
ביאורים בענינם של
רועי ומנהיגי ישראל

רעיא מהימנא כח

ועל פי ז‰ י˘ לב‡ר ˙וכן ‰פסו˜ "ו‡˙‰ ˙ˆוו‰ ‡˙ בני י˘ר‡ל" ב„רך פנימי:

ב‡מונ˙ם,  ˘‰˙חז˜ו  לז‰  בנוסף  ‰נ‰  נ˘מ˙ם,  כח   ˙‡ בי˘ר‡ל  רבינו  מ˘‰  ‚יל‰  כ‡˘ר 
פעל ‚ם "˙ˆוו‰ ‡˙ בני י˘ר‡ל" – "ˆיווי" מל˘ון "ˆוו˙‡ וחיבור" (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור פר˘˙נו פב, 
מחוברים  וחיבור",  "בˆוו˙‡  י˘ר‡ל  כל  ˘י‰יו  פעל  נ˘מ˙ם,  ‚ילוי  ˘ע"י  ו‰יינו,  ובכ"מ).   ,‡

ומ‡וח„ים ב‡ח„ו˙ ‚מור‰.

(ע"פ 'ס‰"מ מלו˜ט על ח„˘י ‰˘נ‰' חל˜ ‚', עמ' ל„)

מי ‡ו‰ב ‡˙ ˜רח וע„˙ו?
רב‰  („ברים  חז"ל  ו‡מרו  ‰י‰".  י˘ר‡ל  ‡ו‰ב  רבינו  "מ˘‰  סע"‡)  ס‰,  (מנחו˙  ב‚מר‡  נ‡מר 

פ"‡, „) "יוכיחן מ˘‰ ˘‡ו‰בן".

ו‰נ‰ בנו‚ע למחלו˜˙ ˜ורח וע„˙ו כ˙וב ˘‡ף ל‡חר ˘כבר נ‚זר‰ ‚זיר‰ על ˜ורח וע„˙ו, 
וילך  מ˘‰  מ"מ "וי˜ם  ו‡בירם"  למ˘כן ˜רח „˙ן  מסביב  מזו, ‰˜ב"‰ ˆיוו‰ "‰עלו  וי˙יר‰ 

‡ל „˙ן ו‡בירם", ופיר˘ ר˘"י "כסבור ˘י˘‡ו לו פנים ול‡ ע˘ו".

ומז‰ רו‡ים ע„ ‰יכן ‰ו‡ כוחו ˘ל "‡ו‰ב י˘ר‡ל":

‡ף ˘כבר נ‚זר‰ ‚זיר‰ על ˜ורח וע„˙ו, וי˙יר‰ מזו, ‰˜ב"‰ ˆיוו‰ "‰עלו מסביב למ˘כן 
ו‡בירם  „˙ן  על  לפעול  עˆ‰  י˘ר‡ל  ˘ל  ‡ו‰בן  חיפ˘  ע„יין  כ‚),  (טז,  ו‡בירם"  „˙ן  ˜רח 

˘י˙חרטו, וינˆלו "מר„˙ חיים ˘‡ול‰".

ומז‰ י˘ ללמו„ ‰ור‡‰ נפל‡‰:

ומ‰ ‡נ˘ים ‡לו ˘מר„ו ב‰˜ב"‰ ר"ל, וכבר נ‚זר‰ עלי‰ם ‚זיר‰, ‰˘˙„ל מ˘‰ ב˜ירובן, 
ז‰  ובמˆוו˙ ‰רי  ב˙ור‰  עוס˜ים  ˘‡ינם  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ˘רובם  ב„ורנו  וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙ 
ר˜ מעם-‰‡רˆו˙, ו‰רי ‰ם "כ˙ינו˜ ˘נ˘ב‰ לבין ‰עכו"ם", ˘מוטל חוב ˜„ו˘ על כל ‡ח„ 

ל‰˘˙„ל בכל מיני ‰˙חכמויו˙ ו˙חבולו˙, ל‰ˆיל ‡˙ י˘ר‡ל, ול˜רבן ל‡בינו ˘ב˘מים.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ' 102 ו‡ילך)

 ◇ 



כזִאיׁש ַעל ָהֵעָדה

ומ‰ ייפל‡ ‡יפ‰ ˘נ˜ר‡˙ מˆו‰ זו על ˘מו ˘ל מ˘‰, ˘‰ו‡ ‰נו˙ן כח ועוז לבני י˘ר‡ל 
ב˜יום מˆוו˙ פר‰ ‡„ומ‰, ב˘ע‰ ‡˘ר מ˘‰ עˆמו ל‡ ‰יי˙‰ לו ˘ייכו˙ לעבו„˙ ‰"חו˜‰" 

– ˜יום ‰מˆוו‰ בל‡ י„יע˙ טעמ‰.

ל‡חר  ‡בל  פר‰  טעם  מ‚ל‰  ‡ני  "לך  ו)  יט,  חו˜˙  (במ„ב"ר  למ˘‰  ‰˜ב"‰  לו  ‡מר  ˘‰ל‡ 
חו˜‰", ו‰יינו ˘מ˘‰ זכ‰ ל‰בין ול‰˘י‚ טעם מˆו˙ פר‰, ו‡ם ‰ו‡ עˆמו ‡ינו ˘ייך לעבו„˙ 

‰"חו˜‰", ‰כיˆ„ יכולים י˘ר‡ל ל˘‡וב ‰ימנו כח ל˜יום ‰חו˜ים ב˜בל˙ עול מלכו˙?

ובי‡ור ‰עניין נעוı ‰ו‡ ב˜˘ר ‰עˆמי ו‰מיוח„ ˘בין רוע‰ י˘ר‡ל לˆ‡ן מרעי˙ו, „"מ˘‰ 
ˆ‡ן  עם  עˆמי  ב˜˘ר  ˜˘ור  ‰נ˘י‡  כ‡),  כ‡,  לבמ„בר  (פר˘"י  מ˘‰"  ‰ם  וי˘ר‡ל  י˘ר‡ל  ‰ו‡ 
מרעי˙ו, ע„ ˘כ˘חסרים ‰ם „בר מ‰, ‰נ‰ מר‚י˘ ‰ו‡ ‡˙ ‰ˆער כ‡ילו ‰י‰ ‰חיסרון ‡ˆלו. 
וי˙ר על כן, ל‡ ר˜ ˘‰ˆער ˘לו על ˘חסר לי˘ר‡ל ‰ו‡ ˆער ‚„ול ביו˙ר, כ‡ילו ˘‰ו‡ עˆמו 
‰י' ‰חסר, ‡ל‡ מכיוון ˘מ˘‰ וי˘ר‡ל ‰ם „בר ‡ח„ ממ˘, ‰רי מ‰ ˘חסר לי˘ר‡ל חסר ‚ם 

לו.

ו‰˘‚‰,  מ˙וך ‰בנ‰  מ˜יימ‰  ו‰ו‡  טעמ‰,  למ˘‰  ˘נ˙‚ל‰  פר‰ ‡„ומ‰, ‡ף  במˆוו˙  ו‚ם 
מ˘‰  ב‚„ר "חו˜‰", ‰רי ‰י‡ "חו˜‰" ‚ם ‡ˆל  זו ‰י‡  מˆוו‰  מרעי˙ו  ˘‡ˆל ˆ‡ן  כיוון  ‰רי 
טעם  בל‡  ‰מˆוו˙   ˙‡ ‰מ˜יימים  י˘ר‡ל  בני  בעבו„˙   ועוז  כח  לי˙ן  ‰ו‡  ויכול   – רבינו 

וב˜בל˙ עול למˆוו‰ ‰מˆוו˙.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ח"„ ע' כב ו‡ילך)

'מפרנס' ‰‡מונ‰ ו'מחבר' י˘ר‡ל
[ע"י  י„ך  על  מני'  וי˙פרנס  י˙זן  ב): "‰‰י‡ ‡מונ‰ „לעיל‡  רכ‰,  (ח"‚  בזו‰ר ‰˜„ו˘  כ˙וב 

רנס" ‡˙ י˘ר‡ל בעניין ‰‡מונ‰. ƒמ˘‰]". ו‰יינו ˘מ˘‰ רבינו "זן ופ

˘רו‡‰  נ˘מ˙ם  מˆ„  פ˘וט‰, ‰ו‡  ב‡מונ‰  ב‰'  מ‡מינים  י˘ר‡ל  ˘כל  ˘ז‰  בז‰,  ומבו‡ר 
פ"ב),  ˙ני‡  (ר‡‰  ממעל"  ‡ל˜‰  "חל˜  ‰י‡  ˘‰נ˘מ‰  ˘מכיוון  מזו,  וי˙יר‰  ‡ל˜ו˙.  (למעל‰) 
‡ין ‰י‡ ז˜ו˜‰ לר‡יו˙ על מˆי‡ו˙ ‰˘י"˙, ב‡˘ר ‰י‡ "חל˜" ממנו י˙'. ומˆ„ ‡לו ‰סיבו˙, 

מ‡מינים בני י˘ר‡ל ב˜ב"‰ בפ˘טו˙, ‚ם בלי ר‡יו˙.

רנס" וחיז˜ ‡˙ ‰‡מונ‰ בבני י˘ר‡ל. כי מ˘‰ ‚יל‰ ו‰‚ביר ‡ˆל כל  ƒוז‰ו ˘מ˘‰ רבנו "פ
י˘ר‡ל ‡˙ כוח נ˘מו˙י‰ם, ועל י„י ז‰ חיז˜ ממיל‡ ‡˙ ‡מונ˙ם.

ו‰נ‰, ב˙ני‡ (פר˜ לב) כ˙ב כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע ˘"‰עו˘ים ‚ופם עי˜ר ונפ˘ם טפל‰ ‡י 
יכול  על ‰‚וף"  ו‰מעל‰ "‰נפ˘  ור˜ ‰מ‚בי‰  ביני‰ם".  ו‡חו‰ ‡מי˙י˙  ל‰יו˙ ‡‰ב‰  ‡פ˘ר 
˘ור˘  כי  וע„ ˜טן".  למ‚„ול  מי˘ר‡ל  נפ˘  לכל  כמוך  לרעך  ו‡‰ב˙  מˆו˙  לי„י ˜יום  "לבו‡ 
נ˘מו˙ כל י˘ר‡ל – ‡ח„ ‰ו‡, ˘נ˘מ˙ם מ"‰' ‡ח„". ולכן מי ˘נ˘מ˙ו מ‡יר‰ ב˜רבו, מבין 

˘"כל י˘ר‡ל ‡חים ממ˘".

בעז‰י״˙.

כ"˜  רב‡ „רבינו ‰‚„ול,  יומ‡ „‰ילול‡  ˙מוז, ‰ו‡   '‚ פ' ˜ורח,  ˘ב˙ ˜ו„˘  ל˜ר‡˙ 
˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  זי"ע,  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר 
רועי  ˘ל  מ‰ו˙ם  בבי‡ור  בלום  ‡וˆר  ו‰ו‡  מ‰ימנ‡',  'רעי‡  ˜ונטרס  ולומ„י׳,  ‰˙ור‰ 

י˘ר‡ל ˘בכל ‰„ורו˙ מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ רבינו ‰‚„ול זי"ע.

‰˜ונטרס מופיע במס‚ר˙ ‰˜ובı ‰˘בועי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙" – עיונים בפר˘˙ ‰˘בוע.

בכל „ור ו„ור, מימו˙ ‡„ם ‰ר‡˘ון (‡˘ר ‰ו‡ מ"˘בע‰ רועים" (מיכ‰ ‰, „. סוכ‰ נב, 
לי˘ר‡ל  ע„ „ורו˙נו ‡ל‰, ˜מו  ו‰‡מור‡ים  רבינו, „ו„ ‰מלך, „רך ‰˙נ‡ים  מ˘‰  ב)), 

לבין  בינם  ועבו„˙ם  ˜„ו˘˙ם  ˆ„˜˙ם,  ל‚ו„ל  בנוסף  ‡˘ר  וט‰ורים,  ˜„ו˘ים  ˆ„י˜ים 
˜ונם, מ˜„י˘ים ‡˙ עˆמם לרעו˙ ‡˙ י˘ר‡ל, ול‰נ‰י‚ם ב„רך ‰עול‰ בי˙ ‡-ל.

וסיפו˜  מרעי˙ם  ברעיי˙ ˆ‡ן  עיסו˜ם  נפל‡‰, ‡˘ר  מˆינו ‰נ‰‚‰  י˘ר‡ל  רועי  ‡ˆל 
עבו„˙ם  ‚ו„ל  ולמרו˙  ל˙ועל˙ם ‰‡י˘י˙,  ו‰רוחניים ˜ו„מ˙ ‡ˆלם  ˆרכי‰ם ‰‚˘מיים 

ב˙ור‰ ועבו„‰, מ"מ מ˜„י˘ים עˆמם לטוב˙ עם י˘ר‡ל.

˘י˘  ו‰˘ייכו˙  י˘ר‡ל, ‰˜˘ר  רועי  ˘ל  זו  ב‰נ‰‚‰  בי‡ורים  מוב‡ים  ז‰,  ב˜ונטרס 
ל‰ם עם ˆ‡ן מרעי˙ם, ובי‡ורי ‰˙ו‡רים ‰˘ונים ˘מˆינו בספרים לˆ„י˜ים ‡לו.

‰˜ובı נחל˜ ל˘ני מ„ורים:

˘ל‰ם  ו‰˜˘ר  י˘ר‡ל,  רועי  ˘ל  במ‰ו˙ם  בי‡ורים  יבו‡ו  ובו   – ָבבו…  ל¿ ˙…ם  ּכ¿ ם  ע≈ ר¿ ƒַוּי
לבני „ורם.

ָ„‰ – ובו יבו‡ בי‡ורים ב˙ו‡רי מנ‰י‚י י˘ר‡ל ‰˘ונים ומ˘מעו˙ם. ׁ̆ ַעל ָ‰ע≈ י ƒ‡

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

יבין. ועל כן, מוטב לעיין במ˜ורי ‰„ברים (כפי ˘נסמנו על ‡˙ר).

עם  עמ‰ם"  ו‡‰רן  ו"מ˘‰  עפר"  ˘וכני  ורננו  "ו‰˜יˆו  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
 ,"‡ˆ˙ מ‡י˙י  ח„˘‰  "˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰  עולם,  וחסי„י  ˆ„י˜י  ˘‡ר 

במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דבר



˜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 חיים „ו„ (ברי"נ) וילהלם, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, 
הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

רעיא מהימנא כו

וי"ל ‰בי‡ור בז‰, „‡˙ „ברי ‰מ„ר˘ ˘"מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל" ‡פ˘ר לפר˘ ב˘ני ‡ופנים:

‡. כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰˙עס˜ו˙ו ˘ל מ˘‰ בענין ‰˘ייך לˆרכי כלל י˘ר‡ל, ‰רי מכיון 
‡פ˘ר  במיל‡  ‰כלל,  עבור  ז‡˙  עו˘‰  ‰ו‡  ‡ל‡  עˆמו  ב˘ביל  ‡ינו  בז‰  ‰˙עס˜ו˙ו  ˘טעם 
לכ˙וב "מ˘‰" (‰עו˘‰ בפועל) ‡ו "י˘ר‡ל" (˘ב˘בילם נע˘‰), כי ‡ין חילו˜ ביני‰ם, ˘‰רי 
ע˘יי˙ מ˘‰ ב˘ביל ‰כלל ‰י‡. ב. מ˘‰ ‰י‰ ‡י˘ ˆבורי בעˆם מ‰ו˙ו, ובמיל‡ כל „בר ˘‰ו‡ 

עו˘‰, ‰רי ז‰ ע˘יי˙ י˘ר‡ל.

וי˘ לומר ˘ז‰ו ‰חילו˜ בין "ר‡˘ ‰„ור" ל"נ˘י‡ ‰„ור": 

"ר‡˘ ‰„ור" פירו˘ו כמו "ר‡˘" כפ˘וטו, ˘‰ר‡˘ מנ‰י‚ ‡˙ ‰‚וף, וכן ‰ו‡ "ר‡˘ ‰„ור" 
˘‰ו‡  ‰יינו  ורוממו˙,  ‰˙נ˘‡ו˙  ל˘ון  ‰ו‡  "‰נ˘י‡"  מ˘‡"כ  ‰„ור.  ל‰נ‰‚˙  ‰˙ו‡ר  ˘‰ו‡ 

˘ם ‰˙ו‡ר ל‡„ם מרומם ומנו˘‡, ו‡ין כ‡ן רמז ל‰נ‰‚˙ו ‡˙ ‰„ור.

ולכן בל˘ון ‰מ„ר˘ "˘ר‡˘ ‰„ור ‰ו‡ כל ‰„ור" ‰י‰ ‡פ˘ר לפר˘ ‰כוונ‰, ˘‰טעם לז‰ 
˘‰ר‡˘ ‰ו‡ כמו כל ‰„ור, ‰ו‡ ר˜ מכיון ˘‰ו‡ ‰מנ‰י‚ ‡˙ כל ‰„ור, ועל י„י ‰נ‰‚‰ ‡ח˙ 
ו‡חי„‰ ˘ל ‰ר‡˘ נע˘ים כל ‡נ˘י ‰„ור למˆי‡ו˙ ‡ח˙, מˆי‡ו˙ ‰ר‡˘. ולפ"ז נמˆ‡, „מ‰ 
˘"ר‡˘ ‰„ור ‰ו‡ כל ‰„ור" ‰רי ז‰ ר˜ בענינים ‰ˆבוריים ˘ל ‰"ר‡˘" ור˜ בנו‚ע לענינים 
˘עו˘‰ עבור ‰נ‰‚˙ כל י˘ר‡ל, ול‡ בענייניו ומעלו˙יו ‰עˆמיים, ‡˘ר נ˘‚בים ‰מ‰ מ‰מון 

‰עם ו‡ינו מ‡וח„ עמ‰ם בעניינים ‡לו.

˘בז‰  י"ל  ‰כל",  ‰ו‡  ‰נ˘י‡  כי  ‰„ור  ככל  ‰ו‡  ‰„ור  "˘נ˘י‡  ר˘"י  ˘ל  בל˘ונו  ‡בל 
מו„‚˘ ˘"נ˘י‡" ‰„ור, ‚ם כמו ˘‰ו‡ מרומם ומנו˘‡ בפני עˆמו, ‰רי ‰ו‡ ככל ‰„ור. ˘‚ם 
בענייניו ‰נעלים ביו˙ר, ‰רי ‰ו‡ ˜˘ור ומ‡וח„ עם ˆ‡ן מרעי˙ו, ו‚ם „ר‚ו˙יו ‰נ˘‚בו˙ ‰ם 

מ˘פיעו˙ ופועלו˙ בעבו„˙ו ˘ל כל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל.

וכ„‡י˙‡ בספר ˙ני‡ ˜„י˘‡ (פר˜ מ„) ‡˘ר "‡ף כי מי ‰ו‡ ז‰ ו‡יז‰ו ‡˘ר ערב לבו ל‚˘˙ 
ל‰˘י‚ ‡פי' חל˜ ‡ח„ מני ‡לף ממ„ר‚˙ ‡‰ב˙ [‰' ˘ל מ˘‰ רבינו] רעי‡ מ‰ימנ‡, מ"מ ‡פס 

˜ˆ‰ו ו˘מı מנ‰ו מרב טובו ו‡ורו מ‡יר לכללו˙ י˘ר‡ל בכל „ור ו„ור כו'".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ ע' 135 ו‡ילך)

‡ופן נ˙ינ˙ ‰כח ממ˘‰ רבינו ל˜יום ‰חו˜ים 
פר‰ ‡„ומ‰  ע‰"פ "וי˜חו ‡ליך  וכפר˘"י  מ˘‰,  ˘ל  ˘מו  על  נ˜ר‡˙  פר‰ ‡„ומ‰  מˆוו˙ 

‚ו'" – "וי˜חו ‡ליך, לעולם ‰י‡ נ˜ר‡˙ על ˘מך פר‰ ˘ע˘‰ מ˘‰ במ„בר".

חו˜˙ ‰˙ור‰",  "ז‡˙  בכ˙וב  וכמפור˘  "חו˜‰",  זו ‰ו‡ ‰יו˙‰  מˆו‰  ˘ל  ענינ‰ ‰מיוח„ 
˘‰י‡ ר‡˘ ועי˜ר לכל ‰מˆוו˙ מסו‚ ‰"חו˜ים" ‡˘ר טעם ‡ין ל‰ם, ועו˘ין ‡ו˙ן ר˜ מ˘ום 

˘כן ˆיוו‰ ‰בור‡ י˙"˘.



כהִאיׁש ַעל ָהֵעָדה

ענינו ˘ל נ˘י‡ ‰„ור (ע"„ ‰לב) – ל‚לו˙ ‡˙ 

כל  עˆם ‰חיו˙ ‰רוחני, ‡ˆל  ˘ור˘ ‰נ˘מ‰, 

י‰ו„י. 

נפעל˙  ‰נ"ל  ˘‰‡ח„ו˙  ‰טעם  וז‰ו 

מכוחו ˘ל נ˘י‡ ‰„ור – מפני ˘„ו˜‡ על-י„ו 

יכול כל י‰ו„י ל‰ר‚י˘ ‡˙ ˘ור˘ נפ˘ו "ב‰' 

‡ח„", ˘‰י‡ ‡ˆל כל י˘ר‡ל ב˘ו‰, וע"י ז‰ 

למעל‰  י˘ר‡ל  נ˘מו˙  בכל  נפעל˙ ‰‡ח„ו˙ 

מ‰˙חל˜ו˙.

לפי-ז‰ י˘ לב‡ר בנו‚ע ל‡מיר˙ ‰˘יר‰:

ע"י ˘מ˘‰ רבינו פ˙ח ב‡מיר˙ ‰˘יר‰ – 

‰רי ‰ו‡ עורר בבני י˘ר‡ל ‡˙ ˘ור˘ נ˘מ˙ם 

‚ילוי.  לי„י  ˘˙בו‡  ‡ח„",  ב"‰'  ‰כלול‰ 
ומחמ˙ כך נפעל: (‡) ‡מיר˙ ‰˘יר‰ ˘‰י˙‰ 
לעוברים  (וע„  ב˘וו‰  י˘ר‡ל  בני  כל  ‡ˆל 
‰י‰„ו˙  ˘נ˜ו„˙  מכיון   – ‡מן)  ˘במעי 
˘בנ˘מ˙ כל י‰ו„י ‰י‡ עˆם ‰מˆי‡ו˙ ˘לו, 
˘בכל  וכ˘ם  י‰ו„י.  כל  ב˘ו‰ ‡ˆל  לכן ‰י‡ 

‡יברי ‰‚וף – י˘ ‡˙ ‡ו˙ו ‰„ם;

˘‰י˙‰  ‰˘יר‰,  ‡מיר˙  ‡ופן  (ב) 
‰˘˙נו˙   .  . "בל‡  ו‰˙‡ח„ו˙  ב‰˘˙וו˙ 
‰נ˘מ‰  ˘ור˘  ‰˙‚לו˙  ע"י  כי   – ו‰פר„‰" 
י˘ר‡ל  בני  כל  ‡ˆל  נפעל˙  ‡ח„"  ב"‰' 
‰˙חל˜ו˙.  מכל  ˘למעל‰  פ˘וט‰,  ‡ח„ו˙ 
‰י‡  ‰נ˘מ‰)  (˘ור˘  ‰מˆי‡ו˙  עˆם  ˘כן, 

ב˘ו‰ ‡ˆל כל ‡ח„ ו‡ח„. 

 ◇ 

ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה

 פנינים
ועיונים

נ˘י‡ ‰„ור ‰ו‡ ככל ‰„ור
במל‡כים ˘נ˘לחו עם "„ברי ˘לום" ‡ל סיחון, מˆינו מ˜ר‡ו˙ ‰סו˙רים ז‰ ‡˙ ז‰, כ˙וב 
‡ח„ ‡ומר "וי˘לח י˘ר‡ל מל‡כים" (במ„בר כ‡, כ‡), ובמ˜ום ‡חר נ‡מר ˘מ˘‰ ‰ו‡ ‰˘ולח 

"ו‡˘לח מל‡כים" („ברים ב, כו).

‰ו‡  ˘מ˘‰   – לז‰  ז‰  ˆריכים  ‡לו  "‰כ˙ובים  ‡˘ר  פכ"‚),  חו˜˙  (˙נחומ‡  ‰מ„ר˘  ומיי˘ב 
י˘ר‡ל וי˘ר‡ל ‰ו‡ מ˘‰, ללמ„ך ˘ר‡˘ ‰„ור ‰ו‡ כל ‰„ור".

ו‰נ‰, ר˘"י (בבמ„בר ˘ם) ב‰בי‡ו ‡˙ „ברי ‰מ„ר˘ מ˘נ‰ מל˘ונו, ו˙ח˙ ‡˘ר "ר‡˘ ‰„ור 
‰ו‡ ככל ‰„ור", כ˙ב "˘נ˘י‡ ‰„ור ‰ו‡ ככל ‰„ור", ו‰„ברים ˆריכים ˙למו„.

◇ ַוִּיְרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו 
     מ‰ו˙ם ˘ל רועי י˘ר‡ל, ו‰˜˘ר ˘ל‰ם לבני „ורם

מ‰ו˙ו ˘ל מנ‰י‚ בי˘ר‡ל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מו מן ‰˙ור‰? / ‰˙˜˘רו˙ו עם י˘ר‡ל עמו˜‰  ימח‰̆  מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל / ‰כיˆ„ ‰סכים מ˘‰̆ 
‡ף מ‰˙‡ח„ו˙ו ב˙ור‰ / מסירו˙ נפ˘ ‚ם בענייניו ‰עˆמיים ביו˙ר / ˘בחו ˘ל מ˘‰ – ˘ביר˙ 
‰לוחו˙ / מעל˙ו ‰‡מ˙י˙ ˘ל נ˘י‡ בי˘ר‡ל / ‚ם ב‰ס˙ל˜ו˙ו ל‡ יעזוב ‰רוע‰ ˆ‡ן מרעי˙ו

ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ ע' 217 ו‡ילך; ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ ע' 173 ו‡ילך; ˙ור˙ מנחם חי"‡ ע' 28 ו‡ילך

י  פנינים ועיונים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חיל‰!  ‡ן י˘ר‡ל ◇ „ו‡‚ לˆ‡ן מרעי˙ו ו˘וכח מעˆמו ◇ "מן ‰‰ר - ‡ל ‰עם"̇  ל רוע‰̂  מבחנו̆ 
◇ מסירו˙ נפ˘ עבור ‡נ˘י ‰„ור ◇ מי„˙ ‰וי˙ור ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו ◇ טוב˙ ‰ˆיבור ˜ו„מ˙ לטוב˙ 
‰נ˘י‡ ◇ רועי י˘ר‡ל ל‡ יפר„ו מעל ˆ‡ן מרעי˙ם ◇ ווי˙ור על ‰‚‡ול‰ למען "‰ˆ‡ן ו‰ב˜ר" ◇ 

מ˜ור ‰כוח ˘ל‡ ל‰˙פעל מחו˘ך ‰‚לו˙ ◇ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל „מ˘‰ ב˘ביר˙ ‰לוחו˙

◇ ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה 
     ב‚„רי ˙ו‡רי מנ‰י‚י י˘ר‡ל 'נ˘י‡', 'מלך', 'ר‡˘ ‰„ור' 

מלך ונ˘י‡ – מוח ולב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יח
‰מלך   / ו‰"לב"  ‰"מוח"  בין  ‰חילו˜   / חכמים  ובל˘ון  ˙ור‰  בל˘ון  ו"נ˘י‡"  ”מלך"  ˙ו‡ר 
˙פ˜י„ו ל˘ר˙ ‡˙ ‰עם וזול˙ ז‰ ‡ין לו ˘ום ענין לעˆמו / מעל˙ מ˘‰ רבינו ומ˘יח ˆ„˜נו / 

”ר‡˘ ‰„ור ‰ו‡ ככל ‰„ור"
ע"פ ל˜ו"˘ חי"ט ע' 165 ו‡ילך

‰˙‚לו˙ ˘ר˘ ‰נ˘מ‰  ע"י ”לבו ˘ל י˘ר‡ל". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
‡מרו ”‡˘יר‰" בל' יחי„, „ז‰  ˘רר‰ בזמן ‡מיר˙ ‰˘יר‰ ע„̆  בי‡ור ‰סיב‰ ל‡ח„ו˙ ‰נפל‡‰̆ 

‰י' ב‡מˆעו˙ ‰˙‚לו˙ ˘ר˘ נ˘מ˙ם ע"י נ˘י‡ ‰„ור – מ˘‰ רבינו

ע"פ ל˜ו"˘ חל"‡ ˘יח‰ ‡' לפ' ב˘לח, ע' 69 ו‡ילך

פנינים ועיונים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
נ˘י‡ ‰„ור ‰ו‡ ככל ‰„ור ◇ ‡ופן נ˙ינ˙ ‰כח ממ˘‰ רבינו ל˜יום ‰חו˜ים ◇ 'מפרנס' ‰‡מונ‰ 

ו'מחבר' י˘ר‡ל  ◇ מי ‡ו‰ב ‡˙ ˜רח וע„˙ו?

תוכן הענינים



מ‰ו˙ו ˘ל מנ‰י‚ בי˘ר‡ל
מו מן ‰˙ור‰? / ‰˙˜˘רו˙ו עם י˘ר‡ל  ימח‰̆  מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל / ‰כיˆ„ ‰סכים מ˘‰̆ 
˘ל  ˘בחו  ביו˙ר /  בענייניו ‰עˆמיים  נפ˘ ‚ם  מסירו˙  ב˙ור‰ /  מ‰˙‡ח„ו˙ו  עמו˜‰ ‡ף 
מ˘‰ – ˘ביר˙ ‰לוחו˙ / מעל˙ו ‰‡מ˙י˙ ˘ל נ˘י‡ בי˘ר‡ל / ‚ם ב‰ס˙ל˜ו˙ו ל‡ יעזוב 

‰רוע‰ ˆ‡ן מרעי˙ו

 ◇ 

מ‰ו˙ם ˘ל רועי י˘ר‡ל, 
ו‰˜˘ר ˘ל‰ם לבני „ורם

 ַוִּיְרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו

‡
מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל

‰ם  ‰רי  „ור,  ˘בכל  י˘ר‡ל  ורועי  מנ‰י‚י 
˜˘ורים במסיר‰ ונ˙ינ‰ לˆ‡ן מרעי˙ם. ו‰נ‰ 
בבו‡נו ל‰בין מ‰ו˙ ‰˜˘ר ˘בין מנ‰י‚ לבני 
‰רוע‰  ˘ל  ב‰נ‰‚˙ו  ל‰˙בונן  עלינו  „ורו, 
‰ר‡˘ון – מ˘‰ רבנו, ‡˘ר ממנו י˙„ וממנו 

פינ‰ למנ‰י‚י י˘ר‡ל ˘בכל ‰„ורו˙.

י˘ר‡ל  ˘ל  נ‡מן  רוע‰  רבינו  מ˘‰  ו‰נ‰, 
לˆרכי‰ם  ל‰ם  „ו‡‚  לבו,  בכל  ‡ו‰בם  ‰ו‡, 
ומלמ„ם  ב‰'  ‡מונ˙ם  מחז˜  ‰‚˘מיים, 
˙ור˙ו. ‡ך מעל‰ רמ‰ ונפל‡‰ ב˜˘ר ‰עˆמי 

בין מ˘‰ לי˘ר‡ל מלמ„נו ר˘"י:

י˘ר‡ל  חו˜˙1) "וי˘לח  בפר˘˙  (ל‰לן  ע‰"פ 
˙מ‰  ‰‡מורי",  מלך  סיחון  ‡ל  מל‡כים 
ר˘"י: "ובמ˜ום ‡חר ˙ול‰ ‰˘ליחו˙ במ˘‰, 
˜„מו˙",  ממ„בר  מל‡כים  ו‡˘לח  ˘נ‡מר 
ומיי˘ב ומור‰ יסו„ מופל‡: "‰כ˙ובים ‰ללו 
˘מ˘‰  פו˙ח,  וז‰  נועל  ז‰  לז‰,  ז‰  ˆריכים 

‰ו‡ י˘ר‡ל וי˘ר‡ל ‰ם מ˘‰".

‡ינם  י˘ר‡ל",  ‰ו‡  ˘"מ˘‰  ר˘"י  „ברי 
לומר  כוונ˙ו  ‡ם  כי  ח"ו,  בעלמ‡  כמליˆ‰ 
ולמוטב.  לטוב  ממ˘  י˘ר‡ל"  ‰ו‡  ˘"מ˘‰ 

וכ„ל˜מן.

1) כ‡, כ‡.

ה רעיא מהימנא כד

י˘ר‡ל נובע˙ ממ‰ ˘נ˘מו˙ י˘ר‡ל – "כולן 
כל  נ˜ר‡ו  ולכן  לכולנ‰,  ו‡ב ‡ח„  מ˙‡ימו˙ 
ב‰'  נפ˘ם  ˘ור˘  מˆ„  ממ˘  ‡חים  י˘ר‡ל 

‡ח„, ר˜ ˘‰‚ופים מחול˜ים". 

"‡ח„ו˙  ˘‚„ר  מ˘מע,  רי‰ט‡  ולפום 
מˆי‡ו˙  ‰ם  י˘ר‡ל  בני  ˘כל  מ‰  י˘ר‡ל", 
מˆ„  ‰ו‡  מ‰˙חל˜ו˙,  ˘למעל‰  ‡ח˙ 
‡בל   – ‡ח„  ב‰'  ‰כלול  נפ˘ם"  "˘ור˘ 
כפי  י˘ר‡ל,  ˘ל  ‰פרטי˙  מˆי‡ו˙ם  מˆ„ 
ביני‰ם  י˘  לכ‡ור‰,  ‰פרטי,  בˆיורם  ˘‰ם 

חילו˜ים;

˘ם,  ב˙ני‡  ‰„ברים  ‰מ˘ך  עפ"י  ‡מנם, 
"ל‰‚בי'  ‰ו‡  זו  ל‡ח„ו˙  לבו‡  ˘‰„רך 
ול‰עלו˙ ‰נפ˘ על ‰‚וף ע„ עי˜ר‡ ו˘ר˘‡ 
 ˙‡ מרומם  ‰‡„ם  ˘כ‡˘ר  נמˆ‡,   – כו'" 
 ˙‡ לחו˘  בעˆמו  ופועל  ‰‚וף,  על  ‰נפ˘ 
נפ˘ו ‰‡ל˜י˙, ‡זי ˘ור˘ נפ˘ו ‰כלול ב"‰' 
וˆיורו  במˆי‡ו˙ו  (‚ם)  ‡ˆלו  נר‚˘  ‡ח„" 

‰פרטי.

נ˘מו˙  ‡ˆל  נר‚˘  ˘כ‡˘ר  מז‰,  ‰מורם 
‡ˆל  נפעל˙   – ‡ח„"  "ב‰'  ˘ור˘ם  י˘ר‡ל 
˘למעל‰  י˘ר‡ל"  "‡ח„ו˙  י˘ר‡ל  בני 
מ‰˙חל˜ו˙; „כ˘ם ˘"‰' ‡ח„" ‰ו‡ למעל‰ 
י˘ר‡ל  לנ˘מו˙  בנו‚ע  כ"‰  ‰˙חל˜ו˙,  מכל 
ממ˘"),  ממעל  ‡לו˜‰  "חל˜  ‰י‡  („‰נ˘מ‰ 
˘‡ח„ו˙ם ‰י‡ ב‡ופן ˘למעל‰ מ‰˙חל˜ו˙.

"כל י˘ר‡ל  בירו˘למי5 ‡י˙‡̆  [ול‰עיר,̆ 
י„יים  מ˘ני  ע"ז  מ˘ל  ומוב‡  ‰ן",  ‡ח„  ‚וף 
˘ל ‚וף ‡ח„ – ‡בל ‡ין ז‰ ‡ח„ו˙ מוחלט˙, 
˘כן סוף-סוף י˘נם חילו˜ים בין ‡ברי ‰‚וף, 
וע„ לחילו˜ ˘בין ‰ר‡˘ לר‚ל. מ˘‡"כ ‡ופן 
ב‰'  נפ˘ם  מˆ„ "˘ור˘  י˘ר‡ל  ˘ל  ‰‡ח„ו˙ 

‡ח„", ‰רי ‰ו‡ למעל‰ מ‰˙חל˜ו˙].

5) נ„רים פ"ט ‰"„.

‚
מ˘‰ ‚יל‰ ‡˙ ˘ור˘ ‰נ˘מ‰ בכל ‡ח„ 

מי˘ר‡ל

כזו,  ל‡ח„ו˙  יבו‡ו  ˘י˘ר‡ל  בכ„י  ו‰נ‰, 
ויר‚י˘ו ‡˙  בנפ˘ם  ˘יפעלו ‰˙רוממו˙  ע"י 
˘ל  מכוחו  ב‡  ז‰  ‰רי   – ‡ח„  ב‰'  ˘ר˘‰ 

נ˘י‡ ‰„ור (מ˘‰ רבינו):

˘‰מלך  בכ"מ  ˘מˆינו  מ‰  ב‰˜„ם  ויובן 
˘ל  „ענינו  בז‰,  ו‰בי‡ור  ל"לב"6;  נמ˘ל 
˘בו  ‰‡יברים,  לכל  „ם  ל‰˘פיע  ‰ו‡  ‰לב 
˙לוי עˆם ‰חיו˙ ˘ל ‰נפ˘ (כ„ברי ‰כ˙וב7: 
˘י˘  למרו˙  ‡˘ר,  ‰נפ˘").  ‰ו‡  ‰„ם  "כי 
˘בין  לחילו˜  (וע„  ‰‡יברים  בין  חילו˜ים 
חיו˙  בעˆם  מ"מ,   – כנ"ל)  לר‚ל,  ‰ר‡˘ 
‰‡יברים  וכל  ˘ווים,  ‰‡יברים  כל  ‰נפ˘ 

ז˜ו˜ים ל‡ו˙ו ‰„ם ממ˘.

כ˘ם  כי  ללב:  נמ˘ל  ˘‰מלך  וז‰ו ‰טעם 
˘‰לב מ˘פיע ‡˙ עˆם ‰חיו˙ ל‡יברים, ובו 
במלך,  כ"‰   – ‰‡יברים  מˆי‡ו˙  כל  ˙לוי' 
ר˜  (ול‡  מˆי‡ו˙ם  עˆם   ˙‡ לעם  ˘מ˘פיע 
וכל  ‰מלוכ‰),  לˆרכי  ‰˘ייכים  ‰ענינים   ˙‡
[˘לכן  ‰מלך  במˆי‡ו˙  ˙לוי'  ‰עם  מˆי‡ו˙ 
˘כל  מפני   – מי˙‰  חייב  במלכו˙  ‰מור„ 
‡זי  במלך  וכ˘מור„  במלך,  ˙לוי'  מˆי‡ו˙ו 

ממיל‡ ‡ין מ˜ום למˆי‡ו˙ו וחייב מי˙‰]. 

‰חיו˙  ל‰˘פע˙  בנו‚ע  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
˘ע"י מ˘‰ רבינו – "נ˘י‡ ‰„ור":

‡ל˜י˙,  נ˘מ‰  י˘  וי‰ו„י  י‰ו„י  לכל 
וז‰ו  כנ"ל.  ‡ח„",   '‰" עם  ו˜˘ור‰  ‰כלול‰ 

6) ר‡‰ ספר יˆיר‰ פ"ו מ"ב, בחיי רי˘ פר˘˙ ב˘לח. 
כל ˜‰ל  לב  "לבו ‰ו‡  פ"‚ ‰"ו:  מלכים  מ‰ל'  ול‰עיר 

י˘ר‡ל".

7) ר‡‰ יב, כ‚. ועו„.



כגִאיׁש ַעל ָהֵעָדה

‰˙‚לו˙ ˘ר˘ ‰נ˘מ‰
 ע"י ”לבו ˘ל י˘ר‡ל"

בי‡ור ‰סיב‰ ל‡ח„ו˙ ‰נפל‡‰ ˘˘רר‰ בזמן ‡מיר˙ ‰˘יר‰ ע„ ˘‡מרו "‡˘יר‰" בל' 
יחי„, „ז‰ ‰י' ב‡מˆעו˙ ‰˙‚לו˙ ˘ר˘ נ˘מ˙ם ע"י נ˘י‡ ‰„ור – מ˘‰ רבינו

 ◇ 

‡
"˘נ‡מר‰ ‰פר˘‰ על פי מ˘‰"

‡ו„ו˙ ‡מיר˙ ‰˘יר‰ על ‰ים – נ‡מר "‡ז 
וי‡מרו  ל‰'  ‡˘יר‰  ל‡מר  וי‡מרו  ‚ו'  י˘יר 
בל˘ון ‰כ˙וב  ל„˜„˜  י˘  ולכ‡ור‰  ל‡מר"1; 
˘מ„ובר  ‰‚ם   – יחי„  בל˘ון  ל‰'"  "‡˘יר‰ 
˜טנם,  וע„  למ‚„ולם  י˘ר‡ל,  בני  כל  ‡ו„ו˙ 

וע„ ל"עוברים ˘במעי ‡מן"2!

˘‡מיר˙  ‰חיים,  ‰‡ור  בפירו˘  ומבו‡ר 
‰˘˙וו˙  בחינ˙  בל‡  "יח„  ‰י˙‰  ‰˘יר‰ 
ו‰פר„‰, ע„ ˘י‰יו כ‡י˘ ‡ח„ – ‰‚ם ‰יו˙ם 
רבים. ונ˙כוונו יח„ וע˘ו כן". ולפי-ז‰ מב‡ר 
יחי„,  ל˘ון  ‡˘יר‰  "‡מרו  ‰כ˙וב:  ל˘ון 
ז‰ ‰יו ‡ומרים  ˘זול˙  כ‡ילו ‰ם ‡י˘ ‡ח„, 

נ˘יר‰".

1) ב˘לח טו, ‡.

2)  סוט‰ ל, ב.

‡מיר˙   (‡)  – ‡לו  ענינים  ˘˘ני  וי"ל, 
‰˘יר‰ ˘‰י˙‰ ע"י כל י˘ר‡ל וע„ לעוברים 
‰˘יר‰,  ‡מיר˙  ‡ופן  ו(ב)  ‡מן;  ˘במעי 
 .  . "בל‡  ו‰˙‡ח„ו˙  ב‰˘˙וו˙  ˘‰י˙‰ 
˘ל  כחו  מˆ„  נפעל‰   – ו‰פר„‰"  ‰˘˙נו˙ 
‰˘יר‰  ב‡מיר˙  פ˙ח  ˘‰ו‡  רבינו,  מ˘‰ 
כ„ברי ‰מ„ר˘3: "˘נ‡מר‰  י˘ר‡ל,  כל  לפני 
‡מרו‰  ו‡חר-כך  מ˘‰,  פי  על  ‰פר˘‰ 

‡בו˙ינו על ‰ים". וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

ב
‡ב ‡ח„ לכולנ‰ – כל י˘ר‡ל ‡חים ממ˘

בי‡ור ‰ענין:

˘ל  ˘‡ח„ו˙ם  ‰˙ני‡4,  בספר  ‡י˙‡ 

3) ˘מו"ר פכ"‚, ט. ור‡‰ סוט‰ ˘ם – ‚' „עו˙ ב‡ופן 
‡מיר˙ ‰˘יר‰, ‡בל לכו"ע מ˘‰ פ˙ח ב˘יר‰ ˙חיל‰.

4) פר˜ לב.

רעיא מהימנא ו

ב
‰כיˆ„ ‰סכים מ˘‰ ˘ימח‰ ˘מו מן 

‰˙ור‰?

מ˘‰  בי˜˘  בע‚ל  י˘ר‡ל  ˘חט‡ו  ל‡חר 
ל‡ו  ו‡ם  מרעי˙ו,  לˆ‡ן  ˘יסלח  מ‰˜ב"‰ 
כ˙ב˙"2.  ‡˘ר  מספרך  נ‡  "מחני  ‡זי  ח"ו, 
ו‰יינו ˘ל‡ ייזכר ˘מו ח"ו בכל ‰˙ור‰ כול‰.

כל  רבינו  מ˘‰  ˙מו‰ים:  ו‰„ברים 
וכ„ברי  ‰˜„ו˘‰,  ‰˙ור‰  ‰י‡  וענינו  מ‰ו˙ו 
על  ונ˜ר‡˙  ‰˙ור‰  על  נפ˘ו  "נ˙ן  רז"ל3 
ול‡  עב„י".  מ˘‰  ˙ור˙  זכרו  ˘נ‡מר  ˘מו, 
כרוכ‰  ‚"כ  עˆמ‰  ˘‰˙ור‰  ‡ל‡  בלב„  זו 
במ˘‰, ˘‰רי נ˜ר‡˙ על ˘מו "˙ור˙ מ˘‰", 
˘מו  ‰˘מט˙  ו‡"כ  מ˘‰"4.  ˘ל  "נבו‡˙ו 
˘˙חסר  מ˘מע‰  ‡ין  ‰˙ור‰,  מן  מ˘‰  ˘ל 
ממנו  ˘˙ינטל  ‡ו  ממעלו˙יו,  ‡ח˙  מע˙‰ 
˜בל˙ ˘כר מסוימ˙. ‡ל‡ נו‚ע ענין ז‰ בעˆם 
עם  ‰ו‡  ˘מ‡וח„  מ˘‰,  ˘ל  וענינו  מ‰ו˙ו 
‰˙ור‰, ו‡י ‰זכר˙ ˘מו ב‰ נו‚ע˙ לו עˆמו.

ומ‰ מפלי‡ ‰„בר, ‡˘ר ב˜˘‰ זו „"מחני 
˘ב„ורו,  כ˘רים  עבור  מ˘‰  בי˜˘  ל‡  נ‡" 
‡ל‡ לכפר על ‡ו˙ו חל˜ בעם י˘ר‡ל ˘חט‡ו 
ע„  ל‚מרי,  ‰˙ור‰  מן  עˆמם  וני˙˜ו  בע‚ל, 
˙מו‰ים  ו‡"כ  רח"ל5.  "מומרים"  ˘נ˜ר‡ו 
מ˘‰,  עומ„  ‰‡יך  ופל‡:  ‰פל‡  ‰„ברים 
˘כ‡מור  מן ‰˙ור‰  ˘מו  למחו˙ ‡˙  ומב˜˘ 
‰˙ור‰ ‰י‡ חל˜ מעˆם חייו ומ‰ו˙ו, בעבור 

‡לו ˘מנ‚„ים ל˙ור‰.

2) ˙˘‡ לב, לב.

3) מכיל˙‡ לב˘לח טו, ‡.

בז‰  ור‡‰   .‡"‰ פ"ט  ‰˙ור‰  יסו„י  ‰ל'  רמב"ם   (4
בל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט ע' 173 ו‡ילך.

5) ר‡‰ ˘ב˙ פז, ‡. ‰וב‡ בפר˘"י ˙˘‡ לב, ט (‡בל 
ר‡‰ ˙ו„"‰ ומ‰ ˘ב˙ ˘ם).

וי˘ לב‡ר ז‰ ע"פ ˘ור˘ם ˘ל „ברים ב‡ר 
‰יטב.

‚
‰˙˜˘רו˙ו עם י˘ר‡ל עמו˜‰ ‡ף 

מ‰˙‡ח„ו˙ו ב˙ור‰

ח„"6  כול‡  ‰ו‡  בריך  ו˜ו„˘‡  "‡וריי˙‡ 
– ˜וב"‰ ו˙ור‰ „ילי' ח„ ‰מ‰, וכי„וע בי‡ור 
נוטרי˜ון  "‡נכי  מרז"ל8  בפי'  ‰ז˜ן7  ‡„מו"ר 
‰כ˙יב  ˘‰˘י"˙  י‰בי˙",  כ˙בי˙  נפ˘י  ‡נ‡ 
כביכול  ("נפ˘י")  עˆמו   ˙‡ ("כ˙בי˙") 

ב˙ור˙ו ‡˘ר נ˙ן לנו ("י‰בי˙").

רב9‰  ב˙נ‡ „בי ‡לי‰ו  מ˜ום ‡י˙‡  ומכל 
.  . וי˘ר‡ל  ˙ור‰   .  . בעולם  י˘  "˘ני „ברים 
 .  . בני ‡„ם ‡ומרים ‰˙ור‰ ˜„מ‰  ˘ל  „רכן 
בז‰  ומבו‡ר  ˜„מו",  י˘ר‡ל  ‡ומר  ‡ני  ‡בל 
˘˜„ימ‰ זו ‡ין מ˘מע‰ ‰˜„מ‰ בזמן וכיו"ב, 
˘‰רי ‰˙ור‰ ˜„מ‰ לעולם10 ולברי‡˙ ‰זמן, 
‡ל‡ ‰כוונ‰ ל˜„ימ‰ במעל‰, „מ˜ור נ˘מו˙ 
י˘ר‡ל ‚בו‰ עו„ יו˙ר ממעל˙‰ ˘ל ‰˙ור‰, 
‡ך  ‰˘י"˙,  עם  מ‡וח„˙  ‰˙ור‰  „‡מנם 
ומ‡וח„ים  יו˙ר  ‚בו‰  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘ר˘ם 
ולכן ‰ו‡  יו˙ר,  עמו˜  ב‡ופן  עם ‰˜ב"‰  ‰ם 

˜ו„ם ‡ף ל˙ור‰.

‡ע"פ  "י˘ר‡ל  חז"ל  ˘‡מרו  מ‰  וז‰ו 
חוט‡ים  ‡ם  ‚ם  כי  ‰ו‡"11,  י˘ר‡ל  ˘חט‡ 
"ע„יין  ‰רי  ח"ו,  ‰˙ור‰  מן  עˆמם  ומנ˙˜ים 

זח"‡  ור‡‰  פכ"‚.  וברי˘  פ"„  ב˙ני‡  ‰וב‡  ז‰ר,   (6
(ס„,  ˙כ"ב  ב)  (כ‡,  ˙"ו  ז‰ר  ˙˜וני  ס, ‡.  זח"ב  כ„, ‡. 

‡). ועו„.

7) ר‡‰ ל˜ו"˙ ˘לח מח, סוף עמו„ „.

8) ˘ב˙ ˜‰, ‡.

9) ˙„ב‡"ר פי"„.

10) מ„ר˘ ˙‰לים ˆ, „.

11) סנ‰„רין מ„, ‡.



זַוִּיְרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו

‰˙ור‰  ˘ע"פ  „‡ף  עלי‰ם"12,  ˜„ו˘˙ם  ˘ם 
‰"‰ ר˘עים ורחו˜ים, ‰רי כיוון ˘˘ר˘ם ˘ל 
‰ם  ח˘ובים  ע„יין  יו˙ר,  ‚בו‰  ‰ו‡  י˘ר‡ל 
ז‰  ˜˘ר  כי  ‰˘י"˙,  עם  ומ‡וח„ים  ו˜˘ורים 
עמו˜ יו˙ר מ‰˙ור‰ ומˆוו˙י13‰, ובמיל‡ ‡ין 
˜˘ר  מנ˙˜  ‡ו  מחלי˘  ‰˙ור‰  מן  ‰"ני˙ו˜" 

ז‰ ‡ל ‰˜ב"‰.

„‰ˆ„י˜ים  לבור‡ם"14,  „ומין  ו"ˆ„י˜ים 
‰"‰ מ˙‡ימים ‰נ‰‚ו˙י‰ם ˘י‰יו כפי ‰נ‰‚˙ 
‰ם  י˘ר‡ל  ‰רי  ‰˘י"˙  ˘‡ˆל  וכיון  בור‡ם, 
ז‰ ‰ו‡  מעין  וכ‡מור, ‰נ‰  מ‰˙ור‰  למעל‰ 
˘עˆמיו˙ם  י˘ר‡ל ‡˘ר ‡ף  מנ‰י‚י  ‚ם ‡ˆל 
מנחילים  ‰מ‰  ‡˘ר  ‰˙ור‰  ‰ו‡  ועניינם 
ב˙ור‰  ‰חל˜  ובפרט  ול„ורם,  ל˙למי„י‰ם 
במיוח„,  בו  ועוס˜ים  מח„˘ים  ‰ם  ‡˘ר 
‰נ‰ ˜ו„ם לז‰ ‰י‡ ‰˙˜˘רו˙ם ו‰˙מסרו˙ם 

ל˙למי„י‰ם ו‡נ˘י „ורם.

‡ˆל ‰˘י"˙ ‚ם ‰פו˘עים ומור„ים  וכ˘ם̆ 
‰ˆ„י˜ים  ‚ם  ‰נ‰  י˙',  ‡י˙ו  ˜˘ורים  ע„יין 
מˆבם  על  ‰בט  מבלי  „ורם  ב‡נ˘י  ˜˘ורים 
‰רוחני, ו‡פילו ‡לו ‰מˆויים במ„בר ˘ממ‰, 
מ‰˙ור‰  ומרוח˜ים  וˆלמוו˙  ˆי‰   ıב‡ר
ללבו  י˜רים  ‰ם  ‰רי  מ˜ום  מכל  ומˆוו˙י‰, 
ב˜˘ר  עמ‰ם  ˜˘ור  ‰ו‡  ו‰רי  ‰מנ‰י‚,  ˘ל 
‰ו‡  ומ‰ו˙ו  ענינו  ˘עי˜ר  „‡ף  ינ˙˜.  בל 
מ‰נ‰‚˙  ‰ו‡  לומ„  ‰נ‰  ומˆוו˙י‰,  ‰˙ור‰ 
יו˙ר  ‡ף  מרעי˙ו  בˆ‡ן  ‰ו‡  ו˜˘ור  ‰˘י"˙, 

מ˘˜˘ור ‰ו‡ ב˙ור‰.

12) ר˘"י ˘ם.

˘"עיˆומו  ‰כפורים  ביום  לפועל  ˘ב‡  וכפי   (13
מ˙‚ל‰  ‡ז  כי  ˘חט‡ו,  ל‡לו  ‚ם  מכפר"  יום  ˘ל 
ממ˜ור ‰˙ור‰  ‚ם  ˘למעל‰  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘ר˘ם  ומ‡יר 

ומˆוו˙י‰.

14) רו˙ רב‰ פ"„, ‚.

„
מסירו˙ נפ˘ ‚ם בעניניו ‰עˆמיים ביו˙ר

מסר  ז‰  ‰י‡ך  לבי‡ור  ˆריך  ‡ין  ומע˙‰ 
מ˘‰ ‡˙ נפ˘ו ועˆמו˙ו – ˙ור˙ מ˘‰, ˘ל‡ 
‰נחו˙  חל˜  בעבור  ח"ו,  ב˙ור‰  ˘מו  יוזכר 

˘ב„ורו, עוב„י ‰ע‚ל.

כרוך  ו‚„ול˙ו  מעל˙ו  מרום  מ˘‰  ˘‰רי 
י˘ר‡ל  בעם   ıו‡מי חז˜  ב˜˘ר  ו˜˘ור  ‰ו‡ 
י˘ר‡ל ‚ורם  ˘ל  חט‡ם  ע„ ‡˘ר  ב‡˘ר ‰ם, 
חלי˘ו˙ במ˘‰ עˆמו. וכפי ˘מˆינו ˘ˆיוו‰ו 
‡ף  מ‚„ול˙ך15",  "ר„   – ר„"  "לך  ‰˘י"˙ 
ז‰,  לחט‡  ח"ו  ˘ייך  ‰י‰  ל‡  עˆמו  ˘מ˘‰ 
‰י‰  ב‰ר  ˘‰רי  בי„ו,  ‰י‰  ל‡  למחו˙  ו‡ף 
˘"י˘ר‡ל  מ˘ום  ‡ל‡  ז‰  ‡ין  יום,  ב‡ו˙ו 
יר„  ממיל‡  ב„רך  ומ˘חט‡ו ‰ם,  מ˘‰",  ‰ם 

מ˘‰ עמ‰ם.

‰˙‡ח„ו˙ו  ˘˙‚„ל  ˘ככל  ונמˆ‡, 
לכך  ˜ו„מ˙  ע„יין  ב˙ור‰,  ו‰˙˜˘רו˙ו 
כלל  ˘ל  מˆי‡ו˙ם  ˘‰י‡  ‰עˆמי˙  מˆי‡ו˙ו 

י˘ר‡ל, "‰נ˘י‡ ‰ו‡ ‰כל".

וˆ‡ ור‡‰ מ‰ ‚„ל‰ מסירו˙ו ו‡‰ב˙ו ˘ל 
מ˘‰ רבינו ‰רוע‰ ‰נ‡מן, ˘כ‡˘ר רו‡‰ ‡˙ 
בחט‡  לחטו‡  ˘נ˙פ˙ו  ˘בˆ‡נו,  ‰פחו˙ים 
˘יו‡יל  ל‰˘י"˙  ומ˙חנן  עומ„   ‰"‰ „ע"ז, 
בכך,  ‰כרוך  כל  עם  מ‰˙ור‰  ˘מו  למחו˙ 
כי,  ‰ם.  ב‡˘ר  י˘ר‡ל  בני  על  ל‰‚ן  ‰עי˜ר 
‡ף ˘מסר נפ˘ו על ‰˙ור‰, ‰נ‰ ˜ו„מ˙ לז‰ 
‰י‡ ‡‰ב˙ו ומסיר˙ נפ˘ו עבור ˆ‡ן מרעי˙ו, 
"מנ‚„ים"  ‡ם  יור„˙  ‡ינ‰  ל‰ם  ˘‡‰ב˙ו 
בין  ‰˜˘ר  כי  ‰˙ור‰,  מן  עˆמם  מנ˙˜ים  ‡ו 
עם  ˘לו  מ‰˜˘ר  יו˙ר  נעלי˙  לעמו  ‰רוע‰ 

‰˙ור16‰.

15) ˙˘‡ לב, ז ובר˘"י ˘ם. ברכו˙ לב, ‡. ועו„.

 ,(177 ע'  חכ"‡  (ל˜ו"˘  ‰˘יח‰  בפנים  ור‡‰   (16

רעיא מהימנא כב

י˙')  ול‰וˆי‡ ‡˙ „ין ‰˙ור‰ (חכמ˙ו  ‰„ור, 
בנו‚ע לכל ענייני ‰עם.

˘במלך  'נ˘י‡'  בחינ˙  (‚ם  ולכן "‰נ˘י‡ 
‰ו‡  ‰לב  ˘‚ם  כיון   – ‰כל"  ‰ו‡  ‚ופ‡) 
וכעניינו  כנ"ל.  מ‰מוח,  "מ˜בל"  בבחי' 
לי„י  ול‰בי‡  לבˆע  בפ˘טו˙:  ‰מלך  ˘ל 
נ˘י‡  ע"י  ˘יˆ‡ו  ‰˙ור‰  ‰ור‡ו˙   ˙‡ פועל 
לומ„י  לכב„  ‰מלך  על  (ו"מˆו‰  ‰סנ‰„רין 
וחכמי  סנ‰„רין  לפניו  וכ˘יכנסו  ‰˙ור‰, 

י˘ר‡ל יעמו„ לפני‰ם כו'23").

˘ל  ורוממו˙ו  ‰פל‡˙ו  עול‰  ז‡˙  ומכל 
˘"‰נ˘י‡ ‰ו‡  למ„ים  ˘ממנו  רבינו –  מ˘‰ 
‚ם  ‰‰˘פע‰  ‡ופני  ב'  ‰יו  ˘ב‰ם   – ‰כל" 

יח„, מוח ולב.

23) ‰ל' מלכים פ"ב ‰"‰.

מ˘‰ ‰י‰ מלך24 (כמ˘"נ25 "וי‰י בי˘ורון 
‰ˆרכים  כל  ב‰˘פע˙  ו‰˙עס˜  מלך"), 
‰‚˘מיים לבנ"י – לבן ˘ל י˘ר‡ל; וי ח„ עם 
ז‡˙ ‰ו‡ ‰י‰ נ˘י‡ ור‡˘ ‰סנ‰„רין, וי˙יר‰ 
‰„ורו˙)  (ולכל  ˙ור‰  ענייני  כל  על   – מזו 
˙ור‰  ˜יבל  עב„י26",  מ˘‰  "˙ור˙  נ‡מר 

מסיני ולמ„ ˙ור‰ עם כלל י˘ר‡ל – מוח.

–"‚ו‡ל  ˆ„˜נו  מ˘יח  ‡ˆל  י‰י‰  וכן 
ו‡„רב‰  מלך,  ‡חרון27":  ‚ו‡ל  ‰ו‡  ר‡˘ון 
– ‡ˆלו ˙‰י‰ ‰מלכו˙ ב˘לימו˙; וביח„ עם 
ז‰ י‰י‰ רב, ˘ילמ„ ˙ור‰ ‡˙ כל ‰עם כולו.

24) רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"ו ‰י"‡ ועו„.

˙‰ילים  (מ„ר˘  חז"ל  וכפי'   .‰ ל‚,  ברכ‰   (25
ברמב"ן  ˘‰וב‡  ועו„)   .„ פמ"ח,  ˘מו"ר  ב˙חיל˙ו. 

ע‰"פ.

26) מל‡כי ‚, כב.

27) ˘מו"ר פ"ב, ו. זח"‡ רנ‚, ‡. 
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כאִאיׁש ַעל ָהֵעָדה

‡ברי ‰‚וף, ‡בל ‰ו‡ עˆמו עומ„ במנוח‰.

ב‡יברי  חל˘  ‰כי  ‰‡יבר  ‰ו‡  ‰לב  ב. 
רכיך  ‡י‰ו  "לב‡  ‰ז‰"˜22  וכמ‡מר  ‰‡„ם, 

וחלי˘".

ו˘ני ˙כונו˙ ‡לו ˙לויו˙ זב"ז: כל עניינו 
‰‡יברים,  חיו˙   ˙‡ ל˙˙  ‡ך  ‰ו‡  ‰לב  ˘ל 
ומלב„ ז‡˙ ‡ין בו ˘ום „בר. ומ˘ום כן: (‡) 
ל‰חיו˙;  רˆופ‰  ב˙נוע‰  ועמל  עסו˜   ‰"‰
כל  כי   – ב‚וף  חל˘  ‰כי  ‰‡יבר  ‰ו‡  ו(ב) 

מˆי‡ו˙ו ‰י‡ ל˘ר˙ ל˘‡ר ‰‡יברים.

מכל  ומעול‰  נב„ל  ‰ו‡  ‰מוח  מ˘‡"כ 
‡יברי ‰‚וף, „‡ף ˘‰ו‡ ‰מ˜ור לחיו˙ ‰‚וף 
ו‰"‰  מ‰‚וף.  ורוממו˙  ב‰ב„ל‰   ‰"‰ ‡ך 
ז‡˙  בל‡  ‡ף  כ˘לעˆמו  ח˘וב‰  מˆי‡ו˙ 

˘‰ו‡ מחי‰ ‡˙ ‰‚וף.

˘ל  ˙נוע‰  בו  ‡ין   (‡) כך:  ומ˘ום 
‡ינו  ‰ו‡  (ב)  ‰‚וף;  ב‰חיי‡˙  ‰˙עס˜ו˙ 
ח˘וב  ‡יבר  ‰ו‡  ‡ל‡   – וחלי˘"  "רכיך 

בפ"ע.

וז‰ו ‰„מיון בין "מלך" ל"לב": כל עניינו 
לעם,  ול„‡ו‚  ל˘ר˙  ור˜  ˘ל ‰מלך ‰ו‡ ‡ך 
ולכן (‡) ז‰ו כל מ‚מ˙ו, ובז‰ ‰ו‡ עוס˜ כל 
‰זמן ("‡˘ר יוˆי‡ם ו‡˘ר יבי‡ם"); ומ‰‡י 
טעמ‡ (ב) י˘ בו "חלי˘ו˙" ˘‡˙ כל ענייניו 

‰"‰ מ˜בל מ‰עם.

„
"לבו ‰ו‡ לב כל ˜‰ל י˘ר‡ל" – "ר‡˘ 

‰„ור ‰ו‡ ככל ‰„ור"

„ו‚מ˙ו  י˘  ולב,  מוח  בין  ז‰  חילו˜ 
 – ‡לו  ב‡יברים  ‰מלוב˘ים  ‰נפ˘  בכוחו˙ 

ב' ‡ו˙  מ‡מר  בכוזרי  ע„"ז  ור‡‰  ב.  רכ‡,  ח"‚   (22
לו ו‡ילך.

‰˘כל במוח וכוחו˙ ‰ר‚˘ (מי„ו˙) בלב:

יכול   – ול‰˘כיל  ל‰בין   – ‰˘כל  ענין 
‰מ˘כיל  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ר˜  ב‡מי˙˙ו  ל‰יו˙ 
מערב  ‰ו‡  ‡ם  מ‰מו˘כל.  ב‰ב„ל‰  עומ„ 
ל‰טו˙  וי‚רום  כ˘וח„,  בענין ‰"ז  עˆמו   ˙‡

‡˙ ‰˘כל ˘ל‡ יוכל ל‰˘כיל כר‡וי.

ו‰ר‚˘, ‰ו‡ ‰ר‚˘  ענין ‰מי„ו˙  מ˘‡"כ 
ע"י  נע˘‰  וז‰  ˘ל ‰‡„ם ‡ל ‰„בר,  ו‰˜˘ר 
˘‰‡„ם מ˙פעל ומ˙˜רב ‡ל ‰„בר, ור˜ ז‡˙ 

יוˆר ‡ˆלו ר‚˘ ˘ל ‡‰ב‰ ‡ו ל‰יפך.

ו‰מי„ו˙  ‰˘כל  בין  עי˜רי  חילו˜  ומכ‡ן 
עניינם  מ„ו˙   (‡ ‰נזכרו˙:  ‰˙כונו˙  ב˘˙י 
„ור˘  ˘כל  מ˘‡"כ  ו˙נוע‰,  ב‰˙פעלו˙ 
מ„ו˙  ב)  ומנוח‰;  ‰˙יי˘בו˙  ‰˙בוננו˙, 
עלולים  ו‰"‰  ובר-˜יימ‡,  ˙מי„י  „בר  ‡ינם 
ל‰˘˙נו˙ „‰יום ‰ו‡ מר‚י˘ ב‡ופן ‡' ומחר 
בו  ‡ין  ‡מי˙י  ˘כל  מ˘‡"כ  ‡חר.  ב‡ופן 
‡מי˙י˙,  מס˜נ‡  לי„י  מ‚יע  „כ˘כל  ˘ינוי, 
‰"ז מפני ˘כן ‰ו‡ ‰‡מ˙, ול‡ ב‚לל ‰˜˘ר 
בז‰  ˘ייך  ל‡  ובמיל‡  עם ‰„בר.  ˘ל ‰‡„ם 

˘ינויים.

‰
מעל˙ מ˘‰ רבינו ומ˘יח ˆ„˜נו

˙ו‡ר  בין  ‰חילו˜  ‰יטב  יובן  ובז‡˙ 
"מלך" ל˙ו‡ר "נ˘י‡":

מלך ˘עניינו "‡˘ר יוˆי‡ם ו‡˘ר יבי‡ם" 
עוס˜ וטרו„ בˆרכי ‰עם, ומ˜בל מן ‰עם ‡˙ 
ב˘כל  עניינו  ‡ין  וע"כ   – ‰ˆטרכויו˙יו  כל 
˘מע˙˙‡  ול‡סו˜י  ˘˜ו"ט  „ע˙,  ו‰ור‡˙ 

‡ליב‡ „‰לכ˙‡;

‰עם  מן  ב‰ב„ל‰  ˘עומ„  ‰נ˘י‡  „ו˜‡ 
˘ל  ומוח  "ר‡˘"  ל‰יו˙  ‰עי˜רי  עניינו   –

רעיא מהימנא ח

‰
˘בחו ˘ל מ˘‰ – ˘ביר˙ ‰לוחו˙

‚ם  עמו,  עבור  מ˘‰  ˘ל  נפ˘ו  מסיר˙ 
מ˘‰,  ˙ור˙   – עינו  בבב˙  נו‚ע ‰„בר  כ‡˘ר 
נזכר˙ בסיום ‰˙ור‰ כמעל˙ו ‰נ˘‚ב‰ ביו˙ר 

˘ל מנ‰י‚ י˘ר‡ל.

‰˙ור‰  מונ‰  מ˘‰,  ˜בור˙  סיפור  ל‡חר 
˜ם  "ול‡  מ‰ימנ‡,  רעי‡  ˘ל  מעלו˙יו   ˙‡
‰מור‡  ולכל  ‚ו'  כמ˘‰  בי˘ר‡ל  עו„  נבי‡ 
י˘ר‡ל".  כל  לעיני  מ˘‰  ע˘‰  ‡˘ר  ‰‚„ול 
י˘ר‡ל.  כל  "לעיני  ‡˙ר  על  ר˘"י  ומפר˘ 
 .  . לעיני‰ם  ‰לוחו˙  ל˘בור  ליבו  ˘נ˘‡ו 
‡˘ר  ˘נ‡מר  ל„ע˙ו  ‰˜ב"‰  „ע˙  ו‰סכימ‰ 

˘בר˙ יי˘ר כחך ˘˘בר˙".

˘‰י‰  ˘מזכירים  ˘ל‡חר  ‰„בר  ומפלי‡ 
˘רוˆ‰",  ע˙  "בכל  ‰˜ב"‰  עם  מ„בר 
ו"ניסים  בי„יו",  ‰לוחו˙   ˙‡ ו"˘˜יבל 
‰˙ור‰  רו‡‰  ‰נור‡"17,  ˘במ„בר  ו‚בורו˙ 
ו˘יבר ‡˙  ליבו"  ˘"נ˘‡ו  ב"מעל‰"  לח˙ום 

‰לוחו˙ לעיני כל י˘ר‡ל?

˘‰סכימ‰  ‰י‡  ˘מעל˙ו  ˙ימ‡  ‡ם  ו‡ף 
מעל˙ו  זו  ‡ין  ע„יין  ל„ע˙ו,  ‰˜ב"‰  „ע˙ 
‰‚„ול‰ ביו˙ר, ומ‰ ‚ם ˘מˆינו כמ‰ פעמים 
˘יבטל מ˘‰ ‚זירו˙ ˘‚זר ‰˜ב"‰ על י˘ר‡ל 
וכיוˆ‡, ובמ‰ ˘‚ב‰ ˘ביר˙ ‰לוחו˙ „וו˜‡, 
רעי‡  מ˘‰  ˘ל  ביו˙ר  ‰נעל‰  ˘בחו  ˘‰ו‡ 

מ‰ימנ‡.

מ˘‰  ˘ם  מחיי˙  ‰י‡ך  מובן  נמˆ‡  ‰מבו‡ר  ˘ע"פ 
מ‰˙ור‰ ˙ועיל לכפר על בני י˘ר‡ל.

17) ר‡‰ בפר˘"י ˘ם.

ו
מעל˙ו ‰‡מ˙י˙ ˘ל נ˘י‡ בי˘ר‡ל

מטר˙ ˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰יי˙‰ בכ„י ל‰ˆיל 
‰מוב‡  וכמ˘ל  ח"ו,  מכלי‰  י˘ר‡ל   ˙‡

בפר˘"י ע‰"פ פסל לך ‚ו'18:

ו‰ניח  ‰ים  למ„ינ˙  ˘‰לך  למלך  "מ˘ל 
‡רוס˙ו עם ‰˘פחו˙, מ˙וך ˜ל˜ול ‰˘פחו˙ 
ו˜רע  ˘ו˘בינ‰  עמ„  רע,  ˘ם  עלי‰  יˆ‡ 
כ˙וב˙‰, ‡מר ‡ם י‡מר ‰מלך ל‰ור‚‰ ‡ומר 
ז‰ ‰˜ב"‰,  . ‰מלך   . ע„יין ‡יננ‰ ‡˘˙ך  לו 
מ˘‰,  ז‰  ו‰˘ו˘בין  רב,  ערב  ‡לו  ‰˘פחו˙ 

‡רוס˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ‡לו י˘ר‡ל".

על  בפר˘"י  ‰מוב‡  ˘לבי‡ור  ו‰יינו 
י˘ר‡ל  ‰יו  ל‡  כי  ‰לוחו˙  ˘˘יבר  ‡˙ר19, 
ר‡‰  מ‰  ע„יין  מובן  ‡ין  ל˜בלם,  ר‡ויים 
מ˘‰ ˆורך ל˘בר ‰לוחו˙ ˘˜יבל בי„יו מ‡˙ 
ל‰˘‡ירם  ‰י‰  יכול  ע„יין  ˘‰רי  ‰˘י"˙, 
ז‰  ומ˘ל  י˘ר‡ל.  לעם  ל˙˙ם  ול‡  ˘למים 
ב‡ לב‡ר ‡˘ר ˘ביר˙ ‰לוחו˙ נחוˆ‰ ‰יי˙‰ 
„י˘ר‡ל  ‡ירוסין  ˘טר  כביכול  לבטל  ע"מ 

ול‰ˆילם מכלי‰.

"מע˘‰  ‰רי  ‰לוחו˙  בנפ˘ך,  ו˘וו‰ 
‡ל˜ים ‰מ‰"20, ו‰כ˙ב "מכ˙ב ‡ל˜ים" ‰ו‡, 
ו˜יבלם מי„י ‰˜ב"‰ בכבו„ו ובעˆמו כמרומז 
‰˙ור‰   ˙‡ ˘"˜יבל  ‰חז˜‰"  ‰י„  ב"ולכל 
˘ל  נפ˘ו  מסיר˙  ו‡ם ‚„ל‰  בי„יו",  בלוחו˙ 
‰רי  סחור‰,  מכל  ויי˜ר‰  ‰˙ור‰,  על  מ˘‰ 

ור‡‰  פ"ל.   ‡˘˙ ˙נחומ‡  ממ„ר˘   .‡ ל„,   ‡˘˙  (18
י‡.  ע˜ב  ˙נחומ‡  פמ"ו.  רי˘  ˘ם  פמ"‚.  רי˘  ˘מו"ר 

‡בו˙ „ר' נ˙ן פ"ב, ‚.

19) ˙˘‡ לב, יט.

20) ˙˘‡ לב, טז.



טַוִּיְרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו

˘‰ם  לוחו˙ ‡לו  ˘יי˜ר  וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙ 
מע˘‰ ‰˜ב"‰ ו˜יבלם מי„יו ממ˘.

ומכל מ˜ום כ˘ר‡‰ מנ‰י‚ י˘ר‡ל, ‰רוע‰ 
‰לוחו˙  ˘ל  ˘מˆי‡ו˙ם  ו‰‡ו‰ב,  ‰נ‡מן 
‡ירוסין),  (כ˘טר  בי˘ר‡ל  ח"ו  לפ‚וע  יכול 
ביו˙ר,  ירו„  במˆב  ˘‰יו  ב‡לו  ˘מ„ובר  ו‡ף 
˘נכ˘לו בחט‡ ‰ע‚ל, ‰נ‰ לל‡ ‰יסוס ולל‡ 
˘ל  בעˆ˙ו  ˘‡ל  ל‡  ו‡פילו  ˘˜ו"ט,  כל 
‰לוחו˙  י˜ר˙   ˙‡ מי„יו  ‰˘ליך  ‰˜ב"‰, 

ו˘ברם, ו‰עי˜ר ל‰ˆיל ‡˙ י˘ר‡ל מעונ˘.

ל˘בור  לבו  "˘נ˘‡ו  ר˘"י  ומ„יי˜ 
˘ל  ר‚˘  ענינ‰  ‰לב  נ˘י‡ו˙  ‰לוחו˙", 
‡י˘  "כל  ‰מ˘כן  כבנ„ב˙  (ע"„  נ„יבו˙ 
‡˘ר נ˘‡ו לבו"21), „‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‰עˆומ‰ 
ל˘ביר˙  ˘‰בי‡‰  זו  מ˘‰, ‰י‡  ˘ל  ˘בליבו 
ב˘ביל  ועˆמו˙ו  נפ˘ו   ˙‡ למסור  ‰לוחו˙, 
˘‰י‰  לומר,  י˘  ‰רמז  וע"„  י˘ר‡ל.  ‰‚נ˙ 
ˆריך "לנ˘‡", ל‚„ל ולרומם ‡˙ ר‚˘ ‰‡‰ב‰ 
˘בלבו, ע„ ˘‡‰ב˙ו לי˘ר‡ל ˙˙עˆם כל כך 
ויר‡˙ו  חביבו˙ו  על  ל‚בור  מסו‚ל  ˘י‰י‰ 

מ‰לוחו˙ ול˘ברן עבור י˘ר‡ל.

מונ‰  ‰לוחו˙  „˘ביר˙  זו  ˘מעל‰  ור‡‰, 
‰יינו  ‰לוחו˙,  ˜בל˙  מעל˙  ל‡חר  ‰˙ור‰ 
˘‡ר  על  ר˜  ל‡  ‰לוחו˙  ˘ביר˙  ˘‚„ל‰ 
על  ‚ם  ‡ל‡  מ˘‰  ˘ל  ונור‡ו˙יו  ‚„ולו˙יו 

˜בל˙ ‰לוחו˙ עˆמן.

‰‚„ול‰  מעל˙ו  ‰י‡  ‰י‡  זו  ומעל‰ 
˘מוסר  בי˘ר‡ל,  נ˘י‡  ˘ל  ביו˙ר  ו‰נ˘‚ב‰ 
ביו˙ר  ‰נחו˙  חל˜  בעבור  חייו  ˙מˆי˙   ˙‡
וב‰  ‰‡‰וב.  מרעי˙ו  ˆ‡ן  י˘ר‡ל,  ˘בעם 
מעלו˙יו   ˙‡ לח˙ום  ‰˙ור‰  בוחר˙  „יי˜‡ 

21) ˘מו˙ ל‰, כ‡.

עˆם  מ˙בט‡˙  ˘ם  כי  מ˘‰,  ˘ל  ‰עˆומו˙ 
עם ˆ‡נו – "מ˘‰ ‰ו‡  מ˘‰  ˘ל  ‰˙˜˘רו˙ו 

י˘ר‡ל וי˘ר‡ל ‰ם מ˘‰".

ז
‚ם ב‰ס˙ל˜ו˙ו ל‡ יעזוב ‰רוע‰ ˆ‡ן 

מרעי˙ו

ו‡‰ב˙ו  מ˘‰  ˘ל  ‰˙˜˘רו˙ו  ‚„ל‰  ומ‰ 
‰עˆומ‰ לˆ‡ן מרעי˙ו, ˘‚ם ב‰ס˙ל˜ו˙ו מן 
‰עולם ‰רי ‰ו‡ ˜˘ור ב˜˘ר בל ינ˙˜ ב‡נ˘י 

„ורו.

„‡י˙‡ במ„ר˘ ˙נחומ‡22:

פנים  ב‡יז‰  מ˘‰,  למ˘‰,  ‰˜ב"‰  "‡מר 
‰„בר  למ‰  מ˘ל   ,ıל‡ר לבו‡  מב˜˘   ‰˙‡
˘ל  ˆ‡נו  לרעו˙  ˘יˆ‡  ‡ח„  לרוע‰  „ומ‰, 
ליכנס  ‰רוע‰  בי˜˘  ‰ˆ‡ן,  ונ˘בי˙  מלך 
 ‰˙‡˘ י‡מרו  ‰מלך  ‡"ל  מלך,  ˘ל  פלטרין 
למ˘‰,  ‰˜ב"‰  ‡"ל  כך  ‡ף  ‰ˆ‡ן.  ‰˘בי˙ 
ו˜בר˙ם  ריבו‡  ˘˘ים  ˘‰וˆ‡˙  ‰ו‡  ˘בחך 
 ‡‰˙ . ‡ל‡   . „ור ‡חר  מכניס  ו‡˙‰  במ„בר 

בˆ„ן ו˙בו‡ עמ‰ם כו'".

˘יכנס  לפעול  ‰י‰  בכוחו  „מ˘‰  ו‰יינו, 
‰ו‡ עˆמו ל‡רı, ‡ל‡ ˘בחר ל‰י˘‡ר בעבר 
ב"מ„בר  „ורו,  ‡נ˘י  עם  ול‰י˜בר  ‰יר„ן 
וˆמ‡ון  וע˜רב  ˘רף  נח˘  ו‰נור‡  ‰‚„ול 
בר‡˘ם  ויבו‡  ˘י˜ום  ע"מ  מים"23  ‡ין  ‡˘ר 

ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰.

מרעי˙ו,  ˆ‡ן  ‰רוע‰  יעזוב  ול‡  עזב  ל‡ 
˘ב˜„ו˘˙  על ‰ענינים ‰נ˘‚בים  מוו˙ר ‰ו‡ 

22) פ' חו˜˙ יו"„.

23) „ברים ח, טו.

רעיא מהימנא כ

בין  בחילו˜  מעט  נ‡ריך  ז‡˙  ל‰בין 
‰"נ˘י‡" ו‰"מלך" בל˘ון חכמים:

מ˘פט  "לע˘ו˙  עניינו  מלך   .‡
ומלחמו˙"14, ‡ו בל˘ון ‰כ˙וב "‡˘ר יוˆי‡ם 
˙ור15‰.  ‰ור‡˙  ל‡  ‡בל  יבי‡ם",  ו‡˘ר 
בי˙  מלכי  ו‡פילו  י˘ר‡ל ‡ינן „נים16,  מלכי 
‡ו˙ם  מו˘יבין  "‡ין   – ‰עם   ˙‡ ˘„נים  „ו„ 

בסנ‰„רין"17.

‰חכמים",  ‡ו˙ו  "˘˜ורין  נ˘י‡  מ˘‡"כ 
ר‡˘  ˘‰ו‡  מ‰  ‰ו‡  עניינו  עי˜ר  ‡„רב‰: 
"‰‚„ול   – ‰רמב"ם18  ובל˘ון  ‰סנ‰„רין. 
בחכמ‰ ˘בכולן, מו˘יבין ‡ו˙ו ר‡˘ עלי‰ן 
‡ו˙ו  ˘˜ורין  ו‰ו‡  ‰י˘יב‰  ר‡˘  ו‰ו‡ 
‰עומ„  ו‰ו‡  מ˜ום,  בכל  נ˘י‡  ‰חכמים 
(כל'  ‰י‡  ˘‰סנ‰„רין  רבינו";  מ˘‰  ˙ח˙ 
ח˜  ומ‰ם  ‰‰ור‡‰  "עמו„י  ‰רמב"ם19) 

ומ˘פט יוˆ‡ לכל י˘ר‡ל".

ענייניו  כל  למלך ‡˙  לספ˜  חייב  ב. ‰עם 
‰ל˘ון  וכ‡ריכו˙  רˆונו˙יו.  כל  ולמל‡ 
כו'  ‰‚יבורים  ‰עם  מן  "ולו˜ח  ברמב"ם20 
לפניו   ıלרו כו'  למרכב˙ו  ‰חיל  מן  ועו˘‰ 
ולו˜ח  כו'  ‰‡ומניו˙  בעלי  מן  לו˜ח  כו' 

14) רמב"ם ‰ל' מלכים ספ"„. ע"פ ˘"‡ ח, כ. ור‡‰ 
˘ם, ‰.

ב„רי˘‰  כ"כ  ‰כוונ‰  ‡ין  מ˘פט"  ו"לע˘ו˙   (15
ל‰בי‡  ‰יינו   – ‰מ˘פט  ע˘יי˙  ‡ל‡  „ין,  וחי˜ור 
‡ו  ‰בי"„.  ‰כרע˙  ע"פ  ‰˙ור‰  פס"„   ˙‡ פועל  לי„י 
ˆריכ‰"  ˘‰˘ע‰  מ‰  "כפי  למלך  ‰מסורים  ‰עונ˘ים 

(‰ל' מלכים ספ"‚).

פ"ב ‰"‰.  סנ‰„רין  רמב"ם ‰ל'  רפ"ב.  סנ‰„רין   (16
‰ל' מלכים פ"‚ ‰"ז.

17) סנ‰„רין יח, ב. רמב"ם ˘ם ‰"„-‰.

18) ‰ל' סנ‰„רין פ"‡ ‰"‚.

19) רי˘ ‰ל' ממרים.

20) ‰ל' מלכים פ"„ – ר‡‰ ˘ם ב‡ורך.

‰˘„ו˙ כו' וי˘ לו מע˘ר מן ‰זרעים כו'";

על  פרנס  ˘ככל  ‡ע"פ  בנ˘י‡,  מ˘‡"כ 
מן ‰ˆיבור,  מ˘כור˙ו  מ˜בל  – ‰ו‡  ‰ˆיבור 
חיוב  ˘ום  ו‡ין  בלב„,  כפרנס‰  ‰"ז  ‡ך 

ו˘יעבו„ ‡חר כלפיו.

‚
‰מלך ˙פ˜י„ו ל˘ר˙ ‡˙ ‰עם וזול˙ ז‰ 

‡ין לו ˘ום ענין לעˆמו

וב‡ם נח˜ור בעומ˜ ‰„ברים, נר‡‰ ב‚„ר 
‰מלך „בר ו‰יפוכו:

 – ביו˙ר  רב  וכוחו  ˙ו˜פו  ‡ח„  מˆ„ 
 ıחפ לבו  ‡˘ר  כל  ל˜ח˙  יכול  ‡˘ר  ע„ 
מי˘ר‡ל, ו‰יחס בינו לכלל י˘ר‡ל ‰ו‡ ע"„ 
"מ‰ ˘˜נ‰ עב„ ˜נ‰ רבו". ומ‰ˆ„ ‰˘ני: כל 
˜נין ‰נ˜נ‰ ל‡„ם מי˘ר‡ל ‰"ז ע"י ע˘יי˙ו 
ועבו„˙ו ("וברכך ‰"‡ בכל ‡˘ר ˙ע˘‰"21), 
מן  ˘כר  מ˜בל  ‰ˆיבור  על  פרנס  ו‡פילו 
‰ˆיבור על ע˘יי˙ו ועבו„˙ו. מ˘‡"כ ‰מלך 
ול‡  מן ‰עם,  "מ˜בל"  בבחינ˙  ר˜  ˘‰ו‡   –

˘‰ו‡ "מ˘פיע" ל‰ם ‡˙ ‰פרנס‰.

ו‰י‡ ‰נו˙נ˙: כיון ˘כל עניינו ˘ל ‰מלך 
ל‰יו˙   – יבי‡ם"  ו‡˘ר  יוˆי‡ם  "‡˘ר  ‰ו‡ 
‰ו‡  לו  ‡˘ר  כל   ˙‡ לכן  ‰ז‰",  לעם  "עב„ 

מ˜בל מן ‰עם.

ובז‡˙ יובן ‰יטב ‰„מיון „מלך ל"לב":

מ‰חילו˜ים ˘בין ‰מוח ו‰לב:

 ‰"‰ ‰‚וף   ˙‡ ל‰חיו˙  ‰לב  עבו„˙   .‡
„פי˜ו  ˘ל  רˆופ‰  וב˙נוע‰  ב˙מי„יו˙, 
„ליב‡ ברˆו‡ ו˘וב; מ˘‡"כ במוח ˘בו ‡ין 
לכל  ‰חיו˙  מ‚ע˙  ‰מוח  מן   – ˙נוע‰  ˘ום 

21) ל' ‰כ˙וב ר‡‰ טו, יח. ור‡‰ ספרי ע‰"פ.



יטִאיׁש ַעל ָהֵעָדה

"ר‡˘"  ל˙פוס  ‰ו"ל  ˘פיר  „לכ‡ור‰ 
מלך  „בר  ב‡˘ר   – מוח  ‡ו  (כב˙נחומ‡) 
כמוח  בו"  ˙לויין  י˘ר‡ל  ו"כל  ˘לטון, 
כלב,  ר˜  ול‡  ‰‡יברים,  כל   ˙‡ ‰מנ‰י‚ 
מ"מ ‡ינו ‰מנ‰י‚  עי˜רי,  ˘‰ו‡ ‡יבר  ˘‡ף 
‰עי˜רי ב‚וף ‰‡„ם כ‰מוח. „‰ל‡ ז‰ו עי˜ר 
עניינו ˘ל מלך "‡˘ר יוˆי‡ם ו‡˘ר יבי‡ם" 

– ‰נ‰‚˙ ‰עם!

ו‰נ‰ בל˘ון ˙ור‰ מˆינו ˘ם ו˙ו‡ר נוסף 
נ˘י‡  "‡˘ר  ‰כ˙וב6  כל˘ון  ו‰ו‡  למלך, 
"‡יז‰ו  ובמ˘נ8‰  בספר‡7  ופיר˘ו  יחט‡", 
 '‰ ‡ל‡  ‚ביו  על  ˘‡ין   .  . מלך  ז‰   – נ˘י‡ 
‡ו„ו˙  יחז˜‡ל9  בנבו‡˙  וכמו"כ  ‡לו˜יו". 
ו‡עפ"כ,  "נ˘י‡".  נ˜ר‡ ‰ו‡  ‰מלך ‰מ˘יח 
 – "נ˘י‡"  מל˘ון  יו˙ר  ‚בו‰  "מלך"  ל˘ון 
˘בט  כנ˘י‡  ‚ם  ל‰˙פר˘  יכול  ˘"נ˘י‡" 
‡ל‡  ‚ביו  על  "˘‡ין  ‰ו‡  ו"מלך"  וכיו"ב, 

."‡"‰

מˆינו  "נ˘י‡"  ‰˙ו‡ר  ‡ו„ו˙  ו‡מנם, 
ככל  ‰ו‡  ‰„ור  "˘נ˘י‡  (‰נ"ל)  בר˘"י 
"˘ר‡˘  מ‰˙נחומ‡  נל˜ח  ˘‰ו‡  ‰„ור" 
˘‰˙ו‡ר  ו‰יינו:  ‰„ור".  כל  ‰ו‡  ‰„ור 
ו‡ו„ו˙  ‰"ר‡˘".  עניין  עם  ˜˘ור  "נ˘י‡" 

מובן,  י˘ר‡ל"),  כל ˜‰ל  לב  מלך (מ˘ום "˘לבו ‰ו‡ 
˘ע˜ר ˘ייכו˙ ‰מלך לכל ˜‰ל י˘ר‡ל ‰ו‡ בענין ‰לב. 
פר˘˙נו  ‡ברבנ‡ל  ב˘לח.  פר˘˙  רי˘  בחיי  ‚ם  ור‡‰ 
בפר˘˙ ‰מלך „"‰ ‰‰˜„מ‰ ‰‡ח˙ (ב˘ם ‰פלסופים). 
– ובספר יˆיר‰ (פ"ו מ"‰): לב בנפ˘ כמלך במלחמ‰. 

ור‡‰ ע"„ ‰˜בל‰ – ˙ור˙ לוי-יˆח˜ עמ' רי.

6) וי˜ר‡ „, כב.

7) על ‡˙ר.

8) ‰וריו˙ י, ‡. ור‡‰ ˘ם י‡, רי˘ ע"ב.

סנ‰„רין  ר‡‰  ‡בל  ‰כ˙וב.  (כפ˘טו˙  כ‰  לז,   (9
 ‡ ˜כב,  ב"ב  (ע"פ  כ‡  מח,  ˘ם).  ובר˘"י  סע"ב  ˆח, 
במ‰„ו"ב).  ˘ם  מ‰ר˘"‡  ר‡‰  (‡בל  ˘ם  ובר˘ב"ם 

ר„ב"ז ל‰ל' מלכים פ"„ ‰"ח).

כל  לב  ˘"‰ו‡  ‰רמב"ם  כ˙ב  ‰"מלך" 
מס˙בר‡:  ‡יפכ‡  ולכ‡ור‰  י˘ר‡ל".  ˜‰ל 
"נ˘י‡" ˘‰ו‡ ˙ו‡ר נמוך יו˙ר – מ˙‡ים עם 
נעל‰  ˙ו‡ר  ˘‰ו‡  "מלך"  ו‡ילו  ‰לב,  ענין 

יו˙ר, מ˙‡ים עם ענין ‰ר‡˘ ו‰מוח?

ב
מ˘מעו˙ ‰חילו˜ בין ˙ו‡ר "מלך" ו˙ו‡ר 

"נ˘י‡" – בל˘ון חכמים:

כבל˘ון  ‰כוונ‰  חכמים  בל˘ון  ב"מלך" 
"נ˘י‡  בעי˜ר  ‰ו‡  "נ˘י‡"  ו‡ילו  ˙ור‰. 
בעניינים  נ˘י‡   – ועכ"פ  ‰סנ‰„רין", 
"נ˘י‡  בכ"מ10:  ‰מ˘נ‰  וכל˘ון  רוחניים. 
˘˜ורין  "‰לל   – וב‚מר‡11  בי"„",  ו‡ב 
כו'  ו˘מעון  "‰לל  י˘ר‡ל",  נ˘י‡  ‡ו˙ך 
נ‰‚ו נ˘י‡ו˙ן בפני ‰בי˙ מ‡‰ ˘נ‰", ‡ע"פ 
ומ‰ם  מלכים,  לי˘ר‡ל  ‰יו  ˘ע‰  ˘ב‡ו˙‰ 

מלכים כ˘רים, ו„יני מלך עלי‰ם12.

"נ˘י‡  ב„ין13:  עי˜רי  חילו˜  ‚ם  ומכ‡ן 
˘מחל  מלך  מחול,  כבו„ו  כבו„ו  על  ˘מחל 

על כבו„ו ‡ין כבו„ו מחול".

חכמים  בל˘ון  ‰חילו˜  ˘ע"„  ומס˙בר 
˙ור‰,  בל˘ון  ‚ם  כ"‰  ל"מלך"  "נ˘י‡"  בין 
˙פ˜י„ים  ˘ני  על  מורים  ומלך  נ˘י‡  ‡˘ר 
˘במלך  ‰"מלך"  ˘ענין  במלך.  ו˙כונו˙ 
ב‚˘מיו˙,  ‰עם   ˙‡ ‰נ‰‚˙ו  בעניין  ˜˘ור 

ו‰"נ˘י‡" – ברוחניו˙.

10) ח‚י‚‰ פ"ב מ"ב. ועו„.

11) ˘ב˙ ל‡, ‡. ˘ם טו, ‡.

רמב"ן  (ר‡‰  ח˘מונ‡י  מלכי  מזרובבל,  מ˙חיל   (12
ויחי מט, י) ו‡‚ריפס (סוט‰ מ‡, ‡).

˘ם  פ"ו ‰"ו.   ˙"˙ רמב"ם ‰ל'  ב.  לב,  ˜י„ו˘ין   (13
‰ל' מלכים פ"ב ‰"‚.

רעיא מהימנא י

מבחנו ˘ל רוע‰ ˆ‡ן י˘ר‡ל
מ˘‰ רבינו "נבחן" ל‰יו˙ו מ˙‡ים ל‰יו˙ רוע‰ י˘ר‡ל, ע"י ‡ופן רעיי˙ו ‡˙ ˆ‡ן י˙רו.

ל‡  מ˘‰  עח ‰ע' ˜נב) "‡ף  מזמור  ב‡בער)  ˙‰לים (‰וˆ'  ובמ„ר˘  ב.  ב,  רב‰  במ„ר˘ (˘מו˙  „‡י˙‡ 
‰רך,  ע˘ב  ˘ירעו  כ„י  לרעו˙  ‰˜טנים  ˘"מוˆי‡  ‰יי˙‰  ˘„רכו  בˆ‡ן",  ‡ל‡  ‰˜ב"‰  בחנו 
ו‡ח"כ מוˆי‡ ‰ז˜נים כ„י ˘ירעו ע˘ב ‰בינוני˙, ו‡ח"כ מוˆי‡ ‰בחורים ˘י‰יו רועים ע˘ב 

."‰˘˜‰

ר‡‰  ומ‰  ונ˘‚ב‰,  ‚„ול‰  ‰רוחני˙  מעל˙ו  ‰יי˙‰  רבינו  מ˘‰  ‰„בר:  ˙מו‰  ולכ‡ור‰ 
כל  ˘עב„  י˙רו,  לנכרי,  בלב„ ‡ל‡ ˆ‡ן ‰˘ייך  זו  ול‡  ‚˘מי,  רעיי˙ ˆ‡ן  ע"י  לבחנו  ‰˜ב"‰ 

עבו„‰ זר‰ ˘בעולם?

‡ל‡ ‰בי‡ור בז‰:

בני   ˙‡ ר˜  ל‡  לרעו˙  ‰ו‡  וˆריך  „ורו,  ‡נ˘י  לכל  ור‡˘  נ˘י‡  ‰ו‡  ‰רי  י˘ר‡ל  רוע‰ 
„ורו ‰‰ולכים ב„רך ‰י˘ר, ‡ל‡ ‚ם ל‰˘פיל ‡˙ עˆמו וליר„ למ„ר‚˙ם ˘ל נחו˙ים ˘בˆ‡ן 

מרעי˙ו לי˙ן ל‰ם ˆרכי‰ם ‰‚˘מיים ו‰רוחניים, מ˙‡ים למעמ„ם ומˆבם.

ב‡ופן  ‚ם  ע"ז  עוב„  ‰י‰  „י˙רו  י˙רו,  ˆ‡ן  רוע‰  ˘‰י‰  ע"י  למ˘‰  ‰˜ב"‰  בחנו  ולז‰ 
‰‡סור ‚ם על בני נח (ר‡‰ בעניין ז‰ במ˜ור ‰„ברים), ומכל מ˜ום נ˙עס˜ עמו מ˘‰ בסבלנו˙, ול‡ 
זו בלב„, ‡ל‡ ˘‚ם ‡˙ ˆ‡נו ‰‚˘מי רע‰ במסירו˙ ו„‡‚ לכל ‡ח„ מ‰פרטים ˘בע„ר ˘י˜בל 

ַוִּיְרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו

 פנינים
ועיונים

‡רı י˘ר‡ל, ‡ינו חו˘ב על עˆמו ו‰˙עלו˙ו, 
ו˜˘ר  לעמו.  ו„ו‡‚  על ‰ˆ„,  עˆמו  מניח ‡˙ 
„כ˘יחיו  ‰ו‡,  נˆחי  „ורו  לבני  „מ˘‰  ז‰ 
 ıל‡ר ויכניסם  בר‡˘ם  מ˘‰  י˜ום  ‰מ˙ים 

‰˜„ו˘‰.

 ˙˜„ˆ" רבינו  מ˘‰  על  „כ˙יב  ‰ו‡  ו‰„‡ 
‰' ע˘‰ ומ˘פטיו עם י˘ר‡ל24".

24) ב˙נחומ‡ ˘ם („ברים ל‚, כ‡).

 ◇ 



יאַוִּיְרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו

מזונו לפי כוחו˙יו. ו‚ם בי„עו ˘ב‰מו˙ ‡לו ˘ייכים לעוב„ ע"ז ב‡ופן ‰כי חמור, מכל מ˜ום 
יר„ לפרטי ˆרכי מ‡כלם ˘ל "‰˜טנים . . ‰ז˜נים . . ‰בחורים", ˘כל ‡ח„ י˜בל ‰ר‡וי לו.

‡ו˙ם  לˆרכי  ‚ם  ל„‡ו‚  וליר„  י˘ר‡ל,  מנ‰י‚  ל‰יו˙  ‰ו‡  ר‡וי  ‡˘ר  מ˘‰,  ‰ר‡‰  ובז‰ 
‚ם  ‡ל‡  ‰ב‡,  עולם  לחיי  ל‰בי‡ם  ב˙˘וב‰  ל‰˘יבם  ר˜  ול‡  ‰י˘ר,  ב„רך  ‰ולכים  ˘‡ינם 

ל‰˙מסר לספ˜ ל‰ם מזון ‚˘מי כפ˘וטו, ‡˘ר ‡ינו מ˘נ‰ ‡˙ מˆבם ‰רוחני.

וזו‰י ‡בן ‰בוחן לנ˘י‡ בי˘ר‡ל: זן ‰ו‡ ומפרנס ‡˙ כל ‰ˆ‡ן, ע„ לנחו˙ ביו˙ר ˘ב‰ם, 
מרוממם ברוחניו˙, ו„ו‡‚ לˆרכי‰ם ‰‚˘מיים ו‰פ˘וטים, וכמ˘‰ רעי‡ מ‰ימנ‡.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חל"ט ע' 38 ו‡ילך)

„ו‡‚ לˆ‡ן מרעי˙ו ו˘וכח מעˆמו 
ב˙‰ילו˙ נעים זמירו˙ י˘ר‡ל, מסיים פר˜ ס"ט: "כי ‡ל˜ים יו˘יע ˆיון ויבנ‰ ערי י‰ו„‰ 

ו‚ו'", ומי„ ול‡חר מכן בפר˜ ע' ממ˘יך "למנˆח ל„ו„ ל‰זכיר".

ובמ„ר˘ (יל"˘ ˙‰לים ע‰"פ) מב‡ר מ‰ ˆורך ר‡‰ „ו„ ל‰זכיר על עˆמו, וז"ל:

"מ˘ל למ‰ ‰„בר „ומ‰, למלך ˘‰י‰ לו ˆ‡ן וכעס עלי‰ן, ‰סיר ‡˙ ‰ˆ‡ן ו‰סיר ‡˙ ‰„יר 
ו‰וˆי‡ ‡˙ ‰רוע‰. ‡חר ימים חזר ‰מלך לˆ‡נו, ‰˙חיל מכנס‰ ובונ‰ ‡˙ ‰„יר, ולרוע‰ ל‡ 

‰זכיר. ‡מר ‰רוע‰, ‰רי ‰ˆ‡ן מ˙כנס˙ ו‰„יר בנוי‰ ו‡ני ‡יני נזכר.

כך ‡מר „ו„ למעל‰ מ‰פר˘‰ כי ‡ל˜ים יו˘יע ˆיון ויבנ‰ ‰רי י‰ו„‰ – ‰רי ‰„יר בנוי‰. 
וי˘בו ˘ם ויר˘ו‰ ‚ו' – ‰רי ‰ˆ‡ן, ‡מר ‰רוע‰ ו‡ני ‡יני נזכר – למנˆח ל„ו„ ל‰זכיר".

‰ו‡  ˘וכח  עולם,  ל‚‡ול˙  ˆ‡נו   ˙‡ ‰˜ב"‰  מכנס  ˘כ‡˘ר  י˙כן  ‰י‡ך  ‰˙מי‰‰,  ו˙‚„ל 
כביכול על ‰רוע‰ ‰נ‡מן – „ו„ ‰מלך?

ובי‡ור ‰„ברים, ‡˘ר „רכם ˘ל רועי י˘ר‡ל ל„‡ו‚ ˙מי„ לˆ‡ן מרעי˙ם, ל‰˙מסר ‡לי‰ם 
יז),  נ,  (ירמי‰  י˘ר‡ל"  פזור‰   ‰˘" ‰„יר  מן  ויˆ‡  נ˙פזר  ‡˘ר  ‰ˆ‡ן   ıב˜יבו ולעסו˜  כליל, 

ל‰˘יבם ל„רך ‰י˘ר לע˘ו˙ רˆונו י˙'.

ב‰ם  י˘  כי  ‰עם,  ˘‡ר  על  ביו˙ר  נעלים  ‰יו˙ם  מˆ„  ב‡  י˘ר‡ל  רועי  ‰יו˙ם  ‡˘ר  ו‡ף 
˙כונו˙ מיוח„ו˙ ונעלו˙, מ"מ ‡ין ‰רועים „ו‡‚ים לעˆמם.

וז‰ו מ‰ ˘‚ם ‡חרי ˘"‰ˆ‡ן מ˙כנס˙ ו‰„יר בנוי'" ע„יין ˜יים ‰ח˘˘ ˘"‡ני ‡יני נזכר", 
‡˙ם  ˘מניחים  י˘ר‡ל,  נ˘י‡י  "‡˙ם,   :(207 ע'  ˙רˆ"ז  ‰˘יחו˙  בספר  (‰וב‡  ‰בע˘"ט  וכ„ברי 
˘„‡‚ו  ל‡חרי  ˘‚ם  ו‰יינו,  עמכם?",  י‰‡  מ‰  ‰רבים,  טוב˙  ב˘ביל  ועבו„˙כם  ˙ור˙כם 
ל‰ˆ‡ן ו‰„יר, ‰נ‰ מכיון ˘‰רוע‰ ל‡ „ו‡‚ לעˆמו, ˆריך ‰זכר‰ מיוח„˙ ל‰רוע‰, ו‰„‡ ‰ו‡ 

„כ˙יב "למנˆח ל„ו„ ל‰זכיר".
(ע"פ ספר ‰מ‡מרים ˙˘ל"ב ע' 143)

מלך ונ˘י‡ – מוח ולב
˙ו‡ר "מלך" ו"נ˘י‡" בל˘ון ˙ור‰ ובל˘ון חכמים / ‰חילו˜ בין ‰"מוח" ו‰"לב" / ‰מלך 
ומ˘יח  רבינו  מ˘‰  מעל˙   / לעˆמו  ענין  ˘ום  לו  ‡ין  ז‰  וזול˙  ‰עם   ˙‡ ל˘ר˙  ˙פ˜י„ו 

ˆ„˜נו / "ר‡˘ ‰„ור ‰ו‡ ככל ‰„ור"

 ◇ 

ב‚„רי ˙ו‡רי מנ‰י‚י י˘ר‡ל 
'נ˘י‡', 'מלך', 'ר‡˘ ‰„ור' 

ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה

‡
˙ו‡ר "מלך" ו"נ˘י‡" בל˘ון ˙ור‰ ובל˘ון 

חכמים 

‰˙לויו˙  למˆוו˙  בנו‚ע  ‰רמב"ם  כ˙ב 
י˘ר‡ל".  ˜‰ל  כל  לב  ‰ו‡  "˘לבו  במלך1: 
מ˜ומו˙,  ב‰רב‰  מבו‡רים  ‰„ברים  וב‡מ˙ 
כל  ‰ו‡  ‰„ור  "˘ר‡˘  ב˙נחומ‡2:  וכמו 
"˘נ˘י‡  עפ"ז:  ע‰"˙3  (ובר˘"י  ‰„ור" 
‰ו‡  ‰נ˘י‡  כי  ‰„ור,  ככל  ‰ו‡  ‰„ור 

1) ‰ל' מלכים פ"‚ ‰"ו.

2) חו˜˙ כ‚. במ„ב"ר פי"ט, כח.

3) ˘ם.

"‰מלך  ‰ר˘ב"‡4:  וב˙˘ובו˙  ‰כל"). 
כˆבור ˘‰ˆבור וכל י˘ר‡ל ˙לויין בו".

ב„ברי  ל‰˜˘ו˙  י˘  „יי˜˙,  כ„  ‡מנם 
„ו˜‡5.  "לבו"   ˙‡ נ˜ט  מ„וע  ‰רמב"ם 

(˘בסוף  ‡‚ר˙-‰˜ו„˘  ור‡‰  ˜מח.  סי'  ח"‡   (4
פ"„.  ‰‚ל‚ולים  ס'  מ‰‡ריז"ל   – כט  סי'  רי˘  ‰˙ני‡) 
‡˘ר  ועו„:  רפ"ב.  ‰נ˘מו˙  חיוב  מס'  מ˘נ˙-חסי„ים 
ב‚ל‚ול  לבו‡  ˆריך  ‡ין  במלך,  ‰˙לויו˙  מˆוו˙  עבור 

ל˜יימן, כי ‰מלך מוˆי‡ ‡˙ כולם, עיי"˘.

‰מלך   ˙‡ ל„מו˙  ‰רמב"ם  כוונ˙  ‡ין  בפ˘טו˙   (5
כל ˜‰ל  לב  "˘לבו ‰ו‡  כי-‡ם  י˘ר‡ל,  כל ˜‰ל  ללב 
‰˜פי„‰  („מלך)  לבו  ‰סר˙  "על  ˘לכן   – י˘ר‡ל" 

˙ור‰" (רמב"ם ˘ם).

‡בל מז‰ ˘"‰˜פי„‰ ˙ור‰" בעי˜ר בנו‚ע ללבו ˘ל 

יח
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ונמˆ‡, ˘מ˜בור˙ יוסף במˆרים ˘‡בו בנ"י עי„ו„ וחיזו˜, ˘למרו˙ ˘‰יו ב˙וך ‚לו˙ ˜˘‰, 
‰נ‰ בי„עם ˘יוסף ‰ˆ„י˜ נמˆ‡ ‡˙ם בˆר˙ ‚לו˙ם, נ˙עו„„ו מז‰ ˘ל‡ ל‰˙פעל מ‰סביב‰, 

ול‰יו˙ חז˜ים ב„בי˜ו˙ם ל‰˜ב"‰.

ועל פי ז‰ י˘ לב‡ר מ‰ ˘על ‡ף ‚ו„ל ‰מעל‰ ˘ל ˜בור‰ ב‡רı י˘ר‡ל מכל מ˜ום נטמנו 
מרעי˙ם  עם ˆ‡ן  יח„  ב‚לו˙  ˘נ˘‡רו  עי"ז  כי   ,ıל‡ר  ıבחו י˘ר‡ל „וו˜‡  מרועי  וכמ‰  כמ‰ 

‰נ‰ מז‰ ˘ו‡בים עי„ו„ וחיזו˜ בעבו„˙ ‰˘י"˙.

"חז˜  מכריזים  ו˙יכף  במˆרים",  ב‡רון  "ויי˘ם  בפסו˜  ‰ו‡  בר‡˘י˙  ספר  ˘סיום  וז‰ו 
חז˜ ונ˙חז˜", ˘‰ו‡ ‰חוז˜ ˘מ˜בלים מרועי י˘ר‡ל, ב‰יו˙נו במיˆר ‰‚לו˙, ע„ ‡˘ר יבו‡ 

‰‚ו‡ל במ‰ר‰ בימנו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 474 ו‡ילך)

‡‰ב˙ י˘ר‡ל „מ˘‰ ב˘ביר˙ ‰לוחו˙
בענין ˘ביר˙ ‰לוחו˙ בי„י מ˘‰ רבינו ע"‰, י˘ לב‡ר על „רך ‰מוסר ו‰חסי„ו˙:

‡מחז"ל בטעם ‡מיר˙ "‡נכי ‰' ‡ל˜יך" ל' יחי„ - "לי˙ן פ˙חון פ‰ למ˘‰ ללמ„ סני‚ורי‡ 
במע˘‰ ‰ע‚ל . . ל‡ ל‰ם ˆוי˙ . . ‡ל‡ לי לב„י".

נפ˘ו  ומסיר˙  מ˘‰,  ˘ל  י˘ר‡ל  ‡‰ב˙  ‚ו„ל  ˘מˆ„  ‰לוחו˙,  ל˘ביר˙  בנו‚ע  י"ל  וע„"ז 
"˙פ˘"  ולכן  ‰לוחו˙,  „˘ביר˙  ל‰ענין  ˘ייכו˙  כל  מבנ"י  לסל˜  רˆ‰  י˘ר‡ל,  כלל  עבור 

‰לוחו˙ ˘י‰יו ˘לו ל‚מרי.

ועפ"ז יל"פ מחז"ל "˘מי˙˙ן ˘ל ˆ„י˜ים ˜˘‰ לפני ‰˜ב"‰ כ˘יבור לוחו˙" „מז‰ ˘˙ור˙ 
˘‰ם  ו‰ˆער  ‰˜ו˘י  ב‚ו„ל  ר˜  ל‡  זל"ז  „ומים  ˘‰ם  מובן  ‰ענינים,  ומ˘וו‰  מ„מ‰  ‡מ˙ 

‚ורמים, ‡ל‡ ‚ם ב˙וכנם:

‰כפר‰  ל‚בי  זו  ˘בכפר‰  ‰חי„ו˘  ב˙ני‡  ומבו‡ר  מכפר˙,  ˆ„י˜ים  ˘מי˙˙  חז"ל  ‡מרו 
˘ע"י ‰˜רבנו˙, „˜רבנו˙ מכפרים ר˜ על ‰˘ו‚‚, מ˘‡"כ ע"י פטיר˙ ˆ„י˜ים "פועל י˘ועו˙ 

ב˜רב ‰‡רı לכפר על עון ‰„ור ‡ף ‚ם על ‰ז„ונו˙".

ועניין ז‰ מו„‚˘ ‚ם ב˘ביר˙ ‰לוחו˙, „‡ף ˘ל‡ ‰י˙‰ למ˘‰ ˘ום ˘ייכו˙ לחט‡ ‰ע‚ל, 
מ"מ ל‡ זו בלב„ ˘‰˘˙„ל לפעול כפר‰ על ‰חט‡, ‡ל‡ ˘‚ם ˘ביר˙ ‰לחו˙ ˘ב‡‰ בסיב˙ 

חט‡ ‰ע‚ל ע˘‰ מ˘‰ ב‡ופן ˘ר˜ ‰ו‡ ‰‡חר‡י לז‰.

(יעויין בל˜ו"˘ חל"„ עמ' 57)

רעיא מהימנא יב

"מן ‰‰ר - ‡ל ‰עם" ˙חיל‰!
˘‰„‚י˘‰  מˆינו  ‰‰‚בל‰,  ימי  על  מ˘‰   ˙‡ ‰˜ב"‰  כ˘ˆיוו‰  ˙ור‰,  למ˙ן  ‰‰כנ‰  בימי 
˙ור‰ "ויר„ מ˘‰ מן ‰‰ר – ‡ל ‰עם", ומ„יי˜ ר˘"י: "˘ל‡ ‰י‰ פונ‰ לעס˜יו, ‡ל‡ מן ‰‰ר 

‡ל ‰עם".

עבור  ‰‚בור‰  מפי  ˘˘מע  ˆיווי  עם  ‰‰ר  מן  יר„  רבינו  מ˘‰  ˙מו‰:  „בר  ‰ו‡  ולכ‡ור‰ 
מ‡י  ו‡"כ,  ˙ור‰,  ˘במ˙ן  ל‚ילוי ‰˘כינ‰  י˘ר‡ל  בני  ו˙וכן ‰„ברים ‰ו‡ ‰כנ˙  י˘ר‡ל,  עם 
˜‡ מ˘מע לן ר˘"י ˘ע˘‰ כן מי„, „‰‡ם י˘ סל˜‡ „ע˙ך ‡˘ר יעכב מ˘‰ ‡˙ מסיר˙ „ברי 

‰˘י"˙ לעם י˘ר‡ל, ויפנ‰ "לעס˜יו" ‰פרטיים?

‡ל‡ ˘מעל‰ ‚„ול‰ ביו˙ר י˘ כ‡ן ב˘בחו ˘ל רעי‡ מ‰ימנ‡:

מ˘‰ רבינו ‰ו‡ ז‰ ‡˘ר ˜יבל ˙ור‰ מסיני, ו‰ו‡ ‡˘ר על‰ ‰˘מימ‰ ל˜בל ‰לוחו˙, ו„בר 
פ˘וט ‰ו‡ ‡˘ר ‰ˆיווי ל‰כין ‡˙ בני י˘ר‡ל למ˙ן ˙ור‰ בימי ‰‰‚בל‰ כלל לכל לר‡˘ ‡˙ 
מ˘‰ עˆמו, ˘עליו ‰˙פ˜י„ ‰עי˜רי ל‰יו˙ עסו˜ ב‰כנ‰ רב‡ ל˜„˘ ולט‰ר עˆמו ˘י‰י‰ ‰ו‡ 

ר‡וי ל˜בל ‰˙ור‰ מי„י ‰˜ב"‰.

ומכל מ˜ום כ‡˘ר יר„ מן ‰‰ר, ל‡ נפנ‰ מ˘‰ ל"עס˜יו" ‰רוחניים ב‰כנ˙ עˆמו ל˜בל˙ 
‰˙ור‰, ‡ל‡ „‡‚ ˜ו„ם לˆרכי ‰עם, ˆ‡ן מרעי˙ו, ˘י‰יו ‰ם ר‡ויים ומזוככים ל‚ילוי ˘כינ‰, 
ור˜ ל‡חר ˘‰˘מיעם ‡˙ „ברי ‰˘י"˙, ו‡ף „‡‚ לכך ˘‡כן י˜יימו ‡˙ כל פרטי ‰‰כנ‰, פנ‰ 

מ˘‰ לעס˜יו ‰נעלים ולזיכוך עˆמו.

מרעי˙ו,  ˆ‡ן  עם  ינ˙˜  בל  ב˜˘ר  ‰ו‡  ˜˘ור   – בי˘ר‡ל  נ˘י‡  ˘ל  ומ‰ו˙ו  עניינו  ז‰ו  כי 
ככל  ˘עו˘‰  ל‡חר  ור˜  ו‰˙עלו˙ו ‰עˆמי˙,  לענייניו ‰רוחניים  ל‰ם ˜ו„מ˙ ‚ם  ו‰˙מסרו˙ו 

יכול˙ו לטוב˙ ע„˙ו, ‰רי ‰ו‡ חוזר ל˙ור˙ו ועבו„˙ו ‡˘ר בינו לבין ˜ונו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז ע' 428)

מסירו˙ נפ˘ עבור ‡נ˘י ‰„ור 
כ„בעי  נ‰‚  ˘ל‡  ב„ור  חיו  ˆ„י˜ים  ˘לו˘‰  ‡˘ר  ב)  סז,  ˘ם  ור‡‰   .‡ ˜ו,  (זח"‡  בז‰ר  ‡י˙‡ 

למ‰וי: נח ‡בר‰ם ומ˘‰. ו‰נ‰‚˙ם כלפי ‡נ˘י „ורם ‰י˙‰ כל ‡ח„ לפי „רכו:

נח ‰˙פלל על עˆמו ובני בי˙ו בלב„, ור˜ כ‡˘ר ‰‚יעו ‡ליו בני „ורו ל˘‡לו מ„וע בונ‰ 
‰ו‡ ‡˙ ‰˙יב‰, ‡זי ‰˙עס˜ ‡י˙ם ו‰וכיחם.

עולם.  ב‡י  כל  י˙' ‡ˆל  ומפרסם ‡ל˜ו˙ו  ב„' ‡מו˙יו, ‡ל‡ ‰י‰ ‰ולך  ל‡ ‰ס˙‚ר  ‡בר‰ם 
ומכל מ˜ום עבו„˙ו ‰יי˙‰ ר˜ לע˘ו˙ ‡˙ בני „ורו למ‡מינים וˆ„י˜ים, ‡ך עם ‡ו˙ם ˘נ˘‡רו 
˘ם ‡פילו  ˘‡ין  ˘מע  „כ‡˘ר  ס„ום,  על ‡נ˘י  ב˙פיל˙ו  ˘מˆינו  וכפי  ל‡ ‰˙עס˜.  ר˘עים, 

ע˘ר‰ ˆ„י˜ים – ל‡ בי˜˘ יו˙ר רחמים.
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ו‡ילו מ˘‰ רעי‡ מ‰ימנ‡, מסר ‡˙ נפ˘ו וסיכן עˆמו ‚ם בע„ ר˘עים ועוב„י עבו„‰ זר‰ 
˘בˆ‡ן מרעי˙ו.

עבור  ל‰˙פלל  מ˜ום  ˘כל ‡ין  פי  ˘על  עוב„י ‰ע‚ל, ‡ף  בע„  ב˙פיל‰  עמ„  מ˘‰  ˘‰ל‡ 
נפ˘ו  מסר  ˘‚ם  בע„ם, ‡ל‡  רחמים  ובי˜˘  ˘‰˙פלל  בלב„  זו  ול‡  רח"ל,  במזי„  ע"ז  עוב„י 

בעבורם, ו‡מר ל‰˜ב"‰ "ו‡ם ‡ין מחני נ‡ מספרך" (ור‡‰ ב‡ריכו˙ לעיל עמ' ו ו‡ילך).

˘‰י‡ ‰מעל‰  י‡ו˙",  ˘‰נ‰‚˙ו ‰י‡ "˘לימו „˜‡  בזו‰ר ‰˜„ו˘  כ˙וב  למ˘‰  בנו‚ע  ור˜ 
‰‡מ˙י˙ ˘ל רוע‰ י˘ר‡ל, ‡˘ר נ˘י‡ י˘ר‡ל טורח ומ˙מסר ל„‡ו‚ לכל ‡נ˘י „ורו, ˆ„י˜ים 

ור˘עים, ו‡ף מעמי„ עˆמו בסכנ‰ ‚˘מי˙ ורוחני˙, ‰עי˜ר ל‰ˆילם ול‰עמי„ם ב˜רן ‡ור‰.

י‡ו˙"   ‡˜„ "˘לימו  ˘‰י‡  מ"מ ‰‰נ‰‚‰  בז‰,  „רך ‡חר˙  ו‡בר‰ם  נח  ˘מˆינו ‡ˆל  ו‡ף 
לרוע‰ י˘ר‡ל ‰י‡ ‡˘ר „ו‡‚ ‰ו‡ לכלל ˆ‡ן מרעי˙ו, ‚„ולים ו˜טנים, ˆ„י˜ים ור˘עים, מבלי 
ל‰ינז˜  ‰ו‡  יכול  ‰‡ם  ‡ו  כ‡לו  ‡נ˘ים  עם  ל‰˙עס˜  ‰ו‡  מחוייב  ‰‡ם  בח˘בונו˙  ל‰יכנס 
ב‚˘מיו˙  ב˜רן ‡ור‰  ל‰עמי„ם  מרעי˙ו  עבור ‡נ˘י „ורו ˆ‡ן  בפועל  נפ˘ו  מוסר  מכך, ‡ל‡ 

וברוחניו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב ע' 323 ו‡ילך)

מי„˙ ‰וי˙ור ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו
ב‚מ'  ע"ז  ו‡י˙‡  כז).  יח,  ו‡פר" (ויר‡  עפר  "ו‡נכי  עˆמו  על  ‡מר  ‡בינו  ˘‡בר‰ם  מˆינו 
סוט‰"  ועפר  פר‰  מˆו˙ ‡פר  ל˘˙י  בניו  זכו  ו‡פר  עפר  ו‡נכי  ˘‡מר ‡בר‰ם ‡בינו  "ב˘כר 

(סוט‰ יז, ‡).

לעיין  י˘  ו‡"כ  ו‡ילך),  ב  ח,  סוט‰  מ„‰" (ר‡‰  כנ‚„  ˘כר "מ„‰  מ˘לם  ˘‰˜ב"‰  י„וע  ו‰נ‰, 
במ‰ ‰יו "‡פר פר‰ ועפר סוט‰" מ„‰ כנ‚„ מ„‰ לעבו„˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

יז,  ר"‰  כ˘ירים" (ר‡‰  עˆמו  „"מ˘ים  ב‡ופן  ‰י˙‰  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ל  ˘עבו„˙ו  מˆינו 
ב˘ביל  ˘כינ‰"  פני  "˜בל˙  על  ו‡פי'  עניניו  כל  על  ˘וי˙ר  וע„  ו‡ח„.  ‡ח„  כל  רע"ב) בפני 

˘מ˘˙חווים  "ערביים  ‰יו  ˘‰‡ורחים  ו‡ף  סע"‡),  ˜כז,  ˘ב˙  ‡ורחים" (ר‡‰  "‰כנס˙  מˆו˙ 
ל‡ב˜ ר‚לי‰ם" (ר˘"י פר˘˙נו יח, „).

וב˘כר ז‰ ˘‰י' "עפר ו‡פר" ווי˙ר על כל עניניו בפני כל ‡ח„, זכ‰ ל˘˙י מˆוו˙ ˘‚ם ב‰ן 
‡נו רו‡ים ‡˙ ‰ווי˙ור למען ‡חרים:

"‡פר פר‰" - ‡ף ˘"כל ‰עוס˜ין בפר‰ מ˙חל‰ וע„ סוף" נטמ‡ים, מכל מ˜ום ל‡ ‰˙ח˘בו 
‰כ‰נים בז‰, ונטמ‡ו כ„י לט‰ר ‡˙ חבירם מטומ‡˙ו.

"עפר סוט‰" - ‡ף ˘מחי˜˙ ˘מו ˘ל ‰˜ב"‰ ר"ל ‡ין לך חילול ‰' ‚„ול מז‰, ‰נ‰ "לע˘ו˙ 

רעיא מהימנא טז

"ועלו מו˘יעים ב‰ר ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘ו".

˘‰ו‡  בעˆמו,  יע˜ב  פיר˘ו  ב‚לו˙,  וזרעו  ונ˙עכב ‰ו‡  יע˜ב,  כן  ע˘‰  ˘ל‡  ו‰נ‰, ‰טעם 
עלי‰ם   ‰˘˜˙˘ ‰ˆ‡ן  ו‚„יי  ‰יל„ים  על  ˘חס  עלי",  עלו˙  ו‰ב˜ר  ו‰ˆ‡ן  רכים  ‰יל„ים  "כי 
‰„רך, "ו„פ˜ום יום ‡ח„ ומ˙ו כל ‰ˆ‡ן". ו‰יינו, ˘‡ף ˘יע˜ב עˆמו ‰י‰ כבר מוכן ל‚‡ול‰, 
סיימו  ל‡  ˘ע„יין  ‰ˆ‡ן  ˆעירי  ˘‰ם  עוללים,   – ו"עלו˙"  "יל„ים",  ‡ו˙ם  י˘נם  מ˜ום  מכל 
ב‡י  כל  על  ˘ל ‰˜ב"‰  וי‡יר ‡ורו  יבו‡ ‰מ˘יח  ו‡ם  לבו‡ ‰‚‡ול‰,  מוכנים  ו‡ינם  עבו„˙ם 
עולם, ‰נ‰ מכיון ˘ל‡ סיימו ‰"יל„ים רכים" ‡˙ עבו„˙ם, ל‡ יוכלו ל˜בל ‡˙ עוˆם ‰‚ילוי 

ו˜רב˙ ‰˘י"˙.

ו‡ז "ומ˙ו  ל‰כילו,  רכים"  יוכלו ‰"יל„ים  ל‡  ˘מעוˆם ‚ילוי ‰˜„ו˘‰,  ו‡זי ˜יים ‰ח˘˘ 
כל ‰ˆ‡ן", ˘˙כל‰ נפ˘ם ‡ל מ˜ור‰, ול‡ יוכלו ל‰י˘‡ר נ˘מו˙ ב‚ופים מכיוון ˘ל‡ זיככו 

מספי˜ ‡˙ ‚ופם כך ˘יכיל ˜„ו˘‰ עˆומ‰ זו.

ומז‰ נלמ„ ‚ו„ל „‡‚˙ו ו‰˙מסרו˙ו ˘ל י˘ר‡ל סב‡ לˆעירי ‰ˆ‡ן:

מ‰  ומפני  בעולם,  ‰‚‡ול‰   ˙‡ לפעול  רˆ‰  וכבר  ‰מ˘יח,  לבי‡˙  ‰ו‡  מוכן  עˆמו  יע˜ב 
מעכב ‰ו‡ ‡˙ ‚‡ול˙ ‰פרט ו‰כלל – ב˘ביל ‡ו˙ם "יל„ים", ו"עלו˙" – עוללים, ˘‰ם ˆעירי 

‰ˆ‡ן ˘ע„יין ל‡ סיימו עבו„˙ם!

ל„‡ו‚  ‰עי˜ר  ˙יכף,  ‰‚‡ול‰  ל‰בי‡  רˆונו  על  ווי˙ר   ,„ˆ‰ על  מ‡וויו  יע˜ב  ‰ניח  ולכן 
לˆ‡ן מרעי˙ו, ול‡ עו„ ‡ל‡ ל˜טנים ופחו˙ים ˘ב‰ם, ‡˘ר ‚ם ‰ם יוכלו ליטול חל˜ם בבו‡ 

‚ו‡ל ˆ„˜.

‡בינו" (˜‰לו˙  יע˜ב  ˘ל  נוטרי˜ון "ניˆוˆו  בי˘ר‡ל, ‡˘ר "נ˘י‡"  נ˘י‡  בכל  וכן ‰ו‡ ‚ם 
יע˜ב מע' רבי), ˘למרו˙ ˘נ˘י‡י י˘ר‡ל מוכנים ‰ם ל‚‡ול‰, נ˘‡רים ‰ם ב‚לו˙, כי מרחמים 

עוˆם   ˙‡ ול‰כיל  לי‚‡ל,  ר‡ויים  י‰יו  ‰ם  ˘‚ם  עבו„˙ם,  סיימו  ˘ל‡  מרעי˙ם  ˆ‡ן  על  ‰ם 
‰‚ילוי ˘נזכ‰ לו בבו‡ ‰‚‡ול‰ במ‰ר‰ בימינו.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ‰˙ווע„ויו˙ ח"„ ע' 175. חט"ו ע' 282 ו‡ילך)

מ˜ור ‰כוח ˘ל‡ ל‰˙פעל מחו˘ך ‰‚לו˙
ספר  סיום  מ„וע  ˙מו‰,  כן  ו‡ם  ועו„),  נ„‰,  ˙וס' סוף  בטוב" (עיין  ˘"מסיימים  ‰כלל  י„וע 
‰יפך  ז‰ו  לכ‡ור‰  ‰רי  במˆרים",  ב‡רון  "ויי˘ם  במˆרים  יוסף  ˘נ˜בר  בז‰  ‰ו‡  בר‡˘י˙ 

‰˘בח, ˘ל‡ זכ‰ יוסף לי˜בר מי„ ב‡רı י˘ר‡ל ונ˘‡ר במˆרים?

יוסף  ˘נ˜בר  לז‰  ˘‰טעם  כט),  מז,  על ‰˙ור‰ (ויחי  ˘כ˙וב  ב˘"ך  מ‰  ע"פ  בז‰  לומר  וי˘ 
במˆרים ול‡ ב‡"י ‰ו‡ כי יע˜ב ‡מר ליוסף "‡˙‰ ˆריך ˘˙‚ן עלי‰ם כו' ו‡˙‰ ˆריך למ˘וך 

ל‰ם חן וחס„ כל זמן ˘‰ם ב‚לו˙ וללכ˙ עמ‰ם ולמ˘כם במ„בר".



טוַוִּיְרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו

כמבו‡ר  ‰מ˘כן,  במל‡כ˙  פרטי  ענין  מˆ„  ‡ל‡  לנ˘י‡ים,  ‰ר‡וי‰  ‰נ‰‚‰  זו  ˘‡ין  מ˘ום 
במ˜ור ‰„ברים ב‡רוכ‰, ע"˘].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 424 ו‡ילך)

רועי י˘ר‡ל ל‡ יפר„ו מעל ˆ‡ן מרעי˙ם
˘בטיכם  ז˜ני  כל   ˙‡ ‡לי  "‰˜‰ילו  י˘ר‡ל  לבני  ‡מר  רבינו,  מ˘‰  ˘ל  ‰ס˙ל˜ו˙ו  ביום 
ו˘וטריכם" (וילך ל‡, כח), ופיר˘ ר˘"י "ול‡ ˙˜עו ‡ו˙ו ‰יום בחˆוˆרו˙ ל‰˜‰יל ‡˙ ‰˜‰ל . . 

ל˜יים מ‰ ˘נ‡מר, ו‡ין ˘לטון ביום ‰מו˙".

וי˘ לפר˘ ז‰ על „רך ‰חסי„ו˙:

י„וע מ‰ ˘כ˙וב בספרים (ר‡‰ ˙ני‡ ‡‚‰"'˜ סי' זך ובי‡ורו. סי' כח. ובכ"מ) ˘"ב‰עלו˙ ‰' רוחו 
ו˙מו‰ ‡יך  רום ‰מעלו˙",  ע„  עילוי  בעילוי ‡חר  יעל‰   .  . י‡סוף  ונ˘מ˙ו ‡ליו  [˘ל ˆ„י˜] 
ז‰ מ˙‡ים עם מ‰ ˘כ˙וב "‡ין ˘לטון ביום ‰מו˙" ˘מ˘מעו ˘נע˘‰ ירי„‰ בנ˘מ˙ ‰ˆ„י˜?

סימן   ז‰ו  מ˘‰ו,  על  ˘ולט  ˘כ˘‡„ם  למעליו˙‡,  ‰ו‡  ‰כ˙וב  ˘פירו˘  בז‰,   ıל˙ר וי˘ 
˘˘ייך ‰ו‡ ל„בר ע„ ˘ביכול˙ו ל˘לוט עליו, מ‰ ˘‡ין כן ביום פטיר˙ ‰ˆ„י˜, מכיון ˘נ˙על‰ 

בעילוי ‡חר עילוי, ‡ין לו ˘ייכו˙ לעניני עולם ‰ז‰, ובמיל‡ "‡ין ˘לטון ביום ‰מוו˙".

‡ך למרו˙ ‰˙עלו˙ו ‰עˆומ‰ ˘ל מ˘‰ רבינו ביום ז‰, מ"מ רו‡ים ‡נו „בר נפל‡:

לו  ˘י˘  לומר  ˘ייך  ˘‡ין  ע„  כ"כ  ˘נ˙על‰  מ˘‰  פטיר˙  ˘ביום  לח˘וב  ‰רי ‰י‰ ‡פ˘ר 
"˘ליט‰" על י˘ר‡ל, נפס˜ ‰˜˘ר ר"ל בינו לˆ‡ן מרעי˙ו.

ל‰˜‰יל ‡ליו ‡˙  ˘בי˜˘  מ˘‰, ‡מר "‰˜‰ילו ‡לי",  פטיר˙  ביום  ˘‡ף  מלמ„נו ‰כ˙וב, 
ˆ‡ן  עם  ומ‡וח„  ˜˘ור  ‰ו‡  מ˘‰,  בו  ˘נמˆ‡  „ר‚‡  וב‡יז‰  מˆב  בכל  כי  י˘ר‡ל,  בני  כל 

מרעי˙ו, וכל˘ון ר˘"י (ח˜˙ כ‡, כ‡) "מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל וי˘ר‡ל ‰ם מ˘‰".

(ע״פ ל˜ו״˘ חכ״„ עמ׳ 220 ו‡ילך)  

ווי˙ור על ‰‚‡ול‰ למען "‰ˆ‡ן ו‰ב˜ר"
בספרי  נ˙ב‡ר  ע˘יו ‡חיו,  ל˜ר‡˙  ו‰ליכ˙ו  לבן  עבו„˙ו ‡ˆל  לחרן,  יע˜ב  לירי„˙  בנו‚ע 
חסי„ו˙ ‡˘ר ‰ם עניינים ˘ברומו ˘ל עולם, בנו‚ע לעבו„˙ ‰על‡˙ עולם ‰ז‰ ו‰כנ˙ו לבי‡˙ 

מ˘יח ˆ„˜נו.

ע'  חכ"‰  ע' 68.  ח"‡  ˘יחו˙  ל˜וטי  ו‡ילך.  סע"ב  מב,  וי˘לח  חיים  ˙ור˙  ב.  כ„,  ˙ור‰ ‡ור  ומבו‡ר (ר‡‰ 
לבו‡  מוכן  ו‰י‰  ‰‚˘מיו˙,  וזיכוך  בבירור  עבו„˙ו  כבר ‰˘לים  יע˜ב  ועו„), ‡˘ר  ו‡ילך,   362

‰‚‡ול‰, ע„ ‡˘ר מˆ„ו ‰י‰ מוכן ללכ˙ "‡ל ‡„וני ˘עיר‰", ˘‰ליכ‰ זו ‰י‡ מייעו„י ‰‚‡ול‰ 

רעיא מהימנא יד

 ,(‡ ˜טז,  (˘ב˙  ‰מים"  על  ימח‰  ב˜„ו˘‰  ˘נכ˙ב  ˘מי  ‰˙ור‰  ‡מר‰  ל‡˘˙ו  ‡י˘  בין  ˘לום 
˘מו  למחו˜  מ˜ום ‡מר‰ ‰˙ור‰  מכל  בˆניעו˙,  ˘ל‡ ‰˙נ‰‚‰  על ‡˘‰  ˘למרו˙  ˘מ„ובר 

˘ל ‰˜ב"‰  וז‡˙ כ„י "לע˘ו˙ ˘לום בין ‡י˘ ל‡˘˙ו".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 79 ו‡ילך)

טוב˙ ‰ˆיבור ˜ו„מ˙ לטוב˙ ‰נ˘י‡
‡בני   ˙‡ ‰בי‡ו  "ו‰נ˘‡ם  ‰כ˙וב  ˘מספר  כפי  ‰ע„‰,  נ˘י‡י  ח˙מו  ‰מ˘כן  נ„בו˙   ˙‡

‰˘ו‰ם" (˘מו˙ ל‰, כז).

‰מ˘כן  ובמל‡כ˙  ב˙חיל‰  ‰מזבח  בחנוכ˙  ל‰˙נ„ב  נ˘י‡ים  ר‡ו  "מ‰  מב‡ר:  ובפר˘"י 
ל‡ ‰˙נ„בו ב˙חיל‰, ‡ל‡ כך ‡מרו נ˘י‡ים י˙נ„בו ˆבור מ‰ ˘מ˙נ„בין ומ‰ ˘מחסרין ‡נו 
לכך ‰˙נ„בו  ו‚ו',  . ‰בי‡ו ‡˙ ‡בני ‰˘‰ם   . ˘‰˘לימו ˆבור ‡˙ ‰כל  כיון  מ˘לימין ‡ו˙ו. 

בחנוכ˙ ‰מזבח ˙חיל‰, ולפי ˘נ˙עˆלו מ˙חיל‰ נחסר‰ ‡ו˙ ‡ח˙ מ˘מם, ו‰נ˘‡ם כ˙יב".

‰מזבח  בחנוכ˙  ל‰˙נ„ב  נ˘י‡ים  ר‡ו  "מ‰  כ˙ב  ˘ב˜ו˘יי˙ו  ר˘"י,  בל˘ון  ל„יי˜  וי˘ 
ל‰˙נ„ב  ל‰ם  "נ˘י‡י ‰ע„‰" ‰י‰  ˘ב‰יו˙ם  ברור ‰„בר  מובן, ‰רי  ולכ‡ור‰ ‡ינו  ˙חיל‰". 
˙חיל‰, ו‡"כ ˜ו˘יי˙ ר˘"י ‰יי˙‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ל‰יפך "מ‰ ר‡ו נ˘י‡ים ˘במל‡כ˙ ‰מ˘כן 

ל‡ ‰˙נ„בו ב˙חיל‰" ול‡ על ז‰ ˘‰˙נ„בו ˙חיל‰ בחנוכ˙ ‰מזבח?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰, „‡„רב‰, מˆ„ ‰יו˙ם נ˘י‡ים ‰י' ל‰ם ל‰˙נ„ב „וו˜‡ ב‡חרונ‰, 
כי ˙פ˜י„ו ˘ל נ˘י‡ ‰ו‡ ל‰˘˙„ל לכל לר‡˘ בטוב˙ ‰ˆיבור, ור˜ ‡חרי מילוי ˆרכי ‰ˆיבור 

יכול ‰ו‡ לח˘וב על טוב˙ עˆמו.

מˆ„  כי  ב‡חרונ‰,  „וו˜‡  ‰נ˘י‡ים  נ˙נ„בו  ‰מ˘כן  ˘במל‡כ˙  לכך  ‰טעם  ‰ו‡  ו‰ו‡ 
‰יו˙ם נ˘י‡י ‰ע„‰ ח˘בו ˘לכל לר‡˘ עלי‰ם ל„‡ו‚ לז‰ ˘"י˙נ„בו ˆיבור מ‰ ˘מ˙נ„בין", 
עˆמם  לנ˘י‡ים  יוו˙ר  ל‡  כך  ב‚ין  מל‡כ˙ ‰מ˘כן, ‡פילו ‡ם  כל ˆרכי  וי˘לימו ‡˙  ולוו‡י 
חל˜ ב˙רומ˙ ‰מ˘כן, כי ˙פ˜י„ ‰נ˘י‡ים ‰ו‡ לכל לר‡˘ ל„‡ו‚ ול‰˘˙„ל בטוב˙ ‰ˆיבור 

˘ימל‡ו ‡˙ חוב˙ם.

‡ו˙ו",  מ˘לימים  "‡נו  לי˘ר‡ל,  ˘חסרים  „ברים  י‰יו  ‡ם  ‰יינו  ˘מחסרין",  "מ‰  ור˜ 
˘ביכל˙ם  כל  ע˘ו  י˘ר‡ל  ˘בני  ויוו„‡ו  ˘י„‡‚ו  ל‡חר  ר˜  במˆו‰  חל˜ם  יטלו  „‰נ˘י‡ים 

ל˙רומ˙ ‰מ˘כן.

וז‰ו ˘‰˜ו˘י‡ ‰י‡ "מ‰ ר‡ו נ˘י‡ים ל‰˙נ„ב בחנוכ˙ ‰מזבח ב˙חיל‰", כי מˆ„ ‰יו˙ם 
נ˘י‡ים ‰י' עלי‰ם לע˘ו˙ כן ‚ם בחנוכ˙ ‰מזבח, ל„‡ו‚ ˙חיל‰ לטוב˙ ‰ˆיבור, ור˜ ל‡חר 

מכן ל„‡ו‚ על טוב˙ם ‰ם.

[וז‰ ˘‰נ‰‚˙ם בנ„ב˙ ‰מ˘כן נ˜ר‡ ב˘ם "נ˙עˆלו" ע„ ˘"נחסר‰ ‡ו˙ ‡ח˙ מ˘ם" ‡ינו 


