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כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˙למי„ ‰יו˘ב בי˘יב‰ ו˘ומע ˘יעורו ˘ל ‰רב ‰לומ„ ‡יז‰ סו‚י‡ בעיון, ‰נ‰ ב‰כרח 
‡ינם  ‰ל˜ח  מ˜˘יבי  ‰˙למי„ים  ˘כלי˙,  ב‰נח‰  „ברים  ‰ˆע˙  י˜„ים  ‰רב  ‡˘ר  ‰ו‡ 
מבינים ע„יין ‡ו˙ן ‰סברו˙ ˘כליו˙ ‡˘ר מורם ורבם ‡ומר ל‰ם, ר˜ ˘ומעים ומ‡מינים 
כי בו„‡י כן ‰ו‡, ו‡חרי כן כ‡˘ר חוזרים על ‰˘יעור פעמיים ו˘ל˘ וכמ‰ פעמים, ‰נ‰ 
ו‡מונ˙ם  ורבם,  ממורם  ˘מעו  ‡˘ר  ‰˘כליו˙  ‰סברו˙  י„יע˙  על  ‰ם  ב‡ים  ל‡ט  ל‡ט 

‡˘ר ‰‡מינו נ‰פכ‰ לי„יע‰ ו‰˘‚‰ ˘כלי˙.

‰חול‰ ר״ל כ‡˘ר מספר „בר מכ‡וביו ויסוריו ‡ל ‰רופ‡, ו‰רופ‡ בוחן ובו„˜ ‡ו˙ו 
ל‰רופ‡,  מ‡מין ‰ו‡  ועו˘‰ „בר ‰רפו‡ו˙  רפו‡‰, ‰נ‰ ‰חול‰ ‰מ˜יים  לו „בר  ו‡ומר 
מרפ‡  סמי  כי  לי„יע‰  נ‰פכ‰  ונ˙רפ‡, ‡ז ‰נ‰ ‡מונ˙ו  לטוב  פועלים  וכ‡˘ר ‰רפו‡ו˙ 

˘ל ‰רופ‡ מועילים ‰מ‰.

כל ‡לו ‰‡מונו˙ זמניו˙ ‰נ‰, ו‡ינן ‡ל‡ ע„ ‡˘ר ‰‰ולך ב‡ למחוז חפˆו, ו‰˙למי„ 
מבין סבר˙ ‰˘כל, ו‰חול‰ מ˙רפ‡.

‰‡מונ‰ ‰נˆחי˙ ב„׳ ‡ל˜ינו ב˙ור˙ו ובמˆו˙יו
‰סו‚ ‰ב' ב‡מונ‰, ‰ו‡ ‰‡מונ‰ ‰נˆחי˙ ב„׳ ‡ל˜ינו ב˙ור˙ו ובמˆו˙יו, ‡˘ר ‡מונ‰ 
זו ‡י ‡פ˘ר ל‰בי‡ו לי„י ‰סבר‰ ˘כלי˙, כי ‰˘כל ו‰‡מונ‰ ‰ם ‰פכים, כי „בר ‰מובן 
˘ל  מו˘ב‰  כי  ב˘כל,  ל‰סביר‰  ‡פ˘ר  ‡י  ו‰‡מונ‰  ‡מונ‰,  ˆריכים  ‡ין  ב˘כל  ומו˘‚ 

‰‡מונ‰ ‰י‡ ר˜ ב‰ר‚˘ ‰לב ("‡ ‰ערˆינ׳ס ‚יפי‰ל").

˘‰י‡  ‡ל‡  י˘ר‡ל,  ובנו˙  מבני  ‡ח„  בכל  י˘נ‰  ‰לזו,  ו‰נˆחי˙  ‰ט‰ור‰  ‰‡מונ‰ 
מסו˙ר˙ במ‡„ מ‡„, ומ˙‚לי˙ ר˜ בסיבו˙ מסיבו˙ ˘ונו˙, כמ‡מר ˘ם ˘מים ˘‚ור בפי 

כל.

יו˙ר  בפי‰ם  ˘‚ור  ˘מים  ˘ם  מע˘יו˙, ‰נ‰ ‰זכר˙  ‡מנם ‡לו ‰˘ומרים ‡˙ ‰מˆו˙ 
˘ם  מזכירים  על ‰רוב  מע˘יו˙, ‡˘ר ‡לו ‰‡חרונים  ˘ומרים ‡˙ ‰מˆו˙  ˘‡ינם  מ‡לו 

˘מים ר˜ בע˙ ˆר˙ם ר״ל.

ז‡˙ ‡ומר˙, ‡˘ר י˘נם ‡לו ˘‰ם חלו˘ים ב˜יום ‰מˆו˙ מע˘יו˙, ‰נ‰ בע˙ ‰ˆלח˙ן 
ב˙ענו‚י  ב˘רים  טוב‰, ‰נ‰ ‰חיי  ובפרנס‰  טובים  בחיים  ובנו˙  מבנים  יומי  בחיי ‰יום 
בני ‡„ם י‰ומם ומ‡ב„ כל ר‚˘ „˙י, ור˜ כ‡˘ר ב‡‰ עלי‰ם ח״ו ‡יז‰ ˆר‰ בחול‡˙ ‡ו 

בבנים ‡ו בעניו˙, ‡ז ‰נ‰ ‰ם מזכירים ˘ם ˘מים.

וז‰ו ˘‡מרו רז״ל, ‡ף על פי ˘חט‡ י˘ר‡ל ‰ו‡, כל ‡ח„ ו‡ח˙ מ‚זע י˘ר‡ל, י˘ר‡ל 
ו‰עי˜ר  ב„בר,  י˘  סבו˙  ‰רב‰  ˘חוט‡ים  מ‰  ז‰  „‰נ‰  חט‡ו,  ‡ם  ‡ף  ‰מ‰  וי˘ר‡לי˙ 
˘ב‰סבו˙ ‰ו‡ חברים וחבירו˙ רעו˙, ו‚ו„ל ‰עמי ‰‡רˆו˙ ˘בל˙י יו„עים ובל˙י יו„עו˙ 

‰‰ב„ל בין מˆו˙ ע˘‰ למˆו˙ ע˘‰, ובין מˆו˙ ל‡ ˙ע˘‰ למˆו˙ ל‡ ˙ע˘‰...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ ' ˜ˆב-‚)

בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,
הרב רפ‡ל לבנוני, הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

כב

אמונה זמנית ואמונה נצחית
אמונה זו אי אפשר להביאו לידי הסברה שכלית, כי השכל והאמונה הם הפכים, 

כי דבר המובן ומושג בשכל אין צריכים אמונה. והאמונה אי אפשר להסבירה 
בשכל, כי מושבה של האמונה היא רק בהרגש הלב ("א הערצינ׳ס גיפיהל")

כל ענין ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ ‰ו‡ „בר ˘ל ‡מונ‰
...„בר י„וע ומפורסם, ‡˘ר כל ענין ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ ‡˘ר נ˙ן „׳ ‡ל˜ינו לנו ב‰ר סיני 
‰ו‡ „בר ˘ל ‡מונ‰, כ‡מרם ז״ל למ‰ ˜„מ‰ ˘מע לו‰י׳ ‡ם ˘מוע כ„י ˘י˜בל עליו עול 

מלכו˙ ˘מים ˙חל‰ ו‡ח״כ י˜בל עליו עול מˆו˙.

ע"פ  במ„ר˘  וכ„‡י˙‡  „ברים,  ˘ני  ‰ם  מˆו˙  עול  ו˜בל˙  ˘מים  מלכו˙  עול  ˜בל˙ 
‡נכי ‰׳ ‡ל˜יך, מ˘ל למלך ˘כב˘ ‡˙ ‰מ„ינ‰ ‡מרו לו ‡נ˘י ‰מ„ינ‰ ‚זור עלינו ‚זירו˙, 

‡מר ל‰ם ‰מלך ˙חל‰ ˜בלו מלכו˙י ו‡חרי כן ‡‚זור עליכם ‚זירו˙.

‡מנם בענין ‰‡מונ‰ י˘ ˘ני סו‚ים, ‰סו‚ ‰‡׳ ‡מונ‰ זמני˙, ‰סו‚ ‰ב׳ ‡מונ‰ נˆחיו˙.

‚' מ˘לים מ‡מונ‰ זמני˙
‡מונ‰ זמני˙ ‰י‡, ‰‡מונ‰ ‡˘ר ‰‡„ם ‰בל˙י יו„ע מ‡מין ל‰‡„ם ‰יו„ע.

ויובן ז‰ על פי מ˘לים ˘ונים:

ו‡ח„  ללכ˙,  „רך  ב‡יז‰  יו„ע  ו‡ינו  „רכים,  לפר˘˙  וב‡  לעיר,  מעיר  ‰‰ולך  ‡„ם 
‰יו„ע ‡˙ ‰„רכים, ‡ומר לו ב‡יז‰ מ‰ן ללכ˙, ו‰‰ולך מ‡מין לו ו‰ולך ב„רך זו ˘‰ור‰ 
ובפעם  פ˜ע‰ ‡מונ˙ו,  חפˆו  למחוז  ב‡  כ‡˘ר ‰‰ולך  כי  זמני˙ ‰י‡,  זו  לו, ‰נ‰ ‡מונ‰ 

‰˘ני ˘ילך ב„רך זו כבר יו„ע בעˆמו ו‡ינו ˆריך ל‰˘˙מ˘ בענין ‰‡מונ‰.

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה'
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

„רכי ‰חסי„ו˙
ה'ה' עבעבודודתת בבענעניניניי וומכמכתבתביםים ששיחיחותות



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

וח˘בון ענינו מ„י„‰ וˆמˆום ˙נוע‰ ‰פכי˙. 

˘ברי‡˙ו  עס˜ ‰‡„ם ‰עי˜רי  ˘ז‰ו  ו‰מˆו˙,  בעס˜ ‰˙ור‰  ז‰ ‰ו‡ ‚"כ  על „רך  ‰נ‰ 
לעריכ˙  מיוח„ים  זמנים  חיים  ˙ור˙  ˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰  ˘לכן ˜בע‰  ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו,  ‰ו‡ 
‰ח˘בון ˘‰ם ברוב‡ „רוב‡ בסיום כל ˙˜ופ‰, ‰יינו ב˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מט‰ ח˘בון 
‰˘נ‰  על  ‰סליחו˙  ימי  ובפרט  ‡לול,  ח„˘  ‰ו‡  ‰˘נ‰  וב˘יל‰י  כו',  ˘עבר  ‰יום  על 

˘עבר‰. 

מ‰נ"ל מובן ‡˘ר ˘יט˙ו ˘לע˙ים ˙כופו˙ עורך ח˘בונו˙ ˘ביני‰ם על ‰נ‰‚˙ו במ˘ך 
בעבו„˙ ‰חינוך ‡ו  ל‰רבו˙  ועו„ ‰פעם ‡ם ˆריך ‰ו‡  עו„ ‰פעם  ו˘ו˜ל  ˘עברו,  ˘נים 
בלימו„ ‡ו ב‰˘פע‰ על זול˙ו, ‰רי ז‰ ‰יפך ‰ור‡˙ כ"˜ [מו"ח] ‡„מו"ר נ˘י‡ י˘ר‡ל. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ˆח)

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מ˙י "במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר"?

‰כ˙וב  ‰ר˘ו˙  ˘"במלחמ˙  ˙יכף  ר˘"י  פירט  עיר"  ‡ל  ˙˜רב  "כי  בפר˘˙  ר˜  מ„וע 
ע"פ   / למלחמ‰?  ביˆי‡‰  בפר˘יו˙ ‰‡חרו˙ ‰עוס˜ו˙  ז‡˙  לכ˙וב  מי‰ר  ול‡  מ„בר", 
פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ומ‚וף ‰כ˙ובים למ„ ר˘"י ר˜ בפר˘˙ "כי ˙˜רב ‡ל עיר" ˘ב"מלחמ˙ 
מ„ין  על ‡ויבך" ‰לימו„ ‰ו‡  למלחמ‰   ‡ˆ˙ בפר˘˙ "כי  ו‡ילו  מ„בר",  ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב 

ˆ„„י, ובפר˘˙ "כי ˙ˆור ‡ל עיר" ‡ין ‰וכח‰ כלל בפ˘˘"מ ˘˜‡י על מלחמ˙ ‰ר˘ו˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 78 ו‡ילך)

י פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
במ˜ום ע˘ר − ˙רי"‚? / מ„וע חייב מי˙‰ כ˘עבר "ב„ברי ‰ר˘ו˙"?

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
כחו ˘ל י‰ו„י לח„˘ ב˙ור‰

‰˘ופטים – "עי˜ר ˙ור‰ ˘בעל-פ‰" / ‡‰ב˙ ‰˘י"˙ לי˘ר‡ל – כ‡‰ב˙ ‰‡ב לבנו ‰˜טן 
/ ‰כח לח„˘ ב˙ור‰ – כ˘"ממעטין עˆמכם"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 95 ו‡ילך. חכ"‡ עמ' 20 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
"בני ‰˜טן" − ˘ופט? /מי ˆריך ל‰˙עס˜ עם ‰"נופלים"?

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ין נבי‡ ובמ‰ בז‰"ז

יבי‡ ˜ו˘יי˙ ‰˙פ‡"י ‚בי סו‚יי˙ ‰˘"ס ב„ין ‰˜רב‰ בבמ‰ ‡ף „נ‡סרו ‰במו˙ לעולם; 
יפלפל ב‚„ר ‰י˙ר ‰˜רב‰ בבמ‰ ע"י ‰ור‡˙ נבי‡, ויוכיח „בעי˜רו ˘ל „בר „ין נבי‡ ל‡ 

בטל בז‰"ז, ועפ"ז מ˙ורˆ˙ ‰˜ו˘י‡ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 70 ו‡ילך)

יט ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חו„˘ ‰ח˘בון 

‡ופן עריכ˙ ‰ח˘בון ˆ„˜ בחו„˘ ‡לול, ו‰˜˘ר בין ‰ענינים ˘ל בין ‡„ם לחבירו לכך; 
חו„˘ ‰ח˘בון ‡ˆל ‰˘י"˙

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
‡מונ‰ זמני˙ ו‡מונ‰ נˆחי˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

מתי "במלחמת הרשות 
הכתוב מדבר"?

מדוע רק בפרשת "כי תקרב אל עיר" פירט רש"י תיכף ש"במלחמת הרשות הכתוב 
מדבר", ולא מיהר לכתוב זאת בפרשיות האחרות העוסקות ביציאה למלחמה? / 
ע"פ פשוטו של מקרא ומגוף הכתובים למד רש"י רק בפרשת "כי תקרב אל עיר" 
שב"מלחמת הרשות הכתוב מדבר", ואילו בפרשת "כי תצא למלחמה על אויבך" 
הלימוד הוא מדין צדדי, ובפרשת "כי תצור אל עיר" אין הוכחה כלל בפשש"מ 

שקאי על מלחמת הרשות

מ˙חילו˙  וכולן   – מלחמ‰  בעניני  רˆופו˙, ‰עוס˜ו˙  ‚' "פר˘יו˙"  י˘נן  בפר˘˙נו 
ב˙יב˙ "כי": 

ו‚ו'"  מ‰ם  ˙יר‡  ל‡  ממך,  רב  עם  ורכב  סוס  ור‡י˙  על ‡ויבך,  למלחמ‰   ‡ˆ˙ 1) "כי 
(כ, ‡). 

2) "כי ˙˜רב ‡ל עיר ל‰לחם עלי', ו˜ר‡˙ ‡לי' ל˘לום" (כ, י).

לנ„וח  עˆ‰   ˙‡ ˙˘חי˙  ל‡  ל˙פ˘‰,  עלי'  ל‰לחם  רבים  ימים  עיר  ‡ל  ˙ˆור  "כי   (3
עליו ‚רזן ו‚ו'" (כ, יט). 

מי„  מפר˘  ˘בכולן  ‰נ"ל,  ‰פר˘יו˙   '‚ בכל  ˘וו‰  ס‚נון  מˆינו  ‡˙ר  על  ובספרי 
ב˙חיל˙ ‰פר˘‰ ˘‰מ„ובר ‰ו‡ במלחמ˙ ‰ר˘ו˙. וז"ל ‰ספרי: 

1. "כי ˙ˆ‡ למלחמ‰ על ‡ויבך – במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר";

2. "כי ˙˜רב ‡ל עיר – במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר";

3. "כי ˙ˆור ‡ל עיר – במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר". 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

טוב‰  וח˙ימ‰  כ˙יב‰  לו  וי˙ן  ˘לו,  ו‰רחמים  ‰חס„  במ„˙  לו  ויוסיף  בח˘בון,  ז‡˙ 
ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰, ˘בז‰ נכלל˙ ברי‡ו˙ טוב‰ ו˘יוכל ל˘‚˘‚ בלימו„ ˙ור‰, בˆ„˜‰ 

וב˙פל‰ בˆיבור.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ˙ס‰-ו - ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‡ ע' 240-241)

‡ם רוˆ‰ ˘‰˘י"˙ ימחל לו – עליו למחול לזול˙ו
ז‰ מזמן ˘‰‚יעו ‡לי י„יעו˙ על „בר מ‰ ˘˜ר‰ בינו ובין . . ˘י', וכפי ˘˘מע˙י ‰נ‰ 

ב˜˘ו ‡ˆלו מחיל‰ וסליח‰, וכנר‡‰ ‡˘ר ל‡ נענ‰ ל‰ם.

ו‰נ‰ ‡ם כנ‰ ˘מוע‰ זו ‰רי בו„‡י למו˙ר לעוררו על „ין ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים, ב‰נו‚ע 
מ˜ומו˙  בכמ‰  בז‰  וע‡כו"כ ‰מוב‡  על ‰עלבון,  מחיל‰  כ˘מב˜˘ ‡ˆלו  ל‡י˘ ‰נעלב 

ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙,

כל ‰˘נ‰  ˘ל  ח˘בון ‰נפ˘  חו„˘  ˘‰ו‡  חו„˘ ‡לול  בימי  כ˘נמˆ‡ים ‡נו  וע‡כו"כ 
˘עבר‰, ‡˘ר כ˘עו˘ים ח˘בון מ‰‰נ‰‚‰ במח˘ב‰, „יבור ומע˘‰ ˘לו במ˘ך ‰ח„˘ים 
ז‰,  כל  על  ויכפר  ויסלח  ˘ימחול  מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰  ממלך  מב˜˘  ז‰  ובכל  ˘עברו, 
רפ"ב  ‰ז˜ן  לרבנו  ‰˙˘וב‰  ‡‚ר˙  ˘בל˘ון  ‡ל‡  עו„  ול‡  רו˘ם,  ˘ום  ח"ו  י˘‡ר  ול‡ 

י˙רˆ‰ לו לר‡ו˙ פני ‰מלך וכו',

˘מובן מעˆמו פעול˙ ‰ב˜˘‰ כ˘מ˙נ‰‚ ב‡ופן ‰פכי ל‚מרי, וב‰נו‚ע לעלבון מב˘ר 
‰˜ו„˘  ‡‚ר˙  ‚"כ  ועיין  ומובן,  ‰פ˘וט  ב„בר  ל‰‡ריך  ו‡ין  וכו'  כו'  כערכו  מ‡„ם  ו„ם 

לרבנו ‰ז˜ן סי' כ"‰.

ו‡פ˘ר ˘‰˘מוע‰ ‰נ"ל ‡ינ‰ נכונ‰, ו‡חכ‰ לב˘ורו˙ טובו˙ בחוזר בכל ‡ופן.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ˘עב-‚)

ח˘בון נפ˘ ˙„יר מ„י – מˆמˆם ‡˙ ‰עבו„‰
מעמ„  ל„ע˙  מוכרח  ˘בעס˜  כמו  ‡˘ר  ‡„מו"ר2,  מו"ח  כ"˜  מפ˙‚ם  ˘מע  ...בטח 
ומˆב ‰עס˜ ˘ז‰ו ב‡ ע"י ח˘בון ˆ„˜, ובכל ז‰ י˘נם זמנים מסוימים לעריכ˙ ח˘בונו˙, 
˘על פי רוב ‰ם בסוף ‰˘נ‰, וב‡ם יע˘‰ ח˘בון בכל ˘ע‰ ו˘ע‰, ‰נ‰ נוסף על בזבוז 

‰זמן ו‰כחו˙ יבלבל ‚ם כן ל‰עס˜. 

כי עס˜ ברוב‡ „רוב‡ ˆריך ל‰ע˘ו˙ ב‰רחב‰ ובטחון, וכמ"˘3 ‰רחב פיך ו‡מל‡‰ו, 

2) ספר ‰מ‡מרים ˜ונטרסים חל˜ ‡ עמ' רמח, ‡ ו‡ילך. ועו„.

3) ˙‰לים פ‡, י‡.



יט

חודש החשבון 
אופן עריכת החשבון צדק בחודש אלול, והקשר בין הענינים של בין אדם 

לחבירו לכך; חודש החשבון אצל השי"ת

'חו„˘ ‰ח˘בון' - ‰˜ב"‰ עורך ח˘בון ומ˘פיע טוב
'חו„˘  לכנו˙  ‡„מו״ר  כ״˜  חמי  נ‰‚  ‡לול,  ‰נוכחי  ‰חו„˘   ˙‡˘ יו„ע,  ...בטח 
על  ל˜בל  ו‚ם  ˘חלפ‰  מ‰˘נ‰  ח˘בון  לע˘ו˙  לכולנו  נ˙נו  י˙ברך  ‰ח˘בון', ‡˘ר ‰˘ם 

עˆמנו ‰חלטו˙ טובו˙ ל˘נ‰ ‰ח„˘‰ ‰ב‡‰ עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב‰ ולברכ‰.

ז‡˙,  עו˘‰  עˆמו  ‰ו‡  ‚ם  לע˘ו˙,  לי˘ר‡ל  מˆו‰  ˘‰˜ב"‰  ˘מ‰  כ˙וב1,  במ„ר˘ 
במיל‡ מובן ˘בחו„˘ ‰רחמים - ‡לול - ‚ם ‰˜ב״‰ עו˘‰ ח˘בון מכל ‰„ברים ‰טובים 
˘בני י˘ר‡ל ע˘ו במ˘ך חו„˘י ‰˘נ‰ ˘עברו (מ‰מע˘ים ‰ל‡ טובים ל‡ עו˘ים ח˘בון, 
י˘‡ר  ול‡  ימח˜ו  ר״ל  טובים  במיל‡ ‰מע˘ים ‰ל‡  ˙˘וב‰,  יע˘ו  ו„‡י  י‰ו„ים ‰רי  כי 
מ‰ם ˘ום רו˘ם) ‡בל ‰מע˘ים ‰טובים ‰נ˘‡רים לנˆח, ‰רי ˙יכף מר‡˘ חו„˘ ‡לול, 

עו˘ים מ‰ם ח˘בון,

ו‰˜ב״‰ ˘‰ו‡ ‰רי ˙כלי˙ ‰טוב, עו˘‰ ‰ו‡ ‡˙ ‰ח˘בון בעין יפ‰, ו‰ו‡ מוכן ל˙˙ 
ל‰ם,  ב‰מˆטרך  ו‰רחב‰, ‰כל  מי„ו ‰מל‡‰ ‰˜„ו˘‰ ‰פ˙וח‰  לכל ‰י‰ו„ים  כך  עבור 
ובו„‡י לי‰ו„ים ‰לו˜חים על עˆמם ‰חלטו˙ טובו˙ על ‰˘נ‰ ‰ב‡‰, לו˜ח ‰˜ב״‰ ‚ם 

‡˙ ז‰ בח˘בון, וז‰ מ‚„יל ‡˙ ‰זכו˙ ו‡˙ ‰˘כר ˘ל ‰זכיו˙ ˘י˘ לי‰ו„י.

ספרי   ˙‡ ‰כניס  ו‚ם  חס„  ‚מילו˙  ‰˜רן   ˙‡ בעז‰״י  [‰נמען]  ‰‚„יל  ˘עבר‰  ב˘נ‰ 
‰˙ור‰, ו‚ם ˙מך במוס„ו˙ חינוך „˙יים, ˘זו ‰רי זכו˙ ‰˜˘ור‰ עם רבים, מלב„ ‰ענינים 
כל  ל˜ח  ˘‰˘י״˙  בטוח  במיל‡ ‰נני  יחי„,  ב˙ור  ˘עו˘‰  ומˆוו˙  ב˙ור‰  ˘לו  ‰פרטיים 

1) ˘מו˙ רב‰ ל, ט

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‡מנם בפירו˘ ר˘"י, ‡ין ‰ס‚נון ˘וו‰ ב‚' פר˘יו˙ ‡לו; ור˜ בפר˘‰ ‰ב', ‰מ˙חיל‰ 
‰ענין,  ˘ל  ‰ר‡˘ונו˙  ‰˙יבו˙  על  מי„  (כבספרי)  ר˘"י  מפר˘   – עיר"  ‡ל  ˙˜רב  "כי 

˘‰„ברים ‡מורים ב"מלחמ˙ ‰ר˘ו˙": 

"כי ˙˜רב ‡ל עיר – במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר, כמו ˘מפור˘ בענין: 'כן ˙ע˘‰ 
לכל ‰ערים ‰רחו˜ו˙ ו‚ו''". 

ר˜  ‡ל‡  ‰ענין,  ב˙חיל˙  מי„  ז‰  „בר  מפר˘  ר˘"י  ‡ין  ו‰‚',   '‡‰ ב‰פר˘‰  מ˘‡"כ 
 – ב‰פר˘‰ ‰‡')  (כן ‰ו‡  כלל  מפר˘  ˘‡ינו  ב‰פר˘‰ ‰‚'), ‡ו  (כן ‰ו‡  ב‰מ˘ך ‰ענין 

וכ„ל˜מן. 

‰רי  ע‰"˙)  בפירו˘ו  ר˘"י  („רך  מ˜ר‡"  ˘ל  מ"פ˘וטו  ‰מובן  ˘לפי  מז‰,  ו‰מובן 
ר˜ בפר˘‰ ‰ב' מוכח מי„ ב˙חיל˙ ‰פר˘‰ – „˜‡י "במלחמ˙ ‰ר˘ו˙" „ו˜‡; מ˘‡"כ 

ב‰פר˘‰ ‰‡' ו‰‚', ˘‡ין ז‰ ברור ומוכח מעˆם ˙חיל˙ ‰פר˘‰. 

וˆריך בי‡ור: 

‡יך מוכיחו˙ ‰˙יבו˙ "כי ˙˜רב ‡ל עיר" ˘"במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר" – יו˙ר 
מ‡˘ר ‰˙יבו˙ "כי ˙ˆ‡ למלחמ‰" ‡ו "כי ˙ˆור ‡ל עיר"?

"במלחמ˙ ‰ר˘ו˙",  מ„בר˙  ˘‰פר˘‰ ‰ב'  לז‰  ר‡י'  ומבי‡  ממ˘יך  בר˘"י  [ו‡מנם 
˘‡ין  ‡לו  ‰רחו˜ו˙",  ‰ערים  לכל  ˙ע˘‰  "כן  ˘נ‡מר  מז‰   – טו)  (כ,  ‰פר˘‰  מ‰מ˘ך 

מˆו‰ לכוב˘ם; 

˘ב˙חיל˙  עיר"  ‡ל  ˙˜רב  "כי  ב‰˙יבו˙  ‚ם  ומיוס„  ˘ייך  ז‰  ˘פירו˘ו  עכˆ"ל  ‡בל 
ומז‰  ל‰ענין.  ‰˘ייך  פסו˜  ל‡ו˙ו  ז‰  „בר  מ‡חר  (כ„רכו)  ‰י'  כן,  ל‡  „‡ם   – ‰פר˘‰ 
˘‰˜„ים לפר˘ „בר ז‰ על ‰פסו˜ "כי ˙˜רב ‡ל עיר" – מובן ˘י˘ ר‡י' ל„בר מ‰˙יבו˙ 
"כי ˙˜רב ‡ל עיר" כ˘לעˆמן (וז‰ ˘‰בי‡ ‡˙ ‰פסו˜ "כן ˙ע˘‰ לכל ‰ערים ‰רחו˜ו˙" 

‰ו‡ ר˜ כ„י לחז˜ ‡˙ פירו˘ו)]. 

ב. וי˘ לב‡ר – בפ˘טו˙ (ב‰ב‡ ל˜מן – ר‡‰ ‚ם מלבי"ם בפר˘˙נו כ, ‡ ובר"פ ˙ˆ‡):

טו),  יח,  ויר‡  בפר˘"י  ‰יטב  (ועיין  "‡ם"  ‰ו‡  "כי"  ˙יב˙  ˘ל  פ˘וט  ‰כי  ‰פירו˘  ‰נ‰ 
יבו‡ ‰„בר ‡ם  ˘ספ˜ ‰ו‡ ‡ם  ברוב ‰מ˜ומו˙)  ˙יב˙ "‡ם"  ˘ל  (כפירו˘ ‰ר‚יל  ו‰יינו 
 – יבו‡  ˘בוו„‡י  ל„בר  ‰י‡  ‰כוונ‰  ‡ם  למלחמ‰":   ‡ˆ˙ "כי  ‰ל˘ון   – ול„ו‚מ‡  ל‡ו. 
 – למלחמ‰"   ‡ˆ˙ "כי  ו‰ל˘ון  וכיו"ב;  למלחמ‰"  בˆ‡˙ך  "ו‰י'  ‰ס‚נון  יו˙ר  מ˙‡ים 
יוˆ‡ים  י˘  כי  מוכרח˙,  ר‡י'  זו  ˘‡ין  י˜ר‰ (‡ל‡  ˘ספ˜ ‡ם  ב„בר  ˘‰מ„ובר ‰ו‡  יו˙ר  מ˘מע 
מן ‰כלל ˘ב‰ם נ‡מר "כי" על „בר ו„‡י. ו‡כמ"ל). – ובל˘ון ר˘"י על ‰˘"ס (סוט‰ ל‰, ב): "כי 

˙ˆ‡ מ˘מע כ˘˙על‰ על „ע˙ך לˆ‡˙".

"במלחמ˙   – עיר"  ‡ל  ˙˜רב  "כי  ‰˙יבו˙  על  ‰נ"ל,  ‰ב'  בפר˘‰  ר˘"י  מפר˘  ולכן 
‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר": 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‰˙˜רב ‡לי'  וחוב‰  מˆו‰  ˘י˘  בעיר  ˘מ„ובר  מˆו‰, ‰יינו,  במלחמ˙  ‡ם ‰מ„ובר 
ולכבו˘ ‡ו˙‰ – ‰י' מ˙‡ים יו˙ר ˘ינ˜וט ‰כ˙וב בס‚נון ‡חר (כמו "ב˜רבכם ‡ל עיר"); 
ספ˜  ˘י˘  כז‡˙  בעיר  ˘מ„ובר  בפ˘טו˙  מ˘מע   – עיר"  ‡ל  ˙˜רב  "כי  ˘נ‡מר  ומז‰ 
‡ם "˙˜רב" ‡לי' ‡ם ל‡ו, מ˘ום ˘‡ין מˆו‰ בכיבו˘‰, ‡ל‡ "במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב 

מ„בר". 

לפר˘ ‡˙  ב‰ן ‡פ˘ר  – ‰רי  ב˙יב˙ "כי"  פו˙חו˙  ו‰‚' ‰נ"ל  ˘‚ם ‰פר˘‰ ‰‡'  ו‡ף 
‰ל˘ון "כי" (במ˘מעו˙ ˘ל ספ˜) ביחס לפרט מסויים ‰נזכר ב‰מ˘ך ‰פסו˜, ול‡ ביחס 

לעˆם ‰מלחמ‰: 

רב  עם  ורכב  סוס  ור‡י˙  על ‡ויבך  למלחמ‰   ‡ˆ˙ "כי  בל˘ון  מ˙חיל‰   '‡‰ ‰פר˘‰ 
למלחמ‰   ‡ˆ˙"˘ ז‰  על  (ל‡  ˜‡י  "כי"  ˘ל˘ון  לפר˘,  ו‡פ˘ר   – מ‰ם"  ˙יר‡  ל‡  ממך 
˘‰מ„ובר ‰ו‡  כלומר: ‡ף  ממך".  רב  עם  ורכב  סוס  ˘"ר‡י˙  ז‰  על  על ‡ויבך", ‡ל‡) 
כז‰  למˆב  י‚יעו  ‰‡מנם  ספ˜  ˜יים  ע„יין  ‰רי  ‡לי',  לˆ‡˙  מˆו‰  ˘י˘  כז‡˙  במלחמ‰ 
רוחם  לחז˜ ‡˙  ˘יˆטרכו  ב‡ופן  ממך"  רב  עם  ורכב  יר‡ו "סוס  למלחמ‰  ˘בו ‰יוˆ‡ים 
כך  וחל˘  ˜טן  ‰ו‡  ˘‰‡ויב  ויר‡ו  למלחמ‰  ˘יˆ‡ו  י˙כן  (כי  ל‰˙ייר‡  ˘ל‡  ול‰ז‰ירם 

˘‡ין מ˜ום מלכ˙חיל‰ למור‡ ופח„).

עלי'  ל‰לחם  רבים  ימים  עיר  ‡ל  ˙ˆור  "כי  בל˘ון  ˘מ˙חיל‰   ,'‚‰ ‰פר˘‰  וע„"ז 
ל˙פ˘‰ ל‡ ˙˘חי˙ ‡˙ עˆ‰ ו‚ו'" – ˘‚ם בז‰ ‡פ˘ר לפר˘ ‡˙ ל˘ון "כי", ˘˜‡י (ל‡ על 
עˆם ‰מלחמ‰ במטר‰ ל˙פוס ‰עיר, ‡ל‡) על פרט ז‰ ˘ל "˙ˆור ‡ל עיר ימים רבים". 
כלומר: ‚ם ‡ם יו„עים בוו„‡ו˙ ˘יוˆ‡ים למלחמ‰ כנ‚„ עיר מסויימ˙, מפני ˘י˘ מˆו‰ 
ל‰יכנס  ˘יˆליחו  י˙כן  (כי  עלי'  לˆור  יבו‡ו  ‰‡מנם  ספ˜  ע„יין  ‰רי  ב˙פי˘˙‰,  וחוב‰ 

‡לי' ולכוב˘‰ בלי ע˘יי˙ מˆור), וכלפי ז‰ ‰ו‡ ‰ל˘ון "כי". 

‰כ˙וב  ‰ר˘ו˙  ˘"במלחמ˙  ב˙חיל˙‰  מי„  ר˘"י  מפר˘  ‰ב'  ב‰פר˘‰  ˘„ו˜‡  וז‰ו 
מסופ˜˙,  ˘עˆם ‰˜ריב‰ ‡ל ‰עיר ‰י‡  מ˘מע‰  עיר"  ˙˜רב ‡ל  כי ‰ל˘ון "כי  מ„בר", 
„בר ˘‡ינו מ˙‡ים כלפי מלחמ˙ מˆו‰; מ˘‡"כ ב‰פר˘‰ ‰‡' ו‰‚' ‡ין ר˘"י מפר˘ כך, 
עˆם ‰מלחמ‰  ‚ם ‡ם  מסויימים,  פרטים  כלפי  ל‰˙פר˘  יכול  ˘ם  "כי"  ˘‰ל˘ון  מ˘ום 

‰ו‡ ו„‡י. 

מ„בר˙ "במלחמ˙ ‰ר˘ו˙",  ˘‰פר˘‰ ‰‚'  ר˘"י  מפר˘  בפועל  ז‰, ‰רי  כל  ‡חרי   .‚
וכמו ˘כ˙ב בפירו˘ו על "כי ˙ˆור על עיר ימים רבים": 

פחו˙  נכרים  ˘ל  עיירו˙  על  ˆרין  ‡ין  ‡מרו:  מכ‡ן  ˘ל˘‰.   – רבים  ˘נים;   – "ימים 
וכן ‰ו‡ ‡ומר  ימים,  ˘ל˘‰  ˘נים ‡ו  ב˘לום  ˘פו˙ח  ולמ„  ל˘ב˙.  ימים ˜ו„ם  מ˘ל˘‰ 

'וי˘ב „ו„ בˆ˜ל‚ ימים ˘נים'; ובמלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר".

מלחמ‰  ב‡יזו  ‰וכח‰  ‡ין  כ˘לעˆמן  עיר"  ‡ל  ˙ˆור  "כי  ˘מ‰˙יבו˙  ˘‡ף  ו‰יינו, 
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בכמ‰  מפור˘  ז‡˙  ועו„  „'˙˙˜ע"ו]. 
מ˜ומו˙ ˘‚ם ל‡חרי מו˙ נבי‡ים ‡חרונים 
˘ערי  עיי'   – ‰˜ו„˘  רוח  ‰˘ר‡˙  ‰י˙‰ 
ובמ˜ומו˙  פ"ז.   ‚ ˘ער  לרח"ו  ˜„ו˘‰ 
מ‡˙  מן ‰˘מים  ל˘ו"˙  בפ˙יח‰  ˘‰וב‡ו 

‰ר"ר מר‚ליו˙. 

ועל כן נר‡‰, „בז‰ ˘‡מרו ˘"נס˙ל˜‰ 
ל‚מרי,  ˘בטל‰  ‰כוונ‰  ‡ין  ‰˜ו„˘"  רוח 
„ברים  כמ‰  ‚בי  מˆינו  מזו  ‚„ול‰   ‡‰„
מ˜„˘  „"מ˘חרב  (˘ם),  בסוט‰  ˘‡מרו 
‰˙וס'  כ˙בו  ו‡עפ"כ  כו'",  בטל‰  ר‡˘ון 
(˘ב˙ כ, ב „"‰ ‡נן. וכ"‰ בר"˘ כל‡ים פ"ט מ"ב) 

„ל‡ ל‚מרי בטל ‡ל‡ ˘ל‡ ‰י' נמˆ‡ כ"כ, 
"בטל‰",  בל˘ון  נ‡מר  ˘‰˙ם  ‡ף  וז‰ו 
וכ"˘ ‰כ‡ „„יי˜ו לומר ר˜ "נס˙ל˜‰" ול‡ 
˘‡ין  „כיון  כ‡ן,  ‰כוונ‰  ‡ל‡  "בטל‰". 
ביו˙ר  ˘נ˙על‰  במי  ‡ל‡  ˘ור‰  ‰נבו‡‰ 
˘‰‡ריך  כמו  וכו',  וב˜„ו˘‰  בחכמ‰ 
‰ז‰,  בזמן  לכן  פ"ז),  יס‰"˙  (‰ל'  ‰רמב"ם 
ו"‡ם  (ב˙מי')  „רי"  "‡כ˘ור  ‡מרו  עליו 
˜יב:)  (˘ב˙  כו'"  ‡נו  כמל‡כים  ‰ר‡˘ונים 
ר‡ויים  ˘י‰יו  ‡„ם  בני  כמעט  מˆינו  ל‡ 
„‡י  ל„ינ‡  בז‰  ˘פס˜ו  ל‡  ‡בל  לנבו‡‰. 
‡פ˘ר ל„ין נבו‡‰ בזמן ‰ז‰. וז‰ו ‰פירו˘ 
מיכול˙  ונ˙רח˜  ˘נ˙על‰  „"נס˙ל˜‰", 
ל‡  ‡בל  ‰נבו‡‰,  ל‰˘ר‡˙  לבו‡  בנ"‡ 
ע„יין  ו‡"כ,  "בטל‰".  ‡ו  "פס˜‰"  ‡מרו 

‡יכ‡ ל„ין נבו‡‰ בז‰"ז. 

מ‰  ‰יטב  ליי˘ב  י˘  כ‰נ"ל  וע"פ 

במ‰,  ב„יני  זבחים  ל˘˜ו"ט „סוף  ˘מˆינו 
‚ם  ‰ז‰,  בזמן  נבו‡‰  ל„ין  ˘‡יכ‡  „כיון 
ע˙‰ ˘ייך ˘˙‰י' ‰˜רב‰ בבמ‰ ע"פ ˆיווי 
כנ"ל,   ıחו ˘חוטי  נ„ח‰ ‡יסור  ˘‡ז  נבי‡, 
‰ו‡  ז‰  וכל  ‰נבי‡.  „יני  לי„ע  ˆריך  ולז‰ 
במ‰  לעיל „„ין ˜רבן  ˘‰וכח  מ‰  ע"פ  ר˜ 
במ‰  מ„יני  „ין  ‰ו‡  נבי‡,  ‰ור‡˙  ע"י 
‰נבי‡  „כ˘‰ור‰  ‰ירו˘למי),  (כ„ר˘˙ 
מעי˜ר   ıחו ˘חוטי  ל‡יסור  ליכ‡  ל‰˜ריב 
„ב‰ור‡˙  נבו‡‰  מ„יני  ˘‰ו‡  ול‡  ‰„ין, 
˘ע‰ ˘לו מו˙ר לעבור על ‰‡יסור. „‰נ‰, 
ב‡ם ‰יינו ‡ומרים ˘‰ו‡ „ין ב„יני נבו‡‰, 
„סוף  ב‰˘˜ו"ט  מיו˘ב ‰ˆורך  ע„יין ‡ינו 
יבו‡  כ‡˘ר  ‡ם   ‡‰„ במ‰,  ב„יני  זבחים 
על  ˘יעברו  ב‡ופן  ‰‰˜רב‰  ˙‰י'  ‰נבי‡ 
בז‰  ˘˙‰י'  ˆ"ל  כרחך  על  במ‰,  ‡יסור 
ו‰„ינים,  ‰פרטים  ב˘‡ר  ‚ם  ˘ע‰  ‰ור‡˙ 
„ב‰ור‡˙ ˘ע‰ ˘‰י‡ נ‚„ „ין ‰˙ור‰ ‡י"ˆ 
‡ך  ˙לוי  ו‰„בר  ‰‡יסור,  „יני  כלל  לי„ע 
לפי  מ˘‡"כ  ˘ע‰.  ל‡ו˙‰  ‰נבי‡  בˆיווי 
‰ור‡˙  ע"פ  ל‰˜ריב  ˘‰‰י˙ר  „רכינו, 
נבי‡ ‰ו‡ „ין ב„יני במ‰, „‰נבי‡ ר˜ יכול 
סר  כבר  ובז‰  ‰‰˜רב‰  עˆם  על  ל‰ורו˙ 
ל‚מרי  מו˙ר  ו˘וב   ,ıחו „˘חוטי  ‰‡יסור 
מובן  ‡"כ  ˜רבן,  מˆו˙  זו  במ‰  על  ל˜יים 
„יני  ע"פ  ע„יין  ז‰  י‰י'  ‰פרטים  „ב˘‡ר 
‰בבלי  ‰וˆרך  ז‰  ומטעם  ˘ב˙ור‰,  במ‰ 
ל‡חר  ‡ף  „˘ייכי  במ‰,  ב„יני  ל‰‡ריכו˙ 

˘נ‡סרו ‰במו˙. 
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כנ"ל,  ˘בירו˘למי,  ‰לימו„  ‚ם  בספרי 
‡מר  ומר  ח„‡  ‡מר  „מר  מוכרח  ו‡"כ 
נמי  ‡י˙‡  ל‰בבלי  ו‡ף  פלי‚י,  ול‡  ח„‡ 
ל‰„ר˘‰ ˘בירו˘למי. ועל כן נר‡‰ לח„˘ 
„‡ף ‰˘"ס „ילן ב‡מ˙ ס"ל „‡חר ˘‰ור‰ 
נ˙ברר  ˘וב  ‰‡יסור,  על  לעבור  ‰נבי‡ 
מלכ˙חיל‰,  כ‡ן  ‡ינו  „‰‡יסור  למפרע 
נ‡מר  ול‡  במ‰,  מ„יני  ז‰  ˜רבן  ומו˙ר 
ע"פ  ˘‰ו‡  במ˜ום   ıחו ˘חוטי  ‡יסור 
‰ור‡˙ נבי‡ (‡ל‡ ˘ע„יין י˘ כ‡ן ‚ם ‰„ין 
˘בז‰,  ‰חיוב  ענין  ו‰ו‡  נבו‡‰,  ˘ב„יני 
‰נבי‡  ב˜ול  ל˘מוע  מחוייבים  ˘בנ"י  מ‰ 
יליף  וז‰   – מˆ"ע  בבמ‰ ‰‡סור‰  ל‰˜ריב 
‰˘"ס מ"‡ליו ˙˘מעון"; ‡בל ל‡ח"ז ˘וב 
˘‰ו‡  ˘בז‰,  ‰‰י˙ר  ב‚„ר  ‚ם  מ˙ח„˘ 
‰י˙ר ‚מור ב„יני במ‰). ולי˘נ‡ „‚מ' ˘ם, 
"עבור על ‡ח˙ מכל מˆו˙ כו' כ‚ון ‡לי‰ו 
כו'", ‡פ˘ר ˘‡ין ‰כוונ‰ בז‰ „‚ם ב‡יסור 
ז‰  י‰י'  ‰נבי‡  ‰ור‰  ˘כבר  ל‡חר  במ‰ 
˘נ„ח‰  (ור˜  ‰‡יסור  על  עביר‰  ע„יין 
כוונ˙  ‡ם  כי  ˘ע‰),  ‰ור‡˙  מ„ין  ‰‡יסור 
‡ומר  בˆוו˙ו  ˘‰נבי‡  לומר  ר˜  ‰˘"ס 
‰‡יסור,  על  ˘יעברו  ז‰,  בל˘ון  לי˘ר‡ל 
בעינו  ˘מור‰ ‰נבי‡ ‰לו‡ ‰‡יסור  „˜ו„ם 
עומ„ ו‡"כ ‡י ‡פ˘ר לו לומר בל˘ון ‡חר, 
יˆטרכו  ל‡  ˘וב  ‰ור‰  ˘כבר  ‡חר  ‡מנם 
בטל  כבר  „‰‡יסור  ‰‡יסור,  על  לעבור 
ו‰‡מר.   ‰"„ ב  פז,  (יומ‡  ‰˙וס'  כ˙בו  [וכבר 
מל‡כי,  י„  ˘בס'  ‰˙למו„ים  ב'  בכללי  ו‰וב‡ 

‰בבלי  „ע˙  ל‰˘וו˙  ˘‡פ˘ר  „‰יכ‡  ס"י) 
‡פילו  כן  ‡מרינן  וכו')  (ו‰ספרי  ו‰ירו˘למי 
נוספ˙  ˘סבר‡  ‚ם  ומ‰  „חו˜.  ביי˘וב 
כיון  ‰בבלי,  ˘יט˙  ‚ם  ‰ו‡  ˘כן  לומר 
י˘ר‡ל  ‰˙פ‡ר˙  ˜ו˘יי˙  ˙˙יי˘ב  ˘בז‰ 

„לעיל, כמ˘י"˙ ל‰לן].

סוט‰  ט:  (יומ‡  ‡מרו  נבי‡  ב„ין  ו‰נ‰, 
ע"‡),  י‡  סנ‰„רין   .„ פי"‚,  ˘ם  ˙וספ˙‡  מח: 

זכרי'  ח‚י  ‰‡חרונים  נבי‡ים  „"מ˘מ˙ו 
מי˘ר‡ל".  ‰˜ו„˘  רוח  נס˙ל˜‰  ומל‡כי 
נבי‡  „ין  כלל  ˘ייך  „ל‡  מ˘מע  ולכ‡ור‰ 
ל˙מו‰  י˘  לכ‡ור‰  ‡מנם,  ‰ז‰.  בזמן 
‰˙ור‰)  יסו„י  (‰ל'  בחיבורו  „‰רמב"ם  בז‰, 
ופיר˘ ‚ם  כל „יני ‰˘ר‡˙ ‰נבו‡‰,  פיר˘ 
נ˙˜יימו  ל‡  „כ‡˘ר  בז‰,  ˘י˘  ‰סיי‚ים 
חלו  ל‡  ‰נבו‡‰  ‰˘ר‡˙  ל‰יו˙  ‰˙נ‡ים 
‡˘˙מיט  ול‡   ,(‰"‰ פ"ז  (˘ם  נבי‡  „יני 
כלל  ˘ייך  „ל‡  ˘יזכיר  מ˜ום  ב˘ום 
‰˘ר‡˙ ‰נבו‡‰ מ˘מ˙ו נבי‡ים ‡חרונים. 
בל˘ונו,  ‰רמב"ם  ˘„יי˜  ממ‰  מ˘מע  וכן 
לנבו‡‰,  ‰נˆרכים  ‰˙נ‡ים  ˘מנ‰  „ל‡חר 
˘ור‰  רו‰"˜  "מי„  ˘נ˙˜יימו  „במי  כ' 
ב˙נ‡ים  ר˜  ˙לוי'  ˘‰‰˘ר‡‰  עליו", ‰יינו 
זמן  ˙נ‡י ‡ם ‰ו‡  עו„  בז‰  ˘י˘  ול‡  ‡לו, 
˙˜טז)  (מˆו‰  ‰חינוך  ו‡ף  כיו"ב.  ‡ו  ‰בי˙ 
‰נבי‡,  ב˜ול  ל˘מוע  ‰חיוב  ‚בי  כ˙ב 
„"נו‰‚˙ מˆו‰ זו בזכרים ונ˜בו˙ כל ‰זמן 
˘ימˆ‡ נבי‡ בינינו", ול‡ טרח כלל לפר˘ 
„בזמן ‰ז‰ ‡ין ˘ייך כלל מˆו‰ זו. וי˙יר‰ 
˙ימן"  ב"‡‚ר˙  כ˙ב  מˆינו, „‰רמב"ם  מזו 
˘ניב‡  לזמנו  ˜רוב  ˘‰י'  ‡ח„  ‡ו„ו˙ 
בכו"כ „ברים ונ˙˜יימו כולן, ובז‰ "‰וכיח 
לעיני כל ˘‰ו‡ נבי‡ ב‡ין ספ˜". וכן כ˙ב 
˘ם, ‚בי נבו‡˙ בלעם, "כע˙ י‡מר ליע˜ב 
ב„בר  י˘  „רמז  ‡-ל",  פעל  מ‰  ולי˘ר‡ל 
‰ימים  כמנין  לח˘ב  י˘  ‰‰י‡  ‰ע˙  ˘מן 
ובעבור  בר‡˘י˙,  ימי  מ˘˘˙  ‡ז  ˘עברו 
זמן ז‰ "˙חזור ‰נבו‡‰ לי˘ר‡ל" [ועיי"˘ 
ל‡ח"ז ˘‰‡ריך בפרטי ‰ח˘בון, „‰נבו‡‰ 
˘נ˙  ˘‰י‡  ליˆי"מ  ב˘נ˙ ‰‡רבעים  ‰י˙‰ 
ב˘נ˙   ‡‰˙ חזר˙ ‰נבו‡‰  ולפ"ז  ב'˙פ"ח, 
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‰כ˙וב מ„בר (כנ"ל ס"ב), ‰רי מוכח ‰„בר ב„רך ˆ„„י˙: 

לומר "כי  („לכ‡ור‰, ‰י' ˆריך  עלי'"  ל‰לחם  רבים  ימים  עיר  על  ˙ˆור  מ‰ל˘ון "כי 
בכלל ‰˙יבו˙  ל‰˘מיט  מזו: ‰י' ˆריך  וי˙יר‰  רבים",  ימים  עלי'  ל‰לחם  עיר  על  ˙ˆור 
לפני  רבים"  "ימים  ˘ל  ‰˜„מ‰  ˘ˆריך  מובן   – ‰ן)  מיו˙רו˙  ˘לכ‡ור‰  עלי'"  "ל‰לחם 

˘ב‡ים "ל‰לחם עלי'"; 

ומז‰ למ„נו, ˘ˆריך ל‰יו˙ "פו˙ח ב˘לום ˘נים ‡ו ˘לו˘‰ ימים", לפני ‰מלחמ‰. 

מוכח  מע˙‰  ‰רי  ב˘לום,  פ˙יח‰  ב„ין  מ„בר  ז‰  ˘כ˙וב  ר‡י'  לנו  ˘י˘  ול‡חר 
‰ב',  ב‰פר˘‰  לעיל  ר˘"י  פיר˘  כבר  ˘‰רי   – מ„בר"  ‰כ˙וב  ‰ר˘ו˙  ˘"במלחמ˙ 
‰מ„בר˙ ב„ין ˜רי‡‰ ל˘לום ("כי ˙˜רב ‡ל עיר ו˜ר‡˙ ‡לי' ל˘לום"), ˘˜‡י "במלחמ˙ 

‰ר˘ו˙" בלב„ ו‡ילו במלחמ˙ מˆו‰ ‡ין ל˜רו‡ ל˘לום.  

מ„בר" ‰י‡ – "‡חר  ˘"במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב  ר˘"י  ל„ברי  ˘‰ר‡י'  על ‡˙ר,  ב‚ור ‡רי'  פיר˘  [וכן 

˘ˆו‰ ל˜רו˙ ˘ל˘‰ ימים ל˘לום, ז‰ ‰וי במלחמ˙ ‰ר˘ו˙, כ„‡י˙‡  לעיל". 

ו‰נ‰, ‰ר‡"ם ‰בי‡ מ‰ספרי ˘לומ„ים ז‰ מ˙יב˙ "ל˙ופ˘‰" – "ל˙פ˘‰ ול‡ ל˘וב˙‰; ו‡י במלחמ‰ 

כל  ˙חי'  "ל‡  ל‚מרי,  ‰עיר   ˙‡ מ˘בי˙ים  מˆו‰  במלחמ˙  (כי  ל˙פ˘‰"  ול‡  ‰ו‡  ל˘וב˙‰   – מˆו‰  ˘ל 

נ˘מ‰", ו„ו˜‡ במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ מ˘‡ירים חל˜ מ‡נ˘י ‰עיר בחיים). 

‡ך ˜˘‰ לפר˘ כן בפירו˘ ר˘"י, ˘‡ם לזו כוונ˙ו ‰י' לו לפר˘ (ו‰רי ר˘"י ל‡ ‰בי‡ 
כלל „ר˘‰ זו ˘ל "ל˙פ˘‰ ול‡ ל˘וב˙‰")].

„. ‡בל ב‰פר˘‰ ‰‡' ס˙ם ר˘"י ול‡ פיר˘ כלל ˘"במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר"; 
וטעמו בפ˘טו˙, כי מכיון ˘‰˙ור‰ ל‡ פיר˘‰ ‡ם פר˘‰ זו מ„בר˙ במלחמ˙ ר˘ו˙ ‡ו 

חוב‰, ‰רי ב„רך ‰פ˘ט מ˘מע „˜‡י על כל סו‚י מלחמ‰. 

ו‰יינו, ˘‡ף ˘במ˘נ‰ (סוט‰ מ„, ב) מפור˘ כי ‰מ˘ך ‰פר˘‰, ‡ו„ו˙ ‰‰כרזו˙ על מי 
˘"בנ‰ בי˙ . . נטע כרם . . ‡יר˘ ‡˘‰" ˘"י˘וב לבי˙ו", מ„בר במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ „ו˜‡, 

ו‡ילו במלחמ˙ מˆו‰ "‰כל יוˆ‡ים, ‡פילו ח˙ן מח„רו וכל‰ מחופ˙‰" – 

מ˜ר‡", ‡ין ‰וכח‰  ˘ל  "פ˘וטו  ‰פ˘ט,  „רך  לפי  ו‡ילו  ‰‰לכ‰;  „רך  לפי  ז‰ו  ‰רי 
לחל˜ ביני‰ם, ו‰פר˘‰ מ„בר˙ ‚ם במלחמ‰ ˘‰י‡ מˆו‰ וחוב‰. 

[במ˘כיל ל„ו„ (ר"פ ˙ˆ‡. ור‡‰ ‚ם „ברי „ו„ ˘ם) כ˙ב, ˘ז‰ ˘ר˘"י ל‡ פיר˘ כ‡ן כלום 
‰ו‡ "מ˘ום „ל‡ פסי˜‡ לי'". כי ˙חיל˙ ‰פר˘‰, "ור‡י˙ סוס ורכב . . ל‡ ˙יר‡ מ‰ם . . 
ונ‚˘ ‰כ‰ן" מ„בר בין במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ובין במלחמ˙ חוב‰, ור˜ ‰מ˘ך ‰פר˘‰, בענין 
‰‰כרזו˙ ‡ו„ו˙ ‰חוזרים ממערכי ‰מלחמ‰, ‰ו‡ ˘מ„בר „ו˜‡ במלחמ˙ ‰ר˘ו˙, "וכיון 

„ל‡ מˆי לפרו˘י כולי' ענינ‡ בס‚נון ‡ח„ – ס˙ם ול‡ פיר˘ מי„י". 

˘˙חיל˙  ו‡˙"ל  „ו˜‡;  ‰ר˘ו˙  במלחמ˙  ‰יו  ˘‰‰כרזו˙  כלל  נזכר  ל‡  בר˘"י  ‡בל 
˘‰פ˘ט  לפר˘  ר˘"י  ˆריך  ‰י'  ‡„רב‰,  ‰רי   – חוב‰  במלחמ˙  ‚ם  מ„בר˙  ‰פר˘‰ 



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ˘˙נ‰, ו˙חיל˙ ‰ענין ‰ו‡ בכל ‰מלחמו˙ ו‡ילו סופו ר˜ במלחמ˙ ‰ר˘ו˙. 

‰מלחמו˙,  סו‚י  בכל  מ„בר˙   '‡‰ ‰פר˘‰  כל  מ˜ר‡"  ˘ל  ˘ב"פ˘וטו  עכˆ"ל,  ‡ל‡ 
ולכן ס˙ם ר˘"י ול‡ פיר˘ „בר]. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

יי˘ובו  סר  ומע˙‰  בפירו˘.  נכרים  ב‰ן 
˘עס˜ו  מ‰„ינים  ˘ל ‰˙פ‡"י, „‰‡ ‰רב‰ 
ב‰ם בסו‚י‡ „סוף זבחים ‰ם מן ‰פר˘יו˙ 
˘נ‡מר בר‡˘ם "„בר ‡ל בנ"י" ‡ו כיו"ב, 
וב„ינים ‡לו ל‡ נ‡מר ‰י˙ר ‰ור‡‰ לנכרי.

ב‡ו"‡,  ‰˜ו˘י‡   ıל˙ר ו‰נר‡‰ 
בפר˘˙נו.  ˘נ‡מרו  נבי‡  „יני  ב‰˜„ם 
‰כ˙וב  מן  „„ר˘ו   :ˆ ביבמו˙  ‡י˙‡  ‰נ‰, 
„פר˘˙נו "נבי‡ מ˜רבך מ‡חיך כמוני י˜ים 
"‡פילו   – ˙˘מעון"  ‡ליו  ‡ל˜יך,   '‰ לך 
ב˙ור‰,  ‡ומר לך עבור על ‡ח˙ מכל מˆו˙̆ 
ל‰˜ריב  [˘ˆיו‰  ‰כרמל  ב‰ר  ‡לי‰ו  כ‚ון 
[‰יינו ‰יכ‡  ˘ע‰  לפי  למ˜„˘], ‰כל   ıחו
„‰וי ‰ור‡˙ ˘ע‰], ˘מע לו". ומע˙‰ ˆ"ע 
 ,ıב‰‡ „˙נן בספרי על ‰כ˙וב „˘חוטי חו
מ˜ום  בכל  עולו˙יך  ˙על‰  פן  לך  "‰˘מר 
"בכל  „„ו˜‡  י‚),  יב,  (ר‡‰  ˙ר‡‰"  ‡˘ר 
"‡בל  ‡סור,  מעˆמך  ˙ר‡‰"  ‡˘ר  מ˜ום 
‰נבי‡  לך  ˘י‡מר  מ˜ום  בכל  מעל‰   ‰˙‡
כ„רך ˘‰על‰ ‡לי‰ו ב‰ר ‰כרמל". ו˙מו‰ 
מיוח„  ‰י˙ר  ל„רו˘  ˘‰וˆרכו  מ‰  ביו˙ר 
ב„יני ˘חוטי חוı, ‡חר ˘י˘ ל‰˙ירו מ„ין 
נבי‡  „ע"י  ‰˙ור‰,  ˘בכל  ˘ע‰  ‰ור‡˙ 
מ‚יל‰  בירו˘למי  ‡מנם,  מˆו‰.  מבטלין 
בספרי  ˘‡מרו  מ‰  כעין  ‡י˙‡  ‰י"‡  פ"‡ 
מ‡י  בנבי‡,  ‡ל‡  ני˙ר˙  ‰במ‰  "‡ין  וז"ל 
בכל  עולו˙יך  ˙על‰  פן  לך  ‰˘מר  טעמ‡, 
מ˜ום ‡˘ר ˙ר‡‰ כי ‡ם במ˜ום ‚ו', ו‡לי‰ו 
˘מל‡י  ‡"ר  ב˘ע˙ ‡יסור ‰במו˙,  מ˜ריב 
יח,  (מלכים ‡  ע˘י˙י"  „בור‡ ‡"ל "וב„ברך 

לו) – ב„בורך ע˘י˙י". 

מ˙נו˙  ‰ל'  פענח  בˆפנ˙  ע"ז  ובי‡ר 
עניים פ"ב ‰י"ח „‰ירו˘למי ס"ל ˘ב˜רבן 
עליו  "‡ין  נבי‡  ‰ור‡˙  ע"פ  ˘‰˜ריבו  ז‰ 

˘ם ˘חוטי חוı כלל" [ונפ˜"מ ˘יכול ‡חר 
˘חיט˙ו ל‰˜ריבו במ˜„˘, עיי"˘]. ו‰סי˜ 
„‰ו‡ פלו‚˙‡ בין ‰בבלי ו‰ירו˘למי ב‚„ר 
וכן  ‰כרמל,  ב‰ר  ‡לי‰ו  ˘‰˜ריב  ˜רבן 
„ל‰ירו˘למי  נבי‡,  ע"י  במ‰  ˜רבן  בכל 
במ‰,  ‡יסור  מלכ˙חיל‰  בז‰  נ‡מר  ל‡ 
מן  ‰לימו„  „רי˘  ל‡  ‰בבלי  מ˘‡"כ 
ס"ל  ˘‡עפ"כ  ור˜   ,ıחו „˘חוטי  ‰כ˙וב 
„מ„ין ‰ור‡˙ ˘ע‰ ע"י נבי‡ ˘בכל ‰˙ור‰ 
„‡יפלי‚ו  ובי‡ר,  „במ‰.  ‰‡יסור  ‰˙ירו 
במ‰ ‡ו  ב„יני  „ין  „‡לי‰ו ‰י'  ‡ם ‰‰י˙ר 
‰ור‡˙  ע"י   – „ל‰ירו˘למי  נבו‡‰,  ב„יני 
מעˆם  מו˙ר˙  זו  „‰˜רב‰  נ˙ברר  ‰נבי‡ 
כ‰י˙ר  ממ˘  ו‰וי  במ‰,  ‚בי  ˘נ‡מר  ‰„ין 
כ‡ן  „ליכ‡  ‰מ˜„˘,  ˘נבנ‰  ˜ו„ם  ‰במו˙ 
מעי˜רו  ‰„בר  ומו˙ר   ıחו ˘חוטי  ‡יסור 
‰‚ובר  „בר  ע"י  ‡יסורו  נ„ח‰  ˘ר˜  (ול‡ 
עליו ו„וח‰ו). ולכן ל‡ למ„ ז‰ ‰ירו˘למי 
„מ‰˙ם  נבו‡‰,  ‚בי  ˘נ‡מר  ‰כ˙וב  מן 
נפ˜ע  ‰נבי‡  ˘ב‰ור‡˙  למילף  ˘ייך  ל‡ 
ל‰‡יסור  ˘י˘נו  ר˜  כ"‡  ל‚מרי,  ‰‡יסור 
‰‡יסור  על  ˘יעברו  ל‰˙יר  ‰נבי‡  ובכח 
ב„יני  „ין  ‰ו‡  ל‰בבלי  מ˘‡"כ  ˘י˘נו. 
‡ף  ‡סור  ˆ"ל  במ‰  ˘מ„יני  „‡ף  נבו‡‰, 
כלל,  ‰‡יסור  כ‡ן  נפ˜ע  ול‡  ז‰  ב‡ופן 
‰‡יסור,  נ„ח‰  ‰נבי‡  ‰ור‡˙  ע"י  מ"מ, 
ע"פ  מˆו‰  ˘מבטלין  נבי‡  „ין  ‰ו‡  „כן 
"‡פילו  ‰˘"ס  ובל'  ˘ע‰,  ב‰ור‡˙  „בריו 

‡ומר לך עבור על ‡ח˙ מכל מˆו˙ כו'".

לעיל  ˘‰וב‡  מ‰  „ע"פ  ‡יבר‡, 
‰פסו˜  מן  כבירו˘למי  „ר˘ו  בספרי  „‚ם 
כ‰ˆפע"נ. „‰‡  מוכרח „ל‡   ,ıחו „˘חוטי 
בספרי (ע‰"פ ˘בפר˘˙נו) ‰וב‡‰ נמי ‰„ר˘‰ 
(‰יינו  ˘ע‰  ‰ור‡˙  ‰י˙ר  מ˘ום  ˘בבבלי 
‰וב‡  ו‡עפ"כ  נבו‡‰),  ˘מ„יני  ‰‰י˙ר 



טו

סו‚י‡  מˆינו  זבחים  „סוף  בסו‚י‡ 
˘ל‡  במ‰  ע"‚  ‰˜רב‰  ב„יני  ערוכ‰ 
˜רבנו˙  „יני  בז‰  י˘  ‡ם  במ˜„˘, 
על  י˘ר‡ל  וב˙פ‡ר˙  כו'.  ˘במ˜„˘ 
מ‰  ˙מו‰  „לכ‡ור‰   ,‰˘˜‰ ˘ם  ‰מ˘נ‰ 
˘נ˙פר˘  ‡חר  במ‰  ב„יני  ‰˘"ס  ˘עס˜ 
ונבנ‰  לירו˘לים  „מ˘ב‡ו  בסו‚יין  כבר 
עו„  ל‰ן  ‰י'  ול‡  ‰במו˙  "נ‡סרו  ‰מ˜„˘ 
כלל  ˘ייך  ‡ינו  במ‰  „„ין  ונמˆ‡  ‰י˙ר", 
מ‰  ו‡"כ  לעולם,  ˘ייך  י‰י'  ול‡  בז‰"ז 
˜ו˘יי˙  ובס‚נון  ב‰לכו˙י'.  ל„ון  מ˜ום 
‰˘"ס יומ‡ ‰: בכ‰‡י ‚וונ‡ – "מ‡י „‰ו‰ 
‰ו‰". ו˙ירı ע"ז ‰˙פ‡"י, „‡ף בזמן ‰ז‰ 
˘ם  „‡י˙‡  ממ‰  ו‰ו‡  במ‰,  ל„יני  מˆינו 
בסו‚יין "ועכו"ם בזמן ‰ז‰ ר˘‡ין לע˘ו˙ 
כן (ל‰˜ריב בבמ‰) כו', „˙"ר „בר ‡ל בני 
ו‡ין   ıחו ˘חוטי  על  מˆווין  בנ"י  י˘ר‡ל, 
‰עכו"ם מˆווין על ˘חוטי חוı, לפיכך כל 
ומ˜ריב  לעˆמו  במ‰  לו  בונ‰  ו‡ח„  ‡ח„ 
‡מרו  ול‡ח"ז  כו'",  ˘ירˆ‰  מ‰  כל  עלי' 

‡ו  בז‰  לסייען  לי˘ר‡ל  ˘‡סור  „‡ף 
לע˘ו˙ ב˘ליחו˙ן, מ"מ "ל‡ורינ‰ו ˘רי", 
‰יינו ללמ„ ‡˙ ‰נכרי „יני ‰‰˜רב‰ בבמ‰. 
וז‰ו „בעינן לי„ע פרטי ‰„ינים „במ‰ ע"מ 

לי„ע מ‰ ל‰ורו˙ לנכרי. 

ל‰ולמו,  ו˜˘‰  ˆ"ע  „˙ירוˆו  ‡יבר‡ 
מ‰  ˙י˜˘י  ‚ופ‡  ‰י‡  „לכ‡ור‰  וב‰˜„ם, 
˘‰˙ירו ‰י˘ר‡ל ללמ„ לנכרי „יני ‰במ‰, 
מ„כ˙יב  ילפינן  בבמ‰  נכרי  ‰י˙ר   ‡‰„
"„בר   ıחו „˘חוטי  ‰פר˘‰  ב˙חיל˙ 
בי˘ר‡ל  „ר˜  „„ר˘ינן  י˘ר‡ל",  בני  ‡ל 
‡יך  ו‡"כ  בז‰"ז,  במ‰  ל‡יסור  ‡י˙‡ 
בכמ‰   ‡‰ במ‰,  „יני  לנכרי  ללמ„  ‡פ˘ר 
‡ל  "„בר  בל˘ון  נמי  ‰כ˙וב  פ˙ח  מ‰ם 
„ינים  ו‡"כ, ‡ף ‰נך  וכיו"ב,  י˘ר‡ל"  בני 
‡יכ‡ למילף „ל‡ ˘ייכי בנכרים כלל. ועל 
‡מרו  ˘ב‰ם  במ‰  „יני  „‡כן  ˆ"ל,  כרחך 
ר˜  ‰יינו  ל‰נכרי,  ללמ„  ר˘‡י  „י˘ר‡ל 
„ינים ˘נ„ר˘ו מן ‰פר˘יו˙ ˘ל‡ נ˙מעטו 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

חי„ו˘י סו‚יו˙
הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

דין נביא ובמה בזה"ז
יביא קושיית התפא"י גבי סוגיית הש"ס בדין הקרבה בבמה אף דנאסרו הבמות 
לעולם; יפלפל בגדר היתר הקרבה בבמה ע"י הוראת נביא, ויוכיח דבעיקרו של 

דבר דין נביא לא בטל בזה"ז, ועפ"ז מתורצת הקושיא 

פניניםפנינים

מדוע חייב מיתה כשעבר 
"בדברי הרשות"?

ו‰י' ‰‡י˘ ‡˘ר ל‡ י˘מע ‡ל „ברי 
‡˘ר י„בר ב˘מי ‡נכי ‡„רו˘ מעמו
(יח, יט)

כ˙ב ‰רמב"ם (‰ל' יסו‰"˙ פ"ט ‰"ב) "‰עובר על 
ב"„ברי ‰˙ור‰"  ז‰  בין ‡ם  „בריו [˘ל ‰נבי‡]" 
 − ‰ר˘ו˙"  ב„ברי  ˘"ˆונו  במ‰  ז‰  ‡ם  ובין 
"חייב מי˙‰ בי„י ˘מים". ונמˆ‡ ˘חמורים „ברי 
˘‰רי  ˙ור‰,  ל‚בי „ברי  ז‰ ‡פילו  בפרט  נבי‡ים 
‡ם  ‰עביר‰,  בסו‚  ˙לוי  ˙ור‰  „ברי  על  ‰עונ˘ 
מ˘‡"כ ‰עובר  כו',  חמור‰  עביר‰ ˜ל‰ ‡ו  ‰י‡ 
ענין  ב‡יז‰  נפ˜‡-מינ‰  ‡ין  ‰נבי‡,  „ברי  על 

עבר, ו‡פילו ב„ברי ‰ר˘ו˙, חייב מי˙‰.

ולכ‡ור‰ טעמ‡ בעי, מ„וע י‰יו חמורים „ברי 
‰נבי‡ ‡פילו ב„ברי ‰ר˘ו˙ יו˙ר מ„ברי ˙ור‰?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‰רב‰  ‚„ול  ˙ור‰  „ברי  ˘ל  ˘‰˙ו˜ף  ‡ע"פ 
בני  ל‚בי  מ"מ   - נבו‡‰  ˘ב„ברי  מ‰˙ו˜ף  יו˙ר 
כי ‰נבו‡‰ ‰ו‡  נבו‡‰.  ב„ברי  חומר‡  י˘  ‡„ם, 
מ‰ ˘"‰‡-ל מנב‡ ‡˙ בני ‰‡„ם" (ל' ‰רמב"ם ˘ם 
‰‡„ם"  בני  ללב  מ‰בור‡  ˘מ‚יע  "מ„ע  רפ"ז), 

(רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"‚ ‰"ח).

לכן  ‡„ם,  לבני   '‰ „בר  ‚ילוי  ˘ז‰ו  וכיון 
כ‡ילו  ז‰  ‰רי  ‰נבי‡  מפי  ˆיווי  ‡„ם  כ˘˘ומע 

˘ומע ‡˙ ‰ˆיווי מפי ‰˜ב"‰.

וחומר  ˙ו˜ף  נבי‡ים  ב„ברי  י˘  ‰כי,  ומ˘ום 
ל‚בי „ברי ˙ור‰, כי מכיון ˘‰˘ומע מפי ‰נבי‡ 
במיל‡  ‰˜ב"‰,  מפי  ‰ˆיווי  ˘ומע  כ‡ילו  ‰"ז 
ל‡ מ˘נ‰ ˙וכן ‰ˆיווי, ו‡ם עובר עליו ‰רי ‰ו‡ 
ב‡יז‰  נפ˜"מ  (לל‡  מי˙‰  ˘חייב  במלך,  מור„ 

ענין מר„).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 120 ו‡ילך)

במקום עשר − תרי"ג?
˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך
‰˙‰לך עמו ב˙מימו˙ ו˙ˆפ‰ לו . . כל מ‰ ˘יבו‡ עליך 
˜בל ב˙מימו˙
(יח, י‚. ר˘"י)

נ‡מר‰  "˙מים"  ˙יב˙  ‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
"˙מים  נח  ‚בי  ול„ו‚מ‡,  פעמים,  כו"כ  ב˙ור‰ 
"‰˙‰לך  ‡בר‰ם  ‚בי  נח),  (ר"פ  ב„ורו˙יו"  ‰י' 
פעמים  נ‡מר  ˜רבנו˙  וב„יני  ˙מים",  ו‰י'  לפני 
˙‰י'"  "˙מים  בפסו˜   ‰˘˜ מ‰  ו‡"כ,  רבו˙. 

˘‰וˆרך ר˘"י לפר˘ו?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

מ˜ום  בכל  ˙יב˙ "˙מים"  ˘ל  פירו˘ ‰פ˘וט 
"˙מים" ‰ו‡  פי'  ו‡בר‰ם  נח  ו‚בי  "˘לם",  ‰ו‡ 

˘‰יו "˘למים" ב˜יום רˆון ‰˘י"˙.

˘‰רי "˙מים  כן,  לפר˘  בנ„ון „י„ן ˜˘‰  ‡ך 
˘ל‡  ז‰  לפני  ˘נ‡מר  למ‰  ב‰מ˘ך  ב‡  ˙‰י'" 
‚ו'  בנו  מעביר  ‚ו'  ‰‚וים  כ˙ועבו˙  "לע˘ו˙ 
וב‰מ˘ך  ‰מ˙ים",  ‡ל  ו„ור˘  ‚ו'  ˜סמים  ˜וסם 
‰‚וים"  כ˙ועבו˙  "לע˘ו˙  ˘במ˜ום  נ‡מר  לז‰ 

ˆריכים י˘ר‡ל ל‰יו˙ בבחינ˙ "˙מים ˙‰י'".

‰ו‡  כ‡ן  ˙מים  ˘פירו˘  לומר   ‰˘˜ ו‡"כ, 
בכל  ל‰ז‰ר  ˘י˘  פירו˘ו  ˘‰רי "˘לם"  "˘לם", 
‰מˆוו˙ כולן, ‡ך ‰‡יסורים ˘נ‡מרו כ‡ן ‰ם ר˜ 
˙ע˘‰  ‡ל  לומר:  מ˙‡ים  ל‡  ו‡"כ  מספר,  מ˙י 
מע˘יי˙  ו˙ז‰ר  "˘לם"  ˙‰י'  כ"‡  עברו˙,  ע˘ר 
רמ"ח  כל  ו˙˜יים  ˙ע˘‰,  ל‡  מˆוו˙  ˘ס"‰  כל 

מˆוו˙ ע˘‰!

ולומר  ˙יב˙ "˙מים"  לפר˘  ר˘"י  נז˜˜  ולכן 
"˘לם"  מל˘ון  כ‡ן  "˙מים"  ˙יב˙  פירו˘  ˘‡ין 

‡ל‡ פירו˘ו "‰˙‰לך עמו ב˙מימו˙". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 64 ו‡ילך)

עיונים וביאורים קצרים



י‡

כחו של יהודי לחדש בתורה
השופטים – "עיקר תורה שבעל-פה" / אהבת השי"ת לישראל – כאהבת האב 

לבנו הקטן / הכח לחדש בתורה – כש"ממעטין עצמכם"

ז‰  פסו˜  ועל  ˘עריך",  בכל  לך  ˙˙ך  ו˘וטרים  "˘ופטים  י˘ר‡ל  נˆטוו  בפר˘˙נו 
‡י˙‡ במ„ר˘ („ברים רב‰ ‰, ב) מ˘ל:

"למ‰ ‰„בר „ומ‰, למלך ˘‰יו לו בנים ‰רב‰ ו‰י' ‡ו‰ב ‡˙ ‰˜טן יו˙ר מכולן. ו‰י' 
לו פר„ס ‡ח„ ו‰י' ‡ו‰בו יו˙ר מכל מ‰ ˘‰י' לו. ‡מר ‰מלך: נו˙ן ‡ני ‡˙ ‰פר„ס ‰ז‰ 

˘‡ני ‡ו‰בו מכל מ‰ ˘י˘ לי, לבני ‰˜טן ˘‡ני ‡ו‰בו מכל בני".

˘‰ם  לי˘ר‡ל",  ˘בר‡˙י ‡יני ‡ו‰ב ‡ל‡  "מכל ‰‡ומו˙  ז‰ ‡מר ‰˜ב"‰:  „רך  ועל 
˘בר‡˙י ‡יני  מ‰  "מכל  כן  וכמו  ו‡ו‰ב‰ו",  י˘ר‡ל  נער  כי  "˘נ‡מר  ˜טן  לבן  מ˘ולים 
מ‰  ‡ני  "נו˙ן  ‰˜ב"‰:  ‡מר  מ˘פט",  ‡ו‰ב   '‰ ‡ני  כי  ˘נ‡מר  ‰„ין,   ˙‡ ‡ל‡  ‡ו‰ב 

˘‡‰ב˙י לעם ˘‡ני ‡ו‰ב".

במ˘ל ז‰ מו„‚˘ כיˆ„ ‰בן ‰חביב על ‰מלך ‰ו‡ בנו ‰˜טן „וו˜‡, וכן בנמ˘ל מוב‡ 
ו‰יינו,   ,(‡ י‡,  (‰ו˘ע  ו‡ו‰ב‰ו"  י˘ר‡ל  נער  "כי  ‰כ˙וב  לי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  ל‡‰ב˙  בנו‚ע 
ו‰מ˘פט ˆריכים  ל˙מו‰: ‰ל‡ ‰„ין  וי˘  ו"˜טן".  "נער"  מ˘ום ‰יו˙ם  זו ‰י‡  ˘‡‰ב‰ 
ונבונים  "חכמים  ˘‰יו  ‰סנ‰„רין  וכחכמי  ו„ע˙,  ב˘כל  ‚„ול  ‡„ם  בי„י  נ˙ונים  ל‰יו˙ 
סיב˙  וכיˆ„   ,(‡"‰ פ"ב  סנ‰„רין  ‰ל'  (רמב"ם  מרוב‰"  „ע‰  בעלי  ‰˙ור‰  בחכמ˙  מופל‚ין 
נ˙ינ˙ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰מ˘פט לי˘ר‡ל ‰י‡ מ˘ום ‰יו˙ם "בנו ‰˜טן" – "נער", ו‰ל‡ ‡יפכ‡ 

מס˙בר‡, ˘נ˙ינ˙ ‰מ˘פט ˆריכ‰ ל‰יו˙ ל"‚„ול" בחכמ‰, ול‡ ל"˜טן"?

‰˘ופטים – "עי˜ר ˙ור‰ ˘בעל-פ‰"
‰"˘ופטים" ‡ו˙ם מˆוו‰ ‰˙ור‰ ל˙˙ בכל מ˜ום ומ˜ום, ˘ני ‡ופנים י˘ ב‰ם:

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

פניניםפנינים

מי צריך להתעסק 
עם ה"נופלים"?

כי ימˆ‡ חלל ב‡„מ‰ ‚ו' 
ויˆ‡ו ז˜ניך ו˘ופטיך
ז˜ניך − מיוח„ים ˘בז˜ניך ‡לו סנ‰„רי ‚„ול‰
(כ‡, ‡-ב. ר˘"י)

י˘ לב‡ר ענין ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

מוˆ‡ים  כ‡˘ר   − ב˘„‰"  נופל  ימˆ‡ ‚ו'  "כי 
ירו„  ומˆב  במעמ„  "נופל"  ר"ל  ‡˘ר  ‡י˘ 
מ˜ום   − "ב˘„‰"  נמˆ‡  ו‰ו‡   ,'‰ בעבו„˙ 
˙ור‰  ˘ל  בסביב‰  ול‡   ,"‰„˘ ‡י˘   .  . "ע˘ו 
יו˘ב  בו  מ˜ום   - "י˘וב"  מ˜ום  ˘‰ו‡  ומˆו‰, 
˘‡ין  לח˘וב  מ˜ום  ‰י'  ‰עליון",  "‡„ם  ו˘וכן 
‡˘מ˙  ז‰ו  ˘‰רי  ‡˙ו,  ל‰˙עס˜  ˙פ˜י„נו  ז‰ 
‰"נופל", כי עליו ‰י' ל‰ימˆ‡ בסביב‰ ˘ל ˙ור‰ 

ויר‡˙ ˘מים, ו‡זי ל‡ ‰י' "נופל".

ערופ‰,  מע‚ל‰  ‰‰ור‡‰  ב‡‰  וע"ז 
מ˙פ˜י„י  ר˜  ‡ינ‰  ‰"נופל"  עם  ˘‰‰˙ס˜ו˙ 
וע„  ‰עיר",  ל"ז˜ני  ‚ם  ‡ל‡  ‰עיר"  "˙ו˘בי 
ל‡  ˘‰"נופל"  „למרו˙  ‚„ול‰".  ל"סנ‰„רי 
רחו˜  במ˜ום  ‡ל‡  לירו˘לים,  בסמיכו˙  נמˆ‡ 
ב‡רı י˘ר‡ל, מ"מ ‰וי ז‰ ˙פ˜י„ם ˘ל "סנ‰„רי 

‚„ול‰" ל‰˙עס˜ בז‰.

לוו„‡ו˙  ו‰‡חריו˙  ‰חיוב  מוטלים  ועלי‰ם 
˘פירו˘ו  ‰ז‰",  ‰„ם   ˙‡ ˘פכו  ל‡  ˘"י„ינו 
לוי'"  ובל‡  מזונו˙  בל‡  ופטרנו‰ו  ר‡ינו‰ו  "ל‡ 
‰"ז˜נים"  ˘‡חריו˙  ו‰יינו,  ר˘"י).  ז.  כ‡,  (פר˘˙נו 

 - ‰˙ור‰  ˘‰ו‡  "מזון",  ב˘„‰  ‡˘ר  לעם  ל˙˙ 
עלי‰ם  ˘י‚ן  ט),  מ,  (˙‰לים  מעי"  ב˙וך  "ו˙ור˙ך 

וילוו‰ ‡ו˙ם ב"˘„‰ ע˘ו".

וע„  מי˘ר‡ל,  ו‡ח„  ‡ח„  כל  ˘על  ונמˆ‡, 
˘נמˆ‡ים  ‡לו  עם  ל‰˙עס˜  ‰ע„‰,  לז˜ני 
ב"˘„‰" במ˜ום ˘‡ינו סביב‰ ˘ל ˙ור‰ ומˆוו˙, 

ולעזור ל‰ם, לעוררם ול˜רבם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 129 ו‡ילך)

מה יעשה אדם כדי להיות 
"שוטר" על עצמו?

˘ופטים ו˘וטרים ˙˙ן לך בכל ˘עריך
˘ופטים ו˘וטרים - ˘ופטים „יינים ‰פוס˜ים ‡˙ ‰„ין, 
ו˘וטרים ‰רו„ין ‡˙ ‰עם ‡חר מˆו˙ן ˘מכין וכופ˙ין 
במ˜ל וברˆוע‰ ע„ ˘י˜בל עליו ‡˙ „ין ‰˘ופט
(טז, יח. ר˘"י)

י˘ לב‡ר ענין ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

פר˘˙נו)  (רי˘  ע‰"˙  ‰˘"ך  „ברי  י„ועים 
˜‡י  ˘עריך"  בכל  לך  ˙˙ן  ו˘וטרים  ˘"˘ופטים 
וכו'  ו‰‡זנים  ‰עינים  ‰‚וף",  "˘ערי  על  נמי 
"ללמ„ ל‡„ם ˘י‰י' לו ˘וטר ומו˘ל על כל ‡ח„ 

ו‡ח„ מ‡לו ‰‡יברים כו'".

ל˜יים  ‰‡„ם  ˘על  ז‰  כ˙וב  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
בעˆמו "˘ופטים ו˘וטרים ˙˙ן לך":

"˘ופטים" ‰ם ‰"„יינים ‰פוס˜ים ‡˙ ‰„ין", 
ו‰לכו˙  „יני   ˙‡ ללמו„  ‰‡„ם  ˘על  ו‰יינו, 
ו‡ל‰  יע˘ון  ‡˘ר  ‰מע˘‰   ˙‡ ל„ע˙  ‰˙ור‰, 

‡˘ר ל‡ ˙ע˘ינ‰, ול˜יים ‰לכו˙ ‡לו בפועל.

ו"˘וטרים" ‰ם "‰רו„ין ‡˙ ‰עם ‡חר מˆו˙ן 
עליו  ˘י˜בל  ע„  וברˆוע‰  במ˜ל  וכופ˙ין  ˘מכין 
יˆרו  כ‡˘ר  ˘לפעמים  ו‰יינו,  ‰˘ופט",  „ין   ˙‡
"מו˘ל"  ˘י‰י'  כ„י  ‰נ‰  עליו,  מ˙‚בר  ‡„ם  ˘ל 
"מכין  בבחינ˙  ל‰יו˙  עליו  ‰‡ברים"  "‡לו  על 
˘ל‡  יˆרו   ˙‡ לבט˘  ורˆוע‰",  במ˜ל  וכופ˙ין 

יבלבלו מ˙ור‰ ועבו„‰.

יˆר  על  טוב  יˆר  ˘"יר‚יז ‡„ם  רז"ל  וכמ‡מר 
‰רע" (ברכו˙ ‰, ‡), ומבו‡ר בספר ‰˙ני‡ ˘"ירעים 
 .  . ל‰˘פיל‰  ורו‚ז  רע˘  ב˜ול  ‰יˆר]  [על  עלי' 
ורו‚ז  רע˘  ב˜ול  ‰רע  יˆרו   .  . על  לר‚וז  „‰יינו 
 ı˜ומ˘ו ור˘ע  רע   ‰˙‡ לו  לומר  במח˘ב˙ו 
זו  "‰כ‡‰"  וע"י  (פכ"ט).  וכו'"  ומנוול  ומ˙ועב 
ו‡ז  ˘ליט˙ ‰יˆר,  מ˙בטל˙  ז‰  ו"רו‚ז"  ב„ברים 
ו‡ח„  ‡ח„  כל  על  ומו˘ל  "˘וטר  ל‰יו˙  יוכל 

מ‡לו ‰‡יברים".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 104 ו‡ילך)

דרוש ואגדה



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

עניינים ˘י‰פכו ל‰יו˙ חל˜ מ˙ור‰ ˘בעל פ‰, ‰רי „בר ז‰ ‡ינו יכול לבו‡ מˆ„ ˘כלם, 
כי ‰˘כלו˙ ˘ממˆי‡ ‡„ם בכח ˘כלו – ככל ˘י‰יו ‰˘כלו˙ ‡לו עמו˜ו˙ ביו˙ר – ע„יין 
ו˘„ינים  לח„˘ „ינים,  יכולים  ˘י˘ר‡ל  וסיב˙ ‰„בר  ˘לו,  ‡ינם "˙ור‰" ‡ל‡ ‰˘כלו˙ 
‡לו י‰יו חל˜ מן ‰˙ור‰ ‰ו‡ ר˜ מ˘ום ˘"י˘ר‡ל ו˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡ כול‡ ח„", ˘י‰ו„י 
ל‰וסיף  י‰ו„י  יכול  לכן  ור˜  נו˙ן ‰˙ור‰,  ˘‰ו‡  עˆמו  עם ‰˜ב"‰  ומ‡וח„  מיוח„  ‰ו‡ 

ב˙ור‰ ולח„˘ ב‰ ב‡ופן ˘חי„ו˘יו יח˘בו כחל˜ מן ‰˙ור‰.

יו˙ר  ‰˜טן  ˘"‰י' ‡ו‰ב ‡˙  למלך  לבניו,  ממ˘יל ‰מ„ר˘ ‡˙ ‡‰ב˙ ‰˘י"˙  כן  ועל 
„ינים  ולח„˘  ל‰וסיף  ‰ם  ˘יוכלו  י˘ר‡ל  ˘ל  ל"בעלו˙ם"  ‰מ˘פט  נ˙ינ˙  כי  מכולן", 
מ˜ום,  ˘ל  בניו  לי˘ר‡ל  ‰עˆמי˙  ‰פ˘וט‰  מ‰‡‰ב‰  ‡ם  כי  ˘כלם  מעל˙  מˆ„  ‡ינ‰ 

ומבלי ‰בט ‡ל מעלו˙י‰ם.

‰כח לח„˘ ב˙ור‰ – כ˘"ממעטין עˆמכם"
ו‰נ‰, ‡ופן ‡‰ב˙ ‰˘י"˙ לי˘ר‡ל ˙לוי ‰ו‡ ב‰נ‰‚˙ בני י˘ר‡ל עˆמם:

מל‡  מוחו  ‡˘ר  במעלו˙יו  ‰ו‡  מכיר  מעל‰,  לבעל  עˆמו   ˙‡ ‡„ם  מח˘יב  כ‡˘ר 
בי„יע˙ ‰', ובליבו ˘וכנ˙ ‡‰ב‰ לבור‡ י˙' ויר‡‰ ממנו, ‰רי ‚ם ‡‰ב˙ ‰˘י"˙ ‡ליו ‰י‡ 
ונבון", ‡ך ‰‡‰ב‰ ‰פנימי˙  חכם  מ"עם  ל‰יו˙ו  ‰˜ב"‰  ˘‡ו‰בו  מˆ„ ‰מעל‰,  ‡‰ב‰ 

‰עˆמי˙ ˘ל ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל כ‡ב לבנו ˜טן, ‡ינ‰ מ˙‚ל‰.

בעיני  ‰ו‡  ˘פל  ‰עˆמי˙,  מˆי‡ו˙ו  בביטול  ‰י‡  ‰‡„ם  ˘ל  ˘עבו„˙ו  ב˘ע‰  ו‡ילו 
מ‰בנ˙ו  ל‡  עבו„˙ו  נע˘י˙  וממיל‡  ע„יין,  מעלו˙  לו  ˘‡ין  כ"נער"  ומר‚י˘  עˆמו, 
‡‰ב˙  ‡ליו  מ˙‚ל‰  ‡זי  וב‰כנע‰,  בביטול  ˘מים  מלכו˙  עול  ב˜בל˙  ‡ל‡  ו‰ר‚˘˙ו 

‰˘י"˙ ˘‡ו‰ב ‡˙ "בנו ‰˜טן" ב‡‰ב‰ עˆמי˙ ˘‡ינ‰ ˙לוי' במעל‰.

פט, ‡),  (חולין  עˆמכם"  ˘ל "ממעטין  ב‡ופן  בביטול  עבו„˙ם  עוב„ים  י˘ר‡ל  וכ‡˘ר 
‰˜ב"‰  ‡ומר  ו‡זי  לי˘ר‡ל,  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‰עˆמי˙  ו‰‡‰ב‰  ‰˜˘ר  ל‚ילוי  ‰„בר  ‚ורם 
"נו˙ן ‡ני ‡˙ מ‰ ˘‡‰ב˙י" – ‡˙ ‰מ˘פט – "לעם ˘‡ני ‡ו‰ב", ˘י˘ר‡ל נע˘ים בע‰"ב 

כביכול על ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰, וי˘ ב‡פ˘רו˙ם ל‰וסיף ולח„˘ ב‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

לכלל ‰עם,  י„וע  ˘‡ינו  בספר  ‰„ין ‰כ˙וב  למסור ‡˙  ר˜  ˘˙פ˜י„ם  ˘ופטים  י˘נם 
ל˜יים  לעם  ול‚רום  לפעול  ו‚ם  על ‡מי˙˙ו,  ול‰עמי„ ‰„ין  ספ˜  ˘י˘  במ˜ום  לברר  ‡ו 

‡˙ ‰„ין.

˘‰˘ופט  בפר˘˙נו,  ‰˙ור‰  ˘מˆוו‰  מ‰  ˘‰ו‡  ב˘ופטים,  י˘  יו˙ר  נעל‰  ‡ופן  ‡ך 
˙פ˜י„ם   ˙‡  (‡"‰ פ"‡  ממרים  (‰לכו˙  ‰רמב"ם  ˘מ˙‡ר  וכפי  „ינים,  ומוסיף  מח„˘  עˆמו 
˘ל ‰סנ‰„רין, ˘ל‡ ‰יו ר˜ מבררים ‡˙ „יני ‰˙ור‰ ומורים ‡ו˙ם לעם, ‡ל‡ "‰ם עי˜ר 
מˆו˙  זו  יורוך  ‡˘ר  ‰˙ור‰  פי  על  ˘נ‡מר  ˙ור‰  ‰בטיח‰  ועלי‰ן   .  . פ‰  ˘בעל  ˙ור‰ 
ע˘‰". ו‰יינו, ˘לבי˙ „ין ‰‚„ול י˘ כח ל‰וסיף ולח„˘ „ינים ב˙ור‰ על פי כללי ‰˙ור‰, 
ו˘מ‡ל,  ימין  ממנו  לסור  ו‡סור  ˙ור‰  מ„ברי  חל˜  ‰ו‡  ‰סנ‰„רין  ˘ל  „ין  ˘חי„ו˘  ע„ 

וכל˘ון ‰מ‰ר"ל "‰חכמים ‰ם עˆם ‰˙ור‰" (נ˙יבו˙ עולם – נ˙יב ‰˙ור‰ פי"‡).

‡‰ב˙ ‰˘י"˙ לי˘ר‡ל – כ‡‰ב˙ ‰‡ב לבנו ‰˜טן
ומע˙‰ י˘ לב‡ר מ‰ ˘מעני˜ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰„ין ו‰מ˘פט לי˘ר‡ל, „וו˜‡ מ˘ום ‰יו˙ם 

"בנו ˜טן" – "נער י˘ר‡ל ו‡ו‰ב‰ו":

˘ני מיני ‡‰ב‰ י˘נם בין ‡ב לבנו: כ‡˘ר ‰בן ‚„ול, ‰רי ‰ו‡ בר „ע˙ וי˘ בו מעלו˙ 
וממיל‡ ‡‰ב˙ ‰‡ב ‡ליו ‡ינ‰  ומזוככו˙,  טובו˙  במי„ו˙  ו‰ן  ו‰בנ˙ו  ב˘כלו  רבו˙, ‰ן 
ר˜ מעˆם ‰יו˙ו בנו עˆמו וב˘רו, ‡ל‡ ‚ם מחמ˙ מעלו˙יו ‰נפל‡ו˙, ולעי˙ים מס˙יר‰ 
עˆם  ל‰יו˙ם  ר˜  סיב‰  ˘ום  בלי  ˘‡ו‰ב ‰‡ב ‡˙ ‰בן  מ‰  ˘מˆ„ ‰מעלו˙ ‡˙  ‰‡‰ב‰ 

‡ח„.

וסיב˙ ‡‰ב˙ ‰‡ב  ומי„ו˙,  ˘כל  ˘ל  מעלו˙  בו  ו˜טן, ‡ין  ˙ינו˜  כ‡˘ר ‰בן ‰ו‡  ‡ך 
‡ליו ‰י‡ ר˜ מˆ„ ‰יו˙ו מ‡וח„ עמו ב˙כלי˙, כי ‡ב ובן ‰ם עˆם ‡ח„.

ומעין ז‰ ב‡‰ב˙ ‰˘י"˙ לבני י˘ר‡ל, י˘נם ‚ם ˘ני ‡ופנים ‡לו: י˘נ‰ ‰‡‰ב‰ מˆ„ 
מ‰ ˘בני י˘ר‡ל ‰ם "עם חכם ונבון" לומ„ים ˙ור‰ ומ˜יימים מˆוו˙, ‡ך מעבר לכל ז‰ 
ו˜ו„˘‡  ˘"י˘ר‡ל  מ˘ום  י˘ר‡ל  ˘‡ו‰ב ‰˘י"˙ ‡˙  ו‰פ˘וט‰  י˘נ‰ ‰‡‰ב‰ ‰עˆמי˙ 
ו‰˜ב"‰  ב‰˘י"˙  ומיוח„ים  מ‡וח„ים  י˘ר‡ל ‰ם  ע‚, ‡),  זח"‚  (ר‡‰  ח„"  כול‡  בריך ‰ו‡ 
עˆם ‡ח„  ˘‰ו‡  מ˘ום  ר˜  מעלו˙יו,  על  מבלי ‰בט  בנו ‰˜טן  כ‡ב ‰‡ו‰ב ‡˙  ‡ו‰בם 

עמו.

כ"בנו  י˘ר‡ל  לבני  ‰˘י"˙  ‡‰ב˙  מ˘ום  „וו˜‡  ‰י‡  לי˘ר‡ל  ‰מ˘פט  נ˙ינ˙  וסיב˙ 
˜טן":

‡ם ‰י' עניין ‰"˘ופטים" ר˜ לברר ‡˙ ‰‰לכ‰ ל‡מי˙˙‰, ‡ו ל‰ורו˙ ‡˙ ‰„ין לˆיבור 
˘‡ינו ב˜י ב‰, ‰רי ‰יו ˆריכים למעל˙ ‰„ע˙ ול‚„לו˙ ב˘כל וחכמ‰.

מ‰  ‰ו‡  י˘ר‡ל  לבני  ‰˜ב"‰  ˘מעני˜  ˘‰מ˘פט  למעל‰,  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  פי  על  ‡ך 
ב˙ור‰  ולח„˘  ל‰וסיף  יוכלו  ˘‰ם  פ‰"  ˘בעל  ˙ור‰  "עי˜ר  י˘ר‡ל  (˘ופטי)  ˘י‰יו 


