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פעוú˙ ‡‰רן – "ú‰˜ריב" ‡˙ ‰‚˘מיו˙

עומ˜ ‚„ר ‰י˙ר כú‡ים בב‚„י כ‰ונ‰

‰נרˆח כי ‰ו‡ י‰ו„י, ˜„ו˘ ‰ו‡!

‰יחס ú˙úמי„ - כמו úבנו ממ˘!



בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ˙ˆו‰,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙˘כ‚), 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
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הכמות מוגבתמשוח חינם

ב"ה



כ‰ כ‰כ‰

ו‰יו  ˘נ9‰  ˘מונים  ב‚בורו˙  ו‡ם  ˘נ‰  ˘בעים  עלי ‡„מו˙,  חייו  עיניו [ב]מ˘ך 
ימיו מ‡‰ וע˘רים ˘נ10‰, ו‡ין לו מו˘‚ מ‰ ˘‰י' לפני ז‰ ומ‰ ˘י‰י' ל‡חרי ז‰, 
‡˘ר בערך ‰זמן ˘ל‡חרי ‰"ני˙וח" (‰סבל ו‰ˆער) ‰רי ז‰ ר‚ע ˜טן, ו‡יך ז‰ 

‡פ˘ר ˘י‰י' ח˘בונו ח˘בון ˆ„˜?

מˆ„  ‡מ˙י  ‡ם  כי  ˙ינו˜ו˙  ב˘ביל  ר˜  ל‡  בי‡ור  ז‰  ‰רי  לומר  ˙מˆ‡  ו‡ם 
עˆמו. וי˘ עו„ ל‰‡ריך בז‰, ו‡ין כ‡ן מ˜ומו.

ור‡וי לˆטט בכ‚ון ז‰ „ברי רבנו ‰ז˜ן11 (‡ף ˘כ˙בם בנו‚ע ל˘‡ל‰ ‡חר˙) 
בי„ם  ומסור‰  י˘ר‡ל  כללו˙  בס˙ם  פ˘וט‰  ‡מונ‰  "‰י‡  ‰˜„ו˘:  ל˘ונו  וז‰ 
ענין  ‡נו˘י  ב˘כל  לח˜ור  בלי   '‰ עם  ב˙מימו˙  ˘‰לכו  ‰˜„ו˘ים  מ‡בו˙י‰ם 

."ı˜ ל˜ו˙ ‡˘ר ‰ו‡ למעל‰ מ‰˘כל ע„ ‡ין‡‰
 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ז ע' רנ„ ו‡ילך)

‰˘ליחו˙ ו‰˙י˜ון ˘ל ‰ניˆולים
ב˘‡ל˙ו, מ„וע בין ‰יל„ים ˘ל פלוני-בן-פלוני, נ˘‡ר בחיים „וו˜‡ ז‰ ˘‰ו‡ 
פחו˙ יר‡ ˘מים, ו‰יר‡י ˘מים נ‰ר‚ו על ˜י„ו˘ ‰˘ם. - בכלל על ˘‡לו˙ כ‡לו 
נ‡מר12, ב‰„י כב˘י „רחמנ‡ למ‰ לך [=מ‰ לך ולס˙ריו ˘ל ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡], 
ו‡ח„ ‰בי‡ורים ˘י˘נם בספרים על מ˜רים „ומים, ‰ו‡ ˘‰נ˘מ‰ ע„ין ˆריכ‰ 
לע˘ו˙  נ˜בע  ˘ל‚ורל‰  רˆויים, ‡ו  בל˙י  מסויימים  על „ברים  ˙˘וב‰  לע˘ו˙ 
טוב‰ לפלוני ‡ו לפלוני-בן-פלוני, ולכן מ˘‡ירים ‡ו˙‰ ב‚וף בזכו˙ פלוני-בן-
פלוני ‚ם ‡ם ל‡ בזכו˙ עˆמו, ו‡ף ˘‰נ˘מ‰ ע„יין ל‡ ע˘˙‰ ˙˘וב‰ ע„ ע˙‰, 
ממנו  י„ח  ˘ל‡  ב˙˜ו‰  ו‚בי „ילי', ‡בל  מ‡ריך ‡ף  רז"ל13  כמ‡מר  ז‰  ‡זי ‰רי 

נ„ח14 וי˘וב ב˙˘וב‰ ו˘ב ורפ‡ לו15.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' ˘פ‚, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' 270)

9) ˙‰לים ˆ, י.

10) בר‡˘י˙ ו, ‚.

11) ˙ני‡ ‡‚ר˙ ‰˜„˘ סכ"‰ (˜מ‡, ב).

12) ר‡‰ ברכו˙ י, ‡.

13) ירו˘למי ˙עני˙ פ"ב ‰"‡.

14) ˘מו‡ל ב י„, י„.

15) י˘עי' ו, י.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‰"נח˙ רוח" ‰מיוח„˙ ˘ב˜רבנו˙ 

רˆוני";  ונע˘‰  ˘‡מר˙י  לפני  רוח  ˘ב˜רבנו˙ – "נח˙  רוח" ‰מיוח„˙  ענין ‰"נח˙  בי‡ור 
בי‡ור ‰חילו˜ בין סו‚ ‰˜רבנו˙ ב‰ם נ‡מר "ריח ניחוח" ל‡לו ˘ל‡ נ‡מר ב‰ם.

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ לב עמ׳ 1 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘מן זך מזי˙ מעופ˘ – מ‰ „ינו? / ‰‡פו„ – לבו˘ ‡ו ˙כ˘יט?

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"‰„ל˜˙" נ˘מו˙ י˘ר‡ל 

פעול˙ ‡‰רן – "ל‰˜ריב" ‡˙ ‰‚˘מיו˙ / פעול˙ מ˘‰ – ל‰ח„יר ‡ל˜ו˙ ב˘כל ‰נבר‡ים 
/ זמנים ˘ל "ערב" ו˘ל "בו˜ר" בעבו„˙ ‰‡„ם / על י„י ‰˙ור‰ – ‰עבו„‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל 

"˙מי„"!

 (ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ט ח"‡ עמ' 268 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
'מפרנס' ‰‡מונ‰ ו'מחבר' י˘ר‡ל / ‡‰ב˙ י˘ר‡ל - ‚ם כ˘נר‚˘ים ‰‰ב„לים!

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
פלו‚˙ו˙ ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ ‚בי כל‡ים בב‚„י כ‰ונ‰

יח˜ור בעומ˜ ‚„ר ‰י˙ר כל‡ים בב‚„י כ‰ונ‰ – ‡ם ‰ו‡ „ין בע˘‰ „עבו„˙ מ˜„˘ ‡ו „ין 
ב‰ל‡ו „כל‡ים, ועפ"ז י˙ל‰ מחלו˜ו˙ ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ זו בזו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 153 ו‡ילך; חט"ז עמ' 237)

יח „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עי˜ר ‰עי˜רים ˘ל עוב„ חסי„י חב"„י

‰וספ‰ /// „רכי ‰חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
י (˙ˆו‰ כט, מ‚. ר˘"י) ƒ„…ב כ¿ ƒּב ׁ̆ ַ„ּ ¿̃ ƒנ ‰˜„ו˘ים ‰י"„ / ו¿

כל י‰ו„י ˘נרˆח על ‰יו˙ו י‰ו„י – ˜„ו˘ ‰ו‡. מ‰ עונים ליל„ים י˙ומים ‰˘ו‡לים על מו˙ 
רו‡‰  בכל ‰„ורו˙ – ‰‡„ם  ו‰ˆרו˙  על ‰סבל  ˙מˆ‡?!; ‰˘‡ל‰  ‡בי‰ם? - ‰ח˜ר ‡לו-‰ 

למר‡‰ עיניו בלב„

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

ה"נחת רוח" המיוחדת שבקרבנות 
ביאור ענין ה"נחת רוח" המיוחדת שבקרבנות – "נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה 

רצוני"; ביאור החילוק בין סוג הקרבנות בהם נאמר "ריח ניחוח" לאלו שלא 
נאמר בהם

 ‡. בפר˘˙נו (כט, ‡ ו‡ילך) מספר˙ ‰˙ור‰ על ‰˜רבנו˙ ˘ל ימי ‰מילו‡ים, ˘‰ם פר 
‡ח„ לחט‡˙ ו˘ני ‡ילים – ‡ח„ לעול‰ ו‡ח„ ל˘למים. 

ובנו‚ע ל‡יל ‰עול‰ ‡ומר˙ ‰˙ור‰ (פסו˜ יח): "ו‰˜טר˙ ‡˙ כל ‰‡יל ‰מזבח‰, עול‰ 
ונע˘‰  ˘‡מר˙י  לפני,  רוח  נח˙  ניחוח –  ר˘"י: "ריח  ופיר˘  ו‚ו'".  ניחוח  ריח  ל‰',  ‰ו‡ 

רˆוני". 

(פסו˜  ‰˘למים  ל‡יל  ביחס  ניחוח"  "ריח  ˘ל  ז‰  ענין  על  ‰˙ור‰  חוזר˙  מכן  ול‡חר 
"לריח  ר˘"י:  פיר˘  ו˘וב   ."'‰ לפני  ניחוח  לריח  ‰עול‰,  על  ‰מזבח‰  "ו‰˜טר˙  כ‰): 

ניחוח – לנח˙ רוח למי ˘‡מר ונע˘‰ רˆונו".

ולפום רי‰ט‡ ˆריך בי‡ור – למ‰ ‰וˆרך ר˘"י לחזור עו„ ‰פעם ולפר˘ ‡˙ ענינו ˘ל 
"ריח ניחוח", ובפרט ˘‰פסו˜ ‰˘ני ‰ו‡ בסמיכו˙ כל כך לפסו˜ ‰ר‡˘ון? 

וי˘ לב‡ר ‡˙ טעם ‰‰כפל‰, כי י˘ חי„ו˘ ב„בר: ‰‡יל ‰ר‡˘ון ‰ו‡ 'עול‰' ˘כולו 
ל‚בו‰, ו‡ילו ‰‡יל ‰˘ני ‰ו‡ '˘למים', ˘ל‡ כולו עול‰ ל‰', ‡ל‡ חל˜ ממנו נ‡כל על 
˘‡ין ‰ו‡  – ‡ף  ב'˘למים'  ˘‚ם  ולח„˘,  ל˘וב  ר˘"י  ולכן ˆריך  ו‰בעלים.  י„י ‰כ‰נים 

כליל ל‰' – ˘ייך ‰ענין „"נח˙ רוח" ל‰˜ב"‰. 

בכ˙וב  נ‡מר  ל‡  פר ‰חט‡˙ –  ימי ‰מילו‡ים –  ˘ל  ל˜רבן ‰˘לי˘י  בנו‚ע  ו‰נ‰,  ב. 
˘‰˜רב˙ו מבי‡‰ ל"ריח ניחוח".

על ‰עוון ‰חמור  לכפר  ב‡  לחט‡˙  ˘‰פר  ˘כיון  ז‰,  על  לומר ‰טעם  י˘  ובפ˘טו˙ 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

כ„כ„
‡˘ר ל‰ער˙‰-˘‡ל˙‰ במכ˙ב‰ מ‰ו ‰בי‡ור ל‰ סבל ו‰ˆער וכו' ˘ל ‰נ"ל 
[-‰‡למנו˙ ו‰י˙ומים], ב‡מ˙ ‰רי ז‰ חל˜ מ˘‡ל‰ כללי˙ מ‰ו ‰בי‡ור ו‰טעם 
למˆי‡ו˙ ‰ˆער ו‰סבל בעולם בכלל, ˘‰רי בור‡ עולם ומנ‰י‚ו ‰ו‡ עˆם ‰טוב, 

ובס‚נון ‰י„וע7, מטבע ‰טוב ל‰יטיב.

ו‰מובנים  מ‰ע˜ריים  ומ‰ם  ‰‡מור‰,  ˘‡ל‰  בפ˙רון  נע˘ו  נסיונו˙  וכמ‰ 
ביו˙ר ‰ו‡ בל˘ון ‰כ˙וב: ‰ח˜ר ‡לו-‰ ˙מˆ‡ וכו' וכו', ˘בספר ‡יוב8, ˘‰ו‡ 
˘ל‰,  ופ˙רון  במענ‰  ב˘‡ל‰ ‰‡מור‰  נ˜ו„˙ו  ˘כל  ˘לנו,  מכ˙בי-˜ו„˘  ‡ח„ 
ני„ונו  ול‡  נ˘‡לו  ל‡  כ‡ילו  ˘‡לו˙ ‰‡מורו˙,  על ‰˘ו‡לים  פל‡ ˜ˆ˙  ˘לכן 

וכו'.

בן ‡„ם ‡ינו יו„ע ‡ל‡ ‰מ˙רח˘ למר‡‰ עיניו 
במ˘ך חייו עלי ‡„מו˙

ו‡˘‰  כל ‡י˘  בטבע  י˙ברך ‰י‡  ב‰'  ˘‰‡מונ‰  בו„‡י  ל‰וסיף ‡˘ר  ועו„ 
בו„‡י י˘נו בי‡ור פ˘וט ומ˙˜בל  ז‰ מכריח̆  ‰י˘ר‡לים וע„ ל˙ינו˜ ו˙ינו˜˙,̆ 

ב˘כלם ˘ל ˙ינו˜ו˙ ‚ם כן. 

ו‡מנם י˘נו ‚ם בי‡ור ˘כז‰, ו‰ו‡ וב‰˜„ם „ו‚מ‡ ‰י„וע‰: מ˘ל ל‡י˘ ˘‡ין 
‰ני˙וחים  למחל˜˙  ונכנס  רפו‡י,  וטיפול  ‰רפו‡‰  בחכמ˙  כלל  י„יע‰  כל  לו 
˘בבי˙ חולים, ורו‡‰ ˜בוˆ˙ ‡נ˘ים לבו˘י לבנים ועל פני‰ם מסו‰, ובי„י‰ם 
על  סביב ‡י˘ ‰מונח  ועומ„ים  ˘ונים,  מכלים  וכלים  ו‡זמלים  סכינים  מיני  כל 
˘ולחן כ˘י„יו ור‚ליו ˜˘ורו˙ ‡ליו ברˆועו˙, ו‰‡נ˘ים לבו˘י ‰מ„ים מר„ימים 
‰‡י˘  ז‰  יז„עזע  ˘בו„‡י  וכו'.  וכו'  ˘ו˙˙  ו„מו  ‡ו˙ו,  ומנ˙חים  ‰‡י˘   ˙‡
˘נז„מן ל˘ם למר‡‰ עיניו ויזעי˜ ‡˙ כל ‰סביב‰ למע˘‰ ‡יום כז‰ וכו' וכו'. 
ו‡ין פל‡ ˘‰רי ‡ין לו כל מו˘‚ ני˙וח מ‰ ‰ו‡, ˘‡ף ˘‰ו‡ ‚ורם נז˜ ˜ל לפי 
˘ע‰, מˆיל ‰ו‡ ‡˙ חיי ‰‡„ם ומבי‡ו לחיים ברי‡ים ו˘למים ע˘יריו˙ ב˘נים, 
ו‚ם ‡ין ‰„בר מ˙˜בל ב˘כלו ˘‡יך ‡פ˘ר ‰„בר ˘על י„י ˘פוˆעים ‡˙ ‰‚וף 
ו‰‚וף ˘ו˙˙ „ם ול‡חרי ז‰ סובל כ‡בים ו‚ם ב˘ע˙ מע˘‰ מוכרחים ל‰ר„ימו 
ברי‡  וי‰י'  י˙רפ‡ ‰‚וף  ז‰  י„י  על  ˘„ו˜‡  לומר  מ˜ום  לכ‡ור‰ ‡ין  וכו', ‰רי 

ויוסיף חיים.

למר‡‰  יו„ע ‡ל‡ ‰מ˙רח˘  בן ‡„ם ‡ינו  ˘‰רי  מובן.  ˘לנו  בני„ון  ‰נמ˘ל 

7) ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ ע' 334 ב‰ער‰ („"‰ מספרי ‰ח"ן), ו˘"נ.

8) י‡, ז.



כ‚ כ‚כ‚

במ‰ „ברים ‡מורים ב‰נו‚ע ל‰סבר˙ ‰מ‡ורע, ‡בל ב‰˙וˆ‡ו˙ ˘[‰]מ‡ורע 
מכריחן ‡ין מ˜ום לספ˜, וכמו ˘‡ירע ל‡בו˙ינו על י„י ‰מˆריים כמ‰ ‡לפים 
˘נ‰ לפני ז‰, ‡˘ר כל ענין ˘ל עינוי ו‚זר‰ ˙˘וב˙ו בˆ„ו: וכ‡˘ר יענו ‡ו˙ו כן 

.3ıירב‰ וכן יפרו

ול‰עיר מ‰מוב‡ בספרי ˜בל4‰, ‡˘ר ‰„ור „ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡ ‰ו‡ ‚ל‚ול „ור 
יוˆ‡י מˆרים ˘זכו ל‚‡ול‰ ‰ר‡˘ונ‰ על י„י ‚ו‡ל ר‡˘ון ‰ו‡ מ˘‰ רבינו, ויזכו 
כל˘ון רז"ל5 על י„י ˙˘וב‰ ל‚‡ול‰ ‰‡חרונ‰ ‰‡מ˙י˙ על י„י ‚ו‡ל ‡חרון ‰ו‡ 

מ˘‰ רבינו.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ ע' רלט)

מענ‰ ל˘‡לו˙ ‰יל„ים
[מענ‰ ל˘‡ל‰: כיˆ„ עלי ל‰סביר ליל„יי ˘מו˙ ‡בי‰ם ב˜רב ‡ף ‰ו‡ רˆון ‰':]

נ˘מו˙  ˘י˘נם  ‰‡מ˙)  (כפי  ˙סבירם   - ˘כו˙ב˙  ˘יחיו  ‰יל„ים  ל˘‡לו˙ 
ט‰ורו˙ כל כך ˘‰˘ם י˙ברך רוˆ‰ ˘יחיו ב˘מים, ל‡חרי ˘‰˘לימו ˘ליחו˙ם 

ב‡רı ו‰‚נו על בני י˘ר‡ל ‰„רים ב‡רı י˘ר‡ל.

וב˘מים ‰ם ממליˆים טוב על כל ‰˜רובים ‡לי‰ם ובפרט על ‰יל„ים ˘ל‰ם 
וכ˘‰יל„ים  וכו',  וב‰נ‰‚‰  בלימו„ים  ‰יל„ים  ˘יˆליחו  מ‰˘ם  ומב˜˘ים 

מ˙נ‰‚ים כן - ‰רי ז‰ נח˙ ו˙ענו‚ ל‰נ˘מ‰ ˘‰י‡ חי' ו˜יימ‰ וכו'.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ט ע' ˜יט-˜כ)

‰˘‡ל‰ נ˘‡ל‰ וני„ונ‰ – ‰ח˜ר ‡לו-‰ ˙מˆ‡?!
ֈי„ועים „ברי חכמינו ז"ל6 ב‚ו„ל ערך פעולו˙ ‰‡מורו˙ ב˙וככי כל פעול‰ 
‰מבי‡‰ עי„ו„ ל‡למנו˙ וי˙ומים, וכמˆוו‰ עלינו מ‡בי י˙ומים ו„יין ‡למנו˙ 
‰ו‡ מלך מלכי ‰מלכים ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡. ‡˘ר ‚ם ‰‡מור מוסיף בטחון ˘‰' 
חסי„ו˙י  ‡מ˙י  בנח˙  טובים,  בני˘ו‡ין  ול‰ס˙„ר  בפעולו˙י'  יˆליח‰  י˙ברך 

מ‰יל„ים ˘יחיו, כ‡מור לעיל.

3) ˘מו˙ ‡, יב.

4) ר‡‰ ˘ער ‰‚ל‚ולים ‰˜„מ‰ כ. ל˜וטי ˙ור‰ וספר ‰לי˜וטים ˘מו˙ ‚, „.

5) סנ‰„רין ˆז, ב.

6) ר‡‰ רמב"ם ‰ל' „עו˙ ו, י. ˘ו"ע ‡„‰"ז ‡ו"ח ˜נו, ט.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

לפני  רוח"  עם "נח˙  ˘ז‰ ˜˘ור  לומר  כט, ‡), ‰רי ‡י ‡פ˘ר  ר˘"י  (כ„ברי  חט‡ ‰ע‚ל  ˘ל 
ניחוח"  "ריח  ‰‚ורם  ענין  ˘ז‰ו  לומר  ‡ין  ˜רבן,  י„י  על  כפר‰  ˘נע˘י˙  ‡ף  כי  ‰˜ב"‰. 

ו"נח˙ רוח", מפני חומר ‰ענין ˘עליו מכפר ‰עוון.

וי˜ר‡,  ספר  ˘ב˙חיל˙  ל„ורו˙  ב˜רבנו˙  ‰‰ב„ל  ‚ם  לב‡ר  ‡פ˘ר  ‰י'  ז‰  ולפי 
נ‡מר‰  ל‡  ו‡˘מו˙  בחט‡ו˙  ו‡ילו  ניחוח",  "ריח  נ‡מר  ו'˘למים'  'מנח‰'  ˘ב'עול‰', 
ל˘ון זו [ב„רך כלל, מלב„ חט‡˙ יחי„ ˘ב‰ כן נ‡מר‰ ל˘ון זו (וי˜ר‡ „, ל‡). וˆ"ע בז‰ 

ו‡כ"מ], מפני חומר˙ ‰חט‡. 

זו  ל˘ון  נ‡מר‰  ל‡  ˆו)  (בפר˘˙  '˙ו„‰'  ב˜רבן  ‚ם  כי  בי‡ור,  חסר  י‰י'  ז‰  לפי  ‡מנם 
„"ריח ניחוח" – ולכ‡ור‰ ‰רי ב˜רבן '˙ו„‰' ‡ין ענין ˘ל חט‡ כו', ו‡„רב‰: ‡˙ ˜רבן 

‰˙ו„‰ מבי‡ ‰‡„ם על נס ˘נע˘‰ לו, ולמ‰ ל‡ נ‡מר ב‰˜רב‰ זו "ריח ניחוח"? 

ולכן י˘ לומר, ˘י˘ טעם עמו˜ יו˙ר ב„בר, וכ„ל˜מן. 

‚. „‰נ‰, לכ‡ור‰ ‡ינו מובן בכללו˙ ‰ענין: מ‰ נ˘˙נו ‰˜רבנו˙ מכל מˆוו˙ ‰˙ור‰, 
˘ב˜רבנו˙  רוח  ˘‰נח˙  מובן  ˘‰רי  ל‰˜ב"‰?  רוח  נח˙  ˘‚ורמים  מפור˘  ‡ˆלם  ˘ר˜ 
כל  י„י  על  י˙ברך ‰י‡  עבו„˙ ‰˘ם  ו‰רי  בור‡ו,  עוב„ ‰‡„ם ‡˙  ˘ב‰ם  מז‰  ‡ינ‰ ‡ל‡ 
(‡ו  ל‰'"  ניחוח  "(ריח)  ‚ורם  ˘˜יומן  מˆוו˙  ב˘‡ר  נ˙פר˘  ל‡  ומ„וע  כולן,  ‰מˆוו˙ 

כיוˆ‡ בז‰)?

˘ל ‰˜ב"‰ (‡מור  ˘‰ם "לחמו"  ˘מפור˘  נפל‡ ‚בי ˜רבנו˙  חי„ו˘  מˆינו  ב‡מ˙  ‡ך 
מˆו‰  ב˘ום  כז‡˙  מˆינו  ˘ל‡  כביכול,  ‚בו‰  ˆורך  ˘‰ם  ‰יינו  ב),  כח,  פינחס  ו-כ‡.  כ‡, 

‡חר˙. 

‡˘ר מז‰ מובן ˘י˘ ‰ב„ל יסו„י בין כל מˆוו˙ ‰˙ור‰ ו‰˜רבנו˙. ו‰בי‡ור בז‰: 

˘‰ן  "מ˘פטים"  מיבעי  ל‡  ‰‡„ם.  ˙ועל˙  ב˘ביל  ‰י‡  ˙כלי˙ן  ‰˙ור‰  מˆוו˙  כל 
מו˘ח˙  ˘‰ו‡  ‰וכח‰  ז‰  ‰רי  ‡ו˙ן  מ˜יים  ˘‡ינו  ומי  מחייב,  ‰˘כל  ˘‚ם  ‰מˆוו˙ 
"ע„ו˙"  ו‚ם  ‰‡„ם;  ל˙ועל˙  ˘‰ן  וו„‡י  ‰רי  פ"ו),  ל‰רמב"ם  פר˜ים  ˘מונ‰  (ר‡‰  במ„ו˙יו 
˘‰ן זכר לנסים ‡ו מ‡ורעו˙ ˘ונים (כ‚ון ˘ל˘ ר‚לים, ˘ב˙, ˙פילין וכיוˆ‡ ב‰ן) ‰רי ‰ן 
טעם,  ב‰ם  ˘‡ין  ונפל‡ו˙יו; ‡ל‡ ‡ף ‰"חו˜ים"  חס„י ‰'  ˘יזכור  ב˘ביל ‰‡„ם,  כן  ‚ם 

˙כלי˙ם ‰י‡ ב˘ביל ‰‡„ם – כ„י לנטוע בו יר‡˙ ˘מים ו˜בל˙ עול מלכו˙ו י˙ברך. 

כזו  למ„רי‚‰  ל‰בי‡  ‰ו‡  ‰˜רבנו˙  ˘ענין  ‰מˆוו˙,  מכל  ‰˜רבנו˙  ‰ן  ˘ונים  ובז‰ 
˘ב‰ ‡ין מˆי‡ו˙ ‰‡„ם נר‚˘˙ כלל, ‡ל‡ י˘ ר˜ ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰˜ב"‰ ו‰"נח˙ רוח" ˘לו, 
ונ‚„ ‰˘כל,  ˘ל ‰יפך ‰טעם  ענין  ˘לכ‡ור‰ ‰ו‡  בענין ‰˜רבנו˙,  מ˙בט‡  וז‰  ל‡.  ו˙ו 
˘‡ין  ופ˘יט‡  זו,  מ˘ריפ‰  כלום  ל‰‡„ם  ‡ין  ˘‰רי  ˙ועל˙,  כל  לל‡  ב‰מ‰  ˘˘ורפים 

˘ייך לומר ˘‰˜ב"‰ נ‰נ‰ מ˘ריפ˙ ‰˜רבנו˙; 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ל‡ ˘ז‰ ‚ופ‡ ‰י‡ ‰כוונ‰, ˘‰‡„ם י˜ריב ‡˙ ‰˜רבן ‡ך ור˜ מפני ˘ז‰ רˆונו י˙ברך. 
כלומר: [‡ין ‰פירו˘ ˘י˘ בז‰ ˙ועל˙ ‡ל‡ ˘‰‡„ם ‡ינו יו„ע מ‰ ‰י‡, וכ˘מ˜ריב ˜רבן 
מ‡מין ˘י˘ ˙ועל˙ בז‰, ‡ל‡ ˘]כל ‰˙ועל˙ ב‰˜רב˙ ‰˜רבן ‰ו‡ ר˜ ז‰ ˘עו˘‰ רˆונו 

י˙ברך. 

ב˘‡ר  ול‡  ל‰'",  ניחוח  "ריח  נ‡מר  ב‰ם  ˘ר˜  ˘ב˜רבנו˙,  ‰מיוח„  ‰ענין  ‰ו‡  וז‰ 
‰מˆוו˙ – כי ב˜רבנו˙ י˘ "נח˙ רוח" ו"‰נ‡‰" מיוח„˙ למעל‰ מז‰ ˘˜יום ‰מˆוו˙ ‰ו‡ 

‡ך ור˜ מפני ז‰ ˘"‡מר˙י". 

 – רˆוני"  ונע˘‰  ˘‡מר˙י  לפני  רוח  "נח˙  ˘כ˙ב:  ר˘"י,  בל˘ון  ‰ענין  [ומ„ויי˜ 
רˆונו  ומ˜יים ‡˙  יˆרו  כופ‰ ‡˙  ˘‰‡„ם  מז‰  ˘ל ‰˜ב"‰ ‰י‡  רוחו  נח˙  ולכ‡ור‰, ‰רי 
טעם  ומ‰  בז‰),  (וכיוˆ‡  רˆוני"  וע˘י˙ם  לומר "˘‚זר˙י  כן, ‰י' ˆריך  ו‡ם  ˘ל ‰˜ב"‰, 

נ˜ט ר˘"י ל˘ון "ונע˘‰", ˘‰ו‡ ל˘ון ‰מור‰ על ‰"נפעל" – ול‡ על ‰"פועל"? 

‡ל‡ ˘ב„יו˜ ל˘ון זו כוונ˙ ר˘"י לב‡ר ‰חי„ו˘ ˘ב˜רבנו˙, ‡פילו ל‚בי ‰חו˜ים: 

‰מלכו˙",  "יר‡˙  י˘ר‡ל  בבני  ל‰˘רי˘  כ„י  ‰י‡,  טעם  ל‰ם  ˘‡ין  בחו˜ים  ‰כוונ‰ 
"˙ועל˙"  (בע˜יפין)  בז‰  י˘  כן  ו‡ם  ‰מלך.  ‚זיר˙  ל‰יו˙ן  ר˜  ‡לו  מˆוו˙  ˘מ˜יימים 

ל‡„ם, ˘˙‰י' בו ˜בל˙ עול מלכו˙ו; 

מ‰ ˘‡ין כן ב˜רבנו˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ ל‡ ז‰ ˘‰‡„ם מ˜בל עליו עול מלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ 
ומ˜יים ‚זיר˙ ‰מלך, ‡ל‡ ר˜ ˘רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰ י˙˜יים, "נע˘‰ רˆוני" מ‡ליו, כ‡ילו 
‡ין כ‡ן ‚בר‡ עו˘‰ ‰מˆו‰ ‡ל‡ ‰˜רבן נע˘‰ מ‡ליו ומעˆמו, וז‰ מ„‚י˘ ˘‰˜רבן ‰ו‡ 

ˆורך ‚בו‰ ול‡ ב˘ביל ‰‡„ם, ˘ז‰ מ‰ ˘מבי‡ ל"נח˙ רוח" ‰מיוח„˙ ˘ב˜רבנו˙].

„. ולפי ז‰ יובן ‰יטב מ„וע ב˜רבנו˙ ˘ב‡ים לכפר‰ ל‡ נ‡מר "ריח ניחוח ל‰'", כי 
ונע˘‰  "˘‡מר˙י  ‚בו‰,  עי˜ר ‰ב‡˙ו ‡ינו ˆורך  על ‰‡„ם ‰רי  לכפר  ˘ב‡  כז‰  ב˜רבן 

רˆוני", ‡ל‡ ב˘ביל ‰‡„ם עˆמו, ˘י˙כפר לו עונו. 

˘‰ו‡ ‰ו„‡‰  כיון  כי  ניחוח" –  נ‡מר "ריח  ל‡  ˙ו„‰  ˘ב˜רבן  ז‰  לב‡ר ‚ם  י˘  ובז‰ 
˘מ‡חר  ˘לו,  ל˙ועל˙  ˘ייכ˙  זו  כן ‰˜רב‰  לו, ‡ם  ונע˘‰  לנס  ˘‰‡„ם ‰וˆרך  נס,  על 
˘‰˜ב"‰ ע˘‰ לו נס, ‰רי מובן, ˘‰‡„ם מˆי„ו ˆריך ל‰ו„ו˙ על ז‰, ו‡ם כן ‡ין מו„‚˘ 

ב˜רבן ז‰ ˘‰ו‡ ב‡ לפעול "ריח ניחוח ל‰'" בלב„; 

„ו˜‡ ב˜רבנו˙ כמו עול‰ ו˘למים, ˘‡ינם ב‡ים ב‰מ˘ך ל‡יז‰ ענין ˘‰י' ‡ˆל ‰‡„ם 
‰ענין  ב˘לימו˙  מו„‚˘  ב‰ם   – ל‰'"  ניחוח  "ריח  ˘ל  ב‡ופן  ב‡ים  ‰ם  ‡ל‡  וכיו"ב, 

‰מיוח„ ˘ל "נח˙ רוח לפני ˘‡מר˙י ונע˘‰ רˆוני". 

כבכב

‰˜„ו˘ים ‰י"„
כל יהודי שנרצח על היותו יהודי – קדוש הוא. מה עונים לילדים 

יתומים השואלים על מות אביהם? - החקר אלו-ה תמצא?!; השאלה על 
הסבל והצרות בכל הדורות – האדם רואה למראה עיניו בלבד

י ƒ„…ב כ¿ ƒּב ׁ̆ ַ„ּ ¿̃ ƒנ ו¿
˘‡מר  וז‰ו  ‰˜מ˙ו,  ביום  ‡‰רן  בני  מי˙˙  לו  רמז  כ‡ן  ˘לי,  במכוב„ים  במכוב„י,  ‡ל‡  בכבו„י  ˙˜רי  ‡ל 

מ˘‰, ‰ו‡ ‡˘ר „בר ‰' ל‡מר ב˜רובי ‡˜„˘ ו‰יכן „בר, ונ˜„˘ בכבו„י (˙ˆו‰ כט, מ‚. ר˘"י)

כל י‰ו„י ˘נרˆח על ˘ום ˘‰ו‡ י‰ו„י, ˜„ו˘ י‡מר לו
ב˙וכם,  ‡ני  וכמובן  עמנו,  בני  ˘ל  ‰מכריע  רוב  ˘ל  מנ‰‚ם  מפורסם   .‡
‰ריכוז  במחנו˙  ˘ניספו  י˘ר‡ל  בני  כל  ‰יינו  ‰˜„ו˘ים   ˙‡ ˘כ˘מזכירים 

ו‰‚יט‡ו˙, מוסיפים - ‰' י˜ום „מם. 

ב. ול‰ב„יל וכו' ב˜ˆ‰ ‰כי ˙ח˙ון כ˘מזכירים ‰יטלר ועוזריו מוסיפים - ימח 
˘מם.

ו‰בי‡ור ב‰נ"ל, ‡˘ר כל י‰ו„י, ˘נרˆח על ˘ום ˘‰ו‡ י‰ו„י ˜„ו˘ י‡מר לו, 
ובטוחים ‡נו ˘‰' י˜ום „מו ו‰רוˆח ימח ˘מו.

(ממכ˙ב ט"ו ‡לול ‰'˙˘"מ, נ„פס בל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ ע' 397)

‰‰סבר ‰‡מי˙י – וי„ום ‡‰רן
‰נני מ‡˘ר ˜בל˙ מכ˙בו מי"‚ סיון ו‰˜ו„ם לו, ונ˙עכב ‰מענ‰ כי ˜˘‰ ‰י' 
לכ˙וב ל‡חרי ‰מ‡ורע בכפר חב"„1, ‡˘ר ‡ח„ים רˆו ל‰סבירו על-פי ‰כ˙וב2 
ב˜רובי ‡˜„˘. ‡בל ‚ם ˘ם ‰ענין ס˙ום, ור˜ למ„נו מ˘ם ˘י˘ לפעמים ‰נ‰‚‰ 
זו, וכיון ˘‚ם ˘ם ‡ינו מובן ‰רי ‡ינו ענין ˘ל בי‡ור ‡ל‡ ‚זיר‰ ˘ו‰, ולכן ב‡ 

‰זמן ˘ל וי„ום ‡‰רן.

1) ‰רˆח ‰מחרי„ ˘ל חמ˘‰ מ˙למי„י בי˙ ‰ספר למל‡כ‰ בכפר חב"„, יח„ עם מ„ריכם ‰י"„, ב‡ור ליום 
ב' „ר‡˘ חו„˘ ‡ייר ˙˘ט"ז, בע˙ עמ„ם ב˙פל˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰ ˘ל ˙פל˙ ערבי˙. ‰מו"ל.

2) וי˜ר‡ י, ‚.



הוספה

פרשת תצוה

מכתבי עצות והדרכות 
בעבודת השי״ת ובחיי היום יום 
מ˙וך סט ‰ספרים „רכי ‰חיים

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

האפוד – לבוש או תכשיט?
וע˘ו ‡˙ ‰‡פו„
(כח, ו)

במי„˙ ‡רכו ורחבו ˘ל ‰‡פו„ מˆינו ˘בכללו˙ 
‰ולכים ר˘"י ו‰רמב"ם ב˘יט‰ ‡ח˙, ‡ך י˘ "˜ˆ˙ 

˘ינוי ביני‰ם" (ל˘ון ‰כס"מ ‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"ט ‰"ח):

(ר˘"י  ע˜ביו"  ע„  "מ‚יע  ‰‡פו„  ‡ורך  לר˘"י 
"ע„  ר˜  ‰ו‡  ‰"ט)  ˘ם  ‰מ˜„˘  כלי  (‰ל'  ול‰רמב"ם  כ‡ן), 
‰ר‚לים". וברחבו – ל‰רמב"ם "רוחבו כרוחב ‚בו ˘ל 
‡„ם מכ˙ף לכ˙ף", ולר˘"י ‰ו‡ "כמ„˙ רוחב ‚בו ˘ל 

‡„ם ויו˙ר" (ר˘"י ˘ם). וי˘ לעיין בטעם ‰˘ינוי.

ב)  (כח,  בכ˙וב  נ‡מר  ‰כ‰"‚  ב‚„י  ב‚„ר  ו‰נ‰ 
"וע˘י˙ ב‚„י ˜ו„˘ ל‡‰רן ‡חיך לכבו„ ול˙פ‡ר˙". 
ב‚„ים ‡לו ‰ו‡ ‰יו˙ם  עי˜ר  בז‰ ‰‡ם  לח˜ור  וי˘ 
"ב‚„י ˜ו„˘" ור˜ ˘מכיון ˘‰ם "ל‡‰רן ‡חיך" י˘ 
˘עי˜רם  ‡ו  ו˙פ‡ר˙",  "כבו„  ˘ל  ב‡ופן  לע˘ו˙ם 
„ברים ˘ל "כבו„ ו˙פ‡ר˙" וכמו "˙כ˘יטים", ור˜ 

˘˙כ˘יטים ‡לו נע˘ו בˆור˙ ב‚„ים.

ר˘"י  מחלו˜˙  ˙לוי'  ז‰  ˘ב„בר  לומר  וי˘ 
ו‰רמב"ם בˆור˙ ‰‡פו„:

לר˘"י עי˜ר ענין ‰‡פו„ ‰ו‡ ˘‰י' כמו לבו˘, 
"כמין  ‰ו‡  ˘‰‡פו„   („ (כח,  בפירו˘  כ˙ב  ˘‰רי 
סינר ˘חו‚רו˙ ‰˘רו˙", ו‰יינו ˘י˘ בו ‚„ר "ב‚„" 
ולבו˘, ולכן ס"ל ˘"מ‚יע ע„ ע˜ביו", ˘‡זי מכס‰ 
‰ע˘וי  לבו˘  כמו  ו‰ו‡  ‰ר‚ליים,   ˙‡ ‚ם  ‰ו‡ 
˘ל  ‚בו  מרוחב  "יו˙ר  ‰ו‡  רוחבו  וכן  לˆניעו˙. 

‡„ם", כמו לבו˘.

מ˘‡"כ ל‰רמב"ם עי˜ר ענין ‰‡פו„ ‰ו‡ ‰יו˙ו 
ולכן  כלבו˘,  ‰‚וף  לכסו˙ ‡˙  ענינו  ו‡ין  ˙כ˘יט, 
רחבו ‰י'  ו‚ם  יו˙ר,  ול‡  ע„ ‰ר‚לים  ר˜  ‡רכו ‰י' 
מספי˜  ‡ינו  ˘ז‰  יו˙ר,  ול‡  ‡„ם  ˘ל  ‚בו  כרוחב 

כ"כ כלבו˘, ‡ך ר‡וי ל˙כ˘יט.

"למט‰  מ˙חיל  ‡רכו  ‡ם  ‚ם  „נחל˜ו  [ו‰‡ 
לעו„  וכן  ‰י„ים"  ‡ˆילי  "כנ‚„  ‡ו  מ‡ˆיליו" 
ר‡‰  כ‰ונ‰,  ב‚„י  ב‚„ר  ˘יטו˙י‰ם  בין  ˘ינויים 

ב‡רוכ‰ במ˜ור ‰„ברים, עיי"˘].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 191 ו‡ילך)

שמן זך מזית מעופש 
– מה דינו?

ו‡˙‰ ˙ˆו‰ ‚ו׳ ˘מן זי˙ זך
זך – בלי ˘מרים
(כז, כ. ר˘״י)

"‚ר‚רים  פירו˘ו  ˘"זך"  כ˙ב  (כ‡ן)  עזר‡  ב‡בן 
מ˜ˆ˙ם".  נ‡כל‰  ˘ל‡  ‡ו  עיפו˘  ב‰ם  ˘‡ין 
ונמˆ‡, ˘נחל˜ו ר˘"י ו‰‡בן עזר‡ ‰‡ם "זך" ˜‡י 
‡ו  ˘מרים",  "בלי  נ˜י  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ‰˘מן,  על 

„˜‡י על ‰זי˙, ˘ˆ"ל "זך" ובלי "עיפו˘".

כ‡˘ר  ˘‰רי  ל„ינ‡,  נו‚ע˙  זו  פלו‚˙‡  וב‡מ˙ 
‰˘מן ב‡ מזי˙ "מעופ˘" ‡ין ניכר ז‰ ב˘מן, „‚ם 
מזי˙ כז‰ ‡פ˘ר ל‰כין ˘מן מובחר, ו‡"כ חלו˜ים 
ר˘"י ור‡ב"ע ב‡ם „ין "זך" ‰ו‡ ר˜ על ‰˘מן ‡ו 

‚ם על ‰זי˙ ˘מ‰ם ב‡ ‰˘מן.

ב‚„ר „ינ‡ „"כל  ˙לוי'  זו  ˘פלו‚˙‡  לומר  וי˘ 
‰טוב"  ‰‡–ל  ל˘ם  ˘‰ו‡  „בר  ˘"כל  ל‰'",  חלב 
‡ומר  ‰ו‡  וכן  כו'  ו‰טוב  ‰נ‡‰  "מן  ל‰יו˙  ˆריך 

'כל חלב ל‰'" (ל˘ון ‰רמב"ם סוף ‰ל' ‡יסורי מזבח).

בע˙  ‚ם  חל  ז‰  חיוב  ‰‡ם  בז‰,  לח˜ור  „י˘ 
‰כנ˙ „בר "ל˘ם ‰‡-ל", „מי„ כ‡˘ר עול‰ ב„ע˙ 
‰נ‡‰  "מן  ל‰כינו  עליו  ל‰˜„˘  „בר  ל˙˙  ‰‡„ם 
ו‰טוב" ˘בנכסיו, ‡ו ˘‰ו‡ ר˜ בע˙ ˘עובר ‰„בר 
לר˘ו˙ ‰˜„˘ ˘‡ז נו‚ע ˘י‰י' "מן ‰נ‡‰ ו‰טוב".

„י˘ לומר ˘בז‰ נחל˜ו ר˘"י ו‰ר‡ב"ע, „ר˘"י 
יבו‡  ב‡ם  ˘‚ם  מכיון  ולכן  ‰˘ני,  כ‡ופן  ס"ל 
בע˙  ב‚„ר "זך"  י‰י'  ע„יין  מזי˙ "מעופ˘"  ‰˘מן 
˘‰˘מן  בז‰  לכן „י  לר˘ו˙ ‰˜„˘,  ‰עבר˙ ‰˘מן 
זי˙ ‰ו‡,  סו‚  מ‡יז‰  נו‚ע  ו‡ין  ˘מרים"  ‰ו‡ "בלי 
‰‰כנ‰  בע˙  ˘‚ם   ,'‡‰ כ‡ופן  ס"ל  ‰ר‡ב"ע  ‡ך 
ו‰טוב"  ‰נ‡‰  "מן  ל‰כינו  י˘  ‰‡-ל"  "ל˘ם 
‰˘מן  ב‡  מ‰ם  ‰זי˙ים  ˘‚ם  ס"ל  ולכן  ˘בנכסיו, 

ˆ"ל "מן ‰נ‡‰ ו‰טוב".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 131)



ט

"הדלקת" נשמות ישראל 
פעולת אהרן – "להקריב" את הגשמיות / פעולת משה – להחדיר אלקות בשכל 

הנבראים / זמנים של "ערב" ושל "בוקר" בעבודת האדם / על ידי התורה – 
העבודה היא באופן של "תמיד"!

נˆטוו  ל‰„ל˜‰  י„י ‡‰רן ‰כ‰ן. ‡מנם ‡˙ ‰˘מן  על  נע˘˙‰  נרו˙ ‰מ˜„˘  ‰„ל˜˙ 
י˘ר‡ל ל‰בי‡ ‡ל מ˘‰, כנ‡מר ברי˘ פר˘˙נו "ו‡˙‰ ˙ˆו‰ ‡˙ בני י˘ר‡ל וי˜חו ‡ליך 
˘מן זי˙ זך". וי˘ ל‰בין ‡˙ פ˘ר ‰„בר: מ‰ו חל˜ו ˘ל מ˘‰ ב‰„ל˜˙ ‰נרו˙, ו‰ל‡ ‰י‡ 

מˆו‰ ‰נ˙ונ‰ ל‡‰רן?

ומובן מכך, ˘בפנימיו˙ ‰ענינים י˘ ‚ם למ˘‰ חל˜ בעבו„˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ ‰רוחני˙. 
˘ל  ˘בכוחו  ‰נרו˙  ‰„ל˜˙  ענינים:  ˘ני  י˘נם  ‰‡„ם  ˘בנפ˘  ‰נרו˙  ב‰„ל˜˙  כן,  ו‡ם 

מ˘‰ רבנו, ו‰„ל˜˙ם על י„י ‡‰רן, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

לפעול˙ ‰„ל˜˙ ‡‰רן:  מ˘‰  בכוח  פעול˙ ‰‰„ל˜‰  בין  ˘חיל˜‰ ‰˙ור‰  מˆינו  עו„ 
בפסו˜ ‰ר‡˘ון נ‡מר "ו‡˙‰ ˙ˆו‰ . . וי˜חו ‡ליך . . ל‰עלו˙ נר ˙מי„". ו‡ילו בפסו˜ 
‰˘ני ‰מ„בר ‡ו„ו˙ ‡‰רן, ˘ינ˙‰ ˙ור‰ וכ˙ב‰ "ב‡‰ל מוע„ . . יערוך ‡ו˙ו ‡‰רן ובניו 

. . מערב ע„ בו˜ר".

מ˘‰  י„י  ˘על  ‰רוחני˙  ‰‰„ל˜‰  כיˆ„  ולב‡ר  ז‰,  חילו˜  טעם  על  ‚ם  לעמו„  וי˘ 
פעול˙‰ ‰י‡ "˙מי„", ולעומ˙‰ ‰„ל˜˙ ‡‰רן פעול˙‰ בנפ˘ ‰‡„ם ‰י‡ ר˜ "מערב ע„ 

בו˜ר" (ר‡‰ ‚ם ˙ור‰ ‡ור רי˘ פר˘˙נו; ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"ז עמ' ˜י ו‡ילך).

פעול˙ ‡‰רן – "ל‰˜ריב" ‡˙ ‰‚˘מיו˙
ב)   ,„ (זכרי'  ‰נבי‡  ˘מ˙‡ר  וכפי  י˘ר‡ל,  נ˘מו˙  כללו˙  על  רומז˙  ‰ט‰ור‰  ‰מנור‰ 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

עי˜ר ‰עי˜רים ˘ל עוב„ חסי„י חב"„י ‰ו‡ ל‰יו˙ מסו‚ל ול‰יו˙ מונח בל˜רב ולחבב 
י‰ו„י ול˙˙ לו „רך נכונ‰ ו‡ופן כיˆ„ יוכל ל‚„ול בעˆמו בטוב וכיˆ„ ‰„רך [=ל‰„ריך] 

‡˙ בני בי˙ו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ˜פז, ˙ר‚ום)

‰יחס לכל ‡ח„ מ‰˙למי„ים - כמו ‡ב ‡ל בנו ממ˘!
במענ‰ על כ˙בם ‡ו„ו˙ ‰˙למי„ מר ... ‰יחס ˘ל ‰נ‰ל˙ ‰י˘יב‰ ו‰רמי״ם יחיו לכל 
‡ח„ מ‰˙למי„ים יחיו ˆריך ל‰יו˙ ממ˘ כמו ‡ב ‡ל בנו ‡˘ר ‡ף ר‚ע ‡ינו מסיח „ע˙ו 
ממנו ו„ו‡‚ ˙מי„ לטוב˙ו ‰‚˘מי˙ ו‰רוחני˙ בין ˘‰ו‡ ב˜ירוב ‡ליו בין ˘נ˙רח˜ מ‡˙ו. 
ו‡ינו חו„ל מלחפ˘ עˆו˙ ו˙חבולו˙ כ„י ל‰„ריכו ב„רך ‰י˘ר‰, ‡ב˜˘ם ל‰˘˙„ל בכל 
בטוב  ו˘י˙נ‰‚  מסו„ר  בס„ר  ‰י˘יב‰   ˙‡ לב˜ר  ˘וב  י˙חיל  ‰נ״ל  ‰˙למי„  ‡˘ר  עוז 
וי˘‚יחו עליו בעין פ˜יח‡ וב˜ירוב ‡מי˙י ויבו‡ו ˙„יר ב„ברים ‚ם עם ‡ביו ˘י׳ ˘י˘פיע 

עליו.

‰˘י״˙ י‰י׳ בעזרם ויברכם ויˆליחם ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' רכ)

ל‰˙ענין במˆבם ‰רוחני ˘ל ‡ל‰ ‡˘ר נפ‚˘ים ‡˙ם בעס˜ים
נעים ‰י׳ ל˜רו‡ מ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ ‡ופן ‰ס˙„רו˙ו ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„ וי˘ ל‰זכיר ‡˙ 
נפ‚˘ים  ‡˘ר  ‡ל‰  ˘ל  ‰רוחני  במˆבם  ל‰˙ענין  חוב˙ם  על  ומל‡כ‰  במסחר  ‰עוס˜ים 
חינוך  ˙פילין,  ל˙ור‰, ‰נח˙  ע˙ים  על ˜ביעו˙  לעוררם  ו˘ˆריכים  עס˜י‰ם  לר‚לי  ‡˙ם 
בני‰ם ובנו˙י‰ם וכו׳ ו‰˘י"˙ יברך ‡ו˙ם ו‡˙ ב״ב ויחז˜ ‡˙ ברי‡ו˙ם וי˙ן ל‰ם פרנס‰ 

טוב‰ ב‰רחב‰ ויˆליחם ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' רל)

ניˆול ‰זמן
ספ˜ ‡˘ר  בלי  עניני ‰˙‡וננו˙ ‡˘ר  על  נו˙ן  מ‡׳ ‡לול, ‰זמן ‡˘ר  כ˙בו  על  במענ‰ 
מכ˙בו ז‰ יˆ‡ מעטו ‡חרי זמן ˘ל ˘ע‰ ‡ו ˘˙ים. וזמן ‰ז‰ טוב יו˙ר על עניני לימו„ 

ועבו„‰ ו‰˘י"˙ יˆליחו ב‰˙עוררו˙ ופועל טוב.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' רל‡)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

"ר‡י˙י ו‰נ‰ מנור˙ ז‰ב כול‰". ‰נרו˙ רומזים על ‰נ˘מו˙, כמו ˘כ˙וב (מ˘לי כ, כז) "נר 
בעבו„˙ם  כלליים  סו‚ים  ˘בע‰  על  ‰מורים  נרו˙  ˘בע‰  י˘  ובמנור‰  ‡„ם".  נ˘מ˙   '‰
‰רוחני˙ ˘ל בני י˘ר‡ל. כי ˘בע מי„ו˙ י˘נן בלב, וכל ‡י˘ י˘ר‡ל עוב„ עי˜ר עבו„˙ו 
עבו„˙ם  על  מור‰  ‰מנור‰  כן,  ו‡ם  וכיוˆ‡.  ב‚בור‰  ‡ו  בחס„  ‡לו,  ממי„ו˙  ב‡ח˙ 

‰רוחני˙ ˘ל נ˘מו˙ י˘ר‡ל.

‰"נרו˙"  ‡ˆל  לעורר  ו‰יינו  ‰נרו˙",   ˙‡ "ל‰עלו˙  ‰י‡  ‡‰רן  ˘ל  עבו„˙ו  ו‰נ‰, 
י˙"˘  ‰בור‡  ‡ל  ל‰˙˜רב  ˘יחפˆו  ב‡ופן  ל‰˘י"˙,  ‰‡‰ב‰   ˙‡  - י˘ר‡ל  נ˘מו˙   –

ול‰˙כלל בו, ובכך ˙‰י' עבו„˙ם ‡˙ ‰' ב˘מח‰ ובטוב לבב, ברˆון ובחיו˙. 

‰˜רבנו˙  ‰˜רב˙  ‰ו‡  ˘עי˜ר‰  ומ˜„˘,  במ˘כן  ‰עבו„‰  ‰ו‡  ‰כ‰ן  ‡‰רן  ˘ל  ענינו 
ופועלים  וחומרי˙,  ב‰מ‰ ‚˘מי˙  לו˜חים  ב‰˜רב˙ ˜רבן  בי‰ב"ח).  רי˘ ‰לכו˙  רמב"ם  (ר‡‰ 

ב‰ עילוי וזיכוך מן ‰‚˘ם ‡ל ‰רוח. ‚ם בעבו„˙ ‰˜רבנו˙ ‰רוחני˙ מ˙עס˜ים ב‰על‡˙ 
ו‰י‡  ו˜יומו,  חיו˙ ‰‚וף  ˘‰י‡  ב‰מי˙  נפ˘  י˘  י‰ו„י  כל  ˘ל  ב˜רבו  "ב‰מו˙":  וזיכוך 
מ˙‡ו‰ לעניני עולם ‰ז‰, וז‡˙ עבו„˙ו ˘ל י‰ו„י, ל‰˙בונן ב‚„ול˙ ‰' ע„ ‡˘ר ˙˙עורר 
כי  ‰˜רבנו˙,  ענין  מעין  ‰ו‡  ‰מˆוו˙  ˜יום  ו‚ם  ‰˘י"˙.   ˙‡ ל‡‰ב‰  ‰ב‰מי˙  נפ˘ו  ‚ם 
כ‡˘ר י‰ו„י מ˜יים מˆו‰ על י„י „בר ‚˘מי, ‰ו‡ מעל‰ ומזכך ‡˙ ‰„בר ‰‚˘מי ומעל‰ו 

ל˜„ו˘‰.

ו‡‰רן ‰כ‰ן, ‰ו‡ ‰נו˙ן כוח בבני י˘ר‡ל ל‰ˆליח לרומם ‡˙ נפ˘ם ‰ב‰מי˙ ל‡‰ב‰ 
י˘ר‡ל,  נ˘מו˙  לכללו˙  ו‡לו˜ו˙  חיו˙  רועים, ‰ממ˘יכים  מ˘בע‰  ˘‰ו‡  ‰', "לפי   ˙‡
ו‰ו‡ ממ˘יך ל‰עלו˙ ‡‰ב‰ עז‰ ל‰', ול‰‚„יל מ„ור˙ ‡˘ ‰‡‰ב‰ כר˘פי ‡˘ ˘ל‰ב˙ 
‰י‡  ‰ז‰  בזמן  ‰˜רבנו˙  עבו„˙  ועי˜ר  פמ"ב).  (˙ני‡  עמו˜"  ולב  ‡י˘  ב˜רב  מ˙ל‰ט˙ 
עבו„˙ ‰˙פיל‰, ˘"כנ‚„ ˙מי„ים ˙י˜נום" (ברכו˙ כו, ב), ˘ב‰ מ˙עס˜ ‰‡„ם ב‰˙בוננו˙ 

ב„ברים ‰מעוררים ‡˙ ‰לב ל‡‰ב‰ ל‰˘י"˙.

פעול˙ מ˘‰ – ל‰ח„יר ‡ל˜ו˙ ב˘כל ‰נבר‡ים
מ˘‰ רבנו, ענינו ‰ו‡ ˙ור‰, וע„ ˘"נ˜ר‡˙ על ˘מו" – "זכרו ˙ור˙ מ˘‰ עב„י" (מל‡כי 
‰˜רבנו˙:  עבו„˙  מ‰˘פע˙  ‡חר  ב‡ופן  ‰י‡  בעולם  ‰˙ור‰  ˘ל  ‰˘פע˙‰  „רך  כב).   ,‚

‰י‡  ומטר˙ו  ונחו˙ים,  ב‰מיים  ‚˘מיים  ענינים  עם  ‰י‰ו„י  מ˙עס˜  ‰˜רבנו˙  בעבו„˙ 
מ˙עס˜  ‰‡„ם  ‰˙ור‰  בלימו„  ו‡ילו  למעל‰".  מלמט‰  "‰על‡‰   – ולזככם  ל‰עלו˙ם 

ב˙ור‰ ‰˜„ו˘‰, ו"ממ˘יך" ‡ו˙‰ ל˙וך ‰עולם ‰‚˘מי – "‰מ˘כ‰ מלמעל‰ למט‰".

‰˙ור‰ ‰י‡ „בר ‰' וחכמ˙ו י˙'. ומ‰ ˘‰‡„ם מ˘י‚ ‡˙ ‰לכו˙ ‰˙ור‰ ב˘כלו ‰נחו˙ 
ו‰מו‚בל, ‰רי ז‰ מ˘ום ˘כך על‰ ברˆונו י˙' ˘‰˙ור‰ ˙ר„ ו"˙˙לב˘" ב˘כל ‰נבר‡ים 
יו˘בי ב˙י חומר. ‡בל ‚ם ל‡חר ˘יר„‰ ‰˙ור‰ ל‰˙לב˘ בסברו˙ ‡נו˘יו˙ – ‰י‡ ע„יין 

רˆונו וחכמ˙ו י˙'.
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וז‡˙ ‰י‡ ‰˘פע˙ו ˘ל מ˘‰ רבנו לבני י˘ר‡ל, ˘‰ו‡ ממ˘יך לבני י˘ר‡ל ‡˙ ‰˙ור‰ 
‰˜„ו˘‰, ונו˙ן ל‰ם ‡˙ ‰כוח ל‰ורי„ ‡˙ חכמ˙ו י˙' ‡ל ˘כלם ‰‚˘מי.

זמנים ˘ל "ערב" ו˘ל "בו˜ר" בעבו„˙ ‰‡„ם
ו‡ילו  בו˜ר",  ע„  ר˜ "מערב  פעול˙ ‰„ל˜˙ ‡‰רן ‰י‡  מ„וע  למ„  וממוˆ‡ „בר ‡˙‰ 

‰עבו„‰ בכוח מ˘‰ ‰י‡ "ל‰עלו˙ נר ˙מי„":

כ‡˘ר מ˙עס˜ ‰‡„ם בעבו„˙ ‰˜רבנו˙, ב‰על‡˙ וזיכוך עניני ‰עולם ונפ˘ו ‰ב‰מי˙, 
נמˆ‡  ‰ו‡  ב˙חיל‰  בעבו„˙ו:  ו„ר‚ו˙  ס„ר  י˘נם  ומו‚בל˙.  מ„ו„‰  ‰י‡  עבו„˙ו  ‰רי 
ומונח˙  ‰עולם  לעניני  מ˙‡ו‰  מטבע‰  ‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  ˘‰רי  ו‰עלם,  חו˘ך  ˘ל  במˆב 
ב‰ם. וכ‡˘ר עוב„ ‰‡„ם בעבו„˙ ‰˜רבנו˙ ‰רוחני˙, ‰רי ‰ו‡ מעלם ומזככם, ˘"מ‡יר 

בנפ˘ו ‡ור‰ ו˘מח‰ ב‰' מעט מעט מ˙וך ‰חו˘ך" (˙ור‰ ‡ור פר˘˙נו פ‡, ‚).

‰˜רבנו˙  עבו„˙  ענין  עי˜ר  ˘‰י‡  ‰˙פיל‰,  בעבו„˙  ‚ם  ניכר˙  זו  ומ„י„‰  ‰‚בל‰ 
‰רוחני˙ בזמן ‰ז‰. י˘נו זמן מיוח„ ו˜בוע לכל ˙פיל‰ ו˙פיל‰, וכל ˙פיל‰ ‰י‡ ב„ר‚‰ 
‡חר˙: ˙פיל˙ ˘חרי˙ ˘˙י˜נ‰ ‡בר‰ם ˘ייכ˙ למ„ר‚˙ ‰חס„, מנח‰ ˘˙י˜נ‰ יˆח˜ ‰י‡ 
כנ‚„ מי„˙ ‰‚בור‰, ו˙פיל˙ ערבי˙ מ˙˜נ˙ יע˜ב ‰י‡ במי„˙ ‰˙פ‡ר˙ (ברכו˙ כו, ב. ור‡‰ 

ל˜וטי ˙ור‰ ˘יר ‰˘ירים כ„, ב).

בזמן  ר˜  ‰נו‰‚ו˙  מˆוו˙  י˘  ו‰‚בלו˙.  ‚„רים  ל‰ן  י˘  ‰מˆוו˙  כל  ‚ם  לז‰,  וב„ומ‰ 
‰בי˙, וי˘ ˘‰זמן ‚רמ‡. ולכל מˆו‰ י˘ ‰‚בלו˙ ˘ונו˙ בזמן וב‡ופני ‰ע˘י‰. ובכללו˙, 
‚˘מיים  ב„ברים  ‰ו‡  ‰‰˙עס˜ו˙  עי˜ר  ˘ב‰  עבו„‰  ‰י‡  ‰רוחני˙  ‰˜רבנו˙  עבו„˙ 

נחו˙ים, ועל כן ‰עבו„‰ ‰י‡ במ„י„‰ ו‰‚בל‰ ובס„ר ו‰„ר‚‰.

ועל כן נ‡מר ב‰„ל˜˙ ‡‰רן "מערב ע„ בו˜ר" – כי עבו„‰ זו י˘ ב‰ זמנים ˘ל "ערב" 
– ˘ב‰ם י˘ ‰עלם על ‡ור ‰', וי˘ זמנים ˘ל "בו˜ר" – ˘ל זיכוך ו‰˙עלו˙.

על י„י ‰˙ור‰ – ‰עבו„‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל "˙מי„"!
‡מנם, ‡ˆל מ˘‰ רבנו, בעבו„˙ לימו„ ‰˙ור‰, ‰עבו„‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל "˙מי„" – ‡ין 

כל חילו˜ים ו‰‚בלו˙!

לומ„ ‰‡„ם ‡˙ ‰˙ור‰  כ‡˘ר  לעולם, ‰רי  ˘יור„˙  י˙'  חכמ˙ו  ˘‰˙ור‰ ‰י‡  מכיון 
‰ו‡ „בו˜ בבור‡ י˙"˘, ו‡ין ˘ייך לומר בז‰ חילו˜י „ר‚ו˙. כי כ‡˘ר מ˙עס˜ים ב‰על‡˙ 
„בר ‚˘מי, ‰רי ב˙חיל‰ ‰ו‡ רחו˜ מ‡ור ‰' ו‡ט ‡ט ‰ו‡ מ˙˜רב ומז„כך. ‡בל בלימו„ 

‰˙ור‰ עוס˜ים ˙מי„ ב„בר ‰'.

זמנים  ל‰ן  י˘  ו‰מˆוו˙  ˘‰˙פילו˙  ˙ור‰,  ˙למו„  ב„יני  ‚ם  ‰„בר  מ˙בט‡  ו‡כן 

יח

עיקר העיקרים 
של עובד חסידי חב"די

לקט בקצירת האומר – פניני הדרכה מאגרות קודשו 
של כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע

לרפ‡ ולחז˜ ‡˙ ‰נפ˘
...ו‰נ‰ „רכי ‰רפו‡‰ בחולי ‰‚וף ˘ונים ‰מ‰, ובכללו˙ ‰ו‡ ב˘ני „רכים, ‡) לרפ‡ו˙ 
‡˙ ‰‡בר ‡ו ‰כח ‰מ˜ול˜ל חול‰ וחלו˘, ב) לחז˜ ‡˙ ‰‡ברים ו‰כחו˙ ‰ברי‡ים ‡˘ר 

‰ם י˙‚ברו על ‡בר ‡ו ‰כח ‰חול‰ ‡ו ‰חלו˘ לרפ‡ו˙ו.

ו‰„ו‚מ‡ מז‰ בחולי ‰נפ˘ ‰ם ב' „רכי ‰עבו„‰ ˙˘וב‰ ומע˘ים טובים ‡˘ר ˆריכים 
בחיים  ‰יינו  ב‰ם,  וחי  מ"˘  ל˜יים  ובזמנו  בע˙ו  יפ‰  ‰כל  נכון  בס„ר  מסו„רים  ל‰יו˙ 
וח„  ח„  לכל   ˜„ˆ מ‡זני  ‰י‡  ‡˘ר  ‰חסי„ו˙  „˙ור˙  ב‰טעמ‰  ‰˙ור‰  עפ"י  מסו„רים 

לפום ˘יעור‡ „ילי' ‡ם בעל עס˜ ‡ו יו˘ב ‡‰ל.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ˘נב-„)

עי˜ר ‰עי˜רים ˘ל עוב„ חסי„י חב"„י
ועם  ברבים  ‰‰˙עוררו˙  ו„ברי  ‰טובו˙  מפעולו˙יך  ו‰˙ענ‚˙י  ‰‚יעני  נכון  מכ˙ביך 

יחי„ים.

חו‚  ל‰רחיב  ו˙˘˙„ל  ב״‰  למ˜ום  ורˆוי׳  ‚„ול‰  ‰כי  בעבו„˙ך  יˆליחך  ‰˘י״˙ 
‰‰יכרו˙ עם ‰בעלי ב˙ים ובני בי˙ם, למˆו‡ מעל‰ בכל ‡ח„ מ‰ם.

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
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מלכ˙חיל‰  ˙ור‰  ˆיוו˙‰  „כך  ל‰„‚י˘ 
כ‰ונ‰;  ב‚„י  ע˘יי˙  ‡ופן  ˆ"ל  ˘כן 
מ˘‡"כ ל„ע˙ ‰רמב"ם, ˘בעˆם ‚ם בב‚„י 
˘נ„ח‰  ‡ל‡  כל‡ים,  ‡יסור  נ‡מר  כ‰ונ‰ 
(ו‰ו˙ר) במ˜ום מˆו˙ ע˘‰, מס˙בר‡ יו˙ר 

למעט ‰„יחוי ו‰‰י˙ר „‡יסור כל‡ים ככל 
ח˘ן  ˘‚בי  ל‰רמב"ם  ס"ל  ולכן  ‰‡פ˘רי, 
כי "‰יו  ל‰˙יר ‰‡יסור  ו‡פו„ ‡ין ˆריכים 
„ין  י˘  ב‡בנט  ור˜  כל‡ים",  ו‡ינם  ˜˘ים 

כל‡ים ˘‰ו˙רו ב˘ע˙ עבו„‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

וחיוב‰ ‰ו‡  מן ‰זמן,  ולמעל‰  מן ‰עולם  למעל‰  ומו‚בלים, ‡בל ‰˙ור‰ ‰י‡  ˜בועים 
וכך  כול‰,  ‰˘נ‰  בכל  ‰ו‡  לימו„ם  חיוב  ‰רי  ˘ב˙ור‰,  ‰מוע„ים  „יני  ו‡פילו  ˙מי„י. 
וע„  בזמן ‰ז‰,  ˘לימו„ ‰לכו˙י‰ן ‰ו‡ ‚ם  בזמן ‰בי˙ –  ר˜  למˆוו˙ ‰נו‰‚ו˙  בנו‚ע  ‚ם 

˘בכך נח˘ב "כ‡ילו ‰˜ריב עול‰" (סוף מנחו˙).

ו‰נ‰, כ‡˘ר ‰‡„ם ח„ור כולו בלימו„ ‰˙ור‰, ‰רי ‚ם עבו„˙ ‰˙פיל‰ ו˜יום ‰מˆוו˙ 
˘לו נע˘ים ב‡ופן ‡חר ל‚מרי. כי ‡ז ‰˙ור‰ חו„ר˙ בכל כוחו˙יו וע˘יו˙יו, וממיל‡ י˘ 

‚ילוי ‡ל˜ו˙ ב‡ופן ˙מי„י בכל עניניו.

‰˘מן  ‰ב‡˙  ב‰˜„מ˙  נע˘י˙  ‰נרו˙  ‰„ל˜˙  ˘כ‡˘ר  בפר˘˙נו,  ˘נ‡מר  מ‰  ו‰ו‡ 
ב‡ופן  וב˜יום ‰מˆוו˙, ‰י‡  ב˙פיל‰  עבו„˙ ‡‰רן   – ‚ם ‰„ל˜˙ ‰נרו˙  למ˘‰, ‰רי ‡ז 

˘ל ‚ילוי ‡ל˜ו˙ ˙מי„י – "ל‰עלו˙ נר ˙מי„".



פניניםפנינים

כל י˘ר‡ל "בˆוו˙‡ וחיבור" ז‰ לז‰, ומ‡וח„ים 
ב‡ח„ו˙ ‚מור‰.

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

אהבת ישראל 
- גם כשנרגשים ההבדלים!

‰‡בן  על  מ˘מו˙ם   ‰˘˘" נ‡מר  בפר˘˙נו 
‰‡בן  על  ‰נו˙רים   ‰˘˘‰ ˘מו˙  ו‡˙  ‰‡ח˙ 

‰˘ני˙ כ˙ול„ו˙ם" (כח, י).

על  ‰˘בטים  ˘מו˙  ח˜י˜˙  בס„ר  ו‰נ‰, 
ל‰רמב"ם  מˆינו  "כ˙ול„ו˙ם"  ‰˘ו‰ם  ‡בני 
‡ינו  ˘"כ˙ול„ו˙ם"  ˘מפר˘  מיוח„˙,  ˘יט‰ 
ו‰יינו  לי„˙ ‡מו˙י‰ם,  כס„ר  לי„˙ם ‡ל‡  כס„ר 
בל‰‰,  בני  ‡ח"כ  ל‡‰,  בני  מנויים  ˘˙חיל‰ 
ול‡חר מכן בני זלפ‰, ולבסוף בני רחל (ר‡‰ ˜רי˙ 
ספר ל‰מבי"ט על ‰רמב"ם ‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"ט ‰"ט ועו„).

˘מו˙  ח˜י˜˙  ‰רי  בז‰,  לעיין  י˘  ולכ‡ור‰ 
ז‰  י„י  ˘על  כ„י  ‰ו‡  ‰˘ו‰ם  ‡בני  על  ‰˘בטים 
"י‰‡ רו‡‰ ‰˜ב"‰ ‰˘בטים כ˙ובים לפניו ויזכור 
ˆ„˜˙ם" (ל˘ון ר˘"י „"‰ לזכרון כח, יב), ˘„בר ז‰ ˙לוי 
˙ני‡  (ר‡‰  לז‰  ז‰  י˘ר‡ל  ˘ל  ו‡‰ב˙ם  ב‡ח„ו˙ם 
˘י‰יו ‰˘בטים  לכ‡ור‰  מ˙‡ים  ולכן ‰י‰  פל"ב), 

ח˜ו˜ים ב‡ופן ‰מ„‚י˘ ‡˙ ‰‡‰ב‰ ביני‰ם, ו‡ם 
‡מו˙י‰ם,  לפי  ‰˘בטים  חלו˜ים  ‰יו  מ„וע  כן 

חלו˜‰  ‰מ„‚י˘‰ ‡˙ ‰˘וני ו‰חילו˜ ביני‰ם?

וי˘ לב‡ר בז‰, ˘‰‡ח„ו˙ ו‰‡‰ב‰ ‰נ„ר˘˙ 
„בר  ˘ל  ˘ל‡מי˙˙ו  מפני  ר˜  ‡ינ‰  מי˘ר‡ל 
י˘ר‡ל  וכל  לרע‰ו,  ‡ח„  בין  וחילו˜  ˘ינוי  ‡ין 
ז‰  ענין  מור‚˘  ל‡  כ‡˘ר  ‚ם  ‡ל‡  ‰ם,  ˘ווים 
‚ם  לרע‰ו,  ‡ח„  ‡י˘  בין  וחילו˜  ˘ינוי  ורו‡ים 

‡ז נˆטוינו ל‡‰וב ‡˙ ‰˘ני ול‰˙‡ח„ עמו.

ולכן נח˜˜ו ˘מו˙ ‰˘בטים על ‡בני ‰˘ו‰ם 
ביני‰ם  ו‰חילו˜  ‰˘ינוי   ˙‡ ‰מ„‚י˘  ב‡ופן 
‡‰ב‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰  כז‰  ב‡ופן  ˘‚ם  ל‰ר‡ו˙ 
לזכרון"  ‚ו'   '‰ "לפני  לרˆון  יעלו  ו‡זי  ו‡ח„ו˙, 

(כח, יב).
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 148 ו‡ילך)

'מפרנס' האמונה 
ו'מחבר' ישראל

בני  ˙ˆו‰ ‡˙  נ‡מר "ו‡˙‰  פר˘˙נו  ב˙חיל˙ 
י˘ר‡ל" (כז, כ).

ו‰נ‰, כ˙וב בזו‰ר ‰˜„ו˘ (ח"‚ רכ‰, ב) "‰‰י‡ 
[על  י„ך  על  מני‰  וי˙פרנס  י˙זן  „לעיל‡  ‡מונ‰ 
 ˙‡ ופרנס  זן  רבינו  ˘מ˘‰  ו‰יינו  מ˘‰]".  י„י 

י˘ר‡ל בענין ‰‡מונ‰.

מ‡מינים  י˘ר‡ל  ˘כל  ˘ז‰  בז‰,  ומבו‡ר 
נ˘מ˙ם,  מˆ„  ‰ו‡  פ˘וט‰  ב‡מונ‰  ב‡ל˜ו˙ 
וי˙יר‰  רו‡‰ ‡ל˜ו˙,  למעל‰  ˘‰נ˘מ‰  ˘מכיון 
(ר‡‰  ממעל"  ‡ל˜‰  "חל˜  ‰י‡  ˘‰נ˘מ‰  מז‰ 
˙ני‡ פ"ב), ‡ין ‰נ˘מ‰ ז˜ו˜‰ לר‡יו˙ על מˆי‡ו˙ 

‰˘י"˙, ב‡˘ר ‰נ˘מ‰ ‰י‡ "חל˜" ממנו י˙ברך, 
וו„‡ו˙ זו ˘ל ‰נ˘מ‰ פועל˙ על ‰‡„ם ˘י‡מין 

ב‰˜ב"‰ ‚ם בלי ר‡יו˙.

 ˙‡ וחיז˜  פירנס  רבינו  ˘מ˘‰  ‰ו‡  וז‰ 
‰‡מונ‰ בבני י˘ר‡ל, כי מ˘‰ ‚יל‰ ו‰‚ביר ‡ˆל 
כל י˘ר‡ל ‡˙ כוח נ˘מו˙י‰ם, ועל י„י ז‰ חיז˜ 

‡˙ ‡מונ˙ם.

ב˙ני‡  נ"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כ"˜  כ˙ב  ו‰נ‰, 
(פר˜ לב) ˘"‰עו˘ים ‚ופם עי˜ר ונפ˘ם טפל‰ ‡י 

ביני‰ם",  ‡מי˙י˙  ו‡חו‰  ‡‰ב‰  ל‰יו˙  ‡פ˘ר  
מכיון  ‰‚וף"  על  "‰נפ˘  ו‰מעל‰  ‰מ‚בי‰  ור˜ 
˘˘ור˘ נ˘מ˙ כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ב‰' ‡ח„ - ‡ח„ 
‰ו‡, לכן ‰מר‚י˘ ‡˙ נ˘מ˙ו מבין ˘"כל י˘ר‡ל 
‡חים ממ˘", ו‰ו‡ יכול "לבו‡ לי„י ˜יום מˆו˙ 
למ‚„ול  מי˘ר‡ל  נפ˘  לכל  כמוך  לרעך  ו‡‰ב˙ 

וע„ ˜טן".

בני   ˙‡ ˙ˆו‰  "ו‡˙‰  לפר˘  י˘  ז‰  פי  ועל 
בי˘ר‡ל  ‚יל‰  רבינו  ˘מ˘‰  י„י  ˘על  י˘ר‡ל", 
‡˙ כח נ˘מ˙ם, בנוסף לחיזו˜ ‰‡מונ‰ ˘על י„י 
˘"ˆיווי"  י˘ר‡ל".  בני   ˙‡ "˙ˆו‰  ‚ם  פעל  ז‰, 
‡ור  ˙ור‰  (ר‡‰  וחיבור"  "ˆוו˙‡  מל˘ון  ‚ם  ‰ו‡ 
‰יו  ‰נ˘מ‰  ‚ילוי  י„י  ˘על  ובכ"מ),   ,‡ פב,  פר˘˙נו 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ו‚„ילים  ˘עטנז  ˙לב˘  ל‡  ‡ח„.  ב„יבור 
מ‰  נ‡מרו  ב„יבור ‡ח„  ˘ני‰ם  לך  ˙ע˘‰ 
ומבו‡ר  כו'",  כן  לומר  ל‡„ם  ‡פ˘ר  ˘‡י 
במפר˘ים (ר"ן ‚‡ון ˘ב˙ ˜ל‚, ‡. ‰ליכו˙ עולם 
ועו„),  ‰"ח.  פ"‚  ירו˘למי  ˜רבן  ב˘ירי  ‰וב‡ 

‰י‡  ‡ח„"  ב„יבור  "˘ני‰ם   ‰˘‚„‰‰„
בעולם  ‰ל‡ו  ‡ין  ‰ע˘‰  ˘חל  ˘במ˜ום 
כב˘ים  מ˜ריבין  „כ‡˘ר  ‰פי'  וי"ל  כלל. 
˘ב˙  חילול  כ‡ן  ‡ין  מלכ˙חיל‰  ב˘ב˙ 
ב‰ל‡ו  ו„ין  ˙נ‡י  כמו  ז‰ו  כי  ועי˜ר,  כלל 
במ˜ום  חל  ‰ו‡  ‡ין  ˘מלכ˙חיל‰  ‚ופ‡ 
˘י˘נו לע˘‰. ועיי' ל' ר˘"י ברכו˙ כ ע"‡ 
כ˘נכ˙ב  "„מעי˜ר‡  לכ‰ן:  מˆו‰  מ˙  ‚בי 
נכ˙ב".  מˆו‰  מ˙  על  ל‡  „טומ‡‰  ל"˙ 
ב‰  ‡ין  ‰כב˘ים  ‰˜רב˙  ‡חר:  ובס‚נון 
˘‰ע˘‰  (‰יינו  „˙מי„  ‰ע˘‰  ˜יום  ר˜ 
מ˙˜יים ו„וח‰ מפניו ‡˙ ‰ל‡ו, ב‡ופן ˘ל 
‰˙ר‰  ˘ל  ב‡ופן  מז‰  למעל‰  ‡ו  „יחוי 
‰ל‡ו  ל‚„ר  ‚ם  ˘ייך  ‰„בר  ‡ל‡  ‚מור‰), 
במ˜„˘  ‰˙מי„ין  ל‰˜רב˙  „בנו‚ע  ‚ופי', 
‡ח„  "ב„יבור  וז‰ו  נ‡מר,  ל‡  מלכ˙חיל‰ 
‰ל‡ו  ב˙וך  ˙נ‡י  ‰ו‡  „‰ע˘‰  נ‡מרו", 
‰ו‡  ‚ופ‡  „ז‰  לח„˘  י˘  ומע˙‰  ‚ופי'. 
חי„ו˘ ‰מכיל˙‡ על ‰מבו‡ר ביבמו˙ ˘ם, 
ילפינן  ע"‡)  מ  מנחו˙  ר˘"י  (ור‡‰  „ביבמו˙ 
ז‰  ˘סמכו  מ‰  מˆ„  בˆיˆי˙  כל‡ים  ‰י˙ר 
ב‡רוכ‰  כ„לעיל  לפר˘ו  י˘  ולכן  לז‰, 
לחו„,  ונ‡מר  עˆמו  בפני  ˜יים  „‰ל‡ו   –
„ח‰ו.  ˆיˆי˙  ˘מˆו˙  לומר  ‰כ˙וב  וב‡ 
˘מעינן  „מ‰כ‡  ‰˘"ס  ל˘ון  וכפ˘טו˙ 
בין  וז‰  ‰ל"˙.   ˙‡ „וח‰  „ע˘‰  ‰כלל 
ו‡פי'  „יחוי,  ב‚„ר  ˘‰ו‡  ל˘יט˙ ‰רמב"ן 
ל˘יט˙ ר"˙ ˘‰ו‡ ‰י˙ר ‚מור, כנ"ל. ‡מנם 
נ˙ח„˘ „מלכ˙חיל‰ ‡ין  ב„ברי ‰מכיל˙‡ 
‰ל‡ו  נ‡מר  ול‡  „וכ˙י,  ב‰נך  ˜יים  ‰ל‡ו 

כבר  בו  ˘י‰י'  מבלי  ˙חיל‰  עˆמו  בפני 
‰ע˘‰ כ˙נ‡י מר‡˘י˙ו.

ל„י„ן  „‡ף  ס"ל  „‰ר‡ב"„  י"ל  ו˘וב 
„ל‡  בˆיˆי˙  כל‡ים  ‚בי  ב˘"ס  „˜יי"ל 
לחו„  ב‰ע˘‰  „ין  ˘ז‰ו  ‡ל‡  כבמכיל˙‡, 
‡ם  ‰ר‡˘ונים  נחל˜ו  ‚ופ‡  ˘בז‰  (ור˜ 
‚בי  ‰כ‡  מי‰ו  ל‚מרי),  ‰ו˙ר  ‡ו  נ„ח‰ 
„ין  „‰ו‡  ל‰ר‡ב"„  ס"ל  כ‰ונ‰  ב‚„י 
ב‰ל"˙ ‚ופ‡ כנ"ל ב‡רוכ‰, ‰יינו „‰‰י˙ר 
כ‡ן ‰ו‡ „ין ב„יני כל‡ים, ˘נ˙‚ל‰ לנו מן 
כל‡ים  ‡יסור  נ‡מר  ל‡  ˘מעולם  ‰˙ור‰ 
ל‰ר‡ב"„  ס"ל  ול‰כי  כ‰ונ‰.  ב‚„י  על 
כ‰ונ‰  בב‚„י  כל‡ים  לבי˘˙  ‰י˙ר  ˘‡ין 
ב‚„י  ‚בי   ‡‰„ ‰עבו„‰,  בע˘יי˙  ˙לוי 
נ‡מר ‰‡יסור „כל‡ים  ל‡  מעי˜ר‡  כ‰ונ‰ 
̃  במ˜„˘ (כל' ‰ר‡ב"„) ול‡  (‡ל‡ ˘ז‰ו ר
סו"ס  ב˘‡‚"‡  ‰˘˜ו"ט  ור‡‰  במ„ינ‰. 
כ‰ונ‰  ב‚„י  לבי˘˙  ˘ל  מ˜ומו  כי  וי"ל  ל. 
‡סור  במ„ינ‰  מ˘‡"כ  במ˜„˘,  ר˜  ‰ו‡ 
בטל  ל‡  וממיל‡  מ‰ם,  ולי‰נו˙  ללוב˘ם 
ס"ל  מ˘‡"כ ‰רמב"ם  כל‡ים).  ˘ם ‡יסור 
˘ו‰  כ‰ונ‰  ב‚„י  ˘‰י˙ר  לעיל  כמבו‡ר 
ו‰יינו  ל˘ונו),  (כ‰„‚˘˙  ˆיˆי˙  ל‰י˙ר 
‰י˙ר ˆיˆי˙ ‰ר‚יל (‰נזכר ב˘"ס) – ˘‡ינו 
‚„ר ב‰ל‡ו ‡ל‡ ב‰ע˘‰ לחו„. ול‰כי סבר 
עבו„‰  ב˘ע˙  ‡ל‡  ‰ו˙ר  „ל‡  ‰רמב"ם 

˘‡ז ‡י˙‡ ל‰ע˘‰ ˘י„חנו וי˙ירנו.

פלו‚˙˙  טעם  ‚ם  „ז‰ו  י"ל  ו‡"כ 
‰˘ני   ıל˙ירו) ו‰ר‡ב"„  ‰רמב"ם 
כל‡ים  „ין  ‰י'  ב‡בנט  ר˜  ‡ם  ˘בר„ב"ז) 
‰ר‡ב"„  „ל„ע˙  ו‡פו„.  בח˘ן  ‚ם  ‡ו 
בב‚„י  כל‡ים  „ין  נ‡מר  ל‡  ˘מעי˜ר‡ 
כ‰ונ‰, מס˙בר‡ יו˙ר לרבו˙ כל‡ים בב‚„י 
כל‡ים),  י˘  ו‡פו„  בח˘ן  (˘‚ם  כ‰ונ‰ 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ‡‰„ ב˘מע˙ין  לי  נ‰יר‡  ול‡   .  . ‰נ"ל) 
ו„חי  ע˘‰  לכל ‰˙ור‰ „‡˙י  מ‰כ‡ ‚מרינן 
ל‡ ˙ע˘‰", ו‰סי˜ „‡כן לכו"ע ‚ם בˆיˆי˙ 
פירו˘  ‚מור,  ‰י˙ר  ול‡  ‰ו‡  „יחוי  ב‚„ר 
‰‡יסור  ל‚מרי  ומסל˜  מ˙יר  ע˘‰  „‡ין 
‡בל  עליו  ו‚ובר  „וח‰ו  ר˜  ‡ל‡  מכ‡ן 
„ל‡  לר"ל  ס"ל  (ול‰כי  כ‡ן  בעינו  ‰‡יסור 
„ל‡  ‡נן  ו‡ף  ˘‡‡"פ,  במ˜ום  ‡ל‡  נ‡מר 
˜יי"ל כוו˙י' מ"מ נ˜טינן „‡י"ז ב‚„ר ‰י˙ר 

‚מור יו˙ר מבכל ‰˙ור‰).

כל‡ים  ל‡סור  ‰רמב"ם  ˘י'  על  ו‰נ‰ 
‰‡ריך  עבו„‰  ב˘ע˙  ˘ל‡  כ‰ונ‰  בב‚„י 
‰˘‡‚˙ ‡רי' סי' כט ב˜ו˘יו˙ מכל ‰˘"ס, 
˘פיר˘  כיון  „˜ו˘יו˙יו ‰ן  יווכח  ו‰מעיין 
„יחוי  כ‡ן  ‰כל‡ים  ‰י˙ר  ‰רמב"ם  „ל˘י' 
‰ו‡ ול‡ ‰י˙ר ‚מור (ולכן ‡ינו נ„ח‰ ‡ל‡ 
עבו„‰  ב˘ע˙  ו˘ל‡  בפועל,  עבו„‰  מפני 
חוזר ‰ל‡ו וניעור), ועל ז‰ ‰˜˘‰ בר‡יו˙ 
 ˆ"ˆ ב˘ו"˙  ו‡כן  ל‚מרי.  ‰„בר  ˘‰ו˙ר 
ו˙ירˆן  ˜ו˘יו˙יו  כל  ‰בי‡  ע‡  סי'  ‡ו"ח 
„‡ף  ˘ם  ˘˜בע  ‰יסו„  ע"פ  ל‡ח˙  ‡ח˙ 
‡י˘˙רי  כ‰ונ‰  בב‚„י  כל‡ים  ל‰רמב"ם 
ר˜  ‰ו‡  ‚ופ‡  ‰‰י˙ר  ˘מ"מ  (‡ל‡  ל‚מרי 
ל˙לו˙  י˘  ולכ‡ור‰  ע"˘).  עבו„‰,  בעי„ן 
ˆיˆי˙,  ‚בי  „לעיל  בפלו‚˙‡  ‰„ברים 
„‰‰י˙ר  ל‰„י‡  כ˙ב  ‚ופי'  ‰רמב"ם   ‡‰„
˘‰י‡  („עבו„‰)  ע˘‰  מˆו˙  מˆ„  ‰ו‡ 
ו‡"כ  „˘עטנז.  ‰ל‡ו  ו„וח‰  "כˆיˆי˙" 
‰רמב"ם  ל˘יט˙  במ˜„˘  ‰‰י˙ר  ‰‚„ר˙ 
„יחוי  ‡ם   – בˆיˆי˙  ב‰‚„ר˙ו  ˙לוי'  ˙‰י' 

‰ו‡ ‡ו ‰י˙ר ‚מור.

ב'  ˘וים  סו"ס  כך,  ובין  כך  בין  ‡ולם, 
‰‡ופנים „‰י˙ר ו„יחוי בז‰ ˘ב˘ני‰ם ז‰ו 
ל„חו˙  וכחו  „חומר˙ו  ב‰ע˘‰,  ו„ין  ‚„ר 

‡ו ל‰˙יר ‰ל‡ו, ‡בל ‡י"ז „ין ב„יני ‰ל‡ו 
‰ע˘‰.  מפני  מו˙ר  ‡ו  נ„ח‰  ל‰יו˙  ‚ופ‡ 
בˆיˆי˙  „ין  ז‰ו  ‰סברו˙  „לב'  ‰יינו 
מ˙ירים  ‡ו  ˘„וחים  מ˜„˘  ובעבו„˙ 
˘נ„ח‰  כל‡ים  ב„יני  „ין  ול‡  כל‡ים, 
‰י'  כל‡ים  „מ‰לכו˙  כ‡ן,  נ‡מר  ל‡  ‡ו 
ול‡  „וכ˙י,  ב‰ני  ‚ם  לחול  ˆריך  ‰‡יסור 
˘ל‡  כל‡ים  ב‰לכו˙  סבר‡  ˘ום  ‰וזכר‰ 

יי‡סר ‰„בר בˆיˆי˙ ‡ו במ˜„˘.

ומחו„˘˙  ˘לי˘י˙  „רך  מˆינו  ‡מנם 
ב‰ע˘‰, ‡ל‡  כלל „ין  לומר „‰‰י˙ר ‡ינו 
ו‰י‡  ‚ופ‡,  ל‡-˙ע˘‰  ב‰מˆו˙  „ין  ‰ו‡ 
˘י' ‰ר‡ב"„, כמ˘י"˙. וב‰˜„ים „‰נ‰ י˘ 
וכל‡ים  בˆיˆי˙  כל‡ים  בין  עי˜רי  חילו˜ 
ב˘"ס  ‡˘כחן  ˆיˆי˙  „‚בי  כ‰ונ‰,  בב‚„י 
ל‰˙יר  מיוח„˙  ילפו˙‡  „‡יכ‡  כנ"ל 
מ˘‡"כ  ב˜ר‡י,  מסמיכו˙  בˆיˆי˙  כל‡ים 
˘כן  מ˙וך  עול‰  ‰‰י˙ר  כ‰ונ‰  בב‚„י 
ˆיוו˙‰ ˙ור‰ לע˘ו˙ ‰‡בנט מˆמר ופ˘˙ן 
פי'  ול‰ר‡ב"„  ובמפר˘ים),  ע"‡  ו  יומ‡  (עיי' 

˘יˆ‡  לימו„  כ‡ן  ˘י˘  ל‡  ‰ו‡  ‰„בר 
בב‚„י  כל‡ים  ל‰˙יר  וב‡  כ˙וב  מ‡יז‰ 
„ין  ‚„רי  מˆ„  ‡סורים  ˘‰יו  (‡חר  כ‰ונ‰ 
‰כ˙וב  עלינו  ˘ˆיו‰  „ממ‰  ‡ל‡  כל‡ים), 
ממיל‡  ב„רך  לנו  נו„ע  ‰ב‚„ים,  לע˘ו˙ 
˘מעולם ל‡ ‰י' בז‰ ‡יסור (כל‡ים), ‰יינו 
לבי˘˙  ˜יום  ‡ופן  ‰ו‡  כן  ˘מלכ˙חיל‰ 

ב‚„י כ‰ונ‰, ˘י˘ ב‰ם כל‡ים. 

˘מˆינו  ממ‰  לז‰  ו„ו‚מ‡  יסו„  וי"ל 
במ˜"‡ ˘יט‰ כעין זו בכללו˙ ‰„ין „ע˘‰ 
(י˙רו  ‰מכיל˙‡  ז"ל  „‰נ‰  ל"˙,  „וח‰ 
‰˘ב˙  וביום  יומ˙,  מו˙  "מחללי'  ח)  כ, 

נ‡מרו.  ‡ח„  ב„יבור  ˘ני‰ם  כב˘ים,  ˘ני 
ערו˙ ‡˘˙ ‡חיך, יבמ‰ יבו‡ עלי', ˘ני‰ם 

י„

פלוגתות הרמב"ם והראב"ד גבי 
כלאים בבגדי כהונה

יחקור בעומק גדר היתר כלאים בבגדי כהונה – אם הוא דין בעשה דעבודת 
מקדש או דין בהלאו דכלאים, ועפ"ז יתלה מחלוקות הרמב"ם והראב"ד זו בזו

כל‡ים  ‰ל'  בסוף  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ב˘ע˙  ˘ל‡  כ‰ונ‰  ב‚„י  ˘לב˘ו  "כ‰נים 
מפני ‰‡בנט  לו˜ין  במ˜„˘  עבו„‰ ‡פילו 
ב˘ע˙  ‡ל‡  בו  ‰ו˙רו  ול‡  כל‡ים,  ˘‰ו‡ 
כˆיˆי˙",  ע˘‰  מˆו˙  ˘‰י‡  עבו„‰ 
ע"‡  סט  „יומ‡  מ‰‡  ‰˘י‚  ו‰ר‡ב"„ 
עבו„‰  ב˘ע˙  ˘ל‡  ‡פילו  "במ˜„˘ 
מו˙ר", ועו„ ‰˘י‚ ‡מ"˘ ‰רמב"ם „לו˜ין 
ו‡פו„  ח˘ן  "‡טו   – ‰‡בנט"  "מפני  ר˜ 
 '‡‰ ב˙י'  ובר„ב"ז  כל‡ים".  ב‰ו  לי˙  מי 
ב‰נך  ‰י'  ל‡  ‰רמב"ם  ל˘י'  „‡כן  ‰סי˜ 
‰ב'  [ו˙י'  כו'  "˜˘ים"  ˘‰יו  כיון  כל‡ים 
בר„ב"ז ‰ו‡ נ‚„ „ע˙ רבים ב˘י' ‰רמב"ם, 
‡י  פלו‚˙ו˙:  ב'  כ‡ן  ונמˆ‡ו  ו‡כ"מ], 
כל‡ים  ו‡י ‰י'  עבו„‰,  ב˘ע˙  ˘ל‡  ‰ו˙ר 

‚ם בח˘ן ו‡פו„ ‡ו ר˜ ב‡בנט.

‡לו  פלו‚˙ו˙  „ב'  חי„ו˘  ב„רך  וי"ל 

‰‡ ב‰‡ ˙לי‡. וב‰˜„ים ענין ‰י˙ר כל‡ים 
בˆיˆי˙ [˘„ימ‰ו ‰רמב"ם לעניננו], „‚רסי' 
 .  . ˙ע˘‰  ל‡  ו„חי  ע˘‰  "‡˙י   :‚ ביבמו˙ 
מנלן „„חי „כ˙יב ל‡ ˙לב˘ ˘עטנז ‚„ילים 
כל‡ים  ו˘רינן  סמוכין  (ו„ר˘ינן  לך  ˙ע˘‰ 
˙ע˘‰.  ל‡  ו„חי  ע˘‰  ‡˙י  ‡למ‡  בˆיˆי˙ 
ר˘"י), ו‡מר רבי ‡לעזר סמוכים מן ‰˙ור‰ 
מנין כו'". ונחל˜ו ר‡˘ונים, „‰˙וס' מנחו˙ 
‡פי'  ‰ו‡  בˆיˆי˙  כל‡ים  „‰י˙ר  נ˜ט  כט: 
‰˙יר  „ל‚מרי  ˆיˆי˙,  זמן  „ל‡ו  בליל‰ 
‰רמב"ן  ‡בל  ˆיˆי˙.  ˘ל  כל‡ים  ‰כ˙וב 
בˆיˆי˙  כל‡ים  ע"‡ „ן ‡י ‰י˙ר  ביבמו˙ „ 
כ:) „ע˘‰  (˘ם  ל˜י˘ „ס"ל  כרי˘  ‰ו‡ „ל‡ 
‡ינו „וח‰ ל‡ ˙ע˘‰ כל זמן ˘‡פ˘ר ל˜יים 
ˆיˆי˙  לי˜ח  יכול  בˆיˆי˙  ו‰רי  ˘ני‰ם, 
˘‡ין ב‰ כל‡ים, וכ' ע"ז "י˘ ˘סובר „רי˘ 
בˆיˆי˙  כל‡ים  ‡בל  ‡י˙מר  בעלמ‡  ל˜י˘ 
˙וס'  ˘יט˙  (ו‰יינו  מסמוכין  ‰ו˙ר  ל‚מרי

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


