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˜úער˘"˜ פר˘˙ חו˜˙- ב

˘יר˙ ‰ב‡ר כעין ˘יר˙ ‰ים

מ‰ו˙ ‰‚‡וú˘ – ‰úימו˙ ˜יום ‰מˆוו˙

úטרוף ‡˙ ‰יˆר ‰רע מחיים! 

מי„‰ כנ‚„ מי„‰





מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‚
˘יר˙ ‰ב‡ר כעין ˘יר˙ ‰ים

‰˘יר‰  ˘‡מיר˙  ˘מפר˘  ‰ב‡ר,  ˘יר˙  ‡ו„ו˙  ר˘״י  „ברי  בי‡ור 
ועˆמו˙ ‰‡מוריים ‰‰רו‚ים  ˘‰ר‡˙‰ ‡˙ „ם  מ˘ום  „בנ״י ‰י˙‰ 

לבנ״י – ‰‚ם ˘ז‰ו פרט טפל בנס. 

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כ‚ עמ׳ 148 ו‡ילך)

. . . . . . . . . . . . . .ו פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
 ˙‡ "לחטוף  מ„וע   / מ˘‰  למחיל˙  ‡בר‰ם  מחיל˙  בין 

‰מˆוו˙"?

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז
מ‰ו˙ ‰‚‡ול‰ – ˘לימו˙ ˜יום ‰מˆוו˙

נכנסו  כיˆ„  עולם?/  ˘ל  ממנ‰‚ו  י˘נ‰  ˘‰מ˘יח  י˙כן  ל‡  מ„וע 
‰ע˙י„ו˙ ˘י‰יו בימו˙ ‰מ˘יח לספר "‰לכו˙ ‰לכו˙"? / מ„וע ל‡ 
מזכיר ‰רמב"ם ‡˙ "˙חיי˙ ‰מ˙ים"  / ומ‰י מ‰ו˙ו ‰‰לכ˙י˙ ˘ל 
‰מלך ‰מ˘יח? – בי‡ור מעמי˜ ב˘יט˙ ‰רמב"ם על מ‰ו˙ ‰מלך 

‰מ˘יח ו‚‡ול˙ י˘ר‡ל 

(ע"פ ˙ור˙ מנחם – ‰„רנים על ‰רמב"ם ו˘"ס עמ' מז ו‡ילך. ˘ם עמ' ˜‡ 
ו‡ילך. לי˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 276 ו‡ילך. חכ"ז עמ' 197 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
נ˘י‡ ‰„ור ‰ו‡ ככל ‰„ור / לטרוף ‡˙ ‰יˆר ‰רע מחיים!

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
ב‰‡ „ל‡ י‰‡ ‡כזרי מלמחול

יבי‡ ˜ו˘יי˙ ‰לח"מ ועו„ „יו˜ים במ‰ ˘˘ינ‰ ‰רמב"ם ב„ין מחיל‰ 
ובכל  במחיל‰  י˘  ‚„רים  „כמ‰  פר˘˙נו  פר˘"י  ע"פ   ıי˙ר  / בכ"מ 

מ˜ום ‰„‚י˘ ‰רמב"ם ע"פ ‰מ˙‡ים ל˘ם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ' 138 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
מי„‰ כנ‚„ מי„‰

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
‰סנטור ‰ˆורר מ˙ פ˙‡ום

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

ח˜˙-בל˜,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

"כי מכל ˆר‰ ‰ˆילני וב‡ויבי ר‡˙‰ עיני"
נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מו‰ר"˘  כ"˜ ‡‡זמו"ר ‡„מו"ר ‰ר‰"˜  ב' ‡ייר ˜ר‡ ‰ו„  ביום ‰˘לי˘י 
‰יו˙י  מע˙  ו‡מר,  זי"ע,  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  [‰ר˘"ב]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„   ˙‡ זי"ע 
בפטרבור‚ ל‰˙עס˜ [ב]„בר ‰‚זירו˙, ‰˙חל˙י ל‡מר ˙‰לים ב˘ופי (כן ‰י' ל˘ונו ‰˜' ˘ל ‰ו„ 
‰כוונ‰,  [‰ר˘"ב]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  ופיר˘  מו‰ר"˘,  ‰ר‰"˜  ‡„מו"ר  ‡‡זמו"ר  כ"˜ 
‰יינו כמו ˘‰˙‰לים נחל˜ לימי ‰˘בוע, ו‰ו‡ נוסף על ‰ס„ר ‰˜בוע „‡מיר˙ ˙‰לים כס„ר ימי 

‰ח„˘).

‰יום - מספר ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר‰"˜ ל‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ - ב‡מרי ‰פסו˜ "כי מכל 
˘‰בי‡ו  לי ‰טל‚רמ‰  וי‚˘  (‡ח„ ‰מ˘ר˙ים)  ˆיון  בן  נכנס  עיני",  ר‡˙‰  וב‡ויבי  ˆר‰ ‰ˆילני 
מליוב‡וויט˘)  פרס‡ו˙  כט"ו  ˘ל]  [מרח˜  ברו„ני‡,  ‰טל‚רף  ‰י׳  ‡ז  (כי  רו„ני‡  מ[‰עייר‰] 
י‡ב„ו  כן  פ˙‡ום,  וימ˙   ıכי ‰˘ר ‰סנטור ‰ˆורר ‡חז˙ו ‰˘ב חיי˜ין,  ˘ו"ב  י˘ר‡ל  מר׳  י„יע‰ 
כל ‡ויביך „', ובכל ז‰ - סיים ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‡„מו"ר ‰ר‰"˜ מו‰ר"˘ - ‚מר˙י כל ‰˘יעור.

ז‡˙ ‡ומר˙ ‡˘ר במ‡ורעו˙ ˘ונו˙ ‰יו מוסיפים ב‡מיר˙ ˙‰לים . . .

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ ע' ˙ע„-‰)



כ‡

הסנטור הצורר מת פתאום
המשרת  ציון  בן  נכנס  עיני",  ראתה  ובאויבי  הצילני  צרה  מכל  "כי  הפסוק  באמרי 

ויגש לי הטלגרמה שהביאו מהעיירה רודניא

‡ח„ ‰˘רים ‰‚בו‰ים בפטרבור‚ ‰ˆיע 
ל‚זור ‚זיר‰ ח„˘‰ על ‰י‰ו„ים

...בזמנים מיוח„ים ‰יו ‰ו„ כ"˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע נו‰‚ים 
ל‰וסיף ב‡מיר˙ ˙‰לים כמו ˘‰ו‡ נחל˜ לימי ‰˘בוע, ב˙ור ‰וספ‰ על ס„ר ‰˜בוע ˘ל ‡מיר˙ 

‰˙‰לים כמו ˘נחל˜ לימי ‰ח„˘.

ר˜ ‡ו„ו˙  ˙ור˙ו  לכבו„  ו‡כ˙וב  ז‰,  בענין  י˘נם  ופרטים  כללים  ממ‡ורעו˙  סיפורים  ‰רב‰ 
מו‰ר"˘  ‡„מו"ר  ‰ר‰"˜  ‡‡זמו"ר  כ"˜  ‰ו„  ˘ל  נ˘י‡ו˙ו  בימי  ˘‡ירע  ‡ח„  כללי  מ‡ורע 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

ב˘נ˙ ˙ר"מ ב˙חל˙ ח„˘ ניסן (מ‡רט 1880 למספרם) ב‡ ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר‰"˜ ‡„מו"ר 
‚„ול,  בˆער  ו‰י'  רוסי‡],  מ„ינ˙  ˘ל  [עיר ‰ביר‰  מפטרבור‚  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מו‰ר"˘ 
ו‰וספו˙  ו˜נין,  מסחר  בענין  ‰י‰ו„ים  על  ח„˘‰  ‚זיר‰  ל‚זור  ‰ˆיע  ‰‚בו‰ים  ‰˘רים  ‡ח„  כי 

חומרו˙ ב‡יסור ‰י˘וב לי‰ו„ים מחוı ל˙חום.

זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מו‰ר"˘  ‰ר‰"˜  ‡„מו"ר  ‡‡זמו"ר  כ"˜  ‰ו„  י˘ב  י„וע  זמן  מ˘ך 
ַנ‡ט  ‰ס∆ לפני  ‰‰ˆע‰  זמני   ˙‡ ל„חו˙  לר‡˘  ולכל  ‰נחו˙,  ‡יז‰  פעל  ‡˘ר  וכמעט  בפטרבור‚ 

ל˘נ‰ ‰ב‡‰.

ופ˙‰  ˘ל ‰˘ר ‰ˆורר ‰מˆיע ‡˙ ‰‚זירו˙ ‰נ"ל, ‰˙ע˜˘  חבירו  ַנ‡ט,  מ˘רי ‰ס∆ ‡מנם ‡ח„ 
‚ם ‡ח„ים מחביריו ל„רו˘, ‡˘ר יחליטו וי‡˘רו וי˜יימו ‡˙ כל ‰‰ˆעו˙ ˘ל ‰˘ר ‰ˆורר ‰נ"ל.

בבו‡ ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‡„מו"ר ‰ר‰"˜ מו‰ר"˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע ‰בי˙‰ ‰י' בˆער 
‚„ול מז‰, ו‚ם בי˘בו בבי˙ו ‰י' עוס˜ בענין ז‰ על י„י ˘לוחים ומכ˙בים, ור‡˘י ‰עס˜נים ‰יו 
ז"ל  ליב  ר׳  ו‰‚ביר ‰חסי„  חיי˜ין  ˘ו"ב  י˘ר‡ל  ר'  ז"ל ‰רמונט, ‰חסי„  נחום  ר׳  ‰‚ביר ‰חסי„ 

מוננסזון.

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

˜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



‰

שירת הבאר כעין שירת הים
היתה  דבנ״י  השירה  שאמירת  שמפרש  הבאר,  שירת  אודות  רש״י  דברי  ביאור 
טפל  פרט  שזהו  הגם  לבנ״י –  ההרוגים  האמוריים  ועצמות  דם  את  שהראתה  משום 

בהנס

‡. בפר˘˙נו מספר˙ ‰˙ור‰ על ˘יר˙ ‰ב‡ר: ״‡ז י˘יר י˘ר‡ל ‡˙ ‰˘יר‰ ‰ז‡˙, עלי ב‡ר 
ענו ל‰״ (כ‡, יז).

ובפירו˘ ר˘״י מבו‡ר ב‡ריכו˙ על מ‰ ב‡‰ ˘יר‰ זו, ˘‰יו ‡ז נסים ‚„ולים לי˘ר‡ל, וז״ל: 
 .  . ‚„ולים  נסים  נע˘ו  כ‡ן  ˘‡ף  נחל ‡רנון,  בנסי  לספר  י˘  כך  סוף  ים  בנסי  ˘מספרים  ״כ˘ם 
כ˘יכנסו  ב˙וך ‰נחל. ‡מרו ‡מוריים  עובר  ו‰„רך   .  . ו˜ˆר  עמו˜  ו‰נחל  ‚בו‰ים  ˘‰יו ‰‰רים 
י˘ר‡ל ל‡רı ל˙וך ‰נחל לעבור, נˆ‡ מן ‰מערו˙ ˘ב‰רים ˘למעל‰ מ‰ם ונ‰ר‚ם בחˆים ו‡בני 

בליסטר‡ו˙.

כמין  נ˜עים  ‡ו˙ן  כנ‚„  ‰יו  ‡מוריים   „ˆ ˘ל  וב‰ר  מו‡ב,   „ˆ ˘ל  ב‰ר  ‰נ˜עים  ‡ו˙ן  ו‰יו 
כ˘פח‰  י˘ר‡ל   ıר‡ ˘ל  ‰‰ר  נז„עזע  לעבור,  י˘ר‡ל  ˘ב‡ו  כיון   .ıלחו בולטין  ו˘„ים  ˜רנו˙ 
‰יוˆ‡˙ ל‰˜ביל פני ‚בר˙‰, ונ˙˜רב לˆ„ ‰ר ˘ל מו‡ב. ונכנסו ‡ו˙ן ‰˘„ים ל˙וך ‡ו˙ן נ˜עים 
לבני  מו„יע  מי  ‰˜ב״‰:  ‡מר   .  . ‰‡לו  ‰נסים  י„עו  ול‡  ‰‰רים,  על  י˘ר‡ל  ועברו   .  . ו‰ר‚ום 
מ˘ם  ו‰על˙‰  ל˙וך ‰נחל  יר„‰  ו‰ב‡ר  למ˜ומם,  חזרו ‰‰רים  ˘עברו,  ל‡חר   .  . ‰נסים ‰ללו? 
ב‡ר  עלי  ˘יר‰:  ו‡מרו  ר‡ו  וי˘ר‡ל  ‰מחנ‰,  סביב  ומוליכ˙ן  ו‡יברים  וזרועו˙  ‰‰רו‚ים  „ם 

מ˙וך ‰נחל, ו‰עלי מ‰ ˘‡˙ מעל‰״.

ו‰עול‰ מ„בריו ˘‰יו כ‡ן ˘ני ענינים מופל‡ים:

ב˙וך  ˘‰יו  ‰‡ויבים   ˙‡ ו‰ר‚ו  לז‰  ז‰  ‰‰רים  ˘נ˙˜רבו  י„י  על  לי˘ר‡ל,  ‰ˆל‰  נס   (‡
‰מערו˙, ומ˘ם נ˘פך „מם וכו׳ ל˙וך ‰נחל ˘למט‰.

ב) כ„י ˘י„עו י˘ר‡ל על נס ‰‰ˆל‰, ‰י׳ פל‡ נוסף, ו‰ו‡ ˘‰ב‡ר יר„‰ ל˙וך ‰נחל ״ו‰על˙‰ 
מ˘ם „ם ‰‰רו‚ים וזרועו˙ ו‡יברים ומוליכ˙ן סביב ‰מחנ‰״. ועל ז‰ ‰ו‡ ˘˘רו י˘ר‡ל: ״עלי 

ב‡ר ענו ל‰״. 

אביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא מ של ש ש א

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

˜יום ‰בטחו˙ בעניני ˆ„˜‰

˘י׳ ‰נני  ל‡ביך  ב„יבור  ˘רמז˙י  - ‡ף  וכו'  ונמ˘כים  נמ˘כים  ˘‰ענינים  כו˙ב   ‰˙‡˘ ...מ‰ 

חוזר על כך כע˙ ˘וב, י„וע מ‡מר רז״ל ˘מ„˙ו ˘ל ‰˜ב״‰ ‰י‡ מ„‰ כנ‚„ מ„‰, וכ‡˘ר מעכבים 

‡˙ מילוי ‰‰בטח‰ לענינים ˘בˆ„˜‰, מבלי ‰בט ‚ם על חס„י ‰' י˙ברך ˘רו‡ים במוח˘ בכמ‰ 

ו‡פילו  ˘במח˘ב‰  ‰בטחו˙  ‰‰בטח‰,  במילוי  ‰עיכוב  על  כלל  טעם  ˘ום  לל‡  ענינים  וכמ‰ 

˘ב„בור, ‰רי מובן ˘ע״י ז‰ מעכבים בעˆמם ‡˙ ‰‰מ˘כו˙ ˘מלמעל‰, וכמ‰ ‚„ול ‰ו‡ ‰חו˘ך 

‰‚„ול ˘ל ‰‚לו˙, ˘רו‡ים ז‡˙ ‡פילו בעיני ב˘ר, ול‡ לומ„ים מוסר ‰˘כל מ‰„בר, וי‰י רˆון 

˘על כל פנים ע˙‰ ימל‡ו ‡˙ כל ‰‰בטחו˙ ˙יכף וכמילו‡ן, ו‰נכון - ב˙וספ˙ ל‰וספ‰ בברכ‰, 

˙‰י׳  בפועל, ‡זי  ל˜יימ‰  מנ˙  ועל  ל‰ב‡,  על  ‚ם  כזו  טוב‰  ל‰נ‰‚‰  ‚מור‰  ‰חלט‰  ˙‰י׳  ו˘זו 

‰כנ‚„ מ„‰ מ‰' י˙ברך ˘ע„ מ‰ר‰ ירוı „ברו בטוב וחס„ ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' ˘לב-‚, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' 402)



יט

מידה כנגד מידה
‰˘כר ל‰פˆ˙ י‰„ו˙ – זרע‡ חיי‡ ו˜יימ‡

נב‚״מ  זˆו˜לל‰"‰  מו״ח ‡„מו״ר  כ״˜  ˘ל  על ‰ˆיון ‰˜'  ˘יחיו  זו‚˙ו  ו‡˙  כב˜˘˙ו ‡זכירו 

זי"ע למילוי מ˘‡לו˙ לבבם לטוב‰ לזרע‡ חיי‡ ו˜יימ‡.

‰י‰„ו˙  ב‰פˆ˙  בסביב˙ו  ב‰˘פע‰  ˘יוסיף  ˘ככל  מובן  מ˜ומו˙,  בכמ‰  ‰מבו‡ר  פי  ועל 

יל„ו,  כ‡ילו  כו׳  ˙ור‰  חבירו  בן  וכל ‰מלמ„ ‡˙  מˆו˙,  פרי  מ‡י  רז"ל  ˘ע״ז ‡מרו  ו‰חז˜˙‰, 

‰נ‰ במ„˙ו ˘ל ‰˜ב״‰ ˘‰י‡ מ„‰ כנ‚„ מ„‰ ‡ל‡ ˘כמ‰ פעמים ככ‰ ‰˘כר ‰ו‡ בזרע‡ חיי‡ 

לך „בר ‰עומ„  ו‡ין  על ‰פירו˘ ‡לו ‰˙למי„ים,  נוסף  כפ˘וטו  לבניך  ו˘ננ˙ם  ול˜יום  ו˜יימ‡ 

˘יוכלו  ˙ומ״ˆ  ˘ומרי  י‰ו„ים  מספר  ‡נ„זעלעס  בל‡ס  נמˆ‡ים  ˘בטח  ובפרט  ‰רˆון,  בפני 

ל‰˘˙˙ף ולסייע בעבו„˙ו ב‰נ"ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ ע' ˙י‡)

‰מעו„„ רוח נ„כ‡ים – מעו„„ים ‡ו˙ו מלמעל‰
‡ף  ‰נ„כ‡‰,  רוחו  ‡ו„ו˙  „בריו  ב˙וך  ˘כו˙ב  מ‰  ולפל‡   .  . מכ˙בו  ˜בל˙  ‰נני  מ‡˘ר 
˘‰י‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘במ„˙ו  נ„כ‡ים,  רוח  לעו„„  ‰יפ‰  חל˜  על  ‰עמי„˙ו  ‰עליונ‰  ˘‰˘‚ח‰ 
מ„‰ כנ‚„ מ„‰ ‡ל‡ ˘כמ‰ פעמים ככ‰, בו„‡י מעו„„ים ‡ו˙ו מלמעל‰ בכמ‰ ענינים ו‡ופנים 
‰׳  ‡ני  כי  עליך  ‡˘ים  "ל‡  ˘כ˙וב1  מ‰  „רך  ועל  ח"ו,  כז‰  למˆב  יבו‡  ל‡  מלכ˙חל‰  ˘‚ם 

רופ‡ך", ˘ז‰ו ‡ופן רפו‡‰ ˘ל בור‡ עולם ומנ‰י‚ו ˘מלכ˙חל‰ ל‡ י˘נו מˆב בל˙י רˆוי.

מ‰ ˘‡ין כן ברפו‡‰ ל‡חר ˘חל ‰מˆב ˘על-כל-פנים נ˘‡ר ‡יז‰ רו˘ם, וכמ‡מר רז״ל יומ‡ 

פ״ו ע״‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ ע' ˙כ)

1) ˘מו˙ טו, כו.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

השהשי״י״תת בבעבעבודודתת ווהדהדרכרכותות עצעצותות מכמכתבתביי

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. ו‰נ‰, מ˜ור פירו˘ ז‰ על נס ‰‰ˆל‰ ˘ל י˘ר‡ל, ‰ו‡ ב˙נחומ‡ (פר˘˙נו כ) ובמ„ר˘ רב‰  
על ‡˙ר (במ„בר פי״ט, כ‰). ‡ל‡ ˘י˘ ‰ב„ל עי˜רי בין פירו˘ ר˘״י למ„ר˘: 

ב˙ור  ˘ימ˘‰  ˘‰ב‡ר  ‡ל‡  ‰נס,   ˙‡ לפרסם  כ„י  (ר˜)  ב‡‰  ל‡  ˘‰ב‡ר  נ‡מר,  במ„ר˘ 
חל˜  ‰יו  ˘ב‰רים,  ‰מערו˙  ב˙וך  ˘‰יו  ‡מוריים  ל‡ו˙ם  בנוסף  כי,  ‚ופ‡.  ‰‰ˆל‰  מנס  חל˜ 
˘ם,  ומ˙‚בר˙  ‰נחל  ל˙וך  יר„‰  ״‰ב‡ר  ו‡ז  ‰נחל,  ב˙וך  י˘ר‡ל  לבני  ˘חיכו  מ‰‡מוריים 
ו‡יב„‰ כל ‰‡וכלוסין כ„רך ˘‡יב„ ‡ו˙ן ‰ים״. ו‰יינו, ˘‰י˙‰ ‰˙‚ברו˙ ˘ל מי ‰נחל (על י„י 

‰ב‡ר) ו‰˙‚ברו˙ זו ‰ר‚‰ ‡˙ ‰‡ויבים ˘‰יו ˘ם, כמו בים סוף ˘טבעו ‰מˆריים ב˙וכו. 

ר˜  ‰ב‡ר  ול„ע˙ו  ‰‡מוריים,  ל‰רי‚˙  ‚רמ‰  עˆמ‰  ˘‰ב‡ר  ז‰,  נס  ‰בי‡  ל‡  ר˘״י  ‡בל 
‰‰רו‚ים  „ם  מ˘ם  ״‰על˙‰  ˘‰ב‡ר  י„י  על   – ‰‰רים  י„י  ˘על  ‰‰ˆל‰  ˘ל  ‰נס   ˙‡ פירסמ‰ 

וזרועו˙ ו‡יברים ומוליכ˙ן סביב ‰מחנ‰״.

˘‰‡ויבים  כך  על  ר‡י׳  מ˜ר‡״ – ‡ין  ˘ל  ״פ˘וטו   – ‰פ˘ט  ˘ב„רך  כיון  מובן,  וטעם ‰„בר 
ר˜  ר˘״י  מפר˘  ולכן  ו‰ב‡ר,  מי ‰נחל  י„י  על  ו‚ם  י„י ‰‰רים  על  ˘ני „רכים, ‚ם  י„י  על  נ‰ר‚ו 

‡˙ ז‰ ˘נ‰ר‚ו על י„י ‰‰רים (ו‰ב‡ר ר˜ פירסמ‰ נס ז‰, על י„י ˘‰על˙‰ „מם מ˙וך ‰נחל).

‡בל ע„יין י˘ ˜ו˘י ב‰בנ˙ ˘יט˙ ר˘״י:

ובכן,  ל‰״.  ענו  ב‡ר  ״עלי  „ו˜‡ –  ‰ב‡ר  על  ˘˘רו  י˘ר‡ל,  בני  ˘יר˙  על  מספר  ‰כ˙וב ‰רי 
מובן  מ‰‡מוריים,  חל˜  ˘‰י‡ ‡יב„‰  כיון  מנס ‰‰ˆל‰,  חל˜  ‚ופ‡ ‰י˙‰  ˘‰ב‡ר  לפי ‰מ„ר˘ 
˘ניˆלו  ז‰  ‰‰ˆל‰,  נס  עˆם  ˘על  נמˆ‡,  ר˘״י  לפי  ‡בל  ‰ב‡ר;  על  ‰˘יר‰  ˙וכן  ‰י׳  מ„וע 
מ‰‡מוריים, ל‡ ‡מרו י˘ר‡ל ˘יר‰ – וכל ˘יר˙ם ‰י˙‰ ר˜ על ‰ענין ‰טפל, ז‰ ˘‰ב‡ר ‰ו„יע‰ 

ופירסמ‰ נס ז‰?! 

‰‰רו‚ים  „ם  מ˘ם  ״(‰על˙‰  ˘‰ב‡ר  ˘פיר˘  ר˘״י,  ב„ברי  עיון  ˆריך  ˘בכלל  וב‡מ˙   .‚
פעול‰  מיוח„,  נס  כ‡ן  ˘‰י׳  ר‡ו״ – ‰יינו,  וי˘ר‡ל  סביב ‰מחנ‰  ו)מוליכ˙ן  ו‡יברים  וזרועו˙ 

מיוח„˙ מˆ„ ‰ב‡ר ˘‰וליכ‰ ‡˙ ‡יברי ‰‰רו‚ים סביב מחנ‰ י˘ר‡ל, כ„י ˘כולם יר‡ו ז‡˙:

ר˘״י  לומ„  ‡יפו‡  ולמ‰  ח),  „רו˘  ‰ר״ן  „ר˘ו˙  (ר‡‰  לחינם  נס  עו˘‰  ‰˜ב״‰  ˘‡ין  י„וע  ‰רי 
˘‰י׳ כ‡ן נס מיוח„ ר˜ ל˘ם פרסום ‰‰ˆל‰?! 

‡ל‡  מיוח„,  ונס  מיוח„˙  פעול‰  כ‡ן  ‰י˙‰  ˘(ל‡  מבו‡ר  (‰נ״ל)  חז״ל  ˘במ„ר˘י  וב‡מ˙, 
 .  . יוˆ‡‰  ˘‰י‡  ״ור‡ו ‡ו˙‰  ˘חיפ˘ו ‡˙ ‰ב‡ר  י„י  על  ב„רך ‰טבע,  ר‡ו ‡˙ ‰נס  ˘)י˘ר‡ל 
 ıמ˙וך ‰נחל ומוˆי‡‰ ‡יברים ‡יברים״. וב‚מר‡ (ברכו˙ נ‰, ‡) ‡מרו, ˘˘ני מˆורעים ˘‰יו מחו

למחנ‰ ‰ם ˘ר‡ו ‡˙ ‰ב‡ר וסיפרו לכל י˘ר‡ל;

‡יברי   ˙‡ ו‰וליכ‰  ˘ב‡‰  ‰י‡  עˆמ‰  ˘‰ב‡ר  ומ„‚י˘  חז״ל,  מ„ברי  מ˘נ‰  ר˘״י  ‡ולם 
‰‰רו‚ים סביב ‰מחנ‰ כ„י ˘כל י˘ר‡ל יר‡ו – וˆריך בי‡ור. 

„. וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰, „‰נ‰ במ˘ך ‰זמן ˘ל‡חר יˆי‡˙ מˆרים ע˘‰ ‰˜ב״‰ כמ‰ וכמ‰ 
עלי‰ם  ˘י‡מרו  מˆינו  ל‡  ז‡˙  ובכל  ל‚מרי –  מ‚„ר ‰טבע  ˘יוˆ‡ים  מ‰ם  וכמ‰  לי˘ר‡ל,  נסים 

˘יר‰ מיוח„˙, מלב„ ˘ני נסים, ו‰ם ‰נס ˘ל ˜ריע˙ ים סוף ו‰נס בפר˘˙נו. 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ומז‰ למ„נו ˘י˘ ‰˘וו‡‰ בין ˘ני נסים ‡לו, ˘‰יו ‚„ולים ומיוח„ים ב‡ופן יוˆ‡ מן ‰כלל, 
ולכן „ו˜‡ עלי‰ם ‡מרו ˘יר‰. וכ‰„‚˘˙ ר˘״י בל˘ונו: ״כ˘ם ˘מספרים בנסי ים סוף – כך י˘ 

לספר בנסי נחלי ‡רנון ˘‡ף כ‡ן נע˘ו נסים ‚„ולים״.

וי˘ לב‡ר ‡˙ ‚„ול˙ ˘ני נסים ‡לו „ו˜‡, ˘ב‰ם י˘ר‡ל ל‡ ‰וˆרכו כלל ל‰ילחם, ‡ל‡ ‰י׳ 
ז‰  ˘נס  וב‡מ˙  י˘ר‡ל.  מˆ„  פעול‰  כל  בל‡  ˙חרי˘ון״,  ו‡˙ם  לכם  ילחם  ״‰׳  ˘ל  ב‡ופן  ז‰ 

„נחלי ‡רנון ‡ף ‰‚„יל, ˘בני י˘ר‡ל ל‡ י„עו כלל ‡ו„ו˙ ‰סכנ‰ ול‡ ‡ו„ו˙ ‰‰ˆל‰! 

˘‰ו‡  בלב„  זו  ˘ל‡  י˘ר‡ל,  לבני  מˆ„ ‰˜ב״‰  י˙יר‰  חיב‰  על  מור‰  נס  ˘ל  ז‰  ו‰רי ‡ופן 
מˆיל ומו˘יע ‡ו˙ם, ‡ל‡ ˘‰ו‡ מונע מ‰ם כל טירח‡ ב„בר ועו˘‰ ‰כל בעˆמו כביכול – ולכן 

„ו˜‡ נסים ‡לו עוררו ‡˙ י˘ר‡ל לומר ˘יר‰.  

ל‰˙בונן  י˘  סוף,  ים  ל‰נס „˜ריע˙  כ‡ן  בין ‰נס  ו‰„מיון  ˘נ˙ב‡ר‰ ‰‰˘וו‡‰  ומע˙‰   .‰ 
ב˘יר˙ בני י˘ר‡ל על ים סוף, ומז‰ ללמו„ לעניננו: 

כ˘ר‡‰ ‰נס,  ״‡ז  ר˘״י:  מפר˘  סוף,  ים  ב˜ריע˙  טו, ‡),  (ב˘לח  מ˘‰״  י˘יר  ״‡ז  על ‰פסו˜ 
‰נס  מר‡יי˙  כ˙וˆ‡‰  ב‡‰  ‰˘יר‰  ˘‡מיר˙  מובן,  ר˘״י  מל˘ון  ˘יר‰״.  ˘י˘יר  בלבו  על‰ 

בעיניים. 

ולכן לומ„ ר˘״י ˘כך ‰י׳ ‚ם בני„ון „י„ן: 

בני י˘ר‡ל ל‡ ר˜ מˆ‡ו ‡˙ ‰ב‡ר ב‡ופן טבעי – ˘‡ז נמˆ‡ ˘‰נס עˆמו כבר ‰ס˙יים, ובני 
ז‰  י„י  על  נמ˘ך,  עˆמו  ˘‰נס  ˙וˆ‡ו˙ ‰נס – ‡ל‡  ור˜ ‡˙  עˆמו  רו‡ים ‡˙ ‰נס  י˘ר‡ל ‡ינם 
˘‰ב‡ר ‰לכ‰ סביב ‰מחנ‰ ב‡ופן ניסי וכל י˘ר‡ל ר‡ו בעיני‰ם כיˆ„ ‰˜ב״‰ מו„יע ל‰ם על 
י„י ‰ר‡יי׳  על  „ו˜‡  ב‡‰  ˘יר‰״, ‰˘יר‰  ו‡מרו   – ר‡ו  ״וי˘ר‡ל  ר˘״י:  ל˘ון  וכ„יו˜  ‰נסים. 

בעיניים.

ולכן ‰˘יר‰ ‰י˙‰ „ו˜‡ על ‰ב‡ר, ול‡ על כללו˙ ‰‰ˆל‰ – כי ר‡יי˙ם ‰י˙‰ ר˜ בנס ‰ב‡ר, 
ועל ז‰ ‡מרו: ״עלי ב‡ר מ˙וך ‰נחל ו‰עלי מ‰ ˘‡˙ מעל‰״.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ימח‰  ‰ניז˜  לו  ˘ימחל  ˘במ‰  ‰מחיל‰,  ע"י 
‰מבי‡˙ו  ב˙˘וב‰  ל˘וב  ויוכל  ל‚מרי  עוונו 
מיירי  וב‰ל' „עו˙  כ˜ו„ם ‰חט‡.  רˆוי  ל‰יו˙ 
‰מחיל‰  ב‚„רי  ‰יינו  ‡„ם,  בני  במי„ו˙ 
‰מס˙עפים לענין מי„˙ ‰‡„ם ‰מוחל, עיי"˘ 
ל‡  ל‡י˘  ‡י˘  „"כ˘יחט‡  ב‰‡  ˘פ˙ח 
י˘טמנו וי˘˙ו˜ כו' ‡ל‡ מˆו‰ עליו ל‰ו„יעו 
לענין ‰חוט‡,  בז‰  כו'", ‰יינו „‡ין ‰‰„‚˘‰ 
יחזי˜ו  ˘ל‡  ‰ניז˜  ‰נ‰‚˙  מ„יני  ‰ו‡  ר˜ 
˘נ‡וי בלבו, ו‡„רב‰ – "ל‡ י˘טמנו" ומˆו‰ 
„"‡ם  ‰˙ם,  ‰מ˘יך  וע"ז  "ל‰ו„יעו",  עליו 
ול‡  למחול  לו, ˆריך  למחול  ממנו  וב˜˘  חזר 
˘ˆריך  לפר˘  טרח  ול‡  ‡כזרי",  ‰מוחל  י‰‡ 
מיירי   ‡‰„ פעמים,   '‚ ‡ו  ב'  ‡חר  למחול 
‰מוחל,  (ו"„עו˙")  למי„ו˙  ‰נו‚עים  ב„ינים 
מי„˙  בו  ˙‰י'  ˘ל‡  ‰מוחל  מי„˙  ומ„ין 
‰‡כזריו˙, ‰רי כבר בפעם ‰‡' ˆריך ˘ימחול 
עיי'  כו'),  ל‰‡יסור  לי˙‡  ע„יין  ˘‡ז  (‡ף  לו 
חיבור ‰˙˘וב‰ ל‰מ‡ירי, ב"ח פרי˘‰ וסמ"ע 

חו"מ סו"ס ˙כב. 

˘נו‚ע  במ‰  ˜‡י  חו"מ  ב‰ל'  ‡מנם 
כמו  ‰מסויימ˙,  זו  חבל‰  על  ‰חובל  לכפר˙ 
˘‰„‚י˘ ב‰לכ‰ ˘לפנ"ז "‡ין מ˙כפר לו ול‡ 
נמחל עונו ע„ ˘יב˜˘ מן ‰נחבל וימחול לו", 
ממנו  ˘ב˜˘  „"כיון  „ו˜‡  כ‡ן  ‰„‚י˘  ולז‰ 
וי„ע  ו˘ני'  ר‡˘ונ‰  פעם  לו  ונ˙חנן  ‰חובל 
˘‰ו‡ ˘ב מחט‡ו וניחם על רע˙ו ימחל לו", 
פי' „ר˜ כ˘רו‡‰ ב‰˘˙„לו˙ ‰מזי˜ ו‰כנע˙ו 
˘˘ב וניחם כו' ר‡וי ‰ו‡ ˘יימחל וי˙כפר לו 

עונ˘ו. 

וב‰ל' ˙˘וב‰ עוס˜ במ‰ ˘נו‚ע ל˘לימו˙ 
מחבל‰  כפר˙ו  ר˜  (ול‡  ‰מזי˜  ˙˘וב˙ 
˘לפנ"ז  ב‰לכ‰  מ˜„ים  ˘ע"ז  ˘‰י˙‰),  זו 
ע„  לחברו  ‡„ם  בבין  מועל˙  ˙˘וב‰  „‡ין 
כו',  מחיל‰  בב˜˘˙  "וירˆ‰ו"  לו  ˘י˘לם 
‰יינו „נחוˆ‰ לו מחיל˙ ‰ניז˜ ע"מ ˘˙ו˘לם 

˙˘וב˙ו. וז‰ו ˘ממ˘יך „"‡סור ל‡„ם ל‰יו˙ 
כו'"  לרˆו˙  נוח  י‰‡  י˙פייס, ‡ל‡  ול‡  ‡כזרי 
בנ"‡,  ולמ„ו˙  „עו˙  ל‰ל'  ז‰  ˘ייך  („לכ‡ו' 
נו‚ע  ‰מחיל‰  „‡ופן  מ„‚י˘  ˘בז‰  ‡ל‡) 
ז‰  „עבור  ˙˘וב˙ו,  ל˘לימו˙  ל‰מזי˜   ıונחו
ל‡ „י במחיל‰ ל‰ˆל‰ מעונ˘ ‡ל‡ ˘מ˙חס„ 
ר‡‰  ל‡  ולכך  מע˘יו.  ול‰טיב  ל‰˘יבו  עימו 
ל‰„‚י˘ כ‡ן „ין ‚' פעמים במחיל‰, ר˜ ‰„‚י˘ 
„"ב˘ע‰ ˘מב˜˘ ממנו ‰חוט‡ למחול, מוחל 
בלב ˘לם ובנפ˘ חפיˆ‰", ˘בז‰ מר‡‰ „‡ינו 
מוחל ר˜ על עוונו ˘ע˘‰, ‡ל‡ מ˙חס„ עימו 

ל‰˘לים ˙˘וב˙ו ˘י‰י' רˆוי כב˙חיל‰.

בכינוי  ‰רמב"ם  ל'  ב˘ינוי  נמי  ו„ו"˜ 
‰נו‚ע˙  במחיל‰  „˜‡י  חו"מ  „ב‰ל'  ‰ניז˜, 
לסל˜ עונ˘ ‰חבל‰ ‰מסויימ˙ ˘ע˘‰ ‰מזי˜, 
"‰נחבל".  ב˙ו‡ר  ‰מזי˜  ˘ם  כינ‰  ל‰כי 
לפי  ו‰יינו  "‡„ם",  בל'  כינ‰ו  ˙˘וב‰  וב‰ל' 
ו˜˘ור‰  כרוכ‰  ˘‡ינ‰  מחיל‰  נחוˆ‰  „‰˙ם 
ב‰טב˙  ‡ל‡  „‰˘ני,  פלוני˙  בחבל‰  „ו˜‡ 
ב˙ור  ˘‰ניז˜  ו‰יינו  ‰מזי˜,  ‰‡י˘  עˆם 
˘˙‰י'  ומסייעו  חבירו  טוב˙  מחפ˘  "‡„ם" 
˘ע"ז   – ב˘לימו˙‰  „ע˙‰  ˙˘וב˙ו  ע˘יי˙ 
ˆריך ל‡ ר˜ "למחול לו", ‡ל‡ כל˘ונו כ‡ן – 
"‡סור ל‡„ם ל‰יו˙ ‡כזרי ול‡ י˙פייס", ‰יינו 
חבירו  ˘יבו‡  כ„י  ל‚מרי  ל‰˙פייס  ˘ˆריך 

ל˘לימו˙ ‰˙˘וב‰.

ובז‰ ˙˙ורı ˜ו˘יי˙ ‰לח"מ „לעיל, „‡כן 
למחיל‰ „מיירי ב‰ ב‰ל' חו"מ למחול לו מן 
לריˆוי  ז˜ו˜  ‡ינו  לז‰  לב„,  ‰ממון  חבל˙ 
מ˘‡"כ  ‰ממון.  חבל˙  מכ‡ן  נס˙ל˜‰  ‡ם 
˘יוכל  ˙˘וב‰,  ב‰ל'  ב‰  „מיירי  ל‰מחיל‰ 
לריˆוי ‡ף  ז˜ו˜ ‰ו‡  וחביב",  ל‰יו˙ "מרוˆ‰ 
ב˘נ˙ן לו ממונו, „מ"מ ‡ינו „ומ‰ ע„יין למי 
‰י‡  ‰˙˘וב‰  מעולם  (ו˘לימו˙  חט‡  ˘ל‡ 
˘י‰י' כמי ˘ל‡ חט‡ מעולם, ול‡ כמי ˘חט‡ 

ונמחל לו).



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘מב˜˘ין  למי  "מכ‡ן  ‰עם  על  מ˘‰  ו˙פיל˙ 
ממנו מחיל‰ ˘ל‡ י‰‡ ‡כזרי מלמחול" (ומ˜ורו 
‰˘"ס  נ‚„  "מכ‡ן",  מ˘"כ  וˆ"ע  ב˙נחומ‡), 
‡בימלך  ממע˘‰  ‡ל‡  לי'  ילפינן  מכ‡ן  „ל‡ 

(ו‡ף ‰˙נחומ‡ נ˜ט כ‰˘"ס, עיי' עı יוסף ˘ם). 

נ˙ח„˘  ˘מכ‡ן  ר˘"י  נ˙כוון  „ל‡  וי"ל 
ח„˘‰  חוב‰  ילפי'  „מ‰כ‡  ‡ל‡  ‰„ין  עˆם 
מל'  ל˘נו˙  ˘„יי˜  מ‰  ע"פ  ו‰ו‡  ‚ופ‡,  בז‰ 
י‰י'  ˘ל‡  בס˙ם  נ˜ט  ול‡  (ו‰˙נחומ‡),  ‰˘"ס 
‡כזרי  י‰‡  "˘ל‡  ‡ל‡  "‡כזרי",  ‰מוחל 

מלמחול" (וכ"‰ ל' ‰רמ"‡ ‡ו"ח סי' ˙רו).

י˘  במחיל‰,  ו‡ופנים  „ר‚ו˙  כמ‰  „‰נ‰ 
˘מוחל על ‰‰יז˜ ור˜ ע"מ ˘ל‡ ייענ˘ ‰מזי˜, 
‡ל‡  ייענ˘  ˘ל‡  כ„י  ר˜  ל‡  ˘מוחל  וי˘ 
יו˙ר  ‰מרב‰  וי˘  בליבו,  טינ‡  ˘ומר  ˘‡ינו 
נע˘‰  ˘‰נמחל  ע„  וכל  מכל  ל‚מרי  ומ˙פייס 
‰חילו˜  (וע"„  ˘‰זי˜ו  כ˜ו„ם  ‡ˆלו  חביב 
עונו  ‰עו˜ר˙  מ‡‰ב‰  ˙˘וב‰  בין  פו.  ביומ‡ 
עליו.  ˘מו  „מ˜ˆ˙  מיר‡‰  ל˙˘וב‰  מ˙חיל‰ 
ועי' ל' ‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ ז, „, ו˙ני‡ ‡‚ר˙ 
ל‰יו˙  ‰מועל˙  ˙˘וב‰  ‚בי  רפ"ב  ‰˙˘וב‰ 
מחיל‰ ‰‡'  ו‰נ‰  ˘חט‡).  כ˜ו„ם  ורˆוי  חביב 
נסוב‰ על ‰חט‡, ו‰ב' נסוב‰ על ‰‡„ם עˆמו 
‚בי‰ן  על  עול‰  ו‰‚'  עליו,  טינ‡  ˙˘‡ר  ˘ל‡ 
ומכ"ז  ‰י'.  וכל‡  ל‚מרי  נע˜ר  ‰חט‡  „ב‰ 
 '‡‰ „ב„רך  ‰מחיל‰,  בˆור˙  חילו˜  מס˙עף 
ל‰סיר  ע"מ  ˘נז˜˜  במ‰  ר˜  ‰מוחל  מ˘˙„ל 
‰עונ˘ מן ‰מזי˜ על חט‡ו, מ˘‡"כ ב„רך ‰ב' 
וכ"˘ ‰יכ‡ „מוחל ל‚מרי בלב ˘לם, ‚ם ‰ולך 
ל‰˘יבו   ˙‡˘ בי˙ר  ‰מזי˜  בטוב˙  ומ˘˙„ל 
רע  בל˙י  ‡י˘  בעˆם  ˘י‰י'  ע„  „רכו  מעˆם 
זו,  מסויימ˙  חבל‰  מע˘‰  ˘יימחל  ר˜  (ול‡ 

וע„יין ‡י˘ חבלן ‰ו‡).

וז‰ ילפי' מפר˘˙נו „ו˜‡, „‡ופן ‰מחיל‰ 
ומסייע  ˘„ו‡‚  כ„י  ע„  ˆ"ל  ‡„ם  ˘מחוייב 
ל‰מזי˜, „„וו˜‡ בפר˘˙נו מˆינו י˙ור‡ בכ˙וב 

נוסף  ‡ל‡  מ˘‰,  ˘‰˙פלל  ס˙ם  נ‡מר  ˘ל‡ 
בטוב˙  ל‰˘˙„לו˙  ו‰כוונ‰  ‰ל' "בע„ ‰עם", 
ל‰סר˙  ˙פיל‰  ר˜  ול‡  עˆמם,  ‰חוט‡ים 
לרפו‡˙ו  ˘‰˙פלל ‡בר‰ם  כב‡בימלך  ‰עונ˘ 
„נˆטו‰   ‡‰ ביו˙ר  יומ˙˜  [ועפכ"ז  בלב„ 
נח˘  לע˘ו˙  ˘‰וˆרך  ˘רף",  לך  "ע˘‰  מ˘‰ 
 .‚ יומ‡  מ„.  ע"ז  (עיי'  מממונו  "לך",  ‰נחו˘˙ 
לעˆמו,  ול‡  י˘ר‡ל  לכפר˙  ˘נˆרך  ו‡ילך), ‡ף 
˘‰מוחל  ‰י‡  כ‡ן  „‰מחיל‰  ‰ו‚„ר  בז‰  כי 
כפר˙  עבור  ל‰˙חס„  ומממונו  בעˆמו  מ˙עס˜ 
ל‡ ‰י˙‰  ו„ו"˜ ‰יטב „מטר˙ ‰˘רף  ‰חוט‡. 
ל˘נו˙ם  ‡ל‡  מעונ˘ם,  י˘ר‡ל  לרפו‡˙  ר˜ 
לטוב‰ כ„י ˘יימח˜ עוונם ב‡מ˙, „ע"י ‰˘רף 
לבם   ˙‡ ומ˘עב„ין  מעל‰  כלפי  "מס˙כלין 

ל‡בי‰ם ˘ב˘מים", ר"‰ כט.].

‡כזרי  י‰‡  "˘ל‡  ר˘"י  ˘„יי˜  וז‰ו 
‰‚בר‡  ˘‡סור  בלב„  זו  „ל‡  פי'  מלמחול", 
ל'  (כס˙ימ˙  ס˙ם  "‡כזרי"  ל‰יו˙  ‰מוחל 
(„חיוב  ל‰יענ˘  חבירו  ל‰˙יר  ‰יינו  ‰˘"ס) 

חי„ו˘  ‡ף  ‡ל‡  מ‡בר‰ם),  ב˘"ס  ילפינן  ז‰ 
˙‰י'  ˘ל‡  ‰חפˆ‡ „‰מחיל‰ ‰י‡ך ˆ"ל,  ‚בי 
‡כזריו˙ ב‰מחיל‰, ‰יינו „ˆריך ˘˙‰‡ ב„רך 
˘‰י‡ ‰יפך ‰‚מור ונ˜י' ל‚מרי מן ‰‡כזריו˙, 
ר˜  ˘מוחל  „מי   – ‰˙חס„ו˙  ב„רך  מחיל‰ 
 ıמ˘ ב‰  ˘י˘  מחיל‰  ‰וי‡  ‰נ"ל   '‡‰ כ„רך 
ו„ו˜‡  בליבו,  ו˜פי„‡  טינ‡  „ע„יין  ‡כזריו˙, 
מרבב  מחיל˙ו  ט‰ור‰  ˘לם  בלב  ‰מוחל 

‡כזריו˙.

ל˘ונו˙ ‰רמב"ם, „ב‰ל'  ליי˘ב  י˘  ובז‰ 
לענין  מחיל‰ ‰˘ייכים  ב‚„רי  ר˜  מיירי  חו"מ 
על  ‰מכפר˙  מחיל‰  ‰יינו  ו‰‰יז˜,  ‰חבל‰ 
‰‰יז˜ ו‰עביר‰ עˆמ‰, ˘ע"י ˘ימחל לו ינˆל 
ב‚„רי  מיירי  ˙˘וב‰  וב‰ל'  ‰עונ˘.  מן  ‰ל‰ 
מחיל‰ ‰מס˙עפים מענין ˙˘וב˙ ‰חוט‡ על 
‰‰יז˜  למע˘‰  כפר‰  ר˜  „‡ינו  (‰יינו  ל‰ב‡ 
ל˙˘וב˙  ‰מסייע˙  מחיל‰  ‡ל‡  ‰מסוים, 
‰נמחל ל‰יו˙ ˙˘וב‰ ˘לימ‰), „‡ף ז‰ ייפעל 

םפנינים םנייפנ נ םניםפנינפנפ פפנניניםפנינ
בין מחילת אברהם 

למחילת משה
‰˙פלל ‡ל ‰׳ ויסר מעלינו ‡˙ ‰נח˘, 
וי˙פלל מ˘‰ בע„ ‰עם
מכ‡ן למי ˘מב˜˘ים ממנו מחיל‰ ˘ל‡ י‰‡ ‡כזרי מלמחול
(כ‡, ז. ר˘״י)

˘נינו:   (‡ (ˆב,  ˜מ‡  בבב‡  ‰רי  לעיין,  י˘ 
˘נ‡מר,  ˘‰ו‡ ‡כזרי,  לו  מחל  ל‡  ˘‡ם  "מנין 
וירפ‡ ‡ל˜ים ‡˙  וי˙פלל ‡בר‰ם ‡ל ‰‡ל˜ים 
‡בימלך", ו‡"כ מ„וע כ˙ב ר˘"י ˘ר˜ "מכ‡ן" 
"˘ל‡  לומ„ים   – ‰עם  בע„  מ˘‰  מ˙פיל˙   –

י‰‡ ‡כזרי מלמחול"?

ולב‡ר ז‰ י˘ ל‰˜„ים, „˙רי ‚ווני מחיל‰ ‡יכ‡:

ל‡ ייענ˘. „‡זי  מוחל לחבירו ר˜ בכ„י̆   ̆.‡
‰עונ˘,  ל‰עביר  ˘נו‚ע  במ‰  ר˜  פועל  ‰מוחל 
ו‡„רב‰,  ‰נמחל.  ומˆב  טוב˙  לו  נו‚ע  ל‡  ‡ך 
יכול ל‰יו˙ ˘עו„ נ˘‡ר בלבו טינ‡ ו˜פי„‰ על 
ו‡ינו  ל‚מרי  מליבו  טינ‡  ˘מעביר  ב.  ‰נמחל. 
‰מוחל  מ˘˙„ל  „‡זי  כלל.  חבירו  על  מ˜פי„ 

בטוב˙ ‰נמחל, ˘י˘˙נ‰ ל‚מרי לטוב.

מחיל˙  חלו˜ים  ˘בז‰  לומר,  י˘  ועפ"ז 
ל‡  ‡בר‰ם  „במחיל˙  מ˘‰.  ממחיל˙  ‡בר‰ם 
מˆינו ˘‰˘˙„ל בטוב˙ ‰נמחל, כ"‡ ˘‰˙פלל 
מˆינו  מ˘‰  במחיל˙  מ˘‡"כ  ייענ˘.  ˘ל‡ 
˘‰˘˙„ל בטוב˙ י˘ר‡ל, וע"י ‰"נח˘ נחו˘˙" 
פעל ˘יחזרו י˘ר‡ל למוטב, כי כ‡˘ר ‰ס˙כלו 
על ‰נח˘ – "מס˙כלין כלפי מעל‰, ומ˘עב„ין 

‡˙ לבם ל‡בי‰ם ˘ב˘מים" (ר˘"י כ‡, ח).

ר˜  ללמו„  ‡פ˘ר  ‡בר‰ם  ממחיל˙  ולכן 
˘‰ו‡ ‡כזרי". ‡ך "מכ‡ן"  לו  מחל  ל‡  ˘"‡ם 
י‰‡  "˘ל‡  מז‰,  יו˙ר  ילפינן  מ˘‰  ממחיל˙   –
ל‡  ‚ופ‡  ˘‰מחיל‰  ו‰יינו,  מלמחול",  ‡כזרי 
‰מוחל  בלב  י˘‡ר  ˘ל‡   – ‡כזריו˙  עם  ˙‰י' 
˘ום טינ‡ ו˜פי„‡, ‡ל‡ י˘˙„ל בטוב˙ ‰נמחל.

(יעויין ב‡רוכ‰ בל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ' 138 ו‡ילך, 
ל˜מן מ„ור 'חי„ו˘י סו‚יו˙')

מדוע "לחטוף את המצוות"?
‰ן עם כלבי‡ י˜ום
כ˘‰ן עומ„ין מ˘ינ˙ם ˘חרי˙ ‰ן מ˙‚ברים כלבי‡ וכ‡רי 
לחטוף ‡˙ ‰מˆו˙ ללבו˘ ˆיˆי˙ ל˜רו‡ ‡˙ ˘מע ול‰ניח ˙פלין
(כ‚, כ„. ר˘״י)

במ„ר˘ (˙נחומ‡ פר˘˙נו י„. ועו„) ‡י˙‡ על פסו˜ 
‰מˆוו˙,  ומן  ‰˙ור‰  מן  י˘נים  ‰ן  "‰רי  ז‰ 
חוטפים ˜רי‡˙  כ‡ריו˙  עומ„ים  מ˘נ˙ן,  עמ„ו 

˘מע וממליכים ל‰˜ב"‰".

מ‰מ„ר˘,  ר˘"י  ˘ינ‰  מ„וע  לעיין,  וי˘ 
וממליכים   ˘"˜ "חוטפים  ‰ל˘ון  „במ„ר˘ 
"וממליכים  ‰˘מיט  ור˘"י  ל‰˜ב"‰", 
"ללבו˘  נוספו˙  מˆוו˙  ו‰וסיף  ל‰˜ב"‰" 

ˆיˆי˙" ו"ל‰ניח ˙פילין".

ל˘ון  בין  בולט  ˘ינוי  עו„  ב‰˜„ם  ז‰  ויובן 
לל˘ון ‰מ„ר˘, „במ„ר˘ ‡י˙‡ "‰רי ‰ן  ר˘"י 
ר˘"י  מ˘‡"כ  ‰מˆו˙",  ומן  ‰˙ור‰  מן  י˘נים 
ל‡ ‰בי‡ ז‰. „עפ"ז נמˆ‡ „חלו˜ים ‰ם בפירו˘ 
‚ם  ‰י‡  ‰כוונ‰  „ל‰מ„ר˘  זו,  "˘ינ‰"  ענין 
ל˘ינ‰ רוחני˙, ˘‡ינם ערים ל˙ור‰ ומˆו˙ ˘ל 
‰"˘ינ‰"  ענין  פירו˘  לר˘"י  מ˘‡"כ  ‰˜ב"‰, 

‰ו‡ כפ˘וטו, ˘עומ„ים מ˘ינ˙ ˘חרי˙.

במ„ר˘  כי  ביני‰ם.  ‰˘ינויים  יובנו  ועפ"ז 
‚ם ‰"עמי„‰"  רוחני˙,  ˘ינ‰  על  ˘פיר˘ „˜‡י 
מ˘ינ‰ זו ‰י‡ ‰‰˙עוררו˙ ל˙ומ"ˆ ו˜בל˙ עול 
"עמ„ו  במ„ר˘  ממ˘יך  ולכן  ˘מים.  מלכו˙ 
וממליכים  ˘מע  ˜רי‡˙  חוטפים   .  . מ˘נ˙ן 

ל‰˜ב"‰".

‡בל בר˘"י ˘פיר˘ ענין ‰"˘ינ‰" כפ˘וטו, 
‰מˆו˙,   ˙‡ ל˜יים  יכולים  ˘‡ינם  זמן  ˘‰ו‡ 
מ˙‚ברים  ‰ם  כ˘עומ„ים  ˘˙יכף  פיר˘  לכן 
ל˜"˘,  ר˜  "לחטוף ‡˙ ‰מˆו˙". „‡ין ‰כוונ‰ 
ל˜יימן  יכולים  ‰יו  ˘ל‡  כולן,  ל‰מˆוו˙  ‡ל‡ 
‰מˆוו˙  ˘‡ר  ‚ם  ‰וסיף  ולכן  ‰˘ינ‰.  בע˙ 

˘עו˘‰ ‡„ם ב˘חרי˙ ˙יכף כ˘˜ם מ˘נ˙ו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 151 ו‡ילך)

עיונים וביאורים



ט

מהות הגאולה 
– שלימות קיום המצוות

שיהיו  העתידות  נכנסו  כיצד   / עולם?  של  ממנהגו  ישנה  שהמשיח  יתכן  לא  מדוע 
"תחיית  את  הרמב"ם  מזכיר  לא  מדוע   / הלכות"?  "הלכות  לספר  המשיח  בימות 
בשיטת  מעמיק  ביאור   – המשיח?  המלך  של  ההלכתית  מהותו  ומהי   / המתים"  

הרמב"ם על מהות המלך המשיח וגאולת ישראל 

- לר‚ל סיום מחזור ‰ל"ט  בלימו„ ‰רמב"ם ‰יומי -
לכבו„ סיום ספר מ˘נ‰ ˙ור‰ ל‰רמב״ם בפעם ‰ל"ט ע"י רבבו˙ ‡לפי י˘ר‡ל במס‚ר˙ לימו„ ״‰רמב״ם 

‰יומי״ (‚׳ פר˜ים ליום), בשבעה עשר לחודש תמוז – ראינו להציג כאן ביאור ענין גדרו ופעולתו של 
מלך המשיח הנידון בסיום ספרו של הרמב"ם – הלכות מלכים ומלחמותיהם פרקים י"א-י"ב

ו‰מנ‰‚ו˙  עם ‰˙˜נו˙  כול‰,  פ‰  ˘בעל  ל˙ור‰   ıל ‰רמב"ם ‰ו‡ "מ˜ב˘ "י„ ‰חז˜‰"  ספר 
ו‰‚זירו˙ ˘נע˘ו מימו˙ מ˘‰ רבינו וע„ חבור ‰‚מר‡" (‰˜„מ˙ ‰רמב"ם). בספר ‰רמב"ם ‰וב‡ו ‚ם 
‰לכו˙ ˘‡ינן ˘ייכו˙ בזמן ‰ז‰, כמו ‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰, ˜רבנו˙, טומ‡‰ וט‰ר‰ וכיוˆ‡ ב‡לו.

ובסיום  ומלחמו˙י‰ם",  מלכים  ב"‰לכו˙  ‰רמב"ם  חו˙ם  ˘ופטים,  ספר  ‰‡חרון,  ספרו   ˙‡
בי‡˙ו  ס„ר  ו‡˙  ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰,  מˆב ‰עולם  מ˙‡ר ‡˙  וי"ב ‰ו‡  י"‡  בפר˜ים  ‰לכו˙ ‡לו, 

˘ל מלך ‰מ˘יח.

לע˘ו˙  ˆריך  ‡ינו  ‰מ˘יח  ˘מלך  ‰רמב"ם  ˘יט˙  ‰י‡  ‡לו,  ב‰לכו˙  לעין  וניכר  בולט  „בר 
פר˜  ב˙חיל˙  מ„‚י˘  ‰רמב"ם  ‰עולם.  ˘ל  וטבעו  מנ‰‚ו   ˙‡ י˘נ‰  ל‡  ו‰ו‡  ומופ˙ים,  ‡ו˙ו˙ 
ומח„˘ „ברים  ומופ˙ים,  לע˘ו˙ ‡ו˙ו˙  ˘‰מלך ‰מ˘יח ˆריך  על „ע˙ך  יעל‰  (‰"‚): "‡ל  י"‡ 
בעולם, ‡ו מחי' מ˙ים וכיוˆ‡ ב„ברים ‡לו". וכמו כן ברי˘ פר˜ י"ב ‰ו‡ מב‰יר: "‡ל יעל‰ על 
‰לב ˘בימו˙ ‰מ˘יח יבטל „בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם, ‡ו י‰י' ˘ם חי„ו˘ במע˘‰ בר‡˘י˙, ‡ל‡ 

עולם כמנ‰‚ו נו‰‚".

ולכ‡ור‰ ‰„בר ˙מו‰ מ‡ו„: ‰ל‡ ‡ח„ מי"‚ עי˜רי ‰‡מונ‰ ˘מונ‰ ‰רמב"ם (ב‰˜„מ˙ו לפר˜ 

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

טז

בהא דלא יהא אכזרי מלמחול
יביא קושיית הלח"מ ועוד דיוקים במה ששינה הרמב"ם בדין מחילה בכ"מ / יתרץ 
ע"פ  הרמב"ם  הדגיש  מקום  ובכל  במחילה  יש  גדרים  דכמה  פרשתנו  פרש"י  ע"פ 

המתאים לשם

בחבירו  ‰חובל  ‚בי  ˆב.  בב"˜  ˙נן 
˘מחוייב ב‰' ˙˘לומין " ‡ע"פ ˘‰ו‡ נו˙ן לו 
˘ביי˘ו,  ˘ל ‰בו˘˙  (מן ‰ˆער  לו  נמחל  ‡ין 
ע„  בסו‚יין)  בריי˙‡  ע"פ  ˙כב  סי'  חו"מ  טור 
ל‡בימלך   '‰ (ב„ברי  ˘נ‡מר  ממנו  ˘יב˜˘ 
וע˙‰  ז))  כ,  (בר‡˘י˙  כו'  ˘ר‰   ˙‡ ˘ל˜ח  על 
‰˘ב ‡˘˙ ו‚ו', ומנין ˘‡ם ל‡ מחל לו ˘‰ו‡ 
‡כזרי (וי"‚ "ומנין ˘ל‡ י‰‡ ‰מוחל ‡כזרי") 
‰‡ל˜ים  ‡ל  ‡בר‰ם  וי˙פלל  יז)  (˘ם,  ˘נ‡מר 

וירפ‡ ‡ל˜ים ‡˙ ‡בימלך ו‚ו'".

 ,‰) ומזי˜  חובל  ב‰ל'  ‰רמב"ם  ו‰בי‡ו 
ימחול  ול‡  ‡כזרי  ל‰יו˙  לנחבל  "ו‡סור  י) 
‡ל‡  י˘ר‡ל  זרע  „רך  זו  ‡ין  לו)  כ˙"י:  (בכמ‰ 

פעם  לו  ונ˙חנן  ‰חובל  ממנו  ˘בי˜˘  כיון 
וניחם  מחט‡ו  ˘ב  ˘‰ו‡  וי„ע  ו˘ני'  ר‡˘ונ‰ 
‰רי  למחול  ‰ממ‰ר  וכל  לו  ימחול  רע˙ו  על 
‰ו‡ מ˘ובח ורוח חכמים נוח‰ ‰ימנו". וכפל 
˙וכן ‰„בר ‚ם ב‰ל' ˙˘וב‰ (ב, י) וב‰ל' „עו˙ 
כ' „על  ˙˘וב‰  נ˙˜˘‰ „ב‰ל'  ובלח"מ  ו),  (ו, 
מחיל‰,  לב˜˘  ‰˙˘לום  מלב„  חוב‰  ‰מזי˜ 
רˆ‰  (ו‰לח"מ  ז‰  נ˙פר˘  ל‡  חו"מ  וב‰ל' 
לחל˜ בז‰ בין ‚וזל למזי˜, ‡בל מל' ‰רמב"ם 
‚ווני  בכל  „מיירי  יו˙ר  מ˘מע  ˙˘וב‰  ב‰ל' 

נ˜ט  וכן  ו‡כ"מ,  עיי"˘  ˙˘לומין,  „חיוב 
ב˘ו"˙ ˘˙י ‰לחם סט"ו וב˜ובı על ‰רמב"ם 

‰ל' ˙˘וב‰ כ‡ן). 

כיˆ„  פירט  חו"מ  „ב‰ל'  ב‰˜„ים  ויובן 
‰חובל  ממנו  ˘ב˜˘  "כיון  ימחול,  ו‡ימ˙י 
˘‰ו‡  וי„ע  ו˘ני'  ר‡˘ונ‰  פעם  לו  ונ˙חנן 
לו",  ימחול  רע˙ו  על  וניחם  מחט‡ו  ˘ב 
וב‰ל' ˙˘וב‰ ל‡ טרח ל‰בי‡ ˙נ‡ים ‡לו ‚בי 
(‡ף  כו'  ב"פ  ב˜˘‰  ‡חר  ˘ימחול  ‰מוחל, 
ז‰ ‰יכ‡ „מיירי  מעין  כ˙ב  ˘לפנ"ז  ˘ב‰לכ‰ 
כו',  ו‚'  ב'  פעם  ˘יב˜˘  ‰מזי˜,  ב‰נמחל, 
‰מוחל,  ב„ין  ‡חרים  פרטים  ו‰בי‡  ו‡כ"מ), 
וב˘ע‰  לכעוס  ו˜˘‰  לרˆו˙  נוח  "י‰‡ 
בלב  מוחל  למחול,  ‰חוט‡  ממנו  ˘מב˜˘ 
וחט‡  לו  ‰ˆר  ו‡פילו  חפיˆ‰,  ובנפ˘  ˘לם 
˘ל  „רכם  וז‰ו  יטור,  ול‡  י˜ום  ל‡  ‰רב‰  לו 
„ב‰ל'  ועו„  כו'".  ‰נכון  ולבם  י˘ר‡ל  זרע 
‡כזרי)  ל‰יו˙  ל‡„ם  "(‡סור  סיים  ˙˘וב‰ 
ול‡ י˙פייס", וב‰ל' חו"מ "ול‡ ימחול (לו)", 

וב‰ל' „עו˙ ˘˙˜ מל‰וסיף ז‰.

עיונים   - "פנינים  מ„ור  לעיל  (ר‡‰  ב‰˜„ם  וי"ל 
‰נחו˘˙  נח˘  ‚בי  בפר˘˙נו  פר˘"י  ובי‡ורים") 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון



פניניםפניניםפנינים
נשיא הדור הוא ככל הדור

סיחון,  ‡ל  ˘לום"  "„ברי  עם  ˘נ˘לחו  במל‡כים 
כ˙וב ‡ח„ ‡ומר  ז‰,  ז‰ ‡˙  מ˜ר‡ו˙ ‰סו˙רים  מˆינו 
ובמ˜ום  כ‡),  כ‡,  (פר˘˙נו  מל‡כים"  י˘ר‡ל  "וי˘לח 
מל‡כים"  "ו‡˘לח  ‰˘ולח  ‰ו‡  ˘מ˘‰  נ‡מר  ‡חר 
פכ"‚),  חו˜˙  (˙נחומ‡  ‰מ„ר˘  ומיי˘ב  כו).  ב,  („ברים 

‰ו‡  ˘מ˘‰   – לז‰  ז‰  ˆריכים  ‡לו  "‰כ˙ובים  ‡˘ר 
‰ו‡  ‰„ור  ˘ר‡˘  ללמ„ך  מ˘‰,  ‰ו‡  וי˘ר‡ל  י˘ר‡ל 

כל ‰„ור".

ו‰נ‰, ר˘"י (פר˘˙נו ˘ם) כ˘מבי‡ ‡˙ „ברי ‰מ„ר˘ 
ככל  ‰ו‡  ‰„ור  "ר‡˘  ‡˘ר  ו˙ח˙  מל˘ונו,  מ˘נ‰ 
‰„ור", כ˙ב "˘נ˘י‡ ‰„ור ‰ו‡ ככל ‰„ור", ו‰„ברים 

ˆריכים ˙למו„.

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‡פ˘ר  י˘ר‡ל"  ‰ו‡  ˘"מ˘‰  ‰מ„ר˘  „ברי   ˙‡
לפר˘ ב˘ני ‡ופנים: ‡. כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰˙עס˜ו˙ו 
מכיון  י˘ר‡ל, ‰רי  כלל  לˆרכי  בענין ‰˘ייך  מ˘‰  ˘ל 
‰ו‡  ‡ל‡  עˆמו  ב˘ביל  ‡ינו  בז‰  ‰˙עס˜ו˙ו  ˘טעם 
עו˘‰ ז‡˙ עבור ‰כלל, במיל‡ ‡פ˘ר לכ˙וב "מ˘‰" 
כי  נע˘‰),  (˘ב˘בילם  "י˘ר‡ל"  בפועל) ‡ו  (‰עו˘‰ 
‰כלל  ב˘ביל  מ˘‰  ע˘יי˙  ˘‰רי  ביני‰ם,  חילו˜  ‡ין 
ובמיל‡  מ‰ו˙ו,  בעˆם  מ˘‰ ‰י‰ ‡י˘ ˆבורי  ב.  ‰י‡. 

כל „בר ˘‰ו‡ עו˘‰, ‰רי ז‰ ע˘יי˙ י˘ר‡ל.

וי˘ לומר ˘ז‰ו ‰חילו˜ בין "ר‡˘ ‰„ור" ל"נ˘י‡ 
‰„ור": 

כפ˘וטו,  "ר‡˘"  כמו  פירו˘ו  ‰„ור"  "ר‡˘ 
˘‰ר‡˘ מנ‰י‚ ‡˙ ‰‚וף, וכן ‰ו‡ "ר‡˘ ‰„ור" ˘‰ו‡ 
‰˙ו‡ר ל‰נ‰‚˙ ‰„ור. מ‰ ˘‡ין כן "‰נ˘י‡" ‰ו‡ ל˘ון 
ל‡„ם  ‰˙ו‡ר  ˘ם  ˘‰ו‡  ‰יינו  ורוממו˙,  ‰˙נ˘‡ו˙ 

מרומם ומנו˘‡, ו‡ין כ‡ן רמז ל‰נ‰‚˙ו ‡˙ ‰„ור.

כל ‰„ור"  בל˘ון ‰מ„ר˘ "˘ר‡˘ ‰„ור ‰ו‡  ולכן 
˘‰ר‡˘  לז‰  ˘‰טעם  ‰כוונ‰,  לפר˘  ‡פ˘ר  ‰י‰ 
 ˙‡ ‰מנ‰י‚  ˘‰ו‡  מכיון  ר˜  ‰ו‡  ‰„ור,  כל  כמו  ‰ו‡ 
‰ר‡˘  ˘ל  ו‡חי„‰  ‡ח˙  ‰נ‰‚‰  י„י  ועל  ‰„ור,  כל 
נע˘ים כל ‡נ˘י ‰„ור למˆי‡ו˙ ‡ח˙, מˆי‡ו˙ ‰ר‡˘. 
‰רי  ‰„ור"  כל  ‰ו‡  ‰„ור  ˘"ר‡˘  „מ‰  נמˆ‡,  ולפ"ז 
בנו‚ע  ור˜  ‰"ר‡˘"  ˘ל  ‰ˆבוריים  בענינים  ר˜  ז‰ 
לענינים ˘עו˘‰ עבור ‰נ‰‚˙ כל י˘ר‡ל, ול‡ בעניניו 
‰עם  מ‰מון  ‰מ‰  נ˘‚בים  ‡˘ר  ‰עˆמיים,  ומעלו˙יו 

ו‡ינו מ‡וח„ עמ‰ם בענינים ‡לו.

‡בל בל˘ונו ˘ל ר˘"י "˘נ˘י‡ ‰„ור ‰ו‡ ככל ‰„ור 
כי ‰נ˘י‡ ‰ו‡ ‰כל", י"ל ˘בז‰ מו„‚˘ ˘"נ˘י‡" ‰„ור, 
‰ו‡  ‰רי  עˆמו,  בפני  ומנו˘‡  מרומם  ˘‰ו‡  כמו  ‚ם 
ביו˙ר, ‰רי ‰ו‡ ˜˘ור  בעניניו ‰נעלים  ˘‚ם  ככל ‰„ור. 
‰ן  ‰נ˘‚בו˙  „ר‚ו˙יו  ו‚ם  מרעי˙ו,  ˆ‡ן  עם  ומ‡וח„ 
מ˘פיעו˙ ופועלו˙ בעבו„˙ו ˘ל כל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ ע' 135 ו‡ילך)

לטרוף את היצר הרע מחיים!
עם  "‰ן  נ‡מר  בל˜  ˘בפר˘˙  בלעם  בנבו‡˙ 
במ„ר˘  ע"ז  ו‡י˙‡  י˙נ˘‡".  וכ‡רי  י˜ום  כלבי‡ 
"עמ„ו מ˘נ˙ן, עומ„ים כ‡ריו˙, חוטפים ˜רי‡˙ ˘מע 
˘„ימו  ונמˆ‡  ˙נחומ‡).  (מ„ר˘  ל‰˜ב"‰"  וממליכים 
חז"ל ענין ‰עמי„‰ ו"חטיפ˙" ˜"˘ ל"‡ריו˙" „וו˜‡.

וי˘ לב‡ר ‰˘ייכו˙ ביני‰ם:

ענין ˜רי‡˙ ˘מע ‰ו‡ לייח„ ‡˙ ‰˘י"˙ ול‰מליכו 
ח"ו.  ‰ן  ר˘ויו˙  „˘˙י  ‰סבר‡  ‰יפך  ‰עולם,  כל  על 
ומבו‡ר בס‰"˜ (ב˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ לרבינו ‰ז˜ן ובכ"מ), 
עו„  ˘‡ין  ר˜  ל‡  ‰ו‡  ‰˘י"˙  יחו„  ענין  ˘‡מי˙י˙ 
ול‡ ˜יים „בר  מלב„ו",  עו„  ˘"‡ין  ר"ל, ‡ל‡  ‡לו˜‰ 

נפר„ ממנו י˙ברך.

ענינו  ˘‰ו‡ ‰ו‡   - ז‰  בענין  י˙בונן ‰‡„ם  וכ‡˘ר 
˘ל ˜רי‡˙ ˘מע - יבו‡ לי„י מס˜נ‡ ˘בכל „בר וענין 
„בר  ˜יים  ל‡  ˘‰רי   ,'‰ לעבו„˙  ל‰˘˙מ˘  ‡פ˘ר 
ל"ו‡‰ב˙  ב‡  מז‰  ולכן  י˙'.  ל‡ח„ו˙ו  ומנ‚„  ˘נפר„ 
‡˙ ‰' ‡ל˜יך בכל לבבך" ו‡מרו חז"ל "ב˘ני יˆריך" 
‰' ‰רי ‰ו‡  ב‡ח„ו˙  ˘מ˙בונן  כי ‡חרי   ,(‡ נ„,  (ברכו˙ 

י˙',  ממנו  "נפר„"  ‰רע  ‰יˆר  ˘‡ין  מס˜נ‡  לי„י  ב‡ 
‡ל‡ ‚ם בו ‡פ˘ר ל‰˘˙מ˘ לעבו„˙ ‰' ול‡‰ב˙ו.

ועפ"ז מ˙פר˘ כמין חומר ‰„מיון ל‡רי', כי מˆינו 
ל‡כול  כ„י  ול‰רו‚  לטרוף  „רכו  ˘‡ין  ל‡רי'  בנו‚ע 
ו‰רי  ב),  טז,  ˜מ‡  (בב‡  מחיים  טרפו   ˙‡ ‡וכל  ‡ל‡ 
ל˘בור  ˘‡ין  כנ"ל,  ˘מע,  ‰˜רי‡˙  מס˜נ˙  ‚ם  ז‰ו 
לעבו„˙  ‰ו‡  ˘מנ‚„  מפני  ‰רע  ‰יˆר   ˙‡ "ול‰מי˙" 
ממנו  נפר„  ו‡ין „בר  ˘"‰' ‡ח„",  ל„ע˙  י˘  ‰', ‡ל‡ 
ובו  ל‰˘‡יר ‡˙ ‰יˆר ‰רע "בחיים"  י˘  ובמיל‡  י˙', 

‚ופ‡ י˜יים ‡˙ "ו‡‰ב˙ ‡˙ ‰' ‡ל˜יך".

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ ‡‚ר˙ פו)

 דרוש ואגדה 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

חל˜) ‰ו‡ ‰‡מונ‰ ב˙חיי˙ ‰מ˙ים, וז‰ו ‰ל‡ בוו„‡י „בר ‰יוˆ‡ ממנ‰‚ו ˘ל עולם, וכיˆ„ ‡פו‡ 
בל˜ו"˘  במ˜ור ‰„ברים  (ור‡‰  בימו˙ ‰מ˘יח?  במנ‰‚ ‰עולם  ˘ינוי  ˘ום  י‰י'  ˘ל‡  פוס˜ ‰רמב"ם 

חכ"ז עמ' 198 ˘ל„ע˙ ‰רמב"ם ב‰כרח לומר ˘˙חיי˙ ‰מ˙ים ‰י‡ חל˜ מ"ימו˙ ‰מ˘יח", ול‡ מ"עולם ‰ב‡")

נוסף על כך, י˘ ל˙מו‰ על עˆם ‰עיסו˜ ב‰לכו˙ מלך ‰מ˘יח, ˘לכ‡ור‰ ‰ם ענייני ע˙י„ו˙ 
מ„‚י˘  ˘‰רמב"ם  ˙ור‰,  מ˘נ‰  לספר  בנו‚ע  ובמיוח„  ‰לכ‰.  פס˜י  בספר  מ˜ום  ל‰ם  ˘‡ין 

ב‰˜„מ˙ו ˘‰ו‡ "‰לכו˙ ‰לכו˙", ובוו„‡י ˘‡ין בו מ˜ום לענייני „ר˘ו˙ וסיפור ‰ע˙י„ו˙.

ו‡ף ˘י˘ ב‰לכו˙ ‡לו כמ‰ „ינים, כ‚ון ˘ˆריך ל‰‡מין בבי‡˙ ‰מ˘יח, ו˘מי ˘‡ינו מ‡מין 
ו‡˙  ‰מ˘יח  ‰˙‚לו˙  ס„ר   ˙‡ ‚ם  מ˙‡ר  ו‰ו‡  בכך,  מס˙פ˜  ‡ינו  ‰רמב"ם  ‰רי  כופר,  ‰ו‡  בו 

‰מˆב ˘י˘רור בעולם בימו˙ ‰מ˘יח, וכל ‡לו ‡ין מ˜ומם לכ‡ור‰ בספר "‰לכו˙ ‰לכו˙".

‰‡מונ‰ בבי‡˙ ‰מ˘יח – מיסו„י ‰„˙
בכ„י ל‰בין ז‡˙, י˘ ל‰˜„ים ולברר ‡˙ מ‰ו˙ ‰‡מונ‰ בבי‡˙ ‰מ˘יח. ‡מונ‰ זו ‰י‡ ‡ח„ 
מי"‚ עי˜רי ‰‡מונ‰ ˘מפרט ‰רמב"ם ב‰˜„מ˙ו לפר˜ חל˜. ו‡ף ב‰לכו˙ מלכים (פי"‡ ‰"ב) ‰ו‡ 
ל‡  לבי‡˙ו,  מחכ‰  ˘‡ינו  מי  בו, ‡ו  מ‡מין  ˘‡ינו  מי  ו"כל  ‚„ול,  יסו„  זו ‰י‡  ˘‡מונ‰  ˜ובע 

ב˘‡ר נבי‡ים בלב„ ‰ו‡ כופר, ‡ל‡ ב˙ור‰ ובמ˘‰ רבנו".

וכיוˆ‡,  מן ‰˘מים  ו˙ור‰  ו‡ח„ו˙ ‰',  במˆי‡ו˙ ‰בור‡,  ˙ינח ‰‡מונ‰  בירור,  ו‰„בר ˆריך 
‰ם ו„‡י עי˜רי ויסו„י ‰‡מונ‰, ˘‰ל‡ ‰ם ‰ם ‰יסו„ו˙ לעבו„˙ו י˙' ו˜יום מˆוו˙יו; ‡ך מ„וע 

‰‡מונ‰ ב‚‡ול˙ן ˘ל י˘ר‡ל ‰י‡ עי˜ר ויסו„ ב‡מונ‰?

מפור˘˙  ‰מ˘יח  ˘בי‡˙  ˘מכיוון  ˘ם)  מלכים  (‰ל'  ומב‡ר  ממ˘יך  עˆמו  ‰רמב"ם  ו‡מנם, 
ב˙ור‰ ובנבי‡ים, על כן מי ˘‡ינו מ‡מין ב‰ ‰ו‡ כופר ב˙ור‰; ‡ך ע„יין ‡ין בז‰ בי‡ור מ„וע 

בי‡˙ ‰מ˘יח ‰י‡ מיסו„ו˙ ‰‡מונ‰ ומעי˜רי', יו˙ר מ˘‡ר ‰עניינים ‰כ˙ובים ב˙ור‰.

מ‰ו˙ו ˘ל ‰מ˘יח – ˘לימו˙ ˜יום ‰מˆוו˙
מלך  ˘ל  ב‚„רם  ˘יט˙ ‰רמב"ם  נכון ‡˙  נבין ‡ל  כ‡˘ר  ˙˙יי˘בנ‰,  כל ‰˙מי‰ו˙ ‰‡מורו˙ 

‰מ˘יח ו‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰.

י˘רור  ˘בימו˙ ‰מ˘יח  מפרט  מלך ‰מ˘יח, ‰ו‡  ל„בר ‡ו„ו˙  מ˙חיל ‰רמב"ם  כ‡˘ר  מי„ 
לבני  ˙ור‰  ˘ני˙נ‰  מ‡ז  ב˘לימו˙.  ‰˙ור‰  מˆוו˙  כל   ˙‡ ל˜יים  י˘ר‡ל  בני  יוכלו  ˘בו  מˆב 
י˘ר‡ל ונˆטוו ב˜יום ‰מˆוו˙, ‰רי רוב ‰זמן ל‡ ‰יו יכולים ל˜יים ‡˙ כולן. כי י˘ מˆוו˙ רבו˙ 

˘מ˜יימים ‡ו˙ן ר˜ כ‡˘ר י˘ מלך בי˘ר‡ל, כל י˘ר‡ל על ‡„מ˙ם ובי˙ ‰מ˜„˘ ˜יים.

בימו˙ ‰מ˘יח, י‰י' ˜יום ‰מˆוו˙ ב˘לימו˙, וכפי ˘פו˙ח ‰רמב"ם ‡˙ ‰לכו˙ מלך ‰מ˘יח 
(רי˘ פי"‡): "‰מלך ‰מ˘יח ע˙י„ לעמו„ ול‰חזיר מלכו˙ בי˙ „ו„ ליו˘נ‰ ‰ממ˘ל‰ ‰ר‡˘ונ‰, 

מ˜ריבין  מ˜ו„ם,  כ˘‰יו  בימיו  ‰מ˘פטים  כל  וחוזרין  י˘ר‡ל,   נ„חי   ıומ˜ב מ˜„˘,  ובונ‰ 
˜רבנו˙, ועו˘ין ˘מיטין ויובלו˙, ככל מˆו˙ן ‰‡מור‰ ב˙ור‰".

‡ח˙  ר˜  ו‡ינ‰  ˆ„„י,   פרט  ‡ינ‰  לבו‡  לע˙י„  ‰מˆוו˙  ˜יום  ˘לימו˙  ‰רמב"ם,  ל„ע˙ 
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מפעולו˙יו ˘ל מלך ‰מ˘יח, ‡ל‡ ז‰ו ‚„רו ומ‰ו˙ו ˘ל מלך ‰מ˘יח, וזו‰י מ‰ו˙‰ ˘ל ‚‡ול˙ 
י˘ר‡ל – ˘יבו‡ מˆב ˘בו י˙˜יימו מˆוו˙ ‰˙ור‰ ב˘לימו˙!

 ıל˘ם כך מפרט ‰רמב"ם ˘‰מ˘יח יחזיר ‡˙ מלכו˙ בי˙ „ו„, ויבנ‰ ‡˙ בי˙ ‰מ˜„˘ וי˜ב
‡˙ נ„חי י˘ר‡ל, כי ר˜ ב˙נ‡ים ‡לו ‡פ˘ר ל˜יים ‡˙ כל מˆוו˙ ‰˙ור‰ בכל פרטי‰ם, כ‡˘ר י˘ 

מלך בי˘ר‡ל, ובי˙ ‰מ˜„˘ ˜יים וכל י˘ר‡ל על ‡„מ˙ם.

בז‰  כי ‡ם  בעלמ‡,  ע˙י„ו˙  סיפור  לע˘ו˙, ‡ינם  ˘ע˙י„ ‰מ˘יח  מ‰  „ברי ‰רמב"ם ‡ו„ו˙ 
מב‰יר ‰רמב"ם ‡˙ ‚„רו ‰‰לכ˙י ˘ל מלך ‰מ˘יח, ˘‡ינו ב‡ לח„˘ עניין ˘ל‡ ‰י' ˜ו„ם, ‡ל‡ 
ל‰בי‡ ‡˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ל˘לימו˙ן [ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים בל˜ו"˘ חי"ח (ס"י ו‡ילך) ˘‰רמב"ם מבי‡ 

ר‡י' ל‚„ר ז‰ ב‰מ˘ך „בריו].

בימיו  כל ‰מ˘פטים  ˘"חוזרין  כו˙ב ‰ו‡  מלך ‰מ˘יח,  מ‚„יר ‰רמב"ם ‡˙  כ‡˘ר  וממיל‡, 
י˘ר‡ל  כל  ˘יכוף ‡˙  מפרט ‰רמב"ם  ˘ל ‰מלך ‰מ˘יח  בס„ר ‰˙‚לו˙ו  ו‚ם  מ˜ו„ם",  כ˘‰יו 
 ˙‡ יחזיר  ‰מ˘יח  ˘‰מלך  ‰מ˘יח,  בבי‡˙  ב‡מונ‰  ‰חיוב  ‚„ר  ‚ם  וז‰ו  ‰מˆוו˙.   ˙‡ ל˜יים 
˜יום ‰מˆוו˙ ל˘לימו˙ו, כ˘ם ˘‰י' בימי „ו„ ‰מלך (ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ˘בימי „ו„ ‰יי˙‰ ‰˘לימו˙ 

‰˜רוב‰ ביו˙ר למˆב ˘י‰י' בימו˙ ‰מ˘יח).

‰עולם יסייע ל˜יום ‰לכו˙ ‰˙ור‰
‚ם  מ˙בט‡  ‰˙ור‰,  מˆוו˙  ˜יום  ˘לימו˙   ˙‡ ל‰חזיר  ‰ו‡  ˘עניינו  ‰מ˘יח,  מלך  ˘ל  ‚„רו 

במˆב ˘י˘רור בעולם בימו˙ ‰מ˘יח.

בפר˜ י"ב מ˙‡ר ‰רמב"ם ‡˙ מˆב ‰עולם בימו˙ ‰מ˘יח:

ויחזרו   .  . עכו"ם  ר˘עי  עם  לבטח  יו˘בין  י˘ר‡ל  לי˘ר‡ל: "˘י‰יו  יזי˜ו  ל‡  ‡ומו˙ ‰עולם 
כולם ל„˙ ‰‡מ˙, ול‡ י‚זלו ול‡ י˘חי˙ו, ‡ל‡ י‡כלו „בר ‰מו˙ר בנח˙ עם י˘ר‡ל".

בני י˘ר‡ל י‰יו במנוח‰ ‚מור‰, בל‡ ˘ום ‰פרעו˙: "י‰יו פנויין ב˙ור‰ וחכמ˙‰ ול‡ י‰י‰ 
ו˙חרו˙,  ˜נ‡‰  ול‡  מלחמ‰  ול‡  רעב  ל‡  ˘ם  י‰י‰  ל‡  ‰זמן  וב‡ו˙ו   .  . ומבטל  נו‚˘  ל‰ם 
‡ל‡  ‰עולם  כל  עס˜  י‰י‰  ול‡  כעפר,  מˆויין  ‰מע„נים  וכל  ‰רב‰,  מו˘פע˙  ˙‰י‰  ˘‰טוב‰ 

ל„ע˙ ‡˙ ‰' בלב„".

יבנ‰  כי ‰מלך ‰מ˘יח  ב˜יום ‰לכו˙ ‰˙ור‰,  ˘לימו˙  ˙‰י'  ˘בימו˙ ‰מ˘יח  ונמˆ‡ ‡פו‡, 
˘ום  י‰יו  ל‡  ומ‡י„ך  ‰מˆוו˙,  בכל  מחויבים  ˘י‰יו  ב‡ופן  י˘ר‡ל  נ„חי   ıוי˜ב ‰מ˜„˘   ˙‡
טר„ו˙ ו˘ום ‰פרעו˙ מˆ„ ענייני ‰עולם, ובני י˘ר‡ל יעב„ו ‡˙ ‰' ב˘לימו˙, ב˜יום כל ‰לכו˙ 

‰˙ור‰, לל‡ יוˆ‡ מן ‰כלל.

˘ז‰ו  מובן  ב˜יום ‰מˆוו˙, ‰רי  ˘לימו˙  לפעול  ˘ל ‰מ˘יח ‰ו‡  ˘עניינו  ˘נ˙ב‡ר  ומכיוון 
ויפעל  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ י‚‡ל  ‰מ˘יח  ˘מלך  ל‰‡מין  ˘ˆריך  ‰מ˘יח,  בבי‡˙  ‰‡מונ‰  ‰‚„ר  ‚ם 
˘לימו˙ ב˜יום ‰מˆוו˙. ועל כן מ‡ריך ‰רמב"ם ב˙י‡ור פעולו˙יו ובמˆב ‰עולם בכ„י ל‰ב‰יר 

˘ז‰ו כל עניינו ˘ל מלך ‰מ˘יח וימו˙ ‰מ˘יח, ובכך נˆטווינו ל‰‡מין.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

‡ו˙ו˙  ‰מ˘יח  יע˘‰  ‡כן  וב‰  ‰מ˙ים,  יחיו  ˘ב‰  ˘ני'  ˙˜ופ‰  ˙בו‡  זו,  ˙˜ופ‰  ול‡חר 
ומופ˙ים וי˘˙נ‰ מנ‰‚ו ˘ל עולם. ו˙˜ופ‰ זו ˙בו‡ ר˜ ל‡חר ˘י˙עלו בני י˘ר‡ל ויז„ככו עו„ 
ל˙˜ופ‰ ‰נעלי˙  ר‡ויים  י‰יו  ע„ ‡˘ר  ב˘לימו˙,  בע˙ ˜יום ‰מˆוו˙  ב˙˜ופ‰ ‰ר‡˘ונ‰,  ועו„ 
ו‚ם  ˘ני',  ˙˜ופ‰  ˘˙‰י'  לכך  ו‡ילך, ‰כרח ‰רמב"ם  סי"ז  חכ"ז  בל˜ו"˘  במ˜ו‰"„  (ור‡‰  ˙חיי˙ ‰מ˙ים  ˘ל 

˘‡ם "זכו" בני י˘ר‡ל זוכים ל˙˜ופ‰ ‰˘ני' מי„ בבי‡˙ ‰מ˘יח).

ומע˙‰ יובן ‰יטב מ„וע ‰עמי„ ‰רמב"ם ‡˙ ‰לכו˙ מלך ‰מ˘יח בסיום וחו˙ם ספרו „וו˜‡, 
‰לכו˙יו,  כל  עם  ‰לז‰  ‰‚„ול  ‰ספר  ˘לימו˙ו  ‡ל  יבו‡  ‰זמן  ב‡ו˙ו  ‡˘ר  ול‰ורו˙,  ל‰ˆביע 
י‰י'  במ˜ומו, "ול‡  ומ˜„˘  בי˘ר‡ל  מלך  ב‰יו˙  ˘לימו˙ן  על  מˆוו˙ ‰˙ור‰  כל  י‰יו  ר˜ ‡ז  כי 
ויו„עים „ברים  ‚„ולים,  חכמים  י˘ר‡ל  י‰יו  ולפיכך  בלב„,   '‰ ל„ע˙ ‡˙  כל ‰עולם ‡ל‡  עס˜ 
לים  כמים   '‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰ מל‡‰  כי  ˘נ‡מר  ‰‡„ם,  כח  כפי  בור‡ם  „ע˙  וי˘י‚ו  ‰ס˙ומים, 

מכסים" (סיום ספר ‰י"„).
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בני   ˙‡ וימנע  יעכב  ל‡  ‰ו‡  בע˙  ב‰  ‡ך  ‰טבע,  חו˜י  פי  על  י˙נ‰‚  ‰עולם  ‡מנם  ומˆוו˙י'. 
י˘ר‡ל מ˜יום ‰מˆוו˙, ‡ל‡ יעזור ויסייע ל˜יום ‰לכו˙ ‰˙ור‰.

‰˙ור‰ ‡ינ‰ מ˘˙נ‰
ומע˙‰ יובן ‰יטב ‚ם מ„וע בי‡˙ ‰מ˘יח ‰י‡ יסו„ מעי˜רי ‰„˙:

ל‡חר ˘בי‡ר ‰רמב"ם ˘מ‰ו˙ עניין ‰מ˘יח ‰ו‡ ל‰חזיר ‡˙ ˘לימו˙ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰לכו˙י', 
ו‰וסיף ובי‡ר ˘‡ין ˘לימו˙ זו מו˘‚˙ על י„י ˘ינוי ‰עולם וטבעו, ‡ל‡ עולם כמנ‰‚ו נו‰‚, ובו 

‚ופ‡ י‰י' ˜יום ‰לכו˙ ‰˙ור‰ ב˘לימו˙, מוסיף ‰רמב"ם ומב‰יר:

ולעולמי  לעולם  מ˘˙נים  ומ˘פטי'  חו˜י'  ‡ין  ‰ז‡˙,  ˘‰˙ור‰  ‰ן,  ככ‰  ‰„ברים  "ועי˜רי 
ב˙ור‰  פנים  ˘‚יל‰  ‡ו  ‚ורע,  ‡ו  ‰מוסיף  וכל  מ‰ן.  ‚ורעין  ול‡  עלי‰ן  מוסיפין  ו‡ין  עולמים, 

ו‰וˆי‡ ‰„ברים ˘ל מˆוו˙ מפ˘וטן, ‰רי ז‰ בוו„‡י ר˘ע ו‡פי˜ורוס".

כוונ˙ ‰רמב"ם ‰י‡ ל‰ב‰יר ˘מי ˘‡ינו מ‡מין בבי‡˙ ‰מ˘יח, ‰ו‡ כופר בנˆחיו˙ ו˘לימו˙ 
‰˙ור‰. ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰ ‰י‡ נˆחי˙, ומˆוו˙י' נˆחיו˙. וחל˜ מנˆחיו˙ ‰˙ור‰ ‰ו‡ ˘‰י‡ ‡ינ‰ 

מ˘˙נ‰ לעולם, ‡ין ב‰ ל‡ ˘ינוי ול‡ ‚רעון ול‡ ˙וספ˙.

וכ˘ם ˘‡ין ˘ינוי בˆיוויי ‰˜ב"‰, ו‰מˆוו˙ ‰ן נˆחיו˙ כפי ˘‰ן בל‡ ˘ינוי, על „רך ז‰ ‰ו‡ 
˘ל  מו˘לם  ו˜יום  חיסרון,  ˘ום  לל‡  ˘לם  ב‡ופן  ל‰יו˙  מוכרח  ˘˜יומן  ‰מˆוו˙,  ב˜יום  ‚ם 

‰מˆוו˙ י‰י' ר˜ בימו˙ ‰מ˘יח.

ומˆוו˙י'  ב˙ור‰  עי˜רי  ˘עניין  לפי   ,˙„‰ מיסו„י  יסו„  ‰מ˘יח  בבי‡˙  ‰‡מונ‰  ‰וי  ולכן 
 ıוי˜ב י˘ר‡ל  על  ימלוך  כ‡˘ר  בבי‡˙ ‰מ˘יח,  ב˘לימו˙  י‰י'  ו˘˜יומן  נˆחיים,  ˘‰ם  מ‰  ‰ו‡ 
בנˆחיו˙  כופר  ‰ו‡  ‰רי  ‰מ˘יח,  בבי‡˙  מ‡מין  ˘‡ינו  ומי  במ˜ומו.  ‰מ˜„˘  ויבנ‰  ‰נ„חים 

‰לכו˙ ‰˙ור‰.

זמן ˙חיי˙ ‰מ˙ים
בספר  ‰רמב"ם  וכי  ‰‡מור‰:  ‰˜ו˘י‡  ומ˙עˆמ˙  מ˙חז˜˙  למעל‰  ‰מבו‡ר  פי  ˘על  ‡ל‡ 
ממנ‰‚ו  ומוחלט  עˆום  ˘ינוי  ˘‰ו‡  ב˙חיי˙ ‰מ˙ים,  רח"ל ‡˙ ‰‡מונ‰ ‰ט‰ור‰  מכחי˘  ‰י"„ 

˘ל עולם?

ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡, ˘בוו„‡י ‡ין כוונ˙ ‰רמב"ם ˘˙חיי˙ ‰מ˙ים ל‡ ˙‰י' כפ˘וט‰, ובוו„‡י 
י˘˙נ‰ מנ‰‚ו ˘ל עולם, ‡ך ז‰ ל‡ י‰י' בימו˙ ‰מ˘יח ˘עלי‰ם ‰ו‡ מ„בר בספרו.

ל„ע˙ ‰רמב"ם י˘נן בימו˙ ‰מ˘יח ‚ופ‡ ˘˙י ˙˜ופו˙:

‰˙˜ופ‰ ‰ר‡˘ונ‰ ˘ב‰ ‰עולם י˙נ‰‚ ע„יין על פי חו˜י ‰טבע, ול‡ י‰י' ˘ינוי ממנ‰‚ו ˘ל 
עולם, וב‰ יבו‡ו ‰לכו˙ ‰˙ור‰ ל˘לימו˙ן. ו‰רמב"ם בכ˙בו ‡˙ ספר ‰י"„ ˘‰ו‡ ספר ‰לכו˙ 
‰˙ור‰, מ„בר ‡ו„ו˙ ˙˜ופ‰ זו בלב„, כי ‰י‡ בלב„ ‰˙˜ופ‰ ˘נו‚ע˙ ל˘לימו˙ ‰לכו˙ ‰˙ור‰. 

ומ‰ ˘י‰י' ל‡חר מכן, ‰רי ‡ין מ˜ומו בספר פס˜י ‰לכו˙!

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

נˆחיו˙ ‰מˆוו˙
על פי ‰‡מור למעל‰, מובן ˘בי‡˙ ‰מ˘יח ‡ינו עניין פרטי ˘ל י˘וע‰ ו‰ˆל‰ וכיוˆ‡, ‡ל‡ 

‰ו‡ עניין עי˜רי ויסו„י במˆוו˙ ‰˙ור‰, ˘יבו‡ו ‡ל ˘לימו˙ ˜יומם.

י˘  ‰‡מונ‰,  מיסו„ו˙  יסו„  ‰ו‡  ב˘לימו˙ן  י˜וימו  ˘‰מˆוו˙  ז‰,  עניין  מ„וע  ל‰בין  ובכ„י 
ל‰˜„ים ול‰עמי˜ ˙חיל‰ בפעול˙ מˆוו˙ ו‰לכו˙ ‰˙ור‰, ב„ברים ‰‚˘מיים ˘בעולם:

לפעמים  מ˜יימים ‡˙ ‰‰לכ‰.  ˘בו  "חפˆ‡"  י˘נו  כ‡˘ר  ר˜  מ˙‡פ˘ר˙  מˆי‡ו˙ ‰"‰לכ‰" 
‰ו‡  ˘‚ם  ‰‡„ם,  ו˘כל  „ע˙  ‰ו‡  ‰חפˆ‡  ולפעמים  וכיוˆ‡,  כ˙פילין  ‚˘מי   ıחפ ‰ו‡  ‰חפˆ‡ 

מˆי‡ו˙ בעולם ‰‚˘מי, ‡ך לל‡ חפˆ‡ ל‡ י˙כן ˜יום ‰‰לכ‰.

˜יום ‰‰לכ‰ ‚ופ‡, ‰ו‡ ב˘ני ‡ופנים כלליים:

פי  על  י˙נ‰לו  ו‰עולם  ˘‰‡„ם  ו‰יינו  ‰˜ב"‰,  רˆון  כפי  י‰י'  ˘‰חפˆ‡  חיובי˙,  פעול‰   .‡
‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰.

ב. פעול‰ ˘לילי˙: טבע ‰‡„ם ו‰עולם ‰ו‡ ל‰˙נ‰‚ כפי ˘‰ם מˆ„ עˆמם, ול‡ על פי ‰ור‡ו˙ 
‰˙ור‰, ו‰לכו˙ ‰˙ור‰ „ור˘ו˙ ˘‰עולם ל‡ י‰י' במˆב ז‰, ול‡ י˙נ‰ל לפי טבעו ‰עˆמי.

˘ני ˜ווים ‡לו מ˙בט‡ים בכללו˙ במˆוו˙ ע˘‰ ובמˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰: מˆוו˙ ע˘‰ ‰ן ˘‰עולם 
י‰י' כפי רˆון ‰', ומˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰ מ‰ו˙ן ‰י‡ ˘‰עולם ל‡ י‰י' במˆב ‰מנו‚„ לרˆון ‰' (ור‡‰ 

עו„ ב‡ריכו˙ במ˜ו‰"„ "‰„רן ˙˘ל"‰" ס"‰ ו‡ילך).

‰˙ור‰  ‰לכו˙  ˘ל  ‰כללי˙  מטר˙ן  ‡ך  בעולם,  ‰‰לכ‰  פעול˙  ב‡ופן  ‰ם  ‡לו  ‡ופנים  ˘ני 
‰עולם   ˙‡ לבטל  ב‡ו˙  ‰‰לכו˙  ‡ין   .'‰ רˆון  לפי  י˙נ‰‚ו  ‰עולם  ˘ענייני  לפעול  ‡ח˙:  ‰י‡ 
נו˙ר  ‰"חפˆ‡"  ‡ל‡  ‰‰לכ‰,  מ˙˜יימ˙  ˘בו  "חפˆ‡"  י‰י'  ל‡  ‡ז  ˘כן  מ‰ו˙ו,   ˙‡ ול˘נו˙ 

בטבעו ובמˆי‡ו˙ו ‰ר‚יל‰, ו‰˙ור‰ ו‰לכו˙י' פועלו˙ ב"חפˆ‡" ‰טבעי ˘י‰י' כפי רˆונו י˙'.

ומע˙‰ יובן מ‰ ˘פס˜ ‰רמב"ם ˘בימו˙ ‰מ˘יח "עולם כמנ‰‚ו נו‰‚", ו˘‰מ˘יח ‡ינו מחי' 
מ˙ים ו‡ינו מ˘נ‰ ˘ום „בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם:

מכיוון ˘‰‚„יר ‰רמב"ם ‡˙ מ‰ו˙ פעול˙ ‰מ˘יח, ו‡˙ מ‰ו˙ם ˘ל ימו˙ ‰מ˘יח, במ‰ ˘‡ז 
‡ו˙ו˙  ‰מ˘יח  ˘יע˘‰  ‰כרח  ˘ום  ˘‡ין  מובן  ‰רי  ב˘לימו˙,  ‰מˆוו˙   ˙‡ י˘ר‡ל  בני  י˜יימו 
מˆוו˙ ‰˙ור‰,  ˘לימו˙  ו‚„רו ‰ו‡  ומ‰ו˙ו  מˆי‡ו˙ו  ˘כל  כיוון  בעולם,  וי˘נ‰ „ברים  ומופ˙ים 

ו‡ינו ˆריך לע˘ו˙ עו„ „בר ˘‡ינו ˜˘ור ל˘לימו˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙י'!

‰טבע,  ‚„רי   ˙‡ ול˘נו˙  ‰עולם  ענייני   ˙‡ לבטל  ‡ינו  ‰˙ור‰  ‰לכו˙  ˘ל  עניינן  ‡„רב‡: 
ל˜יים ‡˙  ני˙ן  ב‡מˆעו˙ם  ˘„וו˜‡  וטבעיים,  כלפי „ברים ‚˘מיים  נ‡מרו  ‡ל‡ ‰לכו˙ ‰˙ור‰ 
עם  בימו˙ ‰מ˘יח, ‡ינ‰ ˜˘ור‰  ˘˙˘רור  ו‰מˆוו˙  ˘˘לימו˙ ‰˙ור‰  מובן,  וממיל‡  ‰מˆוו˙. 
‰ור‡ו˙  כפי  ˙˙נ‰‚  ‰י‡  ˘‚ם  ‰טבעי˙,  ‰עולם  מˆי‡ו˙  עם  ‡ם  כי  עולם,  ˘ל  מנ‰‚ו  ביטול 

ו‰לכו˙ ‰˙ור‰.

 ,'‰ לעבו„˙  מפריע  ˘‰עולם  ע˙‰,  ˘‰ו‡  כפי  י˙נ‰ל  ל‡  ˘‰עולם  מובן  ז‡˙,  עם  יח„  ‡ך 
‰˙ור‰  ל˜יום  ומסייע  מ˙‡ים  ‰עולם  י‰י'  ‰מ˘יח  בימו˙  ‡ל‡  י˙';  מˆי‡ו˙ו  על  ומעלים 


