
‡úיון ˙רú‚
ער˘"˜ פר˘˙ ˙˘‡ ‰'˙˘ע"ח

ú‚מ˙ו בחט‡ ‰ע ‡ú˘ 'ערב רב'‰

‰ז‰ירו˙ מ‰"‚ר‚˘י" ˘בנפ˘

‰úב‚„רי רחיˆ˙ י„ים ˜ו„ם ‰˙פ

‰úע„ר פעו‰ú ‰úמר‰ ˘חור‰ ס‚ו

כחכח

- "ימי ˘נו˙ינו ב‰ם ˘בעים ˘נ‰".

‰רי  וטוען:  רומי  מלך  ב‡  וכ‡˘ר 

‡˙‰ י‰ו„י ז˜ן ו‡"כ ‡יזו ˙ועל˙ ˙‰י' 

לך מ‰י‚יע‰ עם י‰ו„י ˘י˙כן ˘ל‡חרי 

 - פירו˙?  עו˘י  י‰י' ‡ילן  ˘נ‰  ˘בעים 

עבורו  ‰כינו  ˘‡בו˙יו  כ˘ם  לו:  עונ‰ 

ו‰סוף  יל„יו.  עבור  ‰ו‡  מכין  כך 

(˙עני˙  ב„רז"ל  ‰י„וע  כסיפור   - ‰ו‡ 

‰פירו˙   ˙‡ ר‡‰  בעˆמו  ˘‰ו‡  כ‚) 

‰טובו˙.

ל‰"מע˘‰  בנו‚ע  ‰‰ור‡‰  וזו‰י 

ב"מˆוו‰  ˘‰‰˙עס˜ו˙   - ‰ו‡ ‰עי˜ר" 

˘בוחן  ב‡ופן  ‡ינ‰  לי„ך"  ‰ב‡‰ 

ל˜וו˙  ˘יכול  עבו„‰  זו‰י  ‡ם  ˙חיל‰ 

‡ו  ביום,  בו  ‰פירו˙   ˙‡ ˘יר‡‰ 

‡ז  ור˜  יום,  נ"ב  במ˘ך  ‡ו  למחר˙ 

לו  ‡ין  ל‡  ‡ם  ‡ך  בו  לעסו˜  לו  כ„‡י 

על  ˘חבל  ˘חו˘ב  ‡ו  לכך,  סבלנו˙ 

כוחו˙יו וכו'. ‡ל‡ ˆריכים ל„ע˙ ˘ז‰ו 

ענין ˘ל "‚ן" ו"פר„ס" ˘ככל ˘יˆטרך 

‡רוך  זמן  מ˘ך  ול‰מ˙ין  יו˙ר  לטרוח 

יˆמחו  ‡זי  ‰פירו˙  לˆמיח˙  יו˙ר 

פירו˙ ח˘ובים ˘ל‡ בערך יו˙ר מ‡˘ר 

‰פירו˙ ו‰˙בו‡‰ ˘ˆומחים לנ"ב יום.

(י' ˘בט ˙˘ל"ב)



כז כזכז

פר„ס - עבו„‰ וטרח‡ רב‰
מל˘ון  ‰ו‡  ‰כ˙וב  מ„וע  לכ‡ור‰ 

על  ˜‡י  ˘ז‰  ‰מ„ר˘  וכפירו˘  "‚ני" 

ו"עי˜ר  ב˙חיל‰'  עי˜רי  ˘‰י'  'מ˜ום 

‰ל˘ון  ‰רי  ‰י˙‰",  ב˙ח˙ונים  ˘כינ‰ 

"נ˙‡וו‰  ‰ו‡  ז‰  ב‰˜˘ר  ‰מ˜ובל 

‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים" 

"ב‡˙י  כ˙וב  ל‰יו˙  ˆריך  ‰י'  ז‰  ולפי 

ל„יר˙י" וכיו"ב?

„יר‰  בין  ‰חילו˜  בז‰:  ו‰ענין 

ב‡ופן  ‰י‡  ˘"„יר‰"   - ‰ו‡  לפר„ס 

כפי  ומˆב  מעמ„  ב‡ו˙ו  ˘נ˘‡ר˙ 

ב‰  ל˙˜ן  ˘לעי˙ים ˆריך  (ר˜  ˘נבנ˙‰ 

נבנ‰  ב‡ם  ‡ך  וכו'  ול‰וסיף  עניינים 

‰בי˙ כ„בעי ‰רי ˘ז˜ו˜ ר˜ ל˙י˜ון ˜ל 

ולעי˙ים רחו˜ו˙), ‰יינו ˘ל‡חרי ˘בנו 

נ‡ים"  ב"כלים  ‡ו˙‰  ו˜י˘טו  ‰„יר‰ 

נ˘‡ר˙ ‰„יר‰ כמו ˘‰י‡, וב‡ופן כז‰ 

‰י‡ כל ˘לימו˙ ‰„יר‰;

‡ינ‰  ˘לימו˙ו   - פר„ס  מ˘‡"כ 

‡ל‡  ומˆבו,  במעמ„ו  ˘נ˘‡ר  ב‡ופן 

ˆריך ל‰יו˙ ˙מי„ ב˙נוע‰ ˘ל ˆמיח‰. 

כל ‰עניינים ˘נמˆ‡ים בפר„ס - ענבים, 

ˆריכים   - פירו˙  ‡ילני  ו˘‡ר  זי˙ים, 

מˆמיחים  ˘‰עˆים  וב‡ופן  לˆמוח. 

זריע˙  וע"י  ‚רעינים,  ל‰ם  ˘י˘  פירו˙ 

עו˘י  ‡ילנו˙  עו„  יˆמחו  ‰‚רעינים 

ע„ ‡ין  וכו'  וכו'  ובעלי ‚רעינים  פירו˙ 

סוף.

לעבו„‰  „רו˘ים  ז‰  לˆורך  ‡מנם 

וטירח‡ רב‰.

ומז‰ ‰‰ור‡‰ לפועל:

י‰ו„י יכול לטעון ˘„י לו בכך ˘י˘ 

לו ˘יעור ב˙ור‰, ומ˜יים מˆוו˙ ‰נח˙ 

‰יום,  ˘במ˘ך  ‰מˆוו˙  ו˘‡ר  ˙פילין 

‡ו˙ו  יטריחו  ˘ל‡  ‰ו‡  מב˜˘  ולכן 

בי‚יע‰ י˙יר‰.

ועל ז‰ ‡ומרים לו: ‰˙פ˜י„ ו‰חל˜ 

עו˘‰  ‡ילן  ל‰יו˙   - ‰ו‡  בעולם  ˘לך 

פירו˙;

בכך  ל‰ס˙פ˜  לו  ‡סור  כלומר: 

מעמ„ו  על  עומ„  בעולם  ˘חל˜ו 

כמו  ומחר  ‡˙מול,  כמו  ‰יום  ומˆבו, 

י˙˜ל˜ל  ל‡  ˘‰מˆב  ˘ומר  ור˜  ‰יום 

ל"„יר‰",  מ˙‡ימ‰  זו  ‰נ‰‚‰  כי  וכו'. 

ל‰יו˙  ˘ˆריך  בעולם  נמˆ‡  ‰ו‡  ‡בל 

כמו "פר„ס" ˘ˆומח ˙מי„.

."‰„˘‰ ıוכמ"˘ "כי ‰‡„ם ע

(י' ˘בט ˙˘ל"ב)

‚ם עבו„‰ ˘ל ˘בעים ˘נ‰!
רוˆ‰  ˘‡ינו  טוען  י‰ו„י  כ‡˘ר 

ל‰˙עס˜  ‡ל‡   ‰˘˜ עבו„‰  לחפ˘ 

וכיון  יום,  לנ"ב  ˘ˆומח˙  ˙בו‡‰  עם 

˘‰˙עס˜ עם פלוני במ˘ך נ"ב יום ול‡ 

רוˆ‰  ‡ינו  ˘וב  ˙בו‡‰,  ˆמיח˙  ר‡‰ 

י‰ו„י  לחפ˘  ילך  ולכן  עמו  ל‰˙עס˜ 

‡חר ‡ו עבו„‰ ‡חר˙ וכיו"ב,

ל‰יו˙  ˆריך  ‰עולם  לו:  ‡ומרים 

‡ילן  ˘ל  ופירו˙  ‡ילנו˙.  ˘ל  פר„ס 

˘בועו˙  ימים ‡ו  במ˘ך  ˆומחים  ‡ינם 

˘זמן ˆמיח˙  ˘ז‰ו ‡ילן  י˙כן  ‡ח„ים; 

˘לו˘,  ‡ו  ˘נ˙יים  ˘נ‰,  ‰ו‡  פירו˙יו 

וע„ ל˙מר ˘עו˘‰ פירו˙ ל˘בעים ˘נ‰ 

בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

כוכו
וכ˘מס˙כל  בˆור‰ ‡חר˙.  על ‰עולם  מס˙כל  ולכן  ˘כן ‰ו‡ ‰‡מ˙,  בוו„‡ו˙ ‡ˆלו  ז‰ 
במבט  ב˘טחיו˙  ב˘ר,  בעיני  כ˘מס˙כלים  מבחינים  ˘ל‡  מ‰  רו‡‰  בˆור‰ ‡חר˙, ‡זי 
מ˙ח˙  ˘מס˙˙ר  מ‰  למˆו‡  ז‰ -  בכיוון  ומחפ˘  לחפ˘,  ˘ˆריך  מ‰  ˘יו„ע  כיון  ר‡˘ון, 

ל˜ליפ‰ ‰חיˆוני˙: פירו˙ ‰‚ן.

˘˙ור˙ ‡מ˙ ‡ומר˙  ˘כיון  בטוח ‰ו‡  לר‡˘  לכל  - ‰נ‰  ז‰  בכיוון  מחפ˘ים  וכ‡˘ר 
פירו˙   - י˜ר  מכל  י˜ר  ‡וˆר  ימˆ‡  ˘בו„‡י  ובי„עו  ז‡˙;  ימˆ‡  בו„‡י  י˘נו,  ז‰  ˘ענין 
י˙ייר‡  ל‡   - ˘כינ‰  עי˜ר  נמˆ‡˙  ˘בו  ו‚ן  מ‰פר„ס  ˘‰ם  עלי‰ם  מעי„  ˘‰˜ב"‰ 
כיון  ˆ„„יים,  בענינים  ל‰˙עס˜  „ע˙ו   ˙‡ ויסיחו  ‡ו˙ו  ימנעו  ˘ל‡  וי‚יע‰.  מ‰˘˙„לו˙ 
‰˜ב"‰  ˘ל  ‚נו  ˘‰ו‡  בעולם  ל‚לו˙   - י˜ר  מכל  י˜ר  ‡וˆר  עבורו  ממ˙ין  ‡˘ר  ˘יו„ע 

ב‡ופן ˘ל עי˜ר ˘כינ‰ ˘ב˙ח˙ונים ‰י˙‰.

‰עלם וחו˘ך ‰עולם - עˆ˙ ‰יˆר
("טייערע  י˜ר  בעולם  ˘נמˆ‡ים  ל„ע˙  ˘ˆריכים   .  . זו  ‰סבר‰  לפי   - ‰‰ור‡‰  וזו‰י 

וועלט") –

כ„י  ˘בעולם,  ‰יו˜ר  על  לכסו˙  ‰‡פ˘ריים  ‰‡ופנים  בכל  מ˘˙„ל  ˘‰יˆ‰"ר  [‡ל‡ 
וכיון  וכו',  י"ח  לˆ‡˙  כ„י  ר˜  עבו„˙ו  ˘יע˘‰  עכ"פ  ח"ו, ‡ו  י‡ו˘  לי„י  יבו‡  ˘‰‡„ם 
˘זוכרים ˘"‡ומנ˙ו" ˘ב˘ביל‰ נבר‡ ‰י‡ לכסו˙ על ‰‡מ˙, ל‡ יפל‡ ˘מוˆ‡ כמ‰ מיני 

פי˙ויים ו‰ס˙ו˙ וכו'].

ולכן, כ‡˘ר יוˆ‡ים לעולם ו˘ו‡לים מ‰ ˜ור‰ בו, ו˘ומעים ר˜ ˘ני˙וסף עו„ מע˘‰ 
בל˙י רˆוי, עו„ מ‡ורע בל˙י טוב וכו' - ‡ין ל‰˙ייר‡ וליפול ברוחו ולח˘וב ‰כיˆ„ יוכל 
למל‡ ˘ליחו˙ו, ‡ל‡ ˆריך ל„ע˙, ˘ז‰ו ר˜ ‡ˆל ‡לו ˘מס˙כלים על ‰עולם בעיני ב˘ר; 
˘לו) למרום, כמ"˘: "˘‡ו  ‡בל מי ˘˜ו„ם ˘מס˙כל על ‰עולם נו˘‡ עיניו (עיני ב˘ר 
ו"‚ן"  ˘‰עולם ‰ו‡ "פר„ס"  ˙ופס  ו‡ז ‰ו‡  בר‡ ‡ל‰",  רו‡‰ "מי  - ‡זי  עיניכם"  מרום 

˘ל ‰˜ב"‰, "‚נוני".

˘בוו„‡י  י„יע‰  מ˙וך   .  . ‰˜ב"‰  ז‰  עולם,  ˘ל  מלכו  ב„רך   - „רכו  לבטח  ילך  ו‡ז 
יˆליח למˆו‡ ‡˙ ‰פירו˙ ‰טובים ˘ל ‰‚ן - "‚נוני".

וי‰"ר ˘‰עבו„‰ בכל ‰נ"ל ˙‰י' בלי טירח‡ - כמ„ובר כמ"פ ˘כיון ˘"כל י˘ר‡ל בני 
ל˙כלי˙ ‰˘לימו˙  נבו‡  ובע‚ל‡ „י„ן  מיו˙ר˙,  בטירח‡  ל‰טריח ‡ו˙ם  מלכים ‰ם" ‡ין 
˘ל מע˘ינו ועבו„˙נו כל זמן מ˘ך ‰‚לו˙ - ‰כנ‰ ˜רוב‰ וכלי ל˜בל ‡˙ ‰"רב טוב" ˘ל 

ימו˙ ‰מ˘יח, ˙כלי˙ ˘לימו˙ ‰˘כר, ב˜רוב ממ˘, וב˘מח‰ ובטוב לבב.

(מ˘יח˙ י' ˘בט ˙˘ל"ב)



כ‰ כ‰כ‰

ל‡  ˘בו„‡י  לו  ˘נר‡‰  ב‡ופן  ע„יין  ז‰  ‰רי   - ומˆוו˙י׳)  ˙ור‰  ועול  ˘מים  מלכו˙  עול 
בכל  בז‰  ˘עוס˜  ולכן, ‡ף  רעו˙,  חיו˙  בו  ˘˘ולטים  "יער"  ˘‰עולם ‰ו‡  כיון  יˆליח, 
עניניו, ‰רי ‡ין ז‰ ב„ומ‰ לפעול‰ ˘נע˘י˙ מ˙וך חיו˙ ו˘מח‰, כפי ˘ˆ"ל בעבו„˙ ‰' 

בכלל, ובמיוח„ בעבו„‰ לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים.

‰עולם ‰ו‡ ‚ן פירו˙!
ועל ז‰ ב‡‰ ‰ˆוו‡‰ ו‰‰ור‡‰ ˘ל בעל ‰‰ילול‡:

בעל ‰‰ילול‡ בעˆמו ‰ו‡ "‰‚בר ר‡‰ עני" - בעברו כל מיני יסורים ˘ונים, מכל „' 
‰ענינים ˘עלי‰ם חייבים ל‰ו„ו˙, וע„ ˘‚ם ל‡חרי ˘‰‚יע לכ‡ור‰ ל‡רı ‰רווח‰ ˘ב‰ 
‚˘מיים,  ויסורים  רוחניים  יסורים  עם  זו ˜˘ור‰  ˙˜ופ‰  ‚ם  מבחוı, ‰י˙‰  מור‡  ל‡ ‰י' 

˘‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ל‰‡ריך בז‰.

ל‚ני";  ב‡מרו "ב‡˙י   - ז‰  ˘ל‡חרי  ו˘נים  לימים  נפל‡‰ - ‚ם  ו‡עפ"כ ‰ור‰ ‰ור‡‰ 
מ‰  על  ˘מבלי ‰בט  חי,  ˘בו  לעולם  בנו‚ע  מי„  מב‰יר  ˙חיל‰ "ב‡˙י"  ˘‡ומר  ל‡חרי 
˘רו‡ים בעיני ב˘ר, ˆריך לי„ע ˘‰עולם ‰ו‡ "‚ן". כלומר, ל‡ ס˙ם ˘„‰ עו˘‰ ˙בו‡‰, 

‡ל‡ ‚ן עו˘‰ פירו˙.

ˆער‡  ˘"לפום  ‰כלל  ע"פ  כמובן   - מ"˘„‰"  ‡פילו  יו˙ר  ב˘לימו˙  ‰ו‡  '‚ן'  ‡˘ר 
‡‚ר‡", ‰יינו, ˘ככל ˘‰ˆער ו‰י‚יע‰ ‚„ולים יו˙ר, ‰רי ז‰ סימן ˘‰„בר ‰ו‡ י˜ר יו˙ר, 
ו‰רי ב"‚ן" ו"פר„ס" ‰ר‡וי ל˘מו, ˘עו˘‰ פירו˙ טובים, ‰ˆער ו‰י‚יע‰ ‰ם ˘ל‡ בערך 
˘ל  ב‡ופן  ‰ו‡  ‰‚ן  פירו˙  עבור  ל‰מ˙ין  ˘ˆריך  ‰זמן  מ˘ך  ו‚ם  ב˘„‰,  ˘‰ם  מכמו 
י˘  ‚ופ‡  ובז‰  ב˘„‰,  ‰˙בו‡‰  ‚י„ול  זמן  מ‡˘ר  יו˙ר  בערך  ˘ל‡  ממו˘כ‰"  "˙וחל˙ 
ח˘יבו˙ו  ˘˙‚„ל  וככל  בכורו˙),  במסכ˙  ב‚מר‡  (כ„‡י˙‡  ל‡ילן  מ‡ילן  ˘ינויים  כמ‰ 
˘ל ‰‡ילן, י‚„ל יו˙ר ‰ˆער ו‰"˙וחל˙ ממו˘כ‰" ע„ לˆמיח˙ ‰פירו˙, ומז‰ ‚ופ‡ מוכח 

‚ו„ל ‰ח˘יבו˙ ˘ל "‚ן" ו"פר„ס" ˘ל‡ בערך ל‚בי "˘„‰".

ול‡ ס˙ם ‚ן ˘ל מי ˘‰ו‡ ˘עבורו מספי˜‰ ˘˙‰י׳ לפירו˙ ח˘יבו˙ כל ˘‰י‡ לפי ערך 
בעל ‰פר„ס ו‰‚ן, ‡ל‡ ז‰ו "‚ן" ˘‰˜ב"‰ ‡ומר עליו ˘ז‰ו "‚ני", ‚ן ופר„ס ˘לו, ול‡ ר˜ 

ב„רך ער‡י, ‡ל‡ "‚נוני", ˘ז‰ו ‰מ˜ום ˘בו נמˆ‡˙ "עי˜ר ˘כינ‰".

‡ו  ז‰  במ˜ום  ˘נמˆ‡  כפי  ˘ינוי  י˘  ‰˜ב"‰  ‡ˆל  ˘‚ם  למרו˙  ‡˘ר   - בז‰  ו‰ענין 
י˘  ‚ופ‡  בז‰  ‰רי  ב˘וו‰,  מל‡"  ‡ני   ıר‡‰ ו‡˙  ‰˘מים   ˙‡"˘ ‡חר,  „‡ע"פ  במ˜ום 
˘ינויים - על „רך ˘מˆינו במ˘נ‰ "ע˘ר ˜„ו˘ו˙ ‰ן", ‰חל מ‰‡ופן ˘בו מ˙‚ל‰ ‰˜ב"‰ 
כפי   - וע„  ˙ח˙ונ‰,  ‰כי  ‰˜„ו˘‰  במ˜ום  ˘מ˙‚ל‰  כפי  ל‡ופן  וע„  ‰˜„˘ים,  ב˜„˘ 
˙ח˙ונ‰ ‰רי  ב„ר‚‡ ‰כי  ˘‡פילו   - ˘בכל ‡לו  ל‡רı; ‡בל ‰ˆ„ ‰˘וו‰   ıבחו ˘מ˙‚ל‰ 

ז‰ ‚נו ˘ל ‰˜ב"‰. וב‡ופן ˘ל "‚נוני", ˘עי˜ר „יר˙ו בפר„ס ו‚ן ז‰.

ו‡ז, לל‡ נפ˜"מ ‡ם ‰ו‡ מבין ז‡˙ ‡ו ל‡, ‰נ‰ ביו„עו ˘כך ‡ומר˙ ˙ור˙ ‡מ˙, ‰רי 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‰'ערב רב' ˘ל‡ מ˙ו בחט‡ ‰ע‚ל

מ„וע במי˙˙ סייף ובמ‚יפ‰ נ‡מר "‰עם" וב‰„רו˜ן - "בני י˘ר‡ל"? / מ„וע ל‡ ‰י' ˘ייך 
לב„ו˜ ‡˙ ‰'ערב רב' כ"סוטו˙"? / ˘˜ו"ט בעונ˘ ‰'ערב רב' בחט‡ ‰ע‚ל 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 408 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע נמ˘ח ‡ו‰ל מוע„ בˆור˙ "כ"ף"? / כפר‰ ‡פילו על ז„ונו˙

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ̆ ‰ז‰ירו˙ מ‰"‚ר‚˘י" ˘בנפ

לך"  "˘מר   / י„יים  ב˘˙י  רע  ‰ר‰ורי  ל„חו˙   / ˘בנפ˘  ‰"מלכו˙"  מי„˙  בירור  ‡ופן 
ממח˘ב‰ „יבור ומע˘‰ ˘ל ‰"‚ר‚˘י" 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 223 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
"˘ני פנים", "י˘ ‡ומרים" ו"„בר ‡חר" / מ„וע מ˘חו בˆור‰ יווני˙?

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ב‚„רי רחיˆ˙ י„יים ˜ו„ם ‰˙פל‰

יסי˜ „ל‰רמב"ם ‰ו‡ מˆ„ ‰˘וו‡‰ ל˜י„ו˘ י„ים ור‚לים ˘במ˜„˘, ועפ"ז יב‡ר ‰ל˘ונו˙ 
˘˘ינ‰ כ‡ן רבינו ‰ז˜ן מן ‰רמב"ם, „˙לי‡ מיל˙‡ ב‰‚„ר˙ חיוב ז‰ ‡ם ‰ו‡ מ„ין ˜„ו˘‰ 

‡ו מ„ין ט‰ר‰ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 184 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙ח˘וב טוב – י‰י‰ טוב!

‰פ˙‚ם ‰חסי„י ”˙ח˘וב טוב - י‰י‰ טוב!", ו‰מ˘מעויו˙ ‰˘ונו˙ ‰נ‚זרו˙ ממנו בחיי ‰יום יום

ב…˙ (˙˘‡ ל‡, „) ָ ׁ̆ …ב ַמֲח ׁ̆ ַלח¿

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
˙ענו‚ ב‰מי בע˘יי˙ חס„ עם ‰זול˙?!

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ„
‚נו ˘ל ‰˜ב"‰

„ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‰יו˙ עולם ‰ז‰ "‚נו" ˘ל ‰˜ב"‰, פר„ס ‰מˆמיח פירו˙ טובים

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

ה'ערב רב' שלא מתו בחטא העגל
מדוע במיתת סייף ובמגיפה נאמר "העם" ובהדרוקן - "בני ישראל"? / מדוע לא 

הי' שייך לבדוק את ה'ערב רב' כ"סוטות"? / שקו"ט בעונש ה'ערב רב' בחטא 
העגל 

לבני  ˘‰ˆטרפו  רב"  בסיב˙ ‰"ערב  ב‡  חט‡ ‰ע‚ל, ‡˘ר  מסופר ‡ו„ו˙  בפר˘˙נו 
י˘ר‡ל בˆ‡˙ם ממˆרים. וכמו ˘‡מר ‰˜ב"‰ למ˘‰ (לב, ז): "לך ר„, כי ˘יח˙ עמך ‡˘ר 

‰עלי˙ מ‡רı מˆרים", ומפר˘ ר˘"י: 

"'˘יח˙ ‰עם' ל‡ נ‡מר ‡ל‡ 'עמך' – ערב רב ˘˜יבל˙ בעˆמך ו‚ייר˙ם, ול‡ נמלכ˙ 
בי, ו‡מר˙ 'טוב ˘י„ב˜ו ‚רים ב˘כינ‰' – ‰ם ˘ח˙ו ו‰˘חי˙ו". 

י˘ר‡ל"  – "‡ל‰ ‡ל‰יך  יˆ‡ ‰ע‚ל  כ‡˘ר  ˘‡מרו  ר˘"י ‡˙ ‰‡מיר‰  מפר˘  ‚ם  וכך 
(לב, „): 

"‡ל‰ ‡ל‰יך – ול‡ נ‡מר '‡ל‰ ‡ל‰ינו', מכ‡ן ˘ערב רב ˘עלו ממˆרים ‰ם ˘נ˜‰לו 
על ‡‰רן ו‰ם ˘ע˘‡ו‰ו, ו‡חר כך ‰טעו ‡˙ י˘ר‡ל ‡חריו". 

ובפ˘טו˙ מ˘מע, ˘כל ‰"ערב רב" חט‡ו בע‚ל (ו‰ˆליחו ל‰˘פיע על עו„ חל˜ מבני 
י˘ר‡ל); ומכיון ˘כל מי ˘חט‡ בע‚ל ˜יבל ‡˙ עונ˘ו ונ‰ר‚ ל‡חר מכן - וכ„ברי ר˘"י 
(לב, כ) ˘"˘לו˘ מי˙ו˙ ני„ונו ˘ם: ‡ם י˘ ע„ים ו‰˙ר‡‰, בסייף . . ע„ים בל‡ ‰˙ר‡‰, 

מ˙ו  רב"  ˘כל ‡נ˘י ‰"ערב  לומר,  ב‰„רו˜ן" – ˆריך  ול‡ ‰˙ר‡‰,  ע„ים  ל‡   .  . במ‚פ‰ 
בחט‡ ‰ע‚ל, ול‡ נ˘‡ר מ‰ם ˘רי„ ופליט. 

(י‡,  ב‰עלו˙ך  בפר˘˙  ‰ע‚ל,  חט‡  ל‡חר  ממו˘ך  זמן  ‡נו  מוˆ‡ים  למע˘‰,  ‡מנם 
˘נ‡ספו  רב  ערב  "‡לו  ר˘"י:  ומפר˘  ˙‡ו‰",  ‰˙‡וו  ב˜רבו  ‡˘ר  ˘"‰‡ספסוף   ,(„-‡

עלי‰ם בˆ‡˙ם ממˆרים"; ומכ‡ן ר‡י' ˘ל‡ כל ‰"ערב רב" מ˙ו בחט‡ ‰ע‚ל, ‡ל‡ ‰יו 
˘נ˘‡רו מ‰ם ‚ם ל‡חר מכן, וי˘ ל‰בין פ˘ר ‰„בר. 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

כ„כ„

  ‰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

גנו של הקב"ה
אף שב'עיני בשר' נראה כי העולם הולך ומדרדר משנה לשנה צריך לידע את 

האמת: כל זה הוא מעצת היצר להכביד העבודה אך באמת העולם הוא 'גנו של 
הקב"ה', גן עושה פירות!

"‡כ˘ר „ר‡ ב˙מי‰‰"
‰'מ„ר˘  „ברי   ˙‡ זˆו˜"ל)  ‰ריי"ˆ  ‡„מו"ר  (כ"˜  ‰‰ילול‡  בעל  מבי‡  ‰מ‡מר  ב˙חיל˙ 
רב‰' על ‰פסו˜ "ב‡˙י ל‚ני" - "ל‚ן ‡ין כ˙יב כ‡ן ‡ל‡ ל‚ני, ל‚נוני, למ˜ום ˘‰י' עי˜רי 

(עי˜ר ˘כינ‰) ב˙חיל‰ וכו'", ועל ז‰ מיוס„ ‰מ‡מר ˘לו.

˘כ‡ן  ˘ל "‚ן", ‡ל‡  ענין  ˘ז‰ו  ˘‰עולם ‰ו‡ "‚ני",   - כלומר: ‰˙חל˙ ‰מ‡מר ‰י‡ 
˘ז‰ו  "‚נוני", ‰יינו,  ˘ז‰ו  כיון  יו"„)  (ב˙וספ˙  "ל‚ני"  כי ‡ם  ל‚ן",  ("ב‡˙י)  נ‡מר  ל‡ 

"‚ן" ˘בו נמˆ‡ עי˜ר ˘כינ‰.

ומז‰ למ„ים ‰ור‡‰ כללי˙:

˘רו‡ים  ב˘ר,  בעיני  מסביב  ל‰ס˙כל  ˘מ˙חילים  כ„ע˙ ‰עולם  ז‰  ˘‡ין   - וב‰˜„ים 
‡˙ ‰"ב˘ר" ו‰‚˘מיו˙ ˘בכל „בר. ולכן מ˙ייר‡ים ו˘ו‡לים: מ‰ ˜ור‰ בעולם, ˘מ„ור 
ו‰ולך  ‚ובר  ‰טוב  ˘חל˜  ב‡ופן  ז‰  ˘‡ין  (ב˙מי'),  „ר‡"  "‡כ˘ור  ל˘נ‰  ומ˘נ‰  ל„ור 
ו˜„ו˘‰ ורוחניו˙ ‰ם ‰מו˘לים ו˘ולטים, ‡ל‡ לכ‡ור‰ ל‰יפך, ובפרט בענינים ‰˜˘ורים 

עם בני י˘ר‡ל, ˘‰ם ˙מי„ "‰מעט מכל ‰עמים", וע‡כו"כ ע˙‰.

ולח˘וב  לטעו˙  יכולים  ב˘ר,  בעיני  ˘נר‡‰  כפי  טבע,  ע"פ  ‰ח˘בון  ע"פ  ו‡"כ, 
˘‰עולם ‰ו‡ "יער" ˘בו ˘ולטים חיו˙ רעו˙, ול‡ "‚ן" ˘מˆמיח פירו˙ למ‡כל ‡„ם.

ל˜וו˙  יכולים  כיˆ„  ולח˘וב,  ו‡„י˘ו˙,  רפיון  ˘ל  למˆב  לבו‡  יכולים  ˘כן,  וכיון 
ופוח˙ ‰ענין  ל˘נ‰ ‰ולך  ומ˘נ‰  ל„ור  ˘מ„ור  ˘רו‡ים  ב˘ע‰  ב‰  בעולם,  ˘ינוי  לפעול 

„"‡כ˘ור „ר‡"?!

יום  בכל  פעמיים  עˆמו  על  מ˜בל  י‰ו„י  (˘‰רי  עול  מ˙וך ˜בל˙  בז‰  יעסו˜  ו‚ם ‡ם 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב‡ורחו˙  וכ„‡י˙‡  ‰חס„,  מ„˙  ˘‰חליף  ע„  לכל,  וחס„  טוב  ‰˘פיע  למט‰  „ב‰יו˙ו 
ˆ„י˜ים „‡בר‰ם ‡בינו ע״‰ ‰י׳ נ„יב בממונו ב‚ופו ונפ˘ו ˘‰˘פיע טוב וחס„ לכל.

‡מנם כל ז‰ ‰י' על פי ‰נ‰‚˙ ו‰בחנ˙ ‰˘כל „ו˜‡, ˘‰י׳ מ‡כיל ומ˘˜‰ ‚ם לערבים, 
„כל  ונסוע",  ‰לוך  ‡ברם  "ויסע  „כ˙יב  בעולם  י˙׳  ‡ל˜ו˙ו  ל‰ו„יע  בכ„י  ‰כוונ‰  ו‰י׳ 
‰ליכו˙יו ונסיעו˙יו ‰י׳ לפרסם ‡ל˜ו˙ו י˙׳ בעולם, ו‰י׳ ז‰ במסירו˙ נפ˘ ממ˘ כנו„ע, 
ו‰˙כלי˙ ועי˜ר ‰‰˘פע‰ ‰י׳ ב˘ביל ל˜רב ‡˙ ‰בריו˙ ל‡ל˜ו˙, וכ„‡י˙‡ ב‚מ׳ (סוט‰ 
„ף יו״„ ע״‡) על ‰פסו˜ "וי˜ר‡ ˘ם ב˘ם ‰׳ ‡ל עולם" '‡מר רי˘ ל˜י˘ ‡ל ˙˜רי וי˜ר‡ 
‡ל‡ וי˜רי‡ (לימ„ לבריו˙ ל˜ר‡ ב˘ם ‰וי׳ ‡ל עולם, ר˘״י) ˘‰˜רי‡ ‡בר‰ם ל˘מו ˘ל 
‡מר  (ל‡בר‰ם)  לברכו  עמ„ו  ו˘˙ו  ˘‡כלו  ל‡חרי  כיˆ„?  ו˘ב,  עובר  כל  בפ‰  ‰˜ב״‰ 
ו‰י׳  ˘‡מר  למי  וברכו  ו˘בחו  ‰ו„ו  ‡כל˙ם  עולם  ‡ל˜י  מ˘ל  ‡כל˙ם  מ˘לי  וכי  ל‰ם 
‰עולם', וז‰ ‰י' ˙כלי˙ כוונ˙ ‰חס„, ול‡ מˆ„ ‰חס„ ‰טבעי, כי ‡ם בכ„י ל˜רב על י„י 

ז‰ ‡˙ ‰בריו˙ ל‡ל˜ו˙, 

מ˘‰יו  ו˘בים,  ‰עוברים   ˙‡ מ˜בל  ‰י׳  '‡בר‰ם  ‡י˙‡  פמ״ט)  (ויר‡  רב‰  ובמ„ר˘ 
עולם  ‡-ל  ברוך  ‡מרו  ל‰ם  ‡מר  נ‡מר  מ‰  לו  ‡מרו  ברכו,  ל‰ם  ‡מר  ו˘ו˙ים  ‡וכלים 
˘‡כלנו מ˘לו, ‡ם מ˜בל עליו ומברך ‰וו‰ ‡כיל ו˘˙י ו‡זיל, ו‡ם ל‡ ‰וו‰ מ˜בל עליו 
לברך ‰וו‰ ‡מר לי׳ ‰ב מ‰ „עלך, ו‡מר מ‰ ‡י˙ לך עלי, ‰וו‰ ‡מר לי׳ ח„ ˜סיט‡ (פי' 
מטבע,  (מין  פולרין  בי׳  (יין)  „חמר  מ״כ)  „בר,  מכל  ‡ו  מ˙כ˙  ‡ו  חרס  ˘ל  כלי  בערוך 
מ״כ) וח„ ליטר‡ „˜ופר (ליטר‡ ב˘ר, מ״כ) בי׳ פולרין, וח„ עי‚ול „ריפ˙‡ (לחם, מ״כ) 
לך  י‰יב  מ‡ן  במ„בר‡,  ˜ופר  לך  י‰יב  מ‡ן  במ„בר‡,  חמר‡  לך  י‰יב  מ‡ן  פולרין,  בי׳ 
עי‚ול‡ במ„בר‡ (מי נ˙ן לך מעולם במ„בר ב˘ר לחם ויין, מ"כ) מ‡ן „‰וו‰ חמי ‰‰ו‡ 
ע˜˙‡ „‰וו‰ ‡עי˜ לי׳ (מ˘‰י׳ רו‡‰ ‰‡ורח ‰ˆר‰ ‰‰ו‡ ˘‰ו‡ מיˆר לו, מ״כ) ‰וו‰ ‡מר 

ברוך ‡ל עולם ˘‡כלנו מ˘לו'.

וכן כל ‰מ„ו˙ ˆריכים ל‰יו˙ על פי ‰בחנ˙ ‰˘כל „ו˜‡, ו‡ז ‰נ‰ ‰˙ענו‚ ˘בז‰ ‰ו‡ 
˙ענו‚ רוחני ונעל‰.

(ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"„ עמ' מ‰ ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. ונר‡‰ בבי‡ור ‰ענין, וב‰˜„ים „ברי ר˘"י ‰נ"ל ב„בר ‰"˘לו˘ מי˙ו˙" ˘‰יו ‡ז: 

ב„רך  עונ˘‰  ˜יבל‰  מ‰ן  ‡ח˙  ˘כל  ‰ע‚ל,  בחוט‡י  כ˙ו˙  ˘לו˘  בין  מחל˜  ר˘"י 
‡חר˙. 

לוי  בני  י„י  על   – סייף)  (מי˙˙  בחרב  נ‰ר‚ו  ו‰ם  ו‰˙ר‡‰,  בע„ים  ˘חט‡ו  ‡לו  ‰יו 
˘‰ר‚ום, ועלי‰ם נ‡מר "ויפול מן ‰עם ביום ‰‰ו‡ כ˘לו˘˙ ‡לפי ‡י˘" (לב, כח); 

‰יו ‡לו ˘חט‡ו בע„ים לל‡ ‰˙ר‡‰, ו‰ם נ‰ר‚ו במ‚פ‰ – וכמו ˘כ˙וב "וי‚וף ‰' ‡˙ 
‰עם על ‡˘ר ע˘ו ‡˙ ‰ע‚ל" (לב, ל‰), ור˘"י מפר˘ ˘ם "מי˙‰ בי„י ˘מים לע„ים בל‡ 

‰˙ר‡‰"; 

 ו‰יו ‡לו ˘חט‡ו לל‡ ע„ים ולל‡ ‰˙ר‡‰, ו‰ם נענ˘ו ב„רך מיוח„˙, ˘על ז‰ נ‡מר 
"וי˜ח ‡˙ ‰ע‚ל . . ויטחן ע„ ‡˘ר „˜, ויזר על פני ‰מים וי˘˜ ‡˙ בני י˘ר‡ל" (לב, כ) – 

ומפר˘ ר˘"י: "נ˙כוין לבו„˜ם כסוטו˙ . . ˘ב„˜ום ‰מים וˆבו בטני‰ם". 

ובכן, כ„ „יי˜˙ בל˘ון ‰כ˙וב ל‚בי ˘לו˘ כי˙ו˙ ‡לו, י˘ ‰ב„ל בולט בין ˘˙י ‰כ˙ו˙ 
‰ר‡˘ונו˙ – ‡לו ˘חט‡ו בע„ים ונענ˘ו בסייף ‡ו במ‚פ‰ – לבין ‰כ˙‰ ‰˘לי˘י˙, ‡לו 

˘ל‡ ‰יו עלי‰ם ע„ים: 

ב˘˙י ‰כ˙ו˙ ‰ר‡˘ונו˙ נ‡מר ל˘ון "עם" – "ויפול מן ‰עם", "וי‚וף ‰' ‡˙ ‰עם"; 
ו‡ילו בכ˙ ‰˘לי˘י˙ נ‡מר "וי˘˜ ‡˙ בני י˘ר‡ל". ומ˘מעו˙ ‰ב„ל ז‰, ˘עונ˘י ‰מי˙‰ 
– סייף ומ‚פ‰ – ˘נענ˘ו ב‰ם ‡לו ˘‰יו ע„ים על חט‡ם, ‰יו לכל ‰עם, כולל ‚ם ‰"ערב 
ז‰   – ע„ים)  בלי  ˘חט‡ו  (ל‡לו  סוט‰  ב„י˜˙  כ„רך  מים  מ˘‰   ‰˜˘‰˘ ז‰  ‡ולם  רב"; 

ע˘‰ מ˘‰ ר˜ לבני י˘ר‡ל בלב„, "וי˘˜ ‡˙ בני י˘ר‡ל", ול‡ ל‡נ˘י ‰"ערב רב". 

[וכפי ˘מובן מל˘ון ‰כ˙וב לענין יˆי‡˙ מˆרים (ב‡ יב, לז-לח): "ויסעו בני י˘ר‡ל . . כ˘˘ מ‡ו˙ ‡לף 

ר‚לי ‰‚ברים . . ו‚ם ערב רב על‰ ‡˙ם" – ‰יינו, ˘‰"ערב רב" נמנים בפני עˆמם ו‡ינם בכלל "בני י˘ר‡ל", 

„˜‡י על בני ‡בר‰ם, יˆח˜ ויע˜ב בלב„. 

‡בל  וכו';  ל‰‚רים  ‚ם  לכולם,  ˘מ˙ייחס  ‰„בר  פ˘וט  י˘ר‡ל"  "בני  נ‡מר  ˘ב‰ם  מ˜ומו˙  (בכמ‰ 

במ˜ומו˙ ˘ב‰ם ‰כ˙וב מ˘נ‰ בל˘ונו ונו˜ט ‚ם "עם" ו‚ם "בני י˘ר‡ל" - מ˘מע ˘י˘ בז‰ כוונ‰ מכוונ˙, 

כנ"ל)].

מ‰ם  ‡ל‰  כי   – ממי˙‰  ˘פלטו  רב"  ‰"ערב  מ‡נ˘י  ‰יו  ‡יך  בפ˘טו˙  מובן  ומע˙‰ 
˘ל‡ ‰יו ע„ים על חט‡ם ל‡ נענ˘ו כלל, ˘‰רי ‰˘˜‡˙ ‰מים ‰י˙‰ ר˜ ל"בני י˘ר‡ל" 

בלב„ ול‡ ל"ערב רב". 

[ומובן ˘„וח˜ ‚„ול לפר˘ ˘מ˙וך ‰"ערב רב" ל‡ ‰י' מי ˘חט‡ בל‡ ע„ים, כך ˘ל‡ 
‰י' ב‰ם ‡˙ מי ל‰˘˜ו˙]. 

‚. ולפום רי‰ט‡ נר‡‰ ‰„בר כחי„ו˘ ‚„ול, לומר ˘‰חמיר ‰˜ב"‰ בעונ˘ם ˘ל "בני 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ„ברי  ‚ם  (ול‰עיר  פ˘וט‰  בז‰  ‰סבר‡  ב‡מ˙  ‡מנם  רב";  ‰"ערב  מ‡˘ר  יו˙ר  י˘ר‡ל" 
‰נבי‡ – עמוס ‚, ב: "ר˜ ‡˙כם י„ע˙י מכל מ˘פחו˙ ‰‡„מ‰ על כן ‡פ˜ו„ עליכם ‡˙ כל עונו˙יכם"): 

זר‰  עבו„‰  ˘"‰זונ‰ ‡חר  מ˘ום  מים, "כסוטו˙" – ‰ו‡  י„י  על  ˘ב„˜ ‡ו˙ם  ‰טעם 
‰ו‡ כ‡˘‰ ‰מזנ‰ ˙ח˙ בעל‰" (˘פ˙י חכמים על ר˘"י). 

ובכן, כבר לימ„ ‡ו˙נו ר˘"י ‡˘ר „ו˜‡ "בני י˘ר‡ל" ‰ם ‰נח˘בים בבחינ˙ "‡˘‰" 
ל‰˜ב"‰ (וז‰ ˘זנו ‡חר עבו„‰ זר‰ ‰ו‡ "כ‡˘‰ ‰מזנ‰ ˙ח˙ בעל‰"), ו‡ילו ‰"ערב רב" 

‡ינם בכלל ז‰: 

בנו‚ע לחט‡ ‰ע‚ל מבי‡ ר˘"י מ˘ל (פר˘˙נו ל„, ‡): "מ˘ל למלך ˘‰לך למ„ינ˙ ‰ים 
˘ו˘בינ‰  עמ„  רע.  ˘ם  עלי'  יˆ‡  ‰˘פחו˙  ˜ל˜ול  מ˙וך  ‰˘פחו˙.  עם  ‡רוס˙ו  ו‰ניח 
ו˜רע כ˙וב˙‰ . . ‰מלך – ז‰ ‰˜ב"‰; ‰˘פחו˙ – ‡לו ערב רב; ו‰˘ו˘בין – ז‰ מ˘‰; 

‡רוס˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ – ‡לו י˘ר‡ל". 

ולכן  ממ˘,  י˘ר‡ל"  "בני  „ו˜‡  ‡לו  ‰˜ב"‰"  ˘ל  "‡רוס˙ו  ‡˘ר  למ„ים,  ונמˆ‡נו 
ע"„   – (ול‰עיר  בעל‰  ˙ח˙  רע  ˘ם  עלי'  ˘יˆ‡  כמו ‡˘‰  כסוטו˙",  "לבו„˜ם  ר‡ויים ‰ם 
"˘פחו˙"  בבחינ˙  ר˜  ‰ם  רב"  ‰"ערב  ו‡ילו  במ„בר);  פ'  ‰פטור˙  י‰ונ˙ן  מ‡‰ב˙   – ‰„רו˘ 

בלב„, ו‡ין ˘ייך ב‰ם כל ‰ענין, כפ˘וט. 

וי˘ ל‰‡ריך ‰רב‰ בסו‚י‡ זו, ועו„ חזון למוע„ בעז"‰.  

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

מרע לטוב, „עבו„‰ על פי ‰˘כל, ‡מנם ב‰נ‰‚˙ו ו˙ענו‚ו ‰ו‡ מ˙ענ‚ על פי ‰מ„ו˙ לב„ 
- ‰רי ‰ו‡ כב‰מ‰, כי ‡ם כל מ„ו˙ בני ‡„ם ˆריכים ל‰יו˙ פעול˙ם בכל פעם ופעם על 

פי ‰˘כל „ו˜‡, וכמו במ„˙ ‰טוב ל‰בחין בין טוב לרע ור‡וי ו˘‡ינו ר‡וי.

‰‰˘פע‰ טוב‰, ‡ך מזי˜‰ ליל„
„י˘נם „ברים ˘בעˆם ‰ם טוב ו„ו˜‡ כ‡˘ר ‰ם ב‡ים על פי ˘כל ‡ז ‰ם טוב, וב‡ם 
פי  על  ב‡ים  ‰ם  וכ‡˘ר  עˆמם  מˆ„  טוב  ל‡  ˘‰ם  ענינים  וי˘נם  לרע,  מ˙‰פכים  ל‡ו 
‰בחנ˙ ו‰נ‰‚˙ ‰˘כל ‰ם עˆמם נע˘ים טוב, וכמו ‰˘פע‰ ‚˘מי˙ למי ˘‰ו‡ ˆריך לז‰, 

ו‰יינו „כ‡˘ר ב‡ על פי ‰בחנ˙ ‰˘כל ‡ז ‰ו‡ טוב.

וכמו עני ר״ל ˘‰ו‡ חסר ומ˘פיעים לו ‰˘פע˙ עזר ‰רי ‰ו‡ טוב, ‡בל כ‡˘ר יב˜˘ 
„ע˙ו,  על  יעבירנו  ומו˘ל ‰רי  ל˘ר  לע˘ו˙ו  ויˆו‰ ‰מלך  לו,  ב„בר ‰חסר  מ‰מלך  עזר 
„ז‰ו ‰ב˜˘‰ רי˘ ועו˘ר ‡ל ˙˙ן לי, ˘ל‡ י‰י׳ ˜ˆוו˙ רחו˜ו˙ כי ‡ם כפי ‰„רו˘ ˘‰ו‡ 

מ„˙ ‰מיˆוע.

וכן ביל„ ˜טן ˘‰ו‡ לומ„ בטוב כפי ערכו, ו‡ביו ‡ו רבו נ‰נים מלימו„ו וי˘פיעו לו 
‰˘פע‰ מרוב‰ ב‰˘כל‰ מ‰ ˘‡ינו לפי ערכו כלל, ‡ו ˘י˘בחו‰ו ויפ‡רו‰ו על ‰˙מ„˙ 
לימו„ו ו‰„ומ‰, ‰נ‰ „בר ‰‰˘פע‰ כמו ˘‰י‡ לעˆמ‰ ‰י‡ טוב ‡בל ל‰יל„ ‰‰ו‡ ‰רי 

ז‰ מזי˜ „ל‡ לב„ ˘‡ינו מבי‡ לו ˘ום ˙ועל˙, ‡ל‡ עו„ מ‡ב„ חו˘יו וכחו˙יו.

וי˘נם ענינים „לעˆמם ‡ינם טוב, ‡בל כ˘ב‡ים על פי מ˘פט ‰˘כל ו‰בחנ˙ו ‰רי ז‰ 
טוב, וכמו ˘כ˙וב "חו˘ך ˘בטו ˘ונ‡ בנו ו‡ו‰בו ˘חרו מוסר", „ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰בחנ˙ 

‰˘כל בטוב ורע ו‰ר‡וי ובל˙י ר‡וי. 

ב‡ופנים  ב‡  ‰טוב  ‰נ‰  ו‡ז  ‰טוב,  בע˘יי˙  פנימי˙  כוונ‰  ל‰יו˙  „ˆריכ‰  ו‰עי˜ר 
ל‰˘פיע,  לו  ˘ר‡וי  ממי  ‡פילו  ‚ם  ‰‰˘פע‰   ˙‡ למנוע  ˆריכים  „לפעמים  ˘ונים, 
ולפעמים ˆריכים ל‰˘פיע חס„ ‚ם למי ˘‡ינו ר‡וי, ‡ך ב˘ביל ‰כוונ‰ ו‰˙ועל˙ ˘י‰י׳ 
לר‚לי  ‡˘ר  יו„ע  ˘‰ו‡  ב‡ח„  וכמו  וטוב,  חס„  ‰ו‡  ‰‰˘פע‰  מניע˙  ולפעמים  מז‰, 
ו‰חס„ ‰ז‰, ‰רי  במניע˙ ‰טוב  ר״ל, ‰נ‰  וˆער  ח״ו ‡יז‰ ‰יז˜  לו  מ‚יע  עניניו ‰פרטים 

‚ורם ˘ינˆל מ‰יז˜ ח"ו וˆער יו˙ר ‚„ול ר״ל.

וכל ז‰ ‰ו‡ „כ‡˘ר ‰מ„ו˙ ב‡ים על פי ‰בחנ˙ ו‰נ‰‚˙ ‰˘כל „ו˜‡.

‡בר‰ם ‡בינו ‚מל חס„ כ„י ˘יברכו ‡˙ ‰'
˘‰י‡  נ˘מ˙ו  ˘ר˘  מˆ„  ו‰חס„  ˘‰י׳ ‡י˘ ‰טוב  ע״‰  ב‡בר‰ם ‡בינו  ˘מˆינו  וכמו 
בבחינ˙ ‰חס„, וכ„‡י˙‡ בפר„ס ב˘ם ספר ‰ב‰יר "‡מר‰ מ„˙ ‰חס„ לפני ‰˜ב״‰ מיום 
‰יו˙ ‡ברם ב‡רı ל‡ ‰וˆרכ˙י ‡ני לע˘ו˙ מל‡כ˙י ‡ל‡ ‡ברם עומ„ ומ˘מ˘ במ˜ומי", 



כ‡

תענוג בהמי בעשיית חסד 
עם הזולת?!

ילד קטן שהוא לומד בטוב כפי ערכו, ואביו או רבו נהנים מלימודו וישפיעו לו 
השפעה מרובה בהשכלה מה שאינו לפי ערכו כלל, או שישבחוהו ויפארוהו על 

התמדת לימודו והדומה, הנה דבר ההשפעה כמו שהיא לעצמה היא טוב אבל 
להילד ההוא הרי זה מזיק דלא לבד שאינו מביא לו שום תועלת, אלא עוד מאבד 

חושיו וכחותיו.

 ˙ענו‚ ב‰מי בע˘יי˙ חס„ עם כל ‡ח„
...[‰נ‰] במ„˙ ‰טוב ו‰חס„ ˘עו˘‰ עם זול˙ו ˘י˘ בז‰ ˙ענו‚ נפל‡ ל‰‡י˘ ‰טוב, 
ובז‰ י˘ ‚ם כן מ„רי‚ו˙ חלו˜ו˙, ˘‡ם ‰טוב ˘לו ‰ו‡ ר˜ מˆ„ ‰טבע לב„ בלי ‰בחנ˙ 
‰ב‡  כל  עם  וחס„  טוב  עו˘‰  ‰ו‡  ‰רי  ולז‡˙  וחס„  טוב  ‡י˘  „ל‰יו˙ו  ו‰יינו  ‰˘כל, 
לי„ו, „כל ‡ח„ י‰י׳ מי ˘י‰י׳ ˘ˆריך ‡יז‰ טוב וחס„ ב‡יז‰ „בר ˘י‰י׳ ‰רי ‰ו‡ עו˘‰ 
עמו טוב וחס„ בלי ‰בחנ‰ בין טוב לרע ו‰ר‡וי ו˘‡ינו ר‡וי, ועו„ ז‡˙ „‡ין ˘ום כוונ‰ 
במ‡„, „ל‰יו˙ו ‡י˘  נפל‡  ˙ענו‚  בז‰ ‰ו‡  ˘‰˙ענו‚  ו‰‚ם  בע˘יי˙ ‰טוב ‡˙ו,  פנימי˙ 
‰נ‰  מ˜ום  ומכל  ‚„ול,  ˙ענו‚  ‰ו‡  ˘י‰י׳  מי  עם  ו‰חס„  ‰טוב  ‰˘פע˙  ‰רי  וחס„  טוב 

‰˙ענו‚ בז‰ ‰ו‡ ‚ם כן ˙ענו‚ ב‰מי ˘‰ו‡ ‰˙‚ברו˙ ‰‡‰ב‰ טבעי˙ בלב„.

י˘  כלל, „‡„ם ‰רי  ל‰ „ע˙  ו‡ין  לב„  בבחינ˙ ‰מ„ו˙  עי˜ר‰ ‰ו‡  וכי„וע „‰ב‰מ‰ 
לו „ע˙, ו‚ם ‰מ„ו˙ ‰רי ˆריכים ל‰יו˙ על פי ‰בחנ˙ ו‰נ‰‚˙ ‰˘כל „ו˜‡, ‡בל כ‡˘ר 
טובו˙ ‰ן  ˘‰מ„ו˙  בין  בלי ‰נ‰‚˙ ‰˘כל,  לב„,  בפעול˙ ‰מ„ו˙  ומ˙ענ‚  מ˙נ‰‚  ‰‡„ם 
מן ‰˙ול„‰ ˘מ˙ול„˙ו ‰ו‡ ‡י˘ טוב וחס„, ‡ו ˘עב„ בעבו„‰ ‚„ול‰, ו‰יינו ˘מ˙ול„˙ו 
ל‰פוך ‰מ„ו˙  בעבו„‰  ˘פעל  ור˜  טובו˙,  ל‡  ‚ם ‡פילו  ממוˆעים, ‡ו  מ„ו˙  בעל  ‰ו‡ 

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

מ˘יח˙ ‰מלכים,  מˆור˙  ז‰  לפירו˘  ר‡י'  ומבי‡ 
נזר",  "כמין  ‡ל‡  כ"ף  ‡ו˙  בˆור˙  נמ˘חו  ˘ל‡ 
לפעול˙  ˜˘ור  ‰מ˘יח‰  ˘‡ופן  רו‡ים  ˘בז‰ 
˜˘ור‰  ל‡  ˘מ˘יח˙ם  ‰מלכים  ולכן,  ‰מ˘יח‰, 
כ‰ונ‰  על  ‰מור‰  בˆור‰  נמ˘כו  ל‡  לכ‰ונ‰, 

‡ל‡ "כמין נזר" ‰מור‰ על ‰מלכו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 238 ו‡ילך)

כפרה אפילו על זדונות
‰' ‰' ‡-ל רחום וחנ ון ‡רך ‡פים ורב 
חס„ ו‡מ˙. נוˆר חס„ ל‡לפים נ˘‡ עון 
ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰ ל‡ ינ˜‰
(ל„, ו-ז)

כ"˜  כו˙ב  פ"ח)  ‰˙˘וב‰  ‡‚ר˙  (חל˜  ב˙ני‡ 
"ולכן  מ„ו˙ ‰רחמים:  לי"‚  בנו‚ע  ‡„מו"ר ‰ז˜ן 
וכמ"˘  ‰פ‚מים  כל  מנ˜ים  ‰רחמים  מ„ו˙  ‰י"‚ 
נו˘‡ עון ופ˘ע ונ˜‰". ולכ‡ור‰ ˆ"ע, ‰רי בכ˙וב 
מ˘מיט  ומ„וע  ונ˜‰",  וחט‡‰  ופ˘ע  "עון  נ‡מר 

˙יב˙ "וחט‡‰"?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

‡„מו"ר ‰ז˜ן ב‡ לב‡ר ‚ו„ל מעל˙ י"‚ מ„ו˙ 
‰פ‚מים  ‚ם  ‰פ‚מים",  כל  ˘"מנ˜ים  ‰רחמים, 
„ז„ונו˙, ˘‡ין ˜רבן מועיל לכפר עלי‰ם, ור˜ י"‚ 
י„י ‰˙˘וב‰ ‰ם  על  ˘מ˙עוררים  מ„ו˙ ‰רחמים 

‰פועלים כפר‰ ‡פילו על ‰ז„ונו˙.

כי  "וחט‡‰"  ˘‰˘מיט  מ‰  מובן  ז‰  פי  ועל 
י„י  על  מ˙כפר  ‰רי  ו‰˘ו‚‚  ˘ו‚‚,  ‰יינו  "חט‡" 
˜רבנו˙, ול‡ נˆרך בז‰ לכפר˙ ‰י"‚ מ„ו˙ „וו˜‡.

ומ‰ ˘בכ˙וב נ‡מר "וחט‡‰" י˘ לומר ˘‰ו‡ 
˘"רבו˙ינו  ינ˜‰",  ל‡  "ונ˜‰  ‰כ˙וב  סיום  מפני 
ינ˜‰  ול‡  ל˘בים  ‰ו‡  ˘"מנ˜‰  פירו˘ו  „ר˘ו" 
‰כ˙וב  ‰זכיר  ולכן  ע‰"פ).  (ר˘"י  ˘בים"  ל˘‡ינם 
˘ו‚‚  על "חט‡‰" –  ˘‚ם  ל‰ורו˙  כ„י  "וחט‡‰" 
˘ו‚‚ ˆריך  על  ו‚ם  ˘בים,  ל˘‡ינם  מנ˜‰  ‡ינו   –

˙˘וב‰. ו˜"ל.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"‡ עמ' 142 ו‡ילך; ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ 
עמ' 1058 ‰ע' 14; חי"ט עמ' 426 ‰ע' 5)

מדוע נמשח אוהל 
מועד בצורת "כ"ף"?

ומ˘ח˙ בו ‡˙ ‡‰ל מוע„ ‚ו'
כל ‰מ˘יחו˙ כמין כ"ף יוני˙ חוı מ˘ל מלכים ˘‰ן 
כמין נזר
(ל, כו. ר˘"י)

ר˘"י  ˘ל  „רכו  ‡ין  ‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
פירו˘  לב‡ר  ‡ל‡  „ינים  ל‰ורו˙  בפירו˘ו 
‰מ˜ר‡ו˙, ו‡"כ מ„וע מבי‡ כ‡ן ˆור˙ ‰מ˘יח‰ 
ˆור˙  נפ˜"מ  „למ‡י  יוני˙",  כ"ף  "כמין  ˘‰י‡ 
˙מו‰  וביו˙ר  ‰כ˙ובים?  בפירו˘  ‰מ˘יח‰ 
ל‡  ˘בכלל  ‰מלכים,  מ˘יח˙  ˆור˙  ˘מבי‡ 

מוזכר˙ כ‡ן בכ˙וב!

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

בפר˘˙נו  וכן  ז.  כט,  ˙ˆו‰  לפ'  (בפירו˘ו  ‰‡ברבנ‡ל 
לז‰  ˘‰טעם  מפר˘  ‰מ˘יח‰)  בפרטי  ‰ו'"  ב"‰עי˜ר 

‰ו‡  יוני˙"  כ"ף  "כמין  ‰י˙‰  ‡‰רן  ˘מ˘יח˙ 
מ˘ום ˘בז‰ רמז "˘‰ו‡ ‡˘ר בחר ‰˘ם לכ‰ן כי 
‰כ"ף ‰י‡ ר‡˘ונ‰ ל‡ו˙יו˙ כ‰ן". ועל פי ז‰ י˘ 
ב‡‰  יוני˙"  "כ"ף  ˘ˆור˙  ס"ל  ר˘"י  ˘‚ם  לומר, 
לרמז על ˙יב‰ ‰מ˙חיל‰ ב‡ו˙ כ"ף, ר˜ ˘לר˘"י 
‚ם  ‡ל‡  בלב„  "כ‰ן"  ל˘ם  רמז  זו  בˆור‰  ‡ין 

ל˙יב˙ "כ‰ונ‰". 

יוני˙",  כ"ף  כמין  "כל ‰מ˘יחו˙  פירו˘  וז‰ו 
מטר˙ן  ‰מ˘ח‰  ˘מן  י„י  ˘על  ‰מ˘יחו˙  „כל 
לפעול ˜„ו˘‰ ב„בר ‰נמ˘ח ˘י‰י' ר‡וי לעבו„˙ 
‰כ‰ונ‰. ועל כן ל‡ ר˜ ‡‰רן ובניו נמ˘חו בˆור˙ 
מוע„  ‡ו‰ל  ‚ם  ‡ל‡  ‰כ‰ונ‰,  על  ‰מור‰  "כ"ף" 
וכליו נמ˘כו בˆור‰ ‰רומז על ˙יב˙ "כ‰ונ‰", כי 
פר˘"י  (ר‡‰  ו˘ירו˙  עבו„‰  ‰ו‡  "כ‰ונ‰"  פירו˘ 
ר‡ויים  ל‰יו˙  נכנסו  ‰מ˘יח‰  וע"י   ,(‚ כח,  ˙ˆו‰ 

לעבו„˙ ‰מ˜„˘ ו‰˘ירו˙ בו.

„˘מן   ‡‰„ כ‡ן,  לפר˘  ר˘"י  ˘ב‡  וז‰ו 
‰מ˘ח‰ ‰ו‡ "˘מן מ˘ח˙ ˜ו„˘" (ל, כ‰), ˘פועל 
˜„ו˘‰ על ‰נמ˘ח בו, ‰רי ז‰ על י„י ˘מו˘חים 
בˆור‰ ‰רומז˙ על ‰ענין ‰נפעל על י„י ‰מ˘יח‰. 



ט

הזהירות מה"גרגשי" שבנפש 
אופן בירור מידת ה"מלכות" שבנפש / לדחות הרהורי רע בשתי ידיים / "שמר 

לך" ממחשבה דיבור ומעשה של ה"גרגשי" 

˘בע ‡ומו˙ ‰יו ב‡רı י˘ר‡ל לפני כניס˙ בני י˘ר‡ל ל‡רı: ‰כנעני, ‰‡מורי, ‰ח˙י, 
˘בע  כל   ˙‡ ל‚ר˘  י˘ר‡ל  בני  ˆריכים  ‰יו  ל‡  ‡מנם  ו‰‚ר‚˘י.  ‰יבוסי  ‰חוי,  ‰פרזי, 

‰‡ומו˙, כי ‰‚ר‚˘י פנ‰ ו‰לך מ‡ליו.

בפר˘˙נו מונ‰ ‰כ˙וב פעמיים ‡˙ ˘˘ ‰‡ומו˙ לל‡ ‰‚ר‚˘י, וב˘ני‰ם מפר˘ ר˘"י 
מ„וע ל‡ מנ‰ ‰כ˙וב ‚ם ‡˙ ‰‚ר‚˘י.

מז‰  על‰  "לך   :ıל‡ר י˘ר‡ל  בני  בבו‡  ל‰יו˙  בסיפור ‰ע˙י„  ‰פעם ‰ר‡˘ונ‰ ‰י‡ 
‰חוי  ו‰פרזי  ו‰ח˙י  ‰‡מרי  ‰כנעני   ˙‡ ו‚ר˘˙י  מל‡ך  לפניך  ו˘לח˙י   .  .  ıר‡‰ ‡ל   .  .
ו‰יבוסי (ל‚, ‡-ב). ו˘ם כ˙ב ר˘"י: "˘˘‰ ‡ומו˙ ‰ן ו‰‚ר‚˘י עמ„ ופנ‰ מפני‰ם מ‡ליו".

כחל˜  ‰יום".  מˆווך  ‡נכי  ‡˘ר   ˙‡ לך  "˘מר  ‰ˆיווי  ל‚בי  נ‡מר‰  ‰˘ניי'  ‰פעם 
‰‡מרי   ˙‡ מפניך  ‚ר˘  "‰נני  ‰כ˙וב  ‡ומר   ,ıב‡ר ‰ר‡וי'  ‰‰˙נ‰‚ו˙  על  ‰‡ז‰רו˙  מן 
ו‰כנעני ו‰ח˙י ו‰פרזי ו‰חוי ו‰יבוסי" (ל„, י‡). ו‚ם ˘ם פיר˘ ר˘"י: "ו' ‡ומו˙ י˘ כ‡ן 

כי ‰‚ר‚˘י עמ„ ופנ‰ מפני‰ם".

ומ„ברי ר˘"י נר‡‰, ˘˘ני זמנים ו‡ופנים י˘ כ‡ן בפניי˙ בני ‰‚ר‚˘י. מפירו˘ ‰פסו˜ 
מכן  ל‡חר  ור˜  ‰‡ומו˙,   ˘˘  ˙‡ י‚ר˘  ˘‰מל‡ך  מ‰  י˙˜יים  ˘˙חיל‰  מ˘מע  ‰ר‡˘ון 
י‰י' "ו‰‚ר‚˘י עמ„ ופנ‰ מפני‰ם מ‡ליו". ‡ולם מ‰פסו˜ ‰˘ני נר‡‰, ˘מ‰ ˘י˘נם ר˜ ו' 
‡ומו˙, ‰ו‡ "כי ‰‚ר‚˘י עמ„ ופנ‰ מפני‰ם", ו‰יינו ˘פנ‰ ו‰לך מכבר עו„ ˜ו„ם ˘י‚ר˘ 

‰˘י"˙ ‡˙ ˘˘ ‰‡ומו˙.

ונוסף למ‰ ˘י˘ ליי˘ב ז‡˙ על „רך ‰פ˘ט [ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‰בי‡ור בז‰], י˘ לב‡ר 
י˘ ‡˙ ‡ו˙ן  בנפ˘ ‰‡„ם  ‚ם  כי  בעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו.  מכך  ללמו„  ל‡„ם  לו  ˘י˘  מ‰  ‚ם 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰נ‰ ‰יפך ‰˘כל י˘נם כמ‰ ‡נ˘ים ˘‰ונח ‡ˆלם ˘‡ין ˆריך ל‰ר‡ו˙ פנים ˘וח˜ו˙ 
˘‰רי  כיון  בפרט,  ועניני‰ם  בכלל  ‰עולם   ˙‡ מנ‰י‚  ˘‰˘י"˙  מ‰‡ופן  רˆון  ו˘ביע˙ 
‡פ˘ר ˘י˙פר˘ ‰„בר ˘‰ם מס˙פ˜ים במ‰ ˘י˘ ל‰ם, וככל ˘‰ו‡ טוב ‰רי ‡פ˘ר ˘י‰י' 
טוב עו„ יו˙ר, ולכן ˆריך לעמו„ בטענו˙ ˙מי„יו˙ מ‰˜ו˘י ובמרירו˙ על כל ˆע„ וענין.

רבו˙ינו  ממ‡מר  וחומר  ו˜ל  ˘כן  ומכל   ,'˜‰ ˙ור˙נו  ‰ור‡˙  ‰יפך  ˘ז‰ו  מובן  ו‰נ‰ 
על  ל‰לל,  ˆריך  ונ˘ימ‰  נ˘ימ‰  כל  ˘על  י"‰",  ˙‰לל  ‰נ˘מ‰  "כל  ‰פסו˜6  על  ז"ל5 
 '˜‰ בז‰ר  פס˜ו  ‰רי  ז‰  כל  על  ונוסף   .  . ב‰עבו„‰  ‰ˆלח‰  כ˘ב‡‰  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙ 
מ‰  ˘מלמעל‰,  וב‰‰˘פע‰  מלמעל‰  ע„"ז ‚ם  ח"ו  מעוררים  עˆובו˙  פנים  ˘כ˘מר‡ים 
מטיב  עˆמו  ז‰  מˆבו, ‰רי  ˘י‰י'  רˆון ‡יך  וב˘ביע˙  ב˘מח‰  עומ„  כ˘‰‡„ם  כן  ˘‡ין 

‰מˆב וב‡ מטוב, לטוב ‚„ול יו˙ר (יעוין בזח"ב ˜פ"„ ע"ב).

(‡ף  ‰נ"ל  ˘לו  ב‰נ‰‚‰  ‰‰ר‚ל   ˙‡ ז‰  י˘נ‰  ‡ם  מסופ˜ני  כי  ל‰‡ריך,  רˆוני  ו‡ין 
˘˙˜ו˙י ˘ע„יין ל‡ נ‰פך לטבע ˘ני ‡ˆלו), ובפרט ˘‚ם ˘ורו˙ ‡לו מספי˜ו˙ ל‰ב‰יר 
וˆריך  ב˜רן ‡ור‰,  ˘‰עמי„ו‰ו  לר‡ו˙ ‡˙ ‡˘רו  יזכ‰ו  ו‰˘י"˙  ˘‰ו‡,  כמו  ‡˙ ‰מˆב 

ל‰ו„ו˙ ול‰לל על מ‰ ˘מˆליח . . ב‰˘˙„לו˙ ˘ע„ ע˙‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ˘כ‡) 

5) בר‡˘י˙ רב‰ י„, ‡.

6) ˙‰ילים ˜נ, ו.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡„מו"ר):  מו"ח  כ"˜  ˘ל  (‡ביו-ז˜נו  מו‰ר"˘  ‡„מו"ר  כ"˜  פ˙‚ם  ˘מע  בטח  ו‰נ‰ 
‰עולם ‡ומרים ˘‡ם ‡ין ביכול˙ לעבור מלמט‰, ‡זי י˘ לעבור מלמעל‰, ‡בל ‡ני סבור 

˘מלכ˙חיל‰ י˘ לעבור מלמעל‰.

˘יוטב  ע„  ‚לוי'  ב‰˘מח‰  לחכו˙  ˘לכ‡ור‰ ˆריך  פי  על  ˘‡ף  ז‰,  בנ„ון  ו‰ו‡ ‰„ין 
מˆב ‰ברי‡ו˙ בפועל, ‰נ‰ י˘ מ˜ום לומר על פי נוסח ‰נ"ל ל‰˜„ים ‰˘מח‰ על ‰טב˙ 

‰ברי‡ו˙ ‡ף ˘לע˙ ע˙‰ ‡ינ‰ ב‚לוי, וז‰ עˆמו ימ‰ר ‰ענין.

טוב",  וי‰י'  טוב  חב"„ "˙ח˘וב  מנ˘י‡י  פעמים  כמ‰  ˘נ˘מע  על „רך ‰פ˙‚ם  ו‰ו‡ 
ופ˘יט‡ ˘כ˘מבי‡ים ז‰ ב„בור ˘ל ˘מח‰ ובמע˘‰ ˘ל ˘מח‰, וביחו„ ב‰נו‚ע לכבו„ 
˙ור˙ו ‡˘ר על י„י עטו עט סופרים י˘ בי„ו ל‰˘פיע על ‰רבים ב‰‡מור, ‰רי י„וע ˘כר 

‰ני ב„וחי (˙עני˙ כב, ‡).

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' רנב)

ס‚ול‰ ˘ל‡ יבו‡ ‰„בר לי„י פועל
במענ‰ על מכ˙בו, ˘בו נר‡‰ ˘ע„יין ל‡ פעל˙י עליו רוממו˙ ‰רוח, וכמ„ומ‰ ˘כבר 
חסי„ו˙ - ‰נ‰ ‡ין  בספרי  ל‡ו „ו˜‡   - בספרים  ˘עפ"י ‰מבו‡ר  פעמים,  כמ‰  לו  ‡מר˙י 
ול‡  פועל,  לי„י  ‰„בר  יבו‡  ˘ל‡  ס‚ול‰  ˘ז‰ו  בעולם,  ˘חור‰  מר‰  ˘ל  סברו˙  לח„˘ 
˘ערים4)  מ‡‰  סי„ור  בסוף  ˘נ„פס  ב„‡"ח (כמ„ומ‰  ועל „רך ‰מוב‡  ב„בור -  לח„˘  ˘‡ין  ר˜ 
‡ל‡   - בעולם  ל‰מ˘יכ‰  כ„י  ב„בור  ‡ומר‰  ‰י'  סבר‡  לו  נופל  כ˘‰י'  ‰מ‚י„  ˘‰רב 
כ"˜  מפ˙‚מי  כן  ‚ם  מובן  ו‰ו‡  כנ"ל,  ו‰טעם  כזו  סבר‡  לח„˘  ‡ין  במח˘ב‰  ˘‡פילו 
י‰י'  טוב  ˘‰יו ‡ומרים "˙ח˘וב  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  ˘סיפר  רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים  נ˘י‡ינו 

טוב".

בטח נ„מ‰ לו ˘˜˘‰ במ‡„ לפעול על כח ‰מח˘ב‰ ב‰נ"ל, ובלי˙ בריר‰ ילבי˘ כח 
‰מח˘ב‰ במח˘ב‰ „˙ור‰, ומ‰טוב ברוחניו˙ יומ˘ך ‚ם כן טוב ב‚˘מיו˙.

‰מח˘ב‰  על  ‚ם  ˘יפעול  ע„  בבטחונו  ˘י˙חז˜  מ‰  ככל  ‡˘ר  ‰נ"ל,  מכל  ו‰מורם 
ו‚ם  ב‚˘מיו˙  ב‰רחב‰  לפרנס‰  יו˙ר  במוח˘  ‰„בר  י˙‚˘ם  ‰רי  ˘לו,  ומע˘‰  „יבור 

ברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' רפו-ז)

עˆם ‰˘מח‰ מטיב‰ ‡˙ ‰מˆב
מ‰ ˘כו˙ב ‡˘ר מעבו„˙ו ‡ין לו נח˙ וכו' ועבו„‰ ˜˘‰ ‰י‡ וכו'.

4) כח, ‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

"˘בע‰ עממין", ועליו לעמול ל˙˜ן מי„ו˙ רעו˙ ‡לו. ועבו„‰ מיוח„˙ י˘ לו ל‡„ם עם 
מי„˙ ‰"‚ר‚˘י" ˘בנפ˘ו, ובז‰ ‚ופ‡ ˘ני „רכים ו‡ופנים, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

‡ופן בירור מי„˙ ‰"מלכו˙" ˘בנפ˘
ו"ז‰  ומלכו˙.  יסו„  נˆח, ‰ו„,  ˙פ‡ר˙,  חס„, ‚בור‰,  בנפ˘ ‰‡„ם:  י˘נן  מי„ו˙  ˘בע 
לעומ˙ ז‰ ע˘‰ ‡ל˜ים", ˘י˘ ˘בע מי„ו˙ טובו˙ ‡לו מˆ„ ‰˜„ו˘‰, וכנ‚„ן ˘בע מי„ו˙ 
רעו˙ מˆ„ ‰˜ליפ‰. ול„ו‚מ‡ – מˆ„ ‰˜„ו˘‰ י˘ ‡˙ מי„˙ ‰חס„ ˘‰י‡ ‡‰ב‰ ל‰˘י"˙, 
וכנ‚„‰ ‡˙ חס„ „˜ליפ‰ ˘‰י‡ ‡‰ב‰ ל˙‡וו˙ עולם ‰ז‰. ועל „רך זו – ‚בור‰ „˜„ו˘‰ 
˙ני‡  (ור‡‰  מי„ו˙  ב˘‡ר  וכן  מי„˙ ‰כעס.  יר‡‰ „˜ליפ‰ ‰י‡  וכנ‚„‰  יר‡˙ ‰˘י"˙,  ‰י‡ 

פ"‚-ו).

רומזו˙  כנען,   ıב‡ר ˘‰יו  ˘˘בע ‰‡ומו˙  ועו„)   .‡ (˙ור‰ ‡ור ˆט,  בס‰"˜  כ˙בו  ו‰נ‰, 
ל‡ו˙ן ˘בע מי„ו˙ רעו˙ „˜ליפ‰. וז‰ו סו„ מˆוו˙ כיבו˘ ˘בע‰ עממין – ˘ˆריך ‰‡„ם 
לˆ„  ˘י‰יו  כולן  ‰מי„ו˙   ˙‡ ˘יכבו˘  ע„  רעו˙,  מי„ו˙  ‡ו˙ן  כנ‚„  ול‰ילחם  לעמול 

‰˜„ו˘‰ בלב„.

ר‚˘ו˙  ‰ן  ‰ר‡˘ונו˙   ˘˘ סו‚ים:  ל˘ני  בכללו˙  מ˙חל˜ו˙  ˘בנפ˘  ‰מי„ו˙  ˘בע 
ונטיו˙ ‰לב. ול„ו‚מ‡ – ל‡‰וב „בר מ‰, ‡ו ליר‡‰ ממנו, ל‰ו„ו˙ ול‰˙בטל, ‡ו ל‰ילחם 
˘ל ‰לב. ‰"מלכו˙"  ומסוים  פרטי  ר‚˘  מי„˙ ‰"מלכו˙" ‡ינ‰  בניˆחון. ‡מנם,  ולרˆו˙ 
‰י‡ ביטוי ר‚˘ו˙ ‰לב, ˘ל‡ ייוו˙רו ב‰ר‚˘ ‰לב בלב„, ‡ל‡ יבו‡ו לי„י פועל ב"לבו˘י 
מˆ„ ‰˜„ו˘‰  ˘ל ‡‰ב‰  ר‚˘  ל‡„ם  לו  י˘  כ‡˘ר  מע˘‰.  מח˘ב‰, „יבור ‡ו   – ‰נפ˘" 
‡ו מˆ„ ‰˜ליפ‰, ו‰ו‡ חו˘ב ‡ו מ„בר ועו˘‰ בעניינים ‡לו, ‰רי ב‡ ‰‰ר‚˘ לי„י פועל 

– ו‰ו‡ על י„י מי„˙ ‰מלכו˙ – ‰מח˘ב‰, „יבור ומע˘‰ ˘ל ר‚˘ו˙ ‰לב.

ומע˙‰ מובן, ˘מ„˙ ‰מלכו˙ בˆ„ ‰˜„ו˘‰ ‰י‡ ‰מח˘ב‰, ‰„יבור ו‰מע˘‰ בעניינים 
ל‡  בעניינים  ו‰מע˘‰  ˘ל ‰˜ליפ‰ ‰י‡ ‰מח˘ב‰, ‰„יבור  ומי„˙ ‰מלכו˙  ˘ל ˜„ו˘‰, 

טובים.

ו‰נ‰, ‡ם עוב„ ‰‡„ם עבו„˙ו כר‡וי, ˘‰ולך ומברר ומזכך ‡˙ ˘˘ ‰מי„ו˙ ˘בלבו, 
ביטוי  ר˜  כי "מלכו˙" „˜ליפ‰ ‰י‡  מי„˙ ‰מלכו˙.  לברר ‚ם ‡˙  כלל  לו ˆורך  ‰רי ‡ין 
יו˙ר ‰ר‚˘ים  לו  ו‡ין  ˘˘ ‰מי„ו˙,  כבר ‡˙  בירר  ו‡ם  בפועל,  ˘˘ ‰מי„ו˙ ‰רעו˙  ˘ל 
י„בר  ‡ו  ‰‡„ם  יח˘וב  ל‡  כבר  כי  „˜ליפ‰,  "מלכו˙"  מ‡לי'  ‰˙בטל‰  ‰רי   – רע  ˘ל 
יע˜ב  ˜‰ל˙  בס'  בז‰  (ר‡‰  ב‰ם  ול„בר  לח˘וב  רעים  ר‚˘ו˙  לו  ‡ין  ‡ם  רע  בעניני  ויע˘‰ 

(לבעמח"ס מלו‡ ‰רועים) ערך ‚ר‚˘י, ב˘ם רבו ‰חוז‰ מלובלין).

ו‰‡„ם  מ‡חר  כי  עממין,  ˘בע  כיבו˘  בסיפור  ‰‚ר‚˘י  נמנ‰  ˘ל‡  מ‰  סו„  וז‰ו 
"כוב˘" ומברר ‡˙ ˘˘ ‰"‡ומו˙" ‰ר‡˘ונו˙, ‰רי ‡ין כבר ˆורך לברר ‡˙ ‰"‚ר‚˘י" – 
‰י‡ מי„˙ ‰"מלכו˙", ו‰י‡ מ˙בטל˙ מ‡לי'. ו‰ו‡ מ‰ ˘כ˙ב ר˘"י ˘ל‡חר כיבו˘ ˘˘ 
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עממין ‰רי "‰‚ר‚˘י עמ„ ופנ‰ מפני‰ם מ‡ליו".

ל„חו˙ ‰ר‰ורי רע ב˘˙י י„יים
וכל ‡לו ‰„ברים ‡מורים, כ‡˘ר ‰ולך ‰‡„ם ב„רך ‰י˘ר, וכבר בירר ‡˙ ˘˘ ‰מי„ו˙ 
ופונ‰  "עומ„˙  ו‰י‡  „˜ליפ‰,  ‰מלכו˙  במי„˙  לברר  מ‰  עו„  לו  ‡ין  וממיל‡  ˘בלבו. 

מ‡לי'".

‡מנם, י˘ ו‰‡„ם ‡וחז בעבו„˙ו במˆב ˘ע„יין מ˘מ˘ו˙ ˘˘ מי„ו˙ ‡לו בלבו, ו‰רי 
‰ו‡ ‡ו‰ב ויר‡ ומ˙פעל וכיוˆ‡ בז‰ בענייני רע ו˜ליפ‰. וכפי ˘כ˙ב ב˙ני‡ (פי"ב) בנו‚ע 
נמˆ‡ו˙  רעו˙  מי„ו˙  ‰רי  מ˜ום  מכל  לעולם,  חוט‡  ˘‡ינו  ˘‡ף  ‰"בינוני",  למ„רי‚˙ 
ע„יין בלבו. ונפ˘ו ‰ב‰מי˙ יכול‰ "ל‰˙‡וו˙ ˙‡וו‰ לכל ענייני ‚˘מיו˙ עולם ‰ז‰, בין 

ב‰י˙ר בין ב‡יסור ח"ו".

ל‰ניח  ˘ל‡  וליל,  יומם  על ‰מ˘מר  לעמו„  עליו  ז‰, ‰נ‰  במˆב  נמˆ‡ ‰‡„ם  וכ‡˘ר 
ל˘מור  ˘ˆריך  לומר  ו‡ין ˆריך  פועל.  לי„י  לבו‡  בלבו  רעו˙ ‰מ˙עוררו˙  מי„ו˙  ל‡ו˙ן 
ˆריך  ‡ל‡  ‰‚וף",  ב‡ברי  ל‰˙לב˘  ‰פועל  ‡ל  מכוח  ˙‡וו˙ו  "ל‰וˆי‡  ‰רע  יוכל  ˘ל‡ 
ל˘ם  בעליי˙ו  "מי„  כי  ברע",  ל‰ר‰ר  לב„ו  במוח  "‡פילו  ‰מי„‰  ˙על‰  ˘ל‡  לר‡ו˙ 
ב„ברים  ‰„רך  זו  ועל  רע".  ‰ר‰ור  ˘‰ו‡  ˘נזכר  מי„  „ע˙ו  ומסיח  י„יים,  ב˘˙י  „וח‰ו 
ו˘לום, ‡ו ‡יז‰  חס  ו˘נ‡‰  טינ‡  למוח ‡יזו  מ‰לב  לו  ˘עול‰  "מי„  לחברו  ˘בין ‡„ם 

˜נ‡‰ ‡ו כעס ‡ו ˜פי„‡ ו„ומי‰ן, ‡ינו מ˜בלן כלל במוחו וברˆונו".

ו‡ם כן, כל עו„ ˘ל‡ ‰˙בררו ו"נכב˘ו" כר‡וי ˘˘ מי„ו˙ „˜ליפ‰, ‰רי עי˜ר מלחמ˙ 
‰‡„ם ‰י‡ „וו˜‡ בעניין מי„˙ ‰מלכו˙. ועליו ל‰לחם ˙מי„ ˘ל‡ ל‰ניח למי„ו˙ ‰רעו˙ 

˘‰˙עוררו בלבו לבו‡ לי„י ביטוי במע˘‰, ב„יבור, ו‡פילו במח˘ב‰ ח"ו.

‰‚ר‚˘י  כי  כ‡ן  י˘  ‡ומו˙  "ו'  למעל‰:  ˘‰וב‡  ‰˘ני  בפסו˜  ר˘"י  ˘כ˙ב  מ‰  ו‰ו‡ 
עמ„ ופנ‰ מפני‰ם". כ‡ן ל‡ כ˙ב ר˘"י ˘‰‚ר‚˘י פנ‰ ל‡חר כיבו˘ ˘˘ ‡ומו˙, ו‚ם ל‡ 
נע˘‰ ‚ם  מי„˙ ‰מלכו˙,  ˘בבירור  ז‰  עניין  כי  ˘פניי˙ ‰‚ר‚˘י ‰יי˙‰ "מ‡ליו".  ‰וסיף 
˜ו„ם בירור וזיכוך ˘˘ ‰מי„ו˙. ו‡„רב‡: "˘˘ ‡ומו˙ י˘ כ‡ן", ˘˘˘ ‰מי„ו˙ ‰רעו˙ 
‰ן "ב˙ו˜פו וב‚בור˙ו . . כ˙ול„˙ו" (˙ני‡ ˘ם), וממיל‡ ‡ין בירור ‰מלכו˙ נע˘‰ מ‡ליו, 

‡ל‡ על י„י עבו„‰ וי‚יע‰ רב‰.

"˘מר לך" ממח˘ב‰ „יבור ומע˘‰ ˘ל ‰"‚ר‚˘י"
˘ב‰ם  ל‡ו˙ם ‰פסו˜ים  מ˙‡ימים  בבירור ‰"‚ר‚˘י",  ר˘"י  ˘רומז  ˘ני ‡ופנים ‡לו 

כ˙בם:

מ‡לי',  מ˙בטל˙  „˜ליפ‰  ו‰מלכו˙  נ˙בררו,  כבר  ‰רעו˙  ‰מי„ו˙  בו  ‰מˆב  ‡ו„ו˙ 

יח

תחשוב טוב – יהיה טוב!
הפתגם החסידי ”תחשוב טוב - יהיה טוב!", והמשמעויות השונות הנגזרות 

ממנו בחיי היום יום

 ˙ ב… ָ ׁ̆ …ב ַמֲח ׁ̆ ַלח¿
(˙˘‡ ל‡, „)

‰מח˘ב‰ ˙ועיל
לפל‡ ˘מ„ברים ומ„ברים וכ˘מ‚יע לפועל – כל ‡ח„ ו‡ח„ חו˘ב ˘‰כוונ‰ למי˘‰ו 

‡חר, ל‡ ‡ליו!

טוב"  וי‰י'  טוב  "˙ח˘וב  נ˘י‡נו1  רבו˙ינו  ‰ור‡˙   - פ˙‚ם  מוב‡  פעמים  וכמ‰  כמ‰ 
מז‰  וב‰יפך   - בז‰)  ˙ועיל  ˘‰מח˘ב‰  (˘‰כוונ‰  ‚ּוט")  זיין  וועט  ‚ּוט,  ("טרַ‡כט 
ל‰רבו˙  ˘נˆטוינו  ‡„ר  בחו„˘  ˘נמˆ‡ים  ולמרו˙  ‰פכי,  ב‡ופן  מח˘בו˙  "ממˆי‡" 

ב˘מח2‰, ˘רוי בעˆבו˙ (עיין ˙ני‡ בז3‰) וכו'.

וחו˙מים ב„בר מלכו˙: ˙ח˘וב טוב וי‰י' טוב - בנר‡‰ ובנ‚ל‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ עמ' ˜ˆ‰)

‰˘מח‰ ממ‰ר˙ ‡˙ ˘יפור ‰מˆב
ז‰ ע˙‰ נ˙˜בל מכ˙בו . . בו כו˙ב ‡ו„ו˙ מˆבו ע˙‰.

1) ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"ז ע' רלו, ב˘ם כ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜.

2) ˙עני˙ כט, ‡.

3) פר˜ כז ו‡ילך.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי
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כל  ול˘ר˙ו  יכול˙ו  בכל  ל‰˘י"˙  לעבו„ 
ˆריכים  לפיכך  ‰‡„ם  כל  ז‰  כי  ‰ז‰  ‰יום 
י„ינו  וליטול  ב˜„ו˘˙ו  ל‰˙˜„˘  ‡נחנו 
ול˘ר˙ו";  עבו„˙ו  לעבו„  כ„י  ‰כלי  מן 
˘ייכ˙  זו  נטיל‰  ˘‡ין  ס"ל  ז‰  ומטעם 
ל‚„ר ט‰ר‰, כי ‚„ר ט‰ר‰ י˙כן ר˜ כ‰כנ‰ 
‰˙ור‰,  לימו„  (˙פל‰,  מסויימ˙  לעבו„‰ 
˘‰‡„ם  ז‰  מ˘‡"כ  וכיו"ב),  מˆו‰  ע˘יי˙ 

‰‡„ם",  כל  ז‰  כי   .  . ‰יום  "כל   '‰ עוב„ 
כל  במ˘ך  ע˘יו˙יו  כל  נכלל  בז‰  ‰רי 
˜„ו˘‰  „ין  מעין  ˘ז‰ו  ס"ל  ולכן   – ‰יום 
‡ין  זו  ˘˜„ו˘‰  ור‚לים,  י„ים  ˘ב˜י„ו˘ 
ענינ‰ לט‰ר עˆמו ל‰ב„ל ממˆבו ˘לפנ"ז, 
בכ„י ˘יוכל לעבו„ ול˘ר˙, ‡ל‡ ‰ו‡ כעין 

‰כ˘ר‰ לעבו„‰ ו˘ירו˙.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

 .  .  ıר‡‰ ‡ל   .  . מז‰  "על‰   :ıל‡ר בכניס‰  ‰רˆוי  ‰ס„ר   ˙‡ ‰מ˙‡ר  בפסו˜  מ„ובר 
ו˘לח˙י לפניך מל‡ך ו‚ר˘˙י ‡˙ ‰כנעני ו‚ו'" – וממיל‡ ‰ס„ר ‰רˆוי ‰ו‡ ˘מבררים ‡˙ 

˘˘ ‰מי„ו˙ „˜ליפ‰, ו‰"מלכו˙" מ˙ברר˙ מ‡לי'.

ו‰„ר‚‰ ב‰ ‰מי„ו˙ ‰רעו˙ ב˙ו˜פן כ˙ול„˙ן, ו‰‡„ם נלחם ˘ל‡ י˙בט‡ו בפועל על 
י„י "מלכו˙" „˜ליפ‰, נ‡מר‰ כחל˜ מˆיוויים ו‡ז‰רו˙ כלליו˙ בעבו„˙ ‰י‰ו„י. ו‰כ˙וב 
ומע˘‰  „יבור  מח˘ב‰  על  ‰מור‰  ‰"מלכו˙",  ספיר˙  עם  ‰עבו„‰  על  במיוח„  מז‰יר 
˙י˙ן  ˘ל‡  לך"  "˘מר  מז‰יר ‡˙ ‰‡„ם:  ˘‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר. ‰˘י"˙  מ˘ום  בפועל, 

ל"‚ר‚˘י" ‡˘ר ב˜רבך ל‰בי‡ לי„י פועל ‡˙ ‰מי„ו˙ ‰רעו˙ ˘עו„ן פועלו˙ בך.

זוכים  עממין –  ˘בע‰  ˘כנ‚„  ˘בנפ˘,  מי„ו˙ ‰רעו˙  ˘בע  בבירור  מ˙עס˜ים  וכ‡˘ר 
‰˜ניזי  ‰˜יני  ‡ומו˙  ˘ל  ‚ם  כיבו˘  י‰י'  ˘‡ז  לבו‡,  ‰ע˙י„‰  ב‚‡ול‰  ˘י‰יו  ל‚ילויים 
ו‰˜„מוני, ˘‰מ‰ רומזים על „ר‚ו˙ נעלו˙ ועמו˜ו˙ יו˙ר – "ירחיב ‰' ‡ל˜יך ‡˙ ‚בולך" 

(˘ופטים יט, ח ובפר˘"י. ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ט עמ' 447 ו˘"נ).



פניניםפנינים

˘ל פירו„ ו‰ולך לבטח „רכו בעבו„˙ "‰' ‡ח„".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 150 ו‡ילך)

מדוע משחו בצורה יוונית?
ומ˘ח˙ בו ‡˙ ‡‰ל מוע„ ‚ו'

כל ‰מ˘יחו˙ כמין כ"ף יוני˙ 
(ל, כו. ר˘"י)

‰˘˙מ˘ו  טעמ‡  מ‡י  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
 ˙‡ למ˘וח  כ„י  "יווני˙"  ‡ו˙  בˆור˙  „וו˜‡ 

‰מ˘כן ול‡ ב‡ו˙ בל˘ון ‰˜ו„˘?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ על „רך ‰פנימיו˙:

‡ור‰  ˘ערי   .‚ ˘ם,   .‡ מ‡,  (˙ו"‡  חסי„ו˙  בספרי 
נ˙ב‡ר ‰פירו˘  ועו„)  ו‡ילך,  פט"ז  נרי  כי ‡˙‰  כ˙יב   ‰"„

‰פנימי ב„ברי חז"ל ˘‰"יונים . . טמ‡ו כל ‰˘מנים 
˘ב‰יכל" (˘ב˙ כ‡, ב), „"˘מן" מור‰ על חכמ‰ (ר‡‰ 
"מ˙וך  חז"ל  בל˘ון  וכמרומז  ובכ"מ),  בערכו  מ‡ו"‡ 

˘ר‚ילין ב˘מן זי˙ חכמ‰ מˆוי' ב‰ן" (מנחו˙ פ‰, ב). 
ו‡"כ, "˘מנים ˘ב‰יכל" מרמז על חכמ‰ „˜„ו˘‰. 
ו‰יוונים, ˘‰יו מיוח„ים בחכמו˙ טמ‡ו˙, ב‡ו לנ‚„ 
˘ב‰יכל"  ‰˘מנים  "טמ‡ו  וז‰ו  „˜„ו˘‰.  לחכמ‰ 

˘‰יוונים טמ‡ו ‡˙ ‰חכמ‰ ‰˜„ו˘‰ ר"ל.

וביטול טומ‡‰ זו ˘ל חכמ˙ יון ב‡ על י„י "פך 
ו‰יינו,  ‚„ול",  כ‰ן  ˘ל  בחו˙מו  ‰"ח˙ום  ˘מן" 
„"פך ˘מן" רומז על ‰"˘מן מ˘ח˙ ˜ו„˘" – ˘מן 
ומוב„ל,  ˜„ו˘  מל˘ון  "˜ו„˘"  ˘נ˜ר‡  ‰מ˘ח‰, 
‰י‡  ˘נעלי˙  ביו˙ר,  נעלי˙  מ„רי‚‰  על  ומור‰ 
‰˜ליפ‰  כחו˙  ˘‡ין  ע„  כך  כל  ו‚„ול‰  מחכמ‰, 
כ˘מ˘˙מ˘ים  ו‡„רב‰,  לנˆח‰,  יכולים  ו‰טומ‡‰ 
ומבטלים ‡˙  מנˆחים  מ˘ח˙ ˜ו„˘"  בכח ‰"˘מן 

˜ליפ˙ חכמ˙ יון ל‚מרי.

‰מ˘ח‰  ב˘מן  ˘‰מ˘יח‰  בז‰  ‰רמז  וז‰ו 
‰י˙‰ "כמין כ"ף יוני˙" ˘בז‰ רמז „˘מן ‰מ˘ח‰ 
˘‡ין ˜ליפ˙  ר˜  ˘ל‡  ע„  יון,  ביטול ˜ליפ˙  פועל 
יון מנ‚„˙ ל˜„ו˘‰ ‡ל‡ ‡„רב‰ מ˘˙מ˘ים בל˘ון 
נפעל˙  זו  ˘במ˘יח‰  ע„  ל˜„ו˘‰,  עˆמ‰  יוני˙ 

˜„ו˘˙ ‰„בר ‰נמ˘ח.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 246 ו‡ילך)

"שני פנים", "יש 
אומרים" ו"דבר אחר"

וי˜ח מי„ם ויˆר ‡ו˙ו בחרט ויע˘‰ו ע‚ל 
מסכ‰
(לב, „)

רו‡ים  ז‰  פסו˜  על  ר˘"י  בפירו˘י  כ˘מעיינים 
מ‰ם  ‡ח„  ˘בכל  '„יבורים'  ˘לו˘‰  כ‡ן  ˘י˘ 
‰ב‡˙  ב‡ופן  ‡מנם  פירו˘ים,  ˘ני  ר˘"י  מבי‡ 
‰פירו˘ים י˘ ‰ב„ל: ב'„יבור' ‰ר‡˘ון ל˘ונו ‰י‡ 
מפסי˜  ב'„יבור' ‰˘ני  פנים";  ב˘ני  ל˙ר‚מו  "י˘ 
‡ומרים";  "וי˘  ב˙יבו˙  ל‰ב'   '‡‰ ‰פירו˘  בין 

וב'„יבור' ‰˘לי˘י כו˙ב "„בר ‡חר". 

מ„חי  בירי„˙ ‰‡„ם  בז‰ ‰˘לבים  ˘נרמז  וי"ל 
‡ל „חי, ע„ ˘ב‡ ח"ו לחט‡ ˘ל עבו„‰ זר‰:

"מ˙ר‚ם"  כ˘‰‡„ם  ‰ו‡  ‰ר‡˘ון  ‰˘לב 
ב˙ור‰  ˘י˘  וחו˘ב  פנים",  "ב˘ני  ‰˙ור‰   ˙‡
 – ˘‰˙ור‰  ‰י‡  ˘‰‡מ˙  ו‡ף  ופירו„.  ‰˙חל˜ו˙ 
ב‰יו˙‰ חכמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘‰ו‡ "‡ח„" ב˙כלי˙ 
– כול‰ ‡ח„ו˙ ‚מור‰ ופ˘וט‰ ‰נ‰ מכיון ˘בפועל 
נו˙ן ‡פ˘רו˙  ז‰  ב˙ור‰, ‰רי  פירו˘ים  כמ‰  י˘נם 
˘ב˙ור‰  ‰פ˘וט‰  ‰‡ח„ו˙  מר‚˘  לנטו˙  ל‡„ם 
ולח˘וב ˘י˘ כ‡ן ענין ˘ל ‰˙חל˜ו˙ ופירו„. וז‰ו 
‰˘לב ‰ר‡˘ון בירי„˙ ‰‡„ם - "י˘ ל˙ר‚מו ב˘ני 
פנים" – ˘‰‡„ם "מ˙ר‚ם" ‡˙ ‰˙ור‰ ב˘ני פנים, 

ונוט‰ מ‰‡ח„ו˙ ‰פ˘וט‰ ˘ב˙ור‰.

ומז‰ ב‡‰ ירי„‰ ‚„ול‰ יו˙ר, ו‰י‡ ‰˘לב ‰ב', 
"י˘ ‡ומרים" – „במ˜ום ל‰˙בטל ב˙כלי˙ ל˘כל 
ל"י˘",  עˆמו   ˙‡ ‰‡„ם  חו˘ב  ‰˙ור‰,  וחכמ˙ 
ל˙כלי˙  ב‡  ומז‰  ˘‚ם ‰ו‡ "מ‡ן „‡מר".  ומ„מ‰ 
˘נע˘‰   – ‡חר"  "„בר   ,'‚‰ ‰˘לב  ‰ירי„‰, 
מˆי‡ו˙ נפר„˙ מ‡ל˜ו˙, "„בר ‡חר", ע„ לעבו„‰ 

זר‰ ר"ל. 

‰‡מונ‰  ר‚˘   ˙‡ לחז˜  ‰י‡  ז‰  לכל  ו‰עˆ‰ 
‰ר‚˘  מ˙חז˜  ˘עי"ז  ˘מים,  מלכו˙  עול  ו˜בל˙ 
ענין  כ˘לומ„  ˘‚ם  ע„  ‰ענינים,  בכל   '‰ „‡ח„ו˙ 
מר‚י˘ ‡˙ ‡מי˙י˙  פירו˘ים  כמ‰  בו  ˘י˘  ב˙ור‰ 
‰‡ח„ו˙ ‰פ˘וט‰, וכך ‰ו‡ ˘מור ובטוח מכל מˆב 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ו‰נפ˜ו˙‡ בז‰, „לענין „ין ט‰ר‰ י˘ 
˘בטביל‰  כ˘ם  ור‚לים,  ל‰י„ים  ‚„ר ‡ח„ 
ˆריך לטבול כל ‚ופו, ו‰י„ים ור‚לים לענין 
ז‰ ‰וו כמˆי‡ו˙ ‡ח˙, ו‡ין ט‰ר‰ לחˆ‡ין, 
˘ב‰ן  בי„ים,  עי˜רו  ˜„ו˘‰  „ין  מ˘‡"כ 
נע˘ו˙ בפועל עבו„ו˙ ˘במ˜„˘ (ו‰ר‚לים 
על ‰רˆפ‰  עמי„‰  עזר – ˆ"ל  כעין  ר˜  ‰ן 
רבינו  ובפי'  ז  יח,  ˜רח  ספרי  עיי'  וכו', 
"מ˘ר˘י  ˜ו  מˆו‰  ובחינוך  ˘ם).  ‰לל 
‰מˆו‰ . . ר‡וי לנ˜ו˙ ‰י„ים ˘‰ן ‰עו˘ו˙ 
בעניני  ‰כ‰נים  י‚עו  ע˙  בכל  במל‡כ‰ 

‰בי˙".

‰ענינים  ב'  ˘נרמזו  לומר  ומˆינו 
ב˙רי ˜ר‡י ˘בפר˘˙נו (ל, יט. ˘ם, כ‡. ור‡‰ 
ממנו  ובניו  ‡‰רן  "ורחˆו  כ‡ן),  יפו˙  פנים 

י„י‰ם  "ורחˆו  ר‚לי‰ם",  ו‡˙  י„י‰ם   ˙‡
˜‡י  ב˙ר‡  „˜ר‡  ימו˙ו",  ול‡  ור‚לי‰ם 
ולכך  ור‚לים,  י„ים  ˘ב˜י„ו˘  ט‰ר‰  ב„ין 
‰פס˜,  בלי  ביח„  ור‚לי‰ם"  "י„י‰ם  נ‡מר 
ומˆי‡ו˙ ‡ח˙;  כ‚וף  לענין ‰ט‰ר‰ ‰ם  כי 
‰˜„ו˘‰,  בענין  ˜‡י  ˜מ‡  ˜ר‡  מ˘‡"כ 
ממנו ‡˙  ובניו  "ורחˆו ‡‰רן  נ‡מר  ˘בז‰ 
ל˘ון "ו‡˙"  ב‰פס˜  ר‚לי‰ם",  ו‡˙  י„י‰ם 
‰י„ים  ˘‡ין  כ‡ן),  ‰˙ור‰  על  ˆפע"נ  (עיי' 

ו˜י„ו˘  ‡ח˙,  ומˆי‡ו˙  ב‚„ר  ור‚לים 
ר‚לים ב‡ כ‰וספ‰ על ‰˜י„ו˘ „י„ים.

‚„ר  בין  ‰חילו˜  לב‡ר  מˆינו  ובז‰ 
(לפירו˘  זו  ב‰לכ‰  ‰רמב"ם  ˘‰זכיר  ‰„ין 
רבינו ‰ז˜ן  ˘‰זכיר  ל‰„ין  ו˘ב ‰כ‰ן)  ˘ו"˙ 

בזמן  כו'  י„ים  רחיˆ˙  ב˘ו"ע. „ל‰רמב"ם 
י„ים  ˘ב˜י„ו˘  ט‰ר‰  „ין  מעין  ‰י‡  ‰ז‰ 
ב"חמ˘‰  בל˘ונו  וכמפור˘  ור‚לים, 
„ברים (˘)מעכבים ‡˙ ‰˙פל‰" – "ט‰ר˙ 
˘ל˘חרי˙ ‡ינו „י  מוסיף  ובז‰  כו'",  י„ים 

(פניו) רחיˆ˙  ‚ם  בט‰ר˙ ‰י„ים ‡ל‡ ˆ"ל 
ר‚ליו, כ˜י„ו˘ י„ים ור‚לים ˘ל ‰כ‰ן לפני 
ס"ל  ‰ז˜ן  רבינו  ‡מנם  במ˜„˘.  עבו„˙ו 
‡ינ‰  זו  ˘˙˜נ‰  ‰ר˘ב"‡  „ברי  בפירו˘ 
˜„ו˘‰,  „ין  מˆ„  ‡ל‡  ‰ט‰ר‰  ענין  מˆ„ 
‡נו  "לפיכך  ‰ר˘ב"‡  בל˘ון  וכמו„‚˘ 
י„ינו  וליטול  ב˜„ו˘˙ו  ל‰˙˜„˘  ˆריכים 
‰זכיר  ול‡  כו'"  ˘מ˜„˘  ככ‰ן  ‰כלי  מן 
„מ˙˜יימין  ס"ל  ול‰כי  ט‰ר‰,  ˘ל  ל˘ון 
˘‚ם  כיון  לחו„,  י„ים  בנטיל˙  ‚ם  ‰„ברים 
עי˜ר  ‰י'  ˘במ˜„˘  ור‚לים  י„ים  ב˜י„ו˘ 

‰˜י„ו˘ בי„ים.

ביני‰ם  ‰חילו˜  יסו„  עומ˜  ובבי‡ור 
„˙˜ינו   ‡‰ „ל‰רמב"ם  ב‰˜„ים  לומר  י˘ 
י„ים  ˜י„ו˘  מעין  ור‚לים  י„ים  רחיˆ˙ 
כנ‚„  ˘˙פלו˙  מפני  ‰ו‡  כ‰ן  ˘ל  ור‚לים 
˜רבנו˙ ˙י˜נום (ברכו˙ כו:), וכמ"˘ ל‰„י‡ 
ול‰כי  כ‡ן,  ‰רמב"ם  על  ‰מנוח‰  בספר 
כמו  ˘חרי˙  לפני  ור‚לים  י„ים  ˆ"ל ˜י„ו˘ 
כ‰ן ˜ו„ם עבו„˙ו במ˜„˘, ו‡ולם ‰רמב"ם 
ס"ל ˘‰‰˘וו‡‰ ‰י‡ ר˜ ל‰˙חייב בט‰ר‰ 
‰ו‡  ט‰ר‰  „ין  ‰נ‰  כי  פי'  ב˜„ו˘‰,  ול‡ 
ט‰ור  ˘‡ינו  ˘מי  ‰‚בר‡,  מˆ„  בעי˜ר 
˜„ו˘‰  „ין  מ˘‡"כ  לעבו„‰,  ר‡וי  ‡ינו 
˘נכנס  „˜ו„ם  ‰מ˜„˘,  ˜„ו˘˙  מˆ„  ‰ו‡ 
˘ל  במˆב  ˆ"ל  במ˜„˘  עבו„‰  עו˘‰  ‡ו 
˘ז‰  ל‰רמב"ם  וס"ל  י˙יר‰;  ˜„ו˘‰ 
‡ינו  ˜רבנו˙  במ˜ום  ‰י‡  ˘‰˙פיל‰ 
ממ˘יך עלי' ˜„ו˘‰ כבמ˜„˘, ו‰‰˘וו‡‰ 
‰מ˙פלל  ˘עבו„˙  ‰‚בר‡,  מˆ„  ר˜  ‰י‡ 
סˆ"ח).  טו˘ו"ע  (ר‡‰  ‰מ˜ריב  כעבו„˙  ‰י‡ 
‡ינו  ˘‰„מיון  ס"ל  ‰ז˜ן  רבינו  מ˘‡"כ 
עבו„˙  ˘במ˜ום  ˙פל‰  עבו„˙  מˆ„  כלל 
נ˘מ˙ו  מפ˜י„  ˘‰"‡„ם  מפני  ‡ל‡  ˜רבן, 
עיפ‰ ו‰˜ב"‰ מחזיר לו ח„˘‰ ור‚וע‰ כ„י 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ל‡ ‰י˙ר ליפו˙ ‡˙ עˆמו.

‰רמב"ם  על  ˙ימ‰  ע„יין  לפ"ז  ‡מנם 
˜ר‡  ‰‡י  ב„בריו  כלל  ‰זכיר  ל‡  ‡מ‡י 

"מ˘ום   – ז‰  „ין  לחי„ו˘  ˘מעינן  „מיני' 

י˘ר‡ל",  ‡ל˜יך  ל˜ר‡˙  ‰כון  ˘נ‡מר 

˙פל˙  לענין  ˘‰זכירו  ‰"ו  ל˜מן  כמע˘‰ו 

בבריי˙‡,  זו  ‚ירס‡  „לפי  ועו„,  ˜רי.  בעל 

ל˙פיל˙  ˘ייך  ז‰  חיוב  ‡מ‡י  מובן  ‡ין 

‰˘חר „ו˜‡ יו˙ר מ˘‡ר ‰˙פילו˙.

וב˘ו"˙ ו˘ב ‰כ‰ן ס"‡ בי‡ר „טעמי' 
‰ר˘ב"‡  ˘כ'  כ‰יסו„  ‰ו‡  „‰רמב"ם 

˘חרי˙  ˙פל˙  בחילו˜  ס˜ˆ"‡)  ח"‡  (˘ו"˙ 

ו˙פל˙ מנח‰ וערבי˙ "˘ב˘חר ‡נו נע˘ים 

כברי' ח„˘‰ . . ˆריכים ‡נו ל‰ו„ו˙ לו י˙' 

על ˘בר‡נו לכבו„ו ול˘ר˙ו ולברך ב˘מו, 

ועל „בר ז‰ ˙˜נו ב˘חר כל ‡ו˙ן ‰ברכו˙ 

˘‡נו מברכין בכל בו˜ר ובו˜ר ולפיכך ‡נו 

י„ינו  וליטול  ב˜„ו˘˙ו  ל‰˙˜„˘  ˆריכים 

‰כיור  מן  י„יו  ˘מ˜„˘  ככ‰ן  ‰כלי  מן 

˜ו„ם עבו„˙ו". ועפ"ז מב‡ר ב˘ו"˙ ‰נ"ל 

י„יו  ל˜„˘  ˆריך  ‰י'  כ‰ן  ˘כל  „"כיון 

ˆריך  ולכן  ב˘חרי˙  ‰עבו„‰  ˜ו„ם  ור‚ליו 

וכיון  ˘חרי˙  ב˙פל˙  ור‚ליו  י„יו  ליטול 

˘חרי˙  י„יו  ˘נוטל  כיון  ‰עוב„  ˘כ‰ן 

ל‡  לכן  ‰יום,  כל  ל˜„˘  ˆריך  ‡ין  ˘וב 

מפני  י„ים  נטיל˙  ר˜  ב˘‡ר ‰˙פלו˙  ˙˜נו 

˘י„ים עס˜ניו˙".

‰ל'  ב˘ו"ע  ‰ז˜ן  רבינו  ז"ל  ו‰נ‰ 
‰˜ם  ‡„ם  "כל  ס"‡)  ס"„  (מ‰„ו"˜  נט"י 

ל‡  ובין  ˆרכיו  ע˘‰  בין  ˘חרי˙  ממט˙ו 

מן ‰כלי   .  . י„יו   ıלרחו ע˘‰ ˆרכיו ˆריך 

ו‡פילו ‡ינו רוˆ‰ ל‰˙פלל ע„ ל‡חר כמ‰ 

לו  מחזיר  כ˘‰˜ב"‰  ˘כל ‡„ם  לפי  ˘עו˙ 

ח„˘ים  כמ"˘  ח„˘‰  כברי'  נע˘‰  נ˘מ˙ו 

עיפ‰  נ˘מ˙ו  מפ˜י„  ˘‰‡„ם  כו'  לב˜רים 
כ„י  ור‚וע‰  ח„˘‰  לו  מחזיר  ו‰˜ב"‰ 
כל  ול˘ר˙ו  יכול˙ו  בכל  ל‰˘י"˙  לעבו„ 
לפיכך ˆריכים  כל ‰‡„ם,  ז‰  כי  ‰יום ‰ז‰ 
‡נחנו ל‰˙˜„˘ ב˜„ו˘˙ו וליטול י„ינו מן 
‰כלי כ„י לעבו„ עבו„˙ו ול˘ר˙ו כמו כ‰ן 
יום ˜ו„ם  בכל  מן ‰כיור  י„יו  מ˜„˘  ˘‰י' 
רוˆ‰  ‡ינו  "‡פילו  וממ˘"כ  עבו„˙ו", 
מוכח‡  ˘עו˙"  כמ‰  ל‡חר  ע„  ל‰˙פלל 
כברמב"ם,  ל˙פל‰  ˘ייך  ˘‡י"ז  מיל˙‡ 
‰‡„ם  מע˘‰  לכללו˙  ‰˜„מ‰  ‡ל‡ 
מ‰‡  ‚"כ  (וכמובן  ‰ז‰"  ‰יום  "כל  ל˜ונו 
„ל‡  י„ים,  נטיל˙  ב‰לכו˙  ז‰  „ין  ˘‰בי‡ 
ועו„  ˙פל‰).  ב‰ל'  ˘‰בי‡ו  כ‰רמב"ם 
ל‡ ‰זכיר  ˘ינוי, „רבינו ‰ז˜ן (כ‰ר˘ב"‡) 
˘‚ם  ‡ף  ‰רמב"ם,  ˘‰זכיר  ר‚לים  רחיˆ˙ 

‰ו‡ נ˜ט ‰˘ייכו˙ ל˜י„ו˘ כ‰ן.

וי"ל „‰נ‰ בחיוב רחיˆ˙ ‰כ‰נים י„י‰ם 
פ˘וטו  „לפי  מˆינו  (˘בפר˘˙נו)  ור‚לי‰ם 
טעמו ‰ו‡ כמ"˘ ‰רמב"ן על ‰˙ור‰ "„רך 
ל˘ולחן  ‰˜רב  כל  כי  מעל‰  ˘ל  כבו„ 
‰מלכים ל˘ר˙ו כו' רוחı י„יו בעבור ‰יו˙ 
ל‡  נכלל  ˘בז‰  וי"ל  כו'".  עס˜ניו˙  ‰י„ים 
ר˜ נ˜יו˙ כפ˘וט‰ ‡ל‡ ‚ם ‚„ר ט‰ר‰ (עיי' 
מ"‚),  פ"‡  יˆיר‰  ס'  על  לר‡ב"„  ‰מיוחס  פי'  ל' 

טביל‰,  ע"י  ˘‰י‡  מטומ‡‰  ט‰ר‰  כמו 
ו‡ף ‰כ‡ ‰ו‡ מעין טביל‰, ועיי' יומ‡ לב: 
„˜י„ו˘ וטביל‰ למ„ין זמ"ז, וטביל‰ ˆ"ל 
˘‰ו‡  ‡ע"פ  לעבו„‰  לעזר‰  כניס‰  לפני 
‰˙ר‚ום  מל˘ון  ‡ולם  ע"‡).  ל  (˘ם  ט‰ור 
ע‰"פ "וי˜„˘ון כו'" (עיי' בבחיי וב˙ו"י יומ‡ 
לב ע"‡), וכן מל˘ון מ˙ני' „יומ‡ (כח, סע"‡; 

ור‚לים",  י„ים  "˜י„ו˘  ובכ"מ)  ב  ל‡,   ;‡ ל, 

מ˘מע ˘‡ין ז‰ ענין ˘ל ט‰ר‰ בלב„ ‡ל‡ 
י˘ כ‡ן ˙וספ˙ ˜„ו˘‰.

י„

בגדרי רחיצת ידיים קודם התפלה
יסיק דלהרמב"ם הוא מצד השוואה לקידוש ידים ורגלים שבמקדש, ועפ"ז יבאר 

הלשונות ששינה כאן רבינו הזקן מן הרמב"ם, דתליא מילתא בהגדרת חיוב זה אם 
הוא מדין קדושה או מדין טהרה 

˙פל‰  מ‰ל'  רפ"„  ‰רמב"ם   כ˙ב 
מ„ברים ‰מעכבים ‡˙  „ט‰ר˙ ‰י„ים ‰י‡ 

„ברים  "במ‰   ‚"‰ ˘ם  ול‰לן  ‰˙פיל‰, 

י„יו  ‡ל‡  ל˙פל‰  מט‰ר  ˘‡ינו  ‡מורים 

˘חרי˙  מ˙פל˙   ıחו ˙פלו˙  ב˘‡ר  בלב„ 

ו‡חר  ור‚ליו  י„יו  פניו   ıרוח ˘חרי˙  ‡בל 

י„ע˙י  וב‰˘‚˙ ‰ר‡ב"„ "ל‡  י˙פלל".  כך 

"ו‡ני  ‰˘יב  עוז  ובמ‚„ל  למ‰".  ר‚ליו 

בבריי˙‡  ˘נוי  ‡ו˙ו  מˆ‡˙י  ˙למי„ו 

טומנין  במ‰  „פר˜  ב˙ריי˙‡  ב˘מע˙‡ 

„˙ני‡   ‡‰ כי  ל‰  סברי  „‡סי˜נ‡  נ:)  (˘ב˙ 

רוחı ‡„ם פניו י„יו ור‚ליו בכל יום ב˘ביל 

˜ונ‰ו מ˘ום ˘נ‡מר כל פעל ‰' למענ‰ו". 

ו˘וב ‰˘יב על כך בכסף מ˘נ‰ "ולי נר‡‰ 

ל‰ר‡ב"„  בריי˙‡  ‰‡י  ‡י˘˙מיט˙י'  „ל‡ 

בריי˙‡  ‰‡י  ‡י˙ני‡  ˙פל‰  לענין  „ל‡   .  .

ור‚ליו  פניו   ıלרחו מו˙ר  ‡ם  לענין  ‡ל‡ 

כ„י ליפו˙ ‡˙ עˆמו וכפיר˘"י" (˘ב˙ ˘ם).

ולפ"ז פלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ ‰י‡ 
רו˜ח  מע˘‰  (עיי'  ‰נ"ל  ‰בריי˙‡  בפירו˘ 

כ‡ן), „ל‰רמב"ם ‡י˙ני‡ לענין ˙פל‰ (ור˜ 

ליפו˙),  לענין  ‰בריי˙‡  ‰בי‡  ˘‰˘"ס 

‡ל‡  ‡י˙ני‡  ˙פל‰  לענין  ל‡  ול‰ר‡ב"„ 

עˆמו.   ˙‡ ליפו˙  כ„י  מו˙ר  ‡י  לענין 

פ"‰,  ופרח  לכפ˙ור  פרחי ˆיון  ו‰‡חרונים (ר‡‰ 

˘יט˙  לב‡ר  ‰וסיפו  כ‡),  ל,  פר˘˙נו  ˙ו"˘ 

˘ב˙  ב˘"ס  י„  כ˙ב  ‚ירס˙  ע"פ  ‰רמב"ם 

מ˘ום  ור‚ליו  י„יו  פניו   .  .  ıרוח" ˘ם 

 .  . י˘ר‡ל  ‡ל˜יך  ל˜ר‡˙  ‰כון  ˘נ‡מר 

ב˘"ס,  ‚ריס ‰כי  כו'", „‰רמב"ם  פעל  כל 

ל˜ר‡˙  ‰כון  "˘נ‡מר  ‰י‡  זו  ˘רחיˆ‰ 

˘‰בריי˙‡  מפר˘  ולכן  י˘ר‡ל",  ‡ל˜יך 

ל‰ר‡ב"„  מ˘‡"כ  ˙פיל‰,  לענין  ˘נוי' 

"כל  ‰פסו˜  ר˜  ˘‰וב‡  כלפנינו  ‰‚ירס‡ 

˘כוונ˙  מפר˘  ולכן  למענ‰ו",   '‰ פעל 

‰˙פיל‰  לפני  חיוב  לענין  ‡ינ‰  ‰בריי˙‡ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


