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ער˘"˜ פר˘˙ „ברים

בין עבר ‰יר„ן úערבו˙ מו‡ב

נ˙ינ˙ ‡רı במ˙נ‰ - ú˘ם ˘נ‡‰?

‚„ר מˆו˙ בנין ‰בי˙

˙פ˜י„ ‰י˘יבו˙ ‰˜„ו˘ו˙

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙, „כ‡˘ר  ˘לומ„  ענין  ב‰בנ˙  כן ‰ו‡  על ‰נועם ‰˘כלי ‡˘ר  בנפ˘ו  ˘י˙פעל 
מבין ומ˘י‚ ‰מו˘כל ‰נ‰ ‰ו‡ מ˙פעל ב˘כלו על נעימו˙ ‰מו˘כל, וכל מ‰ ˘יעמי˜ „ע˙ו יו˙ר 
ו‰‰בנ‰  במעל˙ ‰י„יע‰  ˘יעל‰  ז‡˙  מלב„  ˘לומ„, ‰נ‰  ב‰מ‡מר  יו˙ר  ול‰ר‰ר  לח˘ב  ויו˙ר 
יו˙ר, ‰נ‰ י˙‚„ל וי˙רחב ‰ענ‚ ביו˙ר, ע„ ‡˘ר י˙ל‰ב וי˙ל‰ט ‚ם ‰לב ל‰יו˙ נמ˘ך ‡חר ‰טוב 

‰מעול‰ ו‰מ˘ובח ‰נר‚˘ במוחו ו˙עלומו˙ לבו ב‰בנ˙ ‰ענין ‰‰ו‡.

ו‰נ‰ עם ‰יו˙ ˘ל‡ נ˙נו חכמים „ברי‰ם ל˘יעורים, ו‰כל לפי ערך ‰מ˘י‚ ולפי ‚ו„ל ‰מו˘‚, 
על  עמ„נו  פעמים  ע˘ר‰  חמ˘‰  ע˘ר‰ ‡ו  ענין  כ˘למ„נו ‡יז‰  חסי„ים ‰י˘נים,  כך ‡מרו  ‡בל 
‰מפ˙ן, וכ‡˘ר ‰ר‰רנו ו‰˙בוננו בו ע˘רים ו˘ל˘ים פעמים נפ˙חו לנו ˘ערי בינ‰ ב‰יכלי ענ‚ 

‡ין סוף.

‰˙בוננו˙ ˘ל לימו„ ו‰˙בוננו˙ ˘ל ˙פל‰
˘ל  וי˘ ‰˙בוננו˙  לימו„,  ˘ל  י˘ ‰˙בוננו˙  וי˘ ‰˙בוננו˙,  וכך ‰י‡ ‰מ„‰, „י˘ ‰˙בוננו˙ 
˙פל‰, ועם ‰יו˙ ‡˘ר ˘˙י‰ם ב˘ם ‡ח„ י˜ר‡ו ל‰יו˙ ˙וכנם ‡ח„, ‡בל עם ז‰ ‰רי חלו˜ים ‰ם 
ו‰˘‚˙ו,  בי„יע˙ ‰מו˘כל ‰‰ו‡, ‰בנ˙ו  וי‚ע  ˘עמל  ענינם, ‰˙בוננו˙ „לימו„ ‰י‡  ועˆם  ב‚וף 

ו‰‰˙בוננו˙ „˙פל‰, ‰י‡ ‰‰ס˙כלו˙ ‰חז˜‰ בטוב טעם ‰‡ל˜י ˘במו˘כל ‰‰ו‡.

לומ„  ‰ו‡  „לימו„  „ב‰˙בוננו˙  ‰ו‡,  ‰‰˙בוננו˙  ‡ופני  ב'  בין  ‰‰פר˘  ‰נ‰  ‰ענין  ובעומ˜ 
‡˙ ‰מו˘כל ו˙ופס בו, וב‰˙בוננו˙ „˙פל‰ ‰מו˘כל ˙ופס בו ונכנס בפנימיו˙ו ומ˜˘רו ‡ליו, 

מלפפו ומל‰טו ע„ ‡˘ר חי' יחי' בחיו˙ פנימי, בעריבו˙ נעימו˙ מ˙י˜ו˙ ‰‰ו‡.

ילמו„ ‡˙ ‰˜ונטרסים בס„ר מסו„ר כ‡מור ויר‚יל ‡˙ עˆמו לח˘וב ול‰ר‰ר ב‰ענינים ˘למ„, 
‰נ‰ בעז‰"י יר‚י˘ חיו˙ פנימי.

˘ל  ב„בור  לחזור ‰„ברים  טבע ‰לימו„ ‚ורם  זול˙ו „‡ז  עם  ללמו„  ל‰בנ‰ ‰י‡,  טוב‰  עˆ‰ 
‰סבר‰ ‰מבי‡ ˙ועל˙ רב, ו‰˘ם י˙ברך יעזר‰ו ללמו„ וללמ„ על מנ˙ ל˘מור לע˘ו˙ ול˜יים, 

מ˙וך טוב לבב ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ ע' ˙ס‚-„)



טו

כיצד מתחילים ללמוד חסידות?
פעמים  עשרה  חמשה  או  עשרה  ענין  איזה  כשלמדנו  הישנים:  חסידים  אמרו  כך 
נפתחו  פעמים  ושלשים  עשרים  בו  והתבוננו  הרהרנו  וכאשר  המפתן,  על  עמדנו 

לנו שערי בינה בהיכלי ענג אין סוף

ס„ר ‰לימו„ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ כס„ר לימו„ ‚לי‡ ˘ב˙ור‰
‰‰˙בוננו˙  יכול˙  ‰ע„ר  וסב˙  ‰חסי„ו˙,  לימו„  בס„ר  ו„ור˘  ‰˘ו‡ל  מכ˙בו  על  במענ‰ 

ו‰˙פעלו˙ ‰נפ˘.

‰נ‰ ס„ר ‰לימו„ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ כס„ר לימו„ ‚לי‡ ˘ב˙ור‰, „כללו˙ ‰לימו„ ב˙חל˙ו 
‰ו‡ ע"י מור‰ ומלמ„, מור‰ „רך ‰לימו„, ו‰˙חל˙ ‰לימו„ ‰ו‡ ב„ברי לימו„ ˘לפי ערך חו˘י 
˘י˘  ˘כלים  י˘  חמור, ‰רי  ו˘כל  ˘כל ˜ל  ב‰ם  ˘י˘  ז‡˙  מלב„  במו˘כלו˙ ‰נ‰  כי  ‰˙למי„, 
ל‰ם „ו‚מ‡ו˙ במˆי‡ו˙ ˘בנ˜ל יו˙ר ל˙פוס ענינם מכמו ‰˘כלים ˘‡ין ל‰ם ˙פיס‡ במˆי‡ו˙, 

‡˘ר על כן ‰נ‰ ‰לימו„ ˆריך ל‰יו˙ בס„ר.

‡˘ר  ˙ור‰,  ל˜וטי  ˘ל  ב‰בי‡ורים  (ול‡  ‰מובנים  במ‡מרים  ל‰יו˙  ˆריך  ‰לימו„  ר‡˘י˙ 
רובם ˆריכים ‰סבר‰ מפי מור‰ ומלמ„) וללמו„ ‡ו˙ם ˘ל‡ במ‰ירו˙ - ניט ‚ע‡יילט - ו‚ם ל‡ 

ב„˜„ו˜ י˙ר על ‰מ„‰, כי ‡ם ב‡ופן ‰מיˆוע.

- ‡יבער  ב˘ורו˙ ‡לו  על ‰נ‡מר  יחזור  ענינ‡,  סלי˜  ב‰ם  ˘ורו˙ ‡˘ר  ˘ילמו„ ‡יזו  ל‡חר 
ריי„ין בעל פ‰ - וכן כ‡˘ר י‚מור ללמו„ פר˜ ‡ח„ מ‰מ‡מר, יחזור ‡ו˙ו בעל פ‰, וי‰י' ‰ענין 
מסו„ר ‡ˆלו כמספר ‡יז‰ סיפור לחבירו ˘יספר לו „בר „בר על ‡ופנו, כן ˙‰י' ‰חזר‰ ˘יחזור 
ול‰ר‰ר  לח˘וב  ˘יוכל  ב˜י  וי‰י'  כולו,  ילמו„ ‰מ‡מר  ע„ ‡˘ר  למ„,  עˆמו ‡˙ ‡˘ר  לבין  בינו 

בו, כחו˘ב ומ‰ר‰ר ב‡יז‰ סו‚י‡ ˘למ„ עם פר˘"י ו˙וספו˙ ומעיין בסבר˙ם.

י˙‚„ל וי˙רחב ‰ענ‚ ביו˙ר, ע„ ‡˘ר י˙ל‰ב וי˙ל‰ט ‚ם ‰לב
ב‰כרח  ‰ל‡  ‰סו‚י‡,  מו˘כל   ˙‡ ומ˘י‚  מבין  ו‰ו‡  סו‚י'  ‡יז‰  לומ„  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ו‰נ‰ 

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

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‚
בין עבר ‰יר„ן לערבו˙ מו‡ב

‰יר„ן,  עבר  ר˜  מו‡ב  לערבו˙  ‰כ˙וב  ˜ור‡  לפעמים  מ„וע  י˜˘‰ 
ולפעמים מוסיף ערבו˙ מו‡ב, ומב‡ר „ב‡ם ‰מ„ובר ‡ו„ו˙ מסעו˙ 
בנ"י במ„בר ‡זי מוסיף בערבו˙ מו‡ב, וכ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ יחס מ˜ום 

‰‰ו‡ ל‡"י ‡זי ˜ור‡ים לז‰ ר˜ עבר ‰יר„ן

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ' 566 ו‡ילך)

. . . . . . . . . . . . . .ו פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
ברכ˙ מ˘‰ לי˘ר‡ל / נ˙ינ˙ ‡רı במ˙נ‰ – ל˘ם ˘נ‡‰?

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז
על מנ˙ ˘יבו‡ ‡רי' ויבנ‰ ‡רי‡ל

בי‡ור ‰‡ ˘‰פטר˙ פר˘˙נו, ‰‚ם ˘עוס˜˙ ‰י‡ בפורענו˙, עי˜ר‰ 
וחו˙מ‰ ‰ו‡ בענין ‰‚‡ול‰; ב‰˜„ם ‰בי‡ור ב״‰י˙ר״ ל‰חריב ‡˙ 
˙ע˘ון  ו‡יסור „״ל‡  ˙˘חי˙״  ״בל  בז‰ ‡יסור  ˘י˘  בי‰מ״˜ ‰‚ם 

כן ל‰׳ ‡ל˜יכם״

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ׳ 9 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
?ıמ„וע ‰י' ‰מן "לבן"? / מי מוכן ל‰יכנס ל‡ר

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
פלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו‰רמב"ן ב‚„ר מˆו˙ בנין ‰בי˙

י' ‰רמב"ם מר‡יי˙ ‰רמב"ן „כלים ובי˙ ‡ין מעכבין   ̆ıיפלפל ל˙ר
ז‡"ז / י„ון עפ"ז ב‚ירס˙ ‰מ˘נ‰ „סוף מי„ו˙

(ע"פ '‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' ‡ (ל˜וטי ˘יחו˙ 
חי"‡ עמ' 116 ו‡ילך))

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
˙פ˜י„ ‰י˘יבו˙ ‰˜„ו˘ו˙

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
כיˆ„ מ˙חילים ללמו„ חסי„ו˙?

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

‰ננו  „ברים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
‡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˙



‚

בין עבר הירדן לערבות מואב
ולפעמים  הירדן,  עבר  רק  מואב  לערבות  הכתוב  קורא  לפעמים  מדוע  יקשה 
מוסיף ערבות מואב, ומבאר דבאם המדובר אודות מסעות בנ"י במדבר אזי מוסיף 
עבר  רק  לזה  קוראים  אזי  לא"י  ההוא  מקום  יחס  אודות  וכשמדובר  מואב,  בערבות 

הירדן

ברי˘ פר˘˙נו: "‡ל‰ ‰„ברים ‡˘ר „בר מ˘‰ ‡ל כל י˘ר‡ל בעבר ‰יר„ן ו‚ו'".

וˆריך ל‰בין: "עבר ‰יר„ן" ‰ו‡ ‰˘ם ˘ל כל ‰˘טח ל‡ורכו ˘ל ‰ˆ„ ‰ז‰ ˘ל ‰יר„ן (מזרח‰). 
‡בל ‰מ˜ום בו חנו בני י˘ר‡ל ‡ז (˘˘ם ‡מר מ˘‰ "‡ל‰ ‰„ברים") ‰י' (ר˜) "ערבו˙ מו‡ב" 

– ומ„וע ‡ומר ‰כ˙וב "‡ל‰ ‰„ברים ‡˘ר „יבר מ˘‰ . . בעבר ‰יר„ן"?

וי˘ ל‰וסיף ב‰˜ו˘י‡ – לפי ‰‰˘וו‡‰ בין ‰כ˙וב כ‡ן לכ˙וב ˘לפניו ולכ˙וב ˘ל‡חריו:

‰כ˙וב ˘לפניו – בפסו˜ ˘בסיום ספר במ„בר, נ‡מר: "‡ל‰ ‰מˆוו˙ ו‰מ˘פטים ‡˘ר ˆו‰ ‰' 
. . בערבו˙ מו‡ב על יר„ן ירחו" (וכן ‰ו‡ ב˙חיל˙ ‰ענין ˘ם – מסעי ל‚, נ. ל‰, ‡: "וי„בר ‰' 
‡ל מ˘‰ בערבו˙ מו‡ב על יר„ן ירחו"); ‰רי ˘‰כ˙וב ˜ור‡ למ˜ום ˘בני י˘ר‡ל ‰יו ‡ז ב˘ם 
בסמיכו˙  ‰ו‡  ‚ופ‡  מו‡ב"  ˘ב"ערבו˙  ‰יינו   – ירחו"  יר„ן  "על  ˘נ‡מר  (וז‰  מו‡ב"  "ערבו˙ 

ליר„ן).

ו‰כ˙וב ˘ל‡חריו – כמ‰ פסו˜ים ל‡חר ‰פסו˜ ˘ברי˘ ‰פר˘‰ (‡, ‰), נ‡מר: "בעבר ‰יר„ן 
 ıל "ב‡ר˘ מזכיר ‰כ˙וב ‡˙ ‰מ˜ום  כן  כ‡ן  ו‚ו'";  ב‡ר ‡˙ ‰˙ור‰  מ˘‰  מו‡ב ‰ו‡יל   ıב‡ר

מו‡ב", ‡בל ז‰ ר˜ ב‰וספ‰ וב‰מ˘ך ל‰˙ו‡ר ‰כללי "בעבר ‰יר„ן".

וי˘ ל‰בין ‡יפו‡ טעם ‰˘ינויים:

‰˘ינוי מס' במ„בר לס' „ברים – בס' במ„בר נ˜ר‡ ‰מ˜ום "ערבו˙ מו‡ב", ו‡ילו בס' „ברים 
נ˜ר‡ "בעבר ‰יר„ן".

ב˙וך ס' „ברים ‚ופ‡ – ב˙חיל‰ נ˜ר‡ ‰מ˜ום ר˜ ב˘ם "בעבר ‰יר„ן", ו‡ילו ב‰מ˘ך ‰ענין 
מוסיף ומפרט "בעבר ‰יר„ן ב‡רı מו‡ב". [ולכ‡ור‰ ‡יפכ‡ מס˙בר‡: בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ‰וˆרך 
ל‰ס˙פ˜  ובפעם ‰˘ני'  מו‡ב"),   ıז‰ "ב‡ר בפרטיו˙ (˘"בעבר ‰יר„ן" ‚ופ‡ ‰י'  ל˙‡ר ‰מ˜ום 

אביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא מ של ש ש א

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

תורת חייםתורת חיים

‰כ˘ר˙ "ס˙ם" י‰ו„י 
ליˆי‡‰ לעולם

לנו  מספר˙  ˘בט,  בחו„˘  ‰ר‡˘ון  ביום 
‰˙ור‰ („ברים ‡, ‚) ‰˙חיל מ˘‰ רבינו לומר ‡˙ 

ספר „ברים - מ˘נ‰ ˙ור‰ לי˘ר‡ל.

‚ם  מיוח„˙  מ˘מעו˙  ‰י˙‰  ˙ור‰  למ˘נ‰ 
 ıל‡ר כניס˙ם  ערב   - לי˘ר‡ל  ‰כנ‰  ב˙ור 
˘נים  ˘במ˘ך  ממ˜ום  יˆי‡˙ם  בע˙  י˘ר‡ל. 
‰יכן  ‚˘מי˙,   ‰‚‡„ כל  ל‰ם  ‰י˙‰  ל‡  ‡רוכו˙ 
ל‰ם  סופ˜ו   ‚‚ ו˜ור˙  בי‚ו„  מזון,  ˆרכי  ˘כל 
וכו'),  כבו„  ענני  ב‡ר,  ‰מן,  (ע״י  ‡לו˜י  ב‡ופן 
ולפני ‰‚יעם למ˜ום יי˘וב וחיים מסו„רים, ˘ם 
בכל  ול‰˙עס˜  ול˜ˆור  ולזרוע  לחרו˘  עלי‰ם 
כוחו˙  ל˜בל  עלי‰ם  ‰י׳   - ‰עולם  עניני  ˘‡ר 
˘ל‡  ר˜  ˘ל‡  כ„י  וסיי‚ים,  מיוח„ים  רוחניים 
יח„ירו  ‡„רב‰,  ‡ל‡  ‰‚˘מי,  בעולם  י˙‚˘מו 
‰‚˘מי  ‰עולם   ˙‡ וירוממו  י‡ירו  ˜„ו˘‰, 
סביבם, ˘‰ם יע˘ו ‡˙ ‰‚˘מיו˙ - רוחניו˙, ע״י 

˙ור‰ ועבו„‰, ˆ„˜‰ ו‚מילו˙ חס„ים.

 - ‰‡חרונים  ב„ורו˙  במיוח„   - ‚ם  וז‰ו 
˙פ˜י„ן ˘ל י˘יבו˙.

˙פ˜י„  ˘עי˜ר  ‡חרים,  ˘סבורים  כפי  ל‡ 
ו˘‡ר  ˘וחטים  רבנים,  ל‰כ˘יר  ‰ו‡  ‰י˘יבו˙ 
ו‰˙פ˜י„ ‰מרכזי, ‰ו‡  כלי-˜ו„˘, ‡ל‡ ‰עי˜ר, 
יוˆ‡ים  ˘‰ם  ˘לפני  י‰ו„ים,  "ס˙ם"  ל‰כ˘יר   -
וכ„ו׳  בעלי-עס˜ים  בעלי-ב˙ים,  ונע˘ים  לעולם 
ב˙ור‰  ח„ורים  וי‰יו  ˙חיל‰  עˆמם  יספי‚ו   -
בעולם,  ב‰יו˙ם  מכן,  ול‡חר  ˘מים,  ויר‡˙ 

כל   ˙‡ ˘יבססו  ע״י   - סביב˙ם  כל   ˙‡ ירוממו 
‰˙ור‰  ‡‰ב˙  ‰˘ם,  ב‡‰ב˙  סביבם  ‰י‰ו„ים 

ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל בחיי ‰יום יום.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח ע' ˜סז ו‡ילך, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ 
ח"‚ ע' 95-6)

ל‰˙חסן ב„' ‡מו˙ ˘ל ˙ור‰ 
וב„' ‡מו˙ ˘ל ˙פיל‰

בל˙י  ל‡̃  בל˙ מכ˙בו . . וכיון̆  מ‡˘ר ‰נני̃ 
˘ממ˘יך  חז˜‰  ˙˜ו˙י  בז‰,  י„יעו˙  עו„  ממנו 
בלימו„ו בי˘יב‰ ומזמן לזמן נ˙חבב עליו ‰„בר 
‡ˆלו  מ˙חז˜˙  ממיל‡  ב„רך  ‡˘ר  ויו˙ר,  יו˙ר 
‰פחו˙  לכל  ‡לו  בלימו„ים  ל‰מ˘יך  ‰‰חלט‰ 

מ˘ך ‡ו˙ו ‰זמן ˘יעˆ˙יו במכ˙בי ‰˜ו„ם.

וכיו"ב  רב  ל‰יו˙  ב„ע˙ו  ˘‡ין  ˘כו˙ב  ומ‰ 
טעמי  ‰י'  ז‰  ל‡  ‰נ‰  לז‰,  מוכ˘ר  ‡ין  ו‚ם 
„ו˜‡  בי˘יב‰  לו  ˘כ˙ב˙י  ‰זמן  עו„  ˘ילמו„ 
מ˙‡ים  י‰ו„י  ˘י‰י'  בכ„י  ‡ל‡  רב,  ˘י‰י'  בכ„י 
ערבוב  ˙˜ופ[˙]  זו  וב˙˜ופ˙נו  ז‰,  ˙ו‡ר  ל˙וכן 
וח˘ך  לח˘ך  ‡ור  ˘מים  ‡˘ר  ‰מוחו˙  ובלבול 
‰‡מי˙י˙  ‰י‰„ו˙  נ‚„  ‡י-מˆויו˙  רוחו˙  ל‡ור, 
 ˙‡ לחסן  ו‡ח˙  ‡ח„  כל  ˆריך  בעולם,  מנ˘בו˙ 
˘ל  ‡מו˙  ב„'  לז‰  ו‰מ˜ום  ‰„רו˘,  בכל  עˆמו 
˘כ˘י˘‡ר  ו˙˜ו˙י  ˙פל‰,  ˘ל  וב„' ‡מו˙  ˙ור‰ 
 '‰ בעזר  ‰רי  ‰נ"ל  ‰זמן  מ˘ך  ‡לו  ‡מו˙  ב„' 
‡˘ר  ‰נח˘ולים  נ‚„  ‡י˙ן  לעמו„  יוכל  י˙ברך 
בחוı ול‰נ‰י‚ עˆמו ב‡ורח חיים ‡מי˙י מסור˙י. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' כ‡)

תפקיד הישיבות הקדושות
תפקיד הישיבות הקדושות – גם עבור מי שאינו מתכנן להיות 'כלי קודש' בעתיד; זהו היסוד לכל 

יהודי להכשירו להתמודדות עם עניני העולם ולהאיר הסביבה

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום
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נמˆ‡  ול‡  בכ‰ונ˙ו  ˘„נו  לכ‰ן  ˘עו˘ים 
מיוח„˙  ברכ‰  עו„  מברכים  ו‰יו  פסול,  ב‰ 
פסול  נמˆ‡  ˘ל‡  על  ר‡˘ונ‰  ברכ‰  (מלב„ 
בזרע ‡‰רן) "וברוך ‰ו‡ ˘בחר ב‡‰רן ובניו 
לעמו„ ל˘ר˙ לפני ‰' בבי˙ ˜„˘י ‰˜„˘ים", 
 ˜"‰˜ עבו„˙  ל‰זכיר  ר‡ו  מ‰  ˆ"ע  „לכ‡ו' 
ו‰ו"ל  ‰כ‰נים,  בכל  ול‡  ב˘נ‰  ‡ח˙  ˘‰י‡ 
‚ם  ובניו  ב‡‰רן  ‰בחיר‰  בברכ˙  לכלול 
ח„‡"‚  (ועיי'  ‰כ‰נים  „כל  ‰˘נ‰  כל  עבו„ו˙ 
˜„˘י  „"בי˙  כ'  ‰‚ר"‡  ובבי‡ורי  מ‰ר˘"‡), 

יו˙ר  (‰מ˜ו„˘  בי‰מ"˜  כל  ‰יינו  ‰˜„˘ים" 
עיי'  ‰ימנו,  פחו˙‰  ˘ב˜„ו˘‰  ממ˜ומו˙ 
"˜„˘י  נ˜'  ול‰כי  ו‡ילך,  מ"ו  פ"‡  כלים 
˘ם  ˘בכלים  (מלב„  ˆע"‚  ‡בל  ‰˜„˘ים"), 
˘ב˙וך  ˜„ו˘‰  מ„רי‚ו˙  ‚ם  נמנו  ‚ופ‡ ‰ל‡ 
‰רי)  ‰˜„˘ים",   ˘„˜" נ˜'   '‡ ור˜  בי‰מ"˜, 
‰˜„˘ים"   ˘„˜" נזכר  מ„ו˙  במס'  לעיל 
(לענין מ„˙ו) ו‡ין ‰כוונ‰ לכל ‰מ˜„˘, ו‡יך 
לכל  מ‰מפור˘  ‰מס'  בסיום  ‰פי'  י˘˙נ‰ 
˘נ‡מר  י"ל „˘‡ני ‰כ‡  ˘ב„וח˜  ‡רכ‰ (‡ף 
ועי˜ר  ˘י‡  כי  י"ל  ול‰נ"ל   .("˜"‰˜ "בי˙ 

˜„ו˘˙ ‰בי˙ כולו ב‡ לי„י ביטוי ב˜‰"˜.

˘ב‰ם  כ˙"י)  (ובעי˜ר  „פוסים  י˘  ו‰נ‰ 
„בי˙  ‰נ"ל  ‰˘ני˙  ברכ‰  נ˘מט‰  ‡כן 
(כי  ‰רמב"ם  ‚ירס˙  כ"‰  וכנר‡‰   ,˜"‰˜
עˆמן  ‰מ˘ניו˙  ‚ם  ‰רמב"ם  כ˙ב  כפ‰"נ 
‰וˆ‡˙  במ˘ניו˙  ר‡‰  פירו˘ו.  עם  ביח„ 
„‡זלי  ‡פ"ל  ו‡"כ  ˘לו),  ו‚ירס‡  ˜‡פ‡ח 
נזכר  ‡ם  ל˘יט˙יי‰ו  ו‰רמב"ם  ‰רמב"ן 
מ„ו˙  מס'  ענין  „‰נ‰  מ„ו˙,  בסוף   ˜"‰˜
"מ„˙  פי‰מ"˘  ב‰˜„מ˙  ‰רמב"ם  כל'  ‰ו‡ 

ומובן  עניניו",  וכל  ובנינו  וˆור˙ו  ‰מ˜„˘ 
‰בנין.  ˙כלי˙  מ‰י  יבו‡ר  ‰מס'  ˘בסיום 
‰בנין  כל  ˙כלי˙  „ל„י„י'  ל‰רמב"ן  ול‰כי 
ב˜‰"˜,  עי˜ר  י˘  ובז‰  מנוח˙ ‰˘כינ‰,  ‰ו‡ 
ל˙כלי˙  ‰ן  ‰‡חרו˙  ‰עבו„ו˙  ˘כל  מובן 
‰ז‡˙ „מנוח˙ ‰˘כינ‰, ו˘פיר ‚רסינן ‰זכר˙ 
ל‰רמב"ם  ‡בל  זו.  מס'  בסיום   ˜"‰˜ מעל˙ 
בכל  ‰נע˘י˙  ‰עבו„‰,  ‰ו‡  ‰מכוון  ˘עי˜ר 
בבי˙ ˜‰"˜; ‡ין  ול‡  ובכל ‰מ˜„˘,  ‰˘נ‰, 
ועבו„˙ו   ˜"‰˜ ול‰„‚י˘  כ‡ן  לייח„  מ˜ום 

‡ח˙ ב˘נ‰.

ל‰רמב"ם  יסו„ר  ל‡  למ‰  סו"ס  ו‡"˙ 
ועבו„˙ו.  בי‰מ"˜  כל  על  ברכ‰  ˘יברכו ‡כן 
ל˘יט˙י'  ‰י‡  זו  נ˜ו„‰  „‡ף  נר‡‰  ולכך 
„‰רמב"ם. „‰נ‰ ברכ‰ ו˘בח י˘ ל‰ם מ˜ום 
ענין  ‰ו‡  ומ˘בחין  מברכין  ˘עליו  כ˘‰„בר 
מיוח„ בפ"ע, ול‡ כ˘‰ו‡ פרט ‰מוכרח מˆ„ 
ענין ‡חר (כי ב‡ם ˆ"ל ברכ‰ – מ˜ומ‰ בנו‚ע 
ול‰כי  ‰מוכרח).  למסובב  בנו‚ע  ול‡  לסיב‰ 
בנ„ו"„, ל‰רמב"ם „עי˜ר ‰מˆו‰ ‰י‡ ע˘יי˙ 
בי˙ מוכן לעבו„‰ ול‰כי ע˘יי˙ ‰כלים ‡ינ‰ 
ממˆו˙  חל˜  ל‰יו˙ם  למˆו‰  בפ"ע  נמני˙ 
לברכ‰  מ˜ום  ‡ין  ‚ם  מוכן,  בי˙  ע˘יי˙ 
לבי‰מ"˜  בחיר˙ ‰כ‰נים  על  בפ"ע  מיוח„˙ 
„ע˘יי˙  ‰מ˜„˘,  מע˘יי˙  חל˜  ˘ז‰ו  כיון 
בי˙ מוכן לעבו„‰ מכרח˙ ‚ם בחיר˙ כ‰נים 

‰מוכנים ל‰˜ריב ‰˜רבנו˙ ‰ללו. 

מ‰   ‡ סי'  בי‰ב"ח  ב‰ל'  בחו"ב  ועיי"ע 
‰נ"ל  ‰מ˘נ‰  ל'  ב„יו˜  עו„  ל„˜„˜  ˘י˘ 
˘ם  נוספים  פרטים  ובבי‡ור  מי„ו˙,  „סוף 

ל˘י' ‰רמב"ן ו‰רמב"ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ „

ב˙י‡ור כללי; ובפועל ‰ו‡ ל‰יפך, ˘„ו˜‡ בפעם ‰˘ני' מוסיף ומפרט "ב‡רı מו‡ב"!]

ב. וי"ל בבי‡ור ‰ענין:
‰‰ב„ל ˘בין ספר „ברים ל‰ספרים ˘לפניו ‰ו‡, ˘ב‰ספרים ‰˜ו„מים מסופרים ‰מ‡ורעו˙ 
בערבו˙   ..  '‰ ˆו‰  ‡˘ר  ו‰מ˘פטים  ל"‰מˆוו˙  וע„  בר‡˘י˙  ממע˘‰  מ˙חיל   – ‡ז  ˘‡ירעו 
ל‰יכנס  ˘עומ„ים  ל‰„ור  מ˘‰  „ברי  ‡ו„ו˙  עי˜רו  „ברים  ספר  ו‡ילו  ירחו";  יר„ן  על  מו‡ב 
(ר‡‰  ל˜יימם  ו‡ז‰ר‰  ‰˙ור‰  מˆוו˙  בי‡ור  י„י  על   – י˘ר‡ל   ıל‡ר ל‰כניס‰  ל‰כינם   ,ıל‡ר

פ˙יח˙ ‰רמב"ן וספורנו לספר „ברים. ועו„).

˘ב‡  נוסף  מ‡ורע  מספר˙ ‰˙ור‰ ‡ו„ו˙  ל‡  מ˘‰"  „בר  ‰„ברים ‡˘ר  ב"‡ל‰  ‰ווי ‡ומר: 
ב‰מ˘ך למ‡ורעו˙ ˘‡ירעו ˜ו„ם לכן, ‡ל‡ ענין ח„˘ – "‡ל‰ ‰„ברים ‡˘ר „בר מ˘‰ ‡ל כל 

י˘ר‡ל", ‰כנ‰ לכניס˙ם ל‡רı י˘ר‡ל בע˙י„.

"עבר  נ˜ר‡  „ברים  בספר  ו‡ילו  מו‡ב",  "ערבו˙  ב˘ם  ‰מ˜ום  נ˜ר‡  במ„בר  בספר  ולכן 
‰יר„ן":

 ıר‡ ‡ו„ו˙  כ˘מ„ובר  י˘ר‡ל.   ıל‡ר ביחס  ‰ו‡   – ב‰"‡)  ("‰יר„ן"  ‰יר„ן"  "עבר  ‰˘ם 
י˘ר‡ל, ‡זי ‰מ˜ום ˘מ‰ˆ„ ‰‡חר ˘ל ‰יר„ן (מעבר ‰יר„ן מזרח‰) נ˜ר‡ "עבר ‰יר„ן".

ולכן בספר במ„בר, ˘˘ם מסופר ‡ו„ו˙ ‰מ‡ורעו˙ ˘‡ירעו ברובם ככולם „‰מ"ב מסעו˙ – 
במ„בר),  ספר  (בסוף  למסע ‰‡חרון  וע„  מ˘‰",  בי„   '‰ ו‰מ˘פטים ‡˘ר ˆו‰  ו‚ם "‡ל‰ ‰מˆוו˙ 

מספר˙ ‰˙ור‰ כמ‡ורע ˘‰י' בסיום ‰מסעו˙ – ˜ור‡ למ˜ום ב˘ם "ערבו˙ מו‡ב";

י˘ר‡ל,   ıל‡ר (˘ם ‰מ„‚י˘ ‡˙ ‰יחס  ב˘ם "עבר ‰יר„ן"  למ˜ום  בספר „ברים ˜ור‡  ו‡ילו 
כנ"ל), בכ„י ל‰„‚י˘ ˘ב"‡ל‰ ‰„ברים ‡˘ר „בר מ˘‰" ב‡‰ ‰˙ור‰ לספר (ל‡ סיום ‰מ‡ורעו˙ 

˘‰יו לפני ז‰, ‡ל‡) ‰˜„מ‰ ו‰כנ‰ לכניס‰ ל‡רı י˘ר‡ל.

 ıב‡ר" כלל  נזכר  ול‡  ‰יר„ן",  "בעבר  ר˜  כ˙וב  ‰פר˘‰  ˘ב‰˙חל˙  ‰ר‡˘ונ‰  בפעם  ולכן 
‰יר„ן,  בעבר  ‰יו  י˘ר‡ל  ˘בני  ר˜  נו‚ע  ˘כ‡ן  ל‰„‚י˘,   – ‰וספ‰  ב˙ור  ל‡  ‡פילו  מו‡ב", 

.ıי˘ר‡ל, ומ˘‰ ‰כינם ל‰כניס‰ ל‡ר ıבסמיכו˙ ל‡ר

כך,  ‡חר  ר˜ "בעבר ‰יר„ן") – ‰רי  ˘כ˙ב  י„י  (על  זו  נ˜ו„‰  ‰„‚י˘  כבר  ˘‰כ˙וב  ול‡חרי 
˘בעבר  מו‡ב",   ıב‡ר ‰יר„ן  "בעבר  מפרט  ‰ו‡  ז‰,  מ˜ום  ‡ו„ו˙  ‰˘ני'  בפעם  מ„בר  כ‡˘ר 

‰יר„ן ‚ופ‡ ‰י' ז‰ "ב‡רı מו‡ב".

‚. וי˘ ל‰וסיף בז‰ – בפנימיו˙ ‰ענינים:
˘מ˜ום   – ולברר ‡˙ ‰"˜ליפו˙"  ל‰כניע  במ„בר ‰י'  ˘ל ‰מסעו˙  ˘ענינם  בספרים,  מבו‡ר 

מ˘כנם במ„בר, כ˘ם ˘כפ˘וטו ‰מ„בר ‰ו‡ מ˜ום ˘ל "נח˘ ˘רף וע˜רב" (ע˜ב ח, טו).

מ˜ום  מור‰  ‚ופ‡  ‰מ„בר  ˘ב˙וך   – מו‡ב"  ב"ערבו˙  ‰י'  ‰מסעו˙  ˘סיום  לכך  ‰טעם  וז‰ו 
ז‰ על ‰"˜ליפ‰" ‰כי ירו„‰ במ„ר‚˙‰, וכפי ˘נרמז ב‰˘ם "ערבו˙", מל˘ון ערב וחו˘ך (ור‡‰ 

ב‡ריכו˙ ב'ל˜וטי לוי יˆח˜ – ‡‚רו˙' ע' ˙ ו‡ילך).

„"ערבו˙  זו  ˙ח˙ונ‰  ב˜ליפ‰  ‡פילו  ובירור  ‰כנע‰  לפעול  ‰ˆליחו  י˘ר‡ל  ˘בני  ול‡חר 
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מו‡ב" – ‡ז נ˘לם ענין ‰מסעו˙, ו‰יו מוכנים ל‰יכנס ל‡רı י˘ר‡ל.

ב˙ור  ל‡  (‡פילו  נזכר  ול‡  ‰יר„ן",  "בעבר  ר˜  נ‡מר  „ברים  ספר  ב˙חיל˙  כן,  פי  על  ‡ף 
בכניס‰  י˙רון  נע˘‰  מו‡ב"  „"ערבו˙  ‰בירור  י„י  ˘על  ‰‚ם   – מו‡ב"  "בערבו˙  ‚ם  ‰וספ‰) 
"ערבו˙  ˘ל  ב‰בירור  ל‡  ‰ו‡  י˘ר‡ל   ıל‡ר „כניס˙ם  ‰ענין  ˘עי˜ר  ל‰„‚י˘,  בכ„י   –  ıל‡ר
ב˜יום  ‰מ˙בט‡  עˆמ‰,  י˘ר‡ל   ıר‡ ˘ל  ב‰‡ור  ‡ל‡  ‰חו˘ך"),  מן  ‰‡ור  ("י˙רון  מו‡ב" 

.ıמˆוו˙ ‰˙לויו˙ ב‡ר‰

‡מנם כ˘ב‡ים לפעם ‰˘ני', ‡ז מוסיף ‰כ˙וב ‚ם "ב‡רı מו‡ב", לרמוז לי˙רון ‰‡ור ˘נע˘‰ 
על י„י בירור "˜ליפ‰" זו; וי˘ לומר, ˘‰ו‡ על „רך „‡י˙‡ ב‚מר‡ (ברכו˙ יב, ב) ˘לע˙י„ לבו‡ 
˘עי˜ר ‰‰„‚˘‰ ‰י‡  ˘‡ף  בנ„ו"„,  ע„"ז ‰ו‡  טפל –  ב„רך  מˆרים  יˆי‡˙  ל‰זכיר ‡˙  ימ˘יכו 
על ‰‡ור ˘ל ‡רı י˘ר‡ל ‚ופ‡, מכל מ˜ום מזכירים ב„רך טפל ‡˙ ‰י˙רון ‡ור ˘נע˘‰ כ˙וˆ‡‰ 

מ‰בירור ˘ע˘ו על י„י ‰מסעו˙ במ„בר.

 ıו‰נ‰, בסוף ספר במ„בר ‰ל˘ון ‰ו‡ "בערבו˙ מו‡ב"; ו‡ילו בפר˘˙נו ‰ל˘ון "ב‡ר .„
מו‡ב", וכן ‰ו‡ בפר˘˙ ˙בו‡ (כח, סט) – "‡ל‰ „ברי ‰ברי˙ ‡˘ר ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰ לכרו˙ ‡˙ 
נ‡מר  רבינו  מ˘‰  על ‰ס˙ל˜ו˙  מ„ובר  כ‡˘ר  ספר „ברים,  ובסוף  מו‡ב";   ıב‡ר י˘ר‡ל  בני 
˘וב ‰ל˘ון "ערבו˙ מו‡ב" – "ויעל מ˘‰ מערבו˙ מו‡ב ‡ל ‰ר נבו . . ויבכו בני י˘ר‡ל ‡˙ 

מ˘‰ בערבו˙ מו‡ב ˘ל˘ים יום" (ברכ‰ ל„, ‡-ח).

וי˘ לב‡ר בז‰:

‰ל˘ון "ערבו˙" מ„‚י˘ ‰חו˘ך ˘בז‰ – מל˘ון ערב, ו‡ילו ‰ל˘ון "‡רı" מ„‚י˘ (‚ם) ‰עלי' 
˘בז‰ – כ„ברי חז"ל (בר‡˘י˙ רב‰ פ"‰, ח) ˘"‡רı" נ˜ר‡˙ "על ˘ם ˘רˆ˙‰ לע˘ו˙ רˆון ˜ונ‰".

וב‰˙‡ם לכך:

‰י‡  ‰ל˘ון   – מ˜ום  ב‡ו˙ו  י˘ר‡ל  ˘פעלו  ‰"בירור"  על  מ„ובר  כ‡˘ר  במ„בר,  ספר  בסוף 
‰ירו„‰  ‰"˜ליפ‰"  חו˘ך   ˙‡ ולברר  ל‰עלו˙  ‰ˆליחו  י˘ר‡ל  ˘בני  לספר  מו‡ב",  "ערבו˙ 

˘‰י˙‰ ‡ז;

מוכנים  עומ„ים  י˘ר‡ל  ˘בני  ז‰  על  ‰י‡   ‰˘‚„‰‰ כ‡˘ר  ˙בו‡,  ובפר˘˙  בפר˘˙נו  ‡מנם 
ענין  כן, ‡ל‡ ‡˙  לפני  מ˜ום  ב‡ו˙ו  ˘‰י'  מ„‚י˘ים ‡˙ ‰חו˘ך  י˘ר‡ל – ‡ז ‡ין   ıל‡ר ל‰יכנס 

‰עלי' ‰חיובי˙, "‡רı מו‡ב";

כי„וע   – ‚לו˙  ˘ל  ענין  לכל  ‰מ˜ור  בעˆם  ˘‰י‡  מ˘‰,  ‰ס˙ל˜ו˙  על  לספר  וכ˘מ‚יעים 
ס‰. ˆ‚.  ע'  ו‡˙חנן  ב˙חיל˙ו. ‡ור ‰˙ור‰  חינוך  ח"ב  ל‡„מו"ר ‰‡מˆעי  ˙˘וב‰  ˘ערי  בספרים (ר‡‰  ‰מבו‡ר 
ועו„) ˘‡ם ‰י' מ˘‰ מכניס ‡˙ י˘ר‡ל ל‡רı ל‡ ‰י˙‰ ‡פ˘רו˙ לענין ˘ל ‚לו˙, וכל ‰‡פ˘רו˙ 
˘ז‰  מו‡ב",  "ערבו˙  נ‡מר ‰ל˘ון  ˘וב   – י˘ר‡ל   ıל‡ר נכנס  ל‡  ˘מ˘‰  ז‰  מˆ„  ל‚לו˙ ‰י‡ 

מ„‚י˘ ‰ירי„‰ ו‰חו˘ך וכו'.

וי‰י רˆון ˘בחו„˘ מנחם ז‰ נזכ‰ ˘יבו‡ מי„ מנחם לנחמנו, ו‡ז י˜ויים ‰יעו„ "‰˜יˆו ורננו 
˘וכני עפר", וניכנס ל‡רı י˘ר‡ל ב‡ופן ˘ל "מ˘‰ ו‡‰רן עמ‰ם".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

„ל‡ מˆ‡נו מ˜ר‡ מפור˘, ו‰ענינים חלו˜ים 
ביו˙ר (˘ל‡ בערך לחלו˜‰ „˙כל˙ ולבן) י˘ 

לנו לומר „מˆוו˙ נפר„ו˙ ‰ן.

וב‡מ˙ ˜ו˘י‡ זו ‰י‡ ר˜ ‡י נ˜טינן „‡ף 
„בי˙  ‰רמב"ן  ˘‰בי‡  למ‰  מו„‰  ‰רמב"ם 
˘מח  בלב  ‡בל  ז‡"ז,  מעכבין  ‡ין  וכלים 
‡לו  „כלים  ס"ל  „‰רמב"ם  נ˜ט  יב  ˘ר˘ 
˘‰זכיר ‰וו חל˜ מן ‰בי˙ לעיכוב‡, „בלע„ם 
וי˘  בו.  מל‰˜ריב  ומעכבין  מ˜„˘  יי˜ר‡  ל‡ 
‰רמב"ם  כ‡ן  נח'  „ב‡מ˙  בז‰  ˘‰וסיף  מי 
ו‰רמב"ן בפלו‚˙˙ ˙נ‡י בירו˘' ˘˜לים פ"„ 
‰"ב "‰˘ולחן ו‰מנור‰ ו‰מזבחו˙ ו‰פרוכ˙ 
וחכ"‡ ‡ין  ר"מ,  מעכבין ‡˙ ‰˜רבנו˙ „ברי 
לך מעכב ‡˙ ‰˜רבן ‡ל‡ ‰כיור ו‰כן בלב„", 
על  (עיי' ˆפע"נ  כחכ'  ו‰רמב"ן  כר"מ  ‰רמב"ם 
‰רמב"ם, מנין ‰מˆוו˙ מ"ע כ. ו˘ם מ‰„ו"˙ ע‚, ב-„). 

ו‚ם ז‰ ˆ"ע „‰רמב"ם כיחי„‡‰, ועו„ ועי˜ר 
‰ט"ו  פ"ו  בי‰ב"ח  ב‰ל'  פס˜  ל‰„י‡  ‰ל‡ 
˘ם  ˘‡ין  ‡ע"פ  כולן  ‰˜רבנו˙  "מ˜ריבין 
‰כלים  ‚ם  בנוי  בי˙  כ˘‡ין  ו‰רי  בנוי",  בי˙ 
˘ם),  ˘˜לים  ‰ירו˘'  במפר˘י  עיי'  (במ˜ומם,  ‡ינם 

‰רי „ו„‡י ‡ף ‡י‰ו כחכ' „‡ין מעכבין.

˘ע˘יי˙  „נ˜ט  ‰רמב"ן  ב˘י'  יל"ע  ‚ם 
‰מ˜„˘,  מע˘יי˙  בפ"ע  מˆו‰  נמני˙  ‰‡רון 
˙רומ‰)  ר"פ  ע‰"˙  (בפי'  בעˆמו  כ˙ב  כבר  ‰ל‡ 
„מ‰ו˙ ‚„ר ‰בי˙ ‰ו‡ "מ˜ום מנוח˙ ‰˘כינ‰ 

˘‰ו‡ ‰‡רון".

˘ל  (ו˙כלי˙ם)  „ענינם  בכ"ז,  ו‰נר‡‰ 
 '‡ כלליים.  „ברים  ב'  ‰ם  ובי‰מ"˜  ‰מ˘כן 
ו‰˘ר‡˙  מנוח˙  מ˜ום  „‰ו‡  ‰רמב"ן  מ"˘ 
עבו„˙  (˘עי˜ר‰  לעבו„‰  מ˜ום  ב'  ‰˘כינ‰, 
נח'  ובז‰  כו'.  לר‚ל  ‰עלי'  ו˘‡ליו  ˜רבנו˙) 
‰רמב"ם ו‰רמב"ן, מ‰ מבין ב' ‰„ברים ‰ו‡ 
˙כלי˙  „ל‰רמב"ם  ‰בנין,  במˆוו˙  ‰עי˜ר 
בו,  לעבו„  ˘‡פ˘ר  מ˜ום  לע˘ו˙  ‰בני' ‰י‡ 
ב‰‚„ר˙  בי‰ב"ח  רי˘ ‰ל'  ל˘ונו  עיי' ‰יטב 

מוכן  ל‰'  בי˙  לע˘ו˙  "מ"ע   – ‰בני'  מˆו˙ 
‰יינו  כו'",  ‰˜רבנו˙  בו  מ˜ריבים  ל‰יו˙ 
˘‡ין מˆו˙ ‰בני' ‡ל‡ בבי˙ ‰מוכן ומוכ˘ר 
ל‡  לז‰  מוכן  ‰בי˙  ‡ין  ו‡ם  לעבו„‰, 
מובן  ועפ"ז  מ˜„˘.  לי  מ"ע „וע˘ו  נ˙˜יימ‰ 
חל˜  ‰י‡  ‰כלים  ע˘יי˙  „ל„י„י'   ‡‰ ‰יטב 
‰מ˜„˘  כלי  לע˘ו˙  „בˆיווי  ‰בנין,  ממˆו˙ 
‰"‰ מˆוו‰ על חל˜י ‰מ˜„˘, „על י„י ע˘י' 
ועבו„‰.  ל˜רבנו˙  "מוכן"  ‰מ˜„˘  נע˘‰  זו 
‡ינו  כו'  מעכבין  „‡ין  כחכמים  „˜יי"ל  ו‰‡ 
בלי  מ˙˜יימ˙  (˘‡ינ‰  ‰בני'  למˆו˙  ענין 
˘ל‡חר  ‰יינו  ‡ל‡  כו'),  כלים  ‚ם  ˘ייע˘ו 
עמו  ˘נע˘ו  (עי"ז  "מוכן"  בי˙  נע˘‰  ˘כבר 
‰כלים  ‡ין  (ו˘וב  נחרב  ‡ם  ‚ם  ‰נ‰  כלים), 
מ˜ריבין,  ˘פיר  כלים)  כ‡ן  ולי˙‡  במ˜ומם, 
כי ‡כן ‡ין ‰כלים (ו‰בי˙) מˆ"ע מעכבין ‡˙ 

‰˜רבנו˙.

‰˙כלי˙  „עי˜ר  ס"ל  ‰רמב"ן  ‡בל 
ל‰˘ר‡˙  מ˜ום  לע˘ו˙  ‰ו‡  מ˜„˘  בע˘יי˙ 
בפי'  ˘‰‡ריך  כמו  וכו'  ‰˘כינ‰  ומנוח˙ 
מ˜„˘  לי  וע˘ו  ‰ˆיווי  ו‡"כ  (˘ם),  ע‰"˙ 
על  ול‡  ‚ופי'  על ‰בי˙  ל„י„י' ‡ל‡  ל‡ ˜‡י 
כליו ‰מיוע„ים לעבו„‰ ו˜רבנו˙ (˘‰ו‡ ענין 
ז‰),  בבי˙  מנוח˙ ‰˘כינ‰  עˆם  מלב„  בפ"ע 
נמנ˙‰  ˘ל‡  ע"ז  מיוח„  לטעם  ול‰כי ‰וˆרך 
˘‡ינם ‡ל‡  לפי  בפ"ע,  מˆו‰  ע˘יי˙ ‰כלים 
˘פיר  מחוור  ומע˙‰  למˆו˙ ‰עבו„‰.  ‰כ˘ר 
ונמנ‰  בז‰,  מ˘‡ר ‰כלים  „˘‡ני ‰‡רון   ‡‰
בפ"ע, „‰‡ ‡ין ‰‡רון ‰כ˘ר  למˆו‰  ל„י„י' 
ח„˘‰  ˙וספ˙  ‰ו‡  ‡ל‡  כל˘‰י,  לעבו„‰ 
בי˙  ˘ˆ"ל  „מלב„  ‰˘כינ‰,  ‰˘ר‡˙  בענין 
ז‰  (ו‚„ר  למנוח˙ ‰˘כינ‰  מ˜ו„˘  ˘כללו˙ו 
מˆו‰  ‚ם  י˘נ‰  ו˜‰"˜),  ‡רון  בלי  ‚ם  י˘נו 
לע˘ו˙ מ˜ום מיוח„ ˘בו ‰ו‡ עי˜ר ‰˘ר‡˙ 

‰˘כינ‰ – ˜‰"˜ ו‰‡רון.

יו"ט  ‡ו„ו˙  מ„ו˙  „סוף  מ˘נ‰  ועיי' 



י‡

פלוגתת הרמב"ם והרמב"ן 
בגדר מצות בנין הבית

ידון   / זא"ז  מעכבין  אין  ובית  דכלים  הרמב"ן  מראיית  הרמב"ם  שי'  לתרץ  יפלפל 
עפ"ז בגירסת המשנה דסוף מידות

"˘ˆיונו  כ:  מ"ע  ל‰רמב"ם  בס‰מ"ˆ*1 
י‰י'  בו  לעבו„‰,  ‰בחיר‰  בי˙  לבנו˙ 

˙‰י'  ו‡ליו  ˙מי„   ˘‡‰ ו‰בער˙  ‰‰˜רב‰ 

י˙'  ‡מרו  ו‰ו‡  כו'  לר‚ל  ו‰עלי'  ‰‰ליכ‰ 

וע˘ו לי מ˜„˘", וממ˘יך "˘ז‰ ‰כלל כולל 

ו‰מזבח  ו‰˘לחן  ‰מנור‰  ˘‰ם  רבים  מינים 

י˜ר‡  ו‰כל  ‰מ˜„˘  מחל˜י  כולם  וזול˙ם, 

וחל˜".  חל˜  בכל  ‰ˆיווי  ייח„  וכבר  מ˜„˘, 

‡מ"˘  נחל˜  ל‚  מ"ע  ב‰˘‚ו˙יו  ו‰רמב"ן 

מ˜„˘  ממˆו˙  חל˜  ‰ם  כולם  ˘‰כלים 

מן ‰ב˙ים  חל˜  וס"ל "˘‡ין ‰כלים  ‰כללי˙ 

ז‡"ז  מעכבו˙  ו‡ינן  מˆו˙  ˘˙ים  ‰ם  ‡בל 

‰בחיר‰  בי˙  ״‰ל׳  ספר  ב˘ערים,  נו„ע  *) כבר 
חי„ו˘יו  לו˜טו  בו  ובי‡ורים״  חי„ו˘ים  עם  ל‰רמב״ם 
ל‰רמב״ם.  ‰בחיר‰  בי˙  ב‰לכו˙  רבינו  ˘ל  ובי‡וריו 
בימים  לימו„ ‰לכו˙ ‰בי˙  „רבינו, ‡˘ר  בפומי׳  ומר‚ל‡ 
ס‚ול‰  ‰ו‡   - ‰בי˙  חרב  ב‰ם   - ‰מˆרים  בין  ˘ל  ‡לו 
ו‰כנ‰ ל‚‡ול‰. וי˙יר‰ מזו: לימו„ ‰לכו˙ בנין ‰בי˙ ‰רי 
‰ו‡ כבנין ‰בי˙ עˆמו (ר‡‰ ב״פ˙יח‰״ לספר ‰נ״ל בי‡ור 
כ‡ילו  עול‰  ב˙ור˙  ״כל ‰עוס˜  וע״„  ב‡ריכו˙).  ז‰  ענין 
לכן ‰ב‡נו  ˘פ˙ינו״. ‡˘ר  פרים  ו״נ˘למ‰  עול‰״  ‰˜ריב 
ל‰רמב״ם,  ‰בחיר‰  בי˙  ב‰ל׳  ‰לכ‰  בי‡ור  ז‰   ıב˜וב

מ˙וך ‡׳ ‰סימנים ˘בספר ‰נ״ל. ‰מוˆי‡ים ל‡ור.

‡לו,  כלים  בו  ˘‡ין  ‡ע"פ  בבי˙  ומ˜ריבין 
ל˘ום  ו‰כפור˙  ‰‡רון  ע˘יי˙  ‡ˆלי  ולכן 
ול„י„י'  בפ"ע",  מˆו‰  ˙ימנ‰  ‰ע„ו˙  ˘ם 
‰רמב"ם  ˘‰זכיר  ‰כלים  ˘‡ר  ˘ע˘יי˙  מ‰ 
מפני   – ‡חר  מטעם  ‰ו‡  בפ"ע  מˆו‰  ‡ינ‰ 
ז‰  בכלי  ‰נע˘י˙  ‰עבו„‰  ‰י‡  ˘‰מˆו‰ 
וכו')  מנור‰  ‰„ל˜˙   ,'‰ לפני  לחם  (עריכ˙ 
זו  למˆו‰  ‰כ˘ר  ‡ל‡  ‡ינ‰  ‰כלים  וע˘יי˙ 

ו‰וו ב‚„ר ˙˘מי˘י ˜„ו˘‰.

ובמ‚יל˙ ‡ס˙ר כ' ליי˘ב ˘י' ‰רמב"ם, 
‰וו  ז‡"ז  מעכבים  ˘‡ינם  „ברים  ‡ף  „˘פיר 
˘‡ין  בˆיˆי˙  ולבן  ˙כל˙  כ‚ון  ‡ח˙,  מˆו‰ 
‡ולם   .'‡ למˆו‰  נמנו  ומ"מ  ז‡"ז  מעכבים 
פערל‡  ‰רי"פ  בי‡ור  (ועיי'  ל‰˜'  י˘  ב‡מ˙ 
„ומ‰  ‰ני„ון  „‡ין  נב)  פר˘‰  ל‰רס"‚  לס‰מ"ˆ 

לר‡י', „‰‡ ‚בי ˙כל˙ ולבן כבר כ' ‰רמב"ם 
‰י˙‰  ‰סבר‡  „ב‡מ˙  י‡  ˘ר˘  בס‰מ"ˆ 
ל‰ח˘יב  י˘  מעכבין  ˘‡ין  „מ˘ום  נו˙נ˙ 
כ"‡ מˆו‰ בפ"ע, ור˜ ˘מˆ‡נו מ˜ר‡ מפור˘ 
לכם  "ו‰י'  „כ˙יב  כן,  „ל‡  ‰מ˘מיענו 
‰יינו  ‡ח˙,  מˆו‰  „‰כל  ומ˘מעו  לˆיˆי˙" 
בנ„ו"„  ו‡"כ  ‡ח„";  „"‰ענין  ‰ו‚„ר  „בז‰ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון

םפנינים םנייפנ נ םניםפנינפנפ פפנניניםפנינ
ברכת משה לישראל

‰' ‡ל˜י ‡בו˙יכם יוסף עליכם ככם ‡לף פעמים 
ויברך ‡˙כם כ‡˘ר „בר לכם

‡מרו לו: מ˘‰ ‡˙‰ נו˙ן ˜ˆב‰ לברכ˙נו כבר ‰בטיח ‰˜ב"‰ 
‡˙ ‡בר‰ם ‡˘ר ‡ם יוכל ‡י˘ למנו˙ ו‚ו'. ‡מר ל‰ם: זו מ˘לי 
‰י‡ ‡בל ‰ו‡ יברך ‡˙כם כ‡˘ר „יבר לכם
 (‡, י‡. ר˘"י)

לכ‡ור‰ טענ˙ בני י˘ר‡ל ˙מו‰‰ מ‡ו„:

רבו‡  ˘˘ים  בזמן ‰‰ו‡ ‰י‰  י˘ר‡ל  בני  מנין 
‡נ˘ים מבני ע˘רים ע„ ˘˘ים, ובˆירוף ‰‡נ˘ים 
מספרם  יעל‰  ו‰נ˘ים,  ומעל‰  ס'  ומבן  כ'  בן  ע„ 
לב' מיליון (לערך). כ˘ברכם מ˘‰ "יוסף עליכם 
ככם ‡לף פעמים" יוˆ‡ ˘בירכם ˘יעל‰ מספרם 

לב' מילי‡ר„! ו‰רי ז‰ ריבוי מופל‚.

˘‰בטח˙  לפר˘  מ˜ום  ‡ין  לכ‡ור‰  ול‡י„ך, 
י˘ר‡ל  בני  ˘מספר  כפ˘וט‰  מ˘מע‰  ‰˜ב"‰ 
לכ„ור  ˘‰רי  ממ˘,   ıר‡‰ ועפר  ‰ים  כחול  י‰י' 
פרסי  ‡לפי  "˘י˙‡  מסויימ˙,  מ„‰  י˘   ıר‡‰
‡ומו˙  ‚ם  בו  ונמˆ‡ים   (‡  ,„ˆ (פסחים  עלמ‡"  ‰וי 
‰עולם, בע"ח, ב˙ים, ˘„ו˙ וכיו"ב, ו‡רı י˘ר‡ל 
חל˜  ע„יין ‰י‡  (‚יטין, ‡),  ˘‰י‡ "‡רı ‰ˆבי"  ‡ף 
 ıר‡‰ לכ„ור  ‡פ˘ר  ‡י  וממיל‡   ,ıר‡‰ מכ„ור 
"חול  ‡ו   "ıר‡‰ "עפר  כמספר  ‡„ם  בני  ל‰כיל 
כ"חול  ˘י‰יו  ‰˜ב"‰  ברכ˙  כרחך  ועל  ‰ים". 
מ‰י  ו‡"כ  ‰מו˘‡ל",  ב"˘ם  ‰י˙‰  וכו'  ‰ים" 
מופל‚  בריבוי  כ˘בירכם  רבינו  מ˘‰  על  ‰טענ‰ 
‡ין  ‰˜ב"‰  ברכ˙  ˘‚ם  ב˘ע‰  פעמים",  "‡לף 

כוונ˙‰ כפ˘וט‰?

‰˜ב"‰  ˘‰בטח˙  ‰י˙‰  ˘טענ˙ם  וי"ל 
ל‡בר‰ם ‰י˙‰ ˘זרעו ל‡ ימנ‰, ו‰יינו ˘מספרם 
במספר.  ל‰‚בילו  יוכלו  ˘ל‡  ע„  כ"כ,  רב  י‰י' 
מספר  ˘ל  ‰‚בל‰  י˘  מ˘‰  ברכ˙  לפי  ו‡ילו 

מסוים - "ככם ‡לף פעמים".

וע"ז ענ‰ מ˘‰:

ב˘ר  ˘‰נני  כיון   – "ככם"  ר˜  ‰י˙‰  ברכ˙י 
ברכ‰  ל˙˙  יכול  ‡יני  וזמן,  במ˜ום  מו‚בל  ו„ם, 
˘‡ינו  מסוים. ‡ך ‰˜ב"‰  מספר  לו  ˘‡ין  למˆב 

„יבר  כ‡˘ר  ‡˙כם  "יברך  וזמן  במ˜ום  מו‚בל 
לכם" – ˘ל‡ יוכלו למנו˙ם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט ע' 17 ו‡ילך)

נתינת ארץ במתנה 
– לשם שנאה?

ו˙ר‚נו ב‡‰ליכם ו˙‡מרו ב˘נ‡˙ ‰' ‡ו˙נו 
‰וˆי‡נו מ‡רı מˆרים ‚ו'

ב˘נ‡˙ ‰' ‡ו˙נו ‰וˆי‡נו מ‡רı מˆרים - ‰וˆ‡˙ו ל˘נ‡‰ ‰י˙‰, 
מ˘ל למלך ב˘ר ו„ם ˘‰יו לו ˘ני בנים וי˘ לו ˘˙י ˘„ו˙ ‡ח˙ 
˘ל ˘˜י‡ ו‡ח˙ ˘ל בעל למי ˘‰ו‡ ‡ו‰ב נו˙ן ˘ל ˘˜י‡ ולמי 
˘‰ו‡ ˘ונ‡ נו˙ן לו ˘ל בעל, ‡רı מˆרים ˘ל ˘˜י‡ ‰י‡ ˘נילוס 
עול‰ ומ˘˜‰ ‡ו˙‰, ו‡רı כנען ˘ל בעל, ו‰וˆי‡נו ממˆרים ל˙˙ 
לנו ‡˙ ‡רı כנען
(‡, כז. ר˘"י)

מוסיף  מ‰  ר˘"י,  ב„ברי  לעיין  י˘  לכ‡ור‰ 
‰מ˘ל מ"מלך ב˘ר ו„ם ˘‰יו לו ˘ני בנים כו'", 
 ‰„˘ מעל˙  ב‰בנ˙  מוסיף  ‡ינו  ז‰  מ˘ל  ‰רי 
לכ˙וב  לר˘"י  ‰ו"ל  ו‡"כ  בעל,   ‰„˘ על  ˘˜י‡ 
˘˜י‡  ˘ל  מˆרים   ıר‡ ‰י˙‰,  ל˘נ‡‰  "‰וˆ‡˙ו 
ל˙˙  ממˆרים  ו‰וˆי‡נו  בעל  ˘ל  כנען   ıו‡ר כו' 

לנו ‡˙ ‡רı כנען"?

˜ו˘י‡  ר˘"י   ıיר˙ ז‰  ˘במ˘ל  לב‡ר  וי˘ 
כיˆ„  ביו˙ר,  ˙מו‰  ˘לכ‡ור‰  ‰כ˙ובים,  ב‰בנ˙ 
‰רי  ‰י˙‰",  ל˘נ‡‰  ˘"‰וˆ‡˙ו  י˘ר‡ל  ח˘בו 
‡ם ‰מ˜ום ˘ונ‡ ‡˙ י˘ר‡ל ח"ו, למ‰ נו˙ן ל‰ם 

‡רı מ˘ל‰ם בכלל?

ו„ם  ב˘ר  "למלך  מ˘ל  ר˘"י  מבי‡  ז‰  ועל 
 - כו'"  ˘„ו˙  ˘˙י  לו  וי˘  בנים  ˘ני  לו  ˘‰יו 
ˆריך  כרחו  על  ‰רי  ‰מלך,  בבני  ˘מ„ובר  ˘כיון 
˘‰ו‡  ז‰  ˘לבן  ‡ל‡  מ˘„ו˙יו,  ל˘ני‰ם  ל˙˙ 

˘ונ‡ נו˙ן לו ‡˙ ‰‚רוע, "˘ל בעל".

˘מˆ„  ˘‡ע"פ  י˘ר‡ל,  ˘טענו  מ‰  וז‰ 
ולכן  מ˜ום,  ˘ל  בניו  ל‡בו˙ ‰רי ‰ם   '‰ ‰בטח˙ 
טענו  מ"מ   ,ıר‡ ל‰ם  ל˙˙  כביכול  "‰וכרח" 
עם  ‰מלך  כ‰נ‰‚˙  ‰י‡  ‡י˙ם  ‰˜ב"‰  ˘‰נ‰‚˙ 

בנו ˘"‰ו‡ ˘ונ‡", ולכן נו˙ן ל‰ם "˘ל בעל".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 19 ו‡ילך)

עיונים וביאורים



ז

על מנת שיבוא ארי' ויבנה אריאל
וחותמה  עיקרה  בפורענות,  היא  שעוסקת  הגם  פרשתנו,  שהפטרת  הא  ביאור 
בזה  שיש  הגם  ביהמ״ק  את  להחריב  ב״היתר״  הביאור  בהקדם  הגאולה;  בענין  הוא 

איסור ״בל תשחית״ ואיסור ד״לא תעשון כן לה׳ אלקיכם״

בין  בימי  ˘˜ור‡ים  ‰פורענו˙  מ‰פטרו˙  ‡ח˙  ‰י‡  י˘עי'",  "חזון  פר˘˙נו,  ‰פטר˙   .‡
‰מˆרים, ועוס˜˙ ב„ברי מוסר ˘‡ומר ‰נבי‡ לבני י˘ר‡ל. ‡מנם, סיום וחו˙ם ‰‰פטר‰ ‰ו‡ 

בענין ‰‚‡ול‰ "ו‡˘יב‰ ˘ופטיך ‚ו' ˆיון במ˘פט ˙פ„‰ ו˘בי' בˆ„˜‰".

[וב„ומ‰ לז‰ ‰ו‡ ‚ם בפר˘˙נו, פר˘˙ „ברים (‡˘ר ‰‚ם ˘‰פטרו˙ ‰פר˘יו˙ „בין ‰מˆרים 
‰ן "לפי ‰זמן ולפי ‰מ‡ורע" ול‡ מˆ„ ˘ייכו˙ן לפר˘‰ (טו‡ו"ח ס˙כ"ח), ‡עפ"כ, מכיון ˘עניני 
˘ב‰ן ˜ור‡ים  לפר˘יו˙  ˘ייכו˙  י˘נ‰  ב‰פטרו˙ ‡לו  ˘‚ם  מובן,  ביו˙ר,  מ„ויי˜ים ‰ם  ‰˙ור‰ 
‡ו˙ן) – „כללו˙ ‰פר˘‰ ‰י‡ "„ברי ˙וכחו˙" ˘ל מ˘‰ רבינו לעם י˘ר‡ל, ‡ך סיומ‰ וחו˙מ‰ 

‰ו‡ ‡ו„ו˙ כניס˙ בנ"י ל‡רı – "ל‡ ˙יר‡ום כי ‰' ‡ל˜יכם ‰ו‡ ‰נלחם לכם" (‚, כב)].

‰ו‡  ‰‰פטר‰  ˘˙וכן  ˘‰‚ם  מובן,   ,(‡ יב,  (ברכו˙  ‰חי˙ום"  ‡חר  ‰ולך  ˘"‰כל  ומכיון 
במ˘פט  ענין ‰‚‡ול‰: "ˆיון  ו‰חו˙ם) ‰ו‡  ˘ב‰ (‰סיום  ‰נ˜ו„‰ ‰עי˜רי˙  "פורענו˙‡", ‰נ‰ 

˙פ„‰ ו˘בי' בˆ„˜‰".

בענין  ‰ו‡  ועי˜ר‰  וסיומ‰  פורענו˙  ˘ל  בענין  ‰ו‡  ‰‰פטר‰  ˘רוב  ‚ופ‡   ‡‰„ לב‡ר,  וי˘ 
‰‚‡ול‰, ‰ו‡ מ˘ום ˘כן ‰ו‡ בכללו˙ ענין ‰‚לו˙ ו‰‚‡ול‰, כ„ל˜מן.

ב. „‰נ‰, ביל˜וט ˙חיל˙ ירמי' ‡י˙‡ (רמז רנט): "על‰ ‡רי' במזל ‡רי' ו‰חריב ‡˙ ‡רי‡ל. 
בחו„˘  ירו˘לים  ע„ ‚לו˙  במזל ‡רי' –  מסבכו,  על‰ ‡רי'  נבוכ„נ‡ˆר „כ˙יב  ז‰  על‰ ‡רי' – 
ויבנ‰  במזל ‡רי'  ˘יב‡ ‡רי'  מנ˙  על  חנ‰ „ו„.  – ‰וי ‡רי‡ל ˜רי˙  ו‰חריב ‡רי‡ל  ‰חמי˘י, 
‡רי‡ל, יב‡ ‡רי' – ז‰ ‰˜ב"‰ „כ˙יב בי' ‡רי' ˘‡‚ מי ל‡ ייר‡, במזל ‡רי' – ו‰פכ˙י ‡בלם 

ל˘˘ון, ויבנ‰ ‡רי‡ל – בונ‰ ירו˘לים ‰' נ„חי י˘ר‡ל יכנס".

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

פניניםפניניםפנינים
מדוע הי' המן "לבן"?

ובין ˙ופל ולבן
‰וכיחן על ‰„ברים ˘˙פלו על ‰מן ˘‰ו‡ לבן
(‡, ‡. ר˘"י)

˘ˆבע  ז‰  מ˘‰  ל˙וכח˙  נו‚ע  מ‰  ל˘‡ול,  י˘ 
‰מן ‰י' "לבן", וב˘ביל מ‰ נרמזו ˙לונו˙ י˘ר‡ל 

על ‰מן בז‰ ˘ˆבעו ‰י' לבן?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ על „רך ‰פנימיו˙:

ועל  מסויים.  ב‚בול  ‰ו‡  מו‚בל  ‚˘מי  „בר  כל 
ולכל  ‡ח„  טעם  ר˜  לו  י˘  ‚˘מי  מ‡כל  כל  כן, 
בו  ˘י‰יו  ‡פ˘ר  ‡י  ‡ך  טעמים,  כמ‰  ‰יו˙ר 
 (‡ ע‰,  (יומ‡  בו  ˘מˆינו  במן,  כן  ל‡  ‰טעמים.  כל 
מזו  וי˙יר‰  טעמים״  כמ‰  בו  מוˆ‡ין   .  . ״‰מן 
בו  ˘‰יו  טעמים״,  לכמ‰  מ˙‰פך  ״‰מן  ˘ם  ‡י˙‡ 
טעמים ‰פכיים. וטעם ‰„בר, כי ‰מן ‰י' ״לחם מן 
‰˘מים״ (ב˘לח טז, „) – לחם רוחני, ולכן ל‡ ‰יו בו 

‰‚בלו˙ ‚˘מיו˙.

ו‰‚ם ˘כל „בר ‚˘מי י˘ לו ˘ר˘ למעל‰, מ"מ 
„˘‡ר  למן,  ‰‚˘מיים  ‰„ברים  ˘‡ר  בין  י˘  ˘ינוי 
ובעולם  רוחני ‰ו‡,  ˘ר˘ם  ר˜  ‰נבר‡ים ‰‚˘מיים, 
‚˘מי  „בר  ל‰יו˙  מ‰ו˙ם  מ˘˙נ‰  ‰‚˘מי  ‰ז‰ 
וחומרי, מ˘‡"כ ‰מן, ‰נ‰ ‚ם ב‰יו˙ו בˆיור ‚˘מי, 
נ˘‡ר במ‰ו˙ו כפי ˘‰י' ב˘ר˘ו למעל‰ – ו‚ם כ‡ן 

נ˘‡ר "לחם מן ‰˘מים" (ר‡‰ ˙ו"‡ פט, ‡. ובכ"מ).

כי  "לבן",  ‰י'  ‰מן  ˘ˆבע  לז‰  ‰טעם  וז‰ו 
לבן  מר‡‰  ועו„)   ‚ כח,  ‡חרי  (ל˜ו"˙  בס‰"˜  כמבו‡ר 
‰מן  ‰י'  ולכן  וˆיור,  ‚וון  מכל  פ˘יטו˙  על  מור‰ 
‰‚˘מי  ‰ז‰  בעולם  ‰מן  ב‰יו˙  כי  ז‰,  בˆבע 
עיני  ˘יוכלו  כ„י  מסויים  בˆבע  לבו‡  ‰י'  מוכרח 
בעולם ‰ז‰  ˘‚ם  מכיון  ולר‡ו˙ו, ‡ך  ל˙פסו  ב˘ר 
‰‚˘מי נ˘‡ר מ‡כל רוחני על כן ‰י' מר‡‰ו מר‡‰ 

לבן, ‰מבט‡ פ˘יטו˙ מ‚וון וˆיור.

על  ˘"˙פלו  י˘ר‡ל  ˘בני  נמˆ‡  ז‰  פי  ועל 
‰ו‡  ˙לונ˙ם  עומ˜  ‰נ‰  ‰מן,   ˙‡ רˆו  ול‡  ‰מן" 
"לבן"  מר‡‰  עם  ‰˘מים"  מן  ב"לחם  רˆו  ˘ל‡ 
 ,ıר‡‰ מן  בלחם  רˆו  ‡ל‡  ‚˘מי,  מˆיור  ופ˘וט 

לחם ‚˘מי וחומרי.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 15 ו‡ילך)

מי מוכן להיכנס לארץ?
˘ב˙  לכם  "רב  פר˘˙נו  ˘ב˙חיל˙  ‰פסו˜  על 
מ„ר˘  וי˘  "כפ˘וטו.  ר˘"י  כ˙ב  ו)   ,‡) ‰ז‰"  ב‰ר 
ב‰ר  י˘יב˙כם  על  ו˘כר  לכם ‚„ול‰  ‡‚„‰, ‰רב‰ 
‰ז‰, ע˘י˙ם מ˘כן ומנור‰ וכלים, ˜יבל˙ם ˙ור‰, 

מני˙ם לכם סנ‰„רין".

ו‰יינו, ˘בפסו˜ ז‰ י˘נם ˘ני פירו˘ים:

ב‰ר  ל‰˙עכב  לי˘ר‡ל  ˘‡ין  "כפ˘וטו"    .‡
‡ל‡ למ‰ר בכניס˙ם ל‡רı י˘ר‡ל. וכ‰מ˘ך „ברי 
˘˜בלו  ב.  ח).  (˘ם,   "ıור˘ו ‡˙ ‰‡ר ‰כ˙וב "בו‡ו 
ע"י  רוחני  ו˘כר"  ‚„ול‰  "‰רב‰  כבר  י˘ר‡ל 

‰מ˘כן, ‰˙ור‰ ו‰סנ‰„רין.

ול˘ון  עם  מכל  י˘ר‡ל  ˘נ˘˙נו  מˆינו  ו‰נ‰, 
מ˘ום  ר˜  לעם ‰ו‡  ˘‡ר ‰עמים ‰יו˙ם  ˘כל  בז‰ 
˙וכן  ב‰ם  מסויימ˙, ‡ך ‡ין   ıב‡ר יח„  ˘יו˘בים 
˘‡ין  מ‰  ‡ח„.  לעם  ומ‡ח„ם  ˘מ˜˘רם  רוחני 
כי ‡ם  "‡ומנ˙נו ‡יננ‰ ‡ומ‰  י˘ר‡ל, ‰רי  עם  כן 

ב˙ורו˙י‰" (ל˘ון ‰רס"‚ ב‰‡מונו˙ ו‰„עו˙ מ"‚ פ"„).

˘ייכ˙  ‡רˆם  ‡ין  ‰‡ומו˙  ˘‡ר  מז‰:  וי˙יר‰ 
על  נ˙חז˜ו  כי  ‡ל‡  ‡מי˙י˙,  ב˘ייכו˙  ל‰ם 
י„י  ועל  ובמלחמו˙,  זיין  בכלי  ˘ם  ‰יו˘בים 
 ıר‡˘ י˘ר‡ל,  עם  כן  ל‡  ‡„מ˙ם.   ˙‡ כב˘ו  ז‰ 
‡ל‡  עלי‰,  נלחמו  כי  ל‰ם  ˘ייכ˙  ‡ינ‰  י˘ר‡ל 
ב‰ם,  ‰˜ב"‰  ובחיר˙  י˘ר‡ל  עם  ˜„ו˘˙  מˆ„ 
˘"בחר ב‡רı י˘ר‡ל כו' ובחר לחל˜ו י˘ר‡ל כו' 
וינחלו  לחל˜ו  ˘ב‡ו  י˘ר‡ל  יבו‡ו  ‰˜ב"‰  ‡מר 

‡˙ ‰‡רı ˘ב‡‰ לחל˜ו" (˙נחומ‡ ר‡‰ ח).

בכ˙וב  ‰פירו˘ים  ˘˘ני  לומר  י˘  ז‰  פי  ועל 
ב‡  ז‰  ˘כ˙וב  ב˘ני,  ‡ח„  ו˙לויים  ˜˘ורים  ז‰ 
למ‰ר  י˘ר‡ל  ˘‰וˆרכו  לז‰  ˘‰טעם  ללמ„נו 
ו‰רי  זיין  כלי  בי„ם  י˘  כי  ‡ינו   ıל‡ר בכניס˙ם 
ˆריכים  "‡ינכם  ו‡„רב‰  למלחמ‰,  מוכנים  ‰ם 
ר˘"י  (ל˘ון  זיין"  לכלי  ˆריכין  ‰יו  ל‡   .  . למלחמ‰ 
כי   ıל‡ר ליכנס  מוכנים ‰ם  ˘ם), ‡ל‡  ור˘ו  ב‡ו  ב„"‰ 

י„י  ˘על  סנ‰„רין",  לכם  מני˙ם  ˙ור‰,  "˜יבל˙ם 
ובחר ‰˜ב"‰  כנ"ל,  ל"‚וי ˜„ו˘"  י˘ר‡ל  נ‰יו  ז‰ 

.ıל˙˙ ל‰ם ‡˙ ‰‡ר
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 18 ו‡ילך)

 דרוש ואגדה 



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

וכבי‡ור ‰כס"מ (‰ל' בי‰ב"ח ˘ם) "˘‡ם נו˙ı כ„י ל˙˜ן ו„‡י ˘רי".

ב‚וף  ובנין  ˙י˜ון  ל‰יו˙  ˆריך  כן")  ˙ע˘ון  "ל‡  ˘ל  ‰‡יסור  (˘˘ולל  ל˙˜ן"  ‰"כ„י  ‡מנם, 
‰„בר. וכפי ˘פס˜ ‰רמ"‡ (˘ו"ע ‡ו"ח סו"ס ˜נב (ממר„כי פ"„ „מ‚יל‰)) בנו‚ע לבי˙ ‰כנס˙, ˘"‡סור 
לס˙ור „בר מבי˙ ‰כנס˙ ‡‡"כ עו˘‰ על מנ˙ לבנו˙"; ‡בל ‡ם עו˘‰ ז‡˙ לˆורך ‡חר, ‡פילו 
לבנו˙  וכ„י  לבנו˙,  ע"מ  ‰י‡  ‰ס˙יר‰  כ‡˘ר  ‰ו‡  ‰יחי„י  ‰‰י˙ר  ‡סור.  ‰„בר  מˆו‰,  לˆורך 

במ˜ומו.

מנ˙  על  כו'  ו‰חריב ‡˙ ‡רי‡ל  כו'  לומר "על‰ ‡רי'  ביל˜וט  מ„יי˜  ז‰  לב‡ר  ˘בכ„י  וי"ל, 
˘יב‡ ‡רי' כו' ויבנ‰ ‡רי‡ל", ˘בז‰ ב‡ ל‰„‚י˘ ˘מטר˙ חורבן ‰בי˙ ‰י‡ (ל‡ ‰חורבן עˆמו, 
‡ל‡) עבור ענין נוסף, "על מנ˙ ˘יב‡ ‡רי' כו' ויבנ‰ ‡רי‡ל" – "ע"מ לבנו˙". ובז‰ מב‡ר ˘‡ין 
(ל' ‰מר„כי  מ˜רי"  בנין  נ˙יˆ‰  ל‰יפך, "‰‰י‡  בי‰מ"˜, ‡ל‡  חורבן  ני˙וı ‰בי˙,  ˘ל  כ‡ן ‡יסור 

במ‚יל‰ פ"„ ס˙˙כ"ו) – ‰חורבן ו‰ני˙וı עˆמו ענינו (˘מו) ‰ו‡ – בנין.

ומטעם ז‰ כופל ‰יל˜וט ‡˙ ‰ל˘ון וחוזר עליו "על‰ ‡רי' במזל ‡רי' ו‰חריב ‡˙ ‡רי‡ל כו' 
˘‰˙וכן ‰פנימי  ומ„‚י˘,  מסביר  ˘בכך  מ˘ום  ‡רי‡ל" –  ויבנ‰  במזל ‡רי'  ‡רי'  ˘יב‡  מנ˙  על 
(ו"˘מו  ˘ם  בעל ‡ו˙ו  ˘‚ורם ‰חורבן ‰ו‡  ע„  (מ˜רי)";  "בנין  – ‰ו‡  – ‰נ˙יˆ‰  ˘ל ‰חורבן 
מי  ˘ל  ספ"‡))  ו‰‡מונ‰  ‰יחו„  ˘ער  ˜„י˘‡,  (˙ני‡  ‰„בר  ˙וכן  על  מור‰  בל‰"˜"  לו  י˜ר‡ו  ‡˘ר 

˘מבי‡ לבנין בי‰מ"˜ כפ˘וטו – "יב‡ ‡רי' במזל ‡רי' ויבנ‰ ‡רי‡ל".

„. ומז‰ חזינן ענין נפל‡ בנו‚ע לחורבן ‰בי˙, בי˙ ר‡˘ון וע‡כו"כ בי˙ ˘ני:
‡בלם  ו‰פכ˙י  ‡רי'  במזל  כו'  ‰˜ב"‰  ז‰  ‡רי'  "יב‡   – ‰˜ב"‰  ע"י  ‰˘לי˘י  בי‰מ"˜  בנין 
˙יכף  ‰חל  בנינו  ‰˙חל˙  ‡ל‡  לב‡,  לע˙י„  ר˜  ˘י˙חיל  ענין  ז‰  ‡ין  ‡רי‡ל",  ויבנ‰  ל˘˘ון 

לחורבן ‰בי˙.

י˙ר על כן, ז‰ו כל ˙וכנו ˘ל חורבן ‰בי˙: ‰˜ב"‰ בי˜˘ "ל˙˜ן" ‡˙ בי‰מ"˜, ˘ל‡ י‰י' כפי 
˘‰י' לפנ"ז (בבי˙ ר‡˘ון ו˘ני), "בנינ‡ „בר נ˘" (זח"‚ רכ‡, ‡) ˘‡ין לו ˜יום, ‡ל‡ ˘י‰י' "בנינ‡ 
ובי˙  ר‡˘ון  בי˙  ב˙י ‰מ˜„˘ו˙,  ˘ל  ולכן ‰˙רח˘ ‰חורבן  נˆחי –  בנין  ˘ם),  (זח"‚  „˜ב"‰"   .  .
˜יים  ˘י‰י'  „˜וב"‰,  בנינ‡  ˘‰ו‡  ‰˘לי˘י  בי‰מ"˜  מ˙ו˜ן,  בי‰מ"˜  ולבנו˙  ל˙˜ן  ע"מ  ˘ני, 
חורבן  ˘ל  ול‡  "בנין",  ˘ל  ‚„ר  ‰ו‡  ‰מ˜„˘ו˙  ב˙י  ˘ל  ˘‰חורבן  נמˆ‡,  ולפ"ז  נˆחי.  ב˜יום 

וס˙יר‰.

נמˆינו למ„ים, ˘ענין ‰‚‡ול‰ ˘ייך וי˘נו כבר בזמן ‰‚לו˙, וע„ ˘‡פילו ב˙חיל˙ ‰‚לו˙ – 
פעול˙ ‰חורבן „בי‰מ"˜, ‡ף ‰י‡ נוע„‰ "ע"מ ל˙˜ן" ול‰בי‡ לבנין ‰מ˜„˘ ‰˘לי˘י.

‰וב‡  פורענו˙,  ˘ל  ‰פטר‰  ˘‰י‡  „‰‚ם  פר˘˙נו,  ב‰פטר˙  ‰נ"ל  ‰ענין  לב‡ר  י˘  ובז‰ 
בסיומ‰ (ובעי˜ר‰) ענין ‰‚‡ול‰ – מ‡חר וכך ‰ו‡ בכללו˙ ענין ‰‚‡ול‰, ˘‰˙חל˙‰ ‰י‡ כבר 

בזמן ‰‚לו˙, ועו„ ב˙חיל˙ זמן ‰‚לו˙, בע˙ חורבן ‰בי˙, כנ"ל.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

 ˘‚„‰ מ‰ו  ל‰בין:  וˆריך  מליˆו˙.  ס˙ם  ח"ו  ב‰  ˘‡ין  ובו„‡י  ב„יו˜,  ‰ם  ‰˙ור‰  עניני  כל 
ו‰ן  ‡רי‡ל"),   ˙‡ ו‰חריב  ‡רי'  במזל  ‡רי'  ("על‰  לחורבן  בנו‚ע  ‰ן  "‡רי'",  בל˘ון  ב˘ימו˘ 
נבוכ„נ‡ˆר  "ב‡  לומר:  יכול  ‰י'  ו‰רי   – ‡רי‡ל")  ויבנ‰  ‡רי'  במזל  ‡רי'  ("˘יב‡  לבנין  בנו‚ע 

בחו„˘ ‰חמי˘י כו' על מנ˙ ˘יב‡ ‰˜ב"‰ כו' ויבנ‰ בי‰מ"˜"?

ו‰בי‡ור בז‰, ˘בכך מיי˘ב ‰מ„ר˘ ˘‡ל‰ כללי˙ ‡ו„ו˙ חורבן בי‰מ"˜:

כבר נפס˜ ל‰לכ‰ (רמב"ם ‰ל' מלכים פ"ו ‰"י): "כל ‰מ˘בר כלים ו˜ורע ב‚„ים ו‰ורס בנין כו' 
˘ל "בל  על ‰‡יסור  נוסף  לבי‰מ"˜, ‰נ‰  ז‡˙, „בנו‚ע  ועו„  ˙˘חי˙".  בל‡  עובר  „רך ‰˘ח˙‰ 
˙˘חי˙", י˘נו ‚ם ‡יסור מיוח„, "ל‡ ˙ע˘ון ‚ו'" – "‰נו˙ı ‡בן ‡ח˙ מן ‰מזבח ‡ו מכל ‰‰יכל 
‡ו מבין ‰‡ולם ולמזבח „רך ‰˘ח˙‰ לו˜‰ ˘נ‡מר (ר‡‰ יב, ‚-„) ונ˙ˆ˙ם ‡˙ מזבחו˙ם ו‚ו' ל‡ 
˙ע˘ון כן ל‰' ‡ל˜יכם" (ל' ‰רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"‡ ‰י"ז). וע‡כו"כ – בי‰מ"˜ כולו! וכפי ˘מונ‰ 
‰רמב"ם במנין ‰מˆוו˙ (ברי˘ ס' ‰י„ מל"˙ ס‰) "˘ל‡ ל‡ב„ בי˙ ‰מ˜„˘ ‡ו ב˙י כנסיו˙ ‡ו ב˙י 

מ„ר˘ו˙".

וˆריך ל‰בין – כיון ˘"מ‚י„ „בריו ליע˜ב חו˜יו ומ˘פטיו לי˘ר‡ל" (˙‰לים ˜מז, יט), ˘‰˜ב"‰ 
מ˜יים בעˆמו, כביכול, ‡˙ ‰מˆוו˙ ˘מˆוו‰ לי˘ר‡ל (˘מו"ר פ"ל, ט), כיˆ„ ‡ם כן ‰ניח ‰˜ב"‰ 
ל‰חריב ‡˙ בי‰מ"˜? ובפרט ˘‰„בר נע˘‰ ב˘ליחו˙ו י˙', כ„כ˙יב בנבו‡‰ (ירמי' כ‰, ט ו‡ילך) 

"‰נני ˘ולח ול˜ח˙י ‚ו' ו‡ל נבוכ„נ‡ˆר מלך בבל עב„י ‚ו'"?!

ל‚נוז ‡˙  ל‰˜ב"‰  לו  לבי‰מ"˜ – ‰י'  ר‡ויים  ל‡ ‰יו  ˘י˘ר‡ל  מפני  לכך ‰י˙‰  ו‡ם ‰סיב‰ 
‰מ˜„˘, וכפי ˘מˆינו בנו‚ע למ˘כן ˘"נ‚נז ‡ו‰ל מוע„ כו'" (סוט‰ ט, סע"‡) וכן במ˜„˘ עˆמו 
מˆינו ˘"טבעו ב‡רı ˘ערי'" (‡יכ‰ ב, ט. ‡יכ"ר ˘ם (פ"ב י‚)), וע„"ז נ‚נזו כמ‰ מ‰כלים (יומ‡ נב, ב. 

ו˘"נ), ומ„וע ‰י' ˆריך ל‰חריב ‡˙ בי‰מ"˜?

‚. בנו‚ע ל‡יסור „"בל ˙˘חי˙" ני˙ן לכ‡ור‰ ליי˘ב ע"פ מ‡מר רז"ל ע‰"פ "כל‰ ‰' ‡˙ 
˘ם).  י˘ר‡ל" (‡יכ"ר  על  חמ˙ו  ˘פך  ול‡  ועל ‰‡בנים  על ‰עˆים  ˘"˘פך  י‡),  חמ˙ו" (‡יכ‰ „, 
ר˜  ‰ו‡  ˙˘חי˙"  "בל  ‡יסור  ˘‰רי  ˙˘חי˙",  "בל  ˘ל  ענין  בז‰  ˘‡ין  לומר,  ‡פ˘ר  ועפ"ז 
"כ˘עו˘‰ „רך ‰˘ח˙‰ ו˜ל˜ול, ‡בל ע"מ ל˙˜ן מו˙ר ל˜ל˜ל ‡ם ‡"‡ ל˙˜ן ‡ל‡ ע"י ˜ל˜ול 

ז‰" (˘ו"ע ‡„‰"ז חו"מ ‰ל' ˘מיר˙ ‚וף ונפ˘ ובל ˙˘חי˙ סט"ו).

וע"„ ‰„ין ‰מוב‡ בנו‚ע למל‡כ˙ ˘ב˙, ˘כל ‰מ˜ל˜לין פטורין (‡ם "˜רע ב‚„ים ‡ו ˘רפן 
‡ו ˘בר כלים „רך ‰˘ח˙‰ ‰רי ז‰ פטור") (רמב"ם ‰ל' ˘ב˙ פ"‡ ‰י"ז) – וביח„ עם ז‡˙, "‰˜ורע 
יˆרו  וינוח  ז‰  ב„בר  „ע˙ו  ˘מיי˘ב  מפני  חייב  עליו  ל˜רוע  חייב  ˘‰ו‡  ‰מ˙  על  ‡ו  בחמ˙ו 
ו‰ו‡יל וחמ˙ו ˘וככ˙ ב„בר ז‰ ‰רי ‰ו‡ כמ˙˜ן וחייב" (רמב"ם ˘ם פ"י ‰"י). וע„"ז בעניננו: כיון 

˘חורבן בי‰מ"˜ ‰י' ב‡ופו ˘ל "כיל‰ . . חמ˙ו" ‰רי ז‰ ענין ˘ל ˙י˜ון.

„לפ"ז  י˘ר‡ל".  על  חמ˙ו  ˘פך  "ל‡  כך  מ˘ום  ‰רי  חמ˙ו"   .  . ˘"כיל‰  מפני  מזו:  וי˙יר‰ 
נמˆ‡ ˘ל‚בי י˘ר‡ל, ענין ‰חורבן ‰ו‡ "מ˜ל˜ל ע"מ ל˙˜ן", ˘‰רי "‡"‡ ל˙˜ן ‡ל‡ ע"י ˜ל˜ול 

ז‰", ו‡ין בז‰ ‡יסור ˘ל בל ˙˘חי˙.

 ,ıבנו‚ע ל‰‡יסור ˘ל "ל‡ ˙ע˘ון כן" ("˘ל‡ ל‡ב„ ‡˙ בי˙ ‰מ˜„˘") י˘ ל˙ר ıוכן י˘ ל˙ר
˘‰‡יסור ‰ו‡ „ו˜‡ כ‡˘ר ז‰ו (כ„יו˜ ל˘ון ‰רמב"ם (‰ל' יסו‰"˙ ו‰ל' בי‰ב"ח ˘ם)) "„רך ‰˘ח˙‰", 


