
‚úיון ˙˘כו
ער˘"˜ פר˘˙ וי˜ר‡

מ„וע פ˙ח ‰כ˙וב ב˜רבנו˙ נ„ב‰ ˘ú יחי„

"עור" ו"ב˘ר" בעבו„˙ ‰'

!‰˜„ˆ ˙˙ú úכסף? – ב˘בי

מעú˙ ‰˙עוררו˙ ‰‡„ם



בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  וי˜ר‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙˘כו), 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

כוכו
ויחז˜ום  לזמן  מזמן  ‡ו˙ם  יעוררו  ‰‡ר‚ון  ‰˙חל˙  ˘ל‡חר  חז˜‰  ו˙˜ו˙י 

ב‰˙‡ם ל‰נסיון ˘י˘ ל‰ם כבר בפעולו˙י‰ם ע„ ע˙‰.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‡ ע' ˘כז)

פעולו˙ ‰‡„ם – "‰כלים" – מוסיפ‰ ב"‡ור"
ל‡חרי ‰פס˜ ‡רוך נ˙˜בל מכ˙בו מ‰׳ ˘בט, ובו ‚ם ר‡˘י פר˜ים מ‰˙וע„ו˙ 
‰˘נ‰  בכל  ניכר  רי˘ומ‰  ˘י‰י׳  רˆון  וי‰י  כסלו,  י״ט  ס‚ול‰  יום  ‰ב‰יר  „יום 
על  ל‰ם ‰˘פע‰  ˘י˘  כל ‡לו  ˘ל  ו˙פ˜י„ם  בנ˜ו„‰ ‰פנימי˙  ובז‰ ‚ם  כול‰, 

י˘ר‡ל ב„ורנו ז‰, ‰ו‡ ‰פˆ˙ ‰מעינו˙ חוˆ‰.

ובס‚נונו במכ˙בו, כי ‰‡ור ‰י׳ יכול ל‰יו˙ חז˜ וב‰יר וכו', [‡ל‡ ˘‰]˘‡ור 
כי ‰עי˜ר  כוונ˙י  כול‰,  ל‡  ב‰‡מור, ‡בל  י˘  וכו', ˜ˆ˙ ‡מ˙  מעכב  ˘בעיס‰ 
ל‰מ˘יך  ˆריך  ˘‰ו‡  ‰‡„ם  מפעולו˙  ‡ומר˙  ז‡˙  מ״‰כלים״,  ‰ו‡  ‰מניע‰ 
‰˙ור‰ ועניני׳ בכל מ˜ום ˘י„ו מ‚ע˙, ‡בל „ברי ˙ור‰ ‡ינם מ˜בלים וכו׳ בכל 
ז‰ ˜ˆ˙ ‡מ˙ י˘ ב„בר, כי על-י„י פעולו˙ כ„בעי וב‰י„ור מוסיפים ‚ם ב‡ור, 
י˘ר‡ל  ובל˘ון ‰ז‰ר20 ב‰נו‚ע ל˙ור‰, ל‡פ˘‡ ל‰, ו‰ו‡ על-„רך מ‡מר רז״ל21̆ 

מוסיפין כח בפמלי‡ ˘ל מעל‰, וכמו ˘כ˙וב22 למע˘‰ י„יך ˙כסוף.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט ע' ˜פב)

20) ח"‡ יב, ב.

21) יל˜וט ˘מעוני רמז ˙˙˜מ‰.

22) ‡יוב י„, טו.



כ‰כ‰
˘‰ו‡ ‰יפך ‰‡מונ‰ ‰פ˘וט‰,  נ˜ל13,  לנבון  ל‡  בז‰, ‡בל „ע˙ ‡פילו  וכיוˆ‡ 
חס  ˘מ˙רח˜ים  ‰יינו  ‰˙ור‰,  מˆו˙  ב˜יום  ˘מ˜ילים  ז‰  על-י„י  ‡˘ר  לומר 
ב‡רוכ14‰  ויעוין ‰מבו‡ר  רב,  ˘פע  לו  יו˘פע  ז‰  על -י„י  מ‰מ˜ור ‰נ‰  ו˘לום 

בענין למען ספו˙ ‰רו‰ ‡˙ ‰ˆמ‡15‰.

‡„מו״ר  וחמי  מורי  ˜„ו˘˙  כבו„  בו  ˘‰˘˜יע  ‰כח  ‡˘ר  חז˜‰,  ˙˜ו˙י 
זˆו˜לל‰״‰ נב‚״מ זי״ע ב˙ור ˙למי„ו וחסי„ ˘לו, יסייע בי„ו לˆ‡˙ ממח˘ב˙ 
טעו˙ ‰נ״ל, ו‡ם י„ עו„ מי ב‡מˆע ל‰סי˙ו, יסביר ‚ם לז‰, ˘‰‰נ‰‚‰ כזו ‰י‡ 
ל‰יפך ל‡ ר˜ מ˘כל ‡ל˜י ‡ל‡ ‚ם מ˘כל ‡נו˘י, כיון ˘כל י‰ו„י מ‡מין ‡˘ר 
„ו˜‡ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ‰ו‡ ‰בעל-בי˙ ‚ם בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ו‰חומרי, ו‰ו‡ 
ובמיל‡ ‚ם ‰‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡  בי˙ו16  ובני  ˘ל ‡„ם  מזונו˙יו  ר˜ ‰ו‡ ‰˜וˆב 

ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‰˙‡ם לז‰.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ע' רפ‰-ו)

˙י˜ון ו˘יפור ע"י ‰‡נ˘ים עˆמם
י„וע  וכבר  ‰רוחני,  ‰מˆב  ˘יפור  על-„בר  י˙עוררו  ˘מעˆמם  טוב  ֈמ‰ 
"‡י˘  רז״ל18  במ‡מר  ל˜ונו  ‰‡„ם  עבו„˙  בענין  ב„‡״ח17  ‰מבו‡ר  ומפורסם 
לע˙י„  ר˜  ו‡˘ר  זכר",  יול„˙  ˙חל‰  מזרע˙  נ˜ב‰, ‡˘‰  יול„˙  ˙חל‰  מזריע 

ֈ‚ ,לבו‡ ‰נ‰ י‰י׳ ‡י˘ ו‡י˘ יול„ ב19‰, עיין ˙ור‰ ‡ור לז
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז ע' רי‡)

לחז˜ ולעורר ‡˙ ‰מ˙עוררים מעˆמם
‚ם ˆעירי ‡‚ו„˙  ל‡ר‚ן [‰˙ווע„ו˙]  נ˙עוררו  סוף  סוף  לר‡ו˙ ‡˘ר  לי  נעם 
חב"„ בכפר חב"„ וב‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡, ‡˘ר ‡ז י˘ לז‰ ˜יום יו˙ר, וכמבו‡ר 

ב„‡"ח בענין ‡˘‰ מזרע˙ ˙חל‰ יול„˙ זכר.

13) ע"פ מ˘לי י„, ו.

14) ר‡‰ ˜ונטרס ומעין מ‡מר ו פ"‚. מ‡מר י פ"‡.

15) „ברים כט, יח.

16) ר‡‰ ביˆ‰ טז, ‡.

17) ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ כ, ‡ ו‡ילך. ועו„.

18) ברכו˙ ס, ‡. נ„‰ ל‡, ‡.

19) ˙‰לים פז, ‰.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מ„וע פ˙ח ‰כ˙וב ב˜רבנו˙ נ„ב‰ ˘ל יחי„?

˘מחוייבים  ב˜רבנו˙  ול‡  נ„ב‰  ב˜רבנו˙  ˜רבנו˙  „יני   ˙‡ ‰כ˙וב  פ˙ח  מ„וע 
‰זכר˙  ס„ר  בי‡ור   / ‡חרי?  לפ'  ע„  ˆיבור  ˜רבנו˙  ‰וזכרו  ל‡  מ„וע   / ב‰ב‡˙ם? 

‰˜רבנו˙ בכ˙וב ˘‰וזכרו לפי ‰זמנים ˘יבי‡ו י˘ר‡ל ˜רבנו˙ ‡לו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 9 ו‡ילך; '˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙' ˙˘מ"ח ח"ב עמ' 490)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נח˙ רוח – ר˜ מכם! / "‡˘רי ‰„ור" - ר˜ בנ˘י‡

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰˜רבנו˙ – "לחם" ˘ל מעל‰ כביכול

ל‡ י‰י' ‰עולם "כˆ‡ן ‡˘ר ‡ין ל‰ם רוע‰"  מחבר ‡˙ ‰עולם עם חיו˙ו /̆  ‰"לחם"̆ 
/ ‰‡ם ‰˘י"˙ "ˆריך" ל"‡כיל˙" ‰˜רבנו˙?

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ' 10 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
"עור" ו"ב˘ר" בעבו„˙ ‰' / ‰˙בוננו˙ ˜ל‰ ו‰˙בוננו˙ ˜˘‰

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב„ין "˜רבן עˆים"

יפלפל בסו‚י‡ „מנחו˙ ‚בי „ין ˜רבן עˆים ו‡ם ˘ייכ‡ לז‰ ‰מוב‡ בסו‚י‡ „˙עני˙ 
‚בי מ˘פחו˙ ˘נ„בו עˆים בימי נחמי', ע"פ בי‡ורי ‰ר‡˘ונים בסו‚יו˙ ‡לו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 22 ו‡ילך)

יט „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כסף? – ב˘ביל ל˙˙ ˆ„˜‰!

‰וספ‰ /// „רכי ‰חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
מעל˙ ‰˙עוררו˙ ‰‡„ם

עˆמם  ‰‡נ˘ים  ע"י  ו˘יפור  ˙י˜ון   – ˜יימ‡  ב˙  ‰י‡  מˆ„ו  ‰ב‡‰  ‰˙ח˙ון  ‰‡„ם  עבו„˙ 
וככלי  מלמעל‰  ל‰˘פע‰  ב‰˙‡ם  לעבו„ ‡˙ ‰˘ם  על ‰‡„ם  מלמעל‰;  פ˜ו„ו˙  ע"י  ול‡ 

ל‰˘פע‰ ‰עליונ‰, "‰כלים" ˘ל פעולו˙ ‰‡„ם מוסיפים ב"‡ור" ‰עליון

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



מדוע פתח הכתוב 
בקרבנות נדבה של יחיד?

מדוע פתח הכתוב את דיני קרבנות בקרבנות נדבה ולא בקרבנות שמחוייבים 
בהבאתם? / מדוע לא הוזכרו קרבנות ציבור עד לפ' אחרי? / ביאור סדר הזכרת 

הקרבנות בכתוב שהוזכרו לפי הזמנים שיביאו ישראל קרבנות אלו

ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰: "וי˜ר‡ ‡ל מ˘‰, וי„בר ‰' ‡ליו מ‡‰ל מוע„ ל‡מר. „בר ‡ל בני 
‰ˆ‡ן  ומן  ‰ב˜ר  מן  ‰ב‰מ‰  מן  ל‰',  ˜רבן  מכם  י˜ריב  כי  ‡„ם  ‡לי‰ם,  ו‡מר˙  י˘ר‡ל 
מנח‰  ˘למים,  ˜רבן  ול‡חריו  עול‰,  ˜רבן  „יני  לפרט  וממ˘יך  ˜רבנכם".   ˙‡ ˙˜ריבו 

וכו'. – ובפירו˘ ר˘"י: 

"‡„ם כי י˜ריב מכם – כ˘י˜ריב, ב˜רבנו˙ נ„ב‰ „יבר ‰ענין". 

‰ם  ו˘למים,  מנח‰  עול‰,   – ‰כ˙וב  מ„בר  ˘עלי‰ם  ‰ר‡˘ונים  ˘‰˜רבנו˙  ו‰יינו, 
"˜רבנו˙ נ„ב‰", ˘‡ין ‰‡„ם חייב ל‰בי‡ם ‡ל‡ ˙לויים ‰ם בנ„יבו˙ לבו; ור˜ ל‡חרי‰ם 

מ„בר ‰כ˙וב ב˜רבנו˙ ˘‰‡„ם מחוייב ב‰ם (לפעמים): חט‡˙ ו‡˘ם. 

„ו˜‡?  נ„ב‰"  ב"˜רבנו˙  ‰כ˙וב  ‰˙חיל  ב‡מ˙  מ„וע   - פיר˘  ול‡  ר˘"י  ס˙ם  ‡ך   
ולכ‡ור‰ ‡יפכ‡ מס˙בר‡ – ב˙חיל‰ י˘ ל‰ו„יע ‡˙ „יני ‰˜רבנו˙ ˘מחוייבים ל‰בי‡ם 

(ור˜ ל‡חר מכן ‡˙ ‰˜רבנו˙ ˘‡ין ‰כרח ב‰ב‡˙ם)! 

ב. וי˘ לומר בז‰:

 לפי פ˘טו˙ ‰כ˙ובים מ˘מע, כי פר˘˙ ‰˜רבנו˙ ˘בס„ר‰ „י„ן (פ' וי˜ר‡) ובס„ר‰ 
‰˘מיני  ביום  ו‰˜מ˙ו  ‰מ˘כן  חנוכ˙  ב„בר  ‰ˆיווי  לפני  נ‡מר‰  ˆו)  (פ'  ˘ל‡חרי‰ 
כי  עול‰,  ז‰  ולפי  ˘מיני;  פר˘˙  מכן,  ˘ל‡חר  בס„ר‰  עוס˜ ‰כ˙וב  ˘ב‰ם  למילו‡ים – 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

כ„כ„

עבו„˙ ‰‡„ם ב‰˙‡ם ל‰˘פע‰ מלמעל‰
‡ור7,  ו˙ור‰  מˆו‰  „נר  ‰ענין  נ˙רב‰  ‡˘ר  י„יעו˙  כל  ממנו  ˘‡ין  ֈלפל‡ 
[ו] מ˙‡מ˙  ˙עמול‰  על-י„י  בסביב˙ו,  ו‰נ‰‚ו˙י'  ‰„רכו˙י'  ˘ב˙ור‰  ומ‡ור 

‰˘˙„לו˙ במרı ‰„רו˘ מˆ„ו, ובטח יו„ע מ‰מבו‡ר ב‡‚ר˙ ‰˜„˘ סימן י״„, 
ל‡ ‰י' ע„יין מעולם  ‡˘ר בכל יום ויום נמ˘כים מוחין עליונים יו˙ר ו‡ור ח„˘̆ 
‰‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡, ‡ו על כל פנים ‰כלים ל‰נ״ל,  מז‰ מובן ופ˘וט̆  כו׳ וכו',̆ 
[˘מוסיף  ‰לל  כבי˙  ‰לכ‰  ו‰רי  ו‰ולך,  „מוסיף  ב‡ופן  כן  ‚ם  ל‰יו˙  ˆריכים 

ֈ8[ו‰ולך
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ע' ˜ח)

ב„‡"ח  מ˜ומו˙  בכמ‰  על-„בר ‰מבו‡ר  ל„כו˙י'  ל‰‡ריך  למו˙ר  ֈבו„‡י 
ו‚ם בספרי מוסר, ב‰ענין ˘‡˙ערו˙‡ „לעיל‡ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ל‰ כלי ‰מ˙‡ימ‰ 
ענין  חי„ו˘  ל‰יו˙  ˘‡ין ˆריך  ב˙כלי˙ ‰פ˘יטו˙  ופ˘וט  ב‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡, 
מב˜˘ים ומ˙פללים ‡ו„ו˙‰. ומ‰ נב‰ל˙י לר‡ו˙ו  ב‰יפך ‰‡˙ערו˙‡ „לעיל‡̆ 
. . ‡˘ר מ˘˙„ל ומכריח ‡˙ ‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙ ˘לו ל‰סיר חס ו˘לום ˆלם ‰‡ל˜ים 
מעל פניו ול‚זוז ול‰סיר י"‚ ˙˜וני „י˜נ‡ ˘‰ם מכוונו˙ כנ‚„ י״‚ מכילין „רחמי, 
מ˜ומו˙10,  בכמ‰  וב„‡״ח  בז‰ר9  וכמבו‡ר  ‰פרנס‰,  ˆנורו˙  ‰ם  ‰ם  ו‡˘ר 
ו‰‡ריכו˙ ‡ך למו˙ר, ובפרט ל‡ח„ ‰ב‡ מ‚זע ‰ספר„ים ˘‡חזו בלימו„ ‰ז‰ר 
כל ‰ימים, ול‡ ‰י˙‰ בז‰ כל ‰˙נ‚„ו˙ (כמו ˘‰י׳ נמˆ‡ ב˜ˆ˙ מ˜ומו˙, ובימים 

‰˜ו„מים – ‡ˆל ‰‡˘כנזים).

˜˘‰ וכב„ לי ל‰‡ריך בז‰, ובטח ‚ם ˘ורו˙ ‡לו יספי˜ו, בלמ„י זכו˙ עליו, 
‰נ‰ ‡ולי ‰כוונ‰ ˘לו בז‰ ‰י˙‰, ˘כיון ˘רו‡‰ ומ˙בונן במ‡מר רז"ל11 ‡˘ר 
על  ל‰˜ל  כ„‡י  ‡ולי  ב„ע˙ו,  על‰  סוף,  ים  כ˜ריע˙  ˜˘ים  ‡„ם  ˘ל  מזונו˙יו 
‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ במל‡כ˙ו ˘‰ו‡ ‰זן מביˆי כנים ע„ ˜רני ר‡מים12, על-י„י ז‰ 
˘י˙„מ‰ בˆור˙ו ‰חיˆוני˙ לכל ‰‚וי[ם] ˘‡ז ב˜ל יו˙ר י˙נו לו מ˘ר‰ ב˙ור רב 

7) ע"פ מ˘לי ו, כ‚.

8) ˘ב˙ כ‡, ב. ˘ו"ע ‡ו"ח ˙רע‡, ב.

9) ר‡‰ ז‰ר ח"‚ ˜לט, ‡ ו‡ילך. ובכ"מ.

10) ר‡‰ י‰ל ‡ור ע' ˙רכו ו‡ילך.

11) פסחים ˜יח, ‡.

12) ר‡‰ עבו„‰ זר‰ ‚, ב.



כ‚כ‚
ל‡חרי ‰˘˙י˜‰ ‰כי ‡רוכ‰ נ˙˜בל מכ˙בו מ... עם ‰מוס‚ר בו, בו ˘ו‡ל במ‰ ˘נ„ברו 
˙˘וב‰  ב‰ר‰ור  מלמעל‰  כ˘מעוררים ‡˙ ‰‡„ם  זמן, ‡˘ר  כמ‰  לפני  כ‡ן  בע˙ ‰יו˙ו 
נע˘י˙  ובמ‰  ˜יימ‡,  ב˙  ˘˙˘‡ר  בכ„י  זו  ‰˙עוררו˙  ל˜˘ר  ˆריך  ולמˆו˙י׳,  ל˙ור‰ 

‰˙˜˘רו˙ זו.

ו‰נ‰ „ברים ‰‡מורים ‰ם על-פי מ‰ ˘כו˙ב רבנו ‰ז˜ן בעל ‰˙ני‡ ו‰˘ולחן 
ערוך, בספרו ל˜וטי ˙ור‰ וי˜ר‡ ב, ‚. יעיין ˘ם. ומובן ˘‰˜י˘ור ˆריך ל‰יו˙ 
כן  ‚ם  ומובן  ובמˆו˙י',  ב˙ור‰  פועל  ˘ל  בענין  ‡ומר˙  ז‡˙  ˘למט‰,  בענין 
פעול˙  כן  ‚ם  ו˙ומ˘ך  ˙‚„ל  יו˙ר  וחז˜‰  ממו˘כ‰  ˘˙‰י' ‰‰˙˜˘רו˙  ˘ככל 
‰‰˙עוררו˙, ומובן עו„ ˘‰מלך ז˜ן וכסיל [=‰יˆר ‰רע] ‡ינו מרפ‰ מלחמ˙ו 
‡פילו ב˘ע˙ ‰˙עוררו˙ זו, וי˘ לו כמ‰ ‡ופני פי˙וים ‰ן ב‰ˆ„ [˘ל] לרומם ‡˙ 
‰‡„ם וכן ב‰ˆ„ [˘ל] ל‰˘פילו, ˘‡ומר לו מי ‡˙‰ ומ‰ ˙ועיל ‰˘˙„לו˙ך וכו' 
וכנר‡‰ במוח˘, ו‰י„יע‰ ˘ממנו ב‡ים טענו˙ ‡לו, יכול‰ ˘˙וסיף ב‰˙‡מˆו˙ 

˘ל‡ ל‰˘מע לפי˙וים ‡לו ו‡פילו ל‡ לבזבז זמן על ‰˘˜ל‡ וטרי‡ עמו.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' ˙מ‰)

‰˙עוררו˙ ‰ˆריכ‰ לבו‡ מלמט‰ ול‡ ל˜בל‰ מלמעל‰
‰„ברים  סו˙רים  ‰נ‰  „ל˙˙‡  ‡˙ערו˙‡  ל˜בל  ‡יך  „רך  ‡ו„ו˙  ˘כו˙ב  מ‰ 
ז‰ו ענינ‰ ול‡ ל˜בל  ריכ‰ לבו‡ מל˙˙‡̆  מרי˘‡ לסיפ‡, כי ‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡̂ 
ט"ז ‡מ‰]  סלול‰ [ו‰י‡] „רך ‰רבים [˘‰י‡  בז‰ ‰י‡  ו‰„רך  מלמעל‰,  ‡ו˙‰ 
ועו„ יו˙ר – ‰„רך ‰י„וע ב˙וספ˙ ‰״‡ [‰י„יע‰, ˘‰י‡] ל״ב [‡מ‰]4 (ב"ב ˜"ב) 
וכמ‡מר רבנו ‰ז˜ן5 עי˜ר ‰˙˘וב‰ בלב, ומבו‡ר בכמ‰ מ˜ומו˙ ובפרט בספרי 
לבנו ‡„מו״ר ‰‡מˆעי,  ב„רך ‰חיים6  לרבנו ‰ז˜ן,  ב‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰  ‰חסי„ו˙ 

מˆו˙ ‰˙˘וב‰ – נ„פס בספר „רך מˆו˙יך – ל‰ˆמח ˆ„˜, בן בנו כו׳ כו'.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' רפו)

4) ע"פ ‰מבו‡ר בב"ב ˘ם "„רך" עם ‰"‡ ‰י„יע‰ ‰י‡ ל"ב ‡מ‰ (ו'„רך' ר‚יל‰ בל‡ ˙וספ˙ ‰"‡ ‰י‡ ט"ז 
‡מ‰), ובנ„ו"„ ‰כוונ‰ ב"‰„רך" - רמז לעבו„˙ ‰לב. ‰מו"ל.

5) ˙ני‡ פר˜ כט (לו, ב). ‡‚‰"˜ סי' י (˜טו, ב). ובכ"מ.

6) ר‡‰ „רך חיים ˘ער ‰˙פיל‰ ע' 159.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

„יני ‰˜רבנו˙ ˘בפר˘˙נו מטר˙ם ללמ„ ‡˙ בני י˘ר‡ל ב„בר ‰˜רבנו˙ ˘יבי‡ו במ˘כן 
מי„ עם ‰˜מ˙ו, ביום ‰˘מיני למילו‡ים.

מי„  ˘בפ˘טו˙,  מ˘ום   – ‰נ„ב‰  ˜רבנו˙   ˙‡ ‰כ˙וב  ‰˜„ים  מ„וע  י˙ב‡ר  ומע˙‰   
ל‡חר ‰˜מ˙ ‰מ˘כן ‰בי‡ו בו (בעי˜ר) ˜רבנו˙ נ„ב‰ „ו˜‡: 

˘ל  ימים  ˘בימי ‰מילו‡ים,  מס˙בר  ול‡  חט‡,  על  ככפר‰  ב‡ים  חוב‰  ˜רבנו˙  ‰רי 
˘כל  כ˙ב,  כ‚  ט,  ˘מיני  ובפ'  פ˜ו„י.  ר"פ  פר˘"י  (ר‡‰  חט‡ ‰ע‚ל  על  ומחיל‰  ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ 
ונ„ע  בינינו  ˘כינ‰  ˘˙˘ר‰  ˘טרחנו  ‰טורח  כל   .  . ו‡ומרים  נכלמים  י˘ר‡ל  "‰יו  ‰מילו‡ים  ימי  ˘בע˙ 

˘נ˙כפר לנו עון ‰ע‚ל כו'") יכ˘לו בני י˘ר‡ל בחט‡; 

במל‡כ˙  י˘ר‡ל  בני  ˘‰ר‡ו  ˘ל‡חר ‰נ„יבו˙ ‰‚„ול‰  מ‡ו„  מס˙בר   – ‚יס‡  ל‡י„ך 
לכן ‰˜„ים ‰כ˙וב  בו.  ל‰˜ריב  ל‰˙נ„ב ˜רבנו˙  מי„  יז„רזו  ל‡חר ‰˜מ˙ו  ‰מ˘כן, ‰רי 

‡˙ ˜רבנו˙ ‰נ„ב‰, ˘‰ם ‰˘כיחים ביו˙ר בזמן ז‰.

‚. ול„רכנו זו, ˙˙יי˘ב ˜ו˘י‡ נוספ˙: 

 – פרט  ב˙ור  מי˘ר‡ל  יחי„ים  ל‡נ˘ים  ˘˘ייכים  ב˜רבנו˙ ‰יחי„,  פ˙ח ‰כ˙וב  למ‰ 
ול‡ ב˜רבנו˙ ‰ˆיבור: מוספי ˘ב˙ ויום טוב וכ„ומ‰, ˘‰ם חיוב על ‰ˆיבור כולו?!

[ר˜ על „יני ˜רבן ‰˙מי„ לימ„ ‰כ˙וב בפ' ˙ˆו‰ – כט, לח ו‡ילך; ‡ך פר˘‰ זו ל‡ נ‡מר‰ לבני י˘ר‡ל 

כי ‡ם למ˘‰, בעי˜ר ב˘ביל ימי ‰מילו‡ים, ו‰ˆיווי לבני י˘ר‡ל ול„ורו˙ ‰ו‡ ר˜ בפר˘˙ פינחס – כח, ‡ 

ו‡ילך. ור‡‰ פר˘"י פינחס כח, „ ובחז˜וני ˘ם]. 

ר˜  ‡ל‡  ‰ˆיבור,  ˜רבנו˙  בכלל  ‰זכיר  ל‡  וˆו,  וי˜ר‡  ‡לו,  בפר˘יו˙  מזו:  י˙יר‰   
˜רבנו˙ ‰יחי„ בלב„ – ו‡ילו „יני ˜רבנו˙ ‰ˆיבור 'נ„חו' כמ‰ פר˘יו˙ מ‡וחר יו˙ר [ר˜ 

בפר˘יו˙ ‡חרי (טז, ‰ ו‡ילך), ‡מור (פר˜ כ‚) ופינחס (פר˜ים כח-כט)]!

 ‡ל‡ ˘‰י‡ ‰נו˙נ˙:

כיון ˘פר˘יו˙ ‡לו ב‡ו ללמ„ על ‰˜רבנו˙ ˘יוב‡ו עם ‰˜מ˙ ‰מ˘כן, ביום ‰˘מיני 
לימי  נו‚עים  ˘„יני‰ם  ‰ˆיבור,  ˜רבנו˙  ‡ו„ו˙  ב‰ם  לפר˘  ˆורך  ‡ין  ‰רי   – למילו‡ים 
‰˘מיני  ‰יום  ב˘ביל   – ע˙‰  בי„יע˙ם  ‰כרח  ו‡ין  יו˙ר,  מ‡וחר  ˘יבו‡ו  ו‰ח‚  ‰˘ב˙ 

למילו‡ים (˘חל ביום ר‡˘ון ב˘בוע). 

בי„יע˙ „יני  ניסן) ‰רי ‰י‰ ˆורך  חו„˘  (ר‡˘  עˆמו  למילו‡ים  ˘ביום ‰˘מיני  [ו‡ף 
מוסף ר‡˘ חו„˘! מ"מ ‡ינו ˜˘י‡, כי מי ˘‰˜ריב ‡˙ ˜רבנו˙ ‰ˆיבור ביום ‰˘מיני ‰י‰ 
מ˘‰ רבינו עˆמו (פר˘"י פ˜ו„י מ, כט), כך ˘ר˜ ‰ו‡ ‰י‰ ˆריך ל„ע˙ ‡˙ ‰„ינים – ו‡ין מן 

‰‰כרח לומר ז‡˙ לכל י˘ר‡ל, ‡ל‡ ר˜ מ‡וחר יו˙ר]. 

„. ול‰וסיף, ˘‡פ˘ר לומר עו„ טעמים בז‰ ˘‰˜„ים ‰כ˙וב ‡˙ ˜רבנו˙ ‰יחי„ לפני 
˜רבנו˙ ‰ˆיבור: 



ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ז

‡) יחי„ ˆריך ל‰ז‰יר יו˙ר מן ‰ˆיבור, כי י˘ יו˙ר ח˘˘ ˘י˙ר˘ל (ול‰עיר מביˆ‰ ‰, ב: 
"ע„ו˙ מסור‰ לבי˙ „ין, ביˆ‰ לכל מסור‰" – ˘לכן י˘ יו˙ר מ˜ום לח˘˘ ו‚זיר‰).

˘ל "ˆיבור"  מˆי‡ו˙  ˘˙‰י‰  ו‡י ‡פ˘ר  רבים,  יחי„ים  ˘ל   ıיבו˜ ענינו  ב) "ˆיבור"   
˘ל  ור˜ ‡חרי‰ם ˜רבנו˙  יחי„,  ב„יני ˜רבנו˙  מ˙חיל  ולכן  ל‡ ‰יו ˜ו„ם "יחי„ים";  ‡ם 

"ˆיבור" ‰ע˘וי מיחי„ים. 

כ˘ב˙   – ב˘נ‰  מיוח„ים  בזמנים  ˘ייכים ‰ם  ובעי˜ר  מו‚בלים ‰ם,  ‚) ˜רבנו˙ ˆיבור 
ויום טוב; ‡ולם ˜רבנו˙ יחי„ יכולים ‰ם ל‰יו˙ בכל ע˙, לל‡ ‰‚בלו˙.

(ב˙וך ˜רבנו˙ ‰יחי„  ˘‰˜„ים ‰כ˙וב  ז‰  ל‚בי  ‚ם  ל‡ומרו  ז‰ ‰‡חרון ‡פ˘ר  וטעם 
˘‡י  ‰ם,  מו‚בלים  חוב‰  ˜רבנו˙  כי   – ‰חוב‰  ˜רבנו˙  לפני  ‰נ„ב‰  ˜רבנו˙   ˙‡ ‚ופ‡) 
‡פ˘ר ל‰˜ריבם ‡ל‡ מי ˘נ˙חייב ב‰ם „ו˜‡; ו‡ילו ˜רבנו˙ נ„ב‰ ‡ין ב‰ם ‰‚בל‰, כל 

‰רוˆ‰ יכול ל‰בי‡ ˜רבן נ„ב‰ בכל זמן ˘ירˆ‰, וממיל‡ מרובים ‰ם יו˙ר.  

‰. ובפנימיו˙ ‰ענינים י˘ לב‡ר: 

ס"פ  (˘ל"‰  וי„וע  מכם".  י˜ריב  כי  "‡„ם   – "‡„ם"  ב˙ו‡ר  ונו˜ט  כ‡ן  מ„יי˜  ‰כ˙וב 
(ל'  לעליון"  "‡„מ‰  לבור‡,  ‰‡„ם  ˘בין  ‰„מיון  על  מור‰  "‡„ם"  ˘˙ו‡ר  ועו„),  וי˘ב. 

ממ˘",  ממעל  ‡לו˜‰  "חל˜  ˘‰י‡  נ˘מ‰,  ב‡„ם  ˘י˘  ז‰  ו‰יינו  י„),  י„,  י˘עי'   – ‰כ˙וב 

 ˙‡ ˘פועל˙  ‰י‡  ˘בו,  ‰"‡„ם"  י‰ו„י,  כל  ˘ב˙וך  זו  ונ˘מ‰  ל˜ב"‰;  כביכול  „ומ‰ 
נ„יבו˙ ‰לב ו‰רˆון ל‰יו˙ ˜רוב ל˜ב"‰ על י„י ‰ב‡˙ ˜רבנו˙.

ב‚לוי ‡˙  נ„ב‰, ‰מבט‡ים  בפר˘˙ ˜רבנו˙  פו˙ח ‡˙ „יני ‰˜רבנו˙  ˘‰כ˙וב  ובז‰   
‰"‡„ם" ‰פנימי ˘ב˙וך כל י‰ו„י – ב‡ ללמ„נו, ˘ב‡מ˙ כן ˆריך ל‰יו˙ בכל ‰˜רבנו˙, 
כ„י  ‚˘מי,  מע˘‰  ב˙ור˙  ר˜  ל‰בי‡  ל‡„ם  ˜רבנו˙ ‡לו ‡ין  ˘‚ם  חוב‰;  ˘‰ם  ‚ם ‡לו 
לˆ‡˙ י„י חוב˙ו - ‡ל‡ י˘ לו לˆרף ל˜רבן ‡˙ מח˘ב˙ו ונ„יבו˙ לבו, ‡˙ רˆונו ‰פנימי 

ל‰˙˜רב ל˜ב"‰ על י„י ‰˜רבן.

 ולפי ז‰ י"ל ‰רמז בל˘ון ר˘"י – "ב˜רבנו˙ נ„ב‰ „יבר ‰ענין", ˘ב‡מ˙ כל "‰ענין" 
מˆ„ ‰ˆיווי –  ל‰בי‡ם  מוכרח  ו‰‡„ם  חוב‰  ˘‰ם  ז‰, ‚ם ˜רבנו˙  ˘בספר  ˘ל ‰˜רבנו˙ 

נח˘בים ‰ם ל"˜רבנו˙ נ„ב‰", מחמ˙ ‰כוונ‰ ו‰נ„יבו˙-לב ˘מˆרף י‰ו„י ‡ל ˜רבנו. 

כבכב

מעל˙ ‰˙עוררו˙ ‰‡„ם
עבודת האדם התחתון הבאה מצדו היא בת קיימא – תיקון ושיפור ע"י 
האנשים עצמם ולא ע"י פקודות מלמעלה; על האדם לעבוד את השם 

בהתאם להשפעה מלמעלה וככלי להשפעה העליונה, "הכלים" של 
פעולות האדם מוסיפים ב"אור" העליון

ַח ּב≈ ז¿ ƒַעל ַ‰ּמ ׁ̆ ן ‡≈ י ַ‡ֲ‰ר…ן ַ‰ּכ…‰≈ נ≈ נּו ּב¿ ¿̇ ָנ ו¿
‡ף על פי ˘‰‡˘ יור„˙ מן ‰˘מים, מˆו‰ ל‰בי‡ מן ‰‰„יוט (וי˜ר‡ ‡, ז. ר˘"י)

"‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡" - בר˙ ˜יימ‡, 
זיכוך ‰מט‰ ו‰˘למ˙ ‰כוונ‰ ‰עליונ‰

מˆ„ו  ‰מט‰,  מˆ„  ב‰˙עוררו˙   -  ] „ל˙˙‡"  ב"‡˙ערו˙‡  ‰ב‡ים  ֈענינים 
˘ל ‰‡„ם] י˘ ב‰ם י˙רון ˘‰ם ˘ל ˜יימ‡, ‰"מט‰" נז„כך, ב‡ופן כז‰ „ו˜‡ 

נ˘למ‰ ‰כוונ‰ ‰עליונ‰ ˘‰י‡ עבו„˙ ‰'מט‰' „ו˜‡ ב˙ור‰ ומˆוו˙.

וי˙רון ‰ענינים „"‡˙ערו˙‡ „לעיל‡" [ - ‰˙עוררו˙ מלמעל‰] ˘‰ם בעילוי 
˘ל‡ לפי ערך, כיון ˘ני˙נים מלמעל‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ ע' ˜פ‚)

˜י˘ור ‰‰˙עוררו˙ עם פעול‰ מˆ„ ‰‡„ם
ֈבמענ‰ ל‰˘‡ל‰, ˘לפעמים מ˙עוררים לי‰„ו˙ בלי ‰כנ‰ לז‰, מ‡ין ב‡ 

ז‰, ו‡ם ‡ין בז‰ ח˘˘. 

וכו׳  יום  בכל  ˘יוˆ‡  ˜ול  מ‰ב˙  ז‰  ב‡  ז״ל1  טוב  ˘ם  מ‰בעל  כמבו‡ר   –
וכמבו‡ר במ˜ום ‡חר2, ובכ„י ˘י‰י׳ ז‰ „בר ˘ל ˜יימ‡, ˆריכים ˙יכף ל˜˘ר עם 

פעול‰ מˆ„ ‰‡„ם, וכמבו‡ר ‚ם ז‰ במ˜ום ‡חר3.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ ע' ˜ל‚)

1) כ˙ר ˘ם טוב סי' ˜מו. סי' רנ‰. ˘ם ב‰וספו˙ סי' ˜‡, סי' ˜ב.

2) ר‡‰ ˙ור˙ מנחם חכ"ז ע' 80-82.

3) ל˜וטי ˙ור‰ וי˜ר‡ ב, ‚.



הוספה

פרשת ויקרא
מכתבי עצות והדרכות 

בעבודת השי״ת ובחיי היום יום 

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

‰„ור  ‡˘רי  ‡˘רי.  ל˘ון   - ‡˘ר  ר˘"י  מפר˘ 
˘‚‚˙ו  על  כפר‰  ל‰בי‡  לב  נו˙ן  ˘לו  ˘‰נ˘י‡ 

˜ל וחומר על ז„ונו˙יו.

י˘ לעיין, מ„וע נ‡מר ל˘ון "‡˘רי" ר˜ בנו‚ע 
לנ˘י‡, ‰"נו˙ן לב ל‰בי‡ כפר‰ על ˘‚‚˙ו", ול‡ 

‚ם כלפי ‰כ‰ן ‰מ˘יח ˘עליו מ„ובר לפני ז‰?

וי˘ לב‡ר ז‰ בפ˘טו˙:

˘‡ינם  „ור  על  לומר  ˘ייך  ‰„ור"  "‡˘רי 
חוט‡ים כלל, ‚ם ל‡ ב˘ו‚‚, ˘ר˜ ‡ז ˘ייך לומר 

עלי‰ם "‡˘רי‰ם", כי ‡ין ב‰ם עוון.

בנו‚ע  ‰„ור"  "‡˘רי  לומר  ‡ין  כן,  ו‡ם 
‰מ˘יח  ‰כ‰ן  ˘ל  ˙פ˜י„ו  ˘‰רי  ‰מ˘יח,  לכ‰ן 
ר˘"י  (ל˘ון  בע„ם"  ול‰˙פלל  עלי‰ם  "לכפר  ‰ו‡ 
"‰כ‰ן  כ‡˘ר  ולכן,   ,(‚  ,„ פר˘˙נו  ‰מ˘יח  לכ‰ן  בנו‚ע 

פועל  ז‰  ‰רי  ˘‚‚˙ו,  על  כפר‰  מבי‡  ‰מ˘יח" 
על  ˜רבן  ל‰בי‡  לבם  ˘י˙נו  י˘ר‡ל  בני  ‡ˆל 
ילמ„ו  ל‡  ‡ך  עוונו˙י‰ם,  על  לכפר  כ„י  ˘‚‚˙ם 

מז‰ ל‰יז‰ר ˘ל‡ יחט‡ו כל עי˜ר.

ל‰בי‡  לב  נו˙ן  "‰נ˘י‡  כ‡˘ר  כן  ˘‡ין  מ‰ 
˘מר‚י˘  מפני  ר˜  ז‰  ‡ין  ˘‚‚˙ו",  על  כפר‰ 
‰מ˘יח),  ‰כ‰ן  (כמו  ‰כפר‰  ענין  ‚ו„ל  בנפ˘ו 
על ‰מלך,  („˜‡י  ˘ל ‰נ˘י‡  ענינו  ז‰  ˘‰רי ‡ין 
על  למלוך  ענינו ‰ו‡  כי ‡ם  כ‡ן),  מפר˘ים  ר‡‰ 
˘מבי‡  וז‰  וכיו"ב,  ‰מ„ינ‰   ˙‡ ול‰נ‰י‚  ‰„ור 
˜רבן ‰ו‡ מפני ˘"נו˙ן לב" ויו„ע חומר˙ ‰חט‡ 
ל‰˙כפר  רוˆ‰  ולכן  ב˘ו‚‚,  חט‡  ‡פילו  בכלל, 

מחט‡ ז‰.

וי˘ימו  ˘יר‚י˘ו  ‰עם  ‡ˆל  פועל  ז‰  ו„וו˜‡ 
˘יז‰רו  כך  כ„י  ע„  ‰חט‡ים  ענין  לחומר˙  לבם 
עלי‰ם  לומר  ‡פ˘ר  ו‡ז  ב˘ו‚‚,  מחט‡  ‡פילו 

"‡˘רי ‰„ור".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 34 ו‡ילך)

נחת רוח – רק מכם!
‡„ם כי י˜ריב מכם
ב˜רבנו˙ נ„ב‰ „בר ‰ענין
(‡, ב. ר˘"י)

"ב˜רבנו˙  ‡ם  ‰רי  בז‰,  לעיין  י˘  לכ‡ור‰ 
י˜ריב  כי  "‡„ם  נ‡מר  מ„וע  ‰ענין"  „בר  נ„ב‰ 
נכרים  ‚ם  ‰רי  י˘ר‡ל,  בני  על  ר˜  „˜‡י  מכם", 
ב),  י‚,  (חולין  נ„ב‰  ˜רבנו˙  ל‰בי‡  יכולים 
נ‡מר  כ‰) "לכך  כב,  (‡מור  ל‰לן  בר˘"י  וכמפור˘ 
˘נו„רים  ‰נכרים   ˙‡ לרבו˙   - ‡י˘  ‡י˘  כו' 
נ„רים ונ„בו˙ כי˘ר‡ל", ו‡"כ ‰ול"ל כ‡ן "‡„ם 

כי י˜ריב"?

וי˘ לב‡ר ז‰ בפ˘טו˙:

‰‡לו  ˘‰˜רבנו˙  ‰כ˙וב  מסיים  ט)   ,‡) ל‰לן 
"נח˙  ר˘"י  ופיר˘  ל‰'",  ניחוח  ריח   ‰˘‡" ‰ם 
˘ר˜  ופ˘וט  רˆוני",  ונע˘‰  ˘‡מר˙י  לפני  רוח 
ב‰˜רב˙ ˜רבנו˙ בני י˘ר‡ל י˘ נח˙ רוח למ˜ום 

ו"נע˘‰ רˆוני", ול‡ בנ„בו˙ ‰נכרים.

ולכן נ‡מר כ‡ן "‡„ם כי י˜ריב מכם" „וו˜‡, 
רוח  נח˙  ‰‚ורמים  ˜רבנו˙  על  כ‡ן  מ„ובר  כי 

ל‰˜ב"‰.

 – ‡י˘"  "‡י˘  ˘נ‡מר  ‡מור  בפ'  ול‰לן 
"לרבו˙ ‡˙ ‰נכרים", ל‡ נ‡מר ˘ם "ריח ניחוח", 
וילפינן מ˘ם ר˜ ז‰ ˘מו˙ר לנכרים ל‰בי‡ ˜רבן, 
˘‡מר˙י  לפני  רוח  "נח˙  בז‰  פועלים  ‡ין  ‡ך 

ונע˘‰ רˆוני".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ' 5 ‰ער‰ 30)

"אשרי הדור" - רק בנשיא
‡˘ר נ˘י‡ יחט‡ וע˘‰ ‡ח˙ מכל מˆו˙ „' 
‡ל˜יו ‡˘ר ל‡ ˙ע˘ינ‰ ב˘‚‚‰ ו‡˘ם

ל˘ון ‡˘רי ‡˘רי ‰„ור ˘‰נ˘י‡ ˘לו נו˙ן לב ל‰בי‡ 
כפר‰ על ˘‚‚˙ו ˜"ו ˘מ˙חרט על ז„ונו˙יו
(„, כב. ר˘"י)

כב)   ,„) יחט‡"  נ˘י‡  "‡˘ר  למילים  ב˜˘ר 
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הקרבנות – "לחם" של מעלה
ה"לחם" שמחבר את העולם עם חיותו / שלא יהי' העולם "כצאן אשר אין להם 

רועה" / האם השי"ת "צריך" ל"אכילת" הקרבנות?

‡ו„ו˙ ˙כלי˙ ענין ‰˜רבנו˙ ˘‰ם "ריח ניחוח ל‰'" (פר˘˙נו ‡, ט. ועו„), נ‡מר בסוף 
מסכ˙ מנחו˙, ˘‡ין ‰˘י"˙ ˆריך ל"‡כיל‰" זו, ‡ל‡ ‰˜רבנו˙ ‰ם לˆרכו ו"לרˆונו" ˘ל 

‰מ˜ריב:

"˙ני‡ ‡מר רבי ˘מעון בן עז‡י . . ˘מ‡ ˙‡מר ל‡כיל‰ ‰ו‡ ˆריך, ˙למו„ לומר "‡ם 
‡רעב ל‡ ‡ומר לך כי לי ˙בל ומלו‡‰", ונ‡מר "כי לי כל חי˙ו יער ב‰מו˙ ב‰ררי ‡לף 
ו‚ו' ‰‡וכל ב˘ר ‡בירים ו„ם ע˙ו„ים ‡˘˙‰" . . ל‡ לרˆוני ‡˙ם זובחים, ‡ל‡ לרˆונכם 

‡˙ם זובחים".

„ע˙ו  על  „‰ו‡  מ‡ן  יעל‰  וכי  עז‡י:  בן  ˘מעון  ר'  ˘‡ל˙  ‡ו„ו˙  ‰רב‰  ל˙מו‰  וי˘ 
מכמ‰  ר‡יו˙  עם  זו  סבר‰  ל˘לול  ˘י˘  ע„  ‚˘מי˙,  ב‰מ‰  ל‡כיל˙  ח"ו  ˘‰˘י"˙ ˆריך 

כ˙ובים?!

ו˙‚„ל ‰˙מי‰‰ כ‡˘ר מעיינים בפסו˜ים ˘מבי‡ ר' ˘מעון בן עז‡י, ˘‰עול‰ מ„בריו 
ענין  כ˘י˘נו  ˘‚ם  כביכול, ‡ל‡  ˘ל "‡ם ‡רעב"  ענין  ˘˘ייך ‡ˆל ‰˘י"˙  לכ‡ור‰ ‰ו‡ 
ביו˙ר,  ˙מו‰ים  ו‰„ברים  ומלו‡‰".  ˙בל  ˘"לי  מ˘ום  לך",  ‡ומר  "ל‡  ‡זי  רעבון  ˘ל 

כיˆ„ ˘ייך לומר כלפי מעל‰ ענין ˘ל רעבון?

סל˜‡  מ„וע  י˙ברר  ו‡זי  ‰˜רבנו˙,  עבו„˙  ˘ל  ‰פנימי  ‰˙וכן   ˙‡ ˙חיל‰  לב‡ר  וי˘ 
ומ˙וך ‰„ברים  ל‰˘י"˙.  כביכול  ו"מזון" ‰נˆרך  ˘‰‰˜רב‰ ‰י‡ "לחם"  לח˘וב  „ע˙ך 

יעל‰ ‚ו„ל ˘‚ב מעל˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' ˘‰ם מ‚לים ˜„ו˘˙ו י˙' בעולם.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

לל‡  ז‡˙  ˘עו˘ים  עו„  מ„בר  ומי  לˆ„˜‰,  ובפרט  כסף,  ל˙˙  ‚„ול‰  עבו„‰  זו  ו„‡י 
[-כלומר,  ‰"‡וכף"  עם  [מוכן]  ‰רע  ‰יˆר  מˆבים  ˘בכ‡ל‰  ‰לל,  ו˘ירי  פר‰סי‡  ˘ל  רע˘ 
„רוך ומוכן לעבו„˙ו. ‰מו"ל] ועוב„ בכל ‰כלים עם כל מיני ‰˙חכמו˙ ל‰סי˙ ול‰„יח . . ו‰˘י"˙ 

יˆליחכם בכל ‰ענינים ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ˙ר‚ום ˜פ„-‰)

‰זכו˙ ‰‚„ול‰ ביו˙ר ˘יכול‰ ל‰יו˙ ל‡„ם
במענ‰ על מכ˙בו עם ‰ˆ'˜ על סך ‡לף וחמ˘ מ‡ו˙ „ולר ‚מ"ח על מ˘ך ˘נ‰, ביחו„ 
עבור ˜‰"˙ (˜רני ‰ו„ ˙ור‰ [=‰וˆ‡˙ ‰ספרים ˘ל ספרי רבו˙ינו נ˘י‡י חב"„]) ל‰„פיס 
ספרים, נכון ˜בל˙י ונ‰ני˙י במ‡„ מז‰ ˘י˘ לכם ‡˙ ‰ר‚˘ ‰טוב לע˘ו˙ „ברים טובים 

ב‡מ˙.

בימים ‡לו בעז‰"י ‡מסור ל„פוס חל˜ ‡ח„ מ‰ספר ‰˜„ו˘ 'ˆמח ˆ„˜', י˘נם חמי˘‰ 
חל˜ים, ‰נני מ˜וו‰ ל‰˘י"˙ ˘‡וכל ל‰„פיס ‡˙ כל ‰ספר, ˙‰י‰ זו זכו˙ ‡מי˙י˙ ל‡לו 

˘יטלו חל˜ ב‰„פס˙ו.

‰רבי  ‡בי-‰סב‡,  ‰˜„ו˘,  ‰רבי  ˘ל  ˘‰נ˘מ‰  זוכ‰  ‰י‰  ˘מי˘‰ו  לעˆמכם  ˙‡רו 
˘יכול‰  ביו˙ר  ˘כזו ‰י˙‰ ‰‚„ול‰  זכו˙  עמו,  ולומ„˙  מ˙‚לי˙ ‡ליו  ‰ˆמח ˆ„˜, ‰י˙‰ 
ל‰יו˙ ל‡„ם. בכך ˘מסייעים ל‰„פיס ספר כ‰ ˜„ו˘ זוכים בזכו˙ כפול‰ ‡˘ר ˘פ˙ו˙יו 

‰˜„ו˘ו˙ „ובבו˙ ב˜בר, ו˘בכך נע˘ים למזכ‰ ‰רבים.

„יבר  נ"ע  ‰ר˘"ב]  ‡„מו"ר  [כ"˜  ˘‡בי  ‰˜„ו˘‰  ‰˘יח‰  ר˘ימ‰,  י˘נו  בר˘ימו˙יי 
מ‰ו ‰ס„ר  בי‡ר ‡בי  ‰˜„ו˘‰  מ‰˘יח‰  בחל˜  ˙רנ"„.  כסלו  י"ט  ‰‚„ול,  ב'ח‚ ‰ח‚ים' 

ב‰יכלו˙ נ˘מו˙ ‰ˆ„י˜ים בעולם ‰‡מ˙.

‡ני מˆרף כ‡ן – במכ˙ב ז‰ – ר˜ כמ‰ מ˘פטים מ‰˘יח‰ ‰˜„ו˘‰ ‰‰י‡:

"כ˘י‰ו„י לומ„ ˙ור‰, נ‚ל‰ ‡ו חסי„ו˙, למ˘ל, ˘ולחן ערוך ˘ל רבנו [‡„מו"ר ‰ז˜ן] 
‡ו ˙ני‡, ‡פילו י‰ו„י בו„„ במחוז סמר‰ - מחוז בעומ˜ רוסי‰ ˘לי‰ו„ים ‰י‰ ‡סור ל‚ור 
נ‚ל‰  ˙ור‰,  לומ„  ו‰ו‡   - מ‡וניברסיט‰  ˙ו‡ר  ל‰ם  ˘‰יו  ו‡לו  מל‡כו˙,  לבעלי  ר˜  ˘ם 
‡ו חסי„ו˙, מ‚יע מל‡ך ממחנ‰ ‰מל‡כים ˘ל מל‡ך מיכ‡ל ל‰יכל ‰ˆ„י˜ ומב˘ר לו ‡˙ 
‰ב˘ור‰ ‰טוב‰. ‡ני ‡ומר – ‡מר ‡בי - 'מב˘ר ב˘ור‰ טוב‰ זו', ול‡ ˘‰ו‡ – ‰מל‡ך 
– 'מו„יע ז‡˙', ˘כן מל‡כים ‰רי יו„עים ‡יזו ב˘ור‰ טוב‰ זו לנ˘מו˙ ‰ˆ„י˜ים ˘פלוני 
בי˙ו,  בני  ועל  ‰לומ„  על  רחמים  מעורר  ‰ספר  בעל  ו‰ˆ„י˜  ספרו,   ˙‡ לומ„  פלוני  בן 

ובמיוח„ כ˘לומ„ים ברבים".

ב‚מילו˙ חס„ ˘נ˙˙ם י˘ לכם זכו˙ ‚„ול‰, ו‡ני מ‡חל לכם ˘‰˘י"˙ ימל‡ מ˘‡לו˙ 
לבבכם לטוב‰ ולברכ‰ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

 (˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ע' ˜כט ו‡ילך)



יט

כסף? – בשביל לתת צדקה!
ודאי זו עבודה גדולה לתת כסף, ובפרט לצדקה, ומי מדבר עוד שעושים 

זאת ללא רעש של פרהסיא ושירי הלל, שבכאלה מצבים היצר הרע [מוכן] 
עם ה"אוכף" [-כלומר, דרוך ומוכן לעבודתו] ועובד בכל הכלים עם כל מיני 

התחכמות להסית ולהדיח

ע˘ירו˙ ו‰ˆלח‰ במסחר ‡ינם '„בר עˆמי'
˘י‰ו„י  ‰נעימ‰  ‰י„יע‰  ע"י  לי  ˘‰י˙‰  ‰מרוב‰  ‰רוח  נח˙   ˙‡ בכ˙ב  לבט‡   ‰˘˜
ומחזי˜  מˆו‰  ˘ומר  י‰ו„י  על  עו„  כ˘מ„ובר  ובפרט  פרנס‰,  בעניני   – ב"‰   – מ˙‚„ל 

לומ„י ˙ור‰.

ב‰˙ווע„ו˙ י"ט כסלו ˘נ˙ ˙רנ"„, ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"ם זי"ע 
‡מר:

"„בר  ‡ינו  במסחר  ו‰ˆלח‰  ˘ע˘ירו˙  ח˘ים  ‰חסי„ים  ˘‚זע  יו„עים,  ‰י‰ו„ים  כל 
כ‡˘ר  '„בר-מ‰',  ממנו  לע˘ו˙  ני˙ן  ‡ולם  כלל,  מˆי‡ו˙  ‡ינו  עˆמו  ז‰  „בר  עˆמי", 

מנˆלים ז‡˙ ל˙ור‰ ומˆוו˙ ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל.

‡ולם ˙ור‰ ומˆוו˙ ‰ם 'עˆמיים', ‰ם עˆמם מˆי‡ו˙, ובנוסף י˘ כ‡ן ˙וספ˙ ˘ל ˘כר 
‚˘מי, בברי‡ו˙, נח˙ מ‰יל„ים ו‰ˆלח‰ בפרנס‰ ב‰רחב‰.

‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ נב‚"ם ‰י‰ פעם בפטרבור‚ ב˜˘ר לועי„‰ ח˘‡י˙ מסוימ˙ 
‰עורכי-„ין  וכן   – ‰כלל  עס˜ני   – ליוב‡וויט˘  חסי„י  חל˜  ב‰  נטלו  כללי,  ענין  לטוב˙ 
בסכומי  ‰כרחי  ˆורך  ˘י˘  ‡מרו  ‰עורכי-„ין  סלי‡זבר‚,  ומר  ‚רוזנבר‚  מר  ‰מפורסמים 
 ‰˜„ˆ נו˙נים  ˘כ‡˘ר  כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜  עבו„˙ ‰כלל, ‡מר ‰ו„  עבור  ‚„ולים  כסף 

ב‰רחב‰ זוכים ל‰רחב‰, ˘כמ‰ ˘י˘ ל‡„ם כע˙ מסייע ‰˘י"˙ בכפלי כפלים.

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‰"לחם" ˘מחבר ‡˙ ‰עולם עם חיו˙ו
טז.  נ˘‡  ˙נחומ‡  (ר‡‰  ב˙ח˙ונים"  י˙' „יר‰  לו  כביכול "ל‰יו˙  נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰  ˙‡וו‰ 
עניני  ויזככו ‡˙  יבררו  י˘ר‡ל  ˘בני  בכ„י  ברי‡˙ ‰עולם,  ו˙כלי˙  מטר˙  וזו  פל"ו).  ˙ני‡ 

‰עולם ‰‚˘מיים, ע„ ‡˘ר י‰יו ר‡ויים ל‰יע˘ו˙ "„יר‰" ומ˘כן לו י˙'.

ממל‡ ‡˙  ו‰˜ב"‰  ‰‚וף,  ממל‡‰ ‡˙  פ"„) "‰נפ˘ ‰זו  רב‰  (וי˜ר‡  חז"ל  ו‰נ‰, ‡מרו 
‰ו‡  וממיל‡  ב˙מי„יו˙,  ‡ו˙ם  ומחי'  ‰עולמו˙   ˙‡ מ‰וו‰  ˘‰˘י"˙  ו‰יינו  עולמו". 
נמˆ‡˙  ˘‰י‡  וכמ˘ל ‰נפ˘ ‰מחי' ‡˙ ‰‚וף,  כולו.  בעולם  זמן  ובכל  ע˙  בכל  "נמˆ‡" 

ו˘ור‰ בכל ‡יברי ‰‚וף על כל פרטי‰ם.

‡מנם, למרו˙ ˘נמˆ‡ ‰˘י"˙ בכל ‰עולמו˙ כולם, ע„יין נ˙‡וו‰ ˘י‰י' ‰עולם "„יר‰ 
ונ‚ל‰  ניכר  ז‰  בר‡˘י˙", ‡ין  מע˘‰  ˙מי„  יום  בכל  "מח„˘  ˘‰˜ב"‰  מ‰  כי  י˙'".  לו 
בעולם ˙מי„, ולכך נ˙‡וו‰ ˘˙‰י' לו י˙ברך "„יר‰". ענין ‰"„יר‰" ‰ו‡ מ˜ום ˘בו ‡ין 
‰˜ב"‰  נ˙‡וו‰  ז‰,  „רך  ועל  ‰‡מ˙י˙.  במ‰ו˙ו  ב‰  מ˙‚ל‰  ‰ו‡  ‡ל‡  מס˙˙ר,  ‰‡„ם 

˘‰עולם יז„כך וי˙ע„ן, ע„ ˘י‰י' ר‡וי ל‰יו˙ לו ל"„יר‰" ב‰ י˘ר‰ ב‚לוי.

ו‰„רך לפעול ˘י‰י' ‰עולם "„יר‰" ל‰˘י"˙ ‰ו‡ על י„י ענין ‰"לחם":

מ˙ענ‰  ‡ם  כי  ומזון.  ללחם  ‰‡„ם  ˆריך  ‰‚וף,  פרטי  בכל  ‰נ˘מ‰  ˘˙˙‚ל‰  בכ„י 
ומנ‰י‚‰  ב‡יברים  נ‚לי˙  ו‡ינ‰  מס˙ל˜˙  ‰נפ˘  ˆרכיו,   ˙‡ ל‚וף  מספ˜  ו‡ינו  ‰‡„ם 

‡ו˙ם. ונמˆ‡ ˘‰מזון ‰ו‡ ‰מחבר ‡˙ ‰‚וף ו‰נפ˘. 

‰עולם,  עם  ‰עולם  ˘ל  נ˘מ˙ו   ˙‡ מחברים  ˘‰ם  ו"מזון"  "לחם"  י˘  ז‰,  „רך  ועל 
ענין  כללו˙  ז‰ ‰ו‡  ו"לחם"  עניני ‰עולם ‰‚˘מיים.  בכל  י˙‚ל‰  ˘‰˘י"˙  לכך  ו‚ורמים 
‰˙ור‰ ומˆוו˙י' (ר‡‰ סי„ור עם „‡"ח ל‚, ‡), ובפרט ענין ‰˜רבנו˙, ˘‰ם מזככים ומ˜„˘ים 

‡˙ ‚˘מיו˙ ‰עולם ומכ˘ירים ‡ו˙‰ ˘˙˙‚ל‰ ב‰ ˜„ו˘˙ו י˙'.

מ˙‚ל‰  י„ם  ˘על  מ˘ום  ו"‡כיל‰",  "לחם"  ˘ל  ל˘ונו˙  ‚בי ‰˜רבנו˙  מˆינו  כן  ועל 
˜„ו˘˙ ‰˘י"˙ בעולמו˙, כ˘ם ˘על י„י ‰לחם ‰‚˘מי מ˙‚ל‰ נ˘מ˙ ‰‡„ם בכל ‰‚וף.

˘ל‡ י‰י' ‰עולם "כˆ‡ן ‡˘ר ‡ין ל‰ם רוע‰"
ומע˙‰ י˙ב‡ר ‡ל נכון מ˘ל ˘מ˘לו חכמים ‡ו„ו˙ ענין ‰˜רבנו˙:

‡י˘   .  .  '‰ "יפ˜„  ‰˘י"˙  מ‡˙  מ˘‰  בי˜˘  י˘ר‡ל,   ıל‡ר י˘ר‡ל  בני  כניס˙  לפני 
‡ין  ‡˘ר  כˆ‡ן   '‰ ע„˙  ˙‰י'  ול‡   .  . לפני‰ם  יב‡  ו‡˘ר  לפני‰ם  יˆ‡  ‡˘ר  ‰ע„‰,  על 
לחמי  ˜רבני   ˙‡  .  . י˘ר‡ל  בני   ˙‡ "ˆו  נ‡מר  לז‰  ו˙יכף  טז-יז).  כז,  (פינחס  רוע‰"  ל‰ם 

ל‡˘י . . עול‰ ˙מי„" (˘ם כח, ב-‚).

וממ˘יל ז‡˙ ‰מ„ר˘ (ספרי ˘ם כח, ‡) "למלך ˘‰י˙‰ ‡˘˙ו נפטר˙ מן ‰עולם, ו‰י˙‰ 
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מפ˜„˙ו על בני'. ‡מר‰ לו בב˜˘‰ ממך ‰ז‰ר לי בבני. ‡מר ל‰ ע„ ˘‡˙ מפ˜„˙ני על 
בני פ˜„י בני עלי, ˘ל‡ ימר„ו בי".

"ע„  וענ‰ו ‰˘י"˙  על ‰ע„‰,  ˘יפ˜ו„ ‡י˘  מ‡˙ ‰˘י"˙  בי˜˘  מ˘‰  ו‰נמ˘ל ‰ו‡: 
"˘ל‡  ˘מטר˙ו ‰י‡  ˜רבן ‰˙מי„,  ענין  וז‰ו  עלי",  בני  פ˜ו„   – בני  על  מפ˜„ני   ‰˙‡˘

ינ‰‚ו בי מנ‰‚ בזיון, ו˘ל‡ ימירו ‡˙ כבו„י ב‡ל˜י ‰נכר".

לבין  על ‰ע„‰",  ‰' ‡י˘  "יפ˜„  מ˘‰  ב˜˘˙  בין  לב‡ר ‡˙ ‰˘ייכו˙ ‰פנימי˙,  וי˘ 
ענין ˜רבן ‰˙מי„:

 ıמ˘‰ בי˜˘ מ‰˜ב"‰ ˘ימנ‰ "‡י˘ על ‰ע„‰", בכ„י ˘כ‡˘ר יכנסו בני י˘ר‡ל ל‡ר
כˆ‡ן ‡˘ר ‡ין   '‰ ע„˙  ˙‰י'  ו"ל‡  עניני‰ם,  וכל  במלחמו˙י‰ם  ומנ‰י‚  רוע‰  ל‰ם  י‰י' 

ל‰ם רוע‰".

ועל כך ‰˘יבו ‰˘י"˙, "ע„ ˘‡˙‰ מפ˜„ני על בני", עליך "לפ˜ו„ בני עלי", ול„‡ו‚ 
לכך ˘י˙‚ל‰ כבו„ו ˘ל ‰˜ב"‰ בעולם, ול‡ י˙נ‰ל ‰עולם "כˆ‡ן ‡˘ר ‡ין ל‰ם רוע‰", 
וכ‡ילו "עולם כמנ‰‚ו נו‰‚" (ע"ז נ„, ב), וע„ "˘‰ביר‰ זו בל‡ מנ‰י‚" (בר‡˘י˙ רב‰ פל"ט) 
‚ילוי  פועלים  ‰˜רבנו˙  י„י  על  כי  ‰˙מי„,  ˜רבן  על  מ˘‰   ˙‡ ‰˘י"˙  ˆיוו‰  ולכן  ח"ו. 

כבו„ו י˙' בעולם, ומ‚לים ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰"רוע‰" ומנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם בכל ע˙ וזמן.

‰‡ם ‰˘י"˙ "ˆריך" ל"‡כיל˙" ‰˜רבנו˙?
וז‰ו ˙וכן ˘‡ל˙ ר' ˘מעון בן עז‡י "˘מ‡ ˙‡מר ל‡כיל‰ ‰ו‡ ˆריך":

נ˙ב‡ר למעל‰ ˘ענין ‰˜רבנו˙ ‰ו‡ ‰"‡כיל‰" ו‰"לחם" ˘מ‚לים ‡˙ ‰˘י"˙ בעולם, 
כמ˘ל ‰לחם ‰מ‚ל‰ ומחבר ‡˙ ‰נפ˘ ב‚וף. ו‰˙‚לו˙ זו ‰י‡ ‰ל‡ "˙‡וו˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰ 
˘"נ˙‡וו‰ ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים". ו‡ם כן נמˆ‡ לכ‡ור‰ ˘"ל‡כיל‰ ‰ו‡ ˆריך", 
נח˘בים  י˙',  לו  ל„יר‰  ‰עולם   ˙‡ ˘מ‰פכים  ‰˜רבנו˙  ועבו„˙  ‰מˆוו˙  ˘˜יום  ו‰יינו 

‡ˆלו כ"ˆורך" כביכול.

ו‡ם  ‰‡„ם.  עבו„˙   ˙‡ ח"ו  ˆריך  ‡ינו  ˘‰˘י"˙  עז‡י,  בן  ˘מעון  ר'  מב‰יר  כך  ועל 
‰י' חפı בכך, ‰רי "לי ˙בל ומלו‡‰", ו‰י' יכול ל˜בוע ˘˙‰י' לו „יר‰ ב˙ח˙ונים ב„רך 

‡חר˙, ‚ם לל‡ ‰˜רבנו˙ ו‰˙ור‰ ומˆוו˙י'.

 ˙‡ י˜ריבו  ˘‰ם  „וו˜‡  י˘ר‡ל  לבני  וˆיוו‰  ‰˜ב"‰  בחר  בכך,  מוכרח  ˘‡ינו  ו‡ף 
"˜רבני לחמי", ו‰ם יפעלו ‡˙ ‰˙‚לו˙ו י˙' בעולם. ו‰טעם לכך ‰ו‡ בכ„י ˘על י„י ז‰ 
על  ‰˘י"˙  ˆיוו‰  ˘ל‡  ונמˆ‡  עבו„˙ו.  י„י  על  וי˙רומם  ˘י˙על‰  לי‰ו„י  ˙ועל˙  ˙בו‡ 
‰˜רבנו˙ בעבורו, כי ‡ם ל˙ועל˙ בני י˘ר‡ל – "ל‡ לרˆוני ‡˙ם זובחים ‡ל‡ לרˆונכם 

‡˙ם זובחים".

‡מנם, ל‡חר ˘על‰ ברˆונו י˙' ˘בני י˘ר‡ל י˜ריבו ‡˙ ‰˜רבנו˙ וי˜יימו ‡˙ ‰˙ור‰ 
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˘עמ‰ם  נ„ב‰  עולו˙  (ומ‡י„ך,  ב˘ו˙פו˙ 
נ„ב‰  עולו˙  „ין  כי  ˜ו˘י‡,  ליכ‡  ‚"כ 
„ב‡ו˙ ˘פיר ב˘ו˙פו˙, (מנחו˙ ˜„:)). ו‡כן 
ל‡סור  „‰ספר‡  ‰„ין  ‰רמב"ם  ‰˘מיט 
„פס˜  כיון  ו‰יינו  ב˘ו˙פו˙,  עˆים  ‰ב‡˙ 
˜רבן  „‡י"ז  רבנן ‰י‡  „ע˙  ול„י„י'  כרבנן 
ו‡ין ‰‰˘וו‡‰ ל"˜רבן ‰עˆים" ‚מור‰ ‡ף 

˘‰וב‡ ‰לימו„ מז‰ בבריי˙‡.

לומר  לי'  ניח‡  ל‡  ‰ריטב"‡  ‡בל 
˘י˜ר‡ום  ‰מערכ‰  לעˆי  ר˜  ˘ם  „‰כוונ‰ 
˜רבן, ומס˙בר ˘‰י' ז‰ ˜רבן עˆים נוספים 
בפ"ע ‰נ˜ר‡ ˜רבן. מי‰ו י"ל „ל„י„י' ‡כן 

ע‰ ‚ם ‡˙ ‰עˆים  נ„בו ‰מ˘פחו˙ ב‡ו˙‰̆ 

מלב„ם  עˆים  עו„  ˘‰רבו  ור˜  למערכ‰, 

ל˜רבן בפ"ע (ועיי' בל˜ו"˘ ˘ם ˘‰„ברים 

‡ולי  ועפ‰נ"ל  ב˙עני˙.  מפר˘"י  עולים 

"˘‰˙רבו"  בריטב"‡  ‰‚ירס‡  ל˜יים  י˘ 

ו„ו"˜), ו‡"כ י"ל „‡˙ מ‰ ˘נל˜ח למערכ‰ 

‰בי‡ו ב˘ו˙פו˙ מ˘פח˙י˙, וז‰ ˘פיר ב‡ 

עˆים  ˘מ˙וך  מ‰  ו‡ילו  כנ"ל;  ב˘ו˙פו˙ 

ב˙ור "˜רבן  ל‰˜ריבו  כ„י  חל˜  ‡לו ‰ורם 

ב‡ופן  ז‰  ל‡ ‰י'  על ‚בי ‰מזבח –  עˆים" 

בפני  יחי„  כל  עבור  ‡ל‡  ˘ו˙פו˙,  ˘ל 

עˆמו (‡ף ˘„וח˜ ˜ˆ˙).
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יטו˙ ב„ע˙ רבנן, „רבינו ‚ר˘ום  ומˆינו ב'̆ 
‚זירין  „‡ו˙ן  ˜מ‡  ˙נ‡  "ו˜סבר  כ'  (˜ו:) 

‰מערכ‰",  על  ‰˜רבנו˙  ל‰כ˘ר  ˜ריבין 
ל˜רבנו˙  ‰כ˘ר  ‡ל‡  ‡ינם  „לרבנן  ‰יינו 
למ˙ני'  בפי‰מ"˘  ל' ‰רמב"ם  מ˘מע  (וכן  עˆמם 
(בפירו˘ו  ‰ר‡ב"„  ו˘י'  ו‡כ"מ).  ˘ם,  „מנחו˙ 

בפני  ‰עˆים  ‰ו˜רבו  „לרבנן  ˘ם)  לספר‡ 

‚מור  ˜רבן  ‡ינם  ˘‡עפ"כ  ‡ל‡  עˆמם 
˙ו„"‰  (ועיי'  ˘ם  ‰ר‡ב"„  ל˘ון  עיי'  כרבי, 
רבי  „פלו‚˙˙  וי"ל  כ:).  ב„ף  בסו‚יין  מלמ„ 

לפר˘  י˘  ˙ור‰  בל˘ון  ‡י  ‰י‡  ורבנן 
ו˘כוונ˙  ממ˘,  כפ˘וט‰  „ו˜‡  ‰ל˘ון 
˘י˙כן  ‡ו  פרטיו,  לכל  ‰י‡  ‰נזכר  ‰מו˘‚ 
‰„בר,  מן  לחל˜  ר˜  ‰י‡  ‰ל˘ון  ˘כוונ˙ 
ל˘יט˙יי‰ו  בז‰  (ו‡זלי  בו  ‡ח„  לפרט  ו‡פי' 
זו,  בסבר‡  ˘נחל˜ו  לב‡ר  „מˆינו  ב˘"ס  בכ"מ 

‰˘"ס).  מכל  „ו‚מ‡ו˙   „ וי˜ר‡  חי"ז  ל˜ו"˘  עיי' 

מנח‰"  מ"˜רבן  ˘למ„נו  „מ‡חר  פירו˘, 
עˆים",  ו"מ˙נ„בים  ˜רבן"  "מ˜רי  ˘עˆים 
ל‰„י‡  בו  ˘נ‡מר  פסו˜  ˘מˆינו  ובפרט 
לפר˘  „י˘  לרבי  ס"ל  ‰עˆים",  "˜רבן 
‰„בר כפ˘וטו – ˘‰עˆים עˆמם ‰ם ˜רבן, 
ולפיכך  בכל ‰פרטים;  ˜רבן  „ין  ל‰ם  וי˘ 
כ˜רבן  ו‰וו  וכו',  ו‰‚˘‰  מלח  טעונים 
לרבי  „ו˜‡  (ולכן  פרטי‰ם  בכל  מנח‰ 
‰˘"ס  כל'  ‰מובן,  במלו‡  ˜רבן  נ˜ר‡ים 
בסו‚יין "מ‡ן ˘מע˙ לי' „‡מר עˆים ‡˜רי 
‡ין  לרבנן  מ˘‡"כ  עיי"˘).  רבי",   – ˜רבן 
˘‰עˆים  ‚„ול  חי„ו˘  לומר  מכריח  ‰„בר 
‰ם ˜רבן, ובכל ‰פרטים, ‡ל‡ „יו ללימו„ 
˘מˆינו  ‡ח„  פרט  ב‰ם  ˘חל  לח„˘  ז‰ 
ב˜רבן – ˘נ˘רפים על ‚בי ‰מזבח כ˜רבן, 
ול„ע˙ ‰ר‡ב"„ עו„ יו˙ר – ˘נ˜רבים בפני 
עˆמם על ‚בי ‰מזבח. ‡בל ל‡ י˙ר על ז‰.

„לעיל  ‰ר‡˘ונים  ב„ברי  י"ל  ועפכ"ז 

‰מסופר  „‰מ˘פחו˙  ‰עˆים"  "˜רבן  ‚בי 
כרבנן  פס˜  „‰רמב"ם  „˙עני˙,  בסו‚י‡ 
עיי'  כו'),  ו‰‚˘‰  מלח  טעונין  („‡ין  ‰כ‡ 
˘ם  מל˘ונו  ו‰רי  מע‰"˜,  מ‰ל'  רפי"„ 
‚ר˘ום  כרבינו  רבנן  „ע˙  „מפר˘  מ˘מע 
עˆמם  ‰מערכ‰  לעˆי  ר˜  ‰י‡  „‰כוונ‰ 
˘˘ם  ו„‡י  ו‡"כ  כ˜רבן,  ‡ו˙ם  „מ˙נ„בין 
˘ם ‰מו˘‡ל,  בז‰ ‡ינו ‡ל‡  ˜רבן ‰‡מור 
˘יום  לומר  ביו˙ר   ‰˘˜„ מובן  וממיל‡ 
 ˙ˆ˜ „מי˜רו  (‡ף  למערכ‰  עˆים  ‰ב‡˙ 
˜רבן) ליו"ט ייח˘ב ע„ ˘˙י‡סר ‰מ˘פח‰ 
ב‰ספ„ ו˙עני˙ כו' ‡חר „‡י"ז ‡ל‡ ‰כ˘ר 
„ו„‡י  ‰רמב"ם  ‰כריח  ול‰כי  ˜רבן. 
עם  ˘ב‡ו  נ„ב‰  עולו˙  מˆ„  ‰י'  ‰יו"ט 
עˆי ‰מערכ‰, „‰נ‰ו „ו˜‡ ˜רבן ‚מור ‰ם 
מנ„ב˙ ‰יחי„ ומˆ„ם י˘ מ˜ום ליו"ט (עיי' 
מל"מ ˘ם). ו‡ף ˘לפכ"ז נמˆ‡ „‰ל' "˜רבן 

על ‰עˆים  ול‡ ˜‡י  כפ˘וטו  ‰עˆים" ‡ינו 
לרבנן,  ‰ו‡  ˘פיר  ז‰  „בר  ‰ל‡  עˆמם, 
ˆריך  ‡ין  ˙ור‰  „ל˘ון  ‚ופ‡  ל˘יט˙יי‰ו 
(ול‰עיר  כו'  ובמילו‡ו  כפ˘וטו  לפר˘ו 
„‰רמב"ם ב‰ל' מע‰"˜ ˘ם ל‡ ‰בי‡ כלל 
„˜רבן   – ‚ו'"  ‰פילו  „"ו‰‚ורלו˙  ‰מ˜ר‡ 
„‰˙ם ‰ל‡ מיירי בעולו˙ ˘ב‡ו עם ‰˜רבן 
ל‡  י‚,  „נחמי'  ‡חר  מ˜ר‡  ‡ל‡   – כנ"ל 

"ול˜רבן ‰עˆים").

ומע˙‰ מחוור ˘פיר ל‰רמב"ם ‡ליב‡ 
ב˘ו˙פו˙,  „רבנן ‰‡ „‰וב‡ו ‰˙ם ‰עˆים 
‡יסור  ‚בי  לחל˜  ‡פ˘ר  ˘פיר  לרבנן  כי 
בין  ב˙חיל‰  כ„חיל˜נו  ב˘ו˙פו˙  ‰ב‡‰ 
עˆמם  ˘‰ם  לעˆים  כ„לעיל  ‰מערכ‰  עˆי 
ר˜  ‰ו‡  ב˘ו˙פו˙  ‰ב‡‰  „‡יסור  ˜רבן, 
נ˜ט  (˘ז‡˙  ממ˘  ˜רבן  ‰ם  כ˘‰עˆים 
‰ספר‡ ול‰כי ‡סר), מ˘‡"כ עˆי ‰מערכ‰ 
ב‡  ˘פיר   – ˜רבן  ב˘ם  „‡ינו  לרבנן 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ממ˘‰  ז‡˙  מב˜˘  ˘‰˜ב"‰  וע„  כביכול.  ˘ל ‰˜ב"‰  "ˆרכו"  ז‰  נע˘‰  ומˆוו˙י' , ‰רי 
י„י  על  פעול˙ ‰"˜רבן",  כולו ‡˙  בכל ‰עולם  י˘ר‡ל  בני  ˘יפעלו  עלי"!  בני  – "פ˜ו„ 
כולו  ‰עולם  י‰י'  ‡˘ר  ע„  ‰נחו˙ים,  ‰‚˘מיים  ‰ענינים  בכל  י˙'  ˜„ו˘˙ו   ˙‡ ˘יח„ירו 

ר‡וי ומוכ˘ר ל‰יו˙ ל„יר‰ לו י˙'.



פניניםפנינים

התבוננות קלה 
והתבוננות קשה

נפ˘ ‡ח˙ ˙חט‡ ב˘‚‚‰ . . ו‰בי‡ ˜רבנו . . נ˜ב‰
‡ין ‰‡˘ם ‡ל‡ מזכרי כב˘ים ו‡ין לך חט‡˙ 
מן ‰כב˘ים ‡ל‡ נ˜ב‰
(„, כז. רמב"ם ‰ל' פסולי ‰מו˜„˘ין פ"ו ‰ט"ז)

˙חט‡  ‡ח˙  נפ˘  "ו‡ם  כ˙וב  בפר˘˙נו 
ו‡ילך).  כז   ,„) נ˜ב‰"  ‚ו'  ו‰בי‡ ˜רבנו  ‚ו'  ב˘‚‚‰ 
‡ל‡  ‰‡˘ם  "‡ין  ‰רמב"ם  ‡ומר  לז‰  ב˜˘ר 
מן ‰כב˘ים ‡ל‡  חט‡˙  לך  ו‡ין  כב˘ים  מזכרי 

נ˜ב‰" (‰ל' פסולי ‰מו˜„˘ין פ"ו ‰ט"ז).

מˆינו  חט‡  על  מכפר  ˘˜רבן  ‰„בר  בטעם 
‰‡„ם  "˘יח˘וב  בי‡ר  ו‰רמב"ן  בי‡ורים.  כמ‰ 
ונפ˘ו  ב‚ופו  ל‡ל˜יו  חט‡  כי  ‡ל‰  כל  בע˘ו˙ו 
חס„  לול‡  ‚ופו  וי˘רף  „מו  ˘י˘פך  לו  ור‡וי 
‰ז‰"  ‰˜רבן  וכפר  ˙מור‰  ממנו  ˘ל˜ח  ‰בור‡ 
(פר˘˙נו ‡, ט). ונמˆ‡, ˘בטעם ז‰ מו„‚˘ ˘‰‡„ם 

ˆריך לבטל ולייסר ‡˙ עˆמו ב„ברים ˜˘ים, ע„ 
וי˘רף",  „מו  ˘י˘פך  לו  ˘"ר‡וי  ˘יח˘וב  כ„י 

ועל י„י ז‰ מ˙כפר לו ‰עון.

˜ירוב,  מל˘ון  ‰ו‡  ˘˜רבן  כן  ‚ם  מˆינו  ‡ך 
 ˙‡ מ˜רב  ˘‰‡„ם  ‰ו‡  ‰˜רבן  ˘˙וכן  ו‰יינו, 
פר˘˙נו  בחיי  מו.  סי'  ‰ב‰יר  ספר  (ר‡‰  ל‰˜ב"‰  עˆמו 
‡, ט. ועו„). ו‰יינו, ˘י˘ ל‡„ם ל‰˙בונן בז‰ ˘ז‰ 

רˆונו  ‡ך  ‰רע,  יˆרו  מˆ„  ר˜  ‰ו‡  ופ‚ם  ˘חט‡ 
ול˜יים  ל‰˜ב"‰  ב˜ירוב  ל‰יו˙  ‰ו‡  ‰‡מי˙י 
מ˙˜רב  ‰ו‡  ‰רי  זו  ‰˙בוננו˙  י„י  ועל  רˆונו, 

ל‰˜ב"‰ ו˘ב מחט‡ו ועוונו יכופר לו.

בעי˜ר  ‰ו‡  ‰ר‡˘ון  ˘‰טעם  לומר  וי˘ 
ב˜רבן  בעי˜ר  ‰ו‡  ‰˘ני  ו‰טעם  ‡˘ם  ב˜רבן 
מ‰  ‰˘ו‚‚  על  ר˜  ב‡‰  ‰חט‡˙  ˘‰רי,  חט‡˙. 
˘‡ין כן ‰‡˘ם חמור מחט‡˙ ע„ ˘כמ‰ ‡˘מו˙ 
סוף  ברמב"ן  בז‰  ‡ריכו˙  (ר‡‰  ‰מזי„  על  ‚ם  ב‡ו˙ 

פר˘˙נו).

מספי˜  ‰˘ו‚‚  ˘על  לומר  י˘  ז‰  פי  ועל 

"עור" ו"בשר" בעבודת ה'
ו‰פ˘יט ‡˙ ‰עול‰ ונ˙ח ‡ו˙‰ לנ˙חי‰
(‡, ו)

ונ˙ח  ‰עול‰   ˙‡ "ו‰פ˘יט  לפסו˜  ב˜˘ר 
‰˘י"˙  ˘בעבו„˙  מˆינו  ו)   ,‡) לנ˙חי‰"  ‡ו˙‰ 

י˘נם ˘ני ‡ופנים:

‡לי‰ם  ל‰˙מסר  ˘ˆריכים  ענינים  י˘נם 
‰˙ור‰  לימו„  כמו  ל‚מרי,  ב‰ם  מונח  ול‰יו˙ 
רוחני,  ˙וכן  ר˜  ב‰ם  ˘י˘  ‰מˆוו˙  ו˜יום 
˘יכנסו  ל‰˘˙„ל  ‰‡„ם  על  כ‡לו  ˘ב„ברים 
„ברי ‰˙ור‰ ו‰˙וכן ‰רוחני ˘במˆוו˙ ל˙וך לבו 

ומוחו ויפעלו עליו ˘ינוי פנימי.

ל˜יימן  ˘ˆריכים  כ‡לו  מˆוו˙  י˘נן  ‡ך 
במע˘‰ ו‡ין ל‰יו˙ מונח ב‰ן ל‚מרי. ול„ו‚מ‡, 
לעניני  ו˜˘ורים  מ‰ן  ‰נ‡‰  ל‚וף  ˘י˘  ‰מˆוו˙ 
ל‚מרי  ˘˜וע  ל‰יו˙  ˘‡ין  ו˘˙י‰,  ‡כיל‰ 
ב‡כיל‰ זו. כי יכול ל‰יו˙ ˘‡ין ‰‡„ם עוב„ ‡˙ 
‰מˆוו‰   ˙‡ מנˆל  ‡ל‡  ז‡˙,  מˆוו‰  י„י  על   '‰

למל‡ ˙‡וו˙ ‚ופו ול‰˘ביע ˙‡בונו.

וי˘ לומר ˘˘ני ענינים ‡לו נרמזים ב"ב˘ר" 
‡כיל‰,  ˘ל  ענין  ‰ו‡   - ב˘ר  ˘‰רי  ו"עור", 
וב˘ר  „ם  ונע˘‰  ‰‡„ם,  ל˙וך  נכנס  ˘‰מ‡כל 
ל‡כיל‰,  ר‡וי  ˘‡ינו  עור  כן  ˘‡ין  מ‰  כב˘רו, 

ור˜ עו˘ים ממנו לבו˘ וכלי ˙˘מי˘.

וכן ‰ו‡ בעבו„˙ ‰', ˘י˘נם ענינים ˘ˆריכים 
על  לפעול  ועלי‰ם  ל‚מרי,  ב‰ם  ˘˜וע  ל‰יו˙ 
˘‡ין  ענינים  וי˘נם  "ב˘ר",   - בפנימיו˙  ‰‡„ם 
˘‡ינו  "עור"  בבחינ˙  ו‰ם  ב‰ם,  ˘˜וע  ל‰יו˙ 

נכנס ל˙וך ‰‚וף.

˘‡ין  ‰עול‰"   ˙‡ "ו‰פ˘יט  עבו„˙  וז‰ו 
˘‰ם  "עור"  ˘ל  ענינים  על  ולח˘וב  לטעו˙ 
"ב˘ר" ‡ו ל‰יפך, ‡ל‡ י˘ "ל‰פ˘יט" ‡˙ ‰עור 
ל‡  ו"‰ב˘ר"  ˘"‰עור"  ול‰יז‰ר  ‰ב˘ר,  מן 

י˙ערבו. 
(ע"פ ˙ור˙ מנחם חי"„ עמ' 251 ו‡ילך)

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‰פסו˜  ‡ף  ‰בריי˙‡  „מ„‰בי‡‰  „מנחו˙, 
„ו˜‡  ˘עליו  (וע„  לעניננו  נחמי'  „ימי 
מוכח  כו')  ‡י˜רי  „˜רבן  ‰יסו„  מס˙מך 
‡ח„  ו„ין  „‚„ר  ל‰בריי˙‡  „ס"ל  לכ‡ור‰ 
ל˘ני ‡ופני ‰ב‡‰ ‡לו ו‡ין ל˘נו˙ ביני‰ם 
‚, ‰ „מ˘מע „‚„ר  ב˙וספ˙‡ „˙עני˙  (ועיי' ‰יטב 

‡ח„ ‰ם), ו˘וב ˆ"ע ‡ליב‡ „‰בריי˙‡ ‡יך 

‰וב‡ ‰˙ם ב˘ו˙פו˙.

˘ם  לספר‡   ıמ˘‡נ ר"˘  פי'  ור‡‰ 
˘‰ˆיע לומר „ז‰ ˘נ„ב˙ עˆים ‡ינ‰ יכול‰ 
לבו‡ ב˘ו˙פו˙ ‡ינו ‡ל‡ למ"„ „„ין נ„ב˙ 
„פר˘˙נו  „"˜רבן"  מי˙ור‡  למ„נו  עˆים 
‰‡מור‰ ב"מנח‰" (ול‰כי ‰ו˘וו‰ למנח‰ 
במנחו˙ ˜ז.  ב˘ו˙פו˙), ‡בל  ב‡‰  ˘‡ינ‰ 
למזבח  ו˘מן  יין  נ„ב˙  מ"„ „ילפינן  ‡יכ‡ 
 ˙‡ ככ‰  יע˘‰  ‰‡זרח  „"כל  ממ˜ר‡ 
ונ˜ט  בנסכים,  ‰‡מור  ‚ו'"  ל‰˜ריב  ‡ל‰ 
‰ר"˘ מ˘‡נı „ל‰ך מ"„ ‡ף עˆים ילפינן 
„נ˜ט  בפר˘˙נו  מלבי"ם  [ועיי'  מ"‡זרח" 
מˆינו,  במ‰  מיין  עˆים  ללמו„  נמי „מˆינו 
ב˘ו˙פו˙.  ב‡  ˘פיר  מ"„  ול‰ך  ו‡כ"מ], 
מ˘‡"כ ‚בי  עˆים,  ע„יין ˆ"ע (‚בי  ו„בריו 
„סו"ס  ו‡כ"מ),  ˘ם  „מיירי  „ברים  ˘‡ר 
לכולי עלמ‡ מ˜ר‡ מל‡ „יבר ‰כ˙וב „ב‡ו 
י˙יי˘ב  ו‡יך  נחמי',  בימי  ב˘ו˙פו˙  עˆים 
למ"„ „ילפינן מ"˜רבן". ובכלל יל"ע ב‚וף 
„מ"„  בסו‚יין  ‰יטב  יעויי"˘  כי  „בריו, 
רבי,  ל„ע˙  „ו˜‡  ˜‡י  מ"‡זרח"  „ילפינן 
לכו"ע „ילפינן  פ˘יט‡  ‡בל ‡ליב‡ „רבנן 
‡ין  ו„‡י  לרבי  ‰רי  ומ‡י„ך  מ"˜רבן"; 
˜רבן עˆים ב‡ ב˘ו˙פו˙ כיון „„ינו כ˜רבן 
(עיי'  כו'  ו‰‚˘‰  מלח  ‰טעון  ממ˘  מנח‰ 
נמי  ור‡‰  רבי,  ב„ע˙   :„˜ לעיל  במנחו˙  ‰יטב 

מ˘"כ ˙וס' ור˘ב"‡ ב„ף כ: ב„ע˙ו). ו‡"כ ˘וב 

‰ב‡˙ עˆים ב˘ו˙פו˙ ‰י‡ „ל‡ כמ‡ן. 

„ימי  עˆים"  "˜רבן  ‚„ר  במ‰ו˙  ו‰נ‰ 
„‰רמב"ם  „עו˙.  כמ‰  מˆינו  ‰נ"ל  נחמי' 
כלי  ‰ל'  ‰י„  ובס'  מ"‰  פ"„  ל˙עני˙  (בפי‰מ"˘ 

עˆמם  ‰עˆים  „‡ין  בי‡ר  ‰"ט)  פ"ו  ‰מ˜„˘ 

‰מ˘פחו˙  ˘‰בי‡ו  ˘ביום  ‡ל‡  ‰˜רבן, 
ו‰י'  עולו˙  מנ„בים  ‰יו  למערכ‰  עˆים 
ו˙עני˙  ב‰ספ„  ‰‡סור  יו"ט"  "כמו  ל‰ם 
כו', ולפ"ז "˜רבן ‰עˆים" ‡ין פי' ˜רבן מן 
‰ב‡  נ„ב‰)  עול˙  (˘ל  ˜רבן  ‡ל‡  ‰עˆים 
מחמ˙ (יום ‰ב‡˙) ‰עˆים. ‡בל ‰ריטב"‡ 
מבערים  י"‡ "˘‰יו  ב˘ם  כו.) ‰בי‡  (˙עני˙ 

˘‰˙רבו  ‰עˆים  מן  עˆמו  בפני  במזבח 
˜רבן  ‰י'  וז‰  ˘‰˙נ„בו)  לז‰ב:  כור  (ב‰‚‰ו˙ 

‰יו  ‚זירין  ˘˘ני  כו'  ‡מרו  וכן  ‰עˆים, 
וז‰ו  ‰ערביים  בין  ˘ל  ˙מי„  עם  ˜רבין 
‰יינו   – ‰ו‡"  ממ˘  עˆים  ˜רבן  כי  מוכיח 

˘‰עˆים עˆמם ‰ו˜רבו ב˙ור˙ ˜רבן.

לפר˘  ˘ל‡  ל‰רמב"ם  מנ"ל  ויל"ע 
"˜רבן ‰עˆים" כפ˘וטו „‰עˆים עˆמם ‰ם 
‰נ˜ר‡ים ‰˜רבן, ‡חר ˘כבר מˆינו ל‰„י‡ 
‡י˜רו  ‚ופיי‰ו  ‰מערכ‰  „עˆי  ל„י„י'  ‡ף 
˜רבן – ר‡‰ רפי"„ מ‰ל' מע‰"˜ ובכס"מ. 
זו  ˘‰י˙‰  ‰ריטב"‡  ב„ע˙  ˆ"ע  ומ‡י„ך 
˘ריפ˙ עˆים בפ"ע י˙ר על עˆים ˘‰וב‡ו 
„מפור˘   ‡‰ ל„י„י'  י˙ב‡ר  ‡יך  למערכ‰, 
ב˙עני˙ ל‰לן כח. „‰ב‡˙ ‰עˆים ‰י˙‰ ר˜ 
ועמ„ו  בל˘כ‰  עˆים  מˆ‡ו  ˘"ל‡  מ˘ום 
עˆים  ‰יינו  כו'",  מ˘ל‰ם  ו‰˙נ„בו  ‡לו 
לח„˘  ומנ"ל  בלב„,  למערכ‰  ‰מוכרחים 
בפ"ע  ל˘ורפן  כ„י  מז‰  יו˙ר  „‰בי‡ו 

כ˜רבן.

‚„ר  בי‡ור  ב‰˜„ים  בז‰  ו‰נר‡‰ 
‰ב‡˙ עˆים לנ„ב‰ ‡ליב‡ „רבנן בבריי˙‡ 
מילי.  לכל  ˜רבן  כ„ין  ‰וו  „ל‡  „מנחו˙, 



טו

בדין "קרבן עצים"
יפלפל בסוגיא דמנחות גבי דין קרבן עצים ואם שייכא לזה המובא בסוגיא 

דתענית גבי משפחות שנדבו עצים בימי נחמי', ע"פ ביאורי הראשונים 
בסוגיות אלו

„מן  כ:  „מנחו˙  בבריי˙‡  ‚רסינן 
˜רבן  ˙˜ריב  כי  "ונפ˘  „פר˘˙נו  ‰פסו˜ 
ול‡  „"˜רבן",  מי˙ור‡  (‰יינו  ו‚ו'"  מנח‰ 
פי'  ר‡‰  מנח‰",  ˙˜ריב  "כי  בס˙ם  נ‡מר 
‰ר‡ב"„ לספר‡ ע‰"כ) ילפינן „מנ„ב ‡„ם 
(„עˆים  ‡ומר  ‰ו‡  "וכן  למזבח,  עˆים  ‡ף 
‡י˜רו ˜רבן, ר˘"י) ו‰‚ורלו˙ ‰פלנו על ˜רבן 

˘עלו  ‰‚ול‰  בני  ‚בי   – ל‰  י,  [נחמי'  ‰עˆים" 
בבי˙ ˘ני ול‡ מˆ‡ו עˆים בל˘כ‰ ועמ„ו ו‰˙נ„בו 

כח.].  ˙עני˙  עיי'  פעם,  בכל  עˆים  יבי‡  מי  ב‚ורל 

ול‡ח"ז פלי‚ רבי ומוסיף "רבי ‡ומר עˆים 
 ‰˘‚‰ וטעונין  מלח  טעונין  ‰ם,  ˜רבן 
לכל  ‰וו  ממ˘  ˜רבן  „ל„י„י'  ‰יינו  כו'", 
‡ם  מחלו˜˙ם  במ‰ו˙  טוב‡  ויל"ע  מילי. 
נול„‰  ומנין  ל‡ו,  ‡ם  ממ˘  כ˜רבן  „ינו 
ל„ין  ילפינן  „ל˙רוויי‰ו  ‡חר  ‰פלו‚˙‡ 
מנח‰"  "˜רבן  ממ˘"נ  עˆים  „נ„ב˙  ז‰ 
וב‰ס˙מך על ‰כ˙וב "ו‰‚ורלו˙ ‰פלנו על 
˜רבן ‰עˆים" (כי מכ˙וב ז‰ „ו˜‡ יו„עים 

‡נו ˘עˆים נ˜ר‡ו "˜רבן" וממיל‡ מרבינן 
עיי'  ˘בפר˘˙נו,  „"˜רבן"  מי˙ור‡  עˆים 
ו˜רבן  ור‡ב"„  כ‡ן,  למנחו˙  חי' ‰ר˘ב"‡ 

‡‰רן לספר‡ כ‡ן).

„ין  ‰וב‡  ‰כ˙וב  על  בספר‡  ו‰נ‰ 
(פ"י,  ל‰לן  ומוסיף  ‰נ"ל,  עˆים  נ„ב˙ 
מנח‰  נ„ב˙  ל‰בי‡   ‡"‡˘ „כ˘ם  ו) 
ב˘ו˙פו˙ ‡ף עˆים ‡"‡ ב˘ו˙פו˙. ויל"ע 
„"ו‰‚ורלו˙  ‰נ"ל  ‰כ˙וב  „מסיפור  טוב‡ 
‰י˙‰  כול‰  „‰מ˘פח‰  עול‰  ‚ו'"  ‰פלנו 
˘ם  ˙עני˙  [עיי'  ‰עˆים  ביח„  מנ„ב˙ 
„‡יסור  בפ˘טו˙  י"ל  וב‡מ˙  יב.].  ולעיל 
כי ‰˙ם  ז‰  לסיפור  כלל  ˘ייך  ‰˙ו"כ ‡ינו 
מיירי ב‰ב‡˙ עˆים למערכ‰ ל‰כ˘ר ˜רבן 
נ„ב˙  „ין  ‚בי  ˜‡י  ו‰˙ו"כ  ˘ם],  [עיי' 
‰מזבח  ע"‚  כ˜רבן  בפ"ע  ל˘רפן  עˆים 
ב˘ו˙פו˙.  ב‡‰  ˘‡ינ‰  כמנח‰  ˘„ינו  כו', 

ו‡"כ „ברי ‰˙ו"כ מחוורים ˘פיר. 

„בריי˙‡  ב‚ופ‡  ˆל‰"ב  ˘ע„יין  ‡ל‡ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

פניניםפנינים

˘יˆר ‰‡„ם  מכיון  על ‰מזי„,  כן  ˘‡ין  מ‰ 
‡ל‡  רכ‰  ב‰˙בוננו˙  „י  ל‡  ב‰˙‚ברו˙,  ‰ו‡ 
כ„י ˘עוונו יכופר י˘ ל‰˜ריב זכר, ˘ל"זכרים" 
˘ם),  (ר˘"י  כ‚י„ין"  ‰˜˘ים  "„ברים  ל‰‚י„  י˘ 

ור˜ על י„י ז‰ יכניע יˆרו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 13 ו‡ילך)

לע˘ו˙  ‰ו‡  ‰‡מי˙י  ˘רˆונו  בז‰  ˘י˙בונן 
טוב, ˘‡ין ז‰ ‰˙בוננו˙ ‰מ˜˘‰ ומכבי„‰ על 
נ˜ב‰",  ‡ל‡  כו'  חט‡˙  לך  "‡ין  ולכן  ‰‡„ם, 
כי לכפר˙ ‰˘ו‚‚ מספי˜‰ ‚ם ‰˙בוננו˙ "רכ‰" 
י˙רו  (ר˘"י  רכ‰"  בל˘ון  ל‰ן  ˘"˙‡מר  כנ˜ב‰   -

יט, ‚).


