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בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  „ברים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙רמח), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים 
‡„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 
Œעל ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על 

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ל

ומוסר˙ עˆמ‰ ל‰רי‚‰ ‡ל‡ י˘ר‡ל",

‰‡חרון,  ב„ור  ˘‡ירע  כפי  ובפרט   –
ור˜  ‡ך  ‰י"„,  י‰ו„ים,  מליוני  ˘‰ר‚ו 
‡ל‡  עו„  ול‡  י‰ו„ים,  ‰יו˙ם  ב‚לל 
˘‰יו  כ‡לו  יˆורים  ע"י  ‰י˙‰  ˘‰רי‚˙ם 
‡לו  ו‰ם  מבעלי-חיים,  במ„רי‚‰  למט‰ 
ו˘למים,  יר‡ים  לי‰ו„ים  כו'  ˘‰˙נכלו 

˘‰ם מבחר ‰מין ‰‡נו˘י –

בחר˙נו   ‰˙‡" ‡ומרים  כ‡˘ר  ו‡"כ, 
מ‰י  י‰ו„י:  יל„  טוען   – ‰עמים"  מכל 
‰זכו˙ ˘ב„בר?! ‡„רב‰ כו', וכיון ˘כן, 

‰רי "‡ין חבין ל‡„ם"?!

‡ך ‰ענין בז‰ – ˘‰"זכו˙" ˘בכללו˙ 
‰נ˘מ‰,  ‡ˆל  נר‚˘˙  ‰˙ומ"ˆ  ˜יום 
‰נ˘מ‰  ˘ל  ו‰יחו„  ‰‰˙˜˘רו˙  ומˆ„ 
טוב‰  זכו˙,  ˘ל  ענין  ז‰  ‰רי  ‰‚וף,  עם 
ע„יין  ו˘מח‰, ‚ם ‡ˆל ‰‚וף, ‡פילו ‡ם 

‡ינו מר‚י˘ ז‡˙.

מנ‰‚ 'זרי˜˙ סוכריו˙' 
ב‰כנס‰ ל'ח„ר'

וענין ז‰ (˘כללו˙ ˜יום ‰˙ומ"ˆ ‰ו‡ 
‰‚וף)  מˆ„  ‚ם  ו˘מח‰  זכו˙  ˘ל  ענין 
סוכריו˙  לזרו˜  י˘ר‡ל  במנ‰‚  מ˙בט‡ 
ולומר  לח„ר,  י‰ו„י  יל„  ‰כנס˙  בע˙ 
ליל„ ˘סוכריו˙ ‡לו זור˜ מל‡ך מיכ‡ל:

ל‚בי  מיכ‡ל  מל‡ך  ˘ל  ענינו ‰מיוח„ 
‰‚„ול  "‰˘ר  ‰יו˙ו   – ‰מל‡כים  ˘‡ר 
˙ובע  "˘‰ו‡  עמך",  בני  על  ‰עומ„ 
ˆרכי‰ם ˘ל י˘ר‡ל ומ„בר עלי‰ם ומלמ„ 
זכו˙ן כו'", כך, ˘‰ו‡ יו„ע ומכיר טבעם 

ו˙כונו˙י‰ם ˘ל בנ"י – כפי ˘‰ם נ˘מו˙ 

ב‚ופים – יו˙ר מכל ˘‡ר ‰מל‡כים ˘‡ין 

ל‰ם ˘ייכו˙ לנ˘מו˙ ב‚ופים.

י‰ו„י  יל„  מכניסים  כ‡˘ר  ולכן, 

בנו‚ע  ‰חינוך  ענין  ˘ז‰ו   – ל"ח„ר" 

מל‡ך  טוען   – ‰˙ומ"ˆ  ענין  לכללו˙ 

‰י‡,  ˘‰‡מ˙  י˘ר‡ל,  ˘ל  ˘רם  מיכ‡ל, 

זכו˙  ˘ל  ‰ו"ע  ‰˙ומ"ˆ  ˜יום  ˘כללו˙ 

וטוב‰ כו' – "סוכריו˙".

‚ם  ‰ו‡  ˘כן   – ‰י‡  בז‰  ו‰‰„‚˘‰ 

‡ˆל יל„ ˜טן:

‰טענ‰ ˘י˘ ˆורך ל‰מ˙ין ע„ ˘‰יל„ 

י‚„ל וי˙ב‚ר, ו‡ז יבין ויר‚י˘ ‡˙ ‰זכו˙ 

ו‰טוב‰ ˘ב„בר, מ˘‡"כ לפנ"ז, ב‰יו˙ו 

ז‰  – ‰רי  כו'  מבין  ˘‡ינו  ומˆב  במעמ„ 

כי  ‡נו˘  "מ‰  ‰מל‡כים  טענ˙  ב„ו‚מ˙ 

˙זכרנו".

˘‰‡מ˙  מיכ‡ל,  מל‡ך  מ˘יב  ז‰  ועל 

‰ו"ע  ‰˙ומ"ˆ  ˜יום  ענין  ˘כללו˙  ‰י‡, 

יל„  ˘ל  ‰‚וף  מˆ„  ‚ם  וטוב‰  זכו˙  ˘ל 

ו‰˘‚‰  לכלל ‰בנ‰  ב‡  ל‡  ˘ע„יין  ˜טן 

בכך  ביטוי  לי„י  ב‡  ˘‰„בר  וכפי  כו', 

˘מ˜˘רים ז‡˙ עם "סוכריו˙".

למבו‚רים;  ‚ם  ז‰ ‰ו‡ ‰ור‡‰  ומנ‰‚ 

‰‡חריו˙,  ר˜  (ל‡  נר‚˘  ל‰יו˙  ˆריך 

˘ב„בר  ו‰טוב‰  ‰זכו˙  ‚ו„ל  ‚ם)  ‡ל‡ 

˘לכן,  ‰˜ו„˘),  בט‰ר˙  ‰יל„ים  (חינוך 

‰‰˙עס˜ו˙ בז‰ ‰י‡ מ˙וך חיו˙ ו˘מח‰, 

ומ˙וך ˘‡יפ‰ ל‰וסיף ול‰˙עלו˙ בעילוי 

‡חר עילוי, "מחיל ‡ל חיל".

(מ˘יח˙ ליל ˘מח˙ ˙ור‰ ˙˘"כ)



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰ר˘"ב נ"ע), ˘כ‡˘ר ‰כניסו‰ו לח„ר 
לו  וזר˜  ז˜נו ‰ˆמח-ˆ„˜,  נוכח ‚ם  ‰י' 
זר˜ם,  מיכ‡ל  ˘מל‡ך  ו‡מר  סוכריו˙ 
˘ל‡  ע„  ביו˙ר,  ‡ˆלו  ‰„בר  ונ˙˜בל 
˘‰יו  כיון  ‰סוכריו˙,   ˙‡ ל‡כול  רˆ‰ 
פסח,  בערב  (ור˜  ביו˙ר  י˜רים  ‡ˆלו 
‰ב‚„ים,  כיסי   ˙‡ לב„ו˜  נו‰‚ים  ˘‡ז 
‰סוכריו˙,  ‰יכן  ו˘‡לו   ˆ"ˆ‰ ˜ר‡ו 

ו‡ז ‰וכרח ל‡כלם).

וˆריך ל‰בין:

˘מל‡ך  ליל„  לומר  ‰ענין  מ‰ו 
ב‰  ‰סוכריו˙,   ˙‡ לו  זור˜  מיכ‡ל 
˘‡ינו  „בר  ז‰  ‰רי  ˘לכ‡ור‰  ב˘ע‰ 

‡מ˙?

יל„,  ‡ו„ו˙  מ„ובר  כ‡˘ר  ובפרט 
˘‡ˆלו נו‚ע כל „בר לכללו˙ ימי חייו, 
עו˘ים  ˘כ‡˘ר  רך,  ‡ילן  ב„ו‚מ˙ 
ופועל  מ˘פיע  ז‰  ‰רי  ˜טן,   ıחרי בו 
˘כן,  וכיון  ‰‡ילן,  ‚י„ול  כללו˙  על 
ˆריכים ‰‰ורים ל‰ז‰ר ביו˙ר מ‡מיר˙ 
לפ‚וע  ˘עלול  ˘‡ינו ‡מי˙י, „בר  „בר 

ב‰˙˜˘רו˙ ו‰‡מון ˘ל ‰יל„ ל‰וריו.

מנ‰‚  ‰ו‡  ˘כן  ˘כיון  ועכˆ"ל, 
˘בפנימיו˙  בו„‡י  ‰רי   .  . י˘ר‡ל 

‰ענינים כן ‰ו‡ ב‡מ˙.

ו‰בי‡ור:

ל„בר  ‰יו„ע  "˜טן  ב‚מר‡  ‡י˙‡ 
‡ביו לומ„ו ˙ור‰, מ‡י ‰י‡ ˙ור‰ ˆו‰ 

לנו מ˘‰ מור˘‰ ˜‰ל˙ יע˜ב". 

˘כל  ענינ‰  ˘˙ור‰  כיון  ולכ‡ור‰: 
ו‰˘‚‰, מ‰ו ‰ענין ללמ„‰ עם יל„ ˜טן 
ו‰˘‚‰;  ‰בנ‰  לכלל  ‰‚יע  ל‡  ˘ע„יין 

ילמ„ו  ו‡ז  ˘י˙ב‚ר,  ע„  ל‰מ˙ין  מוטב 
עמו ˙ור‰?

מור˘‰  ‚ו'  "˙ור‰   – לז‰  ו‰מענ‰ 
˘ל  ענין  ˘ז‰ו  ‰יינו,  יע˜ב",  ˜‰ל˙ 
ומˆבו  מעמ„ו  נו‚ע  ל‡  ˘ב‰  ירו˘‰, 
˘ל ‰יור˘; ‡ם ‰ו‡ ר˜ "בן", ‡זי יור˘ 

‰ו‡ ‡˙ כל ‰ענינים.

‰בנ‰  לו  ‡ין  ˘לע˙-ע˙‰  ו‡ע"פ 
 ˙‡ עכ˘יו  ‰ו‡  לו˜ח  ב‰ם,  ו‰˘‚‰ 
‚ם  לו  ˙‰י'  זמן  ול‡חרי  ‰ענינים,  כל 
ל‡  ‡ם  מ˘‡"כ  ב‰ם,  ו‰˘‚‰  ‰בנ‰ 
בי„ו  י‰יו  ל‡  ‡זי  עכ˘יו,  ‡ו˙ם  י˜ח 
ענינים ‡לו ‚ם כ‡˘ר יבו‡ לכלל ‰בנ‰ 

ו‰˘‚‰.

˘‰י‡  ˘כיון  ל˙ור‰,  בנו‚ע  וע„"ז 
מי˘ר‡ל  לכל ‡ח„  ˘ייכ˙ ‰י‡  ירו˘‰, 
ול‡  ‰בנ‰,  לכלל  ˘ב‡  ˜ו„ם  עו„ 
‰˙ור‰  ˘ייכ˙  ˘בעˆם  בכך  מס˙פ˜ים 
עמו  ללמו„  מ˙חילים  ‚ם  ‡ל‡  ‡ליו, 

˙ור‰, כיון ˘"זכין ל‡„ם".

טוב ‡ף ל‚וף ‰‚˘מי
‡ך ע„יין ˆריך ל‰בין:

ˆריך  ‰˙ומ"ˆ  „˜יום  ‰ענין  כללו˙ 
ב‚וף  נ˘מ‰  ˘ל  ומˆב  במעמ„  ל‰יו˙ 

„ו˜‡.

מ˜ום  י˘  ‰‚וף,  מˆ„  ולכ‡ור‰, 
ב‰   – ˘ב„בר  ‰"זכו˙"  מ‰י  ל˘‡ל‰: 
‰ו‡  למט‰  ‰˙ומ"ˆ  ˘˜יום  ב˘ע‰ 
ב‡ופן ˘"עליך ‰ור‚נו כל ‰יום", "‡ין 
˘מו  ˜„ו˘˙  על  נ‰ר‚˙  בעולם  ‡ומ‰ 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"„י ז‰ב" – ˘ם מ˜ום?

מ‰יכן ‡נו יו„עים ˘‡ין "„י ז‰ב" ˘ם מ˜ום? / ‰"ז‰ב" - סיב‰ ל˙וכח‰ ‡ו לימו„ זכו˙? 
/ בי‡ור „ברי ר˘"י על ‰˙וכח‰ ‰מרומז˙ ב"ו„י ז‰ב" ו‰חילו˜ בין פירו˘ו כ‡ן לפירו˘ו 

בפ' ˙˘‡ בנו‚ע לז‰ב בחט‡ ‰ע‚ל

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 1 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין "לפני ‡חיכם" ל"לפני בני י˘ר‡ל" / בין "מ˙וך" ל"לפי"

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פעולו˙ מ˘‰ לכבו„ן וזכו˙ן ˘ל י˘ר‡ל

 / ז‰ב"  ל‰ם  ˘‰˘פע˙  ל‰ם,  ˘‚רמ˙  ‰ו‡   ‰˙‡"  / ו˙וכח‰  ˙וכח‰  בכל  זכו˙  לימו„י 
"‡יכ‰ י˘ב‰ ב„„" – מעל˙ עם י˘ר‡ל ˘"לב„„ י˘כון"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 1 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
מ„וע ‰י' ‰מן "לבן"? / וטרף זרוע – בזכו˙ ‰˙פילין

טז חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו‰רמב"ן ב‚„ר מˆו˙ בנין ‰בי˙

עפ"ז  י„ון   / ז‡"ז  מעכבין  ובי˙ ‡ין  מר‡יי˙ ‰רמב"ן „כלים  ˘י' ‰רמב"ם   ıל˙ר יפלפל 
ב‚ירס˙ ‰מ˘נ‰ „סוף מי„ו˙

(ע"פ '‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' ‡ (ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 116 ו‡ילך))

˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
מחיל ‡ל חיל

ם („ברים ‡, ו-ז) עּו ָלכ∆ נּו ּוס¿ ‰ ּפ¿ ָ‰ר ַ‰ּז∆ ˙ ּבָ ב∆ ∆ ׁ̆ ם  ַרב ָלכ∆

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
‡ין '„בר ˜טן' בעבו„˙ ‰'

„…ל („ברים ‡, יז) ָ‚ּ ט…ן ּכַ ָּ̃ ּכַ

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
חינוך על ט‰ר˙ ‰˜ו„˘

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‡ופן חינוך יל„י י˘ר‡ל

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

"די זהב" – שם מקום?
מהיכן אנו יודעים שאין "די זהב" שם מקום? / ה"זהב" - סיבה לתוכחה או לימוד 
זכות? / ביאור דברי רש"י על התוכחה המרומזת ב"ודי זהב" והחילוק בין פירושו 

כאן לפירושו בפ' תשא בנוגע לזהב בחטא העגל 

במ„בר  ‰יר„ן  בעבר  י˘ר‡ל  כל  ‡ל  מ˘‰  „בר  ‡˘ר  ‰„ברים  "‡ל‰  פר˘˙נו:  ברי˘ 
בערב‰ מול סוף בין פ‡רן ובין ˙ופל ולבן וחˆרו˙ ו„י ז‰ב". ובפירו˘ ר˘"י לסוף ‰כ˙וב: 

"ו„י ז‰ב – ‰וכיחן על ‰ע‚ל ˘ע˘ו ב˘ביל רוב ז‰ב ˘‰י' ל‰ם, ˘נ‡מר 'וכסף ‰רבי˙י 
ל‰ם וז‰ב ע˘ו לבעל'". 

ו‰נ‰, ב˙חיל˙ פירו˘ו לכ˙וב ז‰ כ˙ב ר˘"י על כל ‰פסו˜: "˘‰ן „ברי ˙וכחו˙ ומנ‰ 
כ‡ן כל ‰מ˜ומו˙ ˘‰כעיסו לפני ‰מ˜ום ב‰ן"; ו‡"כ ˆ"ב, מ„וע כ˙ב כ‡ן ר˘"י עו‰"פ 

ל˘ון "˙וכח‰", "‰וכיחן על ‰ע‚ל"?

בפסו˜  ‰מנויים  ב‰מ˜ומו˙  נכלל  ז‰ב"  "„י  ˘‡ין  לר˘"י  ˘מ˘מע  בפ˘טו˙,  ונר‡‰ 
– כי ‡ינו ˘ם מ˜ום, ובמיל‡ ל‡ י„ענו ע„יין ˘‚ם "„י ז‰ב" ‰ו‡ ענין ˘ל ˙וכח‰. ולכן 
(‚ם)  כוונ˙ו  ובז‰   – ז‰ב"  רוב  ב˘ביל  ˘ע˘ו  ‰ע‚ל  על  "‰וכיחן  ל‰„‚י˘  ר˘"י  ‰וˆרך 
ל‰„‚י˘, ˘‡ין "„י ז‰ב" ˘ם מ˜ום ˘בז‰ מרמז ל‰וכיחן, ‡ל‡ ˘ל˘ון זו עˆמ‰ מו„יע‰ 

‡˙ ‰˙וכח‰ על ‰ע‚ל.

‰ווי ‡ומר: 

ב˙חיל˙ ‰ענין כ˙ב ר˘"י "˘‰ן „ברי ˙וכחו˙ ומנ‰ כ‡ן כל ‰מ˜ומו˙ ˘‰כעיסו לפני 
˘ל  ˘מו˙  ‰ם  ז‰  בפסו˜  ‰ל˘ונו˙  רוב  ‰רי  ר˘"י,  ˘מפרט  כפי  ו‡כן,  ב‰ן";  ‰מ˜ום 
מ˜ומו˙ ˘ונים – ו‡ין ר˘"י מפרט בכל ‡ח„ מ‰ם ˘‰ו‡ "˙וכח‰", מ˘ום ˘כבר ‰˜„ים 

˘כל ‰מ˜ומו˙ ‰נזכרים כ‡ן ‰ם ענין ˘ל "„ברי ˙וכחו˙". 

‡מנם י˘ בפסו˜ ˘ני יוˆ‡ים מן ‰כלל, ˘‡ינם ˘מו˙ ˘ל מ˜ומו˙: "˙ופל ולבן" ו"„י 
ז‰ב". וכיון ˘כן, ‰רי לכ‡ור‰ ˘ני ‡לו ‡ינם חל˜ מ‰"„ברי ˙וכחו˙"; ולכן נ„ר˘ ר˘"י 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

וז‰ו ‚ם מ"˘ "‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י ‚ו' יברך ‡˙ ‰נערים ‚ו'" – „לכ‡ור‰ יכול‰ ברכ˙ 
‰נערים ל‰יו˙ ע"י כל מל‡ך, ו‡עפ"כ מב˜˘ ˘ברכ˙ם ˙‰י' ע"י "‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י" 

„ו˜‡:

‰ס„ר ‰ו‡, ˘יל„ים ˜טנים – "נערים" – ‡ינם בר˘ו˙ עˆמם, ‡ל‡ ‰ם בר˘ו˙ ‰‚„ולים, 
˘יכולים לע˘ו˙ עמ‰ם כרˆונם כו'.

עלי‰ם  ˘‰‚„ולים ‰‡חר‡ים  מיוח„˙ – "יברך ‡˙ ‰נערים" –  בברכ‰  י˘ ˆורך  ולכן, 
ביˆר ‰רע"  ˘חט‡נו  ע"י "חט‡  נחל˙ ‰' ˆב‡ו˙  פַ‡ר„ָ‡רּבן")  ניט  י˘חי˙ו ("מ'זָ‡ל  ל‡ 

כנ"ל.

ועל ז‰ מב˜˘ יע˜ב ‡בינו, "‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י ו‚ו'":

˘ל  מעברו ‰˘ני  נול„  יע˜ב  ב˘למ‡  בני".  ˘טען "‰בנים  לבן  בבי˙  בחרן,  יע˜ב ‰י' 
ב‡ופן  ל‰˙נ‰‚  "בני",  ל‰יו˙  ˆריכים   – לבן  טוען   – בחרן  ˘נול„ו  ‰בנים  ‡בל  ‰נ‰ר, 

‰‰נ‰‚‰ ˘ל חרן, ל„‡ו‚ ל"˙כלי˙" וכו'.

ועל ז‰ ‡מר ‰מל‡ך ˘ל יע˜ב ללבן: "‰˘מר לך פן ˙„בר עם יע˜ב מטוב ע„ רע"! – 
"ל‡ מ„וב˘ך ול‡ מעו˜ˆך"! ‡ל ˙„‡‚ לפרנס˙ם ˘ל ‰נערים, ˘כן, ‰˜ב"‰ ˘זן ומפרנס 
מ‡ופן  ללמו„  ל‰ם  וחליל‰  לפרנס ‡˙ ‰נערים,  למˆו‡ „רך  יוכל  בו„‡י  כל ‰עולם,   ˙‡

‰‰נ‰‚‰ ˘ל חרן.

י˘ר‡ל  בי˙  ו‰˜ים ‡˙  לחרן,  וב‡  נול„  ˘בו  מ‰מ˜ום  כ˘יˆ‡  יע˜ב ‚ם  ו‡כן, ‰ˆליח 
˘˙‰י' ‰נ‰‚˙ם ע"פ „ע˙ עליון, וב‡ופן ˘"מט˙ו ˘לימ‰", ו‡ף בנ‰ ‚ל ˘ל ‡בנים ל‰יו˙ 

מחיˆ‰ בין ‰˜„ו˘‰ לסט"‡ וכו'.

ומסיים "וי„‚ו לרוב" – "כ„‚ים ‰ללו ˘פרים ורבים ו‡ין עין ‰רע ˘ולט˙ ב‰ם", וכל 
ז‰ יומ˘ך "ב˜רב ‰‡רı" – ˘יומ˘ך ‚ם בענינים ‚˘מיים, וב‡ופן ˘"יברכך ‰' וי˘מרך", 
מ˙נ‰  "‰נו˙ן  ˘כן,  ‡ו˙‰,  ˘ומר  ‚ם  ‰ו‡  ‰רי  ‰ברכ‰   ˙‡ נו˙ן  ˘‰˜ב"‰  לכך  ˘נוסף 
‰ו‡  ‰נו˙ן  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ‡בל  זו,  במ˙נ‰  לו  י˘  ‰נ‡‰  מ‰  ל˘מרו...  יכול  ‡ינו  לעב„ו 
עבור  ר˜  בממון  ˘י˘˙מ˘ו  ב‡ופן  ז‰  י‰י'  בממון,  על ‰ברכ‰  ˘נוסף  ו‰יינו,  ‰˘ומר", 
ו‰רוחניים,  בכל ‰ענינים ‰‚˘מיים  ˙ענו‚  ומ˙וך  כו',  רפו‡ו˙  עבור  ול‡  טובים,  עניינים 

ונח˙ ‡מי˙י מ‰יל„ים ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙, ל‡ורך ימים ו˘נים טובו˙.

(יום ˘מח˙ ˙ור‰ ˙˘"כ)

‰טוב ‰‡מי˙י 
ליל„י י˘ר‡ל

‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  סיפר  ב˘מח"˙ 

לו  זר˜ו  לח„ר  ‰כניסו‰ו  ˘כ‡˘ר 

לו  ו‡מרו  ‰מנ‰‚,  כפי  סוכריו˙, 

וסיפר,  ‡ו˙ם.  זר˜  מיכ‡ל  ˘מל‡ך 

‡„מו"ר  (כ"˜  ‡ביו  ‡ˆל  ‚ם  ‰י'  ˘כן 



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ובכן, ˆריכים ל„ע˙, ˘רבו˙ינו ‰ב‰ירו ז‡˙ מ˜ו„ם לכן:

˘ל  לח˘וב ‡ו„ו˙ ‰"˙כלי˙"  ˘ˆריכים  ויטען  מי˘‰ו  יבו‡  ˘כ‡˘ר  רבו˙ינו ‰ז‰ירו, 
‰יל„ים, ולכן ˆריכים ללמו„ עמ‰ם לימו„י חול – ‡זי ‡ין ל‰˙ח˘ב בס‚נון ‰„ברים, ‡ם 
ב"‡יˆטל‡  ל‰˙ח˘ב  ו‡ין  חז"ל,  מ‡מרי  ˘ל  וס‚נון  ב˘פ‰  ‚לוי', ‡ו  ב˘פ‰  מ„בר  ‰ו‡ 

˘ל מ˘י", ‡ל‡ ˆריכים ל„ע˙ ˘ב˙וך "‡יˆטל‡" זו נמˆ‡ ‰יˆ‰"ר!

לפר˘.  מ˙יימר  ˘‰ו‡  כפי  ‡ינו  ‰„ברים  פירו˘  ‰רי   – חז"ל  מ‡מרי  ˘מˆטט  ו‡ף 
‰כוונ‰  ‡ין   – ‡ומנו˙  בנו   ˙‡ ללמ„  ‰ˆורך  ‡ו„ו˙  ‰נ"ל  למ‡רז"ל  בנו‚ע  ול„ו‚מ‡, 
כפי  ‡ל‡,  לרע,  טוב  בין  ל‰בחין  ˘יו„ע  טרם  ˜טן  יל„  ב‰יו˙ו  בכך  ל‰˙חיל  ˘ˆריכים 
˘נ‰‚ו לפנים בי˘ר‡ל, ˘מ˘ך זמן ˜ˆר לפני זמן ‰‰ס˙„רו˙, ‰יו מלמ„ים ‡יזו ‡ומנו˙ 
˘ל  „˙ינו˜ו˙  ב‡ויר  ‰עולם'  '‡ויר   ˙‡ ל‰כניס  וחס  חליל‰  ‡בל  ל‰ס˙„ר,  ˘יוכל  כ„י 

בי˙ רבן.

˙˘לוט  ˘ל‡  כ„י  לח„ר,  ˘מכניסים  בטלי˙ ‡˙ ‰יל„  לעטוף  בנ"י  נ‰‚ו  בכל ‰„ורו˙ 
בו עין רע‰ ח"ו ˘ל ז‰ ˘‡ינו סובל ("פַ‡ר‚ינט ניט") ˘יל„י י˘ר‡ל ילמ„ו ˙ור‰ – "‰ו‡ 
˘טן ‰ו‡ יˆ‰"ר" ("‰˘טן" ב‚ימטרי‡ ˘ס"„, כנ‚„ ˘ס"„ ימי ‰˘נ‰ ˘ב‰ם י˘ לו ר˘ו˙ 
ל‰סטין, מלב„ יו‰כ"פ); ו˙מור˙ ז‰, לו˜חים בי„ים יל„י י˘ר‡ל, ומוסרים ‡ו˙ם בי„ים 

˘ל ‰יˆ‰"ר, לנ˙˜ ‡ו˙ם ח"ו מ‰˙ור‰!...

"˘חט‡נו לפניך ביˆר ‰רע"
מובן:  – „לכ‡ור‰ ‡ינו  ביˆר ‰רע"  לפניך  ˘חט‡נו  חט‡  ב‰נוסח "על  וז‰ו ‰פירו˘ 

‰רי כל ‰חט‡ים ‰ם ביˆר ‰רע? 

‡ל‡ ‰כוונ‰ לענינים ˘‰‡„ם מˆ„ עˆמו ‡ינו ˘ייך ‡לי‰ם, ‡ל‡ ˘‰ו‡ מ‚ר‰ עליו ‡˙ 
נ˙ינ˙-מ˜ום  בו  ו‡ין  ˘ייכו˙  לו  עˆמו ‡ין  מˆ„  ˙˘ב"ר  ˘‡ויר  בנ„ו"„,  וע„"ז  ‰יˆ‰"ר. 
כלל לענין ˘ל חט‡, ו‡עפ"כ, לו˜חים בי„ים ומוסרים ‡˙ ‰יל„ים בי„יו ˘ל ‰יˆ‰"ר!...

ובי˘יב‰,  בח„ר  ימי‰ם  כל  לומ„ים  ‰יו  ו‰בחור  ˘‰יל„  ‰ס„ר  ‰י'  בי˘ר‡ל  לפנים 
מלמ„ים ‡ו˙ם  זמן ‰‰ס˙„רו˙ ‰יו  בו‡  ל˜ר‡˙  ור˜  ל‡ויר ‰עולם,  לח˘וף ‡ו˙ם  מבלי 
‡יזו ‡ומנו˙; ו˙מור˙ ז‰, לו˜חים ע˙‰ יל„ים ˜טנים ומכניסים ‡ו˙ם לב˙י-ספר ˘ב‰ם 
ני˙נו  ˘ל‡  עניינים  ויע˜ב,  יˆח˜  ‡בר‰ם  לבני  ˘ייכים  ˘‡ינם  עניינים  עמ‰ם  לומ„ים 
בסיני. וי˙יר‰ מז‰, ענינים ‰פכיים מ‰ענינים ˘ני˙נו בסיני, וכל ז‰ למ‰ – כ„י ל‰˜ל על 

‰˜ב"‰ ל‰מˆי‡ ל‰ם פרנס‰ ל‡חרי ע˘רים ˘נ‰...

˘לו,  ו‰‰˘˙„לו˙  לל‡ ‰עזר  ומפרנס ‰˜ב"‰  זן  בני-‡„ם  ביליָ‡ן  ˘˙י  עˆמך:  ו‰‚ע 
ו‡ילו ‡ו˙ם יל„ים ‡ח„ים מי˘ר‡ל, ˘‰˜ב"‰ ˆיוו‰ ˘ל‡ יח„ירו ב‡וויר ˘ל‰ם ‡˙ ‡ויר 

‰עולם – טוען ‰יˆ‰"ר – ל‡ יוכל ‰˜ב"‰ ח"ו לפרנס לולי ‰עזר ו‰‰˘˙„לו˙ ˘לו!...

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‰מן  על  ˘˙פלו  ‰„ברים  על  "‰וכיחן  "˙וכחו˙":  ‰ם  ‡לו  ˘‚ם  ב‰ם  ול‰„‚י˘  לפר˘ 
˘‰ו‡ לבן", "‰וכיחן על ‰ע‚ל ˘ע˘ו ב˘ביל רוב ז‰ב". 

מ˘ום  ˘ז‰ו  בפ˘טו˙  י"ל  מ˜ום,  ˘ם  ‡ינו  ז‰ב"  ˘"„י  לפר˘  לר˘"י  ˘‰כריחו  ומ‰ 
ר˘"י  ˘כ˙ב  „רך  ועל  כ‡ן);  בחיי  רבינו  (ור‡‰  ז‰ב"  "„י  ˘˘מו  מ˜ום  במ˜ר‡  מˆינו  ˘ל‡ 
'˙ופל  ˘˘מו  מ˜ום  מˆינו  ול‡  ‰מ˜ר‡  כל  על  "חזרנו   – ולבן"  ל"˙ופל  בנו‚ע  ז‰  לפני 
ולבן', ‡ל‡ ‰וכיחן על ‰„ברים ˘˙פלו על ‰מן ˘‰ו‡ לבן" [‡ל‡ ˘בפירו˘ו ל"„י ז‰ב" 
ר˘"י  ˘כ˙ב  ל‡חר  כי   – כו'"  כל ‰מ˜ר‡  על  ˘"חזרנו  ול‰„‚י˘  לחזור  ר˘"י  ˆריך  ‡ין 

יסו„ ז‰ בנו‚ע ל"˙ופל ולבן", מובן מעˆמו ˘כן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע ל"„י ז‰ב"].

ב. ‡בל ˆריך בי‡ור: 

בכמ‰  ˘פיר˘ו  וכמו   – מ˜ום  ˘ם  ‰ו‡  ז‰ב"  "„י  ˘‚ם  ר˘"י  יפר˘  ל‡  ב‡מ˙  למ‰ 
˘ם  על  ז‰ב"  ‰מ˜ום "„י  ˘נ˜ר‡  ו‰יינו   – ועו„)  חז˜וני  ר‡ב"ע,  ור‡‰  כ‡ן.  (ר˘ב"ם  מפר˘ים 

"‰ע‚ל ˘ע˘ו ˘ם ב˘ביל רוב ז‰ב"? 

ו‰רי מˆינו כמ‰ מ˜ומו˙ ב˙ור‰ ˘נ˜ר‡ו על ˘ם ‰פעולו˙ ˘נע˘ו ב‰ם (ר‡‰ נח י‡, ט. 
ויר‡ כ‡, ל‡. ויחי נ, י‡. ב˘לח יז, ז. ˘לח י‚, כ„. ובכ"מ). ו‡ף ˘ל‡ מˆינו עו„ פעם במ˜ר‡ מ˜ום 

˘˘מו "„י ז‰ב" – ‰רי כמ‰ וכמ‰ מ˜ומו˙ נזכרו ב˙ור‰ ר˜ פעם ‡ח˙ בלב„!

וב˘למ‡ ב"˙ופל ולבן", מובן ˘‡ין לח„˘ כי ‰מ˜ום עˆמו נ˜ר‡ כן, על ˘ם ˘במ˜ום 
ז‰ "˙פלו על ‰מן ˘‰ו‡ לבן" – כי: 

ב‰˘ם  ניכר  ˘י‰י'  בו – ˆריך  ˘‰י˙‰  מסויימ˙  פעול‰  ˘ם  על  למ˜ום  כ‡˘ר ˜ור‡ים 
‰פעול‰  סיב˙  ˘‰ו‡  ‰„בר  עכ"פ  ‡ו  ‰פעול‰,  נע˘˙‰  ˘בו  ‰„בר  ‡ו  ‰פעול‰,  מענין 
˘‰י˙‰ במ˜ום ז‰; ‡בל בני„ון „"˙ופל ולבן" ‰רי ז‰ ˘‰מן ˆבעו "לבן" ‰ו‡ ענין ˆ„„י, 

ול‡ מס˙בר ˘י˜ר‡ו ‰מ˜ום על ˘ם פרט ˆ„„י ז‰. 

˘ום  מרומז  ˙יב˙ "ולבן" – ‡ין  בל‡  ˘"˙פלו")  (˘פירו˘‰  עˆמ‰  [וב˙יב˙ "˙ופל" 
חט‡ מיוח„, כי כל ‰חט‡ים ˘ל בני י˘ר‡ל במ„בר ‰יו ז‰ ˘"˙פלו" על ‡יז‰ ענין]. 

ר˘"י  ובל˘ון  (‰פעול‰),  ‰חט‡  סיב˙  מרומז˙  ז‰  ˘ב˘ם  ז‰ב",  ב"„י  ‰„בר  ˘ונ‰ 
"˘ע˘ו ב˘ביל רוב ז‰ב ˘‰י' ל‰ם" – ו‡ם כן ‰רי ‡פ˘ר לומר ˘‚ם ז‰ נכלל ב‰מ˜ומו˙ 

˘‰כעיסו, כי ‰מ˜ום נ˜ר‡ "„י ז‰ב" על ˘ם רוב ‰ז‰ב ˘‰בי‡ לחט‡!

‚. ו‰נ‰, ‰˘ייכו˙ ˘ל חט‡ ‰ע‚ל ל"רוב ז‰ב" – מˆינו ‚ם בפירו˘ ר˘"י לפ' כי ˙˘‡, 
‚„ול‰  חט‡‰  ‰ז‰  ‰עם  חט‡  ‡נ‡  וי‡מר   '‰ ‡ל  מ˘‰  "וי˘ב  ל‡)  לב,   ‡˘˙) ‰פסו˜  על 

ויע˘ו ל‰ם ‡ל˜י ז‰ב", וז"ל: 

"‡˙‰ ‰ו‡ ˘‚רמ˙ ל‰ם, ˘‰˘פע˙ ל‰ם ז‰ב וכל חפˆם, מ‰ יע˘ו ˘ל‡ יחט‡ו. מ˘ל 
למלך ˘‰י' מ‡כיל ומ˘˜‰ ‡˙ בנו ומ˜˘טו, ו˙ול‰ לו כיס בˆו‡רו ומעמי„ו בפ˙ח בי˙ 

זונו˙ – מ‰ יע˘‰ ‰בן ˘ל‡ יחט‡?!"



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ך כ„ „יי˜˙ ˘פיר, ‡ין „ברי ר˘"י ˘ם ˘ווים ל„בריו כ‡ן; וכן מובן ‚ם מז‰ ˘ר˘"י 
ול‡   – כ‡ן  בפירו˘ו  לר‡˘ונ‰  לבעל"  ע˘ו  וז‰ב  ל‰ם  מבי‡ ‡˙ ‰פסו˜ "וכסף ‰רבי˙י 
בפ'  (מ˘‡"כ  ז‰  לפסו˜  ‰˘ייך  מחו„˘  ˙וכן  י˘  כ‡ן  כי   ,‡˘˙ כי  לפ'  בפירו˘ו  ‰בי‡ו 

.(‡˘˙

ובי‡ור ‰ענין (ור‡‰ ‚ם ב‡ר ב˘„‰ על ‡˙ר ובפ' ˙˘‡ ˘ם):

י˘ר‡ל  על  זכו˙  ללמ„  בכוונ‰  ‰˜ב"‰  בפני  ‰ז‰ב  רוב   ˙‡ מ˘‰  מזכיר   ‡˘˙ בפ' 
על  וסליח‰  רחמים  לעורר  ˘ם,  ב„בריו  למטר˙ו ‰כללי˙  חט‡ם (מ˙‡ים  סיב˙  ול‰˜טין 
עˆמו,  ‰חט‡  ˘ל  ערכו  למעט  ‡פ˘ר  ˘‡י  ˘‡ף  מ˘‰,  ˘‡ומר  ‰ו‡  ז‰  ועל  י˘ר‡ל). 
„‰רי "חט‡ ‰עם ‰ז‰ חט‡‰ ‚„ול‰", מכל מ˜ום ‡ין י˘ר‡ל ‡˘מים כ"כ ב‰חט‡, ˘‰רי 
‰˜ב"‰ ‰˘פיע ל‰ם רוב ז‰ב ע„ ˘‰‚יע מˆב ˘"מ‰ יע˘ו ˘ל‡ יחט‡ו", ובמיל‡ "‡˙‰ 

(‰˜ב"‰) ‰ו‡ ˘‚רמ˙ ל‰ם"; 

מ„ברי  כחל˜  י˘ר‡ל  בני  בפני  ‰ז‰ב  רוב   ˙‡ מ˘‰  מזכיר  „י„ן  בני„ון  מ˘‡"כ 
ר˘"י  מ„‚י˘  ז‰  מטעם  ˘‚ם  ‚ו„ל ‰חט‡ [וי"ל  ל‰„‚י˘  בז‰  ˘מטר˙ו  ו‰יינו  ‰˙וכחו˙, 
בפירו˘ו כ‡ן "‰וכיחן על ‰ע‚ל" (כנ"ל ס"‡) – ל‰„‚י˘ ˘‡ין רוב ‰ז‰ב כ‡ן ב‡ ב˙ור 

לימו„ זכו˙ (כבפ' ˙˘‡), ‡ל‡ ב˙ור ˙וכח‰]. 

ולכן „ו˜‡ כ‡ן ‰בי‡ ר˘"י ‡˙ ‰פסו˜ "וכסף ‰רבי˙י ל‰ם וז‰ב ע˘ו לבעל" (ול‡ בפ' 
˙˘‡) – כי בפסו˜ ז‰ מו„‚˘ ˘‰כסף וז‰ב ˘נ˙ן ‰˜ב"‰ (ול‡ נ˙ינ‰ ס˙ם ‡ל‡ "‰רבי˙י 
ל‰ם") מ‰ם עˆמם ע˘ו „בר ˘‰ו‡ ‰יפך רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰, ו‰רי נ˜ו„‰ זו מבליט‰ ‡˙ 

‚ו„ל ‰חט‡ ביו˙ר. 

[וכמ"˘ בב‡ר ב˘„‰ כ‡ן: "‰וכיח ‡ו˙ם ˘˘˙ים רעו˙ ע˘ו, ˘ל‡ „י ˘ע˘ו ע‚ל ‡ל‡ 
„בר  ב‡ו˙ו   – ז‰ב  ל‰ם  ˘‰רב‰  ‰˜ב"‰  ל‰ם  ˘ע˘‰  ˘עם ‰טוב‰  ז‰ב,  ˘ל  ע˘ו ‡ו˙ו 

עˆמו ‰כעיסו‰ו; מ˘ל למלך ˘נ˙ן לעב„ו חרב טוב‰, ובי˜˘ ל‰כו˙ ב‰ ‡˙ ‰מלך"].

ול‰וסיף, ˘בני„ון „י„ן ‰רי ל‡ ר˜ ˘בכללו˙ י„וע כי כל מ‰ ˘י˘ לבני ‡„ם ני˙ן ל‰ם 
‡ל‡   – ˆב‡ו˙")   '‰ נ‡ום  ‰ז‰ב  ולי  ‰כסף  "לי  ח)  ב,  (ח‚י  ‰כ˙וב  (ובל˘ון  ‰˜ב"‰  מ‡˙ 
˘ˆיו‰  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  כמפור˘  מ‰˜ב"‰,  במ„בר  וז‰ב  ‰כסף  ל‰ם  ני˙ן  ‚לוי  ˘ב‡ופן 
‰עם  חן   ˙‡ נ˙ן  "ו‰'  ‰י'  בפועל  וכן  ז‰ב",  וכלי  כסף  כלי   .  . מ˘כנ˙‰   ‰˘‡ "ו˘‡ל‰ 
˘מו˙ ‚,  (ר‡‰  ל‰ם ‡˙ ‰ים  ˘‰˜ב"‰ ˜רע  י„י  על  ביז˙ ‰ים  ו‡ח"כ ‰י˙‰  מˆרים",  בעיני 

כב. ב‡ י‡, ב. יב, לו. פר˘"י ב˘לח טו, כב).

ז‰ב  רוב  "ב˘ביל  נע˘‰  ˘‰ע‚ל  (בס"ב), „מכיון  מיו˘ב˙ ‰˜ו˘י‡ ‰נ"ל  ומע˙‰   .„
˘‰י' ל‰ם" – מ„וע ל‡ נפר˘ ˘‰מ˜ום עˆמו נ˜ר‡ ב˘ם "„י ז‰ב" על ˘ם חט‡ ‰ע‚ל? 

‰סיב‰  ‰ע‚ל;  לחט‡  ‰סיב‰  ‰ו‡  ‰ז‰ב  ˘רוב  לומר  ר˘"י  כוונ˙  ‡ין  ב‡מ˙,  כי 
‰‡מי˙י˙ לחט‡ ‰ע‚ל ‰י‡ כמו ˘כ˙וב (˙˘‡ לב, ‡) "ויר‡ ‰עם כי בו˘˘ מ˘‰ לר„˙ מן 
‰‰ר" – וז‰ ˘‰י' ל‰ם "„י ז‰ב" ‰ו‡ ר˜ פרט ˆ„„י ב‡ופנו ˘ל ‰חט‡ ‰מוסיף בחומר˙ו. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

מ˜ום  נ˙ינ˙  ‡ין  ˘‡ˆלם  חט‡",  בו  ˘‡ין  "‰בל  ˘‰ו‡  ˙˘ב"ר  ‰בל  מעל˙  ˘זו‰י   –
ו‡פ˘רו˙ לענין ˘ל חט‡.

ועל „רך ˘מˆינו ‚בי סוכ‰, ‡˘ר ‰סכך ˆריך ל‰יו˙ מ„בר ˘‡ינו ר‡וי ל˜בל טומ‡‰. 
‰יינו, ˘ל‡ „י בכך ˘בפועל ‡ינו טמ‡, ‡ל‡ י˘ ˆורך ˘ל‡ י‰‡ ר‡וי ל˜בל טומ‡‰, ו‡ם 

‰וכ˘ר ל˜בל טומ‡‰, ‡ע"פ ˘בפועל ל‡ נטמ‡, ‡זי פסול לסכך. 

וב‡ופן כז‰ ‰י‡ ‚ם מעל˙ ‰בל ˙˘ב"ר – ˘‡ין בו נ˙ינ˙ מ˜ום לענין ˘ל חט‡.

ıחריו˙ בחינוך ‰יל„ים - ל‡ ל‰כניס רוחו˙ מבחו‡‰
ומז‰ מובן ‚ו„ל ‰‡חריו˙ בנו‚ע ל‡ופן ‰‰נ‰‚‰ עם ˙˘ב"ר – ˘כיון ˘‰‰בל ˘ל‰ם 
‡ין בו חט‡, ב„ו‚מ˙ לע˙י„ לבו‡, ˆריך ל‰ז‰ר ˘ל‡ ל‰ח„יר ˘ם ‡ויר ‰עולם ˘י˘ בו 

חט‡, עי"ז ˘לומ„ים עמ‰ם עניני חכמו˙ ‰עולם.

ל‚„ול  ביחס  ˘ייך  עור"  „"לפני  ‰‡יסור  ˘‰רי  ב„בר,  ‡יסור  ‡ין  ˘לכ‡ור‰  ו‡ע"פ 
בי˙- על  על ‰‡ב ‡ו  חינוך (˘מוטל  מˆ„  ר˜  ˘לו ‰ו‡  ˘‰חיוב  ל˜טן,  ביחס  ול‡  „ו˜‡, 
זו ‡חריו˙  לעˆם ‰ענין, ‰רי  בנו‚ע  ועונ˘, ‡בל  ל˘כר  בנו‚ע  ר˜  ז‰ ‰ו‡  כל  „ין) – ‰רי 
‚„ול‰ ביו˙ר ˘מכניסים ענין ˘ל טומ‡‰ במ˜ום ˘מˆ„ עˆמו ‡ין בו נ˙ינ˙ מ˜ום לענין 

˘ל טומ‡‰.

ול‰עיר ממ"˘ ‰רמב"ם ˘י˘ חכם ‡' ˘כ˙ב ˘‰רע בעולם ‰ו‡ יו˙ר מן ‰טוב, ו‡"כ, 
‡יך ‡פ˘ר לומר ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ טוב ‰‚מור, וכל מ‰ ˘יבו‡ ממנו ‰ו‡ טוב ‚מור. ועל ז‰ 
מב‡ר ‰רמב"ם, ˘‡ין ‰‡מ˙ כן, כי, ‡ין רע יור„ מלמעל‰, וכל עניני רע ‰ם מˆ„ ‰‡„ם 
טוב,  ˘כולו  מ˜ום  ‰ו‡  עˆמו  ˘מˆ„  ‰עולם,  לכללו˙  בנו‚ע  ‡מורים  ‰„ברים  ו‡ם  כו'. 
"‡ויר  ˘ל  מ˜ום  ‡ו„ו˙  כ˘מ„ובר  ע‡כו"כ  ‰רי   – ‡„ם  בני  מע˘‰  מˆ„  ר˜  ‰ו‡  ו‰רע 
ל‰ז‰ר  ˘י˘  בו„‡י  ˘כן, ‰רי  וכיון  ˙˘ב"ר,  ˘ל  ענינם  ˘ז‰ו  (ב„ו‚מ‡ „לע˙י„)  מזוכך" 

˘ל‡ ל‰ח„יר ˘ם עניני רע ע"י לימו„י חול.

טענ˙ ‰"˜לו‚ינ˜ער" מסברו˙ ‰‚מר‡
ז‡˙  יע˘‰  ל‡  מי˘ר‡ל  ˘‡ף ‡ח„  בו„‡י  ˘ב„בר,  ‚ו„ל ‰‡חריו˙  ˘מˆ„  ‡מנם, ‡ף 
ומ˙לב˘  ב˙חבול‰  וב‡  ˜לו‚ינ˜ער"),   ‡ַ") ערמומי  ‰ו‡  ‰יˆ‰"ר  ‰רי   – ‡ופן  ב˘ום 
ו‡מור‡ים,  ˙נ‡ים  ˘ל  בס‚נון  ומ„בר  ז˘וּפיˆע"),  זיי„ענע   ‡ַ") מ˘י"  ˘ל  ב"‡יˆטל‡ 
ועו„  ליסטו˙",  מלמ„ו  כ‡ילו  ‡ומנו˙  בנו   ˙‡ מלמ„  ˘‡ינו  "כל  רז"ל  מ‡מר  ב‰זכירו 
כ„י  חול,  לימו„י  ללמ„ ‡˙ ‰יל„ים  ˘ˆריך  ל˘„ל ‡ו˙ו  רוˆ‰  ועי"ז  כיו"ב.  רז"ל  מ‡מרי 

ל‰בטיח ל‰ם "˙כלי˙".



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ‰וספ‰ . 
לקט מתוך דברות קודש 
בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו, ובאו כאן כמעט ללא עריכה, 
באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

חינוך על טהרת הקודש
תשב"ר צריכים "אוויר נקי" וקדוש בתכלית / "הבל שאין בו - אפשרות לחטא" 
/ חובה  להיזהר לא להכניס להם רוחות מבחוץ / טענת ה'קלוגינקער' שצריכים 
פרנסה לעתיד / הקב"ה ידאג להם, עתה צריכים ללמוד בטהרת הקודש / טובה 

הגדולה ביותר אף לגוף הגשמי!

‰עולם  ˘"‡ין  ב‚מר‡  ‡י˙‡   – רבן  בי˙  ˘ל  „˙ינו˜ו˙  ‰˙ור‰  לימו„  מעל˙  ‡ו„ו˙ 
רבן  בי˙  ˘ל  ˙ינו˜ו˙  מבטלין  ו"‡ין  רבן",  בי˙  ˘ל  ˙ינו˜ו˙  ב˘ביל ‰בל  מ˙˜יים ‡ל‡ 
‡מור‡ים  ˘ל  לימו„  ל‚בי  ˙˘ב"ר  לימו„  מעל˙  וכמבו‡ר  ‰מ˜„˘",  בי˙  לבנין  ‡פילו 
"‡מר לי' רב פפ‡ ל‡ביי, „י„י ו„י„ך מ‡י, ‡מר לי' ‡ינו „ומ‰ ‰בל ˘י˘ בו חט‡ ל‰בל 

˘‡ין בו חט‡".

ומובן, ˘‰פירו˘ „"‰בל ˘‡ין בו חט‡" ‰ו‡ – ˘‡ין נ˙ינ˙ מ˜ום לענין ˘ל חט‡. כי, 
‡ם ‰מעל‰ ‰י‡ ר˜ ˘‡ין בו חט‡ בפועל, ‰רי מעל‰ זו י˘נ‰ בו„‡י ‚ם ב‰לימו„ ˘ל רב 
פפ‡ ו‡ביי ("„י„י ו„י„ך"). ‡ל‡ מוכח ˘מעל˙ ‰בל ˙˘ב"ר ‰י‡ בכך ˘‡ין ל‰ם ˘ייכו˙ 
כלל לענין ˘ל חט‡, „כיון ˘‡ינם יו„עים כלל ל‰בחין בין טוב לרע, ‡זי ל‡ ˘ייך ‡ˆלם 

ענין ˘ל חט‡.

וע"„ ‰מעמ„ ומˆב ˘‰י' ˜ו„ם ‰חט‡, וכמו"כ לע˙י„ לבו‡, כ‡˘ר "‡˙ רוח ‰טומ‡‰ 
‡עביר מן ‰‡רı", ˘ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ י‰י' חט‡ בפועל, ‡ל‡ ˘טבע ‰עולם י‰י' ב‡ופן 
מפני ‰‡˘,  בורח˙  ב‰מ‰  ‚ם  ˘עכ˘יו  וכ˘ם  לחט‡.  ו‡פ˘רו˙  מ˜ום  נ˙ינ˙  ˙‰י'  ˘ל‡ 
‡זי   ˘‡‰ ‡ל  ‡בר  מ˜רבים  ˘כ‡˘ר  טבעי,  ענין  ז‰ו  ‡ל‡  ו‰˘‚‰,  ‰בנ‰  מˆ„  ז‰  ˘‡ין 
נכווים, ‰נ‰ כמו כן ˙‰י' מניע˙ ‰חט‡ לע˙י„ לבו‡ – ל‡ מˆ„ ‰בנ‰ ו‰˘‚‰, ‡ל‡ מˆ„ 
˘ל  מˆי‡ו˙  בו  ל‰יו˙  ˙וכל  ˘ל‡  ב‡ופן  מזוכך  י‰י'  ˘‡ויר ‰עולם  טבע ‰עולם, ‰יינו, 

חט‡.

בענין ‰נ"ל  ‚ם  כן ‰ו‡  ע˙‰,  ‚ם  ז‰"  י˘ "מעין  לבו‡  ˘בכל ‰ענינים „לע˙י„  וכ˘ם 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

לע˘ו˙  לי˘ר‡ל  ˘‚רם  ז‰  ˘רוב ‰ז‰ב ‰ו‡   ,‡˘˙ בפ'  ר˘"י  ˘מ„‚י˘  מ‰  לפי  [ו‚ם 
˘ע˘ו ‡˙ ‰ע‚ל,  לז‰  ˘רוב ‰ז‰ב ‰י' ‰סיב‰ ‰עי˜רי˙  ˘ם ‡ין ‰כוונ‰  ‰ע‚ל – ‰רי ‚ם 

ור˜ ˘ב˙ור לימו„ זכו˙ ‰זכיר מ˘‰ פרט ז‰ ˘סייע ב‰חט‡]. 

פ˘ע  ˘ל  ב‡ופנו  מסויים  פרט  ˘ם  על  יי˜ר‡  ˘‰מ˜ום  לומר  מס˙בר  ל‡  כן,  ו‡ם 
˘"„י  (ב„רך ‰פ˘ט)  לפר˘  ולכן ‡ין  עˆמו.  ב‰חט‡  „בר ‰נו‚ע  ˘ם  על  ול‡   – ‰חוט‡ 

ז‰ב" ‰ו‡ ˘ם ‰מ˜ום ˘בו נע˘‰ ‰ע‚ל. 

‰. ‰עול‰ מכ‰נ"ל, ˘ב‰˘ייכו˙ ˘ל "רוב ז‰ב" לחט‡ ‰ע‚ל ב' ‡ופנים ‰פוכים: (‡) 
„בר ז‰ מ˜טין ב‰חט‡ ומ‰וו‰ לימו„ זכו˙ על י˘ר‡ל – ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ˘‚רם ל‰ם כביכול 
בז‰ ˘‰˘פיע ל‰ם ז‰ב רב. (ב) ‡„רב‰: „בר ז‰ מ‚„יל בחומר˙ ‰חט‡ – ˘ב‡ו˙ו ז‰ב 

˘‰˘פיע ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל בו עˆמו ע˘ו נ‚„ רˆונו. 

וז‰ו ‰‰ב„ל בין ‰"ז‰ב" כמו ˘נזכר בפ' ˙˘‡ וכמו ˘נזכר בפר˘˙נו: בפ' ˙˘‡ ‰ו‡ 
ב‡ ב˙ור "לימו„ זכו˙" (כ‡ופן ‰‡'), ו‡ילו בפר˘˙נו ‰ו‡ ב‡ ב˙ור ‰וספ‰ ב‰˙וכח‰ 

(כ‡ופן ‰ב'). 

במ„ר˘י  מ˘‡"כ  מ˜ר‡";  ˘ל  "פ˘וטו  ב„רך  ע‰"˙,  „ר˘"י  ‡ליב‡  ‰ו‡  ˘כ"ז  ‡ל‡ 
חז"ל מˆינו ˘ל‡ חיל˜ו ב„בר ו‰בי‡ו ‡˙ ענין ‰"לימו„ זכו˙" (כ‡ופן ‰‡') על ‰פסו˜ 
בפר˘˙נו ‚ופ‡ (ר‡‰ ברכו˙ לב, ‡. יומ‡ פו, ב. סנ‰„רין ˜ב, ‡. – ור‡‰ ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ברכו˙ ˘ם). 

וב‡מ˙ י"ל ˘‚ם בפירו˘ ר˘"י כ‡ן, ‡ף ˘כוונ˙ו בפ˘טו˙ ‰י‡ ל‰חמיר ב‰חט‡, מכל 
מ˜ום נ˙כוון לרמוז ‚ם ל‡י„ך ‚יס‡, ל‰"לימו„ זכו˙" ˘ב„בר. 

‰˘˙מ˘ו  י˘ר‡ל  ˘בני  ˘ב„בר,  ‰חומר‡   ˙‡ ל‰„‚י˘  ר˜  ‰י‡  ר˘"י  כוונ˙  ‡ם  כי, 
‰ע‚ל  על  "‰וכיחן  לומר:  לו  ‰י'   – ‰ע‚ל  לע˘יי˙  מ‰˜ב"‰  ˘˜יבלו  עˆמו  ז‰ב  ב‡ו˙ו 
˘ע˘ו ברוב ‰ז‰ב ˘‰י' ל‰ם" (וכיו"ב); ומ‰ טעם נ˜ט ר˘"י "‰וכיחן על ‰ע‚ל ˘ע˘ו 
ב˘ביל רוב ז‰ב ˘‰י' ל‰ם" – ל˘ון ˘מ˘מע‰ כ‡ילו ‰ז‰ב ‰ו‡ ‰סיב‰ ל‰חט‡ (ובמיל‡ 

‡ין י˘ר‡ל ‡˘מים כ"כ)?

מפני  ברמז  "‰זכירם  ˘‰חט‡ים  ו‡ומר  ר˘"י  מ˜„ים  ז‰  פסו˜  על  ˘בפירו˘ו  ‡ל‡, 
˘מפני  ˘כ˘ם  ˙ור‰"),  ˘ל  "יינ‰  במ„ור  ב‡רוכ‰  ל˜מן  (ור‡‰  לומר  וי˘  י˘ר‡ל";  ˘ל  כבו„ן 
ב„בריו ‡לו  רמז  כן  בפירו˘,  מל‰זכירם  מ˘‰ ‡˙ ‰חט‡ים  ‰עלים  י˘ר‡ל"  ˘ל  "כבו„ן 
‚ם על לימו„ זכו˙ ל‰˜טין חט‡ים ‡לו, כי ‚ם ז‰ ‰ו‡ "כבו„ן ˘ל י˘ר‡ל" (‡ף ˘בעי˜ר 

כוונ˙ו ‰י‡ ל‰וכיחם ול‰ו„יעם חומר ‰חט‡). 

‰נ"ל  זכו˙"  ל‰"לימו„  לרמז   – ז‰ב"  רוב  "ב˘ביל   – זו  בל˘ון  ר˘"י  כו˙ב  ולכן 
(˘"‡˙‰ ‰ו‡ ˘‚רמ˙ ל‰ם . . מ‰ יע˘ו ˘ל‡ יחט‡ו"); וי‰"ר ˘נזכ‰ לז‰ ˘"כבו„ן ˘ל 
ימים  וי‰פכו  בב"‡,  ו‰˘לימ‰  ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙  כל ‰עמים,  לעיני  ב‚לוי  יבו‡  י˘ר‡ל" 

‡לו ל˘˘ון ול˘מח‰.



פניניםפנינים

מפר˘  ˘ם  ולכן  בפנים].  ˘נמˆ‡  ‰חל˜  ‰ן 
ר˘"י ״בר‡˘י ‚ייסו˙", ˘בני ‚„ ובני ר‡ובן ‰יו 

‰"ר‡˘ים" ב˙וך ‰‚ייסו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל.

˘בני  וכיון  ״לפני ‡חיכם",  נ‡מר  כ‡ן  ‡ולם 
מ"‡חיכם"  חל˜  ‡ינם  עˆמם  ר‡ובן  ובני   „‚
ללמו„  מוכרחים  ‰רי  ‰˘בטים,  י˙ר  ˘‰ם 
י‰יו  ‚ופ‡  י˘ר‡ל  בני  ˘ב˙וך  ‰כוונ‰  ˘‡ין 
‡חיכם"  ״לפני  ˘ילכו  ‡ל‡  ו‰"פנים",  ‰ר‡˘ 
מעבר  ל"‡חיכם",  ״˜ו„ם"  ˘ל  במ˘מעו˙   –
י˘ר‡ל  ״לפני  ˘‰לכו  מפר˘  כ‡ן  ולכן  ל‰ם. 

למלחמ‰" – ב˙ור פלו‚‰ בפני עˆמ‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 1 ו‡ילך)

בין "מתוך" ל"לפי"
חלוˆים ˙עברו לפני ‡חיכם בני י˘ר‡ל

‰ם ‰יו ‰ולכים לפני י˘ר‡ל למלחמ‰, לפי ˘‰יו 
‚בורים ו‡ויבים נופלים לפני‰ם
(‚, יח. ר˘"י)

י˘ ל„יי˜ בל˘ון ר˘"י, ˘בפ' מטו˙ (לב, יז) 
בני  לפני  חו˘ים   ıנחל "ו‡נחנו  ˘נ‡מר  מ‰  על 
י˘ר‡ל" פיר˘ ״בר‡˘י ‚ייסו˙, מ˙וך ˘‚בורים 
‰יו", ו‡ילו כ‡ן כו˙ב "לפי ˘‚בורים ‰יו", וי˘ 

לב‡ר טעם ‰˘ינוי. 

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰: 

ב‡ו  ר‡ובן  ובני   „‚ ˘בני  מסופר  מטו˙  בפ' 
‰מזרחי,  ‰יר„ן  בעבר  לנחול  ובי˜˘ו  למ˘‰ 
ו‡מרו לו ״‡ל ˙עבירנו ‡˙ ‰יר„ן". ו‡ז ‰וכיחם 
מ˘‰ ו‡מר ל‰ם ״‰‡חיכם ילכו למלחמ‰ ו‡˙ם 
ר‡ובן  ובני   „‚ בני  ‰˘יבו  כך  ועל  פ‰",  ˙˘בו 
ביח„  למלחמ‰  ילכו  ˘‰ם  ר˜  ל‡   – ˘‡„רב‰ 
״לפני  חו˘ים  יחלˆו  ˘‰ם  י˘ר‡ל, ‡ל‡  כל  עם 

בני י˘ר‡ל".

י˘ר‡ל"  בני  "לפני  ‰ליכ˙ם  ˘טעם  נמˆ‡, 
ילכו  "‰‡חיכם  ‰טענ‰   ˙‡ ל˘לול  בכ„י  ‰ו‡ 
˘כו˙ב  וז‰  בטעם ‡חר.  ו‡ין ˆורך  למלחמ‰", 
לב‡ר  כ„י  ‡ינו  ‰יו",  ˘‚בורים  "מ˙וך  ר˘"י 

בין "לפני אחיכם" 
ל"לפני בני ישראל"

חלוˆים ˙עברו לפני ‡חיכם בני י˘ר‡ל
‰ם ‰יו ‰ולכים לפני י˘ר‡ל למלחמ‰, לפי ˘‰יו 
‚בורים ו‡ויבים נופלים לפני‰ם
(‚, יח. ר˘"י)

בפ'  לעיל  כבר  ‰רי  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
מטו˙ (לב, יז) נ‡מר ˘‡מרו בני ‚„ ובני ר‡ובן 
וכבר  י˘ר‡ל",  בני  לפני  חו˘ים   ıנחל "ו‡נחנו 
˘‚בורים  מ˙וך  ‚ייסו˙,  ״בר‡˘י  ר˘"י  פיר˘ 

‰יו", ומ„וע מפר˘ ר˘"י כ‡ן עו„ ‰פעם?

פירו˘ים  ˘ני  כ‡ן  י˘  ˘ב‡מ˙  לומר  וי˘ 
˘ונים, על ענינים ˘ונים:

ר‡ובן  ובני   „‚ ˘בני  ר˘"י  כ˙ב  מטו˙  בפ' 
ˆב‡  ‰י'  ˘ל‡  כלומר,  ‚ייסו˙".  ״בר‡˘י  ‰יו 
ו‚ייס נפר„ ˘ל בני ‚„ ובני ר‡ובן, ‡ל‡ ˘ב˙וך 
ר‡ובן  ובני  בני ‚„  י˘ר‡ל ‰יו  בני  ˘ל  ‰‚ייסו˙ 
״‰ם ‰יו  כ˙ב  כ‡ן  בר‡˘ ‰חיל; ‡ולם  ‰ולכים 
˘מ˘מעו,   – למלחמ‰"  י˘ר‡ל  לפני  ‰ולכים 
ובני   „‚ מבני  ‰י'  בר‡˘  ˘‰לך  ‰חיל  ˘כל 
י‰ו˘ע  [ור‡‰  עˆמ‰  בפני  פלו‚‰  ב˙ור  ר‡ובן 
בפני  פלו‚‰  ˘‰יי˙‰  ‰י',  כך  ˘‡כן  ט-י‚,  ו, 

עˆמ‰ – "‰חלוı" ˘‰לך לפני כל י˘ר‡ל].

 ıנעו ר˘"י  בפירו˘  ז‰  ל˘ינוי  ו‰טעם 
נ‡מר  מטו˙  „בפ'  ‰כ˙ובים,  ל˘ונו˙  ב˘ינוי 
י˘ר‡ל",  בני  לפני  חו˘ים)   ıנחל ״(ו‡נחנו 
לפני  ˙עברו)  ״(חלוˆים  נ‡מר  כ‡ן  ו‡ילו 

‡חיכם (בני י˘ר‡ל)". 

בני  ״לפני  נ‡מר  כ‡˘ר  מטו˙,  בפ'  ולכן, 
י˘ר‡ל" – כיון ˘‚ם בני ‚„ ובני ר‡ובן בעˆמם 
לפר˘  ‡פ˘ר  ‡י  ‰רי  י˘ר‡ל",  ״בני  בכלל  ‰ם 
״לפני בני י˘ר‡ל" ˘ילכו ˜ו„ם ובנפר„ מ"בני 
י˘ר‡ל", ‡ל‡ ˆריך לפר˘ ˘ב˙וך ״בני י˘ר‡ל" 
‚ופ‡ ‰ם י‰יו ‰"ר‡˘" ו‰פנים [כמו פני ‰‡„ם 
עˆמו  ‰‚וף  ˘ב˙וך  ‡ל‡  מ‚ופו  נפר„ו˙  ˘‡ינן 

עיונים וביאורים קצרים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

˘‰‚יע  ח˘וב  ‡ורח  מוזמן  ‰י'  ˘ב˙  לסעו„˙  ˙רנ"„,  ˙ול„ו˙,  פר˘˙  ב˘ב˙  ז‰  ‰י' 
ל‡ו˙‰ ˘ב˙ לליוב‡וויט˘. ‡חרי ˘‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ נטל ‡˙ י„יו, י˘ב ל˘ולחן 
וברך ‰מוˆי‡, בי˜˘ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ‡˙ ‰‡ורח ‰ח˘וב ליטול ‡˙ י„יו לסעו„‰.

‰‡ורח נטל ‡˙ י„יו, ˘פך על כל י„ ˘ל˘ פעמים ‰רב‰ מים, בחˆי נטל‰ ‚„ול‰ ˘ל 
מים ב˘˙י ‰פעמים ‰ר‡˘ונו˙, ובפעם ‰˘לי˘י˙ בנטל‰ מל‡‰ מים, ו‰חזי˜ ‡˙ ‰נטל‰ 

במ‚ב˙. ‰ו‡ ע˘‰ ‰כל ב„יו˜ כפי ˘עו˘‰ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜. 

˘ל  ‰נטיל‰  ˆור˙  על  רב‰  בחומר‰  ‰ס˙כל  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ˘‰ו„  ‰בחנ˙י 
‰‡ורח. ‰ר‚˘˙י ˘ב‰ס˙כלו˙ זו י˘נ‰ כוונ‰ עמו˜‰ ‰נו‚ע˙ בו„‡י בעבו„‰. 

בעבו„‰ ‡ין „בר ˜טן
כ˘חזר ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ לבי˙ו - סעו„ו˙ ˘ב˙ ויום טוב ‡כלו ‡ז בבי˙‰ ˘ל 
‰סב˙‡ - ˘‡ל˙י ‡˙ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ על כוונ˙ו ב‰ס˙כלו˙ ‰חמור‰ על ˆור˙ 

נטיל˙ ‰י„ים ˘ל ‰‡ורח. 

‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ‡מר לי ˘‰ו‡ ‰ס˙כל על ˆור˙ ‰נטיל‰, ˘כן כ˘‡י˘ פ˘וט 
מח˜‰ „בר ˘ל ‰י„ור כפי ˘בן ˙ור‰ מ‰„ר עו˘‰ - ‡ין בכך מ˘ום פל‡, כך ˆריך ל‰יו˙, 
כ˘בן  ו‡ילו  עול.  ב˜בל˙  ‰כל  לע˘ו˙  וˆריך  עול  ב˜בל˙  ‰כל  עו˘‰  פ˘וט  ‡י˘  ˘כן 
ז‰  ‰רי  מסויים,  בנו‰‚  מ˙נ‰‚  ובעבו„‰,  ב‰˘כל‰  בחסי„ו˙,  ˘עוס˜  מי  וביחו„  ˙ור‰, 
מפני  ל‡  ב‰,  נמˆ‡  ˘‰ו‡  „ר‚‡  „ר‚‡,  ˘ל  ע˘יי'  כלומר  פנימי˙,  ע˘יי'  ל‰יו˙  מוכרח 
˘ר‡‰ ˘כך עו˘ים ולכן ‚ם ‰ו‡ עו˘‰ כך. לכן ‰ס˙כל˙י בחומר‰ על ‡ופן ‰נטיל‰ ˘ל 
‰‡ורח, לר‡ו˙ ‡ם זו ע˘יי' מ˙וך „ר‚‡ ‡ו ע˘יי' רˆוני˙ בלב„, ˘‰רי ע„יין ל‡ נמˆ‡ים 

ב„ר‚‡ ˘ˆריכים לע˘ו˙ כך ‡ל‡ י˘ ‰רˆון ל‰‚יע ל‡ו˙‰ „ר‚‡. 

‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ‡ומר לי ˘כל מ‰ ˘רו‡ים ו˘ומעים, ‰רי ל‡ ר˜ מ‰ ˘‡נ˘ים 
˜ור‡ים „ברים ח˘ובים ‰ם ‰ור‡‰ מן ‰˘מים ב„רכי עבו„‰, ‡ל‡ ‚ם „ברים ˜טנטנים, 

˘‡נ˘ים ר‚ילים „וחים ‡ו˙ם בי„ים, נו‚עים מ‡„ בעבו„‰. 

בכך  י˘  ו‚ס,  רע  „בר  ‡ו  וע„ין  טוב  „בר  ‡ם  ‰ב„ל  בלי  ו˘ומע,  רו‡‰  ˘‰‡„ם  מ‰ 
מ˘ום ‰ור‡‰ מן ‰˘מים לרו‡‰ ול˘ומע למˆו‡ ב˙וכו „בר „ומ‰ לכך.

כל ‰ענינים ˘‰‡„ם רו‡‰ ו˘ומע מ‰ווים ר‡י לעˆמו לר‡ו˙ ב˙וכו ‡ו˙ו „בר ולבער 
‡˙ ‰ענינים ‰רעים ו‰‚סים ול˜נו˙ לעˆמו ‡˙ ‰„ברים ‰טובים ו‰ע„ינים. 

‰‰כרח  מן  „בר.  כל  על  ל‰ס˙כל  ומוכרח  ˆריך  בעבו„‰  ‰עוס˜  ‰‡„ם  כן,  על  ‡˘ר 
בעבו„‰  ˘כן  ביו˙ר,  ‰‚„ול  ‰„בר  כמו  בעבו„˙ו  מ˜ום  י˙פוס  ˘ב˜טנים  ˘‰„בר ‰˜טן 

‡ין „בר ˜טן, בכל „בר י˘ מ˘ום מ˘מעו˙ ‚„ול‰ ביו˙ר בעבו„˙ ‰'.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˘"˙ עמ' 82-3 - ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ ‰מ˙ור‚ם לל‰"˜ עמ' פ‰-ו)



כ‚

אין 'דבר קטן' בעבודת ה'
בעבודת ה' לאור תורת החסידות גם 'דברים קטנים' תופסים מקום; מעשה 

מכ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע 

„…ל  ָ‚ּ ט…ן ּכַ ָּ̃ ּכַ
(„ברים ‡, יז)

‰˘כר - ל‰ר‚י˘ ‡˙ ‰פל‡˙ ‰עבו„‰ ‰˜טנ‰
עליונ‰,  ל„ר‚‰  ב‡ים  ˙ח˙ונ‰  מ„רי‚‰  ב‡מˆעו˙  ‡˘ר  מלמ„˙,  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙ 
וכ˘‡וחזים במ„רי‚‰ ‰עליונ‰ י˘ ל„ע˙ ˘‰יכול˙ ל‰‚יע למ„רי‚‰ זו ‰י‡ ע"י ‰מ„רי‚‰ 

‰˙ח˙ונ‰.

מ‰ו ‰˘כר על כך? ˘מר‚י˘ים ‡˙ ‰פל‡˙ ‰מ„רי‚‰ ‰˙ח˙ונ‰.

י˘נ‰ עבו„‰ ˜טנ‰ ועבו„‰ ‚„ול‰ רמ‰ ונ˘‡‰, ‡ין ‡פ˘רו˙ ל‰‚יע למ„רי‚‰ ‚„ול‰ 
רמ‰ וני˘‡‰ ‡ל‡ ר˜ ע"י ‰עבו„‰ ‰˜טנ‰.

‰עבו„‰  מחמ˙  ‰‚יע  ז‰  ˘„בר  י„יע‰  מ˙וך  וני˘‡‰  רמ‰  בעבו„‰  ‡וחזים  כ‡˘ר 
‰˜טנ‰, ‡ו ‡ז מר‚י˘ים ‡˙ ‰‰פל‡‰ ˘ל ‰עבו„‰ ‰˜טנ‰.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ח עמ' 172)

ˆור˙ ‰נטיל‰ ˘ל ‰‡ורח
‰ו‡,  ל‡כיל‰  י„ים  בנטיל˙  זי"ע  [‰ר˘"ב]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  ממנ‰‚י  ‡ח„ 
בנטל‰  לנ‚וע  ˘ל‡  כ„י  במ‚ב˙,  ול‰חזי˜ ‡˙ ‰נטל‰  פעמים  ˘ל˘  י„  כל  ליטול  כי„וע, 

בי„ רטוב‰. 

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

פניניםפנינים

״בר‡˘י ‚ייסו˙"? 

‚בורים",  ˘‰יו  "לפי  ר˘"י   ıמ˙ר כך  ועל 

ללכ˙  ˆריכים  ‰יו  ר‡ובן  ובני   „‚ ˘בני  „ז‰ 

 ˙‡ ‰˘ור˘  מן  לע˜ור  כ„י  ר˜  ‡ינו  בר‡˘ 

נˆחון  ˘ב˘ביל  ‚ם  ‡ל‡  כנ‚„ם,  ‰טענ‰ 

י‰יו  ˘‰ר‡˘ונים  נ„ר˘  ‚ופ‡  ‰מלחמ‰ 

י˘  נˆחון ‰מלחמ‰,  ˘ל  זו  ולמטר‰  ‰‚בורים. 

ר˜  בר‡˘,  מיוח„˙  פלו‚‰  ˘˙‰י'  בז‰  ˆורך 

מ‰‚בורים בפנ י עˆמם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 1 ו‡ילך)

‰‡פ˘רו˙  בי‡ור  ‰ו‡  ‡ל‡  ל„בר  ‰טעם   ˙‡
לז‰: ‰רי ‡ם ‰ם ל‡ ‰יו ‚בורים, ל‡ ‰י' מ˜ום 
˘ימ˙ ‡נ˘ים  ˘‰רי  בר‡˘ ‰חיל,  ל˘ים ‡ו˙ם 
‡ולם  למלחמ‰.  מזי˜‰  ‰חיל  בר‡˘  חל˘ים 
ל˜בל  ‡פ˘רו˙  ‰י˙‰   - ‰יו"  ˘‚בורים  "מ˙וך 

‡˙ „ברי‰ם ול‡ ‰י˙‰ מניע‰ לכך. 

מ˘‡"כ בפר˘˙נו, ˘מ˘‰ ל‡ ‰ס˙פ˜ בכך 
‚ייסו˙",  ״בר‡˘י  י‰יו  ר‡ובן  ובני   „‚ ˘בני 
מיוח„˙  פלו‚‰  מ‰ם  ˘יעמי„ו  ˆו‰  ‡ל‡ 
ונפר„˙ ˘˙לך בר‡˘ (ר‡‰ ‰"פנינ‰" ‰˜ו„מ˙), 
˘ילכו  ‰ספי˜  ל‡  מ„וע  ל˘‡ול,  י˘  ז‰  על 



י‡

פעולות משה לכבודן
וזכותן של ישראל

לימודי זכות בכל תוכחה ותוכחה / "אתה הוא שגרמת להם, שהשפעת להם זהב" 

/ "איכה ישבה בדד" – מעלת עם ישראל ש"לבדד ישכון"

˘מ˘‰   (‡  ,‡ (פר˘˙נו  ר˘"י  כ˙ב  פר˘˙נו,  ברי˘  מ˘‰  ˘‡מר  „ברי ‰˙וכח‰  ‡ו„ו˙ 
 ˙‡ ‰זכיר  ל‡  כן  ועל  י˘ר‡ל",  ˘ל  כבו„ן  מפני  ברמז,  ו‰זכירם  ‰„ברים   ˙‡ "ס˙ם 

‰חט‡ים עˆמם, ‡ל‡ ר˜ "מנ‰ כ‡ן כל ‰מ˜ומו˙ ˘‰כעיסו לפני ‰מ˜ום ב‰ן".

‡מנם, י˘ ל˙מו‰ כמ‰ ˙מי‰ו˙ ‡ו„ו˙ ‰"רמזים" ˘נזכרו בכ˙וב (˘מב‡רם ר˘"י בפירו˘ו 

על כל ˙יב‰):

ולכ‡ור‰ ‰רי "במ„בר"  ו‚ו'",  מו˙נו  י˙ן  ˘בו ‡מרו "מי  מ˜ום  על  רומז  "במ„בר" – 

ז‰ו ˘ם כללי, ו‰ו‰ לי' לרמוז ‡˙ ˘ם ‰מ˜ום ˘בו ‰י' ‰חט‡ "מ„בר סין ‡˘ר בין ‡ילם 

ובין סיני" (ב˘לח טז, ‡)?

˙מו‰,  כ‡ן  ו‚ם  מו‡ב".  בערבו˙  ב˘טים  פעור  בבעל  על "˘חט‡ו  רומז   – "בערב‰" 

˘‰ל‡ ערבו˙ מו‡ב ‰ו‡ ˘טח נרחב, ו‰י' ˆריך לרמוז ‡˙ ‰מ˜ום עˆמו ˘בו ‰י' ‰חט‡ 

– ב˘טים.

בר˘"י. ‡מנם,  ˘נ˙פר˘ו  וברמזים  ז‰  בכ˙וב  ˙מי‰ו˙  כמ‰  עו„  ל˙מו‰  י˘  כן,  וכמו 

כל ˙מי‰ו˙ ‡לו י˙יי˘בו על פי בי‡ור יסו„ עי˜רי ˘חי„˘ ר˘"י בכ˙וב ז‰, ו‡˘ר ממנו 

ני˙ן ל˘‡וב ‚ם עי„ו„ ונ˙ינ˙ כח ב˘ב˙ חזון ובבין ‰מˆרים, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ובו„‡י י˙חז˜ו וי˙‡מˆו בז‰ עו„ יו˙ר. מ˙‡ים ל„רי˘˙ כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‰כ"מ ˙מי„: 
"‰'מחר' ˆריך ל‰יו˙ ‡חר ל‚מרי" ("מ‡ר‚ען „‡רפן זיין ‚‡ר ‡נ„ער˘").

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˘י)

טיפוס על ‰ר ˙לול - „ור˘ עלי' מ˙מ„˙
נˆטוינו  ו‰רי   - ˘ינוי  ‡ין  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  ו‰פˆ˙  לימו„  ˘בענין  ˘כו˙ב  מ‰  לפל‡ 
ב„ו‚מ˙  כ‡ו"‡   - ˘ב˙˜ופ˙נו  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  „ברי  ע"פ  ובפרט  ב˜„˘,  מעלין 
‡ו  עלי'  ‡ם  כי  ‡ח„]  [במ˜ום  עמי„‰  בו  ‡פ˘רי˙  ˘‡י  ביו˙ר,  מ˘ופע  ‰ר  על  ‰מטפס 
כו'. – ו‚ם ז‰ י˘ ל‰מליı במ‡מר רז"ל ˘„ורו ˘מ˘יח ב‡ ‰ו‡ כולו זכ‡י ‡ו חייב. ו˜"ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' ע„ר)



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

נ„מ‰ ל‰ם) ‰ר ‰‡מורי (‰כולל ועי˜ר „לעומ˙ ז‰ (˙ו"‡ ‰וספו˙ ˜ב, ‚)) ו‡ל כל ˘כניו 
ו‚ו' (ועי"ז ˙זכו ל˜יום ‰יעו„ "כי3 ירחיב ‰' ‡ל˜יך ‡˙ ‚בולך" -) ע„ ‰נ‰ר ‰‚„ול נ‰ר 
ל"˙  פ"ח ‰"„.  רוˆח  (רמב"ם ‰ל'  ו‡˙ ‰˜„מוני  ו‡˙ ‰˜ניזי  ‚ם ‡˙ ‰˜ני  ינחלו  (כי  פר˙ 

ל‰‡ריז"ל פ' לך. ס„"‰ ‰נ‰ ‡נכי, ˙רנ"„))". 

ו‰בכן ו‰מוסר ‰˘כל מובן. וזכו˙ ‰רבים מסייע˙ם. בברכ˙ ‰ˆלח‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' רמח-ט)

מחינוך טוב לחינוך מ˘ופר יו˙ר
ובו„‡י  חינוך ‰כ˘ר,  ב˘טח  ˘מ˘˙„ל ‰ו‡  בו  ל˜רו˙  לי  נעם   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 
ומוסיף  ב˜„˘  מעלין  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ז‰  על  נוסף  כי  ע˙‰,  „ע„  ב‰‰י˘‚ים  מס˙פ˜  ‡ינו 
ו‰ולך, ‰רי בפרט ב‰נו‚ע לחינוך יל„י י˘ר‡ל, ‰נ‰ כל ‰וספ‰ בעניני יר‡˙ ˘מים ו˙ור‰ 
ומˆו˙י׳ נחוˆ‰ וב˙˜ופ˙נו ‚ם מוכרח‰ . . ˘מז‰ מובן ˘כל ‰˘˙„לו˙ כ„‡י˙ בז‰, ו‚ו„ל 

‰זכו˙ ˘ל כל ‡ח„ ˘יכול לפעול בז‰ ומנˆל ‰יכול˙ ˘לו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' רנב)

...‰מורם מˆירוף כל ‰נ״ל ‰ו‡, ‡˘ר ככל ˘י‰י׳ ‰חינוך במ˜ום פלוני טוב, ב‡ם י˘ 
לימו„י ‰˜ו„˘  בכמו˙  (בין  יו˙ר  נעל‰  ל˘ימו˘ ‰נ"ל  י‰י׳ ‰חינוך  ˘ני  ˘במ˜ום  ˙˜ו‰ 
בין במיעוט ˘ימ˙ לב ללימו„י חול ‡ו ˘‡ינ‰ נ„ר˘˙ כלל מפני ˘‡ינם נלמ„ים ˘ם כלל, 
כך ˘‰סיכויים ‚„ולים ˘ם יו˙ר ל‰ˆלח‰ בכיוון ‰רˆוי ‰נ״ל) – ‰רי בו„‡י מחוב˙ם ˘ל 
מ˘ופר  לחינוך  טוב  מחינוך  חיל,  ‡ל  מחיל  ילכו  ˘‰מחונכים  ל‰˘˙„ל  ו‡ח˙  ‡ח„  כל 

יו˙ר.

ל‡  ביכל˙ו  כי  מספי˜,  ז‰  ˘ל„ע˙י ‡ין  לעיל, ‡ל‡  על ‰כ˙וב  כ׳  י˜פי„  ˘ל‡  בו„‡י 
ר˜ ל˜בל ‡˙ ‰‡מור ב˘מח‰, ‡ל‡ ‡„רב‰ לסייע ˘י‰י' ס„ר ז‰, כלומר ‰˙˘ו˜‰ ללכ˙ 
‡ו  בכך,  רˆונן  ‡ין  לע״ע  ˘˙‰י׳  סיב‰  ‡יזו  ˘מפני  ‰˙למי„ו˙  ‡ˆל  ‚ם  חיל,  ‡ל  מחיל 
יעˆ˙י  בנו˙  לכו"כ  ˘לכן  ב‰ן,  ˙לויו˙  בל˙י  ב‰ן ‡ו  ˙לויו˙  מסיבו˙  ביכול˙ם  ˘‚ם ‡ין 

ו‰ורי˙י ˘˙מ˘יכנ‰ לימו„י‰ן במוס„ ˘ל כ'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ל עמ' ˜מ-מ‡)

מ‡˘ר ‡ני ב˙ו„‰ ‡˙ ˜בל˙ מכ˙בם . . ובעונ‚ ˜ר‡˙י ‡˙ ‰„ו"ח ‰מפרט מ‰˙רחבו˙ 
עבו„˙ם.

˙ימן,  ליל„י  ‰כ˘ר  ‰חינוך  לטוב˙  ממ˘יו˙  פעולו˙  ˘עו˘ים  מ‡„,  ‰ו‡  טוב  „בר 

3) „ברים יב, כ.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

לימו„י זכו˙ בכל ˙וכח‰ ו˙וכח‰
‚ם כ‡˘ר ב‡ מ˘‰ רבנו ל‰וכיח ‡˙ בני י˘ר‡ל, ‰רי כמוב‡ למעל‰, ˘מר מ˘‰ על 
פי  על  לומר  וי˘  ברמז".  ו‰זכירם  ‰„ברים   ˙‡ "ס˙ם  כך  ומ˘ום  י˘ר‡ל",  ˘ל  "כבו„ן 
פנימיו˙ ‰עניינים, ˘מ˘‰ ל‡ ‰ס˙פ˜ בכך ˘ס˙ם ‡˙ ‰„ברים, ‡ל‡ ˘‰וסיף ולימ„ זכו˙ 

על בני י˘ר‡ל בחט‡י‰ם, ב‰ ב˘ע‰ ˘‰ו‡ עˆמו עמ„ ו‰וכיחם.

ולימו„ זכו˙ ז‰ ‡פ˘ר למˆ‡ו בכל ‡ח˙ ו‡ח˙ מן ‰˙וכחו˙ ˘‰וכיח מ˘‰ בפסו˜ ז‰:

"במ„בר" – מ‰ ˘נ˜ט מ˘‰ ל˘ון כללי˙ "במ„בר" ול‡ פיר˘ ‡˙ ‰מ˜ום ‰מ„וי˜ ˘בו 
‰˙לוננו בני י˘ר‡ל "כי ‰וˆ‡˙ם ‡˙נו ‡ל ‰מ„בר ‰ז‰ ל‰מי˙ ‡˙ כל ‰˜‰ל ‰ז‰ ברעב" 
(ב˘לח טז, ‚), ‰ו‡ מ˘ום ˘בל˘ון "במ„בר" מרומז לימו„ זכו˙ נפל‡ על חט‡ בני י˘ר‡ל. 

‰מ„בר ‰ו‡ "‰מ„בר ‰‚„ול ו‰נור‡ נח˘ ˘רף וע˜רב וˆמ‡ון ‡˘ר ‡ין מים" (ע˜ב ח, טו), 
וממיל‡ ‰רי ז‰ ניסיון ‚„ול ביו˙ר, ו‡ם כן ‡ין ל‰‡˘ימם כל כך על ˘‰˙לוננו "מי י˙ן 

מו˙נו" ו‚ו'.

˘בו  ‚ופ‡  מו‡ב  ערבו˙  ב˙וך  מ˘‰ ‡˙ ‰מ˜ום ‰מ„וי˜  פיר˘  ˘ל‡  מ‰   – "בערב‰" 
"בערב‰"  ‰י'  ˘‰חט‡  מ‰   ˙‡ ל‰„‚י˘  מ˘‰  ˘רˆ‰  מ˘ום  ‰ו‡  מו‡ב,  בבנו˙  חט‡ו 
י„י  על  מו‡ב",  "ערבו˙  ‰י‡   – ‰י„יע‰)   ‡"‰ במ˜ום  ‰מ˘מ˘˙  ˜מוˆ‰,  (בי˙  ‰י„וע‰ 
‰ו‡"  ˘מ‡בי'  פרסמ‰  ˆנוע‰  ‰יי˙‰  "˘ל‡  מכך  ב‡  "מו‡ב"  ‰‡ומ‰  ˘ם  מו‡ב.  בנו˙ 
(ר˘"י ויר‡ יט, לז). ועניין ז‰ ˘ל חוסר ˆניעו˙ ‰מ˘יך ‚ם ב„ורו˙ ˘ל‡חר מכן בבני מו‡ב 

(ר‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‰‰וכח‰ לכך). ו‡ם כן, טען מ˘‰ ˘‡ין בני י˘ר‡ל ‡˘מים כל כך מכיוון 

˘ערבו˙ מו‡ב ‰י' מ˜ום ˘ל פריˆו˙ ו‰יפך ‰ˆניעו˙, ובמיל‡ ‰ניסיון ‰י' ‚„ול ביו˙ר.

"מול סוף" – ‡מנם חט‡ו בני י˘ר‡ל במ‰ ˘טענו בבו‡ם לים סוף "‰מבלי ‡ין ˜ברים 
ל‰ינˆל  יכול˙  לל‡  ‰ים  מול  בעמ„ם   – סוף"  "מול  ז‰  ‰י'  ‡ך  י‡),  י„,  (ב˘לח  במˆרים" 
רˆו  ˘ל‡  במ‰  חט‡ם  כן  וכמו  ˘ני ‰ים.  ומˆ„  מˆ„ ‡ח„ ‰יו ‰מˆריים  כי  ב„רך ‰טבע, 
כל  ב‡˘מ˙ם  וב˘ו‰"‚), ‡ינו   34 ב‰ע'  במ˜ור ‰„ברים  ור‡‰  ע‰"פ.  (ר˘"י  ביז˙ ‰ים  לעזוב ‡˙ 
מˆרים   ˙‡ לנˆל  בעיני‰ם,  י˜ר  ˘‰י'  ‰˘י"˙,  ˆיווי  מחמ˙  ‰יי˙‰  ˘‰ביז‰  מ˘ום  כך, 

ולי˜ח מ‡י˙ם כסף וז‰ב.

"‡˙‰ ‰ו‡ ˘‚רמ˙ ל‰ם, ˘‰˘פע˙ ל‰ם ז‰ב"
‚ם ב‰מ˘ך ‰כ˙וב, טמון לימו„ זכו˙ בכל ˙וכח‰:

"בין פ‡רן" – ‰ו‡ "מ‰ ˘ע˘ו במ„בר פ‡רן על י„י ‰מר‚לים" – וכ‡ן מו„‚˘ ‰לימו„ 
זכו˙ ב„יו˜ ל˘ונו ˘ל ר˘"י "על י„י" ‰מר‚לים, ו‰יינו ˘‰ם ‰סי˙ו ופי˙ו ‡˙ בני י˘ר‡ל, 

וממיל‡ ‡˘מ˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל פחו˙‰, כי לול‡ ‰מר‚לים ל‡ ‰יו חוט‡ים בעוון ז‰.

מ˘‰  רמז  ובז‰  לבן",  ˘‰ו‡  ‰מן  על  ˘"˙פלו  מ‰  על  רומז   – ולבן"  ˙פל  "ובין 



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

"טעם  לטעום  יכולים  ‰יו  במן  ˆבע.  מכל  ומופ˘ט  "לבן"  ˘‰י'  ‰מן  ˘ל  ‰לבן  לˆבעו 

וכ‡˘ר ‡ין ‡„ם  מכל ˆבע.  מופ˘ט  מן" –  רו‡‰ ‡ל‡  כן "‡ינו  פי  על  ו‡ף  כל ‰מינים", 

ע„,  (יומ‡  ו‡וכל"  ור‡‰  ˘‡ינו  למי  ו‡וכל  ˘רו‡‰  מי  מ‡כלו, ‰רי "‡ינו „ומ‰  רו‡‰ ‡˙ 

למען  במ„בר  מן  "‰מ‡כילך  ˘נ‡מר  כמו  לעינוי  נח˘ב‰  ‰מן  ˘‡כיל˙  וע„  ובפר˘"י),  ב 

ענ˙ך" (ע˜ב ח, טז). ומכיוון ˘‰י' פ‚ם ב‰נ‡‰ מ‡כיל˙ ‰מן, ‰רי י˘ מ˜ום ללמ„ זכו˙ על 

מ‰ ˘"˙פלו על ‰מן".

בעי˜ר  ‰‡˘ם   ˙‡ ˘˙ול‰  ו‰יינו  ˜ורח".  ˘ל  "במחלו˜˙ו  ר˘"י  כ˙ב   – "וחˆרו˙" 

ב˜רח ול‡ בע„˙ו, כי ‰ו‡ פי˙‰ ‡˙ ‡לו ˘‰יו מנ‚„ים למ˘‰, ו‡ין ‡˘מ˙ם ˘למ‰. וכפי 

˘טען מ˘‰ בעˆמו כלפי ‰˜ב"‰ "‰‡י˘ ‡ח„ יחט‡ ועל כל ‰ע„‰ ˙˜ˆוף" (˜רח טז, כב), 

בו,  ˙לוי'  עי˜ר ‰‡˘מ‰  מ˜ום  מכל  רבים,  פי˙‰ ˜ורח ‡נ˘ים  ˘בפועל  ˘למרו˙  ו‰יינו 

ול‡ בבני י˘ר‡ל

"ו„י ז‰ב" – ‰ו‡ "‰ע‚ל ˘ע˘ו ב˘ביל רוב ז‰ב ˘‰י' ל‰ם", וכ‡ן נ˙כוון מ˘‰ לרמוז 

בפר˘˙  ר˘"י  ˘כ˙ב  וכפי  ז‰ב.  ריבוי  ל‰ם  ˘‰י'  מ˘ום  כך  כל  ‡˘מים  ˘‡ינם  כך  על 

יע˘ו  מ‰  חפˆם,  וכל  ז‰ב  ל‰ם  ˘‰˘פע˙  ל‰ם,  ˘‚רמ˙  " ‡˙‰ ‰ו‡  ל‡)  לב,   ‡˘˙) ‰ע‚ל 

˘ל‡ יחט‡ו".

˘˘מר  בלב„  זו  ל‡   – בˆי„ו  ˘וברו  רמז  מ˘‰, ‰רי  ˘רמז  וחט‡  חט‡  ˘בכל  ונמˆ‡ 

ול‰פחי˙  זכו˙  עלי‰ם  ללמ„  ‚ופ‡  ‰‰וכח‰  בע˙  טרח  ‚ם  ‡ל‡  י˘ר‡ל,  ˘ל  כבו„ן  על 

מ‡˘מו˙י‰ם.

"י˘ב‰ ב„„" – מעל˙ עם י˘ר‡ל ˘"לב„„ י˘כון"
עˆמו.  ב‡ב  ˙˘ע‰  ביום  ‡ו  ב‡ב,  ˙˘ע‰  ˘לפני  ב˘ב˙  נ˜ר‡˙  „ברים  פר˘˙  ו‰נ‰, 

כך  ועל  חט‡י‰ם,  על  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ ˘"מוכיח"  זמן  ‰ו‡  ‰מˆרים  בין  ˘ל  ‡לו  ימים 

למ„ים ‡נו ˘ב˙וכחו˙ ‚ופ‡ נז‰רים בכבו„ן ˘ל י˘ר‡ל.

י˘ר‡ל",  ˘ל  "כבו„ן  ל˘ם  ‰ו‡  ו‰‚לו˙  ‰˙וכח‰  עניין  ˘˙כלי˙  ‰י‡,  ‰„בר  וסיב˙ 

‰י‡  ˘‰˙וכח‰  ומכיוון  ˙˘וב‰.  ויע˘ו  י ˘ר‡ל  בני  י˙עלו  ‰˙וכח‰  י„י  ˘על  ו‰יינו 

ל˙ועל˙ם ולכבו„ם, על כן י˘ ל‰יז‰ר ב˙וך ענייני ‰˙וכח‰ ‚ופ‡ ל˘מור על כבו„ם.

בפסו˜  ‰ו‡  ‰‚לו˙,  עניין  ב˙וך  י˘ר‡ל  ˘ל  כבו„ם   ˙‡ רו‡ים  ˘בו  ‰עניינים  ‡ח„ 

‡ך  ול‚ריעו˙‡,  ‡בלו˙  ˘ל  עניין  ‰ו‡  "ב„„"  ˘‡מנם  ‡יכ‰),  (רי˘  ב„„"  י˘ב‰  "‡יכ‰ 

י˘כון  ˘"לב„„  טוב‰  מי„‰  בו  י˘  י˘ר‡ל  עם  י˘ר‡ל:  ˘ל  ו˘בחן  מעל˙ן  בו  רמוז‰ 

וכפי  ‰עולם,  ‡ומו˙  עם  מ˙ערבים  י˘ר‡ל  בני  ˘‡ין  ט),  כ‚,  (בל˜  י˙ח˘ב"  ל‡  וב‚וים 

עם ‰עכו"ם"  מ˙ערבים  י˘ר‡ל ‡ינם  כך  עומ„,  מ˙ערב ‡ל‡  חז"ל "‰˘מן ‡ינו  ˘„ר˘ו 

(˘מו˙ רב‰ לו, ‡).

כ

מחיל אל חיל
לקט אודות העלי'  המתמדת הנדרשת בעבודת ה' של האדם עצמו ובפעולות עם 

הזולת, להוסיף בכל עת בכמות ובאיכות, ולעולם לא להיות שבעי רצון 

ם עּו ָלכ∆ נּו ּוס¿ ‰ ּפ¿ ָ‰ר ַ‰ּז∆ ˙ ּבָ ב∆ ∆ ׁ̆ ם  ַרב ָלכ∆
 („ברים ‡, ו-ז)

רב לכם ˘ב˙ ב‰ר ‰ז‰, ללכ˙ מחיל ‡ל חיל! 
מ‡˘ר ‰נני ˜בל˙ מכ˙בם, בו כו˙בים ר‡˘י פר˜ים ע"„ פעולו˙י‰ם ב˜„˘, ˘נ˜ו„˙ן 
ע˙‰,  ע„  ב‰נע˘‰  ‰ס˙פ˜ו  ל‡  ובו„‡י  חוˆ‰.  ‰מעינו˙  ‰פˆ˙   - ו‰˙יכוני˙  ‰פנימי˙ 

˘‰רי "מעלין ב˜„˘" ˆיווי ו‚זיר‰ ‰י‡...

לרמז  וי˘   .  . ˘בט  ‰ח„˘  ר‡˘  יום   - ז‰  ליום  זו  ‰˙עוררו˙  כ˙יב˙  זכו˙  ומ‚ל‚לין 
 .  . ‰˙ור‰  ב‡ר   .  . מ˘‰  ‰ו‡יל  ‚ו'  לח„˘  ב‡ח„  ח„˘  ע˘ר  "בע˘˙י  ‰כ˙וב:  בל˘ון 

‰ז‡˙ ל‡מר"...

ו‰˙חל˙ ‰בי‡ור ו‰‰ור‡‰ ‰י‡: 

ל‰יו˙  ‰‡„ם  על  כי  ˙ור‰.  מ˙ן  ומ˜ום  מעמ„  ˘ז‰ו  (‡ף  ‰ז‰  ב‰ר  ˘ב˙  לכם  "רב 
מ‰לך מחיל ‡ל חיל, ו‚ם - ל‡ ל‰ס˙פ˜ בפעולו˙יו ו˜י˘וט עˆמו, כי ‡ם ‚ם ל‰˘פיע על 
‰זול˙, וע„ ל‰זול˙ ‰נמˆ‡ בחוı חוˆ‰. ‡˘ר לכן) פנו וסעו לכם (ו‡ין מספי˜‰ נסיע‰ 
ירו˘‰ („ניˆוˆין  ˙נ‡ -  י˘מע‡ל  ר'  ו„בי  ובו‡ו (בפנימיו˙.  כי ‡ם)  מעבר,  ו„רך  בעלמ‡ 
ˆ„י˜ים"  כולם  "ועמך  ˘בפני  ז‰  ובמ˜ום  „ו˜‡2,  וי˘יב‰  מי˙1)  ו‡י˜רו  מ„ר‚י'  „נפלי 

1) ר‡‰ זח"‚ ˜ל‰, ב.

ב‡ח„  לך ‰כ˙וב  ופרט  ס˙ם  ב˙ור‰  בי‡ו˙  ונ‡מרו  י˘מע‡ל ‰ו‡יל  ר'  ו˘ם: "˙נ‡ „בי  ב.  לז,  2) ˜י„ו˘ין 
מ‰ן ל‡חר ירו˘‰ וי˘יב‰ ‡ף כל ל‡חר ירו˘‰ וי˘יב‰".

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשיי״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ול‡  בפ"ע,  מיוח„  ענין  ‰ו‡  ומ˘בחין 

(כי  ‡חר  ענין  מˆ„  ‰מוכרח  פרט  כ˘‰ו‡ 

לסיב‰  בנו‚ע  מ˜ומ‰   – ברכ‰  ˆ"ל  ב‡ם 

ול‰כי  ‰מוכרח).  למסובב  בנו‚ע  ול‡ 

‰י‡  ‰מˆו‰  „עי˜ר  ל‰רמב"ם  בנ„ו"„, 

ע˘יי˙  ול‰כי  לעבו„‰  מוכן  בי˙  ע˘יי˙ 

ל‰יו˙ם  למˆו‰  בפ"ע  נמני˙  ‡ינ‰  ‰כלים 

‡ין  ‚ם  מוכן,  בי˙  ע˘יי˙  ממˆו˙  חל˜ 

בחיר˙  על  בפ"ע  מיוח„˙  לברכ‰  מ˜ום 

‰כ‰נים לבי‰מ"˜ כיון ˘ז‰ו חל˜ מע˘יי˙ 

לעבו„‰  מוכן  בי˙  „ע˘יי˙  ‰מ˜„˘, 

‰מוכנים  כ‰נים  בחיר˙  ‚ם  מכרח˙ 

ל‰˜ריב ‰˜רבנו˙ ‰ללו. 

ועיי"ע בחו"ב ב‰ל' בי‰ב"ח סי' ‡ מ‰ 
‰נ"ל  ‰מ˘נ‰  ל'  ב„יו˜  עו„  ל„˜„˜  ˘י˘ 

˘ם  נוספים  פרטים  ובבי‡ור  מי„ו˙,  „סוף 

ל˘י' ‰רמב"ן ו‰רמב"ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

ב‚לוי,  י˘ר‡ל"  ˘ל  ל‰˙‚לו˙ "כבו„ן  נזכ‰  ב„„",  י˘ב‰  ˘ב"‡יכ‰  זו  מעל‰  ובזכו˙ 
בבניין בי˙ ‰מ˜„˘ ‰˘לי˘י ˘רמוז ‚ם ‰ו‡ בל˘ון ב„„ – "בטח ב„„ עין יע˜ב" (ברכ‰ 
˘לי˘י  בי˙  על  ˘מור‰   ,(‡ פח,  (פסחים  "בי˙"  ב˘ם  לבי˙ ‰מ˜„˘  ˘יע˜ב ˜ר‡ו  כב),  ל‚, 

˘י‰י' נˆחי (ר‡‰ ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ˘ם), ‡˘ר יבנ‰ במ‰ר‰ בימינו, ‡מן.



פניניםפנינים

 ,ıמן ‰‡ר בלחם  רˆו  מˆיור ‚˘מי, ‡ל‡  ופ˘וט 
לחם ‚˘מי וחומרי.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 15 ו‡ילך)

וטרף זרוע – בזכות 
התפילין

חלוˆים ˙עברו לפני ‡חיכם בני י˘ר‡ל
‰ם ‰יו ‰ולכים לפני י˘ר‡ל למלחמ‰, לפי ˘‰יו ‚בורים 
ו‡ויבים נופלים לפני‰ם, ˘נ‡מר וטרף זרוע ‡ף ˜„˜„
(‚, יח. ר˘"י)

ברבינו בחיי (ס"פ מטו˙) מ˜˘ר מעל‰ זו ˘ל 
מˆו˙  עם   –  "„˜„˜ עם  זרוע  "וטרף   –  „‚ בני 
ר‡˘,  ˘ל  ו˙פילין  י„  ˘ל  ˙פילין  ‰˙פילין, 
בזכו˙  וכחם  ב‚בור˙ם  בטוחים  "‰יו  וז"ל: 
וטרף  רז"ל:  ˘„ר˘ו  וכענין  ˘בי„ם,  ‰מˆו‰ 
 –  „˜„˜ ‡ף  ˘בזרוע;  ˙פילין  בזכו˙   – זרוע 

בזכו˙ ˙פילין ˘בר‡˘". 

וי˘ לב‡ר ‰רמז ב˘ייכו˙ „˙פילין ל‚„ „ו˜‡: 

"‚„" ‰ו‡ ‡ו˙יו˙ ‚' „' (ר‡‰ ‡ור ‰˙ור‰ ויחי ˘פב, 
‰רי  י˘  ר‡˘  ˘ל  וב˙פילין  ˘ם).  וב‰נסמן  ו‡ילך,  ב 

˘ני ˘ינ"ין: ˘י"ן ‡ח˙ עם ‚' ר‡˘ים, ו˘י"ן ‡ח˙ 
ול‰עיר  ב.  רנ„,  זח"‚  [ר‡‰   „‚  – ר‡˘ים   '„ עם 
‰˙פילין  ˘ער  „‡"ח  עם  בסי„ור  מ‰מבו‡ר  ‚ם 
(ב˙חיל˙ו), ˘בחינ˙ ‰מוחין ‰עליונים ˘מ˙‚לים על 

י„י ‰˙פילין, ב˙חיל‰ ‰ם במספר ˘לו˘ (‚) ו‡חר 
כך מ˙חל˜ים ל‡רבע („), עיין ˘ם]. 

ס‚ול˙  ‰ור‚˘‰   „‚ בבני  טעמ‡  ומ‰‡י 
וב‰ם  ‰˘בטים,  ˘‡ר  על   ˙‡˘ בי˙ר  ‰˙פילין 

‰ו‡ ˘נ˙˜יים "וטרף זרוע ‡ף ˜„˜„".

וב‰לכו˙ ˜טנו˙ ל‰ר‡"˘ ‰ל' ˙פילין (סט"ו 
– ‰וב‡ במע„ני יו"ט ˘ם) כ˙ב "˘מפני ˜יום מˆו˙ 

וטרף  ‰מלחמ‰  ב‡נ˘י  י˙˜יים  ו˙י˜ונן  ˙פילין 
‰לכ‰  לפרסם  וזכו˙  ומˆו‰  ˜„˜ו„".  ‡ף  זרוע 
וי„י„י‰ם  ו˜רובי‰ם  ‰מלחמ‰  ‡נ˘י  כל  בין  זו 

בכל מ˜ום ˘‰ם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יח ו˙ ח"ט עמ' 11)

מדוע הי' המן "לבן"?
ובין ˙ופל ולבן
‰וכיחן על ‰„ברים ˘˙פלו על ‰מן ˘‰ו‡ לבן
(‡, ‡. ר˘"י)

˘ˆבע  ז‰  מ˘‰  ל˙וכח˙  נו‚ע  מ‰  ל˘‡ול,  י˘ 
‰מן ‰י' "לבן", וב˘ביל מ‰ נרמזו ˙לונו˙ י˘ר‡ל 

על ‰מן בז‰ ˘ˆבעו ‰י' לבן?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ על „רך ‰פנימיו˙:

כל „בר ‚˘מי מו‚בל ‰ו‡ ב‚בול מסויים. ועל 
ולכל  ‡ח„  טעם  ר˜  לו  י˘  ‚˘מי  מ‡כל  כל  כן, 
כל  בו  ˘י‰יו  ‡פ˘ר  ‡י  ‡ך  טעמים,  כמ‰  ‰יו˙ר 
 (‡ ע‰,  (יומ‡  בו  ˘מˆינו  במן,  כן  ל‡  ‰טעמים. 
מזו  וי˙יר‰  טעמים״  כמ‰  בו  מוˆ‡ין   .  . ״‰מן 
‡י˙‡ ˘ם ״‰מן מ˙‰פך לכמ‰ טעמים״, ˘‰יו בו 
״לחם  ‰י'  ‰מן  כי  ‰„בר,  וטעם  ‰פכיים.  טעמים 
ל‡  ולכן  רוחני,  לחם   –  („ טז,  (ב˘לח  ‰˘מים״  מן 

‰יו בו ‰‚בלו˙ ‚˘מיו˙.

למעל‰,  ˘ר˘  לו  י˘  ‚˘מי  „בר  ˘כל  ו‰‚ם 
מ"מ ˘ינוי י˘ בין ˘‡ר ‰„ברים ‰‚˘מיים ל‰מן, 
„˘‡ר ‰נבר‡ים ‰‚˘מיים, ר˜ ˘ר˘ם רוחני ‰ו‡, 
„בר  ל‰יו˙  מ‰ו˙ם  מ˘˙נ‰  ‰‚˘מי  ‰ז‰  ובעולם 
ב‰יו˙ו  ‚ם  ‰נ‰  ‰מן,  מ˘‡"כ  וחומרי,  ‚˘מי 
ב˘ר˘ו  ˘‰י'  כפי  במ‰ו˙ו  נ˘‡ר  ‚˘מי,  בˆיור 
מן ‰˘מים" (ר‡‰  נ˘‡ר "לחם  כ‡ן  ו‚ם  למעל‰ – 

˙ו"‡ פט, ‡. ובכ"מ).

כי  "לבן",  ‰י'  ‰מן  ˘ˆבע  לז‰  ‰טעם  וז‰ו 
מר‡‰  ועו„)   ‚ כח,  ‡חרי  (ל˜ו"˙  בס‰"˜  כמבו‡ר 
ולכן ‰י'  וˆיור,  ‚וון  מכל  פ˘יטו˙  על  מור‰  לבן 
‰מן בˆבע ז‰, כי ב‰יו˙ ‰מן בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי 
עיני  ˘יוכלו  כ„י  מסויים  בˆבע  לבו‡  ‰י'  מוכרח 
בעולם  ˘‚ם  מכיון  ‡ך  ולר‡ו˙ו,  ל˙פסו  ב˘ר 
‰ז‰ ‰‚˘מי נ˘‡ר מ‡כל רוחני על כן ‰י' מר‡‰ו 

מר‡‰ לבן, ‰מבט‡ פ˘יטו˙ מ‚וון וˆיור.

על  ˘"˙פלו  י˘ר‡ל  ˘בני  נמˆ‡  ז‰  פי  ועל 
‰ו‡  ˙לונ˙ם  עומ˜  ‰נ‰  ‰מן,   ˙‡ רˆו  ול‡  ‰מן" 
"לבן"  מר‡‰  עם  ‰˘מים"  מן  ב"לחם  רˆו  ˘ל‡ 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

בע˘יי˙ מ˜„˘ ‰ו‡ לע˘ו˙ מ˜ום ל‰˘ר‡˙ 
בפי'  ˘‰‡ריך  כמו  וכו'  ‰˘כינ‰  ומנוח˙ 
מ˜„˘  לי  וע˘ו  ‰ˆיווי  ו‡"כ  (˘ם),  ע‰"˙ 
ל‡ ˜‡י ל„י„י' ‡ל‡ על ‰בי˙ ‚ופי' ול‡ על 
(˘‰ו‡  ו˜רבנו˙  לעבו„‰  ‰מיוע„ים  כליו 
‰˘כינ‰  מנוח˙  עˆם  מלב„  בפ"ע  ענין 
בבי˙ ז‰), ול‰כי ‰וˆרך לטעם מיוח„ ע"ז 
בפ"ע,  מˆו‰  ‰כלים  ע˘יי˙  נמנ˙‰  ˘ל‡ 
‰עבו„‰.  למˆו˙  ‰כ˘ר  ‡ל‡  ˘‡ינם  לפי 
‰‡רון  „˘‡ני   ‡‰ ˘פיר  מחוור  ומע˙‰ 
למˆו‰  ל„י„י'  ונמנ‰  בז‰,  ‰כלים  מ˘‡ר 
לעבו„‰  ‰כ˘ר  ‰‡רון  ‡ין   ‡‰„ בפ"ע, 
בענין  ח„˘‰  ˙וספ˙  ‰ו‡  ‡ל‡  כל˘‰י, 
בי˙  ˘ˆ"ל  „מלב„  ‰˘כינ‰,  ‰˘ר‡˙ 
(ו‚„ר  ‰˘כינ‰  למנוח˙  מ˜ו„˘  ˘כללו˙ו 
‚ם  י˘נ‰  ו˜‰"˜),  ‡רון  בלי  ‚ם  י˘נו  ז‰ 
מˆו‰ לע˘ו˙ מ˜ום מיוח„ ˘בו ‰ו‡ עי˜ר 

‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ – ˜‰"˜ ו‰‡רון.

יו"ט  ‡ו„ו˙  מ„ו˙  „סוף  מ˘נ‰  ועיי' 
נמˆ‡  ול‡  בכ‰ונ˙ו  ˘„נו  לכ‰ן  ˘עו˘ים 
ב‰ פסול, ו‰יו מברכים עו„ ברכ‰ מיוח„˙ 
(מלב„ ברכ‰ ר‡˘ונ‰ על ˘ל‡ נמˆ‡ פסול 
ב‡‰רן  ˘בחר  ‰ו‡  "וברוך  ‡‰רן)  בזרע 
˜„˘י  בבי˙   '‰ לפני  ל˘ר˙  לעמו„  ובניו 
ל‰זכיר  ר‡ו  מ‰  ˆ"ע  „לכ‡ו'  ‰˜„˘ים", 
בכל  ול‡  ב˘נ‰  ‡ח˙  ˘‰י‡   ˜"‰˜ עבו„˙ 
‰בחיר‰  בברכ˙  לכלול  ו‰ו"ל  ‰כ‰נים, 
„כל  ‰˘נ‰  כל  עבו„ו˙  ‚ם  ובניו  ב‡‰רן 
ובבי‡ורי  מ‰ר˘"‡),  ח„‡"‚  (ועיי'  ‰כ‰נים 
‰יינו  ‰˜„˘ים"  ˜„˘י  „"בי˙  כ'  ‰‚ר"‡ 
ממ˜ומו˙  יו˙ר  (‰מ˜ו„˘  בי‰מ"˜  כל 
פ"‡  כלים  עיי'  ‰ימנו,  פחו˙‰  ˘ב˜„ו˘‰ 
‰˜„˘ים"),  "˜„˘י  נ˜'  ול‰כי  ו‡ילך,  מ"ו 
˘ם ‚ופ‡ ‰ל‡  ˘בכלים  ‡בל ˆע"‚ (מלב„ 
נמנו ‚ם מ„רי‚ו˙ ˜„ו˘‰ ˘ב˙וך בי‰מ"˜, 

לעיל  ‰רי)  ‰˜„˘ים",   ˘„˜" נ˜'   '‡ ור˜ 
(לענין  ‰˜„˘ים"   ˘„˜" נזכר  מ„ו˙  במס' 
ו‡יך  ‰מ˜„˘,  לכל  ‰כוונ‰  ו‡ין  מ„˙ו) 
לכל  מ‰מפור˘  ‰מס'  בסיום  ‰פי'  י˘˙נ‰ 
‰כ‡  „˘‡ני  י"ל  ˘ב„וח˜  (‡ף  ‡רכ‰ 
˘נ‡מר "בי˙ ˜‰"˜"). ול‰נ"ל י"ל כי ˘י‡ 
ביטוי  לי„י  ב‡  כולו  ‰בי˙  ˜„ו˘˙  ועי˜ר 

ב˜‰"˜.

˘ב‰ם  כ˙"י)  (ובעי˜ר  „פוסים  י˘  ו‰נ‰ 
„בי˙  ‰נ"ל  ‰˘ני˙  ברכ‰  נ˘מט‰  ‡כן 
(כי  ‰רמב"ם  ‚ירס˙  כ"‰  וכנר‡‰   ,˜"‰˜
עˆמן  ‰מ˘ניו˙  ‚ם  ‰רמב"ם  כ˙ב  כפ‰"נ 
‰וˆ‡˙  במ˘ניו˙  ר‡‰  פירו˘ו.  עם  ביח„ 
„‡זלי  ‡פ"ל  ו‡"כ  ˘לו),  ו‚ירס‡  ˜‡פ‡ח 
נזכר  ‡ם  ל˘יט˙יי‰ו  ו‰רמב"ם  ‰רמב"ן 
מ„ו˙  מס'  ענין  „‰נ‰  מ„ו˙,  בסוף   ˜"‰˜
פי‰מ"˘  ב‰˜„מ˙  ‰רמב"ם  כל'  ‰ו‡ 
עניניו",  וכל  ובנינו  וˆור˙ו  "מ„˙ ‰מ˜„˘ 
˙כלי˙  מ‰י  יבו‡ר  ‰מס'  ˘בסיום  ומובן 
‰בנין. ול‰כי ל‰רמב"ן „ל„י„י' ˙כלי˙ כל 
עי˜ר  י˘  ובז‰  מנוח˙ ‰˘כינ‰,  ‰בנין ‰ו‡ 
‰ן  ‰‡חרו˙  ‰עבו„ו˙  ˘כל  מובן  ב˜‰"˜, 
ו˘פיר  ‰˘כינ‰,  „מנוח˙  ‰ז‡˙  ל˙כלי˙ 
מס'  בסיום   ˜"‰˜ מעל˙  ‰זכר˙  ‚רסינן 
‰ו‡  ‰מכוון  ˘עי˜ר  ל‰רמב"ם  ‡בל  זו. 
ובכל  ‰˘נ‰,  בכל  ‰נע˘י˙  ‰עבו„‰, 
מ˜ום  ‡ין   ;˜"‰˜ בבי˙  ול‡  ‰מ˜„˘, 
‡ח˙  ועבו„˙ו   ˜"‰˜ ול‰„‚י˘  כ‡ן  לייח„ 

ב˘נ‰.

ל‰רמב"ם  יסו„ר  ל‡  למ‰  סו"ס  ו‡"˙ 
בי‰מ"˜  כל  על  ברכ‰  ‡כן  ˘יברכו 
‰י‡  זו  נ˜ו„‰  „‡ף  נר‡‰  ולכך  ועבו„˙ו. 
ו˘בח  ברכ‰  „‰נ‰  „‰רמב"ם.  ל˘יט˙י' 
מברכין  ˘עליו  כ˘‰„בר  מ˜ום  ל‰ם  י˘ 



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

˙כל˙  כ‚ון  מˆו‰ ‡ח˙,  ז‡"ז ‰וו  מעכבים 
ומ"מ  ז‡"ז  מעכבים  ˘‡ין  בˆיˆי˙  ולבן 
נמנו למˆו‰ ‡'. ‡ולם ב‡מ˙ י˘ ל‰˜' (ועיי' 
נב)  פר˘‰  ל‰רס"‚  לס‰מ"ˆ  פערל‡  ‰רי"פ  בי‡ור 

˙כל˙  ‚בי   ‡‰„ לר‡י',  „ומ‰  ‰ני„ון  „‡ין 
י‡  ˘ר˘  בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  כ'  כבר  ולבן 
˘‡ין  נו˙נ˙ „מ˘ום  „ב‡מ˙ ‰סבר‡ ‰י˙‰ 
מעכבין י˘ ל‰ח˘יב כ"‡ מˆו‰ בפ"ע, ור˜ 
˘מˆ‡נו מ˜ר‡ מפור˘ ‰מ˘מיענו „ל‡ כן, 
„כ˙יב "ו‰י' לכם לˆיˆי˙" ומ˘מעו „‰כל 
„"‰ענין  ‰ו‚„ר  „בז‰  ‰יינו  ‡ח˙,  מˆו‰ 
מ˜ר‡  מˆ‡נו  „ל‡  בנ„ו"„  ו‡"כ  ‡ח„"; 
(˘ל‡  ביו˙ר  חלו˜ים  ו‰ענינים  מפור˘, 
לומר  לנו  י˘  ולבן)  לחלו˜‰ „˙כל˙  בערך 

„מˆוו˙ נפר„ו˙ ‰ן.

נ˜טינן  ‡י  ר˜  ‰י‡  זו  ˜ו˘י‡  וב‡מ˙ 
˘‰בי‡ ‰רמב"ן  למ‰  מו„‰  „‡ף ‰רמב"ם 
בלב  ‡בל  ז‡"ז,  מעכבין  ‡ין  וכלים  „בי˙ 
„כלים  ס"ל  נ˜ט „‰רמב"ם  יב  ˘ר˘  ˘מח 
לעיכוב‡,  ‰בי˙  מן  חל˜  ‰וו  ˘‰זכיר  ‡לו 
ומעכבין  מ˜„˘  יי˜ר‡  ל‡  „בלע„ם 
מל‰˜ריב בו. וי˘ מי ˘‰וסיף בז‰ „ב‡מ˙ 
בפלו‚˙˙  ו‰רמב"ן  ‰רמב"ם  כ‡ן  נח' 
"‰˘ולחן  ‰"ב  פ"„  ˘˜לים  בירו˘'  ˙נ‡י 
מעכבין  ו‰פרוכ˙  ו‰מזבחו˙  ו‰מנור‰ 
לך  ‡ין  וחכ"‡  ר"מ,  „ברי  ‰˜רבנו˙   ˙‡
מעכב ‡˙ ‰˜רבן ‡ל‡ ‰כיור ו‰כן בלב„", 
ˆפע"נ  (עיי'  כחכ'  ו‰רמב"ן  כר"מ  ‰רמב"ם 
מ‰„ו"˙  ו˘ם  כ.  מ"ע  ‰מˆוו˙  מנין  ‰רמב"ם,  על 

כיחי„‡‰,  ˆ"ע „‰רמב"ם  ז‰  ו‚ם  ב-„).  ע‚, 

ועו„ ועי˜ר ‰ל‡ ל‰„י‡ פס˜ ב‰ל' בי‰ב"ח 
‡ע"פ  כולן  ‰˜רבנו˙  "מ˜ריבין  ‰ט"ו  פ"ו 
˘‡ין ˘ם בי˙ בנוי", ו‰רי כ˘‡ין בי˙ בנוי 
‚ם ‰כלים ‡ינם (במ˜ומם, עיי' במפר˘י ‰ירו˘' 
˘˜לים ˘ם), ‰רי „ו„‡י ‡ף ‡י‰ו כחכ' „‡ין 

מעכבין.

˘ע˘יי˙  „נ˜ט  ב˘י' ‰רמב"ן  יל"ע  ‚ם 
מע˘יי˙  בפ"ע  מˆו‰  נמני˙  ‰‡רון 
ע‰"˙  (בפי'  בעˆמו  כ˙ב  כבר  ‰מ˜„˘, ‰ל‡ 
"מ˜ום  ‰ו‡  ‰בי˙  ‚„ר  „מ‰ו˙  ˙רומ‰)  ר"פ 

מנוח˙ ‰˘כינ‰ ˘‰ו‡ ‰‡רון".

ו‰נר‡‰ בכ"ז, „ענינם (ו˙כלי˙ם) ˘ל 
‰מ˘כן ובי‰מ"˜ ‰ם ב' „ברים כלליים. ‡' 
מ"˘ ‰רמב"ן „‰ו‡ מ˜ום מנוח˙ ו‰˘ר‡˙ 
(˘עי˜ר‰  לעבו„‰  מ˜ום  ב'  ‰˘כינ‰, 
כו'.  לר‚ל  ‰עלי'  ו˘‡ליו  ˜רבנו˙)  עבו„˙ 
מבין  מ‰  ו‰רמב"ן,  ‰רמב"ם  נח'  ובז‰ 
‰בנין,  במˆוו˙  ‰עי˜ר  ‰ו‡  ‰„ברים  ב' 
„ל‰רמב"ם ˙כלי˙ ‰בני' ‰י‡ לע˘ו˙ מ˜ום 
רי˘  ל˘ונו  ‰יטב  עיי'  בו,  לעבו„  ˘‡פ˘ר 
‰ל' בי‰ב"ח ב‰‚„ר˙ מˆו˙ ‰בני' – "מ"ע 
בו  מ˜ריבים  ל‰יו˙  מוכן  ל‰'  בי˙  לע˘ו˙ 
‰בני'  מˆו˙  ˘‡ין  ‰יינו  כו'",  ‰˜רבנו˙ 
ו‡ם  לעבו„‰,  ומוכ˘ר  ‰מוכן  בבי˙  ‡ל‡ 
מ"ע  נ˙˜יימ‰  ל‡  לז‰  מוכן  ‰בי˙  ‡ין 
 ‡‰ ‰יטב  מובן  ועפ"ז  מ˜„˘.  לי  „וע˘ו 
ממˆו˙  חל˜  ‰י‡  ‰כלים  ע˘יי˙  „ל„י„י' 
 ‰"‰ ‰מ˜„˘  כלי  לע˘ו˙  „בˆיווי  ‰בנין, 
מˆוו‰ על חל˜י ‰מ˜„˘, „על י„י ע˘י' זו 
ועבו„‰.  ל˜רבנו˙  "מוכן"  ‰מ˜„˘  נע˘‰ 
ו‰‡ „˜יי"ל כחכמים „‡ין מעכבין כו' ‡ינו 
בלי  מ˙˜יימ˙  (˘‡ינ‰  ‰בני'  למˆו˙  ענין 
˘ל‡חר  כו'), ‡ל‡ ‰יינו  כלים  ‚ם  ˘ייע˘ו 
˘נע˘ו  (עי"ז  "מוכן"  בי˙  נע˘‰  ˘כבר 
‡ין  (ו˘וב  נחרב  ‡ם  ‚ם  ‰נ‰  כלים),  עמו 
˘פיר  כלים)  כ‡ן  ולי˙‡  במ˜ומם,  ‰כלים 
מ˜ריבין, כי ‡כן ‡ין ‰כלים (ו‰בי˙) מˆ"ע 

מעכבין ‡˙ ‰˜רבנו˙.

‰˙כלי˙  „עי˜ר  ס"ל  ‰רמב"ן  ‡בל 

טז

פלוגתת הרמב"ם והרמב"ן 
בגדר מצות בנין הבית

יפלפל לתרץ שי' הרמב"ם מראיית הרמב"ן דכלים ובית אין מעכבין זא"ז / ידון 
עפ"ז בגירסת המשנה דסוף מידות

כ:  מ"ע  ל‰רמב"ם  בס‰מ"ˆ*1 
בו  לעבו„‰,  ‰בחיר‰  בי˙  לבנו˙  "˘ˆיונו 

ו‡ליו  ˙מי„   ˘‡‰ ו‰בער˙  ‰‰˜רב‰  י‰י' 

˙‰י' ‰‰ליכ‰ ו‰עלי' לר‚ל כו' ו‰ו‡ ‡מרו 

י˙' וע˘ו לי מ˜„˘", וממ˘יך "˘ז‰ ‰כלל 

ו‰˘לחן  ‰מנור‰  ˘‰ם  רבים  מינים  כולל 

‰בחיר‰  בי˙  ״‰ל׳  ספר  ב˘ערים,  נו„ע  *) כבר 
לו˜טו  בו  ובי‡ורים״  חי„ו˘ים  עם  ל‰רמב״ם 
‰בחיר‰  בי˙  ב‰לכו˙  רבינו  ˘ל  ובי‡וריו  חי„ו˘יו 
לימו„  ‡˘ר  „רבינו,  בפומי׳  ומר‚ל‡  ל‰רמב״ם. 
ב‰ם   - ‰מˆרים  בין  ˘ל  ‡לו  בימים  ‰בי˙  ‰לכו˙ 
וי˙יר‰  ל‚‡ול‰.  ו‰כנ‰  ס‚ול‰  ‰ו‡   - ‰בי˙  חרב 
כבנין ‰בי˙  בנין ‰בי˙ ‰רי ‰ו‡  לימו„ ‰לכו˙  מזו: 
ז‰  ענין  בי‡ור  ‰נ״ל  לספר  ב״פ˙יח‰״  (ר‡‰  עˆמו 
כ‡ילו  עול‰  ב˙ור˙  ‰עוס˜  ״כל  וע״„  ב‡ריכו˙). 
לכן  ‡˘ר  ˘פ˙ינו״.  פרים  ו״נ˘למ‰  עול‰״  ‰˜ריב 
‰בחיר‰  בי˙  ב‰ל׳  ‰לכ‰  בי‡ור  ז‰   ıב˜וב ‰ב‡נו 
‰נ״ל.  ˘בספר  ‰סימנים  ‡׳  מ˙וך  ל‰רמב״ם, 

‰מוˆי‡ים ל‡ור.

‰מ˜„˘  מחל˜י  כולם  וזול˙ם,  ו‰מזבח 
בכל  ייח„ ‰ˆיווי  וכבר  מ˜„˘,  י˜ר‡  ו‰כל 
מ"ע  ב‰˘‚ו˙יו  ו‰רמב"ן  וחל˜".  חל˜ 
חל˜  ‰ם  כולם  ˘‰כלים  ‡מ"˘  נחל˜  ל‚ 
ממˆו˙ מ˜„˘ ‰כללי˙ וס"ל "˘‡ין ‰כלים 
חל˜ מן ‰ב˙ים ‡בל ‰ם ˘˙ים מˆו˙ ו‡ינן 
˘‡ין  בבי˙ ‡ע"פ  ומ˜ריבין  ז‡"ז  מעכבו˙ 
‰‡רון  ע˘יי˙  ‡ˆלי  ולכן  ‡לו,  כלים  בו 
מˆו‰  ˙ימנ‰  ‰ע„ו˙  ˘ם  ל˘ום  ו‰כפור˙ 
˘‡ר ‰כלים  ˘ע˘יי˙  מ‰  ול„י„י'  בפ"ע", 
‰ו‡  בפ"ע  מˆו‰  ‡ינ‰  ‰רמב"ם  ˘‰זכיר 
מטעם ‡חר – מפני ˘‰מˆו‰ ‰י‡ ‰עבו„‰ 
 ,'‰ לפני  לחם  (עריכ˙  ז‰  בכלי  ‰נע˘י˙ 
‡ינ‰  ‰כלים  וע˘יי˙  וכו')  מנור‰  ‰„ל˜˙ 
˙˘מי˘י  ב‚„ר  ו‰וו  זו  למˆו‰  ‡ל‡ ‰כ˘ר 

˜„ו˘‰.

˘י'  ליי˘ב  כ'  ‡ס˙ר  ובמ‚יל˙ 
˘‡ינם  „ברים  ‡ף  „˘פיר  ‰רמב"ם, 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון
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