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כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ימים עו„ ‰פעם, ‡זי ˙יב‰ל. ו‰˘יב לו ‡„נ"ע, ˘‡מו ל‡ ˙יב‰ל, כיון ˘‰י‡ יו„ע˙.

ל‰מ˙ין  נ˘‡ר  מו"ח ‡„מו"ר  וכ"˜  נכנס ‡„נ"ע ‡ל ‡מו,  לליוב‡וויט˘  כ˘ב‡ו 
לו. ‡ח"כ יˆ‡ ‡„נ"ע, ו‡מו ליוו˙‰ ‡ו˙ו בברכו˙ לבביו˙ ופנים מ‡ירו˙, ו‡ז נסעו 
וכן ‡ביו, ‰רבי  מ‰ר"˘,  מנוח˙ ‡בי ‡„נ"ע, ‡„מו"ר  מ˜ום   – ל"‡ו‰ל"  (‡ו ‰לכו) 

‰ˆמח-ˆ„˜.

בבו‡ם ל‡ו‰ל, פ˙ח ‡„נ"ע ‡˙ ‡רון ‰˜ו„˘ (בבי‰מ"„ ˘לפני ‰‡ו‰ל), ו‡מר:

‰נני מבי‡ ‰יום ‡˙ בני לע˜י„‰. בע˜י„‰ י˘נו עו˜„ ונע˜„. ‡בר‰ם ‡בינו ע"‰ 
כפי  ˙‰י'  ˘‰ע˜י„‰  ברˆוני  כמו"כ  ח"ו.  פסול  בו  י‰י'  ˘ל‡  כ„י  בנו  יˆח˜  ע˜„ ‡˙ 

‰רˆוי.

כ"˜  בפני  ו‡מר  מ˙ני',  בעוז  ח‚ר‰  ב‡‚‰"˜ „"‰  חˆי ‰פר˜  למ„ ‡„נ"ע  ו‡ח"כ 
מו"ח ‡„מו"ר, ˘עכ˘יו, במעמ„ ‡בו˙ ‰˜„ו˘ים, רˆונו לכרו˙ ברי˙ עמו, ו‰עמי„ו 
כנ‚„ו, וסמך ˘˙י י„יו עליו, ו‡מר, ˘מוסר לו – ב„ברו בל˘ון נוכח – ‡˙ ‰עבו„‰ 

בעס˜נו˙ ‰כלל בענינים ‚˘מיים וענינים רוחניים.

‰˙חל˙‰  ‰עבו„‰  ˘ר‡˘י˙   – מ˙ני'"  בעוז  "ח‚ר‰  בענין  לב‡ר  ו‰וסיף 
מ‰"מ˙נים", ו‡ח"כ ב‡ים ‰˘כל ו‰מ„ו˙. וכ„י ˘‰מ˙ניים יפעלו עבו„˙ם, י˘ ˆורך 
בח‚ור‰, ו‰ח‚ור‰ ‰י‡ – "עוז" (כל˘ון ‰כ˙וב "ח‚ר‰ בעוז מ˙ני'"), ומ‰ו "עוז"? 

– מסיר˙ נפ˘, ומ‰י מסיר˙ נפ˘? – "כך ול‡ ‡חר˙" ("ַ‡זוי ‡ון ניט ַ‡נ„ער˘").

ו‰וסיף לב‡ר ‰ענין „"ח‚ר‰ בעוז מ˙ני'" בכמ‰ בי‡ורים...

‰כלל  בעס˜נו˙  ‰עבו„‰   ˙‡ ‡„מו"ר  מו"ח  לכ"˜  למסור  ‰‰˙חל‰  ‰י˙‰  וזו 
בענינים ‚˘מיים וענינים רוחניים!

(˙ור˙ מנחם חכ"‚ עמ' 138 ו‡ילך) 

בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

כי "ל‡ ברע˘ ‰'". י˘ ˆורך במסיר˙ נפ˘ בכל ‰פעולו˙ „חיי ‰יום-יום, "‡וטם ‡זנו 
ו‚ו' ועוˆם עיניו". ‡פילו ב˙ור‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ מסיר˙ נפ˘ – ˘ל‡ לי˜ח ‡˙ ‰˙ור‰ 
‡ל עˆמו, ‡ל‡ לי˜ח ‡˙ עˆמו ‡ל ‰˙ור‰ ("ניט נעמען ˙ור‰ ˆו זיך, נָ‡ר נעמען זיך 

ˆו „ער ˙ור‰"). וכ‡˘ר רוˆים ב‡מ˙ – יפעלו ז‡˙.
(˙ור˙ מנחם חי"ב עמ' 114) 

רק הוא בעצמו יודע עד כמה הי' 
קשה לו לעשות ענין מסוים

מסיר˙-נפ˘ יכול‰ ל‰יו˙ ‡פילו ב‡ופן ˘‰זול˙ ‡ינו יכול ל‰בחין בכך, ור˜ ‰ו‡ 
מפני  מסוים – ‡ם  ענין  לע˘ו˙  עˆמו  על  לפעול  לו  כמ‰ ‰י' ˜˘‰  ע„  יו„ע  בעˆמו 
מˆ„  ר˜  ול‡  לע˘ו˙ו,  ˆריך  ˘‡ינו  לו  נ„מ‰  ˘‰י'  מפני  ‡ו  לע˘ו˙ו,  רˆ‰  ˘ל‡ 
ח˘בונו˙יו ˘ל‡ מˆ„ ‰˜„ו˘‰, ‡ל‡ ‡פילו מˆ„ ‰˜„ו˘‰, ו‡עפ"כ, ל‡חר ˘‰ˆיע 
כל טענו˙יו בפני י‰ו„י ˘יו„ע ˘‰ו‡ למעל‰ ‰ימנו, ו‰ל‰ ‡מר לו ˘‡עפ"כ עליו 
לע˘ו˙ כך וכך, ‡זי ‰ולך ועו˘‰ ‡˙ ‰„בר ב˘לימו˙, ועו„ ב‰י„ור, ˘ב˘ביל ז‰ 

ˆריך ל‰˘˙מ˘ ‚ם בכח ‰˙ענו‚ – ‰נ‰ זו‰י מסיר˙-נפ˘ ˘‰י‡ ‰י‡ עי˜ר ‰כל.
(˙ור˙ מנחם חי"‚ עמ' 330 ו‡ילך) 

 מהי מסירת נפש? – "כך ולא אחרת"
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר סיפר פעם ‡ו„ו˙ ˘נ˙ ˙רנ"‰, ב‰יו˙ו בן חמ˘ ע˘ר‰ ˘נ‰.

בנ‡ו˙-„˘‡  כבר  ‰י'  נ"ע,  (מ‰ור˘"ב)  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘‡ביו,  ב˙˜ופ‰  ז‰  ‰י' 
‰עיר‰,  נוסע  ‰י'  ב˘בוע  ˘ני  ˘ביום  ‰י',  ו‰ס„ר  "˜ָ‡נטרי"),  כ‡ן  ˘נ˜ר‡  (כפי 

לליוב‡וויט˘, מפני כמ‰ ענינים, ‚ם כ„י ל˜בל ‡נ˘ים ל"יחי„ו˙".

ו‡ח"כ,  בליוב‡וויט˘.  כ"˜ ‡„נ"ע  ˙מוז, ‰י'  י"ב  חל  ˘בו  ב˘בוע  ˘ני  ביום  ‚ם 
ביום רביעי י"‡ ˙מוז, ˜ר‡ ‡˙ כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר, ו‡מר לו, ˘למחר˙, בי"ב ˙מוז, 

י˜ום ב‰˘כמ‰, לפנו˙ בו˜ר, ויכנס ‡ליו (מבלי לב‡ר לו סיב˙ ‰„בר).

כ"˜ ‡„נ"ע  טבל  כבר  בו˜ר  לפנו˙  ˘ב˘ע‰ ‰רביעי˙  מו"ח ‡„מו"ר,  כ"˜  וסיפר 
בנ‰ר, וˆו‰ ‚ם ‡ו˙ו לטבול, ו‡מר, ˘יסעו ע˙‰ לליוב‡וויט˘.

˘מיני˙  ‰˘מיני˙,  וב˘ע‰  ˘עו˙,  כמ‰  במ˘ך  ‰י˙‰  לליוב‡וויט˘  ‰נסיע‰ 
ומחˆ‰, ‰‚יעו לליוב‡וויט˘. במ‰לך ‰נסיע‰ ‡מר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ל‡ביו, ˘כיון 
˘ל˘‰  ל‡חרי  יבו‡ו  ולפ˙ע  ˘ני,  ביום  ˘ב‡ים  יו„ע˙  ‡„נ"ע)  ˘ל  (‡מו  ˘‰סב˙‡ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מוכרח  י‰יו,  ל‡  ˘ר˜  ˘ינויים  ˘ב‡יז‰ 
‰ו‡ לע˘ו˙ כפי כרי˙˙ ‰ברי˙ . . ˘‡וסף 
י‰ו„ים,  ˙˘ע‰  עו„  לכ‰"פ  ביח„  ‰ו‡ 
˘רי‡",  ˘כינ˙‡  ע˘ר‰  בי  "‡כל  ˘עי"ז 
ז‰,  ענין  על  ברי˙  כור˙ים  ביח„  וכולם 
ב‰ˆלח‰  וי‰י'  פועל  לי„י  יבו‡ ‰„בר  ‡זי 
עם ‰"˘כינ˙‡  ביח„  ˘‰ולכים  כיון  רב‰, 
‚‡ול˙  ‚‡ול‰,  ˘ל  ˘נ‰  ו˙‰י'  ˘רי‡" 
ע„  ו‰כלל  ו‚‡ול˙ ‰ˆיבור  ו‰יחי„,  ‰פרט 
ל‚‡ול‰ ˘ל כל ‰י‰ו„ים ע"י מ˘יח ˆ„˜נו 

ובע‚ל‡ „י„ן.

(מ˘יח˙ י"‚ ˙מוז ˙˘ל"ב) 

עליו ‰ליל‰ ומ˙וך ˘ינ‰, ולמחר˙ בבו˜ר 
˘וב  ‰ו‡  י˙יי˘ב  ח„˘‰",  "ברי'  י˙עורר 
‰ו‡  ‰‡ם  ‰ענין,  כל  על  ויח˘וב  מח„˘, 
ˆריך,  כמ‰  וע„  רˆונו,   ˙‡ למסור  ˆריך 
‰‡ם ‰כל, ‡ו למחˆ‰, ו‡ם ‡פ˘ר מספי˜ 
למחר˙ו,  ‰ו‡  וכ"ז  לרביע,  ו‡ף  ל˘לי˘ 
וחו„˘,  ˘בוע  יומיים,  ל‡חרי  וע‡כו"כ 
יי˘‡ר  ל‡  לפועל  ˘בנו‚ע  ל‰יו˙  יכול 
‰נפ˘  ומסיר˙  ‰רˆון  ממסיר˙  „בר  ˘ום 

˘‰י˙‰ מˆ„ ‰‰˙עוררו˙ „לפני ז‰. 

כרי˙˙  עם  ז‡˙  עו˘‰  ‰ו‡  כ‡˘ר  ‡ך 
ברי˙, ‡˘ר כרי˙˙ ברי˙ כפ˘וט‰ ‰רי ‰י‡ 

מסירת נפש אינה לקפוץ מן הגג 
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר סיפר פעם מ‰ ˘‡מר ‡ביו, ‡„מו"ר (מ‰ור˘"ב) נ"ע, ב˜˘ר 

ל‰ענין „מסיר˙-נפ˘:

ב‡  ‰˜ב"‰  ‡ין  ‰מ‡מר   ˙‡ נ"ע  ‡„מו"ר  ‡מר  ˘‡ז  ˙רמ"ח,  ב˘מח"˙  ז‰  ‰י' 
 - ‰מס"נ.  בענין  פ˘וטים  ‡נ˘ים  ˘ל  מעל˙ם  נ˙ב‡ר‰  ˘בו  בריו˙יו,  עם  בטרוני‡ 
בנוכחו˙  ˜„י˘‡,  חבר‰  ל‚ב‡י  בחיר˙ו  עם  ב˜˘ר  ‰כנס˙,  בבי˙  ‡מרו  ז‰  מ‡מר 
 - כלים"  פון „י  זיינען ‡רויס  רו˘ם ‚„ול, "זיי  עלי‰ם  ופעל  פ˘וטים,  ‰רב‰ ‡נ˘ים 
מעˆם ‰עוב„‰ ˘„יברו ‡ו„ו˙ם, ומי ‰ו‡ ‰מ„בר ‡ו„ו˙ם . . ובפרט ˘‰פלי‡ ‚ו„ל 

מעל˙ם בענין ‰מס"נ.

נפ˘ם  למסור  ‰ם  ˘מוכנים  ב‡מרם,  נ"ע,  ‡„מו"ר  ‡ל  ני‚˘ו  ‰מ‡מר  ל‡חרי 
ולע˘ו˙ כל מ‰ ˘י‡מר ל‰ם. ו‡מר ל‰ם ‡„מו"ר נ"ע: מסיר˙ נפ˘ ‡ינ‰ ל˜פוı מן 

‰‚‚ „ו˜‡; מסיר˙ נפ˘ - יכול‰ וˆריכ‰ ל‰יו˙ בכל פעול‰.

(˙ור˙ מנחם ח"„ עמ' 312 ו‡ילך) 

מסירת נפש ללא רעש וללא "טומל"
נפ˘  במסיר˙  ‰כוונ‰  ‡„מו"ר:  מו"ח  כ"˜  כ„ברי   – ‰ו‡  נפ˘  „מסיר˙  ‰פירו˘ 
‡ינ‰ לעלו˙ על ‰‚‚ ול˜פוı ח"ו. מסיר˙ נפ˘ ˆריכ‰ ל‰יו˙ לל‡ רע˘ ולל‡ "טומל", 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‡יך מרומז ב"וי‰ס כלב" „יבורים ˘‡מר כלב?

כלב  י˘ר‡ל? / ‡ם   ıל‡ר עלי'  על  ול‡  ב˘מים,  עלי'  על  נעל‰"  ר˘"י "על‰  מפר˘  מ„וע 
‰סביר כבר ‰˙˘וב‰ לטענו˙ ‰מר‚לים מ„וע חזר ו‡מר "על‰ נעל‰"? / בי‡ור „ברי כלב 

ב‰מ˘ך לטענו˙ ‰מר‚לים לפי פירו˘ ר˘"י על ‰כ˙וב

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 82 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚' ˙˘ובו˙ ל‚' טענו˙ / מכ˙ בכורו˙ בי"„ ‡ו בט"ו?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מˆו˙ חל‰ ˘מבטל˙ עבו„‰ זר‰

‰מזלו˙ ‰ם כ‚רזן בי„ ‰חוטב / עבו„‰ זר‰ ב„˜ו˙ – ‰ח˘ב˙ טבע ‰עולם / מפרי˘ חל‰ 
ומכריז על ‡מונ˙ו ‰˙מימ‰ / בעלי עס˜ים בנ˜ל יו˙ר רו‡ים י„ ‰'

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 183 ו‡ילך. ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ניסן עמ' ˜כז ו‡ילך) 

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ו‰למעל‰  לייח„ ‡˙ ‰טבע   / כליו"?  ל‰וˆי‡  יכול  ח˘בו ‰מר‚לים ˘"‡ינו  ‡יך 

מן ‰טבע

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב‚„רי חיוב ור‡י˙ם בˆיˆי˙

יסי˜ „נחל˜ו בז‰ ‰רמב"ם ו‰טור ‡ם ‰ו‡ ‚וף ‰מˆו‰ ממ˘ ‡ו ענין בפ"ע, וי„ון במ˜ורו˙ 
מן ‰˘"ס לכל ˘יט‰ / עפ"ז י„ון לענין מח' ‰פוס˜ים בטלי˙ ˜טן ‡ם ללב˘ו על ‰ב‚„ים 

‡ו ˙ח˙י‰ם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 95 ו‡ילך)

יט ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר

ַנַען ענין ‰מע˘‰ „מר‚לים ˘ל‡ רˆו ליכנס ל‡"י . . וטענו למ‰  ı ּכ¿ ר∆ ∆‡ ˙ רּו ‡∆ ֻ̇ ָי ים ו¿ ƒ ׁ̆ ָך ֲ‡ָנ ַלח ל¿ ¿ ׁ̆  
ˆריכים ליר„ . . סוף כל „ר‚ין כו' בכ„י ל˜יים ˘ם ‰˙ור‰ ומˆו˙ ב„בור ובמע˘‰. ‡ך ב‡מ˙ ‰יו מוטעים 
ב.  י‚,  (˘לח  ˙חל‰  במח˘ב‰  על‰  מע˘‰  מ˘ום „סוף  ו‰טעם ‰ו‡  ב‡רı „ו˜‡.  לע˘ו˙ם  ˘‰עי˜ר ‰ו‡ 

ל˜וטי ˙ור‰ רי˘ פר˘˙נו)

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
‰ˆלח‰ בˆ„˜‰

‰וספ‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
ל˜ט מ˙וך „ברו˙ ˜ו„˘ בעניני ‰ור‡‰, ‰„רכ‰ וחיזו˜ בעבו„˙ ‰˘י"˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

איך מרומז ב"ויהס כלב" 
דיבורים שאמר כלב?

מדוע מפרש רש"י "עלה נעלה" על עלי' בשמים, ולא על עלי' לארץ 
ישראל? / אם כלב הסביר כבר התשובה לטענות המרגלים מדוע חזר 

ואמר "עלה נעלה"? / ביאור דברי כלב בהמשך לטענות המרגלים לפי 
פירוש רש"י על הכתוב

‡. בפר˘˙נו מספר ‰כ˙וב על חזר˙ם ˘ל ‰מר‚לים, ˘נ˘לחו ל˙ור ‡˙ ‰‡רı, וסיפרו 
ב‡נו ‡ל ‰‡רı ‡˘ר  וי‡מרו,  לו  "ויספרו  כז-כט):  (י‚,  ˘ר‡ו  מ‰  ולכל ‰ע„‰ ‡˙  למ˘‰ 
ו‰ערים   ,ıב‡ר ‰י˘ב  ‰עם  עז  כי  ‡פס  פרי‰.  וז‰  ‰י‡  ו„ב˘  חלב  זב˙  ו‚ם  ˘לח˙נו, 
בˆורו˙ ‚„ולו˙ מ‡„, ו‚ם ילי„י ‰ענ˜ ר‡ינו ˘ם. עמל˜ יו˘ב ב‡רı ‰נ‚ב, ו‰ח˙י ו‰יבוסי 

ו‰‡מורי יו˘ב ב‰ר, ו‰כנעני יו˘ב על ‰ים ועל י„ ‰יר„ן".

על‰  וי‡מר  מ˘‰,  כלב ‡˙ ‰עם ‡ל  ל): "וי‰ס  פסו˜  (˘ם  מספר ‰כ˙וב  לז‰  וב‰מ˘ך 
נעל‰ ויר˘נו ‡ו˙‰ כי יכול נוכל ל‰".

וכ˘לומ„ים ‰פסו˜ לפום רי‰ט‡, נר‡‰ ˘כוונ˙ו בפ˘טו˙:

ב‰מ˘ך ל„ברי ‰מר‚לים ˘‰פחי„ו ‡˙ ‰עם, בספרם "כי עז ‰עם ‰יו˘ב ב‡רı ‚ו'", 
י˘  ˘„יברו ‰עם,  במפור˘  מסופר  ˘‡ינו  (ו‡ף  ב˜רב ‰עם  כו'  ומ‰ומ‰  רע˘  נע˘‰  ‰רי 
לומר ˘ז‰ מובן מעˆמו וע„ ˘ל‡ ‰וˆרך ‰כ˙וב לפר˘ו, ˘„ברי ‰מר‚לים עוררו „יבורים 
ו‡ז  ˘י˘מעו ‡˙ „בריו;  כ„י  ל‰˘˙י˜ ‡˙ ‰עם  כלב  ולכן ‰וˆרך  כולו),  ב˜רב ‰עם  כו' 
‡מר ל‰ם ‡˙ ‰„ע‰ ‰‡מ˙י˙, ˘ל‡ כ„ע˙ ‰מר‚לים, ו‰י‡: "על‰ נעל‰ ויר˘נו ‡ו˙‰, כי 

יכול נוכל ל‰" – ˘בכחו ˘ל ‰˜ב"‰ נוכל לעלו˙ ל‡רı י˘ר‡ל ולר˘˙ ‡ו˙‰.

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰˜˘יים  „ו‚מ˙  ו˜˘יים  ‚זירו˙  ‡ין  ‡˘ר 
בזמן ‰‰ו‡, וע‡כו"כ ˘‡ין ˆורך ל‰˙‡סף 
ל‰˙פעל  ל‡  בכ„י  ברי˙  ולכרו˙  בח˘‡י 
מ˘ום „בר, כ„י ל‰˙עס˜ ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙. 
סיפור  ‡ם  כי  ‡ינו  ‰נ"ל,  ‰סיפור  ‡"כ 
לכ‡ור‰   – ‡˘ר  ˘נים,  לפני  ˘‡ירע  יפ‰ 
כז‰  ומˆב  במעמ„  ‰רווח‰,  ב‡רˆו˙   -
לפעול,  ‡פ˘רו˙  ונו˙ן  מברך  ˘‰˜ב"‰ 
˜˘יים  ˘ום  לל‡  ו‰ולך  „מוסיף  וב‡ופן 
מ‡˘ר  יו˙ר  ל‡  ז‰  ‰רי  י‰„ו˙,  בעניני 

סיפור ˘‰י' ל"ימים ‰ר‡˘ונים".  

‡„מו"ר  ˘ל  מ‡מר  י˘נו  וב‰˜„ים: 
בנו‚ע  נ„פס)  וכבר  ˜ˆר,  (מ‡מר  ‰ז˜ן 
ˆ"ל  ‰י'  „לכ‡ו'  נפ˘".  "מסיר˙  לל˘ון 
ומ‰ו  חייו",  "מסיר˙  ‡ו  ‰‚וף",  "מסיר˙ 

‰ל˘ון "מסיר˙ נפ˘"? 

ב„רך  ˘י"ל  בי‡ור  (ב˙וספ˙  ומב‡ר 
‰ו‡  בז‰,  ˘נו‚ע  ‰עי˜רי  ˘‰„בר  ‡פ˘ר) 
"מסיר˙ ‰רˆון", ובל˘ון ‰˜ו„˘, י˘ לנפ˘ 
‚ם פירו˘ ˘ל רˆון, וכמ"˘ "‡ין נפ˘י ‡ל 
‰עם ‰ז‰" (ירמי‰ טו, ‡) ˘‰פ˘ט ˘ם ‰ו‡ 
ב˙נ"ך,  ˜ו„˘,  בכ˙בי  בכ"מ  וע„"ז  רˆון, 
"‡˘ר   - "נפ˘י"  "נפ˘",  ‡ומרים  כ‡˘ר 
נ˘‡ ל˘ו‡ נפ˘י" וכיו"ב, ‰כוונ‰ לרˆון. 

וכ‡˘ר מוסר ‡˙ רˆונו עבור ‡יז‰ ענין, 
למסור ‡˙  לו  ממיל‡ ‡ין ‡כפ˙  ב„רך  ‡זי 
˘מ˜˘ים  ˘‡ר ‰ענינים  לו  נו‚ע  ול‡  ‚ופו, 
ל˙כלי˙ ‰˜ו˘י,  וע„  פעול˙ו  ומˆירים ‡˙ 
 ˙‡ לבˆע  ע"מ  רˆונו   ˙‡ ˘מסר  „כיון 
ב„רך  ˘ליחו˙, ‡˙ ‡ו˙ו ‰ענין, ‡זי  ‡ו˙‰ 
מס"נ  וע„  ‰ענינים  ˘‡ר  ב‡ים  ממיל‡ 
כפירו˘ ‰"עולם": ˘מוכן למו˙ על ˜„ו˘ 
‰˘ם וכיו"ב. וז‰ מ‰ ˘מפר˘ ‡„‰"ז מס"נ 

– "מסיר˙ ‰רˆון". 

‰נח ‡˙ כל רˆונו˙יך ‰‡י˘יים, ו˙˘ליך 
‡˙ עˆמך ל‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙!

‰ז‰,  בזמן  ‚ם  ‰ור‡‰  ‰ו‡  ז‰,  וענין 
"‰ער  לו:  ו‡ומרים  לי‰ו„י  ב‡ים  כ‡˘ר 
 .  . עניניך  כל  על ‰ˆ„ ‡˙  ˙ניח  זיך ‡יין! 
מסור ‡˙ רˆונך במסיר‰ ‡מ˙י˙, ‰נח ‡˙ 
עˆמך  ו˙˘ליך ‡˙  רˆונו˙יך ‰‡י˘יים,  כל 
 ‰˘˜ ‰ו‡  ז‰  „בר  ‰נ‰  ‰י‰„ו˙".  ל‰פˆ˙ 
˘ˆריך  ‰ו‡,  מסביר  ˘מי„  כיון  ביו˙ר, 
מˆוו˙  ול˜יים  לעˆמו,  ˙ור‰  ללמו„  ‰ו‡ 
ל‰˙עס˜  ז‰ ˆריך ‰ו‡  וב˘ביל  עˆמו,  עם 
‰‚˘מי˙  ובפרנס˙ו  ‰רוחני˙  בפרנס˙ו 
˘ני,  י‰ו„י  עם  ‰ו‡  י˙עס˜  ו‡ם  וכיו"ב, 
ל‰˙עמ˜  ‚ם  ‡ח˙  בב˙  יכול  ‡ינו  ‡זי 
‰˙לויו˙  מˆוו˙  ל˜יים  ‡ו  סו‚י‡,  ב‡יז‰ 
עם  ב˜˘ר  וע„"ז  ‰‡י˘יו˙,  מˆוו˙יו  בו, 
בני בי˙ו, ‰נ‰ ‡˙ ˘ני ‰„ברים בב"‡ ‡ינו 
ל‰˙עס˜   - ‰רˆון  ובטבע  לע˘ו˙,  יכול 
ל‡חמ"כ,  ור˜  בי˙ו,  בני  ועם  עˆמו  עם 
יח˘וב ב‡ם נ˘‡ר לו זמן פנוי, כיון ˘‰ינו 
ו‚ם  ויו˘ר,   ˜„ˆ לו  וי˘  ˘מים,  יר‡  י‰ו„י 
ולכן  ב"כמוך",  חסר  ר˜  לרעך",  "ו‡‰ב˙ 

ר˜ כ˘י˙פנ‰ ‡ז יי‚˘ לעסו˜ עם ‰‡חר.

וזו‰י ‰‰ור‡‰ בזמן ‰ז‰, ובמ˜ום ‰ז‰, 
„י  ל‡  לו:  ‡ומרים   .  . ‰רווח‰  ובמ„ינו˙ 
ל‰˙‡סף  עליך  ‡ל‡  עˆמך  עם  ˘˙˙עס˜ 
י‰ו„ים,  ˙˘ע‰  עו„  על  לכ‰"פ  ולפעול 
עˆמכם  על  ˙פעלו  ‡י˙ם  ביח„   ‰˙‡˘
‰˙ור‰,  ל‰פˆ˙   .  . רˆונכם   ˙‡ למסור 
‰מˆוו˙,  ˜יום  ו‰פˆ˙  ‰י‰„ו˙  ‰פˆ˙ 

וב‡ופן „מוסיף ו‰ולך.

ב‡ופן  ל‰יו˙  ˘ז‰ ˆריך  מי„  ומב‰ירים 
ב˘ע‰  ‡זי  ל‡,  „‡ם  ברי˙,  כרי˙˙  ˘ל 
ל ‰˙עוררו˙, ‡וחז ‰ו‡ בז‰,  ˘נמˆ‡ בזמן̆ 
˘יעבור  ברˆינו˙, ‡בל ‡חרי  לז‰  ומ˙כוון 

כ„



  ‰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

סיפר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‡ו„ו˙ ‰מ‡ורע 
˘‡ירע ב˘נ˙ ˙רפ"ב -

לי‰„ו˙,  בנו‚ע  ‰‚זירו˙  ‰חלו  [˘‡ז 
‰מˆוו˙,  ו˜יום  ‰˙ור‰  ללימו„  בנו‚ע 
במ„ינ‰ ‰‰י‡ - ˘‡ז ‰י' ענין ˘ל "ע˙ ˆר‰ 
י‚רמו  ˘‰‚זירו˙  ח˘˘  ו‰י'  ליע˜ב",  ‰י‡ 
לב‰ל‰, ויחלי˘ו ‡˙ ‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ בכלל, 

ובפרט ‡˙ ענין ‰חינוך. 

נו‚ע  ‰י'  ‰ˆעיר  ‰„ור  ˘ל  ו‰חינוך 
י‰ו„י,  סממן  ל‡ ‰י'  ˘ברחוב  כיון  ביו˙ר, 
וב'ח„רים',  בבי˙  חינוך  ל˙˙  ‰כרח  ו‰י' 
בעˆמו  ˘‰רחוב  כן,  לפני  מ‰„ור  ב˘ונ‰ 
בעיר  ברחוב  לכ˙ם  בעˆם  ˘‰רי  חינך, 
בענינים  נ˙˜לו  י‰ו„י˙,  עייר‰  ‡ו  י‰ו„י˙ 
י‰ו„יים. מ˘‡"כ ב˘נ˙ ˙רפ"ב ˘‡ז ‰חלו 
‰‚זירו˙, כ‡מור לעיל, ו‰י' ‡ז ˙ו˜ף וחוז˜ 
‰‚זירו˙ כיון ˘‰י˙‰ ב˙חיל˙‰, וע„יין ל‡ 

‰י' ‰ניסיון כיˆ„ ללחום ב‚זירו˙]

ו‰י'  ‰‚זירו˙,  ˙ו˜ף  נו„ע  ˘כ‡˘ר   -

כ„י  ˙˜יפים  ב‡מˆעים  לנ˜וט  ˆורך 
ברי˘  ברחוב  וללחום  ב‚זירו˙,  ל‰ילחם 
סכנ˙  ‰י'  ˘ז‰  כיון  ‡פ˘רי  בל˙י  ‰י'  ‚לי 
נפ˘ו˙,  מסכנ˙  ˘פח„ו  [ל‡  ממ˘,  נפ˘ו˙ 
‰יו  ˘‡ם  כיון  ˙ועל˙  לל‡  ז‰  ˘‰י'  ‡ל‡ 
 ˙‡ עוˆרים  ‰יו  מי„  ברחוב  ז‡˙  עו˘ים 
בחינוך  לפעול  בי„ם  ˘‰י'  ‡נ˘ים  ‡ו˙ם 
‰ו‡  ‡סף  ‡זי  י‰„ו˙],  עניני  ובכל  לי‰„ו˙ 
‡„מו"ר  מו"ח  וכ"˜  ‡ברכים,  ˙˘ע‰  עו„ 
‡˘ר  ברי˙,  עימם  וכר˙  ‰ע˘ירי,  ‰י' 
ומכל  ומ‰˜˘יים  מ‰‚זירו˙  יפח„ו  ל‡ 
‰י‰„ו˙  ב‰פˆ˙  עˆמם  וי˘ליכו  ‰מס˙עף, 

וב‡ופן „‰ולך ומוסיף...

לכ‡ור‰ סיפור ‰נ"ל, ‡ינו כי ‡ם סיפור 
יפ‰ ˘‡ירע לפני ˘נים...

ב‰  ז‰,  מסיפור  ‰‰ור‡‰  מ‰י  לכ‡ור‰ 
במעמ„  ונמˆ‡ים  ‰˜ב"‰,  ˘זיכנו  ב˘ע‰ 
בעניני  ל‰˙עס˜  ˘יכולים  בחיים  ומˆב 
בפועל,  נפ˘  מסירו˙  לל‡  "‡י„י˘˜ייט" 

מסירת נפש בארצות הרווחה
מסור את רצונך במסירה אמתית, הנח את כל רצונותיך האישיים, ותשליך 

את עצמך להפצת היהדות! / מסירת נפש אינה לקפוץ מן הגג דוקא; מסירת 
נפש - יכולה וצריכה להיות בכל פעולה / מהי מסירת נפש? – "כך ולא 

אחרת"

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

נעל‰  על‰  "וי‡מר   – ‰˘ני  בחל˜ו  ‰ו‡  ‰פסו˜  מטר˙  ˘עי˜ר  נמˆ‡,  זו  ‰בנ‰  ולפי 
 – כלב ‡ל ‰עם"  "וי‰ס   – ˘ל ‰פסו˜  ו‰חל˜ ‰ר‡˘ון  ל‰",  נוכל  יכול  כי  ויר˘נו ‡ו˙‰ 

‰ו‡ ר˜ ‰˜„מ‰ מוכרח˙, כ„י ל‰סביר ‡יך ‰ˆליח כלב ל„בר, ‡ף ˘‰י‰ רע˘ כו'.

‡מנם ב„ברי ר˘"י רו‡ים ˘‰ו‡ למ„ פסו˜ ז‰ ב‡ופן מחו„˘, כ„ל˜מן.

ל˘מוע   – מ˘‰  כולם; ‡ל  – ‰˘˙י˜ ‡˙  כלב  "וי‰ס  על ‡˙ר:  ר˘"י  פירו˘  וז"ל  ב. 
מ‰ ˘י„בר במ˘‰. ˆווח ו‡מר: וכי זו בלב„ ע˘‰ לנו בן עמרם? ‰˘ומע ‰י‰ סבור ˘ב‡ 
לספר ב‚נו˙ו, ומ˙וך ˘‰י‰ בלבם על מ˘‰ ב˘ביל ‰מר‚לים, ˘˙˜ו כולם ל˘מוע ‚נו˙ו. 
 – נעל‰  על‰  לנו ‡˙ ‰˘ליו!  ו‰‚יז  לנו ‡˙ ‰מן,  ו‰ורי„  לנו ‡˙ ‰ים,  ו‰ל‡ ˜רע  ‡מר: 

‡פילו ב˘מים, ו‰ו‡ ‡ומר ע˘ו סולמו˙ ועלו ˘ם, נˆליח בכל „בריו".

‰חל˜  ב˘ביל  ו‡מˆעי  ‰כנ‰  ‰פסו˜  ˘ל  ‰ר‡˘ון  ‰חל˜  ‡ין  ר˘"י  ˘ל˘יט˙  ו‰יינו, 
‰˘ני, ‡ל‡ ‡„רב‰: עי˜ר „ברי כלב ‰ם „ו˜‡ ב‰˙יבו˙ "וי‰ס כלב ‡˙ ‰עם ‡ל מ˘‰" 
– ˘ב˙יבו˙ ‡לו מ˙כוון ‰כ˙וב ל„ברי כלב ב˘בחו ˘ל מ˘‰: "ו‰ל‡ ˜רע לנו ‡˙ ‰ים, 

ו‰ורי„ לנו ‡˙ ‰מן, ו‰‚יז לנו ‡˙ ‰˘ליו".

מ˘‰"  ‡ל  ‰עם   ˙‡ כלב  "וי‰ס  ‰˙יבו˙   ˙‡ ל‰וˆי‡  ר˘"י  למ„  ‡כן  מנין  וˆ"ב 
ב‰ן  ו‰עמיס  „בריו),   ˙‡ ˘י˘מעו  כ„י  ‰עם   ˙‡ ‰˘˙י˜  (˘כלב  ‰פ˘וט‰  ממ˘מעו˙ן 

„ברי ˘בח ˘‡מר כלב על מ˘‰; כיˆ„ נלמ„ים „ברים ‡ל‰ מ˙וך פ˘ט ‰כ˙וב?

ו‡מנם בכ˙וב נ‡מר "(וי‰ס כלב ‡˙ ‰עם) ‡ל מ˘‰" – ‡ך ‡„רב‰, ‰ל˘ון "‡ל מ˘‰" 
עˆמו (‰יינו, „ע˙  מ˘‰  ל„ברי  ˘י˘מעו  מנ˙  על  ˘כלב ‰˘˙י˜ ‡˙ ‰עם  יו˙ר  מ˘מע‰ 
מ˘‰ כפי ˘נ‡מר˙ מפיו ˘ל כלב. ועו„ י"ל בז‰ כבי‡ורי ‰מפר˘ים – ר‡‰ ספורנו. ‡ור 

‰חיים. ועו„), ול‡ ˘כלב ‡מר „ברי ˘בח על מ˘‰!

וביו˙ר ˆ"ב ב‰‡ופן ˘בו לומ„ ר˘"י ‡˙ חל˜ו ‰˘ני ˘ל ‰פסו˜, "על‰ נעל‰ ‚ו'" – 
˘לכ‡ור‰ פירו˘ ‰מלו˙ ברור ופ˘וט, ˘כלב מ„בר כ‡ן על ‰עלי‰ ל‡רı י˘ר‡ל; ומנין 
למ„ ר˘"י ל‰עמיס כ‡ן „בר ח„˘ ל‚מרי: "‡פילו ב˘מים ו‰ו‡ ‡ומר ע˘ו סולמו˙ ועלו 

˘ם כו'"?!

‚. ובי‡ור ‰ענין:

ב„רך ‰פ˘ט, כל ‰סיפור על "וי‰ס כלב ‡˙ ‰עם ‡ל מ˘‰" – ‰ו‡ מיו˙ר; ‡ם ‰כ˙וב 
רוˆ‰ לספר על „ברי כלב, ‰י‰ ˆריך ל‰˙חיל מי„ ולומר "וי‡מר כלב על‰ נעל‰ ‚ו'" – 

ול˘ם מ‰ ˆריך ל‰˜„ים ˘כלב ‰˘˙י˜ ‡˙ ‰עם?

בפני  ל„בר  יכול  כלב  כיˆ„ ‰י‰  לב‡ר  מוכרח˙  ז‰ ‰ו‡ ‰˜„מ‰  ˘סיפור  לומר  [ו‡ין 
‰עם למרו˙ כל ‰רע˘ כו' – כי י˘ ר‡י‰ ˘‡ין ‰כרח ב‰˜„מ‰ זו:



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

כל   .  . וילנו   .  . וי˙נו ‡˙ ˜ולם  כל ‰ע„‰  ו‡ילך) "ו˙˘‡   ‡ (י„,  מספר  ב‰מ˘ך ‰כ˙וב 
"‡ל  ‡מרו  וכלב  ˘י‰ו˘ע  ממ˘יך  ומי„  י˘ר‡ל,  במחנ‰  ‚„ול  רע˘  ˘‰י‰  י˘ר‡ל",  בני 
מ‡„",  מ‡„   ıטוב‰ ‰‡ר ל˙ור ‡ו˙‰  ב‰  עברנו  ל‡מר ‰‡רı ‡˘ר  י˘ר‡ל  בני  ע„˙  כל 
˘מוכח  וכפי  ˘מעו ‰עם ‡˙ „ברי‰ם,  ז‡˙  בכל   – ˘ל "וי‰ס"  ˘ל‡ ‰י˙‰ ‰˜„מ‰  ו‡ף 

מ‰מ˘ך ‰„ברים: "וי‡מרו כל ‰ע„‰ לר‚ום ‡ו˙ם ב‡בנים"!]

לכן למ„ ר˘"י, ˘‡כן ‡ין זו ‰˜„מ‰ בלב„, ‡ל‡ י˘ ב˙יבו˙ ‡לו ˙וכן בפני עˆמו:

‡פ˘רו˙  ‡ין  ˘לכן  ‰י˙‰  וכוונ˙ם   ,ıר‡‰ יו˘בי  ˘ל  ‰חוז˜  ב„בר  טענו  ‰מר‚לים 
ל‚בור עלי‰ם ולכוב˘ם;

‡ך כלב ‰ˆליח ל‰חלי˘ ‡˙ טענ˙ם ולפעול ˘י˜˘יבו ל„בריו ("וי‰ס כלב ‡˙ ‰עם"), 
ו‚בור˙ו ˘ל  חוז˜ו  לעם ‡˙  כלב  – ‰זכיר   ıיו˘בי ‰‡ר חוז˜ם ˘ל  ב„בר  טענ˙ם  וכנ‚„ 
מ˘‰ ("‡ל מ˘‰"), "ו‰ל‡ ˜רע לנו ‡˙ ‰ים, ו‰ורי„ לנו ‡˙ ‰מן, ו‰‚יז לנו ‡˙ ‰˘ליו"! 
מ˘‰  ˘ל  ו‚בור˙ו  כחו  ˘ר‡ינו ‡˙  ל‡חר  ˘‰רי   ,ıמיו˘בי ‰‡ר לפח„  לכם  כלומר: ‡ין 

בכל ‰נסים ו‰נפל‡ו˙ ˘ע˘‰, בו„‡י יוכל ל‰˙‚בר ‚ם על יו˘בי ‰‡רı כו'.

[בי‡ור ‰טעם ˘‰זכיר ר˘"י „ו˜‡ ˘ל˘‰ „ברים ‡לו מ˙וך מע˘יו ‰‚„ולים ˘ל מ˘‰ – נ˙ב‡ר במ„ור 

"עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים", עיי"˘].

„. ‡מנם מע˙‰, ל‡חר ˘ר˘"י פיר˘ כי ב˙יבו˙ "וי‰ס כלב ‡˙ ‰עם ‡ל מ˘‰" עˆמן 
ב‰מ˘ך ‰פסו˜,  מ‰ ‰י‡ ‰‰וספ‰  נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰:   – ל„ברי ‰מר‚לים  ˙˘וב‰  כבר  י˘ 

"וי‡מר על‰ נעל‰ ויר˘נו ‡ו˙‰ כי יכול נוכל ל‰"?

ו‡ין לומר ˘„ברים ‡ל‰ ‰ם ‰"מס˜נ‰" ו‰"סך-‰כל" ˘ל „ברי כלב ב„בר ‚בור˙ו ˘ל 
מ˘‰ כו', ‰יינו: ל‡חר ˘כלב „יבר על כך ˘מ˘‰ "˜רע לנו ‡˙ ‰ים ו‰ורי„ לנו ‡˙ ‰מן 
ו‰‚יז לנו ‡˙ ‰˘ליו" ‰ו‡ סיים ˘למע˘‰ "על‰ נעל‰ ‚ו'" – כי מל˘ון ‰פסו˜ "וי‡מר 
על‰ נעל‰ ‚ו'", מוכח ˘‡ין ז‰ ‰מ˘ך ˘ל "וי‰ס כלב ‡˙ ‰עם ‡ל מ˘‰", ‡ל‡ ‡מיר‰ 

ח„˘‰ ומיוח„˙.

לכל  ˘בנוסף  כלב,  ˘ל  נוספ˙  ‡מיר‰  י˘  ‡לו  ˘ב˙יבו˙  ר˘"י,  פיר˘  ב‡מ˙  ולכן 
„בריו ב‚בור˙ו ˘ל מ˘‰ ˘לכן ‡ין לפח„ מיו˘בי ‰‡רı ‡ל‡ לעלו˙ ולכוב˘‰, ב‡ כ‡ן 
˘ם,  ועלו  סולמו˙  ע˘ו  ו‰ו‡ ‡ומר  ב˘מים,  נעל‰", "‡פילו  ח„˘ – "על‰  ענין  ל‰וסיף 

נˆליח בכל „בריו".

‰. ‡מנם ע„יין ˆ"ב ב‰סבר˙ ‰ענין, למ‰ ב‡מ˙ נז˜˜ כלב ל‰וסיף ענין ז‰ „"‡פילו 
ב˘מים . . ע˘ו סולמו˙ ועלו ˘ם"? ‰רי לעניננו נו‚ע ר˜ ז‰ ˘בכחם ˘ל י˘ר‡ל לכבו˘ 

‡˙ ‡רı י˘ר‡ל (˘‰י‡ ‡ינ‰ "ב˘מים" ו‡"ˆ ב"סולמו˙" כ„י לעלו˙ ‡לי‰)!

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

בי˙ „ין ˘ל מעל‰ פס˜ ˘˙‰י‰ לו ‰ˆלח‰ בˆ„˜‰
בעיר ברו„י ‰י‰ י‰ו„י ב˘ם ר׳ ˘ב˙י מ‡יר. י‰ו„י ˘י„ע ללמו„ ופיזר ‰רב‰ ˆ„˜‰. כל 
טוב  לב  מ˙וך  ˘י˙ן  בˆ„˜‰,  י˙ברך ‰ˆלח‰  לו ‰˘ם  ˘י˙ן  י˙ברך ‰יו,  מ‰˘ם  ב˜˘ו˙יו 

ו‡˘ר ‰ˆ„˜ו˙ ˘לו ˙ˆלחנ‰, ˘‡ל‰ ˘לו˜חים ממנו - יוו˘עו.

 ˙‡ ˘ינ‰  ל‡  מ‡יר  ˘ב˙י  ר׳  ‡ך  ‚„ול‰,  ע˘ירו˙  מ‡יר  ˘ב˙י  לר׳  נ˙ן  י˙ברך  ‰˘ם 
‡ל‡  ר‚יל.  בי˙  בעל  ‰י‰  כ‡˘ר  ‡ז  ע„  ˘חי  כפי  חי  ‰ו‡  בי˙ו.   ˙‡ ˜י˘ט  ול‡  בי˙ו, 
ניכר  ‰„בר  ‰י‰   - מכך  י„ע  ל‡  ‡ח„  ˘‡ף  בס˙ר,  מ˙ן  ז‰  ‰י‰  ‚„ול  ˘חל˜   - ˘בˆ„˜‰ 
˘יזכ‰  י˙ברך  מ‰˘ם  בי˜˘  ו˙מי„  ˘לו,  ו‚„לו ‰וˆ‡ו˙ ‰ˆ„˜‰  לזמן ‰לכו  מזמן  מ‡„. 

‡ו˙ו ב‰ˆלח‰ בˆ„˜‰.

בי˙ „ין ˘ל מעל‰ פס˜, ˘ר׳ ˘ב˙י מ‡יר זכ‡י, ˘‰˘ם י˙ברך ימל‡ ב˜˘˙ו ו˘˙‰י‰ 
לו ‰ˆלח‰ בˆ„˜‰.

˘מן ‰˘מים ‰כניסו  מברו„י, ‰בין ‰יטב,  מ‡יר  ˘ב˙י  ר׳  על  טוב  ˘ם  כ˘נזכר ‰בעל 
כ„י  וז‡˙  ז‰,  ובמ‡מר  זו  ב‚מר‡  ˘יפ‚ע  ע˘ו  ‰˘מים  ומן  ‚מר‡,  ל˜ח˙  ‰„ע‰   ˙‡ בו 
מעל‰  ˘ל  „ין  בי˙  ˘ל  ‰„ין  פס˜  יו„ע  ‰ו‡  כ‡˘ר  מברו„י,  מ‡יר  ˘ב˙י  ר׳  על  ˘ייזכר 

˘˙‰י‰ לו ‰ˆלח‰ בˆ„˜‰, ועל י„ו - על י„י ר׳ ˘ב˙י מ‡יר - יכול ‡ו˙ו י‰ו„י ל‰יעזר.

‰בעל ˘ם טוב ‰ור‰ לי‰ו„י ללכ˙ לברו„י, ˘ם י˘נו י‰ו„י ב˘ם ר׳ ˘ב˙י מ‡יר ˘‰ו‡ 
מכניס ‡ורחים ‚„ול ובו„‡י יזמינו ל‰˙‡רח ‡ˆלו ב˘ב˙, ו‡חרי ˘ב˙, כ˘יˆטרך לעזוב 
מן ‰˘מים  ל‰יוו˘ע  ויב˜˘ ‡ו˙ו  על ‰כנס˙ ‰‡ורחים  מ‡יר  ˘ב˙י  לר׳  יו„‰  ברו„י,   ˙‡

מ‰ˆ„˜‰ ‰‚„ול‰ ˘לו.

מל‡‰  ˘ב˙  זו  ו‰י˙‰  מ‡יר,  ˘ב˙י  ר׳  ‡ˆל  ˘ב˙  ל˘ם  בבו‡ו  לברו„י.  ‰לך  ‰י‰ו„י 
‡ורחים. ר׳ ˘ב˙י מ‡יר נ˙ן לכל ‡ח„ מ‰טוב ו‰יפ‰ ביו˙ר בי„ רחב‰. ביום ר‡˘ון נפר„ 

‰י‰ו„י מר׳ ˘ב˙י מ‡יר ובי˜˘ ‡˙ ברכ˙ו כפי ˘‰ור‰ לו ‰בעל ˘ם טוב.

ו‰י‰ו„י  ברכ˙ו   ˙‡ ˜יבל  י˙ברך  ו‰˘ם  בלבביו˙,  ‰י‰ו„י   ˙‡ בירך  מ‡יר  ˘ב˙י  ר׳ 
נו˘ע.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰׳˙˘"‡ עמ' 39 ו‡ילך – ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‡ ‰מ˙ור‚ם עמ' ל‡)



כ‡

הצלחה בצדקה
ר׳ שבתי מאיר לא שינה את ביתו, הוא חי כפי שחי עד אז כאשר היה 

בעל בית רגיל. אלא שמזמן לזמן הלכו וגדלו הוצאות הצדקה שלו, ותמיד 
ביקש מהשם יתברך שיזכה אותו בהצלחה בצדקה 

‰נוטל פרוט‰ מ‡יוב מ˙ברך 
‡ל ‰בעל ˘ם טוב ב‡ י‰ו„י בלב מר, במ‰ ‰˙בט‡ו ˆרו˙יו - ‡ין ‡ני יו„ע. ‡ם בעניני 
ברי‡ו˙, ‡ו ˘ל‡ ‰יו לו יל„ים ‡ו ˆר‰ ‡חר˙ ‚„ול‰ ל"ע. ‰י‰ו„י יבב וילל בפני ‰בעל 

˘ם טוב, ˘יעזור לו ב˙פלו˙יו וב˙חנוניו.

נפ˘  מסירו˙  לו  ו‰י˙‰  י˘ר‡ל,  ‡‰ב˙  במ„˙  מ‡„  ‚„ול  טוב  ˘ם  ‰בעל  ‰י‰  כי„וע 
על כך, ע‚מ‰ נפ˘ו מ‡„ מˆערו ˘ל ‰י‰ו„י, ‡ך ר‡‰ למעל‰ ˘‡ין ‰ו‡ יכול לעזור לו.

ני‚˘ ‰בעל ˘ם טוב ‡ל ‡רון ‰ספרים, ‰וˆי‡ ‚מר‡ ונ˙˜ל במסכ˙ בב‡ ב˙ר‡. כ‡˘ר 
פ˙ח ‡˙ ‰‚מר‡, נפ˙ח‰ ‰‚מר‡ במ˜ום ˘כ˙וב "כל ‰נוטל פרוט‰ מ‡יוב מ˙ברך" (מו, 

ב), ˘כן ל‡יוב ‰י˙‰ ‰ˆלח‰ בˆ„˜‰.

מ‡ירוע ז‰, ˘„ו˜‡ ‚מר‡ זו נ˜לע‰ לי„ו, ו˘כ‡˘ר פ˙ח ‡˙ ‰‚מר‡ נר‡‰ לו מ‡מר ז‰ 
י‰ו„י,  ז‰ ˆריך ‡ו˙ו  מ‡מר  י„י  ˘על  פרטי˙,  טוב ‰˘‚ח‰  ˘ם  ר‡‰ ‰בעל  ‡ו„ו˙ ‡יוב, 

‰נˆרך ‰‚„ול ל"ע, ל‰יוו˘ע.

עם  ‰ז‰  ‰‡ירוע  בכל  ב˘מים  מ˙כוונים  למ‰  במח˘בו˙יו  ‰˙עמ˜  טוב  ˘ם  ‰בעל 
‰‚מר‡ ו‰מ‡מר, ע„ ˘˙פס למ‰ ‰כוונ‰.

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˙ ח

ו‰בי‡ור בז‰:

לפני כן „יבר כלב ע"פ ‰˘כל – ‰מר‚לים טענו ˘ב‚לל ‚בור˙ם ˘ל יו˘בי ‰‡רı ‡ין 
ובמיל‡ ‡ין  כו',  יו˙ר  ‚„ול‰  מ˘‰  ˘ל  ˘‚בור˙ו  כלב ‰וכיח  ו‡ילו  ל‰ורי˘ם,  ‡פ˘רו˙ 

מ‰ לח˘ו˘.

‡מנם כלב ר‡‰, ˘טענ˙ ‰מר‚לים ‰י‡ ל‡ ר˜ מˆ„ "טעו˙ בח˘בון", ‡ל‡ ˘כן ‰ו‡ 
(י‚,  בפר˘˙נו  ר˘"י  כ„ברי   – בטענ˙ם  ˘˜ר  ב„בר  ˘‰˘˙מ˘ו  מז‰  מוכח  (וכן  רˆונם, 
כז)), ובמיל‡ ח˘˘ ˘‰רˆון יט‰ ‡˙ ‰˘כל, וימˆי‡ו עו„ טענו˙ כ‡ל‰ ˘ל‡ י‰י‰ לו מ‰ 

ל‰˘יב עלי‰ן;

ולכן ‰וסיף ו‡מר "על‰ נעל‰ ‡פילו ב˘מים" – ‰יינו, ˘ˆריכים ל˘מוע ל„ברי מ˘‰ 
כ‡˘ר  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  ועל  ב˘כל,  מ˜ום  ˘ום  לז‰  ˘‡ין  ל˘מים  לעלו˙  י‡מר  ‡ם  ‚ם 

מ„ובר בכיבו˘ ‡רı י˘ר‡ל ˘מובן ‰ו‡ ‚ם ב‰‚יון כו', ˘בו„‡י "יכול נוכל ל‰". 



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

ענ‰  כך  על   .ıר‡‰ לכיבו˘  ‰כנ‰  ר˜  ‰י‡  עלי‰ם 
"‰ורי„ לנו ‡˙ ‰מן" – למרו˙ ˘כל ‰‰ליכ‰ במ„בר 
‰י˙‰ ר˜ ‰כנ‰ לבו‡ ‡ל ‰‡רı בכל ז‡˙ ‰ורי„ ‡˙ 
‰‰כנ‰  בע˙  ב„רך,  ‚ם  נסים  ˘י‰יו  ומז‰,  ‰מן. 

לכיבו˘ ‡רı י˘ר‡ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 82 ו‡ילך)

מכת בכורות בי"ד או בט"ו?
ונ˙נו על ˆיˆי˙ ‰כנף פ˙יל ˙כל˙

פ˙יל ˙כל˙ – על ˘ם ˘כול בכורו˙ . . ומכ˙ם ‰י˙‰ בליל‰, 
וכן ˆבע ‰˙כל˙ „ומ‰ לר˜יע ‰מ˘חיר לע˙ ערב. ו˘מונ‰ 
חוטים ˘ב‰, כנ‚„ ˘מונ‰ ימים ˘˘‰ו י˘ר‡ל מ˘יˆ‡ו 
ממˆרים ע„ ˘‡מרו ˘יר‰ על ‰ים
(טו, לח. ר˘"י)

"‰מ˘חיר  ‰ר˜יע  ˆבע  ‰רי   .‡ ˙מו‰:  לכ‡ור‰ 
חˆו˙  בע˙  ‰ר˜יע  מˆבע  ‰ו‡  ˘ונ‰  ערב"  לע˙ 
˘‰י˙‰  בכורו˙  ˘מכ˙  י˙כן  ‡יך  כן,  ו‡ם  ‰ליל‰; 
˘‰ו‡  כפי  ‰ר˜יע  בˆבע  נרמז˙   – ‰ליל‰  ב‡מˆע 
(י„, ‰)  ב˘לח  בפ'  ב. ‰רי  ערב"?  - "לע˙  "מ˘חיר" 
כ˙ב ר˘"י ˘‡מרו ‡˙ ‰˘יר‰ ביום ˘ביעי ˘ל פסח 
˘יר‰",  ‡מרו  וב˘חרי˙  לים,  יר„ו  ˘ביעי  "ליל   –
י˘ר‡ל  ˘‰ו  ימים  "˘מונ‰  כ‡ן  כ˙ב  ‡יך  ו‡"כ 
ומ‰  על ‰ים"?  ˘יר‰  ˘‡מרו  ע„  ממˆרים  מ˘יˆ‡ו 
˘˙רˆו (‚ו"‡, ועו„) ˘מח˘יב בכלל ‰"˘מונ‰ ימים" 
„ור˘  ‰פסח,  ˘חיט˙  יום  ניסן,  י"„  יום   ˙‡ ‚ם 
ומ„וע  ט"ו,  ביום  ‰י˙‰  מˆרים  יˆי‡˙  ‰רי  ‰סבר‰, 

נח˘ב יום י"„ בכלל ‰ימים "מ˘יˆ‡ו ממˆרים"?

‡ח˙  מ˙ורˆו˙  ‰˜ו˘יו˙  ˘˘˙י  לומר  וי˘ 
˘יˆי‡˙  ר˘"י  כ˙ב  ו)  (יב,  ב‡  בפ'  בחבר˙‰: „‰נ‰, 
‰פסח.  ˘חיט˙   – פסח"  "„ם  בזכו˙  ב‡‰  מˆרים 
ל‡  בכורו˙"  ˘"בר˜יע" ‰˙חיל "˘כול  נמˆ‡  ו‡"כ 
בע˙  ‰ערביים,  בין  כבר  ‡ל‡  ‰ליל‰,  ב‡מˆע  ר˜ 
‰"ר˜יע  ב˙כל˙  ˘מרומז  מ‰  וז‰ו  ‰פסח.  ˘חיט˙ 
ו‰˙חיל  נפעל  בו  ערב" – ‰יינו ‰זמן  לע˙  ‰מ˘חיר 
˘ל  ‰ערביים  בין  ו‰ו‡   – "בר˜יע"  מˆרים  יˆי‡˙ 

ערב פסח, זמן ˘חיט˙ ‰פסח.

"˘יˆ‡ו  ‰ימים  בכלל  י"„  יום  ˘נח˘ב  מ‰  וז‰ו 
מˆרים  יˆי‡˙  ענין  ‰˙חיל  בר˜יע  כי  ממˆרים", 
˙חל˙  ‰ו‡  ולכן  י"„,  יום  ˘ל  ‰ערבים"  "בין  כבר 
˘‡מרו  ע„  ממˆרים  "מ˘יˆ‡ו   – ימים"  ‰"˘מונ‰ 

˘יר‰". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 94 ו‡ילך)

ג' תשובות לג' טענות
וי‰ס כלב ‡˙ ‰עם ‡ל מ˘‰ וי‡מר על‰ נעל‰ 
ויר˘נו ‡ו˙‰ כי יכול נוכל ל‰
 (י‚, ל)

‡מרו  ‰מר‚לים  ‰רי  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
‡ל  לעלו˙  יוכלו  ˘ל‡  ז‰  על  טעם  „ברי  ב„ברי‰ם 
מענ‰  כלב  ב„ברי  מˆינו  ל‡  ומ„וע  י˘ר‡ל,   ıר‡

לטענו˙י‰ם?

וי˘ לומר ˘מפני ז‰ פיר˘ ר˘"י על "וי‰ס כלב" 
עמרם"  בן  לנו  ע˘‰  בלב„  זו  וכי  ו‡מר,  ˘"ˆווח 
לנו  ו‰ורי„  ‰ים,   ˙‡ לנו  ˜רע  ו‰ל‡  "‡מר,  ו‡ח"כ 
‡˙ ‰מן, ו‰‚יז לנו ‡˙ ‰˘ליו", כי ב„בריו ‡לו בי‡ר 

כלב ‡˙ ‰˙˘ובו˙ ל‚' טענו˙ ‰מר‚לים:

‡. "עז ‰עם ‰יו˘ב בˆיון" - ˘‡י ‡פ˘ר לכבו˘ 
כך  על  ‰ערים.  וחוז˜  ‰עם  ‚בור˙  מˆ„   ıר‡‰  ˙‡
‰ים  ב˜ריע˙  ‚ם   - ‰ים"   ˙‡ לנו  "˜רע  כלב  ענ‰ 
‰י˙‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ מלחמ‰ ˘ל‡ ‰י' ‡פ˘ר לנˆח‰ 
ונלחם  ‰ים"   ˙‡ "˜רע  ‰˜ב"‰  ‡ך  ‰טבע,  ע"פ 

ב˘ביל י˘ר‡ל.

ר˘"י:  ופיר˘  ‰נ‚ב",   ıב‡ר יו˘ב  "עמל˜  ב. 
כו'".  מר‚לים  ‰זכירו‰ו  כבר,  בעמל˜  ˘נכוו  "לפי 
יו˘בי  על  ˘י˙‚ברו  י˘ר‡ל  יטענו  ˘‡ם  ו‰יינו, 
‰מר‚לים,  ‰˘יבו  נס,  ב„רך  חוז˜ם  ‡ף  על   ıר‡‰
˘למים  ל‡ ‰יו  כי  י˘ר‡ל  נכוו  עמל˜  במלחמ˙  ‰רי 
ב˘לח  (ר˘"י  ב˜רבנו"  ו‡מרו "‰י˘ ‰'  ב‰'  ב‡מונ˙ם 
ל‰ם  יע˘‰  ל‡  ˘‰˜ב"‰  י˙כן  ע˙‰  ‚ם  ו‡"כ  ח),  יז, 

על   '‰ ב‰בטח˙  ב‡מונ˙ם  ˘למים  ‡ינם  כי  נסים, 
(ר‡‰  מר‚לים  ל˘לוח  בי˜˘ו  ˘‰רי   ,ıר‡‰ נ˙ינ˙ 
ענ‰  כך  על  כ‚).   ,‡ „ברים  ר˘"י  וכן  פר˘˙נו,  רי˘  ר˘"י 

‰‚יע  ז‰  ˘"˘ליו"   – ‰˘ליו"   ˙‡ לנו  "‰‚יז  כלב 
ב˘ר" ‰י˙‰  י‡כילנו  ˘‰טענ‰ "מי  למרו˙  לי˘ר‡ל 
ובפר˘"י).   „ י‡,  (ב‰עלו˙ך  עליל‰"  ˘"מב˜˘ים  ב‚לל 
ומז‰, ˘‚ם ‡ם י˘ חסרון במˆבם ‰רוחני ˘ל י˘ר‡ל 

– בכל ז‡˙ יר‡‰ ל‰ם ‰˜ב"‰ נסים. 

 – ‚ו'"  ב‰ר  יו˘ב  ו‰‡מורי  ו‰יבוסי  "ו‰ח˙י   .‚
‰מר‚לים טענו, ˘‚ם ‡ם יטענו י˘ר‡ל ˘‡ם ‰סכים 
נסים  יע˘‰  בו„‡י  ‰מר‚לים   ˙‡ ל˘לוח  ‰˜ב"‰ 
בכיבו˘  ר˜  י‰יו  נסים ‡לו  ˘יכב˘ו ‡˙ ‰‡רı, ‰רי 
‚ם  י‰יו  ‡לו  ˘נסים  י‡מר  ומי  עˆמ‰,  י˘ר‡ל   ıר‡
˘‰‰˙‚ברו˙  י˘ר‡ל,   ıל‡ר ˘ב„רך  ‰‡ומו˙  כנ‚„ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

חסי„י˙ ו‰˙פעל‰ מ‰לבביו˙ ˘ל נועם י‰ו„י חסי„י ‡מ˙י ˘ר‡˙‰ ˘ם.

בטח יו„ע˙ ‡˙ מ‡מר רז״ל2 "ל‡ ‰מ„ר˘ עי˜ר ‡ל‡ ‰מע˘‰", כלומר, ˘‰עי˜ר ‡ינו 
רעיונו˙ ‡ל‡ מע˘ים בפועל. כן ‰ו‡ ב‡נ˘ים בכלל, ובפרט ‡ˆל ˆעירים.

מלמעל‰,  כ‰ור‡‰  ל‰ח˘ב  ˘ˆריכ‰  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  ‰ו‡  עובר  ˘‡„ם  „בר  כל 
‰„רכ‰ ‡לו˜י˙ ולימו„ לעˆמו בחיים.

‰חסי„י˙  ‰י‰ו„י˙  ו‰‰˙ל‰בו˙  ˘‰נועם  ל‰בין,  ˆריכ‰  לפני׳,  חיי׳  כל  ˘ע„יין  ‰י‡, 
ל‰  ˘י‰י׳  ‰ור‡‰  ‡ל‡  ‰זול˙,  ‡ˆל  טוב  כ„בר  ז‡˙  ל‰עריך  כ„י  ר˜  ‡ינם  ל‰,  ˘‰ר‡ו 
מבט יו˙ר מעמי˜ על ‰חיים ו‰עבו„‰, על עˆמ‰ ובעˆמ‰ ל‰ח„יר ול˜בוע ‡˙ ‰„ברים 

‰טובים ‰ללו בחיים ˘ל‰ עˆמ‰.

˘˙˘˙„ל  מ˜ו‰,  ‰נני  ל‡חרים.  ‚ם  י‚יע  טוב  ˘„בר  ל‰˘˙„ל  ˘י˘  מעˆמו,  מובן 
ל‰˘פיע על סביב˙‰ ל‰כניס ‡˙ ‰רוח, ‰„ע‰ ו‰˘‡יפ‰ ‰זו.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ˜עח ו‡ילך – ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"‡ עמ' 339)

בזמנו ˜יבל˙י מכ˙בו ונעם לי ל˘מוע על „בר רו˘מי בי˜ור ‡נ˘י חב"„ ביחי„‰ ˘לו.

ו˙˜וו˙י חז˜‰ ˘‰רו˘מים ל‡ נ˘‡רו בעולם ‰מח˘ב‰ ו‰ר‚˘, ‡ל‡ נ˙לב˘ו במע˘‰ 
בפועל, וכמ‡מר חכמינו ז"ל - ‰מע˘‰ עי˜ר.

ובו„‡י ל‡נ˘י ˆב‡ ‡ין ˆורך ל‰סבר ‡˘ר כל ˙כסיסי ˆב‡, ‡ף על פי ˘מיוס„ים על 
עיון ו‰˙בוננו˙ וחכמ‰, ‡בל כוונ˙ם ‰עי˜רי˙ ו‰סופי˙ ‰י‡ - מע˘‰ בפועל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ל עמ' ל‡)

2) ‡בו˙ פ"‡ מי"ז.
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המעשה הוא העיקר
ַנַען ı ּכ¿ ר∆ ∆‡ ˙ רּו ‡∆ ֻ̇ ָי ים ו¿ ƒ ׁ̆ ָך ֲ‡ָנ ַלח ל¿ ¿ ׁ̆  

ענין ‰מע˘‰ „מר‚לים ˘ל‡ רˆו ליכנס ל‡"י . . וטענו למ‰ ˆריכים ליר„ . . סוף כל „ר‚ין כו' בכ„י ל˜יים ˘ם ‰˙ור‰ 
ומˆו˙ ב„בור ובמע˘‰. ‡ך ב‡מ˙ ‰יו מוטעים ˘‰עי˜ר ‰ו‡ לע˘ו˙ם ב‡רı „ו˜‡. ו‰טעם ‰ו‡ מ˘ום „סוף מע˘‰ על‰ 
במח˘ב‰ ˙חל‰ 
(˘לח י‚, ב. ל˜וטי ˙ור‰ רי˘ פר˘˙נו)

˙כלי˙ ‰„בור ‰ו‡ ˘יבו‡ לי„י מע˘‰
... וי‰י רˆון ‡˘ר סוף סוף יו„יעוני ל‡ ר˜ ב‰נו‚ע ל‡סיפו˙ ול‰חלטו˙ ‡ו„ו˙ פעולו˙ 
ע"פ  ‰ו‡,  „יומ‡  ˘מענינ‡  ובפרט  בפועל.  טובו˙  פעולו˙  „בר  על  ‚ם  ‡ם  כי  טובו˙, 
ו‡ז  ‰מע˘‰,  ‰ו‡  ˘‰˙כלי˙  זו,  ב˘ב˙  ˘˜ר‡נו‰  ‰˘בוע  „פר˘˙  בל˜ו"˙  ‰מבו‡ר 

"טוב‰ ‰‡רı מ‡„ מ‡„1", מ˘‡"כ כ˘רוˆים ל‰˘‡ר בעולם ‰„בור. 

˘‡ין  ‡יך  נבון,  ל‡ינו  ו‚ם  ‰˙בוננו˙  בלי  ‚ם  נ˜ל  ל„ע˙  פעמים,  כמ‰  ז‰  וכמ"˘ 
 .  . ‚˘מים  בענינים  ול‡  רוחנים  בענינים  ל‡  מלמעל‰  ˘נו˙נים  ‰‰˘פע‰  כלל  מנˆלים 

ו‰רי כנ"ל ˙כלי˙ ‰„בור ‰ו‡ ˘יבו‡ לי„י מע˘‰. 

בברכ‰ לב˘ו"ט, ו‡ין טוב ב‡מ˙ ‡ל‡ כ˘‰˙למו„ ו‰מ„ר˘ מבי‡ לי„י מע˘‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' ˜ˆ)

ל‡ ל‰˘‡ר בעולם ‰מח˘ב‰ ו‰ר‚˘
ב‰˙ווע„ו˙  ונכח‰  חב״„  בכפר  ˘בי˜ר‰  בו  ל˜רו‡  ו˘מח˙י   .  . מכ˙ב‰   ˙‡ ˜בל˙י 

1) במ„בר י„, ז.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

י

מצות חלה שמבטלת 
עבודה זרה

המזלות הם כגרזן ביד החוטב / עבודה זרה בדקות – החשבת טבע העולם 
/ מפריש חלה ומכריז על אמונתו התמימה / בעלי עסקים בנקל יותר 

רואים יד ה'

‡˙ ח˘יבו˙‰ ויסו„יו˙‰ ˘ל מˆו˙ חל‰ ‰‡מור‰ בפר˘˙נו (טו, כ), לימ„ו חז"ל בכך 
לך  לומר  זר‰,  עבו„‰  לפר˘˙  חל‰  פר˘˙  נסמכ‰  "למ‰  ‰‡מונ‰:  ליסו„  ‡ו˙‰  ˘„ימו 
˜יים  כ‡לו  חל‰  מˆו˙  ‰מבטל  וכל  זר‰,  עבו„‰  בטל  כ‡לו  חל‰  מˆו˙  ‰מ˜יים  ˘כל 

עבו„‰ זר‰" (וי˜ר‡ רב‰ פט"ו ו).

ו‰„בר ˆריך ˙למו„: ‰כיˆ„ מ˘ווים חז"ל ‡˙ ‰פעול‰ ‰פ˘וט‰ ו‰˜טנ‰ ˘ל ‰פר˘˙ 
חל‰ מן ‰עיס‰, לביטול עבו„‰ זר‰ ˘‰ו‡ יסו„ ‰‡מונ‰ ויסו„ כל ‰˙ור‰ כול‰?

ל˘מ˘  ב‡לו ‰סו‚„ים  ר˜  ˘ייכ˙  ˘‡ינ‰  זר‰,  עבו„‰  ˘ל  מ‰ו˙‰  ˙חיל‰  לב‡ר  וי˘ 
‰˙ור‰  ˘ומר  י‰ו„י  ˘ל  ב„ע˙ו  ‚ם  מסוים  ב‡ופן  מˆוי‰  ל‰יו˙  יכול‰  ‡ל‡  ולירח, 
ומˆוו˙י‰, וˆריך ‰‡„ם ל‰ילחם ב‰ ול‚ר˘‰ ממנו. ו‡ח˙ ‰מˆוו˙ ‰מסו‚לו˙ ומסייעו˙ 

לכך ‰י‡ מˆו˙ חל‰, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

‰מזלו˙ ‰ם כ‚רזן בי„ ‰חוטב
ל˘מ˘  ול‡בנים,  לעˆים  ומ˘˙חוו‰  ‰עוב„  ‡„ם  ‰י‡  ‰פ˘וט,  במובנ‰  זר‰  עבו„‰ 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ו לירח ומח˘בם ל‡לו˜‰ רח"ל. ‡ך ˙חיל˙ ענין עבו„‰ זר‰ בעולם ל‡ ‰י˙‰ כן, וכפי 
בור‡  ˘‰ו‡  ב‰˘י"˙  ‰‡מינו  „ורו  ו‡נ˘י  ˘‡נו˘  זר‰)  עבו„‰  ‰ל'  (רי˘  ‰רמב"ם  ˘כ˙ב 
מ˘˙חווים  ו‰יו  ‰„ור",  ‡ו˙ו  חכמי  עˆ˙  ונבער‰  ‚„ול‰  טעו˙  ˘"טעו  ‡ל‡  ‰עולם, 

ועוב„ים ‚ם ל˘מ˘ ולירח ומזלו˙.

ו˙וכן טעו˙ם ‰י‰, ˘‰רי כל ‰˘פע ‰ב‡ לעולם נ˘פע „רך ‰מזלו˙, "ממ‚„ ˙בו‡ו˙ 
˘מ˘ וממ‚„ ‚ר˘ ירחים" (ברכ‰ ל‚, י„), ובכסילו˙ם ח˘בו ˘מכיון ˘‚זר ‰˜ב"‰ ˘‰˘פע 
ולכן ‰פ˜י„ם  מח˘יב ‡˙ ‡ו˙ם ‰מזלו˙,  ˘‰˜ב"‰  ב‡מˆעו˙ ‰מזלו˙, ‡ו˙ ‰ו‡  יעבור 
עוב„ים  ‰יו  כן  ועל  ‡„ם.  לכל  יו˘פע  כמ‰  ‰מחליטים  ‰ם  ˘י‰יו  ב‡ופן  ‰˘פע  על 
למזלו˙ ומ˘בחים ‡ו˙ם ומ˘˙חווים ‡לי‰ם, ˘‰ל‡ ‰˜ב"‰ עˆמו מח˘יבם לפי טעו˙ם. 

ו‚ם ‰עלו ב„ע˙ם ‰כוזב˙ ˘על י„י ˘י˘˙חוו ל‰ם ירבו ל‰ם ‰מזלו˙ ‡˙ ‰˘פע.

ב‡מˆעו˙  לעולם  נ˘פע  ‰˘פע  ˘‡כן  ‡ף  כי  זו.  ‰י‡  ונבער˙  ‚„ול‰  טעו˙  ‡בל 
ברˆונו  על‰  ˘כן  ‡ל‡  ‰בור‡,  ל‚בי  ח˘יבו˙  כל  למזלו˙  ‡ין  מ˜ום  מכל  ‰מזלו˙, 
˘‰נ‰‚˙ טבע ‰עולם ˙‰י‰ ב‡ופן כז‰ ˘˘פע פלוני יו˘פע על י„י מזל פלוני וכן ב˘‡ר 
‰˜ב"‰  ‡ל‡  ‡„ם,  ל‡יז‰  יו˘פע  כמ‰  ל‰חליט  בחיר‰  ˘ום  ל‰ם  ‡ין  ו‰מזלו˙  מזלו˙. 
‰‡„ם,  ‡ל  ˘יומ˘ך  ‰˘פע  על  מחליט  ו‰ו‡  ור‚ע,  ר‚ע  כל  ‰עולם   ˙‡ ‰מנ‰י‚  ז‰  ‰ו‡ 

‡ל‡ ˘מ˘פיע ‡˙ ‰˘פע על י„י מזל פלוני.

עˆמ‰  ˘‰חטיב‰  „‡ף  עˆים.  ‰חוטב  בי„  ‰‡חוז  ל‚רזן  „ומ‰,  ‰„בר  למ‰  ומ˘ל 
לו ‡יזו ‰חלט‰  י˘  ˘‰‚רזן  לומר  ˘ום ‡„ם  יטע‰  ל‡  מ˜ום  מכל  י„י ‰‚רזן,  על  נע˘י˙ 
ר‚ע  כל  ו‰ו‡ ‰מחליט   ,ıעל ‰ע לחטוב ‡˙ ‰עı, ‡ל‡ ‰חוטב ‰ו‡ ‰מכ‰  כיˆ„  ורˆון 

ור‚ע ב‡יז‰ כח יכ‰ ו‰יכן יחטוב, ו‰‚רזן ‰ו‡ ר˜ כי„‡ ‡ריכ˙‡ ˘ל ‰חוטב.

‰˜ב"‰  ˘ל  בי„ו  כ‚רזן  ‰מ‰  לעולם,  ‰˘פע  מו˘פע  ˘„רכם  ‰מזלו˙  כל  ‚ם  וכך 
בעל  י˘  ובחיר‰, ‡ל‡  וממ˘ל‰  ˘ליט‰  כל  ל‰ם  ב‡מˆעו˙ם, ‡ך ‡ין  ˘מ˘פיע  כביכול, 

‰בי˙ לביר‰ זו, ˘‰ו‡ י˙' מנ‰י‚ כל פרט ופרט בעולם.

ונמˆ‡ ˘˙וכן ענין עבו„‰ זר‰ ‡ינו ר˜ ‰ח˘ב˙ ‰כוכבים ומזלו˙ כ‡לו˜‰ ר"ל, ‡ל‡ 
זר‰  עבו„‰  בחט‡  ‚ם ‰ו‡  נכלל  „רכם,  על ‰˘פע ‰נמ˘ך  בחיר‰  כבעלי  ‚ם ‰ח˘ב˙ם 

(ור‡‰ ב‡רוכ‰ במ˜ור ‰„ברים בספר ‰מ‡מרים מלו˜ט, ובנסמן ˘ם).

עבו„‰ זר‰ ב„˜ו˙ – ‰ח˘ב˙ טבע ‰עולם
ו‰נ‰, ענין עבו„‰ זר‰ זו ‡ינו ר˜ ‰ס‚י„‰ ל˘מ˘ ולירח ומזלו˙, ‡ל‡ ‚ם לכל כחו˙ 
מ˘˜יע  ‡„ם  ˘‡ם  ‰עולם  וטבע  ב‰,  ‰נזרע   ˙‡ מˆמיח‰  ˘‰י‡   ıר‡‰ „טבע  ‰טבע. 
בעס˜ו כך וכך על פי כללי ‰מסחר ‡זי מרוויח לפרנס˙ו, ונר‡‰ ונ„מ‰ בחיˆוניו˙ ‡˘ר 
פרט  כל  על  י„ ‰' ‰מ˘‚יח  ב‚לוי  נר‡י˙  ו‡ין  עˆמם,  חו˜י ‰טבע  י„י  על  מ˙נ‰‚  ‰עולם 
ופרט. ו‰‡מ˙ ‰י‡ ‡˘ר חו˜י ‰טבע ‡ין ל‰ם ˘ום ˘ליט‰ ו‰˘פע‰, ‡ל‡ י‰ו„י "מ‡מין 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח
"ור‡י˙ם  בו  ˘י˘  ב‡ופן  ‰ב‚„ים  ע"‚ 
פלי‚י  ט"˜,  לענין  וזכר˙ם ‚ו'". ‡בל  ‡ו˙ו 
כל  י˜יים  ˘‰‡„ם  ˙˜נו  ‡ם  ‰פוס˜ים 
כמˆו‰  עˆמ‰  בפני  ˆיˆי˙  מˆו˙  ‰זמן 
בט"‚,  מˆו˙ ˆיˆי˙  על ˜יום  פרטי˙ (נוסף 
˘כל  ‡ו  ‡ו˙ו),  ור‡י˙ם  (‚ם)  בו  ˘מ˜יים 
עי˜ר ‰˙˜נ‰ „ט"˜ ‰י˙‰ כ„י לזכור ‡˙ כל 

‰מˆו˙ ˙מי„. 

„‰נ‰ כ˙ב ‰מחבר ב˘ו"ע סי' ח סי"‡ 
ב‚„יו  על  ללב˘ו  ˜טן  טלי˙  מˆו˙  "עי˜ר 
כ„י ˘˙מי„ יר‡‰ ויזכור ‰מˆו˙". ובמ‚"‡ 
‰‡ריז"ל),  כ˙בי  (‰יינו  "ובכ˙בים  ˘ם 
ובפ˘טו˙  ב‚„יו".  ˙ח˙  „ו˜‡  „טלי˙ ˜טן 
ל˘ינוי  ‰מ˜ור  ‰ו‡  ז‰  ˘יטו˙  חילו˜ 
„‰נו‰‚ים  ט"˜,  בלבי˘˙  ˘מˆינו  מנ‰‚ים 
‡זלי  למעל‰  ב‚„י‰ם  על  ‰ט"˜  ללבו˘ 
‰ט"˜  ו‰לוב˘ים  ב˘ו"ע;  ‰מחבר  כפס˜ 
‰מ‚"‡  כ„ע˙  נו‰‚ים  לב‚„י‰ם  מ˙ח˙ 
ל˙מו‰  י˘  ולכ‡ור‰  ‰‡ריז"ל.  כ˙בי  ע"פ 
מ˙ח˙  ˆיˆי˙  „לבי˘˙  ‰ענין  עˆם  על 
˘‰ˆיˆיו˙  לכך  ‰טעם  ˘‰רי   – ל‰ב‚„ים 
מ‰  ע"פ  ‰ו‡   – מ‚ולו˙  ל‰יו˙  ˆריכו˙ 
ˆיˆי˙)  מˆו˙  ˙וכן  (˘‰ו‡  ˜ר‡  „‡מר 
כל   ˙‡ וזכר˙ם  ‡ו˙ו  "ור‡י˙ם  בפירו˘ 
˘ם  במנחו˙  „ר˘ינן  ו‚ם  ‚ו'",   '‰ מˆו˙ 
ר‡י'   – וע˘י˙ם  וזכר˙ם  ‡ו˙ו  "ור‡י˙ם 
˘טעם  וכיון  כו'",  זכיר‰  לי„י  מבי‡‰ 
כל ‰מˆו˙  לזכור  בכ„י  לבי˘˙ ˆיˆי˙ ‰ו‡ 
וכל˘ון  ‚ו',  וזכר˙ם  ‡ו˙ו  ור‡י˙ם  כמ"˘ 
ע"פ  למ‰  ל‰בין  י˘   – ˘ם  ב˘ו"ע  ‡„‰"ז 
ל‰יו˙  ˆריכו˙  ‰ˆיˆיו˙  ‡ין  כ˙‰‡ריז"ל 
‰ˆיˆי˙  ˘ער  רי˘  ˘בפע"ח  ו‡ף  מ‚ולו˙. 
בעי,  טעמ‡   – ˜בל‰  ע"פ  טעם  בז‰  נ‡מר 
נ‚„  י‰יו  ˘‰מ˜ובלים  יˆוייר  ל‡  ˘‰רי 

‰˙למו„ כו' (עיי' ˘ער ‰כולל ב˙חיל˙ו). 

„ל„ע˙  „י"ל  ˘פיר,  ‡˙י  ול„ברינו 

ללוב˘ו  ˜טן  טלי˙  מˆו˙  "עי˜ר  ‰מחבר 
ויזכור  יר‡‰ו  ˘˙מי„  כ„י  ב‚„יו  על 
‰טור  ב˘יט˙  ˘˜‡י  לפי  ‰ו‡  ‰מˆו˙" 
‰נ"ל, וכמפור˘ בחיבורו ב"י בסי' ח ˘„ין 
כ„  בסימן  ˘‡מר (‰טור)  ‰נ"ל ‰ו‡ "ממ‰ 
ובכל  ‰מˆו˙  זכיר˙  על  מˆו˙‰  עי˜ר  כי 
˘ע‰ ובכל ר‚ע ˆריך ˘יזכור נר‡‰ ˘עי˜ר 
כ„י  מלמעל‰  ללוב˘ו  ˜טן  טלי˙  מˆו˙ 
לפי  ‡בל  ‰מˆו˙".  ויזכור  יר‡‰ו  ˘˙מי„ 
מ"˘ בכ‰‡ריז"ל, ענין טלי˙ ˜טן ‡ינו ‡ל‡ 
ומ‰"ט  לב„,  ˆיˆי˙  מˆו˙  ˜יום  ב˘ביל 
לפי  ‰לבו˘ים,  כל  ˙ח˙  למט‰  מניחן  ‰י' 
‰ענין  ˘ייך)  (ו‡ינו  נו‚ע  ‡ינו  ˘בט"˜ 
„"ור‡י˙ם ‡ו˙ו ו‚ו'" כי ‡ם בטלי˙ ‚„ול.

לˆיˆי˙  בנו‚ע  ב‰חילו˜  ‚ם  וכמו„‚˘ 
יח  סי'  רי˘  ב˘ו"ע  ‰פס˜  ע"פ  בליל‰: 
„‡מעיט  ‰ו‡  ˆיˆי˙  זמן  ל‡ו  "ליל‰ 
מור‡י˙ם ‡ו˙ו" – ‡˙מעט כל מ‰ ˘לוב˘ 
בפע"ח  ו‡ילו  וכו';  ליל‰  כסו˙  בליל‰ ‡ו 
˘ם מחל˜ בז‰: "‡ין טלי˙ וˆיˆי˙ בליל‰ 
. . ‡ך ‰ט"˜ ˆריך ˘י˘כב עמו ‡פי' במט‰ 
. . לעולם ל‡ י˙בטל . . ‡פילו בליל‰ ‡ינו 
˘מ˙בטל  ‰ו‡  לב„ו  ‚„לו˙  ˘ל  ר˜  נפס˜ 
י˙בטל  ל‡  לעולם   .  . („ט"˜)  ˆיˆי˙  ‡בל 
‡פי' בליל‰ לכן נ˜ר‡ ט"‚ וט"˜ ולכן ר‡וי 
זמן  ב˘ום  ט"˜  מעליו  ל‰סיר  ˘ל‡  ליז‰ר 
 ,ıלמרח בכניס˙ו  ר˜  י˘ן  ב‰יו˙ו  ‡פילו 
ול‡   ıבמרח ערום  עˆמו  „ו„  ר‡‰  לכך 
כנ"ל".  ט"˜  לו  ‰י'  ‡ז  כי  י˘ן  ב‰יו˙ו 
ו‰יינו כי ע"פ כ˙‰‡ריז"ל ‡ין ˙˜נ˙ ‰ט"˜ 
בעי˜ר‰ ב˘ביל ˜יום מˆו˙ "ור‡י˙ם ‡ו˙ו 
בל˜ו"˘  וע"ע   ."'‰ מˆו˙  כל   ˙‡ וזכר˙ם 
י˘ לפלפל עו„ עפכ‰נ"ל  לח ‚ מ‰̆  חל"‚̆ 
˙ח˙  ט"˜  בין ‰לוב˘ים  בחילו˜ ‰מנ‰‚ים 
עˆמן  ‰ˆיˆיו˙  עכ"פ  מניחים  ‡ם  ‰ב‚„ים 

מבחוı ‡ו ל‡ו. 



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙
˘ˆיונו  ב‰˙עטפו  "ויכוין  ˆיˆי˙  במˆו˙ 
מˆו˙יו  כל  ˘נזכור  כ„י  ל‰˙עטף  ‰מ˜ום 
בחיבורו  מ„רכו  ז‰  "˘‡ין  ‡ף  לע˘ו˙ם" 
˘ב˙ור‰",  מ˜ר‡  ל˘ום  כוונ‰  לב‡ר  ז‰ 
"„לפי ˘כ˙וב בפר˘˙ ˆיˆי˙ למען ˙זכרו 
˙לויו˙  ו˜יומ‰  ‰מˆו‰  עי˜ר  כי  יור‰  ‚ו' 
‰מˆו‰",  ˜יום  ב˘ע˙  ˘יכוין  בכוונ˙‰ 
יכוין  ל‡  כ˙י˜ונ‰ ‡ם  "˘ל‡ ˜יים ‰מˆו‰ 
‡ל‡  ‡ינו  ˘ז‰  „י"ל  ‰כוונ‰".  ‡ו˙‰ 
וזכר˙ם ‡˙  ל˘יט˙ ‰טור „"ור‡י˙ם ‡ו˙ו 
כל מˆו˙ ‰'" ‰ו‡ מ‚וף מˆו˙ ˆיˆי˙. ‡בל 
‰מˆו‰,  מ‚וף  „‡ינו  ‰נ"ל  ‰רמב"ם  ל„ע˙ 
י"ל „(‡ף ‡ם נ„יי˜ ב˙יב˙ "למען" כ„ברי 
˘‡ני ˆיˆי˙  וסוכ‰)  ˙פלין  ‚בי  ˘ם  ‰ב"ח 
נ‡מר‰  וסוכ‰  „ב˙פילין  וסוכ‰,  מ˙פילין 
לך  "ו‰י'  ‰מˆו‰,  ˜יום  על  "למען"  ˙יב˙ 
כי  בפיך   '‰ ˙ור˙  ˙‰י'  למען  ‚ו'  ל‡ו˙ 
ממˆרים", "בסוכו˙   '‰ חז˜‰ ‰וˆי‡ך  בי„ 
˙˘בו ‚ו' למען י„עו „ורו˙יכם ‚ו'", ו‡ילו 
וע˘י˙ם  ˙זכרו  "למען  ‰כ˙וב   – בˆיˆי˙ 
ל‰כ˙וב  ב‰מ˘ך  ב‡  מˆו˙י"  כל   ˙‡
 '‰ מˆו˙  כל   ˙‡ וזכר˙ם  ‡ו˙ו  "ור‡י˙ם 
מ‚וף  ˘ל„יע‰ ‰נ"ל ‡ינו  וע˘י˙ם ‡ו˙ם", 

˜יום ‰מˆו‰. 

„על  מˆינו  מיני'  לעיל  ‚ם  וב‡מ˙ 
ˆיˆי˙  מˆו˙  "‚„ול‰  כ„  סי'  ‰טור  מ"˘ 
ור‡י˙ם  „כ˙יב  ‰מˆו˙  כל  כנ‚„  ˘˘˜ול‰ 
‡ו˙ו וזכר˙ם ‡˙ כל מˆו˙ ‰' ˆיˆי˙ עול‰ 
˙"ר וח' חוטין ו‰' ˜˘רים י"‚ ‰רי ˙רי"‚" 
לזכרון,  ‚ורם  "‰ו‡  ˘‰כל  ‰ב"ח  פיר˘   –
עול‰  „ˆיˆי˙  מח˘ב˙ו  על  ˘יעל‰  „ע"י 
מˆו˙".  ˙רי"‚  כל  יזכור  כך  ע"י  ˙רי"‚  כו' 
‰פי',  כפ˘טו˙  „ל‡  ו‰ו‡  בפרטיו˙.  ע"˘ 

˘‰י‡ מˆ"ע ˘˜ול‰.

וסבר  עלי'  „פלי‚  „‰רמב"ם  ונר‡‰ 

מ‰‡  ל‰  יליף  ‰מˆו‰,  מ‚וף  ר‡י˙ם  ˘‡ין 
‡ו˙ו  ור‡י˙ם  ‰‡י  "ורבנן  מ‚:  „מנחו˙ 
ל‰ו  „סביר‡  „מ˘מע  כו'",  לי'  עב„י  מ‡י 
מ˘מע  מזו  וי˙יר‰  ‰מˆו‰.  מעי˜ר  ˘‡ינו 
‚ם  וכ"מ  כפ˘וטו.  ‡ו˙ן  ˘יר‡ו   ˆ"‡˘
‡ו˙ו  ור‡י˙ם  לכ„˙ני‡  לי'  ˘"מבעי'  מז‰ 
‡חר˙  מˆו‰  וזכור  זו  מˆו‰  ר‡‰  וזכר˙ם 
„לפי  ˘מע",  ˜רי˙  זו  זו  ו‡יזו  בו  ‰˙לוי' 
˘ם:  ˘ל‰לן  ‰„ר˘ו˙  לפי  (וכן  זו  „ר˘‰ 
מˆו‰  וזכור  זו  מˆו‰  ר‡‰   .  . ‡י„ך  ˙ני‡ 
מˆו˙  זו  זו  ו‡יזו  ל‰  ‰סמוכ‰  ‡חר˙ 
 .  . ‡ו˙ו  ור‡י˙ם  ‡י„ך  ˙ני‡   .  . כל‡ים 
בכל  נ˙חייב  זו  במˆו‰  ˘נ˙חייב ‡„ם  כיון 
מˆו˙ כולן), פירו˘ "ור‡י˙ם ‡ו˙ו וזכר˙ם 
ו‰כי  כו'.  כפ˘וטו  ‡ו˙ן  ˘יר‡ו  ‡ינו  ‚ו'" 
ˆיˆי˙  "פר˘˙  יב:  בברכו˙  מ˘מע  נמי 
 .  . ˆיˆי˙  מˆו˙  „ברים  חמ˘‰  ב‰  י˘   .  .
עול מˆו˙ . . „כ˙יב ור‡י˙ם ‡ו˙ו וזכר˙ם 
ל‰ם  וע˘ו  „כ˙יב  ˆיˆי˙   '‰ מˆו˙  כל   ˙‡
˘‰ו‡  מˆו˙,  ˘עול  ומ˘מע,  ו‚ו'".  ˆיˆי˙ 
נוסף  „בר  ‰ו‡  ו‚ו'",  ‡ו˙ו  "ור‡י˙ם 
ס"ל  „כן  „‡מרינן  ומע˙‰  ˆיˆי˙.  במˆו˙ 
פ"‡   ˘"˜ ב‰ל'  ל˘ונו  יומ˙˜  ל‰רמב"ם, 
י˘  ‰י‡  ˘‚ם  ˆיˆי˙  פר˘˙  "ו‡ח"כ  ‰"ב 
כפר˘"י  ול‡  כל ‰מˆו˙",  זכיר˙  ב‰ ˆיווי 
וע˘י˙ם   – מˆו˙  "עול  ˘פי'  ˘ם  בברכו˙ 
זכיר˙  ‚ם  ל‰רמב"ם  כי  מˆו˙י".  כל 
‰מˆו˙, ‰כ˙וב "ור‡י˙ם ‡ו˙ו וזכר˙ם ‡˙ 
כל מˆו˙ ‰'", ‡ינ‰ מ‚וף מˆו˙ ˆיˆי˙ ‡ל‡ 
ב"פר˘˙  ˘נ‡מר  מˆו˙  עול   – נוסף  „בר 

ˆיˆי˙".

ˆיˆי˙  מˆו˙  ב˜יום  ‰ו‡  כ"ז  ו‰נ‰ 
„‚ם  ‚„ול,  בטלי˙  ‰יינו  ‰„ין,  מעי˜ר 
מ‚וף  ‡ו˙ו"  "ור‡י˙ם  ˘‡ין  ל‰„יע‰ 
ובמיל‡  ב‰מˆו‰,  פרט   ‰"‰ ‰מˆו‰, 
ללוב˘ו  ‰י‡  ‚„ול  טלי˙  „מˆו˙  פ˘וט 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

בחי עולמים וזורע" (˙וס' ˘ב˙ ל‡, ‡ ב˘ם ‰ירו˘למי), ˘יו„ע ˘‰ˆמיח‰ ˙יע˘‰ ר˜ על י„י 
‰˜ב"‰, ‡ל‡ ˘‰לבי˘ ‰נ‰‚˙ו ‡˙ ‰עולם בכחו˙ ‰טבע, כחוטב ‰‡וחז ב‚רזן.

 ıוז‰ו ענין עבו„‰ זר‰ ב„˜ו˙, ˘‡מנם ‡ין ‰‡„ם כ‡ו˙ם ‰טיפ˘ים ˘מ˘˙חווים לע
‰בור‡  ב‰˘י"˙  ˘לימ‰  ב‡מונ‰  מ‡מין  ‰רי  ו‰ו‡  ל‡ל˜ו˙,  ‡ו˙ם  ומח˘בים  ול‡בן 
כן  ועל  חו˜י ‰טבע,  בי„י  ח"ו  ˘עזב ‰˜ב"‰ ‰נ‰‚˙ ‰עולם  לח˘וב  ˘טוע‰  עולם, ‡ל‡ 
מח˘ב ‰ו‡ ‡˙ עניני ו„רכי ‰פרנס‰, וטוע‰ לח˘וב ˘ככל ˘י˙חכם יו˙ר יבו‡ ‡ליו יו˙ר 
˘פע, ו‡ינו מ˘ים על לב ˘‰נ‰‚˙ ‰עולם ‰י‡ בכל ר‚ע ור‚ע בי„י ‰˘י"˙ בלב„, ˘‰ו‡ 

‰מ˘פיע ב‡מˆעו˙ ‡ו˙ם ‰מזלו˙ וחו˜י ‰טבע.

[ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים עבו„‰ זר‰ ב„˜ו˙ יו˙ר, ו‰י‡ בעˆם מ‰ ˘מח˘יב ‡˙ ‰עולם למˆי‡ו˙, בעו„ 

˘"‡ין עו„ מלב„ו", ו‰ו‡ י˙' ‰נמˆ‡ יחי„י ו‡ין בל˙ו].

מפרי˘ חל‰ ומכריז על ‡מונ˙ו ‰˙מימ‰
וז‰ו ˙ורף ענין מˆו˙ חל‰, ˘ב‰ ועל י„‰ מכריז ‰‡„ם על ‡מונ˙ו ‰˘לימ‰ ו˙מימ‰ 

ב‰˘י"˙, ˘מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם בפועל בכל ר‚ע ור‚ע.

ו˜ˆר  וזרע‰,  ˘„‰ו,  חר˘  „פ˙".  "סי„ור‡  ע˘‰  ˙חיל‰  ‰רי  עיס‰,  ‰מ‚בל  ‡„ם 
˘‰עיס‰  ולח˘ב  לטעו˙  יכול ‰ו‡  ו‰נ‰,  ועיס‰.  לי„י ˜מח  ˘ב‡‰  ע„  ועיב„‰  ‰˙בו‡‰ 
ל‚ויים  ובין  לי˘ר‡ל  בין  ומ˜ום  מ˜ום  בכל  ˘‰ל‡  ‰טבע,  חו˜י  פי  על  לו  ב‡‰  ˘בי„ו 
ומכיר  יו„ע  ‡ם  ו‚ם   .'‰ י„   ˙‡ בז‰  רו‡‰  ‡ינו  וממיל‡  ב‰,  ‰נזרע   ˙‡ מˆמיח‰   ıר‡‰
˘ל‡חר  ולח˘וב  לטעו˙  עלול  עˆמם,  ‰טבע  חו˜י  ו‡˙  ‰עולם   ˙‡ בר‡  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰ 

˘בר‡ ‰˘י"˙ ‡˙ חו˜י ‰טבע, מע˙‰ ‰ם עˆמם מנ‰י‚ים ‡˙ ‰עולם ח"ו.

ועל כן עומ„ ‰י‰ו„י ומפרי˘ חל‰ מן ‰עיס‰, ˘ח˙יכ‰ זו ‰י‡ "ר‡˘י˙ עריסו˙יכם", 
ובכך מו„יע ‰ו‡ ˘בעˆם כל ‰עיס‰ ופרנס˙ו ונכסיו וכל ‡˘ר לו, כולם ˘ייכים ל‰˜ב"‰, 
ע„  חו˜י ‰טבע  ומ˘פיע „רך  ˙בו‡‰  ז‰ ‰מˆמיח  ו‰ו‡  חיל  לע˘ו˙  כח  לו  ˘‰ו‡ ‰נו˙ן 
˘זוכ‰ ל˜בל מזונו בעיס‰ ‰מוכנ˙ בי„ו. וממיל‡ ‡ין ‰ו‡ נו˙ן ‡˙ ‰עיס‰ ב˙ור˙ ˆ„˜‰ 
ונכסיו  פרנס˙ו  כל  ˘בעˆם  מו„יע  ובכך  ל‰',  מפרי˘ ‡˙ "ר‡˘י˙" ‰עיס‰  ונ„ב‰, ‡ל‡ 
ב‰˘‚ח˙ו  עˆמו  מ‡˙ ‰בור‡  ˘מ‚יעים  מ‡חר  בבעלו˙ ‰˘י"˙ ‰ם,  כולם  לו,  וכל ‡˘ר 

‰פרטי˙, וחל‰ זו – ללמ„ על ‰כלל כולו יˆ‡‰.

ל‰יו˙  זר‰",  עבו„‰  ביטל  כ‡לו  חל‰  מˆו˙  ˘"‰מ˜יים  חז"ל  ˘‡מרו  מ‰  טעם  וז‰ו 
˘ב‰פר˘‰ זו מוˆי‡ מ„ע˙ ‰טועים, ומוכיח ‡˙ ‡מונ˙ו ‰˙מימ‰ ב‰˘י"˙, ˘‡ינו טוע‰ 

לח˘וב ˘טבע ‰עולם י˘ לו ˘ליט‰ ו‰˘פע‰ ח"ו.

חל‰  מפרי˘  ˘‡ינו  מ‰  כי  זר‰",  עבו„‰  ˜יים  כ‡לו  חל‰  מˆו˙  "‰מבטל  ומ‡י„ך, 
מר‡‰ על כך ˘‰ו‡ מח˘יב ‡˙ כחו˙ ‰טבע, וטוע‰ לסבור ˘‰ם ‰נו˙נים לו ‡˙ ‰˘פע, 

ו‰רי ‰ו‡ "מ˜יים" ענין ˘ל עבו„‰ זר‰. 



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

בעלי עס˜ים בנ˜ל יו˙ר רו‡ים י„ ‰'
ועל פי ‰‡מור, י˘ לי˙ן טעם ועומ˜ ב˘יעורים ˘נ˙נו חכמים בחל‰:

מעי˜ר ‰„ין מ„‡וריי˙‡, חל‰ "ל‡ נ‡מר ב‰ ˘יעור", ‡ל‡ ˘"חכמים נ˙נו ב‰ ˘יעור: 
לבעל ‰בי˙ ‡ח„ מע˘רים ו‡רבע‰ ולנח˙ום ‡ח„ מ‡רבעים ו˘מונ‰" (ר˘"י בפר˘˙נו טו, 

כ). 

ועל  מסוים,  ב˘יעור  ל‰‚ביל‰  ו‡ין  בעˆם ‰נפ˘  נ˜ו„˙ ‰‡מונ‰ ‰י‡  ובי‡ור ‰עניין: 
˘‰‡מונ‰  מכיון  ˘יעור,  ב‰  נ˙נו  ˘חכמים  ‡ל‡  ˘‰ו‡.  בכל  לחל‰  ס‚י  מ„‡וריי˙‡  כן 

עלי‰ לח„ור בכחו˙ ‰נפ˘ ולסל˜ מ˘ם כל ˘מı עבו„‰ זר‰ ו‡פילו ב„˜ו˙.

וב˘יעור ˘נ˙נו חכמים, חיל˜ו בין בעל ‰בי˙ לנח˙ום. „‰נ‰, בעלי עס˜ ‰מ‰ רו‡ים 
וירי„˙ם,  בעליי˙ ‰˘ערים  ˙„יר  ˙לוי‰  פרנס˙ם  ˘‰רי  ו˘על,  כל ˆע„  על  י˙'  ‰˘‚ח˙ו 
ובˆירופי מ˜רים ובכל ˙נ‡י ‰זמן ו‰מ˜ום ‰מ˘˙נים, ובנ˜ל ל‰ם ל˘ים ליבם ‡ל ‰˘‚ח˙ו 
‰מלוו‰ ‡ו˙ם. ולעומ˙ם ‡„ם ‰יו˘ב בבי˙ו ‡ינו רו‡‰ במוח˘ כל כך ‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰.

ולפיכך, נח˙ום ˘‰ו‡ בעל עס˜, „י לו ב‡ח„ מ‡רבעים ו˘מונ‰, ˘כן פחו˙ י˘ ל˘לול 
‡ˆלו ענין עבו„‰ זר‰, ˘‰ל‡ ‰ו‡ רו‡‰ במוח˘ ‡˙ ‰נ‰‚˙ ‰עולם על י„י ‰˜ב"‰. ‡בל 
בכל ‰˘˙ל˘לו˙ ‰פרנס‰,  ב˜י‡‰  ו‡ינ‰  בעל ‰בי˙, ‰י‡ ‰‡י˘‰ ‰מ‚בל˙ ‡˙ ‰עיס‰, 
זר‰  עבו„‰  ענין  ל˘לול  יו˙ר  ˆריכ‰  ‰י‡  ˆע„,  בכל  י˙'  ‰˘‚ח˙ו  רו‡‰  ‡ינ‰  וממיל‡ 

ב„˜ו˙, וחל˙‰ ‰י‡ ‡ח„ מע˘רים ו‡רבע‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‡ו˙ו  ור‡י˙ם  לˆיˆי˙  לכם  "ו‰י'  בכ˙וב 
„בר  ‰ו‡  ‚ו'"  ‡ו˙ו  „"ור‡י˙ם  ‡ו  ‚ו'"), 
ˆיˆי˙.  מˆו˙  מ˜יום  כ˙וˆ‡‰  ‰ב‡  נוסף 
„˜יום  כיון   '‡‰ „ל‡ופן  ל„ינ‡,  ונפ˜"מ 
י˘נו  כ‡˘ר  ‰ו‡  (כ˙י˜ונ‰)  ˆיˆי˙  מˆו˙ 
˘י˘נ‰  ‡ו  בפועל,  ‡ו˙ו"  ‰"ור‡י˙ם 
חסר  ‡ם  ‰רי  ‰ˆיˆי˙,  לר‡ו˙  ‰‡פ˘רו˙ 
(כ˙י˜ונ‰);  ˆיˆי˙  מˆו˙  ˜יים  ל‡   – בז‰ 
ˆיˆי˙  מˆו˙  „˜יום  ‰ב'  ל‡ופן  מ˘‡"כ 
‚ם  ‰רי  ו)לבי˘˙ן,  (ע˘יי˙ן  בעˆם  ‰ו‡ 
כ˘‡"‡ ל‰יו˙ "ור‡י˙ם ‡ו˙ו" ˜יים מˆו˙ 
˘חסר „בר ‰נוסף –  כ˙י˜ונ‰, ‡ל‡  ˆיˆי˙ 
ענין  במˆו˙ ˆיˆי˙ – ˜יום  ˘י˘  ‰˘לימו˙ 
 '‰ מˆו˙  כל   ˙‡ וזכר˙ם  ‡ו˙ו  "ור‡י˙ם 

‚ו'". 

ולכ‡ור‰ ˙לי‡ מיל˙‡ בב' ‰פירו˘ים 
בפר˘"י  כמוב‡  "ˆיˆי˙",  ב˙יב˙  ˘מˆינו 
‰˙לויים  ‰פ˙ילים  "ע"˘   (‡) לח:  טו, 
(ב)  ר‡˘י";  בˆיˆי˙  וי˜חני  כמו  ב‰ 
 ıמˆי כמו  ‡ו˙ו  ור‡י˙ם  ˘ם  על  "ˆיˆי˙ 
‰כ˙וב.  על  בספרי  ‰ו‡  וכן  ‰חרכים",  מן 
ע"˘  ‰ו‡  "ˆיˆי˙"  „˘ם  ‰ב'  לפי'  ו‰נ‰ 
מובן „"ור‡י˙ם ‡ו˙ו" ‰ו‡  ור‡י˙ם ‡ו˙ו, 
‚„ר מˆו˙ ˆיˆי˙, וכ˘חסר "ור‡י˙ם ‡ו˙ו" 
מˆו˙  ˜יים  ול‡  „ˆיˆי˙,  בחפˆ‡  חסר 
˘‰ו‡  לפי' ‰‡'  מ˘‡"כ   ; כ˙י˜ונ‰  ˆיˆי˙ 
‡ינו  „ˆיˆי˙  ‰חפˆ‡  ‰רי  ‰פ˙ילים,  ע"˘ 
‰מˆו‰  ˜יום  ו‡"כ  עˆמם,  ‰פ˙ילים  ‡ל‡ 
‰˙לויים  ‰פ˙ילים  עם  ב‚„  כ˘לוב˘  ‰ו‡ 

ויוˆ‡ים ממנ‰.

מיפל‚י,   ‡˜ „ב‰‡  י"ל  ומע˙‰ 
 ˙‡ וזכר˙ם  ‡ו˙ו  "ור‡י˙ם  „ל‰רמב"ם 
ו˙ל‰  ˘˜ל‰  (˘"‰כ˙וב  ‚ו'"   '‰ מˆו˙  כל 
נוסף  „בר  ‰ו‡  כולן")  ‰מˆו˙  כל  ב‰ 

לב'  חל˜ם  ˘לכן  ˆיˆי˙,  מˆו˙  עˆם  על 
פרטים בב' ‰לכו˙, ומ„‚י˘ חילו˜ם: חיוב 
"˜יום  עˆמ‰  ˆיˆי˙  במˆו˙  ‰‰˘˙„לו˙ 
לפי  ˆיˆי˙  במˆו˙  ‰ז‰ירו˙  זו";  מˆו‰ 
 – ‰מˆו‰)  עˆם  (מלב„  ענין  עו„  ב‰  ˘י˘ 
"˘‰רי ‰כ˙וב ˘˜ל‰ ו˙ל‰ ב‰ כל ‰מˆו˙ 
ˆיˆי˙  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם  ו‡כן  כולן". 
˘ל  לˆיˆי˙  ל˘ון ˆיˆי˙ "˘‰ו‡ „ומ‰  פי' 
ר‡˘ ˘נ‡' וי˜חני בˆיˆי˙ ר‡˘י", ול‡ פי' 
˘‰ו‡ מל˘ון ר‡י' [מי‰‡ ‡חר ˘‰˘מיענו 
‚וף  מלב„  ז‰ירו˙  עו„  „‡יכ‡  רחמנ‡ 
„ין  ‰וי  ˘וב  ור‡י˙ם,  „ין  ˘‰ו‡  ‰מˆו‰, 
‡חר˙  מˆו‰  (ול‡  ‰ˆיˆי˙  במˆו˙  נוסף 
למ„ין  ‰רמב"ם  ל„ע˙  ‚ם  ול‰כי  בפ"ע). 
(˘ם פ"‚ ‰"ז) מ"ור‡י˙ם ‡ו˙ו" ל„יני מˆו˙ 

מ˘‡"כ  ˆיˆי˙].  זמן  ליל‰  ˘‡ין  ˆיˆי˙, 
 ˙‡ וזכר˙ם  ‡ו˙ו  „"ור‡י˙ם  ס"ל  ‰טור 
(וכן  מˆו˙ ˆיˆי˙  מ‚וף  מˆו˙ ‰'" ‰ו‡  כל 
פ˜ו„‡  פר˘˙נו "ˆיˆי˙  בז‰ר  כבר  מפור˘ 
‡וריי˙‡  פ˜ו„י  כל  ל‡„כר‡  ‡י‰ו   ‡„
ענינים,  לב'  לחל˜ם  ‡ין  ול‰כי  כו'"). 
ז‰יר  ‡„ם  כל  "ל‰יו˙  בל˘ונו  וכמפור˘ 
מˆו˙‰  עי˜ר  כי   .  . ˆיˆי˙  במˆו˙  וזריז 
יונ‰  רבינו  מ„ברי  (וכ"מ  ‰מˆו˙"  זכיר˙  על 
בספר ‰יר‡‰ ˜רוב ל˙חל˙ו, וכמו ˘‰בי‡ בבי‡ורי 

‰‚ר"‡ ב˘ו"ע ˘ם רסכ"„. ור‡‰ ‚ם ˘ו"˙ ‰ריב"˘ 

„ינים  פס˜י  סכ"„).  ˘ם  בב"י  (‰וב‡  ס˜כ"ו  ח"ב 

ל‰ˆ"ˆ ל‡ו"ח ס"ח ‡ו˙ ז). 

„ע˙  כן  לפר˘  ‡סמכ˙‡  ומˆינו 
מ‰  על  כ‰  ר"ס  „בי‡ר ‰ב"ח  מ‰‡  ‰טור, 
בˆיˆי˙  ל‰˙עטף  ‰חיוב  ‰טור  ˘‰˜„ים 
לפני ‰נח˙ ˙פלין "לפי ˘ˆיˆי˙ ב‡ים כ„י 
לזכור כל ‰מˆו˙, ‡בל ‰˙פילין ‰י‡ מˆו‰ 
יחי„י˙ כו'". ול‰עיר עו„ מ„ברי ‰ב"ח סי' 
‰כוונ‰  ‰טור  ˘‰בי‡  ב‰טעם  ו˙רכ‰  ח 



טו

בגדרי חיוב וראיתם בציצית
יסיק דנחלקו בזה הרמב"ם והטור אם הוא גוף המצוה ממש או ענין בפ"ע, 

וידון במקורות מן הש"ס לכל שיטה / עפ"ז ידון לענין מח' הפוסקים 
בטלית קטן אם ללבשו על הבגדים או תחתיהם

ˆיˆי˙  ‰ל'  בסוף  ‰רמב"ם  כ˙ב 
"‡ע"פ ˘‡ין ‡„ם מחוייב ל˜נו˙ לו טלי˙ 
ב‰ ˆיˆי˙, ‡ין  ˘יע˘‰  כ„י  ב‰  ול‰˙עטף 
ר‡וי ל‡„ם חסי„ ˘יפטור עˆמו ממˆו‰ זו 
בכסו˙  עטוף  ל‰יו˙  י˘˙„ל  לעולם  ‡ל‡ 
זו  מˆו‰  ˘י˜יים  כ„י  בˆיˆי˙  ‰מחוייב˙ 
כו'", וב‰לכ‰ ˘ל‡ח"ז: "לעולם י‰‡ ‡„ם 
˘˜ל‰  ‰כ˙וב  ˘‰רי  ˆיˆי˙  במˆו˙  ז‰יר 
(פר˘˙נו  ˘נ‡מר  כולן  כל ‰מˆו˙  ב‰  ו˙ל‰ 
טו, לט) ור‡י˙ם ‡ו˙ו וזכר˙ם ‡˙ כל מˆו˙ 

בספרו  ‰זכיר  ‰ו‡  ‡ף  ‰טור  ו‰נ‰   ."'‰
(‡ו"ח סכ"„) מעל˙ ‰ז‰ירו˙ במˆו˙ ˆיˆי˙, 

וז"ל: "‡ע"פ ˘‡ין ‡„ם חייב ל˜נו˙ טלי˙ 
טוב  מ"מ  כו'  בˆיˆי˙  ˘י˙חייב  כ„י   .  .
במˆו˙  וזריז  ז‰יר  ‡„ם  כל  ל‰יו˙  ונכון 
˘ילב˘   ıמˆויי ˜טן  ב‚„  לו  ˘י‰י'  ˆיˆי˙ 
זכיר˙  על  מˆו˙‰  עי˜ר  כי  כל ‰יום  ‡ו˙ו 
לכך  ˆריך  ר‚ע  ובכל  ˘ע‰  ובכל  ‰מˆו˙ 
לטור,  ‰רמב"ם  בין  חילו˜  וחזינן  כו'". 
ו‰ז‰ירו˙  ‰‰˘˙„לו˙  חיל˜  „‰רמב"ם 

‰לכו˙,  בב'  פרטים  לב'  ˆיˆי˙  במˆו˙ 
עˆמ‰,  ˆיˆי˙  במˆו˙  מ˘˙עי   ‡˜ „˙חל‰ 
זו  ממˆו‰  עˆמו  ˘יפטור  כו'  ר‡וי  ˘"‡ין 
מˆו‰  ˘י˜יים  כ„י  כו'  י˘˙„ל  לעולם  כו' 
‰ב‡‰  מב‡ר ‰ז‰ירו˙  בפ"ע  וב‰לכ‰  זו", 
כל  זכיר˙  לי„י  מבי‡‰  ˘‰ˆיˆי˙  מז‰, 
ב‰  ו˙ל‰  ˘˜ל‰  ‰כ˙וב  "˘‰רי   – ‰מˆו˙ 
כללן  ‰טור  מ˘‡"כ  כולן";  ‰מˆו˙  כל 
ע"„  ול‡ ‰זכיר  ו‰מ˘ך ‡ח„,  כענין  ביח„ 
בפ"ע,  ˆיˆי˙  מˆו˙  ב˜יום  ‰‰˘˙„לו˙ 
כ"‡ ר˜ ‰ז‰ירו˙ במˆו˙ ˆיˆי˙ מˆ„ זכיר˙ 
‰ו‡  ז‰  ˘ענין  ומ„יי˜  ˘ב‰,  ‰מˆו˙  כל 
ר‡‰  מ‰  ויל"ע  „ˆיˆי˙.  מˆו˙‰"  "עי˜ר 
‰טור ל˘נו˙ בז‰ ובמ‡י ˜‡ מיפל‚י ‰כ‡.

ונר‡‰ לח„˘ „ב‡מ˙ פלו‚˙‡ יסו„י˙ 
נ˘נ˙‰ כ‡ן ב‚„ר ‰‡ „‡מר ˜ר‡ "ור‡י˙ם 
„‰נ‰   ,"'‰ מˆו˙  כל   ˙‡ וזכר˙ם  ‡ו˙ו 
ב˘ני ‡ופנים:  לפר˘  י˘  כ‡ן  „ברי ‰כ˙וב 
„"ור‡י˙ם ‡ו˙ו וזכר˙ם" ‰ו‡ מ‚וף מˆו˙ 
˘נ‡מר  מז‰  לכ‡ור‰  (כ„מ˘מע  ˆיˆי˙ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

פניניםפנינים

יכול", ו˙מי„ ביכל˙ו י˙' ל˘„„ מערכו˙ ‰טבע, וברור 
˘‚ם ב‡רı י˘ר‡ל יוכלו לנˆח ‡˙ "ילי„י ‰ענ˜".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1041 ו‡ילך; חי"ח עמ' 173)

לייחד את הטבע 
והלמעלה מן הטבע

לחט‡  בנו‚ע  נ"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כ"˜  בי‡ור  י„וע 
‰ו‡  במ„בר  ל‰י˘‡ר  ˘רˆו  לז‰  ˘‰טעם  ‰מר‚לים, 
כמו  רוחני˙  בעבו„‰  ‰יום  כל  לעסו˜  ‰י'  רˆונם  כי 
˘‡ז  י˘ר‡ל   ıל‡ר ל‰יכנס  רˆו  ול‡  במ„בר,  ˘‰ור‚לו 
בעבו„‰  ‚ם  ול‰˙עס˜  ˘„ו˙י‰ם   ˙‡ לזרוע  יˆטרכו 
רי˘  (ל˜ו"˙  ‰רוחני˙  מעבו„˙ם  ‡ו˙ם  ˘˙נ˙˜  ‚˘מי˙, 
˘כוונ˙  ‰י‡  ‰‡מ˙  כי  בז‰,  טעו  ‡ך  ועו„).  פר˘˙נו, 

„יר‰  י˙'  לו  "לע˘ו˙  ‰י‡  ‰ז‰  עולם  בברי‡˙  ‰˜ב"‰ 
‰עולם  עניני  עם  „ו˜‡  ל‰˙עס˜  ‰יינו  ב˙ח˙ונים", 

ולע˘ו˙ מ‰ם „יר‰ ומכון ל˘ב˙ו י˙'.

ל˜ונו:  ‰‡„ם  בעבו„˙  ‰ור‡‰  מז‰  ללמו„  וי˘ 
 ıו‡ר מ„בר  י˘נו  מי˘ר‡ל  כל ‡ח„  ˘ל  יום  בחיי ‰יום 
לימו„  ב˙פל‰,  י‰ו„י  עסו˜  ‰יום  ב‰˙חל˙  י˘ר‡ל. 
עם  עס˜  לו  ו‡ין  וכ„ומ‰,  ב˙ור‰ ‡חר ‰˙פל‰,  ˘יעור 
מ˙עס˜  ו‰לימו„  ל‡חרי ‰˙פל‰  ‚˘מיים. ‡בל  ענינים 

‰‡„ם עם עניני עולם ‰ז‰. 

בעמ„ו  ב˘ע˙ ‰˙פיל‰  ב˘למ‡  לטעון:  י‰ו„י  יכול 
לומ„  כ‡˘ר  ‰˙ור‰,  לימו„  ב˘ע˙  וכן  ‰˜ב"‰,  לפני 
ר˜ ‰˜ב"‰  י˘נם  ˘כ‡ן  מובן  ˘ל ‰˜ב"‰, ‰רי  חכמ˙ו 
˘ל  בענינים  בעניני ‰ר˘ו˙,  ˘עסו˜  ב˘ע‰  ו‰ו‡, ‡בל 
ע"פ  ˘י˙נ‰‚  ממנו  „ור˘˙  עˆמ‰  ‰˙ור‰  ‰רי  עולם, 
י‰יו  ˘ל‡  ‡ז  בעˆמו  לפעול  יוכל  וכיˆ„  ‰עולם,  ס„ר 
לו  ˙‰י'  ול‡  ‡ˆלו,  מ˜ום  ˙ופסים  ‰‚˘מיים  ‰ענינים 

עריבו˙ ב‰ם, ‡ל‡ י˘˙מ˘ ב‰ם ר˜ לעבו„˙ ‰'?

˘‰ם  ‰מר‚לים.  טעו˙  ‰י˙‰  ˘זו  ז‰,  על  ו‰מענ‰ 
"כביכול  ‰נ‰  ‰עולם  עם  מ˙עס˜ים  ˘‡ם  סבורים  ‰יו 
‡פילו בעל ‰בי˙ ‡ינו יכול ל‰וˆי‡ כליו". ‡בל ‰‡מ˙ 
‰י‡ ˘˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙ ˆריך ל‰˙בˆע ב˙וך ‰ס„ר 
על ‰‚בלו˙ ‰טבע – ‰נ‰ ‡ם  מבלי ‰בט  טבע, ‡ך  ˘ל 
"חפı בנו ‰" – ˘מ˙עס˜ים עם עניני ‰עולם ב˘ליחו˙ו 
ועל פי "חפˆו" ˘ל ‰˜ב"‰, ‡זי י˘נו ‰כח לייח„ טבע 
עם למעל‰ מן ‰טבע, ולע˘ו˙ מ‰„ברים ‰"˙ח˙ונים" 

‚ופ‡ „יר‰ לו י˙ברך.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1041 ו‡ילך)

איך חשבו המרגלים ש"אינו 
יכול להוציא כליו"?

‡פס כי עז ‰עם ‰יו˘ב ב‡רı ‚ו' ל‡ נוכל לעלו˙ 
‡ל ‰עם כי חז˜ ‰ו‡ ממנו
כביכול ‡פילו בעל ‰בי˙ ‡ינו יכול ל‰וˆי‡ כליו מ˘ם
(י‚, כח-ל‡. סוט‰ ל‰, ‡)

לומר  ‰מר‚לים  יכלו  ‡יך  ביו˙ר,  ˙מו‰  לכ‡ור‰ 
˘ם),  (ר˘"י  מעל‰ ‡מרו"  ˘"כלפי  ממנו"  חז˜ ‰ו‡  "כי 
מˆרים  ˘ביˆי‡˙  ‰עˆומים  ‰נסים  ר‡ו  בעיני‰ם  ‰רי 

ו˜ריע˙ ים סוף וכו', ו‡יך י˙כן ˘יטעו בטעו˙ כזו?

כ"˜  ˘מב‡ר  מ‰  ע"פ  בז‰  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 
‰מר‚לים  ˘רˆו  לז‰  ˘‰טעם  נ"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר 
ל‰י˘‡ר במ„בר ‰ו‡ כי רˆונם ‰י' לעסו˜ ר˜ בעבו„‰ 
 ıל‡ר ל‰יכנס  רˆו  ול‡  במ„בר,  ˘‰ור‚לו  כמו  רוחני˙ 
ול‰˙עס˜  ˘„ו˙י‰ם   ˙‡ לזרוע  יˆטרכו  ˘‡ז  י˘ר‡ל 
מעבו„˙ם ‰רוחני˙  ˘˙נ˙˜ ‡ו˙ם  בעבו„‰ ‚˘מי˙,  ‚ם 

(ל˜ו"˙ רי˘ פר˘˙נו, ועו„).

‰בי˙  בעל  "‡פילו  ˘טענו  מ‰  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
˘‡י  טענו,  ˘‰מר‚לים  מ˘ם",  כליו  ל‰וˆי‡  יכול  ‡ינו 
˘‰יו  ‰טבע  מן  ˘למעל‰  מ‰נסים  ר‡י'  ל‰בי‡  ‡פ˘ר 
לבנ"י במ„בר למ‰ ˘י˜ר‰ בע˙ ˘יכנסו ל‡רı י˘ר‡ל. 
˘‰רי, במ„בר ‰יו מופ˘טים מענינים ‡רˆיים ועס˜ו ר˜ 
˘מימיים  בענינים  מ˙עס˜ים  וכ‡˘ר  ועבו„‰,  ב˙ור‰ 
יכנסו  כ‡˘ר  ‡ך  מ‰טבע.  ˘למעל‰  לנסים  מ˜ום  י˘ 
ל‡רı י˘ר‡ל וי˙חילו ל‰˙עס˜ עם ענינים ‚˘מיים, ‡זי 
‡ין מ˜ום לנסים ול‰נ‰‚‰ ˘למעל‰ מ„רך ‰טבע. וכפי 
מרים  ˘ל  ב‡ר‰  ˘פס˜ ‰מן,  ענינים,  בכמ‰  ˘‡כן ‰י' 

וענני ‰כבו„ וכיו"ב.

יכול  ‡ינו  ‰בי˙  בעל  ‡פילו  "כביכול  פירו˘  וז‰ו 
ל‰וˆי‡ כליו": בו„‡י ר‡ו ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ "בעל ‰בי˙" 
כולו  ו‰עולם  כרˆונו,  בו  לע˘ו˙  ויכול  ‰עולם  כל  על 
 ıו‡ "כליו" - ‰כלים ˘לו, ‡בל ‰ם טענו ˘"˘ם" ב‡ר‰
י˘ר‡ל, ˘בו "בעל ‰בי˙" עˆמו ˜בע ˘‰"בי˙" י˙נ‰ל 
מ˘ם". ‡ם  כליו  ל‰וˆי‡  יכול  ב„רך ‰טבע, ‰רי "‡ינו 
רˆונו ˘ל "בעל ‰בי˙" ‰ו‡ ˘‰עולם י˙נ‰‚ ע"פ ‰טבע 

- כיˆ„ יכולים ל‰יו˙ ˘ם נסים, ‰יפך ‰טבע?

‡ך טעו בז‰ טעו˙ ‚„ול‰, כי למרו˙ ˘˜בע ‰˜ב"‰ 
‡י  מ"מ  טבע,  פי  על  י˙נ‰‚  ‰עולם  י˘ר‡ל   ıב‡ר˘
ו˘"מו‚בל"  יכול"  "‡ינו  ‰˜ב"‰  על  ח"ו  לומר  ‡פ˘ר 
"כל  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ‡ל‡  ‰טבע,  פי  על  ל‰˙נ‰ל  ‰ו‡ 

דרוש ואגדה


