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בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ויר‡,  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  ˙˘ח), 
‡„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

 ˙‡ בזכרו  כי  ‰י‰„ו˙.  ‡ל  ‰רחו˜ים  ב˜ירוב  כמוך",  לרעך  "ו‡‰ב˙  ˘ל  ‰נעל‰  ‰מˆו‰ 
וב˙˘ו˜‰,   ıבחפ כלפי‰ם  ז‡˙  י˜יים ‰ו‡  בפני ‰˙˘וב‰"  לך „בר ‰עומ„  ˘״‡ין  ‰כלל 
מ‰ ‚ם ˘נסיבו˙ מ˜ילו˙ ‰ן ˘‚רמו ב„רך כלל לרוב מ˜רי ‰כ˘לון ב˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆו˙ 

כ„בעי למ‰וי.

במ˘פח‰ ‡˘ר ‡ורח ‰חיים ‰י‰ו„י  ל‚„ול  ˘זכי˙  ועם  לעיל,  כל ‰‡מור  ביו„עך ‡˙ 
חיל,  מחיל ‡ל  ˙לך  בבטחון,  ˘לם  כי‰ו„י  חייך  ל„רך   ‡ˆ˙ חיי׳ ‰יוםŒיומיים,  ‰ו‡ „רך 

ו˙‰י׳ מ˜ור ‚‡ו‰ ‡מי˙י˙ ועונ‚ ל‰וריך ‰י˜רים, למ˘פח˙ך ולעם י˘ר‡ל כולו.

(מכ˙ב מי' כסלו ˙˘"מ, ‰יכל מנחם ח"‡ ע' מ‰ ו‡ילך, ˙ר‚ום מ‡נ‚לי˙)

   וירא ׀„רכי ‰חייםכו



נ‡מר  ˘‡ינו   – ˙חנון  ל‡מיר˙  ‰נו‚ע  בכל  ברם  ו‰מˆו˙.  ‰˙ור‰   ˙‡ לר‡˘ונ‰  י˘ר‡ל 
‡פילו ביומי-„פ‚ר‡ כל˘‰ם כ˘‡ינם חלים ב˘ב˙ ‡ו ביוםŒטוב (‡ו בכל יום ‡חר ˘‡ין 
יום ‡חר  כבכל  ביום  בו  ˘‰נער ‰ברŒמˆו‰ ‡ומר ‡˙ ‰˙חנון  – ‰רי  ˙חנון)  בו  ‡ומרים 

מימו˙ ‰חול.

‡ח„ ‰בי‡ורים לכך ‰ו‡ כ„ל‰לן15:

כ‡˘ר מבי‡ים בח˘בון כי ‰כ˘רון ‰‡נו˘י בכלל מו‚בל ‰ו‡, ובפרט כ˘רונו˙יו ˘ל 
 ˙‡ עˆמו  על  ל˜בל  ‰ו‡  חייב  ז‡˙  כל  ועם  ע˘ר‰,  ‰‡רבע  ˘נ˙ו  ל˙חל˙  ‰נכנס  נער 
ל˜יימן  חייב ‰ו‡  כן,  על  וי˙ר  ˘לם,  כי‰ו„י  מל‡ ‰‡חריו˙  ו‡˙  כולן  ו‰חובו˙  ‰מˆו˙ 
מ˙עורר˙ ‰˘‡ל‰: ‡יך  מ‡לי׳  ב˘מח‰״ – ‰רי  ״עב„ו ‡˙ ‰׳  לˆיווי16  ב‰˙‡ם  ב˘מח‰ 
‰נ˙ון  ˜טן  לעם  בן  ב‰יו˙ו  ובפרט  ממנו?  מˆפים  ‡˘ר  כל   ˙‡ לבˆע  מסו‚ל  ‰ו‡  י‰י‰ 
כל  ני˙נו˙  ו‡ח„  לכל ‡ח„  - ‡רˆו˙ ‰ברי˙] ‡˘ר   ] זו  במ„ינ‰  ו‡ף  בין ‡ומו˙ ‰עולם; 
נ˙ונים  לבם  ו˙˘ומ˙  עיסו˜ם  רוב ‰‡נ˘ים  מˆוו˙ ‰„˙, ‰רי  כל  ל˜יים ‡˙  ‰‡פ˘רויו˙ 

יו˙ר לˆ„ ‰חומרי ˘ל ‰חיים.

ובור‡  בור‡ ‰עולם  מ‡˙ ‰˜ב״‰,  ני˙נו  ומˆוו˙י‰  ˘‰˙ור‰  זו ‰ו‡,  ל˘‡ל‰  ‰מענ‰ 
בפני  למכ˘ול  לעמו„  ‰עלולים  ו‰עיכובים  ‰מניעו˙  כל   ˙‡ יו„ע  י˙ברך  ו‰ו‡  ‰‡„ם, 
כ„י  לו  ‰„רו˘ים  ‰כחו˙   ˙‡ מי˘ר‡ל  ‡ח„  לכל  ‰עני˜  ˘‰בור‡  ‡יפו‡  ברי  ‰י‰ו„י. 
˘‰רי  ‰׳,  לרˆון  ב‰˙‡ם  לחיו˙  ממנו  ˘ימנע  ומכ˘ול  מכ˘ול  כל  על  ל‰˙‚בר  ˘יוכל 

‰˜ב״‰ ‡ינו מב˜˘ מ‰‡„ם „בר ˘‰ו‡ למעל‰ מכחו ויכל˙ו.

בחס„ו ‰בל˙י מו‚בל מ‡פ˘ר ‰˜ב"‰ "לומר ˙חנון"  
– לחזור ב˙˘וב‰

ו‡ם בכל ז‡˙ יבו‡ מˆב ˘ל חלי˘ו˙, ו˜יום רˆון ‰׳ ל‡ י‰י׳ ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙, ‰רי 
‰˜ב״‰ בחס„ו ‰בל˙י מו‚בל מ‡פ˘ר "לומר ˙חנון״ – לחזור ב˙˘וב‰. וכן ‡מנם מסביר 

רבנו ‰ז˜ן, ˘עי˜ר‰ ˘ל ‰חזר‰ ב˙˘וב‰ ‰ו‡ על ‰ע„ר ‰˘לימו˙ בעבו„˙ ‰׳.

˘ל  ‰ר‡˘ונ‰  ‰מˆו‰   ˙‡ ˘˜יים  ו‡חר  ˘לם,  י‰ו„י  ל‰יו˙ו  ‰ר‡˘ון  ביום  לפיכך, 
ועול  עולŒמלכו˙Œ˘מים  עˆמו  על  ‰ו‡  מ˜בל  כי  ‰י‰ו„י  מכריז  ˘ב‰  ˘מע"  "˜רי‡˙ 
יום  ז‰  (ב‡ם ‡ין  ובין ‰ערביים  בבו˜ר  למˆו˙ ‡˙ ‰״˙חנון"  ˘נכנס  מˆו˙, ‡ומר ‰נער 
לך  כי "‡ין  ומובטחים17 ‡נו  ˘ל ‰˙חנון ‰י‡ ‰˙˘וב‰,  ומ‰ו˙ו  מ‡חר  מוע„),  ˘ב˙ ‡ו 

„בר ‰עומ„ בפני ‰˙˘וב‰".

ויו˙ר מכך, י„יע‰ זו ‡ף ˙עמי„ ‡ו˙ו במעמ„ ומˆב נ‡ו˙ כ˘יכניס ויערב עˆמו ב˜יום 

15) ר‡‰ ‚ם ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ח ע' ˜טז.
16) ˙‰לים ˜, ב.

17) ירו˘למי פ‡‰ פ"‡ ‰"‡. רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ ספ"‚. ז‰ר ח"ב ˜ו, ‡. ועו„.

כה „רכי ‰חיים׀ וירא  

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‡ין מו˜„ם ומ‡וחר ב˙ור‰

מ„וע למ„ו ב‚מר‡ ז‰ ˘"‡ין מו˜„ם ומ‡וחר ב˙ור‰" ר˜ מס„ר ‰כ˙ובים בספר במ„בר, 
"בח„ ענינ‡ – מ‡י „מו˜„ם מו˜„ם ומ‡י „מ‡וחר  ול‡ מ‰כ˙וב בפר˘˙נו? / ‡מרו ב‚מ'̆ 
מ‡וחר" ולכ‡ור‰ בפר˘˙נו מˆינו ˘‚ם "בח„ ענינ‡" ‡ין מו˜„ם ומ‡וחר? / בי‡ור עומ˜ 

˜ו˘יי˙ ‰רע˜"‡ ב‚ליון ‰˘"ס בפסחים ו, ב וי˘וב ˜ו˘יי˙ו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 119. חכ"‚ עמ' 63)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ריפוי ‡בר‰ם ‡בינו ע"י ‰˜ב"‰ / מי ‰ˆיל ‡˙ לוט?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע חביב ‰נימול ל˘מונ‰ מ‰נימול לˆ"ט?

ברי˙ ו‰˙˜˘רו˙ נˆחי˙ – מכוח ‰בור‡ בלב„ / ‰˜ב"‰ מ˜˘ר עˆמו עם ‰מ˜יים מˆוו˙ 
מיל‰ / מעל˙‰ ˘ל מיל‰ – ל˘מונ‰ ימים „וו˜‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 86 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
‰כנס˙ ‡ורחים רוחני˙ / למ‰ ל‡ ‰י˙‰ "‰וˆ‡˙ ‰„˘ן" בע˜י„˙ יˆח˜?

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חילו˜ בין ‰בבלי לירו˘למי בענין ‚' סימני י˘ר‡ל

יסי˜ „נחל˜ו ‡ם ענינם ‰ו‡ ‚' סימנים על נ˜ו„‰ פנימי˙ ‡ח˙ ‡ו ‚' מ„ו˙ ו˙כונו˙ נפר„ו˙, 
ועפ"ז י˙ל‰ בז‰ פלו‚˙˙ ‰פוס˜ים ב„יני יוחסין - לענין מי ˘חסר בו ר˜ ‡' מן ‰סימנים / 

עפ"ז יב‡ר כמ‰ „˜„ו˜ים ו˜ו˘יו˙ בל˘ונו˙ ‰בבלי ו‰ירו˘למי בז‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 61 ו‡ילך)

יט „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פנינים במחרוז˙

 ‰וספ‰ מיוח„˙  „רכי חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
כניס‰ לעול מˆוו˙

ָח˜ (ויר‡ כ‡, ח) ¿̂ ƒי ˙ ל ‡∆ מ≈ ָ‚ּ ƒ‰ יו…ם ‰ ָ‚„ו…ל ּב¿ ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒָרָ‰ם מ ׂ̆ ַ‡ב¿ ַע ַוּיַ

נ˙ינ˙ כח לנער ‰בר מˆו‰ מ"מע˘‰ ‡בו˙"; עול מˆוו˙ – ‡ינו מעמס‰, ס„ר חיים ח„˘ 
˘ל בר „ע˙, ללחום עם ‰יˆר ולנˆח. מ„וע ‡ומרים '˙חנון' ביום ‰בר מˆו‰? ‰‰ז„מנו˙ 

ל˘יפור ב˜בל˙ עול מˆוו˙, ניˆול ‰זמן ו‰‰כנו˙ ל‰וספ‰ בעניני ˙ור‰ ומˆוו˙ ויר"˘

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

אין מוקדם ומאוחר בתורה
מדוע למדו בגמרא זה ש"אין מוקדם ומאוחר בתורה" רק מסדר הכתובים בספר 

במדבר, ולא מהכתוב בפרשתנו? / אמרו בגמ' ש"בחד ענינא – מאי דמוקדם 
מוקדם ומאי דמאוחר מאוחר" ולכאורה בפרשתנו מצינו שגם "בחד ענינא" אין 

מוקדם ומאוחר? / ביאור עומק קושיית הרעק"א בגליון הש"ס בפסחים ו, ב 
וישוב קושייתו

‰‚מר‡  במסכ˙ פסחים (ו, ב) מ˜˘‰ על ס„ר ‰כ˙ובים ˘בספר במ„בר: 

‰˘ני";  לחו„˘  ˘ם) "ב‡ח„  (כמפור˘  ˘‰י'  י˘ר‡ל  בני  במנין  במ„בר ‰י‡  ס'  ‰˙חל˙ 
"בח„˘  ˘‰י˙‰  ‰פסח,  ע˘יי˙  ‡ו„ו˙  מ„ובר   (‡ (ט,  ב‰עלו˙ך  בפ'  ‰ספר,  וב‰מ˘ך 

‰ר‡˘ון". 

כלומר:  ˘ני"?  נכ˙וב „ח„˘  ו‰„ר  ר‡˘ון,  ברי˘‡ „ח„˘  ומ˜˘‰ ‰‚מר‡: "וניכ˙וב 
לפני ‰מנין  בחו„˘ ‰ר‡˘ון,  ˘‰י'  ע˘יי˙ ‰פסח  סיפור  ל‰˜„ים ‡˙  לכ‡ור‰, ‰י' ˆריך 
בר  מנ˘י‡  רב  ‰‚מר‡: "‡מר  ומיי˘ב˙  לס„ר ‰זמנים;  ב‰˙‡ם  בחו„˘ ‰˘ני,  ר˜  ˘‰י' 

˙חליפ‡ מ˘מי' „רב: ז‡˙ ‡ומר˙, ‡ין מו˜„ם ומ‡וחר ב˙ור‰". 

בחומ˘  בר˘"י  "עיין  וז"ל:  ‡י‚ר,  רע"˜  ‰‚‡ון  ‰עיר   – ‡˙ר  על  ‰˘"ס"  וב"‚ליון 
בר‡˘י˙ ו, ‚. יח, ‚. ˘מו˙ „, כ". 

מו˜„ם  ˘"‡ין  ז‰   ˙‡ מוכיח‰  ˘‰‚מר‡  ‡ף  כי  ל‰˜˘ו˙,  ˘כוונ˙ו  מ˘מע  ולכ‡ור‰ 
מˆינו  בחומ˘  ר˘"י  בפירו˘  ‰רי  במ„בר,  בספר  ‰כ˙ובים  מס„ר  ב˙ור‰"  ומ‡וחר 
˘מוכיח ‡˙ ז‰ ˘"‡ין מו˜„ם ומ‡וחר ב˙ור‰" מכ˙ובים ˜ו„מים. ועל ז‰ מˆיין רע˜"‡ 
˘‡ין  ז‰  ˘ם  ˘נזכר   –  (‚ (יח,  ויר‡  פ'  בפר˘˙נו  מ‰ם  ‡ח„   – ר˘"י  ב„ברי  מ˜ומו˙  ל‚' 
‰כ˙וב מ„˜„˜ בס„ר ˘ל "מו˜„ם" ו"מ‡וחר"; ועפ"ז ˜˘‰, מ„וע למ„ו ב‚מר‡ ז‰ ˘"‡ין 

„יע‰ ‰ו‡13, ומ˘נע˘‰ י״‚ ˘נים ויום ‡ח„ ו‰ב˙ י״ב ˘נ‰ ויום ‡ח„ בעלי „יע‰ ‰ם.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי״‚ ע' רכח)

נע˘‰  ˘ב‰  ח„˘‰,  ˙˜ופ‰  ˙חיל˙  מסמל˙  מˆוו‰  ‰בר  ˘˘מח˙  בנו  יו„ע  בוו„‡י 
כמו  כולל ‚ם ‰‡חריו˙ ‰מל‡‰  בכל ‰מובנים,  פול˘טענ„י˜ער ‡י„")  ˘לם ("‡  לי‰ו„י 

‚ם ‰זכו˙ ˘ב„בר.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח ע' ˙מב)

ל‡„ם  מז„וו‚  יˆר ‰טוב  ˘‡ז  ומˆוו˙  ב˙ור‰  מחוייב  ˘נע˘‰  מˆוו‰ ‰ו‡  בר  ...עניין 
‡ו"ח  (˘ו"ע  ב‡„ם  ‰˜„ו˘‰  נפ˘  כניס˙  ועי˜ר  ‚מר  ‰ו‡  ˘‡ז  ‰יינו  י‚)   ,„ רב‰  (˜‰ל˙ 

לרבינו ‰ז˜ן מ‰„ור‡ ב˙ר‡ סס"„).

– וי˘ לומר ˘ז‰ו „יו˜ ל˘ון ˜‰ל˙ רב‰ "מז„וו‚" „וו˜‡ –

‰‚וף  ז‰  ˜טנ‰  ‰עיר   ˙‡ פ"ט)  (˙ני‡  לכבו˘  ‰רע  ‰יˆר  עם  במלחמ‰  יוˆ‡  ‰ו‡  ו‡ז 
(נ„רים לב, ב ועיי"˘ בפי' ‰ר‡"˘).

 ובמ‰ ‡פ˘ר לנˆח ‡˙ ‰יˆר ‰רע, על ז‰ ‡מרו רבו˙ינו ז"ל (ב"ב טז, ‡) בר‡ ‰˜„ו˘ 
ברוך ‰ו‡ יˆר ‰רע בר‡ לו ˙ור‰ ˙בלין...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ ע' רפ‡)

עם  ˘נ‰  י״‚  ז‰  ר‚יל  כבר  ו‰‡„ם  ˘נ‰,  י״‚  בן  ב‰יו˙ ‰‡„ם  ב‡  טוב  ...כ‡˘ר ‰יˆר 
ומע˘יו,  „יבוריו  מח˘בו˙יו,  ‰‡„ם,  ‚וף  על  "חז˜‰"  כבר  לו  ˘י˘  ‰טוען  ‰רע,  ‰יˆר 

ב‰יו˙ו ‰״בכור". 

לכן, כ„י ל‰˙‚בר ול‰˜˘ו˙ על ‰יˆר ‰רע ל‰כניס פניו˙ ומח˘בו˙ זרו˙ וכוונו˙ בל˙י 
מ‰״‡ויר"  מ‰  לזמן  ל‰יב„ל   – ‰י‡  ‰עˆ‰  ‰‡„ם,  ˘ל  ומע˘‰  „יבור  במח˘ב‰  רˆויו˙ 
"ל‰˙חמם"  ו˘ם  בי˙ ‰מ„ר˘  י˘יב‰, ‡ו  בי˙ ‰כנס˙,  ˘ל  ב„' ‡מו˙  ול‰ס˙‚ר   ıבחו˘

("„ערוו‡רימען זיך") יו˙ר מר‚ילו˙ו ב‡‰ב˙ ‰˘ם, ‡‰ב˙ ‰˙ור‰ ו‡‰ב˙-י˘ר‡ל.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ˘‚)

מ„וע ‡ומרים '˙חנון' ביום ‰בר מˆו‰?
˘ל„ברי  ע„  ‰י‡  רב‰  ב‰  ח˘יבו˙ו  ‡˘ר  ‰ברŒמˆו‰,  ˘יום  ‰„בר  ˙מו‰  ...לכ‡ור‰ 
עם  ˘בו ˜יבל  מ˙ןŒ˙ור‰,  יום  כעין  ז‰ ‰ו‡  יום  למˆו˙  עבור ‰נער ‰נכנס  ספר ‰זו‰ר14 

13) ר˘"י כ˙ובו˙ י‡, ‡ „"‰ מ‰ו „˙ימ‡.
14) זו‰ר ח„˘ בר‡˘י˙ י, ‚. טו, „.

  וירא  ׀„רכי ‰חייםכד



עול נעים ˘‡ינו מ˘‡ ומעמס‰ ‡ל‡ ענין ˘ל ˘מח‰
בנועם נו„ע˙י ‡˘ר [ב]ימים ‡ל‰ ‰‚יע ל‚יל ˘לו˘ ע˘ר‰ ˘נ‰, עונ˙ בר מˆו‰.

ו‰רי ז‰ מ˙‡ים לנ˜ו„˙ ˙וכן פר˘˙ ˘בוע ז8‰, ˜בל˙ ‰˙ור‰ מסיני, ˘ע‰ ˘˜בלו כל 
עם בני י˘ר‡ל עול ˙ור‰ ועול מˆוו˙, בבחינ˙ "בר מˆו‰" לכל „בר.

ובו„‡י למו˙ר ל‰סביר לך ˘כ˘‰מ„ובר בעול ˙ור‰ ומˆוו˙י', פירו˘ו ˘ל "עול" ז‰ 
‡ינו ח״ו מ˘‡ ומעמס‰, ‡ל‡ ‰„רכ‰ ולימו„ ו„רך חיים ˘על י„ו ממל‡ ‡י˘ ‰י˘ר‡לי 
רˆ‰ ‰˜ב״‰  ז״ל9  חכמינו  וכמ‡מר  ˘מח‰,  ˘ל  ענין  ז‡˙ ‡ומר˙ ‡„רב‰  בחיים,  ˙פ˜י„ו 
ז‰  עול  ˙˜בל  ˘‡כן  רˆון  וי‰י  ומˆוו˙.  ˙ור‰  ל‰ם  ‰רב‰  לפיכך  י˘ר‡ל,   ˙‡ לזכו˙ 
לכל  ול˙פ‡ר˙  ל‰וריך  ‡מי˙י,  י‰ו„י  רוח  נח˙  רוח,  נח˙  מ˜ור  ו˙‰י׳  ‡מי˙י˙  ב˘מח‰ 

י„י„יך.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ח ע' ˜טז)

בנועם ˜בל˙י ‰י„יע‰ על „בר כניס˙ם לעול מˆו˙.

ו‰נני ˘ולח לכם ברכו˙י ‰לבביו˙ ˘˙˜בלו עליכם עול ‰˙ור‰ ועול מˆו˙י׳ ב˘מח‰ 
ובטוב לבב.

יַע כללו˙  ƒ‚‰ַ ˙ף על פי ˘‰ו‡ ענין ˘ל ˜בל˙ עול, ו˜בל˙ עול ˘לימ‰ כמו ˘‰י' בע‡˘
עמנו בני י˘ר‡ל לעול ˙ור‰ ומˆו˙ במעמ„ ‰ר סיני, ˘ע‰ ˘‰˜„ימו נע˘‰ לנ˘מע, ‡בל 
טוב  ל˜ח  כי  ˘נ‡מר11  כמו  ומˆו˙י׳10,  ˙ור‰  טוב ‡ל‡  כי ‡ין  נעים ‰ו‡,  עול  ז‰  עם  יח„ 
נ˙˙י לכם ˙ור˙י ‡ל ˙עזובו, ולמו„ ‰˙ור‰ ‰רי מבי‡ לי„י מע˘‰ ˜יום ‰מˆו˙ בחיי יום 

יום12.

(‡‚ר˙ ˜ו„˘ ח"כ ע' ˜ˆ‚)

ס„ר חיים ח„˘ ˘ל בר „ע˙, ללחום עם ‰יˆר ולנˆח
לבעלי  נע˘ים  ל‰ם „ע˙  ˘‡ין  ו‡לו  ˙יי˘ים,  נע˘ו  ל‚„ולים, ‚„יים  נ‰פכים  ...˜טנים 
בר  ל‡ו  חיים, ˜טן  ˙ור˙  ˙ור˙נו  ‚„ר  ז‰ו  ˘‰רי  מˆ„ם  כל ‰˘˙„לו˙  בלי  ו‡פילו  „יע‰ 

8) י˙רו.

9) מ˘נ‰ סוף מס' מכו˙.

10) ר‡‰ ‡בו˙ ו, ‚.

11) מ˘לי „, ב.

12) ר‡‰ ˜י„ו˘ין מ, ב.

כג „רכי ‰חיים׀ וירא   ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

מו˜„ם ומ‡וחר ב˙ור‰" ר˜ מס„ר ‰כ˙ובים בספר במ„בר, ול‡ מ‰כ˙ובים ‰˜ו„מים?

ו‡˙"ל ˘זו כוונ˙ ‰˜ו˘י‡, ‰רי לכ‡ור‰ ‡פ˘ר ליי˘ב‰:

בס„ר  מ„˜„˜˙  ‰˙ור‰  ˘‡ין  ‰כ˙ובים  מ˙וך  ר˘"י  מוכיח  ˘ב‰ם  מ˜ומו˙  ב‡ו˙ם 
‰זמנים, ל‡ מפור˘ (ומוכרח) ב˙וך ‰כ˙ובים עˆמם ˘‰ענין ‰מ‡וחר נ‡מר לפני ‰ענין 

‰מו˜„ם, ו‡פ˘ר ˘י˘ ליי˘בם ב„רך ‡חר˙. 

ול„ו‚מ‡ – ‰פסו˜ בפר˘˙נו ˘‡ליו מˆיין רע˜"‡:

פ˙ח  יו˘ב  ו‰ו‡  ממר‡,  ב‡לוני   '‰ ‡ליו  "ויר‡   – בכ˙וב  מסופר  ‰ס„ר‰  ב˙חיל˙   
‰‡‰ל כחום ‰יום. וי˘‡ עיניו ויר‡, ו‰נ‰ ˘ל˘‰ ‡נ˘ים נˆבים עליו, ויר‡ וירı ל˜ר‡˙ם 
מעל  ˙עבור  נ‡  בעיניך ‡ל  חן  מˆ‡˙י  נ‡  וי‡מר ‡„נ-י ‡ם  וי˘˙חו ‡רˆ‰.  מפ˙ח ‰‡‰ל 

עב„ך. יו˜ח נ‡ מעט מים ורחˆו ר‚ליכם ‚ו'". 

ל‰‡נ˘ים,  מכוון  ‡„נ-י"  ˘"וי‡מר   ,('‡‰ בפירו˘ו  ר˘"י  פיר˘  (וכן  נר‡‰  ובפ˘טו˙ 
˘‡בר‰ם ‡מר ל‰ם ˘ל‡ יעברו ממנו; ‡ך בפירו˘ ‰ב' מפר˘ ר˘"י „˜‡י על ‰˜ב"‰: 

"˜ו„˘ ‰ו‡, ו‰י' ‡ומר ל‰˜ב"‰ ל‰מ˙ין לו, ע„ ˘ירוı ויכניס ‡˙ ‰‡ורחים. ו‡ף על 
כן  ל„בר  ו„רך ‰מ˜ר‡ו˙  לכן ‰י˙‰,  ל˜ר‡˙ם', ‰‡מיר‰ ˜ו„ם   ıויר' פי ˘כ˙וב ‡חר 

וכו'".

ובכן, ‡מנם ר˘"י לומ„ ‡˙ ‰כ˙ובים ב‡ופן ˘"‡ין מו˜„ם ומ‡וחר", ולכן ‡ף ˘‰ס„ר 
רı ‡ל ‰‡ורחים  כך  ור˜ ‡חר  לו,  ל‰מ˙ין  ל‰˜ב"‰  ˘מ˙חיל‰ ‡מר ‡בר‰ם  בפועל ‰י' 
‰‡‰ל  מפ˙ח  ל˜ר‡˙ם   ıויר" ‰מ‡וחר,  ‰מ‡ורע   ˙‡ ˜ו„ם  ‰בי‡  ‰כ˙וב  מ˜ום  מכל   –
וי˘˙חו ‡רˆ‰", ור˜ ‡ח"כ כ˙ב ‡˙ ‰מ‡ורע ‰מו˜„ם יו˙ר, "וי‡מר ‡„' ‡ם נ‡ מˆ‡˙י 
חן בעיניך ‡ל נ‡ ˙עבור מעל עב„ך"; ‡בל סוף סוף ‰רי ‡ין ‰„בר מפור˘ ב˙וך ‰כ˙וב 
בפירו˘ו  עˆמו  ר˘"י  ˘מפר˘  (וכמו  ‡חרים  ב‡ופנים  ‚ם  ‰כ˙וב  לפר˘  ו‡פ˘ר  עˆמו, 

‰‡'), וממיל‡ ‡ין כ‡ן ר‡י' מוחלט˙ ˘"‡ין מו˜„ם ומ‡וחר". 

„ו˜‡ מ‰כ˙ובים בספר במ„בר, ˘˘ם ‰כ˙וב עˆמו מפר˘ ו‡ומר זמנ‰ ˘ל כל פר˘‰ – 
זו "בח„˘ ‰˘ני" וזו "בח„˘ ‰ר‡˘ון" – ו‡עפ"כ מ˜„ים ‰פר˘‰ ˘זמנ‰ "בח„˘ ‰˘ני", 

מ˘ם ‰י‡ ‰ר‡י' ב‡ופן מוחלט וברור: "ז‡˙ ‡ומר˙ ‡ין מו˜„ם ומ‡וחר ב˙ור‰".   

ב. ‡ך כ„ „יי˜˙ ב„ברי ‰רע˜"‡ – נר‡‰ ˘כוונ˙ו עמו˜‰ יו˙ר, ו‰יינו, ˘‡ין כוונ˙ו 
ר˜ לˆיין למ˜ומו˙ בפירו˘ ר˘"י ˘ב‰ם מˆינו ˘"‡ין מו˜„ם ומ‡וחר ב˙ור‰" (‰˜ו„מים 
ל‰כ˙ובים ˘בס' במ„בר), „‡י מ˘ום ‰‡ ‰רי י˘ עו„ כ‡ל‰ בפירו˘ ר˘"י (וי˘לח ל‰, כט. 
י˙רו יט, י‡. ˙˘‡ ל‡, יח. ˆו ח, ב. ועו„) – ולמ‰ ˆיין „ו˜‡ ל‚' ‰נ"ל? [ועו„ י˘ ל‰˜˘ו˙ בז‰, 

ו‡כ"מ]. 

˘ם:  „‡י˙‡  ˘ם,  בפסחים  ‰‚מר‡  „ברי  ל‰מ˘ך  ב˜˘ר  ל‰עיר  ˘נ˙כוון  י"ל  ‡ל‡ 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

"‡מר רב פפ‡, ל‡ ‡מרן ‡ל‡ ב˙רי עניני, ‡בל בח„ ענינ‡ – מ‡י „מו˜„ם מו˜„ם ומ‡י 
ב‰יחס  „ו˜‡  מ˙‡ים  ב˙ור‰"  ומ‡וחר  מו˜„ם  "‡ין  ˘‰כלל  ו‰יינו,  מ‡וחר".  „מ‡וחר 
˘בין ˘˙י פר˘יו˙ ˘‡ח˙ ˜ו„מ˙ ו‡ח˙ מ‡וחר˙ (וכמו ב‰„ו‚מ‡ ‰נ"ל מספר במ„בר), 
ול‡ כ‡˘ר מ„ובר על "ח„ ענינ‡" ("מ˜ר‡ו˙ ‰ס„ורו˙ בפר˘‰ ‡ח˙" (ל' ר˘"י על ‰˘"ס)), 

˘בז‰ ‰˙ור‰ מ„יי˜˙ בס„ר ‰„ברים ומˆיב‰ ‰מ‡ורע ‰מו˜„ם לפני ‰מ‡וחר.  

ועל ז‰ ‰ו‡ ˘מˆיין ‰רע˜"‡ לכמ‰ מ˜ומו˙ בפירו˘ ר˘"י על ‰חומ˘, ˘˘ם מפר˘ 
וכמו  ‚ופ‡;  ‡ח˙  פר˘‰  ב˙וך  ענינ‡",  "בח„  ‡פילו  ומ‡וחר"  מו˜„ם  ˘"‡ין  ר˘"י 
בפר˘˙נו, ˘˘ני ‰מ‡ורעו˙ – (‡) "וירı ל˜ר‡˙ם", (ב) "וי‡מר ‡„נ-י ‡ם נ‡ מˆ‡˙י חן 
מ‡וחר  ˘זמנו  ‰מ‡ורע  מ˜„ים  ‰כ˙וב  ו‡עפ"כ  ענין,  וב‡ו˙ו  פר˘‰  ב‡ו˙‰  ‰ם   – ‚ו'" 

יו˙ר (ור‡‰ ‚ם בח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ לבב‡-מˆיע‡ פו, ב). 

כ‰˘"ס  ס"ל  ל‡  ע‰"˙  בפירו˘ו  ור˘"י  „‡ין-‰כי-נמי,  לומר  ‡פ˘ר  ‰י'  לכ‡ור‰   .‚
בענין ז‰, וכמו ˘מˆינו בכמ‰ מ˜ומו˙ ˘ר˘"י מפר˘ „ל‡ כ‰˘"ס, מ˘ום ˘ר˘"י מפר˘ 

"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" „ו˜‡. 

‡ך ˜˘‰ לומר כן, „‡יפכ‡ מס˙בר‡: ‡ם ‡פילו ב„רך ‰‰לכ‰ – „רך ‰‚מר‡ – מס˜ינן 
˘ל  "פ˘וטו  לומ„ים  כ‡˘ר  ‰רי  ‡ח„,  בענין  ומ‡וחר"  מו˜„ם  ו"‡ין  כס„רו  ˘‰כ˙וב 
ענין  (ב‡ו˙ו  ב‡ים  ˘‰מ‡ורעו˙  ב‡ופן  ‰כ˙וב   ˙‡ לפר˘  מס˙בר  ˘‡ין  בוו„‡י  מ˜ר‡" 
עוב„‡ ‰יכי ‰ו‰,  ענין ‡'  ˘מספר  כ‡ן: "‰כ‡  ל„ו„  מ˘כיל  [ור‡‰  כס„רם.  ˘ל‡  ‚ופ‡) 

‡י ‡פ˘ר לומר ˘‰פסו˜ מ‰ופך"!].

וכן מוכח ל‰„י‡ מ„ברי ר˘"י בס„ר‰ ‰סמוכ‰, פ' חיי ˘ר‰ (כ„, כב-כ‚), ˘˘ם מסופר 
בכ˙וב על ‡ליעזר ˘נ˙ן לרב˜‰ נזם וˆמי„ים, ו‡ח"כ על ז‰ ˘˘‡ל‰ "ב˙ מי ‡˙, ‰‚י„י 
נ‡ לי ‰י˘ בי˙ ‡ביך מ˜ום לנו ללין". ו‰נ‰ ‰סבר‡ נו˙נ˙ ל‰יפך, ˘˜ו„ם ˘‡ל‰ – לברר 
‰פר˘‰,  ב‰מ˘ך  ‚ופי'  ‡ליעזר  ב„ברי  ˘מפור˘  וכמו  ל‰,  נ˙ן  כך  ‡חר  ור˜   – ‰י‡  מי 
˘‡מר (כ„, מז): "ו‡˘‡ל ‡ו˙‰ ו‡ומר ב˙ מי ‡˙, ו˙‡מר ב˙ ב˙ו‡ל בן נחור ‡˘ר יל„‰ 
לומר „ב‡מ˙  כן, ‰י' ‡פ˘ר  ו‡ם  י„י'";  על  ו‰ˆמי„ים  על ‡פ‰  ו‡˘ים ‰נזם  מלכ‰,  לו 
ולכן ‡ין  ב˙ור‰"  ומ‡וחר  מו˜„ם  ˘"‡ין  ז‡˙ ‡ל‡  ו‡ין  ל‰,  נ˙ן  כך  ו‡חר  ˘‡ל‰  ˜ו„ם 

ל„יי˜ מ‰ס„ר ˘בכ˙וב. 

˘‡ל‰"  ל‰  ˘נ˙ן  ו"ל‡חר  ס„רו,  לפי  מ„ויי˜  ˘‰כ˙וב  מפר˘  ‡˙ר  על  ר˘"י  ‡ולם 
על  סיפר  ˘כ‡˘ר  ור˜  ˘‰ˆליח ‰˜ב"‰ „רכו");  ˘ל ‡בר‰ם  בזכו˙ו  בטוח  ˘‰י'  ("לפי 
ב„בריו  י˙פ˘ו‰ו  ˘ל‡   .  . ‰ס„ר  ("˘ינ‰  ˆ„„י  מטעם  ‰פוך,  בס„ר  סיפר  ˘‡ירע  מ‰ 

וי‡מרו ‰י‡ך נ˙˙ ל‰ וע„יין ‡ינך יו„ע מי ‰י‡"). 

ומוכח מכ‡ן, ˘(‚ם) ‡ליב‡ „ר˘"י ע‰"˙ ‡ין ‡ומרים ‡˙ ‰כלל "‡ין מו˜„ם ומ‡וחר 
למימר  "ליכ‡  ˘ם:  ‰ר‡"ם  (וכמ"˘  ענין  וב‡ו˙ו  פר˘‰  ב‡ו˙‰  מ„ובר  כ‡˘ר  ב˙ור‰" 
˘סיפורו ללבן ‰ו‡ ‰עי˜ר, ו‰כ‡ ‡ין מו˜„ם ומ‡וחר, „‰‡ „‡מרינן '‡ין מו˜„ם ומ‡וחר 

‡בר‰ם, מסופר במ„ר˘2 ˘‡בר‰ם ב‰יו˙ו מלך ב‡ו˙‰ ˙˜ופ‰, נכחו בח‚י‚˙ ‰בר מˆו‰ 
מלכי ‡ו˙ו „ור, וביני‰ם ‚ם עו‚ מלך ‰ב˘ן, ו‰‡חרון ע˘‰ ˆחו˜ מכל ‰ח‚י‚‰, ב‡מרו, 
‡יז‰ ערך י˘ לבן יחי„ ˘ל ‡ב ו‡ם ז˜נים, ˘‰ו‡ יכול למעוך ב‡ˆבעו, ח״ו, ו‰סוף ‰י׳, 
מלך ‰ב˘ן  עו‚  נפל   – יˆח˜  ˘ל   – נכ„יו  ובי„י  י˘ר‡ל  עם  יˆ‡  ˘מיˆח˜  יו„עים,  כולנו 

‰ז‰, ומ‰ם ‰ו‡ ספ‚ ‡˙ מפל˙ו.

‰מ„ר˘ ‡ינו מספר ס˙ם כך ‡˙ ‰סיפור, כי ‰מ„ר˘ ‡ינו ספר ‰יסטורי', ‡ל‡ ז‰ו חל˜ 
˘‡פילו  מלמ„נו,  ‚ם  ‰סיפור  בחיים3,  „רך  ו‰ור‡˙  לימו„  מל˘ון  ‰י‡  ˘˙ור‰  מ˙ור‰, 
כ‡˘ר י˘נו ר˜ י‰ו„י בן יחי„ ו‰סביב‰ ‰י‡ ‰˙נ‚„ו˙ ˘ל מלכים, ‡ף על פי כן י˘נו כל 
כל ‰י‰ו„ים  ˙ו˜ף  ˘ל  ˘ז‰ו ‰כח  ו‰מˆו˙,  ב„רך ‰˙ור‰  י˙חנך  ˘כ‡˘ר ‰בן  ‰בטחון, 
– לל‡ ‰ב„ל – ‡זי ‡ין ‡ף ‡ח„ ˘יפריע לו ב„רך ‰ברי‡ו˙ ו‰‡ו˘ר, ˘‰רי ‰ו‡ ˜˘ור – 
ב‡מˆעו˙ ˙ור‰ ומˆוו˙ – עם ‰˜ב״‰, ˘‰ו‡ – ברוך ‰ו‡ – בעל ‰בי˙ ‰מוחלט ˘ל כל 
‰עולם עם כל מ‰ ˘‰ו‡ מכיל, ו‰˘י"˙ יזכ‰ ‡ו˙ו ו‡˙ זו‚˙ו ˘יחיו לחנך ‡˙ בנם, ‰בר 

מˆו‰, ברוח ‰‡מור לעיל ˘‡ז ‰ו‡ י‚„ל י‰ו„י ברי‡ ומ‡ו˘ר.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ע' ˜יב, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‡ ע' 332)

עול מלכו˙ ˘מים – ‰˙חל‰ בעבו„‰ ˘ל מסירו˙ נפ˘
...‡ל י‡מרו [‰בריו˙] ‡˘ר „י ומספי˜ ל˜יום ˙ור‰ ומˆוו˙ ‰נ‰‚‰ על פי טעם ו„ע˙, 

ולכן מורים לו [לנער ‰בר מˆו‰] ב‡ˆבע:

ר‡‰ ו‰˙בונן, מ‰ ע˘ו בני יע˜ב: וי˜חו ‡י˘ חרבו4 – ˙יכף לחיוב במˆו˙ ˘ל‰ם [ – 
˘נע˘ו בר-מˆו‰]5, ‰˙חילו בעבו„‰ ˘ל מסירו˙ נפ˘ „ו˜‡.

ומע˘‰ ‡בו˙ סימן לבנים, לכל בר מˆוו‰ ˘בכל „ור ו„ור ‡˘ר ר˜ זו‰י ‰„רך ל˜יום 
‰מˆוו˙ ל‡ ‰נ‰‚‰ מ„ו„‰ על פי ‰˘כל ‡ל‡ ˙חיל˙ ‰כול י˜בל עליו עול מלכו˙ ˘מים 

ו‡חר כך י˜בל עליו עול מˆוו˙7.6.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ ע' ˘כו)

2) בר‡˘י˙ רב‰ פנ"‚, י.

3) ר‡‰ ז‰ר ח"‚ נ‚, ב. ‚ו"‡ ר"פ בר‡˘י˙ ב˘ם ‰ר„"˜.

4) בר‡˘י˙ ל„, כ‰.

5) ר‡‰ ר˘"י נזיר כט, ב „"‰ ור' יוסי ברבי י‰ו„‰.

6) ברכו˙ י‚, ‡.

7) ור‡‰ במ˜ור ‰‡‚ר˙ ˘בפנים ‰˘˜ו"ט מ‰„יעו˙ ˘ונו˙ ל‚בי מ˜ור ‰„ין „בן י"‚ מˆוו˙. ‰מו"ל.

 וירא   ׀„רכי ‰חייםכב



כניס‰ לעול מˆוו˙
אינו   – מצוות  עול  אבות";  מ"מעשה  מצוה  הבר  לנער  כח  נתינת 
מדוע  ולנצח.  היצר  עם  ללחום  דעת,  בר  של  חדש  חיים  סדר  מעמסה, 
אומרים 'תחנון' ביום הבר מצוה? ההזדמנות לשיפור בקבלת עול מצוות, 

ניצול הזמן וההכנות להוספה בעניני תורה ומצוות ויר"ש

ָח˜ ¿̂ ƒי ˙ ל ‡∆ מ≈ ָ‚ּ ƒ‰ יו…ם ‰ ָ‚„ו…ל ּב¿ ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒָרָ‰ם מ ׂ̆ ַ‡ב¿ ַע ַוּיַ
מ˘˙‰ ‚„ול, מ˘˙‰ ‚„ולים, עו‚ וכל ‚„ולים עמו ‰יו ˘ם, ‡מרו לעו‚ ל‡ ‰יי˙ ‡ומר ‡בר‰ם פר„‰ ע˜ר‰ 
לי‰!,  פחי˘  עלי‰ ‡נ‡  ‡ˆבעי  י‰יב ‡נ‡  ˘פופ‰?, ‡ין  ל‡  מ‰ ‰י‡?  מ˙נ˙ו  עכ˘יו  ל‰ם  מולי„?, ‡מר  ו‡ינו 
‡מר לו ‰˜ב"‰ מ‰ ‡˙‰ מבז‰ על מ˙נ˙ו! חייך ˘‡˙ רו‡‰ ‡לף ‡לפים ורבי רבבו˙ יוˆ‡ים מבני בניו, ו‡ין 

סופו ˘ל ‡ו˙ו ‰‡י˘ ליפול ‡ל‡ בי„ו (ויר‡ כ‡, ח. בר‡˘י˙ רב‰ פנ"‚, י)

נ˙ינ˙ כח מ"מע˘‰ ‡בו˙" 
– ח‚י‚˙ בר ‰מˆו‰ ˘ל יˆח˜ ‡בינו

...בנם . . . ˘י׳ נע˘‰ בר מˆו‰ . . רˆוני לברכו ˘י‰י׳ לכם ממנו רוב נח˙, נח˙ י‰ו„י, 
נח˙  ל‰יו˙  מוכרח  ז‰  נח˙,  כ˘רוˆים  ‰˘ני,  מבלי  ‡ח„  ל‰יו˙  יכול  ל‡  י‰ו„ים  ˘‡ˆל 

י‰ו„י, ו‡ז י˘ בן ˘לם ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

בכל  לעמו„  ‰כוחו˙   ˙‡ ˘ל‰ם  ‰יל„ים  י˜חו  מ‰יכן  ‰˘ו‡לים,  רבים  ‰ורים  י˘נם 
‰נסיונו˙ ו‰˜˘יים ˘מז„מן לי‰ו„י לעמו„ בפני‰ם בעולם ‰ז‰:

‰מענ‰ לכך ‰ו‡ ‡) ‡ין בריר‰, כי כל ‡ח„, ‰ן בן ו‰ן ב˙, ˘נול„ו כי‰ו„ים, י˘ ל‰ם 
‡˙ ‰זכו˙ ו‡˙ ‰כוחו˙ ‰˘ייכים לי‰ו„י, ו‡ינם יכולים ל˘נו˙ ז‡˙, ‡ל‡ ˘‰בריר‰ ‰י‡ 
ל‰˙נ‰‚ כפי ˘י‰ו„ים ˆריכים ל‰˙נ‰‚, ו‡ז ‰ם מ‡ו˘רים ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙. ב) מע˘‰ 
‡בו˙ סימן לבנים1. ‰בר מˆו‰ ‰ר‡˘ון ‰נזכר ב˙ור‰, ‡ˆל ‰בן יחי„ ˘ל י‰ו„י, יˆח˜ בן 

1) ר‡‰ ˙נחומ‡ לך לך ט. בר‡˘י˙ רב‰ פ"מ, ו. ˘ם פמ"ח, ז. רמב"ן בר‡˘י˙ יב, ו. ועו„.

פרשת
ויראוירא

הוספה מיוחדת

טעימה מתוך 

סט ‰ספריםסט ‰ספרים
„רכי ‰חיים„רכי ‰חיים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ב˙ור‰' ‰ני מילי ב˙רי עניני ‡בל בח„ ענינ‡ מ‡י „מו˜„ם מו˜„ם ומ‡י „מ‡וחר מ‡וחר").  

מו˜„ם  ˘"‡ין   – ז‰  „בר  בנ„ו"„  ר˘"י  פיר˘  ‡יך  למ˜ומ‰,  ‰˜ו˘י‡  חוזר˙  ומע˙‰ 
ומ‡וחר" – כ‡˘ר מ„ובר ב‡ו˙‰ פר˘‰ וב‡ו˙ו ענין? [‰רע˜"‡ מˆיין לעו„ ב' מ˜ומו˙ בר˘"י, 
˘‡ר  ‚ם  נ˙ב‡רו  ˘ם  ‰„ברים,  במ˜ור  ור‡‰  לפר˘˙נו,  בנו‚ע  ר˜  בעז"‰  כ‡ן  י˙ב‡ר  ‰יריע‰  מ˜וˆר  ‡ך 

‰מ˜ומו˙ ˘‰בי‡ ‰רע˜"‡. ועו„ חזון למוע„ לב‡רם ב˜ובˆנו].

„.  וי˘ לומר בז‰ (ול‰עיר ‚ם ממ‰ ˘כ˙בו ‰חז˜וני ו‰ריב"‡ ע‰"˙ כ‡ן): 

ומ‡וחר  מו˜„ם  "ו‡ין  ב˜יˆור  ר˘"י  כ˙ב  ˘ל‡  מז‰  ‰רי  ר˘"י,  בל˘ון  „יי˜˙  כ„ 
ר‡י'  ל‰בי‡  (ו‰וˆרך  כן"  ל„בר  ‰מ˜ר‡ו˙  "ו„רך   – ‡חר˙  בל˘ון  נ˜ט  ‡ל‡  ב˙ור‰", 
ל‰כלל „"‡ין  ‡ינו ˘ייך  כ‡ן  בפסו˜  ˘ל„ע˙ו ‰ס„ר  מובן  וב‡ריכו˙ ‚„ול‰) –  ממ˜"‡, 

מו˜„ם ומ‡וחר ב˙ור‰". 

ו‰יינו, ˘‡ין ז‰ „ומ‰ למ˜ומו˙ ‡חרים ˘ב‰ם ‰כ˙וב מ˜„ים ‰מ‡וחר לפני ‰מו˜„ם, 
נ˙עורר  ומי„  ‡נ˘ים,  ˘לו˘‰  ‡בר‰ם  ר‡‰  ‡˘ר  מספר  ‰כ˙וב  מובן:  ‰ס„ר  בנ„ו"„  כי 
‡ל‡  ‡רˆ‰";  וי˘˙חו  ‰‡‰ל  מפ˙ח  ל˜ר‡˙ם   ıויר "ויר‡  ע˘‰:  וכן    – ל˜ר‡˙ם   ıלרו
˘כיון וב‡ לרוı ל˜ר‡˙ ‰‡ורחים, לכן ‰וז˜˜ לומר ל‰˜ב"‰ ˘ימ˙ין לו: "וי‡מר ‡„נ-י 
"מו˜„ם"  ס˙ם  ˘‡י"ז  ונמˆ‡,  עב„ך".  מעל  ˙עבור  נ‡  ‡ל  בעיניך,  חן  מˆ‡˙י  נ‡  ‡ם 
לפני  ל‰˜„ים ‰סיב‰  כן" –  ל„בר  ו"„רך ‰מ˜ר‡ו˙  ו"מסובב",  ו"מ‡וחר" ‡ל‡ "סיב‰" 

‰מסובב (‚ם ‡ם בפועל ‡ירע ‰מסובב ˜ו„ם).

ועו„ י˘ לומר: 

‰נ‰ בפסו˜ ˘ל‡חר מכן נ‡מר "יו˜ח נ‡ מעט מים ורחˆו ר‚ליכם ‚ו'", ˘‰ו‡ ‡מיר˙ 
‡בר‰ם ל‰‡ורחים – ול‡ נ‡מר ˘ם "וי‡מר". 

ו‡"כ, ב‰כרח לומר ˘‰"וי‡מר" ˘בפסו˜ „י„ן מ˙ייחס ‚ם ל‰"יו˜ח נ‡" ‚ו' ˘בפסו˜ 
˘‡מר: (‡)  מ‰  ומפרט  לפרט ‡˙ „ברי ‡בר‰ם, "וי‡מר",  מ˙חיל  כלומר: ‰כ˙וב  ‰ב‡. 
מים  מעט  נ‡  ל‰‡ורחים – "יו˜ח  בעיניך ‚ו'"; (ב)  חן  מˆ‡˙י  נ‡  ל‰˜ב"‰ – "‡„נ-י ‡ם 

‚ו'". 

מעל  ˙עבור  נ‡  בעיניך ‡ל  חן  מˆ‡˙י  נ‡  ז‰ „"‡„נ-י ‡ם  מ‡מר  ˘כל  ונמˆ‡, ‡יפו‡, 
עב„ך" ‰ו‡ מעין מ‡מר ˜ˆר מוס‚ר ור˜ „רך ‡‚ב, ולכן ‡י"ז ˘ייך ל‰כלל ‰ר‚יל „"‡ין 

מו˜„ם ומ‡וחר". ו„ו"˜.



פניניםפנינים

מי הציל את לוט?
מל‡ך ‰ˆיל  רז"ל „נחל˜ו ‡יז‰  ב„ברי  מˆינו 
ב),  פו,  (ב"מ  לוט  מיכ‡ל ‰ˆיל ‡˙  לוט, „י"‡   ˙‡

וי"‡ רפ‡ל (ב"ר פ"נ, ב).

מ‰  ב‰˜„ים  ‰פלו‚˙‡  טעם  לב‡ר  וי˘ 
נפ˘ך  על  ‰מלט  "וי‡מר  ‰פסו˜  „על  ˘מˆינו 
‡ל ˙ביט ‡חריך" (פר˘˙נו יט, יז) פיר˘ ר˘"י (ע"פ 
‡בר‰ם  ובזכו˙  עמ‰ם  ‰ר˘ע˙   ‰˙‡" ‰מ„ר˘) 

‡˙‰ ניˆול ו‡ינך כ„‡י לר‡ו˙ בפורענו˙ם ו‡˙‰ 
נˆול". ו‰יינו, ˘‚ם לוט ‰י' ר˘ע.

‡מנם, בז‰ר (ח"‡ ˜ז, ב) פיר˘ "ב˘ע˙‡ „„ינ‡ 
נ˘  לבר  ליבעי  „ל‡  ‡˙מר   ‡‰ בעלמ‡  ˘רי 
„ינ‡  ל‡  „˘רי‡  „כיון  ב‚ין  ב˘ו˜‡  ל‡˘˙כח‡ 
(ל‡ס˙כל‡)  בעי  ול‡  וחייב‡  זכ‡‰  בין  ‡˘‚ח 
על  ‰מלט  וי‡מר  כך  וב‚ין   .  . ˙מן  ל‡˘˙כח‡ 
‰י'  ˘לוט  ו‰יינו,  ו‚ו'".  ‡חריך  ˙ביט  ‡ל  נפ˘ך 
בין  מ˘‚יחים  ל‡  ‰„ין  ˘ב˘ע˙  ר˜  "זכ‡‰", 

‰זוכים ו‰חייבים.

‡ו  ˆ„י˜  ‰י'  לוט  ב‡ם  רז"ל  „נחל˜ו  ונמˆ‡, 
ר˘ע.

˘ל  נ˘מו˙י‰ם  ‰מ˜ריב  ‰ו‡  מיכ‡ל  ו‰נ‰, 
˘ייך  רפ‡ל  מ˘‡"כ  ב).  יב,  ח‚י‚‰  (עיין  ˆ„י˜ים 
רפו‡‰  מבי‡‰  ˙˘וב‰  ˘‰רי  ‰˙˘וב‰,  לעבו„˙ 

לעולם (עיי‚"כ זח"ב ˜מז סע"‡).

‰ˆילו  ‰י',  ˆ„י˜  „לוט  „למ"„  י"ל  ומע˙‰ 
ר˘ע ‰י', ‰ˆילו  ולמ"„  לˆ„י˜ים,  מיכ‡ל ‰˘ייך 
רפ‡ל ‰˘ייך ל˙˘וב‰. ולכן ר˘"י ˘כ˙ב (כנ"ל) 
„לוט ר˘ע ‰י' פיר˘ (פר˘˙נו יח, ב) ˘רפ‡ל ‰ˆילו.

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ט)

ריפוי אברהם אבינו 
ע"י הקב"ה

ויר‡ ‡ליו ‰׳
יום ˘לי˘י למיל˙ו ‰י‰, וב‡ ‰˜ב"‰ ו˘‡ל ב˘לומו
(יח, ‡. ר˘״י)

מ„וע  ועו„),  כ‡ן  ר‡"ם  (ר‡‰  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
ליום  ע„  ‡בר‰ם   ˙‡ מלב˜ר  ‰˜ב"‰  נ˘˙‰‰ 

‰˘לי˘י למיל˙ו, ול‡ ב‡ לב˜רו ˜ו„ם?

˘‡מרו  מ‰  ‰י„וע  ע"פ  בז‰,   ıל˙ר וי˘ 
‡ח„  "נוטל  חולים  ˘בבי˜ור  ב),  לט,  (נ„רים  ז"ל 
‰רמב"ן  כ˙ב  מזו  וי˙יר‰  בחליו",  מ˘י˘ים 
ו˘‡ל  ˘כ˘"ב‡ ‰˜ב"‰  לסופו)  ב ˜רוב  יח,  (פר˘˙נו 

ריפוי  ‰˘כינ‰  במר‡‰  לו  "‰י'   – ב˘לומו" 
‰˜ב"‰  ˘ריפ‡‰ו  „מ˘מע  ‰מיל‰",  למחל˙ 
ב‡  רפ‡ל  ˘מל‡ך  ר˘"י  „כ˙ב  [ו‰‡  ל‚מרי 
לו  ˘‰י'  ל‚לו˙ ‡˙ ‰רפו‡‰  ר˜  ז‰  לרפ‡ו˙ו ‰י' 

מכבר ע"י ‰˜ב"‰ בעˆמו].

‰˜ב"‰  ˆיווי  ˘˜יום  ‰ז‰ירו˙  י„וע  ו‰נ‰ 
במע˘‰  ול‡  טבעיים  „ברים  עם  „וו˜‡  י‰י' 
ב.  סט,  מנחו˙  חטין  ˙ו„"‰  על  ‡י˙ן  מˆפ‰  (ור‡‰  נסים 
˘˘לימו˙  י"ל  ועפ"ז  כז-כח),  ל‰,  וי˜‰ל  חמ„‰  כלי 

כול‰,  ‰מˆו‰  מע˘‰  כ˘כל  ‰י‡  ‰מˆו‰  ˜יום 
ממנ‰,  ‰ב‡ו˙  ל‰˙וˆ‡ו˙  וע„  ‡לי'  מ‰‰כנו˙ 
‡ם  ו‡ף  נס.  ב„רך  ול‡  „ו˜‡  ‰טבע  ב„רך  י‰י' 
‡ין  וכו'  וכ‡בים  ˜˘יים  י˘  ‰מˆו‰  ˜יום  ע"י 

ל‰חלי˘ם ‡ו לבטלם ב„רך נס.

‡בר‰ם   ˙‡ מלב˜ר  ‰˜ב"‰  ˘‰מ˙ין  וז‰ו 
מ‰מיל‰  ‰כ‡בים  ˘ריפוי  כ„י  ‰˘לי˘י,  יום  ע„ 
˘מ˘ך  ‰י‡  ‰ר‚ילו˙  ˘‰רי  ‰טבע,  נ‚„  י‰י'  ל‡ 
ביום  ור˜  ימים,  ˘ל˘‰  ‰ו‡  ‰מיל‰  ריפוי  זמן 
ב‡  ‰‡„ם,  מ˙רפ‡  ‰טבע  מˆ„  ˘‚ם  ‰˘לי˘י 
‰˜ב"‰ ובי˜רו, וריפ‡ו ע"י מל‡ך מיכ‡ל. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 77 ו‡ילך)

עיונים וביאורים קצרים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ומ˜ום ‰ענין  בזמן  יור‚˘  עבו„‰  י„י  ˘על  ו‰כוונ‰  וזמן,  במ˜ום  בסיני  ני˙נ‰  "˙ור‰ 
˘ל למעל‰ מ‰מ˜ום וזמן, ˘‰ם ˘ערי ‰‡ור‰ ˘נפ˙חו במעמ„ ‰ר סיני, ˘ז‰ו ענין ˙ור‰ 
ומˆוו˙, ˘‰ן עˆמן בזמן ומ˜ום, ‡ל‡ ˘ב‰ן ועל י„ן מור‚˘ ב‰זמן ו‰מ˜ום מ‰ ˘למעל‰ 
כלים  ומ˜ום „ו˜‡ ‡בל ‰ן  בזמן  מˆו˙ן  ˙פילין ‡˘ר  וכמו ‰נח˙  ומ˜ום,  מ‰‚בל˙ ‰זמן 

ל‰מ˘כ˙ ‰למעל‰ מזמן ומ˜ום".

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ עמ' 62-66 – לי˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם כרך ‡-ב עמ' 46)

פעול˙ פ˙‚ם, ‰נ‰‚‰ וני‚ון חסי„יים
נ˜י. ‰נ‰‚‰  ו‡˙ ‰לב  ב‰יר,  עו˘‰ ‡˙ ‰ר‡˘  חסי„י,  פ˙‚ם  ‡‡מו״ר [‰ר˘׳׳ב] ‡מר: 
˘מח‰  מבי‡  ו‰בטחון,  מחז˜ ‡˙ ‰˙˜ו‰  חסי„י  ני‚ון  מ‡יר‰ ‡˙ ‰בי˙.  חסי„י˙  טוב‰ 

ומעמי„ ‡˙ ‰בי˙ ו‡˙ בני ‰בי˙ ב˜רן ‡ור‰.

('‰יום יום', כב ˙מוז. ˙ר‚ום)

לעסו˜ עם עˆמו ע„ ˘‰זול˙ יר‚י˘
רבי [-‡ח„ מ‡„מו"רי חסי„ו˙ חב"„] כמובן לפני נ˘י‡ו˙ו - נכנס ‡ל רבי ב״יחי„ו˙״, 
ויענ‰ו: עבו„˙ך ‰י‡ לעסו˜ עם עˆמך, ע„ ˘‰זול˙ יר‚י˘, ˘י˙רחבו ‰״ונוזלים״, וכמ˘ל 
 - יוˆ‡ ‰˜מח  ˘מ˘ם  ˘ל ‰מ˘פך  ˘‰נ˜ב  חו˘ב  לטחון, ‰רי ‰ו‡  חטים  ‰‡יכר ‰מבי‡ 
נו˙ן ‡˙ ‰˜מח, ‡בל ‰טוחן יו„ע ˘כ˘˘ופכים ˜מח ב˜ער‰ - מ˜ום ˘נו˙נים ˘ם ‰חטים 
- י˘ ‡ז ˜מח במ˘פך, ‡בל ˙נ‡י ב„בר ˘ˆריך ל˙˙ ˘ם חטים ול‡ חול וכיוˆ‡ בז‰, ו‡ם 

י˘פכו ל˘ם חול ל‡ י‰י' ˜מח. 

ולכן חסי„ו˙ ˆריכ‰ ל‰יו˙ בלי פ˘רו˙, כ„י ˘פרוס˙ ‰לחם ˘˙‚יע ל‰זול˙ ˙‰י' לחם 
ל‰חיו˙.

ולחו˘  ל˜לוט  ‡ל˜ו˙,  ולחו˘  ל˜לוט  ל˜לוט,  ‡ל‡  ל˘מוע  ר˜  ל‡  „ור˘˙  חסי„ו˙ 
˙ור‰, ל˜לוט ולחו˘ ‡˙ ‰זול˙.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ עמ' 90-91 - לי˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם כרך ‡-ב עמ' 63)



יט

פנינים במחרוזת
רואים אנו בגשמיות, במי שיש לו פנינים מפוזרות, שהן אמנם נכס טוב 
ויקר, אבל יחד עם זאת הן פנינים מפוזרות, ואילו כשמשתילים אותן 
פנינים עצמן במחרוזת בסדר מסודר, הרי למרות שבפנינים עצמן לא 

נתחדש דבר, היופי הוא בכל זאת שונה, הוא מפיץ אור על סביבו, ונוצר 
אויר זך

כל ‡ימר‰ - פנינ‰, מר‚לי˙ טוב‰
‡ימר‰  כל  ‰י˙‰  עברו,  ב˘נים  נ"ע]  ‰ר˘"ב  ‡„מו"ר  [כ"˜  ‡בי  [˘ל]  ב‰˙ווע„ויו˙ 

ו‰כל  ע˙י˜‰,  ל‰בנ˙ ‡ימר‰  ויו˙ר  יו˙ר  מ˙˜רבים  במ˘ך ‰זמן  טוב‰,  מר‚לי˙  פנינ‰,   -

ל‡  בכך,  וכ˘מ‰ר‰רים  טוב‰.  רוח  ומ˘ר‰  מחממ˙  מל‰  כל  יו˙ר,  ומ‡יר  ב‰יר  נע˘‰ 

ח˘ים כל כך ‡˙ ‰ב„י„ו˙.

וי˜ר, ‡בל  טוב  נכס  ˘‰ן ‡מנם  מפוזרו˙,  פנינים  לו  ˘י˘  במי  ב‚˘מיו˙,  רו‡ים ‡נו 

יח„ עם ז‡˙ ‰ן פנינים מפוזרו˙, ו‡ילו כ˘מ˘˙ילים ‡ו˙ן פנינים עˆמן במחרוז˙ בס„ר 

‰ו‡  ˘ונ‰,  ז‡˙  בכל  ‰ו‡  ‰יופי  „בר,  נ˙ח„˘  ל‡  עˆמן  ˘בפנינים  למרו˙  ‰רי  מסו„ר, 

מפיı ‡ור על סביבו, ונוˆר ‡ויר זך.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ עמ' 82 - לי˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם כרך ‡-ב, ע' 58)

˙ור‰ ני˙נ‰ בסיני – במ˜ום וזמן
כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰״˜ [‰ר˘"ב נ"ע] ל‡ יכל לסבול ˘מי˘‰ו מספר סיפור ˘ל‡ ב„יו˜, 

ובפרט מע˘‰ מופל‡, ו‰י' ‡ומר:

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

י

מדוע חביב הנימול לשמונה 
מהנימול לצ"ט?

ברית והתקשרות נצחית – מכוח הבורא בלבד / הקב"ה מקשר עצמו עם המקיים 
מצוות מילה / מעלתה של מילה – לשמונה ימים דווקא

בנו  יˆח˜  בפר˘˙נו1: "וימל ‡בר‰ם ‡˙  כמסופר  ימים,  ל˘מונ‰  נימול  ‡בינו  יˆח˜ 
ערל˙ו"2.  ב˘ר   ˙‡ ב‰ימולו  ˘נ‰  ע˘ר‰  ˘לו˘  "בן  י˘מע‡ל  ו‡ילו  ימים",  ˘מונ˙  בן 
ומסופר במ„ר˘ ‡˘ר יˆח˜ וי˘מע‡ל "‰יו מ„יינים ז‰ עם ז‰", י˘מע‡ל טוען ‰י‰ "‡ני 
˘נמל˙י  ממך  חביב  "‡ני  ‡ומר  יˆח˜  ו‡ילו  ˘נ‰",  ע˘ר‰  ל˘לו˘  ˘נמל˙י  ממך  חביב 

ל˘מונ‰ ימים".

וי˘ ל˙מו‰ על טענ˙ו ˘ל יˆח˜ ‡בינו, „לכ‡ור3‰ מ‰ מעל‰ י˘ בברי˙ ˘‰י‡ ל˘מונ‰ 
˘בו ‰‡„ם ‰ו‡  ב‚יל  כ˘נע˘י˙  יו˙ר  נעלי˙  ˘‰מˆוו‰  ל‰יפך,  נו˙נ˙  ימים, ‰רי ‰„ע˙ 
טען  ˘‡כן  וכפי  מ„ע˙ו,  לכך  ומסכים  ומ˘מעו˙ ‰מˆוו‰,  ‚ו„ל  מבין ‡˙  בר „ע˙,  כבר 
‡פו‡  ומ‰י  מחי˙י",  ול‡  למחו˙  בי„י  סיפ˜  "˘‰י‰  יו˙ר  חביב‰  ˘מˆוו˙ו  י˘מע‡ל 

‰מעל‰ ‰מיוח„˙ ‡˘ר בברי˙ מיל‰ כ˘‰ו‡ בן ˘מונ‰ ימים?

מיל‰  „וו˜‡  ‡˘ר  ברור  ימˆ‡  מיל‰,  מˆוו˙  ˘ל  ועומ˜‰  מ‰ו˙‰  ˘מבי‡ור  ‡ל‡ 
ו‚„ל‰  לי‰ו„י,  ˘בין ‰˜ב"‰   ıו‰˜˘ר ‰‡מי בז‰ ‰ברי˙ ‰מיוח„˙  ניכר˙  ימים  ל˘מונ‰ 

מעל˙‰ וחביבו˙‰ ‰רב‰ יו˙ר מברי˙ „י˘מע‡ל.

1) כ‡, „.
2) בר‡˘י˙ יז, כ‰.

ב˘ע˙‰  "מˆוו‰  מ˘ום  ‰י‡  ל˘מונ‰  מיל‰  ˘מעל˙  ˘בי‡רו  ˘ם),  לב"ר  ˙ו‡ר  (יפ‰  במפר˘ים  ר‡‰   (3
‰ו‡  ב˘ע˙‰"  "מˆוו‰  ‰רי  נˆטוו,  ‡ז  ˘ר˜   – בזמנם  נימולו  וי˘מע‡ל  ‡בר‰ם  ˘‚ם  לז‰  נוסף  ‡ך  ע„יף", 

מעל‰ ˆ„„י˙, ומעל˙ י˘מע‡ל ‰י‡ מעל‰ ‚„ול‰ בכללו˙ ‰מˆוו‰ וכוונ˙‰, ור‡‰ ב‡ורך במ˜ור ‰„ברים.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ברי˙ ו‰˙˜˘רו˙ נˆחי˙ – מכוח ‰בור‡ בלב„
י„י„ים ‡˘ר י˘ ביני‰ם ˜˘ר ‡מיı וחז˜, ורוˆים ‰מ‰ ‡˘ר ‰י„י„ו˙ ˙ימ˘ך לעולמי 
˘מ˘מעו˙‰ –  ביני‰ם "ברי˙"  כור˙ים  ˘בעולם, ‰רי ‰ם  מ‡ורעו˙  מכל  ˙יפ‚ם  ול‡  ע„ 

‰˙חייבו˙ ו‰חלט‰ חז˜‰ ˘ל‡ יפס˜ ‰˜˘ר לעולמים4.

לע„,  ˘ימ˘ך ‰˜˘ר  ב„ע˙ו  כ‡˘ר  ו‚ם  נˆחי,  לע˘יי˙ „בר  ˘ייך  ‡מנם, ‰נבר‡ ‡ינו 
‰רי ע„יין י˙כנו ˘ינויים וסיבו˙ ˘ונו˙ ‡˘ר ‚ם ‰"ברי˙" ˙יבטל, ור˜ ‰˘י"˙ ‰ו‡ לב„ו 
יכול לכרו˙ ברי˙ ˘˙‰‡ ˜יימ˙ לעולמי עולמים, ו‰ו‡ כר˙ ברי˙ו עם ‡בר‰ם ‡בינו ע"‰ 

וזרעו ‡חריו, "ברי˙ עולם", ˘מ˙˜יימ˙ על י„י ‰מיל‰.

‰‰˙˜˘רו˙  ‰י‡  ˘˙וכנ‰  מיל‰  ברי˙  מˆוו˙  ˘ל  ו‰פל‡˙‰  מעל˙‰  ˙ובן  ומע˙‰ 
‰נˆחי˙ ‰נפעל˙ בין ‰י‰ו„י ל‰˘י"˙ ‡˘ר ל‡ ˙ינ˙˜ לעולם, ול‡ ˘ייך ב‰ כל ˘ינוי.

ובז‰ יובן ‚ם מ‰ ˘מˆינו „בר ˙מו5‰, „‰ל‡ ˜יים ‡בר‰ם ‡בינו ‡˙ כל ‰˙ור‰ כול‰ 
ע„ ˘ל‡ ני˙נ6‰, ומ‰ טעם נ˙מ‰מ‰ במˆוו˙ מיל‰ ול‡ ˜יימ‰ ‡ל‡ ר˜ כ˘ˆיוו‰ו ‰˘י"˙ 

כ˘‰י‰ כבר בן ˙˘עים ו˙˘ע?

מיל‰  מˆוו˙  ˘ל  ˘˙וכנ‰  נ˙ב‡ר  „‰רי  ביו˙ר,  פ˘וט  ‰„בר  נמˆ‡  ‰מבו‡ר,  פי  ועל 
‰ו‡ ענין נˆחי – "ברי˙ עולם", ו‡ם כן, פ˘וט ˘‡ין בכח נבר‡ לפעול בכח עˆמו בלב„ 
בברי˙  ל‡ ‰י‰  כך, ‰רי  על  ˘נˆטוו‰  עˆמו ˜ו„ם  מל  ולכן, ‡ם ‰י‰ ‡‡ע"‰  נˆחי,  ענין 
זו ‡˙ כח ‰נˆחיו˙ „"ברי˙ עולם" בין ‰˘י"˙ ל‡בר‰ם, ועל כן ‰מ˙ין ‡בר‰ם ‡בינו כל 
˘נו˙יו וˆיפ‰ ˘יˆוו‰ו ‰˘י"˙ על ‰מיל‰, ו‡זי י˙˜˘ר עימו ב‡‰ב‰ נˆחי˙ לעולמי ע„.

‰˜ב"‰ מ˜˘ר עˆמו עם ‰מ˜יים מˆוו˙ מיל‰
בלב„  ˘ל ‰˘י"˙  ומכוחו  מי„ו  מיל‰, ‰י‡  בברי˙  נפעל˙  זו ‡˘ר  נ˘‚ב‰  ‰˙˜˘רו˙ 
לב„ו  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ˘‰רי  ע˘יי˙ו,  בכח  ז‡˙  פועל  ‰מו‰ל  ‡ו  ‰מˆוו‰  ˘מ˜יים  ז‰  ו‡ין 
‰מיל‰  ˘פעול˙  ˘‡ף  ונמˆ‡  נˆחי˙.   ‡‰˙˘ ‰˙˜˘רו˙  לפעול  ביכל˙ו  ‡˘ר  ‰נˆחי 
‰˜ב"‰,  עם  ‰י‰ו„י   ˙‡ מ˜˘ר˙  ‰מיל‰  ˘פעול˙  בז‰  ‰פירו˘  ‡ין  ‰‡„ם,  ע"י  נע˘י˙ 

‡ל‡ ל‰יפך, ˘‰˜ב"‰ מˆ„ו מ˜˘ר ‡˙ עˆמו עם י‰ו„י ‡˘ר ˜יים מˆוו˙ מיל‰.

ו‡ם כן מובן מ‰ ˘ˆיוו˙‰ ˙ור‰ ˘ל‡ ל‰מ˙ין במˆוו‰ זו ע„ ˘י‚„יל וי‰י‰ בר „ע˙, 
‡ל‡ למול ‡˙ ‰בן מי„ ב‰יו˙ו בן ˘מונ˙ ימים:

„‰נ‰, ב„בר ‡˘ר ‰‡„ם פועל בכוחו˙ עˆמו, לז‰ „רו˘ ‰כנ‰ ו˘י‰וי זמן ע„ ˘יכין 
כל  מיל‰, ‡˘ר  במˆוו˙  כן  ˘‡ין  מ‰  לפעול ‡˙ ‰ענין,  ביכל˙ו  וי‰י‰  כר‡וי  עˆמו   ˙‡

4) ר‡‰ ל˜ו"˙ נˆבים מ„, ב. ובכ"מ.
5) ר‡‰ ב˙ור‰ ‡ור לך לך י‚, „.

6) יומ‡ כח, ב. ו˘"נ.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ל‰„‚י˘  ˆורך  ‡ין  ובמיל‡  ‰חס„.  ע˘יי˙ 
‡ח„  (‡ף)  ב‰ן  "‡ין  ‰‚בעונים  ˘‡ˆל 
מ˘‡"כ  ‡ח˙.  חפˆ‡  ‰ן  כולם  כי  מ‰ן" 
˘כל  כפי  במ„ו˙ ‰ללו  ˘מ„בר  בירו˘למי 
‡ח˙ מ‰ן ‰י‡ (מעל‰ ו)מ˙נ‰ בפ"ע, ‡ז י˘ 
‰י˙‰  ל‡  ‰‚בעונים  ˘‡ˆל  ל‰„‚י˘  ˆורך 
‡ף ‡ח˙ מ‰‚' מ„ו˙, כי י˙כן ˘˙מˆ‡ ‡ח˙ 

בלי ‰˘˙ים.

כוונ˙  ˘זו‰י  לומר  י˘  ‰נ"ל  כל  וע"פ 
‰מ„ו˙  ˘ל  ס„רן  ˘˘ינ‰  במ‰  ‰רמב"ם 
ל‰„‚י˘,  כ„י  לרחמנים,  ביי˘נין  ו‰˜„ים 
ב‚'  י˘ר‡ל")  (ב"סימני  כ‡ן  ˘‰מ„ובר 
סיב‰  ב„רך  ב‡ו˙  ˘‰ן  כפי  ‰מ„ו˙ 
ביי˘נין  ‰ו‡  ס„רן  ˘‡ז  זמ"ז,  ומסובב 
˘‚ומלי  וכנ"ל,  חס„ים,  ו‚ומלי  רחמנים 
‰י‡  ˘סיב˙ו  ‰חס„,  מע˘‰  ‰יינו  חס„ים 
ר‚˘ ‰רחמים ˘בלב, ו‰„בר ‰‚ורם ˘‰לב 
טבע  עˆם  על ‰זול˙ ‰ו‡  ברחמים  י˙עורר 
ז‰  ˘ס„ר  וי"ל  ביי˘נין.  ˘בנפ˘,  ‰רכו˙ 
‰"סימנים",  ˘ל  ענינם  ל˙וכן  ‚ם  נו‚ע 
סימנים  ‡לו  מ„ו˙  ˘ל˘  ‰וי  „‡ימ˙י 
˙וˆ‡‰  ‰י‡  ‰‚מ"ח  כ‡˘ר  ר˜  לי˘ר‡ל, 
‰בו˘‰.  ˙ול„ו˙  ‰ם  ו‰רחמים  מרחמים, 
(ל‡  חס„ים  „‚מילו˙  ‰ענין  י˙כן  „‰נ‰ 
מˆ„  ל‰יפך)  וביי˘נו˙, ‡ל‡  רחמנו˙  מˆ„ 

י˘ו˙ ו‚‡וו‰, כ‰‡ „ב"ב י ע"ב ˘כל ˆ„˜‰ 
וחס„ ˘‡ו‰"ע עו˘ין ‡ינן ‡ל‡ ל‰˙‚„ל בו 
רחמים ‰ב‡ים  י˘נם  וע„"ז  בו;  ול‰˙יי‰ר 
עˆמו  ˘מח˘יב  „כיון  ‰‚‡וו‰,  מˆ„  „ו˜‡ 
 ˙‡ רו‡‰  ‰ו‡  ‰רי  מעם,  ומרומם  ל‚„ול 
וז‰ו  עליו.  לרחם  ˘י˘  ˘פל  כ‡י˘  ‰זול˙ 
˘מ˘מיענו ‰רמב"ם, ˘‰סימנים ל"‰‡ומ‰ 
˘סיב˙ ‰חס„ ‰י‡  בז‰,  ˙לויים  ‰˜„ו˘‰" 
‰בו˘˙  בטבע  מ˜ורם  ו‰רחמים  ‰רחמים, 

ו‰רכו˙ ˘ל ‰‡„ם.

"רחמנים"  ‰˜„ים  ‚ופ‡  ˘‰˘"ס  ומ‰ 
לפי  ˘‰ו‡  י"ל  בפ˘טו˙  ל"ביי˘נין", 
כך  ˘מ˘ום  ‰‚בעונים  ˘ל  ‰עוול  ˘עי˜ר 
˘ל‰ם,  ‰‡כזריו˙  ‰י'  ‰מלך  „ו„  ריח˜ם 
˘‡ול.  בני   ˙‡ ו‰ר‚ו  רחמנים,  ‰יו  ˘ל‡ 
‡בל י˘ לומר עו„ טעם ע"„ ‰מוסר, ˘בז‰ 
לבו‡  ˘יכול  ‚‡ו‰  ˘ל  ר‚˘  ‰˘"ס  ˘ולל 
„כ‡˘ר  (‡מי˙י˙),  מרחמנו˙  כ˙וˆ‡‰ 
‰‡„ם מ˙עורר בר‚˘ ˘ל רחמנו˙ ‡מי˙י˙ 
מˆ„  ‡זי  עמו,  חס„  ˘‚ומל  ע„  ‰זול˙  על 
לבו‡  יכול  ˘ל ‰זול˙,  במˆבו  ‰‰˙בוננו˙ 
˘ע"י  כיון  ו‚‡ו‰  ˘ל ‰˙נ˘‡ו˙  ר‚˘  לי„י 
ריחו˜ ‰ערך  ומכיר ‡˙  רו‡‰  זו  ‰˙בוננו˙ 
˘ל ‰זול˙; ולפיכך, „ו˜‡ ל‡חרי ‰רחמנו˙ 
ˆריך לעורר בעˆמו ר‚˘ ˘ל בו˘‰ וענו‰.
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˘רוˆ‰  ב‚לל  חס„  ˘‚ומל  זב"ז,  ˙לויו˙ 
‰חילו˜  וז‰ו  רחמנו˙.  בלי  ‡ף  לו  ל‰טיב 
בין ‰בבלי ו‰ירו˘למי, „בירו˘למי מ„‚י˘ 
ומ˙נ‰  מעל‰  ‰י‡  ‰מ„ו˙  מ‚'  ‡ח˙  ˘כל 
בפ"ע, כי ‰מ„ובר בעˆם ‰מ„ו˙ ˘כל ‡ח˙ 
‰ם  בבבלי  מ˘‡"כ  מחבר˙‰;  מחול˜˙ 
ב‡ו˙  ˘‡ז  ‡ח˙,  ˙כונ‰  על  סימנים"   '‚"
סיב‰  ב„רך  יח„  כולן  כלל)  (ב„רך  ‰מ„ו˙ 

ומסובב זמ"ז.

˘‰בבלי  ‰טעם  ‚ם  י˙ב‡ר  ומע˙‰ 
‚ו'"  יˆו‰  ‡˘ר  „"למען  ‰כ˙וב  ‰בי‡ 
ול‡  חס„ים  ל‚ומלי  בנו‚ע  ר˜  (ב‡בר‰ם) 
לענין רחמנים, ‡ף ˘‚ם רחמנו˙ ‰ו‡ טבע 
מ‡בר‰ם  ˘יר˘ו  זו  ‡ומ‰  בני  ˘ל  נפ˘ם 
"כל  ע"ב  לב  בביˆ‰  כמפור˘  ‡בינו, 
מזרעו  ˘‰ו‡  בי„וע  ‰בריו˙  על  ‰מרחם 
˘ל ‡בר‰ם ‡בינו", ˘בפ˘טו˙ נ˜ט "זרעו 
˘ל ‡"‡" מ˘ום ˘‡בר‰ם ‡בינו ‰י' רחמן 
˘"נ˜ט  ˘ם  במ‰ר˘"‡  וכמבו‡ר  בטבעו, 
„ב‡בר‰ם   .  . ‡בר‰ם  ˘ל  זרעו  במל˙י' 
למען  י„ע˙יו  כי   ‰˜„ˆ‰ מ„˙  מפור˘ 
‰כוונ‰  ‰נ‰  כי  ו‚ו'";  בניו   ˙‡ יˆו‰  ‡˘ר 
‰חס„  לר‚˘  ‡ינ‰  חס„ים"  ב"‚ומלי 
עם  ˘עו˘‰  ‰חס„  למע˘‰  ‡ל‡  ˘בלב, 
חס„ים"),  ב"‚ומלי  רע‰ו (כפירו˘ ‰פ˘וט 
ב‡ו˙  (כ˘‰ן  וביי˘נו˙  לרחמנו˙  וזי˜˙‰ 
בכך  ר˜  ‰י‡  ומסובב)  סיב‰  ב„רך  יח„ 
‰רחמים  ר‚˘  ‰י‡  חס„  ע˘יי˙  ˘סיב˙ 
(כמ˘י"˙  ˘בנפ˘  ‰בו˘‰  וטבע  ˘בלב 
‰˙וˆ‡‰  ‰י‡  ˘‚מ"ח  ב‡ופן  ו‰יינו  ל˜מן) 

 ˙‡ ל‰בי‡  ‡ין  ולכן  ו‰בו˘˙,  מ‰רחמים 
ו‡˙  בניו   ˙‡ יˆו‰  ‡˘ר  „"למען  ‰כ˙וב 
בי˙ו ‚ו'" „מיירי במע˘‰ חס„ ‡ל‡ בנו‚ע 
˘‰ו‡  כ‡ן  פירו˘ו  (לפי  חס„ים  ל‚ומלי 
לענין  ול‡  כנ"ל)  ‚ופ‡  ‰חס„  מע˘‰ 

וטבע  ˘בלב  ‰ר‚˘  (˘‰ן  ובו˘‰  רחמים 
לבי˙ו  ‡בר‰ם  ˆיווי  בפ˘טו˙,  כי  ‰נפ˘), 
כו',  ורחמים  בחס„  ˘י˙נ‰‚ו  ‰י'  ‡חריו 
˘‡ין  ˘בנפ˘  וטבע  ˘בלב  ‰ר‚˘  על  ול‡ 

˘ייך בז‰ ˆיווי.

˘י˘  ˘ינוי  עו„  ˘פיר  ‡˙י  לפ"ז  ו‚ם 
כ‡ן, „‰ירו˘למי ל‡ ‰בי‡ כ‰בבלי ‰כ˙וב 
"‚ומלי  על  לר‡י'  ‚ו'"  יˆו‰  „"למען ‡˘ר 
 '‰ "ו˘מר  ע˜ב  „פ'  ˜ר‡  ‡ל‡  חס„ים", 
ו‰ו‡  ‰חס„";  ו‡˙  ‰ברי˙   ˙‡ לך  ‡ל˜יך 
‰י‡  חס„ים  ב‚ומלי  ‰כוונ‰  בירו˘למי  כי 
למ„˙ ‰חס„ ˘בלב, ˘ז‰ ˘י˘ בכל י˘ר‡ל 
ר‚˘ ˘ל חס„ בלב ‡ינו מפני ˆיווי ‡בר‰ם 
˘‰˜ב"‰  מ˘ום  ‡ל‡  ‡חריו  ובי˙ו  לבניו 
י˘ר‡ל, "ו˘מר  כל ‡י˘  ˘ל  בלבו  כן  נטע 

‰"‡ לך ‡˙ ‰ברי˙ ו‡˙ ‰חס„".

‰בבלי  בין  ‰נ"ל  ‰חילו˜  וע"פ 
˘„ו˜‡  ‰טעם  ‚ם  מובן  ו‰ירו˘למי 
"‡ין  ˘‰‚בעונים  לפר˘  ‰וז˜˜  בירו˘למי 
ליכ‡  בבבלי  מ˘‡"כ  ‡ח„",  ‡ף  ב‰ן 
‰יו  ל‡  ל‰בבלי  ‚ם  „ב‡מ˙  זו.   ‰˘‚„‰
‡ל‡  מ‰ן",  "‡ח„  ‡ף  ‰‚בעונים  ‡ˆל 
סימנים",  "˘ל˘‰  ˘‰ם  ˘מ„יי˜  כיון 
מנ˜ו„‰  ˙וˆ‡‰  ‰ם  ˘כולם  כנ"ל  „‰יינו 
ר˜  ‰ו‡  ‰סימנים   '‚ בין  [ו‰חילו˜  ‡ח˙ 
חס„ים  „‚ומלי  ‰‡„ם,  בנפ˘  ב"מ˜ומם" 
˘בלב,  ‰ר‚˘   – רחמנים  במע˘‰;  ‰ו‡ 
מ‡ליו  מובן  ‰רי  ‰נפ˘],  טבע   – ובו˘‰ 
ל‰פר„  ני˙נ˙  ˘‡ינ‰  ‡ח˙  מˆי‡ו˙  ˘‰ן 
זמ"ז. „כ‡˘ר י˘נ‰ נ˜ו„‰ זו, יבו‡ו ב„רך 
‰מ„ו˙   – ‰"סימנים"  ˘ל˘˙  כל  ממיל‡ 
יבו‡   – חסר‰  וב‡ם  ‰נפ˘),  חל˜י  (בכל 
ר‚˘ ‡כזריו˙  ˙ולי„  ˘בו  ˘‰עזו˙  ‰‰יפך, 
ו‰ע„ר  ‰בריו˙  ˘נ‡˙  ˙‚רום  ˘זו  בלב, 
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פעול˙ ‰מˆוו‰ ‰˜˘ר ‰נˆחי בין ‰˜ב"‰ לי‰ו„י, ‰ו‡ מי„ו ˘ל ‰˜ב"‰, ו‡ין בז‰ ˙פיס˙ 
עˆמו  ויכין  בר „ע˙  י‰‡ ‰‡„ם  ע„ ‡˘ר  ל‰מ˙ין  טעם  כלל, ‰רי ‡ין  י„י ‰‡„ם ‰נימול 
נפעל˙  ‰"ברי˙"  ‡ין  ‰כנו˙יו  כל  ‡חרי  ‚ם  ˘‰רי  נעל‰,  ב‡ופן  ‰מˆוו‰  ל˜יום  כר‡וי 
‰בן   ˙‡ למול  ‡ל‡  זו  במˆוו‰  ל‰מ˙ין  ˘ל‡  ˙ור‰  ˆיוו˙‰  כן  ועל  כלל,  עבו„˙ו  ע"י 
ב‰ז„מנו˙ ‰ר‡˘ונ‰ ˘‰„בר ‡פ˘רי, מי„ ב‰יו˙ו ב‰יו˙ו „י חז˜ לכך – בן ˘מונ˙ ימים.

ל˘מונ‰  ב‰יו˙‰  „וו˜‡  ˘ל ‰מיל‰ ‰י‡  מעל˙‰  ˙כלי˙  מזו, ‡˘ר  י˙יר‰  לומר  וי˘ 
ימים, ו‰י‡ ‰נעלי˙ ביו˙ר, ו‡ם ˜„מ‰ למˆוו˙ ‰מיל‰ עבו„‰ ו‰כנ‰ מˆ„ ‰‡„ם ל‰יו˙ו 
לי˘מע‡ל "חביב ‡ני  יˆח˜  טען  ˘פיר  ולכך  ˘ל ‰מˆוו‰,  במעל˙‰  חסר  ובן „ע˙  ‚„ול 

ממך", וכ„ל˜מן.

מעל˙‰ ˘ל מיל‰ – ל˘מונ‰ ימים „וו˜‡
נ‰ ב‰ימולו"7,  ˘עים ו˙˘ע̆  ‡בר‰ם ‡בינו, ‡ף ‰ו‡ ל‡ נימול ל˘מונ‰, „"‡בר‰ם בן̇ 
ועבו„‰ זו „ברי˙ מיל‰ ב‡‰ ‡ˆלו ל‡חר ˘עב„ ‡˙ בור‡ו רבו˙ ב˘נים: ˙חיל‰ "‰כיר 
ו‡זי  חיל,  מחיל ‡ל  בעבו„˙ו  ונ˙על‰  ועל‰  בעולם,  ופרסם ‡לו˜ו˙   ıו‰פי בור‡ו",   ˙‡
ב‰‚יעו למ„רי‚‰ רמ‰ וני˘‡‰ ˆיוו‰ו ‰˘י"˙ ˘ימול עˆמו ו‡זי י˙˜˘ר עמו ב˜˘ר נˆחי.

ו‰נ‰, לפי ‰נ˙ב‡ר לעיל ‰רי פ˘וט ˘‡ין עבו„˙ו ‰נעלי˙ ˘ל ‡בר‰ם יכול‰ לפעול 
„בר  לפעול  ו‰מו‚בל  ‰נבר‡  ‡„ם  בי„  כח  „‡ין  לבינו,  ‰˜ב"‰  בין  ‰נˆחי  ‰˜˘ר   ˙‡
˘עב„  ˘ל‡חר  ‰ו‡  בז‰  ‰בי‡ור  ‡ל‡  ונ˘‚ב‰,  מרוממ˙  עבו„˙ו  ˘˙‰י‰  ככל   – נˆחי 
‰˜ב"‰  לו  נ˙ן  ‡זי  ו˙˘ע,  ˙˘עים  בן  ‰יו˙ו  ע„  עˆומ‰  עבו„‰  נעל‰,  ב‡ופן  עבו„˙ו 
ל‰יו˙  ˘מ‰,  ל‰‚יע  בכוחו  ˘‡ין  ז‰  נפל‡  לעילוי  ˘י‚יע  מלמעל‰,  מ˙נ‰  ˘ל  ב‡ופן 

מ˜ו˘ר ב‰˘י"˙ בברי˙ עולם.

יˆח˜  במיל˙  ו‰ן  רב‰,  ‰כנ‰  ל‡חר  עˆמו  ˘מל  ‡בינו  ‡בר‰ם  ‡ˆל  ‰ן  ‡˘ר  ונמˆ‡ 
מבלי ‰˙ח˘ב  ב‡ו˙ו ‡ופן,  עימ‰ם ‰˜ב"‰ ‰ו‡  ˘מ˙˜˘ר  ימים, ‰רי ‰˜˘ר  ˘מונ˙  בן 

במ„רי‚˙ו ˘ל ‰נימול ו‰כנ˙ו.

‰ברי˙  ‡˘ר  ברור  וב‡ופן  ב‚לוי  ‰י‰  ניכר  ב‰  ‡˘ר  „יˆח˜,  ברי˙  מעל˙  ז‡˙  ‡ך 
ו‰˜˘ר ‰ו‡ נעל‰ ונˆחי ו‰ו‡ מכוחו ומˆ„ו ˘ל ‰˘י"˙ לב„, ˘בכוחו ו‡ין בל˙ו לפעול 

ברי˙ עולם.

ז‰, ‰רי "מעורב"  נעל‰  כן ˜˘ר  ˘מˆ„ ‰‡מ˙ ‰י‰ ‚ם  ו‡ילו ‡ˆל ‡בר‰ם ‡בינו ‡ף 
בז‰ ‚ם עבו„˙ו ו‰כנ˙ו ˘ל ‡בר‰ם, ו‡ין ניכר ב‚לוי ‡˘ר ‰˜˘ר ו‰ברי˙ ב‡ים ר˜ מˆ„ 

‰בור‡ י˙"˘.

לטעון  ח˘ב  ז‰", „י˘מע‡ל  עם  ז‰  וי˘מע‡ל "מ„יינים  יˆח˜  ˘‰יו  מ‰  יובן  ומע˙‰ 

7) בר‡˘י˙ יז, כ„.
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לו  ולז‡˙ ‡מר  בר „ע˙,  ב‰יו˙ו  וב‰סכמ˙ „ע˙ו  ב‰כנ‰  ˘מל  כיוון  מעל˙ו  ‚„ל‰  ‡˘ר 
על  מס˙יר  בע˙ ‰מיל‰,  בר „ע˙  י˘מע‡ל  מˆ„ ‰‡מ˙ ‰יו˙  כי  ממך",  יˆח˜ "חביב ‡ני 
ל‰˜ב"‰  כי ‰˙˜˘רו˙ו  יˆח˜,  "חביב"  ולכן  ע"י ‰˜ב"‰.  במיל‰  ‰˜˘ר ‰עˆמי ‰נפעל 
˘מונ‰  בן  ל‰ימול  ˘זכ‰  ל‰יו˙  וניכר,  ‚לוי  ב‡ופן  עולם  וברי˙  נˆחי˙  ‰˙˜˘רו˙  ‰י‡ 
˘בכוחו  בלב„,  ‰˘י"˙  ˘ל  מי„ו  ‰י‡  ‰מˆוו‰  ˘פעול˙  כל  לעין  נר‡‰  ‡˘ר  ע˙  ימים 

לב„ו לפעול ברי˙ נˆחי˙.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

לכ‡ו'  י"ל  ולפ"ז  ‰ללו.  סימנים  מ‚'  ‡ח„ 
„נפ˜"מ ביני‰ם בני„ון ‰נ"ל, „ל‰ירו˘למי 
‡ˆלו  כ˘‡ין  ‡ל‡  ‰‡„ם   ˙‡ מרח˜ים  ‡ין 
‡ם  ‡בל  ‰ללו,  ‰מ„ו˙  מ‚'  ‡ח˙  ‡ף 
מ‰ן ‡ין  ˘˙ים)  (‡ו  ר˜ ‡ח˙  ‡ˆלו  חסר‰ 
ל' ‰בבלי  פ˘טו˙  מ˘‡"כ  מרח˜ים ‡ו˙ו; 
ר‡וי  ‰ללו  סימנים  ˘ל˘‰  בו  ˘י˘  "כל 
˘ˆריכים  מ˘מע‰,  זו",  ב‡ומ‰  ל‰„ב˜ 

ל‰יו˙ ‡ˆלו כל ˘ל˘˙ ‰סימנים.

‡יבר‡ „י"ל ˘‡ין ‰„ברים מוכרחים, 
‰י‡  יע˜ב  בעין  ‰בבלי  ‚ירס˙  ‰נ‰  כי 
˘ל˘‰  בו  ‡ין  כו')  ר‡וי   . בו.  ˘י˘  "(כל 
(וכן  בו"  ל‰„ב˜  ר‡וי  ‡ין  ‰ללו  סימנים 
˘פיר  לפר˘  י˘  בז‰  ו‰רי  ‰ע˙י˜ ‰ב"˘), 
˘ל˘˙  כל  בו  ‡ין  ‡ם  ˘ר˜  כ‰ירו˘למי, 
‰סימנים ‡ין ר‡וי ל‰„ב˜ בו, ו‡ין ל‡פו˘י 
כי„וע  ו‰ירו˘למי,  ‰בבלי  בין  פלו‚˙‡ 
‰כלל ˘כ˙בו ‰ר‡˘ונים בז‰ (עיי' י„ מל‡כי 
ל'  „‰נ‰  ו˙ו,  י').  ‡ו˙  ‰˙למו„ים  ˘ני  כללי 

‰‡ומ‰  י˘ר‡ל  "סימני  ‰ו‡  ˘ם  ‰רמב"ם 
חס„ים  ו‚ומלי  רחמנים  ביי˘נין  ‰˜„ו˘‰ 
מבני  ל‡  ו‰‚בעונים  וב‚בעונים ‰ו‡ ‡ומר 
ול‡   .  . פני‰ם  ˘‰עיזו  לפי  ‰מ‰  י˘ר‡ל 
לי˘ר‡ל  ‚מלו  ול‡  ˘‡ול  בני  על  רחמו 
ונו˜ט  מ„יי˜  ˘‰רמב"ם  ‰רי  כו'",  חס„ 
כ‰ירו˘למי ˘ל‡ ‰י' ‡ˆל ‰‚בעונים "‡ח„ 
‡‡"כ  מרח˜ין  ˘‡ין  מ˘מע,  ˘מז‰  מ‰ן", 
כ˙בי-י„  [ולפי  ‰ללו  מ„ו˙   '‚ כל  חסרו˙ 
מי  "כל  ˘ם ‰ו‡  ל˘ון ‰רמב"ם  מ„ויי˜ים 
"‡ו  (ול‡  ו‡כזריו˙  פנים  עזו˙  בו  ˘י˘ 
‰נפוˆים)  ‰רמב"ם  כבספרי  ‡כזריו˙", 
חס„  ל‰ם  ‚ומל  ו‡ינו  ‰בריו˙   ˙‡ ו˘ונ‡ 
חו˘˘ין לו ביו˙ר ˘מ‡ ‚בעוני ‰ו‡" (וכ"‰ 
‚ירס˙ ‰טור ו˘ו"ע ‡‰"ע סי' ב), ‰יינו „חו˘˘ין 

‰מ„ו˙],  מ‚'   '‡ ‡ף  ‡ˆלו  ‡ין  ‡ם  ר˜  לו 

‰בבלי  פלו‚˙˙  ˘זו‰י  ‡˙"ל  ו‡"כ, 
‰כריע  למ‰  ל‰בין  עלינו  י‰י'  ו‰ירו˘למי 
(ובפרט  ‰בבלי  נ‚„  כ‰ירו˘למי  ‰רמב"ם 
י˘ר‡ל"  "סימני  ‰בבלי  כל˘ון  כ‡ן  ˘נ˜ט 
עו„  כמ˘י"˙   – בז‰  ‰ירו˘'  כל'  ול‡ 
יו˙ר  מס˙בר  ול‰כי  ‰‚ירס‡ו˙).  בחילו˜ 
˘ריח˜  ˘‰טעם  ס"ל  ‰בבלי  ˘‚ם  לומר 
ב‰ן  ˘"‡ין  מפני  ‰ו‡  ‰‚בעונים   ˙‡ „ו„ 
ל‡  מ„וע  ˆע"˜,  ועפ"ז  מ‰ן".  ‡ח„  (‡ף) 
ר˜  כ"‡  בפירו˘  זו   ‰˘‚„‰ בבבלי  מˆינו 
‰רמב"ם  בל˘ון  ל„יי˜  י˘  ‚ם  בירו˘למי. 
רחמנים  ביי˘נין   .  . י˘ר‡ל  ‰נ"ל "˘סימני 
(‰ן  ˘ב˘"ס  ‰מ„ו˙  מס„ר  ˘˘ינ‰  כו'", 
"ביי˘נין"  ו‰˜„ים  ירו˘למי),  ו‰ן  בבלי 

ל"רחמנים".

„נ˜ו„˙  ז‰,  בכל  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 
‰י‡  ו‰ירו˘למי  ‰בבלי  בין  ‰חילו˜ 
י˘  סימנים  "˘ל˘‰  מ„יי˜  „בבבלי 
וכיו"ב),  מ„ו˙"  "˘ל˘  (ול‡  זו"  ב‡ומ‰ 
‡לו  מ„ו˙  במעלו˙  ‰מ„ובר  ˘‡ין  ו‰יינו 
מ˘מ˘ו˙  ˘‰ן  בכך  ‡ל‡  כ˘לעˆמן, 
כ"סימנים" (על ענין ‡חר); וכיון ˘כולן ‰ן 
˘ל˘  ˘כל  מז‰,  מובן  על „בר ‡ח„,  סימן 
מסויימ˙;  ‡ח˙  מ˙כונ‰  נובעו˙  ‰מ„ו˙ 
מ˘‡"כ בירו˘למי ‡ומר "‚' מ˙נו˙ טובו˙ 
˘‰מ„ובר  ‰יינו  לי˘ר‡ל",  ‰˜ב"‰  נ˙ן 
˘כל  י"ל  ו‡"כ  כ˘לעˆמן,  ‡לו  מ„ו˙  ב‚' 
‡ח˙   ‰"‰ („‡ל"כ,  לעˆמ‰  מעל‰  ‡ח˙ 
חילו˜  וז‰ו  מ˙נו˙).  ל‚'  ˘מ˙חל˜˙  ‡ל‡ 
‚ם ב‡ופן ‰‰נ‰‚‰ ב‚' מ„ו˙ ‡לו, ˘‡פ"ל 
ע"„ ‰ר‚יל,  ˘‰ו‡  כמו  ב˘ני ‡ופנים, „י˘ 
˘˘ל˘ ‰מ„ו˙ ˙לויו˙ זו בזו ו‡ח˙ מבי‡‰ 
‡˙ זול˙‰, כ‚ון ˘מי ˘י˘ בו בו˘‰ ורכו˙ 
‰נפ˘ ‰"‰ רחמן, ומˆ„ מ„‰ זו ‚ומל חס„ 
בל˙י  ‡לו  מ„ו˙   '‚˘ י˘  ‡בל  לנˆרכים. 



טו

"˘ל˘‰  ע"‡)  (עט  ביבמו˙  ‡י˙‡ 
ו‰ביי˘נין  זו ‰רחמנים  ב‡ומ‰  י˘  סימנים 

לך  ונ˙ן  „כ˙יב  רחמנים  חס„ים,  ו‚ומלי 

„כ˙יב  ביי˘נין  ו‰רבך,  ורחמך  רחמים 

[כ„"‡מרינן  פניכם  על  יר‡˙ו  ˙‰י'  בעבור 

בנ„רים (כ, ‡) בעבור ˙‰י' יר‡˙ו על פניכם 

‰ניכר˙  ‰יר‡‰  כי  וכו',  ‰בו˘‰  זו  ‚ו' 

‚ומלי  מ‰ר˘"‡],  ‰בו˘‰",  ‰י‡  בפנים 

חס„ים „כ˙יב [בפר˘˙נו] למען ‡˘ר יˆו‰ 

˘ל˘‰  בו  ˘י˘  כל  בי˙ו ‚ו',  ו‡˙  בניו   ˙‡

זו".  ב‡ומ‰  ל‰„ב˜  ר‡וי  ‰ללו  סימנים 

˘‰בי‡  כמו  ביוחסין  ל„ינ‡  נפ˜"מ  וכ"ז 

„מי  ‰ט"ז,  פי"ט  ‡יסו"ב  ב‰ל'  ‰רמב"ם 

ביו˙ר"  לו  סימנים ‡לו "חו˘˘ין  בו  ˘‡ין 

ומרח˜ין ‡ו˙ו מל˜בלו כו'.

‡ם  בז‰,  נחל˜ו  ‰פוס˜ים  ו‰נ‰ 
(‡ו  ‡ח˙  ר˜  ‡ˆלו  ˘חסר‰  מי  מרח˜ין 
˘˙ים) ממ„ו˙ ‰ללו ‡ו ‡ין מרח˜ים ‡ו˙ו, 
„‡ין  פס˜  ס˜"‰  ב  סי'  ‡‰"ע  „בב"˘ 
ב‡פי  יעויי'  ‡בל  ‚וונ‡,  בכ‰‡י  מרח˜ין 
 '‡ סימן  בחסרון  „„י  ˘ם  ל˘ו"ע  זוטרי 
˘ל‡ ל˜בל (ו„יי˜ כן מל' ר˘"י בסו‚יין, עיי"˘). 

בין  מיל˙‡  „˙לי‡  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
‰בבלי לירו˘', „‡ף ˘ם ‡˘כחן מימר‡ זו 
‚ירס‡,  ב˘ינוי  ‡בל  „˜י„ו˘ין,  פ"„  ברי˘ 
„בבבלי מסיים "כל ˘י˘ בו ˘ל˘‰ סימנים 
מ˘‡"כ  זו",  ב‡ומ‰  ל‰„ב˜  ר‡וי  ‰ללו 
‡ין  (‰‚בעונים)  "ו‡לו  מסיים  בירו˘למי 
ו‰יינו  וריח˜ן",  עמ„  מי„  מ‰ן  ‡ח„  ב‰ן 
˘בירו˘למי מפור˘ ˘ל‡ ‰י' ל‚בעונים ‡ף 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

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

חילוק בין הבבלי לירושלמי 
בענין ג' סימני ישראל

יסיק דנחלקו אם ענינם הוא ג' סימנים על נקודה פנימית אחת או ג' מדות 
ותכונות נפרדות, ועפ"ז יתלה בזה פלוגתת הפוסקים בדיני יוחסין - לענין מי 

שחסר בו רק א' מן הסימנים / עפ"ז יבאר כמה דקדוקים וקושיות בלשונות 
הבבלי והירושלמי בזה

פניניםפנינים

ונמˆ‡,  ב˘למו˙‰.  ‰מˆוו‰  ‰˙˜יימ‰  ברוחניו˙  כי 
˘ב˙˜ופ‰ ‰‰י‡ ˜יום ‰מˆו‰ ‰י' ב˘לימו˙‰, ‚ם ‡ם 

‰מל‡כים ל‡ ‰יו ז˜ו˜ים ל‡כיל‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 324 ו‡ילך)

למה לא היתה "הוצאת 
הדשן" בעקידת יצחק?

יˆח˜  ˘ל  ˘"‡פרו  מ˜ומו˙  בכמ‰  חז"ל  ‡מרו 
 ,‡"‰ פ"‰  ˙עני˙  (ירו˘למי  ‰מזבח"  ע"‚  ˆבור  כ‡ילו 
בכל  ‰„˘ן  מ˜ום  ‰רי  מובן,  ‡ינו  ולכ‡ור‰  ובכ"מ). 

˙רומ˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  כי  ‰מזבח,  ‚בי  על  ‡ינו  ˜רבן 
בז‰  ו‰מעל‰  ‰יחו„יו˙  מ‰  ו‡"כ  ו‰וˆ‡˙ו,  ‰„˘ן 
ז‰  ‡ין  ‰רי  ‰מזבח",  ע"‚  "ˆבור  יˆח˜  ˘ל  ˘‡פרו 

מ˜ומו ˘ל ‰‡פר?

(‡‚ר˙  ‰˙ני‡  בספר  ‰מבו‡ר  ע"פ  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
‰˜ו„˘ סי' טו) ˘‰"‡פר" („˘ן) ‰נ˘‡ר מ"עı ‰נ˘רף" 

 ˘‡‰ ו‡ין  למט‰  ‰יור„  ˘בו  "‰עפר  יסו„  ‰ו‡ 
נחו˙  ‰כי  ‰„בר  ‰ו‡  ˘‰‡פר  ו‰יינו,  בו".  ˘ולט˙ 
ולי˘רף  ל‰יכלל  יכול  ˘‡ינו  ע„  ‰נ˘רף,  ˘ב„בר 

ב‡˘ ˘למעל‰ ממנו.

ל˜ונו, ‰נ‰ ‰חל˜ים  ˘בעבו„˙ ‰‡„ם  לומר,  וי˘ 
עניני  על  מורים  ˘למעל‰  ב‡˘  ˘נכללו  ˘ב˜רבן 
ומ˙עלים  מˆוו˙  ב‰ם  ˘מ˜יימים  ו„ברים  ˜„ו˘‰ 
נ˘‡ר  ‡ל‡  ב‡˘  נכלל  ˘‡ינו  ו‰חל˜  ב˜„ו˘‰, 
˘‡ין  ב„ברים ‚˘מיים,  על ‰‰˙עס˜ו˙  מרמז  "‡פר" 
ב‰ם ˜„ו˘‰ מˆ„ עˆמם ו‡ינם נכללים ב„"כ ב"‡˘" 

˘למעל‰.

 ıמחו ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰„˘ן "‡ל  ב„"כ ˆריכים  ולכן 
למחנ‰", כי ‡ין ‰עס˜ ב„ברים ‚˘מיים נכלל ב˙חום 
‰מזבח,  על  ל‡  ˘כן  וכל  ‰מזבח"  "‡ˆל   - ‰˜„ו˘‰ 

‡ל‡ עס˜ ז‰ ‰ו‡ "מחוı למחנ‰" ‰˜„ו˘‰.

"עול‰  ˘‰י'  נ˙ח„˘  ‡בינו  יˆח˜  ‡ˆל  ‡ך 
˙מימ‰", ו‰יינו, ˘‚ם ‚ופו ‰‚˘מי וענייניו ‰‚˘מיים 
"כליל  בבחינ˙  ו‰י'  ב˜„ו˘‰,  כלולים  ל‰יו˙  נ˙עלו 
‰˜ב"‰,  עם  ב˙כלי˙  מיוח„ים  ‰יו  עניניו  וכל  ל‰'", 
עניניו  ‚ם  כ"‡  ‚˘מיים,  ענינים  ‡ˆלו  ‰יו  ˘ל‡  ע„ 
"‡פרו"  ‚ם  ולכן,   ."'‰ "עבו„˙  ב‚„ר  ‡לו ‰יו ‡ˆלו 

˘‰ם עניניו ‰‚˘מיים, נ˘‡ר "ˆבור ע"‚ ‰מזבח".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 131 ו‡ילך) 

הכנסת אורחים רוחנית
ויר‡ ‡ליו ‰' ‚ו' ו‰ו‡ יו˘ב פ˙ח ‰‡ו‰ל 
כחום ‰יום

‰וˆי‡ ‰˜ב"‰ חמ‰ מנר˙י˜‰ ˘ל‡ ל‰טריחו ב‡ורחים, ולפי 
˘ר‡‰ו מˆטער ˘ל‡ ‰יו ‡ורחים ב‡ים ‰בי‡ ‰מל‡כים עליו 
ב„מו˙ ‡נ˘ים

(יח, ‡. ר˘"י) 

לכ‡ור‰ ˙מו‰, ‰רי מכיוון ˘ל‡ ‰יו ‡ורחים ‡לו 
‡בר‰ם  ˜יים  ˘ל‡  נמˆ‡  מל‡כים,  ‡ם  כי  ‡„ם  בני 
ל‡כיל‰  ז˜ו˜ים  ‰יו  ל‡  ˘‰רי  ב‰כנס˙ם,  מˆוו‰ 
ו‡"כ,  ב).  פו,  (ב"מ  ˘‡כלו"  כמו  "נר‡‰  ור˜  ו˘˙י' 
ב‰  ‰מל‡כים,   ˙‡ ל‰בי‡  נס  ‰˜ב"‰  ע˘‰  מ„וע 
ב˘ע‰ ˘לכ‡ור‰ ל‡ ˜יים ‡בר‰ם כלל ‡˙ ‰מˆוו‰?!

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‡בר‰ם  ˘"˜יים   ,(‡ פב,  (˜י„ו˘ין  חז"ל  ˘‡מרו  ‡ף 
‡בינו ‡˙ כל ‰˙ור‰ כול‰ ע„ ˘ל‡ ני˙נ‰", מ"מ י„וע 
˘לפני מ˙ן ˙ור‰, ˜יום ‰מˆוו˙ ‰י' עי˜רו ˜יום ˙וכנן 
‰˘י"˙  מ‡˙  ‰יי˙‰  ‚זיר‰  כי  ‰מˆוו˙,  ˘ל  ‰רוחני 
(˙‰לים  ‡„ם"  לבני  נ˙ן   ıו‰‡ר ל‰'  ˘מים  ˘"‰˘מים 
ורוחניו˙  "˘מים"  ענייני   –  (‚ פי"ב,  רב‰  ˘מו˙  טז.  ˜טו, 

יי˘‡רו ב"˘מים", ו‡ילו עניינים ‚˘מיים ‡ין ביכול˙ם 
כ‡˘ר  ור˜   ."ıב"‡ר נחו˙ים  נו˙רים  ו‰ם  ל‰˙˜„˘ 
‰כוח  ני˙ן  ‡ז  ומני  זו,  ‚זיר‰  בטל‰  ‰˙ור‰,  ני˙נ‰ 
בעולם  ‚ם  ˜„ו˘‰  ממ˘יכים  ‰מˆוו˙  ˜יום  י„י  ˘על 
ו˙˘מי˘י  מˆוו‰  לחפˆי  ‰‚˘מיו˙   ˙‡ ו‰ופכים  ‰ז‰, 
 41 עמ'  ח"‡  ˘יחו˙  ובל˜וטי  ˘ם.  רב‰  ˘מו˙  (ר‡‰  ˜„ו˘‰ 

ו‡ילך).

‡ורחים,  ‰כנס˙  מˆוו˙  ל‚בי  ‚ם  יובן  ומע˙‰ 
ובטל‰  ‰˙ור‰  ˘ני˙נ‰  ˜ו„ם  ‰‡בו˙,  ˘ב˙˜ופ˙ 
‰‚זיר‰, ל‡ ‰י' עי˜ר ‰מˆוו‰ ‰חל˜ ‰‚˘מי, ל‰˘ביע 
‡ל‡  ˆרכי‰ם,  לכל  ול„‡ו‚  ‰‡ורחים  ˘ל  רעבונם 
‰חס„  מי„˙  ‚ילוי  ‰ו‡  ‰מˆוו‰,  ˘ל  ‰רוחני  ˙וכנ‰ 

ו‰נ˙ינ‰ בלבו ˘ל ‰‡„ם.

ומכיוון ˘כ˘ר‡‰ ‡בר‰ם ‡˙ ‰"˘לו˘‰ ‡נ˘ים", 
ח˘ב ˘‰ם בני ‡„ם ‰ז˜ו˜ים לסיוע, ומˆ„ עוˆם מי„˙ 
ב˘לי˘י  ‰יום,  כחום  ל˜ר‡˙ם,   ıר ˘בלבו  ‰חס„ 
ו‰מ˘ובח  ‰נעל‰  ב‡ופן  ו‰‡כילם  ˘יר˙ם  למיל˙ו, 
כפי  ‡ורחים  ‰כנס˙  מˆוו˙  בז‰  ˜יים  ‰רי  ביו˙ר, 
˘‰י‡ ברוחניו˙ בנפ˘ ‰‡„ם. ו‡ין ‰„בר חסר כלום 
ל‡כיל‰,  ˆריכים  ˘‡ינם  מל‡כים  ‡ל‰  ˘‰יו  בכך 

דרוש ואגדה


