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ער˘"˜ פר˘˙ ˙ˆ‡ ‰'˙˘ע"ח

מ„וע ˘יúוח ‰‡ם ‡ינו "חסרון כיס"?

"מע˜‰" בכ„י ú‰יב„ú מן ‰‚˘מיו˙

ב„ין ‰נו˘‡ ‡˘‰ ו„ע˙ו ú‚ר˘

כ˘˜˘ורים úמעú ‰ú‡ נופúים úמט‰



בעז‰י״˙.

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

˘בערכם,  ‡לו  ועם  עˆמם  עם  ר˜  ל‡ 

מערכם,  ˘למט‰  ‡לו  עם  ‡פילו  ‡ל‡ 

‰עכו"ם",  בין  ˘נ˘ב‰  ל"˙ינו˜  וע„ 

בו„‡י  לכ‡ור‰  ‡לו  ˘י‰ו„ים  ו‡ף 

וכיו"ב,  ˘יי˜ר‡ו "˘לוחו"  ב‚„ר  ‡ינם 

˘ל  מˆבו  לו  נו‚ע  מ‰  „לכ‡ור‰ 

י˘  ˘ייכו˙  ‡יזו  וכי  ˘נ˘ב‰",  "˙ינו˜ 

ביני‰ם?!

‡ך ‰ענין ‰ו‡ ˘עˆם ‰עוב„‰ ˘י˘ 

פועל  כ„בעי  ˘‡ינו  ענין  בסביב˙ו 

˜לו˙ "בעיני ‰עם", וסוכ"ס י‚ע ‰„בר 

‚ם ‡ליו ו‡ף יכול לפ‚וע בו עˆמו.

‚ו„ל  ‰ו‡  כך  ‰‡יסור  חומר  וכפי 

זכו˙ם, ו‡ף ‰רב‰ יו˙ר ˘‰רי "מרוב‰ 

‰מ˜יימים  ‡לו  ˘ל  כו"  טוב‰  מ„‰ 

מˆב   ˙‡ ר˜  ל‡  ומבטיחים  ז‰  ענין 

מˆב   ˙‡ ‚ם  ‡ל‡  ‰‡ל˜י˙  נפ˘ם 

נפ˘ם ‰ב‰מי˙ וע„ ˘מ˙עס˜ים ‡פילו 

כ"˙ינו˜  ˘‰ו‡  לזול˙  וע„  ‰זול˙  עם 

‰רבים  וזכו˙  ‰עכו"ם",  בין  ˘נ˘ב‰ 

˙לוי ב‰ם ב˙כלי˙ ‰‰פל‚‰.

(ח‚ ‰˘בועו˙ ˙˘כ"„)



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‡פילו  ‰‡ל˜י˙,  לנפ˘  כלל  נו‚עים 
עניני  ו˘˙י';  ‰‡כיל‰  מענין  פחו˙ 
לנפ˘  ‚ם  סוכ"ס  נו‚עים  ו˘˙י'  ‡כיל‰ 
וריח‡  "חמר‡  כמ‡רז"ל  ‰‡ל˜י˙ 
˘לכ‡ור‰  ענינים  י˘נם  ‡בל  פ˜חין". 
כלל,  ‰‡ל˜י˙  לנפ˘  ˘ייכו˙  ל‰ם  ‡ין 
וע„  בטלים,  ב„ברים  ‰„יבור  וכמו 
‚בול   ˙‚˘‰ ורכילו˙,  ל‰"ר  לעניני 
לח˘וב  יכול  ˘כן  וכיון  וכיו"ב.  וכו' 
‰‡ל˜י˙  לנפ˘  ˘י„‡‚  ˘מספי˜ 
וכו'.  ו˙פל‰  ב˙ור‰  ˘˜וע‰  ˘˙‰י' 
עוס˜˙  ‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  מ‡י,  ‡ל‡ 
מ‰  לו  ‡יכפ˙  מ‰  בטלים?  ב„ברים 
˘ייך  ז‰  ‡ין  ‰ב‰מי˙,  ‰נפ˘  עו˘‰ 
‰‡ל˜י˙  ‰נפ˘  ‰‡ל˜י˙!  לנפ˘  כלל 

˘˜וע‰ ב˙ור‰ וב˙פיל‰.

‡מיר‰  ˘‚ם  ‰‰ור‡‰  ‰י‡  ז‰  ועל 
לנכרי ‡סור‰.

פו‚ע בנפ˘ 
‰‡לו˜י˙ עˆמ‰

עˆמ‰  ‰נ˘מ‰  ˘עניני  בלב„  זו  ל‡ 
ב˙כלי˙ ‰˜„ו˘‰, ‡ל‡  ל‰יו˙  ˆריכים 
מ˙‡ימים  ˘‡ינם  ˘‰ענינים  ז‡˙  עו„ 
ל‰בטיח  ‰נ˘מ‰  ˆריכ‰   - לנ˘מ‰ 
˘ענינים ‡לו ל‡ ייע˘ו ‚ם ע"י "נכרי" 

("‰‚וי ‡˘ר ב˜רבך")!

˘‰נפ˘  ‡ף  כי  ‰„בר,  וטעם 
בענינים  מונח˙  ‡ינ‰  בעˆמ‰  ‰‡ל˜י˙ 
עסו˜‰ ‰י‡  מע˘‰  ב˘ע˙  ˘‰רי   - ‡לו 
סופרים  "מ„ברי  מ"מ   - ו˙פל‰  ב˙ור‰ 
לחומר‡".  כיון  לנכרי  ˘ליחו˙  י˘ 

עכ"פ,  לעיני ‰רו‡ים  נר‡‰ ‰„בר  ˘כך 

לכן  ˜ו„ם  ˜ˆר  ˘זמן  ‡„ם  ˘‡ו˙ו 

‰˙פלל ב„בי˜ו˙ ולמ„ בחיו˙ „ף ‚מר‡ 

ב‰נ‡‰  ע˙‰  ‡וכל  חסי„ו˙,  מ‡מר  ‡ו 

"מיט ‡ ‚ע˘מ‡˜", מוסיף למ‡כל מלח 

וכו' ומ„בר „ברים בטלים וכיו"ב.

ל‡יסור  ‰ב'  (טעם  מז‰  וי˙יר‰ 

כו'   ‡‰˙ ˘ל‡  "כ„י   (  - לנכרי  ‡מיר‰ 

˜ל‰ בעיני ‰עם".

ז‡˙  עו˘‰  ‰"נכרי"  כ‡˘ר  ‡פילו 

מ‡ומ‰  לו  ל‡ ‡מר  עˆמו, ‰ו‡  מ„ע˙ 

עו˘‰  ברמז, ‡ל‡ ‰"נכרי"  ל‡  ו‡פילו 

˘לוחו  ‡ינו  ז‰  ˘ב‡ופן  מעˆמו.  ז‡˙ 

ל‡יסור   '‡‰ טעם  ˘ייך  (ול‡  כלל 

מ„רבנן")  ˘לוחו  "„‰וי  לנכרי  ‡מיר‰ 

˜ל‰  כו'   ‡‰˙ "˘ל‡  ל‰בטיח  -  י˘ 

בעיני ‰עם ויבו‡ו לע˘ו˙ בעˆמן".

˜לו˙  ‡ˆלו  ˙‰י'  ˘ל‡  ‰יינו 

בכללו˙ ‰ענין, כיון ˘עי"ז עלול לפ‚וע 

ריבוי  (ע"י  ‰‡ל˜י˙  בנפ˘  ‚ם  סוכ"ס 

‰מבי‡ים  ‰י˙ר  ב˙‡וו˙  ו‰˘˙˜עו˙ 

ל˙‡וו˙ ‡יסור, וכי„וע).

זו  ˘מˆי‡ו˙  ל‰בטיח  ˆריך  ולכן 

ב‰ם  יע˘‰  "ל‡  בעולם  כלל  ˙‰י'  ל‡ 

מ˘מע ‡פילו ע"י ‡חרים" - "ו‡ל י‰‡ 

חמור  ‡יסור  ז‰ו  בעיניך".  ˜ל  ז‰  „בר 

ז‰  ב‡יסור  חכמים  ˘"‰פלי‚ו  וע„ 

ו‚זרו בו ‚זירו˙".

ועפ"ז יובן ב˙וספ˙ ‰סבר‰ ב‰נ‰‚˙ 

ל‡חרונ‰,  ובפרט  ‰˜„ו˘ים,  רבו˙ינו 

למ˜ו˘רי‰ם  ו‰ורו  רבו˙  ˘‰„‚י˘ו 

ונ˙ינ‰  במסיר‰  ל‰˙עס˜  ˘עלי‰ם 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מˆו‰ ˘‡ין ב‰ חסרון כיס

מ„וע מ˘נ‰ ר˘"י וכו˙ב "˘‡ין ב‰ חסרון כיס" ול‡ כבספרי ובמ˘נ‰ "˘‰י‡ כ‡יסר"? 
בין מניע˙ ‰ריוח לחסרון כיס / בי‡ור מחו„˘ בפירו˘ ר˘"י על ‰כ˙ובים „ס"ל ˘לפי 

פ˘וטם ˘ל כ˙ובים ‡ין חיוב ל˘לח ‰‡ם ‡חר ˘˘ילח‰ פעם ‡ח˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 133 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע מ˜„˘ים בכסף „וו˜‡ / בין "ריב" ל"„בר"

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מע˜‰" בכ„י ל‰יב„ל מן ‰‚˘מיו˙

מע˙ ‰ני˘ו‡ין י˘ לבנו˙ "מע˜‰" / חי„ו˘ עˆום ב‰ח„ר˙ רוחניו˙ ב„ברים ‚˘מיים / 
‰˙עלו˙ ‰‡„ם „וו˜‡ על י„י ˜י„ו˘ ‰‚˘מיו˙ / ל‰˙עס˜ ב„ברים ‚˘מיים ‡בל ל‰עמי„ 

"מע˜‰" בינו לבינם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 208 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
בין "עטיו ˘ל נח˘" ל"על עı" / "˘ווי˙י ו„וממ˙י" ‰מוח‰ ‡˙ עמל˜

טז חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘יט˙ ‰רמב"ם ב‚„ר ‰נו˘‡ ו„ע˙ו ל‚ר˘

יבי‡ ב' מ˜ומו˙ ˘פיר˘ ‰רמב"ם ‡יסור ל‡י˘ ל‰יו˙ נ˘וי ל‡˘‰ ˘„ע˙ו ל‚ר˘‰, וי˜˘‰ 
ו˘יו˙ ב„בריו / י˜„ים ח˜יר‰ בכללו˙ טעם ‰‡יסור, ועפ"ז יוכיח מ˜ורו˙ ‰רמב"ם  כמ‰̃ 

לב' „ינים ב‡יסור ‰נו˘‡ ו„ע˙ו ל‚ר˘, מב' סו‚יו˙ ב˘"ס 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 138 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
‚ירו˘ין – חליל‰ ל‡ ל‰יחפז!

˙ (˙ˆ‡ כ„, ‡) ֻ̇ י ƒר ר ּכ¿ פ∆ ב ָלּ‰ ס≈ ַ̇ ָכ ו¿

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
כ˘˜˘ורים למעל‰ ל‡ נופלים למט‰

ל - ר‡וי ז‰ ליפול (˙ˆ‡ כב, ח. ר˘"י) פ≈ ל ַ‰ּנ… ּפ… ƒי י ƒּכ

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מצוה שאין בה חסרון כיס
מדוע משנה רש"י וכותב "שאין בה חסרון כיס" ולא כבספרי ובמשנה "שהיא 

כאיסר"? בין מניעת הריוח לחסרון כיס / ביאור מחודש בפירוש רש"י על 
הכתובים דס"ל שלפי פשוטם של כתובים אין חיוב לשלח האם אחר ששילחה 

פעם אחת 

ו‰‡ם  ביˆים  ‡ו  ‡פרוחים   ,ıר‡‰ על  ‡ו   ıע בכל  ב„רך,  לפניך  ˆפור  ˜ן  י˜ר‡  "כי 
˙˘לח ‡˙ ‰‡ם,  ˘לח  על ‰בנים.  ˙˜ח ‰‡ם  ל‡  על ‰ביˆים,  על ‰‡פרוחים ‡ו  רובˆ˙ 

ו‡˙ ‰בנים ˙˜ח לך, למען ייטב לך ו‰‡רכ˙ ימים" (פר˘˙נו כב, ו-ז).

ובפירו˘ ר˘"י:

"למען ייטב לך ו‚ו' – ‡ם מˆו‰ ˜ל‰ ˘‡ין ב‰ חסרון כיס ‡מר‰ ˙ור‰ למען ייטב לך 
ו‰‡רכ˙ ימים, ˜ל וחומר למ˙ן ˘כרן ˘ל מˆוו˙ חמורו˙".

ובפירו˘ ‰ר‡"ם בי‡ר בכוונ˙ו (וכ"כ בעו„ מפר˘ים):

מˆו‰  ˘‰י‡  ˘ילוח ‰˜ן,  מˆו˙  ב˘כר  ˘‡מר ‰כ˙וב  על  בעיניך  י˜˘‰  "פירו˘ – ‡ל 
˜ל‰, למען ייטב לך ו‰‡רכ˙ ימים; ול‡ ‡מר כן במˆוו˙ ‰חמורו˙!

‡מר‰  כיס  חסרון  ב‰  ˘‡ין  כז‡˙  ˜ל‰  במˆו‰  ˘‡פילו  ל‡˘מועינן,   ‡˙‡ „רבו˙‡ 
˙ור‰ למען ייטב לך ו‰‡רכ˙ ימים, ˜ל וחומר למ˙ן ˘כרן ˘ל מˆוו˙ חמורו˙".

ביו˙ר –  במˆו‰ ˜ל‰  ז‰ „ו˜‡  ˘כר  ל‰˘מיענו  בחר‰ ‰˙ור‰  ˙חיל‰  בכוונ‰  כלומר: 
כי מז‰ נוכל ללמו„ ב˜ל וחומר על ˘‡ר ‰מˆוו˙, ‰חמורו˙ יו˙ר ממנ‰ (מפני ˘י˘ ב‰ן 

חסרון כיס, ‡ו ˘י˘ ב‰ן טירח‡ י˙יר‰ וכו').

ולפי בי‡ור ז‰ – י˘ ל˙˙ טעם ב„יו˜ ל˘ון ר˘"י, ˘˘ינ‰ מל˘ון ‰ספרי:

בספרי כ‡ן (וכן במ˘נ‰ – חולין ˜מב, ‡) ‰ל˘ון ‰י‡ "מˆו‰ ˜ל‰ ˘‰י‡ כ‡יסר" – כלומר: 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

˘זו‰י ˘מח‰ ‚„ול‰ ביו˙ר, כמי ˘זוכ‰ ב‰ון ע˙˜ ˘ל‡ עמל וי‚ע בו כלל!

(ליל ˘מח˙ ˙ור‰ ˙˘ט"ו)

‰"‚וי" ˘בכל ‡ח„
מי˘ר‡ל,  ו‡ח„  ‡ח„  ˘בכל  י„וע 
‰רי  ˘ב˜רבו,  ‰‡לו˜י˙  נפ˘  מלב„ 
 - ב˜רבך"  ‡˘ר  זר  ‰"‡-ל  ‚ם  י˘נו 

‰"‚וי" ˘ב‡„ם עˆמו.

מונ˜עס,  ˘מו‡ל  ר'  וכסיפור ‡ו„ו˙ 
ללי‡זנ‡  לר‡˘ונ‰  ‰‚יע  ˘כ‡˘ר 
ליל‰  ב˘ע˙  ז‰  ‰י'  ‰ז˜ן  לרבינו 
˘בו  בי˙  ˘יחפ˘  ו‰חליט  מ‡וחר˙. 
ז‰  י‰י'  ומס˙מ‡  ‡ור,  ע„יין  „ול˜ 
בוו„‡י  ˘‰רי  ‰ז˜ן  רבינו  ˘ל  בי˙ו 
ב˙ור‰.  ע„יין  ועוס˜  יו˘ב  רבינו ‰ז˜ן 
ב˜ע  ˘ממנו  בי˙  מˆ‡  ‰ו‡  ‰ו‰,  וכך 
רבינו ‰ז˜ן.  ˘ל  בי˙ו  ז‰  ו‡כן ‰י'  ‡ור 
˘‰˘ע‰  וכיון  ב„ל˙,  ˘מו‡ל  ר'  ‰˜י˘ 
‰י˙‰ מ‡וחר˙ ובני ‰בי˙ נמו כבר ‡˙ 
 ˙‡ בעˆמו  ‰ז˜ן  רבינו  פ˙ח  ˘נ˙ם, 
רˆונו,  מ‰  ˘מו‡ל  ר'  ו˘‡ל ‡˙  ‰„ל˙ 
בבי˙  ללון  ˘רˆונו  ˘מו‡ל  ר'  ‰˘יב 
ז‰. ˘‡לו רבינו ‰ז˜ן וכי ‡ין ˘ום בי˙ 
„ו˜‡  לי˘ון  ˘רˆונך  בלי‡זנ‡  ‡חר 
˘רˆונו  ˘מו‡ל  ר'  ו‰˘יב  ‡ˆלי?! 
רבינו  לו  ‡מר  „ו˜‡.  ז‰  בבי˙  לי˘ון 
מ˘נ˙ו  ‰‚וי   ˙‡ ‡עיר  כן  ‡ם  ‰ז˜ן 
ר'  לו  ו‰˘יב  מכ‡ן,  י‚ר˘ך  ו‰‚וי 
וחז˜  ‚„ול  ˘לי  ‰"‚וי"  רבי,  ˘מו‡ל: 

יו˙ר מ‰"‚וי" ˘לכם... ופרı בבכי.

מי˘ר‡ל  בכ‡ו"‡  י˘נו  "‰‚וי"  ‰רי 
(מלב„ בˆ„י˜ ‚מור "˘‡ין לו יˆר ‰רע 

כי ‰ר‚ו ב˙עני˙").

‰נפל‡‰  ‰‰ור‡‰  מ‚יע‰  וכ‡ן 
˘בו˙",  לנכרי  "‡מיר‰  ‡יסור  מ„יני 
ענייני  ר˜  ל‡  ‡˘ר  ל‰בטיח  י˘  ‡˘ר 
˘‚ם  ‡ל‡  כ„בעי,  י‰יו  ‰‡ל˜י˙  נפ˘ 
ונפ˘ ‰ב‰מי˙, "‰‚וי ‡˘ר  עניני ‰‚וף 

ב˜רבך", י‰יו כ„בעי למ‰וי.

‚ם בענייני ‡כיל‰ ו˘˙יי' 
- "‡יסור ˘בו˙"!

ובכללו˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ לעניני ‡כיל‰ 
ל‚וף  ‰˘ייכים  עניינים  ˘‰ם  ו˘˙י‰ 
‰ו‡  ‰מ„ובר  ל‰נ˘מ‰.  ˘ייכים  ו‡ינם 
ל‡  ‰חול,  בימו˙  ס˙ם  ‡כיל‰  ‡ו„ו˙ 
נפ˘  עם  ‰˜˘ור‰  מˆו‰  ˘ל  סעו„‰ 

‰‡ל˜י˙...

‰חול  בימו˙  ס˙ם  ל‡כיל‰  ובנו‚ע 
‡כיל‰  ˘זו‰י  כיון  לח˘וב:  יכול 
‰‡ל˜י˙  ‰נפ˘  עם  ˜˘ור‰  ˘‡ינ‰ 
‰נפ˘  ב˜רבך",  ‡˘ר  "‰‚וי  עם  ‡ל‡ 
‰יור„˙  ‰ב‰מ‰  "רוח  ‡˘ר  ‰ב‰מי˙ 
‰י‡ למט‰", למ‡י נפ˜"מ ב‡יז‰ ‡ופן 

˙‰י' ‰‡כיל‰?!

‰‡כיל‰  לפני  ˘יברך  מ‡ליו  מובן 
כיון  עˆמ‰,  ל‡כיל‰  בנו‚ע  ‡בל  וכו', 
‡ל‡  ‡ל˜ו˙  עניני  עם  ˜˘ור  ז‰  ˘‡ין 
עם נפ˘ו ‰ב‰מי˙, י˘˙„ל ביו˙ר ‡˘ר 

‰מ‡כל ‡כן יערב לחיכו ביו˙ר! 

˘מˆ„  ענינים  ב˘‡ר  ועל-„רך-ז‰ 
‡ינם  ˘לכ‡ור‰  ‰ב‰מי˙,  ונפ˘  ‰‚וף 
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'עבו„˙ ‰'' בע˙ ‰˘ינ‰
וי˙יר‰ מז‰, ˘‡פילו בענין ‰˘ינ‰ – ˘‡ז ‡ין ˘ום חיו˙ ב‚ילוי, ולכ‡ור‰ ‰‡„ם ‰ו‡ 

כמו ב‰מ‰ – ˆריכ‰ ל‰יו˙ "עבו„‰":

כמו  ˘ב˘ע˙ ‰˘ינ‰ ‰‡„ם ‰ו‡  כיון  ולכ‡ור‰,  י˘ן".  בין  ער  בין  לעולם  מוע„  "‡„ם 
ב‰מ‰, ו‡ינו ˘ולט בעˆמו – מ„וע ‰ו‡ "מוע„"? – ‡ך ‰ענין ‰ו‡, ˘כ‡˘ר ‰‡„ם ˘וכב 

לי˘ון כ„בעי, ‡זי י‰י' ‚ם ב˘ע˙ ‰˘ינ‰ כ„בעי.

„בוריו  מח˘בו˙יו  בכל  וי˙בונן  ‰מט‰,  ˘על  ˘מע  ˜רי‡˙  י˜ר‡  ˘כ‡˘ר  ו‰יינו, 
ומע˘יו ˘במ˘ך ‰יום, וי‰י‰ "ממ‡רי „חו˘בנ‡" ויבו‡ לי„י מרירו˙ ולב נ˘בר, כמ"˘ 
"זבחי ‡ל˜ים רוח נ˘בר‰" – ‰רי ל‡ זו בלב„ ˘ב˘ע˙ ‰˘ינ‰ ל‡ י‰יו ענינים ל‡ טובים, 
˘מˆינו,  כפי  ער.  ב‰יו˙ו  ומˆבו  מעמ„ו  ל‚בי  עילוי  י˙ווסף  ‰˘ינ‰  ע"י   – ‡„רב‰  ‡ל‡ 
ממ˜ום  „‰יינו  מלמעל‰",  חיים  לו  ו˘ו‡ב˙  עול‰  (‰נ˘מ‰)  ‰י‡  י˘ן  ˘‡„ם  ˘"ב˘ע‰ 
י˘נן ‰‚בלו˙  ער  ˘‰ו‡  ˘ב˘ע‰  ממנו  (כיון  ל˜בל  יכול  ער ‡ינו  ˘‰‡„ם  ˘ב˘ע‰  כז‰ 

‰‚וף) ור˜ ב˘ע˙ ‰˘ינ‰ ˘‡ז מ˙בטלו˙ ‰‚בלו˙ ‡לו, ביכול˙ו ל˜בל חיו˙ ממ˜ום ז‰.

ב‚ילוי  ‡ינו  ז‰  ˘ענין  ‡לו  ‡פילו  ‡בל  ‡ˆלם;  ב‚ילוי  ‰ו‡  ז‰  ˘ענין  כ‡לו  י˘נם   –
‡ף  ‡ˆלם,  ז‰  ענין  נפעל  כ„בעי,  ‰מט‰  ˘על  ˘מע  „˜רי‡˙  ‰‰כנ‰  ע"י  ‰נ‰  ‡ˆלם, 

˘‡ינם מר‚י˘ים ז‡˙.

עבו„˙ ‰' בכל ר‚ע - ˘מח‰ בכל ר‚ע
˘עו˙  כ"„  כל  במ˘ך  ˙מי„י,  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˘עבו„˙ ‰' ˆריכ‰  מכל ‰‡מור –  ‰יוˆ‡ 
˘בענין  כנ"ל  חיו˙,  ל˜בל  ‰‡„ם  יכול  ˙מי„י  ב‡ופן  ‰י‡  כ˘‰עבו„‰  ר˜  כי,  ‰מעל"ע, 

‰חיו˙ ‡י ‡פ˘ר ˘י‰י' ‰פס˜.

ו"עב„ו ‡˙ ‰'" ˆ"ל "ב˘מח‰" –  ˙מי„י,  ב‡ופן  ˘‰ענין „"עב„ו ‡˙ ‰'" ˆ"ל  וכיון 
‰רי מובן, ˘‚ם ענין ‰˘מח‰ ˆ"ל ב‡ופן ˙מי„י.

ו‰יינו, ˘מˆ„ ז‰ ˘‰ו‡ י‰ו„י, ועומ„ ב˙נוע‰ ˘ל „בי˜ו˙ ב‡ל˜ו˙, ומˆ„ ז‰ ‰רי ‰ו‡ 
חי – מז‰ לב„ ˆריך ל‰יו˙ ב˘מח‰ ‚„ול‰ ביו˙ר.

וכי„וע ‰סיפור ‡ו„ו˙ ‰ר‰"ˆ ר' לוי יˆח˜ מב‡ר„יט˘וב, ˘פעם ר‡ו‰ו יוˆ‡ ברי˜ו„ 
‰˘מח‰  פ˘ר  מ‰  עו˘‰?  זו  מ‰  ל˘מח‰  ו˘‡לו‰ו:  ˘חרי˙,  ˙פל˙  לפני  ‰כנס˙  בבי˙ 
ע˙‰ – לפני ‰˙פל‰ ולפני כל ˘‡ר ‰ענינים? ו‰˘יב ר' לוי יˆח˜, ˘ב‡מרו ז‰ ע˙‰ ‡˙ 
ברכו˙ ‰˘חר – כפי ˘נו‰‚ים ‡ˆלם לומר ‡˙ ברכו˙ ‰˘חר בבי˙ ‰כנס˙ – ו‰‚יע לברכ˙ 
ח"ו,  ב‡ופן ‡חר  ל‰יו˙  יכול  ˘‰רי ‰י'  מ‡ו˘ר ‰ו‡,  כמ‰  ע„  ע˘ני ‚וי", ‰˙בונן  "˘ל‡ 
ו‡עפ"כ "ל‡ ע˘ני ‚וי"! ו‡"כ, כמ‰ מ‡ו˘ר ‰ו‡ ˘זכ‰ בענין ˘ל‡ ‰˙יי‚ע עבורו כלל, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

"מˆו‰  וכו˙ב  מ˘נ‰  ר˘"י  – ‡ולם  בלב„  כ˘ווי ‡יסר  ביו˙ר,  מועט  כיס  חסרון  ב‰  י˘ 
˜ל‰ ˘‡ין ב‰ חסרון כיס", ומ˘מע: ˘‡ין ב‰ חסרון כיס כלל;

מוכרחים  ˜ל‰,  למˆו‰  ביחס  ‡פילו  ‰˘כר   ˙‡ לח„˘  ‰י‡  ‰˙ור‰  ˘כוונ˙  כיון  כי, 
לומר ˘מˆו˙ ˘ילוח ‰˜ן ‰י‡ ‰מˆו‰ ‰˜ל‰ ביו˙ר, ולכן בחר‰ ‰˙ור‰ „ו˜‡ ב‰ –

ולכן ‡ין ר˘"י ‡ומר "מˆו‰ ˜ל‰ ˘‰י‡ כ‡יסר" (˘‡ז ˜˘‰: למ‰ בחר‰ ‰˙ור‰ במˆו‰ 
כלל?) ‡ל‡  כיס  חסרון  ב‰  ˘‡ין  יו˙ר  במˆו‰ ˜ל‰  ול‡  מועט,  כיס  חסרון  ב‰  ˘י˘  כזו 
מ„יי˜ "˘‡ין ב‰ חסרון כיס" כלל, ˘„ו˜‡ כך מובן למ‰ בחר‰ ‰˙ור‰ „ו˜‡ במˆו‰ זו.

ב. ‡מנם ע„יין ˆריך בי‡ור, בעˆם ‰ענין:

סוף סוף, ‡יך יכול ר˘"י לומר "מˆו‰ ˜ל‰ ˘‡ין ב‰ חסרון כיס", ב˘ע‰ ˘ז‰ לכ‡ור‰ 
‰יפך ‰מˆי‡ו˙, ˘‰רי ‰מ˘לח מפסי„ ‡˙ ˘וויי' ˘ל ‰ˆיפור ‰‡ם, ˘‡ינו יכול ל˜ח˙‰ 

(‡ל‡ "˘לח ˙˘לח ‡˙ ‰‡ם")!

‰י'  ‡ם  כלומר:  כיס".  חסרון  מי˜רי  ל‡  ‰ריוח  "„‰ע„ר   ,ıל˙ר כ˙ב  ל„ו„  ובמ˘כיל 
‰‡„ם נ„ר˘ ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰ˆיפור מר˘ו˙ו ל‡חר ˘כבר זכ‰ ב‰ – ‡ז ‰י' ז‰ "חסרון כיס"; 
‡ולם כיון ˘‰ˆפור ע„יין ל‡ ב‡‰ לר˘ו˙ו וכל ‰‰פס„ ‰ו‡ בז‰ ˘‡ינו יכול ע˙‰ לזכו˙ 

ב‰ – ˘וב ‰רי ז‰ ב‚„ר "מניע˙ ‰ריוח" בלב„, ול‡ "חסרון כיס" ממ˘.

ולכ‡ור‰ לפי ז‰ ‰י' ‡פ˘ר ל‰סביר ‡˙ ˘ינוי ‰ל˘ון בין ‰ספרי לבין ר˘"י:

ולכ‡ן  לכ‡ן  בו ˆ„„ים  י˘  ל‡,  ל"‰פס„" ‡ו  נח˘ב  ז‰ ‡ם "מניע˙ ‰ריוח"  ‰נ‰ „בר 
(ר‡‰ מ‰ ˘ˆיין ב˘„י חמ„ כללים מערכ˙ ‰ ‡ו˙ סט; פ‡˙ ‰˘„‰ לכללים ˘ם ‡ו˙ ב) – ובז‰ נחל˜ו 

‰ספרי ור˘"י:

‰ספרי נ˜ט כ‰סבר‡ ˘‚ם מניע˙ ‰ריוח נח˘ב˙ ל‰פס„, ולכן כ˙ב "מˆו‰ ˜ל‰ ˘‰י‡ 
‰פ˘ט,  „רך  לפי  ר˘"י,  ‡ולם  ‰‡ם;  ‰ˆיפור  ˘ווי   ˙‡ מפסי„  ˘‰מ˘לח  כיון  כ‡יסר", 

למ„ ˘‡ין ז‰ נח˘ב ‰פס„, ולכן נ˜ט "מˆו‰ ˜ל‰ ˘‡ין ב‰ חסרון כיס".

‡ך כ„ „יי˜˙, ‡ין בכך „י כ„י ליי˘ב ‡˙ ‰ענין:

‰ו‡  פ˘וט  „בר  ‰רי  ממ˘,  ל"‰פס„"  נח˘ב˙  ‰ריוח"  "מניע˙  ˘‡ין  נלמ„  ‡ם  ‚ם 
ונר‡‰ במוח˘, ˘מניע‰ זו ח˘וב‰ בעיני ‰‡„ם ומˆטער ‰ו‡ עלי'.

במˆו‰  לך" „ו˜‡  ייטב  ל‰˘מיענו ‡˙ ‰˘כר „"למען  חיפ˘‰  ˘‰˙ור‰  כיון  כן,  ו‡ם 
˜ל‰ ביו˙ר, "˘‡ין ב‰ חסרון כיס" (כנ"ל) – בוו„‡י ‰כוונ‰ בז‰ ˘‡פילו מניע˙ ‰ריווח 
ל‰˘מיענו ‰˘כר  ˘וב ˆריכ‰ ‰י˙‰ ‰˙ור‰  מניע˙ ‰ריווח,  בז‰  ˘‰רי ‡ם ‰י'  ב‰;  ‡ין 

במˆו‰ עו„ יו˙ר ˜ל‰ ˘‡פילו מניע˙ ‰ריווח ‡ין ב‰ (ו‡ין ˆער ל‡„ם כלל)!

‡ין  ‰˜ן  ˘ילוח  ˘במˆו˙   – כמ˘מעו  פ˘וטו  ר˘"י  נ˙כוון  ˘ב‡מ˙  נ"ל,  כן  ועל   .‚
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מועט  כיס  חסרון  ב‰  ˘י˘  ‰יינו  כ‡יסר",  "˘‰י‡  ‡מרו  ˘בספרי  וז‰  כלל.  כיס  חסרון 
עכ"פ – ‰נ‰ ר˘"י ‡זיל ל˘יט˙י':

וחזר‰,  ˘לח ‡˙ ‰‡ם  ˘‡ם  חז"ל (חולין ˜מ‡, ‡)  למ„ו  ˙˘לח",  מל˘ון ‰כ˙וב "˘לח 
סוף  ל‰רמב"ם  פי‰"מ  וכן ‰י‡ ‰‰לכ‰ (ור‡‰  פעמים";  מ‡‰  ול˘לח‰, "ו‡פילו  לחזור  חייב 

חולין; בי˙ יוסף יור‰ „ע‰ סי' רˆב).

‡ולם ר˘"י בפירו˘ו ב‡ ליי˘ב "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡", ‚ם ‡ם ‰ו‡ „ל‡ כ‰לכ˙‡; ו‡כן, 
ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙ ל‡ ‰בי‡ „ר˘‰ זו, ו‡„רב‰ – מ˙וך ל˘ונו י˘ ללמו„ ל‰יפך, ˘ר˜ 
מי„ כ˘מוˆ‡ ‰‡ם ו‰בנים ‡ז חייב ל˘לח‰, ‡בל ‡ם ל‡חר מכן חזר‰ ל‰˜ן – ˘וב ‡ינו 

חייב ל˘לח‰.

˘כן כ˙ב ר˘"י בפסו˜ ‰˜ו„ם (פסו˜ ו):

"כי י˜ר‡ – פרט למזומן; ל‡ ˙˜ח ‰‡ם – בעו„‰ על בני'".

מוˆ‡ ‡˙  כ‡˘ר  בפעם ‰ר‡˘ונ‰,  ר˜  ל˘לח ‰י‡  כל ‰מˆו‰  כי  ב„בריו,  מפור˘  ‰רי 
‰˜ן ב„רך מ˜ר‰, ו‡ז ‡סור ל˜ח˙ ‡˙ ‰‡ם, "בעו„‰ על בני'";

‡ולם מי„ ל‡חר ˘מˆ‡ ‡˙ ‰˜ן ו˘לח ‡˙ ‰‡ם, ˘וב ‰בנים נמˆ‡ים בר˘ו˙ו (‚ם ‡ם 
˘˘לח ‡˙  ל‡חר  מי„  ועו„:  ז‡˙  בבחינ˙ "מזומן".  וכבר ‰ם  בפועל),  ל˜חם  ל‡  ע„יין 
‰‡ם פעם ‡ח˙, ˘וב ‡י ‡פ˘ר לומר ˘‰י‡ "עו„‰ על בני'"! ומ˘מע ‡יפו‡ ˘‡ם חזר‰ 

י‰י' מו˙ר ל˜ח˙‰.

ומע˙‰ י˙ב‡ר ‰יטב ‰˘ינוי בין ר˘"י ל‰ספרי:

על  ‰ו‡  ‰‡יסור  כל  ‰פ˘ט  ב„רך  כי  כיס",  חסרון  ב‰  "‡ין  זו  ˘במˆו‰  כ˙ב  ר˘"י 
ל˜ח˙‰.  מו˙ר   – חוזר˙ ‰י‡ ‡ל ‰˜ן  כך  בני'", ‡בל ‡ם ‡חר  על  "בעו„‰  ל˜יח˙ ‰‡ם 
ו‰רי כן ‰ו‡ בטבע ‰ˆפור ‰‡ם, ˘ל‡חר ˘˘לחו ‡ו˙‰ פעם ‡ח˙, ‰י‡ חוזר˙ ˘וב ו˘וב 
‰ו‡  ‰‡יסור  כל  כי  מ‡ומ‰,  ‰פסי„  ל‡  ˘‰מ˘לח  ‡יפו‡,  נמˆ‡,  בו.  ˘‰י˙‰  ‰˜ן  ‡ל 
ל˜ח˙ ‡˙ ‰ˆפור ‰‡ם מי„ כ˘רו‡‰ ‡ו˙‰, ‡בל ב„רך כלל ‰י‡ ‰רי חוזר˙ ‡ל ‰˜ן ויכול 

‡ז ל˜ח˙‰ ולזכו˙ ב‰;

בפעם  ‚ם  ב‰ˆפור  לזכו˙  ‡סור  ‰‰לכ‰  וב„רך  ‰‰לכ‰,  ב„רך  מפר˘  ‰ספרי  ‡ולם 
‰˘ני' ˘‰י‡ חוזר˙ וב‡‰, וממיל‡ מפסי„ ‰מ˘לח ‡˙ ˘וויי'. וז‰ו ˘ל„ע˙ ‰ספרי מˆו‰ 

זו י˘ ב‰ חסרון כיס מועט – "˘‰י‡ כ‡יסר".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

˘ונים, ‰יינו ˘‡ין מˆי‡ו˙ לחיו˙ חˆי ˘ע‰ בכל יום בלב„, כיון ˘כ‡˘ר ‰חיו˙ נפס˜˙ 
לר‚ע ‡ח„ בלב„ - מ˙בטל כל ‰ענין! (ולכן ˆריכים לע˘ו˙ פעולו˙ כ‡לו ˘‰ן בבחינ˙ 
מוכרח  ז‰  ˘ענין  ‰מˆוו˙,  ˜יום  ע"י  ‰נמ˘כים  בחיים  ‚ם  ‰ו‡  כן   – ‰מ˙ים")  "˙חיי˙ 

ל‰יו˙ ב˙מי„ו˙, ו‡ם יפס˜ לר‚ע ‡ח„ ‰רי ‰ו‡ חסר ל‚מרי.

כל ענייניו ˜˘ורים עם ‰˙ור‰!
ולכן, ‰ס„ר ב˙ור‰ ‰ו‡ ˘כל ‰ענינים ˜˘ורים עם ‰˙ור‰:

ל‡ ר˜ ענינים נעלים, ענינים ‰˜˘ורים במוח ולב, ˜˘ורים עם ‰˙ור‰, ‡ל‡ ‚ם ענינים 
י˘נ‰ ‰ור‡‰  בנו‚ע ‡לי‰ם  ‚ם   – ל˙ור‰  ˘ייכו˙  ל‰ם  ˘לכ‡ור‰ ‡ין  ופ˘וטים,  ‚˘מיים 
ב˙ור‰, וכמ"˘ ‰רמב"ם "˘‰חכם ניכר במ‡כלו כו'", ומונ‰ ˘ם ע˘ר‰ „ברים, וביני‰ם 

‚ם ענינים פחו˙ים.

ח"ו  י‰י' ‰פס˜  ˘ל‡  כ„י  ˙ור‰,  ע"פ  ל‰יו˙  י‰ו„י ˆריכים  ˘ל  ˘כל ‰פרטים  ו‰יינו, 
בענין ‰חיים.

ל˘ם  ˙‰י'  ˘‰‡כיל‰  „‰יינו,  עבו„‰,  ל‰יו˙  ˆריכ‰   – ‰‡כיל‰  בענין  ‚ם  ול„ו‚מ‡: 
˘מים.

[ו‡„רב‰: בימינו עי˜ר ‰עבו„‰ ‰י‡ ב‡כיל‰, ול‡ ב˙עני˙ –

כפי ˘‡מר כ"˜ ‡„מו"ר (מו‰ר˘"ב) נ"ע, ˘ב„ורו˙ ˘לפנינו ‰י˙‰ עבו„‰ בענין ˘ל 
ˆום ו˙עני˙, כיון ˘ל‡ ‰יו מס˙כלים כ"כ ז‰ על ‰נ‰‚˙ו ˘ל ז‰, ו‡פילו ‡ם י„עו ˘פלוני 
˘ענין  לפעול  ‡פ˘ר  ‰י'  ולכן  וועזן"),  ("˜יין  "מˆי‡ו˙"  מז‰  עו˘ים  ‰יו  ל‡  מ˙ענ‰, 
ומכל „בר  חבירו,  על  מס˙כל  כל ‡ח„  כ‡˘ר  בימינו,  מ˘‡"כ  ב‡מי˙יו˙;  י‰י'  ‰˙עני˙ 
עו˘ים "מˆי‡ו˙" – ‡זי ענין ‰˙עני˙ ‡ינו עבו„‰, כי, ‡פילו ‡ם יעל‰ בי„ו ˘‡י˘ ל‡ י„ע 
על כך, ‰רי עˆם ‰י„יע‰ ˘‡ם יוו„ע ‰„בר ‡זי יע˘ו מכך "מˆי‡ו˙" ("ַ‡ ‚ַ‡נˆן ˆימעס 
‡ון וועזן"), מבי‡‰ ‡ו˙ו לי„י י˘ו˙ ("ער ווערט פון „עם ברייטער ווי לענ‚ער"...), מˆ„ 

‰מח˘ב‰ ˘‡ילו יˆוייר ˘‰„בר יוו„ע לחבירו, בו„‡י יכב„נו מ‡„!...

ולכן, בימינו ענין ‰˙עני˙ ‡יננו עבו„‰, ו‰עבו„‰ ‰י‡ – ב‡כיל‰, ˘˙‰י' ל˘ם ˘מים].

ו‰„רך לז‰ – ע"י ‰‰˙בוננו˙ ˘י˙בונן ‰‡„ם ב‰מעמ„ ומˆב ˘ל נ˘מ˙ו כמו ˘‰י˙‰ 
˘ום  ל‰  ‰י˙‰  ול‡  ויר‡‰,  ‡‰ב‰  ˘ל  ב˙נוע‰  ‰י˙‰  ˘‡ז  ב‚וף,  ירי„˙‰  ˜ו„ם  למעל‰ 
‰ענינים   ˙‡ ˘עו˘‰  ז‡˙  מלב„  ב‚וף,  ב‰יו˙‰  ע˙‰,  ו‡ילו  ‚˘מיים;  לענינים  ˘ייכו˙ 
‰‚˘מיים ˘מוכרח ב‰ם, ‰רי ‰ו‡ עו˘‰ ז‡˙ מ˙וך ˙ענו‚ וח˘˜: ‡ם חסר מלח במ‡כל 
˙ענו‚  יר‚י˘  זו (˘ל‡  במ„רי‚‰  ע„יין ‡ינו ‡וחז  וכיו"ב – ‰רי ‚ם ‡ם  מלח,  מוסיף ‰ו‡ 

בענינים ‚˘מיים), ˙פעל בו ‰‰˙בוננו˙ עכ"פ ב‰נו‚ע לפועל, ˘‡כיל˙ו ˙‰י' כ„בעי.



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ‰וספ‰ . 
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

עבודת ה' אף בשעת השינה!
חייו האמיתיים של יהודי / עבודת ה' בעת אכילה ובעת השינה / אי אפשר 
להתנתק ממקור חיותו (קדושה) לרגע אחד! / עבודת ה' תמידית - שמחה 

תמידית! / צריך לפעול אף על ה'גוי' אשר בקרבו / ההוראה מב' הטעמים ד'איסור 
אמירה לנכרי' / השתקעות באכילה ושתי' פוגעת בנפש האלוקית עצמה

חייו ‰‡מי˙יים ˘ל י‰ו„י
י˘ר‡ל  ˘בין „˙  מ‰חילו˜ים  ב˙מי„יו˙ – ‰ו‡ ‡ח„  ל‰יו˙  ˘עבו„˙ ‰' ˆריכ‰  ‰ענין 

‰‡מי˙י˙ ובין „˙ו˙ ‡חרו˙ ˘ב„ו בני ‡„ם מלבם:

בכל ‰„˙ו˙ – כ˘‡„ם עו˘‰ פעול‰ מסויימ˙ מ˘ך זמן י„וע ביום, חˆי ˘ע‰ ‡ו פחו˙ 
מז‰, „י בז‰ למ˘ך כל ‰יום. מ˘‡"כ ב„˙ י˘ר‡ל ‰‡מי˙י˙ מוכרח ל‰יו˙ ענין ‰עבו„‰ 

ב˙מי„ו˙, ב‡ופן ˘‰˙ור‰ מ˜יפ‰ ‡˙ כל ‰פרטים ˘בחיי ‰‡„ם.

ו‰טעם לז‰:

‡י˙‡ ב‡בו˙ „רבי נ˙ן: "ע˘ר‰ נ˜ר‡ו חיים… י˘ר‡ל נ˜ר‡ו חיים ˘נ‡מר ו‡˙ם ‰„ב˜ים 
„בי˜ו˙ם  ע"י  "חיים"  נ˜ר‡ים  י˘ר‡ל  ˘בני  ו‰יינו,  ‰יום",  כולכם  חיים  ‡ל˜יכם  ב‰' 

ב‰˜ב"‰, מז‰ כל חיו˙ם!

ו‰רי ‰„בי˜ו˙ ב‰˜ב"‰ ‰י‡ ע"י "ו‰לכ˙ ב„רכיו" – ˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙.

כפי   - ומˆוו˙  ˙ור‰  ‰ם  ‰˜ב"‰  ˘ל  "„רכו"  (‡˘ר   "'‰ „רך  "ו˘מרו  נ‡מר  ז‰  ועל 
נע˘י˙  ועי"ז  ‰מˆוו˙)  ב˘‡ר  -  וע„"ז  ˙פילין  ומניח  חולים  מב˜ר  ˘‰˜ב"‰  ˘מˆינו 

‰„בי˜ו˙ ב‰˜ב"‰, ובמיל‡ – ענין ‰חיים.

לזמנים  ‰חיו˙)  נ˜ו„˙  (‰יינו  ‰חיו˙   ˙‡ לחל˜  ‡פ˘ר  ‡י  ‚ופניים,  ˘בחיים  וכ˘ם 

פניניםפנינים

בין "ריב" ל"דבר"
כי י‰י' ריב בין ‡נ˘ים ונ‚˘ו ‡ל ‰מ˘פט
כי י‰י' ריב – סופם ל‰יו˙ נ‚˘ים ‡ל ‰מ˘פט, ‡מור 
מע˙‰ ‡ין ˘לום יוˆ‡ מ˙וך מריב‰
(כ‰, ‡. ר˘"י)

˘"סופם  בז‰  ‰חסרון  „מ‰ו  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
‡ל   ‰˘‚‰ "‡„רב‰  ‰רי  ‰מ˘פט"  ‡ל  נ‚˘ים  ל‰יו˙ 
ועו„),  כ‡ן  ל„ו„  (מ˘כיל  ‰˘לום"  סיב˙  ‰י‡  ‰מ˘פט 
ומ˜ר‡ מל‡ „בר ‰כ˙וב "ו˘פטו ‡˙ ‰עם ‚ו' ו‚ם כל 
כב-כ‚)?  יח,  (י˙רו  ב˘לום"  יבו‡  מ˜ומו  על  ‰עם ‰ז‰ 

ו˙ירˆו ב‡ופנים ˘ונים.

:ıוי˘ ל˙ר

‡נ˘ים  ˘ני  בין  סכסוך  נ˜ר‡  מ˜ומו˙  בכמ‰ 
יח,  י˙רו  (ר‡‰  "„בר"  ב˘ם  ל‰כרע‰  ל˘ופט  ˘מוב‡ 
מור‰  "ריב"  ל˘ון  מ˘‡"כ  ועו„),  י„.  כ„,  מ˘פטים  טז. 

על מריב‰ ˘‡ינו מוב‡˙ למ˘פט (ר‡‰ לך י‚, ז. ˙ול„ו˙ 
כ‡ן  מלבי"ם  ב‡רוכ‰  ור‡‰  ועו„.  יח,  כ‡,  מ˘פטים  ב.  כו, 

לר˘"י, „לפ"ז  ו‰ו˜˘‰  ל"ריב").  בין "„בר"  על ‰חילו˜ 

נ‚˘ים  ˘‰רי  בין ‡נ˘ים",  „בר  י‰י'  "כי  כ‡ן  ‰ול"ל 
‰ם למ˘פט?

ל‰יו˙  סופם   – ריב  י‰י'  "כי  ר˘"י  מפר˘  וע"ז 
נ‚˘ים ‡ל ‰מ˘פט . . ‡ין ˘לום יוˆ‡ מ˙וך מריב‰", 
„‰טעם ˘נ‡מר כ‡ן "ריב" ‰ו‡ כי מ„ובר על סכסוך 
י„י  על  ‡פילו  ולכן  "מריב‰",  ˘ל  ב‡ופן  ˘‰ו‡  כז‰ 

מ˘פט "‡ין ˘לום יוˆ‡".

‡פ˘ר  "מריב‰"  ב‚„ר  ˘‡ינו  בסכסוך  ר˜  כי, 
‰‡נ˘ים,  בין  ול‰˘לים  „יעו˙  ‰חילו˜י   ˙‡ ליי˘ב 
על  ‡ו  בב"„,  פ˘ר‰  י„י  על  ‡ו  עˆמם,  לבין  בינם 
בין  "מריב‰"  ‰י'  ל‡  ˘מעולם  „מכיון  „ין,  פס˜  י„י 
‰ˆ„„ים, ‰רי פס˜ ‰„ין יבי‡ ל˘לום. מ˘‡"כ כ‡˘ר 
ו‡פילו  עˆמם,  לבין  בינם  י˘לימו  ל‡  "מריב‰",  י˘ 
פ˘ר‰ ל‡ יע˘ו, ו‚ם כ‡˘ר יˆ‡ פס˜ „ין ח˙וך בבי˙ 

„ין, "‡ין ˘לום יוˆ‡ מ˙וך מריב‰".

˘‡פילו  כ‡ן,  לח„˘  ר˘"י  ˘ב‡  מ‰  ‰ו‡  ו‰ו‡ 
ל˘לום  ‚ורם  ‡ינו  ב"„בר",  ל"˘לום"  ‰‚ורם  מ˘פט 

ב"ריב" ו"מריב‰". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 153 ו‡ילך)

מדוע מקדשים
בכסף דווקא?

כי י˜ח ‡˘‰ ובעל‰ ‚ו' ויˆ‡‰ ‚ו' ו‰י˙‰
(כ„, ‡-ב)

ברי˘ ˜י„ו˘ין ˘נינו "‰‡˘‰ נ˜ני˙ ב˘ל˘ „רכים 
‡ופני   '‚ למ„ו  ובספרי  ובבי‡‰".  ב˘טר  בכסף  כו' 
י˜ח ‡י˘ ‡˘‰  בפר˘˙נו: "כי  מ‰פסו˜  ˜י„ו˘ין ‡לו 
מלמ„   – ובעל‰  כו',  בכסף  נ˜ני˙   ‰˘‡‰˘ מלמ„   –
˘‰‡˘‰ נ˜ני˙ בבעיל‰, ומנין ‡ף ב˘טר כו', ˙למו„ 
לומר וכ˙ב ל‰ ספר כרי˙ו˙ ונ˙ן בי„‰ ויˆ‡‰ מבי˙ו, 
יˆי‡˙‰  מ‰  ז‰,  ˘ל  ליˆי‡˙‰  ז‰  ˘ל  ‰ווי˙‰  מ˜י˘ 
˘ם  (ור‡‰ ‚ם ‚מ'  ב˘טר"  מז‰  ב˘טר ‡ף ‰ווי˙‰  מז‰ 

„, ב ו‡ילך, ירו˘למי רי˘ ˜י„ו˘ין).

„רכים"  "ב˘ל˘  מ˙˜„˘˙   ‰˘‡‰˘ ‡ף  ו‰נ‰, 
מ"מ ‡י˙‡ ב‚מ' "רוב‡ בכספ‡" (יבמו˙ ל‡, ב), ˘רוב 
‰רמב"ם  כ˙ב  וכן  „וו˜‡,  בכסף  מ˜„˘ים  י˘ר‡ל 
(‰ל'  כסף"  ב˘וו‰  ‡ו  בכסף  ל˜„˘  י˘ר‡ל  כל  "נ‰‚ו 

‡י˘ו˙ פ"‚ ‰כ"‡).

וי˘ לומר ‰טעם בז‰:

‰˙נ‡  ˘נ˜ט  ‰ו‡  ‰ס„ר  ˘במ˘נ‰  ‰„בר  בטעם 
כ˙בו  ובבי‡‰"  ב˘טר  "בכסף  ב˙חיל‰  כסף  ˜י„ו˘י 
ר‡˘ונים ˘‰ו‡ "מ˘ום „‡˜„מי' ˜ר‡, „כ˙יב כי י˜ח 
‚ם  ור‡‰  ˜י„ו˘ין,  רי˘  ‰ר˘ב"‡  (חי„ו˘י  כסף"  „‰יינו 

ריטב"‡ ˘ם, ועו„).

לז‰  ˘ב‰˙‡ם  „י„ן,  בנ„ון  לומר  י˘  וע„"ז 
˘˜י„ו˘י כסף ‰ו˜„מו בכ˙וב לכן נ‰‚ו י˘ר‡ל ל˜„˘ 

בכסף „וו˜‡.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 215)

עיונים וביאורים קצרים



ט

"מעקה" בכדי
להיבדל מן הגשמיות

מעת הנישואין יש לבנות "מעקה" / חידוש עצום בהחדרת רוחניות בדברים 
גשמיים / התעלות האדם דווקא על ידי קידוש הגשמיות / להתעסק בדברים 

גשמיים אבל להעמיד "מעקה" בינו לבינם

בר˘ו˙ו  ˘ל‡ ‰י'  ˘ל‰לן)  ע‰"פ  (ספרי  י˘ן  בי˙  ח„˘, ‡ו ˜ונ‰  בי˙  בונ‰  ‡„ם  כ‡˘ר 
˜ו„ם, מוטל עליו חיוב לבנו˙ מע˜‰ ל‚‚ ‰בי˙, כפי ˘נ‡מר בפר˘˙נו (כב, ח) "כי ˙בנ‰ 

בי˙ ח„˘, וע˘י˙ מע˜‰ ל‚‚ך, ול‡ ˙˘ים „מים בבי˙ך כי יפול ‰נופל ממנו".

וי˘  י˘ן.  בי˙  ˘˜נ‰  מי   ˙‡ ‰זכיר  ול‡  ח„˘,  בי˙  ˘בנ‰  מי  על  „יבר  ‰כ˙וב  ו‰נ‰, 
ל˙מו‰ בטעם ‰„בר: מכיוון ˘חיוב ‰מˆוו‰ מוטל ‰ן על ‰בונ‰ ו‰ן על ‰˜ונ‰ בי˙ י˘ן, 

מ„וע נ˜ט ‰כ˙וב ר˜ "כי ˙בנ‰ בי˙ ח„˘"?

˘‰ו‡  בעניין  כיˆ„ „וו˜‡  י˙ברר  ו‡זי  ברוחניו˙,  מע˜‰  מˆוו˙  עניין  ˙וכן  לב‡ר  וי˘ 
בבחינ˙ "בי˙ ח„˘", י˘ ˆורך ב"מע˜‰" רוחני. כי בענייני בי˙ ח„˘ י˘ ל‰יז‰ר מסכנ‰ 

˘ל "יפול ‰נופל ממנו", וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

מע˙ ‰ני˘ו‡ין י˘ לבנו˙ "מע˜‰"
יומ‡),  רי˘  (מ˘נ‰  זו ‡˘˙ו"  חז"ל "בי˙ו  ˘„ר˘ו  כפי  מכונ‰ "בי˙",  ˘ל ‰‡„ם  ‡˘˙ו 
˙בנ‰  עניין "כי  וממיל‡  ב).  (˘ב˙ ˜יח,  בי˙י"   – ˘‰י' ˜ור‡ "ל‡˘˙י  יוסי  ר'  ˘‡מר  וכפי 
בי˙ ח„˘" בעבו„˙ ‰‡„ם ‰ו‡ ע˙ ני˘ו‡י ‰‡„ם, כ‡˘ר מ˙חיל ס„ר ח„˘ בעבו„˙ו ‡˙ 

˜ונו.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

נ‡נח˙י ˜˘ו˙.

"מ‰  לי:  ו‡מר  עמו˜,  עמו˜  ˘חו„ר  מבט  וחו„ר,  ח„  במבט  עלי  נעמ„, ‰ס˙כל  ‡בי 
‡˙‰ נ‡נח – ‡ם ˜˘ורים למעל‰ ל‡ נופלים למט‰!".

‡מנם – ‡ומר ‡בי – מכלל ‰ן ‡˙‰ ˘ומע ל‡ו, ‡ם ˜˘ורים למעל‰ ל‡ נופלים למט‰, 
נע˘ים  ‚ם  ‡ל‡  למט‰,  ˘נופלים  בלב„  זו  ל‡  ח"ו  ‰רי  למעל‰,  ˜˘ורים  ל‡  ‡ם  ו‡ילו 

˜˘ורים למט‰, וז‰ כבר מר יו˙ר, ו‚ם במˆב כז‰ ‡סור ל‰י‡נח.

י˘נן  בחסי„ו˙  בפועל.  בעבו„‰  ˘יפעל  בפנימיו˙,  וללמו„  חסי„ו˙,  ללמו„  ˆריכים 
עˆו˙ לכל „בר ורפו‡ו˙ לכל ‰מחלו˙ ‰רוחניו˙.

כל ז‰ ‰ו‡ כ‡˘ר לומ„ים חסי„ו˙, מוˆ‡ים ‡ז עˆו˙ לכל ‰חסרונו˙, ומוˆ‡ים רפו‡ו˙ 
בפנימיו˙,  בעבו„‰  ˘˜ועים  ול‡  מ˜יף  ב„רך  ר˜  חסי„ו˙  כ˘לומ„ים  לכל ‰מחלו˙. ‡ך, 

‰רי ‡ז "ו‡ין ‡נו יכולים לעלו˙", ל‡ יכולים ל‰˙עלו˙ מפני ˘˜˘ורים למט‰.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙רˆ"ו עמ' 95 ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים ח"ב ‰מ˙ור‚ם לל‰"˜ עמ' 360 ו‡ילך)



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

רבי מ‡יר ‰י' ‰ולך ˙מי„ „רך מעל‰ ‰‰ר ו‡ף פעם ל‡ ‰חלי˜.

לבי˙  ‰לך  מ‡יר  רבי  ‰ˆ„י˜  ו‰רב  חל˜ל˜‰,  ‰י˙‰  ‰„רך  כ‡˘ר  בזמן  ‡ח˙,  פעם 

‰טביל‰ כ„רכו ב˜ו„˘ ב„רך ‰ר‚יל‰ ˘במעל‰ ‰‰ר, ‰נ‰ ב‡ו˙ו זמן ‰‚יעו כמ‰ ‡ורחים 

‡ברכים ע˘ירים, 'נ‡ורים' ˜ˆ˙, ˘ל‡ ‰חזי˜ו במופ˙ים. כ˘ר‡ו ˘‰רב ‰ˆ„י˜ רבי מ‡יר 

‰ולך ‡ל ‰‰ר בביטח‰ כמי ˘‰ולך על „רך מסולל ומרוˆף ‰יטב, רˆו ל‰ר‡ו˙ ˘‚ם ‰ם 

יכולים ללכ˙ ב„רך ‰חל˜ל˜‰.

‰‰ר,  במעל‰  ללכ˙  ‰‡ברכים  ‰חלו  ‰טביל‰,  לבי˙  מ‡יר  רבי  ‰ˆ„י˜  ‰רב  כ˘נכנס 

ומ˘ר˜ ‰˙חילו ללכ˙ כמ‰ ˆע„ים, מע„ו וניזו˜ו ˜˘ו˙ ע„ ˘‰י' ˆורך ברופ‡ וברפו‡ו˙.

‰רבי   ˙‡ ו˘‡ל  כוח  ‡זר  כ˘‰ברי‡  ‰מ˜ורבים.  ‡ח„  ˘ל  בנו  ‰י'  ‰‡ברכים  ‡ח„ 

לבי˙  ˘במעל‰ ‰‰ר  ב„רך ‰חל˜ל˜‰  ללכ˙  יכול  מ‡יר: ‡ף ‡ח„ ‡ינו  רבי  ‰רב ‰ˆ„י˜ 

‰טביל‰, ו‡ם ‰ולכים – מוע„ים ונופלים, ו‡ילו ‰רבי ‰ולך ˙מי„ ב‡ו˙‰ ‰„רך?

ענ‰ לו ‰רב ‰ˆ„י˜ רבי מ‡יר:

"כ˘˜˘ורים למעל‰ ל‡ נופלים למט‰. מ‡יר'ל ˜˘ור למעל‰ ולכן ‰ו‡ יכול ללכ˙ ‚ם 

במעל‰ ובמור„ ‰‰ר ‰חל˜ל˜".

"מ‰ ‡˙‰ נ‡נח – ‡ם ˜˘ורים למעל‰ ל‡ נופלים למט‰!"
לפי ‰ס„ר ˘˜בעו ‰פרופסורים ל‡בי, ‰י' עליו ללכ˙ מבי˙ ‰כנס˙ לטייל.

וינ‰ ‰רחבים,  מרחובו˙  ב‡ח„  וטיילנו  ו˘˜ט,  נעים  מז‚ ‡ויר  יפ‰,  ירח  בליל  ז‰  ‰י' 

כמ‰  ˘ל  ˘במרח˜  ע„  ‰רחוב,  פני  על  ‡ורו   ıפי‰ ‰ירח  ‡ו˙ם,  חוˆו˙  עˆים  ˘˘„רו˙ 

ˆע„ים ‡פ˘ר ‰י' ל‰ר‚י˘ ‡ף ב„בר ‰˜טן ביו˙ר.

‡בי ‰לך ˙פוס רעיונו˙, „בר ˘עורר ˙˘ומ˙ לבם ˘ל ‰עוברים ו˘בים.

˙מי„, כ˘‰יי˙י רו‡‰ ‡˙ ‡בי במˆב כז‰, ‰יי˙י מעוניין מ‡„ ל„ע˙ במ‰ ‰ו‡ חו˘ב, 

ועו˜ב ‡חרי כל ˙נוע‰ בפניו, ‡ולי ‡וכל על י„י כך ל‰בין ‡ילו מח˘בו˙ עוברו˙ ברעיונו 

וב‡יז‰ עולמו˙ מרחף רעיונו עכ˘יו.

בחסי„ו˙ מוסבר ‰‰ב„ל בין „יבור למח˘ב‰. ‡ח„ ‰‰ב„לים ‰ו‡ ˘„יבור ‰ו‡ ‚ילוי 

‰ו‡  מ‰  י„ע  ל‡  ו‰זול˙  ‰יום  כל  לח˘וב  יכול  ‡ח„  ‰עלם.  ‰י‡  מח˘ב‰  ו‡ילו  לזול˙ 

כללו˙  ל„ע˙, ‡בל ‡˙  יכולים  ל‡  חו˘ב  ˘‰לז  ˘פרטי ‰ענינים  בחסי„ו˙  ומובן  חו˘ב. 

ז‡˙  ל„ע˙,  ‡פ˘ר  מ„ו˙,  ˘ל  ענין  ‡ו  ‰˘כל‰  ˘ל  ענין  ז‰  ‡ם  חו˘ב,  ˘‰ו‡  ‰ענינים 

יכולים ל‰בין מ˜ווי ‰פנים.

עלי  ‰˘פיע‰  כז‰  רוח  במˆב  ‰‰ליכ‰  בטוב,  ˘ל‡  ל‰ר‚י˘  ‰˙חל˙י  רב.  זמן  ‡רך 

˘פלו˙ עˆמי˙ חז˜‰, ונפיל˙ רוח חז˜‰. כל ר‚ע נמ˘ך בעיני כזמן ‡רוך, ו˘ל‡ במ˙כוון 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‡מנם,  לפרנס˙ו.  עמל  ‡ינו  ו‰ו‡  בלב„,  ˜„ו˘‰  בענייני  ‰י‰ו„י  מונח  ח˙ונ˙ו,  טרם 

בבחינ˙  ‰‚˘מי˙,  בפרנס‰  ל‰˙עס˜  ועליו  ˆוו‡רו,  על  ריחיים  מוטלים  ני˘ו‡יו,  מע˙ 

"‡„ם חור˘ ו‡„ם זורע" (ברכו˙ ל‰, ב).

ועל ז‡˙ מז‰יר‰ ˙ור‰: "כי ˙בנ‰ בי˙ ח„˘" – כ‡˘ר מוטל על י‰ו„י ל‰˙חיל עניין 

ל‰ˆיב  לו  י˘   – מע˜‰"  "וע˘י˙  ‰רי  ‚˘מיים,  ועניינים  בפרנס‰  ‰˙עס˜ו˙  ˘ל  ח„˘ 

לעˆמו ‚„רים וסיי‚ים ח„˘ים בעבו„˙ו ‰רוחני˙. וטעם ‰„בר ‰ו‡ בכ„י למנוע מˆב ˘ל 

"כי יפול ‰נופל ממנו" – מע˙ ח˙ונ˙ו נמˆ‡ י‰ו„י בבחינ˙ "נופל", מ˘ום ˘‡ינו פרו˘ 

מענייני ‰עולם כפי ˘‰י' ˜ו„ם, ו‰ו‡ מ˜„י˘ חל˜ מזמנו לעס˜י ‰‚˘מיו˙. ו‡ם ל‡ י‰י' 

עו„  ‡ו˙ו  ˙מ˘וך  זו  ˘‰˙עס˜ו˙  ח˘˘  ˜יים  ח„˘ים,  ‚„רים  לעˆמו  ויˆיב  ביו˙ר  ז‰יר 

יו˙ר ל‚˘מיו˙ וחומריו˙. וז‰ו "כי יפול ‰נופל" – ˘‰"נופל" מעי˜ר‡ יפול ויר„ עו„.

ב‡מ˙, יכול י‰ו„י ל‰˘י‚ ‰˙עלו˙ עˆומ‰ על י„י עס˜ ‰‚˘מיו˙ כר‡וי, וכפי ˘י˙ב‡ר 

ב‚˘מיו˙  ˘˜יע‰  ממנו  ˘ימנע  "מע˜‰"  לעˆמו  מˆיב  ˘‰ו‡  ב˙נ‡י  ז‡˙  ‡ך  ל˜מן, 

ובחומריו˙.

חי„ו˘ עˆום ב‰ח„ר˙ רוחניו˙ ב„ברים ‚˘מיים
בס‰"˜ (ר‡‰ ספר ‰מ‡מרים ˙פר"ח עמ' נ‚) מבו‡ר ‡˘ר "בי˙" ˜‡י על ‚וף ‰‡„ם, ועניין 

ו‡˙ ‰עניינים  ול˜„˘ ‡˙ ‚ופו  לזכך  עבו„˙ ‰‡„ם  כללו˙  על  ח„˘" ˜‡י  בי˙  ˙בנ‰  "כי 

‰‚˘מיים ‡˘ר סביבו˙יו.

עבו„‰ זו נ˜ר‡˙ ב˘ם "בי˙ ח„˘", מ˘ום ˘י˘ ב‰ חי„ו˘ כפול:

‰י'  ול‡  ונ˘‚בים,  ˜„ו˘ים  בעניינים  ר˜  ‰˙עס˜‰  למעל‰  ב‰יו˙‰  ‰‡„ם  נ˘מ˙   .‡

ו‰‚˘מיו˙, ‰י‡  זיכוך ‰"בי˙" – ‰‚וף  וממיל‡  זיכוך „ברים ‚˘מיים.  עם  עס˜  ˘ום  ל‰ 

עבו„‰ ח„˘‰.

‰ו‡  ‰חי„ו˘  ועי˜ר  כך,  כל  חי„ו˘  ‡ין  רוחניו˙,  ב„ר‚ו˙  חיל  ‡ל  מחיל  ב‰ליכ‰  ב. 

„וו˜‡ בעבו„˙ ˜י„ו˘ וזיכוך ‰‚˘מיו˙. עניינים ‚˘מיים ‰ם רחו˜ים ב˙כלי˙ מרוחניו˙, 

ו‡ין ל‰ם כל ערך ו˘ייכו˙ ל„בר רוחני. ו‡ף ˘לכ‡ור‰ ‡ין ‰רוחניו˙ יכול‰ לח„ור כלל 

˘מנˆלים  י˘ר‡ל,  ˘ל  עבו„˙ן  י„י  ˘על  מיוח„,  חי„ו˘  ‰˜ב"‰  טבע  ‚˘מיים,  ב„ברים 

‡˙ ‰עניינים ‰‚˘מיים ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙', ‡פ˘ר ל˜„˘ ולזכך ‚ם ‡˙ ‰‚˘מיו˙.

וז‰ו סו„ "כי ˙בנ‰ בי˙ ח„˘": "בי˙" ‰ם ענייני ‰‚˘מיו˙, וב‰ם פועלים בני י˘ר‡ל 

ב„בר  רוחני˙ ‚ם  מח„ירים ˜„ו˘‰  זיכוך ‰‚˘מיו˙, ‰ם  עבו„˙  י„י  ˘על  מיוח„,  חי„ו˘ 

‚˘מי. ובעבו„‰ זו „רו˘ "מע˜‰" כפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˙עלו˙ ‰‡„ם „וו˜‡ על י„י ˜י„ו˘ ‰‚˘מיו˙
‰"חי„ו˘" ˘בעבו„˙ זיכוך ‰‚˘מיו˙, ‡ינו ר˜ בכך ˘‰י‡ עבו„‰ ח„˘‰ ˘ל‡ ‰יי˙‰ 

לנ˘מ‰ למעל‰, ובכך ˘נפעל ב‰ ייחו„ מחו„˘ בין רוחניו˙ ל‚˘מיו˙ – ‡ל‡ ‰י‡ חי„ו˘ 

‚ם בעבו„˙ ‰‡„ם. ו„וו˜‡ בעבו„‰ זו יכול ‰‡„ם ל‰‚יע למ„ר‚ו˙ נ˘‚בו˙ ו‚בו‰ו˙ ל‡ין 

ערוך.

מ˙יי‚ע  כ‡˘ר  ו‡ילו  ערך.  לפי  מו‚בל˙  ‰י‡  ‰רי  עˆמ‰  מˆ„  ‰‡„ם  נ˘מ˙  עבו„˙ 

‰‡„ם ומברר ומזכך ‡˙ ‚ופו ‰‚˘מי, ני˙נים לו כח ועוז עˆומים בעבו„˙ו. וכמו למ˘ל 

בעניין ‡‰ב˙ ‰', ˘נפ˘ ‰‡לו˜י˙ מˆ„ עˆמ‰ יכול‰ ל‰‚יע ר˜ ל„ר‚‰ מסוימ˙ ב‡‰ב‰, 

ו‡ילו כ‡˘ר עמל ‰י‰ו„י לזכך ‡˙ נפ˘ו ‰ב‰מי˙ ו‚ופו ול‰ח„יר ב‰ם ‚ם כן ‡˙ ‡‰ב˙ 

‰', ‰רי ‡ז מ˙עˆמ˙ ‡‰ב˙ו ל‡ין ערוך ול‡ין ˘יעור (ר‡‰ ספר ‰ערכים ח"‡ עמ' ˙ˆח ו‡ילך).

‚ם בנו‚ע ל‰מ˘כ˙ ‚ילוי ‡ורו י˙', נפעל "חי„ו˘" עˆום על י„י עבו„˙ בירור וזיכוך 

‰‚˘מיו˙: ב‡ופן ר‚יל נמ˘ך בעולם ‚ילוי ‡ור ‰˜„ו˘‰ ב‡ופן מ„ו„ ומˆומˆם ˘‰עולם 

‰ם  ‰‚˘מיו˙,   ˙‡ ולזכך  לברר  י˘ר‡ל  בני  עבו„˙  י„י  על  ‡מנם,  ל‰כילו.  יכול  ‰˘פל 

ל‰˙‚לו˙  כלל  יכול  ‡ינו  ר‚יל  ב‡ופן  ‡˘ר  ומופל‡,  עˆום  ‡ור  ‚ילוי  בעולם  ממ˘יכים 

בעולמו˙.

ברי‡˙  ומטר˙  ˘˙כלי˙  ועו„)  עמ' „.  ˙רס"ו  פל"ו. ‰מ˘ך  ˙ני‡  (ר‡‰  בס‰"˜  וכפי ‰מבו‡ר 

‰עולם ‰י‡ מ‰ ˘"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים" – ˘בני י˘ר‡ל י˜„˘ו 

ויבררו ‡˙ ‰"˙ח˙ונים" – ‰ם ענייני ‰‚˘מיו˙ ו‰‚וף, ע„ ‡˘ר י‰יו ר‡ויים ˘י˘כון וי„ור 

זוכים  ‰‚˘מיו˙,  ענייני   ˙‡ ומזככים  ˘מ˜„˘ים  י„י  על  ˘„וו˜‡  ונמˆ‡  ‰˘י"˙.  ב‰ם 

עˆום ‰ו‡  "חי„ו˘"  זו,  ו‰מ˘כ‰  בעולם ‰˘פל.  „ר  בעˆמו  י˙'  ˘י‰י' ‰בור‡  ל‰מ˘יך 

ל‚בי ˘‡ר ‰‰מ˘כו˙ ‰‡ל˜יו˙ לעולם.

‡מנם, עבו„‰ זו ˘ל ‰˙עס˜ו˙ ב˜י„ו˘ וזיכוך ענייני ‰‚˘מיו˙, עלי' ל‰יע˘ו˙ מ˙וך 

˘˜ו„ם  ˙ור‰  ˆיוו˙‰  ולפיכך  חומריים.  עניינים  ‡חר  ל‰י‚רר  ˘ל‡  מופל‚˙  ז‰ירו˙ 

י˘  ‰‚˘מיו˙,  זיכוך  ˘בעבו„˙  ‰נפל‡  ‰חי„ו˘   ˙‡  – ח„˘"  ‰"בי˙   ˙‡ ‰‡„ם  ˘עו˘‰ 

לבנו˙ ול‰ˆיב "מע˜‰" – ‰‚בלו˙ וז‰ירויו˙ ח„˘ו˙ ˘ל‡ יפול וי˘˜ע ב˙וך ‰‚˘מיו˙.

ל‰˙עס˜ ב„ברים ‚˘מיים ‡בל ל‰עמי„ "מע˜‰" בינו לבינם
ומכל ‰‡מור עול‰ ‰ור‡‰ לעבו„˙ ‰‡„ם בבירור וזיכוך ‰‚˘מיו˙:

ועבו„‰  ˙ור‰  ˘ל  ‡מו˙  ב„'  ול‰ס˙‚ר  ‰עולם  מענייני  לפרו˘  ל‡„ם  לו  ‡סור  מח„, 

בלב„, ‡ל‡ מחויב ‰ו‡ ל‰˙עס˜ ‚ם בענייני ‰‚˘מיו˙ ול˜„˘ם. כי ˙כלי˙ ברי‡˙ ‰‡„ם 

‰י‡ לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים, ו"„יר‰" זו ‰י‡ ב„ברים ‰‚˘מיים ו‰נחו˙ים „וו˜‡. 

ו‰˙עס˜ו˙ זו ל‡ ˙‰י' ירי„‰ עבורו, ‡ל‡ ‡„רב‡ – על י„‰ י‚יע ל"בי˙ ח„˘" – לעילוי 

כב

כשקשורים למעלה 
לא נופלים למטה

סיפור נפלא על הרב הצדיק רבי מאיר מפרמישלן, וההוראה אשר "מי שקשור 
למעלה לא נופל למטה"; הסברו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע על אמרה זו, ועצתו 

למי שח"ו נופל וקשור למטה

ל פ≈ ל ַ‰ּנ… ּפ… ƒי י ƒּכ
ר‡וי ז‰ ליפול

(˙ˆ‡ כב, ח. ר˘"י)

"מ‡יר'ל ˜˘ור למעל‰ ולכן יכול ללכ˙ ‚ם במעל‰ ‰חל˜ל˜"
‰י' ז‰ בחורף ˙רס"‚, ‡בי [‰רבי ‰ר˘"ב נ"ע], ˘‰‰ מ˘ך זמן ˘ל כמ‰ ח„˘ים בוינ‰ 
מזמן  לב˜ר  ס„ר  לו  ו‰י'  נלווי˙י ‡ז ‡ל ‡בי,  רפו‡‰], ‚ם ‡ני  [לˆרכי  ‡ˆל ‰פרופסורים 
לזמן ב˘עו˙ ‰ערב ב"מנינים" ˘ל חסי„י פולין ל‰יו˙ בין חסי„ים, ל˘מוע סיפור ˘‰ם 

מספרים, ל˘מוע ‡מר‰ חסי„י˙, ‰נ‰‚‰ ומ„‰ טוב‰.

ביום רביעי בליל‰, ליל חמי˘י, חמ˘‰ ע˘ר ב˘בט, בי˜ר ‡בי ב‡ח„ ‰"מנינים", בו 
י˘בו כמ‰ י˘י˘ים ו˘וחחו ביני‰ם. כ˘‡בי ו‡ני ‰˙˜רבנו ‡לי‰ם, ˘מענו ˘‰ם מספרים 

סיפורים מ‰רב ‰ˆ„י˜ רבי מ‡יר מפרמי˘לַ‡ן.

‡ח„ ‰ספורים ‰י':

בימו˙  ‚„ול.  מ‡חורי ‰ר  בי˙ ‰טביל‰  מ‡יר ‰י'  רבי  ˘ל ‰רב ‰ˆ„י˜  מ‚ורו  במ˜ום 
˘כן  ל‰ר,  מסביב  ללכ˙  מוכרחים  ‰יו  ‰˘ל‚ים  ב‚לל  חל˜ל˜‰  ‰י˙‰  כ˘‰„רך  ‰חורף 
ו‡ילו ‰רב ‰ˆ„י˜  ור‚לים,  י„ים  ו˘ביר˙  מפ‡˙ ‰חל˜‰  במעל‰ ‰‰ר  ללכ˙  סכנ‰  ‰י˙‰ 

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



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

טוב ‰„בר ˘‰כניסו ‡˙ זו‚˙ו ˙חי׳ לבי˙ רפו‡‰, ˘ם ˙˜בל ‡˙ ‰טיפול ‰„רו˘.

מ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ חמיו וחמו˙ו ˘יחיו - ˙מי„ ˜˘‰ ל˘מוע טענו˙ מרחו˜, „ע˙י ‰י‡ 
˘יו˘יב ˘לו˘‰ מז˜ני ‰רבנים ˘לנו מ‡נ״˘, ‡ו ˘‰ו‡ וחמיו יסכימו על ‡ח„ ‰רבנים, 
‰רבנים   ˙‡ ויב˜˘  מוˆ‡.  ימˆ‡ו  ובו„‡י  ˘לכם  ‰טענו˙   ˙‡ י˘מעו   - ‰ו‡  ‡ו   - ו‰ם 

לכ˙וב לי ‡˙ „ע˙ם בז‰ ל‡חר ˘י˘מעו ‡˙ ‰טענו˙ מ˘ני ‰ˆ„„ים.

˘ל  ענינים  ‚ם  לו  ˘י‰יו  לו,  ל‰ˆיע  ורˆוני  בלימו„,  יומו  מס„ר  ל˘מוע  ˘מח  ‰נני 
‡„מו״ר,  מו״ח  מכ״˜  חסי„ו˙  מ‡מר  ב˙ני‡,  ‰ר‡˘ונים  ‰פר˜ים  כמו  בעל-פ‰,  ˙ור‰ 
וכמ‰ פר˜י מ˘ניו˙, כ„י ˘ב‰ליכ˙ו ‡ל ומ‰עבו„‰ וכיוˆ‡ בז‰ ובעי˜ר כ‡˘ר מ˙חילו˙ 
ליפול מח˘בו˙ זרו˙, י‰יו לו מי„ „ברי ˙ור‰ במ‰ ל„חו˙ ‡˙ ‰מח˘בו˙ זרו˙, וכמ‡מר, 

מעט ‡ור „וח‰ ‰רב‰ חו˘ך.

˘יחיו  יל„יכם  כל   ˙‡ ˙‚„לו  עמ‰  ביח„  ו‡˘ר  ˙חי׳  לזו‚˙ו  ˜רוב‰  רפו‡‰  בברכ˙ 
ל˙ור‰ ולחופ‰ ולמע˘ים טובים.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' לח ו‡ילך – ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"‡ עמ' 258 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

מופל‡ בעבו„˙ו וב‰מ˘כ˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ בעולם.

‰‚˘מיו˙  ענייני  ‡חר  ל‰י‚רר  לו  ‡ין  זו  ˘ב‰˙עס˜ו˙  ‡ו˙ו  מז‰ירים  ז‡˙,  עם  ויח„ 
כ˘לעˆמם, ‡ל‡ ‰ו‡ ˆריך לבנו˙ "מע˜‰", ˘יוˆב כמחיˆ‰ בינו לבין ענייני ‰‚˘מיו˙. 
‰‚˘מיים.  ב„ברים  מ˙˜˘ר˙  ˘נפ˘ו  ז‡˙  ‡ין  ‡ך  ‰פרנס‰,  בעס˜  ‰ו‡  מ˙עס˜  ‡מנם 
‰ו‡ ‡ינו רוˆ‰ ב‚˘מיו˙ כ˘לעˆמ‰, ‡ל‡ ר˜ ככלי עבור ‰‚˘מ˙ "˙‡וו˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰ 
‰‚˘מיים,  ‰„ברים  מן  מוב„ל  ‰ו‡  ב‡מ˙  וממיל‡  ב˙ח˙ונים".  "„יר‰  י˙'  לו  ˘˙‰י' 

ו"מע˜‰" עומ„ בינו לבינם.

ו‰„ברים ‡מורים בפרט כלפי ח˙נים ‰עומ„ים ב‰˜מ˙ בי˙ם בי˘ר‡ל:

ני˘ו‡יו ˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל פרטי ‰ו‡ עניין נעל‰ ביו˙ר, ‡ין ז‰ "בי˙ ח„˘" ר˜ עבורו. 
כי בכך ˘‰ח˙ן מ˙חיל ל‰˙עס˜ בענייני ‰‚˘מיו˙ מ˙וך כוונ‰ לזככם ול˜„˘ם לעבו„˙ו 
˘בבחינ˙  ˜„ו˘ו˙  ‰מ˘כו˙  ממ˘יך  ‰ו‡  ל˘כינ‰.  ח„˘"  "בי˙  בונ‰  ‰ו‡  ‰רי  י˙', 
בענייני  ל‰˙עס˜  ˘"נפל"  טרם  ל‰מ˘יכן  ביכל˙ו  ‰י'  ˘ל‡  ‰‚˘מי,  לעולם  "חי„ו˘" 

חרי˘‰ וזריע‰.

בענייני  ל˘˜וע  ˘ל‡  וז‰ירו˙  "מע˜‰"  לו  ˘יע˘‰  ול‰י˘מר  ל‰יז‰ר  עליו  ‡מנם 
חומריו˙:

י˘נם ‰טועים לומר, ‡˘ר ח˙ן מיום חופ˙ו עומ„ במˆב בטוח ו˘מור יו˙ר. ז‰ ע˙‰ 
ולסיי‚  ל‰‚„יר  ו‡ינו ˆריך  מחט‡,  נ˜י  פ"‚ ‰"‚), ‰ו‡  בכורים  (ירו˘למי  עוונו˙יו  כל  נמחלו 

עˆמו ביו˙ר, מ˘ום ˘כל ‰חט‡ים ו‰פ‚מים עברו ממנו.

‡ך ב‡מ˙, ‰ח˙ן ˆריך ל˘מור עˆמו ב˘מיר‰ מעול‰ ועˆומ‰ י˙ר על מ‰ ˘‰י' ˜ו„ם 
‚˘מיים,  לעניינים  רב  זמן  ול‰˜„י˘  ל‰˙עס˜  ר‚יל  ‰י'  ל‡  ˘מ˜ו„ם  ב˘נים  ח˙ונ˙ו. 
‰„ברים,  במ˜ור  (ור‡‰  בחומריו˙  ל˘˜וע  ‰ו‡  ועלול  ˆוו‡רו  על  ריחיים  י‰י'  ‰רי  ומע˙‰ 
פ‚מי ‰עבר  על  יו˙ר ‚ם  נעלי˙  ב˙˘וב‰  מח„˘  ל˘וב  עליו  זיכוך ‰‚˘מיו˙, ‰רי  י„י  על  ˘מ˙על‰  ˘מע˙ 

˘נמחלו לו).

וכ‡˘ר "זכו – ˘כינ‰ ביני‰ם" (סוט‰ יז, ‡), ו‰בי˙ ח„˘ ˘ל ‰ח˙ן ו‰כל‰ ‰מיוס„ על 
עבו„‰ בזיכוך ו˜י„ו˘ עניינים ‚˘מיים, מבי‡ לבניין ‰"בי˙ ח„˘" – ‰ם ני˘ו‡י ‰˜ב"‰ 

וכנס˙ י˘ר‡ל בבו‡ ‚ו‡ל ˆ„˜.



פניניםפנינים

נ˘‡ר˙  ו‰י‡  ב‰,  לפ‚וע  ˘יכול  בעולם  „בר 
טז,  זח"‚  (ר‡‰  ‰חט‡  ענין  מכל  למעל‰  לעולם 
‰נ˘מ‰  ˘ל  זו  "פנימיו˙"  וכ‡˘ר  ב).  י‚,  ˘ם   .‡

חו„ר˙  ˘‰י‡  ע„  ‰‡„ם  ‡ˆל  ב‚לוי  מ‡יר‰ 
ופועל˙ ‚ם על חיˆוניו˙ו – ‰רי ל‡ יכול‰ ˘ום 
˘ל  ב"עטיו  כלל  ˜‡י  ול‡  ל˘ם,  לבו‡  זו‰מ‡ 

נח˘".

וז‰ו מ‰ ˘‡מר ‰‡ריז"ל על ‰רמ"˜, ˘‡ˆלו 
ל‰יו˙  כי  נח˘",  ˘ל  "עטיו  ‚ם  ˘ייך  ‰י'  ל‡ 
פנימיו˙  עם  ˘˜˘ור‰  ‰˙ור‰,  פנימיו˙  ˘‚יל‰ 
˘ום  בו  נ„ב˜  ל‡  ועו„),  ע‚, ‡,  זח"‚  (ר‡‰  ‰נ˘מ‰ 
וע"ז  ימו˙"?  "למ‰  ו‡"כ  מזו‰מ˙ ‰נח˘.  „בר 
˘‚זר  ‰„ע˙   ıע "מחמ˙  ור˜  ‡ך  ˘‰ו‡   ıמ˙ר
ענין  ˘י‰י'  ‰˜ב"‰  ‚זר  ˘כך  ‰יינו,  מי˙‰", 

‰מי˙‰ בעולם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 132 ו‡ילך)

"שוויתי ודוממתי" 
המוחה את עמלק

˙מח‰ ‡˙ זכר עמל˜
מ‡י˘ וע„ ‡˘‰ מעולל וע„ יונ˜ מ˘ור וע„ ˘‰
(כ‰, יט. ר˘"י)

מחיי˙  חיוב  ר˘"י  ˘‰זכיר  מ‰  לב‡ר  י˘ 
בעבו„˙  ‰„ומם  סו‚  ל‡  ‡ך  ו‰חי,  ‰מ„בר  סו‚ 

‰‡„ם ל˜ונו:

מבו‡ר בספרי חסי„ו˙ (˙ו"‡ פ‰, ‡ ו‡ילך. „"‰ 
בעבו„˙  ˘"עמל˜"  ועו„)  ˙ר"פ.  ירים  כ‡˘ר  ו‰י' 

‰˘י"˙ ‰ו‡ טומ‡˙ ‰˜רירו˙ ˘מ˜רר ‡˙ ‰‡„ם 
ומחיי˙  ו‡ל˜ו˙,  מעניני ˜„ו˘‰  ל‰˙פעל  ˘ל‡ 
זכר עמל˜ ‰י‡ על י„י עבו„˙ ˜בל˙ עול מלכו˙ 
˘מים, ˘נ‚„‰ ‡ין עמל˜ יכול ל‰לחם, ובכוח‰ 
למחיי˙ו  ע„  עמל˜  על  ל‰˙‚בר  ‰‡„ם  יכול 

ממ˘.

בנפ˘ו  ל‰לחם  עמל˜  ˘בכח  ונמˆ‡, 

בין "עטיו של 
נחש" ל"על עץ"

וכי י‰י' ב‡י˘ חט‡ מ˘פט מו˙ ו‰ומ˙ 
ıו˙לי˙ ‡ו˙ו על ע
(כ‡, כב)

י„וע מ‰ ˘"‰‡ריז"ל „ר˘ ב‰ספ„ו ל‰רמ"˜, 
˘יחסר  פירו˘  מו˙,  מ˘פט  חט‡  ב‡י˘  י‰י'  כי 
ימו˙,  ולמ‰  רע,  פעל  ל‡  כי  מו˙,  מ˘פט  טעם 
˘‚זר  ‰„ע˙   ıע מחמ˙   ,ıע‰ על  ‡ו˙ו  ו˙לי˙ 
(„ר˘ו˙  ח"ב  „ב˘  (יערו˙  מ˙"  כך  ב˘ביל  מי˙‰, 

ב˜"˜ ‡‰"ו „ר˘‰ ב בסופ‰)).

מ‡מר  כעין  ˘‰ו‡  מ˘מע  רי‰ט‡  ולפום 
ב"ב  ב.  נ‰,  (˘ב˙  נח˘"  ˘ל  בעטיו  מ˙ו  חז"ל "„' 
מחמ˙  ר˜  ‰י˙‰  מי˙˙ם  ‡לו  ˘ˆ„י˜ים   ,(‡ יז, 

על  מי˙‰  ‚זיר˙  ˘"נ‚זר‰  נח˘",  ˘ל  "עˆ˙ו 
˘ם).  ב"ב  (ר˘"י  ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון"  ˙ול„ו˙יו  כל 
‚„ול‰  מעל‰  כ‡ן  ˘מבו‡ר˙  לומר  י˘  ‡מנם 

יו˙ר:

כ"˜  מב‡ר  מ˘פטים)  (ס"פ  ‡ור  ˙ור‰  בספר 
ב"מ˙ו  ‰פנימי  „‰פירו˘  נ"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר 
‡לו   '„ ‰יו˙  ˘למרו˙  ‰ו‡  נח˘"  ˘ל  בעטיו 
 ıמ˘ "‡יז‰  ב‰ם  נ˘‡ר  מ"מ  ‚מורים,  ˆ„י˜ים 
וכל"  מכל  ל‰סירו  יכלו  ˘ל‡  ‰נח˘  מזו‰מ˙ 
 .  . ‰‡„ם  בטבע  ˘נע˘‰  רוח  ‰"‚סו˙  ו‰ו‡ 
˘ז‰  יו„ע  ‡ו  חסרונו  ומכיר  עˆמו   ˙‡ ˘רו‡‰ 
‰ו‡  ‡לו  ˆ„י˜ים  ˘מ˙ו   ‡‰„ ו‰יינו,  לו".  טוב 
מ‰נח˘.  זו‰מ‡   "ıמ˘" ב‰ם  ˘נ˘‡ר  מחמ˙ 
מחמ˙  ב‰ם  נ„ב˜‰  ל‡  זו  ˘זו‰מ‡  ‡ל‡, 
‰בי‡  ‰נח˘  כי  ‡ל‡  ח"ו,  ˘ל‰ם  מע˘י‰ם 
זו‰מ‡ לעולם (ר‡‰ ˘ב˙ ˜מו, רע"‡, ועו„), ומחמ˙ו 

נ„ב˜‰ ‚ם ב‰ם זו‰מ‡ זו, ˘‚רמ‰ למי˙˙ם.

ר˜  לפעול  יכול‰  ‰נח˘  זו‰מ˙  ‡ך, 
פנימיו˙  כי  בלב„,  י˘ר‡ל  ˘ל ‡י˘  בחיˆוניו˙ו 
‰נ˘מ‰ נ˘‡ר˙ ב˘לימו˙‰ ובלי פ‚ם, ו‡ין ˘ום 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

סבורני, ˘‡חסוך לכ˙וב יו˙ר, ב„בר ל‰ורים ˘‰‡ו˘ר ˘ל יל„ם ו„‡י י˜ר ל‰ם. ‰נני 
מ˜ו‰, ˘יע˘‰ כל ‰‡פ˘רי לכנס יח„ ‡˙ בנו עם זו‚˙ו ולחזור ולבנו˙ ‡˙ ‰˘לום-בי˙, 
‰יל„ים  ומ˘‡ר  ‡ל‰  מיל„ים  י‰ו„י  ונח˙  ברי‡ו˙  לכם  ˙‰י׳  ז‰  ˘ב‚לל  ‰˜ב״‰  ויעזור 

˘יחיו.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' יב-‚ - ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"‡ עמ' 252 ו‡ילך)

‰ני˘ו‡ין ˜בלו ‡˙ ברכ˙ ‰' 
[מענ‰ ל‡˘‰ ˘רˆ˙‰ ל‰˙‚ר˘ מבעל‰:]

ב‰˜„ם: נ˘‡ו כ„˙ מ˘‰ וי˘ר‡ל, ב˘בע ברכו˙ ב˘מו ˘ל ‰˘ם.

‰' ברכם ביו"ח (ברכ‰ ‰כי ‚„ול‰ לזו‚ „בנ״י).

וע„  ולחנכם  ל‚„לם   - ‚„ולו˙  מ‰כי  מˆו‰  ˘י')  בעל‰  (ועל  עלי'  ז‰ ‰טיל  עם  ביח„ 
‡˘ר‰  ז‰ו  וכ‡מור  ˘לם.  מבי˙  ביח„,  ˘ני‰ם  ‰יינו  טוב,  ‰כי  וב‡ופן  לחופ‰  ל‰בי‡ם 
ולכן ‡י  בנ"י,  נ˘י  וכל  מכירי'  כל  בפני  ו˘ליחו˙‰  ו˙פ˜י„‰  ובעו‰״ב)  (בעו‰״ז  ‰‡מ˙י 

‡פ˘ר ˘˙ר‚י˘ עˆמ‰ מ‡ו˘ר˙ (ו‡פילו במנוח˙ ‰נפ˘ ס˙ם) ב‡ם ˙פר„ מבעל‰ ח"ו. 

ל‡חרי ˘ינ˘‡ו כל יוˆ‡י חלˆי‰ם ˘י׳ י˘ מ˜ום ל‰˙בונן ‰לח˘וב ע„״ז ‡ו ל‡.

כיון ˘ז‰ו ˆיווי ˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰ (‰˘ם) בו„‡י ˘ז‰ו טוב ו‡ו˘ר ‡מ˙יים.

(מכ˙ב מ˘ל‰י ‡„ר ˙נ˘״‡. נ„פס בל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ' 189-90)

[מענ‰ ל‡˘‰ ˘רˆ˙‰ ל‰˙‚ר˘ ו˘חו˘ב˙ ˘‡י״ז זיוו‚‰ ‰‡מי˙י ו˘י˘ ל‰ פח„ים:]

‰ח˙ונ‰ ‰יי˙‰ כ„˙ מ˘‰ וי˘ר‡ל, ז' ברכו˙ וכו׳ - ז.‡. ˘ז‰ו זיוו‚‰ ‰‡מי˙י, ו‡ין כל 
מ˜ום למח˘בו˙ כ‡ל‰ ˘כו˙ב˙ן. וכבר ‡מר˙י ל‰, ˘עלי׳ ל˜ח˙ job [- עבו„‰] ול‰יו˙ 
ו‡ז  חב"„.  נ˘י  עם   ıל‰˙ייע  - ‡ˆל‰  ˘ספ˜  ובמ‰  ‰˙ומ"ˆ.  ע״פ  חיי׳  ולחיו˙  עסו˜‰, 

יבטלו ‰פח„ים ˘ל‰ וכו'. ו‡כפול עו‰״פ - ˘˙חפ˘ ו˙מˆ‡ מ˘ר‰ מ˙‡ימ‰.

(ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ' 190)

˜בל˙ ‰טיפול ‰„רו˘
חיי  ומˆב  ˙״ו  ‰˜ו„˘   ıל‡ר בו‡ו  ע„  נ„ו„יו  ‡ו„ו˙   .  . ‰מפורט  מכ˙בו   ˙‡ ˜בל˙י 

‰מ˘פח‰ ˘לו, ו˘ו‡ל „ע˙י ‡ו„ו˙ זו‚˙ו ˙חי':

חז˜  ל‰יו˙  ו[עליו]  ˙חי',  מזו‚˙ו  ח״ו,  פירו„,  על  לח˘וב  ˆריך  ˘‡ינו  ‰י‡  „ע˙י 
ברי‡‰,  ‰בי˙‰  ˙˘וב  ו‰י‡  רפו‡‰  ל‰  י˘לח  ‰ו‡  ברוך  ˘‰ו‡  י˙ברך,  ב‰˘ם  בבטחון 

ו˙וכל ל‚„ל יח„ [‡י˙ו] ‡˙ יל„יכם ˘יחיו ל˙ור‰ ולחופ‰ ולמע˘ים טובים.
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גירושין – חלילה לא להיחפז!
שלילת הגירושין וההכרח בעשיית שלום-בית, גם כאשר עומדים בפני מחשבה 

על גירושין

   ˙ ֻ̇ י ƒר ר ּכ¿ פ∆ ב ָלּ‰ ס≈ ַ̇ ָכ ו¿
(˙ˆ‡ כ„, ‡)

˘‡ל˙ חיים
˙חי׳.  וזו‚˙ו  ˘י׳  בנו...  בין  יו˘ב‰ ‡י ‰‰בנ‰  טרם  לˆערי ‰‚„ול,  ˘˘מע˙י,  מ‰  לפי 
‚„ול‰ עו„ יו˙ר ע‚מ˙ נפ˘י כ˘‡ני ˘ומע ˘‰ם ע„יין ל‡ ‚רים ביח„, ו‡פילו י˘ כ‡ל‰ 

˘מ„ברים על ‚ט ביני‰ם.

˘˙„עו,  בנו,  על  ‰˘פע‰  לו  י˘  בטח  כי  לו,  לכ˙וב  חוב˙י  [ב˙ור]  ז‡˙  מוˆ‡  ‰נני 
זו‰י  ˘לו,  ביחס ‡ליכם, ‰‰ורים  במיל‡ ‚ם  בנו,  חיי  לכל  ˘נו‚ע  ב„בר  כ‡ן  ˘מ˙עס˜ים 
ו˘‰ם  ˘לום-בי˙,  ביני‰ם  ˘י‰י׳  ולפעול  בענין  עˆמכם  ל‰˘˜יע  עליכם  ˘‡ל˙-חיים. 
˘‡ז  ˘לו,  ולל‡ ‰‰ורים  ˘ל‰  לל‡ ‰‰ורים  לעˆמם,  נורמליים  מ˘ו˙פים  בחיים  יס˙„רו 

י‰י׳ ל‰ם יו˙ר ˜ל לחז˜ ‡˙ ‰˘לום-בי˙, כפי ˘ˆריך ל‰יו˙ בבי˙ י‰ו„י.

ולייˆב ‡˙ ‰˘לום- לחזור  מפריעים  ˘‰ם  ˘נו˙נים  ˘מע˙י ‡ו„ו˙ ‰טעמים ‰˘ונים 
‰‡ל‰  ‰טעמים  כל  ו‡חרי  ‡ˆלי.  ב‰יו˙ו  לי  סיפר  ˘בנו  ‰טעמים   ˙‡ ‚ם  ו˘מע˙י  בי˙, 
ˆעירים,  ‡נ˘ים  ˘ני  ˘ל  ב˘‡ל˙-חיים  כ‡ן  ˘מ˘ח˜ים  ל‰„‚י˘,  כחוב˙י  מוˆ‡  ‰נני 

ו‡סור לערב בז‰ ˘ום ענינים ˆ„„יים.

 - ˘‡פ˘ר ‡פילו  ˘‰˜ב״‰ ‡מר,  מלמ„˙ ‡ו˙נו,  ˘˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰  מ‰  לזכור  י˘ ‚ם 
ו‡˘‰.  בעל  בין  ˘לום-בי˙  לייˆב  ובלב„  ‰˜„ו˘  ˘מו  למחו˜ ‡˙   - מסויימים  במ˜רים 
וכמ‰  ל˘לום-בי˙,  ˘מפריעים  ל‡לו  ‰סכנ‰  ‚„ול‰  כמ‰  ל‰בין  ‡פ˘ר  כבר  עˆמו  מז‰ 

‚„ול ל‡ין ˘יעור ‰˘כר ל‡לו ˘מסייעים לחזור ולייˆב ˘לום-בי˙ בין בעל ו‡˘‰.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשיי״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי

פניניםפנינים

וע„ יונ˜", ולכן י˘ למחו˙ ‡˙ ז‰.

"מ˘ור וע„ ˘‰" – רומז על נפ˘ ‰ב‰מי˙, 
ב˙ו˜ף  ‰נו‚ח  "˘ור"  סו‚ים,  כמ‰  ב‰  ˘י˘ 
 - ו"˘‰"  וחז˜,  ˙˜יף  ‰ב‰מי˙  נפ˘   - וחוז˜ 
וי˜ר‡  ל˜ו"˙  (ר‡‰  ו˜טן  רך  חל˘,  נפ˘ ‰ב‰מי˙ 

ב, „. ‡מור לז, ‡. ˜ונטרס ‰˙פל‰ עמ' 20).

מ‡חר  ר˘"י,  ‰זכיר  ל‡  ‰„ומם  סו‚  ‡מנם, 
˘מים  מלכו˙  עול  ˜בל˙  על  רומז  ˘„ומם 
˜ל‡,  (˙‰לים  ו„וממ˙י"  ˘ווי˙י  ל‡  "‡ם   –
ו‡„רב‰,  ‡חיז‰,  ˘ום  לעמל˜  ‡ין  ˘בז‰  ב), 
ומבטל˙  עמל˜  זכר  זו ‰י‡ ‰מוח‰ ‡˙  עבו„‰ 

‡ו˙ו כליל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 91 ו‡ילך)

‰‡ל˜י˙  בנפ˘ו  ו‡פילו  ‰‡„ם,  ˘ל  ‰ב‰מי˙ 
ולפ‚וע  ל‰לחם  עמל˜  יכול  ‰˜„ו˘‰  ונ˘מ˙ו 
‰ב‡ים  ‰‡„ם  ˘ל  ‰˜„ו˘‰  ור‚˘ו˙  במ„ו˙ 
מנ˘מ˙ו. ‡ך נ‚„ מי„˙ ‰˜בל˙ עול – ‡י ‡פ˘ר 

לו ל‰לחם.

וענין ז‰ נרמז בל˘ון ר˘"י:

"מ‡י˘ וע„ ‡˘‰, מעולל וע„ יונ˜" – רומז 
˘‰רי  ‰‡ל˜י˙,  נפ˘  במ„ו˙  עמל˜  למלחמ˙ 
‰˜„ו˘‰  ˘ל  ‰מ„ו˙  עבו„˙  על  רומז  "‡י˘" 
כן  ‚ם  ו"‡˘‰"  ועו„)   .‡ כ‰,   ˘"‰˘ ל˜ו"˙  (ר‡‰ 

‰י‡   "‰˘‡" ˘‰רי  זו,  עבו„‰  על  מרמז˙ 
‰מ˜בל˙ מ"‡י˘". ועמל˜ יכול לפעול ˘מ„ו˙ 
‡לו ל‡ י‰יו ב˙ו˜פן ‡ל‡ ב"˜טנו˙" – "מעולל 
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פ"י  ‚ירו˘ין  ב‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
‰כ"‡ "ל‡ י˘‡ ‡„ם ‡˘‰ ו„ע˙ו ל‚ר˘‰, 
ו„ע˙ו  ומ˘מ˘˙ו  ˙ח˙יו  יו˘ב˙  ˙‰י'  ול‡ 
‡יסורי  ב‰ל'  ‰„ין  ו˘נ‰  וחזר  ל‚ר˘‰". 
לי˘‡  ל‡„ם  "‡סור  ‰כ"ח  פכ"‡  בי‡‰ 
˙חרו˘  ‡ל  ˘נ‡מר  ל‚ר˘‰  ו„ע˙ו   ‰˘‡
ו‡ם  לבטח ‡˙ך,  יו˘ב  ו‰ו‡  רע‰  רעך  על 
לימים  נו˘‡ ‡ו˙‰  ˘‰ו‡  ב˙חל‰  ‰ו„יע‰ 

מו˙ר".

˘ל‡  לכופלו,  ‰וˆרך  ‡מ‡י  ויל"ע 
נר' „כוונ‰ ‡חר˙  וב‡מ˙  בחיבורו.  כר‚יל 
˘ינ‰  ‚ירו˘ין  ב‰ל'  ˘‰רי  פעם,  בכל  לו 
˙ח˙יו  יו˘ב˙  ˙‰י'  „"ל‡  ‰„ין  ו‰וסיף 
ומ˘מ˘˙ו ו„ע˙ו ל‚ר˘‰", ‰יינו „‡ינו ר˜ 

‡יסור לי˘‡ על מנ˙ כן, ‡ל‡ ‚ם מי ˘כבר 
‰ני˘ו‡ין  חיי  ל‰מ˘יך  עליו  ‡סור  נ˘‡ 
‡יסו"ב  וב‰ל'  ל‚ר˘‰,  „ע˙ו  נע˘˙‰  ‡ם 
„ו˜‡  ‰˙ם  ומ‡י„ך  „ינ‡;  ‰ך  ‰˘מיט 
˙חרו˘  „‡ל  מ˜ר‡  מ˜ור  ל‰וסיף  ˘ינ‰ 
‰ן  ˜ר‡  ‰ך  ‰וב‡  ב˘"ס  (ובמ˜ורו  ‚ו' 
ו‰ן  לז:,  ביבמו˙   – כו'  י˘‡  ˘ל‡  לענין 
 ,(.ˆ ב‚יטין   – ˙ח˙יו  י˜יימ‰  ˘ל‡  לענין 
 .  . ב˙חל‰  ‰ו„יע‰  "ו‡ם  ˘ם  ‰וסיף  וכן 

מו˙ר".

בחבר˙‰,  מי˙רˆ˙  „˜ו˘י‡  ו‡פ"ל 
„כיון ˘ר˜ ב‰ל' ‡יסו"ב ‰בי‡ ‰‰י˙ר „‡ם 
‰ו„יע‰ כו', ל‰כי נ˜ט ˘ם ר˜ ‰‡יסור „ל‡ 
כי  ˙ח˙יו,  ˙˘ב  „ל‡  ‰‡יסור  ול‡  י˘‡ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

שיטת הרמב"ם בגדר הנושא 
ודעתו לגרש

יביא ב' מקומות שפירש הרמב"ם איסור לאיש להיות נשוי לאשה שדעתו 
לגרשה, ויקשה כמה קושיות בדבריו / יקדים חקירה בכללות טעם האיסור, ועפ"ז 
יוכיח מקורות הרמב"ם לב' דינים באיסור הנושא ודעתו לגרש, מב' סוגיות בש"ס

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‰רמב"ם ב‡ו˙‰ ‰‰לכ‰ (‰יינו „ח„ ענינ‡ 
‰ו‡) "ול‡ י‚ר˘ ‡„ם ‡˘˙ו ר‡˘ונ‰ ‡ל‡ 
‡"כ מˆ‡ ב‰ ערו˙ „בר ˘נ‡' כו' ו‡ין ר‡וי 
˙וכן  כי  ר‡˘ונ‰",  ל˘לח ‡˘˙ו  למ‰ר  לו 
ענין ‰ני˘ו‡ין  „‚„ר  „ינים ‡לו ‡ח„ ‰ו‡, 
‡לו  וני˘ו‡ין  "ו„ב˜",  ‰ו‡  עˆמם  מˆ„ 

‡ינם נו˙נים מ˜ום ל‰פכו (פירו„) כלל.

˙חרו˘  „"‡ל  נוסף  „ין  י˘נו  ‡מנם 
‡„ם  בני  ב‰נ‰‚ו˙  ‡יסור  ו‰ו‡  ‚ו'", 
„"‡סור   – ו‡˘‰  ‡י˘  ב‰נ‰‚˙  וכן  זל"ז, 
ולכן  ל‚ר˘‰".  ו„ע˙ו   ‰˘‡ לי˘‡  ל‡„ם 
בפר˜  ‡יסו"ב,  ב‰ל'  ז‰  „ין  ‰רמב"ם  כ' 
זל"ז,  ו‡˘‰  מב‡ר ‚„רי ‰נ‰‚ו˙ ‡י˘  ˘בו 

ביני‰ם (וכן כלפי בני‰ם וכו'), עיי"˘.

מב'  ‰ו‡  לז‰  ‰רמב"ם  ˘מ˜ור  וי"ל 
‰מימרו˙ ‰נ"ל ב˘"ס, „‰נ‰ ביבמו˙ ב‡‰ 
מ‡מרים  לכמ‰  ב‰מ˘ך  ‰נ"ל  ‰בריי˙‡ 
ב‰ם  ˘י˘  ב‡ופנים  ח˙נו˙  ‡יסורי  ע"„ 
‰˜„ימם  ‰רמב"ם  (ו‡ף  ו˙˜לו˙  ח˘˘ו˙ 
לנ„ו"„), וב‰מ˘ך לז‰ "ל‡ י˘‡ כו' מ˘ום 
ב‡  ב‚יטין  ‡בל  כו'",  ˙חרו˘  ‡ל  ˘נ‡מר 
מו˙ר  מ˙י  ˙נ‡י  במח'  „ו"„  ל‡חרי  ‰„בר 
„פר˘˙נו,  מ‰כ˙ובים  כ„ילפינן  ל‚ר˘, 
ו‡ימ˙י  ל‚ר˘,  מו˙ר  ‡ימ˙י  ˘˜ו"ט  וכמ‰ 
מ‰ני ‰‚ירו˘ין, וכן כמ‰ מ„ו˙ ב˜˘ר ‡י˘ 
ול‡ח"ז  כו',  ל‚ירו˘ין  ב˘ייכו˙  ו‡˘‰ 
מספ˜‡ לר' מ˘ר˘י‡ ‚בי מי ˘לבו ל‚ר˘‰ 
„˜רי  במ‰  רב‡  ו‰˘יבו  ˙ח˙יו,  ויו˘ב˙ 

מ‡י  ˆ"ע  ולכ‡ו'  ‚ו',  ˙חרו˘  ‡ל  עלי' 

„ר"מ  לספ˜  מ˜ום  מ‰  ו‚ם  ‰כ‡,  עבי„˙י' 

י˘‡  בבריי˙‡ „יבמו˙ „ל‡  ˘מפור˘  ‡חר 

ומ‰‡י ‚ופ‡ ‰וכיח ‰רמב"ם, „‰ספ˜  כו'; 

מעˆם  ‰ו‡  ‡ם  ‰„ין  ‚„ר  בכללו˙  ‰י' 

‡יסור  ר˜  ‡ו  (ו‚ירו˘ין),  ני˘ו‡ין  פר˘˙ 

רב‡  ו˙˘וב˙  ˙חרו˘ ‚ו',  מטעם ‡ל  פרטי 

"‡ל  מˆ„  „‡סור  ל‡  ‰יינו  כו'  עלי'  „˜רי 

˙חרו˘" („‡ז ‰ול"ל "ל‡ ˙‰י' יו˘ב˙ כו' 

כו'"  מ˘ום  "‡סור  ‡ו  ˙חרו˘"  ‡ל  מ˘ום 

מיל˙‡  ‚ילוי  ‰וי  „‰פסו˜  ‡ל‡  וכיו"ב) 

בני˘ו‡ין  כי  כ„בעי,  ני˘ו‡ין  ‡לו  ˘‡ין 

כ‡לו ˜רי עלי' כו';

‡ל  ‰כ˙וב  ב‡  „ביבמו˙  ונמˆ‡ 
כו'",  י˘‡  „"ל‡  ‰„ין  כמ˜ור  ‚ו'  ˙חרו˘ 

וב‚יטין ‰רי ז‰ ר˜ ‚ילוי מל˙‡ לענין ‚„רם 

˘ל ני˘ו‡ין ע"פ ˙ור‰, ˘כל זמן ‰ני˘ו‡ין 

פרט  בלי  ב˘לימו˙  ב‡˘˙ו" ‰ו‡  ‰"ו„ב˜ 

˘ל ‰פס˜ כו'.

‰בי‡  ˘ל‡  ‰טעם  ‚ם  מובן  ועפ"ז 
‰ו„יע‰  „"‡ם   ‡‰ ‚ירו˘ין  ב‰ל'  ‰רמב"ם 

כלפי  ר˜  ‰ו‡  ‰י˙ר  ‰ך  כי  מו˙ר",  כו' 

‡י"ז  ‡בל  ‚ו'",  ˙חרו˘  „"‡ל  ‰‡יסור 

ב‚וף  ל‰חסרון  ב˘ייכו˙  ומ˘נ‰  נו‚ע 

כ˘מו„יע‰  „‚ם  (ו‚ירו˘ין),  ני˘ו‡ין  ‚„ר 

ענין  ב‚וף  ‚ורע˙  ‰רע‰  חרי˘˙  ‰רי  סו"ס 

‰ני˘ו‡ין (ו‰‚ירו˘ין). 



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰בריי˙‡  על  ˘חי„˘  ו‰יינו  ומ˘מ˘˙ו, 
„ביו˘ב˙  נמי  ‰כ˙וב  „מכלל  „יבמו˙, 
מ˙‡ימ‰  ‰נ‰‚‰  ‡י"ז  רע‰  וחור˘  ˙ח˙יו 
וכ„„יי˜  ‰כ˙וב,  פ˘טו˙  ז‰ו  ˘ל‡  [‡ל‡ 
‡פ˘ר  ע"ז  „‚ם  ‰יינו  כו'",  עלי'  "˜רי 
ל˜רו‡ ‰פסו˜], ‡ולם בכ‰"‚ ‰‡יסור ‡ינו 
(כ"כ) מˆ„ ‚נו˙ ‰‰נ‰‚‰ ˘ל ‰חור˘ רע‰, 
רע‰ו ‡˙ו  ˘ל  י˘יב˙ו  ˘‰מ˘ך  מפני  כ"‡ 
מ‡חר  ומˆער,  בזוי  מˆב  ‰ו‡  "לבטח" 
˘חור˘ עליו רע‰, וכנ"ל. ומובן ˘מˆ„ „ין 
‰ˆער,  ‚רימ˙  ‡יסור  ˙חרו˘",  „"‡ל  ז‰ 

‡ין מועיל‰ ‰ו„ע‰ ˘ב˙חל‰ וכנ"ל.

„ב‰ל'  ברמב"ם.  ‰‰לכו˙  ב'  ‰ן  ו‰ן 
ביו˘ב˙  רב‡,  ˘ל  „ינו  נמי  ‰בי‡  ‚ירו˘ין 
וב‰ל'  ˆער;  ‚רימ˙  ומ˘ום  כו',  ˙ח˙יו 
‚בי  „‰בריי˙‡  ‰‡יסור  ר˜  ‰וב‡  ‡יסו"ב 
‰וˆרך  „ו˜‡  ˘˘ם  וז‰ו  מ˙חיל‰,  נו˘‡‰ 
ל‡  וכן  ‚ו',  ˙חרו˘  ‡ל  ‰כ˙וב  ל‰בי‡ 
‰זכיר ‰˙ם ‰‡יסור ב˘כבר יו˘ב˙ ˙ח˙יו, 
‰‰לכ‰  ‰‚„ר˙  כ‡ן  ל‰˘מיע  כוונ˙ו  כי 
מ˙חיל‰  נו˘‡‰  ‚בי  ˘י˘נו  „ין  ו‰חי„ו˘ 
˘‰זכיר  ‚ירו˘ין  ב‰ל'  (מ˘‡"כ  „ו˜‡ 
עם  ביח„  ‡ל‡  ביחו„,  ˘ל‡  ז‰  ‡יסור 
‰ו‡  ‡יסורו  „ו˜‡  ˘בו  ˙ח˙יו),  ‰יו˘ב˙ 
˙חרו˘"  „"‡ל  ‰מ‚ונ‰  ‰‰נ‰‚‰  מ˘ום 
‰כ‡  ול‰כי  כו'),  ˆער  ‚רימ˙  מטעם  (ול‡ 
„ו˜‡ ‡יכ‡ ‰‰י˙ר ‰יכ‡ „‰ו„יע‰ ב˙חיל‰ 

˘‰זכיר כ‡ן „ו˜‡.

כי  ל‚מרי,  מיו˘ב  „ע„יין ‡ינו  ‡יבר‡ 
מפ˘טו˙ ל' ‰רמב"ם ב‰ל' ‡יסו"ב "‡סור 
˘נ‡מר  ל‚ר˘‰  ו„ע˙ו   ‰˘‡ לי˘‡  ל‡„ם 
ר˜  ל‡  ל‰ו„יע  „ב‡  מ˘מע  כו'",  ו‡ם  כו' 
‰‚„ר˙ ‰‰לכ‰ ˘כבר כ˙ב‰ ב‰ל' ‚ירו˘ין 
‚וף  (ובעי˜ר)  ‚ם  ‡ל‡  ˘מו˙ר),  (ו‰‡ופן 

‰‡יסור. ועו„ ז‡˙, „לפי ‰נ"ל „ב' ‰‰לכו˙ 
‰‡יסור  ל‰בי‡  ‰ו"ל   – ב‚„רן  חלו˜ו˙ 
ר˜  ל‚ר˘‰"  ו„ע˙ו   ‰˘‡ ‡„ם  י˘‡  „"ל‡ 
מ‰כ˙וב  (‰מ˜ור  עם  ביח„  ‡יסו"ב,  ב‰ל' 
ר˜  ל‰בי‡  ‰ו"ל  ‚ירו˘ין  וב‰ל'  ו)‰‰י˙ר, 
˙ח˙יו  יו˘ב˙  „"‡ם  ‚יטין)  („מס'  ‰„ין 
כו'", ומ"ט ‰בי‡ ב‰ל' ‚ירו˘ין ב' ‰„ינים.

„ב‰ל'  ‰ל˘ון,  ˘ינוי  ב‰˜„ם  ויובן 
ו„ע˙ו   ‰˘‡ ‡„ם  י˘‡  "ל‡  כ'  ‚ירו˘ין 
ל‡„ם  "‡סור  ‡יסו"ב  וב‰ל'  ל‚ר˘‰", 

לי˘‡ ‡˘‰ ו„ע˙ו ל‚ר˘‰". 

וע"כ מס˙בר‡ „ל˘י' ‰רמב"ם י˘ כ‡ן 
ו‚ירו˘ין  ‡י˘ו˙  ב„יני  „ין   '‡ „ינים,  ב' 
כיˆ„ ר‡ויים ל‰יו˙ ני˘ו‡ין וכיˆ„ ‡ל ל‰ם 
‰‰נ‰‚‰  ב‡ופן  מסויים  ‡יסור  ב'  ל‰יו˙, 
ב‰ל'  ˘מ˜ומו  בכלל  ל‡˘˙ו  ‡י˘  בין 

‡יסו"ב, ו‰ו‡ מ‰כ˙וב "‡ל ˙חרו˘ ‚ו'". 

ני˘ו‡ין  ו‚„ר  מ‰ו˙  כללו˙  „‰נ‰  פי' 
ב‡˘˙ו  "ו„ב˜  ‰ו‡  (כ„בעי)  ו‡˘‰  „‡י˘ 
˙מי„י,  ו„ב˜ו˙  ˜נין  ‡ח„",  לב˘ר  ו‰יו 
בלי ˘ום פרט ‰מוליך ו‚ורם ל‰פס˜ [וענין 
‰‚ירו˘ין ‰ו‡ „בר ‰מ˙ח„˘ נ‚„ מ‰ ˘חל 
ע"י ‰˜י„ו˘ין ו‰ני˘ו‡ין, ˘מחלי˘ וסו˙ר 
ולכן  ‰ז‰].  ("„ב˜")  ‰˜˘ר  ˘כור˙  וע„ 
˘י˘  ב‡ופן  ‰ו‡  ‰ני˘ו‡ין  ו˙וכן  כ˘˜נין 
ב˙חל˙  ‡ם  "ו„ב˜",  ˘ל  ‰יפך  פרט  בו 
‰ני˘ו‡ין ו‡ם ל‡חר זמן, ‰"ז חסרון בעˆם 
מ‰ו˙ ‰ני˘ו‡ין. וז‰ו ˙וכן ‰‰לכ‰ ˘ב‰ל' 
ול‡  ל‚ר˘‰  ו„ע˙ו  כו'  י˘‡  "ל‡  ‚ירו˘ין 
˙‰י' יו˘ב˙ כו' ו„ע˙ו ל‚ר˘‰", ‰יינו „‡ף 
בז‰  לפסו˜  ב‡  מ"מ  ‡יסור,  בז‰  ˘‡ין 
"ני˘ו‡ין"  ענין  ז‰ו  „ל‡  ני˘ו‡ין  ב„יני 
ל‡מי˙˙ו ע"פ ˙ור‰, ולכן "ל‡" יע˘‰ כן. 

˘‰מ˘יך  מ‰  ‰יטב  מחוור  ומע˙‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ס"ל „‰י˙ר ז‰ י˘נו ר˜ ‚בי ‡יסור „˙חל˙ 

˘יו„יע‰ "ב˙חיל‰"  ˘ייך  ˘בז‰  ני˘ו‡ין, 

‚ירו˘ין  ב‰ל'  ˘‰בי‡  ב‰„ין  מ˘‡"כ  כו', 

˘ייכ‡  ס"ל „ל‡  ˙ח˙יו",  כ˘כבר "יו˘ב˙ 

ופר"ח  מחו˜˜  בחל˜˙  עיי'  ‰י˙ר‡,  ‰‡י 

‡‰"ע ר"ס ˜יט מח' ‰פוס˜ים בז‰. וב„רך 

ר˜  ‰˜ר‡  „‰בי‡   ‡‰ ‚ם  לי˘ב  י˘  זו 

„רכו  ˘‡ין  ‰י„וע  וב‰˜„ם  ‡יסו"ב,  ב‰ל' 

˘בכ˙ובים  ‰מ˜ורו˙  כל  ל‰בי‡  בחיבורו 

‰‰לכו˙  ברי˘  (מלב„  כו'  ב˘"ס  ˘‰וב‡ו 

‰מ„ובר˙  ‰מˆו‰  כללו˙  ל‚בי  ובכו˙רו˙, 

ל‰‚„ר˙   ıנחו ‰„בר  כ‡˘ר  ‡ל‡  כו'), 

˘‰‰י˙ר  י"ל  ומע˙‰  ל„ינ‡,  ‰‰לכ‰ 

„"‰ו„יע‰ ב˙חיל‰" ‚ופ‡ נלמ„ נמי מ‰‡י 

‰יכ‡  „ו˜‡  ‰בי‡ו  ול‰כי  כמ˘י"˙,  ˜ר‡, 

„‰בי‡ ‰י˙ר ז‰.

‡ל  ‡יסור  ב‚„ר  ח˜יר‰  וב‰˜„ים 
לבטח  יו˘ב  ו‰ו‡  רע‰  רעך  על  ˙חרו˘ 

ב"רע‰"  מיירי  ז‰  ˘כ˙וב  („מובן  ‡˙ך 

ר˜  ‰ו‡  ו‰‡יסור  מˆ"ע,  ‡יסור  ב‰  ˘‡ין 

כו'"),  לבטח  "יו˘ב  ב˘ע‰  ˘ב‰  מˆ„ 

עˆם  ‰י‡  ז‰  ב‡יסור   ‰˘‚„‰‰˘ „‡פ"ל 

רע‰,  ‰חור˘  ˘ל  מˆי„ו  ‰מ‚ונ‰  ‰‰נ‰‚‰ 

˘מרמ‰ ‡˙ חבירו וחור˘ עליו רע‰ כ‡˘ר 

‡בל  עליו,  ובטוח  וסמוך  יו„ע  ‡ינו  ‰ל‰ 

‰נ‚רם  ובזיון  ‰ˆער  ‰ו‡  ˘‰עי˜ר  ‡פ"ל 

‰י‡  עימו  י˘יב˙ו  ˘‰מ˘ך  בז‰  לחבירו 

ב‡ופן בזוי, מ‡חר ˘ממ˘יך לי˘ב ‡ˆל מי 

˘חור˘ עליו רע‰.

רע‰  ‰חור˘  „‰ו„יע  ‰יכ‡  ונפ˜"מ 
לחבירו ע"„ מח˘ב˙ו ו‡עפ"כ רוˆ‰ חבירו 

‰רי   '‡‰ „ל‡ופן  עמו,  ול˘ב˙  ל‰מ˘יך 

ל‡ופן ‰ב'  מ˘‡"כ  ומו˙ר,  מרמ‰  כ‡ן  ‡ין 

סו"ס ל‡ יˆ‡ מכלל ‡יסור מ‡חר ˘בפועל 

ˆער  לו  וי˘  רע˙ו  ‰חור˘  עם  יו˘ב  חברו 

רע‰  חור˘  ˘‡ינו  מי  עם  ‰יו˘ב  לעומ˙ 

(ור˜ ˘מ‡יז‰ טעם ˜˘‰ לו לˆ‡˙ מי˘יב‰ 

רע‰  מחרי˘˙  ל‰מנע  מחוייב  ו‡"כ  זו), 

כ„י לסל˜ ˆער ז‰.

‰פוס˜ים  מח'  ˘ור˘  ‚ם  ‰ו‡  ו‰ו‡ 
יו˘ב˙  ב˘כבר  ‰ו„ע˙ו  מ‰ני  ‡י  ‰נ"ל 

‰רי   ‰˘‡‰ ˆער  מ˘ום  ‰ו‡  „‡ם  ˙ח˙יו, 

"סבר‰  ב˙חיל‰  ב‡‰  ב˘‰‰ו„ע‰  „ו˜‡ 

‡בל  ˘ם),  ‰ח"מ  (ל'  ב‰  לן  ולי˙  ו˜בל‰" 

כ˘כבר יו˘ב˙ ומו„יע‰ ‰רי ע˙‰ "מ‰ ל‰ 

לי˘ב  ל‰מ˘יך  רוˆ‰  ˘מ"מ  [כיון  לע˘ו˙ 

(ל' ‰ח"מ  ב˜רב‰"  מˆטער˙  ולב‰  ˙ח˙יו], 

מ‚ונ‰  מ„‰  מ˘ום  ר˜  ‰ו‡  ‡ם  ‡בל  ˘ם), 

„‰בעל, ‰רי במו„יע ˘פיר „מי, ו„ו"˜.

‡י˙נ‰ו  ˙רוויי‰ו  ‰רמב"ם  „ל˘י'  וי"ל 
בי', ‰יינו ˘י˘ ב' „ינים ב‡יסור ‰נ"ל („ין 

‡ח„ מˆ„ ‰נ‰‚˙ ‰‡„ם ו„ין ˘ני מˆ„ ˆער 

רע‰ו), ומ˜ורם בב' סו‚יו˙ ‰˘"ס:

‡„ם  י˘‡  "ל‡  ˙נינ‡  (˘ם)  „ביבמו˙ 
‡ל  ˘נ‡מר  מ˘ום  ל‚ר˘‰  ו„ע˙ו   ‰˘‡

˙חרו˘ ‚ו'", ו˜‡י ב„ין ‰‡יסור מˆ„ ‰‚נ‡י 

‰כ˙וב  ˙וכן  כפ˘טו˙  רע‰,  ‰חור˘  ˘ל 

 – מˆ„ו   – ‰רע‰  ע˘יי˙  ‰ו‡  ˘‰‡יסור   –

חל  ז‰  ו‡יסור  לבטח",  "יו˘ב  ‰ל‰  בעו„ 

(ל‰רמב"ם) „ו˜‡ כ‡˘ר ‰י˘יב‰ עם רע‰ו 

רע‰,  ˘חור˘  ב‡ופן  מלכ˙חיל‰  ב‡‰ 

‰ני˘ו‡ין  ב˙חל˙  כוונ˙ו  ˘זו‰י  ו‰יינו 

‡יכ‡  ‡ז  „„ו˜‡  ל‡ח"ז,  ל‚ר˘‰  ע"מ   –

˘‰לך  רע‰  ‰חו˘ב  מˆ„  מ‚ונ‰  ‰נ‰‚‰ 

עם  לי˘ב  מ‚ונ‰  מע˘‰  וע˘‰  מלכ˙חיל‰ 

חבירו "לבטח" ‡ף ˘חו˘ב עליו רע‰;

ר‡  רי ‰‡י̃  ‡בל ב‚יטין ‡˘כחן „רב‡̃ 
˙ח˙יו  יו˘ב˙  ו‰י‡  ל‚ר˘‰  „לבו  ‡מ‡ן 


