


˜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



מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
"ר‡˘י ‡לפי י˘ר‡ל"

י˘ר‡ל  ‡לפי  ר‡˘י   .  . ‰ע„‰  ˜רו‡י  ״‡ל‰  בפסו˜  ‰ˆורך  בי‡ור 
‰ם״; ‰חי„ו˘ בכ˙וב ז‰ – נ˘י‡י ‰˘בטים נע˘ו לנ˘י‡י כל י˘ר‡ל

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‚ עמ׳ 1 ו‡ילך)

‰  . . . . . . . . . . . . . פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
מ„וע ר˜ יוכב„ נמנ˙‰ מן ‰בטן? / „ין ˘מיר˙ ‰כ‰נים

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
ב' סו‚י 'מנין' ולמעל‰ מ'מנין'

ב‰מנין „פר˘˙נו י˘נן ‚׳ חלו˜ו˙ – בני י˘ר‡ל נמנו, ‰לויים נמנו 
ע״פ ‰׳ ו‡‰רן ‰כ‰ן כלל ל‡ נמנ‰; בי‡ור חלו˜‰ זו ע״פ פנימיו˙ 

‰„ברים.

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ׳ 6 ו‡ילך)

ט פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰˜ירוב בחול ˙לוי ב˜ירובו ב˘ב˙ / ‰כיסוי ו‰‰עלם כ˙נ‡י 

ל‰˙עלו˙

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
ב˘יט˙ ‰רמב"ם ב„ין מ„בר לר˘ויו˙ ˘ב˙

ב' „רכים בכוונ˙ ‰חילו˜ ˘ב˘"ס ב„ין מ„בר בין זמן ‰ז‰ לזמן ˘‰יו 
בו י˘ר‡ל ל˘יט˙ ‰רמב"ם

(ע"פ "ר˘ימו˙" חובר˙ כט)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
ייחוס – זכו˙ וחוב ˜„ו˘

ייחוסו ˘ל י‰ו„י ו‚זע ˆור מחˆב˙ו – מזכ‰ו ב˙כונו˙ ‰חרוטו˙ 
בעומ˜ נפ˘ו ובכ˘רונו˙ ˘נ˙ברך ב‰ם מטבע ˙ול„˙ו; ˆ‡ˆ‡י 
˙ור˙  ב‰בנ˙  מיוח„ים  כי˘רונו˙  מ‡בו˙י‰ם  יור˘ים  חסי„ים 
‰חסי„ו˙ וב‰סבר˙‰ ל‡חרים, ו‰˘פע˙‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ניכר˙ 

בחיי‰ם ‰פרטיים

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
‡ורו ˘ל ‰בע˘"ט

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים פ˙ח „ברפ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ במ„בר, ‰ננו 

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

בעˆמו 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˙



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰י‰ו„י ‰כפרי ענ‰ לו מי„:

"‡ם י˘ לי עולם ‰ב‡, ‰ריני מוסר ז‡˙ מי„".

ו‰‚זיר‰ בטל‰.

(ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ב עמו„ים ˜מז-˜מח)

'ביטול‰' – ז‰ו '˜יומ‰'!
בר˘ימו˙יי ‰יומן ר˘ום ‡ו˙ן ˘יחו˙ ‰˜„˘ ‡˘ר ‰ו‡יל ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ זˆו˜לל‰"‰ 
נ˙מל‡ו  זו  ב˘נ‰  כי  ו˙וכנ‰   - ˘יח‰ ‡רוכ‰   - ˙רנ״‰  כסלו  י״ט  בח‚ ‰ח‚ים  ל„בר  זי״ע  נב‚"מ 
לספר  ‰˜„מ‰  ו‰ו‡  ‰נ‰נין,  ברכו˙  ‰ז˜ן  רבנו  כ״˜  ‰ו„  ˘ל  ‰ר‡˘ון  ספר  ל‰„פס˙  ˘נ‰  מ‡‰ 

‰˙ני‡ ˘נ„פס ב˘נ˙ ˙˜נ״ו...

˙ור‰  ˘ל  כ״˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ – ‚יל‰ ‡˙ ‰‡ור ‰פנימי  ‰רבי [-‡„מו"ר ‰ז˜ן] - ‡ומר ‰ו„ 
ועבו„‰.

למורנו  ‰ולך  ‰ו‡  כ‡˘ר   – יוסף']  יע˜ב  '˙ול„ו˙  בעל  [‰ר‰"˜  ‰'˙ול„ו˙'   ˙‡ כ˘˘‡לו 
כ„י  לˆ„י˜  כ˘‰ולכים   - לפעמים   ל‰ם:  ענ‰  מלימו„ ‰˙ור‰? –  זמן  מבטל  ‰בע˘"ט ‰רי ‰ו‡ 
ללמו„ ‡˙ ‰ס„ר ˘ל עבו„˙ ‰˘י"˙, ‡זי 'ביטול‰' – ביטול זמן ז‰ – ז‰ו '˜יומ‰', ˘יי„עו כיˆ„ 

י˘ ל˜יים מˆו‰.

ממורנו  ˘ל ‰'‡ור ‰עˆמי'  פנימי'  'מ˜בל  – ‰י‰  כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜  לי  – ‡מר  ‰'˙ול„ו˙' 
‰בע˘"ט ומסור ביו˙ר ל˙למי„ים בעלי עבו„‰.

˘˜יבל  כפי  ‰בע˘"ט  מורנו  ˘ל  ‰עˆמי  ‰‡ור   ˙‡ ‰ח„יר   – ‰ז˜ן  רבינו  כ"˜  ‰ו„   – ‰רבי 
ממורנו ‰רב ‰מ‚י„ בכל ‰מחונכים ˘לו, כ˜טן כ‚„ול.

‡˙ ‰‡ור ‰עˆמי ‰נחיל ‰ו„ כ"˜ רבינו ‰ז˜ן ל‰ו„ כ"˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו ‰נ˘י‡ים ל„ורו˙י‰ם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' ˜יז-˜יח)

”ראשי אלפי ישראל"
החידוש  הם״;  ישראל  אלפי  ראשי   .  . העדה  קרואי  ״אלה  בפסוק  הצורך  ביאור 

בכתוב זה – נשיאי השבטים נעשו לנשיאי כל ישראל

‡. ברי˘ פר˘˙נו מספר˙ ‰˙ור‰ על ˆיווי ‰׳ ״ב‡ח„ לחו„˘ ‰˘ני ב˘נ‰ ‰˘ני˙״, ו‰ו‡ על 
מנין בני י˘ר‡ל. ו‰י‰ ‰ˆיווי למ˘‰ ו‡‰רן, ״˙פ˜„ו ‡ו˙ם לˆב‡ו˙ם ‡˙‰ ו‡‰רן״, ונˆטוו עו„, 
˘ביח„ עמ‰ם י‰יו נ˘י‡י ‰מטו˙: ״ו‡˙כם י‰יו ‡י˘ ‡י˘ למט‰, ‡י˘ ר‡˘ לבי˙ ‡בו˙יו ‰ו‡״. 

ול‡חר מכן מפרט ‰˜ב״‰ ב„בריו ‡˙ כל ˘מו˙ ‰נ˘י‡ים: ״ו‡ל‰ ˘מו˙ ‰‡נ˘ים ‡˘ר יעמ„ו 
‡˙כם – לר‡ובן ‡ליˆור בן ˘„י‡ור, ל˘מעון ˘לומי‡ל בן ˆורי˘„י״. וכן ‰ל‡‰, מונ‰ ‡˙ ˘מו˙ 
כל נ˘י‡י ‰˘בטים. ומסיים: ״‡ל‰ ˜רו‡י ‰ע„‰, נ˘י‡י מטו˙ ‡בו˙ם, ר‡˘י ‡לפי י˘ר‡ל ‰ם״. 

ולכ‡ור‰ פסו˜ ז‰ ‰‡חרון מיו˙ר ‰ו‡: ‰רי כבר ב˙חיל˙ ‰ענין ‡מר ‰˜ב״‰ – ״ו‡˙כם י‰יו 
‡י˘ ‡י˘ למט‰, ‡י˘ ר‡˘ לבי˙ ‡בו˙יו ‰ו‡״, ומ‰ ‡יפו‡ ב‡ ל‰וסיף בז‰ ˘חוזר עו„ ‰פעם 
מטו˙ ‡בו˙ם,  נ˘י‡י  ˜רו‡י ‰ע„‰,  (״‡ל‰  וב‡ריכו˙  נ˘י‡ים ‡ל‰,  ˘ל  ו˙ו‡רם  ח˘יבו˙ם  על 

ר‡˘י ‡לפי י˘ר‡ל ‰ם״)?

ב. ו‰נ‰ ב‡מ˙, ‰˜ו˘י ‡ינו ר˜ ב‡ריכו˙ ‰כ˙וב ב„בר ח˘יבו˙ם ˘ל ‰נ˘י‡ים, ‡ל‡ בעˆם 
ז‰ ˘‰˜ב״‰ ˆריך לפרט ‡˙ ˘מו˙י‰ם ˘ל כל נ˘י‡י ‰˘בטים בפני מ˘‰ רבינו: 

‰מ˘כן,  ‰˜מ˙  ל‡חר  חו„˘  ב‡ייר,  ב‡ח„  כלומר:  ‰˘ני״,  לחו„˘  ״ב‡ח„  ‰י‰  ז‰  „יבור 
לחנוכ˙  עˆמם ‡˙ ˜רבנם  נ˘י‡ים ‡ל‰  כבר ‰˜ריבו  ב‰˜מ˙ ‰מ˘כן  ו‰רי,  בניסן.  ב‡ח„  ˘‰י‰ 
‰ם  מי  י„ע  כבר  בוו„‡י  מ˘‰  כן,  ו‡ם  נ˘‡),  בס״פ  כמסופר   – ליום״  ‡ח„  (״נ˘י‡  ‰מזבח 
‡ינם  ‰ם  כ‡ילו  מ˘‰,  בפני  ˘מו˙י‰ם   ˙‡ מפרט  ‰˜ב״‰  ‡יפו‡  ומ„וע  ˘מם;  ומ‰  ‰נ˘י‡ים 

י„ועים לו מ˜ו„ם לכן?

״‡ל‰ ˜רו‡י ‰ע„‰״  ˘פיר˘ ‡˙ ‰˙יבו˙  ר˘״י,  וב‰˜„ים „ברי  בבי‡ור ‰ענין,  לומר  וי˘   .‚
– ״‰נ˜ר‡ים לכל „בר ח˘יבו˙ ˘בע„‰״. [וכבר ‰‡ריכו במפר˘ים בכוונ˙ ר˘״י, ‡בל לכ‡ור‰ 

„ברי‰ם ‡ינם מחוורים בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡. ו‡כמ״ל].

לביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

„



‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

וי˘ לפר˘, ˘ב˙יבו˙ ‡לו – ״˜רו‡י ‰ע„‰״ – ב‡‰ ‰˙ור‰ ומח„˘˙ ענין נוסף ‡ˆל ‰נ˘י‡ים, 
„בר ח„˘ ˘˜ו„ם ל‡ ‰י‰ ‡ˆלם: 

ר˜  נ˘י‡  מ‰ם  ‡ח„  כל  ‰י‰  ‰מזבח,  לחנוכ˙  ˜רבנם   ˙‡ ‰נ˘י‡ים  ‰˜ריבו  כ‡˘ר  כן,  לפני 
ל˘בטו; 

 – ˘בע„‰״  ח˘יבו˙  לכל „בר  ״‰נ˜ר‡ים  ל״˜רו‡י ‰ע„‰״,  ע˙‰ ‰‚„יר ‡ו˙ם ‰˜ב״‰  ‡ולם 
מע˙‰ ו‡ילך י˘ ל‰ם ˘ייכו˙ לכל ‰ע„‰, עם כל בני י˘ר‡ל, ול‡ ר˜ עם ‰˘בט ‰פרטי ˘ל‰ם.   

וזו ‚ם ‰„‚˘˙ ‰כ˙וב: ״נ˘י‡י מטו˙ ‡בו˙ם, ר‡˘י ‡לפי י˘ר‡ל ‰ם״ – 

‰פסו˜ רוˆ‰ ל‰„‚י˘ כ‡ן ‡˙ ‚„ול˙ם בכלל, ˘‰ם ל‡ ר˜ ״נ˘י‡י מטו˙ ‡בו˙ם״ – כל ‡ח„ 
נ˘י‡ למט‰ ‡ח„, ‡ל‡ ‰ם ״ר‡˘י ‡לפי י˘ר‡ל״, ר‡˘ים ˘ל כלל י˘ר‡ל. 

‰ם  כי   – למ˘‰  כבר  ‰ם  ˘י„ועים  ‡ף  ‰נ˘י‡ים,  כל  ˘ל  ˘מו˙י‰ם   ˙‡ מונ‰  ‰˜ב״‰  ולכן 
˘י‰יו  ח„˘,  וכח  מינוי  ל‰ם  ל˙˙  ‰˜ב״‰  רוˆ‰  וכ‡ן  בלב„,  ˘בט  נ˘י‡י  ב˙ור  למ˘‰  י„ועים 
״ר‡‰ ˜ר‡˙י  וכמו:  ב˘ם,  י„י ˜רי‡‰  על  נע˘‰  ˘ל ‰˜ב״‰  מינוי  ו‰רי  בכלל;  ״˜רו‡י ‰ע„‰״ 

ב˘ם בˆל‡ל״ ו‚ו׳ (˙˘‡ ל‡, ב).

„. ו‰ענין בז‰ – מ‰ טעם ‰וˆרך כ‡ן חי„ו˘ ז‰ ˘בנ˘י‡ים, ˘‰ם נע˘ו ״ר‡˘י ‡לפי י˘ר‡ל״ 
בכלל:

עמכם  י‰יו  ״כ˘˙פ˜„ו ‡ו˙ם  ר˘״י:  מפר˘  למט‰״,  י‰יו ‡י˘ ‡י˘  ״ו‡˙כם  על ‰פסו˜  ‰נ‰ 
בני  במנין  ו‡‰רן  מ˘‰  עם  ביח„  ‰יו  ˘‰נ˘י‡ים  ˘ז‰  בז‰,  וכוונ˙ו  ו˘בט״.  ˘בט  כל  נ˘י‡ 
י˘ר‡ל, ‡ין ‰פירו˘ ˘כל נ˘י‡ ‰˘˙˙ף ר˜ במנין ‰˘בט ‰פרטי ˘לו, ‡ל‡ ˘כל ‰נ˘י‡ים – ˘ל 
כל ‰˘בטים – ‰˘˙˙פו במנין כל ˘בט ו˘בט. (וכמבו‡ר ב‡ריכו˙ במ˘כיל ל„ו„ על פר˘״י, עיי״˘).   

ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור: מ‰י ‰˘ייכו˙ ˘ל נ˘י‡ ˘בט ‡ח„ למניינו ˘ל ˘בט ‡חר? על כך ב‡ 
„יבור ‰׳ – ״‡ל‰ ˜רו‡י ‰ע„‰״:  

‰˜ב״‰ מינ‰ כ‡ן מינוי ח„˘, ˘נוסף לכך ˘כל ‡ח„ מ‰נ˘י‡ים ‰ו‡ נ˘י‡ ל˘בטו, ‰רי י˘ לו 
˘ייכו˙ עם כל ‰ע„‰, עם כל בני י˘ר‡ל; ולכן, כ˘ם ˘מ˘‰ ו‡‰רן, ב˙ור ״מנ‰י‚ים״ ˘ל כלל 
״ר‡˘י  ב˙ור  כולם,  כל ‰נ˘י‡ים  ז‰  במנין  מ˘˙˙פים  כך  י˘ר‡ל,  ˘בטי  כל  מונים ‡˙  י˘ר‡ל, 
כל  ˘ל  במניינם  ‡ל‡  ˘לו,  ‰פרטי  ‰˘בט  ˘ל  במנין  ר˜  מ˘˙˙ף  ל‡  נ˘י‡  כל  י˘ר‡ל״.  ‡לפי 

‰˘בטים כולם, כלל י˘ר‡ל. 

טז

אורו של הבעש"ט
יש  שלו  הבא  שבעולם  יודע  היה  אם  ושאלו:  יהודי  אותו  אל  טוב  שם  הבעל  נסע 

בידו להציל ישוב יהודי - האם היה עושה זאת?

ל‰˘˙מ˘ בכוחו˙יו ובמעלו˙יו ˘ל ‰יˆר
‡מר ‰בעל ˘ם טוב:

‡יז‰ו ‚בור ‰כוב˘ ‡˙ יˆרו, כוב˘ ‡˙ יˆרו ‡מרו ול‡ ˘וברו, כי ˘ביר˙ ‰יˆר ‡ין ז‰ ‚בור‰ 
כלל, כי ב˘ביל ל˘בור ‡˙ ‰יˆר „י ומספי˜ ˘כל ‰י˘ר, „‰˘כל ‰י˘ר מחייב ˘ˆריכים ל˘בור 
‡˙ ‰יˆר ‰רע, ‡בל ענין ‰כבי˘‰ ‰ו‡ ל‰˘˙מ˘ בכוחו˙יו ובמעלו˙יו, „רב ˙בו‡ו˙ בכח ˘ור, 

ומ˙נ‰‚ ב˙ו˜ף, וז‰ו ‡יזו ‚בור ‰כוב˘ ‡˙ ‰כוחו˙ ˘ל יˆרו ומ˘˙מ˘ בו ב˜„ו˘‰.

(‰וב‡ בספר ‰מ‡מרים ˙˘"ט ע' 92)

"‡ם י˘ לי עולם ‰ב‡, ‰ריני מוסר ז‡˙ מי„"
מר„כי  רבי  טוב ‡˙  ˘ם  י˘ר‡ל. ˜ר‡ ‡ליו ‰בעל  מו˘ב  על  כליון  נ‚זר  טוב  ˘ם  בימי ‰בעל 
ורבי ˜‰˙, חביריו מ‰ˆ„י˜ים ‰נס˙רים, כ„י ל‰ו˘יב בי˙ „ין לחפ˘ עˆו˙ ‡יך לבטל ‡˙ ‰מיר‰.

לבעל ˘ם טוב ‰י˙‰ עליי˙ נ˘מ‰ ו‰ו‡ ר‡‰ ˘‡˙ ‰‚זיר‰ ‡ין ל‰˘יב.

ב‰לכו חזר‰ „רך ‰‰יכלו˙, ר‡‰ ב‰יכל ‡ח„ ‡ור ‚„ול, ונו„ע לו ˘ז‰ ‰יכלו ˘ל י‰ו„י כפרי 
˘‰י‰ חוטב עˆים וב˘ע˙ מע˘‰ ‡ומר ˙‰לים, וכך בכל ‰מל‡כו˙ ˘ע˘‰. ב„רך זו ‰י‰ ‡ומר 

כל יום חמ˘ פעמים ‡˙ כל ספר ‰˙‰לים, ו‡ו˙יו˙ ‰˙‰לים ‰ן ‰ן ‰מ‡ירו˙ כל כך.

נסע ‰בעל ˘ם טוב ‡ל ‡ו˙ו י‰ו„י ו˘‡לו:

‡ם ‰י‰ יו„ע ˘בעולם ‰ב‡ ˘לו י˘ בי„ו ל‰ˆיל י˘וב י‰ו„י - ‰‡ם ‰י‰ עו˘‰ ז‡˙?

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה'
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

„רכי ‰חסי„ו˙
ה' עבודת בעניני ומכתבים שיחות



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

מבר„יט˘וב  יˆח˜  לוי  רבי  כו'  ‰ר‰"ˆ  ‰ר‰"ח  ‰ר‰"‚  ˘סבל  ו‰זלזולים  ‰ר„יפו˙  וכי„וע 
לרבנו ‰ז˜ן  לו  ˘‰י˙‰  ו‚ו„ל ‰י„י„ו˙  ו‰בע˘"ט,  ממעזריט˘  ל˙ור˙ ‰רב ‰מ‚י„  מסיר˙ו  בע„ 
ועניני',  לחסי„ו˙  ‰˙˜˘רו˙ו  ח"ו  ‰חלי˘ו  ˘ל‡  ר˜  ל‡  ‡לו  ר„יפו˙  כל  ו‡˘ר  ‰˙ני‡,  בעל 
בסביב˙ו ‰˜רוב‰  חסי„ו˙י  ו‡ור  חום  ˘‰‚יע,  מ˜ום  בכל  ועמו„ ‡ור  לעמו„ ‡˘  ˘נע˘‰  ‡ל‡ 

ובסביב˙ו ‰רחו˜‰.

˙ובעים  כמ‰ „ורו˙  ו‰רי  ז‰,  חוב ˜„ו˘  עˆמו  על  ˘י˜ח  בנו ‰ו‡  ˘ל  מזכו˙ו  ו‚ם  ומחוב˙ו 
ממנו ל‰יו˙ ‰ˆנור ל‰בי‡ ˙ור˙ם בסביב˙ו, ו‚ם נו˙נים לו כחו˙ למל‡ו˙ ˙פ˜י„ ˜„ו˘ ז‰ ככל 
‰„רו˘, ב‡ם ר˜ ירˆ‰, וי‰י רˆון ˘כבו„ו ימˆ‡ ‡ו˙יו˙ מ˙‡ימו˙ ל‰ח„יר ‰ענין בבנו עו„ יו˙ר 

‡ם ז˜ו˜ ‰ו‡ לז‰. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ ע' ˙לח-ט)

„ורו˙ חסי„ים מנחילים כ˘רון לחסי„ו˙
בו ˆור  לעורר  ב˘ביל  זו  טרח‰  כ„‡י˙ ‚ם  מר...  עם  במכ˙בו ‡ו„ו˙ ‰פ‚י˘‰  ל˜רו˙  לי  נעם 
מחˆב˙ו, וˆריך ‰ו‡ לנˆל נ˜ו„‰ זו בכל ˙ו˜ף, במיוח„ ‡˘ר כיון ˘מוˆ‡ו ממ˘פח‰ ˘˜י„˘ו 
מיוˆ‡י  ‡ח„  כל  מ‡˙  ˙ובעו˙  ‰נ˘מו˙  ‡˘ר  בו„‡י  ועניני׳,  ‰חסי„ו˙  ל˙ור˙  חיי‰ם  כל   ˙‡
חלˆי‰ם לע˘ו˙ בכיוון ז‰ „ו˜‡, ככל ‰„רו˘ „ו˜‡, וחוב˙ם בז‰ ˜ו„מ˙ לכמ‰ וכמ‰ מעניני‰ם 

ב‰ם מ˘˙„לים, כיון ˘ז‰ו ב‚„ר ˘‡י ‡פ˘ר לע˘ו˙‰ על י„י ‡חרים.

מיוח„  כ˘רון  לו  י˘  בחסי„ו˙  עס˜ו  ˘ל‰  כמ‰ „ורו˙  ממ˘פח‰ ‡˘ר  נˆר  ז‡˙ ‡ומר˙ ‡˘ר 
ל‰יו˙  זו ˆריכ‰  ˙ור‰  ˘‰˘פע˙  ופ˘וט  ל‡חרים,  ‚ם  ל‰בינ‰  מיוח„‰  ויכול˙  זו  ˙ור‰  ל‰בנ˙ 
נ‡מר "‚„ול  ˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰  חל˜י  כל  על  כי ‡ם  נˆר ‰מ˘פח‰,  ˘ל  בחייו ‰פרטים  ניכר˙ ‚ם 
ב‰נו‚ע  וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙  וכו׳  לע˘ו˙"  ˘ל‡  מנ˙  על  ו"‰לומ„  מע˘‰"  לי„י  ˘מבי‡  ˙למו„ 
ל˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ˘‰„‚י˘ ב‰ ‰בע˘"ט "עזב ˙עזב עמו" - עם ‰‚וף ועניניו (ר‡‰ '‰יום יום' כח ˘בט).

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' ˜ס‰)

פניניםפנינים
מדוע רק יוכבד 
נמנתה מן הבטן?

פ˜„ ‡˙ בני לוי לבי˙ ‡ב˙ם למ˘פח˙ם כל 
זכר מבן ח„˘ ומעל‰ ˙פ˜„ם 
מבן ח„˘ ומעל‰ - מ˘יˆ‡ מכלל נפלים ‰ו‡ נמנ‰ . . למו„ 
‰ו‡ ‡ו˙ו ‰˘בט ל‰יו˙ נמנ‰ מן ‰בטן, ˘נ‡מר  ‡˘ר יל„‰ 
‡ו˙‰ ללוי במˆרים, עם כניס˙‰ בפ˙ח מˆרים יל„‰ ‡ו˙‰, 
ונמני˙ ב˘בעים נפ˘ו˙ ˘כ˘‡˙‰ מונ‰ ח˘בונם ל‡ ˙מˆ‡ם 
‡ל‡ ˘בעים חסר ‡ח˙ ו‰י‡ ‰˘לימ‰ ‡˙ ‰מנין
(‚, טו. ר˘"י)

חכמים,  ˘פ˙י  ‡רי',  (‚ור  כ‡ן  ר˘"י  במפר˘י 
יוכב„ "מן  נמנ˙‰  מ‰  ˘ום  על  ל„ו„) „נו  מ˘כיל 

‰בטן", עו„ ˜ו„ם לי„˙‰, בעו„ ˘˘‡ר בני לוי 
נמנו ר˜ "מבן חו„˘ ומעל‰"?

וי˘ לב‡ר ז‡˙ על „רך ‰ˆחו˙:

חו„˘, ‰ו‡  מבן  ר˜  נמנים  לוי  ˘בני  ‰טעם 
חו„˘  מבן  ור˜  נפל,  ספ˜  ‰וי  ‡ז  ˘ע„  מ˘ום 
ב˙ר  ‡זלינן  ˘ל‡  ומ‰  נפלים".  מכלל  "יˆ‡ 
ז‰  ˘מניין  מ˘ום  ‰ו‡  נפלים,  ˘‡ינן  רוב‡ 
נו‚ע לפ„יון בכורו˙, ו"‡ין ‰ולכין בממון ‡חר 

‰רוב" (ב"˜ כז, ב).

לענייני  נו‚ע  ‰י'  ל‡  יע˜ב  בני  מניין  ‡בל 
˘‡ינו  רוב‡  ב˙ר  בו  ‡זלינן  וממיל‡  ממונו˙, 

נפלים, ולכן נמנ˙‰ יוכב„ כבר מן ‰בטן.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 6 ‰ע' 4)

דין שמירת הכהנים
ו‰חנים לפני ‰מ˘כן ˜„מ‰ לפני ‡‰ל מוע„ 
מזרח‰ מ˘‰ ו‡‰רן ובניו ˘מרים מ˘מר˙ ‰מ˜„˘ 
ב˘ל˘‰ מ˜ומו˙ ‰כ‰נים ˘ומרים בבי˙ ‰מ˜„˘ . .  מנ‡ ‰"מ 
‡מר ‡ביי ‡מר ˜ר‡ ו‰חונים לפני ‰מ˘כן ˜„מ‰ לפני ‡‰ל 
מוע„ מזרח‰ מ˘‰ ו‡‰רן ובניו ˘ומרים מ˘מר˙ ‰מ˜„˘ 
למ˘מר˙ בני י˘ר‡ל
(‚, לח. ˙מי„ כו, ב)

ר‡זין,  ל‰‚ר"מ   "˘„˜‰ "נזר  (עיין  ˘‰˜˘ו  י˘ 
כן   ‰˘˜‰ וכבר  ˘ל‰לן.  ‰„ברים  רבנו  כ˙ב  ‡ליו  ‡˘ר 

ל˘ון ‰מ˘נ‰  על  ‰מו"ל)  כ‡ן.  ˙מי„  על  ˘בע  בב‡ר 

‰כ‰נים  מ˜ומו˙  "ב˘ל˘‰  ˙מי„  מס'  ברי˘ 
בבי˙  ‡בטינס  בבי˙  ‰מ˜„˘,  בבי˙  ˘ומרים 
למ‰  ובבי˙ ‰מו˜„", „לכ‡ור‰ "מנינ‡   ıניˆו‰

לי", וכ˜ו˘יי˙ ‰˘"ס רי˘ מס' כרי˙ו˙.

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

‰מ˜ומו˙  מספר   ˙‡ לˆיין  ב‡  ‰˙נ‡  ‡ין 
על  חיוב  ˘י˘  ל‰˘מיענו  ‡ל‡  ל‰לן,  ˘מונ‰ 
‰כ‰נים ל˘מור וב‚' מ˜ומו˙ „וו˜‡, וכ„ילפינן 
ˆורך  ˘י˘  ומובן,  מ˜ר‡.  ב˙חיל˙ו)  (˙מי„  ב‚מ' 
ל‰יו˙  ˘ˆריכים  ‰מ˜ומו˙  מספר   ˙‡ לכ˙וב 
"ב˘לו˘‰  „בריו  ˙וכן  וז‰ו  ˘ומרים.  ב‰ם 
מ˜ומו˙ ‰כ‰נים ˘ומרים" – ˘מחויבים ל˘מור 

ב‚' מ˜ומו˙.

ו‡חר כך ממ˘יך ומונ‰ ‡˙ ‰מ˜ומו˙ ˘ב‰ם 
˜יימו בפועל ‡˙ „ין ˘מיר‰ בבי˙ ˘ני - "בבי˙ 
‡בטינס בבי˙ ‰ניˆוı ובבי˙ ‰מו˜„". ומ˜ומו˙ 
‡לו ‡ינם מוכרחים, ופ˘וט, ˘‡ם ‰יו מעמי„ים 
יˆ‡ו  ‡חרים,  מ˜ומו˙  ב‚'  ל˘מור  ‰כ‰נים   ˙‡

י„י ˘מיר‰, „‡טו "בי˙ ‡בטינס" ‡מר ˜ר‡?

וי˘ ל‰וסיף:

‡ילו ‰י' ל˘ון ‰מ˘נ‰ "בבי˙ ‡בטינס, בבי˙ 
בל‡  ˘ומרים"  ‰כ‰נים  ‰מו˜„  ובבי˙   ıניˆו‰
לˆיין ‡˙ ‰מניין "ב˘לו˘‰ מ˜ומו˙", ע„יין ‰י' 
במ˜ומו˙  מ˜ומו˙  בכמ‰   .‡ ל‰ס˙פ˜:  מ˜ום 
ב.  ˘ומרים.  כ‰נים  מעמי„ים  ‰יו  ‚ופ‡  ‡לו 
במ˜ומו˙ ‡לו  ל‰עמי„  מ‰ ‰„ין ‡ם ‡י ‡פ˘ר 
ו˘לי˘י  ר‡˘ון  מ˜„˘  בי˙  „ין  מ‰   .‚ „וו˜‡. 
על  ‡בל  ‰כ‰נים.  וי˘מרו  ˘מרו  ˘ם  ‚ם  ‡ם   –
 – לעיל  בז‰  ˘נ˙ב‡ר  ומ‰  ‰מ˘נ‰,  ל˘ון  פי 

נ˙בררו ˘‡לו˙ ‡לו.

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' ˜כ-˜כ‡)

עיונים וביאורים



ז

ב' סוגי 'מנין' ולמעלה מ‘מנין'
ואהרן  ה׳  ע״פ  נמנו  הלויים  נמנו,  ישראל  בני   – חלוקות  ג׳  ישנן  דפרשתנו  בהמנין 

הכהן כלל לא נמנה; ביאור חלוקה זו ע״פ פנימיות הדברים.

˘נמנו  י˘ר‡ל,  בני  כללו˙   (‡ חלו˜ו˙:  ‚׳  מˆינו  בפר˘˙נו)  (‰מסופר  י˘ר‡ל  בני  במנין   .‡
ע״י ‰˘˜לים. ב) בני לוי, עלי‰ם נ‡מר (‡, מט) ״‡ך ‡˙ מט‰ לוי ל‡ ˙פ˜ו„ ו‡˙ ר‡˘ם ל‡ ˙˘‡ 
מ˘‰  ״‰לך  וכפר˘״י:  טז),   ,‚ (˘ם  ‰׳״  פי  ״על   – מיוח„  ב‡ופן  ‰י׳  ומנינם  י˘ר‡ל״,  בני  ב˙וך 
ועמ„ על פ˙ח ‰‡‰ל ו‰˘כינ‰ מ˜„מ˙ לפניו וב˙ ˜ול יוˆ‡˙ מן ‰‡‰ל ו‡ומר˙ כך וכך ˙ינו˜ו˙ 
י˘ ב‡‰ל״. ‚) בנו‚ע ל‡‰רן ‰כ‰ן, ‡י˙‡ בר˘״י (‚, לט) ˘‰ו‡ ״ל‡ ‰י׳ במנין ‰לוים״. ומפ˘טו˙ 

‰ל˘ון מ˘מע ˘ל‡ נמנ‰ במנין ‰לוים (ר‡‰ ‰˘˜ו״ט בז‰ במפר˘״י ר˘״י ˘ם).

וי˘ לב‡ר ‰טעם ל‚׳ חלו˜ו˙ ‡לו ע״פ פנימיו˙ ‰„ברים, כ„ל˜מן.

ב. ויובן ז‰ ב‰˜„ם בי‡ור ‚׳ ‰‡ופנים ‰נ״ל ˘במנין, בעבו„˙ ‰‡„ם ‡˙ ‰˘י״˙: 

פ״‡  (‡בו˙  חס„ים  ו‚מילו˙  עבו„‰  „˙ור‰,  (‰עמו„ים)  ‰˜וים  ל˘לו˘˙  מ˙חל˜˙  ‰׳  עבו„˙ 
לימו„  (ב)  חס„ים״),  (״‚מילו˙  ‰מˆוו˙  ˜יום   (‡) עבו„‰:  סו‚י  ˘לו˘‰  בכללו˙,  ˘‰ם,  מ״ב), 
וכל  מכל  ל˜ב״‰  ‰נפ˘  „מסיר˙  ‰עבו„‰  ‰י‡  ˘˘לימו˙‰  (ב˙פל‰),  ב‰׳  „בי˜ו˙   (‚) ‰˙ור‰, 

(״עבו„‰״).

ו‰נ‰, ‚׳ ˜וי עבו„‰ ‡לו, חלו˜ים ‰ם ב‚„רם וענינם:

‰מˆוו˙ ני˙נו במי„‰ ומספר – „‰רי מˆוו˙ ‰˙ור‰ ‰ן במספר ˙רי״‚ „ו˜‡, ונˆטוינו (ו‡˙חנן 
˜יומ‰,  ב‡ופן  ו‰‚בל‰  ˘יעור  י˘   – ‚ופ‡  מˆו‰  בכל  [וכן  מ‰ן.  ל‚רוע  ול‡  ל‰וסיף  ל‡  ב)   ,„

„˘יעור ‰ˆיˆי˙ ˆריך ל‰יו˙ כך וכך „ו˜‡ ו˘יעור ‰˙פילין כך וכך, וכן ‰ל‡‰].

ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰  ב‡ורך),  ע״˘  פל״ז.  ב˙ני‡  (כמבו‡ר  ˘ל ‰מˆוו˙ ‰ו‡  ענינן  ˘עי˜ר  מפני  ו‰יינו 
ב„ברים ‚˘מיים  ˘ע˘יי˙ן ‰י‡  מע˘יו˙,  מˆוו˙  מˆוו˙ ‰˙ור‰ ‰ן  רוב  ˘לכן  ב‚˘מיו˙ ‰עולם. 
˘‡מר˙י  ״‡ני ‰ו‡   (‡ יב,  (ח‚י‚‰  עליו  ˘נ‡מר  (וכפי  מו‚בל  ˘‰עולם ‰ו‡  ומכיון  עו‰״ז.  ועניני 

לעולם „י״), לכן ‚ם ‰מˆוו˙ ‰ן במ„י„‰ ו‰‚בל‰, ‚„ר ״מספר״.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

י„

ייחוס – זכות וחוב קדוש
נפשו  בעומק  החרוטות  בתכונות  מזכהו   – מחצבתו  צור  וגזע  יהודי  של  ייחוסו 
מאבותיהם  יורשים  חסידים  צאצאי  תולדתו;  מטבע  בהם  שנתברך  ובכשרונות 
והשפעתה  לאחרים,  ובהסברתה  החסידות  תורת  בהבנת  מיוחדים  כישרונות 

צריכה להיות ניכרת בחייהם הפרטיים

ם  ָ̇ י˙ ֲ‡ב… ב≈ ם ל¿ ָ̇ ח… ּפ¿ ¿ ׁ̆ ƒּו ַעל מ„ ַיל¿ ¿̇ ƒַוּי

‰בי‡ו ספרי יחוסי‰ם ועי„י חז˜˙ לי„˙ם, כל ‡ח„ ו‡ח„, ל‰˙ייחס על ‰˘בט (במ„בר ‡, יח. ר˘"י)

מור˘˙ ‡בו˙ – נˆחי˙ ועומ„˙ לע„ 
רבי  כו'  ˘‰ו‡ ‰ר‰"‚ ‰ר‰"ח ‰ר‰״ˆ  מחˆב˙ו  וˆור  ‚זעו  ב‰מכ˙ב ‡ו„ו˙  ל˜רו˙  לי  ...נעם 

לוי יˆח˜ מבר„יט˘וב.

˘כן  ע‡כו״כ  ל‡ין,  מי˘  ˘י‡ב„  בעולם  ˘‡ין „בר  לי„י ‰חלט‰  ב‡ים  בענינים ‚˘מים  ˘‡ם 
˘פועל˙  ‡ומר˙,  ז‡˙  לע„,  ועומ„˙  ‰י‡  ˘נˆחי˙  ‡בו˙,  מור˘˙  ומ‰ם  רוחנים,  בענינים  ‰ו‡ 
מבר„יט˘וב  יˆח˜  לוי  רבי  כו'  ˘‰ר‰"‚ ‰ר‰״ח ‰ר‰"ˆ  ובפרט  וכו',  בנים  ובני  בבנים  פעול˙‰ 
‰י˙‰ מ„˙ו ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ‡˘ר ‰‡‰ב‰ ‰י‡ מ˜רב˙, מ˜רב˙ ‡פילו רחו˜ים, וע‡כו"כ ˜רובים 

ב‚וף ו˜רובים בנפ˘.

‰י‰„ו˙  ב‰פˆ˙  ל‰˘˙„לו˙  זירוז  ל˙וספ˙  ‡ם  כי  ˜‡˙ינ‡,  ל„ר˘‰  ל‡  ‰נ"ל  ˘בכל  מובן 
ו‰חז˜˙‰ בכל סביב˙ו מ˙וך ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, וזכו˙ ‡בו˙ מסייע˙ו ל‰ˆליח בז‰, ו‰˘כר בז‰ ‰ו‡ 
כ„בר מ˘נ‰ ˘כר מˆו‰ מˆו‰, סיפו˜ נפ˘י ‰כי ‡מי˙י ו‰כי עמו˜ מ‰טוב ו‰חס„ ˘עו˘‰ על י„י 
ז‰, נוסף על ‰ברכ‰ ל‰מ˘˙„ל בז‰, ברכ˙ ‡ו‰ב י˘ר‡ל ‰ו‡ ˘‰' י˙ברך בור‡ ‰עולם, ˘מ„˙ו 

‰י‡ מ„‰ כנ‚„ מ„‰ ‡ל‡ ˘כמ‰ פעמים ככ‰.

ר‡י˙י במכ˙בו ‡˘ר בן יחי„ לו ולומ„ בי˘יב‰, ובו„‡י ˘‚ם בו ניכר ˆור מחˆב˙ו, ומ˘˙„ל 
רובים [ל]לימו„ בם, ועל כל פנים י˘˙„ל מכ‡ן ול‰ב‡ ל‰בי‡ ‡˙ ז‰ בפועל ל˜בוע ע˙ים לפר˜ים̃ 

ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙, מבלי ל‰˙ר˘ם מכל מפריע בז‰.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

השהשי״י״תת בבעבעבודודתת ווהדהדרכרכותות עצעצותות מכמכתבתביי
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„מחנ‰ לוי' ר˘ו˙ ‰רבים ‰י' ממ‰ „כל י˘ר‡ל 
בל'  לומר  ˘„יי˜  מ˘‰,  ‡ˆל  ˘כיחים  ‰יו 
"˘‰יו ‰כל מˆויין ‡ˆל מ˘‰ רבינו", כי ב‡מ˙ 
לר˘"י י˘ ‰‚בל‰ ו˘יעור בז‰. ‡בל ל‰רמב"ם 
„‚ל  ‡נ˘י  ב‰ליכ˙  ‡מ‡י  ˘יעור  בז‰  „‡ין 
ר‡ובן ˘‰יו רבים כ"כ לע˘ו˙ ‰מ˜ום לר˘ו˙ 
‰רבים ‚מור‰, ומ‰ בכך ˘‰מחנו˙ ‰יו ס„ורין.

בן  ‡בר‰ם  ר'  „ברי  ליי˘ב  י˘  ו˘מ‡ 
ע"ב  פח  בחולין  ‰˙וס'  „ברי  ע"פ  ‰רמב"ם 
„"‰ ‡ל‡, „בזמן ˘˘‰ו בו י˘ר‡ל ‰י' ‰מ„בר 
ול‡  כ˘„‰  „ינו  „‰י'  י"ל  ו‡"כ  מˆמיח, 
ע‰  מיומ‡  בז‰  יל"ע  וע„יין  ‰רבים,  כר˘ו˙ 
ב‡ים  מלב„ ‰מן ‰יו  ˘מ‡כלים  ע"ב „מ˘מע 
‰˘"ס  ˘ם  ‰על‰  ול‡  „ו˜‡  ‰ים  ממ„ינ˙ 
בז‰  ‡בל  ‰מ„בר,  מן  ˆומח  ˘‰י'  ‡פ˘רו˙ 
לכולם,  ‡כיל‰  כ„י  כ"כ  זרעו  ל‡  „סו"ס  י"ל 
ו‰˙ם מיירי ב„בר ˘כולם ניזונו ממנו, עיי"˘. 

ועיי"ע במנחו˙ מ‰ ב וב˘‰"˘ רב‰ „ יב.

בן  ר"‡   ıירו˙ ליי˘ב  ‡פ˘ר  וב‡מ˙ 
‡ף  „ב‡מ˙  ביו˙ר,  מחו„˘˙  ב„רך  ‰רמב"ם 
‰ז‰"  בזמן  "כ‡ן  ‰‚מר‡  „ברי  מפר˘  ‡י‰ו 
ר˘ו˙  ‰מ„בר  ‡ין  ‰ז‰  בזמן  „‡כן  כר˘"י 
‰פך  „‰רמב"ם  ‰רמב"ם  נו"כ  כבי‡ור  (ו„ל‡  ‰רבים 
בסו‚י‡  כ‡ן  ‰ני„ון  „כל  ס"ל  מי‰ו  מר˘"י), 
‰כ˙וב)  (כל˘ון  ‰‚„ול"  ב"מ„בר  „ו˜‡  מיירי 
„„ו˜‡  ממˆרים,  בˆ‡˙ם  י˘ר‡ל  בו  ˘‰לכו 
‰רבים  ר˘ו˙  ‰וי  „ל‡  ‡מרו  ז‰  מ„בר  על 
מנ‡ן  ˘פיר  ס˙ם  "מ„ברו˙"  ‡בל  ‰ז‰,  בזמן 

‰רמב"ם בכלל ר˘ו˙ ‰רבים ‚מור‰.

ובי‡ור ‰„בר, „„ו˜‡ ‰מ„בר ‰‚„ול ‡ינו 
כלל  ר‡וי  ‰ו‡  ˘‡ין  ל‰יו˙  ‰ז‰  בזמן  ר‰"ר 
יח,  ב˘לח  ב˙נחומ‡  ועיי'  ‡„ם.  בני  ל‰ילוך 
‰יו  ול‡  נח˘ים  מל‡  ˘‰י'  ז‰  מ„בר  ב˙י‡ור 
ומע˙‰  נס.  ב„רך  ל‡  ‡ם  בו  לעבור  יכולים 
י"ל „‡ליב‡ „‰רמב"ם ל‰כי ח˘יב "‰מ„בר" 
˘י˘ר‡ל  "בזמן  „‡יירי  ‰˘ני˙  בבריי˙‡ 
˘רויין במ„בר", ‡˘ר ‡ז „ו˜‡ (˘‰יו יכולים 

„ל‡  ‚ופי'  ז‰  מ„בר  ‡פי'  נס)  ע"י  בו  ל‰לוך 
‰וי ע˙‰ ר‰"ר ו‡ינו ר‡וי ל‰ילוך, ‰י' ‡ף ‰ו‡ 
‰ר‡ויים  ס˙ם  מ„ברו˙  מי‰ו  ‰רבים.  ר˘ו˙ 
ח˘יבי  ˘פיר  ב‰ם  ולעבור  ל‰לוך  ‡„ם  לבני 
ר˘ו˙ ‰רבים ‚ם בזמן ‰ז‰, כמ"˘ ‰רמב"ם. 

ולפכ"ז נמˆ‡ לכ‡ור‰ „‰˙נ‡ „מנ‰ מ„בר 
בכלל ר‰"ר מיירי בכל מ„ברו˙ ˘בעולם (כולל 
ל‰בין  י˘  ˘עפ"ז  בז‰"ז). ‡ל‡  ‰מ„בר ‰‚„ול 
 .  . ‰רבים  ר˘ו˙  ‰י‡  "‡יזו  בל'  נ˜ט  ‡מ‡י 
‰מ„בר" ב‰"‡ ‰י„יע‰, „מ˘מע „‡יירי במ„בר 
וב˘למ‡  ס˙ם.  במ„ברו˙  ול‡  ומסויים  ‰י„וע 
„˘מע˙ין  במס˜נ‡  „מפר˘י  ו˙וס'  לר˘"י 
„‰מ„ברו˙ כולם ‡ינם ר‰"ר, ור˜ מ„בר ˘˘‰ו 
בו  ˘˘‰ו  בזמן  ‰רבים  ר˘ו˙  ‰י'  י˘ר‡ל  בו 
„˜‡י  "‰מ„בר",  ˙נ‡  ‰ך  נ˜ט  ˘פיר  י˘ר‡ל, 
י˘ר‡ל, ‡בל  בו  ˘˘‰ו  ז‰ ‰מסויים  מ„בר  על 
‰רבים  ר˘ו˙  מ„בריו˙  ˘כל  „סבר  ל‰רמב"ם 
וטפי  לי˘נ‡,  ב‰‡י  נ˜ט  ‡מ‡י  ˜˘י‡  ‰ם, 
˘‰רי  ‰ו‡,  בולט  ו„יו˜  ס˙ם.  "מ„בר"  ‰ול"ל 
בס˙ם,  „בריי˙‡  ˙נ‡  נ˜ט  ‡כן  „ברים  ב˘‡ר 

"סרטי‡ ופלטי‡ . . ומבו‡ו˙ כו'".

ל"‰כרמלי˙"  „מי‡  „ל‡  [ופ˘יט‡ 
ול‡  כר‰"י  ל‡  ˘"‡ינן  ‡לו  ‚בי  ‰˙ם  „נ˜יט 
כר‰"ר", כי ˘ם נ˜טו ב‰"‡ בר‡˘ו לפי ˘ב‡ 
ו‰כרמלי˙")   כו'  וב˜ע‰  ("ים  וב˜ע‰  ים  ‡חר 
סו‚  ל‡וסופי  ו‡˙י  נינ‰ו,  כרמלי˙  „‡ף ‡ינ‰ו 

כרמלי˙ ‰מיוח„, כ„מסי˜ ‰˙ם ב˘מע˙ין]. 

˘בעי˜ר  מחמ˙  ˘ז‰ו  לב‡ר  „י˘  ‡יבר‡ 
 – לר‰"ר  מ„בר  ‰מח˘יב‰  זו  בריי˙‡  ‡˙י 
בעינן  „‚בי'  "‰מ„בר",  ‰‚„ול,  מ„בר  לרבו˙ 
‰„‚˘‰ וחי„ו˘ מיוח„ לומר ˘„ין ר‰"ר עליו, 
ועו„  בו,  ‰יו  ר˘ויו˙  ˘כמ‰  זמן  ˘‰י'  ˘‡ף 
ז‡˙ ˘ע˙‰ חזינן „‡ינו ר‡וי ל‰ילוך בני ‡„ם, 
‰רבים  ר˘ו˙  ‡עפ"כ  ‰נ"ל,  ‰˙נחומ‡  כ„ברי 
ל˘‡ר  בכל-˘כן  כבר  י„עינן  ומיני'  ‰ו‡. 
ר˘ויו˙  כמ‰  ב‰ם  ל‡ ‰יו  ˘מעולם  מ„בריו˙ 

ור‡וים ‰ם ל‰ילוך בני ‡„ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

וע„  ים״.  מני  ורחב‰  מ„‰   ıמ‡ר ״‡רוכ‰  ט)  י‡,  (‡יוב  כמ״˘  ממ„י„‰,  למעל‰  ‰י‡  ‰˙ור‰ 
˘‰י‡ למעל‰ ממ„י„ו˙ ו‰‚בלו˙ „זמן ומ˜ום, כמוכח ממרז״ל (מנחו˙ בסופ‰) ״כל ‰עוס˜ ב˙ור˙ 
בזמן  ו‰ו‡  (ב״מ˜ום״),  ‰מ˜„˘  בבי˙  ע˙‰  ‡ינו  ˘‰לומ„  „‡ף   – עול‰״  ‰˜ריב  כ‡ילו  עול‰ 
˘כלל ‡ין בי‰מ״˜, ‰נ‰ מכיון ˘‰˙ור‰ ‡ינ‰ מו‚בל˙ במ„י„ו˙ „זמן ומ˜ום, נח˘ב לו לימו„ו 

˙ור˙ עול‰ כ‰˜רב˙ עול‰ בבי‰מ״˜.

על  ״מ„‰״ (כי  ב‚„ר  ˘‚ם ‰˙ור‰ ‰י‡  מובן,  מ„‰״   ıמ‡ר ״‡רוכ‰  ˘נ‡מר  מז‰ ‚ופ‡  ‡מנם, 
„בר ˘‡ינו ב‚„ר ״מ„‰״ ל‡ ˘ייך לומר ˘‰ו‡ ‡רוך מ״מ„‰״. „‰רי ב‡מיר‰ זו ‚ופ‡ ‡˙‰ נו˙ן 
במ„י„‰,  (˘‰ן  מ˜ור ‰מˆוו˙  ˘‰˙ור‰ ‰י‡  ובפרט  מסויימ˙)  –  ממ„‰  ˘‰ו‡ ‡רוך  מ„‰ –  לו 

כנ״ל), ומובן ˘ˆ״ל ערך ביני‰ן.

ול‡  ימ„  ל‡  ‡˘ר  ‚ו׳  י˘ר‡ל  בני  מספר  ״ו‰י׳   (‡ ב,  (‰ו˘ע  פר˘˙נו  ב‰פטור˙  מ˘״נ  [וע״„ 
יספר״, ˘י˘ בז‰ ˘ני ענינים: ״ו‰י׳ מספר בנ״י״ ול‡י„ך – ‡י ‡פ˘ר לספור ‡ו˙ם, ״כי ל‡ יספר 

(מרוב) (ל׳ ‰כ˙וב – וי˘לח לב, י‚)״]; 

מסיר˙ נפ˘ ‰י‡ למעל‰ ל‚מרי מכל ענין ˘ל מ„‰ ו‚בול. ובפ˘טו˙, ‰˙נוע‰ „מסיר˙ נפ˘ 
מור‰ על „בי˜ו˙ ב‰׳ ˘‡ין ל‰ ‚בול ו˙כלי˙, ע„ ˘‰‡„ם מוכן ומוסר נפ˘ו עבורו י˙׳. 

‚. ˘לו˘˙ ‰עבו„ו˙ ‰נ״ל מ˙‡ימו˙ ‰מ‰ ל˘לו˘‰ ‰סו‚ים (‰כלליים) ˘בבני י˘ר‡ל – (‡) 
(רוב) בני י˘ר‡ל, (ב) ˘בט לוי, (‚) כ‰ן ‚„ול. 

ועי˜ר  ב),  ל‰,  (ברכו˙  ‡רı״  „רך  מנ‰‚  ב‰ם  „״‰נ‰‚  ב‡ופן  ‰י‡  י˘ר‡ל  בני  (רוב)  ‰נ‰‚˙ 
עבו„˙ם ‰ו‡ ˜יום ‰מˆו˙ וע˘יי˙ מע˘ים טובים (מ‡רי עוב„ין טבין); 

˘בט לוי ענינו (בל׳ ‰רמב״ם (‰ל׳ ˘מיט‰ ויובל פי״‚ ‰י״ב-י״‚)) – ˘״‰וב„ל לעבו„ ‡˙ ‰׳ ל˘ר˙ו 
ליע˜ב  מ˘פטיך  יורו  י)  ל‚,  (ברכ‰  ˘נ‡מר  לרבים  ‰ˆ„י˜ים  ומ˘פטיו  ‰י˘רים  „רכיו  ול‰ורו˙ 
 .  . ו‡י˘  כל ‡י˘  בלב„ ‡ל‡  לוי  ˘בט  ול‡  כו׳  מ„רכי ‰עולם  לפיכך ‰וב„לו  לי˘ר‡ל  ו˙ור˙ך 

‡˘ר נ„ב‰ רוחו כו׳ ל‰ב„ל לעמו„ לפני ‰׳ ל˘ר˙ו כו׳״ – מ‡רי ˙ור‰; 

‡בל מז‰ ‚ופ‡ ˘עבו„˙ם ‰י‡ ״ל‰ורו˙ . . לרבים״ מובן, ˘‡ין ‰ם מוב„לים (ל‚מרי) מ˘‡ר 
כו׳,  ליע˜ב״  מ˘פטיך  ב״יורו  לעסו˜  ‰ם  ˆריכים   – ו‡„רב‰  ‰עולם,  ב„רכי  ‰עוס˜ים  י˘ר‡ל 
˘ם  ועוס˜ים  וכו׳  ˙רומו˙י‰ם  ל˜בל  י˘ר‡ל  בני  בערי  מס˙ובבים  לוי  ˘בני  וכפ˘טו˙ ‰נ‰‚˙ם, 
עבו„˙  ועוב„ים  לבי˙ ‰מ˜„˘  ב‡ים  מיוח„ים  ˘בזמנים  ז) (‡ל‡  מט,  ויחי  (ר˘״י  לרבים  ב‰ור‡‰ 

‰מ˜„˘); 

יוˆ‡  ו‡ינו  יˆ‡״,  ל‡  ‰מ˜„˘  ״מן  יב)  כ‡,  (‡מור  ˘נˆטוו‰  ‚„ול,  ‰כ‰ן  ‰ו‡  מכולם  למעל‰ 
מירו˘לים לעולם (רמב״ם ‰ל׳ כלי ‰מ˜„˘ פ״‰ ‰״ז); 

ו‰‚בל‰  ממ„י„‰  למעל‰  ב‰˜ב״‰,  ˙מי„י˙  ב„בי˜ו˙  ל‰יו˙   – ‰ו‡  ‚„ול  כ‰ן  ˘ל  ענינו 
(„בי˜ו˙ ‰נמ˘כ˙ וב‡‰ מעˆם נפ˘ו, יחי„‰ ˘בנפ˘, ‰מיוח„˙ ˙מי„ עמו י˙׳, ״יחי„‰ לייח„ך״). 

„. ע״פ כ״ז י˙ב‡ר ‰יטב ‰חילו˜ בין ‚׳ סו‚ים ‡ל‰ ‚ם בנו‚ע למנינם: 

פ˜י„˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל, ˘עבו„˙ם (‰עי˜רי˙) ‰י‡ במˆוו˙ מע˘יו˙ ˘ני˙נו במספר (מ„ויי˜), 
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ר˘״י  (ל׳  ו˘בט״  ˘בט  כל  ״נ˘י‡  עם  ו‡‰רן  מ˘‰  י„י  על  ‰טבע,  ב„רכי  מנין  ˘ל  ב‡ופן  ‰י˙‰ 
פר˘˙נו ‡, „), ˘מנו ‡˙ ‰˘˜לים (‚˘מיים) ˘ני˙נו על י„י בנ״י;

וביח„  מספר  ב‚„ר  ˘ני ‰ענינים: ‰י‡  ב‰  ˘י˘   – ˙ור‰  ״יורו״,  ענינו ‰ו‡  ˘עי˜ר  לוי  ˘בט 
עם ז‰ למעל‰ ממ„י„‰ ומספר ‰ר‚יל (ע״„ ״‡˘ר ל‡ יספר מרוב״) – נמנ‰ ״על פי ‰׳״, „מכיון 
˘עבו„˙ם ‰י‡ ב„ר‚‡ כזו ˘‰י‡ ב‚„ר ״מספר״, לכן ‚ם ‰ם נמנו, ‡בל ל‡ במנין ‚˘מי וטבעי, 

כי ‰ם למעל‰ ממ„י„˙ ב˘ר ו„ם (כי ״ל‡ ימ„ ול‡ יספר״) ‡ל‡ ״על פי ‰׳״.

‡מנם בנו‚ע ל‡‰רן ‰כ‰ן, מכיון ˘עבו„˙ ‰כ‰ן ‚„ול ‰י‡ ‰„בי˜ו˙ ב‰׳ ˘למעל‰ מכל ‚„ר 
מ„י„‰ ומספר – לכן ״ל‡ ‰י׳ במנין ‰לוים״.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰מ„בר  ‰י'  ל‡  ‰‰ו‡  „בזמן  מר˘"י,  ל‰יפך 
כלל ר˘ו˙ ‰רבים, ור˜ ˘כיון ˘˘מענו „בזמן 
‰‰ו‡ ‰יו כמ‰ ר˘ויו˙ במ„בר ‚ופ‡ כיון ˘‰יו 
‡˙י‡  ‚ופ‡  „מ‰˙ם  לומר  י˘  וכו',  ‰‡‰לים 
˘י˘ר‡ל  בזמן  „"כ‡ן  לפר˘  ל‰רמב"ם  לי' 
 ‡˜ „ל‡  „בריי˙‡  ‡˙נ‡  ˜‡י  במ„בר"  ˘רוין 
מ‡חר  כי  ‰רבים,  ר˘ו˙  בכלל  מ„בר  ח˘יב 
˘ב‡ו˙ו ‰זמן כמ‰ ר˘ויו˙ ‰יו במ„בר ‚ופי', 
‰יינו ˘ל‡ כל ‰מ˜ומו˙ בו ‰יו ר˘ו˙ ‰רבים, 
„מיירי  „בריי˙‡  ל˙נ‡  לי'  פסי˜‡  ל‡  ‰לכך 
בזמן ‰‰ו‡ לומר ˘‰מ„בר ר˘ו˙ ‰רבים ‰ו‡ 
˘‡ינם  ‰מ˜ומו˙  על  ‚ם  לטעו˙  יבו‡ו  כי 
מ˜ום  י˘  ‡כן  (מי‰ו,  ‚מור‰  ‰רבים  ר˘ו˙ 
‰‰ו‡  בזמן  ‚ם  ‚מור‰  ר‰"ר  ˘‰ו‡  במ„בר 
˙נ‡ „נ˜יט „מ„בר ‰וי  ו‡י„ך  ר˘"י).  כ˘יט˙ 

ר‰"ר ˙מי„ ‰ו‡ „מיירי "בזמן ‰ז‰".

לסו‚י‡ „לעיל  „ז‰ ˆ"ע, „‰‡ ‚ם  ‡יבר‡ 
במ„בר, ‰רי ‰ר˘ויו˙  ˘‰יו  ר˘ויו˙  כמ‰  ‚בי 
˘‰יו  ‰‡ו‰לים  ‰יינו  ‰רבים  ר˘ו˙  ‰יו  ˘ל‡ 
ר˘ו˙ ‰יחי„ ממ˘ (וˆ„„י‰ם ˘‰יו מ˜ום פטור 
למטעי  פ˘יט‡ „ליכ‡  ובכ‚ון „‡  מן ‰˙ור‰), 
„ר˘ו˙ ‰רבים נינ‰ו ול‡ ‰וי ככרמלי˙ ˘‡ינ‰ 
‰רמב"ם  סבר  ‡י  ‡כ˙י  ו‡"כ  כו',  ממ˘  ר‰"י 
‚מור‰  ר‰"ר  ‰מ„בר  ‰י'  מ˜ומו˙  „ב˘‡ר 
„בריי˙‡  ל˙נ‡  לי'  פסי˜‡  ל‡  ל„י„י'  ‡מ‡י 
למנו˙ ‰מ„בר בכלל ר˘ו˙ ‰רבים, ‰‡ פ˘יט‡ 
„ל‡ ‡˙ו ‡ינ˘י למיטעי לפר˘ „ברי ‰בריי˙‡ 

על ר˘ו˙ ‰יחי„ ‚מור‰ ˘‰י˙‰ מˆוי' ˘ם. 

(בברכ˙  כ˙ב  ‰רמב"ם  בן  ‡בר‰ם  ר'  ו‰נ‰, 
‡בר‰ם סי' טו) ל˙רı „ברי ‡ביו וז"ל: „˜‡ ˜˘י‡ 

בזמן  עלמ‡  מפר˘י  מ„˜‡  מ„ברו˙  לענין  לך 
‡יכ‡  ר‰"ר,  ‰מ„בר  ‰י'  במ„בר  י˘ר‡ל  ˘‰יו 
חונים  ˘י˘ר‡ל  בזמן  „מפר˘י  ‡חריני  עלמ‡ 
מ˜ום  ו‰ו‡  בו  ס„ורין  מחנו˙י‰ם  ו‰יו  במ„בר 
ובזמן ‰ז‰   .  . ו˘„‰  ב˜ע‰  כמו  ל‚בן  „יר˙ן ‰י' 
מ‰לך  ˘ירˆ‰  מי  כל  בו ‡ל‡  י˘ר‡ל „רין  ˘‡ין 
ועובר ב˙וכו ‰ו‡ ר˘ו˙ ‰רבים. ע"כ. וי˘ לפר˘ 

„ר"ל ˘בזמן ‰‰ו‡ ˘‰יו מחנו˙י‰ם ס„ורין ˘וב 
ל‡ו כל ‡ח„ ו‡ח„ ‰י' מ‰לך בכל מ˜ום, ובמ˜ום 
„‚ל ר‡ובן ל‡ ‰יו ˘כיחים מ„‚ל יו„‡ כו', ול‰כי 
˘‰יו ‰כל  לפי  ר˘ו˙ ‰רבים  לוי' ‰י'  מחנ‰  ר˜ 
˘כיחים ‡ˆל מ˘‰ (כנ"ל מ„ברי ר˘"י), מ˘‡"כ 
מ˜ום  בכל  מ‰לך  ‰רוˆ‰  כל  ˘פיר  ‰ז‰  בזמן 

במ„בר ול‰כי ‰וי ר˘ו˙ ‰רבים.

˘‰יו  ‰ללו  „‰מחנו˙  לומר  י˘  ומע˙‰ 
ס„ורין – ככרמלי˙ ‰יו, כי ‡ף ˘‡ין כל ‰רבים 
ממ˘,  ‰יחי„  ר˘ו˙  ‡ינם  מ"מ  ˘ם  מ‰לכים 
ו˘וב נמˆ‡ „לב„ ‰‡‰לים עˆמם ˘‰יו ר˘ו˙ 
˘‡ינ‰  ר˘ו˙  עו„  ˘ם  ‰י˙‰  ‚מור‰  ‰יחי„ 
‡˙י  ו‰˘˙‡  ‰י˙‰,  וכרמלי˙  ‰רבים,  ר˘ו˙ 
„‰רמב"ם  „‡ליב‡  לעיל  „פיר˘נו  מ‡י  ˘פיר 
בזמן  „מיירי  „בריי˙‡  ל˙נ‡  לי'  פסי˜‡  ל‡ 
‡ף  ‰י'  ‰רבים  ר˘ו˙  „‰מ„בר  למימר  ‰‰ו‡ 
‚מור‰  ‰רבים  ר˘ו˙  בו  ‰י˙‰  נמי  „ל„י„י' 
למיטעי  ‡ינ˘י  ‡˙ו  ‡ז  כי  ו˙וס'),  ר˘"י  (כמ"˘ 

על כרמלי˙ ˘‰י˙‰ ˘ם ˘ר˘ו˙ ‰רבים ‰י‡.

˘‰יו  ˙ירוˆ‡ „מחמ˙  ‚ופ‡ „‰‡י  ‡מנם, 
מחנו˙י‰ם ס„ורין ול‡ ‰יו ˘כיחים מ„‚ל ‡חר 
(‡ע"‚  ‚מור‰  ‰רבים  ר˘ו˙  ‰וי  ל‡  ˘וב  ˘ם 
„ר˘‡ין כל ‡ח„ ל‰לך ˘ם) – ‰ו‡ „וח˜ ˜ˆ˙. 
ובייחו„ ל˘יט˙ ‰רמב"ם ˘ל‡ ‰זכיר כלל ˘י˘ 
˘יעור ‡נ˘ים ‰מˆויים במ˜ום ע"מ ל‰ח˘יבו 
ר˘ו˙ ‰רבים ‚מור‰, ול‡ נ˜ט בחיבורו כלל ‰‡ 
„ר˘ו˙ ‰רבים ˆריכ‰ ˘י‰יו ס' ריבו‡ בו˜עים 
עירובין  בפי‰מ"˘  ועיי"ע  כ‡ן.  מ˘נ‰  מ‚י„  (ועיין  ב‰ 
ולח„˘  ˘יעור  לומר  ˙י˙י  ומ‰יכ‡  מ"ו),  פ"‰ 

‚„ר ז‰ ˘„‚ל ‡ח„ ל‡ ‰וי ר˘ו˙ ‰רבים מחמ˙ 
˘‡ין בני „‚ל ‰‡חר ˘כיחים בו.

סברי  („‡ינ‰ו  ו˙וס'  לר˘"י  וב˘למ‡ 
ר˘ו˙  ‰מ„בר  ‰י'  ‰‰ו‡  בזמן  „„ו˜‡  כנ"ל 
˘יעור  סברי  ˘פיר  ‰ז‰),  בזמן  ול‡  ‰רבים 
מיוח„ לר˘ו˙ ‰רבים ˘ˆ"ל ס' ריבו‡ בו˜עים 
ב˘ב˙  ומ˙וס'  בעירובין  ר˘"י  (וכ˘יט˙  בו 
 ‡‰ בבי‡ור  ר˘"י  „נ˜יט  נמי  וז‰ו  בסו‚יין), 



י‡

בשיטת הרמב"ם 
בדין מדבר לרשויות שבת

ישראל  בו  שהיו  לזמן  הזה  זמן  בין  מדבר  בדין  שבש"ס  החילוק  בכוונת  דרכים  ב' 
לשיטת הרמב"ם 

„‚לי‰ם  על  במ„בר  י˘ר‡ל  חניי˙  לענין 
ע"ב  רי˘  ב˘ב˙ ˆו  מˆינו  בפר˘˙נו,  ‰נזכר˙ 
‰וˆ‡‰  לר˘ו˙:  מר˘ו˙  ‰וˆ‡‰  מל‡כ˙  ‚בי 
במ˘כן  ˘‰י˙‰  (ו‡ע"‚  כ˙יב‡  ‰יכ‡  ‚ופ‰ 
לפי  על‰  מחייבי  ‰וי  ל‡  „כ˙יב  ל‡ו  ‡י  כו' 
˘מל‡כ‰ ‚רוע‰ ‰י‡. ˙וס'), ‡"ר יוחנן „‡מר 
(ל‡מר  במחנ‰  ˜ול  ויעבירו  מ˘‰  ויˆו  ˜ר‡ 
ל˙רומ˙  מל‡כ‰  עו„  יע˘ו  ‡ל  ו‡˘‰  ‡י˘ 
‰ו‰  ‰יכן  מ˘‰  מ‰בי‡),  ‰עם  ויכל‡  ‰˜ו„˘ 
‰רבים  ר˘ו˙  לוי'  ומחנ‰  לוי'  במחנ‰  י˙יב 
רבינו.  מ˘‰  ‡ˆל  מˆויין  ‰כל  (˘‰יו  ‰ו‡י 
ו˙י˙ו  ˙פי˜ו  ל‡  לי˘ר‡ל  ל‰ו  ו˜‡מר  ר˘"י) 
ר˘"י)  (מ‡‰ליכם.  „י„כו  ‰יחי„  מר˘ו˙ 
„במ„בר  מז‰,  ו‰מורם  ע"כ.  ‰רבים.  לר˘ו˙ 
‚ופי' ‰יו כמ‰ ר˘ויו˙ לענין ˘ב˙ בזמן ˘‰יו 
מˆויין בו י˘ר‡ל, ול‡ ‰י' כולו בסו‚ ‡ח„ ˘ל 

ר˘ו˙ מר˘ויו˙ ˘ב˙.

ב˘יט˙  ˜ו˘י‡  עפ"ז  ליי˘ב  ונר‡‰ 
בפר˜  מיני'  „לעיל  בבריי˙‡  „‰נ‰  ‰רמב"ם. 
כו'  ל˘ב˙  ר˘ויו˙   '„ "˙"ר  ע"‡:  ו  „ף  ˜מ‡ 
‚„ול‰  ופלטי‡  סרטי‡  ר˘ו˙ ‰רבים  ו‡יזו ‰י‡ 
כו'",  ‚מור‰  ר‰"ר  זו ‰י‡  ומבו‡ו˙ ‰מפול˘ין 
מ„בר  נמי  "ולח˘וב  ב˘מע˙ין  ‰˙ם  ופריך 
כו'  ופלטי‡  סרטי‡  ר‰"ר  ‰י‡  ‡יזו  ˙ני‡   ‡‰„

כ‡ן  ˜˘י‡,  ל‡  ‡ביי  "‡מר  ומ˘ני  ו‰מ„בר", 
בזמן ‰ז‰".  כ‡ן  במ„בר  ˘רויין  ˘י˘ר‡ל  בזמן 
‰ז‰"  בזמן  „"כ‡ן  ב˙וס')  (וכ"מ  פיר˘  ובר˘"י 
˜‡י על ‰בריי˙‡ ˘ל‡ ‰ח˘יב˙ו ר‰"ר, „"בזמן 
‰רבים,  ר˘ו˙  ח˘יב‡  במ„בר  י˘ר‡ל  ˘‰יו 
„‰ולכי  לרבים  ‰ילוך  מ˜ום  ‡ינו  ‰ז‰  בזמן 

מ„ברו˙ ל‡ ˘כיחי".

רי˘  במ˘"כ  ‰רמב"ם  נו"כ  ‰˜˘ו  ועפ"ז 
פי"„ מ‰ל' ˘ב˙ "‡רבע ר˘ויו˙ ל˘ב˙, ר˘ו˙ 
‰יחי„ ור˘ו˙ ‰רבים וכרמלי˙ ומ˜ום פטור. ‡י 
זו ‰י‡ ר‰"ר מ„ברו˙ ו‰יערו˙ ו˘וו˜ים ו„רכים 
‰מפול˘ין ל‰ן כו'". „לכ‡ור‰ ‰ו‡ ˙ימ‰ כיון 
˘לפי ‰נ"ל מ„ברו˙ ‡ינם ר‰"ר ל„ורו˙ (ועכ"פ 
– ר˜ ב˙נ‡י ˘י‰יו רבים מˆויין ˘ם כמו בזמן 
„‰וי  בס˙ם  כ˙ב  ו‰רמב"ם  במ„בר,  י˘ר‡ל 
ר‰"ר). ול‰כי נ˜טו ‰מפר˘ים (ור‡‰ ל‰לן מ„ברי 
 ıירו˙‰ פיר˘  ‰רמב"ם  „‡כן  ‰רמב"ם),  בן  ר"‡ 

˘רויין  ˘י˘ר‡ל  בזמן  „"כ‡ן  מר˘"י,  ב‰יפך 
בזמן  ו"כ‡ן  ר‰"ר,  ל‡ ‰וי  במ„בר" ‰יינו „‡ז 
יל"ע  ומע˙‰  ‰רבים.  ר˘ו˙  „‰וי  ‰ו‡  ‰ז‰" 
טוב‡ מ‰ ‰כריח ‰רמב"ם לפר˘ „ל‡ כר˘"י.

„ב‡מ˙  י"ל  ˆ"ו  ב„ף  ‰מבו‡ר  לפי  ‡בל 
ל‚מרי  ס"ל  „‰רמב"ם  ל‰רחי˜  ˆריך  ‡ין 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון

פניניםפניניםפנינים
הקירוב בחול תלוי 
בקירובו בשבת

‡י˘ על „‚לו ב‡˙˙ לבי˙ ‡ב˙ם יחנו בני 
י˘ר‡ל מנ‚„ סביב ל‡‰ל מוע„ יחנו
מנ‚„ – מרחו˜ מיל  . . כ‡לפים ‡מ‰, ˘יוכלו לב‡ ב˘ב˙
(ב, ב. ר˘"י)

"מרחו˜  למ˘כן  ˜רוב  ‰י'  י˘ר‡ל  בני  מחנ‰ 
מז‰  ב˘ב˙, ‡ך  לבו‡ ‡ליו  ˘יוכלו  בכ„י  מיל", 
נמˆ‡ ˘‚ם בימו˙ ‰חול ‰יו בני י˘ר‡ל ˜רובים 

למ˘כן בכ„י מיל.

ומז‰ י˘ ללמו„ ‰ור‡‰ לכל י‰ו„י:

˘מים"  ל˘ם  י‰יו  מע˘יך  "כל  חכמים  ‡מרו 
כל  ל˜יום  ˘בנוסף  ו‰יינו,  מי"ב).  פ"ב  (‡בו˙ 

מ‰י‰ו„י  ˙ובעים  ו„רבנן,  „‡וריי˙‡  ‰מˆוו˙ 
˘מים",  "ל˘ם  ˘לו  „ברי ‰ר˘ו˙  כל  ‚ם  ˘י‰יו 
˘לו,  ‰חולין  ב„ברי  ‚ם  וע˙,  זמן  בכל  ו‡˘ר 

י˘מ˘ ‡˙ ˜ונו.

עלול ‰‡„ם לטעון: ‰י‡ך ˘ייך ‰„בר? ˙ינח 
‰"˘ב˙"  ב˘עו˙  ‡ו  ו‰מוע„ים,  ‰˘ב˙  בימי 
‡ז  ו‰˙פיל‰,  ‰˙ור‰  זמני  ‰ם   – ‰חול  ˘בימו˙ 
˙וכו  ˘י‰י'  ויכול ‰ו‡  מ„ברי ‰חולין,  פנוי  ‰ו‡ 
‡יך  ‡בל  ‰˘י"˙;  בעבו„˙  וח„ור  ‡‰ב‰  רˆוף 
˘ייך ˘‚ם בע˙ עס˜ו ב„ברי ‰ר˘ו˙, יח˘וב על 

"˘ם ˘מים" ו‚ם בז‰ יעבו„ ‡˙ ˜ונו?

˘˘יעור  בפר˘"י,  רמוז  זו  לטענ‰  ומענ‰ 
‰חול,  בימו˙  ‰מ˘כן  ‡ל  י˘ר‡ל  מחנ‰  ˜ירוב 

‰י' ˙לוי ב˜ירובו ‡ליו ביום ‰˘ב˙:

‰מ˘כן ‰ו‡ מ˜ום בו ˘ור‰ ˘כינ‰, ובו עוב„ 
‰‡„ם ‡˙ ˜ונו. וכ‡˘ר י‰ו„י ˜רוב ‡ל ‰"מ˘כן" 
בימי   '‰ בעבו„˙  כר‡וי  ˘עוס˜  ‰יינו  ב˘ב˙, 
ו‰˙פיל‰  ‰˙ור‰  ובזמני  ו‰מוע„ים  ‰˘ב˙ 
בכלל; ‡זי ˜ירוב ז‰ ‡ל ‰מ˘כן פועל ‚ם בימו˙ 

‰חול, ˘‚ם ‡ז ל‡ י˙רח˜ מעבו„˙ ‰'.

ב‰  עומ„  ˘‰‡„ם  ‰˜„ו˘‰  מ„רי‚˙  כי 

‰חול,  ימו˙  בענייני  כח  ונו˙נ˙  נמ˘כ˙  ב˘ב˙, 
ב‡ו˙ו ‰‡ופן  בעבו„˙ ‰'  ח„ורים  י‰יו  ˘‚ם ‰ם 

ו‰מי„‰ כביום ‰˘ב˙, ו˙מי„ י‰י' ˜רוב ‡ל ‰'.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 7 ו‡ילך)

הכיסוי וההעלם 
כתנאי להתעלות

וב‡ ‡‰רן ובניו בנסע ‰מחנ‰ ו‰ור„ו ‡˙ פרכ˙ 
‰מסך וכסו ב‰ ‡˙ ‡רן ‰ע„˙: ונ˙נו עליו כסוי 
עור ˙ח˘ ופר˘ו ב‚„ כליל ˙כל˙ מלמעל‰ ו˘מו 
ב„יו
(„, ‰-ו)

‰˙˜„מו˙  על  מור‰  ‰מחנ‰  נסיע˙  עניין 
ב˘ע˙ ‰מסעו˙  כן, ‰רי  ו‡ם   ,'‰ בעבו„˙  ועלי' 

ˆריכים לר‡ו˙ ‰˙עלו˙ במ˘כן וכליו.

˘"בנסוע  ל‰יפך,  ‡נו  רו‡ים  לפועל  ‡מנם, 
ב˘לו˘‰  ‰‡רון   ˙‡ מכסים  ‰יו  ‰מחנ‰", 
˙ח˘",  עור  "כסוי  ‰מסך",  "פרוכ˙  כיסויים: 
‰מסעו˙  ˘ב˘ע˙  ו‰יינו  ˙כל˙".  כליל  ו"ב‚„ 
ו‰עלמו˙  כיסויים  ˘ל  עניינים  ‰˙ח„˘ו  „וו˜‡ 

ו‰ס˙רים על ‰˜„ו˘‰.

ל‡„ם  נפל‡  ועי„ו„  למ„ים ‡נו ‰ור‡‰  ומז‰ 
‰עמל בעבו„˙ ‰בור‡:

‰י‡  י˙'  בעבו„˙ו  ‰‡„ם  ו˘‚˘ו‚  עליי˙ 
„וו˜‡ כ‡˘ר נלחם ומ˙‚בר במניעו˙ ו‰‰פרעו˙, 
ומˆליח ל‰˙˜רב ל‰˘י"˙ ‚ם כ˘‰„בר עול‰ לו 

בי‚יע‰ רב‰.

מונח  ‰י'  מ‚ול‰,  ‰‡רון  ‰י'  כ‡˘ר  כן,  ועל 
נסיע‰  ˘ל  ˙נוע‰  בו  ‰יי˙‰  ול‡  במ˜ומו, 
ב˘לו˘  מכוס‰  ˘‰י'  בע˙  ו„וו˜‡  ו‰˙˜„מו˙. 
˘על  ‰מחנ‰",  "בנסוע  ˘ל  ‰זמן  ‰ו‡  כיסויים, 
ו‰מניעו˙,  ב"כיסויים"  ו‰מלחמ‰  ‰עמל  י„י 
‡חר  בעילוי  ול‰˙˜„ם  ל‰˙עלו˙  ‰‡„ם  זוכ‰ 

עילוי, מסע ‡חרי מסע.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 17 ו‡ילך)

 דרוש ואגדה 


