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בעז‰י״˙.

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

ו‚ם  ו‡˙ ‰טוב"  לפניך ‚ו', ‡˙ ‰חיים  נ˙˙י  נ‡מר "ר‡‰  ˘לכן  י‚יע‰,  לל‡  במ˙נ‰, 
˘י˘נן   ‰„רכים  ˘˙י  ˘בין  ‰יינו,  בחיים",  "ובחר˙  מב˜˘  ו‰˜ב"‰  ‰‰יפך,   ˙‡
כפי  ‰˙ור‰  „רך  ז‰  ‰רי  י‰ו„י  ˘‡ˆל  ו‰חיים,  ‰טוב  ב„רך  י‰ו„י  יבחר  בעולם, 
לבחון  ‡חר˙  „רך  לו  ˘‡ין  רו‡‰  ‰רע  ‰יˆר  כ‡˘ר  ‰נ‰   – ‰˘ולחן-ערוך  ˘מור‰ 
ערמומיו˙: ˘ל  מיוח„˙  עם ‚י˘‰  ב„רך ‰˜˘ור‰  מנס‰  י‰ו„י, ‡זי  ˘ל  כחו˙יו   ˙‡

לע˘ו˙  לו  ˘‡ינו ‡ומר  וע‡כו"כ  בעולם,  יפעל  ˘ל‡  לי‰ו„י  ‰יˆ‰"ר ‡ינו ‡ומר 
‡ריין")  ‡ים  רו˜ט  ("ער  לו  ממˆי‡  ‰ו‡  ‡ל‡,  ח"ו,  ‰בור‡  רˆון  ‰יפך  ˘‰ו‡  „בר 
עבו„‰ ˘‡ינ‰ ˘ייכ˙ ‡ליו, ו‰˙וˆ‡‰ מז‰ ‰י‡ ב˘˙ים: (‡) מ‰ ˘‰ו‡ ˆריך לע˘ו˙ 
מˆו‰,  ˘ע˘‰  ˘לו, ‰נ‰ ‡ף  זו ‰עבו„‰  ˘‡ין  כיון   - ˘ע˘‰  ומ‰  עו˘‰, (ב)  - ‡ינו 

ל‡ נע˘‰ ‰„בר בכל ‰פרטים ו‰‰י„ורים כפי ˘ˆריך ל‰ע˘ו˙.
(˙ור˙ מנחם ח"מ עמ' 203 ו‡ילך)

כאלו שכחם בפה וכאלו שכחם בכיס
ובעל- ‰‚ביר  ‡ו„ו˙  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ˘סיפר  ‰ז˜ן  רבינו  ב˘ם  סיפור  י˘נו 

‰ע‚ל‰... 

כלפי מ‰ ‡מורים ‰„ברים?

בכיס,  ˘כחם  כ‡לו  וי˘נם  ני‚ון,  לנ‚ן  ‰יטב  ˘יו„עים  בפ‰,  ˘כחם  כ‡לו  י˘נם 
‡לו  ב˙פ˜י„י‰ם:  ˘‰˙חלפו  כ‡לו  כ‡ן  ‰יו  ‡ם  ‰רי   –  ‰˜„ˆ ריבוי  לי˙ן  ˘יכולים 
‰ר˘ו  יו˙ר,  לנ‚ן  ˆריכים  ˘‰יו  ו‡ילו  יו˙ר,  ני‚נו  ממון,  יו˙ר  לי˙ן  ˆריכים  ˘‰יו 
לעˆמם ל‰לוו˙ כסף – ‰נ‰ במ˜ום ל„חו˙ ז‡˙ ע„ ל‡חרי מ‡‰ וע˘רים ˘נ‰, ומ‰ 
‚ם ˘מ˘יח ב‡ וי˙בטלו כל ‰ענינים, ‰רי מוטב ל˙˜ן ז‡˙ מי„: ‡לו ˘ל‡ ‰˘לימו 
י˘לימו   – ב‰ני‚ון  ‰˘לימו  ˘ל‡  ו‡לו  ‰כסף,  בנ˙ינ˙  י˘לימו   – ‰כסף  בנ˙ינ˙ 
ב‰ני‚ון. וכ‡˘ר יע˘ו ז‡˙ על ‡˙ר – י‰י' ז‰ בבחינ˙ סו˙ר על מנ˙ לבנו˙ במ˜ומו...

בכוונ˙י  ‡ין  ובמיל‡,  "„ר˘ו˙"...  ב˘ביל  לי  מ˘למים  ˘ל‡  פעם  ‡מר˙י  כבר 
 ˙‡ לספר  בכוונ˙י  ‡ין  וכן  ‚ו„-טיים"),   ‡ַ ‰ָ‡בן  זָ‡לט  ("‡יר  זמנכם   ˙‡ ל‰נעים 
‰ן  ‰ענינים:  בב'  יו˘לם  ‰‡מורים  ‰„ברים  ˘ע"י  ‰נני  ˘סבור  ‡ל‡  ‰"ב„יח‰"; 

ב‰נ‚ינ‰ ו‰ן ב‰כסף.
(˙ור˙ מנחם חי"„ עמ' 198 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙



ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˙וכם":  "ו˘כנ˙י  לומר  יוכל  ˘‰˜ב"‰ 
בי‰מ"˜  מ˘חרב  ˘לי  ז‰ו ‰"בי˙-מ˜„˘" 

בירו˘לים.

לר‡˘י- בנו‚ע   - ‰˘ני  בכיוון  וע„"ז 
ומ˘‚יחים  מ˘פיעים  מלמ„ים,  י˘יבו˙, 

וכו' וכו'.

מחליפים ‡˙ ‰˙פ˜י„ים - ‰נ‰  וכ‡˘ר 
˘‰רי  עבו„˙ו,  על  ˘כר  ˘מ˜בל  למרו˙ 
מ"מ,  ברי'",  כל  ˘כר  מ˜פח  "‡ין ‰˜ב"‰ 
‰נ"ל,  כבסיפור  ב‚ופו,  חבול  ל‰יו˙  יכול 
וכמו"כ חבול בנ˘מ˙ו, כ„ברי רבינו ‰ז˜ן 
‰˙ועו˙,  נ˘מו˙  ˘ל  ומˆב  מעמ„  ˘ז‰ו 
כמו  ב‚ן-ע„ן,  ˘י˘ב  ‡מנם  ˘י˙כן  כך, 
‰ו‡  ‡בל  בבי˙-‰כנס˙,  י˘ב  ˘‰‚ביר 
ו˜רועים,  מלוכלכים  ב‚„ים  עם  יו˘ב 
וב"נר  בלבו˘י ‰מˆוו˙,  לו  ˘חסר  ו‰יינו, 

מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור".

ב‡ופן  למל‡ ‡˙ ‰˘ליחו˙  ולכן ˆריך 
˘כל ‡ח„ עוס˜ בענינו.

(מ˘יח˙ י"ב ˙מוז ˙˘כ"„ – ˙ור˙ מנחם ח"מ עמ' 204 ו‡ילך)

י‰י'  ˘‰חינוך  ל‰˘˙„ל  ‰ו‡  ˙פ˜י„ו 
כל  עם  ˙‰י'  ו‰מ˜ו‰  ‰˜ו„˘,  ט‰ר˙  על 
מחיˆ‰  ˙‰י'  ובבי˙-‰כנס˙  ‰‰י„ורים, 
לר‡ו˙  יוכלו  ל‡  ˘‰‡נ˘ים  ב‡ופן  כ˘ר‰ 
 '‚ ˘ל  מחיˆ‰  „ין  כ‡ן  ‡ין  ‰נ˘ים;   ˙‡
 .  . לעבור  יוכלו  ל‡  ˘עזים  כ„י  טפחים 
מחיˆ‰ זו ‡ינ‰ עבור עזים . . ‡ל‡ ב˘ביל 

‡נ˘ים ונ˘ים, וכ„י ˘ל‡ יר‡ו.

י˘יב‰  ‡ו  ˜טנ‰  לי˘יב‰  בנו‚ע  וכן 
"מר‡  ˘‰ו‡  במ˜ום  ˘נמˆ‡˙  ‚„ול‰ 
„‡˙ר‡", י‰י' ‰עי˜ר לימו„י ˜ו„˘, ו‡ילו 
לימו„י חול, ר˜ ב„רך ‰כרח וכ‡ילו כפ‡ו 
כו', במ˜ום ˘י˘ ‰כרח מˆ„ חו˜ ‰מ„ינ‰.

י‰ו„י  מברך  ‰˜ב"‰  כ‡˘ר  וע„"ז 
˘"כל   (‡) ‰ו‡:  ברור  „בר  ‰נ‰  בכסף, 
‰חל˜  ‚„ול,  ˘חל˜  ‰יינו,  ל‰וי'",  חלב 
י‰„ו˙,  עניני  עבור  לי˙ן  ˆריך  ‰מובחר, 
(ב) וכיון ˘נמˆ‡ים במ„ינ‰ כזו ˘מי ˘י˘ 
לו כסף מ˙ח˘בים ב„ע˙ו, עליו לנˆל ‡˙ 
ומˆב  במעמ„  ˙‰י'  ˘‰עיר  ולפעול  „ע˙ו 

גישה מיוחדת של ערמומיות
בנפ˘ו  לעˆמו,  בנו‚ע  לר‡˘  לכל   - ‰י‰„ו˙  ב‰פˆ˙  י‰ו„י  כל  ˘ל  ב˘ליחו˙ו 
ו‰עיר,  בכל ‰סביב‰  ו‚ם  בבי˙ו,  וכן  ו˘ס"‰ ‚י„יו,  ברמ"ח ‡בריו  וב‚ופו,  ‰ב‰מי˙ 
ובכל מ˜ום ˘י„ו מ‚ע˙, וע„ ל‡פ˘רו˙ ˘ל פעול‰ בכל ‰עולם כולו ˘נבר‡ ב˘בילו 

- י˘נם ‡ופנים ˘ונים ˘ל ˘ליחו˙.

ל‡  מˆוו˙  ו˘ס"‰  ע˘‰  מˆוו˙  רמ"ח  ע"י  ‰י‡  ˘‰פעול‰  לפי   - ‰„בר  וטעם 
˙ע˘‰, ועי"ז ˆריכים לפעול בכל ‰עולם בכל ‰פרטים ˘בו, ˘כל פרט י‰י' „יר‰ לו 
י˙', ˘יוכל ל‰יו˙ בו ‰˘ר‡˙ ‡ל˜ו˙, וי‰י' ניכר בו ˘"‡ין עו„ מלב„ו", ולכן י˘נם 
לפעול  ˘ˆריכים  ‰עבו„‰  ‡ופן  „ומ‰  ‡ינו  ˘‰רי  ˘ונים,  ˘ליחו˙  ‡ופני  מיני  כל 

ב"„ומם" ‡ו "ˆומח", "חי" ‡ו "מ„בר", וע„"ז בנו‚ע ל‰פרטים ˘ב„' סו‚ים ‡לו.

‡מנם, כיון ˘רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘י‰ו„י י˙יי‚ע על ענין ˘ל י‰„ו˙, ול‡ ˘י˜בלנו 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
בין "נ˘י‡י ‰מטו˙" ל"עומ„ים על ‰פ˜ו„ים"

מ„וע ר˜ בפר˘˙נו נזכר ˘‰נ˘י‡ים ‰יו ˘וטרים במˆרים? / מ„וע מפרט ‰כ˙וב ˜רבנו˙ כל 
נ˘י‡ ונ˘י‡ בפני עˆמו ול‡ כללם כולם ביח„? / בי‡ור ‰טעם ל˜רבנו˙ ‰נ˘י‡ים, ו˘‰יו 

בז‰ ˘ני פרטים, כנ˘י‡ים ˘ל כל ˘בט לחו„ וכנ˘י‡י כל י˘ר‡ל

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 41 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין "לבי˙" ל"בבי˙"  / כללו˙ בסיני ופרטו˙ ב‡‰ל מוע„ - בפר˘˙נו

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע ‰י' ˜ול ‰' נפס˜?

‰˘י"˙ ‰‚ביל ‰˜ול „מ˙ן ˙ור‰ ב˘ביל מעל˙ ‰בחיר‰ / ‡ילו ‰י' ‰˜ול נמ˘ך ‰י' ‰עולם 
 ıכולו ‡‰ל מוע„ / ˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם – "„יר‰ ב˙ח˙ונים" / ל‰בי‡ ‡˙ ‰"˜ול" ‡ל מחו

ל‡‰ל מוע„

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 20 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
"‡ל ˙ס˙רי עם ‡י˘ פלוני" בעבו„˙ ‰' / כל עביר‰ – רוח ˘טו˙ בלב„

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
‚„ר מˆו˙ ˙˘וב‰ ל˘יט˙ ‰רמב"ם

למˆו‰,  מˆו˙ ‰˙˘וב‰  עˆם  ול‡  ר˜ ‰וי„וי  מנ‰ ‰רמב"ם  ב˜ו˘יי˙ ‰עולם ‡מ‡י  יפלפל 
וי˜˘‰ על בי‡ור ‰מנ"ח / י„ח‰ ‰סבר‡ „‰י‡ מן ‰ˆיוויים ‰כוללים ˘‡ינם נמנים / יסי˜ 

ע"פ בי‡ור „ברי ‰מבי"ט ˘וי„וי ו˙˘וב‰ ענין ‡ח„ ‰ם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ' 18 ו‡ילך)

יז ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡ל ˙בי‡נו לי„י נסיון

ן | מ˙ל‡ ‡מר, 'לך לך' ‡מרינן לנזיר‡, 'סחור  ƒי ן ַ‰ּיַ פ∆ ∆‚ּ ƒמ ‰ ∆ׂ̆ ָע ר י≈ ∆ ׁ̆ ל ֲ‡ ּכ… ƒמ . . ‰ ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒים ל…‡ י ƒַר˙ ֲעָנב ¿ ׁ̆ ƒָכל מ ו¿
סחור, לכרמ‡ ל‡ ˙˜רב' (נ˘‡ ו, ‚-„. מ„ר˘ רב‰ פר˘‰ י, ח)

יט „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'‡וכלי ˜ּו‚ל' ˘‰˙פללו

‰וספ‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
ל˜ט מ˙וך „ברו˙ ˜ו„˘ בעניני ‰ור‡‰, ‰„רכ‰ וחיזו˜ בעבו„˙ ‰˘י"˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

בין "נשיאי המטות" 
ל"עומדים על הפקודים"

מדוע רק בפרשתנו נזכר שהנשיאים היו שוטרים במצרים? / מדוע מפרט 
הכתוב קרבנות כל נשיא ונשיא בפני עצמו ולא כללם כולם ביחד? / ביאור 
הטעם לקרבנות הנשיאים, ושהיו בזה שני פרטים, כנשיאים של כל שבט 

לחוד וכנשיאי כל ישראל

בסיום ‰ס„ר‰ ב‡‰ פר˘‰ ‡רוכ‰ ‡ו„ו˙ ˜רבנו˙ ‰נ˘י‡ים ˘‰בי‡ו לחנוכ˙ ‰מזבח 
– בר‡˘ חו„˘ ניסן. וב˙חיל˙ ‰ענין מ˙‡ר ‰כ˙וב ‡˙ ‰נ˘י‡ים: "וי˜ריבו נ˘י‡י י˘ר‡ל, 
ר‡˘י בי˙ ‡בו˙ם, ‰ם נ˘י‡י ‰מטו˙, ‰ם ‰עומ„ים על ‰פ˜ו„ים" (ז, ב). ומפר˘ ר˘"י: 

˘נ‡מר  עלי‰ם,  מוכים  ו‰יו  במˆרים,  עלי‰ם  ˘וטרים  ˘‰יו   – ‰מטו˙  נ˘י‡י  "‰ם 
ו‡‰רן  מ˘‰  עם  ˘עמ„ו   – ‰פ˜ו„ים  על  ‰עומ„ים  ‰ם  ו‚ו'';  י˘ר‡ל  בני  ˘וטרי  'ויוכו 

כ˘מנו ‡˙ י˘ר‡ל, ˘נ‡מר 'ו‡˙כם י‰יו ו‚ו''". 

ונ˙נו  במˆרים  ˘וטרים  ˘‰יו  ‡) ‰ם  ב‰נ˘י‡ים:  ˘‰יו  ענינים  ב'  ˘מ˘מיענו  ו‰יינו, 
בע˙  ו‡‰רן  מ˘‰  עם  ביח„  מכן  ל‡חר  ˘עמ„ו  ב) ‰ם  י˘ר‡ל.  בני  ב˘ביל  למכים  ‚וום 

מנין בני י˘ר‡ל ל˘בטי‰ם; וˆריך בי‡ור, מ‰ ר‡‰ ‰כ˙וב כ‡ן ל‰זכיר ב' ענינים ‡לו?

ובפרטיו˙ יו˙ר: 

בנו‚ע לענין ‰‡', מעל˙ם ˘ל ‰נ˘י‡ים בז‰ ˘סבלו במˆרים ב˘ביל בנ"י – למ‰ חיכ‰ 
‰כ˙וב ו‰˘מיענו מעל‰ זו ר˜ כ‡ן? ‰י' ˆריך ל‰˘מיענו ז‰ מי„ ב˙חיל˙ ‰ספר (בפר˘˙ 
במ„בר), כ‡˘ר נפרטו לר‡˘ונ‰ ˘מו˙ ‰נ˘י‡ים ב˜˘ר לז‰ ˘עמ„ו במנין בני י˘ר‡ל! 

ובנו‚ע לענין ‰ב', ז‰ ˘‰נ˘י‡ים עמ„ו עם מ˘‰ ו‡‰רן בע˙ ‰מנין – כ‡ן ‰רי מ„ובר 
‡יפו‡  טעם  מ‰  מכן;  ל‡חר  ימים  חו„˘  ‡ייר,  ב‡'  ר˜  ‰י'  ‰מנין  ו‡ילו  ניסן,   '‡ על 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰נ‰   - מבי˙-‰כנס˙  יˆ‡ו  וכ‡˘ר 
כל  עם  ˘ב˙  ב‚„י  לבו˘  ‰י'  ‰בעל-ע‚ל‰ 
ו‡ילו  ‰‡ורחים,  כל  עם  ו‰לך  ‰‰י„ורים, 
ל‡כסני‡  ו‰לך  וחבול,  מלוכלך  ‰‚ביר ‰י' 
לב„ו, כי ‚ם ‡ורח כבר ל‡ נ˘‡ר עבורו...

„ינם  בבו‡  ˘נ‰,  וע˘רים  מ‡‰  ל‡חר 
˘ל  ב"„  לפני  ו‰בעל-ע‚ל‰  ‰‚ביר  ˘ל 
ליר„  ˆריכו˙  ˘נ˘מו˙י‰ם  פס˜ו,  מעל‰, 
בעל-‰ע‚ל‰  ימל‡  ו‡ז  ‰פעם,  עו„  למט‰ 
ל‰וˆי‡  עמו",  ˙עזוב  „"עזוב  ‰מˆו‰   ˙‡
 ˙‡ ימל‡  ו‰‚ביר   ,ıבו‰ מן  ‰ע‚ל‰   ˙‡
‰מˆו‰ ˘ל ‰כנס˙ ‡ורחים, ˘זו‰י ‰מˆו‰ 

ו‰עוב„‡ ˘לו.

מו"ח  כ"˜  ˘ל  ‰סיפור  ‰ו‡  כ‡ן  ע„ 
‡„מו"ר, ב˘ם רבינו ‰ז˜ן.

וז‰ו ענין נ˘מו˙ ‰˙ועו˙ - „‡ף ˘˜יימו 
˘כל ‡ח„ ˜יים  ז‰  מˆ„  מˆו‰, ‰רי  ‡מנם 
נ˙˜יימ‰  ל‡  לחבירו,  ˘˘ייכ˙  ‡˙ ‰מˆו‰ 
ב‰מˆו‰  נחסר  ו‚ם  ב˘לימו˙‰,  ‰מˆו‰ 
˘˘ייכ˙ ‡ליו, ולכן ‰י' ˆורך ל‰מ˘יך ‡˙ 
˘כל  כ„י  ‰פעם,  עו„  למט‰  נ˘מו˙י‰ם 

‡ח„ ימל‡ ‡˙ ˙פ˜י„ו וענינו.

הוא מוצא עוד מצוה: 
להאריך בשולחנו...

‡ח„  לכל  ולימו„  ‰ור‡‰  י˘  ובז‰ 
מ‡˙נו:

‡ומרים  ˘כ‡˘ר  כז‰  "עס˜ן"  י˘נו 
ובעיר  בעיר,  ‰˘פע‰  לך  ˘י˘  כיון  לו: 
לז‡˙,  ‡י  ירבו,  כן  מ˘פחו˙,  ריבוי  י˘נן 
בעירך,  ˆיבורי˙  בעס˜נו˙  ל‰˙עס˜  עליך 
˘י‰י'  ‰רבים,  בˆרכי  ˘י˙וסף  ולפעול 
ו˙למו„  כ„בעי,  ובי˙-כנס˙  כ„בעי,  מ˜ו‰ 
מ˘יב,  וכו' - ‡זי  וכו'  כ„בעי  ˙ור‰ „רבים 

˘לו  ‰˘יעור   ˙‡ ˙חיל‰  ללמו„  ˘ˆריך 
˙‰לים,  ב‡מיר˙  ובחסי„ו˙,  בנ‚ל‰ 
כל  "נ‚מרו˙"  ו‡ם  ב˙פל˙ו.  ול‰‡ריך 
מˆו‰:  עו„  מוˆ‡  ‡זי   – לו  ˘י˘  ‰מˆוו˙ 
 .  . ב‡ריכו˙  ל‡כול  ב˘ולחנו,  ל‰‡ריך 
וככל ˘˙‚„ל ‰‡ריכו˙ ‰רי זו מעל‰ ‚„ול‰ 
יו˙ר. ובמיל‡, כיˆ„ י˘‡ר זמן עבור מ˜ו‰, 

בי˙-כנס˙ ובי˙-מ„ר˘ כ˘רים?!...

בחור  י˘נו  כ‡˘ר  ‚יס‡:  ל‡י„ך  וע„"ז 
מ˘פיע  ‡ו  ר‡˘-י˘יב‰  ‡ו  בי˘יב‰, 
ל‰כין  עליך  לו:  ו‡ומרים  בחסי„ו˙, 
˘˙למ„  ‰˘יעור   ˙‡ ("˜ו˜-„ורך")  ‰יטב 
 ˙‡ ‰יטב  ל‰כין  ‡ו  ‰˙למי„ים,  עם  מחר 
‡ו  עמ‰ם  ללמו„  ˆריך   ‰˙‡˘ ‰מ‡מר 
לחזור ברבים, וכ„‡י˙‡ במ„ר˘ "‡מר‰ „' 
פעמים בינו לבין עˆמו" - ‡זי מ˘יב, ˘‡ין 
ˆיבורי˙;  בעס˜נו˙  ˘עסו˜  כיון  פנ‡י,  לו 
לי˘יב‰,  כסף  ˘י‰י'  ל‰˘˙„ל  עליו 
בימ‰  ˙‰י'  ˘לו  ˘בבי˙-‰כנס˙  ול‰˘˙„ל 
מ‰  עו„  לו  ‡ין  ו‡ם  יפ‰.  ופרוכ˙  יפ‰ 
לע˘ו˙ - ‡ומר, ˘עליו ל‰˘˙„ל לחנך ‡˙ 

פלוני ˘י‚„ל ל‰יו˙ "עס˜ן ˆיבורי"...

וכיון ˘על כל „בר יכולים למˆו‡ מ˜ור 
ר‡י',  מבי‡  מ‰ם   '‡ כל  ‰נ‰   - ב˙ור‰ 
˙עזוב",  „"עזוב  ‰מˆו‰  זו‰י  ב‡מרו, 
וכיו"ב,  ‡ורחים",  „"‰כנס˙  ‰מˆו‰  וזו‰י 

כ‰סיפור ˘סיפר לנו כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר.

כשמחליפים את 
התפקידים יכול להיות 
חבול בגופו ובנשמתו

ועל ז‰ ב‡ ‰לימו„ לכל ‡ח„ מ‡˙נו:

פלוני  נ˙מנ‰  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  כ‡˘ר 
עי˜ר  ‰נ‰   - „ו˜‡  ב‡רˆו˙-‰ברי˙  לרב 

כ„



  ‰וספ‰ . ú˜ר‡˙ ˘ב˙
לקט מתוך דברות קודש 
בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

הדברים באו כאן באופן שנאמרו, כמעט ללא עריכה, מלבד 
שינויים קלים להקל על הקורא

‡„מו"ר,  מו"ח  כ"˜  ˘סיפר  סיפור  י˘ 
ע˘רים  ˙˘"„ (לפני  ˙מוז  י"ב  ב‰˙ווע„ו˙ 

נ˘מו˙  בענין  ‰ז˜ן,  רבינו  ב˘ם  ˘נ‰), 

‰˙ועו˙:

˘לו  בעל-‰ע‚ל‰  עם  ‚ביר  נסע  פעם 

ל˜נו˙ סחור‰.

‡ˆל  ‡פילו  ‰ס„ר  ‰י'  זמנים  ב‡ו˙ם   -

לזמן  מזמן  ˘ר˜  בעלי-עס˜ים,  ‚בירים 

מבי‡ים  ו‰יו  סחור‰,  לרכו˘  נוסעים  ‰יו 

למי˘‰ו  ‡ו˙‰  ומוסרים  לבי˙ם,  ‰סחור‰ 

‡חר, ו‰ם ‰יו יו˘בים ועוס˜ים ב˙ור‰. -

˘ב˙,  ערב  בבו‡  ‰נ‰  ב„רך,  ב‰יו˙ם 

ל‡חרי  ע„  ב‰  ל˘‰ו˙  כ„י  בעייר‰  עˆרו 

‡חר  בע"˘  ‰לכו  י˘ר‡ל  וכמנ‰‚  ˘ב˙. 

חˆו˙ לטבול במ˜ו‰ לכבו„ ˘ב˙.

‰לך  ‰‚ביר  כ‡˘ר  ‰טביל‰,  ל‡חרי 

לבי˙-‰כנס˙, ב‰יו˙ו לבו˘ ב‚„י ˘ב˙, ר‡‰ 

˘י˘נו  וכיון   .ıבבו ו˘ו˜ע˙  ע‚ל‰  ˘עומ„˙ 

„ין "עזוב ˙עזוב עמו", ˘ˆריך לעזור לי‰ו„י 

ועזר  ל„רי˘‰  ˘ז˜ו˜  ומˆב  במעמ„  ˘נמˆ‡ 

 .ıבו‰ מן  ‰ע‚ל‰   ˙‡ ל‰וˆי‡  לעזור  נ‚˘   -

כ‡לו,  בעבו„ו˙  ר‚יל  ‰י'  ˘ל‡  כיון  ‡ך 

ומ‰ ‚ם ˘‰י' לבו˘ בב‚„י ˘ב˙, ‰רי מובן, 

ול‡   .  . ביו˙ר  ˘לו ‰י˙‰ ˜טנ‰  ˘‰"עזר‰" 

עו„ ‡ל‡ ˘‰˙לכלך ונחבל, וכך ‰‚יע לבי˙-

‰כנס˙ מלוכלך וחבול.

טבל  ‰ו‡  ‚ם  בעל-‰ע‚ל‰,  ו‡ילו 

לילך  ו‰˜„ים  ˘ב˙,  ב‚„י  ולב˘  במ˜ו‰ 

על  מחול  ב‰וספ‰  ל‰רבו˙  לבי˙-‰כנס˙, 

ובר‡ו˙ו  ˙‰לים,  ‡מר  ובינ˙יים  ‰˜ו„˘, 

ל‡כסני‡  ‰זמינם  עניים,  ‡ורחים  מסביבו 

ול‡חרי  ח˘בונו.  על  ˘ב˙  לסעו„˙  ˘לו 

לחל˜  עמ„ו  ‰‚ב‡ים  כ‡˘ר  ˘ב˙,  ˜בל˙ 

‡˙ ‰‡ורחים ‰עניים בין ‰‚בירים ו‰בעלי-

˘‰ם  ‰‡ורחים  ‡מרו  ‰עייר‰,  ˘ל  ב˙ים 

בעל  ‡ˆל  ˘ב˙  לסעו„˙  מוזמנים  כבר 

‰ע‚ל‰.

נשמות התועות
אם "נגמרות" כל המצוות שיש לו – אזי מוצא עוד מצוה: להאריך בשולחנו, 

לאכול באריכות... / כאשר מחליפים את התפקידים, יכול להיות חבול 
בגופו, וכמו"כ חבול בנשמתו / ישנם כאלו שכחם בפה, וישנם כאלו שכחם 

בכיס

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ל‰זכיר כ‡ן ‡˙ ז‰ ˘בע˙י„ ‰ם י‰יו "עומ„ים על ‰פ˜ו„ים"? 

ו‡מנם י˘ ‰מפר˘ים (ב‡ר ב˘„‰) ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ל‡ ל‰מנין „‡' ‡ייר ‰מסופר בפ' 
כי  פ'  ברי˘  ר˘"י  ˘כ˙ב  (כמו  נ„ב˙ ‰מ˘כן  ב˙חיל˙  לכן  ˜ו„ם  ˘‰י'  ל‰מנין  במ„בר, ‡ל‡ 

˙˘‡ בפירו˘ "כל ‰עובר על ‰פ˜ו„ים"); 

‡ך „וח˜ ‚„ול לפר˘ כן, כי ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ל‡ נזכרו ˘ם ‰נ˘י‡ים כלל, ו‡פילו 
‡‰רן ל‡ נזכר ˘ם. ולכן נר‡‰ לפר˘ כפ˘וטו ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ל‰מנין ˘‰י' ב‡' ‡ייר 
 – כ‡ן  ‰כ˙וב  ז‰  ˘‰זכיר  וז‰  ‰נ˘י‡ים,  וכל  ו‡‰רן  מ˘‰  י„י  על  ˘‰י'  מפור˘  ˘בו 
ל˙וכן ‰מ˘ך  ˘˘ייך  מ˘ום  בנ"י – ‰ו‡  ב˘ביל  במˆרים  ˘סבלו  עם ‰מעל‰ ‰‡',  ביח„ 

‰פר˘‰, וכ„ל˜מן. 

ב. בי‡ור ‰ענין: 

וב˜ר  ע‚לו˙  ‰נ˘י‡ים  ‰˙נ„בו  ב˙חיל‰  כלליים.  חל˜ים  ˘ני  ‰יו  ‰נ˘י‡ים  בנ„ב˙ 
למ˘‡ ‰מ˘כן, ול‡חר מכן ‰וסיפו ו‰˙נ„בו ˜רבנו˙ רבים לחנוכ˙ ‰מזבח.

– ‡ין  ו‰ב˜ר  – ‰ע‚לו˙  ˘בנ„ב‰ ‰‡'  בס‚נון ‰כ˙וב,  נ„בו˙ ‡לו  בין  ובולט ‰‰ב„ל 
ע‚לו˙   ˘˘" בˆוו˙‡:  כולם   ˙‡ כולל  ‡ל‡  ‰נ˘י‡ים,  ˘בין  ‰‰ב„ל   ˙‡ מ„‚י˘  ‰כ˙וב 
ˆב ו˘ני ע˘ר ב˜ר, ע‚ל‰ על ˘ני ‰נ˘י‡ים ו˘ור ל‡ח„" (ז, ‚); ‡מנם בנ„ב‰ ‰ב' מ„‚י˘ 
ונפר„  ביום ‡חר  עˆמו,  בפני  כל ‡ח„  ˘‰נ˘י‡ים ‰בי‡ו ‡˙ ˜רבנו˙י‰ם  ז‰  ‰כ˙וב ‡˙ 

מחבירו. 

י˙יר‰ מזו: ‰כ˙וב מ‡ריך ביו˙ר, חוזר ומפרט ‡˙ ‰˜רבנו˙ כולם בכל נ˘י‡ בנפר„, 
לכ‡ור‰, „י ‰י'  מ‰?!  ל˘ם  ˙מו‰,  ו‰„בר  ב„יו˜.  ˘כולם ‰בי‡ו ‡˙ ‡ו˙ם ˜רבנו˙  ‡ף 
ומספי˜ ב‡ם יפרט ‡˙ ‰˜רבנו˙ פעם ‡ח˙ בלב„, ול‡חר מכן יפרט ‡˙ ˘מו˙ ‰נ˘י‡ים 

ו‡˙ ‰ימים ˘ב‰ם ‰˜ריבו ו˙ו ל‡!  

וˆריך לב‡ר, ˘‡ף ˘בפועל ‰בי‡ו ‡˙ ‡ו˙ם ˜רבנו˙, ‰רי מבחינ˙ ‰כוונ‰ ‰י' ‰ב„ל 
מ‡ריך  ולכן  ˘לו,  ‰˘בט  ל˙וכן  ‰מ˙‡ימ‰  מיוח„˙  כוונ‰  לו  ‰י˙‰  נ˘י‡  וכל  ביני‰ם, 

‰כ˙וב ומפרט ‡˙ ‰˜רבנו˙ בכל נ˘י‡ בפני עˆמו – כי ל‡ ‰רי ז‰ כ‰רי ז‰. 

‚. ול‰עיר, ˘„בר ז‰ נכון ‚ם ‡ליב‡ „ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰. כי, ‡ף ˘ר˘"י ‰בי‡ 
כללי ‰מ˙חל˜  ענין  ז‰ ‰ו‡  רמז  בפרטי ˜רבנו˙ ‰נ˘י‡ים – ‰רי  ‡ח„  רמז  ר˜  בפירו˘ו 
לכו"כ פרטים, ו˘פיר ‡פ˘ר לומר ˘ב˙וך רמז כללי ז‰ ‰י˙‰ לכל נ˘י‡ כוונ‰ ו‰„‚˘‰ 

פרטי˙ ‰מיוח„˙ ל˘בטו. 

על  "לכפר  ˘‰ו‡  כב),  (ז,  עזים"  "˘עיר  ˘ל  ב˜רבן  ר˘"י  ˘כ˙ב  ‰רמז   – ול„ו‚מ‡ 
מכיר˙ יוסף": ‰רˆון לכפר על מכיר˙ יוסף עמ„ ביסו„ ‰˜רבנו˙ ˘ל כל ‰נ˘י‡ים, ‡ולם 
‡ינו „ומ‰ ˘בט לחבירו, ב‰˙‡ם לחל˜ם בענין ‰מכיר‰ (ור‡‰ ‚ם ר˘"י מ˜ı מב, ‚ – "˘ל‡ 

‰י˙‰ ‡‰ב˙ כולם ו˘נ‡˙ כולם ˘ו‰ לו"). 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ובפרטיו˙: 

 ,(‰ מט,  ויחי  ר˘"י  כ.  לז,  (וי˘ב  ונ‰ר‚‰ו"  "לכו  ‡מרו  ˘‰ם   – ולוי  ˘מעון  „ומ‰  ‡ינו   
לי‰ו„‰ ˘‡מר "י„ינו ‡ל ˙‰י בו" ו‰ו‡ ˘‰ˆיע למוכרו ול‰רוויח ‡˙ כספו (וי˘ב לז, כז); 

מ˘ום  ˘‰י˙‰  ‰מכיר‰  בע˙  וזבולון  י˘˘כר  ל‡‰  בני  ˘ל  ‰˘˙י˜‰  „ומ‰  ו‡ינ‰ 
ו‡˘ר –  ונפ˙לי, ‚„  „ן  ˘ל  ל‰˘˙י˜‰  מ‰ם",  בפני ‡חי‰ם ‰‚„ולים  מ„ברים  ˘"ל‡ ‰יו 

˘מלכ˙חיל‰ ל‡ ‰י˙‰ ˘נ‡˙ם ליוסף ˘לימ‰ (כ„ברי ר˘"י ויחי ˘ם); 

וכל ‡לו ‡ינם „ומים לר‡ובן, ˘‰ו‡ ל‡ ‰י' נוכח בע˙ ‰מכיר‰ (וי˘ב לז, כט) - ‡ף ˘‰י' 
נוכח מ˜ו„ם לכן בע˙ ˘‰˘ליכו‰ו לבור; 

חילו˜:  י˘  ‚ופ‡  וב‰ם  ובנימין,  ליוסף  ז‰)  (בענין  כלל  „ומים  ‡ינם  ‡לו  ע˘ר‰  וכל 
בנו‚ע ליוסף ‡פ˘ר לומר ˘‰ו‡ ‚רם ל‰מכיר‰ על י„י ˘סיפר חלומו˙יו כו', ו‡ילו בנימין 

ל‡ ‰י' ˘ייך מעי˜ר‡ לכל ‰ענין מ˙חיל˙ו ועו„ סופו!

[ו‡ולי י"ל, ˘ז‰ ˘נ˘י‡ בנימין ‰בי‡ ˘עיר עזים לכפר ‰ו‡ על ז‰ ˘בנימין ל‡ חיפ˘ 
‡ו˙ו כל ‡ו˙ן ‰˘נים. ‡ו – לכפר על יע˜ב ‡בי‰ם ˘˘לח ‡˙ יוסף ל˘כם, ו„ו"˜]. 

רמז  ב˙וך  רמז ‡ח„ ‰רי  ר˜  ר˘"י  ˘כ˙ב  ˘‡ף   – פרטי ‰˜רבנו˙  ב˘‡ר  מובן  וע„"ז 
ז‰ י˘ כו"כ פרטים וכל נ˘י‡ ‰˜ריב ב‰„‚˘‰ פרטי˙ מיוח„˙ (וי˘ בז‰ ‡ריכו˙ „ברים 

ו‡כ"מ). 

בענין  מעלו˙  ב'  ‰ענין  ב˙חיל˙  מפרט  ˘‰כ˙וב  ז‰  ‰„ברים:  ל˙חיל˙  ונחזור   .„
‰נ˘י‡ים - ‰ו‡ מ˘ום ˘ב' מעלו˙ ‡לו מ˙‡ימו˙ ‰ן ל˘ני סו‚י ‰נ„בו˙: 

ביני‰ם  ‰‰ב„ל   ˙‡ ל‰„‚י˘  בלי  ביח„,  ‰נ˘י‡ים  ע"י  ב‡‰  ו‰ב˜ר  ‰ע‚לו˙  נ„ב˙ 
י˘ר‡ל  בני  למען  נפ˘ם   ˙‡ ˘מסרו  ‰יינו  ‰מטו˙",  "נ˘י‡י  ל‰יו˙ם  ˘ייך  ז‰  ו˜רבן   –
פרך  עבו„˙  ב‡ו˙‰  ‰יו  י˘ר‡ל  בני  כל  ו‰רי  עלי‰ם,  ˘וטרים  ‰יו˙ם  בע˙  במˆרים 

במˆרים ביח„, לל‡ ‰ב„ל; 

‡ולם בנ„ב˙ ‰˜רבנו˙ לחנוכ˙ ‰מזבח מפרט ‰כ˙וב ‡˙ כל פרטי ‰˜רבן בכל נ˘י‡ 
˘לו  ל˘בט  ‰מ˙‡ימ‰  ומיוח„˙  פרטי˙  כוונ‰  ‰י˙‰  נ˘י‡  ˘לכל  ומכ‡ן  עˆמו,  בפני 
„ו˜‡ – ו˜רבן ז‰ מ˙‡ים לז‰ ˘‰נ˘י‡ים ‰ם ‰"עומ„ים על ‰פ˜ו„ים" בע˙ ‰מנין ˘‰י' 
כל   ˙‡ מנו  ˘ל‡  ‰˘בטים,  ˘בין  ‰‰˙חל˜ו˙  על   ‰˘‚„‰‰ ‰י˙‰  ‡ז  ו‰רי  ‡ייר,  ב‡' 

י˘ר‡ל כחטיב‰ ‡ח˙, ‡ל‡ כל ˘בט נמנ‰ בפני עˆמו. 

‰. וי˘ ל‰וסיף: 

ל‡מ˙ו ˘ל „בר, ‚ם בע˙ ˘מנו ‡˙ י˘ר‡ל ו‰„‚י˘ו ‡˙ ‰‰˙חל˜ו˙ ˘בין ‰˘בטים – 
‰י˙‰ ‰„‚˘‰ ‚ם ל‡י„ך ‚יס‡, על ז‰ ˘כל בני י˘ר‡ל נמנים ביח„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

על לחייו.

 - ב˜טעים ‰ˆפופים  ‚ם  ומ‰  פירו˘ ‰מלו˙,  י„ע  ל‡  ˘‰ו‡  לו„‡י,  ספ˜ ‡ˆלי, ˜רוב 
‡בל ‰ו‡ ‰˙פלל.

‰‡נח‰ ב״ו‰ו‡ רחום״ ליוו˙‰ ‡ו˙י ע˘רו˙ ˘נים.

 ˙‡ כלל  יו„עים  ל‡  עברו,  בימים  ˘טעטעל‡ך")  ˜ליינע  ("„י  ‰˜טנו˙  ‰עיירו˙  ַ‡יי, 
‰נז˜ ‰‚„ול ˘לנו ב‡ב„נו ‡ו˙ם.

‰י‰  ‡י„)  עולם׳˘ער  („ער  ‰ר‚יל  ‰י‰ו„י  ‡פילו  ˘ונ‰,   - ‰פ˘וט  ‰י‰ו„י  ‰י‰  פעם 
˘ונ‰.

לעסו˜ בעבו„˙ ‰˙פל‰ לכל ‰פחו˙ פעם ב˘בוע 
לכל  ‡ך  ‰רב‰,  לעˆמנו  ל‰ר˘ו˙  ˘נוכל  ‚„ולים  ע˘ירים  ‡נו  ‡ין  ל‰˙פלל,  ˆריכים 

‰פחו˙ פעם ‡ח˙ ב˘בוע ˆריכים לעסו˜ בעבו„˙ ‰˙פל‰.

˘ל  מניעו˙  ‡מנם  י˘נן  ‰˙פל‰'.  ו'‡חרי  ‰˙פל‰,  ‰˙פל‰',  ‰'לפני  ל‰יו˙  ˆריך 
ברי‡ו˙, פרנס‰, וˆריכים ‡כן לב˜˘ ‡˙ ‰˘י״˙ על כך, ו‰ו‡ ‡כן ˆריך ל˙˙. ‡ינני רוˆ‰ 
ל‰ˆ„י˜ ‡ו˙ו. ו‡כן י˙ן ‰˘י״˙ לכל בני י˘ר‡ל פרנס‰ ב‰רחב‰ ו‰רווח‰ ובמנוח‰, ‡ך 
‰˙פל‰  עבו„˙  ˘ל  ב˘בוע  ‡ח˙  פעם  במעט.  במ˘‰ו,  ולּו  ‰״בכן״  ˘י‰י‰  ‰‰כרח  מן 

לפחו˙, וממיל‡ ˙˙בטלנ‰ ‰מניעו˙, ו˙‰יינ‰ ברי‡ו˙, פרנס‰.

מן ‰‰כרח ˘˙‰יינ‰ מ„ו˙ חסי„ו˙
חסי„ים בזמנים ˘עברו ‰יו בעלי כח, ˙˜יפים, ‰י‰ בכחם ל‰בי‡ ‰חלט‰ לי„י פועל.

‰˙ווע„ו˙ בימים עברו פעל‰ ו‰˘פיע‰. ‰י‰ ז‰ בבחינ˙ ני˜ור וחיטוט, ב˜ור ובחום, 
‰מ˘פיע ‰י‰ ˘בור בינו לבין עˆמו, ‰מ‡זין ‰י‰ ˘בור מ˘ברונו ˘ל ‰מ˘פיע (‰מ„בר).

 ˙‡ ר˜  ˘ומעים  ברוחם,  ˘בורים  ‰מ‡זין  ול‡  ‰מ„בר  ל‡  ‡ך  י˘נ‰,  „ברנו˙   - כיום 
‰ע˜יˆ‰.

 ı˜עו‰ עם  ‡בל  ע˜יˆ‰,  בעלי  ˜˘ים  „ברים  ב˙˜יפו˙,  ל‰יו˙  ˆריכים  ‰„ברים  ‡כן, 
כלפי עˆמו, מן ‰‰כרח ˘˙‰יינ‰ מ„ו˙ חסי„ו˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˘י"˙ עמ' 384 ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"„ עמ' 756 ו‡ילך)



כ‡

'אוכלי קּוגל' שהתפללו
הוא היה גדול בגשמיות, בולט בגופו, והיה מתפלל, הימים שני וחמישי 

היו שונים מהתפלה של יום ראשון, כשהיה אומר ״והוא רחום״ - היו שתי 
שורות דמעות נוזלות על לחייו

‰‡נח‰ ב״ו‰ו‡ רחום״ ליוו˙‰ ‡ו˙י ע˘רו˙ ˘נים
לפני  לומר  ‡פ˘ר  ‡י   - ˘נול„˙ם  לפני  ˘נים,  וחמ˘  חמ˘ים  לפני  עברו,  ב˘נים 
˘נ‰יי˙ם חסי„ים - ˙בעו חסי„ים מ„וע ‡ין ל‰ם חיו˙ ב˙פל‰, י˙יר‰ מזו: ‡ינם מˆליחים 

ל‰˙פלל.

ע„יין  ל‡ ‰י˙‰  נ"ע]  כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ [‰ר˘"ב  ˘ל  ˘נ˘י‡ו˙ו  בזמנים  ז‰  - ‰י‰ 
ב‰˙‚לו˙, ולכן ‰ם ל‡ ‡מרו ‰מל‰ רבי. -

˘מעו  ‰ם  ‰˙פל‰,  בעבו„˙  עוס˜ים  ˘‰יו  מ˙פללים,  ˘‰יו  ‰חסי„ים  ז˜ני  זכורני 
וˆיי˙ו.

˙ור‰״  בחסי„ו˙, "ל˜וטי  עמו˜ים  ענינים  בחפזון,  חיפ˘ו  ˘‰˙פל‰ ‰י˙‰  זמנים  ‰יו 
ל‡  י„עו, ‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ‰˜טנו˙  ל‡  ˘ם, ‡˙ ‰״עיין״נים  י˘נם  חי„ו˘ים  למ„ו: ‡ילו  ל‡ 
‰בינו, ו‡˙ ‰פנים - ˘ם מ„ובר על ‡‰ב‰ ויר‡‰ - ל‡ למ„ו. למ„ו ״˙ור˙ חיים״, חיפ˘ו 

‰˘כלו˙ ובי‡ורים עמו˜ים.

ו‡ילו ז˜ני ‰חסי„ים ‰˙פללו. זכורני י‰ו„ים פ˘וטים, '˜‡˘ע ‡י„ען' [י‰ו„ים ‡וכלי 
„ייס‰], '˜ו‚על ‡י„ען' [‡וכלי פ˘טי„‰], ˘‰˙פללו, בן ˆיון ויוסף מר„כי בליוב‡וויט˘.

˘ונים  ‰יו  וחמי˘י  ˘ני  ‰ימים  ו‰˙פלל.  ב‚ופו,  בולט  ב‚˘מיו˙,  ‚„ול  ‰י‰  ‰ו‡ 
נוזלו˙  „מעו˙  ˘ורו˙  ˘˙י  - ‰יו  רחום״  ״ו‰ו‡  כ˘‰י‰ ‡ומר  ר‡˘ון,  יום  ˘ל  מ‰˙פל‰ 

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

 ולכן נ‡מר למ˘‰ ו‡‰רן (במ„בר ‡, „): "ו‡˙כם י‰יו ‡י˘ ‡י˘ למט‰", ומפר˘ ר˘"י: 
‡˙כם  י‰יו  "˘כולם  ו‰יינו,   – ו˘בט"  ˘בט  כל  נ˘י‡  עמכם  י‰יו  ‡ו˙ם  "כ˘˙פ˜„ו 
כל ‰י"ב"  כלומר  ו˘בט,  ˘בט  כל  נ˘י‡  עמ‰ם  י‰יו  ˘בכל ‰מנין   .  . סוף  וע„  מ˙חיל‰ 

(ל˘ון ‰מ˘כיל ל„ו„ ˘ם). 

כלומר: ‡ין ‰פירו˘ ˘כל נ˘י‡ עמ„ ביח„ עם מ˘‰ ו‡‰רן ר˜ בע˙ ‰מנין ˘ל ˘בטו 
במנין  ˘‚ם  ל‰„‚י˘,   – כל ‰˘בטים  ˘ל  בע˙ ‰מנין  עמ„ו  ˘כל ‰נ˘י‡ים  ‰פרטי, ‡ל‡ 
ז‰ ˘בו ‰י˙‰ ‰˙חל˜ו˙ בין ‰˘בטים וכל ˘בט נמנ‰ בפני עˆמו, ‰רי סוף סוף כולם ‰ם 

חל˜ מעם ‡ח„, ו‰מנין ˘ל ˘בט פרטי נו‚ע ו˘ייך ‚ם לנ˘י‡י ˘‡ר ‰˘בטים.

‰מזבח  לחנוכ˙  ‰נ˘י‡ים  ˘‰בי‡ו  ‰˜רבנו˙  בפירוט  בפר˘˙נו,  ‚ם  יומ˙˜  ועפ"ז 
 ˙‡ ˘מ„‚י˘  („בר  עˆמו  בפני  נ˘י‡  כל  ˘ל  ˜רבנו  מפרט  ˘‰כ˙וב  לז‰  בנוסף  ‡˘ר   –
("ז‡˙  ביח„  ‰˜רבנו˙  כל   ˙‡ ומונ‰  חוזר  ‰פר˘‰  בסוף  ‰רי  ˘ביני‰ם),  ‰‰˙חל˜ו˙ 
חנוכ˙ ‰מזבח . . מ‡˙ נ˘י‡י י˘ר‡ל, ˜ערו˙ כסף ˘˙ים ע˘ר‰ ו‚ו'"), לכלול ‚ם בענין 

ז‰ ‡˙ כל ‰נ˘י‡ים כ‡ח„. 



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

כללות בסיני ופרטות 
באהל מועד - בפרשתנו

וכל ˙רומ‰ ‚ו' ‡˘ר י˜ריבו לכ‰ן לו י‰י'
‡מר ר' י˘מע‡ל כו' ‡לו ‰ביכורים ˘נ‡מר ב‰ם ˙בי‡ 
בי˙ ‰' ‡ל˜יך ו‡יני יו„ע מ‰ יע˘‰ ב‰ם ˙"ל לכ‰ן לו 
י‰י', ב‡ ‰כ˙וב ולימ„ על ‰ביכורים ˘י‰יו ני˙נין לכ‰ן
(‰, ט. ר˘"י)

‰כ˙וב  ‰מ˙ין  מ„וע  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
לפר˘˙נו,  ע„  בביכורים  יע˘‰"  "מ‰  ל‰ורו˙ 
 '‰ בי˙  "˙בי‡  נ‡מר  כ‡˘ר  מי„  ‰זכיר  ול‡ 
ל˙˙  ˘י˘  כו),  ל„,   ‡˘˙ יט.  כ‚,  (מ˘פטים  ‡ל˜יך" 

‡˙ ‰ביכורים לכ‰ן?

במ‰  לז‰   ıירו˙‰ ר˘"י  ˘רמז  לומר  וי˘ 
˘‰בי‡ כ‡ן ˘ם בעל פירו˘ ז‰ "רבי י˘מע‡ל", 
˘ם  מבי‡  ˘‡ינו  פירו˘יו  ברוב  כ„רכו  ˘ל‡ 

בעל ‰מ‡מר:

נ‡מרו  ˘"כללו˙  ‰י‡  י˘מע‡ל  רבי  ˘יט˙ 
בסיני ופרטו˙ ב‡‰ל מוע„" (סוט‰ לז, ב). ו‡"כ, 
˘פיר מובן, ˘בפסו˜ "˙בי‡ בי˙ ‰' ‡ל˜יך" – 
ו‡ילו  ‰„ין.  כללו˙  ר˜  נזכר  "בסיני",  ˘נ‡מר 
ר˜  נ‡מר  לכ‰ן",  ני˙נין  "˘י‰יו   – ‰"פרטו˙" 

בפר˘˙נו, ˘נ‡מר‰ "ב‡‰ל מוע„". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 38 ו‡ילך)

בין "לבית" ל"בבית" 
וכל ˙רומ‰ ‚ו' ‡˘ר י˜ריבו לכ‰ן לו י‰י'
‡מר ר' י˘מע‡ל וכי ˙רומ‰ מ˜ריבין לכ‰נים ו‰ל‡ 
‰ו‡ ‰מחזר ‡חרי' לבי˙ ‰‚רנו˙ כו'
(‰, ט. ר˘"י)

ומכל  ביו˙ר  מ„ויי˜˙  ר˘"י  ˘ל˘ון  י„וע 
וי˘  רבים.  „ברים  ללמו„  י˘  ב„בריו  ‡ו˙ 

ל‰בי‡ „ו‚מ‡ לז‰ מל˘ון ר˘"י כ‡ן:

כו'  ‰מסייעים  כו'  "‰כ‰נים  ב‚מ'  ‡י˙‡ 
כו'  ˙רומ‰  ל‰ם  נו˙נין  ‡ין  כו'  ‰‚רנו˙  בבי˙ 
ב).  כו,  (בכורו˙  חיללו"  כן  עו˘ין  ו‡ם  ב˘כרן 
וכן כ˙ב ‰רמב"ם ל‰לכ‰ "‡סור לכ‰נים ולוים 
וכל  מ˙נו˙י‰ן.  ליטול  כ„י  בבי˙ ‰‚רנו˙  לסייע 
‰מסייע חילל ˜„˘ ‰˘ם. ועלי‰ם נ‡מר ˘ח˙ם 
˘יסייע‰ו  ל‰ניחו  לי˘ר‡ל  ו‡סור  ‰לוי.  ברי˙ 
פי"ב  ˙רומו˙  (‰ל'  בכבו„"  חל˜ן  ל‰ם  נו˙ן  ‡ל‡ 

‰י"ח).

"‰ל‡  וכ˙ב  ר˘"י  ˘„יי˜  לפר˘  י˘  ועפ"ז 
כ˙ב  ול‡  ‰‚רנו˙"  לבי˙  ‡חרי'  ‰מחזר  ‰ו‡ 
ומחזר  מ‚יע  ˘‰כ‰ן  לרמז  ‰‚רנו˙",  "בבי˙ 
‡חר ‰˙רומ‰ לבי˙ ‰‚רנו˙, ‡ך ‡ין ‰ו‡ מסייע 

בבי˙ ‰‚רנו˙ עˆמו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 29 ‰ע' 3)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

פי  על  יום-יומי˙  כפ˘וט‰, ‰נ‰‚‰  כוונ˙י  בחיים.  - ‰ור‡‰  חיים  ˙ור˙  ב˙ור˙ו ‰נ˜ר‡˙ 
‰˙ור‰ ו„יו˜ עו„ יו˙ר ממ‰ ˘‰‡„ם ‰י׳ ז˜ו˜ לז‰ ˜ו„ם, וכנ"ל ‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני 

‰רˆון.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו עמ' סט)

‡ין לע˘ו˙ '˜ּונˆים'
במח˘ב˙ו  לו  ˘‰י‰  ו‰˘˜ו״ט  רˆוי׳,  בל˙י  מחז‰  ב„רכו  לו  ˘כו˙ב ‡˘ר ‡ירע  במ‰ 
וי˘נ‰  ונו˘נ‰ ‰י‡,  י˘נ‰  ומחלו˜˙  כלל,  ל‰ס˙כל  ˘ל‡  ל‰˙ר˘ם ‡ו  ול‡  ל‰ס˙כל  ‡ם 
בז‰ ‚ם ˘יח‰ מכ״˜ ‡„מו״ר (מו‰ר˘״ב) נ"ע, ומסיים בפ˘יטו˙ ‡˘ר ‡ין ל‰ס˙כל ו‡ין 
לי„י  ˙בי‡נו  ו‡ל  יום  בכל  ˘מ˙פללים  וכמו  ˙פ˜י„ ‰‡„ם,  ז‰ו  ל‡  כי  לע˘ו˙ '˜ּונˆים', 

נסיון, ולפל‡ ‚ם ‰ספ˜ בז‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' רכו)

‡ינ‰ ˆו„˜˙ בכ˙ב‰ ˘ˆריך ל‰יו˙ בסביב‰ בל˙י „˙י˙ ˘ז‰ו ‰„רך לבחון כחו˙ עˆמו 
- כי ‡„רב‰ כל ‡ח„ ו‡ח„ מ˙פלל וב˙חל˙ ‰יום, ו‡פילו ˆ„י˜ ‚מור "ו‡ל ˙בי‡נו לי„י 
נסיון". ‡ל‡ כ˘‰˜ב״‰ מזמין נסיון ˆריך ל‰יו˙ חז˜ ולעמו„ בנסיון. וכניס‰ לויכוחים - 

ז‰ו ˙פ˜י„ם ˘ל רבנים וכו׳ - ‡בל ל˘‡ר ‡נ˘ים ‰ו‡ ר˜ כ˘מוכרחים לז‰.

(ממכ˙ב כ' כסלו ˙˘כ"‰) 



יט

אל תביאנו לידי נסיון
ן ƒי ן ַ‰ּיַ פ∆ ∆‚ּ ƒמ ‰ ∆ׂ̆ ָע ר י≈ ∆ ׁ̆ ל ֲ‡ ּכ… ƒמ . . ‰ ∆ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒים ל…‡ י ƒַר˙ ֲעָנב ¿ ׁ̆ ƒָכל מ ו¿

מ˙ל‡ ‡מר, 'לך לך' ‡מרינן לנזיר‡, 'סחור סחור, לכרמ‡ ל‡ ˙˜רב' 
(נ˘‡ ו, ‚-„. מ„ר˘ רב‰ פר˘‰ י, ח)

‰ימנעו˙ מנסיון כחל˜ מ‰˙˘וב‰
‰ו„יעונו חכמינו ז״ל "‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני ‰˙˘וב‰", ‡˘ר ‰נ˜ו„‰ ˘ל‰ חרט‰ 
על ‰עבר ו˜בל‰ טוב‰ על ל‰ב‡. ו‰וסיפו בז‰ ובכ‚ון ז‰, "לך לך ‡מרינן לנזיר‡, סחור 
סחור לכרמ‡ ל‡ ˙˜רב", ובכל יום ˜בעו ˙פל‰ בברכו˙ ‰˘חר "ו‡ל ˙בי‡נו לי„י נסיון" 
ו‡ין ‰„בר  במילו‡ו,  ז‰  ל˜יים  ˘ביכול˙ ‰‡„ם  ובו„‡י  ˙ור˙נו ‰˜׳,  ז‰ ˆיווי  ˘‚ם  וכו׳, 

˙לוי ‡ל‡ ברˆון.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ עמ' ˘ˆ‡)

נˆטו‰ כל ‡ח„ ו‡ח˙ מבני י˘ר‡ל ל˘לול ר‚˘ ‰י‡ו˘, כי "‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני 
ובמיל‡  על ‰עבר  מעומ˜ ‰נפ˘  חרט‰ ‚מור‰  ˙˘וב‰ ‰רי ‰י‡  ˘ל  ˘ענינ‰  ‰˙˘וב‰", 
˜בל‰ טוב‰ על ל‰ב‡, כולל ‚ם כן ל‰יז‰ר ול˘לול כל ענין ˘עלול חס ו˘לום ל‰עמי„ 
ללבב ‡˘ר  ו‰' ‰רו‡‰  ˙˘ובח.  בז‰  נוספ˙  ז‰ירו˙  וכל  עו„ ‰פעם,  בנסיון  ‡˙ ‰‡י˘ים 
‰˙˘וב‰ בפרטי׳ ‰‡מורים ‡מ˙י˙ ‰י‡ ונפ˘י˙ ‰י‡ - ‰רי ‰ו‡ רב לסלוח, וע„ לסליח‰ 
˘למ‰ כפי יכול˙ ‰', כולל ‚ם כן מיעוט ‰ˆער ו‰בו˘‰ ˘נ‚רם לכל ‰מעורבים במ‡ורע 
ובפר˘‰ זו, ובס‚נון ‰כ˙וב ״‰י„ ‰׳ ˙˜ˆר?״ ו‰רי ז‰ו ממ˘‡לו˙ לבב‰ לטוב‰, ל˘לול 

‰ˆער וכולי.

מובן   - יח„  ורופ‡ ‰נפ˘ ‚ם  רופ‡ ‰‚וף  ˘‰ו‡ ‰י'   - בספרי ‰רמב״ם  פי ‰מבו‡ר  על 
‡˘ר כל מ‡ורע ‰„ור˘ ˙˘וב‰, ˆריך לנˆלו ל‰וספ‰ בˆ„ ‰טוב, על י„י ‰וספ‰ בע˘י˙ 
ומנ‰י‚ו  ‰‡„ם  יוˆר  ˘‰˙וו‰  וכפי  לחברו,  ‡„ם  בין  ו‚ם  למ˜ום  ‡„ם  בין  ו‰י˘ר  ‰טוב 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי

י

מדוע הי' קול ה' נפסק?
השי"ת הגביל הקול דמתן תורה בשביל מעלת הבחירה / אילו הי' הקול 

נמשך הי' העולם כולו אהל מועד / תכלית בריאת העולם – "דירה 
בתחתונים" / להביא את ה"קול" אל מחוץ לאהל מועד

מ˘‰  פר˘˙נו: "ובבו‡  בסוף  כמסופר  מ˘‰, ‰ו‡  עם  מ„בר  בו ‰י' ‰˘י"˙  ‰מ˜ום 
‡ל ‡‰ל מוע„ ל„בר ‡˙ו". ו˘ם ‰י' מ˘‰ ˘ומע ‡˙ ‰˜ול "מ„בר ‡ליו מעל ‰כפר˙".

ו‰נ‰, מ‰ ˘‰י' ˆריך מ˘‰ לבו‡ ‡ל ‰‡‰ל בכ„י ל˘מוע ‡˙ ‰˜ול, ‡ינו מ˘ום ˘‰˜ול 
מ˘ום   – "‰˜ול"  ˜ר‡˙ו  ˘‰˙ור‰  בר˘"י)  (‰וב‡  חז"ל  ‡מרו  ו‡„רב‡,  וחל˘,  נמוך  ‰י' 
נ˘מע  מ˜ום  מכל  וחז˜,  ‚„ול  ˜ול  ˘‰י'  פי  על  ו‡ף  בסיני".  עמו  ˘נ„בר  ‰˜ול  ˘"‰ו‡ 

ב‡‰ל מוע„ בלב„, ו"כ˘מ‚יע לפ˙ח ‰י' נפס˜ ול‡ ‰י' יוˆ‡ חוı ל‡‰ל".

˘ימ˘יך  בכך  י˘  פסול  ומ‰  ל‡‰ל,   ıחו פוס˜  ‰˜ול  ‰י'  טעם  מ‰  בז‰,  ל˙מו‰  וי˘ 
ע˘‰  מיוח„  נס  ˘‰רי  ‰˙מי‰‰,  ו˙‚„ל  ˘ם?  מ˘‰  וי˘מענו  ‡חרים  במחנו˙  ‚ם  ‰˜ול 
‰˘י"˙ בעבור ˘ל‡ י˘מע ‰˜ול בחוı, ˘טבעו ˘ל ˜ול חז˜ ˘נ˘מע ‚ם למרח˜ים, ו‡ם 
י˘  ‚„ול  ˘ענין  ומ˘מע  מ‚„רי ‰עולם.  פל‡ ‰יוˆ‡  ז‰ ‡ל‡  ל‡‰ל, ‡ין   ıמחו נעˆר  ‰י' 

.ıב„בר ˘ל‡ י˘מע ‰˜ול בחו

‰˘י"˙ ‰‚ביל ‰˜ול „מ˙ן ˙ור‰ ב˘ביל מעל˙ ‰בחיר‰
מ˜ום  ˘ל‡ ‰י'  וו„‡י  ברור  י˘ר‡ל, ‰רי  כל ˜‰ל  כ‡˘ר „יבר ‰' ‡ל  ˙ור‰,  מ˙ן  בע˙ 
˘‰˜ב"‰  ‡יך  י‰ו„י  ˘ומע  „כ‡˘ר  ˘ע‰.  ב‡ו˙‰  ‰˘י"˙  רˆון  על  י‰ו„י  ˘יעבור  כלל 
י‰ו„י  ˘ל  וחיו˙ו  כחו  ‰ו‡  ˘‰˘י"˙  ב)  כ,  (י˙רו  ‡ל˜יך"   '‰ "‡נכי  לו  ו‡ומר  ‡ליו  נ‚ל‰ 
(ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ במ„בר טז, „ ועו„), ממיל‡ ברור ופ˘וט ב„ע˙ו ˘כל מ‰ו˙ו ומˆי‡ו˙ו ‰י‡ 

ר˜ לעב„ו י˙'.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

רוח  ˘נח˙  מ˘ום  ‰„בר  וטעם  ‡„ם.  לבני  ‡ם  כי  למל‡כים  ני˙נ‰  ל‡  ‰˙ור‰  ו‰נ‰, 
˘ליחו˙ם,  לע˘ו˙  ומוכרחים  בחיר‰  בעלי  ˘‰מל‡כים ‡ינם  בעבו„˙ם „ו˜‡.  י˙'  לפניו 
בחיים  בוחר  וכ‡˘ר ‰ו‡  ברע.  בטוב ‡ו  במוו˙,  בחיים ‡ו  כח ‰בחיר‰  ני˙ן  ל‡„ם  ‡בל 
רוחניים ‡מ˙יים, על ‡ף ‰פי˙ויים ו‰ניסיונו˙, ‰רי ‚„לו מ‡ו„ ‰חביבו˙ ו‰˙ענו‚ לפניו 

י˙'.

וז‰ו ‰טעם מ‰ ˘‰˜ול „מ˙ן ˙ור‰ ‰פסי˜ ל‡חר סיום מעמ„ ‰ר סיני, ‡ף ˘˜ולו ˘ל 
ממ˘יך  ‰˜ול  ‰י'  „‡ילו  וע„.  לעולם  נמ˘ך  ל‰יו˙  יכול  ו‰י'  מו‚בל  בל˙י  ‰ו‡  ‰˘י"˙ 
ל‰י˘מע, ‰רי ל‡ ‰י˙‰ לי‰ו„י ‰‡פ˘ריו˙ לבחור ברע, ˘‰רי ˘ומע ב‡זניו ˜ול ‰˘י"˙ 
מˆו‰ו לבחור בחיים. ועל כן, "כ˘ימ˘וך ‰יובל ‰ו‡ סימן סילו˜ ˘כינ‰ ו‰פס˜˙ ‰˜ול" 
(פר˘"י י˙רו יט, י‚), בכ„י ˘יוכל י‰ו„י לעבו„ עבו„˙ו על י„י בחיר‰ עˆמי˙, ולע˘ו˙ נח˙ 

רוח לבור‡ י˙"˘.

‡ילו ‰י' ‰˜ול נמ˘ך ‰י' ‰עולם כולו ‡‰ל מוע„
ועל יסו„ ‰‡מור, ˘עי˜ר עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ ב‰יו˙ לו ‡פ˘ריו˙ ‰בחיר‰ בין טוב לרע 

„ו˜‡, נמˆ‡ מובן ‚ם מ‰ ˘‰י' ‰˜ול ‰מ„בר למ˘‰ נפס˜ בפ˙ח ‡‰ל מוע„.

כי ‡ילו ‰י' ‰˜ול נמ˘ך ‚ם מחוı ל‡‰ל מוע„, ‰רי ‰י' ‰עולם כולו נע˘‰ מל‡ ב‚ילוי 
˘כינ˙ו י˙', ול‡ ‰י˙‰ נ˙ינ˙ מ˜ום לחט‡ ולעביר‰ כלל. „‡‰ל מוע„ ˜„ו˘˙ו ‰י‡ מ˘ום 
‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ ˘ם ונ˜ר‡ "‡‰ל מוע„" על ˘ם ‰„יבור עם מ˘‰, מל˘ון "ונוע„˙י לך 
מוע„,  בבחינ˙ ‡‰ל  כולו  נמ˘ך ‰ל‡‰, ‰י' ‰עולם  ‰˜ול  ו‡ם ‰י'  כב).  כ‰,  (˙רומ‰  ˘ם" 
ול‡ ‰י' ‰˜ב"‰ מ˜בל ‡˙ ‰נח˙ רוח מעבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‰נע˘י˙ מבחיר‰ ו‰˙‚ברו˙ 

על ‰רע „יי˜‡.

ו‰נ‰, ל‡ ממעל˙ ‰בחיר‰ בלב„ ‰י' ‰˜ול ˆריך ליפס˜, ‡ל‡ ‚ם מחמ˙ עי˜ר ˙כלי˙ 
מחוˆ‰  נמ˘ך  ‰˜ול  ‰י'  ‡ילו  ל‰˙˜יים  יכול‰  ˘‡ינ‰  מעי˜רו,  ‰עולם  בברי‡˙  ‰כוונ‰ 

ל‡‰ל מוע„.

סיב‰  לז‰  עולמו˙, ‡ין  ˘בר‡  ומ‰  ˘למו˙ ‰כל,  ו‰ו‡  חסר „בר  לב„ ‡ינו  „‰˘י"˙ 
‰מו˘‚˙ ב˘כל, ‡ל‡ מ‰ ˘"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו „יר‰ ב˙ח˙ונים", ברˆון ו˙‡וו‰ 
˘מעל‰ מן ‰טעם ו‰„ע˙. ו˙וכן "˙‡וו‰" זו ‰י‡ ˘ייבר‡ו עולמו˙ רבים, ˘כל ˙כלי˙ם 
ו˙ועל˙ם ‰ן לˆורך ‡ו˙ו עולם נחו˙ ו˘פל ˘בסוף כל „ר‚ין, ˘‰ו‡ ˙ח˙ון ˘‡ין ˙ח˙ון 

למט‰ ‰ימנו, ו‰ו‡ ח˘וך מ‚ילוי ‡ורו י˙', ו‰˜ליפו˙ וסטר‡ ‡חר‡ ‚וברים בו ביו˙ר.

ו˘ם „יי˜‡, "ב˙ח˙ונים", נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ˘˙‰י' לו "„יר‰" ב‰ יוכל ל˘כון במ‰ו˙ו 
ל‰˘˙מ˘  ‰˘פל,  ‰עולם   ˙‡ ול˜„˘  לזכך  י˘ר‡ל  ˘ל  עבו„˙ם  כל  וזו  י˙'.  ועˆמו˙ו 
˘י‰י'  ע„  ‰עולם,  בעניני  ומˆוו˙י'  ‰˙ור‰   ˙‡ ול˜יים  ˘מים  ל˘ם  ‰‚˘מיים  ב„ברים 

‰עולם כולו זך ומזוכך ור‡וי ל‰יו˙ מכון ל˘ב˙ו י˙' (ר‡‰ ˙ני‡ פל"ו ועו„).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‰י‡  "‡יזו  ˙עני˙  רי˘  ב˘"ס  כ„‡מרו 
וע„  ˙פל‰",  זו   .  . בלב  ˘‰י‡  עבו„‰ 
(‰יינו ‰כוונ‰ ‰כללי˙  כוונ‰  בלי  ˘˙פל‰ 
וכיו״ב)  עומ„   ‰˙‡ מי  לפני  „ע  כ‚ון 
עיי'  פ״„ ‰ט״ו.  ˙פל‰  (רמב״ם ‰ל׳  ˙פל‰  ‡ינ‰ 
בחי„ו˘י ‰‚ר"ח ˘ם), ובמ˜"‡ נ˙' „יו˜ ל˘ון 

זו  מˆו‰  "חיוב  ˙פל‰  ברי˘ ‰ל'  ‰רמב"ם 
בכל  ומ˙פלל  מ˙חנן  ‡„ם  ˘י‰‡  ‰ו‡  כך 
 – ‰ו‡  ˙פל‰  מˆו˙  ˘ל  ˘‚„ר‰  כו'",  יום 
ביטוי ˘ל ר‚˘ מסוים ב„יבור, ובלי ‰ר‚˘ 
˘ל "˙חינ‰" ‡ין מ˘מעו˙ ב‡מיר˙ ˙יבו˙ 
ח˘יב‡  ˘מ"מ  „מיל˙‡  וטעמ‡  ‰˙פל‰. 
מונין  ‰מˆוו˙  במנין  כי  ˘ב„יבור,  למˆו‰ 
‡˙ ענין ‰„יבור ˘ב˙פל‰, ול‡ ‡˙ ‰כוונ‰ 
מ"ע  ‰י„  ס'  ˘ברי˘  ‰מˆו˙  ובמנין  ˘ב‰. 
וכן  ‡ליו",  "ל‰˙פלל  ‰רמב"ם  נ˜ט   ‰
ל‰˙פלל  ע˘‰  כ' "מˆו˙  ˙פל‰  ברי˘ ‰ל' 

בכל יום". 

„˜יי"ל   ,˙"˙ במˆו˙  מˆינו  וע„"ז 
ב˘ו"ע ‡ו"ח סמ"ז „‡ינו מברך על ‰ר‰ור 
‰מˆו‰  „מע˘‰  „מי,  כ„יבור  „ל‡ו  מ˘ום 
ל‡„‰"ז   ˙"˙ ‰ל'  (עיי'  ‰„יבור  ‰ו‡   ˙"˙ ˘ל 
‡ינו  ‡ם  ˘ב˙ו˘בע"פ  ‡ע"פ  ‰י"ב),  פ"ב 

מבין מ‰ ˘‰ו‡ ‡ומר ‡ין ז‰ נח˘ב לימו„ 
‡ו"ח  ˘ו"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כמ"˘  כלל, 
ס"נ ס"ב ע"פ ‰מ‚"‡ ˘ם, וב‰ל' ˙"˙ ˘ם 

‰י"‚. 

˘במנין  ˙˘וב‰  לענין  בנ„ו"„  ו‰"‰ 
ומ‰‡י  ˘ב‰,  מע˘‰ ‰וי„וי  מונין  ‰מˆוו˙ 
‰„‚י˘  ˙˘וב‰  ‰ל'  ב˙חיל˙  ‚ם  טעמ‡ 
מ˜ום  בכל  כ„רכו  ‰וי„וי,  ענין  ‰רמב"ם 
ע˘‰  ‰מˆו˙  מבי‡  ‰ענין  ˘ב˙חיל˙ 
  ̇ ‰מפור˘˙ ב˙ור‰, ˘בנ„ון „י„ן ‰ו‡ מˆו
עˆם  ˘‚ם  בכו˙ר˙  „בריו  על  (וסמך  וי„וי 

ע˘יי˙ ‰˙˘וב‰ ‰ו‡ חל˜ ממˆו‰ זו).



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘ני  ‰ם  ווי„וי  ˙˘וב‰  „ב‡מ˙  ‰מבי"ט, 
‰˙˘וב‰  כי   – ‡ח˙  מˆו‰  ˘ל  חל˜ים 
‰‚מיר‰  זו,  ˘במˆו‰  ‰מח˘ב‰  חל˜  ‰י‡ 
‰„יבור  חל˜  ‰ו‡  ו‰וי„וי  לעזוב,  בלב 
‰"ב  פ"ב  ˘ם  ‰רמב״ם  בל˘ון  זו,  „מˆו‰ 
ענינו˙  ולומר  ב˘פ˙יו  ל‰˙וו„ו˙  ˘״ˆריך 
ב˘פ˙יו  לבט‡  ‰יינו  בלבו״,  ˘‚מר  ‡לו 
˘מˆו˙  מובן,  ועפ״ז  בלבו.  ˘נ‚מר   ˙‡
בלי  ˘‰רי  ל˘וב,  ‰חוב‰  כולל˙  וי„וי 
מˆו˙  כי  לוי„וי,  ˙וכן  ‡ין  בלב  ‰˙˘וב‰ 
‚רי„‡,  ‰וי„וי  ˙יבו˙  ‡מיר˙  ‡ינ‰  וי„וי 
˘בלב.  ‰‚מיר‰   ˙‡ ב˘פ˙יים  לבט‡  ‡ל‡ 
„ו‚מ‡  ˘‰בי‡  ‰רמב״ם  כוונ˙  עומ˜  וז‰ו 
לעזוב  בלבו  ‚מר  ול‡  ב„ברים  ל״מ˙ו„‰ 
˘‡ין  בי„ו   ıו˘ר לטובל  „ומ‰  ז‰  ‰רי   –
‰˘רı״,  ˘י˘ליך  ע„  לו  מועל˙  ‰טביל‰ 
ו‰ול״ל  זו,  ב„ו‚מ‡  מ‰ו ‰ˆורך  „לכ‡ור‰, 
ס˙ם ˘וי„וי בלי עזיב˙ ‰חט‡ ‡ינו מועיל. 
ו˙ו, מ„וע ל‡ ‰בי‡ „ו‚מ‡ פ˘וט‰ מטובל 
זו  ˘„ו‚מ‡  וכיו״ב. ‡ל‡  ‚ופו  על  וחˆיˆ‰ 
„כ˘ם  ˙˘וב‰,  ˘ל  ‚„ר‰  מב‡ר˙  „ו˜‡ 
ˆ„„י  ענין  ‡ינו  בי„ו״   ıו˘ר ˘״טובל 
פסול  ‡ין  כי  ˙ועיל,  ל‡  ˘‰טביל‰  ‰‚ורם 
‰˘רı מ‚„ר ˆ„„י „חˆיˆ‰ ‰מעכב˙ ˘‰רי 
כלל,   ıיחˆו˘ מבלי   ıר˘‰ ל‡חוז  יכול 
כ‰‡ „˙נן מ˜ו‡ו˙ פ"ח מ"‰ בטובל ו‡וחז 
„בר בי„ו, וכן ‡ינו מ‚„ר מחוסר זמן ˘‡ין 
˙נ‡ים  ‡לו  ˘כל  וכיו״ב,  לו  עול‰  טביל‰ 
פסול  ל‰ם, ‡ל‡  ז˜ו˜‰  ˘‰טביל‰  ˆ„„יים 
‰˘רı ‰ו‡ ל‰יו˙ו ‰יפך כל ענין ‰טביל‰, 
‡פ˘ר  ‡י  בטומ‡‰,  נ‡חז  ‰‡„ם  „כ‡˘ר 
˘ל‰  ‰‰יפך  ‡ˆלו  י‰י׳  ˘ע‰  ˘ב‡ו˙‰ 
וכך  וט‰ר‰;  ‰טומ‡‰  עזיב˙   – (טביל‰) 
‚מר  ול‡  ב„ברים  ל״‰מ˙ו„‰  בנו‚ע  ‰ו‡ 
‰ם  ו‰וי„וי  ˘‰˙˘וב‰  לעזוב״,  בלבו 

‰חט‡  מטומ‡˙  ט‰ר‰  ˘ל  ‡ח„  מע˘‰ 
ו‡ם מ˙ו„‰ בלי ‚מיר‰ בלב לעזוב ‰רי ז‰ 

˙ר˙י „ס˙רי.

מנין  בפ˘טו˙  ליי˘ב  י˘  ועפ״ז 
כי  ‰˙ור‰,  מן  ˙˘וב‰  חוב˙  ˘ל  מ˜ור‰ 
‰נזכר  „״ו‰˙וו„ו״  בˆיווי  נכלל˙  ‰י‡ 
˘‰‡„ם  ‰ו‡  וי„וי  ˘ל  ‚„רו  כי  בפר˘˙נו, 
מ‰  ב˘פ˙יו  ומוˆי‡  לעזוב  בלב  ‚ומר 
וי„ויו  בלבו ‡ין  ל‡ ‚מר  ו‡ם  בלבו,  ˘‚מר 
˘חייב˙ו  ˘במ‰  נמˆ‡  ומע˙‰  כלום,  ול‡ 
בלבו  ל˘וב  נמי  חייב˙ו  ל‰˙וו„ו˙  ˙ור‰ 

(ור‡‰ ‚ם י„ ˜טנ‰ על ‰רמב"ם כ‡ן פ"‡ ס"ב). 

‰זכיר  ˘ל‡  ז‰  ‚״כ  ˘פיר  ‡˙י  ו˘וב 
‰רמב״ם בספר ‰מˆוו˙ חוב˙ ‰˙˘וב‰, כי 
˘על  ‰ˆיוויים  כל  לפרט  כ‡ן  מטר˙ו  ‡ין 
˘נכללו  ‰מˆוו˙  למנו˙  ר˜  ‡ל‡  ‰‡„ם 
וי„וי  ר˜  מנ‰  ולכן  (כנ״ל),  ˙רי״‚  במנין 
כי  ˙˘וב‰,  לע˘ו˙  ‰חוב‰  ‰זכיר  ול‡ 
זו  „מˆו‰  ב˜ר‡  ‰מפור˘  ‰מˆו‰  מע˘‰ 
‡ינ‰  ‰˙˘וב‰  ו‡ילו  וי„וי,  ‡מיר˙  ‰וי 
‡ל‡ מח˘ב˙ וכוונ˙ ‰מˆו‰, „‡ע״פ ˘‰י‡ 
בלע„‰  כנ"ל  מחוייב˙ (כי  וכוונ‰  מח˘ב‰ 
‰חט‡  לעזוב  ‰לב  ו‚מיר˙  וי„וי,  כ‡ן  ‡ין 
˙וˆ‡‰  ר˜  ו‰וי„וי ‰ו‡  עי˜ר ‰מˆו‰,  ‰י‡ 
סוף  מ״מ  ב˘פ˙יים),  ‰„בר  וביטוי  מז‰ 

סוף ‡ינ‰ מע˘‰ ‰מˆו‰ ‰מפור˘ ב˜ר‡.

˘‰י‡  ˙פל‰  מˆו˙  „רך  על  ז‰  ו‰רי 
בסו‚י‡  כ„מוכח  ˘ב„יבור,  מˆו‰  נח˘ב˙ 
כ„יבור  ‰ר‰ור  ‚בי  ע"‡  כ‡  „ברכו˙ 
‰ל˘ון  פירו˘  פ˘טו˙  ז‰ו  וב‡מ˙  כו', 
˘ב˙פל‰,  ‰„יבור  על  ˘˜‡י  ״י˙פלל״, 
(ל‡  ‰ו‡  ‰˙פל‰  ענין  ˘עי˜ר  ‡ע"פ  וז‰ 
‰לב,  וכוונ˙  ‰מח˘ב‰  ‡ל‡)  ‰„יבור, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ומובן ‡ם כן, ˘‡ם ‰י' ‰˜ול נ˘מע ‚ם מחוˆ‰ ל‡‰ל מוע„, ‰רי מע˙‰ ל‡ ‰י' ‰עולם 
‰ז‰ "˙ח˙ון" כלל, ול‰יפך ‰י' כולו ˜„ו˘ ומזוכך ב„ו‚מ˙ ‡‰ל מוע„ עˆמו, ו‡ם כן ‡ין 
מ˙˜יימ˙ כלל "˙‡וו˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰ ˘בני י˘ר‡ל „יי˜‡ יבררו ויזככו ‡˙ חו˘ך ‰עולם 
עבו„˙ם ‰ם  י„י  על  וי˘ר‡ל  נפס˜,  כן ‰י' ‰˜ול  ועל  י˙'".  לו  "„יר‰  ויע˘ו‰ו  ‰˙ח˙ון 

ממ˘יכים ‡˙ ˜ולו ˘ל ‰˘י"˙ בעולם ומ˜„˘ים ומזככים ‡ו˙ו. 

ל‰בי‡ ‡˙ ‰"˜ול" ‡ל מחוı ל‡‰ל מוע„
ומז‰ ילמו„ ‰‡„ם ‰ור‡‰ נחוˆ‰ לעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘:

ימיו  כל  ל˘ב˙  פנימ‰,  מוע„  ב‡‰ל  בעבו„˙ו  לו  ולח˘וב ‡˘ר „י  לטעו˙  י‰ו„י  יכול 
ב‡‰ל‰ ˘ל ˙ור‰, וכל ‰מ˙רח˘ מחוı ל‡‰ל מוע„ ‡ינו נו‚ע לו כלל, „‰ל‡ ב‡‰ל מוע„ 
נ˘מע ˜ולו ˘ל ‰˜ב"‰, ומחוı ל‡‰ל ‰רי ‰ו‡ מ˜ום ‰חו˘ך ו‰ס˙ר ‡ורו י˙', ומוטב ‡ם 

כן ל‰ס˙‚ר ב‡‰ל.

‡ך ‰‡מ˙ ‰י‡, „יסו„ ‚„ול בעבו„˙ ‰‡„ם וב˙כלי˙ו עלי ‡„מו˙, ‰ו‡ ˘עי˜ר עבו„˙ 
‰˙‰וו˙ם,  ומטר˙  ‰עולמו˙  ברי‡˙  ˙כלי˙  זו  ˘‰ל‡  „יי˜‡!  ל‡ו‰ל   ıמחו ‰י‡  ‰‡„ם 
˘˙‰י' „יר‰ לו י˙' ב˙ח˙ונים, ו‡ם מס˙‚ר ‰ו‡ ב‡‰ל מוע„, ו‡ינו מ˘ים ‡ל לבו לבירור 

וזיכוך ‰עולם, ‰רי ‡ינו עוס˜ ב˙כלי˙ ברי‡˙ו ח"ו.

כולו  בעולם  נמ˘ך  ל‰יו˙  ˆריך  ‰י'  עˆמו  מˆ„   '‰ ˘˜ול  למעל‰,  ˘נ˙ב‡ר  וכפי 
י„י  על  ˘ל ‰˘י"˙, ‰ו‡  ˘ם ˜ולו  נ˘מע  ו‡ין  בעולם  ו‡פיל‰  חו˘ך  ˘י˘  ומ‰  ול‰‡ירו, 
נס ‚„ול ˘‰˜ול נפס˜ בפ˙ח ‡‰ל מוע„, ו‰ו‡ מ˘ום ˘˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ ˘י‰י' חו˘ך, 

ובני י˘ר‡ל „יי˜‡ יˆ‡ו ‡ל ‰חו˘ך ל‰‡ירו ול˜„˘ו.

וזו ˙עו„˙ ‰‡„ם ועבו„˙ו בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי, לי˘ב ב‡‰ל מוע„ וללמו„ ‡˙ ˜ול ‰', 
ול‡חר מכן "ל‡מר", ל‰מ˘יך ול‰פיı ‡˙ ‰˜ול ‰נ˘מע ב‡‰ל מוע„, ‰ו‡ לימו„ ‰˙ור‰, 

ול‰‡יר עמו ‡˙ ח˘כ˙ ‰עולם ‰נע„ר ‚ילוי ‡ורו י˙', ע„ ‡˘ר י‰י' מ˘כן לו י˙'.



פניניםפנינים

‡פילו  ˙מי„,  למחול  ‰˜ב"‰  יכול   – י˙'  רˆונו  מˆ„ 
‰„ברים  ‰מ˘ך  בי‡ור  ‰„ברים  במ˜ור  [ור‡‰  ˘נס˙ר‰  ל‡חר 

מ„וע ל‡ מועיל‰ מחיל‰ ‡חר "˘נמח˜‰ ‰מ‚יל‰", ע"˘].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1032 ו‡ילך)

כל עבירה – רוח 
שטות בלבד

‡י˘ כי ˙˘ט‰ ‡˘˙ו
‡ין ‡„ם עובר עביר‰ ‡ל‡ ‡ם כן נכנס בו רוח ˘טו˙
(‰, יב. סוט‰ ‚, ‡)

עו˘‰  ˘‡„ם  עביר‰  כל  „מ„מים   ‡‰ לב‡ר  י˘ 
ל"˙˘ט‰ ‡˘˙ו" – סוט‰ ‰‡סור‰ לבעל‰:

‡סור‰  ‰י‡  ‰רי  לב„  ˘בס˙יר‰  ‡ף  סוט‰,   ‰˘‡
˘ל‡  „כיון  בלב„,  ˜ל‰  ל˘ע‰  ז‰  ‰רי  מ"מ  לבעל‰, 
ט‰ור‰  ‡ח"כ  נע˘י˙   – "נס˙ר‰"  ר˜  ‡ל‡  נטמ‡‰, 
כח)   ,‰ (פר˘˙נו  זרע"  ונזרע‰  "ונ˜˙‰  כמ"˘  לבעל‰, 
בריוח,  יול„˙  בˆער  יול„˙  "‰י˙‰  ב‚מ'  וכ„‡י˙‡ 
כו,  (סוט‰  נפ˜„˙"  ע˜ר‰  ו"‰י˙‰  זכרים",  יול„˙  נ˜בו˙ 

.(‡

˘בכך  סוט‰,  ל‡˘‰  עביר‰  כל  מ„מים  ולז‰ 
עביר‰,  עובר  ˘י‰ו„י  ב˘ע‰  ˘‚ם  ‡ו˙נו,  מלמ„ים 
טומ‡‰  ˘ל  ענין  ז‰  ‡ין   – ˘טו˙"  רוח  בו  ו"נכנס 
לבעל‰ ח"ו, ˘‰רי "וכבו„י ל‡חר ל‡ ‡˙ן" כ˙יב (י˘עי' 
ל‡  מי˘ר‡ל  ˘בכ‡ו"‡  ˘‰ניˆוı ‰‡ל˜י  ו‰יינו  ח),  מב, 

˘ל˘ע‰  ‡ל‡  ז‰  ו‡ין  ח"ו,  ‡חר  "בעל"  ל˘ום  מ‚יע 
"ונ˜˙‰   – סוף  סוף  ‡בל  ˘טו˙,  מע˘‰  ע˘‰  ˜ל‰ 

ונזרע‰ זרע", ו"ל‡ י„ח ממנו נ„ח" (˘מו‡ל ב י„, י„).

‡פילו  ‡ו  „רבנן,  ב‡יסור  נכ˘ל  ‡ם  ‚ם  ובמיל‡, 
ועלול  ˘טו˙",  רוח  בו  ו"נכנס  יו˙ר,  חמור  ‡יסור 
ו‰'   '‰ עזבני  ˆיון  "ו˙‡מר  נ‡מר  ˘עליו  לח˘וב 
‰פסו˜   ˙‡ ז‰  על  מבי‡ים  לכן  י„),  מט,  (י˘עי'  ˘כחני" 
ר˜  ‰רי  ˘נס˙ר‰,   ‰˘‡‰˘ „כ˘ם  ‡˘˙ו",  ˙˘ט‰  "כי 
טומ‡‰,  זו  ‡ין  וב‡מ˙  לבעל‰,  ‡סור‰  ˜ל‰  ל˘ע‰ 
˘י„ע  לבנ"י, ‰‚ם  בנו‚ע  כך ‚ם  לו,  מו˙ר˙  כן  ול‡חרי 
ליפול  לו  ‡ין  ˘טו˙",  "רוח  בו  ˘י˘  בנפ˘ו  ‡יני˘ 
ז‰  ו‡ין  ח"ו,  נטמ‡  ל‡  ˘מעולם  ל„ע˙  עליו  ברוחו. 
"ונ˜˙‰   – ˘טו˙, ‡בל ‡ח"כ  ע˘‰  ˘ל˘ע‰ ˜ל‰  ‡ל‡ 
ו‡˘˙ו,  ‰בעל  „יחו„  ‰ענין  ‡ˆלו  וי‰י'  זרע",  ונזרע‰ 

„‰יינו ‚ילוי ‰˘כינ‰ בנפ˘ו, ‚ילוי פנימיו˙ ‰נ˘מ‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 311 ו‡ילך)

"אל תסתרי עם איש 
פלוני" בעבודת ה' 

ל‡˘˙ו,  מ˜נ‡  ‰‡י˘  ˘כ‡˘ר   – ‰ו‡  „סוט‰  ‰„ין 
ב‡מרו "‡ל ˙ס˙רי עם ‡י˘ פלוני", ול‡ ˘מע‰ ב˜ולו, 
בפר˘˙נו. ‡מנם,  בפרטיו˙  כמבו‡ר  סוט‰,  נ˜ר‡˙  ‡זי 
˜ינויו  על  ˘מחל  ˘"בעל   (‡ כ‰,  (סוט‰  ב‚מר‡  ‡י˙‡ 
 ˙‡ ל‰סיר  ‰בעל  ˘ל  ˘ביכל˙ו  ‰יינו,  מחול",  ˜ינויו 
‰˜ינוי, כמו ˘מעולם ל‡ ˜ינ‡ ל‰. ומחיל‰ זו מועיל‰ 
‰ז‰יר‰  ˘עליו  ‰‡י˘  עם  נס˙ר‰   ‰˘‡‰˘ ˜ו„ם  ר˜ 
מחיל˙ו.  מועיל‰  ל‡  ס˙יר‰"  "ל‡חר  ‡בל  ‰בעל, 
‡מנם, בירו˘למי (סנ‰„רין פ"ח ‰"ו) ‡י˙‡, ˘‰בעל יכול 

למחול על ˜ינויו ‡פילו ל‡חרי ˘נס˙ר‰.

ומב‡ר ‰ר‚ˆ'ובי (ˆפע"נ על ‰רמב"ם ‰ל' סוט‰ פ"‡ ‰"ז) 
‰טעם  כי  לירו˘למי,  ‰בבלי  בין  פלו‚˙‡  כ‡ן  ˘‡ין 
̆ ל‡  זמן  ˘כל  מפני  מחיל˙ ‰בעל ‰ו‡  ˘מועיל‰  לז‰ 
ועל  ˘לו,  ‰˜ינוי  מלב„  „בר  ˘ום  ע„יין  ‡ין  נס˙ר‰, 
לבטלו.  יכול  ולכן  בעל-‰בי˙,  ‰ו‡  ‰רי  ˘לו  ‰˜ינוי 
בו,  ˙לוי  ˘‡ינו  נוסף  „בר  י˘נו  ‰ס˙יר‰,  ל‡חר  ‡בל 
‡י˙‡  ˘בירו˘למי  וז‰  מחיל˙ו.  מועיל‰  ל‡  ולכן 
מפני  ‰ו‡  ‰בעל  מחיל˙  מועיל‰  ס˙יר‰  ל‡חרי  ˘‚ם 
מˆי‡ו˙‰  ˘כל  כזו  ס˙יר‰  ‡ו„ו˙  מ„ובר  ˘בירו˘למי 
"‡ל  ל‰  ‡מר  ‡ם  למ˘ל  כמו  ‰˜ינוי,  מˆ„  ר˜  ‰י‡ 
˘לולי  ‡„ם",  בני  מ‡‰  "עם  ‡ו  ‡ביך"  עם  ˙ס˙רי 
˘‰בעל  ב˘ע‰  ולכן  כלל,  ס˙יר‰  זו  ‡ין  ˘לו  ‰˜ינוי 
‚ם  בטל‰  ממיל‡  ‰רי  ˘לו,  ‰˜ינוי   ˙‡ ומסיר  מוחל 

‰ס˙יר‰, ‰„בר כולו.

ל‰˜ב"‰  „ו‚מ‡  ‰ם  למט‰  ו‡˘‰  ‡י˘  ו‰נ‰, 
ועפ"ז  ו‡˘‰,  ‡י˘  ˘נ˜ר‡ים  י˘ר‡ל  וכנס˙  כביכול 
ו"ס˙יר‰".  "˜ינוי"  י˘  י˘ר‡ל  וכנס˙  ‰˜ב"‰  ‡ˆל  ‚ם 
"ל‡  מי˘ר‡ל  ‡ח„  לכל  ‰˜ב"‰  ˆיווי  ‰ו‡  ‰"˜ינוי" 
"‡ל  ‰ו‡  ˘„ו‚מ˙ו  פני",  על  ‡חרים  ‡ל˜ים  לך  י‰י' 
˙ס˙רי עם ‡י˘ פלוני". ו‰"ס˙יר‰" ˜‡י על בעל-‚‡ו‰ 
ל„ור"  יכולים  ו‰ו‡  ‡ני  "‡ין  ‰˜ב"‰  ‡ומר  ˘עליו 
(סוט‰ ‰, ‡). בבעל-‚‡ו‰ ל‡ נמˆ‡ ‰˜ב"‰ ו‰˜ב"‰ ‡ינו 

רו‡‰ כביכול ‡ו˙ו.

‰בבלי  ל„ברי  בנו‚ע  ‰ר‚ˆ'ובי  ˘בי‡ר  מ‰  ולפי 
י˘ר‡ל,  וכנס˙  ל‰˜ב"‰  ˘בנו‚ע  מובן  ‰רי  וירו˘למי 
מיני'", ‰רי  פנוי  "לי˙ ‡˙ר  ˘˙מי„  ˘‰‡מ˙ ‰י‡  כיון 
ב‡מ˙ ל‡ י˙כן ‡ף פעם "ל‰ס˙˙ר" מ‰˜ב"‰; ‰ס˙יר‰ 
‡ני  ו"‡ין  ‚‡ו‰  רוˆ‰  ‡ינו  ˘‰˜ב"‰  מפני  ‡ל‡  ‡ינ‰ 
ר˜  נע˘י˙  זו  ס˙יר‰  ˘כל  וכיון  ל„ור".  יכולין  ו‰ו‡ 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

(כמו  מיוח„״  מע˘‰  לע˘ו˙  יˆו‰  ל‡ 
˙‰יו״,  מ״˜„ו˘ים  „ו‚מ‡ו˙  ˘ם  ˘מבי‡ 
„‰נ‰  ועו„).  עו„״,  ˙˜˘ו  ל‡  ״וערפכם 
‰ל'  ‰רמב"ם  כמ"˘  ‰ו‡,  ‰˙˘וב‰  עי˜ר 
˙˘וב‰ פ"ב ‰"ב "ומ‰ ‰י‡ ‰˙˘וב‰ ‰ו‡ 
ממח˘ב˙ו  ויסירו  חט‡ו  ‰חוט‡  ˘יעזוב 
ובל˘ון  עו„",  יע˘‰ו  ˘ל‡  בלבו  וי‚מור 
מן  ‰˙˘וב‰  "מˆו˙  ‰נ"ל  ‰˙˘וב‰  ‡‚ר˙ 
. „‰יינו   . בלב„  עזיב˙ ‰חט‡  ‰˙ור‰ ‰י‡ 
עו„  י˘וב  לבל  ˘לם  בלב  בלבו  ˘י‚מור 
לכסל‰ למרו„ במלכו˙ו י˙' ול‡ יעבור עו„ 
במל"˙".  ‰ן  במ"ע  ‰ן  ח"ו  ‰מלך  מˆו˙ 
ונמˆ‡ ˘‡ין ‰˙˘וב‰ ‡ל‡ ענין ˘ל ˜בל˙ 
מˆו˙),  ˙רי"‚  ל˜יים  עליו  (˘מ˜בל  מˆו˙ 
‡ין  כי  ‰כוללים",  מ"‰ˆיוויים  ‰י‡  ו‡"כ 
נכלל  ˘‡ינו  מיוח„"  ו"מע˘‰  חי„ו˘  ב‰ 
כל  חייב  ‰כי  ובל‡ו  ‰מˆוו˙,  ˘‡ר  ב˜יום 
ובל˘ון  מˆוו˙,  עול  עˆמו  על  ל˜בל  ‡„ם 
ב‚„ר ˆיווי ‰כולל  ˘ם  ב˘ור˘ „  ‰רמב"ם 
– "ל‡ ˆו‰ לע˘ו˙ „בר זול˙ מ‰ ˘י„ענו". 
במנין  ‰˙˘וב‰  מˆו˙  נמני˙  ל‡  ולפיכך 
חיוב  כי  נמני˙  וי„וי  מˆו˙  ור˜  ‰מˆוו˙, 
ז‰ (לבט‡ ב˘פ˙יו ‚מיר˙ ‰לב לעזוב כו') 
ב˘‡ר  נכלל  ˘‡ינו  מיוח„"  "מע˘‰  ‰ו‡ 

מˆו˙ ‰˙ור‰.

כי  ‰כי,   ıל˙ר „וח˜  „יי˜˙  כ„  ‡ך 
„ל‡חרי  ˘ם  ˙˘וב‰  ‰ל'  ברמב״ם  יעויין 
י˙נחם  ״וכן  ממ˘יך  ‰חט‡  עזיב˙  ענין 
עו„  י˘  ˘ב˙˘וב‰  ‰יינו  ˘עבר״,  על 
ˆריך  ˘‰‡„ם  ‰חט‡),  עזיב˙  (מלב„  ענין 
ב˙˘וב‰  ‚ם  כן  ו‡ם  ‰עבר,  על  ל‰˙חרט 
נכלל  ˘ל‡  מיוח„״  ״מע˘‰  י˘  עˆמ‰ 
˜ו˘י‡  ו‰„ר‡  ‰˙ור‰,  מˆוו˙  ב˘‡ר 
מˆו˙  ‰רמב״ם  כלל  ל‡  ‡מ‡י  ל„וכ˙‡, 
לומר  י˘  וב„וח˜  ˙רי״‚.  במנין  ‰˙˘וב‰ 

על  ב˜בל‰  פרט  ‰י‡  ‰עבר  על  ˘חרט‰ 
ו‡ינו  ‰עבר  על  מˆטער  ‡ינו  „‡ם  ל‰ב‡, 
ב˜בל˙ו  ˘חסר  ‰וכח‰  ‰"ז  עליו  מ˙חרט 
‰חרט‰  ‡ין  ולכן  ל‰ב‡,  על  ו‰חלט˙ו 
˘מוכרח˙  (כיון  מיוח„"  "מע˘‰  נח˘ב˙ 
„וח˜  ז‰ו  ‡בל  ל‰ב‡).  על  ל‰˜בל‰  ‰י‡ 
‚„ול, כי ב„יני ‰˙˘וב‰ ‰מבו‡רים ב˘ו"ע 
כ˘ר  נע˘‰  ר˘ע  י„ם  ˘על  ל„  סו"ס  חו"מ 
לע„ו˙, נזכר˙ ר˜ ˜בל‰ על ל‰ב‡, ומ˘מע 
˘מכ‡ן  ˘לם  בלב  ל‚מור  ˘‡פ˘ר  מז‰ 
ול‰ב‡ י˜יים מˆוו˙ ‰' מבלי ל‰ר‚י˘ ˆער 
וחרט‰ על ‰עבר. ור‡‰ מ˘"כ ‰רמ"‡ ˘ם 
סל"‚ "מי„ כ˘מ˜בל כו' ˘ל‡ לע˘ו˙ עו„ 
מן  חל˜  ‡ינ‰  ˘‰חרט‰  נמˆ‡  לי'".  ס‚י 
ל˘ון ‰רמב"ם  פ˘טו˙  מור‰  וכן  ‰עזיב‰. 
"וכן י˙נחם על ˘עבר", ˘‡ינו ˙נ‡י ופרט 
ובכלל  נוסף.  ענין  ‡ל‡  ‰חט‡,  בעזיב˙ 
עזיב˙  ‚ם  סו"ס   ‡‰„ ‰נ"ל,   ıב˙ירו יל"ע 
ל‰ב‡)  על  ‰לב  ו˜בל˙  (‚מיר˙  ‰חט‡ 
ממˆוו˙  "י„ענו"  ˘ל‡  כ„בר  נח˘ב˙ 
˘ב˙˘וב‰  „ומ‰ ‰˜בל‰  כי ‡ינ‰  ‡חרו˙, 

ל˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ס˙ם. 

ו‰נ‰ ‰מבי"ט ב˜רי˙ ספר על ‰רמב"ם 
בכו˙ר˙  ל˘ונו  ‰ע˙י˜  ˙˘וב‰  ‰ל'  רי˘ 
˘וב‰ "˘י˘וב ‰חוט‡ מחט‡ו  ‰נ"ל ל‰ל'̇ 
לפני ‰' וי˙ו„‰", ופיר˘ "‰˙˘וב‰ ו‰וי„וי 
˙˘וב‰  בלי  וי„וי  ˘‡ין  ‰י‡  ‡ח„  מˆו‰ 
ל˘וב  בלבו  ‚ומר  ו‡ינו  ˘מ˙ו„‰  מי  כי 
ו‰וי„וי  בי„ו   ıו˘ר כטובל  ‰ו‡  מחט‡˙ו 
‰ו‡ ‚מר ‰˙˘וב‰". וכוונ˙ו במ˘ל ‰טובל 
‚ופי'  ‰רמב"ם  „כ˙ב  ל‰‡  בי„ו   ıו˘ר
‰מ˙וו„‰  "כל   ‚"‰ ˙˘וב‰  מ‰ל'  בפ"ב 
ז‰  ‰רי  לעזוב  בליבו  ‚מר  ול‡  ב„ברים 
‰טביל‰  ˘‡ין  בי„ו   ıו˘ר לטובל  „ומ‰ 
„ברי  ובי‡ור   ."ıר˘‰ ˘י˘ליך  ע„  מועל˙ 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ"ע ˘י˙וו„‰ בפיו". וב‡מ˙ כך ‚ם מורים 
״‰י‡  ‰מˆוו˙  בס׳  ‰נ"ל  ‰רמב״ם  „ברי 
ול‡מר  כו׳  ‰עונו˙  על  ל‰˙ו„ו˙  ˘ˆונו 
‰י‡  ˘‰מˆו‰  ‰יינו  ‰˙˘וב‰״,  עם  ‡ו˙ם 
חוב‰  ˘י˘  כלל  ‰זכיר  ול‡  וי„וי,  ‡מיר˙ 
ר˜ ‰מˆו‰ ‰י‡  ˙˘וב‰,  לע˘ו˙  על ‰‡„ם 

ל‰˙וו„ו˙ כ˘עו˘‰ ˙˘וב‰.

 "‡"‰ ע„  "ו˘ב˙  ˜ר‡  „‡מר  ו‡ע"‚ 
כבר  ‚ופי'  ‰רמב"ם   ‡‰ ˘ם),  במנ"ח  (ונזכר 

„פירו˘   ‰"‰ פ"ז  ˙˘וב‰  ב‰ל'  ‰ו„יענו 
„ברים  וסיפור  ‰בטח‰  ‰ו‡  כ‡ן  ‰כ˙וב 
י‡.  ˘ם,  נˆבים  ע‰"˙  רמב"ן  (ור‡‰  ˆיווי  ול‡ 
ז‰  מכ˙וב  ˙˘וב‰  מˆו˙  מנ‰  נ‚)  (מˆו‰  ובסמ"˜ 

„"ו˘ב˙ ע„ ‰"‡").

ל‰מנח˙  ‡י˘˙מיט˙י׳  ב‡מ˙  ‡ולם 
‰רמב״ם  ˘ל  ‰מפור˘ים  „בריו  חינוך 
˘‡ף  נו„ע  (וכבר  ˙˘וב‰  ל‰ל׳  בכו˙ר˙ 
ו‰רי  ‰רמב"ם,  ל˘ון  מ‚וף  ‰ן  ‰כו˙רו˙ 
ספר  „רי˘  ‰מˆו˙  במנין  ל˘ונו  ‡ף  ז‰ו 
‰י„ ע"ס ‰‰לכו˙), וז״ל: ״‰לכו˙ ˙˘וב‰, 
‰חוט‡  ˘י˘וב  ו‰י‡  ‡ח˙  ע˘‰  מˆו˙ 
‰רי  עכ״ל.  וי˙ו„‰״,  ‰׳  לפני  מחט‡ו 
‰רמב״ם ברור מלולו ˘‰מˆו‰ כולל˙ ˘ני 
כרחך  ועל  וי˙ו„‰,  מחט‡ו  ˘י˘וב  „ברים, 
ב‚וף  ‰זכיר  ˘‰רמב"ם  „ז‰  לומר  ˆריך 
ל‡פו˜י  ב‡  ל‡  וי„וי  חוב˙  ר˜  ‰‰לכו˙ 
על  מˆו‰  ˘י˘  ברור  ז‰  כי  ˙˘וב‰,  מˆו˙ 
בכו˙ר˙  כמפור˘  מחט‡ו  ל˘וב  ‰‡„ם 
ב˘‡ר  כן  ל‰עמיס  י˘  כרחנו  (ובעל 
„"ו˘ב˙"  ˘‰כ˙וב  ו‡ף  ‰נ"ל).  ל˘ונו˙יו 
י˘  ע„יין  ˆיווי,  בל˘ון  ˘ל‡  כבר  פיר˘ו 
‡פ"ל  כי  ב˙ור‰,  זו  למˆו‰  מ˜ור  לומר 
לבבכם  ערל˙   ˙‡ "ומל˙ם  בכ˙וב  ˘נכלל 
„ˆיו‰  פירו˘,  עו„",  ˙˜˘ו  ל‡  וערפכם 

˜˘יו˙   ˙‡ ול‰סיר  ‰לב   ˙‡ למול  רחמנ‡ 
‰‚„יר  ˘ל‡  וכיון  כבר,  ˘י˘נ‰  ‰עורף 
לעביר‰  ‚רמו  ב˘כבר  ‰יינו  ‡ם  ‰כ˙וב 
בפועל (ענין ‰˙˘וב‰) ‡ו ל‡ו, על כן ˘ני 

‰‡ופנים נכללו בˆיווי ז‰.

ויעויין ברי˘ ‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ ל‡„מו״ר 
מˆו˙  ״ו‰נ‰  ‰ל˘ון  בז‰  ˘כ˙ב  ‰ז˜ן 
‰חט‡  עזיב˙  ‰י‡  ‰˙ור‰  מן  ‰˙˘וב‰ 
‰˙˘וב‰  „‚וף  ל‰„י‡  כ˙ב  ‰רי  בלב„״, 
מן  ע˘‰  מˆו˙  ‰וי  ‰חט‡)  עזיב˙  (˘‰י‡ 
‰פר˜  וב‰מ˘ך  ‰וי„וי),  ר˜  (ול‡  ‰˙ור‰ 
‰רמב״ם  ב˘יט˙  „˜‡י  ל‰„י‡  מוכח 
ל'  ב„יו˜  ‰נ"ל  וע"פ  עיי"˘.  ו‰סמ״‚, 
מנין  מובן  ‰‰לכ‰,  בכו˙ר˙  ‰רמב"ם 
ל‰רמב"ם  „‡ף  ל‰כריע  ‰ז˜ן  רבינו  ˘‡ב 

‰˙˘וב‰ ‰י‡ מˆו˙ ע˘‰ ממ˘.

זו  ˘מˆו‰  ל˙רı ‰טעם  עלינו  ומע˙‰ 
מˆו˙,  ˙רי"‚  במנין  נמני˙  ‡ינ‰  „˙˘וב‰ 
‰מˆוו˙  בספר  ‰רמב״ם  ל˘ון  ליי˘ב  וכן 
˘ל‡ ‰זכיר כלל חוב˙ ‰˙˘וב‰ ומ˘טחיו˙ 
ל˘ונו ˘ם מ˘מע ˘ר˜ ‰וי„וי ‰ו‡ ‰מˆו‰. 
ו‰נר‡‰ בז‰, ב‰˜„ים „˘‡ני ספר ‰מˆוו˙ 
‰רמב״ם  ב‡  ‰י״„  „בס׳  ‰י״„,  מספר 
מˆו‰  ˘י˘  ובו„‡י  למע˘‰  ל‰ורו˙ ‰לכ‰ 
‡מנם  ˙˘וב‰,  לע˘ו˙  ‰‡„ם  על  וחוב‰ 
ר˜  ‰י‡  ‰רמב״ם  מטר˙  ‰מˆוו˙  בס׳ 
למנו˙ ‰מˆוו˙ ˘נכללו במנין ˙רי״‚, ו‡"כ 
מ‰"ˆיוויים  ‰י‡  ˙˘וב‰  „מˆו˙  לומר  י˘ 
במנין  ˘‡ינם  כול‰"  ‰˙ור‰  ‰כוללים 
ס‰מ"ˆ  ברי˘  ˘בי‡ר  כמו  מˆו˙,  ˙רי"‚ 
ב˘ור˘ רביעי ״˘‡ין ר‡וי למנו˙ ‰ˆיוויים 
‰כוללים ‰˙ור‰ כול‰ . . כ‡ילו י‡מר ע˘‰ 
פנים  ו‡ין  כו׳  לע˘ו˙  ˘ˆווי˙יך  מ‰  כל 
למנו˙ ‰ˆיווי ‰ז‰ מˆו‰ בפני עˆמ‰ ˘‰ו‡ 

י„

גדר מצות התשובה לשיטת 
הרמב"ם

יפלפל בקושיית העולם אמאי מנה הרמב"ם רק הוידוי ולא עצם מצות 
התשובה למצוה, ויקשה על ביאור המנ"ח / ידחה הסברא דהיא מן 
הציוויים הכוללים שאינם נמנים / יסיק ע"פ ביאור דברי המבי"ט 

שוידוי ותשובה ענין אחד הם

ע‚  ע˘‰  בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ו‰חט‡ים  ‰עונו˙  על  ל‰˙ו„ו˙  "˘ˆונו 
עם  ‡ו˙ם  ול‡מר  ‰‡-ל  לפני  ˘חט‡נו 
כו'  ‡מרו  ו‰ו‡  כו'  ‰וי„וי  וז‰ו  ‰˙˘וב‰, 
(פר˘˙נו  חט‡ו"  ‡˘ר  חט‡˙ם   ˙‡ ו‰˙ו„ו 
‰, ז). וכבר ˙מ‰ו רבים בז‰, ‡מ‡י ל‡ מנ‰ 
מˆו˙ ‰וי„וי  במנין ‰מˆו˙ ‡ל‡  ‰רמב"ם 

ול‡ ‚וף מˆו˙ ‰˙˘וב‰. 

ו‰נ‰ ‰מנח˙ חינוך מˆו‰ ˘ס„ ‰‡ריך 
‡ינ‰  "„˙˘וב‰  ‰רמב"ם  ˘יט˙   ıל˙ר
מˆו‰ . . מ"ע זו [„וי„וי] ‰וי כ‰רב‰ מˆו˙ 
מ‰˙רי"‚ . . ˘‡ינ‰ מˆו‰ לע˘ו˙ ‡ו ˘ל‡ 
נח˘ב  וכך  כך  ˙ו‡ר  על  ר˜ ‰ע˘י'  לע˘ו˙ 
. „„יני   . ונטען  וטוען  ‚ירו˘ין  כמו  מˆו‰, 
‰מˆו‰ [˘]‡ם יע˘‰ כך י‰י' כך ‰וי מˆו‰, 

‰"נ „‰˙ור‰ ‡מר‰ ‡ם יע˘‰ ˙˘וב‰ י‰י' 

˙˘וב˙ו  ובכך  כו'  ל‰˙ו„ו˙  כך  ˙ו‡ר  על 

מ˜ובל˙ . . ‡בל ‡ינו מבטל ˘ום מˆו‰ ‡ם 

מˆו‰  ‡ינו  ז‰  כי   .  . ˙˘וב‰  עו˘‰  ‡ינו 

˘‰˙ור‰  ו‰„ומ‰  ‚ירו˘ין  כמו  ר˜  כלל 

יכופר  ˘עונו  ירˆ‰  „יני ‰מˆו‰ ‡ם  כ˙ב‰ 

ר"ל  וכך".  כך  ˙ו‡ר  על  ˙˘וב‰  יע˘‰ 

„‡ינ‰ מˆו‰ חיובי˙, ‡ל‡ ˘‰רוˆ‰ לע˘ו˙ 

˙˘וב‰ ‡מר‰ ˙ור‰ ‰י‡ך יע˘נ‰. ו„יי˜ כן 

‚ם מל˘ון ‰רמב"ם ברי˘ ‰ל' ˙˘וב‰ ˘כ' 

˙˘וב‰  כ˘יע˘‰  כו'  ˘ב˙ור‰  מˆו˙  "כל 

‰‡-ל  לפני  ל‰˙ו„ו˙  חייב  מחט‡ו  וי˘וב 

ברוך ‰ו‡ . . וי„וי ז‰ מ"ע כו'", „"מבו‡ר 

כ˙ב  „ל‡  מ"ע,  ‰˙˘וב‰  „‡ין  ב„בריו 

לע˘ו˙,  ב‡  ‡ם  ר˜  ˙˘וב‰  ˘יע˘‰  מ"ע 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


