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בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ו‡˙חנן,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙רחı), 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 
עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
על ‡מי˙˙  בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ב˙וכן ‰ענינים),  ‡ו 

‰„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



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מטפסים ל‡חוז ב˜יר˙ ‰מזרח
חיי ‰‡„ם,  ב‡רחו˙  בים ‰˙למו„,  ˘ני ‰מ‡מרים ‰סוערים  בין  ‰טיפוס ‰לז‰ ‰כריע 
ליל‡  ל‡ ‡יבר‡  וח„ ‡מר  ל˘ינ˙‡,  ליל‡ ‡ל‡  ול‡ ‡יבר‡  פעל‡ „יממ‡ ‡נן,  ח„ ‡מר 
‡ל‡ ל‚ירס‡, וב‡ לו ‰חנוני ‰ר‡מעני ומכריע ביני‰ם ועו˘‰ לילו˙ כימים, כמ״˘ ו˙ור‰ 

‡ור.

˘ל ‰חינוך ‰י˘ן ‡˘ר ‰˘רי˘  פריו  ז‰ו  כי  ב„ור ‰˜ו„ם,   ıנפר חזון  כז‰ ‰י'  טיפוס 
ל‡ויר  בˆ‡˙ ‰יל„  ו‰‡מ˙ ‰‚מור ‰ו‡ ‡˘ר  יל„,  כל  לב  בעומ˜  ˘ל ‰˙ור‰  חיב˙‰   ˙‡
‡ב‡  ˜רו‡  ‰נער  י„ע  טרם  ועו„  וחיב˙‰,  ˙ור‰  ‡‰ב˙  ˘ל  בסביב‰  נמˆ‡  כבר  ‰עולם, 
‡ימ‡ כבר ר‡‰ מחזו˙ ˘ל חיב˙ ‰˙ור‰, ‡ב‡ מ„פ„ף ספר ‚„ול, ‡ימ‡ מˆפˆפ˙ בספר 
מל‡ים  בינונים  לנו ‚ם ‡נ˘ים  ו‰חינוך ‰לז‰ ‰עמי„  ומרנן,  בספר ˜טן  מביט  ו‡חיו  עב 

כל טוב ומפי˜ים ‡ור נו‚‰ בחיי יו˘ר ו„רכים נעימים.

וע˙‰ מ‰?

‰רבנים  ‰מזרח,  ב˜יר˙  ל‡חוז  מטפסים  ז‰  ועם   ,ıר‡‰ ועמי  בורים  ב˙ים  ‰בעלי 
ב˘מי  לעוף  מ˙‡מˆים  ו‰ר˘כב‰‚י"ם  ומנ‚חים ‡˙ ‰ר˘כב‰‚י"ם,  לוב˘ים ˜רני ‰ר‰״‚ 

רום ל‡חוז בטלי˙ ˘‡ינ‰ ˘ל‰ם, ˘ו˙ים ˆוננים ונכוים ברו˙חין.

‡˘ר  ‡ל  ‰מעופפים  חללי  רבו  מ‰  נור‡,  ו‡רס  רעל  מל‡‰  עולם  ˘ל  חלל‰  ‰כלל, 
לעולם ל‡ י‚יעו, ומ‰ ‚„לו מספרי ‰˜רבנו˙ ‰עולים יום יום על מזבח ‰‰זי׳ ו˙˜ו˙ ˘ו‡.

ועלינו ל˜ונן ˜ינ‰ ‡רוכ‰ ל‡ ר˜ על ענף מ‰‡ילן ˘ל ‰„ור ‰˜ו„ם, כי ‡ם ‚ם על על‰ 
ב„ור  י‰י׳  ו‡˙ ‡˘ר  ˘ל ‰„ור ‰‰ו‰,  ורמונים  ˘˜„ים  מ‰‡‚סים  טובים ‰מ‰  כי  וחˆיר, 

‰ב‡ מי י˘ורנו?

טוב‰ פעול‰ ‡ח˙ מ‡לף ‡נחו˙
מח˘בו˙ ורעיונו˙ כמו ‡ל‰ ממל‡ים מוח ולב ‡י˘ ‰בינים, כלומר ‰עומ„ ב‡ולם בין 
ב„ור ‰ב‡,  על „בר ‡חרי˙ ‰ימים  מח˘בו˙  וחו˘ב  ו‰‰ו‰,  ˘ני ‰עולמים „„ור ‰˜ו„ם 

‡˘ר ‚ורלו ˙לוי ר˜ ב‚רעיני ‰זריע‰ ובנטיע‰.

זˆו˜לל‰״‰  [‰ר˘"ב]  ‰ר‰״˜  ‡‡מו״ר  כ״˜  ‰ו„  פ˙‚ם  ‰˜ונן,   ˙‡ לנחם  יוכל  ‡ח˙ 
חי  ‡ל˜ינו  ‡נחו˙,  מ‡לף  ‡ח˙  פעול‰  טוב‰  ל‡מר:  ‡לי,  ממכ˙ביו  ב‡ח„  זי״ע  נב‚״מ 

ו˙ור‰ ומˆו˙ נˆחיים ‰מ‰, עזוב ‡˙ ‰‡נח‰ ו˘˜ו„ בעבו„‰ בפועל ויחנך ‰‡ל˜ים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז סוף עמ ' ˙ל‰ ו‡ילך)

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



מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‰רב ˜רוי ‡ב

יב‡ר ‰כרח ר˘"י ל‰וסיף „"כ˘ם ˘‰˙למי„ים ˜רויים בנים כו' כך ‰רב ˜רוי ‡ב", „‰ו‡ 
ז‰  וחיוב  בפיך",  מחו„„ים  "˘י‰יו  ב‡ופן  ˆ"ל  ‰˙למי„ים  עם  „‰לימו„  לפנ"ז  ממ"˘ 
לטרוח ב‰לימו„ ע„ ˘י˘לול ל‚מרי ‡פ˘ריו˙ לטעו˙ מ˙‡ים ר˜ ב‰˙מסרו˙ „‡ב לבנו, 

וב„רך זו יפר˘ ‰מ˘ך ל˘ון ר˘"י ו„יו˜ו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט ע' 33 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ל‡ ל‰וסיף – ב˘ום ‡ופן / מ„וע בעניין ר˘ו˙ ‰רבים נכללים בני נח בס' ריבו‡?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡‰ב‰ ל‰˘י"˙ כר˘פי ‡˘

‰מסיל‰ ל‡‰ב˙ ‰˘י"˙ / ‡‰ב‰ ˘ל ˆימ‡ון לעומ˙ ‡‰ב‰ ˘ל „בי˜ו˙ / י„יע˙ ‰נבר‡ 
ב‚„לו˙ ‰' – מעורר˙ ˆימ‡ון לבל˙י מו˘‚ / ‡‰ב‰ ויר‡‰ ‚ם יח„

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 32 ו‡ילך)

טו פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!ıבל˘ון ‡חר – ‰"‡ל"ף" ל‡ ניכר / לˆ‡˙ ממˆרים – ‡בל ל‰יו˙ ב‡ר

טז חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚„ר ‰‰וספ‰ ב˙"˙ מט"ו ב‡ב ו‡ילך

כ„י  בפר„ס  ללימו„  ‰כוונ‰  ‡ל‡  בלימו„,  ס˙ם  ל‰וסיף  ‰כוונ‰  „‡ין  ל‰וכיח  יפלפל 
ל‰˙„ב˜ ב˘כינ‰, ועפ"ז י˙ב‡רו כמ‰ „˜„ו˜ים ב„ברי ‰רמב"ם ועו„ פוס˜ים

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 41 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
 ‰נסיון מ‚בי'

רבים ‰נסיונו˙ ‰עומ„ים בפני ‡י˘ י‰ו„י; ‰נסיונו˙ ב‡ים כ„י ל‚לו˙ ב‡„ם כחו˙ נעלמים, 
ולכ˘י˙‚בר עלי‰ם - יווכח ˘‡ין ב‰ם ממ˘, ויבו‡ לעלי' ול‰˙נ˘‡ו˙

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
חנווני ˘ל פעם

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים
כ„

חנווני של פעם
בצאת הילד לאויר העולם, כבר נמצא בסביבה של אהבת תורה וחיבתה, ועוד 

טרם ידע הנער קרוא אבא אימא כבר ראה מחזות של חיבת התורה, אבא מדפדף 
ספר גדול, אימא מצפצפת בספר עב ואחיו מביט בספר קטן ומרנן, והחינוך 
הלזה העמיד לנו גם אנשים בינונים מלאים כל טוב ומפיקים אור נוגה בחיי 

יושר ודרכים נעימים

מ‰ נעים ‰ו‡ חו˙מו ˘ל „ור ‰עבר
בחיב‰  ˙ור‰  ו‰לומ„  ‡ל˜ים  יר‡  ‰‡י˘  חו˙נו  מפטיר˙  ב˘מעי  במ‡„  ‰ˆטער˙י 
ב˙וך  ‡ו˙ם  ינחם  ‰מ˜ום  כי  ˙׳,  לרעי˙ו  ב˘מי  ניחום  „ברי  למסור  ובב˜˘‰  ˙נˆב״‰, 

‡בלי ˆיון וירו˘לים ˙״ו.

˙מור˙ם  ו‰‡ם  בעפר,  ונטמנים  נכר˙ים  פרים   ˙‡ נ˘‡ו  ‡˘ר  ‰י˘נים,  ‰ענפים  כן 
על  ע„ ‰יום ˜וננו  בר‡˘י˙  ימי  מ˘˘˙  ו„ור  „ור  בכל  ספ˜ ‡˘ר  בל˙י  עולים?  ח„˘ים 
עלינו  כמ‰  ע„  ‡בל  ר״ל,  ל‰נע„ר  ל˜ונן  ‰נבר‡ים  בטבע  ‰בור‡  ‰טביע  כן  כי  ‰‰ולך, 

‰חיים ב„ור ‰ז‰ ל˜ונן על ‰ע„רו ˘ל ‡ח„ מ‰„ור ‰˜„ום, ‡ו מ„ורנו.

חו˙נו ע"‰ ‰י' בעל-‰בי˙, ל‡ ‰ר‰"‚ ו‚ם ל‡ רב, ל‡ טפס בכ˙לים ול‡ „יל‚ ב‰ררי 
‡ו  ‰רים  ועו˜ר  [=סיני  ע‰״י  ‡ו  סוע״‰  ˘ל  [-˙ו‡רים]  בטיטולים  כריסו  למל‡ו˙  ע„ 
ב‡‰ב‰  למ„‰  ו‡ו‰ב‰,  ˙ור‰  בן  חנווני,  בעל-‰בי˙  כי ‡ם  ופטי˘ ‰חז˜,  עמו„ ‰ימיני] 

בחיב‰, בנעימ‰ ובענ‚ רוחני.

ו‡ינו  עˆמו,  על ‡חריו˙  ופרטי ‰חי  בינוני  ˘ל „ור ‰עבר, ‡י˘  חו˙מו  נעים ‰ו‡  מ‰ 
חייב ל‰עולם כלום, ו‡ין ‰עולם חייב לו, ועמ„ במעל‰ עליונ‰ ו‚„ול‰ כזו ‡˘ר לימו„ 
‡י  ז‡˙  וזול˙  ל‰יו˙,  ‡פ˘ר  ‡י  בלע„ו  ‡˘ר  מוכרחי  כ„בר  ‰י׳  ובנס˙ר  בנ‚ל‰  ‰˙ור‰ 

‡פ˘ר לחיו˙.

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



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‰˜י˘וים  ז‰,  למל‡ו˙  ‰כחו˙  ני˙נו  מי˘ר‡ל  ו‡ח„  ‡ח„  ולכל  מˆו˙י',  כל  ול˜יים 
מנס‰ ‰' ‡ל˜יכם ‡˙כם  'כי  ˘כ˙וב  כמ‰  ב˜יום ‰מˆו˙ ‰רי ‰ו‡  בלימו„ ‡ו  ˘פו‚˘ים 
ל„ע˙ ‰י˘כם ‡ו‰בים ‡˙ ‰' ‡ל˜יכם', וכ˘עומ„ים בנסיון מˆליחים ב‡ופן יו˙ר מ‰ר‚יל, 
יוסיף ‚ם  וב˜יום ‰מˆו˙  בלימו„ ‰˙ור‰  ו‰וספ˙ו  ומˆ‡˙',  'י‚ע˙  חז"ל  פס˜  י„וע  וכבר 

כן בברי‡ו˙ ‡מו ˘˙ליט"‡ ‡ו˙‰ מזכיר במכ˙בו.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‡ ע' ˘כ‰)

‡יזו‰י ‰„רך ל‰˜ל ‰נסיונו˙ ו‰בלבולים ˘ב„רך ‰חיים
י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ‰חיים  ˘ב„רך  ‰נסיונו˙  ו‰בלבולים  ל‰˜ל  ‰„רך  ‡יזו‰י   ...ל˘‡ל˙ו 

בעולמנו ז‰, חיים על פי ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים וב˜יום מˆו˙י' עלי‰ן נ‡מר וחי ב‰ם. 

ל‰˙עורר  ˆריך  ‚ופ‡  מז‰  ‡˘ר  ו‰˘ו"ע,  ‰˙ני‡  בעל  ‰ז˜ן  רבנו  „ברי  בז‰  י„ועים 
˜ו˘י  נסיון  על  ל‰ביט  מבלי  חיים,  ‡ל˜ים  ‰ור‡˙  פי  על  חיים  לחיו˙   ıומ‡ ב˙וספ˙ 
מב˜˘  ו‡ינו  בריו˙יו,  עם  בטרוני‡  ב‡  בו„‡י ‡ין ‰˜ב"‰  - ‡˘ר  ב‰˙בוננו  ו‰ו‡  וסבל, 
פנימיים  בכחו˙  לז‰ ‰וסיפו  ˘מ˜ו„ם  ובו„‡י  בו„‡י  בנסיון  נ˙וסף  וב‡ם  כחן,  לפי  ‡ל‡ 
מטיל  בכב„ו˙,  ‚˘מים, ‡ם ‰‡ח„ ‰ו‡  ב„ברים  בנˆחון  ˘כמו  בנסיון, ‡ל‡  ˘ל ‰עומ„ 
מ‰מנ‚„  יו˙ר  ‚בור  ‰ו‡  ‡ם  ‚ם  ויפול  ˘ינˆחו‰ו  עלול  רוח,  ובנפיל˙  ˘לו  בכחו˙  ספ˜ 
˘לו, ˘לכן ‰רי ‰ו„‚˘ בכמ‰ מ˜ומו˙ על ‰‰כרח לעבו„ ‡˙ ‰‡ל˜ים מ˙וך ˘מח‰ וטוב 
לבב ובטחון חז˜ בנˆחון ‰טוב ו‰˜„ו˘. ול‡ ˙מי„ ‰ו‡ ‰זמן לע˘יי˙ ח˘בון ˜ר ויב˘ 

[ובפרט ח˘בון ע"פ ‰ור‡˙ נפ˘ ‰ב‰מי˙]. 

פנים,  ‡ל  פנים  נפ‚˘נו  ‚ם  וע˙‰  מכ˙בים  מ˙וך  לכן  מ˜ו„ם  ˘י'  ‡ביו   ˙‡ וב‰כירי 
˙˜ו˙י חז˜‰ ‡˘ר ˘ורו˙ ‡לו ‰מעטו˙ - ˙ספי˜נ‰. ובס‚נון ‰כ˙וב, ˙ן לחכם ויחכם עו„. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב ע' ˘נו ו‡ילך)

 

לזכו˙
היל„ מר„כי זו˘‡ ˘י'
לר‚ל הול„˙ו ב˘עטו"מ
ביום כ"„ סיון ה'˙˘ע"ט

נ„פס ע"י הוריו
הרה"˙ ˘מו‡ל נ˙ן וזו‚˙ו מר˙ ‡רי‡ל‡ ˘יחיו

˜רביˆ˜י

יה"ר ˘יזכו ל‚„לו ל˙ורה, לחופה ולמע˘ים טובים
מ˙וך ברי‡ו˙, נח˙ והרחבה



ז

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

הרב קרוי אב
יבאר הכרח רש"י להוסיף ד"כשם שהתלמידים קרויים בנים כו' כך הרב קרוי 
אב", דהוא ממ"ש לפנ"ז דהלימוד עם התלמידים צ"ל באופן "שיהיו מחודדים 

בפיך", וחיוב זה לטרוח בהלימוד עד שישלול לגמרי אפשריות לטעות מתאים רק 
בהתמסרות דאב לבנו, ובדרך זו יפרש המשך לשון רש"י ודיוקו

‡. "ו˘ננ˙ם לבניך" (פר˘˙נו ו, ז) – ומפר˘ ר˘"י, ˘(‡ין ‰כוונ‰ ל"בנים" במובן ˘ל 
˙ול„ו˙ כפ˘וטו, ‡ל‡) ‰כוונ‰ ‰י‡ ל˙למי„ים:

'בנים  ˘נ‡מר  בנים,  ˘‰˙למי„ים ˜רויים  מ˜ום  בכל  מˆינו  "לבניך – ‡לו ‰˙למי„ים. 
‡˙ם ל‰' ‡ל˜יכם', ו‡ומר: 'בני ‰נבי‡ים ‡˘ר בבי˙ ‡-ל', וכן בחז˜י‰ו ˘למ„ ˙ור‰ לכל 
י˘ר‡ל ˜ר‡ם בנים, ˘נ‡מר 'בני ע˙‰ ‡ל ˙˘לו'". [וכבר נ˙' ענין ז‰ ב‡ר ‰יטב, ו‰ˆריכו˙‡ בכל 

‚' ‰פסו˜ים ˘מבי‡ ר˘"י – במ„ור ז‰ ב˘"פ ו‡˙חנן ˙˘ס"ח, עיי"˘].

ול‡חר מכן ממ˘יך ר˘"י:

"וכ˘ם ˘‰˙למי„ים ˜רויים בנים, ˘נ‡מר בנים ‡˙ם ל‰' ‡ל˜יכם, כך ‰רב ˜רוי ‡ב, 
˘נ‡מר '‡בי ‡בי רכב י˘ר‡ל ו‚ו''".

ובמ˘כיל ל„ו„ ˙מ‰ טוב‡ על „ברי ר˘"י ‡לו, וז"ל:

ל‡   – וכו"  כך ‰רב ˜רוי ‡ב  וכו'  ˘‰˙למי„ים  "וכ˘ם   – ר˘"י  „מסיים ‰כ‡  "...מ‡י 
י„ענ‡ מי ‰כניסו לז‰, „בל‡ ז‰ ˜ר‡ „‰כ‡ ניח‡, „‰ו‡יל ו‰˙למי„ים ˜רויים בנים, ˘פיר 

˜‡מר ו˘ננ˙ם לבניך"!

פירו˘  ונ˙יי˘ב  פירו˘ו "‰˙למי„ים"  כי "לבניך"  ר˘"י  ˘כבר ‰וכיח  ל‡חר  כלומר: 
‰כ˙וב "ו˘ננ˙ם לבניך" – מ‰ עו„ ˜˘‰ לו ˘לכן ‰וˆרך ל‰וסיף ˘‚ם "‰רב ˜רוי ‡ב"?

ר˘"י,  כוונ˙  ˘זו  לומר  ˘˜ˆ˙ „חו˜  ומסיים: "ועם ‰יו˙   ,ıל˙ר ˘ממ˘יך  ˘ם  [ור‡‰ 
˘ל‡  סמיכין  ו„י˘רן  ז"ל  מו‰ר‡"ם  על  לי  ו˙מי‰‰  מינ‰;  „ע„יפ‡  מיל˙‡  י„ענ‡  ל‡ 

‰עירו בז‰"].

כב

 הנסיון מגבי'
רבים הנסיונות העומדים בפני איש יהודי; הנסיונות באים כדי לגלות באדם כחות 
נעלמים, ולכשיתגבר עליהם - יווכח שאין בהם ממש, ויבוא לעלי' ולהתנשאות

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

וכו'.

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

מחיל ‡ל חיל.

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

‰˘ומעים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט ע' ˜סב-‚)

כ˘עומ„ים בנסיון מˆליחים יו˙ר מ‰ר‚יל 
במענ‰ על מכ˙בו . . בו כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰˜י˘ויים בלימו„ו. 

חיים  ˙ור˙  ˙ור˙נו  בלימו„  נˆטו‰  ו‡ח„  כל ‡ח„  כי  מז‰,  ברוחו  ח"ו  יפול  ו‰נ‰ ‡ל 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי
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˘ל  ר‚˘  בעˆמו  לעורר  מסו‚ל  זמן  ‰ו‡ 
זמן  ‰ו‡  ‡ז  (ולכן  רוח  ונמיכו˙  ˘פלו˙ 
‰מט‰,  ˘ל  ˘מע  ב˜רי‡˙  ‰נפ˘  „ח˘בון 
˙י˜ון חˆו˙ וכו', כי„וע בכ˙בי ‰‡ריז"ל). 

מו˜„ם  ˙נ‡י  ‰ו‡  ˘‰˘פלו˙  ו‡ע"פ 
נמי  כמבו‡ר  ‰˙ור‰,  לימו„  ˘ל  ענין  בכל 
ברמב"ם כ‡ן ˘"ל‡ ב‚סי ‰רוח ‰י‡ מˆוי' 
כו' ‡ל‡ ב„כ‡ ו˘פל רוח", ˘זו‰י ‰˜„מ‰ 
ל‰לימו„, „"‡ין „ברי ˙ור‰ מ˙˜יימין במי 
˘לומ„ין  ב‡לו  ול‡  עלי‰ן  עˆמו  ˘מרפ‰ 
עˆמו  ˘ממי˙  במי  ‡ל‡  כו'  עי„ון  מ˙וך 
˘ינ‰  י˙ן  ול‡  ˙מי„  ‚ופו  ומˆער  עלי‰ן 
כ"ז  ‰רי   – ˙נומ‰"  ולעפעפיו  לעיניו 
ו˘ביר˙  ביטול  עם  ‰˜˘ורים  „ברים  ‰ם 
ב"כ˙ר  לזכו˙  כ„י  ‡בל  וכיו"ב;  ‰‚וף 
מ˙וך  ל‰יו˙  עˆמו  ‰לימו„  ‰˙ור‰", ˆריך 
ל‰˙˜˘ר  ‰רוח,  ונמיכו˙  ו˘פלו˙  ביטול 
ול‰˙„ב˜ ב˜„ו˘˙ ‰˙ור‰, וז‰ו ע"י לימו„ 

‰˙ור‰ בליל‰ „ו˜‡. 

יוסיף"  „"מוסיף  ‰˘כר  ˙וכן  ‚ם  וז‰ו 
 – ל‡י„ך  וכן  חייו";  על  חיים  "יוסיף   —
‰עונ˘ „"ו„ל‡ יוסיף כו'". „‰נ‰ ‰‰וספ‰ 
נוסף  זמן  ל‡  ‰ו‡  בלילו˙  ‰˙ור‰  „לימו„ 
ב‡יכו˙,  ‰וספ‰  בעי˜ר  ‡ל‡  בכמו˙, 

ב˘כינ‰;  ומ˙„ב˜  ‰˙ור‰"  ב"כ˙ר  ˘זוכ‰ 
ר˜  ל‡  ‰יינו  חייו",  על  חיים  "יוסיף  וז‰ו 
‰וספ‰  ‚ם  ‡ל‡  כפ˘וטו,  בחיים  ‰וספ‰ 
ביומ‡  כמוב‡  יו˙ר,  נעלים  חיים  ב‡יכו˙, 
ע‡ ע"‡ "מחי' חיים י˙ן לך חיים", „‰יינו 
˘ם,  עיי'  עו‰"ז,  בחיי  יו˙ר  נעלים  חיים 
˘ם  ב"ב  ‚ר˘ום  רבינו  ˘פיר˘  מ‰  וע"„ 
˘‡ין  „י"ל  ‰ב‡",  לעולם  ימים  „"מוסיף 
לומר  רוˆ‰  ‡ל‡  עו‰"ב  לחיי  ר˜  ‰כוונ‰ 
וכ‰‡  בעו‰"ז,  לו  י‰יו  ‰עו‰"ב  ˘ימי 
בחייך".  ˙ר‡‰  "עולמך  ע"‡  יז  „ברכו˙ 
כי  כו'",  י‡סף  מוסיף  "ו„ל‡   – ול‡י„ך 
בלילו˙  בלימו„ ‰˙ור‰  מוסיף  כ‡˘ר ‡ינו 
בכ˙ר  "לזכו˙  לו  נו‚ע  ˘‡ין  מור‰  ‰"ז 
בלימו„ ‰˙ור‰ ‰י‡  כוונ˙ו  ו‡˘ר  ‰˙ור‰" 
לז‰  ול‡  ‰˙ור‰,  חכמ˙   ˙‚˘‰ ב˘ביל 
˘‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰, 
ז‰  וב˘ביל  ו‚„ר‰  ענינ‰  ‡מי˙י˙  ˘ז‰ו 
ˆ"ל עי˜ר עס˜ ‰˙ור‰ ˘ל ‰‡„ם (עיי' בב"ח 
˘ם), ולול‡ ז‰ חסר בעי˜ר ‰חיו˙ ˘ל ‡י˘ 
ולכן  ‰˙ור‰.  ˜„ו˘˙  עˆם  ˘‰ו‡  י˘ר‡ל, 
בב"ח  מ˘"כ  (כעין  ‡ל‰  "חיים"  לו  חסרים 
כו',  וחורבנ‰   ıר‡‰ ל‡ב„ן  ‰בי‡  ז‰  „בר  „חסרון 

בבנין  נˆח  לחיי  יזכנו  חיים  ומחי'  עיי"˘). 

ˆיון וירו˘לים.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ב. וי˘ ל‰וסיף ול„יי˜ בפרטי ‰„ברים (ור‡‰ ‚ם ב‡ר ב˘„‰ כ‡ן):

‡) ‚ם ‡ם ר˘"י רוˆ‰ לומר ˘‰רב ˜רוי ‡ב, ‰י‰ ˆריך לומר ב˜יˆור: "וכן ‰רב ˜רוי 
כך ‰רב   .  . בנים  ומ„‚י˘: "וכ˘ם ˘‰˙למי„ים ˜רויים  בל˘ונו  מ‡ריך  למ‰ ‰ו‡  ‡ב"; 

˜רוי ‡ב"?

‡ל‡  בנים",  ˜רויים  ˘‰˙למי„ים  "וכ˘ם  ב‡ומרו  מס˙פ˜  ‡ינו  ר˘"י  מזו:  י˙יר‰  ב) 
מוסיף ומבי‡ ר‡י‰, "˘נ‡מר בנים ‡˙ם ל‰' ‡ל˜יכם". ו‰„בר ˙מו‰ ביו˙ר: ‰רי ז‰ ע˙‰ 
ר‡יו˙  ˘˙י  עם  (ביח„  ‰˙למי„ים"  ‡לו  ˘"לבניך  כך  על  כ‰וכח‰  זו  ר‡י‰  ר˘"י  ‰בי‡ 
˘וב  ול‰בי‡  "˙למי„ים",  פירו˘ו  ˘"בנים"  ול‰וכיח  לחזור  ר˘"י  למ‰ ˆריך  נוספו˙)! 

ר‡י‰ (ו„ו˜‡ ר‡י‰ זו)?

כך  בנים,  ˜רויים  ˘‰˙למי„ים  "וכ˘ם  ‡מרו:  ר˘"י)  „ברי  (מ˜ור  כ‡ן  בספרי  [ו‡כן, 
‰רב ˜רוי ‡ב", ול‡ ‰בי‡ו ˘וב ר‡י‰ ל„בר].

‚) כ„י ל‰ר‡ו˙ ˘"‰רב ˜רוי ‡ב", מספי˜ ל‰בי‡ ‡˙ ל˘ון ‰כ˙וב – מ„ברי ‡לי˘ע על 
רבו ‡לי‰ו – "‡בי ‡בי"; ‡ולם ר˘"י ‡ינו מס˙פ˜ בז‰, ‡ל‡ מוסיף ומע˙י˜ ‡˙ ‰מ˘ך 

‰ל˘ון – "רכב י˘ר‡ל". ולכ‡ור‰, מ‰ ˘ייך לכ‡ן "רכב י˘ר‡ל"?

„) י˙יר‰ מזו: ר˘"י ‡ף מוסיף ומˆיין (ל‡חר ‰˙יבו˙ "רכב י˘ר‡ל") "ו‚ומר". ומז‰ 
בפר˘"י  לעניננו [ור‡‰  נו‚ע ‰ו‡  ופר˘יו" –  י˘ר‡ל)  ˘ם – "(רכב  ˘‚ם ‰‰מ˘ך  מ˘מע 
על פ' ‰‡זינו (לב, ז), ˘˘ם מבי‡ ר˘"י פסו˜ ז‰ (לענין ‡חר), ו˘ם ‰ע˙י˜ ר˜ "‡בי ‡בי 
˙יב˙ "ופר˘יו"  מע˙י˜  ˘ר˘"י ‡ינו  מז‰  כי,  ול‡ ‰וסיף "ו‚ומר"]; ‡ם   – י˘ר‡ל"  רכב 
במפור˘, ‡ל‡ ר˜ רומז ל‰ על י„י "ו‚ומר" – מובן ˘ז‰ נו‚ע פחו˙ מ‡˘ר ‰˙יבו˙ "‡בי 

‡בי רכב י˘ר‡ל" עˆמן. וˆ"ב.

‚. וי˘ לומר בבי‡ור ‰ענין:

בפיך,  מחו„„ים  ˘י‰יו  ‰ו‡,  חי„ו„  "ל˘ון  ר˘"י:  מפר˘  "ו˘ננ˙ם"  ˙יב˙  על  ‰נ‰ 
˘‡ם י˘‡לך ‡„ם „בר ל‡ ˙‰‡ ˆריך ל‚מ‚ם בו ‡ל‡ ‡מור לו מי„", ומובן ˘כ„י ללמ„ 
י˙חייב ‰רב  ב‡מ˙  מ„וע  נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰:  וי‚יע‰.   ıמ‡מ נ„ר˘  ז‰  ב‡ופן  ‡˙ ‰˙למי„ 

ל‰˙יי‚ע כל כך ע„ ˘‰„ברים י‰יו "מחו„„ים" בפי‰ם ˘ל ˙למי„יו?

ˆריך  ˘‡ב  מובן,  ‰י‰  ‡ז   – יל„ים   – כפ˘וטו  "לבניך"  מפר˘ים  ‰יינו  ‡ם  ב˘למ‡ 
לע˘ו˙ כל ˘ביכול˙ו ב˘ביל יל„יו ‰יוˆ‡ים ממעיו; ‡ך כיון ˘חי„˘ לנו ר˘"י ˘"לבניך 
עם  ללמו„  מוכן  ˘‰רב  ‰„בר  עˆם  ומספי˜  „י  לכ‡ור‰  ‰סבר:  נ„ר˘  ‰˙למי„ים",  ‡לו 
י‰ו„ים ˘‡ינם מבני מ˘פח˙ו וכו', ומ„וע נחייב ‡ו˙ו ל‰˙יי‚ע כל כך ע„ כ„י "ו˘ננ˙ם"?

וכ„י ל˙˙ טעם בענין ז‰ – ממ˘יך ר˘"י ˘"‰רב ˜רוי ‡ב", ומע˙‰ מובן:

כיון ˘‰רב נח˘ב (בענין ‰לימו„) כמו "‡ב" ל˙למי„יו, לכן ˆריך ‰ו‡ ל‰˙מסר ‡לי‰ם 
(ב˘ייכו˙ לענין ‰לימו„) ב‡ו˙‰ מסיר‰ ונ˙ינ‰ כמו ‡ב ‰מ˙מסר ליל„יו ‰‚˘מיים.
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‡ל‡  ‚רי„‡,  כבו„  ˘ל  ˙ו‡ר  ‡ינו  ‰רב,  בו  ˘נ˜ר‡  "‡ב"  ˘˙ו‡ר  ל‰„‚י˘  וכ„י   .„
˘‰ו‡ מטיל עליו חוב‰ ל‰˙מסר ול‰˙יי‚ע בלימו„ו עם ˙למי„יו – מ„יי˜ ר˘"י ומ˘וו‰, 

˘ז‰ ˘‰רב ‰ו‡ "‡ב" ‰ו‡ ב„יו˜ כמו ˘‰˙למי„ים ‰ם "בנים". וז‰ו ‡ומרו:

˘בני  ז‰  ו‰רי   – ‡ל˜יכם"  ל‰'  ‡˙ם  בנים  ˘נ‡מר  בנים,  ˜רויים  ˘‰˙למי„ים  "כ˘ם 
‰ם  ז‰  ˘מכח  רבם,  כלפי  ‚„ול‰  ‰˙חייבו˙  עלי‰ם  מטיל  ל‰',  "בנים"  ‰ם  י˘ר‡ל 
ממלכו˙  ח"ו  פנוי  ˘י‰ו„י  ‡ח„  ר‚ע  ˘‡ין  [וע„  מˆוו˙  ‰˙רי"‚  כל  ב˘מיר˙  מחוייבים 
˘מים, ‡ל‡ ˙מי„ ‰ו‡ מחוייב לעסו˜ בלימו„ ‰˙ור‰ ‡ו בענינים ‰מסייעים לז‰ ("ל˘ם 

˘מים")]!

כך  כ„י  ע„  לבנו),  (כ‡ב  ו‡חריו˙  חוב‰  עליו  ‰מטיל  ב‡ופן   – ‡ב"  ˜רוי  ‰רב  "כך 
˘עליו לטרוח עם ‰˙למי„ים ול‰בי‡ לכך ˘„ברי ˙ור‰ י‰יו מחו„„ין בפי‰ם.

‰. ו‰ר‡י‰ על ז‰ – ˘‰רב ˜רוי ‡ב, ב‡ופן ‰מחייב ‡ו˙ו ל‰˙מסר ל˙למי„יו ולטרוח 
ע„ ˘י‰יו „ברי ˙ור‰ מחו„„ים ‡ˆלם – מבי‡ ר˘"י מ„ברי ‡לי˘ע על רבו ‡לי‰ו: "‡בי 

‡בי, רכב י˘ר‡ל ופר˘יו".

ו‰ענין בז‰:

‰נ‰ כבר למ„נו בפ' ב˘לח (י„, ו-ז. ועו„), ˘"רכב" ‰ו‡ כלי ˘מ˘˙מ˘ים בו במלחמ‰; 
ו‰"פר˘" ‰ו‡ ז‰ ‰יו„ע לנ‰ו‚ ב"רכב" ולכוון ‡ו˙ו לנˆחון ‰מלחמ‰.

– ‡מר ‡˙  רבו  ב˙ור  על ‡לי‰ו  ˘‡מר ‡לי˘ע  ל‰˙ו‡ר "‡בי ‡בי",  ˘ב‰מ˘ך  ומז‰ 
ל˙פ˜י„  ˘ייך  במלחמ‰  נˆחון  ˘ל  ז‰  ענין  ˘‚ם  מובן,  ופר˘יו",  י˘ר‡ל  "רכב  ‰˙ו‡ר 

‰"רב".

וכנר‡‰ במוח˘:

לע˙ים ˙כופו˙ ˜ור‰, ˘ל‡חר ˘‰˙למי„ למ„ ‡יז‰ ענין ו‰בין סבר‡ מסויימ˙, עול‰ 
זו  ב"מלחמ‰"  לנˆח  ביכל˙ו  וכ˘‡ין  ‰ר‡˘ונ‰,  לסבר‡  ‰סו˙ר˙  ˘ני‰  סבר‡  ברעיונו 
ו‰ו‡  בלימו„ו  ספ˜  ‡ˆלו  נול„  ‰סו˙ר˙),  ‰סבר‡   ˙‡ ˘˙˘לול  נכונ‰  ˙˘וב‰  לו  (‡ין 

"מ‚מ‚ם בו".

 ˙‡ ל˙למי„  ל˙˙  ˆריך  ‰רב   – י˘ר‡ל"  "רכב  ב˙ור  ‰רב,  ˘ל  ˙פ˜י„ו  ‡יפו‡  וז‰ו 
יוכל  י„ם  ˘על  ו‰‰סברים  ‰כללים  ו‰יינו:  ‰עיוני˙,  במלחמ‰  לנˆח  (‰"רכב")  ‰'כלי' 
ל‰כריע בין ‰סברו˙ ‰מנו‚„ו˙, כך ˘„ברי ˙ור‰ י‰יו מחו„„ים בפיו, בלי ספ˜ ו‚מ‚ום.

‰רומז  "ו‚ומר",  מוסיף  ‡ל‡   – י˘ר‡ל"  "רכב  ב˙יבו˙  מס˙פ˜  ‡ינו  ר˘"י  ‡מנם  ו. 
ל˙יב˙ "ופר˘יו":

לפעמים י˙כן ˘‚ם כ˘‰רב נו˙ן כללים ויסו„ו˙ ("רכב") ל˙למי„, ‡ין ‰˙למי„ יו„ע 
‰יכן וכיˆ„ ל‰˘˙מ˘ ב‰ם, ו‡ז ˆריך ‰רב ל‰יו˙ ‚ם "פר˘" (‰יו˘ב על ‰רכב ומנ‰י‚ו) 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰י‡  ˘‰˙ור‰  יו˙ר  „מ˘מע  ˙ור‰",  בכ˙ר 
כ˙ר ל‡„ם ‰מוכ˙ר ב‰]. 

‰רמב"ם  ˘כוונ˙  לומר,  י˘  ומע˙‰ 
לו  ˘זוכין  ‰˙ור‰  ˘ב˙וך  ב"כ˙ר"  ‰כ‡ 
˙ור‰,  ˘ל  ומ‰ו˙‰  לעי˜ר‰  ‰ו‡  בליל‰, 
ב˘כל  ומ˘י‚  מבין  ˘‰‡„ם  מ‰  ל‡  „‰יינו 
וכמבו‡ר  ‰˙ור‰.  בנו˙ן  ‰„בי˜ו˙  ‡ל‡ 
˘ל  ˘עי˜רו  מז  סי'  ‡ו"ח  בב"ח  ב‡רוכ‰ 
ב˙ור‰  עוס˜ים  "˘נ‰י'  ‰ו‡  ‰˙ור‰  עס˜ 
ורוחניו˙  בעˆמו˙  נ˘מ˙ינו  ˘˙˙עˆם  כ„י 
‰יו  ו‡ם   .  . ‰˙ור‰  מוˆ‡  מ˜ור  ו˜„ו˘˙ 
‰יו  ‰ז‡˙  ‰כוונ‰  על  ב˙ור‰  עוס˜ים 
י˙ברך  ל˘כינ˙ו  ו‰יכל  מרכב‰  ‰מ‰ 
‰יכל  כי  ב˜רבם  ממ˘  ‰˘כינ‰  ˘‰י˙‰ 
‰˘כינ‰  ‰י˙‰  ממ˘  וב˜רבם  ‰מ‰   '‰
‚ם  ˘ז‰ו  ˘ם  ומב‡ר  „יר˙‰",  ˜ובע˙ 
נ˙ינ˙  על  לו  ברכ˙ ‰˙ור‰, "ל‰ו„ו˙  ˙וכן 
„ב˜ים  ˘י‰יו  כ„י  י˘ר‡ל  לעמו  ‰˙ור‰ 
‰מכוון  ו‰ו‡  י˙',  וב˘כינ‰  ב˜„ו˘˙‰ 
˜רבנו  ‡˘ר  על  בנו  בחר  ‡˘ר  בברכ˙ 
לפני ‰ר סיני ונ˙ן לנו ˙ור˙ו ‰˜„ו˘‰ כלי 
כ„י  יום  בכל  ב‰  מ˘˙ע˘ע  ˘‰י'  חמ„˙ו 
˘˙˙„ב˜ נ˘מ˙ינו בעˆמו˙ ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ 
ורוחניו˙‰ ול‰ורי„ ‰˘כינ‰ ב˜רבנו כו'". 

ולפ"ז יעל‰ ‰יטב „יו˜ ל˘ון ‰רמב"ם 
י‡ב„  ול‡   .  . חכמ˙ו  רוב  למ„  ‡„ם  "‡ין 
˙ור‰  ב˙למו„  ‡ל‡   .  . מ‰ן   '‡ ‡פילו 
חכמ‰"  "„ברי  „לכ‡ור‰  חכמ‰",  ו„ברי 
˘ייכי  מ‡י  ˙ור‰")  "˙למו„  על  (נוספים 
‡ל‡  ‰˙ור‰.  בחכמ˙  מ„ובר  ו‰רי  ‰כ‡, 
‰י‡  חכמ‰"  ב"„ברי  ‰רמב"ם  ˘כוונ˙ 
(‰מבו‡רים  "פר„ס"  ˘ל  ענינים  ללימו„ 
‰י„),  ספר  ˘ל  ‰ר‡˘ונים  פר˜ים  ב„' 
ענינים  ל‰יו˙ם  חכמ‰"  "„ברי  ‰נ˜ר‡ים 

ב‡רוכ‰  (עיי'  ˘ב˙ור‰  ביו˙ר  ‰עמו˜ים 
„˜‡מר  וז‰ו  לפי‰מ"˘),  ‰רמב"ם  ב‰˜„מ˙ 

ל"כ˙ר  זוכים  ‰ליל‰  לימו„  ˘ע"י  ‰כ‡, 
ו˜„ו˘˙  "רוחניו˙  ‰ר‚˘˙  כי  ‰˙ור‰", 
מ˜ור מוˆ‡ ‰˙ור‰" (˘‰ו‡ "כ˙ר ‰˙ור‰" 
"פר„ס"  עניני  לימו„  ע"י  ב‡‰  כנ"ל) 
‰בור‡  ב‚„לו˙  ‰עוס˜ים  ‰‡מ˙  וחכמ˙ 
מ‰  ס"ב  פ"ב  ‰ז˜ן  לרבינו   ˙"˙ ‰ל'  (עיי'  וכו' 

˘‰בי‡ מספרי ומ‰רמב"ן). 

‰לימו„  ˘עי˜ר  ‰רמב"ם  מ"˘  [ולפ"ז 
‰יטב  ‰ולם  חכמ‰"  ב"„ברי  ‰ו‡  בליל‰ 
רי˘  בב‡ר ‰יטב  בכ˙בי ‰‡ריז"ל (‰וב‡  מ"˘ 
‰ו‡  בליל‰  ‰˙ור‰  לימו„  ˘עי˜ר  ‡ו"ח) 

ב‡‚„‰ ובחכמ˙ ‰‡מ˙]. 

"לזכו˙  בין  ‰˘ייכו˙  ˙˙ב‡ר  ומע˙‰ 
„ז‰  „ו˜‡.  בליל‰  ללימו„  ‰˙ור‰"  בכ˙ר 
˘זוכים ל"כ˙ר ‰˙ור‰" ע"י לימו„ ‰˙ור‰ 
‡פ˘ר  ˘בליל‰  מפני  (ר˜)  ‡ינו  בליל‰ 
ל‰˙מסר יו˙ר ללימו„ ב‰˙יי˘בו˙ ‰ר‡וי', 
‡ל‡ ‚ם ובעי˜ר לפי ˘בליל‰ י˘נ‰ ס‚ול‰ 
˘מ˙˜˘ר  ב‡ופן  י‰י'  ˘לימו„ו  מיוח„˙ 
(נוסף על חכמ˙ ‰˙ור‰ ‚ם) ל˘כינ˙ו י˙'.

 [ולכן ממ˘יך ‰רמב"ם "‡מרו חכמים 
‡ין רנ‰ ˘ל ˙ור‰ ‡ל‡ בליל‰ ˘נ‡מר ˜ומי 
בליל‰  ב˙ור‰  ‰עוס˜  וכל  בליל‰,  רוני 
˘‡ין ‰כוונ‰  ל‰„‚י˘  כו'",  חס„  ˘ל  חוט 
ר˜ ל˜נין „ברי ˙ור‰ ול‰˙יי˘בו˙ בחכמ˙ 
˘‰י‡  ‰˙ור‰",  "לפנימיו˙  ‡ל‡  ‰˙ור‰, 
"רנ‰ ˘ל ˙ור‰", ו‰י‡ ‰פועל˙ ˘י‰י' עליו 

"חוט ˘ל חס„"]. 

‰˙ור‰  בנו˙ן  ˘‰„בי˜ו˙  לפי  ו‰יינו 
˘פלו˙  מ˙וך  ‰˙ור‰  לימו„  עם  ˜˘ור‰ 
‡פ˘רי˙  כז‰  בלימו„  ˘„ו˜‡  וביטול, 
ו‰ליל‰  ב˜„ו˘˙ ‰˙ור‰,  „בי˜ו˙ ‡מי˙י˙ 
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י˘ר‡ל, בין יו˘בי ‡‰ל ובין בעל עס˜. 

‰בי‡  סכ"‚)  רמו  סי'  (יו"„  ברמ"‡  ו‰נ‰ 
‰מחבר  ל„ברי  כ‰מ˘ך  ‰ללו  ‰˘"ס  „ברי 
בליל‰  ‰˙ור‰  לימו„  מעל˙  ‚ו„ל  ע"„ 
יז‰ר  ˙ור‰  ˘ל  בכ˙ר‰  לזכו˙  ˘רוˆ‰  "מי 
מ‰ן   '‡ ‡פילו  י‡ב„  ול‡  לילו˙יו  בכל 
וכיוˆ‡  ו˘יח‰  ו˘˙י'  ב‡כיל‰  ב˘ינ‰ 
˙ור‰",  ו˙למו„  חכמ‰  ב„ברי  ‡ל‡  ב‰ם 
רוב  לומ„  ‡„ם  ‡ין  "כי  ‰רמ"‡  ומוסיף 
ל‡„ם  וי˘  (ומסיים)  בליל‰  כי ‡ם  חכמ˙ו 
ו‡ילך  ב‡ב  מט"ו  בליל‰  ללמו„  ל‰˙חיל 
לכ‡ור‰ „‰‚„ר „‰ך ‰וספ‰  ומ˘מע  כו'". 
 ,˙"˙„ ‰כללי  לחיוב  ˘ייך  ‡ינו  בלימו„ 
˘נ‡מר‰  ‰מיוח„˙  ל‰ס‚ול‰  ˘ייך  ‡ל‡ 
בל'  נמי  ו„ו"˜  בליל‰.  ‰˙ור‰  לימו„  על 
מ˜ור  ˘‰ו‡  ‰י"‚),  פ"‚   ˙"˙ (‰ל'  ‰רמב"ם 
˘מˆו‰  "‡ע"פ  ˘מ˙חיל  כ‡ן,  ‰„ברים 
 ˙"˙ מˆו˙  [„‰יינו  ובליל‰  ביום  ללמו„ 
‡ל‡  חכמ˙ו  רוב  לומ„  ‡„ם  ‡ין  ס˙ם], 
„מעל˙  מיוח„  ‚„ר  [˘‰ו‡  כו'"  בליל‰ 
ועל „‡ ˜‡מרינן "„מוסיף  בליל‰].  לימו„ 
יוסיף", ˘י˘ ˘כר מיוח„ על לימו„ בליל‰ 

„ו˜‡. 

לומר  ‡פ˘ר  ‡יך  ˆ"ע,  עפ"ז  ‡בל 
"ו„ל‡ מוסיף י‡סף . . ˙˜ברי' ‡ימי'" כו', 
מיוח„  עילוי  חסרון  ב‚לל  ˘ר˜  וכי ‡פ˘ר 

„לימו„ בליל‰ ר‡וי ל‰ענ˘ כך?! 

פ"‚   ˙"˙ ‰ל'  ברמב"ם  מˆינו  ו‰נ‰ 
‰מיוח„  לענין  ל‰‚יע  ˙נ‡ים  ב'  ˘‰בי‡ 
„"כ˙ר ˙ור‰", (‡) "מי ˘נ˘‡ו לבו ל˜יים 
מˆו‰ זו כר‡וי ול‰יו˙ מוכ˙ר בכ˙ר ˙ור‰ 
י˘ים  ול‡  ‡חרים  ל„ברים  „ע˙ו  יסיח  ל‡ 
ו‰כבו„  ‰עו˘ר  עם  ˙ור‰  ˘י˜נ‰  לבו  על 
במלח  פ˙  ˙ור‰  ˘ל  „רכ‰  ‰י‡  כך  כ‡ח˙ 

 ıר‡‰ ועל   ‰˙˘˙ במ˘ור‰  ומים  ˙‡כל 
עמל".   ‰˙‡ וב˙ור‰  ˙חי'  ˆער  וחיי  ˙י˘ן 
ובליל‰,  ביום  ללמו„  ˘מˆו‰  "‡ע"פ  (ב) 
בליל‰,  ‡ל‡  חכמ˙ו  רוב  למ„  ‡„ם  ‡ין 
לפיכך מי ˘רˆ‰ לזכו˙ בכ˙ר ‰˙ור‰ יז‰ר 
„בענין  ל„יי˜,  וי˘  כו'".  לילו˙יו  בכל 
˙ור‰",  בכ˙ר  מוכ˙ר  "ל‰יו˙  נ˜ט  ר‡˘ון 
בכ˙ר  לזכו˙  ˘רוˆ‰  "מי  כ˙ב  ‰כ‡  ו‡ילו 

‰˙ור‰". 

‡י˙נ‰ו  ענינים  „ב'  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
מחל˜י  נעל‰  חל˜   (‡) ˙ור‰":  ב"כ˙ר 
(כ„‡˘כחן  ˘ל‰  "כ˙ר"  ‰נ˜ר‡  ‰˙ור‰ 
נ˜'  ˘ב˙ור‰  „‰לכו˙  ע"ב  כח  במ‚יל‰ 
‰י‡  ˘‰˙ור‰  ז‰  (ב)  ˙ור‰").  ˘ל  "כ˙ר‰ 

כ˙ר ˘ל ‰‡„ם ‰לומ„‰. 

‰רמב"ם  כוונ˙  ˘בכללו˙  ‡ף  ו‰נ‰, 
בפר˜ ז‰ ‰י‡ ל‡ופן ‰ב' (עיי' ל˜ו"˘ חכ"ז ע' 
מרמז  ל˘ונו  ˘במ˙˜  לומר  י˘  ו‡ילך),   243

ב'  בין  ‰חילו˜  וז‰ו  ‰נ"ל.   '‡‰ לענין  ‚ם 
˘נ˘‡ו  "מי   '‡‰ „ב‰לכ‰  ‰נ"ל.  ‰‰לכו˙ 
מוכ˙ר  ול‰יו˙  כר‡וי  זו  מˆו‰  ל˜יים  לבו 
˙ור‰"  "כ˙ר  ל‚„ר  ‰כוונ‰  ˙ור‰"  בכ˙ר 
כל  נע˘י˙  ˘‰˙ור‰  „לעיל,  ‰ב'  ב‡ופן 
"מוכ˙ר  ˘‰‡„ם  ‰פירו˘  (וז‰ו  מˆי‡ו˙ו 
"‡ין  ‰פר˜  בסוף  מ˘‡"כ  ˙ור‰").  בכ˙ר 
לפיכך  בליל‰  ‡ל‡  חכמ˙ו  רוב  למ„  ‡„ם 
בכל  יז‰ר  ‰˙ור‰  בכ˙ר  לזכו˙  ˘רˆ‰  מי 
˙‰י'  ˘‰˙ור‰  ˜‡מר  ל‡  כו'",  לילו˙יו 
נעל‰  לענין  "לזכו˙"  ‡ל‡  ˘לו,  "כ˙ר" 
˘י˘ ב˙ור‰ ‚ופ‡, לזכו˙ ב"כ˙ר ‰˙ור‰". 
‰˙ור‰",  בכ˙ר  "לזכו˙  ונ˜ט  ˘˘ינ‰  וז‰ו 
ל‡יז‰  ˘זוכ‰  ˘‰כוונ‰  מור‰  „"לזכו˙" 
„בר, ו‰„בר ‰ו‡ "כ˙ר ‰˙ור‰", ‰כ˙ר ˘ל 
‰˙ור‰ [מ˘‡"כ לעיל ˘כ' "ול‰יו˙ מוכ˙ר 
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– עליו ל‰ר‡ו˙ ל˙למי„ ‡˙ „רך ‰לימו„ ולסייע לו ל‰˘˙מ˘ ב"רכב" בפועל.

ובמלים פ˘וטו˙:

˘‰ו‡  י˙כן  כי  במלחמ‰,  ˘ינˆח  בטוח  ‡ינו  ‰ו‡  ע„יין   – רכב  י˘  ללוחם  כ‡˘ר  ‚ם 
‡ינו יו„ע כיˆ„ לנ‰ו‚ ברכב; כ‡˘ר מˆטרף ‚ם "פר˘", ˘מנ‰י‚ ‡˙ ‰רכב ומוביל ‡ו˙ו 

למחוז חפˆו, ‡ז ˙‚„ל ‰וו„‡ו˙ ˘‰מלחמ‰ ‡כן ˙ס˙יים בנˆחון.

‰˙למי„  ˘כן  מספי˜‰,  ל‡  י˘ר‡ל")  ("רכב  בלימו„  ‰כללים  ˘נ˙ינ˙  י˘  ולעניננו: 
כ"פר˘",  ‚ם  ל˘מ˘  ˆריך ‰רב  ו‡ז  כ„בעי;  בכללים ‡לו  ל‰˘˙מ˘  יו„ע  ו‡ינו  מס˙בך 

ל‰ר‡ו˙ לו כיˆ„ ל‰˘˙מ˘ עם ‰כללים ול‰‚יע לבירור ‰ענין ‰נלמ„ ע„ ˙ומו.     

רומז  ר˜  במפור˘, ‡ל‡  "ופר˘יו"  ˙יב˙  מבי‡ ‡˙  ר˘"י ‡ינו  מ„וע  ‚ם  יובן  ז‰  לפי 
‡ו˙‰ על י„י ‰ˆיון "ו‚ומר":

‰יסו„יים  ו‰‰סברים  ‰כללים  כי  כ"פר˘יו",  ‚ם  ל˘מ˘  ˆריך  ‡ינו  ‰רב  כלל,  ב„רך 
 ˙‡ ול‰וליך  "פר˘",  ‚ם  ל‰יו˙  ˆריך  ˘‰רב  ז‰  ל˙למי„.  מספי˜ים  י˘ר‡ל")  ("רכב 
מן  יוˆ‡ים  במ˜רים  ר˜  ˘נˆרך  „בר  ז‰ו   – ˙ומו  ע„  ‰ענין  למיˆוי  ע„  בפועל  ‰˙למי„ 
‰כלל (כ‚ון כ‡˘ר ‰˙למי„ נמˆ‡ במˆב ירו„ ביו˙ר, ˘לכן ‡ינו יכול ל‰˘˙מ˘ בכללים 
בכחו˙ עˆמו; ‡ו ל‡י„ך ‚יס‡, כ‡˘ר ‰ענין ‰נלמ„ ‰ו‡ מסובך ועמו˜ ביו˙ר). לכן ר˘"י 
מע˙י˜ במפור˘ ר˜ ‡˙ ‰˙יבו˙ "רכב י˘ר‡ל", ‰˘ייכו˙ לעי˜ר ˙פ˜י„ו ˘ל ‰רב, ו‡ילו 

ל˙יב˙ "ופר˘יו" ‰ו‡ מור‰ ר˜ ב‡מˆעו˙ רמז.
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ב‰ם  ל„יי˜  ‡ין  ‡ולי  מ˘‰  ˘ל  ב„יבוריו  מ˘‡"כ 
כ"כ ומו˙ר ל‰וסיף עלי‰ם.

‰‡ופנים,  מכל  „ו‚מ‡  ר˘"י  ‰בי‡  ולכן 
˘כ˙וב  מ‰  על  כלל  ל‰וסיף  ˘‡ין  ל‰˘מיענו 

ב˙ור‰ בכל ‚' ‰‡ופנים.

(ע"פ ˘יח˙ ˘"פ ר‡‰ ˙˘כ"ט)

מדוע בעניין רשות הרבים 
נכללים בני נח בס' ריבוא?

˘מור ‡˙ יום ‰˘ב˙ ל˜„˘ו כ‡˘ר ˆווך 
‰' ‡לו˜יך
כ‡˘ר ˆווך – ˜ו„ם מ˙ן ˙ור‰, במר‰
(ח, יב. ר˘"י)

ל‰ו  סביר‡  ˘ב˙,  לענין  ‰רבים  ר˘ו˙  ב‚„ר 
לכמ‰ ר‡˘ונים ˘"כל ˘‡ין ˘˘ים רבו‡ עוברים בו 
בכל יום כ„‚לי מ„בר ‡ינו ר˘ו˙ ‰רבים" (ל˘ון כ"˜ 
˘מספר  ו‡ף  ו˘"נ).  סי"‡,  ˘מ‰  סי'  ב˘ו"ע  ‡„מו"ר ‰ז˜ן 

י˘ר‡ל  בני  ˘ר˜  מ„בר",  רבו‡ ‰ו‡ "כ„‚לי  ˘˘ים 
‰יו ˘ם, מ"מ מ˘מע בכ"מ מ‰‡חרונים „במספר ס' 

רבו‡ נכללים ‚ם עכו"ם.

נˆטוו  ‰˘ב˙  על  „‰נ‰  לז‰,  ‰טעם  לב‡ר  וי˘ 
˙ור‰,  מ˙ן  ˜ו„ם   – ובמר‰  ב),  פז,  ˘ב˙  (ר‡‰  במר‰ 

‰י' לי˘ר‡ל „ין "בני נח".

˜ו„ם  ˘נ‡מרו  ‰מˆוו˙  ˘‡ר  לכל  ˘בנו‚ע  ו‡ף 
מפני  ר˜  ‰ו‡  ל˜יומם  ‰טעם  ‰נ‰  ˙ור‰  מ˙ן 
(ר‡‰  מ"˙  ˜ו„ם  ˘נ‡מרו  מ‰  ול‡  בסיני,  ˘נ‡מרו 
בז‰  ˘נ˙ב‡ר  ומ‰  „חולין,  ספ"ז  ל‰רמב"ם  ‰מ˘ניו˙  פירו˘ 

˘ב˙  מˆו˙  ˘ונ‰  מ"מ   ,(6 ‰ע'   49 עמ'  ח"ח  בל˜ו"˘ 

„יני   ˙‡ ˘י˘מרו  ל‰ם  נ‡מר  מ"˙  ˘ל‡חר  בז‰ 
‰˘ב˙ "כ‡˘ר ˆווך – במר‰", ו‰יינו, ˘עניני ˘ב˙ 

˘ל‡חר מ"˙ ‰ו‚„רו לפי „יני ‰˘ב˙ ˘במר‰.

ומכיון ˘˜ו„ם מ"˙ ‰יו י˘ר‡ל ב‚„ר "בני נח", 
ובר˘ו˙ ‰רבים ˘ל‰ם ‚ם בני נח בכלל, ממיל‡ כן 
בני  ‚ם  נכללו  רבו‡  ˘ב˘˘ים  מ"˙,  ל‡חר  ‚ם  ‰ו‡ 

נח. ו˜"ל.

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט – ב'˙רנ„. ב'˙˘פו. ב'˙˙˜לו)

לא להוסיף – בשום אופן
ל‡ ˙וסיפו על ‰„בר ‡˘ר ‡נכי מˆו‰ ‡˙כם
כ‚ון חמ˘ פר˘יו˙ ב˙פילין, חמ˘˙ מינין בלולב וחמ˘ ˆיˆיו˙
(„, ב. ר˘"י)

„י˘נן  ‡ופנים.   '‚ מˆינו  ‰˙ור‰  למˆוו˙  בנו‚ע 
 ˙‡ ‰˜ב"‰  ‡מיר˙  ‰ן  ב˙ור‰  ˘כ˙וב  מˆוו˙ 
וי˘נן  לי˘ר‡ל,  מ˘‰  ע"י  ‡מיר˙ן  ו‰ן  ‰מˆוו‰ 
ול‡  ע"י ‰˜ב"‰  ר˜ ‡מיר˙ן  ב˙ור‰  ˘כ˙וב  מˆוו˙ 
˘כ˙וב  מˆוו˙  וי˘נן  לי˘ר‡ל,  מ˘‰  ע"י  ‡מיר˙‰ 
ב‰ן ר˜ ‡מיר˙ן ע"י מ˘‰ ול‡ ‡מיר˙ן ע"י ‰˜ב"‰.

„ו‚מ‡ו˙   '‚ ר˘"י  ˘‰בי‡  מ‰  לפר˘  י˘  ועפ"ז 
כל  כי  ‰מˆוו‰,  על  ב‰ן  ל‰וסיף  ˘‡ין  „וו˜‡  ‡לו 

‡ח˙ ממˆו˙ ‡לו – מסו‚ ‡חר ‰ן:

˘ב˙חיל˙‰  בפ' ‰מוע„ו˙,  נ‡מר‰  לולב  מˆוו˙ 
ל‚),  כ‚,  (‡מור  ל‡מר"  מ˘‰  ‡ל   '‰ "וי„בר  כ˙וב 
ובסופ‰ "וי„בר מ˘‰ ‡˙ מוע„י ‰' ‡ל בני י˘ר‡ל" 
‡ל   '‰ "וי‡מר  ר˜  כ˙וב  ˆיˆי˙  במˆוו˙  מ„).  (˘ם, 

‡לי‰ם  ו‡מר˙  י˘ר‡ל  בני  ‡ל  „בר  ל‡מר,  מ˘‰ 
ל‡  ‡ך  ו‡ילך),  לז  טו,  (˘לח  ו‚ו'"  ˆיˆי˙  ל‰ם  וע˘ו 
לי˘ר‡ל.  ‰מˆוו‰   ˙‡ מ˘‰  ˘‡מר  בפירו˘  נכ˙ב 
זו  מˆו‰  ‡מר  ˘מ˘‰  כ˙וב  ˙פילין  ובמˆוו˙ 
ב‡  „בפ'  ‰˜ב"‰.  ע"י  ‡מיר˙‰  ול‡  לי˘ר‡ל, 
‡ל  מ˘‰  ל"וי‡מר  ב‰מ˘ך  ˙פלין  מˆוו˙  נכ˙ב‰ 
חל˜  ˘מוע', ‰ן  ו'ו‰י' ‡ם  '˘מע'  ופר˘יו˙  ‰עם", 
לבני  מ˘‰  „ברי  ‰ם  ‰ספר  ˘כל  „ברים,  מחומ˘ 

י˘ר‡ל.

ו‡ף ˘פ˘וט ‰ו‡ ˘כל ‰מˆוו˙ כולן נ‡מרו ע"י 
˘ב˙ור‰  ור˜  מ˘‰,  ע"י  לי˘ר‡ל  ונ‡מרו  ‰˜ב"‰ 
ל‡ נכ˙ב כן במפור˘, ‡ך בנו‚ע למˆו˙ בל ˙וסיף, 
‰י' מ˜ום לומר ˘ר˜ במˆוו˙ ˘נ‡מר ב‰ן ˘נ‡מרו 
ובי‡ר ‡˙  פירט  מ˘‰  כי  ל‰וסיף,  – ‡ין  מ˘‰  ע"י 
מ„וי˜ים  ‰מˆו‰  פרטי  כל  וע"כ  ‰מˆו‰,  פרטי  כל 
‰ם. ‡ך במˆוו˙ ˘כ˙וב ב‰ן ר˜ „ברי ‰˜ב"‰, מפני 
ב‰ן  ל‰וסיף  מו˙ר  ‡ולי   ,ıנמר ב˜יˆור  ˘נ‡מרו 

ול‰רחיב ‡˙ פרטי ‰מˆוו‰.

‰˜ב"‰  ˘„ברי  ל‰יפך,  לומר  מ˜ום  י˘  וכמו"כ 
עלי‰ם,  ל‰וסיף  ‡ין  וע"כ  ‰„יו˜,  ב˙כלי˙  נ‡מרו 

עיונים וביאורים קצרים

יח

˙נן בסוף ˙עני˙ "ל‡ ‰יו ימים טובים 
וב‚מ'  וכו'",  ב‡ב  ע˘ר  כחמ˘‰  לי˘ר‡ל 
טוב,  יום  ‡‰ך  טעמי  כמ‰  ˜‡מר  ˘ם 
ו„ל‡  יוסיף  ו‡ילך „מוסיף  ומסיים "מכ‡ן 
מוסיף כו'", ופר˘"י "מכ‡ן ו‡ילך מחמ˘‰ 
ע˘ר ב‡ב ו‡ילך „מוסיף לילו˙ על ‰ימים 
חייו".  על  חיים  יוסיף  ב˙ור‰  לעסו˜ 
˘"מ˙וך  בי‡ר  ˜כ‡:  בב"ב  ובר˘ב"ם 
מ˙˜ˆרין ˆריך  ו‰ימים  מ‡ריכין  ˘‰לילו˙ 

לעסו˜ בלימו„ו ‚ם בליל‰". 

„לימו„  זו  ‰וספ‰  ‰י„ור  לעיין,  וי˘ 
‰˙ור‰ – מ‡י מ˘מע. „‰נ‰ ‡ם יו˘ב ‡‰ל 
יומם  ב˙ור‰  לעסו˜  "חייב  כבר  ‰ל‡  ‰ו‡ 
פ"‚   ˙"˙ ב‰ל'  רבינו ‰ז˜ן  (ל˘ון  ממ˘"  וליל‰ 
בבי˙ך  ב˘ב˙ך  בם  "ו„בר˙  מ„ין  ס"‰), 

‰ל'  ˆט:  מנחו˙  (עיין  ‚ו'"  ימו˘  ו"ל‡  ‚ו'" 
˙"˙ ˘ם ל‰לן, ור"ן נ„רים ח ע"‡), ומ‰ ‰וסיפ‰ 

לו חוב‰ זו; ו‡י נימ‡ „˜‡י ר˜ בבעל עס˜ 
ב˜ביעו˙  י"ח  ויוˆ‡  ˆוו‡רו  על  ˘ריחיים 
ע˙ים ביום ובליל‰ (כמבו‡ר ברמב"ם ‰ל' ˙"˙ 
בפר˜  ‰יוˆ‡  וי˘  פוס˜ים),  וב˘‡ר  ‰"ח  פ"‡ 

‡' ˘חרי˙ ופר˜ ‡' ערבי˙ (עיי' מנחו˙ ˘ם), 
מחיובו),  (יו˙ר  ב˙"˙  ול‰וסיף  ל‰„ר  וב‡ 
‰יכ‡  כ‰"‚  מˆינו  ל‡  למ‰  ˆל‰"ב  ע„יין 
מ˙˜ˆרין, „‡ף  ו‰לילו˙  מ‡ריכין  ˘‰ימים 
מ‡ן „נ˙וסף לי' בזמן „‰יום ‡ז יוסף ביום, 
זו  ‰וספ‰  בין  ‰חילו˜  ע„יין  נ˙ברר  ול‡ 
˘כר  ו‡„רב‰, ‡ם  ביום.  ל‰וספ˙‰  בליל‰ 
מיוח„ לו כ˘מוסיף לימו„ו בליל‰ (˘‡ינו 
˘י˘  ו˜"ו  כ"˘  בעס˜),  טיר„‡  ˘ל  זמן 
מן  ˘פטור  בזמן  ביום,  כ˘מוסיף  ˘כר  לו 

‰„ין. 

ל˘ון  פ˘טו˙  כי  בז‰,  ˆ"ע  ובכלל 
לכל  כללי˙,  ‰ור‡‰  כ‡ן  ˘י˘  ‰ו‡  ‰˘"ס 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

חי„ו˘י סו‚יו˙
הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

גדר ההוספה בת"ת 
מט"ו באב ואילך

יפלפל להוכיח דאין הכוונה להוסיף סתם בלימוד, אלא הכוונה ללימוד בפרדס 
כדי להתדבק בשכינה, ועפ"ז יתבארו כמה דקדוקים בדברי הרמב"ם ועוד 

פוסקים
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לצאת ממצרים – 
אבל להיות בארץ!

ו‡ו˙נו ‰וˆי‡ מ˘ם למען ‰בי‡ ‡ו˙נו 
ל˙˙ לנו ‡˙ ‰‡רı ‡˘ר נ˘בע ל‡בו˙ינו
(ו, כ‚)

י˘ לב‡ר ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

‰יˆי‡‰  ‰י‡  ברוחניו˙  מˆרים  יˆי‡˙ 
לעבו„  ˘י˘  ‰יינו,  ו‰‰‚בלו˙,  ‰מ„י„ו˙  מכל 
‰‰‚בלו˙  עם  ל‰˙ח˘ב  מבלי  ‰˜ב"‰   ˙‡

ו‰"מיˆרים" ˘ל ‰עולם ‰ז‰.

ל‰יו˙  עליו  ˘‡"כ,  לח˘וב,  ‡„ם  עלול 
מופ˘ט ל‚מרי מעניני עולם ‰ז‰, ולעלו˙ ל"ר˜יע 

‰˘ביעי"... ˘‰רי ˆריכים לˆ‡˙ מ"מˆרים"!

וז‰ו ˘מ˘מיענו ‰כ˙וב "ו‡ו˙נו ‰וˆי‡ מ˘ם 
ב"יˆי‡˙  ˘‰כוונ‰   ,"ıר‡‰  ˙‡ לנו  ל˙˙  ‚ו' 
‰פ˘ט‰  ˘ל  ב˙נוע‰  לעמו„  ‡ינ‰  מˆרים" 
ענינים   –  "ıר‡‰" ב˙וך  ל‰יו˙  ‡ל‡  מ‰עולם, 
‡רˆיים ˘ל עולם ‰ז‰, ולע˘ו˙ מ‰ם ‚ופ‡ כלים 

ל‡ל˜ו˙.

˘‡פי'  פירו˘ו  מˆרים'  ˘'יˆי‡˙  ו‰יינו, 
‡ין  'מˆרים',  ˘בבחינ˙  מ˜ום  ב˙וך  ˘נמˆ‡ים 
ל‰˙ח˘ב עם ‰‰‚בלו˙ ˘בו, ‡ל‡ ˆריכים ל‰יו˙ 
 ˙‡ ‚ם  ול‰עלו˙  עˆמו,  ל‰˜ב"‰  מ˜ו˘רים 
˘י‰יו  ל‡ל˜ו˙,  כלים  ל‰יו˙  ‰‡רˆיים  ‰ענינים 

מכון ומ„ור ל˘ב˙ו י˙ברך.

(ע"פ ˘יח˙ ליל ב' „ח‚ ‰פסח ˙˘י"ז)

בלשון אחר – 
ה"אל"ף" לא ניכר

˘מע י˘ר‡ל ‰' ‡לו˜ינו ‰' ‡ח„
‰' ‡ח„ – ‰' ח„
(ו, „. ˙ר‚ום ‡ונ˜לוס)

'‡ח„'  ˘פירו˘  בספרים,  ˘כ˙וב  מ‰  י„וע 
˘‰"ז'  ‰ו‡  ו„'  ח'   '‡ ‡ו˙יו˙  מ‚'  ˘מורכב 
רוחו˙  ו„'  ח']  ב‡ו˙  [˘מרומזים   ıו‡ר ר˜יעים 
בטלים ‡ל ‰‡ל"ף   ['„ ב‡ו˙  [˘מרומזים  ‰עולם 
כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן  (ל˘ון  עולם"  ˘ל  ‰ו‡ ‡לופו 
˘‡ו˙יו˙  ונמˆ‡  ב).  מז,  ויחי  ‡ור  ב˙ור‰  נ"ע 
‰˜ב"‰  על   '‡ ו‡ו˙  ‰עולם,  על  מורו˙  ו„'  ח' 

"‡לופו ˘ל עולם".

ל˘‡ר  ‰˜ו„˘  ל˘ון  בין  ‰חילו˜  ו‰נ‰, 
‰ל˘ונו˙ ‰ו‡ ˘בל˘ון ‰˜ו„˘ ל‰יו˙ו ‰ל˘ון בו 
ב‚לוי.  ‰י‡  ‰˜„ו˘‰  ‰˜ב"‰,  ע"י  ‰עולם  נבר‡ 
מ˘‡"כ ב˘‡ר ‰ל˘ונו˙ ‡ין ˜„ו˘˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ 

‚לוי' כ"כ.

ועפ"ז י˘ לפר˘ מ‰ ˘בל˘ון ‰˜ו„˘ ‡ומרים 
"‰' ‡ח„", וב˙ר‚ום "‰' ח„", כי בל˘ון ‰˜ו„˘ 
רוחו˙  ו„'   ıו‡ר ר˜יעים  ˘"‰ז'  ב‚לוי  ניכר 
‰עולם בטלים ‡ל ‰‡ל"ף ‰ו‡ ‡לופו ˘ל עולם". 

מ˘‡"כ בל˘ון ˙ר‚ום, ‡ין ‰"‡ל"ף" ניכר.

‰ו‡  'ח„'  פירו˘  ˙ר‚ום  בל˘ון  ˘‚ם  „‡ף 
'‡ח„', ו‰יינו ˘‚ם בל˘ון ˙ר‚ום מובנ˙ ‡ח„ו˙ו 
‡ין  ˙ר‚ום  ל˘ון  ל‰יו˙‰  מ"מ  ‰˜ב"‰,  ˘ל 
כמו  כ"כ  ב‚לוי  ב‰  ניכר˙  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‡ח„ו˙ו 

בל˘ון ‰˜ו„˘, ולכן ‡ומרים 'ח„' ול‡ '‡ח„'.

(ע"פ ˘יח˙ ליל ˘מח˙ ˙ור‰ ˙˘מ"‚)

דרוש ואגדה

יב

אהבה להשי"ת כרשפי אש
המסילה לאהבת השי"ת / אהבה של צימאון לעומת אהבה של דביקות / ידיעת 

הנברא בגדלות ה' – מעוררת צימאון לבלתי מושג / אהבה ויראה גם יחד

‡ל˜יך"1,   '‰  ˙‡ "ו‡‰ב˙  ו‰י‡  בפר˘˙נו,  ˘נˆטווינו  ‰מˆוו‰  ‰י‡   ,˙„‰ מיסו„י 
˘י‰‡ ‡י˘ י˘ר‡ל ‡ו‰ב ‡˙ ‰˜ב"‰ בכל לבו נפ˘ו ומ‡ו„ו.

וי˘ לי˙ן ‰„ע˙ במ‰ו˙ מˆו‰ זו ופרטי‰: י˘ לברר ‡‰ב‰ זו מ‰י, וב‡יז‰ ‡ופן נר‚˘˙ 
‡י˘  י‚יע  ב‰  ‡˘ר  ו‰מסיל‰  ‰„רך  מ‰י  לח˜ור  י˘  ו‚ם  פנימ‰,  בלבו  ‰‡„ם  ‡ˆל  ‰י‡ 
יבו‡  ‡˘ר  ע„  „ע˙ו  ול˙˜וע  ל‰˙בונן  עליו  ובמ‰  ‰˘י"˙,   ˙‡ ‡ו‰ב  ל‰יו˙  ‰י˘ר‡לי 

ל˜יום מˆו‰ זו.

‰מסיל‰ ל‡‰ב˙ ‰˘י"˙
ו‰נ‰ ‰רמב"ם ברי˘ ספרו2 נ„ר˘ לב‡ר מ‰ו˙ ‰‡‰ב‰ ו‰יר‡‰ ו„רכי‰ן, וכ‰ ל˘ונו:

 '‰  ˙‡ "ו‡‰ב˙  ˘נ‡מר3  ממנו,  וליר‡‰  ל‡‰בו  מˆו‰  ‰ז‰  ו‰נור‡  ‰נכב„  "‰‡-ל 
ב˘ע‰  וליר‡˙ו,  ל‡‰ב˙ו  ‰„רך  ‰י‡  ו‰י‡ך  ˙יר‡"4.  ‡ל˜יך   '‰  ˙‡" ונ‡מר  ‡ל˜יך", 
˘י˙בונן ‰‡„ם במע˘יו וברו‡יו ‰נפל‡ים ו‰‚„ולים, ויר‡‰ מ‰ם חכמ˙ו ˘‡ין ל‰ ערך 
כמו  לי„ע ‰˘ם ‰‚„ול.  ˙‡וו‰ ‚„ול‰  ומ˙‡וו‰  ומפ‡ר  ומ˘בח  מי„ ‰ו‡ ‡ו‰ב   ,ı˜ ‡ול

1) פר˘˙נו ו, ‰.

2) ‰ל' יסו„י ‰˙ור‰ רי˘ פר˜ ב.

3) „ברים ו, ‰.

4) ˘ם י‚.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‡מר „ו„5 "ˆמ‡‰ נפ˘י ל‡ל˜ים ל‡ל חי"".

מי„  עˆמן,  ‰‡לו  ב„ברים  "וכ˘מח˘ב  י˙':  ליר‡˙ו  ‰„רך  לב‡ר  ‰רמב"ם  וממ˘יך 

ב„ע˙  עומ„˙  ‡פל‰  ˘פל‰  ˜טנ‰  ברי‰  ˘‰ו‡  ויו„ע  ויפח„,  ויר‡  ל‡חוריו  נר˙ע  ‰ו‡ 

‚ו'  מע˘‰ ‡ˆבעו˙יך  ˘מיך  ˘‡מר „ו„6 "כי ‡ר‡‰  כמו  ˙מים „עו˙,  לפני  מעוט‰  ˜ל‰ 

מ‰ ‡נו˘ כי ˙זכרנו"".

‰‰˙בוננו˙  ע"י  ‰י‡  י˙'  וליר‡˙ו  ל‡‰ב˙ו  ˘‰„רך  ‰רמב"ם  כ‡ן  ˘מלמ„  ו‰יינו, 

‰˘מים  כˆב‡  ‰ברי‡‰  בנפל‡ו˙  (‰ן  ‰עולם  בברי‡˙  ‰˘י"˙  בחכמ˙  ‰„ע˙  ו‰עמ˜˙ 

ו‚ל‚לי ‰ר˜יע, ו‰ן ב"מע˘‰ מרכב‰" ˘מב‡ר ‰רמב"ם ברי˘ ספרו), וכ‡˘ר י˘י‚ ‰‡„ם 

˜רב˙ו,  ולרˆו˙  ‰ו‡  ברוך  ‰מ˜ום  ל‡‰ב˙  לבו   ˙‡ מעורר  ז‰  ‰רי  י˙"˘  ‰בור‡  ‚„ול˙ 

‰‡לו  ב„ברים  "וכ˘מח˘ב  ‰ו‡"7,  ברוך  ‰מ˜ום  ל‡‰וב  ב˘רו  ויכמ‰  נפ˘ו  "ו˙ˆמ‡ 

עˆמן" ‰רי ז‰ מבי‡ו לי„י יר‡‰.

˘˙י  ו‰ן  ויר‡˙ו,   '‰ ‡‰ב˙  ‰ן  ˘ונו˙  מˆוו˙  ˘˙י  „‰רי  כ‡ן,  י˘  ˙ימ‰  „בר  ו‰נ‰, 

יר‡‰  ו‡ילו  ו„בי˜ו˙,  ˜ירוב  ˘ל  ר‚˘  ‰י‡  „‡‰ב‰  ולבו,  ‰‡„ם  בנפ˘  ‰פכיו˙  ˙נועו˙ 

‰י‡ ריחו˜ ופח„ מ‰„בר ‰נור‡, ו‰רמב"ם ב‰לכו˙ ‡לו בח„‡ מח˙‡ מח˙ינ‰ו, מ˙חיל 

‰ו‡ בכך ˘מונ‰ ‡˙ ˘˙י ‰מˆוו˙ יח„ "מˆו‰ ל‡‰בו וליר‡‰ ממנו", וממ˘יך ‚ם ‰ל‡‰ 

מˆוו˙  ˘˘˙י  ˘כיוון  לכ‡ור‰  נו˙ן  ו‰„ין  ויר‡˙ו,  מˆוו˙ ‡‰ב˙ ‰'  פרטי  יח„ ‡˙  לב‡ר 

 '‰ ‡‰ב˙  מˆוו˙  ˜ו„ם  לב‡ר  מ˙‡ים  ‰רי  ‰‡„ם,  בנפ˘  מנו‚„ים  ˜ˆוו˙  מבט‡ו˙  ‡לו 

וכיˆ„ ‰י‡ ‰„רך ל‰˘י‚‰, ור˜ ל‡חר מכן לב‡ר ‡˙ ‰˜ˆ‰ ‰‰פכי ˘ל ר‚˘ו˙ ‰‡„ם ומ‰ 

‰ן „רכי ‰יר‡‰ ממנו י˙על‰.

י˙יי˘בו ‰„ברים  ז‰  פי  ועל  כ‡ן,  ו‰יר‡‰ ‰מ„וברו˙  מ‰ו˙ ‰‡‰ב‰  לב‡ר ‰יטב  וי˘ 

„בר „בור על ‡ופנו.

‡‰ב‰ ˘ל ˆימ‡ון לעומ˙ ‡‰ב‰ ˘ל „בי˜ו˙
במ‰ו˙‰ ו‡ופנ‰ ˘ל ‡‰ב˙ ‰' י˙כנו ‡ופנים רבים ‰ב‡ים ב„רכי עבו„‰ ˘ונו˙, וכ‡ן 

י˙ב‡רו ˘ני ‡ופני ‡‰ב‰ כלליים ‰˘ונים ז‰ מז‰ ב˙כלי˙:

ˆימ‡ון  בו  ‡ין  ז‰  ˘ר‚˘  ב‰˘י"˙,  ו„בי˜ו˙  ˜רב‰  ˘ל  ר‚˘  ‰י‡  ‰‡‰ב‰  ‡˘ר  י˘ 

ו‰˘˙ו˜˜ו˙, ‡ל‡ מכיוון ˘‰‡„ם ˜רוב ל‰˜ב"‰ ו„ב˜ בו, ‰רי ר‚˘ ˘ל ˜ירב‰ זו ב˘ם 

‡‰ב‰ י˜ר‡ לו.

5) ˙‰לים מב, ‚.

6) ˘ם ח, „.

7) רמב"ם ˘ם פ"„ ‰י"ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‡ל‡  ב‰˘י"˙,  ו˜ירוב  „בי˜ו˙  ˘ל  ‰‡‰ב‰  ‡ינ‰  כ‡ן,  ‰מבו‡ר˙  ‰‡‰ב‰  מי„˙  ו‚ם 
‰י‡ נובע˙ מר‚˘ ‰ריחו˜ ופחי˙ו˙ ‰ערך מול ‰˜ב"‰, ˘לכן ‰ו‡ ˆמ‡ ומ˘˙ו˜˜ ל˜רב‰ 

‡ליו י˙'.

ו‡ם כן נמˆ‡ ˘‰‡‰ב‰ ו‰יר‡‰ ‰מבו‡רו˙ כ‡ן ‡ינן ˘ונו˙ ל‚מרי זו מזו, ‡ל‡ ˘˙י‰ן 
מ‰ר‚˘˙  ˘כ˙וˆ‡‰  ורוממו˙ו,  ‰בור‡  מ‚„ול˙  ‰‡„ם  בריחו˜  ‰כר‰  מ‡ו˙‰  נובעו˙ 
ומ‡י„ך ‰ר‚˘˙  י˙',  לי„יע˙ו  עו„  ל‰˙˜רב  ומ˙‡וו‰  מ˘˙ו˜˜  מח„ ‰ו‡  זו ‰רי  ריחו˜ 

˘פלו˙ו פועל˙ ˘יבטל „ע˙ו ורˆונו˙יו לפניו י˙'.

יעמי˜  ו‚ם  י˙"˘,  ‰בור‡  ו‰פל‡˙  ברוממו˙  ˘מ˙בונן  זו,  ב„רך  ‰‡„ם  ילך  וכ‡˘ר 
י˙',  מ˜„ו˘˙ו  למ‡ו„  ‰ו‡  ונחו˙  רחו˜  ‡˘ר  ל‰ר‚˘‰  ויבו‡  ‰ברי‡‰,  בנפל‡ו˙  „ע˙ו 
ומ˘בח  "‡ו‰ב  ‰ו‡  ˘מח„  ל‰˜ב"‰,  ו‰יר‡‰  ‰‡‰ב‰  ר‚˘ו˙  בלבו  ייוול„ו  מז‰  ‰נ‰ 
ומפ‡ר ומ˙‡וו‰ ˙‡וו‰ ‚„ול‰ לי„ע ‰˘ם ‰‚„ול", ומ‡י„ך "נר˙ע ל‡חוריו ויר‡ ויפח„" 

מ‚„לו˙ ‰בור‡ ורוממו˙ו.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ינם  ‰ם  ‚ם  ‚˘מי,  ב‚וף  מלוב˘ים  ‡ינם  ‡˘ר  רוחניים  ו˘רפים  מל‡כים  ו‡פילו 
יכולים ל‰˘י‚ ב˘כלם ‚„לו˙ו י˙', וכפי ˘כ˙ב ‰רמב"ם ב‰מ˘ך ‰פר˜10, ˘למרו˙ ˘‚ם 
מעל‰ ‰כי ˙ח˙ונ‰ ˘במל‡כים "יו„ע˙ ‰בור‡ „ע‰ ˘‡ין כח בני ‡„ם ‰מחוברים ב‚ולם 
וˆור‰ יכולים ל‰˘י‚ ולי„ע כמו˙‰", מכל מ˜ום ‰רי ‡פילו "‰מעל‰ (במעל˙ ‰מל‡כים) 
˘‡ין למעל‰ ממנ‰" – "‡ינ‰ יכול‰ ל‰˘י‚ ‡מי˙˙ ‰בור‡ כמו ˘‰ו‡, ‡ל‡ „ע˙‰ ˜ˆר‰ 

ל‰˘י‚ ולי„ע".

‡י  כן  ‡ם  ורוממו˙ו,  ‰בור‡  ‚„לו˙  ‡מי˙˙  ב„ע˙ו  ל‰˘י‚  יכול  ‰‡„ם  ˘‡ין  וכיוון 
˜רב˙  ˘יר‚י˘  ב‡ופן  ל‰˘י"˙  ‰‡‰ב‰  ר‚˘  ‡ˆלו  יעורר  זו  ‰˙בוננו˙  ˘ע"י  ‡פ˘ר 
ל‰˘י‚  עו„  לו  י˘  ו‰רב‰  י˙',  ממנו  מ‡ו„  ‰ו‡  רחו˜  ˘ע„יין  ‰ו‡  מבין  ˘‰רי  ‰˘י"˙, 

ול‰בין מ‚„ול˙ו.

ו‡"כ, ר‚˘ ‰‡‰ב‰ ˘מ˙עורר ‰רי ‰ו‡ ב˙נוע‰ ‰‰פכי˙, ˘כיוון ˘‰בין ו‰˘י‚ ב‚„לו˙ 
‰בור‡ ורוממו˙ו, ומ‡י„ך יו„ע פחי˙ו˙ו ו˘פלו˙ו, ‰רי ז‰ פועל עליו ל‰˘˙ו˜˜ ול‰יו˙ 
ו‚„ול˙ו,  מרוממו˙ו  עו„  ב˘כלו  ול‰˘י‚  ל‰˜ב"‰,  ועו„  עו„  ל‰˙˜רב  ומ˙‡וו‰  כמ‰ 
מכך  נובע  ז‰  ˘ר‚˘  ונמˆ‡,  ‰ו‡",  ברוך  ‰מ˜ום  ל‡‰וב  ב˘רו  ויכמ‰  נפ˘ו  "ו˙ˆמ‡ 

˘מר‚י˘ ˘פלו˙ו וריחו˜ו מ‰בור‡ י˙"˘, ו‰ו‡ ˆמ‡ ל˜רב˙ו.

‡‰ב‰ ויר‡‰ ‚ם יח„
כי  מח˙‡,  בח„‡  ויר‡˙ו   '‰ ‡‰ב˙   ˙‡ ‰רמב"ם  כולל  מ„וע  ‰יטב  מובן  ז‰  פי  ועל 
לזו   זו  ‰ן  ˜רובו˙  ‡„רב‰  ‡ל‡  מזו,  זו  ‰פכיו˙  ‡ינן  כ‡ן  ‰מבו‡רו˙  ו‰יר‡‰  ‰‡‰ב‰ 

ומסו‚ ‡ח„ ‰ן.

ו‡"כ  מ‰˘י"˙,  ופח„  ‰ריחו˜  ‰י‡  ויר‡‰  ל‰˘י"˙,  ‰˜רב‰  ר‚˘  ‰י‡  ˘‡‰ב‰  ו‡ף 
לכ‡ור‰ ‰פכיו˙ ‰ן, ‰נ‰ ז‰ו ר˜ כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ כללו˙ ‰עניין „‡‰ב‰ ויר‡‰, ˘‡ז 
ר‚˘ו˙ ‡לו ‰ם ‡כן  ו˘ני  וריחו˜,  פח„  ויר‡‰ ‰י‡  ו˜ירוב,  ˘ל „בי˜ו˙  ר‚˘  ‡‰ב‰ ‰י‡ 

‰פכיים ז‰ מז‰.

‡בל ˙וכן ‰ר‚˘ ˘ל יר‡˙ ‰' ‰מבו‡ר כ‡ן, ‡ינו פח„ ור˙יע‰ מ‡ימ˙ ‰עונ˘ וכיו"ב, 
עומ„˙  ˘פל‰ ‡פיל‰  ˜טנ‰  ברי‰  "‰ו‡  ˘‰‡„ם  ו‰כר‰  מ‰י„יע‰  ‡ל‡ ‰יר‡‰ ‰נובע˙ 
ב‚„לו˙  „ע˙ו  ומעמי˜  ‰מ˙בונן  ˘‰‡„ם  ו‰יינו  „עו˙".  ˙מים  לפני  מעוט‰  ˜ל‰  ב„ע˙ 
ו‰מרומם, ‰רי ‰ו‡  ‰‚„ול  ‰‡-ל  מול  ו˘פלו˙ו  ערכו  פחי˙ו˙  ומר‚י˘  מכיר  ונמˆ‡   ,'‰
ו‡˙  כלל ‡˙ „ע˙ו  מח˘יב  ו‡ינו  בפני ‰בור‡,  וביטול  יר‡‰, ‰כנע‰  ˘ל  בר‚˘  מ˙מל‡ 
‰˘י"˙,  כלפי  ‡פיל‰"  ˘פיל‰  ˜טנ‰  וכ"ברי‰  ומבוטל  בטל  עˆמו  מר‚י˘  ‡ל‡  עˆמו, 

ו‰ר‚˘‰ זו ˘ל ‰כנע‰ וביטול ‰י‡ ‰י‡ ‰"יר‡‰" ‰מבו‡ר˙ כ‡ן.

10) ‰לכ‰ ז-ח.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

ל‰יפך,  ו„בי˜ו˙ ‡ל‡  ˘ל ˜ירוב  ר‚˘  ב‰  ר˘פי ‡˘"8, ‡ין  וי˘ ‡‰ב‰ ‡˘ר "ר˘פי‰ 
„כ‡˘ר מבין ‰‡„ם ‚„ול˙ו י˙' ורוממו˙ו ‡˘ר ע„ ‡ין ˜ı, ומ‡י„ך מכיר ‚ם ‡˙ מ˜ומו, 
‡˘ר ‰‡„ם נחו˙ ו˘פל ורחו˜ מ‡ו„ מ‰בור‡ י˙"˘, ממיל‡ מ˙עורר בו ר‚˘ ˘מ˘˙ו˜˜ 
˘ל  מ‡‰ב‰  ‰פכי˙  ב˙נוע‰  ‰י‡  זו  ו‡‰ב‰  ול˜„ו˘˙ו,   '‰ ל˜רב˙  רב  בˆימ‡ון  וכמ‰ 
מר‚˘  ‰י‡  ‰˘ני˙  ו‡‰ב‰  י˙',  ‡ליו  ˜ירב‰  ˘ל  ר‚˘  ‰י‡  ‰ר‡˘ונ‰  „‡‰ב‰  „בי˜ו˙, 
‰ריחו˜ ממנו ו˘פלו˙ ‰‡„ם ˘לכן ‰רי ‰ו‡ כוסף ומ˘˙ו˜˜ ל‰˙˜רב ‡ליו י˙', כ˘ל‰ב˙ 

‰מ‚ב‰˙ עˆמ‰ ˙מי„ ונכספ˙ ‡ל מ˜ור‰.

‰˜רב‰  סביב  ‰ו‡  ‰ר‚˘  ב˘ני‰ם  כי  י˜ר‡ו,  ‡‰ב‰  ב˘ם  ˘ני‰ם  ‡לו,  ‡ופנים  ˘ני 
מר‚י˘  ‡ם  ‰‡„ם:  ˘ל  מˆבו   ˙‡ מבט‡ים  ‡לו  ‰פכיים  ר‚˘ו˙  ˘˘ני  ‡ל‡  ל‰˘י"˙, 
˘˜רוב ‰ו‡ ‡ל ‰', ‡ו ˘כ˙וˆ‡‰ מ‰˙בוננו˙ו ‰רי ‰ו‡ מר‚י˘ ‡˙ ריחו˜ו מ‡ור ‰' ולכן 

‰ו‡ ˆמ‡ ומייחל ל˜רב˙ ‰בור‡.

„בי˜ו˙  ˘ל  ל‡‰ב‰  י‚יע  ‡˘ר  י˘  ובר‚˘ו˙יו,  בלבו  ˜ונו   ˙‡ בעב„ו  ‰‡„ם  ו‰נ‰, 
ב‰', וי˘ ‡˘ר ‡‰ב˙ו ˙‰י‰ בˆימ‡ון ו˙‡וו‰ ל˜רב˙ ‰', ו„רכים ‰ללו נ˙ב‡רו ב‡רוכ‰ 

בס‰"˜9.

ו‰רמב"ם בב‡רו „רכי ‰עבו„‰ ‰מבי‡ו˙ ל‡‰ב˙ ‰', ‰רי ‰ו‡ מ„בר על ‡ופן ‰‡‰ב‰ 
˘‰י‡ ˙˘ו˜‰ וˆמ‡ון כר˘פי ‡˘, ‡˘ר „וו˜‡ ר‚˘ ז‰ ‰ו‡ ‰נמˆ‡ ו‰נול„ מ„רך ‰עבו„‰ 

˘מב‡ר בפר˜ ז‰, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

י„יע˙ ‰נבר‡ ב‚„לו˙ ‰' – מעורר˙ ˆימ‡ון לבל˙י מו˘‚
 ,'‰ י„יע˙  ‰ו‡  ספרו,  ברי˘  ‰רמב"ם  מב‡ר  ‡˘ר  ‰חכמו˙"  ועמו„  ‰יסו„ו˙  "יסו„ 
˘ל  ‰ר‡˘ונים  בפר˜ים  ‰רמב"ם  מפרט  ‰„ברים  עי˜רי  ו‡˙  פעולו˙יו,  ו„רכי  ‡ח„ו˙ו 

‰לכו˙ יסו„י ‰˙ור‰.

וכ˘מונ‰ ‰רמב"ם מˆוו˙ ‡‰ב˙ ‰', מור‰ ‰ו‡ כי ‰„רך ל‡‰ב˙ו ‰י‡ ע"י ‰˙בוננו˙ 
בענייני י„יע˙ ‰בור‡ י˙"˘, ‚„לו˙ו ורוממו˙ו ו‰נבר‡ים ‡˘ר יˆר, ˘ע"י ˘‰‡„ם מעמי˜ 

„ע˙ו ומח˘ב˙ו ב‚„לו˙ ‰', ‰רי מ˙עורר בלבו ר‚˘ ‰‡‰ב‰ למי ˘‡מר ו‰י‰ ‰עולם.

‡ך ז‡˙ מובן, כי ככל ˘יעמי˜ ‰‡„ם וי˘י‚ עניינים עמו˜ים ונפל‡ים בי„יע˙ ‰', ‰רי 
‡מי˙˙   ˙‡ „ע˙ו  ב˜וˆר  ל‰˘י‚  יכול  ‰‡„ם  ו‡ין  ורוממו˙ו,  ל‚„ול˙ו  ו˘יעור   ı˜ ‡ין 

‰פל‡˙ ורוממו˙ ‰בור‡ י˙"˘.

8) ˘יר ‰˘ירים ח, ו.

9) ר‡‰ ב˙ני‡ פר˜ נ' בבי‡ור ענין "‡‰ב‰ כמים" לעומ˙ "‡‰ב‰ כר˘פי ‡˘". וב‡רוכ‰ בספר ‰מ‡מרים 
פר"˙ ע' ˜י„ ו‡ילך. ור‡‰ ‚ם בספר ‰ערכים – חב"„ ערך ‡‰ב˙ ‰' – כמים וכר˘פי ‡˘. ו˘"נ.


