‰חט‡  "‚ם   – עם ‰˜ב"‰  ‰‡ל˜י˙ 
ו‡ין  ספכ"„),  (˙ני‡  י˙' "  ב‡מנ‰ ‡˙ו  ‰י˙‰ 
ז‰ ‡ל‡ ˘‰יˆ‰"ר ‰„יחו ל˘מוע ‡ליו ע„ 
("בַ‡ ‡ים ‡יז  מופרך ‡ˆלו  ˘ל‡  כך  כ„י 
רעכט") ל˜ח˙ ‡˙ ‰˜ב"‰ (‰"חל˜ ‡ל˜‰ 
בבי˙  כביכול  ול‰ו˘יבו  ממ˘")  ממעל 
ּפריז‡ן"),  ‡ין  „ז˘ייל,  ("‡ין  ‰‡סורים 
˘פי˙‰ו  ‰˙‡ו‰  מילוי  ב˘ביל   – ז‰  וכל 

‰יˆ‰"ר...

ל‰„‚י˘ ‡˙ יו˜ר ‰נ˘מ‰
 „ˆ‰  ˙‡ לו  מסבירים  כ‡˘ר  ובכן, 
˘לו,  ‰נ˘מ‰  ˘ל  ‰יו˜ר  ‚ו„ל   - ‰טוב 
י˜ר‰  כמ‰  וע„  ממעל",  ‡ל˜‰  "חל˜ 
בעליונים ‡ל‡) ‡ˆל ‰˜ב"‰  ר˜  (ל‡  ‰י‡ 
‰ענינים  כל  על  בע‰"ב  ˘‰ו‡  בעˆמו, 
בע‰"ב  ˘‰ו‡  כ˘ם  ‰‚˘מי  ˘בעו‰"ז 
ו‡ילו ‰ו‡ – ‰‡„ם  ˘בע˙ ‰ר˜יעים,  בכל 
בנו‚ע  ‰˜ב"‰  ˘ל  לברכו˙יו  ז˜ו˜   –
‰רי   – מ‰יל„ים  ונח˙  פרנס‰,  לברי‡ו˙, 

‡ם ל„יבור ‰' למ˘‰ ˜„מ‰ ל˘ון חיב‰ 
ע‡כו"כ ב„יבורו לחבירו!

על ‰פסו˜ "וי˜ר‡ ‡ל מ˘‰ וי„בר ‰' ‡ליו מ‡‰ל מוע„ ל‡מר" (וי˜ר‡ ‡, ‡) כ˙ב 
ר˘"י: לכל „ברו˙ ולכל ‡מירו˙ ולכל ˆוויים ˜„מ‰ ˜רי‡‰ ל˘ון חב‰.

ו‰נ‰, ‡ם בנו‚ע ל„יבורו ˘ל ‰˜ב"‰ למ˘‰ ˜„מ‰ ˜רי‡‰, ל˘ון חיב‰, ‡ף ˘‚ם 
בל‡ו ‰כי מובן ו‚ם פ˘וט ‚ו„ל ‰חיב‰ „‰˜ב"‰ למ˘‰, וכן ‰חיב‰ „מ˘‰ ל‰˜ב"‰ 
- בנו‚ע ל„יבורו ˘ל כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל עם חבירו, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ˘ˆ"ל ‰˜„מ˙ 

˜רי‡‰, ל˘ון חיב‰.

ובפרטיו˙ יו˙ר:

 ˙‡ ˙וכיח  "‰וכח  ‰ˆיווי  ע"פ  ˜˘ים,  „ברים  חבירו  עם  ל„בר  ˆריך  כ‡˘ר  ‚ם 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˘‰ם  ˘ם  ועל  "˙פילין,   – עיניך"  בין  "לטוטפו˙  על  ר˘"י  מפר˘  ב‡  פר˘˙  בסוף 
‡רבע‰ ב˙ים ˜רויין טוטפו˙" וכו' [ו‡ינו מ„‚י˘ "˙פילין ˘בר‡˘", ‡ל‡ ‡ומר "˙פילין" 
וז"ל:  ‰ענינים,  ב'  ˘בין  ‰‰ב„ל   ˙‡ מ„‚י˘  ‰ו‡  בפר˘˙נו  ו‡ילו  כללי];  ב‡ופן  ס˙ם, 
˙פילין  עיניך – ‡לו  בין  לטוטפו˙  ו‰יו  ˘בזרוע.  ˙פילין  י„ך – ‡לו  על  ל‡ו˙  "ו˜˘ר˙ם 

˘בר‡˘, ועל ˘ם מנין פר˘יו˙י‰ם נ˜ר‡ו טטפ˙" וכו'. 

ב. וי˘ לומר בטעם ‰חילו˜ – מ„וע בפ' ב‡ (בע˙ יˆי‡˙ מˆרים) ב‡ים ‰˙פילין ˘ל 
י„ ו˘ל ר‡˘ יח„, ו‡ילו בפר˘˙נו (ב˘נ˙ ‰‡רבעים) ‰ם "נפר„ו" ז‰ מז‰ – וב‰˜„ים: 

‰נ‰ מˆינו למˆו˙ ˙פילין ס‚ול‰ מיוח„˙ בנו‚ע לנˆחון בני י˘ר‡ל על ‡ומו˙ ‰עולם. 
וב‡ופנ‰ ˘ל ס‚ול‰ זו מˆינו ב' בי‡ורים: 

‡) ב‚מר‡ ‡י˙‡ (ברכו˙ ו, ‡): "ור‡ו כל עמי ‰‡רı כי ˘ם ‰' נ˜ר‡ עליך ויר‡ו ממך – 
‡לו ˙פילין ˘בר‡˘". ו‰יינו, ˘על י„י ˘"עמי ‰‡רı" רו‡ים ‡˙ ˘ם ‰' על בני י˘ר‡ל, 
כלל  מעיזים  ו‡ינם  ומור‡,  פח„  עלי‰ם  נופל  ˘בר‡˘,  ˙פילין  מניחים  ˘י˘ר‡ל  י„י  על 

ל‰˙חיל במלחמ‰ כנ‚„ י˘ר‡ל. 

ב) ב„ברי ‰ר‡"˘ (‰לכו˙ ˜טנו˙ – ‰ל' ˙פילין סט"ו): "˘מפני ˜יום מˆו˙ ˙פילין ו˙י˜ונן, 
‰‚ויים  סיב‰  מ‡יזו  ˘כ‡˘ר  ו‰יינו,   ."'„˜„˜ ‡ף  זרוע  'וטרף  ‰מלחמ‰  ב‡נ˘י  י˙˜יים 
ול‰ור‚ם,  ל‰כניעם  י˘ר‡ל  מˆליחים  ˘בכח ‰˙פילין  בי˘ר‡ל, ‰רי  ונלחמו  כן ‰˙חילו 
זרוע  מטו˙): "וטרף  (ס"פ  בחיי  ברבינו  יו˙ר  ומפור˘  זרוע ‡ף ˜„˜„".  ˘ל "וטרף  ב‡ופן 
– בזכו˙ ˙פילין ˘בזרוע; ‡ף ˜„˜„ – בזכו˙ ˙פילין ˘בר‡˘" [ור‡‰ מ‰ ˘‰וב‡ במ„ור ז‰ 

ב‚ליון ‰˜ו„ם]. 

‚. וכ„ „יי˜˙ ˘פיר, ‰רי י˘ נפ˜ו˙‡ בין ˘ני בי‡ורים ‡לו ˘בס‚ול˙ ‰˙פילין – לענין 
‰יחס ˘בין ˙פילין ˘ל י„ ל˘ל ר‡˘:

בבי‡ור ‰ב', ˘‰˙פילין מבי‡ים ל‰כ‡˙ ‰‡ויב, ‰רי כל ‡ח„ מן ‰˙פילין פועל בפני 
עˆמו. י˘ כ‡ן ˘˙י פעולו˙, מ„‰ כנ‚„ מ„‰: "וטרף זרוע" „‰‡ויב – בזכו˙ ˙פילין ˘ל 

י„, "‡ף ˜„˜„" „‰‡ויב – בזכו˙ ˙פילין ˘ל ר‡˘. 

ר˜  כ‡ן  ˘י˘  ממך", ‰רי  "ויר‡ו  על ‰‡ומו˙  פועלים  ˘‰˙פילין   ,'‡‰ בבי‡ור  ‡ולם 
[ו‰טעם  ˘בר‡˘"  ‰"˙פילין  בזכו˙  ˘‰ו‡  מבו‡ר  חז"ל  ˘בל˘ון  וב‡מ˙  ‡ח˙.  פעול‰ 
בפ˘טו˙ – כי „ו˜‡ ‰˙פילין ˘בר‡˘ ‰ם ‚לויים ב‡ופן ˘ל "ור‡ו כל עמי ‰‡רı"], ‡ולם 
על כרחך ˆריך לומר ˘י˘ כ‡ן ‚ם ‰˙פילין ˘ל י„, ˘‰רי ‰מˆו‰ ‰י‡ ל‰ניח ˙פילין ˘ל 
י„י  על  בפועל  ב‡‰  ‰עולם  „‡ומו˙  ˘‰יר‡‰  ו‰יינו,  י„.  ˘ל  ˘מניחים  ל‡חר  ר˜  ר‡˘ 
ר‡יי˙ן ב‰˙פילין ˘ל ר‡˘, ‡ל‡ ˘‰˙פילין ˘ל י„ – ˘מניחים לפני ‰˘ל ר‡˘ – נו˙נים 

ב‰ם "˙וספ˙ כח" (ור‡‰ ˆפנ˙ פענח על ‰רמב"ם ‰ל' ˙פילין פ"„ ‰"„, עיי"˘). 
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ר‡˘  ˘ל  ‰˙פילין  נ‡מרו  ˘‡ז   – מˆרים  יˆי‡˙  בין  ‰‰ב„ל  טעם  י˙ב‡ר  ומע˙‰   .„
ו˘ל  ר‡˘  ˘ל  נ‡מרו ‰˙פילין  ˘ב‰  פר˘˙נו –  לבין  ומˆי‡ו˙ ‡ח˙,  ב˙ור ‰ווי‰  י„  ו˘ל 

י„ כ˘˙י מˆי‡ויו˙: 

זו  וכניס‰  י˘ר‡ל,   ıל‡ר ל‰כניסם  ‡מור  רבינו  מ˘‰  ‰י'  ממˆרים  י˘ר‡ל  כ˘יˆ‡ו 
בי˘ר‡ל  ל‰ילחם  מעיזים  ‰יו  ל‡  ˘‰‡ומו˙  ניסי˙,  בˆור‰  ל‰יו˙  ‡מור‰  ‰י˙‰   ıל‡ר
כלל, וכמו ˘כ˙וב (ב˘לח טו, טו-טז): "נמו‚ו כל יו˘בי כנען, ˙פול עלי‰ם ‡ימ˙‰ ופח„". 
עליך  נ˜ר‡  ˘ם ‰'  כי   ıעמי ‰‡ר כל  ˘ל "ור‡ו  ב‡ופן  פועלים  ˘‡ז ‰˙פילין ‰יו  ו‰יינו, 
י„  בין ‰˘ל  ו‡ין ‰˙חל˜ו˙  בב˙ ‡ח˙,  פועלים  ז‰ ‰רי ‰˙פילין  ולענין   – ממך"  ויר‡ו 

ל˘ל ר‡˘, כנ"ל;

‡ולם בפר˘˙נו, כבר י„עו ˘‰כניס‰ ל‡רı י˘ר‡ל ל‡ ˙‰י' על י„י מ˘‰ עˆמו, ‡ל‡ 
ר˜ על י„י י‰ו˘ע, וכנ‡מר ב˙חיל˙ ‰פר˘‰: "רב לך ‡ל ˙וסף „בר ‡לי עו„ ב„בר ‰ז‰ 
ינחיל ‡ו˙ם ‡˙  ו‰ו‡  לפני ‰עם ‰ז‰  יעבור  כי ‰ו‡  ו‡מˆ‰ו  וחז˜‰ו  י‰ו˘ע  וˆו ‡˙   .  .
‰‡רı ‡˘ר ˙ר‡‰". וכיון ˘מ„רי‚˙ י‰ו˘ע פחו˙‰ ממ„רי‚˙ מ˘‰, כמ‡מר: "פני מ˘‰ 
ועו„), ‰רי  כ.  כז,  פינחס  פ'  ור˘"י  ספרי   .‡ ע‰,  ב˙ר‡  (בב‡  לבנ‰"  כפני  י‰ו˘ע  פני  חמ‰,  כפני 
יו˘בי  ל‰כניע ‡˙  כ„י  במלחמו˙  וי‰י' ˆורך ‚ם  ממך",  ב˘לימו˙ ‰"ויר‡ו  י˜ויים  ˘ל‡ 
ב‡ופן  ב‡‰  ס‚ול˙ ‰˙פילין  כ‡ן  עס˜ינן, ‰רי  ˘במלחמ‰  כיון  ˘‡כן ‰י').  (וכפי   ıר‡‰
˙פילין  בזכו˙   –  „˜„˜ ‡ף  ˘בזרוע;  ˙פילין  בזכו˙   – זרוע  "וטרף  פעולו˙:  ˘˙י  ˘ל 
לטוטפו˙  ו‰יו   – י„ך  על  ל‡ו˙  בל˘ונ‰: "ו˜˘ר˙ם  מחל˜˙  ‚ם ‰˙ור‰  ולכן  ˘בר‡˘", 

בין עיניך". 

 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

מוסר .

רבו˙ינו  ל‰נ‰‚˙  בנו‚ע  רו‡ים  ו‰נ‰ 
‰ס„ר  נ‰ו‚  ‰י'  ל‡  ˘‡ˆלם   – ז‰  בענין 
לב‡ר  וי˘  בַ‡רער).  מענ„יל  ר'  (˘ל  ‰נ"ל  

‰טעם בפ˘טו˙:

כ‡˘ר „ברי ‰מוסר מיוס„ים על ‡‰ב˙ 
י˘ר‡ל, ‡זי ‰‚י˘‰ כול‰ ‰י‡ ב‡ופן ‡חר 
כי  מוסר,  לו  לומר  ב‡ים  ˘ל‡   – ל‚מרי 
‰רי  ˘כן,  וכיון  כו',  ממכ˘ול  ל˘מרו  ‡ם 
על  כי ‡ם "מעמי„ו  מוסר",  ז‰ "„ברי  ‡ין 
̇ ", ובמיל‡, ‰„יבור כולו ‰ו‡ ב‡ופן  ‰‡מ
נועם  נעימים, „ברי  ב„ברים   – ל‚מרי  ‡חר 

ו„רכי ˘לום.

רו‡ים  לר‡˘,  לכל  ‰נ‰,  כז‰,  וב‡ופן 
‚„ול‰  במ„‰  מˆליחים  זו  ˘ב„רך  במוח˘ 
ונוסף  כו'.  ‰„ברים  ˘מ˙˜בלים   – יו˙ר 
למעל‰  ˘˘ו‡לים  ‰˘‡ל‰  סר‰  לז‰, 
˘‰רי ‰ו‡   – זָ‡‚ער"   ‡ַ פַ‡ר  ביסטו  "ווָ‡ס 
כו';  ‰זול˙  על  ח˘בונו˙  לחפ˘  ב‡  ל‡ 

‰ו‡ ב‡ עם רפו‡‰ לרפ‡ו˙ו!

˘˙י „רכים ל˘נו˙ ‡˙ ‰‡„ם
וזו‰י ‡ח˙ ‰מעלו˙ ב„רך ‰חסי„ו˙ על 

„רכים ‡חרו˙:

„רוב‡  ברוב‡  ˘ב‰ן  „רכים,  י˘נן 
ומב‡רים,  ומסבירים  מרע"  ב"סור  מונחים 
‡ח„  כל  ˘ל  ˙כונו˙יו  לפי   – וב‡ריכו˙ 
 '‰  ˙‡ עזבך  ומר  "רע  כיˆ„   – ו‡ח„ 
וע‡כו"כ  טובו˙,  ל‡  מ„ו˙  ע"י  ‡ל˜יך ", 

ע"י פעולו˙ ל‡ טובו˙.

לך  למ‰  ‰˜ו˘י‡:  נ˘‡ר˙  ובמיל‡, 
‡ם  מז‰:  וי˙יר‰   .  . חסרונו˙?!  לחפ˘ 

ב‰˙עס˜ו˙ו  ‰ו‡  מˆליח  ‰פחו˙  לכל 
כל  ל‡חרי  ‚ם  ‡ם  ‡בל  ניח‡;   – ‰רע  עם 
פעל  ל‡  ‰רע  עם  ב‰‰˙עס˜ו˙  ‰‡ריכו˙ 
מ‡ומ‰, ‰רי ‡ע"פ ˘י˘ מ˜ום לומר ˘לכל 
מ"מ,  ˙וכיח",  "‰וכח  מˆו˙  ˜יים  ‰פחו˙ 
‡ו„ו˙  ב‰„יבור   – ˘נו˙יו  רוב  עברו  במ‰ 
‰רע,  ל˘ון  ‚‡ו‰,  בל˙י-רˆויים:  ענינים 

ריבי˙, ‰˘‚˙-‚בול וכיו"ב!

- ‰ן ‡מ˙ ˘כ‡˘ר נמˆ‡˙ ‡˘פ‰ ב˙וך 
מ˘ם, ‡בל ‡עפ"כ,  לפנו˙‰  ‰בי˙ ˆריכים 
ביו˙ר  ‰טוב‰  ‰מל‡כ‰  ‰י‡  ˘זו  לומר 
˘יכולים למˆו‡?! – י˘נן מל‡כו˙ נעימו˙ 

יו˙ר ("‚ע˘מַ‡˜ערע מל‡כו˙")!...

‡˘פ‰  בפינוי  „רך  י˘  ז‡˙  לעומ˙ 
מן  ‰רב‰  „וח‰  ‡ור  ˘"מעט  ב‡ופן 
‰חו˘ך ", ‰יינו, ˘כ‡˘ר מכניסים מעט ‡ור 
ו‰חו˘ך,  ומ‚ר˘ ‡˙ ‰‡˘פ‰  – ‰"ז „וח‰ 

וע‡כו"כ כ‡˘ר מכניסים ריבוי ‡ור.

וזו‰י ‰‚י˘‰ ˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙: ˙ור˙ 
‰˘ני˙  ˘"נפ˘  לי‰ו„י  מסביר‰  ‰חסי„ו˙ 
 " ̆ ממ ממעל  ‡ל˜‰  חל˜  ‰י‡  בי˘ר‡ל 

(˙ני‡ רפ"ב).

‰בט  מבלי  ˘י‰י',  מי  י‰י'  י‰ו„י,  כל 
ע„  ‰˘נים  כל  במ˘ך  ‰נ‰‚˙ו  ‡ופן  על 
˘‰י‡ "חל˜ ‡ל˜‰  נפ˘  לו  י˘   – ז‰  לר‚ע 
("‡ל˜‰")  ˘‰˜ב"‰  וכ˘ם  ממ˘",  ממעל 
‰נפ˘   – ˘לו  ‰"חל˜"  ‚ם  כך  נˆחי,  ‰ו‡ 
נˆחי˙   - מי˘ר‡ל  ‡ח„  ˘בכל  ‰‡ל˜י˙ 

‰י‡, ו˘ום „בר ל‡ יכול לנˆח ‡ו˙‰;

‰‡סורים  בבי˙  ˘י˘ימו‰  ר˜  י˙כן 
ל˘ע‰ ˜ל‰ – ב˘ע˙ ‰חט‡ ועון, ˘‡ז ‰י‡ 
"‡סור‰" ו‡ינ‰ יכול‰ לפעול פעול˙‰. ול‡ 
נפ˘  ˜˘ור‰  ז‰  במˆב  ˘‡פילו  ‡ל‡  עו„ 



  ‰וספ‰ . כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙
לקט מתוך דברות קודש 
בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

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

לנ‰ו‚  י˘  מוסר  „ברי  ל‡מיר˙  בנו‚ע 
בז‰ירו˙ כו' ("מ'„ַ‡רף זיין ‡ויס‚ע‰יט"),

(ל‰ˆמח  מˆוו ˙יך  („רך  ‰סיפור  וכי„וע   -
יב, ב) ‡ו„ו˙ ‰ר‰"˜ ר' מענ„יל בַ‡רער   ̃(˜„ˆ

"‚עווַ‡ל„י˜ע"  עליו  כו˙ב  (˘‰בע˘"ט 
מי˘רים"  כ"מ‚י„  ˘˘ימ˘   - ˙ו‡רים ) 
ב‰יו˙ו מחזר במו˘בו˙ בני י˘ר‡ל ו‡ומר 
‡"ע  נו‰‚  ˘"‰י'   – מוסר  „ברי  בפני‰ם 
˘ל‡ ‰י' ‡ומר „"˙ (=„ברי ˙וכח‰) כי ‡ם 
מ‡יזו  ‡ם  (‡ו  נ„ב‰"  לו  ˘נו˙נים  במ˜ום 
– ‰יו  מעו˙  לו  לי˙ן  יכולים  ל‡ ‰יו  סיב‰ 
מכס  מ˙˘לום  ‡ו˙ו  פוטרים  ‰פחו˙  לכל 
ו˘בים  מ‰עוברים  ל‚בו˙  נו‰‚ים  ˘‰יו 
‰„בר,  לסיב˙  וכ˘˘‡לו‰ו  ‰עייר‰),  „רך 
‡ו„ו˙  „בר-מ‰  ‡ומר  כ˘מי˘‰ו  ‰˘יב: 
‡י„ן"),   ‡ַ ‡ויף  ווָ‡רט   ‡ַ") י˘ר‡ל  בני 
˘ו‡לים ‡ו˙ו   - ל‰' ‡ל˜יכם "  "בנים ‡˙ם 

 .  . זָ‡‚ער    ‡ַ פַ‡ר  ביסטו  "ווָ‡ס  למעל‰: 

על  ל„בר  ˘מך  [מי  ˜ינ„ער"  מיינע  ‡ויף 

בני  לפרנס˙  ז˜ו˜  ˘כ‡˘ר  ‡ל‡,  בניי], 

 ,('‰ רˆון  ע"פ  בו  ˘מחוייב  („בר  בי˙ו 

ל‰יו˙  ‰י‡  פרנס˙ו  פרטי˙  וב‰˘‚ח‰ 

 ‡ַ" ב˘כרו  לו  (˘נו˙נים  מי˘רים"  "מ‚י„ 

[כמ‰  „ָ‡לַ‡ר"  ּפָ‡ר   ‡ַ ָ‡„ער  ‚יל„ן  ּפָ‡ר 

ז‰ובים ‡ו כמ‰ „ולרים] ב˘ביל ‰‰וˆ‡‰), 

ביסטו  "ווָ‡ס  ‡ו˙ו  ˘ו‡לים  כ‡˘ר  ‡זי, 

ל‰˜ב"‰:  ל‰˘יב  ביכל˙ו  זָ‡‚ער",   ‡ַ פַ‡ר 

לי  נ˙˙  ול‡  בי˙י,  בני  לפרנס ‡˙  ˆיווי˙ני 

‡ל‡ כ˘רון לומר „ברי מוסר ול˜יים מˆו˙ 

ומוכרחני  בריר‰  לי  ‡ין   – ˙וכיח"  "‰וכח 

ל˜יים ˘˙י מˆוו˙ ‡לו ˘‡י ‡פ˘ר לע˘ו˙ן 

לו  נו˙נים  ל‡  כ‡˘ר  ‡בל   .  . ‡חרים  ע"י 

נ„ב‰ – ˘‡ז ‡ין לו מ‰ לענו˙ על ‰˘‡ל‰ 

˘י˘‡לו‰ו למעל‰ – ‡ינו רוˆ‰ לומר „ברי 

הוכח תוכיח בדרך החסידות
כאשר דברי המוסר מיוסדים על אהבת ישראל, הרי אין זה "דברי מוסר", כי 

אם "מעמידו על האמת" / כל יהודי, יהי' מי שיהי', מבלי הבט על אופן הנהגתו 
במשך כל השנים עד לרגע זה – יש לו נפש שהיא "חלק אלקה ממעל ממש" 

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

להתנהג עם התלמידים 
כמו אב

ו˘ננ˙ם לבניך
לבניך – ‡לו ‰˙למי„ים כו' וכ˘ם ˘‰˙למי„ים ˜רויים 
בנים כו' כך ‰רב ˜רוי ‡ב ˘נ‡מר ‡בי ‡בי רכב י˘ר‡ל ו‚ו'
(ו, ז. ר˘"י)

לכ‡ור‰ י˘ לעיין, ‰רי לפירו˘ ˙יב˙ "לבניך" 
‰„בר  בבי‡ור  „י   – ‰˙למי„ים  על  „˜‡י   –
ר˘"י  מוסיף  ומ„וע  בנים",  "˘‰˙למי„ים ˜רויים 

˘"‰רב ˜רוי ‡ב", „מ‰ ז‰ נו‚ע ל‰בנ˙ ‰כ˙וב?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

ר˘"י,  כ„ברי  ‰ו‡,  "ו˘ננ˙ם"  ˙יב˙  פירו˘ 
"ל˘ון חי„ו„ ‰ו‡ ˘י‰יו מחו„„ים בפיך". ו‰יינו, 
‰˙למי„ים   ˙‡ ללמ„  ר˜  ל‡  ‰רב  על  חיוב  „י˘ 
‰„ברים  ˘י‰יו  ע„  ללמ„ם  ‚ם  ‡ל‡  ‚רי„‡ 
‰נלמ„ים מחו„„ים בפי‰ם, ˘‰ו‡ לימו„ ‰מˆריך 

י‚יע‰ ‚„ול‰. 

בנים  ‰יינו  "לבניך"  ‡י  „ב˘למ‡   ,‰˘˜ ו‡"כ 
עו˘‰  ˘‰רי ‡ב‡  ז‰,  ענין  מובן  ˘פיר  כפ˘וטם, 
ומˆריך   ‰˘˜ ז‰  ‡ם  ‚ם  בניו  עבור  ˘ביכל˙ו  כל 
"˙למי„ים"  על  כ‡ן  ˘מ„ובר  מכיון  ‡ך  י‚יע‰, 
כך  כל  ל‰˙יי‚ע  ‰רב  חייב  מ„וע  בנים,  על  ול‡ 

בלימו„ו עם ˙למי„יו?

ו‰יינו,  ‡ב",  ˜רוי  ˘"‰רב  ר˘"י   ıמ˙ר וע"ז 
"‡ב"  ב‚„ר  ‡כן  ‰ו‡  ‰רב  ‰רי  ‰לימו„  ˘בענין 
ל˙למי„יו, ולכן עליו לנ‰ו‚ עמ‰ם כמו ‡ב לבניו 
ללמ„ ‡˙  ועליו  ל‚מרי,  ל‰ם  עˆמו  ונו˙ן  ˘מוסר 
"ע„  ‚„ול‰  ובי‚יע‰  ונ˙ינ‰  במסיר‰  ˙למי„יו 

˘י‰יו מחו„„ים".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 36 ו‡ילך)

תלמידים או בנים?
ו˘ננ˙ם לבניך

לבניך – ‡לו ‰˙למי„ים. מˆינו בכל מ˜ום ˘‰˙למי„ים 
˜רויים בנים, ˘נ‡מר בנים ‡˙ם ל‰' ‡ל˜יכם, ו‡ומר בני 
‰נבי‡ים . . וכן בחז˜י' ˘למ„ ˙ור‰ לכל י˘ר‡ל ו˜ר‡ם 
בנים ˘נ‡מר בני ע˙‰ כו'
(ו, ז. ר˘"י)

ר˘"י,  פירו˘  על  ל‰˜˘ו˙  י˘  לכ‡ור‰ 
וב˘ניים:

על  „˜‡י  "בניך"  לפר˘  ˘ייך  ‡כן  ‡ם  ‡ף   .‡
מˆינו במ˜ר‡ "˘‰˙למי„ים  "‰˙למי„ים" מ˘ום̆ 
˜ר‡  כ˙ב  ל‡  מ„וע   ,‰˘˜ ע„יין  בנים",  ˜רויים 
בפירו˘ "ו˘ננ˙ם ל˙למי„יך", ‡ל‡ כ˙ב "לבניך" 
ועלינו לפר˘ו ˘מ„ובר על "‰˙למי„ים"? ב. כ„י 
מספי˜  ˘פירו˘ "בניך" ‰ו‡ "˙למי„ים"  ל‰וכיח 
˘ל˘  ל‰בי‡  ר˘"י  ‰וˆרך  ומ„וע  ‡ח„,  כ˙וב 

ר‡יו˙ ˘ונו˙ על „בר ז‰?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙, „˘˙י ‰˜ו˘יו˙ מ˙ורˆו˙ 
‡ח˙ בחבר˙‰:

לפר˘  ˘‡פ˘ר  לומר  ‡ינ‰  כ‡ן  ר˘"י  כוונ˙ 
לומר  כוונ˙ו  ‡ל‡  "˙למי„ים",  על  ‚ם  "בניך" 
‡ינו  ב˙ור‰  מ˜ום"  "בכל  "˙למי„ים"  „˘ם 
 '‚ ˘מבי‡  מ‰  וז‰ו  "בנים".  ‡ל‡  "˙למי„ים" 
"בנים   - וכ˙ובים  נבי‡ים  מ˙ור‰  ˘ונים,  פסו˜ים 
"בני   ,(‡ י„,  (ר‡‰  „ברים  מחומ˘   – ‚ו'"  ‡˙ם 
 – ‚ו'"  ע˙‰  ו"בני   .(‚ ב,  (ב  ממלכים   – ‰נבי‡ים" 
מ„ברי ‰ימים (ב כט, י‡) – ˘בז‰ ‰ו‡ מוכיח „˘ם 

"˙למי„ים" "בכל מ˜ום" ‰ו‡ "בנים".

ו‰י‡ ‰י‡ כוונ˙ „ברי ר˘"י כ‡ן, ˘ז‰ ˘נ‡מר 
‰˘ם  ב˙ור‰  כי  ‰ו‡  "ל˙למי„יך"  ול‡  "לבניך" 
[ו‰‡  "˙למי„ים"  ול‡  "בנים"  ‰ו‡  ל"˙למי„ים" 
כח)  כ‰,   ‡"‰„) ˙למי„  ‰˘ם  במ˜ר‡  ‡ח„  במ˜ום  „נמˆ‡ 

ו‡ין  מ˜ום",  "בכל  ‰כ˙וב  „רך  על  מוכיח  ˘‡ינו  פ˘וט   –

כ‡ן  ˘נ‡מר  מ‰  על   – ז‰  נ„יר  כ˙וב  יסו„  על  ל‰˜˘ו˙ 

"לבניך" ˘‰ו‡ „רך ‰ר‚יל בכ˙וב לכנו˙ ˙למי„ים. ו˜"ל].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 44)
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"קריעת העליונים" במתן תורה
"קריעת" עולמות התחתונים ו"פתיחת" העליונים / "הראית אותך בעצמותך, 

שנוכל לדעת אותך" / פתיחת כוחות הנפש, וקריעת הטבע והרגילות

‚ילויים נעלים ונ˘‚בים נ‚לו לעיני כל י˘ר‡ל בע˙ מ˙ן ˙ור‰ על ‰ר סיני, ‡˘ר עינינו 
ר‡ו ול‡ זר ‚ילוי ‰˘י"˙ בכבו„ו ובעˆמו. ועל ז‡˙ מזכיר מ˘‰ בפר˘˙נו („, ל‰) "‡˙‰ 

‰ר‡˙ ל„ע˙ כי ‰' ‰ו‡ ‰‡ל˜ים ‡ין עו„ מלב„ו"!

"כ˘נ˙ן  מופל‡ים:  „ברים  ר˘"י  כ˙ב  "‰ר‡˙",   – ‰ר‡י‰  ‡ו˙‰  ˘ל  ובמ˘מעו˙‰ 
‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ‡˙ ‰˙ור‰ פ˙ח ל‰ם ז' ר˜יעים, וכ˘ם ˘˜רע ‡˙ ‰עליונים כן ˜רע ‡˙ 

‰˙ח˙ונים, ור‡ו ˘‰ו‡ יחי„י".

ו˙ח˙ונים,  עליונים  ענין "˜ריע˙"  ומ‰ו  מ˘מע "פ˙יח˙ ‰ר˜יעים"  מ‡י  ל‰בין  ובכ„י 
ל‰ם  "פ˙ח   – פ˙יח‰  ל˘ון  כ˙ב  ‰"ר˜יעים"  ˘‚בי  ר˘"י,  ל˘ון  על  ולעמו„  ל„˜„˜  י˘ 
˙מו‰  ו‰יו˙ר  ‰˙ח˙ונים",   ˙‡ "˜רע   – ˜ריע‰  ל˘ון  כ˙ב  ˙ח˙ונים  ו‚בי  ר˜יעים",  ז' 
 ˙‡ ˘˜רע  "וכ˘ם  וכו˙ב  לסיפ‡  מרי˘‡  ר˘"י  מ˘נ‰  ‚ופ‡  ‰עליונים  ר˜יעים  ‚בי  ˘‚ם 

‰עליונים", וי˘ לב‡ר מ˘מעו˙ ‰„בר מ‰ ˘‰˙חיל ב"פ˙ח" וסיים ב"˜רע".

˙מי‰‰  ליי˘ב  נוכל  ו‰"˜ריע‰",  ‰"פ˙יח‰"  ˘ל  מ‰ו˙ן  נכון  ‡ל  יבו‡רו  וכ‡˘ר 
‰‡מור‰, ו‚ם ל‰ˆביע על מ‰ ˘י˘ לו ל‡„ם ללמו„ מז‰ בכל „ור ו„ור, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

"˜ריע˙" עולמו˙ ‰˙ח˙ונים ו"פ˙יח˙" ‰עליונים
מ˜ו„ם,  ונעלם  מכוס‰  ˘‰י'  מ‰  ל‚ילוי  פעולו˙ ‰‚ורמו˙  ˘ני‰ן  ו"פ˙יח‰"  "˜ריע‰" 

‡ל‡ ˘‰פר˘ ‚„ול ביני‰ם:

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ל‰˙ר‚ל לס‚נון ‰כללי ˘ל לימו„ ‰חסי„ו˙
˘כל ‡„ם  ״ו‡ין  ל˜וטי ‡מרים  לספר ‰˜„ו˘  ב‰‰˜„מ‰  רבינו ‰‚„ול ‡ומר  כ"˜  ‰ו„ 
לנו ‰ו„  מ‚ל‰  ב„ברי ˜„˘ ‡לו  חבירו" ‡˘ר  ˘כל  ˘מ˙פעל  ממ‰  ומ˙עורר  מ˙פעל  ז‰ 
ענין  זו  ב‰˙פעלו˙  ‰כוונ‰  ו‡ין  ˘י˙פעל,  ‰ו‡  ‰˘כל  ענין  עי˜ר  כי  ‰‚„ול  רבינו  כ"˜ 
ענין  ‰ו‡  זו  ב‰˙פעלו˙  ‰כוונ‰  ‡בל  ‰לב,  ‡ל  מ˙ייחס  ז‰  כי  ו‰‰˙ר‚˘ו˙  ‰‰˙ל‰בו˙ 

‰פועל, ˘‰˘כל יבו‡ בפועל ‰„בר.

ו‰נ‰ בכ„י ˘‰˘כל יבו‡ בפועל ‰ו‡ ע"י ‰‰˙˜˘רו˙ במ‰ ˘לומ„ים ו‰‰˙‡ח„ו˙ עם 
מ‰ ˘לומ„ים, ו‡ז ‰נ‰ ‰„בר ‰‰ו‡ מ‡יר ‡ור ב„רכי ‰חיים בחיי ‰יום יומי.

˘י˙חיל  ˜ו„ם  ‡˘ר  ‰„בר  טוב  כן  על  ז‰  לימו„  מכללו˙  רחו˜  עו„נו  כ‡˘ר  ‡מנם 
וב‰ם  פעמים,  כמ‰  עלי‰ם  ויחזור  ו‰˘יחו˙  ילמו„ ‰'לי˜וטי „בורים'  בלימו„ ‰חסי„ו˙ 
ועל י„ם י˙ר‚ל ב‰ס‚נון ‰כללי ˘ל חסי„ו˙, ו‡חרי כן י˙חיל בלימו„ ו‰˘ם י˙ברך י‰י׳ 
בעזרו ויעמי„ו ב˜רן ‡ור‰ זו ˙ור‰, ל‰ר‚י˘ ‡˙ ‰חיו˙ ב˙ור‰ ולחו˘ ‡˙ ‰עונ‚ ב˜יום 

מˆו‰, ועונ‚ ‡מי˙י במ„‰ טוב‰.

פרי˘˙-˘לום וברכ‰ לחביריו ‰טובים ונחוı ‰י׳ ל˜בוע ביני‰ם ˘יעור בלימו„ ‰˙ור‰ 
לכל  י˙ברך  ל‰ם ‰˘ם  יˆליח  כן  יע˘ו  ו‡ם  ‚מור,  ו‰ו‡ ‰כרח  בי„יע‰  מˆבם  ˙נ‡י  כפי 
כי ‰ו‡ „בר ‚„ול  לעוררם  בז‰  ל‰˙ענין  ובב˜˘‰ ‚„ול‰  בענינו,  ˘יחי׳  מ‰ם  ו‡ח„  ‡ח„ 
ונ˘‚ב במ‡„, ור‡˘י˙ ‰לימו„ י‰י' ˜יˆור ˘לחן ערוך למען לי„ע ‰לכ‰, ולימו„ חומ˘ 

עם פירו˘ ר˘"י.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˘פב ו‡ילך)



יט

החסידות מכניסה אור וחיות
החסידות היא אור וחיות פנימי, וכל ענינה להכניס אור וחיות בלימוד התורה, 
בקיום המצוות, וביופי המדות טובות באהבת ישראל בכלל, ובחיי המשפחה 

בפרט

לימו„ ‰חסי„ו˙ נו‚ע בנפ˘ ממ˘
במענ‰ על מכ˙בו, ב„בר לימו„ ‰חסי„ו˙ ‡ין ˆריכים ל‰ניח על ‡חר זמן . . ו„ו‚מ‡ 
ל„בר מי ˘י˘ לו יבל˙ בעינו ו‡ינו רו‡‰ ‡ור ‰˘מ˘ וכ˘יסיר ‰יבל˙ יר‡‰ ‡ור ‰יום וכל 
‰נחמ„ למר‡‰ ‰‡ם יניח ז‡˙ על מחר מחר˙יים, כן ‰ו‡ ב‚˘מיו˙, ומכל ˘כן ברוחניו˙ 

˘ערכו רם ונ˘‚ב במ‡„.

‰חסי„ו˙ ‰י‡ ‡ור וחיו˙ פנימי, וכל ענינ‰ ל‰כניס ‡ור וחיו˙ בלימו„ ‰˙ור‰, ב˜יום 
‰מˆו˙, וביופי ‰מ„ו˙ טובו˙ ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל בכלל, ובחיי ‰מ˘פח‰ בפרט.

‡מנם לימו„ ‰חסי„ו˙ „ור˘ ס„ר מסו„ר ‰ן ב‰זמן ו‰ן בעניני ‰לימו„ וב‡ופן לימו„ם 
כחˆי  ˘ב˙-˜ו„˘  (בלב„  ב˘בוע  פעמים  ‚׳  ב' ‡ו  ר˜  [י]למו„  ב˙חל‰  כן ‰נ‰  על  ‡˘ר 
˘ע‰ ‡ו כ‚' רבעי ˘ע‰), ‡בל ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰˙˜˘רו˙ ‰מח˘ב‰ במ‰ ˘למ„ כי ל‡ ‰ריבוי 

עי˜ר כי ‡ם ‰‰˙חברו˙ עם מ‰ ˘לומ„ים ‰ו‡ עי˜ר.

בלב„  זו  ל‡  ‰נ‰  ˘לומ„  ˘‰„בר  ‰ו‡  ˘לומ„,  מ‰  עם  ‰‰˙‡ח„ו˙  בענין  ו‰כוונ‰ 
י‰י'  ˘למ„  ˘‰„בר  ז‡˙  עו„  מוח˘י, ‡ל‡  ˘כל  ˘מבינים  כפי  טוב‰  ב‰בנ‰  ז‡˙  ˘יבין 

‰מור‰ „רך חיים „‰נ‰‚˙ו בחיים ‰יום-יומיים – ˘י‰י' על פי ‡ור ‰ענין ˘למ„.

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

טוב  ˘‰„בר ‰י'  ו‰יינו  נפ˙ח ‰פ˙ח,  ˘בו  ב„בר  ˘למו˙  מ˘מע‰ ‰וספ˙  ‰"פ˙יח‰" 
‚ם מ˜ו„ם, ‡ל‡ ˘ע˙‰ נ˙ח„˘‰ ונפ˙ח‰ בו ˘למו˙ ח„˘‰ ו‚ילוי נוסף.

„רך  ועל  ‰˜ו„ם,  ‰מˆב  ו˘ביר˙  ביטול  ˘ל  מ˘מעו˙  מבט‡˙  לעומ˙‰,  ‰"˜ריע‰" 
ומחיי˙ ‚זר  ביטול  ˘‰י‡  מ‰ו˙ ‰ב‚„ ‡ו ˜ריע˙ ‚זר „ין  ˘מבטל˙ ‡˙  ב‚„  מ˘ל ˜ריע˙ 

‰„ין ‰˜ו„ם.

ועל כן, כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰"עליונים", ו‰יינו, עולמו˙ עליונים ‰מ‚לים ˙„יר ‡ורו 
˙ור‰  מ˙ן  ב˘ע˙  כי  ר˜יעים",  ˘בע‰  ל‰ם  "פ˙ח  ל˘ון  נ‡מר  ונ˘‚ב,  נעל‰  ב‡ופן  י˙' 
בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי,  חומר  ב˙י  יו˘בי  י˘ר‡ל,  בני  ˘יוכלו  ב‡ופן  ר˜יעים ‡לו,  "נפ˙חו" 

לר‡ו˙ ול‰ר‚י˘ ‰‚ילוי ‰נור‡ ˘מ‚לים עולמו˙ ‡לו ‰עליונים.

˘‡ין  מ‰  מלב„  ‰נ‰  ‡לו,  בעולמו˙  כי  "˜רע",  ל˘ון  נ‡מר  ‰"˙ח˙ונים"  ‚בי  ‡בל 
„„בר  רח"ל,  י˙'  מˆי‡ו˙ו  על  ומס˙ירים  מעלימים  ‚ם  ‰ם  ‰רי  י˙',  ‡ורו  ‚ילוי  ב‰ם 
זו,  לביר‰  ‰בי˙  בעל  ˘י˘  מר‡‰  ו‡ינו  מעˆמו  ˜יים  ‰ו‡  ‡˘ר  ומספר  מר‡‰  ‰‚˘מי 
‡˘ר  ח"ו  לטעו˙  ני˙ן  מ˙‡ימ‰,  ˘כלי˙  ‰˙בוננו˙  בל‡  ‰‚˘מי  בעולם  מס˙כלים  ו‡ם 

מˆי‡ו˙ו מעˆמו.

ז‰  י„י  על  בעולמו˙ ‰˙ח˙ונים ‡ור ‰˘כינ‰, ‰י'  ‚ם  נ˙‚ל‰  ˙ור‰  מ˙ן  ˘ב˘ע˙  וז‰ 
על ‚ילוי ‡ורו  ˘ל‰ם  ו‰‰עלם  ונ˙בטל ‰‰ס˙ר  ˘נ˘בר  ˘"˜רע" ‰˘י"˙ ‡˙ ‰˙ח˙ונים, 

י˙', וכך נ˙‚ל˙‰ ˘כינ˙ו י˙' ‚ם בעולם ‰ז‰ ‰נחו˙ ‰˘פל.

‡ור  על  ‰מעלים  ‰˜ו„ם  ‰מˆב  וביטול  ˘ביר˙  ‰ו‡  "˜רע"  ˘ענין  ˘נ˙ב‡ר  ומ‡חר 
עולמו˙  ל‚בי  בל˘ון "˜ריע‰" ‚ם  ר˘"י  מ˘˙מ˘  ˘בע˙יים ‰˙מי‰‰ – ‰י‡ך   ‰˘˜˙  ,'‰

‰עליונים ˘‡ין ב‰ם לכ‡ור‰ ‰ס˙ר על ‡ורו י˙', ובפרט ˘נ˜ט ˙חיל‰ ל˘ון "פ˙יח‰".

"‰ר‡י˙ ‡ו˙ך בעˆמו˙ך, ˘נוכל ל„ע˙ ‡ו˙ך"
כ‡˘ר מ˙‚ל‰ ‰˘י"˙ ‡ל ‰נבר‡ים, ‰רי י˘ בז‰ „ר‚ו˙ ו‡ופנים ˘ונים, ו‰חילו˜ ‰ו‡ 
ב„ר‚˙ ‰‡ור ‰מ˙‚ל‰ ‡ל ‰נבר‡ים ‰˙ח˙ונים, וע„ כמ‰ מˆומˆם ומלוב˘ ‰ו‡ ב‰עלם 
‡חר ‰עלם. ‡מנם כל ‚ילויים ‡לו, עם ˘‰ם נעלים ונ˘‚בים ביו˙ר, ‡ינם ‚ילוי עˆמו˙ו 

ומ‰ו˙ו י˙' וי˙על‰, ‡ל‡ זיו ו‰‡ר‰ בלב„.

ובע˙ מ˙ן ˙ור‰ על ‰ר סיני, נ‚ל‰ ‰˘י"˙ ‡ל בני י˘ר‡ל במ‰ו˙ו ועˆמו˙ו, ל‡ ‚ילוי 
‡ור ממנו, ולל‡ ‰עלם ו‰ס˙ר כלל, ‡ל‡ ‰ו‡ בכבו„ו ובעˆמו. וכך פיר˘ ‡„מו"ר ‰ז˜ן 
 – "‰ר‡˙"  ב"‰,  סוף  עˆמו˙ ‡ור ‡ין   ,‰˙‡ –  "‰˙‡" ל„ע˙":  ‡˙ ‰פסו˜ "‡˙‰ ‰ר‡˙ 

‰ר‡י˙ ‡˙ עˆמך, "ל„ע˙" – ˘נוכל ל„ע˙ ‡ו˙ך (‰וב‡ בספר ‰מ‡מרים ˙˘"„ עמ' 220).

כל   ˙‡ י˘ר‡ל  לבני  ו‚יל‰  ר˜יעים,  ז'  ‰˜ב"‰  "פ˙ח"  כ‡˘ר  ˘‚ם  נמˆ‡,  כן  ו‡ם 
‰‡ורו˙ ו‰‰מ˘כו˙ ‰נעלו˙ ‡˘ר ב‰ם, ע„יין ‡ין ‚ילויים ‡לו ˙כלי˙ ‰עילוי ו‰˘למו˙ 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘ל מ˙ן ˙ור‰, ˘‰רי עם ‰יו˙ם ‚ילויים נעלים, ע„יין ‰ם ‡ור וזיו בלב„ ממנו י˙' ו‡ינם 
על  ומעלימים  מס˙ירים  י˘ר‡ל ‰ם  בני  מ˙‚לים ‡ל  כ‡˘ר ‰מ‰  וממיל‡  עˆמו˙ו,  ‚ילוי 

עˆמו˙ו י˙' בכבו„ו ובעˆמו ˘למעל‰ מכל ‰‚ילויים.

וז‰ו סו„ מ‰ ˘"˜רע ‡˙ ‰עליונים", „‡ף ˘עולמו˙ עליונים ‰ם ˜„ו˘ים ומ‚לים ‡ורו 
י˙', ‰נ‰ ‚ם ‰ם מעלימים ומס˙ירים על עˆמו˙ ‡ין סוף ב"‰. וב˘ע‰ ˘נ˙‚ל˙‰ עˆמו˙ו 
‰‰עלם  ונ˙בטל  ˘נ˜רע  ‰˙ח˙ונים",   ˙‡ ˜רע  כך  ‰עליונים   ˙‡ ˘˜רע  "כ˘ם  ‰רי  י˙', 
ו‰‰ס˙ר על ‡לו˜ו˙ , ‰ן ‰‰עלם ˘מˆ„ ‰עולמו˙ ‰˙ח˙ונים ˘ב‰ם י˘ ‰עלם ו‰˙נ‚„ו˙ 
על עˆם מˆי‡ו˙ו י˙', ו‰ן ‰‰עלם ˘בעולמו˙ ‰עליונים ˘למרו˙ ˜„ו˘˙ם ‰ם מעלימים 

על עˆמו˙ו י˙' ˘למעל‰ מ‰‚ילויים, ונ˙‚ל‰ ‰ו‡ בעˆמו˙ו – "‡˙‰ ‰ר‡˙".

מעולמו˙  ‡לו˜י  ‡ור  ‚ילוי  ˙חיל‰  ‰י'  י˙',  עˆמו˙ו  ˘נ˙‚ל˙‰  ˜ו„ם  ˘‚ם  ‡ל‡ 
˘˜יבלו ‡˙ ‰‰מ˘כ‰ ‰‡לו˜י˙ ‰רוחני˙  ר˜יעים",  ז'  ל‰ם  ˘"פ˙ח  מ‰  ו‰ו‡  ‰עליונים, 
"נ˜רע"  ו‡זי  בעˆמו˙ו,  לי˘ר‡ל  ‰˘י"˙  ‰˙‚ל‰  מכן  ל‡חר  ור˜  ‰עליונים.  ˘בעולמו˙ 

‰‰עלם ו‰ס˙ר ˘מˆ„ עˆם מˆי‡ו˙ם ˘ל ‰עולמו˙ כולם.

˘˙יבו˙ ‡לו  בעמ˜ו˙ ‚„ול‰,  מלב„ו"   עו„  בסיום ‰פסו˜ "‡ין  במ˜ור ‰„ברים ‰מ˘ך ‰בי‡ור  [ור‡‰ 

רומזו˙ על ביטולם ‰מוחלט ˘ל עולמו˙ עליונים ו˙ח˙ונים מחמ˙ ‰‚ילוי ‰נור‡ „עˆמו˙ו י˙'].

פ˙יח˙ כוחו˙ ‰נפ˘, ו˜ריע˙ ‰טבע ו‰ר‚ילו˙
ו‰נ‰, ‡ח˙ ‰‰ור‡ו˙ ˘י˘ לו ל‡„ם ללמו„ ממעמ„ נור‡ ז‰, ‰י‡ ˘ני ‡ופני ‰עבו„‰ 

˘ל "פ˙יח‰" ו"˜ריע‰":

ב‚„ול˙  ל‰˙בוננו˙  מוחו  כלי  ˘פו˙ח  ˘ל ˜„ו˘‰,  ענין  בעˆמו  ו‰‡„ם "פו˙ח"  „י˘ 
מור‚˘ו˙  במי„ו˙  ויר‡˙ו  לי„י ‡‰ב˙ ‰'  מבי‡˙ו  זו  ו‰˙בוננו˙  ב˘ע˙ ‰˙פיל‰,  ‰˘י"˙ 
מזכך  ˘‡„ם  ב˘ע‰  כן  וכמו  ונפ˘ו ‰ב‰מי˙.  ומ˜„˘ ‡˙ ‚ופו  מזכך ‰‡„ם  ובכך  בלבו, 
ומרומם ‡˙ עניני ‰עולם ‰‚˘מיים, וכ‚ון כ‡˘ר ‡וכל סעו„˙ו ל˘ם ˘מים בכ„י ˘י˜בל 
˘מעל‰  וˆרכיו  עניניו  בכל  וכך  ל˜„ו˘‰,  ‰מ‡כל  מ˙על‰  ˘‡זי  י˙'  לעבו„˙ו  נכון  כח 

‡ו˙ם ל˜„ו˘‰.

וב„רך זו, ‡ין ‰‡„ם ˘ובר ו"˜ורע" ‡˙ כוחו˙יו ו‚ופו ו„ברים ‰‚˘מיים, ‡ל‡ מרומם 
ומבי‡  ˘למו˙  ב‰ם  ˘מוסיף  ובז‰ ‰רי ‰ו‡ "פו˙ח" ‡ו˙ם,  ב‰ם ˜„ו˘‰,  ומוסיף  ‡ו˙ם 

‡ו˙ם ל˙כלי˙ם.

ומ‡י„ך, י˘ ו‰‡„ם עוב„ עבו„˙ו ב‡ופן ˘ל "˜ריע‰", ˘‡ינו מס˙פ˜ בניˆול כוחו˙יו 
כפי ˘‰ם לעניני ˜„ו˘‰, ‡ל‡ "˜ורע" ‡˙ טבעו ור‚ילו˙ו ומ˙יי‚ע ועמל לעבו„ ‰˘י"˙ 
ורˆונו,  ומי„ו˙יו  ˘כלו  כלי  יכול˙  פי  על  בעבו„˙ ‰˘י"˙  מס˙פ˜  ˘‡ינו  נפ˘.  במסיר˙ 
‡ל‡ עוב„ ‰˘י"˙ למעל‰ מכל מ„י„‰ ו‰‚בל‰, ובז‰ מבטל ‡˙ ‰עלם ו‰ס˙ר ˘מעלימים 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ו‰בלי ‰עולם  נכזבו˙  ˘ל „יעו˙  ו‰ס˙רים  כמ‰ ‰עלמו˙  ˘סרו  מ‡חר  ו‰עבו„‰ ‰˙מ‰, 
‰מבלבלים ‡˙ ‰˘כל ‰י˘ר.

כל  על  ‰נ‰  ‰נור‡,  ‰חורבן  ‡חר  מ‡˘,  מוˆלים  כ‡ו„ים  ˘נ˘‡רו  עמנו  מבני  ו‡ל‰ 
‚ם  ˙פ˜י„ו ‰ו‡ ‡ל‡  ר˜  ל‡  למל‡  ˘עליו  כ˘ליח  עˆמו  לר‡ו˙ ‡˙  מ‡˙נו  ו‡ח˙  ‡ח„ 

˙פ˜י„ כל ‡לו ˘נספו בל‡ זמנם.

וכמו ˘בנו‚ע לעם י˘ר‡ל בכללו˙ו ‰רי ‰חל˜ים ˘בו ˘˘מרו ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ ˜יימים 
ע„ ‰יום ‰ז‰ וכל ‡לו ‰כ˙ו˙ ˘סרו מן ‰„רך ‰נ‰ ‡ו ˘ל‡ נ˘‡ר מ‰ם כל ˘רי„ ופליט 
ל‰פרט  בנו‚ע  ‰ו‡  כן  מ„ול„לים,  כ‡ברים  ומ˙נוונים  ו‰ולכים  מספר  מ˙י  ר˜  ˘‰ם  ‡ו 
ו‰יחי„ ˘על י„י ‡חיז˙ו בחייו ‰יום-יומיים, ובפרט ב‰נו‚ע ל„בור ומע˘‰ בפועל, ב„רך 

‰˙ור‰ - ˜ונ‰ עולמ‰, ‚ם עולם ‰ז‰, ב‡˘ר כל ימיו מל‡ים ˙וכן ומ˘ביעים רˆונו.

‰נ˜ו„‰ ‰יסו„י˙ כ˙וˆ‡‰ מכל ‰נ"ל, ˘‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ˘מרו ‡˙ עם י˘ר‡ל בכללו˙ו 
לכלו˙ו,  עליו  עמ„ו  ו„ור  „ור  ˘בכל  ‰עמים"  מכל  "‰מעט  ˘‰יו  למרו˙  ח"ו,  מכליון 

ו‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ ‰ן ‰חוט ‰˘ני ‰מ‡ח„ ‡˙ כל „ורו˙ י˘ר‡ל מזמן מ˙ן ˙ור‰ וע„ ע˙‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˘ו-ז)

˙ור˙ חיים ו˙ור˙ עולם
ל‡חרי ‰פס˜ ‰‡רוך נעם לי ל˜בל מכ˙בו . . מב˘ר טוב ‡˘ר ‰˘לום ‡˙ם, כן יזכ‰ 
˙ור‰"1  ‡ל‡  טוב  ו"‡ין  טוב  ‡ך  לרע‰ו  ‡י˘  לב˘ר  מ‡˙נו  ו‡ח„  ‡ח„  כל   ˙‡ ‰˘י"˙ 
‰נ˜ר‡˙ ˙ור˙ חיים ‰יינו ˘‰י‡ ˜˘ור‰ ומ‡וח„‰ עם ‰חיים כפ˘וטו וכמ˘מעו „פ˘יט‡ 
רז"ל2  מפס˜  ומוכרח  ל"ו,  פר˜  ב˙ני‡  ‰מבו‡ר  ע"פ  ובפרט  ז‰,  בכלל  עו‰"ז  חיי  ˘‚ם 

‡˘ר ‰˙ור‰ "ל‡ ב˘מים ‰י‡"3 כי ‡ם „ו˜‡ בעו‰"ז ‰‚˘מי.

(˘ם עמ' ח"ט עמ' פט)

ובימים ‡לו „‡חר ˜בל˙ ‰˙ור‰ ‰נ˜ר‡˙ '˙ור˙ חיים' ו'˙ור˙ עולם', ˘‡ח„ ‰פירו˘ים 
מ‡˙נו  ו‡ח„  ‡ח„  ˘כל  מ‰˘י"˙  י‰"ר  ‰נ‰  עולם,  בעניני  ‚ם  חיים  ˘מכניס‰  ז‰ו  בז‰ 
 ıיר‡‰ ‡˙ ז‰ ב‰„' ‡מו˙ ˘לו ו˘ל ב"ב ˘יחיו, ויר‡‰ ‡˙ ז‰ ‚ם כפ˘וטו, ˘י‰י' ל‰ם ˜י

'חי', ברי‡ ו˘מח, וברי‡ו˙ ו˘מח‰ ˙מי„. 

(˘ם עמ' ח"ט עמ' ˜כ‡)

1) ‡בו˙ פ"ו מ"‚.

2) ב"מ נט, ב.

3) „ברים ל, י‡.
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כי הם חיינו
התורה היא מקור החיים והקיום של בני ישראל, על ידה נעשים ישראל 

"דבקים" בה' וכך "חיים כולכם היום"

ם ם ַ‰ּיו… כ∆ ּל¿ ים ּכֻ ƒם ַחּי יכ∆ ≈̃ ל… ¡‡ '‰ ים ּבַ ƒ̃ ב≈ ם ַ‰ּ„¿ ∆ּ̇ ‡ַ ו¿
(ו‡˙חנן „, „)

 ˙ור˙ חיים - ‚ם חיי ‰עולם ‰ז‰ 
פרטי˙,  ב‰˘‚ח‰  ‰עולם   ˙‡ מנ‰י‚  י˙'  ˘‰בור‡  מ‡מינים  בני  מ‡מינים  י˘ר‡ל  כל 
‰‡נו˘י,  במין  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  ועל  לבטל‰.  ˘‰ו‡  ופרט  ו„בר  ענין  כל  ˘‡ין  ומובן 
י˘ר‡ל  ובנו˙  מבני  ו‡ח˙  לכל ‡ח„  בעם ‰נבחר, ‡˘ר  ככ‰  פעמים  וכמ‰  מז‰  ולמעל‰ 

י˘ ˙פ˜י„ מיוח„, ו‰ו‡ ל‡ ר˜ ב˘ביל עˆמו ‡ל‡ ב˘ביל ‰כלל כולו ‚"כ.

מ˙ענו‚י  ל‡ ‰˘‚˙ ‰נ‡‰  ˘˙כלי˙ ‰חיים ‰ו‡  במוח˘,  רו‡ים  ו‚ם  נ˜ל,  לנבון  ו„ע˙ 
‰עולם ‰נפס„ים, ‡ל‡ ‡„ם לעמל יול„, ˘על י„י עמלו וי‚יע˙ו - ב˙ור‰ ומˆוו˙ ‰נˆחיים 
פירו˘  וז‰ו  לטוב˙ ‰זול˙.  ופועלים ‚ם  עו˘ים  כ‡˘ר  ובפרט  רוחני,  סיפו˜  מ˘י‚ ‰ו‡   -

˘ל "˙ור˙ חיים" כפ˘וטו - חיים ‚ם בעולם ‰ז‰.

˘יעסו˜  כך  כ„י  ע„  ב˙ענו‚י ‰עולם  למ‡וס  ˘מחוייב ‡„ם  ˘‡ין ‰כוונ‰  מ‡ליו  מובן 
בס‚ופים ויסבול יסורים כל ימיו, כי כי„וע, ובפרט ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙, „רך ‰ס‚ופים ל‡ זו 
‰כוונ‰ ו˙כלי˙‰, ‡בל ˆריך ל„ע˙ מ‰ו עי˜ר ומ‰ו טפל, ו‰˙ענו‚ים ˘מ„‚י˘ו˙ במכ˙בן 
מז‰ב ‡ו  לע˘ו˙ "ע‚ל"  ו‡ין  ז‰ו ‰˙כלי˙,  ל‡  מ‰ם, ‰נ‰  פרי„˙ן  עלי‰ן  כ‰ ˜˘‰  ו‡˘ר 
˜ול-נוע וכיוˆ‡ בז‰, ‡˘ר בטח ‚ם ‰ן מכירו˙ ˘טפלים ‰ם ‡ו ‚ם רי˜ים מכל ˙וכן ל‚מרי.

וכל ז‰ ‡פילו ב˘נים כ˙י˜ונן, ועל ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ב„ורנו ז‰ ב‰‚לו˙ נ‚לו˙ לפני כל 
ול‡  ל‡ ‰כסף  ˘ו‡, ‡˘ר  ו„יעו˙  ˘בכמ‰ "‡י„ע‡לים"  ו‰טעם  וחוסר ‰˙וכן  ‰רי˜ניו˙ 
לר‡ו˙ ‡˙ ‰‡מ˙ ‰פ˘וט‰  יו˙ר  נ˜ל  ז‰  ב„ורנו  ב˘ע˙ „ח˜ו, ‰נ‰  ל‡„ם  לו  עמ„ו  ‰כח 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ומ‚בילים ‚ופו וכוחו˙ נפ˘ו על ‰נ˘מ‰ ‰‡ל˜י˙ ‡˘ר ב˜רבו.

‡˘ר  ‰נעלים  ‰‚ילויים  מן  ‰י‰ו„י  ˘ו‡ב  ‡לו,  נעלו˙  עבו„ו˙  ‡ופני  ל˘ני  ‰כח  ו‡˙ 
˜יבל ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‰, ˘‚ם ‰ם נחל˜ו ל˘ני ‡ופנים ‡לו: "פ˙ח ל‰ם ˘בע‰ ר˜יעים", 

ו"˜רע ל‰ם ‡˙ ‰עליונים . . ‡˙ ‰˙ח˙ונים".



פניניםפנינים

ב˙ור‰,  מפור˘  ‰‚לו˙  ˘ענין  ל‡חרי  ו‚ם  י˘ר‡ל, 
ע„יין ני˙נ‰ ‰בחיר‰ ל‡„ם ל‰˙נ‰‚ כרˆונו ‰‡מי˙י 
כלל  ו‚לו˙  פורענו˙  י‰י'  ˘ל‡  ב‡ופן  ‰˜ב"‰,  ˘ל 
„בר  ˘ל  ˘ל‡מי˙ו  ‰„ברים,  במ˜ור  ‰בי‡ור  ‰מ˘ך  [ור‡‰ 

ענין ‰‚לו˙ ‡ינו ב‚„ר "‚ירו˘ין" כלל, ע"˘].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 143)

בין קריאת שמע 
ללימוד התורה

ו˘ננ˙ם לבניך ו„בר˙ בם ב˘ב˙ך בבי˙ך 
ובלכ˙ך ב„רך וב˘כבך וב˜ומך
(ו, ז)

˘˙י מˆוו˙ עי˜ריו˙ מבו‡רו˙ בכ˙וב ז‰. מˆוו˙ 
˜רי‡˙  מˆוו˙  ˙ור‰.  ˙למו„  ומˆוו˙  ˘מע,  ˜רי‡˙ 
וב˜ומך",  "ב˘כבך  יום,  בכל  פעמיים  ‰י‡  ˘מע 
ב˘חרי˙ וערבי˙. מ˘‡"כ מˆוו˙ ˙למו„ ˙ור‰ ‡ינ‰ 
‰י‡  ‡ל‡  וביום,  בליל‰  נפר„ים  לחיובים  מחול˜˙ 

חיוב ‡ח„ ‰נמ˘ך ˙מי„ ביום ובליל‰.

וי˘ לב‡ר ‰טעם לחילו˜ ביני‰ן:

‰י‡  ˘מע  ˜רי‡˙  מˆוו˙  ˘ל  ‰פנימי  ˙וכנ‰ 
"‡מליכ˙י' למעל‰ ולמט‰ ול‡רבע רוחו˙ ‰˘מים" 
בכל  ˘ל ‰˜ב"‰  מלכו˙ו  ל‚לו˙  ו‰יינו  ב),  י‚,  (ברכו˙ 

ומכיון  בו.  נמˆ‡  ˘‰‡„ם  מˆב  ובכל  בעולם  מ˜ום 
‰‡„ם  ב‰ם  זמנים  י˘  ‰ם,  מ˘˙נים  ‰‡„ם  ˘מˆבי 
וי˘נם  "יום",  בבחינ˙  ו‰ו‡  ‡ל˜י  ב‡ור  "מו‡ר" 
"ליל‰",  בבחינ˙  ו‰ו‡  ‡ˆלו,  "ח˘וך"  ב‰ם  זמנים 
וכן בעולם י˘ מˆבים מ˘˙נים. לכן ‚ם מˆו˙ ˜רי‡˙ 
 ˙‡ ל‰מליך  ‡לו,  מˆבים  ל˘ני  ‰י‡  ˘ונ‰  ˘מע 

‰˜ב"‰ ב"יום" ול‰מליכו ב"ליל‰".

לעולם"  ˘"˜„מ‰  נ‡מר  ‰˙ור‰  על  מ˘‡"כ 
טומ‡‰  מ˜בל  ו"מ‰ ‡˘ ‡ינו  ועו„)  נ„, ‡.  פסחים  (ר‡‰ 

(ברכו˙  טומ‡‰"  מ˜בלין  ‡ינן  ˙ור‰  „ברי  ‡ף 
מ‰"עולם"  למעל‰  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  ו‰יינו,   ,(‡ כב, 

‡ו  בעולם  ‰מˆב  לפי  מ˘˙ני˙  ו‡ינ‰  ומ"טומ‡‰" 
˘וו‰.  ב‡ופן  ˙מי„  ב˜„ו˘˙‰  נ˘‡ר˙  ‡ל‡  ב‡„ם, 
ביום, ‡ל‡  בליל‰ ‡ו  ˘ונ‰  לימו„‰ ‡ינו  חיוב  לכן, 

‰ו‡ חיוב ˙מי„י על כל  ‰יום כולו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 21 ו‡ילך)

"דעתו לגרשה" או לא?
 ıכי ˙ולי„ בנים ובני בנים ונו˘נ˙ם ב‡ר
ו‰˘ח˙ם ו‚ו' ו‰פיı ‰' ‡˙כם בעמים ‚ו'
(„, כ‰ ו‡ילך)

˘ל ‰˜ב"‰  "ח˙ונ˙ו"  ˙ור‰ ‰י˙‰  ˘במ˙ן  י„וע 
ענין  ב„ו‚מ˙  ‰ו‡  ‰‚לו˙  וענין  י˘ר‡ל,  וכנס˙ 
‰‚ירו˘ין, וכ„‡י˙‡ במ„ר˘ "„נ˙י ‡ו˙ם ב‚ירו˘ין" 
(ב"ר פי"ט, ט. פ˙יח˙‡ „‡יכ"ר „ (ו˘"נ)), וב‚מר‡ "˙˘וב‰ 

בעל‰  ˘‚ר˘‰  כו' ‡˘‰  י˘ר‡ל  כנס˙  נˆח˙ ‰˘יב‰ 
כלום י˘ לז‰ על ז‰ כלום" (סנ‰„רין ˜‰, ‡).

מפור˘  ‰‚לו˙  ענין  ‰רי  ל‰˜˘ו˙,  י˘  ולכ‡ור‰ 
בל˘ון  ונ‡מר  בעמים",  ‡˙כם   '‰  ıו‰פי"  - ב˙ור‰ 
לעולם  ו‰רי ‰˙ור‰ ˜„מ‰  בפועל,  י‰י'  ˘כן   - ו„‡י 
‰י'  מ"˙  בע˙  „כבר  ונמˆ‡  ועו„),   .‡ נ„,  פסחים  (ר‡‰ 

י˘ר‡ל   ˙‡ "ל‚ר˘"  ‰˜ב"‰  ˘ל  "ב„ע˙ו"  כביכול 
ו‰רי ‰„ין  ‚ו'",   ıב‡ר "נו˘נ˙ם  כ‡˘ר   - זמן  ל‡חר 
(טו˘ו"ע  ל‚ר˘‰"  ו„ע˙ו  י˘‡ ‡„ם ‡˘‰  ˘"ל‡  ‰ו‡ 

‰ל' פו"ר ס"ב סיו"„. ועו„)?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

"מפני  י˘ר‡ל,  מ‰נ‰‚˙  ˙וˆ‡‰  ‰י‡  ‰‚לו˙ 
בחיר‰  בז‰  ˘י˘  ונמˆ‡,  מ‡רˆנו",  ‚לינו  חט‡ינו 
‰יו  ל‡  ˘לנו  ‰חט‡ים  לול‡  כי  ב˘לימו˙,  חפ˘י˙ 

כלל ‰‚ירו˘ין.

 .‡ ‰רי:  ‚לו˙,  ˘˙‰י'  ב˙ור‰  ˘מפור˘  ו‡ף 
‰‡רבעים,  ב˘נ˙  מ"˙,  ל‡חר  נ‡מרו  ‡לו  פסו˜ים 
זמן  כל  ‰רי  לעולם",  "˜„מ‰  ˘‰˙ור‰  ‡ף  ו‡"כ, 
‰˜ב"‰,  ˘ל  ב„יבורו  ‡לו  פסו˜ים  נ˙‚לו  ˘ל‡ 
˙‰לים  במ„ר˘  (כמבו‡ר  ˘ינוי  בז‰  ל‰יו˙  יכול  ע„יין 
ל‡חרי  ‡פילו  ב.  ועו„).  ו‡ילך.   ‚ י‚,  ˙ול„ו˙  ˙ו"ח   .‡ ט, 

פ"י  יסו‰"˙  (‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב  ‰רי  בפועל,  ˘נ‡מרו 
ל‡  ˘‰נבי‡ ‡ומר "‡ם  פורעניו˙  ל„ברי  בנו‚ע   („"‰

˘‰˜ב"‰   .  . לנבו‡˙ו  בז‰ ‰כח˘‰  עמ„ו „בריו ‡ין 
˘ע˘ו  ו‡פ˘ר  על ‰רע‰,  ונחם  חס„  ורב  ‡רך ‡פים 

˙˘וב‰ ונסלח ל‰ם".

˘"„ע˙ו"  בז‰  לומר  ‡פ˘ר  ˘‡י  פ˘וט  ו‡"כ, 
‡„רב‰,  כי  י˘ר‡ל,   ˙‡ ל‚ר˘  ‰י'  ‰˜ב"‰  ורˆון 
 ˙‡ ל‚ר˘  ל‡  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‰‡מי˙י  רˆונו 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

"‰מוכר  ‰"ז),  ˘ם  (ל‰לן  לעכו"ם  זבין  ב„ין 
עליו  ˘י˜בל  ע„  ‡ו˙ו  מ˘מ˙ין  לעכו"ם 
˘ינ‰ו‚  ע„  ‰עכו"ם  מן  ˘יב‡  ‡ונס  כל 
י˘ר‡ל",  ב„יני  ˘לו  בן ‰מˆר  עם  ‰עכו"ם 
˘ב‚מר‡  ל‰˘מיט ‰טעם  ˘‰˜פי„  „חזינן 
ו‰טוב  וע˘י˙ ‰י˘ר  בר  ל‡ו  ו„‡י  "עכו"ם 
‰ו‡", וכן „יי˜ ל‰וסיף (על ל˘ון ‰‚מר‡) 
˘לו  ‰מˆר  בן  עם  ‰עכו"ם  ˘ינ‰ו‚  "ע„ 
ב„יני י˘ר‡ל", כי בכל ז‰ ‰„‚י˘ ‚„ר ‰„ין 
על  חיוב  (ר˜)  מˆר‡ ‡ינו  בר  ל„י„י', „„ין 
(ולפי  וטוב  י˘ר  ב‡ופן  ל‰˙נ‰‚  ‰לו˜ח 
„רכו ‰‡ „˜‡מר ב‚מר‡ "עכו"ם ו„‡י ל‡ו 
לפר˘ „כיון  י˘  ו‰טוב",  וע˘י˙ ‰י˘ר  בר 
ל‡  ‰מˆו˙  ענין  כל  ˘ייך  ‡ין  „לעכו"ם 

˙˜נו בז‰ בכלל „ין בר מˆר‡).

ו‡ולי י"ל עו„ נפ˜"מ, „ל„ע˙ ‰רמב"ם 
כ˘נע˘‰  חל  ו‰טוב"  ‰י˘ר  "וע˘י˙  חיוב 
ז‰ו  ו‡"כ  כ‡ן)  נמו˜"י  ‚ם  (ור‡‰  מיˆר  בר  ז‰ 
בבעלו˙  ‚ם  חסר  ˘‰רי  ל‰מוכר  בנו‚ע  ‚ם 
‰מוכר (‡ף ˘„ין בר מˆר‡ „וע˘י˙ ‰י˘ר 
ו‰טוב ‡כן ל‡ ‰טילו חכמים על ‰מוכר), 
ל‰מוכר  ב‰נו‚ע  ממ"˘   ˙ˆ˜ מ˘מע  וכן 
(כנ"ל).  ב‚מר‡  כמ"˘  „ל‡  לעכו"ם 
טוב‰  ‰נ‰‚‰  ˘ל  „ין  ר˜  ז‰ו  ‡ם  מ˘‡"כ 
„לו˜ח ‰רי ז‰ נע˘‰ ר˜ כ‡˘ר כבר ˜נ‡‰ 
כמפור˘  ל‰מוכר  ˘ייכו˙  ו‡ין  לו˜ח, 
בפר˘"י ˘ם „"‰ עכו"ם ל‡ו בר כו' [ור‡‰ 
ר‡"˘ ˘ם סוף סכ"„ "‡ל‡ ˘˙˜נ˙ חכמים 
‰י‡ מ˘ום ‰י˘ר ו‰טוב ו‰˙˜נ‰ ‡ינו ‡ל‡ 
כ˘נ˙חז˜ ב‰ כבר ‰לו˜ח וב‡‰ לר˘ו˙ו" 
וכן ‰בי‡ ˘ם סי' כח מ"˘ ב‚מר‡ "עכו"ם 

ל‡ו בר וע˘י˙ ‰י˘ר ו‰טוב"].

בין  ˘ינויים  עו„  לב‡ר  י˘  ועפכ"ז 
פר˘"י ורמב"ם בפי' ‰מ˘ך ‰סו‚י‡ ˘ם:

‡) ל‰לן בסו‚יין "מכר כל נכסיו ל‡ח„ 
ופר˘"י  מˆר‡",  „בר  „ינ‡  מ˘ום  ב‰  לי˙ 
ל‰ס˙ל˜  ללו˜ח  חכמים  ˙˜נו  "˘ל‡ 
˘‰ו‡  ‰מˆר  לבעל  ו‰טוב  ‰י˘ר  לע˘ו˙ 
כו'".  ‰˘‡ר  י˜נ‰  ל‡  ˘ז‰  למוכר  רע‰ 
‰מˆר  בעל  "‡ין  ‰"ו)  (פי"ב  וברמב"ם 
מ‡ו˙‰  ‰לו˜ח   ˙‡ מסל˜  ‡ח˙   ‰„˘ ˘ל 
כ‡ח„".  ˜נ‰  ו‰‡חר˙  ‰י‡  ˘‰רי   ‰„˘‰
ו‰לו˜ח  ‰‰פס„   „ˆ מ„‚י˘  „ר˘"י  חזינן 
 .  . ל‰ס˙ל˜  ללו˜ח  חכמים  ˙˜נו  "ל‡ 
בר‡"˘  ‰ו‡  [וע„"ז  למוכר"  רע‰  ˘‰ו‡ 
מ„‚י˘ (‰„ין) ‰˜נין  ו‰רמב"ם  סכ"ז],  ˘ם 
פי"‚  ˘ם  לח"מ  ור‡‰  מיˆר.  ו‰בר  ˘בז‰ 

‰"ח. 

ולי˙מי  "ל‡˘‰  בסו‚יין  ˘ם  עו„  ב) 
מˆר‡",  „בר  „ינ‡  מ˘ום  ב‰  לי˙  כו' 
ופר˘"י "מכר ל‡˘‰ ל‡ מסל˜ין ל‰ „ל‡ו 
לו  ˘י˘  מי  ולב˜˘  ל‡‰„ורי  ‡רע‡  ‡ורח 
˜ר˜עו˙ למכור ומ‰ ˘ב‡ לי„‰ ר‡˘ון ‡ין 
ל‰רחי˜‰  ו‰טוב  ‰י˘ר  וע˘י˙  לומר  לנו 
מעליו וכן י˙מי", וברמב"ם (˘ם ‰י"‚ וי"„): 
בעל  „ין  בו  ‡ין  ˜טנים  לי˙ומים  "‰מוכר 
‡לו  עם  חס„  ˘עו˘ין  ו‰י˘ר  ‰טוב  ‰מˆר 
 .  . ל‡˘‰  ‰מוכר  וכן  ‰מˆר.  מבעל  י˙ר 
חזינן  בי„‰".  ‰˜ר˜ע  ˘˙עמו„  ‰ו‡  חס„ 
לומר  לנו  "‡ין  ‰˘ליל‰  מספי˜  „לר˘"י 
ˆריך  ול‰רמב"ם  מעליו",  ל‰רחי˜‰  כו' 
בר  ל„ין  ˘י„ח‰  (וב‰˜נין)  חיובי  טעם 

מˆר‡. ור‡‰ מלחמו˙ ‰' ב"מ ˘ם. 
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„ל‡ופן  ‰‡ופנים,  בין  ו‰חילו˜ 
‰ר‡˘ון ˘‚„ר „ינ‡ „בר מˆר‡ ‰ו‡ ‰נ‰‚‰ 
ˆריך  ˘‰ו‡  ללו˜ח,  ˆיווי  ז‰  ‰רי  טוב‰, 
ל‰˙נ‰‚ ב‡ופן י˘ר וטוב ול˙˙ ‡˙ ‰˘„‰ 
בי"„   – רוˆ‰  ‡ינו  ˘‡ם  (‡ל‡  מˆר‡  לבר 
˘ז‰ו  ‰˘ני,  ל‡ופן  ו‡ילו  ‡ו˙ו);  כופין 
ל„רך  ˘‚ם  ‡ע"פ  ‰נ‰  ‰˜ר˜ע,  ב˜נין  „ין 
ללו˜ח,  מכוון  ו‰טוב"  ‰י˘ר  "וע˘י˙  זו 
נו‚ע  בפועל)  (ו˜יומו  ‰ˆיווי  מ˜ום,  מכל 
ו‰טוב"  ‰י˘ר  "וע˘י˙  „מˆ„  לב"„,  ‚ם 
ב‚וף  מˆר‡ ˜ˆ˙ ˜נין  לבר  חכמים  נו˙נים 
‰לו˜ח,  ˘ל  ˜נינו   ˙‡ ומחלי˘ים   ‰„˘‰

וממיל‡ על ‰לו˜ח ל‰ס˙ל˜. 

‰י‡  ר‡˘ונים  „מחלו˜˙  י"ל  ומע˙‰ 
בחילו˜י  במיוח„  מו„‚˘˙  ומˆינו‰  זו, 
„עו˙ ר˘"י ו‰רמב"ם. „‰נ‰ בטעם „ין בר 
מˆר‡ – מˆ„ "וע˘י˙ ‰י˘ר ו‰טוב" – כ˙ב 
כ"כ  נחסר   ‰˙‡ ˘‡י  "„בר  בסו‚יין  ר˘"י 
˙טריח  ול‡  במ˜ום ‡חר  ˘˙מˆ‡ ˜ר˜עו˙ 
[ועיי'  חלו˜ים"  נכסיו  ל‰יו˙  בן ‰מˆר  על 
˘ייך  בז‰  "‡ף  כ  סו"ס  כ‡ן  בר‡"˘  נמי 
במ˜ום  ל‰חזי˜  ימˆ‡  כי  ו‰טוב  ‰י˘ר 
 ‡"‰ פי"ב  ˘כנים  ב‰ל'  ו‰רמב"ם  ‡חר"]. 
˘‰ו‡  לחבירו  "י˘  זו  בל˘ון  ‰טעם  בי‡ר 
ולסל˜  ללו˜ח  לי˙ן „מים  ˘לו  בˆ„ ‰מˆר 
וע˘י˙  ˘נ‡מר  מ˘ום  ז‰  ו„בר   .  . ‡ו˙ו 
ו‰מכר  ‰ו‡יל  חכמים  ‡מרו  ו‰טוב  ‰י˘ר 
מ˜ום  ˘י˜נ‰  ‰ו‡  וי˘ר  טוב  ‰ו‡  ‡ח„ 
‰ו‡  [ע„"ז  ‰רחו˜"  מן  יו˙ר  ‰מˆר  בן  ז‰ 
ל˘ון ‰טור חו"מ סי' ˜ע‰, מי‰ו ל‡ כ˙בו 
„בר  „ין  עˆם  על  כטעם  „בריו  ב˙חיל˙ 
˘ום  י˘  ‡ם  "לפיכך  כ‰˜„מ‰  ‡ל‡  מˆר‡ 
‰פס„ למוכר כו'", ו‚ם כ˙בו ב˘ינוי ל˘ון 
‰ו‡  חכמים  ˙˜נ˙  מˆר‡  „בר  "„ינ‡   ˙ˆ˜

ו‰ו‡  ‰ו‡יל  ו‰י˘ר  ‰טוב  וע˘י˙  מ˘ום 
רוˆ‰ למכור כו'"]. 

‰נ‰‚‰  זו‰י  ר˘"י  ˘ל„ע˙  ו‰יינו 
ללו˜ח,  ר˜  מ˙ייחס˙  כול‰  ˘כל  טוב‰ 
על  ˙טריח  ול‡  כו'  נחסר  ˘‡י ‡˙‰  "„בר 
˘ם  ‰ר‡"˘  ל˘ון  [ור‡‰  כו'"  ‰מˆר  בן 
סי' כ‚ "וכיון ˘ל‡ ‚יל‰ ללו˜ח מי„ ˘י„ע 
טוב‰  עמו  ˘יע˘‰   ıחפ ˘‰ו‡  ב˜ניי' 
ר˘"י  ˘‰„‚י˘  וכמו   ;["‰„˘‰ לו  ויניח 
עכו"ם  לעכו"ם  "זבין  ב„ין  בסו‚יין,  ל‰לן 
לומר  לנו  "ו‡ין   – וכו'"  וע˘י˙  בר  ל‡ו 
ו‰טוב  ‰י˘ר  וע˘י˙  מˆר‡  „בר  „ינ‡  על 
י„ך  מ˘וך  נ‡מר  ללו˜ח  כו'  ללו˜ח  ‡ל‡ 
זו  ‡ין  ‰רמב"ם  ל„ע˙  ‡בל  ז‰".  וי˜חנ‰ 
בן  (לטוב˙  ‰לו˜ח  ˘ל  טוב‰  ‰נ‰‚‰  ר˜ 
כללי˙  כ‡ן ˜ביע‰  י˘  בלב„, ‡ל‡  ‰מˆר) 
מ‰י ‰נ‰‚‰ טוב‰ וי˘ כ‡ן ‡מיר˙ ו˜ביע˙ 
חכמים ˘כן טוב וי˘ר (ו‰„בר מופנ‰ לכל 
לר‡˘ – ובעי˜ר – בנו‚ע לבן ‰מˆר), "י˘ 
וי˘ר  טוב  וכו'  חכמים  ‡מרו  כו'  לחבירו 
‰ו‡  ז‰  ˘ענין  ‰יינו  וכו'",  ˘י˜נ‰  ‰ו‡ 
מכח  נובע  ו‰„בר  בעˆם;  כו'  וי˘ר  טוב 
˜נין   ˙ˆ˜ מˆר‡  לבר  חכמים  ˘נ˙נו  מ‰ 
לס'  מיימוניו˙  ˙˘ובו˙  ועיי'  ב‚וף ‰˘„‰. 
"˜רוב  ב‚„ר  זו  ו˜ביע‰  „„ין  טז,  סי'  ˜נין 

למ"ע".

 ,‚ ו‡˙חנן  חי"ט,  בל˜ו"˘  [ועיי"ע 
נמˆ‡˙  ‰נ"ל  ˘‰ח˜יר‰  ‡יך  ב‡רוכ‰ 
כלליו˙  סברו˙  ב'  ו‰ן  „ינים,  ‚„רי  בכמ‰ 
עולים  ˘‰„ברים  ע„  „‡וריי˙‡,  במילי 
ו‰רמב"ם  ר˘"י  פל‚ו˙˙  עם  ‡ח„  ב˜נ‰ 

בסוף סוכ‰, עיי"˘ ו˙מˆ‡ נח˙].

‰רמב"ם  „ברי  ‰יטב  י˙ב‡רו  ובז‡˙ 

י„

פלוגתת רש"י והרמב"ם בדינא 
דבר מצרא

יחקור בגדר דין זה אם הוא רק חיוב הנהגה על הלוקח או שפירושו גם שיש לבר 
מצרא קצת קנין בקרקע /  יסיק דנחלקו בזה רש"י והרמב"ם ועפ"ז יתבארו כו"כ 

חילוקים ביניהם בסוגיא דבר מצרא

ממ˜ר‡  ילפינן  ע"‡  ˜ח  בב"מ 
בעיני ‰'"  ו‰טוב  „פר˘˙נו "וע˘י˙ ‰י˘ר 
לחברו   ‰„˘ „‰מוכר  מˆר‡,  „בר  „ינ‡ 
סמוכ‰  (˘˘„‰ו  ‰מˆר  לבן  י˘  ר˘ו˙ 
ול˜נו˙  לסל˜ ‰לו˜ח  זכו˙  זו)   ‰„˘ למˆר 
‰י˘ר  וע˘י˙  מ˘ום  במ˜ומו,  זו   ‰„˘
˘י‰יו  מˆר‡  לבר  ‰י‡  ˘טוב‰  ו‰טוב, 

˘„ו˙יו סמוכו˙ זו לזו. 

ו‰נ‰ מז‰ ˘‡מרו ב˘"ס „ין ז‰ ל‰יכ‡ 
נר‡‰  ‡ו˙ו,  ומסל˜ין  ‰לו˜ח  ˜נ‰  ˘כבר 
„‰ך „ינ‡ ‰ו‡ „ין ˘חל בעי˜רו על ‰לו˜ח, 
י˜נ‰  כ"כ ‡ם  חילו˜  ˘מ‡חר „ל„י„י' ‡ין 
˘„‰ זו ‡ו ˘„‰ במ˜ום ‡חר, יע˘‰ ‰י˘ר 
לו.  ‰י‡  ˘טוב‰  מˆר‡  לבר  וי˙נ‰  ו‰טוב 
לעכו"ם  "זבין  ע"ב  ˘ם  ל‰לן  מ˘מע  וכן 
לי˙ ב‰ מ˘ום „ינ‡ „בר מˆר‡ כו' עכו"ם 
 – ו‰טוב ‰ו‡"  וע˘י˙ ‰י˘ר  בר  ל‡ו  ו„‡י 

על ‰לו˜ח,  מוטל  ˘חיובו  „ין  ˘ז‰ו  ‰יינו 
ולכן ‡ינו חל ‡ם "זבין לעכו"ם". 

בר  „ין  ב‚„ר  לח˜ור  י˘  ע„יין  ‡מנם 
ענין  ז‰ו   (‡) ‡ופנים:  ב'  בו  „י"ל  מˆר‡, 
˘ל ‰נ‰‚ו˙ י˘רו˙ וטובו˙ ו˙ו ל‡. ו‰יינו, 
˘ל  ˜נינו  ב˙ו˜ף  חסרון  כל  כ‡ן  ˘‡ין 
ל‰˙נ‰‚  חייבו‰ו  ˘חכמים  ‡ל‡  ‰לו˜ח, 
למסור  עליו  חוב‰  ולכן  וטוב,  י˘ר  ב‡ופן 
(וע„"ז  מˆר‡  לבר  כבר)  (˘˜נ‰   ‰„˘‰
(ב) ‰חיוב  מˆר‡).  בר  ˘ל  ב„ינים ‡חרים 
"וע˘י˙ ‰י˘ר ו‰טוב" פועל ˘‰ברŒמˆר‡ 
ולכן,   ;‰„˘‰ על  מסוימ˙  בעלו˙  מ˜בל 
חוב˙ ‰לו˜ח למסור ‡˙ ‰˘„‰ לבר מˆר‡ 
˘עליו,  טוב‰  ‰נ‰‚‰  חיוב  מˆ„  ר˜  ‡ינ‰ 
˘ייכו˙  ל‰  י˘  ‡כן   ‰„˘‰˘ מפני  ‡ל‡ 
בסו‚יין  ‰נמו˜י-יוסף  ובל˘ון  מˆר‡,  לבר 
"כ‡ילו י˘ לו ˜ˆ˙ ˜נין ב‚ופו ˘ל ˜ר˜ע".

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


