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בעז‰י"˙.

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



כט כטכט

לזכור ˘י˘ ב˜רבו נ˘מ‰ 
"חל˜ ‡ל˜‰"!

‰עבו„‰  ל‰יו˙  ˘˙וכל  בכ„י 
˙‰י'  ˘‰עבו„‰  ˆורך  י˘  ב‰ˆלח‰, 
ב˘מח‰ – ˘‰רי לולי ז‡˙, כיˆ„ יכול 
ומˆבו  מעמ„ו  בזכרו  לעבו„‰,  ל‚˘˙ 
רˆון  על  ˘עבר  עי"ז  נפר„  ˘נע˘‰ 
ובפרט  ‰˜ב"‰,  ‰מלכים  מלכי  מלך 
˘‡פילו  ב‚מר‡  ‡י˙‡  למלך  ˘בנו‚ע 
„ינו  מלכ‡  ˜מי  במחו‚  „מחוי  מ‡ן 
על ˆיווי  עובר  כ‡˘ר  וע‡כו"כ  למו˙, 

‰מלך, ‡יז‰ ˘י‰י', ‡פילו ˆיווי ˜ל.

‰נ‰   – ˘מח‰  לי„י  לבו‡  וכ„י 
נ˘מ‰  ב˜רבו  ˘י˘  ל‰זכר  לז‰  ‰עˆ‰ 
ממ˘",  ממעל  ‡ל˜‰  "חל˜  ˘‰י‡ 
‰‡פ˘רו˙   ˙‡ לו  נ˙ן  ו‰˜ב"‰ 
כל   ˙‡ עי"ז  ול˙˜ן  רˆונו  למל‡ו˙ 
לך  ‡ין  ‰רי  ˘כן,  וכיון  ‰חסיר,  ‡˘ר 
ו˘פל  ‰„יוט  כ"˘מח˙  ‚„ול‰  ˘מח‰ 
ו„ם  ב˘ר  למלך  ב‰˙˜רבו˙ו  ‡נ˘ים 

ו˜"ו  בבי˙ו,  עמו  ‡˙ו  ו„ר  ‰מ˙‡כסן 

מלכי  מלך  ו„יר˙  ל˜רב˙   ı˜ ל‡ין 

‰מלכים ‰˜ב"‰".

ל‰יו˙  זמן  ז‰  ˘‡ין  מובן  ומז‰ 

מˆ„  במרירו˙  ל‡  ו‡פילו  בעˆבו˙ 

‰יו˙ו עני ו˘פל ובזוי ב˙כלי˙ – ˘‰רי 

‰י' בזיון ‰מלך, „כיון  ‰נ‰‚‰ זו ‚ופ‡̇ 

‚„ול‰  ב˘מח‰  פניו  מ˜בל  ˘‡ינו 

מעריך  ˘‡ינו  בכך  מר‡‰ ‰ו‡  ביו˙ר, 

˘ב‰˙˜רבו˙  ו‰עילוי  ‰ח˘יבו˙   ˙‡

למלך ‰מ˙‡כסן ו„ר ‡˙ו עמו בבי˙ו!

‰רמב"ם  ב„ברי  נרמז  ז‰  וענין 

בע˘יי˙  ‡„ם  ˘י˘מח  "‰˘מח‰ 

ב‰ן  ˘ˆו‰  ‰‡-ל  וב‡‰ב˙  ‰מˆו‰ 

עˆמו  ‰מונע  וכל  ‰י‡,  ‚„ול‰  עבו„‰ 

מ˘מח‰ זו ר‡וי ל‰פרע ממנו . . ו‡ין 

‰‚„ול‰ ו‰כבו„ ‡ל‡ ל˘מוח לפני ‰' 

כו'".

(פורים ˙˘י"ח)

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡ ל˘יט˙יי‰ו

מ„וע בפר˘˙נו מבי‡ ר˘"י ‡˙ ˘מו˙ ר"י ור"ע ול‡ בפ' ˙ˆוו‰? / ר"י מסייע כ‰ני – ‰יכן 
על ‰˜רב"  כל ‰חלב ‡˘ר  על "ו‡˙  ר˘"י  בי‡ור „ברי   / לפר˘˙נו?  בפירו˘ו  ז‡˙  רו‡ים 

ו‰˘ינוי בין פירו˘ו בפר˘˙נו לפירו˘ו בפ' ˙ˆוו‰

 (ע"פ ˙ור˙ מנחם חנ"ב עמ' 212 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מעל ב‰'" – ‰רי "ל‰' ‰‡רı ומלו‡‰"?  / ל˘לם לנ‚זל – מ‡י ˜מ"ל?

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰˜רבנו˙ – "לחם" ˘ל מעל‰ כביכול

‰"לחם" ˘מחבר ‡˙ ‰עולם עם חיו˙ו / ˘ל‡ י‰י' ‰עולם "כˆ‡ן ‡˘ר ‡ין ל‰ם רוע‰" / 
‰‡ם ‰˘י"˙ "ˆריך" ל"‡כיל˙" ‰˜רבנו˙?

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ' 10 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יב
"וי˜ר‡ ‡ל מ˘‰" – ‰כח לעבו„˙ ‰˜רבנו˙  / ‰˜רבן "מכם" ו"מן ‰ב‰מ‰"

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
ב„ין "˜רבן עˆים"

‚בי  „˙עני˙  בסו‚י‡  ‰מוב‡  לז‰  ˘ייכ‡  ו‡ם  עˆים  ˜רבן  „ין  ‚בי  „מנחו˙  בסו‚י‡  יפלפל 
מ˘פחו˙ ˘נ„בו עˆים בימי נחמי', ע"פ בי‡ורי ‰ר‡˘ונים בסו‚יו˙ ‡לו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 22 ו‡ילך) 

יז ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כפי' מרˆון

י ‰' מלמ„ ˘כופין ‡ו˙ו, יכול בעל כורחו? ˙למו„ לומר 'לרˆונו', ‰‡  נ≈ פ¿ ƒנו… ל…ˆ ר¿ ƒיב ‡…˙ו… ל ƒר ¿̃ ַי
כיˆ„? כופין ‡ו˙ו, ע„ ˘י‡מר רוˆ‰ ‡ני (וי˜ר‡ ‡, ‚. ערכין כ‡, ‡)

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
רוח ˘טו˙ ˘ל ‰יˆר – בבעל מ„רי‚‰

נו… (וי˜ר‡ ‰, יז. ר˘"י) ‡ ֲעו… ָׂ̆ ָנ ם ו¿ ≈ ׁ̆ ‡ָ ל…‡ ָיַ„ע ו¿ ו¿

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
 ˜˘יי ‰עולם - כע˜יˆ‰ ב˘ע‰ ˘מ˙ענ‚

„ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‰˘מח‰ ˘ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‡ˆל י‰ו„י מחמ˙ ˘כל ˜˘יי עולם ‰ז‰ ‡ינם 
נח˘בים ל‚בי ז‰ ˘‰˜ב"‰ נמˆ‡ ‡˙ו בכל ˘ע‰

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

רבי ישמעאל ורבי עקיבא 
לשיטתייהו

מדוע בפרשתנו מביא רש"י את שמות ר"י ור"ע ולא בפ' תצווה? / ר"י מסייע 
כהני – היכן רואים זאת בפירושו לפרשתנו? / ביאור דברי רש"י על "ואת כל 
החלב אשר על הקרב" והשינוי בין פירושו בפרשתנו לפירושו בפ' תצווה

א. בפרשתנו מפרטת התורה את האימורים שמקריבים מזבח השלמים: "והקריב 
על  אשר  החלב  כל  ואת  הקרב  את  המכסה  החלב  את  לה',  אשה  השלמים  מזבח 
הקרב" (‚, ‚). ובפירוש רש"י מפרש מה באה התורה להוסיף בתיבות "ואת כל החלב 
אשר על הקרב" – וז"ל: "להביא חלב שעל הקיבה, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא 

אומר: להביא חלב שעל הדקין".  

שעל  שה"חלב  ˘ם),  ובר˘"י  ב  מט,  חולין  ‰‚מר‡  סו‚יי˙  פי  (על  המפרשים  ומבארים 
הקיבה".  שעל  "חלב  מאשר  הקרב",  את  המכסה  ל"חלב  יו˙ר  ו„ומ‰  ˜רוב  הדקין" 

וזוהי המחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא: 

רבי עקיבא סובר שיש לˆמˆם את הריבוי ("ואת כל החלב על הקרב"), ולכן הוא 
לומד שהריבוי מרבה ר˜ את ה"חלב שעל הדקין" ולא את ה"חלב שעל הקיבה"; 

ואילו רבי ישמעאל סובר שיש ל‰וסיף בהריבוי, ולכן הוא לומד שהריבוי הוא ‚ם 
"להביא חלב שעל הקיבה" – וכל ˘כן "חלב שעל הדקין".

ולכאורה יש לדייק: 

ימי  שבעת  של  הקרבנות  לגבי  תצוה,  בפ'  רש"י  ידי  על  כבר  הובאה  זו  מחלוקת 
המילואים שבהם מילא משה את ידי אהרן ובניו לכהונה. שם נאמר (כט, כב): "ולקחת 
מן האיל החלב והאלי', ואת החלב המכסה את הקרב" וגו', ושם העתיק רש"י תיבת 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

כחכח

˘מח˙ ‰נפ˘ ‚ובר˙ על 
עיˆבון ‰‚וף

י˘נם כ‡לו "יר‡י-˘מים" ˘מ‰„רים 
ל‡„ם  "‡סור  רז"ל  במ‡מר  ביו˙ר 
‰ז‰",  בעולם  פיו  ˘חו˜  ˘ימל‡ 
וטוענים: "ל˘מח‰ מ‰ זו עו˘‰" – ב‰ 

ב˘ע‰ ˘בי˙ ‰מ˜„˘ חרב וכו'?!...

˘„רכו  ‡נו  יו„עים  ‡עפ"כ,  ‡בל 
ענין   ˙‡ ל‰„‚י˘  ‰י˙‰  ‰בע˘"ט  ˘ל 

‰˘מח‰ – "עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰".

וב‡מ˙ ‡ין ז‰ חי„ו˘ ˘ל ‰בע˘"ט, 
ב„ברי  מפור˘  „ין  פס˜  ז‰ו  ‡ל‡ 

‰רמב"ם:

‰רמב"ם:  כו˙ב  לולב  ‰ל'  בסוף 
בע˘יי˙  ‡„ם  ˘י˘מח  "‰˘מח‰ 
ו‡ין   .  . ‰י‡  ‚„ול‰  עבו„‰   .  . ‰מˆו‰ 
לפני ‰',  ל˘מוח  ו‰‚„ול‰ ‡ל‡  ‰כבו„ 
˘נ‡מר ו‰מלך „ו„ מפזז ומכרכר לפני 

‰' ו‚ו'".

כו˙ב ‰רמב"ם: "ˆריך  וב‰ל' „עו˙ 
כולם  מע˘יו  וכל  לבו  ˘יכוין  ‰‡„ם 
("˘ב˙ו ו˜ומו ו„בורו . . ‡כיל‰ ו˘˙י' 
נמˆ‡   .  . בלב„  ‰˘ם   ˙‡ לי„ע  וכו'") 
כל   .  . ˙מי„   '‰  ˙‡ עוב„  ימיו  כל   .  .
מע˘יך י‰יו ל˘ם ˘מים . . בכל „רכיך 

„ע‰ו".

 - פס˜י  ˘ני  מ˜יימים  כ‡˘ר  ו‡"כ, 
במעמ„  ˙מי„  נמˆ‡ים  ‡זי  ‡לו,  „ינים 

ומˆב ˘ל ˘מח‰.

וענין ז‰ מו„‚˘ ביו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר 
‰מˆוו˙,  ענין  מעל˙  ‚ו„ל  בחסי„ו˙ 
˘עי"ז נע˘‰ ˜˘ר ו˘ייכו˙ בין ‰בור‡ 

לנבר‡ – ˘‰רי בעˆם ‡ין ערוך ‰נבר‡ 

לנבר‡  מˆו‰  ‰בור‡  וכ‡˘ר  ל‰בור‡, 

‡ו  פלוני,  „בר  ˘יע˘‰  מסויים,  ˆיווי 

נע˘‰  פלוני, ‡זי  „בר  מע˘יי˙  ˘ימנע 

˜˘ר ו˘ייכו˙ בין ‰בור‡ ל‰נבר‡.

ורˆונו  ˘‰ו‡  ‰י„וע  ע"פ  ובפרט 

פ˘וט‰,  ‡ח„ו˙  ‡ח„,  ו„ע˙ו  וחכמ˙ו 

ב˘ע‰  ו‡"כ,  לחל˜ים,  נחל˜˙  ˘‡ינ‰ 

˘מ˜יימים רˆונו י˙', ˘ז‰ו"ע ‰מˆוו˙, 

‡זי מ˙‡ח„ים עם ‡ח„ו˙ ‰פ˘וט‰.

˘ב˜יום  ‰˘מח‰  ‚ו„ל  מובן  ומז‰ 

‰מ˘ל  ב˙ני‡  כמבו‡ר   – ‰˙ומ"ˆ 

‡נ˘ים  ו˘פל  ‰„יוט  מ"˘מח˙ 

ב‰˙˜רבו˙ו למלך ב˘ר ו„ם ‰מ˙‡כסן 

 ı˜ ל‡ין  ו˜"ו  בבי˙ו,  עמו  ‡˙ו  ו„ר 

‰מלכים  מלכי  מלך  ו„יר˙  ל˜רב˙ 

˘וכח  מע˘‰  ˘ב˘ע˙  כך,  ‰˜ב"‰", 

‰ו‡ ל‚מרי ˘‰ו‡ ‰„יוט ו˘פל ‡נ˘ים, 

ו˘מח ביו˙ר על ‰יו˙ו ביח„ עם ‰מלך.

ונמˆ‡, ˘‚ם כ‡˘ר נמˆ‡ים במעמ„ 

לעמו„  יכולים  בל˙י-רˆוי,  ומˆב 

‰מעל‰  ‚ו„ל  מˆ„  ‚„ול‰  ב˘מח‰ 

˘"בכי'  ב‡ופן  ‰מˆוו˙,  ˘ב˜יום 

וח„ו‰   ,‡„ מסטר‡  בליב‡י  ˙˜יע‡ 

˙˜יע‡ בליב‡י מסטר‡ „‡",

˘˘מח˙ ‰נפ˘ ‚ובר˙  מז‰,  וי˙יר‰ 

על עˆבון ‰‚וף, כמ"˘ ב˙ני‡ ˘"˙י˜ר 

יו˙ר  ב˘מח˙‰  ל˘מוח  בעיניו  נפ˘ו 

ולבלבל  לערבב  ˘ל‡  ‰נבז‰,  מ‰‚וף 

˘מח˙ ‰נפ˘ בעˆבון ‰‚וף".

(‡חרון ˘ל פסח ˙˘י"ז)



כז כזכז

י˘ר‡ל  לבני  ר˜  ˘ייך   - וכו'  ב‡ו˙‰ „יר‰  עם ‰˜ב"‰  יח„  ˘נמˆ‡ים  ז‰  ענין  ‡מנם, 
עלי‰ם נ‡מר "ו‡˘‡ ‡˙כם על כנפי נ˘רים ו‡בי‡ ‡˙כם ‡לי". ˘‰ם "עם ˜רובו", כמ"˘ 
"מי ‚וי ‚„ול ‡˘ר לו ‡ל˜ים ˜רובים ‡ליו", וכ„‡י˙‡ במ„ר˘ "‡˘ר לו ‡ומ‰ ˜רוב‰ ‡ין 
כ˙יב כ‡ן, ‡ל‡ ‡˘ר לו ‡ל˜ים ˜רובים ‡ליו" - ‰יינו, ˘כ‡ן ל‡ נ‡מר ˘י‰ו„י ‰ו‡ ˜רוב 
ל‡ל˜יו, ˘ב˘ביל ז‰ י˘ ˆורך בעבו„‰ וי‚יע‰, ‡ל‡ בכל מעמ„ ומˆב ˘נמˆ‡ - מ˙˜רב 

‰˜ב"‰ ‡ליו.

‡בל כ˘מ„ברים עם ‚וי לפני ˘‰˙‚ייר, ‰רי כיון ˘‡ין לו ˘ייכו˙ לענינים ‡לו, ‡סור 
לרמו˙ ‡ו˙ו, ולכן ˆריך לומר לו, ˘מˆ„ נ˜ו„˙-מבט ˘ל ‚וי בענינים ‚˘מיים וחומריים, 

‰נ‰ "י˘ר‡ל בזמן ‰ז‰ „וויים „חופים סחופים וכו'".

ו‰רי ז‰ ב„ו‚מ˙ ‡„ם ˘י‡מר לסוחר ˘‰רויח  ‡לפים ורבו‡ רבבו˙ „ינרי ז‰ב, ˘‰יום 
‡יב„ פרוט‰ Œ ˘‰סוחר יס˙כל עליו כמו על ‡„ם ˘‡ינו ˘ייך ל‰בנ‰ ו‰˘‚‰, ˘כן, למ‡י 
נפ˜"מ ‡ם ‡יב„ פרוט‰ ‡ו ל‡. ב‰ ב˘ע‰ ˘‰ו‡ עˆמו ‡ומר ˘‰רויח בב˙ ‡ח˙ ‡לפים 

ורבו‡ רבבו˙ „ינרי ז‰ב, ‡בל במ‰ „ברים ‡מורים, במי ˘יו„ע מ‰ ‰ם „ינרי ז‰ב.

מ˘‡"כ מי ˘י˘ לו ‰˘‚‰ ר˜ בפרוט‰ ˘ל נחו˘˙, ‡ו ר˜ ב‡סימון ˘‡ין ל‰ פורטין, 
כך, ˘‡ינו רו‡‰ „ינרי ז‰ב (ו‚ם ‡ם יר‡‰ Œ ל‡ י„ע מ‰ ‰ם), ‡ל‡ ר˜ פרוט‰ ˘ל נחו˘˙, 

פרוט‰ מרוט‰, ורו‡‰ ˘נ‡ב„‰ ל„י„ו "עולמו חרב עליו"...

פרוט‰ ל‚בי ‡לפי ‡לפים ˘ל ז‰ב
וע„"ז בנ„ו"„:

˙ור‰  ע"פ  וכן ‰ו‡  ˘נר‡‰ ‡ˆל ‰‚וי,  כפי   - כו'  וסחוף  ˘ל „ווי „חוף  ומˆב  ‰מעמ„ 
- ‡ין לו ˘ום ˙פיס˙ מ˜ום ‡ˆל י‰ו„י, כ˘ם ˘‡יבו„ פרוט‰ ‡ינ‰ ˙וספ˙ מ˜ום ‡ˆל מי 

˘י˘ לו ‡לף ‡לפים ורבו‡ רבבו˙ „ינרי ז‰ב.

רבבו˙  וריבו‡  ‡לפים  ‡לף  ל‚בי  פרוט‰  ‡יבו„  ‡ו„ו˙  כ˘מ„ובר  כי,   - מז‰  וי˙יר‰ 
˘˘ני‰ם  ביני‰ם,  ˘ייכו˙  ‡יזו  י˘  ‰רי  מ˜ום,  ˙פיס˙  לז‰  ˘‡ין  ‡ע"פ  ‰נ‰  ז‰ב,  „ינרי 
ר˜  בערך, ‰רי ‰חילו˜ ‰ו‡  ˘ל‡  חילו˜ ‚„ול  ביני‰ם  ˘י˘  ו‡ף  ממון,  ˘ל  לסו‚  ˘ייכים 
˘ל „ווי  ומˆב  כ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰מעמ„  מ˘‡"כ  ב‡ו˙‰ ‰‡יכו˙;  ˘ני‰ם  בכמו˙, ‡בל 
„חוף וסחוף כו' בנו‚ע לענין ‚˘מי - ביחס לעוב„‰ ˘נמˆ‡ים יח„ עם ‰˜ב"‰ - ‰רי ז‰ 

חילו˜ ˘ל‡ בערך (ל‡ ר˜ בכמו˙, ‡ל‡) ב‡יכו˙.

ריוח  ˘י˘  ב˘ע‰  ב‰  פרוט‰,  ˘ל  ‰פס„  ‡ו„ו˙  ל„בר  מ˜ום  ‡ין  ˘‡ם  מובן,  ומז‰ 
˘ל  ‡לפים וריבו‡ רבבו˙ „ינרי ז‰ב Œ כ"˘ ו˜"ו ˘‡ין מ˜ום ל„בר ‡ו„ו˙ ‰פס„ ענינים 

‚˘מיים ˘˘ייכים ל‚וי.

(י' ˘בט ˙˘ל"ב)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

"החלב" ופירש: "זה חלב הדקים, או הקיבה". 

ולכאורה, למה שם (בפ' ˙ˆו‰) הקדים רש"י את דעת רבי עקיבא, ש"החלב" פירושו 
רק ה"חלב שעל הדקין" – ואילו כאן הפך את הסדר והקדים את דעת רבי ישמעאל, 

שמוסיף גם את ה"חלב שעל הקיבה"? 

אומרן  שם  את  לפר˘  בלי  אלו  דיעות  שתי  רש"י  הביא  שם  הסבר:  צריך  ועוד 
(רבי  ב˘ם ‡ומרן  הדיעות  את  רש"י  הביא  איפוא  כאן  ולמה   – כלל)  בדרך  (וכדרכו 

ישמעאל ורבי עקיבא)? 

ב. והביאור בזה: 

בתחילה  רש"י  מפרש  ולכן  החלב".  "כל  ולא  סתם,  "‰חלב"  נאמר  תצוה  בפ' 
את  המכסה  ל"חלב  יותר  ודומה  קרוב  שהוא  הדקין",  שעל  ל"חלב  היא  שהכוונה 
הקרב", וזו הסברא הפשוטה לכל לראש; ורק אחר כך מוסיף "או הקיבה" – שאפשר 

לומר שב"חלב" זה נכלל גם ה"חלב שעל הקיבה". 

אולם כאן נאמר "כל החלב", לשון מיוחדת של ריבוי, ולכן לכתחילה מביא רש"י 
הוא  מכן  לאחר  ורק  הקיבה",  שעל  ל"חלב  גם  היא  שהכוונה  ‰מוסיפ‰,  הדיעה  את 

מביא את הדיעה המצומצמת, שהכוונה היא רק ל"חלב שעל הדקין". 

וכדי להוסיף ביאור בענין, כי לכאורה – אם אכן ה"חלב שעל הקיבה" רחו˜ יו˙ר 
מה"חלב המכסה את הקרב", מה הטעם לרבות אותו, ולא די לנו בריבוי של ה"חלב 

שעל הדקין"?

ורבי  י˘מע‡ל  רבי   – אומרם  בשם  הדברים  את  רש"י  מעתיק  זאת  ליישב  כדי 
ע˜יב‡: 

הגמרא (חולין מט, ‡) אומרת שרבי ישמעאל הי' בעצמו כהן, והוא "מסייע כהני", 
מקבלים  שהם  בברכה  המוסיף  באופן  כהנים)  ברכת  (לענין  הפסוקים  את  לומד  הוא 
הכרח  שאין  וסובר  זה,  בענין  עליו  חולק  עקיבא  רבי  ואילו  הכהנים;  ברכת  בזכות 

להוסיף בברכה שמתברכים הכהנים בזכות ברכתם. 

ולפי זה תתבאר המחלוקת שלהם גם כאן: 

רבי ישמעאל בהיותו כהן "מסייע כהני", והוא מוסיף להם זכו˙ בעבו„˙ ‰˜רבנו˙ 
שעל  ה"חלב  את  רק  לא  להקריב  זוכים  שהם  סובר  הוא  לכן   – י„ם  על  ‰נע˘י˙ 
‰‚מר‡  סו‚י˙  ‚ם  ‰יטב  ˙˙ב‡ר  ז‰  בי‡ור  [ולפי  הקיבה"  שעל  ה"חלב  את  גם  אלא  הדקין", 

בחולין ˘ם – ו‡כמ"ל]; 

הוא   – כהנים  ברכת  לענין   – שם  ובמחלוקת  כהן,  הי'  (שלא  עקיבא  רבי  ואילו 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ולכן  זו,  להוספה  מסכים  אינו  הכהנים)  ברכת  את  ומצמצם  ישמעאל  רבי  על  חולק 
הוא מרבה רק כפי ההכרח: "חלב שעל הדקין" ותו לא. 

ב˘ם  הדיעות  את  שהביא  כאן,  רש"י  דברי  בין  ‰‰ב„ל  היטב  יתבאר  ומעתה   .‚
‡ומרן – לבין דברי רש"י בפרשת תצוה, שם הביא את שתי הדיעות בלי להזכיר את 

שם אומרן: 

המחלוקת  ולכן  ‰כ‰נים,  אותם  שמקריבים  התדירים,  השלמים  על  מדובר  כאן 
בענינם שייכת לשיטה הכללית של רבי ישמעאל ש"מסייע כהני" ומוסיף בזכותם – 

מה שאין כן שיטת רבי עקיבא שאינו מקבל הוספה זו שאינה מוכרחת; 

אולם בפרשת תצוה מדובר על השלמים של ימי המילואים, שהיו קרבנות יוצאים 
מן הכלל שהקריב אותם מ˘‰ רבינו בעˆמו ולא הכהנים. כיון שכן, הרי שם אין טעם 
ענין  זה  אין  שם  כי  ביאור,  להוסיף  בשביל  ‰כ‰ן  ישמעאל  רבי  של  שמו  את  להזכיר 

של "מסייע כ‰ני". וק"ל.

כוכו
ב˘מח‰,  ל‰יו˙  ממ‰  לו  י˘  ˘‡כן  לומר  ב‰כרח   ,('‰ לעבו„˙  מˆו‰"  "‰כ˘ר  בבחינ˙ 
˙ור˙- ˘ל  ˙ביע‰  זו  ו‰רי  ˙ור˙-‡מ˙,  ˘‡ינו ‡מי˙י, ‰יפך  „בר  ממנו  י˙בעו  ל‡  ˘‰רי 

‡מ˙.

˘כינ‰"  "עי˜ר  על  „˜‡י  ל‚ני",  "ב‡˙י  ‰כ˙וב  ל˘ון  בי‡ור  ע"פ   - בז‰  ו‰‰סבר‰ 
˘בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי „וו˜‡.

כבר ‰˜ב"‰  ב‡  לכן  מ˜ו„ם  לעולם, ‰נ‰  מ‚יע  ˘י‰ו„י  לפני  ˘עו„  פירו˘ו -  "ב‡˙י" 
לעולם, ובי‡˙ו ‰י‡ ב‡ופן ˘‰עולם ‰ו‡ „יר‰ לו י˙', כי "עי˜ר ˘כינ‰ ב˙ח˙ונים ‰י˙‰".

זו‰י  בר‡˘י˙, ‡ל‡  ימי  ב˘˘˙  בפעם ‰ר‡˘ונ‰  ר˜  ל‡  ל‚ני") ‰י'  ("ב‡˙י  ז‰  וענין 
"פעול‰ נמ˘כ˙", כי, כ˘ם ˘ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡ ב‡ופן ˘‰˜ב"‰ "מח„˘ בכל יום ˙מי„ 
מע˘‰ בר‡˘י˙", וכפי ˘מוסיפים בז‰ ˘"בכל יום" ‰ו‡ ל‡ו „ו˜‡, ‡ל‡ בכל ר‚ע נע˘‰ 
חי„ו˘ ‰ברי‡‰ מ‡ין ו‡פס ‰מוחלט ממ˘ כמו ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ (כ˙ור˙ ‰בע˘"ט). 

‰נ‰ ביח„ עם ז‰ י˘נו ‚ם ‰ענין „"ב‡˙י ל‚ני" בכל יום ובכל ר‚ע.

ו‰נני  לכ‡ן  ב‡˙י  ‡ני  "ב‡˙י",  לר‡˘  ˘לכל   - לי‰ו„י  ‰˜ב"‰  ‡ומר   - ל„ע˙  עליך 
נמˆ‡ כ‡ן; ‡ל‡ כיון ˘"למע˘‰ י„יך ˙כסוף" רוˆ‰ ‰˜ב"‰ ˘י‰ו„י ע"י עבו„˙ו יע˘‰ 
כי,  ‰י˙‰".  ב˙ח˙ונים  ˘כינ‰  ˘"עי˜ר  ‰ברי‡‰  ב˙חיל˙  ˘‰י'  כפי  "‚ני",  מ‰עולם 
ל‚בור‰" (כמבו‡ר  נע˘‰ "‡ו˘פיזכן  מˆו‰ ‡ח˙, ‡זי  ומ˜יים  כ˘י‰ו„י ‡ומר „בר-˙ור‰ 

ב‡רוכ‰ ב˙ני‡), ועו˘‰ מ‰עולם „יר‰ לו י˙' - ל"עי˜ר ˘כינ‰".

ו‰˜ב"‰ מוסיף ו‡ומר לך, ˘ע"י עבו„˙ך נע˘‰ "י˘כנו לע„ עלי'", ב‡ופן נˆחי.

˙ח˙  ˘למט‰ ‰ו‡  וע„ ‡ל‡  לעולם  נˆחי  למעל‰ ‰ו‡  ז‰  ˘"יחו„  ב˙ני‡  כמבו‡ר   -
‰זמן וב‡ו˙‰ ˘ע‰ לב„‰ ˘עוס˜ ב‰ ב˙ור‰ ‡ו במˆו‰, כי ‡ח"כ ‡ם עוס˜ ב„בר ‡חר (ו

ע„ לענין ‰פכי ח"ו), נפר„ מ‰יחו„ ‰עליון למט‰ כו'. כך, ˘ב‡מי˙˙ ‰ענין ע˘יי˙ מˆו‰ 
‰ו"ע נˆחי, וכן י˜ום - ו‰יינו, ˘מ˘כין וממ˘יך ‡˙ ‰˜ב"‰ - ‡ל˜ו˙ - בעולם ב‚לוי. כי, 
בעולם), ‰נ‰ ‡ˆלו ‰רי  י‰י' ‰‚ילוי  בבי‡˙ ‰מ˘יח  (ור˜  ז‡˙  רו‡‰  ל‡  ˘‰עולם  ‡ע"פ 
ז‰ כבר ב‚ילוי. כיון ˘‰כניס בז‰ ‡˙ כח ‰מע˘‰ ˘לו, ביח„ עם ‰כוחו˙ ˘‰בי‡ו ‡ו˙ו 

לי„י מע˘‰ ז‰.

מעוˆם ‰˙ענו‚ ‡ינו ח˘ בע˜יˆ‰
 ˙‡ כביכול  מכין  ‰ו‡  (ו‡„רב‰:  „יר‰  ב‡ו˙‰  ‰˜ב"‰  עם  יח„  נמˆ‡  ˘י‰ו„י  וכיון 
‰ז‰  בזמן  ˘"י˘ר‡ל  ˘‰עוב„‰  מובן  ‰רי   - ב˙ח˙ונים)  „יר‰  י˙'  לו  ˘עו˘‰  ‰"‚ני", 

„וויים „חופים סחופים וכו'", ‡ין ל‰ ˙פיס˙ מ˜ום ‡ˆלו.

מר‚י˘  ˘‡ינו  י˙ו˘,  ע"י   ı˜נע מע˘‰  וב˘ע˙  ביו˙ר,  ‚„ול  ˙ענו‚  לו  ˘י˘  מי  וע"„ 
כלל ‡˙ ‰ע˜יˆ‰ - ל‡ ‡ומרים ˘‡ין ע˜יˆ‰; י˘ ע˜יˆ‰, ‡בל ‰ו‡ ל‡ מר‚י˘ ז‡˙, מˆ„ 

‚ו„ל ‰˙ענו‚ מז‰ ˘נמˆ‡ יח„ עם ‰˜ב"‰ ב‡ו˙‰ „יר‰.



כ‰ כ‰כ‰

ל"נבוך", ‰רי כיון ˘י˘ "נבוכים" ל˘ון רבים, ˆריך כל ‡ח„ ‰ור‡‰ ופירו˘ ‰˘ייך ‡ליו, 
כ„י ל‰וˆי‡ ‡ו˙ו מ‰סבך ˘˙ע‰ בו, ‡בל ‰נ˜ו„‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘וו‰, כיון ˘ז‰ 

ר˜ נכ˙ב בל˘ון מסויימ˙ ˘כולל˙ פ˘וטם ˘ל ענינים - ‡ין ענין יוˆ‡ מי„י פ˘וטו.

ובנו‚ע לעניינו:

ל‰יו˙ ‰‰˘˜פ‰  כיˆ„ ˆריכ‰  מב‡ר ‰רמב"ם  ˘ב‰ם  נבוכים  במור‰  פר˜ים  כמ‰  י˘ 
˙‰י'  ובמיל‡  ‰י„וע),  (כ‰ל˘ון  בו  מו˘לים  ˘‰˜ליפו˙  מ˜ום  ז‰ו  ‡ם   - ‰עולם  על 
טוב‰.  בעין  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘‰‰˘˜פ‰  ‡ו  וכו',  ו"פר„ס"  מ"‚ן"  ‰יפך  ˘ז‰ו  ‰מס˜נ‡ 
˘‡ף  ו‰יינו,  ‰˜ב"‰.  ‰מלכים  מלכי  מלך  ˘ל  "פר„ס"  ‰ו‡  ˘‰עולם  ‰‡מור,  ובס‚נון 
˘י˘ ל‰˜ב"‰ ‡˙ כל ‰עולמו˙, בחר ב˙ור "פר„ס" ‡˙ ‰עולם ‰ז‰, עולם ‚˘מי וחומרי 

˘‡ין ˙ח˙ון למט‰ ‰ימנו. 

‰עולם  על  ˘מס˙כל  ב‡ופן  ˆ"ל  ˙ור‰  ע"פ  י‰ו„י  ˘ל  ˘‰‰˘˜פ‰   - ‰י‡  ו‰מס˜נ‡ 
בעין יפ‰, מ˙וך ˙˜ו‰ טוב‰ ובטחון חז˜ וכו', כפי ˘מ‡ריך ˘ם בכמ‰ ˙וˆ‡ו˙ ˘ב‡ים 

מ‰נח‰ זו.

יומו  ס„ר  חייו,   ˙‡ מ˙‡ר  ˘ב‰  ב‡‚ר˙  ‰רמב"ם,  ב‡‚רו˙  מס˙כלים  כ‡˘ר  ‡מנם, 
בחˆר  ב‰יו˙ו  ‚„לו˙ו,  ב˘ע˙  ˘‚ם  כמו˙ו,  יסורים  בעל  ‡„ם  ‰י'  ˘ל‡  רו‡ים   - וכיו"ב 
˘רוב  ˘ם,  ˘מ˙‡ר  וכפי  טר„ו˙,  וריבוי  ‰‚וף  חול˘˙  כפ˘וטם,  יסורים  סבל  ‰סולטן, 
בערך  ˘ל‡  ל‚מרי  ו„יבור,  למע˘‰  ‰˘ייכים  בענינים  עסו˜  ‰י'  (בכמו˙)  ככולו  ‰יום 
˘מ˙בונן  מי  לכל  כמובן  חכמ‰,  בענייני  עיון   - ˘לו  ו‰˙ענו‚  ˘ב‰ם ‰י' ‰חיו˙  לענינים 
(וע‡כו"כ  בכ"מ  ˘מפלי‡  וכפי  בל‰ט,  ועוס˜  חי  ‰י'  ‡לו  ˘בענינים  ‰רמב"ם,  ב‚„לו˙ 

במו"נ) ˘˘לימו˙ ‰‡„ם ‰ו"ע ‰חכמ‰ ו‰˘כל.

"עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰" - כל ר‚ע
בחיי  ‰ו‡  כן   - ‰נבוכים"  ו"מור‰  ‰פוס˜  ˘ל  לחייו  בנו‚ע  ‡מורים  ˘‰„ברים  וכ˘ם 

כל עם י˘ר‡ל:

"„וויים  ‰ם  ‰מ˘יח,  בי‡˙  ˜ו„ם  ‰ז‰",  ˘"בזמן  י˘ר‡ל  עם  על  מעי„‰  ˙ור˙-‡מ˙ 
בעניין  ˙נ‡י  ˘ז‰ו  לעיל  כ‡מור  בי‰„ו˙.  עי˜רי  ענין  ˘ז‰ו  וע„  וכו'",  סחופים  „חופים 

‰‚ירו˙.

וביח„ עם ז‰ נˆטוו בני י˘ר‡ל: "עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰";

כ‡˘ר ‰נ‰‚˙ו   '‰ עוב„  נ˜ר‡  ˘י‰ו„י  נ‡מר   - מל˘ון ‰ור‡‰   - ˙ור‰  ˘ב‡ו˙‰  וכיון 
‰י‡ ב‡ופן ˘"בכל „רכיך „ע‰ו", ב‡כיל˙ו וב˘˙י˙ו, ו‡פילו ב˘ע‰ ˘י˘ן. כך, ˘עוב„ 
‡˙ ‰' במ˘ך כ"„ ˘עו˙ במע˙ - לע˙ (כפי ˘מב‡ר ‰רמב"ם ב‰ל' „עו˙, וב˜ˆר‰ - ב˘ו"ע ‡ו"ח). נמˆ‡, 

˘במ˘ך כל ‰זמן ˘עוב„ ‡˙ ‰' - "בכל „רכיך", ˆריך ל‰יו˙ ב˘מח‰.

וכיון ˘‰ˆורך ל‰יו˙ ב˘מח‰ ‰ו‡ ‰ור‡‰ ו˙ביע‰ ˘ל ˙ור˙-‡מ˙ (ל‡ ר˜ ב„רך טפל, 

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

לשלם לנגזל – מאי קמ"ל?!
וחמ˘˙יו יוסף עליו ל‡˘ר ‰ו‡ לו י˙ננו 
ביום ‡˘מ˙ו
ל‡˘ר ‰ו‡ לו – למי ˘‰ממון ˘לו
(‰, כ„. ר˘"י)

"ל‡˘ר   – ‡לו  ˙יבו˙  „לכ‡ור‰  ל˙מו‰,  י˘ 
ומובן  ברור  ˘‰רי  ל‚מרי,  מיו˙רו˙   – לו"  ‰ו‡ 
לנ‚זל  ‰חומ˘   ˙‡ ל˘לם  ˆריך  ˘‰‚זלן  מעˆמו 

˘‰ממון ˘לו, ומ‰ ב‡ ‰כ˙וב לח„˘ בז‰? 

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰: 

ל‰וסיף  ˆריך  ˘‰‚זלן  לכך  בפ˘טו˙  ‰טעם 
 – חמורו˙  עבירו˙  על  ˘עבר  מ˘ום  ‰ו‡  חומ˘, 
‰˙ור‰  ‡ו˙ו  ˜נס‰  ולכן   – ˘˜ר  ו˘בוע˙  ‚זיל‰ 
יˆטרך  ‡ם  (כי  חומ˘  ב˙וספ˙  ‡ו˙ו  וחייב‰ 
‰פסי„  ˘ל‡  נמˆ‡  ‰רי  בלב„  ‰˜רן   ˙‡ ל‰˘יב 

מ‡ומ‰). 

˘‡ין  לסבר‡  מ˜ום  י˘  ˘˘פיר  מובן,  ומע˙‰ 
˙וספ˙ זו ˘ייכ˙ ל‰נ‚זל ב„ו˜‡, ‡ל‡ ‰‚זלן יכול 
‰ו‡  כ‡ן  ‰עי˜ר  כי   – ˘ירˆ‰  למי  ‡ו˙‰  ל˙˙ 
נע˘‰  וז‰  ˘עבר,  ‰עבירו˙  על  יי˜נס  ˘‰‚זלן 
˘יˆטרך  סבר‡  ‰י˙‰  ˘‰רי  (ובפרט  מ˜ום  מכל 
‰‚זלן ל˙˙ ‰˜נס ל‚בו‰, ˘ב˘מו נ˘בע ל˘˜ר). 

וז‰ו ‰חי„ו˘ ב"ל‡˘ר ‰ו‡ לו" – ˘˙וספ˙ זו 
˘ל חומ˘ ˆריך ‰‚זלן ל˙˙ „ו˜‡ לנ‚זל.

(ע"פ ל ˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 9 ו‡ילך) 

"מעל בה'" – 
הרי "לה' הארץ ומלואה"?

נפ˘ כי ˙חט‡ ומעל‰ מעל ב‰' וכח˘ 
בעמי˙ו בפ˜„ון ‚ו'
‡מר ר' ע˜יב‡, מ‰ ˙"ל ומעל‰ מעל ב‰', לפי . .
[˘]‰מפ˜י„ ‡ˆל חבירו ו‡ינו רוˆ‰ ˘˙„ע בו נ˘מ‰ ‡ל‡ 
˘לי˘י ˘ביני‰ם, לפיכך כ˘‰ו‡ מכח˘ מכח˘ ב˘לי˘י 
˘ביני‰ם
(‰, כ‡. ר˘"י)

בפירו˘ו  ר˘"י  ˘ל  „רכו  ‡ין  ‰רי  לעיין,  י˘ 
כ‡ן  ומ„וע  ‰מ‡מר,  בעל  ˘ל  ˘מו   ˙‡ ל‰בי‡ 

‰בי‡ פירו˘ו ב˘ם "ר' ע˜יב‡"?

ל˜ו˘י‡   ıירו˙ רמז  ˘בז‰  לומר  וי˘ 
‰מ˙עורר˙ כ‡ן:

כ˘‡„ם מכח˘ בפ˜„ון, ‰‚ם ˘עובר על רˆונו 
˘ל  בבעלו˙ו   ıחפ‰ נ˘‡ר  מ"מ  ‰˜ב"‰,  ˘ל 
 ıר‡‰ "ל‰'  ˘‰רי  ‰‰כח˘‰,  ל‡חרי  ‚ם  מ˜ום 
‰י‡ך  ˙מו‰,  ו‡"כ  מˆב.  בכל  ˙מי„  ומלו‡‰" 
ב‰'",  מעל  "מעל‰  ‰מכחי˘  ˘נפ˘  לומר  ˘ייך 
טו),   ,‰ פר˘˙נו  (ר˘"י  ˘ינוי  ‰י‡  "מעיל‰"  ‰רי 
ו‡יך נ˘˙נ˙‰ "בעלו˙" ‰˜ב"‰ על ‰חפı על י„י 

‰‰כח˘‰?

"רבי  בעל ‰מימר‡  ˘ם  ר˘"י ‡˙  ולכן ‰בי‡ 
ע˜יב‡" ˘בז‰ רמז ר˘"י ל˙רı ˜ו˘י‡ זו, כי ר"ע 
"ל‰'  ‰לויים  ˘יר˙  לטעם  בנו‚ע  ‡זיל  ל˘יט˙י' 
‰‡רı ומלו‡‰" בבי˙ ‰מ˜„˘, „פיר˘ ר"י מ˘ום 
ל‡,  (ר"‰  ו‰˜נ‰"  ˘˜נ‰  ˘ם  "על  ע˜יב‡  רבי 
רע"‡), ופיר˘ ר˘"י "כלומר, ˜ונ‰ כ„י ל‰˜נו˙". 

 ıחפ‰  ˙‡ ‰˜ב"‰  "˜ניי˙"  ˘לרע"˜  ונמˆ‡, 
פלוני,  ל‡י˘  ‡ו˙ו  ˘"מ˜נ‰"  בז‰  כביכול  ˙לוי' 
‚ם  ‰"ל‰˜נו˙" ‡ין  ובלי  ל‰˜נו˙",  כ„י  ˘"˜ונ‰ 

"˜ונ‰" כביכול.

ולפי ז‰ מובן מ‰ ˘ב‰כח˘˙ פ˜„ון י˘ "מעל 
למפ˜י„ ‚ורע   ıל"‰˜נ‡˙" ‰חפ כי ‰מנ‚„  ב‰'", 

‚ם ב"˜ניי˙" ‰חפı ˘ל ‰˜ב"‰ כביכול.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 6)



ט

הקרבנות – "לחם" של מעלה 
כביכול

ה"לחם" שמחבר את העולם עם חיותו / שלא יהי' העולם "כצאן אשר אין להם 
רועה" / האם השי"ת "צריך" ל"אכילת" הקרבנות?

בסוף  נ‡מר  ועו„),  ט.   ,‡ (פר˘˙נו  ל‰'"  ניחוח  "ריח  ˘‰ם  ענין ‰˜רבנו˙  ˙כלי˙  ‡ו„ו˙ 
מסכ˙ מנחו˙, ˘‡ין ‰˘י"˙ ˆריך ל"‡כיל‰" זו, ‡ל‡ ‰˜רבנו˙ ‰ם לˆרכו ו"לרˆונו" ˘ל 

‰מ˜ריב:

"˙ני‡ ‡מר רבי ˘מעון בן עז‡י . . ˘מ‡ ˙‡מר ל‡כיל‰ ‰ו‡ ˆריך, ˙למו„ לומר "‡ם 
‡רעב ל‡ ‡ומר לך כי לי ˙בל ומלו‡‰", ונ‡מר "כי לי כל חי˙ו יער ב‰מו˙ ב‰ררי ‡לף 
ו‚ו' ‰‡וכל ב˘ר ‡בירים ו„ם ע˙ו„ים ‡˘˙‰" . . ל‡ לרˆוני ‡˙ם זובחים, ‡ל‡ לרˆונכם 

‡˙ם זובחים".

„ע˙ו  על  „‰ו‡  מ‡ן  יעל‰  וכי  עז‡י:  בן  ˘מעון  ר'  ˘‡ל˙  ‡ו„ו˙  ‰רב‰  ל˙מו‰  וי˘ 
מכמ‰  ר‡יו˙  עם  זו  סבר‰  ל˘לול  ˘י˘  ע„  ‚˘מי˙,  ב‰מ‰  ל‡כיל˙  ח"ו  ˘‰˘י"˙ ˆריך 

כ˙ובים?!

ו˙‚„ל ‰˙מי‰‰ כ‡˘ר מעיינים בפסו˜ים ˘מבי‡ ר' ˘מעון בן עז‡י, ˘‰עול‰ מ„בריו 
ענין  כ˘י˘נו  ˘‚ם  כביכול, ‡ל‡  ˘ל "‡ם ‡רעב"  ענין  ˘˘ייך ‡ˆל ‰˘י"˙  לכ‡ור‰ ‰ו‡ 
ביו˙ר,  ˙מו‰ים  ו‰„ברים  ומלו‡‰".  ˙בל  ˘"לי  מ˘ום  לך",  ‡ומר  "ל‡  ‡זי  רעבון  ˘ל 

כיˆ„ ˘ייך לומר כלפי מעל‰ ענין ˘ל רעבון?

סל˜‡  מ„וע  י˙ברר  ו‡זי  ‰˜רבנו˙,  עבו„˙  ˘ל  ‰פנימי  ‰˙וכן   ˙‡ ˙חיל‰  לב‡ר  וי˘ 
ומ˙וך ‰„ברים  ל‰˘י"˙.  כביכול  ו"מזון" ‰נˆרך  ˘‰‰˜רב‰ ‰י‡ "לחם"  לח˘וב  „ע˙ך 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

כ„כ„

  ‰וספ‰ . 
לקט מתוך דברות קודש 
בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו, ובאו כאן כמעט ללא עריכה, 
באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

 קשיי העולם - 
כעקיצה בשעה שמתענג

למרות שישראל "דוויים רדופים וכו'" הרי הם בשמחה תמיד, להיותם "עם 
קרובו" עם הקב"ה עצמו / קשיי עוה"ז אצלו כאדם המתענג ביותר עד שאינו 
חש עקיצת יתוש / אומות העולם אינם יכולים להבין זאת / שמחת הנפש מול 

עיצבון הגוף / יש לזכור תמיד שיש בקרבו נשמה "חלק אלקה ממעל ממש"!

˘י˘ר‡ל  יו„ע  .. ‡י ‡˙‰  לו  בזמן ‰ז‰, ‡ומרים  ל‰˙‚ייר  ˘ב‡  "‚ר  ב‚מר‡:  ‡י˙‡ 
בזמן ‰ז‰ „וויים ר„ופים סחופים וכו'".

כמ‡מר  ח„˘‰,  ˘ל ‰ול„‰  לענין  וע„  ‚„ול,  ˘ינוי  ˘ז‰ו   - י‰ו„י  ל‰יו˙  כ„י  כלומר: 
˘יו„עים  (מ‰  לי„ע  ˘ˆריך  עי˜רי,  ˙נ‡י  י˘נו   - „מי"  ˘נול„  כ˜טן  ˘נ˙‚ייר  "‚ר  רז"ל 
בנ"י) ˘"י˘ר‡ל בזמן ‰ז‰ „וויים „חופים סחופים כו'", וכל זמן ˘ל‡ נ˙‚ייר, ‡ינו נ˙ון 
עˆמו  על  ˘י˜בל  בכך  ˙לוי'  ˘‰‚ירו˙  ל„ע˙  עליו  ל‰˙‚ייר,  רˆונו  ‡ם  ‡בל  ז‰,  ל‚ורל 

ל‰יכנס בסו‚ ˘ל "„וויים „חופים סחופים וכו'".

כיון  יו˙ר  בנ˜ל  ‰י‡   '‰ ˘עבו„˙  ולי„ע  ל˘מוח  ב‡מ˙  יכול  י‰ו„י  כיˆ„  ולכ‡ור‰ 
˘‰עולם ‰ו‡ "‚נו ˘ל ‰˜ב"‰" Œ ב‰ ב˘ע‰ ˘בנו‚ע לפועל ‡ומר˙ ‰˙ור‰ ˘י˘ר‡ל ‰ם 

"„וויים ר„ופים סחופים וכו'"?

פל‡ בנו‚ע לחיי ‰רמב"ם
ב„בר ז‰ מˆינו פל‡ ב„ברי ‰רמב"ם:

˘כ˙ב  ענינים  וי˘  ‰חז˜‰",  ב"י„  ‰רמב"ם  ˘כ˙ב  ענינים  ˘י˘  ˘‡ף   - וב‰˜„מ‰ 
ח"ו  ס˙יר‰  ל‰יו˙  יכול‰  ל‡  כ˙ב ‡„ם ‡ח„,  ˘˘ני ‰ספרים  כיון  נבוכים", ‰רי  ב"מור‰ 
„בר  ז‰  ‰רי  ולכן  פס˜Œ„ין,  ˘ל  ב‡ופן  נכ˙בו  ‰חז˜‰"  ˘ב"י„  ˘‰ענינים  ‡ל‡  ביני‰ם; 
ב‡ופן ‰מ˙‡ים  ˘נכ˙ב  נבוכים"  ‰"מור‰  ו‡ילו  פירו˘ ‡ח„,  ר˜  בו  ˘י˘  וברור,  ח˙וך 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‡ינו  ‡ו  לע˘ו˙ם,  ˆריכים  ˘‡ינם  „ברים  כמ‰  לע˘ו˙  יכול  ‰מוני  ‡י˘  ˘‰רי  יובן, 
עו˘‰ „ברים מ‰ ˘ˆריכים לע˘ו˙ם, מחמ˙ ‰ע„ר י„יע˙ו ו‰בנ˙ו, לכן כ‡˘ר ‡ומרים לו 

‰‡סור ו‰מו˙ר ‰רי ‰ו‡ עו˘‰ כן, ‡בל מי ˘‰ו‡ בן ˙ור‰ ‰רי יו„ע ‰יטב ‡יך ל‰ז‰ר.

וכן בענין ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים, ‰בן ˙ור‰ יו„ע ‚ו„ל מעל˙ „בר ז‰, ו‰‡י˘ ‰פ˘וט 
‡ינו יו„ע ז‡˙, ו‡ם כן ‰רי עבו„˙ ‰‡י˘ ‰פ˘וט ‰י‡ ˙מ‰ יו˙ר, ו‚ם י˘ „ברים ˘ל‚בי 
וכמ‡רז"ל  חכם,  מ˘‡"כ ‰˙למי„  י„ו  על  ˘מים  ˘ם  מ˙חלל  כן ‡ינו  עו˘‰  ‰פ˘וט ‡ם 

(יומ‡ פ"‚ ע"‡) כ‚ון ‡נ‡ ‡י ˘˜ילנ‡ ב˘ר מטבח‡ כו', וכן ב„ברים ˘בין ‡„ם למ˜ום. 

כל  וכמ‡מר  נפל‡‰,  ˘טו˙  ‰ו‡  ‰‚י‡ו˙  ענין  כל  כי  ‰˘טו˙,  ‰ו‡  ז‰  לכל  ו‰‚ורם 
וז‰  כלל,  מ˘לו  ז‰  מפני ‰בנ˙ ‰˘כל ‰רי ‡ין  י˙‚‡‰, ‡ם  ולמ‰  מ‰  על  כי  ˘וט‰,  ‚י‡ 
נכלל בכלל מ‡מר ‰מ˘נ‰ במילי „‡בו˙ (פ"‚) ˙ן לו מ˘לו ˘‡˙‰ ו˘לך ˘לו, וכמו ˘‡נו 
‡ומרים ‡˙‰ חונן ל‡„ם „ע˙, ˘ז‰ ני˙ן מלמעל‰, ו‡ם מפני ‰˙מ„˙ למו„ו, יכול ל‰יו˙ 
‰ו‡  י˙ברך  ‰ו‡  ‰רי  עבו„‰,  ע"י  ז‰  ‡ם  ו‡פילו  ˘חור‰.  ‰מר‰  טבע  מפני  כך  ˘טבעו 
‰נו˙ן לך כח לע˘ו˙ חיל, וכן בעבו„‰ ˘בלב ב‡‰ב‰ ו„בי˜ו˙, ‰רי נו˙נים לו ‰כח על 
ז‰ מלמעל‰, ולמ‰ ‰‡„ם ‰˘פל ‡י˘ים י˙‚‡‰ ב„בר ˘‡ינו ˘לו כלל, וסיב˙ ‰„בר ‰ו‡ 
לי„י ‚‡ו‰  ב‡  ולבסוף  ב„˜ו˙,  ב˙חל˙ו ‰ו‡  ו‰ˆ„˜, ‡˘ר  מ„רך ‰‡מ˙  ו‰נטי׳  ‰‰˘ט‰ 

כנ"ל.

(ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"„ סוף ע' נב ו‡ילך. ‰מ˘ך ב˘בוע פ' ˘מיני)

 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

יעל‰ ‚ו„ל ˘‚ב מעל˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' ˘‰ם מ‚לים ˜„ו˘˙ו י˙' בעולם.

‰"לחם" ˘מחבר ‡˙ ‰עולם עם חיו˙ו
טז.  נ˘‡  ˙נחומ‡  (ר‡‰  ב˙ח˙ונים"  י˙' „יר‰  לו  כביכול "ל‰יו˙  נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰  ˙‡וו‰ 

עניני  ויזככו ‡˙  יבררו  י˘ר‡ל  ˘בני  בכ„י  ברי‡˙ ‰עולם,  ו˙כלי˙  מטר˙  וזו  פל"ו).  ˙ני‡ 

‰עולם ‰‚˘מיים, ע„ ‡˘ר י‰יו ר‡ויים ל‰יע˘ו˙ "„יר‰" ומ˘כן לו י˙'.

ממל‡ ‡˙  ו‰˜ב"‰  ‰‚וף,  ממל‡‰ ‡˙  פ"„) "‰נפ˘ ‰זו  רב‰  (וי˜ר‡  חז"ל  ו‰נ‰, ‡מרו 

‰ו‡  וממיל‡  ב˙מי„יו˙,  ‡ו˙ם  ומחי'  ‰עולמו˙   ˙‡ מ‰וו‰  ˘‰˘י"˙  ו‰יינו  עולמו". 

נמˆ‡˙  ˘‰י‡  וכמ˘ל ‰נפ˘ ‰מחי' ‡˙ ‰‚וף,  כולו.  בעולם  זמן  ובכל  ע˙  בכל  "נמˆ‡" 

ו˘ור‰ בכל ‡יברי ‰‚וף על כל פרטי‰ם.

‡מנם, למרו˙ ˘נמˆ‡ ‰˘י"˙ בכל ‰עולמו˙ כולם, ע„יין נ˙‡וו‰ ˘י‰י' ‰עולם "„יר‰ 

ונ‚ל‰  ניכר  ז‰  בר‡˘י˙", ‡ין  מע˘‰  ˙מי„  יום  בכל  "מח„˘  ˘‰˜ב"‰  מ‰  כי  י˙'".  לו 

בעולם ˙מי„, ולכך נ˙‡וו‰ ˘˙‰י' לו י˙ברך "„יר‰". ענין ‰"„יר‰" ‰ו‡ מ˜ום ˘בו ‡ין 

‰‡„ם מס˙˙ר, ו‰ו‡ מ˙‚ל‰ ב‰ במ‰ו˙ו ‰‡מ˙י˙. ועל „רך ז‰, נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ˘‰עולם 

יז„כך וי˙ע„ן, ע„ ˘י‰י' ר‡וי ל‰יו˙ לו ל"„יר‰" ב‰ י˘ר‰ ב‚לוי.

ו‰„רך לפעול ˘י‰י' ‰עולם "„יר‰" ל‰˘י"˙ ‰ו‡ על י„י ענין ‰"לחם":

מ˙ענ‰  ‡ם  כי  ומזון.  ללחם  ‰‡„ם  ˆריך  ‰‚וף,  פרטי  בכל  ‰נ˘מ‰  ˘˙˙‚ל‰  בכ„י 

ומנ‰י‚‰  ב‡יברים  נ‚לי˙  ו‡ינ‰  מס˙ל˜˙  ‰נפ˘  ˆרכיו,   ˙‡ ל‚וף  מספ˜  ו‡ינו  ‰‡„ם 

‡ו˙ם. ונמˆ‡ ˘‰מזון ‰ו‡ ‰מחבר ‡˙ ‰‚וף ו‰נפ˘. 

‰עולם,  עם  ‰עולם  ˘ל  נ˘מ˙ו   ˙‡ מחברים  ˘‰ם  ו"מזון"  "לחם"  י˘  ז‰,  „רך  ועל 

ענין  כללו˙  ז‰ ‰ו‡  ו"לחם"  עניני ‰עולם ‰‚˘מיים.  בכל  י˙‚ל‰  ˘‰˘י"˙  לכך  ו‚ורמים 

‰˙ור‰ ומˆוו˙י' (ר‡‰ סי„ור עם „‡"ח ל‚, ‡), ובפרט ענין ‰˜רבנו˙, ˘‰ם מזככים ומ˜„˘ים 

‡˙ ‚˘מיו˙ ‰עולם ומכ˘ירים ‡ו˙ם ˘˙˙‚ל‰ עלי‰ם ˜„ו˘˙ו י˙'.

מ˙‚ל‰  י„ם  ˘על  מ˘ום  ו"‡כיל‰",  "לחם"  ˘ל  ל˘ונו˙  ‚בי ‰˜רבנו˙  מˆינו  כן  ועל 

˜„ו˘˙ ‰˘י"˙ בעולמו˙, כ˘ם ˘על י„י ‰לחם ‰‚˘מי מ˙‚ל‰ נ˘מ˙ ‰‡„ם בכל ‰‚וף.

˘ל‡ י‰י' ‰עולם "כˆ‡ן ‡˘ר ‡ין ל‰ם רוע‰"
ומע˙‰ י˙ב‡ר ‡ל נכון מ˘ל ˘מ˘לו חכמים ‡ו„ו˙ ענין ‰˜רבנו˙:

‡י˘   .  .  '‰ "יפ˜„  ‰˘י"˙  מ‡˙  מ˘‰  בי˜˘  י˘ר‡ל,   ıל‡ר י˘ר‡ל  בני  כניס˙  לפני 

‡ין  ‡˘ר  כˆ‡ן   '‰ ע„˙  ˙‰י'  ול‡   .  . לפני‰ם  יב‡  ו‡˘ר  לפני‰ם  יˆ‡  ‡˘ר  ‰ע„‰,  על 

לחמי  ˜רבני   ˙‡  .  . י˘ר‡ל  בני   ˙‡ "ˆו  נ‡מר  לז‰  ו˙יכף  טז-יז).  כז,  (פינחס  רוע‰"  ל‰ם 

ל‡˘י . . עול‰ ˙מי„" (˘ם כח, ב-‚).



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

וממ˘יל ז‡˙ ‰מ„ר˘ (ספרי ˘ם כח, ‡) "למלך ˘‰י˙‰ ‡˘˙ו נפטר˙ מן ‰עולם, ו‰י˙‰ 
מפ˜„˙ו על בני'. ‡מר‰ לו בב˜˘‰ ממך ‰ז‰ר לי בבני. ‡מר ל‰ ע„ ˘‡˙ מפ˜„˙ני על 

בני פ˜„י בני עלי, ˘ל‡ ימר„ו בי".

"ע„  וענ‰ו ‰˘י"˙  על ‰ע„‰,  ˘יפ˜ו„ ‡י˘  מ‡˙ ‰˘י"˙  בי˜˘  מ˘‰  ו‰נמ˘ל ‰ו‡: 
"˘ל‡  ˘מטר˙ו ‰י‡  ˜רבן ‰˙מי„,  ענין  וז‰ו  עלי",  בני  פ˜ו„   – בני  על  מפ˜„ני   ‰˙‡˘

ינ‰‚ו בי מנ‰‚ בזיון, ו˘ל‡ ימירו ‡˙ כבו„י ב‡ל˜י ‰נכר".

לבין  על ‰ע„‰",  ‰' ‡י˘  "יפ˜„  מ˘‰  ב˜˘˙  בין  לב‡ר ‡˙ ‰˘ייכו˙ ‰פנימי˙,  וי˘ 
ענין ˜רבן ‰˙מי„:

 ıמ˘‰ בי˜˘ מ‰˜ב"‰ ˘ימנ‰ "‡י˘ על ‰ע„‰", בכ„י ˘כ‡˘ר יכנסו בני י˘ר‡ל ל‡ר
כˆ‡ן ‡˘ר ‡ין   '‰ ע„˙  ˙‰י'  ו"ל‡  עניני‰ם,  וכל  במלחמו˙י‰ם  ומנ‰י‚  רוע‰  ל‰ם  י‰י' 

ל‰ם רוע‰".

ועל כך ‰˘יבו ‰˘י"˙, "ע„ ˘‡˙‰ מפ˜„ני על בני", עליך "לפ˜ו„ בני עלי", ול„‡ו‚ 
לכך ˘י˙‚ל‰ כבו„ו ˘ל ‰˜ב"‰ בעולם, ול‡ י˙נ‰ל ‰עולם "כˆ‡ן ‡˘ר ‡ין ל‰ם רוע‰", 
וכ‡ילו "עולם כמנ‰‚ו נו‰‚" (ע"ז נ„, ב), וע„ "˘‰ביר‰ זו בל‡ מנ‰י‚" (בר‡˘י˙ רב‰ פל"ט) 
‚ילוי  פועלים  ‰˜רבנו˙  י„י  על  כי  ‰˙מי„,  ˜רבן  על  מ˘‰   ˙‡ ‰˘י"˙  ˆיוו‰  ולכן  ח"ו. 

כבו„ו י˙' בעולם, ומ‚לים ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰"רוע‰" ומנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם בכל ע˙ וזמן.

‰‡ם ‰˘י"˙ "ˆריך" ל"‡כיל˙" ‰˜רבנו˙?
וז‰ו ˙וכן ˘‡ל˙ ר' ˘מעון בן עז‡י "˘מ‡ ˙‡מר ל‡כיל‰ ‰ו‡ ˆריך":

נ˙ב‡ר למעל‰ ˘ענין ‰˜רבנו˙ ‰ו‡ ‰"‡כיל‰" ו‰"לחם" ˘מ‚לים ‡˙ ‰˘י"˙ בעולם, 
כמ˘ל ‰לחם ‰מ‚ל‰ ומחבר ‡˙ ‰נפ˘ ב‚וף. ו‰˙‚לו˙ זו ‰י‡ ‰ל‡ "˙‡וו˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰ 
˘"נ˙‡וו‰ ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים". ו‡ם כן נמˆ‡ לכ‡ור‰ ˘"ל‡כיל‰ ‰ו‡ ˆריך", 
נח˘בים  י˙',  לו  ל„יר‰  ‰עולם   ˙‡ ˘מ‰פכים  ‰˜רבנו˙  ועבו„˙  ‰מˆוו˙  ˘˜יום  ו‰יינו 

‡ˆלו כ"ˆורך" כביכול.

ו‡ם  ‰‡„ם.  עבו„˙   ˙‡ ח"ו  ˆריך  ‡ינו  ˘‰˘י"˙  עז‡י,  בן  ˘מעון  ר'  מב‰יר  כך  ועל 
‰י' חפı בכך, ‰רי "לי ˙בל ומלו‡‰", ו‰י' יכול ל˜בוע ˘˙‰י' לו „יר‰ ב˙ח˙ונים ב„רך 

‡חר˙, ‚ם לל‡ ‰˜רבנו˙ ו‰˙ור‰ ומˆוו˙י'.

 ˙‡ י˜ריבו  ˘‰ם  „וו˜‡  י˘ר‡ל  לבני  וˆיוו‰  ‰˜ב"‰  בחר  בכך,  מוכרח  ˘‡ינו  ו‡ף 
"˜רבני לחמי", ו‰ם יפעלו ‡˙ ‰˙‚לו˙ו י˙' בעולם. ו‰טעם לכך ‰ו‡ בכ„י ˘על י„י ז‰ 
על  ‰˘י"˙  ˆיוו‰  ˘ל‡  ונמˆ‡  עבו„˙ו.  י„י  על  וי˙רומם  ˘י˙על‰  לי‰ו„י  ˙ועל˙  ˙בו‡ 
‰˜רבנו˙ בעבורו, כי ‡ם ל˙ועל˙ בני י˘ר‡ל – "ל‡ לרˆוני ‡˙ם זובחים ‡ל‡ לרˆונכם 

‡˙ם זובחים".

‡מנם, ל‡חר ˘על‰ ברˆונו י˙' ˘בני י˘ר‡ל י˜ריבו ‡˙ ‰˜רבנו˙ וי˜יימו ‡˙ ‰˙ור‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

עˆם ‰עבו„‰ (כלומר עבו„‰ וי‚יע‰) ‰נ‰ עבו„˙ ‡י˘ ‰פ˘וט ‰י‡ עבו„‰ ‚„ול‰ יו˙ר, 
„מ‡חר ˘‡ינו מבין ‰רי ז‰ בל˙י ˘ום ‰נ‡‰, כי ‡ם בבחינ˙ ˜בל˙ עול בלב„, ˘‰רי ‡ינו 
מבין ˘י‰י׳ לו ˙ענו‚ ב‰בנ˙ פירו˘ מלו˙ ‰˙יבו˙ מ‰ ˘‰ו‡ ‡ומר, ו‡ין לו ˘ום ‰˘ער‰ 
˙ופס  („‡ינו  מעבו„˙ו   - כביכול   - למעל‰  ˘נע˘‰  רוח,  ו‰נח˙  ל˘ער ‡˙ ‰˙ענו‚  כלל 

מ˜ום ˘ם ‰עבו„‰ ˘ל ‰מל‡כים).

מ˙ענ‚  ˘‰ו‡  ˙ור‰  בבעל  וכמו  ז‡˙ ‰יטב,  ל‡י˘ ‰חכם ‰מבין ‡˙  כלל  „‡ינו „ומ‰ 
ב‰˘כל˙ ‰‰לכ‰ ‰‰י‡ ˘לומ„ ובפרט כ˘מח„˘ בז‰ „ברים, ‰רי ‰ו‡ חי ב‰ם חיו˙ רב 
מ‰˙ענו‚ ˘ב‰˘כל‰, וכן ‰עוס˜ בעבו„‰ „˙פל‰ ‰רי ‰ו‡ מ˙ענ‚ מ‰˘כל˙ ‰‰˙בוננו˙ 
כלל,  ˙ענו‚  ˘ום  ‡ˆלו  י˘  ל‡  מבין  ˘‡ינו  מי  כן  ˘‡ין  מ‰  ‰נפל‡‰,  ‰„בי˜ו˙  ומעˆם 
˘כן  וכל  לעˆמו,  טוב‰  ומחזי˜  ל‰„בי˜ו˙,  וב‡  ‰יטב,  ומבין  ומ˙פלל  ‰לומ„  כן  ו‡ם 
כ˘מ˙יי‰ר, ‰רי ‰ו‡ כור‰ ˘ּוח‰ לעˆמו ונופל ב‰, וכמו ‰נופל בבור ˘ח˙ ˘נ˘פל ‚ופו 
בנפיל‰  נופל  ‰ו‡  ‰רי  ב‚‡ו‰  ‰נופל  כן  ‰‡„מ‰,  פני  על  ‰ולך  ‡ו  ˘עומ„  ‡„ם  מ˘‡ר 
‡„ם  ‚‡וו˙  כ"‚)  כ"ט  (מ˘לי  ‰כ˙וב  ˘‡מר  וז‰ו  פ˘וט,  מ‡„ם  יו˙ר  ‰רב‰  ‚רוע  עˆומ‰, 

˙˘פילנו, פי׳ ˘עו˘‰ ‡ו˙ו ˘פל מכמו ‡„ם ס˙ם...

רבב ˘על ב‚„ ח˘וב ‰רי ‰ו‡ ‚רוע 
יו˙ר מרבב על ‚בי ב‚„ פ˘וט

ו‰נ‰ ‚ם מי ˘ל‡ ‰‚יע למ„רי‚‰ ˘פל‰ כזו ל‰יו˙ו מ˙יי‰ר בפועל ממ˘, ‡ל‡ ˘מחזי˜ 
טוב‰ לעˆמו, ‰רי ז‰ ‚רוע מ‡„ ופחּו˙ יו˙ר מ‡י˘ ‰פ˘וט ‰נזכר לעיל, ˘מלב„ ˘ל‚בי 
˘‰ו‡  ‡ווע˜"),  „‡ך  ער  ‚יט  ‰‡ט  ער  וו‡ס   ıל‡") כחו˙יו  כל  ז‰ו  ‰נ‰  ‰פ˘וט  ‡י˘ 
לו  ‡ומר  ˙ור‰  בן  ‡ם  ו‚ם  ˙ור‰,  „ברי  ו˘ומע  ˙‰ילים  ו‡ומר  ‰פ˘וט  „רך  על  מ˙פלל 
לע˘ו˙ ‡יז‰ „בר ‰רי ‰ו‡ עו˘‰ ומ‰ יע˘‰ עו„, ובפנימיו˙ יו˙ר ‰נ‰ כל עבו„˙ וע˘יי˙ 
‰‡י˘ ‰פ˘וט ‰ו‡ על „רך ˜בל˙ עול, ונו„ע כי ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ‰רי ‰י‡ יו˙ר 
מלכו˙  עול  עליו  ˘י˜בל  בכ„י  ˘מוע  ‡ם  לו‰י׳  ˘מע  ˜„מ‰  ˘לכן  עבו„‰,  מכל  נעל‰ 
כ‡˘ר  וכמו  כל ‰בנין  עומ„  ˘על ‰יסו„  וכמו  ו˘ר˘ ‰עבו„‰,  יסו„  ˘ז‰ו  ˙חל‰,  ˘מים 
ערך  ולפי  לבנו˙,  יכולים  ומעמי„ים ‡˙ ‰יסו„ ‡ז  ‰‡„מ‰,  בעומ˜  וחופרים  בי˙  בונים 
לכל  יסו„  ˘ז‰ו  ˘מים,  מלכו˙  עול  ב˜בל˙  ‰ו‡  וכן  ו‚„לו,  ‰בי˙  ‚וב‰  ‰ו‡  כן  ‰יסו„ 

‰עבו„‰.

עˆמו,  ול‡‰ב˙  עˆמו  ל‰נ‡˙  כל ‰עבו„‰  מ‰פך  לעˆמו, ‰רי  טוב‰  ˘מחזי˜  ו‰‡י˘ 
ומלב„ ˘לפי ז‰ ‰עבו„‰ ‡ינ‰ עבו„‰ כלל וכלל, ‰רי ‰ו‡ פו‚ם נפ˘ו ומלכלך ‡˙ עˆמו 
בנמ˘ל  יובן  וכן  פ˘וט,  ב‚„  מעל ‚בי  יו˙ר  ח˘וב ‰רי ‰ו‡ ‚רוע  ב‚„  ˘על  ו‰רבב  מ‡„, 
˘מ‰ ˘‡ˆל ‰‡„ם ‰פ˘וט ‡ינו נח˘ב כלל לחט‡ ועון, ‰נ‰ ל‚בי ‰˙למי„ חכם ˘לומ„ 
עם  מ„˜„˜  ˘‰˜ב"‰  ע"ב)  (יבמו˙ ˜כ"‡  ˘‡רז"ל  וכמו  פלילי,  לעון  נח˘ב  ב„בי˜ו˙  ומ˙פלל 
‰פ˘וט  ˘כל  ע"פ  ו‚ם  מ‡„,  נ˘ער‰  וסביביו   (‰ נ,  (˙‰לים  וכמ"˘  ‰˘ער‰,  כחוט  סביביו 
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רוח שטות של היצר –
בבעל מדריגה

ול‡ י„ע ו‡˘ם ונ˘‡ עוונו
רבי יוסי ‰‚לילי ‡ומר, ‰רי ‰כ˙וב ענ˘ ‡˙ מי ˘ל‡ י„ע, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ˘יעני˘ ‡˙ מי ˘י„ע 
(וי˜ר‡ ‰, יז. ר˘"י)

בעל מ„רי‚‰ ‰מחזי˜ טוב‰ לעˆמו ‰נו ‚רוע 
יו˙ר מ‡„ם פ˘וט ˘‡ינו עוס˜ ב˙ור‰

בעˆמו  למˆו‡  יכול  ‰רי  מ„רי‚‰  בעל  ˘‰ו‡  מי  ‚ם  ‰נ‰  ‰‡„ם  כ˘י˙בונן  ...ו‰נ‰ 
ענינים כ‡לו ˘‰ם ˘טו˙ים, „˘טו˙ פירו˘‰ ‰˘ט‰ ונטי׳ מ„רך ‰‡מ˙ ו‰ˆ„˜, ועם ‰יו˙ 
חסרונו˙  ז‰ ‰נ‰  כל  ועם  ח"ו,  ממ˘  בפועל  עביר‰  לעבור  ול‡ ‰בי‡ו ‡ו˙ו  ˘‰ם „˜ים 

‰„˜ים ‚ם כן עומ„ים ברומו ˘ל עולם ו‚ורמים „ברים רעים מ‡„.

לומ„  ˙ור‰ ‰רב‰, ‰נ‰ ‚ם ‡ם  ˘לומ„  בלימו„  מ„רי‚‰ ‚בו‰‰  בעל  ˘‰ו‡  במי  וכמו 
בטוב  ‰לב  בכוונ˙  ˘מ˙פלל  ו‰יינו  ˘בלב,  בעבו„‰  מ„רי‚‰  בעל  ˘‰ו‡  מי  ‡ו  ל˘מ‰, 
טעם ו„ע˙, ו‰טוב טעם ז‰ פועל בו „בי˜ו˙ נפל‡‰, ו‰יינו ˘‰„בי˜ו˙ ב‡‰ מלב (˘בלב 
לבחינ˙ ˆמ‡ון ‚„ול  ˘יב‡  ע„  כז‰  נפל‡‰  ב‡ופן  ו‰„בי˜ו˙ ‰י‡  ˘במוח)  מ‡יר ‰˘‚‰ 
כל כך ע„ ˘˙‚על ‰נפ˘ ‡˙ ‰ב˘ר, ‰נ‰ כ˘מחזי˜ טוב‰ לעˆמו, וכל ˘כן כ˘ב‡ לכלל 
‚י‡ו˙, ‰נ‰ ‚י‡ו˙ ‡„ם ˙˘פילנו, ע„ ˘נ‡ב„ כל ‰טוב ˘ע˘‰, ו‚רוע יו˙ר מ‡„ם פ˘וט 

˘‡ינו עוס˜ ב˙ור‰.

ו‚ם  ˙ור‰,  בעל  ˘‰רי ‰ו‡ ‡ינו  פנים,  כל  על  זכו˙  לימו„  י˘  על ‰‡„ם ‰פ˘וט  ו‰רי 
˘כלו ‡ינם  ˘כלי  כך,  ˘נול„  במ‰  זכו˙ו  י‡ב„  ובמ‰  עˆמו,  ˜ל˜ל ‡˙  ל‡  בעˆמו  ‰ו‡ 
מ˜בלים ˘כל ‰˙ור‰, ומ‰ ˘‰ו‡ יכול ‰רי ‰ו‡ עו˘‰, ˘מ˙פלל על „רך ‰פ˘וט על כל 
מˆ„  ˘‰רי]  מזו  ו[י˙יר‰  לע˘ו˙,  לו  מ‰  פירו˘ו  יו„ע  ˘‡ינו  ˙‰ילים, „‚ם  ו‡ומר  פנים, 

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˙ יב

ממ˘‰  ז‡˙  מב˜˘  ˘‰˜ב"‰  וע„  כביכול.  ˘ל ‰˜ב"‰  "ˆרכו"  ז‰  נע˘‰  ומˆוו˙י' , ‰רי 
י„י  על  פעול˙ ‰"˜רבן",  כולו ‡˙  בכל ‰עולם  י˘ר‡ל  בני  ˘יפעלו  עלי"!  בני  – "פ˜ו„ 
כולו  ‰עולם  י‰י'  ‡˘ר  ע„  ‰נחו˙ים,  ‰‚˘מיים  ‰ענינים  בכל  י˙'  ˜„ו˘˙ו   ˙‡ ˘יח„ירו 

ר‡וי ומוכ˘ר ל‰יו˙ ל„יר‰ לו י˙'.



פניניםפנינים

הקרבן "מכם" ו"מן הבהמה"
‡„ם כי י˜ריב מכם ˜רבן ל‰' מן ‰ב‰מ‰ מן 
‰ב˜ר ומן ‰ˆ‡ן ˙˜ריבו ‡˙ ˜רבנכם
(‡, ב)

ו‡ילך) ‰˜˘‰  ב  ב,  (פר˘˙נו  ˙ור‰'  'ל˜וטי  בספר 
'מכם'  מל˙  "„‰ול"ל  נ"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כ"˜ 
˜ו„ם 'כי י˜ריב', ‰יינו, '‡„ם מכם כי י˜ריב כו'", 
‰‡„ם  ˘ˆריך  לרמז"  "ב‡  זו  ˘בל˘ון   ıומ˙ר
נפ˘   ˙‡ "˘י˜ריב   – ממ˘"  "מכם  ˜רבן  ל‰˜ריב 

‰‡„ם ˘למט‰ ל‰'".

ל˘ון ‰כ˙וב "מן  לפר˘ ‰מ˘ך  י˘  ז‰  פי  ועל 
‰ב‰מ‰ ‚ו'":

עלול ‡„ם לח˘וב ˘ז‰ ˘ˆריך ‰ו‡ "ל‰˜ריב" 
נ˘מ˙ו  עם  לעבו„  ˘ˆריך  ר˜  ‰ו‡  מעˆמו 
˜ונו   ˙‡ ולעבו„  ול‰˙פלל  ללמו„  ‰˜„ו˘‰, 

ב„חילו ורחימו.

מˆוו˙,  ומ˜יים  ˙ור‰  לומ„  ‡„ם  כ‡˘ר  ‡מנם, 
ויˆרו  ‚ופו  על  ‰„בר  יפעל  ˘ל‡  ל‰יו˙  עלול 
מ˙ע„ן  עבו„˙ו ‡˙ ‰' ‰רי ‰ו‡  ˘בע˙  ו‰‚ם  ‰רע, 
ומ˙על‰, מ"מ כ‡˘ר מסיים ‡˙ עבו„˙ו, ‡ין ניכר˙ 
מ˙‡וו‰  ‰ו‡  ו‰רי  ולבו,  במוחו  ‰עבו„‰  פעול˙ 
˘‰˙פלל  לפני  כמו  וחומריים  נחו˙ים  ל„ברים 
מפני  ו‚‡ו‰,  י˘ו˙  נ˙וסף  עו„  ולפעמים  ולמ„, 

‰˘ביע˙ רˆון ˘י˘ לו בעˆמו מעבו„˙ו.

עם  ‰‡„ם  ˘יעסו˜  ‰י‡  ‰עבו„‰  ˙כלי˙  ולכן 
˘י‰י'   ,‰ˆ˜‰ ‡ל   ‰ˆ˜‰ מן  ל‰פכם  ויˆרו  ‚ופו 
ניכר ב‚ופו ˘ז‰ו ‚וף ‰לומ„ ˙ור‰ ומ˜יים מˆוו˙, 

וי‰פוך ‡˙ מוחו ולבו ˘י‰יו ר˜ ל‰' לב„ו.

˘ˆריך  ל‰'",  ˜רבן  "מכם  כ˙וב  ˙חיל‰  ולכן 
‰‡„ם ל‰˜ריב ˜רבן "מכם", ‰עבו„‰ עם ‰נ˘מ‰ 
‰˜„ו˘‰, ול‡חרי ז‰ ‡ומר ˘˙כלי˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ 
˘י˜ריב ‰‡„ם "מן ‰ב‰מ‰ מן ‰ב˜ר ומן ‰ˆ‡ן", 
‚ם  ל‰˜ריב  עליו  ‡ל‡  „י,  ל‡  ‰נ˘מ‰  ˘בעבו„˙ 
˘י‰יו  ‰ב‰מי˙,  ונפ˘ו  ‚ופו  ˘בו,  "‰ב‰מ‰"   ˙‡

‚ם ‰ם כעול‰ ו˜רבן ל‰'.

(ע"פ 'ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט על ח„˘י ‰˘נ‰' ח"ב 
עמ' 277 ו‡ילך)

"ויקרא אל משה" – הכח 
לעבודת הקרבנות

וי˜ר‡ ‡ל מ˘‰ ‚ו' ‡„ם כי י˜ריב מכם 
˜רבן ל‰'
(‡, ‡- ב)

מ˘‰"  ‡ל  "וי˜ר‡  ˘נ‡מר  מ‰  לב‡ר  י˘ 
כ‰˜„מ‰ לעבו„˙ ‰˜רבנו˙ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

נעלי˙  עבו„‰  ‰י‡  ‰רוחני˙  ‰˜רבנו˙  עבו„˙ 
כל  וי˜ריב ‡˙  ˘י˙˜רב ‰‡„ם ‡ל ‰˜ב"‰  ביו˙ר, 
כ‡˘ר  ‡מנם,  ל‰'.  ˜רבן  ˘י‰יו  וחו˘יו  כוחו˙יו 
„נפ˘י',  ‡„ע˙‡  ומˆבו  במעמ„ו  ‡„ם  י˙בונן 
ויר‚י˘ עוˆם ˘פלו˙ו עלול ‰ו‡ ל‰˜˘ו˙ לעˆמו, 
‡יזו ˘ייכו˙ י˘ לו לענין ‰˜רבנו˙? ועל ז‰ נ‡מר 
מכם" „פירו˘ "מכם" ‰ו‡ "מכם  י˜ריב  כי  "‡„ם 
‰„בר  ˘"בכם"  מבטיח  ˘‰כ˙וב  ו‰יינו,  ובכם". 

˙לוי, וכל ‡ח„ ו‡ח„ יכול לעבו„ עבו„‰ זו.

ו‡יך י˘ ל‡„ם ˘פל כח לעבו„‰ נעלי˙ זו? על 
ז‰ נ‡מר "וי˜ר‡ ‡ל מ˘‰", „י˘ בז‰ ˘ני פרטים:

ב.  ˜ב,  זח"‡  (ר‡‰  ‰˜ור‡  ‰ו‡  מי  נ‡מר  ל‡   .‡
זו  לעבו„‰  כח  ˘‰נ˙ינ˙  ו‰יינו,  וי˜ר‡).  ר"פ  ל˜ו"˙ 

˘ייך  ˘‡ין  ע„  מ‡„,  ונור‡  עליון  ממ˜ום  ב‡‰ 
‰˜רי‡‰  ב.  ו'˙ו‡ר'.  ב'˘ם'  זו  לבחינ‰  ל˜רו‡ 
ו‡י˙‡  י˘ר‡ל,  רוע‰  ‰ו‡  ˘מ˘‰  למ˘‰,  ‰י‡ 
במ„ר˘ (˘מו˙ רב‰ פ"ב, ב) ˘ניסו ‡ו˙ו בכך ˘טיפל 
רוע‰  ˘‰ו‡  ‰ר‡י'  ‰י˙‰  וזו  ביו˙ר,  ˜טנים  עם 
רוע‰  מ˘‰  ˘ל  עבו„˙ו  ˘זו‰י  ו‰יינו,  כ„בעי. 
י˘ר‡ל, לעבו„ ‚ם עם ‰˜טנים במ„רי‚‰, ולסייעם 

בעבו„‰ זו.

בזו‰ר  „‡י˙‡  ו„ור,  „ור  בכל  ‰ו‡  כן  וכמו 
˘בכל „ור י˘ "‡˙פ˘טו˙‡ „מ˘‰" (˙˜ו"ז ˙ס"ט - 
˜יב, רע"‡. ˜י„, רע"‡), ו‡לו ‰ם רועי ומנ‰י‚י י˘ר‡ל 

ונו˙נים ‡˙  לי˘ר‡ל  ˘‰ם ‰מסייעים  „ור,  ˘בכל 
‰כח לעבו„˙ ‰˜רבנו˙.

(ע"פ 'ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט על ח„˘י ‰˘נ‰' ח"ב עמ' 283)

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰˜׳  ב˙ור˙ו  לנו  ‚יל‰  ‡˘ר  ‰˜ב"‰  ˘ל  רˆונו  ל˜יים  ‰ו‡  ו‡ח˙  ‡ח„  כל  ˘ל  ‰‡מי˙י 
˙ור˙ חיים ו˙ור˙ עולם.

חל˜ ‰˙ור‰  ˘לימ‰, ‰יינו  ˙ור‰  ללמו„  לו ‰‡פ˘ריו˙  י˘  ע˙‰  במ˜ומו  וכיון ‡˘ר 
נ˘מ˙‡ „‡וריי˙‡ (ז‰ר  בז‰ר ‰˜׳  וחל˜ ‰˙ור‰ ‰נ˜'  בז‰ר ‰˜׳ ‚ופ‡ „‡וריי˙‡,  ‰נ˜ר‡ 
(‡לופו  ‡ל"ף  עמו„  מחט2),  ˘ל  כחו„ו  (עכ"פ  נ˜ב  „ף  ‰נרו˙   ˙‡ ב‰עלו˙ך  ס„ר  ‰˜׳ 
˘ל עולם)). ו‡ם יסע מ˘ם ˜רוב לו„‡י ˘ל‡ ˙‰י' לו ‡פ˘ריו˙ זו, ‰רי ברור מ‰ו רˆונו 
ופנימיו˙ ‰˙ור‰,  נ‚ל‰ „˙ור‰  ללמו„  י˙׳  רˆון ‰בור‡  למל‡ו˙  ל‰מ˘יך  ו‰ו‡  ‰‡מי˙י, 
ו‡ם לפעמים - בל˘ון ‰רמב"ם - ‡ונסו יˆרו ‰רע לעזוב לימו„ ז‰ ב˙ירוˆים ˘ונים, עיין 
˘ם ברמב"ם, ‰רי לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל ני˙נו ‰כחו˙ ל‰˙‚בר על יˆרו בעזר˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, 

ו‡ין ‰„בר ˙לוי ‡ל‡ ברˆונו. 

ו‰˘י"˙ יˆליחו ˘ל‡ י‚ר‰ על עˆמו ‡˙ ‰יˆר ויח„ול מלבלבלו בענין ‰נ"ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜י„)

2) ˘‰"˘ רב‰ ‰, ב.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‰‡מין ול‰˙נ‰‚ ‡חר˙ - ‰‡ין זו ˆביעו˙?
במענ‰ למכ˙בך, בו ‡˙‰ כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰ר˜ע ˘לך ובעיו˙ ב‰וו‰, ומסיים ‡˙ מכ˙בך 

ב˜ביע‰ ˘‡˙‰ ˆריך למˆו‡ יו˙ר מ˘מעו˙ ו˙וכן במˆוו˙; ‡חר˙, ‡˙‰ חו˘ב ˘ז‰ י‰י' 

מ˘‰ו כמו ˆביעו˙, וכו'.

ביחס ל˘‡ל‰ זו, י˘נ‰ ˜ביע‰ בעל˙ מ˘מעו˙ רב‰ מ‡ו„, ˜ביע‰ ˘ל ‰רמב"ם ˘כפי 

‡˘ר  מוכר  רופ‡  ו‰י'  ‰‡„ם,  ˘ל  בפסיכולו‚י‡  עמו˜  י„ע  לו  ‰י'  יו„ע,  בוו„‡י   ‰˙‡˘

כ˙ביו ברפו‡‰ ע„יין מעוררים ‰ערכ‰ ב˙חום מ˜ˆוע ‰רפו‡‰.

‰˜ביע‰ ˘ל ‰רמב"ם ‰ינ‰ ב˜˘ר ל„ין ‰˙ור‰ ˘˜ובע ˘‡ם י‰ו„י מ‡ולı בי„י ‚ורם 

חיˆוני ל˜יים מˆו‰, ‰ו‡ ל‡ נח˘ב כמי ˘˜יים ‡˙ ‰מˆו‰ ˙ח˙ כפיי', ‡ל‡ כ‡ילו ˜יים 

˙ח˙  ‡ו˙‰  ˘˜יימו  למˆו‰  כיˆ„  ל˘‡ל‰  ביחס  לכ‡ור‰  ‰ס˙יר‰  מרˆונו.  ‰מˆו‰   ˙‡

˘לכל  מכיון  כך:  ‰רמב"ם  י„י  על  מיו˘ב˙  מרˆון,  פעול‰  ˘ל  ‰˙ו˜ף  י˘  ע„יין  כפיי' 

 ıחפ ˙מי„  ˘‰ו‡  י‰ו„י  ˘ל  טבעו  טבעי˙,  ובנטיי'  בטבע,  ˘ל‰  ‰˘ור˘ים  י˘  פעול‰ 

לפעול ב‰˙‡ם ל˙ור‰ ולמˆוו˙. למרו˙ ז‡˙, לפעמים עלול ל‰יו˙ מˆב מסוים ˘מ‡פיל 

למˆו‡  מנס‰  ˘˙מי„  ‰רע׳,  ׳יˆר  לז‰  ˜ור‡  (‰רמב"ם  ‡ו˙‰  מ˘˙˜  ‡ו  זו,  ˙˘ו˜‰  על 

„רכים ו‡מˆעים למנוע ‡˙ ‰‡„ם מל‰˙נ‰‚ ב‰˙‡ם לטבע ‰‡מי˙י ˘לו). 

‰י‰ו„י   ˙‡  ıל‡ל כ„י  ב‰ם  ˘מ˘˙מ˘ים  ‰‡יום,  ‡ו  ‰פיזי˙,  ‰כפיי'  מכך,  כ˙וˆ‡‰ 

לו ל˘נו˙ ‡˙ ‰‚י˘‰ ‰‡מי˙י˙  ˘‚ורמ˙  ב‚„ר כפיי'  ל‰לכ‰, ‡ינם  מˆו‰ ב‰˙‡ם  ל˜יים 

ובר‚ע  ˘לו;  מלממ˘ ‡˙ ‰רˆון ‰‡מי˙י  ˘מונעים ‡ו˙ו  מסיר‰ ‡˙ ‰˙נ‡ים  ˘לו, ‡ל‡ 

˘‰‡ילוı ‰חיˆוני ‰וסר - ‰רˆון ‰‡מי˙י (˘טבוע בו מלי„‰) ‰ינו חפ˘י לעמו„ מח„˘ 

על „ע˙ו ולפעול ב‰˙‡ם לטבע ˘טבוע בו מלי„‰! (רמב"ם, ‰לכו˙ ‚ירו˘ין, סוף פר˜ ב׳).

כ‡˘ר  ˆביעו˙  ˘ל  ˘‡ל‰  ˘ום  ל‰יו˙  יכול‰  ˘ל‡  ברור  ל‰יו˙  ˆריך  ‰‡מור,  ל‡ור 

מ‰פעולו˙  כמ‰  ולמˆוו˙, ‡פילו ‡ם  ל˙ור‰  ב‰˙‡ם  חייו  ומנ‰ל ‡˙  ˙ור‰  לומ„  י‰ו„י 

ו˜יום  ‰˙ור‰  לימו„  עם  יפ‰  מ˙מז‚ו˙  ˙מי„  ל‡  ˘לו,  ‰ר‚˘ו˙  ו‡פילו  ˘לו,  ‰‡חרו˙ 

‡ל‡  ולמˆוו˙,  ל˙ור‰  ב‰˙‡ם  בפעול‰  נעוˆ‰  ל‡  ˘‡י-‰‰˙‡מ‰  מ˘ום  ˘לו;  ‰מˆוו˙ 

„וו˜‡ בפעול‰ בני‚ו„ ל˙ור‰ ולמˆוו˙.

(˙ר‚ום מ‡נ‚לי˙ - 'מור‰ ל„ור נבוך' ח"‡ עמ' 27 ו‡ילך)

‰רˆון ‰‡מי˙י ˘ל י‰ו„י
ל‰יו˙  ˘רוˆ‰  כיון  ‡חר  למ˜ום  לנסוע  רוˆ‰  ‡˘ר  כו˙ב  בו   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 

ב„וו˜‡ עם ‡חיו ˘י'.

ו‰נ‰ י„וע פס˜ „ין ‰מור‰ ‰‚„ול ‰רמב"ם ז"ל ‰לכו˙ ‚רו˘ין סוף פר˜ ב׳ ‡˘ר רˆונו 

י„

בדין "קרבן עצים"
יפלפל בסוגיא דמנחות גבי דין קרבן עצים ואם שייכא לזה המובא בסוגיא 

דתענית גבי משפחות שנדבו עצים בימי נחמי', ע"פ ביאורי הראשונים 
בסוגיות אלו

„מן  כ:  „מנחו˙  בבריי˙‡  ‚רסינן 
˜רבן  ˙˜ריב  כי  "ונפ˘  „פר˘˙נו  ‰פסו˜ 

ול‡  „"˜רבן",  מי˙ור‡  (‰יינו  ו‚ו'"  מנח‰ 

פי'  ר‡‰  מנח‰",  ˙˜ריב  "כי  בס˙ם  נ‡מר 

‰ר‡ב"„ לספר‡ ע‰"כ) ילפינן „מנ„ב ‡„ם 

(„עˆים  ‡ומר  ‰ו‡  "וכן  למזבח,  עˆים  ‡ף 

‡י˜רו ˜רבן, ר˘"י) ו‰‚ורלו˙ ‰פלנו על ˜רבן 

˘עלו  ‰‚ול‰  בני  ‚בי   – ל‰  י,  [נחמי'  ‰עˆים" 

בבי˙ ˘ני ול‡ מˆ‡ו עˆים בל˘כ‰ ועמ„ו ו‰˙נ„בו 

כח.].  ˙עני˙  עיי'  פעם,  בכל  עˆים  יבי‡  מי  ב‚ורל 

ול‡ח"ז פלי‚ רבי ומוסיף "רבי ‡ומר עˆים 

 ‰˘‚‰ וטעונין  מלח  טעונין  ‰ם,  ˜רבן 

לכל  ‰וו  ממ˘  ˜רבן  „ל„י„י'  ‰יינו  כו'", 

‡ם  מחלו˜˙ם  במ‰ו˙  טוב‡  ויל"ע  מילי. 

נול„‰  ומנין  ל‡ו,  ‡ם  ממ˘  כ˜רבן  „ינו 

ל„ין  ילפינן  „ל˙רוויי‰ו  ‡חר  ‰פלו‚˙‡ 

מנח‰"  "˜רבן  ממ˘"נ  עˆים  „נ„ב˙  ז‰ 

וב‰ס˙מך על ‰כ˙וב "ו‰‚ורלו˙ ‰פלנו על 

˜רבן ‰עˆים" (כי מכ˙וב ז‰ „ו˜‡ יו„עים 

‡נו ˘עˆים נ˜ר‡ו "˜רבן" וממיל‡ מרבינן 

עיי'  ˘בפר˘˙נו,  „"˜רבן"  מי˙ור‡  עˆים 

ו˜רבן  ור‡ב"„  כ‡ן,  למנחו˙  חי' ‰ר˘ב"‡ 

‡‰רן לספר‡ כ‡ן).

„ין  ‰וב‡  ‰כ˙וב  על  בספר‡  ו‰נ‰ 
(פ"י,  ל‰לן  ומוסיף  ‰נ"ל,  עˆים  נ„ב˙ 

מנח‰  נ„ב˙  ל‰בי‡   ‡"‡˘ „כ˘ם  ו) 

ב˘ו˙פו˙ ‡ף עˆים ‡"‡ ב˘ו˙פו˙. ויל"ע 

„"ו‰‚ורלו˙  ‰נ"ל  ‰כ˙וב  „מסיפור  טוב‡ 

‰י˙‰  כול‰  „‰מ˘פח‰  עול‰  ‚ו'"  ‰פלנו 

˘ם  ˙עני˙  [עיי'  ‰עˆים  ביח„  מנ„ב˙ 

„‡יסור  בפ˘טו˙  י"ל  וב‡מ˙  יב.].  ולעיל 

כי ‰˙ם  ז‰  לסיפור  כלל  ˘ייך  ‰˙ו"כ ‡ינו 

מיירי ב‰ב‡˙ עˆים למערכ‰ ל‰כ˘ר ˜רבן 

נ„ב˙  „ין  ‚בי  ˜‡י  ו‰˙ו"כ  ˘ם],  [עיי' 

‰מזבח  ע"‚  כ˜רבן  בפ"ע  ל˘רפן  עˆים 

ב˘ו˙פו˙.  ב‡‰  ˘‡ינ‰  כמנח‰  ˘„ינו  כו', 

ו‡"כ „ברי ‰˙ו"כ מחוורים ˘פיר. 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

„בריי˙‡  ב‚ופ‡  ˆל‰"ב  ˘ע„יין  ‡ל‡ 
‰פסו˜  ‡ף  ‰בריי˙‡  „מ„‰בי‡‰  „מנחו˙, 
„ו˜‡  ˘עליו  (וע„  לעניננו  נחמי'  „ימי 
מוכח  כו')  ‡י˜רי  „˜רבן  ‰יסו„  מס˙מך 
‡ח„  ו„ין  „‚„ר  ל‰בריי˙‡  „ס"ל  לכ‡ור‰ 
ל˘ני ‡ופני ‰ב‡‰ ‡לו ו‡ין ל˘נו˙ ביני‰ם 
‚, ‰ „מ˘מע „‚„ר  ב˙וספ˙‡ „˙עני˙  (ועיי' ‰יטב 

‡ח„ ‰ם), ו˘וב ˆ"ע ‡ליב‡ „‰בריי˙‡ ‡יך 

‰וב‡ ‰˙ם ב˘ו˙פו˙.

˘ם  לספר‡   ıמ˘‡נ ר"˘  פי'  ור‡‰ 
˘‰ˆיע לומר „ז‰ ˘נ„ב˙ עˆים ‡ינ‰ יכול‰ 
לבו‡ ב˘ו˙פו˙ ‡ינו ‡ל‡ למ"„ „„ין נ„ב˙ 
„פר˘˙נו  „"˜רבן"  מי˙ור‡  למ„נו  עˆים 
‰‡מור‰ ב"מנח‰" (ול‰כי ‰ו˘וו‰ למנח‰ 
במנחו˙ ˜ז.  ב˘ו˙פו˙), ‡בל  ב‡‰  ˘‡ינ‰ 
למזבח  ו˘מן  יין  נ„ב˙  מ"„ „ילפינן  ‡יכ‡ 
 ˙‡ ככ‰  יע˘‰  ‰‡זרח  „"כל  ממ˜ר‡ 
ונ˜ט  בנסכים,  ‰‡מור  ‚ו'"  ל‰˜ריב  ‡ל‰ 
‰ר"˘ מ˘‡נı „ל‰ך מ"„ ‡ף עˆים ילפינן 
„נ˜ט  בפר˘˙נו  מלבי"ם  [ועיי'  מ"‡זרח" 
מˆינו,  במ‰  מיין  עˆים  ללמו„  נמי „מˆינו 
ב˘ו˙פו˙.  ב‡  ˘פיר  מ"„  ול‰ך  ו‡כ"מ], 
מ˘‡"כ ‚בי  עˆים,  ע„יין ˆ"ע (‚בי  ו„בריו 
„סו"ס  ו‡כ"מ),  ˘ם  „מיירי  „ברים  ˘‡ר 
לכולי עלמ‡ מ˜ר‡ מל‡ „יבר ‰כ˙וב „ב‡ו 
י˙יי˘ב  ו‡יך  נחמי',  בימי  ב˘ו˙פו˙  עˆים 
למ"„ „ילפינן מ"˜רבן". ובכלל יל"ע ב‚וף 
„מ"„  בסו‚יין  ‰יטב  יעויי"˘  כי  „בריו, 
רבי,  ל„ע˙  „ו˜‡  ˜‡י  מ"‡זרח"  „ילפינן 
לכו"ע „ילפינן  פ˘יט‡  ‡בל ‡ליב‡ „רבנן 
‡ין  ו„‡י  לרבי  ‰רי  ומ‡י„ך  מ"˜רבן"; 
˜רבן עˆים ב‡ ב˘ו˙פו˙ כיון „„ינו כ˜רבן 
(עיי'  כו'  ו‰‚˘‰  מלח  ‰טעון  ממ˘  מנח‰ 
נמי  ור‡‰  רבי,  ב„ע˙   :„˜ לעיל  במנחו˙  ‰יטב 

מ˘"כ ˙וס' ור˘ב"‡ ב„ף כ: ב„ע˙ו). ו‡"כ ˘וב 

‰ב‡˙ עˆים ב˘ו˙פו˙ ‰י‡ „ל‡ כמ‡ן. 

„ימי  עˆים"  "˜רבן  ‚„ר  במ‰ו˙  ו‰נ‰ 
„‰רמב"ם  „עו˙.  כמ‰  מˆינו  ‰נ"ל  נחמי' 

כלי  ‰ל'  ‰י„  ובס'  מ"‰  פ"„  ל˙עני˙  (בפי‰מ"˘ 

עˆמם  ‰עˆים  „‡ין  בי‡ר  ‰"ט)  פ"ו  ‰מ˜„˘ 

‰מ˘פחו˙  ˘‰בי‡ו  ˘ביום  ‡ל‡  ‰˜רבן, 

ו‰י'  עולו˙  מנ„בים  ‰יו  למערכ‰  עˆים 

ו˙עני˙  ב‰ספ„  ‰‡סור  יו"ט"  "כמו  ל‰ם 

כו', ולפ"ז "˜רבן ‰עˆים" ‡ין פי' ˜רבן מן 

‰ב‡  נ„ב‰)  עול˙  (˘ל  ˜רבן  ‡ל‡  ‰עˆים 

מחמ˙ (יום ‰ב‡˙) ‰עˆים. ‡בל ‰ריטב"‡ 

מבערים  י"‡ "˘‰יו  ב˘ם  כו.) ‰בי‡  (˙עני˙ 

˘‰˙רבו  ‰עˆים  מן  עˆמו  בפני  במזבח 

˜רבן  ‰י'  וז‰  ˘‰˙נ„בו)  לז‰ב:  כור  (ב‰‚‰ו˙ 

‰יו  ‚זירין  ˘˘ני  כו'  ‡מרו  וכן  ‰עˆים, 

וז‰ו  ‰ערביים  בין  ˘ל  ˙מי„  עם  ˜רבין 

‰יינו   – ‰ו‡"  ממ˘  עˆים  ˜רבן  כי  מוכיח 

˘‰עˆים עˆמם ‰ו˜רבו ב˙ור˙ ˜רבן.

לפר˘  ˘ל‡  ל‰רמב"ם  מנ"ל  ויל"ע 
"˜רבן ‰עˆים" כפ˘וטו „‰עˆים עˆמם ‰ם 

‰נ˜ר‡ים ‰˜רבן, ‡חר ˘כבר מˆינו ל‰„י‡ 

‡י˜רו  ‚ופיי‰ו  ‰מערכ‰  „עˆי  ל„י„י'  ‡ף 

˜רבן – ר‡‰ רפי"„ מ‰ל' מע‰"˜ ובכס"מ. 

זו  ˘‰י˙‰  ‰ריטב"‡  ב„ע˙  ˆ"ע  ומ‡י„ך 

˘ריפ˙ עˆים בפ"ע י˙ר על עˆים ˘‰וב‡ו 

„מפור˘   ‡‰ ל„י„י'  י˙ב‡ר  ‡יך  למערכ‰, 

ב˙עני˙ ל‰לן כח. „‰ב‡˙ ‰עˆים ‰י˙‰ ר˜ 

ועמ„ו  בל˘כ‰  עˆים  מˆ‡ו  ˘"ל‡  מ˘ום 

עˆים  ‰יינו  כו'",  מ˘ל‰ם  ו‰˙נ„בו  ‡לו 

לח„˘  ומנ"ל  בלב„,  למערכ‰  ‰מוכרחים 

בפ"ע  ל˘ורפן  כ„י  מז‰  יו˙ר  „‰בי‡ו 

כ˜רבן.

‚„ר  בי‡ור  ב‰˜„ים  בז‰  ו‰נר‡‰ 
‰ב‡˙ עˆים לנ„ב‰ ‡ליב‡ „רבנן בבריי˙‡ 

יח

כפי' מרצון
כל יהודי רוצה לעשות את כל המצוות ולהתרחק מן העבירות; שאר רצונותיו 

הינם חיצוניים ומשניים ואינם משקפים את האמת הפנימית

י ‰'  נ≈ פ¿ ƒנו… ל…ˆ ר¿ ƒו… ל˙ יב ‡… ƒר ¿̃ ַי
מלמ„ ˘כופין ‡ו˙ו, יכול בעל כורחו? ˙למו„ לומר 'לרˆונו', ‰‡ כיˆ„? כופין ‡ו˙ו, ע„ ˘י‡מר רוˆ‰ ‡ני 
(וי˜ר‡ ‡, ‚. ערכין כ‡, ‡)

‡ין י‰ו„י ל‡ „˙י!
במענ‰ למכ˙בו ול‡חרי ב˜˘˙ סליח˙ו, ‡בו‡ ב‰ערו˙ ‡ח„ו˙.

פי  על  ‰רי  מע˘יו˙,  מˆוו˙  ל˜יום  בנו‚ע  כלומר  בפועל,  „˙י  ˘‡ינו  ˘כו˙ב  במ‰ 
ובל˘ון  „˙י,  ˘‡ינו  י‰ו„י  ‡ין  ענין,  בכל  ‰‡מ˙   ˙‡ ‡ומר˙  ˘‰י‡  ‡מ˙,  ˙ור˙  ˙ור˙נו, 
‡„מו"ר ‰ז˜ן1, בעל ‰˙ני‡ (פוס˜ בפנימיו˙ ‰˙ור‰) ו‰˘לחן ערוך (פוס˜ בנ‚ל‰ „˙ור‰): 
"י‰ו„י ‡ינו יכול ו‚ם ‡ינו רוˆ‰ ל‰יו˙ נפר„ מ‰˜ב"‰". וע„ כ„י כך, ˘כמ‰ פס˜י ‰לכ‰ 

למע˘‰ בכמ‰ ענינים בנויים על יסו„ ז‰.

ונ˜ו„˙ ‰‰לכ‰ בז‰ ‰י‡, ˘כ˘י‰ו„י ‡ומר ˘‡ינו רוˆ‰ ל˜יים מˆו‰ ˘‰‰לכ‰ „ור˘˙ 
ז‰  מ‰  לכ‡ור‰  ‰רי  ‡ני",  רוˆ‰  ˘י‡מר  "ע„  ‡ו˙ו  כופין  ובי˙-„ין  ברˆון,  ˘˙יע˘‰ 
ר‚ע ˜ו„ם  ˘‡מר  ˘מ‰  בז‰ ‰ו‡  ו‰בי‡ור  רˆון ‡מ˙י.  ˘ז‰  מועיל, ‡בל ‰‰לכ‰ ‡ומר˙ 
 ıינו רוˆ‰, ל‡ ‰י' ז‰ רˆונו ‰‡מ˙י, כי ‡ם רˆון מ„ומ‰ ˘ב‡ לו ב‰˘פע‰ זר‰ מ‰חו‡˘
‰מ‰וו‰ ˘כב‰ חיˆוני˙ ‰מכס‰ על רˆונו ‰‡מ˙י ‰˜˘ור עם עˆמיו˙ו מˆ„ נ˘מ˙ו ˘‰י‡ 

חל˜ ‡לו-‰ ממעל ממ˘ ו‰י‡ ˙מי„ ב‡מנ‰ ‡˙ו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל"ב עמ' רמ‰)

1) ר‡‰ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ ח"„ ע' ˘פ„ (נע˙˜ ב"‰יום יום" כ‰ ˙מוז). ˘ם ע' ˙˜מז (נע˙˜ 
ב"‰יום יום" כ‡ סיון). ועו„.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי"ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשיי"תת עצעצותות ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת מכמכתבתביי



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב‡  ˘פיר   – ˜רבן  ב˘ם  „‡ינו  לרבנן 

˘עמ‰ם  נ„ב‰  עולו˙  (ומ‡י„ך,  ב˘ו˙פו˙ 

נ„ב‰  עולו˙  „ין  כי  ˜ו˘י‡,  ליכ‡  ‚"כ 

„ב‡ו˙ ˘פיר ב˘ו˙פו˙, (מנחו˙ ˜„:)). ו‡כן 

ל‡סור  „‰ספר‡  ‰„ין  ‰רמב"ם  ‰˘מיט 

„פס˜  כיון  ו‰יינו  ב˘ו˙פו˙,  עˆים  ‰ב‡˙ 

˜רבן  „‡י"ז  רבנן ‰י‡  „ע˙  ול„י„י'  כרבנן 

ו‡ין ‰‰˘וו‡‰ ל"˜רבן ‰עˆים" ‚מור‰ ‡ף 

˘‰וב‡ ‰לימו„ מז‰ בבריי˙‡.

לומר  לי'  ניח‡  ל‡  ‰ריטב"‡  ‡בל 
˘י˜ר‡ום  ‰מערכ‰  לעˆי  ר˜  ˘ם  „‰כוונ‰ 

˜רבן, ומס˙בר ˘‰י' ז‰ ˜רבן עˆים נוספים 

בפ"ע ‰נ˜ר‡ ˜רבן. מי‰ו י"ל „ל„י„י' ‡כן 

ע‰ ‚ם ‡˙ ‰עˆים  נ„בו ‰מ˘פחו˙ ב‡ו˙‰̆ 

מלב„ם  עˆים  עו„  ˘‰רבו  ור˜  למערכ‰, 

ל˜רבן בפ"ע (ועיי' בל˜ו"˘ ˘ם ˘‰„ברים 

‡ולי  ועפ‰נ"ל  ב˙עני˙.  מפר˘"י  עולים 

"˘‰˙רבו"  בריטב"‡  ‰‚ירס‡  ל˜יים  י˘ 

ו„ו"˜), ו‡"כ י"ל „‡˙ מ‰ ˘נל˜ח למערכ‰ 

‰בי‡ו ב˘ו˙פו˙ מ˘פח˙י˙, וז‰ ˘פיר ב‡ 

עˆים  ˘מ˙וך  מ‰  ו‡ילו  כנ"ל;  ב˘ו˙פו˙ 

ב˙ור "˜רבן  ל‰˜ריבו  כ„י  חל˜  ‡לו ‰ורם 

ב‡ופן  ז‰  ל‡ ‰י'  על ‚בי ‰מזבח –  עˆים" 

בפני  יחי„  כל  עבור  ‡ל‡  ˘ו˙פו˙,  ˘ל 

עˆמו (‡ף ˘„וח˜ ˜ˆ˙).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

מילי.  לכל  ˜רבן  כ„ין  ‰וו  „ל‡  „מנחו˙, 

יטו˙ ב„ע˙ רבנן, „רבינו ‚ר˘ום  ומˆינו ב'̆ 

‚זירין  „‡ו˙ן  ˜מ‡  ˙נ‡  "ו˜סבר  כ'  (˜ו:) 

‰מערכ‰",  על  ‰˜רבנו˙  ל‰כ˘ר  ˜ריבין 

ל˜רבנו˙  ‰כ˘ר  ‡ל‡  ‡ינם  „לרבנן  ‰יינו 

למ˙ני'  בפי‰מ"˘  ל' ‰רמב"ם  מ˘מע  (וכן  עˆמם 

(בפירו˘ו  ‰ר‡ב"„  ו˘י'  ו‡כ"מ).  ˘ם,  „מנחו˙ 

בפני  ‰עˆים  ‰ו˜רבו  „לרבנן  ˘ם)  לספר‡ 

‚מור  ˜רבן  ‡ינם  ˘‡עפ"כ  ‡ל‡  עˆמם 

˙ו„"‰  (ועיי'  ˘ם  ‰ר‡ב"„  ל˘ון  עיי'  כרבי, 

רבי  „פלו‚˙˙  וי"ל  כ:).  ב„ף  בסו‚יין  מלמ„ 

לפר˘  י˘  ˙ור‰  בל˘ון  ‡י  ‰י‡  ורבנן 

ו˘כוונ˙  ממ˘,  כפ˘וט‰  „ו˜‡  ‰ל˘ון 

˘י˙כן  ‡ו  פרטיו,  לכל  ‰י‡  ‰נזכר  ‰מו˘‚ 

‰„בר,  מן  לחל˜  ר˜  ‰י‡  ‰ל˘ון  ˘כוונ˙ 

ל˘יט˙יי‰ו  בז‰  (ו‡זלי  בו  ‡ח„  לפרט  ו‡פי' 

זו,  בסבר‡  ˘נחל˜ו  לב‡ר  „מˆינו  ב˘"ס  בכ"מ 

‰˘"ס).  מכל  „ו‚מ‡ו˙   „ וי˜ר‡  חי"ז  ל˜ו"˘  עיי' 

מנח‰"  מ"˜רבן  ˘למ„נו  „מ‡חר  פירו˘, 

עˆים",  ו"מ˙נ„בים  ˜רבן"  "מ˜רי  ˘עˆים 

ל‰„י‡  בו  ˘נ‡מר  פסו˜  ˘מˆינו  ובפרט 

לפר˘  „י˘  לרבי  ס"ל  ‰עˆים",  "˜רבן 

‰„בר כפ˘וטו – ˘‰עˆים עˆמם ‰ם ˜רבן, 

ולפיכך  בכל ‰פרטים;  ˜רבן  „ין  ל‰ם  וי˘ 

כ˜רבן  ו‰וו  וכו',  ו‰‚˘‰  מלח  טעונים 

לרבי  „ו˜‡  (ולכן  פרטי‰ם  בכל  מנח‰ 

‰˘"ס  כל'  ‰מובן,  במלו‡  ˜רבן  נ˜ר‡ים 

בסו‚יין "מ‡ן ˘מע˙ לי' „‡מר עˆים ‡˜רי 

‡ין  לרבנן  מ˘‡"כ  עיי"˘).  רבי",   – ˜רבן 

˘‰עˆים  ‚„ול  חי„ו˘  לומר  מכריח  ‰„בר 

‰ם ˜רבן, ובכל ‰פרטים, ‡ל‡ „יו ללימו„ 

˘מˆינו  ‡ח„  פרט  ב‰ם  ˘חל  לח„˘  ז‰ 

ב˜רבן – ˘נ˘רפים על ‚בי ‰מזבח כ˜רבן, 

ול„ע˙ ‰ר‡ב"„ עו„ יו˙ר – ˘נ˜רבים בפני 

עˆמם על ‚בי ‰מזבח. ‡בל ל‡ י˙ר על ז‰.

„לעיל  ‰ר‡˘ונים  ב„ברי  י"ל  ועפכ"ז 
‰מסופר  „‰מ˘פחו˙  ‰עˆים"  "˜רבן  ‚בי 
כרבנן  פס˜  „‰רמב"ם  „˙עני˙,  בסו‚י‡ 
עיי'  כו'),  ו‰‚˘‰  מלח  טעונין  („‡ין  ‰כ‡ 
˘ם  מל˘ונו  ו‰רי  מע‰"˜,  מ‰ל'  רפי"„ 
‚ר˘ום  כרבינו  רבנן  „ע˙  „מפר˘  מ˘מע 
עˆמם  ‰מערכ‰  לעˆי  ר˜  ‰י‡  „‰כוונ‰ 
˘˘ם  ו„‡י  ו‡"כ  כ˜רבן,  ‡ו˙ם  „מ˙נ„בין 
˘ם ‰מו˘‡ל,  בז‰ ‡ינו ‡ל‡  ˜רבן ‰‡מור 
˘יום  לומר  ביו˙ר   ‰˘˜„ מובן  וממיל‡ 
 ˙ˆ˜ „מי˜רו  (‡ף  למערכ‰  עˆים  ‰ב‡˙ 
˜רבן) ליו"ט ייח˘ב ע„ ˘˙י‡סר ‰מ˘פח‰ 
ב‰ספ„ ו˙עני˙ כו' ‡חר „‡י"ז ‡ל‡ ‰כ˘ר 
„ו„‡י  ‰רמב"ם  ‰כריח  ול‰כי  ˜רבן. 
עם  ˘ב‡ו  נ„ב‰  עולו˙  מˆ„  ‰י'  ‰יו"ט 
עˆי ‰מערכ‰, „‰נ‰ו „ו˜‡ ˜רבן ‚מור ‰ם 
מנ„ב˙ ‰יחי„ ומˆ„ם י˘ מ˜ום ליו"ט (עיי' 
מל"מ ˘ם). ו‡ף ˘לפכ"ז נמˆ‡ „‰ל' "˜רבן 

על ‰עˆים  ול‡ ˜‡י  כפ˘וטו  ‰עˆים" ‡ינו 
לרבנן,  ‰ו‡  ˘פיר  ז‰  „בר  ‰ל‡  עˆמם, 
ˆריך  ‡ין  ˙ור‰  „ל˘ון  ‚ופ‡  ל˘יט˙יי‰ו 
(ול‰עיר  כו'  ובמילו‡ו  כפ˘וטו  לפר˘ו 
„‰רמב"ם ב‰ל' מע‰"˜ ˘ם ל‡ ‰בי‡ כלל 
„˜רבן   – ‚ו'"  ‰פילו  „"ו‰‚ורלו˙  ‰מ˜ר‡ 
„‰˙ם ‰ל‡ מיירי בעולו˙ ˘ב‡ו עם ‰˜רבן 
ל‡  י‚,  „נחמי'  ‡חר  מ˜ר‡  ‡ל‡   – כנ"ל 

"ול˜רבן ‰עˆים").

ומע˙‰ מחוור ˘פיר ל‰רמב"ם ‡ליב‡ 
ב˘ו˙פו˙,  „רבנן ‰‡ „‰וב‡ו ‰˙ם ‰עˆים 
‡יסור  ‚בי  לחל˜  ‡פ˘ר  ˘פיר  לרבנן  כי 
בין  ב˙חיל‰  כ„חיל˜נו  ב˘ו˙פו˙  ‰ב‡‰ 
עˆמם  ˘‰ם  לעˆים  כ„לעיל  ‰מערכ‰  עˆי 
ר˜  ‰ו‡  ב˘ו˙פו˙  ‰ב‡‰  „‡יסור  ˜רבן, 
נ˜ט  (˘ז‡˙  ממ˘  ˜רבן  ‰ם  כ˘‰עˆים 
‰ספר‡ ול‰כי ‡סר), מ˘‡"כ עˆי ‰מערכ‰ 


