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כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˙ור‰ ‡ינ‰ ח"ו ספר ‰יסטורי', ‡ל‡ כל ענין וסיפור, ו‡פילו כל ‡ו˙ ˘ב˙ור‰, 
מ‰ווים ‰ור‡‰ לכל זמן ולכל מ˜ום.

י˘ כ‡ל‰ ‰טוענים, ˘ע˙‰ ‡ין ‰זמן מ˙‡ים ל˜יום י˘יבו˙. במˆב ˜˘‰ ˘כז‰ „י 
‚ם ב"˙למו„ ˙ור‰", ו‡ם כבר י˘יבו˙ – ל‡ י˘יבו˙ כפי ˘‰יו בעבר כו'.

יו˙ר  במˆרים, ‰י' ‰מˆב ˜˘‰ ‰רב‰  ˘ם,  מˆרים:  מ‚לו˙  כך ‰י‡ ‰‰ור‡‰  על 
בלב„  זו  ל‡  כן:  על  י˙ר  ˙ור‰.  ולמ„ו  ח˘בונו˙  ערכו  ל‡  ז‡˙  ובכל  ע˙‰,  מ‡˘ר 
ל‡יזו  ח˘בונו˙  ערכו  ל‡  ˘‚ם  ˘ל ‰‚לו˙, ‡ל‡  מ‰מˆב ‰˜˘‰  ח˘בון  ערכו  ˘ל‡ 
„ר‚‡ מ‚ע˙ ‰˙ור‰, ‡ם ל˘ור˘ ‰נבר‡ים, ‡ו למעל‰ מז‰. ו‡"כ, בימינו כ˘‰‚לו˙ 
לערוך  ˘‡ין  ו„‡י   – מ‡ז  יו˙ר  ‰רב‰  נעל‰  ‰˙ור‰  ולימו„  מ‡ז,  יו˙ר  ‰רב‰  ˜ל‰ 

ח˘בונו˙, וי˘ ˆורך בי˘יבו˙.
(˘"פ ˘מו˙ ˙˘י"‚)

כ˘ם ˘בי‰מ"˜ ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן ‰כי 
מובחר, כן ˆריך ל‰יו˙ ‚ם בי‰כנ"ס

ו‡נו‰ו".  ‡-לי  "ז‰  ˘נ‡מר  במˆוו˙",  לפניו  "‰˙נ‡‰  ‰כלל  נ‡מר  ‰מˆוו˙  בכל 
בי˙-‰מ˜„˘,  במ˜ום  ˘‰ם  ‰לכ‰",  ˘ל  ‡מו˙   '„" ‡ו„ו˙  מ„ובר  כ‡˘ר  וע‡כו"כ 
‡ו„ו˙יו פוס˜ ‰רמב"ם ˘"מˆו‰ מן ‰מובחר לחז˜ ‡˙ ‰בנין ול‰‚בי‰ו . . ומפ‡רין 
"‡ם יכולין לטוח ‡ו˙ו כולו בז‰ב . . ‰"ז מˆו‰", וכמ‡רז"ל  ‡ו˙ו ומייפין כו'", וע„̆ 
"ל‡ ‰י' ‰עולם ר‡וי ל‰˘˙מ˘ בז‰ב, ולמ‰ נבר‡, ב˘ביל בי˙ ‰מ˜„˘", כך, ˘ר˜ 
ל‡חרי ˘נו˙ן ז‰ב עבור בי‰מ"˜, יכול ל‰˘˙מ˘ בז‰ב לעˆמו, עבור טבע˙ וכיו"ב, 

ולולי ז‡˙, ‡ינו יכול ל‰˘˙מ˘ בז‰ב לעˆמו.

וע„"ז בנו‚ע לבי˙-כנס˙ (בי˙ ˙פל‰) ובי˙-מ„ר˘ (בי˙ ˙ור‰), ˘נ˜ר‡ים "מ˜„˘ 
מעט", ב„ו‚מ˙ בי˙ ‰מ˜„˘ ˘בו ‰י˙‰ ‰‡ח„ו˙ ˘ל ˙ור‰ ו˙פל‰: ˙ור‰ – ע"י ˘ני 
לוחו˙ ‰ברי˙ ˘‰יו ב‡רון ˘ב˜„˘ ‰˜„˘ים (ו‚ם ל‡חרי ˘חרב בי‰מ"˜ נ˘‡ר ‰‡רון 
סנ‰„רין  יו˘ב˙  ˘ב‰ ‰י˙‰  ל˘כ˙ ‰‚זי˙  ע"י  ו‚ם  עמו˜ו˙"),  ˘ם "במטמוניו˙  ‚נוז 
‚„ול‰, ומ˘ם ‰י˙‰ יוˆ‡˙ ˙ור‰; ו˙פל‰ – ˘‰רי ב˘ע˙ ‰˙פל‰ ˆריך ל‰חזיר פניו 
ולכוין כנ‚„ בי˙ ‰מ˜„˘ ו˜„˘ ‰˜„˘ים, ˘נ‡מר "ו‰˙פללו ‡ל ‰בי˙ ‰ז‰ ‚ו'" (עליו 

נ‡מר "ו‰יו עיני ולבי ˘ם כל ‰ימים"), ו„רך ˘ם עולו˙ כל ‰˙פלו˙ למעל‰.

ול‡חר ˘חרב בי‰מ"˜ – ‰רי ז‰ מ˙פ˘ט בכל ב˙י-כנסיו˙ וב˙י-מ„ר˘ו˙, ולכן, 
כ˘ם ˘בי‰מ"˜ ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן ‰כי מובחר (כנ"ל), ‰נ‰ ב‡ופן כז‰ ˆריך ל‰יו˙ 

‚ם בי‰כנ"ס ובי‰מ"„.
(ח‚ ‰˘בועו˙ ˙˘כ"ו)

בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

וכיו"ב, ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
Œעל ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על 

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

עי"ז ˘‰בנין ‰ו‡ ב‡ופן „"כל חלב ל‰'".

ו‰יכל  בבנין  וכו', ‡ין ˆורך  י˘יב‰  ˙ור‰,  מ˜ום  ˘ב˘ביל  ˘טוען,  מי  י˘  ‡מנם, 
נ‡‰, כמו בי˙ו ‰פרטי, ˘‰ו‡ בנין ˘ל ‡רבעים ‡ו חמי˘ים ‡מ‰, וע„ כבנין ‰‰יכל... 
מ„וע  ו‡"כ,  ‡‰לים",  "יו˘ב  ˘‰י'  ביע˜ב  מˆינו  ˘‰רי   – "‡ו‰ל"  ‚ם  מספי˜  ‡ל‡ 

ˆריך ל‰„ר יו˙ר מיע˜ב ולבנו˙ בנין נ‡‰?!

ר‡י'  מבי‡   – ירו˘למי  ב˙למו„  בבלי, ‡ל‡ ‚ם  ב˙למו„  ר˜  ל‡  ב˜י  ˘‰ו‡  וכיון 
‰ממון  ריבוי  על  ˘‰˙רעם  ‡מור‡  ‡ו„ו˙  ספ"‰)  (˘˜לים  בירו˘למי  מ‰מסופר 
ז‰  על  ו˜ר‡  ˙ור‰),  ˙ור‰ (‰חז˜˙  לעניי  לי˙נו  במ˜ום  בי˙-כנס˙,  בבנין  ˘‰˘˜יעו 

‡˙ ‰פסו˜ "וי˘כח י˘ר‡ל ‡˙ עו˘‰ו ויבן ‰יכלו˙"!...

מספי˜ ‚ם "‡ו‰ל", „יר˙  בי˙-מ„ר˘  בי˙-כנס˙ ‡ו  עבור   – טוען ‰ו‡   - ובמיל‡ 
‡רעי, ור˜ ב˘בילו י˘ ˆורך ב"„יר˙ ˜בע", כי, ‡ם ˙‰י' לו ר˜ „יר˙ ‡רעי, ל‡ יוכל 
נח˘ב ‡ˆלו  ז‰  ב„יר˙ ‡רעי, ‰רי  ימו˙ ‰˘נ‰ „ר  ˘כל  סוכ‰... („כיון  מˆו˙  ל˜יים 

ל„יר˙ ˜בע, ו‡"כ, ל‡ יˆ‡ בסוכ‰ י"ח מˆו˙ סוכ‰).

ועל ז‰ ‡ומרים לו: 

כ˘מ„ובר  ‡בל  ˘˙רˆ‰,  כמ‰  ("‚עזונטער‰ייט")  לומר  ביכל˙ך   – "לומ„ו˙" 
י˘   – י˘יב˙ו"  מבי˙  נ‡‰  י‰י'  ˙פל‰  בי˙  בנ‰  ובנ„ו"„, "‡ם  ב˘ו"ע,  פס"„  ‡ו„ו˙ 

ל˜יים ז‡˙, ולי˙ן מן ‰טוב ו‰יפ‰.
(ח‚ ‰˘בועו˙ ˙˘כ"ו)

י˘ כ‡ל‰ ‰טוענים, ˘ע˙‰ ‡ין ‰זמן 
מ˙‡ים ל˜יום י˘יבו˙...

י˘יב‰  במˆרים  ‰יו  מ‰ם,  י˘יב‰  פר˘‰  ל‡  ‡בו˙ינו  ˘ל  "מימי‰ן  חז"ל  ‡מרו 
עמ‰ם, ˘נ‡מר לך ו‡ספ˙ ‡˙ ז˜ני י˘ר‡ל"...

ב˘ם  ר˘"י  ומפר˘  ‚˘נ‰",  לפניו  ל‰ורו˙  ‚ו'  ˘לח  י‰ו„‰  "ו‡˙  מ"˘  ‚ם  וז‰ו 
‰מ„ר˘ "ל˙˜ן לו בי˙ ˙למו„ ˘מ˘ם ˙ˆ‡ ‰ור‡‰":

 – "לפניו"   – לכן  מ˜ו„ם  יע˜ב   ‚‡„ למˆרים,  לילך  ליע˜ב  ˆו‰  ‰˜ב"‰  כ‡˘ר 
עמך  ‡ר„  "‡נכי  כמ"˘  עמו,  ˘ילך  ‰בטיחו  ˘‰˜ב"‰  למרו˙  י˘יבו˙.  ˘ם  ˘י‰יו 
מˆרימ‰ ו‡נכי ‡עלך ‚ם על‰" – ‰˘˙„ל יע˜ב ל‰כין לפני כן י˘יבו˙, ור˜ ‡ז ‰לך 

למˆרים יח„ עם ‰˜ב"‰, מ˘ום ˘‰י˘יבו˙ ‰ן יסו„ ˜יום בני י˘ר‡ל.

‰י˘יבו˙ ˘יס„ יע˜ב ‡בינו ‰˙˜יימו בכל מ˘ך ‰זמן ˘‰יו בני י˘ר‡ל במˆרים, 
כנ"ל ˘"מימי‰ן ˘ל ‡בו˙ינו ל‡ פר˘‰ י˘יב‰ מ‰ם"...



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

בכל ‰עולם.

‰י˘יבו˙ ‰ן ‰מ‚„ל ˘ל ‰עיר, וˆריכים 
‰י˘יבו˙   ˙‡ ול‰רחיב  ל‰‚„יל  ל‰˘˙„ל 
ול˜לוט  נוספו˙  מחל˜ו˙  לפ˙וח  ˘יוכלו 

˙למי„ים נוספים.

‰מ‚„ל  בניי˙  ˘ע"י  לעיל,  וכ‡מור 
מילוי  ‰עי˜רי,  ל˘כר  ‰ן  זוכים  „˜„ו˘‰ 
‰טפל,  ל˘כר  ‚ם  וזוכים  ‰עליון,  רˆון 
‰‡י˘יים  בענינים  ‚ם  מסייע  ˘‰„בר 
מונˆחים  ˘נע˘ים  ו‚ם  ב‰ˆלח‰,  ˘י‰יו 
‰סטורי'  ˘‰י‡  י‰„ו˙,  ˘ל  ב‰סטורי' 

נˆחי˙.

י˙ן ‰˘י"˙ ויˆליח בבנין ‰י˘יבו˙ כמ‰ 
˘נ˙‡סף  ‰ב‡‰  ו˘בפעם  ככ‰,  פעמים 
כיסוי  ‡ו„ו˙  ל‡  יח˘בו  כזו,  ב‰ז„מנו˙ 
יו˙ר  ‰מ‚„ל  ‰‚„ל˙  ‡ו„ו˙  ‡ל‡  ‰‚רעון, 
בענין  ‰ˆלח‰  ˘˙‰י'  ‰˘י"˙  וי˙ן  ויו˙ר. 

ז‰, ו‚ם בעניניכם ‰פרטיים.

(„' מר-ח˘ון ˙˘"כ – לעס˜ני י˘יב‰)

וי˘יבו˙;  ב˙י-מ„ר˘ים  ‰ב˙י-כנסיו˙  ˘‰ם 
‰עˆמ‰  עי˜ר   ˙‡ ל‰˘˜יע  ˆריכים  ב‰ם 
‚„ולים  ˘י‰יו  (‰‡נר‚י')   ıמר‰ עי˜ר  ו‡˙ 
˘ל ‰עיר  ˘‰ם ‰מ‚„ל  כיון  ביו˙ר,  ו‚בו‰ים 
– ‰מ‚„ל עליו נ‡מר "מ‚„ל עוז ˘ם ‰וי' בו 
ירוı ˆ„י˜ ונ˘‚ב" (מ˘לי יח, יו"„), ומ‚„ל ז‰ 
‚לוי,  מ˘ונ‡  ר˜  ל‡  ‰˘ונ‡ים,  מכל  ˘ומר 

‡ל‡ ‚ם מ˘ונ‡ נס˙ר.

 ˙‡ מ˘י‚ים  ‡זי  כן,  מ˙נ‰‚ים  וכ‡˘ר 
עי˜ר ‰˘כר,  י˘נו  לר‡˘  לכל  ˘ני ‰„ברים: 
˘ממל‡ים ‡˙ רˆון ‰˜ב"‰ וזוכים ל‰ˆלח‰ 
ומלב„  „˜„ו˘‰,  ומ‚„ל  ‰עיר  בבנין  ‚„ול‰ 
‚ם ‡˙ ‰˘כר ‰נוסף, "ונע˘‰  מ˜בלים  ז‡˙ 
בכך  ˘עוס˜ים  ‡לו  ˘ל  ˘‰˘ם  ˘ם",  לנו 
˙ור‰,  ו˘ל  י‰„ו˙  ˘ל  ב„ברי ‰ימים  מונˆח 
עזר  ˘פלוני   – ויו˘ר   ˜„ˆ ˘ל  ב‰סטורי' 

לבנו˙ ‡˙ ‰עיר ומ‚„ל ‰נˆחיים.

˘ב‰ן  י˘יבו˙  לבנו˙  ל‰˘˙„ל  י˘ 
˙ור‰   ıול‰פי ˙ור‰  ללמו„  יל„ים  מחנכים 

"לומ„ו˙" – ביכל˙ך לומר כמ‰ ˘˙רˆ‰, ‡בל 
פס"„ י˘ ל˜יים ולי˙ן ‰טוב ו‰יפ‰

˘מים)  (ל˘ם  ל˘ם ‰‡-ל ‰טוב  ˘‰ו‡  ˘"כל „בר  וב˘ו"ע  ברמב"ם  פס"„  י˘נו 
˘י‰י' מן ‰נ‡‰ ו‰טוב (מ‰טוב ו‰יפ‰) . . וכן ‰ו‡ ‡ומר כל חלב ל‰'", ול‡ ל‰יפך, 

˘י˜ח לעˆמו ‡˙ ‰עי˜ר, ‰טוב ו‰יפ‰, ו‡˙ ‰˘‡ר י˙ן עבור ‰˜ב"‰.

בי˙ ‰כנס˙  ו"כ˘בונין  י˘יב˙ו",  מבי˙  נ‡‰  י‰י'  ˙פל‰  בי˙  בנ‰  ול„ו‚מ‡: "‡ם 
בי˙   ˙‡ ולרומם  ˘נ‡מר  ‰עיר,  חˆרו˙  מכל  ‚בו‰‰   ‡‰˙˘ ע„  ‡ו˙‰  מ‚בי‰ין   .  .
מבי˙ ‰כנס˙  ˘‚‚ו˙י' ‚בו‰ין  עיר  כי, "כל  נע˘‰ ˜יום ‰עיר,  עי"ז  ו„ו˜‡  ‡ל˜ינו", 
‰עיר,  ב˙י  כל  מ‚‚ו˙  ‚בו‰  י‰י'  ‰כנס˙  בי˙  ˘ל   ‚‚‰˘ ˘כ„י  ומובן,  כו'".  לסוף 
יו˙ר,  ‚בו‰ים  ˘י‰יו ‰כ˙לים  וכ„י  יו˙ר,  ‚בו‰ים  ל‰יו˙  בי‰כנ"ס  כ˙לי  ‚ם  ˆריכים 
י˘ ˆורך ˘‰יסו„ י‰י' חז˜ יו˙ר, כ„י ˘יוכל לסבול ‡˙ כוב„ ‰כ˙לים – ˘ז‰ו „ו˜‡ 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"נו"ן ‰פוכ‰" – ל˘ם מ‰?

מ˙י ˘ב ˙רח ב˙˘וב‰? / ‰חילו˜ בין ‡ו˙ ן ל‡ו˙יו˙ ך ף ı / מ„וע ‰‡ריכו ימים ב˘ע‰ 
˘‰י' "חרון ‡ף ˘ל מ˜ום בעולם"? / בי‡ור ב„ברי ר˘"י ‡ו„ו˙ ‰חרון ‡ף ˘ל מ˜ום ˘‰י' 

בעולם ע„ ˙˜ופ˙ ‡ברם

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 63 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ˆ„˜˙ו ˘ל נח / מ˘ך זמן ע˘יי˙ ‰˙יב‰

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚ילויים מ"‡רובו˙ ˘מים" ומ"מעיינו˙ ˙‰ום"

ומע˙"  חכמו˙ ‰טבע נבר‡ו בכ„י לנˆלן לעבו„˙ו י˙' / סיוע ל‰˙בוננו˙ „"עין רו‡‰ ו‡וזן̆ 
/ ‰‚ילויים ˘ל חכמ˙ ‰טבע – ‰כנ‰ ל‚ילוי ‡ח„ו˙ו י˙' לע˙י„ לבו‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 42 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
לבו‡ ‡ל ‰"˙יב‰" – ולˆ‡˙ ממנ‰ / ‰ור‡‰ כפול‰ 

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
מ‰ו˙ ‡יסור ע"ז – ‰כר‰ ˘כלי˙ ‡ו ‡מונ‰

̃  „בז‰  יב‡ר ‡ריכו˙ ˙י‡ור ‰רמב"ם בס„ר ‰˘˙ל˘לו˙ ע"ז וכפיר‰ בימים ‰˜„מונים, ויסי
‰˘מיענו ל‰לכ˙‡ יסו„ו˙ נחוˆים ב‰בנ˙ מ‰ו˙ חוב˙ ‰‚בר‡ ‰נ„ר˘˙ מˆ„ ‡יסור ע"ז

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 13 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נˆחון ‰יˆר

ֻעָריו (נח ח, כ‡) ּנ¿ ƒב ָ‰ָ‡ָ„ם ַרע מ ר ל≈ ∆̂ י י≈ ƒּכ

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
˘ער  פרטי לכל נ˘מ‰

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
מ‚„ל ‰עיר - ב˙י כנס˙ וב˙י מ„ר ˘ 

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ בניי˙ "מ‚„ל" בעבו„˙ ‰˘י"˙ – בניי˙ ב˙י כנסיו˙ וב˙י מ„ר˘ו˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

"נו"ן הפוכה" – לשם מה?
מתי שב תרח בתשובה? / החילוק בין אות ן לאותיות ך ף ץ / מדוע האריכו ימים 
בשעה שהי' "חרון אף של מקום בעולם"? / ביאור בדברי רש"י אודות החרון אף 

של מקום שהי' בעולם עד תקופת אברם

בסיום ‰ס„ר‰: "וי‰יו ימי ˙רח חמ˘ ˘נים ומ‡˙ים ˘נ‰, וימ˙ ˙רח בחרן" (י‡, לב). 

ובפירו˘ ר˘"י: 

"בחרן – ‰נו"ן ‰פוכ‰, לומר לך ע„ ‡ברם חרון ‡ף ˘ל מ˜ום בעולם". 

˙יב˙ "חרן"  ˘ל  לפירו˘ ‰פ˘וט  ˘בנוסף  לרמז,  ב‡‰  ˘‰נו"ן ‰‰פוכ‰  בז‰,  וכוונ˙ו 
מ˜ום  ˘ל  ‡ף  "חרון  על  למ„נו  ומכ‡ן  חרון-‡ף,  ˘ל  מ˘מעו˙  ‚ם  ב‰  י˘  מ˜ום,  ˘ם   –

בעולם". 

‡ך ˆ"ע ‡יך נכנס לכ‡ן ‡ברם ("ע„ ‡ברם חרון ‡ף ˘ל מ˜ום בעולם")? ‰רי בפסו˜ 
ז‰ מ„ובר על ˙רח – "וימ˙ ˙רח בחרן"!

[ו‡כן, ‰ר„"˜ פיר˘ כלפי ˙רח: "נו"ן מחרן מלופפ˙, ו„ר˘ו בו ל‰ו„יע כי בחרון ‡ף 
‰‡-ל מ˙ ˙רח, ˘ל‡ ע˘‰ ˙˘וב‰"]. 

ב. ‡ל‡ ˘ר˘"י ל˘יט˙ו: 

ר"‰  בן  ב‰יו˙ו  מ˙  ˙רח   - מו˙ו  לפני  ממו˘ך  זמן  ˙˘וב‰  ע˘‰  ˘˙רח  סובר  ר˘"י 
˘נים, ולפחו˙ ˘בעים ˘נ‰ ˜ו„ם לכן כבר ע˘‰ ˙˘וב‰; ˘כן פיר˘ ר˘"י על מ‰ ˘נ‡מר 
ל‡ברם: "ו‡˙‰ ˙בו‡ ‡ל ‡בו˙יך ב˘לום" (לך לך טו, טו) - "‡ביו עוב„ עבו„‰ זר‰ ו‰ו‡ 
כבר  ˘ב˘ע˙ ‰„יבור ‰ו‡  ו‰יינו,  ˙˘וב‰",  ˙רח  ˘ע˘‰  ללמ„ך  ˘יב‡ ‡ליו?!  מב˘רו 

ע˘‰ ˙˘וב‰, ו‰י‰ ז‰ ב‰יו˙ ˙רח בן ˜"מ ˘נים (ר˘"י ב‡ יב, מ).

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

מיוח„˙  ‰˘˙„לו˙  ˘‰י˙‰  כך  כ„י  ע„ 
˘ל‡ ל‰ניח ˘˙כני˙ זו ˙בו‡ לי„י פועל.

עיר  לבנו˙  רˆו  ˘‰ם  מספר˙  ‰˙ור‰ 
לנו  "ונע˘‰  ‰י‡  ‰מטר‰  כ‡˘ר  ומ‚„ל 
י˙פזרו  ˘מ‡  ‰˙ייר‡ו  ‰ם  (˘ם).  ˘ם" 
יחיו  ˘ב‰  עיר  לבנו˙  רˆו  ולכן  בעולם, 
‚בו‰,  מ‚„ל  לבנו˙  ו‚ם  יח„יו,  כולם 
ורבינו  ‰‡ו‰"ח  פי'  (ר‡‰  במפר˘ים  כמבו‡ר 
 (‡) ‰מ‚„ל:  ˙כלי˙  ועו„)  ע‰"פ.  בחיי 

ולר‡ו˙  ל‰בחין  יוכלו  מרחו˜  ˘‚ם  בכ„י 
˘על  בכ„י  (ב)  עיר,  נמˆ‡˙  ז‰  ˘במ˜ום 
˘ל‡  ˘י˘מרו  ˘ומרים  י‰יו  ‰מ‚„ל  ‚בי 

יכנס לעיר ˘ונ‡.

חט‡.  בז‰  נר‡‰  ל‡  לכ‡ור‰  וכ‡מור, 
מ˙‡ספים  ‡נ˘ים  כ‡˘ר   – מ‡י?  ‡ל‡ 
יח„יו בכ„י לבנו˙ עיר מ˙וך מטר‰ יחי„‰ 
(ר‡‰  ˘ם"  לנו  ˘מם, "ונע˘‰  ל‰נˆיח ‡˙ 
˙כלי˙  בז‰  ˘˙‰י'  מבלי  ב),  כ‰,  זח"‡ 

ל‰נˆיח ‡˙  ב˘ביל  ר˜  יו˙ר, ‡ל‡  נעלי˙ 
‰חסרון  עˆם  מלב„  ‰נ‰   – ˘ל‰ם  ‰˘ם 
˙וכן  לל‡  עˆמם  על  ר˜  ˘חו˘בים  בכך 
כ‡˘ר  ז‡˙,  מלב„  בחיים,  יו˙ר  נעל‰ 
מבררים  ל‡  ‡זי  ‰יחי„‰,  ‰מטר‰  זו‰י 
ל‰‚˘ים  יכולים  י„ם  ˘על  ‰‡מˆעים  בין 
ול‰‚יע ‡ל ‰מטר‰, ויכולים ל‰˘˙מ˘ ‚ם 
ב‡מˆעים כ‡לו ˘‰ם ‰יפך ‰ˆ„˜ ו‰יו˘ר.

ל‡חרי  ז‰  מ‡ורע  ב‰יו˙  ובפרט 
‰מבול, ˘˜ו„ם ‰מבול ‰סביר נח (סנ‰„רין 
יבו‡  ˘ב‚לל‰  ‰סיב‰   ˙‡ סע"‡)  ˜ח, 

˘ל  ‰בל˙י-רˆוי'  ‰‰נ‰‚‰  ב‚לל  ‰מבול: 
‡נ˘י ‰„ור; ו‡"כ, ‡לו ˘ניˆלו מן ‰מבול 
ל˙˜ן  ל‰˘˙„ל  לר‡˘  לכל  ˆריכים  ‰יו 
˙וכן  ˘יכניסו  עי"ז  ‰רוחני  ‰מˆב   ˙‡

נעל‰ יו˙ר בחיי‰ם. על ז‰ ל‡ ח˘בו ניˆולי 
 ˙‡ ל‰נˆיח  כיˆ„  „רך  חיפ˘ו  ור˜  ‰מבול, 

˘מם ב‰יסטורי'.

בענין ז‰ ‰˙בט‡ ‰חט‡ ˘ל‰ם, ולכן ל‡ 
מˆ‡ ‰„בר חן ‡ˆל ‰˜ב"‰.

‰‰ור‡‰ מז‰ ‰י‡ ברור‰:

כ‡˘ר ניˆלים ממבול, ˆריכים לכל לר‡˘ 
‰מˆב  ח"ו  יחזור  ˘ל‡  ול˘מור  ל‰בטיח 
˙˜ום  ˘"ל‡  ‰מבול,  לי„י  ˘‰בי‡  ‰˜ו„ם 

פעמיים ˆר‰", ח"ו.

עיר  ס˙ם  בנין  ע"י  ל‡  מבטיחים  ז‰  „בר 
‡חר  ˙וכן  בז‰  ˘י‰י'  מבלי  מ‚„ל,  וס˙ם 
י‰יו ‚„ולים  ו‰מ‚„ל  ˘‰עיר  מלב„ ‰עוב„‰ 
מטיבים  כזו  ע"י ‰נ‰‚‰  ל‡  ביו˙ר.  ו‚בו‰ים 
י‰י‰  ו‰מ‚„ל  ˘‰עיר  בכ„י  כי,  ‰מˆב,   ˙‡
ל‰ם ˜יום, מוכרחים ל‰כניס בז‰ ˙וכן נעל‰ 
יו˙ר, ו‡ז נבני˙ ‰עיר ב‰ˆלח‰, ו‚ם ‰„ברים 
˘נע˘ים  וע„  מ˙‰פכים  לעיר  ‰מפריעים 

מסייעים.

י˘נם עיר ומ‚„ל „˜„ו˘‰: עיר – ˘נ˜ר‡˙ 
עיר  „‰יינו,  ב),  מח,  (˙‰לים  ‡ל˜ינו"  "עיר 
ובעיר  ו‡ל˜ו˙.  ˜„ו˘‰  ˘ל  ˙וכן  ב‰  ˘י˘ 
ובי˙  ‰כנס˙  בי˙   – מ‚„ל  ל‰יו˙  ˆריך  זו 
‰„ין  כפי  ‰עיר,  ˘ל  ‰מ‚„ל  ˘ז‰ו  ‰מ„ר˘, 
˘בנין בי‰כנ"ס ˆריך ל‰יו˙ ‚בו‰ יו˙ר מכל 
ס˜"נ  ‡ו"ח  ˘ו"ע   .‡ י‡,  (˘ב˙  ˘בעיר  ‰בנינים 

ס"ב).

ל‰רחיב ול‰‚„יל ב˙י 
כנס˙ וב˙י מ„ר˘

בעיר  לבנו˙  ˆריכים  ברורו˙:  במילים 
ולומ„ים,  מ˙פללים  ˘ב‰ם  ‰מ˜ומו˙   ˙‡



כ‚

˘‰‡נ˘ים  מסופר,  נח  פר˘˙  בסוף 
כיון  ומ‚„ל,  עיר  בנו  ‰מבול  ל‡חרי  ˘חיו 
 "ıר‡‰ כל  פני  על   ıנפו "פן  ˘נ˙ייר‡ו 
בעיני ‰˜ב"‰,  חן  מˆ‡  ל‡  ז‰  (י‡, „). „בר 

וביטל ‡˙ עˆ˙ם לבנו˙ ‡˙ ‰עיר ו‰מ‚„ל.

מספר˙  מ‰  ל˘ם  מובן:  ‡ינו  לכ‡ור‰ 
ע˙‰  ‡נו  יכולים  מ‰   - לנו  ‰˙ור‰  ז‡˙ 
ללמו„ ממ‡ורע ז‰? כיון ˘‰˙ור‰ מספר˙ 
פרטים  ובריבוי  ‡ריכו˙  בכזו  ועו„  ז‡˙, 
ר˜  ב˙ור‰  נמˆ‡ים  „ינים  ˘‰רב‰  בע˙   –
י˘נ‰  ז‰  ˘בסיפור  לומר,  ב‰כרח   – ברמז 
עבור  ‰„ורו˙:  כל  עבור  עמו˜‰  ‰ור‡‰ 
עבורנו  ‰˜ו„מים,  ב„ורו˙  ˘לנו  ‰‰ורים 
˘לנו  ו‰נכ„ים  ‰יל„ים  ועבור  ז‰,  ב„ור 

ב„ורו˙ ‰ב‡ים.

‰‰ור‡‰ ממ‡ורע ז‰ עבור „ורנו:

מˆב  וב‡יז‰  ‡ימ˙י  מ˙בוננים  כ‡˘ר 
ל‡חרי  ˘‡ירע  מ‡ורע   – ‰„ברים  ‡ירעו 

חל˜  ר˜  ניˆלו  ˘ממנו  ‰מבול,  ˘‰י' 

 ˙‡ ‚ופ‡  בז‰  כבר  רו‡ים   – מ‰‡נ˘ים 

זמננו  עבור  וזו‰י ‰‰ור‡‰  ל„ורנו.  ‰„מיון 

ז‰:

‡ח„ו˙,  ˘נים  לפני  ‰"מבול"  ל‡חרי 

מבנ"י  חל˜  ור˜  י‰ו„ים,  מליוני  ˘‰כחי„ 

‰פליט‰  ˘‡רי˙  ˆריכ‰   – ניˆלו  ˘ליט"‡ 

חס-ו˘לום  ל‰˙נ‰‚  ˘ל‡  ול‰בטיח  ללמו„ 

‰‰ו‡,  ‰מבול  ˘ל  ‰פליט‰  ˘‡רי˙  כמו 

‰בל˙י- ‰˙וˆ‡ו˙   ˙‡ למנוע  ‚ם  ועי"ז 

רˆויו˙ ˘‰יו ‡ז.

‰חט‡ ‰‚„ול ˘ל „ור ‰פל‚‰
על  ˘טחי  במבט  מס˙כלים  כ‡˘ר 

ברור  רו‡ים  ל‡  ‰פל‚‰,  „ור  ˘ל  ‰מ‡ורע 

כ"כ במ‰ ‰˙בט‡ ‰חט‡ בכך ˘רˆו לבנו˙ 

עיר ומ‚„ל, ˘‰י' ז‰ נ‚„ רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰, 

מגדל העיר - בתי כנסת ובתי מדר ש 
כאשר ניצלים ממבול, צריכים לכל לראש להבטיח ולשמור שלא יחזור ח"ו המצב 
שהביא לידי המבול, דבר זה מבטיחים לא ע"י בנין סתם עיר וסתם מגדל, מבלי 

שיהי' בזה תוכן אחר מלבד העובדה שהעיר והמגדל יהיו גדולים וגבוהים ביותר, 
אלא מוכרחים להכניס בזה תוכן נעלה יותר, דישנם עיר ומגדל דקדושה: עיר – 
שנקראת "עיר אלקינו", ובעיר זו צריך להיות מגדל – בית הכנסת ובית המדרש

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ומע˙‰ ‡ין לפר˘ ‡˙ ענין ‰"חרון ‡ף" ביחס ל˙רח עˆמו ב˘ע˙ מי˙˙ו ("וימ˙ ˙רח 
מ˜ום  ˘ל  ‡ף  ל"חרון  ‰י‡  ˘‰כוונ‰  כרחך  ועל  ‡ז,  ˙˘וב‰  ע˘‰  כבר  ˘‰רי   – בחרן") 
בעולם" בכלל [ומו„‚˘ בז‰ ˘ר˘"י ‡ינו מע˙י˜ ב'„יבור ‰מ˙חיל' ‡˙ ˙יב˙ "˙רח" מן 

‰כ˙וב, ‡ל‡ ר˜ ˙יב˙ "בחרן" בלב„ – ללמ„ך ˘‡ין לז‰ ˘ייכו˙ עם ˙רח „ו˜‡]. 

‡מנם מע˙‰ נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰: ‡ם ‡כן ‰כוונ‰ ל"חרון ‡ף" על ‡ו˙ו ‰„ור בכלל, ‡יך 
ז‰ ˘ייך לפסו˜ „י„ן ‰מ„בר על "וימ˙ ˙רח בחרן"?!

על כך מפר˘ ר˘"י – "ע„ ‡ברם חרון ‡ף ˘ל מ˜ום בעולם": 

‰נו"ן ‰‰פוכ‰, ‰מ„‚י˘‰ ‡˙ ‰"חרון ‡ף", ב‡‰ כ‡ן ב˙ור ‰˜„מ‰ לפסו˜ ‰ב‡, ˘בו 
לבו‡ו  ˘ע„  ו‰יינו,  ‚ו'".  מ‡רˆך  לך  לך  ‡ברם  ‡ל   '‰ "וי‡מר  לך:  לך  פר˘˙  מ˙חיל‰ 
˘ל ‡ברם ‰י‰ "חרון ‡ף ˘ל מ˜ום", ו‰ו‡ ב‡ ו‰פסי˜ ז‡˙ – על י„י ˘‰‡יר ‡˙ ‰עולם 
ב‡ל˜ו˙, "וי˜ר‡ ˘ם ב˘ם ‰' ‡-ל עולם" (ויר‡ כ‡, ל‚. ור‡‰ ‚ם ר˘"י לפר˘˙נו י‡, כט. ועו„). 

‚. ולי˙ר בי‡ור: 

מ˘מ˘˙  ‡ל‡)  "חרן",  ‰מיל‰   ˙‡ ל‰„‚י˘  כ„י  ר˜  מ˘מ˘˙  (‡ינ‰  ‰‰פוכ‰  ‰נו"ן 
כ‡ן כסימן סיום ו‰פס˜‰. נו"ן זו ‰י‡ ‡ו˙ סופי˙, ‰מˆיינ˙ סוף וסיום; ומבין ‰‡ו˙יו˙ 
בין  ˘ני ‰ˆ„„ים,  ˘בין  ‰מ„‚י˘ ‡˙ ‰חלו˜‰  ‚ופ‡, ‰רי ˆור˙‰ ‰י‡ ˜ו ‡רוך  ‰סופיו˙ 

מ‰ ˘לפני ‰˜ו למ‰ ˘ל‡חריו.

[ול‰וסיף, ˘בˆור˙ ‡ו˙ זו מו„‚˘˙ ‰חלו˜‰ ב‡ופן ˘ל ‰פס˜ ‚מור – ˘‡ין ‡פ˘רו˙ 
לעבור מˆ„ ז‰ לˆ„ ‡חר כלל, ל‡ כמו ‰‡ו˙ ˜ו"ף, על „רך מ˘ל, ˘ב‰ י˘ נ˜ו„‰ פנוי‰ 

ב‡מˆע (בין ‰רי"˘ ˘למעל‰ ל˜ו ‰˙ח˙ון) ו‡ין ז‰ ‰פס˜ ‚מור ומוחלט. 

 ;ı  – ף   - ך   - סופיו˙  ˘‰ן  נוספו˙  ב‡ו˙יו˙  ‚ם  ‰ו‡  כן  ˘ב‡מ˙  ל‰עיר,  י˘  ‡ך 
ענין  מלב„  ˙וכן  עו„  ב‰ן  ˘י˘  כך  על  מור‰  ˘ז‰  על ‰˜ו,  נוסף  ˘ב‰ן ˜יים ˆיור  ‡ל‡ 
‡רוך  ˜ו  ‰ו‡  ענינ‰  וכל  נוסף,  ˙וכן  ˘ום  ‡ין  ‰‰פוכ‰  בנו"ן  ‡מנם  בלב„;  ‰"‰פס˜" 

˘מפסי˜ ומחל˜ בין ˘ני ˆ„„ים]. 

פר˘˙  ˙חיל˙  לבין  נח  פר˘˙  סיום  בין  ולחל˜  ל‰פסי˜  ב‡‰  ˘‰נו"ן ‰‰פוכ‰  ונמˆ‡ 
˘ל  חרון ‡ף  כ‡ן ‰י‰  ע„  ו‡ומר˙:  מבט‡˙  ˘˙י ‰פר˘יו˙, ‰י‡  בין  בעמי„˙‰  לך.  לך 
בעולם"  חרון ‡ף  ר˘"י: "ע„ ‡ברם  ˘נו˜ט  ז‰ו  חרון ‡ף.  עו„  ו‡ילך ‡ין  ומכ‡ן  מ˜ום, 
– ‰נו"ן מלמ„˙ כי ‰חרון ‡ף מס˙יים בסוף פר˘˙ נח, ומ‡ברם ו‡ילך – ˘עליו מספר˙ 

פר˘˙ לך לך – מ˙חיל‰ ˙˜ופ‰ ח„˘‰. 

„. וע„יין ˆריך בי‡ור בל˘ון ר˘"י: 

ז‰   ˙‡ ל‰„‚י˘  לו  ‰י‰  נח,  ˘בפר˘˙  "בחרן"  ב˙יב˙  ‰י‡  ‰‰פוכ‰  ˘‰נו"ן  כיון 
מ˜ום  ˘ל  ‡ף  חרון  כ‡ן  "ע„  ‡ומר  ו‰י‰  „י„ן,  פר˘‰  לסיום  ע„  נמ˘ך  ‡ף"  ˘‰"חרון 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ברם  "ע„  ‰ב‡‰,  ‰פר˘‰  ‰˙חל˙   ˙‡ ‰מ„‚י˘‰  בל˘ון  „ו˜‡  נ˜ט  ולמ‰   – בעולם" 
חרון ‡ף כו'"?

‡ל‡: 

˘‰"חרון ‡ף"  מ˜ום", ‰י˙‰ ‰מ˘מעו˙  ˘ל  חרון ‡ף  כ‡ן  ר˘"י ‡ומר "ע„  ‡ם ‰י‰ 
ו‰רי  בפסו˜ ‰‡חרון –  מסופר  ˘עלי‰  ˙רח  מי˙˙  כולל  ממ˘,  לסיום ‰פר˘‰  ע„  נמ˘ך 
„בר ז‰ ‡ינו נכון, כי מי˙˙ ˙רח ‰י˙‰ ˘נים רבו˙ ל‡חר ˘‡ברם כבר ‰˙חיל ל‰‡יר ‡˙ 

‰עולם ונפס˜ ‰"חרון ‡ף" (כנ"ל);

˘על  ‰פס˜ ‰"חרון ‡ף"  ל‰„‚י˘ ‡˙   – כו'"  חרון ‡ף  ר˘"י "ע„ ‡ברם  מ„יי˜  ולכן 
י„י ‡ברם, ˘ז‰ ‰י‰ ביחס לכללו˙ ‰"ע˘ר‰ „ורו˙" ˘לפניו, ‡ף ˘בפועל ‰˙חיל ‡ברם 

ל‰‡יר עו„ לפני מו˙ו ˘ל ˙רח. 

‰. וע„יין חסר בי‡ור בכללו˙ ‰ענין: 

ל˘ם מ‰ ˆריך ל‰ˆיב נו"ן ‰פוכ‰, ובכך לספר ("לומר לך") כי במ˘ך ע˘ר˙ ‰„ורו˙ 
˘למ„נו  מ‰  כל  מ˙וך  מעˆמו  ‰מובן  ז‰ „בר  ו‰רי  בעולם –  חרון ‡ף  ˘ע„ ‡בר‰ם ‰י‰ 
מובן  וכו',  זר‰  עבו„‰  עב„ו  חט‡ו,  ˘‰ם  כיון  ‡לו:  „ורו˙  ˘ל  ‰נ‰‚˙ם  על  ב˙ור‰ 

˘‰˜ב"‰ ל‡ ‰י‰ ˘בע רˆון כביכול מ‰נ‰‚˙ם ו‰י‰ "חרון ‡ף" בעולם!

ו‰בי‡ור בז‰: 

˘‰ם  רו‡ים  ו‡נו  ‰ללו,  ˘ב„ורו˙  ‰‡נ˘ים  ˘ל  חיי‰ם  ˘נו˙  מפורטו˙  בפר˘˙נו 
ויכול   .(‚ ו,  (בר‡˘י˙  ˘נ‰"  ע˘רים  מ"מ‡‰  יו˙ר  מיוח„˙, ‰רב‰  ימים  ב‡ריכו˙  ‰˙ברכו 
ז‰ ‰ם ‰ˆטיינו  עם  יח„  רבים, ‡בל  חט‡ים  ל‰ם  כי ‡מנם ‰יו  לח˘וב,  ‡יפו‡ ‰˙למי„ 
במ„‰ טוב‰ ‡חר˙ ˘‰בי‡‰ לכך כי ‰˜ב"‰ ‡כן ירˆ‰ ב‰ם ויברך ‡ו˙ם ב‡ריכו˙ ימים.

כן, ‡ל‡  ˘‡ינו  י„י ‰נו"ן ‰‰פוכ‰ –  על  ומלמ„נו –  ב‡ ‰כ˙וב  זו  סבר‡  ל˘לול  וכ„י 
"ע„ ‡ברם חרון ‡ף ˘ל מ˜ום", ו‰˜ב"‰ ב‡מ˙ ל‡ ‰י‰ מרוˆ‰ מ‰נ‰‚˙ם כלל; וז‰ ˘‰ם 
‰‡ריכו ימים ‰ו‡ ‡כן „בר ˘‡ינו מובן לנו, ‡ל‡ ˘כך על‰ ברˆונו ˘ל ‰˜ב"‰ (ומס˙בר 
˘ל‡  (‡ף  כו'  ויסורים  עונ˘  ˘ל  ענינים  בחיי‰ם  ‰יו  ‰רי  ימים  ˘‰‡ריכו  ˘‡ף  לומר, 

נ˙פר˘ו בכ˙וב), ˘בז‰ ‰˙בט‡ בפועל ‰"חרון ‡ף ˘ל מ˜ום בעולם"). 

ימים  ל‰‡ריך  ˆריך  ‰ר‡˘ון  ˘‡„ם  ‰„בר  ˘מובן  ‰פ˘ט),  (ב„רך  לב‡ר  י˘  [ו‡ולי 
ביו˙ר, ב‰יו˙ו יˆיר כפיו ˘ל ‰˜ב"‰; וככל ˘‰ולכים ‰„ורו˙ ומ˙רח˜ים מ‡„ם ‰ר‡˘ון, 

נע˘י˙ חלי˘ו˙ וירי„‰ כו' ע„ ל‡ריכו˙ ימים ˘ב„ורו˙ינו ‡ל‰]. 

ומסיימים בטוב. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

˘ל „בר,  ל‡מי˙ו  טפי.  ז‰יר  במ‡י ‰ו‰  ברי' „רב3‰ ‡בוך  יוסף  רב  ˘ו‡ל ‡˙  יוסף  ˘רב 
‰רי "‡ל ˙‰י יו˘ב ו˘ו˜ל במˆו˙י‰ ˘ל ˙ור4‰", ‡ל‡ רב יוסף ˘ו‡ל "‡בוך במ‡י ‰ו‰ 

ז‰יר טפי" – ‡יזו מˆו‰ ‰‡יר‰ בו, ˘כן ‡ו˙‰ מˆו‰ ‰י˙‰ מˆו‰ פרטי˙ ˘ל רב‰.

בז‰ר5  ˘נ‡מר  כפי  ˘לו.  ‰פרטי  ל‰'"  ‰˘ער  ‰"ז‰  ‰י‡  ‡„ם,  בכל  ‰פרטי˙  ‰כוונ‰ 
כל  ˘ל  ‰˘ער  ‰י‡  ‰פרטי˙  ‰כוונ‰  ויˆי‡‰.  לכניס‰  מ˘מ˘  ˘ער  ל‡על‡‰.  ˙רע‡   ‡„
‰מˆוו˙ ˘‰‡„ם מ˜יים, ‰˙ור‰ ˘‰ו‡ לומ„ ו‰מ„ו˙ ‰טובו˙ ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל ˘‰ו‡ נו‰‚ 
ברכ‰  ˘פע  ל‡„ם  נמ˘ך  ‰פרטי˙  ‰כוונ‰  ˘ל  ‰˘ער  י„י  ועל  „רכו.  ל‰'  עולים  ב‰ן, 

‰עליונ‰ ברוחניו˙ וב‚˘מיו˙.

‡מר˙ ‰‰˙עוררו˙ ˘ל ‰רבי
‰חסי„ ר' ‡ב‡ נ"ע פרסון, סיפר מ‰ ˘˘מע מחו˙נו-ז˜נו, ‰חסי„ ר' ז‡ב-וולף ווילנ˜ר 
ב˘ם ‡חיו ‰חסי„ ר' מ˘‰ נ"ע ווילנ˜ר, ˘בסוף ˘נ˙ ˙˜ל"ז-˙חיל˙ ˘נ˙ ˙˜ל"ח, כ˘יס„ 
רבינו נ"ע [‡„מו"ר ‰ז˜ן] ח„ר ב', ‰י‰ נו‰‚ ‰רבי בעˆמו ל‰יכנס לבי˙ ‰מ„ר˘ בו למ„ו 

‰‡ברכים ו‰בחורים.

‰‰˙עוררו˙  ו‡מר˙  ‰˙עוררו˙,  ‡מר˙  ‰˙למי„ים  בפני  ‡ומר  ‰רבי  ‰י‰  לזמן  מזמן 
˘ל ‰רבי פ˙ח‰ פ˙ח מחי' יחי„‰ לנר"ן, ‡ין ז‰ מ‰ ˘פועל ל˘ע‰ בלב„, ‡ל‡ ז‰ נח˜˜ 

ל˙מי„.

על ‰ספסל  לבי˙ ‰מ„ר˘, ‰˙יי˘ב  נכנס ‰רבי ‡לינו   – מ˘‰  מספר ‰ר'   – פעם ‡ח˙ 
‰„רומי ו˘˜ע ב„בי˜ו˙. כעבור ר‚ע ˜טן פ˙ח ‡˙ עיניו ‰˜„ו˘ו˙ ו‡מר:

˘נ˜ר‡˙  ‰˙ור‰  ב˘ביל  ר‡˘י˙,  ב'   – בר‡˘י˙  י‰ו„ים,  ‰ר‚י˘ו   – י˘ר‡ל  "˘מע 
ר‡˘י˙ וב˘ביל י˘ר‡ל ˘נ˜ר‡ים ר‡˘י˙, בר‡ ‡ל˜ים – ל‰ברי‡ ‡˙ ‰ˆמˆום ‰ר‡˘ון. 
ל‚לו˙ ‡˙ ‰כוונ‰ ˘ל ˘ם ‡ל˜ים. ˘על י„י עבו„‰ יומ˘ך ‡ור ‡ין סוף ברוך ‰ו‡ ˘לפני 

‰ˆמˆום למט6‰.

מ‡מר ז‰ נ˙ן חיו˙ פנימי˙ ל˙למי„ים בלימו„, וזו ‰כוונ‰ ‰כללי˙ ˘ל ירי„˙ ‰נ˘מ‰ 
למט‰, וכן ˘ל כל ˙למי„ בעבו„˙ו ‰פרטי˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ עמ' 22 ו‡ילך – ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ בל‰"˜ עמ' כט-ל)

ל˘ער ‰‰˜„מו˙ וב‡‚‰"˜ סס"ז מ˘מע „‚ם בנ˘מו˙ ח„˘ו˙ כן ‰ו‡.

3) ˘ב˙ ˜יח, ב.

4) יל"˘ רמז רחˆ.

5) חל˜ ‡. ח, ‡.

בר‡˘י˙  ˘"פ  ו˘יח˙   ‰"˘˙ בר‡˘י˙   .˙"˘ מ˜ו"ח  עמך  כי  ˙רˆ"ט.  בר‡˘י˙  ב„"‰  ‚"כ  ע„"ז  ר‡‰   (6
.‰"˘˙



כ‡

שער  פרטי לכל נשמה
הכוונה הפרטית היא השער של כל המצוות שהאדם מקיים, התורה שהוא 

לומד והמדות הטובות ואהבת ישראל שהוא נוהג בהן, עולים לה' דרכו. ועל 
ידי השער של הכוונה הפרטית נמשך לאדם שפע ברכה העליונה ברוחניות 

ובגשמיות

"במ‡י ‰ו‰ ז‰יר טפי" - ‡יזו מˆו‰ ‰‡יר‰ בו?
בברי‡˙ ‰‡„ם וירי„˙ ‰נ˘מ‰ ב‚וף י˘נ‰ כוונ‰ ‡ל˜י˙, ובכוונ‰ זו י˘נן ‚ם כן ˘˙י 
 ˙‡ ˙‡יר  ˘‰נ˘מ‰  ‰י‡  ‰כללי˙  ‰כוונ‰  ‰פרטי˙.  ו‰כוונ‰  ‰כללי˙  ‰כוונ‰  „ר‚ו˙, 
כל  ˘ל  בפרט ‰י‡ ‰עבו„‰ ‰פרטי˙  נ˘מ‰  בכל  ו‰כוונ‰ ‰פרטי˙  ב‡ור ‰˙ור‰,  ‰עולם 

נ˘מ‰.

לכל נ˘מ‰ פרטי˙ – ˘ליחו˙ פרטי˙ בעולם ˘עלי‰ לבˆע, ˘כל עניני ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ 
˘‰‡„ם עו˘‰, מ‡ירים לו במˆו‰ ‡ו בענין ˘ל˘מו ˘לח ‰˘י"˙ ‡˙ נ˘מ˙ו לעולם ‰ז‰.

ב‡ח„ ממ‡מרי ‰˜ו„˘ ˘‡מר רבינו [‡„מו"ר ‰ז˜ן] נ"ע, לפני ˙למי„י ח„ר ‡'1 ב˘נ˙ 
˙˜ל"ו – ‡ז ‡מר ‰רבי מ‡מרים ˜ˆרים – ‡מר:

כל נ˘מ‰ י˘ ל‰ ˘ליחו˙ לבˆע בעולם ‰˙ח˙ון. זו‰י ‰כוונ‰ ‰כללי˙ בירי„˙ ‰נ˘מ‰ 
מ‰  ז‰ו  ול˙˜נ2‰.  ב‰  לעסו˜  ˘עלי‰  פרטי˙  ומ„‰  פרטי˙  מˆו‰  י˘  נ˘מ‰  ולכל  ב‚וף. 

1) בר‡˘י˙ ‰˙יס„ו˙ חסי„ו˙ חב"„ סי„ר רבנו ‰ז˜ן כ˙ו˙ מ‡ברכים בעלי כ˘רון מˆויין ולמ„ עמ‰ם ˙ור˙ 
כוזרי  ע˜רים  מ„ר˘  ב˘"ס  ב˜י‡ים  ˘י‰יו  לח„ר ‡' ‰י'  ˙נ‡י ‰˜בל‰   - ח„ר.  ב˘ם  נ˜ר‡ו  ‰חסי„ו˙. ‰כ˙ו˙ 

ול‰יו˙ בעלי ‰בנ‰ בז‰ר.

ב‰˜„מ˙ ‰רח"ו  י˘נו˙ ‡בל  בנ˘מו˙  כן  מבו‡ר  ספ"ו  וב˜ונטרס ‰עבו„‰  ט"ז  ב˘' ‰‚ל‚ולים ‰˜„מ‰   (2

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה'ה' עבעבודודתת בבענעניניניי וומכמכתבתביםים ששיחיחותות

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

משך זמן עשיית התיבה
ע˘‰ לך ˙יב˙ עˆי ‚פר ו‚ו'
(ו, י„)

מ‡‰ וע˘רים ˘נ‰ ‰י' מ˘˙„ל ב‰
(ל˜ח טוב פר˘˙נו ב˙חל˙ו)

ˆריך ל‰בין:

מ„וע נ˙עכב בע˘יי˙‰ מ˘ך זמן רב כ"כ, ול‡ 
‚ופר",  עˆי  ˙יב˙  לך  "ע˘‰  ‰ˆיווי  ב˜יום  נז„רז 

ובפרט ˘בז‰ ˙לוי‰ ‰ˆל˙ו ו˜יום ‰עולם כולו?

וי˘ לומר בפ˘טו˙:

ו‰יינו  ˙יב˙ ‚ו'",  ˆיווי ‰˜ב"‰ ‰י' "ע˘‰ לך 
ˆריך  ‰י'  ו‡ם  ‰˙יב‰.   ˙‡ יבנ‰  בעˆמו  ˘נח 
‰זמן.  ‡ריכו˙  ‰יטב  מובן  לב„ו,  ‰כל  לע˘ו˙ 
˙יב˙  לבנו˙  ˘‰ספי˜  ‰„בר  מופל‡  ו‡„רב‰, 
˙וך  בעˆמו  ו‰כל  וכו'  ‡ורך  ‡מ‰  מ‡ו˙  ˘ל˘ 

מ‡‰ וע˘רים ˘נ‰ לב„, ול‡ ˜˘‰ מי„י.

(יעויין בל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 34 ו‡ילך)

 

צדקתו של נח
נח ‡י˘ ˆ„י˜ ˙מים ‰י‰ ב„ר˙יו

י˘ ˘„ור˘ים ‡ו˙ו ל‚נ‡י, לפי „ורו ‰י' ˆ„י˜, ו‡ילו 
‰י' ב„ורו ˘ל ‡בר‰ם ל‡ ‰י' נח˘ב לכלום

(ו, ט. ר˘"י)

ב„ע˙ ‰'י˘ „ור˘ים ל‚נ‡י' ˆריך ל‰בין:

ל˘בח,  ול‡  ל‚נ‡י  „„ר˘ינן  טעמיי‰ו  מ‡י 
„יבר  ל‡  טמ‡‰  ב‰מ‰  ב‚נו˙  ˘"‡פילו  ובפרט 
 ,(‡  ,‚ פסחים  ור‡‰   .‡ ˜כ‚,  ב˙ר‡  (בב‡  ‰כ˙וב" 

וע‡כו"כ ˘‰˙ור‰ ל‡ ˙„בר ב‚נו˙ו ˘ל נח?

וי"ל ‰טעם בז‰:

כלל ז‰ – ˘‰˙ור‰ ‡ינ‰ מ„בר˙ בל˘ון מ‚ונ‰ 
ב„בר  מ˘‡"כ  ‰˙ור‰;  לסיפורי  ר˜  מ˙ייחס   –
‰ברור‰  בל˘ון  ‰˙ור‰  מ˘˙מ˘˙  ˘ם  ‰לכ‰, 
ביו˙ר ‰‚ם ˘‰י‡ ל˘ון בל˙י נ˜י‰, כי פס˜ ‰לכ‰ 
י‰י‰  ˘ל‡  ביו˙ר  ‰ברור‰  בל˘ון  ל‰י‡מר  ˆריך 

מ˜ום לטעו˙ בנו‚ע למע˘‰.

"ב„ורו˙יו"  ‰˙יב‰  ב‰וספ˙  בנ„ו"„,  וע„"ז 
בנו‚ע  טעו˙  ל˘לול  ‰˙ור‰  מ˙כוונ˙  ל‚נ‡י,   –

ל‰נ‰‚‰ בפועל:

על  ‰מורים  נח  ב‰נ‰‚˙  ענינים  כמ‰  מˆינו 
ו,  בפר˘"י  (ר‡‰  ב˘לימו˙  ‰י˙‰  ל‡  ˘ˆ„˜˙ו  כך 
ט, ובפר˘˙נו ז, ז), ולכן, ‡ם ‰˙ור‰ ‰י˙‰ מס˙פ˜˙ 
ב˙י‡ור ˆ„˜˙ו ˘ל נח, ‰י‰ מ˜ום לטעו˙ וללמו„ 
מוסיף  ומ˘ום ‰כי  רˆויו˙,  מ‰נ‰‚ו˙ ‡לו ‰בל˙י 
˘‰נ‰‚ו˙  לנו  ל‰ורו˙  "ב„ורו˙יו",  ˙יב˙  ‰כ˙וב 

‡לו בל˙י רˆויו˙ ‰ן, ו‡ין ללמו„ מ‰ן.  

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 19 ו‡ילך) 



ט

גילויים מ"ארובות שמים" 
ומ"מעיינות תהום"

חכמות הטבע נבראו בכדי לנצלן לעבודתו ית' / סיוע להתבוננות ד"עין רואה 
ואוזן שומעת" / הגילויים של חכמת הטבע – הכנה לגילוי אחדותו ית' לעתיד 

לבוא

 .  . נח  לחיי  ˘נ‰  מ‡ו˙   ˘˘ ˘"ב˘נ˙  מ‰  על ‰‡רı, ‰י'  ˘‰בי‡ ‰'  ‰מבול  ˙חיל˙ 
נב˜עו כל מעיינו˙ ˙‰ום רב‰ ו‡רובו˙ ‰˘מים נפ˙חו" (פר˘˙נו ז, י‡). ו‰נ‰, בזו‰ר ‰˜„ו˘ 
י˘˙נו  בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜  ˘לפני  ב˙˜ופ‰  ז‰, ‡˘ר  בכ˙וב  רמז ‰טמון  נ˙ב‡ר  (ח"‡ ˜יז, ‡) 

וי˙ח„˘ו כמ‰ ענינים בעולם, בכ„י ל‰כינו ‡ל ‰מˆב ‰נעל‰ ˘י˘רור בו בימו˙ ‰מ˘יח:

˘נ‰  מ‡ו˙   ˘˘ ל˘˙י˙‡‰",  ˘נין  מ‡‰  "˘י˙  על  ˜‡י   – ˘נ‰"  מ‡ו˙   ˘˘ "ב˘נ˙ 
מ‡לף ‰˘י˘י לברי‡˙ ‰עולם, ˘בזמן ז‰ ˙‰י' ‰˘פע‰ עˆומ‰ ב˘ני ענינים: ‡. "‡רובו˙ 
‰חכמ‰  ˘ערי  ˘י˙‚לו  לעיל‡",  „חכמ˙‡  ˙רעי  "י˙פ˙חון  ז‰  בזמן   – נפ˙חו"  ‰˘מים 
"מבועי  ˘י˙‚לו   – רב‰"  ˙‰ום  מעיינו˙  כל  "נב˜עו  ב.  י˙"˘.  ‰בור‡  וי„יע˙  ‰עליונ‰ 
„חכמ˙‡ „ל˙˙‡", ריבוי ‚ילויים בחכמו˙ ‰טבע ו‰עולם ˘למט‰ (ר‡‰ ס' ‡˘מור˙ ‰בו˜ר 

(סלוני˜י, ˙רי"ב) לז‰ר).

˘"י˙˙˜ן  כ„י  ל‡לף ‰˘י˘י, ‰י‡  ˘נ‰  מ‡ו˙  מ˘˘  ˘‰חלו  ˘ני ‚ילויים ‡לו  ו˙כלי˙ 
בימו˙   - ‰˘ביעי  ב‡לף  ל‰˙עלו˙ו  מוכן  ‰עולם  ˘י‰‡   – ב˘ביע‡‰"  ל‡על‡  עלמ‡ 

‰מ˘יח.

נ˙ ‰'˙"ר רב˙‰ מ‡ו„ ‰˙‚לו˙ סו„ו˙ ‰˙ור‰ ופנימיו˙‰,  סביבו˙̆  ו‡כן, ב‡ו˙ו ‰זמן̆ 
˘ב‡ו˙‰ ˙˜ופ‰ נפוˆ‰ מ‡ו„ י„יע˙ ‰בור‡ י˙"˘, ונ„פסו כמ‰ וכמ‰ מס‰"˜ ‰עוס˜ים 
˙רעי  ˘"י˙פ˙חון  ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ˘ˆפ‰  מ‰  ו‰ו‡  ובבי‡ור,  ב‰רחב‰  ‰˙ור‰  בפנימיו˙ 
„חכמ˙‡ לעיל‡". ומ‡י„ך ‰˙חיל‰ ‡ז ‚ם ‰˙פ˙חו˙ מיוח„˙ בעניני ‚ילויי מ„ע וחכמו˙ 

‰עולם – "מבועי „חכמ˙‡ „ל˙˙‡".

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ב˜ˆ‰ ‰˘ני ‡˘ר ב‡ם ילך ב„רכו ח„˘‰ זו ל‡ יבו‡ ל‰מטר‰ ˘‡ברך יר‡ ˘מים כוסף 
‡לי‰, וכיון ˘‡ין לך ˘לימו˙ בעולם ו‰ברי‡‰ כי ‡ין ˘לם ‡ל‡ ‡ח„ ‰ו‡ ‰˜ב"‰, ‰רי 

י˘ נ˙ינ˙ מ˜ום למˆו‡ נ˜ו„‰ ˘ל ‰ע„ר ‰˘לימו˙ ב‡יז‰ ענין ˘י‰י'.

ו‰בחינ‰ בכל ‰נ"ל ל„ע˙ מ‡יז‰ מ˜ור ב‡ ‰טענו˙ ו‰˜ו˘יו˙, ‰ו‡ כסיפור כ"˜ מו"ח 
ח‚  ב˘יח˙  (נ„פס  מט˘ערנ‡ביל  נחום  מו‰"ר  ו‰ר‰"ח  ו‰ר‰"‚  „בר ‰ר‰"ˆ  על  ‡„מו"ר 
‰פסח ˙˘"‚), ו‰נ˜ו„‰ בז‰ ‰ו‡ ˘‡ם ‰˙ביע‰ ‰י‡ ל‰˜„ים נ˘מע (‰בנ‰) לנע˘‰ - ‰"ז 

‰יפך ‡ופן ˜בל˙ ‰˙ור‰, ועו„ ˘ב‡ם ‰טענו˙ מפריעו˙ מ‰ענין ˘ל פועל, ‰ן ב˙ור‰ ו‰ן 
במˆו˙ ובעבו„˙ ‰˙פל‰, ‰רי בו„‡י ב‡ים מ‰לעומ˙ ז‰.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' רˆז) 

"ל‡ום  ‡˘ר  ‰˘ם,  וביר‡˙  בעבו„‰  מˆבו  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 
מל‡ום י‡מ5ı" ובמיל‡ ב‡ על י„י ז‰ לעˆבו˙ וכו'.

וחלי˘ו˙  ועˆלו˙  לי‡ו˘  ‰מבי‡ו˙  ומח˘בו˙  ‰˙בוננו˙  ‡˘ר  ‰„ברים  ברורים  ו‰נ‰ 
מ˙חבולו˙ ‰'˜לּו‚ינ˜ער' [-‰'מ˙חכם', ‰יˆר  ו‰ו‡  ט‰ור,  בל˙י  מ˜ורם  בעבו„˙ ‰˘י״˙ 
ובפרט  עניניו,  כל  נ‚„  ל‰לחם  ובמיל‡ ˆריך  ˘מים  יר‡˙  ˘ל  ב‡יˆטל‡  ‰רע] ‰מ˙עלם 
˘כבר מל˙ו ‡מור‰ ב˙ני‡ בכמ‰ פר˜ים ומ‰ם בפר˜ כ״ז ו‡ילך, וחבל על ‰זמן ˘מבל‰ 
במח˘בו˙ מופרכו˙ בפ˘יטו˙, ב‰ ב˘ע‰ ˘יכול לנˆלו על ˘ל˘˙ ‰˜וים „˙ור‰ עבו„‰ 

ומˆו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‡ עמ' ˘יב)

5) בר‡˘י˙ כ‰, כ‚.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡מ˙ל‡ו˙ ‰יˆר – '‡מ˙-ל‡'
‰נ‚ל‰  ˙ור˙  ללימו„  וי˙מסר  ל‰י˘יב‰  יחזור  ומי„  ˙יכף  ‰רי  י˘מע  ל„ע˙י  ...ו‡ם 
˘˜י„‰  לו  וחסר  חבר  לו  ˘‡ין  ‰‡מ˙ל‡ו˙  כל  ‡˘ר  ברור  וי„ע  יכול˙ו  ככל  וחסי„ו˙ 
מˆ„  ב‡  ז‰  כי  '‡מ˙-ל‡',  '‡מ˙ל‡'  ˙יב˙  כפירו˘  ז‰  ‰רי   - כו'  בלימו„  טעם  לו  ו‡ין 
מי˘ר‡ל  ו‡ח„  כל ‡ח„  מובטח  ז‡˙  בכל  ע˙‰, ‡בל  ע„  לפ˙ו˙ו  ˘כנר‡‰ ‰ˆליח  ‰יˆר 

˘ב˘ע˙‡ ח„‡ ור‚ע‡ ח„‡ יוכל ‰ו‡ ל‰˙‰פך מן ‰˜ˆ‰ ‡ל ‰˜ˆ‰. 

נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ˘ל  בי˘יב˙ו  ללמו„  זכ‰  זמן  ˘כמ‰  ובפרט 
‡לו  בכל  פעולו˙י‰ם  פועלים  ובמיל‡  נˆחיים  ˘‰ם  נפ˘ו,  מכחו˙  ב‰  ˘‰˘˜יע  זי"ע 
˘למ„ו בכו˙לי י˘יב˙ו. ו‰˘י"˙ יˆליחו ˘י‰י' ז‰ ‡ˆלו ב‰˜„ם ‰‡פ˘רי ויחזור ללמו„ 
„˙למו„  ב‰ענין  ז‰  ˘‡פ˘ר  כמ‰  (ע„  ‰עבר   ˙‡ י˙˜ן  במ˜ˆ˙  פנים  כל  ˘על  וב‡ופן 

˙ור‰, ˘כל ר‚ע מחוייב ‚ם מˆ„ עˆמו).

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˜ˆב)

‰מבחן מ‡ין ב‡ו˙ ‰טענו˙ ו‰˜ו˘יו˙
ו‡ח„  ‡ח„  כל  ˘ל  ‰רע  יˆר  ‡˘ר  ע"א)  נ"ב  (סוכה  רז"ל  מ‡מר  לו  י„וע  בו„‡י  ...‰נ‰ 
יכול  ל‡  עוזרו  ‰˜ב"‰  ˘"‡למל‡  ˙ו‰"˜  ˘מעי„‰  ע„  במלחמ˙ו,  ו˙„יר  ˙מי„  עומ„ 
‡ם  ‰נ‰  ללמו„,  ורוˆ‰  ˘מים  יר‡  ל‰יו˙  ˘רוˆ‰  ב‡ברך  ˘כ˘‰נ„ון  מובן  ומז‰  לו2". 
˘מים  ביר‡˙  מעל‰ ‰ן  מעל‰  לעלו˙  ז‰  ב˘ביל ‡ברך  יכול˙  ˘נפ˙ח‰  יˆרו ‰רע  רו‡‰ 
ו‰ן בלימו„ ‰˙ור‰, מחפ˘ ˙חבולו˙ נוספו˙ ל‰פריע ככל ‰‡פ˘רי, ˘‡חז ב„רכו ח„˘‰ 

זו.

‰חכמ‰  ‰יפך  ל„ברים  ˘מסי˙  ˘ם  על  ז‰ו  ‰נ‰  וכסיל3",  ז˜ן  "מלך  ˘נ˜ר‡  ו‡ף 
וכמו  בז‰  ‚"כ  ˘ר˘ו  ו‰רי  ביו˙ר,  ‰ו‡  ערום  ו‰פ˙וי  ‰‰ס˙‰  ב„רכי  ‡בל  ‰‡מי˙י˙, 
˘כ˙וב4 "ו‰נח˘ ‰י' ערום", ולכן נ˜ר‡ ‡ומן ˘‰˙ור‰ מעי„‰ עליו ˘‡ומן מוב‰˜ ‰ו‡ 

במל‡כ˙ו.

˙˜ו‰  י˘  זו  ב„רך  ˙לך  ˘ב‡ם  '˙„ע  לו  וי‡מר  כנ"ל  ל‡ברך  יבו‡  ˘‡ם  פ˘וט  ו‰רי 
לב„  ל‡  ‰רי  ביו˙ר',  ˙ור‰  ב˙למו„  ו˙ˆליח  ביו˙ר  ˘מים  יר‡  ˘˙ע˘‰  לו„‡י  ˜רוב‰ 
‰בריר‰  ‡ין  ובמיל‡  ב‰,   ıומ‡ יוסיף  עו„  ‡„רב‰  ‡ל‡  מ„רכו  ז‰  י„י  על  ימנע  ˘ל‡ 
בטענו˙  ל‰‡ברך  ולבו‡  חכם,  ו˙למי„  ˘מים  יר‡  ˘ל  ב‡יˆטל‡  ל‰˙לב˘  ליˆ‰"ר ‡ל‡ 

2) ˜י„ו˘ין ל, ב.

3) ˜‰ל˙ „, י‚. 

4) בר‡˘י˙ ‚, ‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‰עולם  ˘יוכל  בכ„י  ‰כנ‰  ‰ינן  ‡לו  ‰˙‚לויו˙  ˘˙י  ‡˘ר  מ˘מע,  ‰זו‰ר  ומ„ברי 
ל‰˙עלו˙ ב‡לף ‰˘ביעי.

ולכ‡ור‰ ‰„ברים ˙מו‰ים ביו˙ר: ˙ינח מ‰ ˘‚ילוי רזי ˙ור‰ ופנימיו˙‰ מ‰ו‰ ‰כנ‰ 
ל‰˙עלו˙ ‰עולם ב‡לף ‰˘ביעי, ˘‰רי בימו˙ ‰מ˘יח ˙ימל‡ ‰‡רı כול‰ "„ע‰ ‡˙ ‰'" 
(י˘עי' י‡, ט), ו‰כנ‰ ר‡וי' לז‰ ‰י‡ מ‰ ˘ב˘נים ‰˜ו„מו˙ ל‚‡ול‰ י˙‚לו ב‰רחב‰ ˘ערי 

ו‰עולם,  ‰טבע  חכמ˙  מעיינו˙  ב‰˙‚לו˙  י˘  ו˙ועל˙  ˆורך  מ‰  ‡בל  ‰עליונ‰.  ‰חכמ‰ 
וע„ ˘‰„בר מ‰וו‰ ‰כנ‰ ‡ל ‰‰˙עלו˙ ˘בימו˙ ‰מ˘יח?

חכמו˙ ‰טבע נבר‡ו בכ„י ˘ינˆלון לעבו„˙ו י˙'
כל ‰בריו˙ ˘בעולם, ‡ין ל‰ן ˘ום ˙כלי˙ וענין ומˆי‡ו˙ ‡ל‡ ר˜ ל‚לו˙ עניני ˜„ו˘‰ 
ו‡˙ כבו„ ‰' בעולם, ו‰ו‡ מ‰ ˘‡מרו חכמים "כל מ‰ ˘בר‡ ‰˜ב"‰ בעולמו ל‡ בר‡ו 
‡ל‡ לכבו„ו" (‡בו˙ סוף פ"ו). ו‰מ˘כ˙ ‰˜„ו˘‰ בעולם ‰י‡ על י„י עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל 
וב˘ביל  ‰˙ור‰  "ב˘ביל  נבר‡  ‰עולם  ˘כל  ‡מרו  ולכן  ‰מˆוו˙,  ו˜יום  ‰˙ור‰  בלימו„ 
י˘ר‡ל" (ר˘"י בר‡˘י˙ ‡, ‡), כי י˘ר‡ל ‰ם ‰מ‚לים ˙כלי˙ו ˘ל כל נבר‡ על י„י ˘מנˆלים 

‡ו˙ו לעניני עבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.

ול‚לו˙  ל‰רבו˙  ב˘ביל  ור˜  נבר‡ו ‡ך  ˘כולם  בכלל,  ו‰מ„ע  חכמו˙ ‰טבע  כל  ו‚ם 
˘על  [‡ל‡  פ"ח)  (˙ני‡  ול˙ור˙ו"   '‰ לעבו„˙  ב‰ם  "ל‰˘˙מ˘  וˆריך  בעולם,   '‰ כבו„ 
לימו„ חכמו˙ ‰עולם ל˘ם ‰על‡˙ם ל˜„ו˘‰, ‰ז‰ירו בס‰"˜ (ר‡‰ ˙ני‡ ˘ם ועו„) ˘‰„בר 
˘ייך ליחי„י ס‚ול‰ בלב„ כמו "‰רמב"ם ו‰רמב"ן וסיע˙ם", ומי ˘‡ינו ˘ייך לז‰ ועוס˜ 
בלימו„ ‰חכמו˙, ‰רי ‰ו‡ "מלבי˘ ומטמ‡ בחינ˙ חכמ‰ בינ‰ „ע˙ ˘בנפ˘ו ‰‡לו˜י˙", 
ובפרט במ˜ומו˙ ‰לימו„ „חכמו˙ ‡לו ˘מל‡ים בכפיר‰ ו˘‡ר מרעין בי˘ין – ˘‰לימו„ 

במ˜ומו˙ ‡לו ‰ו‡ ‡יסור חמור וסכנ‰ ממ˘].

 ˘˘ מ"˘נ˙  ו‰מ„ע  חכמ˙ ‰טבע  מעיינו˙  ˘נפ˙חו  במ‰  לומר ‚ם  ז‰ ˆריך  ועל „רך 
מ‡ו˙", ˘˙כלי˙ ‚ילויים ‡לו ‰י‡ בכ„י לנˆלם לעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.

‰˙˜„מו˙  עו„  ל˘ם  ר˜  ‡ינם  ‰עולם  בחכמ˙  ‡לו  ˘‚ילויים  מ˘מע  בזו‰ר  ‡מנם, 
ו‰וספ‰ בעבו„˙ בני י˘ר‡ל, ‡ל‡ י˘ ב‰ם ענין מיוח„ ˘‰ם ‰כנ‰ ל‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰. וי˘ 

לב‡ר ‰„בר, כיˆ„ י˘ לנˆל ‚ילויים ‡לו בכ„י ל‰˙כונן ‡ל ‰זמן „ימו˙ ‰מ˘יח.

סיוע ל‰˙בוננו˙ „"עין רו‡‰ ו‡וזן ˘ומע˙"
בבו‡ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ י˙˜יים ‰יעו„ (י˘עי' מ, ‰) "ונ‚ל‰ כבו„ ‰' ור‡ו כל ב˘ר יח„יו 
כי פי ‰' „יבר". ובפסו˜ ז‰ מבו‡ר ‡ח„ ‰ענינים ‰עי˜ריים ביו˙ר ב˙˜ופ˙ ימו˙ ‰מ˘יח, 
˘‡ז י‰י' ‚ילוי ‡לו˜ו˙ו י˙' לעין כל, ˘בזמן ‰ז‰ ‡ין ‰עין ‰‚˘מי˙ רו‡‰ ‡˙ ‚ילוי ‡ורו 
י˙' ‡ל‡ ר˜ י„יע‰ ו‰ר‚˘‰ רוחני˙, ולימו˙ ‰מ˘יח יר‡‰ ‰‡„ם בר‡י' ‚˘מי˙ ומוח˘י˙ 
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בעין ‰˘כל, ‰נ‰  „ע‰ ‡˙ ‰'",   ıמל‡‰ ‰‡ר"˘ כך  על  ˘נוסף  ו‰יינו,  פי ‰' „יבר".  "כי 
כולו  עˆמו  בלב„, ‡ל‡ ‡פילו ‰ב˘ר  ול‡ ‰עין  י˙',  כבו„ו  ˙ר‡‰ ‡˙  ‚ם ‰עין ‰‚˘מי˙ 

"יר‡‰" ‡˙ ‚ילוי ‡ורו י˙' – "ור‡ו כל ב˘ר".

ו‰נ‰, ‚ם בזמן ‰ז‰, ב˘נו˙ ‰‰כנ‰ לבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו, ‰רי ˆריכים ל‰˙כונן ולטעום 
כבר מעין ר‡י' נעלי˙ זו, ר‡י' מוח˘י˙ ו‚˘מי˙ בעניני עבו„˙ ‰'. ‡ל‡ ˘ע„יין ‡ין ‰עין 
מסו‚ל˙ לר‡ו˙ במוח˘ עניני ‡לו˜ו˙, ולז‰ י˘ סיוע ועזר רב מענין חכמו˙ ‰טבע ו‰מ„ע 
במו˘‚ים  לעˆמו  ולˆייר  ל‰בין  ל‡„ם  לו  ‡פ˘ר  ˘בעזר˙ם  ‰‡חרונים,  ב„ורו˙  ˘נ˙‚לו 

‰˜רובים ‡ליו עניני עבו„˙ ‰' בר‡י' מוח˘י˙ ‰רב‰ יו˙ר.

ו„ו‚מ‡ ל„בר ממ‰ ˘נ˙‚ל‰ ב„ורו˙ ‰‡חרונים ‰‡פ˘ריו˙ ˘י‰‡ ‡„ם מ„בר במ˜ום 
‡ח„ ו˘ומעים ‡ו˙ו במ˜ומו˙ ‡חרים בו בר‚ע ממ˘, על י„י ‰"טלפון" ו"ר„יו" וכיוˆ‡ 
בז‰. וי˙ר על כן ‰מˆי‡ו ˘יכול ‰‡„ם לילך במ˜ום ‡ח„ וב‡ו˙‰ ˘ע‰ ממ˘ רו‡ין ‡ו˙ו 

במ˜ום ‡חר, ועו˜בים ‡חר כל מע˘יו.

ועל י„י ‰מˆ‡ו˙ ‡לו יכול ‰‡„ם ל˜בל סיוע רב בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘:

מ‰  ‰ו‡  ב„ע˙ו,  ול˜בען  ב‰ן  ל‰˙בונן  לעמול  ‰‡„ם  ˘ˆריך  ‰‰כרו˙  ‡ח˙  „‰נ‰, 
י„י  על  ר˜  עברו ‰י' ‰„בר ‡פ˘רי  וב˘נים  מ"‡).  פ"ב  (‡בו˙  ˘ומע˙"  ו‡וזן  רו‡‰  ˘"עין 
ו‰נח‰  ועו˘‰.  מ„בר  ˘‰ו‡  מ‰  מי„  רו‡‰  ˘‰˘י"˙  במ‰  ב˘כל  ו‰עמ˜‰  ‰˙בוננו˙ 
‰‡„ם,  על  מל‡‰  ‰˘פע‰  ל‰  ‡ין  לפעמים  ‰רי   – עיוני  ב˘כל  ‰˙בוננו˙  מחמ˙  ‰ב‡‰ 

ו‡ינ‰ ‰ופכ˙ ל‰יו˙ ל‰כר‰ ˜בוע‰ ופ˘וט‰ בנפ˘ ‰מ˙בונן, ‡ל‡ כ„בר ˘כל בלב„.

יו˙ר  ‰רב‰  ל‡„ם  לו  בנ˜ל  ‰נ‰  ‰‡מורים,  חי„ו˘ים  ו‚ילו  ˘‰מˆי‡ו  מ‡חר  ‡מנם, 
פלוני  במ˜ום  לי˘ב  ‡„ם  ˘יכול  ‰ז‰  בעולם  ‚ם  ‰ו‡  רו‡‰  ˘‰רי  זו,  ‰˙בוננו˙  עבו„˙ 
ו"‡וזן"  ˘"עין"  ˘כן  ומכל  ‰רב‰,  רחו˜  במ˜ום  זול˙ו  ˘עו˘‰  מ‰  ול˘מוע  ולר‡ו˙ 

˘למעל‰ יכול‰ לר‡ו˙ ול˘מוע כל מע˘יו.

ונמˆ‡ ˘עבו„‰ ˘‰יי˙‰ ב˘נים ˜„מוניו˙ בר‡יי˙ עיון ‰˘כל ו‰‰ ˙בוננו˙ בלב„, ‰נ‰ 
נע˘‰ "ר‡י'  מ‡ו˙",   ˘˘ ב"˘נ˙  חכמ˙ ‰טבע  ˘ל  רב‰"  ˙‰ום  ˘נב˜עו "מעיינו˙  מ‡ז 
וז‰ירו˙ו  ‰‡„ם  ‰נ‰‚˙  על  יו˙ר  מ˘פיע  ‰„בר  וממיל‡  ‡לו,  ב„ברים  יו˙ר  מוח˘י˙" 
˘‡ז  מ˘יח ˆ„˜נו  בי‡˙  לע˙  י˘ר‡ל  בני  מכין ‡˙  ו‰רי ‰„בר  ומע˘‰,  במח˘ב‰ „יבור 

י‰י' "ור‡ו כל ב˘ר יח„יו כי פי ‰' „יבר".

‚ילויי חכמ˙ ‰טבע – ‰כנ‰ ל‚ילוי ‡ח„ו˙ו י˙' לע˙י„ לבו‡
ל‰כנ‰  וסיוע  עזר  ב„ורו˙ינו ‰מ‰  ˘נ˙‚לו  ˘‡ו˙ם ‰חי„ו˘ים  מ‰  ר˜  נ˙ב‡ר  כ‡ן  ע„ 
‡ל בי‡˙ ‰מ˘יח, ‡מנם, י˘ לומר י˙יר‰ מזו, ˘ענינן ומ‰ו˙ן ˘ל חכמו˙ ‡לו, ˜˘ור ‡ל 
‰‚ילוי ˘י‰י' לע˙י„, ועˆם חי„ו˘ ‰חכמו˙ ‡לו, כבר מכין ‡˙ ‰עולם ל‚‡ול‰ ‰‡מ˙י˙ 

ו‰˘למ‰:

יח

נצחון היצר
נצחון היצר על ידי שקידה, התמדה והתמסרות לעבודה בפועל

ֻעָריו  ּנ¿ ƒב ָ‰ָ‡ָ„ם ַרע מ ר ל≈ ∆̂ י י≈ ƒּכ
(נח ח, כ‡)

‰' מביט עליו ונו˙ן כוחו˙
עלינו  כמˆו‰  ˘לו  ומע˘‰  כח ‰מח˘ב‰ „בור  ל‰‚ביר ‡˙  לו   ‰˘˜˘ ˘כו˙ב  ...ומ‰ 
ˆריך  ‡ין  ‰נ‰   - לברוח  ו‡נ‰  לפנו˙  ‡נ‰  ו˘ו‡ל  עולם,  ו˙ור˙  חיים  ˙ור˙   '˜‰ ב˙ור˙ו 
ומביט  כבו„ו,   ıכל ‰‡ר ומל‡  עליו  נˆב  מ‡: "‰'  פר˜  כל˘ון ‰˙ני‡ ˜„י˘‡  כי  לברוח, 
עליו ובוחן כליו˙ ולב ‡ם עוב„ו כר‡וי", ‡˘ר ז‰ו ‚ופ‡ ‰ו‡ נ˙ינ˙ כח לעמו„ במלחמ˙ 

‰יˆר ולנˆח‰, ו‚ם ‰˙בוננו˙ ˜ל‰ בז‰ מספי˜‰. 

‡יז‰  ובזכרונו  במוחו  ח˜ו˜ים  ל‰יו˙  ˆריך  בז‰  „˘מי‡  ‰סייע˙‡   ˙‡ ל‰‚„יל  וכ„י 
פר˜ים מ˘ניו˙ ו‡יז‰ פר˜ים ˙ני‡, ו‰„רו˘ בל˜וטי ˙ור‰ סוף פ' ˜„ו˘ים „"‰ "ו‰„ר˙ 
 - ז‰  ˘מו˙ר  במ˜ומו˙  כמובן   - בכיסו  ל‰יו˙ ‡ˆלו  ˘ˆריך  מ‰  על  נוסף  וז‰ו  ז˜ן",  פני 
[ספר ‰]˙ני‡, ומזמן לזמן ב˘עו˙ ‰פנויו˙ ילמו„ בו ‡יז‰ ˘ורו˙, ו‡ם יע˘‰ ככל ‰נ"ל 
‡ליב‡ „נפ˘י' ויזכיר לעˆמו ‰ˆיווי ‰˙מי„י „"˘ווי˙י ‰' לנ‚„י ˙מי„1", ‰רי ל‡ט ל‡ט 

י‚ר˘ ‰רע וי‚ביר ‰‡ור ב‰„' ‡מו˙ ˘לו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˜נ)

1) ˙‰ילים טז, ח.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי
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ע˘‰   .  . ‡ו˙נו   '‰ ˘"מ‡‰ב˙  לכך  נז˜˜ו 
ו˘לחו  ‰נבי‡ים  כל  ˘ל  רבן  רבינו  מ˘‰ 
וכיון ˘נ˙נב‡ מ˘‰ רבינו ובחר ‰' י˘ר‡ל 
„רך  ו‰ו„יעם  במˆו˙  ‰כ˙ירן  לנחל‰ 

עבו„˙ו כו'" – ‰יינו ˜יום מˆ„ ˆיווי ‰'.

ל‚בי ‰‰כר‰  ר˜  ‰„ברים ‡מורים  ו‡ין 
לעבו„˙ו,  ‡ף  ‡ל‡  ‰בור‡,  במˆי‡ו˙ 
ע"י  ‡בר‰ם  בימי  בנ"‡  ב‡ו  לז‰  ‚ם  ‡˘ר 
לעבו„  ר‡וי  "˘‡ין  עˆמם  בכח  ‰‰כר‰ 
ל‰˘˙חוו˙  ר‡וי  ולו  ‰עולם  ל‡לו-‰  ‡ל‡ 
‰‡„ם  ˆריך  ומ"מ  כו'",  ולנסך  ול‰˜ריב 
„ברי  ‰ו‡  יסו„ו  ז‰  ענין  ‡ף  ‡˘ר  לי„ע 
‰ו‡  „‰˜ב"‰  רבינו,  מ˘‰  נבו‡˙   ,'‰

˘"‰ו„יעם „רך עבו„˙ו". 

ל„ינ‡,  ‰רמב"ם  לנו  ˘חי„„  ו‰יינו 
לבו‡  ע"ז  מˆ„  ‡„ם  מחוייב  „מח„ 
ע"ז  ˘ענין  ˘כלי˙  ‰כר‰  לי„י  במח˘ב˙ו 
ומ‡י„ך  ו‰ˆ„˜,  ‰‡מ˙  ‰יפך  ו‰ו‡  מופרך 
˘י˜יים  ‡„ם  מחוייב  זו  ‰כר‰  ל‡חר  ‚ם 
"ל‡- (‡ף  זר‰  „עבו„‰  ו‰ˆיווי  ‰מˆו‰ 
˙ע˘‰" ˘ב‰, ‰‡יסור לעבו„ עבו„‰ זר‰; 
וכ"˘ ‰"ע˘‰" לעבו„ ל‡ל˜י ‰‡מ˙) מˆ„ 
יסו„  על  עבו„˙ו",  „רך  ˘"‰ו„יעם  ז‰ 

‰‡מונ‰ ב‰'.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰מוחלט˙  ‡ח„ו˙ו  ענין  ‰ו‡  ‰˙ור‰,  בפנימיו˙  ‰מו„‚˘ים  ‰עי˜ריים  ‰יסו„ו˙  ‡ח„ 
˘ל ‰בור‡ י˙"˘. ˘למרו˙ ˘בעולם נר‡ים נבר‡ים רבים ל‡ין ספור, וי˘נם עולמו˙ רבים 
"ריבוי"  ‡ין  ב‡מ˙  ‰נ‰  מ˜ום  מכל  בריו˙,  מיני  ו˘‡ר  חיים  ובעלי  ‡„ם  ובני  ומל‡כים 
"‡ח„ו˙  י˙'  ˘‰ו‡  מ‰  „וו˜‡  ו‡„רב‡,  פ˘וט‰",  "‡ח„ו˙  י˙'  ˘‰ו‡  לכך  ס˙יר‰  ז‰ 
ובעומ˜  ב‡רוכ‰  ˘נ˙ב‡ר  כמו  ‰נבר‡ים,  לריבוי  ו‰מ˜ור  ‰˘ר˘  ז‰ו  ‰רי  ‰פ˘וט‰" 

בספרי ‰חסי„ו˙ (ר‡‰ „רך מˆוו˙יך מט, ‡. ועו„).

˘‰נמˆ‡  ‰י‡  ‰‡מ˙  ‰רי  רבים,  נמˆ‡ים  ˘י˘נם  ‰‡„ם  לעין  ˘נר‡‰  ˘‡ף  ונמˆ‡ 
‰‡מ˙י ‰ו‡ ‰˘י"˙ לב„ו, וכל ‰נבר‡ים ‰ם ב‡מ˙ ‡ח„ ול‡ מרובים.

בימים  ‡לו:  ב„ורו˙  ‰טבע  חכמי  ˘‚ילו  בחי„ו˘ים  לר‡ו˙  ני˙ן  ז‰,  יסו„  וב„ו‚מ˙ 
מ‰כוחו˙ ‰טבעיים ‰˜יימים  ˘כל ‡ח„  ו‰טבעיים  מוחלט ‡ˆל ‰חו˜רים  ˜„מוניים ‰י' 
מיסו„ו˙  מורכב   – ˘בעולם  „בר  כל  ˘ל  ו‰חומר  עˆמו,  בפני  נפר„  כוח  ‰ו‡   – בעולם 
חכמ˙ ‰טבע  ומ˙פ˙ח˙  ˘‰ולכ˙  ככל  ו‡ילו  מז‰,  ז‰  ומוב„לים  רבים ‰˘ונים  וחומרים 
חיˆוני  ענין  ר˜  ‰ו‡  ‰יסו„ו˙,  ב‰רכב  ז‰  ופירו„  ˘ריבוי  מ˙‚ל‰  ‰‡חרונים,  ב„ורו˙ 
רבים  יסו„ו˙  ב‡מ˙ ‡ין  ˘ל‰ם, ‡בל  ו‰‰˙פ˘טו˙  חל˜ים, ‰ˆמˆום  ˘ל  ב‡ופן ‰ˆירוף 
˘ני  ˘ל  ‡יחו„  על  עומ„˙  ‰עולם  ˘ל  ‰מˆי‡ו˙  ˘נ˜ו„˙   – ‰סי˜ו  מזו  וי˙יר‰  בטבע, 

‰ענינים כמו˙ ו‡יכו˙ (חומר נו˘‡ ‰כח ו‰כח).

˙‰י' ‡ח„ו˙  ˘‡ז  בע˙ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰,  בעולם  ˘י˘רור  למˆב  זו ‰י‡ ‰כנ‰  ו‰כר‰ 
‰˘י"˙ מור‚˘˙ במוח˘ בעיני ב˘ר, וכ‰כנ‰ לז‰ ‰נ‰ כבר ע˙‰ מוסכם ˘כל עניני ‰עולם 
כל  בין  ˘‰‡ח„ו˙ ‰‡מ˙י˙  י‚לו  מ˘יח ˆ„˜נו ‡זי  יבו‡  וכ‡˘ר  ו˘ווים,  מ‡וח„ים  ‰מ‰ 
עניני ‰עולם – ‰י‡ מ‰ ˘‰ם כולם חל˜ מ‡ח„ו˙ו ‰פ˘וט‰ ˘ל ‰˜ב"‰. ועל ‚ילויים ‡לו 
נ‡מר בזו‰ר ˘‰וב‡ לעיל ˘על י„ם "י˙˙˜ן עלמ‡ ל‡על‡ ב˘ביע‡‰", במ‰ר‰ בימינו.
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הוראה כפולה 
וי˘‡ר ‡ך נח
‡ך נח – לב„ נח, ז‰ו פ˘וטו; ומ„ר˘ ‡‚„‰: ‰י‰ ‚ונח 
וכו‰‰ „ם.

 (ז, כ‚. ר˘"י) 

מבי‡   – „ם"  וכו‰‰  "‚ונח  נח  ˘‰י‰  בטעם 
‰ב‰מו˙  "מטורח   (‡ פירו˘ים:  ב'  ר˘"י 
ו‰חיו˙". ב) "‡יחר מזונו˙ ל‡רי ו‰כי˘ו, ועליו 

נ‡מר ‰ן ˆ„י˜ ב‡רı י˘ולם". 

וכ„ „יי˜˙ בב' פירו˘ים ‡לו, מורים ‰ם „רך 
בעבו„‰: 

‰פי' ‰‡', ˘נח ‰י‰ "‚ונח וכו‰‰ „ם מטורח 
ˆריך  כמ‰  ע„  מלמ„נו   – ו‰חיו˙"  ‰ב‰מו˙ 
ולסייע  ל‰˘פיע  ל˘ליחו˙ו,  ל‰˙מסר  י‰ו„י 
ו‡פילו  ‰מ„רי‚‰,  ב˘פל  ‰נמˆ‡ים  ל‡לו 
כ"ב‰מו˙"  נ„מים  ‰רוחני  מˆבם  ˘מˆ„  לכ‡לו 
ו"חיו˙"; ‚ם ‡ם ‰„בר כרוך בטורח רב, ע„ כ„י 
ל‰מ˘יך  עליו  ר"ל,  וכו‰‰ „ם"  ˘ל "‚ונח  מˆב 

ול˜יים ‡˙ ˘ליחו˙ו, וי‰י מ‰. 

‡יבר‡, „כ‡˘ר י‰ו„י מר‚יל ‡˙ עˆמו ˘ל‡ 
ל‰˙מסר  ‡ל‡  ו‰˜ו˘י,  ב‰טורח  ל‰˙ח˘ב 
‰ו‡  עלול   – מˆב  בכל  ‰˜ב"‰  ˘ל  ל˘ליחו˙ו 
מנוח˙  על  לוו˙ר  מוכן  ˘‰ו‡  כ˘ם  כי  לח˘וב, 
עם  ‚ם  ינ‰‚  כך  ‰‚˘מיים,  וˆרכיו  ˘לו  ‰‚וף 
על  ˘יוו˙ר  ממנו  וי˙בע  י„"  "בחוז˜  זול˙ו 

ˆרכיו ˘לו; 

וז‰ו ˘˜מ"ל ‰פי' ‰ב', ˘נח נענ˘ ר˜ מ˘ום 
לˆרכי ‰זול˙  כי  ו‰יינו  ל‡רי",  מזונו˙  "˘‡יחר 
‡ו  בכך  מחסירים  ו‡ם  ב˘לימו˙,  ל„‡ו‚  י˘ 

‡פילו ר˜ מ‡חרים – מ‚יע על כך עונ˘ ח"ו.

ל˙בוע   ‰˙‡ ˆריך  מעˆמך  ‡ומר:  ‰וי 
ב˘ביל  ‡ולם  "‡˙כפי‡";  ˘ל  נעלו˙  מ„ר‚ו˙ 
˘‰ו‡  מ‰  כל   ˙‡ ל‰עמי„   ‰˙‡ ˆריך  ‰זול˙ 
 ıלרו ועב„  עליו  לרכוב  סוס  "‡פילו  ˆריך, 

לפניו", בע˙ו ובזמנו! 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 53 ו‡ילך)

לבוא אל ה"תיבה" 
– ולצאת ממנה

ב‡ ‡˙‰ וכל בי˙ך ‡ל ‰˙יב‰
(ז, ‡)

על  טוב  ˘ם  ‰בעל  ˙ור˙  ‰י‡  מפורסמ˙ 
ו‡ילך.  ס"ח  טוב'  ˘ם  ל'כ˙ר  ב‰וספו˙  (‰וב‡  ז‰  פסו˜ 
ובכ"מ.), ‡˘ר "˙יב‰" ב‡‰ לרמז ל˙יבו˙ ‰˙ור‰ 

ו‰˙פיל‰, ופירו˘ "ב‡ ‡ל ‰˙יב‰" ‰ו‡ ˘י‰ו„י 
˙יבו˙  ב˙וך  עˆמו   ˙‡ ול‰כניס  "לבו‡"  ˆריך 

‰˙ור‰ ו‰˙פל‰.

ב‰מ˘ך ‰פר˘‰  פל‡, „‰רי  ולכ‡ור‰ ‰„בר 
מן ‰˙יב‰"!   ‡ˆ"  – לנח  מˆוו‰ ‰˜ב"‰  טז)  (ח, 

‰˙יבו˙  על  ˜‡י  ˘"˙יב‰"  ‰בע˘"ט,  ולפירו˘ 
‰˜„ו˘ו˙ „˙ור‰ ו˙פיל‰ – ‡יך יי˙כן ‰„בר?

‡ל‡ ˘ב‡מ˙ כך ‰ו‡ ‰ס„ר בעבו„˙ ‰‡„ם, 
נ„ר˘  ב˙ח˙ונים"  "„יר‰  ˘ל  ‰כוונ‰  ˘מˆ„ 
עם  בח„רו  ו‰ס˙‚רו˙ו  מ‰˙בו„„ו˙ו  לˆ‡˙  ‰ו‡ 
‰עולם  ‡ל  ול‰בי‡  ו‰˙פיל‰,  ‰˙ור‰  ˙יבו˙ 

כולו ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰. 

"ב‡  ˘ל  ‰‰כנ‰  מוכרח˙  ז‰,  עם  יח„ 
י‰ו„י  ˆריך  כל  ר‡˘י˙  כלומר:  ‰˙יב‰".  ‡ל 
ו˙פיל‰,  ב˙וך ‰"˙יב‰" „˙ור‰  עˆמו  ל‰˘˜יע 
ול‰יו˙ ˘ם מ˘ך זמן ˘ל "˘נ‰ ˙מימ‰" (פר˘"י 
˘ינויי  כל   ˙‡ ב˙וכ‰  ‰כולל˙  י„),  ח,  פר˘˙נו 

‰ו‡  ח„ור  כ‡˘ר  ו‡ז,  ‰‡פ˘ריים;  ‰זמנים 
‰כח  בי„ו  י˘  ‰פרטים,  ובכל  וב˙פיל‰  ב˙ור‰ 
לעולם  ˘יוˆ‡   – ‰˙יב‰"  מן   ‡ˆ"„ לעבו„‰ 

‰˙ח˙ון ומ˜„˘ו ל‰יו˙ "„יר‰ לו י˙ברך".

(ע"פ ˘יח˙ מוˆ˘"˜ פ' חיי ˘ר‰ ˙˘"מ ו˘"פ נח ˙˘מ"‰)

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‡רבעים  "בן  „‡בו˙  פ"‰  „סוף  ב‰‡  ז‰ 
ל‚יל  ‰‡„ם  ˘ב‡  ˘בע˙  ‰יינו  לבינ‰". 
טבעו  מˆ„  ‰ו‡  מ‚יע  ˘נ‰,  ‡רבעים 
˘"בן  (כ˘ם  ו‰˘‚‰  ב‰בנ‰  ל˘לימו˙ 
ענין  ‰ו‡  ז‰  לפני  ‰נזכר  לכח"  ˘ל˘ים 
למ˜ר‡"   '‰ "בן  וע„"ז  ‰‡„ם,  ˘בטבע 
"בן  לעˆ‰",  חמי˘ים  "בן  וכן  ˘לפניו, 
ע"ז  ועיי'  ˘ל‡חריו.  כו'  לז˜נ‰"  ˘˘ים 
˘ם).  ל‡בו˙  מ‡ירי  ˙בו‡.  ס"פ  פר˘"י   :‰
במˆי‡ו˙  ו‰‰כר‰  ˘‰‰בנ‰  מובן  ו‡"כ 
ו‰ח˘יבו˙  ‰מˆי‡ו˙  וב˘ליל˙  ‰בור‡, 
‡לי‰ם  ˘‰‚יע  י˙ברך,  זול˙ו  „בר  כל  ˘ל 
לטבע  ענין ‰˘ייך  ˘נ‰, ‰ם  מ'  בן  ‡בר‰ם 
מ‚„ר  ˘למעל‰  ענין  ו‡ינו  ‰נבר‡,  „˘כל 
‰רמב"ם  נ˜ט  טעמ‡  ומ‰‡י  ‰נבר‡.  ˘כל 
 ˙‡ ‰כיר  ˘נ‰  ‡רבעים  "בן  ‰‚ירס‡ 
ו‰בנ˙  ‰כר˙  ˘בו  ‰‚יל  ז‰ו  כי  בור‡ו", 
‰˘כל ‰ן ב˘לימו˙, וענין ז‰ ‰ו‡ ב‰˙‡ם 
ועפ"ז  כנ"ל.  ו‰פר˜  ‰‰לכ‰  כל  ל˙וכן 
כ‡ן  ל‰זכיר  רˆ‰  ˘ל‡  ‰טעם  ‚ם  מובן 
 ,'‚ בן  ‡בר‰ם  ‰י'  ח˜יר˙ו  „ב‰˙חל˙   ‡‰
˘ל‡ ‰י'  לטעו˙  מ˜ום  זו ‰י'  מ‰„‚˘‰  כי 
עˆמו,  מˆ„  ‰˘כל  טבע  מˆ„  ‰„בר  ‡ˆלו 
מ‰˘כל,  למעל‰  ל‚מרי,  נסי  ב‡ופן  ‡ל‡ 
˘ל˘  בן  ב‰יו˙ו  ˘כבר  ‰ו‡  ‚„ול  „פל‡ 

˘נים ‰י˙‰ לו ‰כר‰ ב‡ל˜ו˙].

ממ˘יך  זו  וכוונ‰  נ˜ו„‰  ומ˙וך 
‰רמב"ם „בריו ב‰לכ‰ זו, ומ‡ריך ומפרט 
כיˆ„ ‡בר‰ם "‰˙חיל ל‰˘יב ˙˘ובו˙ כו' 
עלי‰ם  ˘‚בר  כיון   .  . עמ‰ם  „ין  ולערוך 
וכן  כו'",  ל‰ור‚ו  ‰מלך  בי˜˘  בר‡יו˙יו 
מעיר  ‰עם   ıומ˜ב ו˜ור‡  מ‰לך  ˘"‰י' 
לעיר", ע„ ˘‰חזיר ‡˙ ‰עם "ל„רך ‰‡מ˙ 
ו‰ם  ורבבו˙  ‡לפים  ‡ליו  ˘נ˙˜בˆו  ע„ 

‰עי˜ר  בלבם  ו˘˙ל  ‡בר‰ם  בי˙  ‡נ˘י 
ו‰כרחים  ר‡יו˙  „ע"י   – ‰ז‰"  ‰‚„ול 
(˘‰יו  ורבבו˙"  "‡לפים  ‰חזיר  ˘כליים 
זר‰) "ל„רך ‰‡מ˙" "ו˘˙ל  עבו„‰  עוב„י 
בחוז˜   ‰˘‚„‰ מוסיף  ז‰  וכל   – בלבם" 
עבו„‰  ב˘ליל˙  ‰‡„ם  ‰כר˙  ו‰˙‡מ˙ו˙ 

זר‰ כנ"ל.

ו‰נ‰ ל‡ח"ז ‰‡ריך ‰רמב"ם עו„, ‚בי 
יו„ע˙ ‡˙  ˘‰י‡  ˘נע˘ו "‡ומ‰  יע˜ב  בני 
"חזרו  במˆרים  ימי‰ם  ב‡ריכו˙  ‡בל   ,"'‰
ללמו„ מע˘י‰ן ולעבו„ עבו„‰ זר‰ כמו˙ן 
‡בר‰ם  ˘˘˙ל  ‰עי˜ר  ‰י'  ˜ט  וכמעט  כו' 
ולפי  וכו';   '‰ מ˘ם  ˘‰וˆי‡ם  ע„  נע˜ר" 
‰נ"ל נמˆ‡ ˘„ברים ‡לו ‰ם ל‰יפך מ˙וכן 
˘כלו  ˘מˆ„  למ„נו  כ‡ן  „ע„  ‰פר˜,  כל 
„בר  ‰י‡  זר‰  ˘עבו„‰  ‰‡„ם  יו„ע  ‚ופ‡ 
ו‡ילו  ב‰˜ב"‰,  ומכיר  ‰ו‡  ויו„ע  מופרך, 
כ‡ן נ‡מר ˘‡פילו בני "‡ומ‰ ˘‰י‡ יו„ע˙ 
ולעבו„  מע˘י‰ן  ללמו„  "חזרו   ,"'‰  ˙‡

עבו„‰ זר‰ כמו˙ן".

ב‰מ˘ך  ‰רמב"ם  „ברי  ע"פ  ויובן 
‡ו˙נו   '‰ "ומ‡‰ב˙  וז"ל:  ‰פר˜,  וסיום 
ו˘לחו  ‰נבי‡ים  כל  ˘ל  רבן  מ˘‰  ע˘‰ 
כיון ˘נ˙נב‡ מ˘‰ רבינו ובחר ‰' בי˘ר‡ל 
„רך  ו‰ו„יעם  במˆו˙  ‰כ˙ירן  לנחל‰ 
וכל  זר‰  עבו„‰  מ˘פט  י‰י'  ומ‰  עבו„˙ו 
‰רמב"ם  ‰„‚י˘  „בז‰  ‡חרי'".  ‰טועים 
˘בו„‡י עי˜ר ז‰ ˘‡ין מ˜ום כלל למˆי‡ו˙ 
˘כל ‰‡„ם  טבע  מˆ„  מובן  ועבו„˙‰  ע"ז 
ע"ז  ל˜יום  כ‰˜„מ‰  נ„ר˘˙  וי„יע˙ו  כו', 
‡„ם  חייב  ז‡˙  עם  ביח„  ‡ך  במע˘‰, 
על  ליס„ ‰בנין,  לסמוך,  ˘‡י ‡פ˘ר  לי„ע 
‰‰˘כל‰ בלב„, ור‡י' לז‰ מירי„˙ י˘ר‡ל 
‰ע"ז  ל˘לול  וכ„י  „חי,  ‡ל  ‰‰ם  בימים 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

ומז‰ מובן, ˘ע"מ ל˜יים כ„בעי ‡יסור 
‡˘ר  ‰מע˘‰   ˙‡ ר˜  לי„ע  „י  ‡ין  ע"ז, 
יע˘ון ו‡ל‰ ‡˘ר ל‡ ˙יע˘נ‰, ‡ל‡ ‡„רב‰ 
– לכל לר‡˘ י˘ ל‰˘מר ˘‰מח˘ב‰ ˙‰‡ 
‰„ברים  ‡ריכו˙  ו‡"כ  ב˙כלי˙,  כ„בעי 
ל„ינ‡  נו‚עים  ע"ז  טעו˙  יסו„י  בבי‡ור 
כ„י  במח˘ב‰,  ל˜בוע  מ‰ ˆריך  לי„ע  כ„י 
מח˘ב˙  מˆ„  ‚ם  ˙‰י'  ב‡ל˜ו˙  ˘‰‰כר‰ 
‰רמב"ם  ˘טרח  וז‰ו  ו˘כלו.  ‰‡„ם 
‰"טעו˙"  ב‰‚יון  ול‰סביר  ל‰˜„ים 
‰˘כלי˙ ו‰מח˘ב˙י˙ ˘עמ„‰ ביסו„ ע"ז, 
˘"בימי ‡נו˘ כו' טעו בני ‰‡„ם כו' חכמי 
˘עי˜ר  ‰˘מיענו  ז‰  „בכל  ‰„ור",  ‡ו˙ו 
בימי  ˘‰י˙‰  ב‡ופן  (‚ם  וסיב˙‰  ע"ז 
במע˘י‰ם  ב˜˘ו  ‰‡„ם  בני  כ‡˘ר  ‡נו˘, 
"ל‰˘י‚ רˆון ‰בור‡ ב„ע˙ם ‰רע‰") ‡ינ‰ 
‡ל‡   ,'‰ ו‚זיר˙  ˆיווי  ב‚לל  ר˜  מופרכ˙ 
‰˘כל  ‰יפך  ו‰מˆי‡ו˙,  ‰‡מ˙  ‰יפך  ז‰ו 
(עיי' ‰יטב בפי‰"מ ע"ז פ"„ מ"ז), ו˘ר˘‰ ‰ו‡ 

‰‰בל  ˘ז‰  ˘מ„מים  וכסילו˙ם  "טעו˙ם 
˘ם.  ב„בריו  ‰רמב"ם  כל'  ‰ו‡",  רˆונך 
‰‡ופנים  „‚ם  ל‡ח"ז,  ובי‡ר  פירט  ו˘וב 
˘נ˘˙ל˘לו  „ע"ז  יו˙ר  ו‰‚רועים  ‰ירו„ים 
‡ח"כ ‰ם מˆ„ ˘"עמ„ו בבני ‰‡„ם נבי‡י 
ובלב  במח˘ב‰  ˘‰טעו˙  ‰יינו  ˘˜ר", 
ע„  כזו  ‚„ול‰  ירי„‰  לי„י  ‰בי‡‰  ‰נ"ל 
ל‚מרי  ‰˘כל  ו‰יפך  ל‚מרי  ˘˜רי  ל„בר 
(למט‰ מטעו˙ ב˘כל וב‰בנ‰) ע„ ל˘כח˙ 

‰' ‰‚„ול ח"ו כו'.

‰רמב"ם  ‰וסיף  ‰נ"ל  כל  ול‡חרי 
ע"י  מעˆמו  ‡בר‰ם  ‰‚יע  כיˆ„  ל˙‡ר 
ומ„‚י˘  מחז˜  וז‰   ,'‰ לי„יע˙  ח˜יר˙ו 
יו˙ר כמ‰ ˆריך ל‰יו˙ מופרך בעיני ‰‡„ם 
זר‰  בעבו„‰  ‡ופן  כל  ‰˘כל)  מˆ„  (‚ם 

עוב„י  בין  ‡בר‰ם  ‰מˆ‡  בע˙  „‡פילו   –
"ו‰ו‡  ˘ב‰,  ‰‚רוע  ב‡ופן  זר‰  עבו„‰ 
ו‰בין  ‰‡מ˙  „רך  "‰˘י‚  עמ‰ם",  עוב„ 
˘כל  וי„ע  כו'  ‰נכונ‰  מ˙בונ˙ו   ˜„ˆ‰ ˜ו 
‰עולם טועים כו'", ומ˙‡ר בפרטיו˙ כיˆ„ 
‰‚יע ‡בר‰ם לכך ע"י ח˘בון ˘כלי ו‰‚יוני 

כו'.

מ„ברי  „בר  עו„  ליי˘ב  י˘  [ועפכ"ז 
ע"‡  לב  בנ„רים  „‰נ‰  כ‡ן,  ‰רמב"ם 
בור‡ו,   ˙‡ ‡בר‰ם  ‰כיר   '‚ „בן  ‚רסינן 
ובמ„ר˘ פר˘˙נו (ב"ר פ"ל, ח) ‰י‡ פלו‚˙‡ 
פכ"‡  רב˙י  [ובפסי˜˙‡  מ"ח  בן  ‡ו   '‚ בן  ‡ם 
‰רמב"ם  ‡ולם  ‰כיר],  נ'  „בן  מ"„  עו„  מˆינו 

בן  ב‰יו˙ו  ז‰  ח„˘‰ „‰י'  כ‡ן ‚ירס‡  נ˜ט 
ועיי'   .‰ כו,  ˙ול„ו˙  בר„"˜  נ˜ט  [וכן  ‡רבעים 
במ‡ירי בחי7בור ‰˙˘וב‰ מ‡מר ‡ פ"ו, ובפ˙יח˙ו 

ל‡בו˙], וכבר ‰בי‡ ע"ז ‰ר‡ב"„ ‰‡ „נ„רים 

„בן ‚' ‰י', וכ˙ב ‰כס"מ "‡פ˘ר ל˜יים ז‰ 
וז‰ „בן ˘ל˘ ˘נים ‰י' כ˘‰˙חיל לח˘וב 
‡רבעים  בן  כ˘‰י'  ‡בל  בור‡ו  ל‰כיר  כו' 
 ı"ל‰˙˘ב ‡בו˙  מ‚ן  ‚ם  [ועיי'  ל‰כירו  ‰˘לים 
‚מר  ˘‰ו‡  ‰עי˜ר  כ˙ב  ורבינו  ב˙חיל˙ו]. 
˘נ‰.  ‡רבעים  בן  כ˘‰י'  „‰יינו  ‰‰יכר‡ 
בן  ול‡   .  . בן ‡רבעים   .  . ˘‰י' ‚ורס  וˆ"ל 
„סו"ס  ויל"ע  בספרים".  ˘‰ו‡  כמו  מ"ח 
ול„יי˜  ל‰כריע  כ‡ן  ‰רמב"ם  ר‡‰  מ‰ 
ומ‰  ‰לכו˙יו,  בספר  מ„ר˘ו˙  בעניני 
(וכ"‰  ‰נפוˆ‰  כ‚ירס‡  לנ˜וט  לי'  ‡יכפ˙ 
בכמ‰ מ˜ומו˙ במ„ר˘, עיי' בב"ר ˘ם על ‰‚ליון), 

˘ל  ‚ילו  ל‰ו„יענו  נחי˙  ‰למ‡י  ובכלל 
 '‚ בן  ˘‰˙חיל  ‰כס"מ  (ולמ˘"כ  ‡בר‰ם 
‚ם  מל‰זכיר  ‰רמב"ם  נמנע  למ‰   – ˘נים 

פרט ז‰, ומ‡י ‡ולמי' „סופו מ˙חיל˙ו).

ל˙לו˙  ˘י˘  ‡פ˘ר  „ברנו  לפי  ‡בל 

י„

מהות איסור ע"ז – הכרה שכלית 
או אמונה

יבאר אריכות תיאור הרמב"ם בסדר השתלשלות ע"ז וכפירה בימים הקדמונים, 
ויסיק  דבזה השמיענו להלכתא יסודות נחוצים בהבנת מהות חובת הגברא 

הנדרשת מצד איסור ע"ז

מˆינו  ל‰רמב"ם  ע"ז  ‰ל'  ברי˘ 
ר‡˘י˙  ‰לכו˙  בכמ‰  לב‡ר  ˘‰‡ריך 
ו‡יך  ו‡ילך,  ‡נו˘  מימי  „ע"ז  ‰טעו˙ 
נ˘˙ל˘ל מז‰ במ˘ך ‰„ורו˙ ˘עמ„ו בבני 
ו‡מר  ˘‰‡-ל ˆו‰  ו‡מרו  ˘˜ר  נבי‡י  ‡„ם 
נ˘˙כח  וכמעט  כו'  פלוני  כוכב  עב„ו  ל‰ם 
‡בר‰ם  ˘ב‡  ע„  כו',  ו‰נור‡  ‰נכב„   '‰
לרבים  ל‰ו„יעו  וטרח  בור‡ו   ˙‡ ו‰כיר 
ז‰  עי˜ר  ולמ„ו  זרעו  עמ„ו  ו‡ח"כ  וכו', 
ו˜בלו  לעם  ˘נבחרו  ע„  וכו',  לבן  מ‡ב 
‰˙ור‰ כו'. ולכ‡ור‰ ˆ"ע מ‡י ‰לכ˙‡ י˘ 
בכל ‰˘˙ל˘לו˙ זו, ומ‡י „‰ו‰ ‰ו‰, ו‰רי 
לב‡ר  ‡ל‡  בחיבורו  „רכו  ‡ין  ‰רמב"ם 

„ינים ו‰לכו˙ ול‡ „ברי ימי עולם.

יסו„י˙  ‰˜„מ‰  כ"ז ‰ו‡  ונ"ל „ב‡מ˙ 
‰ו‡  בכללו˙ו  ע"ז  ˘חט‡  „‡ף  ע"ז,  ל„ין 
מחיובי ‰לב),  (ול‡  מן ‰מˆוו˙ ‰מע˘יו˙ 

וב„ברים  למע˘‰  בנו‚ע  ‡יסורים  בו  „י˘ 

˙וכנו  ‡בל  זר‰),  (עבו„‰  בפועל  ‰ב‡ים 

‰ו‡  ˘בו)  ‰מע˘יים  בענינים  (‚ם  ועי˜רו 

 – ‰לב  ‰ר‰ור  ‰‡„ם,  למח˘ב˙  בנו‚ע 

˘נבר‡,  ומח˘ב˙ו  בלבו  ‰‡„ם  ˘מעל‰ 

סרסור  ‡ו  ‡לו˜‰,  ‰ם  כו'  ‚ל‚ל  ‡ו  מל‡ך 

˘ל  ז‰  ענין  ו‡ף  בפ"ע.  מˆי‡ו˙   – עכ"פ 

וכמו  מפור˘ ‰ו‡,  עיוו˙ ‰מח˘ב‰ ‡יסור 

˘ל‡  ב,  פר˜  רי˘  ל‰לן  ‰רמב"ם  ˘פירט 

י˘וט בלבו לח˘וב כ‰נ‰ על ˆב‡ ‰˘מים 

וכיו"ב, ולכן ‡סור ל˜רו˙ ב‡ו˙ם ‰ספרים 

ב‰  נ‰ר‰ר  ול‡  כלל  זר‰)  עבו„‰  (‡ו„ו˙ 

"כל ‰נפנ‰  ˘ר˜  [‡ל‡  מ„ברי'  ב„בר  ול‡ 

‰"ז  מע˘‰  עו˘‰  ˘‰ו‡  ב„רך  ‡חרי' 

בל‡ו,  ‰י‡  ‰פני'  עˆם  ‚ם  מי‰ו  לו˜‰", 

מל"˙  ל‰רמב"ם  ס‰מ"ˆ  ור‡‰  עיי"˘, 

יו"„. מז. ועו„].

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


