
‚úיון ˙ריח
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כיˆ„ נ˘‡ יע˜ב ב' ‡חיו˙?

מעú˙ יע˜ב בחור ˘ב‡בו˙

יומ‡ טב‡ „ר' יוסף כ„ נפ˜ מכר˙

‰זכו˙ ב‰עמ„˙ ˙úמי„ ב˜רן ‡ור‰

הוספה
מיוחדת

עמ' כ‚
ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

‰רו˜„  כ‡„ם  ולר˜ו„  ל˘מוח  ˘ˆריכים   - ˙ור‰  ל˘מח˙  בנו‚ע  ‰פ˙‚ם  וכי„וע 
בח˙ונ˙ ‡חיו  ˘‚ם  כלומר, ‡ף  ‡חיו,  בח˙ונ˙  כ‡„ם ‰רו˜„  ר˜  ול‡  ˘לו,  בח˙ונ‰ 
רו˜„ ‰ו‡ בכל ˙ו˜ף ועוז כ„י ל˘מח ח˙ן וכל‰, ‡ין ז‰ „ומ‰ לרי˜ו„ בח˙ונ‰ ˘לו 
במˆור  ‰נ˙ונים  בנ"י  ‡חינו  ˘ל  בˆערם  ‰‰˘˙˙פו˙  ˘ע"י   - בעניננו  וע„"ז  ממ˘. 
ב˘מח˙ם  ל‰˘˙˙ף  זוכ‰  ‡זי  ˘לו,  ‡י˘י  ˆער  ז‰  ‰י'  כ‡ילו  ‰ר‚˘  מ˙וך  וב˘בי' 
כ‡˘ר יזכו - ב˜רוב ממ˘ - לעלי' ב˙כלי˙ ‰עילוי, וב‡ופן ˘עלי' ‚„ול‰ זו ˙‰י' ‚ם 

עלי' ˘לו - ˘מח˙ ח˙ונ‰ ˘לו ממ˘.

ומכיון ˘"לי˘וע˙ך ˜וינו כל ‰יום", בו„‡י ˙˙‚ל‰ עלי' זו במ‰ר‰ בימינו ממ˘, 
ביו˙ר  ‚„ול‰  לעלי'  ‚ם  ולזכו˙  ב˘מח˙ם,  ל‰˘˙˙ף  כבר  ל‰˙כונן  ˆריכים  ולכן, 
מ˘˙˙פים  לכן  ˘מ˜ו„ם  עי"ז  ביו˙ר) -  מט‰  למט‰  ל‡חרי ‰ירי„‰  (˘מ‚יעים ‡לי' 

בˆערם.

(חמ˘‰ ע˘ר ב‡ב ˙˘מ"‚)



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘נ‚ע  י‰ו„י  לט‰ר  ˘כ„י   - בפר‰  ‰עוס˜ין  „טומ‡˙  ב„ין  ‚ם  מרומז  ז‰  וענין 
למט‰ר  ˘˙‰י'  ˆריך  ‰חיים),  „‰יפך  (טומ‡‰  חמור‰  ‰כי  לטומ‡‰  ע„  בטומ‡‰, 
חמור  ב‡ופן  ל‡  ‡מנם,  ‰ט‰ר‰,  „‰יפך  למˆב  עכ"פ)  (ב„˜ו˙  מסויימ˙  ˘ייכו˙ 
כמו˙ו, ח"ו, ˘‡ז ל‡ יוכל לט‰ר ‡ו˙ו, ע"„ "‡ין חבו˘ מ˙יר עˆמו", כי ‡ם, ב„˜ו˙ 
‰זול˙,  ˘ל  מˆבו   ˙‡ ל‰ר‚י˘  יו˙ר  נ˜ל  ו‡ז,  בלב„,  ‰ערב"  "ע„  ובנ„ו"„,  בלב„, 

ולסייע לו כו'. 

(בו‡"ו)  "לו"  ˆר",  לו  ˆר˙ם  "בכל  זו  „˘ב˙  ב‰פטר‰  מ"˘  עם  ז‰  ל˜˘ר  וי˘ 
˜רי, ‰יינו, ˘ˆר˙ם ˘ל י˘ר‡ל נו‚ע˙ ל‰˜ב"‰ ע„ כ„י כך ˘"לו ˆר" כביכול.

(˘"פ נˆבים-וילך ˙˘מ"ו)

מ˘˙˙פים בˆערם כ‡ילו ‰י' ז‰ ‰ˆער ˘לו ממ˘
[„יבר ב‡ריכו˙ ‡ו„ו˙ ‰מˆב ˘ל ‰י‰ו„ים ˘נמˆ‡ים מ‡חורי מסך ‰ברזל. ו‡ז ‡מר:]

ו‰נ‰, מכיון ˘כל ‰‡מור ˘ייך לי‰ו„ים ˘נמˆ‡ים "מ‡חורי מסך ‰ברזל", ‡"כ, 
מ‰י ‰˙ועל˙ ב„יבור בענין ז‰ עם י‰ו„ים ˘נמˆ‡ים ב‡רˆו˙ ‰רווח‰? 

ו‰בי‡ור בז‰: 

‡מרו חז"ל "כל ‰מ˙‡בל על ירו˘לים זוכ‰ ורו‡‰ ב˘מח˙‰", כלומר, ‡ף ˘כבר 
עברו ˜רוב ל‡לפיים ˘נ‰ מ‡ז חורבנ‰ ˘ל ירו˘לים, ‡עפ"כ, כ‡˘ר י‰ו„י מ˘˙˙ף 
˘ל‡  „ור  ˘"כל  ‰ר‚˘‰  מ˙וך  ירו˘לים"),  על  ("מ˙‡בל  ירו˘לים  „חורבן  בˆער 
נבנ‰ בי‰מ"˜ בימיו מעלין עליו כ‡ילו ‰ו‡ ‰חריבו", ‡זי זוכ‰ ו"רו‡‰ ב˘מח˙‰".

וע„"ז בעניננו:

כ‡˘ר מ„ברים ‡ו„ו˙ ˆערם ˘ל ‡חינו בנ"י ˘נמˆ‡ים במˆור וב˘בי', ומ˘˙˙פים 
בˆערם כמו ˘ז‰ו ‰ˆער ˘לו [ובפרט י‰ו„ים ‡לו ˘ניˆלו ממ„ינו˙ ‰נ"ל, ˘‰ם ‰ר‚י˘ו 
ˆער ז‰ על ב˘רם, ולכן, ביכל˙ם לחו˘ יו˙ר ‡˙ ˆערם וכ‡בם ˘ל ‰י‰ו„ים ˘נמˆ‡ים 
[˘‰רי  כמוך"  לרעך  "ו‡‰ב˙  י˘ר‡ל,  ˘מˆ„ ‰ר‚˘ „‡‰ב˙  ו‰יינו,  וב˘בי'],  במˆור 
"כולן מ˙‡ימו˙ ו‡ב ‡' לכולנ‰", "כולנו כ‡ח„" (ר‡‰ ˙ני‡ פל"ב)] מ˘˙˙פים בˆערם 

˘ל ‡חינו בנ"י ‰נ˙ונים במˆור וב˘בי', כ‡ילו ‰י' ז‰ ‰ˆער ˘לו ממ˘,

‰י‰ו„ים  ‡ˆל  ‰עלי'  ˙‰י'  ˘כ‡˘ר  ‰יינו,  ב˘מח˙ם,  לר‡ו˙  זוכים  עי"ז  ‰נ‰ 
‰י‰ו„ים  ‚ם  יזכו  ‰ירי„‰),  ‚ו„ל  ערך  (לפי  ‰עילוי  ב˙כלי˙  וב˘בי'  במˆור  ˘‰יו 
עבו„˙  ˘מˆ„  ‡ף  זו,  ‚„ול‰  לעלי'  ‰רווח‰)  ב‡רˆו˙  (ב‰יו˙ם  בˆערם  ˘‰˘˙˙פו 
עˆמם ל‡ ‰יו ר‡ויים לעלי' ‚„ול‰ כזו (מכיון ˘‡ˆלם ל‡ ‰י˙‰ ירי„‰ למט‰ מט‰ 

ביו˙ר).

בעז‰י״˙.

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

ל‡ס˙ר ע"„ ‰‚זיר‰ – נ‡מר "וי‚„ לו מר„כי ‡˙ כל ‡˘ר ˜ר‰ו", וכ‡˘ר ‰מן ‰ו„יע 
‡ו„ו˙ ‰˙חל˙ מפל˙ו – נ‡מר "ויספר ‰מן . . ‡˙ כל ‡˘ר ˜ר‰ו".

ל‰יו˙ו   – ברוחניו˙  ב‚˘מיו˙:  ו‰ן  ברוחניו˙  ‰ן  מעל˙ו  ‚„ל‰   – ‰ˆ„י˜  מר„כי 
"ר‡˘ ‰סנ‰„רין", וב‚˘מיו˙ – ל‰יו˙ו "יו˘ב ב˘ער ‰מלך".

ו‡עפ"כ נ‡מר "וי‚„ לו מר„כי ‡˙ כל ‡˘ר ˜ר‰ו" - כמו „בר ˘˜ר‰ לו בעˆמו.

ו‰נ‰‚˙ו ˘ל מר„כי ב‡ופן „"‡˘ר ˜ר‰ו" – פעל‰ ‡˙ ‰"‡˘ר ˜ר‰ו" ˘ל ‰מן...

וזו‰י ‰ור‡‰ לכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל:

˘ל  ˘במ‡ורע  ב‡ופן  ז‰  ‡ין   – ‰זול˙  ‡ˆל  מסויים  ענין  ˜ור‰  כ‡˘ר 
‰ו‡  בל˙י-רˆוי מ˘˙˙ף  ובמ‡ורע  ‰זול˙,  ˘ל  ב˘מח˙ו  ˘מח‰ מ˘˙˙ף ‰ו‡ 

בˆערו, ‡ל‡ ˆריך ל‰יו˙ נר‚˘ ‡ˆלו ˘ז‰ו מ‡ורע "‡˘ר ˜ר‰ו"....

י˘נו  וכ‡˘ר  זו ‰˘מח‰ ˘לו,  ˘מח‰ – ‰רי  ˘ל  מ‡ורע  י˘נו ‡ˆל ‰זול˙  כ‡˘ר 
‡ˆל ‰זול˙ ענין בל˙י-רˆוי רח"ל – ‡ינו מ˘˙˙ף בˆערו ˘ל ‰˘ני, ‡ל‡ ז‰ו ‰ˆער 

˘לו...

וע"י ‰נ‰‚‰ כזו מבטלים ‡˙ כל ‰‚זירו˙ ו‰מ„י„ו˙ ו‰‚בלו˙ ˘בעולם, ופועלים 
‰ענינים  ˘כל  ‰יינו,  ב˘ונ‡י‰ם",  ‰מ‰  ‰י‰ו„ים  י˘לטו  ‡˘ר  ‰ו‡  "ונ‰פוך  ˘י‰י' 
˘‰ם מנ‚„ים לי‰ו„ים וי‰„ו˙ – מ‰פכים ‡ו˙ם ב‡ופן ˘ל‡ זו בלב„ ˘‡ינם מנ‚„ים, 
עו˘ים  עˆמם  ‰‰פכיים  ˘מ‰ענינים  כך,  מסייעים,  בעˆמם  ˘‰ם   – ‡„רב‰  ‡ל‡ 

"‡ור‰ ו˘מח‰ ו˘˘ון וי˜ר".

(פורים ˙˘י"ט)

כ„י לט‰ר י‰ו„י ˆריך ˘˙‰י' למט‰ר 
˘ייכו˙ מסויימ˙ למˆב ‰מיט‰ר

י„וע ‰סיפור ˘‡ירע ‡ˆל ‡„מו"ר ‰‡מˆעי, ˘˙וכנו, ˘נ˙ינ˙ ˙י˜ון וס„ר ˙˘וב‰ 
לזול˙ יכול‰ ל‰יו˙ ר˜ כ‡˘ר י˘נ‰ ˘ייכו˙ מסויימ˙ - ב„˜ו˙ „„˜ו˙ כו' - למˆבו 
˘ל ‰זול˙ (ר‡‰ ספר ‰מ‡מרים ˜ונטרסים ח"ב ˘נו, ב ו‡ילך. ‡‚רו˙ ˜ו„˘ כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ 

ח"‚ ס"ע ˘עט ו‡ילך). 

כמו ‰מˆב  ללבו  נו‚ע  י‰י'  ˘ל ‰זול˙  ˘מˆבו  לר‚˘ ‰לב,  בנו‚ע   - מז‰  וי˙יר‰ 
˘לו ממ˘, כי„וע פ˙‚ם כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר בפירו˘ ‰כ˙וב "וי‚„ לו מר„כי ‡˙ כל 

‡˘ר ˜ר‰ו", ˘ˆריך ל‰ר‚י˘ כ‡ילו מ„ובר ‡ו„ו˙ ענין ˘˜ר‰ לו. 



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

רח"ל  ב‰‚זירו˙  ˘ר‡ינו  מ‰  ‚ם  וז‰ו 
‰י˙‰  לז‰  ˘‰יסו„  ז‰,  ב„ורנו  ˘‡ירעו 
‡ל  מ˘לימו˙  לילך  ˆריך  ˘‡„ם  ‰˘יט‰ 
‰‡נו˘י,  ‰מין  מכל  ˘י˙על‰  ע„  ˘לימו˙ 
ובמיל‡, ‡ין לו ל‰˙ר‚˘ ("זיך נעמען ˆום 
‰ַ‡רˆן") מ˘ום „בר, כיון ˘ענין ˘ל ר‚˘ 
‰ו‡ למט‰ ממעל˙ ו„ר‚˙ ו˙כלי˙ ‰‡„ם.

˘‚זיר‰  ‰‡מור  ‰יפך  ‰י‡  כזו  ˘יט‰ 
כיון  מ‡ורע "‡˘ר ˜ר‰ו",  על ‰זול˙ ‰י‡ 
˘"כולן מ˙‡ימו˙ ו‡ב ‡' לכולנ‰" (כ„ברי 
רבינו ב˙ני‡ פל"ב), וכיון ˘ז‰ו ‰יפך ‰‡מ˙, 

טוב ו˜„ו˘‰ – ‰רי ז‰ ˘˜ר, רע וטומ‡‰.

‰˘˜ר  בעולם  ˘חיים  כיון  מ‡י,  ‡ל‡ 
ניט  זיך  ("מ'כַ‡ּפט  בכך  מבחינים  ל‡   –
מחר  ‡ו  ‰ר‡˘ון,  ביום  ל‡  „עם"),  ‡ויף 

ומחר˙יים;

ור‰",  ‡ך על ז‰ י˘נו ‰ענין „"‡ור‰ זו̇ 
˘יר‡ו,  עו‰"ז,  ח˘כ˙   ˙‡ מ‡יר‰  ˘‰י‡ 
עילוי  ˘˙וסיף  טוב‰"  "‡בן  נמˆ‡˙  ‰יכן 
"‚חל˙  נמˆ‡˙  ו‰יכן  ‰מלכו˙,  בכ˙ר 
לסכנ˙  ע„  ב‰  ל‰יכוו˙  ˘עלול  בוער˙" 

נפ˘ו˙ ממ˘!

˘"‰ב„ילנו   – י˘ר‡ל  ˘ל  ‰עילוי  וז‰ו 
מן ‰˙ועים" עי"ז ˘"נ˙ן לנו ˙ור˙ ‡מ˙", 
ול‰‚יע  לי„ע  יכולים  ‡מ˙"  "˙ור˙  ˘ע"י 

לחס„ וטוב ו˜„ו˘‰.

(פורים ˙˘"כ)

ועˆ˙ך  "רבי",  ‡ינך   – נ‡נח˙  ˘ל‡  וכיון 
‡ינ‰ עˆ‰!

˘ˆער ‰זול˙ י‰י' נו‚ע לו
כ‰ˆיווי   – לחבירו  עוזר  י‰ו„י  כ‡˘ר 
"„עלך  וכמ‡רז"ל  כמוך",  לרעך  "ו‡‰ב˙ 
כל ‰˙ור‰  זו ‰י‡  ˙עבי„,  ל‡  לחברך  סני 
 (‡ ל‡,  (˘ב˙  ‰ו‡"  פירו˘‡  ו‡י„ך  כול‰, 
‡ל‡  לו,  לעזור  ‰חס„  בפעול˙  „י  ל‡   –
.("ıער ˜רעכ„") ‰ריכ‰ ל‰יו˙ ‚ם ‰‡נחˆ

˘ˆער  ‰יינו,  ‰‡נח‰,  י˘נ‰  וכ‡˘ר 
‰זול˙ נו‚ע לו, וכ„ברי כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר 
בפירו˘ מ"˘ במ‚יל‰ "וי‚„ לו מר„כי ‡˙ 
‡ו„ו˙  ˘מע  ˘כ‡˘ר  ˜ר‰ו",  ‡˘ר  כל 
‚זיר‰ על י‰ו„י ˘ני, ‰י' ז‰ מ‡ורע ˘˜ר‰ 
עוזר  נ‡נח – ‡זי  ˘‡ז  לו ("‡˘ר ˜ר‰ו"), 

ומסייע לחבירו.

ב˘מי  ‡ו  כס‡,  על  יו˘ב  כ‡˘ר  ‡בל 
˘לימו˙,  ‡ל  מ˘לימו˙  ו‰ולך  מעל‰, 
עˆ‰  ‚ם  נו˙ן  ˘לו  ‰˘לימו˙  וב˘ביל 
ל‰זול˙, "עˆ‰ טוב‰ ˜‡ מ˘מע לן", ‡בל 
לל‡ ‡נח‰ ("ָ‡ן ַ‡ ˜רעכı"), כיון ˘‡ין ז‰ 
ענין ˘כו‡ב לו, ל‰יו˙ו למעל‰ מר‚˘ ˘ל 
כ‡ב וכו' וכו' – ‡זי ‰עˆ‰ ˘לו ‡ינ‰ עˆ‰, 
ו‰חס„ ˘לו ‡ינו חס„, ו‡ין ז‰ ‡פילו ענין 
˘ז‰ו  "חט‡˙",  ˘ל  ענין  ז‰ו  ‡ל‡  ס˙מי, 

‰יפך ‰טוב ו‰˜„ו˘‰ ו‰‡מ˙.

‡ין ז‰ ˘מח˙ו וˆערו ˘ל ‰˘ני, ‡ל‡ ‰˘מח‰ ו‰ˆער ˘לו!
ב‰˙ווע„ו˙ פורים ˙˘"‰ ‡מר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר:

מˆינו במ‚יל‰ ‰˙בט‡ו˙ ˘ו‰ ‡ˆל מר„כי ו‡ˆל ‰מן: כ‡˘ר מר„כי ˘לח ל‰ו„יע 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
כיˆ„ נ˘‡ יע˜ב ב' ‡חיו˙?

‰רי יע˜ב ˜יים כל מˆוו˙ ‰˙ור‰, ו‡יך נ˘‡ ˘˙י ‡חיו˙? / מ„וע ‡י ‡פ˘ר לומר ˘ני˘ו‡יו 
‰יו "ע"פ רוח ‰˜ו„˘"? / בי‡ור ני˘ו‡י יע˜ב לרחל ˘‰י‰ בז‰ ˜יום „בר ˘‰י' מחוייב בו 

ולכן ל‡ „ח‰ ‡יסור "‡˘‰ ‡ל ‡חו˙‰ ל‡ ˙˜ח" ˘ל‚בי יע˜ב ‰י' חומר‡ בעלמ‡ 

 (ע"פ ל˜ו"˘ ח"‰ עמ' 141 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ר‡ובן - על ˘ם "כי ר‡‰" ‡ו ע"˘ "ר‡ו" / מנלן ˘ל‡‰ ע˜ר‰ ‰י˙‰?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ̇ מעל˙ יע˜ב בחור ˘ב‡בו

 – יע˜ב  עבו„˙   / ל˙˘וב‰"  "בכור   – ר‡ובן   / ‰רע   ˙‡ מ‰ם  "‰וˆי‡ו"  ויˆח˜  ‡בר‰ם 
"‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡" / מי„ו˙ „˜„ו˘‰ ו„סטר‡ ‡חר‡ – ז‰ לעומ˙ ז‰ / ל„חו˙ ‡˙ 

‰רע ‡ו ל‰פכו ל˜„ו˘‰
(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"נ ח"‡ עמ' 162 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
מ„וע ‰יו ‡ומרים ˘ל‡‰ ˘ייכ˙ לע˘ו? / ˘ם על ˘ם ‰‡מ‡ ‡ו על ˘ם ‰‡„ם?

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יומ‡ טב‡ „רב יוסף כ„ נפ˜ מכר˙

י„ון מ‡י ˘נ‡ רב יוסף  „ו˜‡ „עב„ יומ‡ טב‡ כ˘נע˘‰ בן ˘˘ים על ˘ניˆול מכר˙, ויסי˜ 
בי‡ור מחו„˘ ‡מ‡י בו „ו˜‡ ‰י˙‰ ר‡י' ˘ניˆול מכר˙ / עפ"ז יב‡ר „ברי ‰מ„ר˘ בפר˘˙נו 

לענין יˆח˜ ˘פס˜ ממנו יˆר ‰רע
(ע"פ ל˜ו"˘ ח"‰ עמ 132 ו‡ילך)

יט ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לי˘ון כי‰ו„י

˜ו…ם ַ‰‰ּו‡ (ויˆ‡ כח, י‡) ּמָ ב ּבַ ּכַ ¿ ׁ̆ ƒַוּי

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
ל‰וˆי‡ י˜ר מזולל

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
‡כפ˙יו˙ מ‰זול˙

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ על ‰ר‚˘ ˘ˆריך כלפי ‰זול˙, ל‡ ר˜ לעזור לו בפועל ‡ל‡ ‚ם ל‰ר‚י˘ 
בˆערו

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

כיצד נשא יעקב ב' אחיות?
הרי יעקב קיים כל מצוות התורה, ואיך נשא שתי אחיות? / מדוע אי אפשר 
לומר שנישואיו היו "ע"פ רוח הקודש"? / ביאור נישואי יעקב לרחל שהיה 

בזה קיום דבר שהי' מחוייב בו ולכן לא דחה איסור "אשה אל אחותה לא תקח" 
שלגבי יעקב הי' חומרא בעלמא 

‰˙מי‰‰:  י„וע‰  בפר˘˙נו,  ‰מסופר  ורחל,  ל‡‰  עם  יע˜ב  ני˘ו‡י  במע˘‰  ‰נ‰   .‡
‡יך י˙כן כי יע˜ב נ˘‡ ˘˙י ‡חיו˙, ועבר בז‰ על ‰ל‡ו ˘ל "ו‡˘‰ ‡ל ‡חו˙‰ ל‡ ˙˜ח" 

(‡חרי יח, יח)? 

˘‚ם ‰ן ‰יו ‡חיו˙  וזלפ‰,  בל‰‰  ˘נ˘‡ ‡˙  בז‰  ˙‰י‰ ‚ם  ˘‡ו˙‰ ‰˜ו˘י‡  [ול‰עיר 
˘כיון  ˙˘ע"ו),  ויˆ‡  ב˘"פ  ז‰  במ„ור  (ר‡‰  במ˜"‡  נ˙ב‡ר  כבר  בז‰  נ). ‡ך  ל‡,  פר˘˙נו  (ר˘"י 

(עיי"˘  וכו'  ל‡חיו˙  נח˘בו  ול‡  יחוס  ˘ל  ‚„ר  עלי‰ן  חל  ˘ל‡  ‰רי  ˘פחו˙,  ב‚„ר  ו‰יו 
ב‡ורך); ולכן עי˜ר ‰˜ו˘י‡ ‰י‡ „ו˜‡ על ל‡‰ ורחל, ˘‰יו ‡חיו˙ ‚מורו˙ לכל „בר]. 

ו‰„רו˘  ‰פלפול  ב„רך  ספרים,  ובכמ‰  מפר˘ים  בכמ‰  ז‰  בענין  ב˘˜ו"ט  ו‰‡ריכו 
ב„רך  ‰˙ור‰,  על  בפירו˘ו  ר˘"י  ˘יט˙  לפי  זו  ל˙מי‰‰  יי˘וב  למˆו‡  י˘  ‡ך  וכו'; 

‰פ˘ט, "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡". 

ל‡  ˘‰‡בו˙   ,(‰ כו,  ל˙ול„ו˙  (בפירו˘ו  ענינ‡  ב‰‡י  ‰רמב"ן  „ברי  י„ועים  ו‰נ‰  ב. 
‰˜פי„ו ל˘מור על ‰מˆוו˙ ב‰יו˙ם מחוı ל‡רı י˘ר‡ל: 

ב‰  ועס˜  ‰˜ו„˘  ברוח  כול‰  ‰˙ור‰  ‡בר‰ם  ˘למ„  רבו˙ינו,  מ„ע˙  ‡לי  "ו‰נר‡‰ 
בלב„,   ıב‡ר ‰י‰  ‡ו˙‰  ו˘מיר˙ו   .  . כול‰  ‡ו˙‰  ו˘מר  וסו„ו˙י‰,  מˆוו˙י‰  ובטעמי 

ויע˜ב בחוˆ‰ ל‡רı בלב„ נ˘‡ ˘˙י ‡חיו˙ .. כי ‰מˆוו˙ מ˘פט ‡ל˜י ‰‡רı ‰ם".

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

בו  ˘י˘  טוב  ענין  ‰י‡  ‰ב„י„ו˙  ‡ימ˙י 

מעל‰ – ב‰יו˙‰ ב˙וך בני ‡„ם;

למ„בר,  ‰ולך  מי˘‰ו  כ‡˘ר  ‡בל 

ל‰‚יע  ‡חר˙  „רך  לו  ˘‡ין  ב‡מרו, 

˘י˙רח˜  עי"ז  ‡ם  כי  עˆמו,  ל˘לימו˙ 

מבני-‡„ם וילך למ„בר, ו„ו˜‡ ˘ם י˙על‰ 

כזו  ‰נ‰‚‰  ‰נ‰   – ˘לימו˙  ‡ל  מ˘לימו˙ 

‡˘ר  ו‡ל‰  בי˙ו  לבני  ‡סון  סו"ס  ‚ורמ˙ 

בסביב˙ו ("ער מַ‡כט זיי ‡ומ‚לי˜לַ‡ך"),

בין  ל˘˜ול  ˘ˆריכים  במˆב  ול„ו‚מ‡: 

˘ל  לחייו  ˘נו‚ע  לענין  עבורו  טוב‰ ˜טנ‰ 

‰זול˙ – ‰נ‰ ‰˜טנו˙ ˘לו ˙כריע ‡˙ חייו 

עˆמו   ˙‡ מח˘יב  ˘‰ו‡  כיון  ‰זול˙,  ˘ל 

פחו˙  ‰ו‡  ‰זול˙  ו‡ילו  ‰˘לם",  ל"‡„ם 

˘בפחו˙ים!

˘יט˙ם  ולכן מˆינו ‡ˆל ‡ומו˙ ‰עולם̆ 

‰י˙‰ מיוס„˙ על ענין ‰‰˙בו„„ו˙ – ˘יט‰ 

˘‰י˙‰ ‡מור‰ ל‰בי‡ ‡ו˙ם מ˘לימו˙ ‡ל 

˘לימו˙ ע„ ‰˘לימו˙ ‰יו˙ר ‚„ול‰ – ˘ל‡ 

עבו„˙-פרך  ˘ל  מו˘לל ‡ˆלם ‰מו˘‚  ‰י' 

ור„יפו˙; ‰ם ל‡ ‰˙ערבו בכך.

˘ל  ˆער  ‡ו„ו˙  מ„ובר  ‰י'  כ‡˘ר 

לענין  ע„  עמו˜‰,  במ„רי‚‰ ‰יו˙ר  ‰זול˙, 

˘"‡„ם  טענ˙ם,  ‰י˙‰   – ממ˘  חיים  ˘ל 

‰˘לם" ל‡ ˆריך לעמו„ ב˜ו ˘ל מ„ו˙, ‰ן 

בנו‚ע לˆער ו‰ן בנו‚ע לרˆון.

 ˙‡ וניˆלו  ‰˘˙מ˘ו   - לעˆמם  בנו‚ע 

ל‰יו˙  ˆריך  ‰י'  ˘ז‰  ‡ל‡  כולו...  ‰רˆון 

˘לימו˙;  ‡ל  מ˘לימו˙  ˘יבו‡ו  ב˘ביל 

˘‰ם  מעל˙ם  ‚ו„ל  ביטוי  לי„י  ב‡‰  ו‰יכן 

כ˘„ובר   – בני-‰‡„ם"  מכל  "למעל‰ 

‡ו„ו˙ ע˘יי˙ טוב‰ ל‰זול˙!...

כיון ˘ל‡ נ‡נח˙ – ‡ינך 
"רבי", ועˆ˙ך ‡ינ‰ עˆ‰

ומענין לענין:

סיפור  פעם  סיפר  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜ 
(מ‰ור˘"ב)  ‡„מו"ר  כ"˜  ‡ביו,  ‡ו„ו˙ 
˘‡ז  ‰ˆמח-ˆ„˜,  בחיי  עו„  ˘‡ירע  נ"ע, 
חמ˘  ‡ו  חמ˘  מ‚יל  יו˙ר  ל‡  ‡„נ"ע  ‰י' 
 ˆ"ˆ‰ ‰ס˙ל˜ו˙  בע˙  (˘‰רי  ˘נים  וחˆי 
‰י' בן חמ˘ וחˆי ˘נים), כ‡˘ר ˘יח˜ עם 

‡חיו ‰‚„ול ר' זלמן ‡‰רן.

‰„יבור  נסב  ˘בו  בבי˙  ˘‚„לו  כיון 
‡ו„ו˙ חסי„ ורבי, ‰חליטו ל˘ח˜ ב"חסי„ 
מ‡„נ"ע  מבו‚ר  ‰י'  ˘‰רז"‡  וכיון  ורבי". 
י‰י'  ˘‰רז"‡  ‰וחלט  ומחˆ‰,  ב˘נ‰ 
חסי„,  כמו  ‡ליו  יכנס  ו‡„נ"ע  ‰"רבי", 

"ּפרַ‡ווען זיך" (ל"יחי„ו˙").

 ˙‡ ˙י˜ן  כס‡,  על  ‰רז"‡  ‰˙יי˘ב 
ממנו  ובי˜˘  ‡ליו  נ‚˘  ו‡„נ"ע  כובעו, 
"˙י˜ון". ו˘‡ל ‰רז"‡: על מ‰ ‰נך מב˜˘ 
˘עבר‰,  ˘ב˘ב˙  ‡„נ"ע,  ו‰˘יב  ˙י˜ון? 
‡ו לפני ˘˙י ˘ב˙ו˙, ‡כל ‡‚וזים, ו‡ח"כ 
בסי„ורו  כו˙ב  ‰ז˜ן  ˘רבינו  לו,  נו„ע 
למנוע  ˘"טוב  ל˘ב˙‡")  רב˙‡  (ב"‰לכ˙‡ 

לו ‰רז"‡,  ו‡מר  ב˘ב˙".  ‡‚וזים  מל‡כול 
˘י˜פי„ ל‰˙פלל מ˙וך ‰סי„ור, ול‡ בעל-

פ‰.

ל‡  ˘לך  ‰עˆ‰  לו:  ו‡מר  ‡„נ"ע  נענ‰ 
מ„וע?  ‰רז"‡:  ו˘‡ל  רבי.  ו‡ינך  ˙עזור, 
ו‰˘יב ‡„נ"ע: רבי – ב˘ע‰ ˘מ˘יב, ˆריך 
טָ‡ן")!...   ıרעכ˜  ‡ַ „ַ‡רף  ("ער  ל‰˙‡נח 
ל‡  ‡בל  מועיל‰,  ‡ולי  ‰י˙‰  ˘לך  ‰עˆ‰ 
נ‡נח˙ ("„ו ‰ָ‡סט ניט ַ‡ ˜רעכı ‚עטָ‡ן"), 



  ‰וספ‰ . כ‚
לקט מתוך דברות קודש 
בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו, ובאו כאן כמעט ללא עריכה, 
באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

ז‰  ˘י‰י'  י˙כן  ל‡  ˘‡ינו ‡מ˙ -  „בר 
˜˘ורים  ו‡מ˙  ו˜„ו˘‰  טוב  כי,  „בר טוב, 

כיון  ˆוזַ‡מען"),  ‚ייען  ("זיי  בז‰  ז‰ 

̆ ‰מ˜ור ˘ל‰ם – ‰ן ˘ל ‡מ˙ ‰ן ˘ל טוב 

ל‡  ובמיל‡,  ‰ו‡,  ‡ח„   – ˜„ו˘‰  ˘ל  ו‰ן 

˘˜ר,  ˘י‰י'  ו˜„ו˘‰,  טוב  ˘ל  ענין  י˙כן 

כ˘ם ˘ל‡ י˙כן ענין ˘ל ‡מ˙, ˘י‰י' ‰יפך 

‰טוב ו‰˜„ו˘‰.

חט‡˙"  ל‡ומים  "חס„  מ"˘  ‚ם  וז‰ו 

(מ˘לי י„, ל„):

לכ‡ור‰, למ‡י נפ˜"מ מ‰י סיב˙ פעול˙ 

ל‰˙יי‰ר,  כ„י  ז‡˙  עו˘‰  ‰ו‡  ‡ם  ‰חס„, 

˘‰עני  ‰ו‡  ‰עי˜ר   – ‡חר  טעם  ב‚לל  ‡ו 

ו‡עפ"כ  לו.  ‰מˆטרך  ‰חס„   ˙‡ ˜יבל 

˘ל  ענין  ז‰  ˘‡ין  בלב„  זו  ˘ל‡  ‡ומרים 

 ‡ַ") ס˙מי  ענין  ‡פילו  ז‰  ‡ין  ‡ל‡  טוב, 

"חט‡˙"  ˘ל  ענין  כי ‡ם  זַ‡ך"),  ּפַ‡רעווע 

- ‰יפך ‰טוב!

ענין  ז‰  ‰רי  ˘לכ‡ור‰  ‡ף  כלומר: 

נל˜ח  ‡ינו  ז‰  ˘ענין  כיון  מ"מ,  חס„,  ˘ל 

ע"י  ˘נע˘‰  ענין  ז‰ו  ‡ל‡  ‰‡מ˙,  ממ˜ור 

˘כו˙ב  מ‰  על  ‰בט  מבלי  ‰נ‰  בן-‡„ם, 

י‰י'  ‰נ‰‚˙ו,  ˙כלי˙  ‡ו„ו˙  ‰ר˘מי  בנייר 

ז‰ סו"ס ב‡ופן ˘ל "חט‡˙", ‚ם ‡ם יע˘‰ 

ז‡˙ ע"י פעול‰ ˘ל "חס„".

וכי„וע ‰„ו‚מ‡ ל„בר - מ‰נ‰‚˙ ‡ומו˙ 

‰עולם ˘רˆחו ו‰˘מי„ו ב‡ופן ˘ל‡ מˆינו 

‰י'  לז‰  ו‰יסו„  טרף...  חיי˙ו  ‡ˆל  ‡פילו 

‰ˆורך ˘מין ‰‡נו˘י יבו‡ ל˘לימו˙ו!...

מ‰ו ‡„ם ‰˘לם?
מו"ח  כ"˜  (˘מבי‡  ‰פ˙‚ם  ˙וכן  ‚ם  וז‰ו 

בני  ב˙וך  ‰ב„י„ו˙  "טוב‰  בכ"מ)  ‡„מו"ר 

‡„ם":

ענין ‰ב„י„ו˙, ‡בל,  ל‰יו˙  ˆריך ‡מנם 

אכפתיות מהזולת
כאשר יושב על כסא, או בשמי מעלה, והולך משלימות אל שלימות, ובשביל 

השלימות שלו נותן גם עצה להזולת, "עצה טובה קא משמע לן", אבל ללא 
אנחה, כיון שאין זה כואב לו, להיותו למעלה מרגש של כאב – אזי העצה שלו 
אינה עצה, והחסד שלו אינו חסד, ואין זה אפילו ענין סתמי, אלא זהו ענין של 

"חטאת", שזהו היפך הטוב והקדושה והאמת

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

לבן  "עם  יע˜ב  „ברי  בפירו˘  ˘כ˙ב  ר˘"י,  ב˘יט˙  ל‡ומרו  ‡פ˘ר  ‡י  ז‰   ıירו˙ ‡ך 
‚ר˙י" (וי˘לח לב, ‰), וז"ל: 

"‚ר˙י ב‚ימטרי‡ ˙רי"‚; כלומר: עם לבן ‰ר˘ע ‚ר˙י ו˙רי"‚ מˆוו˙ ˘מר˙י". 

‰רי מפור˘ ב„ע˙ו, ˘‚ם ב‰יו˙ יע˜ב בבי˙ לבן, ‰יינו: מחוı ל‡רı י˘ר‡ל, ‚ם ˘ם 
- "˙רי"‚ מˆוו˙ ˘מר˙י"!

‚. ו‡כן, ב‚ור ‡רי‰ (פ' וי˘לח ˘ם) ‰˜˘‰ - "ו‰‡ נ˘‡ ˘˙י ‡חיו˙"! ומ˙רı, "„ז‰ ‰י‰ 
על פי רוח ‰˜ו„˘". 

עול‰  מפ˘ט ‰פר˘‰  ˘‰רי  מ˜ר‡",  ˘ל  "פ˘וטו  לפי  כן  לומר  ˆ"ע ‡ם ‡פ˘ר  ‡בל 
ל‰„י‡ ˘רˆון יע˜ב לי˘‡ ‡˙ רחל ‰י‰ מˆ„ עˆמו, ו‡ילו ‡˙ ל‡‰ בכלל ל‡ רˆ‰ לי˘‡ 
ל‡‰   ˙‡ לי˘‡  מ‰˜ב"‰  ‰ור‡‰  ‰י˙‰  ˘ל‡  ‰יינו,  כו';  ‰טע‰ו  ˘לבן  ל‡חר  ר˜  ‡ל‡ 

ורחל, ‡ל‡ ר˜ ˘כן ‚רמ‰ ‰˘˙ל˘לו˙ ‰מ‡ורעו˙. 

נ˘‡  ˘כבר  ל‡חר  רחל,  ל˘‡˙ ‡˙  יע˜ב  ל„וכ˙‡, ‡יך ‰סכים  כן ‰„ר‡ ˜ו˘י‡  ו‡ם 
‡˙ ל‡‰ ‡חו˙‰? 

„. ‡ל‡ ‰בי‡ור בז‰: 

ז‰ ˘‰‡בו˙ ˜יבלו על עˆמם ל˘מור ‡˙ מˆוו˙ ‰˙ור‰, ל‡ ‰י‰ ב˙ור˙ חיוב, ˘‰רי 
ל‰ם  נח˘ב˙  ‰י‡  ולכן  וחומר‡;  ‰וספ‰  ב˙ור  ז‰  ‰י‰  ‡ל‡   - ע„יין  ני˙נ‰  ל‡  ‰˙ור‰ 
ב˜ולי,  ˘מע ‡בר‰ם  "ע˜ב ‡˘ר   :(‰ כו,  (˙ול„ו˙  ב‡בר‰ם  ˘נ‡מר  וכמו  מיוח„˙,  לזכו˙ 
על  ˘מר  ˘‡בר‰ם  ז‰  על  ˘˜‡י  ˘ם,  ר˘"י  (ור‡‰  ו˙ורו˙י"  חו˜ו˙י  מˆוו˙י  מ˘מר˙י  וי˘מור 

מˆוו˙ ‰˙ור‰, ו‡פילו ‚זירו˙ כ˘ניו˙ ו˘בו˙). 

בפירו˘  עלי‰  נˆטוו  ˘ל‡  ‰מˆוו˙,  מ˙רי"‚  מˆו‰  ˘ל  ˜יום  ˘כ‡˘ר  ‡יפו‡,  מובן, 
לוו˙ר  כרחם ‰יו ˆריכים  בעל  בו - ‰רי  מחוייבים  ˘‰יו  ל„בר  בס˙יר‰  ב‡  חיוב,  ב˙ור˙ 
ל„חו˙ „בר  יכול  ו‰י„ור ‡ינו  חומר‡  ˘ל  ˘ענין  וברור,  פ˘וט  כי ‰רי  על ˜יום ‰מˆו‰; 

˘ל ˆיווי וחיוב. 

וי˙יר‰ מזו: 

מˆינו כמ‰ ‚„רים ˘˜יבלו ‰‡ומו˙ - כל בני נח - על עˆמם. וב„ו‚מ˙ „ברי ר˘"י בפ' 
וי˘לח (ל„, ז): "˘‰‡ומו˙ ‚„רו עˆמן מן ‰עריו˙ על י„י ‰מבול". וכ‰נ‰ ‰יו עו„ ענינים 
˘ל ז‰ירו˙ ו‰נ‰‚ו˙ טובו˙ ˘˜יבלו ‰‡ומו˙ על עˆמם, ˘‰י‰ ל‰ם ˙ו˜ף על פי „יני בני 
נח (ועל פי ˙ור‰), וכ‡˘ר מי˘‰ו ‰י‰ עובר עלי‰ם - ‰י‰ „ינו לעונ˘ בי„י ˘מים ובי„י 

‡„ם. 

[וכמו ˘מˆינו ‡ˆל ˙מר, ˘"„נו‰ ב˘ריפ‰", לפי ˘‰י˙‰ "ב˙ כ‰ן" (ר˘"י וי˘ב לח, כ„) 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

י˘ר‡ל  לבני   - רב  זמן  ל‡חר  ˘נ˙ח„˘‰  מחמ˙ „יני ‰˙ור‰ (כפי  ז‰  ˘‡ין  פ˘וט  ו‰רי   -
בלב„), ‡ל‡ מחמ˙ ‚„ר כללי ˘‰י‰ מ˜ובל ‡ז ‡ˆל בני נח]. 

˘˜יבלו  ‰מˆוו˙  מ˙רי"‚  מˆו‰  בין  ס˙יר‰  ‰י˙‰  כ‡˘ר  כי  בפ˘טו˙,  מובן  ומע˙‰ 
‰‡בו˙ על עˆמם ב˙ור˙ חומר‡ ו‰וספ‰, לבין ‰‚„ר‰ וענין טוב ˘‰יו מ˜ובלים ‡ˆל כל 
מחמ˙ ‰חומר ‰מיוח„  חומר˙ם ‰פרטי˙,  על  לוו˙ר  ˘‰יו ‰‡בו˙ ˆריכים  - ‰רי  נח  בני 

˘י˘ ב‰‚„ר‰ ‰כללי˙ ‰מ˜ובל˙ על ‰כלל כולו. 

לרמו˙  ˘ל‡  ב˜רב ‡ומו˙ ‰עולם, ‰י‰  ב‰ם ‚ם  ז‰ירים  ˘‰יו  בין ‰„ברים  ו‰נ‰,   .‰
‡י˘ ‡˙ רע‰ו. וכמו ˘מוכח מטענ˙ יע˜ב ללבן "ולמ‰ רמי˙ני" (פר˘˙נו כט, כ‰), ˘מז‰ 
˘ב‰נ‰‚˙ו   - לבן  ˘‡פילו  כך,  כ„י  ע„  ‰‡ומו˙;  ‡ˆל  ‚ם  מו˘לל  ‰י‰  ז‰  ˘„בר  רו‡ים 
במ˜ומנו  כן  יע˘‰  ("ל‡  למע˘‰ו   ıירו˙ ולמˆו‡  ל‰˙נˆל  - ‰וכרח  רמ‡י  ‰פרטי˙ ‰י‰ 

ל˙˙ ‰ˆעיר‰ לפני ‰בכיר‰"). 

ומע˙‰ י˘ ל˙רı ‡˙ ‰נ‰‚˙ו ˘ל יע˜ב בעניננו: 

ב˜˘ר  מיוח„ים  סימנים  ל‰  נ˙ן  ו‡פילו  ל‡˘‰  ˘י˘‡ ‡ו˙‰  רחל  עם  סיכם  יע˜ב ‰רי 
לז‰ (ר˘"י פר˘˙נו כט, כ‰); ומע˙‰, ‡ם עכ˘יו - ל‡חר ˘נ˘‡ ‡˙ ל‡‰ - י‡מר ל‰ ˘‡ינו 

יכול ל˘‡˙‰ ל‡˘‰, ‰רי יעל‰ ˘„בריו ‡לי‰ ‰יו „ברי רמי‰. 

[ובפרט ˘‡ם ‡כן יע˜ב ‰י‰ „וח‰ ‡˙ רחל, ‰י˙‰ ‡ז עול‰ "ב‚ורלו ˘ל ע˘ו" (כ„ברי 
ר˘"י פר˘˙נו ל, כב), „בר ˘בוו„‡י ‰י‰ ‚ורם ל‰ ˆער ‚„ול ביו˙ר]. 

‰י‰  ˘ל‡  ˙˜ח",  ל‡  ‡חו˙‰  ‡ל  "ו‡˘‰  ‰ל‡ו  ˜יום  ˘ל  ˘‰חומר‡  ‡יפו‡,  ומובן 
‡יסור   ˙‡ ל„חו˙  ביכול˙‰  ‡ין  בלב„),  ו‰וספ‰  ‰י„ור  ב˙ור˙  ˜יימו  (‡ל‡  בו  מˆוו‰ 
‡ינו   - "‰י„ורים"  על  ול‰˜פי„  עˆמו  על  ל‰חמיר  ב‡  יע˜ב  כ‡˘ר  ובפ˘טו˙:  ‰רמי‰; 

יכול לע˘ו˙ ז‡˙ "על ח˘בון" רחל! 

ו. ‡ל‡ ˘ע„יין י˘ ל‰˜˘ו˙ - סוף סוף, ‰רי בפועל ל‡ ˜יים יע˜ב מˆו‰ זו ˘ל "ו‡˘‰ 
‡ל ‡חו˙‰ ל‡ ˙˜ח"; ו‡ם כן, ‡יך ‡מר לע˘ו "ו˙רי"‚ מˆוו˙ ˘מר˙י"? 

ו‰‰סבר בז‰: 

ול‡  ב‡יסור,  ע˘‰  מˆו˙  מבטל  ל‡ו ‡ו  על  עובר  כ‡˘ר  ‰יפך ‰"˘מיר‰" ‰י‡ „ו˜‡ 
כ˘עובר מˆ„ ˆיווי ‰˙ור‰; ו‡„רב‰ - זו‰י ˘מיר˙ ‰מˆוו˙. 

וב„ו‚מ˙ ‡„ם ‰עובר על ‡יסור ל‡ו מכח ‰כלל „"ע˘‰ „וח‰ ל‡ ˙ע˘‰", ‡ו לˆורך 
מˆו˙   ˙‡ מ˜יים  ‰ו‡  ‰רי  ‰ל‡ו  על  ˘עובר  י„י  על  ˘„ו˜‡   - בז‰  וכיוˆ‡  נפ˘  פ˜וח 

‰˙ור‰ כ„בעי.

"˜יימ˙י"  ול‡   - ˘מר˙י"  מˆוו˙  "ו˙רי"‚  ומ„יי˜  מ˘נ‰  ˘ר˘"י  ‰טעם  ˘ז‰ו  וי"ל, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

‡ין ל˘ער ‚ו„ל ‰זכו˙ ˘ב‰עמ„˙ ‰˙למי„ ב˜רן ‡ור‰
[‰‡‚ר˙ ‰ב‡‰, ˘נכ˙ב‰ לחסי„ ‰רב ˘לום פויזנר ע"‰, ב‡‰ ב‰מ˘ך למכ˙ב „לעיל:]

רו‡‰  ‰‡„ם  ‡˘ר  כל  כי  נ״ע  טוב  ˘ם  ‰בעל  ˘ל  ‚רונו  מ˙וך  מ„בר  ‰׳  „בר  ז‰  ‰נ‰ 
עניני ˜„˘ ‰ב‡ים  פ˘וטים, ‰ם  כ„ברים  ל‰‡„ם  נ„מים  ו˘ומע, ‚ם ‡ו˙ם ‰ענינים ‡˘ר 
ב‰˘‚ח‰ פרטי˙, ו‡ינו ‡ל‡ מ‰ ˘עיני ‰‡„ם ‰˘ע ו‡זניו ‰כב„ מבלי ר‡ו˙ ומבלי ˘מוע 
‚ם  לעין  ˘נר‡ים  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  ענינים  י˘  ‡בל  ל‡מי˙˙ם,  ‰ם  כ‡˘ר  ‰„ברים   ˙‡

ב‰˘˜פ‰ ר‡˘ונ‰.

„בר  על  ‰מו"ל]  „לעיל.  במכ˙ב  [ר‡‰  לי  סיפר  ˘י'  „ו„  מר  ל‰ועיל  ומלמ„  ‰מור‰ 
וכ˘ר‡ו  ˘ב˙ ˜ו„˘,  ב˘מיר˙  ביחו„  יר"˘  ˘ל  בו ‰˘ר˘‰  פעל  בעז‰"י  ‰˙למי„ ‡˘ר 
ר׳  על  רו˘ם  ע˘‰  וז‰  מ‰י˘יב‰ ˜טנ‰,  ל˜חו‰ו  ˘י׳ ‰חפ˘ים ‡˙ ‰נ‰‚˙ו ‰טוב‰  ‰וריו 
טוב‰  יר״˘  ב‰ם  ול‰˘רי˘  על ‰˙למי„ים  ל‰˘‚יח  ˘יט˙ו  ונס˙פ˜ ‡ם  ˘י׳ ‰נ״ל,  „ו„ 
‰י‡, ל‰יו˙ כי מטעם ז‰ לּו˜ח ‰נער מן ‰י˘יב‰, ויעˆו לפנו˙ ב˘‡ל˙ו ‡לי ו‡ני ‰˘ב˙י 
לו בז‰ ובטח י˜יים כפי ‡˘ר ‰ור˙יו, ו‰˘י"˙ יעזר‰ו ויˆליח‰ו ל‰עמי„ ˙למי„ים יר‡י 

‡ל˜ים.

‡˘ר  ‰˙למי„  ‡ל  י„  ב‰ו˘ט˙  רוחני˙  עזר‰  מז‰  ˘˙ˆמח  ˘בז‰,  פרטי˙  ‰‰˘‚ח‰ 
‰וריו ‰חפ˘ים פר˘ו‰ו מן ‰חיים בחיי ˆ„˜ ויו˘ר על פי ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰, ומבלי ‰˙ח˘ב 
י˘מור  ‡˘ר  וחיזו˜  סע„  מיני  בכל  ולחז˜ו  לסע„ו  ‡חריו  לחפ˘  ˆריכים  ˘‰ו‡  מ‰  עם 
י˜ל˜ל  ˘ל‡  בז‰  לע˘ו˙  ‡״‡  ‰נ"ל  ˘י׳  לר״„  ‡˘ר  ‰„בר  מובן  ‰˙ור‰,  ב„רכי  ללכ˙ 
לעבו„˙ מ˘ר˙ו ב˜„˘ ‡˘ר עלינו ל‰ו˜יר במור‰ בר פועל ביר‡˙ ˘מים, ו‰נני מעמיס 
˘ח˙  מר„˙  ˘י׳  ל‰ˆיל ‡˙ ‰˙למי„  בעז‰״י ‰‡פ˘רו˙ ‡יך  ולמˆ‡  לבררו  ז‰  עליו „בר 

ו‡˘ר י‰י׳ יר‡ ˘מים.

טוב‰  ובמ„‰  ˘ל˘‰,  ר"ל  ‰ור‚˙  ‰רע  ל˘ון  ‡מרו  רע‰  במ„‰  טוב‰,  מ„‰  מרוב‰ 
בל˘ון טוב‰ מחי׳ ‡רבע‰, „כ‡˘ר יעזר ‰˘י״˙ ויזכנו ל‰עמי„ ‡˙ ‰˙למי„ ‰נ"ל ב˜רן 
בב˜˘‰  ˘בז‰.  ‰זכו˙  ‚ו„ל  ל˘ער  ‡ין  ‰נ‰  מע˘יו˙  מˆו˙  ˜יום  ו˘מיר˙  „˙ור‰  ‡ור‰ 

ל‰ו„יעני מ‰ ˘על‰ לו בז‰.

(˘ם, עמ' מ„-‰) 



כ‡

להוציא יקר מזולל
ובמדה טובה בלשון טובה מחי' ארבעה, דכאשר יעזר השי"ת ויזכנו להעמיד 

את התלמיד הנ"ל בקרן אורה דתורה ושמירת קיום מצות מעשיות הנה אין 
לשער גודל הזכות שבזה

זריע˙ ‰יר‡˙ ˘מים ‡˘ר זרע בלב ‰˙למי„ ˙ע˘‰ פרי טוב 
‡ל ‰נכב„ ‡י˘ יר‡ ‡ל˜ים מו"‰ „ו„ ˘י', ˘לום וברכ‰!

...וב„בר ˘‡ל˙ו בענין ‰לימו„ עם ‰˙למי„ים ˘י' בו„‡י ובו„‡י ˆריך ‰ו‡, וז‰ו עי˜ר 
ויסו„ ‰כל, ל‰˘פיע עלי‰ם רוח ˘ל יר‡˙ ˘מים כמ‡מר למ‰ ˜„מ‰ ˘מע לו‰י׳ ‡ם ˘מע 
כ„י ˘י˜בל עליו עול מלכו˙ ˘מים ו‡ח"כ י˜בל עליו עול מˆו˙, ו‡˘רי חל˜ו ‡˘ר פעל 
על ˙למי„ - בן ‰ורים חפ˘ים - ל˘מור ‡˙ ‰˘ב˙ ול˜יים ‡˙ ‰מˆו˙, ו‡ין ל˘ער ‚ו„ל 
זכו˙ו בז‰, ‡˘ר כל חללי „עלמ‡ כל‡ וכ‡ין ל‚בי ‚ו„ל ‰זכו˙ ‰לזו, כ‡מור ל‰וˆי‡ י˜ר 
יז‰ירו  ו‰מ˘כילים  כ‡מור  מפור˘  ו˘כרו  בלחי˘‰,  ונ‡מרים  ע˙י˜ים  ו‰„ברים  מזולל, 
˘מים ‡˘ר  יר‡˙  ˘ל  ‰„בר ‡˘ר ‰זריע‰  וברור  וברוח,  ב‚˘ם  טוב  ברוב  כז‰ר ‰ר˜יע 
זרע בלב ‰˙למי„ ˘י׳ ˙ע˘‰ בעז‰"י פרי טוב, וˆריכים למˆ‡ עˆו˙ ‡יך ל‰ו˘יט לו י„ 

עזר‰ רוחני˙ לחז˜ו ול‡מˆו ‡˘ר ילך ב„רך י˘ר‰.

יר‡˙  ב‰˙למי„ים  ל‰˘רי˘  ב˜„˘  עבו„˙ו  ימ˘יך  כי  „ע˙י  לו ‡˙  ל‰‚י„  ובז‰ ‰נני 
לו  יˆליח  ו‰˘י"˙  מע˘יו˙  ‰מˆו˙  ב˘מיר˙  פ˜יח‡  בעינ‡  עלי‰ם  ול‰˘‚יח  ˘מים 

ל‰עמי„ ˙למי„ים יר‡י ‡ל˜ים וי˙ן לו ‡˙ פרנס˙ו ב‰רחב‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' מ‚-„)

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

˘‡ף  ל‰„‚י˘,   - פב, ‡)  ב; ˜י„ו˘ין  כח,  יומ‡  (ר‡‰  ענינ‡  ב‰‡י  כל˘ון ‰˘"ס  ‡ו "ע˘י˙י", 
˘י˘ מˆוו˙ ˘יע˜ב ל‡ ˜יים וע˘‰ בפועל, מכל מ˜ום נ˜ר‡ ‰„בר ˘"˘מר" עלי‰ן, כיון 
כן  לע˘ו˙  מוכרח  כ˘‰ו‡  ול‡  ב‡יסור,  ‰מˆו‰  כ˘מבטל  „ו˜‡  ‰ו‡  ‰˘מיר‰  ˘‰יפך 

מחמ˙ ˆיווי ‰˙ור‰ ‚ופ‡. 



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

˘ל  מעל˙ו  ז‰ ‰מב‡ר  ˘ם  ל˜רי‡˙  מו˜„ם  טעם 
מובן  ובמיל‡  חמי",  לבן  בני  בין  מ‰  ‰בן: "ר‡ו 
בן  ל‰  נול„  כי  י‡‰בני ‡י˘י",  (בוו„‡י)  ˘"ע˙‰ 
בר-מעל‰ (ור‡‰ ‚ם פנ"י ברכו˙ ז, ב. ‡ל˘יך ע‰"˙ כ‡ן. 

עיון יע˜ב על עין יע˜ב ברכו˙ ˘ם. ועו„).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ' 92 ו‡ילך)

מנלן שלאה עקרה היתה?
ו˙ר‡ רחל כי ל‡ יל„‰ ליע˜ב ו˙˜נ‡ רחל 
ב‡חו˙‰

˜נ‡‰ במע˘י' ‰טובים, ‡מר‰, ‡ילולי ˘ˆ„˜‰ ממני ל‡ 
זכ˙‰ לבנים
(ל, ‡. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור, מ„וע ‰י˙‰ רחל בטוח‰ 
˘מע˘י' ‰טובים ˘ל ל‡‰ ‰ם ˘‚רמו ˘˙ל„, ‰רי 

לי„‰ ‰י‡ ענין טבעי ל‡˘‰?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

מ„ברי ‰כ˙וב מ˘מע ˘רחל ול‡‰ ‰יו „ומו˙ 
‡י  מיוח„ים  סימנים  ˘לול‡  ע„  ב˙כלי˙,  לזו  זו 
‡פ˘ר ‰י' ל‰ב„יל ביני‰ן בליל‰ (ר‡‰ פר˘˙נו כט, 
‰י˙‰  ˘רחל  ˘כמו  מובן,  ומע˙‰  ובפר˘"י).  כ‰ 

ע˜ר‰ בטבע‰, כן ‰י˙‰ ל‡‰ ע˜ר‰, ˘‰רי ‰י˙‰ 
„ומ‰ ל‰ בכל ‰פרטים.

 '‰ "ויר‡  ‰כ˙וב  ל˘ון  מפ˘ט  מ˘מע  ‚ם  וכן 
ור‡‰  ל‡.  (כט,  רחמ‰"   ˙‡ ויפ˙ח  ל‡‰  ˘נו‡‰  כי 
"כי   '‰ ˘ר‡‰  מפני  ˘ר˜  „מ˘מע  וספורנו),  ר„"˜ 

˘יל„‰  ול‡  רחמ‰,   ˙‡ פ˙ח  לכן  ל‡‰"  ˘נו‡‰ 
ל‡‰ כטבע ‰נ˘ים (ור‡‰ פסי˜˙‡ „ר"כ פ"כ. ועו„).

במע˘י'  ˘"˜נ‡‰  מ‰  ˘פיר  מובן  ו‰˘˙‡ 
רחם   ˙‡  '‰ ˘פ˙ח  „ז‰  רחל  ˘‰בינ‰  ‰טובים", 
בזכו˙  ‰ו‡  ‰י˙‰,  ע˜ר‰  ‰י‡  ˘‚ם  ‡ף  ל‡‰, 

מע˘י' ‰טובים, ולכן ‡מר‰ "ˆ„˜‰ ממני".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 263 ˘ו‰"‚ ‰‚' ל‰ע' 9)

ראובן - על שם "כי 
ראה" או ע"ש "ראו" 

ו˙‰ר ל‡‰ ו˙ל„ בן, ו˙˜ר‡ ˘מו ר‡ובן, כי 
‡מר‰ כי ר‡‰ ‰' בעניי, כי ע˙‰ י‡‰בני ‡י˘י

ו˙˜ר‡ ˘מו ר‡ובן – רבו˙ינו פיר˘ו, ‡מר‰ ר‡ו מ‰ בין 
בני לבן חמי, ˘מכר ‰בכור‰ ליע˜ב, וז‰ ל‡ מכר‰ ליוסף 
ול‡ ערער עליו, ול‡ עו„ ˘ל‡ ערער עליו, ‡ל‡ ˘בי˜˘ 
ל‰וˆי‡ו מן ‰בור
(כט, לב. ר˘"י)

‰˜˘ו במפר˘ים (ר‡‰ מ˘כיל ל„ו„, „ב˜ טוב ועו„ 
˘ם  ˜רי‡˙  טעם  מפר˘  עˆמו  ‰כ˙וב  ‰רי  כ‡ן), 
‚ו'",  בעניי   '‰ ר‡‰  כי  ‡מר‰  "כי  ˘‰ו‡  ר‡ובן, 
 '‰ ר‡יי˙  על  ל‡  ל‚מרי,  טעם ‡חר  לפר˘  ומנלן 
ר‡ובן  בין  ‰‰ב„ל  ר‡יי˙  על  ‡ל‡  ל‡‰,  בעני 

לע˘ו, ו˙ירˆו ב‡ופנים ˘ונים.

וי˘ לומר בבי‡ור ‰„בר:

‰טעם ‰מפור˘ ב˜ר‡ ל˜רי‡˙ ˘מו ˘ל ר‡ובן 
‰נ‰  ‡י˘י",  י‡‰בני   ‰˙‡ כי  בעניי   '‰ ר‡‰  "כי 
‡„ם  בני  מטבע  ˘‰רי  ‰ו‡,  מובן  ˘בכללו˙  ‡ף 
˘‰ול„˙ בן ל‡˘‰ מעורר בבעל‰ ר‚˘ ˘ל ˜ירוב 
ו‡‰ב‰ י˙יר‰ ‡לי', ‡ך בני„ון „י„ן ‡ינו ח„ וחל˜ 
כל כך, ˘‰רי  ע„ ‰לי„‰ ‰י˙‰ ל‡‰ "˘נו‡‰", ‚ם 
ח˘ב‰  מ„וע  ו‡"כ,  ל‡י˘‰.  יע˜ב  ˘נ˘‡‰  ל‡חר 
ל‡‰ ˘בעל‰ י‡‰ב ‡ו˙‰ מע˙‰ בזכו˙ בנ‰, ‰רי 
ל‡  ליע˜ב,  בן  ל‡‰  כ˘יל„‰  כי ‚ם "ע˙‰",  י˙כן 
‡י˘י",  ˘"י‡‰בני  כך  כ„י  ע„  ‰ר‚˘  בו  י˘˙נ‰ 
יע˜ב)  ˘ל  ‰עי˜רי˙  (‡˘˙ו  רחל  ˘‚ם  ובפרט 

ע˙י„‰ ל‰ולי„ לו בן! 

מ‰  ר‡ו  פיר˘ו  "רבו˙ינו  ר˘"י:  מב‡ר  וע"ז 
‰מפור˘  ˘‰טעם  ו‰יינו,  חמי",  לבן  בני  בין 
ויובן  „ר˘וני,  ‡ומר  בעניי"   '‰ ר‡‰  "כי  בכ˙וב 
טעם  ובי‡רו  פיר˘ו"  ˘"רבו˙ינו  מ‰  פי  על  ר˜ 
ז‰, ˘‰רי ב‰ול„˙ בן בלב„ ‡ין „י לעורר ‡‰ב˙ו 
˘י˘  לומר  כרחנו  על  ‡ל‡  לל‡‰.  יע˜ב  ˘ל 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰עˆבים  י˙חז˜ו  בו„‡י  ‰חסר  וכ˘ימל‡ו  במזונו,  מ‰  לו  ˘חסר  לומר  מ˜ום  י˘ 
וכן  י˘ן,  בו  בח„רו  לב„ו˜ ‚ם ‰מזוז‰  ˘ˆריך  יו˙ר, ‡ל‡  במנוח‰  לי˘ן  ˘לו)  (ניערווען 
‰לוך  מˆבו  ילך  ז‰  כל  י„י  ˘על  לו,  נו˙נים  ‡˘ר  ומ˘˜ים  ‰מ‡כלים  בכ˘רו˙  ל„˜„˜ 

וטוב.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' רמ‰)

˘יוי˙י ‰' לנ‚„י ˙מי„
...ובמענ‰ על ‰ו„ע˙ו . . כי ‰˘ינ‰ ‡ˆלו ‡ינ‰ כ„בעי, ‰נ‰ יסיח „ע˙ מז‰ ל‚מרי ו‡ל 

יחו˘ לז‰, כיון ˘בטח ממל‡ ‰ור‡ו˙ ‰רופ‡ בז‰.

כמובן  מזוז˙ ‰פ˙ח)  על  כ˘ר‰ (ל‡ו „ו˜‡  מזוז‰  למט˙ו  בסמוך  ˙‰י'  ומ‰נכון ‡˘ר 
‡ם נˆרך - כלי ב˙וך כלי וכיו"ב.

‡ˆל  ‡˘ר  ‡„מו"ר  מו"ח  מכ"˜  ˘˘מע˙י  מ‰  ‡זכיר  ‰רב,  ל„ברי  חביבו˙י'  ובי„עי 
כמ‰ מ‰נ˘י‡ים (כמ„ומ‰ ˜רוב לו„‡י, ˘פרט ב˘ם כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘) ‰י˙‰ מונח˙ 
על ˘ולחנו פ˙˜‡ ועלי' כ˙וב: "˘וי˙י ‰וי' לנ‚„י ˙מי„". ובטח ˘ם כ˙"ר ˘י' לבו לז‰ 
מכלים  (ול‰עיר  מזוז‰  מונח˙  מו"ח ‡„מו"ר ‰י˙‰  כ"˜  ˘ל  ו‰לימו„  ˘לחן ‰כ˙יב‰  ˘על 

פי"ז מט"ז ˘‰יו נו˘‡ים מזוז‰ במ˜ל. עיי"˘ ב˙ויו"ט).

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˜נט)

עˆ‰ לפח„ בלילו˙
מזוזו˙  יב„˜ו  כו',  ובוכ‰  ˆוע˜˙  ‰ליל‰  ˘ב‡מˆע  ˘כו˙ב  ˙חי'  לזו‚˙ו  ...ב‰נו‚ע 
בבו˜ר,  חול  יום  ובכל  ‰נרו˙  ‰„ל˜˙  ˜ו„ם  לˆ„˜‰  פרוטו˙  ‡יז‰  ˙פרי˘  ו‰י‡  „יר˙ם, 
לעכל  ˜˘ים  מ‡כלים  ˙‡כל  ול‡  ˘מע,  ˜רי‡˙  ˘ל  ר‡˘ונ‰  פר˘‰  ˙˜ר‡  ‰˘ינ‰  ולפני 

˘ע‰ ‡ו ˘˙ים לפני ‰˘ינ‰. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' ˘ו)

‚ם  וכן  לי˘ון  ˘˙לך  ˜ו„ם  ˘מע  ˜רי‡˙  ב‡מיר˙   ˜„˜„˙ ‰נ‰  מכ˙בך.  על  במענ‰ 
ו˘מונ‰  ‰ן  ˘כ˘רו˙  ˘לו  ‰ˆיˆיו˙  ו˘˙ב„ו˜  ˜טן  בטלי˙  לבו˘  ˙‰י'  ‰˘ינ‰  בע˙ 
חוטים בכל ‡ח˙ ו‡ח˙, ולפני ‡מיר˙ ‰˜רי‡˙ ˘מע ‰רי מלב„ ליל ˘ב˙ ולילי יום טוב, 
˙ר˘ום לעˆמך ‡ם חסר˙ מ‰ בלימו„ך במ˘ך ‰יום ˘ל‡ ל˘כוח למל‡ו˙ ‰חסר למחר, 

וכ˘˙ע˘‰ כל ז‰ – ˙˘כב ול‡ ˙פח„ ו˘כב˙ וערב‰ ˘נ˙ך.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' כט-ל)



יט

לישון כיהודי
סידור זמני השינה ואופנה כחלק מעבודת ה', עצות לשינה ראויה ולפחד 

בלילות

ם ַ‰‰ּו‡  ˜ו… ּמָ ב ּבַ ּכַ ¿ ׁ̆ ƒַוּי
רבי פנחס ב˘ם רבי ‰ונ‡ בר פפ‡ פ˙ח, "‡ז ˙לך לבטח „רכך [ו‚ו'] ‡ם ˙˘כב ל‡ ˙פח„". "‡ז ˙לך לבטח" - ז‰ יע˜ב, 
„כ˙יב: "ויˆ‡ יע˜ב". ‡ם ˙˘כב ל‡ ˙פח„ - מע˘ו ומלבן, "ו˘כב˙ וערב‰ ˘נ˙ך" - וי˘כב במ˜ום ‰‰ו‡
(ויˆ‡ כח, י‡. מ„ר˘ רב‰ פס"ח, ‡)

במענ‰ למכ˙בו . . בו כו˙ב על „בר ‰פרעו˙ ˘י˘ לו ב˘ינ‰ וכו' ו˘‡ל „ע˙ רופ‡ 
ולע˙ ע˙‰ ל‡ עזר לו. 

˘˙‰יינ‰  ˘לו  ‰˙פילין   ˙‡ וכן  ב„יר˙ו  ‰מזוזו˙   ˙‡ לב„ו˜  ˆריך  לר‡˘  לכל  ‰נ‰ 
ו‡חרי  לˆ„˜‰,  ‡ח„ו˙  פרוטו˙  יפרי˘  ‰ב˜ר  ˙פל˙  ˜ו„ם  חול  יום  ובכל  כ„ין,  כ˘רו˙ 
˘נחל˜  כפי   - ח„˘י  ˙‰לים  י‡מר ‰˘יעור  טוב,  ויום  ב˘ב˙ ˜ו„˘  ‚ם  יום  בכל  ‰˙פל‰ 
‰˙‰לים לימי ‰ח„˘ - ומ‰ טוב ˘ל‡ ר˜ ביום ילב˘ טלי˙ ˜טן ב„ו˜ בˆיˆיו˙יו ‡ל‡ ‚ם 
יי˘ן בטלי˙ ˜טן, וכ„ברי ‰‡ריז"ל בז‰ (‰וב‡ו ע"י רבנו ‰ז˜ן בסי„ורו ‰ל' ˆיˆי˙), ו‡ז ˙˜ו˙י 

חז˜‰ ˘יס˙„רו עניניו. 

כ„ורים  לו ‡יז‰  י˙ן  ובטח ‰רופ‡  בטבע,  ל‰יו˙ ‡חיז‰  ˘לכל „בר ˆריכ‰  ˘כיון  ‡ל‡ 
וכיו"ב, י˜חם כ‰ור‡˙ ‰רופ‡, ‡בל יסיח „ע˙ו ל‚מרי מענין ‰פרעו˙ ‰נ"ל ו‡ז כנ"ל ל‡ט 
ל‡ט במ˘ך זמן ל‡ ‡רוך יחזור ל‡י˙נו ככל ‰‡„ם, וככל ˘יסיח „ע˙ו יו˙ר ויוסיף בבטחונו 

ב‰˘י"˙ בור‡ עולם ומנ‰י‚ו י˙וסף בברכו˙ ‰˘י"˙ ו‰ˆלח˙ו ב‰נ"ל ובכל עניניו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' ˘נח)

„˜„ו˜ ב‡יכו˙ ‰מ‡כלים וכ˘רו˙ם 
כל  כמעט  ומ˙עורר  ביו˙ר  ˘˘ינ˙ו ˜ל‰  ˘ליט"‡ ‡יך  בנם...  ˘כו˙ב ‡ו„ו˙  ...ובמ‰ 

ליל‰ וכו'. 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

י

מעלת יעקב בחור שבאבות 
אברהם ויצחק "הוציאו" מהם את הרע / ראובן – "בכור לתשובה" / עבודת יעקב 
– "אתהפכא חשוכא לנהורא" / מידות דקדושה ודסטרא אחרא – זה לעומת זה / 

לדחות את הרע או להפכו לקדושה

ב)  נו,  פסחים  פל"ו, ‰.  רב‰  (וי˜ר‡  חז"ל  ˘ב‡בו˙, ‡מרו  בחור  יע˜ב  ˘ל  מעל˙ו  ‡ו„ו˙ 
וכן  בני ˜טור‰",  וכל  י˘מע‡ל  ממנו  כי ‡בר‰ם "יˆ‡  לפניו",  ˘לימ‰  מיט˙ו  ˘"‰יי˙‰ 

יˆח˜ "יˆ‡ ממנו ע˘ו וכל ‡לופי ‡„ום", ור˜ יע˜ב "מיט˙ו ˘לימ‰, כל בניו ˆ„י˜ים".

וי˘ ל˙מו‰ ב„בר ז‰, וב˘˙יים:

‡. ‰ל‡ כל ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים ‰יו ˆ„י˜ים ו˘לימים, וכל מע˘י‰ם ˙מימים, ע„ ˘˜ר‡ו 
עלי‰ם חז"ל "‰‡בו˙ ‰ן ‰ן ‰מרכב‰" (בר‡˘י˙ רב‰ פמ"ז, ו ועו„), וכיˆ„ ז‰ ‡ירע ˘יˆ‡ו 

מ‰ם מיני רע ˘ל י˘מע‡ל וע˘ו ו˙ול„ו˙י‰ם?

בניו  ו"כל  רע  ˘ל  „בר  ˘ום  ממנו  יˆ‡  ל‡  ˘יע˜ב ‡בינו ‰י' ‰יחי„י ‡˘ר  מכיוון  ב. 
‰˜„ו˘‰   ıב‡ר ימיו  כל  ˘י‰י'  עבו„˙ו,  ס‚נון  י‰י'  ˘כן  לכ‡ור‰  מ˙‡ים  ‰י'  ˆ„י˜ים", 
בלב„, ול‡ י˙עס˜ כלל עם ענייני רע; ו‡ף על פי כן מˆינו ˘"ויˆ‡ יע˜ב . . וילך חרנ‰" 
(רי˘ פר˘˙נו), ל"חרון ‡ף ˘ל מ˜ום" (ר˘"י סוף פר˘˙ נח), ו˘‰‰ ˘ם ˘נים רבו˙ ‡ˆל לבן 

.ıרמי, וע„ ˘˘בע ע˘ר‰ ˘נים ˘בסוף ימיו ‚ר במˆרים ערוו˙ ‰‡ר‡‰

ול‰בין כל ז‡˙, י˘ לב‡ר ˙חיל‰ ‡˙ עניין עבו„˙ ‰‡בו˙ עם ‰רע ˘בעולם סביבו˙ם, 
נעל‰  ב‡ופן  עבו„˙ו  ˘עב„  ‡בו˙יו,  מ„רכי  יע˜ב  ˘ל  עבו„˙ו  „רך  נ˘˙נ˙‰  בז‰  ‡˘ר 

יו˙ר, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

‡בר‰ם ויˆח˜ "‰וˆי‡ו" מ‰ם ‡˙ ‰רע
˘‰יו  מכיוון  ‰נ‰  רע‰,  ל˙רבו˙  ˘יˆ‡  בן  ליˆח˜,  כן  וכמו  ל‡בר‰ם,  ‰י'  כ‡˘ר 

˜„ו˘ים, ‰רי ל‡ ‰יי˙‰ ל‰ם ˘ום ˘ייכו˙ לענייני רע.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘י˘מע‡ל  ע˘ו" –  ממנו  יˆ‡  ו"יˆח˜  י˘מע‡ל",  ממנו  יˆ‡  ˘"‡בר‰ם  נ‡מר  כן  ועל 
"יˆ‡" ונפר„ מ‡בר‰ם ל‚מרי, ע„ ˘כבר ‡ינו ˜˘ור ו˘ייך ‡ליו ו‡ל עבו„˙ו. ועל „רך ז‰ 

ע˘ו "יˆ‡" ו‰˙נ˙˜ ל‚מרי מיˆח˜.

ונמˆ‡ מ‰ ˘‡מרו "‡בר‰ם יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל" ‡ין ז‰ עניין ˘ל ‚ריעו˙‡ ב‰ם ח"ו, 
‡ל‡ ‡„רב‡ מ„‚י˘ ˘‡ינם ˘ייכים כלל לענייני רע, וע˘ו וי˘מע‡ל "יˆ‡ו" ונפר„ו מ‰ם.

ממנו ‡˙ ‰רע, ‡ל‡  וני˙˜  „ח‰  ל‡  יע˜ב ‡בינו, ‡˘ר ‰ו‡  ˘ל  „רכו  נ˘˙נ˙‰  ובז‰ 
„רך ‡חר˙ ‰יי˙‰ עמו בעבו„˙ו ‰˜„ו˘‰ ביחסו לרע ˘בסביב˙ו, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

ר‡ובן – "בכור ל˙˘וב‰"
˙מו‰  ˘‰„בר  ˆ„י˜ים",  בניו  "כל  ˘יע˜ב  חז"ל  ˘‡מרו  במ‰  ל‰˙עכב  י˘  ו˙חיל‰ 

לכ‡ור‰:

מסופר ב˙ור‰ ‡ו„ו˙ ר‡ובן בכור יע˜ב ˘חט‡ בכך ˘"בלבל יˆועי ‡ביו" (וי˘לח ל‰, 
טוע‰",  חט‡ ‡ינו ‡ל‡  ר‡ובן  ˘"כל ‰‡ומר  ב)  נ‰,  (˘ב˙  חז"ל  ˘˜בעו  ו‡ף  ובפר˘"י),  כב 
ח„‡"‚  (ר‡‰  כחט‡  נח˘ב  ‡ביו  יˆועי  בלבול  ‡בל  בל‰‰",  ל"מע˘‰  בנו‚ע  ר˜  ז‰ו  ‰רי 
מ‰ר˘"‡ ב‚מר‡ ˘ם), ו‚ם נענ˘ על כך (ר‡‰ ויחי מט, ‚-„ ובפר˘"י). ו‡ם כן, ‡יך ‡פ˘ר לומר 

˘‰יו "כל בניו ˆ„י˜ים"?

ובי‡ור ‰„בר יובן על פי מ‰ ˘מˆינו במ„ר˘ (בר‡˘י˙ רב‰ פפ"ב, י‡; פפ"„ יט) ˘ר‡ובן 
‰י' "בכור ל˙˘וב‰", וע„ ˘‡מר לו ‰˜ב"‰ "מעולם ל‡ חט‡ ‡„ם לפני וע˘‰ ˙˘וב‰, 
ו‡˙‰ פ˙ח˙ ב˙˘וב‰ ˙חל‰". ומ˘מעו˙ ‰„בר ‰י‡, ˘ל‡ זו בלב„ ˘ר‡ובן ‰י' ‰ר‡˘ון 

לע˘ו˙ ˙˘וב‰, ‡ל‡ ‚ם ˘‰ו‡ "פ˙ח ‡˙ ‰„רך" ל˙˘וב‰ ‡מ˙י˙ לכל ‰ב‡ים ‡חריו.

˙˘וב‰  ˘בעלי  „"במ˜ום  ‰ˆ„י˜,  ממעל˙  ‚„ול‰ ‰י‡ ‡ף  ˙˘וב‰  בעל  מעל˙  ו‰נ‰, 
עומ„  ˙˘וב‰  ˘‰בעל  ו‰יינו  ב),  ל„,  (ברכו˙  ˘ם"  עומ„ים  ‚מורים  ˆ„י˜ים  ‡ין  עומ„ים 
ב˜˘ר ו„בי˜ו˙ ‡ל ‰בור‡ ‰רב‰ יו˙ר מ‰ˆ„י˜, „מ‡חר ˘נפ˘ו ˘ל ‰בעל ˙˘וב‰ ‰יי˙‰ 
כן  על  ב˙כלי˙",  פני ‰'  מ‡ור  ורחו˜‰  וˆלמו˙, ‰י‡ ‰סטר‡ ‡חר‡,  מ˜ו„ם "ב‡רı ˆי' 
(˙ני‡  ב"‰  בבור‡  ול‰˙„ב˜  ל‰˙˜רב  נפ˘ו˙ ‰ˆ„י˜ים"  מˆמ‡ון  עז  בי˙ר  נפ˘ו  "ˆמ‡‰ 

פ"ז).

˘ל‡  בלב„  זו  ל‡  כי  ˆ„י˜ים",  בניו  ˘"כל  יע˜ב  על  ˘˜ר‡ו  מ‰  ˘פיר  ‡˙י  ומע˙‰ 
על  ‡ף  מעל˙ו  ‚„ל‰  ב˙˘וב‰  ˘פ˙ח  ל‡חר   – ‡„רב‡  ‡ל‡  ח"ו,  לר˘ע  ר‡ובן  נח˘ב 

מעל˙ו ‰˜ו„מ˙, כמעל˙ בעל ˙˘וב‰ על ˆ„י˜.

עבו„˙ יע˜ב – "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡"
„רך  על  יע˜ב  ˘ל  עבו„˙ו  „רך  מעל˙   ˙‡ למ„ים  נמˆינו  כ‡ן,  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  פי  ועל 

עבו„˙ם ˘ל ‡בר‰ם ויˆח˜:
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˘‰י'  ממ‰  ‡ל‡  ‚ופ‡,  ‰ע˘ן  מן  ב‡  ל‡ 
"ט‰ור  יˆח˜  ‰י'  כי  זר‰,  לעבו„‰  ‰ע˘ן 
יכול  ‰י'  ל‡  ולפיכך  ברע",  מר‡ו˙  עינים 
כך  וכ„י  זר‰,  עבו„‰  ˘ל  „בר  לסבול 
‰‚יעו ‰„ברים ע„ ‡˘ר "ו˙כ‰ין – נ˙ייסם 
ח„  יוסף  ורב  ˘יˆח˜  נמˆ‡  ו˘וב  בעיניו". 
מיל˙‡ ‰י' ב‰ו, ו‚ם יˆח˜ נע˘‰ ס‚י נ‰ור 

˘ל  „בר  לסבול  יכול  ‰י'  ˘ל‡  מ‰  מˆ„ 
ול‰כי  יוסף,  רב  ‚בי  כנ"ל  וטומ‡‰,  חט‡ 
˘ניטל  ‰יינו  ˘נ˙ייסם,  „‡מרינן   ‡‰ ו„‡י 
ממנו כל רוע ‰יˆר – "יˆר ‰רע פס˜ ממנו, 
‚ם  עליו  ˘מו  ליח„  יכול  ˘‰י' ‰˜ב"‰  ע„ 

בחייו, ו‡מר "ו‡ל˜י יˆח˜".
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ברי  ‰י'  ול‰כי  ולעכב.  למנוע  יכול  ‰טבע 
‡לו  מעין  ‰י'  כי  „˘ני,  מכר˙  „נפי˜  לו 
מן  ר˜  ‰י'  ‰‚וף  ˘˜יום  ‰בי˙  בימי  ˘חיו 
ל‡  ח"ו  כר˙  על  עובר  ו‡ילו ‰י'  ‰˜„ו˘‰, 

‰י' יכול לחיו˙ עו„.

ומע˙‰ י"ל „ז‰ו ‚ם ‰פי' בכך ˘‰יˆי‡‰ 
"פל‚‡"  בבחינ˙  ‚ם  ‰י‡  „˘ני  מכר˙ 
מ‰ˆל˙ כר˙ „יומי, כי מ˙וך ‰ר‡י' ˘‰י˙‰ 
בי„ו ˘יˆ‡ כבר מכר˙ „˘ני נ˙חז˜‰ ‡ˆלו 
‰רע  יˆר  ממנו  ונ˙רח˜  ˘נס˙ל˜  ‰סבר‡ 
בלב„,  ב˜„ו˘‰  ו„בו˜ ‰ו‡  וכח ‰טומ‡‰, 
ומ˙וך כך ‰י' ˜רוב ‰„בר בעיניו ˘מובטח 
‰ו‡ ˘ל‡ ייכ˘ל ‚ם מע˙‰ ו‡ילך בחט‡ים, 

ול‡ י‚יע ח"ו לכר˙ „יומי.

˘‰בי‡ו   ‰„‚‡‰ ע"פ  ‰ענין  ובי‡ור 
„ז‰  ע"‡,  ל‡  ב˜י„ו˘ין  ו‰רמב"ן  ‰ר"ן 
˘ל‡  לפי  ‰ו‡  נ‰ור  ס‚י  ‰י'  יוסף  ˘רב 
 ıחו ל‰ביט  ˘ל‡  בעˆמו  לפעול  ‰ˆליח 
מנע  ובכך  נפ˘י',  סמי  ול‰כי  ל„' ‡מו˙יו, 
עˆמו מ"עין רו‡‰", ובמיל‡ ל‡ ‰י' "‰לב 
חומ„", ˘‰ו‡ ‡ם כל חט‡˙ (ירו˘למי ברכו˙ 
מי„˙  מעˆמו  ˘ע˜ר  ונמˆ‡  ועו„).  פ"‡ ‰"‰, 

יˆר  לו  ˘‡ין  בס‚ול˙ו  יחי„  ו‰י'  ‰יˆר, 
ר‡י',  ˘ע"י  ‰יˆר  מעˆמו  ˘ע˜ר  (וכ˘ם 
כן ו„‡י ע˜ר מעˆמו חמ„‰ ו˙‡ו‰ ˘י˘נ‰ 
‰י'  ול‰כי  סומים),  ב˘‡ר  ר‡י'  בל‡  ‚ם 
„יומי;  בכר˙  יפול  ˘ל‡  לומר  סבר‡  לו 
בי„ו  ו‰י˙‰  „˘ני,  מכר˙  ˘ניˆול  וע˙‰ 
‰˜„ו˘‰  ‡ל  ‰ו‡  ˘„בו˜  מפור˘˙  ר‡י' 
עלול  ‰ו‡  ‡ין  ˘‡כן  זו  סבר˙ו  נ˙חז˜‰   –
ל‡  ˘מ"מ  (‡ל‡  „יומי  בכר˙  ליפול 
‰ח˘יבו ‡ל‡ "פל‚‡", כי ל‚ו„ל ענוו˙נו˙ו 
ע„יין ל‡ ‰י' ברי ‰„בר ‡ˆלו ל‚מרי, וסוף 
יום  ע„  בעˆמך  ˙‡מין  "‡ל  ‡מרו  סוף  כל 
מו˙ך"), ועל חיזו˜ ‰„בר עב„ יומ‡ טב‡. 

ובז‰ י˘ ל˙רı ˜ו˘י‡ על „ברי ‰מ„ר˘ 
‡בר‰ם  "‡ל˜י  ‰כ˙וב  „על  בפר˘˙נו, 
ב˙נחומ‡  ‡י˙‡  יˆח˜"  ו‡ל˜י  ‡ביך 
˘מו  מייח„  ‰˜ב"‰  ˘‡ין  ˘‡ף  ז)  (˙ול„ו˙ 

‡ין  ב‰ם  ˘‚ם  כיון  בחיי‰ם,  ‰ˆ„י˜ים  על 
מ"מ  ‰רע",  ‰יˆר  ‡ו˙ן  יטע‰  "˘ל‡  ברי 
˘‰י'  (‡ף  יˆח˜"  "ו‡ל˜י  ‰˜ב"‰  ‡מר 
בעיניו  ונ˙ייסם  „"‰ו‡יל  בחייו),  ‰„בר 
ל˙וך ‰בי˙  ˘‰י' ‚נוז  לפי  מ˙,  כ‡ילו ‰ו‡ 
„‰ן   ‰˘˜ ולכ‡ור‰  ממנו".  פס˜  ויˆ‰"ר 
כ„‡מרינן  כמ˙,  ח˘וב  ˘‰סומ‡  ‡מ˙ 
˘‰מ˙  „כ˘ם  „‡˘כחן  וע„  ס„:,  בנ„רים 
פטור מן ‰מˆוו˙ כ„כ˙יב "במ˙ים חפ˘י" 
למ‡ן „‡מר  בסומ‡ ‡יכ‡  כן  ע"‡),  ל  (˘ב˙ 

יוסף  רב  כ„ברי  ‰מˆוו˙,  מכל  ˘פטור 
‡ין  ע„יין  מי‰‡  ע"‡;  ל‡  ב˜י„ו˘ין  בז‰ 
מובן ‰כיˆ„ נ‡מר „"יˆר ‰רע פס˜ ממנו" 
יום  בכל  ומע˘ים  במוח˘  חזינן  ממ˘, ‰‡ 
ויכול  בליבו  וחמ„‰  ˙‡וו‰  י˘  ˘‰סומ‡ 
לחטו‡ וכו', ולמ‰ ‡מרו ˘"‰ו‡יל ונ˙ייסם 
בעיניו . . יˆר ‰רע פס˜ ממנו" ע„ ˘מחמ˙ 

כן ייח„ ‰˜ב"‰ ˘מו על יˆח˜ בחייו.

‡בל לפי „ברנו לעיל י˘ ל˙רı ב‰˜„ים 
(˙ול„ו˙  „כ˙יב   ‡‰ על  ר˘"י  ˘פיר˘  מ‰ 
„לפירו˘  מר‡ו˙",  עיניו  "ו˙כ‰ין   (‡ כז, 

˘‰יו  ‡לו  ˘ל  "בע˘נן  ‰„בר  ‰י'  ‡ח„ 
ולכ‡ור‰  לע"ז".  ומ˜טירו˙  מע˘נו˙ 
לעין,  מזי˜  ˘‰ע˘ן  ‡מ˙  „‰ן  ˙ימ‰, 
לעינים",  "כע˘ן  כו)  י,  (מ˘לי  ב‰  וכ„כ˙יב 
˘‰יו  ˘‰ע˘ן  לומר  עלינו  כרחין  על  מ"מ 
חז˜  ל‡ ‰י'  ומ˜טירו˙  מע˘נו˙  ע˘יו  נ˘י 
 ‡‰„ ממנו,  י˙עוור  ‰נמˆ‡  ˘כל  ע„  כ"כ 
‡ם כן לכל לר‡˘ ‰יו ‰ן עˆמן מ˙עוורו˙. 
וכיון ˘ל‡ ‰י' ‰ע˘ן חז˜ כ"כ, ˘וב ‡מ‡י 
˘עוורונו  ו„‡י  ו‡ל‡  יˆח˜.  „ו˜‡  ניזו˜ 
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ע„  רע,  ˘ל  עניין  כל  ל„חו˙  ‰יי˙‰  ויˆח˜  ‡בר‰ם  ˘ל  ˘„רכם  למעל‰  נזכר  כבר 
נ˘‡ר  ‰רי  ‰„חי'  למרו˙  ‡מנם,  יו˙ר.  ‡לי‰ם  ˘ייכו˙  ˘ום  לו  ו‡ין  ממנו",  "יˆ‡  ‡˘ר 
‰רע ב˙˜פו כמו˙ ˘‰י', ˘בנו בכורו ˘ל ‡בר‰ם ‰י' ר˘ע, ו‚ם ע˘ו בנו ˘ל יˆח˜ עמ„ 
נו˙ר  ‰רע  ‡ך  ‡ליו,  ˘ייכו˙  לˆ„י˜  ˘‡ין  מרוויחים  ‰רע,   ˙‡ „וחים  כ‡˘ר  כי  בר˘עו. 

כ˘‰י'.

ובז‰ ‚„ל‰ מעל˙ עבו„˙ יע˜ב, ˘‰ו‡ ל‡ „ח‰ ‡˙ ‰רע, ‡ל‡ ‰ˆליח בעבו„˙ו לפעול 
˘‚ם מי ˘כבר נכ˘ל בחט‡ יבו‡ לעניין ‰˙˘וב‰, וע„ ˘י‚יע למעל‰ י˙יר‰ מ‰ ˘ל‡ ‰י' 
ונפר„  ממנו"  ˘"יˆ‡  על ‰רע  נ‡מר  ל‡  יע˜ב  ˘‡ˆל  מ‰  וז‰ו  ל˙˘וב‰".  ˜ו„ם – "בכור 

מ‡ˆלו, כי ‰ו‡ פעל בו ‰יפוך ו‰˙עלו˙ ל˜„ו˘‰, ע„ ˘"כל בניו ˆ„י˜ים".

˘"כל  ‡ף   ıל‡ר בחוˆ‰  ˘נו˙יו  ומיטב  רבו˙,  ˘נים  יע˜ב  ˘‰י'  מ‰  ‚ם  יובן  ומע˙‰ 
בניו ˆ„י˜ים" ו‡ין לו ˘ייכו˙ לענייני רע:

‰ˆ„י˜  בעבו„˙  ‰˙עס˜  ˘ל‡  כז‰  ב‡ופן  „וו˜‡  ‰יי˙‰  יע˜ב  ˘ל  עבו„˙ו  ˘לימו˙ 
בבירור  ‚ם  עבו„˙ו  ‰יי˙‰  ‡ל‡  בלב„,  ו˜„ו˘‰  טוב  ענייני  עם  מ˙עס˜  ˘‰ו‡  בלב„, 

ענייני ‰˜„ו˘‰ ‰חבויים ב˙וך ‰סטר‡ ‡חר‡, ל‰עלו˙ם ול‰פכם ל˜„ו˘‰.

ולכן ‰י˙‰ עבו„˙ו ל‡ ר˜ ב‡רı י˘ר‡ל, מ˜ום ‰˜„ו˘‰, ‡ל‡ ‚ם בחוˆ‰ ל‡רı, וע„ 
ערוו˙ ‰‡רı, כי ז‰ו ˘לימו˙ עבו„˙ו ˘ל יע˜ב ‡בינו, לעמו„ ב˙ו˜ף נ‚„  ל‡רı מˆרים 
כל ‰ניסיונו˙ ˘בחרן ובמˆרים, ול‰י˘‡ר בˆ„˜ו, וי˙ר על כן ˘פועל בענייני ‰רע ˘‰יו 

˘ם מעל˙ ‰˙˘וב‰, ל‰יו˙ "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡".

מי„ו˙ „˜„ו˘‰ ו„סטר‡ ‡חר‡ – ז‰ לעומ˙ ז‰
בעבו„˙  ‡ף  ˜יימ˙  יע˜ב  ˘ל  ל„רכו  ויˆח˜  ‡בר‰ם  ˘ל  עבו„˙ם  „רך  בין  ו‰חילו˜ 

‰‡„ם ‡˙ ˜ונו (במ‰ ˘י˙ב‡ר ל‰לן ר‡‰ בל˜וטי ˙ור‰ ו‡˙חנן ‰, ‡):

(י˘עי'  ‡ו‰בי"  "‡בר‰ם  ו‡‰ב‰,  חס„  ˘ל  ב„רך  ‰יי˙‰  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ל  עבו„˙ו 
‰˙עס˜ו˙ו  ו‚ם  עˆומ‰,  ‡‰ב‰  מ˙וך  י˙"˘  ‰בור‡  לפני  ˙מי„  עוב„  ‰י'  ˘כך  ח),  מ‡, 

חס„ים  ל‰ם  ו‚ומל  מ˜רבם  ˘‰י'  „˜„ו˘‰,  חס„  מ˙וך  ‰יי˙‰  „ורו  ו‡נ˘י  ‰סביב‰  עם 
ומכניסם ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰.

לעומ˙ו, ‰נ‰ יˆח˜ ‡בינו ב„רך ‡חר˙ ‰לך – "פח„ יˆח˜" (ויˆ‡ ל‡, מב), ˘‰י' עוב„ 
ו‚ם  י˙"˘.  ‰בור‡  רוממו˙  מ‚„לו˙  פח„  מ˙וך  ויר‡‰  "‚בור‰"  ˘ל  ב„רך  ˜ונו  לפני 
בס‰"˜  ב‡רוכ‰  ˘נ˙ב‡ר  כפי  "‚בור‰",  ˘ל  ב‡ופן  ‰יי˙‰  ‰עולם  עם  עבו„˙ו  כללו˙ 
„˘"פ  ז‰  ובמ„ור  ו‡ילך.   27 עמ'  ח"‡  ˘יחו˙  ל˜וטי  (ר‡‰  ב‰  עוס˜  ˘‰י'  ב‡רו˙  חפיר˙  בסו„ 

ויר‡ ˘נ‰ זו).

ב˜„ו˘‰  ו‰נ‰, "ז‰ לעומ˙ ז‰ ע˘‰ ‰‡לו˜ים" (˜‰ל˙ ז, י„), ‡˘ר כנ‚„ כל מי„‰ ומי„‰̆ 



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‡‰ב‰  חס„  ˘כנ‚„  וסטר‡ ‡חר‡.  ב˜ליפ‰  ‚ם  מי„‰  מעין ‡ו˙‰  לעומ˙‰  בר‡ ‰˘י"˙ 
„˜„ו˘‰, בר‡ ‰˘י"˙ ‡˙ חס„ „˜ליפ‰ ˘‰י‡ ‡‰ב‰ זר‰ ל˙‡וו˙ ‰עולם וכיוˆ‡; וכמו 

כן לעומ˙ פח„ ו‚בור‰ „˜„ו˘‰ יˆר ‰בור‡ ‡˙ ‚בור‰ וכעס וכיוˆ‡ „˜ליפ‰.

‰מי„ו˙   ˙‡ ומע˘יו  „יבורו  במח˘ב˙ו  ˙מי„  ל‰לבי˘  ˘ˆריך  ‰‡„ם,  עבו„˙  וזו‰י 
וי„בר  ˘יח˘וב   – במי„˙ ‰חס„  מ˘ל  ועל „רך  ח"ו,  ול‡ ‡˙ ‰מי„ו˙ „˜ליפ‰  „˜„ו˘‰ 

ויעסו˜ בענייני ‡‰ב˙ ‰˘י"˙ ול‡ ב‡‰ב˙ ˙ענו‚י ‰עולם וכיוˆ‡.

‡מנם, ‰˜ליפ‰ ‰י‡ מנ‚„˙ ˙מי„ ‡ל ‰˜„ו˘‰, ומלחמ‰ ‚„ול‰ י˘ ל‰ למי„˙ ‰חס„ 
י‰ו„י  ˘ל  ‡‰ב˙ו   ˙‡ ל‰חליף  ‰רף  לל‡  מנס‰  ˘‰˜ליפ‰  „˜„ו˘‰,  חס„  מול  „˜ליפ‰ 

ל‰˘י"˙ ‡ל ‡‰ב‰ לעניינים ‚˘מיים ו‡סורים.

ל„חו˙ ‡˙ ‰רע ‡ו ל‰פכו ל˜„ו˘‰
ו‰נ‰, כ‡˘ר מ˙‚בר ‰יˆר על ‰‡„ם, בוו„‡י י˘ לו ל‡„ם ל„חו˙ו מכל וכל, ול‡ ל˙˙ 
˘ום ‡חיז‰ ו˙פיס‰ למי„ו˙ ˘ל טומ‡‰ ו˜ליפ‰ במח˘ב˙ו „יבורו ומע˘יו. וכ‡˘ר עוב„ 

‰‡„ם עבו„˙ו ב‡ופן ז‰, נמˆ‡ ˘„ח‰ ‡˙ ‰רע ו‰רחי˜ו ממנו.

ועניין ז‰ נרמז ב„ברי חז"ל "‡בר‰ם יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל":

כוח‰  בכל  מנס‰  ו‰סטר‡ ‡חר‡  ו‡‰ב‰ „˜ליפ‰,  עניין ‰חס„  על  מור‰  "י˘מע‡ל" 
ל˜בל ‡יזו ˙פיס‰ ‡ˆל חס„ „˜„ו˘‰. וכ‡˘ר ‰‡„ם נלחם ונ‡ב˜ כנ‚„‰ ומˆליח ל„חו˙‰ 
ול‰רחי˜‰ ממנו, ‰נ‰ נמˆ‡ ˘"‡בר‰ם יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל", ˘יˆ‡ חס„ „˜ליפ‰ מחס„ 

„˜„ו˘‰ ונ„ח‰ ממנו, ע„ ˘‡ין לו ˘ום ˜˘ר ו˘ייכו˙ ‡ליו.

ועל „רך ז‰ במ‰ ˘"יˆח˜ יˆ‡ ממנו ע˘ו":

"ע˘ו" רומז למי„˙ ‰‚בור‰ „˜ליפ‰, ו‰‡„ם ˆריך ל‰ילחם נ‚„ ‰סטר‡ ‡חר‡ ˘עמל‰ 
ע˘ו",  ממנו  יˆ‡  יˆח˜ ‡י˘ ‰‚בור‰. ‡בל "יˆח˜  ו˙פיס‰ ‡ˆל  יני˜‰  ל˜בל ‡יזו  לנסו˙ 
˘‰‡„ם „וח‰ ומרחי˜ ממנו ‡˙ ‰‚בור‰ „˜ליפ‰, ע„ ˘‡פ˘ר לומר עלי' "יˆ‡ ממנו" – 

˘‡ינ‰ ˘ייכ˙ ‡ליו כלל.

‡מנם, עבו„˙ו ˘ל יע˜ב ‡בינו רומז˙ על ‡ופן נעל‰ יו˙ר, בו ‡ין ‰רע נ„ח‰ ו"יוˆ‡" 
עבו„˙  י„י  על  ל˜„ו˘‰,  ומ‰פכו  ומבררו  ‰רע   ˙‡ ˘מעל‰  ל‰יפך  ‡ל‡  ‰˜„ו˘‰,  מן 

‰˙˘וב‰ וכיוˆ‡.

ומי˘ר‡ל סב‡ מ˜בלים כל י˘ר‡ל כח ועוז לעבו„‰ ב„רך זו, ˘כ‡˘ר פו‚˘ים בענייני 
רע, ‰נ‰ ל‡ זו בלב„ ˘עומ„ים בניסיונו˙ ‰˜˘ים ביו˙ר ונ˘‡רים ‡י˙נים בעבו„˙ ‰בור‡ 
ע„ ‡˘ר ‡˙‰פכ‡  מ˜ומו˙,  ב‡ו˙ם  ל‰זריח ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰  ‚ם  מˆליחים  י˙"˘, ‡ל‡ 

ח˘וכ‡ לנ‰ור‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‰ז˜ן  לרבינו  ‰˙˘וב‰  ב‡‚ר˙  ו‰נ‰ 
בי„י  ומי˙‰  כר˙  חייבי  לענין  מ˜˘‰  פ"„ 
˘מים, ‰י‡ך מˆינו בכל „ור חייבי כרי˙ו˙ 
ו˘נו˙י‰ם  ימי‰ם  ˘‰‡ריכו  ומי˙ו˙ 
בנעימים, ובי‡ר „ב‡מ˙ בזמן ‰בי˙ ‰עובר 
על ‡יסור כר˙ ומי˙‰ בי„י ˘מים רח"ל ל‡ 
‰י' מ‡ריך ימיו ל‰יו˙ ˘על י„י ‰נך ‡יסורי 
חיו˙ו  ˘פע  ונפס˜  מן ‰˘מים  עˆמו  כור˙ 
על  ˘מים  ˘עונ˘י  [‰יינו  מלמעל‰  ו˜יומו 
עביר‰ ‰ם מסובבים בטבעיו˙ מן ‰עביר‰ 
‚ורמ˙  עˆמ‰  ב˙ור‰  ˘‰מרי„‰  ‚ופ‡, 
ממיל‡ לעונ˘ ז‰ ול‡ ˘‰עונ˘ נ‚זר בפ"ע 
˘‰‡ריך  ‡חרון  בבי˙  ˘ל"‰  עיי'  ל‡ח"ז, 
בז‰ ו‡כ"מ], ‡ולם כל ז‰ בזמן ‰בי˙ ˘‰י' 
ע"י ‰˙ור‰  ר˜  ב‡  י˘ר‡ל  בני  ˜יום ‚ופו˙ 
סוכ˙  ˘נפל‰  ‰בי˙  בזמן  מי‰ו  ו‰˜„ו˘‰, 
יכול  ‰‚ופו˙  ˜יום  ‰˘כינ‰,  ו‚ל˙‰  „ו„ 
מי  ‚ם  ול‰כי  ‰טומ‡‰,  כח  ע"י  ‚ם  לבו‡ 
„רך  ע„יין  ‰˘מים  מן  רח"ל  עˆמו  ˘כר˙ 

ר˘ע ˆלח‰ ומ˙˜יים מכח ‰טומ‡‰ ‰"י.

˘י‡ריך  ‡פ˘ר  „בזמננו  מז‰  ‰מורם 
נפס˜  רב  מזמן  כבר  וב‡מ˙  ˘נו˙יו  ‡„ם 
ונכר˙ ‰ל‰ מן ‰˘מים רח"ל, ו‚ם מי ˘ב‡ 
לכלל ˘י˙ין ˘נין ע„יין ‡ין ˘ום ר‡י' בי„ו 
˘כוחו˙  כי ‡פ˘ר  „˘ני,  מכר˙  נפי˜  „ל‡ 
ומחוור  בחיים.  מחזי˜ין ‡˙ ‚ופו  ‰טומ‡‰ 
‡ח„  כל  ˘יע˘‰  ‡˘כחן  ל‡  ‡מ‡י  ˘פיר 
יומ‡ טב‡ במל‡ו˙ לו ˘˘ים ˘נ‰ [ומלב„ 
טעם  ‡ין  ע„יין  ‰‡חרים  ˘בכל  י"ל  ז‰ 
„יומי,  מכר˙  כלל  נפי˜  ˘ל‡  כיון  ל˘מוח 
לעיל;  כ˜ו˘יי˙נו  יומי  לי  מ‰  ˘ני  לי  ומ‰ 
זו  ל˜ו˘י‡   ıירו˙ י˘  יוסף  ברב  ו„ו˜‡ 
ו‰‡מור‡ים  ‰˙נ‡ים  כל  ו‡פי'  כ„ל‰לן]. 
יומ‡  ‰ך  כ‚ון  ע˘ו  ל‡  ‰חורבן  ˘ל‡חר 
ל‡  ענוו˙נו˙ם  ב‚ו„ל  ‰ס˙ם  מן  כי  טב‡, 
‚ופם  מחובר  ע„יין  ‡כן  ‡ם  ל‰ם  ברי  ‰י' 

בן  „ר"י  ‰י„וע  ‰ל˘ון  „רך  ועל  ל˘מים, 
‡ח˙  „רכים  ב'  "לפני  מי˙˙ו  ˜ו„ם  זכ‡י 
˘ל ‚"ע ו‡ח˙ ˘ל ‚י‰נם ו‡יני יו„ע ב‡יז‰ 
˘לפני  ˙נ‡ים  [ול‚בי  ‡ו˙י"  מוליכים  „רך 
כיון  זו  ˘מח‰  ע˘ו  ˘ל‡   ıנ˙ר ‰חורבן 
ול˘מח‰  „יומי,  מכר˙  עכ"פ  ניˆולו  ˘ל‡ 
י˘  יוסף  ברב  ור˜  כנ"ל;  עו˘‰  מ‰  זו 

˙ירוı ‚ם ע"ז כמ˘י"˙].

עניו  ‰י'  ‰ו‡  ˘‚ם  ‡ף  יוסף,  רב  ‡ולם 
כמו כל ‰נך ˙נ‡י ו‡מור‡י „ל‡ עב„ו יומ‡ 
מ"מ  ענוו˙נו˙ו),  ‡ו„ו˙  סוט‰  סוף  (ועיי'  טב‡ 
„˘ני  מכר˙  נפי˜  „‡כן  בי„ו  ‰י˙‰  ר‡י' 
ל‰ע„יף  „רˆו  ‰וריו˙  בסוף  ‡י˙‡  „‰נ‰ 
רב יוסף על רב‰ למנו˙ו ר‡˘ י˘יב‰ ‡בל 
ע˘רין  רב‰  מלך  עלי',  יוסף  רב  "ל‡ ˜ביל 
˘ני  וכל  יוסף,  רב  מלך  ו‰„ר  ˘נין  ו˙ר˙י 
לבי˙י'  ‡ומנ‡  ‡פילו  יוסף  רב  רב‰  „מלך 
כל  בי˙ו  על  חלף  ˘ל‡  ‰יינו  חליף",  ל‡ 
ופי' ‰רמ"‰, „‰ו‡  מ˜יז „ם,  ‰˘נים ‡ומן 
˘נין  כל ‰נך  עˆמו  ˘‰˘פיל  זכו˙י'  מ˘ום 
לו  עמ„‰  רב‰,  בפני  ˘רר‰  לנ‰ו‚  ˘ל‡ 
בי˙ו  ‡נ˘י  ועל  עליו  ו‰‚ינ‰  זו  ענוו˙נו˙ו 
נמˆ‡  ‰י'  ל‡  ‰ללו  ‰˘נים  כל  ˘במ˘ך 
ל‡ומן  נˆרכו  ל‡  ו‡פי'  בבי˙ו,  חול‰ 
„‡סור  יז:)  (סנ‰„'  ˜יי"ל  ו‰נ‰  „ם.  ‰מ˜יז 
ל˙"ח ל„ור בעיר ˘‡ין ב‰ ‡ומן מ˜יז „ם, 
חייו  ˘למען ˜יום  ‰‚וף  מז‰ „טבע  וחזינן 
כ‡ן  ˘‰י'  ונמˆ‡  „ם,  ל‰˜ז˙  מוכרח  י‰‡ 
‰טבע,  נ‚„  בי˙ו  ובני  יוסף  רב  ‡ˆל  פל‡ 
זכויו˙  ע"י  מיל˙‡ „˜יום ‚ופו ‰י'  ובריר‡ 
בכח  ‰י'  ול‡  ˘ע˘‰,  טובים  ומע˘ים 
‰מזי˜ ל‰זי˜, ‰יינו ˘‡ˆלו ‰י' נר‡‰ ברור 
מן  ו˜יומו  חיו˙ו  ˘פע  מ˜בל  ˘‰‚וף  ‡יך 
‰˘מים ע„ ˘‡ין טבע ‰עולם ˘ולט בו, כי 
‰ו‡  ‰טבע   ˙‡ ובר‡  ל‡„ם  פ‰  ˘˘ם  מי 
ו˘וב ‡ין  כל ‰זמן,  ‚ופו  ‰ו‡ ‰מ˜יים ‡˙ 



טו

יומא טבא דרב יוסף כד נפק 
מכרת

ידון מאי שנא רב יוסף  דוקא דעבד יומא טבא כשנעשה בן ששים על שניצול 
מכרת, ויסיק ביאור מחודש אמאי בו דוקא היתה ראי' שניצול מכרת / עפ"ז 

יבאר דברי המדרש בפרשתנו לענין יצחק שפסק ממנו יצר הרע

 .  . "מ˙  ע"‡  כח  ˜טן  במוע„  ‚רסינן 
מי˙˙  ‰י‡  זו  ˘נ‰  ˘˘ים  וע„  מחמי˘ים 
עב„  ˘י˙ין  בר  ‰ו‰  כי  יוסף  רב   .  . כר˙ 
לי  נפ˜י  ‡מר  לרבנן,  טוב‡  יומ‡  ל‰ו 
מכר˙  מר  לי'  „נפ˜  נ‰י  ‡ביי  ‡"ל  מכר˙, 
ימו˙  (˘מ‡  מר  נפי˜  מי  „יומי  מכר˙  „˘ני, 
מי‰‡  לך  נ˜וט  ‡"ל  ר˘"י),  חטופ‰,  מי˙‰ 

פל‚‡ בי„ך". ועוב„‡ זו ˆריכ‰ לימו„, מ‰ 
טעם ל‰ך יומ‡ טוב‡ ו˘מח‰ זו מ‰ עו˘‰ 
„˘ני  כר˙  לי  מ‰  כ‡ן,  י˘  "פל‚‡"  ו‡יז‰ 
ס',  ˘ל‡חרי  כר˙ „יומי  לי  ומ‰  ס'  ˘לפני 
מי˙‰,  ˘ל  ˘ו‰  ‡ח„  עונ˘  ˘ני‰ם  ‰ל‡ 
מכר˙ „˘ני ‡ם  ˘ניˆל  על  לח‚ו‚  י˘  ומ‰ 
למו˙  „יומי  כר˙  ח˘˘  ‡ˆלו  י˘  ע„יין 
˘˙˘וב˙  נר‡‰  ו‡ין  ח"ו.  חטופ‰  במי˙‰ 
כרי˙ו˙  ˙רי  ‰נך  „ב‡מ˙  ‰י˙‰  יוסף  רב 
לערב  ו‡ין  נינ‰ו,  נפ˘י'  ב‡נפי  מילי  ˙רי 

ח˘˘  עם  „˘ני  מכר˙  ב‰ˆל˙ו  ‰˘מח‰ 
‡ילו  כי   – „יומי  „כר˙  בפ"ע  ‡חר  מענין 
לכך נ˙כוון ‰י' לו ל‰˘יב ל‡ביי "נ˜וט לך 
מי‰‡ ח„‡ בי„ך", ול‡ ‰י' לו לומר "נ˜וט 
סנ‰„'  מ‰ר˘"‡  (עיי'  ו„ו"˜  בי„ך",  פל‚‡   .  .

 .(:ˆ

‰מע˘‰,  בעˆם  ˙מי‰‰  ב‰˜„ים  ויובן 
ז‰,  טב‡  ביומ‡  נ‰‚  „ו˜‡  יוסף  רב  למ‰ 
ול‡ מˆינו ב˘‡ר ˙נ‡ים ו‡מור‡ים ˘לפניו 
˘נין  ל˘י˙ין  כ˘‰‚יעו  טב‡  יומ‡  ˘ע˘ו 
ר"י  ˘ל  כמ‰ ‡מור‡י ˜ו„ם „ורו  סו‚י‡  ב‰ך  (ועיי' 

˘‰‚יעו ל‚יל מופל‚ כו'). ו‚ם ‡מ‡י ל‡ מˆינו 

סעו„‰  לע˘ו˙  ופוס˜ים  ב˘ו"ע  ˘יוזכר 
˘‰וב‡  ˘מˆינו  ע"„  בכ‰"‚,  טב‡  ויומ‡ 
סרמ"ו  יו"„  עיי'  מסכ˙‡,  ‰מסיים  ‚בי 

סכ"ו. 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

פניניםפנינים

ˆ„י˜  בבחינ˙  עבו„˙ם  ו‰י˙‰  חט‡ו,  ל‡  רחל, 
„מעי˜ר‡.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ עמ' 152 ו‡ילך)

שם על שם האמא או 
על שם האדם?

ו˙‰ר ל‡‰ ו˙ל„ בן ו˙˜ר‡ ˘מו ר‡ובן כי 
‡מר‰ כי ר‡‰ ‰' בעניי כי ע˙‰ י‡‰בני ‡י˘י
(כט, לב)

בנו‚ע ל˘מו˙ ‰˘בטים ‰מבו‡רים בפר˘˙נו י˘ 
ל˙מו‰:

˘ע‰יחו‰"‡  בר‡˘י˙.  ס"פ  (‡ו"˙  בכ"מ  מבו‡ר 
˙יב‰  ר˜  ‡יננו  ל‡„ם  ˘ני˙ן  ‰˘ם  ‡˘ר  ועו„)  פ"‡ 

"י˘  ‡ל‡  לו  י˜ר‡ו  ˘כך  ‡נ˘ים  כמ‰  ˘‰סכימו 
ב‰ר  (ל˜ו"˙  ‰„בר"  עˆם  ‡ל  ל‰˘ם  ממ˘  ˘ייכו˙ 
‰‡„ם  עם  מ‰ו˙י  ב˜˘ר  ˜˘ור  ‰‡„ם  ו˘ם   ,(‚ מ‰, 

˘נ˜ר‡ ב˘ם ז‰.

ו‰נ‰, בפר˘˙נו רו‡ים ‡נו ˘‰טעמים ‰מפור˘ים 
בכ˙וב ל˜רי‡˙ ˘מו˙ ‰˘בטים ‰ם טעמים ‰נו‚עים 
"כי  ע"˘  ר‡ובן  ˘ם  ˜רי‡˙  ולמ˘ל,  ל‡מו˙י‰ם, 
ר‡‰ ‰' בעניי", ו˘מעון ע"˘ "כי ˘מע ‰' כי ˘נו‡‰ 
‡ם  ‰רי  יפל‡,  ו‡"כ  ‰˘מו˙.  ב˘‡ר  וכן  ‡נכי", 
‰˘מו˙ ˜˘ורים למ‰ו˙ ‰‡„ם ˘נ˜ר‡ ב˘ם ז‰, ‡יך 
י˙כן ˘נ˜ר‡ו ‰˘בטים ב˘מו˙ ˘‡ינם מורים עלי‰ם 

עˆמם ‡ל‡ על ענין ‰˜˘ור עם ‰‡מ‰ו˙?

‰ר‡˘ון  ב˘ם  ר˘"י  מפר˘  ˘לכן  לומר  וי˘ 
בין  מ‰  ר‡ו  ‡מר‰   – רבו˙ינו  ˘"פיר˘ו  ר‡ובן, 
מכר‰  ל‡  וז‰  ליע˜ב  ˘מכר ‰בכור‰  חמי,  לבן  בני 
ליוסף ול‡ ערער עליו כו'", למרו˙ ˘בכ˙וב מפור˘ 
נמˆ‡  ז‰  לפירו˘  כי  ר‡ובן,  ˘ם  ל˜רי‡˙  טעם ‡חר 
˘‰˘ם "ר‡ובן" ‡ינו מור‰ על ענין ‰˜˘ור עם ‰‡ם 
˘‰י' ‡„ם  עˆמו,  ר‡ובן  עבו„˙  על  ‚ם  בלב„, ‡ל‡ 

נעל‰ ו˘ונ‰ מ"בן חמי".

‰ו‡,  כן  ‰˘בטים  ב˘‡ר  ˘‚ם  ב‡,  וללמ„נו 
ל‡מו˙י‰ם  ענין ‰˘ייך  על  מורים  ˘˘מו˙י‰ם ‡ינם 
בלב„, ‡ל‡ ‰˘מו˙ ˜˘ורים ‡ף לעבו„˙ם , וכל ˘ם 

"מיוח„ ממ˘" עם "עˆם ‰„בר".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ' 97 ו‡ילך) 

מדוע היו אומרים 
שלאה שייכת לעשו?

ועיני ל‡‰ רכו˙ ורחל ‰י˙‰ יפ˙ ˙ו‡ר ויפ˙ 
מר‡‰

˘‰י˙‰ סבור‰ לעלו˙ ב‚ורלו ˘ל ע˘ו ובכ˙‰ ˘‰יו ‰כל 
‡ומרים ˘ני בנים לרב˜‰ ו˘˙י בנו˙ ללבן ‰‚„ול‰ ל‚„ול 
ו‰˜טנ‰ ל˜טן
(כט, יז. ר˘"י)

י˘ לב‡ר ‰טעם "˘‰יו ‰כל ‡ומרים . . ‰‚„ול‰ 
ל‚„ול ו‰˜טנ‰ ל˜טן" בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

 .‡ כלליים:  ‡ופנים  ˘ני  י˘נם  ‰˘י"˙  בעבו„˙ 
בלב„,  ב˜„ו˘‰  ‰י‡  בעולם  ˘עבו„˙ם  ˆ„י˜ים, 
ב˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙. ב. בעלי ˙˘וב‰, ˘עבו„˙ם 
ל‰עלו˙ ‡˙  יו˙ר,  ובכללו˙  לטוב,  ל‰פוך ‡˙ ‰רע 
במי  ר˜  ל‡  זו  עבו„‰  ˘ייכ˙  ולכן  ל˜ו„˘.  ‰חול 
˘ל‡  למי  ‚ם  ‡ל‡  ‰„רך,   ˙‡ ועבר  ופ‚ם  ˘חט‡ 
ר"פ  בעבו„˙ ‰' (˙ו"‡  מיוח„  ס„ר  ˘‰רי ‰י‡  חט‡, 

ויחי. ובכ"מ).

רחל  ˘ל  עבו„˙ן  בין  ‰חילו˜  ˘ז‰ו  לומר  וי˘ 
ול‡‰:

על  ˘מור‰  מר‡‰",  ויפ˙  ˙ו‡ר  רחל ‰י˙‰ "יפ˙ 
‰ם  ˘למים  ‡ל‡  מום  ב‰ם  ˘‡ין  ‰ˆ„י˜ים,  עבו„˙ 
ו‡ילו  ו‡ילך).   ‰˜ ע'  ˙רכ"ח  (ס‰"מ  ומˆוו˙  ב˙ור‰ 
רכו˙",  ל‡‰  "ועיני  בבכי',  עבו„˙‰  ‰י˙‰  ל‡‰ 

˘בכי' ˜˘ור‰ עם עבו„˙ ‰˙˘וב‰.

‡ומרים  ‰כל  "˘‰יו  במ‰  ‰פנימי  ‰פירו˘  וז‰ו 
עבו„˙  מˆ„  כי  ל˜טן",  ו‰˜טנ‰  ל‚„ול  ‰‚„ול‰   .  .
ל‡‰, עבו„˙ בעלי ˙˘וב‰, ‰רי ‰י‡ ˘ייכ˙ ל‰חזיר 
ע˘ו למוטב, מ˘‡"כ רחל ˘ענינ‰ עבו„˙ ‰ˆ„י˜ים, 
‰רי ‰י‡ ˜˘ור‰ לעבו„˙ו ˘ל יע˜ב, ˘עי˜ר עבו„˙ו 
‰י˙‰ עבו„˙ ‰ˆ„י˜ים, כמ"˘ "ויע˜ב ‡י˘ ˙ם יו˘ב 
ב˙חום ‰˜„ו˘‰  כז), ‰עבו„‰  כ‰,  ‡‰לים" (˙ול„ו˙ 
נ‡מר  ולכן  ל˜„ו˘‰.   "ıב‰על‡˙ ‰"חו ול‡  עˆמ‰, 
"וי‡‰ב יע˜ב ‡˙ רחל" (כט, יח), כי מˆ„ יע˜ב עי˜ר 

עניינו ‰ו‡ עבו„˙ו ˘ל רחל – עבו„˙ ‰ˆ„י˜ים.

˘בני  רחל,  ובני  ל‡‰  בבני  ‚ם  מˆינו  ז‰  וחילו˜ 
עבו„˙ם  ‰י˙‰  ולכן  יוסף,  במכיר˙  ‰˘˙˙פו  ל‡‰ 
בני  ובנימין,  יוסף  מ˘‡"כ  ˙˘וב‰",  "בעלי  ב‚„ר 

דרוש ואגדה
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