
‚úיון ˙˘מ‡
ער˘"˜ פר˘˙ מטו˙-מסעי

"כ‡ן י˘ננו, כ‡ן ‰ו˜רנו" - בי‡ור ‰מ˘úים

"‰˙ר˙ נ„רים" כיסו„ בעבו„˙ ‰˘י"˙

ıר‡ú בכניס˙ם ú‡מˆוו˙ נˆטוו י˘ר '‚

כיˆ„ ú‰ימúט מן ‰כעס

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ו‡חר כך ללמו„ ‡ו˙ו פעם ˘ני‰ פר˜ים-פר˜ים, ובין פר˜ לפר˜ לחזור על ‰נ‡מר בו במח˘ב‰ 
ו„יבור, ו‡חר כך ללמו„ פעם ˘לי˘י˙, בעיון לפי ערך, ˘‡ז מ˙חיל ‰ענין ל‰יו˙ נ˜לט ב˘כלו, 
ב‡  לע‰בט  ענין  „ער  פ‡ר˘ט‡נ„, ‡ון  „עם  לעבין ‡ין  ("ער ‰ייבט ‡ן  בענין  ל‰ר‚י˘  ומ˙חיל 

‡י‰ם").

ו‰חיו˙ ‰‡מי˙י ‰ו‡ ‰עבו„‰ ˘בלב ב˙פל‰, כמובן ב‚וף נ˜י ע״„ ‰חסי„ו˙, כמבו‡ר בענין 
יפנ‰ עˆמו, לנ˜ו˙ עˆמו מענינים ‰‚ופניים ("‡פרייני˜ין זיך פון ‚ופניו˙'„י˜ע ז‡כין"), ופעול˙ 

‰חיו˙ ‰ז‰ נר‡‰ וניכר בכל „רכיו, במ˘ך ‰יום במ„ו˙ טובו˙ ו‚ע‚ועים ל˙ור‰ ועבו„‰.

ל‰סיר ‰מניעו˙ ˘יכול ל‰יו˙ מבפנים 
˘יכול  ו‰עיכובים  ו‰מניעו˙  מ‡˙ו,  מבחוı ‰סיר ‰˜ב"‰  ועיכובים  ˙"ל ‰מניעו˙  כע˙ ‰נ‰ 

ל‰יו˙ מבפנים ˆריך ל‰סיר בעˆמו. ו‰˘ם י˙ברך י‰י' בעזרו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

בז‰  חל˜ ‚„ול  וי˜ח  ברבים,  חסי„ו˙  לימו„  זמני  ל˜בוע  ˘י'  מעורר ‡˙ ‡נ"˘  כי  מ˜ו‰ ‰נני 
כי ז‰ חוב˙ כל ‡ח„ מ‡נ"˘ ˘י'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ע' ˜ˆ-˜ˆ‡)



טו

מניעות ועיכובים 
מבפנים ומבחוץ

והמניעות  מאתו,  הקב"ה  הסיר  מבחוץ  ועיכובים  המניעות  ת"ל  הנה  כעת 
והעיכובים שיכול להיות מבפנים צריך להסיר בעצמו

מניעו˙ ועיכובים ממינים ˘ונים
בלי  ועבו„‰  ב˙ור‰  ל˘˜ו„  י˙׳  בעזר˙ו  ויוכל  ב‡ ‡ל ‰מנוח‰  ˙"ל ‡˘ר  ומˆיל,  פו„‰  ברוך 

.ıום מונע ומעכב מבחו˘

י„ע  כפי ‡˘ר  ˘ונים,  ממינים  מינים  ב‰ם  ˘י˘  ועיכובים,  מענין ‰מניעו˙  נו„ע ‰„בר  ‡מנם 
‡יני˘ בנפ˘י׳, ו‚ם ‡פילו ב‡לו ‡˘ר עבו„˙ם, ‡ו מסיב˙ ‰מז‚ ו‰˘נים יפעלו ל„חו˙ ‡˙ ‰יˆר 
וממˆי‡  עומ„,  ב˙˜פו  ‰טבעי  נפ˘  ‚ם  ומ‰  ˘לי[ט]‰,  לו  י˘  עו„נו  ‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  ‰נ‰  ‰רע, 
˙וכנם  ‡בל  נימוס,  ‰נ˜ר‡  ‡„ם,  בני  ומ„ו˙  ˘כל  בלבו˘י  ומלבי˘ם  מפנים,  ועיכובים  מניעו˙ 

‰‡מי˙י ‰ו‡ ˘ר˘ פר‰ ר‡˘ ולענ‰.

לימו„ בינוני בלימו„ ‰חסי„ו˙
זמן  יום  בכל  ל˜בוע  מוחלט,  ‚מור  עול  ב˜בל˙  ‰עבו„‰  ר‡˘י˙  בחיים,   ıחפ‰ ‰‡י˘  לכן 
בפלפולים  ביו˙ר  ל„יי˜  ˘ל‡  בינוני, „‰יינו  בלימו„  ללמו„ „‡״ח,  ˘עו˙  מ‚'  פחו˙  ל‡  ˜בוע, 
˘ל ‰בל, ו˘ל‡ ב„רך ˜רי‡˙ מכ˙ב, כי ‡ם בלימו„ ל‰בין ‰נ‡מר, ול˜לוט ˘יוכל לח˘וב ב‰ענין 

˘למ„ ול„בר בו ב˘פ‰ ברור‰.

וכך ס„רו ˘ל „בר ‰לימו„, ˙חל‰ ˆריכים ללמו„ כל ‰מ‡מר כולו פעם ‡ח˙, לי„ע בכללו˙ 
מ‡מר"),  „עם  ‡ין  זיך  רע„ט  וו‡ס  ("וויסען  ‰ענין  ˜וטב  ‰יינו  ‰‰ו‡  במ‡מר  ‰מ˙ב‡ר  ‰ענין 

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה' עבודת בעניני ומכתבים שיחות

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‚
"כ‡ן י˘ננו, כ‡ן ‰ו˜רנו" - בי‡ור ‰מ˘לים

כ‡ן ‰ו˜רנו,  י˘ננו,  "כ‡ן  בנ"י  למסעו˙  ˙נחומ‡  רבי  במ˘ל  י˜˘‰ 
כ‡ן ח˘˘˙ ‡˙ ר‡˘ך", „לכ‡ו' מ‰ ‰נמ˘ל ל„ו‚מ‡ו˙ ‡לו, ויב‡ר 

ב‡ופן נפל‡, „מרומזים בז‰ ‚' מסעו˙ ‰ר‡˘ונים ˘ל בנ"י

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 390 ו‡ילך) 

. . . . . . . . . . . . . .ו פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
‡ח„ מחמ˘ מ‡ו˙ ב„יו˜ / ‰‡ם חלו˜˙ ‰‡רı לע˙י„ לב‡ 

נע˘˙‰ כבר?

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז
"‰˙ר˙ נ„רים" כ יסו„ בעבו„˙ ‰˘י"˙

‰מעל‰   / ˙‰יו"?  "˜„ו˘ים  מˆו˙  מ˜יים  ‡ו  חוט‡,  ‰ו‡  ‰נו„ר 
‰מטו˙  ר‡˘י   / ‰עולם  וזיכוך  ‰נ„רים  בביטול  ‰י‡  ‰‡מ˙י˙ 
לברר ‰„ברים ‰‚˘מיים / ‰˙ר˙  ˘יוכלו  י˘ר‡ל  בני  מרוממים ‡˙ 

ıנ„רים ‰י‡ ‰כנ‰ לכניס˙ י˘ר‡ל ל‡ר‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 105 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
"ל‰" - ˜ליפ‰, לּ‰ - ˜„ו˘‰ / ˘ייכו˙ "ענני ‰כבו„" ל"‡ו‰ב 

‡˙ ‰בריו˙"

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
ıמˆוו˙ נˆטוו י˘ר‡ל בכניס˙ן ל‡ר '‚

‰בי‡ על חיוב מˆוו˙ בנין  בחר ‰רמב"ם ‰כ˙ובים̆  יפלפל בטעם̆ 
בי‰מ"˜ / יב‡ר ע"פ יסו„ ח„˘ „˜יום מˆוו˙ מינוי מלך ומלחמ˙ 
ו"„ין"  פרט  ב˙ור  י˘נם ‚ם  בפ"ע  חיובם  מלב„  מלך  ומינוי  עמל˜ 

ב˘לימו˙ ‚וף מˆו˙ בנין ‰בי˙

(ע"פ '‰לכו˙ בי‰ב"ח ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' כ 
(ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 298 ו‡ילך))

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
כיˆ„ ל‰ימלט מן ‰כעס

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
ıמניעו˙ ועיכובים מבפנים ומבחו

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים פ˙ח „ברפ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

מטו˙-מסעי,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
‡ו  עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים),  ב˙וכן 

בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙



‚

"כאן ישננו, כאן הוקרנו"
- ביאור המשלים

את  חששת  כאן  הוקרנו,  כאן  ישננו,  ״כאן  בנ"י  למסעות  תנחומא  רבי  במשל  יקשה 
ג'  בזה  דמרומזים  נפלא,  באופן  ויבאר  אלו,  לדוגמאות  הנמשל  מה  דלכאו׳  ראשך״, 

מסעות הראשונים של בנ״י

בפירו˘ ר˘״י רי˘ פר˘˙נו:
לטלטלם  עלי‰ם  ˘‚זר  ˘‡ע״פ  מ˜ום,  ˘ל  חס„יו  ל‰ו„יע  ‰ללו?  ‰מסעו˙  נכ˙בו  "למ‰ 
‰י˙‰  ול‡  ˘נ‰  ‡רבעים  כל  למסע  ממסע  ומטולטלים  נעים  ˘‰יו  ˙‡מר  ל‡  במ„בר,  ול‰ניעם 

ל‰ם מנוח‰, ˘‰רי ‡ין כ‡ן ‡ל‡ ‡רבעים ו˘˙ים מסעו˙ .. ז‰ מיסו„ו ˘ל רבי מ˘‰ ‰„ר˘ן.

ורבי ˙נחומ‡ „ר˘ בו „ר˘‰ ‡חר˙:

מ˘ל למלך ˘‰י‰ בנו חול‰ ו‰וליכו למ˜ום רחו˜ לרפ‡ו˙ו. כיון ˘‰יו חוזרין, ‰˙חיל ‡ביו 
מונ‰ כל ‰מסעו˙. ‡מר לו: כ‡ן י˘ננו, כ‡ן ‰ו˜רנו, כ‡ן ח˘˘˙ ‡˙ ר‡˘ך״.

״כ‡ן  י˘ננו״,  ״כ‡ן  ˘ל  ענינים ‡לו   - י˘ר‡ל  בני  מסעי   - בנמ˘ל  מˆינו  בי‡ור: ‰יכן  וˆריך 
‰ו˜רנו״, ו״כ‡ן ח˘˘˙ ‡˙ ר‡˘ך״?

ב. ו‰נ‰ ב‚ור ‡רי‰ פיר˘: ״כי לפעמים ‰יו י˘ר‡ל בנח˙ וב˘לו‰, וז‰ו ׳י˘ננו׳; ולפעמים 
כמו  וז‰ו  בסכנ‰ ‰יו,  ולפעמים  ׳‰ו˜רנו׳;  וז‰ו  ל‰ם „בר,  חסר  כ‡˘ר ‰י‰  בˆער,  י˘ר‡ל  ‰יו 

חול‰ ‰חו˘˘ בר‡˘ו״.
ו‡ילו   - ˘ינ‰  על  מ„ובר  „במ˘ל  ‰מ‰,  רחו˜ים  ו‰נמ˘ל  ˘‰מ˘ל  נמˆ‡  פירו˘ו  לפי  ‡ך 
בנמ˘ל מ„ובר על ״נח˙ ו˘לו‰״ (ול‡ על ˘ינ‰ ב˙וכנ‰ ‰פרטי); במ˘ל מ„ובר על ˜ור וˆינ‰ - 
ו‡ילו בנמ˘ל על ״ˆער״ בכלל (˘‡ינו ˙לוי ב˜ור „ו˜‡, כמובן); במ˘ל מ„ובר בחול‰ ‰חו˘˘ 
בר‡˘ו - ו‡ילו בנמ˘ל על ״סכנ‰״ בכלל (˘יכול‰ ל‰יו˙ בכמ‰ ‡ופנים, ול‡ו „ו˜‡ סכנ˙ חולי).

בנמ˘ל  מכוונים ‰ם   - ˘במ˘ל  ענינים ‡לו  ˘˘לו˘˙  יו˙ר,  ב‡ופן ˜רוב  לפר˘  נר‡‰  כן  ועל 

אביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא מ של ש ש א

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

תורת חייםתורת חיים

‰נ‰ ‰' נˆב עליו
‡יך  ‰‰˙בוננו˙  ‰ו‡  ‰כעס,  לענין  מ‰עˆו˙ 
מלכי ‰מלכים  מלך  ˘ל  כבו„ו   ıכל ‰‡ר ˘מל‡ 
בפר˜  ‰ז˜ן  רבנו  „ברי  פי  על  וביו˙ר  ‰˜ב"‰, 
וכו'  עליו  נˆב   '‰ ‡˘ר  ˜„י˘‡,  ב˙ני‡  מ"‡ 
כר‡וי,  עוב„ו  ולב ‡ם  כליו˙  ובוחן  עליו  ומביט 
˘כ˘נזכרים על ענין ז‰ ‡יך ˘נמˆ‡ים בנוכחו˙ו 
בוחן   '‰ ר‚ע  וב‡ו˙ו  וי˙על‰,  י˙ברך  ‰˘ם  ˘ל 
ו‰ו‡  וכו',  לכעוס  מ˜ום  ‡ין  ‰רי   - ולב  כליו˙ 
‰יˆר  במלחמ˙  ל‰ˆלח‰  ‚ם  ו‰עˆ‰  ‰„בר 

ומח˘בו˙ ‰מבלבלו˙ וכו' ‡ו„ו˙ם כו˙ב.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח ע' ˜כ„-‰)

במענ‰ על מכ˙בו . . בו כו˙ב ‡˘ר לפעמים 
סובל ‰ו‡ ממ„˙ ‰כעס.

מ"‡  פר˜  רי˘  ב˙ני‡  פ‰  בעל  יחזור  ‰נ‰ 
˙יב˙  ˘ני'  ˘ור‰  ˜יב  עמו„  ע„  ‰פר˜  מ˙חל˙ 
"לפני ‰מלך", כן יב˜˘ ‡˙ ‰מ„ריך ˘לו ˘יב‡ר 
כ"1‰,  סימן   ˘„˜‰ ‡‚ר˙  ˘ל  ‰˙וכן  כללו˙  לו 
פ‰  בעל  יחזור   - ל‰˙כעס  ˘מ˙חיל  וכ˘יר‚י˘ 
‰נ"ל,  ‰‡‚ר˙  ˙וכן  „בר  על  ויח˘וב  ‰נ"ל   ˙‡

1)  ו˘ם: כל ‰כועס כ‡ילו עוב„ עכו"ם וכו'. ו‰טעם מובן 
כי  ממנו ‰‡מונ‰,  נס˙ל˜‰  כעסו  ˘בע˙  לפי  בינ‰,  ליו„עי 
בכעס  ל‡ ‰י‰  לו,  ז‡˙  ‰' ‰י˙‰  ˘מ‡˙  מ‡מין  ‡ילו ‰י‰ 
מכ‰ו  מ˜ללו ‡ו  בחיר‰,  בעל  ˘‰ו‡  ˘בן ‡„ם,  ו‡ף  כלל. 
רוע  על  ˘מים  וב„יני  ב„יני ‡„ם  ומ˙חייב  ממונו  מזי˜  ‡ו 
ו‰רב‰  מן ‰˘מים,  נ‚זר  כבר  על ‰ניז˜  בחיר˙ו, ‡עפי"כ, 

˘לוחים למ˜ום. 

וכ˘י˙ר‚ל בז‰ ‰נ‰ ילך מˆבו ‰לוך וטוב.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' ער)

‰ˆורך לב˜˘ מחיל‰ 
יחלי˘ ‰‰˙ר‚זו˙ 

˙ב˜˘  ˘ל‰,  ו‰כעס  ‰‰˙ר‚זו˙  מ„˙  ‡ו„ו˙ 
‡˙ ‰מורים ˘ל‰ ˘יסבירו ל‰ בבי‡ור רחב ענין 
ו˙וכנו  מיסו„י ‡מונ˙נו,  ˘‰ו‡  פרטי˙,  ‰˘‚ח‰ 
ב‰˘‚ח‰  מ˘‚יח  ומנ‰י‚ו  ‰עולם  בור‡  ‡˘ר 
ז‡˙ ‡ומר˙  חיי',  ימי  פרטי „ברי  כל  על  פרטי˙ 
‡˘ר בכל ר‚ע נמˆ‡˙ ‰י‡ ˙ח˙ ‰˘‚ח˙ ‰בור‡ 
ב‰ענין  ולכ˘˙˙בונן  פעולו˙י',  כל  על  ‰מביט 
בו„‡י  בזכרונ‰,  ˘יוח˜˜  ע„  פעמים  כמ‰ 

˘יפעול עלי' ל‰חלי˘ ‰‰˙ר‚זו˙ ו‰כעס וכו'. 

כן ˙˜יים ‰מˆוו‰ על פי ‰˘ולחן ערוך, ˘מי 
˘פו‚מים בכבו„ו, ‡פילו מ˙וך כעס, ˆריך לב˜˘ 
ממנו מחיל‰ ‚מור‰, וכיון ˘ב˜˘˙ מחיל‰ ˜˘‰ 
ו˙ב˜˘  ז‰  על  ˙˙‚בר  ז‰  ובכל  ‰‡„ם  על  ‰ו‡ 
בטח  ל‰˙ר‚ז  ˘˙עמו„  פעם  בכל  - ‰נ‰  מחיל‰ 
לפעול  ˆריכ‰  ˙‰י'  כן  ˘‡חרי  בזכרונ‰  יעל‰ 
ל‰  יעזור  ז‰  ו‚ם  מחיל‰,  לב˜˘  ביטול  בעˆמ‰ 

ל‰חלי˘ מ„˙ ‰‰˙ר‚זו˙ וכו'. 

עלי'  ‰רי  בז‰,  י˙ברך   '‰ ברכ˙  ול‰וספ˙ 
י˘ר‡ל  ‡‰ב˙  בעניני  ˘ל‰  ‰חברו˙  על  ל‰˘פיע 
ו˜ירוב ‰לבבו˙ בין ‡ח˙ לחבר˙‰, ˘‡ז במ„˙ו ˘ל 
פעמים  ˘כמ‰  ‡ל‡  מ„‰  כנ‚„  מ„‰  ˘‰י‡  ‰˜ב"‰ 

ככ‰, מוסיפין מלמעל‰ בז‰ ל‰מ˘˙„ל בז‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו ע' ˜סט)

כיצד להימלט מן הכעס
ההשגחה  בענין  וההתבוננות  ולב,  כליות  בוחן  שהוא  ואיך  הבורא  של  בנוכחותו  ההתבוננות 
הזולת  בכבוד  פגיעה  על  גמורה  מחילה  בקשת  כעס;  לידי  מלבוא  האדם  את  מרחיקים  הפרטית – 

תמנע את ההתרגזות והפגיעה בכבודו להבא

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום
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‰רמב"ם  מ„‚י˘  ז‡˙  ו‡˙  ‰בנינים,  לכל  ‰י‡ 
במ‰ ˘מבי‡ „ו˜‡ ‰כ˙וב „"וע˘ו לי מ˜„˘" 
ל˘ע˙ו  ˆיווי  „‰וי  ו‰יינו  במ˘כן,  („מיירי 
לספרי  רב  „בי  ספרי  עיי'  יח„,  ‚ם  ול„ורו˙ 
‰כ˙וב,  על  ˙רומ‰  ‡ו‰"ח  י„,  פיס˜‡  ר‡‰ 
˜רי˙ ספר על ‰רמב"ם כ‡ן), ל‰ורו˙ ˘מˆו˙ 
„ו˜‡  ול‡ו  בכלל,  (‰יינו  ל‰'"  "בי˙  בנין 
"במ˜ום ‡˘ר יבחר" ב˜ביעו˙, כ„‰בי‡ ב‰ל' 
‡ח„  ˆיווי  ‰י‡  ‰בחיר‰")  "בי˙  בל'  מלכים 
 ‡"‰ ומסיים  ˘ממ˘יך  וז‰ו  ‰„ורו˙,  לכל 
מ˘‰  ˘ע˘‰  מ˘כן  ב˙ור‰  נ˙פר˘  "וכבר 
‰כ‡  ב‰  „מיירי  ˘‰מˆו‰  ל‰„‚י˘נו  כו'", 
מ˘‰. ‰רי „˙יכף  ˘ע˘‰  מ˘כן  על  (‚ם)  ˜‡י 
‰חל  מעמל˜,  ומנוח‰  (מ˘‰)  מלך  מ˘‰י' 

‰חיוב ל„ורו˙ „"וע˘ו לי מ˜„˘".

‰מ˘כנו˙  בכל  כ"כ  ˘‰‡ריך  וז‰ו 
˙מי„  ‰י'  ו‡ילך  „מ‡ז  ל‰„‚י˘נו  ו‰בנינים, 
מ˜„˘" ‰ו‡  לי  כי "וע˘ו  מ˜„˘,  לבנו˙  חיוב 
כל  רˆף  במ˘ך  נ˙˜יים  ומפרט ‰י‡ך  ל„ורו˙, 
‰˘נים כולן (ע"פ מנין ˘נו˙ כל ‡ח„ ˘פירט) 
ב‡ופנים ˘ונים וˆורו˙ בנין ˘ונו˙, ‡בל ‰˘ו‰ 
נפ˜"מ  ‚ם  [וי"ל  כו'  ל‰'  בי˙  ˘‰יו  ˘בכולם 
מˆו‰  במנ"ח  ˘ח˜ר  מ‰  לענין  בז‰"ז  ל„ינ‡ 
„ל‰לן  ‰בי˙  ˙בני˙  ע˘יי˙  ‡יסור  ‚בי  רנ„ 
מ˘כנו˙  „כל  ˙בניו˙  נמי  ‰יינו  ‡י  ‰"י  פ"ז 
נ˜ו„‰  ב‰„‚˘‰  ומפרט  ו‰ולך  ו„ו"˜].  ‡לו, 
‰נ"ל, „מ˘כן מ˘‰ ‰י' ר˜ "לפי ˘ע‰" ובבנין 
למˆב ‰"מנוח‰"  ב‰˙‡ם  ו‰יינו  ‡‰ל (‡רעי), 
במ„בר.  למסע  ממסע  ˘ע„יין ‰לכו  „בנ"י ‡ז, 
‰מ˘כן  ‰עמי„ו   ıל‡ר ˘נכנסו  "כיון  וממ˘יך 
ו‰יינו  ו˘חל˜ו",  ˘כב˘ו  ˘נ‰  י"„  ב‚ל‚ל 
ול‡  ˘ע‰"  „"לפי  ב‡ופן   ıב‡ר ˘‰ו  „ע„יין 
ˆור˙  נמ˘כ‰  ולכן  ‚מור‰  ומנוח‰  ב˜ביעו˙ 
‰י'  י‰ו˘ע  (ו‰רי  בלב„  ומ˘כן  „‡‰ל  בנין 
מלך, כברמב"ם ‰ל' מלכים ˘ם ‰"‚). וממ˘יך 
"ומ˘ם ב‡ו ל˘יל‰ ובנו ˘ם בי˙ ˘ל ‡בנים", 
מ˜ו„ם  יו˙ר  ‰י˙‰  מנוח˙ם  ˘‚ם  לפי  ו‰יינו 
לכן, כי כבר כב˘ו וחל˜ו, וממיל‡ ‚ם ‰מ˘כן 

"ו˘ס"ט  ממ˘יך  ו˘וב  יו˙ר.  ˜בוע  ‰י'  ˘בנו 
˘נ‰ עמ„ כו' וכ˘מ˙ עלי חרב וב‡ו לנוב ובנו 
ל‚בעון  וב‡ו  חרב  ˘מו‡ל  וכ˘מ˙  מ˜„˘  ˘ם 
ובנו ˘ם מ˜„˘ . . וימי נוב ו‚בעון נ"ז ˘נ‰", 
˘מו ‡ף  „"מ˜„˘" ‰י'  ל‰„‚י˘  „„יי˜  וחזינן 
נ˜'  בכ"מ  (ול‰כי  כי„וע  ‰‡רון  ˘ם  ‰י'  ˘ל‡ 
ר˜ "במ‰ ‚„ול‰", עיי' מלכים ‡ ‚, „. ˙וספ˙‡ 
זבחים ספי"‚), כי מˆו˙ בנין ‰מ˜„˘ נ˙˜יימ‰ 
עיי'  ‡בנים.  בנין  „‰י'  "בנו",  ומ„‚י˘  ‡ז,  ‚ם 
ר˘"י פסחים לח: [וˆ"ע ‡ם ‰י' ˘ם מלך (ונוב 
מלוכ‰  ל'  זבחים ˜יח:  עיי'  ˘מו‡ל,  ע"י  נבנ‰ 
˘מו‡ל  יל˜וט  עיי'  (˘מו‡ל,  ע"י  ו‚בעון  ב˘מו‡ל. 
עולם  ס„ר  עיי'  ˘‡ול ‡ו „ו„,  עולם)  מס„ר  כח   ‡

מנוח‰  ‰י˙‰  ל‡  ˘ע„יין  ‡ל‡  ועו„],  פי"‚ 
"בי˙  ז‰  ‰י'  ל‡  ול‰כי  ממלחמ‰  מוחלט˙ 
לבי˙  ב‡ו  "ומ‚בעון  וכ„מסיים  עולמים", 
ב˘לימו˙  ‰מלכו˙  ענין  ‰י'  „‡ז  ‰עולמים", 
מעמל˜  ‰מנוח‰  וענין  ו˘למ‰,  „ו„  מלכו˙   –

ב˘לימו˙.

˘ני,  בבי˙  מלך  ‰י'  „ל‡  ב‰‡  [ויל"ע 
ו‡וי"ל  ‰י"„,  פ"ו  בי‰ב"ח  ‰ל'  כברמב"ם 
˘ו"˙  ועיי'   ,'‡‰ „בי˙  ‰מ˘ך  ו‰וי  „‡י"ˆ 
וירו˘').  ˆיון  „רי˘˙  (˜ונט'  ב˙חיל˙ו  „ו„  ˘‡ל˙ 
„ו„  ˘נמ˘ח  כיון  ‰מלוכ‰,  „לענין  ול‰עיר 
מלכים  ‰ל'  כו',  לעולם  ולזרעו  לו  ‰מלכו˙ 
כ‡ן.  לסנ‰'  ˆפע"נ  ור‡‰  ו‰"ט,  ‰"ז  פ"‡ 
ב‰ל'   – בב"‡   '‚ בבי˙  ˘י‰י'  ‰ס„ר  ור‡‰ 

מלכים פי"‡, עיי"˘].

בכניס‰  כבר  „מיירי  מלכים  ב‰ל'  ול‰כי 
ל‡רı וב˜יום כל ‚' ‰מˆוו˙ עˆמן ממ˘ („כבר 
מנוח‰  ‰י˙‰  וכן  כנ"ל,  ‡‰ל  ול‡  בי˙  ‰י' 
י‰ו˘ע  וע"י  כנ"ל,  וחל˜ו  ˘כב˘ו  י"„  ˘ל‡חרי 
„מיירי  ‚ו'  „ל˘כנו  ‰כ˙וב  ‰בי‡  ‰י')  „מלך 
כ˙וב  ‰בי‡  ל‡  (ומ"מ  יו˙ר  ˜בוע  בבי˙  כבר 
„מיירי בבי˙ עולמים ממ˘ „ירו˘לים, כי מיירי 
לירו˘לים.  כ˘ב‡ו  ול‡  ל‡"י  ‰כניס‰  בע˙ 

ועיי' ספרי „בי רב ˘ם בסופו).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ „

כלפי ˘לו˘˙ ‰מסעו˙ ‰ר‡˘ונים ˘נסעו י˘ר‡ל ממˆרים ע„ ים סוף, כ„ל˜מן.

י˘ר‡ל  ״בני  נסעו  ו‡ז   - פסח  ˘ל  ‰ר‡˘ון  ביום  ‰י‰  י˘ר‡ל  ˘נסעו  ‰ר‡˘ון  ‰מסע   .‚
מרעמסס ויחנו בסוכו˙״ (פר˘˙נו ל‚, ‰).

ופרטי מסע ז‰ מבו‡רים ‰ם ב„ברי ר˘״י (בכמ‰ מ˜ומו˙):

ב˙חיל‰ ״‰יו י˘ר‡ל מפוזרין בכל ‡רı ‚ו˘ן. ול˘ע‰ ˜ל‰ כ˘ב‡ו ליסע ולˆ‡˙, נ˜בˆו כולם 
לרעמסס״ ב‡ופן ˘ל ״ו‡˘‡ ‡˙כם על כנפי נ˘רים״ (י˙רו יט, „ ובפר˘״י);

ול‡חר ˘נ˙˜בˆו כולם לרעמסס נסעו מ˘ם לסוכו˙. ו״מ‡‰ וע˘רים מיל ‰יו, וב‡ו ˘ם לפי 
˘ע‰, ˘נ‡מר ׳ו‡˘‡ ‡˙כם על כנפי נ˘רים׳״ (פר˘״י ב‡ יב, לז);

מסוכו˙  ˘כן ‰נסיע‰   - ל˘ינ˙ ‰ליל‰  ‚ם  בסוכו˙  נ˘‡רו  ˘עו˙, ‰רי  כמ‰  ˘ם  ˘‰יו  ול‡חר 
ע„יין  ‰יו  ל˘ני  ‰ר‡˘ון  ‰יום  ˘בין  ˘בליל‰  כך  כ),  י‚,  ב˘לח  (פר˘״י  ‰˘ני״  ״ביום  ר˜  ‰י˙‰ 

בסוכו˙.

ומע˙‰ מובן ‰יכן מˆינו בנמ˘ל ״כ‡ן י˘ננו״ - ב‰מסע מרעמסס לסוכו˙, ˘י˘נו ˘ם.

[ו‡‚ב ‡ורח‡ - י˘ ל‰עיר ול‰וסיף (‰ב‡ ל˜מן - מל˜וטי ˘יחו˙ חל״ו ע׳ 11 ‰ער‰ 36):

‰נ‰ י„וע ‰״מ„ר˘ ‡‚„‰״ ˘‰וב‡ בכמ‰ ר‡˘ונים (עיטור - ‰וב‡ ב˘ו״˙ ‰ר˘ב״‡ ח״‚ סרפ״„. ר״ן 
סוף פסחים. ועו„), ב˙וכן מˆו˙ ספיר˙ ‰עומר בין פסח לעˆר˙:

כ‡˘ר יˆ‡ו י˘ר‡ל ממˆרים ו‡מר ל‰ם מ˘‰ ˘‰ובטח כי כ‡˘ר יˆ‡ו ממˆרים ״˙עב„ון ‡˙ 
מ˘‰  ל‰ם  וכ‡˘ר ‰˘יב  זו״?  עבו„‰  ״‡ימ˙י  מ˘‰  י˘ר‡ל ‡˙  ˘‡לו  על ‰‰ר ‰ז‰״,  ‰‡ל˜ים 
״לסוף חמ˘ים יום״, ‡ז ‰˙חילו למנו˙ ‡˙ ‰ימים (כל ‡ח„ לעˆמו) מ˙וך ˙˘ו˜‰ וˆפי‰ ל˜בל˙ 

‰˙ור‰ על ‰ר סיני.

ולפום רי‰ט‡ י˘ ל‰˜˘ו˙: למ‰ ל‡ ‰˙חילו לספור ˙יכף כ˘יˆ‡ו ממˆרים - ביום ט״ו בניסן 
(‡ל‡ ר˜ בט״ז ניסן)? ועו„ י„וע‰ ˘‡ל‰ כללי˙ בענין ספיר˙ ‰עומר - מ‡י טעמ‡ עי˜ר ‰ספיר‰ 

ˆריך ל‰יו˙ בליל‰ „ו˜‡?

‡מנם לפי ‰נ״ל י״ל בפ˘טו˙:

כיון ˘נסיע˙ בני י˘ר‡ל מרעמסס לסוכו˙ ‰י˙‰ ב‡ופן ˘ל "ו‡˘‡ ‡˙כם על כנפי נ˘רים", 
ונסעו מרח˜ ‚„ול בזמן ˜ˆר ביו˙ר - ‰רי ח˘בו ˘˙יכף ימ˘יכו ויבו‡ו ל‰ר סיני ל˜בל˙ ‰˙ור‰.

ולכן ב‡ו˙ו יום (ט"ו ניסן) ל‡ ˘‡לו למ˘‰ "‡ימ˙י עבו„‰ זו"; ר˜ כ‡˘ר ‰ח˘יך ‰יום - ליל 
ט"ז ניסן - ור‡ו ˘עומ„ים ל‰י˘‡ר לי˘ון בסוכו˙ וע„יין ‡ינם ˜רובים ל‰ר סיני ל˜בל˙ ‰˙ור‰, 

‡ז ˘‡לו "‡ימ˙י עבו„‰ זו" ו‡ז ‰˙חילו למנו˙ ‰ימים.

(כ˘ם  בליל‰ „ו˜‡  (ב)  בט"ו),  (ול‡  ניסן „ו˜‡  ט״ז  ב(‡)  לספור  מ˙חילים  ל„ורו˙,  ולכן ‚ם 
˘‡ז ‰˙חילו לספור בליל ט"ז)].

‰מ„בר"  ב˜ˆ‰  ‡˘ר  ב‡˙ם  ויחנו  מסוכו˙  "ויסעו  ‰י‰  י˘ר‡ל  ˘נסעו  ‰˘ני  ‰מסע   .„
(פר˘˙נו ל‚, ו).



‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ויחנו  מסוכו˙  כ-כ‡):"ויסעו  י‚,  ב˘לח  (בפ'  ‰כ˙וב  כ„ברי  ‰כבו„,  ענני  ‰˙ח„˘ו  ז‰  ובמסע 
ב‡˙ם ב˜ˆ‰ ‰מ„בר. ו‰' ‰ולך לפני‰ם יומם בעמו„ ענן לנחו˙ם ‰„רך"; וי"ל, ˘במסע ‰ר‡˘ון 
נ˘רים"  כנפי  ב‡ופן „"על  זו ‰י˙‰  ˘נסיע‰  כיון  כי  כבו„,  לענני  ל‡ ‰וˆרכו  לסוכו˙  מרעמסס 
כבו„  „ענני  ‰ענין  ‰˙ח„˘  ‰˘ני  במסע  ו„ו˜‡   - כבו„  בענני  ˆורך  ‡ין  ‰רי  לז)  יב,  ב‡  (פר˘"י 

˘מלווים ‡˙ י˘ר‡ל.

ו‰נ‰, ‡׳ ‰˙פ˜י„ים ‰עי˜ריים ˘ל ענני ‰כבו„ ‰י‰ - ל‰˜יף ‡˙ בני י˘ר‡ל כמו סוכ‰, "לˆל 
לבל יכ‰ ב‰ם ˘רב ו˘מ˘" (כמבו‡ר בפוס˜ים ‰ל' סוכ‰ - טור, ˘ולחן ערוך ונ"כ ‡ורח חיים סי' ˙רכ‰. ור‡‰ 
מסוכו˙  ז‰  מסע  ל‚בי  מ˙‡ים ‰ל˘ון "כ‡ן ‰ו˜רנו" -  נמˆ‡  ומע˙‰  ובכ"מ).  מ‚.  כ‚,  ר˘"י ‡מור  ‚ם 

ל‡י˙ם, ˘בו ‰˙ח„˘ ענין ‰"ˆל" ˘ל ענני ‰כבו„, ˘ענינו למנוע חמימו˙ ול˘מור על מז‚ "˜ר".

[ול‰עיר, ˘‰יו לעננים עו„ ˙פ˜י„ים, וכ‚ון ז‰ ˘‰ענן ˘נוסע לפני‰ם ‰י‰ מנמיך ‡˙ ‰‚בו‰ 
ˆורך  ‰י‰  ל‡  בפ˘טו˙  ‡ך  ל„).  י,  ב‰עלו˙ך  (פר˘"י  וע˜רבים  נח˘ים  ו‰ור‚  ‰נמוך,   ˙‡ ומ‚בי‰ 
סלולו˙  ל‡ ‰יו „רכים  ˘˘ם  סוף),  מים  ˘יˆ‡ו  (ל‡חרי  ממ˘  במ„בר  ˘‰יו  ע„  ב˙פ˜י„ים ‡לו 
‰‚יעו ‡ל  ל‡  עו„  (כ‡˘ר  ז‰  ˘ב˘לב  ונמˆ‡  טו).  ח,  (ע˜ב  וע˜רב"  ˘רף  "נח˘  מ˜ום  ו˘ם ‰ו‡ 
‰מ„בר ממ˘) עי˜ר ‰ענין „ענני ‰כבו„ ‰י‰ בז‰ ˘׳׳‰ו˜רנו", ˆל ומניע˙ ‰חמימו˙. - ועיין ‚ם 

ב‰מבו‡ר (לענין סוכ‰) בל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב ע' 741, ו˘"נ].

‰. ‰מסע ‰˘לי˘י ‰י‰: "ויסעו מ‡˙ם וי˘ב על פי ‰חירו˙ .. ויחנו לפני מ‚„ל" (פר˘˙נו ל‚, 
י‡-יב):  י„,  (ב˘לח  ו‡מרו  רבינו  מ˘‰  כנ‚„  טענו  י˘ר‡ל  ˘בני  ז‰ ‰י‰  במסע  ˘‰˙ח„˘  ומ‰  ז). 
ממˆרים.  ל‰וˆי‡נו  לנו  ע˘י˙  ז‡˙  מ‰  במ„בר,  למו˙  ל˜ח˙נו  במˆרים  ˜ברים  ‡ין  "‰מבלי 
לנו  טוב  כי  מˆרים,  ונעב„‰ ‡˙  ממנו  ח„ל  ל‡מר,  במˆרים  „ברנו ‡ליך  ‰„בר ‡˘ר  ז‰  ‰ל‡ 

עבו„ ‡˙ מˆרים ממו˙נו במ„בר".
ו‰נ‰, טענ‰ זו ˘טענו י˘ר‡ל כנ‚„ מ˘‰ ‰י˙‰ טענ‰ ˘כלי˙, ‰˘ייכ˙ ל‰מוח ˘בר‡˘ (ובז‰ 
וˆמ‡ים  ללחם  רעבים  ˘‰יו  ז‰  מˆ„  ‰י‰  ˘עי˜רם  במ„בר,  ˘‰יו  ‰נסיונו˙  מ˘‡ר  ‰י‡  ˘ונ‰ 

למים, ול‡ טענ‰ ב˘כל - „ו˜ ו˙˘כח).

ולכן מ˙‡ים למסע ז‰ ‰ל˘ון ״כ‡ן ח˘˘˙ ‡˙ ר‡˘ך״ - ˘כ‡ן ‰י‰ פ‚ם ומיחו˘ ב‰״ר‡˘״ 
(˘כל) ˘בי˘ר‡ל.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ב‰ל'  (‰נמנים  ל‡"י  ‰כניס‰  בע˙  ל˜יים 
מלכים ˘ם) „˙חיל‰ י˘ ל‰כרי˙ עמל˜ ו‡ח"כ 
לבנו˙ בי˙ ‰בחיר‰. מי‰ו עˆ"ע כי סו"ס „רך 
מן  יו˙ר  פ˘וטו˙  ר‡יו˙  ל‰בי‡  ‰רמב"ם 
ב‰ל'  לח"מ  (ר‡‰  ב˘"ס  ‡ינם  ‡ם  ‡ף  ‰כ˙ובים 
ו‚ם  ס"„),  כללי ‰רמב"ם  מל‡כי  ובי„  ˘ם ‰"ב  מלכים 

ס„ר  ל‚בי  ר‡י'  „‰וי  ‰כי  ‰רמב"ם  נ˜יט  „‡י 
ב‰ל'  עכ"פ  ל‡ ‰בי‡ו  – ‡מ‡י  ‰מˆוו˙ ‰נ"ל 

מלכים ˘ם „מיירי במˆוו˙ ‡לו יח„ כו'.

ממ˘יך  בי‰ב"ח  ב‰ל'  ל‰לן  ו‰נ‰ 
‰מ˘כן  מן  ‰מ˜„˘ו˙,  כל  ‚ל‚ולי  ס„ר  ומפרט 
עמ„  וכמ‰  „כ"‡  ‰בנין  פרטי  ירו˘לים,  וע„ 
"בי˙  ולבסוף  ‚בעון,  נוב,  ˘יל‰,  ‚ל‚ל,  כו', 
חילוף ‰י˙ר  ממ˘נ‰ „זבחים ˜יב: ‚בי  (ו‰ו‡  עולמים" 
ו‡יסור במו˙ בין ‰˙˜ופו˙ „‡ז). וˆ"ע למ‡י ‰לכ˙‡ 

לˆורך ‰לכ‰  ו‡ף  ומ‡י „‰ו‰ ‰ו‰.  בספר ‰י„, 
נ‡סרו  לירו˘לים  „מ˘ב‡ו  ברמב"ם,  ˘ל‡ח"ז 
כו',  ב‰ם  ול‰˜ריב  ב‰ם  לבנו˙  מ˜ומו˙  ˘‡ר 
מ"מ ‡ין נו‚ע כלל כל ‚ל‚ולי ו˘ינויי ‰˙˜ופו˙ 
על  מוסיף  (ו‡ף  ‰נ"ל  ‰מ˜„˘ו˙  כל  ˘בין 

‰מ˘נ‰ מספרי ‰˘נים כו').

‰רמב"ם  ˘טרח  ‰טעם  ב‰˜„ים  כ"ז  וי˙' 
מלך,  במינוי  „מיירי  מלכים,  ב‰ל'  ל‰זכיר 
מ"ע  בס‰מ"ˆ  ‚ם  (ועיי'  ‰בי˙  בנין  חיוב  ‚ם 
לˆרף  טרח   – ‰בי˙  בנין  מˆו˙  מנ‰  ˘ב‰  כ, 
וˆ"ע  כו',  ˘נˆטוו  מˆוו˙   '‚„ ‰נ"ל  ‰מ„ר˘ 
נר‡‰  ולכך  ‰‰לכ‰).  ב‚„רי  זל"ז  ˘ייכי  מ‡י 
בזו"  זו  "˙לויו˙  ‡לו  מˆוו˙   '‚˘ לפי  „‰ו‡ 
נפר„ו˙  ˘מˆוו˙  „‡ף  ‰יינו  ˘ם),  סנ‰'  ר˘"י  (ל' 

וכל ‡ח˙ ‰י‡ ‚ם  זו,  זו ‡˙  מ˘לימו˙  ‰ן ‰"‰ 
"„ין" ופרט בחבר˙‰ כיון ˘מ˘לימ˙‰ (ויל"ע 
לזו  לעכב „‡י ‡פ˘ר  ‚ם  לכ˙חיל‰ ‡ו  ר˜  ‡ם 
בל‡ זו). וב‰מ˘ך לז‰ ילפינן ב˘"ס מן ‰כ˙וב 
„˘ייכו˙ן זל"ז ‰י‡ ‚ם בנו‚ע לס„רן. פי' „ס„ר 
עליו  (˘מוטלו˙  ‰‚בר‡  על  „ין  ר˜  ‡ינו  ז‰ 
„ין  עליו  וי˘  זמ"ז,  ל‚מרי  נפר„ו˙  מˆוו˙   '‚
‰ו‡  ‡ל‡  לחבר˙‰);  פלוני˙  מˆו‰  ˘י˜„ים 
כ"‡  ˘˘לימו˙  ‡לו,  „מˆוו˙  ב‰חפˆ‡  ‚„ר 

מינוי  „‚„ר  ז‰,  ס„ר  ע"י  ב‡‰  חברו˙י'  ע"י 
מלך „ור˘ ˘‡חריו ˙בו‡ מלחמ˙ עמל˜ ובנין 
לו  ˘יו˜„ם  בי‰מ"˜ „ור˘  בנין  ו‚„ר  ‰מ˜„˘, 
מינוי מלך ומנוח‰ מעמל˜ וכו' (ול‰עיר מ‰„ין 
˘‡ין מוסיפין על ˘טח ‰עזרו˙ ‡ל‡ ע"י מלך, 
˘בועו˙ י„. וברמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"ו ‰י"‡. 
‰לוי  בי˙  ˘ו"˙  ˘ם,  לסנ‰'  יע˜ב  עיון  ועיי' 
‚ם  „˘ייך  ו‡וי"ל  ב‰‚‰‰.  ס˜"ח  ס"‡  ח"ב 
לעˆם ‰בנין ול‡ ר˜ ב˘ביל ‰‰וספו˙ כו', כיון 
יחי„ים,  ול‡  ˆיבור  חיוב  ‰ו‡  ‰בנין  „חוב˙ 
כמ"˘ ‰רמב"ם בס‰מ"ˆ סוף מ"ע, ומינוי מלך 
בפ˘טו˙  י"ל  נמי  מˆי‡ו˙ „ˆיבור; ‡י  מ˘לים 
ולˆוו˙  לע˘ו˙ו  ‰מלך  על  מוטל  „‰בנין  יו˙ר 
‡˙ י˘ר‡ל כו', עיי' בכ˙ובים ˘‰בי‡ ‰רמב"ם 
עלי‰ם).  ‰ר„"˜  ובפי'  ‰"ב  ˘ם  מלכים  ב‰ל' 
‰מˆוו˙   '‚ לˆרף  ‰רמב"ם  ˘טרח  מ‰  ומחוור 
‰וב‡ו  ˘˘ם  בי‰ב"ח,  חיוב  ‚בי  בס‰מ"ˆ  (‰ן 
מ˘לים  ו„ין  פרט  ‰יו˙ן  מ‚„ר  ‰‡חרו˙  ב' 
במˆו˙ בי‰ב"ח; ו‰ן ב‰ל' מלכים, ˘˘ם ‰ענין 
„בי‰ב"ח ‰וב‡ כפרט ו„ין בעניני ‰ל' מלכים – 

מינוי מלך ומלחמ˙ו בעמל˜).

„רי˘  ‰‰לכו˙  ˙וכן  י˙יי˘ב  ומע˙‰ 
זו  נ˜ו„‰  ולייס„  לחז˜  ˘ב‡  בי‰ב"ח,  ‰ל' 
מˆוו˙ ‰‡חרו˙,  ע"י  ב‡‰  בי‰ב"ח  „˘לימו˙ 
ו‰ר‡נו לז‰ ר‡י' מן ‰מ˘כן, כיון ˘בו נ˙˜יים 
(‰ל'  ‰י'  מלך  „מ˘‰  מלך,  מינוי  ענין  ‚ם 
מעמל˜  מנוח‰  ול‡חרי  פ"ו ‰י"‡),  ל‰לן  בי‰ב"ח 

˘למע˘‰  „‡ע"פ  חזינן  ומכ‡ן  ב˘לח,  „ס"פ 
מ˘נכנסו  ‡ל‡  ‡ינו  ‰מˆוו˙   '‚ „כל  ‰ˆיווי 
מלכים), ‰"ז  ב‰ל'  ˘‰בי‡  ומ„ר˘ו˙  (כב˘"ס   ıל‡ר
˜‡י בחיוב כל ‡ח˙ מן ‰מˆוו˙ כמˆו‰ ‚מור‰ 
בפ"ע, „‡כן מינוי מלך ועמל˜ כמˆוו˙ לעˆמן 
‚ם  י˘נם  ז‰  מלב„  ‡בל  לז‰;  ˜ו„ם  ‰יו  ל‡ 
ור‡י'  בי‰ב"ח,  במˆו˙  ו˘לימו˙  פרט  ב˙ור 

ל„בר מן ‰מ˘כן.

ר‡י',  ‰מ˘כן  מן  ר‡יי˙ו  ˘˙‰י'  וכ„י 
‰וי  „‰מ˘כן  ז‰  יסו„  ˙חיל‰  ‰רמב"ם  יס„ 
‡ח˙  מˆו‰  כי  ‰בי˙,  בנין  מˆוו˙  מכלל  ‚"כ 



י‡

ג' מצוות שנצטוו בכניסה לארץ
 / ביהמ"ק  בנין  מצוות  חיוב  על  שהביא  הכתובים  הרמב"ם  שבחר  בטעם  יפלפל 
מלבד  מלך  ומינוי  עמלק  ומלחמת  מלך  מינוי  מצוות  דקיום  חדש  יסוד  ע"פ  יבאר 

חיובם בפ"ע ישנם גם בתור פרט ו"דין" בשלימות גוף מצות בנין הבית

"מ"ע  ל‰רמב"ם  בי‰ב"ח  ‰ל'   *
ברי˘1

בו  מ˜ריבים  ל‰יו˙  מוכן  ל‰'  בי˙  לע˘ו˙ 
וכבר  מ˜„˘,  לי  וע˘ו  ˘נ‡'  כו'  ‰˜רבנו˙ 
רבינו,  מ˘‰  ˘ע˘‰  מ˘כן  ב˙ור‰  נ˙פר˘ 
ע˙‰  ע„  ב‡˙ם  ל‡  כי  ˘נ‡'  ˘ע‰  לפי  ו‰י' 
ז‰  חיוב  ‰בי‡  מלכים  ‰ל'  ברי˘  ‡בל  ו‚ו'". 
י˘ר‡ל  נˆטוו  מˆוו˙   '‚" וז"ל  ‡חר  מכ˙וב 
כו'  מלך  ל‰ם  למנו˙   ıל‡ר כניס˙ן  ב˘ע˙ 
ול‰כרי˙ זרעו ˘ל עמל˜ כו' ולבנו˙ ל‰ם בי˙ 
˘מ‰",  וב‡˙  ˙„ר˘ו  ל˘כנו  ˘נ‡'  ‰בחיר‰ 
מ‰כ‡  ‰˘ינוי  בטעם  ‰מפר˘ים  ונ˙˜˘ו 
‡יירי  מ˜„˘"  לי  „"וע˘ו  כ'  ובלח"מ  ל‰˙ם. 
במ˘כן  ˜‡י  ‚ו'"  ו"ל˘כנו  ˘במ„בר  במ˘כן 
˘יל‰ ˘ל‡חר ‰כניס‰ ל‡רı. וע„יין ‡ין מובן 

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

‰סימנים ˘בספר ‰נ״ל. ‰מוˆי‡ים ל‡ור.

בי‰ב"ח,  ב‰ל'  ‰רמב"ם  ‰בי‡  למ‰  „‡"כ 
‰ו‡  (ו‰כ‡  ל„ורו˙  חיוב  ל‰ו„יע  כ˘ב‡ 
ו˜"ל),  מלכים,  מ‰ל'  יו˙ר  ‡ף  מ˜ומו  עי˜ר 
ומוכח  במ„בר.  מ˘כן  בבניי˙  ר˜  פסו˜ „˜‡י 
מˆו‰  על  מור‰  ז‰  „כ˙וב  ‰רמב"ם  „נ˜יט 
ס„ר  במ„ר˘ים,  (וכ"‰  ל„ורו˙  „בי‰מ"˜  כללי˙ 
פ"‚  „ר"כ  פסי˜˙‡  י‡   ‡ˆ˙ ו˙נחומ‡  ספ"ו  רב‰  עולם 

(ע‰"פ ו‰י' ב‰ניח ‚ו') ועו„). ו˘וב ˆ"ע למ‰ ב‰ל' 

(ול‰וסיף „במ„ר˘ים  כ˙וב ‡חר  בחר  מלכים 
‰‰לכ‰  נמי  ‰וב‡‰  ˘ם  ופסי˜˙‡)  (˙נחומ‡ 

ל˜ח‰,  ˘מ˘ם  וניכר  מלכים,  ‰ל'  ˘ברמב"ם 
‡בל במ„ר˘ים ‰בי‡ו למˆו˙ בי‰מ"˜ ‰כ˙וב 
„וע˘ו, ו‰רמב"ם ב„ו˜‡ ˘ינ‰ לכ˙וב ‡חר).

כ:  בסנ‰'  ‡˘כחן  כבר  „לכ‡ו'  ˆ"ע  ‚ם 
מפור˘  ˘‰ו‡ ˆיווי  פסו˜ ‡חר  ר‡‰  פ'  וספרי 
על בי‰מ"˜ ל„ורו˙ – ו‰י' ‰מ˜ום ‡˘ר יבחר 
‰"‡ ל˘כן ˘מו ˘ם ‚ו', ולמ‰ ‰ע„יף ‰רמב"ם 
˜‡י  פ˘וטו  (˘לפי  מ˜„˘  לי  „וע˘ו  ‰כ˙וב 
בי‰ב"ח  על  ˜‡י  מ„ר˘ו  לפי  ור˜  במ˘כן, 
 ‡‰ „ל‰רמב"ם  ‰כס"מ  בז‰  ˙י'  וכבר  כנ"ל). 
‰בי˙  לבנו˙  ˆיווי  ‡ינו  ‚ו'"  ‰מ˜ום  „"ו‰י' 
‡ל‡ סיפור בעלמ‡ ‰ו‡ ˘י˘ מ˜ום ˘בו יבחר 
ל‡  וספרי  וב˘"ס  ‰˜רבנו˙,  יבי‡ו  ול˘ם   '‰
˘ˆריך  ‰ˆיוויים  ס„ר  על  לר‡י'  ‡ל‡  ‰וב‡ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון

פניניםפנינים
אחד מחמש מאות בדיוק

˘‰˜ב"‰  מסופר  ו‡ילך)  כ‰  (ל‡,  בפר˘˙נו 
ל˘˙ים,  ‰מל˜וח   ˙‡ לחל˜  למ˘‰  ˆיו‰ 
מחˆי˙ ל˙˙ ל‡נ˘י ‰ˆב‡ ומחˆי˙ לכל ‰ע„‰, 
מחל˜  מ‡ו˙  מחמ˘  ל‰' - ‡ח„  מכס  ול‰פרי˘ 
‰˘ני'.  ממחˆי˙  מחמ˘ים  ו‡ח„  ‰ˆב‡,  ‡נ˘י 
מחˆי˙  סכום  ‰י'  כמ‰  ‰כ˙וב  מפרט  ל‡ח"ז 
מ‡ו˙  מחמ˘  ‡ח„  סכום  ‰י'  וכמ‰  ‰מל˜וח 

˘‰פרי˘ו ‡נ˘י ‰ˆב‡.

למ‰  "ˆל"„  וז"ל:   '˜‰ ‰‡ו‰"ח  ו‰˜˘‰ 
כל  ˘יכול  ב„בר  ‰ח˘בון  בפרטי  כ"כ  ‰‡ריך 
‰ב‡ למנו˙ לי„ע כי כך יעל‰ למחˆ‰ וכן יעל‰ 
. „ן ‡נכי   . מחˆ˙ ‰ע„‰  בענין  ‚ם  ו‚ו',  למכס 
‰רמב"ן  ‰˜˘ו  וכן  ל‡ומרו".  ˆריך  ‰י‰  ˘ל‡ 

ועו„ מפר˘ים, ו˙ירˆו ב‡ופנים ˘ונים.

˙מי'  ליי˘ב  ‰כ˙וב  ב‡  „בז‰   ,ıל˙ר וי˘ 
‰רי  בכ˙וב,  ‰מפור˘  ‡ילולי  ו‰י‡:  ‡פ˘רי˙, 
ו‰מל˜וח  ˘‰˘בי  כלל,  מס˙בר  ל‡  בפ˘טו˙ 
ע„  מ„וי˜  למספר  יעל‰  מספרם  ובב‰מ‰  ב‡„ם 
חמ˘ים  ˘ל  ל˜בוˆו˙  יחול˜  ˘מחˆי˙ו  כך  כ„י 
וכל˘ון  עו„ף,  ˘יוו˙ר  בלי  ב„יו˜,  מ‡ו˙  וחמ˘ 
 ,‰˘ ‰‚מ' (חולין כח, ב ועו„) "‡"‡ לˆמˆם". ו‡"כ̃ 

למ‰ ל‡ ˆו‰ ‰˜ב"‰ מ‰ לע˘ו˙ עם ‰עו„ף?

‰מספרים  כל   ˙‡ ‰כ˙וב  מפרט  ולכן 
מין  לכל  ‰י'  ‡כן  ˘בנ„ו"„  ל‰ו„יע  בפרטיו˙, 

בפ"ע מספר מ„וי˜, ול‡ נ˘‡ר עו„ף.

[ו‰‡ „ל‡ פירט כמ‰ ‰י' ‡ח„ מחמ˘ים, כי 
לחמ˘  כ˘חל˜ו  עו„ף  ‰י'  ˘ל‡  ˘כ˙ב  ‡חרי 

מ‡ו˙ מובן מעˆמו ˘‚ם בחמ˘ים ‰י' כן].

(ע"פ ל˜ו"˘ חי"‚ עמ' 110 ו‡ילך)

האם חלוקת הארץ לעתיד 
לבא נעשתה כבר?

ולבני   „‚ לבני  מ˘‰  ל‰ם  "וי˙ן  ‰פסו˜  על 
ממלכ˙  יוסף ‡˙  בן  מנ˘‰  ˘בט  ולחˆי  ר‡ובן 

‡י˙‡  ל‚),  לב,  (פר˘˙נו  ‚ו'"  עו‚  ‚ו'  סיחון 
מנ˘‰  ˘בט  "חˆי  ‰"ח)  פ"‡  (בכורים  בירו˘למי 
מפר˘:  ˘ם  מ˘‰'  ו'פני  מעˆמן".  נטלו  ל‡ 
מעˆמן  בחרו  ל‡  ו‰ן  כ˙יב,  מ˘‰  ל‰ם  "„וי˙ן 

ב˙חיל‰ כמו בני ר‡ובן ובני ‚„".

ר‡ובן  ובני  בני ‚„  ˘ב˜˘ו  ז‰  ˘‰רי  ו˜˘‰, 
‡חוז‰ מעבר ליר„ן ל‡ ‰י‰ לרˆון מ˘‰ רבינו, 
מ„וע  כן,  ו‡ם  למר‚לים,  ‡ו˙ם  ˘‰˘וו‰  וע„ 
מנ˘‰  ˘בט  לחˆי  מעˆמו  רבינו  מ˘‰  נ˙ן 

˘"ל‡ בחרו מעˆמן" ‡חוז‰ בעבר ‰יר„ן?

וי˘ לומר בטעם ‰„בר:

מˆינו ˘כל ‰ענינים ‰עי˜ריים ‰˘ייכים לעם 
‰˙ור‰  וכמו  רבינו,  מ˘‰  ע"י  נפעלו  י˘ר‡ל 
מ"‡),  פ"‡  (‡בו˙  מסיני"  ˙ור‰  ˜יבל  ˘"מ˘‰ 
ל‰ורו˙  ע˙י„  ו˙י˜  ˘˙למי„  מ‰  ˘"‡פילו  וע„ 
(ירו˘למי  מסיני"  למ˘‰  נ‡מר  כבר  רבו  לפני 
י˘ר‡ל  ל‚‡ול˙  בנו‚ע  כן  וכמו   ,(„"‰ פ"ב  פ‡‰ 

ר‡˘ון ‰ו‡ ‚ו‡ל  חז"ל "מ˘‰ ‰ו‡ ‚ו‡ל  ‡מרו 
‡חרון" (ר‡‰ ˘מו"ר פ"ב, ו. „ב"ר ספ"ט. ועו„).

„‡י˙‡   ,ıר‡‰ לירו˘˙  בנו‚ע  ‰ו‡  וכן 
בב"ב (נו, ‡) "כל ˘‰ר‡‰ו ‰˜ב"‰ למ˘‰ חייב 
במע˘ר", ומפר˘ ‰‚‡ון בעל 'ˆפנ˙ פענח' (ר‡‰ 
˜י„˘  "„‰ו‡   (‡ ל„,  ברכ‰  ע‰"˙  ‰מלו˜ט  ˆפע"נ 

ו˜„ו˘˙  „ירו˘˙  ו‰יינו  ‰‡ויר",  ˘לו  בר‡י‰ 
‰‡רı ‰י˙‰ ‚ם כן על י„י מ˘‰.

לבו‡ "ירחיב ‰"‡ ‡˙ ‚בולך"  לע˙י„  ו‰נ‰ 
(פ' ר‡‰ יב, כ. ˘ופטים יט, ח) וייר˘ו בני י˘ר‡ל ‚ם 

ר˘"י  ˘ם.  ר‡‰  (ספרי  ו˜„מוני  ˜נזי  ˜יני   ıר‡  ˙‡
˘ופטים ˘ם. ב"ר ספמ"„. ועו„), ועל פי ז‰ י˘ לומר 

חבב ‡˙  (˘"יוסף  מנ˘‰  לבני  מ˘‰  נ˙ן  ˘לכן 
‰יר„ן  בעבר  חל˜   ((‡ כז,  פנחס  (פיר˘"י   "ıר‡‰
לע˙י„  ליר„ן  ˘מעבר  ‰חל˜  ירו˘˙  ˘‚ם  כ„י 

לב‡ ˙‰י‰ על י„י מ˘‰ רבינו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ'  210 ו‡ילך)

עיונים וביאורים



ז

"התרת נדרים" 
כ יסוד בעבודת השי"ת

היא  האמתית  המעלה   / תהיו"?  "קדושים  מצות  מקיים  או  חוטא,  הוא  הנודר 
שיוכלו  ישראל  בני  את  מרוממים  המטות  ראשי   / העולם  וזיכוך  הנדרים  בביטול 

לברר הדברים הגשמיים / התרת הנדרים היא הכנה לכניסת ישראל לארץ

ור˜  "ר‡˘י ‰מטו˙",   – לנ˘י‡ים  מ˘‰  ˙חיל‰  מסרו  י˘ר‡ל,  בו  ˘נˆטוו  וˆיווי  ˆיווי  כל 
‡חר כך לכל ע„˙ י˘ר‡ל, ומכל מ˜ום ל‡ נ˙פר˘ ‰„בר בכל ˆיווי וˆיווי, ו„ו˜‡ ‚בי „ין נ„רים 

˘ברי˘ פר˘˙נו מפרט˙ ‰˙ור‰ "וי„בר מ˘‰ ‡ל ר‡˘י ‰מטו˙ . . ‡י˘ כי י„ור" ו‚ו'.
ובטעם ‰„בר מ‰ ˘„ו˜‡ כ‡ן נ˙פר˘ מ‰ ˘"חל˜ כבו„ לנ˘י‡ים", כ˙ב ר˘"י ˘בז‰ נ˙כוונ‰ 
ביחי„  נ„רים  ˘"‰פר˙  מ‰  ז‰ ‰ו‡  ו„ין  לנ˘י‡ים,  בענין ‰נ„רים ‰˘ייך  מיוח„  לרמז „ין  ˙ור‰ 

מומח‰, ו‡ם ‡ין יחי„ מומח‰, מפר ב˘ל˘‰ ‰„יוטו˙".

ו‰„בר ˙מו‰ ביו˙ר, ‰ל‡ עי˜ר פר˘˙ נ„רים ‰ו‡ לכ‡ור‰ מ‰ ˘נˆטווינו "‡י˘ כי י„ור נ„ר 
בנ„רים  מיוח„  ללמו„ „ין  מחפ˘ים  כ‡˘ר  כן,  ו‡ם  יע˘‰",  מפיו  ככל ‰יוˆ‡  יחל „ברו,  ל‡   .  .
‚בי נ˘י‡ים י˘ ללמו„ ‰לכ‰ ‰˘ייכ˙ לעי˜ר ‰פר˘‰ ˘‰ו‡ ˜יום ‰נ„ר, ומ‰ ר‡ו חכמים ללמו„ 

„ין בכללי ‰פר˙ ‰נ„ר „יי˜‡?

וי˘ לב‡ר ˙חיל‰ מ‰ו˙ ענין ‰נ„רים בעבו„˙ ‰‡„ם ועל פי פנימיו˙ ‰ענינים, וממיל‡ י˙ברר 
‡˘ר ˙כלי˙ ענין ‰נ„רים ‰ו‡ ב‰פר˙ם „ו˜‡, ובפרט כ‡˘ר מ„בר ‡ו„ו˙ "ר‡˘י ‰מטו˙", וכפי 

˘י˙ב‡ר ל˜מן.

‰נו„ר ‰ו‡ חוט‡, ‡ו מ˜יים מˆו˙ "˜„ו˘ים ˙‰יו"?
ביחס חז"ל לענין ‰נ„רים מˆינו ˘ני ˜ˆוו˙ ‰פכיים:

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

פניניםפניניםפנינים
"לה" - קליפה, לּה - קדושה

‰לך  "ונובח  מב)  (לב,  בפר˘˙נו  ‰פסו˜  על 
וילכו„ ‚ו׳ וי˜ר‡ ל‰ נובח ב˘מו" פיר˘ ר˘"י "ל‰ 
‡ינו מפי˜ ‰"‡ כו' לפיכך ‰י‡ רפ‰ כו' ו˙מ‰ני מ‰ 
בועז,  ל‰  וי‡מר  ל‰,  ‰„ומו˙  ˙יבו˙  ב˘˙י  י„רו˘ 
לבנו˙ ל‰ בי˙". וי˘ לב‡ר ענין ז‰ על „רך ‰רמז:

מפי˜  "ל‰" ‡ינ‰  ˙יב˙  ב‰ן  ב˘לו˘˙ ‰פעמים 
וסטר‡  ל˜ליפ‰  ‰˘ייכים  „ברים  על  מ„ובר   ,‡"‰

‡חר‡. 

מערי ‰‡מורי. "וי‡מר  נובח ‰י˙‰  ˘לכ„  ‰עיר 
ל‰  ו"לבנו˙  ‰מו‡בי‰.  רו˙  על  מוסב  בועז"  ל‰ 
לבבל"  ˘יר„ו  ‰רוח  ו‚סו˙  ל"חנופ‰  ‰ו‡  בי˙" 

(סנ‰„רין כ„, ‡).

כי  "רפ‰",  ‡לו  במ˜ומו˙  "ל‰"  ˘˙יב˙  וז‰ו 
וחוז˜,  ˙ו˜ף  וסטר‡ ‡חר‡ ‡ין  למˆי‡ו˙ ‰˜ליפ‰ 
‰˘ייכים  ב„ברים  ור˜  ‰י‡.  וחל˘‰  ו"רפ‰" 

ל˜„ו˘‰ י˘ ˙ו˜ף ו˜יום נˆחי.

נ˘‡ר‰  ‰רי  נובח,  ל‚בי  מיל‡  ˙מ‰:  ז‰  ועל 
ו‰כניע‰,  כב˘‰  ר˜  ו‰ו‡  ‰˜ליפ‰  בˆ„  ‰עיר 
‰חלי˘ו˙  ל‰ר‡ו˙  רפ‰,  "ל‰"  ˙יב˙  וממיל‡ 

˘ב˜ליפ‰.

בעם  ונכלל‰  נ˙‚ייר‰  ‰רי  ‰מו‡בי‰  רו˙  ‡ך 
לבבל"  ˘יר„ו  ‰רוח  ו‚סו˙  ‰"חנופ‰  ו‚ם  י˘ר‡ל. 
(˙ור‰  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  וכבי‡ור  ל˜„ו˘‰,  נ˙‰פכו 
‰ו˘יבני  "במח˘כים  רז"ל  מ‡מר  על  ב)  יז,  ‡ור 

˘‰˙ור‰  ˘ם)  (סנ‰„רין  בבל"  ˘ל  ˙למו„‰  ז‰  כו' 
ונמˆ‡,  ב˘˜ר".  ו"‡פילו  ‰חו˘ך  למ˜ום  יר„‰ 
ב˙למו„‰  ל˜„ו˘‰  נ˙‰פך  ˘בבבל  ˘‰"חנופ‰" 

˘ל בבל.

‰„ומו˙  ˙יבו˙  ב˘˙י  י„רו˘  מ‰  "˙מ‰ני  ולכן 
נ˙בטל‰  ובבל  ˘ברו˙  נפ˘ך, ‰˜ליפ‰  וממ‰  ל‰", 
ל‚מרי.  כי ‡ם "ל‡"  מˆי‡ו˙ "רפ‰"  ו‡ינ‰  ל‚מרי, 
ובחינ˙ ‰˜„ו˘‰ ˘ב‰ם - מˆי‡ו˙ חז˜‰ ‰י‡, ו‡ם 
 ‡"‰ ל‰יו˙  ˆריך  ‰י‰  ˘ב‰ם  "ל‰"  ב˙יב˙  כן, 

„‚ו˘‰, ל‰ר‡ו˙ על ‰˙ו˜ף ו‰חוז˜ ˘ב˜„ו˘‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ'  376 ו‡ילך)

שייכות "ענני הכבוד" 
ל"אוהב את הבריות"

"ויעל  בפר˘˙נו  נ‡מר  ‡‰רן  מי˙˙  ‡ו„ו˙ 
לח- (ל‚,  וי˘מע ‰כנעני ‚ו'"  ˘ם ‚ו'  וימ˙  ‡‰רן ‚ו' 

כ‡ן   - ‰כנעני  "וי˘מע  ‰פסו˜  על  ר˘"י  וב‡ר  מ), 
לימ„ך ˘מי˙˙ ‡‰רן ‰י‡ ‰˘מוע‰, ˘נס˙ל˜ו ענני 

‰כבו„".

במ„ר˘י חז"ל מבו‡ר ˘ענני ‰כבו„ ‰יו בזכו˙ו 
‰י‰  ו‰מן  מרים,  בזכו˙  ‰י˙‰  ‰ב‡ר  ‡‰רן,  ˘ל 
בזכו˙ מ˘‰. וי˘ לב‡ר ‡˙ ‰˜˘ר בין ענני ‰כבו„ 

ל‡‰רן ‰כ‰ן „וו˜‡:

במן ‰יו חילו˜ים בין ‡י˘ לרע‰ו, מ"לחם" וע„ 
˘‡ˆל ˆ„י˜ים  ח),  י‡,  (ב‰עלו˙ך  ו‚ו'"  במ„כ‰  "„כו 
‰י‰ ‰מן מוכן, ו‡ˆל ר˘עים ‰י‰ ב‡ופן ‡חר (ר‡‰ 
ב‡ופן  ב‡ו  ‰ם  ‚ם  ‰נ‰  ‰מים,  בב‡ר   .(‡ ע‰,  יומ‡ 

נוסף  עˆמו,  בפני  ו‡ח„  ‡ח„  לכל  ‰˙חל˜ו˙  ˘ל 
מ˜לו  נוטל   .  . ונ˘י‡  נ˘י‡  ˘"כל  ‰‰˙חל˜ו˙  על 
„רך  נמ˘כין  ‰ב‡ר  ומי  ומחנ‰ו  „‚לו  ‡ˆל  ומו˘ך 
ו˘בט"  ˘בט  כל  חניי˙  לפני  וב‡ין  סימן  ‡ו˙ו 

(פר˘"י חו˜˙ כ‡, כ).

 ˙‡ וכללו  ˘‰˜יפו  ‰כבו„,  ענני  כן  ˘‡ין  מ‰ 
‰פסל   ˙‡ ‡˙ם  ˘ל˜חו  ‡ל‰  ו‚ם  ב˘ו‰.  בנ"י  כל 
(ר‡‰ ˘מו"ר רפכ"„), ‚ם ‡ו˙ם כללו ענני ‰כבו„, בלי 

חילו˜ים בין ‡ח„ לרע‰ו.

על פי ז‰ ˙ובן ‰˘ייכו˙ ˘ל ענני ‰כבו„ ל‡‰רן 
„וו˜‡:

מי"ב),  פ"‡  (‡בו˙  ‰בריו˙"   ˙‡ "‡ו‰ב  ‰י‰  ‡‰רן 
‰ם "בריו˙"  מעל˙ם ‰יחי„‰ ‰י‡̆  ‚ם ‡ל‰̆  ‰יינו,̆ 
על  נ‡מר  ולכן  ‡ו˙ם.  ‡ו‰ב  ‰י‰  ‰˜ב"‰,  ברו‡י   -
י˘ר‡ל"  בי˙  כל  יום  ˘ל˘ים  ‡‰רן "ויבכו ‡˙ ‡‰רן 
לפי  ו‰נ˘ים,  "‰‡נ˘ים  ר˘"י  ומפר˘  כט),  כ,  (חו˜˙ 

˘‰י‰ ‡‰רן רו„ף ˘לום ומטיל ‡‰ב‰ כו".

ולכן ‰יו ענני ‰כבו„ בזכו˙ו ˘ל ‡‰רן, ˘מכיון 
‰מ˘יך  ‰˙חל˜ו˙,  לל‡  ‰בריו˙   ˙‡ ‡ו‰ב  ˘‰י‰ 

‡˙ ענני ‰כבו„ ˘כללו ‡˙ כל בנ"י ב˘ו‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 331 ו‡ילך. ס‰"˘ ˙˘נ"‡ ח"ב עמ' 714 ו‡ילך)

 דרוש ואגדה 



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

ר‡˘י ‰מטו˙ מרוממים ‡˙ בני י˘ר‡ל 
˘יוכלו לברר ‰„ברים ‰‚˘מיים 

ו‰רי ‰„ברים בנו˙נים טעם למ‰ ˘מˆינו ב„יני נ„רים ובפרט בפר˘˙נו, ‡˘ר מ˙יר ‰נ„ר ‰ו‡ 
˘בח  ו"כל  בר˘ו˙ו  ˘‰י‡  זמן  ב‡ו˙ו  לב˙ו  מ˙יר  ˘‡ב  וכמו  מן ‰נו„ר,  נעלי˙  ב„ר‚‰  ‰עומ„ 
"חכם"  נ„ר ‰י‡ ‡ˆל  ועי˜ר ‰˙ר˙  עלי'",  בעל‰  ˘"ר˘ו˙  ל‡˘˙ו  מ˙יר  ו‡י˘  ל‡בי'",  נעורים 

„ו˜‡.

ו‰טעם ‰פנימי לז‰, ‰ו‡ מ˘ום ˘‡ו˙ם ‰נו„רים ‰מ‰ ב„ר‚‰ ˘ע„יין ˆריכים לנ„ור ול‰פרי˘ 
עˆמם מ‰„ברים ‰‚˘מיים, וכ‡˘ר מ˙ירים ‰נ„ר ‰רי ז‰ מ˘ום ˘נ˙עלו ו‡וחזים במ„ר‚‰ ˘ב‰ 
ולכך  ל˜„ו˘‰.  ויעלו‰ו  עמו  י˙עס˜ו  ו‡„רב‡ –  ˘ימ˘כו ‡חר ‡ו˙ו „בר ‚˘מי,  ח˘˘  כבר ‡ין 
ˆריכים ‰ם ל‡„ם ‰נעל‰ מ‰ם ˘‰ו‡ מרוממם ומˆיבם ב‡ו˙‰ „ר‚‰ ˘‡ינם ז˜ו˜ים יו˙ר לנ„ר, 

ו‡„רב‡ ˆריכים ‰˙ר‰.

ומע˙‰ מובן, ˘כ‡˘ר ‰˙ור‰ מרמז˙ ˘י˘ בנו‚ע לפר˘˙ נ„רים מעל‰ מיוח„˙ ו"חל˜ כבו„" 
עי˜ר  כי  „יי˜‡,  ‰נ„ר  בביטול  ‡ל‡  ‰נ„רים,  ענין  ב˜יום  ‰מ„ובר  ˘‡ין  פ˘יט‡  ‰רי  לנ˘י‡ים, 
‰ענין ו‰מעל‰ ‰ם ב‰˙ר˙ נ„רים, ˘‰י‡ ˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ˘ל‡ לפרו˘ ממנו ‡ל‡ ל‰˙עס˜ 

עמו ל˜„˘ו.

י‰י'  ˘בו  ומˆב  למעמ„  כולם  ‰"מטו˙"   ˙‡ לרומם  ‰מטו˙",  "ר‡˘י  ˘ל  ˙פ˜י„ם  וז‰ו 
ב‡פ˘רו˙ם ל‰˙יר ‡˙ ‰נ„ר ולזכך ‡˙ עניני ‰עולם.

ıר˙ ‰נ„רים ‰י‡ ‰כנ‰ לכניס˙ י˘ר‡ל ל‡ר˙‰
מ˘ום  ‰י‡  ‰„בר  וסיב˙  ‰˜„ו˘‰,   ıל‡ר י˘ר‡ל  בני  לכניס˙  בסמוך  נ‡מר‰  ‰נ„רים  פר˘˙ 

:ıוכן ענין ‰פר˙ ‰נ„רים ˜˘ור במיוח„ עם ‰˙˜ופ‰ ˘ל ‰יˆי‡‰ מן ‰מ„בר ויי˘וב ‰‡ר˙˘

מן  לחם  ‰י'  מזונם  ˘‰רי  ‰‚˘מיים,  ‰ענינים  עם  י˘ר‡ל  בני  ‰˙עס˜ו  ל‡  במ„בר,  ב‰לכם 
‰˘מים, ו‰רוו ˆמ‡ונם מב‡ר‰ ˘ל מרים, ולבו˘י‰ם ‰יו ‚„לים עמ‰ם (ע˜ב ח, „ וביל˜וט ˘מעוני ˘ם), 
בעמל  ובסי„ור‡ „פ˙   ıבעבו„˙ ‰‡ר לעסו˜  ו‰יו ˆריכים  פס˜ ‰מן,  ל‡רı, ‰רי  מ˘נכנסו  ‡בל 

וי‚יע‰.

וכפי ‰מבו‡ר למעל‰, ‰רי „ו˜‡ ב‰יו˙ם ב‡רı ממל‡ים בני י˘ר‡ל ‡˙ כוונ˙ ברי‡˙ ‰עולם, 
יו˙ר מב‰יו˙ם במ„בר ועסו˜ים בענינים רוחניים בלב„, מ˘ום ˘‡ז „ו˜‡ ‰ם מ˜„˘ים ומזככים 

‡˙ עניני ‰עולם ‰‚˘מיים ו‰חומריים ומ˙˜ינים ‡ו˙ם ל‰יו˙ „יר‰ לו י˙'.

ביטול  ‰ו‡  וענינ‰  ˘˙וכנ‰  נ„רים  ‰˙ר˙  פר˘˙  ל‰ם  נ‡מר‰   ,ıל‡ר לכניס˙ם  וכ‰כנ‰ 
‰פרי˘ו˙, וניˆול עניני ‰עולם כר‡וי ל˘ם ˘מים ולעניני ˙ור‰ ומˆוו˙י', ע„ ‡˘ר ממל‡ים ‡˙ 

רˆון ‰˘י"˙, ועו˘ים ‡˙ ‰עולם „יר‰ לו י˙' ב˙ח˙ונים.

ממˆו˙  ז‰  בענין  ‰נלמ„˙  ו‰‰ור‡‰  ‰‚˘מיו˙,  „זיכוך  זו  לעבו„‰  ˘ייך  ‡„ם  ˘כל  ˘ם  ˘נ˙ב‡ר  ‰„ברים,  במ˜ור  עו„  [ור‡‰ 

˜יום ‰נ„ר].

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

מ‰  לנו„ר "ל‡ „ייך  לו  ˘‡ומרים  ˘˙חיל˙ ‰˙ר˙ ‰נ„ר ‰י‡  פ"ט ‰"‡),  (נ„רים  בירו˘למי ‡מרו 
˘‡„ם ‰נו„ר ‰ו‡  ו‰יינו  עליך „ברים ‡חרים"?  ל‡סור  מב˜˘   ‰˙‡˘ לך ‰˙ור‰, ‡ל‡  ˘‡סר‰ 

חוט‡, ˘‰ל‡ „י לו במ‰ ˘‡סר‰ ˙ור‰, ו‡סור לו ל‰וסיף ‡יסורים על עˆמו.

ו‡ף ˘מטר˙ ‰נ„רים ‰י‡ למען ‰וסיף ז‰ירו˙ ו‰רח˜‰ מן ‰חט‡, ˘לכן מפרי˘ עˆמו מענינים 
פל"ו,  (˙ני‡  בס‰"˜  פי ‰מבו‡ר  על  ‰„בר  מובן  מ˜ום ‰רי  מכל  ל‡יסור,  לבו‡  ל‡  בכ„י  מו˙רים 
י˙עס˜ו  י˘ר‡ל  ˘בני  עולמו, ‰י‡  ˘בר‡ ‰˘י"˙ ‡˙  מ‰  ומטר˙  ˘˙כלי˙  ועו„)  טז  נ˘‡  ˙נחומ‡  ע"פ 

ע„  ‰‚˘מיים,  וירוממו ‡˙ ‰ענינים  יזככו  ובכך  מˆוו˙,  ולעניני  ˘מים  ל˘ם  ‰‚˘מיים  ב„ברים 
וממיל‡ ‡ם ‡וסר  בו ‰˘י"˙.  ˘י˘כון  ר‡וי'  ו„יר‰  מ˜ום  ל‰יו˙  ˘י‰פך ‰עולם ‰‚˘מי ‰˘פל 
ברי‡˙  ˙כלי˙  למילוי  מפריע  ‰ו‡  ‰רי  וב˘בועו˙,  בנ„רים  ‚˘מיים  מ„ברים  עˆמו  על  ‡„ם 

‰עולם.

ומ‡י„ך, ‡מרו רז"ל ˘ˆריך ‰‡„ם לפרו˘ מעניני ‰עולם, ‡ף מ„ברים מו˙רים ˘ב‰ם, פן י‚רר 
לך"  במו˙ר  עˆמך  ˙‰יו" – "˜„˘  ˘נˆטווינו "˜„ו˘ים  מ‰  ו‰ו‡  ומ‚ו˘ם,  נחו˙  וי‰‡  ‡חרי‰ם 
˘‰‡„ם  מ‰  ‰ו‡  ‰פרי˘ו˙  לענין  וסיוע  מ„‡וריי˙‡").  "˘‰ו‡  פ"ל  וב˙ני‡   ,‡ כ,  וביבמו˙  ˜„ו˘ים,  פר˘˙  (רי˘ 

‡וסר על עˆמו בנ„ר ‡˙ ‡ו˙ם ‰ענינים ˘‰ו‡ נמ˘ך ‡לי‰ם בטבעו, ובכך בנ˜ל לו יו˙ר לפרו˘ 
מ‰ם. ובפירו˘ ‡מרו חכמים במ˘נ‰ (‡בו˙ פ"‚ מי"‚) "נ„רים סיי‚ לפרי˘ו˙".

ומוכרח ‰„בר לומר ˘„יברו חז"ל כנ‚„ „עו˙י‰ם ‰˘ונו˙ ˘ל בני ‰‡„ם, ˘י˘ ‡לו ˘˙˜נ˙ם 
וכפי  ˙ור‰,  ˘‡סר‰  במ‰  ל‰ם  ו„י  יי˜ר‡ו,  חוט‡ים  ינ„רו  ˘‡ם  וי˘נם ‡לו  ובפרי˘ו˙,  בנ„רים 

˘י˙ב‡ר.

‰מעל‰ ‰‡מ˙י˙ ‰י‡ בביטול ‰נ„רים וזיכוך ‰עולם 
י‰ו„י  ˘ל  בכחו  ולכן  וחי,  ˆומח  „ומם  מיני  מ˘‡ר  נעל‰  ו‰ו‡  ‰ברי‡‰  בחיר  ‰ו‡  ‰‡„ם 
ל‰עלו˙ ולרומם ‡˙ כל עניני ‰ברי‡‰ ולע˘ו˙ם „יר‰ לו י˙'. ו‡ם כן ר‡וי לו ל‰˙עס˜ עם עניני 
עו„  כל  י‚רר ‡חר ‰נ‡ו˙ ‰עולם, ‰נ‰  ˘מ‡  לחו˘  ˘י˘  ו‡ף  ל˜„ו˘‰.  ל‰עלו˙ם  בכ„י  ‰עולם 
לו  ו‡סור  לכך,  לחו˘  בעולם, ‡ין  ˘ליחו˙ו  במילוי  ועוס˜ ‡ך  ו‰מˆוו‰,  ב„רך ‰˙ור‰  ˘‰ולך 
˘‰נו„ר  ב‡מרם  חז"ל  „יברו  ˘כז‰  י‰ו„י  ועל  וזיכוכם.  עליי˙ם  ולמנוע  מעניני ‰עולם  לפרו˘ 

‰ו‡ חוט‡.

‡ך במ‰ „ברים ‡מורים, ב‡ו˙ו ˘מ˙נ‰‚ כפי ˘"‰‡לו˜ים ע˘‰ ‡˙ ‰‡„ם י˘ר", ‡בל י˘נם 
עומ„  ˘ליחו˙ם  מילוי  ו‡ין  רבים",  ח˘בונו˙  בי˜˘ו  לבם – "ו‰מ‰  ˘רירו˙  ‡לו ‰‰ולכים ‡חר 
ועניני  בחומריו˙  עו„  ל˘˜וע  בכ„י  ˘בעולם  טˆ„˜י  כל  רח"ל  מחפ˘ים  ‡ל‡  מעיינם,  בר‡˘ 
ו‡ו˙ם  ‰פרי˘ו˙,   ˙‡ ˘יבחו  כ‡˘ר  חז"ל  כיוונו  ‡„ם  בני  ‡ו˙ם  ועל  ˘בעולם.  ו‰נ‡ו˙  ˙‡וו˙ 
מ‰ענינים ‰‚˘מיים  לפרו˘  וסיוע  לעזר  ז˜ו˜ים ‰ם  ˘‡כן  כיון  לפרי˘ו˙",  סיי‚  ‰„ריכו "נ„רים 

˘‰ם מ˙בוססים ב‰ם (ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1076).

ו‡ם כן מובן ‡˘ר ‰מעל‰ ‰‡מ˙י˙ ‰י‡ ‡ˆל ‡ו˙ו י‰ו„י ˘‡ינו ז˜ו˜ לנ„רים, ו‡„רב‡ ‡סור 
לו לנ„ור ולזנוח ‡˙ בירור ‰ענינים ‰‚˘מיים. ו‡ם כבר נ„ר, ‰רי י˘ ל‰˙יר ‰נ„ר ול˘וב למל‡ו˙ 

˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם, לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים.


