
‚úיון ˙רע‰
ער˘"˜ פר˘˙ ˙ˆו‰

מ„וע נ˙˜יים ‰"מחני" בפ' ˙ˆו‰?

ú‡סו‚י בני י˘ר úזכיר במ˜„˘ ‡˙ כ‰ú

ב‚„י כ‰"‚ - ˙כ˘יטים ‡ו ב‚„ים?

יו˙ר ˙úמי„ים - פחו˙ חובו˙!

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

כי ‡ז  ו‰בטיחם  ב˜„˘  עבו„˙ם  על  ונ˙ינ‰ ‡מי˙י˙  במסיר‰  עˆמם  ימסרו  ו‰מ˘פיעים 
יר‡ו ‡ור כי טוב ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ˜יז-ח)

חוב ˜„ו˘ לעסו˜ בטוב˙ ‰חינוך
יל„י‰ם  לחינוך  ביו˙ר  ‰‚„ול‰  ˘ימ˙ ‰לב  חב"„ ‰˘˜יע ‡˙  מחסי„י  סב  כל ‡ב ‡ו 
‰ˆעירים ˘‰˙ח˙נו, ˘י˘מרו ‡˙ מנ‰‚י חסי„י חב"„ כמו˙י‰ם וכמו ˘‰י' ‡ˆל ‡בו˙י‰ם.

מ‰מלמ„ים  יל„ו˙ם  ב˘נו˙  עו„  ˘˘מעו  מ‰  ‰חסי„ים  מז˜ני  ˘מע˙י  יל„ו˙י  ב˘נו˙ 
˘ל‰ם  ˘ל ‰חסי„ים, ‰מ‚„לים ‡˙ ‰מחונכים  ˘ז˜ני ‰חסי„ים ‰ם ‰"מייל„ו˙"  ˘ל‰ם, 

כפי ˘‚י„לו ‡ו˙ם.

ˆעיר,  ˘ל ‡ברך  בטוב˙ ‰חינוך  ˘˜וע  ל‰יו˙  ˜„ו˘  חוב  מוטל  מבו‚ר ‰י'  חסי„  על 
ל‚„לו ולחנכו ב„רכי ‰חסי„ו˙: ‰ן בי„יע‰ ו‰˘‚‰ ˘יעל‰ בעלי' מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„, ו‰ן 

בעניני עבו„‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙ ˘י‰י' בס„ר מסו„ר.

מחנך חסי„י חב"„י, ר‡˘י˙ כל, ‰י' מניח ‡˙ כל כחו בנו‚ע למחונך, לכיבו„ ‰רפ˘, 
ממנו ‡˙  ל‰וˆי‡  בסכין  ול˘פ˘פו  חמים  במים  לרוחˆו  מכן  ל‡חר  ו‡ב˜ ‰יב˘,  ‰טיט 
‰מר‰  ‰מוטבע˙,  ממ‡ר˙"  מ‰"ˆרע˙  ‰ב‡ו˙  בעומ˜,  ‰מו˘ר˘ו˙  ‰‰נ‰‚ו˙   – ‰בלוע 

ו‰ח˘וכ‰ ‰נ˜ר‡˙ "‡ני".

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙˘"ט עמ' 295 – ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם חל˜ ‚-„ עמ' 704)

מסירו˙ נפ˘ מסויימ˙
למחנך ˆריכ‰ ל‰יו˙ מסירו˙ נפ˘ מסויימ˙ בנו‚ע לחינוך, ו‰מסיר˙ נפ˘ ˘ל ‰מחנך 

מעמי„‰ ‡˙ ‰מחונך ב˜רן ‡ור‰, ב˜רן ‡מי˙י˙ ומ‡יר‰.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙˘"ח עמ ' 247)
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אחריותו של העוסק בחינוך
מחנך או מדריך או ריש דוכנא כל תנועה קלה שלו בידו להחיות ולהמית, אם 

יעמוד חזק על משמרתו יחיו כל התלוים בו ואם יטה מן הדרך גם בתנועה קלה 
בין שתהי׳ התנועה ההיא תנועת דיבור או תנועת מעשה יגרום להמחונכים רוב 

טעות וקלקול ח״ו ובתנועה טובה אך טוב וכו'

"בי„ך ני˙נו חיי ‡נ˘ים"
חיי  ‚ורל  ˙לוי  ˘לך  ‡ח˙  ב˘ע‰  כי  ˙„ע  י„וע  ‡ח„ים,  „ברים  לך  ל‰‚י„   ıחפ ‰נני 

בז‰  חיי‰ם ‰רוחניים  ‚ורל  כי ‡ם  בלב„  חיי‰ם ‰‚˘מיים  ‚ורל  ל‡  ˘י',  ‡חיך ‰לומ„ים 

ובב‡.

כי  חיים ‚˘מיים  ול‡  חיי ‡נ˘ים  נ˙נו  בי„ך  כי  עיניך  לנ‚„  ˙מי„  י‰‡  ‰„ברים ‰‡ל‰ 

‡ם חיים רוחניים, ‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰ ‚זר‰ עליך כי ‡˙‰ ˙‰י׳ לר‡˘, על כן עליך ל„ע˙ 

כי בך ‰„בר ˙לוי.

ל‰חיו˙  בי„ו  ˘לו  ˜ל‰  ˙נוע‰  כל  „וכנ‡,  רי˘  ‡ו  מ„ריך  ‡ו  מחנך  ‰ו‡  ‡˘ר  ‰‡י˘ 

ול‰מי˙, ‡ם יעמו„ חז˜ על מ˘מר˙ו יחיו כל ‰˙לוים בו, ו‡ם יט‰ מן ‰„רך ‚ם ב˙נוע‰ 

רוב  ל‰מחונכים  י‚רום  מע˘‰,  ˙נוע˙  ‡ו  „יבור  ˙נוע˙  ‰‰י‡  ‰˙נוע‰  ˘˙‰י׳  בין  ˜ל‰ 

טעו˙ ו˜ל˜ול ח״ו, וב˙נוע‰ טוב‰ ‡ך טוב וכו'.

‚„ול‰  בי‚יע‰  ˙עמו„  מ˘מר˙ך  על  ‡ם  רוחניים,  חיים  ‡נ˘ים,  חיי  נמסרו  בי„ך 

ורבך ‰ו„  מורך  פ˜ו„˙  ו˙˜יים  כל ‰ימים  לך  וטוב  ונ˙ינ‰ ‡מי˙י˙ ‡ז ‡˘ריך  ובמסיר‰ 

כל ‰מ˘‚יחים  כי  פ˜„  זי"ע ‡˘ר  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰  [מו‰ר˘"ב]  כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰"˜ 

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 בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ˙ˆו‰,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
חי„ו˘ים  רבבו˙  מ˙וך  בעניני ‰פר˘‰  בלום  ו‰ו‡ ‡וˆר  ˙רע‰), 
‡„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 
עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
על ‡מי˙˙  בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ב˙וכן ‰ענינים),  ‡ו 

‰„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 רפ‡ל לבנוני, הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

‰˜', ‰נ‰ כ˘מעמי„ים ‡˙ ‰„ברים ב‡ופן רחב ‡זי נו˙ן ‰˘ם י˙ברך ב‰רחב‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' רעט)

‰וספ‰ בכמו˙ וב‡יכו˙ – ב˙למי„ים ובמורים
˘מעלין  עולם  ו˙ור˙  חיים  ˙ור˙  ˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰  פס˜  על  לעוררו  למו˙ר  ...ובו„‡י 
ו‰ן  בכמו˙  בז‰ ‰ן  יוסיפו  ע˙‰ ‡ל‡  ˘‰ו‡  כמו  עם ‰מˆב  יס˙פ˜ו  ל‡  ובו„‡י  ב˜ו„˘ 
˘בכ„י  מעˆמו  ומובן  ברמ˙ ‰לימו„ים.  וכן  ו˙למי„ו˙  במספר ‰˙למי„ים  ב‡יכו˙ ‰יינו 
‰ן  כן  ו‚ם  ו‰מורו˙,  ב‰מורים  ‰וספ‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ו‰˙למי„ו˙  ב‰˙למי„ים  ˘י˙וסף 
בכמו˙ ו‰ן ב‡יכו˙ ‰יינו בכמו˙ ‰י„יע‰ ב˙ור‰ וב˜יום מˆו˙י' וב‡יכו˙ ‰י„יעו˙ ‰יינו 
ני˙נו  בטח  מ‡˙נו  ז‰  „ור˘  ˘‰˜ב"‰  וכיון  ב‰י„ור.  ‰מˆו˙  וב˜יום  לעומ˜ן  ב‰בנ‰ 

‰כחו˙ על ז‰ ולפום ‚מל‡ ˘יחנ‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˘כ‡)

כמו˙ מבי‡‰ ל‡יכו˙ – '‡ח„ יוˆ‡ ל‰ור‡‰'
‡בר‰ם  ‰י׳  ו‡ח„  ‰עי˜ר,  ‰ו‡  ‰כמו˙  ˘ל‡  וב„‡״ח  מ˜ומו˙  בכמ‰  ˘מבו‡ר  ...‡ף 
ז"ל  חכמינו  מ‡מר  ‚ם  מ˜ומו˙  בכמ‰  מבו‡ר  ז‰  עם  ביח„  ‡בל   ,ıר‡‰  ˙‡ זרעו  ויר˘ 
˘ל ‡לף  ˘כמו˙  ˘נ˜ו„˙ ‰בי‡ור,  ל‰ור‡‰,  יוˆ‡  וכו' ‡ח„  למ˜ר‡  נכנסים  ‰י„וע ‡לף 
‰מבו‡ר  פי  על  יובן  יו˙ר  וב‰„‚˘‰  ל‰ור‡‰,  ‡ח„  ˘י‰י׳  ב˘ביל  נו‚ע  למ˜ר‡  כניס‰ 
בעולם  ל‰ור‡‰  ˙לוי ‰‡ח„  ובז‰  בעולם ‰ע˘י׳  ˘‰‡לף ‰ו‡  ע"‡)  פר˘יו˙ ‚׳  ל‚׳  (בל˜ו״˙ 

‰‡ˆילו˙, עיי״˘ „ברים נפל‡ים בז‰.

˘מב‰יל‰  ב‰י˘יב‰  ‰˙למי„ים  כמו˙  „בר  על  ‡ם  כי  ˜‡˙ינ‡,  ל„ר˘‰  ˘ל‡  ומובן 
‰י‡...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב עמ ' ל)
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הגדלת המוסד - הוספת תלמידים!

יו˙ר ˙למי„ים – פחו˙ חובו˙!
 ...ז‰ כ˘נ˙יים ˘‰נני מנˆל כל ‰ז„מנו˙ לעוררם ‰ן י˘ר ו‰ן מן ‰ˆ„ - על ‰‰כרח ‰כי 

‚„ול בריבוי ˙למי„ים, ו‚ם כפ˘וטו בכמו˙.

‰˙למי„ים  מספר  ˘‰‚„ל˙  ˘כ˙ב˙י  ולמרו˙  לז‰,  לב  ˘מו  ל‡  ולˆערי  ול„‡בוני 
˘יˆמˆמו  ˘ככל  נכון, ‰יינו  ˘‰‰יפך  סבר‡  לי„י  ב‡ו  יו˙ר ˆנורו˙ ‰‰כנס‰,  עו„  י‚„יל 
מספר ‰˙למי„ים י˜טינו ‡˙ ‰חובו˙, ועכ"פ ל‡ ˙˙רב‰ ‰‰וˆ‡‰ ‡ף ˘˙˙˜טן ‰‰כנס‰, 
מספר ‰˙למי„ים,  נ˙מעט   - לפועל  ב‰נו‚ע  בכל ‡ופן  טעמים, ‡בל  מ‡יז‰  עו„  ו‡פ˘ר 
עלול  ז‰  וסו‚  מ˙‡ים  ‡ינו  ז‰  ˘סו‚   - בז‰  לי  ˘כ˙בו  ו‰˙ירוˆים  ‰טעמים  ˘כל  ומובן 
˙למי„ים  ברכי˘˙  מ˘˙„לים  ‰יו  ‰לו‡י  מ˙‡ימים,  ˘‰˙ירוˆים  ‡˙"ל  ו‡פילו  ל˜ל˜ל, 
ע˙‰  בי˘יב‰  ˙למי„ים  מספר  ˘‰י'   - ‰„רו˘  ככל  מ˙‡ימים  ל„ע˙ם  ˘‡פילו  מסו‚ים 

עכ"פ בכפלים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' מח)

בנו‚ע ל˙למי„ים ח„˘ים – כבר חוו˙י „ע˙י מכבר, ˘נˆרך ‰„בר במ‡„ מ‡„, ולפעמים 
˙כופו˙ בענינים כמו ‡לו כ„‡י ל‰˙חיל ב‰„בר ˘ז‰ ממ˘יך ‡חר כך ‚ם ‰‡מˆעים ול‡ו 

„ו˜‡ ב‰יפך – לחכו˙ ב‰˙חל‰ ע„ ˘י‰יו ‡מˆעים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˜ל‰)

מ‰ו ‰סימן ˘‰מוס„ ‰ולך ו‚„ל?
מוכרח ‰ו‡  בכלל  - ‰נ‰  לטוב‰,  עלינו  לזמן ‰ב‡  ח„˘ים  ˙למי„ים  ל˜בל˙  ב‰נו‚ע 
‰˙למי„ים- כמו˙  ‡בל   - חינוך,  מוס„  ל‰‚„ל˙   ıחו כלפי  ‰יחי„י  סימן  ז‰ו  כי  ‰[„בר] 
נ˘י‡נו  פי ‰ור‡˙  ועל  בז‰.  ו‰‰וˆ‡‰ ‰כרוכ‰  וכו',  לס„רם  ב‰‡פ˘ריו˙  ˙לוי'  ח„˘ים 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מ„וע נ˙˜יים ‰"מחני" בפ' ˙ˆו‰?

בפ'  מ˘‰  ˘ם  ‰זכר˙  נˆרך  ‰י'  מ„וע   / ע„יין?  נכ˙ב  ˘ל‡  מ˘‰ו  למחו˜  ‡פ˘ר  ‰‡ם 
˙ˆו‰? / ˜רי‡˙ פ' ˙ˆו‰ בסמוך ליום ‰ס˙ל˜ו˙ו ˘ל מ˘‰ רבינו 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 675. חכ"‡ עמ' 173. ס‰"˘ ˙˘נ"ב ח"ב עמ' 394. ועו„)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כ‰ונ‰ ‰מ˜רב˙ למ˘‰ / בין ‡פו„ ‰נבי‡ ל‡פו„ ‰כ‰"‚

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
ל‰זכיר במ˜„˘ ‡˙ כל סו‚י בנ"י

ב‚„ים ‰מזכירים ‡˙ בני י˘ר‡ל / ‰˜ב"‰ מ˘˙ע˘ע בעˆם מˆי‡ו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל / 
י‰ו„ים ˘ל "לב", ˘ל "כ˙פיים" ו˘ל "רימונים" / כניס‰ למ˜„˘ – ר˜ עם כל סו‚י בני 

י˘ר‡ל

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 181 ו‡ילך)

טו פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב‚„י כ‰ונ‰ – לכל ‡ח„ ו‚ם במ„ינ‰ / ‰רע˘ ˘ˆריך ל‰יו˙ "ב˘ולי ‰מעיל"

יז חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מח' ר˘"י ו‰רמב"ם בענין ‰‡פו„

יסי˜ „נח' ‡ם ב‚„י כ‰"‚ ב‚„ר ˙כ˘יטים ‡ו ב‚„ר ב‚„ים, וז‰ו טעם ‰חילו˜ים ביני‰ם 
במ„˙ ‰‡פו„ / עפ"ז יב‡ר פלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו‰רמב"ן בס„ר ‰לבי˘‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 191 ו‡ילך) 

˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
‰‚„ל˙ ‰מוס„ - ‰וספ˙ ˙למי„ים!

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
‡חריו˙ו ˘ל ‰עוס˜ בחינוך

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

מדוע נתקיים ה"מחני" בפ' תצוה?
האם אפשר למחוק משהו שלא נכתב עדיין? / מדוע הי' נצרך הזכרת שם משה 

בפ' תצוה? / קריאת פ' תצוה בסמוך ליום הסתלקותו של משה רבינו 

בז‰ ‰ס„ר,  מ˘‰  "ל‡ ‰זכיר  ˙ˆו‰:  פר˘˙  פר˘˙נו,  על  בעל ‰טורים  „ברי  י„ועים 
מ‰ ˘‡ין כן 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 ‡פילו על ˙נ‡י ב‡‰, ונ˙˜יים בז‰".

 .‚ ס,  ב˙חיל˙ו  ˘יר-‰˘ירים  ח„˘  (ז‰ר  ספרים  בעו„  נמˆ‡  בעל ‰טורים  ˘ל  וכ˙וכן „בריו 
רבו˙ינו בעלי ‰˙וספו˙ ורבינו בחיי ˙˘‡ לב, לב. פירו˘ ‰ר‡"˘ על ‰˙ור‰ רי˘ פר˘˙נו. ועו„).

ולפלפל  ל‰וסיף  מ˜ום  וע„יין  ז‰;  בענין  ˘י˘  ב‰˘˜ו"ט  בספרים  כבר ‰‡ריכו  ו‰נ‰, 
בז‰, כ„ל˜מן.

בפירו˘ו:  ר˘"י  כ˙ב  לב)  לב,   ‡˘˙) מ˘‰  ˘‡מר  מספרך"  נ‡  "מחני  בפירו˘  ‰נ‰  ב. 
"מכל ‰˙ור‰ כול‰".

נˆטוו‰  ˘כבר  מי„ו,  ל‰יכ˙ב  ‰ע˙י„‰  ‰˙ור‰  "מכל  ר˘"י:  כוונ˙  פיר˘  ובר‡"ם 
ב‰יו˙ו ב‰ר סיני לכו˙ב‰ על פי ‰ס„ר ˘כ˙ב‰"; וב‚ור ‡רי' פיר˘ ב‡ופן נוסף – ˘‰כוונ‰ 
ל˙ור‰ כפי ˘‰י‡ כ˙וב‰ ‡ˆל ‰˜ב"‰: "‰˙ור‰ ˘‰י˙‰ כ˙וב‰ מ‡ז ‡˘ ˘חור‰ על ‚בי 
‡˘ לבנ‰, כמו ˘פיר˘ ר˘"י בפר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ‰ (ל‚, ב) ‡ˆל 'מימינו ‡˘ „˙ למו', „על 

ז‰ ‡מר ˘ימחו˜ ‡˙ ˘ם מ˘‰ מכל ‰˙ור‰".

[בר‡"ם פיר˘ בעו„ ‡ופן, ˘כוונ˙ מ˘‰ ‰י˙‰ ˘‰˜ב"‰ ימחו˜ ‡˙ ˘מו מ‡ו˙ו חל˜ 
˘ל ‰˙ור‰ ˘כבר נכ˙ב, וכ„ברי ר˘"י בפ' מ˘פטים (כ„, „) ˘לפני מ˙ן ˙ור‰ כ˙ב מ˘‰ 
"מבר‡˘י˙ וע„ מ˙ן ˙ור‰". ‡בל ˆ"ע ‡יך ‡פ˘ר לפר˘ כן בר˘"י, ˘‰„‚י˘ כי ‰כוונ‰ 

‰י‡ ל"כל ‰˙ור‰ כול‰"!].

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

˘‰יו לבו˘ים במכנסיים).

„ל˘י'  ‡פו„,  לענין  מכ‰נ"ל  ו‰עול‰ 
ל‚מרי  ˙כ˘יט  ב‚„ר  ‰וי  ‰‡פו„  ‰רמב"ם 
וב‰מ˘ך  ע"„  ו‰וי  כ‰ונ‰),  ב‚„י  (ככל 
כנ"ל,  בפ˘טו˙,  ˙כ˘יט  „‰וי‡  לחו˘ן 
ל‰ו„יע „‰„בר  ˘ל‡ ‰וˆרך  ומחוור ‰יטב 
מחוסר מ˜ור – כי ל„י„י' ‰ו‡ מ˙פר˘ כפי 
ר˘"י  מ˘‡"כ  ‰כ˙ובים,  מפ˘טו˙  ‰עול‰ 
ולבו˘.  ב‚„  ב‚„ר  ‰וי  „‰‡פו„  חי„˘ 
ב˙בני˙ו.  י˙חוורו ‰יטב ‰˘ינויים  ומע˙‰ 
„ל„ע˙ ר˘"י „‰‡פו„ ‰ו‡ (בעי˜ר) לבו˘, 
ס"ל  לכן  „כ‰"‚,  י˙יר‰  ˆניעו˙  ומ˘ום 
במ„˙ ‡רכו ˘‰י' ממ˙ניו למט‰ מ‡ˆיליו, 
ענין  ˘ם  ˘ייך  „ל‡  מז‰  למעל‰  ול‡ 
ע˜ביו"  ע„  „"מ‚יע  ס"ל  וכן  ‰ˆניעו˙, 
„‰י'  רחבו  במ„˙  ס"ל  וכן  ˆניעו˙,  מ˘ום 
ויו˙ר", "נכפל  ˘ל ‡„ם  רוחב ‚בו  "כמ„˙ 
כריסו  ו˜ˆ˙  מ˙ניו  על  ‰כ‰ן  לפני  ‰סינר 
ב‚„ר  ˘‰י'  מ˘ום  „ז‰ו  ומכ‡ן",  מכ‡ן 
‰רמב"ם,  ל„ע˙  מ˘‡"כ  לכ‰"‚.  לבו˘ 
‰רי  ˙כ˘יט,  ב‚„ר  (בעי˜ר)  ‰ו‡  ˘‰‡פו„ 
במ„˙ ‡רכו  פרטים ‰נ"ל  לח„˘  טעם  ‡ין 
ס"ל  ‡ל‡  כלבו˘,  יו˙ר  ˘מ˘מ˘  ורוחבו 
מסויים  במ˜ום  ˘לבו˘  ˙כ˘יט  „‰ו‡ 
‡„ם  ˘ל  ‚בו  כרוחב  "רוחבו  ולכן  ב‚וף, 
מכ˙ף לכ˙ף (ול‡ יו˙ר מז‰) ו‡רכו מכנ‚„ 
‡ˆילי ‰י„ים מ‡חריו ע„ ‰ר‚לים (ול‡ ע„ 

ע˜ביו)".

מ„˙  ל‰רמב"ם  ‡מ‡י  יל"ע  וע„יין 
כר˘"י  „ל‡  ‰י„ים",  ‡ˆילי  "מכנ‚„  ‡רכו 

ז‰  ‚ם  וב‡מ˙  מ‡ˆיליו.  למט‰  ˘מ˙חיל 

‰‡פו„  „ל‰רמב"ם  „י"ל  לפמ˘נ"˙,  יובן 

‡ין  ו˘וב  כ‰חו˘ן,  ˙כ˘יט  ב‚„ר  ‰ו‡ 

נפר„ים  ˙כ˘יטים  ב'  ו‰חו˘ן  ‰‡פו„ 

˘לם  ˙כ˘יט  בי ח„  מ‰וים  ‡ל‡  (ל‚מרי), 

‰מ˜„˘,  כלי  מ‰ל'  בספ"י  מ˘"כ  (ועיי' 

„˘‡ל‰ ב‡ורים ו˙ומים ורוח ‰˜ו„˘ ˘ב‰ 

בפ"ט  נמי  ועיי'  יח„יו.  וחו˘ן  ב‡פו„  ‰י' 

‰חו˘ן  יזח  ל‡  ‡יסור  „ל‰רמב"ם  ‰"י 

מ‰‡פו„ ‰ו‡ מ˘ום ˘בז‰ "מפר˜ חיבורן" 

ב˘ע˙  ˘ל‡  ‡פי'  ˙מי„י,  ‡יסור  ו‰וי  כו' 

ועו„).   ˜ מˆו‰  כ‰חינוך  ו„ל‡  עבו„‰, 

‰י„ים",  ‡ˆילי  "מכנ‚„  מ˙חיל  ול‰כי 

˘ז‰ו ‰מ˜ום ˘‰חו˘ן מונח בו „מ˘לימים 

י‡).  ט,  ˘ם  ל' ‰רמב"ם  (עיי' ‰יטב  ל˙כ˘יט ‡' 

‰חו˘ן  ל‚מרי  „ומ‰  ‡ינו  לר˘"י  מ˘‡"כ 

„‰וו  לנ˜וט  יסו„  ו‡ין  כנ"ל,  ל‡פו„, 

מ˙חיל  ל„בר ‡ח„, ‡ל‡ ‰‡פו„  מ˘לימים 

˘נס˙יים  ‡חרי   – י„יו"  מ‡ˆילי  "למט‰ 

‰חו˘ן.

בס„ר  ‰פלו‚˙‡  מחוור˙  ולפכ"ז 
„‰‡פו„  כר˘"י  ‡זיל  „‰רמב"ן  ‰לבי˘‰, 

ול‰כי  נפר„ים  ‚„רים  ˘ני  ‰ם  ו‰חו˘ן 

˙חיל‰  ל‚מור  „י˘  לפר˘  לי'  מס˙בר‡ 

ור˜  ‰ח‚יר‰,  ע"י  ל‚מרי  ‰‡פו„  לבי˘˙ 

מ˘‡"כ  ‰חו˘ן.  עליו  ל‰ניח  ל‡ח"ז 

˘כולו  ‡ח„,  כלבו˘  „‚„רם  ל‰רמב"ם 

‚מר  ל„חו˙  י˘  ˘פיר  ‡ח„,  ˙כ˘יט 

 – ‰ח‚יר‰  ˘‰ו‡   – ‰לבי˘‰  ו‰˘למ˙ 

ל‡חר ‰לב˘˙ ‰חו˘ן, ו˜"ל.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

על ‰סוסים כו'". וˆ"ע מ˘"כ "ולבי ‡ומר 
ˆור˙  עˆמו  מ„ע˙  ˘מח„˘  „מ˘מעו  לי" 
פירו˘ו  ב‰מ˘ך  ˘‰רי  מ˜ור,  בלי  ‰‡פו„ 
ל‰כריח  עˆמם  מ‰פסו˜ים  ר‡יו˙  מבי‡ 
פרטי ˆור˙ ˙בני˙ו, וז"ל "נ‡מר (˘"ב ו, י„) 
„ו„ ח‚ור ‡פו„ ב„ למ„נו ˘‰‡פו„ ח‚ור‰ 
‰י‡ ו‡"‡ לומר ˘‡ין בו ‡ל‡ ח‚ור‰ לב„‰ 
עליו ‡˙ ‰‡פו„  וי˙ן  ז)  ח,  נ‡מר (ˆו  ˘‰רי 
ו‡ח"כ ויח‚ור ‡ו˙ו בח˘ב ‰‡פו„ . . ו‡"‡ 
‰ו‡  ˘בו  ‰כ˙פו˙  ˘˙י  ˘ם  ˘על  לומר 
˜רוי ‡פו„ ˘‰רי נ‡מר (פר˘˙נו כח, כז) ˘˙י 
לב„  ˘ם  ˘‰‡פו„  למ„נו  ‰‡פו„  כ˙פו˙ 
ו‰כ˙פו˙ ˘ם לב„ ו‰ח˘ב ˘ם לב„". ו‰רי 
‡ף ‰רמב"ם ‰לך ב„ומ‰ לו בˆור˙ ‰‡פו„ 
ר‡ינו  ול‡  כנ"ל)  ˘ינוי"  ˘ב"˜ˆ˙  (‡ל‡ 
(כ„רכו  מ˜ור  בלי  „בר  ˘ז‰ו  ˘‰„‚י˘ 
עיי'  ‡כן  לי"),  "יר‡‰  בכיו"ב  ל‰וסיף 
עולים  „‰„ברים  ל‰רמב"ם  ספר  ב˜רי˙ 
מפ˘ט ‰מ˜ר‡; ומ‰ו ˘‰וˆרך ר˘"י לומר 

„‰ו‡ חי„ו˘ מ„ילי'. 

ב‰מ˘ך  „ב‡  ר˘"י  בכוונ˙  ונר‡‰ 
ב‚„י  ˘ל  מ‰ו˙ם  „עי˜ר  ‰כללי˙  ל˘יט˙ו 
˙כ˘יטים,  ול‡  לבו˘ים  ב‚„ר  ‰וו  כ‰"‚ 
ו‰"ב‚„"  ‰"לבו˘"  ‚„ר  מ‰ו  לח„˘  ובעי 
מבחו˘ן  ח„  יו˙ר  ‡ף  ˘‰ו‡  ˘ב‡פו„, 
(˘˘ם בי‡ר „‰‡ „‰וי ב‚„ר לבו˘ ‰ו‡ ר˜ 
מ˘ום מ˜ומו, כנ"ל), „‰נ‰ בפ' ˙רומ‰ (כ‰, 
כז) כ' "חו˘ן ו‡פו„ מפור˘ים בו‡˙‰ ˙ˆו‰ 
ו‰ם מיני ˙כ˘יט", ו‰רי כן מובן מפ˘טו˙ 
‡ינם  ו‡פו„  ˘חו˘ן  בפר˘˙נו,  ‰כ˙ובים 
לנוי  ˙כ˘יטים  כ"‡  ס˙ם,  ר‚ילים  לבו˘ים 
וליופי, לכבו„ ול˙פ‡ר˙; ומע˙‰ ‰י' ‡פ"ל 
כנ"ל  ˘‰ו‡  ל‰חו˘ן,  „ומ‰  ‰‡פו„  „‚„ר 
ענינו  „מˆ„  (‰יינו  ‰לב"  כנ‚„  "˙כ˘יט 
כ˘לעˆמו ‰"‰ ˙כ˘יט ‡ל‡ ˘מ"מ מו‚„ר 

כנ"ל),  ‰לב,  על  ˘מ˜ומו  מ‡חר  כב‚„ 
מ˜ום  כנ‚„  ˙כ˘יט  ‰ו‡  ‰‡פו„  „כמו"כ 
במנין  נכנס  ‰כי  מ˘ום  (ור˜  ב‚וף  מסויים 
מעי˜רו,  לבו˘  ל‡  ‡בל  ‰ב‚„ים"),  "‡ל‰ 
ו‡פו„  „חו˘ן  ‰כ˙ובים  מפ˘טו˙  וכמובן 
˜˘ורים זב"ז וי˘ ל„מו˙ם. וע"ז ˜‡י "ולבי 
˘כבר  ‰˙בני˙  עˆם  על  (ול‡  לי"  ‡ומר 
˘‰‡פו„  „˜מ"ל  ‰כ˙ובים),  מן  ‰וכיח‰ 
‰ו‡ ˙כ˘יט ˘‡ינו ר˜ כנ‚„ מ˜ום מסויים 
(לנוי  ˙כ˘יט  ‡ל‡  ‰חו˘ן)  (ע"„  ב‚וף 
‰יטב  (ועיי'  ממ˘  כלבו˘  ˘מ˘מ˘  וליופי) 
‰יינו  בסופו);  ˘ם  ˙רומ‰  ר˘"י  על  ‡רי'  ‚ור  ל' 

„"לבי ‡ומר לי" ˜‡י ‡מ"˘ ‡ח"כ "˘‰ו‡ 
˘חו‚רו˙   .  . סינר  כמין  מ‡חוריו  לו  ח‚ור 
‰יינו  ‰סוסים",  על  כ˘רוכבו˙  ‰˘רו˙ 

לבו˘ (סינר) ממ˘.

"˘חו‚רו˙  ובי‡ר  ˘טרח  ‚ם  וז‰ו 
„לכ‡ו'  ‰סוסים",  על  כ˘רוכבו˙  ‰˘רו˙ 
‚ם  ו‰וסיף  סינר",  "כעין  כ˙ב  ˘כבר  ‡חר 
פירו˘ו בלע"ז, ‡מ‡י נˆרך ‚ם ל˙י‡ור ז‰, 
‡ל‡ ˘בז‰ בי‡ר יו˙ר ‚„ר (וטעם) ‰לבו˘ 
˘ל  מיוח„  לבו˘  ‰ו‡   '‡ „מˆ„  ˘ב‡פו„, 
‰וי  ובמיל‡  ‰˘רו˙",  "˘חו‚רו˙  ‚„לו˙ 
לחו˘ן  וב„ומ‰  ול˙פ‡ר˙"  "לכבו„  ב‚„ 
‡בל  מלכו˙.  ˘ל  ב‚„  ˙כ˘יט,  ˘‰ו‡ 
מ‰  לחו˘ן, „‡פו„ ‰ו‡  ל‡י„ך ‡ינו „ומ‰ 
„‡ז  ‰סוסים,  על  כ˘רוכבו˙  ˘לוב˘ים 
(‰יפך  י˙יר‰  לˆניעו˙  ב‚„ים  לוב˘ים 
בע˙  ‰ו‡  זמנם  ˘(עי˜ר)  ‰˙כ˘יטים  ענין 
וכו'). „מז‰  ו‰˘רים  ל‰ר‡ו˙ ‰עמים  וכ„י 
ב‚„ר  ר˜  ‰‡פו„  „‡ין  ‰כ‰"‚,  ל‚בי  מובן 
לבו˘  ˘ל  סו‚  ˘‰ו‡  ˙כ˘יט  כ"‡  ˙כ˘יט, 
˘‰כ‰"‚ לוב˘ מ˘ום ˆניעו˙ י˙יר‰ „כ‰"‚ 
מזבח  ב‡בני  ˘מˆינו  י˙יר‰  (וע"„ ˆניעו˙ 
ו‡ף  במעלו˙,  בו ‰כ‰נים  יעלו  ˘ל‡  „ו˜‡ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

כול‰" –  ל"כל ‰˙ור‰  מ˙ייחס˙  נ‡"  מ˘‰ "מחני  ˘ב˜˘˙  כיון  בי‡ור:  ומע˙‰ ˆריך 
מ„וע נמח‰ ˘מו „ו˜‡ מפר˘˙ ˙ˆו‰?

‡ומרים,  י˘  ‰˘יטו˙:  נחל˜ו  ˙ˆו‰  פר˘˙  ˘ל  ‡מיר˙‰  בזמן  כי  י„וע,  ו‰נ‰   .‚
˘‰פר˘יו˙ ‰ן כס„רן, ופר˘˙ ˙ˆו‰ נ‡מר‰ לפני מע˘‰ ‰ע‚ל ˘עליו מ„ובר בפר˘˙ כי 
˙˘‡ ˘ל‡חרי' (ר‡‰ ז‰ר ח"ב ˜ˆ‰, ‡. ‡בן עזר‡ ר"פ ˙רומ‰. רמב"ן ר"פ ˙רומ‰ ור"פ וי˜‰ל. ועו„); 
וכן ‰י‡ „ע˙  ח.  ˙רומ‰  מע˘‰ ‰ע‚ל (˙נחומ‡  ל‡חר  ר˜  נ‡מר‰  ˙ˆו‰  ˘פר˘˙  וי˘ ‡ומרים, 

ר˘"י בפ' ˙˘‡ ל‡, יח. ל‚, י‡. ועו„).

ובכן:

לפי ‰˘יט‰ ˘פר˘˙ ˙ˆו‰ נ‡מר‰ לפני מע˘‰ ‰ע‚ל – ‰י' ‡פ˘ר לב‡ר, ˘כיון ו‡מר 
מ˘‰ "מחני נ‡ מספרך ‡˘ר כ˙ב˙", ‰רי מ˙‡ים ‰„בר ˘י‰י' ז‰ בפר˘˙ ˙ˆו‰ ˘כבר 
‰נ"ל:  ר˘"י  ˘מ„ברי  [‡ל‡  נ‡"  "מחני  נ‡מר  ˘ב‰   ‡˘˙ כי  פר˘˙  לפני  עו„  נכ˙ב‰ 

"מכל ‰˙ור‰ כול‰" – מובן ˘‡ין לפר˘ כן. ו„ו"˜. ור‡‰ ל˜מן ס"ו];

כי  בפר˘˙  מע˘‰ ‰ע‚ל ‰מסופר  ל‡חר  ר˜  נ‡מר‰  ˙ˆו‰  ˘פר˘˙  לפי ‰˘יט‰  ‡בל 
˙˘‡ – י˘ לעיין למ‰ נבחר‰ „ו˜‡ פר˘‰ זו.

זו, ‡ל‡  פר˘‰  ˘נבחר‰ „ו˜‡  ב‰טעם  בי‡ור  ˘ˆריך  בלב„  זו  ˘ל‡  ל‰וסיף,  וי˘   .„
לרמז  יו˙ר  מ˙‡ים  לכ‡ור‰,  כי  פר˘‰ ‡חר˙;  לבחור „ו˜‡  ˘‰י' ˆריך  נו˙נ˙  ˘‰סבר‡ 
˘‡מיר˙ מ˘‰ נ˙˜יימ‰ (‡ף ˘‰י˙‰ "על ˙נ‡י"), ב‡ח˙ ‰פר˘יו˙ ˘ב‡‰ ל‡חר ˘יו„עים 
עו„  ב)˙ור‰  ב(ס„ר ‰פר˘יו˙  ˘ב‡‰  ˙ˆו‰  בפר˘˙  ול‡  נ‡" –  מ‡מיר˙ "מחני  כבר  ‡נו 

לפני כל ‡מיר‰ זו!

מע˘‰  לפני  נ‡מר‰  ˙ˆו‰  ˘פר˘˙  לפי ‰˘יט‰  „ו˜‡   – ‡„רב‰  זו ‰רי  סבר‡  [ולפי 
‰ע‚ל (כנ"ל ס"‚) מ˙חז˜˙ ‰˜ו˘י‡: ‡יך י˙כן לרמוז למחיי˙ ˘מו ˘ל מ˘‰ „ו˜‡ בפר˘‰ 

˘‰י˙‰ ˜ו„ם לכל ‰ענין?!].

:ıו‡ולי י˘ ל˙ר

בע˙  במˆי‡ו˙  ˘‰י'  ל„בר  בנו‚ע  ר˜  ‰ו‡  ב‡‰,  ˙נ‡י  על  ‡פילו  חכם  ˘˜לל˙  ז‰ 
‡מיר˙ ‰˜לל‰ – ˘‡ז חל‰ עליו ‰˜לל‰; מ‰ ˘‡ין כן ב„בר ˘מˆי‡ו˙ו נ˙‰וו˙‰ ל‡חרי 
˘ל‡ נ˙˜יים ‰˙נ‡י (ובמיל‡ – בטל‰ ‰˜לל‰), ‡ין ˘ייך ˘‰˜לל‰ (˘בטל‰) ˙חול עליו.

מ˜ום  ˘‰י'  נ‡",  "מחני  ל‡מיר˙  ‰˜ו„מ˙  מפר˘‰  „ו˜‡  מ˘‰  ˘ל  ˘מו  נמח‰  ולכן 
ל‡חר  ר˜  מ˙חיל‰  מˆי‡ו˙‰  ˘כל  בפר˘‰  ול‡   – ˘נ˙בטל‰  ˜ו„ם  עלי'  לחול  ל˜לל‰ 

˘‰˙נ‡י ל‡ נ˙˜יים, כך ˘ביחס לפר˘‰ זו ‡ין מ˜ום ל˜לל‰ מעי˜ר‡.

‰. ועו„ י˘ לומר, ˘˜ו˘י‡ זו – למ‰ נבחר‰ „ו˜‡ פר˘˙ ˙ˆו‰ ל˜יום "מחני נ‡" – 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰י‡ ‰טעם לז‰ ˘מˆינו בספרים (מ‡ור עינים פר˘˙נו. ועו„) טעם נוסף לז‰ ˘בפר˘˙ ˙ˆו‰ 
זמן ‰ס˙ל˜ו˙ו  נרמז  מ˘‰, ‰רי  מ˙  ב‡„ר  וב˘בע‰  כיון  ו‰ו‡:  מ˘‰,  ˘ל  ˘מו  נזכר  ל‡ 

בכך ˘ל‡ נזכר ˘מו בפר˘˙ ˙ˆו‰ ˘˜רי‡˙‰ בסמיכו˙ לזמן ‰ס˙ל˜ו˙ו.

מ‰  בז‰  י˘  כי   – "וˆריכ‡"  ‰˘"ס:  בל˘ון   – ‰טעמים  בב'  ‰ˆורך  מובן  ‰נ"ל  ולפי 
˘‡ין בז‰:

‰טעם ˘בפר˘‰ זו נ˙˜יים "מחני נ‡" ‡ינו מספי˜ בפני עˆמו – כי לפי ז‰ ‰י' מ˙‡ים 
יו˙ר ל˜יים ז‰ בפר˘‰ ˘ל‡חר ‰‡מיר‰ "מחני נ‡" (כנ"ל ס"„);

ו‚ם ‰טעם ˘פר˘˙ ˙ˆו‰ סמוכ‰ לזמן ‰ס˙ל˜ו˙ו ˘ל מ˘‰ ‡ינו מספי˜ בפני עˆמו – 
˘‰רי ˘בע‰ ב‡„ר ‰ו‡ (ל‡ ר˜ יום ‰ס˙ל˜ו˙ו ˘ל מ˘‰, ‡ל‡) ‚ם יום לי„˙ו ˘ל מ˘‰, 

‰מעורר ל‰זכיר ˘מו בי˙ר ˘‡˙!

˘˜ורין  בפר˘‰  ‰ו‡  „"מחני"  ˘‰˜יום   – יח„  ‰טעמים  ˘ני  בˆירוף  ˆורך  י˘  ולכן 
ב‡„ר,  ל˘בע‰  ˙ˆו‰  פ'  „סמיכו˙  ז‰  בענין  טוב‡  ל‰‡ריך  י˘  [ועו„  מ˘‰  מי˙˙  לזמן  בסמיכו˙ 

ו‡כ"מ].

ו. וי˘ ל‰וסיף עומ˜ בז‰ ˘בפר˘˙ ˙ˆו‰ נ˙˜יימ‰ ‰‡מיר‰ "מחני נ‡":

‡ף   – בס„ר‰  מ˘‰  ˘ל  ˘מו  נזכר  ˘ל‡  ז‰  לעˆם  ‰י‡  ˘‰כוונ‰  מבינים,  בפ˘טו˙ 
˘נזכר ˘מו בכל ‰ס„רו˙ (˘מ‡ז לי„˙ו).

‡מנם ‡י מ˘ום ‰‡ לב„ – ‰רי י„וע כי בס' „ברים מˆינו עו„ כו"כ ס„רו˙ ˘ב‰ן ל‡ 
נזכר ˘מו ˘ל מ˘‰ [ע˜ב, ר‡‰, ˘ופטים, ˙ˆ‡ ונˆבים].

במˆי‡ו˙,  וי˘נו  נכ˙ב  ˘כבר  „בר  ˘ל  מחי˜‰  ˘מ˘מעו   – "מחני"  ‰ל˘ון  ˆ"ב  ‚ם 
מספר  "ימחו  כט):  סט,  (˙‰לים  ל˘ון ‰כ˙וב  וכ˘ינוי  מלכ˙חיל‰.  ר˜ ‰ע„ר ‰כ˙יב‰  ול‡ 

חיים ועם ˆ„י˜ים ‡ל יכ˙בו".

ולכן יל"פ, ˘‰מיוח„ בפר˘˙נו ‰ו‡ (ל‡ ר˜ עˆם ז‰ ˘ל‡ נזכר ˘מו מלכ˙חיל‰, ˘ז‰ 
מ˘‰;  ˘ם  ˘יזכירו ‡˙  במיוח„  „ור˘  ˘˙וכן ‰פר˘‰  כנ"ל, ‡ל‡)  פר˘יו˙  בעו„  מˆינו 
וז‰ו ˘נ˙˜יים ‰"מחני" – בז‰ ˘מˆ„ ˙וכן ‰פר˘‰ ‰י' ˆריך ל‰יכ˙ב (ו‰רי למעל‰ "‡ין 

כח חסר פועל" ונח˘ב כ‡ילו כבר נכ˙ב), ו‡ף על פי כן נ˘מט ˘ם מ˘‰.

ו‰בי‡ור בז‰:

ב‡  ˘‰ו‡  כיון  מ˘‰,  ˘ל  ˘מו   ˙‡ ל‰זכיר  מ‰‰כרח  ‡ין  ‰פר˘‰  ב˙חיל˙  ‡מנם 
‰פר˘‰,  סוף  ‡בל  מ˘‰.  ‡ל  ‰˜ב"‰  ˆיווי  נזכר  ˘ב‰  ˙רומ‰,  לפר˘˙  ‡ח„  ב‰מ˘ך 

‰ˆיווי על ע˘יי˙ מזבח ‰˜טור˙, ‰ו‡ ענין בפני עˆמו, כי:

‰מוכן  מן  ‰י'  ז‰  ˘כל  ‰כ‰נים,  וב‚„י  ‰מ˘כן  כלי  ‡ו„ו˙  מבו‡ר  ‰ס„ר‰  ב˙חיל˙ 
לכ"‰ בכסלו ‡ו לר"ח ‡„ר (כמ"˘ ב˙נחומ‡ ס"פ פ˜ו„י ויל˜וט ˘מעוני מלכים רמז ˜פ„); ‡חר כך 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

מכנ‚„  "ו‡ורכו  כנ"ל  ˘כ'  כ‰רמב"ם  „ל‡ 

‡ˆילי ‰י„ים מ‡חוריו ע„ ‰ר‚לים". 

ונ"ל „‡ף ˘‡ין בין ר˘"י לרמב"ם ‡ל‡ 
מ‰ו˙י  ˘ינוי  ‰ו‡  ב‡מ˙   ,"˙ˆ˜ "˘ינוי 

ז‰ב  ב‚„י  כללו˙  ב‰‚„ר˙  בח˜יר‰  ‰˙לוי 

„כ‰"‚, ˘נ‡' ב‰ם בפר˘˙נו "וע˘י˙ ב‚„י 

ול˙פ‡ר˙",  לכבו„  ‡חיך  ל‡‰רן   ˘„˜

 ,˘„˜ ב‚„י  ‰ו‡  ‰‚„ר  עי˜ר  ‡י  ל„ון  וי˘ 

ויפ‰  נ‡‰  ב‡ופן  ˘נע˘ו  ב‚„ים  ˘‰ם  ור˜ 

וˆיור  ובמ„‰  כו',  ו˙כל˙  מז‰ב  ומיוח„, 

"לכבו„  ‰ם  ˘עי"ז  מלכו˙,  ב‚„י  ע"„ 

„עי˜רם  ב‰יפוך,  ˘י"ל  ‡ו  ול˙פ‡ר˙"; 

"לכבו„  „‰וו  מ‰  ‰ו‡  ‰עˆמי˙  ומ‰ו˙ם 

לבו˘ים  (ול‡  ˙כ˘יטים   – ול˙פ‡ר˙" 

˙כ˘יטים ‡לו  ˘נע˘ו  ס˙ם), ‡ל‡  וב‚„ים 

בˆור˙ ב‚„ים.

‰˜˘ו  ‰מ˜ר‡  ממפר˘י  ‰רב‰  ו‰נ‰ 
"ו‡ל‰  בפר˘˙נו  ‰כ˙וב  מנ‰  ל‡  ‡מ‡י 

‚ם  ‚ו'"  ו‡פו„  חו˘ן  יע˘ו  ‡˘ר  ‰ב‚„ים 

וˆע"‚  ו‡כ"מ,  ˘˙ירˆו  מ‰  עיי'   ,ıיˆ‰

˘„רכו  ‡ף  ‰˜ו˘י‡  מן  ר˘"י  ˘נ˙עלם 

‰מ˜ר‡ו˙,  בפ˘ט  ‰עול‰  ˜ו˘י  כל  לסל˜ 

נ˜טו „עי˜ר  כי  כן  וי"ל „‰מפר˘ים ‰˜˘ו 

‰י'  ול‰כי  ˙כ˘יטים,  ‰ו‡  ‰ב‚„ים  ‚„ר 

כולו  כל  ˘‰רי  עמ‰ם  ל‰מנו˙  ˆריך   ıיˆ‰

ר‡ב"ע  ור‡‰  ס‚:,  ˘ב˙  (עיי'  ˙כ˘יט  מין  ‰ו‡ 

ובחיי פר˘˙נו כח, „. ועיי"ע ˙ו„"‰ ˙"˘ נזיר נ„: 

‡בל  ח);  ז,  נזירו˙  ‰ל'  עוז  במ‚„ל  עליו  ובמ"˘ 

מעי˜ר‡  מסול˜˙  ‰˜ו˘י‡  „לר˘"י  י"ל 

„‰וו   '‡‰ כ‡ופן  „‡זיל  ‰ו„יענו  כבר  כי 

לפר˘  ˘טרח  במ‰  ו‰ו‡  ב‚„ים,  ב‚„ר 

‰לב"  כנ‚„  ˙כ˘יט  "ו‰ו‡   – "חו˘ן"  על 

ענין  ‡ינ‰  לבי˘˙ו  מ˜ום  ‰ו„ע˙  (ו‰רי 

כ‡ן,  ‰נˆרך  עˆמ‰  ‰˙יב‰  לפי'  לכ‡ו' 

˘בפ˘טו˙  „‡ע"פ  לומר  „רˆונו  ‡ל‡), 

˙כ˘יט ‰ו‡ (ועיי' עו„ ל‰לן בז‰) מ"מ י˘ 

לבי˘˙  מ˜ום  ˘מ˜ומו "כנ‚„ ‰לב",  לי„ע 

"ו‡ל‰  בכלל  ‰ו‡  ˘פיר  ול‰כי  ב‚„ים, 

„˘‡ני  ‰יטב  מחוור  כבר  ובז‰  ‰ב‚„ים". 

לב‚„ים),  מ˜ום  ˘‡ינו  ‰מˆח  (˘על   ıיˆ‰

ל‡  ול‰כי  לכל ‰˘‡ר  במ‰ו˙ו  ˘ו‰  ˘‡ינו 

נמנ‰ במנין "‡ל‰ ‰ב‚„ים".

‡ולם ב„ע˙ ‰רמב"ם י"ל „ס"ל „ב‚„י 
‡ל‡)  ב‚„ים  ב‚„ר  כ"כ  (ל‡  עי˜רם  ז‰ב 

פ"ח  לעיל  ל˘ונו  ‰יטב  (ועיי'  ˙כ˘יטים  ב‚„ר 

‰„ברים  וכפ˘טו˙  ל‚),  מ"ע  ובס‰מ"ˆ   „"‰

‡פו„  חו˘ן   ıיˆ„ ‰כ˙ובים  מן  ‰עול‰ 

˘לוב˘ים  ר‚ילים  ב‚„ים  ‡ינם  ומעיל 

לכבו„  ויופי  נוי  ˙כ˘יטי  ס˙ם ‡ל‡  ‡נ˘ים 

ב).  כח,  פר˘˙נו  ורמב"ן  ר‡ב"ע  (עיי'  ול˙פ‡ר˙ 

˘בפ"ט  מז‰  יפ‰  עול‰  זו  ‰רמב"ם  ו˘י' 

‰˜„ים  כ‰"‚,  ב‚„י  ע˘יי˙  בפירוט  ˘ם, 

ו‰יינו  ‰˘‡ר,  לפני   ıיˆ‰ במע˘‰  ופ˙ח 

‰ו‡  ‰ב‚„ים  ‚„ר  „עי˜ר  ˘ס"ל  לפי 

‰בולט  ˘‰ו‡   ıבˆי פ˙ח  ול‰כי  ˙כ˘יט, 

(וכנ"ל  „˙כ˘יט  ז‰  ב‚„ר  ביו˙ר  ו‰מיוח„ 

‡חריו  ו‚רר  ‰ו‡),  ˙כ˘יט  לכו"ע   ıיˆ‰„

˙כ˘יטים  ‰ם  ˘‡ף  ל‰ורו˙  ‰ב‚„ים  ˘‡ר 

 ıכמו ‰ר‡˘ון ˘בו פ˙ח, ו˜"ל (ומ‰ ˘‰ˆי

‰נ"ל  בפסו˜  ‰ב‚„ים  ˘‡ר  עם  נזכר  ל‡ 

„‡ל‰ ‰ב‚„ים ‚ו', ˘ערי ˙ירוˆים ל‡ ננעלו 

וינ˜וט כ˙ירוˆי ‰מפר˘ים – עיי' ‰‡ופנים 

˘˙י' במו˘ב ז˜נים וב‡ו‰"ח, ו‡כ"מ). 

"ל‡  כ˙ב  ו‡פו„  ב„"‰  ר˘"י  ו‰נ‰ 
˙בני˙ו  פי'  בבריי˙‡  מˆ‡˙י  ול‡  ˘מע˙י 

מ‡חוריו  לו  ח‚ור  ˘‰ו‡  לי  ‡ומר  ולבי 

˘˜ורין  סינר  כעין  ‡י˘  ‚ב  כרוחב  רחבו 

כ˘רוכבו˙  ‰˘רו˙  ˘חו‚רו˙  פירˆינ"ט 



יז

רפ"י:  ‰מ˜„˘  כלי  ‰ל'  ברמב"ם 
[„כ‰נים]  ‰ב‚„ים  לבי˘˙  ס„ר  "כיˆ„ 

לוב˘  ב‡בנט  ˘חו‚ר  ‡חר  ‚„ול  כ‰ן  כו', 

וחו‚ר  ו‰חו˘ן  ‰‡פו„  ‰מעיל  ועל  ‰מעיל 

מ˙ח˙ ‰חו˘ן".  על ‰מעיל  בח˘ב ‰‡פו„ 

‰‡פו„  בח˘ב  ‰ח‚יר‰  „ל„י„י'  ומ˘מע 

‰חו˘ן  לבי˘˙  ל‡חרי  ‡ל‡  נע˘י˙  ל‡ 

בריר‡  ל‡  במ˜ר‡  ו‰נ‰  „ו˜‡.  ˘עליו 

מיל˙‡, „בפר˘˙נו (‚בי ‰ˆיווי) ‡כן נר‡‰ 

ו‰לב˘˙  ‰ב‚„ים   ˙‡ "ול˜ח˙  כ‰רמב"ם, 

‰חו˘ן  ו‡˙  ‰‡פו„  ו‡˙  ‚ו'  ‡‰רן   ˙‡

[ול‡ח"ז] ו‡פ„˙ לו בח˘ב ‰‡פו„", ‡ולם 

בפ' ˆו (‚בי ‰˜יום בפועל) מ˘מע ל‰יפך, 

 ˙‡ עליו  וי˙ן  ‚ו'  ‡‰רן   ˙‡ מ˘‰  "וי˜רב 

‰‡פו„ ויח‚ור ‡ו˙ו בח˘ב ‰‡פו„ וי‡פו„ 

ובפי'  ‰חו˘ן",   ˙‡ עליו  וי˘ם  בו,  לו 

כ„מ˘מע  ˆ"ל  ‰ס„ר  „‡כן  ˘ם  ‰רמב"ן 

מ˘‰  "כי  כ‰רמב"ם,  ו„ל‡  „ו˜‡,  ‰˙ם 

‰ב‚„ים  לעולם  כי  ‰לבי˘‰  ב„רך  י„ע 

בח‚ור‰  ‡ו˙ו  יח‚ור  ‰ב‚„  ללבי˘˙  ˙יכף 

לבי˘˙  ˘˙‰י'  ר‡וי  ו‡ין  כו'  לו  ‰ע˘וי' 

‰‡פו„ ב‰פס˜ו˙ [˘‰ח‚יר‰ ˙י„ח‰ ל‡חר 
כ'  „פר˘˙נו  ו‚בי ‰כ˙וב  ‰נח˙ ‰חו˘ן]", 
בענין  ˘ם  ˘˜יˆר  "לפי  ‰כ˙וב   ˜„ „ל‡ 
ונ"ל  ובמלבי"ם.  עיי"˘  כו'",  ‰חו˘ן 
במ‰ו˙  יסו„י˙  בפלו‚˙‡  ‰„בר  „˘ור˘ 

ו‚„ר ‰‡פו„ ו‰חו˘ן. 

פ"ט  לעיל  ‰רמב"ם  מ˘"כ  וב‰˜„ים 
‡„ם  ˘ל  ‚בו  כרוחב  רחבו  "‰‡פו„  ‰"ט 
‰י„ים  ‡ˆילי  מכנ‚„  ו‡רכו  לכ˙ף  מכ˙ף 
(‰"ח)  בכס"מ  ועי'  ‰ר‚לים".  ע„  מ‡חוריו 
ב‡ורך  כ˙ב  (פר˘˙נו)  ‰˙ור‰  בפי'  "ר˘"י 
„בריו  בין  ˘ינוי   ˙ˆ˜ וי˘  ‰‡פו„  מע˘‰ 
כוונ˙ו,  ובי‡ור  עיי"˘".  רבינו  ל„ברי 
„במ„˙ רחבו כ' ר˘"י (כח, ו) "כמ„˙ רוחב 
כו)  (˘ם,  כ'  ועו„  ויו˙ר",  ‡„ם  ˘ל  ‚בו 
ו˜ˆ˙  מ˙ניו  על  לפני ‰כ‰ן  "ונ˜פל ‰סינר 
כ‰רמב"ם  וכ"ז „ל‡  ומכ‡ן",  מכ‡ן  כריסו 
מכ˙ף  ‡„ם  ˘ל  ‚בו  כרוחב  ˘"רוחבו 
ובמ„˙  מז‰.  יו˙ר  ˘ל‡  „מ˘מע  לכ˙ף", 
‡רכו כ' ר˘"י (˘ם) "וחו‚ר ‡ו˙ו כנ‚„ לבו 
למט‰ מ‡ˆיליו כו' ומ‚יע ע„ ע˜ביו"; וז‰ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

מח' רש"י והרמב"ם בענין האפוד
יסיק דנח' אם בגדי כה"ג בגדר תכשיטים או בגדר בגדים, וזהו טעם החילוקים 
ביניהם במדת האפוד / עפ"ז יבאר פלוגתת הרמב"ם והרמב"ן בסדר הלבישה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ובסוף ‰ס„ר‰ (ל,  חו„˘ ‡„ר;  בסוף  ˘ענינ‰  פר˘˙ ‰מילו‡ים  ב‡‰  ו‡ילך)  כט, ‡  (פר˘˙נו 

‡ ו‡ילך) חזר וˆיוו‰ ‰˜ב"‰ על מזבח ‰פנימי, ˘נע˘‰ ‰רב‰ ˜ו„ם לכן, ביח„ עם ˘‡ר 
כלי ‰מ˘כן! ו‡ם כן לכ‡ור‰ ‰י' ˆריך ל‰יו˙ „יבור מיוח„ על ז‰ [ב‰˜„מ˙ ‰˜רי‡‰ למ˘‰, 

כמבו‡ר בספר‡ ר"פ וי˜ר‡]: "וי„בר ‰' ‡ל מ˘‰" וכיו"ב.

ˆריך  ‰י'  ‰פר˘‰  ˙וכן  ˘לפי  כ˙ב˙",  ‡˘ר  מספרך  נ‡  "מחני  נ˙˜יים  ˘בכך  וז‰ו 
נזכר,  ‡ינו  ‰ו‡  ז‡˙  ובכל  עמו)  ו„יבר  למ˘‰  ˜ר‡  (˘‰˜ב"‰  מ˘‰  ˘ל  ˘מו  ל‰יכ˙ב 
ו"נמח˜"  בפר˘‰  ל‰יזכר  ‡מור  ˘‰י'   – מ˘‰  ˘ל  ˘מו  ˘ל  ‰"מחי˜‰"  מ˙˜יימ˙  בז‰ 
[ובפרטיו˙ י"ל בב' ‡ופנים: ˘"מחני נ‡" ‰ו‡ ‰טעם לז‰ ˘ל‡ נכ˙ב ‰„יבור, ‡ו ˘מפני 

ז‰ ל‡ נ˙ייח„ ‰„יבור]. ועˆ"ע בכ"ז.

˘ל  ˘מו  נזכר  ˘ל‡  „ברים  ˘בס'  ‰פר˘יו˙  „בענין  ‰ענין,  ל˘לימו˙  ל‰עיר  י˘  [‡ך 
מ˘‰ ‰רי לכ‡ור‰ ˜ו˘י‡ מעי˜ר‡ לי˙‡, כי כיון ˘"מ˘נ‰ ˙ור‰" ‰ו‡ ענין ‡ח„ ו‰מ˘ך 
‡ח„, "‡ל‰ ‰„ברים ‡˘ר „יבר מ˘‰" – ˘בסוף ˘נ˙ ‰‡רבעים חזר על כל „ברי ‰˙ור‰ 
˘ב˙חיל˙‰  ‡ח˙  פר˘‰  כמו  ז‰)  (בענין  נח˘ב  ז‰  ‰רי  עˆמו",  בע„  ˘"מ„בר  וב‡ופן 

ובר‡˘י˙‰ נזכר ˘מו ˘ל מ˘‰. ופ˘וט].
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‰מ˜ום  ‰ו‡  ˘‰ו‡  ‰מ˘כן,  ל˙וך  ל‰יכנס  יוכלו 
‰˜בוע למ˘‰ ל‰יכנס ול˘מוע ‡˙ „בר ‰' (˙רומ‰ 

כ‰, כב ובפר˘"י).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 170 ו‡ילך)

בין אפוד הנביא 
לאפוד הכה"ג

חו‚רין  ‰יו  ˘‰כ‰נים  כו'  "ז‰  ‰רמב"ם:  כ˙ב 
‡פו„ ב„, ל‡ ‰יו כ‰נים ‚„ולים, ˘‡ין ‰‡פו„ ˘ל 
כ‰ן ‚„ול ‡פו„ ב„ כו', ‡ל‡ ‡פו„ ז‰ ‰יו חו‚רים 
עליו  ˘˙˘ר‰  ר‡וי  ˘‰ו‡  ומי  בני ‰נבי‡ים  ‡ו˙ו 
רוח ‰˜ו„˘ ל‰ו„יע כי ‰‚יע ז‰ למעל˙ כ‰ן ‚„ול 
˘מ„בר על פי ‰‡פו„ ו‰חו˘ן ברוח ‰˜ו„˘" (סוף 

‰ל' כלי ‰מ˜„˘).

ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור, ‰רי ‡ם ‡פו„ ב„ ז‰ ב‡ 
˘מ„בר  ‚„ול  כ‰ן  למעל˙  ז‰  ‰‚יע  כי  "ל‰ו„יע 
‰נבי‡ים  בני  ח‚רו  כן  ‡ם  מ„וע  ‰‡פו„",  פי  על 
כ‰ן  ˘ל  ‰‡פו„  כמו  ˘‡ינו  „וו˜‡,  ב„"  "‡פו„ 

‚„ול, ˘ל‡ ‰י' ˘ל ב„?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

מב˜˘ים  ˘‰ם  "‡לו  ‰ם  ‰נבי‡ים"  "בני 
כ„י  ו‰נ‰,   .(‰"‰ פ"ז  יסו‰"˙  ‰ל'  (רמב"ם  ל‰˙נב‡" 
˘מב‡ר  כמו  ˙נ‡ים,  ריבוי  „רו˘ים  "ל‰˙נב‡" 
חל‰  ˘"‡ין ‰נבו‡‰   (‡"‰ (˘ם,  ב‡רוכ‰  ‰רמב"ם 
מ˙‚בר  יˆרו  י‰‡  ול‡  במ„ו˙יו  כו' ‚בור  על  ‡ל‡ 
נכונ‰  רחב‰  „ע‰  בעל  כו',  בעולם  ב„בר  עליו 
ע„ מ‡„ כו', „ע˙ו פנוי' ˙מי„ למעל‰ כו' ל‰בין 
ומז‰  כו'".  ‰ט‰ורו˙  ‰˜„ו˘ו˙  ‰ˆורו˙  ב‡ו˙ן 
י˘  ובמיל‡  ל‰˙נב‡"  ‰"מב˜˘ים  ‡˘ר  נמˆ‡, 
יו˙ר  ‚בו‰‰  „ר‚˙ם  ‰רי  ‰נ"ל,  ‰˙נ‡ים  כל  ל‰ם 
כי  בכ‰ן ‚„ול  מˆינו  ל‡  ˘‰רי  כ‰ן ‚„ול,  מ„ר‚˙ 
בכח  בנוי  כו'  ‚„ול  ˘י‰י'  ˆריך  ‚„ול  ˘"כ‰ן  ‡ם 
בעו˘ר בחכמ‰ ובמר‡‰" (‰ל' כלי ‰מ˜„˘ רי˘ פ"‰), 
מ‰רוˆ‰  ל‰˙נ‡ים ‰נ„ר˘ים  כלל  בערך  ז‰  ˘‡ין 

ל‰‚יע לנבו‡‰.

מב‡ר  פמ"‰)  (ח"ב  נבוכים  במור‰  כן,  על  י˙ר 

כהונה המקרבת למשה
ו‡˙‰ ‰˜רב ‡ליך ‡˙ ‡‰רן ‚ו' ו‡˙ בניו 
‚ו' לכ‰נו לי
ו‡˙‰ ‰˜רב ‡ליך – ל‡חר ˘˙‚מור מל‡כ˙ ‰מ˘כן
(כח, ‡. ר˘"י)

מנ"ל  ועו„),  ‚ו"‡  (ר‡"ם,  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
ר˜  ובניו  ‡‰רן   ˙‡ "לכ‰ן"  מ˘‰  ˘על  לר˘"י 
ל‡חר ˘י‚מור מל‡כ˙ ‰מ˘כן, ו˙ירˆו ב‡ופנים 

˘ונים.

˘נ‡מר  ממ‰  כן  למ„  ˘ר˘"י  לומר,  וי˘ 
י„י  ˘על  ˘פירו˘ו  ‡ליך",  ‰˜רב  "ו‡˙‰ 
למ˘‰.  ˜רובים  ובניו  ‡‰רן  י‰יו  כ‰ונ˙ם, 
‡‰רן  כ‰ונ˙  בין  ‰˜˘ר  מ‰  יו˜˘‰,  ולכ‡ור‰ 

ובניו למ˘‰ עˆמו?

(ר‡‰  ומ˘‰ ‰י' ‡ז "כ‰ן"  ˘כיון   ıל˙ר ו‡ין 
 ˙‡ יע˘‰  כ‡˘ר  ‰נ‰   – כ„)  כט,  פר˘˙נו  ר˘"י 

מ˜רב  ‰ו‡  ‰רי  עי"ז  ‰רי  לכ‰נים,  ובניו  ‡‰רן 
‡ו˙ם ‡ליו - ‰כ‰ן (ר‡‰ ר‡ב"ע ˘ם), ˘‰רי ע„יין 
כ‰ונ˙ו  ‡ינ‰  מ˘‰  ˘ל  מעל˙ו  ‰רי  יו˜˘‰, 
נע˘ים ‰כ‰נים  ו‡"כ, ‡יך  ענינים ‡חרים,  ‡ל‡ 

"˜רובים" למ˘‰ עˆמו על י„י כ‰ונ˙ם?

˘˙‚מור  "ל‡חר  ˘‰כוונ‰  ר˘"י  למ„  ומז‰ 
מל‡כ˙ ‰מ˘כן":

מ˘‰  בין  ‰ב„ל‰  לפני ‰˜מ˙ ‰מ˘כן ‰י˙‰ 
כ„):  יט,  (י˙רו  ˘כ˙וב  כמו  ‰כ‰נים,  לבין  רבינו 
ומפר˘  ו‰כ‰נים",  עמך  ו‡‰רן   ‰˙‡ "ועלי˙ 
מחיˆ‰  ו‡‰רן  לעˆמך,  מחיˆ‰   ‰˙‡" ר˘"י: 
˘ל‡  ‰רי   – לעˆמם"  מחיˆ‰  ו‰כ‰נים  לעˆמו, 
ל‡  (ו‡ף  מ˘‰  למ˜ום  ל‰˙˜רב  ‰ו˙רו ‰כ‰נים 

למ˜ום ‡‰רן).

וזו‰י ‰כוונ‰ ב"ו‡˙‰ ‰˜רב ‡ליך", ˘כ‡˘ר 
י‰יו  ובניו  ו‡‰רן  ‰מ˘כן",  מל‡כ˙  "˙‚מור 
‰ב„ל‰  עו„  ˙‰י'  ל‡  ז‰  י„י  על  ‰רי  "כ‰נים", 
י‰יו ‰ם - ‰כ‰נים,  ו‰כ‰נים, ‡ל‡ ‡ז  מ˘‰  בין 
˘‰רי ‡ז  ובמ˜ום ‡ח„,  ומ˘‰ "˜רובים"  ‡‰רן 

עיונים וביאורים קצרים

פניניםפנינים

לבטל  ˘י˘  (פל"‡),  בספר ‰˙ני‡  ˘מבו‡ר 
כו'  ו„ו‚מ˙‰  כוחו˙ ‰˜ליפ‰ "במינ‰   ˙‡

מיני' ובי' ‡ב‡ ל˘„י בי' נר‚‡".

נע˘י˙  רˆונו"  "עו˘י  ˘עבו„˙  וע"י 
במ˜ום  „וו˜‡  ˜ולו"  "ונ˘מע  ˘ל  ב‡ופן 
‰רי  רומי",  ˘ל  ‰מונ‰  "˜ול  ˘נ˘מע 
כך  רˆונו  לעוברי  ˘"‡ם  לז‰  יבי‡  ז‰ 
(מכו˙  וכמ‰"  כמ‰  ‡ח˙  על  רˆונו  לעו˘י 
על  „ו˜‡,  ‚„ול"  ב˘ופר  ˘"י˙˜ע  ˘ם), 
במ‰ר‰  ו‡ומר",  מב˘ר  מב˘ר  "˜ול  י„י 

בימינו. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 341)

ל‰כניס  ˘‰עבו„‰  ו‰יינו,  ‰˜ו„˘". 
 - ‰מעיל"  ב"˘ולי  ‰נמˆ‡ים  ‡לו  ‚ם 
‰ו‡  ‰˘כינ‰  כנפי  ו˙ח˙  ‰˜ו„˘"  "‡ל 
˘ל  ‰רע˘   - ˜ולו"  "ונ˘מע  ע"י  „וו˜‡ 

‰פעמונים.

ועו„:

רˆונו"  "עוברי  ˘‡ˆל  רו‡ים  כ‡˘ר 
מכו˙),  (סוף  רומי"  ˘ל  ‰מונ‰  "˜ול  נ˘מע 
בח„רי  נע˘ים  ‡ינם  ‰טומ‡‰  ועניני 
‚„ול,  רע˘  וב˜ול  בפרסום  ‡ל‡  ח„רים 
‰רי ‰„רך לבטל "סער‰" זו ‰י‡ ל‰˙עס˜ 
וכמו  ˜„ו˘‰,  בענייני  ‰‡ופן  ב‡ו˙ו 
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‡לו,  כ‰ונ‰  בב‚„י  מ˙לב˘ים  ובירו˘לים, 

‰מנ‚„ים  כל   ˙‡ לבטל  ‡פ˘ר  ז‰  י„י  ועל 

בי˙ ‰מ˜„˘,  ול˘מור ‡˙  לעבו„˙ ‰˘י"˙, 

יחרב  ˘ל‡  מי˘ר‡ל,  ‡ח„  כל  בלב  ‰נמˆ‡ 

ח"ו.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חי"ח עמ' 232 ו‡ילך)

הרעש שצריך להיות 
"בשולי המעיל"

וע˘י˙ על ˘וליו רמוני ˙כל˙ ‚ו' ופעמוני 
ז‰ב ב˙וכם סביב ‚ו'. ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו
‡ל ‰˜ו„˘
(כח, ל‚-ל‰)

˘פל  ˘מˆ„  ˘למרו˙  ‰טוענים,  י˘נם 

כל  בל˘ב˙  ל‰ס˙פ˜  ‡פ˘ר  ‡י  ‰„ור  מˆב 

ע„  ול‰מ˙ין  ובמ˜ומו  ‡מו˙יו  ב„'  ‡ח„ 

כ"‡  ל‰',  ל‰˙˜רב  ‰רוˆים  ‡לו  ˘יבו‡ו 

בבחינ˙  ˘‰ו‡  י‰ו„י  כל  ול˜רב  לˆ‡˙  י˘ 

‡ך  ˙˘וב‰",  ל"בעל  ולע˘ו˙ו  "ני„ח" 

‡עפ"כ, מ‰ו ‰ˆורך לע˘ו˙ עבו„‰ זו "ב˜ול 

ול˜רו‡  ‰עיר  לרחוב  לˆ‡˙   – ‚„ול"  רע˘ 

ל˙ור‰  ˘י˙˜רבו  י˘ר‡ל  לבני  רם  ב˜ול 

ומˆוו˙, בעו„ ˘ב„ורו˙ ‰˜ו„מים ל‡ מˆינו 

˘י˙עס˜ו בענינים ‡לו ברע˘ ‚„ול?

‡נו  לומ„ים  זו  לטענ‰  ו‰˙˘וב‰ 

מ‰פעמונים ˘על ˘ולי ‰מעיל ˘‰יו עו˘ים 

רע˘ ‚„ול בכניס˙ו ‡ל ‰˜ו„˘:

סוט‰  מסכ˙  ˘בסוף  ‰סימנים  כל  לפי 

ביו˙ר  ‰נמוך  ב„ור  נמˆ‡ים  ˘‡נו  רו‡ים 

„מ˘יח‡".  "ע˜ב˙‡   – ‰מעיל"  "˘ולי   –

ל‰יו˙  ˆריכים  ‰מעיל"  ב"˘ולי  ו‡"כ, 

"‡ל  לבו‡  כך  ור˜  ‰מרעי˘ים,  "פעמונים" 

בגדי כהונה – לכל 
אחד וגם במדינה

˘כ‡˘ר "ב˜˘ו  סט, ‡)  (יומ‡  ב‚מר‡  ‡י˙‡ 

מו˜„ון  מ‡לכסנ„ר  ‡ל˜ינו  בי˙   ˙‡ כו˙יים 

ו‰ו„יעו  ב‡ו  (ר˘ו˙),  ל‰ם  ונ˙נו  ל‰חריבו, 

ב‚„י  לב˘  ע˘‰,  מ‰  ‰ˆ„י˜,  ˘מעון   ˙‡

יר„  ‰ˆ„י˜  ל˘מעון  ˘ר‡‰  כיון   .  . כ‰ונ‰ 

ולבסוף  כו'",  לפניו  ו‰˘˙חוו‰  ממרכב˙ו 

נ˙בטל‰ ‰‚זיר‰.

˘מעון ‰ˆ„י˜  כיˆ„ ‰י'  ˘ו‡ל˙ ‰‚מר‡: 

בב‚„י  לבו˘  מו˜„ון  ל‡לכסנ„ר  לילך  יכול 

‡סור"?  למ„ינ‰  ב‰ן  "‰יוˆ‡  ‰רי  כ‰ונ‰, 

לע˘ו˙  "ע˙  ‰ו‡:  ב‚מר‡  ‰˙ירוˆים  ו‡'   -

לע˘ו˙  ע˙  ˘"כ˘ב‡  ˙ור˙ך",  ‰פרו  ל‰' 

„בר ל˘מו ˘ל מ˜ום, מו˙ר ל‰פר בו ˙ור‰" 

(ר˘"י יומ‡ ˘ם).

‰‡„ם  בעבו„˙  ז‰  מסיפור  ללמו„  וי˘ 

ל˜ונו:

(סנ‰„רין  ‰ו‡"  כ‰ן  "‡ל˜יכם  ב‚מ'  ‡י˙‡ 

˘ל  לבו˘יו  ˘‰ם  כ‰ונ‰"  ו"ב‚„י  סע"‡),  לט, 

נ˜ר‡˙  ˘‰˙ור‰  ‰˙ור‰,  ז‰  ‰רי  ‰˜ב"‰, 

‡ור  "עוט‰  כמ"˘  ‰˜ב"‰,  ˘ל  לבו˘ו 

ב‡˘  ˘נכ˙ב‰  ‰˙ור‰,  על  „˜‡י  כ˘למ‰", 

ב).  ל‚,  ברכ‰  (פר˘"י  לבנ‰   ˘‡ ע"‚  ˘חור‰ 

‰˙ור‰,  וסו„ו˙  פנימיו˙  זו‰י  ובפרטיו˙ 

˘ב‰ן ניכר ˘‰˜ב"‰ לבו˘ ב‰ן.

ו‰נ‰, ב„ורו˙ ˘לפני ז‰ ר˜ יחי„י ס‚ול‰ 

ופנימיו˙‰,  ‰˙ור‰  סו„ו˙  למ„ו  בלב„ 

‰כל  כ‡˘ר  ל‰יו˙  יכול  ‰י'  ז‰  ס„ר  ‡מנם, 

ל‰'"  לע˘ו˙  כ‡˘ר "ע˙  כ˙י˜ונו; ‡בל  ‰י' 

- ‡זי ‚ם "במ„ינ‰" – ול‡ ר˜ בבי˙ ‰מ˜„˘ 

דרוש ואגדה

פניניםפנינים

כ‰ן  למעל˙  ז‰  ‰‚יע  כי  "ל‰ו„יע  ב„  ‡פו„ 
‚„ול" – ‰רי ז‰ ר˜ בכללו˙, ‡בל בפרטיו˙ ‰רי 
ברוח  ‰מ„בר  ‚„ול  כ‰ן  ממעל˙  למעל‰  ‰ם 
‰נבי‡ים  בני  ˘‰יו  לומר,  י˘  ועפ"ז  ‰˜ו„˘. 
מעל˙ם  על  לרמז   - „ו˜‡  ב„  ‡פו„  חו‚רים 
‰˜ו„˘"  "ברוח  ˘מ„בר  ˘‰כ‰"‚  כ‰"‚,  ל‚בי 
˘‰ם  ו‰חו˘ן",  ‰‡פו„  פי  ז‰ "על  בלב„, ‰רי 
ב„"  ז‰ב; ‡מנם "‡פו„  ב‚„י  ב‚„ים,  מ˘מונ‰ 
י˙יר‰,  מעל‰  על  מור‰  ‰נבי‡ים  בני  ˘ח‚רו 
˘‰רי ‰ו‡ על „רך "ב‚„י ב„" ˘ל כ‰"‚, ב‚„י 
‰˜„˘ים  ל˜„˘  בכניס˙ו  לוב˘  ˘‰י'  לבן, 

ביום ‰כפורים. ו˜" ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 156 ו‡ילך)

‰רמב"ם ‰חילו˜ בין "רוח ‰˜ו„˘" ל"נבו‡‰". 
ב‡ורים  כ‰ן ‚„ול ‰נ˘‡ל  ˘„ר‚˙  ˘ם,  ומב‡ר 
זו  ומ„ר‚‰  ‰˜ו„˘",  ב"רוח  נכלל  ו˙ומים 
‰חו˘ים  ו‰˘˙מ˘  ‰י˜יˆ‰  "בע˙  ‚ם  ‰י‡ 
כ˙ב  ‰נבי‡ים  ב‰‚„ר˙  ‡בל  מנ‰‚י‰ם".  על 
מר‡‰  רו‡ין  כולן ‡ין  כו'  "‰נבי‡ים  ‰רמב"ם 
וכולן  כו'  ליל‰  בחזיון  בחלום  ‡ל‡  ‰נבו‡‰ 
כ˘מ˙נב‡ים ‡ברי‰ן מז„עזעין וכח ‰‚וף כ˘ל 
פ"ז  יסו‰"˙  (‰ל'  כו'"  מ˙טרפו˙  וע˘˙ונו˙י‰ם 
˘מ˙ב‡ר  כפי  "נבי‡ים"  ˘‚„ר  ונמˆ‡,  ‰"ב). 

בספר ‰י„ כולל נבי‡ים ממ˘, ול‡ מי ˘מ„בר 
ברוח ‰˜ו„˘ בלב„.

לב˘ו  ‰נבי‡ים  ˘בני  ˘‡ף  מובן,  ומז‰ 



י‡

להזכיר במקדש את כל סוגי בנ"י
בגדים המזכירים את בני ישראל / הקב"ה משתעשע בעצם מציאותם של בני 

ישראל / יהודים של "לב", של "כתפיים" ושל "רימונים" / כניסה למקדש – רק עם 
כל סוגי בני ישראל

ל‡חר ˆיווי ‰˘י"˙ על ‡ופן ע˘יי˙ ‰‡פו„ (פר˘˙נו כח, ו ו‡ילך), ‰חו˘ן (˘ם טו ו‡ילך) 
ו‰מעיל (˘ם ל‡ ו‡ילך), מסיים ‰כ˙וב (˘ם ל‰) "ו‰י' על ‡‰רן ל˘ר˙, ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו 
‡ל ‰˜„˘ לפני ‰' ובˆ‡˙ו, ול‡ ימו˙". ˆיווי ז‰, ‡ינו מוסב על ‰מעיל בלב„, ‡ל‡ ˙וכנו 

‰ו‡ ˘"‡ם יכנס מחוסר ‡ח„ מן ‰ב‚„ים ‰ללו חייב מי˙‰ בי„י ˘מים" (ר˘"י ˘ם). 

על ‡ז‰ר‰ זו ˙מ‰ו ‰מפר˘ים (ר‡‰ ר‡"ם ו˘פ"ח ע‰"פ. ועו„) ˙מי‰‰ ‚„ול‰: ל˜מן (˘ם 
חומר˙  על  ˘וב  ‰˘י"˙  מˆוו‰  ‰כ‰ונ‰,  ב‚„י  ˘‡ר  ע˘יי˙  על  ‰ˆיווי  ˘ב‡  ל‡חר  מ‚) 
עבו„˙ ‰מ˜„˘ לל‡ ‰ב‚„ים, "ו‰יו על ‡‰רן ועל בניו בב‡ם ‡ל ‡‰ל מוע„, ‡ו ב‚˘˙ם 
‡ל ‰מזבח ל˘ר˙ ב˜„˘, ול‡ י˘‡ו עון ומ˙ו" ו‚ו'. ולכ‡ור‰ מכיוון ˘כבר ‰ז‰יר ‰כ˙וב 
ו˙ירˆו  ˘וב?  ל‰ז‰יר  ‰כ˙וב  ˆריך  מ„וע  כ‰ונ‰,  ב‚„י  בל‡  ‰כניס‰  ‡יסור  על  למעל‰ 

ב‡ופנים ˘ונים.

ונוסף על מ‰ ˘י˘ לברר ולב‡ר בז‰ על „רך ‰פ˘ט (ר‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‡ריכו˙ ‰˘˜ו"ט 
˘ני  במ˘מעו˙  ול‰עמי˜  לעיין  י˘  ‰„ברים),  בבי‡ור  מחו„˘  ו‡ופן  כ‡ן,  ‰מפר˘ים  ב˙ירוˆי 

˘י˙ב‡ר  וכפי  ‰˘י"˙,  בעבו„˙  מ‰ם  ללמו„  י˘  ‡˘ר   ˙‡ ל‡ור  ול‰וˆי‡  ‡לו,  ˆיוויים 
ל˜מן.

ב‚„ים ‰מזכירים ‡˙ בני י˘ר‡ל
כ‡ן  על „רך ‰פ˘ט (‰וב‡  ˘ב˘ני ‰ˆיוויים  ו‰ˆריכו˙‡  לב‡ר ‡˙ ‰‰פר˘  י˘  ו˙חיל‰ 

ב˙מˆי˙, ור‡‰ ב‰רחב‰ במ˜ור ‰„ברים):

פירוט  ל‡חר  מופיע  ‰ו‡  ˘‰רי  ‰כ‰ונ‰,  ב‚„י  ˘מונ˙  כל  על  מוסב  ‰˘ני,  ‰ˆיווי 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

(ר‡‰ ערובין יט, ‡. סוף ח‚י‚‰. ועו„). וכ‡˘ר נכנס ‡‰רן ‡ל ‰˜ו„˘ ‰ו‡ מזכיר לפני ‰˘י"˙ 

‡˙ כל ‰סו‚ים ˘בבני י˘ר‡ל, ‚ם ‡˙ ‰סו‚ ‰נחו˙ ‰נרמז ברימונים ˘על ˘ולי ‰מעיל.

כניס‰ למ˜„˘ – ר˜ עם כל סו‚י בני י˘ר‡ל
ועל כך מז‰יר ‰כ˙וב ברי˘ פר˘˙נו, ˘ל‡ י‰ין ‰כ‰ן ל‰כנס בל‡ "‡ח„ מן ‰ב‚„ים 
‰ללו". ‰זכר˙ בני י˘ר‡ל לפני ‰' בבי˙ ‰מ˜„˘ ‡פ˘רי˙ ר˜ ‡ם ‰י‡ כולל˙ ‡˙ ‰זכר˙ 
כל בני י˘ר‡ל, למ‚„ולם וע„ ˜טנם. זכיר˙ ‰˜ב"‰ ‡˙ בני י˘ר‡ל ‡ינ‰ מ˘ום עבו„˙ם 
‡פ˘ר  ‡י  זו  בזכיר‰  וממיל‡  למעל‰.  כמבו‡ר  מˆי‡ו˙ם,  עˆם  מˆ„  ‡ל‡  ו„ר‚ו˙י‰ם, 
לחל˜ בין י‰ו„י לי‰ו„י, וכ‡˘ר מחל˜ים ח"ו – ‡זי נפ‚ם כל עניין ‰זכיר‰ [ומ‰ ˘‰זכיר‰ 
ב‰נ‰‚‰  ‚ם  זו  ל‰ח„יר ‰˙˜˘רו˙  ˘י˘  לפי  ב‚„ים ‡לו, ‰ו‡  ב˘לו˘‰  סו‚ים  ל˘לו˘‰  נחל˜˙ 

בפועל ˘ל כל י‰ו„י, ובעבו„˙ ‰י‰ו„י בפועל י˘ חילו˜ים].

ומז‰ י˘ ללמו„ ‰ור‡‰ לכל רב, מור‰ „רך, ‡ו בעל ‰˘פע‰ בסביב˙ו:

‰נ‰   –  '‰ בעבו„˙  ו„ר‚˙ו  מעל˙ו  מˆבו,  על  ‰בט  מבלי  ‰רי  י‰ו„י,  פו‚˘ים  כ‡˘ר 
‰‡מ˙י˙,  מˆי‡ו˙ו   ˙‡ בו  ול‰‡יר  ל‰זכיר  "לזיכרון",  בו  לפעול  מוכרחים  לר‡˘  לכל 
(˙ני‡  י˙'"  וחכמ˙ו  ממח˘ב˙ו  ˘"נמ˘כ‰  ממ˘",  ממעל  ‡לו˜‰  "חל˜  נ˘מ˙ו,  ˘‰י‡ 

פ"ב), ובמיל‡ ל‰כניסו מי„ "לפני ‰'".

ול‡חר מכן, מ˙חילים לעבו„ עמו על כך ˘י˙חיל "ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו" בלימו„ ‰˙ור‰ 
ולפעול  בו,  ˘נ„ב˜ו  רˆויים  ‰בל˙י  ‰„ברים  ל‰סיר  פרטיו˙,  בעבו„ו˙  ‰מˆוו˙  ו˜יום 
עליו ז‰ירו˙ ב"סור מרע" ו‰וספ‰ ב"וע˘‰ טוב", ע„ ˘˙‰י' עבו„˙ו ˘למ‰, וילך ב„רך 

‰עול‰ בי˙ ‡-ל.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‡בנים טובו˙ ˘‰מלכים ‚ונזים ‡ו˙ם" (י˙רו יט, ‰ ופר˘"י), וכ˘ם ˘‰מלכים ‡ינם נ‰נים 

מ‰‰˘˙מ˘ו˙ ב"ס‚ול‰", ‡ל‡ ‰י‡ מונח˙ בבי˙ ‚נזי‰ם ו‰ם מ˘˙ע˘עים בעˆם ‰יו˙‰ 

עבו„˙ם  לפני  ‚ם  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  מˆי‡ו˙ם  בעˆם  מ˘˙ע˘ע  ‰˘י"˙  ‚ם  כך  בר˘ו˙ם, 

(ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 162 ו‡ילך).

ו˘ימו˘ו  עבו„˙ו  ‰מ˜„˘:  בבי˙  ‡לו  ‰˙˜˘רו˙  סו‚י  ˘ני   ˙‡ מבט‡  ‰‚„ול  ‰כ‰ן 

ב˜ו„˘ מבט‡ים ‡˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ב‰˘י"˙ על י„י עבו„˙ בני י˘ר‡ל; ונוסף על כך, עˆם 

כניס˙ו ˘ל ‰כ‰ן עם "˘מו˙ בני י˘ר‡ל" עליו, ‚ם כ˘‡ינו עוב„ במ˜„˘, "מזכיר‰" ‡˙ 

‰‰˙˜˘רו˙ ‰עˆמי˙ ˘ל בני י˘ר‡ל ל‰˘י"˙ מˆ„ עˆם מˆי‡ו˙ם.

י‰ו„ים ˘ל "לב", ˘ל "כ˙פיים" ו˘ל "רימונים"
‰ב‚„ים  ˘לו˘˙  י„י  על  ‰יי˙‰  ‰˜ב"‰,  לפני  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  מˆי‡ו˙ם  עˆם  ‰זכר˙ 

‡פו„, חו˘ן ומעיל „וו˜‡, כי ב˘לו˘‰ ‡לו רמוזים ˘לו˘˙ ‰סו‚ים ˘בבני י˘ר‡ל:

‡ו˙ו  על  רומזים  ‡לו  "˘מו˙"  י˘ר‡ל,  בני  ˘מו˙  ח˜ו˜ים  ‰יו  ו‰‡פו„  ‰חו˘ן  על 

בלב„, ‡ל‡  זו  ול‡  ˘ב‰ם".  י˘ר‡ל  ב‰נ‰‚˙ם ‡˙ "˘ם  ב‚לוי  ˘רו‡ים  י˘ר‡ל  בבני  סו‚ 

˘"˘ם י˘ר‡ל" ז‰ ח˜ו˜ ‡ˆלם בעומ˜.

מבני  חל˜  י˘נם  ו‡ילך):  ˙רסו   '‡ עמ'  פר˘˙נו  ‰˙ור‰  ‡ור  (ר‡‰  ‡ופנים  ˘ני  ‚ופ‡  ובז‰ 

בטוב  חפˆים ‡ל‡  ו‡ין ‰ם  ל˜„ו˘‰,  ˘ל‰ם  ר‚˘ו˙ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙  ˘‰פכו ‡˙  י˘ר‡ל 

 ˙‡ ל˜„ו˘‰  ‰פכו  ‰ם  ˘כן  ‡‰רן,  לב  על  ‰מונח  בחו˘ן  רמוזים  ו‰ם  י˙',  ובעבו„˙ו 

‰מי„ו˙ ˘בלב.

˘‰ם "על  כ˙פו˙ ‰‡פו„"  ‰‡פו„ "על  מונחים ‡בני  על ‰לב,  לעומ˙ ‰חו˘ן ‰מונח 

˘˙י כ˙פיו" ˘ל ‰כ‰ן. „בר ז‰ מור‰ על מי ˘ר‚˘ו˙יו נ˙ונים ע„יין לענייני ‰עולם ‰ז‰ 

מעומ˜  נובע˙   '‰ עבו„˙  כ‡˘ר  י˙'.  לעב„ו  עˆמו   ˙‡ ומכריח  כופ‰  ‰ו‡  ‡ך  ‰‚˘מי, 

פונים  ‰לב  ר‚˘ו˙  ‡ם  ו‡ילו  פנימי˙;  כעבו„‰  ‰„בר  נח˘ב  ‰לב,  ור‚˘ו˙  פנימיו˙ 

לענייני ‰עולם, ועבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ על י„י ˘כופ‰ ומכריח עˆמו, נח˘ב ‰„בר כ"בחינ˙ 

‡חוריים" (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור פר˘˙נו פ„, „). ועל כן, עבו„˙ בני י˘ר‡ל ˘ע„יין ˆריכים לכפו˙ 

עˆמם לרˆונו י˙' – נרמז˙ ב‡פו„ ˘על כ˙פי ‰כ‰ן.

ולב, ‡י˘ ‡י˘  במוח  פנימי˙  בעבו„‰  י‰ו„ים ‰עוס˜ים  ˘ני ‰סו‚ים ‰ר‡˘ונים ‰מ‰ 

לפי „ר‚˙ו ומעל˙ו. ‡מנם י˘נם מבני י˘ר‡ל ˘‡ינם ˘ייכים לעבו„‰ פנימי˙ ˘ל ‰יפוך 

ל˜יום  ר˜  ˘ייכים  ‡לו  י‰ו„ים  ˘בלב.  ‰מי„ו˙  כפיי˙  ˘ל  ‡ו  ל˜„ו˘‰,  ˘בלב  ‰מי„ו˙ 

רˆונו י˙' במע˘‰ בפועל.

"כפלח  ‰פסו˜  על  רימונים.  ‰יו  ˘וליו  ˘על  במעיל  נרמז  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ז‰  סו‚ 

כרימון"  מˆוו˙  מל‡ים  ˘בך  רי˜נים  ˘"‡פילו  חז"ל  ‡מרו   (‚  ,„  ˘"‰˘) ר˜˙ך"  ‰רימון 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

כולם, ו˙וכנו ‰ו‡ ˘‡סור ל‡‰רן ולבניו "ל˘ר˙ ב˜„˘" לל‡ ב‚„ים ‡לו. לו יכנס ‰כ‰ן 

למ˜„˘ לל‡ ב‚„י ‰כ‰ונ‰ ‡ך ל‡ י˘ר˙ ויעבו„ בו, ל‡ י˙חייב מי˙‰. וכפי ˘מ„יי˜ ר˘"י 

וכו˙ב "‰‡ למ„˙ ˘‰מ˘מ˘ מחוסר ב‚„ים במי˙‰".

‰‡פו„  ז‰:  לפני  ˘נפרטו  ˘לו˘˙ ‰ב‚„ים  על  ר˜  מוסב  ז‡˙, ‰ˆיווי ‰ר‡˘ון  לעומ˙ 

‰חו˘ן ו‰מעיל. ‡יסור ז‰ ב‡ ל‰ז‰יר ˘‡סור לו ל‡‰רן ל‰יכנס למ˜„˘ לל‡ ב‚„ים ‡לו, 

‰ללו  ‰ב‚„ים  מן  ‡ח„  מחוסר  יכנס  "‡ם  לומר  ר˘"י  ˘„יי˜  וכפי  מ˘ר˙.  ‡ינו  ‡ם  ‡ף 

חייב מי˙‰ בי„י ˘מים".

נמˆינו למ„ים: בנו‚ע ל‡פו„, ‰חו˘ן ו‰מעיל – י˘נו ‡יסור על עˆם ‰כניס‰ למ˜„˘ 

בלע„י‰ם, ו‡ילו בנו‚ע ל˘‡ר ‰ב‚„ים – חל ‰‡יסור ר˜ על ‰עבו„‰ בלע„י‰ם.

חל˜  ‰ם  ‡ל‡  מיוח„,  ו˙פ˜י„  עניין  ‡ין  כ˘לעˆמם  ‰כ‰ונ‰  בב‚„י  ‰„בר:  וטעם 

מ‰כ˘ר˙ ‰כ‰נים לעבו„‰. וכפי ˘נ‡מר בפר˘‰ ז ו ‚ופ‡ (˘ם מ‡) בנו‚ע ל‰כנ˙ ‰כ‰נים 

לעבו„‰: "ו‰לב˘˙ ‡ו˙ם ‡˙ ‡‰רן ו‡˙ בניו ומ˘ח˙ ‡ו˙ם ומל‡˙ ‡˙ י„ם ו˜„˘˙ ‡ו˙ם 

בבי˙ ‰מ˜„˘,  לעבו„  ˘יוכלו ‰כ‰נים  בכ„י  עי˜ר ‰ב‚„ים ‰ו‡  ˘כל  ו‰יינו  לי".  וכ‰נו 

ולכן חייב ‰כ‰ן ללב˘ם ב˘ע˙ ‰עבו„‰.

˘‰כ‰ן  מ‰  בעˆם  מיוח„  עניין  ב‰ם  י˘  ומעיל  ח˘ן ‡פו„  ˘‰ם  ˘לו˘˙ ‰ב‚„ים  ‡ך 

נכנס כ˘‰ו‡ לבו˘ ב‰ם: על ‰‡פו„ ‰יו ˘מו˙ בני י˘ר‡ל, וכך "ונ˘‡ ‡‰רן ‡˙ ˘מו˙ם 

על  ו‚ם  י˘ר‡ל,  בני  ˘מו˙  ‰יו  בחו˘ן  ‚ם  יב);  (˘ם  לזיכרון"  כ˙פיו  ˘˙י  על   '‰ לפני 

בבו‡ו ‡ל ‰˜„˘  לבו  על  בח˘ן ‰מ˘פט  י˘ר‡ל  בני  ˘מו˙  נע˘‰ "ונ˘‡ ‡‰רן ‡˙  י„ו 

בבו‡ו  ˘"ונ˘מע ˜ולו  נפעל  עם ‰מעיל,  ובכניס˙ ‰כ‰ן  ל).  (˘ם  ˙מי„"   '‰ לפני  לזכרון 

‡ל ‰˜ו„˘ ובˆ‡˙ו" (˘ם ל‰).

ומכיוון ˘בב‚„ים ‡לו נפעל עניין מיוח„ בעˆם ‰לבי˘‰, ‰זכר˙ בני י˘ר‡ל ו"ונ˘מע 

˜ולו", לכן ‰וז‰ר ‡‰רן לבל יכנס בלע„י‰ם, ‚ם ‡ם ‡ינו עוס˜ בעבו„‰.

‰˜ב"‰ מ˘˙ע˘ע בעˆם מˆי‡ו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל
ומע˙‰ י˘ ל‰עמי˜ ולב‡ר ‡˙ פנימיו˙ ˘ני עניינים ‡לו בב‚„י ‰כ‰ן ‰‚„ול:

עם  ‡ו˙ם  ל˜˘ר  י˘ר‡ל  כלל  ˘ל  ˘ליח  ‰יו˙ו  ‰ו‡  ‰‚„ול,  ‰כ‰ן  ˘ל  עניינו  כללו˙ 

‰˘י"˙ על י„י ‰עבו„‰ בבי˙ ‰מ˜„˘, וב˜˘ר ז‰ ‚ופ‡ י˘נם ˘ני ‡ופנים.

‡. י˘נו ‰˜˘ר ˘בין ˜וב"‰ וכנס˙ י˘ר‡ל ‰ב‡ על י„י עבו„˙ם ב˙ור‰ ומˆוו˙י'. ˜˘ר 

בבי˙  ‰˘י"˙   ˙‡ מ˘מ˘  ‰כ‰ן  ‰מ˜„˘.  בבי˙  ‰‚„ול  ‰כ‰ן  ˘ל  בעבו„˙ו  מ˙בט‡  ז‰ 

‰מ˜„˘, ובני י˘ר‡ל עוס˜ים ב"ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני" (מ˘נ‰ סוף ˜„ו˘ין) בכל מ˜ום ˘‰ם.

˘מ˜יימים  לפני  עˆם ‰יו˙ם, ‚ם  מˆ„  ˘ל ‰˘י"˙  עב„יו)  בניו (‡ו  י˘ר‡ל ‰ם  בני  ב. 

י˜ר  "כלי   – ס‚ול‰"  לי  "ו‰יי˙ם  י˘ר‡ל  בני  על  ˜ור‡  ‰˘י"˙  בעולם.  ˙פ˜י„ם   ˙‡


