
‚úיון ˙רפ‡
ער˘"˜ פר˘˙ ˘מיני

כיסוי, נ˘ף וúס˙ו˙ ב˘מו˙ ‰עופו˙

סימני ‰כ˘רו˙ ב‰נ‰‚ו˙ ‚˘מיו˙

„ין ˘עיר ר"ח „˘מיני úמיúו‡ים

מ‰ ˙פ˜י„נו בעוúם?



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 
חי„ו˘ים  רבבו˙  מ˙וך  בעניני ‰פר˘‰  בלום  ו‰ו‡ ‡וˆר  ˙רפ‡), 
‡„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



˜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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

‡ו ממלמ„ים כו', ‡ל‡ כן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע 

עבו„˙ו  ע"י  ‡לי‰ם  ˘‰‚יע  לענינים 

מלחמ‰  וני‰ל  ו‰˙יי‚ע  ˘עב„  וי‚יע˙ו, 

בעבר,  ז‰ ‰י'  כל  ב‰, ‡בל,  ˘ניˆח  ע„ 

לפנ"ז,  ˜ל‰  ˘ע‰  ‡פילו  ‡ו  ‡˙מול, 

ניˆח  ˘כבר  (ל‡חרי  עכ˘יו  ו‡ילו 

ול‰˙יי‚ע  לעבו„  ˆריך  ‡ינו  במלחמ‰) 

מן  ‡ˆלו  י˘נו  ˘כבר  כיון  ז‰,  ענין  על 

‰מוכן, ב„רך ממיל‡.

„ברי  בבי‡ור  ב˙ני‡  וכמבו‡ר 

"עוב„  בין  ‰חילו˜  ‡ו„ו˙  ‰‚מר‡ 

ע"פ  עב„ו",  ל‡  ל"‡˘ר  ‡ל˜ים" 

˘נ˘כרים  חמרים  ˘ל  מ˘ו˜  ‰"מ˘ל 

פרסי  ע˘ר  ול‡ח„  בזוז‡  פרסי  לע˘ר 

מר‚ילו˙ם",  יו˙ר  ˘‰ו‡  לפי  זוזי  ב˙רי 

עבו„‰  ˘‚ם  ˘‡ע"פ  בנמ˘ל,  ו„ו‚מ˙ו 

פרסי"  ˘ל "ע˘ר  ב„ו‚מ˙ ‰ילוך  ˘‰י‡ 

˘נע˘י˙  ל‡חרי  מ"מ,  י‚יע‰,  ב‰  י˘ 

ב˘ם  נ˜ר‡  ‡ינו  ˘וב  בכך,  ‰ר‚ילו˙ 

"עוב„ ‡ל˜ים", "עוב„ ל˘ון ‰ו‰ ˘‰ו‡ 

עם  ‰מלחמ‰  ˘‰י‡  ‰עבו„‰  ב‡מˆע 

‰יˆ‰"ר כו'";

ל‡ ל‰ס˙פ˜ בעבו„‰ 
עם עˆמו ‡˙מול

ענין  על  מלחמ‰  ני‰ל ‡מנם  בעבר   –

ז‰  עכ˘יו ‰רי  במלחמ‰, ‡בל  וניˆח  ז‰ 

‡ˆלו מן ‰מוכן. מˆבו ב‰ו‰ ‰ו‡ כמ˘ל 

("רעטייערט"),  ל‚ימל‡ו˙  ˘פר˘  ‡„ם 

˙לו˘ים  ו‚וזר  בחנו˙ו  ויו˘ב 

("˜וּפָ‡נ'ס"), ו‡ינו יו„ע מ‰ לע˘ו˙ עם 

‰˘עו˙  כ"„   ˙‡ ל‰עביר  וכיˆ„  עˆמו, 

˘ל ‰מעל"ע ˘חננו ‰˘י"˙...

ˆריך  ‡ל˜ים"  "עוב„  ל‰˜ר‡  כ„י 

˘‚ם עכ˘יו ˙‰י' ‡ˆלו י‚יע‰ ומלחמ‰, 

˘חסר‰  בלב„  זו  ל‡  ‰רי  ז‡˙,  ולולי 

‡ˆלו מעל‰, ‡ל‡ עו„ ז‡˙, ˘י˘ ‡ˆלו 

"ל‡  ב˘ם  בכ˙וב  ˘נ˜ר‡   – חסרון 

˘י˘  ב‚לל  ל‡   – למ‰  ז‰  וכל  עב„ו"! 

‡ˆלו ענינים ˘ליליים („ברים ‰פוסלים 

 „ˆ ‡ˆלו  ˘‡ין  ב‚לל  ‡ל‡  ‰סכך),   ˙‡

ענין  ˘ז‰ו   – ‰סכך)  (ל‰כ˘יר  ‰חיוב 

ר˜  ˘עוס˜  כיון  ו‰מלחמ‰,  ‰י‚יע‰ 

ב‰ענינים ˘כבר פעל בעˆמו ("ער ‰ָ‡ט 

זיי „ורכ‚עטָ‡ן") בעבר, וי˘נם ‡ˆלו מן 

‰מוכן, כך ˘‡ינו ˆריך ל‰˙יי‚ע עלי‰ם, 

˘ינ‰...  ˘ל  במˆב  ‚ם  לע˘ו˙ם  ויכול 

לפי ˘נע˘ים ‡ˆלו ב„רך ממיל‡.

‡ינ‰   – ממיל‡  ב„ רך  ˘‰י‡  ‰נ‰‚‰ 

ס„ר ‡ˆל "חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰" ˘‰יו 

˘ממנ‰  ‰˘ו‡ב‰,  בי˙  ˘מח˙  חו‚‚ים 

כול‰,  ‰˘נ‰  כל  על  ˘מח‰  לו˜חים 

מבטלים ‡˙ ‰‚„רים, ‰עלמו˙  י„‰  ועל 

עבו„˙ם  לעבו„  ˘יוכלו  כ„י  ו‰ס˙רים, 

‰˘נ‰  כל  במ˘ך  ˘מח‰,  מ˙וך  כ„בעי, 

כול‰;

‰ו‡  "חסי„ים"  ‡ˆל  ‰עבו„‰  ס„ר 

כל  „ו˜‡.  ומלחמ‰  י‚יע‰  ˘ל  ב‡ופן 

מעי˜רו",  "חסי„  ‡מנם  ‰ו‡  חסי„ 

‰יינו, ˘‡ינו ˘ייך לעבירו˙ וענינים ל‡ 

טובים, ‡בל, ‡ין ז‰ ב‡ופן ˘˘ייך לסו‚ 

„"‡˘ר ל‡ עב„ו", ˘עו˘‰ ר˜ ‰ענינים 

˘ב‡ים ‡ˆלו ב„רך ממיל‡, לל‡ י‚יע‰, 

˘בכל  ‡ל‡ ‰ו‡ "עוב„ ‡ל˜ים", ‰יינו, 

מ˙וך  עבו„˙ו  עוב„  מ˜ום  ובכל  זמן 

י‚יע˙ נפ˘ וי‚יע˙ ב˘ר.

(ליל ‚' „חול ‰מוע„ סוכו˙ ˙˘י"„)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘ינוי מע˘‰ ו˘ינוי ‰˘ם
‚זר  מ˜רעין  „ברים   '„" רז"ל  ‡מרו 
„ינו ˘ל ‡„ם, ˆ„˜‰, ˆע˜‰, ˘ינוי ‰˘ם 
מ˜ום  ˘ינוי  ‡ף  וי"‡   .  . מע˘‰  ו˘ינוי 
„כ˙יב וי‡מר ‰' ‡ל ‡ברם לך לך ו‚ו'", 
מועילים  ‡ל‰  ˘„ברים  ‰ר"ן  ו„ע˙ 

‡פילו על ‚זר „ין ˘ב‡ ע"י חט‡ ועון.

וי"ל ענינם בעבו„‰ ‰רוחני˙:

"ˆ„˜‰" – ענין ‰˙פל‰ ˘‰י‡ בכלל 
˙פל‰  ˘"עיון  ר˘"י  כפירו˘  ‚מ"ח, 
‰יינו בכלל ‚מילו˙ חס„ים". וכמ˘נ"˙ 
בחסי„ו˙ בפירו˘ מ‡רז"ל "כל ‰‡ומר 
˙ור‰  ‡פילו  כו'  ˙ור‰  ‡ל‡  לו  ‡ין 
ו‚מ"ח",  "˙ור‰  ˆ"ל  ‡ל‡  לו",  ‡ין 

˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל˙פל‰.

ונ˙ינ‰,  ‰מסיר‰  ענין   – "ˆע˜‰" 
ול‡ ע"פ טעם ו„ע˙.

‡לינו  בנו‚ע   – מע˘‰"  "˘ינוי 
פנימיו˙ ‰˙ור‰ ‡ליב‡  לימו„  בפרט – 
י˙חילו  כבר  ˘למ„ו  ו‡ל‰  „נפ˘י', 
ילמ„ו  ‰י˘יב‰  ו˙למי„י  יו˙ר,  ללמו„ 
‚ם  ‡ל‡  ‰י˘יב‰,  בס„רי  ר˜  ל‡ 

ב‰וספ‰, ו‡ליב‡ „נפ˘י'.

ב„רך  י‰י'  ‰נ"ל  מע˘‰  ˘ינוי  וע"י 
מ˜ום   – מ˜ום"  "˘ינוי  ‚ם  ממיל‡ 
‰רמב"ם)  (כמ"˘  ˘פירו˘ו  רוחני 
במˆבו  ˘ינוי  כלומר,  ומ„ר‚‰,  מעל‰ 

ומ„ר‚˙ו.

"˘ינוי  ‚ם  י‰י'  מ˜ום  ˘ינוי  וע"י 
˘ל  ‰‡מי˙י  ‰˘ם   ˙‡ ˘י˜בל   – ‰˘ם" 

"חסי„".

י˘נם  – כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‰י' ‡ומר,̆ 

("ווען  ˆר„‰  ‡ˆבע  ˘ב‰כ‡˙  ‰חו˘בים 

ב˙פל‰,  פינ‚ער")  מיטן  ˜נַ‡˜   ‡ַ מ'‚יט 

‰חסי„ו˙,  ב˙ור˙  "מ˘‰ו"  ומבינים 

˘לומ„  ז‰  ‰ו‡  "חסי„"  "חסי„".  נע˘ים 

חסי„ו˙ ‡ליב‡ „נפ˘י', מ˙פלל ב‡ריכו˙, 

ו˘ומר על לימו„ ‰˘יעורים.

ע"י ˘ינוי מע˘‰, ˘מבי‡ ‚ם ל˘ינוי 

במיל‡  י‰י'  ‰מ„ר‚‰,  ˘ינוי  מ˜ום, 

˘ינוי ‰˘ם.

(˘"פ לך לך ˙˘י"‡)

‡ין "ממיל‡" ‡ˆל 
חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰!

‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  פ˙‚ם  י„וע 

„רך  ‡ינו  ממיל‡"  „"ב„רך  ˘‰ענין 

˙ובעים  ‡ל‡  חסי„ים,  ‡ˆל  עבו„‰ 

˘כל   – ‡ח„  כל  ˘ל  ˘בכחו  כיון   –

‰ענינים י‰יו בכחו ובי‚יע˙ו, ול‡ מפני 

‡ב‰ן",  "בר  ‡ו  ‡וריין"  "בר  ˘ל‰יו˙ו 

‰רי ב„רך ממיל‡ מופרכים ‡ˆלו ענינים 

בל˙י-רˆויים ˘‡ינו ˘ייך ‡לי‰ם, וע„"ז 

‡ˆלו  ˘נע˘ים  טובים  לענינים  בנו‚ע 

‡נ˘ים  „"מˆו˙  ב‡ופן  ממיל‡  ב„רך 

מלומ„‰" – ˘כן, כ‡˘ר עבו„˙ו נע˘י˙ 

‰סכך  ב„ו‚מ˙  ז‰  ‰רי  ממיל‡,  ב„רך 

‡בל  ‰פוסלים,  „ברים  ‡מנם  בו  ˘‡ין 

‰מכ˘ירים  חיוביים  „ברים  ‚ם  בו  ‡ין 

‰ו"ע  בעבו„‰  ˘„ו‚מ˙ם  ‰סכך,   ˙‡

‰י‚יע‰ בכח עˆמו.

˘‡ין  בלב„  זו  ל‡  מז‰:  וי˙יר‰ 

ל‰ס˙פ˜ ב‰ענינים ˘י˘נם ‡ˆלו ב„רך 

˜„ו˘ים  מ‡בו˙  ˘˜יבל  מפני  ממיל‡ 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
כיסוי, נ˘ף ולס˙ו˙ ב˘מו˙ ‰עופו˙

רומז ‰˘ם  / ‡יך   ?"ı"ייב" ו‡יז‰  עוף ‰ו‡ "ˆו‡יטו"˘"  מכריע ‡יז‰  ר˘"י  מ„וע ‡ין 
"ינ˘וף" על ˆע˜‰ בליל‰? / בי‡ור פירו˘ ר˘"י על ˘מו˙ ‰עופו˙ כוס וינ˘וף

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 54 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ויר„ – מ‡י ˜מ"ל? / מ„וע ל‡ נ‡מרו „יני כ˘רו˙ מי„ ‡חרי מ"˙?

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סימני ‰כ˘רו˙ ב‰נ‰‚ו˙ ‚˘מיו˙

‡ין   / לבריו˙  ‰˙ור‰   ˙‡ ול‡  ל˙ור‰,  ‰בריו˙   ˙‡ ל˜רב   / בער„ליים?...  ‰˙חוב  ר‡˘ 
לסמוך ‡ל‡ על "רבו ˆיי„"

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 222 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ ו‡כיל˙ ˘˜ˆים? / ‰מח„˘ ב˙ור‰ בלי יר‡˙ ˘מים, למ‰ ‰ו‡ 

„ומ‰?

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ב„ין ˘עיר ר"ח „˘מיני למילו‡ים

י˜˘‰ ‡˙ירוˆ‡ „רב‡ בזבחים בבי‡ור טענ˙ ‡‰רן – ‡ מ‡י נז˜˜ ל˜"ו ממע˘ר / יוכיח 
מסו‚יי˙ פסול חט‡˙ ˘נכנס „מ‰ לפנים – „ל˘יט˙ ‰˘"ס ˜„˘י ˘ע‰ חמורים מ˜„˘י 

„ורו˙, ועפ"ז יב‡ר „ברי ‰˘"ס בעניננו ו‰חילו˜ מל' ר˘"י על ‰כ˙ובים

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 66 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ‰ ˙פ˜י„נו בעולם?

ל˜ט מכ˙בים ‡ו„ו˙ ˙פ˜י„ו ˘ל י‰ו„י בעולמו ˘ל ‰˜ב"‰ / כל ‡ח„ מ‡˙נו ‰ו‡ ˘ליח 
מ‰˘ם י˙ברך בור‡ עולם / מ‰י עבו„˙ ‰‡„ם בעולם? / ‰‡„ם נבר‡ כ„י למל‡ ‡˙ רˆון 

‰˜ב״‰ בעולם

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
"ַ‡יי, ‰יכן עבר כל ‰יום?"

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
ל‡ כל ‰מו˙ר – ˆריך!

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים
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מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

כיסוי, נשף ולסתות
 בשמות העופות

מדוע אין רש"י מכריע איזה עוף הוא "צואיטו"ש" ואיזה "ייב"ץ"? / איך רומז 
השם "ינשוף" על צעקה בלילה? / ביאור פירוש רש"י על שמות העופות כוס 

וינשוף

חלו˜ו˙  כמ‰  מˆינו  ר˘"י  ובפירו˘  מונ‰ ‰כ˙וב ‡˙ ‰עופו˙ ‰טמ‡ים,  בפר˘˙נו 
בבי‡ור ‰עופו˙ ‰ללו:

י˘ עופו˙ ˘ר˘"י ‡ינו מפר˘ כלל ‡˙ ˘מם, וכמו ˘לו˘˙ ‰עופו˙ ‰ר‡˘ונים ‰נמנים 
בכ˙וב (י‡, י‚): "‡˙ ‰נ˘ר ו‡˙ ‰פרס ו‡˙ ‰עזני'". 

[ונר‡‰ ל˙לו˙ ז‡˙ ב˘ני טעמים ‰פכיים: י˘ עופו˙ ˘‡ין ˆורך לפר˘ ל‰˙למי„, כי 
י˙רו  ר˘"י  ‚ם  ור‡‰  כ‡ן.  (כל˘ון ‰ר‡ב"ע  "י„וע"  ˘‰ו‡  "נ˘ר"  וכמו  מעˆמו,  ז‡˙  יו„ע  ‰ו‡ 
במי  י„ע  ל‡  ל‡חר ‰פירו˘  ‚ם  כי  ל‰˙למי„,  לפר˘  יועיל  ˘ל‡  עופו˙  וי˘  ועו„);   „ יט, 

בי˘וב  מˆויים  ˘‡ינם  ו"עזני'",  וכמו "פרס"  כלל –  מˆויים  ˘‡ין ‰עופו˙  כיון  ‰מ„ובר 
(ר‡‰ חולין ס‚, ‡. רמב"ם ‰ל' מ‡כלו˙ ‡סורו˙ פ"‡ ‰י"ז)]. 

 "ıי˘ מן ‰עופו˙ ˘ר˘"י כו˙ב ‡˙ ˙ר‚ומו בלע"ז ‡ך ‡ינו מפר˘ ‡˙ מ‰ו˙ו, כך "‰נ
(י‡, טז) – ˘ר˘"י מ˙ר‚ם: '‡י˘פרוי"ר' ו˙ו ל‡; 

ול‡י„ך י˘ ˘ר˘"י מפר˘ ‡˙ מ‰ו˙ו ‡ך ‡ינו מ˙ר‚ם ‡˙ ˘מו – כך ל‚בי "‰˘לך" (י‡, 
יז) מפר˘ ר˘"י "ז‰ ‰˘ול‰ „‚ים מן ‰ים" ‡ך ‡ינו מ˙ר‚ם ˘מו (לˆרפ˙י˙); 

בלע"ז,  ˘ל‰ם  כ‡ח„ – ‚ם ‰˙ר‚ום  ˘ני‰ם  ונו˜ט  ר˘"י  מ‡ריך  ˘ב‰ם  עופו˙  וי˘ ‚ם 
ו‚ם בי‡ור מ‰ו˙ם ו˙ו‡רם. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ב˘ביל ‰על‡˙  ˘‡כיל˙ו ‰י‡  כלומר,  ˘ל ‰מ‡כל,  רˆונו  ב‚לל  ‰ו‡ (רˆון ‰‡„ם), ‡ל‡ 
עˆמו,  לˆורך  ˘‡כיל˙ו ‰י‡  כלומר,  רˆונו ‰ו‡,  ב‚לל  כ˘‡כיל˙ו ‰י‡  מ˘‡"כ  ‰מ‡כל, 
˘רוˆ‰ ל˜בל מ‰מ‡כל – ‡זי ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו מעל‰ ‡˙ ‰מ‡כל, ‡ל‡ ‡„רב‰, ‰מ‡כל 
מורי„ ‡ו˙ו. וכיון ˘‰מ‡כל מורי„ ‡˙ ‰‡„ם, ‰"ז פועל ירי„‰ ‚ם ב‰מ‡כל עˆמו, מ˘ום 

˘על י„ו נכ˘ל ‰‡„ם.

וע„"ז מבו‡ר ב˘יח˙ כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ˘כ‡˘ר ‰ולכים ברחוב ˆריך ל‰ר‰ר ב„ברי 
˙ור‰ [כל ‡ח„ לפי ערכו – חסי„ו˙, ‚מר‡, מ˘ניו˙, עין יע˜ב, ולכל ‰פחו˙ פסו˜ חומ˘ 
כי,  עלי?!...  מ„וע ‰נך „ורך  לו ‰‡בן: ‚ולם ("בולַ‡ך"),  ל‡ו, ‡ומר˙  ו‡ם  ˙‰לים],  ‡ו 
‰י‡  ‰מ„בר  מעל˙  ‰רי,  מ„ומם,  ˘למעל‰  מ„בר  מ‰‡בן,  יו˙ר  נעל‰  ‰ו‡  ˘‰‡„ם  ‡ף 
˘‡ינו   – ˘טו˙  רוח  בו  כ˘נכנס‰  ‡בל  ˘כל,  ע"פ  ‰י‡  ו‰נ‰‚˙ו  ‰˘כלי˙  נפ˘  בו  ˘י˘ 
מ„וע ‰נך  ‚ולם,  לו ‰‡בן:  "‚ולם", ‡זי ‡ומר˙  לו  ˜ור‡ים  ˘לכן   – ˙פ˜י„ו  ממל‡ ‡˙ 

„ורך עלי?!

מ„וע מ‰ ˘מו˙ר ‡ינו ˆריך?
י‰ו„י,  ˘ל  ˘כל  ‡פילו  ‡נו˘י,  ˘כל  מˆ„  ‰רי,   – ‰נ"ל  ‰‰סברו˙  כל  ל‡חרי  ‡מנם, 

נ˘‡ל˙ סו"ס ‰˜ו˘י‡:

˘ו"ע  ˘ע"פ  כיון  ˙ור‰,  ע"פ  ˘מו˙ר  מ‰  ˙ור‰, ‡סור, ‡בל  ע"פ  ˘‡סור  מ‰  ב˘למ‡ 
מו˙ר ‰„בר, למ‰ ‡ומרים לו ˘מ‰ ˘מו˙ר ל‡ ˆריך?!

˘ונו˙,  ˜ו˘יו˙  י˘נן  ˘‡ז  ˘כל,  ע"פ  ומענו˙  לטענו˙  ל‰כנס  ˘‡ין   - לז‰  ו‰מענ‰ 
˜ו˘י‡ מבבלי, ˜ו˘י‡ מירו˘למי, וכיו"ב, ‡ל‡ י˘ ˆורך ב˜בל˙-עול ומסיר˙-נפ˘ „ו˜‡. 

ב‰˙חל˙ ‰עבו„‰ ‰"ז ˜בל˙-עול, וב„ר‚‡ נעלי˙ ‰"ז מסיר˙-נפ˘. וכמבו‡ר בחסי„ו˙ 
‰רˆון  מסיר˙  ‚ם  כולל  רˆון),  פירו˘‰  נפ˘  (כי  ‰רˆון  מסיר˙  פירו˘‰  ˘מסיר˙-נפ˘ 
„˜„ו˘‰ (˘ז‰ו ‰רˆון ‰‡מי˙י ˘ל י‰ו„י, כפס"„ ‰רמב"ם), ‰יינו, לˆ‡˙ מכל ‰‰‚בלו˙, 

‡פילו ‰‚בלו˙ „˜„ו˘‰.

ל‡  ˘‡ז   – מ‡רˆנו")  ‚לינו  חט‡ינו  ˘"מפני  (ל‡חרי  ‰‚לו˙  בזמן  י˙יר‰  וב‰„‚˘‰ 
מספי˜‰ ‰עבו„‰ ˘ע"פ טעם ו„ע˙, ‡ל‡ י˘ ˆורך בענין ‰מסירו˙-נפ˘, ובכח ז‰ עוברים 
("‚ייט מען „ורך") ‡˙ ‰‚לו˙, ומ‰‰וכחו˙ לז‰ – ˘בזמן ‰‚לו˙ „ו˜‡ נמˆ‡ ונ˙‚ל‰ ענין 

‰מסיר˙-נפ˘.

ומז‰ מובן בנו‚ע ל‡בר‰ם ‡בינו – ˘כ‡˘ר ‰˙חיל ‡ˆלו ענין ‰‚לו˙, ‡מר לו ‰˜ב"‰: 
"לך לך", לˆ‡˙ מ‰‰‚בלו˙ ˘לו, ובכח ז‰ יוכל לילך "‡ל ‰‡רı", לˆ‡˙ לעולם, בי„עו 
˘‡ף ˘"„רך ממעט˙ ‚' „ברים", מ"מ, ל‡ זו בלב„ ˘‡ˆלו ל‡ יוחל˘ „בר, ‡ל‡ ‡„רב‰: 
למעל˙  ˘י‚יע  וע„  ב„‡"ח),  ˘מו ‰עˆמי (כמבו‡ר  ˘ם ‰וי',  על  ˘מך", „˜‡י  "ו‡‚„ל‰ 

‰מיל‰, ‚ילוי ‰‡ורו˙ ‰נעלים, ˘‰˙‚לו˙ם ‰י‡ ענין ˘ל לי„‰.

(˘"פ לך לך ˙˘י"‡)
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פירו˘  לל‡  נָ‡כַ‡נַ‡נ„")  ("ברָ‡˜ן  במ‰ירו˙  ‰˙פל‰  ˙יבו˙   ˙‡ "לטחון"  ‰ˆיבור.  עם 
‰מלו˙ – ‚ם מספי˜. פירו˘ ‰מלו˙ ‚ם לל‡ ‰‰˙בוננו˙ לפני מי ‡˙‰ עומ„ – „י ו‰ו˙ר. 
כוב„ ר‡˘ לפני ‰˙פל‰ – יוˆ‡ י"ח בכך ˘חוב˜ ‡˙ י„יו ב‡ˆבעו˙יו ("ˆוזַ‡מענליי‚ן „י 

‰ענט") כעב„‡ ˜מי מרי', ובמיל‡, יכול ל‰ניח למח˘ב‰ ל˘וטט...

˘יעור  י˘נו  לנ˙ינ˙ ‰ˆ„˜‰,  ˘יעורים  י˘נם  ˘ו"ע  ˘ע"פ  טוען ‰ו‡   – לˆ„˜‰  בנו‚ע 
(ל‡   – מחומ˘  ויו˙ר  מ‰˘יעור.  יו˙ר  לי˙ן  חיוב  ו‡ין  מ„רבנן,  ˘יעור  וי˘נו  מ„‡וריי˙‡ 
זו בלב„ ˘‡ין חיוב לי˙ן, ‡ל‡ י˙יר‰ מז‰) ‡סור לי˙ן, כמ‡מר "‰מבזבז ‡ל יבזבז יו˙ר 

מחומ˘".

ובל˘ון  ‰˙ור‰.  מˆיווי  יו˙ר  עˆמו  על  ל‰חמיר  ˆריך  ל‡   – ‰ו‡  טוען   – ובכלל 
יו˙ר ("פרימער")  יר‡-˘מים  ל‰יו˙  וכי ˆריך  לך ‰˙ור‰".  ˘‡סר‰  מ‰  ‰ירו˘למי "„ייך 
מ˘ור˙ ‰„ין, ‰לו‡י  לפנים  ˘‰ם  ענינים  ממנו  ל„רו˘  ˘‡ין  טוען  וכן   .  . מ‰ירו˘למי?! 

˘י˙נ‰‚ ע"פ „ין, ע"פ ‰˘ו"ע.

טענו˙ ‡ל‰ – ‰ן מˆ„ ‰‚בלו˙ ‰˘כל, כולל ‚ם ˘כל „˜„ו˘‰.

‰‡כיל‰ לˆורך ‰מ‡כל – ל‡ לˆורך ‰‡„ם...
מָ‡‚"  "מען  ‰נ˜ר‡˙:  מחל‰  ˜יימ˙  ˘ב‡מרי˜‰  פעם  ‡מר  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜ 

("מו˙ר").

מ‡מר ‰חסי„ים: "ווָ‡ס  ˘י˘נו  פעמים  כמ‰  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  סיפר  מז‰ –  ול‰יפך 
מען טָ‡ר ניט – טָ‡ר מען ניט, ‡ון ווָ‡ס מען מָ‡‚ – „ַ‡רף מען ניט" (מ‰ ˘‡סור – ‡סור, 

ומ‰ ˘מו˙ר – ל‡ ˆריך).

וע"„ מ"˘ ˘"עם ‰‡רı ‡סור ל‡כול ב˘ר" – ˘‡ין ‰כוונ‰ ל‡יסור ממ˘, ˘‰רי „בר 
 ıיסור ממ˘ ‰ו‡ ‡סור ו˜˘ור בי„י ‰חיˆונים, ו‡סור לברך עליו, ו‡ילו ב˘ר לעם ‰‡ר‡
‡ינו ‡סור ו˜˘ור בי„י ‰חיˆונים, ועם ‰‡רı ‰‡וכל ב˘ר מחוייב לברך לפניו ול‡חריו, 
ל‡   – ˘מו˙ר  (מ‰  ניט"  מען  „ַ‡רף   – מָ‡‚  מען  "ווָ‡ס  ‰נ"ל:  ‰מ‡מר  ע"„  ˘ז‰ו  ‡ל‡, 

ˆריך).

 ו‰‰סבר‰ בז‰:

˘‰רי  מ‰מ‡כל,  ˘י˜בל  ‰‡„ם,  לˆורך  (ל‡  ‰י‡  ‰‡כיל‰  ˘עי˜ר  בחסי„ו˙  מבו‡ר 
‰‡„ם ‰ו‡ ב„ר‚‡ נעלי˙ יו˙ר מ‰מ‡כל, ‡ל‡) לˆורך ‰מ‡כל, כ„י ˘‰‡„ם יברר ויעל‰ 

‡˙ ‰מ‡כל, ולכן רוˆ‰ ‰מ‡כל וממ˙ין ˘‰‡„ם י‡כלנו.

‰מ‡כל  נ˘מט  ˘פעם  נ"ע,  ‡„מו"ר  כ"˜  ‡ביו,  ‡ו„ו˙  סיפר  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜   -
מ‰מזל‚ ל˙וך ‰ˆלח˙, וחייך ו‡מר: ‰ו‡ (‰מ‡כל) ‡ינו רוˆ‰ ע„יין. -

רˆונו  ב‚לל  ל‡  ‰י‡  ‰‡„ם  כ˘‡כיל˙   – י‡כלנו)  ˘‰‡„ם  רוˆ‰  (˘‰מ‡כל  ז‰  וכל 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. ב˙וך סו‚ ז‰ ‰‡חרון ‚ופ‡, י˘ ˘ני עופו˙ ˘ב‰ם מפר˘ ר˘"י ב‡ופן בל˙י ר‚יל, 
ו‰ו‡ בפירו˘ו על ‰פסו˜ "ו‡˙ ‰כוס ו‡˙ ‰˘לך ו‡˙ ‰ינ˘וף" (י‡, יז): 

‡חר  ועו„  כ‡„ם;  לס˙ו˙  ל‰ם  וי˘  בליל‰,  ‰ˆוע˜ים  ˆו‡יטו"˘  ‰ם   – וינ˘וף  "'כוס 
 ."ı"ומ‰ לו ˘˜ורין ייב„

וחי„ו˘ ‚„ול י˘ ב„בריו, ˘‡ף ˘ב„ברי ‰כ˙וב נמנו ‰"כוס" ו‰"ינ˘וף" כל ‡ח„ בפני 
בח„‡  מפר˘ם  ר˘"י  בעוף "‰˘לך" – ‰רי  בינ י‰ם  מפרי„  מזו: ‰כ˙וב  וי˙יר‰   – עˆמו 

מח˙‡ (מ‰ ˘ל‡ מˆינו ב˘‡ר ‰עופו˙ ˘יחבר ר˘"י ˘ני עופו˙ ביח„); 

˘ב‡  מ˘מע   – לו"  „ומ‰  ‡חר  "ועו„  ‰"„יבור":  בסיום  „בריו  מס‚נון  ‚יס‡,  ל‡י„ך 
מ‰ם  ˘‡ח„  ‡ל‡  ז‡˙  ו‡ין  "‰ינ˘וף",  ובין  "‰כוס"  בין  מ‰ו˙י  ‰ב„ל  ˘י˘  ל‰„‚י˘ 

"„ומ‰" לחבירו; 

ומי ‰ו‡ "‰ינ˘וף",  מי ‰ו‡ "‰כוס"  ברור  מפר˘  ר˘"י ‡ינו  ככלו˙ ‰כל, ‰רי  ו‡חרי 
ומ˘מע לכ‡ור‰ ˘‡ין ‰כרע‰ ברור‰ בז‰, ‡ל‡ י˘ ˆ„„ים לכ‡ן ולכ‡ן, כ„ל˜מן.

˘כ˙ב  למ‰  כ‡ן  „בריו  ב‰˘וו‡˙  ובפרט  „יו˜ים,  כמ‰  ר˘"י  בל˘ון  כ‡ן  י˘  ‡˘ר  למו„עי,  [וז‡˙ 

˜וˆר  מחמ˙  (ובפרט  ‰מעיין   ˙‡ לבלבל  ˘ל‡  כ„י  ‡ך   – ב  נז,  ברכו˙   .‡ כ‚,  נ„‰   – ‰˘"ס  על  בפירו˘ו 

‰פרטים  כל  בבי‡ור  לר‡ו˙  ו‰רוˆ‰  ר˘"י,  מ„ברי  ‰עול‰  ‰כללי  ‰˙וכן  ר˜  בעז"‰  כ‡ן  י˙ב‡ר  ‰יריע‰) 

ו‰„יו˜ים יעיין בל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 54 ו‡ילך].   

‚. בי‡ור ‰ענין: 

 (‡) ענינים ‰מייח„ים ‡ו˙ו:  ˘ני  בו  ומפרט  ("ˆו‡יטו"˘"),  עוף  במין  מ˙חיל  ר˘"י 
ם בולטו˙ (ב˘ונ‰  ƒָחַיי ‰ו‡ ˆוע˜ בליל‰. (ב) י˘ לו לס˙ו˙ ‰„ומו˙ ל‡„ם, ו‰יינו כעין ל¿

מרוב ‰עופו˙ ˘‡ˆלם במ˜ום ‰לחיים ‡ין בליט‰ (ר‡‰ ‚ם ס' זכרון על ר˘"י כ‡ן)); 

ומסיים ˘י˘ "עו„ ‡חר „ומ‰ לו" ("ייב"ı") – ו‰יינו, ˘י˘ עוף ‰„ומ‰ לעוף ‰ר‡˘ון 
במר‡‰ פניו, כי ‚ם לו י˘ כעין לחיים בולטו˙, ‡ך ‡ין לו ‡˙ ‰˙כונ‰ ˘ˆוע˜ בליל‰. 

מ˙‡ימ‰  ל˘ני ‰עופו˙ ‰נ"ל),  (˘‰י‡ ‰מ˘ו˙פ˙  בולטו˙  לחיים  ˘ל  זו  „מו˙  ובכן, 
‰י‡ ‰ן ל‰˘ם "כוס" ו‰ן ל‰˘ם "ינ˘וף":     

"כוס" – לחיים מל‡ו˙ י˘ ב‰ם „מיון ל"כוס" ˘‡פ˘ר למל‡ו˙‰ במ˘˜‰; 

"ינ˘וף" – ‰ו‡ מל˘ון נ˘יפ‰ (כמו "נ˘פ˙ ברוחך" – ר‡‰ ב˘לח טו, י ובפר˘"י), ו‰רי נ˘יפ‰ 
נע˘י˙ על י„י ‰לחיים – ˘מ˙מל‡ו˙ ובולטו˙. 

‡מנם ‡ין ‰כרע מי מבין ˘ני עופו˙ ‡לו ‰ו‡ ‰"כוס" ומי ‰ו‡ ‰"ינ˘וף", ולכן ס˙ם 
ר˘"י ול‡ פיר˘ ב‡ופן ברור מי‰ו כל ‡ח„ מ‰ם (‡ל‡ ‡˙ ˘ני‰ם ביח„).

„. ו‰נ‰, ‚ם ‰˙כונ‰ ˘פיר˘ ר˘"י בעוף ‰ר‡˘ון – "˘‰ם ˆוע˜ים בליל‰" – מ˙‡ימ‰ 
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‰י‡ ‰ן ל˘ם "כוס" ו‰ן ל˘ם "ינ˘וף", וכמבו‡ר במפר˘ים (ר‡‰ ר‡ב"ע, בעל ‰טורים ועו„): 

"כוס" – מל˘ון כיסוי, וז‰ ˘ייך לליל‰, ˘‡ז ‰כל מכוס‰ בח˘כ˙ ‰ליל‰; ו"ינ˘וף" 
– מל˘ון "נ˘ף", ˘פירו˘ו ליל‰ (ר‡‰ י˘עי' ‰, י‡. כ‡, „. ועו„ ובמפר˘ים ˘ם). 

 - "ינ˘וף" „ו˜‡  ב˘ם  ˘יי˜ר‡  מ˙‡ים  בליל‰  ‰ˆוע˜  ˘‰עוף  מס˙בר  „יי˜˙,  כ„  ‡ך 
יו˙ר מ‡˘ר "כוס" - כי:

˙וכן ‰˘ם "ינ˘וף" – מל˘ון "נ˘ף" – ‰ו‡ ‰ליל‰ ‚ופ‡, ו‡ילו ‰˘ם "כוס", ‰רי (‡) 
כיסוי  כיסוי, ‰רי  מל˘ון  ˘‰ו‡  כמובן; (ב) ‡פילו ‡˙"ל  כיסוי,  מל˘ון  ˘‰ו‡  ‡ין ‰כרח 

‡ינו ליל‰, ור˜ ˘בליל‰ ‰ו‡ זמן ˘בו ‰„ברים ‰ם מכוסים.  

ו‡ם כן, לכ‡ור‰ ‰י' לנו לברר לפי ז‰ ˘"ינ˘וף" ‰ו‡ ‰עוף ‰ר‡˘ון ˘‰זכיר ר˘"י – 
˘‡ינו ˆוע˜   – ˘בסיום „בריו  ˘‰"כוס" ‰ו‡ ‰עוף ‰˘ני  נמˆ‡  ומ‡ליו  בליל‰,  ˘ˆוע˜ 

בליל‰ (ונ˜ר‡ "כוס" ר˜ מˆ„ ‰מר‡‰ ˘ל לחיים בולטו˙, כנ"ל). 

‡מנם ‡ין בז‰ כ„י ל‰כריע בבירור, כיון ˘˜יימים עו„ עופו˙ ˘˘ייכים במיוח„ לענין 
‰ליל‰, וכמו "˙נ˘מ˙" ˘בפסו˜ ‰ב‡ (י‡, יח) ˘עלי' מפר˘ ר˘"י ˘‰י‡ "פורח˙ בליל‰" 
[ובפירו˘ ‰ר‡ב"ע י‡, יט – ˘‚ם "עטלף" ‰ו‡ "עוף ‰מעופף בליל‰"], ולכן י˘ ˜ו˘י לומר ˘„ו˜‡ 

עוף ז‰ ‰ˆוע˜ בליל‰ נ˜ר‡ "ינ˘וף" על ˘ם ‰ליל‰ – ב˘ע‰ ˘י˘ עו„ עופו˙ ‰˘ייכים 
ס"‚  וכנ"ל  ˘לו  ‰פנים  „מו˙  מˆ„  כן  נ˜ר‡  ˘‰ו‡  לומר  ‰סבר‡  חוזר˙  ולכן  לליל‰; 

(ו˘וב ‡ין ‰כרע מי ‰"כוס" ומי ‰"ינ˘וף", כנ"ל ˘ם).   

 ‰. ול‰עיר עו„, ˘לפי „ברי ר˘"י ‰מ„מ‰ בין "כוס" ו"ינ˘וף", ˆריך עיון ˘‰כ˙וב 
ובין  בין ‰"כוס"  ב‡מˆע,  וכ˙ב ‡˙ "‰˘לך"  ביני‰ם  לז‰, ‡ל‡ ‰פסי˜  ז‰  ל‡ ‰סמיכם 

‰"ינ˘וף".

מסמיך ‰כ˙וב ‡˙  כן  ו˘ם  בס„ר ‡חר,  נמנו ‰עופו˙  טז-יז)  י„,  ר‡‰  (פ'  „ברים  ובספר 
ו‡ילו  ו‰˙נ˘מ˙",  ו‡˙ ‰ינ˘וף  – "‡˙ ‰כוס  ל‰ם ‡˙ ‰˙נ˘מ˙  ומˆרף  ו‰ינ˘וף  ‰כוס 

"‰˘לך" ‰וב‡ בפסו˜ נפר„ – "ו‰˜‡˙ ו‡˙ ‰רחמ‰ ו‡˙ ‰˘לך".  

ו‡ולי   – ל"כוס"  „ומ‰  ‰ו‡  ˘ב‰ן  מ‰ן  ˙כונו˙,  כמ‰  י˘  ˘ב"˘לך"  לפר˘,  ונר‡‰   
ב˙כונ‰ מסויימ˙ ‰ו‡ „ומ‰ ל"כוס" ‡ף יו˙ר מ‡˘ר "ינ˘וף", ˘לכן ‰כ˙וב כ‡ן מסמיך 
ל"˜‡˙  „ומ‰  ‰ו‡  ˘ב‰ן  ומ‰ן  ל"ינ˘וף";  "כוס"  בין  ומפסי˜  ל"כוס"  "‰˘לך"   ˙‡

ורחמ‰", ולכן בפ' ר‡‰ נסמך ‰ו‡ „ו˜‡ ל‰ם. 

וכעין ז‰ ב˙נ˘מ˙, ˘י˘ ב‰ כמ‰ ˙כונו˙: מ‰ן ˘„ומ‰ ‰י‡ „ו˜‡ ל"כוס" ו"ינ˘וף", 
בפר˘˙נו.  ל‰ם  נסמכ‰  ולכן  ורחם",  ל"˜‡˙  ˘„ומ‰  ומ‰ן  ר‡‰;  בפ'  ל‰ם  נסמכ‰  ולכן 

ו„ו"˜. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

 ‰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

לא כל המותר – צריך!
אפילו אברהם היה צריך "לך לך" מעצמך בשביל ליכנס בברית / מדוע צריך 

להתייגע בתפילה וצדקה?! / מה שמותר – אין צורך בו / מחלת ה"מעג" / מדוע 
מה שמותר – אינו צריך? / שינוי המעשה ושינוי השם / אין ממילא בעבודת ה' / 

לא להסתפק בעבודה אתמול / המתאים לחסידים ואנשי מעשה

˘‰ול„ ‰נול„  ‰לי„‰,  ענין  וכמו  ל‚מרי.  ערוך  ב‡ין  ע"י ‰מיל‰ ‰ו‡  ˘נע˘‰  ‰עילוי 
‰ו‡ מˆי‡ו˙ ח„˘‰, ‰˜˘ור‰ עם ‰˙‚לו˙ כח ‰‡ין-סוף למט‰.

...וב˙ור ‰כנ‰ לענין ‰מיל‰ - נ‡מר ל‡בר‰ם ‡בינו "לך לך מ‡רˆך ו‚ו'":

מ‰‰‚בלו˙  ‡פילו  ˘לו,  מ‰‰‚בלו˙  ‰יˆי‡‰  ˙חיל‰  נ„ר˘˙  ז‰  לעילוי  ל‰‚יע  בכ„י 
˘ל ˜„ו˘‰.

˘ולחן- ע"פ  ע"י ‰‰נ‰‚‰  נע˘י˙  נפ˘ ‰ב‰מי˙ –  ˘ל  ו‰‰‚בלו˙  מ‰‰‚„רו˙  ‰יˆי‡‰ 
‡יז  ("‚˘מיו˙  כלל  ערך  ל‰  ‡ין  ˘‚˘מיו˙  יבין  ˘עי"ז  מוסר,  ספרי  ולימו„  ערוך 
‰‚וף;  ˘ל  מ‰‰‚בלו˙  ומכ"˘  ‰ב‰מי˙,  נפ˘  ˘ל  מ‰‰‚בלו˙  יˆ‡  ובמיל‡  ‚ָ‡רני˘ט"), 

‡בל ‰יˆי‡‰ מ‰‰‚בלו˙ „˜„ו˘‰ – ‰רי ז‰ ענין ‡חר ל‚מרי.

מ„וע ˆריך ל‰˙יי‚ע ב˙פיל‰ וˆ„˜‰?!..
ובפרטיו˙ יו˙ר:

בנו‚ע ללימו„ ‰˙ור‰ – יכול לטעון: מספי˜ ל‰יו˙ "˙מכין ל‡וריי˙‡", מספי˜ ללמו„ 
לימו„  מספי˜  ‰˙פל‰,  ˘ל‡חרי  ‰˘יעור  מספי˜  ערבי˙,  ‡ח„  ופר˜  ˘חרי˙  ‡ח„  פר˜ 
לל‡ י‚יע˙ נפ˘ וי‚יע˙ ב˘ר, מספי˜ לימו„ נ‚ל‰ „˙ור‰, ומ‰ חסר לו לימו„ ‰חסי„ו˙?!

‰˙פל‰,  ב‡מˆע  לבי˙-‰כנס˙  לבו‡  ‰ו‡)  (טוען  מספי˜   – (˙פל‰)  לעבו„‰  בנו‚ע 
וע"פ ˘ו"ע יכול ל„ל‚ רוב פסו˜י „זמר‰ – ל„ל‚ ˘ל˘˙-רבעי ‰˙פל‰ – ‰עי˜ר ˘י˙פלל 
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י˘נם חיים ˘ל מ‰ומ‰, כלומר, ˘‡ין ל‡„ם ז‰ זמן ‡ף פעם. בבו˜ר כ˘‰ו‡ ˜ם מ˘נ˙ו 
ללמו„  זמן  לו  ˘‡ין  ˘כן  ומכל  'חוטף' ‡˙ ‰˙פל‰,  ו‰ו‡  בˆיבור,  ל‰˙פלל  זמן  לו  ‡ין 
מ˘‰ו ‡חרי ‰˙פל‰. מ‡וחר יו˙ר, בערב, ‰ו‡ 'חוטף' ˙פל˙ ‰מנח‰ ול‡חרי' ‡˙ ˙פל˙ 
ערבי˙ במ‰ירו˙ ‚„ול‰ ביו˙ר ו‡ין לו זמן ללמו„ ‡ף מ˘‰ו. בליל‰ ‰ו‡ ˙ופס ‡˙ עˆמו, 
מבלי  למיט‰  נופל  ‰ו‡  מכן  ל‡חר  ˜ˆרים.  ימים  נ˜ר‡  ז‰  ‰יום?".  כל  עבר  ‰יכן  "ַ‡יי, 
לפ˘וט ‡˙ ב‚„יו וי˘ן כל ˆרכו. בבו˜ר, ‰ו‡ ˙ופס ‡˙ עˆמו ‰יכן עבר ‰ליל‰. ז‰ נ˜ר‡ 
לילו˙ ˜ˆרים. ‚ם כ˘‰ו‡ חי ˘בעים, ˘מונים ‡ו מ‡‰ ˘נ‰ ‰רי ז‰ ר˜ ˘נים ‡רוכו˙, ‡ך 

ל‡ ימים ‡רוכים, ‡„רב‰ ז‰ נ˜ר‡ ימים ˜ˆרים.

‰˘חר  ברכו˙  לומר  זמן  לו  י˘  מ‰˘ינ‰  ˜ם  כ˘‰ו‡  מנוח‰.  ˘ל  חיים  י˘נם  ‡ך 
במ˙ינו˙, ו‡ם י˘ לו ˘יעור לומר ˙‰לים לפני ‰˙פל‰ - ‰רי ‰ו‡ ‡ומר ז‡˙, ל‡חר מכן 
יו˙ר  מ‡וחר  מ˘‰ו.  ולומ„  ˘ל‡חר ‰˙פל‰  ˘יעור ‰˙‰לים  ו‡ומר  בˆיבור  מ˙פלל  ‰ו‡ 
‰ו‡ מ˙פלל מנח‰ בˆיבור ולומ„ מ˘ניו˙ ו״עין יע˜ב" ומ˙פלל מעריב. ‡חרי מעריב, ‚ם 
‡ם ‡ין ‰ו‡ יכול ללמו„ בעˆמו, ‰ו‡ מ˜˘יב ל˘יעור ‰נלמ„ ברבים, עמו„ ‚מר‡. לפני 
וז‰  יום ‡רוך,  ˘ˆריך. ‰יום ‡ˆלו ‰ו‡  כפי  ˘על ‰מט‰  ˘מע  ‰˘ינ‰ ‰ו‡ ˜ור‡ ˜רי‡˙ 

נ˜ר‡ ימים ‡רוכים. ז‰ מ˘מעו˙ "מ‡ריכין לו ימיו ו˘נו˙יו".

 (˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙˘"„ עמ' 56-7 - ספר ‰˘יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ‰'˙˘"„ עמ' נב-נ‚)

יום ‡ח„ בלי ל˘˜ר
...‰רב ‰חסי„ ר' ‚ר˘ון „ב [מפ‡‰‡ר] ‡מר: כ˘חיים – מרמים. 

עולם,  ˘ל  "ריבונו  ‡ומר:  ˘‰י'  ˙˘עים,  בן   ,ıמביע˘נ˜ובי ‡‰רן  ר'  ב˘ם  חסי„  ‰י' 
˙˘עים ˘נ‰ חיי˙י, ˙ן לי לכל ‰פחו˙ יום ‡ח„ ˘ל‡ ‡˘˜ר בו".

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ב עמ' 84 - ספר ‰˘יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ˙˘"ב עמ ' פ‡)

ל‡ לחיי ‡יכר!
בז‰,   ıחפ ˘‡ינו  בע˘ירו˙, ‡מר  מליעפלי  י˜ו˙י‡ל  ר'  לברך ‡˙  רבינו ‰ז˜ן  כ˘רˆ‰ 
˘ל‡ ˙טרי„ו ‰ע˘ירו˙ מלימו„ ‰חסי„ו˙ ו‰˙עס˜ו˙ בעבו„‰. וכ˘רˆ‰ לברכו ב‡ריכו˙ 
ימים ‡מר "‡בל ל‡ חיי ‡יכר, ˘"עיניים ל‰ם ול‡ יר‡ו ‡זנים ל‰ם ול‡ י˘מעו" – ˘‡ין 

'רו‡ים' ‡ל˜ו˙ ו‡ין '˘ומעים' ‡ל˜ו˙".

('‰יום יום', ו' ח˘ון)

פניניםפנינים

מדוע לא נאמרו דיני 
כשרות מיד אחרי מ"ת?

„ברו ‡ל בני י˘ר‡ל ל‡מר ז‡˙ ‰חי' ‡˘ר 
˙‡כלו

‡˙ כולם ‰˘ו‰ ל‰יו˙ ˘לוחים ב„בור ז‰, לפי ˘‰ו˘וו 
ב„מימ‰ ו˜בלו עלי‰ם ‚זיר˙ ‰מ˜ום ב‡‰ב‰
(י‡, ב. ר˘"י)

כ˘רו˙  ˘פר˘˙  עול‰  ‡לו  ר˘"י  מ„ברי 
‰ב‰מו˙, ‰„‚ים ו‰עופו˙ וכו' נ‡מר‰ ר˜ עכ˘יו, 
‡חרי מי˙˙ בני ‡‰רן ול‡ מי„ ‡חרי מ˙ן ˙ור‰.

נו‚עים  כ˘רו˙  „יני  ‰רי  יו˜˘‰,  ולכ‡ור‰ 
בפועל בחיי ‰יום יום, ו‡"כ מ„וע ‰מ˙ין ‰כ˙וב 
מ˙ן  כ˘נ‰ ‡חרי  זו,  ל˙˜ופ‰  ע„  ז‰  על  מלˆוו˙ 
ונˆטוו  ˙ור‰  כ˘ני˙נ‰  מי„  נ‡מרו  ול‡  ˙ור‰, 

י˘ר‡ל ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

˘ל‡  במ˜ום  במ„בר,  ‡ז  ˘‰ו  י˘ר‡ל  ‰רי 
ל‡  ו‚ם  חיו˙  ל‡  חיים,  בעלי  כלל  נמˆ‡ים 
˘בים.  ˘ם „‚ים  נמˆ‡ים  ˘ל‡  וע‡כו"כ  עופו˙, 
ב„רך  במ„בר  וע˜רבים ‰מˆויים  נח˘ים  ו‡פילו 
כלל,  ‰רי ‰ענן ˘‰˜יף ‡˙ בני י˘ר‡ל ‰י' "‰ור‚ 

נח˘ים וע˜רבים" (ר˘"י ב‰עלו˙ך י, ל„).

ונמˆ‡, ˘כל „ינים ‡לו ל‡ ‰יו נו‚עים לפועל 
„ברים  ‰יו  ל‡  כך  בין  כי  במ„בר,  י˘ר‡ל  לבני 
‰˘ליו  ומן  ‰מן  מן  וניזונו  ל‰ם,  מˆויים  ‡לו 

˘˜בלו מ‡˙ ‰˜ב"‰.

ולכן ל‡ ‰י' ‰כרח לˆוו˙ם על „ינים ‡לו מי„ 
‡חרי מ˙ן ˙ור‰, ובפר˘‰ זו נˆטוו על „ינים ‡לו 
 ıי‰יו נו‚עים כ‡˘ר י˙˜רבו למ˜ום י˘וב, ל‡ר˘

סיחון ועו‚ וכיו"ב.

(ע"פ '˙ור˙ מנחם ‰˙ווע„ויו˙' ˙˘„"מ ח"ב עמ' 1315 ו‡ילך)

וירד – מאי קמ"ל?
וי˘‡ ‡‰רן ‡˙ י„יו ויברכם ויר„ מע˘ו˙ 
‰חט‡˙ ו‰עול‰ ו‰˘למים
ויר„ – מעל ‰מזבח
(ט, כב. ר˘"י)

ל„ו„  מ˘כיל  ˘פ"ח,  (ר‡‰  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
"מעל  ˘יר„  בפירו˘ו  ר˘"י  ˜מ"ל  מ‡י  ועו„) 
"מע˘ו˙  ˘יר„  בכ˙וב  מפור˘  ‰רי  ‰מזבח", 

‰חט‡˙ ‚ו'"? ו˙ירˆו ב‡ופנים ˘ונים.

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

לר˘"י ‰ו˜˘‰ „פ˘טו˙ ל˘ון ‰כ˙וב "ויר„ 
סיים ‡˙  ˘‡‰רן  מ˘מעו  מע˘ו˙ ‰חט‡˙ ‚ו'" 
עבו„˙ו בע˘יי˙ ‰חט‡˙ וכו'. ולכ‡ור‰ ˙מו‰, 
‰רי סיום ע˘יי˙ ‰חט‡˙ ‰י' עו„ לפני ˘"וי˘‡ 
‡‰רן ‡˙ י„יו", ו‡"כ מ„וע נ‡מר "ויר„ מע˘ו˙ 

‰חט‡˙" ר˜ כ‡ן, ול‡ לפני "וי˘‡ ‡‰רן"?

‰כ˙וב  כוונ˙  ‡ין  ˘‡כן  ר˘"י  מפר˘  ולכן 
סיים  ˘עכ˘יו  לב‡ר  ‚ו'"  מע˘ו˙  ב"ויר„ 
ב‡  ‰כ˙וב  ‡ל‡  ‰חט‡˙,  ע˘יי˙   ˙‡ ‡‰רן 
"ויר„   - ‰מזבח  מן  ‡‰רן  ירי„˙  זמן  ללמ„נו 
˘בירך  ל‡חרי  ר˜  ז‰  ˘‰י'   - ‰מזבח"  מעל   -
על  כ˘‰י'  נ˘‡  ‰ו‡  ‰ברכ‰  ו‡˙  י˘ר‡ל,   ˙‡

‰מזבח.

‰חט‡˙  "מע˘ו˙  ˘‰˙יבו˙  נמˆ‡,  ומע˙‰ 
טעם  לב‡ר  ‰ב‡  ‰מוס‚ר  מ‡מר  כעין  ‰ן  ‚ו'" 
עליי˙ו ˘ל ‡‰רן על ‰מזבח, ˘על‰ כ„י לע˘ו˙ 

‡˙ ‰חט‡˙, ומ‡ז נ˘‡ר ˘ם ל"ויברכם" ‚"כ.

‡‰רן  ברך  ˘‡ז  יוˆ‡  ˘עפ"ז  [ול‰עיר 
"ויברכם")  על  ר˘"י  (כפירו˘  כ‰נים  ברכ˙ 
כ‰נים  לברכ˙  במ˜ום ‰˜בוע  ול‡  על ‰מזבח, 

(ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‰˘˜ו"ט בז‰ ב‡רוכ‰)].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 41 ו‡ילך)

עיונים וביאורים קצרים



ט

סימני הכשרות בהנהגות גשמיות
ראש התחוב בערדליים?... / לקרב את הבריות לתורה, ולא את התורה לבריות / 

אין לסמוך אלא על "רבו צייד"

נע˘‰ „ם  ˘מזון ‰‡„ם  מ˘ום  חיים ‰טמ‡ים, ‰ו‡  בעלי  ל‡יסור ‡כיל˙  ‰טעמים  ‡ח„ 
וב˘ר מב˘רו, ו‡כיל˙ בעלי ‰חיים ‰טמ‡ים מולי„‰ בלב טבע בל˙י רˆוי. וכן כ˙ב ‰רמב"ן 

˘„מו  מפני  ‰רחי˜˙‰ו  ‰˙ור‰  "כי  ‰„ורסים:  עופו˙  ‡כיל˙  ‡יסור  בטעם  י‚)  י‡,  (פר˘˙נו 

מחומם ל‡כזריו˙ו . . ונו˙ן ‡כזריו˙ בלב".

ב‡כיל‰,  ˙י‡סר  ו‡יזו  ˙י‡כל  לי„ע ‡יזו ‰י‡ ‡˘ר  בב‰מ‰  סימנים  ˙ור‰  נ˙נ‰  ו‰נ‰, 
פענח  ˆפנ˙  (ר‡‰  ‰‡חרונים  וטרו  ˘˜לו  וכבר  פרס‰.  ומפרס˙  ‚ר‰  מעל˙  ˘˙‰י'  ו‰ם: 
‰‚ורמים ‡˙ ‰‰י˙ר  מ‡כלו˙ ‡סורו˙) ‡ם ‰סימנים ‰ם  רי˘ ‰ל'  ל‰‚‡ון ‰ר‚ˆ'ובי  על ‰רמב"ם 

ו‰‡יסור, ‡ו ˘‰ם ר˜ סימנים ל‰כיר ‡˙ ‰מו˙ר ו‰‡סור, ו‡ינם פועלים ‡˙ ‰ט‰ר‰.

‡מנם, מכיוון ˘כל ‰˙רח˘ו˙ בעולם ‰י‡ ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ מ‰בור‡ י˙"˘, מובן ˘‚ם 
˘ל  טבען  עם  ˜˘ורים  בוו„‡י  ‰ם  מ˜ום  מכל  לט‰ר‰,  ‚ורמים  ‡ינם  ‰ט‰ר‰  סימני  ‡ם 

‰ב‰מו˙ ‰מו˙רו˙. 

ומ˘כך, ˘ומ‰ עלינו לב‡ר ולברר ‰יטב מ‰ן ‡ו˙ן מי„ו˙ ˘ל "מעל˙ ‚ר‰" ו"מפרס˙ 
‰ב‰מו˙  כטבע  טבעו  י‰י'  ˘ל‡  ‰‡„ם  יז‰ר  וכיˆ„  ‰‡„ם,  בעבו„˙  ברוחניו˙  פרס‰" 

‰‡סורו˙ ב‡כיל‰.

ר‡˘ ‰˙חוב בער„ליים?...
לבין ‰˘פל  ו‰נכון,  בין ‰מע˘‰ ‰ר‡וי  ל‰בחין  בכ„י  ˙ור‰, ‰ם  ˘נ˙נ‰  סימנים ‡לו 
‰‡„ם  ‰נ‰‚ו˙  ו‰יינו  "ב‰מו˙",  בענייני  ‡מורים,  „ברים  במ‰  ‡מנם,  רˆוי.  ו‰בל˙י 
ב‰ם ˆריך ‰‡„ם  עניניו ‰‚˘מיים.  וכל  ו˘˙י'  כ‡כיל‰  ונפ˘ו ‰ב‰מי˙,  ל‚ופו  ‰˘ייכו˙ 

לב„ו˜ ול„˜„˜ ‰‡ם רˆויים ‰ם ‡ם ל‡ו.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

כ

"ַאיי, היכן עבר כל היום?"
כשהוא קם משנתו אין לו זמן להתפלל בציבור, והוא 'חוטף׳ את התפלה, ומכל 
שכן שאין לו זמן ללמוד משהו אחרי התפלה. מאוחר יותר, בערב, הוא 'חוטף׳ 
תפלת המנחה ולאחריה את תפלת ערבית במהירות הגדולה ביותר ואין לו זמן 
ללמוד אף משהו. בלילה הוא תופס את עצמו, "ַאיי, היכן עבר כל היום?". זה 

נקרא ימים קצרים

חי ˘מונים ˘נ‰ ‡ך ימיו ˜ˆרים
ל˘ון ‰ברכ‰ ב‰ מברכים ‡ח„ ‡˙ ‰˘ני: ‡ריכו˙ ימים ו˘נים, מיוס„˙ על מ‡מר רז״ל 

"כל ‰מ‡ריך ב‡ח„ מ‡ריכין לו ימיו ו˘נו˙יו" (ברכו˙ י‚, ב).

ל‡ נ„בר כע˙ על ‰ענין ˘ל "כל ‰מ‡ריך ב‡ח„", מ‰ ˘‡נו רוˆים ל‰סביר כע˙ ‰ו‡ 

כך  ו˘נו˙יו?  ימיו  ‰ל˘ון  כפל  מ‰ו  לכ‡ור‰,  ו˘נו˙יו".  ימיו  לו  "מ‡ריכין  לענין  בנו‚ע 

‚ם בנוסח ‰ברכ‰ "‡ריכו˙ ימים ו˘נים", לכ‡ור‰ ז‰ו כפל ל˘ון, ˘‰רי כ˘י˘נ‰ ‡ריכו˙ 

במיל‡ ‚ם  י˘נ‰  - ‰רי  ˘נים  וכ˘י˘נ‰ ‡ריכו˙  ˘נים,  במיל‡ ‡ריכו˙  כבר  י˘נ‰   - ימים 

‡ריכו˙ ימים?

‡ל‡ ‰ענין ‰ו‡: ‰פעם ‰ר‡˘ונ‰ ˘‡נו מוˆ‡ים ב˙ור‰ ‡˙ ‰מל‰ "‡ח„" ‰ו‡ בפסו˜ 

וליל‰  יום  ˘ל  ‰ענין  וליל‰.  מיום  מורכב  ‡ח„"  "יום  ‡ח„".  יום  ב˜ר  וי‰י  ערב  "וי‰י 

מוסבר בחסי„ו˙ בכמ‰ ענינים ˘ל ‡ור וחו˘ך, כך ‚ם בעבו„‰ י˘נ‰ עבו„˙ יום ועבו„˙ 

רוˆים  ˘‡נו  מ‰  לב‡רם.  ‰מ˜ום  כ‡ן  ˘‡ין  ענינים,  כמ‰  ועו„  ועˆבו˙  מרירו˙  ליל‰, 

ל„בר כ‡ן ‰ו‡ בכללו˙ ‰ענין ˘ל ‰נ‰‚˙ ‰‡„ם.

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
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בכלל ז‰. 

זוכים  ˘כ‡˘ר  מ‡ליו ‡ינו ‰כרח. ‡ל‡  וכמובן  נו‚ע,  ˙ירוˆים]  [חיפו˘  ז‰  ולכן ‡ין 
ומוכיחים ˘יכולים לעמו„ בנסיונו˙, עוזר ‰˘ם י˙ברך ˘‰‰עלמו˙ ו‰‰ס˙רים פוח˙ים, 
וענין ‰˜ו˘יו˙ בכלל ז‰. ובכלל כ‡˘ר נע˘ים ח„ורים ב˙ור‰ ומˆוו˙ - ‰‰בנ‰ ˘ל ‰‡„ם 
˘נר‡ו˙  ˙ופעו˙  על   ıירו˙ יו˙ר  ב˜לו˙  מוˆ‡ים  [במיל‡]  וב‰יר‰,  נ˜י׳  יו˙ר  נע˘י˙ 

ל‡חרים בל˙י מובנו˙.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˜פ‰ ו‡ילך)

‰‡„ם נבר‡ כ„י למל‡ ‡˙ רˆון ‰˜ב״‰ בעולם
ב‰מ˘ך ל˘יח˙נו ˘‰י˙‰ כ‡˘ר בי˜ר ‡ו˙י, רˆוני ל‰„‚י˘ בז‰ ‡ו„ו˙ ‰מ„ובר, ו‰ו‡, 
בטוח  וז‰  עולם,  ˘ל  ‰רבונו  ע״י  נבר‡  ˘‰ו‡  בכך  ול‰˙בונן  ל‰עמי˜  ˆריך  ‡„ם  ˘כל 
˘י˘ בכך כוונ‰, ו‰כוונ‰ ‰י‡ כפי ˘כ˙וב במ˘נ‰ במס׳ ˜י„ו˘ין "‡ני ל‡ נבר‡˙י ‡ל‡ 
ומ‰ו  בעולם,  רˆון ‰˜ב״‰  למל‡ ‡˙  כ„י  נבר‡  ˘‰‡„ם  ז‡˙ ‡ומר˙  ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני", 
פ‰,  ˘בעל  וב˙ור‰  ˘בכ˙ב  ב˙ור‰  ומ„וי˜  ברור  ב‡ופן  נ‡מר  כבר  י˙ברך,  ‰˘ם  רˆון 
˘ב‰ן י˘ ‰ור‡ו˙ ברורו˙ כיˆ„ ˆריך ל‰˙נ‰‚ בחיי ‰יום יום, ול‡ ר˜ לרבנים, ˘וחטים 

ומלמ„ים ‡ל‡ ‚ם לסוחרים, פ˜י„ים, רופ‡ים, עורכי-„ין וכו׳.

‰‰˙חל‰ ˘ל י‰ו„י ‰י‡, ˘כ‡˘ר ‰ו‡ ˜ם מ˘נ˙ו ‰ו‡ ‡ומר "מו„‰ ‡ני לפניך מלך חי 
ו˜יים ˘‰חזר˙ בי נ˘מ˙י בחמל‰ רב‰ ‡מונ˙ך", ‰יינו, ˘‰ו‡ מכיר בכך ˘‰˘ם י˙ברך 
‰ו‡ בעל ‰בי˙ ˘ל ‰עולם ומנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם בחמל‰ רב‰, כלומר ˘מ‰ ˘‰˘ם י˙ברך 
„ור˘ מ‡„ם ומי‰ו„י בפרט, ‰רי ‰ו‡ - ברוך ‰ו‡ - „ור˘ ר˜ מ‰ ˘יכולים לע˘ו˙, לי˙ר 

„יו˜, מ‰ ˘נ„ר˘ מי‰ו„י, ו„‡י ˘בזמן ‰מ˙‡ים, יכול - ‰‡„ם - לבˆע.

על  ‰˘פע‰  לו  י˘  ו‚ם  בעירו,  ו‰ס˙„ר  לו  עזר  י˙ברך  ˘‰˘ם  ˘לו,  במ˜ר‰  ובפרט 
יום ‡חרי  י˙ברך,  - ‰˘ם  ˘ל  נˆי‚   - ˘ליח  ב˙ור  ל‰˙עניין,  ומוכרח ‰ו‡  סביב˙ו, ˆריך 

יום, ל‰‡יר ‡˙ סביב˙ו ב‡ור ˙ור‰ ומˆוו˙...

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' ˜ˆ‰-ו )

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‡ך בענייני נפ˘ ‰‡לו˜י˙, ו‰יינו בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙, ‡ל לו ל‡„ם לברור 

יעסו˜  "לעולם  חז"ל  כבר ‰ורו  ˘‰רי  מו˘למ˙.  ˘‡ינ‰  ממˆוו‰  עˆמו  ולמנוע  ול„˜„˜ 

ל˘מ‰  לי„י ˜יום  יבו‡  ל˘מ‰  ˘ל‡  מ˙וך  כי  ל˘מ‰"  ˘ל‡  ובמˆו˙ ‡פילו  ב˙ור‰  ‡„ם 

(‰ל' ˙למו„ ˙ור‰ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"„ ‰"‚).

ור˜ בכל ‰נו‚ע ל‰נ‰‚ו˙ ‰‚וף, ˆריך לחפ˘ סימני ט‰ר‰ לי„ע ‡ם רˆויו˙ ‰ן ‡ם ל‡ו. 

ו‡ין ‰„ברים ‡מורים בענייני ‡יסור, ˘‰ם בוו„‡י ‡סורים ומ˘וללים ב˙כלי˙. ב‰ם ‡ין 

ˆריך לב„ו˜ ˘‰רי ‰ם ‡סורים ופסולים. ‡ל‡ ‰„ברים ‡מורים בנו‚ע ל„ברים ‰מו˙רים, 

„ברי  מ‡ו˙ם  לפרו˘  עליו  מוˆ‡ם  ‡ינו  וב‡ם  ט‰ר‰,  סימני  לחפ˘  ‰‡„ם  ˆריך  ˘ב‰ם 

‰י˙ר.

י˘נן ‰נ‰‚ו˙ ˘‡ין ב‰ן ˘מı ‡יסור, ו‰ן מו˙רו˙ על פי ‰לכ‰, ‡ך מכל מ˜ום ‰נו‰‚ 

מו˙רו˙ ‡ינו  ובענייני  ב˙‡וו˙ ‰‡כיל‰  בר˘ו˙ ‰˙ור‰". ‡„ם ‰˘˜וע  כן ‰רי ‰ו‡ "נבל 

עובר על ‡יסור בעˆם ‰‡כיל‰, ‡ך ‰ו‡ מבטל ‡˙ ‰ˆיווי ˘‡מר‰ ˙ור‰ "˜„ו˘ים ˙‰יו" 

– ˘י˜„˘ ויפרי˘ עˆמו ‚ם במו˙ר לו (ר‡‰ בכל ז‰ רי˘ פר˘˙ ˜„ו˘ים וברמב"ן ˘ם). 

ובכ„י ל‰בחין ‡יזו‰י ‰נ‰‚‰ ר‡וי', ו‡יזו בל˙י רˆוי', ‰עני˜‰ ˙ור‰ ‡˙ סימני ‰ט‰ר‰:

"מפרס˙ פרס‰"

בב‰מ‰  וחומריו˙.  ‚˘מיו˙   – ‡רˆיו˙  על  רומז˙  ‰ב‰מ‰,  ‰ולכ˙  ˘עלי'  ‰‡„מ‰ 

עˆמ‰, ר˜ ‰ר‚ליים ‰ולכו˙ על ‚בי ‰˜ר˜ע, ול‡ ‰‡יברים ‰עליונים. ‰„בר מור‰ על כך, 

˘‰˘כל ו‰ר‚˘ו˙ ˘בלב ‡סור ל‰ם ל‰יו˙ ˘˜ועים בענייני ‚˘מיו˙, ור˜ כח ‰מע˘‰ – 

‰מ˘ול לר‚ליים, ‰ו‡ לב„ו מ˙עס˜ ב‡כיל‰ ו˘˙י' וכיוˆ‡.

וכמסופר, ˘פעם ‰י' חסי„ ‚„ול, ‡י˘ ˆור‰ ובעל כי˘רונו˙, ˘‰˙מסר מ‡ו„ ו‰י' ˘˜וע 

במסחר ‰"ער„ליים" [כיסוי למנעלים מפני ‰˘ל‚ים], וטען כנ‚„ו כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ר˘"ב נ"ע: 

"ר‚ליים ‰˙חובו˙ בער„ליים – ר‡י˙י, ‡ך ר‡˘ ‰˙חוב בער„ליים?..."

ובז‰ עˆמו, ‰נ‰ בב‰מ‰ ‚ם ר‚לי' ‡ינן נו‚עו˙ ב‡רı, ‡ל‡ "פרס‰" מפסי˜‰ ביני‰ם. 

ו‰יינו, ˘‚ם ‰ר‚ליים ‡ינן ˘˜ועו˙ ב˜ר˜ע וב‡רˆיו˙ ו‚˘מיו˙, ‡ל‡ י˘ פרס‰ ‰מפס˜˙ 

ברפ˘ ‰חומריו˙  ˘˜וע  ל‰יו˙  לו  י‰ו„י ‡ל  ˘ל  כח ‰מע˘‰  ˘‡פילו   ,ıלבין ‰‡ר בינן 

ו‰‚˘מיו˙.

ויח„ עם ז‡˙, ‰ז‰יר‰ ˙ור‰, ˘‡ח„ מסימני ‰ט‰ר‰ ‰ו‡ ˘˙‰י' ‰פרס‰ ס„ו˜‰. כ„י 

˘"ב‰מ‰" זו ˙‰י' ט‰ור‰ ˆריך ‰‡„ם ל‰י˘מר ˘ל‡ ˙פסי˜ ‰"פרס‰" ל‚מרי בינו ובין 

‰‚˘מיו˙, ‡ל‡ עלי' ל‰יו˙ ס„ו˜‰:

‡ור  ˘י‡יר  ל‰˙יי‚ע  ˆריך  ‰ו‡  ‡ל‡  ל‚מרי,  מ‰‚˘מיו˙  ל‰˙נ˙˜  ל‡„ם  לו  ‡סור 

‰˜„ו˘‰ ‚ם בענייניו ‰"‡רˆיים". י˘ לנˆל ‡˙ ענייני ‰‚˘מיו˙ ‰מוכרחים, ˘י‰יו ל˘ם 

ול‰˙בונן  ‰‚˘מיו˙,  בענייני  ‚ם  ‰˜„ו˘‰   ˙‡ ל‰˘פיע  י‰ו„י  על  י˙'.  ולעבו„˙ו  ˘מים 

ב‚„ול˙ו י˙' ‰נ˘˜פ˙ מ‰עולם ‰‚˘מי.
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ל˜רב ‡˙ ‰בריו˙ ל˙ור‰, ול‡ ‡˙ ‰˙ור‰ לבריו˙
"ו˘וסע˙ ˘סע פרסו˙"

‰י‡  ‰ט‰ור‰  ‰ב‰מ‰  ‡ך  ל‚מרי,  ל˘ניים  חלו˜‰  ‡ינ‰  ‰פרס‰  ˘ב‰ן  ב‰מו˙  י˘נן 
„וו˜‡ זו ˘‰פרס‰ חלו˜‰ ל˘ני פרסו˙.

ל‰יו˙  ו‚˘מיים ˆריך  בעניינים ‡רˆיים  ˘‰‰ילוך  בעבו„˙ ‰', ‰י‡  מ˘מעו˙ ‰„בר 
ב˘ני "˜ווים" – ימין ו˘מ‡ל. מח„ "ימין מ˜רב˙", ויח„ עם ז‡˙ "˘מ‡ל „וח‰" (ר‡‰ 

סוט‰ מז, ‡. סנ‰„רין ˜ז, ב).

ול„ו‚מ‡ בעניין ˜ירוב בני י˘ר‡ל ל‡בי‰ם ˘ב˘מים:

‰ם  טוענים  ‚בול.  כל  בלי  מ˜רב˙  ימין  ˘ל  ב„רך  ור˜  ‡ך  ו‰ולכים  ‰טועים  י˘נם 
רח"ל ‡˙ „יני  ול˘נו˙  ל‰˙יר ‰כל,  י˘  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל ˜ירוב  ˘למען ‰מטר‰ ‰נעלי˙ 

‰˙ור‰ לפי "רוח ‰זמן".

פ˘וט וברור ˘חוב‰ ‚מור‰ ‰י‡ ל˜רב י‰ו„ים ל˙ור‰ ומˆוו˙י'. על כך „יי˜‰ ‰מ˘נ‰ 
וכ˙ב‰ "‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙ ומ˜רבן ל˙ור‰" (‡בו˙ פ"‡ מי"ב) – ‡פילו ‡לו ˘‡ין ב‰ם כל 

מעל‰, ‡ל‡ ר˜ מ‰ ˘‰ם בריו˙ ˘ל ‰˜ב"‰, ‚ם ‡ו˙ם ˆריך ל˜רב ל˙ור‰.

ל‰יפך.  ח"ו  ול‡  ‰˙ור‰,  ‡ל  ‰בריו˙   ˙‡ ל˜רב  ˘ˆריך  לזכור  י˘  ז‡˙,  עם  יח„  ‡ך 
‰„בר  ‡ין  ‰רי  ו˘ינויים,  ˜ל˜ולים  ב‰  ועו˘ים  ‰בריו˙,  ‡ל  ‰˙ור‰   ˙‡ מ˜רבים  כ‡˘ר 
פועל ב‰ם ‰˙עלו˙ ‡ל‡ ל‰יפך. וסופם ˘‰מ˜רבים עˆמם י‚ררו ‡חרי ‰"בריו˙", ויסורו 

ל‚מרי מן ‰˙ור‰ ו‰י‰„ו˙.

‡פילו  ˘‰ו‡  כל  זיז  לזוז  ‡סור  י‰ו„ים,  ˜ירוב  ˘ל  ‰מרוממ˙  ‰מטר‰  בעבור  ‚ם 
‰‡חרונים.  ב„ורו˙  חכמים  ˙˜נ˙  ו‡פילו  „רבנן  ‡ו  „‡וריי˙‡  ˙ור‰,  ˘ל  ˜ל  מ„˜„ו˜ 
וכמ˘ל ‰י„וע, ˘כ‡˘ר ‡„ם מ‰לך ביער וסוט‰ מ„רך ‰מלך כמלו‡ נימ‰, סופו ˘מוˆ‡ 
ב˙ור‰, ‰רי  ˘‰ו‡  כל  מ˘נים „ין  כן, ‡ם  וכמו  חיו˙ ‰טורפו˙.  בין  בעומ˜ ‰יער  עˆמו 

‡חרי˙ו מי י˘ורנו רח"ל.

"ימין  ˘ל  ב‡ופן  לנ‰ו‚  י˘  מ˙י  נכון  ‡ל  ולי„ע  ˙מי„,  ל‰˘מר  ‰‡„ם  ˆריך  ולכן 
מ˜רב˙", ‡ך יח„ עם ז‡˙, לי„ע ל‰˙נ‰‚ ב‡ופן ˘ל "˘מ‡ל „וח‰" מול ניסיונו˙ ל˘נו˙ 
ח"ו עניינים ב˙ור‰ וב‰לכ‰. ו„בר ז‰ נרמז בסימן ‰ט‰ר‰ ˘‰פרס‰ חלו˜‰ ל˘ני חל˜ים 

– ימין ו˘מ‡ל.

‡ין לסמוך ‡ל‡ על "רבו ˆיי„"
"מעל˙ ‚ר‰"

בענייני  ו‰"כ˘ר‰"  ˘כלו ‡˙ ‰‰נ‰‚‰ ‰ר‡וי'  במ‡זני  ו˘˜ל  ˘ב„˜ ‰‡„ם  ל‡חר  ‚ם 

יח

מה תפקידנו בעולם?
ל˜ט מכ˙בים ‡ו„ו˙ ˙פ˜י„ו ˘ל י‰ו„י בעולמו ˘ל ‰˜ב"‰

כל אחד מאתנו הוא שליח מהשם יתברך בורא עולם / מהי עבודת האדם
בעולם? / האדם נברא כדי למלא את רצון הקב״ה בעולם

כל ‡ח„ מ‡˙נו ‰ו‡ ˘ליח מ‰˘ם י˙ברך בור‡ עולם
לכל  ‰˘ייכ˙   - ב‡מ˙  ל‰˙בונן  עליו  ול‰ב‡  מכ‡ן  במכ˙בו,  ˘כו˙ב  לבעיו˙  בנו‚ע 

עולם,  בור‡  י˙ברך  מ‰˘ם  ˘ליח  מ‡˙נו ‰ו‡  כל ‡ח„  י˘ר‡ל, ‰רי  כלל  ˘ב˙וך   - י‰ו„י 

נבר‡˙י  במ˘נ‰, ‡ני  נ‡מר‰  כבר  בכללו˙  ˘‰עבו„‰  בעולם ‰ז‰,  עבו„‰ ˜„ו˘‰  לבˆע 

בכל   - ערוך ‰י‡, ‡˘ר  ב˘ולחן  ל‰˙בˆע, ‰רי ‰‰לכ‰  יכול  ז‰  וכיˆ„  ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני, 

לפעול  י„ו  על  יכולים  ‡ו˙ו,  ו˘עו˘ים  ˘מו˙ר  „בר  ˘כל  רל״‡),  סי׳  (‡ו״ח  „ע‰ו  „רכיך 

"„ע‰ו", בכוונ‰ טוב‰,

˙ור˙  ב˙ור˙נו  ‰„בר  ‰וב‰ר  לע˘ו˙,  ‡סור  ומ‰  לע˘ו˙  מחויבים  מ‰  ל„ע˙  וכ„י 

חיים, מז‰ ‚ם מובן, ˘‰˘ליחו˙ ˘ני˙נ‰ לכל ‡ח„ מ‡˙נו ‡ינ‰ ‡חי„‰ ב„יו˜, כי כ‡ו״‡ 

ˆריך לנˆל ‡˙ ‰כוחו˙ ו‰‡פ˘רויו˙ ˘לו, וב‰˙‡ם לכוחו˙ ו‡פ˘רויו˙, ‚ם ‰˘ליחויו˙ 

מ˘˙נו˙ מזו לזו.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ז)

מ‰י עבו„˙ ‰‡„ם בעולם?
במ‰ ˘כו˙ב ˘˜˘‰ למˆו‡ ˙ירוı, ובכלל - מ‰ ‰י‡ עבו„˙י בעולם.

‡ח˙ מ˙ורˆ˙ בחבר˙‰. עבו„˙ ‰‡„ם בעולם ‰י‡, כ‡מור בסוף  מסכ˙ ˜י„ו˘ין, ‡ני 

רל״‡,  סי׳  ‡ו״ח  ובטור  ‰רמב״ם  כפס˜  ‰ו‡  ‰עבו„‰  ו‡ופן  ˜וני,   ˙‡ ל˘מ˘  נבר‡˙י 

˘בכל „רכיך „ע‰ו, וכמבו‡ר ˘ם ‰פרטים בז‰. וחיפו˘ ˙ירוˆים על ˜ו˘יו˙ - ‡ינו נכנס 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ל‡  ו˜"ל.  „ורו˙,  ל„ורי  ענינים  ˙לויים 

‰כ‡  ‰רי  „מ"מ  סבר  ‰˙ור‰  על  „ר˘"י 

˘עירים,  „‰נך  ‰כ‰נים  ב‡כיל˙  ˜‡ינן 

ול‡ ב‰˜רב˙ם, וב„רך פ˘ט ‰מ˜ר‡ נר‡‰ 

מ‰פעול‰  חל˜  ‡ינ‰  „‰‡כיל‰  יו˙ר  לי' 

לחו„,  ‰‰˜רב‰  ˘ע"י  (חינוך)  ל„ורו˙ 

„‰‡ ˙יכף ב‰˜רב‰ כבר יˆ‡‰ ‡˘ ו˘ר˙‰ 

˘‰עי˜ר  „י"ל  בנ˘י‡ים  וכן  כו',  ‰˘כינ‰ 

לחו„,  ‰‰˜רב‰  ˘ע"י  ‰מזבח  חנוכ˙  ‰ו‡ 

˘ע‰  ‰ור‡˙  ב‚„ר  ‰י‡  ‰‡כיל‰  ול‰כי 

‰˘"ס  ˘י'  ‡בל  טפי;  „˜יל  ‰ר‚יל‰, 

מפעול˙  חל˜  ‰י‡  ‡ף  „‰כ‡  „‰‡כיל‰ 

‰חינוך, וכ‰‡ „‡מרי' בפעול˙ כפר‰ ˘ע"י 

מ˙כפרים",  ובעלים  "כ‰נים ‡וכלים  ˜רבן 

לכל  בנו‚ע  ‰ו‡  ˘ע„"ז  „י"ל  נט:,  פסחים 

‰פעול‰  כולל  ˜רבן,  ˘ע"י  ‰פעולו˙ 

בז‰,  פועל˙  ‰כ‰נים  ‡כיל˙  „‡ף  „חינוך, 

‰חמורים  כלליים  ˘ע‰  עניני  ב‚„ר  ו‰וי 

טפי, כנ"ל.

ב,  ˘מיני  חכ"ז  בל˜ו"˘  עו„  ור‡‰ 
ל'  בין  ‰˘ינוי  ופרח  כפ˙ור  י˙ב‡ר  „לפ"ז 

‰˘"ס לל' ר˘"י על ‰כ˙וב ב˙וכן ˙˘וב˙ 

מ˘‰ ל„ברי ‡‰רן. עיי"˘ ו˙מˆ‡ נח˙.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰‚˘מיו˙, ‡ין לו ל‰ס˙פ˜ בכך, ‡ל‡ עליו ל˘וב ול˘˜ול ‡˙ ‰„בר ˘וב ו˘וב ע„ ˘י‰י' 
בטוח ˘‰„בר רˆוי על פי ˙ור‰.

˘י‰י'  ע„   ˜„‰ "ללעוס" ‡˙ ‰„בר ‰יטב  י˘   – ‚ר‰"  „"מעל‰  בסימן  נרמז  ז‰  ו„בר 
ברור ‡ם לע˘ו˙ו, וכיˆ„ לע˘ו˙ו. ו‡ז י‰י' ‰מע˘‰ ‰‚˘מי כ˘ר וט‰ור.

מסור‰ בעופו˙
נוסף על ‰סימנים ‰‡מורים בפר˘˙נו, נפס˜ ל‰לכ‰ (˘ו"ע יו"„ סי' פב ס"‚) ˘בעופו˙ 
‡ין סימני ‰כ˘רו˙ מספי˜ים, ‡ל‡ ‰עוף מו˙ר ב‡כיל‰ ר˜ על פי מסור‰ מרבו ‰ˆיי„ 

˘ב˜י בעופו˙ וב˘מו˙י‰ם.

עˆמו  על  ‡לו  בעניינים  ל‰ס˙מך  ל‡„ם  לו  ˘‡סור  ‰י‡  ‰מ˘מעו˙  ‰‡„ם,  ובעבו„˙ 
יכול  מ˘ור˙ ‰„ין,  לפנים  ל„ע˙ו  נו‰‚  ו‡פילו  ערוך  ב˘ולחן  ובירר  ˘ב„˜  מי  בלב„. ‚ם 

ל‰יו˙ ב˘‡ול ˙ח˙י˙.

מוכרח ‰‡„ם ל‰יו˙ ב"מסור‰" – ל‰˙מסר ול‰˙˜רב ‡ל "רבו", ˘‰ו‡ "ˆיי„", ו‰יינו 
˘"ב˜י  כז‰  ˆיי„  ו„וו˜‡  ˘ב˘מים.  ‡בי‰ם  ‡ל  ו˜ירובם  י˘ר‡ל  בני  ב"ˆי„˙"  ˘עוס˜ 
מ‰  ל‰חליט  יכול  ו‰ו‡  ‰יˆר,  עˆ˙  ב˙חבולו˙  ומכיר  ˘ב˜י  ו‰יינו  וב˘מו˙י‰ם",  ב‰ם 

ל˜רב ומ‰ לרח˜, ול‰עלו˙ ‡˙ ‰‡„ם ב„רך ‰עול‰ בי˙ ‡-ל.

˘מע˘יו  ‰ו‡  יו„ע  ‡זי  למעל‰,  ‰מבו‡רים  ‰"סימנים"  פי  על  ‰‡„ם  ‰ולך  וכ‡˘ר 
בעס˜י ‰עולם ו‰‚˘מיו˙ ט‰ורים וכ˘רים, ו‚ם נפ˘ו ‰ב‰מי˙ - ‰"ב‰מ‰" ˘בו ‰י‡ מן 

"‰ב‰מ‰ ‰ט‰ור‰".



פניניםפנינים

המחדש בתורה בלי יראת 
שמים, למה הוא דומה?

‡˙ ז‰ ˙‡כלו מכל ‡˘ר במים כל ‡˘ר לו 
סנפיר ו˜˘˜˘˙ במים

כל ˘י˘ לו ˜˘˜˘˙ י˘ לו סנפיר, וי˘ ˘י˘ לו סנפיר ו‡ין 
לו ˜˘˜˘˙
(י‡, ט. נ„‰ נ‡, ב)

י˘ לב‡ר ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

מים,   - חיו˙ם  במ˜ום  ˙מי„  ‰נמˆ‡ים  „‚ים 
רומזים ל‡לו ‰נמˆ‡ים ˙מי„ במ˜ום חיו˙ם ˘ל בני 
י˘ר‡ל – ‰י‡ ‰˙ור‰ ˘נמ˘ל‰ למים, ו‰יינו ‰יו˘בי 

‡‰ל ‰עוס˜ים ˙מי„ ב˙ור‰.

עי˜ר  ‡ינם  ו‰סנפירים  ‰˜˘˜˘ים  ˘ב„‚,  וכמו 
כן   ,‚„‰ ל‚וף  ומ˘מ˘ים  ‰ם  טפלים  ‡ל‡   ,‚„‰
בלומ„ ‰˙ור‰ ‰˜˘˜˘ים ו‰סנפירים רומזים לענינים 
˘ב˙ור‰ ˘‡ינם חל˜ מעˆם ‰לימו„, ‡ך נˆרכים ‰ם.

מרמזים   ,‚„‰ על  ‰מ‚ין  לבו˘  ˘‰ם  ˜˘˜˘ים, 
‡ך  ‰˙ור‰  מלימו„  חל˜  ˘‡ינ‰  ˘מים,  יר‡˙  על 
בנו‚ע  חז"ל  ˘‡מרו  וכמו  ‰לימו„,   ˙‡ מ˘מר˙ 
˜ב  כמו  ˘‰י‡  ˙ור‰,  ‰לומ„  ˘ל  ˘מים  ליר‡˙ 

חומטין ‰מ˘מר ‡˙ ‰˙בו‡‰ (˘ב˙ ל‡, ‡).

סנפירים, ˘ב‰ם ˘ט ‰„‚ ופורח ונע˙˜ ממ˜ומו 
˘ב˙ור‰,  ‰חי„ו˘  כח  על  מרמזים  ח„˘,  למ˜ום 
˘בו ‰‡„ם מח„˘ ומ‚יע למ˜ומו˙ ח„˘ים ˘ב˙ור‰ 
כ˙יב˙ "סנפיר"  ענין  ˘כל  חז"ל,  במ‡מר  [וכמרומז 
(חולין  וי‡„יר"  ˙ור‰  "י‚„יל  מ˘ום  ר˜  ב˙ור‰, ‰ו‡ 

סו, ב)].

ונמˆ‡, ˘י˘נם ˘ני ענינים ˘נˆרכים ‰ם בלימו„ 
‰חי„ו˘  וכח   ,"˙˘˜˘˜"  – ˘מים  יר‡˙  ‰˙ור‰, 

"סנפיר".

ו‰יינו,   ,"˙˘˜˘˜ לו  ˘י˘  "כל  ‡מרו  ז‰  ועל 
סנפיר",  לו  ˘מים, ‡זי "י˘  יר‡  ˘‰ו‡  חכם  ˙למי„ 
וכך ˆריך  ט‰ור,   ‚„ ו‰ו‡  ב˙ור‰  יח„˘  בו„‡י  ‰ו‡ 
לנ‰ו‚. ‡בל "י˘ לו סנפיר ו‡ין לו ˜˘˜˘˙", ו‰יינו, 
 ‚„ ˘מיים, ‰רי ‰ו‡  יר‡˙  בל‡  ב˙ור‰  ˘מח„˘  מי 
טמ‡, וכמ‡מר רז"ל "ל‡ זכ‰ נע˘י˙ לו סם ‰מו˙" 
‰עי˜ר   – ט‰ור"   ‚„" ל‰יו˙  כ„י  ‡ל‡  ב),  עב,  (יומ‡ 

‰ו‡ ‰"˜˘˜˘˙", ‰יינו ‰יר‡˙ ˘מים. 
(ע"פ ר˘ימ˙ יט ‡לול ˙˘"‡, ר˘ימו˙ חובר˙ לט)

השראת השכינה 
ואכילת שקצים?

‰˘מיני  יום  במעל˙  ‰י‡  פר˘˙נו  ‰˙חל˙ 
ויר„‰  ‰מ˘כן  ‰˜מ˙  נס˙יימ‰  ˘בו  למילו‡ים, 
ו˙‡כל   '‰ מלפני   ˘‡ "ו˙ˆ‡  ז‰  ˘ביום  ע„  ˘כינ‰, 

על ‰מזבח ‚ו'".

בני  ˘ני  מי˙˙  ‡ו„ו˙  מ„ובר  ‰פר˘‰  וב‰מ˘ך 
ב‡רוכ‰  (ר‡‰  כי„וע  ביו˙ר,  נעל‰  ענין  ˘‰י‡  ‡‰רן, 
מ‡מר „"‰ ‡חרי מו˙ ˙רמ"ט) ˘מי˙˙ ˘ני בני ‡‰רן ‰י˙‰ 

˘‰ז‰יר  מבו‡ר  ז‰  ול‡חרי  ל‰˜ב"‰.  ‰נפ˘  מכלו˙ 
ומז‰  זו.  למי˙‰  יבו‡ו  ˘ל‡  י˘ר‡ל   ˙‡ ‰˜ב"‰ 
מובן,  כזו,  עבו„‰  ול˘לול  ל‰ז‰יר  ‰כ˙וב  ˘‰וˆרך 
˘בנ"י ‰יו ‡ז ב„ר‚‡ נעלי˙ ביו˙ר, ע„ ˘‰יו ˆריכים 

ל‰ז‰ירם מכלו˙ ‰נפ˘ בפועל.

על ‰‡יסור „‡כיל˙  מ„ובר  בסוף ‰פר˘‰  ו‰נ‰, 
 – ב‰ם   ‰ˆ˜ ‡„ם  ˘ל  ˘נפ˘ו  ורמ˘ים  ˘˜ˆים 
כלו˙  ˘ל  ומˆב  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  ל‡חרי  ולכ‡ור‰: 

‰נפ˘ ‰י‡ך ב‡ לכ‡ן ‰‡יסור „‡כיל˙ ˘˜ˆים?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‡˙כם  ‰מעל‰   '‰ ‡ני  "כי  כ˙וב  ‰פר˘‰  בסיום 
מˆוו˙י",  ˘˙˜בלו  מנ˙  "על  ר˘"י  ומפר˘  ו‚ו'" 

ו‰יינו ˘ב‡ כ‡ן זירוז על ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים.

נעל‰  במˆב  ˘נמˆ‡  ‡„ם  ˘‡פילו  ב‡,  וללמ„נו 
ביו˙ר, ע„ ˘ˆריך ל‰ז‰ירו ˘ל‡ יבו‡ לכלו˙ ‰נפ˘, 
מפני  ר˜  ל‡  ‰מˆוו˙   ˙‡ ל˜יים  נ„ר˘  ‰ו‡  ‚ם  ‰נ‰ 
‰˙ל‰בו˙ו  ורוב  ‰מˆוו˙  ענין  בעומ˜  ‰˘‚˙ו  ‚ו„ל 
˘ל  מלכו  ˆיוו‰  ˘כך  מפני  ‡ל‡  ל˜ונו,  ב„בי˜ו˙ו 

עולם ומ˜בל ‰ו‡ עליו עול מלכו˙ו י˙'.

מלכו˙  עול  עˆמו  על  מ˜בל  ‰‡„ם  ‡ין  ו‡ם 
מ„חי  ליפול  יכול  ביו˙ר  נעל‰  ‡„ם  ‚ם  ‰נ‰  ˘מים, 

‡ל „חי ע„ כ„י ‡כיל˙ ˘˜ˆים ח"ו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 227 ו‡ילך)

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

„ל˘י'  מכ‡ן  חזינן  כרחך  ועל  ב„ורו˙, 
מ˜„˘י  חמורים  בכלל  ˘ע‰  ˜„˘י  חכמים 
ל‰„י‡  ‰כ˙וב  ˘‡מר  ‡ף  ול‰כי  „ורו˙, 
בכ‰"‚  ב˘ריפ‰  ˘„ינ‰  „˘ע‰  חט‡˙  ‚בי 
בחט‡˙  כן  ל‰חמיר  ˘ל‡  נו˙נ˙  – ‰סבר‡ 

„„ורו˙, ‡למל‡ ‰לימו„ ממ˜"‡. 

˘ם  ‰˙וס'  ˘בי‡רו  ממ‰  [ול‰וסיף 
ב˘י' ר˘"י, „"˘ע‰" ‰נזכר ˘ם ל‡ו ‰יינו 
(˜רבנו˙  כפ˘וטם  ממ˘,  ˘ע‰"  "˜„˘י 
˘ל‡ ‰ו˜רבו ‡ל‡ ב‡ו˙‰ ˘ע‰), כי ‰˜רבן 
(כנ"ל),  ר"ח  ˘עיר  ‰י'  ל˘ריפ‰  ˘„נו‰ו 
‰י˙‰"  ˘ע‰  ˘"‰ור‡˙  ‰כוונ‰  ‡ל‡ 
ל˘י'  ע‰ ב˜„˘י „ורו˙). ונמˆ‡̆  (‰ור‡˙̆ 
מעניני  חמורים  "˘ע‰"  עניני  חכמים, 
מ"˘ע‰"  ˘‡פילו  כך  כ„י  ע„  "„ורו˙" 
"„ורו˙"  לעניני  ילפי'  ל‡  „ורו˙  ˘ב˜„˘י 
ממ˘  ˘ע‰  ˘˜„˘י  ע‡כו"כ  ו‡"כ  ‚מורים, 
(˘עיר עזים ו˘עיר נח˘ון) חמורים מ˜„˘י 
ל‡פו˘י  ˘ל‡  ‡פ"ל,  (ומע˙‰  „ורו˙ 
‰˙ם  ‡ל‡  נחל˜  ל‡  רי‰"‚  „‡ף  מחלו˜˙, 
וס"ל „‰ור‡˙ ˘ע‰ ב˜„˘י „ורו˙ ‰וי ב‚„ר 
ל‡  ל„י„י'  ממ˘ ‡ף  מ"˘ע‰"  „ורו˙, ‡בל 

ילפי' ל"„ורו˙", ו˜"ל)].

ממע˘ר  ל˜"ו  ‰כ‡  ‡‰רן  נז˜˜  ול‰כי 
˘ע‰  ˘ב˜„˘י  „מ‡חר  נימ‡  „ל‡  ‰˜ל, 
ב˜„˘י  ˘נ˜ל  כ"˘  ‰˙ור‰  כ‡ן  ‰˜יל‰ 
מ‡חר  כי  פחו˙,  ‰חמורים  „כ‡ן,  „ורו˙ 
על  ‡פילו  חל  ‡נינו˙  ˘‡יסור  ˘מˆינו 
‚ופ‡),  „ורו˙  ˜„˘י  (בין  ‰˜ל"  "מע˘ר 
כרחנו  על  מכ‡ן,  ‰י˙ר  בו  למ„נו  ול‡ 
˘ע‰  כ‡ן ‰י' ‰ור‡˙  נ‡מר „‰י˙ר ‡נינו˙ 
חי„ו˘‰,  בו ‡ל‡  לך  ˘‡ין  ביו˙ר  מיוח„˙ 
ללמו„  ו‡ין  בלב„,  ˘ע‰  ל˜„˘י  בנו‚ע 
‰סבר‡  בטעם  יל"ע  וע„יין  מ‡ומ‰.  ממנו 

„˜„˘י ˘ע‰ חמורים מ˜„˘י „ורו˙.

נ˜ט  כ‡ן  ‰כ˙ובים  על  בר˘"י  ו‰נ‰ 
˘ע‰  ב˜„˘י  ˘מע˙  "‡ם  ‡‰רן  ב„ברי 
ומ‰ל˘ון  „ורו˙",  ב˜„˘י  ל‰˜ל  לך  ‡ין 
וכיו"ב,  "ללמו„"  (ול‡  ל‰˜ל"  לך  "‡ין 
„לפר˘"י  נר‡‰  ‰נ"ל),  בפסחים  וכל˘ונו 
‰‰י˙ר  כ‡ן  ללמו„  „‡ין  ‡‰רן  „מסי˜   ‡‰
מ˘ום  ס˙ם  ל„ורו˙ ‰ו‡ [ל‡  ˘ע‰  מ˜„˘י 
בכלל  ילפינן  ל‡  ˘ע‰  ˘מ‰ור‡˙  סבר‡ 
לפי  ‡ל‡]  יט:,  מנחו˙  עיי'  ‡חר,  ל„בר 
„ורו˙  ˜„˘י  ‡„רב‰,  „מיל˙‡,  ˘למס˜נ‡ 
‰עול‰  כפי  (ול‡  ˘ע‰  מ˜„˘י  חמורים 
 – טעמ‡  ומ‰‡י  כנ"ל),  „פסחים  מסו‚י‡ 
ל‰˜ל  לך  ‡ין  ˘ע‰  ב˜„˘י  ˘מע˙  "‡ם 
פ˘טו˙  „לפי  ו‰יינו  „ורו˙",  ב˜„˘י 
„„ו˜‡  ל‰יפך,  ‰י‡  ‰מס˜נ‡  ‰מ˜ר‡ו˙ 
בו„‡י ‡ין  וממיל‡  מ˘ע‰,  חמורים  „ורו˙ 
ללמו„ ‰‰י˙ר „‡ונן מ˘ע‰ ל„ורו˙ (ול‰כי 
˘‰בי‡  כמו  ממע˘ר  ר˘"י ‰˜"ו  ל‡ ‰בי‡ 
לר‡י' ˆ„„י˙ ‡ל‡  ל„י„י' ‡י"ˆ  כי  ‰˘"ס, 
„„ורו˙  ‰„בר  ב‚וף  מחו„˘˙  סבר‡  י˘ 
‰‰י˙ר,  ב‰ם  ללמו„  ו‡ין  יו˙ר  חמורים 

ו˜"ל). 

‰˘"ס,  ˘י'  בבי‡ור  י"ל  ומע˙‰ 
‰פ˘וט‰  ‰סבר‡  למס˜נ‡  ˘ב‡מ˙  „‡ף 
ס"ל  ‰˘"ס  ‰רי  מ„ורו˙,  ˜ל  „˘ע‰  ‰י‡ 
„ו˜‡  בו  ˘י˘  ˘‡ני  „‰כ‡  „"˘ע‰" 
פעול‰  פי'  ‡ין  ‰כ‡  כי  י˙יר‰,  חומר‡ 
ל„ורו˙  נ‚יע‰  ל‰  ˘‡ין  ס˙ם  פעמי˙  ח„ 
(כ˜רבנו˙ „‡לי‰ו ב‰ר ‰כרמל, ˘‰יו ˜לים 
 ,(ıמ"„ורו˙" ו‰ו˙ר ב‰ם ‡יסור ˘חוטי חו
‰פועל˙  כללי˙  ‡ח˙  פעול‰  ‡„רב‰  ‡ל‡ 
„˜רבנו˙  ‰כ‡,  ‰‚„ר  „ז‰ו  ל„ורו˙, 
חינכו  ‰נ˘י‡ים  ו˜רבנו˙  ‰מילו‡ים  ימי 
‰מ˘כן, ובז‰ ‰סבר‡ נו˙נ˙ ל‰חמיר יו˙ר 
ובו  נפעלים  י„ו  על  כי  ל„ורו˙,  מ‰נו‰‚ 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

נ‡מרו  י‡כלו‰"  „"ב‡נינו˙  ל‰„י‡  ל‰˙יר 

ב‡ו˙ו ‰יום,  ˘˜רבו  ˘ע‰  לענין ˜„˘י  ר˜ 

‰יינו ‡כיל˙ ב' ˘עירים ‡חרים ˘˜רבו בו 

נח˘ון  ו˘עיר  עזים „מילו‡ים  (˘עיר  ביום 

בסו‚יין),  כ„ל‰לן  ˘בנ˘י‡ים,  ‰ר‡˘ון 

‡בל ל‡ נ‡מר ‰‰י˙ר ל‰„י‡ ‡˘עיר חט‡˙ 

ב˘עיר  ולכן  „ורו˙],  ˜„˘י  [˘‰ו‡  „ר"ח 

‰י'  „מ˘‰  ו‡‰רן,  מ˘‰  ונ˙נו  נ˘‡ו  ר"ח 

„מ˘ני˙ן  ‰‰י˙ר,  יחול  בו  ˘‚ם  סבור 

ל˜„˘י  ˘ע‰  ˜„˘י  בין  לחל˜  ‡ין  ‰‰י˙ר 

˘מע˙  ל‡  "˘מ‡  ‡‰רן  טען  וע"ז  „ורו˙, 

ב˜„˘י  „‡י  ˘ע‰,  ב˜„˘י  ‡ל‡  (‰‰י˙ר) 

‰˜ל  מע˘ר  ומ‰  ‰˜ל  ממע˘ר  ˜"ו  „ורו˙ 

‡מר‰ ˙ור‰ ל‡ ‡כל˙י ב‡וני ממנו ב˜„˘י 

מ˘‰  וי˘מע  ו"מי„  ˘כן",  כל  ל‡  „ורו˙ 

לומר  (מ˘‰)  בו˘  ול‡  בעיניו ‰ו„‰  וייטב 

ו˘כח˙י".  ˘מע˙י  ˘מע˙י ‡ל‡ (‡מר)  ל‡ 

ע"כ.

„מ˘‰  ‰„ו"„  בבי‡ור  טוב‡  וˆ"ע 
ˆריך  ‰י'  מ‰  מפני  „רב‡,  ‡ליב‡  ו‡‰רן 

˜"ו  „ורו˙)  ב˜„˘י  "(„‡י  לטעון  ‡‰רן 

ב‡  ל‡  ‡‰רן  ‰ל‡  כו'".  ‰˜ל  ממע˘ר 

˘‡ונן  בכללו˙ו  ‰„ין  עˆם  למ˘‰  לח„˘ 

כבר  י„ע  „ז‡˙  חמורים,  ב˜„˘ים  ‡סור 

עˆמו  ז‰  מ‡ורע  ובע˙   – לכן  ˜ו„ם  מ˘‰ 

ל‰י˙ר  ˘נז˜˜  ממ‰  כ„מוכח   – זכר ‰„בר 

ועיי'  ב‡נינו˙,  ל‡כול  לו  ˘נ˙פר˘  מיוח„ 

˘פ˙ ‡מ˙ ו˜רן ‡ור‰ בסו‚יין.

„בריי˙‡  „˘מו‡ל,  ‡ליב‡  [וב˘למ‡ 
„„ברי  וסבר‰  ‡˜מיי˙‡  פלי‚‡  ב˙ריי˙‡ 

כן  "כי  מפור˘,  ‰י˙ר  כ‡ן  ˘˘מע  מ˘‰ 

˘פיר  ‡נינו˙,  לענין  ˘ייכ‡  ל‡  ˆוי˙י", 

‡ונן  ‡יסור  ממנו  כ‡ן  „נ˙עלם  ‡פ"ל 

ר˘"י  עיי'  ‰˜"ו,  „ר˘  (ול‡  ב˜„˘ים 

ול„רו˘  ל‰זכירו  ‡‰רן  ו‰וˆרך  בסו‚יין) 

 ‡ פי"‚  פר˘˙נו  בוי˜"ר  ‰ל'  (ועיי'  ‰˜"ו 

‰ל‡  לרב‡  ‡בל  יב);  פל"ז  „ר"נ  וב‡בו˙ 

מ˘‰  וזכר  „י„ע  מפר˘ינן  ‰בריי˙ו˙  לב' 

ר˘"י  וכמ"˘  ב˜„˘ים,  ‡יסור ‡כיל˙ ‡ונן 

בסו‚יין].

לח„˘  ‡ל‡  ‡‰רן  ב‡  ל‡  „לרב‡  פי', 
‰חילו˜ ב‰י˙ר ז‰ בין ˜„˘י ˘ע‰ ל„ורו˙, 

ו‰רי  ב˜„˘ים,  „‡ונן  „‡יסור‡  ‚ופ‡  ול‡ 

לענין חילו˜ ז‰ – ‡ין מוסיף מ‡ומ‰ ‰˜"ו 

‡ין  ‰˜"ו  ˘לול‡  נימ‡  (כ‡ילו  ממע˘ר 

"˘מ‡  ב˜יˆור  ‰ול"ל  וטפי  לחל˜),  מ˜ום 

„ורו˙",  ב˜„˘י  ול‡  ˘ע‰  ב˜„˘י  ˘מע˙ 

‰˙ור‰  על  בר˘"י  (ועיי'  מי„י  ל‡  ו˙ו 

ב‡ופן  ו‡‰רן  בי‡ר ‰˘˜ו"ט „מ˘‰  ˘‡כן 

ז‰, ו‰˘מיט ‰˜"ו. ‡בל עיי' ל‰לן „ל„י„י' 

מ˙פר˘ ‰כ˙וב ב‡ו"‡ מב˘"ס).

וי"ל „‰כוונ‰ ‰י‡ כי ‰י˙‰ ˘ום סבר‡ 
מ˜„˘י  יו˙ר  חמורים  ˘ע‰  „˜„˘י  לומר 

‡כיל˙  ‰י˙ר  ללמו„  ‰ו"‡  ול‰כי  „ורו˙, 

˘ע‰,  מ˜„˘י  בכ"˘  „ורו˙  ל˜„˘י  ‡ונן 

˙נ‡י  ז‰. „‰נ‰ ‡יפלי‚ו  ל˘לול  וב‡ ‰˜"ו 

˘נכנס  חיˆונ‰  מנ"ל „חט‡˙  פ‚.  בפסחים 

˘ריפ‰,  וˆריכ‰  נפסל˙  ולפנים  לפני  „מ‰ 

בפר˘˙נו  מ„כ˙יב  ל‰  יליף  „רי‰"‚ 

‰חט‡˙  ˘ריפ˙  על  ל‡‰רן  מ˘‰  ב˙מי‰˙ 

"‰ן ל‡ ‰וב‡ ‡˙ „מ‰ ‡ל ‰˜ו„˘ פנימ‰", 

ב˘ריפ‰",   – „מ‰  עייל   .  . „‡י  "מכלל 

˘ם  ופר˘"י  ממ˜"‡,  למ„ו‰ו  חכמים  ‡בל 

לפי   – מ‰כ‡  ילפי'  ל‡  „לחכמים  ‰טעם 

לכ‡ו'  ו‰נ‰  ילפינן".  ל‡  מ˘ע‰  ˘"„ורו˙ 

‰יסו„  מ‰ו  ˆ"ב  ע„יין  ילפינן  „ל‡  ‡ף 

יו˙ר  ב"˘ע‰"  ול‰חמיר  ל˘נו˙  ‰מכריח 

ל‰חמיר  כ"˘  נימ‡  ל‡  ולמ‰  מ„ורו˙, 

י„

ח'  „יום  ר"ח  ˘עיר  ‡כיל˙  ‚בי 
בין  ˘˜ו"ט  בפר˘˙נו  מˆינו  למילו‡ים 
‡‰רן  בני  על  ˜ˆף  „מ˘‰  ל‡‰רן,  מ˘‰ 
‡כלו‰ו  ול‡  ‰˘עיר   ˙‡ ˘˘רפו  ‰נו˙רים 
וטען  ˆּווי˙י",  כ‡˘ר  ‚ו'   ˘„˜‰ "במ˜ום 
‡‰רן  בני  מי˙˙  מ˘ום  „‰ו‡  לפניו  ‡‰רן 
בעיני  ˙˘וב˙ו  ונ˙˜בל‰  ו‡בי‰ו‡,  נ„ב 

מ˘‰. 

„בח„  ‰˘"ס   '˜‰  .‡˜ ובזבחים 
˘‡מר  "כ‡˘ר ˆווי˙י"  ˙ני‡ „פי'  בריי˙‡ 
˘‰י'  ‰יינו  ב˙חיל‰  ˘˜ˆף  בע˙  מ˘‰ 
‡יסור  „‡ין  ‰˘מים  מן  מפור˘  ˆיווי  כ‡ן 
(‡ף  כ‡ן  נו‰‚  ב‡וננו˙  ˜„˘ים  ‡כיל˙ 
‚בי  כ„כ˙יב  מ‰"˙,  ‡יסור  ‰וי  ˘בכ"מ 
‡כיל˙ מע˘ר, כמוב‡ ל‰לן מסו‚יין), ‡בל 
‡‰רן  ˘טען  „‰טעם  ˙ני‡  בריי˙‡  ב‡י„ך 
לבסוף ‰ו‡ „ל‡ ‡כלו‰ו מ˘ום ‡יסור ‡ונן 
[ו˙˜ר‡נ‰  נ‡מר  ו"לכך  ˜„˘ים,  ב‡כיל˙ 

מ˘‰  ‡ˆל  ‰„בר  ונ˙˜בל  כ‡ל‰",  ‡ו˙י] 
˘‡ין  ל‰„י‡  „נˆטו‰  לומר  ‡‡"פ  (ו‡"כ 

‡יסור ‡וננו˙ נו‰‚ כ‡ן). 

„ל˘מו‡ל  בז‰.  נ‡מרו  ˙ירוˆים  וב' 
‰בריי˙ו˙,  בין  ˙נ‡י  פלו‚˙˙  ‰י‡  ‡כן 
ובריי˙‡ ˜מיי˙‡ ס"ל „‰טעם ˘‡מר ‡‰רן 
מ˘ום  ‡ל‡  ‡נינו˙  מ˘ום  ל‡  ‰ו‡  לבסוף 
ב‡כיל‰,  ונ‡סר‰  בחט‡˙  ˘נ‚ע‰  טומ‡‰ 
עפ"ז  ו‡‰רן  „מ˘‰  ‰„ו"„  בי‡ור  עיי"˘ 
מ˘‰  „ב„ברי  ˆ"ל  בריי˙‡  ‡י„ך  [ול„ע˙ 
‰יינו  ‰‚בור‰  מפי  כן  ˘נˆטו‰  ב˙חיל‰ 
לכ‡ן ‡נינו˙,  ˘ב‡‰  כן ˜ו„ם  ˘נˆטו‰  ר˜ 
ו‰חי„ו˘ ‰מיוח„ ˘‰וˆרך ל‰„‚י˘ "כי כן 
מ˘ום ‰י˙ר  ול‡  מטעם ‡חר  ˆווי˙י" ‰ו‡ 
˙י'  ורב‡  ו‡כ"מ].  בר˘"י  עיי'  ‡נינו˙, 
נ‡כל‰,  ל‡  ‡נינו˙  מ˘ום  ‰בריי˙ו˙  „לב' 
"ול‡ ˜˘י‡, כ‡ן ב˜„˘י ˘ע‰ כ‡ן ב˜„˘י 
ˆווי˙י"  כן  "כי  מ˘‰  „„ברי  ר"ל  „ורו˙", 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

בדין שעיר ר"ח דשמיני למילואים
יקשה אתירוצא דרבא בזבחים בביאור טענת אהרן – א מאי נזקק לק"ו ממעשר 
/ יוכיח מסוגיית פסול חטאת שנכנס דמה לפנים – דלשיטת הש"ס קדשי שעה 
חמורים מקדשי דורות, ועפ"ז יבאר דברי הש"ס בעניננו והחילוק מל' רש"י על 

הכתובים


