הוספה
מיוחדת
ﬠמ' כ

‚úיון ˙ר„ú
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ˆו ˘˙'‰ﬠ"ח

"ז‡˙ ˙ור˙" ˘ú -ון ריבוי?
˜‰úריב ‡˙ "‰חúב" ו˙‰ﬠנו‚
‡י מ˘ ‰כ‰ן ‰י'
‰ﬠרכ˙ ‰טוב ‰ממ˘יכ ‰ברכו˙ '‰

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
˙רל„( ,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 עלŒ
‡˙ר ‡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˙

˜וב ıז ‰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'

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

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

˙וכן ‰ענינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כט

כט

– ‰רי ‡„רב ,‰ז‰ו „בר ‰מוכרח

וענ" :‰מ ‰פירו˘ טוב‰ ,נני ˘בע,

לעבו„˙ ˘‰ם ,כמ"˘ ‰רמב"ם‰" :יו˙

ברוך ˘‰ם" .ו‰וסיף ‰רבי ל˘‡ול:

‚‰וף ברי‡ ו˘לם מ„רכי )עבו„˙

"וב˘ביל מ‡ ‰כל˙?" ,וענ ‰בןˆ-יון:

וי„יע˙( ˘‰ם ‰ו‡"(.

"כ„י לחיו˙"" .וב˘ביל מ‰ ‰נך חי?"

‡‰ם כל "ז‡˙ ˙ור˙" ריבוי ‰ו‡?
מ„וע פיר˘ ר˘"י "ז‡˙ ˙ור˙" ר˜ ‚בי עול ‰ומנח ,‰ול‡ ל‚בי ‡˘ם ו˘למים?  /מ ‰מרב‰
"ז‡˙ ˙ור˙" ב˜רבן חט‡˙? ˜˘ /ו"ט ב˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ ˙יבו˙ "ז‡˙ ˙ור˙"

פנינים

בטבע ˘ל כל י‰ו„י

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ'  42ו‡ילך(

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח

כמו ‡כיל ‰ו˘˙י' וכללו˙ ‰חיים‰ ,ם

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
ל˜‰ריב ‡˙ "‰חלב" ו˙‰ענו‚

ב˘ביל רוחניו˙ ,ב˘ביל לעבו„ ‡˙
 – '‰י˘נו בטבע ˘ל כל י‰ו„י‡ ,פילו
‡נ˘ים פ˘וטים .וכי„וע ‰סיפור מכ"˜
‡„מו"ר מ‰ר"˘ )ב˘ייכו˙ לוויכוח

ל˜‰ריב ‡˙ "חלב" ו˙ענו‚ „‡‰ם " /ל˘רוף" ‡˙ ˙ענו‚ ‰חי„ו˘ וללמו„ ˙ור ‰ל˘מ / ‰י˘
מי ˘˙ענו‚ו ב˜„ו˘ ,‰וי˘ מי ˘נלחם למנוע ˙ענו‚ חומרי
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  948ו‡ילך(

פנינים

˘‡לו ‰רבי – וענ ‰בןˆ-יון" :כ„י

וענין ז˘ ,‰כל ‰ענינים ˘‚‰מיים,

˜‰רב˙ ˙‰מי„ במ„בר  /בין "ˆו" ל"ו‡˙ˆ˙ ‰ו"‰

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

בין "‡רי‡ ˙˜יפ‡" ל"‡רי' רברב‡"  /בין ˘בע ל˘מונ‰

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
בפלו‚˙‡ „זבחים ‡י מ˘ ‰כ‰ן ‰י'
יפלפל ב„ברי ר˘"י בזבחים ‡מ‡י ‰כריח „רב „‡מר ˘כ‰ן ‰י' ס"ל ר˜ כ‰י"‡ בבריי˙‡ ול‡
כחכמים „בז' ימי מילו‡ים נ˙כ‰ן ,וי„ון ב‡ריכו˙ ב˘יט˙ ר˘"י בז‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ'  28ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
יבנּ ּו ‡ם על „בר ‰ו„‡ ‰על נס ˘נע˘ ‰לו ,כ‚ון יור„י ‰ים,
טוב ל‰ו„ו˙ ל‡ƒ / '‰ם ַﬠל ּ˙ו… ָ„ ‰יַ ¿˜ ƒר ∆
ו‰ולכי מ„ברו˙ ,וחבו˘י בי˙ ‡‰סורים ,וחול˘ ‰נ˙רפ‡‰˘ ,ן ˆריכין ל‰ו„ו˙˘ ,כ˙וב ב‰ן יו„ו ל '‰חס„ו
ונפל‡ו˙יו לבני ‡„ם )ˆו ז ,יב .ר˘"י(

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
‡מרו˙ ‰רבי ˆ"‰מח ˆ„˜"
לר‚ל יום ‰‰ילול‡ ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר ˆ'‰מח ˆ„˜' נ"ע ביום י"‚ ניסן ‰בע"ל ‰ננו מבי‡ים
ל˜ט סיפורים ˜ˆרים ו‡מרו˙ ˜ו„˘ מפיו '˜‰

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
‰יחס ‰נכון לטבע ול‚לו˙
„ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‰יחס ‰נכון לטבע ול‚לו˙˘ ,י‰ו„י בטבעו ‰ו‡ למעל ‰מן ‚‰לו˙

כט

בין כ"˜ ‡„מו"ר )מ‰ור˘"ב( נ"ע עם
‡חיו רז"‡ ,ב‰יו˙ם יל„ים ˜טנים,
‡ו„ו˙ מעל˙ו ˘ל י‰ו„י על ‡ינו-
י‰ו„י(„‡ :מו"ר מ‰ר"˘ ˘‡ל ‡˙ בן-
ˆיון ‰מ˘ר˙" :בןˆ-יון‡ ,כל˙ ‰יום?",
וענ‰ ‰מ˘ר˙" :כן" .ו˘‡ל ‡ו˙ו
‡„מו"ר מ‰ר"˘‡" :כל˙ ‰יטב?",

˘‡וכל ל‰יו˙ י‰ו„י ולע˘ו˙ רˆון ,"'‰
ונ‡נח ‰מ˘ר˙ ב‡מרו ז‡˙ .ו‡ח"כ
‡מר ‡„מו"ר מ‰ר"˘ לבניו‰" :נכם
רו‡ים ,י‰ו„י ,בטבעו‡ ,וכל ב˘ביל
לחיו˙ ,וˆריך לחיו˙ כ„י ˘יוכל ל‰יו˙
י‰ו„י ולמל‡ ˆיווי  ,'‰ומפטיר ב‡נח,‰
ב‰ר‚י˘ו ˘ע„יין ‡ין ז ‰על ט‰ר˙
‡‰מ˙".
וכיון ˘בכל ‰ענינים ˘‚‰מיים י˘
לי‰ו„י כוונ ‰ורˆון לרוחניו˙ – ‰רי
‰ם נע˘ים רוחניו˙ ,כמ‡מר ‰בע˘"ט:
"במ˜ום ˘רˆונו ˘ל ‡„ם ˘ם ‰ו‡
נמˆ‡".
)˘"פ וי˘ב ˙˘"כ(

‰

כח
על ז ‰נ‡מר בסוף פר˘˙ ˆיˆי˙,

‚ם ב‰יו˙ו בעולם ‰ז ,‰י˘ לו ˜˘ר עם

˘ענין ˆ‰יˆי˙ ‰ו‡ למעל ‰מטעם

˘ני ‰עולמו˙ ,ל‡ ר˜ עם ˘‚‰מיו˙ ˘ל

ו„ע˙ )ענין לבו˘ ‰מ˜יף ,למעל‰

עולם ‰ז‡ ,‰ל‡ ‚ם עם ‰רוחניו˙ ˘ל

מ„‡‰ם ,יעויין ב‡רוכ ‰בספר '„רך

עולם ‰ב‡.

מˆוו˙יך' מˆוו˙ ˆיˆי˙(˘ ,כ‡˘ר ל‡
מ˙ח˘בים עם מ„י„ו˙ ו‚‰בלו˙ ˘ל
טעם ו„ע˙ ומ˜יימים מˆוו˙ למעל‰
מטעם ו„ע˙‡ ,זי מ˙נ˜‰ ‚‰ב" ‰עמו
‚ם למעל ‰מ‚‰בלו˙ ‰טבע.
וז‰ו "‡ני ‡ '‰ל˜יכם ‡˘ר ‰וˆ‡˙י
‡˙כם מ‡ר ıמˆרים" – ˘‰רי ‡פילו
יˆי‡˙ עב„ ‡ח„ ממˆרים ל‡ ‰י˙‰
‡פ˘רי˙ ע"פ טבע ,ובכל ז‡˙ יˆ‡ו
ממˆרים

"˘˘

מ‡ו˙

‡לף

ר‚לי

‚‰ברים לב„ מטף" )ונ˘ים( ,ביח„
עם רכו˘ ‚„ול˘ ,לכל י‰ו„י ‰י' ל‡
פחו˙ מ˙˘עים חמורים נו˘‡ים כסף
וז‰ב" ,ו‚ם ערב רב על˙‡ ‰ם"‰ ,יינו
˘‡פילו ‚וים ‰כירו בז˘ – ‰כל ז‰
‰ו‡ למעל ‰מ‰טבע ל‚מרי.
ו‰יינו˘ ,כ‡˘ר י‰ו„י מ˙נ˘ ‚‰ל‡
ע"פ ‚‰בלו˙ ‰טבע‡ ,זי "‡ני ‰וי'
‡ל˜יכם ‡˘ר ‰וˆ‡˙י ‡˙כם מ‡רı
מˆרים"‚˘ ,ם מלמעל ‰מ˘פיעים לו
למעל ‰מ„רך ‰טבע ,בבני חיי ומזוני
רוויח‡.
)˘ב˙ פר˘˙ ˘לח ˙˘י"‚(

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

וכ„ברי כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר )בע˙
מ‡סרו ברוסי‡ ב˘נ˙ ˙רפ"ז ,כ‡˘ר
‡ח„ ‰חו˜רים ‡יים על ‰רבי ב‡˜„ח(:
‡לו ˘י˘ ל‰ם ‡לילים רבים ועולם
‡ח„ ,פוח„ים מ‡˜„ח; ‡בל מי ˘י˘
לו ‡-ל ‡ח„ ו˘ני עולמו˙‡ ,ין לו מ‰
לפח„‡ – .ין ‰כוונ˘ ‰לי‰ו„י י˘ ˘ני
עולמו˙ בזמנים ˘ונים‡ ,ל‡ ‚ם ב‰יו˙ו
בעולם ‰ז˘˜ ‰ור ‰ו‡ עם עולם נעל‰
ורוחני .ו‰ס„ר ˘ל ˘˜˙‰רו˙ זו

האם כל "זאת תורת" ריבוי הוא?
מדוע פירש רש"י "זאת תורת" רק גבי עולה ומנחה ,ולא לגבי אשם ושלמים?
 /מה מרבה "זאת תורת" בקרבן חטאת?  /שקו"ט בשיטת רש"י בפירוש תיבות
"זאת תורת"

‰ו‡ מלמט ‰למעל" :‰סולם מוˆב
‡רˆ ‰ור‡˘ו מ‚יע ˘‰מימ – "‰סולם
‰עבו„˘ ‰ל י‰ו„י מ˙חיל מענינים
˙ח˙ונים‡" ,רˆ ,"‰ומז‰ ‰ו‡ מ‚יע
ע„ למ„רי‚ו˙ ‰רוחניו˙ ‰יו˙ר נעלו˙
– "˘‰מימ."‰
...י‰ו„י

˘עליו

ב˙חיל˙

פר˘˙נו" :וי„בר ‡ '‰ל מ˘ ‰ל‡מרˆ .ו ‡˙ ‡‰רן ו‡˙ בניו ל‡מר ,ז‡˙

˙ור˙ ‰עול‰ ‰י‡ ‰עול ‰על מו˜„ ‰על ‰מזבח כל ‰ליל ‰ע„ ‰בו˜ר ו‚ו'".
ולכ‡ור‰ ‰פירו˘ ˘ל ˙‰יבו˙ "ז‡˙ ˙ור˙ ‰עול "‰מובן בפ˘טו˙ – ˘זו „˜‰מ‰
ופ˙יח ‰לפירוט „יני ‰עול" :‰ז‡˙ ‰י‡ ˙‰ור‰‰) ‰לכו˙( ˘ל ‰עול"‰

]ונר‡˘ ‰כן ‰בין

‰ר˘ב"ם˘ ,כן כ˙ב בפירו˘ו" :ז‡˙ ˙ור˙ ‰עול – ‰כל ˜‰רבנו˙ ‡‰מורים בפר˘˙ וי˜ר‡ חוזר ו‚ומר כ‡ן

לע˘ו˙

מ˘ני

‰עולמו˙˘‚ ,מיו˙ ורוחניו˙„ ,בר
‡ח„; ל‡ זו בלב„ ˘˘‚‰מיו˙ ˘ל
י‰ו„י ‡ינˆ ‰ריכ ‰ל‰פריע לרוחניו˙,
‡ל‡ ‰י‡ ˆריכ‚ ‰ם לסייע בעבו„,‰
וע„ ˘מ˘‚‰מיו˙ ˙‰י' רוחניו˙.
)מ"˘ בז‰ר "˙ו˜פ‡ „‚ופ‡ חול˘‡
„נ˘מ˙‡" ‰יינו˙‰˘ ,ו˜ף ˘ל ‚‰וף

"‡לו˜ים ‡ח„ ו˘ני
עולמו˙"

‰כוונ ‰לברי‡ו˙ ˘‚‰מי˙ ˘ל ‚‰וף,

‰חילו˜ ‰כללי בין י‰ו„י ל‡ינו-

‡ל‡ ל˙ו˜ף ‡˙‰וו˙ ו‰ל‰ט בענינים

י‰ו„י ,ל‰ב„יל ,מ˙בט‡ בכך˘ ,י‰ו„י,

‚ופניים‡ .בל ברי‡ו˙ ‚‰וף כ˘לעˆמ‰

‰ו‡ ‰חלי˘ו˙ ˘ל ‰נ˘מ‡ – ‰ין

כל „יני‰ם"[.
‡מנם ר˘"י מפר˘ ˘י˘ ב˙יבו˙ ‡לו מ˘מעו˙ ˘ל ריבוי ,וז"ל˘" :כל '˙ור '‰לרבו˙
‰ו‡ ב‡ ,לומר – ˙ור‡ ‰ח˙ לכל ‰עולים ו‡פילו פסולין‡˘ ,ם עלו ל‡ יר„ו".
ו‰יינו˘ ,ל˘ון "ז‡˙ ˙ור˙ ‰עול "‰ב‡ ללמ„נו על ריבוי מיוח„ בענין ‰עול ,‰ולח„˘
˘‡פילו ‡ם ‰י' פסול ב˜רבן ולכ˙חיל‡ ‰ין ל‰עלו˙ו על ‰מזבח‰ ,רי ‡ם על ‰כבר
למזבח מ˜„˘ו ‰מזבח וי˘ ל‡˘‰ירו עליו ול‡ ל‰ורי„ו

)‡ך ל‡ בכל פסול „‰ברים ‡מורים ,כי

י˘ ‰יוˆ‡ים מן ‰כלל ,וכמבו‡ר ב‰מ˘ך „ברי ר˘"י(.
וכן מפר˘ ר˘"י ב‰מ˘ך ‰ס„ר) ‰ו ,ז( ,על ‰פסו˜ "וז‡˙ ˙ור˙ ‰מנח˘ – "‰י˘ בז‰
כוונ ‰לריבוי מיוח„:
"וז‡˙ ˙ור˙ ‰מנח˙ – ‰ור‡ ‰ח˙ לכולן ,ל‰טעינן ˘מן ולבונ‡‰ ‰מורין בענין.
˘יכול ‡ין לי טעונו˙ ˘מן ולבונ‡ ‰ל‡ מנח˙ י˘ר‡ל ˘‰י‡ נ˜מˆ˙ ,מנח˙ כ‰נים ˘‰י‡
כליל מנין? ˙למו„ לומר '˙ור˙'".
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ו

ו‰יינו˘ ,לולי ‰ריבוי „"ז‡˙ ˙ור˙" ‰יינו למ„ים ˘במנח˙ כ‰נים מעלים ‡˙ ‰סול˙
לב„ ,ו‡ין מוסיפים ב˘ ‰מן ולבונ] ‰כי „ין ˘מן ולבונ ‰נ‡מר בכ˙וב ל‚בי מנח˙ י˘ר‡ל,

כז

כז

ענינים כיו"ב.

˘˜ומˆים ‡ו˙ ,‰ו‰רי מנח˙ כ‰נים ˘ונ‰ ‰י‡‡˘ ,ין ˜ומˆים ‡ו˙‡ ‰ל‡ ‰י‡ עול ‰על

‰טבע מˆ„ עˆמו מ˘˙ו˜˜ לז‰

‰מזבח כול ‰ב˘לימו˙ ;[‰וז‰ו ‰טעם ˘‰וסיף ‰כ˙וב ˙יבו˙ "ז‡˙ ˙ור˙ ‰מנח ,"‰כ„י
ללמ„נו ריבוי – ˘‚ם במנח˙ כ‰נים י˘ ל‰וסיף ˘מן ולבונ.‰

ב.

כז

ועו„ ענין ב‰ע„ר ˙‰‰נ‚„ו˙ „חו˜י ‰טבע – ˘‚ם עניני ‰טבע מˆ„ עˆמם רוˆים
ל˙‰ברר ע"י עבו„˙ „‡‰ם ,וכ˙ור˙ ‰בע˘"ט על ‰פסו˜ "רעבים ‚ם ˆמ‡ים נפ˘ם ב‰ם

ו‰נ ,‰ב‰מ˘ך ‰ס„ר ‰נזכר˙ ‰ל˘ון "ז‡˙ ˙ור˙" עו„ כמ ‰פעמים ,וכ‚ון "וז‡˙

˙˙עטף"‰˘ ,ניˆוˆי ˜„ו˘˘ ‰במ‡כל ומ˘˜" ‰י˘ ל‰ם ח˘˜ ל„‰ב˜ ב˜„ו˘ "‰עי"ז

˙ור˙ ˘‡‰ם" )ז" ,(‡ ,וז‡˙ ˙ור˙ זבח ˘‰למים" )ז ,י‡(; וכן מˆינו ב‰מ˘ך ספר וי˜ר‡

˘„‡‰ם יברר ‡ו˙ם כו'; ‡ל‡ כ„י ˘„‡‰ם י˜בל ˘כר על עבו„˙וˆ ,ריך „‰בר לבו‡ ע"י

ל˘ון זו כמ ‰פעמים ,וכ‚ון "ז‡˙ ˙ור˙ ‰ב‰מ ‰ו‰עוף ו‚ו'" )˘מיני י‡ ,מו(" ,ז‡˙ ˙ור˙

י‚יע ,‰ול‡ ב‡ופן ˘‰מ‡כל נופל מ‡ליו ל˙וך פיו.

‰יול„˙" )˙זריע יב ,ז( ,ועו„.
‡ך בכל ‰כ˙ובים ‰ללו ל‡ פיר˘ ר˘"י ‡יז ‰ריבוי למ„ים מ‰ל˘ון "ז‡˙ ˙ור˙" ,כמו
˘פיר˘ ל‚בי "ז‡˙ ˙ור˙ ‰עול "‰ו"ז‡˙ ˙ור˙ ‰מנח ,"‰ולכ‡ור – ‰מ ‰נ˘˙נ?‰
ונר‡ ‰לב‡ר – ב„רך ‰פ˘ט:
‡ליב‡ „ר˘"י י˘ ללמו„ ב‰כ˙ובים ‰נ"ל ‡˙ ˙‰יבו˙ "ז‡˙ ˙ור˙" כפ˘וטו – ˘זו

– וז‰ו ‚ם ‰בי‡ור בסיפור כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר )‡„מו"ר ‰ריי"ˆ מליוב‡וויט˘( ‡ו„ו˙
‡ביו ‡„מו"ר )מ‰ור˘"ב( נ"ע˘ ,פעם בע˙ ‡‰כיל ,‰בנטלו „בר מ‡כל במזל‚ ,נ˘מט
נ‡ך ניט" )‰ו‡ ‡ינו רוˆ‰
‰מ‡כל בחזר ‰ל˙וך ˆ‰לח˙ ,ו‡מר ‡„מו"ר נ"ע" :ער וויל ָ
ע„יין – ל˙‰ברר( .ו‰פירו˘ בז˘ – ‰ענין ‡‰כיל‰ ‰ו‡ ע˘יי˙ טוב ‰ל„‰בר מ‡כל ,ו‡"כ,
‡יך י˙כן ˘„‰בר מ‡כל נ˘מט מ‰מזל‚ ,ו‚ורם מניע ‰נוספ˙ ˘ע„יין ל‡ יבררו ‡ו˙ו.
)י' ˘בט ˙˘י"„(

„˜‰מ ‰ופ˙יח ‰לפירוט „‰ינים ˘ל „‰בר ‰ני„ון ,ול„ו‚מ‡" :ז‡˙ ˙ור˙ ˘‡‰ם" פירו˘ו
"'‡לו ‰ם „‰ינים ˘ל ˜רבן ‡˘ם" .ולכן ל‡ פיר˘ ב‰ם ר˘"י ענין ˘ל ריבוי ,כי מובנים
‰ם כפ˘וטם.
ומ˘ ‰ל‚בי "ז‡˙ ˙ור˙ ‰עול "‰ו"ז‡˙ ˙ור˙ ‰מנח "‰פיר˘ ר˘"י ˘ב‡ו ˙יבו˙ ‡לו
לריבוי מיוח„ – ‰ו‡ מ˘ום ˘„ו˜‡ ב˘ני ענינים ‡לו ‡ין פ˘ט ז ‰מ˙יי˘ב:
רוב ועי˜ר „‰ינים ˘ל עול ‰ומנח ‰כבר נ˙פר˘ו בס„ר˜‰ ‰ו„מ˙ ,פר˘˙ וי˜ר‡ ,וכל
מ˘ ‰חוזר ‰כ˙וב ל„בר על ˜רבנו˙ ‡לו בפר˘˙נו ‰ו‡ ב˙ור "˘‰למ "‰בלב„ – ל‰וסיף
כמ„ ‰ינים בו„„ים;
ומע˙‡ ,‰˘˜ ‰יך ‡פ˘ר לומר על „ינים בו„„ים ‡לו "ז‡˙ ˙ור˙ ‰עול‡ "‰ו "ז‡˙
˙ור˙ ‰מנח ,"‰כ‡ילו כ‡ן ‰ו‡ ‰מ˜ום ‰עי˜רי ˘ל ˙ור˙ ‰עול ‰ו‰מנח – ‰ב˘ע‰
˘עי˜ר ורוב "˙ור˙ ‰עול "‰ו"˙ור˙ ‰מנח "‰כבר למ„נו בפ' וי˜ר‡?!
ולכן „ו˜‡ ב˘ני כ˙ובים ‡לו פיר˘ ר˘"י ˘˙יבו˙ ‡לו י˘ ב‰ן לימו„ מיוח„ – ענין
˘ל ריבוי )‡ל‡ ˘ע„יין ˆריך עיון בל˘ון ר˘"י "˘כל ˙ור ‰לרבו˙ ‰ו‡ ב‡"(.
‚‡ .מנם כ„ „יי˜˙ ˘פיר י˘ בפר˘˙נו כ˙וב ˘לי˘י ˘לכ‡ור‡ ‰ין ‰פ˘ט מ˙יי˘ב בו,
ו‰ו‡ ‰כ˙וב "ז‡˙ ˙ור˙ ‰חט‡˙" )ו ,יח( – ˘‚ם כ‡ן ל‡ מס˙בר לפר˘ כפ˘וטו‰˘ ,רי
רוב ועי˜ר „יני ‰חט‡˙ כבר נמנו בפר˘˙ וי˜ר‡ ,ובפר˘˙נו ‡ינו ‡ל‡ "˘‰למ ;"‰ו‡ם
כן ,למ ‰בכ˙וב ז ‰ל‡ פיר˘ ר˘"י ‡˙ ‰ריבוי ‰מיוח„ ‰נלמ„ מ"ז‡˙ ˙ור˙ ‰חט‡˙"
)כ˘ם ˘פיר˘ ל‚בי עול ‰ומנח?(‰

‰נ ‰‚‰למעל ‰מטבע
‰עולם ˘ -פע למעל‰
מ‰טבע
...ו‰נ ,‰בסוף פר˘˙ ˆיˆי˙ נ‡מר
"‡ני ‡ '‰ל˜יכם ‡˘ר ‰וˆ‡˙י ‡˙כם
מ‡ר ıמˆרים".
ו‰ענין בז:‰
‡פ˘ר לע˘ו˙ ח˘בון ˘„רך ˙‰ור‰
‰י‡ ‰יפך מ„רך ‰עולם„ .ור˘ים ממנו
˘י˘מור ˘ב˙ ויום-טוב ,ועו„ יוסיף
מחול על ˜‰ו„˘ – ב ‰ב˘ע˘ ‰י˘ לו
מ˙חרים ‚וים ,וכן – ל‰ב„יל – י‰ו„ים
˘‡ינם ˘ומרי ˘ב˙;
„ור˘ים ממנו ˘ב˜ומו בבו˜ר –

לכל לר‡˘ י˙פלל וילמ„ ˘יעור ,ור˜
‡חר כך יוכל לילך לעס˜יו; וב‰יו˙ו
כבר בעס˜יו„ ,ור˘ים ממנו˘ ,ב‡מˆע
‰יום ,ב‡מˆע "‰ר˙יח "‰בעס˜ים,
יעזוב ‰כל וי˙פלל מנח˘ – ‰ז‰ו ‚ו„ל
‰חביבו˙ „˙פל˙ מנח ;‰ו‡ח"כ בליל‰
„ור˘ים ממנו ל˙‰פלל ערבי˙ ול˜רו˙
˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מט.‰
וכמו כן „ור˘ים ממנו ל‰יז‰ר
מ‚ניב ‰ו‚זיל‡ ‰ונ‡ ‰ו‚ ˙‚˘‰בול –
˘‰ו‡ ‰יפך „רכי ‰מסחר.
ונ˘‡ל˙ ‡ˆלו ‡˘‰ל‡ :‰יך ‡פ˘ר
לו ל˙‰נ ‚‰ע"פ ˙ור ,‰כ‡˘ר ‡ין לז‰
מ˜ום ב‰נ‰ ˙‚‰עולם?
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כו
עליך כו'" – ˘˙וכן ‰מענ‰ ‰ו‡ ˘˙‰פ˜י„ ˘ל נ‰ר‡ ‚ינ‡י ˘י‰יו מימיו ˘וטפים ‰ו‡
למט ‰מ˙‰פ˜י„ ˘ל ‰י‰ו„י לע˘ו˙ מˆו ,‰ו‰ר‡י'˘ ,בכחו ˘ל י‰ו„י ל‚זור על ‰נ‰ר
˘ל‡ יעברו בו מים לעולם!
וע„"ז „ר˘ו חז"ל בירו˘למי )כ˙ובו˙ פ"‡ "‰ב( על ‰פסו˜ "ל‡-ל ‚ומר עלי"˘ ,ע"י
פס˜„-ין ˘ל בי˙„-ין נע˘˘ ‰ינוי בטבע ‰עולם ,כיון ˘בי˙„-ין ‰ו‡ למעל ‰מ‰טבע.
וכן ‰ו‡ ‡ˆל כל י‰ו„י‡ :ם ‰ולך ‰ו‡ בכח ˙‰ור˘ ,‰מ˙נ ‚‰ע"פ ˘ולחן-ערוך כו',
וב‡ופן ˘˙‰ור ‰חו„ר˙ ל‡ ר˜ ב˘כלו‡ ,ל‡ ‚ם בר‚˘ ˘לו ,ובכל ˙רי"‚ כחו˙ נפ˘ו
ו‚ופו‡ ,זי נע˘‰ ‰ו‡ מו˘ל ו˘ולט על מˆי‡ו˙ ‰טבע ,ויכול לומר ל‚ינ‡י נ‰ר‡ )וכיו"ב
ב˘‡ר עניני ‰עולם( ‚וזרני עליך כו' ‡ם ‡ינך מסייע לי ב˜יום מˆו!‰

טבע ‰י‰ו„י  -למעל ‰מ‰טבע
וז‰ו ‚ם ‰מענ ‰על כך ˘לפעמים נ„מ„ˆ˘ ‰י˜ים ומנ‰י‚י „‰ור ˙ובעים „ברים כ‡ל‰
˘‡ין ל‰ם מ˜ום בטבע:
לכל לר‡˘ – ‡ל˘˘ ‰מעו ב˜ולם ו‰לכו וע˘ו מ˘ ‰נˆטוו ,ר‡ו˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘ל‡
‰י˙ ‰מניע ‰מˆ„ ‰טבע‡ ,ל‡ ‡„רב‰˘ ,‰טבע עˆמו סייע בז.‰

ז

ונר‡ ‰לפר˘ ב„רך מחו„˘˙‰˘ ,ריבוי ‰נלמ„ מ˙יבו˙ ‡לו מובן ‰ו‡ בנ˜ל מ˙וך
‰מ˘ך ‰כ˙וב ,ולכן סמך ר˘"י על ˙‰למי„ ˘יבין ז‡˙ בכחו˙ עˆמו ול‡ ‰וˆרך לכ˙בו
בפירו˘ .וז ‰בי‡ור ‰ענין:
‰כ˙וב ‡ומר כך – "ז‡˙ ˙ור˙ ‰חט‡˙ ,במ˜ום ‡˘ר ˙˘חט ‰עול˘˙ ‰חט ‰חט‡˙
ו‚ו'" ,ו‰יינו˘ ,כ˘ם ˘עול˘ ‰חיט˙„ ‰ו˜‡ "בˆפון" ,ב˘ל ˜„ו˘˙‰ ‰י˙יר ,‰כך ‚ם
חט‡˙ י˘ ל˘חט„ ‰ו˜‡ "בˆפון" ,ול‡ בכל מ˜ום ˘‰ו‡ ב˙וך ‰עזר.‰
ובכן ,בענין ז ‰נ„ר˘ ריבוי מיוח„ – כי ל‚בי ‡ח„ מסו‚י ‰חט‡˙ ‰י˙ ‰סבר‡ חז˜‰
˘‰ו‡ יוˆ‡ מן ‰כלל ו‡פ˘ר ל˘חוט ‡ו˙ו "בכל מ˜ום בעזר:"‰
י˘ מˆבים ˘ב‰ם חיוב ‰חט‡˙ ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל "˜רבן עול ‰ויור„" )וכמו ˘למ„נו
בפ' וי˜ר‡ ) ,‰ו-י‡((‡ .ם י„ו ˘ל „‡‰ם מ˘‚˙ – עליו ל‰בי‡ כב˘‡ ;‰ם ‡ין לו – יכול
ל‰בי‡ ˘˙י עופו˙; ו‡ם ‚ם לז‡ ‰ין לו – מבי‡ סול˙ למנח ‰ויˆ‡ י„י חוב˙ו.
ומע˙‰ ‰י' מ˜ום לומר˘ ,מי ˘˙‰חייב חט‡˙ מסו‚ ז‡ ,‰ינו מוכרח ל˘חוט ‡˙
חט‡˙ו „ו˜‡ "בˆפון" – ˘‰רי בעˆם ‰י' יכול לˆ‡˙ י„י חוב˙ו )‡ם ‰י' עני( ב‰ב‡˙
סול˙ למנח‡˘ ‰ין ב˘ ‰חיט ‰כלל ,ו‡ם כן מס˙בר ˘‡ין ˘‰חיטˆ‡ ‰לו חל˜ עי˜רי
בחיובו וכפר˙ו ,ובמיל‡ ‡פילו ‡ם בפועל מבי‡ ˘ ‰לחט‡˙ו‰ ,רי ‡ין נפ˜"מ ‰יכן
ב„יו˜ י˘חט ‡˙ !‰˘‰

ובכלל – ‰רי זו ˜ו˘י‡ ˘ל‡ ממין ‰טענ ,‰כי ,כ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ י‰ו„י בעל בחיר‰

וז‰ו ‡יפו‡ מ˘ ‰נ˙כוון ‰כ˙וב ב„˜‰מ˙ו "ז‡˙ ˙ור˙ ‰חט‡˙" – ללמ„נו ריבוי

˘‰ו‡ ˘לוחו ˘ל ˜‰ב" ‰למל‡ ‡˙ רˆונו ˘ל ˜‰ב" ‰במˆי‡ו˙ ‰טבע‡ ,ין ביכול˙ חו˜י

˘"˙ור‡ ‰ח˙ לכל ‰חט‡ו˙" ,ולכן ‚ם ˜רבן עול ‰ויור„ ‰ו‡ בכלל „‰ין ˘"במ˜ום ‡˘ר

‰טבע לעמו„ נ‚„ו – ‡ם כוונ˙ו ‡ינ‡ ‰ל‡ למל‡ רˆון ‰בור‡.

˙˘חט ‰עול˘˙ ‰חט ‰חט‡˙" )‡ף ˘‰י˙ ‰סבר‡ ל‰וˆי‡ו מן ‰כלל( ,ו„ו"˜.

וכן ‰ו‡ ‚ם כ˘נמˆ‡ים בזמן ‚‰לו˙ ,וי˘נם לכ‡ור ‰מיˆרים ו‚בולים ,ו‡"כ‡ ,י ‡פ˘ר
ל˙בוע ˘˙‰י' ‰‰נ ‰‚‰כמו בזמן ‰בי˙‰ ,נ ‰‚‰לפנים מ˘ור˙ „‰ין וכו' – כי:
במ„ ‰ברים ‡מורים ˘י˘ מ˜ום לטענ ‰זו – ‡ילו ‰י' י‰ו„י מוכרח ל‰יו˙ ב‚לו˙ מˆ„
טבעו;
‡בל ‡‰מ˙ ‰י‡˘ ,י‰ו„י מˆ„ טבעו – "טבע" ˘‡ו„ו˙יו נ‡מר ב˙ני‡ ˘"טבע ז‰
‰ו‡ ˘ם ‰מו˘‡ל לכל „בר ˘‡ינו בבחי' טעם ו„ע˙"‡ ,בל ב‡מ˙ "‰ז "למעל ‰מ„‰ע˙
ו˘כל" – נמˆ‡ למעל ‰מע˘ר ‰טפחים ,למעל ‰מעולם ‰ז ,‰למעל ‰מעולמו˙ בי"ע
ולמעל ‰מעולם ˆ‡‰ילו˙; מ˜ומו ‰ו‡ – בעˆמו˙!
ומ˘ם יר„ בס„ר ˙˘‰ל˘לו˙ למט – ‰כ„י למל‡ ‡˙ רˆונו ˘ל ˜‰ב",‰
וכיון ˘רˆונו ˘ל ˜‰ב"˘ ‰י‰י' מ˜ום לענין ˘ל עבו„ – ‰ל˘ם כך נע˘ˆ" ‰עˆוע"
ו"מ˘ח˜" ˘י˘נ‚ ‰לו˙ וי˘נם מיˆרים ו‚בולים ,ולמרו˙ ז‡˙ ‡ין „‡‰ם מ˙פעל מז,‰
ו‰ולך לבטח „רכו ב‡מ˙ וב˙מים למל‡ רˆונו ˘ל ˜‰ב" ,‰ו‡ז – בטלים כל ‰‰עלמו˙
ו‰‰ס˙רים ,וכמו ˘מˆינו ב‡בר‰ם ‡בינו ˘בלכ˙ו לע˜י„ ‰ל˜יים רˆונו ˘ל ˜‰ב" ‰עמ„
בפניו נ‰ר ,וכ˘ל‡ ˙‰פעל ו˙‰חיל לילך ב˙וך ‰נ‰ר‡ ,זי נ˙בטל ‰נ‰ר ,וע„"ז ב˘‡ר

פנינים

כ‰

כ‰

כ‰

עיונים וביאורים קצרים

ל‰יו˙ ב‚לו˙ – ל‡ כמו ר‚ע ˘ל ‚לו˙‡ ,ל‡ כמו ר‚ע ˘ל ‰כנ ‰ו„˜‰מ ‰ל‚‡ול .‰ו‡ז,

הקרבת התמיד במדבר
ˆו ‡˙ ‡‰רן
‡ין ˆו ‡ל‡ ל˘ון זירוז ,מי„ ול„ורו˙‡ .מר ר' ˘מעון,
ביו˙ר ˆריך ‰כ˙וב לזרז במ˜ום ˘י˘ בו חסרון כיס
)ו ,ב .ר˘"י(
במפר˘ים )רמב"ן ,מ˘כיל ל„ו„„ ,ברי „ו„ ועו„(
˘˜ו"ט ב„ברי ר"˘„ ,לכ‡ור ‰ל‡ מˆינו ב˜רבן
˙מי„˘ ,עליו מ„ובר כ‡ן" ,חסרון כיס" מיוח„
ע„ ˘ˆריך ‰כ˙וב "לזרז" עליו ביו˙ר ,ו˙רˆו
ב‡ופנים ˘ונים .וי˘ לומר בבי‡ור „‰בר:

ברמב"ן בי‡ר „ר"˘ חול˜ על  ˜"˙‰וס"ל
˘‡ין ‰כ˙וב מ˘˙מ˘ בל˘ון "ˆו" ר˜ בענין
˘‰ו‡ "מי„ ול„ורו˙" ‡ל‡ "פעמים יבו‡ ‰ל˘ון
‰זˆ") ‰ו"( ב„בר ˘‡ינו מי„ ול„ורו˙ ,בעבור
˘י˘ בו חסרון כיס"‡ .מנם ,ל˘ון ר˘"י ‰ו‡
"‡מר ר"˘" ול‡ "ר"˘ ‡ומר" ,ומז ‰מוכח
„ל˘יט˙ו ר"˘ ‡ינו חול˜ על ‡ ˜"˙‰ל‡ מוסיף
על „בריו.
ונמˆ‡˘ ,ל˘יט˙ ר˘"י „ברי ר"˘ על "חסרון
כיס" ‡ינם מוסבים על ˜רבן ˙מי„ ,כי ‚ם לר"˘
פירו˘ "ˆו" כ‡ן ובכל מ˜ום ‰ו‡ ר˜ "ל˘ון זירוז
מי„ ול„ורו˙" ,ו‡ין בל˘ון "ˆו" מ˘מעו˙ ˘ל
זירוז מיוח„ על "חסרון כיס"‡ ,ל‡ ˘ב‡ ר"˘
ל‰וסיף ˘ז‰˘ ‰כ˙וב ˆריך לזרז בכלל ‡ינו ר˜
במ˜ום ˘‰ו‡ "מי„ ול„ורו˙" ‡ל‡ ‚ם "במ˜ום
˘י˘ בו חסרון כיס" ,ו‡„רב˘ ,‰ם ‰זירוז נˆרך
"ביו˙ר"‡ ,ל‡ ˘בענין ˘‰ו‡ "מי„ ול„ורו˙",
כב˜רבן ˙מי„ ,ב‡ זירוז ‰כ˙וב בל˘ון "ˆו",
וב"חסרון כיס" ב‡ ‰זירוז בל˘ון ‡חר.
ו‰נ ,‰בח‚י‚) ‰ו (‡ ,נחל˜ו רבי ‡לעזר ורבי
ע˜יב‡ ‡ם ˜‰ריבו ˜רבן ˙מי„ במ„בר .ו,‡˙˘‰
‡ם נ‡מר ˘ר"˘ חול˜ ‡˙"˜ ‡ם פירו˘ "ˆו"
‰ו‡ "מי„ ול„ורו˙" ‰י' ‡פ˘ר לומר „‚ם ˙"˜
ור"˘ חול˜ים ב„בר ז„ ,‰ל˙"˜ „פירו˘ "ˆו"
‰ו‡ "מי„"˜‰ ,ריבו ˙‰מי„ "מי„"  -במ„בר,

ולר"˘ ‰חול˜ עליו ,ל‡ ˜‰ריבו‰ו במ„בר .ולכן
‰בי‡ ר˘"י „ברי ר"˘ בפירו˘ ל˘ון ˆו ,ובל˘ון
"‡מר ר"˘" ,ל‰ורו˙ ˘ר"˘ ל‡ פלי‚ ‡˙"˜ ,ו‚ם
ל˘יט˙ו ˜‰ריבו ‡˙ ˙‰מי„ במ„בר ,כי ‚ם ‰ו‡
ס"ל „פירו˘ "ˆו" ‰ו‡ "מי„ ול„ורו˙" ,ו˜"ל.
)ע"פ ˙ור˙ מנחם חמ"‚ עמ'  100ו‡ילך(

בין "צו" ל"ואתה תצוה"

נ˜ל יו˙ר ל˙‰מו„„ עם ˜˘יי ‚‰לו˙ ולעבו„ עבו„˙ו כ„בעי.
ז‡˙ ועו„ – ˘‰עבו„‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘„‡‰ם מר‚י˘ ‡˙ עˆמו ל"בן חורין" )"ער ‡יז
˘וין ניט ‡ין ‚לו˙"( ,ו‰יינו‰˘ ,נ˘מ‰ ‰י‡ במעמ„ ומˆב ˘ל חירו˙ ,ועבו„˙ו ב‚לו˙
‰י‡ כמו "בן חורין" ˘ˆריך ל‰וˆי‡ מי˘‰ו ‡חר ˘נמˆ‡ ע„יין ב˘בי'.
וענין ז ‰מ˙בט‡ ב‡מונ ‰בבי‡˙ ‰מ˘יח ˘יבו‡ בכל יום – ל‡ ‡מונ ‰ב„רך מ˜יף,
‡ל‡ ‡מונ˘ ‰חו„ר˙ בכל כחו˙ נפ˘ו ב„רך פנימי ,ו‡מונ ‰זו ‚ופ‡ מוˆי‡‡ ‰ו˙ו
מ‚‰‰בלו˙ ˘ל ‚‰לו˙ ,ובמיל‡ יכול לעבו„ עבו„˙ו מבלי ל˙‰ח˘ב ב‰מיˆרים ו‚בולים
˘מˆ„ ‚‰לו˙.

ˆו ‡˙ ‡‰רן
‡ין ˆו ‡ל‡ ל˘ון זירוז ,מי„ ול„ורו˙
)ו ,ב .ר˘"י(

˘˜‰ו ‰מפר˘ים )˘פ"ח ,ועו„( ‰רי בפר˘יו˙
˘לפני ז ‰מˆינו כמ ‰פעמים ל˘ון "ˆיווי" ,כמו
"כ‡˘ר ˆו ˙‡ '‰ ‰מ˘) "‰פ˜ו„י לח ,כב .ועו„(,
"ו‡˙ˆ˙ ‰ו) "‰ר"פ ˙ˆו .(‰ו‡"כ‡ ,ם י˘ ˜ו˘י
בל˘ון "ˆיווי" ˘ר˘"י ˆריך לפר˘ו ,מ„וע ‡ינו
מפר˘ו בפעמים ˜‰ו„מו˙?
וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:
ל˘ון ˆיווי ˘נ‡מר בפר˘יו˙ ˘לפני ז‰ ‰ו‡
ב„רך סיפור„ ,ל˘ון "כ‡˘ר ˆו ˙‡ '‰ ‰מ˘"‰
וו„‡י ‰ו‡ ב„רך סיפור ,ו‡פילו ל˘ון "ו‡˙‰
˙ˆו‰ ,"‰רי פיר˘ו ר˘"י בפ' ‡מור "פר˘˙ ו‡˙‰
˙ˆו ‰ל‡ נ‡מר‡ ‰ל‡ על ס„ר מל‡כ˙ ‰מ˘כן
לפר˘ ˆורך ‰מנור ,‰וכן מ˘מע ,ו‡˙ ‰סופך
לˆוו˙ ‡˙ בני י˘ר‡ל על כך" )‡מור כ„ ,ב( .ו‡ילו
בפר˘˙נו נ‡מר ל˘ון ˆיווי ב„רך ‰ור‡ ‰ול‡
ב„רך סיפור.
ומכיון ˘בפר˘˙נו ב‡ו ‰ור‡ו˙ ˙‰ור‰
לר‡˘ונ ‰בל˘ון ˆיווי ול‡ בל˘ון „יבור ‡ו
‡מיר ‰לכן ‰וˆרך ר˘"י לפר˘ "‡ין ˆו ‡ל‡
ל˘ון זירוז ,מי„ ול„ורו˙"‡ .ך כ˘ל˘ון ז ‰מוב‡
ב„רך סיפור מובן ˘‡ין בז ‰זירוז מי„ ול„ורו˙,
ו˜"ל.
)ע"פ ˙ור˙ מנחם חמ"‚ עמ'  98ו‡ילך(

"כל י‰ו„י יכול לחˆו˙ נ‰ר עם מטפח˙"
וז‰ו ‰בי‡ור בפ˙‚ם ‰מ˜ובל ב˘ם ‰בע˘"ט˘ ,כל ‡ח„ מי˘ר‡ל יכול לחˆו˙ נ‰ר
פ‡ט˘יילע"(‡ ,ל‡ ˘ˆריך ל‡‰מין בז.‰
ע"‚ מטפח˙ )"„ורכ˘ווימען ַ‡ טייך מיט ַ‡ ַ
ו‰יינו˘ ,כ‡˘ר ‡‰מונ‰ ‰י‡ )ל‡ ב„רך מ˜יף‡ ,ל‡( ב„רך פנימי ,מעמ„˙ ‰י‡ ‡˙ „‡‰ם
כולו ,בכל רמ"ח ‡בריו ו˘ס"‚ ‰י„יו ,במעמ„ ומˆב ˘ל˘) ‰ל ‡‰מונ ,(‰ו‡ז ,ל‡ יפל‡
˘‰ו‡ מו˘ל על ‰טבע ,כיון ˘מˆי‡ו˙ו ‰י‡ למעל ‰מ‰טבע ,וכל מˆי‡ו˙ ‰טבע ל‡
נבר‡ ‡ל‡ ב˘בילו ,כמ‡רז"ל "בר‡˘י˙ ,ב˘ביל י˘ר‡ל ˘נ˜ר‡ו ר‡˘י˙" ,וכיון ˘‰ענין
„"נ˜ר‡ו ר‡˘י˙" ‰ו‡ ‡ˆלו ב‚ילוי ,פועל ‰ו‡ כל מˆ˘ ‰ריך לפעול ב‡ין מפריע.
עפ"ז י˘ לב‡ר ‚ם סיפור ‚‰מר‡ )חולין ז( "רבי פנחס בן י‡יר ‰ו‡˜ ‰זיל לפ„יון
˘בויין ,פ‚ע בי' ב‚ינ‡י נ‰ר‡‡ ,מר לי'‚ ,ינ‡י ,חלו˜ לי מימך ו‡עבור בך‡ ,מר לי'‰˙‡ ,
‰ולך לע˘ו˙ רˆון ˜ונך ו‡ני ‰ולך לע˘ו˙ רˆון ˜וני )כל ‰נחלים ‰ולכים ‡ל ‰ים ב‚זיר˙
‰מלך( ‡ . .מר לי'‡ ,ם ‡י ‡˙ ‰חול˜ ‚וזרני עליך ˘ל‡ יעברו בך מים לעולם .חל˜ לי'".
ולכ‡ור‰ ,‰מענ˘ ‰ל רפב"י "‡ם ‡י ‡˙ ‰חול˜ ‚וזרני עליך ˘ל‡ יעברו בך מים
לעולם" ‰ו‡ ˘ל‡ ממין ‰טענ‰˘ – ‰רי ‰טענ˘ ‰ל ‚ינ‡י נ‰ר‡ ‰י‡ ˘כ˘ם ˘רפב"י
ˆריך ל˜יים ‰מˆו˘ ‰נˆטוו ‰ב) ‰פ„יון ˘בויים(ˆ ,ריך ‚ם ‰ו‡ )‚ינ‡י נ‰ר‡( למל‡
˙‰פ˜י„ ˘ב˘בילו נבר‡ )˘י‰יו מימיו ˘וטפים( ,ו‡"כ ,מ‰ו ‰מענ‡" ‰ם ‡י ‡˙ ‰חול˜
‚וזרני עליך ˘ל‡ יעברו בך מים לעולם"?!
‡ך ‰בנ˙ ‰ענין ‰ו‡ – ˘במענ ‰ז‰ ‰סביר רפב"י ל‚ינ‡י נ‰ר‡ ˘‰ו‡ )‰נ‰ר( ‡ינו יכול
ל˘‰וו˙ ‡˙ עˆמו ‡ליו )לרפב"י( ,כיון ˘י‰ו„י ‰ו‡ בעˆם למעל ‰מן ‰טבע ,ובמיל‡‚ ,ם
‰מˆוו˙ ˘ני˙נו לו לפעול בטבע ‰ם למעל ‰מן ‰טבע ,וכיון ˘כן‰ ,רי טבע ‰עולם ‡ינו
יכול לנ‚„ לפעול˙ו ˘ל י‰ו„י ב˜יום ‰מˆוו˙.
וז‰ו ˘˘‰יב רפב"י ל‚ינ‡י נ‰ר‡ על טענ˙ו "‡ני ‰ולך לע˘ו˙ רˆון ˜וני"‚" ,וזרני

ט

כ„

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

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

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

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

היחס הנכון לטבע ולגלות
פתגם הבעש"ט "כל יהודי יכול לחצות נהר עם מטפחת"  /יהודי בטבעו הוא
למעלה מן העולם ולמעלה מן הגלות  /תכלית כל גשמיות העולם שהיהודי יבררו
ויעלהו לקדושה  /הטבע עצמו משתוקק לזה  /הנהגה למעלה מהטבע ממשיכה
שפע למעלה מהטבע  /כל יהודי שייך לזה
˙‰חל˙ פר˘˙ ב˘לח עוס˜˙ ב‚‡ול˙ י˘ר‡ל בפועל; "וי‰י ב˘לח פרע‰ ˙‡ ‰עם".
ומבו‡ר בז ‰ב˙ור‡ ‰ור˘ ,פרע‰" ‰י' מ˘לח פ‡רו˙ וענפים ועו˘י פרי למעל‰ ˙‡ ‰עם
˘ע"י ‚לו˙ם במˆרים ו˙˘‰עב„ו˙ם ב‰ם ‚רמו ˘נ˙עלו בחי' ניˆוˆי ‡ל˜ים ˘נפלו ˘מ‰
ב˘ביר˙ ‰כלים ,ו‰ו‡ ‰ו‡ בחינ˙ כח ˆ‰ומח לˆ‰מיח י˘ועו˙ י˘ר‡ל ,כמ"˘ ופרע‰
˜‰ריב ,ו‡מרו רז"ל )˘מו"ר כ"‡˜‰˘" (‰ ,ריב ‡˙ לבם ˘ל י˘ר‡ל ל‡בי‰ם ˘ב˘מים".
וכמו ˘ב‚˘מיו˙ ˘לח פרע ‰עם בנ"י זבחים ועולו˙ ל˜‰ריב ל] '‰כפי ˘‡מר לו מ˘‰
רבינו "‚ם ‡˙˙˙ ‰ן בי„ינו זבחים ועולו˙ וע˘ינו ל‡ '‰ל˜ינו" ,וכן ‰י' בפועל[ ,כך ‚ם
בפנימיו˙ ‰ענינים – ˘˘לח עמ‰ם ‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘‰˘ ‰יו במˆרים˘ ,ל˜חום בנ"י
עמ‰ם בˆ‡˙ם ממˆרים.
וי„יע˙ ענין ז‚‰˘) ‰לו˙ עˆמ‚ ‰ורמ˙ ‰עלי' ˘ל ‡‚‰ול (‰פועל˙ ˘י‰י' ˜ל יו˙ר
כ˘נמˆ‡ים ע„יין ב‚לו˙:
ל‡ זו בלב„ ˘יו„עים ˘בו„‡י יˆ‡ו מ‚‰לו˙‡ ,ל‡ י˙יר ‰מז˘ – ‰יו„עים ˘כל ר‚ע
˘נמˆ‡ים במעמ„ ומˆב ˘ל ‚לו˙ ,מ‰ו‰ ‰כנ ‰ו‰כ˘ר ‰ליˆי‡ ‰מן ‚‰לו˙ ‡ל ‡‚‰ול.‰
ובמיל‡ ,מס˙כלים על כל ר‚ע ב‚לו˙ – ל‡ כמו ר‚ע ב‚לו˙‡ ,ל‡ כמו ר‚ע ˘ל ‰כנ‰
ל‚‡ול.‰
ו‰‰סבר ‰בז˘ – ‰בכל פעול˘ ‰י‰ו„י עו˘ ‰בכל יום ויום במ˘ך ˘‰ו˙ו ב‚לו˙‰ ,רי
‰ו‡ מ‡יר עו„ חל˜ בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ו‰חומרי ,ובמיל‡ ‰רי ‰ו‡ מברר ומזכך עו„
חל˜ בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ו‰חומרי ,עו„ חל˜ מ˜ליפ˙ נו‚ ‰כו'˘ ,עי"ז פועלים ‡˙ ˙כלי˙
˘‰לימו˙ ˘ל ימו˙ ‰מ˘יח ˘‰ו‡ ‚ילוי ‡ור ‡ין סוף ב" ‰בעו"‰ז ˘‚‰מי ,כמבו‡ר
ב‡רוכ ‰ב˙ני‡ .וכיון ˘כן‰ ,רי מובן ˘ˆריכים ל‰ס˙כל על כל ר‚ע ˘בו מוכרחים ע„יין

להקריב את ה"חלב" והתענוג
להקריב את "חלב" ותענוג האדם " /לשרוף" את תענוג החידוש וללמוד תורה
לשמה  /יש מי שתענוגו בקדושה ,ויש מי שנלחם למנוע תענוג חומרי

זמן

עבו„ו˙ ‰מ˜„˘˘ ,חיט˙ ˜‰רבנו˙ ,זרי˜˙ „‰ם ו˜‰רב˙ ‰חלבים ו‡‰יברים ‰י‡

ביום „וו˜‡ ,ול‡ בליל .‰למרו˙ ז‡˙˜‰ ,טר˙ ‰חלבים ו‡‰יברים על ‚בי ‰מזבח מו˙ר˙
‚ם בליל‡ ,‰ל‡ ˘מכל מ˜ום "‡ין מ‡חרין ‡ו˙ן ל„ע˙‡ ,ל‡ מ˘˙„לין ל˜‰טיר ‰כול
ביום – חביב ‰מˆו ‰ב˘ע˙) "‰רמב"ם מע˘˜‰ ‰רבנו˙ פ"„  .‚-‡"‰מנחו˙ עב.(‡ ,
‰י˙ר ˜‰טר˙ ‰חלבים ו‡‰יברים ‚ם בליל ,‰נלמ„ מ‡‰מור בפר˘˙נו "ז‡˙ ˙ור˙
‰עול . . ‰על ‰מזבח כל ‰ליל" – "‰ב‡ ללמ„ על ˜‰טר חלבים ו‡יברים ˘י ‡‰כ˘ר כל
‰ליל) "‰ו ,ב ובפר˘"י(.
‡מנם ,חילו˜ י˘ ב„בר :כ‡˘ר מ˜טירים ‡˙ ‡‰יברים ו‰חלבים "ב˘ע˙ – "‰ביום,
מ˜יימים בכך מˆו˘ ‰ל עבו„˙ ˜‰רבן ו‡כיל˙ מזבח‡ .ך כ‡˘ר מ˜טירים ‡˙ ‰חלבים
בליל‡ ,‰ין מ˜יימים בכך ‡˙ מˆוו˙ ˜‰רבן˜‰ .טר ‰זו נוע„ ‰ר˜ ˘ל‡ לעבור על ‡‰יסור
"ול‡ ילין חלב ח‚י ע„ בו˜ר" )˘מו˙ כ‚ ,יח(˘ ,ממנו למ„ו )ר‡ ‰חינוך מˆו‚ (ˆ ‰ם "ל˘‡ר
‡מורין ול˘‡ר ˜רבנו˙"‰"˘ ,חלבים נפסלין בלינ "‰ו"נ˜ר‡ין נו˙ר"

]ר‡˜˘‰ ‰ו"ט בז‰

במ˜ור „‰ברים[.
ו‰נ ,‰כ˙ב ‰רמב"ן )וי˜ר‡ ‡ ,ט( ˘ענין ˜‰רבן ‰ו‡ "˘יח˘וב ‡„ם בע˘ו˙ו כל ‡ל‰
כי חט‡ ל‡לו˜יו ,ב‚ופו ובנפ˘ו ,ור‡וי לו ˘י˘פך „מו וי˘רף ‚ופו ,לול‡ חס„ ‰בור‡
˘ל˜ח ממנו ˙מור ‰וכפר ˜‰רבן ‰ז˘ ‰י„ ‡‰מו ˙ח˙ „מו ,נפ˘ ˙ח˙ נפ˘" .ומפרט ˘ם
כמ ‰וכמ ‰מפרטי „יני ˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙ ומ˘מעו˙ם בעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל „‡‰ם.
ומע˙ ‰י˘ ל‰עמי˜ במ˘מעו˙ ענין "˜‰טר˙ ‰חלבים" בעבו„‰ ‰רוחני˙ ,ולב‡ר
מ„וע "˘ע˙˘ "‰ל עבו„ ‰זו ‰י‡ ב"יום" „וו˜‡‡ ,ף ˘כ˘ר ‰עבו„ ‰זו ‚ם בליל.‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

ל˜‰ריב ‡˙ "חלב" ו˙ענו‚ „‡‰ם

לע˙ים מסויימו˙ ,ו‡ילו ב‚ן ע„ן מפר˘ים מ‡מר ז‰˘ ,‰ו‡ לומ„ ˙ור ‰ו˙‰ור" ‰מפר˜˙"

י

‰חלב מסמל ‡˙ ˙ענו‚ו ˘ל „‡‰ם .וכפי ˘מˆינו )ר‡‚ ‰יטין נו ,ב( ˘ב˘ור ‰טוב‰

‡ו˙ו„ ,ברי ˙‰ור ‰נר‚˘ים וחו„רים בו.
)'‰יום יום' י‡ ‡לול(

ומ˘מח˙ – "˙„˘ן עˆם" ‚ם ב‚˘מיו˙ כפ˘וטו .כח ˙‰ענו‚ ˘בי‰ו„י ˆריך ל‰יו˙ מסור
ונ˙ון לעניני ˜„ו˘ ‰בלב„ .על כך מˆוו‰ ‰כ˙וב )וי˜ר‡ ‚ ,טז( "כל חלב ל" – "'‰כי ‰חלב

"‡ני"  -מ˜ור ‰רע

‰ו‡ בחינ˙ ˙‰ענו‚  . .ו‰יינו ל‰יו˙ כל חלב ל˘ ,'‰י˙ענ‚ על  '‰ב˘מח ‰ובטוב לבב
מרוב כל ,ול‡ י‰י' לו ˙ענו‚ ‡חר כלל" )˙ור‡ ‰ור וי˘ב כט.(„ ,
ו‰נ˘ ,‰ני זמנים כלליים י˘ בעבו„˙ „‡‰ם" :יום" ו"ליל"‰ ."‰יום" מור ‰על ‰זמנים
ב‰ם ‰ו‡ עוס˜ ב"נר מˆו ‰ו˙ור‡ ‰ור" )מ˘לי ו ,כ‚( ,ו"‰ליל‰ "‰ו‡ זמן עס˜ו ב„ברי
‰ר˘ו˙ ,בˆרכי ‚ופו ובעס˜ ‰פרנס .‰בעי˙ים ‡לו ‡ין ‡ור „˜‰ו˘ ‰מ‡יר ב‚לוי ,ו‰ו‡
˘רוי בחו˘ך ˘ל ‰עלם ו‰ס˙ר על ‡ור „˜‰ו˘.‰
כ‡˘ר מורים ל‡„ם ˘עליו ל˜‰ריב ול˜‰טיר ‡˙ "‰חלב" ו˙‰ענו‚ ˘לו ל˘‰י"˙,

כ‚

מענˆ"‰ ‰מח ˆ„˜" על יחי„ו˙:
כ˙יב ״יעזוב ר˘ע „רכו ו‡י˘ ‡ון מח˘בו˙יו ‚ו'״‡ .ון מל˘ון ‡וֹן בחולם˘ ,פירו˘ו
כוח ועוז .וכ˘ם „'יעזוב ר˘ע „רכו' ז‰ו „בר ‰מוכרח˘‡ ,ר בל‡ ˙˘וב‡ ‰י ‡פ˘ר ל‚˘˙
‡ל ˜‰ו„˘ – ‰נ ‰כמו כן ˆריך ‡‰י˘‡-ון ,כלומר ‡י˘ ‰חז˜ ב„ע˙ עˆמו ]‡י˘ ‡וֹן -
מל˘ון כוח ועוז[ ,לעזוב מח˘בו˙יו ,ול‡ י‡מר "‡ני ‡ומר כך"‡" ,ני סובר כך"  -כי כל
״‡ני״ ומˆי‡ו˙ ‰ו‡ מ˜ור ‰רע ו‚ורם פירו„ לבבו˙.

עי˜ר ˆ‰יווי ˆריך ל‰יו˙ על זמן "‰יום" „וו˜‡:

)‰יום יום י' טב˙(

ב"ליל ,"‰בזמן עס˜י ‚‰וף ו‰פרנס ,‰ברור לכל ˘„‡‰ם ˆריך ל˙‰נזר מ˙ענו‚ו˙

מעל˙ „‡‰ם על בעלי ‰חיים

‰עולם ,ול˙˘‰מ˘ בעניני ‰עולם ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙' בלב„‚ .ם ‡ז י˘ ל˜‰טיר
‡˙ "‰חלב" ו˙‰ענו‚ לבור‡ י˙"˘‡ ,ך ‡ין ˆורך ב‡ז‰ר ‰רב ,‰כי „‰בר פ˘וט וברור.
לעומ˙ ז‡˙ ב"יום" ,בע˙ ˘„‡‰ם עמל בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙‰ ,רי ,י˘
ל‰ב‰יר ול‰ז‰יר ˘"כל חלב ל„‡‰ !"'‰ם מוע„ בנ˜ל לטעו˙ ולח˘וב ˘‡ין פסול
בכך ˘‰ו‡ נ‰נ ‰מן ‰לימו„ ‡ו מ˜יום ‰מˆוו .‰ועל כן מˆוו˙‰ ‰ור˘ ‰י˘ ל˜‰ריב ‡˙
"‰חלבים" – ‡˙ ˙ענו‚ו˙ „‡‰ם ,ב"יום" – ב˘ע˙ עס˜ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'‰ .י‰ו„י ˆריך

מענˆ"‰ ‰מח ˆ„˜" ,ל‡‡זמו"ר ]‰רבי מ‰ר"˘[ ב‰יו˙ו כבן ˘בע:
‰חס„ וי˙רון ‰מעל‡‰˘ ‰ל˜ים ע˘„‡‰ ˙‡ ‰ם י˘ר ,ל‰יו˙ ‰ולך ב˜ומ ‰ז˜ופ,‰
‰ו‡‚‰„ ,ם ˘‰ולך על ‡‰ר ,ıמכל מ˜ום ‰ו‡ רו‡˘‰ ˙‡ ‰מים ,ל‡ כן ב‰ולך על ‡רבע
„‡ינו רו‡‡ ‰ל‡ ‡˙ ‡‰ר.ı
)‰יום יום י‚ ˘בט(

לעמול ול˙‰יי‚ע על כך ˘‰לימו„ ו‰מˆוו˙ ˘לו ל‡ ייע˘ו ל‰נ‡˙ו ‡‰י˘י˙ ולרווחים
ˆ„„יים ,כי ‡ם ל˘ם ˘מים בלב„.

"ל˘רוף" ‡˙ ˙ענו‚ ‰חי„ו˘ וללמו„ ˙ור ‰ל˘מ‰
‰חיוב "ל˜‰ריב" ‡˙ "‰חלב" ו˙‰ענו‚ ‚ם בעבו„‰ ‰רוחני˙ ,יומח˘ על י„י „ו‚מ‡
מ‰נ‡˙ „‡‰ם ב˘ע˙ לימו„ ˙‰ור ‰בעיון:

כוחם ˘ל פסו˜י ˙‰לים
"‡לו י„ע˙ם ‡ -מר ‡„מו"ר ˆ"‰מח ˆ„˜"  -כוחם ˘ל פסו˜י ˙‰לים ופעול˙ם ב˘מי
רום‰ ,יי˙ם ‡ומרים ‡ו˙ם בכל ע˙„˙ .עו ˘מזמורי ˙‰לים ˘וברים כל ‰מחיˆו˙ ,ועולים
בעילוי ‡חר עילוי בלי ˘ום ‰פרע ,‰ומ˘˙טחים לפני ‡„ון עולמים ופועלים פעול˙ם
בחס„ וברחמים".
)״‰יום יום״ כ„ ˘בט(

י˘ מי ˘עול ‰לו חי„ו˘ בסו‚י‡ ˘לומ„ ,ו‰ו‡ מ˙ענ‚ ˙ענו‚ ‚„ול ממ˘ ‰מוכיח בכך
‡˙ ‚ו„ל חכמ˙ו וכוחו ב˘‰כלו˙ .ומכיון ˘˙‰ענו‚ ‡‰י˘י מעורב ב‡ו˙ו ‰חי„ו˘‡ ,ינו
מוכן לוו˙ר עליו ב˘ום ‡ופן .ו‚ם ‡ם רו‡‡˘ ‰ין „‰בר מ˙‡ים עם „ברי ‰ר‡˘ונים
ו‡‰חרונים ˘נ˙˜בלו ב˙פוˆו˙ י˘ר‡ל‰ ,ו‡ מ˙ע˜˘ ונ˘‡ר ‡י˙ן ב„ע˙ו.
וכפי ˘‡מר מי ˘‡מר ב„רך ˆ‰חו˙˘ ,בעˆם ,נ˘מ˙ו ˘ייכ˙ לזמן ‰ר‡˘ונים‡ ,ל‡
˘‰מל‡ך ‰ממונ ‰על ‰נ˘מו˙ טע ‰ו‰ורי„ ‡˙ נ˘מ˙ו ב‡יחור ˘ל מ‡ו˙ ב˘נים .ו‡ם כן,

˜בל˙ עול מ˘נ‰ ‰מ‰ו˙
מענˆ"‰ ‰מח ˆ„˜" לחסי„ ב˜י ב˘״ס כו' ומ˘כיל ‚„ול בחסי„ו˙:
˜בל˙ עול מ˘נ‰ ˙‡ ‰מ‰ו˙ .על י„י ˜בל˙ עול ˘ל עב„ פ˘וט‚˘ ,ם ב˘ע˙ ˘ינ˙ו
ניכר עול ‰עב„ו˙ ˘לו ,יכול ‚ם למ„ן ו‚‡ון ל‚‰יע למעל˙ו ולח˘יבו˙ו ˘ל י‰ו„י פ˘וט
ו˙מים ˘ל מסירו˙ נפ˘.

)‰יום יום ‚' ‡„ר ˘ני(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

‰סב‡ ]רבנו ‰ז˜ן[ ‡מר ˘מורנו ‰בעל ˘ם טוב ‰סביר ‡˙ ‰פסו˜ ״‰לוך ילך ובכ‰״:
כ˘מ˙נ‚‰ים במרירו˙ ‡חרי ˙‰פיל ,‰מ‚יעים ל״נו˘‡ מ˘ך ‰זרע״ – ˘נ‰י' "זריע"‰

י‡

‰ו‡ ‡ינו ‡˘ם בטעו˙ו ˘ל ‰מל‡ך ,ומו˙ר לו לחלו˜ על כל מי ˘לבו חפ ıמ‰ר‡˘ונים
כמל‡כים...

מעבו„˙ ˙‰פיל‡ .‰ך ‡ם ״ב‡ יב‡ ברינ‰״ ‡ -ם מר‚י˘ „‡‰ם ‡˙ עˆמו ב‰רחב‡ ‰חרי

ועל ז‡˙ ‰ז‰יר˙ ‰ור˘ ,‰י˘ לו ללומ„ "ל˘רוף" ו"ל˜‰ריב" ‡˙ ‡ו˙ו "חלב" ו˙ענו‚

˙‰פיל‰ ,‰ו‡ ˘בע רˆון מעבו„˙ עˆמו ב˙פיל‰ ,‰רי ‰ו‡ ר˜ בבחינ˙ ״נו˘‡ ‡לומו˙יו״

˘י˘ לו בחי„ו˘ .ועליו ללמו„ ˙ור ‰ל˘מ ‰ול˙‰יי‚ע לכוון ל‡מי˙˙˘ ‰ל ˙ור ‰בלב„.

‰ -ו‡ נו˘‡ ר˜ ‡˙ ‰מו ıו„˘‰ ˘˜‰וף ˘ל ‰חיט.‰

וממיל‡ כ‡˘ר חי„ו˘ו מנ‚„ לר‡˘ונים ו‚„ולי ‡‰חרונים ,י˘ לוו˙ר על ‰חי„ו˘ בעבור

נענ‰ ‰חסי„ רבי בער מ‡סייעוו ו‡מר" :ב‡ימר ‰זו ˘ינ‡ ‰ו˙י ‰רבי ˆ"‰מח ˆ„˜"
מן  ‰ˆ˜‰על ."‰ˆ˜‰

‡מי˙˙˘ ‰ל ˙ור.‰
וז‰ו ‰רמז בכך ˘˜‰טר˙ ‰חלבים ו‡‰ברים עי˜ר מˆוו˙‰ ‰י‡ ביום .כי בע˙ "‰ליל"‰

)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˜י‰ ı׳˘״˙ עמ' (93

˘ל עס˜י ‚‰וף ו‰פרנס‡ ‰ין ˆורך ל‰ז‰יר כל כך ˘ימעט ˙ענו‚ו˙יו ,מ‡חר ו„‰ברים
ברורים ופ˘וטים .ו„וו˜‡ ב"יום" י˘ ל˙‰רו˙ ול‰יז‰ר ˘ל‡ לערב ‡˙ ˙ענו‚ו˙יו
‰חומריים ב˙ור ‰ומˆוו˙י' ,ו"ל˜‰ריב ‡˙ ‰חלב" ל˘‰י"˙.

‚ם ˆיפור מˆ‡ ‰בי˙
‰חסי„ ר' פסח מלמ„ )חו˙נו ˘ל ‰חסי„ ר' ניסן ס˜‡בל‡( י˘ן בח„ר ‰סמוך לח„רו
˘ל כ"˜ ‡„מו"ר ˆ"‰מח ˆ„˜" במ˘ך ‡יז ‰ח„˘ים ב˜י˙ ıר"ב ,בזמן ˘למ„ עם בנו כ"˜

י˘ מי ˘˙ענו‚ו ב˜„ו˘ ,‰וי˘ מי ˘נלחם למנוע ˙ענו‚ חומרי
וי˘ לפר˘ ב‡ופן ‡חר ,ובעומ˜ יו˙ר‰ ˙‡ ,עבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל ˜‰טר˙ ‰חלב ב"יום"

‡„מו"ר מו‰ר״˘.
ב‡ח„ ‰ימים ˘מע ˘כ"˜ ‡„מו"ר ‡ומר ˙‰לים – ז‰ ‰י' ב˘‰כמ˘ ‰ע˘ ‰לי˘י˙

וב"ליל"˘ ,"‰יום" ו"ליל "‰מורים על מˆבו ‰כללי ˘ל „‡‰ם:

‡חר חˆו˙ ‰ליל‰ ˙‡ – ‰פסו˜ ״‚ם ˆפור מˆ‡ ‰בי˙ ו„רור ˜ן ל‰״ ]ו˙ר‚ם ב‡י„י˘[ "„י

י˘ מי ˘‰ו‡ ˘רוי ביום וב‡ור :ל‡ זו בלב„ ˘‰ו‡ לומ„ ˙ור ‰ומ˜יים מˆוו˙ ל˘מן,

˜לענסטע פוי‚עלע וו‡ס „ו ‡‰סט ב‡˘‡פען ‡‰ט ‡ ‡רט ‡ון „ו ‡ליין „ער ‚רעסטער

‡ל‡ ‚ם ‚‰יע ל„ר‚ ‰מופל‡ ‰בעבו„˙ ‚˘ ,'‰ם ב„ברים ˘‚‰מיים ‡ינו ח˘ בחומריו˙ם

פון ‡לע ‚רויסע ‡‰סט ˜יין ‡רט ניט" ]=‚ם ˆ‰יפור ˜‰טנ ‰ביו˙ר ˘בר‡˙ י˘ ל ‰מ˜ום

‡ל‡ בחיו˙ ‡‰לו˜י˙ ˘ב‰ם .ועל „רך מ˘ ‰נ‡מר "ˆ„י˜ ‡וכל ל˘ובע נפ˘ו"

ו‡ילו ‡˙„‚ ‰ול ˘בכל „‚‰ולים ‡ין לך מ˜ום[.
וי„בר ב˜ול רם ,ו‡ח"כ ני‚ן ‡˙ ‰ני‚ון ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר ]‰ז˜ן[ בעל ‡רבע ‰בבו˙,
ו‡חר כך ‚מר‡ בב‡ ˜מ‡ כ˘˙י ˘עו˙.
)ל˜וטי „יבורים ח"‚ עמו„ (1056

˙‰ור" ‰מפר˜˙" ‡ו˙ו„ ,ברי ˙‰ור ‰נר‚˘ים וחו„רים בו
˘ב˙ פר˘˙ ˙ˆ‡ ˙ר״‚ ב˘ולחן ˜י„ו˘ ‰יום ‰ו‡יל ‰״ˆמח ˆ„˜״ ל‡מר:
עולם ‰ז‰ ‰ו‡ עלמ‡ „˘י˜ר‡ ,לכן ‰נ‚ ‰ם ב‰טוב מעורב פסול˙ ,וˆריך בירור
ב„רך מלמט ‰למעל ‰וב„רך מלמעל ‰למט‰ .‰עולם ‰ב‡ ‰ו‡ עלמ‡ „˜˘וט ‰ -נ‚ ‰ם
„‰ברים ב„ברי ˙ור‰ ‰מ„ברים בענינים ‰נר‡ים לחסרון‰ ,רי כמו ˘לומ„ים ‡ו˙ם ב‚ן
ע„ן ‰ם מעל.‰
 ו˙‰חיל לנ‚ן ,ו‰ר‡ ‰בי„ו „˜‰ו˘ ‰ל‡ו˙ כי ינ‚נו ‡˙ו .בני ˆ"‰מח ˆ„˜" ˙‰חילולנ‚ן ו‡חרי‰ם ענו כל ‰חסי„ים ב˜ול ˘יר ˘‰ל‰יב ‰לבבו˙ - .כ˘‚מר לנ‚ן‡ ,מר ˆ"‰מח
ˆ„˜":
בעלמ‡ „ין פירו˘ ‰מ‡מר

)מ˘לי

י‚ ,כ˘ – (‰כל ‡כיל˙ו ‡ינ ‰ב˘ביל ‚‰וף ,כי ‡ם לרעבון ‰נפ˘ ˘חפˆ ‰לפעול ענינים
רוחניים ב‡כיל ‰זו.
‡„ם ז‡ ‰ינו ˆריך ל‰ילחם על כך ˘ל‡ י‰י ‰לו ˙ענו‚ בענינים ‚˘מיים‰ ,ו‡ ‡וחז
ב„ר‚ ‰נ˘‚ב˘ ‰ב‰ ‰ו‡ ח˘ ב˙ענו‚ ˘‚‰מי עˆמו ענינים רוחניים בלב„ ,וממיל‡ ‡פ˘ר
לומר ˘"˜‰ריב" ‡˙ "‰חלב" ˘לו ל˘‰י"˙ ,כי ˙‰ענו‚ ˘‚‰מי ˘לו נ‰פך לענין רוחני
˘ל עבו„˙ .'‰
לעומ˙ו ,י˘ מי ˘‰ולך בחו˘ך וב‡פיל‡‰ .‰ור ‡‰לו˜י ‡ינו מ‡יר ב‚לוי בנפ˘ו ,ו‰ו‡
ˆריך ל‰ילחם ב‡ופן ˙מי„י על כך ˘עניני ˘‚‰מיו˙ ייע˘ו ל˘ם ˘מים ול‡ ל˙‡וו˙
‚ופו .ו‡פילו בע˙ לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ עליו ל‰יז‰ר ˙מי„ ל˜יימן ל˘מן ול‡
ל˙ענו‚ו˙יו ול˙‡וו˙ו‰ .ו‡ לוחם על כך ˘‰לימו„ י‰י' בכ„י ל˘˜˙‰ר ב˘‰י"˙ ול‡
ל‰נ‡˘ ‰כלי˙ ,וכן כיוˆ‡ בז ‰ב˘‡ר ‰מˆוו˙.
‚ם י‰ו„י ז˘‰ ,‰רוי ב"ליל "‰מ˜טיר ‡˙ ˙"‰ענו‚" ˘לו ל˘‰י"˙‡ .ל‡ ˘חילו˜ ‚„ול
י˘ בין ˜‰"‰רב "‰ב"יום" ל"˜‰טר "‰ב"ליל„ˆ‰ :"‰י˜ ˘מ˜ריב ‡˙ ˙ענו‚ו˙יו ב"יום"
‡ינו ר˜ ˘ולל ‡˙ ˙‰ענו‚ ‰חומרי ו˘‚‰מי‡ ,ל‡ ‰ופך ‡˙ ˙‰ענו‚ ˘‚‰מי עˆמו לענין
˘ל ˜„ו˘‰ .‰ו‡ מ˜ריב ‡˙ "‰חלב" עˆמו על מזבח עבו„˙  ,'‰ו‰ופכו ל˜„ו˘ .‰לעומ˙

)סנ„‰רין ˆט ,ב(

״‰לומ„ ˙ור ‰לפר˜ים״ ‰ו‡ ˘לומ„ ˙ור‰

כ‡

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

ז‡˙ ,י‰ו„י ‰עוב„ ב"ליל‡ ,"‰ינו פועל ˘˙ענו‚ו˙יו י‰פכו לרוחניו˙‡ ,ל‡ ר˜ מ˙יי‚ע
˘ל‡ י‰יו לו ˙ענו‚ו˙ ‚˘מיים וחומריים.
וז‰ו ‰טעם ‰פנימי לחילו˜ „‰ינים בין ˜‰טר˙ ‰חלבים ביום ל˜‰טר˙ם בליל:‰
כ‡˘ר מ˜טירים ביום ,מ˜יימים בכך מˆו ‰חיובי˙ ˘ל עבו„˙ ‰מ˜„˘ ,כי מ‰פכים ‡˙
"‰חלב" עˆמו ל˜„ו˘‡ .‰בל ב˜‰טר ‰בליל‡ ‰ין מ˜יימים מˆוו˙ עבו„ ‰ור˜ פועלים

„רכי ‰חסי„ו˙

ת ה'
עבודת
עבוד
וד
בעניניי עב
ענינ
ינ
בענ
ים ב
תבים
ומכתבים
מכתב
ות וומכ
יחות
שיחות
שיח
ש
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

˘ל‡ י‰י‰ ‰חלב "נו˙ר" ,כי י‰ו„י ‰עוב„ ב"ליל "‰עבו„˙ו ‰י‡ בעי˜ר ˘ל‡ י‰יו
˙ענו‚ו˙יו בענינים חומריים.

אמרות הרבי ה"צמח צדק"
לרגל יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' נ"ע ביום י"ג ניסן הבע"ל הננו
מביאים לקט סיפורים קצרים ואמרות קודש מפיו הק'

מספי˜‡‰ ‰מ˙ כמו ˘‰י‡
‡ח„ ‡‰ברכים ˘נ˙חנך במסיב˙ ‰חסי„ים בעיר פ‡ל‡ˆ˜ ˘ל‡ בס„ר מסו„ר על
פי ‰ור‡˙ ‰מ˘פיע ‰חסי„ רבי חיים ‡בר‰ם נ"ע מי‡נוביı׳ – ‡ח„ מחסי„י ‰ו„ כ"˜
‡„מו"ר ‰ז˜ן‡ ,ל‡ על פי ‰ס„ר ˘בחר בעˆמו‰ ,נ ‰כ˘ב‡ לכ"˜ ‡„מו"ר ˆ"‰מח ˆ„˜״
לליוב‡וויט˘  -ב˘נ˙ ˙˜ˆ"‚  -כ˘נכנס על "יחי„ו˙"‡˙‰ ,ונן לפני ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר
ˆ"‰מח ˆ„˜" ˘‰ו‡ רי˜ מ˙ור ‰ו˙פיל ‰ומו˘ח˙ במ„ו˙יו ,בעל ‰ר‰ורים רעים ו‰יˆר
‰רע מו˘ל עליו ו‡ין לו ˘ום רˆון לטוב ונמ˘ך ‡חרי ‡˙‰וו˙.
‡מר לו ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר ˆ"‰מח ˆ„˜":
 פל‡ ו‰עז˘ ,‰י‰ו„י מ„בר על ‚וף ונ˘מ ‰י‰ו„יים חסרונו˙ חט‡ים ועוונו˙ כ‡לובלי ר‚˘ ˘ל רחמנו˙ ,ז‰ו ״חיˆון״‡ .ברך ,לך ‰בי˙‡˘ ,‰ל ‡ˆל ‰מ˘פיע רבי חיים
‡בר‰ם מי‡נוביı׳˙‰ ,חל מ‡ל"ף ו˘‰י"˙ יברך ‡ו˙ך.
מ‰סיפור ‰ז ‰מובן ‡˘ר „י ‡‰מ˙ כמו ˘‰י‡ ו‚‰‰זמ ‰בחסרונו˙ עˆמו ‰י‡ ˘˜ר
כמו ‚‰‰זמ ‰במעלו˙ עˆמו ו˘ני‰ם כ‡ח„ מ˜ל˜לו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' חˆר(

כיˆ„ נ˜בע˙ עבו„˙ ˙‰פיל ‰לזריע?‰
ב״יחי„ו˙״ ‰ר‡˘ונ‰˘ ‰י˙ ‰לרבי בער ממ‡סייעוו ‡ˆל ‰סב‡ רב‡‰ ,רבי ˆ"‰מח
ˆ„˜"‡ ,מר לו כ"˜ ‡„מו"ר:

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

פנינים
דרוש ואגדה

כך ל˙‰לונן על „‰ברים ‰ללו‰˘ ,ם לע˙-ע˙ ‰ל‡ כפי ˘רוˆים.
מובן מעˆמו‡˘ ,ין כוונ˙י לומר בז‰˘ ‰עס˜ ˆריך ללכ˙ ב‡יטיו˙ ח"ו וכ„ומ ,‰כי
˘‰ם י˙ברך רוˆ ‰ל˙˙ לי‰ו„י ‡˙ כל ‰מˆטרך לו ,ול‡ ל‰מיר ‡ח„ ב˘ני‡ ,בל ‡חרי כל
ז‡ ‰ין ל˙‰עלם ממ˘‰˘ ‰י"˙ עו˘ ‰עם י‰ו„י ,וכ‡˘ר מו„ים לו על ‰נסים ˘‰ר‡ ‰ע„
ע˙˙‰˘ ,‰ו„ ‰ב‡ ‰לי„י ביטוי בעניני ˙ור ‰ומˆוו˙‰ ,רי ז ‰עˆמו מזרז בו‡ן ˘ל עו„
ברכו˙ מ˘‰ם י˙ברך.

‚‰בורו˙ לחס„ים ,וב‡ ˘‡‰ ‰בˆור ‰בל˙י מו‚בל˙,
מבחינ˙ ‰חס„ים" ,כ‡רי' רברב‡ רביע על ˜רבנ‡".

בין "אריא תקיפא"
ל"ארי' רברבא"

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ'  16ו‡ילך(

‡˘ ˙מי„ ˙ו˜„ על ‰מזבח
)ו ,ו(

ו˘‰ם י˙ברך יעזור ל˙˘ ‰ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ מעˆמ ,‰מבעל ‰ומכל ‡˘ר ל‰ם.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˜י – ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"ב עמ' (74

‡י˙‡ בזו‰ר )פר˘˙נו לב ,ב( ˘‡˘ ‰מערכ‰˘ ‰י˙‰
"רבוˆ ‰כ‡רי" )יומ‡ כ‡ ,ב( ‰ו‡ מל‡ך ‡ורי‡"ל,
„"‡˙חזי  . .כחיזו „ח„ ‡רי‡ ˙˜יפ‡ רביע על טרפי'"
ו"‡˙חזי כ‡רי' רברב‡ רביע על ˜רבנ‡".
ומב‡ר ‡‡מו"ר )כ"˜ ‰ר ˜"‰רבי לוי יˆח˜ נ"ע(
בספרו ל˜וטי לוי יˆח˜ )על ‰זו‰ר ˘ם( „מ˘˘ ‰ינ‰
בזו‰ר "מ˙ו˜פ‡ לרברב‡ ומטרף ל˜רבן" ‰ו‡ מ˘ום
˘י˘ ב"‡רי'" ˘ני מובנים ,מˆ„ ‡ח„ ‡"‰רי' רומז על
‚בור‰˘ "‰רי ‡רי' ב‚ימטרי' ‚בור ,‰ול‡י„ך "כ˙יב פני
‡רי' ‡ל ‰ימין‰ ,רי ‰ו‡ רומז על חס„" .ולכן י˘נן ˘˙י
ל˘ונו˙" ,מ˙חיל ‰נ˜ט ˙˜יפ‡ ˘‰ו‡ ‚בור . . ‰וטרף
˘מובן ˘טרף ‰ו‡ מˆ„ ‚בור ,"‰ו‡ח"ז "נ˜ט רברב‡
˘פירו˘ו ‚„ול ‰יינו חס„  . .ו˜רבן ˘‰ו‡ מל˘ון ˜ירוב
‰ו‡ מˆ„ חס„  -ימין ,וכמ‡מר ימין מ˜רב˙".
וˆריך בי‡ור ,ב‡ם י˘ ב‡רי' ˘ני מובנים ,חס„
ו‚בור ,‰מ˙י ב‡ ב‡ופן ˘ל חס„ ומ˙י ב‡ופן ˘ל
‚בור?‰
וי˘ לב‡ר „‰בר ע"פ מ˘ ‰מˆינו ˘ב˜רבנו˙ י˘נם
˘ני ענינים .‡ :כפר˙ נפ˘ו ˘ל „‡‰ם – "ונרˆ ‰לו
לכפר עליו" )וי˜ר‡ ‡ .(„ ,ב .ריˆוי פני ‰מלך על י„י
„‰ורון )ר‡ ‰זבחים ז ,ב( ,ו‰יינו ˘˜‰רבנו˙ פועלים נח˙
רוח – "ריח ניחוח" – ל˜‰ב" ,‰כבכל „ורון ומ˙נ‰
˘˜‰ור עם "נייח‡ לנפ˘י'" ל„‡‰ם ˘נו˙נים לו מ˙נ‰
)ר‡ ‰מ‚יל ‰כו ,ב .ועו„(.
ו‰נ ,‰בזו‰ר ˘ינוי ‰ל˘ון ל"‡רי' רברב‡" –
חס„ – ב‡ ל‡חרי „˜‰מ˙ מ˘ל "למלכ‡ „˘„רו לי'
„רונ‡ ו‡˙יי˘ר ˜מי'‡ ,מר לעב„י' זיל וטול „ורון „‡
„‡יי˙י‡ו לי ,כך ‡מר ˜ב" ‰ל‡ורי‡"ל זיל ו˜בל „ורונ‡
„בני מ˜ריבין ˜מ‡י".
ועפ"ז י˘ לומר˘ ,בע˙ ˘מ˜ריב „‡‰ם ˜רבן כ„י
לפעול כפר˙ נפ˘ו‰ ,רי עבו„ ‰כזו ‚ורמ˙ ל‰מ˘כ˙
˘ "˘‡"‰למעל‡ ,‰ך ר˜ ב‡ופן מו‚בל ,כ"‡רי‡ ˙˜יפ‡
רביע על טרפי'"˘ ,ב‡ ˘‡‰ ‰ב‡ופן ˘ל ‚בור‡ .‰מנם,
כ‡˘ר „‡‰ם מ˜ריב ˜רבן כ„י ל˙˙ "„ורון" ול‚רום נח˙
רוח למעל‡ ,‰זי "‡מר ˜ב" ‰ל‡ורי‡"ל" ˘י˙‰פכו

בין שבע לשמונה
וי˜טר מ˘ ˙‡ ‰כל ‡‰יל ‰מזבח ‰עול‰ ‰ו‡
לריח ניחוח ‡˘‰ ‰ו‡ ל'‰
)ח ,כ‡(

ב„ברי חז"ל
כ‚( מˆינו "˘כל ˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים ˘‰עמי„ו מ˘‰
למ˘כן כו' ל‡ ˘ר˙ ‰בו ˘כינ."‰
)˙ו"כ ר"פ ˘מיני‰ ,וב‡ בר˘"י ˘מיני ט,

ולכ‡ור ‰יו˜˘‰ ,‰רי בכל ˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים
˜‰ריבו ˜רבנו˙ ,כמפור˘ בפר˘˙נו ,ונ‡מר עלי‰ם
"ריח ניחוח ל˘ ,"'‰פירו˘ו "נח˙ רוח לפני ˘‡מר˙י
ונע˘ ‰רˆוני" )ל˘ון ר˘"י וי˜ר‡ ‡ ,ט( ,ו‡"כ מ„וע ל‡
פעלו ˜רבנו˙ ‡לו ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ?‰
וי˘ לב‡ר ז ‰על פי ‰מבו‡ר בכ"מ )ר‡˙ ‰ני‡ פנ"‚.
ל˜ו"˙ ˘ ˘"‰כב ‡ ,ו‡ילך ,ועו„( ˘י˘נם כמ‡ ‰ופנים
ב˘‰ר‡˙ ˘‰כינ:‰

‡‚ .ילוי ˘כינ‰ ‰נפעל על י„י עבו„˙ „‡‰ם ,ומכיון
˘„‡‰ם מו‚בל ‰ו‡ ‰רי ‚ם ‡ין בכח עבו„˙ו לפעול
‚ילוי בחינ ‰בל˙י מו‚בל˙ ‡ל‡ ‰בחינ ‰ב"˘כינ"‰
˘מ˙‚לי˙ על י„י עבו„˙ו מו‚בל˙ ‰י‡ .ב‚ .ילוי ˘כינ‰
‰ב‡ ‰מלמעל ‰מˆ„ עˆמו‚ .ילוי ז ,‰ל‰יו˙ ˘ב‡ מˆ„ו
˘ל ˜‰ב" ‰בלב„ ,ול‡ מפני עבו„˙ „‡‰ם ,לכן ‡ין בו
‚‰בל ‰כלל.
ו‰נ ,‰מבו‡ר בכ"מ )ר‡ ‰כלי י˜ר רי˘ פר˘˙ ˘מיני˘ .ו"˙
‰ר˘ב"‡ ח"‡ ס"ט .ועו„( ‰חילו˜ בין מספר ˘בע למספר
˘מונ˘ ,‰מספר ˘בע מור ‰על ‰טבע ,ולכן רו‡ים
˘י˘נם ˘בע ‰ימים ב˘בוע˘ ,בע מ„ו˙ ועו„‡ ,ך מספר
˘מיני "מיוח„ ‡ליו י˙ברך" ,ומור ‰על בחינ‚ ‰בו‰‰
ביו˙ר ˘ל ˜‰ב"˘ ‰למעל ‰מעל ‰מ‚בול ו‚„ר.

ועפ"ז י˘ לומר ˘ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים‡ ,ף
˘‚ם ‡ז ˘ר˙˘ ‰כינ ‰בזכו˙ עבו„˙ ˜‰רבנו˙‡ ,ך
‚ילוי ˘כינ ‰ז ‰נפעל ר˜ מכח עבו„˙ „‡‰ם ,ולכן
ל‡ נ˙‚ל˙‰ ‰בחינ ‰ב˘כינ‡˘ ‰ינ ‰מו‚בל˙ כלל.
ור˜ ביום ˘‰מיני ,נ˙‚ל˙˘‰ ‰כינ ‰מˆ„ עˆמ ,‰ולכן
‚˙‰ל˙˘‰ ‰כינ ‰בכל עוז ‰ו˙פ‡ר˙.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ'  ;237חכ"ב עמ'  18ו‡ילך(

י„
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יט

ל‡‰יר ‡˙ ‰מˆב כמו ˘‰ו‡
במענ ‰על מכ˙בו  . .בו כו˙ב ‡ו„ו˙ מˆב ‰ברי‡ו˙ ˘לו ו˘ל זו‚˙ו ˙חי' ו‚ם ‡ו„ו˙
פרנס.‰
ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

מפלי‡ ‡ו˙י ס‚נון מכ˙בו˘ ,ל‡חר ˘ר‡ ‰במו עיניו ‡˙ חס„יו ‚‰לויים ˘ל ˘‰י"˙
ו‡˙ ‰ניסים ˘לו כ‡˘ר ניˆל מ‰מחנו˙ וכו' ,כע˙ ב‰מˆ‡ו במ˜ום ˘‰סכנ - ‰ר"ל  -כלל
‡יננ ,‰נ˘‡ר ‰ו‡ ב˘‡ל" - ‰מ‡ין יב‡ עזרי"? ו˘וכח ˘מי„ ‡חר כך ‰רי כ˙וב "עזרי

בפלוגתא דזבחים אי משה כהן הי'
יפלפל בדברי רש"י בזבחים אמאי הכריח דרב דאמר שכהן הי' ס"ל רק כהי"א
בברייתא ולא כחכמים דבז' ימי מילואים נתכהן ,וידון באריכות בשיטת רש"י
בזה

בזבחים

˜‡ :ו‡ילך ˘˜יל וטרי "˘‰ס

‚בי ‡„ ‡‰כל מ˘ ‰מ‡יל ‰מילו‡ים
כמסופר בפר˘˙נו )ח ,כט(„ ,רב ס"ל "מ˘‰
רבינו כ‰ן ‚„ול וחול˜ ב˜„˘י ˘מים",
ור‡יי˙ו מן ‰כ˙וב "מ‡יל ‰מילו‡ים
למ˘‰ ‰י' למנ ,"‰ו"מנ "‰ל˘ון חלו˜‰

˘מ˘ ‰רבינו כ‰ן ‰י'( .ו‡„ ‡‰מרינן ˙‰ם
ב‚מ' "כ˙נ‡י"„ ,מ˘מע „רב ל‡ו ‡ליב‡
„כולי ˙נ‡י ,י"ל „‰כוונ‰ ‰י‡ ר˜ „ל‡ ˜‡י
‡ליב‡ „˙‰נ‡ ˘ברי˘‡ „בריי˙‡ „ל‡ ‰י'

מעם .1"'‰
מובן מ‡ליו ˘‡ין כוונ˙י בז ‰לומר מוסר ,ו‰רי י„וע ‚ם מ‡מר רז"ל "‡ל„˙ 2ין ‡˙
חברך ע„ ˘˙‚יע למ˜ומו" ו"‰וי„ 3ן ‡˙ כל „‡‰ם לכף זכו˙" ,רˆוני ר˜ ל‡‰יר ‡˙
‰מˆב כפי ˘‰ו‡ ,ו‡ז יר‡ ‰ע„ כמ ‰עליו ל‰יו˙ חז˜ בבטחון בבור‡ עולם ומנ‰י‚ו,
וככל ˘‰בטחון י‰י' חז˜ יו˙ר ,כך יר‡ ‰מ‰ר יו˙ר ‰וספ ‰בברכו˙ מ˘‰ם י˙ברך.
וז ‰עו„ יו˙ר נו‚ע במˆבו‡˘ ,פילו בחיפו˘ עבו„‡ ‰ו ענין ‡חר ˘ל פרנס‰ ,‰זול˙
ח˘ ע„ כמ‰ ‰ו‡ עˆמו בטוח ˘י˜בל ‡˙ ‰עבו„ ‰ו‡˙ ‰ריוח וז ‰מ˘פיע על ‰זול˙
למל‡ ‡˙ „רי˘˙ו ,וכפי ˘רו‡ים ז‡˙ במוח˘.
מובן מ‡ליו ˘י˘ לע˘ו˙ ‚ם ב„רך ‰טבע‡ ,בל ‡‰מור לעיל נכלל ‚ם בטבע ,מובן ‚ם
˘י˘ ל‰וסיף בעניני מˆוו˙˘ ,ז‰ו ˆ‰ינור ו‡‰מˆעי ל„‚‰יל ‡˙ ‰ברכו˙ מ˘‰ם י˙ברך
במ˘ ‰נחו.ı

כ‰ן כלל.

ונ"ל

)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' רכו-ז – ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"ב עמ'  394ו‡ילך(

„לר˘"י

˘י'

רבנן

˘בימי

בכ‰נים ‰ו‡ )ר˘"י( ,ומסי˜ "כ˙נ‡י",

‰מילו‡ים ˘ימ˘ בעבו„ו˙ כ‰ונ‡ ‰ין

ומבי‡ בריי˙‡ „למ"„ ˜מיי˙‡ נל˜ח‰

ממנ ‰יסו„ „„ין כ‰ונ ‰ממ˘ ‰י' בו

ר‡˘י˙ ל‰ו„ו˙ ל ,'‰ר˜ ‡חר כך ל˙‰לונן
˜בל˙י מכ˙ב . . ‰בו כו˙ב˙ על ‰מˆב בעס˜ ,וברי‡ו˙ בעל˘ ‰י׳ .ולפי ב˜˘˙‡ ‰זכיר

ממנו כ‰ונ ‰כ˘חר ‰בו ‡ף  '‰בפר˘˙

)כ„נ˜ט רב(‰˘ ,רי ˘פיר י"ל „„ין זר

˘מו˙" ,וחכמים ‡ומרים ל‡ נ˙כ‰ן מ˘‰

‰י' בו ור˜ ˘ימ˘ ב‰ור‡˙ ˘ע ,‰ולי˘נ‡

‡ל‡ ˘בע˙ ימי ‰מלו‡ים בלב„ ,וי˘

„"נ˙כ‰ן" ˘ם ‰מו˘‡ל ‰ו‡ .ו‰כי מוכח

‡בל מפלי‡ ‡ו˙י˘ ,ל‡חר ˘„בר˙‡ ‰י כמ ‰פעמים ב˙‰מרמרו˙ ‡ו„ו˙ ˘י„וך לב˙‰

‡ומרים ל‡ פס˜ ‰כ‰ונ‡ ‰ל‡ מזרעו ˘ל

מלי˘נ‡ „ר˘"י בסו‚יין ב„ע˙ חכמים

˙י׳ ו‰ביט ‰על ז ‰ב"פסימיו˙"‰ ,נ ‰כע˙ ,כ‡˘ר ˘‰י"˙ ‰ר‡ ‰לכם נסים ו‰י‡ ]‰ב˙[

"ול‡ פס˜ו לו כ‰ונ ‰מעולם".

ע˘˙˘ ‰י„וך טוב‡ ,ינ ‰מזכיר‡ ‰פילו מיל ‰על כך ,מבלי ‰בט על כך ˘ז‰ו ‡ו˘ר לכל

מ˘ ‰כו'" .ופר˘"י „ל˘יט˙ ‰י"‡ "ל‡
פס˜ ‰כ‰ונ‡ ‰ל‡ מזרעו ‡בל ‰ו‡ כל
ימיו כ‰ן ‰י' ,ורב „‡מר כי˘ ‡ומרים".

ומˆינו

ל„יי˜ „‰כי ס"ל לר˘"י ‚ם

ממ˘"כ בפר˘˙נו ע"‰פ "וי˜טר ‰מזבח"‰

וˆ"ב ,כיון „רב ל‡ ˜‡י ‡ל‡ במ˘ ‰חל˜

– "מ˘˘ ‰מ˘ כל ˘בע˙ ימי ‰מלו‡ים

ב˜„˘ים בימי ‰מלו‡ים ,למ ‰לן ל‰כריח

בחלו˜ לבן" ,ול‡ נ˙פר˘ מ ‰נ˙כוין

„ס"ל כי"‡ „כל ימיו ‰י' כ‰ן ול‡ מˆי

ליי˘ב בז ‰בפ˘ט ‰כ˙ובים )כ„רכו ˙מי„

ל‡ו˜מי נמי „ס"ל כחכמים „ל‡ נ˙כ‰ן

˘ב‡ בעי˜ר לסל˜ ‰מע˜˘ים בפ˘ט(,

‡ל‡ בימי ‰מלו‡ים )ונימ‡ „זו‰י כוונ˙ו

ולפום רי‰ט‡ רˆ ‰ל‰ב‰יר פ˘ר ע˘יי˙

‡˙כם על ˆ‰יון ˜‰׳ ˘ל חמי כ"˜ ‡„מו"ר זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע ,ל‰טב ‰ב‡מור.

‰חיים לב˙ ‰ובמיל‡ ‚ם ‡ו˘ר ל ‰ולבעל˘ ‰יחיו ,וכ˘רו‡ים חס„ים מ˘‰י"˙ ˘כלל ל‡
˘יערו ‡ו„ו˙ם‰ ,רי ר‡˘י˙-כל י˘ ל‰ו„ו˙ ל˘‰ם י˙ברך על ז ‰מעומ˜ ‰לב ,ור˜ ‡חר

‰˙ (1ילים ˜כ‡-‡ ,ב.
‡ (2בו˙ פ"ב מ"„.
˘ (3ם פ"‡ מ"ו.

יח
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מ˘ ‰כל עבו„ו˙ ‰ללו ,ומב‡ר „‰יינו

כוונ˙ ר˘"י „מ„ל‡ נזכר בˆ‰יווי ב‚„ים

לפי ˘˘ימ˘ ‡ז בכ‰ונ ,‰וכוונ˙ו ל˘"ס

י˘ מ˜ום לומר ˘˘‰ימו˘ כ‡ן ‰ו‡ ב‚„ר

„זבחים; ‡בל לפ"ז ˆ"ע למ ‰ל‡ נ˜ט בל'

‰ור‡ ‰מיוח„˙ )"ע"פ „‰יבור"( ול‡ ‰י'

˘˘מ˘ ‡ז בכ‰ונ ,‰כ‰ל' בזבחים )וכ"‰

ב‚„ר כ‰ונ‰ ‰ר‚יל .ו‡"כ ˙ירו"˘‰ ıס

ב˙ו"כ פר˘˙נו „בימי ‰מילו‡ים ˘ימ˘

‰ו‡ „‡כן כך ו‡י"ז ב‚„ר כ‰ונ .‰ועיי' ל'

בכ‰ונ„‚ ‰ול ,(‰ו„ ‡‰בחלו˜ לבן ˘מ˘

ר˘"י ב˙עני˙ ˘ם.

נמˆ‡ בע"ז ל„ .ו˙עני˙ י‡" :במ˘ ‰מ˘
מ˘ ‰כל ˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים ,בחלו˜
לבן" ,ו‡י"מ מ ‰נˆרך כ‡ן ל‰יכנס לפרט

טוב להודות לה'

ז – ‰ב‡יז ‰ב‚„ ˘ימ˘ .וי"ל „‡„רב,‰

חשיבות ההתבוננות בחלק הטוב שניתן לאדם מהשי"ת,
הכרת תודה וההודי' על חסדי ה'
יבנּ ּו
‡ƒם ַﬠל ּ˙ו… ָ„ ‰יַ ¿˜ ƒר ∆
‡ם על „בר ‰ו„‡ ‰על נס ˘נע˘ ‰לו ,כ‚ון יור„י ‰ים ,ו‰ולכי מ„ברו˙ ,וחבו˘י בי˙ ‡‰סורים ,וחול˘ ‰נ˙רפ‡,
˘‰ן ˆריכין ל‰ו„ו˙˘ ,כ˙וב ב‰ן יו„ו ל '‰חס„ו ונפל‡ו˙יו לבני ‡„ם

)ˆו ז ,יב .ר˘"י(

‰ערכ˙ ‰טוב ‰ממ˘יכ ‰ברכו˙ מ˘‰י"˙
במענ ‰על מכ˙בו:
˙וכנו מפלי‡ ‡ו˙י‰ ,ו‡ עˆמו ‰רי כו˙ב ˘‡ני ב˜˘˙י ממנו לכ˙וב לי ול‰ו„יעני
כ˘‰מˆב י˘˙פר‰ ,ו‡ ל‡ ע˘ ‰כן‡ ,ל‡ ‰מ˙ין ע„ ˘מ˘‰ו ׳נ˙˜ע׳ ל‡חר ˘‰יפור ,ור˜
‡ז ‰ו‡ מו„יע.
י„וע ‰מבו‡ר בספרים „˜‰ו˘ים˘ ,כ‡˘ר רו‡ים חס„ים מ '‰י˙ברך ,י˘ ל‰עריך ‡ו˙ם
במלו‡ ‰מי„ ‰ול‰ו„ו˙ לו ב‡ופן ‰מ˙‡ים‰ ,יינו ˘˙‰ו„ ‰ב‡ ‰לי„י ביטוי ,ב‰וספ‰
בענינים ˘ל ˙ור ‰ומˆוו˙˘ ,כ‡˘ר מעריכים ‡˙ ‰טוב˘‰˘ ‰י"˙ נו˙ן ,ז ‰ממ˘יך ‡˙
‰ברכו˙ מ˘‰ם י˙ברך ,ו˘‰ם י˙ברך עו„ מוסיף בז‡ ,‰ך ‡ם כ˘מ‚יע‰ ‰טוב ,‰מ˜בלים
ז‡˙ כ„בר מובן מ‡ליו ולפעמים ‡פילו כ‰מˆ‡‡ ‰י˘י˙ ˘‰ו‡ פעל בחכמ˙ו ,וכ„ומ,‰
‰רי ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ז ‰מבי‡ ל‰וספ ‰ב˙ור ‰ומˆוו˙ ‡ל‡ לפעמים ‡ף ל‰יפך ,כי
מר‚י˘ים בטחון בעˆמם ,ו‡ם כן ‡ין ז ‰פל‡ ‡ם ‡חר כך ‰מˆב ׳נ˙˜ע׳.
מובן˘ ,ז˘ ‰ב˜˘˙י ממנו ל‰ו„יעני על ˘‰יפור‰ ,כוונ ‰בכך ‰י˙ ,‰לעוררו ל˙‰בונן
כיˆ„ ˘‰ם י˙ברך מ˙נ ‚‰עמו בחס„ וברחמים ,ועל י„י ז˙˙ ‰חז˜ עו„ יו˙ר ‰טוב.‰
ו˘‰י"˙ יעזור לו ˘לפחו˙ מכ‡ן ול‰ב‡ יע˘ ‰כ‡מור לעיל...
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' כ‚ – ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"ב עמ'  373ו‡ילך(

טו

‡יבר‡

„כ‰נ"ל ב˘יט˙ ר˘"י „וח˜,

כי מˆינו ל„‰י‡ „ל‡ נ˜ט כן„ ,בפ' ˙ˆו‰
‚בי ˙נופ‡„ ‰יל ‰מלו‡ים פי' "˘ני‰ם
עסו˜ים ב˙נופ‰ ‰בעלים ו‰כ‰ן כו' ובז‰

ב„ו˜‡ נמנע מלנ˜וט בל' "כ‰ונ "‰כי ס"ל

‰יו ‡‰רן ובניו בעלים ומ˘ ‰כ‰ן" ,ועו„

ב„ע˙ חכמים „˘ימו˘ו ל‡ ‰י' ב„ין כ‰ונ‰

„בפ' פ˜ו„י )מ ,ל‡( כ' "יום ח' למלו‡ים

ממ˘ )ו‡˙ ז‡˙ ‰ב‰יר בחי„ו„ ל˘ונו,

‰ו˘וו כולם לכ‰ונ ‰ו˙ר‚ומו וי˜„˘ון

„ל' חכמים ˘ב˘"ס „זבחים ˘"נ˙כ‰ן"

מני' בו ביום ˜„˘ מ˘ ‰עמ‰ם" ,ומ˘מע

‰ו‡ ב˘ם ‰מו˘‡ל בלב„ כנ"ל .וז‰ו

˘כ‰ונ˙ מ˘‰ ‰י' ˘וו ‰לכ‰ונ˙ ‡‰רן.

„טרח ל‰בי‡ ˘„ ‡‰ימ˘ בחלו˜ לבן ול‡

ומע˙„‰ ‰ר‡ ˜ו˘יין ל„וכ˙‡ ‡מ‡י

בב‚„י כ‰ונ„‚ ‰ול‰ ‰ר‚ילים„ ,מז‰ ‰בי‡

‰וכרח למימר בסו‚יין „רב ס"ל כי"‡ ול‡

ר‡י' „‡ין לנ˜וט בפ˘ט ‰כ˙ובים ˘‚„ר

מˆי לומר „כחכמים ‡זיל.

כ‰ונ„‚ ‰ול‰ ‰י' כ‡ן ,כל' ˙‰ו"כ .ו‡ליב‡
„˙‰ו"כ נˆטרך ל„בר חי„ו˘‡„ ,ף ˘כ‚"‰
‰י' נˆטו ‰ללבו˘ ב‚„ מיוח„ ול‡ ב‚„י
כ.(‚"‰

ועיי'

ו‰נ‰

‚בי ‰„ ‡‰זכיר בפירו˘ו בפ˘ט

‰כ˙ובים „ו˜‡ ˘˘ימ˘ "בחלו˜ לבן" ול‡
נ˜ט ˘˘ימ˘ "בכ‰ונ„‚ ‰ול "‰כב˙ו"כ,
י"ל „ב‡מ˙ ‡„רב ,‰בפירו˘ו למ˜ר‡ ס"ל

‚ם בר˘"י ע"ז ˘ם על "במ‰

כמ"„ „כל ל"ט ˘נ‰ ‰י' מ˘ ‰כ‰ן ‚„ול

˘ימ˘"˘ ,בי‡ר „‡˘‰ל‰ ‰י‡ כיון ˘ל‡

)ור‡ ‰פסי˜˙‡ „ר"כ פ' פר˙ ,‰וס' ע"ז ˘ם( ,ו‡"כ

˘ימ˘ בב‚„י כ‰ונ ,‰ו‚„‰י˘ בל˘ונו ל‡

ל‡ ˘ייך למנ˜ט בל˘ון ‰מור„ ‰ר˜ בז'

ר˜ ˘בפועל ל‡ ˘ימ˘ בב‚„ים ‡ל‡ ‚ם
˘"על פי „‰בור ˘מ˘ ול‡ ‰וזכרו ב‚„ים".
‰יינו „מ˘"כ ˘"על פי „‰בור ˘מ˘" ‰ו‡
ל‡ כטעם לסבור „˘רי לי' ל˘מ˘ בל‡
ב‚„ים )עיי' בפי' ‰ר‡ב"„ ˘ם „פי' כן
‡˘‰ל" ‰במ˘ ‰ימ˘"‰„ ,ספ˜ ‰ו‡ ‡י
‰ו˙ר ל˘מ˘ בלי ב‚„ים ,ול„בריו מ˘מע
„˙‰י' ‰ו‡ ˘‡כן ל‡ ‰ו˙ר ל˘מ˘ בלי
ב‚„י כ‰ונ‡ ‰ל‡ ˘י˘ כ‡ן חי„ו˘ ˘‰י'
חלו˜ לבן ב‚„ר ב‚„י כ‰ונ‚ ‰מורים(; ‡ל‡

ימי מילו‡ים כ‰ן ‰י' ,ו„ו"˜; ‡ל‡ ˘מ"מ
ב˘בע˙ ימי ‰מלו‡ים ˘ימ˘ בחלו˜ לבן,
ול‡ כ‡‰רן ובניו ˘˘מ˘ו בב‚„י כ‰ונ.‰
‡ל‡ ˘יל"ע בז ‡‰„ ,‰ב‚„י כ‰ונ‡ ‰ינם
„ין נוסף בכ‰ן‡ ,ל‡ ‰וו מ‚„ר ‰כ‰ונ‰
עˆמ˘ ‰על י„ם נכנס בכ‰ונ ,‰ר‡ ‰ר˘"י
˙ˆו ‰כח .‚ ,ועיי' סנ '‰פ‚ :ובר˘"י,
רמב"ם ‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"י .„"‰

]וב‡מ˙

‚בי ז' ימי מלו‡ים ˘ל‡ ‰י'

מ˘כן ב˘לימו˙ )„עי˜ר ˜‰מ˙ו ועבו„˙ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

עי˜ר כ‰ונ˙ו כי ענינו ו˙פ˜י„ו ‰י' מסיר˙

יז

ז‚ ‰ם כענין ו‚„ר ˘ל כ‰ונ ‰בפ"ע ‡ו ר˜

„‡ינו ‡ל‡ מכלל ˜„ו˘˙ו ‰כללי˙‰˘ ,י‡

„‡ז ‚ם חלו˜ לבן ‡פ˘ר ˘‰ו‡ ב‚„

„בר  '‰לי˘ר‡ל ,ולכן עי˜ר ‚„ר ‰מ˘כן

˜„ו˘‰ ‰נכלל˙ בעˆם ז˘ ‰ענינו ל‰בי‡

בבחי' "בכל ע˙" ו‡ינˆ ‰ריכ ‰לב‚„י

מ˙‡ים ל‰מ˘כן „‡ז )ויעויי' ב˙וס' ע"ז

עבורו ‰ו‡ ענין ‰ב' .ו‰טעם ˘ל"כ‰ונ"‰

„בר  '‰לי˘ר‡ל„„ ,ע˙ חכ' ˘ל‡ נ˙כ‰ן

כ‰ונ‰ ,‰רי ‚ם ‡ם ‰י' נכנס לˆורך עבו„‰

˘ם סבר‡ „מ˘כן בימי ‰מילו‡ים ‰וי

זו ‡ינו ˆריך ללבו˘ ב‚„י כ‰ונ ,‰כי „ו˜‡

כל ˘‰נים ‰יינו ˘כ‰ונ˙ כל ˘‰נים ל‡

ל‡ ‰י' ˆריך ללבו˘ ב‚„י כ‰ונ ,‰ו˜"ל.

ב‚„ר במ‡˘ ‰ין ב ‰ב‚„י כ‰ונ‡ .‰בל עי'

‚„ר „ '‡‰עבו„˙ ˜רבנו˙ נ˙ח„˘ ר˜

‰י˙ ‰כענין בפ"ע ,ולפ"ז מ˘˘ ‰ימ˘ בימי

ומע˙ ‰י"ל „ר˘"י ע‡˜ ˙"‰י ב˘י' רבנן,

ב˙וס' רב ‡לחנן ור˘ב"‡ ו˙וס' ˘‡נ˘ ıם,

ב˜‰מ˙ ‰מ˘כן˘ ,נˆטוו וע˘ו לי מ˜„˘

‰מילו‡ים בכ‰ונ„ ‰עבו„˙ מ˜„˘ ו„‡י

˘טמ"˜ בכורו˙ „ ,:ועו„ יˆויין ˘ב˙וס'

)וע„ ‡ז ‰יו מ˜ריבים בבמ ‰בכל מ˜ום(,

ו‚ם בז' ימי ‰מלו‡ים ˘˘ימ˘ מ˘‰ ‰י'

‰י' ז ‰ר˜ ב‚„ר ˘ימו˘ כ‰ונ ‰בפועל ול‡

˘ם ובח‚י‚ ‰ו :נ˜יט „ב‚„י כ‰ונ ‰טרם

מ˘‡"כ ענין "ונוע„˙י" ‰ל‡ ‰י' ‚ם ˜ו„ם

ז ‰פרט בכללו˙ כ‰ונ˙ו כמ˜בל „בר '‰

ב˘ם ˙‰ו‡ר „כ‰ונ ,‰ו‰ו‡ מכלל ˜„ו˘˙ו

נ˙˜„˘ו ‡ז‡ ,בל ˆ"ע ‡י נ˜יט ‰כי ר˘"י

לז ‰במ˜ום מיוח„ – ב‡‰ל מ˘˘ ‰נ˙ייח„

מ‡˙ ˜‰ב") ‰ור˜ ˘בפועל ‰‰ס˙עפו˙

‰ר‚יל„ ‰מוכן ˙מי„ ל˘מוע „בר ‡ ,'‰בל

בפ˘ט ‰כ˙ובים ˘‰רי ל‡ ‰זכיר כז‡˙(.

לז) ‰עיי' ˙˘‡ ל‚ ,ז ו‡ילך ובר˘"י( .ו‡"כ

מכ‰ונ˙ו בימים ‡לו ‰י' ב„ ‰בר מיוח„

ל„ע˙ ‰י"‡ „‰י' כ‰ן כל ימיו ˆ"ל „‰י' ז‰

וע„יין ˙˜˘י לר˘"י ‡יך י˙כן לומר ˘כל

כ˘ם ˘ב˙חיל ‰ב‡‰לו ל‡ ‰וˆרך לב‚„ים

‚„ר כ‰ונ ‰בפ"ע ו‡"כ ‚ם ˘ימו˘ו בימי

בנו‚ע למע˘ ‰ו‰נ˘˘ ,‰‚‰ימ˘ במע˘ים

‰ל"ט ˘נ‰ ‰י' מ˘ ‰כ‰ן ‚„ול בלי ב‚„י

מיוח„ים כן נ˘‡ר „ינו בכניס˙ו ל‡ו‰ל

‰מילו‡ים ו„‡י ‰י' ב˘ם ˙‰ו‡ר „כ‰ן,

כ‰ונ‡ .‰כן ב˙וס' ע"ז ˘ם כ˙בו „למ"„

מוע„ לˆורך ז .‰ויסו„ „‰בר – כי ענינו

„˘ימ˘ בכ‰ונ ‰כל ימי ‰מ„בר "מ˘מע

˘ל מ˘‰ ‰ו‡ ˘ˆ"ל מוכן ˙„יר בכל ע˙

ול‰כי פר˘"י „רב ˘נ˜ט "מ˘ ‰רבינו

בח' ב‚„ים ככ"‚"[.

ל˘מוע „‰יבור

˙‰חילו ביום ‰ח' ,ר"ח ניסן( י"ל ב„וח˜

וי"ל

ב„˜‰ים „ברי ˙‰ו"כ בפ' ‡חרי

ע"‰פ "„בר ‡ל ‡‰רן ‡חיך ו‡ל יבו‡
בכל ע˙ ‡ל ˜‰ו„˘" – "‡חיך ב‡ל יבו‡
ו‡ין מ˘ ‰בבל יבו‡" ,ופי' ‰ר‡ב"„ "ו‡ין
מ˘ ‰בבל יב‡ בכל ע˙ ˘‰רי מ˘˙ ‰מי„
‰י' נכנס לפני ולפנים ל˘מוע „‰יבור מבין
˘ני ‰כרובים" ,וכן ל‡ מˆינו ˘יˆטרך
מ˘ ‰ללבו˘ ב‚„י כ‰ונ ‰בכ„י ליכנס לפני
ולפנים "ל˘מוע „‰יבור".

ו‰ענין,

)כנ"ל מ˙ו"כ ‡חרי .ובר˘"י

ב‰עלו˙ך )ט ,ז( ‰וב‡ )מספרי( ˘כל זמן ˘‰י'

כ ‚"‰וחול˜ ב˜„˘י ˘מים ‰י'" על כרחך
ס"ל כמו˙ם.

ו‡"כ

˘ל כ‰ונ ‰מסו‚ כ‰ונ˘‰ ‰ייך לעבו„˙
˜‰רבנו˙ ,ופי' "נ˙כ‰ן" ‰ו‡ במ˘מעו˙
„˘ם ‰מו˘‡ל ולענין פעולו˙ ˘ל כ‰ונ,‰
‡בל ל‡ ב˘ם ˙‰ו‡ר „"כ‰ן" ˘חל עליו
בימים ‡לו י˙ר על ˘‡ר ‰ימים; כי ע„יין

ל„ע˙ ‰י"‡ „כ‰ונ ‰בפ"ע ‰י˙‰

‰י' ז ‰כחל˜ ופרט מ˙ו‡רו ‰כללי כ"כ‰ן"

בו‡ ,ם רˆ ‰מ˘ ‰ליכנס ל˘ר˙ ולעבו„

לכל ˘‰נים( ,ולכן כ' ˘˘ימ˘ "בחלו˜

עבו„˙ )כ‰ (‚"‰י' עליו ללבו˘ ב‚„י כ‰ונ‰

לבן" ,ל‚„‰י˘ „ל‡ כ‰ונ ‰ר‚יל – ‰כ‚„ר

מז˘ ‰בימי ‰מילו‡ים מ˘‰

)וכמ"˘ ב˙וס' ‰נ"ל „ל‰ך מ"„ ‰י' מ˘‰

בפ"ע – ‰י˙ ‰כ‡ן כ"‡ פרט מ‰יו˙ו מ˜בל

חינך ‰מ˘כן לעבו„˙ ˜‰רבנו˙ ,וחינך

בב‚„י כ‰ונ ‰כל ˘‰נים(‡ ,בל לחכמים

„בר .'‰

רוˆ‰ ‰י' מ„בר עם ˘‰כינ .‰ועיי"ע ל‰לן ˘ם יב,

„(.

מי‰ו,

‰כ‰נים לעבו„˙ם זו ,מ˘מע ˘‚ם ענין
˘ '‡‰במ˘כן ˘ייך כלפיו )ור‡ ‰בזבחים
בסו‚יין ˘ל‰יו˙ מ˘" ‰טרו„ ב˘כינ"‰
ל‡ ‰י' טרו„ ב˘ירו˙ „כ‰ונ .(‰וב‰כי י˘
מ˜ום לח˜יר‡ ‰י ‰ך ˘ימו˘ „מ˘‰ ‰י'

„‰נ ‰ב‚„ר ‰מ˘כן ו˘ימו˘ו

ענין נפר„ בפ"ע ל‚מרי ‡ו „מ"מ ‰י' חל˜

ב' ענינים (‡) :כ‚„ר מˆו˙ ‰מ˜„˘„‚˘ ,רו

מכ‰ונ˙ו מˆ„ ענין "ונוע„˙י" )וי"ל „˙לי‡

כמ"˘ ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' בי‰ב"ח "בי˙

מיל˙‡ ‡י ‚„ר "ונוע„˙י" נע˘ ‰ממ˘ חל˜

ל '‰מוכן ל‰יו˙ מ˜ריבים בו ˜‰רבנו˙",

מ‚וף ‰מ˘כן ומחובר ל˘‡ר עניניו ‡ו

‰יינו מ˜ום עבו„˙ ‰כ‰נים) ,ב( מ˜ום

˘כיון ˘ב˘‡ר „‰ורו˙ ו‰זמנים ‡ין נבו‡˙

‰מיוע„ ל„יבור  '‰למ˘" ,‰ונוע„˙י

˘‰כינ˘˜ ‰ור ‰למ˜„˘ כו' מוכח „ל‡ ‰וי

לך ˘ם ‚ו'" )˙רומ ‰כ ,‰כב( ,וע˘"ז נ˜ר‡

ענין ‡ח„ עם ˘‡ר עניני ‰מ˘כן ,ו˜"ל(,

"‡ו‰ל מוע„" )ור‡ ‰בכ"ז רמב"ן ר"פ ˙רומ.(‰

ובז ‰נחל˜ו בסו‚י‡ „זבחים„ ,ו„‡י לכו"ע

וי"ל „כ‰ונ˙ מ˘‰ ‰ו‡ בענין ‰ב' – ו‰יינו

‰י' מ˘ ‰במ„רי‚˙ ˜„ו˘˙ כ ‚"‰בכל

כניס˙ו למ˘כן ל˘מיע˙ „‰יבור ,ו‰י‡

מ˘ך ימו˙ ‰מ„בר‡ ,ל‡ „נחל˜ו ‡ם ‰י'

