
˘נ‰ ע˘ירי˙ / ‚úיון ˙ס‚
ער˘"˜ פר˘˙ מסעי ‰'˙˘ע"„

מ„וע נ‡מרו ‚בוúו˙ ‰‡רú ıמ˘‰ וú ‡úי‰ו˘ע?

‚' "מסעו˙" ‰נ˘מ‰ בירי„˙‰ úמט‰

פúו‚˙˙ ר˘"י ורמב"ן ב‚„ר כפור˙ וכרובים

ו‡‰ב˙ úרעך כמוך – ‰כנ‰ ú˜יום כú ‰מˆוו˙

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

ו‰˘˜ט,  נח˙  ו„ברי  בענו‰  וב‡‰  פ˘וטים  ב‡נ˘ים  יו˙ר  נמˆ‡˙  ‡בל  סער,  ברוח   ‰‡‚
בין  בלי ‰ב„ל  כול‰  על ‰‡נו˘יו˙  ופועל˙  ˘‰ו‡.  כל  לזוז ‡ף  מבלי  ב˙ו˜ף ‡„יר  ‡בל 

ע˘יר לעני ב„ע˙, ו‚ם ‰˘˜רן ועז ‰פנים יכרע ברך לפני ‰‡מ˙.

ומ„˙  ˘מים  ‰יר‡˙  מ„˙   ˙‡ בעˆמו  לעורר  ˆריכים  כל  ר‡˘י˙  ‰נ‰  כן  על  ‡˘ר 
‚ם  יכול  בעז‰"י  ו‡ז  ב‡מ˙,  לו  נו‚עים  י‰יו  ו‰מˆו˙  ‰˙ור‰  בחיזו˜  ˘‰ענינים  ‰‡מ˙. 

‰‡ח„ לפעול ‚ם נ‚„ ‰רבים, ו‡ינו נו‚ע כלל מעמ„ו ומˆבו ‰‚˘מי ˘ל ‰‡ח„.

חז˜‰  ‰כי  ˙עמול‰  ‰ם  ו‰פעולו˙  נ‡ומים.  מ‡לף  ‡ח„  פועל  טוב  ‰י„וע  וכ‰כלל 
‰מבי‡‰ חברים עוזרים ומ˘˙˙פים ל‰רחיב חו‚ם.

בע˙ ‰ז‡˙ ‡˘ר חבלי מ˘יח – ר"ל – ע"י ˙˘וב‰ – מ˙פ˘טים בכל ‰עולם ומ˘יח 
ˆ„˜נו עומ„ ‡חר כ˙לינו בנ˜ל יו˙ר לעורר ‡˙ מ„˙ ‰יר‡˙ ˘מים ומ„˙ ‰‡מ˙ ול‰˙עס˜ 
בחיזו˜ ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ במסירו˙ נפ˘, ל‡ לעמו„ מפני כל מונע ומ עכב מבלי ל‰˙˜וטט 

עם ‰מנ‚„ ‡ל‡ ל‰‡יר ב‡ור ‰‡מ˙ ויר‡˙ ˘מים ‰מ‡ירים לכל.

ומי  לומ„ים  ומ‰  לומ„ים  ללימו„ „‡"ח, ‡ימ˙י  ע˙ים  על ‡ו„ו˙ ˜ביעו˙  לי  יכ˙וב 
‰ם ‰לומ„ים, ו‰˘י"˙ י‰י' בעזרם ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

יחיו  ובני‰ם  נכ„ם  ח˙נם  ב˙ם  וברי‡ו˙  זו‚˙ו  ברי‡ו˙  ברי‡ו˙ו   ˙‡ ‰˘י"˙  יחז˜ 
פרנס˙ו   ˙‡ ‰˘י"˙  לו  ויזמין  וברוח,  ב‚˘ם  לו  ב‰„רו˘  מ‰ם  ו‡ח„  ‡ח„  לכל  ויעזור 

בריוח ב‚ו"ר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ‰ עמ' ˙כ„)



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ר'  כל  בפי  – ‰נ˜ר‡  זˆ"ל  ר' ‰לל  ‰‚‡ון  ˘ל ‰חסי„ ‰י„וע ‰רב  מנסיעו˙יו  ב‡ח˙ 
‡ח„  לפניו  ‰˙‡ונן  ויע˜‡טערינ‡סל‡וו,  חרס‡ן  ˘בפלכי  במו˘בו˙   – פ‡ריט˘ער  ‰לל 
מ˜בלים  ומנ‰י‚י ‰ע„‰ ‡ין  ל‡נ˘י ‰מו˘ב‰,  נ˘מעים  ב‰נ‰‚‰ –  ˘‡ין „בריו –  ‰רבנים 

„ע˙ו.

ויענ‰ ‰רב ר' ‰לל: ‰י‰ו„ים ‰'מו˘בני˜ים', ‰ם י‰ו„ים טובים - ‰‚ם ˘‡ינם יו„עים 
ללמו„, ומ˜ויים ב‰ם מ‰ ˘‡ומר˙ „י ‰יילי‚ע ‚מר‡, כל מי ˘י˘ בו יר‡˙ ˘מים „בריו 

נ˘מעים.

ומכ˙בי  מ‚‡ונים  בסמיכו˙  ˙עו„ו˙יו  ר' ‰לל ‡˙  ל‰רב  ויר‡‰  במ‡„  ‰רב ‰˙מרמר 
˘ו"˙ ˘חול˜ים לו כבו„ ב˙ור ‚‡ון ומרבים ב˘בחו.

חי''  'ר‡י'  ר‡יי˙ ‰‚מר‡ ‰ינ‰  על ‰נייר' ‡ולם  'ר‡יו˙  "כל ‡לו ‰ם  ר' ‰לל:  וי˘ב 
("„‡ס ‡לı ‡יז פ‡פירענע ר‡יו˙  ‡ון „י ‚מר‡-ר‡י' ‡יז ‡ לעבע„י‚ע ר‡י'"), ˙‰י' יר‡ 

˘מים יו˙ר ו‡ז י‰יו „בריך נ˘מעים".

‡‰ב˙ ‰‚‡ו‰ ו‰‚„ול‰ מעמי„ים ‡˙ ‰‡„ם ‡ל עמו„ ‰˜לון
יר‡˙  בו  ˘י˘  מי  יום,  יום  בחיי  במוח˘  רו‡ים  ‡נו  ‰לל  ר'  ‰ר‰"‚  „ברי  ו‡מי˙˙ 
˘מים ו„בריו יוˆ‡ים מן ‰לב ("„ער ‡מ˙ רע„ט"), ‡ף ˘י‰י' ‡י˘ פ˘וט ועני מכל-מ˜ום 

„בריו נ˘מעים ו„ע˙ו מ˙˜בל˙. ו‚ם ‰חפ˘ים ב„ע‰ נופלים ‡פים ‡רˆ‰ לפני ‰‡מ˙.

‰„ברים  ‰נ‰  ו‰מˆו˙  ‰˙ור‰  חיזו˜  בעניני  מ„בר  ‰ו‡  ‡ם  ˘מים,  יר‡  ˘‡ינו  ומי 
מוכ˙ר  י‰י'  ‚ם ‡ם  ו‰„ור, ‰נ‰  כבו„  ˘ל  פני'  ב˘ביל   ıולחו מן ‰˘פ‰  נ‡מרים  עˆמם 
ב˙ו‡ר ‚‡ון וע˘יר – ו‚ם עז פנים – ‰נ‰ ל‡ זו בלב„ ˘„בריו ‡ינם נ˘מעים ו„ע˙ו בל˙י 

מ˙˜בל˙, ‡ל‡ ‡„רב‰ לˆחו˜ ‰ו‡ בעיני כל ומחלל כבו„ ‰רבנו˙.

‰מעוטף  ו‰ˆבוע  ‰˘˜רן  ו‡˙  בכלל  ‰‡„ם   ˙‡ מעמי„ים  ו‰‚„ול‰  ‰‚‡ו‰  ‡‰ב˙ 
ב‡יˆטל‡ – ˙עו„ו˙ – „רבנן בפרט, ‡ל עמו„ ‰˜לון. וב„ר˘ו˙יו בחיזו˜ ‰‡מונ‰ ‰˙ור‰ 
ו‰מˆו˙ ‡ˆל ‡חרים ‰נ‰ ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו פועל מ‡ומ‰ ומבז‰ ‡˙ עˆמו ל‰˙וו˙ ˙ו 
˘ל ˘˜ר במˆחו, ‡ל‡ עו„ ז‡˙ מחטי‡ ‡˙ ‰רבים ב‡מרם, ‡ם בן ˙ור‰ ורב מ˙נ‰‚ ככ‰ 

מ‰ יע˘ו ‡נ˘ים בינונים ופ˘וטים.

‡וי ו‡בוי למˆב כז‰.

י˘ לעורר בעˆמו ‡˙ מ„˙ ‰יר‡˙ ˘מים ומ„˙ ‰‡מ˙
וזכ‰  בר‰  ט‰ור‰  ברי‡‰  נפל‡ים. ‰‡מ˙ ‰י‡  ענינים  במ„˙ ‰‡מ˙  ‰˜ב"‰ ‰טביע 
במעט‰  לבו‡  ר‡וי'  ו‰י˙‰  ובמ„ע,  בחכמ‰  מˆוין  כ˘רון  בעלי  ‡ˆל  ר˜  ל‰יו˙  ‰ר‡וי' 

בעז‰י״˙.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ מסעי, ‰ננו מ˙כב„ים ל‰‚י˘ ל˜‰ל 
˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ‰˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון ˙ס‚), 
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך רבבו˙ עניני חי„ו˘ ובי‡ור 
מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר  כ"˜  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל  נ˘י‡  ˘ב˙ור˙ 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

וז‡˙ למו„עי, ˘ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, 
נ‡מרו  ולפעמים  מערכ˙,  חבר  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  ‰בי‡ורים 
ו˜וˆר  ‰מו˘‚  ˘מעומ˜  ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙ 

‰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, 
‡ו ב˙וכן ‰עניינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ 

‰„ברים.

◇ ◇ ◇
וי‰"ר ˘נזכ‰ ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים 
מ‡י˙י  ח„˘‰  "˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰  מכסים",  לים 

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

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

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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר

ובניו ‰ח˘ובים
‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

כו

דרכי החסידותדרכי החסידות

"כל מי ˘י˘ בו יר‡˙ ˘מים 
„בריו נ˘מעין"

וזכ‰  בר‰  ט‰ור‰  ברי‡‰  נפל‡ים. ‰‡מ˙ ‰י‡  ענינים  במ„˙ ‰‡מ˙  ‰˜ב"‰ ‰טביע 
‰ר‡וי' ל‰יו˙ ר˜ ‡ˆל בעלי כ˘רון מˆוין בחכמ‰ ובמ„ע, ו‰י˙‰ ר‡וי' לבו‡ במעט‰ 
‚‡‰ ברוח סער, ‡בל נמˆ‡˙ יו˙ר ב‡נ˘ים פ˘וטים וב‡‰ בענו‰ ו„ברי נח˙ ו‰˘˜ט, 
‡בל ב˙ו˜ף ‡„יר מבלי לזוז ‡ף כל ˘‰ו‡. ופועל˙ על ‰‡נו˘יו˙ כול‰ בלי ‰ב„ל בין 

ע˘יר לעני ב„ע˙, ו‚ם ‰˘˜רן ועז ‰פנים יכרע ברך לפני ‰‡מ˙

◇ ◇ ◇

יר‡˙ ˘מים ‡מי˙י˙ פורˆ˙ ‚„ר ‡בנים וברזל
...ב‡ ‰נסיון ‰יומי ב‡מ˙ ‰‚מור ומטפח על פני‰ם. כי ב‡ו˙‰ ‰˜‰יל‰ ו‰ע„‰ ˘י˘ 
ב‰ יר‡ ˘מים מ‚זע ‰חסי„ים ‡ו ˘ל‡ מ‚זע ‰חסי„ים ו‰ו‡ עס˜ן חרוı במרı ‰ר‡וי ("‡ 
פניו˙  ˘ום  בלי   – ב‡מ˙  לו  נו‚ע  בעניני ‰י‰„ו˙  וטוב˙ ‰˜‰יל‰  מענט˘")  ענער‚י˘ער 
‰ו‡  ‡ם  ו‚ם  ע˘יר  ‡יננו  ‡ם  ‚ם  „ע˙ו  עם  ומ˙ח˘בים  נ˘מעו˙  „רי˘ו˙יו  ‰נ‰   – עˆמו 

יחי„ בין רבים.

וברזל.  פורˆ˙ ‚„ר ‡בנים  ˘מים ‡מי˙י˙  ויר‡˙  חז˜,  ˘ובר ‡˙ ‰חיı ‰יו˙ר  ‰‡מ˙ 
לפני ‡מ˙ ויר‡˙ ˘מים כולם נופלים.

˘יחו˙ ו‡‚רו˙ ˜ו„˘ מכ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘ 
זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰יינו ˘מרˆונו ‰טוב ל˜ח על עˆמו ‰‡חריו˙ ל„ור בפלטין ˘ל מלך ˘‡פילו ב‰˙בוננו˙ 
ב˙וספ˙  ˘עו˘‰ ‰מ‰  ˘‰ח˘בונו˙  ובפרט  בכל ‰ענינים,  ל‰„ר  ˘ˆריך  ל„ע˙  נ˜ל  ˜ל‰ 
˙"ו  ב‡‰"˜  ˘נמˆ‡ים  ‰˘נים  במ˘ך  ל„ע˙  נוכחו  ˘כבר  וכמ„ומ‰  ‰מ„ו˙,  ‰˙ר‚˘ו˙ 

˘פירו„ ‰לבבו˙ ‰חטיפ‰ מ‡ח„ לרע‰ו כו' - ‰חוטפים ל‡ ‰˘˙כרו מ‡ומ‰ ו‡„רב‰.

מבלי  ‡חר˙  חל˜‰  על  חל˜ו  ל‰חליף  יכול  ובנועם  ב˘לום  ˘‡ם  ‰נ"ל  מכל  ‰מורם 
לעורר רע˘ ו‡פילו ל‡ פירו„ לבבו˙ כו' וכו' ‡פ˘ר כ„‡י ˘י˘˙„לו בז‰ ‡בל ‡ם ‰„בר 
ו‰זן  וכלל,  כלל  ז‰  לע˘ו˙  מ„ון ‰רי ‡ין  ר‡˘י˙  מים  פוטר  ˘נ‡מר  למ‰  ל‰˙‡ים  עלול 
‰˘לום,  ‡ל‡  ברכ‰  מחזי˜  כלי  ‰˜ב"‰  מˆ‡  ˘ל‡  ‰נ‰‚˙ו  ‰ו„יע  כבר  לכל  ומפרנס 

ו‰‡ריכו˙ בז‰ ‡ך למו˙ר.

(‡‚"˜ ח"ט ‡‚ר˙ ב'˙˙כ‡*)

תוכן הענייניםתוכן העניינים

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
‚בולו˙ ‰‡רı: ‰‚בולו˙ ˘יכב˘ו ‡ו למˆוו˙ ‰˙לויו˙ ב‰?

מ„וע מפר˘ ר˘"י ˘‚בולו˙ ‰‡רı נ‡מרו "לומר לך מן ‰‚בולין ‰‡לו ולפנים ‰מˆו˙ נו‰‚ו˙" 
‰רי ‰‚בולין נˆרכו בעי˜ר כ„י ל„ע˙ ‡יז‰ מ˜ומו˙ לכבו˘? /  מ„וע נ‡מרו ‚בולו˙ ‰‡רı למ˘‰ 
ול‡ לי‰ו˘ע?  / יב‡ר ˘למ„ ר˘"י מן ‰כ˙וב „‚בולו˙ ‡לו נ‡מרו ב˜˘ר ל„בר ‰ב‡ מן ‰˘מים, 

ויח„˘ „ין מיוח„ ב˘יט˙ ר˘"י בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
‚' "מסעו˙" בירי„˙ ‰נ˘מ‰

‰מסעו˙ מרעמסס לפי ‰חירו˙ ‰ם מסעו˙ כלליים / ‰מסעו˙ רומזים למסע ‰נ˘מ‰ / ‰˜ב"‰ 
‡ינו ˘מח מ‰‚לו˙ / ‰מסעו˙ בפנימיו˙ם ‰ם ‡ך טוב וחס„ / ‡ו„ך ‰' כי ‡נפ˙ בי

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח ˘יח‰ ‡' לפר˘˙נו)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
פלו‚˙˙ ר˘"י ורמב"ן ב‚„ר כפור˙ וכרובים

יסי˜   / ל„ינ‡  ‰נפ˜ו˙ו˙  ויב‡ר  בפ"ע,  כלי  ‰וי  „כפור˙  מרו‚ˆוב  ‰‚‡ון  ˘כ˙ב  יסו„  י˜„ים 
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מקרא אני דורשמקרא אני דורש

:ıבולו˙ ‰‡ר‚
‰‚בולו˙ ˘יכב˘ו ‡ו למˆוו˙ ‰˙לויו˙ ב‰?

ולפנים  ‰‡לו  ‰‚בולין  מן  לך  "לומר  נ‡מרו   ıר‡‰ ˘‚בולו˙  ר˘"י  מפר˘  מ„וע 
‰מˆו˙ נו‰‚ו˙" ‰רי ‰‚בולין נˆרכו בעי˜ר כ„י ל„ע˙ ‡יז‰ מ˜ומו˙ לכבו˘? /  מ„וע 
מן ‰כ˙וב „‚בולו˙  ר˘"י  ˘למ„  יב‡ר   / לי‰ו˘ע?   ול‡  למ˘‰   ıנ‡מרו ‚בולו˙ ‰‡ר
בפ˘וטו  ר˘"י  ב˘יט˙  מיוח„  ויח„˘ „ין  מן ‰˘מים,  ל„בר ‰ב‡  ב˜˘ר  נ‡מרו  ‡לו 

˘ל מ˜ר‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו)

 ıוי„בר ‰' ‡ל מ˘‰ ל‡מר. ˆו ‡˙ בני י˘ר‡ל ו‡מר˙ ‡לי‰ם, כי ‡˙ם ב‡ים ‡ל ‰‡ר"
כנען, ז‡˙ ‰‡רı ‡˘ר ˙פול לכם בנחל‰, ‡רı כנען ל‚בולו˙י'" (פר˘˙נו ל„, ‡-ב). ומפר˘ 

ר˘"י: 

נו‰‚ו˙  ו‡ין   ıב‡ר נו‰‚ו˙  מˆו˙  ˘‰רב‰  לפי   – ו‚ו'  לכם  ˙פול  ‡˘ר   ıר‡‰ "ז‡˙ 
‰ללו  ‰‚בולין  מן  לך:  לומר  סביב,  רוחו˙י'  ‚בולי  מˆרני  לכ˙וב  ‰וˆרך   ,ıל‡ר בחוˆ‰ 

ולפנים ‰מˆו˙ נו‰‚ו˙". 

‰ו‡  כיבו˘‰),  (˜ו„ם   ıר‡‰ ‚בולי  כ‡ן  לכ˙וב"  ˘"‰וˆרך  ˘‰טעם  מ„בריו,  ‰עול‰ 
 ;"ıבכ„י ˘י„עו בני י˘ר‡ל ל‡חר ‰כיבו˘ ‡יז‰ו מ˜ומן ˘ל ‰"מˆוו˙ ‰נו‰‚ו˙ ב‡ר

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

מˆו˙ ו‡‰ב˙ לרעך כמוך ‰י‡ כלי ו‰כנ‰ 
וסיב‰ ל˜יום כל ‰מˆו˙ 

˘ב˘מים  ל‡בינו  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  לבם  ב˜ירוב  פעולו˙יו  ע"„  מזכיר „בר  ˘‡ין  לפל‡ 
מו"ח  מכ"˜  כ"פ  ˘˘מענו‰ו  ‰בע˘"ט  „ין  פס˜  י„וע  ו‰רי  ‰מילו‡ים  בˆב‡  ב‰יו˙ו 
‡„מו"ר זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע ˘בכל ענין ˘‡י˘ ‰י‰ו„י רו‡‰ ‡ו ˘ומע י˘ בז‰ ‰ור‡‰ 
בעבו„˙ו ‡˙ בור‡ו וע‡כו"כ כ˘נ˙‚ל‚ל י‰ו„י בסביב‰ ח„˘‰ למ˘ך זמן ˘בו„‡י עליו 
לנˆל ‰ז„מנו˙ זו בעבו„˙ו ‡˙ בור‡ו מ˙‡ים ל‰סביב‰ ו‰˙נ‡ים ‰ח„˘ים ו‰רי ו‡‰ב˙ 
˘‰י‡ ‰י‡ ‰יסו„  ו‡‰ב˙ ‡˙ ‰' ‡ל˜יך  למˆו˙  וכלי  ב˙ור‰  כלל ‚„ול  כמוך ‰ו‡  לרעך 
ל‡  מˆו˙  לכל  יסו„  ‰י‡  ‰יר‡‰  ו‰רי  בכללם   '„ יר‡˙  מˆו˙  ˘‚ם  ע˘‰  ‰מˆו˙  לכל 
ו‡ין  ו˜"ל  כל ‰מˆו˙,  ל˜יום  וסיב‰  ו‰כנ‰  כלי  כמוך ‰י‡  לרעך  ˘ו‡‰ב˙  נמˆ‡  ˙ע˘‰. 

לך „בר ‰עומ„ בפני ‰רˆון ו‰˘י"˙ יˆליחו.
(‡‚"˜ ח"ט ‡‚ר˙ ב'˙רס‰)

על  ב‰יו˙י  ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ם  כל ‡ל‰  וכב˜˘˙ו ‡זכיר ‡˙  מי"‡ ‡ייר,  מכ˙בו  נ˙˜בל 
˘‡ינו  ולפל‡  רˆון.  בע˙  זי"ע,  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ˘ל   '˜‰ ‰ˆיון 
מזכיר במכ˙בו ‡ם כו˙ב ‰ו‡ ב˘ליחו˙ם וע"„ מ‡מר רז"ל ˘˘לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו ‡ו 
רבנו  וכמ‡מר  ב˙ור‰  ‚„ול  כלל  ˘‰ו‡  י˘ר‡ל  „‡‰ב˙  מˆ„ ‰ענין  עˆמו  מ„ע˙  ˘כו˙ב 
˘ז‰ו   - בנ‚ל‰ „˙ור‰  פוס˜   - ערוך  ו‰˘ולחן   - בנס˙ר „˙ור‰  פוס˜   - בעל ‰˙ני‡  ‰ז˜ן 
ע˘‰  מˆו˙  כל  ל˜יום  ˘ר˘  ‰י‡  ‰˘ם  ‡‰ב˙  מˆו˙  ‡˘ר  ‡ל˜יך,   '‰  ˙‡ לו‡‰ב˙  כלי 
˘ב˙וכ‰ ‚ם מˆו˙ יר‡˙ ‰' ˘ר˘ ל˜יום כל מˆו˙ ל‡ ˙ע˘‰ ונמˆ‡ ‡˘ר ‡‰ב˙ „' ‰י‡ 
˘ר˘ לכל ‰מˆו˙ בכלל. ובו„‡י כ˘י‰י' ‡ˆלו ב˘ורו˙ טובו˙ ‡ו„ו˙ ‰מוזכרים במכ˙בו 

יו„יע ו˙"ח.
(‡‚"˜ ח"ט ‡‚ר˙ ב'˙רנח)

ברכ‰ ‡ל‡  מחזי˜  כלי  מˆ‡ ‰˜ב״‰  ל‡   - כבר ‰ו„יע ‰נ‰‚˙ו ‡˘ר  לכל  ומפרנס  ‰זן 
[˘ל  ‰חלו˜‰  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו   - ‰כ˙יב‰  זמן  ‰ור‡˙  בלי   - מכ˙בו  על  במענ‰  ‰˘לום 
בל˙י  חל˜‰  על˙‰  ב‚ורלו  ומ˙מרמר ‡˘ר  ע"י ‰‚ורל  ˘נע˘‰..  ב˙ים]  לבניי˙  ˜ר˜עו˙ 
מ˙‡ימ‰ ובמיל‡ ‰נ‰ו מ˙רעם על.. מטילי ‰‚ורל ˘חו˘„ם ˘‡ינם מ˙יחסים ‡ליו כ„בעי 

כו' וכו'.

‰נ‰ בו„‡י י„וע לו מרז"ל ‡˘ר ˙"ח ˘מור‰ ל‡חר מע˘‰ ‡ינו נ‡מן ו‡ם ˜ו„ם ‰טל˙ 
מ˜ום  רו‡‰  ‡ינני  מע˘‰  ל‡חר  ‰רי  ‰חלו˜‰  ˙‰י'  ‡ופן  ב‡יז‰  ל„ון  מ˜ום  ‰י'  ‰‚ורל 
לעורר  וכלל  כלל  מ˜ום  ˘‡ין  וע‡כו"כ  ב„בר  נו‚ע ‰ו‡  בעˆמו  כ˙בו  ˘ע"פ  ובפרט  לז‰ 
˘סופ‰  ח"ו  למחלו˜˙  ל‚רום  ובמיל‡  ‰‚ורל  כל  לבטל  י‡מר  ומי  ז‰,  בנ„ון  מחלו˜˙ 
˘נ‡˙ חנם כו' ו‡ם בחוı ל‡רı ˆריך ל‰˘מר מכל ז‰ ‰רי ע‡כו"כ ב‡רı ‡˘ר עיני ‰"‡ 
ב‰ מר‡˘י˙ ˘נ‰ ע„ ‡חרי˙ ˘נ‰ ו‡˘ר נסע ל˘ם ל‡ ע"י ‰‰כרח ‡ל‡ בבחיר‰ חפ˘י˙ 



כ‚

תורת חייםתורת חיים
מכ˙בי ˜ו„˘ עם עˆו˙ ו‰„רכו˙

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

‡‰ב˙ י˘ר‡ל

כ„‡י˙ ירי„˙ ‰נ˘מ‰ לע˘ו˙ טוב‰ לי‰ו„י
˘כו˙ב  במכ˙בו  סיומו  ועל  ע˙‰  עס˜ו  על  ˘מˆטער  מ‰  ‰ו‡  ביו˙ר  ˘מפלי‡ני  מ‰ 
י„וע  ו‰רי  בלימו„ו.  נפל  ‰נ"ל  ‰˙עס˜ו˙ו  ע"י  ‡˘ר  ו‡ומר  עי"ז  עˆום  בˆער  ˘‰ו‡ 
זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מו"ח ‡„מו"ר  מכ"˜  כ"פ  ˘˘מענו‰  ˙ור˙ ‰בע˘"ט  ומפורסם 
˘נ‰  ˘מונים  ˘בעים  מ˘ך  ‚˘מי  ב‚וף  כ‡ן  ול‰יו˙  למט‰  ‰נ˘מ‰  ירי„˙  כ„‡י˙  ‡˘ר 
ב‚˘מיו˙  ‰י˘ר‡לים   ‰˘‡ ‡ו  ל‡י˘  חייו  ימי  במ˘ך  ‡ח˙  פעם  טוב‰  לע˘ו˙  ב˘ביל 
‰כבו„,  כס‡  מ˙ח˙  וחˆוב‰  ממ˘  ממעל  ‡ל˜‰  חל˜  ‰י‡  ‰רי  ו‰נ˘מ‰  ברוחניו˙  ‡ו 
ובכל ז‰ ‡ומר˙ ‰˘כינ‰ ‡˘ר כ„‡י ˘˙ר„ ממ˜ום כבו„‰ מ‡י‚ר‡ רמ‰ לביר‡ עמי˜˙‡ 
עו˘‰  ויום  יום  ˘בכל  ו‰ˆליחו  ‰˘י"˙  זיכ‰ו  וכ‡˘ר  ‡ח˙,  פעם  טוב‰  ע˘יי˙  ב˘ביל 
 '‰ ב˘מח˙  חל˜  לו  י˘  ז‰  י„י  ˘על  ˘ב˘מים  ל‡בינו  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  לבם  ב˜ירוב  מ‰ 
עי"ז  ‰˙ור‰  בלימו„י  ליפול  ˘‡פ˘ר  ‰ו‡  ‡ומר  ‰רי  בעו˘יו,  י˘ר‡ל  ו˘מח˙  במע˘יו 
ונמˆ‡ ‰ו‡ בˆער עˆום, וכ˘‰„בר ברור ופ˘וט כ"כ מ‡ין ב‡ים טענו˙ ‡לו ‰רי כנר‡‰ 

˘ספ˜ ‰ו‡ ‡ˆלו ו˜ס"„ ˘‰ו‡ טענו˙ ‰יˆר טוב.

˙ור‰,  י˘ר‡ל  בני  ללמ„ ‡˙  ב˜„˘  לעבו„˙ו  עˆמו  וימסור ‡˙  ל‚מרי  ז‰  מ„רך  כלך 
לפני  יו˙ר  נח˘ב  מ‰  מ‰  ע„  יו„ע  ו‡ין ‡˙נו  וכו'  בי"˙  מלימו„ ‡ל"ף  מ˙חיל  ˘‰לומ„ 
‰מ˜ום נוסף על מרז"ל ‡ל ˙‰י' יו˘ב ו˘ו˜ל במˆו˙י' ˘ל ˙ור‰ כו' ˘נ‡מר ‡ורח חיים 
‚ם  יˆליח  ו‡ז  לז‰  ˘זכ‰  על  ב˘מח‰  זו  עבו„‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‡˘ר  ומובן  ˙פלס.  פן 
ויעל‰  ככ‰  פעמים  זכים ‡לף   - רבנו ‰ז˜ן  כל˘ון   - ולבו  מוחו  ˘יע˘ו  בעניניו ‰פרטים 

בלימו„ ˙ור˙ ‰נ‚ל‰ וב˙ור˙ ‰חסי„ו˙.

(‡‚"˜ ח"ט ‡‚ר˙ ב'˙רנ‰)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

 ıר‡‰ ‚בולי  לכ˙וב"  "‰וˆרך  בפ˘טו˙  ‰רי  ע‰"פ):  יפו˙  פנים  ‚ם  (ור‡‰  ˆ"ע  ולכ‡ור‰ 
˘עלי‰ם  כנען   ıב‡ר נחל˙ם  ˘ל  ‰‚בולו˙  ‰ם  ‰יכן  ע„  ל„ע˙   - עˆמו  ‰כיבו˘  ב˘ביל 

לכוב˘‰! 

ל‰˙יי˘ב  ˘ע˙י„ים  בנ"י  לרוב  ר˜  ל‡  נו‚ע  ‚בולו˙ ‰כיבו˘  ˘ל  ז‰  ˘ענין  (ול‰עיר, 
כי  בעבר ‰יר„ן ‰מזרחי –  נחל˙ם  ˘˜יבלו  ר‡ובן  ובני  לבני ‚„  ˘יכב˘ו, ‡ל‡ ‚ם   ıב‡ר
‡י˘  י˘ר‡ל  בני  ‰˙נחל  ע„  ב˙ינו  ‡ל  נ˘וב  "ל‡  ב‰כיבו˘,  י˘˙˙פו  ‰ם  ˘‚ם  ‰בטיחו 

נחל˙ו" (מטו˙ לב, יח), ובמיל‡ ˆריכים ל„ע˙ ע„ ‰יכן ‰ם ‰‚בולו˙).  

 ?"ıמנין ‡יפו‡ למ„ ר˘"י ל‰עמיס בכ˙וב כ‡ן ‡˙ ענין ‰"מˆוו˙ ‰נו‰‚ו˙ ב‡ר

מ˘‰  י„  על   '‰ ‰‚ביל  "‰נ‰  ל‰כיבו˘:  ב˘ייכו˙  ר˜  ‰כ˙וב  כוונ˙  ˘פיר˘  ‰רלב"‚  בפירו˘  [ור‡‰ 
ב‡ופן ˘לם ‰‡רı ‡˘ר י˘˙„לו בכבי˘˙‰, כ„י ˘ל‡ יניחו „בר ממנ‰ ˘ל‡ י˘˙„לו בכבי˘˙ו, ול‡ יפנו 

לכבו˘ זול˙‰ כי ‡ולי ל‡ י‰יו נעזרים מ‰˘"י. ולז‰ ‰‚ביל ל‰ם ‰˘ם י˙על‰ ‡˙ ‰‡רı ‰‰י‡ מפ‡˙ „רום 

˘י˘˙„לו  י˙על‰  רˆ‰ ‰˘ם  ב˘למו˙ ‰‡רı ‡˘ר  ˘יכירו  כ„י  מזרח,  ומפ‡˙  ומפ‡˙ ˆפון  מערב  ומפ‡˙ 

בכבי˘˙‰"]. 

מן  ר˘"י  ˘מע˙י˜  ב‰˙יבו˙   – ‰מ˙חיל"  ב‰"„יבור  ‰„יו˜  וב‰˜„ים  לב‡ר,  וי˘  ב. 
‰כ˙וב ב˙חיל˙ פירו˘ו: 

ריך ל‰ע˙י˜ (בעי˜ר) ‡˙ סיום ‰פסו˜ – "‡רı כנען ל‚בולו˙י'"  ‰נ‰ לכ‡ור‰ ‰י' ר˘"י̂ 
– ˘ז‰ו ‰˙וכן ˘ל פירו˘ו, ‰ˆורך ב‰ו„ע˙ ‚בולו˙ ‰‡רı; ‡ולם ר˘"י מע˙י˜ (בפירו˘) 
מרמז  ר˜  סיום ‰פסו˜  (ו‡˙  לכם"  ˘לפנ"ז: "ז‡˙ ‰‡רı ‡˘ר ˙פול  „ו˜‡ ‡˙ ‰˙יבו˙ 

על י„י ‰ˆיון "ו‚ומר"). 

וי"ל, ˘‰ע˙י˜ ר˘"י ˙יבו˙ ‡לו מ˘ום ˘מ‰ן „ו˜‡ ‰י‡ ‰‰וכח‰ לפירו˘ו:

‰יכן  ˘יי„עו  כ„י  ˘‰ו‡  בפ˘טו˙,  לומר  ‡פ˘ר   –  ıר‡‰ ‚בולו˙  מו„יע  ˘‰כ˙וב  ז‰ 
 ıב‡ר נחל˙כם  ב˜יˆור: "ז‡˙  לומר  זו, ‰י' ˆריך  למטר‰  ר˜  לכבו˘ (וכנ"ל); ‡ולם ‡ם 

כנען ל‚בולו˙י'" - ו˙ו ל‡. 

 ıר‡‰ ‡˘ר  ˘מ„‚י˘  לכם",  ˙פול  ‡˘ר   ıר‡‰ "ז‡˙  ו‡מר  ‰כ˙וב  ˘‰‡ריך  ומז‰ 
˙ינ˙ן ו˙פול לפני בני י˘ר‡ל מלמעל‰ (לל‡ פעול‰ מˆ„ בני י˘ר‡ל) – מוכח ˘˜ביע˙ 
 ıבולו˙ ˘ייכ˙ ‰י‡ (ל‡ ר˜ לענין ‰כיבו˘ ˘כוב˘ים בני י˘ר‡ל, ‡ל‡ ‚ם) לנ˙ינ˙ ‰‡ר‚‰
כפי  י˘ר‡ל   ıל‡ר (‚ם)  נו‚ע   ıבולו˙ ‰‡ר‚ ל„ע˙  ˘‰חיוב  מ‰˜ב"‰, ‰יינו  ˘ני˙נ˙  כפי 

˘ב‡‰ "מ˘מים".

‰מיוח„ו˙,  ל‰מˆוו˙  ‰י‡  ˘ייכ˙   ıר‡‰ ‚בולו˙  ˘‰ו„ע˙  ר˘"י  ˘למ„  ‰ו‡  ומכ‡ן 
‰נו‰‚ו˙ ב‡רı מחמ˙ מעל˙‰ ו˜„ו˘˙‰ בי„י ˘מים.  



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‚. וי˘ ל‰וסיף בטעם פירו˘ ר˘"י: 

‡ם נ‡מר ˘‰מכוון ב‰ו„ע˙ ‚בולו˙ ‰‡רı ‰ו‡ ר˜ ב˘ביל ‰י„יע‰ ‰יכן לכבו˘ – ‰י' 
בפר˘יו˙  ˘מפור˘  (כמו   ıר‡‰  ˙‡ לכבו˘  ˘ע˙י„  ˘‰ו‡  לי‰ו˘ע,  ז‰  „יבור  ל‰יו˙  ˆריך 
‚בולו˙ ‰‡רı ‰נו‚עים  פרטי  על  לˆוו˙  ר‡וי  ולו  ו‡ילך)  יח  כז,  פינחס  יב.  כ,  חו˜˙  ‰˜ו„מו˙: 

לכיבו˘‰!

וי˜ר‡),  ר"פ  פר˘"י  (ר‡‰  למ˘‰  ל‰יו˙  ˆריך  ‰„ברו˙)  (ככל  ˘‰„יבור  ˘‡ף  ו‰יינו, 
ו‡מר˙  י˘ר‡ל  בני  "ˆו ‡˙  מ˘‰  נˆטוו‰  ולמ‰  י‰ו˘ע";  "ˆו ‡˙  לומר:  ‰רי ‰י' ˆריך 
‡לי‰ם", מ‡חר ˘‡ין ז‰ „בר ‰מסור לכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל? (ולכל ‰יו˙ר ˘ייך ‰„בר ל˘רי 
כ‡ן  ˘‰כוונ‰  ר˘"י,  כ„ברי  מוכח,  ומז‰  בˆב‡).  ‰יוˆ‡ים  ‰מלחמ‰  ל‡נ˘י  ‡ו  ‰ˆב‡ 
‰י‡ למען י„עו בני י˘ר‡ל, ‰עומ„ים ל‰יכנס ‡ל ‰‡רı, ‰יכן ‰ם ‰‚בולו˙ ˘ל ‰מˆוו˙ 

˘כ‡ו"‡ ˆריך ל˜יימם. 

כוונ‰  בלי  כ˘לעˆמ‰,  י˘ר‡ל   ıר‡ ‚בולו˙  ב‰ו„ע˙  ענין  ‡יז‰  ˘י˘נו  לומר  [ו‡ין 
מיוח„˙ ‰נו‚ע˙ לפועל – „‡"כ, למ‰ ל‡ ‰ו„יע פרטי ‰‚בול ל‡בר‰ם ‡בינו בברי˙ בין 
‰ב˙רים (לך טו, יח ו‡ילך), ‡ו כ‡˘ר ‡מר לו (˘ם י‚, יז) "˜ום ‰˙‰לך ב‡רı ל‡רכ‰ ולרחב‰ 

כי לך ‡˙ננ‰"].  

‚ם  לפרטי‰ן,  ‰מˆוו˙  ˘כל  כ˘ם  „ו˜‡:  מ˘‰  י„י  על  ‰י'  ˘‰ˆיווי  יומ˙˜  ועפ"ז 
‚בולו˙  ‚ם  כן  כמו  מ˘‰,  י„י  על  י˘ר‡ל  לבני  ונמסרו  נ‡מרו   ,ıב‡ר ‰˙לויו˙  ‰מˆוו˙ 
‡רı י˘ר‡ל – פרט ו˙נ‡י עי˜רי ב˜יום ‰מˆוו˙ ‰˙לויו˙ ב‡רı – ‰יו בני י˘ר‡ל ˆריכים 

ל˜בל על י„י מ˘‰ „ו˜‡. 

"לפי  ו‡מר  ˘פיר˘  במ‰  ו‰ו˙ר  „י  „לכ‡ור‰  ר˘"י,  ל˘ון  ב‡ריכו˙  ˆ"ב  וע„יין   .„
‚בולי  מˆרני  לכ˙וב  ‰וˆרך   ,ıל‡ר בחוˆ‰  נו‰‚ו˙  ו‡ין   ıב‡ר נו‰‚ו˙  מˆוו˙  ˘‰רב‰ 

רוחו˙י' סביב"; 

ומ‰ו ˘ממ˘יך ומסיים: "לומר לך מן ‰‚בולו˙ ‰ללו ולפנים ‰מˆוו˙ נו‰‚ו˙" – מ‰ 
כוונ˙ו ל‰וסיף בז‰?

וי"ל בז‰, „‰נ‰ ‚ם ‡רı עבר ‰יר„ן כב˘ו‰ בני י˘ר‡ל ונע˘˙‰ ‡רˆם, וכמפור˘ בפ' 
מטו˙ (לב, יח-יט) ˘עבר ‰יר„ן ‰י‡ נחל˙ בני ‚„ ובני ר‡ובן, ו‰יינו, ˘כ˘ם ˘˘‡ר בנ"י 
לך  פר˘"י  (ור‡‰  בעבר ‰יר„ן  נחל˙ם  ור‡ובן ˜יבלו  בני ‚„  כנען ‰רי   ıב‡ר נחל˙ם  ˜יבלו 
ˆריכים  ‚בולו˙י'  ‚ם  ‰רי  כן,  ו‡ם  ‡בינו);  ל‡בר‰ם  כבר  ני˙נ‰  עו‚   ıר‡˘  – י‚   ,‚ „ברים  כ.  טו, 

 ˘˘ לענין  ˘מˆינו  (וכ˘ם   ıב‡ר מˆוו˙ ‰נו‰‚ו˙  ˘ם  ל˜יים  בכ„י  ומפורטים,  ברורים  ל‰יו˙ 
ערי מ˜לט ˘‰יו ‚ם בעבר ‰יר„ן – ר‡‰ פר˘˙נו ל‰, י‚ ובפר˘"י)?

נו‰‚ו˙  ו‡ין   ıב‡ר נו‰‚ו˙  מˆוו˙  "˘‰רב‰  ומח„˘:  ר˘"י  מ„‚י˘  ז‰  ליי˘ב  וכ„י 
˘לפי  ו‰יינו,  נו‰‚ו˙",  ‰מˆוו˙  ולפנים  ‰ללו  ‰‚בולו˙  מן  לך  לומר   .  .  ıל‡ר בחוˆ‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

(˙עני˙  „בירו˘למי  ˘ינויים.  בז‰  מˆינו 
‰"ב.  פ"‚  ‰וריו˙  ס‰"ו.  פ"ב  מכו˙   .‡"‰ פ"ב 

ר˜ ‰‡רון;  נמנ‰   ((‚) י  פ"ח,  ב˘‰˘"ר  וע„"ז 

וכפור˙  ‡רון  נמנו  ב)  (כ‡,  יומ‡  בבבלי 
ח„‡  ˘"כול‡  ב‡ופן  ‡בל  וכרובים33, 
במנין  ‡רון)   ‰"„ ˘ם  יומ‡  (פר˘"י  מיל˙‡" 
‰חמ˘‰ „ברים; ובמ„ר˘ים (במ„ב"ר פט"ו, 
י בסופו. ˙נחומ‡ ב‰עלו˙ך בסופו) נמנו ‰‡רון 

מ‰חמ˘34‰,  „ברים  וכ˘ני  ו‰כרובים 

‰˜„˘ים   ˘„˜ רע"ב:  ˜ס‡,  זח"‚  ‚ם  33) ור‡‰ 
ור‡‰  ו‡רון.  וכרובים  וכפור˙  ˘רי‡  ˘כינ‰  „˙מן 
על  ובי‡ורים  בחי„ו˘ים  (נסמן  ˘ם  לוי"ˆ  ל˜וטי 
בי˙  ב:  רכב,  ובזח"ב   .(73 ב‰ער‰  בי‰ב"ח  ‰ל' 

˜„˘י ‰˜„˘ים ו‡רון וכפור˙.

34) וסו‚ בפ"ע ‰ו‡ ‰‡ „‡מרו רז"ל (יומ‡ נב, ב. 
ו˘"נ. ור‡‰ רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח ˘ם) מ˘נ‚נז ‡רון 
מזכיר  „‡ינו  ר‡י'  ‡ין  „מ˘ם  כו',  ˆנˆנ˙  עמו  נ‚נז 
ב„ברים  ‰מ„ובר  ˘ם  כי  בפ"ע,  וכרובים  כפור˙ 
‰‡רון.  עם  נ‚נזו  ו‡עפ"כ  בפ"ע  ב˜„‰"˜  ˘‰יו 

נפר„ים  ˘‰כרובים  מור‰  „‰מ„ר˘  ‰רי 

˘‰כוונ‰  לומר  „וח˜  [ולכ‡ו'  ‰‡רון  מן 

ל‰כרובים  במ„ר˘ים ‰נ"ל ‰י‡  בכרובים 

ל‡  ב˜„‰"˜   ıר‡‰ על  „‰יו  ˘למ‰  ˘ל 

סע"‡  כ‡,  (יומ‡  ב˘"ס  כמבו‡ר  ע"‚ ‰‡רון 

˘ם)].  ובר˘ב"ם   ‡ ˆט,  ב"ב  ˘ם.  ובפר˘"י 

וב‡מ˙ ‰מ‡ירי ביומ‡ ˘ם ח˘בם ל˘נים, 

ובכס"מ  כרובים.  (ב)  וכפור˙,  ‡רון   (‡)

ב˘יט˙  כ˙ב  רפ"„  בי‰ב"ח  לרמב"ם ‰ל' 

‡רון  „ח˘בי  ‡פ˘ר  "ורבינו  ‰רמב"ם 

וכפור˙ וכרובים כ˙ל˙‡ (ו˘כינ‰ ורו‰"˜ 

כח„‡)".  ‡ל‡  ל‰ו  ח˘יב  ל‡  ו‡ו"˙ 

מל˘ון  ול‰עיר  כפר˘"י.  „ל‡  ו˙רויי‰ו 

‰˘"ס (מנחו˙ כז, סע"ב) "‡ל‡ „מ˜„˘ ˘ני 

„ל‡ ‰וי ‡רון וכפור˙". ועו„ יל"ע בכ"ז.

פמ"‡,  „ר"נ  ‡בו˙  ור‡‰  וכרובים.  כפור˙  מ˘‡"כ 
יב.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡' על ‰‡רון מלמעל‰, כי ‡ל ‰‡רון ˙˙ן 
לי  ˘י‰י'  כ„י  ‡˙ ‰ע„ו˙ ‡˘ר ‡˙ן ‡ליך 
ו‡˘כין  ˘ם  לך  ‡וע„  ‡ני  כי  כבו„  כס‡ 
˘כינ˙י עלי‰ם ו„בר˙י ‡˙ך מעל ‰כפור˙ 
מבין ˘ני ‰כרובים בעבור ˘‰ו‡ על ‡רון 
‰ע„ו˙". נמˆ‡ ל„י„י' „‰כרובים ‰ם חל˜ 
מ‰‡רון כ˘ם ˘‰כפור˙ חל˜ ממנו. ‰יינו 
מנוח˙  "מ˜ום  ‰ם  ‰ללו  ˘לו˘˙  „כל 
עי˜ר  ‰ם  ‰כרובים  ו‡„רב‰  ‰˘כינ‰". 

בז‰, „‰˜ב"‰ נ˜ר‡ "יו˘ב ‰כרובים"28.

לפלו‚˙˙  טעם  ‰יטב  י˙ב‡ר  ועפ"ז 
‰כרובים.  ˆור˙  לענין  ו‰רמב"ן  ר˘"י 
‰ם  ˘‰כרובים  כנ"ל,  פיר˘,  „‰רמב"ן 
יו˘ב   .  . יחז˜‡ל  ר‡‰  ‡˘ר  "כמרכב‰ 
(כ‰,  כ˙ב  ר˘"י  מ˘‡"כ  ‰כרובים"; 
˙ינו˜  פרˆוף  „מו˙   .  . ˘"‰כרובים  יח) 
מחוורים ‰יטב.  ול‰נ"ל ‰„ברים  ל‰ם"29. 
"מ˜ום  ‰ו‡  ‰כרובים  ענין  ל‰רמב"ן  כי 
מרכב‰  בˆור˙  ולכן ‰ם  מנוח˙ ‰˘כינ‰" 
˘‰כפור˙  ל˘יט˙י'  ור˘"י  ‰עליונ‰; 
(ו‰ע„ו˙  ב‰‡רון  פרט  ‡ינ‰  (ו‰כרובים) 
ולכן  עˆמו30,  בפני  וכלי  ענין  ‡ל‡  ˘בו), 
˙ינו˜"  פרˆוף  ב"„מו˙  ‰ם  ‰כרובים 
‰˜ב"‰  ˘ל  חיב˙ו   ˙‡ מ„‚י˘  „בז‰   –

‰מˆו‰  ו‰י˙‰   :‰ י,  ע˜ב  רמב"ן  ‚ם  28) ור‡‰ 
עי˜ר  כי ‰ו‡  ˘טים  עˆי  וע˘ו ‡רון  ˘ם  ‰ר‡˘ונ‰ 
‰כוונ‰ בכל ‰מ˘כן ל‰יו˙ ‰˘ם יו˘ב ‰כרובים

כרובים"  ‡ו˙‰  "יע˘‰  ‰˙יבו˙  ˘בפי'  29) ‡ף 
˘ל  "ˆיורין  כ˙ב  ל‡)  כו,  (˙רומ‰  לפרוכ˙  בנו‚ע 
‰˙ור‰  במפר˘י  ב‡רוכ‰  ור‡‰  ב‰".  יע˘‰  בריו˙ 
"כרובים".  ˙יב˙  בפירו˘  ר˘"י  ובמפר˘י  ˘ם. 
ב˙ו"˘  (נ„פם  ˙רומ‰  לפ'  מילו‡ים  ˙ו"˘  ור‡‰ 

חכ"‚) ס"ו.

בחי„ו˘  ל„ון  ˘י˘  מ‰  בפנים  ל‰לן  עו„  30) עיין 
ז‰.

נער  "כי   (‡ י‡,  (‰ו˘ע  וכמ˘"נ  לי˘ר‡ל, 
י˘ר‡ל ו‡ו‰ב‰ו", „‰יינו "פרˆוף ˙ינו˜" 
(בע‰"ט ˘ם). פירו˘, „ל˘יט˙ ר˘"י ‰‡רון 

‰˙ור‰;  ענין  על  מורים  ˘בו  ‰ע„ו˙  עם 
˘ם  לך  "ונוע„˙י  ˘ם  ‡˘ר  ו‰כפור˙ 
כל ‡˘ר ‡ˆו‰ ‡ו˙ך ‡ל   .  . ו„בר˙י ‡˙ך 
בני י˘ר‡ל", מ„‚י˘‰ ‡˙ חביבו˙ י˘ר‡ל 
‰י‡  ‰כרובים  ˆור˙  (˘לכן  ‰˜ב"‰  לפני 

"פרˆוף ˙ינו˜").

(˙רומ‰  בחיי  רבינו  ˘בי‡ר  מ‰  [וכעין 
כ‰, יח) בענין ‰כרובים, „‰‡ריך ‡˘ר "על 

„רך ‰פ˘ט" ‰כוונ‰ ב˘ני ‰כרובים ˘‰יו 
חביבין  י˘ר‡ל  כמ‰  "ל‰ו„יע  ונ˜ב‰  זכר 
לפני ‰˜ב"‰ כחב˙ זכר  ונ˜ב‰", וכ„‡י˙‡ 
י˘ר‡ל  ˘‰יו  יומ‡ (נ„, ‡) "ב˘ע‰  ב‚מר‡ 
‰פרוכ˙   ˙‡ ל‰ם  מ‚ללין  לר‚ל  עולין 
מעורים  ˘‰יו  ‰כרובים   ˙‡ ל‰ם  ומר‡ין 
לפני  חב˙כם  ר‡ו  ל‰ן  ו‡ומרים  בז‰  ז‰ 
מ„‚י˘32 "‰פל‚˙  ז‰  ˘כל  כו'"31.  ‰מ˜ום 
בלי  לי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  ˘בין  ‰„בי˜ו˙" 

˘ום ‡מˆעי, עיי"˘ ˘‰‡ריך בז‰].

ועו„ י˘ ל„ון ביסו„ו˙ ‰נ"ל ˘נ˙ח„˘ו 
‰כפור˙  „ר˘"י  „‡ליב‡  ב„ברנו, 
ו‡ליב‡  בפ"ע,  כלי  ‰וו  ו‰כרובים 
רז"ל  בל˘ון  „‰נ‰  ‰וו.  ל‡  „‰רמב"ן 
˘ני,  בבי˙  ˘חסרו  „ברים  חמ˘‰  כ˘מנו 

‰וב‡  בחיי  וברבינו  ˘ם.  ביומ‡  ‰ל˘ון  31) כ"‰ 
ב˘ינוי ל˘ון ˜ˆ˙.

˘‰יו  ‡פ˘ר  ו‰י'  ˘ם:  ˘ממ˘יך  מ‰  32) ור‡‰ 
כˆור˙  ו‰˘ני  ‚„ול  ‡„ם  כˆור˙  ‰‡ח„  ‰כרובים 
 .  . ב)   ,‰ (סוכ‰  יחז˜‡ל  ˘ר‡‰  כענין  ˜טן  יל„ 
‰‡ב  כ‡‰ב˙  לי˘ר‡ל  ‡‰ב˙ו  על  ל‰עי„  ז‰  וי‰י' 
מ˘ל  לע˘ו˙  רˆ‰  ‡בל  חז˜‰,  ‡‰ב‰  ˘‰י‡  לבנו 

ב„ב˜ו˙ ‚ופני ˘‡ין למעל‰ ממנו.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

 ıר‡ ˘ל  ‰ללו  ‰‚בולו˙  מן  לפנים  ר˜  נו‰‚ו˙  ‰מיוח„ו˙  ‰מˆוו˙  מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו 
י˘ר‡ל, ול‡ מחוˆ‰ ל‰ם – ‚ם ל‡ בעבר ‰יר„ן.  

ב.  פ‚,  מנחו˙  ב.  י‡,  סנ‰„רין  על ‰˘"ס:  פר˘"י  (ר‡‰  ˘˜ו"ט  בז‰  י˘  ‰‰לכ‰  ב„רך  ו‡מנם, 
פסחים נב, ב. כ˙ובו˙ ˜י, ‡. ועו„. – ועיין ברכי יוסף ‡ו"ח ס˙פ"ט ס˜"„. מפענח ˆפונו˙ עמ' ˜נב (ו˘"נ). 

ועו„); ‡בל לפי „רכו ˘ל ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰, ‰יינו: ב„רך "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" – 

‰מˆוו˙ נו‰‚ו˙ ר˜ ב‡רı י˘ר‡ל ל‚בולו˙י' ו˙ו ל‡. 

˙„רוך  ‡˘ר  מ˜ום  "כל  נ‡מר  ˘˘ם   ,(‚  ,‡) י‰ו˘ע  בס'  ר˘"י  ל˘ון  ‚ם  מ„ויי˜  ובז‰ 
כף ר‚לכם בו לכם נ˙˙יו כ‡˘ר „בר˙י ‡ל מ˘‰", ור˘"י מפר˘: "...ו˘נינו בספרי: ‡ם 
למ‰  ‡"כ  ו‚ו'',  ‰ז‰  ו‰לבנון  'מ‰מ„בר  ‡ומר  ‰ו‡  ‰רי  י˘ר‡ל   ıר‡ ˙חומי  על  ללמ„ 
נ‡מר 'כל מ˜ום ‡˘ר ˙„רוך כף'; ‡ף חוı ל‡רı, מ˘˙כב˘ו ‡˙ ‰‡רı, כל מ‰ ˘˙כב˘ו 

מחוˆ‰ ל‡רı י‰י' ˜„˘ וי‰י' ˘לכם".  

ומוכיח "‰רי  ממ˘יך  בספרי  ו˘ם  ע˜ב,  פ'  בסוף  מספרי  ר˘"י ‰ו‡  מ˜ור „ברי  ו‰נ‰, 
˘כב˘ו חוı ל‡רı מנין ˘מˆוו˙ נו‰‚ו˙ ˘ם וכו'" – ומסי˜ ˘כן ‰ו‡, וב‡ו˙ם מ˜ומו˙ 
˘יכב˘ו מחו"ל ינ‰‚ו ‰מˆוו˙ ‰˙לויו˙ ב‡רı; ‡ולם ר˘"י ל‡ ‰בי‡ ‰מ˘ך „ברי ‰ספרי 
בענין ‰מˆוו˙ (וכ˙ב ר˜ ˘"י‰י' ˜ו„˘ וי‰י' ˘לכם"), וי"ל „‡זיל ל˘יט˙י' כ‡ן ˘ר˜ "מן 
˜„ו˘  ‰ו‡  ‡ם  ‡פילו  ‡חר,  מ˜ום  ב˘ום  ול‡  נו‰‚ו˙",  ‰מˆוו˙  ולפנים  ‰ללו  ‰‚בולו˙ 

כ‡"י. ו„ו"˜. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

‡יך ני˙נ‰ נחל‰ ללוים 
מעבר ליר„ן?

ונ˙נו ללוים מנחל˙ ‡חוז˙ם ערים 
ל˘ב˙ ‚ו', ‡˙ ˘˘ ערי ‰מ˜לט ‚ו', ‡˙ 
˘ל˘ ‰ערים ˙˙נו מעבר ליר„ן ו‡˙ ˘ל˘ 
‰ערים ˙˙נו ב‡רı כנען
(ל‰, ב-י„)

בני  ב˜˘ו  ˘כ‡˘ר  מˆינו  ‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
‚„ ור‡ובן נחל‰ בעבר ‰יר„ן ‰וכיחם מ˘‰ ביו˙ר, 
ערים  ללוים  ל˙˙  מˆו‰  ˘י˘  י˙כן  ‡יך  ו‡"כ, 

ל˘ב˙ ב"עבר ‰יר„ן"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

"ונ˙נו  נ‡מר  ‡לו  ערים  ללוים  ל˙˙  בˆיווי 
ערים  נ˙נו  ˘ל‡  ו‰יינו,  ‡חוז˙ם",  מנחל˙  ללוים 
˘נ˙חייבו  כ"‡  ‰˜ב"‰,  מ‡˙  כנחל‰  ללווים  ‡לו 
ללוים.  ול˙˙  ˘ל‰ם  מנחל˙ם  ל‰פרי˘  י˘ר‡ל  בני 
מ˙בו‡‰  ̆ ר  מע ל‰פרי˘  י˘ר‡ל  ˘נˆטוו  „כמו 
ב˘ביל  מנחל˙ם  ערים  ל‰פרי˘  נˆטוו  כן  ופירו˙, 

‰לווים.

לי˘ר‡ל  נחל‰  ני˙נ‰  ˘לפועל  מכיון  ו‰˘˙‡, 
ממיל‡  ב„רך  עלי‰ם  חל‰  ˘וב  ליר„ן,  מעבר 

‰חיוב ל˙˙ חל˜ מערים ‡לו ללוים.

ערים  ל˙˙  מˆו‰  ‰וי  ‡יך  ˘פיר  מובן  ומע˙‰ 
ללוים מעבר ליר„ן, כי ‡ין כ‡ן ˆיווי ל˜בוע נחל˙ 
˘כמו  לי˘ר‡ל,  ˆיווי  כ"‡  ליר„ן,  מעבר  ‰לוים 
ערים  ל‰פרי˘  ˆיווי  י˘  י˘ר‡ל   ıב‡ר ˘בנחל˙ם 
ליר„ן,  מעבר  ל‰ם  ˘נ˙נו  בערים  ‰ו‡  כן  ללויים 
‰לויים.  ב˘ביל  מנחל˙ם  חל˜  ל‰פרי˘  ˘עלי‰ם 

ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ' 612 ו‡ילך)

˘ל‡ ˙‡רע ˙˜ל‰ 
בחייו – ‡יז‰ ˙˜ל‰?

וי˘ב ב‰ ע„ מו˙ ‰כ‰ן ‰‚„ול
ימי‰ם,  ול‰‡ריך  בי˘ר‡ל  ˘כינ‰  ל‰˘רו˙  ב‡  ˘‰ו‡ 
 ˙‡ ומ˜ˆר  מי˘ר‡ל  ‰˘כינ‰   ˙‡ לסל˜  ב‡  ו‰רוˆח 
ימי ‰חיים, ‡ינו כ„‡י ˘י‰י' לפני כ‰ן ‚„ול. „בר ‡חר, 
לפי ˘‰י' לו לכ‰ן ‚„ול ל‰˙פלל ˘ל‡ ˙‡רע ˙˜ל‰ זו 

לי˘ר‡ל בחייו
(ל‰, כ‰. ר˘"י)

ר˘"י "ללמ„  כו˙ב  מ˘ח ‡ו˙ו)  ל˜מן („"‰ ‡˘ר 
ומינו ‡חר  כ‰ן ‚„ול  מ˙  נ‚מר „ינו  ˘ל‡  ע„  ˘‡ם 
˘ל  במי˙˙ו  חוזר  נ‚מר „ינו,  מכ‡ן  ול‡חר  ˙ח˙יו, 

˘ני".

‰ר‡˘ון  לטעם  „ב˘למ‡  ˙מו‰,  ולכ‡ור‰ 
˘‰בי‡ ר˘"י לז‰ ˘על ‰רוˆח ל˘‰ו˙ בערי מ˜לט 
כ„‡י  ˘"‡ינו  מפני  ˘‰ו‡  ‰‚„ול"  מו˙ ‰כ‰ן  "ע„ 
˘י‰י' לפני כ‰ן ‚„ול", מובן ˘פיר ‰טעם ˘‚ם ‡ם 
‰רוˆח  על  ‰˘ני,  ‚„ול  ‰כ‰ן  בחיי  „ינו"  "נ‚מר 
„ינו  נ‚מר  ˘עכ"פ  „כיון  מו˙ו,  ע„  ˘ם  ל˘‰ו˙ 
לחיוב וחל עליו ˘ם רוˆח בפני כ‰"‚ ‰˘ני, "‡ינו 

כ„‡י ˘י‰י'" לפניו.

לכ‰ן  לו  "˘‰י'  מפני  ˘‰ו‡  ‰˘ני,  לטעם  ‡ך 
ˆריך  בחייו",  זו  ˙˜ל‰  ˙‡רע  ˘ל‡  ל‰˙פלל  ‚„ול 
‰כ‰ן  מו˙  ע„  ל˘‰ו˙  ‰רוˆח  ˆריך  מ„וע  בי‡ור 

‚„ול ‰˘ני, ‰רי "˙˜ל‰ זו" ל‡ ‡ירע‰ בחייו?

ל˘ונו  ב„יו˜  ז‰  „בר  ר˘"י   ıיר˙˘ לומר  וי˘ 
˙‡רע  "˘ל‡  ל‰˙פלל  ‚„ול  לכ‰ן  ˘‰י'  ˘כ˙ב 
˙˜ל‰ זו", כי ‚ם ‚מר „ין למי˙‰ ‰וי ב‚„ר ˙˜ל‰. 
˘ל‡  ר˜  ל‡  ל‰˙פלל  ‚„ול  לכ‰ן  לו  ‰י'  ובמיל‡ 
˙‡רע ˙˜ל˙ רˆיח‰ בחייו, ‡ל‡ ‚ם ˘ל‡ יו‚מר „ין 

‡„ם למי˙‰ בחייו.

‰רוˆח  ˘ל  „ינו  ˘נ‚מר   – זו"  ˘"˙˜ל‰  ומכיון 
חייב  לכן  ‰˘ני,  ‰כ‰"‚  ˘ל  בחייו  ‡ירע‰  לחיוב 
‰רוˆח ל˘‰ו˙ בערי מ˜לט כל ימי חיי כ‰ן ‚„ול ז‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 802 עמ' 71)
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ע‰"פ – ל‡ ‡˘כחן כ‡ן ענין ˘ל "מנוח˙ 
לך  מוע„  "כ˘‡˜בע   – ‡ל‡  ‰˘כינ‰", 
למוע„  ‡˜בע  מ˜ום  ‡ו˙ו  עמך  ל„בר 
סבר  ול‰כי  ‡ליך"25.  ל„בר  ˘ם  ˘‡בו‡ 
עˆמ‰  בפני  כלי  ‰י‡  „‰כפור˙  ר˘"י 

ו‡ינ‰ חל˜ מן ‰‡רון.

‰נ"ל  ‰חילו˜  „מחמ˙  י"ל  ומע˙‰ 
‰כפור˙  בענין  ו‰רמב"ן)  ר˘"י  (˘בין 
בפני  כלי  ‡ו  מ‰‡רון  חל˜  ‰י‡  (‡ם 
עˆמו), יס˙עף חילו˜ ‚ם בנו‚ע ל‰כרובים 
ל‰כרובים  בנו‚ע  ˘על ‰כפור˙. „‰נ‰ ‚ם 
ב'  לומר  „מˆינו  ב‚„רם,  לח˜ור  י˘ 
פרט  ‰ם  „‰כרובים  י"ל   '‡ ‡ופן  סברו˙. 
ע˘ו  ‰כפור˙  ˜ˆו˙  מ˘ני  מ‰כפור˙; 
מ˜˘‰ ‡˙ ˘ני ‰כרובים (כ‰, יח). ו‡ופן ב' 
ב‰כפור˙  פרט  ר˜  ל‡  י"ל „‰כרובים ‰ם 
כלי  ב˙ור  מ‰‡רון,  חל˜  ‰י‡  (˘‰כפור˙ 
חל˜  ‚ופ‡ ‰ם  – ‡ל‡ ‰כרובים  ל‰ע„ו˙) 
(נוסף) מ‰‡רון; כ˘ם ˘‰כפור˙ ‰י‡ חל˜ 
בכרובים  ב' ‰‡ופנים  בין  ממנו [ונפ˜ו˙‡ 
‰"מ˜˘‰"  בע˙  ל˘מ‰,  כוונ˙  ‚בי  ‚ם 

(כנ"ל ס"‡)].

„ס"ל  „לר˘"י  ˘יס˙עף.  ‰חילו˜  וז‰ו 
˘‰כפור˙ ‰י‡ כלי בפנ"ע מ‰‡רון (כנ"ל) 
– ‚ם ‰כרובים ‡ינם פרט ב‰‡רון כמובן; 
מ˘מע,  ‰מ˜ר‡ו˙  מפ˘טו˙  מזו:  י˙יר‰ 
‡ל‡  בפנ"ע,  ענין  ‡ינם  ˘‰כרובים 
‰כי  מ˘ום  „„ו˜‡  ב‰כפור˙,  פרט  ‰ם 
˜ˆו˙  מ˘ני   .  . "מ˜˘‰  נע˘ו  ‰כרובים 
י˙ב‡ר  ‰כי  מ˘ום  וכן  (˘ם)26,  ‰כפור˙" 

„˘ם  ול‰עיר  מב.  כט,  ˙ˆו‰  פר˘"י  25) ור‡‰ 
‰בי‡ „יע‰ זו כי"‡.

"‰טיל  ˙ע˘‰  מ˜˘‰   ‰"„ ˘ם  פר˘"י  26) ור‡‰ 

‰‡ „"סוככים בכנפי‰ם על ‰כפור˙ . . ‡ל 
‰כפור˙ י‰יו פני ‰כרובים" (כ‰, כ), ‰יינו 
כב)  (כ‰,  ו„בר˙י"   .  . ל"ונוע„˙י  ˘‰כלי 
‚ופ‡,  ˘ב‰כפור˙  ‡ל‡  ‰כפור˙27,  ‰י‡ 
מ˘‡"כ  ‰כרובים".  ˘ני  "מבין  ‰˜ול  ב‡ 
‰כרובים  בענין  „בי‡ר  ‡˘כחן  ‰רמב"ן 
‰ו‡  "ו‰נ‰  כ‡):  כ‰,  (ע‰"פ  וז"ל  ב‡ו"‡, 
כי  ו‡„ע   .  . יחז˜‡ל  ר‡‰  ‡˘ר  כמרכב‰ 
‰כרובים  יו˘ב  נ˜ר‡  ולכך  ‰מ‰  כרובים 
כי  ו),  י‚,  „‰"י-‡  ב.  ו,  ˘"ב   .„  ,„  ‡ (˘מו‡ל 

˘‰ם ‰מרכב‰  ל‰ורו˙  כנפים  פור˘י  ‰יו 
 . למ‰  עו„  ˙ח˘וב  ו‡ם   .  . נו˘‡י ‰כבו„ 
פור˘י  ˘י‰יו  ל‰ם  ר‡וי  כי  ל„ע˙  ˙וכל   .
כנפים למעל‰ כי ‰ם כס‡ עליון וסוככים 
ובז‰  ‡ל˜ים".  מכ˙ב  ˘‰ו‡  ‰ע„ו˙  על 
בי‡ר ‰טעם ˘חזר ‰כ˙וב ו‡מר "ונוע„˙י 
מבין  ‰כפור˙  מעל  ‡˙ך  ו„בר˙י   .  .
‰ע„ו˙"  ‡רון  על  ‡˘ר  ‰כרובים  ˘ני 
על ‡רון  ˘‰כרובים ‰ם  ˘"בי„וע  (‡ע"פ 
‰ע„ו˙") – כי ˙יבו˙ ‡לו ב‡ו˙ לב‡ר ‡˙ 
˘יˆו‰  בעבור  "כי  ‰כרובים:  ענין  ˙וכן 
למעל‰  כנפים  פור˘י  ל‰יו˙  בכרובים 
˘י˘מ˘ו  ומ‰  כלל  יע˘ם  למ‰  ‡מר  ול‡ 
‡מר  לכך  ‰ז‰,  בענין  י‰יו  ולמ‰  במ˘כן 
ע˙‰ ונ˙˙ ‰כפור˙ עם כרובין ˘‰כל „בר 

בפטי˘  ו‰כ‰  ‰כפור˙  ע˘יי˙  ב˙חל˙  ‰רב‰  ז‰ב 
וˆייר  למעל‰  בולטין  ור‡˘ין  ב‡מˆע  וב˜ורנס 

‰כרובים בבליט˙ ˜ˆו˙יו".

 .  . ו„בר˙י  ‚ו'  "ונוע„˙י  ‰כ˙וב  27) כפ˘טו˙ 
˘ם  ˙ˆו‰  „בפר˘"י  ול‰עיר  ‚ו'".  ‰כפור˙  מעל 
‡˙ך  ו„בר˙י  ˘נ‡מר  כמו  ‰כפור˙  "מעל  כ˙ב 
וכן  ‰כרובים".  "מבין  ‰זכיר  ול‡  ‰כפור˙",  מעל 
"מעל  ר˜  נ˘‡  מס"פ  ‰ע˙˜  ע‰"פ  ˘ם  ב˙רומ‰ 
‰י˘וב  וˆ"ע   – ב"ו‚ו'".  רמז  ו‰‰מ˘ך  ‰כפור˙" 

עפ"ז „"יו˘ב ‰כרובים" – ר‡‰ ל˜מן.
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‰‡רון  ב‚„ר  בפלו‚˙˙ם  ו‰רמב"ן  „ר˘"י 
על  בפירו˘ו  כ˙ב  ‰רמב"ן  „‰נ‰,  ‚ופ‡. 
‰˙ור‰ רי˘ ˙רומ‰ „"עי˜ר ‰חפı במ˘כן 
‰‡רון  ˘‰ו‡  ‰˘כינ‰  מנוח˙  מ˜ום  ‰ו‡ 
כמו ˘‡מר (˙רומ‰ כ‰, כב) ונוע„˙י לך ˘ם 
ו„בר˙י ‡˙ך מעל ‰כפור˙ (על כן ‰˜„ים 
סבר  ול‰כי  כו'",  בכ‡ן)  ו‰כפור˙  ‰‡רון 
‰י‡  ˘‡ף  מ‰‡רון  חל˜  ‰וי  „‰כפור˙ 
ל˘ם כך, ‰יינו ˘ענין ז‰ „מנוח˙ ‰˘כינ‰ 
נפעל ע"י נ˙ינ˙ ‰ע„ו˙ ‡ל ‰‡רון כ˘‰ו‡ 
‰רמב"ן  וכ„כ˙ב  ‰כפור˙.  עם  ביח„ 
ל‚,  מ"ע  ל‰רמב"ם  לס‰מ"ˆ  ב‰˘‚ו˙יו 
"ע˘יי˙   – ‰‡רון  ע˘יי˙  למˆו˙  בנו‚ע 
˙מנ‰  ˘ם ‰ע„ו˙  ל˘ום  ו‰כפור˙  ‰‡רון 
מˆו‰ בפני עˆמ‰". וכן מנ‰ "ע˘יי˙ ‡רון 
במנין  ˘ם  לס‰מ"ˆ  ב‰וספו˙יו  וכפור˙" 
‰מ"ע (בסוף מˆו˙ ל"˙) „"‰ ו‡˙‰ ‡ם ˙בין 
[ויעוי' ב‰˘‚ו˙יו ˘ם ב‰מ˘ך „בריו: ו‡ל 
נˆטוינו  ˘ל‡  ˙מנ‰  ˘ל‡  לומר  ˙ח˘וב 
 . ללוחו˙ ‰ברי˙  נע˘‰ ‡ל‡  ול‡  ל„ורו˙ 
˘י˘בר  ‡ו  ˘י‡ב„  „ע˙נו  על  נעל‰  ‡ם   .
˘ם  ל˘ום  ר‡˘ונ‰  כמ„‰  לע˘ו˙ו  מˆו‰ 
וחזינן  נˆטוינו].  בכך  כי  ‰ע„ו˙  לוחו˙ 
˘יט˙ו, „ל‡ ר˜ ‰‡רון ‰ו‡ כלי ל‰ע„ו˙, 
‡ל‡ ‚ם ‰כפור˙ (ו‰כרובים20) ‰י‡ לבו˘ 
מ‰  ונ˘לם  נפעל  ˘עי"ז  ל‰ע„ו˙21,  וכלי 

˘"ונוע„˙י לך ˘ם".

20) ר‡‰ ל˜מן סעיף ‚.

‡רון  „˘ני‰ם   (18 (‰ער‰  ‰נ"ל  ‚ו"‡  21) ר‡‰ 
וכפור˙ ‰ם כלים ומ˘מ˘ים ל‰ע„ו˙. ור‡‰ ‡ו‰"ח 
˘ם: עו„ ירˆ‰ כי ל‡ יניח ‰ע„ו˙ ב‡רון ע„ ˘י‰י' 

‰‡רון ˘לם בכפור˙ ‰לום ול‡ ˜ו„ם.

לפי' ‰ר‡"˘ ‰נ"ל ‰ער‰ 9 (‡ף  כ"מ ‚ם  ולכ‡ור‰ 
˘‰מˆי‡ו˙ ל„ע˙ו ‰י‡ ל‰יפך) ˘‚ם ‰כפור˙ "‰וי 
מ˘מ˘ לע„ו˙" ˘ממ˘יך ו‡"כ מ‡י ˆריכ‰ למימר 

‡מנם, „ע˙ ר˘"י „˙כלי˙ם ˘ל ‰‡רון 

זמ"ז. „‰‡רון  ˘ונים  ענינים  ו‰כפור˙ ‰ם 

˘בסוף  מז‰  כ„מוכח  לˆורך ‰ע„ו˙,  ‰ו‡ 

‰ˆיווי  (לפני  ‰‡רון  ע˘יי˙  על  ‰ˆיווי 

(כ‰,  ˙ור‰  ‡מר‰  ‚ו'")  כפור˙  "וע˘י˙ 

‡˘ר  ‰ע„ו˙   ˙‡ ‰‡רון  ‡ל  "ונ˙˙  טז) 

(כמו  ‰˙ור‰  לˆורך  ˘ז‰ו  ‡ליך"22,  ‡˙ן 

˘‰י‡  – "‰˙ור‰  ר˘"י "‰ע„ו˙"  ˘פיר˘ 

מˆו˙  ˘ˆוי˙י ‡˙כם  וביניכם  ביני  לע„ו˙ 

ל˘ם  ‰ו‡  ‰‡רון  ובעו„  ב‰"),  ‰כ˙ובו˙ 

‰כ˙וב  ˘‰זכיר  ‰כפור˙  ‰נ‰  ‰ע„ו˙, 

ל‡ח"ז23 ‰י‡ ענין בפני עˆמו24 – "ונוע„˙י 

מבין  ‰כפור˙  מעל  ‡˙ך  ו„בר˙י  ˘ם  לך 

‡ו˙ך  ‡ˆו‰  ‡˘ר  כל  ‚ו'  ‰כרובים  ˘ני 

לפר˘"י  מזו:  י˙יר‰  י˘ר‡ל".  בני  ‡ל 

„בר פ˘וט ‰ו‡ ˘בס˙ום ‡יך י˙ן ‰ע„ו˙ ˘ם. וי"ל 
ל‡  כר‡וי  מיו˘ב  ‰ו‡  ‡ם  לכסו˙ו  ‡פילו  ˘ר"ל 
טור ‰‡רוך  נ˙ינ˙ ‰ע„ו˙" (ור‡‰ ‚ם  ˙כס‰ו ˜ו„ם 
מובן  ולכ‡ור‰  „ר˘"י).  ‡ליב‡   ıיר˙˘ מ‰  ˘ם 

מז‰, ˘‚ם כפור˙ ‰וי מ˘מ˘ וכלי ל‰ע„ו˙.

˘ם  „‰פסו˜  „כ˙ב  ˘ם  בפר˘"י  ר‡"ם  22) ור‡‰ 
ב‡ לומר ‰˙כלי˙ „‰‡רון ול‡ ˆיווי, ‡בל מפר˘"י 

˘ם, מ˘מע כבפנים.

(כ‰,  ז‰  בפסו˜  ˘‰‰וספ‰  לפר˘  י˘  23) ולפ"ז 
כ‡) "ב‡ ללמ„ ˘בעו„ו ‡רון לב„ו בל‡ כפור˙ י˙ן 
˙חל‰ ‰ע„ו˙ ל˙וכו ו‡ח"כ י˙ן ‡˙ ‰כפור˙ עליו", 
ר˜  יו„עים  לפנ"ז  בפועל, „מ‰פסו˜  במע˘‰  ‰יינו 
˘‡ין ז‰ ענינו, וכ‡ן מוסיף ˘‚ם בפועל ˆ"ל ‰ס„ר 

כן, ˘בעו„ו ‡רון לב„ו י˙ן ˙חל‰ ‰ע„ו˙.

לומר  ˘‰וˆרך  מז‰  ‚ם  לפר˘"י  24) וכ„מ˘מע 
‰ו‡  ˘‰כפור˙  ‡ף   - ‰כפור˙  ˘ל  ו‰רוחב  ‰‡ורך 
(ר˘"י  „ף"  כמין  עליו  מניחו   .  . על ‰‡רון  "כיסוי 
ע‰"˙. –  מ˘"ך  בחˆ‡"ר)  (ס"‡  כנ"ל  יז),  כ‰,  ˘ם 
מ‰נ"ל  ˜ˆר  ‰כפור˙  י‰י'  ˘ל‡  ˘˘ולל  ˘י"ל  ‡ף 
(˘ני  ‰פנימיים  ‡רונו˙  „ב'  עובי  על  ˘מניחו  כיון 
פעמים). – ור‡‰ פר˘"י כ‰, יז „"‰ ‡מ˙יים וחˆי. 

כ‰, י‡ „"‰ זר ז‰ב. ור‡‰ ‰ר‡ב"ע (כ‰, יו„).

י

יינה של תורהיינה של תורה

 ‚' "מסעו˙" בירי„˙ ‰נ˘מ‰
למסע  רומזים  ‰מסעו˙   / כלליים  מסעו˙  ‰ם  ‰חירו˙  לפי  מרעמסס  ‰מסעו˙ 
‰נ˘מ‰ / ‰˜ב"‰ ‡ינו ˘מח מ‰‚לו˙ / ‰מסעו˙ בפנימיו˙ם ‰ם ‡ך טוב וחס„ / ‡ו„ך 

‰' כי ‡נפ˙ בי

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 093 ואילך)

‡ו„ו˙ ענין ‰מסעו˙ מˆינו במ„ר˘1: מ˘ל למ‰ ‰„בר „ומ‰, למלך ˘‰י‰ בנו חול‰, 
ו‡"ל:  כל ‰מסעו˙,  מונ‰  חוזרין ‰˙חיל ‡ביו  כיון ˘‰יו  לרפ‡ו˙ו.  למ˜ום ‡חר  ‰וליכו 
כל  ל‰ם  מנ‰  כך ‡"ל ‰˜ב"‰ (ל)מ˘‰  ר‡˘ך.  ח˘˘˙ ‡˙  כ‡ן  כ‡ן ‰ו˜רנו,  י˘ננו,  כ‡ן 

‰מ˜ומו˙ ‰יכן ‰כעיסוני, לכך נ‡מר "‡ל‰ מסעי".

ו‰נ‰, ז‡˙ וו„‡י ‡˘ר כל ‰פרטים ˘במ˘ל ז‰, ל‰יו˙ו מ˘ל ב˙ור‰, ‰"‰ מ„ויי˜ים 
ח˘˘˙ ‡˙  כ‡ן  כ‡ן ‰ו˜רנו,  י˘ננו,  מ˜ומו˙ „"כ‡ן   '‚ נ˜ט  בכ„י  ול‡   – ב˙כלי˙ ‰„יו˜ 
 ıמ‡ר בˆ‡˙ם  י˘ר‡ל  בני  מסעי  "‡ל‰  עניין  מרומז  ‡לו  פרטים  ב‚'  „בוו„‡י  ר‡˘ך", 

מˆרים".

כ„י ל‰בין ‡˙ ז‡˙, נ˜„ים כמ‰ „יו˜ים ב˙וכן מ‡מר ‰מ„ר˘ ‰נ"ל:

1)  ˙נחומ‡ מסעי ‚. במ„ב"ר פכ"‚ ‚ (‰וב‡ ‚ם בפר˘"י רי˘ פר˘˙נו).
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ר˜ ‡ו„ו˙  מ„ובר  ובמ˘ל  נו˘ב˙,   ıל‡ר ע„ ‰‚יעם  מסעו˙  מ"ב  י˘ר‡ל ‰לכו  בני   (‡
‚' מסעו˙ בלב„, ו‡פילו ל‡ מרומז ב"וכו'" ˘י˘נם עו„ מסעו˙. ומכ‡ן ˘‚' מסעו˙ ‡לו 

עניינם כללי ו‰ו‡ ˜יים בכל ‰מסעו˙ „בנ"י.

˘‰ם  מכיון   – מובן ‰ו‡  מכעיס ‡˙ ‰מלך,  ר‡˘ך"  ו"ח˘˘˙ ‡˙  ˘"‰ו˜רנו"  מ‰  ב) 
עניינים ˘ל ‰יפך ‰טוב. ‡מנם, מ‰ ‰כעס על ז‰ ˘"י˘ננו"?

‚) ב˘˙י ‰מסעו˙ ‰ר‡˘ונים ‰ל˘ון ‰ו‡ "י˘ננו", "‰ו˜רנו" בל˘ון רבים, כלומר ‰בן 
ו‰מלך; ובמסע ‰‚' "ח˘˘˙ ‡˙ ר‡˘ך" – ר˜ בן ‰מלך, וטעמ‡ בעי.

◇ ◇ ◇
וי"ל  ˘ב‚' מסעו˙ ‡לו רמוזים ‚' ‰מסעו˙ ‰ר‡˘ונים „י˘ר‡ל מˆ‡˙ם מ‡רı מˆרים 
ע„ ‰‚יעם לים סוף: (‡) מרעמסס לסוכו˙; (ב) מסוכו˙ ל‡י˙ם; (‚) מ‡י˙ם לפי-‰חירו˙.

‡ו„ו˙ "ויסעו מסוכו˙" פיר˘"י: "ביום ‰˘ני, ˘‰רי בר‡˘ון ב‡ו מרעמסס לסוכו˙". 
ומכ‡ן, ˘‡חרי ‰מסע ‰ר‡˘ון, י˘ר‡ל נ˙עכבו לליל‰ ‡ח„ בסוכו˙, ו"˘ם י˘ננו".

מסוכו˙  ב˜ר‡2 "ויסעו  כמפור˘  ל‡י˙ם, ‰ו‡  מסוכו˙  נסעו  כ‡˘ר  ˘‰˙וסף  ‰חי„ו˘ 
ענני- ב‡ו  לנחו˙ם ‰„רך ‚ו'". „‡ז  ענן  בעמו„  יומם  לפני‰ם  ו‰' ‰ולך  ב‡י˙ם ‚ו'  ויחנו 

‰כבו„ "לˆל לבל יכ‰ ב‰ם ˘רב ו˘מ˘3" – "˘ם ‰ו˜רנו".

ממו˙נו  מˆרים,   ˙‡ עבו„  לנו  „"טוב  בטענ‰  י˘ר‡ל  ב‡ו  ‰חירו˙,  בפי  ובחנו˙ם 
במ„בר", טענ‰ ˘כלי˙ כנ‚„ מ˘‰ – "ח˘˘˙ ‡˙ ר‡˘ך".

◇ ◇ ◇
כי„וע4 רומזים מ"ב ‰מסעו˙ על עבו„˙נו בבירור "מ„בר ‰עמים" במ˘ך כל ‰‚לו˙, 
ע„ ˘נבו‡ במ‰ר‰ בימינו ל"יר„ן יריחו" – בחי' "ריח" ‰˜˘ור עם ‰מלך ‰מ˘יח ˘"מורח 

."ıו„‡ין"5, ˘‡ז יבטל ל‚מרי "מ„בר ‰עמים", "ו‡˙ רוח ‰טומ‡‰ ‡עביר מן ‰‡ר

ו‰נ‰ "‡ילו זכו י˘ר‡ל כיון ˘עלו פרסו˙ ר‚לי‰ם מן ‰ים ‰יו נכנסים ל‡רı"6, ומכ‡ן 
מ‡חר  ור˜   – י˘ר‡ל"  "זכו  ‡ם  ‚ם  מˆב,  בכל  ל‰יו˙  ˆריכים  ‰יו  ‡לו  מסעו˙   '‚ ‡˘ר 
(‰רוחני)  ‰מ‰לך  כלומר:  ‰מסעו˙.  ˘‡ר   ˙‡ במ„בר  ל‰˙עכב  ‰וˆרכו  זכו"  ˘"ל‡ 

2)  ב˘לח י‚ כ-כ‡.

3)  ל' ˘וע"ר ‡ו"ח ס˙רכ"‰ (מטו˘"ע ˘ם).

4)  ר‡‰ ל˜וטי-˙ור‰ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פר˘˙נו, „רו˘י "‡ל‰ מסעי" ובי‡ורם.

5)  ר‡‰ סנ‰„רין ˆ‚, ב.

6)  ספרי „ברים ‡, ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‡רון י˜ר‡ (‚ם12) ב‰יו˙ ‰כפור˙ עליו"13. 
ע"כ.

בלי   – לב„ו"  ‰"‡רון  „לר˘"י  וחזינן 
ולכן15  "‡רון"14;  ב˘ם  נ˜ר‡   – ‰כפור˙ 
‰ע„ו˙"   ˙‡ ˙˙ן  ‰‡רון  "ו‡ל  כ˘נ‡מר 
לב„ו16  "‰‡רון  ‡ל   – ‰כ˙וב  מ˘מעו˙ 
בל‡ כפור˙"17. מ˘‡"כ ל‰רמב"ן ˘"‡רון 
‡י  ˘וב  עליו",  ‰כפור˙  ב‰יו˙   .  . י˜ר‡ 
לˆיווי  כ‡ן  ‰כ˙וב  ˘כוונ˙  לומר  ‡פ˘ר 
בטרם  ‰ע„ו˙   ˙‡ (ל˙˙  ר˘"י  ˘‡מר 
יי˙כן  ל‡  ו„‡י  כי  ‰כפור˙),  ‰ונח‰ 
˘‰ˆיווי ‰ו‡ בל˘ון ‡˘ר "מ˘מעו יו˙ר" 

מסיים  ‰‡רוך  ובטור  לפנינו.  ברמב"ן  12) כ"‰ 
˘עליו".  עם ‰כפור˙  נ˜ר‡  ב„ברי ‰רמב"ן "ו‡רון 
ובכסף מזו˜˜ ‚ורס "כי ‡ין ‰‡רון י˜ר‡ ר˜ ב‰יו˙ 
ור‡‰  ˘עוועל.  ‰וˆ‡˙  ברמב"ן  (‰וב‡  ‰כפור˙" 

˘ם פי' "כור ז‰ב" – ל‰‚ירס‡ ˘לפנינו).

עˆמו  פי' ‰רמב"ן   –  ‚ סעיף  רי˘  ל˜מן  13) ור‡‰ 
ב‰פסו˜ים.

˘ב‰ער‰  במ˜ומו˙  ‡בל  כנ"ל,  בפר˘"י  14) כ"‰ 
"ל˙˙  ‰˙וס'  בפי'  בפועל:  ‰מˆי‡ו˙  ר˜  פיר˘ו   9
ובפי'  ˘˙˘יב ‡˙ ‰כפור˙";  ב‡רון ˜ו„ם  ‰לוחו˙ 
ב˙וכו"  ˙˙ן ‰˙ור‰  נ˙ינ˙ ‰כפור˙  ‰ר‡"˘ "˜ו„ם 

(ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 21).

וכבר  ˘ם "כמ˘פט ‰ל˘ון  ל‰ר‡ב"ע  15) מ˘‡"כ 
‰כפור˙".  ˙˘יב  ו‡חר  ב‡רון  ‰ע„ו˙  נו˙ן  ‰י' 
ר‡"ם  ור‡‰  פ˘וטו".  "לפי  בחז˜וני  ‰ו‡  וע„"ז 

ו‡ו‰"ח ˘ם.

ר˘"י  „ברי  על  ˘כ˙ב  כ‡ן  ב‡ו‰"ח  16) וˆ"ע 
‰ע„ו˙  ˘י˙ן  לטעו˙  מ˜ום  ˘‰י'  מ„בריו  „מ˘מע 

על ‰‡רון. ו‡כ"מ.

חיים,  מים  ב‡ר  (ר‡"ם,  ר˘"י  במפר˘י  17) ור‡‰ 
בפי' ‰ס„ר  ˘ם ‚ם  ועי'  יˆח˜).  ב‡ר  ל„ו„,  מ˘כיל 
בכ˙וב (לפר˘"י) – „מ˜„ים "ונ˙˙ ‡˙ ‰כפור˙ על 
 .9 ˘ב‰ער‰  מפר˘ים  ‚ם  (ור‡‰  מלמעל‰"  ‰‡רון 

ועו„). ו‡כ"מ.

ל‰יפך, „"˙˙ן" מ˘מעו יו˙ר "‡חר ˘י˙ן 
‰כפור˙ על ‰‡רון"11.

י"ל  ‰כפור˙  ב‚„ר  לעיל  ול‰מבו‡ר 
‡ימ˙י  לב„,  „ור˘ין  מ˘מעו˙  כ‡ן  „‡ין 
נ˜ר‡ ב˘ם "‡רון" בכ˙וב, ‡ל‡ ‰וי חילו˜ 
נחל˜ו  כי  (ו‰כפור˙),  ‰‡רון  ב‚„ר  ל‰לכ‰ 
ב‚„ר ‰נ"ל ‚ופ‡. „‰רמב"ן פלי‚ על ‰יסו„ 
וחל˜  פרט  ‰י‡  „‰כפור˙  וס"ל  ‰נ"ל 
מ‰‡רון ו„ו˜‡ כ˘‰כפור˙ מונח˙ על ‰‡רון 
‡ז ‰‡רון ב˘לימו˙ו [וי"ל ˘‰ו‡ מעין מ‰ 
מ˘ל˘  ע˘וי  ˘‰ו‡  ‚ופ‡  ב‡רון  „‡˘כחן 
‰ו‡  וע„"ז  ז.  וי˜‰ל   – ‰˙נחומ‡  (ל˘ון  ˙יבו˙ 
ו„ו˜‡  ב),  עב,  מיומ‡  י‡),  (כ‰,  ˙רומ‰  בפר˘"י 

מכולם ביח„ נע˘י˙ מˆי‡ו˙ ‰‡רון – ע„"ז 
חל˜  על ‰‡רון, ‰י‡  כיסוי  ˘‰י‡  ‰כפור˙, 
כ‰יסו„  ‰י‡  ר˘"י  „ע˙  ‡בל  מ‰‡רון]; 
‰נ"ל „‰כפור˙ ‰י‡ כלי בפני עˆמו18, ‡ל‡ 

˘מ˜ומ‰ ‰ו‡ על ‰‡רון19.

 ‚ 
פלו‚˙˙ם  ע"פ  ‰פלו‚˙‡  ˘ור˘  יב‡ר 
ויסי˜  ו‰כפור˙;  ‰‡רון  ומטר˙  בˆורך 
‰כרובים  ‚„ר  לענין  נמי  „נחל˜ו  עו„ 
ועפ"ז ˙˙ב‡ר פלו‚˙˙ם בˆור˙ ‰כרובים

‰כפור˙,  ב‚„ר  ‰פלו‚˙‡  וב˘ור˘ 
ל˘יט˙יי‰ו  ‰„בר  „˙לוי  לב‡ר  נר‡‰ 

ב‰פסו˜ים  ‰כפל  ‰˘ני  בפי'  ב‚ו"‡  בי‡ר  18) כן 
ב‰˙‡ם  ‰ו‡  ˘ם  בי‡ורו  ‡בל  ר˘"י).  ב„ברי  (ל‡ 
(ור‡‰   '‚ סעיף  רי˘  ל˜מן  ל„ע˙ ‰רמב"ן ‰מבו‡ר 
בפנים  ל˜מן  ר˘"י ‰מבו‡ר  כ„ע˙  ול‡   .(21 ‰ער‰ 

˘ם.

‰‡רון  ב„י  ˘ימ˙  ˘‰˜„ים  יומ˙˜  19) ועפ"ז 
לנ˙ינ˙ ‰כפור˙ (פ˜ו„י מ, כ).
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ובˆפנ˙ פענח (מ‰„"˙ סז, „) כ˙ב ‚בי ‡רון 
"‡ך מ"מ כלי ˘ר˙ ‚מור ל‡ ‰וי לכך ל‡ 
ח˘בינן ב‚מ' ע"ז „ף מ"‚ לחייב ‡ם ע˘‰ 
מˆו‰  במנ"ח  ‡מנם  ‡רון".  ˙בני˙  ‡רון 
ˆ‰, ל‡חר ˘מ˜˘‰ על ‰רמב"ם מ„וע ל‡ 
‰זכיר ‰ˆור‰ ˘ל ‰‡רון ‡ף ˘‰זכיר ˘מן 
‡יסור  ב‡רון  „י˘  סבר‡  כ˙ב  ‰מ˘ח‰, 
„‡סור  מינ‰  נפ˜‡  ‰מ˘ח‰  „˘מן  "ו‡ף 
‡סור  ‡רון  ‚ם   ‡‰ כמ˙כונ˙ו,  לע˘ו˙ 
לע˘ו˙ כמו ‰יכל „ו‚מ˙ ‰יכל" [‡בל עיין 
‡י  ומע˙‰,  ‡יסור].  ˘‡ין  „‰סי˜  ל‰לן 
‰‡רון,  ‚בי  ז‰  ‡יסור  ‡יכ‡  „‡כן  נ˜טינן 
ממˆי‡ו˙  חל˜  ‰י˙‰  ‰כפור˙  ב‡ם  ‰נ‰ 
‡ל‡  ‰‡יסור  „‡ין  לומר  ‰י'  ˘וב  ‰‡רון 
כ˘עו˘‰ ‡˙ ‰˙בני˙ ˘ל ˘ני‰ם – ‰‡רון 
ו‰כפור˙; ‡בל ב‡ם ‰כפור˙ ‰י‡ מˆי‡ו˙ 
‚ם  ‰ו‡  ˘‰‡יסור  לומר  י˘  עˆמ‰,  בפני 
‰כפור˙  ‡ו  עˆמו  בפני  ‰‡רון  בע˘יי˙ 
˘ם  [ובמנ"ח  עˆמם  בפני  (עם ‰כרובים5) 
"ו‡פ˘ר  ‰כרובים:  מˆ„  בז‰  ל„ון  ‰סי˜ 
כן  ו‡ם   6'‡ כלי  ‰כרובים  עם  ‰ו‡  „‡רון 
כרובים בל‡"‰ ‡סור לע˘ו˙ כמבו‡ר ˘ם 
במˆו˙ ל‡ ˙ע˘ון ‡˙י ו‡רון בל‡ כרובים 

‡ין ‡יסור ו‡פ˘ר „מו˙ר. וˆ"ע"7].

ור‡‰   .7 וב‰ער‰  בחˆ‡"ר  בפנים  ל‰לן  5) ר‡‰ 
ל˜מן ס"‚.

6) ול‰לן י˙', „‡כן ל‡ו לכולי עלמ‡ נ˜טינן כנ"ל 
„‰כפור˙ ‰וי כלי בפ"ע.

 - בר˜  (בני  ‰ר‡"˘  „ב˙וס'   '‡ חכם  7) ‰עירני 
מ˜רי  „ל‡  וי"ל   :ıחו ס„"‰  כ„,  לר"‰  ˙˘כ"ח) 
˘מ˘י ‡ל‡ ‡"כ ע˘‰ כלי ˘לם כמו ˘לחן ומנור‰ 
‰מו"ל  וב‰ערו˙  וכרובים.  ‰כפור˙  עם  ‰‡רון  וכן 
ומ˜˘ר  כו',  וכפור˙  ל‡רון  בנו‚ע  כנ"ל  חו˜ר  ˘ם 
ב„ברינו  ל‰לן  [ו‚ם  ו‰רמב"ן  ר˘"י  במחלו˜˙  ז‰ 

נ˙לים ‰„ברים במח' ר˘"י ו‰רמב"ן].

 ב 
יסי˜ „‰י‡ פלו‚˙‡ בין ר˘"י לרמב"ן 

˘‰כפור˙  חי„ו˘‡  „‰ך  י"ל  וב‡מ˙ 

ועומ„  ‰˙לוי  „בר  ‰ו‡   – בפ"ע  כלי  ‰וי 

‰כ˙וב  על  „‰נ‰,  ר‡˘ונים.  בפלו‚˙˙ 

על  ‰כפור˙   ˙‡ "ונ˙˙  כ‡)  כ‰,  (˙רומ‰ 

 ˙‡ ˙˙ן  ‰‡רון  ו‡ל  מלמעל‰  ‰‡רון 

ר˘"י  נחל˜ו  ‡ליך"  ‡˙ן  ‡˘ר  ‰ע„ו˙ 

˘בפסו˜  ‰טעם  כ˙ב  „ר˘"י  ו‰רמב"ן. 

 ˙‡ ˙˙ן  ‰‡רון  "‡ל  ‰ˆיווי  "נכפל"  ז‰ 

‰ע„ו˙" (˘‰רי כבר נ‡מר לפני ז‰ (כ‰, טז) 

"נ˙˙ ‡ל ‰‡רון ‡˙ ‰ע„ו˙") – "י˘ לומר 

בל‡  לב„ו8  ‡רון  ˘בעו„ו  ללמ„  ˘ב‡ 

ו‡ח"כ  ל˙וכו  ‰ע„ו˙  ˙חיל‰  י˙ן  כפור˙ 

עליו  ו‰˘י‚  עליו"9.  ‰כפור˙   ˙‡ י˙ן 

מ˘מעו  ˆוו‡10‰  ז‰  ‰י'  "‡ם  ‰רמב"ן: 

‰‡רון  על  ‰כפור˙  ˘י˙ן  ˘‡חר  יו˙ר 

כי  ‰ע„ו˙,   ˙‡ ב‡רון  י˙ן  ‡מר11,  כ‡˘ר 

8) כ"‰ בפר˘"י לפנינו, וב„פוס ר‡˘ון וכן בר‡"ם 
ובכמ‰ מפר˘ים. ‡בל ברמב"ן ל‡ ‰וע˙˜ מפר˘"י 

˙יב˙ "לב„ו".

ע‰"˙  ופי' ‰ר‡"˘  ז˜נים  ב˙וס' ‰„ר  פי'  9) ע„"ז 
˘ם. ועו„. ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 14.

10) ול‰עיר ˘ברמב"ן ע˜ב (י, ‰) ‡כן מבי‡ פסו˜ 
˙˙ן  ‰‡רון  ו‡ל  ‚ו'  ‰כפור˙   ˙‡ ונ˙˙  "˘ˆוני  ז‰ 

‡˙ ‰ע„ו˙ ‚ו'".

11) כן ‰וע˙˜ בר‡"ם. וברמב"ן לפנינו לי˙‡ ˙יב˙ 
וב‰נסמן  ˘עוועל  ‰וˆ‡˙  ברמב"ן  (ור‡‰  "‡מר" 
יו˙ר  "‡„רב‰  מרמב"ן  מבי‡  ‰‡רוך  ובטור  ˘ם) 
י˙ן  עליו  ‰כפור˙  ˘י˙ן  ˘‡חר  ל‰פך  נר‡‰  ‰י' 

‰ע„ו˙ כ„כ˙יב ו‡ל ‰‡רון ˙˙ן ‰ע„ו˙.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ממˆרים ל‡ר"י חייב ל‰יו˙ כלול מ‚' מסעו˙ ‡לו, ו‡ילו זכו ‰יו ר˜ ‚' מסעו˙ ‡לו, וכיון 
˘ל‡ זכו י˘נם „ו‚מ˙ ‚' מסעו˙ ‡לו ‚ם בכל ˘‡ר ‰מסעו˙.

כל  ו‚ם)  במ„בר,  י˘ר‡ל  „‰לכו  ‰מסעו˙  מ"ב  (כל  רמוזים  ‡לו  מסעו˙  ב‚'  ו‡"כ, 
למ˜ום  ‰עמים"  "מ„בר  בחי'  ‰ז‰,  ‰עולם   ˙‡ ל‰פוך  ב˙פ˜י„ו  ‰‡„ם,  עבו„˙  מ‰לך 
מו˘ב "‡„ם ‰עליון ˘על ‰כס‡", מ˜ום ר‡וי ל‚ילוי ˘כינ‰, כפי ˘י‰י‰ בבי‡˙ ‰מ˘יח.

פעמים.  ב'  ב‡ו˙ם ‰מ˜ומו˙  בנו  עם  למ„ים ‡˘ר ‰מלך ‰ולך  נמˆינו  מ‰מ˘ל  ו‰נ‰, 
ומב‡רו:  לבנו  מר‡‰  ‰מלך  ˘‡ז  בחזיר˙ם,  ‰ב'  ובפעם  ‰רופ‡,  ‡ל  ב„רכם  ‡ח˙  פעם 

"כ‡ן י˘ננו, כ‡ן ‰ו˜רנו, כ‡ן ח˘˘˙ ‡˙ ר‡˘ך".

עמי˜˙‡,  לביר‡  רמ‰  מ‡י‚ר‡  ‰נ˘מ‰  ˘ל  ‰"מסעו˙"  ב˘ע˙  בנמ˘ל:  ו„ו‚מ˙ו 
ויו„עים ‡˙  מבינים  – ‡ין ‡נו  בעבו„˙ ‰בירורים  לעסו˜  ב‚לו˙  י˘ר‡ל  וב˘ע˙ ‰ליכ˙ 
˙וכנם ˘ל ‰מסעו˙, ומ‰ ˘נר‡‰ ‰ו‡ ‡ך ור˜ ‚לו˙ ו‰ס˙ר פנים. ‡מנם, בסיום ‰מסעו˙, 
‰מ˜ומו˙  "כל  בחינ˙  ˘‰ם  ˘‰לכנו,  ‰מסעו˙   ˙‡ ומב‡ר  ˘ב˘מים  ‡בינו  לנו  מˆביע 
‰יכן ‰כעיסוני" – כיון ˘‰˜ב"‰ עˆמו כביכול ‡יננו ˘מח מן ‰‚לו˙7, ומב‡ר ‡˙ ‰˙וכן 

‰פנימי ˘ב‰ם, כיˆ„ ‰יו כולם בחינ˙ "חס„ים"8.

וכיˆ„ יכול ל‰יו˙ ‡˘ר ‰"מסעו˙" ב"מ„בר ‰עמים" ‰ם בפנימיו˙ם ענייני חס„? – על 
ז‰ ‡ומר ‰מ„ר˘, ˘‰ליכ‰ זו ‡ינ‰ ב‰כרח ח"ו, ‡ל‡ ‰מלך ‰וליכו, ומטר˙ ‰‰ליכ‰ ‰י‡ 

לרפ‡ו˙ו; וכיון ˘כן, ‰רי ברור ˘עˆם ‰ירי„‰ ב‚לו˙ ובמ„בר פנימיו˙‰ ‡ך טוב וחס„.

◇ ◇ ◇
בין  ‰חפ˘י˙  ‰בחיר‰  כוח   ˙‡ בי„‰  י‰י‰  ו˘ם  למט‰,  ‰נ˘מ‰  ˘˙ר„  ‰˜ב"‰  רˆ‰ 

טוב לרע – "ובחר˙ בחיים". וע"כ נ„ר˘ים ‚' עניינים:

˘ל ‰עלם  במ˜ום  ולב‡  כס‡ ‰כבו„,  ˙ח˙  ˘ב˙‰  ממ˜ום  לר„˙  מוכרח˙  ‡) ‰נ˘מ‰ 
˘ל  ˘˙‰י‰ ‰מˆי‡ו˙  ז‰ ‡"‡  ˘ל ‰‡ל˜ו˙. „בל‡  טוב  כי  מר‚י˘ים ‡˙ ‰‡ור  ל‡  ˘בו 

"‰חיים ו‰מוו˙ נ˙˙י לפניך" – ‡ין ‡פ˘רויו˙ ˘˙בחר ב‰יפך ‰טוב.

 ˙‡ ‚ם  לנ˘מ‰  ל˙˙  כביכול  ‰˜ב"‰  חייב  ו‰‰עלם,  ‰מוו˙  במ˜ום  ‚ם  ל‡י„ך,  ב) 
‰‡ר‰  ˙‡יר  מסוימ˙  ˘במי„‰  כלומר,   – לפניך"  נ˙˙י  ו‰מוו˙  „"‰חיים  ‰‡פ˘רויו˙ 
"בר‡  ‰מ„ר˘9  כ„ברי  ו‰ו‡  בו.  לבחור  ˙וכל  ˘‰נ˘מ‰  כ„י  ‰מ˜ום,  ב‡ו˙ו  ‡לו˜י˙ 

במי„˙ ‰„ין, ר‡‰ ˘‡ין ‰עולם מ˙˜יים ˘י˙ף בו מי„˙ ‰רחמים".

7)  כל˘ון כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר במ‡מר („"‰ ע"כ י‡מרו ‰מו˘לים ˙רˆ"‡ פ"ב. ס‰"מ ˜ונטרסים ח"‡ ˜ˆב, 
ב): "‚וף ועˆם ‰ˆמˆום, ‰ו‡ ‰יפך ‰רˆון (‰עליון)".

8)  וז‰ו ‰˜˘ר ‰פנימי בין ˙וכן ‰פר˘‰, ל‰‡ ˘‰י‡ מברכ˙ ‡˙ חו„˘ מנחם-‡ב.

 ‰"„ במ‡מר  ב‡רוכ‰  נ˙ב‡ר  בר‡˘י˙.  ר"פ  פר˘"י  ‰˘ביעי.  בחו„˘  פ'  רב‰  פסי˜˙‡  טו.  פי"ב,  ב"ר    (9
˘וב‰ י˘ר‡ל ˙רנ"ט (ל‡„מו"ר מו‰ר˘"ב נ"ע).



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ„י  ˘כל,  לנפ˘ו ‰ב‰מי˙  ‚ם  ˘י‰י‰  חייב ‰‡„ם  ו‰רע,  בין ‰טוב  עבור ‰בחיר‰   (‚
˘˙וכל ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ למˆו‡ ‡יז‰ "˙ועל˙" ב‰יפך ‰‡ור ו‰חיים ר"ל10.

מן ‰רˆון  חל˜  ובפנימיו˙ ‰"‰  בחיˆוניו˙ "‰כעיסוני",  ב‰ם  ‚' ‰מ˜ומו˙  ו‰ם ‰מ‰ 
‰עליון. וכך ‰ו‡ מרומז במ„ר˘:

‡) "כ‡ן י˘ננו" – ˘ינ‰ ‰י‡ ‡' מ˘י˘ים ממי˙11‰. ב˘ע˙ ‰˘ינ‰ ‰˘כל מס˙ל˜ ו‰"ז 
ו‰יפך  ˘ל "מוו˙"  למˆי‡ו˙  מ˜ום  ו‰ע„ר ‚ילוי ‰‡ור ‰‡לו˜י, ‰נו˙ן  על ‰ˆמˆום  רומז 

‰˜„ו˘‰.

ב) "כ‡ן ‰ו˜רנו" רומז על ז‰ ˘‚ם ב˘ע˙ ‰"ˆמˆום" מערב ‰˜ב"‰ רחמים, ו"מ˜רר" 
‡˙ ‰„ינים ו‰ˆמˆומים ‰˜˘ים.

ל‡„ם  מ˜ום  ˘נו˙ן  ‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  ˘ל  ‰˘כל   – יחי„)  (ל'  ר‡˘ך"   ˙‡ "ח˘˘˙   (‚
לח˘וב ˘כ„‡י לבחור ב"מוו˙" רח"ל. ומ˘ום כן ‰מסע ‰ז‰ ‰ו‡ בל' יחי„, כיון ˘‰ענין 
בס‰"˜),  ב‡רוכ‰  (כמבו‡ר  ‰˜ב"‰  ˘ל  מˆ„ו  ‚"כ   ‰"‰ ו‰‚ילוי)  ‰‡ור  (ˆמˆום   '‡‰
ובוו„‡י ‡˘ר ז‰ ˘ב˙וך ‰„ינים י˘נם רחמים ("‰ו˜רנו") ‰ו‡ ‚ם מˆ„ו ˘ל ‰˜ב"‰. ‡ך 
‡מנם, ‰‰בנ‰ ‰ב‰מי˙ ˘י˘ טוב ב‰יפך ‰טוב – ז‡˙ ‡ינו ‡מ˙ בכלל, ולכן בוו„‡י ˘‡ין 

‰˜ב"‰ ˘ו˙ף בו.

◇ ◇ ◇
ו˙וכנם ‰‡מי˙י ˘ל מסעו˙ ‡לו, ‰ו‡ ר˜ טוב ו˜„ו˘‰ "‰מלך . . ‰וליכו לרפ‡ו˙ו". 
ב‰יפך ‰טוב  ובוחר  במטר˙ ‰בחיר‰  וטוע‰  רח"ל,  נחל‰  בן ‰מלך  כ‡˘ר  ˘‡פילו  כיון 
– ‰"ז ר˜ כ„י ˘יוכל "לרפ‡ו˙ו", ל˘וב ב˙˘וב‰ ולבו‡ ל„ר‚ו˙ עליונו˙ יו˙ר. „"ז„ונו˙ 
נע˘ו˙ לו כזכיו˙"12, ול‡ ר˜ "מכ‡ן ול‰ב‡" ‡ל‡ ‚ם ב‡ופן ˘ל "נע˜ר עוונו מ˙חיל˙ו"13 

(כיון ˘מ˙חיל‰ כוונ˙ ‰מלך ‰י‡ לרפ‡ ‡˙ בנו).

וי˙‚ל‰  חוזרין"  "ו‰יו  ˘‡זי  ˆ„˜נו,  מ˘יח  בבי‡˙  וב˘לימו˙  ב‚לוי  י‰י‰  ז‰  ˘כל 
"כˆ‡˙ ‰˘מ˘ ב‚בור˙ו"14 ˘‰כל ‰י‰ טוב וחס„ ו"‡ו„ך ‰' כי ‡נפ˙ בי"15 ב˜רוב ממ˘.

10)  כי בז‰ ˘‰מ˘יכ‰ ‰טבעי˙ ˘ל ‰מי„ו˙ ‰ב‰מיו˙ ‰ן ל‰יפך ‰טוב, בז‡˙ ל‡ „י. כיון ˘‰˘כל מכריח 
לבחור בטוב – ‰רי ˘‡ין ז‰ בחיר‰ ‡מי˙י˙, „‰‡„ם ‰ו‡ ˘כלי בעˆם מ‰ו˙ו, וי‰י‰ ‰רב‰ יו˙ר ˜ל לבחור 
בטוב. ומ˘ום כן ‰י‰ ‰˜ב"‰ כביכול חייב ל˙˙ לנפ˘ ‰ב‰מי˙ "˘כל" ˘˙וכל ל„מיין ‡˘ר י˘ ‡יזו ˙ועל˙ 

˘כלי˙ ב‰יפך ‰טוב.

11)  ברכו˙ נז, ב.

12)  יומ‡ פו, ב.

13)  פר˘"י ˘ם ב‚מ'.

14)  ˘ופטים ‰, ל‡. ר‡‰ ˙ני‡ פכ"ו.

15)  י˘עי‰ יב, ‡. ור‡‰ ‡‚‰"˜ סי"‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

פענח  (ˆפנ˙  ‰ר‚וˆובי  ‰‚‡ון  וכ˙ב  כלי, 
מוכח  ו) „מז‰  לז,  וי˜‰ל  יז.  כ‰,  ˙רומ‰  ע‰"˙ 

כיסוי  ב˘ביל  ר˜  ‰וי  "ל‡  ‰כפור˙  ‡˘ר 
ל‰ניחו  ˆריך  ר˜  בפ"ע  מˆי‡ו˙  ז‰  ‡ל‡ 
על ‡רון" (ל˘ונו ˙רומ‰ ˘ם), ‰יינו „‰וי כלי 
ל‡רון ‚ופ‡1  ו˙י˜ון  ר˜ ‰כ˘ר  ול‡  בפ"ע 
‰‡רון  על  ‡ו˙ו  ˘מניחין  „מ‰  [כלומר, 
ר˜  ‰‡רון,  מ‚וף  חל˜  „‰וי  פירו˘ו  ‡ין 
‰ו‡ כלי בפ"ע ‡˘ר מ˜ום ‰נח˙ו ‰ו‡ על 
(‡חרי  ב˙ו"כ  ממ"˘  ‰וכיח  וכן  ‰‡רון]. 
כפור˙  ˘נ‡מר  "לפי  י‡))   ,‡ (פר˘‰  ב  טז, 

יכול י‰י' כיסוי ל‡רון ˙"ל כפור˙, כפור˙ 
ל‡רון ו‡ין כיסוי ל‡רון"2.

˘ם)3  וי˜‰ל  (ˆפע"נ  ‰נ"ל  ‰‚‡ון  ו‰וסיף 
„נפ˜"מ ל‰לכ‰, וב‰˜„ים „‰‡ „‰כפור˙ 
˘ר˙  "כלי  ל‰יו˙ו  ‰ו‡  בפ"ע  כלי  ‰וי 
[˘ˆ"ל  ‰כיפורים"  יום  ˘ל  ‰ז‡‰  מחמ˙ 
ריכ‰ לבו‡  על ‰כפור˙], ומע˙‰ ‰כפור˙̂ 
יחי„)  (˘ל  "˘מו  י‰י'  ˘ל‡  ˆיבור,  מ˘ל 
לעבו„˙  ˘ר˙  כלי  ל‰יו˙ו  עליו"  כ˙וב 
‚ופ‡,  מ‰‡רון  ‚„רו  נ˘˙נ‰  ובז‰  ˆיבור. 
(ולכן  ˘ר˙  כלי  לו „ין  עˆמו ‡ין  „‰‡רון 
בˆל‡ל"  "ויע˘  נ‡מר  ˘ב‰‡רון  מˆינו 
(וי˜‰ל לז, ‡), „ל‡ כבכפור˙ (˘ם לז, ו) ˘ל‡ 

נ‡מר ב‰ ל˘ון ז‰, ‡ל‡ "ויע˘" ס˙ם ול‡ 
נ˜ר‡ על ˘מו4).

1) ור‡‰ ל‰לן ‰ער‰ 17 עו„ מי ˘כ˙ב כן.

‰לל  רבנו  פירו˘  וכפי  ב˙ו"כ  כ‚ירס˙נו  2) ו‰ו‡ 
ב˙ו"כ ˘ם. ור‡‰ ר‡ב"„ ו˜רבן ‡‰רן ל˙ו"כ ˘ם.

3) ור‡‰ ‚ם מ"˘ בפ' ˙רומ‰ כ‰, י. ˆפע"נ מ‰„"˙ 
סז, „.

ב‰מ˘ך  „ב‡  לפר˘  ‰י'  ˘בפ˘טו˙  4) ‡ל‡ 
ל"ויע˘ בˆל‡ל" ˘ב˙חל˙ ‰ענין.

‰עולו˙  נפ˜ו˙ו˙  עו„  „י˘  ונר‡‰ 
מ‰‚„ר‰ זו במ‰ו˙ ‰כפור˙. „‰נ‰ ע˘יי˙ 
ל˘מ‰,  בכוונ‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰כלים 
כמ"˘ ‰רמב"ם ספ"‡ מ‰ל' בי‰ב"ח "‡ין 
ל˘ם  ‡ל‡  מ˙חיל˙ן  ‰כלים  כל  עו˘ין 
‰˜„˘" (ויעויי' פר˘"י ˙רומ‰ כ‰, ח. וב‡ריכו˙ 
ו˘ם   ,„ סי'  בי‰ב"ח  ב‰ל'  ובי‡ורים  בחי„ו˘ים 

נסמנו ‰יסו„ו˙ לז‰ ונ˙ב‡ר ‚„ר „ין ז‰). ומע˙‰ 

„‡ילו  בכפור˙,  ‰נ"ל  ‰‚„ר  ע"פ  י"ל 
מ‰  ‰נ‰  ‰‡רון  מן  חל˜  ר˜  „‰וי  ‡מרינן 
˘עו˘י ‰כפור˙ ‰יו ˆריכים לכוון בע˘יי˙ 
‰כפור˙ ל˘מ‰ נר‡‰ ˘‰י' ˆריך (ועל כל 
ל˘ם  ב‰כוונ‰  נכלל  ל‰יו˙  מו˙ר)  פנים 
‰‡רון, ‡בל לפי ‰‚„ר ‰נ"ל „‰וי מˆי‡ו˙ 
‰י˙‰  ל˘מ‰  ˘‰כוונ‰  י"ל  עˆמ‰  בפני 
[ויעויי'  עˆמ‰  בפני  כוונ‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 
ב˘"ך על ‰˙ור‰ (˙רומ‰ כ‰, יז): מ‰ ˆורך 
על  ‰כפור˙  ‡ם  ו‰רוחב  ‰‡ורך  לומר 
‡ל‡   .  . ‰‡רון  כמ„˙  ˘‰ו‡  ו„‡י  ‰‡רון 
˘יכוין  ˘ˆריך  ע˘יי˙‰  על  ללמ„  ב‡ 
בע˘יי˙‰ כוונ‰ י„וע‰ כו'], ו‰יינו ˘ˆ"ל 
י"ל  [כן  ‰כפור˙  ל˘ם  ר˜  מיוח„˙  כוונ‰ 
ב‰כפור˙  ע"י ‰˘˙˙פו˙  ‚ם  „נפ˜"מ ‡ם 
˘ם,  (ע‰"˙  ‰רמב"ן  „כ˙ב   ‡‰ מ˙˜יים 
יו"„): ˘י‰יו כל י˘ר‡ל מ˘˙˙פין בע˘יי˙ 

כלי  ‡ח„  כל  ˘י˙נ„ב  ו‰עס˜  כו'  ‰‡רון 
עזר  לבˆל‡ל  לעזור  ‡ו  ל‡רון  ‡ח„  ז‰ב 

מעט ‡ו ˘יכוונו ל„בר].

˙ור‰  ‡סר‰  „‰נ‰  נפ˜ו˙‡,  י"ל  ו˙ו 
(ומ˜„˘)  ‰מ˘כן  ב˙בני˙  „בר  לע˘ו˙ 
סע"‡.  מ‚,  ע"ז  סע"‡.  כ„,  (ר"‰  וכלי ‰מ˜„˘ 
פ"ז  ‰בחיר‰  בי˙  ‰לכו˙  רמב"ם  ב.  כח,  מנחו˙ 

‰ו‡  ז‰  „‡יסור  נ‡מר  ‡ם  ל„ון  וי˘  ‰"י), 

ורמב"ם  ב˘"ס  כי  ל‰‡רון,  בנו‚ע  ‚ם 
ל‰‡רון,  בנו‚ע  ‰‡יסור  נ˙פר˘  ל‡  (˘ם) 



טו

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

פלו‚˙˙ ר˘"י ורמב"ן ב‚„ר כפור˙ וכרובים
י˜„ים יסו„ ˘כ˙ב ‰‚‡ון מרו‚ˆוב „כפור˙ ‰וי כלי בפ"ע, ויב‡ר ‰נפ˜ו˙ו˙ ל„ינ‡ / 
יסי˜ „‰י‡ פלו‚˙‡ בין ר˘"י לרמב"ן / יב‡ר ˘ור˘ ‰פלו‚˙‡ ע"פ פלו‚˙˙ם בˆורך 
˙˙ב‡ר  ועפ"ז  לענין ‚„ר ‰כרובים  נמי  עו„ „נחל˜ו  ויסי˜  ו‰כפור˙;  ומטר˙ ‰‡רון 

פלו‚˙˙ם בˆור˙ ‰כרובים

(חו"ב ב‰ל' בי‰ב"ח – סי' י‡, ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו, ˙רומ‰ ב)
כלי  „נין  ו‡ין  מכלי  כלי  „נין   .  . מז‰] 
נ˜ר‡˙  „‰כפור˙  וחזינן  כלי",  מ‰כ˘ר 

יחז˜‡ל  י„): "‡מר  (˙נחומ‡ ˆו,  וכמ‡מר ‰מ„ר˘ 
לפני ‰˜ב"‰: רב˘"ע ע„ עכ˘יו ‡נו נ˙ונים ב‚ול‰ 
ול‰ו„יע  לילך  לי  ‡ומר  ו‡˙‰  ˘ונ‡ינו   ıב‡ר
וי˘מרו  לעיני‰ם  וכ˙וב ‡ו˙ו  לי˘ר‡ל ˆור˙ ‰בי˙ 
‰ן  יכולין  וכי  חו˜ו˙יו,  כל  ו‡˙  ˆורו˙יו  כל   ˙‡
ו‡ח"כ  ‰‚ול‰  מן  ˘יעלו  ע„  ל‰ם  ‰ניח  לע˘ו˙? 
ליחז˜‡ל  ‰˜ב"‰  ‡"ל  ל‰ם.  ו‡ומר  ‰ולך  ‡ני 
וב˘ביל ˘בני נ˙ונין ב‚ול‰ י‰‡ בנין בי˙י בטל?!" 
פועל  בנין ‰בי˙ ‰"ז  לימו„ ‰לכו˙  ˘ע"י  ו‰יינו   –
לספר  ב"פ˙יח‰"  (ור‡‰  בטל"  בי˙י  "בנין  ˘‡ין 
‰עוס˜  "כל  וע"„  ב‡ריכו˙).  ז‰  ענין  בי‡ור  ‰נ"ל 
פרים  ו"נ˘למ‰  עול‰"  כ‡ילו ‰˜ריב  עול‰  ב˙ור˙ 

˘פ˙ינו".

ב‰ל'  ‰לכ‰  בי‡ור  ז‰,   ıב˜וב ‰ב‡נו  לכן  ‡˘ר 
בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם, מ˙וך ‡' ‰סימנים ˘בספר 

‰נ"ל.

‡ 
מרו‚ˆוב  ‰‚‡ון  ˘כ˙ב  יסו„  י˜„ים 
„כפור˙ ‰וי כלי בפ"ע, ויב‡ר ‰נפ˜ו˙ו˙ 

ל„ינ‡

טפח  "כפור˙   (‡  ,‰) בסוכ‰  ‚רסינן*1 
פחו˙  [˘˘יעורו  מזר  ונילף  כו',  מנלן 

"‰ל'  ספר  ב˘ערים,  נו„ע‰  כבר  ‰מו"ל:  *‰ער˙ 
ובי‡ורים"  חי„ו˘ים  עם  ל‰רמב"ם  ‰בחיר‰  בי˙ 
בו לו˜טו חי„ו˘יו ובי‡וריו ˘ל רבינו ב‰לכו˙ בי˙ 

‰בחיר‰ ל‰רמב"ם.

‰בי˙  ‰לכו˙  לימו„  ‡˘ר  „רבינו,  בפומי'  ומר‚ל‡ 
 – ‰בי˙  חרב  ב‰ם   – ‰מˆרים  בין  ˘ל  ‡לו  בימים 
לימו„  מזו:  וי˙יר‰  ל‚‡ול‰.  ו‰כנ‰  ס‚ול‰  ‰ו‡ 

‰לכו˙ בנין ‰בי˙ ‰רי ‰ם כבנין ‰בי˙ עˆמו.

„רו˘ ו‡‚„‰
פניניםפנינים

ר"ח ‡ב – יום ‰‰ילול‡ 
˘ל ‡‰רן ‰כ‰ן

ויעל ‡‰רן ‚ו' על פי ‰' וימ˙ ˘ם ‚ו' 
בח„˘ ‰חמי˘י ב‡ח„ לחו„˘. ו‡‰רן בן 
˘ל˘ וע˘רים ומ‡˙ ˘נ‰ במ˙ו ‚ו'
(ל‚, לח-לט)

‚ל‚ול  ˘"בוו„‡י  ‰˜„ו˘  ‰˘ל"‰  „בר  י„ועים 
„רבנן  מוע„י  ‰ן   .  . ‰˘נ‰  כל  ˘ל  ‰מוע„ים 
ל‡ו˙ן  ˘ייכו˙  י˘  בכולן  ב‡ב,  וט'  ˙עניו˙  ‡ו 
וי˘ב),  ר"פ  ˙ו˘ב"כ  (חל˜  ב‰ן"  ˘חלו˙  ‰פר˘יו˙ 
ל‰פר˘‰  ב˘נ‰,  ‰זמן  בין  ˘ייכו˙  ˘י˘  ו‰יינו, 

˘˜ור‡ים ‡ז ב˙ור‰.

 ˜„ˆ ‰ˆמח  ‡„מו"ר  כ˙ב  מזו  וי˙יר‰ 
נˆבים,  לפר˘˙  בנו‚ע  נ"ע,  מליוב‡וויט˘ 
ר"‰"  לפני  נ˜ר‡˙  ˘˙‰י'  בענין  נכ˙ב‰  ˘"‰ס„ר‰ 
נכ˙ב‰  ˘‰ס„ר‰  ו‰יינו,  נˆבים),  ר"פ  ‰˙ור‰  (‡ור 

זו  פר˘‰  ˜רי‡˙  זמן  מפני  „וו˜‡  מסויים  ב‡ופן 
ב˙ור‰.

בולט˙  „ו‚מ‡  מˆינו  ˘בפר˘˙נו  לומר  וי˘ 
בכ˙וב  מוזכר˙  ‡‰רן  מי˙˙  „‰נ‰,  ז‰.  לענין 
‡‚ב  ‰וב‡‰  ובפר˘˙נו  חו˜˙,  בפ'  לר‡˘ונ‰ 
מסעו˙ בני י˘ר‡ל. ומˆינו ˘בפר˘˙נו נכ˙בו כו"כ 
חו˜˙: ‡. ‡ופן ‰ס˙ל˜ו˙  בפ'  נכ˙בו  ˘ל‡  פרטים 
כ‡ן).  (ר˘"י  בנ˘י˜‰"  ˘מ˙   –  '‰ פי  "על   – ‡‰רן 
בח„˘  ‚ו'  ‰‡רבעים  "ב˘נ˙   – ‰ס˙ל˜ו˙ו  זמן  ב. 
חיי ‡‰רן – "בן  ˘נו˙  לחו„˘". ‚.  ב‡ח„  ‰חמי˘י 

˘ל˘ וע˘רים ומ‡˙ ˘נ‰ במו˙ו". ועו„.

‡לו  פרטים  נזכרו  מ‰  מפני  ˙מו‰,  ולכ‡ור‰ 
מסעו˙  ‡ו„ו˙  מ„ובר  ˘בו  ‡ף  „וו˜‡,  בפר˘˙נו 

בני י˘ר‡ל, ול‡ נזכרו בפ' חו˜˙?

וי˘ לומר ‰טעם לז‰, „‰יו˙ ˘בכל ˘נ‰ ו˘נ‰ 
בזמן ‰‰ו‡  ˘˜רו  כל ‰מ‡ורעו˙  וניעורים  חוזרים 
נכ˙בו  כן  על  ועו„)  פכ"ט,  ל‰חי„"‡  „ו„  לב  (ר‡‰ 

מסעי ˜ור‡ים  פ'  כי  בפר˘˙נו,  ב˙ור‰  פרטים ‡לו 
˙מי„ בסמיכו˙ ל"בחו„˘ ‰חמי˘י ב‡ח„ בחו„˘" 

– ר"ח ‡ב, יום ‰‰ילול‡ ˘ל ‡‰רן ‰כ‰ן.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 791 ו‡ילך)

ענני ‰כבו„ – ‡ו‰ב 
‡˙ ‰בריו˙

ויעל ‡‰רן ‚ו' וימ˙ ˘ם ‚ו' וי˘מע 
‰כנעני ‚ו'

וי˘מע ‰כנעני - כ‡ן לימ„ך ˘מי˙˙ ‡‰רן ‰י‡ 
‰˘מוע‰, ˘נס˙ל˜ו ענני ‰כבו„
(ל‚, לח-מ. ר˘"י)

במ„ר˘י חז"ל מבו‡ר ˘ענני ‰כבו„ ‰יו בזכו˙ו 
‰י'  ו‰מן  מרים,  בזכו˙  ‰י˙‰  ‰ב‡ר  ‡‰רן,  ˘ל 
‰כבו„  ענני  בין  ‰˜˘ר  לב‡ר  וי˘  מ˘‰.  בזכו˙ 

ל‡‰רן ‰כ‰ן „וו˜‡:

מ"לחם"  לרע‰ו,  ‡י˘  בין  חילו˜ים  ‰יו  במן 
˘‡ˆל  ח),  י‡,  (ב‰עלו˙ך  ו‚ו'"  במ„כ‰  "„כו  וע„ 
ב‡ופן  ‰י'  ר˘עים  ו‡ˆל  מוכן,  ‰מן  ‰י'  ˆ„י˜ים 
‰ם  ‚ם  ‰נ‰  ‰מים,  בב‡ר   .(‡ ע‰,  יומ‡  (ר‡‰  ‡חר 
עˆמו,  בפני  לכ‡ו"‡  ‰˙חל˜ו˙  ˘ל  ב‡ופן  ב‡ו 
נוטל   .  . ונ˘י‡  נ˘י‡  ˘"כל  ‰‰˙חל˜ו˙  על  נוסף 
מ˜לו ומו˘ך ‡ˆל „‚לו ומחנ‰ו ומי ‰ב‡ר נמ˘כין 
„רך ‡ו˙ו סימן וב‡ין לפני חניי˙ כל ˘בט ו˘בט" 

(פר˘"י חו˜˙ כ‡, כ).

מ˘‡"כ ענני ‰כבו„, ‰˜יפו וכללו ‡˙ כל בנ"י 
(ר‡‰  ‰פסל   ˙‡ ‡˙ם  ˘ל˜חו  ‡ל‰  ו‚ם  ב˘ו‰. 
בלי  ‰כבו„,  ענני  כללו  ‡ו˙ם  ‚ם  רפכ"„),  ˘מו"ר 

חילו˜ים בין ‡ח„ לרע‰ו.

ל‡‰רן  ‰כבו„  ענני  ˘ל  ‰˘ייכו˙  ˙ובן  עפ"ז 
„וו˜‡:

‡‰רן ‰י' "‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙" (‡בו˙ פ"‡ מי"ב), 
˘‰ם  ‰י‡  ‰יחי„‰  ˘מעל˙ם  ‡ל‰  ˘‚ם  ‰יינו, 
ולכן  ‡ו˙ם.  ‡ו‰ב  ‰י'  ‰˜ב"‰,  ברו‡י   – "בריו˙" 
כל  יום  ˘ל˘ים  ‡‰רן   ˙‡ "ויבכו  ‡‰רן  על  נ‡מר 
בי˙ י˘ר‡ל" (חו˜˙ כ, כט), ומפר˘ ר˘"י "‰‡נ˘ים 
ו‰נ˘ים, לפי ˘‰י' ‡‰רן רו„ף ˘לום ומטיל ‡‰ב‰ 

כו".

ולכן ‰יו ענני ‰כבו„ בזכו˙ו ˘ל ‡‰רן, „מכיון 
˘‰י' ‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙ לל‡ ‰˙חל˜ו˙, ‰מ˘יך ‡˙ 

ענני ‰כבו„ ˘כללו ‡˙ כל בנ"י ב˘ו‰.
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 133 ו‡ילך. ס‰"˘ ˙˘נ"‡ 
ח"ב עמ' 417 ו‡ילך)


