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ער˘"˜ פר˘˙ וי˘úח ‰'˙˘ע"ז

ויúך ‡ú ‡רı מפני יע˜ב ‡חיו - מ„וע?

ú˘וב מן ‰‚úו˙ "˘úם ב‚ופו בממונו וב˙ור˙ו"

‰‰˘‚ח‰ ‰עúיונ‰ ˘מחוייבים ú‰‡מין ב‰

‰‡ם ‰ז˜ן יוˆר בעיו˙ ב˘י„וכים?



בעז‰י״˙.

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

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

˘ל‡ יוכל לעמו„ עלי‰ם, ו‡ין ז‰ חולי ח"ו, כ"‡ חלי˘ו˙ ‰ב‡‰ בסב˙ ‰ע„ר ‰פעול‰, 
˘ר‚ליו  מ˙חז˜ ‰‡בר,  ב‰ילוך  ז‰, ‰˘ו˜„  ולעומ˙   , נר„ם"  בני ‡„ם "‰כח  בל˘ון  ונ˜' 
‡˘ר  ‰מוח,  חומר  ˘לו,  ו‰כלי  ‰˘כל  בכח  וכן  „‰ילוך.  ‰רוחני  ‰כח  ומ˙פ˙ח  חז˜ים 
ובמיל‡  חלו˘  נע˘‰ ‡ˆלו ‡ˆלו ‰מוח  ומ˙עלם ‰˘כל,  נחל˘ ‰מוח  ב‰ע„ר ‰˘ימו˘, 

נר„ם ‰מוח.  

‰מוח,  חומר  ˘לו  ב‰כלי  ‰˘כל  כח  ‚ילוי  ל‰ר‚יל  ‰ר‚ילו˙,  ‰י‡  ‰יעוˆ‰  ו‰עˆ‰ 
ב„ו‚מ˙ ‚ילוי כח ‰‰ילוך בר‚ל, ו‰מוח˘ ע„ כי כמ‰ וכמ‰ ‡לפים ורבבו˙ מי˘ר‡ל - כן 
ב˘ערי  לכנוס  וכ‡˘ר ‰˙עוררו  על „‚ל ‰פ˘וטים,  ˙חל‰ ‰˙יחסו  מ‡נ˘ים ‡˘ר   - ירבו 

˙ור‰ בס„ר מסו„ר זכו לעלו˙ מ„ר‚‡ ל„ר‚‡ בסולם ‰‰בנ‰. 

ו‰עול‰ על כולנ‰ ‰ו‡ ‰רˆון ו‰חפı פנימי, ‰פועל ‚ילוי ‰כח וזיכוך ‰‡בר, וכמ‡מר 
כח  כי ‰רˆון ‰ו‡  בחסי„ו˙,  ב‡רוכ‰  ענינו  ומבו‡ר  בפני ‰רˆון".  לך „בר ‰עומ„  "‡ין 
עליון ‰ב‡ ב‚זיר‰, ומכריח כי י‰י' ‚ילוי ‰כח, ו‚ם פועל ˘לימו˙ ‰כ˘ר˙ ‰כלי ˘ל ‰כח 

‰‰ו‡, ו‰כל ב„רך ˘ליט‰ וממ˘ל‰.

י˘ים לבו נפ˘ו ו„ע˙ו ו˙בונ˙ו לעורר על לימו„ ‰חסי„ו˙
ב‡ור  נפ˘ו  ל‰‡יר  ולזכו˙  ‰רבים,  ממזכי  ל‰יו˙  ל‡מי˙ו  ב‡מ˙   ıחפ‰ כן  על  ‡˘ר 
‰חיים בעלמ‡ „ין, ל‰יו˙ ‰ון ו‡ו˘ר נˆחי בבי˙ו בעולם ‰ז‰ וˆ„˜˙ו עומ„˙ לע„, י˘ים 
לבו נפ˘ו ו„ע˙ו ו˙בונ˙ו לעורר על לימו„ ‰חסי„ו˙, וי‰י' י˜ר לו ‚ם ‡י˘ ‡ח„ ˘י˜רבו 

ללימו„ ז‰, כי כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ‰ו‡ עולם מל‡. 

ו‡˘רי ‰‡י˘ ‰˘ם נפ˘ו בחיים ˘ל ‰˙עוררו˙ ל˙ור‰ ועבו„‰, ובמ„‰ ˘‰‡„ם מעורר 
כל  ועל  עליו  י˙עוררו  זו  במ„‰  ברבים, ‰נ‰  ל˙ור‰  ע˙ים  ל˜ביעו˙  ומכיריו  חביריו   ˙‡
ל‰˘פיע  ‰עליונים  וחס„ים  רבים  רחמים  ו‰לימו„  ב‰‰˙עוררו˙  ו‰מ˘˙˙פים  ‰עוזרים 

ל‰ם ˘פע˙ חיים וברכ‰ מרוב‰ בריבוי ‡חר ריבוי ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ ע' ˜כ‚ ו‡ילך)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡בי ו‡רוממנ‰ו, ˘˘ני ‡ופני ‡מונ‰ ‰ם, 

ל„ע˙  ביכל˙ו  ˘י˘  כמ‰  ˘כל  מוח˘י˙, ‰יינו  וי„יע‰  ע״פ ‰ח˜יר‰  ‡) ‡מונ‰ ‰ב‡‰ 
מיי‚ע מוחו ומטריח ˘כלו בז‰ ו‰˘‡ר ‰ו‡ מ‡מין. 

ב) ˘‡ינו מיי‚ע מוחו ו‡ינו מטריח ˘כלו ומ‡מין ב‡מונ‰ ˘למ‰, 

ו‰‰ב„ל בין ˘ני ‡ופני מ‡מינים, ˘‰מ‡מין ‰ר‡˘ון בי' נ‡מר ז‰ ‡Œלי ˘‡ל˜ו˙ ‰ו‡ 
‡ˆלו במ„רי‚˙ ז‰ ˘‰ו‡ ‚ילוי לכן ‰נ‰ו מ˙‡ח„ עם ‡ל˜ו˙ ˘ז‰ו ו‡נו‰ו, פי' ‡ני ו‰ו‡ 
ומרבו,  מ‡ביו  מ˜בל  ˘‡מונ˙ו  ו‡רוממנ‰ו  בי' ‡˙מר ‡ל˜י ‡בי  ו‰מ‡מין ‰˘ני  כ‡ח„, 

‰נ‰ ‰‡ל˜ו˙ מרומם ממנו ובל˙י מו˘‚ לו וז‰ו ו‡רוממנ‰ו ˘מרוח˜ ומוב„ל ממנו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ ע' ˜י ו‡ילך)

"לימו„ ז‰ ‡ינו עבורי"
כל, ו‰ר‡י' „‰‰˘כלו˙ ו‰‰˙חכמו˙  במ„‰ י„וע‰, ‰נ‰ ‚ם ‡י˘ פ˘וט יכול ל˜בל „בר̆ 
ב˙חבולו˙ „עניני מ˘‡ ומ˙ן ‰ו‡ מבין, ולפעמים מ˘כיל בז‰ ב‰˙חכמו˙ ‚„ול‰, ומפני 

מ‰ ‡ינו מבין ענין ˘ל ˙ור‰, ‡ל‡ ˘‰ו‡ מב' טעמים: 

כפ˙‚ם  כ‡לו,  ללימו„ים  ˘ייך  ‡ינו  ˘‰ו‡  בעˆמו,  ו‰‰חלט  ‰כללי  ‰י‡ו˘  ‰ו‡   .‡
‡ינו  ז‰  ˘לימו„  בעˆמו  ומחליט  מז‰  מ˙י‡˘  ˘‰ו‡  עבורו",  ‡ינו  ז‰,  "לימו„  ‰‰מון 
˘ייך ‡ליו, וב‡מ˙ ‰ו‡ טעו˙ עי˜רי, ‰מ‡ב„ רוב טוב מחל˜ ‚„ול מ‡חב"י ˘י', ‰מיחסים 

עˆמם על „‚ל ‡נ˘ים פ˘וטים ועוזבים ‡˙ ‰לימו„ים, ועל י„י ז‰ נעזבים מרוב טוב. 

ובכן ‰חוב‰ על כל ‡ח„ ו‡ח„ ˘י˘ לו זי˜ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, לעורר על „בר ז‰ ול‰סביר 
טעו˙  בלימו„,  ‰‰בנ‰  „‰ע„ר  ו‰חלט  י‡ו˘  ˘ל  זו  ˘יט‰  כי  ‡מי˙י,  ו„ע˙  טעם  בטוב 

‰י‡, ו‰י‡ סיב‰ ‚ורמ˙ בנז˜ין רב‰. 

‰ע„ר ‰ר‚ילו˙ בלימו„
ב. ‰ו‡ ‰ע„ר ‰ר‚ילו˙ בלימו„, כי ‚ילוי כח ‰˘כל ˙לוי בר‚ילו˙ כמו ˘‡רי ‰כחו˙. 

וכ˘ם  ‰‚וף,  ‡ברי  ˘‰ם  ‰‡ברים  כמו  „בר,  ב„ו‚מ˙  ‰נפ˘,  ‡ברי  ‰ם  ‰נפ˘  כחו˙ 
˘ב‡ברי ‰‚וף ‰רי י˘ ב‰ם ˜„ימ‰ ו‡יחור, ב˜ומ˙ ‰‡„ם, „‰ר‡˘ ‰ו‡ מעל‰ ו‰ר‡˘ון, 
ו‰ר‚לים מט‰ ו‡חרון. ‰נ‰ כמו"כ ‰ו‡ ב‡ברי ‰נפ˘, ˘‰ם ‰כוחו˙, ‰נ‰ כח ‰˘כל ‰ו‡ 
ל‚בי  במעל‰  ‚בו‰ים  ורˆון, ‰ם  מ˜יפים „עונ‚  כי ‰כחו˙   - פנימיים  ב‰כוחו˙  ‰ר‡˘ון 
˘ב‰ם  כח ‰יו˙ר ‡חרון, ‡מנם ‰ˆ„ ‰˘ו‰  ו˙נוע‰ ‰ו‡  וכח ‰‰ילוך   - פנימיים  ‰כחו˙ 

‰ו‡, ˘כל כח מ˙פ˙ח ע"י ˘˜י„˙ פעולו˙יו, ב„ו‚מ˙ „בר, כמו ‰˙פ˙חו˙ ‰‡ברים. 

ר‚ליו,  יחל˘ו  במט˙ו  ˘בועו˙  כמ‰  י˘כב  ˘כ‡˘ר ‰‡„ם  במוח˘,  רו‡ין  ˘‡נו  וכמו 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
וילך ‡ל ‡רı מפני יע˜ב ‡חיו – מ„וע?

בכ˙וב עˆמו מפור˘ ‰טעם  מ„וע מבי‡ ר˘"י פירו˘ נוסף ל‰ע˙˜˙ ע˘ו מ‡רı כנען, בעו„̆ 
לז‰? מ„וע ‰ע˙י˜ ע˘ו ‡˙ מ˜ומו מפני יע˜ב, ול‡ יע˜ב מפני ע˘ו? / בי‡ור „ברי ר˘"י על 

‰ע˙˜˙ ע˘ו מפני יע˜ב ‡חיו

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ׳ 109 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ̇ "˘לם ב˙ור˙ו" – ‰נ˘מ‰ ‡ינ‰ ב‚לו

"מע˘‰ ‡בו˙ סימן לבנים" / ‰ייסורים ו‰נסיונו˙ ‡ינם מˆי‡ו˙ ‡מ˙י˙ / ‰כוחו˙ ˘מ˘˜יע 
י‰ו„י בעניני ‰עולם – מ˙עלים ל˜„ו˘‰ / ‰נ˘מ‰ ל‡ יר„‰ מעולם ל‚לו˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 168 ו‡ילך)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
‰‚„ר˙ ‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰ ˘מחוייבים ל‰‡מין ב‰

יבי‡ מ„ברי חכמי י˘ר‡ל בענין ‰‰˘‚ח‰ על כל ‰ברו‡ים ו‰‰˘‚ח‰ על י˘ר‡ל עם ˜רובו, 
וי‚„יר ‰מעל‰ ‰ייחו„י˙ ב‡ופן ‰‰˘‚ח‰ על י˘ר‡ל / יב‡ר „ז‰ו רמז ‰˙ור‰ בטעם מˆו˙ 

‚י„ ‰נ˘‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 148 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ‰‡ם ‰ז˜ן יוˆר בעיו˙ ב˘י„וכים?

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
‡נן פעל‡ „יממ‡ ‡נן

˙וכן ‰עניינים˙וכן ‰עניינים



‰

וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו 
– מדוע?

מדוע מביא רש"י פירוש נוסף להעתקת עשו מארץ כנען, בעוד שבכתוב 
עצמו מפורש הטעם לזה? מדוע העתיק עשו את מקומו מפני יעקב, ולא 
יעקב מפני עשו? / ביאור דברי רש"י על העתקת עשו מפני יעקב אחיו

‡. "וי˜ח ע˘ו ‡˙ נ˘יו, ו‡˙ בניו ו‡˙ בנו˙יו, ו‡˙ כל נפ˘ו˙ בי˙ו, ו‡˙ כל מ˜נ‰ו 
ו‡˙ כל ב‰מ˙ו, ו‡˙ כל ˜נינו ‡˘ר רכ˘ ב‡רı כנען, וילך ‡ל ‡רı מפני יע˜ב ‡חיו. כי 
‰י' רכו˘ם רב מ˘ב˙ יח„יו, ול‡ יכל‰ ‡רı מ‚ורי‰ם ל˘‡˙ ‡ו˙ם מפני מ˜ני‰ם. וי˘ב 

ע˘ו ב‰ר ˘עיר ו‚ו'" (פר˘˙נו לו, ו-ח). 

ל‰ספי˜  מ‚ורי‰ם   ıיכל‰ ‡ר "ול‡   – כפ˘וטו  ב˙חיל‰ ‰פסו˜  פיר˘  ר˘"י  ובפירו˘ 
 – ‡חיו  יע˜ב  "מפני   :"‰„‚‡ "מ„ר˘  ל‰בי‡  ‰וסיף  כך  ו‡חר  ˘ל‰ם";  לב‰מו˙  מרע‰ 
לי  ‡לך  ‡מר:  יˆח˜.  ˘ל  זרעו  על  ‰מוטל  זרעך'  י‰י'  ‚ר  'כי  ‚זיר˙  ˘ל  חוב  ˘טר  מפני 
מכ‡ן, ‡ין לי חל˜ ל‡ במ˙נ‰ ˘ני˙נ‰ לו ‰‡רı ‰ז‡˙, ול‡ בפרעון ‰˘טר. ומפני ‰בו˘‰ 

˘מכר בכור˙ו". 

פנים;  מכמ‰  ‰ם  מו˜˘ים  ˘לכ‡ור‰  „בריו,  בבי‡ור  ר˘"י  במפר˘י  ‰‡ריכו  וכבר 
ובעי˜ר י˘ כ‡ן ˘ני „ברים ‰„ור˘ים בי‡ור: 

‡) י„וע כללו ˘ל ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰, וכמו ˘כ˙ב על עˆמו (בפירו˘ו לפ' בר‡˘י˙ 
על  „בור  „בר  ‰מ˜ר‡  „ברי  ‰מיי˘ב˙  ול‡‚„‰   .  . לפ˘וטו  ‡ל‡  ב‡˙י  ל‡  "ו‡ני  ח):   ,‚

ל‰בי‡ "מ„ר˘  ו‰וˆרך  בפירו˘ ‰פ˘וט,  ר˘"י  ל‡ ‰ס˙פ˜  למ‰  ובני„ון „י„ן,  ‡ופניו"; 
‡‚„‰" – כ‡˘ר פירו˘ ‰מ„ר˘ ‰ו‡ ‰יפך ‰מפור˘ במ˜ר‡: בפסו˜ נ‡מר ˘‰טעם לז‰ 
טעם  כ‡ן  ‰י'  ‰מ„ר˘  לפי  ו‡ילו   – יח„יו"  מ˘ב˙  רב  רכו˘ם  ‰י'  "כי  ‰ו‡  ‰לך  ˘ע˘ו 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

מˆו˙ ‰י„יע‰ - חוב˙ ‚בר‡
כל ‰נ˘מו˙ בי˘ר‡ל ‰ב‡ו˙ לעולם ז‰ ‰ן ˘לוחי מעל‰ ל‰‡יר ‡˙ ‰עולם ע״י ˜יום 

‰מˆו˙ בין ‡„ם למ˜ום ובין ‡„ם לחבירו ולע˘ו˙ טוב עם זול˙ו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

˘בעלי ‰עס˜ים  ויו˘בי ‡‰ל,  עס˜ים  בעלי  בין  י˘ ‰פר˘  ב‰˘ליחו˙ ‰‡מור‰  ו‰נ‰ 
חו˘בים  ‰ם  ‡בל  ‰בל,  ˘ל  ‰˙נˆלו˙  ˘ז‰ו  ‡ף  עס˜י‰ם,  בעניני  ומבו‰לים  ‰טרו„ים 
רוחניו˙,  ˘ל  ‰ענין  כללו˙  מר‚י˘ים  ‡ינם  ל״ע  ביו˙ר  ˘נ˙‚˘מו  ו‡לו  ‰˙נˆלו˙,  ˘ז‰ו 
בר„פם ‡חר ‰טוב ‰‚ופני,  כב‰מו˙  נמ˘לו  ב‡מ˙ ‰ל‡  יכ‡ב ‰לב, ‰נ‰  ˘ל‡  כמ‰  וע„ 

‰חומרי ו‰‚˘מי.

‰‡מ˙   ˙‡ ל„ע˙  מוכרחים  ו‰ם  „מיוני˙,  ‰˙נˆלו˙  ‚ם  ל‰ם  ‡ין  ‡‰ל  ‰יו˘בי  ‡בל 
בי„יע‰ ‚מור‰ ‰נ‰ ‰ע„ר ‰י„יע‰  ז‡˙  יו„עים  ו‡ם ‡ינם  ירי„˙ ‰נ˘מ‰,  בכוונ˙  ‰‚מור 
י„ע˙י,  ל‡  כי  חט‡˙י  ל„)  כב,  (במ„בר  ‰כ˙וב   ˙‡ ‰˘ל״‰  ˘פי'  כמו  חט‡  ‰ו‡  בעˆמ‰ 

‰ע„ר ‰י„יע‰ בעˆמ‰ ‰ו‡ חט‡, כי מˆו˙ ‰י„יע‰ ‰י‡ חוב˙ ‚בר‡.

ליי‚ע מוחו ול‰טרי„ ˘כלו בלימו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙
ובז‰ יונעם לנו במ‡„ מ˙˜ ל˘ונו ‰ˆח ומליˆ˙ מורנו ‰רמב״ם נ״ע ב‡מרו [‰ל' יסו„י 

‰˙ור‰ פ"‡ ‰"‡]:

וכל  נמˆ‡  כל  ממˆי‡  ר‡˘ון  מˆוי  ˘ם  ˘י˘  לי„ע  ‰חכמו˙  ועמו„  ‰יסו„ו˙  יסו„ 
וי„יע˙  ומסיים  מ‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו,  נמˆ‡ו ‡ל‡  ל‡  ˘ביני‰ם  ומ‰   ıו‡ר מ˘מים  ‰נמˆ‡ים 

„בר ז‰ מ״ע ˘נ‡' ‡נכי ‰וי' ‡ל˜יך.

לי‰  ו‰ווי  ‰‡מונ‰,  מˆו˙  ‰י‡  ‡ל˜יך   '‰ ‡נכי  מˆו˙  כי  לכל  ומפורסם  י„וע  „בר 
"ו‰‡מונ‰  ולסיים  כו'"  ˘י˘  ל‰‡מין  ‰חכמו˙  ועמו„  ‰יסו„ו˙  "יסו„  לומר  ל‰רמב״ם 

ב„בר ז‰ ‰י‡ מ״ע" ומפני מ‰ ‡מר ‰ל˘ון "לי„ע", "וי„יע˙ „בר ז‰".

ז‡˙  לבבך, „לב„  ו‰˘בו˙ ‡ל  וי„ע˙ ‰יום  כמ״˘  עˆמ‰ ‰י‡ ‰מˆו‰  ˘‰י„יע‰  ‡ל‡ 
˘‰‡„ם  ו‰יינו  מˆו‰  ‰י‡  עˆמ‰  ‰י„יע‰  ‰נ‰  ב‰י„יע‰  ˙לוי'  ‰לב  ‡ל  ‰‰˘ב‰  ‡˘ר 
‰וי',   ˙‡ ל„ע˙  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  בלימו„  ˘כלו   ˙‡ ול‰טרי„  מוחו   ˙‡ ליי‚ע  מחוייב 
יוכל  ˘ל‡  ז‰  ו‡˙  ב‰˘ער‰,  מ‚ע˙ ‚ם  ˘כלו  ˘י„  כמ‰  ע„  ("פַ‡ר˘טיין ‚עטליכ˜ייט"), 

ל‰בין י‡מין.

‡מי˙י˙ ענין ‰‡מונ‰ - כ˘‰י‡ ב‡‰ על-פי ‰ח˜יר‰ ו‰י„יע‰
וזו‰י ‡מי˙י˙ ענין ‰‡מונ‰ כ˘‰י‡ ב‡‰ ע"פ ‰ח˜יר‰ ו‰י„יע‰ במ‰ ˘‡פ˘ר לח˜ור 
ו‡נו‰ו ‡ל˜י  ז‰ ‡Œלי  ב)  טו,  (˘מו˙  ˘פי' ‰˘ל״‰ ‡˙ ‰כ˙וב  וכמו  ב˘כל ‡נו˘י,  ול„ע˙ 



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

 אמיתית ענין האמונה 
‡˘רי ‰‡י˘ ‰˘ם נפ˘ו בחיים ˘ל ‰˙עוררו˙ ל˙ור‰ ועבו„‰, ובמ„‰ ˘‰‡„ם מעורר ‡˙ חביריו ומכיריו 

ל˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור‰ ברבים, ‰נ‰ במ„‰ זו י˙עוררו עליו ועל כל ‰עוזרים ו‰מ˘˙˙פים ב‰‰˙עוררו˙ 
ו‰לימו„ רחמים רבים וחס„ים ‰עליונים ל‰˘פיע ל‰ם ˘פע˙ חיים וברכ‰ מרוב‰ בריבוי ‡חר ריבוי 

ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

 נו‚ע בנפ˘ ממ˘
מי  ל„בר  ו„ו‚מ‡  ממ˘,  בנפ˘  ‰ו‡  נו‚ע  ‰חסי„ו˙  לימו„  בל‡  ‰עובר  ויום  יום  כל 
˘י˘ לו יבל˙ בעינו ו‡ינו רו‡‰ ‡ור ‰˘מ˘, וכ˘יסיר ‰יבל˙ יר‡‰ ‡ור ‰יום וכל ‰נחמ„ 
ברוחניו˙  ˘כן  ומכל  ב‚˘מיו˙,  ‰ו‡  כן  מחר˙ים.  מחר  על  ז‡˙  יניח  ‡ין  ‰ל‡  למר‡‰, 

˘ערכו רם ונ˘‚ב במ‡„.

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

לעבין") בפרט.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' ˘פב)

מעלת וחשיבות 
לימוד החסידות

לקט מכתבים אודות המעלה והחשיבות בלימוד החסידות והתועלת שבלימוד זאת 

התורה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˘ונ‰ ל‚מרי: כ„י ˘ל‡ יˆטרך 'לפרוע' ‡˙ ‚זיר˙ "כי ‚ר י‰י' זרעך"! 

ב) ‚ם ב"מ„ר˘ ‡‚„‰" ‚ופ‡, ‰רי ר˘"י ‰ע˙י˜ו ב˘ינוי ‚„ול: במ„ר˘ רב‰ כ‡ן (ב"ר 
מפני  לוי ‡מר:  בן  י‰ו˘ע  ור'  חוב,  ˘טר  מפני  ב„בר: "ר' ‡לעזר ‡מר:  נחל˜ו  י‚)  פפ"ב, 

לעי˜ר;  טעם ‡חר  נ˜ט  מ‡ן „‡מר  וכל  עˆמו,  בפני  עומ„  טעם  ˘כל  ו‰יינו,   – ‰בו˘‰" 
˘ל  חוב  ˘טר  "מפני  ‰חיבור):  (בו‡"ו  יח„  וכללם  ‰טעמים  ˘ני   ˙‡ ˆירף  ר˘"י  ‡ולם 
‚זיר˙ כי ‚ר י‰י' זרעך . . ומפני ‰בו˘‰ ˘מכר בכור˙ו" – כ‡ילו מוכרחים לומר ˘„ו˜‡ 

˘ני‰ם יח„ ‚רמו לע˘ו ללכ˙ ממ˜ומו!  

˙פס  ר˘"י   .  . רב‰  בבר‡˘י˙  בז‰  ˘נחל˜ו  פי  על  זו: "‡ף  על ˜ו˘י‡  כ˙ב  [ובר‡"ם 
‡˙ „ברי ˘ני‰ם, מפני ˘„ברי ˘ני‰ם יח„ ˜רובים לפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡". וˆ"ע]. 

ל‰וˆי‡  ר˘"י  נ˙כוון  ל‡  ˘בוו„‡י  כ‡ן),  ב˘„‰  ב‡ר  ‚ם  (ור‡‰  בפ˘טו˙  לב‡ר  וי˘  ב. 
יכל‰  ˘"ל‡  מפני  ‰ו‡  מיע˜ב  ל‰יפר„  ע˘ו  ˘‰וˆרך  ‰כללי  ˘‰טעם  מפ˘וטו,  ‰כ˙וב 
מספי˜‰  ובל˙י  ˆר‰   ıר‡‰ ˘‰י˙‰  ‰יינו,  מ˜ני‰ם",  מפני  ‡ו˙ם  ל˘‡˙  מ‚ורי‰ם   ıר‡

למרע‰ ב‰מו˙ ˘ני‰ם. 

מעל  ‡י˘  ל‰יפר„  ‰ˆורך  עˆם   ˙‡ (ל‡  לב‡ר  ב‡   "‰„‚‡ ˘ב"מ„ר˘  ‰טעם  ‡ולם 
‡חיו, ‡ל‡) ‡˙ ‰‡ופן ‰פרטי ˘בו בחר ע˘ו ל‰יפר„ מיע˜ב, ˘ע˘ו ילך מפני יע˜ב; 

ר˜  ‰‚יע  ויע˜ב  ומ˜„ם,  מ‡ז  ע˘ו  ˘ל  מ‚ורו  מ˜ום  ‰י˙‰  כנען   ıר‡ ‰רי  לכ‡ור‰, 
ע˙‰ מחרן, ˘ם ‰י' כע˘רים ˘נ‰ – ‡ם כן, מ„וע ילך ע˘ו מפני יע˜ב, ול‡ י‰י' ל‰יפך, 
˘יע˜ב ‰ו‡ ˘ילך מפני ע˘ו?! ובפרט ˘מ˙וך ‰כ˙וב מ˘מע ˘ע˘ו ע˘‰ ז‡˙ מעˆמו – 

בלי ‰˘˙„לו˙ מיוח„˙ מˆ„ יע˜ב – ונ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰: מ„וע ב‡מ˙?

ע˘ו,  ‡ˆל  מ‡˘ר  יו˙ר  עי˜ר  ‰מרע‰  ענין  ‰י'  יע˜ב  ˘‡ˆל  ז‰,  ליי˘ב  ˘‡פ˘ר  ו‡ף 
 "‰„˘ ˆי„ ‡י˘  יו„ע  "‡י˘  ע˘ו ‰י'  ו‡ילו  ומ˜נ‰,  ˘ל ˆ‡ן  עˆום  מספר  ליע˜ב ‰י'  כי 
ולכן  עניני ˘„‰;  בכל  ומ˜נ‰, ‡ל‡  בעניני ˆ‡ן  ר˜  עוס˜  ול‡ ‰י'  כז),  כ‰,  (˙ול„ו˙  בכלל 
 ˙‡ ול˜בוע  ללכ˙  לע˘ו  כ"כ  ‡יכפ˙  ול‡  עי˜ר,  יע˜ב  ‰רי   ıר‡‰ מרע‰  על  כ˘מ„ובר 

מ˜ומו ב‡„ום ˘‰י‡ "˘„‰" (כמ"˘ ברי˘ פר˘˙נו: "‡רˆ‰ ˘עיר ˘„‰ ‡„ום"),

[˘ז‰ו ‰טעם ˘‚ם לפני ˘ע˜ר ב˜ביעו˙ ל‡„ום, ‰י' ע˘ו ר‚יל ללכ˙ ל"˘„‰ ‡„ום", 
כ„י לעסו˜ ˘ם בעניני ˘„‰, ˆי„ וכו' (ר‡‰ ‡ברבנ‡ל סוף פר˘˙נו וחז˜וני רי˘ פר˘˙נו. ור‡‰ ‚ם 

רמב"ן וחז˜וני לו, ו)];     

‰רי כמובן ˘„וח˜ ‚„ול ‰ו‡, ˘ע˘ו יוו˙ר על חל˜ו ב‡רı כנען ב˘ביל טוב˙ יע˜ב, 
ובפרט ˘‰ו‡ ‰י' מוחז˜ ב‡רı ויע˜ב ‰‚יע ר˜ ע˙‰. 

ו‚ם ‡ינו מובן, מ„וע מ„‚י˘ ‰כ˙וב "מפני יע˜ב ‡חיו" – „‡ם ˙‡מר ˘ע˘ו ‰לך מפני 
˘‰‡רı ˆר‰ ל˘ני‰ם, ‰רי ‡ין ז‰ ˘ייך לכך ˘יע˜ב ‰ו‡ ‡חיו.  



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‚. ולכן פיר˘ ר˘"י, "מפני ˘טר חוב ˘ל ‚זיר˙ 'כי ‚ר י‰י' זרעך' ‰מוטל על זרעו ˘ל 
יˆח˜" – ˘בז‰ מובנ˙ ‰סיב‰ ל‰ע˙˜˙ ע˘ו "מפני יע˜ב ‡חיו": כיון ˘יע˜ב ‰ו‡ ‡חיו 
˘ל ע˘ו, נמˆ‡ ˘‚ם ‰ו‡ 'יור˘' ˘ל ‚זיר˙ ‰‚לו˙, לכן עזב ע˘ו ‡˙ ‰‡רı ו‰˘‡יר ‡˙ 

‰'ירו˘‰' ל‡חיו יע˜ב לב„.   

כלומר: 

‰"˘טר  ע˜רוני  ˘ב‡ופן  נמˆ‡   – יˆח˜  בני  ˘ני‰ם ‰ם  ויע˜ב ‰ם ‡חים,  ˘ע˘ו  כיון 
חוב" ˘ייך ל˘ני‰ם, ו‡ינו ברור מי י‰י' ז‰ ˘י˘לם ‰˘טר ו˙˙˜יים בו ‚זיר˙ "כי ‚ר י‰י' 

זרעך" – ‡ם ע˘ו, ‡ו יע˜ב, ‡ו ˘ני‰ם.  

‰‚זיר‰  במימו˘  חל˜  יטול  ˘‡כן  מכריח‰  ‡ינ‰  ע˙‰,  ע„   ıב‡ר ע˘ו  ˘ל  י˘יב˙ו  ו‚ם 
ל‡ ‚יל‰  ו‡ף   ıב‡ר ל‰˙יי˘ב  כ„י  מיוח„˙  פעול‰  ˘ום  ע˘‰  ל‡  ˘ע˘ו  מ˘ום  ˘ל ‰‚לו˙, 
‡ביו.  מ‚ורי  במ˜ום  נ˘‡ר  פ˘וט  ‡ל‡   ,ıר‡‰ מיו˘בי  חל˜  ל‰יו˙  מעוניין  ˘‰ו‡  ב„ע˙ו 
ולכן, ‡ין ‰כרח ˘˙חול עליו ‚זיר˙ ‰‚לו˙ – ‰˜˘ור‰ עם ירו˘˙ ‰‡רı – "כי ‚ר י‰י' זרעך". 

‡ם  ‰רי  לע˘ו,  יע˜ב  בין  ‰פר„‰  ˘ל  מיוח„˙  פעול‰  מ˙ח„˘˙  כ‡˘ר  ע˙‰,  ‡ולם 
 ,ıר‡‰  ˙‡ ‰'יור˘'  ‰ו‡  כי  „ין'  בעל  '‰ו„‡˙  בכך  ˙‰י'   ,ıב‡ר לעˆמו  חל˜  י˜ח  ע˘ו 
ע˙‰   ıנ‡ל לכן  ‰‚לו˙.  ו‚זיר˙   ıב‡ר ‰י˘יב‰  ב„בר  ‰˜ב"‰  „ברי  עליו  יחולו  ובמיל‡ 

ע˘ו לˆ‡˙ מ‰‡רı ול˜בוע ‡˙ מ˜ומו ב‰ר ˘עיר. 

כ˙וˆ‡‰  ‰י˙‰  לע˘ו  יע˜ב  בין  ‰‰יפר„ו˙  נכונים:  ‰טעמים  ˘˘ני  ‡יפו‡,  נמˆ‡ 
‰סיב‰  ‡בל  מ˜ני‰ם",  מפני  ‡ו˙ם  ל˘‡˙  מ‚ורי‰ם   ıר‡ יכל‰  ˘'ל‡  מ‰מˆי‡ו˙ 
˘‰‰פר„‰ ‰י˙‰ „ו˜‡ כך ˘ע˘ו ‰ו‡ ˘יוˆ‡ מ‰‡רı, ‰י˙‰ מפני ˘ל‡ רˆ‰ ל˜ח˙ חל˜ 

במימו˘ ‚זיר˙ ‰‚לו˙.

„. ‡ל‡ ˘טעם ז‰ ‡ינו מספי˜ ע„יין, כי, ‡מנם טעמו ˘ל ע˘ו לˆ‡˙ מ‰‡רı ‰י' כ„י 
ל‡ ליטול חל˜ במימו˘ ‚זיר˙ ‰‚לו˙, ‡בל כיˆ„ ז‰ ל‡ ח˘˘ ע˘ו מפני ‰בו˘‰ ˘˙‰י' 
לו בפני כל עמי ‰‡רı, ˘בעיני‰ם נר‡‰ ‰„בר כ‡ילו ע˘ו נכנע כלפי יע˜ב, ומוכן לˆ‡˙ 

‡˙ ‰‡רı כ„י ל‰˘‡יר מ˜ום ליע˜ב?!

על כך מוסיף ר˘"י, כי ‡„רב‰: 

בכלל ‰י˙‰ ˘‰יי˙ו ˘ל ע˘ו ב‡רı כנען בלול‰ ב‰ר‚˘ ˘ל "בו˘‰", ובפרט בנוכחו˙ו 
 ıל יע˜ב ‡˘ר לו מכר ‡˙ בכור˙ו. ומכיון ˘כן מובן מ‰ ˘‰ע„יף ע˘ו לעזוב ‡˙ ‰‡ר˘

ול‰˘‡יר‰ ליע˜ב, ‰‚ם ˘נר‡‰ בז‰ ‰כנע‰ כלפי יע˜ב ובו˘‰ ˘נ„ח‰ מפניו. 

‡ל‡ ˘מטעם בו˘‰ לב„ ל‡ ‰י' ע˘ו עוזב ‡˙ מ˜ום מ‚ורו עם כל בני בי˙ו וכו'; ולכן 
עי˜ר ‰סיב‰ „ע˘ו  כו'" –  חוב  ˘טר  ול‡חרי ‰טעם „"מפני  כ‰וספ‰  ר˜  ז‰  טעם  מוב‡ 

.ıלעזוב ‡˙ ‰‡ר

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

‰מים ˘‡ינם מכבים ‡˙ ‰‡˘ ‰עˆמי, כן ‰זרם „מים ‡„ירים ‡ף ‚ם מים ‰ז„ונים „זרם 
˘‡ון ‰חיים ‰חולנים ל‡ יכבו ‡˙ ‡ור ‰עˆמי.

ז‡˙ ‡ומר˙ ‡˘ר ‡ור ‰עˆמי „חסי„ו˙ ביכול˙ו ל‰‡יר ‚ם ‡˙ ‰ח˘ך, ונר‚˘ ‰ו‡ בכל 
מ˜ום. ופ˙‚ם חסי„י ׳בוער׳ נר‚˘ בכל מ˜ום ("‡ חסי„ו˙ פל‡ם וו‡רט ווערט „ער‰ערט 

‡ומעטום").

ו) ‡ור ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ ‡ור עˆמי ˘נ˙‚ל‰ ע״י מסיר˙ נפ˘ בפועל.

˙‡מין,  ומˆ‡˙י  י‚ע˙י  בענין  ב‡רוכ‰  ב„‡״ח  וכמבו‡ר  מס״נ  ע״י  ב‡  ‡ור  ‚ילוי  כל 
„כל ‚ילוי ˘ל ‰˘‚‰ ב‡ ע״י י‚יע‰ „ו˜‡, ו‡ור ז‰ ‰יינו ‡ור ‰חסי„ו˙ נ˙‚ל‰ ע״י מסיר˙ 

נפ˘ בפועל.

מעמ„  ‰ב„ל  בלי  מ‡נ״˘  ו‡ח„  ‡ח„  לכל  נו˙ן  ‰חסי„ו˙  „‡ור  ‰לז‰  ‰עˆמי  ו‰‡ור 
ומˆב, כמו ˘‰‡רכ˙י במ˜ום ‡חר ‡˘ר ע״י מסיר˙ נפ˘ם בפועל ˘ל ‰חסי„ים ‰ר‡˘ונים, 
‡˘ר  ‡חרי‰ם,  ‰ב‡ים  ‰„ורו˙  ובכל  ובנו˙י‰ם,  בני‰ם  ולב  במוח  ח˜י˜ו˙  נח˜˜ו  ‰נ‰ 

‰‡ור עˆמי „חסי„ו˙ נוזל בעור˜י‰ם.   

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ׳ כב ו‡ילך)
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‡ור, ל‰‡יר לבבי‰ם ˘ל י˘ר‡ל, ול‰‡יר ב˙י‰ם ˘ל י˘ר‡ל.

‚) ‰י‡ך ל˜יים מˆו‰ זו ‰מוטל˙ עלינו – כל מפל‚˙ חסי„י חב״„ ‡י˘ ‡י˘ לפי מ‰ו˙ו 
וענינו – בחוב˙ ‚בר‡ ל‰‡יר לבבי‰ם ˘ל י˘ר‡ל, ול‰‡יר מו˘בו˙י‰ם ˘ל י˘ר‡ל ו‰ו‡ 

ל‰‡יר ב‡ור ‰חסי„ו˙.

„) ל‰‡יר – ‡ומר ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜ ˆמח ˆ„˜ – ‡פ˘ר ר˜ ב‡ור ‰חסי„ו˙.

ו‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‡„מו״ר ˆמח ˆ„˜, ‰ו‡יל בטובו וחס„ו עמנו ל‡ לב„ לב‡ר לנו 
‡˙ „ברי ˜„˘ו ‡ל‡ ‚ם ל‰סבירנו.

(‰"בי‡ור" ו‰"‰סבר" ‡ם כי ˘לובים ו‡חוזים ‰מ‰ ל‰יו˙ כ‡ח„, ‡בל כל ‰˘ם עיונו 
בלימו„ ‰חסי„ו˙ י˘כיל יבין וי˘י‚ כי ˘נים ‰מ‰, ‡ל‡ ˘‰ר‡˘ון ‰ו‡ בי‡ור על ‰‡מור 

לעיל מיני׳, ו‰˘ני ‰ו‡ ‰סברו ˘ל ‰בי‡ור).

‡ור עˆמי
‰) ‡ור ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ ‡ור עˆמי.

י„וע ‰ו‡ כי ‰עˆמי ‰נ‰ לעולם ל‡ י˘˙נ‰ ובכל מ˜ום ˘‰ו‡, ‰ו‡ עˆמי. כי ‰עˆמי 
‰נ‰ עם ‰יו˙ ‡˘ר ‚ם ‰ו‡ י˘ לו ‰‚בל˙ו ו‚„ריו כי ‰בל˙י מו‚בל ו‰בל˙י מו‚„ר ב‡מ˙ 
ומבלע„ו  עˆמי ‰פ˘וט,  ˘‰ו‡  וי˙על‰  י˙ברך  ‡-ל ‡ח„  ר˜  ˘‰ו‡  נמנע ‰נמנעו˙  ‰ו‡ 
‚ם  ומ˙פ˘ט, ‡˘ר  עˆמי   [– ‚„רים  [ב׳  ˘י˘נו  – ‡ל‡  ומו‚„רים  מו‚בלים  י˙׳ ‰נ‰ ‰כל 
ל‰‚בל˙ו  כלל  ˘ל ‰עˆמי ‡ינו „ומ‰  ו‚„רו  ˘‰‚בל˙ו  ומו‚„ר, ‡ל‡  מו‚בל  ‰עˆמי ‰ו‡ 

ו‚„ריו ˘ל ‰מ˙פ˘ט.

בכל „בר ˘בר‡ ‰˜ב״‰ בעולמו מרי˘ כל „ר‚ין ע„ סוף כל „ר‚ין, בעולמו˙ ‰עליונים 
ובעולם ‰˙ח˙ון י˘נו ‰עˆמי ו‰מ˙פ˘ט, ‰עˆמי ‰ו‡ עˆם ‰„בר ‰‰ו‡, ו‰מ˙פ˘ט ‰ו‡ 

‰‡ר˙ ‰„בר בלב„.  

‰ו‡  בפ˙יל‰  ‰נ‡חז   ˘‡ ‡ו  ‰‚חל˙   ˘‡ ו‰מ˙פ˘ט,  ‰עˆמי  בו  י˘  ‰רי  ב‡˘  וכמו 
‡˘ ‰מ˙פ˘ט, ו‰‡˘ ‡˘ר בˆור ‰חלמי˘ ‰ו‡ ‰‡˘ ‰עˆמי, ועם ‰יו˙ „‚ם ‡˘ ז‰ ‰ו‡ 
בˆור  ‡˘ר   ˘‡‰ ˘ל  ו‚„רו  ‰‚בל˙ו  ‰רי  ז‰  בכל  ‰נ‰  ו‚„רו,  ב‰‚בל˙ו  ומו‚„ר  מו‚בל 
‰חלמי˘ ‡ינו „ומ‰ ל‰‚בל˙ ו‚„ר ‡˘ ‰מ˙פ˘ט, „‡˘ ‰מ˙פ˘ט ‰נ‰ ‰מים מכב‰ ‡ו˙ו, 
ובבו‡  יכב‰,  ל‡  ‰נ‰  ‰מים  ב˙וך  מונח  י‰י׳  ב˘נים  ע˘יריו˙  ‚ם  ‡ם  ‰נ‰  ‰עˆמי  ו‡˘ 

זמנו וסיב˙ו י˙‚ל‰.

 ,˜„ˆ ˆמח  ‰ר‰״˜  ‡„מו״ר  ‡‡זמו״ר  כ״˜  ‰ו„  ‡ומר  עˆמי,  ‡ור  ‰ו‡  ‰חסי„ו˙  ‡ור 
וכוונ˙ו ‰˜„ו˘‰ בז‰ ‰ו‡ „‰עˆמי ‰נ‰ בכל מ˜ום ˘‰ו‡ ‰ו‡ במ‰ו˙ ‰עˆמי, וכ„ו‚מ˙ 

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

ז‰  ˘‰רי  במל‡כ˙ו,  וטר„˙ו  מעיסו˜ו  כ˙וˆ‡‰ 
וז‰ו  וע˘ו.  לבן  מסכנ˙  ב"ו˘מר˙יך"  נכלל  ל‡ 
‰˘כיח  ל‡  במל‡כ˙ו  עיסו˜ו  ˘‚ם  ‰חי„ו˘ 

˙למו„ו ‡ל‡ חזר ˘לם ב˙ור˙ו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 168 ו‡ילך)

פניאל ופנואל – פני 
א-ל ופני יעקב

וי˜ר‡ יע˜ב ˘ם ‰מ˜ום פני‡ל כי ר‡י˙י 
‡ל˜ים פנים ‡ל פנים ‚ו' ויזרח לו ‰˘מ˘ 
כ‡˘ר עבר ‡˙ פנו‡ל ‚ו'
(לב, ל‡-לב)

‡ו‰"ח  ‡ל˘יך,  (בחיי,  במפר˘ים  עמ„ו  כבר 
‰מ˜ום  ˘ם  ˘˘ינ‰  ˘בכ˙וב,  ‰˘ינוי  על  ועו„) 

מ"פני‡ל" (ביו"„) ל"פנו‡ל" (בו‡"ו).

ולכ‡ור‰ ˆ"ע בפר˘"י ע‰"˙, ˘ל‡ בי‡ר ענין 
ז‰ בפירו˘ו. ובפרט ל‡חרי ˘‰כ˙וב מפר˘ טעם 
‡ל˜ים  ˘"ר‡י˙י  מפני  ˘‰ו‡  "פני‡ל",  ‰˘ם 
‡ו˙יו˙  "פני‡ל"  נ˜ר‡  כן  ˘על  פנים"  ‡ל  פנים 
˘ם  ˘ינוי  ביו˙ר  בי‡ור  ˆריך  ‰רי  ‡-ל",  "פני 

‰מ˜ום ל"פנו‡ל".

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ בפ˘טו˙:

בטעם ‰˘ם "פני‡ל" נ‡מר "כי ר‡י˙י ‡ל˜ים 
כ‡ן,  י˘  "פנים"  ˘˘˙י  ונמˆ‡  פנים",  ‡ל  פנים 

פני יע˜ב ופני ‰‡ל˜ים.

על  ‰ם  ‰˘מו˙  ˘ב'  בפ˘טו˙,  מובן  ועפ"ז 
˘בו  במ˜ום  יע˜ב  ˘ב‰יו˙  ‡ל‡  ‰מ‡ורע,  ‡ו˙ו 
על  "פני‡ל"  ‰מ˜ום  ˜ר‡  ‰‡ל˜ים,  פני  ר‡‰ 
מן ‰מ˜ום,  עבר"  "כ‡˘ר  ו‡ילו  ‡-ל",  "פני  ˘ם 
יע˜ב  ˘ל  פניו  ˘ם  על  "פנו‡ל"  ‰מ˜ום  נ˜ר‡ 
˘ר‡ו ‡ל˜ים - "פנו ‡-ל". „"פנו" נופל על ל˘ון 

"פניו", כ‡ילו נ‡מר "פניו (‡ל) ‡-ל". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ עמ' 137 ו‡ילך)

ויבא יעקב שלם – במה?
ויב‡ יע˜ב ˘לם עיר ˘כם
˘לם ב‚ופו, ˘נ˙רפ‡ מˆליע˙ו. ˘לם בממונו, ˘ל‡ חסר 
כלום מכל ‡ו˙ו „ורון. ˘לם ב˙ור˙ו, ˘ל‡ ˘כח ˙למו„ו 
בבי˙ לבן
(ל‚, יח. ר˘"י)

˘כוונ˙  ר˘"י  מפר˘  מ„וע  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
וב˙ור‰,  בממון  ב‚וף,  ל˘לימו˙  ‰י‡  ‰כ˙וב 
מסכנ˙  ˘ניˆל  כפ˘וטו,  ‰כ˙וב   ˙‡ פיר˘  ול‡ 
(ב„"‰  ל‰לן  כו˙ב  ‡כן  ˘ר˘"י  וכפי  וע˘ו,  לבן 
˘ל‡ח"ז) "כ‡„ם ‰‡ומר כו' יˆ‡ פלוני מבין ˘יני 

מפ„ן ‡רם  ˘לם  ויב‡  כ‡ן  ˘לם, ‡ף  וב‡  ‡ריו˙ 
מלבן וע˘ו ˘נז„וו‚ו לו ב„רך"?

וי˘ לומר בפ˘טו˙:

לפני ˘‰לך יע˜ב לחרן ‰י' "יר‡ מע˘ו ומלבן" 
(ר˘"י ויˆ‡ כח, טו) ולכן ‰בטיחו ‰˜ב"‰ (˘ם) "ו‰נ‰ 

‡נכי עמך ו˘מר˙יך בכל ‡˘ר ˙לך" – ˘ל‡ ינז˜ 
רוחניים,  בענינים  ל‡  ו‚ם  ב‚ופו  ל‡  ולבן,  מע˘ו 
כמו ˘נ‡מר "ו˘ב˙י ב˘לום" ופיר˘ ר˘"י "˘ל‡ 

‡למ„ מ„רכי לבן" (ויˆ‡ כח, כ‡).

‰כוונ‰  ˘‡ין  לפר˘  כ‡ן  ר˘"י  ‰וˆרך  ולכן 
מובן  ˘‰רי  וע˘ו,  לבן  מסכנ˙  יע˜ב  ל‰ˆל˙ 
מעˆמו ˘‰בטח˙ ‰˜ב"‰ ˜ויימ‰ במילו‡‰, ול‡ 
˘‰כוונ‰  לפר˘  כרחנו  על  ז‰. ‡ל‡  לפר˘  ˆריך 
ב‰בטח˙  נכללו  ˘ל‡  מ„ברים  ‚ם  ˘לם  ˘חזר 

‰˜ב"‰:

י„י  על  ‰יי˙‰  יע˜ב  "ˆליע˙"   – ב‚ופו  ˘לם 
ל‡  זו  מˆליע‰  ˘‰רפו‡‰  מובן  ˘מז‰   ,'‰ מל‡ך 
בממונו  ˘לם  וע˘ו.  מלבן  ב"ו˘מר˙יך"  נכלל˙ 
‰י'   – „ורון"  ‡ו˙ו  "כל  חסר  ‰י'  ‡ם  ‚ם  ‚ם   –
מ˙˜יים ע„יין ‰"ו˘מר˙יך", כי פ˘וט ˘נ˘‡ר לו 
עו„ רכו˘ ‚„ול. ˘לם ב˙ור˙ו – ל‡חרי ˘‰ובטח 
מ‰˜ב"‰ ˘ל‡ ינז˜ רוחני˙ בבי˙ לבן ‰רי פ˘וט 
˘˘כח˙ ˙ור˙ו ל‡ ‰יי˙‰ נ‚רמ˙ לו מˆ„ ˘‰ו˙ו 
˙למו„ו  ל˘כוח  ‰י'  יכול  ע„יין  ‡ך  לבן.  בבי˙ 
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"שלם בתורתו" 
– הנשמה אינה בגלות 

"מעשה אבות סימן לבנים" / הייסורים והנסיונות אינם מציאות אמתית / 
הכוחות שמשקיע יהודי בעניני העולם – מתעלים לקדושה / הנשמה לא 

ירדה מעולם לגלות

˘לם  יע˜ב  "ויב‡  ‡˘ר  ‰˙ור‰  מו„יע‰  ל˘כם,  ו‰‚יע  לבן  מבי˙  יע˜ב  ˘ב  כ‡˘ר 
עיר ˘כם", ובמ˘מעו˙ "˘למו˙" זו ‡מרו חז"ל: "˘לם ב‚ופו – ˘נ˙רפ‡ מˆלע˙ו, ˘לם 
בבי˙  ˙למו„ו  ˘כח  ˘ל‡   – ב˙ור˙ו  ˘לם  „ורון,  ‡ו˙ו  מכל  כלום  חסר  ˘ל‡   – בממונו 

לבן" (פר˘˙נו ל‚, יח. ˘ב˙ ל‚, סע"ב. ‰וב‡ בפר˘"י ע‰"˙).

ו‰נ‰, כ‡˘ר ‰‚יע יע˜ב ל˘כם ‰י‰ ז‰ ל‡חר ˘ניˆל מע˘ו ומלבן, וכפי ˘כ˙ב ר˘"י 
(˘ם) ˘יˆי‡˙ יע˜ב מחרן נמ˘ל˙ ל"‡„ם ‰‡ומר לחברו: יˆ‡ פלוני מבין ˘יני ‡ריו˙ וב‡ 

˘לם . . ‡ף כ‡ן ויב‡ ˘לם מפ„ן ‡רם – מלבן ומע˘ו ˘נז„וו‚ו לו ב„רך".

ו‡ם כן ˙מו‰ ‰„בר, מ„וע מפר˘ים חז"ל ˘"˘למו˙ו" ˘ל יע˜ב ˜‡י על כל ‰ענינים 
למרו˙  יע˜ב,  ˘ל  חזר˙ו  ˘עˆם  לפר˘  ל‰ם  ו‰ל‡ ‰י‰  ו"˙ור˙ו",  ˘ל "‚ופו", "ממונו", 
יע˜ב  "ויבו‡  ב‡ומרו  ‰כ˙וב  מ˙כוון  כך  ועל  עˆום,  פל‡  ‰י‡  לפ˙חו,  ˘עמ„ו  ‰סכנו˙ 

˘לם" – ˘ל‡ ‰זי˜ו‰ו לבן וע˘ו?

וי˘ לב‡ר ענין ירי„˙ יע˜ב לחרן ב„רך ‰פנימיו˙, ˘‰י‡ רומז˙ על כללו˙ ירי„˙ בני 
בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜,  בע˙  י˘ר‡ל  בני  ˘חוזרין  בכך  וי˙ב‡ר ‰עילוי ‰מיוח„  ב‚לו˙,  י˘ר‡ל 

ב‡ופן ˘‰ם "˘למים" ב‚ופם בממונם וב˙ור˙ם.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

כ

אנן פעלא דיממא אנן
אור החסידות הוא אור עצמי, אומר הוד כ״ק אאזמו״ר אדמו״ר הרה״ק 

צמח צדק, וכוונתו הקדושה בזה הוא דהעצמי הנה בכל מקום שהוא הוא 
במהות העצמי, וכדוגמת המים שאינם מכבים את האש העצמי, כן הזרם 

דמים אדירים אף גם מים הזדונים דזרם שאון החיים החולנים לא יכבו 
את אור העצמי 

‡ור ‰חסי„ו˙ – ‡ור עˆמי
 ˜„ˆ ˆמח  ‰ר‰״˜  ‡„מו״ר  ‡‡זמו״ר  כ״˜  ‰ו„  ˘‡מר  ‰מ‡מר  ‡ו˙ו  לו  נו„ע  ...בטח 

ל‰ר‰״‚ ‰ר‰״ח ר׳ ‰לל מפ‡ריט˘:

‡נן פעל‡ „יממ‡ ‡נן, עלינו ל‰‡יר, ול‰‡יר ‡פ˘ר ר˜ ב‡מˆעו˙ ‡ור ‰חסי„ו˙, ‡ור 
‰חסי„ו˙ ‰ינו ‡ור עˆמי, ˘נ˙‚ל‰ ע״י מסירו˙ נפ˘ בפועל.

על ‰˙‡וננו˙ו  במענ‰   ˜„ˆ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‡„מו״ר ‰ר‰״˜ ˆמח  ז‰ ‡מר ‰ו„  מ‡מר 
וב„רך  ונ„  ונע  בנסיעו˙  טרו„  ‰ו‡  ב˘נ‰  ח„˘ים  כמ‰  כי  ‰לל,  ר׳  ‰ר‰״ח  ‰ר‰״˜  ˘ל 
כ״˜ ‡‡זמו״ר ‡„מו״ר ‰ר‰״˜ ˆמח  וע״ז ‰ו˘יבו ‰ו„  ועבו„‰,  מ˙ור‰  מ˙בטל  ממיל‡ 

ˆ„˜ מ‡מר ז‰.

ממ‡מרו ˘ל ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‡„מו״ר ‰ר‰״˜ ˆמח ˆ„˜ למ„נו ˘˘‰ „ברים:

‡) ˆריכים ל‰ניח ‡˙ עˆמו ב˘ביל ‰זול˙, ˆריך ל‰ניח ‡˙ ‰טוב ‰עˆמי, מ‰ ˘טוב 
לו, ב˘ביל ‰˘ני.

ב) עלינו ‰מˆו‰ ו‰חוב‰ ל‰‡יר, ‡נן פעל‡ „יממ‡ ‡נן, עבו„˙ינו ‰י‡ ˘ˆריך לע˘ו˙ 

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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בעניני ˘י„וכים ניכר ביו˙ר ˘ר˜ ‰˜ב״‰ ‰ו‡ בעל ‰בי˙
במיל‡ מובן, כי מ‡חר ˘‰כל ˙לוי ברבונו ˘ל עולם, ובפרט בעניני ˘י„וכים, ˘ניכר 
ברוך  ו‰ו‡  ב˘לימו˙,  בעל ‰בי˙  ‰˜ב״‰ ‰ו‡  ˘ר˜  ב„ברים ‡חרים,  מ‡˘ר  יו˙ר  ב‰ם, 
ב‰חלט  ברור  מבין  כל ‡ח„  מˆו‰, ‰רי  לספר ‡ו˙ו ‰י‡  ול‡  ז˜ן  עם  ˘ל‰יו˙  ‰ו‡ ˆיו‰ 
˘ל‡ י˙כן ˘ז˜ן י‰י׳ מניע‰ ל˘י„וך, ˘‰ו‡ ב‡מ˙ ‰זיוו‚ ˘לו, ו‡ם נ„מ‰ ˘‰ז˜ן מפריע 
‰זיוו‚  ו‡˙  לפועל,  יˆ‡  ל‡  כז‰  ˘˘י„וך  עבורו  ‡ו˘ר  ˘ז‰  ‰וכח‰,  זו  ‰רי  ל˘י„וך, 
‰‡מי˙י ˘לו ‰˘ם י˙ברך יזמין לו בזמן ‰נכון, ו‰ם ינ‰לו חיים י‰ו„יים מ‡ו˘רים ב„רך 

‰˙ור‰ ומˆוו˙.

 (˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' ל‰ ו‡ילך – ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"‡ עמ' 256 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

"מע˘‰ ‡בו˙ סימן לבנים"
מלכויו˙,  ו˘עבו„ ‡רבע  ל‚לו˙  י˘ר‡ל  בני  ירי„˙  על  רומז  לבן  לבי˙  יע˜ב  ירי„˙  ענין 
סימן  ‡בו˙  "מע˘‰  כי  ועו„),  ב.  ויˆ‡  ˙נחומ‡  פל"‰.  פר„ר"‡  י‚.  פס"ח,  (ב"ר  חז"ל  ב„ר˘ו˙  כמבו‡ר 
בני‰ם,  עם  י‡רע  ז‰  מעין  ‡˘ר  רומזים  ‰מ‰  ‡בו˙ינו  עם  ˘‡ירעו  ‰מ‡ורעו˙   – לבנים" 

ומעבו„˙ ‰‡בו˙ במˆבים ‡לו נוטלים בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰כח לעמו„ ול‰ˆליח בעבו„˙ם ‰ם.

ול‡  י˘ר‡ל,   ıל‡ר ול˘וב  לבן  בבי˙  מ‚לו˙ו  לˆ‡˙  זכ‰  ˘יע˜ב  כ˘ם  ‰רי  ומ˘כך, 
זו בלב„ ‡ל‡ ˘‰‚יע "˘לם", כן ‚ם בני י˘ר‡ל מובטחים ˘יˆ‡ו "˘למים" מן ‰‚לו˙.

ו‰נ‰, עˆם חזר˙ יע˜ב, וכמו כן בני י˘ר‡ל, מן ‰‚לו˙ – ‰ו‡ מיל˙‡ „פ˘יט‡, ˘‰ל‡ 
‰˜ב"‰ מבטיח ומו„יע מלכ˙חיל‰ "ו‰נ‰ ‡נכי עמך ו˘מר˙יך בכל ‡˘ר ˙לך" ו‚ו' (ויˆ‡ 
כח, טו), ו‡ם כן בוו„‡י ‡˘ר י˘ובו בני י˘ר‡ל מ‚לו˙ם, ו‡ין בכח "לבן" ו"ע˘ו" למיני‰ם 

מי„י ‰˜מים  י˘ר‡ל  על ‰ˆל˙  ˘לם" ˜‡י  יע˜ב  ˘"ויב‡  לומר  כן ‡ין  ועל  ח"ו.  ל‰זי˜ם 
עלי‰ם, ˘‰ל‡ „בר פ˘וט ‰ו‡, כ‡מור.

מן  ˘למים  חוזרין  י˘ר‡ל  בני  כן  וכמו  ˘לם,  יע˜ב  ˘חזר  ‰כ˙וב  ˘מו„יע  ו‰חי„ו˘ 
‰‚לו˙, ‰ו‡ ˘‚ם ב˘ל˘‰ „ברים ‡˘ר ˜‡ סל˜‡ „ע˙ך ˘ב‰ם נ‚רם חסרון ונז˜ לי˘ר‡ל 

ע"י ‰‚לו˙, ‰נ‰ ‡ין חסרון ז‰ ‡מ˙י, וי˘ר‡ל יחזרו ˘למים מן ‰‚לו˙.

‰ייסורים ו‰נסיונו˙ ‡ינם מˆי‡ו˙ ‡מ˙י˙
"˘לם ב‚ופו – ˘נ˙רפ‡ מˆלע˙ו":

ענין מ‰ ˘נ‚ע ˘רו ˘ל ע˘ו בכף ירך יע˜ב ע„ ‡˘ר "ו‰ו‡ ˆולע על ירכו", ‡ינו ענין 
˘ל  „ורו  ז‰  ממנו,  ל‰יו˙  ˘ע˙י„ין  ‰ˆ„י˜ים  בכל  "נ‚ע  חז"ל  ‡מרו  ‡ל‡  בלב„,  פרטי 
˘מ„", ו‰יינו ˘רמז ‰ו‡ ליסורי ‰‚לו˙ ע„ לייסורים ‰כי חמורים ר"ל „"„ורו ˘ל ˘מ„" 

(פר˘˙נו לב, לב וברמב"ן ע‰"פ ע"פ ב"ר ספע"ז).

רח"ל, ‡ינם  ביו˙ר  ב‡ופן ‰נור‡  בזמן ‰‚לו˙  י˘ר‡ל  בני  על  ˘ב‡ים  ו‰נ‰, ‰יסורים 
י˘ר‡ל  בני   ˙‡ לנסו˙  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  רˆון  ‡ל‡  עˆמם,  ו"לבן"  "ע˘ו"  ˘ל  מכחם  ב‡ים 
וזו ‡ח˙ ‰מעלו˙  נפ˘.  כוח ‰מסיר˙  ולעורר ‡ˆלם ‡˙  ב‡מונ˙ם ‡י˙נים,  עומ„ים  ‡ם 

‰נפל‡ו˙ בעבו„˙ בני י˘ר‡ל ב‚לו˙ם.

ל‚לו˙  ‰˜ב"‰  ברˆון  ‰ו‡  ‡לו  יסורים  ˘מ˜ור  ˘מכיוון  לומר,  ‰י‰  מ˜ום  כן  ועל 
ב‡ופן  חסרון,  ב‰ם  ולפעול  לי˘ר‡ל  ל‰זי˜  בכוחם  י˘  ˘מ‡  י˘ר‡ל,  ˘ל  נפ˘ם  מסיר˙ 

˘‚ם ל‡חרי ‰‚לו˙ י˘‡ר מ‰ם רו˘ם.

˘כ‡˘ר  מˆלע˙ו",  ˘נ˙רפ‡  ב‚ופו  ˘לם   – ˘לם  יע˜ב  "ויב‡  ‰כ˙וב  מעי„  כך  ועל 
יס˙יים ˙פ˜י„ם ˘ל יסורים ‡לו, י˙בטלו כליל וי‰יו כל‡ ‰יו כלל.
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‡ינו  ˘ניסיון  ועו„)   .102  ;94 עמ'  ˙˘"ח  ‰מ‡מרים  (ספר  בס‰"˜  „מבו‡ר  ‰י‡,  ‰„בר  וסיב˙ 
מˆי‡ו˙ ‡מ˙י˙, ‡ל‡ „מיון בלב„ ˘ב‡ ל‰עלים ולמנוע ‡˙ ‰‡„ם מל˜יים רˆון ‰˘י"˙, 
ועל כן כ‡˘ר ‡ין כבר ˆורך בניסיון ‰רי ‰יסורים נעלמים ב‡ופן ˘מ˙ברר ˘מלכ˙חיל‰ 

‰יו „מיון וניסיון בלב„.

‰כוחו˙ ˘מ˘˜יע י‰ו„י בעניני ‰עולם – מ˙עלים ל˜„ו˘‰
"˘לם בממונו – ˘ל‡ חסר כלום מכל ‡ו˙ו „ורון":

כ‡˘ר יˆ‡ יע˜ב מחרן, ‰נ‰ ל‡ זו בלב„ ˘יˆ‡ ˘לם בעˆמו, ‡ל‡ ‰וˆי‡ עמו ו‰עביר 
לר˘ו˙ ‰˜„ו˘‰ ריבוי עˆום ˘ל ענינים ˘מ˜ורם בבי˙ לבן, ע„ ‡˘ר טען לבן (ויˆ‡ ל‡, מ‚) 

"כל ‡˘ר ‡˙‰ רו‡‰ לי ‰ו‡"!

ע˘ו   ıויר"˘ ע„  לטוב‰  עליו  נ˙‰פך  ל‰ר‚ו,  ˘רˆ‰  ע˘ו  פעל ‡˘ר  ב‰מ˘ך „רכו  ‚ם 
ו˘וב  ובפר˘"י),   „ ל‚,  (פר˘˙נו  לבו"  "בכל  ז‰  ר˘ב"י ‰י‰  ול„ע˙  וי˘˜‰ו",   .  . ויחב˜‰ו   .  .
רו‡ים ‡נו כ‡ן, ‡יך ˘ל‡ זו בלב„ ˘יˆ‡ בעˆמו מן ‰‚לו˙, ‡ל‡ ‰יפך ‡˙ עניני ‰‚לו˙ 

עˆמם ל˜„ו˘‰.

ומעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם ב‚לו˙ם ˘ל י˘ר‡ל, ˘‡ין „י בכך ˘‰ם יוˆ‡ים מ‰‚לו˙ "˘למים", 
ו‰יינו  י˘ר‡ל,  ˘ל  ל"ממונם"  ‡ו˙ם  ול‰פוך  ‰‚לו˙  מעניני  ל˜ח˙  ‚ם  ˆריכים  ‡ל‡ 

˘‰ופכים ‡˙ עניני ‰עולם ו‰‚לו˙ ל˜„ו˘‰.

ו‰נ‰, ‰„רך ˘ב‰ ‰יפך יע˜ב ‡˙ לב ע˘ו עליו לטוב‰, ‰י‰ ˘ל‡חר ˘‰˙פלל ל‰˘י"˙ 
˘יˆליח „רכו, ˘לח לע˘ו "„ורון" מממונו.

ומעין ז‰ ‚ם ‡ˆל בני י˘ר‡ל, ˘בכ„י ל‰פך מעניני ‰‚לו˙ ל˜„ו˘‰, עלי‰ם ל‰˙פלל 
ל‰˘י"˙, ו‡זי ל‰˘˜יע מ"ממונם", ‰יינו ל˙˙ מכחו˙ נפ˘ם ומזמנם, ˘˙מור˙ ‰˘˜ע˙ם 
בחרי˘‰,  ‚˘מיו˙ ‰עולם,  בעניני  לי˙נם  וכיוˆ‡, ˆריכים  ולימו„ ‰˙ור‰  בעניני ˜„ו˘‰ 
ויעלו  יז„ככו  עוס˜ים  ˘ב‰ם  ˘עניני ‰עולם  כ„י  ˙ע˘‰",  ובכל "מל‡כ˙ך ‡˘ר  בזריע‰ 

ל˜„ו˘‰.

כוחו˙  ˘‰רי  בממונו",  "חסר  כ˘‰ו‡  ‰‚לו˙  מן  י‰ו„י  ˘יˆ‡  ‰ח˘˘,  מ˙עורר  ובז‰ 
רבים וזמן רב ‰˘˜יע בעניני ‰עולם, ו‰רי ‰ו‡ חסר ‡˙ ‡ו˙ם כחו˙ ˘ל‡ ניˆלם לעניני 

˜„ו˘‰.

ובז‰ "מע˘‰ ‡בו˙ סימן לבנים", ˘כ˘ם ˘יע˜ב על‰ כ˘‰ו‡ "˘לם בממונו – ˘ל‡ 
חסר כלום מכל ‡ו˙ו „ורון", כמו כן מובטחים ‡נו ˘כ‡˘ר יוˆ‡ים בני י˘ר‡ל מן ‰‚לו˙ 
ל‚‡ול˙ עולם, ‰נ‰ ילכו עמ‰ם כל נכסי‰ם ועניני‰ם ‰‚˘מיים עם כל ‰כחו˙ ˘‰ו˘˜עו 
בזיכוך  ˘‰ו˘˜עו  ‰כוחו˙  כל  כי  ‰„ורון",  ‡ו˙ו  מכל  "כלום  י˘ר‡ל  יחסרו  ול‡  ב‰ם, 

‰עולם, י˙עלו ויוכללו ב˜„ו˘‰ ב‡ופן ˘יבו‡ ‰‡„ם "˘לם" בכל כחו˙ נפ˘ו.

יח

 האם הזקן יוצר בעיות 
בשידוכים?

ז˜ן מור‰ על יר‡˙ ˘מים
˜˘יים  לו  וי˘  ˙״ו,  ב‡‰"˜  ‰נמˆ‡   .  . ‡ו„ו˙  כו˙ב˙  בו   .  . מ  מכ˙ב‰  על  במענ‰ 
˘‰י‡  ובפרט  ˘י„וך,  עבורו  ל‰˘י‚  ˜ל  יו˙ר  י‰י׳  ז˜נו,  י˜ˆר ‡˙  ול„ע˙‰ ‡ם  ב˘י„וך, 

̆ ים כך: רו‡‰ ˘‰רב‰ י‰ו„ים „˙יים עו

בני  מ‡מינים  ונ˘ים,  ‡נ˘ים  מ‰כלל,  יוˆ‡  לל‡  ‰י‰ו„ים  ˘כל  בז‰,  ל‰‡ריך  מיו˙ר 
‰˜טן  ‰עולם   ˙‡ ו‚ם  ‰‚„ול  ‰עולם   ˙‡ מנ‰י‚  ˘‰˜ב״‰  ויו„עים  מ‡מינים  מ‡מינים, 
 ˙‡ ‰˜ב״‰  ל‰ם  נ˙ן  ל‰˙נ‰‚,  ‡יך  י„עו  ˘‡נ˘ים  וכ„י  פרטי˙,  ב‰˘‚ח‰  ‡„ם,  כל  ˘ל 
חיי  כל  במ˘ך  לע˘ו˙,  ומ‰ ‡סור  לע˘ו˙  מו˙ר  מ‰  ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰, ‰מור‰ ‡˙ ‰„רך 
‰סוברים  ‡פילו  (י˘נם  ז˜ן  עם  ל‰יו˙  ‰מˆו‰  ‚ם  י˘נ‰  ‰ללו,  ‰מˆוו˙  כל  ובין  ‰‡„ם. 
˘מו˙ר לספר ‡˙ ‰ז˜ן - ‡בל ‚ם ‰ם מכירים [בכך] ˘ל‰יו˙ עם ז˜ן זו מˆו‰ - ‡בל י˘נם 
‰˙ני‡  בעל  ‰ז˜ן  ‡„מו״ר  ˘ל  נכ„   ,˜„ˆ ‰ˆמח  כמו  ‰ז˜ן,   ˙‡ לספר  ˘‡סור  ‰‡ומרים 
ו‰˘ולחן ערוך, ‰פוס˜ ל‰לכ‰ ˘‡סור על פי ˙ור‰ לספר ‡˙ ‰ז˜ן). בכל ‡ופן ז‰ ברור, 

˘ל‰יו˙ עם ז˜ן ול‡ לספר [‡ו˙ו] ‰י‡ מˆו‰, וז‰ מוכיח ˘ז‰ו ענין ˘ל יר‡˙ ˘מים.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי
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˘ל  ו"בחיר‰"  "רˆון"  עˆמם  ב‰ם  ו‡ין 
פרט  כל  ˘על  ‰‰˘‚ח‰  ‚ם  ‡"כ  ‰˜ב"‰, 
ופרט ‰י‡ בכל ‡ח„ לפי מעל˙ו וח˘יבו˙ו 
ו‡˙  ‰˙ור‰   ˙‡ "מ˘מ˘"  ‰ו‡  כמ‰  ע„ 
˜רובו,  עם  בי˘ר‡ל  מ˘‡"כ  י˘ר‡ל. 
˙וˆ‡‰  ‰י‡  עלי‰ם  י˙'  ˘‰˘‚ח˙ו  מכיון 
וכנ"ל  ב‰ם,  ‰ו‡  ובחיר˙ו  ˘"רˆונו"  מז‰ 
ל„בר ‡חר ‡ל‡  כ‡מˆעי  „‡ין ‰ם ˜יימים 
לז‰  נוסף  ‰רי  בעˆמם,  ‰˙כלי˙  כממל‡י 
ופרט  פרט  כל  על  ‰˘‚ח‰  ל‚בם  ˘י˘ 
(וב‡ופן ˘כל פרט מ˘לים ‰כוונ‰ ‰כללי˙ 
על  ‰‰˘‚ח‰  ‡ופן  ‰נ‰   – ‰ברי‡‰)  בענין 
‰פרטים ‰ו‡ ל‡ ר˜ כפי ח˘יבו˙ו ‰פרטי˙ 
˘ל כל פרט ופרט (˘בז‰ י˘ חילו˜ים לפי 
‰י‡  ‰‰˘‚ח‰  ‡ל‡  ‰פרט),  ˘ל  ח˘יבו˙ו 
רˆון ‰עליון  מˆ„  כי  בכולם.  ˘וו‰  ב‡ופן 
ופרט  פרט  בכל  בי˘ר‡ל ‰רי  י˙'  ובחיר˙ו 
(ועיי"ע  ˘וו‰  ב‡ופן  ח˘יבו˙  י˘נ‰  ˘ב‰ם 

בל˜ו"˘ ח"ל וי˘לח ‡ מ‰ ˘י˘ ל‰‡ריך ב‰‚„ר˙ ‰„ברים 

ומ˘מעו˙ם לענין ‚„ר ו‡ופן ‰‰˘‚ח‰ למע˘‰).

ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‰טעם מ‰ ˘‰"זכר" 
עם  על  ‰˜ב"‰  ו‰˘‚ח˙  יע˜ב  ל‰ˆל˙ 
‡ח„  בפרט  „ו˜‡  נ˜בע  בחינוך)  (כנ"ל  ˜רובו 
בפרט  מ„יי˜ים  ובז‰ ‚ופ‡ –  ˘ל ‰מ‡ורע, 
‚ם  ‡ו  ימין  ˘בירך  ‚י„  ר˜  (‡ם  ˘בפרט 
ביטוי  לי„י  ב‡  עי"ז  כי   – וכו')  ˘מ‡ל  ˘ל 
ובניו,  יע˜ב  על  י˙'  ‰˘‚ח˙ו  ו‡ופן  ‚„ר 
˘‰י‡ ב‡ופן כז‰ ˘ל‡ זו בלב„ ˘כל פרט 
מזו  (וי˙יר‰  י˙ברך  מ‡˙ו  מו˘‚ח  ופרט 
‰כוונ‰  ל‰˘למ˙  נו‚ע  ופרט  פרט  ˘כל   –
‰˘למ˙  ˘בענין  ז‡˙,  עו„  ‡ל‡  ‰כללי˙), 
ביו˙ר ‡ו  י˙ברך ‰פרטים ‰ח˘ובים  רˆונו 
‰ערך,  ומעוטי  כטפלים  ‰נר‡ים  ‰פרטים 
כולם מו˘‚חים מ‡˙ו י˙ברך ב‡ופן  ˘וו‰, 
ח˘יבו˙  לו  י˘  ביו˙ר  ‰˜טן  ‰פרט  ו‚ם 

‚„ול‰ ו‰ו‡ נו‚ע לכללו˙ ‰„בר.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰נ˘מ‰ ל‡ יר„‰ מעולם ל‚לו˙
"˘לם ב˙ור˙ו – ˘ל‡ ˘כח ˙למו„ו בבי˙ לבן":

ועס˜  ב‰ם  ˘נטמן  ‡ו‰לים  מ‡ו˙ם  לˆ‡˙  ˆריך  ‰י‰  לחרן,  יר„  ‡בינו  יע˜ב  כ‡˘ר 
ו˘‡ר  ˆ‡ן  ברעיי˙  ול‰˙עס˜  ועו„),  ˙ול„ו˙,  ס"פ  פר˘"י  ˘ם.  ובפר˘"י  כז,  כ‰,  ˙ול„ו˙  (ר‡‰  ב˙ור‰ 

ענינים ‚˘מיים, ולכ‡ור‰ מבי‡ ‰„בר לירי„‰ מ„ר‚˙ו ‰נעלי˙ בלימו„ ‰˙ור‰.

‰ירי„‰,  ˜ו„ם  ב‰  ˘‰י‰  ל„ר‚˙ו  יע˜ב  ˘חזר  בלב„  זו  ˘ל‡  ˙ור‰,  מעי„‰  כך  ועל 
מ‰˘למויו˙  נעלי˙ ‰י‡  זו  ו"˘למו˙"  לבן".  בבי˙  ˙למו„ו  ˘כח  "ל‡  מלכ˙חיל‰  ‡ל‡ 
„"‚ופו" ו"ממונו": ˘בנו‚ע ל"‚ופו" ו"ממונו" ‰י‰ חסרון בע˙ ‰‚לו˙, ר˜ ˘לבסוף חזר 

ל˘למו˙ו, ‡בל ב"˙ור˙ו" – ל‡ ‰י‰ בו כל חסרון ו˘כח‰ מלכ˙חיל‰!

עליו,  ˘ליט‰  לעניני ‰עולם  ˘י˘  ב‡ופן  ב‚לו˙  נמסר  י‰ו„י  ˘ל  „‚ופו  וטעם ‰„בר, 
ו‡ין  מעולם,  ב‚לו˙  יר„‰  ל‡  י‰ו„י  ˘ל  נ˘מ˙ו  ‡ך  זמני,  חסרון  בו  ל‰יו˙  יכול  ולכן 
ול‡ ‰י‰  ב˙ור˙ו",  יע˜ב "˘לם  כן ‰י‰  ועל  עניניו ‰רוחניים,  על  ˘ליט‰  לעניני ‰עולם 

בז‰ כל חסרון מלכ˙חיל‰.

חסרונו˙  י˘נם  ו"ממונם"  ל"‚ופם"  ˘בנו‚ע  ˘‡ף  י˘ר‡ל,  ˘ל  ב‚לו˙ן  ז‰ ‰ו‡  ומעין 
זמניים כ‡מור, ‰רי ˘בנו‚ע ל"˙ור˙ן" מלכ˙חיל‰ ‡ין כל חסרון מˆ„ ‰‚לו˙! ו‚ם כ‡˘ר 
ו„רכי  במו˘‚י  ויור„  ו‰רי ‰ו‡ "מ˙לב˘"  וזיכוך ‚˘מיו˙ ‰עולם,  בבירור  י‰ו„י  מ˙עס˜ 

‰עולם, ‰רי י˘ בכחו ל‰י˘‡ר "˘לם ב˙ור˙ו", ˘עניניו ‰רוחניים נו˙רים ב˘למו˙ם.



פניניםפנינים

"נ˘י‡"  ‡˘ר  בי˘ר‡ל,  נ˘י‡  בכל  ‚ם  ‰ו‡  וכן 
מע'  יע˜ב  (˜‰ל˙  ‡בינו"  יע˜ב  ˘ל  "ניˆוˆו  נוטרי˜ון 
ל‚‡ול‰,  ‰ם  מוכנים  י˘ר‡ל  ˘נ˘י‡י  ˘למרו˙  רבי), 
נ˘‡רים ‰ם ב‚לו˙, כי מרחמים ‰ם על ˆ‡ן מרעי˙ם 
ל‰‚‡ל,  ר‡ויים  י‰יו  ‰ם  ˘‚ם  עבו„˙ם,  סיימו  ˘ל‡ 

ול‰כיל ‡˙ עוˆם ‰‚ילוי ˘נזכ‰ לו בבו‡ ‰‚‡ול‰.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ‰˙ווע„ויו˙ ח"„ עמ' 175. חט"ו עמ' 282 
ו‡ילך)  

"בית" לנשמה 
ו"סוכות" לגשמיות

ויבן לו בי˙ ולמ˜נ‰ו ע˘‰ סכו˙
(ל‚, יז)

י˘ לב‡ר ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

"לו" ˜‡י על עˆמו˙ו ˘ל ‰י‰ו„י, ˘‰ו‡ ‰נ˘מ‰ 
ומˆוו˙י'.  ‰˙ור‰  ˘‰ם  ‰˜„ו˘ים,  ועניני'  ‰ט‰ור‰ 
מ‰נ˘מ‰  חל˜  ˘‡ינם  „ברים  על  ˜‡י  "למ˜נ‰ו" 
ענינים  על  ו˜‡י  עלי',  ונוספו  "נ˜נו"  ‡ל‡  עˆמ‰, 
‰‚˘מיים ˘ל ‰י‰ו„י ˘‡ין ‰נ˘מ‰ ˆריכ‰ ל‰ם מˆ„ 
עˆמ‰, ר˜ ˘בירי„˙‰ למט‰ "˜ונ‰" ‰י‡ ענינים ‡לו.

"לו"   – ועניני'  ˘ל‰נ˘מ‰  ז‰ ‡ומר ‰כ˙וב,  ועל 
 – "למ˜נ‰ו"  ‡ך  ˜בע,  „יר˙  ˘‰ו‡   – "בי˙"  בנ‰   –
כי  ער‡י.  סכו˙" – „יר˙  ‰ענינים ‰‚˘מיים – "ע˘‰ 
‰"˜בע"  ‰ם  ועניני'  ‰נ˘מ‰  ˘ר˜  ל„ע˙  י‰ו„י  על 
ר˜  ‰ם  ‰‚˘מיים  עניניו  וכל  ‰‡מי˙י,  ו"בי˙ו"  ˘לו 

כמו "‡רעי" ולזרים ייח˘בו ‡ˆלו.

 ı"מו‰ריי) ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ˘סיפר  וכפ˙‚ם 
ל‡ח„  ˘‡מר  ממעזריט˘,  ‰מ‚י„  מורנו  ב˘ם  נ"ע) 
בבי˙ו,  ˘˘ר˙‰  ו‰„ח˜ו˙  ‰עניו˙  על  ˘˘‡לו 
‰יים  „ער  ("‡ין  ‡חר"  ב‡ופן  ז‰  ‰רי  ˘"בבי˙, 
כל   ˙‡ ‡מנם  ˆריכים  ˘ב"בי˙"  ַ‡נ„ער˘").  ‡יז 
‰„ברים ‰‚˘מיים, ‡בל ב"„רך" ל‡ נור‡ ‡ם ‰„יר‰ 
ב„רך  נמˆ‡  ‰ו‡  ˘‰רי  כ"כ,  נ‡ים  ‡ינם  ו‰ר‰יטים 

(ל˜וטי „יבורים ח"ב עמ' רי„).

כ‡˘ר מר‚י˘ים ˘˜ביעו˙ו ‰י‡ בענינים רוחניים, 
ב„רך ‡רעי ‡ˆלו  ר˜  כל ‰„ברים ‰‚˘מיים ‰ם  ‰רי 

– "ע˘‰ סוכו˙".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 68)

וויתור על הגאולה 
למען "הצאן והבקר"

ו‰„יבור  ע˘ו ‡חיו  ל˜ר‡˙  יע˜ב  ל‰ליכ˙  בנו‚ע 
חסי„ו˙  בספרי  נ˙ב‡ר  בפר˘˙נו,  ˘מבו‡ר  ביני‰ם 
לעבו„˙  בנו‚ע  עולם,  ˘ל  ˘ברומו  ענינים  ‰ם  ‡˘ר 
ˆ„˜נו.  מ˘יח  לבי‡˙  ו‰כנ˙ו  ‰ז‰  עולם  ‰על‡˙ 
ועו„),  ו‡ילך,  סע"ב  מב,  וי˘לח  חיים  ˙ור˙  (ר‡‰  ומבו‡ר 
וזיכוך  בבירור  עבו„˙ו  ‰˘לים  כבר  יע˜ב  ‡˘ר 
‰‚˘מיו˙, ו‰י‰ מוכן לבו‡ ‰‚‡ול‰, ע„ ‡˘ר מˆ„ו 
‰י‰ מוכן ללכ˙ "‡ל ‡„וני ˘עיר‰", ˘‰ליכ‰ זו ‰י‡ 
ל˘פוט  ˆיון  ב‰ר  מו˘יעים  "ועלו  ‰‚‡ול‰  מייעו„י 

‡˙ ‰ר ע˘ו".

‰ו‡  ונ˙עכב  יע˜ב,  כן  ע˘‰  ˘ל‡  ‰טעם  ו‰נ‰, 
וזרעו ב‚לו˙, פיר˘ו יע˜ב בעˆמו, "כי ‰יל„ים רכים 
ו‚„יי  ‰יל„ים  על  ˘חס  עלי",  עלו˙  ו‰ב˜ר  ו‰ˆ‡ן 
‡ח„  יום  "ו„פ˜ום  ‰„רך,  עלי‰ם   ‰˘˜˙˘ ‰ˆ‡ן 
‰י‰  עˆמו  ˘יע˜ב  ˘‡ף  ו‰יינו,  ‰ˆ‡ן".  כל  ומ˙ו 
כבר מוכן ל‚‡ול‰, מכל מ˜ום י˘נם ‡ו˙ם "יל„ים", 
ל‡  ˘ע„יין  ‰ˆ‡ן  ˆעירי  ˘‰ם  עוללים,   – ו"עלו˙" 
ו‡ם  ‰‚‡ול‰,  לבו‡  מוכנים  ו‡ינם  עבו„˙ם  סיימו 
ב‡י  כל  על  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‡ורו  וי‡יר  ‰מ˘יח  יבו‡ 
יוכלו  ל‡  עבו„˙ם,  סיימו  ˘ל‡  מכיון  ‰נ‰  עולם, 

ל˜בל ‡˙ עוˆם ‰‚ילוי ו˜רב˙ ‰˘י"˙.

‰"יל„ים  יוכלו  ˘ל‡  ˘מכיון  ‰ח˘˘  ˜יים  ו‡זי 
"ומ˙ו  ‡זי  ‰˜„ו˘‰  ‚ילוי  עוˆם   ˙‡ ל‰כיל  רכים" 
יוכלו  ול‡  מ˜ור‰,  ‡ל  נפ˘ם  ˘˙כל‰  ‰ˆ‡ן",  כל 
כך  ‚ופם   ˙‡ זיככו  ל‡  כי  ב‚ופים  נ˘מו˙  ל‰י˘‡ר 

˘יכיל ˜„ו˘‰ זו.

י˘ר‡ל  ˘ל  ו‰˙מסרו˙ו  „‡‚˙ו  ‚ו„ל  נלמ„  ומז‰ 
סב‡ לˆעירי ‰ˆ‡ן:

רˆ‰  וכבר  לבי‡˙ ‰מ˘יח,  מוכן ‰ו‡  עˆמו  יע˜ב 
‰ו‡  מעכב  מ‰  ומפני  בעולם,  ‰‚‡ול‰   ˙‡ לפעול 
"יל„ים",  ‡ו˙ם  ב˘ביל   – ו‰כלל  ‰פרט  ‚‡ול˙   ˙‡
ל‡  ˘ע„יין  ‰ˆ‡ן  ˆעירי  ˘‰ם  עוללים,   – ו"עלו˙" 
 ,„ˆ‰ על  מ‡וויו  יע˜ב  ‰ניח  ולכן  עבו„˙ם!  סיימו 
ל„‡ו‚  ˙יכף, ‰עי˜ר  ל‰בי‡ ‰‚‡ול‰  רˆונו  על  ווי˙ר 
לˆ‡ן מרעי˙ו, ול‡ עו„ ‡ל‡ ל˜טנים ופחו˙ים ˘ב‰ם, 

‡˘ר ‚ם ‰ם יוכלו ליטול חל˜ם בבו‡ ‚ו‡ל ˆ„˜.

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

 .  . ‰ברי‡‰  כוונ˙  לכללו˙  כללי  יחס  לו 
מ˘לים  פרטי   ‡˘„ ˘ל  ‡ח˙  ˙נוע‰  „‚ם 

‰כוונ‰ ‰עליונ‰ בענין ‰ברי‡‰". 

˘י˘  זו  ˘יט‰  לפי  ˘‚ם  מובן,  ‡ולם 
י˘  ו„‡י  כל ‰ברו‡ים,  על  פרטי˙  ‰˘‚ח‰ 
כל  ˘על  פרטי˙  ‰‰˘‚ח‰  ‚„ר  בין  לחל˜ 
י˘ר‡ל  בני  ˘על  י˙'  ל‰˘‚ח˙ו  ‰ברו‡ים 
עם ˜רובו. ו‰חילו˜ ‰ו‡ בענין ‰"פרטיו˙" 
ועו„)  ˘ם,  ‡מונים  ˘ומר  (עיי'  י„וע  „‰נ‰  ‚ופ‡, 
ב‰˘‚ח‰,  ו‡ופנים  מ„רי‚ו˙  כמ‰  ˘י˘ 
ל‚,  (˙‰לים  יר‡יו"  ‡ל   '‰ "עין  כ‚ון  מ‰ם, 
יח), "עיני ‰' ‡ל ˆ„י˜ים" (˘ם ל„, טז) – בעין 
י"ל  ביני‰ם  ו‰חילו˜  עינים.  בב'  ‡ו   '‡
ב"פרטיו˙" ‰‰˘‚ח‰  ל‡  ˘‰ו‡  (לכ‡ור‰) 
‰‰˘‚ח‰  ‡ם  ול„ו‚מ‡,  ב‡ופנ‰,  ר˜  ‡ל‡ 
‡ו  ‰טבע,  ב„רכי  ומוס˙ר˙  מלוב˘˙ 
˘‰י‡  וע„  כל  לעין  ‚לוי'  ‰˘‚ח‰  ˘‰י‡ 
בעניננו  ‡מנם  כו';  נסי˙  ל‰נ‰‚‰  מבי‡‰ 
נ"ל ˘‰עילוי ב‰‰˘‚ח‰ על עם ˜רובו י˙' 
בפרטיו˙‰.  ‚ם  ‡ל‡  ב‡ופנ‰  ר˜  ל‡  ‰ו‡ 
ו‰ו‡, „‡ף ˘כל ‰ברו‡ים "ל‡ נמˆ‡ו ‡ל‡ 
מ‡מ˙˙ ‰מˆ‡ו" (ל' ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' יסו„י ‰˙ור‰) 
רˆונו  (עי˜ר)  מ"מ   – י˙'  מ‡˙ו  ומו˘‚חים 
בי˘ר‡ל,  ר˜  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  ובחיר˙ו 
ונ‡מר "‡‰ב˙י  מכל ‰עמים",  בנו  ˘"בחר 
‡˙כם ‡מר ‰' ‚ו' ‡ח ע˘ו ליע˜ב ‚ו' ו‡ו‰ב 
‡˙ יע˜ב", וי"ל ˘ז‰ו ‚ם ˙וכן מ‡מר רז"ל 
ו"ב˘ביל  נבר‡ "ב˘ביל ‰˙ור‰"  ˘‰עולם 
כוונ˙  ו˙ור‰ ‰ם  פירו˘ „י˘ר‡ל  י˘ר‡ל", 
ו˙כלי˙ ‰ברי‡‰. עיי' מ˘נ‰ ובריי˙‡ „סוף 
ל˘מ˘ני  ‡ל‡  נבר‡ו  ל‡  "כולם  ˜י„ו˘ין, 
‰יינו  כו',  ˜וני"   ˙‡ ל˘מ˘  נבר‡˙י  ו‡ני 
עˆמם  בי˘ר‡ל  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘חפˆו 
‰נבר‡ים  ˘‡ר  מ˘‡"כ  לפניו,  ‰מ˘מ˘ים 
‡ינם ˙כלי˙ ומטר‰ בפני עˆמם, ר˜ נבר‡ו 

ל‰יו˙ "‡מˆעי" לעבו„˙ י˘ר‡ל. 

ו‰נ‰, בנו‚ע לענין מˆוו˙ ‰˙ור‰ ˘‰ן 
‰˜ב"‰  רˆון  ˘˙כלי˙  (כנ"ל  ‰עליון  רˆון 
˘מˆינו  ‡ף  ‰רי  וי˘ר‡ל),  ב˙ור‰  ‰ו‡ 
בח˘יבו˙   ‰ˆ˜‰ ‡ל   ‰ˆ˜‰ מן  חילו˜ים 
‰‡חרו˙,  ל‚בי  ‰˙ור‰  ממˆוו˙  חל˜ 
˘ב˜לו˙"  "˜לו˙  ˘י˘  בכ"מ  כ„‡˘כחן 
מ"מ ‡מרו  וכו',  ˘חמורו˙"  וי˘ "חמורו˙ 
"ל‡ ˙‰‡ יו˘ב ו˘ו˜ל מˆוו˙י' ˘ל ˙ור‰" 
‰מˆוו˙  בכל  ‰ז‰ירו˙  ‡ו˙‰  ˆ"ל  ‡ל‡ 
˘בין  ‰חילו˜ים  ˘למרו˙  ‰יינו,  ב˘וו‰. 
‰מˆו‰")  "˘ר˘י  ‰חינוך  (כל˘ון  ב˙וכנן  ‰מˆוו˙ 
‰ו‡  ז‰  ו„בר  י˙'  רˆונו  ‰ן  כולן   – וכיו"ב 
ב˘וו‰ ממ˘ בכל ‰מˆוו˙. „כמו ˘‰˜ב"‰ 
‰˜לו˙,   ˙‡ רוˆ‰  כך  ‰חמורו˙   ˙‡ רוˆ‰ 
‡ח„  פרט  יחסר  ˘כ‡˘ר  ע„  רˆון,  ב‡ו˙ו 
מ‰„בר (‚ם פרט ˜טן וטפל לכ‡ור‰) יחסר 
נ˘לם.  ל‡  ˘‰רˆון  מ‡חר  כולו,  ב‰כלל 
מˆינו  ˘במˆוו˙  ז‰  ענין  מˆ„  ‡˘ר  וי"ל 
„כ˘חסר  ז‰,  מעין  ‚„ר  ל‰לכ˙‡  לפעמים 
וכ‰‡  כולו.  ‰כלל  חסר   – ‡ח„  פרט 
עליו  ˘˜יבל  ב‚ר  ע"ב  ל  בבכורו˙  „‡י˙‡ 
(‡פילו  ‡ח„  מ„בר   ıחו כול‰  ‰˙ור‰  כל 
וכן  ‡ו˙ו;  מ˜בלין  ˘‡ין  סופרים)  מ„ברי 
מˆינו לענין "‰‡ומר ˘‡ין ‰˙ור‰ מעם ‰' 
‡פילו פסו˜ ‡ח„ ‡פילו ˙יב‰ ‡ח˙ . . ‰"ז 
כופר ב˙ור‰" (רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"‚ ‰"ח. ועיי"ע 

בפי‰מ"˘ ל‰רמב"ם סנ‰„רין ר"פ חל˜ ‰יסו„ ‰ח').

ועפ"ז יובן ‰עילוי ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ על 
י˘ר‡ל עם ˜רובו על ‰‰˘‚ח‰ ‰פרטי˙ על 
„ב˘‡ר ‰ברו‡ים ‡ף  עניני ‰ברי‡‰,  ˘‡ר 
‰כוונ‰  ל‰˘למ˙  נו‚ע  ופרט  פרט  ˘כל 
˘ח˘יבו˙ם  מכיון  מ"מ  (כנ"ל),  ‰כללי˙ 
‡חר,  ל„בר  מ˘מ˘ים  ב‰יו˙ם  ‡ל‡  ‡ינ‰ 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰ו‡  ‡ל‡  יע˜ב  ירך  בכף  ע˘ו  ˘ל  מל‡כו 
מי„  ו‰ˆל˙ו  יע˜ב  מלחמ˙  כללו˙  על 
˘נ˙ייח„‰ ‰ˆל‰  ובבי‡ור ‰טעם  ‰מל‡ך. 
עלי'  לזכר  מחו„˘˙  מˆו‰  ל‰יו˙  „ו˜‡  זו 
נסים  כמ‰  ב˜ר‡  מפור˘  ˘מˆינו  ‡ף   –
עˆמו,  ביע˜ב  ו‚ם  ב‡בר‰ם  ‰ˆל‰  ועניני 
י˘   – ל„ורו˙  זכר  עלי‰ם  נ˜בע  ל‡  ומ"מ 
(ועו„)   ‚ מˆו‰  ‰חינוך  מ"˘  ע"פ  לב‡ר 
לי˘ר‡ל  "רמז  ˘‰ו‡  זו  מˆו‰  „מ˘ר˘י 
מי„  ב‚לו˙  רבו˙  ˆרו˙  ˘יעברו  ˘‡ע"פ 
‰עמים ומי„ בני ע˘ו ˘י‰יו בטוחים ˘ל‡ 
י‡ב„ו ‡ל‡ לעולם יעמו„ זרעם כו'", ‰יינו 
ביו˙ר  כללי  ענין  עם  ˜˘ור‰  זו  ˘‰ˆל‰ 
פרטי  מ‡ורע  ר˜  ו‡ינו  י˘ר‡ל,  עם  בחיי 
זו  מˆו‰  ב‚„ר  טוב‡  יל"ע  ומע˙‰  „יע˜ב. 
ז‰  זכר  נ˘˙נ‰  מ"ט  ‰נ"ל,  ‰‰ˆל‰  לזכר 
מ‡ורעו˙  לזכר  ˘נˆטווינו  מˆוו˙  מ˘‡ר 
זכר  כ˘עו˘ים  „בכ"מ  ל‡בו˙ינו,  ˘‰יו 
למ‡ורע ‡ו ענין מסוים ˆ"ל ‰מזכיר „ומ‰ 
מˆרים  ליˆי‡˙  זכר  כמו   – ‰נזכר  לענין 
בח‚ ‰פסח, ˘‰ו‡ ע"י ˘עו˘ים מע˘י ליל 
בפוס˜ים,  כמבו‡ר  וכו'  חירו˙  „רך  ‰ס„ר 
ע"י  ב˘ב˙  בר‡˘י˙  למע˘‰  זכר  וכן 
במˆו‰  מ˘‡"כ  כו';  ממל‡כ‰  ‰˘בי˙‰ 
זו, ‡י ‡מרינן „‰„בר ‰נזכר ע"י ‰זכר ‰ו‡ 
כנ"ל,  בניו,  וי˘ר‡ל  יע˜ב  ‰ˆל˙  כללו˙ 
פרטי  ב‡יסור  ‡ל‡  ‡ינו  לו  ‰זכר  ‡מ‡י 
בלב„  ‡ח„  פרט  ˘‰ו‡  לב„ו,  ‰נ˘‰  „‚י„ 
מן ‰מ‡ורע. וי˙יר‰ מזו, ‰‡יסור מˆומˆם 
‰מ‡ורע  לפרטי  ב‰˙‡ם  ופרטיו  ב‡ופנו 
ב˘"ס  מכ"מ  כנ"ל  יע˜ב,  ירך  כף  „נ‚יע˙ 
(‡ף ˘‡ין בפרטים ‡ל‰ ח˘יבו˙, לכ‡ור‰, 
‡ין  ולמ‰  ו‰‰ˆל‰),  ‰מ‡ורע  בכללו˙ 
לכללו˙  ‰מ˙‡ים  "זכר"  ˘ל  מע˘‰  כ‡ן 

‰‰ˆל‰.

‰חינוך  „ברי  יסו„  על  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
‰נ"ל „מˆו‰ זו ‰י‡ זכרון ל˘מיר˙ ו‰˘‚ח˙ 
כ‡ן  ˘נרמז  „י"ל  כו',  י˘ר‡ל  על  ‰˜ב"‰ 
‚„ר חוב˙ ‰‡מונ‰ ב‰˘‚ח˙ ‰˜ב"‰, לי„ע 
וב‰˜„ים  ל‰‡מין.  מחוייבים  במ‰  ‰יטב 
לענין  י˘ר‡ל  חכמי  בז‰  ˘נחל˜ו  מ‰ 
לב„  ‰ברו‡ים  ˘בכל  ‰עליונ‰  ‰˘‚ח‰ 
˘‰ענין  ˘‡ומר  מי  „י˘  ‰מ„בר,  ממין 
„"‰˘‚ח‰ פרטי˙" על כל ‡ח„ ו‡ח„ ‡ינו 
י˘  ו„ומם  בחי ˆומח  בבני ‡„ם ‡בל  ‡ל‡ 
בספר  בז‰  על ‰מין (‰‡ריך  כללי˙  ר˜ ‰˘‚ח‰ 
ועיי'  בסופו.  ‰רמ"ז  ˙למי„  ‡יר‚ס  לר"י  ‡מונים  ˘ומר 

ל‡„מו"ר  חיים  ב„רך  ‡בל  פי"ז-יח.  ח"‚  נבוכים  מור‰ 

‰‡מˆעי י‚, ‡-ב פיר˘ „בריו ב‡ופן „ל‡ ס"ל כן, עיי"˘). 

ע"ז,  ˘נחל˜ו  י˘ר‡ל  מ‚„ולי  י˘  ‡מנם 
ב˘‡ר  ‡ף  פרטי˙"  "‰˘‚ח‰  „י˘  וס"ל 
„ומם  ˘ל)  (‰מ‡ורעו˙  פרטי  „‚ם  מינים, 
(ר‡‰  י˙ברך  ‰˘‚ח˙ו  ע"פ  ‰ם  וחי  ˆומח 
˜יט  סי'  ‰וספו˙  טוב  ˘ם  כ˙ר   – ‰בע˘"ט  מרן  „ברי 

 – לח‚ ‰˘בועו˙  ח, ‰וספו˙  חל˜  בל˜ו"˘  ועיי"ע  ו‡ילך. 

וכבר  בז‰).  ו‰סברו˙  כל ‰˘יטו˙  כעמיר ‚רנ‰  ˘נל˜טו 

‰בי‡ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ר‡י' ל˘יט‰ זו ‰˘ני˙, 
מ‰מבו‡ר בחולין ס‚ ע"‡ "ר' יוחנן כי ‰ו‰ 
מן ‰ים) ‡מר  (עוף ‰˘ול‰ „‚ים  ˘לך  חזי 
"˘זמנ˙  ופר˘"י  רב‰",  ˙‰ום  מ˘פטיך 
‰ים  ב„‚˙  נ˜מ˙ך  ולע˘ו˙  ל˘פוט  ˘לך 
ל‰„י‡  ‰רי   – למו˙"  ‰מזומנים  ל‰מי˙ 
˘י˘ „ין ומ˘פט ‚ם על פרטי „‚י ‰ים, וע„ 
 ‚„ ל‰מי˙  כ„י  פרטי  עוף  מזמין  ˘‰˜ב"‰ 

פרטי ז‰ ‰מזומן למו˙.

וב‚„ר ‰˘‚ח‰ פרטי˙ זו בכל ‰ברו‡ים 
בלב„  זו  "„ל‡  ˘ם)  טוב  ˘ם  (כ˙ר  מבו‡ר 
‰ם  למיני‰ם  ‰נבר‡ים  ˙נועו˙  פרטי  „כל 
ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ מ‰בור‡ י˙'", ‡ל‡ "עו„ 
י˘  ‰רי  פרטי  „נבר‡  פרטי˙  „˙נוע‰  ז‡˙ 

י„

הגדרת ההשגחה העליונה 
שמחוייבים להאמין בה

יביא מדברי חכמי ישראל בענין ההשגחה על כל הברואים וההשגחה על 
ישראל עם קרובו, ויגדיר המעלה הייחודית באופן ההשגחה על ישראל / 

יבאר דזהו רמז התורה בטעם מצות גיד הנשה

מכמ‰  נ˙ייח„  ‰נ˘‰  ‚י„  ‡יסור 
‚ם  בכ˙וב  עליו  ˘נ˙פר˘  ˙ור‰,  ‡יסורי 

כן  "על  בפר˘˙נו  „כ˙יב  ‰‡יסור,  טעם 

‚י„ ‰נ˘‰ ‡˘ר  י˘ר‡ל ‡˙  בני  י‡כלו  ל‡ 

בכף  נ‚ע  כי  ‰ז‰  ‰יום  ע„  ‰ירך  כף  על 

כמ‰  מז‰  ומˆינו  ‰נ˘‰".  ב‚י„  יע˜ב  ירך 

ח„‡ ‰‡  ב‡ופן ‰‡יסור.  ל‰לכ‰  נפ˜ו˙ו˙ 

„‡י˙‡ בחולין „ף ˆו „‡ין ‰‡יסור ‡ל‡ על 

בחולין  ו˙ו ‰‡ „˙נן  כף ‰ירך;  ˘על  ‰‚י„ 

ר"פ ‚י„ ‰נ˘‰ „עוף – ˘‡ין לו כף ‰ירך – 

‚י„ו מו˙ר; ועו„ ב‰ ˘לי˘י', ‰‡ „‡יפלי‚ו 

ר' י‰ו„‰ וחכמים במ˙ני' „חולין ˘ם וב„ף 

ˆ: ‡י ‚י„ ‰נ˘‰ נו‰‚ ר˜ בירך ˘ל ימין ‡ו 

‚ם בירך ˘ל ˘מ‡ל, ונ˙ב‡ר ב‚מ' ˘ם ˆ‡ 

ע"‡ בטעם ‰פלו‚˙‡ – ˘‰ו‡ ˙לוי בפרטי 
‰מל‡ך  נ‚ע  ר"י  „ל„ע˙  „יע˜ב,  ‰מ‡ורע 
ס"ל  וחכמים  יע˜ב,  ˘ל  ימין  בירך  ר˜ 
ע„  ב˘˙י‰ם  ("‰כ‰ו  ב˙רוויי‰ו"  „"נ˘יי' 
נ‡סרו  ולכן  ר˘"י)  ועלו",  ממ˜ומם  ˘נ˘ו 

˘˙י‰ן.

„מ‰  מכ"ז  י˙יר‰  לומר  נר‡‰  ו‡ולם 
˘‰זכיר ‰כ˙וב טעם ‰‡יסור ‡ף על ‰כלל 
ב˙ור˙נו.  ‚„ול  יסו„  ללמ„  יˆ‡  כולו 
(וכ"כ  ‰˙ור‰  על  ‰ר˘ב"ם  „כ˙ב  וב‰˜„ים 
‰ו‡  ˘בכ˙וב  ‰טעם  ˘כוונ˙  מפר˘ים)  עו„ 

˘ל  ‚בור˙ו  "לזכרון  ‰ו‡  ז‰  ˘‡יסור 
פירו˘,  כו'",  ‰˜ב"‰  לו  ˘ע˘‰  ונס  יע˜ב 
„נ‚יע˙  ‰מסויים  ל‰מ‡ורע  זכר  ר˜  „‡ינו 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


