‚úיון ˙˜פו
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ˙ˆו˘˙'‰ ‰ﬠ"ז

"˜„˘ ˜„˘ים"  -יו‰כ"פ‰‡ ,רן‡ ,ו ‰מזבח?
˙י˜ון טﬠו˙ ˘‡ו úבזמן ‚זיר˙ ‰מן
ב„ין úבי˘˙ ‡פו„ ‡ˆ‰ úנבי‡ים
‰כúי ú˘úום ˜ -ב ˙úﬠוú

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˙ˆו‰ ,‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙˜פו(,
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים
˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘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 עם
‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר
‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ
‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚
ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על
‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו על˙‡Œר
‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙
„‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע,"'‰ ˙‡ ‰
ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

זכו˙ם י‚ן עלינו ועל כל י˘ר‡ל ‡חינו„ ,׳ עלי‰ם יחיו ,מעי„ים על ‰חיב‰ ‰י˙יר˘‡ ‰ר
כבו„ ˜„ו˘˙ מורינו ורבו˙ינו מחבבים ‡˙ ‰פ˘טו˙ ו˙מימו˙ ‰עבו„˘ ‰ל ‡י˘ י˘ר‡ל.

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰ו ‰עוב„‡ בכבו„ ˜„ו˘˙ ‡‡זמו״ר ‡„מו״ר בעל ˆ‰מח ˆ„˜‰˘ ,י׳ ‚‡ון מפורסם

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

כל ‰ליל ‰י˘ב כ"˜ ‡‡זמו״ר ‡„מו״ר בעל ˆ‰מח ˆ„˜ ולמ„ ,וכ˘‡‰יר ‰יום עמ„

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰

ב˘״ס ופוס˜ים וב˜י בספרי ˜‰בל ‰וכ˙בי ‡‰ר"י ז"ל.
ל˙‰פלל ,ו˙‰פלל עם כוונ˙ ‡‰ר"י ז"ל ,ו˘ ‰‰ב˙פל˙ו כמ˘ ‰עו˙ ,ו‡חר ˙‰פל ‰י˘ב

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולמ„ בעו„ו מלוב˘ בטלי˙ ו˙פילין ,ז‰ ‰י׳ ב‡ח„ מימי סיון ,ו‡ו˙ו ‰יום י˘ב ב˙עני˙.

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ביום ‰‰ו‡‰˘ ,י׳ יום ˘‰ו˜ ,ב‡ו ˘ני ‡נ˘ים יו˘בי ‡ח„ ‰כפרים ‰סמוך לליוב‡וויט˘,
ר׳ בנימין בייני˘ ור׳ יˆח˜ ˘‡ול˘ ,ני‰ם ‡נ˘ים פ˘וטים ביו˙ר‡ ,בל יר‡י ‡ל˜ים,
ו˘ני‰ם ב‡ו בע‚ל‡ ‰ח˙.
ר׳ בנימין בייני˘ מכר ‡˙ סחור˙ו ,וב‰יו˙ עו„ ‰יום ‚„ול נכנס לבי˙ ‰כנס˙ לחכו˙
˘ם ע„ ‡˘ר ר׳ יˆח˜ ˘‡ול ימכור ‡˙ סחור˙ו ,ויעבור בע‚ל˙ו „רך ‡ו˙‰ ‰רחוב ,ויכנוס

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

לבי˙ ‰כנס˙ ל˙‰פלל ˙פל˙ ‰מנח ,‰ו‡חרי כן יסעו יח„יו ‰בי˙.‰
ומכיון ˘נכנס ר׳ בנימין בייני˘ לבי˙ ‰כנס˙ וב‰יו˙ו ‡י˘ פ˘וט ˘‡ינו יכול ללמו„
‰וˆי‡ מכיס ב‚„ו ספר ˙‰לים ו˙‰חיל ל‚‰י„ מזמורי ‰˙‰לים ב˜ול לבבי.

"‰לו‡י יכול˙י לומר פסו˜ ‡ח„ ˘ל ˙‰לים בפ˘טו˙ כזו"
כבו„ ˜„ו˘˙ ‡‡זמו״ר ‡„מו"ר ˆ‰מח ˆ„˜ י˘ב מעוטף בטלי˙ ו˙פילין ולמ„ בעיון
רב .כעבור ‡יז ‰זמן ˘מע ˜ול ‡מיר˙ מזמורי ˙‰לים מ˜רב ולב עמו˜ ,ע„ כי נפ˘ו יˆ‡‰
ב‡מיר˙ו ז‡˙ .ויפן כ״˜ ‡‡זמו״ר ‡„מו״ר ˆמח ˆ„˜ לר‡ו˙ מי ‰ו‡ ז ,‰ויר‡ ו‰נ‰ ‰ו‡
ר׳ בנימין בייני˘ ‡י˘ ‰כפר ,ופנ ‰כ״˜ ‡‡זמו״ר ‡„מו"ר ˆמח ˆ„˜ ל˜רן זוי˙ ובכ ‰במר
נפ˘ו ב˜נ‡ו ל˙מימו˙ו ופ˘טו˙ו ˘ל ר' בנימין בייני˘ ‡י˘ ‰כפר.
ב˙וך כך נכנס ‡ח„ מחסי„י כ״˜ חו˙נו כבו„ ˜„ו˘˙ ‡‡זמו״ר ‡„מו"ר ‡‰מˆעי
מ‰יו˙ר מפורסמים ר׳ ‡פרים יפ ‰מ˜‡פוסט ,וי‡מר לו כ״˜ ‡‡זמו"ר ‡„מו״ר בעל
ˆ‰מח ˆ„˜‰ ,לו‡י יכול˙י לומר פסו˜ ‡ח„ ˘ל ˙‰לים בפ˘טו˙ כזו ˘‡ומר ר׳ בנימין
בייני˘.
˜רוב ‰׳ לכל ˜ור‡יו לכל ‡˘ר י˜ר‡ו‰ו ב‡מ˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˙˜לז ו‡ילך(

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

כ‡

˙וכן ‰ענינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˜„˘ ˜„˘ים – יום כיפור‰‡ ,רן ‡ו ‰מזבח?

„רכי ‰חסי„ו˙
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מ‰ ‰חי„ו˘ בז‰˘ ‰מזבח ‰פנימי "˜„˘ ˜„˘ים"‰ ,רי ‚ם ‰כיור נ˜ר‡ "˜„˘ ˜„˘ים"? /
מ„וע "‡כיל˙ מזבח" ו"˘˙יי˙ מזבח" נח˘בים כל‡ו ‡ח„?  /בי‡ור „ברי ר˘"י על "˜„˘
˜„˘ים" בנו‚ע למזבח ‰פנימי˘ ,ב‰ם מ‚„יר ‡יסור ‰על‡˙ „ברים ‡חרים על ‰מזבח
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ'  179ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

‡‰ם י˙כן למחו˜ „בר ˘ל‡ ˜יים?  /מ„וע ל‡ נזכר מ˘ ‰בפ' ע˜ב?

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
˙י˜ון טעו˙ו ˘ל ˘‡ול בזמן ‚זיר˙ ‰מן
˘ור˘ טעו˙ו ˘ל ˘‡ול ‰מלך  /יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰ ‰י‡ ˜בל˙ עול ˘‰י"˙ בפ˘טו˙ /
בזמן ‚זיר˙ ‰מן עמ„ו י˘ר‡ל במסיר˙ נפ˘  /יסו„ ˜יום כל ‰מˆוו˙ – "ע„ „ל‡ י„ע"
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  913ו‡ילך(

פנינים

„רו˘ ו‡‚„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י„

קרוב ה׳ לכל קוראיו
לכל אשר יקראוהו באמת
ויאמר לו כ״ק אאזמו"ר אדמו״ר בעל הצמח צדק "הלואי יכולתי לומר
פסוק אחד של תהלים בפשטות כזו שאומר ר׳ בנימין בייניש"...

בין "מ‰ו˙ עˆמו˙ו" ל"˘מו" ˘ל מ˘‚‰ / ‰ימטרי‡ ˘ל "˙ˆו"‰

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
ב„ין לבי˘˙ ‡פו„ ‡ˆל ‰נבי‡ים
יבי‡ ‡ריכו˙ ‰רמב"ם ‚בי ‡פו„ ‰נבי‡ים ,ויכריח „‡ינו ר˜ ל‰ב„ילו מ‡פו„ ‰כ‰ונ / ‰יסי˜
˘‰ו‡ נפ˜ו˙‡ ל„ינ‡‡„ ,פו„ ‰נבי‡  ‰"‰כ‡ו"˙ ˘ˆריך ל‰ו„יע „ר˘‡ים ל˘‡ול ‡ˆלו /
יסי˜ „‡ריכו˙ ל˘ון ‰רמב"ם ‰י‡ ל˘‰וו˙ו ל‚„ר ‡ו"˙ ,ו‡זיל בז ‰ל˘יט˙ו ˘‰ו‡ ‚ם מ‚„ר
כ‰ונ‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ'  156ו‡ילך((

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט

יופיו ˘ל ˆיור טבעי
...מ„‰ברים ‚‰ורמים ענ‚ נפ˘ ועליˆו˙‰ ‰ו‡ ר‡יי˙ ˆיור נ‡ ,‰וכולנו יו„עים ‡˘ר
‰מˆייר ‰בעל כ˘רון ‰יו˙ר נפל‡ ‰ו‡ ,כ‡˘ר חכמ˙ו ˙עמו„ לו לˆייר ‡יזˆ ‰יור טבעי,
כמו ˘„ ‰זרוע ‰ו˙בו‡˙ ‰כורע˙ ברך לרוח ‰יום‡ ,ו מחז‚ ‰לי ‰ים‡ ,ו ˘˜יע˙ ˘‰מ˘
וזריח˙ ‰ירח על פני ככר רחב מ˜ום ˘ם נ‰ר ו˙על˘‡ ,‰ר בכל ‡ל‰ ‰טביע ˘‰ם י˙ברך
יופי ˙ול„˙י ו„‰ר נפל‡.
וכן ‰ו‡ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך˘‡ ,ר ‰עבו„˙‰ ‰מימ ‰ב˜יום ‰מˆו˙ מע˘יו˙
בפ˘טו˙‰ ,י‡ י˜ר ‰מכל ˘‰‰כלו˙ ו‚˘‰‰ו˙ ‰יו˙ר נעלו˙.

‰כלי ל˘לום ˜ -בל˙ עול

„רכי ‰חסי„ו˙

......................................

˜רוב ‰׳ לכל ˜ור‡יו לכל ‡˘ר י˜ר‡ו‰ו ב‡מ˙

כ‡

‡מיר˙ מזמורי ‰˙‰לים ב˜ול לבבי
חבילו˙ חבילו˙ ˘ל סיפורים ו‡וˆר ‡וˆרי ‡‚„ו˙ חסי„יו˙ ˘ב‡ו ‡לינו ב˜בל‰
‡י˘ מפי ‡י˘ ,מכבו„ ˜„ו˘˙ מורנו מ‚ל˙ ‰ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰כללי˙ ,מרנ‡ ורבנ‡ ‰ר״י
בע˘״ט ,מ‡˙ ˙למי„ו כבו„ ˜„ו˘˙ מורנו ורבנו ‰רב ‰מ‚י„ ממעזריט˘ ,ומ‡˙ כבו„
˜„ו˘˙ ‡בינו ‰ר‡˘ון רבינו ‰ז˜ן מייס„ חסי„ו˙ חב״„ ,זכר ˆ„י˜ים ו˜„ו˘ים לברכ,‰

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

‡˘ר בנו "‰מל‡ך" ילמו„ עם רבינו ‰ז˜ן ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ,ו‡„מו"ר ‰ז˜ן ילמו„ עם
"‰מל‡ך" ˙ור˙ ‰נ‚ל .‰וכ˘˙‰חילו בלימו„ :מ‡ימ˙י כו' ,ו‡„מו"ר ‰ז˜ן ˙‰חיל לפר˘

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

‡˙ ‰מ˘נ‡ ,‰מר ‰מל‡ך ‡˘ר ‰ו‡ מפר˘ ‡ימ˙י מל˘ון ‡ימ ‰ופח„.
וב˜˘ור ˙חל˙ "˘‰ס עם סופו „ . .סיום ‰מ˘נ‰ ‰ו‡ ל‡ מˆ‡ ˜‰ב" ‰כלי מחזי˜

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

ברכ ‰לי˘ר‡ל ‡ל‡ ˘‰לום˘ ,לום ו‡˙‰ח„ו˙ „כל בני י˘ר‡ל ,וכמבו‡ר ‚"כ ב˙ני‡
פל"ב ,ברכנו ‡בינו )כ‡˘ר( כולנו כ‡ח„ .ו‡ח„ו˙ ‡מי˙י ˘ל בני ‡„ם בכלל ו‡פילו בנ"י
בפרט‰ ,נ‡ ‰י‡-פ˘ר ‰ו‡ כ˘י˘נ‡ ‰יז ‰פני' ו˙ועל˙ ב‡מˆע ,כי ‡ז ‰רי ‡ינו מ˙‡ח„
עם ˘‰ני ,כי ‡ם מחפ˘ ˙ועל˙  -לעˆמו ,ו‡ח„ו˙ ‡מי˙י˙ ‡י ‡פ˘רי˙ ‡ל‡ כמבו‡ר
ב˙ני‡ פל"ב מפני ˘כולם מ˙‡ימו˙ ו‡ב ‡ח„ לכולנ ‰כו' מˆ„ ˘ר˘ נפ˘ם ב‡ '‰ח„.
וכמבו‡ר ב„‡"ח ‡˘ר ˘ר˘ ‰נ˘מו˙ ‰ם למעל‡ ‰פילו מ˙ור ‰ומˆו˙ ,וכמרז"ל
בבר‡˘י˙ רב ‰ב˙חל˙ו ,מח˘ב˙ן ˘ל י˘ר‡ל ˜„מ ‰לכל „בר ,ו‡פי' ל˙ור ‰כמ"˘ „בר
‡ל בנ"י.
וז‰ו ˙‰חל˙ "˘‰ס ב˜רי‡˙ ˘מע ו‰סיום בכלי ˘מחזי˜ ברכ‰ ‰ו‡ ˘‰לום˘‡ ,ר
˘‰לום ‰ו‡ ע"י ˘‡ומר ˜רי‡˙ ˘מע ‡ '‰ -ח„.
‡בל כ„י ˘˙‰י' ‡‰מיר‡ ‰מי˙י˙ˆ ,ריך ל‰יו˙ ע"י ומ‡ימ˙י˜ ,בל˙-עול ,ול‡ מˆ„
˘‰כל וטעם‡ ,פי' ˘כל וטעם „˜„ו˘.‰
ול„כו˙י' יספי˜ ˜‰יˆור.

קדש קדשים – יום כיפור,
אהרן או המזבח?
מה החידוש בזה שהמזבח הפנימי "קדש קדשים" ,הרי גם הכיור נקרא
"קדש קדשים"?  /מדוע "אכילת מזבח" ו"שתיית מזבח" נחשבים כלאו
אחד?  /ביאור דברי רש"י על "קדש קדשים" בנוגע למזבח הפנימי ,שבהם
מגדיר איסור העלאת דברים אחרים על המזבח

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח" ‰עמ' ˜ע‚(

בסיום ‰ס„ר ‰מ„בר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ מזבח ‰ז‰ב˘ ,עי˜ר ייעו„ו ‰ו‡ ˜‰טר˙ ˜‰טור˙.
ומז‰יר ‰כ˙וב ˘‡ין ל‰עלו˙ עליו „ברים ‡חרים" :ל‡ ˙עלו עליו ˜טור˙ זר ‰ועול‰
ומנח ,‰ונסך ל‡ ˙סכו עליו" )ל ,ט(; ‡ך יוˆ‡ מן ‰כלל ‰ו‡ ביום ‰כפורים – ˘‡ז מזים
עליו מ„ם ‰זבחים – וכפי ˘ממ˘יך ‰כ˙וב ומסיים" :וכפר ‡‰רן על ˜רנו˙יו ‡ח˙ ב˘נ‰
מ„ם חט‡˙ ‰כפורים‡ ,ח˙ ב˘נ ‰יכפר עליו ל„ורו˙יכם˘„˜ ˘„˜ ,ים ‰ו‡ ל) "'‰ל ,י(.
וˆריך בי‡ור במ˘ ‰ח˙ם ‰כ˙וב ב˙יבו˙ "˜„˘ ˜„˘ים ‰ו‡ ל – "'‰מ ‰נ˙כוון
ל˘‰מיענו בז?‰
ב‰ .מלבי"ם מפר˘˘„˜ ˘„˜"˘ ,ים ‰ו‡ ל‡˜ "'‰י על ‡‰רן˘ ,עליו ‰מ„ובר ב˙חיל˙
‰כ˙וב – "וכפר ‡‰רן על ˜רנו˙יו ‚ו'" ,וב‡ לח„˘ ˘‡‰רן נח˘ב "˜„˘ ˜„˘ים"] .וכמו
˘כ˙וב בס' „ברי ‰ימים )„‰י"‡ כ‚ ,י‚( "ויב„ל ‡‰רן ל„˜‰י˘ו ˜„˘ ˜„˘ים"[.
ובס' „ברי ˘‡ול )‰וב‡ ב˙ור˘ ‰לימ ‰כ‡ן( מפר˘‡˜˘ ,י על יום ‰כפורים˘ ,נזכר כ‡ן
)ברמז( בל˘ון ‰כ˙וב‡" :ח˙ ב˘נ – "‰וב‡ ‰כ˙וב ל‰פלי‚ במעל˙ יום ז˘‡ ,‰ר ‰ו‡
"˜„˘ ˜„˘ים ל."'‰

יט

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

‡ך פירו˘ים ‡לו רחו˜ים ביו˙ר מ"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡":
כללו˙ ‰פר˘ ‰מ„בר˙ על ‰מזבח ול‡ על ‡‰רן )ו‚ם בפסו˜ ז ‰עˆמו – פירו˘
"˜רנו˙יו" ‰ו‡ ˜רנו˙ ‰מזבח וכן "עליו" ˜‡י על ‰מזבח( ,וכל ז˘ ‰נזכר "‡‰רן" ‰ו‡
ר˜ פרט ב˙וך „יני ‰מזבח – ובמיל‡ ל‡ מס˙בר ˘‰כ˙וב כ‡ן ,בפר˘˙ ‰מזבח ,יב‡ר
‡˙ ‰מעל˘ ‰ל ‡‰רן; וכן ‡ין מ˜ום לומר ˘‰פר˘ ‰כ‡ן ˙ב‡ר ‡˙ ‰מעל˘ ‰ל יום

˙ור˙ חיים

השי״ת
י״ת
השי״
ת הש
בעבודת
עבוד
וד
בעב
ות ב
רכות
והדרכות
הדרכ
ות ווהד
עצות
מכתביי עצ
מכתב
תב
מכ
בחיי היום יום

‰כפורים˘ ,נזכר כ‡ן ר˜ ב„רך ‡‚ב בנו‚ע ל„יני ‰מזבח ]ובפרט˘ ,בכ˙וב נ‡מר ר˜
"‡ח˙ ב˘נ - "‰ו‡ינו מפר˘ ‡פילו זמנו![.
וע"כ מס˙בר לפר˘˙˘ ,יבו˙ ‡לו ב‡ו˙ לב‡ר ‡˙ מעל˙ו ˘ל ‰מזבח – ˘‰ו‡ "˜„˘
˜„˘ים".
‡מנם ‚ם ז‡ ‰ינו מובן :וכי מ‡י ˜מ"ל בז‰ ?‰רי ‡פילו על מזבח ‰חיˆון – ˘מובן
מעˆמו ‡˘ר ˜„ו˘˙ו פחו˙ ‰מ‰מזבח ‰פנימי – נ‡מר בפר˘˙נו )כט ,לז( "ו‰י' ‰מזבח
˜„˘ ˜„˘ים"! ובפ' ˙˘‡ )ל ,כט( עול˘ ‰כל כלי ‰מ˜„˘ ,ו‚ם ‰כיור וכנו ˘‰יו בחˆר
‰מ˘כן ,נ˜ר‡ים "˜„˘ ˜„˘ים" – ו‡"כ ,למˆ ‰ריך ל˘‰מיענו „בר ז ‰במיוח„ ל‚בי
מזבח ˜‰טור˙ ˘נמˆ‡ ב˜ו„˘ פנימ!?‰

‚.

ר˘"י מפר˘:

˜„˘ ˜„˘ים – ‰מזבח מ˜ו„˘ ל„ברים ‰ללו בלב„ ,ול‡ לעבו„‡ ‰חר˙.
ובפ˘טו˙ מבינים כוונ˙ו‰˘ ,פירו˘ "˜„˘ ˜„˘ים" כ‡ן ‰ו‡ ]ל‡ כ˙ו‡ר ˘ל מעל‰
ו˜„ו˘ ‰עˆמי˙ )כמו בכ"מ(‡ ,ל‡[ ˘‰מזבח ‰ו‡ "˜„˘" עבור "˜„˘ים" ‡לו בלב„
‰מנויים בפר˘˜‰ – ‰טר˙ ˜‰טור˙ בזמנ ‰ונ˙ינ˙ „ם ביום ‰כפורים – וממיל‡ ‡סור לו
ל˙˘‰מ˘ בו ל„ברים ‡חרים.
ו‰יינו˙˘ ,יבו˙ ‡לו ל‡ ב‡ו ללמ„נו ענין חיובי במזבח„˜ ,ו˘˙ו וכו'‡ ,ל‡ ללמ„נו
˘‰ליל – ‰ז‡˘ ‰סור לע˘ו˙ במזבח ז ‰ענינים ‡חרים )מלב„ ˜‰טר˙ ˜‰טור˙ ונ˙ינ˙
„ם ביום ‰כפורים(
‡ך ‚ם ז‡ ‰ינו מובן ,כי:
ר‡˘י˙ כל ,מ‰ו ‰חי„ו˘ בז‰ ?‰רי ז‡˘ ‰סור לע˘ו˙ במזבח ענינים ‡חרים מפור˘
˜ו„ם לכן" :ל‡ ˙עלו עליו ˜טור˙ זר ‰ועול ‰ומנח ,‰ונסך ל‡ ˙סכו עליו" – ולמˆ ‰ריך

הכלי לשלום  -קבלת עול
על י„י ‰ביטול ‚‰מור ו˘‰מח‰ ‰עˆומ‰
נע˘ים כלים ל˙ור˙ '‰
]...י„וע[ פירו˘ חכמינו ז"ל על ‰כ˙וב "ויחן ˘ם י˘ר‡ל נ‚„ ‰‰ר" )בל˘ון יחי„( -
"כולם כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„" ˘זו ‰י˙„˜‰ ‰מ ‰ל˜בל˙ ˙ור‡ ‰ח˙ מ‡ '‰ח„ ול‰יו˙
"‚וי ‡ח„ ב‡ר - "ıל‰מ˘יך ‡ח„ו˙  '‰ב‡ר‰ ıלזו ˘‚‰מי˙.
ולכ‡ור ,‰כיˆ„ ‡פ˘ר ל˘‰י‚ ‡ח„ו˙ כזו‡ ,חרי ˘‰בור‡ בר‡ בני ‡„ם ˘‡ין „יעו˙י‰ם
˘וו˙ ,ו‚ם ‡‰ר‰ ıלזו ˘בר‡ מ˘ונ‰ ‰י‡ בכל עניני' ופרטי' מן ‡ ‰ˆ˜‰ל ?‰ˆ˜‰
ו‰בי‡ור בז ‰מרומז ב‰פסו˜ "וי˙יˆבו ב˙ח˙י˙ ‰‰ר" ,פירו˘ ˘כל ˘˘ים רבו‡
מי˘ר‡ל‰ ,ם ונ˘ו˙י‰ם ובני‰ם ובנו˙י‰ם ‰עמי„ו עˆמם ב˙ו˜ף "ב˙ח˙י˙ ‰‰ר"
 בביטול ‚מור וב˘מח ‰עˆומ ‰ל˜ר‡˙ ˜בל˙ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ,ב‡ופן ˘כל ענינים‡‰חרים ‰יו כל‡ ‰יו ,ועל י„י כך נע˘ו כ‡ח„ים ממ˘ ל˜בל ˙ור‡ ‰ח˙ מ‡ '‰ח„
ול‰מ˘יך ‡ח„ו˙ ˘‰ם  -על י„י ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙  -ב‡ר.ı
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ז עמ' ˜ס‡˜-סב(

לכ˙וב „בר ז ‰עו„ ‰פעם בס‚נון ‡חר?
]˜ו˘י‡ זו ‰י' ‡פ˘ר ל˙ר˘ ,ıבז ‰ב‡ ‰כ˙וב ל‰וסיף עו„ מˆו˙ ע˘ ‰למ˜ריב על
‰מזבח ‰פנימי ˜רבנו˙ ‡חרים˘ ,ל‡ יעבור ר˜ על ‰ל‡ו „"ל‡ ˙עלו ‚ו'"‡ ,ל‡ ‚ם על

"מ‡ימ˙י" ˜ -בל˙ עול ל˜בל˙ ˙‰ור‰
‰...רב ‰מ‚י„ ]ממעזריט˘[ ‰נ ‰ב˙חל˙ בו‡ו ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן למעזריט˘ ,סי„ר

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

‡ורים ו˙ומים כ„י ל˘‰לים ˘מונ ‰ב‚„ים

„‰יבור ע"פ רוח ˜‰ו„˘ „‡ו"˙ "‰ז ‚„ר

ו‡ע"פ ˘ל‡ ‰יו נ˘‡לין ב‰ן" מוכח „ס"ל

בכ‰ן ‚„ול וב‚„י כ‰ונ‰ ,‰נ ‰ע"ז ממ˘יך

˘‡‰ו"˙ ‰וי חל˜ מב‚„י כ‰ונ‚ ‰ופ‡

לב‡ר˘ ,מעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם בבני ‰נבי‡ים,

)ול‡ כ„ע˙ ‡‰ומרים „‡‰ו"˙ ‡ינם מב‚„י

˘‚ם ‰ם ‚‰יעו למעל ‰זו ˘יכולים ל„בר

כ‰ונ‡ ‰ל‡ „‰וי ˘ם ‰מפור˘ ‡ו ˘מו˙

"ברוח ˜‰ו„˘"‡„ ,ין ענינו ˘ל נבי‡ ר˜

˜‰ו„˘ ˘מניחין ב˙וך ‰חו˘ן ו‡‰פו„ ו‚ם

ל‰ו„יע „ברי ע˙י„ו˙ כו' וכיו"ב ל˙ועל˙

בלע„י ˘‰מו˙ ‡ינו חסר בב‚„י כ‰ונ,‰

בנ"י‡ ,ל‡ ככ‰ן ‚„ול ˘ענינו מ˘ר˙ ל'‰

עיי' ר˘"י ורמב"ן על ˙‰ור ‰פר˘˙נו כח,

)עיי' ר„"˜ ורלב"‚ ˘מו‡ל ‡ ב ,יח( ,וז‰ו מ„ ‰מˆינו

ל‚˘‰ .ו˙ ‰ר‡ב"„ וכס"מ רי˘ פ"„ מ‰ל'
בי‰ב"ח .ריטב"‡ יומ‡ ˘ם( ,ו‡"כ נמˆ‡
˘‡‰ו"˙ ‰ם חל˜ ופרט מענין ‰כ‰ונ‰
וב‚„י כ‰ונ‰) ‰יינו ˘לימו˙ ‰כ‰ונ‰
וב‚„י כ‰ונ ‰כפי ˘‰ו‡ בכ ‚"‰כ˘מלוב˘
ב˘מונ ‰ב‚„ים(‡˘ ,ין ז ‰ענין ˘ל נבו‡‰
כ"‡ ˘ירו˙ ועבו„„ ‰כ‰ונ.‰

ועכˆ"ל

˘ל˘יט˙ ‰רמב"ם ב‚„ר כ‰ן

‚„ול )וב‚„י כ‰ונ˘ ‰לו( ‡יכ‡ ב' ענינים:
)‡( ˘‰ירו˙ ו‰עבו„„ ‰כ‰ונ„‚ ‰ול,‰
)ב( מעל˙ו ˘ל כ‰ן ‚„ול ב„ר‚˙ נבו‡‰
ורו‚˘ ,˜"‰ם פרט ז˘‰) ‰ני( ,מעל˙
‰כ ‚"‰ב˙ור נבי‡‰ ,ו‡ חל˜ מ‚„ר כ‰ונ‰
‚„ול ‰ו˘ייך לב‚„י כ‰ונ .‰וז‰ו ˙וכן ˘ני
‰ענינים ˘מˆינו ב‡ו"˙‰˘ (‡) ,ם ‡ח„
מב‚„י כ‰ונ) ,‰ב( ענין ‡˘‰ל ‰ב‰ם ,ענין
„נבו‡‰„) ‰כ.(‚"‰

ובז‰

‡ˆלם ב‚„ „‰ומ ‰ל‡פו„ ˘ל ‰כ.‚"‰

וי"ל

ז

מˆו˙ ע˘˜" ,‰ו„˘ ˜„˘ים"‡ ,ך בעי˜ר ˜˘[:‰
˘ני˙‡ ,ם נפר˘ ˘‰מזבח ‰ו‡ "˜„˘" ל˘„˜"‰ים" ‰מנויים בפר˘ – ‰ל‡ יעל ‰יפ‰
סיום ‰כ˙וב˘„˜ ˘„˜" :ים ‰ו‡ ל˘ ,"'‰מז ‰מובן ˘‰מזבח עˆמו ‰ו‡ "˜„˘ ˜„˘ים"
ל˜‰ב"!‰

„.

ובי‡ור ‰ענין:

‚ם ל„ברי ר˘"י˙‰ ,יבו˙ "˜„˘ ˜„˘ים ‰ו‡ ל "'‰פירו˘ן כפ˘וטן – ˘‰מזבח עˆמו

˘מ‡‰י טעמ‡ „יי˜ ‰רמב"ם

‰ו‡ "˜„˘ ˜„˘ים" ל˜‰ב") ‰ול‡ ˘"˜„˘ים" מ˙ייחס ל˜‰טור˙ ומ˙ן „מים ביום

ל‡‰ריך "מעל˙ כ‰ן ‚„ול ˘מ„בר על פי

‰כפורים ,כנ"ל ס"‚(; ו‰טעם ˘‰וˆרך ‰כ˙וב לומר ז‡˙ ‰ו‡ – כ„י ל˙˙ טעם ול„‚‰יר

‡‰פו„ ו‰חו˘ן ברוח ˜‰ו„˘" ,ול‡ כ˙ב

‡˙ ‡‰יסור ˘ל "ל‡ ˙עלו עליו ˜טור˙ זר ‰ועול ‰ומנח ,‰ונסך ל‡ ˙סכו עליו":

ב˜יˆור

)כל˘ונו לפנ"ז ב"‰י(

"מעל˙ כ‰ן ‚„ול

˘מ„בר ברוח ˜‰ו„˘"„ ,רוˆ ‰לב‡ר
˘„‰יבור ברוח ˜‰ו„˘ ‡ינו ענין ˆ„„י
)ענין נוסף( בכ‡ ,‚"‰ל‡ ‰ו‡ מ‚„ר ‰כ‰ונ‰
˘בו עˆמ) ‰כנ"ל( ,ובמיל‡ ˘ייך לב‚„י
כ‰ונ" ,‰מ„בר על פי ‡‰פו„ ו‰חו˘ן ברוח
˜‰ו„˘"; ומז ‰נס˙עף ˘‚ם בכל נבי‡
)ומי ˘ר‡וי ˘˙˘ר ‰עליו רוח ˜‰ו„˘(
˘‰ו‡ ‚"כ כעין ‚„ר „כ‰ן ‚„ול ,י˘ בו
„ין לבי˘˙ ‡פו„‡ ,ל‡ ˘‡ינו ‡פו„ ˘ל

בז‰˘ ‰כ˙וב מסיים "˜„˘ ˜„˘ים ‰ו‡ ל ,"'‰מ˘מיענו כי ‡‰יסור ˘נ‡סר „‡‰ם
ל‰עלו˙ על ‰מזבח עול ‰ומנח ‰וכו' – ‰ו‡ פועל יוˆ‡ ˘ל ˜„ו˘˙ ‰מזבח :כיון
˘"‰מזבח מ˜ו„˘ ל„ברים ‰ללו בלב„" ,י˘ לו ˜„ו˘ ‰עליונ‰ ‰מיוח„˙ ל„ברים נעלים
‡לו „ו˜‡ ,לפיכך ‡סור לע˘ו˙ עליו ˘ום עבו„‡ ‰חר˙ ,כי על י„י ז ‰מורי„ים ‡˙
‰מזבח מ˜„ו˘˙ו ‰חמור.‰
]כלומר :מזבח ז‰ ‰ו‡ "˜„˘ ˜„˘ים"‚˘ ,ם ביחס ל"˜„˘ים" ‚ופ‡ ‰ו‡ "˜„˘",
ו‰ו‡ ˜„ו˘ יו˙ר ‡פילו ממזבח ‰חיˆון; ולכן ‰ו‡ "מ˜ו„˘ ל„ברים ‰ללו בלב„" ,ו‡סור
לע˘ו˙ עליו כל עבו„‡ ‰חר˙˘ ,ל‡ ל‰ורי„ו מ˜„ו˘˙ו ‰מיוח„˙[.
ול‰וסיף„‚˘ ,ר ז ‰י˘ לו נפ˜"מ ל‰לכ:‰

כ‰ן ‚„ול ר˜ ‡פו„ ב„ ]פירו˘‡ ,ף ˘עי˜ר

‡ם ‰י' כ˙וב ר˜ "ל‡ ˙עלו עליו ˜טור˙ זר ‰ועול ‰ומנח ,‰ונסך ל‡ ˙סכו עליו" –

‰טעם „לבי˘˙ ‡פו„ ב„ ‰ו‡ )כמפור˘

‰יינו למ„ים ˘‡לו ˘ני ל‡וין נפר„ים :ל‡ו ‡ח„ ‰ו‡ על ‰על‡˙ ˜טור˙ זר ,‰עול‡ ‰ו

ברמב"ם( "ל‰ו„יע ˘ . .מ„בר  . .ברו"˜"‰

מנח ,‰ול‡ו ˘ני על ניסוך ˘ל מ˘˜ין על ‰מזבח;

י˙חוור ‰יטב מ˘ ‰ממ˘יך

)וכנ"ל „ז‰ו עי˜ר ‰‰לכ˙‡ ˘˘‰מיענו(,

‰רמב"ם ב‰לכ ‰בפ"ע – ב‰לכ„ ‰י„ן ע"„

מ"מ ,ז‰˘ ‰ו„ע ‰זו ‰י‡ ע"י לבי˘˙ ‡פו„

לבי˘˙ ‡פו„ ב„ ˘ל בני ‰נבי‡ים כו'„ ,י"ל

ב„ „ו˜‡‰ ,ו‡ לפי ˘י˘ בו ‚ם מעין ‚„ר

כוונ˙ו בז‰˘ ,‰ו‡ ב‰מ˘ך ל˘יט˙ו ‚בי

˘ל כ‰ונ) ‰ולכן ‰בי‡ו ‰רמב"ם ב‰ל' כלי

‡ו"˙‰ ,יינו ˘ל‡חרי ˘בי‡ר לפנ"ז˘ ,ענין

‰מ˜„˘ ול‡ ב‰ל' יסו.[(˙"‰

]ובל˘ון ‰מנח˙ חינוך )מˆו‡" :(„˜ ‰כיל˙ מזבח" ו"˘˙יי˙ מזבח" – .וב‡מ˙ ‰י'
מ˜ום לומר י˙יר ‰מזו˘ ,י˘ כ‡ן ‡רבע ל‡וין˜" (‡) :טור˙ זר) ,"‰ב( "עול(‚) ,"‰
"מנח" („) ,"‰נסך"; ‡ו עכ"פ ˘ל˘ ,‰כי "עול ‰ומנח‰ "‰ם ביח„ .ו‡כמ"ל[.
וז‰ו ‰חי„ו˘ בסיום ‰כ˙וב˘„˜ ˘„˜" :ים ‰ו‡ ל˘ – "'‰בז ‰ב‡ ו„‚‰יר ˘י˘ כ‡ן
‡יסור ‡ח„‡ :סור ל‰ורי„ ‡˙ ‰מזבח מ˜„ו˘˙ו ,בכל „רך ˘‰י‡ .וממיל‡ ‡ין נפ˜"מ
‡‰ם עו˘ים ז ‰על י„י ‰על‡˙ עול‡ ‰ו על י„י ניסוך יין וכו' ,כי נ˜ו„˙ ‰ענין ‰י‡ ‡ח˙
ויחי„ :‰ל˘מור על ˜„ו˘˙ ‰מזבח ול‡ לפ‚וע ב ‰על י„י "עבו„‡ ‰חר˙".
ומ„ויי˜ „‰בר ‚ם בל˘ון ‰רמב"ם˘ ,כ˙ב )‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"ב ‰י"‡(" :מזבח ‰ז‰ב

ח

˜úר‡˙ ˘ב˙

˘ב‰יכל – עליו מ˜טירין ˜‰טור˙ בכל יום ,ו‡ין מ˜ריבין עליו „בר ‡חר" ,ו‰יינו˘ ,ז‰ו
‡יסור כללי ‡ח„; ור˜ ל‡חר מכן ממ˘יך ‰רמב"ם ומפרט" :ו‡ם ˜‰טיר עליו ˜טור˙
‡חר˙ ‡ . .ו ˜‰ריב עליו ˜רבן ‡ו ‰סיך נסך – לו˜˘ ,"‰כל ‡לו ‰ם "סעיפים" ב˙וך
‡‰יסור ‰כללי ול‡ ˘כל ‡ח„ מ‰ם ענין בפ"ע )ר‡‚ ‰ם ספר ‰מˆוו˙ ˘לו מל"˙ פב(.
]ול‰עיר‰˘ ,רלב"‚ בפירו˘ו ע ˙"‰בפר˘˙נו מונ‡ ‰יסורים ‡לו ב˘ני ל‡וין ,ומבי‡ ‡˙ „ע˙ ‰רמב"ם
– ˘‰ח˘יבם כמˆו‡ ‰ח˙  -ומסיים" :ו„ע˙ו רחב ‰מ„ע˙נו" .ו‚ם "‰מנח˙ חינוך" – מˆו – „˜ ‰נ˙˜˘‰

בז ‰ונ˘‡ר ב"ˆע"‚" .ולפי „רכנו מובן ‰יטב ,ו„ו"˜[.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

)עיי' בפי' רבינו י˘עי'

מ„בר ברוח ˜‰ו„˘ ו˘כינ˘ ‰ור ‰עליו

ל˘מו‡ל ב ˘ם( ול‡ ב˘ייכו˙ לענין ‰נבו‡.‰

‡ין ˘ו‡לין בו ˘‰רי ˘‡ל ˆ„ו˜ ועל˙‰

ולכך ‰בי‡ ‰ר‡י' מ˘מו‡ל ‰נבי‡‡˘ ,ליו

לו ו‡בי˙ר ול‡ על˙ ‰לו" ,ומ˙ר ıב‚מ'

‰לך ˘‡ול כ˘‡ב„ ‰לו ‡ב„ ‰ל‰ו„יע

"סיוע ‰וי מסייע ב„‰יי‰ו" .ופר˘"י "כ‰ן

לו מ˜ומ„ ,‰ז ‰ו„‡י ‡ינו ˘ייך ל‡ורים

ב„‰י ‡ורים ו˙ומים ‰לכך ‡ם כ‰ן כ˘ר

ו˙ומים כי ‡ם לנבי‡.

‰י' ור‡וי ל˘רו˙ ˘כינ ‰עליו ‡‰ו˙יו˙

ב˜˘ר ל‰על‡˙ ‡‰רון

מי‰ו,

ע„יין ‡ין מובן „‰בר כל ˆרכו,

„"‡ ‡‰כ ‰לכ ‰זו ע"„ "בני ‰נבי‡ים"
ומי ˘‰ו‡ ר‡וי ˘˙˘ר ‰עליו רוח ˜‰ו„˘
‡ין מ˜ומ ‰כ‡ן כלל‡ ,ל‡ ˘ייכ˙ לכ‡ור‰
ל‰לכו˙ יסו„י ˙‰ור ‰פ"ז ו‡ילך˘˘ ,ם
נ˙ב‡רו פרטי „יני ‰נבו‡„ ,‰רכי ‰נבו‡‰
ו‰נ‰ ˙‚‰נבי‡ וכו' ,ו‚ם ‰ענינים ˘‰ו‡
מו„יע לבני י˘ר‡ל )כנ"ל( – ומ"ט כ˙ב‰
‰רמב"ם ב‰לכו˙ כלי ‰מ˜„˘ ו„יני
כ‰ונ .‰ו‡ע"פ ˘י˘ בלבי˘˙ ‡‰פו„ ב„
„מיון ללבי˘˙ ‡פו„ „כ‰ן ‚„ול ,וע„
˘ז ‰מו„יע ˘"‚‰יע ז ‰למעל˙ כ‰ן ‚„ול
˘מ„בר  . .ברוח ˜‰ו„˘" – ‰ ‡‰י‡ ‚ופ‡
˙י˜˘י ו„בר ז ‰עˆמו טעמ‡ בעי :מ‰ו
‰‰כרח ו‰טעם בז ,‰ל˜˘ר מעל˙ ‰נבי‡
ומי ˘‰ו‡ ר‡וי ˘˙˘ר ‰עליו רוח ˜‰ו„˘
)ובמיל‡ יכול ל‰ו„יע "„ברים ‰ע˙י„ים
ל‰יו˙"( עם מעל˙ ‰כ‰ן ‚„ול "˘מ„בר על
פי ‡‰פו„ ו‰חו˘ן ברוח ˜‰ו„˘".

ו‰נר‡,‰

„ז‰ו

ב‡˙‰ם

בולטו˙ ‡ו מˆטרפו˙ על י„ו כ˘נ˘‡לין
בו ו‡ם ל‡ו ל‡ בולטו˙ ול‡ מˆטרפו˙".
‰רי „ס"ל לר˘"י ˘‡‰ו˙יו˙ עˆמן ‰יו
בולטו˙ ‡ו מˆטרפו˙ ‡ם ‰י' כ‰ן כ˘ר.

‡מנם

‰רמב"ם כ˙ב בפ"י ‰י"‡

"רו ˜"‰לוב˘ ‡˙ ‰כ‰ן ומביט בחו˘ן
ורו‡ ‰בו במר‡‰ ‰נבו‡ ‰על‡ ‰ו ל‡
˙על ‰ב‡ו˙יו˙ ˘בולטו˙ מן ‰חו˘ן כנ‚„
פניו" ,ו‰יינו „ס"ל ˘‡‰ו˙יו˙ ל‡ ‰יו
בולטו˙ כפ˘וטן ‡ל‡ במר‡‰ ‰נבו‡‰
)ול˘יט ‰זו ˙ירו‚‰ ıמר‡ ‰ו‡ כפ˘וטו,
˘‡ם ‡ין ‰כ‰ן כ˘ר ‡ינו רו‡„ ‰בר
במר‡‰ ‰נבו‡.(‰

ומז‰
‡‰ו"˙

מובן„ ,ל˘יט˙ ר˘"י ˙˘וב˙
˘ייכ˙

ל‚וף

‡‰ו"˙

עˆמם,

˘‡‰ו˙יו˙ עˆמן בולטו˙ ‡ו מˆטרפו˙.
מ˘‡"כ ‰רמב"ם ס"ל „˘˙‰וב‡„ ‰ו"˙
‡ינ ‰ענין ˘‰ייך ל‚וף ‡‰ו˙יו˙ „‰חו˘ן,
‡ל‡ ‰וי ר˜ „בר ‰מסייע‰ ,מעורר ‡˙

ל˘יט˙

‰רמב"ם ב‚„רם ˘ל ‡‰ורים ו˙ומים‰„ ,נ‰
ב‡ופנ˘ ‰ל ˙˘וב˙ ‡‰ו"˙ ‡י˙‡ ביומ‡
ע‚" :ר"י ‡ומר בולטו˙ )‡‰ו˙יו˙ בולטו˙,
כ‚ון עי"ן מ˘מעון למ"„ מלוי "‰י מי‰ו„‰
– לומר על ,‰וכל ‡ח˙ ‡ינ ‰זז ‰ממ˜ומ‰
‡ל‡ בולט˙ במ˜ומ ‰ו‰ו‡ )‰כ‰ן( מˆרפן,
ר˘"י( ,ר"ל ‡ומר מˆטרפו˙ )˘מ‡לי‰ן ‰ן
מˆטרפו˙( ,ומ˜˘ ‰ב‚מ' "כל כ‰ן ˘‡ינו

‚ילוי ‰נבו‡˘ ‰ל ‰כ.‚"‰

ולפ"ז

‰י' נר‡ ‰לנ˜וט „ל‰רמב"ם

‡˘‰ל ‰ו˘˙‰וב ‰ב‡ו"˙ ˘ל כ‡ ‚"‰ינו
פרט מעניני כ‰ונ˘ ‰בו ‡ל‡ ‚„ר ומעל‰
בפני עˆמו‡˘ ,יכ‡ בכ ‚"‰עו„ ענין לב„
מעניני כ‰ונ˙ו‰˘ ,ו‡ רו ˜"‰ונבו‡˘ ‰בו.

‡יבר‡,

„מ‡י„ך ‚יס‡ ,ממ˘ ‰כ˙ב

‰רמב"ם לפנ"ז ב"‰י "ע˘ו בבי˙ ˘ני

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז
ו‰נ‰

בכסף מ˘נ ‰כ‡ן כ˙ב „"כ˙ב

כן כי ‰יכי „ל‡ ˙י˜˘י לן ‰י‡ך כ˙וב
‚בי ‡חימלך בן ‡חיטוב פ" ‰כ‰נים
ח‚ורים ‡פו„ ב„"‡ .בל ‡ינו מובן ]נוסף
לז‡˘ ‰ין ענינו ˘ל ‰רמב"ם בספרו ‰י„
ליי˘ב ולפר˘ פסו˜ים בנ"ך‰ ,רי ‚ם[
‡˙"ל ˘כוונ˙ ‰רמב"ם ל‡˙‰ים „בריו עם
‰כ˙ובים ,ולב‡ר ˘‡פו„ ב„ ‰נזכר ב„ברי
‰נבי‡ים ‡ינו ‡‰פו„ ˘ל כ‰ן ‚„ול"‡ ,כ
‰ו"ל ל‰בי‡ ענין ז ‰לעיל ,בפר˜ ˘לפנ"ז
‰יכ‡ „מיירי בפרטי „יני ע˘יי˙ ‡‰פו„.

‚ם,

מ‡ריכו˙ ל˘ון ‰רמב"ם כ‡ן נר‡‰

כי ‚‰יע ז ‰למעל˙ כ‰ן ‚„ול ˘מ„בר על
פי ‡‰פו„ ו‰חו˘ן ברוח ˜‰ו„˘".

ויובן

ל‰ו„יענו „ברים ‰ע˙י„ים ל‰יו˙ בעולם
 . .ו‡פילו ˆרכי יחי„ מו„יע לו ,כ˘‡ול
˘‡ב„ ‰לו ‡ב„ ‰ו‰לך לנבי‡ ל‰ו„יעו
מ˜ומ ."‰ולכן ,בכ„י ˘בנ"י י„עו מי‰ו
‰נבי‡ ˘‡ליו יפנו בˆרכי‰ם‰ ,יו בני
‰נבי‡ים חו‚רים ‡פו„ ב„" ,ל‰ו„יע כי
‚‰יע ז ‰למעל˙ כ‰ן ‚„ול ˘מ„בר  . .ברוח
˜‰ו„˘"‡˘ ,ז יוכלו כל י˘ר‡ל ל˘‡ול

ברור ˘‡ין כוונ˙ו )ר˜( לב‡ר ˘‡פו„
ב„ ‰נזכר ב„ברי ‰נבי‡ים ‡ינו מ‰ב‚„י

ועפ"ז

„‰חי„ו˘ ˘ב‰לכ ‰זו ‰ו‡ ˘‡פו„ ב„ ‡ינו
‡‰פו„ ˘ל כ ,‚"‰מ"ט ‰מ˘יך ‰רמב"ם
לב‡ר „מ˘ ‰בני ‰נבי‡ים ח‚רו ‡פו„ ב„
‰ו‡ כ„י "ל‰ו„יע כי ‚‰יע ז ‰למעל˙ כ‰ן
‚„ול"„ ,ז‰ו ‰ ‰˘‚„‰פכי˙ מ˙וכן ‰‰לכ‰
˘‡פו„ ב„ ‡ינו ˘ייך ל‡פו„ כ !‚"‰ו˙ו,
‰רמב"ם מבי‡ ר‡יי˙ו מז‡"˘ ‰ף ‰לוים
‰יו חו‚רין ‡ו˙ו ˘‰רי ˘מו‡ל ‰נבי‡

ז ‰ע"פ מ"˘ ‰רמב"ם ב‰לכו˙

יסו„י ˙‰ור ‰פ"י ‰"˘ ‚"‰נבי‡ עומ„ . .

‡ˆלו כו'.

כ‰ונ‡) ‰פו„ ˘ל כ‡ ,‡‰„ – (‚"‰י נימ‡

עיונים וביאורים קצרים

מובן ‰יטב ‰מ˘ך ‰ענינים

ברמב"ם כ‡ן˘ ,ל‡חרי ˘מב‡ר לעיל כ‡ן
פרטי „יני ‡ורים ו˙ומים כיˆ„ ˘ו‡לין ב‰ם
כו' ו˘"‡ין נ˘‡לין ב‰ן ל„‰יוט ‡ל‡ ‡ו
למלך ‡ו לבי˙ „ין ‡ו למי ˘ˆורך ˆ‰יבור
בו" – ‰נ ‰ע˙ ‰מוסיף ב„בריו‡„ ,יכ‡ עו„
‡ופן ‡חר ˘ל ˘‡ל ,‰ו‰ו‡ "‡פו„ ב„ . .
‰יו חו‚רים ‡ו˙ו בני ‰נבי‡ים ומי ˘‰ו‡
ר‡וי ˘˙˘ר ‰עליו רוח ˜‰ו„˘ ל‰ו„יע
כי ‚‰יע  . .למעל˙ כ‰ן ‚„ול ˘מ„בר על

האם יתכן למחוק
דבר שלא קיים?

מדוע לא נזכר
משה בפ' עקב?

בבעל ‰טורים רי˘ פר˘˙ ˙ˆו ‰כו˙ב" :ל‡
‰זכיר מ˘ ‰בז‰ ‰ס„ר מ˘‡"כ בכל ‰חומ˘
˘מ˘ע˘ ‰נול„ מ˘‡ ‰ין ס„ר ˘ל‡ ‰וזכר ב‰
ו‰טעם מ˘ום ˘‡מר מחני נ‡ מספרך ‡˘ר כ˙ב˙,
ו˜לל˙ חכם ‡פי' על ˙נ‡י ב‡ ‰ונ˙˜יים בז."‰

בבעל ‰טורים רי˘ פר˘˙ ˙ˆו ‰כו˙ב" :ל‡
‰זכיר מ˘ ‰בז‰ ‰ס„ר מ˘‡"כ בכל ‰חומ˘
˘מ˘ע˘ ‰נול„ מ˘‡ ‰ין ס„ר ˘ל‡ ‰וזכר ב‰
ו‰טעם מ˘ום ˘‡מר מחני נ‡ מספרך ‡˘ר
כ˙ב˙ ,ו˜לל˙ חכם ‡פי' על ˙נ‡י ב‡ ‰ונ˙˜יים
בז ."‰ו˘˜‰ו על „בריו‰ ,רי ‚ם בפר˘יו˙ ע˜ב,
ר‡˘ ,‰ופטים ‡ˆ˙ ,ונˆבים ל‡ נזכר ˘ם מ˘?‰

ולכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור:
‰רי ל˘ון מחי' ˘ייך ר˜ כ˘י˘נ ‰כבר מˆי‡ו˙,
˘‡ז ˘ייך למחו˙ ‡˙ מ˘ ‰כבר ˜יים ,וכל' ‰כ˙וב
)˙‰לים סט ,כט( "ימחו ‡ . .ל יכ˙בו"„‰˘ ,ברים
˘נכ˙בו כבר "ימחו" ו„‰ברים ˘ל‡ נכ˙בו "‡ל
יכ˙בו" )ועיין ר" ‰טז סע"ב ,רמב"ם ‰ל' ˘ב˙ פי"‡ ‰ט"ו(.
ו‡"כ ב˘למ‡ ל„יעו˙ ˘פר˘˙ ˙ˆו ‰נ‡מר ‰לפני
מע˘‰ ‰ע‚ל )זח"ב ˜ˆ .‡ ,‰רמב"ן ור‡ב"ע ר"פ ˙רומ(‰
‰וי ‰מחי' ב„בר ˘בפועל כבר נ‡מר‡ ,ך ל„עו˙
˘פר˘˙ ˙ˆו ‰נ‡מר‡ ‰חרי מע˘‰ ‰ע‚ל )˙נחומ‡
˙רומ ‰ח .ר˘"י ˘מו˙ ל‡ ,יח(‡ ,יך י˙כן לפר˘ ˜יום
"מחני נ‡" על פר˘˙ ˙ˆו ‰בעו„ פר˘ ‰זו ע„יין ל‡
‰י˙˜ ‰יימ˙?
וי˘ לב‡ר ז ‰על פי ‰י„וע ˘למעל‡" ‰ין
כח חסר פועל" )ר‡ ‰פר„ס ˘י"‡ פ"‚ ‰ -וב‡ ונ˙ב‡ר
בס‰מ"ˆ ל ˆ"ˆ‰מˆו˙ ‡‰מנ˙ ‡ל˜ו˙ פי"‡‰ .מ˘ך ˙רס"ו ע'

 '‰ו‡ילך˜ .לט ו‡ילך˘ ‰"„ .וב ‰ול˜ח˙ם ˙רע"‡( ,ו‡"כ,
למעל˘ ‰ייך ל˘ון מחי'  -בי„י ˘מים ‚ -ם ב„בר
˘‡ינו ˜יים ע„יין בפועל ‡בל ˆריך ל‰יו˙ ˜יים,
כי למעל‡ ‰ין לחל˜ בין ˆ‰ורך )‰כח( למˆי‡ו˙
„‰בר בפועל.

לוי ‰י' ונ‡מר בו נער ח‚ור ‡פו„ ב„",

פי ‡‰פו„ ו‰חו˘ן ברוח ˜‰ו„˘"‰ ,יינו,

ולכ‡ור‰ ‰ו"ל ל‰בי‡ ר‡י' ‡לימ˙‡ יו˙ר,

„מכיון ˘"‡ין נ˘‡לין ב‰ן )ב‡ורים

ממ˘"נ )˘מו‡ל ב ו ,י„( "ו„ו„ ח‚ור ‡פו„

ו˙ומים ב‡פו„ וחו˘ן( ל„‰יוט"‰ ,נ ‰לז‰

ב„"˘ ,ל‡ ‰י' מ˘בט לוי כלל )˘ז ‰מוכיח

‰יו ˆריכים בני ‰נבי‡ים לח‚ור ‡פו„ ב„,

עו„ יו˙ר ˘‡ין ‡פו„ ב„ ˘ייך ל‡פו„ ˘ל

„בז‚ ‰רמו "ל‰ו„יע" ˘‚‰יעו "למעל˙

כ‰ן ‚„ול(.

כ‰ן ‚„ול ˘מ„בר  . .ברוח ˜‰ו„˘" ,וכל

ועל פי ז‚ ‰ם ‡ם ל‡ נ‡מר ‰פ' ˙ˆו ‰ע„יין,
‰נ ‰מכיון ˘למעל‡" ‰ין כח חסר פועל"˘ ,פיר
˘ייך ב ‰ל˘ון מחי' ,ו˜"ל.

י˘ר‡ל יכולים ל˘‡ול ‡ˆלם בכל ‰ענינים

)ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' ˆז ו‡ילך(

ומ˘ום

כל ‰נך „יו˜י נר‡‡„ ‰ין

כוונ˙ ‰רמב"ם )ר˜( ל˙ר‡˘ ıל ‰מ"„ברי
‰נבי‡ים"‡ ,ל‡ „נ˙ח„˘ בז„ ‰בר מ‰

ו‡פילו ˆרכי יחי„.

ועפ"ז

מחוור ˘פיר „ ‡‰ל‡ ‰בי‡

ל„ינ‡‡„ ,יכ‡ )‚„ר ˘ל( ‰לכ ‰על בני

‰רמב"ם מ‰˘ ‰י' „ו„ ח‚ור ‡פו„ ב„,

‰נבי‡ים )לח‚ור ‡פו„ ב„ ,ועי"ז( "ל‰ו„יע

„ ‡‰ח‚יר˙ "‡פו„ ב„" ˘ל „ו„ ‰י˙‰

וי˘ ל˙ר ıבפ˘יטו˙‰˘ ,רי ספר „ברים מ˙חיל
"‡ל„‰ ‰ברים ‡˘ר „בר מ˘ ,"‰וז‡˜ ‰י על כל
‰ספר )ועיין מ‚יל ‰ל‡ ‡ ,ר˘"י „" ‰מ˘ .‰רמב"ן ע˙"‰
ב˙חל˙ו .ל˜ו"˙ „"‡ ‰סור ל‡„ם ˘יטעום ס"ב וס"פ ו‡˙חנן(.
ובעומ˜ יו˙ר:
ל˘ון מחי' ˘ייך ר˜ ב„בר ˘י˘נו כבר במˆי‡ו˙
)עיין ר" ‰טז סע"ב ,רמב"ם ‰ל' ˘ב˙ פי"‡ ‰ט"ו(‡ .ל‡
מ˘ום ˘למעל‡ ‰ין ‰כח חסר פועל˘ ,ייך ל˘ון
מחי'  -בי„י ˘מים ‚ -ם ב„בר ˘ל‡ נכ˙ב ע„יין ‡בל
ˆריך ל‰כ˙ב עכ"פ )ר‡ ‰פנינ˜‰ ‰ו„מ˙(.
ועפ"ז י˘ לומר ˘ל˘ון "מחני" ˘ייך ‡ו
במ˜ומו˙ ˘לפועל כבר נזכר ˘ם מ˘‡ ‰ו עכ"פ
במ˜ומו˙ ˘‰י' ˆריך ל‰יו˙ כ˙וב )˘‡ז ˘ייך לומר
˘למעל‰ ‰רי ז ‰כבר ˜יים ו˘ייך "ל‰ימח˜"(.
ו‡ם כן ,ל‡ ˜˘ ‰מ‰פר˘יו˙ ˘ל חומ˘ בר‡˘י˙,
ו˘‡ר ‰ס„רו˙ ˘בחומ˘ „ברים ,כי ˘ם מעי˜ר‡
ל‡ ‰י' ˆריך ל‰יו˙ כ˙וב ˘ם מ˘.‰
‡ך בפ' ˙ˆו ‰לכ‡ור‰ ‰י' ˆריך ל‰יו˙ מוזכר
˘ם מ˘ ,‰כי ‡ף ˘ר‡˘י˙ ‰ב‡ ב‰מ˘ך ‡ח„
ל"וי„בר ‡ '‰ל מ˘„ "‰ר"פ ˙רומ‡ ,‰בל סופ‰
"וע˘י˙ מזבח מ˜טר ‚ו'" ‰ו‡ ענין בפני עˆמו
]„ב˙חיל ‰בי‡ר כלי ‰מ˘כן וב‚„י ‰כ‰נים,
‡ח"כ ב‡ ‰פ' ‰מילו‡ים ,ור˜ ל‡חרי ז ‰חוזר
ומˆוו ‰על מזבח ‰פנימי )‡ף ˘נע˘ ‰ביח„ עם
˘‡ר כל ‰מ˘כן!([ ,ו‡"כ ‰י' ˆריך ל‰יו˙ על
מזבח ז„ ‰יבור מיוח„ עם ‰זכר˙ ˘ם מ˘ ?‰ועל
ז ‰ב‡ ˙‰ירו˘ ,ıל‡ נזכר ˘מו מפני ˜יום "מחני
נ‡ ‚ו'"˘ ,לכן ל‡ נכ˙ב „‰בור ‡ו ˘ל‡ נ˙ייח„
„‰בור ‡ל מ˘ ‰מפני ז.‰
)ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' ˆז ו‡ילך(

טו

י

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

תיקון טעותו של שאול
בזמן גזירת המן

דין לבישת אפוד אצל הנביאים

שורש טעותו של שאול המלך  /יסוד ושורש העבודה היא קבלת עול
השי"ת בפשטות  /בזמן גזירת המן עמדו ישראל במסירת נפש  /יסוד קיום
כל המצוות – "עד דלא ידע"

יביא אריכות הרמב"ם גבי אפוד הנביאים ,ויכריח דאינו רק להבדילו
מאפוד הכהונה  /יסיק שהוא נפקותא לדינא ,דאפוד הנביא ה"ה כאו"ת
שצריך להודיע דרשאים לשאול אצלו  /יסיק דאריכות לשון הרמב"ם היא
להשוותו לגדר או"ת ,ואזיל בזה לשיטתו שהוא גם מגדר כהונה

מˆו˙ מחיי˙ עמל˜ ‡‰מור ‰בפר˘˙ זכור ,וכן סיפור מלחמ˙ ˘‡ול ב‡‚‚ מלך עמל˜
ב‰פטר˙ פר˘˙ זכור ,נ˜ר‡ים ב˘ב˙ ˘לפני ח‚ ‰פורים ,מכיון ˘‰מן ‡˘ר זמם ל˘‰מי„
ל‰רו‚ ול‡ב„ ח"ו ‰י' "‡‚‚י" ,מˆ‡ˆ‡י ‡‚‚ ומזרע עמל˜ )˙ר‚ום למ‚יל˙ ‡ס˙ר ‚.(‡ ,
ו‰נ ,‰ב‰פטר˙ פר˘˙ זכור ‡ין מ„ובר על מלחמ˙ ‡‚‚ ועמל˜ בלב„‡ ,ל‡ ‚ם על
‰רמב"ם בסוף ‰ל' כלי ‰מ˜„˘

ברוח ˜‰ו„˘" .ולכ‡ור˙ ‰מו ,‰למ‡י

"˜‰ימו˙י ‡˙ „בר ˘) "'‰מו‡ל ‡' טו ,י‚-טו( ,ועל ˙וכח˙ו ˘ל ˘מו‡ל ‰נבי‡ "‰נ˘ ‰מוע

ו‰עוב„ים בו" :ז ‰˙‡˘ ‰מוˆ‡ ב„ברי

‰לכ˙‡ בחיבור ‰י„ ‡ריכו˙ ˙‰י‡ור "ז‰

מזבח טוב  . .מ‡ס˙ ‡˙ „בר ˘) "'‰ם כב-כ‚(.

נבי‡ים ˘‰כ‰נים ‰יו חו‚רין ‡פו„ ב„

˘‡˙ ‰מוˆ‡ ב„ברי נבי‡ים ˘‰כ‰נים ‰יו

)˘מו‡ל ‡ כב ,יח(

חו‚רין ‡פו„ ב„ ל‡ ‰יו כ‰נים ‚„ולים

מע˘‰ו ˘ל ˘‡ול ˘חס על ‡‚‚ ומיטב ‡ˆ‰ן "למען זבוח ל‡ '‰לו˜יך" ,כ‡˘ר ל„ע˙ו

˘ייכו˙˘ ‰ל ‰פטר ‰זו לח‚ ‰פורים מובנ˙ על פי סיפור חז"ל

)ר‡ ‰מ‚יל ‰י‚ ‡ ,ועו„(

˘עˆם מˆי‡ו˙ו ולי„˙ו ˘ל ‰מן ‰ר˘ע ˜˘ור ‰עם מ˘ ‰ל‡ ‰ר‚ ˘‡ול ‡˙ ‡‚‚‡ .ך מכיון
˘כל פרט ופרט ב˙ור‰ ‰ו‡ ב„יו˜ ,י˘ לב‡ר כיˆ„ טענו˙ ˘‡ול ו˙וכח˙ ˘מו‡ל ˜˘ורו˙
‚ם ‰ן ל˙כנו ˘ל ח‚ ‰פורים ,וי˘ ללמו„ ממע˘ ‰ז‰ ‰ור‡ ‰ח˘וב ‰בעבו„˙ ‰י‰ו„י
בכלל ,ובימי ח‚ ‰פורים בפרט.

כ˙ב

)‰יינו „כ˙יב בנבי‡ים

"˘מונים וחמ˘‡ ‰י˘ נו˘‡ ‡פו„ ב„"
– עיי' ל‰לן מ‰כס"מ( ,ל‡ ‰יו כ‰נים
‚„ולים‡˘ ,ין ‡‰פו„ ˘ל כ‰ן ‚„ול ‡פו„
ב„ .ו‡ף ‰לוים ‰יו חו‚רין ‡ו˙ו‰˘ ,רי
˘מו‡ל ‰נבי‡ לוי ‰י' ונ‡מר בו נער ח‚ור
‡פו„ ב„‡ .ל‡ ‡פו„ ז‰ ‰יו חו‚רים ‡ו˙ו

˘ור˘ טעו˙ו ˘ל ˘‡ול ‰מלך

בני ‰נבי‡ים ומי ˘‰ו‡ ר‡וי ˘˙˘ר ‰עליו

וכו'"˘ ,לכ‡ור‡ ‰ין בז ‰נפ˜ו˙‡ ל‰לכ‰
)ו‡י מ˘ום ˘„רכו לסיים כל ספר מספרי
‰י„ ב„ברי מוסר ומ„ו˙ טובו˙‰ ,רי סיום
ז‡ ‰ין בו ‡ף מענינים ‡לו( ,ו‡ין כ‡ן
כי ‡ם פירו˘ ובי‡ור ב"„ברי נבי‡ים"
)˘מ"˘ "˘מונים וחמ˘‡ ‰י˘ נו˘‡ ‡פו„

)˘מו‡ל ‡' י‚(‡ ,

רוח ˜‰ו„˘ ל‰ו„יע כי ‚‰יע ז ‰למעל˙

ב„"‡ ,ין ‰כוונ ‰לכ‰נים ‚„ולים וכו'(,

"בן ˘נ‡˘ ‰ול במלכו"˘ ,ל‡ טעם טעם חט‡ כ˙ינו˜ בן ˘נ˙ו .מובן ‡פו‡‡˘ ,ם ‰ו˙יר

כ‰ן ‚„ול ˘מ„בר על פי ‡‰פו„ ו‰חו˘ן

ומ ‰מ˜ומו בספר ‰י„.

˘‡ול ‰מלך ל‡ ‰י' בו חט‡ ,כפי ˘„ר˘ו חז"ל )יומ‡ כב ,ב( על ‰פסו˜

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

דרוש ואגדה

בין "מהות עצמותו"
ל"שמו" של משה
בבעל ‰טורים רי˘ פר˘˙ ˙ˆו ‰כו˙ב" :ל‡
‰זכיר מ˘ ‰בז‰ ‰ס„ר  . .ו‰טעם מ˘ום ˘‡מר מחני
נ‡ מספרך ‡˘ר כ˙ב˙ ,ו˜לל˙ חכם ‡פי' על ˙נ‡י
ב‡ ‰ונ˙˜יים בז ."‰ולכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰˘ ,רי ‡ף
˘‡כן ל‡ נזכר ˘מו ˘ל מ˘ ‰בפר˘ ‰זו‡ ,ך ˙‰חל˙
‰פר˘‰ ‰י‡ "ו‡˙ˆ˙ ‰ו‰˘ ,"‰כוונ ‰למ˘ ,‰וע„
˘פיר˘ ‰כלי י˜ר "ו‡˙" - "‰ממ‰ו˙ עˆמו˙ך",
ונמˆ‡ ˘בפר˘ ‰זו מ„ובר ל‡ ר˜ על מ˘‡ ‰ל‡
על "מ‰ו˙ עˆמו˙ו" ˘ל מ˘ ,‰ו‡יך י˙‡ים עם ז‰
˘נ˙˜יים כ‡ן "מחני נ‡"?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
מ˘ ‰רבינו כל מ‰ו˙ו ‰י‡ ˙‰ור ,‰וכמ‡מר רז"ל
"נ˙ן נפ˘ו על ˙‰ור ‰ונ˜ר‡˙ על ˘מו˘ ,נ‡מר זכרו
˙ור˙ מ˘ ‰עב„י" )מכיל˙‡ לב˘לח טו˘ .‡ ,מו"ר פ"ל,
„( .ו‡ם כן˘‰ ,מט˙ ˘מו ˘ל מ˘ ‰מן ˙‰ור‡ ,‰ין
מ˘מע˙˘ ‰חסר ‡ח˙ ממעלו˙ מ˘‡ ,‰ל‡ מ„ובר
על ענינו ˘ל מ˘˘ ,‰מ‡וח„ ‰ו‡ עם ˙‰ור ,‰ו‡י
‰זכר˙ ˘מו ב ‰נו‚ע˙ לו עˆמו .ומ ‰מפלי‡ „‰בר,
‡˘ר ב˜˘˙ "מחני נ‡" ל‡ בי˜˘ מ˘ ‰עבור כ˘רים
˘ב„ורו‡ ,ל‡ לכפר על ‡ו˙ו חל˜ בי˘ר‡ל ˘חט‡ו
בע‚ל ,וני˙˜ו עˆמם מן ˙‰ור ‰ל‚מרי!
‡ל‡ ˘‰נ ‰‚‰זו ל˜ח מ˘ ‰מ˜‰ב"‚‰˘ ,‰ם
˘"‡וריי˙‡ ו˜וב" ‰כול‡ ח„" )ז‰ר‰ ,וב‡ ב˙ני‡ פ"„(,
מכל מ˜ום ‡מרו חז"ל "˙ור ‰וי˘ר‡ל „ . .רכן ˘ל בני
‡„ם ‡ומרים ˙‰ור„˜ ‰מ‡ . . ‰בל ‡ני ‡ומר י˘ר‡ל
˜„מו" )˙„ב‡"ר פי"„(„ ,מ˜ור נ˘מו˙ י˘ר‡ל ‚בו‰
מ˙‰ור ,‰ומ‡וח„ים ‰ם עם ˜‰ב" ‰ב‡ופן עמו˜ יו˙ר
 "˜ו„מים" ‡ -ף ל˙ור .‰וכמו„‚˘ בז"˘ ‰י˘ר‡ל‡ע"פ ˘חט‡ י˘ר‡ל ‰ו‡" )סנ„‰רין מ„‚˘ ,(‡ ,ם ‡לו
˘מנ˙˜ים עˆמם מ˙‰ור ‰ח"ו ,ע„יין ˘ם "י˘ר‡ל"
עלי‰ם ,כי ‡ין "‰ני˙ו˜" מן ˙‰ור ‰מנ˙˜ ‡˙ ˘˜‰ר
בין י˘ר‡ל ו˜‰ב" ‰וע„יין ˜˘ורים ‰ם עמו י˙'.
ולכן ‚ם ‡ˆל מ˘ ‰רבינו ,למרו˙ ˘˜‰ר ‰עˆמי
˘לו עם ˙‰ור‰ ,‰רי ˘˜‰ר עם י˘ר‡ל – ‚ם ‡ם ‡לו
˘ני˙˜ו עˆמם מן ˙‰ור‰ – ‰ו‡ ˜˘ר עמו˜ יו˙ר.
ועל פי ז ‰מובן מ˘ ‰מˆ„ ‡ח„ ל‡ נזכר ˘מו ˘ל
מ˘ ‰בפר˘˙נו ,ול‡י„ך מ„ובר בפר˘ ‰על "מ‰ו˙

י‡

˘‡ול ‡˙ ‡‚‚ ו‡˙ מיטב ‡ˆ‰ן ול‡ ˜יים ‡˙ רˆון  ,'‰ל‡ ‰י' ז ‰במזי„ וביו„עין ל‰פר

עˆמו˙ו" ˘ל מ˘ ,‰כי ˘ם „‡‰ם ‡ינו מור ‰על „‡‰ם
עˆמו‰˘ ,רי ˆורך „‡‰ם ב˘ם ‰ו‡ ר˜ כ„י ˘‰זול˙
יוכל ל„בר ‡י˙ו ול˜ר‡ו ב˘מו‡ ,ך „‡‰ם כ˘לעˆמו
‡ינו ˆריך לז .‰וכפי ˘רו‡ים במוח˘˙˘ ,ינו˜ כ˘נול„,
‡ין לו ˘ם ,ור˜ כמ ‰ימים ‡חר ‰לי„ ‰נו˙נים לו ˘ם.
ו‡ם כן˘‰ ,ם ‡ינו מור ‰על מ‰ו˙ „‡‰ם ˘נעל‰
מ˘מו .ונמˆ‡ ˘‚ ‡‰ופ‡ ˘ל‡ נזכר "˘מו" ˘ל מ˘‰
בפר˘˙נו ‰ו‡ מפני ˘˜‰ר ‰עˆמי ˘לו עם י˘ר‡ל ‰ב‡
מ"מ‰ו˙ עˆמו˙ו"˘ ,למעל ‰מ˘מו.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ'  173ו‡ילך.
ספר ˘‰יחו˙ ˙˘נ"ב עמ'  .404ועו„(

הגימטריא של "תצוה"
בבעל ‰טורים רי˘ פר˘˙ ˙ˆו ‰כו˙ב" :ל‡
‰זכיר מ˘ ‰בז‰ ‰ס„ר  . .ו‰טעם מ˘ום ˘‡מר מחני
נ‡ מספרך ‡˘ר כ˙ב˙ ,ו˜לל˙ חכם ‡פי' על ˙נ‡י
ב‡ ‰ונ˙˜יים בז ."‰וי˘ לומר רמז נפל‡ בז:‰
‡מרו חז"ל "‰לך ˜‰ב" ‰מ‰לך חמ˘ מ‡ו˙ ˘נ‰
ל˜נו˙ לו ˘ם" )˜"‰ר פ"ז ,(‡ ,ומבו‡ר בז ‰בספרי
חסי„ו˙ )‡ו˘ ˙"‰מו˙ ס"ע ל .ועו„( ‡˘ר כללו˙ ‰עולם
כלול במספר "חמ˘ מ‡ו˙"˘ ,עי"ז מ˙‚ל˘" ‰מו"
˘ל ˜‰ב" .‰ונמˆ‡ ˘‰מספר "˙˜"‡"‰˘ ,ו‡ מספר
‡ח„ יו˙ר מ"˙"˜" ,מור ‰על ‡ח„ – יחי„ו ˘ל עולם,
עˆמו˙ו ˘ל ˜‰ב"˘ ,‰למעל ‰מ"˘ם" ומ‰עולם
˘כלול ב"חמ˘ מ‡ו˙".
וע„"ז ‰ו‡ בנפ˘ „‡‰ם"˘ ,חמ˘˘ ‰מו˙ נ˜ר‡ו"
לנ˘מ) ‰ב"ר פי"„ ,ט .ועו„(˘ ,י˘ חמ˘ „ר‚ו˙ בנ˘מ‰
˘כל ‡ח˙ מ‰ן כלול ‰ממ‡‰˘ ,‰רי ˘‰לימו˙ בכל
"מספר" וענין ‰ו‡ כ‡˘ר י˘ בו ˙‰כללו˙ ˘ל ע˘ר
פעמים ע˘ר – מ‡) ‰ר‡) ‰בנו‚ע למ‡ ‰ברכו˙( ˙ו"‡
˜כ‡ ,„ ,ועו„( .ונמˆ‡˘ ,בחמ˘ ˘"‰מו˙" ו‰מ„רי‚ו˙
˘ל ‰נ˘מ ‰י˘ מספר חמ˘ מ‡ו˙ .ועפ"ז ,מספר
"˙˜"‡" ˘‰ו‡ ‡ח„ יו˙ר על "˙"˜" מור ‰על עˆם
‰נ˘מ˘ ‰למעל ‰מ˘מו˙י'.
ו‰נ˙ ,‰יב˙ "˙ˆו "‰ב‚ימטרי‡ "˙˜"‡" .וע"פ
‰נ"ל ‰רי ז ‰עול ‰כמין חומר ,כי בפר˘ ‰זו ל‡ נזכר
"˘מו" ˘ל מ˘‡ ,‰בל מ„ובר ב ‰על מ‰ו˙ עˆמו˙ו
˘ל מ˘ ,‰כפירו˘ ‰כלי י˜ר על "ו‡˙ˆ˙ ‰ו– "‰
"ממ‰ו˙ עˆמו˙ך" )ר‡ ‰בפנינ˜‰ ‰ו„מ˙("˘ ,מ‰ו˙
עˆמו˙ו" ˘ל מ˘ ‰נרמז במספר "˙˜"‡"‡ ,ח„ יו˙ר
מ"˙"˜".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ'  207ו‡ילך(

‡˙ ˆיווי ˘‰י"˙ ,ומוכרחים לומר ˘ב„ע˙ו ˘ל ˘‡ול ‰י' ˘ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ז ‰חט‡,
‡ל‡ ‡„רב‡ "˜‰ימו˙י ‡˙ „בר  ,"'‰ז‰ו רˆונו ‡‰מ˙י ˘ל ˜‰ב".‰
˙וכן ענין ˜‰רבנו˙ ‰ו‡˘ ,לו˜חים ב‰מ˘‚ ‰מי˙ ומ˜ריבים ‡ו˙ ‰על ‚בי ‰מזבח,
וכ‡˘ר נ˘רפ˙ ‰ב‰מ ,‰נ‰פך חו˘ך ˘‚‰מיו˙ ‰ב‰מי˙ ל‡ור רוחני נעל.‰
וכ‡˘ר ניˆח ˘‡ול במלחמ˙ עמל˜‰ ,רי ‰יו בי„ו מיטב ‡ˆ‰ן ˘‰ייך ל‰ם‰˘ ,ו‡
רומז על ˙כלי˙ ˘‚‰מיו˙ ‰נחו˙ ‰ו‚‰רוע ‰ביו˙ר‰˘ ,רי "ר‡˘י˙ ‚ויים עמל˜"˘ ,עמל˜
‰ו‡ ˘ור˘ לכל מיני רע )˙ור‡ ‰ור ‡ס˙ר ˆ ,(‡ ,‰וממיל‡ נ˜ר˙ ‰לי„ו לכ‡ור‰ ‰ז„מנו˙
מיוח„˙ ל˜‰ריב ‡˙ ‡ו˙ן ב‰מו˙ ,ובכך ל‰פוך ‡˙ ‰חו˘ך ‰עמו˜ ביו˙ר ל‡ור רוחני.
ומכיון ˘"י˙רון ‡‰ור מן ‰חו˘ך"˘ ,כ‡˘ר מ˙‰פך ענין ˘ל חו˘ך ורע ל‡ור ו˜„ו˘,‰
נע˘ ‰בז" ‰י˙רון" ו‰מ˘כ˙ ‡ור נעל) ‰ר‡ ‰ספר ‰ערכים חב"„ ח"ב עמ' ˙˜ע‰ ,(‰י' ב„ע˙ו
˘ל ˘‡ול ˘‡ם י˜ריב ‡ו˙ן ב‰מו˙ ˘ל עמל˜ ˘‰ם ˙כלי˙ ו˘ור˘ לכל מיני רע ,י‰י'
מכך "י˙רון ‡‰ור" ב‡ופן נעל ‰עו„ יו˙ר מב˘‡ר ˜רבנו˙.
ומכל מ˜ום ‰וכיחו ˘מו‡ל "מ‡ס˙ ‡˙ „בר ‰˘ ,"'‰י' לו ל˘‡ול למל‡ ‡חר ˆיווי
˘‰י"˙ כפ˘וטו ול‰רו‚ ‡˙ כל ‡ˆ‰ן ‡˘ר לעמל˜‚ ,ם ‡ם לפי „ע˙ו י˘ מעל ‰י˙יר‰
ב˜‰רב˙ם.

יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰ ‰י‡ ˜בל˙ עול ˘‰י"˙ בפ˘טו˙
סבר˙ו ˘ל ˘‡ול י˘ ל ‰מ˜ום על פי ˘כל טעם ו„ע˙‡ ,בל על כך טוען ˘מו‡ל "‰נ‰
˘מוע מזבח טוב" ,י˘ ל˘˜‰יב לˆיווי ˘‰י"˙ ב˜בל˙ עול פ˘וט ,‰ול˜יים "ו‰חרמ˙ם
‡˙ כל ‡˘ר לו"‚ ,ם כ‡˘ר ˘‰כל טוען ˘י˘ מ˜ום ל˘נו˙ מן ˆ‰יווי.
ובפרטיו˙ יו˙ר˙ ,וכח˙ו ˘ל ˘מו‡ל ‰י‡ "‰נ˘ ‰מוע מזבח טוב ,ל˘˜‰יב מחלב
‡ילים":
"זבח" ו"חלב" מורים על עבו„˘ ‰מˆ„ טעם ו„ע˙ ,כי "חלב" מור ‰על ˘"‰ומן"
ו‰מובחר בכחו˙יו ˘ל „‡‰ם‰ ,ל‡ ‰ו‡ ˘‰כל ˘‰ו‡ ר‡˘ לכל ‰כחו˙ כולם .וכ‡˘ר
עוב„ ‡˙ ˘‰י"˙ עם ˘‰כל‰ ,רי ז˜‰ ‰רב˙ "זבח" עם "‰חלב" ו‰מובחר ˘ב‡„ם.
ו‡מנם „‡‰ם מחויב לעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙ בכל כחו˙ נפ˘ו ,ובוו„‡י בכחו˙ ˘‰כל‰˘ ,ל‡
‡ם עוב„ עבו„˙ו ר˜ ב˜בל˙ עול בל‡ ‰בנ ‰ו ,‰‚˘‰נמˆ‡ ˘נו˙ן ל˜‰ב" ‰ר˜ ‡˙ כחו˙
‰ע˘י' ‰נחו˙ים ו‡ינו מ˘עב„ ‡ליו ‡˙ ‰כחו˙ ‰נעלים ˘בו.
ועם כל ז‡˙‰ ,רי "˘מוע מזבח טוב" ,ו"ל˘˜‰יב מחלב ‡ילים" .ר‡˘י˙ ‰עבו„‰
‰י‡ ב˜בל˙ עול פ˘וט ‰ל˘‰י"˙ מˆו‰ ‰מˆוו˙ ,ומ„‡‰˘ ‰ם עוב„ ‡˙ ˘‰י"˙ בכל
כחו˙ נפ˘ו וב˘כל וב‰בנ ‰ו‰ ,‰‚˘‰רי ז‚ ‰ופ‡ ‰ו‡ מ˘ום ˘˜‰ב" ‰מˆו‰ו "כל חלב

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

ל ,"'‰ל˘עב„ ‡ליו י˙' ‡˙ כל כחו˙ נפ˘ו‡ ,ך יסו„ ‰כל ‰ו‡ ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים
בפ˘טו˙ .י‰ו„י ˆריך "ל˘מוע" ו"ל˘˜‰יב" ולˆיי˙ ב˜בל˙ עול פ˘וט ,‰ועבו„ ‰זו
ע„יפ ‰מעבו„˘ ‰על פי ˘כל.
ו‡ם עוב„ „‡‰ם ‡˙ ˘‰י"˙ על פי ˘כל בלב„ ולל‡ ‰יסו„ ˘ל ˜בל˙ עול פ˘וט‰ ,‰רי
נוסף לכך ˘כ‡˘ר ‰עבו„ ‰מבוסס˙ על ˘כל „‡‰ם יכול לבו‡ לי„י טעו˙ ח"ו ולעבור
על רˆון ‰ ,'‰נ ‰חסרון יסו„י י˘ בעבו„ ‰זו‰˘ ,רי „‡‰ם ‰עוב„ נו˙ר "במˆי‡ו˙ו"‰ ,ו‡
עוב„ ‡˙ ‰בור‡ ר˜ מ˘ום ˘כן מור ‰לו ˘כלו ,וחסר ‰לו ˙‰‰בטלו˙ ‰מוחלט˙ כלפי
˘‰י"˙ לע˘ו˙ ככל ‡˘ר יˆונו ‚ם ‡ילו ל‡ ‰י' מבין ‡˙ מעל˙ ‰מˆוו˙.

בזמן ‚זיר˙ ‰מן עמ„ו י˘ר‡ל במסיר˙ נפ˘
˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ‰י‡ ‰יסו„ ו˘‰ער לכל עניני ˜„ו˘ ‰ועבו„˙  ,'‰וכ„ברי
‰ז‰ר )זח"‡ ח˙ ‡„" (‡ ,רע‡ ל‡על‡ ."‰וממיל‡ מובן ˘כ‡˘ר חסר ב˜בל˙ עול מלכו˙,
‰רי ‡ין „‡‰ם כלי ל˜„ו˘ ‰רח"ל ,ויכולים לבו‡ מז ‰כל מיני רע.
ולכך כ‡˘ר ל‡ ‰ר‚ ˘‡ול ‡˙ ‡‚‚ מ˘ום ˘‰י' חסרון ב"ל˘˜‰יב" ,ב˜בל˙ עול ,יˆ‡
מכך ‰מן ‰ר˘ע ‰ב‡ מ˜ליפ˙ עמל˜˘ ,בי˜˘ "ל˘‰מי„ ל‰רו‚ ול‡ב„ )ח"ו ‰יל"˙( ‡˙
כל ‰י‰ו„ים" ,לכלו˙ רח"ל ‡˙ כל עניני י„‰ו˙ וי‰ו„ים.
ו‰נ˙‰ ,‰י˜ון לטעו˙ו ˘ל ˘‡ול‰ ,י' בעבו„˙ בני י˘ר‡ל בזמן ‚זיר˙ ‰מן˘ ,עמ„ו
ב˜בל˙ עול פ˘וט ‰ובמסיר˙ נפ˘ ממ˘ כל זמן ‚‰זיר ,‰ול‡ על˙ ‰על „ע˙ ‡ח„ מ‰ם
מח˘ב˙ חו ıח"ו )˙ור‡ ‰ור ‡ס˙ר ˆז .(‡ ,ו˜בל˙ עול זו ˙י˜נ‰ ˙‡ ‰חסרון ˘‰י' ב˜בל˙
עול בימי ˘‡ול ,וממיל‡ נ˘˙ל˘ל ‚ם ב‚˘מיו˙ ˘ˆ‰ליחו ל‚בור על ˜ליפ˙ עמל˜,
˘‰ר‚ו ‡˙ ˆ‡ˆ‡י עמל˜‰" ,רו‚ ב˘ונ‡י‰ם" )‡ס˙ר ט ,טז(.
ולכך ˜ור‡ים ב˘ב˙ ˘לפני ח‚ ‰פורים ‡˙ מע˘ ‰עמל˜ ,ו‡˙ ‰‰פטר˘ ‰ל סיפור
מלחמ˙ ‡‚‚ ו‰נ‡˘ ˙‚‰ול ,כי כל ענין ‚זיר˙ ‰מן נ˘˙ל˘ל מחמ˙ חסרון ˜‰בל˙ עול
˘בימי ˘‡ול ,ובני י˘ר‡ל ˘ב‡ו˙ו „‰ור ˙י˜נו חסרון ז ‰ב˜בל˙ עול במסיר˙ נפ˘.

יסו„ ˜יום כל ‰מˆוו˙ – "ע„ „ל‡ י„ע"
ומע˙ ‰יובן מ‰˘ ‰מˆו‰ ‰עי˜רי˙ בימי ‰פורים ‰י‡ ˘י‰יו "ימי מ˘˙"‰

)‡ס˙ר ט,

כב( .כי בעבו„ ‰זו טמון יסו„ ˜‰בל˙ עול ,ו‰ו‡ רמוז ב„ין „"חייב ‡„ם לבסומי בפורי‡
ע„ „ל‡ י„ע בין ‡רור ‰מן לברוך מר„כי" )מ‚יל ‰ז ,ב(:
"‡רור ‰מן" ‰י‡ ‰עבו„˘ ‰ל "סור מרע" ,ו"ברוך מר„כי" ‰י‡ עבו„˙ „‡‰ם ב"וע˘‰
טוב" ,ו˘˙י עבו„ו˙ ‡לו ˆריכו˙ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל "ע„ „ל‡ י„ע"‰„ ,יינו ˙‰בטלו˙
פ˘וט ‰למעל ‰מענין ˘ל י„יע˘ ,‰מ˜בל עולו ˘ל ˜‰ב" ‰ל‡ מחמ˙ ‰בנ ‰ו‡ ‰‚˘‰ל‡

י‚

מוסר עˆם נפ˘ו בל‡ ח˘בונו˙ כלל.
וכ‡˘ר י˘ לו ל‡„ם ‰יסו„ ˘ל ˜בל˙ עול למעל ‰מ‰בנ ‰ו‡ ,‰‚˘‰זי ˆריך לפעול
˘י‰יו ‡ˆלו ‚ם עניני ‰בנ ‰ו ‰‚˘‰ב˙ור ‰ומˆוו˙י' ו˘‡ר עניני עבו„˙  .'‰ו‰ו‡ מ‰
˘‡מר „ו„ ‰מלך )˙‰לים ˜יט ,סו( "טוב טעם ו„ע˙ למ„ני כי במˆוו˙יך ‡‰מנ˙י"‚˘ ,ם
"‰טוב טעם ו„ע˙" ,מיוס„ ומו˘˙˙ על כך ˘"במˆוו˙יך ‡‰מנ˙י"‡ ,מונ ‰פ˘וט‰
למעל ‰מ˘כל ו.‰‚˘‰

