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בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  י˙רו,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙˘כ), 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‰ן 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



הזמנת המארז: 
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'לקראת שבת' ו'אוצרות המועדים' 
על פרשת השבוע ומועדי ישראל

ש 58 חוברו+ 

הכמות מוגבתמשוח חינם

ב"ה

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
בין „ברו˙ ומ˘פטים לברי˙ ומזבח

מ„וע ל‡ נזכרו לוחו˙ ‰ברי˙ בפר˘˙נו? / מ„וע נ‡מר סיפור ‰' סיון ר˜ בפר˘˙ מ˘פטים? 
/ בי‡ור ‰טעם לס„ר ‰סיפורים בכ˙וב ˘‰רב‰ פרטים ‡ו„ו˙ ‰נע˘‰ ˜ו„ם ע˘ר˙ ‰„ברו˙ 

נזכרו ר˜ בפ' מ˘פטים

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 153 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ח˘יבו˙ ‰‰וכח‰ מ‰נס ˘במים / ‡ופן מסיר˙ „ברי ‰' לבנ"י

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘‰נ˘מ‰ ל‡ "˙פרח"

ור‰: לחבר ‡˙ "בני רומי" ו"בני סורי‡" / י˘ לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב„ברים  ל מ˙ן̇  ‰חי„ו˘̆ 
‚˘מיים / ‡ין ל˜בל ‚ילוי ‰˘י"˙ ב„רך נס  

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ט ח"‡ עמ' 229 ו‡ילך, ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 887 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
'˜ולו˙' ו'בר˜ים' – ל˘ם מ‰?/ ‡נכי ל˘ון מˆרי

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ב‚„רי ‰ב„ל‰ ו‰לכו˙י'

יבי‡ ‰˘יטו˙ מ‰יכן ילפינן חיוב ‰ב„ל‰ מ‰"˙, ועפ"ז יפלפל בל' ‰רמב"ם בס‰מ"ˆ ובס' 
‰י„ / יסי˜ ‚' ˘יטו˙ ב‚„ר חיוב ‰ב„ל‰, ויב‡ר כמ‰ נפ˜ו˙ו˙ ל„ינ‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 99 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נ…ב (י˙רו כ, י‚) ¿‚ ƒ̇ "ל‡ ˙‚נוב" – „רכי טיפול ומניע‰ / ל…‡ 

‰‡מונ‰ ב‰' כיסו„ ‚ם למˆוו˙ ˘"בין ‡„ם לחבירו" כ"ל‡ ˙‚נוב"; טיפול בנטי' ל‚ניב‰

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
‰חל˘ י‡מר ‚בור ‡ני!

‰וספ‰ /// „רכי ‰חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
ם (י˙רו יט, י) ָ̇ ל… מ¿ ƒׂ̆ סּו  ּב¿ ƒכ כביס‰ לנ˘מ‰ / ו¿

מ˘ל נפל‡ מ˙‰ליך כביס˙ ב‚„ ‡ו„ו˙ ירי„˙ ‰נ˘מ‰

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

בין דברות ומשפטים 
לברית ומזבח

מדוע לא נזכרו לוחות הברית בפרשתנו? / מדוע נאמר סיפור ה' סיון רק בפרשת 
משפטים? / ביאור הטעם לסדר הסיפורים בכתוב שהרבה פרטים אודות 

הנעשה קודם עשרת הדברות נזכרו רק בפ' משפטים

חל˜ ‚„ול מפר˘˙ ‰˘בוע ˙ופס˙ ‰פר˘‰ „מ˙ן ˙ור‰. 

‰כ˙וב מ˙חיל ומספר (יט, ‡): "בחו„˘ ‰˘לי˘י לˆ‡˙ בני י˘ר‡ל מ‡רı מˆרים, ביום 
על  מסופר  מכן  ל‡חר  ר˘"י);  (כפירו˘  סיון  חו„˘  ר‡˘  ו‰יינו   – סיני"  מ„בר  ב‡ו  ‰ז‰ 
לו  ˘‡מר  מ‰  ועל  יט, ‚)  (פר˘"י  סיון  ב'  ביום ‰˘ני –  ˘‰י˙‰  סיני  ל‰ר  מ˘‰  ˘ל  עליי˙ו 
ביום  וכן  מ˘‰,  על‰  ˘וב  ח)  יט,  (פר˘"י  סיון   '‚ ביום ‰מחר˙,  י˘ר‡ל;  לבני  לומר  ‰' ‡ז 
˘למחר˙ו, „' סיון (פר˘"י יט, ט) ו‡ז ‡מר לו ‰': "לך ‡ל ‰עם ו˜„˘˙ם ‰יום ומחר וכבסו 
˘מלו˙ם,  ו‰יו נכונים ליום ‰˘לי˘י כי ביום ‰˘לי˘י יר„ ‰' לעיני כל ‰עם על ‰ר סיני" 
ו'  וביום   – עˆמם   ˙‡ ‰עם  יכינו  ומחר")  ("‰יום  סיון  ו‰'   '„ ˘בימים  ו‰יינו,  י-י‡),  (יט, 
סיון י‰י' ‰מעמ„ ‰‚„ול ˘ל מ˙ן ˙ור‰, וכמו ˘ממ˘יך ‰כ˙וב ומספר ב‡ריכו˙ כיˆ„ ‰י' 

בפועל: "וי‰י ביום ‰˘לי˘י ב‰יו˙ ‰בו˜ר וי‰י ˜ולו˙ ובר˜ים ו‚ו'" (יט, טז ו‡ילך). 

ע„ כ‡ן ‰ו‡ מ‰לך ימי ‰‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰ כפי ˘מפור˘ בכ˙וב; ‡מנם בפירו˘ ר˘"י 
˘לם  מ‡ורע  עו„  ˙ור‰, ‰י'  מ˙ן  ערב  סיון,   '‰ ˘ביום   – ו‰ו‡  חי„ו˘,  מוˆ‡ים ‡נו „בר 
ומ˘‰  ˘למים,  וזבחו  עולו˙  ‰עלו  מזבח,  בנ‰  מ˘‰  מ˘פטים:  פ'  בסוף  מסופר  ˘עליו 
‰יז‰ מ‰„ם על ‰עם וכו' ו‡מר ל‰ם "‰נ‰ „ם ‰ברי˙ ‡˘ר כר˙ ‰' עמכם ו‚ו'" (כ„, ח). 

ו‰יינו, ˘ל‡חר ˘בפר˘˙נו מסיים ‰כ˙וב לספר ‡ו„ו˙ מעמ„ ‰ר סיני ˘בו' סיון – ‰רי 
בפ' מ˘פטים ‰ו‡ חוזר ומ˙‡ר ‡˙ מ‰ ˘‰י' ˜ו„ם לכן, ב‰' סיון! ובל˘ון ר˘"י (פר˘˙נו 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

...וכי„וע ‰מ˘ל מ‰בעל ˘ם טוב ‡˘ר, ˘ני ‡ופנים ב˘מיר‰ מ‚נב: על-י„י ˜ול ˆע˜‰ 
״‚נב בבי˙״ ול‰כריחו, ו‡ז ל‡חרי זמן ‰רי חוזר וב‡, ‡ו ל‰˙חז˜ ול˙פסו ע„ ˘‡ין יכול˙ 

(‡ו ‚ם ‡ין לו רˆון) ˘וב ל‚נוב. וכז‰ ‰ו‡ ‰חילו˜ ‚ם „˙ור˙ ‰מוסר ו˙ור˙ ‰חסי„ו˙.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז ע' רטו)

לחפ˘ ˘י„וך ˘וב ו˘וב – ‰‰ור‡‰ מ‚נב
זי״ע  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰  ‡„מו״ר  וחמי  מורי  ˜„ו˘˙  כבו„  ˘ל  ‰ˆיון  על  בע˙ ‰יו˙י 
‰נני מזכיר ‡ו˙ו ו‡˙ בני בי˙ו ˘יחיו ובפרט לעניני ˘י„וכים וזוו‚ים, ‡בל בטח י„וע לו 

‰כ˙וב14 וברכך ‰' ‡לו˜יך בכל ‡˘ר ˙ע˘‰, ‡˘ר ˆריך ‚ם כן לע˘ו˙15,

ללמו„  י˘  ‡„ם  מכל  זˆ״ל, ‡˘ר  מ‡ניפולי  זוסי‡  ר׳  ‰ˆ„י˜  מ‡מר ‰רב  ‚״כ  וי„וע16 
ענינים בעבו„˙ ‰' י˙ברך ו‡פילו מ‡לו ˘‡ינם מ˙נ‰‚ים כ„בעי, 

ו‡ינו  ‰ר‡˘ונ‰  בפעם  מנס‰  ˘כ‡˘ר  ומ‰ם  „ברים,  כמ‰  ‚נב  מ‰נ‰‚˙  למ„  ו‰ו‡ 
מˆליח, בכל ז‡˙ מנס‰ ‚ם כן פעם ˘ני׳ ו˘לי˘י˙ ע„ ˘סוף סוף עול‰ בי„ו ‰„בר, 

˘ˆריך  וכו׳19   ‰˘˜ ‡מרו18  ˘רז"ל  זוו‚ים  בענין  ובפרט  וכו׳17  טוב‰  מ„‰  ומרוב‰ 
לנסו˙ פעם ‡חר פעם ‡בל סוף כל סוף בטוח ‰„בר ˘ימˆ‡ו זוו‚ים ‰‚ונים ו‡ין לפחו„ 

ממ‰ ˘נז˜˜ים ל‰˘˙„לו˙ ב„בר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ ע' ˜יט)

14) דברים טו, יח.

15) ראה ספרי שם.

16) אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ח"ה ע' תלז. הובא בהיום יום ג' אייר.

17) ראה סוטה יא, א.

18) ראה סוטה ב, א.

19) קשה לזווגם כקריעת ים סוף.



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

(ממענ‰ ˘בט ˙˘מ״‚)

בנו  ‰ז˜ן,  ‡„מו״ר  ˘ל   ˘„˜‰ ‡‚ר˙  י„וע  כבר  לו],  [˘‡ירע  „‚ניב‰  ...וב‰מ‡ורע 
  ̇ מ„ חל‰  ‰יז˜  ˘ל  ענין  ל‡חרי  ‡˘ר   ,˜„ˆ ‰ˆמח  ‡„מו״ר  ונכ„ו  ‰‡מˆעי  ‡„מו״ר 
‰˘פע‰  ˘לכל  ‡ל‡  וכו'11,  מˆרים  בלי  נחל‰  ‰חס„  ממ„˙  ‚ם  ‚„ול‰  ˘‰י‡  ‰רחמים 
וברכ‰ מלמעל‰ ˆריכים לע˘ו˙ כלים מ˙‡ימים ורחבים, ו‰כלים ‰ם עניני ˙ור‰ ומˆו˙ 

ב‰י„ור וב˘מח‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' ˆז)

‰עלמ˙ מ˘˜ל בנסיע‰ במטוס
ר על ‰מ„‰) בנסיע‰  ≈̇ ‡ין ‰„ע˙ (˘ל ‰˘ולחן ערוך) נוח‰ כלל מ‰עלמ˙ מ˘˜ל12 (ַ‰ּיָ
ומי‰ו„י, ‰רוˆ‰   .  . ˘ירו˙  ז‰ ˜בל˙  ו‰רי  ז‰.  בע„  מ‰˙˘לום  ז‡˙ ‡ומר˙  על ‰‡וירון, 

ב„ו˜‡ ב˙˘לומין ובו„‡י ˘‡ינו מו˙ר...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט״ו ע׳ ˙נ‡-ב)

"‚ניב˙ זמן" ללימו„ ‰˙ור‰
 ıובמ‰ ˘כו˙ב ˘‚ונב מזמנו ב˘ביל ‰נ״ל [לימו„ ‰חסי„ו˙], ‚ם על ז‰ י˘ ל‰מלי...
‰כ˙וב ‡˘ר בל‡ ˙‚נוב טעם מפסי˜ ˙ח˙ ‰˙יב‰ ל‡, כי ‚ניב‰ „‡וריי˙‡ – מו˙ר˙ ‰י‡ 

(ז‰ר י˙רו ˆ‚, ב13).

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז ע' ˜ע)

חסי„ו˙ ומוסר – ‰חילו˜ ב„רכי ‰טיפול
[מ˘ל ‰מב‡ר] מ‰ו ‰חילו˜ בין חסי„ו˙ למוסר:

˘כ˘ב‡ ‚נב לבי˙, י˘ ˘˙י „רכים ב‰ˆל‰, ‡) מרימים ˜ול ˆע˜‰ ‰מבריח ‡˙ ‰‚נב, 
ב)  לז‰.  כ˘י˙ר‚ל  ‡ו  ‰ˆע˜‰  כ˘יפסי˜ו  ‡ו  פח„ו,  כ˘יעבור  לחזור  יכול  ‰רי  ‡ז  ‡בל 

ל˙פוס ‡˙ ‰‚נב, ועו„ יו˙ר טוב – ל‰חזירו ‡חר כך ב˙˘וב‰. ו‰נמ˘ל מובן...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' רל‰)

11) ראה זהר חדש חוקת נ, ד.

12) בנסיעתו לאה"ק.

13) וזהו לשון הזהר: לא תגנב – אי לאו דפסקא טעמא, הוה אסיר אפילו למגנב דעתא דרביה באורייתא, או 
ולמגנב  דרמאה,  דעתא  למגנב  ליה  דאצטריך  טענה,  לפום  דינא  דדאין  דיינא  או  ביה,  לאסתכלא  דחכם  דעתא 

דעתא דתרווייהו, לאפקא דינא לנהורא, ובמה דפסקא טעמא אסיר ושרי.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

יט, י‡): "בחמי˘י בנ‰ מ˘‰ ‡˙ ‰מזבח ˙ח˙ ‰‰ר, ו˘˙ים ע˘ר‰ מˆב‰, כל ‰ענין ‰‡מור 

בפר˘˙ ו‡ל‰ ‰מ˘פטים – ו‡ין מו˜„ם ומ‡וחר ב˙ור‰".

לפ'  ו"„ח‰" ‡ו˙ו  ז‰  סיפור  על  בפר˘˙נו  מ„וע "„יל‚" ‰כ˙וב  בי‡ור:  ו‰„בר ˆריך 
ס"ל  ועו„)  ‡ברבנ‡ל.  רמב"ן.  ר˘ב"ם.  (ר‡ב"ע.  ‰מ˜ר‡  מפ˘טני  ‰רב‰  ו‡כן,   – מ˘פטים?! 
סיון,  ב‰'  (ל‡  ל„ע˙ם  ‰י'  מ˘פטים  בפ'  ˘מסופר  ומ‰  כס„רן,  ‰פר˘יו˙  ללמו„  ˘י˘ 
‡ל‡) ל‡חר מ˙ן ˙ור‰; ‡ך ל˘יט˙ ר˘"י ‰מ‡ורע ˘ם ‰י' ב‰' סיון, וטעמ‡ בעי: מ„וע 

ל‡ ‰בי‡ו ‰כ˙וב במ˜ום ‰מ˙‡ים לו, לפני מעמ„ ‰ר סיני ˘בפר˘˙נו?   

[ור‡‰ ‡ברבנ‡ל ˘כ˙ב על ˘יט˙ ר˘"י: "פ˘ט ‰כ˙ובים וס„רם ל‡ יסבול ‰„ע˙ ‰ז‰". ו‰רמב"ן כ˙ב 

על ז‰: "‡ין ‰פר˘יו˙ ב‡ו˙ כס„רן ול‡ כמ˘מען כלל"]. 

ב. ‰˜ו˘י‡ ‚„ול‰ עו„ יו˙ר: 

ו„ינים  ‰לכו˙  ‡לו  מ˘פטים  פר˘˙  ˘ל  ‰ר‡˘ון  ‰חל˜  יח),  ל‡,   ‡˘˙) ר˘"י  ל„ע˙   
˘‡מר ‰˜ב"‰ למ˘‰ כ‡˘ר על‰ ל‰ר סיני ל‡חר מ˙ן ˙ור‰ ו‰י' ˘ם ‡רבעים יום – ע„ 
יח,  י˙רו  (פר˘"י  יום ‰כפורים  ל‡חר  ר˜  לי˘ר‡ל  [ומ˘‰ ‡מר "מ˘פטים" ‡ל‰  ˙מוז  י"ז 

י‚)].  

ומע˙‰ נמˆ‡, ˘‰סיפור על כרי˙˙ ‰ברי˙ ˘ב‰' סיון – בסוף פר˘˙ מ˘פטים - כ˙וב 
ל‚מרי ˘ל‡ במ˜ומו: ל‡ זו בלב„ ˘‰ו‡ ב‡ ל‡חר ‰סיפור על מ˙ן ˙ור‰ (ב˘ע‰ ˘‰ו‡ 
˙ור‰;  מ˙ן  לסיפור  סמוך  ל‡  בכלל  – ‰ו‡  מזו  י˙יר‰  ˙ור‰), ‡ל‡  למ˙ן  ‰כנ‰  מ˘מ˘ 
‰כ˙וב מ˜„ים לפניו עו„ ריבוי מ˘פטים ו„ינים ˘‡מר ‰˜ב"‰ ב‡רבעים ‰ימים ˘ל‡חר 
מ˙ן ˙ור‰, ע„ י"ז ˙מוז, ור˜ ‡ז חוזר לספר על מ‰ ˘‰י' כ‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰, ב‰' סיון! 

‚. ובי‡ור ‰ענין: 

במ˙ן ˙ור‰ נפעלו ˘ני ענינים כלליים: 

‡) ‰˜ב"‰ נ˙ן ˙ור‰ – מˆוו˙ ו‰לכו˙ – לבני י˘ר‡ל. 

למ˘‰  ˘‡מר ‰˜ב"‰  וכמו  ˘ל "עב„ים",  ב‡ופן  עם ‰˜ב"‰  י˘ר‡ל ‰˙חברו  בני  ב) 
עו„ במˆרים: "˙עב„ון ‡˙ ‰‡ל˜ים על ‰‰ר ‰ז‰" (˘מו˙ ‚, יב).

ו˘ני ענינים ‡לו ‰ם ˘‡מר ‰˜ב"‰ בב' סיון, כמסופר בפר˘˙נו (יט, ‚-‰): "כ‰ ˙‡מר 
לבי˙ יע˜ב ו˙‚י„ לבני י˘ר‡ל. ‡˙ם ר‡י˙ם ‡˘ר ע˘י˙י למˆרים, ו‡˘‡ ‡˙כם על כנפי 
ברי˙י,  ו˘מר˙ם ‡˙  (ב)  ב˜ולי  ‡ם ˘מוע ˙˘מעו   (‡) וע˙‰  ו‡בי‡ ‡˙כם ‡לי.  נ˘רים 

ו‰יי˙ם לי ס‚ול‰ ו‚ו'"; 

˘‡לו ‰ם ˘ני ‰ענינים ‰נ"ל: (‡) "˘מוע ˙˘מעו ב˜ולי" – ˜יום ‰מˆוו˙ ו‰‰לכו˙; 
"ברי˙"  ˘ל  ב‡ופן  ‰˜ב"‰  עם  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ‰חיבור   – ברי˙י"   ˙‡ "ו˘מר˙ם  (ב) 

ו"˘עבו„".     



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

על  ‰כ˙וב  מ„בר  מ˙חיל‰  ˙ור‰:  מ˙ן  ˘ל  ז‰  בענין  ‰פר˘יו˙  בס„ר  ‰בי‡ור  וז‰ו 
‰ענין ‰‡', ור˜ ל‡חר ˘מסיים בו – ‡ז ממ˘יך בענין ‰ב', כ„ל˜מן. 

מˆוו˙  נ˙ינ˙   – ˙ור‰  ˘במ˙ן  לענין ‰‡'  ˘˘ייך  מ‰  על  מ„בר ‰כ˙וב  בפר˘˙נו   .„
ו„יני ‰˙ור‰: 

‰מˆוו˙ ˘נ˙ן ‰˜ב"‰ כ‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰ – מˆו˙ פרי˘‰ ו‰‚בל‰; מ˙ן ˙ור‰ – ע˘ר˙ 
‰„ברו˙; ובסוף ‰ס„ר‰ ב‡ים עו„ „ברים ˘‡מר ‰˜ב"‰ כ‰מ˘ך י˘יר למ˙ן ˙ור‰ (כ, יט 
ו‡ילך): "‡˙ם ר‡י˙ם כי מן ‰˘מים „בר˙י עמכם, ל‡ ˙ע˘ון ‡˙י, ‡ל˜י כסף ו‡ל˜י ז‰ב 

ל‡ ˙ע˘ו לכם ו‚ו'". 

ומב‡ר  מ˘פטים,  פ'  בס„ר‰ ‰ב‡‰,  ממ˘יך ‰כ˙וב  ז‰,  בענין  ל‰˘לים ‰יריע‰  וכ„י 
‡˙ מ˘פטי ו„יני ‰˙ור‰ ˘‡מר ‰˜ב"‰ ב‡רבעים יום ˘ב‡ו כ‰מ˘ך למ˙ן ˙ור‰.  

ול‡חר ˘מסיים ‰כ˙וב ל„בר על ‰ענין ‰‡' - נ˙ינ˙ מˆוו˙ ו„יני ‰˙ור‰ מˆ„ ‰˜ב"‰, 
‰ו‡ מ˙חיל לספר על ‰ענין ‰ב' – ‰חיבור ˘ל י˘ר‡ל עם ‰˜ב"‰, ˘ז‰ו ‰סיפור (˘בס"פ 

מ˘פטים) ‡ו„ו˙ מ‰ ˘‰י' ב‰' סיון: 

"נע˘‰  ו‡מרו  ˜יבלו  ו‰עם  ‰עם  לפני  ‡ו˙ו  ו˜ר‡  ‰ברי˙"  "ספר   ˙‡ כ˙ב  מ˘‰ 
ונ˘מע" (כ„, ז); וכן בנ‰ מזבח ˘‰˜ריבו עליו ˜רבנו˙, ומ‰„ם ל˜ח מ˘‰ וזר˜ על ‰עם 

ו‡מר ל‰ם: "‰נ‰ „ם ‰ברי˙ ‡˘ר כר˙ ‰' עמכם על כל ‰„ברים ‰‡ל‰" (כ„, ח).   

‰. לפי „רכנו י˙ב‡ר בפ˘טו˙ ‚ם ז‰ ˘כל ‰ענין „"˘ני לוחו˙ ‰ברי˙" – ˘ב‰ן נח˜˜ו 
ע˘ר˙ ‰„ברו˙ - ‡ינו מופיע כלל ב‰ס„ר‰ כ‡ן (ב‰מ˘ך ל‡מיר˙ ע˘ר˙ ‰„ברו˙), ‡ל‡ 
ר˜ בסוף פ' מ˘פטים (˘˘ם נ‡מר "וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰ על‰ ‡לי ‰‰ר‰ ו‰י' ˘ם ו‡˙נ‰ 

לך ‡˙ לוחו˙ ‰‡בן ו‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ ‡˘ר כ˙ב˙י ל‰ורו˙ם" (כ„, יב)): 

˘ילמ„ו  ‡ינ‰  ב‰ם  ‰מטר‰  כלומר:  ˘ב‰ם,  ב˙וכן  ‡ינו  ‰לוחו˙  בנ˙ינ˙  ‰חי„ו˘ 
מ˙וכם, ‡ל‡ לוחו˙ ‡לו ב‡ו כ‡ו˙ וכ‰וכח‰ על ‰˜˘ר ו‰חיבור ˘ל י˘ר‡ל עם ‰˜ב"‰ 
ועו„), "לוחו˙ ‰ברי˙"  כט.  ל„,  טו.  לב,  יח.  ל‡,   ‡˘˙ ובל˘ון ‰כ˙וב: "לוחו˙ ‰ע„ו˙" (פ'   –
ו„יני  מˆוו˙  על  (בעי˜ר)  מ„ובר  ˘כ‡ן  י˙רו,  בפ'  מ˜ומם  ‡ין  ולכן  ועו„);  ט.  ט,  (ע˜ב 

בין  ברי˙  לפר˘‰ ‰מ„בר˙ ‡ו„ו˙ ‰כרי˙˙  ב‰מ˘ך  מ˘פטים  פ'  בסוף  ר˜  ‰˙ור‰, ‡ל‡ 
ע˘ר˙  ‰ברי˙  "„ברי  נכ˙בו  ˘ב‰ם  ‰לוחו˙  ענין  ב‡  לז‰  ˘ב‰מ˘ך   – וי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰ 

‰„ברים" (˙˘‡ ל„, כח). 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ח ע' רלב)

פ˘ר‰ ‚ורר˙ פ˘ר‰
פ˘רו˙  על-י„י  ‰חפ˘ים  בעיני  חן  ל˘‡˙  ‰מב˜˘ים  י‰ו„יים  חו‚ים  ‡ו  ...י‰ו„ים 
ווי˙ורים בעניני ˙ור‰ ומˆוו˙ . . [‰נ‰] פ˘ר‰ ˜טנ‰ ‰יום מבי‡‰ לי„י פ˘ר‰ ‚„ול‰ יו˙ר 
‡„ם  ˘בין  במˆוו˙  מחר  פ˘ר‰  ‚ורר˙  למ˜ום,  ‡„ם  ˘בין  במˆוו˙  ‰יום  ופ˘ר‰  מחר, 
לחברו. ‰˙˜יפו˙ ב‰‚נ‰ על ״‡נכי ‰׳ ‡ל˜יך״ ו״זכור ‡˙ יום ‰˘ב˙ ל˜„˘ו״ – מחז˜˙ 

‚ם ‡˙ ˘מיר˙ ‰״ל‡ ˙רˆח״ ו״ל‡ ˙‚נוב״.

 (˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' ˙מט, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' 914)

טיפול בנטי' ל‚נב‰
˜בל˙י מכ˙בו . . עם ‰פ״נ ‰מˆורפים בו,

על-„בר בנו... ˘יחי' ˘י˘ לו נטי׳ ל‚נב‰ חס ו˘לום, ˆריך לפנו˙ בז‰ לרופ‡ במ˜ˆוע 
ז‰, כי ז‰ו מעין חלי˘ו˙ [=חול˘‰], וי˘נם ע˙‰ ‡מˆעי רפו‡‰ לז‰, ומובן ˘ל‡ ל‰ניח 
˘חרי˙  ˙פל˙  לי˙ן ˜ו„ם  ו‚ם  על ‰ס„ר)  (נוסף  ˙‰לים  יום ˜‡פיטל  בכל  ל‡מר  מז‰  ‚ם 
 ˙‡ לב„ו˜  ו‚ם  ביחו„,  בנו  לזכו˙  לˆ„˜‰  ˘ל˘  ‡ו  ‡ח˙]  [=פרוט‰  פרוט‰   ‡ַ ומנח‰ 
‰ˆיˆי˙ ˘ב‰טלי˙ ˜טן ˘ל בנו ˘יחי׳ ו˘ל‡ ילך ב‚ילוי ר‡˘, ולב„ו˜ ‰מזוזו˙ בבי˙ם, 
ו‡ם נ‰ו‚ בין ‰˙למי„ים ˘‰ולכים במ˜יף [=כיסוי ר‡˘] ˙ח˙ ‰כובע, ˆריך ‰ו‡ ל‰ר‚ילו 

בז‰ בלי בליט‰ ו˘יבו‡ ז‰ מ‰ˆע˙ חבריו, ו‡˜ו‰ ˘יוכל לב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ בז‰...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח״‰ ע׳ ˜ע„-‰)

˙י˜ון למי ˘נכ˘ל ב‚ניב‰
וכמ‰  כמ‰  י‚נוב   – ‰י˘יב‰  בס„רי  ב‰˙מ„‰  ‰לימו„  על  נוסף   – ל˘‡ל˙ו8  במענ‰ 

˘עו˙ מ‰זמן ˘מחוı לס„רים וילמו„ ‡ז נ‚ל‰ וחסי„ו˙.

(מכ˙ב מכ"ב ‡לול ˙˘כ"„) 

‡חרי ‚ניב‰ מ˙ע˘רים
עליון10  ˜„ו˘י  מ‡מר  בו  ˘י˜וים  רˆון  וי‰י  כ˘ר  ˜טן  טלי˙  ‰מזוזו˙  ב„י˜˙9   .  .  .

‰מפורסם ‡זכיר על ‰ˆיון.

8) תיקון על שנכשל בגניבה. ‰מו"ל.

9) במענה על הודעה שאירעה גניבה אצלו. 

10) "אחרי שריפה מתעשרים" (אגרות קודש אדמו"ר הזקן אגרת צב). ראה באריכות להלן ח"ב ע' צה ואילך.



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‡ ˙‚נוב – כיˆ„?
האמונה בה' כיסוד גם למצות ש"בין אדם לחבירו" כ"לא תגנוב"; זהירות מחשש גניבה, טיפול 

בנטי' לגניבה ותיקון לנכשל; הלימוד בעבודת האדם מהגנב ומדרכי ההתמודדות עמו

נ…ב (י˙רו כ, י‚) ¿‚ ƒ̇ ל…‡ 

"ל‡ ˙‚נוב" מˆ„ "‡נכי ‰'"
...חכמינו ז״ל [מספרים]5 ˘ל‡ ני˙נ‰ ‰˙ור‰ ע„ ˘‰בטחנו בנינו ערבים בע„ינו. ומובן 
˘‰בטח‰ וערבו˙ זו ˘ני˙נ‰ ב‰ר סיני מעי„‰ ˘‰„בר ˙לוי בי„ינו, ז‡˙ ‡ומר˙, ‰בטח‰ 
ל‰˘˙„ל ˘‰יל„ים ילכו ב„רך ‰˙ור‰ ומˆוו˙ וע„ למסירו˙ נפ˘ בפועל, וכמוכח ‚ם כן 
ו‡ל  י‰ר‚  ˘ל  מˆוו˙  מ‚׳  ˘‰ן  לך  י‰י׳  ול‡  וע˘ר˙ ‰„ברו˙, ‡נוכי  ˙ור‰  מ˙ן  מ‰˙חל˙ 

יעבור6.

ל‡  על  יעבור  ל‡  ˘‰יל„  ל‰בטיח  רוˆים  ˘‡ם  כן  ‚ם  בז‰  ˘מו„‚˘  ‡ל‡  עו„,  ול‡ 
ב‡נוכי  על ‰‡מונ‰  מיוס„  חינוכו  כל  ˘י‰י׳  מוכרח  ˙חמו„, ‰רי  ול‡  ˙‚נוב  ול‡  ˙רˆח 
בימינו  ל„ע˙  ‰ר‡ינו  ול„‡בוננו  לך.  י‰י׳  ל‡  ˘ל  ב‚„ר  ‰נכנסים  ‰ענינים  כל  וב˘ליל˙ 
‰י׳  „בר  סוף  וכו'  ו‡י„י‡לים  פילוסופיו˙  מיני  כל  ב˘ם  ˘„‚ל‰  ‡ומ‰  ˘‡ו˙‰  וב„ורנו 
˘נ˙˜יים ב‰ ר˜ ‡ין יר‡˙ ‡ל˜ים במ˜ום ‰ז‰ ו‰ר‚וני7. מ‰ ˘‡ין כן ˙ור‰, ˙ור˙ חיים, 

‰מבטיח‰ ל‡ ר˜ חיים נˆחיים בעולם ‰ב‡ ‡ל‡ ‚ם חיים ‰ר‡ויים ל˘מם בעולם ‰ז‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב ע' רלו-ז)

כן  ‚ם  וכמו„‚˘  ‰עי˜ר,  ‰ו‡  ˘‰מע˘‰  ‰ו‡  י˘ר‡ל  ‡מונ˙  מיסו„י  ...‡ח„ 
לב„ ‰„יבור ‰ר‡˘ון  מע˘יי,  כולו  ˘‰ו‡  ע˘ר˙ ‰„יברו˙  ב˙וכן  במ˙ן-˙ור‰, 
‰מניח ‰יסו„ ל˜יום כל ‰מע˘ים, ˘‚ם בז‰ נ˜ו„‰ מע˘יי˙ ביו˙ר, כפי ˘ר‡ינו 
ב„ורנו, „ורו ˘ל ‰יטלר ויור˘יו, ‡˘ר כל ‡ל‰ ‡˘ר ביססו ‡˙ ‰ˆיווי ˘ל "ל‡ 
˙רˆח״ ו"ל‡ ˙‚נוב״ וכו' על ˘יטו˙ פילוסופיו˙ ו˘יטו˙ במוסר ‡בל מיוס„ו˙ 
מענין ‰רˆח  ˘ע˘ו  ˘ל‡ ˜יימו ˆיוויים ‡ל‰ ‡ל‡  ר˜  ל‡  בני ‡„ם, ‰רי  ב˘כל 
[˘] ובממ„ים  וכו',  וכו'  מוסרי˙  ו˘יט‰  פילוסופי˙  ˘יט‰  וכו'  ‰‚ניב‰  וענין 

למעל‰ מכל ‰˘ער‰.

5) שה"ש רבה עה"פ משכני אחריך נרוצה. מדרש תהלים עה"פ מפי עוללים ויונקים יסדת עוז (בשינוי לשון).

6) רמב"ם הל' יסודי התורה ה, ב.

7) ע"פ בראשית כ, יא.

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

אופן מסירת דברי 
ה' לבנ"י

כ‰ ˙‡מר לבי˙ יע˜ב ו˙‚י„ לבני י˘ר‡ל 
. . ‡ל‰ ‰„ברים ‡˘ר ˙„בר ‡ל בני י˘ר‡ל
(יט, ‚-ו)

ול‡  פחו˙  ל‡  ר˘"י: "‡ל‰ ‰„ברים -  ופיר˘ 
יו˙ר".

˘מ˘‰  ‡„ע˙ין  ˙יס˜  למ‰  ‰˜˘ו,  וכבר 
יפחו˙ ‡ו יוסיף על „ברי ‰' ע„ ˘יˆטרך ‡ז‰ר‰ 
מיוח„˙ על כך, וב‡ם י˘ מ˜ום ˘מ˘‰ יפחו˙ ‡ו 

יוסיף למ‰ ‰וז‰ר ר˜ כ‡ן ול‡ בˆיווים ‡חרים?

"כ‰  לפנ"ז  לכ˙וב  ב‰מ˘ך  ב‡  ˘ז‰  וי"ל 
ופיר˘  י˘ר‡ל"  לבני  ו˙‚י„  יע˜ב  לבי˙  ˙‡מר 
ל‰ם  ˙‡מר  ‰נ˘ים,  ‡לו  יע˜ב  "לבי˙  ר˘"י: 
בל˘ון רכ‰. ו˙‚י„ לבני י˘ר‡ל, ענ˘ין ו„˜„ו˜ין, 

פר˘ לזכרים „ברים ˜˘ין כ‚י„ין".

 ˙‡ מסיר˙ו  ˘ב‡ופן  מ˘‰  ˘נˆטוו‰  „‰יינו, 
„לנ˘ים  לנ˘ים.  ‡נ˘ים  בין  חילו˜  י˘   '‰ „ברי 
לפר˘  ˆריך  ול‡נ˘ים  רכ‰,  בל˘ון  ל„בר  ˆריך 
לפחו˙  מ˘‰  נˆטוו‰  ˘ב„"כ  ונמˆ‡  ‰עונ˘ים. 
למסור ‡˙ ‰„ברים  ול‡   '‰ על „ברי  ל‰וסיף  ‡ו 

ב„יו˜ כפי ˘˜יבל מ‰‚בור‰.

˘נˆטוו‰  ‡לו  ב„ברים  ˘‚ם  ‰ו"‡  ועפ"ז 
וע"ז  ז‰,  חילו˜  י˘  לבנ"י  למסור  כ‡ן  מ˘‰ 
‰וז‰ר "‡ל‰ ‰„ברים – ל‡ פחו˙ ול‡ יו˙ר" „‡ף 
˘ב„"כ ‰וˆרך לפחו˙ ‡ו ל‰וסיף, כ‡ן ל‡ יע˘‰ 

כן ‡ל‡ ימסור ‡˙ „ברי ‰' ב„יו˜ כפי ˘˜בלם. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 86 ו‡ילך)

חשיבות ההוכחה 
מהנס שבמים 

מכל   '‰ ‚„ול  כי  י„ע˙י  "ע˙‰  ‰פסו˜  על 
(פר˘˙נו  עלי‰ם"  ז„ו  ‡˘ר  ב„בר  כי  ‰‡לו˜ים 
 - עלי‰ם  ז„ו  ב„בר ‡˘ר  "כי  ר˘"י  מפר˘   (‡ יח, 

כ˙ר‚ומו, במים „ימו ל‡ב„ם, ו‰ם נ‡ב„ו במים"

„ימו  ˘"במים  ז‰  נס  ר˜  מ„וע  לעיין  י˘ 
ל‡ב„ם, ו‰ם נ‡ב„ו במים" ‰ו‡ ‡˘ר ‰כריח ‡˙ 

י˙רו ל‰כיר "כי ‚„ול ‰' מכל ‰‡לו˜ים"?

‰רמב"ם  ˘כ˙ב  מ‰  פי  על  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
זר‰   עבו„‰  ˘עוב„י  זר‰,  עבו„‰  ‰ל'  ברי˘ 
ח"ו,  ‰˜ב"‰  במˆי‡ו˙  כפרו  ל‡  ‰ר‡˘ונים 
ולמזלו˙  לכוכבים  כוח  נ˙ן  ˘‰˜ב"‰  ‡ל‡ ‡מרו 
ל‰נ‰י‚ ‰עולם כרˆונם, ולכן עב„ו ‡˙ ‰כוכבים 
˘ביכול˙  ‰ו„ו  ‰ם  ‚ם  בוו„‡י  ‡ך  ו‰מזלו˙. 
‰˜ב"‰ ל˘לוט ול‰˙‚בר על ‰כוכבים ו‰מזלו˙, 
 ˙‡ ל‰נ‰י‚  ‰כוח   ˙‡ ל‰ם  ˘נ˙ן  ז‰  ‰ו‡  ˘‰רי 

‰עולם.

ל‡  עונ˘ ‰מˆריים  ˘‡ם  לומר  י˘  ז‰  פי  ועל 
‰י‰ על י„י ‰מים כי ‡ם  ב‡ופן ‡חר, ע„יין ‰י‰ 
‰מים  על  ˘ליט  ‰˜ב"‰  ˘‡ין  לטעו˙,  מ˜ום 
˘‰˜ב"‰  ‡ם  כי  ל‡ב„ם",  "„ימו  ˘ב‰ם  עˆמם 

"‚בר" על כוח ‰מים, וענ˘ ‡˙ ‰מˆריים.

‡ך מז‰ ˘נ‡ב„ו ‰מˆריים ב‡ו˙ם מים ˘„ימו 
ל‡ב„ם, ‰וכח ו‰וברר לכל, ˘‡ין לכוחו˙ ‰טבע 
כוח מˆ„ עˆמם כלל, ‡ל‡ ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰מנ‰י‚ם 
„עוב„י  ‰טעו˙  בטל‰  ז‰  י„י  על  ור˜  ע˙.  בכל 

עבו„‰ זר‰ ‰ר‡˘ונים. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 200 ו‡ילך)



ט

שהנשמה לא "תפרח"
החידוש של מתן תורה: לחבר את "בני רומי" ו"בני סוריא" / יש לעשות לו ית' 

דירה בדברים גשמיים / אין לקבל גילוי השי"ת בדרך נס  

ע˘ר˙ ‰„יברו˙  ל˘מוע ‡˙  י˘ר‡ל  ˘ל  ורˆונם  חפˆם  ˙ור‰ ‰י'  למ˙ן  ‰‰כנ‰  בימי 
מפי ‰˜ב"‰ בכבו„ו ובעˆמו „יי˜‡, וכפי ˘פיר˘ו חז"ל על ‰כ˙וב "וי‚„ מ˘‰ ‡˙ „ברי 
˘ליח  מפי  ‰˘ומע  „ומ‰  ‡ינו  ממך,  ל˘מוע  ˘רˆונם  מ‰ם,  "˘מע˙י   –  "'‰ ‡ל  ‰עם 

ל˘ומע מפי ‰מלך, רˆוננו לר‡ו˙ ‡˙ מלכנו!" (פר˘˙נו יט, יט ובפר˘"י).

‡מנם, ל‡חר ˘˘מעו ‡˙ ע˘ר˙ ‰„יברו˙, בי˜˘ו ממ˘‰, "„בר ‡˙‰ עמנו ונ˘מע‰, 
ו‡ל י„בר עמנו ‡ל˜ים פן נמו˙" (˘ם כ, טז).

וי˘ ל˙מו‰:

‰„ר‚‰ ‰נעלי˙ ביו˙ר ‡לי' יכולים בני י˘ר‡ל ל‰‚יע, ‰י‡ ˘‰˘י"˙ בכבו„ו ובעˆמו 
מ˙‚ל‰ ‡לי‰ם ומ„בר עמם בלי ˘ום ממוˆעים. ו‡כן בני י˘ר‡ל ‰כירו בערכ‰ וח˘יבו˙‰ 
˘ל ‰˙‚לו˙ זו, ובי˜˘ו "רˆוננו לר‡ו˙ ‡˙ מלכנו". ו‰נ‰, ‚ם ל‡חר ‰‰˙‚לו˙ נ˘‡רו בני 
וחי"  י„בר ‡ל˜ים ‡˙ ‰‡„ם  כי  ר‡ינו  בעˆמם "‰יום ‰ז‰  ˘‰עי„ו  וכפי  בחיים,  י˘ר‡ל 

(ו‡˙חנן ‰, כ‡).

ו‡ם כן, מ„וע נ˙ייר‡ו בני י˘ר‡ל מ"לר‡ו˙ ‡˙ מלכנו" ול˘מוע ‡˙ ˜ולו ˘ני˙, ו‰ל‡ 
‡נחנו  יוספים  ˘"‡ם  לח˘ו˘  ל‰ם  ומ‰  ˜ולו,  ˘מיע˙  ל‡חר  בחיים  ˘נו˙רו  ר‡ו  כבר 

ל˘מע ‡˙ ˜ול ‰' ‡ל˜ינו עו„ ומ˙נו" (˘ם כב)?

"˘מע˙י ‡˙  למ˘‰  ˘‰˜ב"‰ ‡מר  סיפור ‰מע˘‰,  פי ‰מ˘ך  על  יובן  ובי‡ור ‰„בר 
ליר‡‰ ‡ו˙י  ל‰ם  ז‰  לבבם  ו‰י'  יי˙ן  מי  כל ‡˘ר „ברו,  . ‰יטיבו   . ˜ול „ברי ‰עם ‰ז‰ 
ל‡חר  כי  ‰˘י"˙.  בעיני  י˘ר‡ל  בני  ב˜˘˙  ˘‰וטב‰  ומ˘מע  כ‰-כו),  (˘ם  ‰ימים"  כל   .  .
„בריו  ימסור  ‡ל‡  בעˆמו,  י˘ר‡ל  בני  עם  וי„בר  ‰˜ב"‰  י˙‚ל‰  ˘ל‡  מוטב  ˙ור‰  מ˙ן 

ב‡מˆעו˙ מ˘‰, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

˘ˆריך לע˘ו˙, ‡ו ˘ח"ו עוברים עביר‰ ˘‡סור לע˘ו˙.

‰מ˘‡ ˘ל ‰˙ור‰ מ‚‰ı ‡˙ ‰נ˘מ‰
‰נ˘מ‰  לנ˜יון  ‰˙˜ו‰   ˙‡ י‡ב„ו  ל‡  ח"ו  כן,  פי  על  ˘‡ף  ‰˙ור‰,  ‡ו˙נו  מלמ„˙ 
"חמ‰",  לטמפרטור‰  ‡ו˙‰  ל‰כניס  י˘  ‡ל‡  ‰י‰ו„יים.  ‰‡נו˘יים  לחיים  ו‰˙‡מ˙‰ 
כלומר "לחמם" ‡ו˙‰ בחום ‰˙ור‰ ומˆוו˙, ˘"˙˙ב˘ל" בז‰ ו˙‰י' ל‰ בז‰ חיו˙. ‰חום 
ני˙ן  ז‰   ˙‡˘ ˘ב˜„ו˘‰,  ‰„ברים  לכל  ו„בי˜ו˙  לחלוחי˙  ל‰  ˘˙‰י'  לח,  ל‰יו˙  ˆריך 
לפעול בעˆמו על י„י ˙פיל‰ לבבי˙, ˘על כך נ‡מר2: "˘פכי כמים לבך"; ועל י„י לימו„ 

לבבי, כמו ˘כ˙וב3: "‰וי כל ˆמ‡ לכו למים", "‡ין4 מים ‡ל‡ ˙ור‰".

ומˆוו˙ ‡חרו˙,  כ˘רו˙  ל˘מור  ל˙˙ ˆ„˜‰,  ˘ונים:  ו]לערב „ברים  [ל‰וסיף  י˘  לכך 
˘על י„י ז‰ ‰נ˘מ‰ חוזר˙ ונע˘י˙ נ˜י' לחלוטין. ו‡ם מניחים עלי' מ˘‡ ˘ל ˙ור‰, ‡ף 
˘נ„מ‰ ˘ז‰ נטל, ‰רי ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו פו‚ע ב„בר, ‡ל‡ מ‚‰ı ‡ו˙ו, כל „בר במ˜ומו, 
˘‰י‡  מ‰  נע˘י˙  ‰נ˘מ‰  ומˆוו˙  ˙ור‰  י„י  ˘על  כלומר,  ‰מ˙‡ימ‰.  ו˙בני˙ו  בˆור˙ו 

ˆריכ‰ ל‰יו˙.

נח˙  לכם ‰רב‰  ˘י‰י'  ˙חי',  ולזו‚˙ו  לו  טובו˙  ו˘נים  ימים  ל‡ריכו˙  בברכ‰  ‡סיים 
י‰ו„י מכל יל„יכם ˘יחיו.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ˘ל„-ו)

2) איכה ב, יט.

3) ישעי' נה, א.

4) ב"ק יז, א. וש"נ.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כביס‰ לנ˘מ‰
משל נפלא מתהליך כביסת בגד אודות ירידת הנשמה

ם (י˙רו יט, י) ָ̇ ל… מ¿ ƒׂ̆ סּו  ּב¿ ƒכ ו¿

‰נ˘מ‰ מ˙˜מט˙ כ˘עו˘‰ ‰יפך רˆון ‰'
ימים  י‡ריכו  ˘˙חי'  וזו‚˙ו  ˘‰ו‡  ˘ני˙  ברכ˙י  ל‰ביע  רˆוני  ‡ˆלי,  לבי˜ורו  ב˜˘ר 

ו˘נים טובו˙.

מ˙וך  ‡ו˙ן,  ממל‡ים  כ‡˘ר  י‰ו„ים  ‡ˆל  מ˘מען  ב‡מ˙,  וטובו˙  ‡רוכו˙  ˘נים 
מנוח˙ ‰נפ˘ ומנוח˙ ‰‚וף, בפעולו˙ טובו˙; „‰יינו כ‡˘ר ממל‡ים ‡˙ ‰ימים ו‰˘נים 
‰‡‰בו˙,  ˘לו˘˙   ˙‡ בפועל  במע˘ים  ‰מבט‡ים  ומˆוו˙,  ב˙ור‰  ‰˜˘ורו˙  בפעולו˙ 
בבי˙  ‰ן  וברכ‰  ‰ˆלח‰  מבי‡ים  כ‡לו  חיים  י˘ר‡ל.  ו‡‰ב˙  ‰˙ור‰  ‡‰ב˙   ,'‰ ‡‰ב˙ 

‰פרטי, ו‰ן בבי˙ם ˘ל ‰יל„ים ו‰נכ„ים ˘י'.

מסר  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  וחמי ‡„מו"ר  מורי  כ"˜  פ‰,  בעל  לו  ˘‡מר˙י  מ‰  לפי 
פעמים רבו˙ פ˙‚ם ˘ל ‰בעל ˘ם טוב, ˘מכל „בר ˘י‰ו„י רו‡‰ ‡ו ˘ומע, עליו ללמו„ 

מוסר ‰˘כל ‡יך לעבו„ ‡˙ ‰'. מובן מ‡ליו ˘‚ם מעיסו˜ ˙מי„י י˘ ללמו„1.

במ˜ום  נמˆ‡  ו‰כל  למ˘עי,   ı‰ומ‚ו לחלוטין  נ˜י  לבי˘˙ו ‰ו‡  לפני  ב‚„  כביס‰ ‡ו 
מ‡וב˜ ‡ו  מ˜ומט, ‡ו  נ‰י'  [‰ב‚„]  ז‰  זמן,  במ˘ך  לוב˘ים ‡ו˙ו  כ‡˘ר  ‰מ˙‡ים. ‡בל 
‡ו  למכבס‰  ‡ו˙ו  מוסרים  ‡ל‡  כז‰,  ב‚„  ‡ו  כביס‰  לזרו˜  ˆריך  ל‡  ‡עפ"כ,  מוכ˙ם. 

לני˜וי.

בעל ‰מכבס‰ מכניס ‡˙ ‰ב‚„ לכלי ‡ו למכונ‰, ˘ם י˘ טמפרטור‰ חמ‰ ‡ו לו‰ט˙, 
מים חמים, וכן כימי˜לים ˘ונים ‡ו סבון, ˘כל ז‰ מסיר ‡˙ ‰‡ב˜ ו‡˙ ‰כ˙מים, ו‡חר 
ללבו˘  ˘וב  ‡פ˘ר  ‡ו-‡ז  מכב˘,  ‡ו  מ˘‡  עלי‰ם  ˘מניחים  י„י  על  ‡ו˙ם  מ‚‰ˆים  כך 

‡˙ ‰ב‚„.

נ˘מ˙ו, ‰ן ‡י˘ ‰ן  לי‰ו„י ‡˙  נו˙ן  כ‡˘ר ‰˜ב"‰  י‰ו„י˙.  נ˘מ‰  עם  ‡ו˙ו „בר ‰ו‡ 
יום  כל  ˘‡נו ‡ומרים  כפי  לכל ‡ח„,  ומ˙‡ימ‰  מ‚ו‰ˆ˙  נ˜י',  ז‰‰, ‰נ˘מ‰  ב‡ופן   ‰˘‡

בברכו˙ ‰˘חר: "נ˘מ‰ ˘נ˙˙ בי ט‰ור‰ ‰י‡".

‡ך במ˘ך ‰זמן, כיון ˘מ˘˙מ˘ים ב‰ ‚ם לעניני ‰עולם, ‰י‡ מ˙˜מט˙ כ˘מ˘˙מ˘ים 
מˆו‰  ח"ו  עו˘ים  כ˘ל‡  כ˙ם,  ב‰ ‡ב˜ ‡ו  ˘נ„ב˜  וי˙כן  רוˆ‰,  ˘‰˜ב"‰  למ‰  ל‡  ב‰ 

1) הנמען היה בעל מכבסה. ‰מו"ל.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‰חי„ו˘ ˘ל מ˙ן ˙ור‰: לחבר ‡˙ "בני רומי" ו"בני סורי‡"
˜„מוניים  בימים  ‚ם  ˘‰ל‡  ˙ור‰,  מ˙ן  ענין  במ˘מעו˙  ול‰עמי˜  לב‡ר  י˘  ו˙חיל‰ 
‰יו ‰‡בו˙ לומ„ים ˙ור‰ ומ˜יימים מˆוו˙ כמבו‡ר ב„ברי חז"ל, וי˘ לעמו„ על ‰חי„ו˘ 

‰מיוח„ ˘‰חל מ˘ע˙ מ˙ן ˙ור‰.

ומ˘ל מ˘לו על כך חכמינו ז"ל (˘מו˙ רב‰ פי"ב, ‚):

"למלך ˘‚זר ו‡מר, בני רומי ל‡ יר„ו לסורי‡ ובני סורי‡ ל‡ יעלו לרומי, כך, כ˘בר‡ 
‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ‡˙ ‰עולם, ‚זר ו‡מר ‰˘מים ˘מים ל‰' ו‰‡רı נ˙ן לבני ‡„ם.

כ˘ב˜˘ לי˙ן ‰˙ור‰, ביטל ‚זיר‰ ר‡˘ונ‰, ו‡מר ‰˙ח˙ונים יעלו לעליונים, ו‰עליונים 
על‰  מ˘‰ ‡מר  ו‡ל  וכ˙יב  סיני,  על ‰ר  ויר„ ‰'  ˘נ‡מר  ו‡ני ‰מ˙חיל,  ל˙ח˙ונים,  יר„ו 

‡ל ‰'".

‰י˙‰  ‰‡בו˙  ˘בימי  ו˘"נ),  ו‡ילך.  ˙יט  עמ'  ˘בט  מלו˜ט  ‰מ‡מרים  ספר  (ר‡‰  בס‰"˜  ונ˙ב‡ר 
י‰י'  ול‡  ונחו˙,  ו˘פל  ‚˘מי  ˘י‰י' ‰עולם ‰ז‰  עולם,  מימו˙  ˘נ‚זר‰  מ˘מ˘˙ ‰‚זיר‰ 
‡„ם".  לבני  נ˙ן   ıו‰‡ר" לרומי",  יעלו  ל‡  סורי‡  "בני   – רוחניים  ‚ילויים  ל˜בל  יכול 
ו˙וכן ‚זיר‰ זו ‰ו‡ ˘עניין רוחני ‡ינו יכול לח„ור ב„בר ‚˘מי ול‰˙לב˘ בו, ועל כן כל 

‰מˆוו˙ ˘˜יימו ‰‡בו˙ ל‡ ˜י„˘ו ‡˙ ‰„ברים ‰‚˘מיים ˘נע˘ו ב‰ם ‰מˆווו˙.

כי ‡ם  חפˆי ‰עולם ‰‚˘מיים,  ל˜„˘ ‡˙  מטר˙ן  ל‡ ‰י˙‰  ˘˜יימו ‰‡בו˙,  ‰מˆוו˙ 
ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰ ו‚ילוי ‡ורו י˙' ברוחניו˙. ומ‰ ˘‰יו ‰‡בו˙ מ˘˙מ˘ים ב‚ופם וב˘‡ר 
„ברים ‚˘מיים ל˜יום ‰מˆוו˙, ‰י' ז‰ מ˘ום ˘כל מˆי‡ו˙ם ‰י˙‰ ח„ור‰ בעבו„˙ו י˙'. 
ועל  ב˙נועו˙ ‚˘מיו˙.  מ˙בט‡ ‰„בר ‚ם  נפ˘ו,  כוחו˙  בכל  בעניין  ח„ור  כ‡˘ר ‡„ם  כי 
כן, ˜יום ‰מˆוו˙ ‰רוחני ˘ל ‰‡בו˙ ‰˙בט‡ ‚ם במע˘ים ‚˘מיים. ‡בל ‰מע˘‰ ‰‚˘מי 
ל‡ ‰י' עי˜ר במˆוו‰, ‡ל‡ ‰י' ביטוי בלב„ לעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘מיל‡‰ ‡˙ כל ‰וויי˙ם.

על  ‰רוחני˙,  לעבו„˙ם  ביטוי  ר˜  ‰יו  ‰‡בו˙  ˘ל  ‰‚˘מיים  ‰מˆוו˙  ˘עניני  ומכיון 
(ז‰ר  חז"ל  ˘‡מרו  וכפי  ˙יע˘‰ ‰מˆוו‰,  ‚˘מי  ב‡יז‰ „בר  לעיכוב‡  ˘ל‡ ‰י'  מˆינו  כן 
י„י ‰מ˜לו˙  על  ˙פילין  מˆוו˙  ע"‰ ˜יים  ˘יע˜ב ‡בינו   (‚ כ‚,  ויˆ‡  ˙ור‰ ‡ור  ור‡‰  ח"‡ ˜סב, ‡. 

˘‰עמי„ ב˘˜˙ו˙ ‰ˆ‡ן, ובז‰ ‰מ˘יך ‡˙ ‰‰מ˘כו˙ ‰רוחניו˙ ˘ל מˆוו˙ ˙פילין, ו‡ף 
˘ל‡ ‰י' ז‰ על י„י ב˙ים ו˜לף ורˆועו˙, מכל מ˜ום ‰י' בכך ביטוי ‚˘מי מסוים לעבו„˙ו 

‰רוחני˙ ˘מיל‡‰ ‡˙ כל ‰וויי˙ו.

י˘ לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב„ברים ‚˘מיים
‡מנם, מ˘ני˙נ‰ ˙ור‰ בסיני, ‡ז נ˙בטל‰ ‰‚זיר‰, ומני ‡ז י˘ בכוח בני י˘ר‡ל ל˜יים 
מˆוו‰ ב„בר ‚˘מי ועל י„י ז‰ ל‰מ˘יך בו ˜„ו˘‰ ˘י‰י' חפı ˜„ו˘ ‡ו ˙˘מי˘י מˆוו‰ 

ו˜„ו˘‰ וכיוˆ‡.
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ו‰נ‰, כוח ז‰ ˘ני˙ן לבני י˘ר‡ל במ˙ן ˙ור‰, ‡ינו עניין "ˆ„„י" בעבו„˙ ‰', ˘נוסף 
לעבו„‰ ‰רוחני˙ יכולים ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰ ‚ם ב‚˘מיו˙, ‡ל‡ ל‰יפך – ˙כלי˙ כל ברי‡˙ 
בענינים  ˜„ו˘‰  ל‰מ˘יך  עמלים  ˘י‰ו„ים  מ‰  ‰י‡  בו,  י˘ר‡ל  בני  ועבו„˙  ‰עולם 

‚˘מיים!

מ˘ום  ‰י‡  ‰עולם  ברי‡˙  ˘מטר˙  ˘ם)  ובנסמן  פל"ו  ˙ני‡  (ר‡‰  חז"ל  ב„ברי  וכמבו‡ר 
ב„ברים  י˙'  ‰ו‡  ˘י˘ר‰  ו‰יינו  ב˙ח˙ונים",  „יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰ 
ל˘ם  ב‰ם  ומ˘˙מ˘ים  מˆוו˙  ב‰ם  מ˜יימים  י˘ר‡ל  ˘בני  י„י  על  ‰‚˘מיים ‰˙ח˙ונים, 

˘מים ולעבו„˙ו י˙'.

˙ור‰,  מ˙ן  מע˙  בעי˜ר  ב„ברים ‰‚˘מיים, ‰˙חיל‰  ˘ל ‰ח„ר˙ ‰˜„ו˘‰  זו  ועבו„‰ 
‰‚זיר‰  בטל‰  ˙ור‰  ובמ˙ן  ל‚˘מיים,  רוחניים  ענינים  בין  מחיˆ‰  ˘בימי ‰‡בו˙ ‰י˙‰ 
חפˆ‡  כולו  ולע˘ו˙ ‡˙ ‰עולם  עניני ‰עולם ‰‚˘מיים,  ל˜„˘ ‡˙  י˘ר‡ל  בני  ו‰˙חילו 

˘ל ˜„ו˘‰.

‡ין ל˜בל ‚ילוי ‰˘י"˙ ב„רך נס 
עמנו   ‰˙‡ "„בר  ˙ור‰  מ˙ן  ל‡חר  י˘ר‡ל  בני  ב˜˘˙  ˙וכן   ˙‡ לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 

ונ˘מע‰, ו‡ל י„בר עמנו ‡ל˜ים פן נמו˙":

‚ילוי  ‚רם  ובעˆמו,  בכבו„ו  י˘ר‡ל  בני  ‡ל  ‰˘י"˙  „יבר  כ‡˘ר  ˙ור‰,  מ˙ן  ב˘ע˙ 
עˆום ז‰ ˘"פרח‰ נ˘מ˙ן", וחזרו לחיים ר˜ ב„רך נס, וכפי ˘מסופר ב‚מר‡ (˘ב˙ פח, ב) 
˘מ„יבור  ומ‡חר   .  . י˘ר‡ל  ˘ל  נ˘מ˙ן  יˆ˙‰  ‰˜ב"‰,  מפי  ˘יˆ‡  ו„יבור  „יבור  ˘"כל 
ו‰חי'  מ˙ים  בו  ל‰חיו˙  ˘ע˙י„  טל  ˘ני ‰י‡ך ˜יבלו, ‰ורי„  נ˘מ˙ן „יבור  יˆ˙‰  ר‡˘ון 

‡ו˙ם".

יכול  י˘ר‡ל, ‡ינו  בני  י˘יר ‡ל  ב‡ופן  ו„יבורו  ˘ל ‰˙‚לו˙ ‰˘י"˙  זו  ˘„רך  ונמˆ‡ 
˘˙פרח  לכך  ‚ורם  ו‰„בר  ‚˘מיים,  ב‚ופים  נ˘מו˙  ב‰יו˙ם  י˘ר‡ל  בני  ‡ˆל  ל‰˙˜בל 
מ„רך  למעל‰  ‡ו˙ם  ˘יחי'  ˙חי'"  ˘ל  ל"טל  ‰ם  ז˜ו˜ים  ‰רי  ז‰  וב‡ופן  מ‰ם,  נ˘מ˙ם 

‰טבע.

ב˙וך  ‰רוחניו˙  ˘˙וח„ר  ˙ור‰,  „מ˙ן  ‰חי„ו˘  עניין  עם  מ˙‡ים  ‡ינו  ז‰  ו„בר 
‰‚˘מיים.  ו‰חפˆים  ‰‚˘מי  ‰‚וף  ב˙וך  ו‰˙ור‰  עניני ‰˜„ו˘‰  וימ˘יכו ‡˙  ‰‚˘מיו˙, 
ויוˆ‡˙  מי„  מ˙בטל  ‚ופו  כי  ‰˘י"˙,  „ברי   ˙‡ ו˘ומע  ב‚ופו  עומ„  ‰י‰ו„י  ‡ין  ˘‰ל‡ 

ממנו חיו˙ו. ו‚ם כ˘˘ב וחי „רך נס, ‰רי ל‡ נמ˘ך ‰‚ילוי ב‚וף ‰‚˘מי כפי ˘‰ו‡.

ולכן בי˜˘ו ממ˘‰ "„בר ‡˙‰ עמנו ונ˘מע‰", ˘‰˘י"˙ ימ˘יך ‡˙ עניני ‰˜„ו˘‰ ‡ל 
בני י˘ר‡ל ב‡מˆעו˙ מ˘‰ רבנו ˘‰ו‡ "ממוˆע ‰מחבר". ‰˜ב"‰ מוסר „בריו ‡ל מ˘‰, 
מעביר  ו‰ו‡  עמ„ו.  על  ולעמו„  ובעˆמו  בכבו„ו  ‰˘י"˙  מ‡˙  ‰„ברים  ל˜בל  ˘בכוחו 

הוספה

פרשת יתרו
מכתבי עצות והדרכות 

בעבודת השי״ת ובחיי היום יום 
מ˙וך סט ‰ספרים „רכי ‰חיים
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כ‡˘ר נו‚ע לו ‰„בר במ‡„, ‰רי מ˙‚לים ‰כחו˙ ‰נעלמים
‰‰˘‚ו˙  מˆ„  ‰ן  ‰‚לוים,  (בכחו˙  פ˘וטים  ‡נ˘ים  כמ‰  ‡˘ר  במוח˘  ˘ר‡ינו  וכמו 
פועל˙  ר‡ינו ‡˘ר ‰י„יע‰ ‰מרוב‰  פעמים  (כי ‰רב‰  ˘ל‰ם  מˆ„ ‰י„יע‰  ו‰ן  ˘ל‰ם, 
‰רב‰, וכמו מי ˘‰ו‡ ב˜י בריבוי ענינים וסו‚יו˙, ‰נ‰ ב„רך ממיל‡ (‚ם כ‡˘ר כוחו˙יו 
פ˘וטים) מ˙‚לים ‡ˆלו סברו˙ ו‰מˆ‡ו˙ ˘כלים יו˙ר ממי ˘‰ו‡ בעל כ˘רון ‰‚ם ˘‡ינו 
בי„יע‰)  ו‚ם  בכ˘רון,  מוסיפ‰ ‡ור. ‡בל ‡י˘ ‰פ˘וט  ˘ריבוי ‰י„יע‰  לפי  י„יע‰,  בעל 
ו‰יינו ˘‰כחו˙ ‰‚לוים ‡טומים ‡ˆלו) ומ"מ לפעמים ‡ומרים סברו˙ עמו˜ו˙, בענינים 

˘למעל‰ מ‰˘‚˙ם ב‚לוי. 

מ‰חסי„  ˘י„ענו  וכמו  במ˘י‚ ‡מי˙י.  ˘‰ו‡  כמו  ב‡ו˙ו ‰‡ופן  כלל  ז‰  ˘‡ין  (מובן 
וב‰˘‚˙ „‡"ח, ‰י'  בכחו˙ ‰‚לוים,  פ˘וט  ˘‰י' ‡י˘  לעפלי  מ[‰עיר]  ז"ל  י˜ו˙י‡ל1  ר' 
מ˘כיל נפל‡, ו‰עי˜ר בעמ˜ו˙ ועבו„‰ ‚„ול‰ מ˜רב ולב עמו˜. ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ 
‡מר  מ‰ר"˘]  ‡„מו"ר  [כ"˜  "‡בי  בז‰"ל:  סיפר  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  [‰ר˘"ב] 
˘[‰חסי„ ר'] י˜ו˙י‡ל לעפלער כ˘‰י‰ מבזי˜ ‡ˆלו '‚ילוי ‡ור' כ˘"‰חסי„ ‰‚יע" – ‡כן 
'מ˜יף'  ז‰ ‡ור  ז‡˙ ‰י‰  ובכל  ממ˘.  ב'פנימי'  'מ˜יף'  מו‡ר, ‰‡יר ‡ˆלו ‡ור  ‰י‰ ‡ˆלו 
. . ‡˘ר מכללי˙ ז‰ מובן ˘‰˙‡מˆו˙ כח ‰מ˘כיל פועל עכ"פ ב‰כלי. ולכן ב‡ ב‚ילוי 
 ıסבר‡ ו˘כל ˘למעל‰ מ‰‰˘‚‰ ‰‚לוי') וז‰ ב‡ מ‚ו„ל ‰‰˙˜˘רו˙ ‡ל ‰ענין, לפי ˘חפ
ומ˘˙ו˜˜ בו ביו˙ר ע"כ פועל על ˙˘ו˜‰ זו ‰˙‚לו˙ כח ‰נעלם ...ו‰נ‰ כמו ˘‰ו‡ בכח 
‰˘כל, כמו"כ ‰ו‡ בכל ‰כחו˙ ˘מ˙‚לים ע"י ‰˙˜˘רו˙ פנימי ועˆמי, „כ‡˘ר נו‚ע לו 
‰חל˘  ‚ם  נעלמים  כחו˙  וב‰˙‚לו˙  ‰נעלמים,  כחו˙  ‡ˆלו  מ˙‚לים  ‰רי  במ‡„,  ‰„בר 

‚בור ‰נ‰ו, ל‰יו˙ כי ‰נפ˘ ˘לם, ו‰˘לימו˙ נמˆ‡ ‚ם בחל˘.

ונפ˘י˙  עˆומ‰  ב„בי˜ו˙  ל‰˙„ב˜  ‰נעלמים,  כחו˙נו  לעורר  עלינו  ‰חלו˘ים  ‡נחנו 
 ˙‡ ול˜יים  נ˘מ˙ינו,  בירי„˙  לנו  ני˙ן  ‡˘ר  ‰מל‡כו˙   ˙‡ למל‡   ,ıר‡ עלי  ב˙עו„˙ינו 

‰˘בוע‰ ‡˘ר ‰˘ביעו ‡˙ ‰נ˘מ‰ טרם ירי„˙‰.

‡˘ר   ˙‡ ל‰בין  לר‡ו˙,   ıלחפו מבלי  עˆומו˙  בע[י]ניים  ˙לך  מ˙י  ע„   ‰˙‡ וע˙‰ 
ל‡  ולמ‰  ל‰ועיל,  ל‡  ‡˘ר  ו„מיונו˙  רעיונו˙  ומוכ‰  ˜פו‡  ‰נך  מ„וע  ממך,  „ור˘ים 
רו‡‰  ‰יי˙  י˙'  בעזר˙ו  ו‡˘ר  וכחו˙יך,  עבו„˙ך  „ור˘  ‡˘ר  ‰מ˜ום,  ‡ל   ˙˘‚  ıחפו˙
ובטובם  יחיו,  ‡חיו  לטוב˙  וע˘‰  פעל  ‡˘ר  בי„עו  ‡„ם  לב  מ˘מחי  טובו˙,  ˙וˆ‡ו˙ 

י˘מח ‚ם ‰ו‡...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ע' כז ו‡ילך)

1) ר‡‰ ‡ו„ו˙יו בספר '„רכי ‰חסי„ו˙ – פר˘יו˙' ח"‡ ע' ˜כו, ˘ם ע' ˜ˆב ב‡ריכו˙. ועו„. ‰מו"ל.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ו‰˜„ו˘‰  ב‚ופים,  נ˘מו˙  ˘‰ם  כפי  ל˜בלם  ˘יוכלו  ב‡ופן  י˘ר‡ל,  בני  ‡˙ ‰„ברים ‡ל 
˙וח„ר בכל עניני‰ם ‰‚˘מיים בל‡ ˘י„ו„ „רכי ‰טבע.

˙כלי˙  זו  ‡כן  כי  „יברו",  ‡˘ר  כל  "‰יטיבו  ו‡מר  ‰˘י"˙,  ‡ˆל  נ˙˜בל‰  זו  וב˜˘‰ 
 ‡‰˙˘ ול‡  ו‚„רי ‰טבע,  וחו˜י  ‰‚וף  ב˙וך  ל‰מ˘יך ‡˙ ‰˜„ו˘‰  ˙ור‰,  במ˙ן  ‰כוונ‰ 
ול‡   – ב‰ם  "וחי  חז"ל  ˘„ר˘ו  וכפי  ‰‚˘מיים.  ‰ענינים   ˙‡ ומכל‰  מבטל˙  ‰˜„ו˘‰ 
˘י˙˜„˘  ‰‚וף  ב˙וך  ‰˜„ו˘‰  ל‰מ˘יך  ‰י‡  ומˆוו˙י'  ‰˙ור‰  ˙כלי˙  כי  ב‰ם",  ˘ימו˙ 

וי˙על‰ וי‰י' „יר‰ לו י˙'.



פניניםפנינים

אנכי לשון מצרי
‡נכי ‰' ‡לו˜יך
‡נכי – ל˘ון מˆרי
(כ, ב. יל˜וט ˘מעוני)

לכ‡ור‰ ‰„בר ˙מו‰ ביו˙ר:

מˆוו˙  כל  כלולו˙  ‰„ברו˙  בע˘ר˙  ‰רי 
‰˙ור‰ (ר‡‰ ר˘"י ˘מו˙ כ„, יב. זח"ב ˆ, ב). ובע˘ר˙ 
מ"ע  רמ"ח  כולל  ו‚ו'"  עˆמן ‰רי "‡נכי  ‰„ברו˙ 
ו"ל‡ י‰י' לך ‚ו'" כולל ˘ס"‰ ל"˙ (ר‡‰ ˘ל"‰ ר"פ 
בזו‰ר  מבו‡ר  מכך  וי˙יר‰  פ"כ).  ‰˙ני‡  ספר  י˙רו. 

‡וריי˙‡  פ˜ו„י  ‡ינון  ˘"כל  ב)  פ‰,  (ח"ב  ‰˜„ו˘ 
‰˙ור‰  מˆו˙  ˘כל  מל‰",  ב‰‡י  כלילן  כו' 

נכללים ב˙יב˙ "‡נכי".

מˆרי"  ל˘ון   – "‡נכי  ‰נ‰  כ"ז  ול‡חרי 
בל˘ון ‰‡ומ‰ ‰˘פל‰  נעלי˙ ‰י‡  ˘‰˙יב‰ ‰כי 
ביו˙ר, ‰מכונ‰ בכ˙וב "ערו˙ ‰‡רı" (מ˜ı מב, ט. 

ור‡‰ ˜‰"ר פ"‡, „)?!

וי"ל ‰בי‡ור בז‰:

מל‡כי  ˘כ˘בי˜˘ו  ב)  פח,  (˘ב˙  חז"ל  ‡מרו 
ל‰ם  ‡מר  לנו,  ול‡  ‰˙ור‰  ל‰ם  ˘˙ינ˙ן  ‰˘ר˙ 
˘‰˙ור‰  ו‰יינו,  יר„˙ם?".  רבינו "למˆרים  מ˘‰ 
ו˘פל  "מˆרים"  ˘בבחי'  למ˜ום  „וו˜‡  ני˙נ‰ 

ביו˙ר.

„‡ף ˘ע"י ‰˙ור‰ יכולים לעלו˙ בעילוי ‡חר 
כ„י  כ"‡  ˙ור‰.  ני˙נ‰  ז‰  ב˘ביל  ל‡  ‡ך  עילוי, 
בבחי' "מˆרים"  ˘מˆ"ע ‰ם  כ‡לו  מ˜ומו˙  ˘‚ם 
ו"ערו˙ ‰‡רı", י˙בררו וי˙עלו בכוח ‰˙ור‰, ע„ 
˘‚ם ‰ם י‰יו מכון ומ„ור ל˜„ו˘˙ו ˘ל ‰˜ב"‰.

˘‰כוונ‰  לרמז  מˆרי"  ל˘ון  "‡נכי  ולכן 
‚ם  ‰˜„ו˘‰  ל‰מ˘יך  ‰ו‡  מ"˙  ˘ל  ו‰˙כלי˙ 
ל‰„ר‚‡  וע„  '˜ו„˘']  [˘‡ינם  ל˘ון  ל‰˘בעים 

‰נמוכ‰ ביו˙ר, "ל˘ון מˆרי". 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 892 ו‡ילך)

'קולות' ו'ברקים' 
– לשם מה?

"וי‰י  ˙ור‰  מ˙ן  ˘בע˙  מסופר  בפר˘˙נו 
˜ולו˙ ובר˜ים ‚ו' ו˜ול ˘ופר חז˜ מ‡ו„" (יט, טז). 
ו‰בר˜ים ‰י˙‰  ומטר˙ ‰˜ולו˙  כוונ˙  ובפ˘טו˙ 

לפעול יר‡‰ וחר„‰ בעולם, בבני י˘ר‡ל.

ו˙מו‰ ‰„בר, ˘כן לכ‡ור‰, ‚ילוי כבו„ ‰˘ם 
עˆמו, "‡˙ם ר‡י˙ם כי מן ‰˘מים „בר˙י עמכם" 
(כ, יט) „י בו כ„י לפעול ב‰ם יר‡‰ וחר„‰ זו, ו‡ם 

כן ל˘ם מ‰ ‰י‰ ˆורך ב˜ולו˙ ובר˜ים?

ו‡ר‡  ˙נחומ‡  (ר‡‰  ‰י„וע  פי  על  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
טו. ˘מו"ר פי"ב, ‚) ˘ירי„˙ ‰' על ‰ר סיני ל‡ ‰י˙‰ 

ח„˘  מˆב  ˘ל  ˘ע‰, ‡ל‡ ‰˙חל‰  לפי  ‚ילוי  ר˜ 
ל‡  "עליונים  ‚זיר‰,  ‰י˙‰  מ"˙  ˘לפני  ל‚מרי. 
לעליונים",  יעלו  ל‡  ו˙ח˙ונים  ל˙ח˙ונים  יר„ו 
כלומר, ‰י˙‰ זו "‚זיר‰" - מל˘ון ‚זר וח˙ך - בין 
‰ור‚˘  ול‡  בעליונים,  ומ˜ורו  ˘למט‰  ‰נבר‡ 
ו‰ו‡  מ‰˜ב"‰,  ˘מ˜ורם  ˘למט‰  ‡ˆל ‰נבר‡ים 

י˙ברך ‰מחי‰ ומ‰וו‰ ‡˙ ‰כל.

ור‰,  נ˙בטל‰ "‚זיר‰" זו, וני˙ן ‰כוח  ובמ˙ן̇ 
לכל ‡ח„ ו‡ח˙ "לר‡ו˙" בכל נבר‡ ˘למט‰ ‡˙ 
וחיו˙  ˘˜יום  ול‰בין  ˘למעל‰,  ומ˜ורו  ˘ר˘ו 
נמˆ‡ו ‡ל‡  כל ‰נבר‡ים "ל‡  ˘ל  מˆי‡ו˙ם  וכל 
מ‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו" (ר‡‰ רמב"ם רי˘ ‰ל' יסו„י ‰˙ור‰).

ו‰נ‰, י„וע ˘ענין ‰"רע˘" ב‡ מ„בר חי„ו˘, 
כמו  ˘‡ינו  ח„˘‰   ‰‚˘‰ כ˘מ˘י‚   .  . "וכמו 
בלב.  רע˘  בחינ˙  י˙‰וו‰  לעיניים,  ˘נר‡‰ 

'‚עווַ‡ל„'" (ס‰"מ ˙רס"‡ עמ'  ˜ˆח).

ו‰בר˜ים  ו‰˜ולו˙  ‰"רע˘"  ענין  ˙וכן  וז‰ו 
ל‡ ‰י‰ ז‰ ר˜ רע˘ ‰נ˘מע ל‡וזן  ור‰,̆  ˘במ˙ן̇ 
‰‚˘מי˙, ‡ל‡ ‰ו‡ רע˘ ב˙וכנו ‰רוחני. ˘כ‡˘ר 
ונ‚ל‰  ˘נר‡‰  מ‰  כפי  כול‰  ‰ברי‡‰  ˘‡ין  ר‡ו 
ל‰  ו‡ין  עˆמו  בפני  וי˘  „בר  ˘‰ו‡  ב˘ר,  לעיני 
כול‰  ˘‰ברי‡‰  לכל  נ˙‚ל‰  ל‰˜ב"‰, ‡ל‡  ˜˘ר 
בעˆמו,  מ‰˜ב"‰  ר‚ע  כל  ומ˙˜יימ˙  מ˙ח„˘˙ 
‰נ‰ מ"חי„ו˘" עˆום כז‰, נ˙עורר "רע˘" ‚„ול.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 22 ו‡ילך)

דרוש ואגדה

כ

החלש יאמר גבור אני!
עד מתי תלך בעיניים עצומות מבלי לחפוץ לראות, להבין את אשר דורשים 
ממך, מדוע הנך קפוא ומוכה רעיונות ודמיונות אשר לא להועיל, ולמה לא 

תחפוץ גשת אל המקום, אשר דורש עבודתך וכחותיך, ואשר בעזרתו ית' היית 
רואה תוצאות טובות

בע˙ים ‰ללו ‰חל˘ י‡מר ‚בור ‡ני
(‡˘ר  ˘נים  כ˘˙י  ז‰  כ˙ב˙י  ‡˘ר  על  „בר  חי„ו˘  ב‰ם  י‰י'  ל‡  ‰ב‡ים  ...ב„בריי 
עלי  יˆיר˙ו  כוונ˙  ימל‡  ובז‰  בעולם  ˙עו„‰  לו  י˘  כי ‰‡„ם  כנ‰ו‚)  מענ‰  בלי  נ˘‡ר˙י 

‡רı ברוכ‰, ‡˘ר נ˙ן ‰‡ל˜ים ל‰‡„ם לעב„‰ ול˘מר‰.

בע˙ים ‰ללו ‰חל˘ י‡מר ‚בור ‡ני, ‡ם כי ‰„בר ˙מו‰ ביו˙ר ‡יך י‰י' ‰חל˘ ל‚בור, 
‚ם  ‰נ‰  ‡ז  ‰פנימיים,  כחו˙יו  ב‰‡„ם  נ‚לו˙  ב‰‚לו˙  ‡˘ר  ‰ו‡  ‰מוח˘י  ‰‡מ˙  ‡בל 
וענין  לו „בר  י˘  למי ‡˘ר  ממ˘, ‡ו  לחייו  נו‚ע  ב‰יו˙ ‰„בר  ו‰ו‡  ‚בור ‰נ‰ו,  ‰חל˘, 
‰י˜ר ‡ˆלו מחיים ב˘רים, ובו י‰‚‰ ˙מי„, ליל‰ כיום ˙„ב˜ נפ˘ו ב‡‰ב˙ו ו‰˙˜˘רו˙ו 

‰‡מי˙י ובז‰ ב‡ ‡ל רום מעל˙ ‰˙‚לו˙ כחו˙ נעלמים פנימיים ועˆמיים.

‚ילוי  מ‚ל‰  ז‡˙  ˘‰˙˜˘רו˙  ‰נעלם  „ע˙  ענין  בי‡ור  ‰ו‡  ‰חסי„ו˙  בל˘ון  ו‰נ‰ 
ומˆ„  ו‚סים,  „י„ן)  בני„[ו]ן  (כמו  עבים  ‰ם  ˘כלו  „כלי  מי  ‚ם  ולכן  ‰נעלמים,  כחו˙ 
‰˘כל‰  ר˜  ‰ו‡  ל˜בל  ˘ביכול˙ו  ומ‰   ,˜„ ˘כל  ל˜בל  ˜יבול  כלי  ‡ינו  ‰‚לוים  כחו˙ 
פ˘וט‰, ‡מנם מ‚ו„ל ‰‰˙˜˘רו˙ וחפı פנימי מעורר ‡˙ כח ‰נעלם, ‰נ˜ר‡ כח ‰מ˘כיל 
˘מ‡יר ומ˙נוˆı במוחו ‚ילוי ‡ור, ‡˘ר ‰˙נוˆˆו˙ ‰לזו פועל˙ ב„רך ממיל‡ זיכוך ‰כלי 

ומריט˙‰. 

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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פ˘ר‰ ‚ורר˙ פ˘ר‰
פ˘רו˙  על-י„י  ‰חפ˘ים  בעיני  חן  ל˘‡˙  ‰מב˜˘ים  י‰ו„יים  חו‚ים  ‡ו  ...י‰ו„ים 
ווי˙ורים בעניני ˙ור‰ ומˆוו˙ . . [‰נ‰] פ˘ר‰ ˜טנ‰ ‰יום מבי‡‰ לי„י פ˘ר‰ ‚„ול‰ יו˙ר 
‡„ם  ˘בין  במˆוו˙  מחר  פ˘ר‰  ‚ורר˙  למ˜ום,  ‡„ם  ˘בין  במˆוו˙  ‰יום  ופ˘ר‰  מחר, 
לחברו. ‰˙˜יפו˙ ב‰‚נ‰ על ״‡נכי ‰׳ ‡ל˜יך״ ו״זכור ‡˙ יום ‰˘ב˙ ל˜„˘ו״ – מחז˜˙ 

‚ם ‡˙ ˘מיר˙ ‰״ל‡ ˙רˆח״ ו״ל‡ ˙‚נוב״.

 (˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' ˙מט, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' 419)

טיפול בנטי' ל‚נב‰
˜בל˙י מכ˙בו . . עם ‰פ״נ ‰מˆורפים בו,

על-„בר בנו... ˘יחי' ˘י˘ לו נטי׳ ל‚נב‰ חס ו˘לום, ˆריך לפנו˙ בז‰ לרופ‡ במ˜ˆוע 
ז‰, כי ז‰ו מעין חלי˘ו˙ [=חול˘‰], וי˘נם ע˙‰ ‡מˆעי רפו‡‰ לז‰, ומובן ˘ל‡ ל‰ניח 
˘חרי˙  ˙פל˙  לי˙ן ˜ו„ם  ו‚ם  על ‰ס„ר)  (נוסף  ˙‰לים  יום ˜‡פיטל  בכל  ל‡מר  מז‰  ‚ם 
 ˙‡ לב„ו˜  ו‚ם  ביחו„,  בנו  לזכו˙  לˆ„˜‰  ˘ל˘  ‡ו  ‡ח˙]  [=פרוט‰  פרוט‰   ‡ַ ומנח‰ 
‰ˆיˆי˙ ˘ב‰טלי˙ ˜טן ˘ל בנו ˘יחי׳ ו˘ל‡ ילך ב‚ילוי ר‡˘, ולב„ו˜ ‰מזוזו˙ בבי˙ם, 
ו‡ם נ‰ו‚ בין ‰˙למי„ים ˘‰ולכים במ˜יף [=כיסוי ר‡˘] ˙ח˙ ‰כובע, ˆריך ‰ו‡ ל‰ר‚ילו 

בז‰ בלי בליט‰ ו˘יבו‡ ז‰ מ‰ˆע˙ חבריו, ו‡˜ו‰ ˘יוכל לב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ בז‰...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח״‰ ע׳ ˜ע„-‰)

י„

בגדרי הבדלה והלכותי'
יביא השיטות מהיכן ילפינן חיוב הבדלה מה"ת, ועפ"ז יפלפל בל' הרמב"ם 
בסהמ"צ ובס' היד / יסיק ג' שיטות בגדר חיוב הבדלה, ויבאר כמה נפקותות 

לדינא

˘ב˙  מ‰ל'  רפכ"ט  ‰רמב"ם   כ˙ב 
"מ"ע מ‰"˙ ל˜„˘ ‡˙ יום ‰˘ב˙ ב„ברים 
‰˘ב˙  יום   ˙‡ זכור  (בפר˘˙נו)  ˘נ‡מר 
ל˜„˘ו, כלומר זכר‰ו זכיר˙ ˘בח ו˜י„ו˘, 
וˆריך לזכר‰ו בכניס˙ו וביˆי‡˙ו, בכניס˙ו 
ובמ"מ  ב‰ב„ל‰".  וביˆי‡˙ו  ב˜י„ו˘ 
"נר‡‰ בבי‡ור ˘‰ו‡ סובר ˘‰‰ב„ל‰ ‚"כ 

„בר ˙ור‰ ו‰כל בכלל זכור". 

‰ב„ל‰  במ˜ור  „עו˙  כמ‰  ו‰נ‰ 
˘ם  ספר  ב˜רי˙  (וכן  ˘ם  „‰מ"מ  מ‰"˙, 
בפ'  מ„כ˙יב  יליף  סס"ב)  לר"˙  ‰י˘ר  ובס' 

‰חול,  ובין   ˘„˜‰ בין  ול‰ב„יל  ˘מיני 
כט  מ"ע  ו‰סמ"‚  ע"ב.  יח  ל˘בועו˙  וˆיין 
למ„ין  ו‰ב„ל‰)  (˜י„ו˘  זכירו˙  „ב'  כ' 
ו‡'  זכור,  ‰י‡  בכניס˙ו   '‡" ˜ר‡י,  מ˙רי 
(בע˘‰"„  ˘נכ˙ב  "וזכר˙"  ‰י‡  ביˆי‡˙ו 
ו‰מ‚„ל  כו'".  ˘מור  בפר˘˙  ו‡˙חנן)  „פ' 

עוז על ‰רמב"ם כ‡ן נ˜ט „ילפינן מ‰ˆיווי 

˘ייך  ˘מור  „"ל˘ון  ‚ופי',  "˘מור" 
מנ‰‚   ˘„˜ ב˜„ו˘˙  ינ‰‚  ˘ל‡  ביˆי‡˙ו 

חול ע„ ˘יב„ילנו וי˜בענו כו'". 

‰כ˙וב  ר˜  ‰בי‡  „‰רמב"ם  ‡יבר‡ 
מ‚'   '‡ ול‡  ‰˘ב˙"  יום   ˙‡ "זכור 
נכלל  „ל„י„י'  ומ˘מע  ‰נ"ל,  ‰כ˙ובים 
‰מˆו˙  בספר  ל‰„י‡  וכ"כ  ‚ו'",  ב"זכור 
מ"ע ˜נ‰ "˘ˆונו ל˜„˘ ‡˙ ‰˘ב˙ ול‡מר 
‡מרו  ו‰ו‡  כו'  וביˆי‡˙ו  בכניס˙ו  „ברים 
י˙ברך זכור ‡˙ יום ‰˘ב˙ ל˜„˘ו, כלומר 
ביˆי‡˙ו,  ו˜„˘‰ו  בכניס˙ו  ˜„˘‰ו  כו' 
מזכיר˙  חל˜  ‚"כ  ˘‰י‡  ‰ב„ל‰  כלומר 
˘י‡טי'  מ‡י  וˆ"ב  מˆו˙י'".  ומ˙˜נ˙  ˘ב˙ 

„‰ב„ל‰ ל"זכור ‚ו' ל˜„˘ו". 

ב‰‚„ר˙  בס‰מ"ˆ  ˘ם  כ'  עו„  ו‰נ‰ 
ול‡מר  ‰˘ב˙   ˙‡ ל˜„˘  "˘ˆונו  ‰חיוב 
 .  . בם  נזכיר  וביˆי‡˙ו  בכניס˙ו  „ברים 
מ˘‡ר ‰ימים  ו‰ב„לו  ומעל˙ו  ˜„ו˘ ‰יום 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון
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ונר‡‰  ‡חריו",  ו‰ב‡ים  ממנו  ‰˜ו„מים 
ל˜„˘ו"  ‚ו'  "זכור  בכלל  „‰ב„ל‰   ‡‰„
ל‰זכיר  ז‰ ‰ו‡  חיוב  ˘פי'  ז‰  מ˙וך  עול‰ 
‰˜ו„מים  ‰ימים  מ˘‡ר  ו‰ב„לו  "מעל˙ו 
ב‰ב„ל‰  ‚ם  ו‰רי  ‡חריו",  ו‰ב‡ים  ממנו 
‰ימים"  מ˘‡ר  ו‰ב„לו  "מעל˙ו  מזכירין 
„וח˜  וע„יין  ‡חריו).  ‰ב‡ים  (מ‰ימים 
לכ‡ו' ל‰עמיס כן ב‚„ר ‰חיוב כפי ˘נ˜טו 
˘בח  זכיר˙  "זכר‰ו  ‰י„,  בס'  ל„ינ‡ 
„‰זכיר‰   ‡‰ כלל  ‰זכיר  ול‡  ו˜י„ו˘", 
(‰˜ו„מים  ‰ימים  מ˘‡ר  ל‰ב„ילו  ‰י‡ 

ו‰ב‡ים).

˙יכף  כ'  בס‰מ"ˆ  „‰נ‰  ז‡˙,  ועו„ 
ול‡מר  ‰˘ב˙   ˙‡ ל˜„˘  "˘ˆונו  ב˙חיל‰ 
ו‰יינו  וביˆי‡˙ו",  בכניס˙ו  „ברים 
בכניס˙ו  „ברים  „"ל‡מר  ‰ענין  ˘כלל 
‰˘ב˙,  „˜י„ו˘  ‰מˆו‰  ב‚„ר  וביˆי‡˙ו" 
ל‰‚„ר  כי  ‰ו‡  „מיל˙‡  טעמ‡  ובפ˘טו˙ 
מחייב  ‰מˆו‰  ענין  בס‰מ"ˆ  ˘‰זכיר 
‰˘ב˙  יום  ˘ל  ו‰ב„לו"  "מעל˙ו  ‰זכר˙ 
מימים  מב„ילו  (˘עי"ז  וביˆי‡˙ו  בכניס˙ו 
חיל˜  ‰י„  בס'  ‡בל  ו‰ב‡ים);  ‰˜ו„מים 
„מ˙חיל‰  בפ"ע,  לבב‡  ‰זכיר‰  זמני 
ל˜„˘  מ‰"˙  "מ"ע  ‰מˆו‰  ‚„ר  כ˙ב 
.  . זכור  ˘נ‡מר  ב„ברים  ‰˘ב˙  יום   ˙‡
ו˜י„ו˘",  ˘בח  זכיר˙  זכר‰ו  כלומר 
ו‡ח"כ ‰וסיף בבב‡ בפ"ע "וˆריך לזכר‰ו 
‰יום  ב˜י„ו˘  בכניס˙ו  וביˆי‡˙ו  בכניס˙ו 
בס'  „‡ף  נימ‡  ו‡י  ב‰ב„ל‰";  וביˆי‡˙ו 
בס‰מ"ˆ,  ˘פיר˘  ‰‚„ר  כ‡ו˙ו  ס"ל  ‰י„ 
‰ו"ל לכלול זמני ‰זכיר‰ „˜י„ו˘ ו‰ב„ל‰ 
בס‰מ"ˆ):  ל˘ונו  (ע"„  ‰מˆו‰  ‚„ר  בבי‡ור 
בכניס˙ו  ב„ברים  ‰˘ב˙  יום  ל˜„˘  "מ"ע 

ב˜י„ו˘ וביˆי‡˙ו ב‰ב„ל‰". ו˜"ל. 

‚ו'  „זכור  ‰מ"ע  ‚„ר  ב‡מ˙  ו‰נ‰ 
ל˜„˘ו מˆינו ל‰סבירו בכמ‰ פנים, „‡פ"ל 
מע˘‰  ˘ע"י  פי'  "ל˜„˘ו",  ‰ו‡  ˘‰‚„ר 
רמב"ן  (עיי'  ‰˘ב˙   ˙‡ מ˜„˘ים  ‰„יבור 
˜י„ו˘  מע˘‰  וע"„  כעין  ‚ו'),  זכור  ע‰"פ 

מ‰ר"ם  (עיי'  ב„יבור  ‰יובל  ו˜י„ו˘  ‰חו„˘ 
חל‡ו‰ פסחים ˜ו ע"‡ ˘‰˘וו‰ לכ‡ן), ו‰ו‡ „בר 

˘בע˘יי˙  ‡ח˙,  פעם  בכניס˙ם  ‰נע˘‰ 
כל  נ˙˜„˘  ˘וב   – ז‰  זמן  ב‰‚יע  ‰פעול‰ 
מ˘ך ‰זמן, ו‰כ‡ נמי מ˜„˘ים ב„ברים ‡˙ 
יום ‰˘ב˙ ע"י ע˘י' זו בכניס˙ו. ול„רך זו 
‰יום  ˜י„ו˘  מענין  ב‰ב„ל‰  ˘‡ין  נמˆ‡ 
„˘ב˙, ‡ל‡ ‰וי ˘ם וחפˆ‡ ‡חר˙ ל‚מרי, 
טעם ‰„יעו˙ ‰נ"ל „‡יכ‡  ˘ז‰ו  י"ל  ו‡"כ 
˘‚ם  ‡ף  ‰ב„ל‰,  חיוב  על  מיוח„  לימו„ 
ל„י„‰ו ‰ב„ל‰ ‰י‡ מ‰"˙ ו˘ייכ˙ למˆו˙ 
זכור, „מ"מ ‡ינ‰ עי˜ר ‰מˆו‰ (וכל' ‰מ‚„ל 
עוז ˘ם "‰˜י„ו˘ עי˜ר ו‰ב„ל‰ טפיל‰ ל‰"). ‡בל 

‡פ"ל ב‡ו"‡, „‚„ר ‰מˆו‰ ‰י‡ "זכור ‡˙ 
מחוייב  ˘ר˜  פי'  ל˜„˘ו",   – ‰˘ב˙  יום 
˘י˘נו,  ‰˜י„ו˘  ‡ו„ו˙  ב„יבורו  לזכור 
ו‡ו„ו˙ מ‰ חייב ל‰זכיר? ‡ו„ו˙ ‰מˆי‡ו˙ 
יום  ˘ל  ב‰ב„ל˙ו  ˘מ˙בט‡˙  „˜„ו˘˙ו 
ז‰ מ˘‡ר ימים כל' ‰רמב"ם בס‰מ"ˆ (ו‰רי 
˜„ו˘ים,  ר"פ  ˙ו"כ  עיי'  ‰ב„ל‰,  פירו˘‰  ˜„ו˘‰ 

זו ˜ובע˙ ‡˙  וזכיר‰  ע"‡),  פסחים ˜„  ר˘"˘ 

˜י„ו˘  ולפ"ז  ומל‡חריו.  מלפניו  ‚בוליו 
‡ח˙  מˆו‰  ˘ל  חל˜ים  ב'  ‰ם  ו‰ב„ל‰ 
ל˜„˘ו  יום ‰˘ב˙  זכור ‡˙  „מˆו˙  ממ˘, 
מ˙˜יימ˙ „ו˜‡ כ‡˘ר מזכירין ‰ב„ל˙ו ‰ן 
מ‰ימים  ו‰ן  (בכניס˙ו)  ˘לפניו  מ‰ימים 

˘ל‡חריו (ביˆי‡˙ו). 

„ב'  ‰˙וכן  ‰ב'  ‡ופן  לפי  ‚ם  ‡מנם, 
„‰זכר˙  זמ"ז,  ˘ונ‰  ע„יין  ‰מˆו‰  חל˜י 
"‰ב„לו" ˘ל יום ‰˘ב˙ בכניס˙ו ‰ו‡ ע"י 

יח

"לא תגנוב" – דרכי טיפול ומניעה
האמונה בה' כיסוד גם למצוות ש"בין אדם לחבירו" כ"לא תגנוב"; טיפול בנטי' 

לגניבה

נ…ב (י˙רו כ, י‚) ¿‚ ƒ̇ ל…‡ 

"ל‡ ˙‚נוב" מˆ„ "‡נכי ‰'"
...חכמינו ז״ל [מספרים]1 ˘ל‡ ני˙נ‰ ‰˙ור‰ ע„ ˘‰בטחנו בנינו ערבים בע„ינו. ומובן 
˘‰בטח‰ וערבו˙ זו ˘ני˙נ‰ ב‰ר סיני מעי„‰ ˘‰„בר ˙לוי בי„ינו, ז‡˙ ‡ומר˙, ‰בטח‰ 
ל‰˘˙„ל ˘‰יל„ים ילכו ב„רך ‰˙ור‰ ומˆוו˙ וע„ למסירו˙ נפ˘ בפועל, וכמוכח ‚ם כן 
ו‡ל  י‰ר‚  ˘ל  מˆוו˙  מ‚׳  ˘‰ן  לך  י‰י׳  ול‡  וע˘ר˙ ‰„ברו˙, ‡נוכי  ˙ור‰  מ˙ן  מ‰˙חל˙ 

יעבור.

ל‡  על  יעבור  ל‡  ˘‰יל„  ל‰בטיח  רוˆים  ˘‡ם  כן  ‚ם  בז‰  ˘מו„‚˘  ‡ל‡  עו„,  ול‡ 
ב‡נוכי  על ‰‡מונ‰  מיוס„  חינוכו  כל  ˘י‰י׳  מוכרח  ˙חמו„, ‰רי  ול‡  ˙‚נוב  ול‡  ˙רˆח 
בימינו  ל„ע˙  ‰ר‡ינו  ול„‡בוננו  לך.  י‰י׳  ל‡  ˘ל  ב‚„ר  ‰נכנסים  ‰ענינים  כל  וב˘ליל˙ 
‰י׳  „בר  סוף  וכו'  ו‡י„י‡לים  פילוסופיו˙  מיני  כל  ב˘ם  ˘„‚ל‰  ‡ומ‰  ˘‡ו˙‰  וב„ורנו 
חיים,  ˙ור˙  ˙ור‰,  כן  ˘‡ין  מ‰  ו‰ר‚וני.  במ˜ום ‰ז‰  יר‡˙ ‡ל˜ים  ר˜ ‡ין  ב‰  ˘נ˙˜יים 

‰מבטיח‰ ל‡ ר˜ חיים נˆחיים בעולם ‰ב‡ ‡ל‡ ‚ם חיים ‰ר‡ויים ל˘מם בעולם ‰ז‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב ע' רלו-ז)

(ב˘ינוי  עוז  יס„˙  ויונ˜ים  עוללים  מפי  ע‰"פ  ˙‰לים  מ„ר˘  נרוˆ‰.  ‡חריך  מ˘כני  ע‰"פ  רב‰   ˘"‰˘  (1
ל˘ון).

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

˙וכן  ל„י„י'  כי  ˘יט˙ו,  מחוור˙  ול„ברינו 

ל‰ב„יל  (ר˜)  ‡ינו  (מ‰"˙)  ‰‰ב„ל‰  ענין 

‰‚„ר  (כמו  ‡ל‡  בכלל,  מחול  ˘ב˙ 

ו˜י„ו˘"  ˘בח  "זכיר˙  ˘מזכירין  „˜י„ו˘) 

ביˆי‡˙ו (כמו ˘מזכירין בכניס˙ו).

‰י„  ס'  ל˘יט˙  לב‡ר  עלינו  ומע˙‰ 
מ‰ו ˘"זכור" – זכיר‰ – כולל ‚ם ‰ב„ל‰, 

˘וב  נוספ˙  „זכיר‰  ו‰ˆורך  ‰פ˘ר  ומ‰ו 

בע˙ ‰יˆי‡‰ (וב˘למ‡ לפי מ"˘ בס‰מ"ˆ 

‰ב„ל˙ו  ע"י  ‰י‡  ‰יום  „‰ב„ל˙  מובן, 

ומימים  כניס˙ו,  בע˙  ˘לפניו  מימים 

ע"פ  וי"ל  ו˜"ל).  יˆי‡˙ו,  בע˙  ˘ל‡חריו 

מ"˘ ‰רמב"ן ע‰"פ זכור, „˙רי מ˘מעויו˙ 
ומˆו˙  "זכור"  מˆו˙   – בכ˙וב  ‡יכ‡ 
˙מי„י˙  מˆו‰  ‰ו‡  „"זכור"  "ל˜„˘ו", 
ומˆו˙ ˜י„ו˘ ‰י‡  יום,  בכל  לזכור ‰˘ב˙ 
‚ם  וי"ל  עˆמו.  ב˘ב˙  ˘עו˘ין  ‰זכיר‰ 
„זכיר‰  ˘ל„י„י'  „‡ף  ז‰,  מעין  ל‰רמב"ם 
˘בח  זכיר˙  ("זכר‰ו  ‰ך  ‰יינו  ו˜י„ו˘ 
חל˜ים  ב'  ‰כ˙וב  כולל  מ"מ  ו˜י„ו˘"), 
ב˜יום "זכור ‚ו' ל˜„˘ו" – זכיר‰ ‰˘ייכ˙ 
ל˘ב˙ עˆמ‰, וזכיר‰ ‰פועל "זכור" ˙מי„י 
ע"י  ו‰ו‡  ‰˘ב˙,  ל‡חרי  זכרונ‰  וממ˘יך 
‰זכיר‰ ביˆי‡˙ו, כבפ˘טו˙ ˘עי"ז זוכרים 

‡˙ ‰˘ב˙ ‚ם בימי ‰חול. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

˜„ו˘),  ליום  נכנסים  (˘ע˙‰  ‰יום  ˜י„ו˘ 
ע"י  ‰ו‡  ביˆי‡˙ו  "‰ב„לו"  ‰זכר˙  ו‡ילו 
נוסח ‰ב„ל‰ (˘יוˆ‡ים מ˜ו„˘ לחול); ור˜ 
˘ע"י ב' ענינים ˘ונים ‡לו מ˙˜יימ˙ מˆו‰ 
‡ח˙ „"זכור ‡˙ יום ‰˘ב˙ ל˜„˘ו". ‡בל 
זכיר˙  ר˜  ‰י‡  „‰מ"ע  ˘לי˘י,  ‚„ר  י"ל 
"זכר‰ו  ס' ‰י„  כל'  ב„יבור,  ˜„ו˘˙ו  עˆם 
זכיר˙ ˘בח ו˜י„ו˘" –  זכיר‰ ב‡יז‰ ‡ופן 
ב˜י„ו˘  „זכיר˙ו  נמˆ‡  ז‰  ול‡ופן  ˘י‰י'. 
ממ˘  ו‚„ר ‡ח„  ˘ם  ב‰ב„ל‰ ‰וי  וזכיר˙ו 
˘בח  "זכיר˙  ע"‡),  כז  ברכו˙  מ‡ירי  (עיי' 

ו˜י„ו˘" . 

„‡פ"ל  זו,  מח˜יר‰  נפ˜"מ  וי"ל 
˜י„ו˘  נוסח  ‰זכיר  ‡ם  ‚ם   '‚‰ ˘ל‡ופן 
(וכן  ‰ב„ל‰  מˆו˙  ˜יים  במוˆ"˘  ˘ב˙ 
ל‡י„ך ב‡מיר˙ נוסח ‰ב„ל‰ בכניס˙ ˘ב˙ 
מ˜יים מˆו˙ ˜„ו˘ ‰יום, ועיי' מנ"ח מˆו‰ 
נו‚ע  ‡ין  ‰מˆו‰  ˙וכן  בעי˜ר   ‡‰„ ל‡), 
בז‰  יוˆ‡  (ועˆ"ע ‡י  ˘‡ומר  פרטי ‰נוסח 
חכמים,  ˘טבעו  ממטבע  „˘ינ‰  מ„רבנן 
 '‡‰ ל‡ופן  מ˘‡"כ  ע"ב).  מ  ברכו˙  עיי' 
˘ל‡  במי  נפ˜"מ  ועו„  נו‚ע.  ו‰ב' „‰נוסח 
‰וו  „˙רוויי‰ו  ‰ב'  „ל‡ופן  כלל,  ‰ב„יל 
ול‡חריו  לפניו  ˘ב˙  חפˆ‡ ‡ח˙ „‰ב„ל˙ 
‰יום  ˜י„ו˘  במˆו˙  מחסיר  ˘עי"ז  י"ל 
‰‡ופנים.  ל˘‡ר  מ˘‡"כ  ו˜"ל,  „כניס˙ו 
ב‰ב„ל‰  נ˘ים  חיוב  ‚בי  נפ˜"מ  ועו„ 
זכור  בכלל  ממ˘  ˘‰י‡  ו‰‚'  ‰ב'  „ל‡ופן 
˘ם  ‰מ"מ  (כמ"˘  „חייבו˙  פ˘יט‡  ‰רי  ‚ו' 
ב˜י„ו˘  ˘חייבו˙  כ˘ם  ‰רמב"ם),  ב„ע˙ 

רˆו),  סי'  (עיי' ‡ו"ח  ל˘מור  זכור  מˆ„ ‰י˜˘ 
חיוב  ‡ם  מיל˙‡  „˙לי‡  י"ל   '‡‰ ול‡ופן 
חייבו˙,  ו„‡י  ו‡"כ  ˘מור ‚ו'  מˆ„  ‰ב„ל‰ 
‡פ˘ר  ו‡"כ  ‚ו'  מל‰ב„יל  ˘חיובו  ‡ו 
לחייבם  ע"ז ‰י˜˘  מˆינו  ל‡  כי  ˘פטורו˙ 

ב'  בבי‡ור  ˘ם,  ‡„‰"ז  ˘ו"ע  בל'  ‰יטב  (ועיי' 

‰„יעו˙ ‡י חייבו˙ נ˘ים ב‰ב„ל‰).  

מ‰  ‰יטב  מבו‡ר  ועפכ‰נ"ל 
 (‡) בבו˙,  ל‚'  חיל˜  ‰י„  בס'  ˘‰רמב"ם 
כו'  ב„ברים  ‰˘ב˙  יום   ˙‡ ל˜„˘  "מ"ע 
(ב)  ו˜י„ו˘",  ˘בח  זכיר˙  זכר‰ו  כלומר 
וביˆי‡˙ו",  בכניס˙ו  לזכר‰ו  "וˆריך 
וביˆי‡˙ו  ‰יום  ב˜י„ו˘  "בכניס˙ו   (‚)
לומר  יח„  כולם  כייל  ול‡   – ב‰ב„ל‰" 
‰יום  ב˜י„ו˘  בכניס˙ו  לזכר‰ו  "וˆריך 
וביˆי‡˙ו ב‰ב„ל‰" (ע"„ ל˘ונו בספר ‰מˆו˙), 
 (‡)  – ‰ם  פרטים   '‚ ‰י„  בס'  ל˘יט˙ו  כי 
זמני  (ב)  עˆם ‰זכיר‰,  ˘‰ו‡  ‚„ר ‰מˆו‰, 
וביˆי‡˙ו),  (בכניס˙ו  זו  זכיר‰  מˆו˙  ˜יום 
(˜י„ו˘  ל‰זכיר  ˘ˆריך  ‰„ברים  ˙וכן  ו(‚) 
פירו˘, „עˆם ‚„ר ‰מˆו‰  ו‰ב„ל‰).  ‰יום 
ו˜י„ו˘",  ˘בח  זכיר˙  "זכר‰ו  ר˜  ‰ו‡ 
מ‚וף  חל˜  ‰זכיר‰  (˙וכן)  ונוסח  זמן  ו‡ין 
‰זמן  „ל„י„י'  (ו‡וי"ל  ‰זכיר‰    מˆו˙  ‚„ר 
לפי  מ˘‡"כ  ו‡כ"מ).  מ„רבנן  ו‰נוסח ‰ו‡ 
‡ח˙  מˆו‰  ‰זכירו˙  „ב'  בס‰מ"ˆ  „רכו 

כייל זמן ‰מˆו‰ בעˆם ‚„ר ‰מˆו‰. 

בס'  „כ˙ב   ‡‰ ‚"כ  יפ‰  יעל‰  ועפ"ז 
‰י„ ל‰לן בפר˜ין "י˘ לו ל‡„ם ל˜„˘ על 
‰כוס ערב ˘ב˙ מבעו„ יום כו' וכן מב„יל 
˘ע„יין  פי  על  ‡ף  יום  מבעו„  ‰כוס  על 
בין  ל‡מר‰  זכיר‰  ˘מˆו˙  ˘ב˙,  ‰י‡ 
ב˘ע˙ כניס˙ו ויˆי‡˙ו בין ˜ו„ם ל˘ע‰ זו 
ז‰  ˘‡ין  ˘ס"ל  מיל˙‡  „מוכח‡  כמעט", 
˘‰י'  מי  (כמו  לכך  ˘ˆריך  למי  ‰י˙ר  ר˜ 
כ„ע˙  וכיו"ב),  ‰˙חום  על  ל‰ח˘יך  ˆריך 
כז:  ברכו˙  ור‡"˘  ˙וס'  (עיי'  ר‡˘ונים  רוב 
כן  לע˘ו˙  מו˙ר  ˘מלכ˙חיל‰  ‡ל‡  ועו„), 
לעיל).  ‰נסמן  במ‡ירי  ועיי'  ‰יום,  ב˜י„ו˘  (כמו 


