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ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ‡חרי-˜„ו˘ים, 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר
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ˆוו˙ ‰עריכ‰ ו‰‰‚‰‰: ‰רב לוי יˆח˜ ברו˜, ‰רב מ˘‰ ‚ור‡רי', ‰רב מנחם מענ„ל „רו˜מן, ‰רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב, ‰רב ˘לום חריטונוב, 
‰רב מנחם טייטלבוים,  ‰רב ‡בר‰ם מן, ‰רב יˆח˜ נוב, ‰רב מנחם מענ„ל רייˆס, ‰רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰

לקראת שבת יח

אני חיפשתי את ה״בינה ליבא״
פני ˜„˘ו ˘ל כ״˜ ‡„מו״ר נ˘˙נו ו‰˙ל‰ב מ‡„, עמ„ מלו‡ ˜ומ˙ו ו‡מר: 

‰„בר כך ר˜ בכללו˙ ‰‚ילוי מלמעל‰, כלומר בס„ר ‰˙‚לו˙ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ב„רך מלמעל‰ 
וכך  חסי„ו˙,  ˘ל  כ˙ר-חכמ‰-בינ‰  ‰ם  ו‰רבי,  ממזריט˘  ‰מ‚י„  ‰בע˘״ט,  ‡ˆלנו  ‰רי  למט‰, 
ומ˙‚ל‰,  מ˙עלם  ‡˘ר  ‰כ˙ר,  ‚ילוי  כס„ר  ‰ו‡  ‰בע˘״ט  ‰˙‚לו˙  ס„ר  בפועל,  במוח˘  ‰„בר 
וב‰˙‚לו˙ו ‰ו‡ כ˙ר ומ˜יף, עומ˜ רום ועומ˜ ˙ח˙ כ‡ח„. וכך ‰י‰ ס„ר ‰‰˙‚לו˙ ˘ל ‰בע˘״ט, 
˙חיל‰ ‰י‰ נס˙ר ונעלם ו‡חר כך ‰˙‚ל‰, וב‰˙‚לו˙ו ‰י‰ ז‰ מ˜יף ‰כללי, ‰סובב ומ˜יף עומ˜ 

רום ועומ˜ ˙ח˙ כ‡ח„, עליי˙ ‰נ˘מ‰ ומופ˙ ב‰˘וו‡‰ ‚מור‰.

נ˜ו„˙  ‰˘כל‰,  חיפ˘  ‰מ‚י„  במ˜יפים.  ול‡  במופ˙ים  ל‡  ‰בע˘״ט  "ל˜ח"  ל‡  ‰מ‚י„   ˙‡
‰חכמ‰, וכ˘מˆ‡ ‡ו˙‰ ‡ˆל ‰בע˘״ט – ‰ו‡ נע˘‰ ˘לו.

˘‰סב‡  לי  סיפר  ˆ„˜״)  (‰״ˆמח  ‡בי  ‰בנ‰.  חיפ˘  ‰ו‡  ‰˘כל‰,  ‚ם  ‰˘פיע  ל‡  ‰רבי  על 
(רבנו ‰ז˜ן) סיפר לו: 

˘י˘נם  בעולם  נ˘מע  חיפ˘˙י ‰בנ‰. ‡ז  בי„יע˙ ‰˙ור‰,  במעמ„  ברוך ‰˘ם  כבר  כ˘עמ„˙י 
‡ני   – ל‰˙פלל  מלמ„ים  ובמזריט˘  ללמו„,  מלמ„ים  בוילנ‰   – ומזריט˘  וילנ‰  מ˜ומו˙,  ˘ני 
חיפ˘˙י ‡˙ ‰״בינ‰ ליב‡״, ועל פי נס ב‡˙י למזריט˘, ומˆ‡˙י ˘ם ברוך ‰˘ם מ‰ ˘חיפ˘˙י, 

ובמ„‰ מרוב‰.

ממחים את לב האבן ועושים לב בשר
במ˜ום  ‰עליונ‰,  ‰‰˘‚ח‰  ˘ל  ‰‰נ‰‚‰  כס„ר  מלמעל‰,  ב‡ופן  בס„ר  ‰ו‡  ז‰  כל  ‡ך 

‰מ„רי‚ו˙. בס„ר ‰עבו„‰ ‰רי ‰בע˘״ט, ‰מ‚י„ ממזריט˘ ו‰רבי ‰ם – חכמ‰-בינ‰-„ע˙. 

וסיים בפסו˜ (מ˘לי ‚, יט):

‰וי' – כ„י ˘˙‰י‰ ‰ר‚˘‰ ˘ל ˘ם ‰וי׳ בעולם ב‰בנ‰ ו˜ליט‰, 

בחכמ‰ יס„ ‡רı - ‰בע˘״ט, 

כונן ˘מים ב˙בונ‰ - ‰מ‚י„ ממזריט˘,

ב„ע˙ו – ˘‰י‡ ‰„ע˙ ˘ל ‚לי‡ ˘ב˙ור‰ וחסי„ו˙ עם עבו„‰ ˘בלב במסירו˙ נפ˘ בפועל,

˙‰ומו˙ נב˜עו – ‰רבי, ˘על י„י ז‰,

ו˘ח˜ים – כל ‰רביים ˘בעבו„˙ם ו‰„רכ˙ם ממחים ‰ם ‡˙ לב ‰‡בן ועו˘ים לב ב˘ר,

ירעפו טל – ע„ בי‡˙ ‰מ˘יח.

(ל˜וטי „יבורים [‰מ˙ור‚ם] ח"‡ ע' 51-2)



יז

הבעש״ט, המגיד ממזריטש
ורבנו הזקן

סדר ההתגלות של הבעש״ט, תחילה היה נסתר ונעלם ואחר כך התגלה, ובהתגלותו היה זה מקיף הכללי, הסובב 
ומקיף עומק רום ועומק תחת כאחד, עליית הנשמה ומופת בהשוואה גמורה

"אתה חושב מכוח הבעש״ט, מה ברצונך לשאול?"
מספר ‰ר‰״ח ר' ליב נ"ע [‰ופמן, חסי„ ומ˜ובל, מחסי„י ‰רבי ‰מ‰ר"˘]:

ענינים,  כמ‰  ו˘‡ל˙י  נ"ע]  כ״˜ ‡„מו״ר [‰מ‰ר"˘  ב״יחי„ו˙״ ‡ˆל  ˘‰יי˙י  ב‡ח˙ ‰פעמים 
ממ„˙  יו˙ר  עמי„˙י  זמן  ˘כבר ‰˙‡רך  כיוון  ל˘‡ול, ‡ך  ענינים  כמ‰  עו„  בזכרוני  ר˘ום  ו‰י‰ 
‰‰‚בל‰ ˘˜בע לי ‰‚ב‡י ר׳ לוי˜ מ˘ר˙ [˘‰י' מס„ר מי יכנס ˙חיל‰ ומי ‡חר כך], ‰רי למרו˙ 
˘כ״˜ ‡„מו״ר ‰ר‡‰ לי פנים מ‡ירו˙ ב„יבור ‡רוך ובמענו˙ ברורו˙ על כל ˘‡לו˙יי, ‡ך כיוון 

˘ר׳ לוי˜ מ˘ר˙ פ˙ח ז‰ פעמיים ‡˙ ‰„ל˙1, ‰˙חל˙י לˆ‡˙, 

וכ״˜ ‡„מו״ר ברכני, וב‰ס˙כלו בי ‡מר לי: ״לייבע, ‡˙‰ חו˘ב מכוח ‰בע˘״ט, מ‰ ברˆונך 
ל˘‡ול? – ˘‡ל!" – ו‡מר˙י: מ˘ום מ‰ נ˜בע ב„ע˙י ˘‰בע˘״ט, ‰מ‚י„ ממזריט˘ ורבנו ‰ז˜ן 

‰ם "כ˙ר", "חכמ‰", "בינ‰" ˘ל חסי„ו˙.

1) פ˙יח˙ ‰„ל˙ ‰י˙‰ ‰ור‡‰ מˆ„ ר' לוי˜ ‰מ˘ר˙ כי ‰‚יע ‰זמן לˆ‡˙, ופח„ו ˘ל ר' לוי˜ ‰מ˘ר˙ ‰י‰ על כל ‡נ"˘, כי י„עו 
‡˘ר בפעם ‰ב‡‰ ל‡ י˙ן ל‰יכנס ל"יחי„ו˙".

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע
שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

הצת חבירו במקום חשש סכנה
מדוע מביא רש"י דוגמא מסובכת של טובע בנהר ובו זמנית באה עליו חי'? / מדוע א"א ללמוד חיוב הצלת חבירו 
מהחיוב להציל ממונו? / ביאור דברי רש"י על "לא תעמוד על דם רעך" שבא הכתוב ללמד חיוב הצלת חבירו גם 

במקום  של חשש סכנה

"ל‡ ˙לך רכיל בעמך, ל‡ ˙עמו„ על „ם רעך, ‡ני ‰'" (יט, יז). ומפר˘ ר˘"י:

‡ו  וחי'  בנ‰ר  טובע  כ‚ון  ל‰ˆילו,  יכול  ו‡˙‰  במי˙˙ו  לר‡ו˙   – רעך  „ם  על  ˙עמו„  "ל‡ 
לסטים ב‡ים עליו".  

וי˘ ל„˜„˜ בסיום „ברי ר˘"י – "כ‚ון טובע בנ‰ר וחי' ‡ו לסטים ב‡ים עליו":

י˘ ˆורך  ולמ‰  פ˘וט ‰ו‡,  ל‰ˆל‰ –  וז˜ו˜  נפ˘ו˙  בסכנ˙  נמˆ‡ "רעך"  ˘בו  מˆב  לכ‡ור‰, 
ל‰בי‡ „ו‚מ‡ו˙ מיוח„ו˙ על כך, כ‡ילו ‡ין ‰ענין מובן מעˆמו?

נ˜ט  למ‰   – ו‰ˆל‰  סכנ‰  ˘ל  למˆב  „ו‚מ‡  ל‰בי‡  ר˘"י  רˆ‰  ‚ם ‡ם  ל‰˜˘ו˙:  י˘  עו„  ב. 
„ו˜‡ ב„ו‚מ‡ו˙ ‡לו?

 (‡ (ע‚,  סנ‰„רין  ב‚מר‡  וכן  ‡˙ר,  על  כ‰נים'  '˙ור˙  במ„ר˘  מ˜ורן  ‡לו  „ו‚מ‡ו˙  ו‡מנם, 
מ˜ר‡".  ˘ל  ל"פ˘וטו  נ„ר˘  כ‡˘ר ‰„בר  חז"ל ‡ל‡  ל˘ונו˙  מע˙י˜  ˘ר˘"י ‡ינו  י„וע  – ‡בל 

ובעניננו, לכ‡ור‰ ע„יף ‰י' ל‰בי‡ „ו‚מ‡ ‰˜רוב‰ יו˙ר לפ˘ט ‰כ˙וב כ‡ן, וב‰˜„ים:

‰רמב"ם בבי‡ור מˆו‰ זו כ˙ב (‰ל' רוˆח ו˘מיר˙ נפ˘ פ"‡ ‰י"„): "‰רו‡‰ ‡˙ חבירו טובע בים, 
‡ו לסטים ב‡ים עליו, ‡ו חי' רע‰ ב‡‰ עליו . . ‡ו ˘˘מע ‚וים ‡ו מוסרים מח˘בים עליו רע‰ 
‡ו טומנין לו פח ול‡ ‚יל‰ ‡וזן חבירו ו‰ו„יעו . . וכל כיוˆ‡ ב„ברים ‡לו, ‰עו˘‰ ‡ו˙ם עובר 

על 'ל‡ ˙עמו„ על „ם רעך'". 

ו‰יינו, ˘‰רמב"ם נ˜ט „ו‚מ‡ נוספ˙ לענין ז‰ ˘ל חיוב ‰ˆל‰ מסכנ‰ – ˘כ‡˘ר יו„ע בסכנ‰ 
בטור  נפס˜  (וכן  ול‰יז‰ר  ל‰י˘מר  ˘יוכל  כ„י  ול‰ו„יעו  ללכ˙  מחוייב ‰ו‡  חבירו,  על  ˘זוממים 

ו˘ו"ע, וכן ב˘ולחן ערוך ˘ל רבינו ‰ז˜ן ‰לכו˙ נז˜י ‚וף ונפ˘ ס"ח).  

ריב"‡,  (ר‡‰  ‡˙ר  על  במפר˘ים  וכמבו‡ר  כ‡ן,  ‰כ˙וב  בפ˘ט  ‰יטב  מ˙יי˘ב˙  זו  ו„ו‚מ‡ 

ביאורים בפשוטו של מקרא

המדור מודפס 
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

חז˜וני, בעל ‰טורים, ‡ור ‰חיים ועו„), ˘ל‡חר ˘ˆו‰ ‰כ˙וב ב˙חיל˙ ‰פסו˜ "ל‡ ˙לך רכיל בעמך", 

ממ˘יך ומ„‚י˘ "ל‡ ˙עמו„ על „ם רעך" – ˘‡ף ˘בכלל ‡סור לרכל ולספר ל˘ון ‰רע, ‰רי ‡ם 
‰„בר נו‚ע לסכנ˙ נפ˘ו˙ חייב ‰ו‡ ל‚לו˙ ולספר ומˆו‰ ‚„ול‰ ‰י‡. 

י„י „יבור, ‡ל‡  על  חבירו  ˘ל ‰ˆל˙  זו  ב„ו‚מ‡  נ˜ט  ל‡  ˘ר˘"י  בז‰  מ˙חז˜ ‰„יו˜  ומע˙‰ 
נ˜ט „ו˜‡ ‰ˆל‰ במע˘‰ ב‰ˆיור ˘ל "טובע בנ‰ר וכו'".  

‚. ו‰נ‰ בכלל י˘ ל„יי˜, למ‰ ל‡ „י ב„ו‚מ‡ ‡ח˙ – "כ‚ון טובע בנ‰ר", ו˙ו ל‡?

ונר‡‰ לח„˘ ˘‡כן כן ‰ו‡, וכ„ „יי˜˙ ˘פיר כל „ברי ר˘"י מכוונים ל„ו‚מ‡ ‡ח˙ בלב„:

ר˘"י ‡ינו כו˙ב "טובע בנ‰ר ‡ו חי' ‡ו לסטים ב‡ים עליו", ˘‡ז י˘ לפנינו ˘לו˘ „ו‚מ‡ו˙, 
‰י‡  ˘כוונ˙ו  ו‰יינו,   - ‰חיבור  בו‡"ו   – עליו"  ב‡ים  לסטים  ‡ו  וחי'  בנ‰ר  "טובע  „יי˜  ‡ל‡ 
חי' (‡ו  עליו  ב‡‰  ‚ופ‡  זמן  וב‡ו˙ו  בנ‰ר  ˘טובע  מי  על  ˘מ„ובר  ל‰מ˘יך ‡˙ ‡ו˙‰ „ו‚מ‡, 

לסטים). 

מ˜ומו˙  בכמ‰  ˘מˆינו  (וכמו  חי'"  "‡ו  כמו  "וחי'" ‰י‡  ב˙יב˙  ˘כוונ˙ ‰ו‡"ו  לומר  [ו‡ין 
˘ו‡"ו מ˘מ˘ במובן "‡ו" (ר‡‰ פר˘"י ב‡ יב, ‰. מ˘פטים כ‡, טו. ועו„)) – 

כי ר˘"י עˆמו ממ˘יך "וחי' ‡ו לסטים", ומוכח ˘מ‰ ˘כ˙ב לפני ז‰ "וחי'" פירו˘ו כפ˘וטו 
ממ˘, ו‡"ו ‰מוסיף. 

ובפרט ˘ב'˙ור˙ כ‰נים' וב‚מר‡ נ‡מר "‡ו חי'", ו‡ילו ר˘"י מ˘נ‰ ומ„יי˜ "וחי'", ו‡ם כן 
ו„‡י ˘כוונ˙ו פ˘וטו כמ˘מעו].  

„. ונ˜ו„˙ ‰בי‡ור (וי˘ ל‰‡ריך טוב‡, ועו„ חזון למוע„ בעז"‰): 

ב„יבור ‡ו  ל‰ˆילו,  כ„י  בו  כל ‰˙לוי  לע˘ו˙ ‡˙  בסכנ‰ ˆריך  חבירו  ˘‡„ם ‰רו‡‰ ‡˙  ז‰ 
כ‚, „-‰.  מ˘פטים  (ר‡‰  חבירו  ˘ל  ממונו  ל‰ˆיל ‡˙  נˆטוו‰  ומ‰ ‡ם  פ˘וט:  במע˘‰ – ‰ו‡ „בר 
˙ˆ‡ כב, ‡: "עזוב ˙עזוב עמו", "‰˘ב ˙˘יבנו לו"), ‰רי ו„‡י ˘ˆריך לעזור לחבירו כ‡˘ר מ„ובר על 

‰ˆל˙ נפ˘ו!

‚ם  לומ„ים  ב)  כב,   ‡ˆ˙) לו"  "ו‰˘בו˙ו  ‡בי„‰  ‰˘ב˙  ל‚בי  ˘מ‰כ˙וב  ‡י˙‡  (˘ם)  סנ‰„רין  ב‚מר‡  [ו‡כן, 
‚ם  ˘חייב  רעך" ‰ו‡  „ם  על  ˙עמו„  "ל‡  ב‰כ˙וב  ו‰חי„ו˘  ‚ופו"),  ("‡בי„˙  חבירו  ˘ל  נפ˘ו  ל‰ˆיל  ‡˙ ‰חיוב 

ל˘כור ‡חרים ב˘ביל ‰ˆל˙ חבירו].  

„ו‚מ‡  ל‰בי‡  ר˘"י  „יי˜  רעך",  „ם  על  ˙עמו„  "ל‡  ˘בˆיווי  ‰חי„ו˘   ˙‡ ל‰סביר  וכ„י 
ב‡ים  לסטים  "חי' ‡ו  ז‰  עם  וביח„  בנ‰ר",  "טובע  רע‰ו  ˘רו‡‰ ‡˙  מי   – (לכ‡ור‰)  מסובכ˙ 

עליו":

כ‡˘ר רו‡‰ ‡˙ חבירו טובע בנ‰ר ס˙ם – פ˘וט ˘עליו ל˜פוı לנ‰ר ול‰ˆילו, ומ‡י ˜מ"ל?! 
[ול‡י„ך ‚יס‡ – ‡ם מ„ובר בנ‰ר מסוכן בעˆם, ‡ין טעם ˘י˜פוı ל‰ˆילו ויטבע ‚ם ‰ו‡, ונמˆ‡ו 

˘˙י נפ˘ו˙ ‡וב„ו˙ חליל‰!]

‡ולם כ‡˘ר רו‡‰ חבירו "טובע בנ‰ר ו(‚ם) חי' ‡ו לסטים ב‡ים עליו", ‡זי י˘ מ˜ום לספ˜ - 

כי ז‰ו מˆב מיוח„ ˘בו י˘ ˆירוף ˘ל ˘ני מˆבי סכנ‰, ˘‡מנם כל ‡ח„ מ‰ם בפני עˆמו ‡ין 

בכל רגע אפשרות להציל נפשות מישראל
ת"ו  באה"ק  כשנמצאים   .  . מכתבו  על  במענה 

בכל  אשר  למדי,  וברור  ידוע  שם  והמצב  הזה,  בזמן 

רגע ורגע יש אפשריות להציל כמה נפשות מישראל 

בעוה"ז  לחיים  בנוגע  גם  ובמילא  הרוחני,  במובן 

(אבל  מישראל  כאו"א  על  מוטל  בזה  החוב  כמרז"ל, 

היום  בחיי  ה'  לדבר  החרדים  אצל  יותר  מורגש  צ"ל 

ששמעו  והתמימים,  אנ"ש  על  יותר  וביחוד  יומים), 

ואיך  ישראל  דאהבת  הענין  דבר  על  פעמים  כמה 

שזהו כלל גדול בתורה כמאמר רבי עקיבא, וכפירוש 

יסוד  אלקיך  ה'  את  לואהבת  כלי  שזהו  הזקן  רבנו 

לקחת  כאו"א  על  ובמילא  כולה,  התורה  כל  ושרש 

ועאכו"כ  בחו"ל,  הנמצאים  אפילו   - בזה  פעיל  חלק 

הנמצאים בפלטרין של ממה"מ הקב"ה.

עבודה אפורה יום יומית, בענינים פעוטים
מובן שיש בזה, כמו בכל ענין, שני אופני עבודה. 

זמן  לאחר  יבואו  שלתכליתה  כזו  עבודה  היינו 

עוד  בזה  יש  כן  אתר.  על  הפירות  שנראו  ועבודה 

דברים  בנ"א  בלשון  שנקראת  עבודה  אחרת,  חלוקה 

או  אפורים,  ענינים  הממליצים  ובלשון  פעוטים 

שהעבודה  ג"כ  מובן  וכו'.  וגדולות  בנצורות  עבודה 

חשק  אחד  לכל  יש  ונצורות  לגדולות  שתהי'  שנדמה 

ובענינים  יומית  היום  עבודה  משא"כ  לזה,  יותר 

למדה  שצריך  פעוטים  ענינים  הנ"ל  בלשון  הנקראים 

חשובה של קבלת עול, וגם אז - הרי כולי האי ואולי 

יעשו הענינים במרץ הדרוש, וכנראה בחוש.

שמעתי  לא  לצערי,  הרי,  אליו  שבהנוגע  וכיון 

בשעה  בה  יומים,  היום  בחיי  לעבודה  בהנוגע  רבות 

שהמוכשרים לעבודה זו הם מתי מספר. ובמילא אין 

למי שהוא רשות לפטור את עצמו ממנה ובפרט אלו 

לכן  ומנהגי'.  הדרכותי'  החסידות  תורת  לאור  שזכו 

כתבתי במכתבי הקודם - וכנ"ל, ברמז עכ"פ - אודות 

לפעולות  ובהנוגע  בכלל,  בזה  ותגובתי  השקפתי 

בכרם חב"ד בפרט.

שאינו  שכותב,  ביאורו  כלל  מספיק  שאין  ומובן 

עשיריות  הולכים  בינתים  הבריות...  עם  מעורב 

מחינוך  מתרחקים  [-כלומר,  השמאלה  מהנוער 

בכלל  ליהדות  לקרבם  יכולים  שהיו  ואותם  יהודי], 

בכל  תועלת  ומה  זה.  עושים  אין  בפרט  ולחסידות 

הוי  גמור  שאונס  את"ל  שאף  ידוע  והרי  התירוצים? 

אמרינן  לא  דעביד  כמאן  הרי   - פטרי'  רחמנא  ואונס 

ועכ"פ בהנוגע למקבל הפעולה - אין זה שוה כלום.

בהענין...  למעט  מתכוון  שאינני  מעצמו  מובן 

לאחר  יראו  ופירותי'  שפעולתו  ענין  זהו  כנ"ל  אבל 

זמן. ובינתים צריך ומוכרח לפעול בסביבתו בענינים 

וכמו  הם.  ופעוטים  אפורים  אם  אף  יומיים  היום 

שמבואר במצות הצדקה בגשמיות, שכל אחד ואחת 

כי   - ברוחניות  בהצדקה  ג"כ  הוא  עד"ז  בה,  מחוייב 

וגם  בזה,  לעשות  יכול  שאינו  מישראל  אדם  לך  אין 

- על אתר ובהוה.

ענינים מידיים הפועלים פירות
נשען  אלא  מוסר,  להטפת  כוונתי  שאין  ג"כ,  מובן 

אנן,  דיממא  פעלי  אנן  הק'  נשיאינו  רז"ל  מאמר  על 

עלינו להאיר. הנה מחובתי - עכ"פ להודיע השקפתי 

פעיל  חלק  שיקח  היינו  הטוב.  שיבחר  ולקוות  בזה, 

ולא  קצר  זמן  במשך  יראו  שפירותיהם  בענינים 

הפעם  ועוד  גדול...  למפעל  שמתכונן  בזה  יסתפק 

הנני להדגיש, שלדעתי אין זה פוטרו כלל מהפעולות 

מצותי'  ושוקל  יושב  תהי  אל  רז"ל  פסק  וידוע  הנ"ל. 

היינו  שבחמורות.  וחמורה  שבקלה  קלה  תורה  של 

שבקלה  קלה  שזוהי  מעידה  שהתורה  באופן  אפילו 

ענין  כשזהו  ועאכו"כ  שבחמורות.  חמורה  וזוהי 

התלוי בשיקול דעת בני אדם.

תקותי שלמותר - אחרי הכתוב בהתחלת מכתבי 

לדכא  וכלל  כלל  מכוונתי  שאין  לאמר,  עוה"פ   -

מרצו  את  להחליש  אפי'  או  להדהימו  או  רוחו  את 

אלא  עניני  אין  כי  כ"כ.  לחשוב  לו  הנראה  בענין 

לסביבתו  חובתו  על  לעוררו  ובפרט  ב"בנין".  לסייע 

תורת  זוהי  שבתורה  מאור  בה  להפיץ  המיידית, 

העומד  דבר  לך  ואין  ומנהגי'.  הדרכותי'  החסידות 

בפני הרצון.

(אגרות קודש ח"י ע' קטו)

דרוש טיפול מיידי!

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה



טולקראת שבת

עיני ולבי ˘ם כל ‰ימים; בבי˙ ‡ל˜ים נ‰לך 
˘ב‰ליכ˙ו  ‰ו‡,  זו  ‰לכ‰  ויסו„  בר‚˘"), 
בעזר‰ ˆריך ˘"יר‡‰ עˆמו ˘‰ו‡ עומ„ לפני 
יר‡‰  ˘ל  ר‚˘  לי„י  ב‡  ממיל‡  ˘ב„רך   ,"'‰

ופח„ בלב (ול‡ ר˜ יר‡‰ במע˘‰).

בין ‰‰לכו˙ ‰ר‡˘ונו˙  ‚ם ‰חילו˜  וז‰ו 
בנו‚ע  ‚ם  ‰ן  ‰ר‡˘ונו˙  „‰לכו˙  זו,  ל‰לכ‰ 
לע˘ו˙  ‰חיוב  מ˙חיל  „מ˘ם  ‰בי˙,  ל‰ר 
ול‰˘מר במע˘ים ˘ל מור‡ מ˜„˘; מ˘‡"כ 
ע„  חל  ל‡  ˘בלב  ו‰פח„  ‰יר‡‰  ר‚˘  חיוב 

˘נכנסים לעזר‰ ˘‡ז ‰ו‡ "עומ„ לפני ‰'".

כו'  יכנס  „"ל‡  ˘ם,  יבמו˙  [במ‡ירי 
ולפנים  ‰עזר‰  מפ˙ח  מ˜„˘  מור‡  פירו˘ 
יכנס  ˘ל‡  מ„"ס  ‰בי˙  ב‰ר   .  . מ‰"˙  ‰ו‡ 
‰פס˜ים,  בחל˜  ˘ם  כ˙ב  וע„"ז  כו'". 
וממ˘יך "‰‡ מן ‰˙ור‰ ‰ר ‰בי˙ מו˙ר בכך 

מ˜„˘ ‡ל‡  ו‡ין ˜רוי  לוי' ‰ו‡  מחנ‰  ˘‰רי 
˘‚ם  מובן  כ‡ן  ‰רמב"ם  מ„ברי  ‡בל  כו'". 
‰ר ‰בי˙ ‰ו‡ מ‰"˙, וכמובן מפ˘טו˙ ל˘ונו 
ל‰ר  יכנס ‡„ם  ל‡  יר‡˙ו  ˘מ˙חיל ‡יזו ‰י‡ 
כ‡ן  ספר  ב˜רי˙  וכמפור˘  כו',  במ˜לו  ‰בי˙ 
‡ם  ויל"ע  ˘ם).  וחינוך  סמ"‚  מב‰"‚,  ‚ם  (וכמובן 

‰בי˙  ‰ר  ‚ם  מ˜„˘  מור‡  ˘לענין  לפי  ז‰ו 
עˆמו ‰„ין  מˆ„  עליו  וחל  מ˜„˘  בכלל  ‰ו‡ 
בפ"‡  ב„בריו  ˘מ˘מע  כמו  (ול‡  ˙יר‡ו  „מ˜„˘י 
‰"‰), ‡ו לפי ˘ז‰ ‰‰ר ˘עליו עומ„ ‰מ˜„˘ 

וחל עליו „ין מור‡ מˆ„ ‰מ˜„˘ ˘עליו ול‡ 
מˆ„ עˆמו (ר‡‰ ˘ו"˙ ‡בני נזר יו"„ ס˙נ"‡ ‡ו˙ כ. 
‚ליוני ‰˘"ס ל‰ר"י ענ‚ל יבמו˙ ˘ם בסופו). ול‰עיר 

מספרי „בי רב (לספרי ˙ˆ‡ כ‚, טו) „למ„ מור‡ 
˜„ו˘"  מחניך  מ"ו‰י'  כו'  יכנס  „ל‡  מ˜„˘ 
‰בי˙,  ב‰ר  ‚ם  „‰‡יסור  כ‡ן),  ב˜רי"ס  (כ‰וב‡ 

כי "מחניך" מ˘מע ˘˙י מחנו˙ מחנ‰ ˘כינ ‰ 
ומחנ‰ לוי' ˘‰ו‡ ‰ר ‰בי˙].

לקראת שבת ו

בו סכנ‰ כ"כ, ועי˜ר ‰ח˘˘ ‰ו‡ מפני ˆירופם יח„. 

כלומר:

˘ב„רך  זו "חי'"  עˆמיי˙, ‡ל‡  סכנ‰  ב‰  ˘י˘  רע‰"  ‡ינ‰ "חי'  ר˘"י,  כ‡ן  ˘מזכיר  ‰"חי'" 
כלל מפח„˙ ‰י‡ מבני ‡„ם; ‡מנם כ‡˘ר רו‡‰ ‡˙ "‰טובע בנ‰ר", ו‰ו‡ מפרפר בי„יו ובר‚ליו 
ובמˆב ˘ל חלי˘ו˙ מיוח„˙ – ‡ז מ˙נפל˙ ‰י‡ עליו, כי במˆבו ‰נוכחי נר‡‰ ˘‡ין לפח„ ממנו 
כ‡„ם ר‚יל (ועל „רך ז‰ ‰"לסטים" ‰נזכרים כ‡ן ב„רך כלל חו˘˘ים ‰ם מפני ‰בריו˙ ועו˘ים 

מע˘י‰ם בס˙ר, ‡ולם מפני "‰טובע בנ‰ר" ‡ינם חו˘˘ים, בר‡ו˙ם ˘‰ו‡ חל˘ ביו˙ר). 

מפני  לח˘ו˘  יכול ‰ו‡  ול‰ˆילו,  לנ‰ר   ıל˜פו ורוˆ‰  חבירו ‡˙ ‰טובע  רו‡‰  כ‡˘ר  ובכן, 
‰"חי'", כי טבע ‰„ברים ‰ו‡ ˘חי' ‰ב‡‰ ל‰˙נפל על ‰טובע בנ‰ר וב‡ ‡ח„ ל‰ˆילו – עלול‰ 

‰י‡ ל‰˙נ˜ם ‚ם ב‰מˆיל (וכעין ז‰ ב‰"לסטים");   

ל‰ˆילו  בוו„‡י   ‰˙‡ ˘יכול  ˘כיון  רעך",  „ם  על  ˙עמו„  "ל‡  ומח„˘:  ‰כ˙וב  ב‡  ז‰  ועל 
על ‰טובע,  ל‰˙נפל  ˘ב‡‰  מפני ‰"חי'"  לח˘ו˘  לך  ו‡ין  ז‡˙,  לע˘ו˙  עליך  בנ‰ר,  מ‰טביע‰ 
˘‰רי ב˘ביל ‰מˆיל – ˘‡ינו בחלי˘ו˙ כמו ‰טובע, ‡ל‡ במˆב ˘ל ברי‡ו˙ וחוז˜ – ‰‰˙נפלו˙ 
„‰חי' (˘‡ינ‰ "חי' רע‰" מˆ„ עˆמ‰, כנ"ל) ‰ו‡ ר˜ ח˘˘ בעלמ‡, ו‡ין לו ל„חו˙ ‰ˆל‰ ו„‡י˙ 

˘ל חבירו מפני ח˘˘ ˜ל כו'. 

ל‰ˆיל  כ„י  סכנ‰  לח˘˘  עˆמו  ל‰כניס  ‡„ם  מחוייב  ‰‡ם  בפוס˜ים  ‰‡ריכו  ˘כבר  וב‡מ˙ 
˘ל  "פ˘וטו  לפי  ר˘"י  ב˘יט˙  ‰ו‡  כ‡ן  ‰מבו‡ר  מ˜ום  ומכל  ו‡כ"מ,  ו„‡י˙,  ממי˙‰  חבירו 
ל‡„ם  ˘י˘  לח„˘  ‰י‡  ‰כ˙וב  ˘כוונ˙  למע˘‰),  ‰‰לכ‰  עם  מ˙‡ים  ‡ינו  (˘לע˙ים  מ˜ר‡" 

ל‰ˆיל ‡˙ חבירו ‚ם כ˘י˘ ח˘˘ ˆ„„י ˘ל סכנ‰ ‡חר˙ כו', ו„ו"˜ בכ"ז. 



פ

וידוי מן השפה ולחוץ 
– מעשה טהרה הוא

והתודה עליו את כל עוונות בני ישראל
(טז, כא)

"כל  הרמב"ם  כתב  וידוי  לדין  בנוגע 

המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב, הרי זה 

דומה לטובל ושרץ בידו" (הל' תשובה פ"ב ה"ג). וצריך 

נחשב  כזה  שוידוי  משמע,  זו  מלשון  ביאור: 

שאינו  ורק  'טובל'),  בגדר  הוי  (שלכן  לוידוי 

בידו.  עדיין  (ה'שרץ')  שהחטא  כיון   – מועיל 

דיבורו  הלא  כוידוי?  זה  נחשב  במה   – ולכאורה 

כלל  מתחרט  ואינו  ולחוץ,  השפה  מן  רק  הוא 

טבל  לא  כאילו  דהוי  נראה  וטפי  חטאיו!  על 

כלל!

ויש לבאר:

בלבד,  חיצוני  עניין  אכן  היא  הוידוי  אמירת 

ואפשר שהיא להיפך מהרגשתו בליבו פנימה – 

אך מכל מקום, יש בה תועלת. דהנה, טבע כל 

פנימה  ובליבו  בפיו  דבר  שכשאומר  הוא,  אדם 

הוא באופן אחר – הרי זה גורם לו לרגש בושה 

בשעת מעשה, וחש שלא בנוח בזה; ויש לומר, 

יש   – במעשיו  הוא  שבוש  זו,  בושה  שתחושת 

זו  שאין  פשיטא  (אך  תשובה  מעשה  משום  בה 

תשובה גמורה – דעיקרה הוא עזיבת החטא).

כי   – בידו"  ושרץ  כ"טובל  הוא  נחשב  לכן, 

שישוב  קודם  שהיא  אף  זה,  וידוי  באמירת 

(דהוי  טובה  ופעולה  תועלת  ישנה  מחטאו, 

כ'טבילה'.  זה  נחשב  ולכן   – תשובה')  'מעשה 

הוא  שאוחז  מחמת   – מועלת  שאינה  ורק 

ב'שרץ' (העבירה) עדיין.

יציאת מצרים ומצות 
מדות - תחילה וגורם

מאזני צדק גו' יהי' לכם, אני ה' אלקיכם אשר 
הוצאתי אתכם מארץ מצרים
(יט, לו)

מדות  במצות  הכופר  "כל  הרמב"ם  כתב 

הציווי.  תחילת  שהיא  מצרים  ביציאת  ככופר 

מודה  זה  הרי  מדות  מצות  עליו  המקבל  וכל 

(הל'  הציווים"  לכל  גרמה  שהיא  מצרים  ביציאת 

גניבה סוף פ"ז).

הרמב"ם  מוסיף  מה  ביאור,  צריך  ולכאורה 

תחילת  "שהיא  מצרים  יציאת  על  שכותב  בזה 

הציווי", "שהיא גרמה לכל הציווים", האם צריך 

הוא לחדש לנו מעלתה של יציאת מצרים?

ויש לומר שבזה רומז הרמב"ם על החומרא 

המיוחדת של "מצות מדות" לגבי שאר איסורי 

גניבה וכיו"ב:

ורצון  פעולה  רק  יש  גניבה,  איסורי  בשאר 

משא"כ  חבירו,  של  ממונו  לחסר  והוא  אחד 

ענינים  שני  יש  חסרות  ומשקלות  במדות 

מורה  והשקילה  המדידה  עצם  שהרי  מנוגדים, 

דבר  עושה  וכאילו  בזולתו,  שמתחשב  זה  על 

זאת  עם  ויחד  עוול,  לחבירו  לגרום  שלא  כדי 

פעולת  ידי  על  שגורם  חסירה,  מדה  עושה 

המדידה עצמה לגניבת ממון חבירו.

העשי'  עצם  את  גם  תורה  אסרה  ולכן 

לא  בפועל  אם  (אפילו  חסרה  מדה  של  והשהי' 

ייחסר ממונו של איש), כי תוכן "מצות מדות" 

כלפי  האדם  של  הערמומיות  את  לשלול  הוא 

עצמו.

יציאת  על  בכתבו  הרמב"ם  שמרמז  וזהו 

שיציאת  כמו  הציווי":  תחילת  "שהיא  מצרים 

הציווים",  לכל  ו"גרמה  "תחילה"  היא  מצרים 

ערמה  היא  מדות"  "מצוות  של  תוכנה  גם  כן 

והגורם  ה"תחילה"  שהיא  אדם,  של  שבלבו  זו 

גניבה  של  ההתחלה  שהרי,  גניבה.  עניני  לכל 

אלא  בפועל,  לגנוב  שהולך  בזה  אינה  והונאה 

כביכול  חשבון  עם  לחבירו  ושוקל  שמודד  בזה 

מדויק – רק שמערב בזה עורמה.

ו"גורם"  "תחילה"  מהווה  זו  ערמומיות   

להונאה  עד  ר"ל  דחי  אל  מדחי  האדם  שירד 

שלא  חבירו  ממון  לגנוב  שיבוא  בפועל,  וגזילה 

כדין גם בלי ה"כיסוי" של המדות.

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה

לקראת שבת י„

כל  ˘ם  ולבי  עיני  ו‰יו  ˘נ‡מר  כמו   '‰ לפני 
‰ימים ומ‰לך ב‡ימ‰ וביר‡‰ ורע„‰ ˘נ‡מר 
‰מ˘ך  וˆ"ע  בר‚˘".  נ‰לך  ‡ל˜ים  בבי˙ 
ז‰  "כל   '„ ‰לכ‰  מסיים  ‡מ‡י  „בריו:  וס„ר 
ליר‡‰ מן ‰מ˜„˘", ו‰רי לכ‡ור‰ ‚ם ‰„ינים 

˘ב‰לכ‰ ‰' ‰ם מˆ„ ‰חיוב „מור‡ מ˜„˘.

מור‡  „ין  ˘ל  „ב‚„רו  בכ"ז,  ו‰בי‡ור 
‡ם  ‡ופנים,  ב˘ני  ללמו„  מ˜ום  י˘  מ˜„˘ 
˘ל  ר‚˘  כפ˘וט‰,  יר‡‰  על  ‰ו‡  ‰חיוב 
בע˘יי˙  ‰ו‡  ˘‰חיוב  ‡ו  בלב,  ופח„  יר‡‰ 
יר‡‰  ˘ל  ענין  ‰מבט‡ו˙  מסויימו˙  פעולו˙ 
‰יר‡‰).  ‰יפך  ˘ל  מפעולו˙  ‰מנעו˙  (‡ו 
וי"ל „ל‰בריי˙‡ ˘ב˘"ס „נ˜ט "ל‡ ממ˜„˘ 
על ‰מ˜„˘  ˘‰ז‰יר  ממי  מ˙ייר‡ ‡ל‡   ‰˙‡
ל‡  מ˜„˘  מור‡  ‰י‡  זו  ו‡י  לז‰)  (וב‰מ˘ך 
˜יום  ‰וי  עˆמן  ‡לו  פעולו˙   – כו'"  יכנס 
˘ל‡  ל‰ספר‡  מ˘‡"כ  מ˜„˘;  יר‡˙  מˆו˙ 
„מור‡  ‰‚„ר  ‰„ינים,  פרטי  ˙יכף  ‰בי‡ 
בלב,  ופח„  ר‚˘  ˘ˆ"ל  כפ˘וטו,  מ˜„˘ ‰ו‡ 
פרטי „ינים, „‰יינו  כמ‰  נובעים  ˘מז‰  ‡ל‡ 

‰מע˘ים ‰מ˙חייבים מˆ„ יר‡‰ זו ˘בלב.

ב˘ינוי  ˘‰ו„‚˘  ‰חילו˜  ‰ו‡  ו‰ו‡ 
„בס‰מ"ˆ  ‰י„.  לס'  מס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם 
ע„  מ‡„  ‰ז‰  ‰מ˜„˘  מן  ליר‡  "˘ˆונו  כ' 
וז‰  ו‰יר‡‰  ‰פח„  מ˘‡  בנפ˘נו  ˘נ˘ים 
מור‡  ˘˙וכן  מפור˘  ‰רי  מ˜„˘",  מיר‡˙ 
ומטעם  ˘בנפ˘,  ו‰יר‡‰  ‰פח„  ‰ו‡  מ˜„˘ 
˘‰ולך  „ו˜‡,  ‰ספר‡  ל˘ון  מע˙י˜  ז‰ 
„ברי  סיום  ‚"כ  מבו‡ר  ועפ"ז  זו.  ב˘יט‰ 
‰רמב"ם ˘ם, ˘מבי‡ (מספר‡) "ו˘ם נ‡מר ‚ם 
כן ל‡ מן ‰מ˜„˘ ‡˙‰ יר‡ ‡ל‡ ממי ˘˘כן 
כיˆ„  מב‡ר  ˘בז‰  ‰ז‰",  במ˜ום  ˘כינ˙ו 
מן  בנפ˘  ויר‡‰  פח„  ˘ל  ר‚˘  לעורר  י˙כן 
בבי˙  ˘˘וכנ˙  ‰˘כינ‰  יר‡˙  מˆ„  ‰מ˜„˘, 
ז‰. מ˘‡"כ בספר ‰י„ ‡זיל ‰רמב"ם ב˘יט˙ 
כו'  פעולו˙  ‰ו‡  מ˜„˘  מור‡  ˘‚„ר  ‰˘"ס, 

ב˙חיל˙  ˘מ˜„ים  וז‰ו  מ˜„˘",  "מור‡  ˘ל 
ממי  ‡ל‡  יר‡   ‰˙‡ ‰מ˜„˘  מן  "ול‡  ‰פר˜ 
‰˘"ס  מל˘ון  (ומ˘נ‰  יר‡˙ו"  על  ˘ˆיו‰ 
"˘‰ז‰יר על ‰מ˜„˘"), ˘‡ין כוונ˙ו ל˘לול 
י˘˙חוו‰  (˘ל‡  עˆמו  ‰מ˜„˘  מן  ‰יר‡‰ 
ל‰„‚י˘  ב‡  ‡ל‡  ח"ו),  ‡ל˜ו˙  ל˘ם  ‡ליו 
ענינ‰ (ל‡  כ‡ן  כוונ˙ ‰˘"ס „‰יר‡‰  ולפר˘ 
‡ל‡)  יר‡",   ‰˙‡ ‰מ˜„˘  "מן  ‰יר‡‰  ר‚˘ 
˜יום ˆיווי ‰יר‡‰ (ˆיו‰ על יר‡˙ו) במע˘‰, 
‰בריי˙‡  (כמו  ל‡ח"ז  ˙יכף  ˘ממ˘יך  וז‰ו 

˘ב˘"ס) "ו‡י זו ‰י‡ יר‡˙ו ל‡ יכנס כו'".

‰‰לכו˙  ב‰מ˘ך  ‰רמב"ם  „ברי  ועפ"ז 
מפרט  ו‰"„  ב‰"‚  חומר:  כמין  עולים 
ממˆו˙  חל˜  ˘‰ם  ‰„ינים   ˙‡ ‰רמב"ם 
‰בי˙  ל‰ר  ‰נכנסין  "וכל  מ˜„˘:  מור‡ 
נכנסין „רך ימין ומ˜יפין ויוˆ‡ין „רך ˘מ‡ל 
ל‡חרי  ‰יˆי‡‰  ‡ופן  מ˙‡ר  ו‡ח"כ  כו'", 
ונס˙ל˜  עבו„‰  ˘‰˘לים  "כל  ‰עבו„‰: 
מ‰לך  ‡ל‡  ל‰יכל  ו‡חוריו  יוˆ‡  ‡ינו  לו 
ˆ„ו  על  בנח˙  ומ‰לך  מעט  מעט  ‡חורני˙ 
כו'  מ˘מר  ‡נ˘י  וכן  ‰עזר‰,  מן  ˘יˆ‡  ע„ 
˙פל‰  ‡חר  ˘פוסע  כמי  ‰מ˜„˘  מן  יוˆ‡ין 
ל‡חוריו" – ובז‰ מסיים "וכל ז‰ ‰ו‡ ליר‡‰ 
ענינים  ר˜  ˘‰ם  כלומר, ‡ע"פ  מן ‰מ˜„˘", 
ו‰פח„  ‰יר‡‰  ר‚˘  עˆם  ול‡  פעולו˙  ˘ל 
מ˜„˘,  מור‡  במˆו˙  כ"ז  נכלל  מ"מ  ˘בלב, 
כיון ˘‰ם "ליר‡‰ מן ‰מ˜„˘", ב˘ביל ˜יום 

מˆו˙ יר‡‰, ˘‰י‡ במע˘‰.

ו‡ח"כ ב‰לכ‰ ‰' מ˙חיל ב„ין ו‚„ר ח„˘ 
לעזר‰  ‰נכנס  "וכל   – מ˜„˘  מור‡  במˆו˙ 
עומ„  ˘‰ו‡  עˆמו  ויר‡‰  כו'  בנח˙  י‰לך 
ורע„‰  וביר‡‰  ב‡ימ‰  ומ‰לך  כו'   '‰ לפני 
בר‚˘", „ב‰לכ‰  נ‰לך  בבי˙ ‡ל˜ים  ˘נ‡מר 
‚ם  ‡ל‡  יר‡‰,  ˘ל  במע˘‰  ר˜  ˜‡י  ל‡  זו 
בפ"ע,  „ין  ו‰ו‡  ונפ˘,  ˘בלב  ‰יר‡‰  בר‚˘ 
("ו‰יו  ‡חרים  פסו˜ים  ‰רמב"ם  ‰בי‡  וע"ז 



י‚לקראת שבת

ובפירו˘ ‰רי"ף לעין יע˜ב (וכ"‰ במ‰ר"ם 
‡חר˙  „נפ˜ו˙‡  רנ‰),  מˆו‰  מˆוו˙  ל˙רי"‚  ˘י˜ 

„‡ם  חורבנו,  ל‡חר  מ˜„˘  מור‡  לענין  י˘ 
מור‡  כפ˘וטו,  ˙יר‡ו" ‰ו‡  "מ˜„˘י  פירו˘ 
˘בי˙  בזמן  ר˜  ‰ו‡  ‰ˆיווי  ‰רי  מ‰מ˜„˘, 
‰מ˜„˘ ˜יים, ‡בל בזמן ˘‡ין בי‰מ"˜ ˜יים 
˘‰מור‡  כיון  ‡בל  מ˜„˘,  מור‡  „ין  ליכ‡ 
בזמן  בין  על ‰מ˜„˘ ‰"ז  ˘‰ז‰יר  ממי  ‰ו‡ 
˘בי‰מ"˜ ˜יים בין בזמן ˘‡ין בי‰מ"˜ ˜יים. 
מי‰ו, ‚ם בי‡ור ז‰ „חו˜ בל' ‰רמב"ם, ˘‰רי 
‰"ז,  ל‰לן  בפירו˘  ‰רמב"ם  כ˙ב  ז‰  „ין 
חרב  ‰יום  ˘‰מ˜„˘  "‡ע"פ  בפ"ע,  כ‰לכ‰ 
נו‰‚  ˘‰י'  כמו  במור‡ו  חייב ‡„ם  בעונו˙ינו 
˙˘מורו  ˘ב˙ו˙י   ˙‡ ˘נ‡מר  כו'  בבניינו  בו 
‡ף  לעולם  ˘ב˙  ˘מיר˙  מ‰  ˙יר‡ו  ומ˜„˘י 
מור‡ מ˜„˘ לעולם ˘‡ע"פ ˘חרב ב˜„ו˘˙ו 
‰מ˘ך  ‡ינ‰  זו  ‰לכ‰  ˘ל„י„י'  ‰רי  עומ„", 
מלימו„  ˘מ˜ור‰  כך  כ„י  וע„   '‡ ל‰לכ‰ 

מיוח„ בפ"ע.

‰נ"ל  „בבריי˙‡  ב‰˜„ים  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
‰מ˜„˘",  על  ˘‰ז‰יר  ממי  "‡ל‡  ‰ל˘ון 
˘ˆיו‰  ממי  "‡ל‡  וכ'  ˘ינ‰  ‰רמב"ם  ‡בל 
‰י„  בס'  ˘ינ‰  ˘בכך  ול‰וסיף  יר‡˙ו".  על 
כ‡,  מ"ע  ‰מˆוו˙  בספר  עˆמו  מל˘ון  ‚ם 
ממי  ‡ל‡  יר‡   ‰˙‡ ‰מ˜„˘  מן  "ל‡  ˘כ˙ב 
לפי  ולכ‡ור‰  ‰ז‰",  במ˜ום  ˘כינ˙ו  ˘˘כן 
‰יר‡‰,  טעם  ‚ם  מבו‡ר  ˘בס‰מ"ˆ  ‰ל˘ון 
ו‡מ‡י  ˘במ˜„˘,  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  מˆ„ 
זו  ל˘ון  „לפי  עו„  [ול‰עיר  ‰י„  בס'  ˘ינ‰ 
מובן ‚ם ‰‡ „י˘ חיוב מור‡ מ˜„˘ ‚ם ל‡חר 
מפני  כו'  ‰מ˜„˘  "˜„ו˘˙  ˘‰רי  חורבנו, 
לעיל  כמ"˘  בטיל‰"  ‡ינ‰  ו˘כינ‰  ‰˘כינ‰ 

פ"ו ‰ט"ז].

ב‚ופ‡  ‰ס„ר  ˘ינוי  כ‡ן  מˆינו  וב‡מ˙ 
„בריי˙‡ בין ‰˘"ס לספר‡, „בספר‡ נסמכ‰ 

כו'"  יר‡   ‰˙‡ ‰מ˜„˘  מן  "ל‡  ‰נ"ל  „ר˘‰ 
ל„ר˘‰ "‡˙ ˘ב˙ו˙י ˙˘מורו ומ˜„˘י ˙יר‡ו 
מ˜„˘  מור‡  ‡ף  לעולם  ˘ב˙  ˘מיר˙  מ‰ 
לעולם", ור˜ ל‡ח"ז מפרט „יני מור‡, "‡יזו 
וב˙רמילו  במ˜לו  ‰בי˙  ל‰ר  יכנס  ל‡  מור‡ 
כו'"; ו‡ילו ב˘"ס ‰וב‡ פירוט ‰„ינים ˙יכף 
 ‰˙‡ ממ˜„˘  "ל‡   '‡‰ ל„ר˘‰  ב‰מ˘ך 
מ˙ייר‡ ‡ל‡ ממי ˘‰ז‰יר על ‰מ˜„˘", ור˜ 
‡ל‡  לי  "ו‡ין  ממ˘יך  ‰„ינים  פירוט  ‡חרי 
בי‰מ"˜  ˘‡ין  בזמן  ˜יים  ˘בי‰מ"˜  בזמן 

˜יים מנין ˙"ל ‡˙ ˘ב˙ו˙י כו'".

ו‰נ‰, ‚ם ‰רמב"ם ‚ופי' בחיבוריו ‰בי‡ 
כ˙ב  „בס‰מ"ˆ  ‡ופנים.  ב˘ני  ‡לו  „ר˘ו˙ 
‡י  בספר‡  ˘זכרו  כמו  ‰יר‡‰  ז‡˙  "ו‚„ר 
ז‰ו מור‡ וכו'", ובסוף „בריו ‰בי‡ ‡˙ ˘˙י 
‡ל‡  לי  ‡ין  ספר‡  "ול˘ון  ביח„,  ‰„ר˘ו˙ 
בזמן ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ˜יים בזמן ˘‡ין בי‰מ"˜ 
˜יים כו' ו˘ם נ‡מר ‚"כ ל‡ מן ‰מ˜„˘ ‡˙‰ 
‰י„  בספר  ‡בל  כו'".  ˘˘כן  ממי  ‡ל‡  יר‡ 
יר‡˙ו  ‰י‡  זו  ("ו‡י  ‰„ינים  פירוט  ‰בי‡ 
ל‡חר  מי„  כו'")  ‰בי˙  ל‰ר  ‡„ם  יכנס  ל‡ 
כו'",  ‡ל‡  יר‡   ‰˙‡ ‰מ˜„˘  מן  „"ל‡   ‡‰
„"‡ע"פ   ‡‰ כ˙ב  ‰לכו˙  כמ‰  ב‰פס˜  ור˜ 
‡„ם  חייב  בעונו˙ינו  חרב  ‰יום  ˘‰מ˜„˘ 
ו‰בי‡  בבניינו"  בו  נו‰‚  ˘‰י'  כמו  במור‡ו 
מור‡  ‡ף  לעולם  ˘ב˙  ˘מיר˙  "מ‰  ‰„ר˘ 

מ˜„˘ לעולם".

‚ם ˆריך בי‡ור, „ב‰לכו˙ ב' ‚' ו„' מפרט 
מחיוב  ‰נובעים  „ינים  פרטי  כמ‰  ‰רמב"ם 
ז‰  כו˙ב "כל  ובסיום ‰לכ‰ „'  מ˜„˘,  מור‡ 
ליר‡‰ מן ‰מ˜„˘". ו‡ח"כ ב‰לכ‰ ˘ל‡ח"ז 
כנ‚„  ר‡˘ו   ˙‡ ‡„ם  י˜ל  "ל‡  כ'   ('‰ (‰לכ‰ 

ני˜נור  ˘ער  ˘‰ו‡  עזר‰  ˘ל  מזרחי  ˘ער 
‰˜„˘ים   ˘„˜ בי˙  כנ‚„  מכוון  ˘‰ו‡  מפני 
וכל ‰נכנס לעזר‰ י‰לך בנח˙ במ˜ום ˘מו˙ר 
עומ„  ˘‰ו‡  עˆמו  ויר‡‰  ל˘ם,  ל‰כנס  לו 

ח

התכית - פירות השנה 
החמישית 

הגאון שמנע את "פרנסתו" של הקב"ה / להודות להשי"ת על הפרנסה והבריאות /  מעלת הפירות של השנה 
החמישית

פריו  ‰ר‡˘ונו˙  ‰˘נים  ב˘לו˘  ‰חמי˘י˙:  ‰˘נ‰  מן  ‰חל  ב‡כיל‰  מו˙רים  ‰‡ילן  פירו˙ 
˘ל ‰עı "י‰י' לכם ערלים ל‡ י‡כל", ב˘נ‰ ‰רביעי˙ "י‰י' כל פריו ˜„˘ ‰לולים ל‰'" ונ‡כל 

בירו˘לים, ור˜ ב˘נ‰ ‰חמי˘י˙ "˙‡כלו ‡˙ פריו" (פר˘˙נו יט, כ‚-כ‰).

˙בו‡˙ו,  לכם  – "ל‰וסיף  בפסו˜ים ‡לו  ‚ם ‰ו‡  מפור˘  רבעי  ונטע  ערל‰  מˆוו˙  ˘ל  ˘כרן 
 ˙‡ ול‰רבו˙  ל‰וסיף  ‰˘י"˙  מבטיח  ‡לו,  מˆוו˙   ˙‡ כר‡וי  ˘ומרים  כ‡˘ר  ‡ל˜יכם".   '‰ ‡ני 

‰˙בו‡‰ ב˘נ‰ ‰חמי˘י˙.

‰פ˘ט],  ב„רך  ‰בי‡ור  ‰„ברים  במ˜ור  [ר‡‰  ‰כ˙ובים  ˘ל  ‰עמו˜‰  במ˘מעו˙  מעיינים  כ‡˘ר 
מוˆ‡ים ˘י˘ כ‡ן ˘לו˘ „ר‚ו˙ בפירו˙ ‰‡ילן:

‡. ‰„ר‚‰ ‰נחו˙‰ ביו˙ר ‰ם פירו˙ ‰ערל‰ – ‰ם ‡סורים ב‡כיל‰, וממיל‡ חיו˙ם ‰רוחני˙ 
˘ל ‰פירו˙ ‰י‡ מˆ„ ‰טומ‡‰, כ˘‡ר מ‡כלו˙ ‡סורו˙ (ר‡‰ ˙ני‡ פ"ח).

ב. ב˘נ‰ ‰רביעי˙, ‰פירו˙ ‰ם "˜ו„˘ ‰ילולים ל‰'".

לכם  "ל‰וסיף  ˘י‰י'  בכ„י  ‡ל‡  ‡ינו  ‰רביעי˙,  ו‰˘נ‰  ‰ערל‰  ˘ל  ˜יומם  כל  ‡מנם,   .‚
 ˙‡ ‰מ‚˘ימים  ו‰ם  ביו˙ר,  ‰נעלים  ‰ם  ‰חמי˘י˙  ‰˘נ‰  פירו˙  ‰חמי˘י˙.  ב˘נ‰  ˙בו‡˙ו" 

˙כלי˙ן ˘ל ‰מˆוו˙ ערל‰ ונטע רבעי.

ו‰„בר ˙מו‰ ביו˙ר: ‰ל‡ ב˘נ‰ ‰חמי˘י˙ ‰פירו˙ ‰ם חולין, ונ‡כלים בכל מ˜ום, ובטומ‡‰. 
ו‡יך ˘ייך לומר ˘‰ם נעלים מן ‰פירו˙ ˘עלי‰ם נ‡מר "˜ו„˘ ‰ילולים ל‰'", ונ‡כלים ב˜„ו˘‰ 

ובירו˘לים בלב„?

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה



טלקראת שבת

הגאון שמנע את "פרנסתו" של הקב"ה
ב˙ח˙ונים"  „יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  מ‰  ‰ו‡  כולם,  ‰עולמו˙  ברי‡˙  ˙כלי˙ 
‰‚˘מיים  ‰עולם  בענייני  "„יר‰"  לו  ˘˙‰י'   ıחפ ‰˘י"˙  פל"ו).  ˙ני‡  ור‡‰  טז.  נ˘‡  (˙נחומ‡ 

ו‰נחו˙ים. מ˘מעו˙ "„יר‰" ‰ו‡ מ˜ום ˘בו „ר ‰‡„ם ב‚לוי ובפר‰סי‡. וכך חפı ‰˘י"˙ ˘בני 
י˘ר‡ל יבררו ויזככו ‡˙ ענייני ‰‚וף ו‰‚˘מיו˙, ע„ ˘יוכל ל˘כון ב‰ם ב‚לוי.

ומ˘ום כך, עי˜ר עבו„˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי, ‰ו‡ בבירור וזיכוך ‰‚וף ו˘‡ר 
ענייני ‚˘מיו˙. ו‡ם עוס˜ ‰‡„ם בעבו„‰ רוחני˙ כלימו„ ‰˙ור‰ בלב„, ו‡ינו מזכך ומ˜„˘ ‡˙ 

‰‚˘מיו˙, ‰רי ‡ינו ממל‡ ‡˙ "˙‡וו˙" ‰˘י"˙ ו‡˙ ˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם.

וע„ ‰יכן מ‚יעים „ברים ‡לו, למ„ים ‡נו ממע˘‰ ˘‰י' עם מורנו ‰בע˘"ט:

י˘ר‡ל  בני  במו˘בו˙  מסבב  טוב  ˘ם  ‰בעל  ‰י'  פ˘וט,  כ‡י˘  ולבו˘  נס˙ר  ‰יו˙ו  ב˙˜ופ˙ 
כ‚„ול,  ˜טן  כולם,  ‰י‰ו„ים   ˙‡ ל˘‡ול  ‰י'  ˘לו,  ‰˜ו„˘  מעבו„ו˙  ‡ח˙  ובכפרים.  בערים 
"ברוך  כולם  י˘ר‡ל  בני  מ˘יבים  כיˆ„  ל˘מוע  רב‰  רוח  נח˙  לו  ו‰יי˙‰  ב‚˘מיו˙.  ל˘לומם 

‰˘ם", "˙ו„‰ ל‰˘ם י˙ברך" וכיוˆ‡ ב‡לו ב˘‡ר „ברי ˘בח ו‰ו„י' לבור‡ י˙"˘.

ב‡ח„ ממסעו˙יו פ‚˘ ‰בע˘"ט ˙"ח ‚„ול ˘‰י' כבר ז˜ן מופל‚, ו‰י' פרו˘ מענייני ‚˘מיו˙ 
מעל חמי˘ים ˘נ‰. ‰ו‡ ‰י' לומ„ כל ‰יום בטלי˙ ו˙פילין ומ˙וך ˙עני˙ ע„ ˙פיל˙ ‰מנח‰, ור˜ 
בי˙ ‰כנס˙,  ב˜ˆ‰  ˘לו  ל"ח„ר ‰פרי˘ו˙"  ני‚˘  ומים. ‰בע˘"ט  לחם  טועם  ערבי˙ ‰י'  ל‡חר 
ו˘יל˘  ˘נ‰  וכ‡˘ר  ‰˘יב,  ל‡  ‰‚‡ון  ב‚˘מיו˙.  פרנס˙ו  מˆב  ‡ו„ו˙  ˘‡לו  ב˜ו„˘  וכ„רכו 

‰בע˘"ט ‡˙ ˘‡ל˙ו ‰ור‰ לו ‰‚‡ון ˘יˆ‡ מח„רו.

ל˘מע  נר˙ע  ˘ל ‰˜ב"‰? ‰‚‡ון  פרנס˙ו  מ„וע ‰ינך ‚וזל ‡˙  ˘‡לו ‰בע˘"ט:  כך,  בר‡ו˙ו 
‡ומר  ‰מלך  „ו„  „בריו:   ˙‡ בי‡ר  ו‰בע˘"ט  כפ˘וט.  ‰נר‡‰  ‡„ם  ˘ל  מפיו  ‰יוˆ‡˙  ‰˘‡ל‰ 
(˙‰לים כב, „) "ו‡˙‰ ˜„ו˘ יו˘ב ˙‰ילו˙ י˘ר‡ל" – על ‡יזו פרנס‰ "יו˘ב" ‰˜ב"‰ כביכול? על 

"˙‰ילו˙ י˘ר‡ל" – על ברכו˙ ‰˘בח ו‰‰ו„י' ˘ל בני י˘ר‡ל. וכ‡˘ר מסרב ‡˙‰ ל‰˘יב "ברוך 
‰'", מונע ‡˙‰ בכך ‡˙ פרנס˙ו ˘ל ‰˜ב"‰.

ב„ברי ‰בע˘"ט ל‚‡ון י˘ עומ˜ לפנים מעומ˜, ומ‰ם ני˙ן ללמו„ על ˙כלי˙ו ו˘ליחו˙ו ˘ל 
‰‡„ם בעולם ‰ז‰, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

להודות להשי"ת על הפרנסה והבריאות
˙‰ילו˙  יו˘ב  לפסו˜ "ו‡˙‰ ˜„ו˘  פירו˘ ‰בע˘"ט  יו˙ר ‡˙  ב‰רחב‰  ל‰סביר  י˘  ו˙חיל‰ 

י˘ר‡ל":

‰˘י"˙  ˘י‰י'  ובכ„י  בו.  מ˙‚ל‰  ו‡ינו  ‰עולם,  מן  ומרומם  מוב„ל   – "˜„ו˘"  ‰ו‡  ‰˘י"˙ 
"יו˘ב" – ˘י˙‚ל‰ בעולם ‰˙ח˙ון ו‰˘פל "כמו ‰יו˘ב ˘מ˘פיל ˜ומ˙ו" (ל˜וטי ˙ור‰ פר˘˙נו כט, 

‚), ‰רי ז‰ על י„י "˙‰ילו˙ י˘ר‡ל" – על י„י עבו„˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל.

‡מנם, לכ‡ור‰ ‡ינ‰ מובנ˙ טענ˙ו ˘ל ‰בע˘"ט ‡ל ‰‚‡ון: ‰ן ‡מ˙ ˘‰˜ב"‰ נע˘‰ "יו˘ב" 

יב

בשיטת הרמב"ם בחיוב מורא 
מקדש

יפלפל בשינויי הלשון בין הש"ס לספרא גבי "לא מן המקדש אתה ירא כו'", ויסיק דהם ב' דרכים בהגדרת חיוב 
מורא; עפ"ז יבאר היטב סדר דברי הרמב"ם וכוונתו בזה

רפ"ז  ‰בחיר‰  בי˙  ב‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
˘נ‡מר  ‰מ˜„˘  מן  ליר‡‰  ע˘‰  "מˆו˙ 

(פר˘˙נו יט, ל) ומ˜„˘י ˙יר‡ו ול‡ מן ‰מ˜„˘ 

‡˙‰ יר‡ ‡ל‡ ממי ˘ˆו‰ על יר‡˙ו". ומ˜ורו 

(ובספר‡  ו‡ילך  סע"‡  ו,  „יבמו˙  בבריי˙‡ 

ונ‡מר‰  ב˘ב˙  ˘מיר‰  "נ‡מר‰  פר˘˙נו) 

ב˘ב˙  ‰‡מור‰  ˘מיר‰  מ‰  במ˜„˘  מור‡ 

˘‰ז‰יר  ממי  ‡ל‡  מ˙ייר‡   ‰˙‡ מ˘ב˙  ל‡ 

ל‡  במ˜„˘  ‰‡מור‰  מור‡  ‡ף  ‰˘ב˙  על 

˘‰ז‰יר  ממי  ‡ל‡  מ˙ייר‡   ‰˙‡ ממ˜„˘ 

‰לכ˙‡  למ‡י  טוב‡  ויל"ע  ‰מ˜„˘".  על 

‡ל‡  ‰מ˜„˘  מן  ל‡  ‰י‡  ˘‰יר‡‰  ז‰  פרט 

‰רמב"ם  ˘טרח  ע„  יר‡˙ו,  על  ˘ˆיו‰  ממי 

לפרט  ר˜  „י  ל‡  ולמ‰  ב‰לכו˙יו.  ל‰בי‡ו 

ב‰ר  ‡„ם  יכנס  ˘ל‡  ‰יינו  מ˜„˘  ˘מור‡ 

‰בריי˙‡  ל'  כ‰מ˘ך  כו',  במ˜לו  ‰בי˙ 

˘‰וב‡ ברמב"ם ב‰לכ‰ ‰ב‡‰.

פיר˘ו  יכול   ‰"„ ע"ב  ˘ם  ‰˙וס'  ו‰נ‰ 
"יכול  ב˘"ס  „‡י˙‡   ‡‰ ‚בי   ('‡‰ (בפירו˘ 

י˙ייר‡ ‡„ם מבי˙ ‰מ˜„˘" – "‚בי ‡ביו ל‡ 
לו  י˘˙חו‰  ˘ל‡  „פ˘יט‡  כן  לומר  ‰וˆרך 
ל˘ם ‡ל‰ו˙ ‡בל ‚בי ‰מ˜„˘ ‡ˆטריך מ˘ום 
„ז‰  ‡פ"ל  ולפ"ז  ˘ב˜„ו˘‰",  „בר  „‰וי 
ל‰לכ˙‡  נו‚ע  יר‡"   ‰˙‡ ‰מ˜„˘  מן  ˘"ל‡ 
כמ"˘  ‡ל˜ו˙,  ל˘ם  למ˜„˘  י˘˙חו‰  ˘ל‡ 
ב˙וס'. ‡יבר‡, „„וח˜ ‚„ול ליי˘ב כן ב„ברי 
‰רמב"ם, כי ב˘ביל ל˘לול ˜ס"„ ל‰˘˙חוו˙ 
‡ילו  לכ‡ור‰  מספי˜  ‡ל˜ו˙  ל˘ם  למ˜„˘ 
כ˙ב "מˆו‰ ע˘‰ ליר‡‰ מן ‰מ˜„˘ ˘נ‡מר 
"ו‡יזו  לז‰  ב‰מ˘ך  ו˙יכף  ˙יר‡ו"  ומ˜„˘י 
מ˜ום  ובמיל‡ ‡ין  כו'",  יכנס  ל‡  יר‡˙ו  ‰י‡ 
‡ל˜ו˙.  ל˘ם  למ˜„˘  ל‰˘˙חוו˙  ל˜ס"„ 
 ‰˘˜" כ‡ן  יע˜ב)  עין  (על  יע˜ב  בעיון  ועיי' 
ול‡  ‡נכי  ˙ור˙נו  ‰ז‰יר‰  כבר  ס"„,  מ‰יכי 

י‰י' לך".

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה



פ

"ולא ימות" – שלא 
יבוא לכלות הנפש

ואל יבוא בכל עת אל הקודש גו' ולא ימות
(טז, ב)

לבלתי  אהרן  נצטווה  בניו,  שני  מות  אחרי 

בוא אל הקודש, אלא ביום הכיפורים ובקרבנות 

אזהרה  זה  לציווי  לו  ונסמכה  לו.  המיוחדים 

ימות",  "ולא  אזי  ייכנס  לא  אם  שרק  חמורה, 

הקודש  אל  שנכנסו  משום  מתו  בניו  שני  שהרי 

תמוה:  הדבר  ולכאורה  פרשתנו).  (ריש  כראוי  שלא 

כלום צריך הוא אהרן זירוז לקיים ציווי מפורש 

חמורה  באזהרה  יש  צורך  ומה  הגבורה,  מפי 

עת,  בלא  הקודש  אל  יבוא  שבאם  כך,  כדי  עד 

עונשו מיתה?

הק'  החיים  האור  דברי  פי  על  זה  לבאר  ויש 

נדב  שהיו  פרשתנו),  (ריש  אהרן  בני  למיתת  בנוגע 

עוד  להתקרב  ונכספים  משתוקקים  ואביהוא 

פני  לאור  הצימאון  ומגודל  הבורא,  אל  ועוד 

מלך חיים "לא נמנעו מקרוב לדביקות נעימות 

עד  מתיקות,  נשיקות  חביבות  ידידות  עריבות 

כלות נפשותם מהם", והוא מה שמספר הכתוב 

הבורא  אל  שקרבו  וימותו",  ה'  לפני  "בקרבתם 

עוד ועוד, עד שפרחה נשמתם מגופם.

הבורא,  אל  לקרבה  הייתה  שכוונתם  ואף 

ובניו  אהרן  את  השי"ת  ציווה  מקום  מכל 

העבודה  סדר  כי  כן,  התנהג  לבלתי  הנותרים 

להמשיך  דווקא,  בגופים  נשמות  להיות  צריך 

ראוי  יהי'  אשר  עד  הגשמי,  הזה  בעולם  ה'  אור 

ית'.  לו  ומשכן  דירה  להיות  הנחות  העולם 

לבוא  שלא  תמיד  להזהר  האדם  צריך  ולזאת 

(וראה  חוצבה  למקור  ושיבתה  הנפש  כלות  לידי 

לקוטי שיחות חל"א עמ' 178 ואילך).

ואת  לאהרן  ה'  ציווי  את  לבאר  יש  ומעתה 

של  אזהרה  זו  שאין  ימות",  "ולא   - האזהרה 

אלא,  הציווי,  יתקיים  לא  באם  מיתה  עונש 

הן  ימות"  "ולא  התיבות  העניינים,  בפנימיות 

בא  לאהרן  שהציווי  עצמו.  הציווי  מן  חלק 

גם  ונכספה  הקודש  אל  בניו  שנכנסו  לאחר 

מקורה,  אל  ושבה  הבורא  אל  נפשם  כלתה 

יבוא  שלא  אהרן  את  הקב"ה  מזהיר  זאת  ועל 

כלות  עד  אלוקים  קרבת  של  זה  למצב  הוא  גם 

ולא   .  . הקדש  אל  עת  בכל  יבוא  "ואל  הנפש: 

אל  יבוא  שלא  להזהר  לו  שיש  היינו  ימות", 

הקודש באופן המביאו לכלות הנפש ומיתה.

הדרך להתחיל 
בדיבור עם יהודי

דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם 
קדושים תהיו כי קדוש אני
נאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויין בה
(יט, ב. רש"י)

יש לומר שבזה טמונה הוראה נפלאה בדרכי 

העבודה עם הזולת:

ישראל  בן  קירוב  בדרך  אופנים  שני  ישנם 

הענין  את  ביותר  להדגיש  א.  השי"ת:  לעבודת 

ותיאור  האזהרה  ידי  על  מרע",  "סור  של 

וכיו"ב.  שנה  ועשרים  מאה  לאחרי  העונשין 

טוב",  "עשה  של  הענין  את  בעיקר  להדגיש  ב. 

וקיום  התורה  דלימוד  והעילוי  היוקר  היינו, 

ואחד  אחד  כל  של  מעלתו  וגודל  המצוות, 

לקיים  גדולה  הכי  הזכות  לו  שניתנה  מישראל, 

תורה ומצוות.

פרשתנו,  מתחילת  ההוראה  באה  זה  ועל 

לדבר  כדי  ישראל  בני  את  מקהילים  שכאשר 

עמהם אודות "גופי תורה", הרי התחלת הדיבור 

של  מעלתם  גודל  בהדגשת  להיות  צריכה 

שגדולה  אני",  קדוש  כי  תהיו  "קדושים  ישראל 

מעלת ישראל ביותר וביותר, עד לעילוי שהוא 

בדוגמת מעלת קדושתו של הקב"ה!

לקראת שבת י

לימו„  י„י  על  ‚ם  נע˘‰  ז‰  „בר  לכ‡ור‰  ‡ך  י˘ר‡ל.  בני  ˘ל  עבו„˙ם  י„י  על  ר˜  ‰ז‰  בעולם 
על  ל‰˘י"˙  ל‰ו„ו˙  לעוררו  ומ„וע ‰י' ˆריך ‰בע˘"ט  וב˜„ו˘‰.  בפרי˘ו˙  ˘ל ‰‚‡ון  ‰˙ור‰ 
מונע  ‰ו‡  ‰‚˘מיו˙  על  ל‰˘י"˙  מו„‰  ˘כ˘‡ינו  כלפיו  ˘טען  וע„  „וו˜‡,  ‰‚˘מי˙  פרנס˙ו 

כביכול ‡˙ פרנס˙ו ˘ל ‰בור‡?

‰בע˘"ט  ‰י'  יכול  ‰רי  ל˜ב"‰,  ו˘בח  ב‰ו„י'  י˘ר‡ל",  ב"˙‰ילו˙  „וו˜‡  עניין  י˘  ‡ם  ו‚ם 
ˆרכיו  על  עמו  „יבר  מ„וע  ‡בל  ובפרי˘ו˙.  ב˜„ו˘‰  לימו„ו  על  ל‰˘י"˙  ל‰ו„ו˙  לעוררו 

‰‚˘מיים „וו˜‡?

ובי‡ור ‰„בר נעוı ב˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולמו˙ ˘נ˙ב‡ר‰ למעל‰:

"˙‡וו˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰ ‰י‡ ˘˙‰י' לו י˙' „יר‰ "ב˙ח˙ונים" „וו˜‡. כ‡˘ר לומ„ י‰ו„י ˙ור‰, 
עניין  עי˜ר  ‰‡לו˜י˙.  נפ˘ו   ˙‡  – ˘בו  ו‰רוחני  ‰"עליון"  ‰חל˜   ˙‡ בעי˜ר  ˙ופס  ‰לימו„  ‰רי 
וניˆול ‰‚˘מיו˙  ˘מים,  ל˘ם  ע˘יי˙ ˆרכי ‰‚וף  י„י  על  ב˙ח˙ונים" ‰ו‡  י˙'  לו  ע˘יי˙ "„יר‰ 

לענייני ˜„ו˘‰. „וו˜‡ ב„רך זו ממ˘יכים ‡˙ ‰˜ב"‰ ˘י‰י' "יו˘ב" כביכול בעולם ‰˙ח˙ון.

ועל כן, כ‡˘ר ר‡‰ ‰בע˘"ט ˘‰מ‚י„ ס‚ור בח„ר ‰פרי˘ו˙ ˘לו, ‡וכל ר˜ כ„י ˜יום נפ˘ו, 
ו‡ינו מ˙עס˜ כלל בענייני ‰‚וף – טען כלפיו ˘‰ו‡ מונע ‡˙ "פרנס˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰. כי ע˘יי˙ 
בז‰.  כלל  ‰˙עס˜  ל‡  ‰פרו˘  ו‰‚‡ון  ‰‚˘מיו˙,  ו˜י„ו˘  בבירור  „וו˜‡  ‰י‡  י˙'"  לו  ‰"„יר‰ 
ומ˘בחים  מו„ים  ˘י˘ר‡ל  י„י  על  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  "פרנס˙ו"  ˘עי˜ר  ל‚‡ון  בי‡ר  כך  ומ˘ום 

ל‰˘י"˙ על ענייני ‰ברי‡ו˙ ו‰פרנס‰ ˘ל‰ם.

מעלת הפירות של שנה החמישית
ומע˙‰ ˙˙ב‡ר ‡ל נכון מעל˙ פירו˙ ‰˘נ‰ ‰חמי˘י˙, ‡ף על פירו˙ ‰"˜ו„˘ ‰ילולים" ˘ל 

‰˘נ‰ ‰רביעי˙:

י‰ו„י  נ‰נ‰  כ‡˘ר  בלב„.  ובט‰ר‰  בירו˘לים  ל‡כלם  וי˘  פירו˙ ‰˘נ‰ ‰רביעי˙ ‰ם ˜ו„˘, 
מפירו˙ ‡לו, ‰ו‡ מכיר וזוכר ‡˙ ‰˘י"˙ ˘נ˙ן לו פירו˙ ‡לו.

לעומ˙ ז‡˙, פירו˙ ‰˘נ‰ ‰חמי˘י˙ ‰ם חולין, ונ‡כלים ‡ף בטומ‡‰. ו‡ף על פי כן, כ‡˘ר 
ל‰˘י"˙.  ומ˘בח  ומ‰לל  מו„‰  ובברכ˙ ‰˘י"˙ ‰רי ‰ו‡  ˙בו‡˙ו"  לכם  ב"ל‰וסיף  מבחין  ‰ו‡ 
י˙'  לו  "„יר‰  ˘˙‰י'  לכך  ‚ורמים  ‰"˙ח˙ונים",   – ‰חולין  פירו˙  על  ז‰,  ו˘בח  ‰לל  ו„וו˜‡ 

ב˙ח˙ונים".

יי‰נ‰  כ‡˘ר  ˘‚ם  לכך  ו‰כ˘ר‰  ‰כנ‰  ‰י‡  ‰רביעי˙,  ˘ב˘נ‰  ‰פירו˙  ˘˜„ו˘˙  ונמˆ‡ 
מפירו˙ ‰חולין ב˘נ‰ ‰חמי˘י˙, יכיר בברכ˙ ‰˘י"˙ וי˘בחו. ועל כן ‚„ל‰ מעל˙ פירו˙ ‰˘נ‰ 
‰חמי˘י˙ על ‰˘נ‰ ‰רביעי˙, כי ב‰ם „וו˜‡ מ˙˜יימ˙ ‰˙כלי˙ ˘י‰י' ‰˜ב"‰ ˘וכן ו„ר בעולם 

‰ז‰ ‰‚˘מי.


