
‚úיון ˙˘„מ
ער˘"˜ פר˘˙ ע˜ב

‰˜ו˘י ב"ב‡ ‰˘מ˘" ˘מ˙ברר ú‡חר ˘"וזרח ‰˘מ˘"

‡יפ‰ ‰י˙‰ בúיע˙ ˜רח?

‰úין כוב„ ר‡˘ ב˙פי„

מטר˙ ‰נסיונו˙

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

מפי  ול˜בלם  כללי ‰חכמ‰ ‰‰י‡,  לי„ע  לר‡˘  ולכל  מיוח„ים,  ב˙נ‡ים  ‰יו˙ר ˜טן „ור˘ ‰בנ‰ 
˘‚י‡ו˙  ירבו  ל‡ו ‰נ‰  וב‡ם  ב‰חכמ‰ ‰‰י‡,  פר˜ים  ר‡˘י  יו„ע  עכ"פ  ו‡˘ר  ב‰,  מור‰ ‰ב˜י 

‰לומ„ ולעולם ל‡ יעמו„ על ‡מי˙˙‰.

ס„ר ‰לימו„ ˆריך  ל‰ועיל ‰נ‰  ומלמ„  מור‰  מפי  לומ„  כ‡˘ר  בעניני ‰לימו„, ‚ם  ז‡˙  עו„ 
ל‰יו˙ ב‡ופן מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„, ו‡ז י‰י' לימו„ו על בסיס נכון.

בלימו„  ˘כן  ומכל  ‰˙ור‰,  בלימו„  ובפרט  ˘‰ו‡,  ‡יז‰  ˘כלי  בלימו„  ‰ו‡  ז‰  כל  ו‰נ‰ 
וכ˘רוני  ‰חו˘ים  ב‰כ˘ר˙  רב‰  ‰כנ‰  ‰„ור˘˙  נעלמ‰  עיוני˙  חכמ‰  ˘‰י‡  ‰˙ור‰  פנימי˙ 
‰נפ˘, וללמו„ מפי מור‰ ‰ב˜י בחכמ‰ זו, וב‡ם ל‡ו ח"ו ירב‰ ‰˘‚י‡ו˙ ו‰‰‚˘מ‰ בעניני „˜י 

‰‰˘‚‰ ב˘כל מופ˘ט.

‡מנם ‚ם ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰רי י˘נם כמ‰ ענינים ˘‰ם ˜לי ‰‰בנ‰ ו‰ן ‰מ‰ ‰מבו‡ ‡ל פ˙חי 
‰יכל ‰חכמ‰ ‰עיוני˙ ‰˜„ו˘‰ ‰לזו.

על פי ‰מבו‡ר בז‰ ‰נ‰ ˘‡לו˙י‰ם ב‡‰ ב˘‚י‡˙ ‰‰‚˘מ‰ ובסיב˙ ‰ע„ר י„יע˙ כללי ו˙נ‡י 
עיוני  לימו„  ב˙נ‡י  בז‰  י˙חילו  חב"„  חסי„ו˙  ˙ור˙  ללמו„  נפ˘ם  י˘ ‡˙  ו‡ם  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, 
˘מ˙חיל מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„, ולכל לר‡˘ מן ‰מבו‡ ‰ן ‰מ‰ ‰˘יחו˙ ו‰סיפורים ‡˘ר ב‰ם ועל 
י„ם יכירו ‡רחו˙ חיי ‰חסי„ים ‰חיים עפ"י ‰ור‡˙ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ב˜יום ‰˙ור‰ ומˆו˙ וב˜נין 

מ„ו˙ טובו˙.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ˘נט-˘ס)

ל‰בי‡ ‡˙ „בר ‰לימו„ בפועל טוב
במענ‰ על כ˙בו מכ' ‡„ר ‰עבר ‡˘ר נ˙עורר ללמו„ „‡"ח וכבר למ„ ‡˙ ספר ‰˙ני‡ וכמ‰ 

מ‡מרים בל˜וטי ˙ור‰ ומ‡מרים ‰נ„פסים מעניני ר״‰,

‰נ‰ כל ‰מ˙חיל בעבו„˙ ‰חסי„ו˙ ˆריך ל„ע˙ ‡˘ר לב„ ‡˘ר ‰לימו„ בעˆמו ˆריך ל‰יו˙ 
בלב„,  ˘טחי  בלימו„  ל‰ס˙פ˜  ול‡  בורים  על  ל‰בין ‰ענינים  ליי‚ע ‡˙ ‰מוח  ונ˙ינ‰  במסיר‰ 
ב˙ור‰  ב˘˜י„‰  טוב,  בפועל  „בר ‰לימו„  ל‰בי‡ ‡˙  ב˘ביל ‰מע˘‰  עי˜ר ‰לימו„ ‰ו‡  ‰נ‰ 
ו‰י„ור במˆוו˙ בחיו˙ פנימי ובמ„ו˙ טובו˙ ונעימו˙ ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל עפ"י „רכי ‰חסי„ו˙, ‡˘ר 
מ˜ומו˙  בכמ‰  ב‡רוכ‰  כמבו‡ר  ערכו  לפי  ו‡ח„  ‡ח„  כל  ‰˙פל‰  עבו„˙  ע״י  ב‡ים  ז‰  לכל 

ב„‡״ח.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' ˜מח-ט)



טו

ענינה של תורת החסידות
דרך  על  הנה  חקירה,  דברי  ללמוד  כשבאים  הלימוד,  והכנת  בהקדמת  תלוי  "הכל 
החסידות  תורת  ללמוד  וכשבאים  עול,  דפריקת  בקרירות  זה  לומדים  הרגיל 

לומדים זה בחמימות דאמונה וקבלת עול דיראת שמים"

מ‰ בין ‰˘כל‰ ˘ל ח˜יר‰ ל˙ור˙ ‰חסי„ו˙?
ב˜יı ˙רס"ח ‰י' ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב] זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע במ‡ריענב‡„, 
ב‡ח„  ו˘‡ל‰ו  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„   ˙‡ לב˜ר  וב‡  ‰מ˘כילים,  מז˜ני  ‡ח„  ‰˙‡רח  ו˘ם 

‰ענינים ‰עיונים, וענ‰ו כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ב‰סבר ב„רך ˙ור˙ ‰חסי„ו˙.

חסי„ו˙, ‰ל‡  ז‰ ‰ו‡ „ברי  וי‡מר ‰כי  בעיניו,  ו‰‰סבר‰ ‰וטבו  כ˘מוע ‰‡ורח ‡˙ ‰מענ‰ 
ז‰ ‰ו‡ ‰˘כל‰ עמו˜‰, ‡ם כן - ‡ומר ‰‡ורח - מ‰ בין ‰˘כל‰ ˘ל ח˜יר‰ ל˙ור˙ ‰חסי„ו˙.

כי ‰‰ב„ל  זו,  ˘‡ל‰  על  ל‡ח„  ענ‰   - כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜  לו ‰ו„  - ‡ומר  נ"ע  ‡חי ‰רז"‡ 
„ברי  וכ˘לומ„ים  ו‰כובע,  ˜טן  ‰טלי˙  פו˘טים  סוף,  כל  סוף  ‰נ‰,  ח˜יר‰  כ˘לומ„ים  ‰ו‡, 

חסי„ו˙ ‰נ‰, סוף כל סוף, לוב˘ים ח‚ור‰ וכיפ‰ [ככיסוי נוסף מ˙ח˙ לכובע].

ו‰„ברים ‡מי˙ים - ‡ומר ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ - כי ‰כל ˙לוי ב‰˜„מ˙ ו‰כנ˙ ‰לימו„, 
וכ˘ב‡ים  עול,  ב˜רירו˙ „פרי˜˙  ז‰  לומ„ים  על „רך ‰ר‚יל  ח˜יר‰, ‰נ‰  ללמו„ „ברי  כ˘ב‡ים 

ללמו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ לומ„ים ז‰ בחמימו˙ „‡מונ‰ ו˜בל˙ עול „יר‡˙ ˘מים.

וז‡˙ - סיים ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ - ‰י‡ פעול˙ ‰מסירו˙ נפ˘ ˘ל ‰חסי„ים ‰ז˜נים על 
˘ל  ענין  רוחני ‡˘ר  לחלוחי˙  בני‰ם ‡חרי‰ם ‡יז‰  ובני  לבני‰ם  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ‡˘ר ‰נחילו 

חסי„ו˙ נ„ב˜ ב‰ם, ‡מר‰ חסי„י˙ מ˙˜בל˙ ‡ˆלם בכי טוב, ומעמי„ם על ‰‡מ˙.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ˜סו)

‰מבו‡ ‡ל פ˙חי ‰יכל ‰חכמ‰ ‰עיוני˙ ‰˜„ו˘‰ 
לימו„  ˘‰ו‡ ‚ם  ˘כלי ‡יז‰  לימו„  כל  חסי„ו˙, ‰נ‰  בעניני „ברי  ˘‡ל˙ם  מכ˙ב  על  במענ‰ 

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˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‚
‰˜ו˘י ב"ב‡ ‰˘מ˘" ˘מ˙ברר ל‡חר ˘"וזרח ‰˘מ˘"

מ„וע מבי‡ ‰כ˙וב ענין מי˙˙ ‡‰רן ב‰מ˘ך ללוחו˙ ‰˘ניו˙ ול‡ 
מי˙˙  לענין  נו‚ע  מ‰   / ‰ר‡˘ונו˙?  ‰לוחו˙  ל˘ביר˙  ב‰מ˘ך 
‡‰רן ז‰ ˘"ויכ‰ן ‡לעזר בנו ˙ח˙יו"? / ‰˜ו˘י ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ 
‰˘ניו˙,  ‰לוחו˙   ˙‡ ˘˜בלו  ‡חרי  „ו˜‡  ˘נ˙ברר  ‡‰רן  ובמי˙˙ 

ו‡חרי ˘‰˙חיל‰ כ‰ונ˙ ‡לעזר

(ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘"ל ח"ב עמ' 452 ו‡ילך) 

‰.   . . . . . . . . . . . . פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
מ‰ ‰˜˘ר בין ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙ למי˙˙ ‡‰רן? / ‡יפ‰ ‰יי˙‰ 

בליע˙ ˜רח?

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
מוסר ‰˘כל מ˘ברי לוחו˙

‡ינם  ‰ˆ„י˜  חיי   / ‡ל˜ים"  ‰"מכ˙ב  בלי  מˆי‡ו˙  ללוחו˙  ‡ין 
חיים ב˘ריים כי ‡ם ‡מונ‰ ויר‡‰ ו‡‰ב‰ / ‚ם "„ור „ע‰" ˆריכים 

ל˘‡וף ל‰˙עלו˙ ול‰˘˙נו˙ בעˆם מˆי‡ו˙ם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 30 ו‡ילך)

ט פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰˙חל˙ כל ‰ירי„ו˙ - ‰˙פעלו˙ מ‰עולם / ‡יך „יבורו ˘ל 

‡„ם יע˘‰ מע˘‰?

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
„ין כוב„ ר‡˘ ב˙פיל‰

יח˜ור ב‚„ר חיוב כוב„ ר‡˘ ב˙פיל‰ ‡ם ‰ו‡ נ„ר˘ מˆ„ ‰‚בר‡ 
‰מבו˜˘  מˆ„  ‡ו  ‰˙פיל‰  „פעול˙  ‰חפˆ‡  מˆ„  ‡ו  ‰מ˙פלל 
ו‰נפעל ˘ע"י ˙פיל‰, ובז‰ י˙ל‰ ‰˘יטו˙ ‰˘ונו˙ ˘מˆינו בבבלי 

וירו˘למי במ˜ור חיוב ז‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 67 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
מטר˙ ‰נסיונו˙

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
ענינ‰ ˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙

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

‰ננו  ע˜ב,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚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„ 
˘‰ם  כפי  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˙

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



‚

הקושי ב"בא השמש" שמתברר 
לאחר ש"וזרח השמש"

בהמשך  ולא  השניות  ללוחות  בהמשך  אהרן  מיתת  ענין  הכתוב  מביא  מדוע 
בנו  אלעזר  ש"ויכהן  זה  אהרן  מיתת  לענין  נוגע  מה   / הראשונות?  הלוחות  לשבירת 
תחתיו"? / הקושי בשבירת הלוחות ובמיתת אהרן שנתברר דוקא אחרי שקבלו את 

הלוחות השניות, ואחרי שהתחילה כהונת אלעזר

‰לוחו˙  ל˘ביר˙  ˘‰בי‡  ‰ע‚ל,  חט‡  ‡ו„ו˙  ב‡ריכו˙  ‰כ˙וב  מספר  בפר˘˙נו   .‡
ע„  לי˘ר‡ל,  ˘יסלח  לפני ‰˜ב"‰  מ˘‰  ˘ל  ˙פל˙ו  מסופר ‡ו„ו˙  לז‰,  וב‰מ˘ך  ‰ר‡˘ונו˙; 
על ‰לוחו˙  ו‡כ˙וב   .  . כר‡˘ונים  לוחו˙ ‡בנים  ˘ני  לך  למ˘‰ "פסל  ו‡מר  ˘נ˙רˆ‰ ‰˜ב"‰ 

‡˙ ‰„ברים ‡˘ר ‰יו על ‰לוחו˙ ‰ר‡˘ונים ‡˘ר ˘בר˙" (י, ‡-ב).

ו‡כן, כך ע˘‰ מ˘‰: "ו‡פסול ˘ני לוחו˙ ‡בנים כר‡˘ונים, ו‡על ‰‰ר‰ ו˘ני ‰לוחו˙ בי„י. 
מ˙וך ‰‡˘,  ב‰ר  ע˘ר˙ ‰„ברים ‡˘ר „בר ‰' ‡ליכם  כמכ˙ב ‰ר‡˘ון ‡˙  על ‰לוחו˙  ויכ˙וב 

וי˙נם ‰' ‡לי" (י, ‚-„).

בנו  ‡לעזר  ויכ‰ן  ˘ם,  וי˜בר  ‡‰רן  מ˙  "˘ם  ‡‰רן:  מי˙˙   ˙‡ ‰כ˙וב  מזכיר  מכן  ול‡חר 
˙ח˙יו" (י, ו).

‰לוחו˙  ˘ביר˙  ו‡ילו  ‰‡רבעים,  ב˘נ˙  ר˜  ‰י˙‰  ‡‰רן  מי˙˙  ‰רי   – מובן  ל‡  ולכ‡ור‰ 
סמיכו˙  מ‰ ‡יפו‡  מˆרים;  ליˆי‡˙  ב˘נ‰ ‰ר‡˘ונ‰  ונ˙ינ˙ ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙ ‰י˙‰  ‰ר‡˘ונו˙ 

‰„ברים?

מב‡ר ר˘"י: "וסמך מ˘‰ ˙וכח‰ זו ל˘ביר˙ ‰לוחו˙, לומר ˘˜˘‰ מי˙˙ן ˘ל ˆ„י˜ים לפני 
‰˜ב"‰ כיום ˘נ˘˙ברו בו ‰לוחו˙".

ב. וכ„ „יי˜˙, ‰רי „ברי ר˘"י „ור˘ים בי‡ור:
‡) כיון ˘‰מטר‰ כ‡ן ‰י‡ ל‰זכיר ‡˙ "מי˙˙ן ˘ל ˆ„י˜ים" ו‰˜ו˘י ˘ב‰ – ל˘ם מ‰ ‰זכיר 

אביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא מ של ש ש א

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

תורת חייםתורת חיים

מל˘ון ‰‚ב‰‰ ו‰˙נ˘‡ו˙
. ‰מ˘ך ‰„ו"ח   . מכ˙ביו  מ‡˘רים ˜בל˙ 
˜י˘וים  בכמ‰  ˘נ˙˜לו   .  . בעיר  מ‰פעולו˙ 

וכו'.

‰ˆלח‰  ר‡ו  ב‰נ"ל  ˘כמו  רˆון  וי‰י 
‰ור‡‰  ˘זו‰י  יווכחו  מ‰מ˘וער,  למעל‰ 
 '˜‰ בעבו„‰  ˘פו‚˘ים  ˘‰˜י˘וים  נוספ˙ 
‰י‰„ו˙  ו‰פˆ˙  חוˆ‰  ‰מעינו˙  „‰פˆ˙ 
‰רי  נסיון  וענין  נסיון,  ‡ל‡  ז‰  ‡ין  בכלל, 
וכפירו˘  ו‚ו'",  מנס‰  "כי  ˘כ˙וב  כמו  ז‰ 
נס", ‰‚ב‰‰,  מל˘ון "‡רים  מנס‰  רבנו ‰ז˜ן 
ו˘בו„‡י ˘כל ‰לו˜ח חל˜ בכל ‰נ"ל – פועל 
‰פרטים.  בעניניו  ו‚ם  עניניו  בכל  ‰‚ב‰‰  ז‰ 
נע˘ים   ,[‡ לז,  ˙ור‰  [ל˜וטי  ‰ז˜ן  רבנו  וכל˘ון 
‰רי  ו‡ז  ככ‰,  פעמים  ‡לף  זכים  ולבו  מוחו 
מוסיפים ‡ומı עו„ יו˙ר בפעולו˙ ‰‡מורו˙, 
מחיל ‡ל  ב‡ופן „‰ליכ‰  מס˙„רים  ו‰ענינים 

חיל.

כל  למסור  ומזכו˙ו  ˘מר˘ו˙ו  ומובן 
בביסוס  בפעולו˙  ‰מ˘˙˙פים  לכל  ‰‡מור 
רˆון  וי‰י  ‰מעינו˙,  וב‰פˆ˙   '˜‰ ‰מוס„ו˙ 
ללב  ויכנסו  ‰לב  מן  יוˆ‡ים  „בריו  ˘י‰יו 

‰˘ומעים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט ע' ˜סב-‚)

כ˘יעמו„ בניסיון יˆליח 
יו˙ר מ‡˘ר מ˜ו„ם

˘ונים  מסחר  ענפי  ˘י˘נם  ˘ומע  ‰נני 
˘‡ינם מˆליחים כע˙ כפי ˘‰סוחרים ˆיפו. 

נסיון  כעל  ז‰  על  ל‰ביט  ˘ˆריך  וברור 
ו‡ף-על- י‰ו„ים,  לנסו˙  רוˆ‰  י˙ברך   '‰˘
פ˙וח  י‰ו„י  ˘לב  יו„ע  ברוך ‰ו‡,  ˘‰ו‡,  פי 
ַרˆו…˙  ˙מי„ ונמ˘ך ל˙ור‰ ומˆוו˙, ‡בל כ„י ל¿
ל‰‡מין  רוˆים  ˘‡ינם  ‰„ין,  בי˙  מל‡כי   ˙‡
י˙ברך   '‰ ל‰ם  מר‡‰  בנסיון,  יעמו„  ˘י‰ו„י 
ל‰˘לו˙  יכול  ‰רע  ˘‰יˆר  למרו˙  "ר‡ו, 
י‰ו„י ˘ˆריך ל‰˜טין ‡˙ ‰ˆ„˜‰, כי ‰עס˜ים 
‡ינם כמ˜ו„ם, מכל-מ˜ום י‰ו„ים ‰ם פ˜חים 
לנסו˙  ר˜  ˘רוˆים  מבינים  ו‰ם  ב‰חלט, 

‡ו˙ם".

‰כוונ‰   ˙‡ ויבין  בנסיון  וכ˘יעמו„ 
˘‰עס˜  בלב„  זו  ל‡  ‰רי  בז‰,  ‰‡מי˙י˙ 
עו„  י‰י'  ‡„רב‰  ‡ל‡  כמ˜ו„ם  טוב  י‰י' 
˘בן  ‡ו‰ב  ‡ב‡  כי  ˜ו„ם,  מ‡˘ר  טוב  יו˙ר 
‰‡ב,  מע˘י  ˘ל  ‰‡מי˙י˙  ‰כוונ‰   ˙‡ מבין 
כך  בז‰,  חכמ˙ו  יו˙ר ‡˙  מ‚ל‰  ˘‰יל„  וככל 

‚„ולו˙ יו˙ר ‰מ˙נו˙ ˘‰ו‡ מ˜בל מ‰‡ב. 

יו˙ר  ˘נע˘ים  ˘ככל  ‡ומרים  סוחרים 
מבו‚רים, מבינים יו˙ר ‡˙ ענין ‰מסחר, ולכן 
כוונ˙   ˙‡ יבין  במסחר  רב  זמן  ˘‰ו‡  מכיון 
טוב‰  ב‰˘˜ע‰  וכמו  ‰נ"ל  במˆב  י˙ברך   '‰
˘‡ין  בלב„  זו  ל‡  עס˜, ‰רי  מלון ‡ו  ז‰  ‡ם 
‡ל‡  בז‰,  י˙ברך   '‰ ˘ל  חל˜ו   ˙‡ ל‰˜טין 
‡„רב‰ ל˙˙ עו„ יו˙ר לל‡ ח˘בון על ‰חל˜ 
‰בטח˙ו   ˙‡ מ˜יים  י˙ברך   '‰ ˘‡ז  ˘לו, 
ל˙˙  ˘˙˙ע˘ר",  ב˘ביל  "ע˘ר  ב˙ור‰ 
מ‡˘ר  ‚„ול‰  יו˙ר  עו„  ‰כנס‰  ˘לו  ל˘ו˙ף 

˜ו„ם.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז ע' ˘לז, ‡‚רו˙ ˜ו„˘
מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' 45-6)

מטרת הנסיונות

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

לי„י חר„‰, ו‰יינו יר‡˙ בו˘˙ כנ"ל [מ˘‡"כ 

בל˘ון "יר‡˙ך" ס˙ם, נכללים כל ‡ופני יר‡˙ 

‰', ‚ם יר‡˙ עונ˘ ויר‡˙ חט‡]. 

נ‡מר  ˘בכ˙וב  ˘ז‰  לומר,  י˘  ועפ"ז 
"‡ל  ל„רו˘  ‰וˆרך  (וריב"ל  ˜ו„˘"  "‰„ר˙ 

˘‡ינו  ר˜  ל‡  בחר„˙"),  ‡ל‡  ב‰„ר˙  ˙˜רי 

נו‚ע  ז‰  ריב"ל, ‡ל‡ ‡„רב‰,  ל„ר˘˙  ס˙יר‰ 

ב"‡ל  ‰כלל  [וכנ"ל  ר‡˘"  „"כוב„  ל‰ענין 

˙˜רי", ˘‡ינו ב‡ לע˜ור פירו˘ ‰פ˘וט, ‡ל‡ 
ל"חר„˙  ל‰‚יע  כ„י  כי  ו‰ו‡,  עליו],  ל‰וסיף 
‰‰˙בוננו˙  ע"י  ‰ו‡  בו˘˙,  יר‡˙  ˜ו„˘", 
‰˜ב"‰,  ˘ל  ו‚„לו˙ו  ‰„רו  ˜ו„˘",  ב"‰„ר˙ 
‰„רך  ‰י‡  „"‰י‡ך  ‰נ"ל  ברמב"ם  כמבו‡ר 
במע˘יו  ‰‡„ם  ˘י˙בונן  ב˘ע‰  ויר‡˙ו   .  .
ובל˘ון  כו'",  ‰‚„ולים  ‰נפל‡ים  וברו‡יו 
‰‡„ם  על  ‰˙פל‰  ˘לפני  ˆח  סי'  ‰רמ"‡ 
ל‰˙בונן "ברוממו˙ ‰‡-ל וב˘פלו˙ ‰‡„ם".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ „

‰כ˙וב ‡˙ ז‰ ˘"ויכ‰ן ‡לעזר בנו ˙ח˙יו"? ו‰י‰ ˆריך לומר ר˜ "˘ם מ˙ ‡‰רן וי˜בר", ו˙ו ל‡.

‰˜ו˘י   ˙‡ ל‰„‚י˘  כ„י  ‰לוחו˙  ל˘ביר˙  ‡‰רן  מי˙˙  ל‰סמיך  ‰כ˙וב  כוונ˙  ‡כן  ‡ם  ב) 
‰לוחו˙;  ˘ביר˙  ˘ל   "‰˘˜"‰ לסיפור  ב‰מ˘ך  מי„  ז‡˙  ולספר  ל‰˜„ים  ˆריך  ‰י‰  ˘ב„בר, 
‡ולם למע˘‰, סיפור מי˙˙ ‡‰רן כ˙וב בסמיכו˙ לנ˙ינ˙ ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙, ˘מר‡‰ ‡„רב‰ – על 

ז‰ ˘‰˜ב"‰ נ˙רˆ‰ לי˘ר‡ל ולכן נ˙ן ל‰ם ‡˙ ‰לוחו˙ מח„˘!

(למפרע)  ‰˙ברר  ‰לוחו˙,  ˘ב˘ביר˙  ‰˜ו˘י  עי˜ר   - ‰נו˙נ˙  ˘‰י‡  בז‰,  ‰בי‡ור  ‡ך   .‚
„ו˜‡ ל‡חר נ˙ינ˙ ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙ (ור‡‰ כעין ז‰ – ב˜יˆור – ב„ברי „ו„ לבעל ‰ט"ז):

נ˘ברו,  ‰ר‡˘ונו˙  ‰לוחו˙  ˘‡מנם  לח˘וב  ‡פ˘ר  ‰י‰  ‰˘ניו˙,  ‰לוחו˙  ני˙נו  ל‡  עו„  כל 
‡בל ז‰ו ר˜ לפי ˘ע‰; ול‡חר ˘בני י˘ר‡ל יחזרו ב˙˘וב‰ וכו', י˙ן ל‰ם ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰לוחו˙ 

עו„ ‰פעם ב˘לימו˙ם, ונמˆ‡ ˘ל‡ ‰פסי„ו כל-כך.

ר‡ו ‡˙  – ‡ז  בפועל  ל‰ם ‡˙ ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙  ונ˙ן  לי˘ר‡ל  נ˙רˆ‰  ˘‰˜ב"‰  ל‡חר  „ו˜‡ 
‰˜ו˘י ‰‡מי˙י ˘ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙, כיון ˘‰לוחו˙ ‰˘ניו˙ ל‡ ‰י‰ בכוחם ל‰˘לים 

‡˙ חסרונם ˘ל ‰לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙:

מכ˙ב  ו‰מכ˙ב  ‰מ‰  ‡ל˜ים  מע˘‰  "ו‰לוחו˙   ,'‰ מע˘‰  ל‚מרי  ‰יו  ‰ר‡˘ונו˙  ‰לוחו˙ 
‰לוחו˙  כן  ˘‡ין  מ‰  ובפר˘"י);   ‡ ל„,   ‡˘˙ ור‡‰  טז.  לב,   ‡˘˙) ‰לוחו˙"  על  חרו˙  ‰ו‡  ‡לו˜ים 
‰כ˙ב  ור˜   - ו„ם  ב˘ר  ˘‰ו‡  לך"),  ("פסל  מ˘‰  י„י  מע˘‰  ‰יו  עˆמם  ‰לוחו˙  ‰רי  ‰˘ניו˙, 

˘עלי‰ם נע˘‰ על י„י ‰˜ב"‰.

י„י  על  ˘נפעל  ‰חסרון   ˙‡ ו‰ר‚י˘ו  ר‡ו  ‡ז  ‰˘ניו˙,  ‰לוחו˙  ני˙נו  כ‡˘ר  ˘„ו˜‡  ונמˆ‡, 
˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙, ב‡ופן ˘ל "מעוו˙ ל‡ יוכל ל˙˜ון" – ˘‰פסי„ו ‡˙ ‰זכו˙ ו‰מעל‰ 

‰נפל‡‰ ˘ל "מע˘‰ ‡ל˜ים"!

„. ומע˙‰ מ‰ מ„ויי˜˙ ‰‰˘וו‡‰ ˘בין ˘ביר˙ ‰לוחו˙ – לז‰ ˘"˘ם מ˙ ‡‰רן . . ויכ‰ן 
‡לעזר בנו ˙ח˙יו":

כ˘ם ˘‰חסרון ˘ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰˙ברר „ו˜‡ על י„י נ˙ינ˙ ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙, ל‡חר ˘‰כל 
ר‡ו ˘עם כל מעל˙ם כו' ‰רי ˘‡ין ‰ם מ‚יעים למעל‰ ‰נפל‡‰ ˘ל ‰לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙;

˘"ויכ‰ן  ז‰  לנוכח  „ו˜‡  בולט  ˘ל ˆ„י˜ים", ‰י‰  "מי˙˙ן  במי˙˙ ‡‰רן,  ‰‚„ול  כך ‰˜ו˘י 
‡לעזר בנו ˙ח˙יו":

ל‰˙נחם  ו˜ו˘י, ‡ך ‰י‰ ‡פ˘ר  מ‡ורע ‰מעורר ˆער  ˘‰ו‡  בוו„‡י  ˘"מ˙ ‡‰רן" –  ז‰  עˆם 
˘ל ‡‰רן  מ˜ומו  ˘ימל‡ ‡˙  ח„˘  כ‰ן ‚„ול  י˜ום  י‰י‰ "וזרח ‰˘מ˘",  ˘ל‡חר "וב‡ ‰˘מ˘" 
"‰ם  מ˘‰  ‡מר  ˘עלי‰ם  ו‡בי‰ו‡,  נ„ב  במ„ר‚˙  מי˘‰ו  ז‰  י‰י‰  ‡ולי  (ו‡„רב‰,  ב˘לימו˙ 

‚„ולים ממני וממך" (פר˘"י ˘מיני י, ‚), ‚„ול ‡פילו יו˙ר מ‡‰רן!);

‡ולם כ‡˘ר ר‡ו ˘"ויכ‰ן ‡לעזר בנו ˙ח˙יו", ו‡מנם ‡לעזר ‰י‰ ˆ„י˜ ‚„ול – ‡ך מ„ר‚˙ו ל‡ 
˘‰ם "˘לו˘˙ ‰רועים",  ומרים ‡מרו  מ˘‰, ‡‰רן  על  למ„ר‚˙ ‡‰רן ‡ביו (˘‰רי „ו˜‡  ‰‚יע‰ 

ו‡ין ‡לעזר בכלל ז‰ וכו'), ‡ז ר‡ו ‡˙ ‚ו„ל ‰˜ו˘י ˘במי˙˙ ‡‰רן.



פניניםפנינים
מה הקשר בין הלוחות 
השניות למיתת אהרן?

ו‡פסול ˘ני לוחו˙ ‡בנים כר‡˘ונים ‚ו׳ ˘ם מ˙ 
‡‰רן ‚ו׳ ויכ‰ן ‡לעזר בנו ˙ח˙יו

סמך מ˘‰ ˙וכח‰ זו ל˘ביר˙ ‰לוחו˙ לומר ˘˜˘‰ מי˙˙ן ˘ל 
ˆ„י˜ים לפני ‰˜ב"‰ כיום ˘נ˘˙ברו בו ‰לוחו˙
(י, ‚-ז. ר˘״י)

˘ל  מי˙˙ו  כ˙יב˙  ב‡ם  ‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
מי˙˙   ‰˘˜˘ ל‰˘מיענו  ‰ו‡  זו  בפר˘‰  ‡‰רן 
ˆריכ‰  מי˙˙ו  ‰יי˙‰  ‰לוחו˙  כ˘ביר˙  ˆ„י˜ים 
מ„ובר  כ‡˘ר  פסו˜ים ˜ו„ם  וכמ‰  כמ‰  ל‰יכ˙ב 
‡ין  כ‡˘ר  כ‡ן  ול‡  ‰לוחו˙,  ˘ביר˙  ‡ו„ו˙ 
כ"‡  ‰ר‡˘ונו˙  לוחו˙  ˘ביר˙  ‡ו„ו˙  ‰מ„ובר 

‡ו„ו˙ נ˙ינ˙ ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙?

ר˜  נו‚ע  מי˙˙ן"   ‰˘˜" „לענין   ,‰˘˜ ‚ם 
ז‰  ‚ם  כ‡ן  נכ˙ב  מ„וע  ו‡"כ  ‡‰רן,  ˘מ˙  ‰ענין 

˘"ויכ‰ן ‡לעזר בנו ˙ח˙יו"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

כ‡˘ר נ˘˙ברו ‰לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙, ‰י' ‡פ˘ר 
כי  כ"כ,   "‰˘˜" ‰לוחו˙  ˘ביר˙  „‡ין  לח˘וב, 
˘י‰יו  ˘ניו˙  לוחו˙  ‰˜ב"‰  ˘י˙ן  ל‰יו˙  יכול 
‰ר‡˘ונו˙.  ‰לוחו˙  ˘ל  ומ„רי‚‰  מעל‰  ב‡ו˙‰ 
‰˘ניו˙  ‰לוחו˙   ˙‡ י˘ר‡ל  ˜בלו  כ‡˘ר  ור˜ 
˘ב˘ביר˙  ו‰חסרון  ‰˜ו˘י  ‚ו„ל   ˙‡ ‰בינו 
‰לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙, כי ‡ז ר‡ו ˘לוחו˙ כ‡לו ל‡ 
מע˘י  ‰יו  ‰˘ניו˙  ו‰לוחו˙  בחזר‰,  ל‰ם  נ˙נו 

י„י מ˘‰ בלב„ ול‡ מע˘י ‰˜ב"‰.

‰י'  מ˙  „כ‡˘ר  ‡‰רן,  במי˙˙  ‚ם  ‰ו‡  וכן 
מ‡חר  כ"כ,   ‰˘˜ מי˙˙ו  ˘‡ין  לח˘וב  ‡פ˘ר 
ב‡ו˙‰  י‰י'  ˙ח˙יו  ˘יכ‰ן  ˘‰כ‰ן  ל‰יו˙  ˘יכול 
˙ח˙יו",  בנו  ‡לעזר  "ויכ‰ן  כ‡˘ר  ור˜  מעל‰. 
‡‰רן  במעל˙  ‰י'  ל‡  מ„רי‚˙ו  ‚ו„ל  ˘למרו˙ 
‰חסרון  ‚ו„ל   ˙‡ י˘ר‡ל  ‰בינו  ‡ז  ‰כ‰ן, 

˘במי˙˙ ‡‰רן.

לענין  ב‰מ˘ך  ‡‰רן  מי˙˙  נכ˙ב‰  ולכן 
כ‰ונ˙ ‡לעזר,  כ‡ן  נכ˙ב‰  ו‚ם  ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙, 

‡‰רן  ו˘במי˙˙  ‰לוחו˙  ˘ב˘ביר˙  ‰˜ו˘י  כי 
וכ‡˘ר  ‰˘ניו˙  ‰לוחו˙  נ˙נו  כ‡˘ר  ר˜  נ˙‚לו 

כי‰ן ‡לעזר בנו ˙ח˙יו.
(ע"פ ˘יח˙ ˘"פ ע˜ב ˙˘"ל)

איפה הייתה בליעת קרח?
ו‡˘ר ע˘‰ ל„˙ן ו‡בירם ‚ו׳ ‡˘ר פˆ˙‰ ‰‡רı ‡˙ פי׳, ו˙בלעם 
‚ו׳ ב˜רב כל י˘ר‡ל
(י‡, ו)

‰יו  ו‡בירם  ˘„˙ן  ‡ף  ‰רי  ל‰˜˘ו˙,  י˘ 
‰ר‡˘  מ"מ  מ˘‰,  על  במחלו˜˙  מעורבים 
˘בכ˙וב  ביו˙ר,  ˙מו‰  ו‡"כ  ˜רח,  ‰י'  ו‰עי˜ר 
נזכרו ר˜ „˙ן ו‡בירם, ו‡ילו ˜רח עˆמו ל‡ נזכר 

(וכן ‰˜˘ו כמ‰ מפר˘ים)?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

בסיום ‰פסו˜ נ‡מר "ב˜רב כל י˘ר‡ל", ˘ז‰ו 
זו  בפר˘‰  וכמ"˘  ‰פר˘‰,  בכללו˙  עי˜רי  ענין 
י„עו  ל‡  ‡˘ר  בניכם   ˙‡ ל‡  כי  ‰יום  "וי„ע˙ם 
ול‡ ר‡ו ‚ו' כי עיניכם ‰רו‡ו˙ ‡˙ כל מע˘‰ ‰' 
‰‚„ול ‡˘ר ע˘‰" (˘ם, ב. ז). ונמˆ‡, ˘‰כ˙וב כ‡ן 

מונ‰ ‡˙ ‰„ברים ˘ר‡ו י˘ר‡ל בעיני‰ם.

ועפ"ז מובן בפ˘טו˙ מ„וע ל‡ נזכר כ‡ן ˜רח, 
ל˜רח  ‡מר  רבינו  ˘מ˘‰  ˜רח,  בפ'  נ‡מר  ˘‰רי 
ונ˙˙ם  מח˙˙ו  ‡י˘  ˜חו  ‚ו'  ע„˙ך  וכל   ‰˙‡"
‡ו‰ל  פ˙ח  ויעמ„ו  ‚ו'  ו‰˜רב˙ם  ˜טור˙  עלי‰ם 
‰˜טור˙  מ˜ריבי  בין  ‰י'  ˘˜רח  ומכיון  מוע„". 
י˘ר‡ל,  במחנ‰  ‰י'  ל‡  בליע˙ו  ˘בע˙  נמˆ‡ 
ו‡פילו ל‡ במחנ‰ לוי', ‡ל‡ במחנ‰ ˘כינ‰, ו˘ם 

‚ופ‡ – במ˜ום ‰˜רב˙ ‰˜טור˙, ‡ו‰ל מוע„.

ומכיון ˘בע˙ ‰˜רב˙ ‰˜טור˙ ‰וז‰רו י˘ר‡ל 
˘ע‰,  ב‡ו˙‰  מוע„"  ב‡ו‰ל  י‰י'  ל‡  ‡„ם  "וכל 
ל‡  ‰˜טור˙  מ˜ריבי  ו˘‡ר  ˜רח  ˘מלב„  נמˆ‡ 

‰י' ‡י˘ נוכח עמ‰ם.

ול‡  ו‡בירם  „˙ן   ˙‡ ר˜  ‰כ˙וב  מזכיר  ולכן 
‰„ברים   ˙‡ מונ‰  כ‡ן  ˘‰כ˙וב  כיון  ˜רח,   ˙‡
‰י˙‰  ל‡  ˜רח  ובליע˙  בעיני‰ם,  י˘ר‡ל  ˘ר‡ו 

"ב˜רב כל י˘ר‡ל". ו˜"ל.
(ע"פ ˘יח˙ ˘"פ ע˜ב ˙˘כ"ו)

עיונים וביאורים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰˙פיל‰  לפני  ˘מספי˜  ס"ל,  רנב"י  ‡ך 
‰‰כנע‰ בפועל כלפי ‰˜ב"‰, ˘ב‡‰ ‚ם ע"י 
מבי‡  ולכן  ˘‰י‡),  „ר‚‡  (ב‡יזו  ס˙ם  יר‡‰ 
‰כ˙וב „"עב„ו ‡˙ ‰' ביר‡‰", "יר‡‰" ס˙ם. 

‰ו‡  כ‡ן  ‰פלו‚˙‡  ˘יסו„  לומר,  וי˘ 
‰‡מור  ר‡˘"  "כוב„  חיוב  ל‰‚„יר  י˘  כיˆ„ 
‡ופנים  בכמ‰  בו  לח˜ור  ˘י˘  ב˙פיל‰, 
פעול‰  פועל,  מר‚ˆוב:  בל' ‰‚‡ון  (‰נ˜ר‡ים 
‡ו נפעל): ‡ופן ‡' ‡פ"ל „"כוב„ ר‡˘" ‰ו‡ 
בנו‚ע ל‰‚בר‡ ‰מ˙פלל, ˘כ„י ˘י‰י' במˆב 
ˆריך  ‰˜ב"‰,  לפני  כר‡וי  ל‰˙פלל  ˘יוכל 
ר‡˘"  "כוב„  ‰‰כנע‰,  ר‚˘  בעˆמו  לעורר 
ˆ"ל  ˘‰˙פל‰  בסו‚יין  ‰ריטב"‡  ל'  [עיי' 
‰„ברים  לכוין  ‰„ע˙,  וי˘וב  ‰כנע‰  "מ˙וך 
˘יˆ‡ו מפיו"]. ו‡ופן ב', "כוב„ ר‡˘" בנו‚ע 
„ור˘  „˙פל‰  ˘‰ענין  „˙פל‰,  ל‰חפˆ‡ 
˘‰‡„ם י‰י' במˆב ˘ל "כוב„ ר‡˘"  [עיי' ל' 
‰ו‡  ‰ר‡˘  „כוב„  בסו‚יין  ‰חסי„  ר"י  ˙וס' 
ונפ˜"מ  ב˙פיל‰],  ‰לב  כוונ˙  על  נוסף  „בר 
‰ו‡  ר‡˘  כוב„  ‡י  למע˘‰  ‰‡ופנים  ב'  בין 
ב˙פיל‰  לו  ˘ˆריך  ‡ו  ל˙פיל‰  ‰כנ‰  ר˜ 
על ‰מ˘נ‰,  ל„ו„  ב˘ו˘נים  בז‰  עיי'  עˆמ‰, 
ר‡˘"  „"כוב„   ,'‚ ו‡ופן  בסו‚יין.  ובפנ"י 
 – ב˘מים  ‰˙פל‰  ˜בל˙  ל‡ופן  בנו‚ע  ‰ו‡ 
וימל‡  י˙'  לפניו   רˆוי'  ‰˙פל‰   ‡‰˙˘ ˘כ„י 
במˆב  ל‰יו˙  ‰‡„ם  ˆריך  ‰מ˙פלל,  ב˜˘˙ 
וריטב"‡  ˙ר"י  ל'  [עיי'  ר‡˘"  "כוב„  ˘ל 

בסו‚יין]. 

וב‰˙‡ם לז‰ ‰ו‡ ‰חילו˜ בין ‰כ˙ובים 
"כוב„  ˘לענין  ס"ל  ˘רנב"י  „‰טעם  ‰נ"ל. 
(˘בכ˙וב "עב„ו ‚ו'  מספי˜‰ "יר‡‰"  ר‡˘" 
ב‡  ר‡˘"  ˘ס"ל „"כוב„  לפי  ביר‡‰"), ‰ו‡ 
יי˘וב  ˘ל  במˆב  ˘י‰י'  ‰‚בר‡  ל‰כ˘יר ‡˙ 
˘יר‚י˘  מספי˜  ולז‰  ל˙פל‰.  ‰„רו˘  ‰„ע˙ 
יר‡˙ ‰' ב‡יזו „ר‚‡ ˘‰י‡, כי ˙נוע˙ ‰יר‡‰ 
יר‡˙  ‡ו  עונ˘  יר‡˙  ‡ל‡  ‡ינ‰  ‡ם  (‡פילו 

 '‰ לפני  ˘בעמ„ו  ‰‡„ם,  על  פועל˙  חט‡) 
מ˘‡ר  י˙פנ‰  י˙',  ממנו  ˆרכיו   ˙‡ לב˜˘ 
וכוונ‰  ‰„ע˙  בי˘וב  וי˙פלל  מח˘בו˙יו 
"ו‰י‡  מ‰כ˙וב  ל‰  „יליף  ‰מ"„  ‰רˆוי'; 
‰מרירו˙  ר‚˘  מו„‚˘  ˘בו  נפ˘",  מר˙ 
ל‰נפעל,  נו‚ע  ר‡˘"  „"כוב„  ס"ל  (כנ"ל) 
למעל‰,  ומ˙˜בל˙  נ˘מע˙  ˘˙פל˙ו  ˘פועל 
וכמפור˘ בכ˙וב "ו‡ל ז‰ ‡ביט ‡ל עני ונכ‰ 
˘‰˜ב"‰  במ˜ר‡  בכ"מ  (וכמבו‡ר  רוח" 
 ,(:‰ סוט‰  ועיי'  ‰עני,  ˙פל˙  ‡ל  ˘ומע 
(כ‚ון  ‰מרירו˙  סיב˙  מ‰י  נפ˜"מ  ‡ין  ולכן 
ב‡‰  ˘‰מרירו˙  נפ˘",  מר˙  "ו‰י‡  בכ˙וב 
מ˜ום  מכל  כי  יל„ים),  ל‰  ‰יו  ˘ל‡  מפני 
י˘מע  ˘‰˜ב"‰  ‚ורם  ‰˘פלו˙  ר‚˘  סו"ס 
ל‰מ"„  ו‡ילו  ‰ב˜˘ו˙;  וימל‡  ‰˙פל‰  ‡ל 
„ילפינן ל‰ מ‰כ˙וב "‡˘˙חו‰ ‚ו' ביר‡˙ך" 
‰מור‰   ,("˘„˜ ב‰„ר˙  ל‰'  מ"‰˘˙חוו  (‡ו 
ל‚בי ‰˜ב"‰,  וביטול  בו˘˙  מחמ˙  יר‡‰  על 
‰"ז נו‚ע ל‰חפˆ‡ „˙פל‰, כי מע˘‰ ‰˙פל‰ 
„ור˘ ˘‰‡„ם "יר‡‰ עˆמו כ‡ילו ‰ו‡ עומ„ 
לפני ‰˘כינ‰" (ל' ‰רמב"ם ‰ל' ˙פיל‰ פ"„ ‰ט"ז), 
בחי'  (עיי'  ˙פל‰   ˘ל  חפˆ‡  כ‡ן  ז‰ ‡ין  ˘בלי 
˘"עומ„  ז‰  ו‰ר‚˘  ˘ם),  ‰רמב"ם  על  ‰‚ר"ח 

לפני ‰˘כינ‰" ˜˘ור בז‰ ˘‰‡„ם ‰ו‡ במˆב 
ל‚בי  ˘מ˙בטל  ב‡ופן  ו˘פלו˙  ‰כנע‰  ˘ל 

רוממו˙ ‰‡-ל (˘עומ„ לפניו). 

ובז‰ י˘ לב‡ר ‰טעם ˘ריב"ל ל‡ ‰ס˙פ˜ 
ביר‡˙ך"  ‚ו'  ‡˘˙חו‰  ‚ו'  „"ו‡ני  בכ˙וב 
‡ל‡ יליף ל‰ מ"‰˘˙חוו ל‰' ב‰„ר˙ ˜ו„˘, 
לומר,  „י˘  בחר„˙",  ‡ל‡  ב‰„ר˙  ˙˜רי  ‡ל 
˘טעמו ‰ו‡ בעי˜ר מˆ„ ˙וכן ‰כ˙וב, ˘„ו˜‡ 
בכ˙וב ז‰ מו„‚˘ ביו˙ר ביטול ל‰˘ם. ח„‡, 
ור‚˘  מור‡  ס˙ם, ‡ל‡  יר‡‰  „"חר„‰" ‡ינ‰ 
ע„  ‰‡„ם  מˆי‡ו˙  בכל  ˘חו„ר  ˘פלו˙ 
‰יינו  ˜ו„˘"  „"חר„˙  ו˙ו,  לחר„‰.  ˘‚ורם 
מבי‡ו  ˘ז‰  ˜„ו˘˙ ‰˜ב"‰,  מר‚י˘  ˘‰‡„ם 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡מ‡י  ביר‡‰",   '‰  ˙‡ "עב„ו  ‰כ˙וב  „בר 
מפסו˜  ‰לימו„  ‰מ"„  כל  נ˜טו  ל‡  מעי˜ר‡ 
˘ינוי  לח„˘  ‰וכרח  ˘ריב"ל  (וע„  ‰מפור˘ 
ולכך  כו'").  ˙˜רי  "‡ל  ‰כ˙וב,  ב˜רי‡˙ 
ז‰  „ין  ילפינן  מ‰יכן  ‰פלו‚˙‡  ˘יסו„  נ"ל, 
‡ינו מ˘ום „פלי‚י בפירו˘ ‰נך כ˙ובים (כי 
בפ˘טו˙ ‰פירכו˙ ˘ב˘"ס ‰ן ממס„ר ‰˘"ס 
עם   ˜„ˆ‰˘ „ילי'  סברו˙  ע"י  ל‰וכיח  ˘ב‡ 
טעמם  ‡לו  ˘‰ם  ז‡˙  ‡ין  ‡בל  רנב"י,  „ברי 
‡מרו  ר˜  „‰ם  ‚ופיי‰ו,  ‰מימרו˙  בעלי  ˘ל 
‰לימו„ כ"‡ לפי ˘יט˙ו בענין "כוב„ ר‡˘", 
סברו˙  מˆ„  ב„עו˙י‰ם  ל„ון  ב‡  ו‰˘"ס 
בעלי  ‡ל‡  ו‡כ"מ),  ו„ו"˜  ‰˘"ס,  ˘מח„˘ 
ר‡˘"  „"כוב„  ב˙וכן ‰ענין  פלי‚י  ‰מימרו˙ 
‰כ˙וב  נ˜ט  ‡ח„  וכל  ‰˙פל‰,  ˜ו„ם  ˘ˆ"ל 
לפי  ˘ˆ"ל  ר‡˘"  ‰"כוב„  ב˙וכן  ‰מ„בר 
˘‰בבלי  „‰טעם  לומר  נוכל  ז‰  ולפי  „ע˙ו. 
‰סי˜ כרנב"י, ‰ו‡ לפי ˘ס"ל ל‰בבלי ˘‚„ר 
"כוב„ ר‡˘" ‰ו‡ ז‰ ‰מו„‚˘ בכ˙וב "עב„ו 
‰כרע  ‡ין  ל‰ירו˘למי  מ˘‡"כ  ביר‡‰";  ‚ו' 

ב„בר, וי˘ מ˜ום לב' ‰„יעו˙. 

"‡ין  בפירו˘  „‰נ‰  ‰ענין,  ובי‡ור 
עומ„ין כו' ‡ל‡ מ˙וך כוב„ ר‡˘" כ˙ב ר˘"י 
וביטול  ˘פלו˙  כ‡ן „‰יינו "‰כנע‰", „‰יינו 
ו˘פלו˙  "‰כנע‰  „כ˙ב  בסו‚יין  ‰מכ˙ם  ספר  (עיי' 

‰רוח", ור‡‰ ל' ‰רמ"‡ ברי˘ סי' ˆח. וכן נ˙פר˘ ב˘ם 

‰יטב  מבו‡ר  זו  ול„רך  חסי„ו˙).  בספרי  ר˘"י 

ל‰בי‡  ל‰ו  ניח‡  ל‡  ‰מ"„  ˘˘‡ר  ‰טעם 
כי  (כרנב"י),  ביר‡‰"   '‰  ˙‡ "עב„ו  ‰כ˙וב 
˘ל  ‰ענין  ממ˘  ‡ינ‰  (ס˙ם)  ‰יר‡‰  מ„˙ 
"‰כנע‰", ˘פלו˙. „‡ף ˘י˘ ˘ייכו˙ ביני‰ם 
מ‰˘ני  ˘יר‡  ˙לי‡, „מי  זב"ז  רבו˙  ופעמים 
‡ינו  מ"מ  מפניו,  ‰כנע‰  כלל  ב„רך  מר‚י˘ 
˘ל  מˆי‡ו˙  ˙˙כן  ˘‰רי  כן,  ל‰יו˙  מוכרח 
יר‡‰ ופח„ (כי חז˜ ‰ו‡ ממנו) בלי ר‚˘ ˘ל 
ממנו  יר‡˙ו  ˘מˆ„  (‡ל‡  ו˘פלו˙  ‰כנע‰ 

נכנע ‡ליו בפועל). 

ועפ"ז מובן ‰חילו˜ ‰כללי בין ‰כ˙ובים 
ר‡˘.  כוב„  „ין  ללמו„  רˆו  ˘מ‰ם  ‰נ"ל 

מר˙  „"ו‰י‡  ‰כ˙וב  ‰בי‡  ‰ר‡˘ון  „מ"„ 

˘ל ‰כנע‰  ‰‰ר‚˘  מו„‚˘  ˘בז‰  לפי  נפ˘" 

ב‰כנע‰   ‰"‰ במרירו˙  ˘‰ו‡  „מי  ו˘פלו˙, 

ו˘פלו˙. 

כי  ˜ר‡,  ב‰ך  לי'  ניח‡  ל‡  מ"„  ו‡י„ך 
פ˘טו˙ ‰כ˙וב ‰ו‡ ˘חנ‰ ‰י˙‰ "מר˙ נפ˘" 

ב‚לל מˆב‰ ‰פרטי, ˘ל‡ ‰יו ל‰ יל„ים, ו‡ין 

בז‰ ˘ייכו˙ ל‰˜ב"‰. מ˘‡"כ בכ˙וב „"ו‡ני 

ביר‡˙ך"  ˜„˘ך  ‰יכל  ‡ל  ‡˘˙חו‰  ‚ו' 

"‡˘˙חו‰",  בל˘ון  ‰˙פל‰  מ˙ו‡ר˙ 

ל‰˘ם;  ביטול  ל‰˜ב"‰,  ˘‰‰˘˙חוו‡‰ ‰י‡ 

"ביר‡˙ך",  ‰י‡  זו  ‰˘˙חוו‡‰  מז‰  וי˙יר‰ 

‡ל‡  לחו„,  ‰˘˙חוו‡‰  מע˘‰  ר˜  זו  ˘‡ין 

‰ו‡  ˘בז‰  ו‰„יו˜   .'‰ מיר‡˙  ˙וˆ‡‰  ‰י‡ 

יר‡˙  פחו˙‰,  ב„ר‚‡  ס˙ם  "יר‡‰"  זו  „‡ין 

עונ˘ ‡ו ‡ף יר‡˙ חט‡ (˘יר‡ מעˆם ‰חט‡ 

סוף  יו"ט  ˙וס'  עיי'  י˙',  רˆונו  נ‚„  לע˘ו˙ 

‰˘ם,  יר‡˙  ב"יר‡˙ך",  מיירי  ‡ל‡  סוט‰), 

‰‡-ל  ‚„לו˙  ב‰כירו  בו˘˙",  "יר‡  ‰נ˜' 

ב‰ל'  ובל˘ון ‰רמב"ם   כו',  מפניו  ומ˙בו˘˘ 

(ב‚„לו˙  ˘י˙בונן  פ"ב ‰"ב "ב˘ע‰  יסו‰"˙ 

ויפח„  ל‡חוריו  נר˙ע  ‰ו‡  מי„  כו'  ‰‡-ל) 

ויו„ע ˘‰ו‡ ברי' ˜טנ‰ ˘פל‰ ‡פל‰ עומ„˙ 

ועו„  „עו˙",  ˙מים  לפני  מעוט‰  ˜ל‰  ב„ע˙ 

מ˙בונן  ˘‡„ם  "בזמן  ‰י"ב  פ"„  ˘ם  ל‰לן 

מ˘פלו˙ו  ויפח„  ייר‡  כו'  ‰‡לו  ב„ברים 

ככלי  ˘‰ו‡  עˆמו  וימˆ‡  כו'  ו˜לו˙ו  ו„לו˙ו 

וז‰ו"ע  וחסר".  רי˜  וכלימ‰  בו˘‰  מל‡ 

"כוב„ ר‡˘" – ‰כנע‰ (ו˘פלו˙) ˜מי' י˙'. 

[ו‡ף ריב"ל ˜‡י ב˘יט‰ זו, ‡ל‡ ˘‰וסיף 
ב‰„ר˙  ‚ו'  "‰˘˙חוו  מ‰כ˙וב  ‰לימו„ 

˜ו„˘" כי בז‰ מו„‚˘˙ עו„ יו˙ר „ר‚‡ זו ˘ל 

יר‡‰ וביטול, כמ˘י"˙ ל˜מן]. 

ו

מוסר השכל משברי לוחות
אם  כי  בשריים  חיים  אינם  הצדיק  חיי  אלקים" /  ה"מכתב  בלי  מציאות  ללוחות  אין 
בעצם  ולהשתנות  להתעלות  לשאוף  צריכים  דעה"  גם "דור   / ואהבה  ויראה  אמונה 

מציאותם

לוחו˙  ˘ברי  ובו   .  . "‡רון  עמם  נוטלים  ‰יו  למלחמ‰,  יוˆ‡ים  י˘ר‡ל  בני  ‰יו  כ‡˘ר 
מונחים" (ר˘"י ב‰עלו˙ך י, ל‚).

טז-יז):  (ט,  בפר˘˙נו  כמסופר  ‰ע‚ל,  חט‡  מחמ˙  ‰יי˙‰  ‰ר‡˘ונו˙  ‰לוחו˙  ˘ביר˙  ו‰נ‰, 
"ו‡ר‡ ו‰נ‰ חט‡˙ם . . ע˘י˙ם לכם ע‚ל מסכ‰ . . ו‡˙פו˘ ב˘ני ‰לוחו˙ ו‡˘ליכם מעל ˘˙י 
י„י ו‡˘ברם לעיניכם". ו‡ם כן, ˘ברי ‰לוחו˙ מזכירים ‡˙ חט‡ם ‰חמור ביו˙ר ˘ל בני י˘ר‡ל. 
ומע˙‰ י˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ רב‰: כיˆ„ י˙כן ˘בע˙ ‰מלחמ‰, ˘‰ו‡ זמן ˘בו „רו˘ לבני י˘ר‡ל 

לימו„ זכו˙ ו‰˙עוררו˙ רחמים – ייˆ‡ו עמ‰ם ‰לוחו˙ ˘נ˘ברו מחמ˙ חט‡ ‰ע‚ל?

ובפרט, ˘על חט‡ ‰ע‚ל ‰ו„יע ‰˜ב"‰ "וביום פ˜„י ופ˜„˙י עלי‰ם חט‡˙ם" (˙˘‡ לב, ל„), 
ב‰  ˘‡ין  י˘ר‡ל  על  ˘ב‡‰  פורענו˙  ו"‡ין  ב˘למו˙ו,  מי„  ב‡  ל‡  ז‰  חט‡  על  ˘‰עונ˘  ו‰יינו 
מ˜ˆ˙ מפרעון עוון ‰ע‚ל" (ר˘"י ˘ם). ומופרך לכ‡ור‰ ל‰זכיר עוון ז‰ ב˘ע˙ ‰מלחמ‰ ו‰סכנ‰.

מ˙  ˘ם   .  . נסעו  י˘ר‡ל  מספר˙ ‰˙ור‰ "ובני  ˘ביר˙ ‰לוחו˙,  סיפור  ל‡חר  בפר˘˙נו,  ו‰נ‰, 
‰לוחו˙:  ל˘ביר˙  ‡‰רן  מי˙˙  סמיכו˙  בטעם   (‡"‰ פ"‡  יומ‡  (ירו˘למי  חז"ל  ו‡מרו  ו).  (י,  ‡‰רן" 
ב˙ור‰ ‰ו‡  פרט  ˘כל  מכיוון  לוחו˙".  כ˘יבור  לפני ‰˜ב"‰  ˘ל ˆ„י˜ים ˜˘‰  ˘מי˙˙ן  "ללמ„ך 
ב„יו˜ ‚מור, מובן ˘‡ין זו ס˙ם ‰˘וו‡‰ בין ˘ני „ברים ˘‰ם "˜˘ים", ‡ל‡ ˘מ˘מעו˙ם ‰פנימי 
˘ל ˘ברי לוחו˙, „ומ‰ ו˜˘ור‰ לעניין מי˙˙ן ˘ל ˆ„י˜ים, ו‰"˜ו˘י" ˘ב˘ני‰ם ‰ו‡ ב‡ו˙ו עניין.

ב˘ברי  י˘  כיˆ„  י˙ברר  ‡זי  ˆ„י˜ים,  ˘ל  ומי˙˙ן  לוחו˙  ˘ברי  ˘ל  מ‰ו˙ם  ˙˙ב‡ר  וכ‡˘ר 
לוחו˙ לימו„ זכו˙ ו‰ור‡‰ נחוˆ‰ בזמן ‰מלחמ‰ „וו˜‡, וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

‡ין ללוחו˙ מˆי‡ו˙ בלי ‰"מכ˙ב ‡ל˜ים"
מ˘‰  חט‡ ‰ע‚ל ‰ס˙כל  ˘ל‡חר  חז"ל,  מספרים  מ˘‰,  בי„י  ˘ביר˙ ‰לוחו˙  מע˘‰  ‡ו„ו˙ 
‰לוחו˙   ˙‡ לי˘ר‡ל  ל‰ם  נו˙ן  ‡ני  "‰י‡ך  מ˘‰  ו‡מר  מעלי‰ן",  כ˙ב  ˘פרח  "ור‡‰  בלוחו˙, 

˘‡ין ב‰ם ממ˘, ‡ל‡ ‡‡חוז ו‡˘ברם" (‡בו˙ „ר"נ פ"ב).

ו‰„ברים ˙מו‰ים:

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

בלוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ‰יו ˘˙י מעלו˙: ‡. מעל‰ ‰יי˙‰ בלוחו˙ עˆמם, ‚ם לפני ˘נכ˙בו עלי‰ם 
ע˘ר˙ ‰„יברו˙, ˘‰יו "מע˘‰ ‡ל˜ים" (˙˘‡ לב, טז). ב. נוסף על ˜„ו˘˙ ומעל˙ ‚וף ‰לוחו˙ מˆ„ 

עˆמם, ח˜˜ ב‰ם ‰˘י"˙ ‡˙ ‰"מכ˙ב ‡ל˜ים" (˘ם) ˘ל ע˘ר˙ ‰„יברו˙.

ו‡ם כן, ‰רי ‚ם ל‡חר חט‡ ‰ע‚ל, כ‡˘ר "פרח כ˙ב מעלי‰ן" ונ˙בטל‰ ‰מעל‰ ˘ל "מכ˙ב 
מ˘‰  ו‡יך ‡מר  עˆמם ‰ם "מע˘‰ ‡ל˜ים",  ˘‰לוחו˙  נו˙ר‰ ‰מעל‰ ‰נפל‡‰  ע„יין  ‡ל˜ים", 

˘"‡ין ב‰ם ממ˘" ו˘ברם?

‡ל‡  עלי‰ם,  נוסף  „בר  ‰י'  ל‡  ‰לוחו˙  ˘על  ‡ל˜ים"  ˘‰"מכ˙ב  בכך   ıנעו ‰„בר  ובי‡ור 
נ˙‡ח„ עמ‰ם ב˙כלי˙:

במבט ˘טחי, ‰י' נר‡‰ לומר ˘בלוחו˙ עˆמם י˘ מעל‰ ˘ל "מע˘‰ ‡ל˜ים", ובע˙ ‰כ˙יב‰ 
נוספ‰ ב‰ם מעל‰ ח„˘‰ ˘י˘ עלי‰ם ‚ם "מכ˙ב ‡ל˜ים". ו‡ם כן, כ‡˘ר ‰וסר‰ מעל˙ ‰מכ˙ב, 

נו˙ר‰ מעל˙ ‰"מע˘‰ ‡ל˜ים".

‡בל ב‡מ˙, מע˙ כ˙יב˙ ‰"מכ˙ב ‡ל˜ים" נ˙עלו ‰לוחו˙ ‰רב‰ יו˙ר: ל‡חר ˘נח˜˜ו ‡ו˙יו˙ 
מˆי‡ו˙ם ‰י‡ "מכ˙ב ‡ל˜ים"!  כל  ומע˙‰  ח„˘‰,  למˆי‡ו˙  נ˙‰פכו ‰לוחו˙  ע˘ר˙ ‰„ברו˙, 
ר˜  ‰לוחו˙  ˘‰יו  ‰˜ו„מ˙  ‰מˆי‡ו˙  מˆי‡ו˙ם.  כל  ‰ו‡  ‡ל‡  ‰לוחו˙  על  ˙וספ˙  ‰מכ˙ב  ‡ין 

"מע˘‰ ‡ל˜ים" ‡ינ‰ ˜יימ˙ עו„, ‡ל‡ י˘ כ‡ן מ‰ו˙ ח„˘‰ – לוחו˙ ˘‰ם "מכ˙ב ‡ל˜ים".

על  כי ‡ם "חרו˙  ס˙ם,  כ˙יב‰  ב‡ו˙יו˙  ל‡ ‰י'  ˘על ‰לוחו˙  ˘‰מכ˙ב  בכך  ‰„בר ‰˙בט‡ 
‰לוחו˙" (˙˘‡ ˘ם) – ב‡ו˙יו˙ ‰ח˜י˜‰. ‡ו˙יו˙ ע˘ר˙ ‰„יברו˙ ‰יו "מעˆמן ˘ל ‰לוחו˙, ‡˘ר 
נח˜˜ מ‰ם וב‰ם", ו"ל‡ ‰יו ‰‡ו˙יו˙ ענין ומ‰ו˙ בפני עˆמן" ‡ל‡ חל˜ מן ‰לוחו˙ (ר‡‰ ל˜וטי 

˙ור‰ רי˘ פר' בחו˜ו˙י).

ל‡  מעלי‰ן",  כ˙ב  כ‡˘ר "פרח  ל‡ ‰י' ‰"מכ˙ב ‡ל˜ים", ‡זי  מˆי‡ו˙ ‰לוחו˙  ו‰נ‰, ‡ילו 
˘‰ם  ‰˜ו„מ˙  במעל˙ם  נו˙רו  ‰רי  ‰נוספ˙,  ‰מעל‰  מ‰ם  ˘נחסר‰  ‡ף  כי  ל˘וברם.  עניין  ‰י' 

"מע˘‰ ‡ל˜ים", ובוו„‡י י˘ ב‰ם "ממ˘".

ר˜  ˘ל ‰לוחו˙ ‰י‡  ומˆי‡ו˙ם  עם ‰לוחו˙,  ל‚מרי  נ˙‡ח„  ˘‰"מכ˙ב"  ונ˙ב‡ר  מ‡חר  ‡מנם, 
‰"מכ˙ב ‡ל˜ים", ‰רי כ‡˘ר "פרח כ˙ב מעלי‰ן", ‡יב„ו ‰לוחו˙ ‡˙ כל מˆי‡ו˙ם ומ‰ו˙ם, ו"‡ין 
ב‰ם ממ˘", ור‡וי ל˘וברם [ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ˘‡ין לפר˘ ˘פרחו ‰‡ו˙יו˙ עˆמן, ‡ל‡ כפי ˘כ˙בו ‰מפר˘ים 

˘פרח ‰"רוח ˜„ו˘" ˘‰י' ב‡ו˙יו˙, ורוח ˜„ו˘ ז‰ ‰י' כל מˆי‡ו˙ ‰לוחו˙, וכ˘פרח ‰רי ‡ין ב‰ם עו„ "ממ˘"].

חיי ‰ˆ„י˜ ‡ינם חיים ב˘ריים כי ‡ם ‡מונ‰ ויר‡‰ ו‡‰ב‰
וכ˘ם ˘‰ו‡ ב˘ביר˙ ‰לוחו˙, כך מעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם בעניין מי˙˙ן ˘ל ˆ„י˜ים:

י‰ו„י מורכב מ‚וף ונ˘מ‰, ˘‰ם מעין ‰לוחו˙ ו‰מכ˙ב ˘חרו˙ עלי‰ם:

וכפי  בעˆמו.  ‰‚וף ‰י˘ר‡לי ‰ו‡ ˜„ו˘  כך ‚ם  עˆמם,  מˆ„  ˘‰לוחו˙ ‰ם ˜„ו˘ים ‚ם  כ˘ם 
על  ˜‡י  ול˘ון",  עם  מכל  בחר˙  "ובנו   ˘"˜ בברכו˙  ˘‡ומרים  ˘מ‰  (פמ"ט)  ב˙ני‡  ˘נ˙ב‡ר 

"‰‚וף ‰חומרי, ‰נ„מ‰ בחומריו˙ו ל‚ופי ‡ומו˙ ‰עולם", ובו בחר ‰˘י"˙ ו˜י„˘ו.

וב˙וך ‚וף ˜„ו˘ ז‰ ˘‰ו‡ ב„ו‚מ˙ ‰לוחו˙, נ˙ן ‰˘י"˙ ‡˙ ‰נ˘מ‰ ‰˜„ו˘‰, ˘‰י‡ על „רך 
‰"מכ˙ב ‡לו˜ים" ˘‰י' חרו˙ על ‰לוחו˙.

י

דין כובד ראש בתפילה
מצד  או  המתפלל  הגברא  מצד  נדרש  הוא  אם  בתפילה  ראש  כובד  חיוב  בגדר  יחקור 
יתלה  ובזה  תפילה,  שע"י  והנפעל  המבוקש  מצד  או  התפילה  דפעולת  החפצא 

השיטות השונות שמצינו בבבלי וירושלמי במקור חיוב זה

עומ„ין  "‡ין  „ברכו˙  פ"‰  ברי˘  ˙נן 
וב‚מ'  ר‡˘",  כוב„  מ˙וך  ‡ל‡  ל‰˙פלל 
[ב˙פיל˙  "מנ‡ ‰"מ ‡"ר ‡לעזר „‡מר ˜ר‡ 
חנ‰  „ילמ‡  ממ‡י  נפ˘,  מר˙  ו‰י‡  חנ‰] 
‡"ר  ‡ל‡  טוב‡,  לב‡  מריר‡  „‰ו˙  ˘‡ני 
יוסי ב"ר חנינ‡ מ‰כ‡ ו‡ני ברוב חס„ך ‡ב‡ 
ביר‡˙ך,  ˜„˘ך  ‰יכל  ‡ל  ‡˘˙חו‰  בי˙ך 
נפ˘י'  מˆער  „‰ו‰  ˘‡ני  „ו„  „ילמ‡  ממ‡י 
לוי  בן  י‰ו˘ע  ר'  ‡מר  ‡ל‡  טוב‡,  ברחמי 
˙˜רי  ב‰„ר˙ ˜ו„˘, ‡ל  ל‰'  מ‰כ‡ ‰˘˙חוו 
לעולם  „ילמ‡  ממ‡י  בחר„˙,  ‡ל‡  ב‰„ר˙ 
‡ימ‡ לך ‰„ר˙ ממ˘ כי ‰‡ „רב י‰ו„‰ ‰ו‰ 
ר˘"י)  בב‚„יו.  עˆמו  (מ˜˘ט  נפ˘י'  מˆיין 
מ‰כ‡  יˆח˜  בר  נחמן  מˆלי, ‡ל‡ ‡"ר  ו‰„ר 

עב„ו ‡˙ ‰' ביר‡‰ ו‚ילו ברע„‰". 

‡מר  "ריב"ל  ‡י˙‡  ˘ם  בירו˘למי  ו‰נ‰ 
ר'  ˜ו„˘,  בחר„˙  ˜ו„˘  ב‰„ר˙  ל‰'  ‰˘˙חוו 
ו‚ילו  ביר‡‰   '‰ עב„ו ‡˙  חנינ‡ ‡מר  בן  יוסי 
לירו˘',  ‰בבלי  בין  פלו‚˙‡  ‰רי  ברע„‰". 
‚ו'  מ"‰˘˙חוו  ‰לימו„  נ„ח‰  „ל‰בבלי 
ל‰  „ילפינן  כרנב"י  ומס˜ינן  ˜ו„˘",  ב‰„ר˙ 
ר‡‰  בפוס˜ים,  (וכ"‰  ביר‡‰"  ‚ו'  מ"עב„ו  „ו˜‡ 

 ,(‚ˆ סי'  ‡ו"ח  ‰ז˜ן  רבינו  וב˘ו"ע  ˘ם  ור‡"˘  רי"ף 

ו‰ירו˘למי ס"ל „˘פיר ילפינן מ˘ני ‰כ˙ובים.

וי"ל בפ˘טו˙, „‰ירו˘למי ל‡ ס"ל „חיי˙ 
‰בבלי "לעולם ‡ימ‡ לך ‰„ר˙ ממ˘" מחמ˙ 
"‡ל  „ר˘ינן  „˘פיר  מ˜ומו˙  בכו"כ  ˘מˆינו 
˙˜רי כו'" ‡ף ‡ם ‡י˙‡ נמי לפירו˘ ‰פ˘וט 
י„וע  [ו‡„רב‰,  בי'  ו˙רוויי‰ו ‡י˙נ‰ו  „˜ר‡, 
לע˜ור  ב‡  ל‡  ˙˜רי"  ˘‰לימו„ „"‡ל  ‰כלל 
עיי'  עליו.  ל‰וסיף  ‡ל‡  ‰כ˙וב,  פ˘טו˙ 
 .‚ סי'  ‡לי  ‰ליכו˙  ˙˜לט.  סי'  ˘מוע‰  יבין 
ר‡י'  ‰בי‡  יז  יב,  ˘מו˙  ו‰˜בל‰  וב‰כ˙ב 
סח  ‡לף  ח"‚  ‰ר„ב"ז  ˘ו"˙  ועיי"ע  ע"ז. 
˘למ„ין  „‡ף  בנ„ו"„,  י"ל  וכמו"כ  (˙רמ‚)]. 
˘ˆריכים  ˜ו„˘"  ב‰„ר˙  ‚ו'  מ"‰˘˙חוו 
ע„יין  ממ˘"),    ̇ ("‰„ר בב‚„יו  עˆמו  ל˜˘ט 
˙˜רי ‰„ר˙ ‡ל‡  מיני' ‚ם "‡ל  ליליף  ‡פ˘ר 
יע˜ב  עין  על  יוסף   ıובע כ‡ן  בפנ"י  (ועיי'  חר„˙" 
‰בבלי  סבר˙  מ‰י  ˆע"˜,  ˘עפ"ז  ‡ל‡  כ‡ן). 

˘נ„ח‰ מ"‰˘˙חוו ‚ו' ב‰„ר˙ ˜ו„˘".

ל‡י„ך  לכ‡ור‰  ‰˙מי'  ב‰˜„ם  ויובן 
מל‡  „מ˜ר‡  מˆ‡נו  ˘לבסוף  „כיון  ‚יס‡, 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון



פניניםפניניםפנינים
התחלת כל הירידות - 
התפעלות מהעולם

 ,ıל‡ר כניס˙ם  לפני  בנ"י  ‰לכו  בו  סיני  מ„בר 
נח˘  ו‰נור‡  ‰‚„ול  "במ„בר  בפר˘˙נו  מ˙ו‡ר 
וי˘  טו).  (ח,  מים"  ‡ין  ‡˘ר  וˆמ‡ון  וע˜רב  ˘רף 
˘‰„ברים  ל˜ונו,  ‰‡„ם  בעבו„˙  ז‰  פסו˜  לב‡ר 

˘נמנו בכ˙וב מורים על ירי„‰ ר"ל בעבו„˙ ‰':

מ„בר רומז על ‰ירי„‰ ב‚לו˙. ו"מ„בר ‰‚„ול" 
˘‰‡„ם  ‰י‡  ב‚לו˙  ‰ירי„ו˙  כל  ˘‰˙חל˙  רומז 
ו‰‡מ˙  למ˜ום ‚„ול.  מח˘יב ‡˙ "מ„בר ‰עמים" 
‡בל  לי˘ר‡ל,  בטלים  ‰עולם  ‡ומו˙  ˘כל  ‰י‡ 
זו‰י  ל"‚„ול",  ‰עולם   ˙‡ מח˘יב  ‰‡„ם  כ‡˘ר 

‰˙חל˙ ‰‚לו˙.

 ˙‡ ˘מח˘יב  ע„  לר„˙  ל‡„ם  ‡פ˘ר  ומ˘ם 
‰עולם   ˙‡ ˘‰מח˘יב  ו‰יינו,  ל"נור‡".  ‰עולם 
ל"‚„ול", ‰נ‰ ‡ף ˘חו˘ב ˘‰עולם "‚„ול" ממנו, 
˘ל  למˆי‡ו˙,  עˆמו   ˙‡ ‚ם  מח˘יב  מ˜ום  מכל 
ר˜  מ‰עולם  מ˙פעל  ו‰ו‡  לכל-‰פחו˙,  מיעוט 
˘עוס˜  בזמן  (כמו  ‰עולם  עם  במ‚ע  ב‡  כ‡˘ר 
כ‡˘ר  ‡בל  בז‰).  וכיוˆ‡  ומ˙ן  מ˘‡  בעניני 
‰ו‡  מ˙ייר‡  ‡זי  ל"נור‡"  ‰עולם   ˙‡ מח˘יב 
מ‰עולם, וחו˘ב ˘‰עולם ˘ולט עליו. ו‡ז, ‡פילו 
‡ו  בי˘יב‰  בבי˙-‰כנס˙,  ‡מו˙יו,  ב„'  ב‰יו˙ו 
לעולם,  יוו„ע  ˘מ‡  ורוע„  ‰ו‡  מ˙ייר‡  בבי˙ו, 

ומ‰ י‡מרו ‰‚וים.

˘‰נח˘  "נח˘",  לבחינ˙  לר„˙  ‡פ˘ר  ומ˘ם 
‡רסו חם (ספר ערכי ‰כינויים מערכ˙ נח˘). ו‰יינו, ˘מ˙חיל 
מפחי˙  וז‰  ‰עולם,  מעניני  ול‰˙ל‰ב  ל‰˙חמם 

‡ˆלו ‡˙ ‰‰˙ל‰בו˙ מעניני ˜„ו˘‰. 

˘ל‡  "˘רף",  לבחינ˙  לר„˙  ‡פ˘ר  ומז‰ 
 ˙‡ ממעט˙  ב‰עולם  ˘‰‰˙ל‰בו˙  בלב„  זו 
 ˙‡ ל‚מרי  ˘˘ורפ˙  ‡ל‡  ב˜„ו˘‰,  ‰‰˙ל‰בו˙ 

‰‰˙ל‰בו˙.

˘‡רסו  "ע˜רב",  לבחינ˙  לר„˙  ‡פ˘ר  ומז‰ 
מנח˘  יו˙ר  ז‰ ‰ו‡ ‚רוע  וענין  ˘ם).  (ערכי ‰כינויים  ˜ר 
‰נ‰  וחום,  ‰˙ל‰בו˙  לו  ˘י˘  ב˘ע‰  כי,  ו˘רף. 

‰רי  כן  פי  על  ‡ף  ‡בל  ‰עולם,  בעניני  ˘ז‰ו  ‰‚ם 
ל‰חליף  יכולים  ובמיל‡  וחיו˙,  חום  ע„יין  לו  י˘ 
ב‰יו˙ו  ‡בל  „˜„ו˘‰.  ו‰˙ל‰בו˙  בחיו˙  ז‡˙ 
ב˜רירו˙, ˘ז‰ו סימן על ‰יפך ‰חיו˙, ‰רי ז‰ ‚רוע 

‰רב‰ יו˙ר.

מים",  ‡ין  ‡˘ר  ל"ˆמ‡ון  לר„˙  ‡פ˘ר  ומז‰ 
ונע˘‰  מלמעל‰,  ‡ו˙ו  מעוררים  כ‡˘ר  ˘‡פילו 
מכל  ˘ˆמ‡ ‰ו‡  ל˜„ו˘‰, ‰נ‰ ‰‚ם  ‡ˆלו ˆמ‡ון 
יו„ע  ˘‡ינו  ˙ור‰",  זו  "מים   - מים"  "‡ין  מ˜ום 
ע„  כך  כל  ˘נ˙רח˜  לפי  ל‡יז‰ „בר ‰ו‡ ‰ˆמ‡ון, 

˘‡ינו יו„ע מכל ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘‰.

וכל ז‰ מ˙חיל מ‰"מ„בר ‰‚„ול" - ˘מח˘יבים 
לכל  ‰ר‡˘ון  ‰˘לב  ז‰ו  ו‰עולם,  ‰מ„בר   ˙‡
‰ירי„ו˙. ˘מז‰ מובן ˘בכ„י ל˙˜ן ‡˙ כל ‰ירי„ו˙, 
˙מי„  לזכור  ‰ר‡˘ונ‰:  ‰סיב‰   ˙‡ ל˙˜ן  ˆריך 
˘"‡˙‰ בחר˙נו מכל ‰עמים ורוממ˙נו", וכל עניני 

‰עולם בטלים ל‚מרי ל‚בי י˘ר‡ל ו‰˙ור‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 371 ו‡ילך)

איך דיבורו של אדם 
יעשה מעשה?

בפר˘˙נו כ˙וב "ללכ˙ בכל „רכיו ול„ב˜‰ בו" 
(י‡, כב), ˘נˆטווינו ללכ˙ ב„רכי ‰מ˜ום.

ו‰נ‰ מˆינו ˘„יבורו ˘ל ‰˜ב"‰ עו˘‰ מע˘‰, 
˘ב„יבורו בלב„ בר‡ ‡˙ ‰עולם.

ללמו„  י˘  ללכ˙ "בכל „רכיו",  ˘עלינו  ומכיון 
יע˘ו  ˘„בוריו  ל‰˘˙„ל  ˆריך  ‰‡„ם  ˘‚ם  מז‰, 

מע˘‰.

ו˙לוי ‰„בר ב‡„ם ‰מ„בר, וב˘ני פרטים:

˘‡זי  ‰לב,  מן  ‰יוˆ‡ים  ב„ברים  ל„בר  י˘   .‡
כפ˙‚ם  פעול˙ם,  ופועלים  ‰˘ומע  ללב  נכנסים 
כמ‡מר  ˘מים,  יר‡˙  בו  ˘י‰‡  ˆריך  ב.  ‰י„וע. 
˘מים  יר‡˙  בו  ˘י˘  ‡„ם  "כל  ב)  ו,  (ברכו˙  חז"ל 

„בריו נ˘מעים".

ו‡ז ‚ם „בורו ˘ל ‡„ם - יע˘‰ מע˘‰.
(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ‡‚ר˙ ‰'˙כט)

 דרוש ואגדה 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

˘מˆי‡ו˙ ‰לוחו˙  ע„  עם ‰לוחו˙,  נ˙עˆם  ˘‰"מכ˙ב"  בעניין ‰לוחו˙,  ˘נ˙ב‡ר  כ˘ם  ו‰נ‰, 
י‰י'  ˘ל‡  בעבו„˙ם  פועלים  ˘‰ם  ‰ˆ„י˜ים,  לנ˘מו˙  בנו‚ע  ‚ם  ‰ו‡  כן  בלב„.  ‰"מכ˙ב"  ‰י‡ 

ל‚ופם מˆי‡ו˙ כי ‡ם מˆי‡ו˙‰ ˘ל ‰נ˘מ‰ ‰˜„ו˘‰:

ומכל  ב˜רבו,  לנ˙ינ˙ ‰נ˘מ‰  ו‰˙‰וו˙ו ˜„מ‰  וחומרי˙,  ‚˘מי˙  עˆמו ‰י‡  מˆ„  מˆי‡ו˙ ‰‚וף 
מ˜ום ‰ופכים ‰ˆ„י˜ים ‡˙ מˆי‡ו˙ ‚ופם ˘י‰י' עניינו חיי ‰נ˘מ‰ בלב„. וכפי ‰מבו‡ר ב˙ני‡ (‡‚ר˙ 

‰˜ו„˘ סי' כז) ˘"חיי ‰ˆ„י˜ ‡ינם חיים ב˘ריים, כי ‡ם חיים רוחניים ˘‰ם ‡מונ‰ ויר‡‰ ו‡‰ב‰".

ומע˙‰ מובנ˙ ‰‰˘וו‡‰ בין "מי˙˙ן ˘ל ˆ„י˜ים" ל˘ביר˙ ‰לוחו˙, ˘ב˘ני‰ם מ„ובר ‡ו„ו˙ 
מˆי‡ו˙ ˜„ו˘‰ – ‰לוחו˙ ו‚וף ‰י‰ו„י, ˘‰˙‡ח„‰ עם מˆי‡ו˙ נעלי˙ ומרוממ˙ יו˙ר – ‰"מכ˙ב" 
ו‰נ˘מ‰, ו‡יחו„ ז‰ ‰ו‡ ייחו„ ‚מור, ˘כל מˆי‡ו˙ ‰לוחו˙ ‰י‡ ר˜ ‰"מכ˙ב ‡ל˜ים", וכל מˆי‡ו˙ 

‚וף ‰ˆ„י˜ ‰י‡ ר˜ ‰נ˘מ‰ ‰˜„ו˘‰.

˘בפריח˙  ‰"˜ו˘י"  כעין  ‰ו‡  ˘ב„בר  ‰"˜ו˘י"  ‰רי  ‰‚וף,  מן  ‰ˆ„י˜  נ˘מ˙  ˘נפר„˙  וב˘ע‰ 
‰"מכ˙ב" מן ‰לוחו˙. ועל כך ‡מרו חז"ל ˘"מי˙˙ן ˘ל ˆ„י˜ים ˜˘‰ לפני ‰˜ב"‰ כ˘יבור לוחו˙".

‚ם "„ור „ע‰" ˆריכים ל˘‡וף ל‰˙עלו˙
ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‡˙ סיב˙ נטיל˙ ˘ברי ‰לוחו˙ בע˙ ‰מלחמ‰:

ביכל˙ו  ‰רי  „בר,  ˘ל  מעל˙ו  ˘‚„ל‰  ˘ככל  ‰ו‡  לוחו˙  ˘ברי  מעניין  ‰עול‰  ‰˘כל  ‰מוסר 
ל‰‚יע למ„רי‚‰ נעלי˙ יו˙ר, וע„ ˘מ„רי‚‰ זו ˙‰י' כל מˆי‡ו˙ו. ו‰‰וכח‰ ˘כ‡˘ר ‰ו‡ מ˙על‰ 
בו  ‡ין   – ו‰עלי'  ‰‰וספ‰   ˙‡ ממנו  נוטלים  ˘‡ם  בכך  ‰י‡  ל‚מרי,  מˆי‡ו˙ו  ומ˙עלי˙  מ˘˙נ‰ 
˘נ˙עלו  ˘ל‡חר  בלוחו˙,  ‰„בר  ˘‰י'  וכפי  מˆי‡ו˙ו.  ‡מי˙˙  נע˘˙‰  ‰וספ‰  ‡ו˙‰  כי  ממ˘, 

וניטל‰ מעל˙ם, ˘וב ל‡ ‰י' ב‰ם ממ˘.

:ıוכמו כן ‰ו‡ בעניין מלחמו˙ בני י˘ר‡ל בכיבו˘ ‰‡ר

ˆ„י˜ים  ‰יו  ‰ם   ,(‚ יט,  רב‰  במ„בר  פר‰.  רב˙י  (פסי˜˙‡  „ע‰"  "„ור  ‰יו  זמן  ˘ב‡ו˙ו  י˘ר‡ל  בני 
 ıל‡ר ל‰‚יע  לעבור ‡˙ ‰יר„ן,  ˘עלי‰ם  ב‡ ‰ˆיווי  ו‡זי  לפני ˜ונם.  עבו„˙ם ‰רוחני˙  ועב„ו ‡˙ 
כנען, נחל˙ ‚וים, ול‰פכ‰ ל‡רı "‡˘ר עיני ‰' ‡ל˜יך ב‰ מר˘י˙ ‰˘נ‰ וע„ ‡חרי˙ ˘נ‰" (פר˘˙נו 
ר‡ויים  י‰יו  ע„ ‡˘ר  ולזככם  ו‰נחו˙ים  ענייני ‰עולם ‰‚˘מיים  עם  ל‰˙עס˜  יב). ‰ם ˆריכים  י‡, 

ל‰יו˙ "„יר‰" ˘י˘כון ב‰ם ‰בור‡ י˙"˘ (ר‡‰ ˙ני‡ פל"ו).

לע˘ו˙  מˆוו‰"  "מלחמ˙  עלי‰ם  מוטל˙  ‰רי  כול‰,   ıר‡‰  ˙‡ ו˜י„˘ו  כב˘ו  ˘ל‡  זמן  וכל 
מנחל˙ ‚וים – „יר‰ לו י˙'.

‡נו  ו‰ל‡  זו,  במלחמ‰  חל˜  וליטול  ל‰˙עס˜  לנו  מ‰  לטעון:  יכולים  ‰יו  י˘ר‡ל  בני  ו‰נ‰, 
מˆוו˙י'.  ו˜יום  ‰˙ור‰  בלימו„  ‰רוחני˙  בעבו„˙נו  ל‰˙עס˜  ונמ˘יך   ,'‰  ˙‡ ויו„עים  ˆ„י˜ים 
כ‡˘ר  ˘‚ם  ול‰ז‰יר  ל‰מחי˘  בכ„י  ‰לוחו˙,  ˘ברי   ˙‡ למלחמ‰  נו˘‡ים  ‰יו  זו,  טענ‰  וכנ‚„ 
עומ„ ‰‡„ם ב„ר‚‰ נעלי˙, ‰רי ביכל˙ו ל‰˙רומם ול‰˙עלו˙ ול‰‚יע למ„רי‚‰ רמ‰ ונ˘‚ב‰, וע„ 
˘‰"מכ˙ב  ר‡˘ונו˙  בלוחו˙  ˘‰י' ‰„בר  וכפי  מˆי‡ו˙ו,  עˆם  ל‰יו˙  ˙י‰פך  זו ‰נ˘‚ב‰  ˘מעל‰ 

‡ל˜ים" נע˘‰ כל מˆי‡ו˙ם ומ‰ו˙ם.

ˆ„י˜,  נע˘‰  ו‡פילו  בעבו„˙ו,  וי˙רומם  ˘י˙על‰  ככל  בעבו„˙ו:  ‰ור‡‰  ‰‡„ם  ילמ„  ומז‰ 
‰רי לעולם מˆוו‰ וחוב‰ ‰י‡ ל‰מ˘יך לעלו˙ ול‰‚יע למ„רי‚‰ נעלי˙ יו˙ר. וע„ ˘י˘˙נ‰ בעˆם 

מˆי‡ו˙ו ל‡ו˙‰ ‰מעל‰ ‰‚בו‰‰.


