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"ב‡ניו˙" - úמ‡י נפ˜‡ מינ‰?

עומ˜ ‰טוב ‰ˆפון ב"˜úúו˙"

„ין כúי ‰ביכורים ú˘י' ‰רמב"ם

יוˆ‡ים ú˜רב עם ˘יר נˆחון



בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ˙בו‡,  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



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ˘‡„ם ע˘יר ונמˆ‡ על ‰‚ל‚ל, עליו לח˘וב, ˘‡ין ז‰ כי ‡ם ‚ל‚ל, ‰מס˙ובב ˙מי„ 
„בר  ז‰  לזול˙,  טוב‰  ע˘יי˙  ˙‰לים,  פסו˜  חומ˘,  פסו˜  ו‡ילו  ל„ורו˙.  ˜יום  לו  ו‡ין 
זכו˙  וכמ‡מר  נˆחיים.  פירו˙  ופירי  פירו˙  ומבי‡ים  נˆחיים  חיים  ל‰ם  ˘י˘  ‰מ˙˜יים, 

‡בו˙ ל‡ ˙מו ול‡ י˙מו לע„ ולנˆח נˆחים. 

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ז עמ' 126 ו‡ילך)

חכם ˘נע˘‰ ˘וט‰ ‚רוע מ˘וט‰ מלי„‰ 
ע„  מחכמ‰ ‰˜„ומ‰ „‡"˜1  כל „ר‚ין,  מרי˘  בכל ‰עולמו˙  בר‡  י˙ברך   '‰˘ מ‰  כל 
ל"ומ˙ח˙ זרועו˙ עולם" כולם ז˜ו˜ים לˆמיח‰, לˆמוח מ˜טנו˙ ל‚„לו˙. ‡ופן ‰ˆמיח‰ 

‰נו ˘‰ולכים ו‚„לים ב‡ופן וס„ר עלי' מ˜טנו˙ ל‚„לו˙.

˜טנו˙  ו‚„לו˙.  ˜טנו˙  ˘ל  ז‰  בס„ר  ˆורך  ˘י˘  ‰ו‡  זו  ‡מר‰  ˘ל  ‰פנימי  ‰˙וכן 
ו‚„לו˙ בחינוך ו‰‰„רכ‰ ‰חסי„י, ‡ינ‰ ˘˜טנו˙ ‰י‡ ˘טו˙ ו‚„לו˙ ‰י‡ חכמ‰, ‡ל‡ – 
˜טנו˙ ‡לו ‰ם ענינים ˜טני ‰ערך ‡ולם י˘ ב‰ם חכמ‰, מיני ‰מˆ‡ו˙. ולכן ‡נו רו‡ים 
˘עילויים רכים ב˘נים ‰נ‰ רובם בעלי ˙פיס‰ ובעלי מוחין ‚„ולים ‡ולם ‡ינם פ˜חים.

ל‰יו˙  נע˘‰ ‚„לו˙, ˆריך  מכן  ול‡חר  י˘נ‰ ˜טנו˙  ˘˙חיל‰  ז‰  בס„ר  ענין ‰ˆמיח‰ 
בכל כחו˙ ‰נפ˘ ובפרט בכח ‰חכמ‰.

ר˜  ל‡  על ‡ו˙ו ‰מ˜ום ‡זי  ב‡ם „ורכים  יו˙ר,  חכם  ל‰יו˙  לˆמיח‰,  ז˜ו˜‰  ‰חכמ‰ 
˘מפסי˜ים ל‰יו˙ חכמים ‡ל‡ ‰‡„ם נע˘‰ פ˘וט ל˘וט‰.

‡יז  נ‡ר  ‚עוו‡רנער   ‡") מלי„‰  מ˘וט‰  ‚רוע  ˘וט‰  ˘נע˘‰  ˘‡„ם  ‰„בר,  מפורסם 
ב‡ופן  ונ˘מר  ˘וט‰  ˘‰ו‡  לכך  מו„ע  מלי„‰  ˘וט‰  נ‡ר").  ‚עב‡רערנער  פון ‡  ער‚ער 
נ˘‡ר‰ ‡ˆלו  ˘וט‰,  ˘נע˘‰  מ‰ו˙ו. ‡ולם ‡„ם  יו„ע ‡˙  ב„יבור, ‰ו‡  מל‰רבו˙  כללי 
‰‰ס˙כלו˙ ו‰יחס ל„ברים מ‰זמן בו ‰י' חכם, וכך ‰˘טו˙ ˘לו ‰י‡ עם כל מיני ‰מˆ‡ו˙ 

מחוכמו˙. ובל˘ון בני ‡„ם מכנים ז‡˙ 'טפ˘ו˙ עמו˜‰ וחריפ‰'.

מ‡˘ר  יו˙ר  ˘וט‰,  ˘נע˘‰  חכם  על  חסים  בני ‡„ם,  ומ„ו˙  יו˘ר  ב‰ם  ˘י˘  ‡נ˘ים 
על ˘וט‰ מלי„‰. 

„מיון  ב‰ם ˜ווי  ˘י˘  ˘ונים  פרטים  עˆמם  ב˙וך  ומחפ˘ים  מ˙עמ˜ים  - ‰ם  ו‰עי˜ר 
לחכם-˘וט‰, ומ˙יי‚עים בי‚יע‰ עˆומ‰ ל˙˜ן ‡˙ מעמ„ם ומˆבם.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ח עמ' 238)

1) '‡„ם ˜„מון' – ‰רˆון ‰כללי ‰ר‡˘וני (‡חר ‰ˆמˆום) לכל ‰עולמו˙.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"ב‡ניו˙" – למ‡י נפ˜‡ מינ‰?

לר‡ו˙‰"? / ‰פורענו˙  עו„  ˙וסיף  ל‡  לך  ב‰ליכ‰ "ב„רך ‡˘ר ‡מר˙י  י˘  עונ˘  ‡יז‰ 
˘בפסו˜ ‰‡חרון  ו‰˜ו˘י  בי‡ור ‰חומר   / ב„רך ‰יב˘‰  ו‰פורענו˙  ב‰ליכ‰ „רך ‰ים, 

˘'˙וכח‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 235 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין נס לחס„ / ע„ – בכלל ‡ו ל‡ בכלל?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עומ˜ ‰טוב ‰ˆפון ב"˜ללו˙"

כל ענייני ‰˙ור‰ ‰ם טוב וברכ‰ / "כ˘‡ב‡ ˜ור‡ – ל‡ ˘ומעים ˜ללו˙"! / טוב‰ כפול‰ 
ומכופל˙ בפנימיו˙ם ˘ל "י"‡ ‡רורין" / סו„ ‰סליחו˙ ˘ל "מוˆ‡י מנוח‰"

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"‰ ח"‰ עמ' 2947 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
‰נ˙ינ˙ כח ל˘מור ‡˙ ‰ברי˙ / בין בינ‰ ו„ע˙ לחכמ‰ בינ‰ ו„ע˙

טז חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ין כלי ‰ביכורים ל˘י' ‰רמב"ם

יפלפל ב˘י' ‰רמב"ם בחילו˜ ‰„ין ˘בין כלי מ˙כו˙ לכלי ערב‰ – ב‰˘וו‡‰ למ˘מעו˙ 
‰˘"ס ו‰ספרי / יח˜ור ב‚„ר זי˜˙ ‰כלי לפירו˙, ויסי˜ „ל‰רמב"ם ˘יט‰ מחו„˘˙ בז‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ' 145 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰

ָח‰  (˙בו‡ כח, מז) מ¿ ƒׂ̆ יָך ּב¿ ∆̃ ל… ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ָ ּ̇ ר ל…‡ ָעַב„¿ ∆ ׁ̆ ַח˙ ֲ‡ ַּ̇

דרכי החסידות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
‡ל י‰י ˘וט‰

ע (˙בו‡ כח, ל„) ָ‚ּ ֻ ׁ̆ ָ̇ מ¿ י ƒי‰ָ ו¿

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

"באניות" – למאי נפקא מינה?
איזה עונש יש בהליכה "בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה"? / 

הפורענות בהליכה דרך הים, והפורענות בדרך היבשה / ביאור החומר והקושי 
שבפסוק האחרון שבתוכחה

ב‰עלי' „˘˘י ˘בפר˘˙נו ב‡‰ ‡ריכו˙ ‰˙וכח‰ [ול‰עיר, ˘מז‰ ˘נ˜בע‰ ‰˙וכח‰ בעלי' 
זו „ו˜‡ – ˘‰י‡ ‰עלי' ‰כי ח˘וב‰, לפי ‰מבו‡ר בכ˙בי ‰‡ריז"ל (˘ער ‰כוונו˙ ענין ˜רי‡˙ ס"˙ „רו˘ 

ב. פרי עı חיים ˘ער יח פי"ט. ועו„. ‰וב‡ בב‡ר ‰יטב ‡ו"ח סו"ס רפב) – י˘ ‡סמכ˙‡ ל‰מבו‡ר בס‰"˜ 

˘‡ף ˘ב‚לוי „ברים ‡לו ‰ם „ברים ˜˘ים, ‰יפך ‰ברכ‰, ‡בל בפנימיו˙ם ‰ם ענינים ˘ל טוב וברכ‰ כו']. 

ו‰נ‰, ‰˙וכח‰ ‡רוכ‰ ‰י‡, יו˙ר מחמ˘ים פסו˜ים, וסיומ‰ בפסו˜ ‰מ„בר על ‰חזר‰ 
עו„  ˙וסיף  ל‡  לך  ב„רך ‡˘ר ‡מר˙י  ב‡ניו˙,  מˆרים   '‰ "ו‰˘יבך  סח):  (כח,  למˆרים 

לר‡ו˙‰, ו‰˙מכר˙ם ˘ם ל‡ויביך לעב„ים ול˘פחו˙ ו‡ין ˜ונ‰". 

בחר ‰כ˙וב  ˘לכן  ב‡ניו˙")  מˆרים  ז‰ ("ו‰˘יבך ‰'  בענין  מיוח„  מ‰  בי‡ור,  וˆריך 
מב‰יל  ענין  ב‡יז‰  ל‰ס˙יים  רי‰ט‡ ‡מור‰ ‰˙וכח‰  ולפום  כל ‰˙וכח‰?  בו ‡˙  לסיים 
˘ל פורענו˙ כו' (רחמנ‡ ליˆלן), ‡מנם בפסו˜ ז‰ ל‡ נר‡‰ ‡יז‰ ˙וכן מיוח„ ל‚ריעו˙‡ 

כו'. 

˘‰ו‡  ב‡ניו˙",  מˆרים   '‰ "ו‰˘יבך  ל˘ון ‰כ˙וב  לב‡ר ‡˙  לכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר  ב. 
˘מ˘מעו  ו‡ני'",  ˙‡ני'  י‰ו„‰  בב˙  "וירב   :(‰ (ב,  ‡יכ‰  במ‚יל˙  ‰כ˙וב  לל˘ון  ב„ומ‰ 
"ˆער וילל‰" (כפירו˘ ר˘"י ‡יכ‰ ˘ם); ו‰יינו, ˘‰כ˙וב ב‡ ל‰„‚י˘ ˘י˘ובו למˆרים מ˙וך 

ˆער ‚„ול כו'.  

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

 ˙‡ לי„יו  ‰ז˜ן]  [רבינו  ‰רבי  מסר  ˘נ‰,  ע˘ר‰  ˘בע  ‰‡מˆעי  לרבי  כ˘מל‡ו  ˙˜נ"‡, 

‰חינוך ו‰‰„רכ‰ ˘ל ‰‡ברכים ˘"י˘בו" ‡ז ‡ˆל ‰רבי בלי‡זנ‡. 

ו‡מר ‰רבי [רבינו ‰ז˜ן] לרבי ‰‡מˆעי ˘‰ˆע„ ‰ר‡˘ון בחינוך ו‰„רכ‰ חסי„י˙ ‰ו‡ 

לע˘ו˙ חסי„ים ˘ל‡ י‰יו ˘וטים, ˘כן ˘טו˙ מ‰וו‰ מחיˆ‰ ˘ל ברזל כלפי חסי„ו˙. 

‡ז ‰סביר ‡בי ‰‡ימר‰, ˘"˘וט‰" י˘ לו ˘ני פירו˘ים: ‡) ˘וט‰ - פ˘וטו כמ˘מעו 

טיפ˘. ב) ˘וט‰ - פר‡. 

ו˘ני „ברים ‡ל‰, ‚ם טפ˘ו˙ ו‚ם פר‡ו˙, ‡ינם "זּו‚" לחסי„ו˙ ולחסי„ים.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˜יı ‰'˘"˙ עמ' 48 ו‡ילך)

חסי„ ˘וט‰ ‰ו‡ על „רך ‰„ס ˘וט‰
חסי„  י‰י'  ˘ח"ו  יי˙כן  ˘וט‰,  ל‰יו˙  ל‰פסי˜  י˘  ר‡˘י˙  חסי„, ‰רי  ל‰יע˘ו˙  בכ„י 

˘וט‰, ‡ך ז‰ו נ„יר, ועל פי רוב ˘וט‰ ‡ינו חסי„, וחסי„ ‡ינו ˘וט‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˙˜)

חסי„  ל‰יו˙  רוˆ‰   ‰˙‡ ל‡ברך:  פעם  ‡מר   "˜„ˆ "ˆמח  ‰ר‰"˜  ‡‡זמו"ר  כ"˜  ‰ו„ 

˘בחסי„ים ו‡˙ בני בי˙ך ‡˙‰ עו˘‰ לפ˘וטים ומורי„ ‡ו˙ם, ז‰ו חסי„ ˘וט‰. 

לכ‡ור‰ מ‰ ז‰ חסי„ ˘וט‰? ‡ם ‰ו‡ חסי„ ‡ינו יכול ל‰יו˙ ˘וט‰, ו‡ם ‰ו‡ ˘וט‰ 

ז‰ ‡מנם ‰„ס,  ˘וט‰,  „רך ‰„ס  על  ˘וט‰ ‰ו‡  חסי„  חסי„, ‡ל‡  ל‰יו˙  יכול  ‡ין ‰ו‡ 

‡בל ‰ו‡ ˘וט‰.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"„ עמ' 101)

לו  י˘  ז‰ ‡מנם ‰„ס,  ˘וט‰,  כמו ‰„ס  ˘וט‰ ‰ו‡  חסי„  פ˜חים.  ל‰יו˙  חסי„ים  על 

עלים, ‡בל ‰ו‡ ˘וט‰, ‰עלים ‡ינם מסו„רים.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‰ עמ' 7)

˘ני טיפוסים ˘ל ˘וטים
בעולם,  י˘נם. ‰רי ‚ל‚ל ‰חוזר ‰ו‡  ˘וטים  ˘ל  טיפוסים  ˘ני  ל‡ח„ -  פעם ‡מר ‡בי 

וז‰ ˘יו˘ב על ‰‚ל‚ל וˆוח˜ ‰ו‡ טיפ˘, ˘וט‰, מ‰ ‡˙‰ ˆוח˜, ‰רי ז‰ ‚ל‚ל בלב„. ז‰ 

˘יו˘ב מ˙ח˙ ל‚ל‚ל ובוכ‰, ‰נו טיפ˘, מ‰ ‡˙‰ בוכ‰, ‰רי ז‰ ‚ל‚ל ‰חוזר. 



כ‚

אל יהי שוטה
בענין ההתרחקות הראוי' לחסיד מהיפך הפקחות; מיני שטות שונים, היחס 

השלילי אליהם והלקט שניתן ללמוד לעבודת ה'

ע    ָ‚ּ ֻ ׁ̆ ָ̇ מ¿ י ƒי‰ָ ו¿

(˙בו‡ כח, ל„)

˘וט‰ ‡ינו יכול ל‰יו˙ חסי„
˘לנו  ‰˙נ‡ים  ˘ל  ‰מ˘˙‰  ימי  ב˘בע˙  ‰˘מח‰  מ‰‰˙ווע„ויו˙  ב‡ח˙  ˙רנ"ו,   ıי˜

‡מר ‡בי ב˘ע˙ ‡מיר˙ לחיים: מ‰ י‰י' עם ‰"ל‰˙ענ‚ על ‰וי'", למ˙י „וחים ‡ו˙ו. ˜יים 

חסי„ ˘וט‰ ‰„וח‰ ‡˙ ‰"ל‰˙ענ‚ על ‰וי'" עבור ‡חרי מ‡‰ וע˘רים ˘נ‰. ˙˜וו˙ו ‰י‡ 

ˆ„י˜י‡  עם  ל‡˘˙ע˘ע‡  ‡˙י  ˜וב"‰  לילי‡  ‰"בפל‚ו˙  על   (‡ ‰ענינים:  מ˘ני  ‡ח„  על 

ועטרו˙י‰ם  יו˘בים  ‰"ˆ„י˜ים  על  ב)  ב).  ˜עח,  ב;  ˜לו,  ב;  פב,   ;‡ עב,  (זח"‚  „ע„ן"  ב‚ינ˙‡ 

בר‡˘י‰ם ונ‰נין מזיו ‰˘כינ‰" (ברכו˙ יז, ‡). 

˘וט‰  מ˙‡ים.  "˘י„וך"  כלל  ‡ינו  "˘וט‰"  עם  יח„  ו"חסי„"  ˘וט‰,  חסי„  ‰ו‡  ‡ך 

‡ינו יכול ל‰יו˙ חסי„, וחסי„ ‰רי בו„‡י ובו„‡י ˘‡ינו יכול ל‰יו˙ ˘וט‰. 

ברם, מי ˘„וח‰ ‡˙ ‰"ל‰˙ענ‚ על ‰וי'" לל‡חר מ‡‰ וע˘רים ˘נ‰, ‰ו‡ בו„‡י חסי„ 

˘‰ו‡ „וח‰  ומפני   .  . על ‰וי'"  ˘ל "ל‰˙ענ‚  רוˆ‰ ‰ענין  ˘‰רי ‰ו‡  חסי„  ˘וט‰, ‰ו‡ 

‡˙ ‰"ל‰˙ענ‚ על ‰וי'" לל‡חר מ‡‰ וע˘רים ˘נ‰ - ‰רי ‰ו‡ ˘וט‰. ו‡ˆל חסי„ ˘וט‰, 

‰˘וט‰ ‚„ול מ‰חסי„.

ב˘יח‰ ˘˘ח ‡בי בסעו„˙ ˘ב˙ פר˘˙ ˙רומ‰ ˙רנ"‡, סיפר, ˘ב˘נ˙ ˙˜"ן, כ˘מל‡ו 

ב˘נ˙  ˘נ‰, ‡ו  ע˘ר‰   ˘˘ נ"ע)  מליוב‡וויט˘  רבי „ובער  [כ"˜ ‡„מו"ר  לרבי ‰‡מˆעי 

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה'ה' עבעבודודתת בבענעניניניי וומכמכתבתביםים ששיחיחותות

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‡ולם ר˘"י על ‡˙ר מפר˘ ˘‡ינו כן, ‡ל‡ "ב‡ניו˙" פירו˘ו "בספינו˙" (ב„ו‚מ˙ ויחי 
נסיע‰  זו  ˙‰י'  ˘ל‡  ל‰„‚י˘  כ„י   – ב˘בי'"  "(בספינו˙)  ומוסיף  ר˘"י  וממ˘יך  י‚).  מט, 

בספינו˙ ב„רך חרו˙ וטיול, ‡ל‡ ב‡ופן ˘ל ˘בי ו˘עבו„. 

למˆרים  ˘י˘ובו  בז‰  ‰י‡  ˘‰פורענו˙  כיון  „לכ‡ור‰  בי‡ור,  ˆריך  פירו˘ו  לפי  ‡ך 
"בספינו˙"  ‡ם   – י‰י'  ז‰  ב„יו˜  כיˆ„  מינ‰  נפ˜‡  למ‡י  ו˘עבו„,  ˘בי  ˘ל  ב‡ופן 

("ב‡ניו˙") ‡ו ב„רך ‡חר˙?

[בעלי ‰˙וספו˙ מב‡רים („ע˙ ז˜נים. ועו„), ˘„בר ז‰ מוסיף בכמו˙ ‰נ˘בים: "‡ם ‰יו 
מוליכין ‡ו˙ן בר‚ל - ל‡ ‰יו ˘בים ר˜ ‰‚„ולים, ‰יכולים ללכ˙ בר‚ל", וז‰ו ‰חי„ו˘ – 
˘יוליכו ‡ו˙ם בספינו˙ וממיל‡ "י‰יו ˘בים טף ונ˘ים", ‚ם כ‡לו ˘‡ינם יכולים ללכ˙ 

ר‚לי. 

‡בל ב„רך ‰פ˘ט ‡ין פירו˘ ז‰ מ˙יי˘ב כל-כך, כי: 

ביˆי‡˙  ˘‰י'  וכ˘ם  יו˙ר.  ל‡ט  ר‚לי˙,  ללכ˙  יכולים  ונ˘ים  טף  ‚ם  לר‡˘, ‰רי  לכל 
מˆרים, ˘‰לכו ר‚לי˙, ‚ם ‰נ˘ים ו‰טף. 

‰י'   – ‰נ˘בים  בכמו˙  ל‰וסיף  ‰י‡  "ב‡ניו˙"  ב˙יב˙  ‰כ˙וב  כוונ˙  כל  ‡ם  ו˘ני˙, 
‚ם ‡˙ ‰טף  בכך  לכלול  כ„י  בז‰,  וכיוˆ‡  כולכם"   '‰ לכ˙וב "ו‰˘יב  מלכ˙חיל‰  ˆריך 
ו‰נ˘ים; ‡מנם ‰ל˘ון "ו‰˘יבך ‰' מˆרים ב‡ניו˙" – מ˘מע ˘ב‡ ל‰וסיף פרט ח„˘].  

ונר‡‰ לב‡ר בפ˘טו˙, ˘כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ל‰וסיף ב‡יכו˙ ‰פורענו˙, ˘ל‡ זו בלב„ 
˘י˘ובו למˆרים, ‡ל‡ ˘‚ם ‰„רך ל˘ם ˙‰י' ˜˘‰ ומייסר˙; וז‰ מו„‚˘ על י„י ‰‰וספ‰ 

"ב‡ניו˙", וכפי ˘מפר˘ ר˘"י – "בספינו˙ ב˘בי'": 

ל‰נ˘בים  חירו˙  יו˙ר  י˘   – פ˙וח  במרחב   – ‰יב˘‰  „רך  ב˘בי  ‰ולכים  כ‡˘ר   
‰רי  ומˆומˆם,  ס‚ור  ˘טח  ספינו˙,  ב˙וך  נמˆ‡ים  כ‡˘ר  ו‡ילו  ו‰ילוכם,  ב˙נוע˙ם 
 ‰˘‚„‰‰ וזו‰י  מ‡ו„.  ‡ו˙ם  ‰מ‚ביל  ב‡ופן  ‰˘ובים  ˘ל  למרו˙ם  כפופים  ˘‰נ˘בים 

˘ב„רך למˆרים י‰יו ˘בויים ב˙וך ספינו˙, „בר ‰כרוך בˆער ו˜ו˘י מיוח„.  

‚. וממ˘יך ‰כ˙וב – "(ו‰˘יבך ‰' מˆרים ב‡ניו˙) ב„רך ‡˘ר ‡מר˙י לך ל‡ ˙וסיף 
עו„ לר‡ו˙‰". ולכ‡ור‰, ‡יז‰ חי„ו˘ ו‰וספ‰ י˘ בז‰ לענין ‰פורענו˙?

מ„וע  לב‡ר  ב‡ ‰כ˙וב  ˘ב˙יבו˙ ‡לו  כ‡ן, "‰‰פס„ ‰ח'"),  (בפירו˘ו  מפר˘  ‰‡ברבנ‡ל 
זו ‰מוביל‰  על „רך  ˘‰˜ב"‰ ‡מר  כיון  למˆרים „ו˜‡ "ב‡ניו˙":  ˙‰י' ‰˘יב‰  ב‡מ˙ 
טז),  יז,  ˘ופטים  עו„" –  ב„רך ‰ז‰  ל˘וב  ˙וסיפון  לר‡ו˙‰" ("ל‡  עו„  ˙וסיף  למˆרים ‡˘ר "ל‡ 
˘י˘ובו  מ„‚י˘  ˘‰כ˙וב  וז‰ו  ‰יב˘‰,  „רך   – זו  ב„רך  למˆרים  ˘יבו‡ו  י˙כן  ל‡  לכן 

למˆרים (ב‡ופן ‡חר -) „רך ‰ים, "ב‡ניו˙".  

˘‰‰וספ‰  „רכנו  לפי  ובפרט  מ˜ר‡",  ˘ל  ב"פ˘וטו  ל‰ולמו   ‰˘˜ ז‰  בי‡ור  ‡מנם 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

"ב‡ניו˙" מובנ˙ ˘פיר לפי ‰פ˘ט - ˘כוונ˙‰ ל‰וסיף ב˜ו˘י ובˆער (כנ"ל ס"ב); ומע˙‰ 
˘וב ‡ין ˆורך ב‰וספ‰ זו ˘ל "ב„רך ‡˘ר ‡מר˙י לך ל‡ ˙וסיף עו„ לר‡ו˙‰" – ˘‡ינ‰ 

נו‚ע˙ כלל ל˙וכן ‰˙וכח‰!

"ב„רך  ל˘וב  ל‡   '‰ ˆיווי  ˘‰י'  ˘‡ף  בז‰,  ‰חי„ו˘   ˙‡ לב‡ר  ‡פ˘ר  ‰י'  [לכ‡ור‰ 
למˆרים  יוליכם  בכך, ‡ל‡  י˙ח˘ב  ל‡  ˘‰˜ב"‰  י‚רום ‰חט‡  ז‡˙  בכל  למˆרים,  ‰ז‰" 
ב‡ופן ˘י‰יו מוכרחים לעבור על ‰ˆיווי (ר‡‰ מ„ר˘ ל˜ח טוב כ‡ן. ספרי ˘ופטים יז, טז); ‡ך 
פ'  ˙חיל˙  ל‰‡ריז"ל  ˙ור‰  ל˜וטי  ‚ם  (ר‡‰  מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  כלל  מ˙יי˘ב  ז‰  ˘‡ין  ברור 

˙ˆ‡: "מ‰ עונ˘ ז‰ ל‰˘יבם במˆרים ב„רך . . וכי עונ˘ ‰ו‡ לעבור על „ברי ˙ור‰"?!)].

ב‡ים  לר‡ו˙‰"  עו„  ˙וסיף  ל‡  לך  ‡מר˙י  ‡˘ר  "ב„רך  ˘‰˙יבו˙  לב‡ר,  וי˘   .„
ל‰וסיף פורענו˙ ח„˘‰: 

חל˜ מ‰„רך למˆרים ˙‰י' "ב‡ניו˙", ב‡ו˙ו מ˜ום ˘ˆריך ללכ˙ „רך ‰ים (ר‡‰ חז˜וני 
כ‡ן: "˘‰רי נחל מˆרים מפסי˜ בין ‡רı מˆרים ובין ‡רı י˘ר‡ל"); 

וע˙‰ מח„˘ ‰כ˙וב „בר נוסף, ˘חל˜ ‡חר ˘ל ‰„רך (רוב ‰„רך) י‰י' „רך ‰יב˘‰, 
ועל ז‰ ‰ו‡ ˘נ‡מר "ב„רך ‡˘ר ‡מר˙י לך ל‡ ˙וסיף עו„ לר‡ו˙‰". 

ממˆרים,  בˆ‡˙ם  י˘ר‡ל  ‰לכו  ˘ב‰  זו,  „רך  בפ˘טו˙:  מובנ˙   – ˘בז‰  ו‰פורענו˙ 
טו);  ח,  (ע˜ב  מים"  ‡ין  ‡˘ר  וˆמ‡ון  וע˜רב,  ˘רף  נח˘  ו‰נור‡,  ‰‚„ול  "‰מ„בר  ‰י‡ 
וכ‡˘ר ‡ומרים ˘י˘ובו ללכ˙ ב„רך זו – לל‡ ‰נסים ו‰חס„ים ˘‰יו לעם י˘ר‡ל בˆ‡˙ם 

ממˆרים (ענני כבו„, ב‡ר‰ ˘ל מרים וכו'), כמובן – ‰רי זו פורענו˙ ‚„ול‰ ביו˙ר.   

˘ר‡ו  ‰מכו˙  מפני  מ˙ייר‡ים  י˘ר‡ל  ˘‰יו  ס)  (כח,  לעיל  ר˘"י  פיר˘  כבר  ו‰נ‰, 
מˆרים  מ„ו‰  כל   ˙‡ בך  "ו‰˘יב  ˘נ‡מר  ‰ו‡  ז‰  ועל  עלי‰ם,  ‚ם  יבו‡ו  ˘ל‡  במˆרים 
(מפח„  ממנו"  י‚ור  ˘‰ו‡  ב„בר  ‡ל‡  ‰‡„ם   ˙‡ מייר‡ין  "‡ין   – מפני‰ם"  י‚ור˙  ‡˘ר 

ממנו, מפני ˘‰ו‡ מכירו מ˜רוב); 

וז‰ו ‡יפו‡ ˘פסו˜ „י„ן ‰ו‡ ‰‡חרון ב˙וכח‰, ˘כן י˘ בו ‰פח„‰ ‚„ול‰ ב„בר ˘‰יו 
בז‰  ו‰ן  עב„ים"),  ("בי˙  מˆרים   ıל‡ר ˘יחזרו  ז‰  בעˆם  ‰ן   – מ˜רוב  מכירים  י˘ר‡ל 
וחל˜ ‡חר י‰י'  מ‰„רך ˙‰י' "ב‡ניו˙" ס‚ורו˙,  ˙‰י' ˜˘‰ ומייסר˙: חל˜  ˘‰„רך ל˘ם 
ב"מ„בר ‰‚„ול ו‰נור‡" ˘י˘ר‡ל מכירים ‡˙ סכנו˙יו מע˙ ‰ליכ˙ם בו בˆ‡˙ם ממˆרים.  

וכפירו˘  ˜ונ‰",  ו‡ין   .  . ˘ם  "ו‰˙מכר˙ם  ‰פורענו˙:  ב‚ו„ל  עו„  ‰כ˙וב  [וממ˘יך 
ר˘"י "כי י‚זרו עליך ‰ר‚ וכליון" – ועו„ חזון למוע„ לב‡ר „ברי ר˘"י ‡לו].  

‰. וי˘ ל‰וסיף ולפר˘ ב„רך ‰רמז ו‰סו„ (ר‡‰ ‚ם ‡ל˘יך ע‰"פ) – למעליו˙‡: 

בפסו˜  ˘מסיים  וז‰ו  ל˙˘וב‰;  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ ל‰בי‡  ‰י‡  ‰˙וכח‰  ˘ל  ‰כוונ‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

˘מח‰ מפני ˆיווי ‰'
˜בל˙י מכ˙בו... ו˘מח˙י ל˜רו˙ בו ‡˘ר בכלל ‰נו ˘מח בחל˜ו, ‡ף ˘כו˙ב ˘וברו 
˘מח  י‰י׳  ממ˘  ˘ב˜ר[וב]  ו‡˜ו‰  ב˘מח‰.  ל‰יו˙  ˘‡ני ˆוי˙י  מפני  ˘‰טעם ‰ו‡  בˆ„ו 
מˆו‰,  ב˘ע˙ ˜יום  ר˜  ל‡  ועבו„˙ ‰˘ם ‰י‡  ב˘מח‰  עב„ו ‡˙ ‰׳  ˘‰˜ב״‰ ˆיו‰  מפני 
‡ל‡ כמ‡׳ ‰כ˙וב בכל „רכיך „ע‰ו, וכמו ˘נ˙׳ ברמב״ם ‰ל׳ „יעו˙ פ״‚ וטו˘ו״ע ‡ו״ח 

סרל״‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˙עז)



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

חסי„ו˙יו˙  „‰˙וע„ו˙  ל‰‰כנו˙  פנים  כל  על  סיוע  י„י  על  ‡ו  בעˆמם  ‡ם  י˘˙˙פו, 
‰נערכים מזמן לזמן במ˜ומם, ‡˘ר ז‰ ימ‰ר ‚ם כן רפו‡˙ ב˙ו ˙חי'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˆ„)

יוˆ‡ים ל˜רב עם ˘יר נˆחון
פעמים  כמ‰  ז‰  וכמ„ובר  ‰‡„ם,  חיי  מ˘ך  כל  ˘ˆ"ל  לבב  וטוב  „˘מח‰  ...‰ענין 
˘‰ˆיווי בכל „רכיך „ע‰ו ‰ו‡ על כל כ"„ ˘עו˙ ‰יום, ובמיל‡ חלים על כל ‰כ"„ ˘עו˙ 

‰יום „ברי ‰רמב"ם סוף ‰ל' לולב, ˘‰ענינים ˆריכים ל‰ע˘ו˙ מ˙וך ˘מח‰, ו˜"ל.

ומ‰ם  טעמים,  בכו"כ  ˘לימו˙ ‰˘מח‰  חסרון  על  עˆמם  מˆ„י˜ים  ˘לפעמים  ...ו‡ף 
‚ם כ‡לו ˘י˘ ל‰ם ‡חיז‰ ל‡ ר˜ ב˘כל ס˙ם ‡ל‡ ‚ם ב˘כל „˜„ו˘‰, ‰נ‰ סוף סוף ע״י 
פ˙‚ם  וכי„וע  ב‰נ‰‚‰ ‰‰פכי˙,  מ˘‡״כ  י˙ו˜ן „בר,  ול‡  יע˘‰ „בר  ל‡  ‰ע„ר ‰˘מח‰ 
("מ‡ר˘")  ב˘יר  ‰ו‡  יˆי‡˙ו  ˙חל˙  למלחמ‰,  ‰יוˆ‡  חיל  ‡˘ר  ‡„מו״ר,  מו״ח  כ״˜ 
בו„„ ‰ו‡ ("ניט  ל‡  מ‡˙נו  כל ‡ח„  ו‰רי  ומ‚„ילו.  מ˜רב ‰נˆחון  עˆמו  וז‰  נˆחון,  ˘ל 
‰רב‰   - רבים  ל˘ון  ‡ו˙ו",  מסייעין  לט‰ר  ו"‰ב‡  ‡˙ו,  ‰˜ב״‰  ˘ל  ועזר˙ו  עלענ„"), 

מסייעים.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי״ז עמ׳ ˆ)

ר˜  ˘‡ינו  נו˙ר ˆיווי ‰˘י"˙,  ע„יין  במכ˙בו,  ˘כו˙ב  ו‰טעמים  כל ‰סברו˙  ...‡חרי 
כל  יו„ע ‰˜ב"‰ ‡˙  ˘בטח  ב˘מח‰,  עב„ו ‡˙ ‰'  מנ‰י‚ ‰עולם,  ‚ם  בור‡ ‰עולם ‡ל‡ 

‰פרטים, ו‡עפ"כ ‰ו‡ מˆו‰ ל‰יו˙ ב˘מח‰.

בכוחו  ו„‡י  ז‰  ז‡˙, ‰רי  „ור˘  ˘‰˜ב"‰  כיון   (‡ „ברים:  ˘ל˘‰  יו„עים ‡נו  ˘מכך 
מב˜˘ ‡ין  וכ˘‰ו‡  בריו˙יו,  עם  בטרוני‡  ב‡  ˘‰רי ‡ין ‰˜ב"‰  ˘ל ‰‡„ם,  וב‡פ˘רו˙ו 
מב˜˘ ‡ל‡ לפי כוחן, ב) ‡פילו במˆב כז‰, י˘ ממ‰ ל‰יו˙ ב˘מח‰, ˆריך ר˜ ל‡ לרˆו˙ 
כ"ו  בפר˜  ומ‰ם  רבים  במ˜ומו˙  פי ‰מבו‡ר  על  ז‡˙. ‚)  לר‡ו˙  ל‡  לעˆום ‡˙ ‰עיניים 
ב˙ני‡, ‰רי ‡„רב‰, כ‡˘ר רוˆים ל‰ˆליח ולנˆח במלחמ‰, ובו„‡י ‡ם זו מלחמ‰ ˜˘‰, 
בעולם,  ועˆב   ‰‚‡„ נ„נו„  מכל  וט‰ר˙ו  ‰לב  ופ˙יח˙  ב˘מח‰  „ו˜‡  ל‰יו˙  מוכרחים 

כמבו‡ר ב˙ני‡ ˘ם ב‡רוכ‰.

˘חייל  ˘ב˘ע‰  זי"ע,  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  וי„וע‰ ‚ם ‡ימר˙ו 
למלחמ‰,  נכנס  ל‡  ע„יין  ˘למע˘‰  על ‡ף  ו˘מח‰,  נˆחון  מַ‡ר˘  ˘ר  ל˜רב, ‰ו‡  יוˆ‡ 
 ˙‡ ומחי˘  מחז˜  ‚ופ‡  וז‰  ˘מח‰,  ומ˙וך  בנˆחון  חז˜  בטחון  עם  ‰י‡  ‰‰ליכ‰  ‰נ‰ 

‰נˆחון במלחמ‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' ˙פ‡ ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

‰‡חרון: "ו‰˘יבך ‰'" – ˘˙חזור ב˙˘וב‰. 

כזכיו˙"  לו  נע˘ו  ˘ז„ונו˙  ˙˘וב‰  "‚„ול‰  ‚„ול,  חי„ו˘  ב‡  ‰˙˘וב‰  י„י  על  ו‰נ‰ 
כי  לו,  ˘‡פילו ˆ„י˜ ‚מור ‡ין  זכיו˙,  ˘ל  מיוח„  סו‚  לבעל ‰˙˘וב‰  ˘י˘  ב) –  פו,  (יומ‡ 

‰"ז„ונו˙" ‚ופ‡, ‰ענינים ˘‰ם ‰יפך רˆון ‰', נ‰פכים ל"זכיו˙". 

וז‰ו ˘ממ˘יך "ו‰˘יבך ‰' . . ב„רך ‡˘ר ‡מר˙י לך ל‡ ˙וסיף עו„ לר‡ו˙‰" – ˘‚ם 
‰˙˘וב‰  בכח  ‰נ‰  ממנ‰,  ל‰˙רח˜  ˆו‰  ˘‰˜ב"‰  ‰„רך  ‰‡סור‰,  ב„רך  ‰ליכ‰  ‡ו˙‰ 
כזכיו˙",  לו  נע˘ו  ˘ל "ז„ונו˙  ב‡ ‰עילוי  י„‰  על  כי „ו˜‡  זו,  ל„רך  ועלי'  ˙י˜ון  נע˘‰ 

ו‰„ברים עמו˜ים ו‡כמ"ל.



פניניםפנינים

עד – בכלל או לא בכלל?
ול‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙ ‚ו' ע„ ‰יום ‰ז‰
ע„ ‰יום ‰ז‰ - ˘מע˙י, ˘‡ו˙ו ‰יום ˘נ˙ן מ˘‰ ספר ‰˙ור‰ 
לבני לוי כו' ב‡ו כל י˘ר‡ל לפני מ˘‰ ו‡מרו כו', ‡ף ‡נו 
עמ„נו בסיני ו˜בלנו ‡˙ ‰˙ור‰ כו', ו˘מח מ˘‰ על ‰„בר ועל 
ז‡˙ ‡מר כו', ‰יום ‰ז‰ ‰בנ˙י ˘‡˙ם „ב˜ים וחפˆים במ˜ום
(כט, ‚. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור, ‰רי ‰ביטוי "ע„ ‰יום ‰ז‰" 
נמˆ‡ כמ‰ פעמים ב˙ור‰:

‰ז‰"  ‰יום  ע„  ˘בע  ב‡ר  ‰עיר  ˘ם  כן  "על   .‡
י˘ר‡ל ‡˙  בני  י‡כלו  ל‡  כן  ב. "על  ל‚);  כו,  (˙ול„ו˙ 

ל‚); ‚. "ול‡  לב,  (וי˘לח  ע„ ‰יום ‰ז‰"   .  . ‚י„ ‰נ˘‰ 
ו).  ל„,  (ברכ‰  ‰ז‰"  ‰יום  ע„  ˜בור˙ו   ˙‡ ‡י˘  י„ע 
˘‰ו‡  כלומר,  בכלל,  וע„  ע„  ‰ו‡  ‰פירו˘  ובכולם 

כולל ‚ם ‡˙ "‰יום ‰ז‰".

˘ונ‰  ב‡ופן  ר˘"י,  כ‡ן  מפר˘  מ„וע  ו‡"כ 
˘"‰יום  בכלל,  ע„  ול‡  ע„  ‰י‡  ˘‰כוונ‰  מ‰ר‚יל, 
„ב˜ים  ˘‡˙ם  ו"‰בנ˙י  ‰מˆב,  ‰˘˙נ‰  כבר  ‰ז‰" 

וחפˆים במ˜ום"?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

ר˘"י  פיר˘  ל„ע˙"  לב   '‰ נ˙ן  "ול‡  ‰˙יבו˙   ˙‡
˘"ע„  ו‰יינו,  בו",  ולי„ב˜  חס„י ‰מ˜ום  "ל‰כיר ‡˙ 

‰יום ‰ז‰" ל‡ „ב˜ו בני י˘ר‡ל במ˜ום.

לעיל  מפור˘  ˘‰רי  ביו˙ר,  יו˜˘‰  ז‰  לפי  ‡מנם, 
חיים  ‡ל˜יכם  ב‰'  ‰„ב˜ים  "ו‡˙ם   („  ,„ (ו‡˙חנן 

כולכם ‰יום", ˘י˘ר‡ל „בו˜ים במ˜ום!

‰ז‰"  ‰יום  "ע„  כ‡ן  לפר˘  ‡פ˘ר  ‡י  כן,  ועל 
"‰יום  ˘‚ם  יˆ‡  ‡ז  ˘‰רי  בכלל",  "ע„  ˘ל  ב‡ופן 
ועל  כנ"ל.  י˙כן  ל‡  וז‰  ב‰',  י˘ר‡ל  ל‡ „ב˜ו  ‰ז‰" 
ו"‰יום ‰ז‰"  בכלל",  ע„  ˘"ל‡  ב‡ופן  לפר˘  כרחנו 

בני י˘ר‡ל כן „ב˜ים ב‰˜ב"‰, ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 99 ו‡ילך)

בין נס לחסד
‡˙ם ר‡י˙ם ‚ו' ‰מסו˙ ‰‚„ולו˙ ‚ו' ול‡ נ˙ן ‰' 
לכם לב ל„ע˙

ול‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙ - ל‰כיר ‡˙ חס„י ‰מ˜ום ולי„ב˜ 
בו
(כט, ‡-‚. ר˘"י)

‰כ˙וב  „ברי  בפ˘טו˙  ‰רי  לעיין,  י˘  לכ‡ור‰ 
˘נזכרו  ‰‚„ולו˙"  "‰מסו˙  על  מוסבים  ל„ע˙"  "לב 
ו‡"כ,  י˘ר‡ל.  ב‰ם  ‰כירו  ˘ל‡  ז‰,  לפני  בכ˙וב 
„‰ו"ל  ‰מ˜ום",  "חס„י  בר˘"י  ‰ם  נ˜ר‡ים  מ„וע 
ל˜ר‡ם ב˘ם "נסים", „"נס" ו"חס„" – „ברים ˘ונים 
‰ם, „י˘נו חס„ ˘‡ינו ב„רך נס, ול‡ כל נס ‰ו‡ ל˘ם 

חס„?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

לר˘"י ‰ו˜˘‰, ‡יך י˙כן לומר ˘ל‡ ‰כירו י˘ר‡ל 
י˘ר‡ל ‰ו„ו  ˘בני  ב˙ור‰  מפור˘  בנסי ‰˘י"˙, ‰רי 

ל˜ב"‰ על ‰ניסים ו‡ף ‡מרו ˘יר‰?!

‡ך  ‰כירו,  ‰˘י"˙  בנסי  ˘‡כן  ר˘"י   ıמ˙ר וע"ז 
בחס„י ‰' ל‡ ‰כירו, ולכן ל‡ על "‰מסו˙ ‰‚„ולו˙" 
על  ‡ם  כי  ‰ו„ו,  עלי‰ם  ˘‰רי  כ‡ן,  מ„ובר  „לעיל 
"ו‡ולך   – ל˜מן  מ„ובר  ˘עלי‰ם  ‰מ˜ום",  "חס„י 
˘למו˙יכם  בלו  ל‡  במ„בר,  ˘נ‰  ‡רבעים  ‡˙כם 
כ‡ן  ר˘"י  מפר˘י  ‚ם  (ור‡‰  ו‚ו'"  ‡כל˙ם  ל‡  לחם  ‚ו' 

˘פיר˘ו כן).

˘‰יו  למרו˙  ˘‰רי  מ˘‰,  ˙וכח˙  ˙ובן  ומע˙‰ 
טבע  מ"מ  ‰טבע,  מן  ˘למעל‰  נסים  ‡לו  חס„ים 
נמ˘כ˙  מסויימ˙  נסי˙  ‰נ‰‚‰  „כ‡˘ר  ‰ו‡  ‰‡„ם 
כענין  מר‚י˘‰  ˘וב ‡ינו  ב‰,  מ˙ר‚ל  ו‰‡„ם  רב  זמן 
ניסי, ‡ל‡ כ„בר טבעי, וע"„ "‰ר‚ל נע˘‰ טבע". וכן 
"‡רבעים  ‡לו  חס„ים  ˘נמ˘כו  „כיון  „י„ן,  בני„ון 
˘‰ם  ז‰  כל ‰ו‡  לעיני  ונ‚ל‰  ˘נר‚˘  מ‰  ˘נ‰", ‰רי 

"חס„י ‰˜ב"‰", ול‡ ‰יו˙ם נסים.

לב  לכם   '‰ נ˙ן  ˘"ל‡  מ˘‰,  ‰וכיחם  כך  ועל 
ל„ע˙" – "ל‰כיר ‡˙ חס„י ‰˜ב"‰", ˘למרו˙ ˘‰ו„ו 
במ„בר  ˘‰יו  חס„ים  על ‰נסים, ‰רי ‡ו˙ם  ל‰˜ב"‰ 
מ‡˙  ו˜ירוב  כחס„  ב‰ם  ‰כירו  ל‡  ביומו,  יום  „בר 

‰˘י"˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 99 ו‡ילך)

עיונים וביאורים קצרים

כ

עבדו את ה' בשמחה
השמחה דרושה בכל מצב, גם בשעת עשיית תשובה. היא מבטלת דינים ופורצת 

גדרים, גם הגבלות בבריאות הגוף

ָח‰    מ¿ ƒׂ̆ יָך ּב¿ ∆̃ ל… ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ָ ּ̇ ר ל…‡ ָעַב„¿ ∆ ׁ̆ ַח˙ ֲ‡ ַּ̇
(˙בו‡ כח, מז)

פריˆ˙ ‰‚„ר ו‰ב‡˙ ‰רפו‡‰ ל‚וף
ז‰  לס„ר  ‡פ˘ר  ובו„‡י  ‰ור‡˙ ‰רופ‡,  כפי  ל‰˙נ‰‚  ˆריך  בכלל  לברי‡ו˙ו,  ב‰נו‚ע 
‰‚וף  - ‰יו˙  ‰‚וף  ברי‡ו˙  ˘‚ם  ובפרט  ב˜„˘,  לעבו„˙ו  ס˙יר‰  ˙‰י׳  ˘ל‡  כז‰  ב‡ופן 
למˆו‰  בס˙יר‰  ˙‰י'  ‡ח˙  ˘מˆו‰  י˙כן  ל‡  במיל‡  ‰ו‡1,  ‰˘ם  מ„רכי   - ו˘לם  ברי‡ 
‰˘ני', ובפרט כ˘עו˘ים ז‡˙ ב˘מח‰, ‰נ‰ ‰˘מח‰ פורˆ˙ ‡˙ ‰‚„ר ˘ל ‰חומר ומסיר‰ 

‡ו˙ו, ו‡זי ‰‚˘מיו˙ ‡ינ‰ רחו˜‰ מ‰רוחניו˙. 

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' כז)

נ˙˜בל ‰מבר˜ בנו‚ע לב˙ו . . ˙חי' ו‰יום ‰‚יעני ‚"כ מכ˙בו . . וכ˘‰יי˙י על ‰ˆיון 
ל‡  ובטח  לרפו‡‰ ˜רוב‰  זי"ע ‰זכר˙י'  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל   '˜‰

ימנע ‰טוב מל‰ו„יעני בז‰ ב‰˜„ם.

בי˙ו  ובני  מ‰נכון ‡˘ר ‰ו‡  ולכן ‰י'  פורı ‚„ר'2,  '˘מח‰  מ˜ומו˙ ‡˘ר  בכמ‰  י„וע 

1) רמב"ם ‰ל' „עו˙ פ"„ ‰"‡.

2) ר‡‰ ס‰"מ ˙רנ"ז ס"ע רכ‚ ו‡ילך.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

י„ו  ועל  ‰ביכורים  מן  חל˜  ‰ו‡  ‰כלי   –
„ו˜‡ נ˘למ˙ "מˆו˙ ע˘‰ ל‰בי‡ ביכורים 
ועיי"˘  רפ"ב,  לעיל  ‰רמב"ם  (ל'  למ˜„˘" 
ח„˘  „ין  י˘  ˘ל‡ח"ז  ור˜  ובר„ב"ז),  ‰"כ 

ממון  נ˘‡ר  ול‡  לבעליו"  ‰כלי  ˘"חוזר 
˘‡ינו  וחלף  ערב‰  בכלי  מ˘‡"כ  כ‰ן; 

חוזר ונ˘‡ר מˆי‡ו˙ ‡ח˙ עם ‰ביכורים.

‰כלים  סו‚י  בין  ‰חילו˜  [ובטעם 
ו‰˘ייכו˙  ˘‰זי˜‰  כיון  מ˙כו˙  „כלי  י"ל, 
„ביכורים  ‰„ין  מˆ„  ‡ל‡  ‡ינ‰  לביכורים 
ביני‰ם  ו‰חיבור  ‰˜י˘ור  ‡זי  כלי  טעונין 
‰ב‡˙  מˆו˙  ל˜יום  בנו‚ע  ‡ל‡  ‡ינו 
חוזר ‰כלי  ˘וב  ו‡ח"כ   ,'‰ לבי˙  ביכורים 
„‚ם  וכ„ו'  ערב‰  בכלי  מ˘‡"כ  למ˜ומו, 
בח˘יבו˙ם  ועכ"פ  ‰טבעי˙  במˆי‡ו˙ם 
‡‰ני  ו˘ייכו˙,  זי˜‰  ל‰ם  י˘  ו˘וויו˙ם 
‰˘ייכו˙  כלפי  ‚ם  זו  עˆמי˙  ˘ייכו˙ 
‰‰לכ˙י˙ מˆ„ ‰יו˙ם כלי לביכורים (‰יינו 
‡ף  ל‰פוך  כנ"ל)  ‰מˆו‰  „מ˘לימין   ‡‰
מˆי‡ו˙  ל‰יו˙  ‚מור‰  ל˘ייכו˙  זו  ˘ייכו˙ 
˜ליפו˙  וע"„  כעין  ‰פירו˙,  עם  ‡ח˙ 
סו"ס  [ו‰רי ‡ף ‰˜ליפו˙  פירו˙ ‰ביכורים 
מינ‰  ו„ון  עˆמם,  כביכורים  ˜„ו˘ו˙  ‡ינן 

ל‰כ‡].

‰יטב  וי˙חוורו  יומ˙˜ו  ומע˙‰ 
‰רמב"ם  ב„ברי  ו„יו˜ים  ˘ינויים  כמ‰ 

ול˘ונו˙יו.

‰‚בר‡  ‚בי   ‰˘‚„‰‰ ˘‰˘מיט  ח„‡ 
‰מבי‡, ‡ם ע˘יר ‡ו עני ‰ו‡, ו‡ינו מ„בר 
‡ל‡ ‡ו„ו˙ מע˘‰ ‰‰ב‡‰ ביחס ל‰חפˆ‡ 
כו'  מ˙כו˙  בכלי  "‰בי‡ם  ‰ביכורים,  ˘ל 
ול‰נ"ל  כו'",  וחלף  ערב‰  בכלי  ‰בי‡ם 

‡"˘ כנ"ל.

ל˘ון  (ו‰˘מיט)  ˘˘ינ‰  „יו˜,  ועו„ 
ו‰בכורים  "ו‰סלים  ו‚מר‡)  (וספרי  ‰מ˘נ‰ 

‰ביכורים  "‰רי  ונ˜ט  לכ‰נים",  נו˙נין 

„ב‡   ,˘"‡ ז‰  ו‡ף  לכ‰נים",  ו‰סלים 

מו‚בל˙  ‡ינ‰  וזי˜˙ם  ˘˘ייכו˙ם  ל‰„‚י˘ 

עבור‰  (ור˜  בלב„  ‚ופ‡  ‰נ˙ינ‰  לענין 

‡ח˙,  כמˆי‡ו˙  ‰ם  ‡ל‡  ‰זי˜‰),  חל‰ 

"‰ביכורים ו‰סלים", ‰˘ייכ˙ כול‰ לכ‰ן. 

‰„ברים  ס„ר  ‰יפך  ˘לי˘י',  ב‰  ועו„ 
נ˜טו  ˘ם  וב‚מ'  „במ˙ני'  ˘במ˘נ‰, 

נ˜ט  ו‰רמב"ם  ו‰ביכורים"  "‰סלים 

ע˘יר  ‰ון  בפי'  (ועיי'  ו‰סלים"  "‰ביכורים 

ס„ר ‰מ˘נ‰  ולכ‡ור‰  ˘ם),  למ˙ני' „ביכורים 

לומר  ˘ב‡ו  עי˜ר ‰חי„ו˘  כי  יו˙ר  מחוור 

„ל˘ון  „י"ל  ‡ל‡  "‰סלים",  ‰ו‡  כ‡ן 

ל„יי˜  מ˜ום  נו˙ן  ו‰ביכורים" ‰י'  "‰סלים 

ענין  ‰ם  ˙חיל‰  ˘נכ˙בו  „‰סלים  ולפר˘ 

נ˜ט  ולפיכך  מ‰ביכורים,  בפ"ע  נפר„ 

ל‰„‚י˘  ו‰סלים",  "‰ביכורים  ב„ו˜‡ 

לביכורים  וכרוכים  נמ˘כים  ˘‰סלים 

(כפרט וחל˜ מ‰ם ‚ופ‡).

וˆירף  ‰לכ˙ו  „סיים  רביעי˙,  ור‚ל 
‡ין  ‰ביכורים  נטמ‡ו  „"ו‡ם  ‰„ין  לכ‡ן 

פ"‡  ביכורים  מירו˘'  (ו‰ו‡  לכ‰נים"  ‰סלים 

וכ˙וˆ‡‰  „ב‰˙‡ם  ו‰יינו  בכס"מ),  עיי'  ‰"ז, 

מˆי‡ו˙ ‡ח˙  מ˙וכן ‰‰לכ‰, „‰סלים ‰ם 

עם ‰ביכורים, על כן מובן ˘מˆב ‰ביכורים 

(ועיי'  ומכריע „ין ‰סלים  נו‚ע  כו'  וט‰ר˙ם 

ול‰נ"ל  ‡חר,  ב‡ופן  בירו˘'  ‚ורסין  ˘י˘  בכס"מ 

מחוור ‰יטב „‰רמב"ם ל˘יט˙י' ‚ריס כנ"ל „ו˜‡).

י

עומק הטוב הצפון ב"קללות"
כל ענייני התורה הם טוב וברכה / "כשאבא קורא – לא שומעים קללות"! / טובה 

כפולה ומכופלת בפנימיותם של "י"א ארורין" / סוד הסליחות של "מוצאי מנוחה"

ל‰ר  יעלו  ˘בטים   ‰˘˘ בעברם ‡˙ ‰יר„ן:  לערוך  י˘ר‡ל  בני  נˆטוו  מיוח„  מעמ„ 
‚ריזים, ˘˘‰ ˘בטים יעלו ל‰ר עיבל, ו‰לויים י‡מרו ‡˙ ‰ברכו˙ ו‡˙ ‰˜ללו˙.

מ"‰):  פ"ז  סוט‰  מ˘נ‰  (ע"פ  ‰כ˙וב  על  בר˘"י  מפורט  ו‰˜ללו˙  ‰ברכו˙  ‡מיר˙  ס„ר 
יע˘‰  ל‡  ברוך ‰‡י˘ ‡˘ר  בברכ‰,  ופ˙חו  ‚רזים  כלפי ‰ר  פני‰ם  לווים  ˙חיל‰ "‰פכו 
עיבל  כלפי ‰ר  פני‰ם  ו‰פכו  עונין ‡מן", ‡זי "חזרו  ו‡לו  ˘"‡לו  ול‡חר  ומסכ‰",  פסל 
‰ברכו˙  בכל  ‰„רך  זו  על  וכן  פסל",  יע˘‰  ‡˘ר  ‰‡י˘  ‡רור  ו‡ומרים  ב˜לל‰,  ופ˙חו 

ו‰˜ללו˙.

‡מנם, כ‡˘ר מעיינים בכ˙ובים מ˙עורר˙ ˙מי‰‰ עˆומ‰: ‰כ˙וב מונ‰ ר˜ ‡˙ ‰"י"‡ 
‡רורין", ו‡ינו מונ‰ כלל ‡˙ ‰ברכו˙ ‰פרטיו˙ "ברוך ‰‡י˘" ו‚ו'.

ברכ‰  ˘כל  מ‡חר  מ‰ו˙ן,  יו„עים ‡˙  בפירו˘  כ˙ובו˙  כ‡˘ר ‡ין ‰ברכו˙  ˘‚ם  ו‡ף 
‰י‡ ‰יפך ˘ל ‡ח˙ ‰˜ללו˙ ‰כ˙ובו˙ בפסו˜ – ‰רי לכ‡ור‰ מ˙‡ים יו˙ר ˘‰כ˙וב ימנ‰ 
˘˙חיל‰  ר˘"י  ב„ברי  ˘מפור˘  ובפרט  ‰˜ללו˙.  מ‰ו˙   ˙‡ יבינו  ומ‰ם  ‰ברכו˙,   ˙‡
ב˜ללו˙,  פו˙ח  ˘‰כ˙וב  בלב„  זו  ל‡  ולפועל,  ‰˜לל‰.  מכן  ל‡חר  ור˜  ‰ברכ‰  נ‡מר‰ 

‡ל‡ ‚ם ‡ינו מפר˘ ‡˙ ‰ברכו˙ כלל!

וי˘ לב‡ר ‡˙ פנימיו˙ עניין ‰˜ללו˙ ‰‡מורו˙ ב˙ור‰, ו‡זי יובן כיˆ„ „וו˜‡ ‰˜ללו˙ 
עניין  ח„˘  ב‡ור  י˙ב‡ר  ‰„ברים  ומ˙וך  ‰ברכו˙.  מן  יו˙ר  ל‰יכ˙ב  ‰ר‡ויו˙  ‰נ‰  ‰ן 
‰סליחו˙ ˘מ˙חילים לומר (לפי ‰נו‰‚ין כן) במוˆ‡י ˘ב˙ ˜ו„˘ זו, ובפרט ‰פיוט "במוˆ‡י 

מנוח‰".

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כל ענייני ‰˙ור‰ ‰ם טוב וברכ‰
‰˙ור‰ מ˙חיל‰ ב‡ו˙ בי"˙ – "בר‡˘י˙ בר‡ ‡ל˜ים", וסיב˙ ‰„בר ‰י‡ מ˘ום ˘‡ו˙ 

בי"˙ ‰י‡ ר‡˘ ‰˙יב‰ ˘ל "ברכ‰" – "„‡י‰ו סימן ברכ‰" (ז‰ר רי˘ וי‚˘). ‰˙ור‰ עניינ‰ 

‰ו‡ ברכ‰, ו‰י‡ ממ˘יכ‰ ברכ‰ בעולם.

ו‰יפך ‰ברכו˙,  ועונ˘ים  חט‡ים  ˘ל  טובים  בל˙י  עניינים  כמ‰  ב˙ור‰  ˘מˆינו  ומ‰ 

‰רי ‚ם ‰ם ˜˘ורים לעניין ‰ברכ‰ ˘ב˙ור‰. ו‡ף ˘ב‚לוי ‰ם עניינים בל˙י טובים, מכל 

מ˜ום ˙כלי˙ ‰כוונ‰ ב‰ם ‰י‡ ל‰פוך ‡˙ ‰רע לטוב ול‚לו˙ טוב פנימי ועמו˜ יו˙ר.

ועל „רך „ו‚מ‡ בעניין ‰חט‡ים ‰מוזכרים ב˙ור‰, ˘כל מˆי‡ו˙ם ‰י‡ "ברכ‰":

מ‡ו„"  טוב  ו‰נ‰  ע˘‰  כל ‡˘ר  ˘ל "ויר‡ ‡ל˜ים ‡˙  ב‡ופן  עולמו  בר‡ ‡˙  ‰˜ב"‰ 

(בר‡˘י˙ ‡, ל‡). ו‡ף על פי כן, חפı ‰˜ב"‰ ˘‰עולם י‚יע ל˘למו˙ נעלי˙ ונ˘‚ב˙ יו˙ר 

‰ו‡  מחט‡ו  ‰חוט‡  ˘˘ב  ˘ל‡חר  ‰חט‡ים,  עניין  כל  וז‰ו  ‰ברי‡‰.  בע˙  ˘‰י'  ממ‰ 

מ˙על‰ למ„ר‚‰ ‚בו‰‰ יו˙ר מכמו ˘‰י' ˜ו„ם ‰חט‡. ו„וו˜‡ מ˘ום ˘‰י' ˜ו„ם במ„ר‚‰ 

עמ'  ח"ב  חב"„  ספר ‰ערכים  ור‡‰  כ‚.  ב,  (ר‡‰ ˜‰ל˙  מ˙וך ‰חו˘ך"  נחו˙‰, ‰נ‰ "י˙רון ‰‡ור 

˙˜ע‰ ו‡ילך. ו˘"נ) – ˘עוˆם מעל˙ ‰‡ור ב‡‰ „וו˜‡ ל‡חר ˘‰י' מˆב ˘ל חו˘ך ו‡פיל‰.

וכ˘ם ˘‰ו‡ בעניין ‰חט‡ים, כך בכל ˘‡ר עניינים בל˙י רˆויים ˘ב˙ור‰, ˘פנימיו˙ם 

ו˙כלי˙ם ‰י‡ לעניינים ˘ל טוב וברכ‰ בלב„.

"כ˘‡ב‡ ˜ור‡ – ל‡ ˘ומעים ˜ללו˙"!
מופל‡  סיפור  מˆינו  ˘ב‰ן,  ‰"ברכ‰"  ועניין  ‰˜ללו˙,  ˘ל  מ‰ו˙ן  לעומ˜  בנו‚ע 

במסכ˙ מוע„ ˜טן (ט, ב):

ר˘ב"י ˆיוו‰ ‡˙ ר' ‡לעזר בנו לב˜˘ ‡˙ ברכ˙ם ˘ל ר' יונ˙ן בן עסמיי ורבי י‰ו„‰ 

י˜ˆור,  ול‡  ˘יזרע  ‰טוב:  ‰יפך  ˘ל  עניינים  לו  ‡מרו  לברכו,  במ˜ום  ולפועל  ‚רים.  בן 

נינ‰ו",  ברכ˙‡  כול‰ו  ˘"‰נך  ר˘ב"י  לו  ‡מר  חזר,  כ‡˘ר  ב‡לו.  וכיוˆ‡  בי˙ו,  ˘יחרב 

ובי‡ר לו ‡˙ ‰ברכו˙ ‰נעלו˙ ˘‰יו רמוזו˙ וטמונו˙ ב‡לו ‰"˜ללו˙".

יונ˙ן  ר'  ‡מרו  בכ„י  ˘ל‡  וב‰‚‰"‰),  ו‡ילך   ‡ מח,  בחו˜ו˙י  ˙ור‰  (ל˜וטי  בס‰"˜  ומבו‡ר 

ונ˘‚בו˙  נעלו˙  ברכו˙  כי  כ˜ללו˙,  בחיˆוניו˙  ב‡ופן ‰נר‡‰  ברכו˙י‰ם  י‰ו„‰ ‡˙  ור' 

ברכו˙  ˘ל ˜ללו˙.  ובמעט‰  ברמז  ר˜  בפירו˘, ‡ל‡  לבו‡  ל‰ן  ˘ברכו‰ו ‡י ‡פ˘ר  כפי 

ר‚ילו˙ יכולו˙ לבו‡ ב‚ילוי וב‰„י‡, ‡ך י˘ ו‰ברכו˙ ב‡ו˙ מבחינ‰ ‚בו‰‰ ונעלי˙ ‡˘ר 

‡ינ‰ יכול‰ ל‰˙‚לו˙ בעולם ‰˘פל, ו‰ן ב‡ו˙ ב‡ופן ˘ל ‰עלם ע„ ˘נר‡ו˙ בחיˆוניו˙ 

כ˜ללו˙, ‡ך בפנימיו˙ן ‰ן נעלו˙ ‡ף מברכו˙ ‚לויו˙.

˘‡ף  ˘ם),  ל˜ו"˙  (ר‡‰  ובפר˘˙נו  בחו˜ו˙י  ˘בפר˘˙  ל˜ללו˙  בנו‚ע  ‰„ברים  וכן ‰ם 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

(לול‡ פי' ‰ספרי „בי רב ו‰˙ויו"ט, כ„ל‰לן) ‰ו‡ 

נ˙ינ˙  חיוב  „יליף  כיון   ‡‰„  ,'‡‰ כ‡ופן 

„ין  ˘‰ו‡  מ˘˙מע  מ"‰טנ‡",  ‰סלים 

מיוח„ ב"טנ‡", וכן מ˘מע מ‰ל˘ון בסיום 

כבמ˙ני'  („ל‡  לכ‰נים"  נו˙נין  "וסלים 

וביכורים  "וסלים  מח˙‡  בח„‡  ˘נ˜טו 

ני˙נים לכ‰נים") – ‰יינו „‰ו‡ חיוב בפ"ע 

"לזכו˙  ‰ספרי  כוונ˙  וז‰ו  סלים,  ל˙˙ 

לכ‰נים  מ˙נ‰  זכו˙  ‰יינו  לכ‰נים",  מ˙נ‰ 

בפ"ע ˘י˘ לעני בנ˙ינ˙ ‰טנ‡ לכ‰ן. ‡ולם 

‰„בר  „‰וב‡  בב"˜,  ‰˘"ס  מ˘מעו˙  לפי 

עניו˙‡"  ‡זלי  עני‡  „"ב˙ר  ל‰‡  כמ˜ור 

‰עניים  ע"י  ‰סלים  „נ˙ינ˙  יו˙ר  מוכח 

‰ביכורים  לנ˙ינ˙  זי˜‰  ל‰  וי˘  ˘ייכ˙ 

˘ם  ר˘"י  (וכ‰„‚˘˙  בעניו˙  ˘ני˙נ‰ 

נר‡‰  ומז‰  כו'),  נו˙נים  ‰יו  ל‡  „ע˘ירים 

‰מˆטרפ˙  כ‰וספ‰  ב‡‰  ‰סלים  ˘נ˙ינ˙ 

‡ין  ע„יין  ‡ולם,  ‰ביכורים.  נ˙ינ˙  ‡ל 

‰י‡  ו‰זי˜‰  „‰˘ייכו˙  לומר  ‰וכח‰  כ‡ן 

במע˘‰  ˆ"ל  ˘ני‰ם  ˘נ˙ינ˙  כך  כ„י  ע„ 

עניו˙‡"  "‡זל‡  ל˘ון  (ו‡„רב‰,  כו'  ‡ח„ 

נוסף  „בר  ‰י‡  ‰˘ני˙  „‰"עניו˙‡"  מור‰ 

„נ˙ינ˙  ‰"עני‡"  ‡ל  ונ‚רר  ‰מˆטרף 

‰ביכורים ‚ופ‡. ו‡ילו ‰י˙‰ נ˙ינ˙ ‰סלים 

זו  ל'  ‡ין  ‚ופ‡  ‰ביכורים  מנ˙ינ˙  חל˜ 

‰ולמ˙. ו„ו"˜), ו‰יינו כ‡ופן ‰ב'. ‡ך לפי 

מ‰ „פיר˘ו ‰מפר˘ים בכוונ˙ ‰ספרי, כל' 

‰˙ויו"ט "˘‰עניים מבי‡ין מעט ועם ‰סל 

„בר)  (כמו  ‰ו‡  „‰סל  מ˙נ‰",  נח˘ב  י‰י' 

˘‰ם  ‚ופיי‰ו,  ‰ביכורים   ˙‡ ‰מ˘לים 

מיל˙‡  מס˙בר‡  מ˙נ‰",  "נח˘בים  י‰ו 

„נ˙ינ˙ם ˆ"ל בנ˙ינ‰ ‡ח˙ ("מ˙נ‰" ‡ח˙) 

‰ביכורים  י‰ו  ˘עי"ז  כ„י  ‰ביכורים,  עם 

‡מ˙ני'  ר‡˘ונ‰  מ˘נ‰  בפי'  (עיי'  נ˙ינ‰"  "כ„י 

„ביכורים).

רביעי˙  „רך  „ל‰רמב"ם  י"ל  ‡ך 
ומחו„˘˙ בז‰, ב˙וספ˙ ‚„ר על כל ‡ופנים 

‰נזכרים. ו‰ו‡ „ל‡ זו בלב„ ˘‰סל י˘ לו 

‰נ˙ינ‰  במע˘‰  לביכורים  וזי˜‰  ˘ייכו˙ 

˘נע˘‰  ז‡˙  ‚ם  ‡ף  ‡ל‡   ,('‚‰ (כ‡ופן 

‰ב‡˙ם  ועם  ‰ביכורים  עם  ‡ח˙  מˆי‡ו˙ 

כו'],  כמו˙ם  ˜„ו˘  ‡ינו  ˘סו"ס  [‡ל‡ 

וב˜יום  בביכורים  ˘לימו˙  י˘  „‡ימ˙י 

ב‡ים  כ‡˘ר   –  '‰ לבי˙  ל‰בי‡ם  מˆוו˙ם 

‰ביכורים  מן  חל˜  נע˘‰  ו‰כלי  בכלי 

ובס‚נון  „בב"˜).  בסו‚י‡  מ‰ר˘"‡  ח„‡"‚  (עיי' 

ב‚בר‡  ר˜  ‡ינ‰  ו‰˘ייכו˙  ‰זי˜‰  ‡חר, 

‚ורר  בז‰  ˘חיובו  ‰ב',  (כב‡ופן  ‰פועל 

(כ‡ופן  ‰נע˘י˙  בפעול‰  ‡ו  בז‰)  חיובו 

‰ו‡),  ‡ח„  נ˙ינ‰  מע˘‰  ˘˘ני‰ם   '‚‰

‡ל‡ ‡ף בנפעל ו‰˙וˆ‡‰ – ‰חפˆ‡ ‚ופ‡, 

˘‰„‚י˘  וז‰ו  ‡ח˙.  מˆי‡ו˙  ˘נע˘‰ 

‰„ין  ל‚וף  ב‰מ˘ך  ˙יכף  וˆירף  ‰רמב"ם 

„כ˘‰בי‡ם   ‡‰ כלי"  טעונין  „"‰ביכורים 

בכלי  מ˘‡"כ  נמסרים  ‡ין  מ˙כו˙  בכלי 

ז‰  „ין  ˘‰וב‡  כבמ˙ני'  („ל‡  כו'  נˆרים 

‰חיוב  לעˆם  ˘ייכו˙  בלי  בפ"ע  ‰‡חרון 

˘‰כלי  ˘יט˙ו  חי„„  „בז‰  בכלי),  ל‰בי‡ 

עם  ‡ח˙  מˆי‡ו˙  ו)נע˘‰  ˘ייכו˙  לו  (י˘ 

‰ביכורים, ובעי˜רו ˘ל „ין ז‰ לי˙‡ חילו˜ 

מו„יענו  ˘ל‡ח"ז  ור˜  ‰כלים;  סו‚י  בין 

מיוח„  „ין  מˆ„  ˘‰ו‡  בז‰,  ‰חילו˜ 

‰מ˙ח„˘ בכלי מ˙כו˙ ˘ל‡ יימסרו לכ‰ן 

ל‰נ˙ן  ˆריך  ‰י'  ‰כלי  ‚„ר  עי˜ר  מˆ„  (כי 

כנ"ל;  ‰ביכורים  מן  חל˜  ל‰יו˙ו  ˙מי„, 

„ב"˜  בסו‚י‡  ‰מ‡ירי  בל'  ‰יטב  ו„ו"˜ 

בכלי  מיוח„  חי„ו˘  „י˘  מ˘מע,  „‰כי 

מ˙כו˙ ˘ל‡ יינ˙נו), וז‰ו „יו˜ ל' ‰רמב"ם 

עˆמו  ˘מˆ„  ‰יינו  לבעליו",  ‰כלי  "חוזר 

‰י' ˆ"ל לכ‰ן, „לעולם – ‡ף בכלי מ˙כו˙ 
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נ˘‡רים  נˆרים  ˘כלי  טעם)  ‡יז‰  (מ˘ום 

ממ˘ "ב˙ר  מכ‡ן „לפועל  נמˆ‡  כ‰ן,  בי„ 

‰ר‚ילים  „עניים  עניו˙‡",  ‡זל‡  עני‡ 

בי„  כלי‰ם  מ˘‡ירים  נˆרים  בכלי  ל‰בי‡ 

‰כ‰ן. ומע˙‰ יל"ע טוב‡ ב‚וף ‰„ין ל„ע˙ 

מ‡י  ‰כלים  סו‚י  בין  חילו˜  ‰ך  ‰רמב"ם, 

טעמ‡.

ע‰"כ  פר˘˙נו  בספרי  ˙נן  ו‰נ‰, 
מי„ך" – "מכ‡ן ‡מרו  "ול˜ח ‰כ‰ן ‰טנ‡ 

˘ל  ב˜ל˙ו˙  ביכורים  מבי‡ים  ‰ע˘ירים 

˘ל  נˆרים  בסלי  ועניים  ז‰ב  ו˘ל  כסף 

ערב‰ ˜לופ‰, וסלים ני˙נים לכ‰נים לזכו˙ 

רב,  „בי  בספרי  ופיר˘  לכ‰נים".  מ˙נ‰ 

(„י˙ור‡  ‰טנ‡  „מ„כ˙יב  ‰ספרי  „כוונ˙ 

(‰יינו  ‰כ‰ן"  „"ול˜ח   ‡‰„ ילפינן  ‰ו‡) 

טנ‡,  "כ˘‰ו‡  „ו˜‡  ‰ו‡  לר˘ו˙ו)  ˘נכנס 

סל בעלמ‡", מ˘‡"כ כלי מ˙כו˙ ו‰„ומ‰. 

לכ‰נים,  מ˙נ‰  לזכו˙  כ„י  וטעמ‡ „˜ר‡ – 

וכמבו‡ר ב˙ויו"ט על מ˙ני' „ביכורים ˘ם, 

מועטים ‰ם  עניים  ביכורי  ˘פירו˙  „מ‡חר 

 ˙‡ ‡ף  לכ‰ן  ‰עני  ˘ימסור  ˙ור‰  ˙י˜נ‰ 

ועיי'  מ˙נ‰",  נח˘ב  י‰י'  ‰סל  ו"עם  ‰סל 

‚ם בספרי „בי רב ˘ם.

‰רמב"ם,  ב„ע˙  כן  לפר˘  ‡ין  מי‰ו 
בסו‚  (ל‡  בעי˜ר  ‰„בר  ˙לוי  לפ"ז   ‡‰„

‰ביכורים  פירו˙  בכמו˙  ‡ל‡)  ‰כלי 

עניים  בין  מיל˙‡  ˙לי‡  ו˘וב  ˘‰וב‡ו, 

סו‚י  בין  ר˜  חיל˜  ו‰רמב"ם  לע˘ירים, 

‰כלים עˆמם ול‡ ‰זכיר מ‡ומ‰ „˙לוי בין 

עני לע˘יר ובין כמו˙ ‰פירו˙ ˘‰וב‡ו.

ב‰˜„ים  ‰רמב"ם,  ב„ע˙  ו‰נר‡‰ 
‰סל  „נ˙ינ˙  חיוב‡  ‰ך  ב‚„ר  לח˜ור  „י˘ 

ל‰‚„ירו  „מˆינו  ‰ביכורים,  עם  יח„  לכ‰ן 

ל‚וף  ˘ייכו˙  לסלים  ‡ין   (‡) ‡ופנים:  ב‚' 

ל‰ם  ˘י˘  ‰˘ייכו˙  מלב„  ‰ביכורים 

ב‰ב‡˙ם, ‰יינו במ‰ ˘ב‰ם נע˘י˙ פעול˙ 

‰‰ב‡‰, ‡בל ל‡ ˘ייכו˙ יו˙ר מז‰; ולפ"ז 

בפ"ע  חיוב  ‰ו‡  לכ‰נים  נ˙ינ˙ם  חיוב 

זי˜‰  ו‡ין  ‰ביכורים  נ˙ינ˙  מחיוב  ל‚מרי 

˘ייכו˙  ל‰  י˘  ‰סלים  נ˙ינ˙  (ב)  ביני‰ם. 

לנ˙ינ˙ ‰ביכורים, ‡בל ‰זי˜‰ ‡ינ‰  וזי˜‰ 

‡ל‡ לענין עˆם ז‰ ˘י˘ חיוב ל˙˙, ˘חיוב 

‰סלים,  נ˙ינ˙  חיוב  ‚ורר  ‰ביכורים  נ˙ינ˙ 

‡ינו  „‰סלים  ‰נ˙ינ‰  מע˘‰  ע„יין  ‡בל 

למעל‰   (‚) ‰ביכורים.  „נ˙ינ˙  ‚„ר  ב‡ו˙ו 

מז‰ – ‰זי˜‰ ו‰˘ייכו˙ ‰י‡ (ל‡ ר˜ בחיוב 

‚ופ‡,  ‰נ˙ינ‰  במע˘‰  ‡ף  ‡ל‡)  ‰נ˙ינ‰ 

בח„‡  ל‰נ˙ן  ˆריכים  ו‰סלים  ˘‰ביכורים 

מח˙‡ ובמע˘‰ נ˙ינ‰ ‡ח„.

ר˘‡י  זו ‡י  בח˜יר‰  ל„ינ‡  ונפ˜ו˙‡ 
‰ביכורים  לו  נו˙ן  ˘‡ין  ‡חר  לכ‰ן  לי˙ן 

‰סלים  (˘זי˜˙   '‡‰ „ל‡ופן   – עˆמם 

 '‰ לבי˙  ב‰ב‡˙ם  ר˜  ‰ו‡  לביכורים 

˘ייכ˙  ‡ינ‰  לכ‰ן  נ˙ינ˙ם  ‡בל  ‡ל˜יך, 

לע˘ו˙  ר˘‡י  ו„‡י  ‰ביכורים)  לנ˙ינ˙ 

ל‡נ˘י  „ו˜‡  לי˙ן  ‡י"ˆ  „‡ף  ו‡וי"ל  כן, 

‰ו‡  נ˙ינ˙ם  ˘חיוב  ‰ב'  ול‡ופן  ‰מ˘מר. 

מס˙בר‡  ביכורים,  נ˙ינ˙  מחיוב  ˙וˆ‡‰ 

‰מ˘מר  ‡ו˙ו  לכ‰ני  לי˙ן  „ˆריך  מיל˙‡ 

לי˙ן  ‡י"ˆ  מי‰ו  עˆמם,  ‰ביכורים  כמו 

עˆמם.  ‰ביכורים  ‰מ˜בל  לכ‰ן  „ו˜‡ 

‡ח„,  נ˙ינ‰  מע˘‰  ˘ˆ"ל   ,'‚‰ ול‡ופן 

עˆמו  כ‰ן  ל‡ו˙ו  לי˙ן  „ˆריך  פ˘יט‡ 

ובמע˘‰ נ˙ינ‰ ‡ח„.

˘בי„ינו  ‡ופנים   '‚„ י"ל  ומע˙‰ 
לפר˘ ב„ברי חז"ל ‰נזכרים ‚בי נ˙ינ˙ כלי 

ל‚' ‰‡ופנים ‰נ"ל.  מ˙‡ימים  לכ‰ן  נˆרים 

רי‰ט‡  לפום  ‰ספרי  „ברי  פ˘טו˙  „‰נ‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰ן  בפנימיו˙ן  מ˜ום  מכל  ‰˙ור‰,  מˆוו˙   ˙‡ ‰עוברים  על  ˜ללו˙  ‰מ‰  ˘בחיˆוניו˙ 
ברכו˙ נ˘‚בו˙ ונעלו˙ ‰ב‡ו˙ על י„י ‰˙˘וב‰. ו„וו˜‡ מ˘ום ˘‚ב מעל˙ן ‡ינן מ˙‚לו˙ 

כברכו˙ ‡ל‡ נר‡ו˙ כ˜ללו˙.

˘ומע  ˘‰י'  ‰‡מˆעי,  ‡„מו"ר  ‡ו„ו˙  ‡לול)  יז  יום"  "‰יום  (ר‡‰  מסופר  נור‡  ומע˘‰ 
‰˜רי‡‰  ˘מע  ˙בו‡  פר˘˙  ב˘ב˙  ‡ח˙  ופעם  ‰ז˜ן,  ‡„מו"ר  מ‡ביו,  ‰˙ור‰  ˜רי‡˙ 
ביום  לˆום  לו  מו˙ר  ‡ם  ספ˜  ˘‰י'  ע„  כך  כל  ונחל˘  מˆער,  ונ˙עלף  מ‡חר,  ו‰˜ללו˙ 
‰כפורים. וכ‡˘ר ˘‡לו‰ו, ‰ל‡ בכל ˘נ‰ ˘ומע ‰ו‡ ‡˙ ‰˜ללו˙ ומ‰ נ˙ח„˘ ‰˘˙‡? 
‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ל  ˘ב˜רי‡˙ו  ו‰יינו  ˜ללו˙"!  נ˘מעו˙  ל‡  ˜ור‡,  ‡ב‡  "כ‡˘ר  ‰˘יב: 

‰יי˙‰ ‚לוי' מ˘מעו˙ן ‰פנימי˙ ˘ל ‰˜ללו˙, ˘‡ינן ‡ל‡ ברכו˙ נעלו˙.

טוב‰ כפול‰ ומכופל˙ בפנימיו˙ם ˘ל "י"‡ ‡רורין"
ומע˙‰ י˘ ליי˘ב מ„וע נכ˙בו ב˙ור‰ י"‡ ‰‡רורין „וו˜‡ ול‡ ‰ברכו˙:

כול‰  ‰˙ור‰  ˘‰ל‡  מיוח„,  חי„ו˘  ב‰ן  ‡ין  ‚ריזים  ‰ר  לפני  ˘נ‡מרו  ‰ברכו˙  י"‡ 
חי„ו˘  מˆוו˙יו. ‡ך  ל˘ומרי  טוב  ˘כר  מ˘פיע  ˘‰˘י"˙  ופ˘יט‡  וטוב‰,  ברכ‰  עניינ‰ 
‡ינן  בפנימיו˙ן  ‡לו  "˜ללו˙"  ‡רורין.  ‰י"‡  בעניין  ‰י‡  ומכופל˙  כפול‰  וטוב‰  עˆום 
ועל  בעולם ‰˘פל,  ל‰„י‡  ל‰˙‚לו˙  יכולו˙  ˘‡ינן  ‚בו‰  מ˘ור˘  מיוח„ו˙  ברכו˙  ‡ל‡ 

כן ב‡ו בחיˆוניו˙ כעין ‰יפך ‰טוב.

ובפרט, ˘"˜ללו˙" ‡לו נ‡מרו ל„ור ˘עבר ‡˙ ‰יר„ן, ˘כלו ממנו מ˙י מ„בר, ועליו 
˜ר‡ ‰כ˙וב "ו‡˙ם ‰„ב˜ים ב‰' ‡ל˜יכם חיים כולכם ‰יום" (ו‡˙חנן „, „. ור‡‰ פר˘"י חו˜˙ 
כ, כב). ובוו„‡י ˘כ‡˘ר ‰כריזו לפני‰ם על ‰˜ללו˙, ל‡ ‰יי˙‰ ‰כוונ‰ ל˜ללו˙ כפ˘וטן 

˘‰ל‡ ל‡ ‰יו במעמ„ ומˆב ˘ל "ו‰י' ‡ם ל‡ ˙˘מעו" רח"ל, ‡ל‡ ‰כוונ‰ ‰י‡ לברכו˙ 
‰נעלו˙ ‰ב‡ו˙ על י„י ‰פיכ˙ ‰עניינים ‰בל˙י רˆויים לטוב ו˜„ו˘‰.

ועל פי ‰‡מור מובן ˘כ‡˘ר י˘ לכ˙וב ‡˙ י"‡ ‰עניינים ˘ל ‰ברכו˙ ו‰˜ללו˙, מוטב 
מופל‡  טוב  ˘ל ‰˘פע˙  יו˙ר  חי„ו˘ ‚„ול  י˘  ˘ב‰ן  מ˘ום  לכ˙וב ‡˙ ‰˜ללו˙ „וו˜‡, 

‰ספון בפנימיו˙ן.

סו„ ‰סליחו˙ ˘ל "מוˆ‡י מנוח‰"
ימי ‰חו„˘.  במ˘ך  רב‰  עבו„‰  ל‡חר  חו„˘ ‡לול,  בסוף  מ˙חיל‰  ‡מיר˙ ‰סליחו˙ 
בימים ‡לו עמלו בני י˘ר‡ל ל˘וב ב˙˘וב‰, לעזוב ר˘ע „רכו, ולילך ב„רך ‰י˘ר. וכל 
י˘ר‡ל בחזר˙ כ˘רו˙ מ˘ך כל ‰˘נ‰, ובפרט בחו„˘ ‰˙˘וב‰. ונמˆ‡, ˘בוו„‡י ב‡ים 

בני י˘ר‡ל ל"˘ב˙ סליחו˙" כ˘‰ם נ˜יים ומזוככים.

כבר  י˘ר‡ל  בני  מˆויים  ו‰ל‡  נ˙˜נו,  מ‰  על  ‡לו  סליחו˙  ל˙מו‰:  י˘  כן  ו‡ם 



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙?

זמן  ˜ביע˙  ˜ו„˘.  ˘ב˙  במוˆ‡י  ‰סליחו˙,  ימי  ˘ל  מ˜ביעו˙ם  ב‡  לכך  ו‰מענ‰ 
˘לפני  ˘בוע  (‡ו  ‰˘נ‰  ר‡˘  ˘˜ו„ם  ‰˘בוע  ˙חיל˙  ‰ו‡  ז‰  ˘ליל‰  מ˘ום  ר˜  ‡ינ‰  ז‰ 
˘לפניו  ויום ‰˘ב˙  בין ‰סליחו˙  מיוח„˙  ו˘ייכו˙  י˘ ˜˘ר  זו), ‡ל‡  ˘נ‰  כב˜ביעו˙  פניו 

מנוח‰  "במוˆ‡י  ז‰  ליל‰  ˘ל  ‰עי˜רי  בפיוט  ˘‡ומרים  וע„  סליחו˙",  "˘ב˙  ˘נ˜ר‡˙ 
˜י„מנוך ˙חיל‰".

סליחו˙ ‡לו ‡ינן ˜˘ורו˙ עם ˘ליל˙ עניינים בל˙י רˆויים, ˘‰רי כבר נ˙בטלו במ˘ך 
עבו„˙  י„י  על  ‰ב‡ו˙  ו‰נ˘‚בו˙  ‰נפל‡ו˙  למעלו˙  ל‰‚יע  עניינן  ‡ל‡  ‰חו„˘,  ימי 
˘ב˙וכח˙  ˜ללו˙  ˆ"ח  כנ‚„  ˆ"ח,  ב‚י'  ‰ו‡  ˘"סלח"  ‰רמז,  ע"„  [ול‰עיר  ‰˙˘וב‰ 
‡לול  חו„˘  עבו„˙  ˘לימו˙  ל‡חר  ‡לו,  בימים  ˘בפנימיו˙ן].  ו‰ברכו˙   – בחו˜ו˙י  
ממ˘יכים בני י˘ר‡ל, ב‡מיר˙ ‰סליחו˙, ‡˙ ‰ברכו˙ ‰ב‡ו˙ על י„י ˘"ז„ונו˙ נע˘ו לו 

כזכיו˙" (יומ‡ פו, ב. ור‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ˙ˆ‡ לט, ‡).

עומ˜   ˙‡ מבט‡ו˙  לזכיו˙,  ‰ז„ונו˙  מ‰פיכ˙  ‰ב‡ו˙  ‡לו,  נ˘‚בו˙  ברכו˙  ו„וו˜‡ 
 '‰ ‡‰בך  כי  לברכ‰,  לך ‡˙ ‰˜לל‰  בבחינ˙ "וי‰פוך ‰' ‡ל˜יך   – לבניו  ‡‰ב˙ ‰˘י"˙ 

‡ל˜יך" (˙ˆ‡ כ‚, ו).

טז

דין כלי הביכורים לשי' הרמב"ם
יפלפל בשי' הרמב"ם בחילוק הדין שבין כלי מתכות לכלי ערבה – בהשוואה 

למשמעות הש"ס והספרי / יחקור בגדר זיקת הכלי לפירות, ויסיק דלהרמב"ם 
שיטה מחודשת בזה

פ"‚  ביכורים  ב‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
 .  . כלי  טעונין  "‰בכורים  וז"ל:  ‰"ז-ח 
‰בי‡ם בכלי מ˙כו˙ נוטל ‰כ‰ן ‰ביכורים 
בכלי  ‰בי‡ם  ו‡ם  לבעליו,  ‰כלי  וחוזר 
‰ביכורים  ‰רי  ב‰ן  וכיוˆ‡  וחלף  ערב‰ 

ו‰סלים לכ‰נים".

במ˘נ‰  מ˜ורו  ˆיינו  בנו"כ  ו‰נ‰, 
מבי‡ים  "‰ע˘ירים  מ"ח  פ"‚  „ביכורים 
ז‰ב  ו˘ל  כסף  ˘ל  ב˜ל˙ו˙  ביכורי‰ם 
˘ל  נˆרים  בסלי  ‡ו˙ם  מבי‡ין  ו‰עניים 
ני˙נין  ו‰ביכורים  ו‰סלים  ˜לופ‰  ערב‰ 
"מנ‡  סע"‡  ˆב  בב"˜  ועיי'  לכ‰נים", 
עני‡  ב˙ר  ‡ינ˘י  „‡מרי  מיל˙‡   ‡‰
ו‰עניים  כו'  ע˘ירים  „˙נן  עניו˙‡  ‡זל‡ 
לכ‰נים".  נו˙נים  ו‰ביכורים  ‰סלים  כו' 
ומ˘מע בפ˘טו˙ „חילו˜ ‰„ין בין ˜ל˙ו˙ 
מחמ˙  ‰ו‡  נˆרים  ˘ל  ל˜ל˙ו˙  ז‰ב  ˘ל 
ע˘ירים  ˘ר‚ילים  „מ‡חר  ‰נו˙ן,  „ע˙ 
כסף  ˘ל  י˜רים  בכלים  ביכורי‰ם  ל‰בי‡ 
‚ם  ל‰˜נו˙  ‰נו˙נים  „ע˙  ‰י˙‰  ל‡  וז‰ב, 
"ו‰ע˘ירים  ˘ם  בב"˜  וכ„פר˘"י  ‰כלי, 

ו‰יינו  לכ‰ן",  ˜ל˙ו˙י‰ן  נו˙נין  ‰יו  ל‡ 
‰כלי  ולפיכך  ‰כלי,  יו˜ר  מ˘ום  בפ˘טו˙ 
עניים ‰מבי‡ים  מ˘‡"כ  בעליו,  ˘ל  עו„נו 
‚ם  ל‰˜נו˙  „ע˙ם  נו˙נ˙  נˆרים,  בסלי 
ר‡י'  „מכ‡ן  ‰˘"ס  „˜‡מר  וז‰ו  ‰כלי, 
„‡חר  ‰יינו  עניו˙‡,  ‡זל‡  עני‡  „ב˙ר 
בכלי  בעניו˙,  ביכורים  מבי‡  ˘‰עני 
‰סלים  ˘‡ף  עניו˙‡"  "‡זל‡  ‡זי  נˆרים, 

יוˆ‡ים מי„יו.

חילו˜  ˘י˘  ‰„‚י˘  ‰רמב"ם  ‡ולם 
ל‰זכיר  מבלי  ערב‰  לכלי  מ˙כו˙  כלי  בין 
יו˙ר  ומ˘מע  לעני,  ע˘יר  בין  „˙לי‡ 
‰נו˙ן  ב„ע˙  ˙לוי  ‰„בר  ‡ין  ˘ל˘יט˙ו 
סו‚  מˆ„  ר˜  ‡ל‡  ‰כלי],  ˘וויו˙  [מˆ„ 
יכול  מ˙כו˙  כלי  [וב‡מ˙  כ˘לעˆמו  ‰כלי 
ול‰רמב"ם  פחו˙‰].  ב˘וויו˙  ‡ף  ל‰יו˙ 
למ„נו  (˘מכ‡ן  בב"˜  ‰˘"ס  „כוונ˙  ˆ"ל 
„‰עני מבי‡ על עˆמו עו„ עניו˙ ו‡ין כליו 
˘‰כלי  „‰טעם  מ˘מע‰  ‡ין  בי„ו)  נ˘‡ר 
‰נו˙ן  ˘„ע˙  מ˘ום  ‰ו‡  לכ‰ן  נ˘‡ר 
‰ו‡  ˘‰„ין  כיון  סוף  „סוף  ר˜  לו,  ל˙˙ו 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון



פניניםפנינים

ו‡"כ ‡י ‡פ˘ר לכלול כ‡ן ‡˙ כח ‰חכמ‰, 
˘‰רי ל‡ י˙כן לומר ˘ע„ ‡ז ל‡ ני˙נ‰ למ˘‰ 
ל˜וטי  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  בספרים  מבו‡ר  כי  חכמ‰, 
מ˘‰  ˘מ„רי‚˙  ו˘"נ)  ו‡ילך,   244 עמ'  ח"ו  ˘יחו˙ 

רבינו ‰י‡ ‰י‡ ספיר˙ ‰חכמ‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 52 ו‡ילך)

ו˙בונ˙ו"  „ע˙ו  "סוף  וכ˙ב  ‰חכמ‰,  כח   ˙‡
ב‚מ'  כי  בלב„,  ו‰„ע˙  ‰בינ‰  כוחו˙  ˘‰ם 
˘ם מבו‡ר ˘‰כ˙וב מ„בר ‚ם על מ˘‰ רבינו, 
˘נ‰,  מ'  ע„  ל‡ ˜‡ים ‡„ע˙י' „רבי'  ˘‚ם ‰ו‡ 
וכפירו˘ ר˘"י (˘ם): "‡ף מ˘‰ רבינו ל‡ נזכר 

כו' ע„ מ' ˘נ‰".

פניניםפנינים

ע„  כו'  רבו  ˘ל  „ע˙ו  סוף  על  עומ„  ‡„ם 
˘נ‰,  ‡רבעים  ˘בסוף  ו‰יינו,  ˘נ‰",  ‡רבעים 
לבני  נ˙וסף  כבר   ,ıל‡ר י˘ר‡ל  ˘נכנסו  ˜ו„ם 
„ע˙ו  "סוף  על  לעמו„   – ל„ע˙"  "לב  י˘ר‡ל 
˘˜בלו ‡ז  ו‰חכמ‰  ו˙וספ˙ ‰י„יע‰  רבו".  ˘ל 
‰‰עלם   ˙‡ ל˘בור  ‰כח   ˙‡ ל‰ם  ˘נ˙נ‰  ‰י‡ 
ו‰‰ס˙ר ˘ב„רכי ‰טבע, ול˘מור ‡˙ ‰ברי˙ ‚ם 

.ıכ˘נכנסו ל‡ר

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 42 ו‡ילך)

בין בינה ודעת 
לחכמה בינה ודעת

ול‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙ ועינים לר‡ו˙ 
ו‡זנים ל˘מוע

˘‡ין ‡„ם עומ„ על סוף „ע˙ו ˘ל רבו וחכמ˙ מ˘נ˙ו ע„ 
‡רבעים ˘נ‰

(כט, ‚. ר˘"י ˘ם, ו)

ר˘"י  כו˙ב  ב)   ,‰ (ע"ז  ‰˘"ס  על  בפירו˘ו 
„ע˙ו  "סוף  כ˙ב  וכ‡ן  ו˙בונ˙ו",  „ע˙ו  "סוף 
ב„רך  ‰‰ב„ל  לב‡ר  וי˘  מ˘נ˙ו".  וחכמ˙ 

‰רמז:

חכמ‰,   - ו‰בנ‰  ב˘כל  כוחו˙  ˘ל˘‰  י˘נם 
כ‡ן  מרומזים  ‡לו  כוחו˙  ו˘ל˘‰  ו„ע˙.  בינ‰ 

בכ˙וב:

 – לר‡ו˙  עינים  ‰„ע˙.  מוח   – ל„ע˙  לב 
ר‡יי˙  ענינ‰  ‰חכמ‰  כח  ˘‰רי  ‰חכמ‰,  מוח 
˘‰רי  מוח ‰בינ‰,   – ל˘מוע  ‡זנים  עין ‰˘כל. 
˘מיע‰ ‰י‡ מל˘ון ‰בנ‰ (ר‡‰ ˙ו"‡ מ˘פטים ע‰, 

‡ ובכ"מ).

"סוף  ר˘"י  כו˙ב  ‡לו  כוחו˙  ˘ל˘‰  וכנ‚„ 
„ע˙ו וחכמ˙ מ˘נ˙ו": סוף „ע˙ו – מוח ‰„ע˙. 
‰בינ‰,  מוח   – מ˘נ˙ו  ‰חכמ‰.  מוח   – חכמ˙ 

˘‰רי "מ˘נ˙ו" פירו˘ו לימו„ ב‰בנ‰.

ר˘"י  ‰˘מיט  ˘ב˘"ס  מ‰  יובן  ומע˙‰ 

הנתינת כח לשמור 
את הברית

ו˙ב‡ו ‡ל ‰מ˜ום ‰ז‰ ויˆ‡ סיחן מלך 
ח˘בון ועו‚ מלך ‰ב˘ן ל˜ר‡˙נו למלחמ‰ ונכם

ו˙ב‡ו ‡ל ‰מ˜ום ‰ז‰ - ע˙‰ ‡˙ם רו‡ים עˆמכם ב‚„ול‰ 
וכבו„ ‡ל ˙בעטו במ˜ום ו‡ל ירום לבבכם ו˘מר˙ם ‡˙ 
„ברי ‰ברי˙ ‰ז‡˙ ו‚ו' „"‡ ול‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙ 
˘‡ין ‡„ם עומ„ על סוף „ע˙ו ˘ל רבו וחכמ˙ מ˘נ˙ו ע„ 
‡רבעים ˘נ‰ ולפיכך ל‡ ‰˜פי„ עליכם ‰מ˜ום ע„ ‰יום 
‰ז‰ ‡בל מכ‡ן ו‡ילך י˜פי„ לפיכך ו˘מר˙ם ‡˙ „ברי 
‰ברי˙ ‰ז‡˙ ו‚ו'

(כט, ו. ר˘"י)

ב‡ופן  ר˘"י  פירו˘י  ˘ני  לב‡ר  י˘ 
˘מ˘לימים ז‰ ‡˙ ז‰ – בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

במ„בר ‰י˙‰ ‰נ‰‚˙  י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר ‰יו 
מ„רך  ˘למעל‰  ב‡ופן  י˘ר‡ל  עם  ‰˜ב"‰ 
מכירים  כז‰  ˘ב‡ופן  ומובן  נסי,  וב‡ופן  ‰טבע 
ב‰˙‡ם  ‰י‡  ‰נ‰‚˙ם  ו‚ם  ‰˜ב"‰  בנסי  י˘ר‡ל 

לז‰.

‰מ˜ום  "‡ל  י˘ר‡ל  ב‡ו  כ‡˘ר  ‡מנם,   
‰ז‰", ועומ„ים ל‰כנס ל‡רı י˘ר‡ל, כ‡ן עול‰ 
 ıב‡ר ˘‰רי  ח"ו,  במ˜ום  ˘"יבעטו"  ‰ח˘˘ 
י˘ר‡ל ל‡ ‰יו כל ‰נסים ˘ל ‰מן, וענני ‰כבו„ 
בכיבו˘  ל‰˙חיל  י˘ר‡ל  בני  על  ו‰י'  וכיו"ב, 
ופרנס˙ם  ‰‡„מ‰  בעבו„˙  וב‰˙עס˜ו˙   ıר‡‰
˘ב‡ופן  ומכיון  ‰טבע.  „רכי  לפי  ‰‚˘מי˙ 
˘‚ם  י˙כן  ‰', ‰רי  י„  ב‚לוי ‡˙  רו‡ים  ל‡  כז‰ 
‰נ‰‚˙ בני י˘ר‡ל ל‡ ˙‰י' כ„בעי. ועל כן ב‡‰ 
 – ‰ז‡˙"  ‰ברי˙   ˙‡ "ו˘מר˙ם  ‰‡ז‰ר‰  כ‡ן 

"‡ל ˙בעטו במ˜ום".

˘כ‡˘ר  מ‡חר  יו˜˘‰,  לכ‡ור‰  ‡מנם 
מ˙נ‰‚ים ב„רכי ‰טבע ‡ינו ניכר ב‚לוי י„ ‰' – 
˘ל  ז‰  על ‰ס˙ר  ל‰˙‚בר  בני ‡„ם  יכולים  ‡יך 

‰˜ב"‰, ול‰˙נ‰‚ כר‡וי ‚ם במˆב כז‰?

„"‡ין  בר˘"י  ‰˘ני  פירו˘  ב‡  ז‰  ועל 

דרוש ואגדה


