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˜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



מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
˙˘וב‰ לטענו˙ ‰מר‚לים ב„ברי כלב

וענין ‰˘ליו  סוף, ‰ור„˙ ‰מן,  ים  כלב „וו˜‡ ˜ריע˙  מ„וע ‰בי‡ 
טענו˙  עי˜רי   '‚ ‰יו  מ‰   / ‡חרים?  „ברים  ול‡  מ˘‰,  כמעלו˙ 
נסים  ‰˜ב"‰  יע˘‰  ל‡"י  ב„רך  ˘‚ם  ‰‰כרח  מ‡ין   / ‰מר‚לים? 
לי˘ר‡ל?  בי‡ור ב„ברי ר˘"י ‡יך ˘ב„ברי כלב על מ˘‰ פרך ‡˙ 

טענו˙ ‰מר‚לים 

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ׳ 82 ו‡ילך)

‰  . . . . . . . . . . . . . פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
˘ור˘ ‰רˆון לכבו˘ ‰‡רı / מ„וע ל‡ נ„ח‰ עונ˘ ‰מר‚לים

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו

טומ‡‰, ריחו˜ וחמı ˘מנו‚„ים ל˜רבן פסח
‰‚‡וו‰  לבטל   / ו"‰מ ˘כ‰"  "‰על‡‰"  ˜ירוב,  ‰˜רבן:  פעולו˙ 
˘וב‰ ‚ם למנ‚„ על עˆם ‰˜רבן  ול‰יו˙ מוכ˘ר לפעולו˙ ‰˜רבן /̇ 

/ ב˙ור‰ ˘בעל פ‰ מ˙‚לי˙ ‚ם כפר˙ו ˘ל ‰מזי„

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 61 ו‡ילך)

ט פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡ין מˆו‰ ˘‡י ‡פ˘ר ל˜יימ‰! / מ„וע ל‡ טען מ˘‰ על עˆם 

‚זיר˙ "‡כנו ב„בר"?

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
ב‰‡ „חל‰ ‡ין ל‰ ˘יעור מ‰"˙

יפלפל ב„ברי ‰נוב"י ˘חל˜ על ‰מפר˘ים וחי„˘ „‰‡ „‡ין ˘יעור 
ח„˘‰  „רך  יב‡ר   / לכ‰ן  בנ˙ינ‰  ול‡  ‰פר˘‰  בחיוב  ‰ו‡  מ‰"˙ 
מן ‰˙ור‰  מ˜ור  י˘  ב‰פר˘‰  בפירו˘ ‰מ˜ר‡, „‚ם  ר˘"י  ל˘יט˙ 

לומר „בעינן ח˘יבו˙ ו˘יעור 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ ' 178 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
כוחו ˘ל ‰נוער

מ˘ל ‰ורי‰ם;  ל‰י˘‚ים ‚„ולים  ל‰‚יע  וˆריכים  יכולים  יל„ים 
‚ו„ל ‰˘פע˙ ‰יל„ים על ‰ורי‰ם

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
ב‚„ עם טל‡י

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים פ˙ח „ברפ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

‰ננו  ˘לח,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

מי יבין.
‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
‡ו  עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים),  ב˙וכן 

בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

וי‡מר לי סבי כי יבטיח ללמו„ ‡˙י, ול‡ חפˆ˙י.

וי‡מר לי סבי: ‡ם ˙ע˘‰ „בר ז‰ ‡בטיח לך ל‰יו˙ ׳׳‡˙י עמי במחיˆ˙י״.

„בר ז‰ ‰˘פיע עלי מ‡„, ו‡מר˙י לסבי: טוב ‰„בר, ‡ך ˘‡ל˙י ‡˙ סבי ‡ם עלי לרˆו˙ בכך 
ב‡מ˙, ‡ו ˘„י לרˆו˙ בטל‡י על ‰ב‚„ ר˜ מ˙וך ˜בל˙ עול.

וענ‰ לי סבי: ו„‡י ˘ז‰ ˆריך ל‰יו˙ ב‡מ˙, וב‡מ˙ ˘ל ״יחי„‰".

ב˘מעי ‡˙ ˙˘וב˙ סבי, ˘˙˜˙י ול‡ ‡מר˙י „בר, וכך נ˘‡ר ‰„בר.

ל˙˜ן ‡˙ ענין ‰״˜‡טינ˜ע״
˘ונים,  ˘עירים  חיים  בעלי  ˘ל  מ˘ובחים  מעורו˙  ‡רוך  ˆו‡רון  עו˘ים  ‰יו  ‰‡מור  לב‚„ 
רבנו ‰ז˜ן  ˙ל˘  לפני ‰חופ‰,  ל‰˙ברך   - רבנו ‰ז˜ן   - סבו  נחום ‡ל  מנחם  רבי  וכ˘נכנס „ו„נו 

חל˜ עור מן ‰ˆו‡רון ו‰בטיח לו עבור ז‰ ‡ריכו˙ ימים.

כ„י ל˙˜ן ‡˙ ענין ‰״˜‡טינ˜ע״, י˘ב „ו„נו רבי מנחם נחום ב‰‡„יט˘ כמ‰ ˘נים ו‰י‰ יו˘ב 
ב‡ו‰ל רבנו ע„ בערך ˘נ‰ וחˆי ‡ו ˘נ˙יים לפני ‰ס˙ל˜ו˙ו ˘‰י‰ ˆריך לנסוע לניעזין, ב‡מרו 

˘סבו מסר בי„ו ˘ליחו˙ ‡ל ‡ביו ומסיבו˙ ˘ונו˙ ל‡ יכל ל˘וב חזר‰ ל‰‡„יט˘.

(ל˜וטי „יבורים כרך ‡ לי˜וט ב' ‡ו˙יו˙ „-‰)

תשובה לטענות המרגלים בדברי כלב
מדוע הביא כלב דווקא קריעת ים סוף, הורדת המן, וענין השליו כמעלות משה, ולא 
לא"י  בדרך  שגם  ההכרח  מאין   / המרגלים?  טענות  עיקרי  ג'  היו  מה   / אחרים?  דברים 
יעשה הקב"ה נסים לישראל?  ביאור בדברי רש"י איך שבדברי כלב על משה פרך את 

טענות המרגלים 

ב˘ליל˙ ‰כניס‰  י˘ר‡ל  בני  עם  ו„יברו   ıמ˙ור ‰‡ר ˘חזרו  על ‰מר‚לים  מסופר  בפר˘˙נו   .‡
ל‡רı י˘ר‡ל. וב˙וך ‰„ברים נ‡מר: "וי‰ס כלב ‡˙ ‰עם ‡ל מ˘‰" (פר˘˙נו י‚, ל) – ופיר˘ ר˘"י: 
"ˆווח ו‡מר, וכי זו בלב„ ע˘‰ לנו בן עמרם?! ‰˘ומע ‰י‰ סבור ˘ב‡ לספר ב‚נו˙ו, ומ˙וך ˘‰י‰ 
לנו ‡˙ ‰ים,  ו‰ל‡ ˜רע  ל˘מוע ‚נו˙ו. ‡מר:  כולם  ˘˙˜ו  ב˘ביל „ברי ‰מר‚לים,  מ˘‰  על  בלבם 

ו‰ורי„ לנו ‡˙ ‰מן, ו‰‚יז לנו ‡˙ ‰˘ליו". 

וˆריך בי‡ור: 

‰עם  עם  „יבר  ˘כלב  מובן  ‰כ˙וב  ˘מפ˘ט  ‡ף  ו‰נ‰,  מ˜ר‡";  ˘ל  "פ˘וטו  מפר˘  ‰רי  ר˘"י 
כלב „ו˜‡ ˘לו˘‰ „ברים  ילפינן ˘‰זכיר  ע„יין ˆריך ל‰בין מ‰יכן  רבינו – ‰רי  ב˘בחו ˘ל מ˘‰ 
נוספים  רבים  ע˘‰ „ברים  מ˘‰  ו‰רי  סוף, (ב) ‰ור„˙ ‰מן, (‚) ‰‚ז˙ ‰˘ליו?  ים  ‡לו: (‡) ˜ריע˙ 

ב˘ביל עם י˘ר‡ל!

כלב:  ב„ברי  ‡י˙‡  ו˘ם   –  (‡ ל‰,  (סוט‰  ב‚מר‡  ‰ו‡  ר˘"י  „ברי  מ˜ור  ˘לכ‡ור‰   ,‰˘˜ ובפרט 
"‰וˆי‡נו ממˆרים ו˜רע לנו ‡˙ ‰ים ו‰‡כילנו ‡˙ ‰מן"; 

ול‡י„ך,   – ב‚מר‡  ˘נ‡מר  ממˆרים"  "‰וˆי‡נו  ‰˘מיט  ‰‚מר‡:  מ„ברי  מ˘נ‰  ‡יפו‡  ור˘"י 
‰וסיף "ו‰‚יז לנו ‡˙ ‰˘ליו" ˘ל‡ נזכר ˘ם?!

ב. וי˘ לומר בז‰: 

‰נ‰ בפ˘ט ‰כ˙וב ל‡ מפור˘ ˘‰מר‚לים „יברו ב‚נו˙ו ˘ל מ˘‰, ‡ל‡ עי˜ר „ברי‰ם ‰יו בענין 
ו„יבר  כלב  ב‡  ˘כ‡˘ר  ר˘"י,  מפר˘  ולכן  לכוב˘ם.  ‡פ˘ר  ‡י  ˘לכן   ,ıר‡‰ יו˘בי  ˘ל  חוז˜ם 
˘‰˙כוון  ‡ל‡  עˆמו,  מ˘‰  ˘ל  במעלו˙יו  ל‰פלי‚  ס˙ם  בז‰  כוונ˙ו  ‰י˙‰  ל‡  מ˘‰,  ˘ל  ב˘בחו 
ב„בריו ל‰זכיר מעלו˙ כ‡ל‰ ˘ל מ˘‰ ˘על י„ם מ˙בטלים טענו˙י‰ם ˘ל ‰מר‚לים בענין כיבו˘ 

 .ıר‡‰

ולכן ‰זכיר ˘לו˘‰ „ברים ‡ל‰ „ו˜‡ – כי כ„ „יי˜˙ כללו טענו˙ ‰מר‚לים ˘לו˘‰ ענינים, וכנ‚„ם 
‰זכיר כלב ˘לו˘‰ „ברים ‡ל‰ ˘ע˘‰ מ˘‰, ˘כל ‡ח„ מ‰ם מבטל ענין ‡חר בטענ˙ ‰מר‚לים. 

אביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא מ של ש ש א

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

„



‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‚. ובי‡ור ‰ענין: 

לכוב˘ם:  ˘‡י ‡פ˘ר  כך  בˆורו˙,  ו‰ערים  מ‡ו„  חז˜ים   ıיו˘בי ‰‡ר˘ טענו ‰מר‚לים  לר‡˘  לכל 
"עז ‰עם ‰יו˘ב ב‡רı, ו‰ערים בˆורו˙ ‚„ולו˙ מ‡„, ו‚ם ילי„י ‰ענ˜ ר‡ינו ˘ם" (˘ם י‚, כח). 

‰ם  מ‡מינים  ובוו„‡י  מ‡מינים,  בני  מ‡מינים  ‰ם  ˘י˘ר‡ל  י„עו  כי  ‰ס˙פ˜ו,  ל‡  בז‰  ‡ולם 
 ıר‡‰ יו˘בי  על  ל‰˙‚בר  ויוכלו  ניסים  ל‰ם  יע˘‰  כך   – ניסים  ל‰ם  ע˘‰  כבר  ˘‰˜ב"‰  ˘כ˘ם 

ולכוב˘‰ מי„י‰ם. 

 ıולכן ‰וסיפו ‰מר‚לים ו‰פחי„ו ‡˙ י˘ר‡ל על י„י ˘‰זכירו ‡˙ ‰‡ומו˙ ˘יו˘בים ב„רך ל‡ר
י˘ר‡ל: "עמל˜ יו˘ב ב‡רı ‰נ‚ב, ו‰ח˙י ו‰יבוסי ו‰‡מורי יו˘ב ב‰ר, ו‰כנעני יו˘ב על ‰ים ועל 

י„ ‰יר„ן" (˘ם י‚, כט). 

˘בז‰ י˘ ˘ני טענו˙, ˘מוסיפו˙ ומחז˜ו˙ ‡˙ ‰מס˜נ‰ ˘"ל‡ נוכל לעלו˙": 

לבו‡  לי˘ר‡ל  ‡מר  ˘‰ו‡  כיון   – עˆמ‰  י˘ר‡ל   ıר‡ בכיבו˘  ניסים  יר‡‰  ‰˜ב"‰  ‡ם  ‡פילו 
ב„רך  ˘נמˆ‡ו˙  כנ‚„ ‡ו˙ם ‡ומו˙  ‚ם  ניסים  יע˘‰  ˘‰ו‡  ר‡י‰  בז‰  ול˜ח˙ ‡˙ ‰‡רı, ‰רי ‡ין 

ל‡רı י˘ר‡ל, ו‰‰˙‚ברו˙ עלי‰ם ‡ינ‰ חל˜ מכיבו˘ ‰‡רı עˆמ‰ ‡ל‡ ר˜ ‰כנ‰ ‡לי‰. 

בפרט ‰זכירו ‰מר‚לים ‡˙ עמל˜, וכפירו˘ ר˘"י: "לפי ˘נכוו בעמל˜ כבר, ‰זכירו‰ו מר‚לים 
כ„י לייר‡ם". וי˘ לפר˘ כוונ˙ם בז‰, ˘כ˘ם ˘במלחמ˙ עמל˜ נכוו י˘ר‡ל ב‚לל ˘‰יו ‡ז במˆב 

˘ל ספ˜ "‰י˘ ‰' ב˜רבנו ‡ם ‡ין" (ר˘"י ב˘לח יז, ח), ול‡ ‰יו ˘למים ב‡מונ˙ם ב‰' – 

בני  ‡ין  ‰מר‚לים,  טענו  ע˙‰,  ‚ם  כי  עכ˘יו.  ‚ם  כז‰  לח˘˘  מ˜ום  ˘י˘  ‰מר‚לים,  טענו  ‰רי 
י˘ר‡ל ˘למים ב‡מונ˙ם ב‰', ו‰ר‡י‰ ˘‰ם ב‡ו ‡ל מ˘‰ ובי˜˘ו ל˘לוח מר‚לים, כלומר, ˘‡ין ‰ם 
מ‡מינים ב˘לימו˙ ב‰בטח˙ ‰' על נ˙ינ˙ ‰‡רı ולכן ז˜ו˜ים ל˘לוח מר‚לים (ר‡‰ ר˘"י רי˘ פר˘˙נו, 

וכן ב„ברי ר˘"י פר˘˙ „ברים ‡, כ‚). ו‡ם כן, ‰רי ˘ב‚לל חט‡ ז‰ י˙כן ו‰˜ב"‰ ל‡ יע˘‰ ל‰ם ניסים.  

˘בני  כיון  ל‰˙ייר‡,  מ‰  ˘‡ין  כלב  ˘בטענ˙ ‰מר‚לים – ‰„‚י˘  חל˜ים ‡לו  ˘לו˘‰  וכנ‚„   .„
י˘ר‡ל כבר ר‡ו ‡˙ כוחו ˘ל מ˘‰ בכל ענינים ‡לו: 

‚ם  לנו ‡˙ ‰ים".  "˜רע  כלב:  – ‰˘יב   ıיו˘בי ‰‡ר ˘ל  חוז˜ם  על  טענ˙ ‰מר‚לים  עˆם  כנ‚„ 
ר‡ו  ובפועל  ‰טבע,  ב„רך  לנˆח‰  ‡פ˘ר  ‰י‰  ˘ל‡  מלחמ‰,  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰י˙‰  ‰ים  ב˜ריע˙ 
ובמיל‡  י˘ר‡ל –  ב˘ביל  נלחם  בעˆמו  כי ‰˜ב"‰  במלחמ‰,  ול‡ ‰י‰ ˆורך  לנו ‡˙ ‰ים"  ˘"˜רע 

 .ıמובן ˘כך י‰י‰ ‚ם ע˙‰ ˘‰˜ב"‰ ילחם עם ‰עם ‰יו˘ב ב‡ר

כנ‚„ מ‰ ˘‡מרו ‰מר‚לים ˘‰ניסים ‰ובטחו ר˜ ביחס לכיבו˘ ‰‡רı עˆמ‰, ‡בל ‡ין בז‰ ר‡י‰ 
לנו ‡˙ ‰מן".  כלב: "‰ורי„  י˘ר‡ל – ‰˘יב   ıל‡ר ב„רך  על ‰‡ומו˙ ‰יו˘בים  ל‰˙‚בר  ˘יˆליחו 
‚ם ‰מן ˘‰י‰ במ„בר, ל‡ ‰י‰ ענין עי˜רי ב˙ור מטר‰ לעˆמו, ˘‰רי כל ‰‰ליכ‰ במ„בר ‰י˙‰ ר˜ 
‰כנ‰ לבו‡ ‡ל ‡רı י˘ר‡ל. ובכל ז‡˙, "‰ורי„ לנו ‡˙ ‰מן"; ומז‰ מוכח, ˘‰˜ב"‰ יע˘‰ ניסים 

(ל‡ ר˜ בע˙ כיבו˘ ‰‡רı עˆמ‰, ‡ל‡) ‚ם ב„רך, בע˙ ‰‰כנ‰ לכיבו˘ ‡רı י˘ר‡ל.  

ר‡ויים  ‡ינם  כי  לי˘ר‡ל  לומר  ˘‰˙כוונו  ‰נ‚ב",   ıב‡ר יו˘ב  "עמל˜  ‰מר‚לים  טענ˙  וכנ‚„ 
‚ם  לנו ‡˙ ‰˘ליו".  "‰‚יז  כלב:  – ‰˘יב  עמל˜  מלחמ˙  בע˙  ˘‰י‰  „רך  ועל  ניסים  ל‰ם  ˘יע˘ו 
‰טענ‰ "מי י‡כילנו ב˘ר" ‰י˙‰ ר˜ ב‚לל ˘"מב˜˘ים עליל‰" (ב‰עלו˙ך י‡, „ ובפר˘"י), ‰יינו ˘‰יו 
‡ז ב˘פל ‰מˆב, ובכל ז‡˙ "‰‚יז לנו ‡˙ ‰˘ליו". ומז‰ מובן, ˘‚ם ל‡חר ˘ילוח ‰מר‚לים – ‡ף 
וכפי  ניסים,  ‰˜ב"‰  ל‰ם  יר‡‰  ז‡˙  בכל   – י˘ר‡ל  ˘ל  ‰רוחני  במˆבם  חסרון  על  ‰„בר  ˘מר‡‰ 

˘‰מ˘יך כלב ו‡מר: "על‰ נעל‰ ויר˘נו ‡ו˙‰, כי יכול נוכל ל‰".

טז

בגד עם טלאי
תלש  החופה,  לפני  להתברך  הזקן -  רבנו  סבו -  אל  נחום  מנחם  רבי  דודנו  כשנכנס 

רבנו הזקן חלק עור מן הצוארון והבטיח לו עבור זה אריכות ימים.

מ„וע ‰ע˙י˜ מו˘בו ל‰‡„יט˘?
מו˘בו  ˜בע  ‡„מו"ר ‰ז˜ן,  כ"˜  ˘ל  ונכ„ו  ‡„מו"ר ‰‡מˆעי  כ"˜  ˘ל  בנו  נחום  מנחם  [רבי 

ב‰‡„יט˘ – מ˜ום מנוח˙ סבו כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן].

[‰רבי ‰‡מˆעי]  חסי„י ‡ביו  ונכב„י  סבו  חסי„י  ז˜ני  מ˘רי„י  ˘‰˙‡ספו ‰רב‰  פעם ‰ז„מן 
רבי  פי   ˙‡ ל˘‡ול  ויר‰יבו  ˜„ם,  ימי  בזכרון  חסי„ו˙  בעניני  וי˘וחחו  יח„יו  וי˘בו  ל‰‡„יט˘ 
ובפרט  בניעזין,  בבי˙ו  ל˘ב˙  לו  טוב  ל‰‡„יט˘, ‰רי  מו˘בו  כמעט ‰ע˙י˜  מ„וע  נחום  מנחם 

לע˙ ז˜נו˙ו ‰רי טוב יו˙ר ל˘ב˙ ב˜רב ‡נ˘י בי˙ו.

"‰‡ם ˙סכים ˘ב‚„ ‰מ˘י י‰י‰ עם טל‡י?"
ויספר ל‰ם „ו„נו רבי מנחם נחום ‡˙ סיפור ‰ב‚„. וכך ‰י˙‰ ‰עוב„‰:

עליון]  [ב‚„  ׳׳˜‡טינ˜ע׳׳  ‚ם  וב˙וך ‰מלבו˘ים ‰י‰  ח˙ונ‰,  מלבו˘י  לו  ˙פרו  ח˙ונ˙ו  לפני 
וי˜ר‡ ‡ו˙ו סבו - רבנו ‰ז˜ן - וי‡מר לו:

נחום, ‰‡ם ˙סכים ˘ב‚„ ‰מ˘י ‰‡מור י‰י‰ עם טל‡י?

עני˙י לסבי: ל‡ זו בלב„ ˘‡ינני מסכים, ‡ל‡ ˘‚ם ‡ינני רוˆ‰.

‡מר לי סבי: ומ‰ ˙רˆ‰ כ„י ל‰סכים ˘ב‚„ ‰מ˘י י‰י‰ עם טל‡י?

עני˙י: ‡ין ‡ני רוˆ‰ בב‚„ עם טל‡י, ‡ני רוˆ‰ בב‚„ ˘לם.

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה' עבודת בעניני ומכתבים שיחות



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב‰נח˙  בי˙ ‰ספר ‰י‰ו„י ‰ר‡˘ון,  בבנין  ˘מ˙חילים  עם ‰י„יע‰   .  . מכ˙בו  נ˙˜בל  בנועם 
‡בן ‰יסו„ וכו'.

ול„כו˙י׳ למו˙ר ל‰„‚י˘ ˘בי˙ ספר י‰ו„י ‰ו‡ כ˘ח„ור ומל‡ י‰„ו˙ ‰‡מ˙י˙, כולל ועי˜ר 
וכלומר ‰נ‰‚˙ ‰˙למי„ים (ו‰˙למי„ו˙)  ˘מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר1,  במ˘נ˙ם  חכמים  ל„ברי  מ˙‡ים 

בחיי ‰יום-יום ב‡ופן י‰„ו˙י.

ונוסף על ‰‡מור, ‰רי רו‡ים ‚ם במוח˘, בפרט ב„ורנו ז‰, ‚ו„ל ‰˘פע˙ ‰בנים ו‰בנו˙ על 
‰‰ורים ו‰נ‰‚˙ ‰בי˙. ובפרט כ˘‰‰ורים רו‡ים ˘‰בנים מ˙נ‰‚ים ב˙ום לבב ובחיו˙ ב‰נ‰‚‰ 
וכל˘ון  ל‰‡מור,  מ˙‡ים  ב‰נ‰‚˙ם ‰ם  ומוסיפים ‚ם ‰ם  ב˘בילם  נח˙  מ˜ור  ז‰  י‰„ו˙י˙, ‰רי 

‰כ˙וב2 ו‰˘יב לב ‡בו˙ על בנים ולב בנים על ‡בו˙ם.

ב˜‰ל˙ו  ובמיוח„  ב˜‰ל˙ו,  רב  ˘ל  זכו˙ו  ובפרט  בז‰,  חל˜  ל‰ם  ˘י˘  כל ‡ל‰  זכו˙  ו‡˘רי 
˘לו ˘‰י‡ בעיר ‰ביר‰ ו‰נ‰‚˙‰ ורוח‰ בו„‡י ˘י˘ ל‰ן ‰˘פע‰ בכל ‰מ„ינ‰ כול‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל"ב ע' ˆ-ˆ‡)

1) ‡בו˙ פ"‡, מי"ז.

2) מל‡כי ‚, כ„.

פניניםפנינים
שורש הרצון לכבוש הארץ

וי‰ס כלב ‡˙ ‰עם ‡ל מ˘‰ וי‡מר על‰ נעל‰ 
ויר˘נו ‡˙‰ כי יכול נוכל ל‰
(י‚, ל)

כלב  מ„וע ‰˘˙י˜  ועו„),  (רמב"ן  ‰˜˘ו ‰מפר˘ים 
 ıמר‚לים, ו‰ל‡ ע„יין ל‡ ‰וˆי‡ו ‡˙ „יב˙ ‰‡ר‰ ˙‡
וז‰  ‰י‡  ו„ב˘  חלב  "זב˙  „ברי‰ם  ˙חיל˙  רע‰: 
פרי'" (י‚, כז) ‰ו‡ לכ‡ור‰ ˜יום ˘ליחו˙ מ˘‰ לב„ו˜ 
"ומ‰ ‰‡רı . . ‰טוב‰ ‰י‡ ‡ם רע‰" (˘ם, כ), ו‰מ˘ך 
כח), ‰ל‡  (˘ם,  ו‚ו'"   ıב‡ר „ברי‰ם "עז ‰עם ‰יו˘ב 
‰עם   ˙‡  .  . "ור‡י˙ם  מ˘‰  ל˘ליחו˙  ˙˘וב‰  ‰י‡ 

‰יו˘ב עלי‰ ‰חז˜ ‰ו‡ ‰רפ‰" (˘ם, יח).

ומכיוון ˘טרם ‰ספי˜ו לומר "ל‡ נוכל לעלו˙ . . 
מי‰ר  מ„וע  ל‡-לב),  (˘ם,   "ıר‡‰ „יב˙   ˙‡ ויוˆי‡ו 

כלב ל‰˘˙י˜ם? ו˙ירˆו ב‡ופנים ˘ונים.

וי˘ לב‡ר בז‰:

˘ינו  ˙˘וב˙ם  ˘ב„ברי  בכך  ‰י‰  ‰מר‚לים  חט‡ 
‡˙ ס„ר ‰„ברים ˘‡מר ל‰ם מ˘‰:

מ˘‰ ˆיוו‰ ‡ו˙ם לר‡ו˙ ˙חיל‰ ‡˙ ‰עם "‰חז˜ 
‰י‡  "‰˘מנ‰   ıר‡‰  ˙‡ כך  ו‡חר  ו‚ו'",  ‰רפ‰  ‰ו‡ 
ו‚ו'", וס„ר ז‰ מור‰, ˘‰עי˜ר ‰ו‡ ‰מלחמ‰ וכיבו˘ 
על  ירוויחו  מ‰  לר‡ו˙ ‚ם  י˘  מכן  ל‡חר  ור˜   ,ıר‡‰

י„י ‰כיבו˘ – ‡ם ‰‡רı ˘מנ‰ ‰י‡ ‡ו ל‡.

‡ך ב„ברי ˙˘וב˙ם ˘ל ‰מר‚לים ˘ינו מ˘ליחו˙ו 
˘ל מ˘‰, וענו ˙חיל‰ על ‡יכו˙ ‰‡רı ור˜ ‡חר כך 

על חוז˜ ‰עם.

˘ינוי  ‚ם  ‡ל‡  בלב„,  ס„ר  ˘ינוי  ז‰  ‰י'  ול‡ 
‡ˆלם  ‰י'  ‰עי˜ר   :ıר‡‰ כיבו˘  במטר˙  מ‰ו˙י 
לב„ו˜  ח˘וב ‡ˆלם  כך, ‰י'  ומ˘ום  ו‰ריווח,  ‰˘כר 
‰˘כר,  מ‰ו˙   ˙‡ ולר‡ו˙   ıר‡‰ ‡יכו˙   ˙‡ ˙חיל‰ 
ור˜ ל‡חר מכן לבחון ‡˙ חוז˜ ‰עם ו‡˙ ‰‡פ˘רויו˙ 
ל‰ילחם בו. ומ˘ום כך ‰˜„ימו ב„ברי‰ם ‡˙ ‡יכו˙ 

‰‡רı לחוז˜ ‰עם.

‡זי  פרס,  ל˜בל  מנ˙  על  ‰י‡  ‰עבו„‰  וכ‡˘ר 
˘כר  ב˘ביל  ‰י‡  כ„‡י˙  ˜ל‰  עבו„‰  ˘ר˜  חו˘בים 
כן:  על  י˙ר  כ„‡י˙.  יו˙ר – ‡ינ‰  ועבו„‰ ˜˘‰  כז‰, 
‡פ˘ר  ‡י  ‰י‡,   ‰˘˜ עבו„‰  ˘‡ם  לטעו˙  עלולים 
‰כ˙ובים  ב‰מ˘ך  ˘רו‡ים  וכפי  כלל.  ב‰  ל‰ˆליח 

˘טענו ‰מר‚לים "ל‡ נוכל לעלו˙ ו‚ו'".

ולכן כ˘ר‡‰ כלב ˘עˆם ‚י˘˙ם ‡ל עניין כיבו˘ 

‰ו‡  ‡ˆלם  ו‰עי˜ר  ו˘‚וי',  מעוו˙˙  ‰י‡   ıר‡‰
‰˘כר, מי„ ‰˘˙י˜ם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1313 ו‡ילך)

מדוע לא נדחה 
עונש המרגלים

ו‰‡נ˘ים ‡˘ר ˘לח מ˘‰ ל˙ור ‡˙ ‰‡רı וי˘ובו 
ıוילינו עליו ‡˙ כל ‰ע„‰ ל‰וˆי‡ „יב‰ על ‰‡ר

וכ˘˘בו מ˙ור ‰‡רı ‰רעימו עליו ‡˙ כל ‰ע„‰ ב‰וˆ‡˙ 
„יב‰, ‡ו˙ם ‡נ˘ים וימו˙ו
(י„, לו. ר˘''י)

˘"וי˘ובו  לפר˘  ‰י'  נר‡‰  ‰כ˙ובים  מפ˘טו˙ 
על  נוסף  ח„˘  עניין  כל ‰ע„‰", ‰ו‡  עליו ‡˙  וילינו 
(י‚,   ıר‡‰ מ˙ור  ב˘ובם  מי„  ‰מר‚לים  ˘‰לינו  מ‰ 
˘כוונ˙  נ˜ט  ‡ל‡  כן,  פיר˘  ל‡  ר˘"י  ‡ך  ו‡ילך).  כו 
‰כ˙וב ‰י‡ ל‡ו˙‰ ‰˙לונ‰ ‰ר‡˘ונ‰ "כ˘˘בו מ˙ור 

‰‡רı" (ור‡‰ במפר˘י ר˘"י ˘בי‡רו ‡˙ ‰כרחו לפר˘ כן).

‡ך על פירו˘ו י˘ ל˙מו‰: ‡ם כן נמˆ‡ ˘‰כ˙וב 
וטעמ‡  ‰מר‚לים,  ˙לונ˙  ‡ו„ו˙  ‰סיפור   ˙‡ כפל 

בעי?

ומ˙וך  ‚ופ‡,  זו  ˜ו˘י‡  ליי˘ב  ב‡  ˘ר˘"י  וי"ל, 
˙לונ˙  סיפור   ˙‡ ‰כ˙וב  ˘נ‰  ‡מ‡י  מבו‡ר  פירו˘ו 

‰מר‚לים.

„‰נ‰, בפר˘‰ זו מסופר ע„ כמ‰ חר‰ ‡ף ‰' בבני 
יב),  (י„,  ו‡ור˘נו"  ב„בר  "‡כנו  ˘‡מר  וע„  י˘ר‡ל, 
ו‡ף על פי כן פעל מ˘‰ על י„י ˙פיל˙ו ˘ל‡ ימו˙ו 
ל˙מו‰,  י˘  ולכ‡ור‰  ˘נ‰.  במ˘ך ‡רבעים  מי„ ‡ל‡ 
‰מר‚לים  עבור  ‚ם  לפעול  מ˘‰  ‰ˆליח  ל‡  מ„וע 

עˆמם ˘ל‡ ימו˙ו מי„?

במר‚לים  ‰י'  מיוח„  ˘חומר  ‰ו‡,  לכך  ו‰מענ‰ 
לחלו˜  נ˙כוונו  ˘מ‰ר‚לים  ‰עם,  בכל  ‰י'  ˘ל‡  מ‰ 
על מ˘‰ עˆמו. ומכיוון ˘"‡ין ˜ט‚ור נע˘‰ סני‚ור", 
מ˘‰  ˙פיל˙  י„י  על  ל‰ינˆל  ל‰ם  ‡פ˘ר  ‰י'  ל‡ 

עלי‰ם.

‰מר‚לים,  מי˙˙  ‡ו„ו˙  ˘מסופר  לפני  כן,  ועל 
עליו  ‰רעימו   – עליו  "וילינו  ומספר  ‰כ˙וב  מ˜„ים 
‡˙ כל ‰ע„‰", ˘‡ין ז‰ ס˙ם סיפור ˙לונ˙ ‰מר‚לים, 
ומטעם  עˆמו,  רבינו  מ˘‰  על  ומחלו˜˙  ˙לונ‰  ‡ל‡ 

ז‰ ל‡ נ˙כפר עונ˘ם ומ˙ו מי„.

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ ע' 44 ו‡ילך) 

עיונים וביאורים



ז

מצות חלה שמבטלת 
עבודה זרה

המזלות הם כגרזן ביד החוטב / עבודה זרה בדקות – החשבת טבע העולם / מפריש 
חלה ומכריז על אמונתו התמימה / בעלי עסקים בנקל יותר רואים יד ה'

˘„ימו  בכך  חז"ל  לימ„ו  כ),  (טו,  בפר˘˙נו  חל‰ ‰‡מור‰  מˆו˙  ˘ל  ויסו„יו˙‰  ח˘יבו˙‰   ˙‡
‡ו˙‰ ליסו„ ‰‡מונ‰: "למ‰ נסמכ‰ פר˘˙ חל‰ לפר˘˙ עבו„‰ זר‰, לומר לך ˘כל ‰מ˜יים מˆו˙ 

חל‰ כ‡לו בטל עבו„‰ זר‰, וכל ‰מבטל מˆו˙ חל‰ כ‡לו ˜יים עבו„‰ זר‰" (וי˜ר‡ רב‰ פט"ו ו).

חל‰  ˘ל ‰פר˘˙  ו‰˜טנ‰  חז"ל ‡˙ ‰פעול‰ ‰פ˘וט‰  מ˘ווים  ˙למו„: ‰כיˆ„  ו‰„בר ˆריך 
מן ‰עיס‰, לביטול עבו„‰ זר‰ ˘‰ו‡ יסו„ ‰‡מונ‰ ויסו„ כל ‰˙ור‰ כול‰?

ולירח,  ל˘מ˘  ב‡לו ‰סו‚„ים  ר˜  ˘ייכ˙  ˘‡ינ‰  זר‰,  עבו„‰  ˘ל  מ‰ו˙‰  ˙חיל‰  לב‡ר  וי˘ 
וˆריך  ומˆוו˙י‰,  ‰˙ור‰  ˘ומר  י‰ו„י  ˘ל  ב„ע˙ו  ‚ם  מסוים  ב‡ופן  מˆוי‰  ל‰יו˙  יכול‰  ‡ל‡ 
חל‰,  מˆו˙  ‰י‡  לכך  ומסייעו˙  ‰מסו‚לו˙  ‰מˆוו˙  ו‡ח˙  ממנו.  ול‚ר˘‰  ב‰  ל‰ילחם  ‰‡„ם 

וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

‰מזלו˙ ‰ם כ‚רזן בי„ ‰חוטב
לירח  ל˘מ˘ ‡ו  ול‡בנים,  לעˆים  ומ˘˙חוו‰  במובנ‰ ‰פ˘וט, ‰י‡ ‡„ם ‰עוב„  זר‰  עבו„‰ 
ומח˘בם ל‡לו˜‰ רח"ל. ‡ך ˙חיל˙ ענין עבו„‰ זר‰ בעולם ל‡ ‰י˙‰ כן, וכפי ˘כ˙ב ‰רמב"ם 
(רי˘ ‰ל' עבו„‰ זר‰) ˘‡נו˘ ו‡נ˘י „ורו ‰‡מינו ב‰˘י"˙ ˘‰ו‡ בור‡ ‰עולם, ‡ל‡ ˘"טעו טעו˙ 

‚„ול‰ ונבער‰ עˆ˙ חכמי ‡ו˙ו ‰„ור", ו‰יו מ˘˙חווים ועוב„ים ‚ם ל˘מ˘ ולירח ומזלו˙.

˘מ˘  ˙בו‡ו˙  נ˘פע „רך ‰מזלו˙, "ממ‚„  לעולם  כל ‰˘פע ‰ב‡  ˘‰רי  טעו˙ם ‰י‰,  ו˙וכן 
יעבור  ˘‰˘פע  ‰˜ב"‰  ˘‚זר  ˘מכיון  ח˘בו  ובכסילו˙ם  י„),  ל‚,  (ברכ‰  ירחים"  ‚ר˘  וממ‚„ 
‰˘פע  על  ‰פ˜י„ם  ולכן  ‰מזלו˙,  ‡ו˙ם   ˙‡ מח˘יב  ˘‰˜ב"‰  ‰ו‡  ‡ו˙  ‰מזלו˙,  ב‡מˆעו˙ 
ב‡ופן ˘י‰יו ‰ם ‰מחליטים כמ‰ יו˘פע לכל ‡„ם. ועל כן ‰יו עוב„ים למזלו˙ ומ˘בחים ‡ו˙ם 
ומ˘˙חווים ‡לי‰ם, ˘‰ל‡ ‰˜ב"‰ עˆמו מח˘יבם לפי טעו˙ם. ו‚ם ‰עלו ב„ע˙ם ‰כוזב˙ ˘על 

י„י ˘י˘˙חוו ל‰ם ירבו ל‰ם ‰מזלו˙ ‡˙ ‰˘פע.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

י„

כוחו של הנוער
השפעת  גודל  הוריהם;  משל  גדולים  להישגים  להגיע  וצריכים  יכולים  ילדים 

הילדים על הוריהם

ı (˘לח י„, ל‡) ˙ ָ‰ָ‡ר∆ עּו ‡∆ ָי„¿ ם ו¿ ָ̇ י ‡… ƒ̇ י‡ ב≈ ≈‰ ‰ ו¿ י∆ ¿‰ ƒם ָלַבז י ∆ּ̇ ר ֲ‡ַמר¿ ∆ ׁ̆ ם ֲ‡ כ∆ ַטּפ¿ ו¿

יל„ים יכולים וˆריכים,
ל˘‡וף ל‰י˘‚ים ‚בו‰ים מ‰ורי‰ם

...[י˘] ל‰˙בונן בפסו˜ "וטפכם .. ו‰ב‡˙י ‡ו˙ם וי„עו ‡˙ ‰‡רı" ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰, ˘‰י‡ 
נˆחי˙ ו‰ור‡ו˙י‰ נˆחיו˙, מור‰ לנו ‰ור‡‰ ˘יל„ים יכולים, וˆריכים, ל˘‡וף ל‰י˘‚ים ‚בו‰ים 
‚ם מ‡ל‰ ˘ל ‰ורי‰ם, ע„ כמ‰ ˘מ„רי‚˙ ‰‰ורים ˙‰י׳ ‚בו‰‰; כי בכל עניני טוב ו˜„ו˘‰ ˙מי„ 
‡פ˘ר ל˘‚˘‚ עו„, וכ˘בנוסף לכך ‰יל„ים עו„ זוכרים ˘ב‰י˘‚י‰ם ‰ם מזכים ‚ם ‡˙ ‰ורי‰ם, 

מ˙‡מˆים בˆור‰ ‡חר˙ ל‚מרי. 

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ ע' ˙י, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‚ ע' 410)

וכמ‡מר  מ‰יל„ים,  נח˙  י‰ו„י, ‰רי ‰י‡  ובפרט ‡ˆל  כל ‡„ם  ביו˙ר ‡ˆל  ...‰ברכ‰ ‰‚„ול‰ 
רז"ל בכל ‡„ם מ˙˜נ‡ חוı מבנו וכו'...

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' רנט, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‡ ע' 191)

‚ו„ל ‰˘פע˙ ‰יל„ים על ‰‰ורים ו‰נ‰‚˙ ‰בי˙
˘‡ין  פ˘וט  ומˆו‰,  ˙ור‰  ˘ומרי  ע„יין ‡ינם  ל‡לו ‡˘ר ‰ורי‰ם  ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰יחס  במ‰ 
‰יל„ים  ל˜רב  ר˜  ל‡  מˆליחים  סוף  סוף  ‰נ‰  ‰מ˙‡ימ‰  וב‰˘˙„לו˙  ו‡„רב‰,  ‡ו˙ם,  ל„חו˙ 

ל˙ור‰ ולמˆו˙י׳ ‡ל‡ ל‰˘פיע על י„ם ‚ם על ‰‰ורים וכל בני בי˙ם וכנר‡‰ במוח˘.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז ע' ˜ˆ‰)

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

השהשי״י״תת בבעבעבודודתת ווהדהדרכרכותות עצעצותות מכמכתבתביי



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰ל'  לר˘"י  ‰פר„ס  בס'  ‡י˙‡  ‰כי  ו‰נ‰ 
מעיס‰  חל‰  ל‰פרי˘  "‰רוˆ‰  ˜ל‡  סי'  פסח 
„ל‰פרי˘  ˙רומ‰,  ל‰פרי˘  ‡˜ב"ו  כו'  ‡ומר 
עו‚‰  חל‰ ‰י‡  ופירו˘  ברכ‰ ‰י‡,  ל‡ו  חל‰ 
˙רימו  וחל‰  כלל,  ‰פר˘‰  ˘ם  ו‡ין  וחרר‰ 
מן  ‡ח˙  חל‰  ˜‡מר  ו‰כי  כ˙יב,  ˙רומ‰ 
כעין  ופו˘טו  כו'  ˙רומ‰  ל˘ם  ˙רימו  ‰עו‚ו˙ 
בז‰  (ונחל˜  כו'"  חל‰  ˜ר‡  לי'  מ„˜רי  חרר‰ 
על ‰רמב"ם (ביכורים ‰, י‡) ועו„, „‰ברכ‰ ‰י‡ 
‰בי‡  למ˜ר‡  בפירו˘ו  ו‡ף  חל‰),  ל‰פרי˘ 
וחרר‰,  עו‚‰  מ˘מעו  חל‰  ‰˙יב‰  „‚וף   ‡‰
˙רימו  חל‰  עריס˙כם  "ר‡˘י˙  „ע‰"פ 
ל˘ם  ˙רומ‰  ‡ח˙  חל‰  "˙ל˜ח  פי'  ˙רומ‰" 
 – "חל‰"  ‰˙יב‰  מ˘מעו˙  פיר˘  ו˙יכף   ,"'‰

"טורטי"ל בלעז", ו‰יינו עו‚‰ וחרר‰.

לי'  ל˘יט˙י' ‰ו˜˘‰  „ר˘"י  י"ל  ומע˙‰ 
‰כ˙וב  ˘‡מר  „‡חר  כ‡ן,  ‰מ˜ר‡  בפירו˘ 
‚ופ‡ "חל‰ ˙רימו ˙רומ‰", ו"חל‰" ‰ל‡ ‰י‡ 
עו‚‰ וחרר‰, ˘‰ו‡ „בר ˘י˘ לו ˘יעור – ‡"כ 
"כ˙רומ˙  ‰כ˙וב  „ב„ברי  לומר  ‡פ˘ר  ‡יך 
‚ורן כן ˙רימו ‡ו˙‰" כוונ˙ ‰˙ור‰ ‰י‡ ל‰‡ 
נמי  ו‰כי  ˘יעור  ‚ורן  ב˙רומ˙  נ‡מר  „ל‡ 
 ıיר˙˘ וז‰ו  ˘יעור.  וליכ‡  במ˘‰ו  „י  בחל‰ 
ר˘"י ל‡ל˙ר ב‰מ˘ך פירו˘ו ו‰וסיף ‰„‚˘‰ 
‡בל  ל‰„י‡,  ˘יעור  ב‰  נ‡מר  ˘ל‡  „‡‰"נ 
מ"מ כיון ˘‰˙ור‰ ˜ר‡‰ ל‰ "חל‰" נ˙נו ב‰ 
עו‚‰  ‰יינו  ˘חל‰  „‡ע"‚  פי'  ˘יעור,  חכמים 
וחרר‰ ס˙ם, ‡בל ‰ל‡ ‰˘ם "חל‰" מור‰ על 
ח˘יבו˙ י„וע‰ ˘ˆריכ‰ ל‰יו˙ בחל˜ ‰נ˙רם, 
ול‡ פירורין וכיו"ב, ול‰כי נ˙נו חכמים ˘יעור 

˜בוע בחל‰ ‚ם בכמו˙ עו‚‰ זו.

ס˙ם  ל‰ו„יע  לר˘"י  „י  ‡ין  ע„יין  ‡בל 
˘‰י‡  ˘ב"חל‰"  „כיון  ˘יעור,  נ˙נו  „חכמים 
עˆמו  מˆ„  בז‰  מו‚„ר  ‡ין   – וחרר‰  עו‚‰ 
זמ"ז),  ˘ונו˙  במי„ו˙  חלו˙  ˘יעור (וי˘  ˘ום 
ל˜בוע  ˘רˆו  ˘‰˘יעור  ל‰בין  מ˜ום  ‡"כ ‰י' 

חכמים ‰ו‡ ˘יעור ‡ח„ ˜בוע לעולם ל"חל‰" 
זו, ‰יינו ˘‰חל‰ ˘מפרי˘ין כ˘לעˆמ‰ נ˜בע 
ל‰ ˘יעור ‡ח„ (בלי ˘י‰י' ‰„בר ˙לוי ב‚ו„ל 
‰עיס‰ ˘ממנ‰ נטל‰), וכ„‡˘כחן נמי ל˘יט˙ 
„˜רבנו˙,  "חל‰"  ב‚„ר  וˆו  וי˜ר‡  בפ'  ר˘"י 
וז‰ו  לעולם.  בז‰  ‚ו„ל ˜בוע  י˘  ˘מן ‰˙ור‰ 
˘‰„‚י˘ לנו ר˘"י „‰כ‡ ‡ינו כן, ‡ל‡ חכמים 
˜בעו ˘יעור ביחס ל‚ו„ל ‰עיס‰, לבע‰"ב ‡' 

מכ"„ ולנח˙ום ‡' ממ"ח.

‰מ˜ר‡  על  ר˘"י  „˘י'  נמˆ‡  ול„רכנו 
„לר˘"י  ח„‡  ‰נ"ל,  ‰נוב"י  כב˙˘וב˙  ‡ינ‰ 
ח˘יבו˙,  ‰˙ור‰  מן  מחייב  ‰‰פר˘‰  חיוב 
פירורין  במ˘‰ו,  „י  ו‡ין  טורטי"ל",   – "חל‰ 
˘יעור  ב‰  נ˙נו  „חכמים   ‡‰„ ו˙ו,  וכיו"ב. 
˘ייך  ‡ל‡  לכ‰ן,  ‰נ˙ינ‰  לחיוב  ˘ייך  ‡ינו   –
‰ו‡ ל˘יעור חל‰ ˘‡מר ‰כ˙וב ‚בי ‰פר˘‰. 
‰מ˜ר‡,  בפירו˘  ר˘"י  נ˜יט  ˘כן  ובטעם 
ר˜  „ל‡  מ˘מע  ‰מ˜ר‡  ˘מפ˘ט  מ˘ום  י"ל 
‰˙יבו˙ "˙רימו ˙רומ‰ ל‰'" ‡ל‡ ‚ם ‰˙יבו˙ 
˙רומ‰"  ל‰'  "˙˙נו  ל‡חריו  ‰ב‡  ˘בפסו˜ 
ל‰',  ˙רומ‰  „‰פר˘˙  ‰מˆו‰  בעˆם  מיירי   –
בענין  (‡˘ר  לכ‰ן  ‰נ˙ינ‰  פעול˙  לענין  ול‡ 
‚בי  ˜רח  בפ'  ל‰לן  ר˜  ‰כ˙וב  מיירי  ז‰ 
מפור˘  ‰˘ני  ז‰  בפסו˜  „‚ם  כ‰ונ‰),  מ˙נו˙ 
לפר˘  י˘  ול‰כי  ˙רומ‰".  "ל‰'  ˘‰„בר ‰ו‡ 
(‡ף  "˙˙נו"  בל˘ון  ‰„בר  ‰כ˙וב  ˘כפל  „ז‰ 
˘‰כוונ‰ ב‡מ˙ ‰י‡ ל‡ו˙ו ‰˙וכן „"˙רימו") 
כ„פיר˘  וכו'",  ˘מענו  ˘ל‡  "לפי  ‡ל‡  ‡ינו 

ר˘"י על ‰פסו˜.

מיירי  ‰כ˙ובים  ב'  ר˘"י  ˘ל„ברי  ו‡חר 
נמˆ‡  לכ‰ן,  בנ˙ינ‰  ול‡  ל‰'  בענין ‰‰פר˘‰ 
כ‰נוב"י,  „ל‡  ר˘"י  פירו˘  ב˘יט˙  „בר  עו„ 
מˆו‰  לכ‰ן ‡ינ‰  ˘‰נ˙ינ‰  ‚ם  עול‰  „לר˘"י 
‡חר,  ב˘יעור  ‰י‡  ו‡ין  מ‰‰פר˘‰,  בפ"ע 
˘יעור  ˘נ‡מר  כלל  מˆינו  ל‡  ל„י„י'  ˘‰רי 

‡חר בנ˙ינ˙ ˙רומ˙ ‰' לכ‰ן.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

‡בל טעו˙ ‚„ול‰ ונבער˙ ‰י‡ זו. כי ‡ף ˘‡כן ‰˘פע נ˘פע לעולם ב‡מˆעו˙ ‰מזלו˙, מכל 
מ˜ום ‡ין למזלו˙ כל ח˘יבו˙ ל‚בי ‰בור‡, ‡ל‡ ˘כן על‰ ברˆונו ˘‰נ‰‚˙ טבע ‰עולם ˙‰י‰ 
˘ום  ל‰ם  ‡ין  ו‰מזלו˙  מזלו˙.  ב˘‡ר  וכן  פלוני  מזל  י„י  על  יו˘פע  פלוני  ˘˘פע  כז‰  ב‡ופן 
בחיר‰ ל‰חליט כמ‰ יו˘פע ל‡יז‰ ‡„ם, ‡ל‡ ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ז‰ ‰מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם כל ר‚ע ור‚ע, 

ו‰ו‡ מחליט על ‰˘פע ˘יומ˘ך ‡ל ‰‡„ם, ‡ל‡ ˘מ˘פיע ‡˙ ‰˘פע על י„י מזל פלוני.

על  נע˘י˙  עˆמ‰  ˘‰חטיב‰  עˆים. „‡ף  בי„ ‰חוטב  ל‚רזן ‰‡חוז  למ‰ ‰„בר „ומ‰,  ומ˘ל 
י„י ‰‚רזן, מכל מ˜ום ל‡ יטע‰ ˘ום ‡„ם לומר ˘‰‚רזן י˘ לו ‡יזו ‰חלט‰ ורˆון כיˆ„ לחטוב 
ו‰יכן  יכ‰  כח  ב‡יז‰  ור‚ע  ר‚ע  כל  ו‰ו‡ ‰מחליט   ,ıעל ‰ע ‡˙ ‰עı, ‡ל‡ ‰חוטב ‰ו‡ ‰מכ‰ 

יחטוב, ו‰‚רזן ‰ו‡ ר˜ כי„‡ ‡ריכ˙‡ ˘ל ‰חוטב.

כביכול,  ‰˜ב"‰  ˘ל  בי„ו  כ‚רזן  ‰מ‰  לעולם,  ‰˘פע  מו˘פע  ˘„רכם  ‰מזלו˙  כל  ‚ם  וכך 
˘מ˘פיע ב‡מˆעו˙ם, ‡ך ‡ין ל‰ם כל ˘ליט‰ וממ˘ל‰ ובחיר‰, ‡ל‡ י˘ בעל ‰בי˙ לביר‰ זו, 

˘‰ו‡ י˙' מנ‰י‚ כל פרט ופרט בעולם.

‚ם  ‡ל‡  ר"ל,  כ‡לו˜‰  ומזלו˙  ‰כוכבים  ‰ח˘ב˙  ר˜  ‡ינו  זר‰  עבו„‰  ענין  ˘˙וכן  ונמˆ‡ 
‰ח˘ב˙ם כבעלי בחיר‰ על ‰˘פע ‰נמ˘ך „רכם, נכלל ‚ם ‰ו‡ בחט‡ עבו„‰ זר‰ (ור‡‰ ב‡רוכ‰ 

במ˜ור ‰„ברים בספר ‰מ‡מרים מלו˜ט, ובנסמן ˘ם).

עבו„‰ זר‰ ב„˜ו˙ – ‰ח˘ב˙ טבע ‰עולם
ו‰נ‰, ענין עבו„‰ זר‰ זו ‡ינו ר˜ ‰ס‚י„‰ ל˘מ˘ ולירח ומזלו˙, ‡ל‡ ‚ם לכל כחו˙ ‰טבע. 
„טבע ‰‡רı ˘‰י‡ מˆמיח‰ ‡˙ ‰נזרע ב‰, וטבע ‰עולם ˘‡ם ‡„ם מ˘˜יע בעס˜ו כך וכך על 
י„י  על  מ˙נ‰‚  ‰עולם  ‡˘ר  בחיˆוניו˙  ונ„מ‰  ונר‡‰  לפרנס˙ו,  מרוויח  ‡זי  ‰מסחר  כללי  פי 
חו˜י ‰טבע עˆמם, ו‡ין נר‡י˙ ב‚לוי י„ ‰' ‰מ˘‚יח על כל פרט ופרט. ו‰‡מ˙ ‰י‡ ‡˘ר חו˜י 
ל‡, ‡  ˘ב˙  וזורע" (˙וס'  עולמים  בחי  י‰ו„י "מ‡מין  ו‰˘פע‰, ‡ל‡  ˘ליט‰  ˘ום  ל‰ם  ‰טבע ‡ין 
ב˘ם ‰ירו˘למי), ˘יו„ע ˘‰ˆמיח‰ ˙יע˘‰ ר˜ על י„י ‰˜ב"‰, ‡ל‡ ˘‰לבי˘ ‰נ‰‚˙ו ‡˙ ‰עולם 

בכחו˙ ‰טבע, כחוטב ‰‡וחז ב‚רזן.

ול‡בן   ıלע ˘מ˘˙חווים  ‰טיפ˘ים  כ‡ו˙ם  ‰‡„ם  ‡ין  ˘‡מנם  ב„˜ו˙,  זר‰  עבו„‰  ענין  וז‰ו 
˘טוע‰  ‡ל‡  עולם,  ‰בור‡  ב‰˘י"˙  ˘לימ‰  ב‡מונ‰  מ‡מין  ‰רי  ו‰ו‡  ל‡ל˜ו˙,  ‡ו˙ם  ומח˘בים 
ו„רכי  עניני   ˙‡ ‰ו‡  מח˘ב  כן  ועל  ‰טבע,  חו˜י  בי„י  ח"ו  ‰עולם  ‰נ‰‚˙  ‰˜ב"‰  ˘עזב  לח˘וב 
˘‰נ‰‚˙  לב  על  מ˘ים  ו‡ינו  ˘פע,  יו˙ר  ‡ליו  יבו‡  יו˙ר  ˘י˙חכם  ˘ככל  לח˘וב  וטוע‰  ‰פרנס‰, 
‰עולם ‰י‡ בכל ר‚ע ור‚ע בי„י ‰˘י"˙ בלב„, ˘‰ו‡ ‰מ˘פיע ב‡מˆעו˙ ‡ו˙ם ‰מזלו˙ וחו˜י ‰טבע.

˘"‡ין  בעו„  למˆי‡ו˙,  ˘מח˘יב ‡˙ ‰עולם  מ‰  בעˆם  ו‰י‡  יו˙ר,  ב„˜ו˙  זר‰  עבו„‰  במ˜ור ‰„ברים  [ור‡‰ 

עו„ מלב„ו", ו‰ו‡ י˙' ‰נמˆ‡ יחי„י ו‡ין בל˙ו].

מפרי˘ חל‰ ומכריז על ‡מונ˙ו ‰˙מימ‰
וז‰ו ˙ורף ענין מˆו˙ חל‰, ˘ב‰ ועל י„‰ מכריז ‰‡„ם על ‡מונ˙ו ‰˘לימ‰ ו˙מימ‰ ב‰˘י"˙, 

˘מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם בפועל בכל ר‚ע ור‚ע.



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˙בו‡‰  ו˜ˆר  וזרע‰,  ˘„‰ו,  חר˘  „פ˙".  "סי„ור‡  ע˘‰  ˙חיל‰  ‰רי  עיס‰,  ‰מ‚בל  ‡„ם 
ועיב„‰ ע„ ˘ב‡‰ לי„י ˜מח ועיס‰. ו‰נ‰, יכול ‰ו‡ לטעו˙ ולח˘ב ˘‰עיס‰ ˘בי„ו ב‡‰ לו על 
פי חו˜י ‰טבע, ˘‰ל‡ בכל מ˜ום ומ˜ום בין לי˘ר‡ל ובין ל‚ויים ‰‡רı מˆמיח‰ ‡˙ ‰נזרע ב‰, 
וממיל‡ ‡ינו רו‡‰ בז‰ ‡˙ י„ ‰'. ו‚ם ‡ם יו„ע ומכיר ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ בר‡ ‡˙ ‰עולם ו‡˙ חו˜י 
עˆמם  מע˙‰ ‰ם  חו˜י ‰טבע,  ˘בר‡ ‰˘י"˙ ‡˙  ˘ל‡חר  ולח˘וב  לטעו˙  עלול  עˆמם,  ‰טבע 

מנ‰י‚ים ‡˙ ‰עולם ח"ו.

ובכך  עריסו˙יכם",  זו ‰י‡ "ר‡˘י˙  ˘ח˙יכ‰  מן ‰עיס‰,  חל‰  ומפרי˘  עומ„ ‰י‰ו„י  כן  ועל 
˘‰ו‡  ל‰˜ב"‰,  ˘ייכים  כולם  לו,  ‡˘ר  וכל  ונכסיו  ופרנס˙ו  ‰עיס‰  כל  ˘בעˆם  ‰ו‡  מו„יע 
ל˜בל  ˘זוכ‰  ע„  חו˜י ‰טבע  ומ˘פיע „רך  ˙בו‡‰  ז‰ ‰מˆמיח  ו‰ו‡  חיל  לע˘ו˙  כח  לו  ‰נו˙ן 
מזונו בעיס‰ ‰מוכנ˙ בי„ו. וממיל‡ ‡ין ‰ו‡ נו˙ן ‡˙ ‰עיס‰ ב˙ור˙ ˆ„˜‰ ונ„ב‰, ‡ל‡ מפרי˘ 
בבעלו˙  כולם  לו,  וכל ‡˘ר  ונכסיו  פרנס˙ו  כל  ˘בעˆם  מו„יע  ובכך  ל‰',  ‡˙ "ר‡˘י˙" ‰עיס‰ 
‰˘י"˙ ‰ם, מ‡חר ˘מ‚יעים מ‡˙ ‰בור‡ עˆמו ב‰˘‚ח˙ו ‰פרטי˙, וחל‰ זו – ללמ„ על ‰כלל 

כולו יˆ‡‰.

וז‰ו טעם מ‰ ˘‡מרו חז"ל ˘"‰מ˜יים מˆו˙ חל‰ כ‡לו ביטל עבו„‰ זר‰", ל‰יו˙ ˘ב‰פר˘‰ 
˘טבע  לח˘וב  טוע‰  ˘‡ינו  ב‰˘י"˙,  ‰˙מימ‰  ‡מונ˙ו   ˙‡ ומוכיח  ‰טועים,  מ„ע˙  מוˆי‡  זו 

‰עולם י˘ לו ˘ליט‰ ו‰˘פע‰ ח"ו.

מר‡‰  חל‰  מפרי˘  ˘‡ינו  מ‰  כי  זר‰",  עבו„‰  ˜יים  כ‡לו  חל‰  מˆו˙  "‰מבטל  ומ‡י„ך, 
‰ו‡  ו‰רי  ‰˘פע,   ˙‡ לו  ‰נו˙נים  ˘‰ם  לסבור  וטוע‰  ‰טבע,  כחו˙   ˙‡ מח˘יב  ˘‰ו‡  כך  על 

"מ˜יים" ענין ˘ל עבו„‰ זר‰. 

בעלי עס˜ים בנ˜ל יו˙ר רו‡ים י„ ‰'
ועל פי ‰‡מור, י˘ לי˙ן טעם ועומ˜ ב˘יעורים ˘נ˙נו חכמים בחל‰:

מעי˜ר ‰„ין מ„‡וריי˙‡, חל‰ "ל‡ נ‡מר ב‰ ˘יעור", ‡ל‡ ˘"חכמים נ˙נו ב‰ ˘יעור: לבעל 
‰בי˙ ‡ח„ מע˘רים ו‡רבע‰ ולנח˙ום ‡ח„ מ‡רבעים ו˘מונ‰" (ר˘"י בפר˘˙נו טו, כ). 

כן  ועל  מסוים,  ב˘יעור  ל‰‚ביל‰  ו‡ין  ‰נפ˘  בעˆם  ‰י‡  ‰‡מונ‰  נ˜ו„˙  ‰עניין:  ובי‡ור 
מ„‡וריי˙‡ ס‚י לחל‰ בכל ˘‰ו‡. ‡ל‡ ˘חכמים נ˙נו ב‰ ˘יעור, מכיון ˘‰‡מונ‰ עלי‰ לח„ור 

בכחו˙ ‰נפ˘ ולסל˜ מ˘ם כל ˘מı עבו„‰ זר‰ ו‡פילו ב„˜ו˙.

רו‡ים  ‰מ‰  עס˜  בעלי  „‰נ‰,  לנח˙ום.  ‰בי˙  בעל  בין  חיל˜ו  חכמים,  ˘נ˙נו  וב˘יעור 
‰˘‚ח˙ו י˙' על כל ˆע„ ו˘על, ˘‰רי פרנס˙ם ˙לוי‰ ˙„יר בעליי˙ ‰˘ערים וירי„˙ם, ובˆירופי 
מ˜רים ובכל ˙נ‡י ‰זמן ו‰מ˜ום ‰מ˘˙נים, ובנ˜ל ל‰ם ל˘ים ליבם ‡ל ‰˘‚ח˙ו ‰מלוו‰ ‡ו˙ם. 

ולעומ˙ם ‡„ם ‰יו˘ב בבי˙ו ‡ינו רו‡‰ במוח˘ כל כך ‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰.

ולפיכך, נח˙ום ˘‰ו‡ בעל עס˜, „י לו ב‡ח„ מ‡רבעים ו˘מונ‰, ˘כן פחו˙ י˘ ל˘לול ‡ˆלו 
בעל ‰בי˙,  י„י ‰˜ב"‰. ‡בל  על  במוח˘ ‡˙ ‰נ‰‚˙ ‰עולם  רו‡‰  ˘‰ל‡ ‰ו‡  זר‰,  עבו„‰  ענין 
רו‡‰  וממיל‡ ‡ינ‰  בכל ‰˘˙ל˘לו˙ ‰פרנס‰,  ב˜י‡‰  ו‡ינ‰  ‰י‡ ‰‡י˘‰ ‰מ‚בל˙ ‡˙ ‰עיס‰, 
‡ח„  ‰י‡  וחל˙‰  ב„˜ו˙,  זר‰  עבו„‰  ענין  ל˘לול  יו˙ר  ˆריכ‰  ‰י‡  ˆע„,  בכל  י˙'  ‰˘‚ח˙ו 

מע˘רים ו‡רבע‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰ו˙ר‰  ‰עיס‰  ‡בל  ‰כ‰נים  ‚זל  ‡ל‡  כ‡ן 
‰מˆו‰  עˆם  י˘נ‰  ז‰  מלב„  ‡ולם  ב‡כיל‰, 
‰חילו˜,  ‰ו‡  ובז‰  לכ‰ן,  „נ˙ינ‰  ‰עי˜רי˙ 
ו‡פי'  מ‰"˙  כלל  ˘יעור  ‡ין  ‰עיס‰  „לפטור 
„נ˙ינ‰  ‰ב'  ‰ענין  ‡בל  ‰עיס‰,  פוטר  מ˘‰ו 
לכ‰ן י˘ לו ˘יעור מ‰"˙ „ˆ"ל "כ„י נ˙ינ‰", 
יעור כמו˙ מסויים  ‡ולם ‰וסיף „מ‰"˙ ‰יינו̆ 
(ע˘ירי˙  „ע˘רון  ממ"ח)   '‡ (‡ו  מכ"„   '‡„
י‰י'  מע˘רון  ‰‚„ול‰  בעיס‰  ו‡"כ  ‰‡יפ‰), 
‰˘יעור מ‰"˙ ˜טן מ‡' מכ"„ (‡ו ‡' ממ"ח), 
כי כל ‰˘יעור ב˙ור‰ ‰ו‡ מ‚„ר "כ„י נ˙ינ‰", 
נ˙ינ‰  כ„י  כ‡ן  י˘  ‰רי  לכ‰ן  נ˙ינ‰  ו"לענין 
‚„ול‰",  ˜טנ‰ ‡ו  ל‰כ‰ן ‡ם ‰עיס‰  לו  ומ‰ 
בז‰ "˘ˆריך  ח„˘  ˘יעור  ˙י˜נו  חז"ל  ו‡מנם 
˘י˙נו חל˜ כ"„ מן ‰עיס‰ כמו˙ ˘‰י‡, ו‡ם 
˘י˙ן  ˆריך  ע˘רונו˙  כ"„  ‚„ול‰  ‰י‡  ‰עיס‰ 
‡ו˙‰  מן  כ"„  חל˜  ˘‰ו‡  ˘לם  ע˘רון  לכ‰ן 

‰עיס‰".

˘על  מ‰  ופרח  כפ˙ור  מ˙ב‡ר  „רכו  ולפי 
‰כ˙וב "כ˙רומ˙ ‚ורן כן ˙רימו ‡ו˙‰" „מיירי 
‰טבל  ל‰˙יר  (‰יינו  ‰חל‰  ‰פר˘˙  ב‚וף  ר˜ 
ב‡כיל‰) ‰ו„יע ר˘"י "˘ל‡ נ‡מר ב‰ ˘יעור", 
‡ין  ‡כיל‰  ‰י˙ר  „לענין  ‰נוב"י  כ„ע˙  ו‰יינו 
בכל  ˘יעור  ˜בעו  חכמים  ר˜  ˘יעור,  ˘ום 
"‡בל  ר˘"י  ˘‰מ˘יך  כמו  ‚„ל‰  לפי  עיס‰ 
‰כ˙וב  על  מ˘‡"כ  כו'".  ˘יעור  נ˙נו  חכמים 
˙רומ‰"  ל‰'  ˙˙נו  עריס˙כם  "מר‡˘י˙ 
"לפי  ר˘"י  כ˙ב  לכ‰ן,  ‰נ˙ינ‰  בענין  „מיירי 
כ„י  ב‰  ˘י‰‡  ˙˙נו  נ‡מר  כו'  ˘מענו  ˘ל‡ 
י˘  ו„‡י  לכ‰ן  מˆו˙ ‰נ˙ינ‰  נ˙ינ‰", „ל˜יום 
‡ו  כ"„  חל˜  (˘‰ו‡  ‰˙ור‰  מן  ˜בוע  ˘יעור 

מ"ח מע˘רון ‡ח„, כנ"ל „ע˙ ‰נוב"י).

ר˘"י  ב˘יט˙  ב‡ו"‡  בז‰  נ"ל  וב‡מ˙ 
נ˙ינ‰  כ„י  וב‰˜„ים „פר˘"י ‚בי  על ‰מ˜ר‡, 
˙רומ‰,  ל‰'  "˙˙נו  וז"ל  בספרי,  ‚ם  מˆינו 
˙רימו  חל‰  ‡ומר  ˘‰ו‡  לפי  נ‡מר,  למ‰ 

˙רומ‰ ‡בל ל‡ ˘מענו ˘יעור חל‰, ˙˙נו ל‰' 
מכ‡ן  לכ‰ן,  מ˙נ‰  כ„י  ב‰  ˘י‰‡  ע„  ˙רומ‰, 
מכ"„   '‡ בע‰"ב  ˘ל  חל‰  ˘יעור  ‡˙‰ ‡ומר 
ו˘ל נח˙ום ‡' ממ"ח", ‡בל ר˘"י ˘ינ‰ בז‰, 
ממ"ח  ו‡'  מכ"„   '‡ ˘יעור  ‰זכיר  „בספרי 
˙יכף ל‡חר ˘כ˙ב „י˘ ˘יעור כ„י נ˙ינ‰ כו', 
‡בל ר˘"י בחר ˘ל‡ ל‰זכיר סכום ˘יעור ז‰ 
לעיל  „ו˜‡  ‡ל‡  נ˙ינ‰,  כ„י  ‚בי  כ‡ן  ב„בריו 
‰˙ור‰  מן  ˘יעור  „ליכ‡   ‡‰ ˘‰זכיר  ‰יכ‡ 
ל‰זכירו  טרח  ‡מ‡י  ברור  ˘‡ין  ‚ם  ומ‰  כו'. 
˘ם, „כי„וע ‡ין ר˘"י בפירו˘ו למ˜ר‡ מזכיר 
ומוכרח  ‰נˆרך  ‡ל‡  וכיו"ב  ‰˘"ס  מ„ברי 
עˆמו  ר˘"י  כמ"˘  ‰כ˙וב,  פ˘ט  ל‰בנ˙ 
פ˘וטו  לי˘ב  ‡ל‡  ב‡  „ל‡  בפירו˘ו  כמ"פ 
 ‡‰ ˘‰זכיר  מ‰  ב˘למ‡  ו‡"כ  מ˜ר‡,  ˘ל 
רˆ‰  מ‰  ללמ„נו  כ„י  ‰"ז  ˘יעור  נ‡מר  „ל‡ 
‚ורן"  ˘‡מר "כ˙רומ˙  במ‰  ל‰˘מיע  ‰כ˙וב 
ול‡ ˙רומ‰ ‡חר˙, ‡בל ע„יין ‡ין בי‡ור במ‰ 
נ˙נו  „חכמים   ‡‰ ‰כ˙וב  פ˘ט  ל‰בנ˙  נו‚ע 
ב„יו˜  לפרט  טרח  ‡ל‡  ז‡˙  ר˜  ול‡  ˘יעור, 
‰לכו˙  ספר  ‰י'  מ˘ל  ˘נ˙נו,  ‰˘יעור  כמו˙ 
מ˙נו˙  בכמ‰  ומˆינו  למ˜ר‡ו˙,  פירו˘  ול‡ 
˘נ˙נו  ˘יעור  ל‰זכיר  בפירו˘ו  טרח  ˘ל‡ 

חכמים, כ‚ון פ‡‰ וביכורים ו‡כ"מ. 

ו‚ם מˆ„ עˆם ˙וכן פירו˘ ר˘"י כ‡ן ‰י‡ 
כ‡ן „ו˜‡ ‰‡ „נ˙נו  ל‰וסיף  מיל˙‡ „˙מי‰‡ 
˘ב‡  נר‡‰  מר‡˘ „בריו  ˘יעור, „‰‡  חכמים 
‰כ˙וב ל‰„י‡ לומר „חל‰ ˘ו‰ ל˙רומ˙ ‚ורן 
ל˙רומ˙  ˘ו‰  ו‡ינ‰  ˘יעור  ב‰  נ‡מר  ˘ל‡ 
כוונ˙  „‡ין  ‰יינו  ˘יעור,  ב‰  ˘נ‡מר  מע˘ר 
כ‡ן ‰כ˙וב  ל‡ ‡מר  ˘בפועל  לומר  ר˜  ר˘"י 
ב‰„י‡  ˘ב„ו˜‡ ‰ו„יענו ‰כ˙וב  ˘יעור, ‡ל‡ 
‰יינו   – ‡ו˙‰"  ˙רימו  כן  ‚ורן  "כ˙רומ˙ 
„˜‡מר רחמנ‡ ˘ל‡ ˙‰י' ב˘ום ˘יעור. ו˘וב 
ב‡ ר˘"י ו‰וסיף „חכמים נ˙נו ˘יעור, ונר‡‰ 
מ‰מפור˘  ל‰יפך  ל‰ורו˙  חכמים  ב‡ו  כ‡ילו 

בכ˙וב. 



י‡

בהא דחלה אין לה שיעור מה"ת
הוא  מה"ת  שיעור  דאין  דהא  וחידש  המפרשים  על  שחלק  הנוב"י  בדברי  יפלפל 
בחיוב הפרשה ולא בנתינה לכהן / יבאר דרך חדשה לשיטת רש"י בפירוש המקרא, 

דגם בהפרשה יש מקור מן התורה לומר דבעינן חשיבות ושיעור 

בכורים "מ"ע  מ‰ל'  רפ"‰  ‰רמב"ם  כ˙ב 
˘נ‡מר  לכ‰ן,  ‰עס‰  מן  ˙רומ‰  ל‰פרי˘ 
˙רימו  חל‰  ערס˙כם  ר‡˘י˙  כ)  טו,  (פר˘˙נו 

מן ‰˙ור‰,  ˘יעור  ל‰  זו ‡ין  ור‡˘י˙  ˙רומ‰, 
‰עיס‰.   ˙‡ פטר  כ˘עור‰  ‰פרי˘  ‡פילו 
ומ„ברי סופרים ˘מפרי˘ין ‡' מכ"„ מן ‰עס‰ 
˙˙ן  ˘נ‡מר  לכ‰ן,  מ˙נ‰  כ„י  ב‰  ˘י‰י'  כ„י 
ו‰נח˙ום  מ˙נ‰,  ל˙נו  ‰ר‡וי  „בר  לו  ˙ן  לו, 
לפי  ממ"ח   '‡ מפרי˘  ב˘ו˜  למכור  ‰עו˘‰ 
מ˙נ‰".  כ„י  ז‰  ב˘יעור  י˘  מרוב‰  ˘עיס˙ו 
ו„י  ˘יעור  ˘ום  ‡ין  „מ‰"˙  יוˆ‡  ומפור˘ 
„חל‰  במ˙ני'  ˘נזכר  ו‰˘יעור  במ˘‰ו, 
(ב, ז) ‡' מכ"„ ‡ו ‡' ממ"ח ‰ו‡ מ„"ס. ולפ"ז 

‰ילפו˙‡ ל˘יעור כ„י מ˙נ‰ מ"˙˙ן לו" ‰יינו 
ר˜ ‡סמכ˙‡ בעלמ‡ ול‡ ˘‰ו‡ „ין מ‰"˙.

‡בל בר„ב"ז על ‡˙ר נ˜ט „‡ף ˘יעור ‡' 
ל"מˆו‰  ר˜  ˘‰ו‡  מ‰"˙ ‡ל‡  כו' ‰ו‡  מכ"„ 
‚"כ  ‡ח˙  חיט‰  ‰פרי˘  ‡ם  ‡בל  כ˙י˜נ‰", 
„ע˙  ר˜  זו  ולכ‡ו'  מ‰"˙.  ‰כרי  כל   ˙‡ פטר 
יחי„‡‰ ומכל ‰פוס˜ים נר‡‰ ברור „חל‰ ‡ין 
יו"„  טו˘ו"ע  ‚ם  ר‡‰  מ‰"˙,  כלל  ˘יעור  ל‰ 

סי' ˘כב. 

חל‰  ערס˙כם  ר‡˘י˙  ע‰"פ  ר˘"י  ו‰נ‰ 
"כ˙רומ˙  פי'  ‚ורן,  כ˙רומ˙  ˙רומ‰  ˙רימו 
כ˙רומ˙  ול‡  ˘יעור,  ב‰  נ‡מר  ˘ל‡   – ‚ורן 
נ˙נו  חכמים  ‡בל  ˘יעור.  ב‰  ˘נ‡מר  מע˘ר 
 '‡ ולנח˙ום  מכ"„   '‡ ‰בי˙  לבעל  ˘יעור 
פי'  ˙רומ‰,  ל‰'  ˙˙נו  ע‰"פ  ‡ולם  ממ"ח". 
˙˙נו  נ‡מר  לחל‰  ˘יעור  ˘מענו  ˘ל‡  "לפי 
נר‡‰  רי‰ט‡  ולפום  נ˙ינ‰",  כ„י  ב‰  ˘י‰‡ 
ו‰מ‰ר"ל  לחל‰.  ˘יעור  י˘  ˘מ‰"˙  „כוונ˙ו 
‰נ"ל,  ‰ר„ב"ז  „ברי  כעין  ר˘"י  בכוונ˙  כ˙ב 
„˜‡מר,  ‰ו‡  "למˆו‰  נ˙ינ‰  כ„י  „˘יעור 
לו  נ˙ן  ‡פילו  עלי'  חל  חל‰  ˘ם  בו„‡י  ‡בל 
פחו˙ מכ„י ˘יעור נ˙ינ‰". ‡בל כבר ‰˜„ימו 
ר˜  ר˘"י  „כוונ˙  ל‰„י‡  ונ˜ט  ‰מזרחי 

ל‡סמכ˙‡ בעלמ‡. 

כבר  סר"‡)  יו"„  (מ‰„ו"˙  נוב"י  וב˘ו"˙ 
ובסברו˙  בר‡יו˙  ו„ח‰  פר˘"י ‡לו,  על  עמ„ 
ועל  ‰ו‡.  בעלמ‡  „‡סמכ˙‡  ‰מזרחי  „ברי 
בין  בז‰  לחל˜  „י˘  חי„ו˘,  „בר  כ˙ב  כן 
„עי"ז  ח„‡  חל‰,  ב‰פר˘˙  ˘י˘  ענינים  ב' 
‡ף  ז‰  ולענין  ‰עיס‰,  מן  טבל  ‡יסור  מפ˜יע 
‡ין  לכ‰ן  י˙ננ‰  ול‡  בי„ו  ‰חל‰  יחזי˜  ‡ם 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

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

פניניםפניניםפנינים
אין מצוה שאי 
אפשר לקיימה!

מ˜˘‰ ‰רמב"ן ברי˘ פר˘˙נו:

"מ‰ ע˘ו ‰מר‚לים, כי מ˘‰ ‡מר ל‰ם ור‡י˙ם ‡˙ 
‰‡רı מ‰ ‰י‡ ו‡˙ ‰עם ‰יו˘ב עלי' . . ועל כל פנים 
פ˘עם  ומ‰  ‡ו˙ם,  ˘ˆו‰  מ‰  לו  ל‰˘יב  ˆריכים  ‰יו 
‰יו˘ב  ‰עם  עז  כי  ‡פס  לו  כ˘‡מרו  חט‡˙ם  ומ‰ 

ב‡רı . . וכי על מנ˙ ˘יעי„ו ˘˜ר ˘לח ‡ו˙ם"?

"כי  ‰י'  ‰מר‚לים  ˘חט‡   ıיר˙ ב)  (י‚,  ו‰ר‡"ם 
חזרו  למ‰   .  . ˘ם  ˘ר‡ו  מ‰  ‰מר‚לים  ˘‰‚י„ו  ‡חר 
ממנו,  ‰ו‡  חז˜  כי  ‰עם  ‡ל  לעלו˙  נוכל  ל‡  ו‡מרו 
ו‡ל‰ ‰„ברים ‡ינם סיפור מ‰ ˘ר‡ו ˘ם ע„ ˘‰וכרחו 
 .  . מסבר˙ם  ‰ם  ˘˘פטו‰ו  „ברים  ‰ם  ‡בל  ל‡מרם, 
סבר‡  „ברי  עם  ‰עם  ‡ל  לעלו˙  נוכל  ל‡  ‡מרו  ‰ם 

בלב„, ‰י˘ חט‡ ‚„ול מז‰".

ל‰וו„ע  ‰מר‚לים   ˙‡ ˘לח  רבינו  ˘מ˘‰  ונמˆ‡, 
ב‡יז‰ „רך י‰י' ˜ל יו˙ר לכבו˘ ‡˙ ‰‡רı, ‡בל בטוח 
י‰י'   ıר‡‰  ˙‡ לכבו˘  ‰˜ב"‰  ˘ˆוו‰  ˘מכיון  ‰י' 
חט‡ו  כן ‰מר‚לים  ˘‡ין  מ‰  לכב˘‰,  י˘ר‡ל  ביכול˙ 

בז‰ ˘‰סי˜ו ˘"ל‡ נוכל לעלו˙ ‡ל ‰עם".

ומז‰ נלמ„˙ ‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

יסו„ עי˜רי ב˜יום כל ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ‰ו‡ ‰י„יע‰ 
‰„בר  ברור  ‰ם,  ‰˘י"˙  ˆיווי  ‰מˆוו˙  ˘כל  ˘מכיוון 
כחן  לפי  ‡ל‡  מב˜˘  ‰˜ב"‰  ו‡ין  ל˜יימן,  ˘‡פ˘ר 

(˘מו"ר רפכ"ט, ועו„).

יˆוו‰  ל‡  י„בר,  ב„ע˙  ר˜  ו„ם, ‡ם  ב˘ר  ‚ם  ו‰רי 
ועל  ל˜יימו.  ‡פ˘רו˙  ˘‡ין  י„ע  ב‡ם  „בר  לע˘ו˙ 
˘ל‡  ‰˜ב"‰,  ‰מלכים  מלכי  ˘מלך  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙ 
˘ייך ‡ˆלו י˙' טעו˙ ח"ו, ל‡ י„רו˘ מ‡„ם „בר ˘‡ין 
לכל ‡ח„  ˘נ˙נו ‰כוחו˙  וברור ‰„בר  ל˜יימו.  בכוחו 

ל˜יים ‡˙ כל ‰מˆוו˙ ˘נˆטוינו עלי‰ם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 39 ו‡ילך)

מדוע לא טען משה על 
עצם גזירת "אכנו בדבר"?

וי‡מר מ˘‰ ‡ל ‰' ו˘מעו מˆרים כי ‰עלי˙ 
בכחך ‡˙ ‰עם ‰ז‰ מ˜רבו . . מבל˙י יכל˙ ‰' 
ל‰בי‡ ‡˙ ‰עם ‰ז‰ ‡ל ‰‡רı ‡˘ר נ˘בע ל‰ם 
וי˘חטם במ„בר
(י„, י‚-טז)

ו‡ע˘‰  ו‡ורי˘נו  ב„בר  "‡כנו  ‰˜ב"‰  ‚זר  כ‡˘ר 
מ˘‰  טען  יב),  (י„,  ממנו"  ועˆום  ‚„ול  ל‚וי  ‡ו˙ך 
י‡מרו  ˘‰מˆרים  ח"ו,   '‰ חילול  לי„י  יבי‡  ˘‰„בר 
 ıר‡‰ ‡ל  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ ל‰בי‡   '‰ ביכול˙  ˘‡ין 

ולפיכך ˘חטם במ„בר.

וי˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ ‚„ול‰: וכי ל‡ מˆ‡ מ˘‰ טענ‰ 
‡חר˙ בכ„י ל‰‚ן על בני י˘ר‡ל ‡ל‡ זו? ובפרט ˘כך 
יחר‰  "למ‰  מ˘‰  טען  ˘˙חיל‰  ‰ע‚ל,  בחט‡  מˆינו 
י‡מרו  "למ‰  ‰וסיף  כך  ‡חר  ור˜  ו‚ו',  בעמך"  ‡פך 

מˆרים" ו‚ו' (˙˘‡ לב, י‡-יב).

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

מטר˙ם  ונ˜מ‰, ‡ל‡  עונ˘י ‰˜ב"‰ ‡ינם ‡כזריו˙ 
ו‚ם  ולט‰רו.  לזככו  ‰חוט‡,  ל˙ועל˙  ‰י‡  ו˙כלי˙ם 
כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ עונ˘ מי˙‰ ˘‚זר ‰˜ב"‰ על „ור 
‰מ„בר, ‰רי ‰כ˙וב נו˜ט ל˘ון "וי˘חטם", ˘˘חיט‰ 
ל‰יו˙  ‰על˙‰  ‡ם  כי  ‰ב‰מ‰  רˆיח˙  מ˘מע‰  ‡ין 
מי˙‰  עונ˘  כן  וכמו  ‡„ם.  ל‡כיל˙  ור‡וי'  מרוממ˙ 
רוחניים  לחיים  ל‰עלו˙ם  מנ˙  על  ‰י'  ‰מר‚לים  ˘ל 

ולחסוך מ‰ם חיי ייסורים וˆער כ‡נ˘ים חוט‡ים.

בחט‡  ‰ע‚ל:  מחוט‡י  ‰מר‚לים  נ˘˙נו  ובז‰ 
וי˘ובו  בחיים  ‰חוט‡ים  ˘י˘‡רו  מ˘‰  בי˜˘  ‰ע‚ל 
כבר ‰˜„ים ‰˜ב"‰  חט‡ ‰מר‚לים  ‚בי  ב˙˘וב‰. ‡ך 
כמ‰  עליו  ˘חזרו  בחט‡  מ„ובר  כי  זו,  ב˜˘‰  ו˘לל 
בעˆם  נו‚ע  ‰חט‡  ו‚ם  ינ‡ˆוני",  ‡נ‰  "ע„   – פעמים 
כן,  ו‡ם  י‡).  (י„,  בי"  י‡מינו  ל‡  "וע„ ‡נ‰   – ‰‡מונ‰ 
ול‰בי‡ם  ל‰מי˙ם  ‰י‡  ˘טוב˙ם  ‰סכים  מ˘‰  ‚ם 

לחיים רוחניים.

ל‰מי˙ם  ˘‡ין  מ˘‰,  טען  ע„יין  מ˜ום  ˘מכל  ‡ל‡ 
‡ומו˙  ‡ˆל  ‡מונ‰  חסרון  י‚רום  ז‰  ˘עונ˘  מ˘ום 

‰עולם, ˘י‡מרו "מבל˙י יכול˙ ‰'".

(על פי ל˜וטי ˘יחו˙ חכ״‚ עמ׳ 96 ו‡ילך)

 דרוש ואגדה 


