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בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ˘מיני,  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



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

במ‰  עˆמו   ˙‡ ˘מ˜„˘  ע״י  ‰ו‡  ‰˙ור‰  ב„רכי  ו‰‰ילוך  ‰˙ור‰,  ב„רכי  לילך  ונ˙ינ‰ 
˘מו˙ר, ובלי ז‰ ‰רי ז‰ ‰עבר‰ על „רכי ‰˙ור‰ וכנ״ל, ו‡ם עוס˜ים ב˙ור‰ ‡ז "˘‡˙", 
 "ıרוב חט‡˙  ל˙ור‰, ‡ז "לפ˙ח  ע˙ים  ˘‡ין ˜ובעין  ˙יטיב,  ל‡  ו‡ם  יˆרך,  על  ˙˙נ˘‡ 
‰מו˙רים,  מ„ברים  ‰ו‡  ‰יˆ‰״ר  ‰ס˙˙  „‰˙חל˙  רובˆ˙,  כ˙י׳  ול‡   ,ıרוב כ˙י׳  (ומ״מ 
˘ל  ומ˙נו  מ˘‡ו  „כל  ˙˘ו˜˙ו",  "ו‡ליך  כו'),  ל˘וב  וכח  זמן  ל‰‡„ם  ˘ני˙ן  ו‰יינו 
בו"  ˙˙עס˜, ‡ז "˙מ˘ל  כ‡˘ר  ˙רˆ‰ ‰יינו  ל‰חטי‡ ‡˙ ‰‡„ם, ‡בל ‡ם  ‰יˆ‰״ר, ‰ו‡ 

ו‡ז ‰‡„ם מ˘לים ‡˙ ‰כוונ‰ ‰עליונ‰ וב‡ ‡ל ‰˙כלי˙ ˘ב˘בילו נבר‡.

(ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"„ עמ ' נ„ ו‡ילך)

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"ל‡ ˘מע˙י" ‡ו "˘מע˙י ו˘כח˙י"?

מ˘‰" – ‡˙ „ברי  בעיניו"? / "וי˘מע  ˘"וייטב  מ‰ ‰חי„ו˘  מפי ‰˜ב"‰,  מ˘‰  ˘מע  ‡ם 
‰˜ב"‰ ‡ו ‡˙ „ברי ‡‰רן? / בי‡ור „ברי ר˘"י על ז‰ ˘מ˘‰ "‰ו„‰ ול‡ בו˘"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 109 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"˘לך" – עוף "‰מ˘ליך" ‡ו "‰˘ול‰"? / "˜לב"‡ ˘ורי"ı" ‡ו "ˆי‡י"ט"?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 עבו„˙ ‰' ˘‡ינ‰ "מ˜בל˙ טומ‡‰"

עלולים  ‰י‰„ו˙  ו‰פˆ˙  ‰מˆוו˙  ˜יום   / בלב„  ‰˜„ו˘‰  ממ˜ום  לינו˜  מ˙‡וו‰  ‰טומ‡‰ 
"ל˜בל טומ‡‰" / כיˆ„ כור˙ים ‡˙ "יני˜˙ ‰חיˆונים" ממע˘‰ ‰מˆוו˙?

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 74 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
בין כפר˙ ‰ע‚ל לכפר˙ ‰פר / "˘מיני" ‰˘ור‰ ‚ם "במע˘‰ י„יכם"

טז חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חייב ‡„ם לט‰ר עˆמו בר‚ל

ויב‡ר  ל‡ו,  ‡ו  בר‚ל  ˘מבי‡  ‰˜רבנו˙  חוב˙  מטעם  ‰ו‡  ‡י  ‰מפר˘ים  ב„ברי  יפלפל 
ויח„˘  חוב˙ ‰˜רבנו˙,  מטעם  ביבמו˙ „ס"ל „ל‡ ‰וי  מפר˘"י  יוכיח   / ל„ינ‡  ‰נפ˜ו˙ו˙ 

„ל„י„י' ‰ו‡ מ˘ום ˜„ו˘˙ ‰יום ˘ˆ"ל ‡כיל‰ וכו' בט‰ר‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 58 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
לּו (˘מיני י‡, „) ̇…‡כ¿ ‰ ל…‡  ˙ ז∆ כ˘ר למ‰„רין / ַ‡ך¿ ‡∆

ו‰עבו„‰ ‰רוחני˙ ‰נלמ„˙  ס‚ולו˙י'  נפ˘ ‰‡„ם,  על  ו‰˘פע˙‰  ב‰י„ור  ˘מיר˙ ‰כ˘רו˙ 
מכך

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
רוח ‰˘טו˙ ˘ל ‰יˆר ‰רע – בבעלי עס˜ים

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

"לא שמעתי"
או "שמעתי ושכחתי"?

אם שמע משה מפי הקב"ה, מה החידוש ש"וייטב בעיניו"? / "וישמע משה" – את 
דברי הקב"ה או את דברי אהרן? / ביאור דברי רש"י על זה שמשה "הודה ולא בוש"

על  ˜ˆף  ˘מ˘‰  ל‡‰רן,  מ˘‰  בין  ˘‰יו  ‰„יעו˙  חילו˜י  ‡ו„ו˙  מסופר  בפר˘˙נו 
‡‰רן  ו‰˘יב   – חו„˘  ר‡˘  ˘עיר  ב˘ר   – ‰חט‡˙  ב˘ר   ˙‡ ‡כלו  ל‡  מ„וע  ‡‰רן  בני 
˘ל‡ ‡כלו‰ מחמ˙ ‰יו˙ם ‡וננים ב‡ו˙ו יום (על מו˙ם ˘ל נ„ב ו‡בי‰ו‡); ו‡ף ˘˜יבלו 
‰י˙ר מפור˘ ל‡כול – ‡מר ‡‰רן ˘‰‰י˙ר ני˙ן „ו˜‡ ל‚בי "˜„˘י ˘ע‰", ‡ו˙ם ˜רבנו˙ 
˘‰וב‡ו ב‡ו˙ו יום כ‰ור‡˙ ˘ע‰, ‡ך ˘עיר ר‡˘ חו„˘ ‰ו‡ ˜רבן ˜בוע, "˜„˘י „ורו˙", 
„ורו˙"  ב˜„˘י  ל‰˜ל  לך  ‡ין  ˘ע‰  ב˜„˘י  ˘מע˙  "‡ם  ˘ונ‰:  „ינו  ל‰יו˙  ˆריך  ולכן 

(פר˘"י י, יט). 

לטעון  ול‡ ‰וסיף  מ˘‰  ˘‡מר ‡‰רן ‡˙ „בריו, ˜יבל ‡ו˙ם  ˘ל‡חר  ומסיים ‰כ˙וב, 
"וייטב  ר˘"י:  ומפר˘  בעיניו".  וייטב  מ˘‰  כ): "וי˘מע  (י,  ל˘ון ‰כ˙וב  וכך ‰ו‡   – עו„ 

בעיניו – ‰ו„‰ ול‡ בו˘ לומר 'ל‡ ˘מע˙י'". 

‰י‡  ר˘"י  ˘ל  „רכו  ‡˘ר  ‚„ול  כלל  וב‰˜„ים  ז‰,  בפירו˘ו  ר˘"י  כוונ˙  לברר  וי˘ 
„ברי  לפי  ‚ם ‡ם  כפ˘וטם,  מפר˘ ‡˙ ‰כ˙ובים  ולכן ‰ו‡  „ו˜‡,  מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  
ובני„ון  רבו˙);  לכך  (ו‰„ו‚מ‡ו˙  ‡חר  ב‡ופן  לפר˘  י˘   – ובמ„ר˘ים  ב‚מר‡   – חז"ל 

„י„ן, כבר ‰‡ריכו ‰מפר˘ים בסו‚י‡ זו ‰רב‰, וכ‡ן נ„בר לפי „רך ‰פ˘ט בלב„. 

˘כל   – חילו˜ו   ˙‡ ‡‰רן  ‡מר  ˘כ‡˘ר  ועו„),  (ר‡"ם.  למ„ו  ר˘"י  ממפר˘י  כמ‰  ב. 
ל‡ ‰ו˙ר  „ורו˙"  "˜„˘י  ו‡ילו  ˘ע‰",  "˜„˘י  לענין  ר˜  ל‡כול ‰י'  ל‰ם  ˘ני˙ן  ‰‰י˙ר 
ז‡˙ ‡ל‡  ו‡ין  מפי ‰‚בור‰  ז‰  חילו˜  ˘מע  ˘‰ו‡ ‡כן  ו‡מר  מ˘‰  ל‡כול – ‰ו„‰  ל‰ם 

˘˘כחו (וע˙‰ נזכר בו על י„י „ברי ‡‰רן). 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰עולם, ‰ל‡ יר‡‰ ‰‡„ם לעינים, ‡˘ר כמ‰ פעמים ילך ב„רכי ‰מסחר וי˘מור ‰„ברים 

בע˙ם ובזמנם, וי˙עס˜ ‰רב‰ ברבוי ˙חבולו˙, ומ˘כים מ‡ז ‰ב˜ר ומ‡חר ˘ב˙ בליל‰, 

„בר  כל  ועל  ו„בר,  „בר  כל  ל˜„ם  ‡יך  עˆו˙,  בריבוי  מח˘בו˙  לח˘וב  במ‡„  ומ˙יי‚ע 

ו„בר מˆ‡ עˆ‰ נכונ‰ ל„ע˙ו, ועו˘‰ כן, ומוטר„ ומבולבל בז‰, ע„ ˘‡ינו ˘ייך ל˘מיר˙ 

מ‡ומ‰  ירויח  ל‡  ז‡˙  ובכל  כו',  ו˘˙י'  ב‡כיל‰  ‚ם  וכן  לימו„,  ˘כן  ומכל  זמן ‰˙פל‰, 

‡ו ח״ו מפסי„, ולפעמים ‰נ‰ במעט זמן, ובל‡ ˙חבולו˙, ובמיעוט ‰˙עס˜ו˙ ירויח.

ב‰˙עס˜ו˙  י‰י׳  ˘ל‡  לפניו  טוב  יו˙ר  מפסי„, ‡ולי  ב‰עכב‰  י‡מר ‡˘ר  מי  כן  ו‡ם 

ובעזר ‰' י˙ברך ירויח במעט זמן?

כל ‰מ˘˙ף ˘ם ˘מים בˆערו פרנס˙ו מעופפ˙ לו כˆיפור
לבו  י˘ים  כ‡˘ר  ובפרט  בלב„,  ˘כל  פי  על  ב„ע˙ ˆלול‰  ˘חו˘ב ‰‡„ם  כמו  כן  ז‰ו 

ו„ע˙ו ב‡מי˙י˙ ‰ענין, ול‡ ‰י׳ ˘וכח על ‰׳, ‡˘ר ‰ו‡ ‰נו˙ן לו כח לע˘ו˙ חיל, וברכ˙ 

‰׳ „ו˜‡ ‰י‡ ˙ע˘יר, ועˆם ‰עס˜ ‰ו‡ ר˜ ב„רך ע˘יי˙ כלי במ‰ ˘˙˘ר‰ ‰ברכ‰, ‡בל 

זיין ‡יבער  ער „‡ך  ל‰׳ ("„‡רף  מסור  ל‰יו˙  כן ‰רי ˆריך  ו‡ם  ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰ברכ˙ ‰׳, 

ו‰ו‡  לז‰  כלי  ˆריכים  ור˜  ‡ו˙ו,  ומפרנס  ‰זן  ˘‰ו‡  ‡ל˜ו˙")  ˆו  עי˜ר  „ער  ‚ע‚עבן 

‰עס˜, ו„י במיעוט ‰‰˙עס˜ו˙ ‚״כ, וכמ‡מר רז״ל כל ‰מ˘˙ף ˘ם ˘מים בˆערו כופלים 

לו פרנס˙ו, ופר˘״י ˘מב˜˘ רחמים מלפניו, ‡ז פרנס˙ו מעופפ˙ לו כˆיפור.

˘ל‡  י˙יר‰  וז‰ירו˙  ‚„ול‰  וי‚יע‰  בעבו„‰  ˘ז‰ו  בˆער,  ‰ו‡  בכלל  ‰פרנס‰  „ענין 

ימנע  ל‡  ו‡ז ‰נ‰ ‰עס˜  רחמים,  מב˜˘  כ‡˘ר  ו‡ונ‡˙ „ע˙, ‡בל  ו‚ניב‰  ‚זל  בז‰  י‰י׳ 

ע˙ים  ל˜בוע  יוכל  וכן  מפיו,  מוˆי‡  ˘‰ו‡  מ‰  ל‡זניו  וי˘מיע  בˆבור,  מ˙פל‰  ‡ו˙ו 

ל˙ור‰ וי˘מור „רכי ‰˙ור‰.

ברכ˙ ‰' ‰י‡ ˙ע˘יר
ו‰נ‰ כמו ˘‰‡ל˜ים ע˘‰ ‡˙ ‰‡„ם י˘ר, ‰ל‡ ני˙ן לו כחו˙ בכל ‡ח„ ו‡ח„ לפי ערכו, 

˙‰ילים,  ו‡מיר˙  ב˙פל‰,  ‰˘י״˙   ˙‡ לעבו„  ו‰˙ו˜ף  ‰כח  ל‰ם  ני˙ן  פ˘וטים  ‡נ˘ים 

עס˜ים  ל‰בעלי  וכן  י˘ר‡ל,  ˘‰ו‡  לפי  ˙ו˜ף ‡ל˜י  ו‰ו‡  ו‰„ומ‰,  ˙ור‰,  ו˘מיע˙ „ברי 

ני˙ן ‰כח ו‰עוז, ˘יוכל ל‰עמי„ ‡˙ עˆמו מבלי ל‰מ˘ך ברוב טר„‰ ובלבול, ויו„ע ‡˙ 

‰‡מ˙ כי ברכ˙ ‰׳ ‰י‡ ˙ע˘יר, וע״כ ˆריך ל‰˙פלל בˆבור לכוון פירו˘ ‰מלו˙, ול˜בוע 

ל‰יו˙ ‡ור  ועוז  ל‰ם ‰˙ו˜ף  ני˙ן  ˘בלב,  ועבו„‰  ב˙ור‰  מ„רי‚‰  ו‰בעלי  ל˙ור‰,  ע˙ים 

‰˙ור‰ ונועם ‰‡ל˜י לנר בעבו„˙ו.

‡מנם כ״ז ‰ו‡ ר˜ על פי „רכי ‰˙ור‰ „ו˜‡, וז‰ו "‰ל‡ ‡ם ˙טיב", ‡ם ‡˙ם עוס˜ים 

‰מסיר‰  ˘‰ו‡  ב˙ור‰,  ‰‰˙עס˜ו˙  כ״‡  בלב„,  ‰˙ור‰  לימו„  ענין  ר˜  „‡ינו  ב˙ור‰ 



כ‚

רוח השטות של היצר הרע – 
בבעלי עסקים

לפעמים הנו מוטרד ומבולבל בעניני העסק עד שאינו שייך לשמירת זמן 
התפלה, ומכל שכן לימוד, וכן גם באכילה ושתיה כו', ובכל זאת לא ירויח 

מאומה או ח״ו מפסיד, ולפעמים הנה במעט זמן, ובלא תחבולות, ובמיעוט 
התעסקות ירויח. ואם כן מי יאמר אשר בהעכבה מפסיד, אולי יותר טוב לפניו 

שלא יהי׳ בהתעסקות ובעזר ה' יתברך ירויח במעט זמן?

מ„מ‰ בנפ˘ו ˘‰˙עס˜ו˙ו בעניני ˜„ו˘‰ 
יעכבו‰ו מל‰רויח בעס˜ו בזמן ז‰

לענינים  ˘ייכים  ‡ינם  ומ˙ן,  מ˘‡  בעס˜  ימי‰ם  כל  ˘עוס˜ים  עס˜ים  ‰בעלי  ו‰נ‰ 
‡חרים, כמו ל‰˙‡וו˙ ˙‡ו‰ ול‰˙ענ‚ ב˙ענו‚ים ‚˘מיים, ‡˘ר ‰עס˜ במ˘‡ ומ˙ן מˆ„ 
עם  ˙ור‰  ˙למו„  יפ‰  פ״ב)  במ˘נ‰ (‡בו˙  רז״ל  וכמ‡מר  בו ˆורך  וי˘  עˆמו ‰ו‡ ‰י˙ר 

„רך ‡רı כו'.

‡מנם י˘ בז‰ כמ‰ ˘טו˙ים מˆ„ ‰יˆר, ‰מעבירים ‡˙ ‰‡„ם על „ע˙ו ועל „ע˙ ˜ונו, 
ו‰יינו ענין ריבוי ‰טר„‰ בעס˜ ˘מוטר„ בז‰ יום וליל‰ ע„ ˘מונע ‡ו˙ו מלימו„ ‰˙ור‰ 
ול‰˙פלל בˆיבור ולכוון פירו˘ ‰מלו˙ על פי פ˘וט על כל פנים, מפני ˘מ„מ‰ בנפ˘ו 
˘על י„י ז‰ ˘י˙עכב ב˙פל‰ ל˘מוע ב‡זניו מ‰ ˘‰ו‡ מוˆ‡ מפיו בכוונ‰ פ˘וט‰ כנ״ל, 
בע˙  וימכור  י˜נ‰  ˘ל‡  יפסי„,  עי״ז  ‰˙ור‰,  בלימו„  זמן  ול‰˙עכב  בˆיבור,  ול‰˙פלל 

‰‰י‡.

ובכללו˙  לר‡ו˙ ‡˙ ‰נע˘‰ ‡˙ו,  ו„ע˙ו  לבו  י˘ים  נפל‡, „כ‡˘ר  ˘טו˙  ז‰ו  וב‡מ˙ 

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˙ ו

‰י'  ‡ם   – ˘מע˙י'"  'ל‡  לומר  בו˘  "ול‡  מ˘‰,   – "‰ו„‰"  ר˘"י:  „ברי  ˘יעור  וז‰ו 
‡ולם  ‡‰רן;  כ„ברי  מ‰˜ב"‰  ˘מע  ל‡  ˘‰ו‡  ˘מע˙י",  "ל‡  ‡ומר  ‰י'  מ˙ביי˘,  מ˘‰ 
‡ל‡)  ˘מע˙י"  "ל‡  ‡מר  ו(ל‡  כול‰  ‰‡מ˙  על  ‰ו„‰  לכן  ‰˙ביי˘,  ל‡  ˘מ˘‰  מכיון 

‡מר "˘מע˙י ו˘כח˙י". 

ב‡ריכו˙  ‰ו‡  זו  ל‰בנ‰  ˘‰מ˜ור  יˆח˜),  וב‡ר  „ו„  „ברי  (ר‡‰  ˘‰וסיף  ‰מפר˘ים  מן  וי˘ 
ל˘ון ‰כ˙וב "וי˘מע מ˘‰ וייטב בעיניו" :

לכ‡ור‰ ‰י' ˆריך ל˜ˆר ולומר "וייטב בעיני מ˘‰" – ול˘ם מ‰ ‰‡ריך ‰כ˙וב ו‡מר 
 ˙‡ – מ˘‰"  – "וי˘מע  כבר ˘מע  ˘מ˘‰  לז‰  לרמוז  ב‡  ˘בז‰  מ˘‰"? ‡ל‡,  "וי˘מע 
בעיניו"  "וייטב  ולכן  ˘˘מע  ב„ברים  נזכר  ועכ˘יו  (מ‰˜ב"‰),  לכן  ˜ו„ם  ‡‰רן  „ברי 

ו‡מר "˘מע˙י ו˘כח˙י".  

‰כ˙וב  בל˘ון  ז‰  מ‰לך  ל‰עמיס   ‰˘˜  – מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  „יי˜˙  כ„  ‡מנם   .‚
וב„ברי ר˘"י: 

ר‡˘י˙, ‰כ˙וב ל‡ ‡ומר "ומ˘‰ ˘מע" (בל˘ון עבר) ‡ל‡ "וי˘מע מ˘‰" – ופירו˘ו 
כ‡ן  ל‰עמיס  ‚„ול  (ו„וח˜  ‡‰רן  מפי  עכ˘יו  מ˘‰  ˘˘מע  למ‰  ˘מ˙ייחס  כפ˘וטו, 

˘מ˘‰ ˘מע בעבר ‡˙ „ברי ‡‰רן מ‰˜ב"‰); 

˘ני˙, ‰כ˙וב ‡ומר "וייטב בעיניו" (˘ל מ˘‰), ומ˘מע ˘י˘ כ‡ן חי„ו˘ – ‰י' יכול 
בעיניו".  "וייטב  ˘בפועל  ‰חי„ו˘  וז‰ו  מ˘‰,  בעיני  יוטבו  ל‡  ˘‰„ברים  מˆב  ל‰יו˙ 
ובכן, ‡ם מ„ובר ב„ברים ˘˘מע מ˘‰ מ‰˜ב"‰ – ‡יז‰ חי„ו˘ י˘ בז‰ ˘"וייטב בעיניו"? 
ובכלל, ‡יך מ˙‡ים לומר על „ברים ˘ל ‰˜ב"‰ "וייטב בעיניו" ˘ל מ˘‰ – כ‡ילו „ברי 

‰˜ב"‰ ˆריכים "‰סכמ‰"?!... 

ו˘כח˙י"  ˘‡מר "˘מע˙י  בז‰  מ˘‰ ‰ו‡  ˘ל  ˘˘בחו  ל‰סביר  ו˘לי˘י˙, ‡יך ‡פ˘ר 
˘ינ‰  ול‡  ˘‡מר ‡˙ ‰‡מ˙  מ˘‰,  ˘ל  ˘בחו  ז‰ו  וכי   – ˘מע˙י"  לומר "ל‡  ˘ינ‰  ול‡ 

ממנ‰?!...  

ועל כן נר‡‰ לפר˘ כפ˘טו˙ ל˘ון ר˘"י (וכעין ז‰ פיר˘ בס' זכרון על ר˘"י), ˘„ברי ‡‰רן ‰יו 
חי„ו˘ ב˘ביל מ˘‰ כי ל‡ ˘מע ‡ו˙ם ˜ו„ם מ‰˜ב"‰, וכ„ל˜מן.

„. ‰˜ו˘י ˘עמ„ בפני ר˘"י ‰ו‡ יי˙ור ‰˙יבו˙ "וייטב בעיניו": 

˘מע  ˘מ˘‰  ר˜  (ל‡  ‰ו‡  בז‰  ˘‰פירו˘  מ˘‰",  "וי˘מע  נ‡מר  כן  לפני  כבר  ‰רי 
ו‰‡זין ל„ברי ‡‰רן במובן ‰פ˘וט, ˘‰רי בז‰ ‡ין כל חי„ו˘ – ‡ל‡) ˘מ˘‰ ‰בין ו˜יבל 
ל˜ול  "˘מע˙  כ‚),  מב,   ı˜מ) יוסף"  ˘ומע  כי  י„עו  ל‡  "ו‰ם  וב„ו‚מ˙   - ‡‰רן  „ברי   ˙‡
‰כ˙וב  ב‡  מ‰  כן,  ו‡ם  ו˜בל‰;  ‰בנ‰  ˘ל  במ˘מעו˙  ˘פירו˘ם  יז)   ,‚ (בר‡˘י˙  ‡˘˙ך" 

ל‰וסיף בז‰ ˘ממ˘יך "וייטב בעיניו"?



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ועל ז‰ מפר˘ ר˘"י ˘‰חי„ו˘ ‰ו‡ – "‰ו„‰ ול‡ בו˘ לומר ל‡ ˘מע˙י": 

ל‡  וממיל‡  מפי ‰‚בור‰,  מ˘‰  ˘מע  ˘ל‡  ˘בסבר‡,  ענין  ˘חיל˜ ‡‰רן ‰י'  ‰חילו˜ 
‰י' מ˘‰ מוכרח ל‰סכים לחילו˜ ז‰. ועל ז‰ ב‡ ‰כ˙וב ומח„˘, ˘מלב„ עˆם ‰סכמ˙ו 
˘ל מ˘‰ לסבר˙ ‡‰רן – "וי˘מע מ˘‰", ‰רי ל‡ ‰ס˙פ˜ מ˘‰ ב˘˙י˜‰ כ‰ו„‡‰, ‡ל‡ 

"וייטב בעיניו": 

מ˘‰ ביט‡ ‡˙ ˘ביעו˙ רˆונו מ„ברי ‡‰רן ב‡ופן כז‰ ˘‰ו‡ "‰ו„‰ ול‡ בו˘" – ‰ו‡ 
‰ו„‰ ל„בריו ב‡ופן ברור ול‡ ‰ס˙פ˜ ב˘˙י˜‰ בלב„, ‡ל‡ ‡מר ב‡ופן מפור˘ ופירסם 
ל‡חרים: "ל‡ ˘מע˙י" – ל‡ ˘מע˙י חילו˜ ז‰ מ‰˜ב"‰ ול‡ ח˘ב˙י עליו לב„, ו‰„ברים 

נ˙ח„˘ו ‡ˆלי מכוחו ˘ל ‡‰רן. 

ל‰ס˙פ˜  בו˘"  "ול‡   – ˘מע˙י"  "ל‡  בפירו˘  ˘‡מר  מ˘‰,  ˘ל  ˘בחו  ‡יפו‡  וז‰ו 
ב‰סכמ‰ ˘ב˘˙י˜‰.   

‰. מ„וע ב‡מ˙ „ו˜‡ ‡‰רן ח˘ב על ‰חילו˜, ו‡ילו מ˘‰ ל‡ ח˘ב מעˆמו לומר כן?

למס˜נ‰ ‰נכונ‰  מעˆמו  ל‡ ‰‚יע  ˘מ˘‰  כ‡),  (ל‡,  מטו˙  בפר˘˙  ר˘"י  ב„ברי  מˆינו 
על ‡נ˘י ‰חיל  כעס  ˘מ˘‰  ˘ם,  מטו˙  בפ'  ˘מˆינו  וכמו  כעס –  ˘ל  במˆב  ˘‰י'  ב‚לל 

ולכן ‰‚יע לי„י טעו˙ ו‰וˆרך ‡לעזר ‰כ‰ן ל˙˜ן ‡˙ „בריו: 

"לפי ˘ב‡ מ˘‰ לכלל כעס – ב‡ לכלל טעו˙, ˘נ˙עלמו ממנו ‰לכו˙ ‚יעולי נכרים. 
לכלל  ב‡   – ועל ‡י˙מר'  על ‡לעזר  'וי˜ˆוף  למילו‡ים, ˘נ‡מר  ב˘מיני  מוˆ‡  וכן ‡˙‰ 

כעס ב‡ לכלל טעו˙. וכן ב'˘מעו נ‡ ‰מורים', 'ויך ‡˙ ‰סלע' – על י„י ‰כעס טע‰". 

ב‡  כעס  לכלל  ˘"ב‡  ז‰  ענין  כלל  ר˘"י  ‰זכיר  ל‡  בפר˘˙נו  ר˘"י  בפירו˘  ‡מנם 
לכלל טעו˙" (ור˜ כ˘י‚יע ‰˙למי„ לפר˘˙ מטו˙ ‡ז יר‡‰ ‡˙ „ברי ר˘"י ‡לו)! 

לחי„ו˘  ל‰‚יע  כ˘לעˆמ‰ ‡ין ‰כרח  פר˘˙נו  כ˘לומ„ים ‡˙  ˘ב‡מ˙  לב‡ר,  ונר‡‰ 
‚„ול ז‰ – ˘מ˘‰ רבינו ‰‚יע לכלל טעו˙! ו˘פיר ‡פ˘ר ללמו„ ˘כיון ˘מ„ובר על ענין 
ז‰  "טעו˙"  ב‚„ר  למ˘‰  נח˘ב  ז‰  ‡ין  ‰רי  ‰ˆ„„ים,  ל˘ני  ב˘כל  מ˜ום  וי˘  ˘בסבר‡ 

˘ל‡ ח˘ב מעˆמו על „ברי ‡‰רן; 

לפר˘˙  כ˘מ‚יעים  ר˜  ו"טעו˙".  "כעס"  ˘ל  ענין  ר˘"י  ‰זכיר  ל‡  בפר˘˙נו  ולכן 
מטו˙ ו˘ם מוכרח ‰„בר ˘מ˘‰ "ב‡ לכלל טעו˙" ב‚לל כעסו – ‡ז מוסיף ר˘"י ˘ל‡חר 
˘בל‡ו ‰כי כבר ‰וכרחנו לח„˘ חי„ו˘ ‚„ול ז‰ ˘מ˘‰ כעס וטע‰, מע˙‰ מס˙בר לומר 
˘כן ‰י' ‚ם בפעמים ‡חרו˙ ˘‰כ˙וב מספר ˘מ˘‰ כעס, ˘‚ם ב‰ם ‰בי‡ו ‰כעס לכלל 

טעו˙.

למוע„  חזון  ועו„  ל‡‰רן,  מ˘‰  ˘בין  ‰„יעו˙  חילו˜י  עומ˜   ˙‡ ולב‡ר  ל‰וסיף  וי˘ 
בעז"‰.  

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

בנו‚ע ל‰‡ברך3... ˘י' - 

עליו ל„יי˜ בכ˘רו˙ ‰‡כיל‰ ו˘˙י', וב‰נח˙ ˙פלין (ב„ו˜ו˙).

(ממכ˙ב י"„ כסלו ˙˘"מ - ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 299)

כ˘רו˙ ‰מוח ו‰לב
עו˘‰  ר˜  ˘ל‡  ל˜וו˙,  רˆוני  ב...  על ‰כ˘רו˙  לפ˜ח  ˙פ˜י„ו  במכ˙בו  ˘כו˙ב  ...כיון 
‡˙ ז‰ ככל ‰„רו˘, ‡ל‡ ככל יכל˙ו מכניס ל˙פ˜י„ו ‚ם ‰‰˘‚ח‰ על ‰כ˘רו˙ „מוח ולב 

˘ל ‰עולים, ול‡ ר˜ על כ˘רו˙ ‰מ‡כלים. 

‰כנס˙  בי˙  ‰עולים,  נמˆ‡ים  ב‰ם  ‰מ˜ומו˙  ˘ל  כללי˙  ל‰נ‰‚‰  ב‰נו‚ע  כוונ˙י 
ובו„‡י  מ˜ומו˙ ‡לו,  בסביבו˙  ל„בר ‰׳  עם ‰יר‡ים  ˘ם, ˜י˘ור  חינוך  ˘ל  וענינים  וכו' 
˘ל‰נמˆ‡ ב‰מ˜ום - עו„ כמ‰ „רכים לפעול בכיון ‰‡מור, ו‰רי ‚ם ז‰ י˘מ˘ ˆנור וכלי 

ל˙וספ˙ בברכו˙ ‰' י˙ברך ב‰מˆטרך לו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' ˜לו)

...י‰י רˆון ‡˘ר ימל‡ ‰˘י"˙ מ˘‡לו˙ לבבו לטוב‰ ל‰ˆליח בחיזו˜ ‰כ˘רו˙ במחנו 
‰ט' ובכל מ˜ום ˘י„ו מ‚ע˙, ול‰˘פיע ‚ם על ‡חרים בז‰.

‰ו‡,  ‰מ‡כלים  בכ˘רו˙  מ‰טעמים  ‡˘ר  מ˜ומו˙,  בכמ‰  ‰מבו‡ר  פי  על  ובפרט 
‰רי  ‰כ˘רו˙  בענין  ˘חיזו˜  מובן  ˘מז‰  וכו'  ו‰מוח  ‰לב  מטמטם  כ˘ר  בל˙י  ˘מ‡כל 

נו‚ע ‰ו‡ לכל ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' ו˜"ל.

ומענין לענין ב‡ו˙ו ענין, מכ˘רו˙ מ‡כלי ‰‚וף לכ˘רו˙ מ‡כלי ‰נפ˘, „יעו˙ ‰טובו˙ 
ו‰פכם, ‰יינו ‡˘ר מוחין ˘בר‡˘ י‰יו ממול‡ים מחב"„ ˘ב˙ור‰, חכמ˙ ‰' ובינ˙ו וכו' 
ל‰ולי„ מ‰ם מ„ו˙ טובו˙ בלבו, ˘בז‰ ˙לוי' ‰נ‰‚˙ ‰‡„ם לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום מˆו˙י' 

וע„ ל˜יום מ"˘4 "בכל „רכיך „ע‰ו".

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"„ עמ' פ‡)

3) ˘‰פך ל"ע ול"ע 'ˆמח'.

4) מ˘לי ‚, ו.
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‰‚וף ‡ינו סובל מ‡כל ˘‡ינו כ˘ר
במענ‰ על מכ˙בו, ‰נ‰ במ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰מˆב במ˘פח˙ו ובפרט בנו‚ע לכ˘רו˙, 
ולברר  נועם  ב„רכי  ב˘לום', ‰יינו ‰ליכ‰  ל‰יו˙ '˜רי‡‰  לר‡˘ ˆריכ‰  ˘לכל  י„וע  ‰נ‰ 
‰ן  ל‚וף  בנו‚ע  ו‰ן  לנ˘מ‰  בנו‚ע  ‰ן  ‰‡„ם  טוב˙  ‰ן  בכלל  ומˆו˙  ˘‰˙ור‰  לפני‰ם 
רבנו ‰ז˜ן  ˘כל˘ון  ו˘˙י'  בכ˘רו˙ ‰‡כיל‰  ובפרט  בעולם ‰ב‡,  ו‰ן  בעולם ‰ז‰  בנו‚ע 
ב˙ני‡ ˜„י˘‡1 "נע˘‰ „ם וב˘ר כב˘רו", ‰נ‰ מ‡כלו˙ בל˙י כ˘רו˙ ‡ין ‰‚וף ‰י˘ר‡לי 
יכול לסובלם, ו‡ף ˘לפעמים מ‡ריך ‰זמן ע„ ˘נר‡‰ ˙וˆ‡ו˙ ל‡ טובו˙ ח"ו, ‰רי מובן 
˘‡נ˘ים נורמלים וב˘כל ברי‡ ל‡ יע˘ו ˘ום „בר ˘י˜ל˜ל ברי‡ו˙ ‚ופם ב‡ופן ˜˘‰ ‡ף 

‡ם י˙‚ל‰ ‰˜ל˜ול ר˜ ל‡חר כמ‰ ˘נים.

וכ˘יוסיף ˘‡ין ‰ענין כ„י ל‰פחי„ עליו ‡ל‡ מˆ„ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל בכלל ו‡‰ב˙ ˜רוב 
ובן בפרט מוכרח ל˘מור ‡˙ ‰˜רובים מכל נז˜ ח"ו, ‰רי „ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב נכנסים 

‡ל ‰לב. וי‰י רˆון מ‰˘י"˙ ˘י‰י' ז‰ בנ˜ל וב‰˜„ם. 
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' רעח)

חלב עכו"ם מעורר ספי˜ו˙ ב‡מונ‰
במ"˘ ‡ו„ו˙ ‰‡ברך . . ‰נ‰ מ‰ ˘‡מר˙י לו ב‰נו‚ע לחלב עכו"ם ‰ו‡ - על פי סיפור 
‰י„וע מכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר (וכמ„ומ‰ ‚ם נ„פס), ˘חלב עכו"ם מעורר ספי˜ו˙ ב‡מונ‰, 
ו‡לו ‰„ברים ˘‡מר˙י לו. ו˘‡ם בכל ‰זמנים ‰י' ˆריך ל‰ז‰ר מ‰נ"ל, כמובן ופ˘וט, על 
‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ‰נוער „‡רˆו˙ ‰ברי˙, ובפרט ב‡לו ‰לומ„ים במוס„ו˙ ˘˘ם ˙ערובו˙ 

טוב ורע, ו"ל‡ום מל‡ום י‡מ2ı", ו„"ל.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' רמ‚)

כ˘רו˙ כטיפול ב‰פרעו˙ ˘ינ‰ וב˙ר„מ˙
ליל‰  כל  כמעט  ומ˙עורר  ביו˙ר  ˜ל‰  ˘˘ינ˙ו  ‡יך  ˘ליט"‡,   .  . בנם  ‡ו„ו˙  ובמ"˘ 

וכו'.

י˘ מ˜ום לומר ˘חסר לו מ‰ במזונו, וכ˘ימל‡ו ‰חסר בו„‡י י˙חז˜ו ‰עˆבים (נערווען 
ל„˜„˜  וכן  י˘ן,  בו  בח„רו  ‰מזוז‰  ‚ם  לב„ו˜  ˘ˆריך  ‡ל‡  יו˙ר,  במנוח‰  לי˘ן  ˘לו) 

בכ˘רו˙ ‰מ‡כלים ומ˘˜ים ‡˘ר נו˙נים לו, ˘על י„י כל ז‰ ילך מˆבו ‰לוך וטוב.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' רמ‰)

1) פר˜ ח.

2) בר‡˘י˙ כ‰, כב. ור‡‰ ˙ני‡ פר˜ ט.

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

נ˜ר‡  ומ„וע  טרף,  לטרוף   – "˘ול‰" 
„וו˜‡ ‰"˘לך" ב˘ם ז‰?

„‚ים  ‰˘ול‰  "ז‰  ר˘"י  פיר˘  וע"ז 
˘‡ינו  ‰ו‡  ב"˘לך"  ˘‰מיוח„  ‰ים",  מן 
‰ו‡  ‡ל‡  בלב„,  ‚לויים  „ברים  "˘ול‰" 
˘ול‰ "מן ‰ים" ו‚ם „‚ים ‰נמˆ‡ים בעמ˜י 
ולכן, „וו˜‡  וטורפם.  ˘ול‰ ‰"˘לך"  ‰ים 
כי  "˘ול‰",  מל˘ון  "˘לך"  נ˜ר‡  ז‰  עוף 
˙כונ˙ ‰"˘ול‰" ˘בו מיוח„˙ ו˘ונ‰ מכל 

‰עופו˙ ˘˘ולים טרפם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 54 ו‡ילך)

"קלב"א שורי"ץ" 
או "ציאי"ט"?

ו‡˙ ‰˙נ˘מ˙
‰י‡ ˜לב"‡ ˘ורי"ı כו' ו˙נ˘מ˙ ‰‡מור‰ ב˘רˆים ‰י‡ 
„ומ‰ ל‰ כו' ו˜ורין ל‰ טלפ"‡
(י‡, יח. ר˘"י)

פיר˘   (‡ ס‚,  (חולין  ל˘"ס  ר˘"י  בפירו˘ 
 – "˜יפוף"   – בעוף  ‰˙נ˘מ˙   ˙‡ ר˘"י 
˜לב"‡  ˘˜ורין  נר‡‰  ולי  "ˆי‡י"ט  ˘‰ו‡ 
˘ב˘רˆים",  לטלפ‡  ˘„ומ‰   ı"ורי˘
ל"˙נ˘מ˙":  פירו˘ים  ˘ני  ˘‰בי‡  ו‰יינו 
‡. "ˆי‡י"ט". ב. "˜לב"‡ ˘ורי"ı". וˆריך 
בי‡ור ˘בפר˘˙נו ל‡ ‰בי‡ ר˘"י כלל ‡˙ 
"˜לב"‡  ‡ם  כי  "ˆי‡י"ט"  ˘‰ו‡  ‰פירו˘ 

˘ורי"ı" בלב„.

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‰י‡   – נר‡‰"  "לי   - ר˘"י  ˘יט˙ 
„"˙נ˘מ˙"  מוכיחים  ‰מ˜ר‡ו˙  ˘פ˘טי 
‰ו‡ "˜לב"‡ ˘ורי"ı", ˘‰רי ‚ם ב˘רˆים 

"שלך" – עוף "המשליך" 
או "השולה"?

ו‡˙ ‰˘לך
פיר˘ו רבו˙ינו ז‰ ‰˘ול‰ „‚ים מן ‰ים
(י‡, יז. ר˘"י)

מ„וע   .‡ ר˘"י:  בל˘ון  לעיין  י˘ 
‰רי  רבו˙ינו",  "פיר˘ו  לפירו˘ו  ‰˜„ים 
ב˘ם  פירו˘ם  ‰בי‡  ל‡  ‡חרים  בעופו˙ 
ר˘"י "‰˘ול‰  מוסיף  מ„וע  ב.  רבו˙ינו? 
בים,  נמˆ‡ים  „‚ים  ‰רי  ‰ים",  מן  „‚ים 
ו‡"כ ‰ול"ל "ז‰ ‰˘ול‰ „‚ים" ו˙ו ל‡?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

˘'˘לך' ‰ו‡ ‰עוף  פיר˘  עזר‡  ‰‡בן 
˘"מנ‰‚ ˙ול„˙ו ל‰˘ליך יל„יו", ו‰יינו, 
ול‡  "‰˘לכ‰",  מל˘ון  "˘לך"  ˘פיר˘ 
מל˘ון "˘ול‰". ופירו˘ ז‰ מ˙‡ים יו˙ר 
מ˘ר˘  ‰י‡  "˘לך"  ˙יב˙  ˘‰רי  לפ˘ט, 

"‰˘לכ‰" ול‡ "˘ול‰".

ועל כן ‰˜„ים ר˘"י לפירו˘ו "פיר˘ו 
˘יו˙ר  ˘‰‚ם  מב‡ר  „בז‰  רבו˙ינו", 
‰˘לכ‰,  מל˘ון  "˘לך"  לפר˘  מ˙‡ים 
מ"מ י˘ לפר˘ו מל˘ון "˘ול‰ „‚ים" כי 
ל‰˙‡מ˙  ובנו‚ע  רבו˙ינו",  "פיר˘ו  כן 
י˘  ב˙ור‰  ל˘מו˙י‰ם  ‰עופו˙  מיני 
מרבו˙ינו,  ו‰˜בל‰  ללכ˙ ‡חרי ‰מסור˙ 
בכל  עוף ‰כוונ‰  ל‡יז‰  במסור‰  ˘˜בלו 

˘ם ב˙ור‰.

"˘לך"  ב‡ם  יו˜˘‰,  ז‰  ˘לפי  ‡ל‡ 
ריבוי  י˘נם  ‰רי  "˘ול‰",  מל˘ון  ‰ו‡ 
˙כונ˙  י˘  ב‰ם  ˘‚ם  טורפים  עופו˙ 



ז‰ נו‚ע ל„ינ‡, ל„ע˙ ˘י˘נ‰ סבר‡ חז˜‰ 
מעופו˙  ‰ו‡   "ı"ורי˘ ˘‰"˜לב"‡  לומר 

‰טמ‡ים.

˘˘ם  ‰˙ור‰,  על  בפירו˘ו  ‡מנם, 
(ר‡‰  מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  ר˘"י  מב‡ר 
 ˙‡ ר˘"י  מפר˘  ועו„),  ח,   ,‚ בר‡˘י˙  ל˘ונו 

מפ˘טי ‰מ˜ר‡ו˙,  ˘מוכח  כפי  ‰כ˙ובים 
„רך  על  מ˙‡ים  ‰פירו˘  ‡ין  ‡ם  ‚ם 
כלל  פ"‡  ˙˘נ"‡)  ר˘"י' (˜‰"˙,  'כללי  (ר‡‰  ‰‰לכ‰ 
‰וכח‰  י˘נ‰  ˘ל˘יט˙ו  ומכיון  ו˘"נ).   1

‰ו‡  ˘‰˙נ˘מ˙  ‰מ˜ר‡ו˙  מפ˘טי  חז˜‰ 
‰"˜לב"‡ ˘ורי"ı", לכן מבי‡ ר˜ פירו˘ 
‰מסור˙  ע"פ  ר˘"י  פיר˘  "˘לך"  „בפירו˘  [ו‰‡  ז‰ 
ול‡ מ‰ ˘מ˙‡ים יו˙ר ע"„ ‰פ˘ט (עיין פנינ‰ ‰˜ו„מ˙) 

מוכח  כ‡ן  מ˘‡"כ  נ‚„ ‰מסור˙,  ˘ם ‡ין ‰וכח‰  כי  ‰ו‡ 

בעוף ‰ו‡ "˜לב"‡  ˘‰"˙נ˘מ˙"  ˘ב˘רˆים   מ"˙נ˘מ˙" 

˘ורי"ı", ו˜"ל].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 57 ו‡ילך)

‰"טלפ"‡",  ˘‰ו‡  "˙נ˘מ˙"  מˆינו 
ו˘רˆים  בעופו˙  ˘‰˙נ˘מ˙  ומס˙בר 
˘‰"˜לב"‡  ומכיון  לז‰.  ז‰  „ומים 
ר˘"י  ˘כ˙ב  (כמו  ל"טלפ"‡"  „ומ‰   "ı"ורי˘
‰ו‡  בעוף  ˘‰˙נ˘מ˙  לומר  מס˙בר  כ‡ן) 
‰"˜לב"‡ ˘ורי"ı". ול‡י„ך, מז‰ ˘ב˘"ס 
‰בי‡ ר˘"י פירו˘ ˘‰ו‡ "ˆי‡י"ט" מוכח 
ב„ברי  ˘ר‡‰  ‡ו  מרבו˙יו  ˜יבל  ˘ר˘"י 
ול‡  "ˆי‡י"ט"  ‰ו‡  ˘‰˙נ˘מ˙  חז"ל 

."ı"לב"‡ ˘ורי˜"

פירו˘ו  „˘ם  ל˘"ס,  בפירו˘ו  ולכן, 
יו˙ר על „רך ‰‰לכ‰, מבי‡ ר˘"י כפירו˘ 
כי  "ˆי‡י"ט",  ‰ו‡  „"˙נ˘מ˙"  ר‡˘ון 
‰מסור˙  לי'  ע„יפ‡  ל„ינ‡  ˘נו‚ע  במ‰ 
˘˜יבל מרבו ול‡ רˆ‰ לסמוך על ‰פירו˘ 
˙רס‚).  כלל  מל‡כי  י„  (ר‡‰  בלב„  לו  ‰נר‡‰ 
‰י‡  עˆמו  ר˘"י  ˘˘יט˙  ˘מכיון  ‡ל‡, 
"˜לב"‡  ˘‰ו‡  מוכח  ‰כ˙ובים  ˘מן 
כי ‚ם  ז‰,  פירו˘  מבי‡ ‚ם  לכן   ,"ı"ורי˘

כ

כשר למהדרין
שמירת הכשרות בהידור והשפעתה על נפש האדם, סגולותי' והעבודה 

הרוחנית הנלמדת מכך

לּו  ̇…‡כ¿ ‰ ל…‡  ˙ ז∆ ַ‡ך¿ ‡∆
(˘מיני י‡, „)

‰י„ור במ‡כל - ‰י„ור בנפ˘ ‰יל„
כיˆ„  ב˘‡ל‰  ומסיים  ˘י',  יל„יו  ברי‡ו˙  מˆב  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו   .  . למכ˙בו  במענ‰ 
˘ל  ב˙‡בונם  יוסיף  ז‰  ˘מ‡כל  מעריכים  כ‡˘ר  מ‰ו„ר,  ˘‡ינו  למ‡כל  בנו‚ע  לנ‰ו‚ 

‰יל„ים.

בכלל, ‰נ‰ ‰‰י„ור במ‡כלים (כמבו‡ר בריבוי מ˜ומו˙) נו‚ע ל‡ ר˜ ל˘מיר˙ ‰מˆו‰, 
‰נ˘מ‰,  עם  ‰מ˙˜˘ר  ב‚וף,  וב˘ר  „ם  מכן  ל‡חר  נע˘‰  מ‡כל  ˘מכל  מ‡חר  ‡ם  כי 
˘ל  ‰טובו˙  ‰מ„ו˙  ועל  ‰‡ופי  על  מ˘פיעו˙  ‰מ‡כלים,  ˘ל  ו‰ע„ינו˙  ‰כ˘רו˙  ‰רי 
‰מ˘˙מ˘ ב‰ם, ולכן, כל ˙וספ˙ ב‰י„ור, ע„ינו˙ וטו‰ר ‰מ‡כל, י˘ ל‰ח˘יב‰, כ˙וספ˙ 

בעיˆוב ו˘יפור ועי„ון ‰‡ופי ו‰מ„ו˙.

יל„ים,  ‡ˆל  ב‰רב‰  ‚„ול‰  במ„‰  ז‰  ‰רי  מבו‚רים,  ‡נ˘ים  ל‚בי  ‰„בר  ‰ו‡  כך  ‡ם 
מוליכים ‡ו˙ם  ˘בו  לכיון  ח˘יבו˙ ‚„ול‰  י˘  ולכן  עיˆוב,  ˘ל  ב˙‰ליך  ע„יין  ˘‡ופיים 

בענין ז‰.

כי  כל ‰ברי‡ו˙,  ˙לוי  ˘בו  בענין  ח"ו  מ„ובר  ˘ל‡  ˘מ‡חר  ל‡ור ‰‡מור, „ע˙י ‰י‡, 
למˆו‡  ‡פ˘ר  ולבטח  ‰מ‡כלים.  ב‰י„ור  למעט  ‡ין  וחיזו˜,  טעם  ל˙וספ˙  ב˜˘ר  ‡ם 
"על  ל‡  ‰יל„ים,  לברי‡ו˙  ול‰וסיף  ‰˙י‡בון,   ˙‡ לחז˜  כיˆ„  ‡חרו˙  ו„רכים  עˆו˙ 

ח˘בון" ‰כ˘רו˙ ו‰‰י„ור...

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' ˜ט-י – ˘לחן מנחם ח"„ עמ' י„)

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‚מר  ל‡חרי   (‚) ˙‚עו".  ל‡  „"ובנבל˙ם 

ל‰בי‡ כל ˜רבנו˙ ‰ח‚ (ביום ז') ˘וב ‡ין 

 –  ) ‰ח‚  סוף  ע„  ט‰ור  ל‰יו˙  חיוב  עליו 

יום ‰ז') ממ˘.

לט‰ר  (˘‰חיוב  פר˘"י  ע"פ  ‡בל 
עˆמו בר‚ל ˘ייך ל‰חיוב „"מ˜ר‡ ˜ו„˘", 

‰יינו  וכסו˙,  ו˘˙י'  ב‡כיל‰  ל˜„˘ו 

מובן,  ‰יו"ט)  ˜„ו˘˙  עˆם  עם  ˘˜˘ור 

נ˜ר‡  ל‡  ‰מוע„  ˘חול  מכיון   (‡) ‡˘ר 

מ˜ר‡  ˘ל  בפ˘וטו  חיוב  ˜ו„˘ ‡ין  מ˜ר‡ 

˘‚ם  מכיון  בחול ‰מוע„. (ב)  עˆמו  לט‰ר 

מ˜ר‡  נ˜ר‡ו  ‰כפורים  ויום  ‰˘נ‰  ר‡˘ 

̆  בפר˘˙ ‰מוע„ו˙ „פ' ‡מור, ‚ם ב‰ם  ˜ו„

מכיון   (‚) בר‚ל.  עˆמו  לט‰ר  ‰חיוב  י˘ 

‰רי   – ‰יו"ט  ˜„ו˘˙  עˆם  עם  ˜˘ור  ˘ז‰ 

מובן ˘ˆ"ל כל זמן ‰ר‚ל. ו‚ם בזמן ˘‡ינו 

„(˜„˘‰ו  מˆ„ ‰חיוב  – ‰רי  ו˘ו˙‰  ‡וכל 

כל ‰יום.  ט‰ור  ל‰יו˙  עליו  ע„יין  ב)כסו˙ 

ור‡‰ ‚ם רו˜ח ‰ל' לולב סו"ס רכ‡. ור‡‰ 

‚ליוני ‰˘"ס לר"‰ ˘ם.

י

 עבודת ה' שאינה "מקבלת טומאה"
הטומאה מתאווה לינוק ממקום הקדושה בלבד / קיום המצוות והפצת היהדות 

עלולים "לקבל טומאה" / כיצד כורתים את "יניקת החיצונים" ממעשה המצוות?

˘‰‡וכלין  בכ„י  ˙נ‡ים ‰נ„ר˘ים  כמ‰  כ˙ב ‰רמב"ם  טומ‡˙ ‡וכלין  ‰לכו˙  ברי˘ 
י˜בלו טומ‡‰:

מ˜בל   .  . למ‡כל ‡„ם  למ‡כל ‡„ם: "כל ‡וכל ‰מיוח„  מיוח„ים  ˘י‰יו ‰‡וכלין   .‡
טומ‡‰. וכל ˘‡ינו מיוח„ למ‡כל ‡„ם, ‰רי ז‰ ט‰ור ו‡ינו מ˜בל טומ‡‰".

מ˘בע‰  ב‡ח„  ˙חיל‰  ˘יבלל  "ע„  טומ‡‰,  מ˜בל  ל‡„ם ‡ינו  מ‡כל ‰מיוח„  ‚ם  ב. 
יו˙ן  "וכי  לח)  (י‡,  בפר˘˙נו  מ‰‡מור  נלמ„  ז‰  ו˙נ‡י  ‰כ˘ר".  ‰נ˜ר‡  ‰ו‡  וז‰  מ˘˜ין, 

מים על זרע".

˘ני  נ˙˜יימו  ו‚ם ‡ם  מן ‰˜ר˜ע.  ˘יע˜רו  ע„  טומ‡‰  מ˜בלים  ‚י„ולי ˜ר˜ע ‡ינם   .‚
˘יכולין  ˜טן  כ˘ור˘  ‡פילו  מחוברין,  ˘‰ן  זמן  "כל  מ˜ום  מכל  ‰ר‡˘ונים,  ‰˙נ‡ים 

לחיו˙ ממנו, ‡ינן מ˜בלין טומ‡‰" (רפ"ב מ‰ל' טומ‡˙ ‡וכלין).

‰„בר  ‰˘י"˙.  בעבו„˙  ‰ור‡ו˙  ל˘‡וב  ני˙ן  ‰˜„ו˘‰  ב˙ור˙נו  ו‰לכ‰  ‰לכ‰  מכל 
נרמז בכ˙וב "ויˆונו ‰' לע˘ו˙ ‡˙ כל ‰חו˜ים ‰‡ל‰ ליר‡‰ ‡˙ ‰'" (ו‡˙חנן ו, כ„) – מכל 
 "'‰  ˙‡ "ליר‡‰  ‡פ˘ר  כיˆ„   ,'‰ בעבו„˙  ‰ור‡‰  ללמו„  ני˙ן  ‰‡ל‰"  מ"‰חו˜ים  ‡ח„ 

(ר‡‰ ˙ני‡ פכ"‚). 

לב‡ר  י˘  טומ‡‰,  ˜בל˙  מ˙נ‡י  ל‰וˆי‡  ˘י˘  בעבו„‰  ‰‰ור‡‰   ˙‡ ללמו„  ובכ„י 
˙חיל‰ ‡˙ פנימיו˙ ענין ˜בל˙ טומ‡‰ ברוחניו˙, ומ‰ו ˙וכן ענינו ˘ל כל ˙נ‡י מ˙נ‡ים 

‰‡מורים, ˘‰ם ענינים יסו„יים בעבו„˙ ‰י‰ו„י עם עˆמו ועם זול˙ו.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יינ‰ ˘ל ˙ור‰
החסידות דרך עלל הפרשה בעניני ביאורים
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‰טומ‡‰ מ˙‡וו‰ לינו˜ ממ˜ום ‰˜„ו˘‰ בלב„
‡ל‡  ול‰˙„ב˜  ל˘רו˙  מ˙‡וו‰  ‰טומ‡‰  ˘‡ין  ‰ו‡  טומ‡‰  ˜בל˙  בענין  ‚„ול  כלל 
˘בבו˜ר  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כ˙ב  ז‰  מטעם  ל˜„ו˘‰.  ‡פ˘ריו˙  ‡ו  ˜„ו˘‰  בו  ˘י˘  במ˜ום 
ב„ברי  מלי‚ע  מ‡ו„  ליז‰ר  י˘  עלי‰ם,  ˘ור‰  טומ‡‰  רוח  כ‡˘ר  ‰י„יים,  נטיל˙  ˜ו„ם 
זו ‡ינ‰  טומ‡‰  רוח  כי  לחו˘,  "לנ‚יע˙ ‰נכרים ‡ין  כן  פי  על  ו‡ף  בז‰.  וכיוˆ‡  מ‡כל 
מ˙‡וו‰ ל˘רו˙ ‡ל‡ בכלי ˘ל ˜„˘ במ˜ום ˜„ו˘‰ ˘נס˙ל˜‰ ˘‰ם ‚ופו˙ י˘ר‡ל" (˘ו"ע  

‡„מו‰"ז ‡ו"ח מ‰„ו"˙ סי' „ ס"ב).

ו‰יינו, ˘‰˜ליפ‰ ו‰טומ‡‰ מ˙‡וו˙ לינו˜ חיו˙ מן ‰˜„ו˘‰. ועל כן במ˜ום ˘י˘ בו 
ריבוי חיו˙ ˜„ו˘‰, מנסו˙ ‰˜ליפו˙ ביו˙ר ל‰˙„ב˜ בו בכ„י ל˜ח˙ מן ‰חיו˙ ‡˘ר ˘ם. 

‡בל במ˜ום ˘‡ין בו ˜„ו˘‰, ‡ינן מ˙„ב˜ו˙ כיון ˘‡ין ˘ם חיו˙.

מטמ‡  ‰‚וי  בנכרים: "‡ין  כלל  ˘ייכו˙  ˘‡ינן  טומ‡ו˙  כמ‰  בעו„  מˆינו  ז‰  ומטעם 
ב‡ו‰ל . . וכן ‰‚וי, ‡ינו נע˘‰ טמ‡ מ˙ . . בכל ‰טומ‡ו˙ כולן ‡ין ‰‚ויים ול‡ ‰ב‰מ‰ 
נ„ב˜˙ „וו˜‡  ˘‰טומ‡‰  מ˘ום  ז‰  וכל  פ"‡ ‰י"‚).  מ˙   טומ‡˙  (רמב"ם ‰ל'  ב‰ן"  מיטמ‡ין 
חיו˙  ‡ין  ‰‚וים  ‡ˆל  ‡בל  מ‰˜„ו˘‰.  חיו˙  ˙וספ˙  מ˘ם  לינו˜  בכ„י  י˘ר‡ל  בני  ‡ˆל 

˜„ו˘‰, ועל כן ‡ין ‰טומ‡‰ חל‰ ˘ם, מ˘ום ˘‡ינ‰ מ˜בל˙ מ‰ם מ‡ומ‰. 

˜יום ‰מˆוו˙ ו‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ עלולים "ל˜בל טומ‡‰"
וב„רך זו י˘ לב‡ר ‡˙ כללי ו˙נ‡י טומ‡˙ ‡וכלין:

‡. ˘י‰י' מיוח„ למ‡כל ‡„ם –

‰נ˘מ‰  על  נ‡מר  ו‰„בר  ועו„),   .‡  ,‚ ˘ל"‰  (ר‡‰  לעליון"  "‡„מ‰  מל˘ון  ‰ו‡  "‡„ם" 
 ˙‡ כולל  יו˙ר  ‰רחב  במובנו  ‡„ם"  "מ‡כל  י˘ר‡ל.  ‡י˘  כל  ב˙וך  ‰˘וכנ˙  ‰‡לו˜י˙ 
כל ˆרכי ‰‡„ם (ר‡‰ סנ‰„רין לח, ‡), ו‡ם כן כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ "מ‡כל ‡„ם" ברוחניו˙ 

‰כוונ‰ על ˆרכי ‰נ˘מ‰ ‰‡לו˜י˙ – עניני ‰˙ור‰ ומˆוו˙י'.

על  ˜„ו˘‰,  ˘ל  חיו˙  ריבוי  י˘  ‡„ם",  "מ‡כל   – ומˆוו˙י'  ‰˙ור‰  ˘בעניני  ומכיון 
יו˙ר  ל‰˙עס˜  ‰י‰ו„י  ˘מנס‰  ככל  ‡לו.  לענינים  „וו˜‡  ל‰˙„ב˜  ‰˜ליפו˙  מנסו˙  כן 
 ˙‡ ול‰כ˘יל  ל‰˙ערב  כוח‰  בכל  ‰טומ‡‰  מנס‰  כך  מˆוו˙י',  ו˜יום  ‰˙ור‰  בלימו„ 

‰‡„ם, ב‡ופן ˘˙וכל לינו˜ חיו˙ מרוב‰ ממע˘‰ ‰מˆו‰ ‚ם כן.

ב. ˘יוכ˘ר על י„י ‡ח„ מן ‰מ˘˜ין –

˙וכנם ‰רוחני ˘ל ‰מ˘˜ים ו‰מים, מור‰ על ענין ‰‰˘פע‰ לזול˙ ו‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙:

טבע ‰מים לר„˙ ˙מי„ ממ˜ום ‚בו‰ למ˜ום נמוך (ר‡‰ ˙עני˙ ז, ‡) – ‰מ˘פיע ˘עומ„ 
ב„ר‚‰ רוחני˙ ‚בו‰‰ יו˙ר, מ˘פיע ˜„ו˘‰ על ‰מ˜בל ˘נמˆ‡ במˆב נחו˙.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ול‡  ‡ונן  ל‡  ‡רוס‰  "‡˘˙ו  כט:  ביבמו˙ 
מטמ‡ ל‰ וכן ‰י‡ ל‡ ‡וננ˙ ול‡ מטמ‡˙ 
ˆריכ‰  ‡ינ‰  מיטמ‡˙,  "ול‡  ופר˘"י  לו". 
ל‰˙עס˜ בו כו' כך ˘מע˙י, ולי נר‡‰ ול‡ 
מוז‰רים  ˘י˘ר‡לים  בר‚ל  כ‚ון  מיטמ‡‰ 
(וע„"ז  ˙‚עו"  ל‡  מובנבל˙ם  ‰טומ‡‰  על 
˘‰ז‰ירו˙  מובן  ומ„בריו  ˘ם).  ב˙וס'  ‰ו‡ 

‰כניס‰  מ˘ום  ‡ינ‰  בר‚ל  מטומ‡‰ 
 – ר‡י'  עול˙  ו‰ב‡˙  לר‚ל  ועלי'  למ˜„˘ 
„‰וי  בכ"ז,  מחוייבו˙  ‡ינן  נ˘ים  ˘‰רי 
"ל‡  ˘‰‡רוס‰  „ז‰  ועו„,  ˘‰זמ"‚;  מ"ע 
ל"ול‡  ˘ו‰  בפ˘טו˙  ‰ו‡  לו"  מטמ‡˙ 
‡ז‰ר˙  ו‰רי  ‰כ‰ן,  ‰‡רוס  ˘על  מטמ‡" 
 ıב‡ר ר˜  ל‡  ‰י‡  ‰כ‰ן  ˘על  מ˙  טומ‡˙ 
כ"‡ ‚ם בחו"ל ו‡ף ˘ל‡ בזמן ‰בי˙. ו‡"כ 
לו"  מטמ‡˙  ˘‰‡רוס‰ "ל‡  ז‰  ˘‚ם  מובן 
‚ם  ‰י‡  בר‚ל)  עˆמו  לט‰ר  ‰חיוב  (מˆ„ 
מ˘מע  וכן  ‰בי˙.  בזמן  ˘ל‡  ו‡ף  בחו"ל 
„ס"ל  ס˜"י  נ  סי'  ‡‰"ע  ˘מו‡ל  בבי˙ 

˘„ברי ר˘"י ˜‡י ‚ם על זמן ‰ז‰. 

כנ"ל  „סבר   ,‡"‚‡˘‰ [וב‡מ˙ 
 – ‰˜רבנו˙  מפני  ‰ו‡  ל‰ט‰ר  ˘‰חיוב 
בסי'  ו‰כריח  ז‰,  בענין  ‚ם  ל˘יט˙ו  ‡זיל 
חייב˙   ‰˘‡„ ר"ז  כ„ע˙  ס"ל  „ר˘"י  סו 
ב˘למי ˘מח‰ (ר"‰ ו:), ו‚ם נ˜ט (בטורי ‡בן 
˘ם) כפי' ‰‡' בפר˘"י, כיון „ל‡ביי „‡מר 
בר"‰ (˘ם) ‡˘‰ בעל‰ מ˘מח‰ ו‡ין חיוב 
לט‰ר   ˆ"‡ ו„‡י  כלל  עלי'  מוטל  ˘מח‰ 

‡"ע בר‚ל. ‡בל ל„י„ן ‡"ˆ לכ"ז ו˜"ל].

ר˘"י  ל˘י'  ט‰ר‰  חיוב  טעם  ובי‡ור 
טמ‡ ‰ו‡  ל‰יו˙  י"ל „ס"ל „טעם ‰‡יסור 
‰יום  ˜י „ו˘  ‰נ‰  כי  ‰יום,  ˜„ו˘˙  מ˘ום 
‰ו‡ ב‡כיל‰ ו˘˙י' וכסו˙ (מכיל˙‡ ור˘"י ב‡ 
לב.  ר"‰  ועיי'  ל‰.  כ‚,  ור˘"י ‡מור  ספר‡  טז.  יב, 

ו‡"כ  ז.),  כרי˙ו˙  (ו˙וס')  י‚.  ˘בועו˙  יח.  ח‚י‚‰ 

במ‡ירי  (עיי'  בט‰ר‰  ‡כו"˘  „ˆ"ל  ו„‡י 
לט‰ר  ‡„ם  ˘חייב  ‰טעם  ˘כ˙ב  בסו‚יין 

עˆמו בר‚ל "ל‡כול חולין בט‰ר‰").

ועיי"ע בל˜ו"˘ חל"ב ˘מיני ב‡רוכ‰, 
זו,  ב˘יט‰  ‡זיל  כבר  ‰˙ור‰  על  „ר˘"י 
פי  על  יו˙ר  טוב  מ˙יי˘ב  ˘כן  לפי  וז‰ו 

„רך ר˘"י, „רך ‰פ˘ט, עיי"˘ ב‡רוכ‰.

לעלו˙  יכולים  זו  ר˘"י  ומ˘יט˙ 
לט‰ר  ב‰חיוב  ב‰לכ‰  נפ˜ו˙ו˙  כמ‰ 
עˆמו בר‚ל (‡ל‡ ˘כנ"ל ר˘"י ‡ינו פס˜ן, 
‰‰לכ‰  ב˙חום  לענינים  ‰י‡  ו‰כוונ‰ 
˘כן  ל‡  ‡בל  ‰פ˘ט;  ב„רך  ‰טמונים 

פס˜ינן ל‰לכ˙‡ ב„רך ‰‰לכ‰):

לט‰ר  ˘‰חיוב  ‰טעם  לפי  „‰נ‰ 
˘חייבים  ‰˜רבנו˙  מפני  ‰ו‡  בר‚ל  עˆמו 
בטורי  וכן  סו  בסי'   ‡"‚‡˘‰ כ˙ב  ל‰בי‡, 
„עול˙  ‰חיוב  ˘מפני  ˘ם,  לר"‰  ‡בן 
מל‰טמ‡  מוז‰ר  ‡ינו  ח‚י‚‰  ו˘למי  ר‡י' 
מ˙  טומ‡˙  ˘ל  ‡ריכ˙‡  בטומ‡‰  ‡ל‡ 
ערב  בטומ‡˙  ‡בל  ˘בע‰  טומ‡˙  ˘‰י‡ 
‡ם  ו‡פילו  ב‰  לן  לי˙  ונביל‰   ıר˘ כמו 
ח‚י‚‰  ו˘למי  ר‡י'  עול˙  ע„יין  ‰בי‡  ל‡ 
מו˙ר  ר‚ל  ˘ל  ז'  יום  ˜ו„ם  ע„יין  ‰ו‡  ‡ם 
ל‰ט‰ר  ˘‰ו˙  ע„יין  ˘י˘  כיון  ל‰טמ‡ו˙ 
ל‰ן  „י˘  ‰ר‚ל  ˘יˆ‡  ˜ו„ם  ‡ו˙ן  ול‰בי‡ 
˘למי  מ˘ום  ‡בל  ˘בע‰,  כל  ˙˘לומין 
ימו˙  בכל  ‡ו˙ן  ל‡כול  ˘חייב  ˘מח‰ 
חייב  ˘‡ינו  מימי ‰ר‚ל  יום  לך  ו‡ין  ‰ר‚ל 
‰ר‚ל.  ימו˙  בכל  ‡"ע  לטמ‡ו˙   ‡"‡ ב‰ם 
עˆמו  לט‰ר  ˘‰חיוב   (‡) נמˆ‡  ז‰  ולפי 
בחו‰"מ.  ‚ם  ‰ר‚ל,  ימי  ˘בע˙  בכל  ‰ו‡ 
עלי'  חיוב  ב‰ם  ˘‡ין  ויו‰כ"פ  בר"‰  (ב) 
‰‡ז‰ר‰  חל‰  ל‡  ˜רבנו˙  ו‰˜רב˙  לר‚ל 
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‡ך ור˜ כ„י ˘יוכל ל‰כנס למ˜„˘ ול‰בי‡ 
סי'  ‡רי'   ˙‚‡˘ בספרו  ˙פס  וכן  ˜רבנו˙, 
טוב‡,  בו  לעיין  י˘  ז‰  יסו„  עˆם  סז. ‡בל 
כי עפ"ז ‰סבר‡ נו˙נ˙ ˘‡ז‰ר‰ זו ל‡ חל‰ 
נכנס  ˘כבר  ל‡חרי  זמן ‰ר‚ל, „‰‡  כל  על 
עליו  ‡ין  ˘וב  ר‡י'  עול˙  ו‰בי‡  לעזר‰ 
ו‡ילו  נבל‰,  מ‚ע  מטומ‡˙  ל‰ז‰ר  חיוב 
מ˘מעו  "בר‚ל"  ‰מימר‡  ל˘ון  פ˘טו˙ 
ב˘ו"˙  ב‡רוכ‰  בז‰  ועיין  ימי ‰ר‚ל.  בכל 
˘‡‚˙ ‡רי' סי' סו ובˆל"ח ביˆ‰ יז: ˘כבר 

נ‚עו ב„בר. 

‡בל עו„ י˘ ל‰˙מי' ‡ם ˘ייך ל‰עמיס 
בל˘ון ‰˘"ס „נ˜ט „‰חיוב ‰ו‡  זו  ˘יט‰ 
נמˆ‡  זו  ל˘יט‰  ‰נ‰  כי  ס˙ם,  "בר‚ל" 
˜יים  ˘בי‰מ"˜  בזמן  ר˜  ‰י‡  זו  ˘‡ז‰ר‰ 
(בירו˘לים  ב‡"י  ˘נמˆ‡ים  ל‡לו  ור˜ 
ל˘ם),  לעלו˙  ˘יכולים  ל‰  בסמוך  ‡ו 
זו.  ל˘יט‰  כן  „‰סי˜  ˘ם  בˆל"ח  עיי' 
˘‡מר  ר"י  „מ‡מר  לפר˘  ˘פיר  ‡י  וˆ"ע 
ובכל  בכל ‰זמנים  ל‡ ˜‡י  בס˙ם,  "בר‚ל" 
‰סי˜  יח.  ˘ם  בˆל"ח  ‡כן  ‰מ˜ומו˙. 
˘‰רי  ‰נ"ל,  ‰˘יט‰  ל„חו˙  כן  מ˘ום 
ו‡מר  ‰חורבן,  ‡חר  ‰י'  ‰מימר‡  בעל 
˘ניס‰  מ‰  עו„  עיי"˘  כו',  בס˙ם  ‰חיוב 
לפלפל עפ"ז ב„ברי ‰רמב"ם, ˘‡ין כוונ˙ו 
ל˜רבנו˙  מוכן  ל‰יו˙  ‰ו‡  ‰„ין  ˘טעם 
זמן  על ‡יז‰  ור‡י'  סימן  ר˜  ז‰ו  כו', ‡ל‡ 
˘בו  לזמן  נ˙כוונ‰  „ו„‡י  ˙ור‰,  נ˙כוונ‰ 
ליכנס  כ˙י˜ונם)  (ב˘נים  י˘ר‡ל  נכונים 
במ˜„˘ (וב‡מ˙ עˆ"ע ל‰עמיס „בריו בל' 
י˘  „ברים  ˘ל  ול‚ופם  ו‡כ"מ).  ‰רמב"ם, 
ב˘יט˙ ‰˘‡‚"‡, „‡י  נוספ˙  רב‰  ˙מי‰‰ 
מפני  ר˜  ‰י‡  ‰טומ‡‰  „‡ז‰ר˙  ‡מרינן 
טוב‡  ˆ"ע   – בר‚ל  ˜רבן  „‰ב‡˙  ‰חיוב 
‰˜רבנו˙,  כל  מ˘‡ר  ר‚ל  ˜רבן  ˘נ‡  מ‡י 

בכל  ˘ייך  מטומ‡‰  ל‰ז‰ר  ז‰  חיוב   ‡‰
‰˜רבנו˙ ˘י˘ר‡ל מבי‡ין (ו‡וכלין מ‰ם), 
„"ובנבל˙ם  ˘‰‡ז‰ר‰  מ‰ו  יל"ע  ו˘וב 
ו‚ם ‡˙"ל  ל"ר‚ל".  ר˜  ˙‚עו" ‰ו‚בל‰  ל‡ 
˘‡ז‰ר‰ מיוח„˙ זו ב‡‰ ר˜ בנו‚ע ל˜רבן 
˘‡ר  מ˘‡"כ  בר‚ל –  זמן ˜בוע –  לו  ˘י˘ 
‡ין  ˘לכן  ˜בוע,  זמן  ל‰ם  ˘‡ין  ˜רבנו˙ 
ˆריך  („מ˙י  מטומ‡‰  ל‰ז‰ר  ‰ˆיווי  ב‰ם 
וחיובי  ב„יני  נכלל  ˘‰ו‡  ‡ל‡  ל‰ז‰ר?), 
(ול‡כלו)  ל‰˜ריבו  (˘‡ין  ‰˜רבן  ‰ב‡˙ 
‡ל‡ כ˘‰ו‡ ט‰ור) – ‰רי י˘נם כמ‰ וכמ‰ 
ל‰˜רב˙ם,  ˜בוע  זמן  ל‰ם  ˘י˘  ˜רבנו˙ 
לט‰ר˙ו,  ‰˘מיני  ביום  מˆורע  ˜רבן  כמו 
טו‰ר  ימי  ל‡חרי  ‰ב‡ים  יול„˙  ˜רבנו˙ 
‡לו  ˜רבנו˙  ˘‚ם  נחל˜  ‡ם  ו‡פילו  ˘ל‰. 
‡ין ב‰ם זמן ˜בוע בימי ‰˘נ‰ כמו ב˜רבן 
ב‰ם  ל‰ז‰יר  כ"כ  מ˙‡ים  ‡ין  ולכן  ‰ר‚ל 
˘ב‡  פסח  ב˜רבן  ז‰  ˘ייך  עכ"פ  ‰רי   –
בי"„ ניסן בין ‰ערבים, לפני ‰ר‚ל, ˘עליו 
˘יוכל  בכ„י  ז‰  לפני  מטומ‡‰  ל‰ז‰ר 
‚ם  כרחין  „על  ˆ"ל  ולכן  ˜רבנו.  ל‰˜ריב 
ל‡  ˘‡ר ‰˜רבנו˙)  (וע‡כו"כ  פסח  ב˜רבן 
˘ל‡  מיוח„˙  ‡ז‰ר‰  ל‡ˆרוכי  מס˙בר 
מ˜„˘  בי‡˙  חיוב  מ˘ום  ר˜  ל‰יטמ‡ 
ע"ז  מוז‰ר  ˘‰‡„ם  לפי  ˜רבנו˙,  ו‰˜רב˙ 
‰טורי  (וכסבר˙  ‡ל‰  חיובים  עˆם  מˆ„  כבר 
‡בן ‚ופי' ב˜ו˘יי˙ו ‰נ"ל ‚בי „ין ‰ר‚ל). ו‡ז‰ר˙ 

ל‰  למˆו‡  עלינו  בר‚ל  ˙‚עו  ל‡  בנבל˙ם 
טעם ‡חר ˘‡ינו ˘ייך בכל ‰˜רבנו˙ ‰נ"ל. 

ז‰,  בכל  ‚„ול  חי„ו˘  לומר  ונר‡‰ 
‰˘"ס  („ל'  ‰נ"ל  ‰˜ו˘יו˙  מ˘ום  „‡כן 
מ˘‡ר  ˘נ‡  מ‡י  ו‚ם  ס˙ם,  "בר‚ל"  ‰ו‡ 
לט‰ר  „‰חיוב  ‰י‡  ר˘"י  ˘י'  ˜רבנו˙) 
עˆמו בר‚ל ‰ו‡ בכל ‰מ˜ומו˙, ו‡ינו ˙לוי 
‡י˙‡  „‰נ‰  ˜רבנו˙יו.  מ˘ום  ‰בי˙  בזמן 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‚ם ‰˘˙י' ב˘ע˙ ‰‡כיל‰, ענינ‰ ‰ו‡ ל‰פיı ‡˙ ‰מזון בכל חל˜י ‰‚וף – "‰מים . . ‡ינם 

פ"‚  עירובין  ל‰רמב"ם  (פי‰"מ  ‰י„ועו˙"  למ˜ומו˙יו  ‰מזון  מוליכין  ‰ם  ‡בל  ‰מזונו˙  מן 

מ"‡). וכמו כן ענין ‰מ˘˜ין ברוחניו˙ ‰ו‡ ל‰פיı ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ לכל מ˜ום.

עו„ מˆינו בטבע ‰מים, ˘‰לחלוחי˙ ˘ב‰ם מ˜בˆ˙ ומ„ב˜˙ ‡˙ ‰יב˘. ונמˆ‡ ענין 

‰מ˘˜ין ברוחניו˙ ‰ו‡ לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙ מ˙וך חיו˙ ו‰˙ל‰בו˙ – "לחלוחי˙" – ‰יפך 

„בר ‰"יב˘", ו‡ז ל‡ יי˘‡ר במˆבו ˘לו, ‡ל‡ יפעל ‚ם על י‰ו„י ˘ני, ל˜רבו ול‰˘פיע 

עליו, ול„ב˜ו ב‡ל˜ים חיים.

עוס˜  י‰ו„י  ˘כ‡˘ר  מ˘ום  טומ‡‰.  ˜בל˙  ב„יני  ˙נ‡י  ‰ו‡  מ˘˜ין  ‰כ˘ר  ענין  ו‚ם 

‰˜„ו˘‰  חיו˙  ‡זי  סביבו˙יו,  ‰˜„ו˘‰  ‡ור   ˙‡  ıמפי ו‡ינו  לעˆמו,  ומˆוו˙י'  ב˙ור‰ 

‰רי  וחיו˙,  "לחלוחי˙"  מ˙וך   '‰ בעבו„˙  עוס˜  ‰ו‡  כ‡˘ר  ‡ך  מˆומˆמ˙.  ˘במע˘יו 

ז‰ פועל ˘יעסו˜ ‚ם ב‰˘פע‰ על ‰זול˙, ו‡זי נע˘‰ ריבוי חיו˙ ‰˜„ו˘‰, ˘‰ל‡ רבים 

מ˙עס˜ים ומו‡רים ב˙ור‰ ומˆוו˙י'.

וכ‡˘ר ‰י‰ו„י עוס˜ בעניני ˜„ו˘‰ מ˙וך "לחלוחי˙" ו‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙, ‡זי מ˘˙„ל˙ 

מסו‚  ומˆוו˙י'  ב˙ור‰  כי  ˘לו.  ‰˜„ו˘‰  ובעניני  במע˘יו  ל‰˙„ב˜  יו˙ר  עו„  ‰טומ‡‰ 

ז‰ י˘ ריבוי עˆום ˘ל חיו˙ ˜„ו˘‰, ו‰˜ליפ‰ מ˙‡וו‰ לינו˜ מ˘ם ˙וספ˙ חיו˙ מרוב‰.

כיˆ„ כור˙ים ‡˙ "יני˜˙ ‰חיˆונים" ממע˘‰ ‰מˆוו˙?
נ˙ב‡ר למעל‰, ˘ככל ˘‰‡„ם מ˙‡מı ל‰רבו˙ ב˙ור‰ ומˆוו˙י', ובפרט כ‡˘ר עו˘‰ 

ז‡˙ ˙וך ‰˘פע‰ לרבים ו‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ – ‡זי מ˙‚בר˙ ‰טומ‡‰ ביו˙ר ל‰כ˘ילו ולינו˜ 

חיו˙ מעניני ˜„ו˘‰ ˘לו.

ו‡ם כן מ˙עורר˙ ˜ו˘י‡ וטענ‰ עˆומ‰:

‡חר‡",  וסטר‡  ‰˜ליפו˙  "עולם  ˘‰ו‡  ב‡ופן  ‰˘פל  ‰ז‰  ‰עולם   ˙‡ בר‡  ‰˘י"˙ 

˘יעמול  ˘ככל  לי‰ו„י,  מו„יעים  ז‡˙,  כל  על  ונוסף  פכ"„).  (˙ני‡  בו"  ‚וברים  ו"‰ר˘עים 

˙˘˙„ל  ‰טומ‡‰  ˘כן  יו˙ר,  עליו  י˜˘‰  כך  סביבו˙יו,  ול‰פיˆם  ומˆוו˙י'  ˙ור‰  ל˜יים 

ל‰כ˘ילו כ„י לינו˜ ממנו חיו˙ ˜„ו˘‰. ולעומ˙ ז‡˙, מי ˘‡ינו מ˙עס˜ ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙, 

עלול  ‰י‰„ו˙  ב‰פˆ˙  ˘מ˙עס˜  ˘מי  ונמˆ‡  חיו˙.  ממנו  לינו˜  מ˙‡וו‰  ‰טומ‡‰  ‡ין 

ל‰יכ˘ל, יו˙ר ממי ˘‡ינו עמל בכך!

ועל כך ב‡ ‰˙נ‡י ‰˘לי˘י ב„יני ˜בל˙ טומ‡‰, ו˙וכנו ‰ו‡ ˘יכול ‰י‰ו„י ל‰˙עס˜ 

‰י‰„ו˙  ‰פˆ˙  מ˙וך   – במ˘˜ין  ˘ב‡  ב‡ופן  ו‚ם  ומˆוו˙י';  ב˙ור‰   – ‡„ם"  ב"מ‡כל 

לזול˙ו; ו‡ף על פי כן ‡ינו מ˜בל טומ‡‰, מ˘ום ˘‰ו‡ "מחובר" למ˜ורו:

‚. ‚י„ולי ˜ר˜ע ‰מחוברים למ˜ורם ‡ינם מ˜בלים טומ‡‰ –



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

וב‡ים  כולם "ˆומחים"  ומˆוו˙י',  ב˙ור‰  פעולו˙יו  וכל  י‰ו„י,  ˘ל  עבו„˙ ‰'  כללו˙ 
˘נו„ע  וכפי  לעולם.  נטמ‡˙  ‡ינ‰  בי‰ו„י,  ˘י˘נ‰  ‰י‰„ו˙  נ˜ו„˙  נ˘מ˙ו.  מפנימיו˙ 
ב˘ערים מ‰ ˘‡מרו בס‰"˜, ˘"מו„‰ ‡ני" ‡ומרים מי„ בבו˜ר "‡פילו בי„יים טמ‡ו˙", 
כן "כל ‰טומ‡ו˙  ועל  עˆם ‰נ˘מ‰,  עם  ב˙חיל˙ ‰יום ˜˘ור‰  כי ‡מיר˙ ‰"מו„‰ ‡ני" 
בז‰,  בז‰ ‡ו  חסר  ל‰יו˙  יכול ‰ו‡  י‰ו„י.  ˘ל  מטמ‡ו˙ ‡˙ ‰"מו„‰ ‡ני"  ˘בעולם ‡ינן 

‡ך ‰"מו„‰ ‡ני" נו˙ר ב˘למו˙ו" (‰יום יום י‡ ˘בט).

‡מנם, ˘‡ר ‰פעולו˙ ב˙ור‰ ומˆוו˙ ‰ם "מ˜בלים טומ‡‰", ו‡„רב‡, ככל ˘י˘ יו˙ר 
חיו˙ ˜„ו˘‰, כך מנס‰ ‰טומ‡‰ יו˙ר ל‰כ˘יל ‡˙ ‰‡„ם ול‰˙„ב˜ ל˘ם ול˘‡וב חיו˙.

ו‰עˆ‰ לכך, ‰ו‡ ˘‰"‡וכלין" – ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ˘ל ‰‡„ם, י‰יו "מחוברים למ˜ום 
בכך  ל‰ס˙פ˜  ‡ין  ‰נ˘מ‰.  פנימיו˙  מˆ„  ועˆומ‰  ‚„ול‰  בחיו˙  ˘יע˘ו   – ‚י„ולם" 
˘פנימיו˙ ‰נ˘מ‰ מ˙בט‡˙ ב"מו„‰ ‡ני", ‡ו במסיר˙ נפ˘ על ˜י„ו˘ ‰' ‰ב‡ים מעˆם 
‰נ˘מ‰, ‡ל‡ י˘ לעמול לעורר ‡˙ עˆם ‰נ˘מ‰ ב‡ופן ˘‚ם ˘‡ר פעולו˙יו י‰יו ח„ורים 

ב‡מונ‰ ומסיר˙ נפ˘.

בפרטי  מ˙עס˜  ˙ור‰, ‰רי ‰ו‡  לומ„ ‰‡„ם  כ‡˘ר  לימו„ ‰˙ור‰:  בענין   – ול„ו‚מ‡ 
„ינים ו‰לכו˙. ‡ך ˜ו„ם ‰לימו„ ˆריך ל‰יו˙ "ברכו ב˙ור‰ ˙חיל‰" (נ„רים פ‡, ‡), "ברכו" 
מל˘ון ‰מ˘כ‰ (וכמו "‰מבריך ‡˙ ‰‚פן"). ו‰יינו ל‰˙˜˘ר ול‰˙חבר עם ‰˘י"˙ "נו˙ן 
ו‡זי  לימו„ו,  זמן  כל  מ˘ך  ‚לוי  ב‡ופן  ‰˙ור‰"  "נו˙ן   ˙‡ ˘ממ˘יך  ב‡ופן  ‰˙ור‰", 
‰לימו„ נע˘‰ ב‡ופן ˘„יבורו ומח˘ב˙ו ומע˘יו ˜˘ורים ומבט‡ים ‡˙ פנימיו˙ נ˘מ˙ו. 
ריבוי ‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙  ולמרו˙  טומ‡‰",  מ˜בל  ˘לימו„ו "‡ינו  מובטח ‰ו‡  ז‰,  וב‡ופן 

˘בו ‰ו‡ נו˙ר ˜„ו˘ וט‰ור.

טז

חייב אדם לטהר עצמו ברגל
יפלפל בדברי המפרשים אי הוא מטעם חובת הקרבנות שמביא ברגל או לאו, 
ויבאר הנפקותות לדינא / יוכיח מפרש"י ביבמות דס"ל דלא הוי מטעם חובת 
הקרבנות, ויחדש דלדידי' הוא משום קדושת היום שצ"ל אכילה וכו' בטהרה 

חייב  יˆח˜  ‡"ר  טז:  בר"‰  ‚רסינן 
˘נ‡מר  בר‚ל  עˆמו   ˙‡ לט‰ר  ‡„ם 
˙ני‡  ˙‚עו.  ל‡  ובנבל˙ם  ח)  י‡,  (פר˘˙נו 

י‰ו  יכול  ˙‚עו,  ל‡  ובנבל˙ם  ‰כי,  נמי 
˙"ל  נביל‰,  מ‚ע  על  מוז‰רין  י˘ר‡ל 
‡‰רן  בני  ‡‰רן,  בני  ‰כ‰נים  ‡ל  ‡מור 
ו‰ל‡  מוז‰רין,  ‡ין  י˘ר‡ל  בני  מוז‰רין 
כ‰נים  חמור‰  טומ‡‰  ומ‰  ˜"ו  „ברים 
טומ‡‰  מוז‰רין  ‡ינן  י˘ר‡לים  מוז‰רין 
ובנבל˙ם  ˙"ל  מ‰  ˘כן, ‡ל‡  כל  ל‡  ˜ל‰ 

ל‡ ˙‚עו, בר‚ל. 

ובטורי ‡בן על ‡˙ר: ו„‡י ‰‡ „מו˜י 
ב˜ר‡,  רמיז‡  ר‚ל  „‡טו  בר‚ל,  ל˜ר‡ 
„מו˜י  ‰˘נ‰  ימו˙  מ˘‡ר  ר‚ל  ˘נ‡  ומ‡י 
מ˘ום  טעמ‡  כרחך ‰יינו  ובעל  ל‰ ‡ר‚ל, 
ו˘למי  וח‚י‚‰  ר‡י'  ‰ו‡  ‰ר‚ל  „חוב˙ 
˘מח‰ ˘‡י ‡פ˘ר ל˜יימן בטומ‡‰, מ˘ום 
‰רמב"ם  כ˙ב  וכן  ‡ר‚ל.  ל˜ר‡  ˘„י  ‰כי 

"כל  (‰"י))  ‡וכלין  טומ‡˙  מ‰לכו˙  (בפט"ז 

ר‚ל  בכל  ט‰ורים  ל‰יו˙  מוז‰רין  י˘ר‡ל 
ול‡כול  במ˜„˘  ליכנס  נכונים  ˘‰ם  מפני 
ל‡  ובנבל˙ם  ב˙ור‰  ˘נ‡מר  וז‰  ˜„˘ים, 
˙‚עו בר‚ל בלב„, ‡בל ב˘‡ר ימו˙ ‰˘נ‰ 
למ‰  לך   ‰˘˜˙ ˘כן  וכיון  מוז‰רין".  ‡ין 
 ‡‰ ‰כי  בל‡ו   ‡‰ בר‚ל,  מלטמ‡  ˜ר‡  לי 
‡יכ‡ ע˘‰ בכל ‡' מחובו˙ ‰ר‚ל וממיל‡ 
כל  מבטל  ‰ו‡  בר‚ל  עˆמו   ˙‡ כ˘מטמ‡ 
ל‡  „ובנבל˙ם  ו‡ז‰ר‰  ‡לו,  ע˘‰  מˆוו˙ 
ביטול  מפני  ‰וי  עˆמן  „כל  בר‚ל  ˙‚עו 
כרחך  על  ‡ל‡   .  . לי  למ‰  ‰ללו  ‰חובו˙ 
ענין  ˙נ‰ו  ˘בר‚ל  לטומ‡‰  ענין  ‡ינו  ‡ם 
יטמ‡  ˘ל‡  ‰ר‚ל  ˜ו„ם  ˘ל  לטומ‡‰ 
חוב˙  עליו  חל  ל‡  „‡כ˙י  ‡ע"‚  בנביל‰ 

‰ר‚ל מפני ביטול חוב˙ ‰ר‚ל. עכ"„.

‡ז‰ר‰  לי'  „‰ו˜˘‰  מ‰  כל  וב‡מ˙, 
למ‰ לי ‰ו‡ מ˘ום ˘נ˜ט „טעם ‰„ין ‰ו‡ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון



"˘˙˘ר‰  מ˘‰  ברכ˙  פירו˘  ‚ם  וז‰ו 

˘כינ‰ במע˘‰ י„יכם":

˙ח˙ון  ‰כי  ‰כח  ‰ו‡  ‰מע˘‰  כח 

ע˘יי˙  בע˙  ‰רי  ‚ופ‡,  ז‰  ובכח  ב‡„ם, 

מכמו  ממעל˙ו  ז‰  כח  יור„  ‰מע˘‰ 

כמובן  ‰פעול‰,  לפני  ‰‡„ם  בי„  ˘‰י' 

ע˘יי˙  בע˙  ‰רי  ‚ופ‡,  ובז‰  בפ˘טו˙. 

י„  עם  חיבור  ‡יז‰  ז‰  לכח  י˘  ‰פעול‰ 

‰‡„ם, מ˘‡"כ ל‡חרי ‰ע˘יי' – ‡ין ˜˘ר 

˘לו,  ‰מע˘‰  לכח  י„יו"  "מע˘‰  בין 

ונפר„ ממנו ל‚מרי.

ו‡חרי כל ז‰, ‰נ‰ ביום ‰˘מיני ˘ר˙‰ 

ב„ברים  ˘‚ם  י„יכם",  "במע˘‰  ˘כינ‰ 

ונ‚מר‰  מ‰‡„ם  ל‚מרי  נפר„ו  ˘כבר 

ל‡  כי  ˘כינ‰,  ב‰ם  ˘ר˙‰  מ"מ  ע˘יי˙ם, 

‰י' ‚בול כלל ל‚ילוי ז‰ ו‰‚ילוי ˘רר בכל 

מ˜ום, ‚ם ב‰"מט‰" ‰נמוך ביו˙ר.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 236 ו‡ילך)

"מיוח„  ˘מיני  „מספר  ס"ט)  ח"‡  ‰ר˘ב"‡ 

‚בו‰‰  בחינ‰  על  ומור‰  י˙ברך",  ‡ליו 

ביו˙ר ˘ל ‰˜ב"‰ ˘למעל‰ מעל‰ מ‚בול 

ו‚„ר.

ביו˙ר  ˘"כל ‰‚בו‰  י„וע ‰כלל  ו‰נ‰, 

ב  יט,  ר‡‰  ל˜ו"˙  (ר‡‰  ביו˙ר"  למט‰  יור„ 

ביום  ˘כינ‰  ˘ר˙‰  כ‡˘ר  ו‡"כ,  ו‡ילך), 

ביו˙ר"  ‰"‚בו‰  על  ‰מור‰  ‰"˘מיני" 

˘‰˘ר‡‰  ברור  ‰רי  כלל,  ‚בול  לו  ˘‡ין 

זו ל‡ ‰י˙‰ ל‰ ‚בול, וב‡‰ ונ˙‚ל˙‰ בכל 

מ˜ום ומ˜ום, ‚ם במ˜ום נחו˙ ביו˙ר.

"ויר‡  ‰כ˙וב  „ברי  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 

כבו„ ‰' ‡ל כל ‰עם", „"עם" ‰ו‡ "מל˘ון 

עוממו˙ ˘‰ם „ברים נפר„ים" (ל˘ון ‡„מו"ר 

על  ˘מור‰  ו‰יינו  פ"ז),  ב˘ע‰יו‰"‡  נ"ע  ‰ז˜ן 

ו‡עפ"כ,  מ‰˜ב"‰,  ל‚מרי  ˘נפר„ים  ‡לו 

 "'‰ "כבו„  נ˙‚ל‰  ‰˘מיני  ˘ביום  מכיון 

‚ם  ˘כינ‰  ˘ר˙‰  לכן  נעל‰,  ‰כי  ב‡ופן 

על "‰עם" – ‡לו ‰נפר„ים ל‚מרי.

פניניםפנינים

וע"י  ‰מילו‡ים,  ימי  ב˘בע˙  ‰פר  ˘ע"י 
‰ע‚ל ביום ‰˘מיני:

‰מילו‡ים  ימי  ב˘בע˙  ‰˜רבנו˙ 
˘י‚יע  ‰‡„ם,  ˘ל  נפ˘ו"  "כפר˙  פעלו 
‡ך  מעוונו˙יו.  וי˙נ˜‰  ל˘לימו˙ו  ‰‡„ם 
מספר  על  מור‰  „"˘מיני"  ‰˘מיני,  ביום 
˘מיני),  ר"פ  י˜ר  (כלי  י˙ברך"  ‡ליו  "‰מיוח„ 
מ˘לימו˙  ˘למעל‰  כפר‰  פעלו ‰˜רבנו˙ 
‰‡„ם, ל‡ "כפר˙ נפ˘ו" ‡ל‡ "לכפר לפני 
רוח  "נח˙  ‰פועל  "„ורון"  כמו  ו‰יו   ,"'‰

ל˜ונו".

ל‚בי ‰ע‚ל פיר˘  ומ„ויי˜ בל˘ון ר˘"י̆ 
„"ל‰ו„יע"  לו",  ˘מכפר  "ל‰ו„יע  ˘ב‡ 
‰ו‡ ל˘ון חיב‰ (ר‡‰ ר˘"י ויר‡ יח, יט), ו‰יינו, 
‡ם  כי  בעˆמו,  לכפר  ‰ע‚ל  ב‡  ˘ל‡ 
ול‰ר‡ו˙  "˘מכפר",  ול‚לו˙  "ל‰ו„יע" 
‰חביבו˙ ˘"מרוˆ‰ וחביב לפניו י˙'" כמו 

˜ו„ם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 19 ו‡ילך)

"שמיני" השורה גם 
"במעשה ידיכם"

ויב‡ מ˘‰ ו‡‰רן ‡ל ‡‰ל מוע„ ויˆ‡ו 
ויברכו ‡˙ ‰עם ויר‡ כבו„ ‰' ‡ל כל ‰עם

‡מרו כו' י‰י רˆון ˘˙˘ר‰ ˘כינ‰ במע˘‰ י„יכם. לפי 
˘כל ˘בע˙ ימי ‰מלו‡ים ˘‰עמי„ו מ˘‰ למ˘כן כו' 
ל‡ ˘ר˙‰ בו ˘כינ‰
(ט, כ‚. ר˘"י)

י˘ לב‡ר כ˙וב ז‰ ו„ברי ר˘"י על „רך 
‰חסי„ו˙:

(ר‡‰ כלי י˜ר רי˘ פר˘˙נו. ˘ו"˙  מבו‡ר בכ"מ 

בין כפרת העגל 
לכפרת הפר

˜ח לך ע‚ל בן ב˜ר לחט‡˙
ל‰ו„יע ˘מכפר לו ‰˜ב"‰ ע"י ע‚ל ז‰ על מע˘‰ ‰ע‚ל 
˘ע˘‰
(ט, ב. ר˘"י)

על  ˘‰י'  מוב‡   (‡ (כט,  ˙ˆו‰  בפ'  לעיל 

‰מילו‡ים  ימי  ב˘בע˙  ל‰˜ריב  ‡‰רן 

ז‰ "לכפר  ˘‰י'  ר˘"י  ומפר˘  "פר ‡ח„", 

ˆריך  ו‡"כ,  פר".  ˘‰ו‡  ‰ע‚ל  מע˘‰  על 

‰וˆרך  למילו‡ים  ב˘מיני  מ„וע  בי‡ור 

‰ע‚ל,  מע˘‰  על  לכפר  ל"ע‚ל"  ‡‰רן 

כ‡˘ר כבר נ˙כפר ע"י ‰"פר" ב˘בע˙ ימי 

‰מילו‡ים?

„רך  על  בז‰  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 

‰חסי„ו˙:

כ"˜  מב‡ר  פ"ב)   ˙"‰‚‡) ‰˙ני‡  בספר 

בחינו˙  ˘˙י  ˘י˘נן  נ"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר 

˘נמחל  ומחיל˙ ‰עון,  בכפר‰: ‡. "כפר‰ 

לו  מזכירין  ו‡ין  כו'  ˘עבר  מ‰  ל‚מרי  לו 

ע"ז  לענ˘ו  ‰„ין  ביום  „בר  וחˆי  „בר 

 '‰ לפני  "לרˆון  ל‰יו˙  ב.  בעו‰"ב".  ח"ו 

‰חט‡  כ˜ו„ם  י˙'  לפניו  וחביב  ומרוˆ‰ 

ו‚ם  מעבו„˙ו",  ל˜ונו  רוח  נח˙  ל‰יו˙ 

כפר˙  זו  ˘"‡ין  ‡ל‡  "כפר‰"  נ˜ר‡  ז‰ 

רוח  נח˙  ל‰יו˙   '‰ לפני  לכפר  נפ˘ו ‡ל‡ 

‡לו  ‡ופנים  ל˘ני  מ˘ל  ומבי‡  ל˜ונו". 

מ"‡„ם ˘סרח במלך ופייסו ע"י פר˜ליטין 

ומחל לו, ‡עפ"כ ˘ולח „ורון ומנח‰ לפניו 

˘י˙רˆ‰ לו לר‡ו˙ פני ‰מלך".

˙י ‰"כפרו˙"  ‡לו ‰ן̆  ועפ"ז י˘ לומר̆ 

דרוש ואגדה


