
‚úיון ˙רúו
ער˘"˜ פר˘˙ ˙זריע-מˆור‰ ‰'˙˘ע"ח

?ú"מ‡י ˜מ - ‰ú˘ ימי טו‰ר

נ‚ע ‰ˆרע˙ ב"‡„ם ‰˘úם" בúב„

ב„ין נו„ר ב˜רבן מˆורע

י‰ו„י ‡ינו בו„„

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

לפ˙ע ‰ז„ע˜ו ‰˙למי„ים מ˙וך ‡ימ‰ ‚„ול‰: ‰ם ר‡ו כיˆ„ ˜ורע ‰ל‰ כ„‚ ‡˙ ‚ופו ˘ל 
יריבו!...

‰פועל  ב‡ם  ‰ו‡  ‰חילו˜  „בר,  פועל  י˘נו  כח  מכל  כיˆ„  בב‰ירו˙  מור‰  ז‰  סיפור 
בלבו˘ חומרי ˘ני˙ן למ˘˘ו בי„יים, ‡ו ˘ז‰ו פועל „בר ‚˘מי ˘בל˙י ‡פ˘רי למ˘˘ו 
עם  ˘‚ם  רוחני  „בר  פועל  ‡ו  ‰טעם,  ‡ו  ‰ריח  ‡ו  ‰˘מיע‰  ב‡מˆעו˙  ר˜  ‡ל‡  בי„יים 

˘מיע‰ ריח וטעם ל‡ ני˙ן ל‰˘י‚ו, ‡ל‡ ר˜ ב‡מˆעו˙ חו˘ים נעלים וע„ינים יו˙ר.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ˜יב-‚)



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ומז‰ ‰כח יב‡ ‡ל פעולו˙ ב˜˘˙ ‰„בר, ו‰בריח‰ ממנו, ובחיר˙ „בר ‡ח„ ‡ו ל‰˙רח˜ 

ו‰רב‰  ו‰˘נ‡‰,  ו‡‰ב‰  ורחמנו˙  ו‰‡כזריו˙  ו‰‚בור‰  ו‰פח„  ו‰רˆון  ו‰כעס  ממנו, 

מ‡לו ‰מ˜רים ‰נפ˘יים, וכלי ז‰ ‰כח כל ‡ברי ‰‚וף, בכח ‰י„ על ל˜יח˙ „בר ונ‚יע˙ו, 

וכח ‰ר‚ל על ‰‰ליכ‰, וכח ‰עין על ‰ר‡ו˙ וכח ‰לב ל‰˙‚בר, ‡ו ליר‡ בע˙ ‰פח„, וכן 

˘‡ר ‡ברי ‰‚וף ‰נר‡ים ו‰נס˙רים ‰ם וכחו˙י‰ם (כולם) כלים לז‰ ‰כח ‰מ˙עורר".

כמו  ˘ונו˙  פעולו˙ ‚˘מיו˙  מונ‰ ‰רמב"ם  כח ‰מ˙עורר  י„י  על  ˘נפעלו˙  בפעולו˙ 

פועל  ˘יר‡‰ ‰ו‡  ליר‡,  ל‰˙‚בר ‡ו  כח ‰לב  כמו  רוחניו˙  ופעולו˙  ו‰ר‚ל,  כחו˙ ‰י„ 

˘‚ם  מ˘ום  כח ‰י„,  ˘ל  פועל ‰„בר  ˘‰מל‡כ‰ ‰‚˘מי˙ ‰י‡  כמו  כח ‰לב,  ˘ל  ‰„בר 

מח˘ב‰, ‡‰ב‰ ויר‡‰, ‰בנ‰ ו„ע˙, רˆון ועונ‚, ‰ם ‚ם פועל „בר ˘ל ‰כחו˙ ˘מ˘פיעו˙ 

על ‰פעולו˙, ר˜ ˘‰ן פעולו˙ ע„ינו˙ יו˙ר ˘‡ינן מלוב˘ו˙ בלבו˘ים ‚˘מיים כמע˘‰.

חומר˙ ˜טיל‰ רוחני˙
‡ופן  נ"ע.  ˜„י˘‡  ‰חברי‡  ˙למי„יו,  עם  ב‚מר‡  ˘יעור  לומ„  ‰י'  טוב  ˘ם  ‰בעל 

‡לפס,  ‰רמב"ם,   ˙‡ למ„ו  ‰‚מר‡  בלימו„  ‚„ול‰,  ו‚‡ונו˙  חריפו˙  מ˙וך  ‰י'  ‰לימו„ 

ר‡"˘ ו˘‡ר ‰מפר˘ים מ‰ר‡˘ונים ‰˘ייכים ל‚מר‡ ‰נלמ„˙.

כ‰ ‰י' ‰ס„ר בלימו„ם, ‰ן ב‰לכ‰ ו‰ן ב‡‚„‰, ‰בעל ˘ם טוב ‰י' מ˙ר‚ם ‡˙ ‰מלים 

ל˘פ˙ ‰‡י„י˘.

כ‡˘ר למ„ עמ‰ם ‰בעל ˘ם טוב ‡˙ מסכ˙ ערכין, ב‡‚„ו˙ ‰מ„ברו˙ ‡ו„ו˙ ‰עביר‰ 

˘ל ל˘ון ‰רע1 ו‰‚יע למ‡מר רז"ל "ל˘ון ˙לי˙‡י ˜טיל ˙לי˙‡י", ‰ור‚ למספר למ˜בל 

ול‡ומרו, פיר˘ ‰בע˘"ט ב‡י„י˘, "ל˘ון ‰רע ˜וטל ‡˙ כל ‰˘לו˘‰: ‰ממˆי‡, ‰מספר 

ו‰מ‡זין; ‡ך ז‰ו בלבו˘ים רוחניים, ˘ז‰ו חמור ‰רב‰ מרˆיח‰ ‚˘מי˙".

˜ורע ‡˙ יריבו כ„‚
טוב  ˘ם  בו ‚ר ‰בעל  מז'יבוז' – ‰עיר  ˘ל ‰עיר  מ‰בעלי-ב˙ים  ל‡ח„  פעם ‡ח˙ ‰י' 

- ריב עם בן עירו, ו˙וך כ„י ˘‰ו˙ במחיˆ˙ ‰בעל ˘ם טוב בבי˙ ‰כנס˙ ‰ו‡ ˆע˜ ˘‰י' 

"˜ורע ‡˙ יריבו כ„‚".

חברי‰ם  בי„  י„י‰ם  ל˘לב  ˜„י˘‡,  ‰חברי‡  ל˙למי„יו,  ˆוו‰  נ"ע  טוב  ˘ם  ‰בעל 

ול‰˙ייˆב לי„ו בעיניים עˆומו˙.

בסמוך.  ˘עמ„ו  מ˙למי„יו, ‡ל‰  ˘ניים  כ˙פי  על  י„יו ‰˜„ו˘ו˙  טוב ‰ניח  ˘ם  ‰בעל 

1) „ף טו ע"ב, ט"ז ע"‡.

בעז‰י״˙.

מ˙כב„ים  ‰ננו  ˙זריע-מˆורע,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳,  ‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘ 
מ˙וך  ‰פר˘‰  בעניני  בלום  ‡וˆר  ו‰ו‡  ˙רלו),  (‚ליון  ˘ב˙' 
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.

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

וכיו"ב, ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
Œעל ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על 

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

 ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰ מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰ 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

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

ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

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

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

כב

לקרוע אדם בדיבור
מעשה נורא שאירע בבית מדרשו של הבעש"ט הק' המלמד אשר מכל דיבור 

ישנו פועל דבר

ב„„ י˘ב מחוı למחנ‰ מו˘בו

‡מרו רבו˙ינו מ‰ נ˘˙נ‰ מ˘‡ר טמ‡ים לי˘ב ב„„, ‰ו‡יל ו‰ו‡ ‰ב„יל בל˘ון ‰רע בין ‡י˘ 
ל‡˘˙ו ובין ‡י˘ לרע‰ו ‡ף ‰ו‡ יב„ל 

(˙זריע י‚, מו. ר˘"י )

מח˘ב‰ ‰נח˘ב כ"פועל ‰„בר"
˘‰ו‡  בכללו  ‰מע˘‰  ˘כל  "ו‰נ‰,  כ˙וב:  כ  פר˜  יז  מ‡מר  ‰ברי˙  בספר  ˘‡ל‰: 

ופועל  „בר  ‡ו˙ו  ‚ומר  רע  ‡ם  טוב  ‡ם  ל„בר  מ˙עורר  כ˘‰ו‡  ומ„יי  מע˘יי  מ˙עורר 

‡ו˙ו „בר ב‡ח„ מחמ˘ חו˘יו ‰חיˆונים ‰נ˜ר‡ ‰ר‚˘ ‰חיˆוני" ו"חמ˘ חו˘יו ‰פנימי' 

ו‡יברים  בחו˘ים  מ˘‰ו  ולפעול  ל‚מור  ‡פ˘ר  ‡יך  ו˘‡ל,  ‰פנימי".  ‰ר‚˘  ‰נ˜ר‡ים 

פנימיים.

מ˘מונ‰   '‡ בפר˜  כו˙ב  ˘‰רמב"ם  ממ‰  ‰ו‡  ברור  ˘‡ל˙ו,  על  ‰מענ‰  ˙˘וב‰: 

פר˜ים – ‰˜„מ˙ו למסכ˙ ‡בו˙.

פירו˘  עם  ז‰  פר˜  פעמים  כמ‰  טוב  ˘ילמו„  ובפרט,  בכלל  ל„ע˙ ‰ענין  נו‚ע  מ‡ו„ 

חס„ ל‡בר‰ם.

‰ענין ‰פרטי, ˘בו י˘ מענ‰ ל˘‡ל˙ו, ‰ו‡ בחל˜ בו כו˙ב ‰רמב"ם:

"ו‰חל˜ ‰מ˙עורר ‰ו‡ ‰כח ‡˘ר בו י˘˙ו˜˜ (ויכסוף) ‰‡„ם ל„בר ‡ח„, ‡ו ימ‡ס‰ו, 

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



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

עם ז˜ני ‡נ"˘ בכל, ‰נ‰ י‰י' לו חבר ‡מי˙י, ‰יינו כז‰ ˘יוכל ל‚לו˙ לפניו נ‚עי לבבו, 
כ"˜ ‡„מו"ר  ע"ז ‰ו„  ו‡מר  י˘יחנ‰"  בלב ‡י˘  ז"ל4 "„‡‚5‰  רבו˙ינו  מ‡מר  י„וע  וכבר 
ו‰רי  נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‡ח˙,  על  נלחמים  נפ˘ ‰‡ל˜י˙  ˘ני  כז‰, ‰נ‰  ב‡ופן  ‰‡מˆעי ‡˘ר 

כבר רו‡ים ‰˙ועל˙ מז‰ במוח˘.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ˜מז- ח)

4) יומ‡ ע‰, ‡.

5) מ˘לי יב, כ‰.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
ימי טו‰ר ˘ל‰ – מ‡י ˜מ"ל?

מ„וע מב‡ר ר˘"י ‡˙ ‰כ˙וב בס„ר ‰פוך מן ‰נכ˙ב בפסו˜? / מ„וע מפר˘ ר˘"י "ל‡ ˙‚ע" 
˘‰ו‡ "‡ז‰ר‰ ל‡וכל" ול‡ על נ‚יע‰ בי„? / בי‡ור „ברי ר˘"י בנו‚ע לט ומ‡˙ יול„˙

 (ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ׳ 80 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע לכבס פעמיים? / ט‰ר˙ ‰נ‚ע וט‰ר˙ ‰ב‚„

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נ‚ע ‰ˆרע˙ – ב"‡„ם ‰˘לם" בלב„

נ‚עים  בנפ˘ /  ומפ‚ם  רע  מ„יבור  ל‰ˆיל ‰‡„ם  עˆם ‰נפ˘ / ˆרע˙ –  על  מ˘פיע  ‰„יבור 
בחיˆוניו˙ו ˘ל "‡„ם ‰˘לם" / טעם למ‰ ˘‡ין נ‚עים בזמן ‰ז‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 65 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
‰ˆרע˙ – כ‡˘ר ייסר ‡י˘ ‡˙ בנו / ˜„ו˘˙ ‰מˆו‰ ˘ל ר˘ע

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ב„ין נו„ר ב˜רבן מˆורע

ע˘יר,  מˆורע  מבי‡ ˜רבנו˙  עני –  ל‰בי‡ ˜רבן „מˆורע  ˘נ„ר  בסבר˙ ‰„י ן „ע˘יר  י˜˘‰ 
„מ‰יכ‡ ˙י˙י יחוייב מ‰ ˘ל‡ נ„ר / י˜„ים ס˙יר‰ „‡˘כחן לכ‡ור‰ ב„ין ז‰, ˘ב‰ל' מע‰"˜ 
נר‡‰ „‡ינו מחוייב ב˜רבן ע˘יר / יסי˜ בי‡ור מחו„˘ ב‰ך „ינ‡ „˙רי מילי י˘ כ‡ן – מ„ין 

חוב˙ נ„רו ומ„ין כפר˙ ‰מˆורע על י„ו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 101 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב (˙זריע י‚, מו) ≈ ׁ̆ ָ„„ י≈ ל‡ ל˘ב˙ ב„„! / ּבָ

ח˘יבו˙ ‰י„י„ים בחיי ‰‡„ם ו˘‡ין לו ל‡„ם ל‰יו˙ לב„ו, וכן ˘י‰ו„י ‡ינו בו„„ כי ‰' עמו

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
ל˜רוע ‡„ם ב„יבור

ב„„ י˘ב מחוı למחנ‰ מו˘בו (˙זריע י‚, מו. ר˘"י )

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

ימי טוהר שלה – מאי קמ"ל?
מדוע מבאר רש"י את הכתוב בסדר הפוך מן הנכתב בפסוק? / מדוע מפרש רש"י 

"לא תגע" שהוא "אזהרה לאוכל" ולא על נגיעה ביד? / ביאור דברי רש"י בנוגע 
לט ומאת יולדת

פ˘ט  מ˙וך  ו‰עול‰  ‰יול„˙,  טומ‡˙  „יני  ‰˙ור‰  מב‡ר˙  פר˘˙נו  ב˙חיל˙   .‡
‰כ˙ובים ˘י˘ בז‰ ˘לו˘ חלו˜ו˙ (ביול„˙ זכר, וע„"ז – ובמספר ˘ונ‰ – ביול„˙ נ˜ב‰): 

טמ‡‰  ˘ב‰ם ‰י‡  ימים  ˘בע‰  ˙טמ‡" –  נ„˙ „וו˙‰  כימי  ימים,  ˘בע˙  ‡) "וטמ‡‰ 
לכל. 

ו‡ל ‰מ˜„˘  ˙‚ע  ל‡  בכל ˜ו„˘  ט‰ר‰,  ב„מי  ˙˘ב  ימים  ו˘לו˘˙  יום  ב) "ו˘ל˘ים 
ט‰ור‰  ‰יול„˙  ˘ב‰ם  ימים  ו˘לו˘‰  ˘לו˘ים  עו„   – ט‰ר‰"  ימי  מל‡˙  ע„  ˙בו‡  ל‡ 
לבעל‰, ‡בל ‡סור‰ ‰י‡ ע„יין ב˙רומ‰, ˘בז‰ ‰י‡ מו˙ר˙ ר˜ ב˘˜יע˙ ‰חמ‰ ˘ל יום 

‰‡רבעים. 

‚) ‚ם ל‡חר ˘˜יע˙ ‰חמ‰ ˘ל יום ‰‡רבעים, ע„יין ‰י‡ ‡סור‰ ב‡כיל˙ ˜„˘ים, ע„ 
˘‰י‡ מבי‡‰ ‡˙ ˜רבן ‰חט‡˙, ˘ר˜ ‡ז "וכפר עלי' וט‰ר‰ ממ˜ור „מי'".   

ב. ו‰נ‰, בפירו˘ ר˘"י בנו‚ע ל‰חלו˜‰ ‰ב' ‰נ"ל מˆינו „בר פל‡. 

ל‡  ‰מ˜„˘  ו‡ל  ˙‚ע  ל‡  ˜ו„˘  "בכל  ‰מלים   ˙‡ „יבורים,  ב˘לו˘‰  מפר˘,  ר˘"י 
˘ל‰".  טו‰ר  ימי  מפי˜ ‰"‡,  ט‰ר‰ –  ל˘ונו: ‡) "ימי  וז‰  ט‰ר‰",  ימי  מל‡˙  ע„  ˙בו‡ 
לרבו˙ ‡˙   – "בכל ˜ו„˘   (‚ ביבמו˙".  ˘˘נוי'  כמו  וכו',  ל‡וכל  – ‡ז‰ר‰  ˙‚ע  "ל‡  ב) 

‰˙רומ‰". 

ב˙חיל‰  למפרע:  ‰פוך,  בס„ר  ר˘"י ‡˙ „ברי ‰כ˙וב  פיר˘  למ‰  ו˙מ‰ו ‰מפר˘ים, 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰‡מור. 

וכיון ˘‰‡„ם בעל ˘ינויים ‰ו‡ וי˘נם זמנים ˘ˆריכים ל‰˙עוררו˙ מיוח„˙ ול˙וספ˙ 
על- מ‰˙למי„ים ‡ו ‰מו˘פעים ‡ו  ˘‰ו‡  מי  עם  ל‰פ‚˘  עˆ‰ ‰יעוˆ‰  מיוח„˙, ‡ז ‰רי 

כל-פנים ל„בר עם מי ˘‰ו‡ ‡ו„ו˙ם ו‰˘עורים וכו'. ו‰רי ‰˜ול מעורר ‰כוונ‰ ו‰„בור 
מ‚ל‰ ‡˙ ‰ענינים יו˙ר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ עמ' ˘נט-ס)

רכי˘˙ י„י„ים ופעולו˙ לטוב˙ ‰זול˙
במענ‰ למכ˙בו . . בו כו˙ב ‡יך ˘מימי נעוריו ‰י' בו„„ וכו' ומר‚י˘ ‡˘ר ˜˘‰ עליו 

ביו˙ר ‰ב„י„ו˙ וכו'. 

במ„‰  ‚ילו,  בני  בחורים  כמ‰  ˘ל  בכ˙‰   .  . בי˘יב˙  ‰נמˆ‡  ‡ברך  ‡˘ר  מובן  ו‰נ‰ 
‚„ול‰ בו ‰„בר ˙לוי ל‰˙יי„„ עמ‰ם ו‡ף ˘מובן ‚ם כן ˘‡ין ז‰ יכול ל‰חליף במילו‡ו 
˘מס˙„רים  ע„  ‡לו  ˘נים  ˙˜ופ˙  לעבור  ו‚„ול‰  ח˘וב‰  במ„‰  ‰ו‡  עוזר  ‰ורים,  בי˙ 

בעזר ‰˘י"˙ בחיי מ˘פח‰, 

מר‚י˘ים  ‡ז  ‡˘ר  ‰זול˙,  לטוב˙  פעולו˙  ‰ם  ‡לו,  כמו  במˆבים  עו„  ˘עוזר  ומ‰ 
ב‡  ז‰ ‡ינו  ב˙חל‰ ‰ר‚˘  ו‡ף ‡ם  לרע‰ו,  י˘ר‡ל ‡י˘  בני  ˘ל  פנימ‰ ‰˘ייכו˙  בנפ˘ 

ב‚לוי ל‚מרי, סוף סוף פועל פעול˙ו. 

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' ט)

˜נ‰ לך חבר - ˘יוכל ל‚לו˙ לו נ‚עי לבבו
"ו˜נ‰  כן  ‚ם  ˘ˆ"ל  ‡ל‡  רב",  לך  ב"וע˘‰  חוב˙ו  י„י  יוˆ‡ים  ˘‡ין  כן  ‚ם  ...מובן 
‡„מו"ר  כ"˜  וכפ˙‚ם  לבבו,  נ‚עי  ולפניו  לו  ל‚לו˙  ˘יוכל  מי  ˘י‰י'  ‰יינו  חבר"2,  לך 

‰‡מˆעי3, ˘על י„י ז‰ ‰נ‰ ˘ני נפ˘ ‰‡ל˜י˙ נלחמים על נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‡ח„.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' יז)

על  מ˘פיע  ˘במיל‡  ‰נפ˘  ופיזור  טר„ו˙יו  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 
‰˘יעורים בנ‚ל‰ ובחסי„ו˙ ובעבו„˙ ‰˙פל‰. 

מ˙„בר  לזמן  מזמן  בטח  ˘נוסף ‡˘ר  חבר",  לך  י„וע‰ ‰עˆ‰ "˜נ‰   ,‡„ בכ‚ון  ו‰נ‰ 

2) ‡בו˙ פ"‡ מ"ו.

3) נע˙˜ בלוח ‰יום יום כ' טב˙.
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מנ‰י‚  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  ל‡י˘יו˙ו ‰נעל‰  י„מ‰  ˘מי  פי  על  ו‡וסיף, ‡˘ר ‡ף 
לכל ‡ח„  ˘˜רוב ‰„בר  בו„‡י   .  . וסלל ‰„רך  חי'  „ו‚מ‡  ˘‰ר‡‰  ל‡חרי  י˘ר‡ל, ‡בל 
ו‡ח˙ במעמ„ם ומˆבם, ובפרט ‡˘ר ‰נסיונו˙ ו‰˜ו˘יים ‡ינם בערך כלל ל‡לו ˘‰˙‚בר 

עלי‰ם . . ל‡ מ‰ם ול‡ מ˜ˆ˙ם. ו‰‡ריכו˙ בז‰ ‡ך למו˙ר.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל"ב עמ' רנז ו‡ילך)

‰וספ˙ חיו˙ מ˙למי„ ‰חוזר על ‰˘יעור בבי˙
מו"ח  כ"˜  מפ˙‚ם  יו„ע˙  בו„‡י  ˘‰רי  ‚„ול,  לפל‡  ‰ב„י„ו˙,  ענין  ‡ו„ו˙  לכ˙ב‰ 
‡„מו"ר זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע נ˘י‡ י˘ר‡ל, "חסי„ו˙ ‰‡ט ‡ויפ‚עט‡ן ‡ז מ'‡יז ניט 
עלענ„ כו'" (‰חסי„ו˙ פעל‰ במ‰ ˘סל˜‰ ענין ‰ב„י„ו˙). ˘‡ם בנו‚ע ל‰˜˘ר בין רבי 
וחסי„ ‰„ברים ‡מורים, כמבו‡ר ˘ם ב‡רוכ‰, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ל‰˜˘ר ו˘ייכו˙ ˘בין 
כפ˘וטו  ˘‰ו‡  י˘ר‡ל,  ובני   '‰ ˘בין  ˘כן ‰ו‡ ‰˜˘ר  ופ˘יט‡  ˘בסביב˙ו,  ל‡„ם  ‡„ם 
‡˘ר ‰˘ם י˙ברך מ˘‚יח ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ על כל פרטי ופרטי ‰חיים, ו‰˘‚ח˙ו וברכ˙ו 

ו‰˘פע˙ טובו וכו' ‰רי ‡ח„ ‰ם, כי מ˜ורם ‡ח„ו˙ ‰פ˘וט‰.

‡ח„  כל  ‡˘ר  חיים  ול‰˘˜פ˙  ו‰ר‚˘,  לפועל  בנו‚ע  ‚ם  ומובן  מ˘˙ל˘ל  מ‰‡מור 
ו‡ח˙ נמˆ‡ בעולם (עולם ˘ל כמ‰ וכמ‰ נבר‡ים מכל ‰סו‚ים „מ„בר חי ˆומח ו„ומם) 
ופ˘וט  ˘מובן  (‡ף  מ‰ם,  ‰ו‡  ‚ם  מו˘פע  ˘בעולם  ‰ענינים  וככל  עלי‰ם,  ˘‰˘פע˙ו 
˘‰‰˘פעו˙ ‡ינן „ומו˙ כלל), וכיון ˘כן ‰ו‡ ‰רי כל ‡ח„ מ‰ם מל‡ ˙וכן על כל פנים 
בכח ובו ‰„בר ˙לוי ל‰פעיל ‰˙וכן ˘יבו‡ מכח ‡ל ‰פועל, כל ז‰ ב‡ופן ע˜רוני בנו‚ע 

לכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל ‡˘ר ˙פ˜י„ו ל‰יו˙ ˘ו˙ף במע˘‰ בר‡˘י˙ מ˙‡ים ל‰‡מור.

ו‰עמי„˙‰  עליונ‰  ‰˘‚ח‰  ‡ו˙‰  זיכ˙‰  ˘‰רי  כמ‰,  פי  ‰˙מי'  ˙‚„ל  ‡לי'  בנו‚ע 
ב‰ם  ˘ל‰  טוב‰  פעול‰  ˘כל  י˘ר‡ל,  יל„י  מ˜ום  ˘ל  בניו  י˘ר‡ל,  בני  חינוך  ב˘טח 
ו‰˘פע‰ עלי‰ם, ‰רי ז‰ מייˆר ˜ירוב נˆחי ביני‰ם רוחני ו˜„ו˘ וטוב ומועיל ‚ם למט‰, 

˘בכל ענינים ‡לו ‡ין מ˜ום מפסי˜ ו‡י ‡פ˘ר ˘יחול בו פירו„ (˘לכן ‰ו‡ נˆחי). 

‡ח„  ב˘ע‰  וב‰  ב„י„ו˙,  ˘ל  ב‰ר‚˘  ונמˆ‡˙  בח„ר‰  כ˘יו˘ב˙  ‡חרו˙,  במלו˙ 
כפי   '‰ מברך [‡˙]  ממנ‰, ‡ו  ˘˘מע  על ‰˘עור  חוזר  ˘ל‰  מ‰מו˘פעים  מ˙למי„י' ‡ו 
˘‰נפ˘  ‡פ˘ר  ו‡י  ˘ביני‰ם.  ב‰˜˘ר  ו‡ור  חיו˙  מוסיף  ז‰  ‰רי   - וכו'  ‡ו˙ו  ˘למ„‰ 
פנימיו˙  ו‰רי  עˆמו˙‰,  מעˆם  ‰ו‡  ז‰  ˘ענין  כיון  ‰˙וספ˙,  ˙ר‚י˘  ל‡  ˘ב‰  ‰‡ל˜י˙ 
‰נפ˘   ˙‡ ‚ם  ‰מחי'  ‰י‡  „בר  ˘ל  ול‡מ˙˙ו  ˘בו,  ‰‡ל˜י˙  ‰נפ˘  ‰ו‡  ועי˜רו  ‰‡„ם 

‰ב‰מי˙.

‰י„  ו‡ין  ב˘ר  לעיני  נר‡‰  ˘‡ין  כיון  ‰‡מור,   ˙‡ מר‚י˘  ‡ח„  כל  ˘ל‡  ‰נני  יו„ע 
יכול‰ למ˘מ˘ו, ‡בל ‡ין ז‰ ממעט כלל ‡מי˙˙ מˆי‡ו˙ ‰ענין, ˘לכן ב‰˙בוננו˙ ˜ל‰ 
בכיון  עלי'  ל‰˘פיע  ‰ב‰מי˙  לנפ˘  וע„  ‰‡„ם  ל˘כל  ‰‡ל˜י˙  מ‰נפ˘  ‰פ˙ח  נפ˙ח   -

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‰ו‡ מפר˘ ‡˙ ‰מלים "ימי ט‰ר‰" ˘בסוף ‰כ˙וב, ר˜ ל‡חרי‰ם ‡˙ ‰מלים "ל‡ ˙‚ע" 
˘לפני‰ם, ור˜ לבסוף ‰ו‡ מפר˘ ‡˙ ‰מלים "בכל ˜ו„˘" ˘ב˙חיל˙ ‰כ˙וב – ו‡יפכ‡ 

מס˙בר‡!  

וי˘ לומר, ˘ס„ר ז‰ מ„ויי˜ ‰ו‡ ב˙כלי˙, כי כל „יבור מיוס„ ‰ו‡ ב„יבור ‰˜ו„ם לו, 
וכנ„בך על ‚בי נ„בך. כלומר: ר˜ ל‡חר ˘פיר˘ ר˘"י ‡˙ ‰מלים "ימי ט‰ר‰", ‡ז ‡פ˘ר 
לפר˘ ‡˙ ‰מלים "ל‡ ˙‚ע", ור˜ ל‡חר מכן ‡פ˘ר לפר˘ ‡˙ ‰מלים "בכל ˜ו„˘". ולכן 

‰וכרח ר˘"י ל‰פוך ‡˙ ס„ר ‰כ˙וב, כי ר˜ ב„רך זו מ˙בססים „בריו. 

וכפי ˘י˙ב‡ר לפי ס„ר „ברי ר˘"י, מן ‰מו˜„ם ‡ל ‰מ‡וחר.  

‚. ב'„יבור' ‰ר‡˘ון ‰נ"ל מפר˘ ר˘"י ‡˙ ‰מלים "ימי ט‰ר‰ – מפי˜ ‰"‡, ימי טו‰ר 
˘מפי˜  ז‰,  כלל  ר˘"י? ‰רי  ב„ברי  מ‰ ‰חי„ו˘  מובן,  ר‡˘ונ‰ ‡ינו  וב‰˘˜פ‰  ˘ל‰". 

‰"‡ פירו˘ו "˘ל‰", ‰ו‡ מובן בפ˘טו˙! 

וי˘ לומר, ˘ר˘"י נ˙כוון בז‰ לח„˘ חי„ו˘ ‚„ול ב‚„ר ‰יול„˙ בימים ‡ל‰: 

˘ימים ‡ל‰  ˘ז‰  ועו„),  בחיי.  ורבינו  במפור˘ ‰רמב"ן  כ˙בו  (וכן  לומר  לכ‡ור‰ ‡פ˘ר ‰י' 
˙רומ‰  לענין  ‡בל  לבעל‰,  ט‰ר˙‰  לענין  ר˜  ‰ו‡   ,‰˘‡‰ ‡ˆל  טו‰ר"  "ימי  נ˜ר‡ים 
ל‡  ‰מ˜„˘  ו‡ל  ˙‚ע  ל‡  ˜ו„˘  ˘"בכל  ‰טעם  וז‰  בטומ‡˙‰,  נ˘‡ר‰  ע„יין  ו˜„˘ים 

˙בו‡" לפי ˘בנו‚ע ל˜„˘ים ‰‡˘‰ ע„יין טמ‡‰. 

˘ימים  בז‰  וכוונ˙ו  ˘ל‰",  טו‰ר  ימי   ,‡"‰ מפי˜  ט‰ר‰  "ימי  ר˘"י,  מח„˘  ז‰  ועל 
‡ל‰ ‰ם "ימי טו‰ר" ס˙ם, בלי ‰‚בלו˙, ‚ם בנו‚ע ל˜ו„˘ ומ˜„˘. וז‰ ˘"בכל ˜ו„˘ ל‡ 
˙‚ע ו‡ל ‰מ˜„˘ ל‡ ˙בו‡ ע„ מל‡˙ ימי ט‰ר‰" ‰ו‡ ר˜ מˆ„ „בר ˆ„„י ‰מעכב ‡ו˙‰ 

מל‰יו˙ ט‰ור‰ בפועל. 

לסוף  ˘טבל‰  ‡רוך  יום  טבול˙  ˘זו  "לפי  ‰פסו˜,  בסוף  יו˙ר  מב‡ר  ˘ר˘"י  [וכפי 
˘בע‰ ו‡ין ˘מ˘‰ מעריב לט‰ר‰ ע„ ˘˜יע˙ ‰חמ‰ ˘ל יום ‡רבעים, ˘למחר ˙בי‡ ‡˙ 

כפר˙ ט‰ר˙‰": 

ט‰ר‰ (‰חלו˜‰ ‰‚' ‰נ"ל),  ימי  מל‡˙  ל‡חר  ל‡כיל˙ ˜„˘ים  ˘טומ‡˙ ‰‡˘‰  כ˘ם 
‰י‡  עˆמ‰  ˘מˆ„  ל‡  (‡בל  ב˜„˘ים  מל‡כול  ‡ו˙‰  מעכב  ‰˜רבן  ˘חיוב  ז‰  ר˜  ‰י‡ 
‰ב'  (‰חלו˜‰  ‰טו‰ר  ימי  ל"‚  במ˘ך  ˙רומ‰  ‡כיל˙  לענין  טומ‡˙‰  ‚ם  כך  טמ‡‰), 
‰נ"ל), ‡ינ‰ מˆ„ ˘‰י‡ מˆ„ עˆמ‰ טמ‡‰, ‡ל‡ ר˜ מˆ„ ז‰ ˘חיוב כפר˙ ט‰ר˙‰ מעכב 

‡˙ ‰ערב ‰˘מ˘ ˘ל‰ ע„ סוף יום ‰‡רבעים ור˜ ‡ז ‰י‡ נט‰ר˙ לענין ˙רומ‰]. 

  „. ול‡חר ˘חי„˘ ר˘"י ב'„יבור' ‰ר‡˘ון ˘ימים ‡ל‰ ‰ם "ימי טו‰ר" ˘ל ‰‡˘‰ 
ס˙ם, בלי ‰‚בלו˙ – ממ˘יך ר˘"י ב'„יבור' ‰˘ני, ומח„˘ ˘"ל‡ ˙‚ע" פירו˘ו "‡ז‰ר‰ 

ל‡וכל":
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פ˘וטו  ˙‚ע"  "ל‡  לפר˘  ‡מורים  ˘‰יינו  ‰רי  מ˜ר‡",  ˘ל  "פ˘וטו  ‰פ˘ט,  ב„רך 
ע„יין   ‰˘‡‰ ומ˜„˘  ל˜ו„˘  ˘בנו‚ע  מפר˘ים  ‰יינו  ‡ם  ו‡כן,  בי„;  נ‚יע‰  כמ˘מעו, 
מˆ‡נו  ˘ל‡  למרו˙  כי  כפ˘וטו,  ˙‚ע"  "ל‡  ל‰˘‡יר  ‡פ˘ר  ‰י'  ‡ל‰,  בימים  טמ‡‰ 
‰לי„‰  ˘טומ‡˙  לומר  ‡פ˘ר  ‰י'  ˜ו„˘,  בנ‚יע˙  ‡סור  ˘טמ‡  מ˜ר‡")  ˘ל  (ב"פ˘וטו 

חמור‰ יו˙ר. 

‡ולם ל‡חר ˘חי„˘ ר˘"י ˘ל"‚ ימים ‡ל‰ ‰ם "ימי טו‰ר ˘ל‰", ו‰‡יסור ˘ל "בכל 
˜ו„˘ ל‡ ˙‚ע" ‰ו‡ ר˜ מˆ„ „בר ˆ„„י, ז‰ ˘ע„יין ל‡ ‰‚יע זמן ‰ב‡˙ ‰˜רבן – ‰רי ˘וב 
‡י ‡פ˘ר לומר ˘‰י‡ ‡סור‰ בנ‚יע˙ ˜ו„˘ בי„, ב˘ע‰ ˘‡פילו טמ‡ ממ˘ מו˙ר בז‰! 

ולכן ‡יפו‡ ‰וכרח ר˘"י לפר˘ ˘‰‡יסור כ‡ן ‰ו‡ ר˜ על ‡כיל‰. 

[כי כיון ˘‰נ‚יע‰ ‰י‡ ‰כנ‰ ל‡כיל‰, לכן ‡פ˘ר ל‰ז‰יר על ‰‡כיל‰ בל˘ון "נ‚יע‰". 
וכוונ˙‰  בחלב ‡מו",  ‚„י  ˙ב˘ל  "ל‡  ˘‰˙ור‰ ‡סר‰  בחלב,  ב˘ר  לענין  ˘מˆינו  וכמו 

בז‰ ל‡יסור ‡כיל‰ (ר‡‰ פר˘"י מ˘פטים כ‚, יט), לפי ˘בי˘ול ‰ו‡ ‰כנ‰ ל‡כיל‰]. 

ל‡כיל˙  ‰י‡  ‡ל‡)  בי„,  לנ‚יע‰  (‡ינ‰  ‰‡יסור  ˘כוונ˙  ר˘"י  ˘חי„˘  ול‡חר   .‰  
‰י‡  ˜ו„˘"  "בכל  במלים  ˘‰כוונ‰  ‰˘לי˘י  ב'„יבור'  ומפר˘  ממ˘יך  ‰ו‡  ‡ז   – ˜ו„˘ 

"לרבו˙ ‡˙ ‰˙רומ‰":

‡ז  ור˜  ט‰ר˙‰,  ימי  במל‡˙  ˜רבן  ל‰בי‡  חייב˙  ˘‰יול„˙  נ‡מר  ‰פסו˜ים  ב‰מ˘ך 
ל‡  ו‡ל ‰מ˜„˘  ˙‚ע  ל‡  ו‡ילו ‰‡ז‰ר‰ "בכל ˜ו„˘  לענין ‡כיל˙ ˜„˘ים.  נט‰ר˙  ‰י‡ 
מובן,  ‰‡רבעים).  יום  ˘ל  ‰חמ‰  ˘˜יע˙  (ע„  ט‰ר‰"  ימי  מל‡˙  "ע„  ר˜  ‰י‡  ˙בו‡" 
ט‰ר˙‰,  ימי  מל‡˙  ל‡חר  נוסף:  מרב‰ ‡יסור  ˙‚ע"  ל‡  "בכל ˜ו„˘  ˘‰‡ז‰ר‰  ‡יפו‡, 
ע„  ו‡ילו  ˜רבן,  ˙בי‡  ˘ל‡  ע„  ˜ו„˘  עניני  בכמ‰  ‡סור‰  ‰י‡  ‰חמ‰,  ˘˜יע˙  ל‡חר 

˘˜יע˙ ‰חמ‰ ˘ל יום ‰‡רבעים ‰י‡ ‡סור‰ בענינים נוספים.  

˘"ע„  ללמו„  בי„, ‰י' ‡פ˘ר  נ‚יע‰  כפ˘וטו,  ˙‚ע"  מפר˘ים "ל‡  לו ‰יינו  ז‰:  ולפי 
מל‡˙ ימי ט‰ר‰" ‰י‡ ‡סור‰ ‡פילו בנ‚יע˙ ˜ו„˘, ו‡ילו ל‡חר ˘˜יע˙ ‰חמ‰ ˘ל יום 
‰‡רבעים ‡ינ‰ ‡סור‰ בנ‚יע‰ ‡ל‡ ב‡כיל˙ ˜ו„˘ בלב„ (כל עו„ ˘ל‡ ‰בי‡‰ ˜רבן); 

‡בל ל‡חר ˘ר˘"י מפר˘ (ב'„יבור ‰מ˙חיל' ‰˜ו„ם) ˘‡פילו "ע„ מל‡˙ ימי ט‰ר‰" 
‡ינ‰ ‡סור‰ ‡ל‡ ב‡כיל˙ ˜ו„˘ בלב„ ("‡ז‰ר‰ ל‡וכל"), על כרחנו לפר˘ "בכל ˜ו„˘" 
– "לרבו˙ ‡˙ ‰˙רומ‰", ‰יינו ˘‰‡יסור ‰נוסף במ˘ך ל"‚ ‰ימים ‰ו‡ ב‡כיל˙ ˙רומ‰, 
בלב„,  ˜„˘ים  ב‡כיל˙  יום ‰‡רבעים ‡ינ‰ ‡סור‰ ‡ל‡  ˘ל  ˘˜יע˙ ‰חמ‰  ל‡חר  ו‡ילו 

‡בל מו˙ר˙ ‰י‡ ב˙רומ‰.

יח

לא לשבת בדד!
חשיבות הידידים בחיי האדם ושאין לו לאדם להיות לבדו, וכן שיהודי אינו 

בודד כי ה' עמו

ב ≈ ׁ̆ ָ„„ י≈ ּבָ
 (˙זריע י‚, מו)

י‰ו„י ‡ינו בו„„ לעולם!
וכו',  בו„„‰  ˘‰י‡  במכ˙ב‰  על ‰ביטוי  ל‰‚יב  רˆוני  לר‡˘  ולכל   .  . מכ˙ב‰  ˜בל˙י 
כיון  לעולם,  בו„„  ‡יננו  ˘י‰ו„י   .  . ‡„מו"ר  מו"ח  מכ"˜  ˙כופו˙  ˘˘מענו  מ‰  פי  על 
חייו.  ˘ל  פרטים  לפרטי  בנו‚ע  ו‡פילו  פרטי˙,  ב‰˘‚ח‰  ו‡ח˙  כל ‡ח„  על  מ˘‚יח  ˘‰׳ 
וב‡ם מוˆ‡ ‰‡„ם ‡˙ עˆמו במˆב מיוח„ ‡ו ˙נ‡ים מיוח„ים - מיוח„ים ל‡ לˆ„ ‰טוב 
‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰, ‡ו כפי ˘‰י‡ ˜ור‡˙ לז‰ "ב„י„ו˙" - ‰רי "טבע ‰טוב ל‰יטיב1", ובו„‡י 
˘ני˙נו ל‡„ם ז‰ כוחו˙ מיוח„ים ל‰˙‚בר ‚ם על ‰˜ו˘יים ‰מיוח„ים, ולמל‡ ˘ליחו˙ו 

בעולמנו ז‰ ל‰רבו˙ ‡ור בעולם, ו„ו˜‡ מ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב ומנוח˙ ‰נפ˘ ו‰‚וף.

כו˙ב  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ˘ל  ‰מ‡סר  בר˘ימ˙  ‡‚ב,  „רך  ז‰  ‡ין  ו‡ולי  ‡‚ב,  „רך 
‡˘ר רעיון ‰‡מור - ‰˘‚ח‰ פרטי˙ ˘ל בור‡ עולם ומנ‰י‚ו - ‰ו‡ ˘נ˙ן לו ‰כח ו‰עוז 
בימים ‰ר‡˘ונים  בפרט  ובמˆב ‰כי ‡יום,  במ‡סר ‰נור‡  ב‰יו˙ו  רוח  מנפיל˙  ל‰ינˆל 
וב˜ומ‰  וכו'),  ו‰˙עללו  ‰˙נ˜מו  ל‰ם  חר‰  ו‰יטב  ‰סוביטים  ˆיר  נרˆח  (˘‡ז  למ‡סרו 
‡לו,  זכרונו˙  כ˙בו  וכוונ˙  וכו'.  ו‰יסורים  ו„רי˘ו˙  ‰ח˜ירו˙  כל  עבר  וב‚‡ון  ז˜ופ‰ 
˘בי˜˘ לפרסמם, ‰י˙‰ ˘ממנו יר‡ו וכן יע˘ו כל ‡ח„ ו‡ח˙ ˘˙‚יענ‰ ‡לי‰ם ר˘ימו˙ 

‡לו, כפי ˘˘מענו מפיו כמ‰ פעמים.

1) עמ‰"מ ˘' ˘ע˘ועי ‰מלך רפ"‡. ˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ פ"„.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב‰ל'  ‰רמב"ם  (וכ„ברי  ע˘יר  ˜רבנו˙  ל‰בי‡ 

מע˘‰ ‰˜רבנו˙, כנ"ל).

מ˙יי˘ב  ‡ינו  ע„יין  ז‰  ˘בי‡ור  ‡ל‡ 
נ˜ט ‰רמב"ם  זו ‰ב'  בבב‡  ‚ם  „יו, „‰ל‡ 

ע˘יר",  ˜רבנו˙  י„ו  על  "מבי‡  ‰ל˘ון 

˘חיובו  כנ"ל,  מ˘מע,  זו  ˘מ‰„‚˘‰ 

מˆ„  ר˜  ‡ינו  ע˘יר"  "˜רבנו˙  ל‰בי‡ 

כפר˙  מˆ„  ‚ם  ‡ל‡  „‰נ„ר,  ‰חיוב 

מינ‡  נפ˜‡  בז‰  ˘י˘  [ובפרט  ‰מˆורע 

˜רבנו˙  ל‰בי‡  ‰חיוב  ב‡ם  כי  ל‰לכ˙‡, 

מˆ„  ול‡  ‰נ„ר,  ˜יום  מˆ„  ר˜  ‰ו‡  ע˘יר 

כפר˙ ‰מˆורע, ˘וב ˆריך לומר „ב„יעב„, 

עני,  ˜רבנו˙  (‰עני)  ‰נו„ר  ‰בי‡  ב‡ם 

י„י  יˆ‡  ל‡  ˘‰נו„ר  ור˜  ‰מˆורע,  נ˙כפר 

‚ם  ‰ו‡  ‰חיוב  ‡ם  מ˘‡"כ  נ„רו;  חוב˙ 

מˆ„ כפר˙ ‰מˆורע, כמובן].

„‡ע"פ  בז‰,  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 
ל‡מ„ו  ר‡וי  (ו‰י'  עני  ‰ו‡  עˆמו  ˘‰נו„ר 

נ„רו  ˘ע"י  כיון  ˘לו), ‰נ‰  י„  כפי ‰‰י˘‚ 

נע˘‰ ‰„בר  ˘וב  ע˘יר,  ב˜רבנו˙  נ˙חייב 

כ‡ילו ˘חיוב ‰נ„ר ‚ופ‡ פועל עליו ˘י‰י' 

כפר˙  לענין  ‚ם  „ע˘יר  י„  ‰י˘‚  ‚„ר  לו 

‰מˆורע, ול‰כי כ˙ב ‰רמב"ם ˘"מבי‡ על 

„נ˘בעים   ‡‰ [וע"„  ע˘יר".  ˜רבנו˙  י„ו 

יזרז  ˘בטבע  כיון  ח.),  (נ„רים  מˆוו˙  ל˜יים 

˘‡כן  בפועל,  זירוז  ו‰יינו  ‰„בר,  ‡ו˙ו 

"י‚ע˙  ו‡זי   – ˘בוע˙ו  ל˜יים  י˙יי‚ע 

ב‰י˘‚  ‰„בר  וי‰י'  ו:),  (מ‚יל‰  ומˆ‡˙" 

י„ו].

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

‡˙ ‰ב‚„ ‰י‡ ‰פועל˙ ˘יסור ‰נ‚ע מן ‰ב‚„ ויט‰ר 
‰ב‚„ מנ‚עו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 92 ו‡ילך)

טהרת הנגע וטהרת הבגד
ו‰ב‚„ ‚ו' ‡˘ר ˙כבס וסר מ‰ם ‰נ‚ע,
וכבס ˘ני˙ וט‰ר

וכבס ˘ני˙ - ל˘ון טביל‰. ˙ר‚ום ˘ל כבוסין ˘בפר˘‰ זו 
ל˘ון לבון, וי˙חוור, חוı מז‰ ˘‡ינו ללבון ‡ל‡ לטבול, לכך 
˙ר‚ומו ויˆטבע
(י‚, נח. ר˘"י)

˘ני˙"  "וכבס  לפר˘  ‰‰כרח  מ‰ו  לעיין,  י˘ 
‰פר˘‰  בכל  ‰רי  "לבון",  ול‡  "טביל‰"  ˘מ˘מעו 
˘מוכרחים  זו  "כיבוס"  נ˘˙נ‰  ומ‰  לבון,  מ˘מעו 

לפר˘ו מל˘ון "טביל‰"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‰˘ני'  ˘‰רחיˆ‰  מ˘מע‰  ˘ני˙"  "וכבס  ‰ל˘ון 
˘‰כביס‰  ‰יינו,  ‰ר‡˘ונ‰,  לכביס‰  ב‰מ˘ך  ב‡‰ 
ו‰כביס‰  ‰כיבוס  פעול˙   ˙‡ ‰˙חיל‰  ‰ר‡˘ונ‰ 
‰˘ני' מ˘לימ‰ ‡ו˙‰. ו‰˘˙‡ ‡ם נלמ„ ˘‚ם ‰כיבוס 
‰˘ני מ˘מעו רחיˆ‰ ולבון יו˜˘ו  ‰„ברים, ‰רי כבר 
ר˘"י  ופיר˘  ‰נ‚ע",  מ‰ם  "סר  ‰ר‡˘ונ‰  בכביס‰ 
"סר ‰נ‚ע ל‚מרי", ו‰יינו, ˘כבר בטל‰ טומ‡˙ ‰נ‚ע, 

ו‡"כ מ‰ ב‡ ‰כיבוס ‰˘ני ל‰˘לים ול‰מ˘יך?

ועל כן פיר˘ ר˘"י ˘כיבוס ז‰ מ˘מעו "טביל‰", 
˘לפי ז‰ יובן ˘‰כביס‰ ‰˘ני' ‰י‡ ‰מ˘ך ו‰˘למ‰ 

˘ל ‰כביס‰ ‰ר‡˘ונ‰:

‰טומ‡‰   .‡ פרטים:  ˘ני  י˘נם  ‰נ‚ע  בטומ‡˙ 
חל˜י  ב˘‡ר  ˘מ˙פ˘ט˙  ב. ‰טומ‡‰  עˆמו.  ˘בנ‚ע 

‰ב‚„ כ˙וˆ‡‰ מטומ‡˙ ‰נ‚ע עˆמו.

˘פעל‰  ‰ר‡˘ונ‰  ˘בכביס‰  מובן,  ו‰˘˙‡ 
עˆמו,  ˘בנ‚ע  בטל‰ ‰טומ‡‰  בז‰  ‰סר˙ ‰נ‚ע ‰רי 
ב‡‰  במ˜ו‰  טביל‰  ˘‰י‡  ‰˘ני'  ‰כביס‰  ו‡ילו 
"וכבס  ‰ל˘ון  מובן  ו‡"כ  כולו.  ‰ב‚„   ˙‡ לט‰ר 
˘ני˙", כי ‰כיבוס ממ˘יך ומוסיף בפעול˙ ‰ט‰ר‰, 
‡ל‡  ‰ר‡˘ון,  כבכיבוס  עˆמו  ‰נ‚ע  ‰סר˙  ר˜  ל‡ 
מט‰ר ‚ם ‡˙ ‰ב‚„ כולו ˘נטמ‡ בטומ‡˙ ‰ˆרע˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 92 ו‡ילך)

מדוע לכבס פעמיים?
ו‰ב‚„ ‚ו' ‡˘ר ˙כבס וסר מ‰ם ‰נ‚ע,
וכבס ˘ני˙ וט‰ר
מˆו‰ לכבסו פעמיים
(י‚, נח. ‡בן עזר‡)

˘ל˘יט˙ו  נר‡‰  עזר‡  ‰‡בן  ל˘ון  ממ˘מעו˙ 
‰ר‡˘ון,  מ‰כיבוס  ˘ונ‰  ‡ינו  ז‰  כיבוס  פירו˘ 
לכבסו  ו"מˆו‰  וכיבוס,  רחיˆ‰  מל˘ון  ˘ני‰ם  ‡ל‡ 
פעמיים" ‡ף ˘כבר כובס ‰ב‚„ פעם ‡ח˙. ולכ‡ור‰ 
עו„  לכבס ‡˙ ‰ב‚„  ˙ור‰  מ„וע ‡מר‰  בעי,  טעמ‡ 

‰פעם כ˘כבר סר ‰נ‚ע בכיבוס ‰ר‡˘ון?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‰ר‡˘ון  ˘‰כיבוס  עול‰,  ‰כ˙ובים  מ„ברי 
לט‰ר  במטר‰  ל‡ ‰י˙‰  כן  לפני  ˘רחˆו ‡˙ ‰ב‚„ 
‡˙ ‰ב‚„, ‡ל‡ כ„י לברר ולבחון מ‰ י‰י' עם ‰נ‚ע 

ל‡חר ‰רחיˆ‰, ‰‡ם י˘‡ר ‡ו ˘יסור וכו'.

‰ולכים  ˘ל‡  ‡נו  רו‡ים  נ‚עים  ב„יני  ו‰נ‰, 
ל˜יים  י˘  ‡ל‡  בלב„,  ‰‡„ם  עיני  מר‡‰  ‡חרי 
ב˜יום  ור˜  בכ˙וב,  ‰מוב‡ים  „ינים  ‰פרטי  כל   ˙‡
וכמו  ‰נ‚ע.  טומ‡˙  ‡ו  ט‰ר˙  נפעל˙  ‰˙ור‰  „יני 
˘רו‡ים, ˘ט‰ר˙ ‰ˆרע˙ נ˜בע˙ „ו˜‡ כ‡˘ר ‰כ‰ן 
‡ומר במפור˘ "ט‰ור", ‡ף ˘למר‡‰ עיני ‰‡„ם סר 
‰נ‚ע לפני ז‰, ומ"מ ר˜ ב˜יום „ין ‰˙ור‰ – ‡מיר˙ 

‰כ‰ן – ט‰ר ‰נ‚ע.

ועפ"ז י˘ לומר ˘‰ו‡ ‰„בר בנו‚ע לעניננו:

‰‡„ם  עיני  ˘למר‡‰  למרו˙  ‰ר‡˘ון,  ‰כיבוס 
במוח˘,  כנר‡‰  ‰נ‚ע,   ˙‡ ל‰סיר  ‰כביס‰  ‰ועיל‰ 
מ"מ מכיון ˘כל רחיˆ‰ זו ‰י˙‰ במטר‰ לבחון ‡˙ 
 ˙‡ ל‰סיר  זו  רחיˆ‰  ‰ועיל‰  ל‡  ול‰ס‚ירו,  ‰ב‚„ 
‡ל‡  כ"נ˜י"  נח˘ב  ‰ב‚„  ‡ין  נ‚עים  וב„יני  ‰נ‚ע, 

כמו ˘‰נ‚ע ע„יין ˜יים בו.

"לכבסו   – "˘ני˙"  ‰ב‚„   ˙‡  ıלרחו ˆריך  ולכן 
בכיבוס  ‰נ‚ע"  מ‰ם  "סר  ˘כבר  ‡ף  פעמיים", 
למר‡‰  ר˜  ‰נ‚ע  סר  ‰ר‡˘ון  בכיבוס  כי  ‰ר‡˘ון, 
ע„יין  ‰נ‚ע  כ‡ילו  נח˘ב  ע„יין  ול„ינ‡  ‰‡„ם,  עיני 
לט‰ר  בכוונ‰  ˘ב‡‰  ‰˘ני'  ‰רחיˆ‰  ו„וו˜‡  ˜יים, 



ט

נגע הצרעת – 
ב"אדם השלם" בלבד

הדיבור משפיע על עצם הנפש / צרעת – להציל האדם מדיבור רע ומפגם בנפש 
/ נגעים בחיצוניותו של "אדם השלם" / טעם למה שאין נגעים בזמן הזה

כ„י  בי˘ר‡ל  ופל‡ ‰י'  עולם", ‡ל‡ "‡ו˙  ˘ל  טבעי "ממנ‰‚ו  ‰ˆרע˙ ‡ינו „בר  נ‚ע 
ל‰ז‰ירן מל˘ון ‰רע". ˘‰מספר ל˘ון ‰רע ‰יו ב‡ים עליו נ‚עים על בי˙ו, ו‡חר כך ‚ם 
פט"ז  טומ‡˙ ˆרע˙  (רמב"ם ‰ל'  י˘ר‡ל"  כ"כ˘רי  ל‰יו˙  ˘י˘וב „יבורו  ע„  וב‚ופו,  בלבו˘ו 

‰"י).

עבירו˙   '‚ כנ‚„  ˘˜ול  ‰ו‡  ביו˙ר.  מ‰חמורים  ‰ו‡  לˆרע˙  ‰מבי‡  ‰רע  ל˘ון  חט‡ 
(רמב"ם ‰ל'  בעי˜ר"  כופר  ל˘ון ‰רע "כ‡ילו  ו‰מ„בר  יעבור",  ועל  עלי‰ם "י‰ר‚  ˘‡מרו 
מ‚'  לˆ‡˙  מחמ˙‰  ˘ˆריך  חמור‰,  טומ‡‰  ‰י‡  ‰ˆרע˙  טומ‡˙  כן  ועל   .(‚"‰ פ"ז  „עו˙ 

מחנו˙ ולי˘ב ˘ם ב„„, וע„ ˘‡מרו חז"ל ˘"מˆורע ח˘וב כמ˙" (נ„רים ס„, ב).

ו‡ם כן, מ‰ ייפל‡ ˘‡מר‰ ˙ור‰ "‡„ם כי י‰י' בעור ב˘רו נ‚ע ˆרע˙". ‰ל‡ ‡רבע‰ 
(ז‰ר  ˘בכולם  ‰מעול‰  ‰ו‡  ו"‡„ם"  ו"‡נו˘",  "‚בר"  "‡י˘",  "‡„ם",  י˘נם:  ˙ו‡רים 
פר˘˙נו מח, ‡. ועו„). ו‡יך ˜ר‡‰ ‰˙ור‰ ב˘ם ‰מעל‰ למי ˘נכ˘ל בחט‡ נור‡ ובטומ‡‰ 

חמור‰ זו (כן ‰˜˘ו בז‰ר ˘ם. וב‡ל˘יך רי˘ פר˘˙נו. ועו„)?

‰„יבור מ˘פיע על עˆם ‰נפ˘
˘ני ענינים י˘נם ב„יבור ל˘ון ‰רע:

‡. בין ‡„ם לחבירו –

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

נ„רים – „‡ע"פ ˘"‰‡ומר ‰רי עלי חט‡˙ 
חיוב  ˘ום  חל  „ל‡  (‰יינו  כלום"  ל‡ ‡מר 
 „ˆ ˘ום  כ˘‡ין  ר˜  ‰"ז  ‰נ„ר),  ל˜יים 
"חט‡˙ו  „‡ומר  ‰יכ‡  ‡בל  ב„בר,  חיוב 
˘וב  עלי"  ב„בר)  (‰מחוייב  פלוני  ˘ל  כו' 
מˆ„  ‰˜רבן  ל‰בי‡  חיוב  ‰נו„ר  על  חל 
 – ‰מ˙כפר  מˆ„  חי„ו˘  ועו„  נ„ר.  „ין 
חל  חט‡˙  ל‰בי‡  ˘‰חיוב  ‰יו˙  „עם 
(‰חוט‡,  לכפר‰  ˘ˆריך  מי  על  כמובן 
מ„ין  ˙ור‰  חי„˘‰  ‰מˆורע),  בנ„ו"„  ‡ו 
‡חר  י˘ר‡ל  ˘יכול  י˘ר‡ל  „כל  ערבו˙ 
˘ל  ז‰  ו˜רבן  י„ו",  "על  ‰˜רבנו˙  ל‰בי‡ 
י˘ר‡ל ‰‡חר פועל ‡˙ ‰כפר‰ ˘ל ‰חוט‡ 

ו‰מחוסר כפר‰ (ובנ„ו"„ ‰מˆורע).

„ין  ב‡  ‰˜רבנו˙  מע˘‰  ב‰ל'  ו‰נ‰ 
ב‰מ˘ך  עלי  ז‰  מˆורע  ˜רבן  ‰‡ומר 
(˘בז‰  ˘ב˜רבנו˙  ונ„בו˙  נ„רים  ל„יני 
בחיוב  „˜‡י  ו‰יינו  ˘ם),  ‰פר˜  מ˙חיל 
„ענין  [ו„ו"˜  נ„רו  ל˜יים ‡˙  ˘על ‰נו„ר 
 – ‰ל‰  על  ‰מכפר˙  פלוני  חט‡˙  ‰ב‡˙ 
ל‡  וע„יין  ל‰לן,  ר˜  ‡לו  ב‰לכו˙  ‰וב‡‰ 
‰˘מיענו ‚„ר ז‰ כ‡ן]. ול‰כי כ˙ב ˘מבי‡ 
‰ו‡),  כ˘ע˘יר  (‡פילו  עני  ˜רבן  ‰נו„ר 
"˜רבן  ‰י'  „‰נ„ר  ‰˘פ˙ים  מוˆ‡   ‡‰„
ל‰בי‡  ע"ע  ‰טיל  „‰ו‡  עלי",  ז‰  מˆורע 
˘מˆורע  ומ‡חר  ז‰,  מˆורע  ˘ל  ˜רבנו˙יו 
נ„רים  ‰לכו˙  מˆ„  ‰נ‰  ‰ו‡,  עני  ז‰ 
מחויב ל‰בי‡ ˜רבן עני (ועיי' בסו‚יין ‚בי 
וכמו"כ  ו‡כ"מ),  כו'  „‚בר‡"  ‚„ר "חיוב‡ 
מבי‡  ע˘ירים  בבב‡ ‰ב', "‡ם ‰יו  ל‡י„ך 
 – עני"  ˘‰נו„ר  ‡ע"פ  ע˘יר  ˜רבן  ‰נו„ר 

˘‚ם „ין ז‰ י˘נו מˆ„ ‚„רי נ„רים.

˙וכן  כפר‰  מחוסרי  ב‰ל'  מ˘‡"כ 
ובמיל‡  ‰מˆורע,  כפר˙  ‰ו‡  ‰„ברים 

(ל‡  ב‰ב‡˙ ‰˜רבן „‰נו„ר ‰י‡   ‰˘‚„‰‰
נ„רו,  ל˜יים  ˘לו  חוב˙ו  י„י  ˘יוˆ‡  בכך 
‰מˆורע  עבור  ‰כפר‰  בפעול˙  ‡ל‡) 
˘ינוי ‰ל˘ונו˙  ופרח  כפ˙ור  י˙ב‡ר  [ובז‰ 
"מבי‡  נ˜ט  מע‰"˜  „ב‰ל'  „‰רמב"ם, 
‰נו„ר ˜רבן עני" וב‰ל' מחו"כ "מבי‡ על 
„פס˜  וז‰ו  ו„ו"˜].  ע˘יר",  ˜רבנו˙  י„ו 
כי  ע˘יר",  ˜רבנו˙  י„ו  על  "מבי‡  ˘ם 
˘מˆ„  ‰ו‡,  כפר‰"  "מחוסרי  ˘מˆ„  ‰„ין 
„ין ערבו˙ יכול י˘ר‡ל ‡חר ל‰עביר ‡ליו 
(כ‡ילו ‰י' ‰נו„ר  ‰ב‡˙ ‰˜רבן „‰מˆורע 
˘‰נו„ר ‰ו‡  כיון  ו˘וב  בעˆמו ‰מˆורע), 
לכן  ‰מˆורע,  ˜רבן   ˙‡ ו‰מ˜ריב  ‰מבי‡ 
˘ל  י„ו (ל‡  לפי ‰י˘‚  מו„„ים  ז‰)  (בפרט 
˘„נים  כ˘ם  ‰נו„ר,  ˘ל  ‡ל‡)  ‰מˆורע, 
"י„  ב‡ם  ול‰כי  ‰מˆורע,   ˙‡ מ˜ום  בכל 
˜רבנו˙  ל‰בי‡  ‰ו‡  ˆריך  מ˘‚˙"  ‰נו„ר 
ע˘יר,  מˆורע  לפנינו  כ‡ן  י˘  כ‡ילו  ע˘יר 
יכול  ˘‡ינו  ‰ו‡  ע˘יר  „מˆורע  ו„ינ‡ 
„ל  "ו‡ם  ‰מˆורע  „‚בי  עני,  ˜רבן  ל‰בי‡ 

‰ו‡ ‡מר רחמנ‡, ול‡ „ל ‰ו‡".

ל˘ון  ‚ם  ˘פיר  מיו˘ב  ומע˙‰ 
ו‰י'   .  . ˘‡מר  "ועני  בבב‡ ‰ב',  ‰רמב"ם 
‰מˆורע ע˘יר ‰"ז מבי‡ . . ˜רבנו˙ ע˘יר 
ע˘יר".  ב˜רבנו˙  חייב  ‰נו„ר  ז‰  ˘‰רי 
"‰לכו˙  ˘מˆ„  ‰יו˙  „עם  לומר,  רוˆ‰ 
מחוסרי כפר‰" ‡כן ˆריכים ל‡מו„ ‰˜רבן 
(‰נו„ר),  ‰˜רבן  מבי‡  ˘ל  י„ו  ‰י˘‚  לפי 
‰˜רבן  ˘מבי‡  ומ‡חר   ,'‡‰ בבב‡  כנ"ל 
ל‰בי‡ ˜רבן  עליו  עני ‰ו‡, ‰י'  זו)  (בבב‡ 
‰ו‡  „„ינ‡  ‡מרינן  ‡עפ"כ  ‰נ‰   – עני 
‰נו„ר  ˘"ז‰  כיון  ע˘יר,  ˜רבנו˙  ˘יבי‡ 
חייב ב˜רבנו˙ ע˘יר", פירו˘ „ע„יין מ„ין 
˘ל  "˜רבנו  ל‰בי‡  ‰˙חייב  ‰ל‡  ‰נ„ר 
מˆורע ז‰" (˘‰ו‡ ע˘יר), ו˘וב ˆריך ‰ו‡ 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰‡ריך  מר‚ˆ'וב  „‰‚‡ון  [ול‰וסיף 
„מ‰  פ"ח ‰י"ח)  נזירו˙  על ‰ל'  (בˆפע"נ  לב‡ר 

‰ו‡  ע˘יר  מ˜רבן  עני  פטר‰  ˘‰˙ור‰ 

(˘‡ז  עוניו  ומחמ˙  לו  „‡ין  מ˘ום  ל‡ 

בעˆם  מחוייב  ‰עני  „כ‡ילו  ‡פ"ל  ‡ולי 

ו˘וב  פוטר˙ו,  ‰עניו˙  ור˜  ע˘יר  ב˜רבן 

עומ„  ‰נו„ר  „‰ע˘יר  לעניננו   ıל˙ר נוכל 

‰פטור  לו  ˘‡ין  ב‡ופן  ‰עני  במ˜ום 

מעי˜ר‡,  כך"  ‰ˆ„„י „עניו˙), ‡ל‡ "‰„ין 

˜רבנו  עני  ˘מˆורע  בעˆם",  "פטור  ו‰ו‡ 

מעי˜ר‡ ‡ינו ‡ל‡ ˜רבן עני].

‰ב',  בבב‡  ‰רמב"ם  במ"˘  ˆ"ע  ו‚ם 
ע˘יר",  ב˜רבנו˙  חייב  ‰נו„ר  ז‰  "˘‰רי 

"˘‰רי  ‰ול"ל  וטפי  מחוור  ‡ינו  „‰ל˘ון 

(‰יינו,  ע˘יר"  ב˜רבנו˙  חייב  ‰מˆורע  ז‰ 

‰נו„ר  ל‰כי  ‰ו‡,  ע˘יר  ˘‰מˆורע  ˘כיון 

ז‰  „מˆורע  ‰חיוב  לפטור  ע"ע  ˘˜יבל 

חייב ל‰בי‡ ˜רבנו˙ ע˘יר).

לעיל  ‚ם  ‰רמב"ם  ‰בי‡  ז‰  „ין  ו‰נ‰ 
מע˘‰ ‰˜רבנו˙ ‰"ט "‰‡ומר  מ‰ל'  פי"„ 

עלי, ‡ם ‰י'  זו  יול„˙  ז‰ ‡ו  מˆורע  ˜רבן 

‡ו˙ו מˆורע ‡ו ‰יול„˙ עניים מבי‡ ‰נו„ר 

‰נו„ר  מבי‡  ע˘ירים  ‰יו  ו‡ם  עני,  ˜רבן 

ולכ‡ו'  עני".  ˘‰נו„ר  ‡ע"פ  ע˘יר  ˜רבן 

 '‡‰ בבב‡  ל‰˙ם  מ‰כ‡  „בריו  סו˙ר 

במˆב  „˙לי‡  פס˜  „‰כ‡  עני,  ˘‰מˆורע 

ע˘יר  ˜רבן  מבי‡  ‰ו‡  ע˘יר  ו‡ם  ‰נו„ר, 

פס˜  ‰˙ם  ‡בל  ‰ו‡,  עני  ˘‰מˆורע  ‡ף 

„מ˘מע  ס˙ם,  עני"  ˜רבן  ‰נו„ר  "מבי‡ 

‰י'  ובין  עני  ‰מˆורע  ‰י'  בין   – ענין  בכל 

 ˙‡ ‚ם  סו˙רים  ‰„ברים  וב‡מ˙  ע˘יר. 

„מ˙ני'  „„ינ‡  בערכין,  בסו‚יין  ‰מפור˘ 

‡יירי  עני"  ˜רבן  מבי‡  עני  מˆורע  "‰י' 

ע˘יר  מ„ירו  ‡בל   .  . עני  מ„ירו  "כ˘‰י' 

‰"נ „מיי˙י בע˘ירו˙". וˆע"‚.

רפו‡‰  ‰˜„ים  ˘ם  מ˘נ‰  בכסף  ‡כן, 
לפר˘  ח˘˘  "ל‡  „‰רמב"ם  וכ˙ב  למכ‰ 

ם", ‰יינו „ב‡מ˙  סמך על מ"˘̆  כ‡ן לפי̆ 

‚ם ב‰ל' מע‰"˜ כוונ˙ו לומר „‰יינו „ו˜‡ 

יפ‰  עול‰  ˙ירוˆ‡  מי‰ו ‰ך  עני.  ב˘‰נו„ר 

מל‡כי  י„  (ר‡‰  ‰י„וע‰  ‰כס"מ  ל˘יט˙  ר˜ 

כללי ‰רמב"ם ‡ו˙ ו), ˘‰רמב"ם בספרו סמיך 

ב‰לכו˙  ˘כ˙ב  ‡מ‰  ‡פילו  „וכ˙‡  בח„ 

˘ל‡חרי ז‰, ‡בל ל‰נך ‰„עו˙ („כוו˙יי‰ו 

מס˙בר, לכ‡ור‰) „‰רמב"ם סמיך ר˜ "על 

‡בל  לז‰  ‰˜ו„ם  ‡חר  במ˜ום  כבר  מ"˘ 

לפנינו  ˘יב‡  מ‰  על  כ‡ן  ˘סומך  ˘נ‡מר 

‰י‡ סמיכ‰ ˘‡ין ב‰ עמי„‰" (י„ מל‡כי ˘ם, 

‡ין  ‰רי  ז‰),  ל˘יט‰  ו‰יסו„ו˙  ‰ר‡יו˙  עיי"˘ 

כלל מ˜ום ל˙ירוı ז‰.

ועל כן נר‡‰ ב„רך מחו„˘˙, „ב„ין ז‰ 
‚ופ‡ י˘ ב' ‚„רים: מ„ין מע˘‰ ‰˜רבנו˙ 

˘יבי‡  „יו  עני  מˆורע  על  ‰נו„ר  ע˘יר   –

ב‡ם  (ור˜  עני  ˜רבנו˙  ‰עני  מˆורע  עבור 

כנ„רו,  ל‰בי‡,  יˆטרך  ע˘יר  ‰מˆורע 

מע˘‰  ב‰ל'  מיירי  ובז‰  ע˘יר)  ˜רבנו˙ 

‰˜רבנו˙. מ˘‡"כ מ„ין ‰ל' מחוסרי כפר‰ 

‰מˆורע  (עבור  ל‰בי‡  ‰ע˘יר  מחויב   –

‰עני) ˜רבנו˙ ע˘יר.

ובי‡ור ‰„בר, „‰נ‰ ˜יי"ל (‰ל' מע‰"˜ 
˘ם ‰"ח) „"חט‡˙ ו‡˘ם . . ‡ינן ב‡ין בנ„ר 

ונ„ב‰, ‰‡ומר ‰רי עלי חט‡˙ ‡ו ‡˘ם . . 

ל‡ ‡מר כלום". ‡בל ‡ם ‡מר "חט‡˙ו כו' 

˘ל פלוני עלי, ‡ם רˆ‰ ‡ו˙ו פלוני ‰רי ז‰ 

(˘ם  לו"  ומ˙כפר  י„ו  על  ל‰˜ריבן  מניחו 

‰"י). וי˘ לומר, ˘ב„ין ז‰ (˘‡פ˘ר ל‰בי‡ 

‰מחוייב  ‡חר  ל˘ם  ב‰  וכיוˆ‡  חט‡˙ 

מˆ„ ‰לכו˙  ח„‡  חי„ו˘י „ין.  ב'  י˘  בז‰) 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

ב‚נו˙  ‰„יבור  לחברו.  ‡„ם  בין  רˆוי'  בל˙י  כללי˙  מ‰נ‰‚‰  ˙וˆ‡‰  ‰ו‡  ‰רע  ל˘ון 

חברו נובע ממי„ו˙יו ‰רעו˙ ˘ל ‰‡„ם, כ˜נ‡‰, ˘נ‡‰ וכיוˆ‡ בז‰, ועל י„י ‰„יבור ‰ו‡ 

מזי˜ ‡˙ חברו. 

ב. ˜ל˜ול בכח ‰„יבור –

˘ל‡  נע˘‰  ו‚ם ‡ם  רעו˙,  ממי„ו˙  נובע  בל˘ון ‰רע, ‚ם ‡ם ‡ין ‰„בר  עˆם ‰„יבור 

במ˙כוון, ‰רי ‰ו‡ מו˘ך ‡˙ ‰‡„ם ומורי„ו ל˙וך ‰רע.

ביחס  חיˆוני  ענין  ‰ו‡  ˘‰„יבור  מוˆ‡ים  ‰„יבור,  במ‰ו˙  מ˙בוננים  כ‡˘ר  „‰נ‰, 

לנפ˘. ‰„יבור ו‰מח˘ב‰ ˘ני‰ם ‰ם מן ‰"לבו˘ים" ˘ב‰ם מ˙לב˘˙ ומ˙בט‡˙ ‰נפ˘, 

ו‡ין  ˙מי„  מ˘וטט˙  ‰י‡   – ‰מיוח„"  "לבו˘  ‰י‡  ‰מח˘ב‰  ביני‰ם:  ‚„ול  חילו˜  ‡בל 

‡ל  ˙מי„  מ˙‡ימ‰  ‚ם  ו‰מח˘ב‰  כלל.  יח˘וב  ˘ל‡  ‰נפ˘  מן  "לפ˘ט‰"  יכול  ‰‡„ם 

יכול "לפ˘וט"  – ‰‡„ם  חיˆוני  לבו˘  ז‡˙, ‰„יבור ‰ו‡  לעומ˙  ור‚˘ו˙י'.  ‰בנ˙ ‰נפ˘ 

מבינ‰  ˘נפ˘ו  ממ‰  ‰פכיים  ˘‰ם  „יבורים  ל„בר  יכול  ו‚ם  כלל,  ל„בר  ול‡  ז‰  לבו˘ 

ומר‚י˘‰ (ר‡‰ ב‡רוכ‰ בספר ‰מ‡מרים ‡ע˙"ר עמ' מ‚ ו‡ילך).

ומכיון ˘‰„יבור ‰ו‡ רחו˜ מן ‰נפ˘, ו‰ו‡ לבו˘ חיˆוני בלב„, ‡פ˘ר לטעו˙ ולח˘וב 

˘‡ין ‰„יבור ‰רע מ˘פיע כל כך על ‰נפ˘, ˘‰רי ‰ו‡ רחו˜ ממנ‰.

‡מנם ב‡מ˙ נ˙ב‡ר בס‰"˜ (ר‡‰ ספר ‰מ‡מרים רנ"ט עמ' לז ו‡ילך. ועו„), ˘˘ור˘ ‰„יבור 

‰ו‡ בעˆמו˙‰ ˘ל ‰נפ˘. ולמרו˙ ˘כ‡˘ר יוˆ‡ ‰„יבור בפועל ‰ו‡ חיˆוני ו‡ינו מבט‡ 

בעˆם ‰נפ˘.  ˘ור˘ו  ו‰„יבור  ענין ‰‡ו˙יו˙  עˆם  מ˜ום  מכל  כוחו˙ ‰נפ˘,  ב‰כרח ‡˙ 

וע„ כ„י כך ˜˘ור ענין ‰„יבור עם עˆמיו˙‰ ˘ל ‰נפ˘ – ˘‰‡„ם כולו נ˜ר‡ "מ„בר", על 

˘ם כוח ‰„יבור ‰מו˘ר˘ בעˆם נפ˘ו (ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 115 ו‡ילך).

ומכיון ˘‰„יבור מו˘ר˘ בעˆם ‰נפ˘, ˆריך ‰‡„ם ליז‰ר מ‡ו„ ב„יבורו, כי כל „יבור 

‰רי  וכיוˆ‡,  ‰רע  כל˘ון  מעלי  „ל‡  מילי  ‰‡„ם  מ„בר  וכ‡˘ר  נפ˘ו.  עˆם  על  מ˘פיע 

‰„יבור מ˘פיע על ‰נפ˘ ‰˘פעו˙ רעו˙, ו‰ו‡ מו˘כ‰ עו„ ועו„ לעניני רע.

ˆרע˙ – ל‰ˆיל ‰‡„ם מ„יבור רע ומפ‚ם בנפ˘
‡˙ ‡ו˙ם ˘ני ענינים ˘בל˘ון ‰רע – ‰נ‰‚‰ בל˙י רˆוי' לחברו ופ‚ם ב„יבור ובעˆם 

‰נפ˘, מˆינו ‚ם ב„ברי ‰רמב"ם, ˘חיל˜ ‡˙ ‰„יבור ב‡יסור ל˘ון ‰רע ל˘ניים:

‡. בין ‡„ם לחברו – ב‰לכו˙ „עו˙ (פ"ז), מפרט ‰רמב"ם כמ‰ ענינים ‰ב‡ים מ‰נ‰‚‰ 

˜לו˜ל˙ בין ‡„ם לחברו ומי„ו˙ רעו˙, וביני‰ם ‚ם מ‡יסור ל˘ון ‰רע.

מ‡ריך  לחברו,  ‡„ם  בין  מ˜ול˜ו˙  ממי„ו˙  ‰נובע  ‰רע  ל˘ון  ˘ל  ז‰  לסו‚  ובנו‚ע 

לו  ו‡ין  ‰ז‰  בעולם  ‰‡„ם  מן  נפרעין  עבירו˙  "˘ל˘  חומר˙ו:  ב‚ו„ל  מ‡ו„  ‰רמב"ם 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל˘ון  ˘לו˘‰   .  . בעי˜ר  כופר  כ‡ילו   .  . כולם  כנ‚„  ‰רע  ול˘ון   .  . ‰ב‡  לעולם  חל˜ 

‰רע ‰ור‚˙". כי ל˘ון ‰רע כז‰ ‰נע˘‰ במ˙כוון וביו„עין ל‰זי˜ חברו, ‰ו‡ חט‡ חמור 

ביו˙ר.

ב. ˜ל˜ול בכח ‰„יבור – ב‰לכו˙ טומ‡˙ ˆרע˙ (בסופן), מ„בר ‰רמב"ם על כמ‰ מיני 

„יבור  ‚ם  וביני‰ם  פח˙,  פי  עברי  ‡ל  ‡ו˙ו  ומ„ר„רים  ‰‡„ם,   ˙‡ ‰מורי„ים  רע  „יבור 

על ‰˘פע˙ ‰„יבור ‰רע,  בז‰, ‡ל‡  וכיוˆ‡  חברו  על ‰יז˜  מ„בר  ו˘ם ‡ינו  ל˘ון ‰רע. 

מ‡יז‰ סו‚ ˘י‰י', על עˆם ‰נפ˘.

י˙פס  "˘ל‡  רעים:  „יבורים  ‰מ„בר  ˘ל  ‰ירי„‰  מס„ר  ‰רמב"ם  ˘ם  ˘מ‡ריך  וכפי 

ב„ברי  מרבין  ב˙חיל‰  ‰ר˘עים,  ‰לˆים  י˘יב˙  „רך  וז‰  וסכלו˙ם,  ר˘עים  בר˘˙  ‡„ם 

‰ב‡י . . ומ˙וך כך ב‡ין לספר ב‚נו˙ ‰ˆ„י˜ים . . ומ˙וך כך . . כופרין בעי˜ר".

ועל סו‚ ז‰ ˘ל ל˘ון ‰רע, ב‡ נ‚ע ‰ˆרע˙. ומטר˙ו ‰י‡ ל‰ז‰יר ‡˙ ‰‡„ם ˘ל‡ י˘ב 

במו˘ב ‰ר˘עים ו„יבורי‰ם ‰רעים, ‡ל‡ יחפ˘ ˘יח˙ כ˘רי י˘ר‡ל.

נ‚עים בחיˆוניו˙ו ˘ל "‡„ם ‰˘לם"
ומע˙‰ יובן כיˆ„ ˜ור‡˙ ‰˙ור‰ לˆרוע ˘„יבר ל˘ון ‰רע ב˘ם ‰מעל‰ "‡„ם":

פעמים  ‡ל‡  ל‰זי˜ו.  ומב˜˘  חברו  ‰˘ונ‡  רע  ‡„ם  „וו˜‡  ‡ינו  ‰רע  ל˘ון  ‰מ„בר 

מ„בר „יבורים  ולפעמים  ב„יבורו,  נז‰ר  ˘‡ינו  ר˜  ו˜„ו˘‰,  טוב  ˘כולו  ב‡„ם  ˘מ„ובר 

מ„חי  ל‰ורי„  ועלול  עˆם ‰נפ˘,  על  מ˘פיע  בכח ‰„יבור  ˘‰פ‚ם  ומכיון  רˆויים.  בל˙י 

‡ל „חי – מז‰ירו ‰˘י"˙, על י„י נ‚ע ‰ˆרע˙, ˘יח„ל מכך.

˘עליו  ‰ˆרוע  "‡„ם"  ˘‡„רב‡,  ב),  י‚,  ˙זריע  ˙ור‰  (ל˜וטי  בס‰"˜  נ˙ב‡ר  כן  על  י˙ר 

„יבר‰ ˙ור‰ עומ„ במ„רי‚‰ ‚בו‰‰ ועליונ‰:

ו‡ף  ‰„ברים".  כל  ו˙י˜ן  מע˘יו  ו"מוכ˘רין  „כול‡",  ˘לימו  ˘"‰ו‡  בי‰ו„י  מ„ובר 

על פי כן נו˙ר בו מעט מזעיר ענין ˘ל רע, ו‰רי ‰ו‡ נמˆ‡ "בעור ב˘רו" בלב„ – בחל˜ 

„נ‚עים  ‰טבע",  כ„רך  ˘ל‡  בב˘רו  ב‚˘מיו˙  סימנים  "נול„ים  כן  ועל  ביו˙ר.  ‰חיˆוני 

‡לו ˘‰ם בחיˆוניו˙, בעור ‰ב˘ר, מורים על כך ˘‰פ‚ם ‰יחי„י ˘בו ‰ו‡ חיˆוני – בכח 

‰„יבור בלב„.

ונמˆ‡ ˘נ‚ע ‰ˆרע˙ ˘ייך „וו˜‡ ב‡„ם נעל‰ ומרומם, ˘˙י˜ן ו˜י„˘ ‡˙ כל מˆי‡ו˙ו, 

ו‰רע ‰יחי„י ˘נו˙ר ‰ו‡ בחיˆוניו˙ו בלב„. ועל כך ב‡ נ‚ע ‰ˆרע˙ ל‰פרי˘ו ‚ם מחיסרון 

˘ייך  ז‰  נעל‰  ב‡„ם  כי „וו˜‡  ב˘ם ‰מעל‰ "‡„ם" –  ˙ור‰ ‡˙ ‰ˆרוע  ולכן ˜ר‡‰  ז‰. 

לומר ˘‡ין בו פ‚מים פנימיים, ‡ל‡ נ‚ע ב"עור ב˘רו" בלב„.

י„

בדין נודר בקרבן מצורע
יקשה בסברת הדי ן דעשיר שנדר להביא קרבן דמצורע עני – מביא קרבנות 
מצורע עשיר, דמהיכא תיתי יחוייב מה שלא נדר / יקדים סתירה דאשכחן 

לכאורה בדין זה, שבהל' מעה"ק נראה דאינו מחוייב בקרבן עשיר / יסיק ביאור 
מחודש בהך דינא דתרי מילי יש כאן – מדין חובת נדרו ומדין כפרת המצורע 

על ידו

מחוסרי  ‰ל'  בסוף  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ז‰  מˆורע  ˘ל  ˘‡מר ˜רבנו  ע˘יר  כפר‰: 
על  מבי‡  ז‰  ‰רי  עני  ‰י'  ו‰מˆורע  עלי 
מ˘‚˙.  ‰נו„ר  י„  ˘‰רי  ע˘יר  ˜רבנו˙  י„ו 
ו‰י'  עלי  ז‰  מˆורע  ˘ל  ˘‡מר ˜רבנו  ועני 
‰מˆורע ע˘יר ‰רי ז‰ מבי‡ על י„ו ˜רבנו˙ 
ב˜רבנו˙  חייב  ‰נו„ר  ז‰  ˘‰רי  ע˘יר 
ע˘יר. ע"כ. ומ˜ורו בסו‚י‡ „ערכין „ף יז.

ו‰נ‰ ‰סבר‡ ˘‰בי‡ ב„ין ‰‡' ˘מפני 
ע˘יר  ב˜רבנו˙  חייב  מ˘‚˙"  ˘"י„ ‰נו„ר 
– ˆריכ‰ עיון ולימו„, כי למ‡י נפ˜"מ ‰‡ 
˜יבל  ל‡  ˘סו"ס  ‡חר  מ˘‚˙  ‰נו„ר  „י„ 
ז‰",  מˆורע  ˘ל  "˜רבנו  ‡ל‡  בנ„רו  ע"ע 
לחייבו  ˙י˙י  ומ‰יכ‡  עני ‰ו‡,  ז‰  ומˆורע 
מˆורע   – ‡חר  מˆורע  ˘ל  ב˜רבנו˙יו 
‡ין  ע˘יר,  ˘‰נו„ר  לן  ‡כפ˙  ומ‰  ע˘יר, 

בו.  ˘נ˙חייב  ‰נ„ר  ‡חר  ‡ל‡  לילך  לנו 

וב˘"ס ˘ם ‡˘כחן סבר‡ בז‰, „˜‡ מ˙מ‰ 

מבי‡  עני  מˆורע  על  „‰נו„ר  ב‰‡  ‰˙ם 

(ב˙מי',  ע˘יר  „מ„ירו  "ו‡ע"‚   – עני  ˜רבן 

„ל  ול‡  רחמנ‡,  ‡מר  ‰ו‡  „ל  ו‡ם  ר˘"י), 

י„,  מˆורע  ל˙ו"כ  [ועיי' ˜רבן ‡‰רן  ‰ו‡" 

˘ע˘יר  י˙כן  "˘‡יך  ‰˙מי‰‰  „פי'  כ‡ 

יבי‡ ˜רבן עני וז‰ ‰˜רבן ל‡ ‰˙יר‰ ‡ו˙ו 

‡ולם  כו'"].  „ל  ˘‰ו‡  למי  ‡ל‡  ‰˙ור‰ 

ע„יין עלינו ל‰בין ‰ך סבר‡ ‚ופ‡, „סו"ס 

ב˜רבן  נ˙חייב  ל‡  מעולם  ז‰  ˘נו„ר  כיון 

וכל  ‰ו‡,  מˆורע  „ל‡ו  וכלל,  כלל  מˆורע 

חיובו ל‰בי‡ ˜רבן ‡ינו ‡ל‡ בז‰ ˘מ˜בל 

ע"ע בנ„ר חיוב ˜רבן „עני ז‰, ˘וב מ‰יכ‡ 

מˆורע  ˘ל  ˜רבן  חיוב  עליו  יפול  ˙י˙י 

ע˘יר  „מˆורע  מˆי‡ו˙  „כר  מ‡ן  ע˘יר, 

כ‡ן?!

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון



פניניםפנינים

˘ל ר˘ע", כי ‰נ‚ע ב‡ מ‡‰ב˙ ‰˜ב"‰ לכל י‰ו„י, ו‡פילו 
לר˘ע.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ז עמ' 37 ו‡ילך)

קדושת המצוה של רשע
וביום ‰ר‡ו˙ בו
י˘ יום ˘‡˙‰ רו‡‰ בו, וי˘ יום ˘‡י ‡˙‰ רו‡‰ בו
(י‚, י„. מוע„ ˜טן ז, ב)

˘בע˙  לו  נו˙נין   .  . ˘"ח˙ן  מˆינו  נ‚עים  ל„יני  בנו‚ע 
(נ‚עים  ימו˙ ‰ר‚ל"  כל  לו  נו˙נין  בר‚ל  וכן   .  . ימי ‰מ˘˙‰ 
ר‡יי˙  ובע˙ ‰ר‚ל „וחים ‡˙  בח˙ן  ו‰יינו, ‡˘ר  מ"ב),  פ"‚ 

‰נ‚ע, ובינ˙יים נ˘‡ר ‰מˆורע בט‰ר˙ו. ופר˘ו ב‚מ' (מו"˜ 
ז, ב – ל˘יט‰ „ילפינן כן מ"וביום ‰ר‡ו˙ בו"), ˘ז‰ו מפני ˘עוס˜ 

ר‡יי˙  „ין  כל  ל‰פ˜יע  ‰מˆו‰  ˘ל  כוח‰  ו‚„ול  במˆו‰, 
במ˜ור  (ור‡‰  בו"  רו‡‰   ‰˙‡ ˘"‡י  ע„  ‡לו  בימים  ‰נ‚ע 

‰„ברים ˘˜ו"ט ב‡רוכ‰ בז‰). 

ומ„ין ז‰ רו‡ים ‚ו„ל מעל˙ ‡י˘ י˘ר‡ל, ‡פילו ר˘ע:

˘עמ„  נ‚ע,  בו  ˘נר‡‰  ז‰  ˘י‰ו„י  לח˘וב  ‡פ˘ר  ‰י' 
˜ירו˙  ˘נ˘˙נו  ל‡חרי  ‚ם  ‰˙חרט  ˘ל‡  ע„  כ"כ,  בר˘עו 
(ר‡‰  ‚ופו  עור  ˘י˘˙נ‰  וי˘ ˆורך  ב‚„יו,  נ˘˙נו  ו‚ם  בי˙ו 
ומˆב  במעמ„  נמˆ‡  ‰ו‡  ‰רי  ˆרע˙),  טומ‡˙  ‰ל'  סוף  רמב"ם 

(ר‡‰  י˘ר‡ל  ב˘ם  נ˜ר‡  ˘ע„יין  ‡ף  ו‡"כ,  ביו˙ר.  נמוך 
סנ‰„רין מ„, ‡), מ"מ, ‡ין בכוחו לפעול ‡˙ ˜„ו˘˙ ‰מˆוו˙ 

במˆוו˙ ˘מ˜יים, ל‰יו˙ ˘עו˘‰ מע˘י ר˘ע ומפרי„ עˆמו 
ל˜„ו˘‰  ˘ייכו˙  לו  ‡ין  ולכ‡ור‰  ˘ב˜„ו˘‰,  „בר  מכל 
˙˜ע‡, ‡,  (ב‡ר ‰יטב ‡ו"ח  בספרים  ˘מˆינו  וכפי  ב‡ופן ‚לוי. 
כח  מוסיף  ר˘ע  –  ˘מ˜יים ‰‡„ם "בעו„ו  ˘‰מˆוו˙  ועו„) 

ב˜ליפו˙".

ימי  ב˘בע˙  ‡ו  ‰ר‚ל  ˘ב˘ע˙  מז‰  ˘למ„ים  וז‰ו 
‰מ˘˙‰ ‡ין רו‡ים ב‰ם ‡˙ ‰נ‚עים מחמ˙ ‰מˆו‰ ˘עוס˜ 
מכיון  ˘י‰י',  מˆב  ב‡יז‰  י‰ו„י  ˘כל  ל˘ון ‰רע,  בעל  ב‰ 
‰מˆוו˙  על  ˜„ו˘‰  חל‰   ,'‰ מˆוו˙  ל˜יים  ‰ו‡  ˘מˆו‰ 
˘מ˜יים, ו‰מˆוו˙ מ˜˘רו˙ ‡ו˙ו עם ‰˜ב"‰, ˘‰רי מˆו‰ 
– מל˘ון "ˆוו˙‡" וחיבור - ענינ‰ ל˜˘ר ולחבר ‡˙ ‰‡„ם 

עם ‰' (ל˜וטי ˙ור‰ בחו˜ו˙י מ‰, ‚. ועו„).

˘נר‡‰  מי  ‚ם  מˆוו˙,  מי˘ר‡ל ‰מ˜יים  כל ‡ח„  ולכן, 
‡ו˙ו  מכניסו˙  ‰מˆוו˙  ‰רי  ר˘ע,  מע˘י  ועו˘‰  נ‚ע  בו 
י˘  ולכן  ‰˜ב"‰,  עם  ‡ו˙ו  ומחברו˙  ‰˜„ו˘‰  בר˘ו˙ 
ב‡ו˙ם  נ‚עים  ר‡יי˙  ל‰פ˜יע „ין  ˘לו  ˘ל ‰מˆוו˙  בכוחן 

ימי ‰מˆו‰!

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ז עמ' 37 ו‡ילך)

הצרעת – כאשר ייסר 
איש את בנו

וביום ‰ר‡ו˙ בו
י˘ יום ˘‡˙‰ רו‡‰ בו, וי˘ יום ˘‡י ‡˙‰ רו‡‰ בו
(י‚, י„. מוע„ ˜טן ז, ב)

ר‡יי˙   ˙‡ ו„וחים  י˘  ‡˘ר  מˆינו  נ‚עים  ל„יני  בנו‚ע 
‰נ‚ע לזמן מסוים ובינ˙יים נ˘‡ר ‰מˆורע בט‰ר˙ו, וכפס˜ 
לו  נו˙נין  נ‚ע  בו  ˘נר‡‰  "ח˙ן  מ"ב):  פ"‚  (נ‚עים  ‰מ˘נ‰ 
˘בע˙ ימי ‰מ˘˙‰ לו ולבי˙ו ולכסו˙ו, וכן בר‚ל נו˙נין לו 
כל ימו˙ ‰ר‚ל". וי˘ לב‡ר מ‰ ˘„וו˜‡ ב„יני ˆרע˙ מˆינו 

˘‰טומ‡‰ מ˙עכב˙ ‡יז‰ זמן מסיבו˙ ˘ונו˙:

כ˙ב ‰רמב"ם (סוף ‰ל' טומ‡˙ ˆרע˙) ˘‰ˆרע˙ ‡ינ‰ ענין 
‰י'  ופל‡  "‡ו˙  ‡ל‡  עולם",  ˘ל  ממנ‰‚ו  ו"‡ינו  טבעי 
בל˘ון  "‰מספר  כי  ‰רע",  מל˘ון  "ל‰ז‰ירן   - בי˘ר‡ל" 
 ı˙ו‰˘ ע„  בר˘עו  עמ„  . ‡ם   . בי˙ו  מ˘˙נו˙ ˜ירו˙  ‰רע 
"מ˘˙נ‰  ˘לבסוף  ע„  ˘בבי˙ו"  ‰עור  כלי  מ˘˙נין  ‰בי˙ 
י˙עס˜  ˘ל‡  ע„  לב„ו  ומפורסם  מוב„ל  וי‰י'  ויˆטרע  עורו 

ב˘יח˙ ‰ר˘עים ˘‰ו‡ ‰ליˆנו˙ ול˘ון ‰רע".

חס„ו  ‚ו„ל  מחמ˙  ‰‡„ם  על  ב‡ים  ˘‰נ‚עים  ונמˆ‡, 
מחט‡  ל‰˘יבו  כ„י  ול˙ועל˙ו,  ‰‡„ם  לטוב˙  ‰˜ב"‰  ˘ל 
ל˘ון ‰רע ל„רך ‰י˘ר, וכפי ˘כ˙ב ‰חינוך (מˆו‰ ˜עב, מˆו‰ 
לייסרנו  ‰‚„ול  בטובו  ‰‡-ל  ˘רˆ‰  ‰מˆו‰  "מ˘ר˘י  ˜עז) 

כ‡˘ר ייסר ‡י˘ ‡˙ בנו . . מ‡‰ב˙ ‰' ‡ו˙ם יו„יע מוסרו". 
ב‡„ם  מ„ובר  ˘‰ל‡  י˘ר‡ל,  לר˘עי  זו ‰י‡ ‡פילו  ו‡‰ב‰ 
˘ל‡ ˘ב מחט‡ ל˘ון ‰רע ˘בו, ומכל מ˜ום מ˘נ‰ ‰˜ב"‰ 
‰טבע  מ„רך  למעל‰  ופל‡"  "‡ו˙  ומר‡‰  בר‡˘י˙  ס„רי 
כ˘רי  כ"˘יח˙  ˙‰י'  ו˘יח˙ו  מ„רכו,  י˘וב  ‰ו‡  ˘‚ם  כ„י 

י˘ר‡ל" (ל˘ון ‰רמב"ם ˘ם)!

מ˙עכב˙  ‰טומ‡‰   - ‰ˆרע˙  ב„יני  ˘„וו˜‡  מ‰  וז‰ו 
לנ‚עים,  ללמ„נו ‰טעם ‰‡מי˙י  ˘ונו˙,  מסיבו˙  זמן  ‡יז‰ 
בנו",   ˙‡ ‡י˘  ייסר  "כ‡˘ר   - ‰˜ב"‰  ˘ל  מחס„ו  ˘ב‡ים 
ולכן ‚ם בפרטי „יני ‰נ‚עים רו‡ים ‡˙ ‡‰ב˙ ‰‡ב ‰מייסר 
כ‡˘ר  ‰ייסורים   ˙‡ ‰ו‡  „וח‰  ˘לפעמים   – ‰בן   ˙‡
נ„חי˙  כן  ועל  ‰בן,  ‡ˆל  מסוימים  לענינים  ‰„בר  מפריע 
˘ב ע˙  ומפני  ‰ר‚ל  מפני  ‰˘י"˙  מ‡‰ב˙  ‰ב‡‰  ‰טומ‡‰ 

ימי ‰מ˘˙‰.

לממונו  בנו‚ע  ע˘‰ ‰˜ב"‰ ‚ם  ז‰  מזו, "חס„"  וי˙יר‰ 
˘ל ‰ר˘ע, וכל˘ון ‰מ˘נ‰ (נ‚עים פי"ב מ"‰) ב„ין "ופנו ‡˙ 
כך  ‡ם   .  . חרסו  כלי  על  ‰˙ור‰,  חס‰  מ‰  "על  ‰בי˙": 
ר˘ע ˜"ו  ˘ל  על  כך  . ‡ם   . ממונו ‰בזוי  על  חס‰ ‰˙ור‰ 
‰בזוי  "ממונו  מפני  ‚ם  נ„חי˙  ˘‰טומ‡‰  ˆ„י˜",  ˘ל  על 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

טעם למ‰ ˘‡ין נ‚עים בזמן ‰ז‰
˘כ˙ב  ‰ˆרע˙,  נ‚עי  ‰˘˙ל˘לו˙  ס„ר   ˙‡ נפל‡  ב‡ופן  ז‰  כל  פי  על  ל‰סביר  וי˘ 
עמ„  . ‡ם   . בי˙ו  ˜ירו˙  מ˘˙נו˙  בל˘ון ‰רע  טומ‡˙ ˆרע˙): "‰מספר  (סוף ‰ל'  ‰רמב"ם 
ו‡ם   .  . עלי‰ן  ו˘וכב  יו˘ב  ˘‰ו‡  ˘בבי˙ו  כלי ‰עור  מ˘˙נין  ˘‰ו˙ı ‰בי˙  ע„  בר˘עו 
עמ„ בר˘עו ע„ ˘י˘רפו מ˘˙נין ‰ב‚„ים ˘עליו . . ו‡ם עמ„ בר˘עו ע„ ˘י˘רפו מ˘˙נ‰ 

עורו ויˆטרע".

˙חיל˙ חט‡ ל˘ון ‰רע ‰ו‡ „יבור ופ‚ם חיˆוני בלב„, ˘‡ינו נו‚ע בנפ˘ ‰‡„ם עˆמו. 
ועל כן מ˘˙נין ר˜ ˜ירו˙ בי˙ו, ˘˜ירו˙ ‰בי˙ ‰ם רחו˜ים מ‡ו„ מן ‰‡„ם, וכמו כן ‰פ‚ם 

˘ל ‰„יבור ‰ו‡ חיˆוני ורחו˜ מן ‰נפ˘.

˘ממ˘יך  ע„  בנפ˘ ‰‡„ם  מחלחל ‰רע  ˘לו,  ל˘ון ‰רע  מ„יבור  ˘ב ‰‡„ם  ל‡  ו‡ם 
˜רובים  ˘‰ם  ˘עליו",  ‰ב‚„ים  "מ˘˙נין  ו‡ז  ועו„,  עו„  ‡ליו  ˜רוב  ל‰יו˙  ‰ˆרע˙  נ‚ע 

יו˙ר ל‡„ם עˆמו.

‰˙פ˘ט  ‰רע  כי   ממ˘,  ב˘רו  לעור  ‰נ‚ע  מ‚יע  ‡ורחו˙יו  יי˘ר  ל‡  ˘‡ם  „בר  וסוף 
יו˙ר בנפ˘, ע„ ˘מטמ‡ ‚ם ‡˙ עור ‰ב˘ר.

פ‚ם ‚ם  י˘  בחיˆוניו˙ו. ‡בל ‡ם  ר˜  ˘‰פ‚ם ‰ו‡  ב‡„ם ‰˘לם  ר˜  ז‰ ‰ו‡  כל  ‡מנם 
בפנימיו˙ ‰נפ˘ וכוחו˙י', ‡זי ל‡ ˘ייך ענין ‰ˆרע˙ כלל.

ו‰טוב,  ‰ˆ„י˜  "‡ף  כי  ‡ˆלנו".  בנמˆ‡  "‡י נו   – כלל  פנימי  רע  בו  ˘‡ין  ‡„ם  ו‰נ‰, 
ע„יין ‰רע ˜ˆ˙ בפנימיו˙". ומטעם ז‰ ל‡ מˆינו ‡˙ נ‚ע ‰ˆרע˙ בזמן ‰ז‰, כי ענין נ˘‚ב 

ז‰ ˘ייך ב"‡„ם ‰˘לם" בלב„ (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ˘ם).


