
 עיונים ובי‡ורים
בסו‚י˙ 'מ˙ן ˙ור‰'



בעז‰י״˙.

י˘ר‡ל  כל  ועל  עלינו  ‰ב‡  ‰˘בועו˙  ח‚  ˙ור˙נו,  מ˙ן  זמן  ל˜ר‡˙ 
לטוב‰, ‰ננו מ˙כב„ים ל‰‚י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י', ‡˙ ‰˜ונטרס 
׳מע„ני יום טוב' - ‚, ‡˘ר בו נל˜טו עיונים ובי‡ורים נבחרים מ˙ור˙ כ״˜ 
‰˘בועו˙.  ח‚  בעניני  זיע״‡,  נב‚״מ  זˆו˜לל‰"‰  מליוב‡וויט˘  ‡„מו״ר 
‰בי‡ורים ˘לפנינו ‰ם על מ‡מרי חז״ל בסו‚י‡ „מ˙ן ˙ור‰ (˘ב˙ פו, ב 
ו‡ילך). ˜ונטרס ז‰ ‰נו ‰˘לי˘י ‰יו"ל על י„ינו ב˘נים ‰‡חרונו˙ ב˜˘ר 
לסו‚י‡ זו ובעז״‰ עו„ חזון למוע„ ל‰וˆי‡ ל‡ור עו„ מבי‡וריו ˘ל רבינו 

על ‰סו‚י‡.

‡ור  מרן  ˘ל  ו‰‰ילול‡  ‰‰ס˙ל˜ו˙  יום  ‰ו‡  ‰˘בועו˙  „ח‚  ‡׳  ביום 
˘בע˙ ‰ימים רבנו י˘ר‡ל בעל ˘ם טוב זי"ע ועכי״‡. ב˜ובı ז‰ מבו‡רים 
ל‚ילוי'  זכינו  ‡˘ר  ‰חסי„ו˙,  ˙ור˙  ˘ל  ‰מופל‡  ב‡ור‰  רבים  ענינים 
ז‰  וס‚ול‰  רˆון  ע˙  ‡˘ר  ˙˜וו˙נו  זי"ע.  ‰בע˘״ט  כ"˜  ע"י  ופרסומ‰ 
יעורר רבים מ‡חב״י ל‰וסיף ‡ומı ומ˘נ‰ ˙ו˜ף בלימו„ ˙ור˙ ‰בע˘״ט 

ו˙למי„יו ‰˜' ל„ורו˙י‰ם.

וב˜ונטרס  רבנו,  ע"י  במ˜ורם  ‚ם  ל‡ ‰ו‚‰ו  למו„עי: ‰בי‡ורים  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים  ‰וב‡ו  ל‡  כלל  ב„רך  ז‰ 
וכ‡ן  ב˜יˆור,  ‰בי‡ורים  נ‡מרו  ולפעמים  חבר-מערכ˙,  ע"י  ונערכו 
רבנו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙  ‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו 
ופ˘וט ˘מחמ˙ עומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים, י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ 
וכיו"ב, ו‰ן על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין. ועל כן פ˘וט 
במ˜ור  ˘יעיין  מוטב  ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים,  ˘מ˙˜˘‰  ˘בי„ו ‰ער‰ ‡ו  ˘מי 
‰„ברים (כפי ˘נסמנו בר˘ימ˙ ‰מ˜ורו˙ ˘ב˙וכן ‰ענינים), וימˆ‡ טוב, 

ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

בי‡˙  ויחי˘  עמו,  ˙חינ˙  ˜ול  ˘י˘מע  עולם,  לבור‡  ˙פילו˙ינו 
כ‰בטח˙  לנו,  ˙עמו„  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  בלימו„  זו  ‰וספ‰  וזכו˙  ‚ו‡לנו, 
מלך ‰מ˘יח למורנו ‰בע˘״ט (כ˙ר ˘ם טוב ב˙חיל˙ו) ‡˘ר ״לכ˘יפוˆו 

מעינו˙יך חוˆ‰״ ‡זי "˜‡˙י מר", במ‰ר‰ בימינו, ‡מן.

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

ימי ‰‰‚בל‰ ˙˘ע"ז

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה:
הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב „וב בער „לוון, 

הרב ˘לום חריטונוב, הרב לוי יˆח˜ זילבר˘טרום,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב



25חג השבועות

ר˜ ˘טחיו˙ ‰ענינים, וכ˘לומ„ים ˘ל‡ על מנ˙ ל˜נ˙ר וחפˆים ב‡מ˙ ל‰בין ˙ור˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ 
„˘מי‡,  סייע˙‡  ˆריך  „‰לכ˙‡  ˘מע˙˙‡ ‡ליב‡  ל‡סו˜י  וכמ‡רז"ל8  מלמעל‰  מˆליחים  - ‡ז 
˘ילמו„  „י„י'  בנ„ון  ו‰ו‡ ‰„ין  עמו.  ˘‰וי'  מפני  כמו˙ו  ˘‰לכ‰  ע"ב)   ,‚ˆ (סנ‰„רין  וכמרז"ל 
˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ב˘ופי ול‡ י˙עכב ב˙חיל˙ ‰לימו„ על ‰פרטים ˘בז‰, וכמו ˘ע˘‰ כ˘‰˙חיל 

ללמו„ ‚מר‡, ו‡ז במ˘ך ‰זמן יˆליח.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜ס‡)

קבלת עול - הדרך להצלחה
ונ˘מע,  נע˘‰  ב‡מיר˙  ‰י˙‰  בכללו˙‰  ‰˙ור‰  ˘˜בל˙  י„וע  ‰נ‰   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 
ובי‡רו רז"ל ˘ז‰ו „ו˜‡ על י„י ‰˜„מ˙ נע˘‰ לנ˘מע (˘פירו˘ו ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ומל˘ון „בר כי 

˘ומע עב„ך), ‰יינו ‰ענין „˜בל˙ עול. 

ו„בר ז‰ ˆריך ל‰יו˙ נ˘נ‰ בכל יום ויום, וכפס˜ ‰מ˘נ‰ (ברכו˙ רי˘ פר˜ ב') בנו‚ע למˆו˙ 
˜רי‡˙ ˘מע ˘מחויב ב‰ פעמיים בכל יום וענינ‰ ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ו˜בל˙ עול מˆו˙. 

בלימו„  ל‰ˆליח  רˆונם  בו„‡י  ‰כ˘רים  י˘ר‡ל  בני  ‡˘ר  ולחבריו,  ‡ליו  בנו‚ע  ‰„ין  ו‰ו‡ 
‰מוס„  ל‰נ‰ל˙  ל˘מוע  ‰יינו  עול,  ˜בל˙  ב‰˜„מ˙  ‡ם  כי  ‡חר˙  „רך  לז‰  ו‡ין   ,'˜‰ ˙ור˙נו 
ל‰˘מע  עלי‰ם  ‡ז  ‡בל  ˘ל‰ם,  ו‰נימו˜ים  ‰טעמים  לפני‰ם  ˘יˆיעו  ל‡חרי  לומ„ים  בו   '˜‰

ל‰חלט˙ם וזו‰י ‰„רך ל‰ˆלח‰. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜סב)

"נעשה" וקבלת עול רק בתחלה
‰חסי„ו˙  ב˙ור˙  ר˜  ול‡  מ˜ומו˙  בכמ‰  ˘מבו‡ר  ˘‡ף  ‰פעם,  עו„  ל‰„‚י˘  למו˙ר  ובטח 
‡ל‡ ‡פילו בספרי מוסר ˘ל ‡ינם י‰ו„ים, על „בר ‰‰כרח ˘ל ˜בל˙ עול, ובל˘ון רבו˙ינו ז"ל 
ב˙מי„יו˙,  ו‰‚וף  ‰נפ˘  ו˘ביר˙  לסי‚ופים  בז‰  ‰כוונ‰  ˘‡ין  פ˘יט‡  לנ˘מע,  נע˘‰  ‰˜„מ˙ 
‡ל‡ ‡ך ור˜ ל‰כ˘ר˙ ‰„רך ל‰‚בר˙ ‰ˆור‰ על ‰חומר, ‰‡מ˙ על ‰˘˜ר, וב„רך ממיל‡ ‰טוב 
פר‡  עיר  ˘"‡„ם9  ˘כיון  על ‰רע, ‡ל‡  בחיי ‰עולם ‰ז‰)  ‚"כ ‰טוב  ז‰ו  סוף  (˘סוף  ‰‡מי˙י 
יול„" ו"נופ˙10 ˙טופנ‰ ˘פ˙י זר‰ (ור˜) ‡חרי˙‰ מר‰ כלענ‰" - ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰‰˙חל‰ בע˘י' 
ו‡פילו ב„רך ˜בל˙ עול, וככל ˘˙‰י' ‰˙חל‰ זו עמו˜‰ יו˙ר ˙ו˜„ם ‰‰בנ‰ ˘ז‰ו ‰„רך ל‰טוב 

ו‰‡מ˙. 

בימים  עול  ˜בל˙  ב„רך  ‰נ‰‚‰  ˙‡ריך  זמן  כמ‰  מסמרו˙  ל˜בוע  ‡פ˘ר  ˘‡י  ‚"כ  ומובן 
ו˘עו˙, כיון ˘ז‰ו ˙לוי ברוחו וטבעו ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח˙ ב˙נ‡י ‰מ˜ום ו‰זמן כו' וכו'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' רלז) 

8. יומ‡ כו, ‡.
9. ‡יוב י‡, יב (ב˘ינוי).

10. מ˘לי ‰, ‚.

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים
הוסיף יום ‡ח„ מ„ע˙ו   ˘ב˙ פו, ב – פז, ‡

5 מ„וע ‰‰לכ‰ ‰י‡ ˘"ב˘˘י בחו„˘ ני˙נו ע˘ר˙ ‰„ברו˙"?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"‚ עמ' 128 ו‡ילך

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ‰י ‰חביבו˙ ˘ל ‰יום ˘ל‡חרי מ˙ן ˙ור‰ „ו˜‡? 
ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"ו עמ' 21 ו‡ילך

כ‡˘ר ˆוך במרה   ˘ב˙ פז, ב 
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ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט – ב'˙רנ„. ב'˙˘פו. ב'˙˙˜לו

‡ורי‡ן ˙לי˙‡י לעם ˙לי˙‡י  ˘ב˙ פח, ‡
9 מ˘מעו˙ מספר "˘ל˘" במ˙ן ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ע"פ ˙ור˙ מנחם חי"ז עמ' 11 ו‡ילך

מו„ע‡ רבה ל‡וריי˙‡  ˘ב˙ פח, ‡
מ„וע י˘ "מו„ע‡ רב‰ ל‡וריי˙‡" ו‰רי "˙ליו‰ו וזבין זביני' זביני"?  . . . . . . . . . . . .11

ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"ח עמ' 232 ו‡ילך

ב˙חילה יר‡ה ולבסוף ˘˜טה  ˘ב˙ פח, ‡
13. . . ‡יך י˙כן ˘˜יום ‰עולם ˙לוי ב"˜בל˙ ‰˙ור‰" ו‰רי ‰עי˜ר ‰ו‡ "˜יום" ‰˙ור‰?

ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"‚ עמ' 69 ו‡ילך

ב˘עה ˘ה˜„ימו נע˘ה לנ˘מע  ˘ב˙ פח, ‡
מ„וע ˆיוו˙‰ ˙ור‰ ‚ם על „ברים ˘‰יינו מ˜יימים בלי ˆיווי ‰˙ור‰  . . . . . . . . . . .14

ע"פ ˙ור˙ מנחם חט"ו עמ' 57 ו‡ילך

15. . . . . . . . . מ„וע נ‡מר "˘רפו י„י‰ם מ„ברי ˙ור‰" ול‡ "˘רפו ר‡˘ם" ‡ו "מוחם"?
ע"פ ˙ור˙ מנחם חי"„ עמ' 78 ו‡ילך

‡מר ה˜ב"ה למ˘ה החזר להן ˙˘ובה  ˘ב˙ פח, ב – פט, ‡
17. . . . . . . . . . . . . . . מ„וע ל‡ ענ‰ ‰˜ב"‰ ל‰מל‡כים ‡ל‡ ‡מר למ˘‰ ˘יענ‰ ל‰ם?

ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"ח עמ' 225 ו‡ילך

‡ב ו‡ם י˘ לכם  ˘ב˙ פט, ‡
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˙"ר ב˘˘י בח„˘ ני˙נו ע˘ר˙ ה„ברו˙ 
לי˘ר‡ל רבי יוסי ‡ומר ב˘בעה בו . . ‡מר 

לך ר' יוסי יום ‡ח„ הוסיף מ˘ה מ„ע˙ו 
(˘ב˙ פו, ב – פז, ‡) 

מדוע ההלכה היא ש"בששי בחודש ניתנו 
עשרת הדברות"?

ני˙נו  בח„˘  "ב˘˘י  חכמים  ל„ע˙  ב‚מר‡:  מחלו˜˙  י˘נ‰  ‰˙ור‰,  ני˙נ‰  בו  ליום  בנו‚ע 
נ‡מר  סיון  ב„'  יוסי  ר'  ˘ל  „ל„ע˙ו  בו".  "ב˘בע‰  יוסי  רבי  ול„ע˙  לי˘ר‡ל",  ‰„ברו˙  ע˘ר˙ 
˘ב˙  (פר˘"י  ל„ע˙ו"  ו‰סכים ‰˜ב"‰   - בסיון  ו'   - יום ‡ח„  ו‰ו‡ "‰וסיף  ו‰'  ב„'  לפרו˘  למ˘‰ 

˘ם), ולכך מ˙ן ˙ור‰ ‰י‰ ביום ˘ל‡חריו, ז' בסיון.

 ו‰נ‰ נפס˜ ל‰לכ‰ כ„ע˙ רבנן, ˘לכן ב˘˘י בסיון „ו˜‡ ‡נו חו‚‚ים ‡˙ "זמן מ˙ן ˙ור˙נו".

בעבו„˙  ‰ח˘יבו˙   ו˘"נ)   1028 ע'  ח"„  ˘יחו˙  ל˜וטי  (ר‡‰  בכ"מ  מבו‡ר  ל‰בין:   י˘  ולכ‡ור‰ 
‰‡„ם „ו˜‡ - ‰עבו„‰ בכח עˆמו, ˘לכן "חמורים „ברי סופרים יו˙ר מ„ברי ˙ור‰" (ר‡‰ סנ‰„רין 
‡ח„  יום  מ˘‰  ˘"‰וסיף  יוסי  רבי  ˘ל  כ„ע˙ו  ˙‰י‰  ˘‰‰לכ‰  מ˙‡ים   ‰י‰  כן  ו‡ם   - ב)  פח, 

מ„ע˙ו", ובכך ˙ו„‚˘ מעל˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל עבו„˙ ‰‡„ם בכח עˆמו?!

ו‰עניין ‰ו‡, „‰‰„‚˘‰ במ˙ן ˙ור‰ ‰י‡ „ו˜‡ על „ר‚˙ ‰˜„ו˘‰ ‰נעלי˙ ˘נמ˘כ‰ מלמעל‰, 
וז‡˙ לל‡ ע˘יי‰ ופעול‰ ˘ל ‰‡„ם בעˆמו.

‰‚זיר‰  ‰י˙‰  ˙ור‰  מ˙ן  ˘ע„   ,(‚ פי"ב,  רב‰  ˘מו˙  טו.  ו‡ר‡  (˙נחומ‡  במ„ר˘  ‡י˙‡  „‰נ‰ 
וחיבור  ˜˘ר  י‰י‰  ˘ל‡  ‰יינו  ל˙ח˙ונים",  יר„ו  ל‡  ועליונים  לעליונים  יעלו  ל‡  ˘"˙ח˙ונים 
ונוˆר‰  ‰‚זיר‰  בטל‰  ˙ור‰  ובמ˙ן  ‰ז‰,  בעולם  ‰˙ח˙ונים  לנבר‡ים  ‰‡לו˜י˙  ‰˜„ו˘‰  בין 

‰‡פ˘רו˙ לחיבור ו˘ייכו˙ בין ‰˜„ו˘‰ „למעל‰ לעו‰"ז ‰‚˘מי, ע"י ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙.

מי  ˘„ו˜‡  מכיון  מ˘ני‰ם,  ˘למעל‰  מ‰  ע"י  נע˘‰  ‰פוכים  „ברים  ˘ני  בין  חיבור  ו‰נ‰ 
 57 עמ'  ח"‚  מלו˜ט  ‰מ‡מרים  ספר  מנחם  ˙ור˙  (ר‡‰  ביני‰ם  ל‡ח„  יכול  מסויים  ב‚„ר  מו‚בל  ˘‡ינו 
מ"˙ח˙ונים"  מעל‰ ‰ן  ˘למעל‰  יו˙ר,  נעלי˙  ממ„רי‚‰  ˘נמ˘כ˙ ˜„ו˘‰  ע"י  ר˜  ולכן  ו˘"נ).  
ו‰ן מ"עליונים", נע˘‰ ‰חיבור ביני‰ם. ‡ם כן מובן ˘במ˙ן ˙ור‰ – ˘בו ‰י' חיבור ‰"עליונים" 
ו"˙ח˙ונים" - ‰י˙‰ ‰מ˘כ˙ ˜„ו˘‰ נעלי˙ מ‡ו„, ˘למעל‰ מעל‰ מ‚„ר "עליונים" ו"˙ח˙ונים".
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‰˜' - ‰נ‰ ז‰ ‡פ˘ר רחו˜ יו˙ר מ‡˘ר ‰י„יע‰ ˘ל ‰מ˙חיל ללמו„ חכמ˙ ‰רפו‡‰ יום ‰ר‡˘ון, 
ל‚בי י„יע˙ רופ‡ ˘‚מר. 

חיוב  ז‰ו  ו‡„רב‰  ב˙ור‰,  ˘כ˙וב  מ‰  ל‰בין  ˆריכים  ˘ל‡  ל‡מר,  בז‰  כוונ˙י  ˘‡ין  מובן 
ללמו„ ˙ור‰ ב‡ופן וב„ו˜‡ ל‰בינ‰, ‡בל מוכרח ל‰יו˙ ‰˜„מ˙ נע˘‰ לנ˘מע, ענין ˘ל ˜בל˙ 
‡ם  ‡פילו  ו‡ז  ו˘˜י„‰,  ב‰˙מ„‰  ˙ור‰  מללמו„  מ‰יˆר  לבלבול  עˆמו  מניחים  ‡ין  ˘‡ז  עול, 
על  ‰פעם  עו„  ˙עבור  כ‡˘ר  ובפרט  ו‰˘˜י„‰,  ‰‰˙מ„‰  על  ז‰  פועל  ‡ין  ˜ו˘י‡,  ‡יז‰  י˘נ‰ 
‰˘˙ים ע˘ר‰ ˜ו˘יו˙, ‰נ‰ כמו ˘כו˙ב ‡˙‰ בעˆמך ב˙חל˙ מכ˙בך, ז‰ „ברים ˘בו„‡י ‚„ולי 
‰כי  ב‰י„ור  מˆו˙  ו˜יימו  ו˘˜י„‰  ב‰˙מ„‰  ˙ור‰  ˘למ„ו  ‡נו  ויו„עים  ז‰,  על  עמ„ו  י˘ר‡ל 
ב˘כל, ‡ין  כולו,  מובן  ˘ל‡  פרט  י˘  ו‡ם  ב)  רˆון,  מ˘ביע   ıירו˙ ˘י˘נו  מובן ‡)  ˘מז‰  ‚„ול, 
ז‰ נו‚ע ל‚מרי ל‰‰נ‰‚‰ כמו ˘י‰ו„י ˆריך ל‰˙נ‰‚ ע"פ ‰˙ור‰, כי מ‰ו ‰פל‡ ˘‡„ם ל‡ מבין 
מ‰ ˘‰˜ב"‰ מבין כביכול, ‡„רב‰ ‰פל‡ ‰ו‡ בנ‰פוך, ˘י˘ ענינים מחכמ˙ו ורˆונו ˘ל ‰˜ב"‰ 

˘‰י‡ ‰˙ור‰, ˘‡„ם ˘‰ו‡ בעל ‚בול מבינו ב˘כלו ‰‚בולי. 

וי‰י רˆון ˘˙עזוב „רך ‰ח˙יר‰ (‚ריבלען זיך) ולחפ˘ ˜ו˘יו˙, ˘ז‰ ל‚מרי ל‡ מענינך, ו˙˙ן 
לזמן  מ˙˜רבים ‡נו  כ‡˘ר  ובפרט  ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני",  נבר‡˙י  מ‡מר ‰מ˘נ4‰ "‡ני  ל˜יים  עˆמך 
˘‡ז  ל‰יו˙  ˆריך  „ו˜‡  ˘כן  וכמרז"ל  לנ˘מע  נע˘‰  ‰˜„מ˙  ע"י  ˜בלו‰  ˘כנ"ל  ˙ור˙נו  מ˙ן 

"˙ומ˙ י˘רים ˙נחם"5, וב‡ם ‡חר˙ ח"ו וכו' (עיין מסכ˙ ˘ב˙ פ"ח סע"‡). בברכ‰ לב˘ו"ט.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' ˜ע„ ו‡ילך)

התחלת הלימוד בקבלת עול, ואחר כך זוכים ל"נשמע"
ל‰ˆליח  ברכ‰  ומב˜˘  ‡מ˙,  ˙ור˙  בי˘יב˙  ללמו„  נכנס  ‡˘ר  ‰מו„יע  מכ˙בו  על  במענ‰ 
ס‚ול‰  בימי  ובפרט  ‰ו‡,  בי„ו  ו‰„בר  ˙‡מין,  ומˆ‡˙י  י‚ע˙י  רז"ל6  פס˜  י„וע  ‰נ‰  בלימו„ו, 
נע˘‰  ˘‰ו‡  ‰˙ור‰  ל˜בל˙  ‰‰כנ‰  ‡ופן  ומוחו  בלבו  ויח˜ו˜  ‰˙ור‰,  ל˜בל˙  „‰‰כנ‰  ‰‡לו 
לעסו˜  ˆריך  לר‡˘  ˘לכל  ‰יינו  ‚ופ‡,  ‰˙ור‰  בלימו„  י˘נם  יח„  ‚ם  ‰ענינים  ˘˘ני  ונ˘מע, 
ב˘ר  וי‚יע˙  נפ˘  י‚יע˙  ˘ל  ‰נחיˆו˙  ע„יין  מבין  ˘‡ינו  ‡ף  עול,  ˜בל˙  מ˙וך  ‰˙ור‰  בלימו„ 
ב‰ˆלח‰  ללמ„‰  וזוכים  מ˜בלים ‡˙ ‰˙ור‰  כז‰ ‰רי  וב‡ופן  לנ˘מע,  יזכ‰  כך  ור˜ ‡חר  בז‰, 
ביר‡˙ ˘מים ולכווין ‡ל ‰‡מ˙, וכמוב‡ כל ז‰ בכמ‰ מ˜ומו˙ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰י‡ ˙ור˙ „ברי 

‡ל˜ים חיים. בברכ‰ ל˙למו„ ˙ור‰ ביר‡˙ ˘מים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ע' סז)

מ‰˙ור‰  חל˜  פנימיו˙ ‰˙ור‰ ‰י‡   .  . פנימיו˙ ‰˙ור‰  לומ„ים  ב‡יז‰ „רך  ל˘‡ל˙ו  ב‰נו‚ע 
וכ˘מ‰, ובמיל‡ לימו„‰ ‰ו‡ על „רך לימו„ כל ‰חל˜ים ˘ב˙ור‰, ‰יינו ב‰˜„מ˙ נע˘‰ לנ˘מע 
בפעמים ‰ר‡˘ונו˙ ˜ולטים  ובמיל‡  עב„ך7")  ˘ומע  כי  מל˘ון "„בר  ו‰˘‚‰,  (˘פירו˘ו ‰בנ‰ 

4. ˜י„ו˘ין פב, ב.
5. מ˘לי י‡, ‚.
6. מ‚יל‰ ו, ב.

7. ˘מו‡ל ‡ ‚, ט.
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לר‡˘ ‰ח˘וב  לכל  בז‰, ‰רי  ח˘יבו˙ ‰מע˘‰ ‰˙לוי  כל  עם  ˘˜יום ‰ˆו,  בז‰,  נ˜ו„‰  ועו„ 
‰ו‡ ˘˙‰י' מ˘מע˙ ‰חלטי˙, בלי כל „יחוי במילוי ‰פ˜ו„ו˙ ˙יכף ומי„, בלי „יחוי, ועל ‡ח˙ 

כמ‰ וכמ‰ בלי סירוב.

ככל ‰„ברים ‰‡ל‰ וככל ‰חזיון ‰ז‰ ‡ל‡ ˘כמ‰ פעמים ככ‰ ‰ו‡ בנו‚ע לˆיווי מלך מלכי 
‰„ורו˙,  כל  סוף  ע„  ו‡ח˙  ‡ח„  לכל  י˘ר‡ל,  לעמו  ב˙ור˙ו  ˘נ˙ן  ‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘  ‰מלכים 
ו‰ו„יע ˘‡ינו מב˜˘ לפי כחו ‰ו‡ ‰בל˙י מו‚בל, ‡ל‡ לפי כח ‰‡„ם ‰מˆוו‰; ‡ל‡ ˘על ‰‡„ם 

ל˜יים ב‡ופן ˘ל "נע˘‰ ונ˘מע (נבין)" ˘‰ו‡ יסו„ ˜בל˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ במעמ„ ‰ר סיני.

‰‚„ול ‰רמב"ם  ו‰מור‰  ז"ל1,  חכמינו  ועו„ ‡מרו  לז‰.  ז‰  ערבים  י˘ר‡ל  ˘כל  ל„ע˙  וז‡˙ 
לח˘וב  ומח˘ב‰, ˆריך  ב„יבור  וכן  מע˘‰,  לע˘ו˙  ˘כ˘י‰ו„י ˆריך  ברור2‰,  כ‰לכ‰  ז‰  מבי‡ 
לכל  ב‰נו‚ע  ו‰ן  לעˆמו  ‰ן  יכריע  ˘לו  ‡ח„  מע˘‰  י„י  ועל  ˘˜ול,  ‰עולם  וכל  ˘˜ול  ˘‰ו‡ 

‰עולם כולו.

ובו„‡י למו˙ר ל‰וסיף בי‡ור ב‰‡מור.

ב‡˘ר  י˘ר‡ל  בני  לכל  ויו˙ר  בסביב˙ו,  ˘ליט"‡ ‰נמˆ‡ים  חבריו  ולכל  לו  ˘‰כוונ‰  ומובן 
מכל  וכל˘ון ‰כ˙וב3 "כי ‡˙ם ‰מעט  רוחני˙,  מלחמ‰  ˘ל  במˆב  נמˆ‡ים  כולם  ˘ם, ‡˘ר  ‰ם 
‰עמים", ו‡„רב‰ בי˙ר ˘‡˙, כי "נע˘‰ ונ˘מע" ומסיר˙ נפ˘ בˆב‡ ‚˘מי בעי˜ר ˜˘ור בעניני 
‰‚וף ו‚˘מיו˙, מ˘‡"כ "נע˘‰ ונ˘מע" בנו‚ע ל˙ור‰ ומˆוו˙י' ‰רי ז‰ נו‚ע ‚ם לעולם ‰ז‰ ו‚ם 

ל‰עולם ‰ב‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ז עמ' „ ו‡ילך)

התשובה האחת לשתים עשרה השאלות
ל„בר  ל˘‡ול, ‡בל ‡ין  עו„  ˘י˘  וכו˙ב  ˘‡לו˙  ע˘ר‰  ב˘˙ים  ˘מסיים   .  . למכ˙בו  במענ‰ 
˘כ‡˘ר  כ‡לו, ‰עי˜ר  ˘‡לו˙  ע˘ר‰  ˘˙ים  על  לענו˙  יכולים  במכ˙ב  ˘ל‡  ז‡˙  לב„  סוף. ‰נ‰ 
י˘יבו על ‡לו ‰˘˙ים ע˘ר‰, ‰נ‰ ‰יˆר יˆי‚ ‡חרו˙ במ˜ומן ועו„ ‚„ולו˙ במספרן מן ‰ס˙ם. 

ו‰עי˜ר ˘לבחור כ‚ילך ‡ין ז‰ ענין לחפ˘ ˘‡לו˙ ולח˘וב ˘ז‰ ˘ל‡ ˜בל˙ ע„ ע˙‰ ˙˘וב‰ 
‰ו‡   - בכלל  י˘יב‰  בן  ˘ל  ענינו  ו˘˜י„‰.  ב‰˙מ„‰  ˘חסר  מ‰  ‰סיב‰  זו‰י  ‰˘‡לו˙,  כל  על 
יכולים  ‡פ˘ר  (‚ריבלען)  לח˙ור  ל‡  וכלל  וכלל  ב‰,  ˘כ˙וב  מ‰  ל‰בין   ıולחפו ˙ור‰  ללמו„ 

לח„˘ ˜ו˘י‡ ˘‡חרים ל‡ עמ„ו על ז‰, ולח˜ור מי יוכל ל˙רˆ‰. 

ול„ו‚מ‡ כמו ‡ח„ ˘מ˙חיל ל‰˙למ„ חכמ˙ ‰רפו‡‰ ל‰ב„יל, ולמחר˙ ‡חר ‰‰˙חל‰, יו„יע 
‡פ˘ר  מרים,  כ„ורים  נו˙נים  וז‰  ז‰  ענין  מרפ‡ים  כ‡˘ר  מ„וע  לו   ıל˙ר ˘מוכרחים  למוריו 
יכולים ל‰יו˙ ‰כ„ורים מ˙ו˜ים, מ„וע ˆריכים לנ˙וח, ירפ‡ו בלי ני˙וח וכו' וכיו"ב, ומבלי ‰בט 
ב˙ור˙נו  ˘י˘נו  ל‚בי ‰עומ˜  בי˘יב‰, ‰נ‰  ˘לומ„ ‡˙‰  ˘נים  ˘˙י  ˘כבר  ˘כו˙ב ‰נך  ז‰  על 

1. ˜י„ו˘ין מ, ב.
2. ‰ל' ˙˘וב‰ פ"‚ ‰"„.

3. „ברים ז, ז.
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עבו„˙ ‰‡„ם   - מ„ע˙ו"  יום ‡ח„  מ˘‰  ˘"‰וסיף  בז‰  ˙לוי  י‰י'  ˙ור‰  ˘מ˙ן  י˙כן  ל‡  לכן 
ונמ˘כ˙  מ‚יע‰  ‰י‡  ‡ל‡  ‰‡„ם  לעבו„˙  ˘ייכ˙  ל‡  כזו  נעלי˙  ˘‰מ˘כ‰  מכיון  עˆמו,  מˆ„ 

ברˆונו ˘ל ‰˜ב"‰ לב„.  

‰‡„ם,  מעבו„˙  נעלי˙  ממ„רי‚‰  ‰י‡  ˙ור‰  במ˙ן  ˘נמ˘כ˙  ‰˜„ו˘‰  ˘„ר‚˙  מכיון  ו‰נ‰, 
ב„ר‚‰  ˘נמˆ‡  מי  ומעל‰: ‚ם  י˙רון  ל‡י„ך ‚יס‡  מז‰  יוˆ‡  לכן  למע˘י ‰‡„ם,  כלל  ערך  ו‡ין 
מ‰י  מ˘נ‰  ז‰  ˘‡ין  מכיון  ללימו„ ‰˙ור‰,  ˘ייך  ל‰יו˙  ב‡פ˘רו˙ו  ירו„,  ומˆבו ‰רוחני  נמוכ‰ 

„ר‚˙ו.

במˆבו  ל‰˙ח˘ב  ל‡„ם  לו  ‡ל  ‰˙ור‰  ללימו„  „בנו‚ע  ז‰,  מעניין  למע˘‰  ‰‰ור‡‰  וזו‰י 
˘ני‚˘  לפני  בנפ˘ו  ‰כנו˙  לע˘ו˙  ˆריך  ‰ו‡  ו‰‡ם  ר‡וי,  ‰ו‡  ‰‡ם  לעˆמו  ולח˘וב  ‰רוחני 
ללימו„, ‡ל‡ עליו "לחטוף" כמ‰ ˘‰ו‡ יכול בלימו„ ‰˙ור‰ לל‡ ‰כנו˙, ובל˘ון חז"ל: "חטוף 

ו‡כול חטוף ו‡י˘˙י" (עירובין נ„, ‡).

מהי החביבות של היום שלאחרי 
מתן תורה דוקא?

סיפר כ"˜ ‡„מור ‰ריי"ı נ"ע (˘יח˙ יום ב' „ח‰"˘ ˙˘"„. ס‰"˘ ˙˘"„ ע' 135):

‡ˆל ‰בע˘"ט נ"ע ‰י˙‰ חביבו˙ מיוח„˙ ליום ב' „ח‚ ‰˘בועו˙, ו‰י‰ עורך סעו„‰ מיוח„˙ 
וכו'. ובטעם ‰חביבו˙ ביום ב' „ח‚ ‰˘בועו˙ „ו˜‡, בי‡ר ˙למי„ו ‰מ‚י„ נ"ע, ˘ז‰ו לפי ˘יום 
ז‰ ‰ו‡ כ"„ ‰˘עו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ˘ל‡חר מ˙ן ˙ור‰. וי˘ ל‰בין מ‰ו פ˘ר חביבו˙ זו, „ו˜‡ ל‰זמן 

˘‰ו‡ ‡חר מ˙ן ˙ור‰, יו˙ר מ‰זמן „מ˙ן ˙ור‰ עˆמו?

וי˘ לב‡ר בז‰:

י„י  על  ול‡  ‰˜ב"‰,  מˆ„  ז‰ ‰‚יע  ˘ל ‰˜ב"‰. ‡בל ‚ילוי  ביו˙ר  נעל‰  ˙ור‰ ‰י‰ ‚ילוי  מ˙ן 
עבו„˙ ‰‡„ם, ו‚ם ‰י‰ ‚ילוי נעל‰ ˘ל‡ יכלו י˘ר‡ל ל‰כיל ‚ילוי נפל‡ ומרומם כל כך, ˘לכן 
‡רז"ל (˘ב˙ פח, ב) "כל „יבור ו„יבור ˘יˆ‡ מפי ‰˜ב"‰ יˆ˙‰ נ˘מ˙ן ˘ל י˘ר‡ל ˘נ‡מר נפ˘י 
˘ע˙י„  טל  ˘ני ‰י‡ך ˜יבלו, ‰ורי„  נ˘מ˙ן „יבור  יˆ˙‰  ר‡˘ון  ˘מ„יבור  ומ‡חר  ב„ברו.  יˆ‡‰ 
ב‚וף ‡˙ ‰‚ילוי  כנ˘מו˙  ל˘‡˙  יכלו  ל‡  עˆמם  ˘מˆ„  ו‰חי‰ ‡ו˙ם". ‰יינו  מ˙ים  בו  ל‰חיו˙ 

„מ˙ן ˙ור‰.

מ˘‡"כ ל‡חר מ˙ן ˙ור‰, ‰נ‰ "במ˘וך ‰יובל ‰מ‰ יעלו ב‰ר" (י˙רו יט, י‚), ˘נס˙ל˜ ‰‚ילוי 
וני˙ן מ˜ום למˆי‡ו˙ ‰נבר‡ים, ועבו„˙ ‰‡„ם ל‡חר מ˙ן ˙ור‰ ‰י‡ לזכך ‡˙ מˆי‡ו˙ו ‰פרטי˙ 

ו‡˙ מˆי‡ו˙ כללו˙ ‰עולם, ול‰פכו למ˘כן ו„יר‰ לו י˙ברך.

עפ"ז יובן ‰טעם ˘עי˜ר ‰חביבו˙ ‰י‡ ל‡חרי מ"˙ ˙ור‰ „ו˜‡ – וב˘ניים; ‰ן מˆ„ ‰נבר‡ים 
ו‰ן מˆ„ ‰בור‡:
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מˆ„ ‰נבר‡ים – כיון ˘‰‚ילוי „מ˙ן ˙ור‰ ‰ו‡ נעל‰ מכפי ‡˘ר יכולים ‰נבר‡ים ˘‡˙, וע„ 
˘‚ילוי ז‰ מבי‡ לכך ˘"יˆ˙‰ נ˘מ˙ן", ‰רי ל‡ י˙כן ˘יחבבו ‚ילוי ז‰, ור˜ על ‰עבו„‰ ˘ל‰ם 

ל‡חרי מ"˙ לפעול ˘‰‚ילוי „מ"˙ יח„ור ב‰ם – ע"ז ˘ייך ענין ‰חביבו˙.

ו‰מ˘ל לז‰ - ממלך ‚„ול, ˘ב˘ע‰ ˘נמˆ‡ים בסמוך ל‰מלך, ‡זי ‡ין ל‰ללו ולספר ב˘בחו, 
ר˘ו˙,  ע"פ  ל‰יו˙  ˆריך  ˘עו˘ים  „בר  וכל  ‰מלך,  כלפי  עˆמו  ולבטל  ל˘˙ו˜  ‰‡„ם  על  ‡ל‡ 
˘עומ„ים  ב˘ע‰  ור˜  במלכו˙!  למרי„‰  נח˘ב  לפני ‰מלך  עˆמו  מˆי‡ו˙  ˘ל  ביטוי  ˘כל  וע„ 
בריחו˜ מ˜ום ממנו, ‡ז י˘ מ˜ום לספר ב˘בחו ורוממו˙ו, ו‡ז נח˘ב ‰„בר ל˘בח ול„בר חביב.

י˜יימו  ‚ופם  כלי  ב˙וך  ‰ם,  במˆי‡ו˙ם  י˘ר‡ל  ˘בני  ‰י‡  ‰עליונ‰  ‰כוונ‰   – ‰בור‡  מˆ„ 
‰˙ור‰ ויזככו ‡˙ עˆמם ו‡˙ ‰עולם, ˘לכן ל‡ ני˙נ‰ ˙ור‰ למל‡כי ‰˘ר˙. ו‡ילו ‰‚ילוי „מ"˙ 

˘‚רם ביטול ‰נבר‡ים ‡ינו ˙כלי˙ ‰מעל‰, ולכן עי˜ר ‰חביבו˙ ‰ו‡ ל‡חר מ"˙ „ו˜‡.

‰‰ור‡‰ מ‰‡מור בעבו„˙ ‰‡„ם:

לכל ‡„ם י˘ זמנים ˘ונים; י˘ זמנים ˘מ‡יר ‡ˆל ‰‡„ם ‡ור ‰', ˘˜יום ‰˙ומ"ˆ ‰ו‡ בנ˜ל 
ו‡ין לו ‰עלמו˙ ונסיונו˙. ‡בל י˘ ‚ם ע˙ים ˘ב‡ים ל‡„ם נסיונו˙, ו‡ינו רו‡‰ ‰ˆלח‰ בעבו„˙ 

‰' וכו', ˘‡ז עלול ‰ו‡ ליפול ברוחו.

וע"כ ‡ומרים לו: ככל ˘ע˘וי ל‰יו˙ ‚ו„ל ‰ירי„‰ ו‰˘ינוי במˆבו ע˙‰ – ‡ין ז‰ בערך כלל 
ל‚ו„ל ריחו˜ ‰ערך ˘בין ‰זמן „מ˙ן ˙ור‰, ˘בו ‰י‰ ‰ענין „"ויר„ ‰' על ‰ר סיני", ו‰יו ‚ילויים 
נעלים ביו˙ר, לבין ‰יום ˘ל‡חריו, ˘בו כבר ל‡ ‰יו ‚ילויים ‡לו, ועניינו ‰ו‡ עבו„˙ ‰‡„ם בכח 
מ"˙,  ˘‡חר  כ"„ ‰˘עו˙  ב' „ח‚ ‰˘בועו˙,  ביום  עי˜ר ‰חביבו˙ ‰י‡ „ו˜‡   – ו‡עפ"כ  עˆמו. 
‰‚ילוי  ב‡„ם  נר‚˘  ˘‡ין  וכו',  ‰עלמו˙  ˘ל  בזמן  „ו˜‡  בנ„ו"„:  וע„"ז  ‰עבו„‰.  מעל˙  מˆ„ 
מלמעל‰, ‡ל‡ עליו לעבו„ בעˆמו וב˜ו˘י – „ו˜‡ זמן ז‰ ועבו„‰ זו י˘ ב‰ חביבו˙ מיוח„˙, 

ו„ו˜‡ ע"י עבו„‰ זו ביכל˙ו ל‰‚יע למעל‰ יו˙ר מ‡˘ר ע"י ‚ילוי ‡ור מלמעל‰. 
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שכל המיוסד על "נעשה ונשמע" 
פר˘˙ ‰˘בוע, פר˘˙ ו‡ל‰ ‰מ˘פטים, מכיל‰ ברוב‰ מˆוו˙ כ‡לו, ˘לכ‡ור‰ כלל ‡ין ˆורך 

ל‰‚יע „ו˜‡ למ˙ן ˙ור‰, כי ‰˘כל ˘ל ‡„ם נורמלי ˙ובע ומˆ„י˜ ‡ו˙ן.

ביו˙ר  ‰פ˘וטים  ‰„ברים  ˘‡פילו  ‰מ˜ומו˙,  ולכל  ‰זמנים  לכל  ו‰ור‡‰  לימו„  ז‰ו  ‡ל‡ 
‰˜˘ורים ביו˘ר ו˘כל, י˘ ל‰ם ‰˘פע‰ על ‰‡„ם ו˘ומרים עליו מיˆר לב ‰‡„ם רע מנעוריו - 
ר˜ ‡ם ‰ם מיוס„ים על ״נע˘‰ ונ˘מע״ ˘ל ˜בל˙ ‰˙ור‰, כלומר, על ‰ר‚˘ ˘ל ‡מונ‰ ו˜בל˙ 
עול ‰˜ב״‰, רבון כל ‰עולמים, ˘‡לו ‰ן ‰ור‡ו˙יו ולכן חייבים לˆיי˙ ל‰ם; לל‡ ז‰ ‡י ‡פ˘ר 
‰„˙י,  ו‰חינוך  ‰‡מונ‰  יסו„  ˘חסר  ˘‰יכן  ‰וכיח,  ‰נסיון  ‰‡נו˘י.  ו‰יו˘ר  ‰˘כל  על  לסמוך 
יור„ ‰‡„ם ר״ל לע˙ים ˜רובו˙ מ‡ו„ מ„רך ‰י˘ר ועו˘‰ „ברים ˘‰ם ‰יפך ‰יו˘ר ו‡פילו ‰יפך 

‰˘כל.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˘מח-ט)

דבר ראשון - מקיימים הפקודה!
לזמן  מזמן  לי‰ו„י  מזמין  ‰˘י"˙  חיים,  ˙ור˙  ב˙ור˙נו  כן  ומבו‡ר  פעמים  כמ‰  ...כמ„ובר 
בחייו ‰פרטיים ענינים ו‰ור‡ו˙ ˘יכול ללמו„ מ‰ם בנו‚ע לרוחניו˙, בעבו„˙ ‰‡„ם. ו‰רי ‡ל‰ 
לכל  נ‡מן,  ממפ˜„  פ˜ו„‰  ˘כ˘מ˜בלים  ופ˘וט  טבעי  כ„בר  ומר‚י˘ים  רו‡ים  בˆב‡  ˘נמˆ‡ים 
ו‡ם ‡פילו  וכו'.  בטעם ‰פ˜ו„‰  מ˙בוננים  לז‰,  זמן  כ˘י˘  כך,  ו‡חר  מ˜יימים ‰פ˜ו„‰,  לר‡˘ 
ל‡ מוˆ‡ים טעם, מב‡רים על יסו„ ‰מˆי‡ו˙ ˘מפ˜„ ‰ˆב‡ בו„‡י יו„ע יו˙ר טוב מ˜ˆין בˆב‡ 

ו‡ין ˆריך לומר מחייל פ˘וט.

‚ם  ˘יבין ‡ו˙‰  ע„  מילוי ‰פ˜ו„‰  ל„חו˙  ל˜יים ‰פ˜ו„‰, ‡ו  ל‡  כן, ‡˘ר  ‚ם  מובן  ל‡י„ך 
ב˘כלו ‰ו‡, ‡ין ז‰ ר˜ ענין פרטי ‡ו ענין ‰נו‚ע לו ול˜ˆינו, ‡ל‡ נו‚ע לכל ‰פלו‚‰, ו‡ם ˘ע˙ 

חירום ‰י‡ ‡פ˘ר ל‰יו˙ ˘נו‚ע לכל ‰ˆב‡, וכל ‰מ„ינ‰ וכו'.

˙ור˙ חיים
"נע˘ה ונ˘מע" במˆוו˙ ובלימו„ ה˙ורה

היסו„ ˘ל "נע˘ה ונ˘מע" וה˜„מ˙ ה˜בל˙ עול ב˜יום המˆוו˙ וב‚י˘ה ללימו„ ה˙ורה, 
ע„ ˘מ‚יעים להבנה וה˘‚ה - 'נ˘מע'
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"˘נ‡‰" ו˘ליל‰ מוחלט˙ ˘ל כל „בר ˘עלול לבלבל ול‰פריע ללימו„ ‰˙ור‰.

עˆמו  עו˘‰  ˘‡ינו  מי  "כל  במ„בר)  פ'  רי˘  (במ„ב"ר  „ברי ‰מ„ר˘  פירו˘  ‚ם  ˘ז‰ו  לומר  וי˘ 
כמ„בר ‰פ˜ר, ‡ינו יכול ל˜נו˙ ‡˙ ‰חכמ‰ ו‰˙ור‰, לכך נ‡מר במ„בר סיני". ו‰יינו ˘על ‰‡„ם 

"ל‰פ˜יר" ‡˙ כל עניני ‰עולם, כ„י ˘‡לו ל‡ יבלבלו‰ו ב˘ע˙ לימו„ו.
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ו˜מיפל‚י ב˘ב˙ „מרה „כ˙יב כ‡˘ר ˆוך ה' 
‡-להיך ו‡מר רב יהו„ה ‡מר רב כ‡˘ר ˆוך 

במרה 
(˘ב˙ פז, ב)

מדוע בענין רשות הרבים נכללים בני נח 
בס' ריבוא?

ב‚„ר ר˘ו˙ ‰רבים לענין ˘ב˙, סביר‡ ל‰ו לכמ‰ ר‡˘ונים ˘"כל ˘‡ין ˘˘ים רבו‡ עוברים 
ו˘"נ).  סי"‡,  ˘מ‰  סי'  ב˘ו"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כ"˜  (ל˘ון  ‰רבים"  ר˘ו˙  ‡ינו  מ„בר  כ„‚לי  יום  בכל  בו 
בכ"מ  מ˘מע  מ"מ  ˘ם,  ‰יו  י˘ר‡ל  בני  ˘ר˜  מ„בר",  "כ„‚לי  ‰ו‡  רבו‡  ˘˘ים  ˘מספר  ו‡ף 

מ‰‡חרונים „במספר ס' רבו‡ נכללים ‚ם עכו"ם.

וי˘ לב‡ר ‰טעם לז‰, „‰נ‰ על ‰˘ב˙ נˆטוו במר‰, ובמר‰ – ˜ו„ם מ˙ן ˙ור‰, ‰י' לי˘ר‡ל 
„ין "בני נח".

מפני  ר˜  ל˜יומן ‰ו‡  ˙ור‰ ‰נ‰ ‰טעם  מ˙ן  ˘נ‡מרו ˜ו„ם  ˘‡ר ‰מˆוו˙  לכל  ˘בנו‚ע  ו‡ף 
˘נ‡מרו בסיני, ול‡ מ‰ ˘נ‡מרו ˜ו„ם מ"˙ (ר‡‰ פירו˘ ‰מ˘ניו˙ ל‰רמב"ם ספ"ז „חולין, ומ‰ ˘נ˙ב‡ר 
בז‰ בל˜ו"˘ ח"ח עמ' 49 ‰ע' 6), מ"מ ˘ונ‰ מˆו˙ ˘ב˙ בז‰ ˘ל‡חר מ"˙ נ‡מר ל‰ם ˘י˘מרו ‡˙ 

‰˘ב˙  „יני  לפי  ‰ו‚„רו  מ"˙  ˘ל‡חר  ˘ב˙  ˘עניני  ו‰יינו,  במר‰",   – ˆוך  "כ‡˘ר  ‰˘ב˙  „יני 
˘במר‰.

בכלל,  נח  בני  ‚ם  ˘ל‰ם  ‰רבים  ובר˘ו˙  נח",  "בני  ב‚„ר  י˘ר‡ל  ‰יו  מ"˙  ˘˜ו„ם  ומכיון 
ממיל‡ כן ‰ו‡ ‚ם ל‡חר מ"˙, ˘ב˘˘ים רבו‡ נכללים ‚ם בני נח. ו˜"ל.
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מהי משמעות מספר "שלש" במתן תורה?
במסכ˙ ˘ב˙ ‡י˙‡: "„ר˘ ‰‰ו‡ ‚ליל‡‰ עלי' „רב חס„‡ בריך רחמנ‡ „י‰ב ‡ורי‡ן ˙לי˙‡י 
(מ˘‰  ˙לי˙‡י  י„י  על  וי˘ר‡לים)  לוים  (כ‰נים  ˙לי˙‡י  לעם  ר˘"י)  וכ˙ובים.  נבי‡ים  (˙ור‰ 

˙לי˙‡י לבטן) ביום ˙לי˙‡י (לפרי˘‰) בירח‡ ˙לי˙‡י".

עו„  ב˙ור‰  י˘  ‰רי  „לכ‡ור‰  ‰˙ור‰,  לעניין  ב˘ייכו˙  ˘ל˘  ‰מספר  מעל˙  מ‰י  לב‡ר  וי˘ 
„ו˜‡  ‰‚מ'  ˘בחר‰  ומז‰  וכ‰"‚?  ˙ור‰  חומ˘י  חמ˘˙  כ‚ון  ‡חרים,  במספרים  ˘‰ם  עניינים 

במספר ˘ל˘ ע"כ ˘„ו˜‡ מספר ז‰ מבט‡ ‡˙ עניינ‰ ‰פנימי ˘ל ‰˙ור‰.

ולב‡ר ז‰, ˙חיל‰ י˘ לב‡ר מעל˙ מספר ˘ניים על מספר ‡ח„:

בעולם, וכן בטבעי בני ‡„ם, י˘נם ב' ˜וים ו‡ופני עבו„‰ כלליים, ˘‰ם חס„ (‡‰ב‰) ו‚בור‰ 
למי  ומניע˙ ‰‰˘פע‰  ע˘יי˙ „ין  ענינ‰ ‰ו‡  ו‚בור‰  ו‰˘פע‰,  נ˙ינ‰  עניינו ‰ו‡  חס„  (יר‡‰). 
˘‡ינו ר‡וי. טבע בני ‡„ם ‰ו‡ ˘כל ‡„ם נוט‰ ל˜ו ‡ח„ בלב„, ‰יינו י˘ מי ˘טבעו ‰ו‡ „ו˜‡ 
בחס„ ונ˙ינ‰, וי˘ מי ˘טבעו ל‰יפך (וכמ‡מר ‰‚מר‡ (˘ב˙ ˜נו, ‡) "‰‡י מ‡ן „במ‡„ים י‰י ‚בר 

‡˘י„ „מ‡ וכו'").

„ח„  "˜יימ‡  ‰ז‰ר  ובל˘ון  ‰˘לימו˙,  ב˙כלי˙  ‡ינו  בלב„,  ‡ח„  ב˜ו  ‰ו‡  כ˘‡„ם  ו‰נ‰, 
ו‰עולם ‰י‡  ו˘לימו˙ ‰ברי‡‰  בעבו„˙ו ‡˙ ‰˜ו ‰˘ני,  חסר  ˘‰ו‡  כיון  ב),  (זח"‚ ˜כז,  סמכ‡" 

„ו˜‡ כ˘י˘נם ב' ‰˜וים „ו˜‡.

ב)  ל‚,  ברכ‰  ספרי  ב.  ב,  ע"ז  ור‡‰  ו‡ילך.   ‡ ˜ˆב,  (זח"‚  רז"ל  ˘‡מרו  מ‰  לב‡ר  י˘  ‰‡מור  ע"פ 
˘‡ין  ‡מרו  י˘מע‡ל,  בני  ‡ˆל  וכ˘ב‡  ול˘ון",  ‡ומ‰  כל  על  ‰˜ב"‰  "‰חזיר‰  מ"˙  ˘ב˘ע˙ 
לבני  כ˘‰לך  וכן  בכחם.  ז‰ ‡ינו  ו„בר  ˙נ‡ף",  ב‰ "ל‡  ˘כ˙וב  לפי  ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰,  ביכל˙ם 

ע˘ו ‡מרו ˘‡ין ביכל˙ם ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰ לפי ˘כ˙וב ב‰ "ל‡ ˙רˆח".

וע"פ ‰נ"ל י˘ לב‡ר ‰טעם מ„וע ‡כן ל‡ ‰י‰ ביכול˙ בני י˘מע‡ל וע˘ו ל˜בל ‰˙ור‰, מפני 
˘‰ו‡  ‡בר‰ם  ˘ל  בנו  ‰ו‡  י˘מע‡ל  (˘‰רי  לזול˙  ו‰˘פע‰  חס„   – ‰ו‡  י˘מע‡ל  ˘ל  ˘ענינו 
מ˜ום,  בכל  זו  במ„‰  מ˘˙מ˘  בלב„, ‰רי ‰ו‡  מˆ„ ‰טבע  ז‰  ˘‡ˆלו  ˘כיון  מ„˙ ‰חס„), ‡ל‡ 
וע„"ז  כו'.  רˆוי‰  ˘‡ינ‰  ˘‰ו‡ ‰˘פע‰  ˙נ‡ף,  ˘ל‡  מ‚יע ‰ענין  ומז‰  ר‡וי,  ˘‡ינו  במ˜ום  ‚ם 

„ר˘ ההו‡ ‚ליל‡ה עליה „רב חס„‡ בריך 
רחמנ‡ „יהב ‡ורי‡ן ˙לי˙‡י לעם ˙לי˙‡י 

על י„י ˙לי˙‡י ביום ˙לי˙‡י בירח‡ ˙לי˙‡י 
(˘ב˙ פח, ‡)
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ˆו‰ לכב„ ‰‡ב ‰מ˘˙˙ף ביˆיר‰", „י˘ לפר˘ כוונ˙ו, „מכיון ˘יˆיר˙ ‰ול„ (ע"י כח ‰‰ול„‰) 
‰רי ‰י‡ ר˜ בכח ‰‡ין סוף ˘ב‰ורים, ˘נמˆ‡ ב‰ם ר˜ מפני ˘‰˜ב"‰ ˜בע כח ˘ל ‡"ס בטבע 
‰‡"ס  כח  ‰יינו,  ‰‡-ל,  כבו„  ר˜  ‡ל‡  עˆמם,  מˆ„  כבו„ם  ‡ינו  ו‡ם  ‡ב  כיבו„  כן,  ‡ם  ‰‡„ם, 

˘ב‰ם.

וז‰ו ‰טעם לז‰ ˘כיבו„ ‡ב ו‡ב ‰י‡ בעי˜ר מˆו‰ ˘בין ‡„ם למ˜ום ("כבו„ ‰‡-ל"), „מכיון 
בע˙  ‚בול  בלי  ˘ל  ב‡ופן  ˘נמ˘ך  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‰‡"ס  כח  מˆ„  ר˜  ‰ו‡  כ‡ן  ‰כבו„  ענין  ˘כל 
ו‡ם ‰ו‡ "כבו„ ‰‡-ל",  ˘מכב„ים ‡˙ ‰‡ב  ˘‰כיבו„  לומר,  ˘ייך  לכן,  ו‡ב,  ˘ע"י ‡ב  ‰ול„‰ 

‚„ר "בין ‡„ם למ˜ום".

שנאה כהכנה ללימוד התורה – מדוע?
לכ‡ו' ˙מו‰, ˘‰רי פל‡ ‰„בר ˘‰˜ב"‰ ˘‰ו‡ טבע ‰טוב ל‰יטיב, י˜˘ור ‡˙ נ˙ינ˙ ‰˙ור‰, 

˘‰י‡ ˙ור˙ חס„, עם ענין ˘ל "˘נ‡‰" – ‰יפך ‰טוב ו‰חס„!

‡ל‡ ˘בז‰ מרומז˙ „רי˘‰ עי˜רי˙ ‰נ„ר˘˙ כ‰כנ‰ ללימו„ ‰˙ור‰:

ו‰יינו,  וˆמחים.  ‡ילנו˙  חיים,  בעלי  בו  ו‡ין  ‡„ם,  בני  מו˘ב  ˘‡ינו  מ˜ום  ‰ו‡  "מ„בר" 
˘‡ין בו „ברים ˘עלולים לבלבל ול‰פריע ללימו„ ‰˙ור‰. רמז לכך ˘‡„ם ‰לומ„ ˙ור‰, ˆריך 
ל‰יו˙  ˆריך  ˘‰"מ„בר"  ‡ל‡  בלב„,  זו  ול‡  ‰מבלבלים.  ‰„ברים  מכל  „ע˙ו   ˙‡ ‰ו‡  לפנו˙ 
"מ„בר סיני" – מל˘ון ˘נ‡‰. כי ב˘ע˙ לימו„ ‰˙ור‰, ל‡ „י ˘יפנ‰ „ע˙ו מכל „בר וענין ‡חר; 
עניני ‰עולם,  מכל  סלי„‰  ˘ל  נפ˘  ˙נוע˙  מ‰לומ„  נ„ר˘˙  ב˘למו˙,  י‰י'  ˘לימו„ ‰˙ור‰  כ„י 

מ‡י הר סיני הר ˘יר„ה ˘נ‡ה לעכו"ם עליו 
(˘ב˙ פט, ‡)
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„. במˆו˙ כיבו„ ‡ב ו‡ם י˘ ‚ם ‚„ר ˘ל בין ‡„ם למ˜ום, כמו ˘כ˙ב ‰רמב"ן (י˙רו כ, י‚), „מ‰ 
˘‰‡ב  למ˜ום ‰ו‡ „מכיון  ˘בין ‡„ם  מˆוו˙  עם  ביח„  בע˘ר˙ ‰„ברו˙ ‰ו‡  ו‡ם  ˘כיבו„ ‡ב 

"מ˘˙˙ף ביˆיר˙ו" ‰רי כיבו„ ‡ו"‡ ‰ו‡ "כבו„ ‰‡-ל".

למ˜ום"  ‡„ם  "בין  ˘‚„ר  מ‰‡ומו˙,  י˘ר‡ל  חלו˜ים  ‰‡חרונים  ‰פרטים  ˘ב˘ני  ונמˆ‡ 
˘בכיבו„ ‡ו"‡ נ˙ח„˘ ר˜ בע˘ר˙ ‰„ברו˙, ובוו„‡י ˘˜יים ר˜ בי˘ר‡ל. ובענין ‰‚' ‡פילו ‡ם 
עˆמ‰,  בפני  כמˆו‰  ול‡  עולם"  ˘ל  מ"י˘ובו  חל˜  ר˜  ז‰  נח, ‰רי  בני  חייבים  בז‰  ˘‚ם  נ‡מר 

˘בז‰ נˆטוו י˘ר‡ל. 

כבוד ההורים – כבוד הקב"ה?
לטוב˙  וחמ˘‰  בכבו„ ‰בור‡  חמ˘‰  כ˙ב ‰רמב"ן "ע˘ר˙ ‰„ברו˙  לע˘ר˙ ‰„ברו˙  בנו‚ע 
‰‡„ם, כי כב„ ‡˙ ‡ביך כבו„ ‰‡-ל, כי לכבו„ ‰בור‡ ˆו‰ לכב„ ‰‡ב ‰מ˘˙˙ף ביˆיר‰, ונ˘‡ר 

חמ˘‰ ל‡„ם בˆרכו וטוב˙ו" (רמב"ן ע‰"˙ י˙רו כ, י‚).

ומ„ברי ‰רמב"ן מובן ˘כיבו„ ‡ב ו‡ם ‰ו‡ ‚ם בכלל „ברים ˘בין ‡„ם למ˜ום, ולכן מ˜ומו 
בע˘ר˙ ‰„ברו˙ ‰ו‡ בחמ˘˙ ‰„ברו˙ ‰ר‡˘ונים ˘כולם ענינים ˘בין ‡„ם למ˜ום.

וי˘ לב‡ר עומ˜ כוונ˙ ‰רמב"ן:

 ˙‡ ו"זן  ‰עולם   ˙‡ ‰מנ‰י‚  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  ‰י‡  ‰‡מ˙  ˘בעולם,  ‰„ברים  לכל  ˘בנו‚ע  ‡ף 
בכח  כן  עו˘‰  כ‡ילו ‰‡„ם  נר‡‰  ˘ב„רך ‰טבע,  ו‰ענינים  ברוב ‰פעולו˙  מ"מ  כולו",  ‰עולם 
 ˙‡ מכב„  ˘‡„ם  בזמן  כו'  ב‡„ם  ‰ן  ˘ו˙פין   '‚" חז"ל  ‡מרו  ול„  ליˆיר˙  בנו‚ע  ‡ך  עˆמו. 
סע"ב).  ל,  (˜י„ו˘ין  וכב„וני"  ביני‰ם  „ר˙י  כ‡ילו  עלי‰ם  מעל‰ ‡ני  ‰˜ב"‰  ו‡˙ ‡מו ‡מר  ‡ביו 
ו‰יינו, ˘‡ין ז‰ בכח ‰‡„ם לב„ו ל‰בי‡ ‡˙ ‰ול„ לעולם ‡ל‡ ‡ך ור˜ בˆירוף "˘ו˙פו˙" ‚לוי' 

„‰˜ב"‰, ˘"נו˙ן בו רוח ונ˘מ‰ כו'" (נ„‰ ל‡, ‡).

וי˙יר‰ מזו, ‚ם חל˜ ‰‡ב ו‰‡ם ˙לוי ב‡ופן ‚לוי ב‰˜ב"‰, וכי„וע, ˘כח ‰‰ול„‰ ˘בנבר‡ים 
מˆ„  נבר‡ים  כי  ‰˜ב"‰.  ˘ל  ו‰בלי-‚בול  סוף  ‰‡ין  בכח  ר˜  ‰ו‡  ‡ל‡  עˆמם  מˆ„  ב‰ם  ‡ינו 
עˆמם ‰ם מו‚בלים, ול‡ י˙כן ˘ייך ˘י‰י' ב‰ם כח ‰‰ול„‰ ˘‰ו‡ כח בלי ‚בול, ל‰ולי„ ע„ ‡ין 
סוף, ו‡ינו ‡ל‡ מˆ„ כח ‰‡"ס ˘ל ‰˜ב"‰ ˘נ˜בע ב‚וף ‰‡„ם בכח ‰מפלי‡ לע˘ו˙ (ר‡‰ ל˜ו"˙ 

˘‰"˘ לט, „ ו‡ילך. ס‰"מ ˙רנ"ז ע' ˜עט ו‡ילך). 

˘ום  ˘‡ין  וע„  ב˙כלי˙ ‰ברי‡ו˙,  ו˘למים  ברי‡ים  ˘‰ם  בני ‡„ם  כמ‰  ˘י˘  ˘רו‡ים,  וכמו 
לב„, ‡ל‡  טבעי  ענין  ˘ענין ‰‰ול„‰ ‡ינו  לפי  מולי„ים.  ומ"מ ‡ינם  ‚ופם,  ב‡ברי  כלל  חסרון 

˙לוי ב‰מ˘כ˙ כח ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ ‰‰ול„‰.

לכבו„ ‰בור‡  כי  ‰‡-ל  כבו„  „"כב„ ‡˙ ‡ביך  כוונ˙ ‰רמב"ן  עומ˜  ˘ז‰ו  לומר,  י˘  ועפ"ז 
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ענינו ˘ל ע˘ו ‰ו‡ ˜ו ‰„ין כמ"˘ (˙ול„ו˙ כז, מ) "ועל חרבך ˙חי‰", וכיון ˘‡ˆלו ז‰ מˆ„ ‰טבע, 
‰רי ‰ו‡ ˙מי„ ב˜ו ז‰, ‚ם כ˘‡ינו ר‡וי.

ו‡ילו „רך ‰י˘ר על פי ˙ור‰ ‰י‡ „ו˜‡ כ˘י˘נם ב' ‰˜וים – „פ˘יט‡ ˘ˆריך ל‰יו˙ ˜ו ‰חס„ 
ל‰˘פיע ול˙˙, ‡ך לפעמים ˆריך ל‰יו˙ במ„˙ ‰„ין, כמו בענין „' מי˙ו˙ בי"„.

ברם, ‚ם ז‰ ‡ינו ˘לימו˙ עניין ‰˙ור‰, ˘‰רי ‚ם כ˘י˘נם ב' ‰˜וים „חס„ ו‚בור‰, ‰רי ‰ם ב' 
מ„ו˙ נפר„ו˙, ו˘לימו˙ ענין ‰˙ור‰ ‰י‡ "לע˘ו˙ ˘לום בעולם" (רמב"ם סוף ‰ל' חנוכ‰) – „‰יינו 
נר‚˘  עˆמו  ‰‚בור‰  וב˜ו  ‰‚בור‰  נר‚˘˙  ˙‰י‰  עˆמו  ˘ב˜ו ‰חס„  יח„,  ב' ‰מ„ו˙  ‰˙כללו˙ 
מחומ˘", „‰יינו  יו˙ר  יבזבז  רע"‡) "‰מבזבז ‡ל  נ,  ˘‡מרו (כ˙ובו˙  מ‰  לז‰ ‰ו‡  ‰חס„ (ו„ו‚מ‡ 
יו˙ר  לי˙ן  ˘ל‡  ו‰ˆמˆום  ‰„ין  מ„˙  ‡ˆלו  נר‚˘˙  ‰רי   ,‰˜„ˆ ל˙˙  ‰חס„  ב˜ו  כ˘נמˆ‡  ˘‚ם 
מכפי ‰ר‡וי. וע„"ז ‰ו‡ ל‰יפך, ˘‚ם כ˘עומ„ ב˜ו ‰„ין ל„ון ול‰עני˘ ‡˙ ‰חייב, י‰י‰ ז‰ ר˜ 

כפי ‰„רו˘ וכמ"˘ (וי˜ר‡ יט, יז) "‰וכח ˙וכיח ‡˙ עמי˙ך – ול‡ ˙˘‡ עליו חט‡").

וזו‰י מעל˙ מספר ˘ל˘ – ˘י˘ בו ˘ל˘‰ ענינים: ˜ו ‰חס„, ˜ו ‰‚בור‰, ו˜ו ˘לי˘י ‰כולל 
˘ני‰ם.

ומ‰ו ‰„בר ˘למעל‰ מ˘ני ‰˜וים וכולל ˘ני‰ם? ‰רי ז‰ ˜בל˙-עול מלכו˙ ˘מים. ˘‰רי ˘ני 
‰˜וים „חס„ ו‚בור‰ – ˜˘ורים עם טבע ‰‡„ם. וכנ"ל, ˘י˘ מי ˘טבעו בחס„, וי˘ מי ˘טבעו 
˘למעל‰  ענין  ˘מים,  מלכו˙  עול  עˆמו  על  ˘מ˜בל  פירו˘‰   – ˜בל˙-עול  מ˘‡"כ  ב‚בור‰. 

מטבעו.

"˘י˜בל  רז"ל  כמ‡מר  ומˆוו˙,  ל˙ור‰  ו‰‚י˘‰  ˘מים ‰י‡ ‰יסו„  מלכו˙  ˘˜בל˙-עול  וכיון 
עליו עול מלכו˙ ˘מים ˙חל‰ ו‡ח"כ י˜בל עליו עול מˆוו˙" (ברכו˙ רפ"ב), לכן נ˜ר‡˙ ‰˙ור‰ 
ב˘ם "‡ורי‡ן ˙לי˙‡י", כיון ˘י˘ ב‰ ˘ל˘‰ ענינים: ˜ו ‰חס„, ˜ו ‰‚בור‰, ו˜בל˙-עול ‰כולל˙ 

ומחבר˙ ˘ני ‰˜וים יח„.
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וי˙יˆבו ב˙ח˙י˙ ההר ‡"ר ‡ב„ימי בר חמ‡ בר חס‡ מלמ„ ˘כפה 
ה˜ב"ה עליהם ‡˙ ההר כ‚י‚י˙ ו‡מר להם ‡ם ‡˙ם מ˜בלים 

ה˙ורה מוטב ו‡ם ל‡ו ˘ם ˙ה‡ ˜בור˙כם ‡"ר ‡ח‡ בר יע˜ב מכ‡ן 
מו„ע‡ רבה ל‡וריי˙‡ 

(˘ב˙ פח, ‡)

מדוע יש "מודעא רבה לאורייתא" 
והרי "תליוהו וזבין זביני' זביני"?

‡י˙‡ ב‚מר‡, ˘ב˘ע‰ ˘עמ„ו י˘ר‡ל ˙ח˙ ‰‰ר ל˜בל ‰˙ור‰ "כפ‰ ‰˜ב"‰ עלי‰ם ‡˙ ‰‰ר 
כ‚י‚י˙ ו‡מר ל‰ם: ‡ם ‡˙ם מ˜בלים ‰˙ור‰ מוטב, ו‡ם ל‡ו ˘ם ˙‰‡ ˜בור˙כם. ‡"ר ‡ח‡ בר 
יע˜ב מכ‡ן מו„ע‡ רב‰ ל‡וריי˙‡ (˘‡ם יזמינם ל„ין למ‰ ל‡ ˜יימ˙ם מ‰ ˘˜בל˙ם עליכם, י˘ 

ל‰ם ˙˘וב‰ ˘˜בלו‰ ב‡ונס. ר˘"י)".

מו„ע‡  מ‡מר  סיון  חו„˘  מ‡מרי  ממונ˜‡ט˘)  (ל‰ר‰"˜  י˘˘כר  ˘ער  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  בז‰  ל‰˜˘ו˙  וי„וע 
זביני'  וזבין  ˘"˙ליו‰ו  ‰ו‡  ‰„ין  ‰רי  יז):  יט,  י˙רו  ע‰"˙  יוסף  בפר„ס  ˘‰וב‡ו  ספרים  ל‡וריי˙‡.  רב‰ 

זביני" (ב"ב מז, סע"ב), „‰יינו ˘˜נין ˘נע˘‰ ב‡ונס מ‰ני ו‰וי ˜נין (כ˘˜יבל עבורו מעו˙, „‡‚ב 
‡ונסי' וזוזי ‚מר ומ˜ני), ו‡"כ, מ‰י ‰"מו„ע‡ רב‰", ‰רי ‚ם מכיר‰ ב‡ונס ‰וי מכיר‰?

˘„ין  סכ"‰)  חו"מ  בב"י  בעל ‰עיטור (‰וב‡  ע"פ „ברי  ˘ם)  י˘˘כר  ב˘ער  מ˙רˆים (‰וב‡  י˘  ו‰נ‰ 
ל‡  ל˜נו˙,  ‰˜ונ‰   ˙‡ „כ˘כופין  ב˜נין,  ול‡  במכר  ר˜  ‰ו‡  זביני"  זביני'  וזבין  „"˙ליו‰ו  ז‰ 
וז‰ו  ב‡ונס,  מ‰ני ˜נין  ל‡   – לי˘ר‡ל  נ˜ני˙ ‰˙ור‰  ˘במ"˙  וכיון  בע"כ,  ל‰˜ונ‰   ıנ˜נ‰ ‰חפ

‰"מו„ע‡ רב‰ ל‡וריי˙‡".

[ו‡‚ב ‡ורח‡ י˘ לי˙ן טעם ב„ינו ˘ל בעל ‰עיטור, „‰נ‰ בבעלו˙ י˘ ב' ענינים: בעלו˙ על 
‚וף ‰חפı עˆמו, ו‰‰˘˙מ˘ו˙ ב‰חפı (ועל „רך: ˜נין ‰‚וף ו˜נין פירו˙). ו‰נ‰ כ˘מ‚יע ‰חמסן 
ו‡ונס ‡˙ ‰‡„ם למכור ‡˙ ‰חפı, ‰רי ‰‰˘˙מ˘ו˙ כבר ניטל‰ ממנו בעל כרחו, ו‰בחיר‰ על 
ולכן  ביו˙ר,  בעלו˙ ˜לו˘‰  ˘זו‰י  עˆם ‰„בר,  על  ל‚בי ‰בעלו˙  ר˜  ב˜נין ‰י‡  ‰‚מירו˙ „ע˙ 

‡‚ב ‡ונסו וזוזי ‚מר ומ˜ני, ומ‰ני ‰‚מירו˙ „ע˙ ‰˜לו˘‰ ל‰פ˜יע ‡˙ ‰בעלו˙ ‚ם ב‡ונס.

‡מנם כ‡˘ר מ‚יע ‰חמסן ו‡ונס ‡˙ ‰‡„ם ל˜נו˙ חפı, ˆריך ‰˜נין לפעול ל‰עביר לר˘ו˙ו 
מˆ„ ‰כפי' ‡ין  ר˜   ıב‰חפ מ˘˙מ˘  כ‡˘ר  (˘‰רי  ו‰ן ‰‰˘˙מ˘ו˙  ‚וף ‰„בר  על  ‰ן ‰בעלו˙ 
זו ‰˘˙מ˘ו˙ כלל), וכיון ˘‰˜נין ‰ו‡ ב‡ונס, ‡ין כ‡ן "‚מר ומ˜ני" ב‡ופן ˘יכול לפעול ‰˜נין 

בב' ‰„ברים].
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˘וב מה כ˙יב בה כב„ ‡˙ ‡ביך ו‡˙ ‡מך 
‡ב ו‡ם י˘ לכם 

(˘ב˙ פט, ‡)

כיבוד אב בבני נח
בנו‚ע לחיוב בני נח בכיבו„ ‡ב ו‡ם מˆינו „ברים סו˙רים לכ‡ור‰:

ב‚מ' (סנ‰„רין נו, ב) ‡י˙‡ ˘במר‰ נˆטוו י˘ר‡ל ב"˘בע ˘˜בלו עלי‰ן בני נח, ו‰וסיפו עלי‰ן 
לכ‡ור‰  מ˘מע  (וכן  בכיבו„ ‡ו"‡  נח  בני  נˆטוו  ˘ל‡  לכ‡ור‰  ר‡י'  ומז‰  ו‡ם",  כיבו„ ‡ב   .  .
מ˜י„ו˘ין ל‡, ‡ „‡י˙‡ ˘ם בנו‚ע לב"נ ומˆוו˙ כיבו„ ‡ו"‡ "˘‡ינו מˆוו‰"). ‡ך ל‡י„ך מˆינו 
"˘ל‡ ˜יים  על  יע˜ב  ˘נענ˘  מˆינו  וכן  ˘ם).  ובר˘"י  כב.  ט,  (נח  ˘ביז‰ ‡˙ ‡ביו  על  חם  ˘נענ˘ 
מ˙ן  לפני  ˘‚ם  מ˘מע  מ˜ומו˙)  (ומעו„  ומכ"ז  ˘ם).  ובר˘"י  ל„.  לז,  (וי˘ב  ˘נ‰  כ"ב  ו‡ם"  כיבו„ ‡ב 

˙ור‰ ומר‰ ‰יו בני נח חייבים בכיבו„ ‡ב ו‡ם.

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰, ˘בכיבו„ ‡ב ו‡ם י˘ „' ענינים, ובחל˜ מ‰ם חייבים ‚ם ב"נ ובחל˜ם 
נˆטוו ‚ם י˘ר‡ל:

‡סורים  לכב„ם,  נˆטוו  ל‡  ‡ם  ˘‚ם  נח,  בני  ‚ם  חייבים  ו„‡י  ובז‰  ‡ו"‡.  ביזוי  ‡יסור   .‡
לבזו˙ם. ולומ„ים ז‰ מ‰כ˙וב במ˘לי "עין ˙לע‚ ל‡ב ו˙בוז לי˜‰˙ ‡ם, י˜רו‰ עורבי נחל ‚ו'" 
בני  ˘‚ם  ברור  ו‡"כ  ול‡מו.  ל‡ביו  ‰בז   ˙‡ ל‰עני˘  טבעו  עורב,  ˘‡פילו  ו‰יינו,  יז),  ל,  (מ˘לי 

‡„ם חייבים ל‰˙נ‰‚ כן, וכמ‡מר רז"ל, ˘"‡למל‡ ל‡ ני˙נ‰ ˙ור‰ ‰יינו למ„ין ˆניעו˙ מח˙ול 
וכו'" (עירובין ˜, סע"ב). ו‰יינו ˘על בני ‡„ם ללמו„ ‰נ‰‚ו˙ טובו˙ מבעלי חיים, ‡פילו ‡ם "ל‡ 

ני˙נ‰ ˙ור‰" ח"ו.

ב. כ‡˘ר ‰‡ב ז˜ו˜ לסיוע ועזר מבנו, ‰נ‰ מˆ„ "י˘ובו ˘ל עולם" חייב ‰בן לעזור לו ולסייע 
בע„ו. ובז‰ חייבים ‚ם בני נח, כמו ˘כ˙ב ‰רמב"ן (וי˘לח ל„, י‚) ˘מˆו˙ „ינין, ˘בני נח חייבים 
נח  בני  בז‰  חייבים  ˘ל‡  ו‰יינו,  עולם".  ˘ל  ל"י˘ובו  כל ‰„ברים ‰נו‚עים  ‚ם ‡˙  כולל˙  ב‰, 

כמˆו‰ בפני עˆמ‰, ‡ל‡ כחל˜ מ"י˘ובו ˘ל עולם".

לעזר  ז˜ו˜ים  ל‡  כ‡˘ר  ‚ם  לכב„ם  ˘חייבים  עˆמ‰,  בפני  כמˆו‰  ו‡ם  ‡ב  כיבו„  מˆו˙   .‚
מ‰  כל  על  ˘ל ‰כר˙ ‰טוב  ענין  מˆ„  לחבירו, ‡ם  ˘בין ‡„ם  וענין  ˘כלי˙  מˆו‰  ו‰י‡  וסיוע. 

˘‰˘פיעו לו ‡ביו ו‡מו וסייעו לחינוכו, ‡ו ‚„ר ˘ל פריע˙ חוב.
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‡ריב"ל ב˘עה ˘עלה מ˘ה למרום ‡מרו מל‡כי ה˘ר˙ לפני 
ה˜ב"ה רב˘"ע מה לילו„ ‡˘ה בינינו ‡מר להן ל˜בל ˙ורה ב‡ 

‡מרו לפניו חמו„ה ‚נוזה ˘‚נוזה לך ˙˘ע מ‡ו˙ ו˘בעים ו‡רבעה 
„ורו˙ ˜ו„ם ˘נבר‡ העולם ‡˙ה מב˜˘ לי˙נה לב˘ר ו„ם . . ‡מר 
לו ה˜ב"ה למ˘ה החזיר להן ˙˘ובה . . ‡מר לפניו רבונו ˘ל עולם 
˙ורה ˘‡˙ה נו˙ן לי מה כ˙יב בה ‡נכי ה' ‡להיך ‡˘ר הוˆ‡˙יך 
מ‡רı מˆרים ‡מר להן למˆרים יר„˙ם לפרעה ה˘˙עב„˙ם ˙ורה 
למה ˙ה‡ לכם . . ˘וב מה כ˙יב בה ל‡ ˙רˆח ל‡ ˙נ‡ף ל‡ ˙‚נוב 

˜נ‡ה י˘ ביניכם יˆר הרע י˘ ביניכם מי„ הו„ו לו לה˜ב"ה 
(˘ב˙ פח, ב – פט, ‡)

מדוע לא ענה הקב"ה להמלאכים אלא אמר 
למשה שיענה להם?

ל‡  ‰˙ור‰  מ„וע  ל‰˜ב"‰  ‰˘ר˙  מל‡כי  טענו  למרום  מ˘‰  ˘על‰  „ב˘ע‰  ב‚מר‡  ‡י˙‡ 
ב‰, ‡נכי  כ˙יב  מ˘‰: "מ‰  ל‰ם  וענ‰  ˙˘וב‰.  ל‰ם  ל‰חזיר  למ˘‰  ו‡מר ‰˜ב"‰  ל‰ם,  ני˙נ˙ 
למˆרים ‰י‡  וכו'". ‰יינו „‰ירי„‰  יר„˙ם  למˆרים   .  . מˆרים   ıמ‡ר ‰' ‡ל˜יך ‡˘ר ‰וˆ‡˙יך 
‰נו˙נ˙ ˘בני י˘ר‡ל ˜יבלו ‡˙ ‰˙ור‰, ולכך ‰מל‡כים ˘ל‡ ‰י˙‰ ל‰ם ˘ייכו˙ לירי„‰ למˆרים 

ל‡ יכלו ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰.

למ˘‰  ור˜ ‡מר  לטענ˙ ‰מל‡כים,  בעˆמו  ענ‰ ‰˜ב"‰  ל‡  מ„וע  בי‡ור:  ו‰נ‰ ‰„בר „ור˘ 
˘יענ‰ ל‰ם?!  

ו‰עניין ‰ו‡, „‰נ‰ מבו‡ר בספרי ‰˜בל‰ ובחסי„ו˙ (ר‡‰ ז‰ר ח"‚ כח, רע"‡. ˙ור‰ ‡ור ˘מו˙ נ‡, 
„. ובכ"מ) ‚ו„ל מעל˙ נ˘מ˙ו ˘ל מ˘‰ רבינו, ˘˘ר˘‰ ‚בו‰ למעל‰.

יר„    - ו‰נעלי˙  ‰נ˘‚ב˙  „ר‚˙ו  על  ‰בט  מבלי   - עˆמו  ‰ו‡  ‡˘ר  רו‡ים,  ‡נו  ז‡˙  ובכל 
למˆרים, ‰יינו ˘יר„ ברוחניו˙ מ„ר‚˙ו למˆבם ‰ירו„ ו‰˘פל ˘ל בני י˘ר‡ל "ויר‡ בסבלו˙ם" 

(˘מו˙ ב, י‡), וז‡˙ כ„י ל‰˙˜˘ר ‡לי‰ם ולסייע ל‰ם במˆבם.

˘ל  ז‰  עניין  ‰י‰  ‡ˆלו  ˘‰רי  ˙˘וב‰",  ל‰ם  "‰חזיר  „ו˜‡  למ˘‰  ‡מר  ˘‰˜ב"‰  מ‰  וז‰ו 
‰˙ור‰  ˘˜בל˙  ל‰מל‡כים  ‰סביר  „ו˜‡  ‰ו‡  ולכן  נפ˘ו,  בפנימיו˙  בפועל  למˆרים  ‰ירי„‰ 

˙לוי‰ ב‰‰כנ‰ לז‰ - ‰ירי„‰ בפועל למˆרים. 
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‡בל ˜˘‰ על ˙ירוı ז‰, ˘‰רי ‰"מו„ע‡ רב‰ ל‡וריי˙‡" ‡ינ‰ על ˜בל˙ ‰˙ור‰, ‡ל‡ כ„ברי 
עˆמם  ˘˘עב„ו  מ‰  עליכם", „‰יינו  ˘˜בל˙ם  מ‰  ל‡ ˜יימ˙ם  למ‰  ל„ין  יזמינם  "˘‡ם  ר˘"י 

ב˘עבו„ ‰‚וף ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰, ובז‰ ˘פיר ‡מרינן "˙ליו‰ו וזבין זביני' זביני"?

‡ך ‰נר‡‰ לומר בז‰, על פי בי‡ור נוסף ˘‰וב‡ ליי˘ב ‰˜ו˘י‡ (˘ער י˘˘כר ˘ם ‡ו˙ ‡), „‰„ין 
וזוזי ‚מר  מי„, „‡ז ‡מרינן „‡‚ב ‡ונסי‰  כ˘נו˙ן ‰מעו˙  ר˜  זביני" ‰ו‡  זביני'  וזבין  „"˙ליו‰ו 
˘כר  ˜בל˙  ‰רי  ובנ„ו"„,  ב‡ונס.  ומ˜ני  ‚מר  ל‡  זמן,  ל‡חר  ‰מעו˙  י˙נו  ‡ם  מ˘‡"כ  ומ˜ני, 

מˆוו˙ ‰י‡ ר˜ ל‡חר זמן, „"‰יום לע˘ו˙ם ולמחר ל˜בל ˘כרם", ולכן ‰וי מו„ע‡ ˘פיר.

ברם, ‚ם בי‡ור ז‰ ‡ינו מספי˜ ע„יין, „‰‡ מˆינו כו"כ מˆוו˙ ˘‡„ם ‡וכל פירו˙י‰ן בעולם 
על  מˆ„ ‰‰בטח‰  כב), ‰רי  פמ"„,  ב"ר  (ר‡‰  מע˘‰  ח˘יב  ˘ל ‰˜ב"‰  ˘„יבורו  כיון  ועו„:  ‰ז‰. 

‰˘כר, ח˘יב כ‡ילו כבר ני˙ן ‰˘כר במ˙ן ˙ור‰, ו‰„ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡?!

וי˘ לב‡ר ז‰ ע"פ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙1:

מבו‡ר בספרי חסי„ו˙ (ר‡‰ ל˜ו"˙ ˙זריע כ, ב. ובכ"מ) בפירו˘ „ברי ‰מ˘נ‰ "‡ל ˙‰יו כעב„ים 
‰מ˘מ˘ים ‡˙ ‰רב על מנ˙ ל˜בל פרס", ˘"פרס" ‰ו‡ מל˘ון "פרוס‰". ‰יינו, ˘כל ‰‚ילויים 
‡ינם ‡ל‡ ‰‡ר‰ בלב„, ו‡ילו ‡מ˙י˙ ‰ענין „˘כר ‰מˆוו˙ ‰ו‡ ‚ילוי ‰עˆמו˙, ˘בז‰ ל‡ י˙כן 

ענין ˘ל פרוס‰, כיון ˘כל עˆם בל˙י מ˙חל˜ (ר‡‰ ס‰"מ ˙רפ"ט ע' 49, וב‰נסמן ˘ם ב‰ער‰ 330).

ו‚ילוי ‰עˆמו˙ – ‡מ˙י˙ ‰ענין „˘כר מˆוו˙ – י‰י' לע˙י„ לבו‡ „ו˜‡, „‡ף ˘פועלים ז‡˙ 
ע˙‰ ע"י ˜יום ‰מˆוו˙, מ"מ, ‚ילוי ‰„בר י‰י' לע˙י„ לבו‡ „ו˜‡. 

כבר  ˘י˘נו  לומר  ‡פ˘ר  ‡י  ‰רי  לבו‡,  לע˙י„  ר˜  י‰י'  מˆוו˙  „˘כר  ‰ענין  ˘‡מ˙י˙  וכיון 
ל‡וריי˙‡  רב‰  מו„ע‡  ˘י˘  ˘פיר  ‡˙י  ובמיל‡  ומ˜ני,  ‚מר  זוזי  ו‡‚ב  ˘כר,  „˜בל˙  ‰ענין 

˘˜בלו‰ ב‡ונס.

1. ‰ער˙ ‰מו"ל: ‰בי‡ור „ל˜מן נ‡מר ע"י רבינו ב˜יˆור נמרı, ו‚ם ל‡ ‰ו‚‰ על י„ו, ומ‡ו„ עמ˜ו „בריו ‰˜'. ו‡ולי 
י˘ לומר בכוונ˙ו ‰˜':

מבו‡ר בספרי חסי„ו˙ בפירו˘ „ברי ‰מ˘נ‰ "‡ל ˙‰יו כעב„ים ‰מ˘מ˘ים ‡˙ ‰רב על מנ˙ ל˜בל פרס", ˘"פרס" 
עי˜ר  ול‡  "פרוס‰"  בבחינ˙  ˘‰ו‡  ‰מˆוו˙  ˘כר  „ר‚ו˙:  ב'  י˘נן  ‰מˆוו˙  ˘ב˘כר  ו‰יינו,  "פרוס‰".  מל˘ון  ‰ו‡ 
‰˘כר, וב˘כר ז‰ נכלל כל ˘כר ‰מˆוו˙ ‰˜˘ור עם ‰בטחו˙ ‚˘מיו˙, ו‡פילו ˘כר רוחני כ‚ון ‰˘כר „‚"ע, ‡ין ז‰ 
‡מ˙י˙ ענין ‰˘כר, ‡ל‡ "פרוס‰" בלב„; וי˘ ‡˙ ‡מ˙י˙ ענין ‰˘כר ˘‰ו‡ „בר ˘לם ול‡ פרוס‰, ו‰ו‡ ‰˘כר ˘י‰י' 

לע˙י„ לבו‡.

ו‰נ‰, ‰˘כר ˘ב‚„ר "פרוס‰" ‰ו‡ ˜יים ע˙‰. ו‡ף ˘ל‡ ני˙ן בפועל, ‰רי ‰ו‡ ˜יים במˆי‡ו˙ ע˙‰ – ועל ז‰ י˙כן 
לומר ˘‰בטח˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ח˘יב מע˘‰ כ‡ילו כבר ני˙ן, וכנ"ל. ‡מנם עי˜ר ו˙כלי˙ ‰˘כר ‰ו‡ מ‰ ˘י‰י‰ לע˙י„ 
לבו‡, ו˘כר ז‰ ‡ינו ר˜ לע˙י„ לבו‡ בזמן, ‡ל‡ ‚ם במˆי‡ו˙, ‰יינו ˘‡ינו ˜יים בז‰"ז כלל, ול‡ ר˜ ˘מחוסר מע˘‰ 

‰נ˙ינ‰.

וכיון ˘‚ילוי ז‰ י‰י' ר˜ לע˙י„ לבו‡ ממיל‡ ‡˙י ˘פיר, ˘על ‚ילוי ז‰ ‡"‡ לומר ˘„יבורו ˘ל ‰˜ב"‰ ח˘יב מע˘‰, 
כיון ˘‡ינו ˜יים במˆי‡ו˙ כלל (וע"„ ‰„ין „‡ין ‡„ם מ˜נ‰ „בר ˘ל‡ ב‡ לעולם), ובכ‰"‚ ˘ל‡ ˜יבלו ‡˙ ‰˘כר ל‡ 

‡מרינן ‡‚ב זוזי ‚מר ומ˜ני, ו˘פיר ‰וי "מו„ע‡ רב‰ ל‡וריי˙‡".
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‡מר חז˜יה מ‡י „כ˙יב מ˘מים ה˘מע˙ „ין ‡רı יר‡ה ו˘˜טה 
‡ם יר‡ה למה ˘˜טה ו‡ם ˘˜טה למה יר‡ה ‡ל‡ ב˙חילה יר‡ה 
ולבסוף ˘˜טה ולמה יר‡ה כ„רי˘ ל˜י˘ „‡מר רי˘ ל˜י˘ מ‡י 
„כ˙יב ויהי ערב ויהי ב˜ר יום ה˘˘י ה' י˙ירה למה לי מלמ„ 

˘ה˙נה ה˜ב"ה עם מע˘ה בר‡˘י˙ ו‡מר להם ‡ם י˘ר‡ל מ˜בלים 
ה˙ורה ‡˙ם מ˙˜יימין ו‡ם ל‡ו ‡ני מחזיר ‡˙כם ל˙והו ובוהו

(˘ב˙ פח, ‡)

איך יתכן שקיום העולם תלוי ב"קבלת התורה" 
והרי העיקר הוא "קיום" התורה?

ומבו‡ר  ˘˜ט‰",  ולבסוף  יר‡‰  "ב˙חיל‰  ב‚מר‡:  ‡י˙‡  ו˘˜ט‰"  יר‡‰   ıר‡" ‰פסו˜  על 
„בזמן ברי‡˙ ‰עולם ‰˙נ‰ ‰˜ב"‰ ˙נ‡י עם מע˘‰ בר‡˘י˙: "‡ם י˘ר‡ל מ˜בלים ‰˙ור‰ ‡˙ם 
מ˙˜יימין, ו‡ם ל‡ו ‡ני מחזיר ‡˙כם ל˙‰ו וב‰ו". ולכך ל‡חרי ˘˜יבלו י˘ר‡ל ‡˙ ‰˙ור‰ נע˘‰ 
˙לוי  בר‡˘י˙  מע˘‰  ו‚מר  ˘˜יום  ‰יינו  ‰˘י˘י",  "יום  בפסו˜:  ˘מו„‚˘  [וכמו  בברי‡‰  ˜יום 

"ביום ‰˘י˘י" "‰˘˘י ‰מיוח„ במ˜ום ‡חר" "ו' בסיון בו ני˙נ‰ ˙ור‰" (ר˘"י ˘ב˙ ˘ם)].

"˜בל˙  ז‰  לעניין  נו‚ע  מ‰  ל‰בין,  י˘  ‰˙ור‰"  מ˜בלים  י˘ר‡ל  "‡ם  ‰‚מר‡  בל˘ון  ו‰נ‰ 
‰˙ור‰"? ‰רי בפ˘טו˙ ˜יום ‰עולם ˙לוי ב˜יום ‰˙ור‰ בפועל ˘ל בני י˘ר‡ל?!

˘י˘נ‰  ˘‡פילו  ללמ„  „ו˜‡,  ‰˙ור‰  ˜בל˙  ‰י‡  כ‡ן   ‰˘‚„‰‰ ˘‡„רב‰:  לומר,  י˘  ‡ל‡ 
"מח˘ב‰ טוב‰" ור˜ "י˘ר‡ל מ˜בלים ‰˙ור‰", בכל ז‡˙ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ "מˆרפ‰ למע˘‰" 

וכבר ר‡וי ˘בזכו˙ ז‰ י‰י‰ ˜יום לכל מע˘‰ בר‡˘י˙.

ו‡ם ‰„ברים ‡מורים בנו‚ע ל˜יום ‰עולם, ו„‡י ‰ו‡ כך בנו‚ע ל‡„ם עˆמו: ‰רי "‡ין „נים 
‡˙ ‰‡„ם ‡ל‡ לפי מע˘יו ˘ל ‡ו˙‰ ˘ע‰" (ר‡˘ ‰˘נ‰ טז, ב), ומכיון ˘‰ו‡ כע˙ עומ„ ב˙נוע‰ 
˘ל ‰˙עוררו˙ ו˜בל‰ טוב‰ על עˆמו, מ‚יעים לו על פי „ין כל ‰יעו„ים ˘‰בטיח ‰˜ב"‰ "‡ם 

בחו˜ו˙י ˙לכו - ˘˙‰יו עמלים ב˙ור‰".

ונוסף לכך, ‰רי ‰יעו„ים ו‰‰בטחו˙ ˘ל ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל ‰ם בבחינ˙ טבע˙ ˜י„ו˘ין וכ˙וב‰ 
מי„,  חלים  ל‡˘˙ו  וחיובי ‰בעל    - וי˘ר‡ל  ˘ל ‰˜ב"‰  עניין ‰ני˘ו‡ין  ˙ור‰ ‰ו‡  מ˙ן  - „‰רי 

ב˘ע˙ ‰ני˘ו‡ין.
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"‰ו‡  ובכ"מ):  ב.  רמו,  ח"ב  ל˜ו"„  (ר‡‰  נ"ע   ı"כ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי ˘‰י‰ ‰ל˘ון ‡ˆל  וכפי  ˘ונים. 
‡מנם למ„ ˙ור‰, ‡בל ‰˙ור‰ ל‡ לימ„‰ ‡ו˙ו", ‰יינו ˘‰˙ור‰ ל‡ ח„ר‰ ב˙וכו.

˜יום  י„י  על  „ו˜‡  ‡ל‡  לב„,  ‰˙ור‰  בלימו„  „י  ‡ין  ב‰‡„ם,  יפעל  ‰˙ור‰  ˘לימו„  וכ„י 
‰מˆוו˙ פועל˙ ‰˙ור‰ וחו„ר˙ ב‰‡„ם.

וז‰ו „יו˜ ‰ל˘ון "רפו י„י‰ם מ„ברי ˙ור‰" – כי, י„יים ˜‡י על ע˘יי˙ ‰מˆוו˙, ˘כן עי˜ר 
‰ע˘י‰ ‰ו‡ בי„יים, ו"רפו י„י‰ם" ענינו ‰ו‡ – חלי˘ו˙ ב˜יום ‰מˆוו˙ בפועל.

עלול  ‰˙ור‰,  ב˘כל  ˘˜וע  כ˘‰‡„ם  ‚ם  ‰רי   – י„י‰ם"  "רפו  ˘ל  במˆב  ‰ו‡  ‰‡„ם  כ‡˘ר 
"˘רפו  ברפי„ים",  י˘ר‡ל  עם  וילחם  עמל˜  "ויבו‡  ח)  יז,  (ב˘לח  כמ"˘  "עמל˜",  ‡ליו  לבו‡ 

י„י‰ם מ„ברי ˙ור‰ לכך ב‡ ˘ונ‡ עלי‰ם" (מכיל˙‡ ויל"˘ ˘ם).

סיני"; „לכ‡ור‰  מ„בר  ויבו‡ו   – מרפי„ים  ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰ ‰י‡: "ויסעו  ˘‰„רך  יובן  כע˙ 
‡ינו מובן: למ‡י נפ˜"מ מ‡יז‰ מ˜ום נסעו, ˘‰כ˙וב ˆריך לפר˘ ˘מו ˘ל ‰מ˜ום?

‡ל‡ ˘‰כ˙וב מלמ„נו, ˘‰„רך ל‰‚יע למ˙ן ˙ור‰ ‰י‡ – ע"י "ויסעו מרפי„ים", ל‰סיע עˆמו 
בעˆמו  ל˜יים  עליו ‚ם  ˙ור‰, ‡ל‡  ללמו„  מ˙חיל  ˘‰‡„ם  בכך  י„י‰ם". ‡ין „י  מ‰מˆב „"רפו 
"ויסעו" – ל‰סיע עˆמו ממˆב ˘ל "רפיון י„יים" – חלי˘ו˙ ב˜יום ‰מˆוו˙ – ול‰˙חז˜ ב˜יום 

‰מˆוו˙ בפועל.
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ו‰עניין ‰ו‡, „‰˙כלי˙ ו‰מטר‰ ‰י‡ ˘‚ם מˆוו˙ כ‡לו ˘בעי˜רן ‰ן מובנו˙ ו‰‚יוניו˙, ˜יומן 
במˆו˙  ˘י˘  ו‰˘כל  ‰‰‚יון  מˆ„  ול‡   ,'˜‰ ב˙ור‰  ˆיוו‰  וכך   '‰ רˆון  ˘ז‰ו  מˆ„  ל‰יו˙  ˆריך 

‡לו. 

מˆ„ ˜בל˙  עˆמ‰ „‰מˆוו˙  ז‰ו ‰ע˘י‰  לנ˘מע", „"נע˘‰"  נע˘‰  ˘י˘ר‡ל "‰˜„ימו  וז‰ו 
עול מלכו˙ ˘מים, ו"נ˘מע" זו‰י ‰‰בנ‰ ו‰‰˘‚‰ ˘ל טעמי ‰מˆוו˙ (ע"„ ‰ל˘ון (˘מו‡ל ‡ ‚, ט) 
"„בר כי ˘ומע עב„ך"), וי˘ר‡ל ‰˜„ימו נע˘‰ לנ˘מע, מכיון ˘‰בסיס ועי˜ר ˜יום כל ‰מˆוו˙ 

- ‚ם ‰"מ˘פטים" ˘י˘ ב‰ם טעם ו‰בנ‰, "נ˘מע" - ‰ו‡ "נע˘‰", ˜בל˙ עול.

˘מ˜יימים  ‡ופן  ב‡ו˙ו  ‰"חו˜ים"   ˙‡ ל˜יים  ‰י‡  ˘‰˙כלי˙  ‰עולם  כ„ע˙  ˘ל‡  ו‰יינו, 
מחייבן  ˘‰˘כל  ‰מˆוו˙   ˙‡ ˘‚ם  ‡ל‡ ל‰יפך –  (‰"מ˘פטים"),  ‰˘כליו˙  ‰מˆוו˙   ˙‡
 ˙‡ עליו  ˘מ˜בל  מ˘ום  ‡ל‡  כן,  לע˘ו˙  מור‰  ˘‰˘כל  מ˘ום   ל‡  ל˜יים  י˘  (‰"מ˘פטים") 
עולו ו‚זירו˙יו ˘ל ‰˜ב"‰ - כ˜יומם ˘ל ‰"חו˜ים" (ר‡‰ ‚ם ס‰"מ ˜ונטרסים ח"‡ פ„, ‡. ˘ם ˜פ, סע"‡. 

ס‰"מ ˙רפ"ז עמ' ר‚. ס‰"מ ‡י„י˘ עמ' 46. ועו„).

ו‚זל  מח˙ול  למי„ין ˆניעו˙  ˘"‰יינו  -  ‡ף  על ˜יום ‰"מ˘פטים"  ‚ם  ב˙ור‰  נˆטווינו  ולכן 
˙ור‰", ˆ"ל  ˘"ני˙נ‰  ל‡חר  ז‡˙,  בכל  ב˘כל ‡נו˘י,  מובנו˙  ˘מˆוו˙ ‡לו  מנמל‰" - „למרו˙ 
ב˘‡ר ‰מˆוו˙  וע„"ז  מנמל‰",  ו‚זל  מח˙ול  "ˆניעו˙  ˘לומ„  מפני  (ל‡  מˆוו˙ ‡לו  ˘ל  ˜יומן 

‰˘כליו˙, ‡ל‡) מפני ˘"ני˙נ‰ ˙ור‰" (ר‡‰ ‚ם ל˜ו"˘ ח"ח עמ' 130 וב‰ער‰ 49 ˘ם).

מדוע נאמר "שרפו ידיהם מדברי תורה" ולא 
"שרפו ראשם" או "מוחם"?

"ויסעו מרפי„ים ויבו‡ו מ„בר סיני" (י˙רו יט, ב). רז"ל „ר˘ו ˙יב˙ "רפי„ים" – "˘רפו י„י‰ם 
מ„ברי ˙ור‰" (מכיל˙‡ ויל"˘ ע‰"פ ב˘לח יז, ח). וי˘ ל„יי˜ בל˘ון "˘רפו י„י‰ם מ„ברי ˙ור‰":

לעיני  ובינ˙כם  חכמ˙כם  ‰י‡  "כי  ו)   ,„ (ו‡˙חנן  וכמ"˘  ו˘כל,  חכמ‰   – ‰ו‡  ‰˙ור‰  ענין 
ב˘ער  וכ„‡י˙‡  לי„יים,  ˘ייכו˙  ˘ום  לו  ו‡ין  ˘בר‡˘,  ל‰מוח  ˘ייך  ‰˘כל  וענין  ‰עמים", 
‰יחו„ ו‰‡מונ‰ (פ"ט) ˘‰"‡ומר על ‡יזו חכמ‰ רמ‰ ועמו˜‰ ˘‡י ‡פ˘ר למ˘˘‰ בי„ים כו' כל 
בי„יים".  ע˘י‰ ‚˘מי˙ ‰נ˙פס˙  על  ונופל  מ˙ייחס  ˘חו˘ ‰מי˘ו˘ ‡ינו  לפי  לו,  יˆח˜  ‰˘ומע 
י„י‰ם  "˘רפו  נ‡מר  מ‰  ומפני  וכיו"ב,  "˘כלם"  "מוחם",  ‡ו  ר‡˘ם",  "˘רפו  ‰ול"ל  ו‡"כ 

מ„ברי ˙ור‰", „בר ˘‡ינו ˘ייך לכ‡ן כלל?!

ו‰בי‡ור בז‰:

‰˙ור‰ ‡ינ‰ כ˘‡ר חכמו˙, ˘˙כלי˙ן ‰י‡ ר˜ ‰˘כל ˘ב‰ן, ‡ל‡ ענין ‰˙ור‰ ‰ו‡ – "ללמו„ 
ול‰בינ‰,  ˙ור‰  ללמו„  ‡„ם  יכול  עולם).  ‡‰ב˙  ברכ˙  מ"‰.  פ"„  (‡בו˙  ולע˘ו˙"  ל˘מור  וללמ„ 
„ברים  ˘ני  ‰ם  ו‰˙ור‰  ˘‰ו‡  ב‡ופן  ˘נ˘‡ר  כיון  ‰˙ור‰,  ענין  ˙כלי˙   ˙‡ ‰˘י‚  ל‡  וע„יין 
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‡מר רבי ‡לעזר ב˘עה ˘ה˜„ימו י˘ר‡ל נע˘ה לנ˘מע 
יˆ˙ה ב˙ ˜ול ו‡מרה להן מי ‚ילה לבני רז זה ˘מל‡כי 
ה˘ר˙ מ˘˙מ˘ין בו „כ˙יב ברכו ה' מל‡כיו ‚בורי כח 

עו˘י „ברו ל˘מוע ב˜ול „ברו ברי˘‡ עו˘י וה„ר ל˘מוע 
(˘ב˙ פח, ‡) 

ז‡˙ ועו„: ב„ין ˘כירו˙ פועלים י˘נ‰ ‰לכ‰ ˘ˆריך לפסו˜ ל‰ם „בר ˜ˆוב "ע„ ˘ל‡ י˙חילו 
במל‡כ‰", ו‡ם ל‡ו "‡פילו ‡ם ‡˙‰ עו˘‰ ל‰ם כסעו„˙ ˘למ‰ ב˘ע˙ו, ל‡ יˆ‡˙ י„י חוב˙ך 

עמ‰ן, ˘‰ן בני ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב" (בב‡ מˆיע‡ פ‚, ‡). 

ו‡ם ב„ין בעל ‰בי˙ ב˘ר ו„ם - ˘‰פועל ‡ינו מˆפ‰ מלכ˙חיל‰ ליו˙ר ו‚ם ‡„ונו ל‡ ‰בטיח 
לו,  בכל ז‡˙ -  ככל ˘י˙ן לו יכול לטעון כנ‚„ו "ל‡ יˆ‡˙ י„י חוב˙ך", ו„‡י ‡ם מ„ובר על מלך 
מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰ ˘בי„ו ל˙˙ ו‡ף ‰בטיח במפור˘, בו„‡י ע"פ „ין ˆריך ל˙˙ כפי יכול˙ו 

לכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל - ‰ˆלח‰ מרוב‰ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

מדוע ציוותה תורה גם על דברים 
שהיינו מקיימים בלי ציווי התורה ג"כ?

ומ˘פטים.  חו˜ים  כלליים:  סו‚ים  ב'  במˆוו˙  ˘י˘נם  ובכ"מ)  ב,  יט,  ו‡˙חנן  רמב"ן  (ר‡‰  י„וע 
ב˘כל ‡נו˘י, ‰יינו  ומ˘פטים ‰ם ‰מˆוו˙ ‰מובנו˙  ˘כלי,  טעם  ב‰ן  ˘‡ין  חו˜ים ‰ם ‰מˆוו˙ 
סע"ב): "‡למל‡  ב‚מר‡ (עירובין ˜,  וכ„‡י˙‡  ב˜יומן.  ב˘כל ‰ˆורך  מובן  בלי ˆיווי ‰˙ור‰  ˘‚ם 

ני˙נ‰ ˙ור‰, ‰יינו למי„ין ˆניעו˙ מח˙ול ו‚זל מנמל‰ כו'". 

לולי ˆיווי ‰˙ור‰ ‰יינו  מˆוו˙ ‡לו? ‰רי ‚ם  על ˜יום  ˙ור‰  מ‰ ˆיוו˙‰  ל˘ם  בי‡ור:  וˆריך 
מ˜יימים ‡ו˙ן?


