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כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰‡בן  ˘יכ˙˙  כ„‡י  כי  ב‡מרו  ‰חול‰,  מלך  ‰בן  ˘ל  פיו  ל˙וך  לי˙ן  ‰רפו‡‰  וב‰כנ˙ 
ס‚ול‰ כול‰, וי˘פך ‰כל ל‡יבו„ פן ˙‚יע ‡ף טפ‰ ‡ח˙ לפיו ˘ל בנו יחי„ו, ‰חול‰, פן 

ו‡ולי י˙רפ‡.

˙חל‰  למלך  וי‡מרו  ‰מלך,  מˆו˙  על  ‰˙פל‡ו  במלכו˙  ר‡˘ונ‰  ‰יו˘בים  ‰˘רים 
כ‡˘ר ˘פ˙י בן ‰מלך ‰יו פ˙וחים ו‰י' מ˜בל ‰‡כל ו‰˘˙י׳ ‰י' כ„‡י ל‡ב„ ‰‡בן טוב‰ 
ב˘ביל רפו‡˙ו, ‡בל ע˙‰ כ‡˘ר ‰מˆב ‰ו‡ כ‰ מסוכן וספ˜ ב„בר ‡ם יוכל ל˜בל מ‰, 

‰‡ם כ„‡י ל‡ב„ עטר˙ ˙פ‡ר˙ ‰מלך, ‡˘ר ב‰ נכ˙ר ביום י˘בו על כס‡ מלכו˙ו.

ויען ‰מלך ‡˙ ‰˘רים וי‡מר, ‡ם ח"ו בנו ל‡ יחי', למ‰ לו ‰עטר‰, ו‡ם בנו י˙רפ‡ 
במעל˙  לעלו˙  ‰מלך  מˆו˙  ל˜יים  ˘ב˘ביל  יחי„ו  בנו  ‡˘ר  ˙פ‡ר˙ו,  ˙‰י'  ז‰  ‰נ‰ 
‰חכמ‰ ו‰‚בור‰ סיכן נפ˘ו בעמל רב למל‡ו˙ רˆון ‰מלך, ע„ ˘נחל‰ בחולי ‚„ול כז‰, 

נ˙רפ‡.

נ״ע ‰חזי˜  כי ‰רב ‰מ‚י„  ונו„ע  נח „ע˙ו,  זˆ״ל ‡˙ ‰מ˘ל  פנחס  ר׳  כ˘מוע ‰ר‰״ˆ 
טוב‰ ל‰ו„ כ״˜ רבינו ‰ז˜ן עבור ז‰, וי˘ בז‰ ספור ‡רוך ומסו„ר.

‰ספור ‰˜„ו˘ ‰לז‰, מ„‚י˘ טעו˙ו ב˘ני ‰„ברים ‰‡מורים, ו‡˘ר ב‡מ˙ ‰נ‰ ˙ור˙ 
‰חסי„ו˙ ‰י‡ ב˘ביל ‰כל, ומבי‡‰ ˙ועל˙ לכל, כי ‚ם במי ‡˘ר ר״ל ‰ו‡ חול‰ מסוכן 
כי  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰‰˘˙„לו˙  כל  ‰נ‰  מ‡ומ‰,  ל˜בל  מבלי  נ„ב˜ו  ˘פ˙ו˙יו  ‡˘ר  ל״ע, 

י‚יע ל˙וך פיו ˘ל ‰חול‰ ר״ל ‡ף טפ‰ ‡ח˙, ו‡ז ‰˙˜ו‰ כי בעזר˙ו י˙רפ‡ מחליו.

בב˜˘‰ כי יחזור ללמו„ ולחזור „ברי חסי„ו˙ כ‡˘ר ‰י׳ ב˙חל‰ ו‰˘י״˙ יעיר לבבינו 
ולבבם לעב„ו י˙ברך בלבב ˘לם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˘כו ו‡ילך)

בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
עלŒ‡˙ר  במ˜ורי ‰„ברים (כפי ˘נסמנו  מוטב ˘יעיין  ‰בי‡ורים, 
‡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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

פנחס זˆ״ל, כ˙ב ‡ח„ ˘‰˙‚ל‚ל ב‡˘פ‰ ו‰י׳ בˆער ‚„ול מז‰.

‰ו„ כ״˜ רבינו ‰ז˜ן ‰י׳ ב‡ו˙ו מעמ„, וי„ע כי ‰ר‰"ˆ ‰ר״פ ‰ו‡ מנ‚„ לפרסום ˙ור˙ 
‰חסי„ו˙ ו˘‰ו‡ ˜פ„ן ב„בר, חפı ל‰ר‚יע רוחו ‰˜„ו˘‰, ו‰˙חיל ל„בר במ˘ל.

ב‡ח„ מן ‰זמנים ‰י׳ מלך ‡„יר ולו בן יחי„, וכ‡˘ר ‰מלך חפı כי בנו י˙על‰ במעל˙ 
בטבעיו˙  ל‰˙למ„  ‰ים  ב‡יי  רחו˜ו˙  למ„ינו˙  וי˘לח‰ו  ‰‚בור‰,  ובמעל˙  ‰חכמ‰ 

ˆמחים ˘ונים, ובעלי חיים ˘ונים, ולˆו„ ˆי„ חי׳ ועוף במ˜ומו˙ מסוכנים.

‰ים  מ‡יי  ב‡ח„  ‰‰י‡  בע˙  ‰נמˆ‡  בנו  כי  למלך,  ˘מוע‰  ‰‚יע‰  ‰ימים  ב‡ח„ 
‰רחו˜ים, ‰ו‡ חול‰ ‡נו˘ ˘‰רופ‡ים נל‡ו למˆו‡ מזור למחל˙ו ‰מסוכנ‰, ‰מלך ˆו‰ 
‡יזו  ‰ו‡  יו„ע  ‡ו  ברפו‡‰  לו  י„  ‡˘ר  ‰‡י˘  מי  כי  מלכו˙ו,  מ„ינ˙  בכל  ˜ול  ל‰עביר 

ס‚ול‰ למחל‰ ‰˜˘‰ ˘נחל‰ ב‰ בן ‰מלך יב‡ ב‰יכל ‰מלך.

י„עו  ל‡  כי  לפ‰,  י„  ˘מו  ב˘ם,  ונ˜ובים  ‰י„ועים  ו‰חכמים  ‰‚„ולים  ‰רופ‡ים  כל 
מזור ו˙רופ‰ לחולי בן ‰מלך.

וי‰י ‰יום ויבו‡ ‡י˘ ‡ח„ ויספר ל‰מלך, כי יו„ע ‰ו‡ ס‚ול‰ ב„ו˜‰ לחולי בן ‰מלך 
ימˆ‡ו  ולכן  במˆי‡ו˙,  י˜ר‰  ˘‰י‡  טוב‰  ב‡בן  ר˜  נמˆ‡˙  זו  ס‚ול‰  ‡מנם  לרפ‡ו˙ו, 
וי˙נו  כחול ‰יו˙ר „˜,  ˙‰י׳ „˜  ויכ˙˙ו‰ – ˆורייבן - ‡˘ר  וי˘ח˜ו‰  טוב‰ ‰‰י‡,  ‰‡בן 

ז‡˙ ביין ‰טוב, ומז‰ י˘˙‰ בן ‰מלך וי˙רפ‡.

חפ˘  ויחפ˘ו  טובו˙,  ‡בנים  בטיב  ‰יו„עים  ‰חכמים  כל  י˙˜בˆו  כי  ˆו  נ˙ן  ‰מלך 
‰‡בן  ‡ו˙‰  למˆו‡  ‰מלך  ס‚ול˙  ב‡וˆר  נמˆ‡ו˙  ‡˘ר  טובו˙  ‰‡בנים  בכל  מחופ˘ 

טוב‰, עפ"י ‰סימנים ‡˘ר נ˙ן ‰‡י˘ ˘יו„ע ס‚ול˙ ‰‡בן טוב‰.

נמˆ‡‰  לבב ‰חכמים,  ול˘מח˙  טובו˙  כל ‰‡בנים  ובחנו  ב„˜ו  ˘‰˙‡ספו  ‰חכמים 
טוב‰ ‰י‡  ˘‰‚י„ ‰‡י˘, ‡מנם ‰‡בן  עפ״י ‰‡ו˙ו˙  ברפו‡‰  ס‚ול‰  בעל˙  טוב‰  ‰‡בן 

‰יו˘ב˙ ר‡˘ונ‰ בעטר˙ ˙פ‡ר˙ כ˙ר מלכו˙.

כ˘זכרו  כן  ו‡חרי  ‚„ול‰,  ˘מח‰  ˘מחו  ב˙חל‰  טוב‰,  ‰‡בן   ˙‡ ‰חכמים  כר‡ו˙ 
˘כ‡˘ר ˙ו˜ח ‰‡בן טוב‰ מ‰כ˙ר מלכו˙, ‡˘ר ב‰ נכ˙ר ‰מלך, ˙וסר ˙פ‡ר˙ו, נ˙עˆבו 

במ‡„. ‡בל ‰וכרחו ל‰‚י„ ל‰מלך כי נמˆ‡ ‰‡בן ‰טוב‰.

לבנו  רפו‡‰  ל‰בי‡  ˙וכל  ס‚ול˙‰  עפ״י  טוב‰, ‡˘ר  נמˆ‡‰ ‰‡בן  כי  כ˘מוע ‰מלך 
יחי„ו, ˘מח ˘מח‰ ‚„ול‰, ויˆו ל˜ח˙ ‰‡בן טוב‰ ולכ˙˙‰ ע„ ‡˘ר „˜ ולמ‰ר לע˘ו˙ 

‰רפו‡‰ לבנו ‰חול‰.

˘פ˙יו  כי  ע„  בנו ‰חול‰  מˆב  כ‰ ‰ורע  כי  למלך  רע‰  ˘מוע‰  ‰‚יע‰  ˘ע‰  ב‡ו˙‰ 
טוב‰  ל˜חו ‰‡בן  לח, ‰חכמים ‰‡ומנים ‡˘ר  ˘ום „בר ‡פילו „בר  מ˜בל  ו‡ינו  נ„ב˜ו 
מעטר˙ ‰מלך ח˘בו, כי במˆב כז‰ בו„‡י יˆו ‰מלך ˘ל‡ לכ˙˙ ‡˙ ‰‡בן טוב‰, ˘ל‡ 

ל‡ב„ יופי ‰עטר‰.

‡בל מ‰ מ‡„ נב‰לו, ב˘מעם „בר ‰מלך ל‰ז„רז בכל ‰‡פ˘רי בכ˙י˙˙ ‰‡בן טוב‰ 



כ‡

החסידות מביאה תועלת לכולם
תורת החסידות היא בשביל הכל, ומביאה תועלת לכל, כי גם במי אשר ר״ל 

הוא חולה מסוכן ל״ע, אשר שפתותיו נדבקו מבלי לקבל מאומה, הנה כל 
ההשתדלות צריכה להיות כי יגיע לתוך פיו של החולה ר״ל אף טפה אחת, 

ואז התקוה כי בעזרתו יתרפא מחליו

 ‰חסי„ו˙ ‰י‡ ל‡ ר˜ ב˘ביל ‰חסי„ים – ‰י‡ ב˘ביל ‰נ˘מו˙
לרוח  מ˙‡ימים  ˘‡ינם  כ‡לו  י˘נם  בו  ˘מ˙פלל  ב‰מנין  ב‡˘ר  כי  ˘כו˙ב  ...ומ‰ 
חסי„ו˙].  ל„ברי  כינוי   – חיים  ‡ל˜ים  [=„ברי  „‡"ח  מלחזור  פס˜  כן  על  ‰חסי„ו˙, 

וכו˙ב, ‰‡ם ב˘ביל ‡לו י˘פוך ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ לל‡ ˙ועל˙.

...טע‰ . . [כי] ‰חסי„ו˙ ‰י‡ ב˘ביל ‰נ˘מו˙, ונ˘מ‰ י˘נ‰ לכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל 
נר‡‰  ‡ינ‰  ל˘ע‰  ו‡ם  ˙ועל˙,  מבי‡ים  מ˜ום  ובכל  ע˙  בכל  ‰נ‰  חסי„ו˙  [ו]„ברי   .  .

‰˙ועל˙ מז‰ ‰נ‰ ˙ר‡‰ במ˘ך ‰זמן.

טפ‰ ‡ח˙ ˙‚יע לפיו ˘ל בנו יחי„ו, ‰חול‰, פן ו‡ולי י˙רפ‡
נו„ע ‡˘ר ‰ר‰"ˆ ר׳ פנחס זˆ״ל מ˜‡ריı, ˘‰י׳ מח˘ובי ˙למי„י מורנו ‰בע˘״ט נ"ע 
˙ור˙ ‰חסי„ו˙  כי  ח˘בו  מ‡לו ‡˘ר  ממעזריט˘, ‰י׳  נ״ע  ˘ל ‰רב ‰מ‚י„  מוב‰˜  וחבר 
ˆריכים ליי˜ר, ול‡ לפרסם ברבים, כי ‡ם ‡ך ורך ליחי„י ס‚ול‰. ובפרט לכ˙וב ‰˙ורו˙ 

˘‡מר ‰רב ‰מ‚י„ בכ˙ב ולי˙ן ל‰ע˙י˜ם, ‰י׳ מנ‚„ לז‰.

פעם ‡ירע ˘‰ר‰״ˆ ר׳ פנחס זˆ״ל, ב‡ למעזריט˘, וב‡ח„ ‰ימים ‰נ‰ מˆ‡ ‰ר‰"ˆ ר׳ 

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 מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰

וי˜ר‡ ˘מו ‰' נסי – מי‰ו ‰˜ור‡? 
‡יך י˙כן לומר ˘ל‡ נ˜ר‡ ˘ם ‰מזבח ב˘ם "‰' נסי" בעו„ בכ˙וב מפור˘ "וי˜ר‡ ˘מו ‰' 
נסי"? / מ‰ מח„˘ ר˘"י בפירו˘ו "וי˜ר‡ ˘מו – ˘ל מזבח", ‰רי פ˘וט ˘˜‡י על ‰מזבח? 

/ בי‡ור מחו„˘ ב„ברי ר˘"י על כ˙ובים ‡לו וכמ‰ „יו˜ים בל˘ונו

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 95 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין "מן ‰ו‡" ל"˘מו מן" / מלו‰ מלכ‰ במ„בר?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ˆמיח˙ ‰נ˘מ‰ ‡חר נטיע˙‰

ר˜בון ‰‚רעין   / י˘ר‡ל  בנ˘מו˙  ו"ˆמיח‰"  "זריע‰"   / ס„ר ‰˙בו‡‰  לפי  נ˜בעו  ‰ר‚לים 
כ‰כנ‰ לˆמיח‰ – ביטול ‰נ˘מ‰ / "ברינ‰ י˜ˆורו" – ‰˘מח‰ בעבו„˙ ‰' / ביטול ו˘מח‰ 

ב˘ל˘˙ ‰ר‚לים / ‰˘מח‰ ‰‡מ˙י˙ בפירו˙ ‰‡ילן „ו˜‡

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 82 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
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‰

ויקרא שמו ה' נסי 
– מיהו הקורא? 

איך יתכן לומר שלא נקרא שם המזבח בשם "ה' נסי" בעוד בכתוב מפורש 
"ויקרא שמו ה' נסי"? / מה מחדש רש"י בפירושו "ויקרא שמו – של 

מזבח", הרי פשוט שקאי על המזבח? / ביאור מחודש בדברי רש"י על 
כתובים אלו וכמה דיוקים בלשונו

 '‰ ˘מו  וי˜ר‡  מזבח,  מ˘‰  "ויבן  עמל˜:  „מלחמ˙  ‰סיפור  ל‡חר   – ‰ס„ר‰  בסוף 
נסי. וי‡מר, כי י„ על כס י-‰, מלחמ‰ ל‰' בעמל˜ מ„ר „ר". 

ו‰נ‰, מסופר כ‡ן על ˘ל˘ פעולו˙: (‡) "ויבן מ˘‰ מזבח". (ב) "וי˜ר‡ ˘מו ‰' נסי". 
(‚) "וי‡מר כי י„ על כס י-‰ ו‚ו'". ובנו‚ע ל‰פעול‰ ‰‡' – בניי˙ ‰מזבח – כ˙וב בפירו˘ 
˘ז‰ נפעל ע"י מ˘‰: "ויבן מ˘‰ מזבח"; ‡ך ב‰פעול‰ ‰ב' ו‰‚' – ל‡ נ˙פר˘: מי ‰ו‡ 

˘˜ר‡ ומי ‰ו‡ ˘‡מר?

מ˘‰, ‰רי ‚ם ‰פעול‰  ˘ל  ˘מו  מפור˘  ˘ב‰פעול‰ ‰‡'  ˘כיון  נר‡‰,  ומˆ„ ‰סבר‡ 
ו‰ו‡  נסי",  ˘מו ‰'  ˘"˜ר‡  ז‰  מ˘‰ ‰ו‡  מ˘‰ –  י„י  על  לז‰)  (ב‰מ˘ך  נע˘ו  ו‰‚'  ‰ב' 

ז‰ ˘‡מר "כי י„ על כס י-‰ ו‚ו'".

‡מנם כ˘נ„יי˜ בל˘ון ר˘"י נר‡‰ ˘ל‡ למ„ כן, וכ„ל˜מן.  

ב. ל‚בי ‰פעול‰ ‰‚' – "וי‡מר כי י„ על כס י-‰ ו‚ו'" – כו˙ב ר˘"י בפירו˘: "וי‡מר. 
˘ל  ˘מו  מזכיר ‡˙  ר˘"י  – ‡ין  נסי"   '‰ ˘מו  "וי˜ר‡   – ל‚בי ‰פעול‰ ‰ב'  מ˘‰"; ‡ך 

מ˘‰. 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ב‰נו‚ע  ר˜  ˘זו  ‡ומרים,  כ‰י˘  ל‡  ‰פירו˘,  ˘בז‰  רב,   לך  ע˘‰  ‰מ˘נ‰:  ופס˜  ‰„בר 
ללימו„ ‰˙ור‰ ול‰בנ˙‰ (ו‰רי ז‰ נכלל במˆו˙ ˙למו„ ˙ור‰, ו‡ין ˘ייך בז‰ כ"כ ‰ל˘ון 
"ע˘‰" - ˘מ„ויי˜ בענינים ‰נע˘ים ב‰כרח וב˜בל˙ עול) ו‰כוונ‰ פנימי˙ בז‰ - ב‡ופן 

‰נ"ל „ו˜‡. 

‰נ‰  פסו˜‰,  מ‰לכ‰  יו˙ר  עו„  ‰ו‡  רב  מע˘‰  ‡˘ר  ‰‰ור‡‰,  בכללי  ‰י„וע  וע"פ 
ב„רך ‰נ"ל,  ˘מ˙נ‰‚ים  ˘מים „כל ‡לו  ביר‡˙  ומˆוו˙  ב˙ור‰  - ‰˙ו˜ף  במוח˘  רו‡ים 
‚ם  וב‡מ˙  ‡ˆלם,  ‡חרון  ‰פוס˜  ‰י'  וז‰  לחו„  ו‰בנ˙ם  ˘כלם  על  נ˘ענו  ˘ל‡  ‰יינו 
˘מבין  בז‰  ‰פירו˘  ‡ין  ˘‰רי   - וכו'  ו˜"ו  חכמים,  עיני  יעוור  ‰˘וח„  נ‡מר  עלי‰ם 
ב˘כלו ˘‰„ין עם ‰ˆ„ ˘כנ‚„ ועו˘‰ ‰יפך ‰˘כל, ‡ל‡ - ˘מפני ‰טי˙ רˆונו מטע‰ ז‰ 

‚ם ‡˙ ‰˘כל ע„ ˘נ„מ‰ לו ˘כן ‰„ין. 

‡חר,  „ין  מעוו˙ים  ˘עי"ז  ˜ל‰  ‰נ‡‰  לטוב˙  ב‰נו‚ע  ‡פילו  ‡מורים  ‰„ברים  ו‡ם 
˙כס‰  פ˘עים  כל  ˘על  בכלל)  ‰רע  יˆר  (˘‚ם  ‰ב‰מי˙  ונפ˘  ל‰‚וף  ב‰נו‚ע  ע‡כו"כ 
ממו˘ך.  לזמן  נסיון  ˘ל  מˆי‡ו˙  כ˘‰י'  עמ„ו ‡לו  ˘ל‡  רב  מע˘‰  וכנ"ל,  עˆמו.  ‡‰ב˙ 
‰˘נ‰  בכל  ‚ם  ‡ל‡  ב˘בועו˙  ר˜  ל‡  לנ˘מע  נע˘‰  ב‰˜„מ˙  ˘‰ור‚לו  ‡לו  מ˘‡"כ 

כול‰. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' רע‚)

מעל˙ „ברי ‰˙עוררו˙ ‰נ˘מעים מפ‰ ‡ל פ‰ פנים ‡ל פנים
...כבר י„וע מעל˙ „ברי ‰˙עוררו˙ ‰נ˘מעים מפ‰ ‡ל פ‰ פנים ‡ל פנים ובמיל‡ יחפ˘ 
בברונ‡ ‰ר‰"ח  ˙מימים  ˙ומכי  עם ‰מ˘פיע „י˘יב˙  ל‰˙ר‡ו˙  ‰ז„מנו˙ ‰יו˙ר ˜רוב‰ 
˘י˘מע ‡˙  ויב˜˘ו  ז‰  מכ˙בי  לו ‡˙  ויר‡‰  נמנוב,  ˘י'  ניסן  מו‰"ר  נו"מ  ‰וו"ח ‡י"‡ 

˘יח˙ו וייעˆו בטוב לפניו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ וככל ‡˘ר י˜„ים בז‰ ‰רי ז‰ מ˘ובח.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ב)

ל˘‡לו˙יו בנו‚ע לפרטים ב‰נ‰‚˙ם ובפרט ב‰נ‰‚˙ ‰בי˙ ל‡חרי ח˙ונ˙ו ב˘ע‰ טוב‰ 
ומוˆלח˙ (ב‡ו˙ם ‰ענינים ˘י˘ מחמירים ומ˜ילים) - מובן ˘‡ין כל ‰ענינים ו‰סביבו˙ 
בנו‚ע  ז‰  „רך  (ועל  ל˘ם  ו˘ב‡  מ˘ם  ˘‰ולך  חומרי ‰מ˜ום  „י˘  חז"ל  וכס‚נון  ˘ווים, 

למ˘פחו˙ וכו'). וי„בר בכל ז‰ עם ‰רב מר‡ „‡˙ר‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"„ עמ' ט) 



יט

אין  להסתפק בעיון בספר, 
צריך רב!

   כ˙וב ז‡˙ זכרון בספר ו˘ים ב‡זני י‰ו˘ע (יז, י„) .

כ˙וב ז‡˙ זכרון בספר (ו‡עפ"כ) ו˘ים ב‡זני י‰ו˘ע 
 - ו˘יחו˙   בספרים  מספי˜ ‰לימו„  כ„בעי  ולעבו„‰  ל‰טב˙ ‰‰נ‰‚‰  ...ב˘‡ל˙ו ‡ם 
כבר  ו‰רי  על ‚בו,  עומ„  מי  ˘י‰י'  ו‡ח„  לכל ‡ח„  מוכרח  כן ‰ו‡, ‡ל‡  ˘ל‡  מובן  ‰נ‰ 
כפי'  ל˘ון  על ˆ„˜‰  מע˘ין  מל˘ון  ˘‰ו‡  ע˘י'  ל˘ון  ב„יו˜  וכי„וע  רב,  לך  ע˘‰  נ‡מר 

‰יינו ‡פילו ‡ם ‡ין ‰˙למי„ רוˆ‰ בכך.

ובפרט כ˘‰מ„ובר בענינים ˘˙ור˙ ‰חסי„ו˙ מ„בר˙ ‡ו„ו˙ם, ˘‰ם ענינים „˜ים לפי 
ערך ובמיל‡ ‰טעו˙ בז‰ עלול‰ יו˙ר ומז˜˙ יו˙ר. וי„וע ‚"כ ‰פירו˘ ב„ברי מ˘‰, רבן 

˘ל כל י˘ר‡ל, כ˙וב ז‡˙ זכרון בספר (ו‡עפ"כ) ו˘ים ב‡זני י‰ו˘ע. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' יז)

‰‡„ם ˆריך לחפ˘ ולמˆו‡ ‡י˘ ˘י˘מע ב˜ולו
ופ˘יט‡   - ב˜ולו,  ˘י˘מע  ‡י˘  ולמˆו‡  לחפ˘  ˆריך  ‰‡„ם  ‰‡ם  ל˘‡ל˙ו  וב‰נו‚ע 
 - ‰˘ומע  ˘יבינו  ע„  ב˘כל  ‰סבר‰  ע"י  ˘‡ם  עול,  ˜בל˙  ב„רך  ˘מיע‰  ‰י‡  ˘˘‡ל˙ו 
פ˘וט  - ‰נ‰  ‰„ברים  ‡ˆלו  ˘י˙˜בלו  ע„  ˘מחכ‰  כיון  ב˜ול ‡חר,  ˘מיע‰  ז‰  ‰רי ‡ין 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ל‚בי  ‡ך  מ˘‰,  ז‰  ˘‰י'  לח„˘  ר˘"י  ‰וˆרך   – ‰‡מיר‰  ˘ל‚בי  ‰בינו,  ובמפר˘ים 
לפר˘  ר˘"י  ל‡ ‰וˆרך  ולכן  מ˘‰ (כי "‰בונ‰ ‰ו‡ ‰˜ור‡"),  ז‰  ˘‰י'  פ˘יט‡  ‰˜רי‡‰ 

„בר ז‰ כי ‡ין בו ˘ום חי„ו˘ (ר‡‰ ר‡"ם, ‚ור ‡רי' ונחל˙ יע˜ב). 

– ‰רי  זו  בזו ‡חר  ב‡ו˙  כ‡ן  ˘‰פעולו˙  כיון  כי  מחוורים,  לכ‡ור‰ ‡ין ‰„ברים  ‡ך 
פ˘יט‡   '‚‰ ‰פעול‰  ל‚בי  כך  מ˘‰,  ז‰  ˘‰י'  מעˆמו  ברור  ‰ב'  ‰פעול‰  ˘ל‚בי  כ˘ם 
˘‰כוונ‰ למ˘‰; ו˘וב ˜˘‰: מ‰ ב‡ ר˘"י ל‰˘מיענו בז‰ ˘‰ו‡ מפר˘ ˘‰י' ז‰ מ˘‰?!

ונר‡‰ לומר בז‰ „בר ח„˘ („ל‡ כ‰בנ˙ ‰מפר˘ים), ו‰ו‡ ˘ל„ע˙ ר˘"י ‰פעול‰ ‰ב' 
– "וי˜ר‡ ˘מו ‰' נסי" – ‡ינ‰ מיוחס˙ למ˘‰ (וכפי ˘י˙ב‡ר); 

ולכן ב‡מ˙ ‰וˆרך ר˘"י לפר˘ ב‰פעול‰ ‰‚' – "וי‡מר כי י„ על כס י-‰ ו‚ו'" – ˘‰י' 
נסי"  ˘מו ‰'  מ˘‰ (ב‰˙יבו˙ "וי˜ר‡  ˘ל  מענינו  ˘‰פסי˜ ‰כ˙וב  ל‡חר  כי  ז‰ "מ˘‰", 
על  ל„בר  חוזר  ו‚ו'"  י„  כי  ˘ב"וי‡מר  לח„˘  ר˘"י  ‰וˆרך  מ˘‰),  על  מ„ברו˙  ˘‡ינן 

מ˘‰.  

‚. בי‡ור ‰ענין: 

‡˙ ‰˙יבו˙ "וי˜ר‡ ˘מו ‰' נסי" מפר˘ ר˘"י כך: 

"וי˜ר‡ ˘מו – ˘ל מזבח. ‰' נסי – ‰˜ב"‰ ע˘‰ לנו כ‡ן נס ‚„ול. ל‡ ˘‰מזבח ˜רוי ‰', 
‡ל‡ ‰מזכיר ˘מו ˘ל מזבח זוכר ‡˙ ‰נס ˘ע˘‰ ‰מ˜ום; ‰' ‰ו‡ נס ˘לנו". 

ו‰יינו, ˘ב˘טחיו˙ ‡פ˘ר ל‰בין ˘נ˜ר‡ ˘מו ˘ל ‰מזבח ב˘ם "‰' נסי" ממ˘, וע"ז 
‰ב‡ר  (ל'   !?"'‰ מזבח  ˘ל  ˘מו  ˘יי˜ר‡  ‡פ˘ר  "‡יך  כי   – זו  ‰בנ‰  ל˘לול  ר˘"י  ב‡ 
˘ל  ˘מו  ˘"‰מזכיר  ‡ל‡  ‡חר,  ב˘ם  נ˜ר‡  עˆמו  ˘‰מזבח  מ„‚י˘  ‰ו‡  ולכן  ב˘„‰); 

מזבח זוכר ‡˙ ‰נס ˘ע˘‰ ‰מ˜ום וכו'", וכך נמˆ‡ ˘˘ם ‰מזבח ˘ייך ומעורר ‡˙ ˙וכן 
‰ענין ˘"‰' נסי".

יח,  (י˙רו  בעזרי"  ˘ל "‡ל˜י ‡בי  ‰ענין  ˙וכן  על  ˘מור‰  [וב„ו‚מ˙ ‰˘ם "‡ליעזר" – 
„), ‡בל ב˘ינוי. ור‡‰ ר˘ב"ם כ‡ן]. 

וכבר מˆינו כעין ז‰, בפ' וי˘לח (ל‚, כ), ˘ם מסופר על יע˜ב: "ויˆב ˘ם מזבח, וי˜ר‡ 
ב˘ם  יי˜ר‡  עˆמו  ˘‰מזבח  י˙כן  ליי˘ב: ‡יך  ר˘"י  ב‡  ˘ם  ו‚ם  י˘ר‡ל".  לו ‡-ל ‡ל˜י 
˙וכן   ˙‡ ˘מבט‡  (‡חר)  ב˘ם  נ˜ר‡  ˘‰מזבח  ר˘"י,  ומב‰יר  י˘ר‡ל"?!  ‡ל˜י  "‡-ל 

‰ענין:

˘ם  ˜ר‡  ו‰ˆילו,  עמו  ‰˜ב"‰  ˘‰י'  ˘ם  על  ‡ל‡  י˘ר‡ל,  ‡ל˜י  ˜רוי  ˘‰מזבח  "ל‡ 
‰מזבח על ˘ם ‰נס, ל‰יו˙ ˘בחו ˘ל מ˜ום נזכר ב˜רי‡˙ ‰˘ם, כלומר: מי ˘‰ו‡ ‡-ל, 

‰ו‡ ‰˜ב"‰, ‰ו‡ ל‡ל˜ים לי, ˘˘מי י˘ר‡ל". 

 ‡ך לכ‡ור‰ ‡ינו מובן: 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‰מזבח  ˘יע˜ב ˜ר‡  לפר˘  ˘‡פ˘ר  מובן   – י˘ר‡ל"  לו ‡-ל ‡ל˜י  ב‰כ˙וב "וי˜ר‡ 
("לו") ב˘ם כז‰ ˘מבט‡ ‡˙ ˙וכן ענין "‡-ל ‡ל˜י י˘ר‡ל"; 

‡ך בעניננו, ‰רי נ‡מר במפור˘ "וי˜ר‡ ˘מו ‰' נסי" – ו‡יך ‡פ˘ר לומר ˘ב‡מ˙ ˜ר‡ 
למזבח ˘ם ‡חר, כ‡˘ר ‰כ˙וב ˆווח ו‡ומר "וי˜ר‡ ˘מו", ‰יינו, ˘ז‰ו ‰˘ם?!

במלים פ˘וטו˙: 

למזבח ("לו")  ˘˜ר‡  לב‡ר  נסי", ‡ז ‰י' ‡פ˘ר  לו ‰'  כ˙וב "וי˜ר‡  ב˘למ‡ ‡ם ‰י' 
ב˙יבו˙ ‡חרו˙, ור˜ ˘‰ן מבט‡ו˙ ‡˙ ‰˙וכן „"‰' נסי"; ‡ך כיון ˘‡מר "וי˜ר‡ ˘מו" 
זו  ל˘ון  ˘כ˙וב‰  במ˜ר‡  מ˜ום  בכל  וכמו  ממ˘,  עˆמו  על ‰˘ם  ˘מ„בר  ברור  מ˘מע   –
י‡,  (נח  בבל"  ˜ר‡ ˘מ‰  כן  "על  (ל„ו‚מ‡:  ‰˘ם  ‰י'  עˆמו  ˘ז‰  ‰י‡  ˘‰כוונ‰  ˘פ˘וט 

ט) – בוו„‡י ‰כוונ‰ ‰י‡ ל˘ם "בבל" ‚ופ‡, בלי ˘ינויים ו"פירו˘ים").  

„. ‡ל‡ ˘‰"מפ˙ח" ל‰בנ˙ ל˘ון ‰כ˙וב נעוı ב˙חיל˙ „ברי ר˘"י כ‡ן: "וי˜ר‡ ˘מו 
– ˘ל מזבח"; ולכ‡ור‰, מ‰ ב‡ ר˘"י לח„˘ בז‰? 

‡ל‡ ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ל‰˘מיענו, ˘"וי˜ר‡" ל‡ ˜‡י על ‡„ם (מ˘‰ ‡ו מי˘‰ו ‡חר) 
˘‰ו‡ ˜ר‡ ˘ם למזבח, ‡ל‡ "וי˜ר‡" מ˙ייחס ל‰˘ם "˘ל מזבח" – ˘‰ו‡ ‰˜ור‡!

כלומר: ˙יב˙ "וי˜ר‡" ‡ינ‰ מ˙ייחס˙ למ˘‰, ˘‰ו‡ ˜ר‡ ˘ם ל‰מזבח, ‡ל‡ "וי˜ר‡" 
˜‡י על "˘מו" ˘ל ‰מזבח. ו˘יעור ‰כ˙וב ‰ו‡ – "וי˜ר‡ ˘מו", ˘מו ˘ל ‰מזבח (˘ל‡ 

נ˙פר˘ כ‡ן) ˜ר‡ ו"‰כריז": "‰' נסי". 

ו‡כן, מ„ויי˜ים ‰„ברים ‚ם ב‰מ˘ך „ברי ר˘"י: 

‡ם ‰י˙‰ כוונ˙ ר˘"י ‡˘ר מ˘‰ ˜ר‡ ‡˙ ‰מזבח על ˘ם ‰נס, ‰י' ˆריך לומר: "ל‡ 
˘‰מזבח ˜רוי ‰' נסי, ‡ל‡ ˘נ˜ר‡ על ˘ם ‰נס";  

 ˙‡ זוכר  מזבח  ˘ל  ˘מו  ‰מזכיר  ‡ל‡   ,'‰ ˜רוי  ˘‰מזבח  "ל‡  כו˙ב:  ר˘"י  ‡ולם 
מזבח"  ˘ל  "˘מו  על  ר˜  מ„בר  ˘‰ו‡  ‰יינו,   – ˘לנו"  נס  ‰ו‡   '‰ ‰מ˜ום,  ˘ע˘‰  ‰נס 
"וי˜ר‡  ‰˙יבו˙  כי,  (‰"‚בר‡").  ‰˘ם   ˙‡ ˘נ˙ן  מי   ˙‡ כלל  מזכיר  ו‡ינו  (‰"חפˆ‡") 
˘מו ‰' נסי" ‡ינן מ˙ייחסו˙ למ˘‰ כלל, ˘‰ו‡ ‰˜ור‡ – ‡ל‡ ר˜ ל˘מו ˘ל מזבח, ˘‰ו‡ 

˘˜ור‡ ו"מכריז" ˘"‰˜ב"‰ ע˘‰ לנו כ‡ן נס ‚„ול וכו'".  

וכך ‡יפו‡ י˘ ל‰בין ‡˙ ‡ריכו˙ ‰ל˘ון בר˘"י: 

וי˜ר‡ ˘מו, ˘ל מזבח, ‰' נסי – ˘מו ˘ל ‰מזבח "˜ר‡", כלומר: פעל ˘י˜ר‡ו וי‡מרו 
"‰' נסי", ו‰יינו: 

במלחמ˙  ˘‰י'  ˘ל ‰נס  ˘ל ‰מזבח ‰זכיר ‡˙ ‰מ‡ורע  ˘מו   – נס  לנו  ע˘‰  ‰˜ב"‰ 
עמל˜. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

˘וחט  ב‡יסור  „„ו˜‡  ל‰„י‡  ‰רי  ומר„כי). 

נביל‰ „˙רוויי‰ו „‡וריי˙‡  ו‡יסור  ב˘ב˙ 
יינם  ס˙ם  ב‡יסור  ‡בל  ‚ובר˙,  ‰כמו˙ 
˘˙י'  בכל  („‡יסור  ‰כמו˙  ‡ין  „רבנן 
ו˘˙י') מכרע˙ ל„חו˙ ‡יסור מב˘ל ב˘ב˙ 

„‡וריי˙‡ (˘‰ו‡ ‡יסור פעם ‡ח˙).

„„ברי   ‡‰ ‰יטב  נמי  יומ˙˜  ומע˙‰ 
‰„ינים  ˘ני  טעמי  בבי‡ור  ‰נ"ל  ר"˘ 
ב„ין  „מיירי  „מ˙ני'  בסיומ‡  נס„רו  ‰נ"ל, 
"˘רı ˘נמˆ‡ במ˜„˘ כו'", ולכ‡ור‰ מ‡י 
˜רב  ול‡  ˘ב˙  ל„יני  טעמים  ‰כ‡  בעי 
ב‰מ˘ך  „בריו  ˘נ‰  ל‡  ולמ‰  ז‰,  ‡ל  ז‰ 
בפ"ע ‡ל‡ ˆירפם  במ˘נ‰  ל„ינים ‡לו ‡ו 
‰מ˘ניו˙  „חלו˜˙  [ונו„ע   ıר˘„ למ˙ני' 
‰˘"ס  בכל  „ילפינן  ל‰לכ˙‡,  נו‚ע˙ 
מחלו˜˙  נפ˜"מ  נמי  (ועיי'  וכו'  לסיפ‡  מרי˘‡ 
לח  סי'  ‡‰ע" ז  מחו˜˜  בחל˜˙   – בכלל  ‰מ˘ניו˙ 

‚ם  כי  ‰יטב  מחוור  ‰נ"ל  ועפ"י  ס˜"מ)].  

˘ייכ‡  במ˜„˘  ˘נמˆ‡   ıר˘„ מיל˙‡  ‰ך 
לח˜יר‰ זו, ‡ם ‰כמו˙ ‚ובר˙ על ‰‡יכו˙, 
במ˜„˘  ˘נמˆ‡   ıר˘" ‰מ˘נ‰:  „ז"ל 
 ˙‡ ל‰˘‰ו˙  ˘ל‡  ב‰מיונו  מוˆי‡ו  כ‰ן 
בˆב˙  ‡ומר  ר"י  ריב"ב.  „ברי  ‰טומ‡‰, 

‰טומ‡‰",   ˙‡ לרבו˙  ˘ל‡   ıע ˘ל 
„"מ"ס  פלו‚˙˙ם,  בסבר˙  ב‚מ'  ומבו‡ר 
‰טומ‡‰  ˘‡ו˙‰   – (כמו˙  טומ‡‰  ˘‰ויי 
‡פו˘י  ומ"ס  ע„יף,  ונמ˘כ˙)  מ˙רב‰ 
טומ‡‰ (‡יכו˙ – ‰וספ˙ נ‚יע‰ ח„˘‰ ˘ל 

טומ‡‰) ע„יף". 

‡ליב‡  ‰בבו˙,  ב'  ל˜˘ר  י˘  עו„ 
„‰ירו˘למי סוף עירובין „סברו˙ ‰פלו‚˙‡ 
ב˘רı ‰ו‡ ‡י ˜ום וע˘‰ ע„יף ‡ו ˘ב ו‡ל 
˙ע˘‰ ע„יף, ו‰רי ‚ם ז‰ו מענינ‡ „„ין ‰נ"ל 
מ˙חומו ‰י‡  וכנ"ל „‰יˆי‡‰  ˙חומין,  ‚בי 
ב˜ום וע˘‰ ו‰˘ב˙˙ ‰עונ‚ ‰י‡ ב˘ב ו‡ל 
˙ע˘‰. ובעומ˜ יו˙ר י˘ לחבר בין ‰„ברים 
„‡ין  ˘ם  לירו˘'  מ˘‰  ובפני  ‰ע„‰  ב˜רבן  (ועיי' 

יח„),  עולים  ו‰ירו˘'  ‰בבלי  וטעמי  מחלו˜˙  כ‡ן 

חמור‰  וע˘‰" ‚ופ‡ ‰יינו ‡יכו˙  כי "˜ום 
ב‡יכו˙  ‰חומר‡  (מלב„  ב‡יסור  יו˙ר 
ר"˘  ו˜סבר  עונ‚),  ל‚בי  ב˙חומין  בכלל 
מכרע˙  עונ‚)  („‡יסור  ‰כמו˙  „‡עפ"כ 
˘רı, „‰כמו˙  ברי˘‡ ‚בי  נמי  ו‰כי  ‡ו˙ו, 
„˜ום  ‰‡יכו˙  על  ‚ובר˙  טומ‡‰  „˘‰ויי 
וע˘‰ (מלב„ ˘‚ובר˙ על ‰‡יכו˙ „‡פו˘י 

טומ‡‰).



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ב˘ו"ע  (ועיי'  טפי  „˜יל  ˘ב˙ 
˘‰‡ריך  ב,  ‡ו˙  ‡חרון  ב˜ונטרס   ‡˘ סי'  ‡ו"ח 

ל‡  ˜לים  ‡יסורים  ‰רב‰  „‡פי'  ‰פוס˜ים  מ„ברי 

ר˜  עליו  ˘יעבור  ו‡ף  ˘ב˙),  עונ‚  מפני  נ„חו 

 ‡ פ,  „זבחים  מ˙ני'  (עיי'  ˙ע˘‰"  ו‡ל  ב"˘ב 
כלל  ˘‰ו‡  בז‰,  ב˘יט˙ו  ו‰נר‡‰  ועו„). 
יסו„י ב„יני ‰˙ור‰, וע"פ ‰ח˜יר‰ ‰י„וע‰ 
‡ו  ‰כמו˙  „‡וריי˙‡,  במילי  מכריע  מי 
ב˙ר‡  בפר˜  ‰ר"ן  „ברי  כ‚ון  ‰‡יכו˙, 
חול‰  עבור  ל˘חוט  מוטב  ‡י  ‚בי  „יומ‡ 
מסוכן ב˘ב˙ (˘‰ו‡ ‡יסור חמור „ס˜יל‰ 
‡בל פעם ‡ח˙) ‡ו ל‰‡כילו נביל‰ (˘‰ו‡ 
וכזי˙).  כזי˙  כל  על  ‡בל  ל‡ו  ‡יסור 
טו-טז  סי'  ענ‚ל  לר"י  טוב  ל˜ח  בס'  עיי' 
י"ל  ומע˙‰  ‰˘"ס.  מכל  בר‡יו˙  ˘‰‡ריך 
„ז‰ו „ס"ל לר"˘ „יכנס, כי ל„י„י' בנ„ו"„ 
על  בכניס˙ו  ˘יעבור  ל‚מרי  ברור  (˘‡ין 
ספ˜)  ר˜  ‡ל‡  ˘ב˙,  „˙חום  חמור  ‡יסור 
נ‚„ „בר ‰חמור  ל‰כריע  ב"כמו˙"  כח  י˘ 
ב‡יכו˙ו, ול‰˙יר ‰"כניס‰" ˘י˘ ב‰ ח˘˘ 
˘ב"כניס‰"  ז‰  מˆ„  ˘ב˙,  ˙חום  ‡יסור 
‰כניס‰,  בר‚ע  ‡ל‡  ‡יסור  יע˘‰  ל‡  זו 
ז‰  ‰רי  ל˙חום   ıחו י˘‰‰  ‡ם  מ˘‡"כ 
‡יסור ‰נמ˘ך בכל ר‚ע ור‚ע ˘נמˆ‡ ˘ם.

בין ‰ני  מחוור ‰יטב ‰˜י˘ור  ומע˙‰ 
לך  ˘‰˙ירו  ר"˘, "מ˜ום  ˘‡מר  מילי  ˙רי 
לך  ‰˙ירו  ו"ל‡  לך",  נ˙נו  מ˘לך  חכמים 
‰‡ופנים  ב'  „‰נ‰  ˘בו˙".  מ˘ום  ‡ל‡ 
בכל  י˘  ועניב‰,  ˜˘יר‰  ‰כנור,  ב˙י˜ון 
‰חומר  בזול˙ו.  ˘‡ין  חומר  מ‰ם  ‡ח„ 
חט‡˙  חיוב  לי„י  „‡˙י  ‰ו‡  ב˜˘יר‰ 
בז‰  ˘‡ין  עניב‰  מ˘‡"כ  ב‡יכו˙),  (חומר 
ו‡ינ‰  ל‰ינ˙˜  ˘עלול‰  לפי  „רבנן,  ‡ל‡ 
עˆמו  ז‰  מˆ„  ‡מנם  ˜יימ‡.  ˘ל  ˜˘יר‰ 
מ‡חר  כי  בכמו˙,  בעניב‰  חומר  י˘  ‰רי 

מן ‰ס˙ם  יˆטרך  ל‰˙˜יים,  עומ„˙  ˘‡ינ‰ 
מ‰  פעמים,  כמ‰  ולעונבו  ‰כינור  ל˙˜ן 
„‡ף  ונמˆ‡  ˜יימ‡.  ˘ל  ב˜˘יר‰  ˘‡ינו 
‰‡י מיל˙‡ י˘ ל˙לו˙ בח˜יר‰ ‡ם ‰כמו˙ 
‰י˙‰  ‰סבר‡  ול‰כי  ‰‡יכו˙,  ‡ו  ‚ובר˙ 
˙חומין  ‚בי  ר"˘  ˘‰כריע  „‡חר  נו˙נ˙ 
˜˘יר‰  ל‰˙יר  יˆ„„  מכרע˙  „‰כמו˙ 
בנימ˙ כינור ול‡ עניב‰, ול‰כי ‰וˆרך ר"˘ 
‡ל‡  לך  ‰˙ירו  ˘"ל‡  ˘‡ני  „‰כ‡  לח„˘ 
מ˘ום ˘בו˙", ‰יינו „מ‰ ˘‰˜לנו ב‡יכו˙ 
בכמו˙  לרבו˙  ˘ל‡  כ„י  ˙חומין  ‡יסור 
‡נו  מחמירים  מ"מ  עונ‚,  „‰˘ב˙˙  ‡יסור 
למעט  כ„י  ל‰˙יר‰  ˘ל‡  ב‡יכו˙ „˜˘יר‰ 
‰˙ירו  "˘ל‡  לפי  עניב‰,  ‡יסור  כמו˙ 
˜ל  ‡יסור  מפני  ב‡יכו˙  חמור  [‡יסור  לך 
כ˘˘ני  [„ו˜‡  ‡ל‡  בכמו˙]  ממנו  ‰רב 

‰‡יסורים] מ˘ום ˘בו˙". 

מכרע˙  „‰כמו˙  לר"˘  „ס"ל  ‰יינו 
‡יסור,  ˘ל  ‡ח„  בסו‚  „ו˜‡  ‰‡יכו˙ 
„רבנן  ˙רוויי‰ו  ‡ו  „‡וריי˙‡  „˙רוויי‰ו 
„רבנן,  ˙רוויי‰ו  ˘ב˙  ועונ‚  [וב˙חומין 
(לכל  „רבנן  ו„‡י  ‡מ‰  ‡לפים  ˙חומין  כי 
‡בל  ˘ˆו,  סי'  רי˘  ‡„‰"ז  ˘ו"ע  עיי'  ‰˘יטו˙, 

ועונ‚  לפר˘˙נו),  מילו‡ים  ˘למ‰  ˙ור‰  עיין 

˘ב˙)],  מ‰ל'  רפ"ל  רמב"ם  (עיי'  „רבנן  נמי 
עניב‰  „‡יסור  ‰כנור  ב˙י˜ון  מ˘‡"כ 
„וח‰  ‡ינו  בכמו˙  רב  ˘‰ו‡  ‡ף  „רבנן 
ור‡י'  „‡וריי˙‡.  לי„י  ב‰  „‡˙י  ˜˘יר‰ 
‡ו"ח  ב˘ולחנו  ‰ז˜ן  רבינו  ממ"˘  ל„בר 
ח˜יר‰ ‰נ"ל  ˘ל  סט"ז ‚בי ‚ופ‰  ˘כח  סי' 
ב˘חיט‰ לחול‰, „כ˙ב ˘ם ˘‡ף ˘‰כמו˙ 
‚ובר˙ ומוטב ל˘חוט ול‡ ל‰‡כיל נביל‰, 
ימל‡  יין  לו  ל‰ר˙יח  ˆריך  ‰ו‡  "‡ם  ‡בל 
י˘ר‡ל ויחם כו˙י . . כי ‡עפ"כ ל‡ י‰י' בו 
בר‡בי"‰  (ומ˜ורו  עכ"ל  מ„"ס",  ‡יסור  ‡ל‡ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ל‡ ˘‰מזבח ˜רוי ‰' – ‡ין ‰פ˘ט ˘ב˘ם ‰מזבח ‚ופ‡ נזכר ˘מו ˘ל ‰', 

‡ל‡ ‰מזכיר ˘מו ˘ל מזבח זוכר ‡˙ ‰נס ˘ע˘‰ ‰מ˜ום – ‰מזבח נ˜ר‡ על ˘ם ‰נס, 
וממיל‡ מי ˘‰זכיר ‡˙ ˘מו נזכר ב‰נס ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰, וז‰ פעל ˘י‡מר "‰' נסי", וז‰ו 

˘ממ˘יך ר˘"י: 

ל‰כר‰  ‰‚יעו  עמל˜,  במלחמ˙  ˘‰י'  ‰פרטי  ‰נס  זכרון  מ˙וך   – ˘לנו  נס  ‰ו‡   '‰
ו‡מיר‰ כללי˙ ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ "נס ˘לנו". 

 – כ‡ן  מ„מ‰ ‡˙ ‰כ˙וב  ˘ם  וי˘לח  לפ'  בפירו˘ו  ˘ר˘"י  ˘‡ף  נמˆ‡,  ז‰  כל  [וע"פ 
"וי˜ר‡ ˘מו ‰' נסי" – ל‰כ˙וב ˘ם – "וי˜ר‡ לו ‡-ל ‡ל˜י י˘ר‡ל", ‰רי „מיון ז‰ ‰ו‡ 
˘ם  ב˘ינוי ‰ל˘ון:  וכמו„‚˘  ממ˘,  „ומים  בפרטיו˙ ‡ין ‰כ˙ובים  ו‡ילו  בכללו˙,  ר˜ 

נ‡מר "וי˜ר‡ לו" ו‡ילו כ‡ן "וי˜ר‡ ˘מו", וכנ"ל ב‡רוכ‰]. 



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

ב˙ו‡ר מו‚בל, וי˘ ל˜רו˙ו ר˜ "מן", "‰כנ˙ מזון". 
˘לימו˙‰  לי„י  ב‡‰  ˘במן  ‰"עונ‚"  ענין  ו‰כר˙ 
ל‡חרי ‰˘ב˙, ˘‰כין ‰˜ב"‰ מזונם מע"˘ ב‡ופן 

˘ב˘ב˙ ‰י˙‰ ‡ˆלם ˘בי˙‰ ומנוח‰ ‚מור‰.

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 85 ו‡ילך)

מלוה מלכה במדבר?
חוב˙ ‚' סעו„ו˙ למ„ו ב‚מ' (˘ב˙ ˜יז, סע"ב) מ‚' 
מ˘‡"כ  בפר˘˙נו,  במן  ˘נ‡מרו  "‰יום"  פעמים 
מ˜ר‡.  לימו„  עלי'  מˆינו  ל‡  מלכ‰  סעו„˙  מלו‰ 
מענין  ‚ם  מלכ‰,  למלו‰  ויסו„  מ˜ור  ל‰בי‡  וי˘ 

‰מן:

˘ל ‰ליל‰ ‰ולך ‡חר  ב‡ופן  ירי„˙ ‰מן ‰י˙‰ 
בבו˜ר  ‰י˙‰  ˘ירי„˙ו  בכ˙וב  וכמפור˘  ‰יום, 
(פר˘˙נו טז, ח. ˘ם, י‚. כ‡), ומ‰עומר מן ˘יר„ בבו˜ר 

וסעו„˙  ˘חרי˙  סעו„˙  סעו„ו˙,  ל˘˙י  מזון  ‰י' 
„"כל  כב)  טז,  (פר˘˙נו  ‰˙וס'  בבעלי  כמ"˘  ‰ערב, 

ימו˙ ‰˘נ‰ ‰יו עו˘ין מן ‰עומר ˘ני לחמים".

˘ב˙  בערב  ˘יר„  למן  בנו‚ע  ‚ם  מובן  ומז‰ 
‡כלו  ‰ר‡˘ון  ˘מ‰עומר  ל‡ח„"  ‰עומר  "˘ני 
ו‰עומר ‰˘ני  ˘ב˙,  ליל  וסעו„˙  ˘˘י  יום  סעו„˙ 
‰ספי˜ ל‰ם ל‡ ר˜ לסעו„ו˙ „יום ‰˘ב˙ ‡ל‡ ‚ם 
לסעו„˙ ‰ליל‰ ˘ל‡ח"ז - מוˆ‡י ˘ב˙, כי מיל˙‡ 
˘‰יו  ˘נ‰  ‡רבעים  ˘במ˘ך  לומר  ‰י‡  „˙מי' 
במוˆ"˘  סעו„‰  ˘ום  ‡כלו  ל‡  במ„בר  י˘ר‡ל 
˘‰לחם  פ˘וט  ל‡כול), ‡ל‡  מ‰  ל‰ם  ל‡ ‰י'  (כי 
מיוח„  ˘‰י'  מן  מ‰עומר  ‰י'  מוˆ"˘  „סעו„˙ 
ל˘ב˙. וכן מפור˘ בחז˜וני פר˘˙נו (טז, כ‚) "ו‰ו‡ 

‰„ין לסעו„˙ מוˆ‡י ˘ב˙".

מלו‰  סעו„˙  ˘ל  ˘יסו„‰  לומר,  י˘  ועפ"ז 
מלכ‰ ‰ו‡ זכר למן, „כיון ˘‰עומר מן „˘ב˙ כלל 
ב‡כיל˙  ˘חייבים  כמו  לכן,  ‚ם ‰סעו„‰ „מוˆ"˘, 
עˆמו  ז‰  זכר  ‰רי  למן,  זכר  „˘ב˙  סעו„ו˙   '‚
במ„בר  ˘בנ"י  (כמו  זו  סעו„‰  ‡כיל˙  ‚"כ  מחייב 

‡כלו סעו„‰ זו מ‰מן ˘יר„ ליום ‰˘ב˙).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 70 ו‡ילך)

בין "מן הוא" ל"שמו מן"
וי˜ר‡ו בי˙ י˘ר‡ל ‡˙ ˘מו מן
(טז, ל‡)

כ‡˘ר ר‡ו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰מן בפעם ‰ר‡˘ונ‰ 
‡מרו "‡י˘ ‡ל ‡חיו מן ‰ו‡ כי ל‡ י„עו מ‰ ‰ו‡" 
ב‚„ר  ‰י'  ל‡  ‰ו‡"  "מן  ˘‡מיר˙  ו‰יינו,  טו),  (טז, 

‡ל‡  ‰ו‡",  מ‰  י„עו  "ל‡  ע„יין  כי  ˘ם,  ˜רי‡˙ 
פירו˘ "מן ‰ו‡" ‰ו‡ "‰כנ˙ מזון" (ר˘"י ˘ם).

 - ‰מן  פר˘˙  בסיום  כ‡ן  מ„וע  בי‡ור  וˆריך 
ל‡חרי סיפור ‰פרטים „ירי„˙ ‰מן ו‡ופן ל˜יט˙ו, 
ופרטי ‰מ‡ורעו˙ „יום ˘˘י ו˘ב˙, נ‡מר "וי˜ר‡ו 
ל‰ם  נ˙ח„˘  „מ‰  מן",  ˘מו   ˙‡ י˘ר‡ל  בי˙ 

בינ˙יים ˘י„עו ו‰חליטו ל˜ור‡ו ב˘ם "מן"?

וי"ל ‰בי‡ור בז‰:

לעיל (טז, ז) כ˙ב ר˘"י ˘"‰לחם . . יורי„‰ו לכם 
„רך חיב‰ בב˜ר ˘י˘ ˘‰ו˙ ל‰כינו". ˘מז‰ מובן, 
מן  "לחם  ˘‰י'   - ‰מן  ˘בנ˙ינ˙  ‰חי„ו˘  ˘מלב„ 
בלי ‰טירח‡  (עכ"פ  טירח‡  בלי  ‰˘מים", ‰מ‚יע 
˘ז‰  ז‡˙,  עו„  ‰נ‰   -  (ıר‡‰ מן  בלחם  ‰נ„ר˘˙ 
ככל ‰‡פ˘רי  למעט  חיב‰",  ב"„רך  נ˙נו ‰'  ‚ופ‡ 
לי„י  ב‡  ז‰  וענין  ז‰.  מזון  ב‰˘‚˙  ‰טירח‡   ˙‡
ל‰ם  ני˙ן  ˘מזונם  ‰˘ב˙,  ביום  ב˘לימו˙ו  ביטוי 
˙‰י'  ‰˘ב˙  ˘ביום  כ„י  ‰˘˘י  ביום  ב˘לימו˙ו 
על  ו„‡‚‰  טורח  ˘ום  לל‡  ˘לימ‰,  מנוח‰  ל‰ם 
מזונם ˘ל יום ז‰, ‡פילו ל‡ ‰טירח‡ ˘ב˘‡ר ימי 

‰˘בוע, ˘‰יו ˆריכים לל˜וט ‡˙ ‰מן. 

‰˘ב˙  ענין  סיפור  ל‡חרי  ˘ר˜  ז‰  יובן  ועפ"ז 
("וי˘ב˙ו ‰עם ביום ‰˘ביעי") — ‡ז "וי˜ר‡ו ‚ו' 
˘מו מן", כי ב˙חיל‰, ע„יין ל‡ י„עו י˘ר‡ל מ‰ו˙ 
‡ך  ‰ו‡",  "מן  ר˜  ‡מרו  ולכן  ופרטיו,  ז‰  מזון 
ל‡חרי ˘נ‚מר ˘בוע ˘לם ˘ל ירי„˙ ‰מן, ובעי˜ר 
ו‰‰כר‰  לי˘ר‡ל ‰י„יע‰  ב‡‰  ˘ב˙ ˜ו„˘,  ‡חרי 
˘בי˙‰  ˘ל  ב‡ופן  לבנ"י  לחם ‰מ‚יע  ˘‰ו‡  במן, 

ומנוח‰ ו˙ענו‚, לל‡ טירח‡ וי‚יע‰ מˆ„ם.

על  מור‰  ז‰  ˘ם  כי  "מן",  ב˘ם  ˜ר‡ו‰ו  ו‡ז 
ל˙‡רו  ‡ין  ˘לכן  ˘בו,  מו‚בל  ‰בל˙י  ‰עונ‚  ענין 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

על  ˜‡י  ˘בו˙"  מ˘ום  ‡ל‡  לך  ‰˙ירו 
˘ם  במ˘נ‰ „לעיל  „ינ‡ ‡חרינ‡ ‰מפור˘ 
בפר˜ין (˜ב, ב) "˜ו˘רין נימ‡ במ˜„˘ ‡בל 
ל‡ במ„ינ‰, ו‡ם ב˙חל‰ כ‡ן וכ‡ן ‡סור", 
„‡ף  וסבר  ‰˙ם  בבריי˙‡  ר"˘  ופלי‚ 
בכנור  נימ‡  לו  ˘נפס˜‰  לוי  בן  במ˜„˘ 
טעמ‡  ו‰יינו  ˜ו˘ר‰,  ו‡ינו  "עונב‰"   –
˘בו˙",  מ˘ום  ‡ל‡  לך  ‰˙ירו  „"˘ל‡ 
פירו˘ „"עניב‰ „ל‡ ‡˙י לי„י חיוב חט‡˙ 
חיוב  לי„י  „‡˙י  ˜˘יר‰  רבנן,  לי'  ˘רו 

חט‡˙ ל‡ ˘רו לי' רבנן". ע"כ.

˙רי  „‰ני  ‰˜י˘ור  ‰˙ם  ר˘"י  ופיר˘ 
˜‡מר  "ו‰כי  כח„‡:  ר"˘  ˘‡מר  מילי 
 ıחו במח˘יך  ˘‰˜ל˙י  ‡ע"פ  ל˙"˜  ר"˘ 
„‰˙ם  כנור,  בנימ˙  ‡ני  מחמיר  ל˙חום 
‡ל‡  ‰˙ירו  ל‡  כ‡ן  ‡בל  לך,  נ˙נו  מ˘לך 
˙למו„,  ‰רב‰  ˆריכים  ו‰„ברים  ˘בו˙", 
ב„ין  ˘מחמיר  ל‰˘מיענו  ר"˘  מ‰ ‰וˆרך 
ז‰ ‡ף ˘‰˜יל ב‡י„ך, וכי ˙על‰ על „ע˙ך 
˘˜ול‡ ב„ין ‰מח˘יך חוı ל˙חום מחייב˙ 
‡˙מ‰‰.  במ˜„˘?!  ˜˘יר‰  ‚בי  ˜ול‡ 
„ב˙רוויי‰ו  ‰˜י˘ור  לב‡ר  כ˙ב  וב˙וס' 
ר"˘  „˜‡מר  מ˘לך",  לך  "נ˙נו  ‡מרינן 
‡ל‡  ‰ו‡  ˜ול‡  ל‡ו  ˙חום]  [‚בי  "„‰˙ם 
לך ‡ל‡  נ˙נו  ל‡  כ‡ן  ו‚ם  לך,  נ˙נו  מ˘לך 
‰מו˙ר".  „בר  „‰ו‰  עניב‰  „‰יינו  מ˘לך 
„‡"כ  ˆ"ע  ע„יין  ‰˙וס'  על  ‚ם  וב‡מ˙ 
לך  ˘‰˙ירו  "מ˜ום  ‡ל‡  ‰כ‡  ‰ול"ל  ל‡ 
כי  מי„י,  ל‡  ו˙ו  לך"  נ˙נו  מ˘לך  חכמים 
בנימ˙  לחומר‡  ‚ם  טעם  נ˙ן  לב„  בז‰ 
לפר˘ "˘ל‡  ולמ‰ ‰וסיף  ˘נפס˜‰,  כינור 
„רך  (ו‡ין  ˘בו˙"  מ˘ום  ‡ל‡  לך  ‰˙ירו 
„בר,  ˘ל  מעי˜רו  יו˙ר  ל‰‡ריך  ‰מ˘ניו˙ 

עיי' ‰˜„מ˙ ‰רמב"ם לפי‰מ"˘).

ויסו„י  ‚„ול  „כלל  בז‰  ו‰נר‡‰ 
סוף  במ‰ר˘"‡  (ועיין  ר"˘  ב˘יט˙  כ‡ן  י˘ 
מס'  „יני  בכל  "כלל  ר"˘  כ‡ן  „˜‡מר  מסכ˙ין, 

‡ו"ח  בפרי˘‰  „‡י˙‡  וב‰˜„ים  עירובין"), 
עירובי  לחזור ‡חר  ˘ˆ‰ „‰‡ „מˆו‰  ר"ס 
˘‰ם  לפי  ‰ו‡  מבו‡ו˙  ו˘י˙ופי  חˆירו˙ 
ל‰בי‡ ˆרכי  לטייל ‡ו  כ„י  "לˆורך ‰נ‡˙ו 
ל˘ב˙  ו˜ר‡˙  כמ"˘  מˆו‰  וז‰  ‡כיל˙ו 
˘ב˙  ˙חום  ‚בי  נמי  מובן  ומע˙‰  עונ‚", 
ב˙וך  ל‰ימˆ‡  מˆו‰  ˘ב˙  עונ‚  „מ˘ום 
כו',  ל‰בי‡  ‡ו  לטייל  כ„י  ‰עיר,  ˙חום 
בז‰  מו‚בל  ל˙חום   ıחו ‰˘וב˙  ˘‰רי 
סי'  בלבו˘  (עיי'  כלל  עונ‚  ול‡ו ‰יינו  ביו˙ר 
סוס"ב),  ˘ם  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  וב˘ו"ע  ס"‡,  רמט 

מוטל  ל˙חום   ıחו „‰מח˘יך  י"ל  ול‰כי 
ל˙וך  ליכנס  חיוב  וכעין  מˆו‰  ‚ם  עליו 
‚מור  ‡יסור  נ‚„  ˘‡ינו  זמן  (כל  ‰עיר 
‰עונ‚.  יו˘ב˙  ˘ל‡  כ„י  ˘ב˙),  „˙חום 
„ס"ל  ר"˘  ˘ל  טעמו  „‰יינו  י"ל  ועפ"ז 
˘כ„י  וחיוב  ˆיווי  כעין  ‰יינו  "יכנס", 
 – ‰עונ‚  ל‰˘בי˙  ב‡יסורו  ימ˘יך  ˘ל‡ 
ר"˘  נ˙כוון  „ל‡  פירו˘,  "ליכנס".  ˆריך 
לב„  ר˘ו˙  מˆ„  כי  ליכנס,  לו  „ר˘ו˙  ר˜ 
‡ין  (כי  ‡יסור  ˘‰י‡  ‰כניס‰  ל‰˙יר  ‡ין 
כוונ˙ ר"˘ ˘י˘ ו„‡ו˙ ‚מור‰ ˘‰ו‡ ב˙וך 
ללי˘נ‡  ב  נב,  בסו‚יין  ר˘"י  עיי'  ‰˙חום, 
˜מ‡, ועיי"ע במ‡ירי. ובכל ‡ופן, ו„‡י ‚ם 
כ„מוכח  ב„בר,  י˘ ‡יסור  לכ˙חיל‰  לר"˘ 
מז‰ ˘נחל˜ו ‰˘יטו˙ ‡ם ‚ם ‰יוˆ‡ במזי„ 
י‰ונ˙ן  וברבינו  ˘ם  במ‡ירי  עיי'  נכנס, 
 ,(‰˙ ר"ס  בב"י  ˘‰וב‡  ור˘ב"‡  בסו‚יין 

‡ל‡ כעין חיוב י˘ ב„בר מˆ„ עונ‚ ˘ב˙.

ב"˜ום  ˘‰˙ירו  חי„ו˘,  כ‡ן  ונמˆ‡ 
וע˘‰" ‡יסור חמור „יˆי‡‰ מ˙חומו (ע"י 
עונ‚  ‰˘ב˙˙  ‡יסור  מ˘ום  לעיר)  כניס˙ו 



טו

שיטת ר"ש במחשיך חוץ 
לתחום ובקשירה במקדש

יתקשה בקישור טעמי ב' הדינים שביארו רש"י ותוס' / יחדש דהכל סובב 
סביב חקירת הפוסקים הידועה אם איסור קל המרובה בכמות גובר על 

איסור חמור המועט בכמות

מ˜ר‡  („ילפינן  ˘ב˙  ˙חום  ב„ין 
 – ממ˜ומו"  ‡י˘  יˆ‡  "‡ל  „פר˘˙נו 

ורבנן  ר"˘  נחל˜ו   ,(‡ נ‡,  עירובין  עיי' 

במ˙ני˙ין (ל‰לן ˘ם סוף פר˜ „ „עירובין), "מי 

‡ח˙  ‡מ‰  ‡פילו  ל˙חום   ıחו ˘‰ח˘יך 

˜נ‰  ˘כבר  כיון  ‰עיר,  [ל˙חום  יכנס  ל‡ 

‡פילו  ‡ומר  ר"˘  ל˙חום],   ıחו ˘בי˙˙ו 

‰מ˘וחו˙  ˘‡ין  יכנס  ‡מו˙  ע˘ר‰  חמ˘ 

פירו˘  ‰טועין",  מפני  ‰מ„ו˙   ˙‡ ממˆין 

‚בולו˙  ומסמנין  ˘כ˘מו„„ין  סבר  „ר"˘ 

סיום ‡לפים ‡מ‰ מ‰עיר, "‡ין ממˆין ‡˙ 

‰מ„ו˙" ל‰ˆיב ‰סימן בסוף ‡לפים ‡מ‰, 

‰סימן  וכונסין  ‰מ„‰   ˙‡ מ˜ˆרין  ‡ל‡ 

לפנים ‰˙חום ט"ו ‡מ‰ (וכ„פר˘"י ‰טעם 

"מפני טועי ‰מ„‰ ˘‡ין מכירין ‡˙ ‰סימן 
ול‡ו  וחוזרין  ממנו  ל‰לן  ‰ולכין  ופעמים 
ל‰כנס  ז‰  יכול  ˘פיר  ול‰כי  ‡„ע˙יי‰ו"), 
לעיר כי ב‡מ˙ נמˆ‡ ˙וך ‡לפים ‡מ‰ מן 

‰עיר. 

ובמ˙ני˙‡ ב˙ריי˙‡ „עירובין "ר"˘ 
מ˘לך  חכמים  לך  ˘‰˙ירו  מ˜ום  ‡ומר 
מ˘ום  ‡ל‡  לך  ‰˙ירו  ˘ל‡  לך,  נ˙נו 
˘בו˙", ומבו‡ר ב‚מ' (˘ם ˜‰, ‡) „נ˙ן כ‡ן 
לך  ˘‰˙ירו  "מ˜ום  כי  „ינים,  לב'  טעם 
חכמים מ˘לך נ˙נו לך" ˜‡י על „ינ‡ „"מי 
"˘לך",  „‰וי  כו'",  ל˙חום   ıחו ˘‰ח˘יך 
"נ˙נו  ול‰כי  ˙חומו",  ב˙וך  ‰ו‡  "˘כבר 
"˘ל‡  ‰„ברים  ו‰מ˘ך  ו"יכנס";  לך" 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

י

צמיחת הנשמה אחר נטיעתה
הרגלים נקבעו לפי סדר התבואה / "זריעה" ו"צמיחה" בנשמות ישראל / 

רקבון הגרעין כהכנה לצמיחה – ביטול הנשמה / "ברינה יקצורו" – השמחה 
בעבודת ה' / ביטול ושמחה בשלשת הרגלים / השמחה האמתית בפירות 

האילן דווקא

‰ר‚לים נ˜בעו לפי ס„ר ‰˙בו‡‰
במ˘נ‰  ˘‰וב‡  כפי  ‰לל,  בי˙  כ„ברי  ל‡ילן"  ‰˘נ‰  "ר‡˘  בו  ב˘בט  ע˘ר  חמי˘‰ 
(˙חיל˙ ר‡˘ ‰˘נ‰) "‡רבע‰ ר‡˘י ˘נים ‰ם": ר‡˘ון ˘ב‰ם ‰ו‡ "‡ח„ בניסן ר‡˘ ‰˘נ‰ 

למלכים ולר‚לים", ו‡חרון ˘ב‰ם ‰ו‡ חמי˘‰ ע˘ר ב˘בט, ר‡˘ ‰˘נ‰ ל‡ילן.

ו‰נ‰ י„וע מ‰ ˘כ˙ב רבנו בחיי (ב‡ י‚, „), ‡˘ר ‰ר‚לים נ˜בעו כולם לפי ס„ר ‰˙בו‡‰: 
‰ו‡  ‰סוכו˙  וח‚  חטים,  ˜ˆיר  בזמן  ‰˜ˆיר"  "ח‚  ‰ו‡  ˘בועו˙  ‰‡ביב,  בזמן  ‰פסח  ח‚ 

בזמן ‰‡סיף.

ומ‰ ˘˜בע‰ ˙ור‰ ‡˙ ‰ר‚לים לפי ס„ר ‰˙בו‡‰ ו„‡י טעמ‡ רב‰ י˘ בז‰, וי˘ לב‡ר 
נ˜בעו  ˘לכן  ל˜ונם,  י˘ר‡ל  ˘ל  עבו„˙ם  ו‡ופן  מטר˙  על  מור‰  ‰˙בו‡‰  ˆמיח˙  כיˆ„ 

‰ר‚לים על ס„ר ‚י„ול ‰˙בו‡‰.

ל˙בו‡‰,  ‰˜˘ור  לר‚לים"  ‰˘נ‰  "ר‡˘  בין  מיוח„˙  ˘ייכו˙  ‚ם  לנו  ˙˙ב‡ר  ומז‰ 
ו"ר‡˘ ‰˘נ‰ ל‡ילן", כי ˙כלי˙ מעל˙ עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל נרמז˙ ב"ר‡˘ ‰˘נ‰ ל‡ילן", 

˘ב"‡ילן" י˘נ‰ מעל‰ על "˙בו‡‰", וכפי ˘י˙ב‡ר.

"זריע‰" ו"ˆמיח‰" בנ˘מו˙ י˘ר‡ל
י˘ר‡ל נמ˘לו ל˙בו‡‰, כ„ברי ‰כ˙וב "˜ו„˘ י˘ר‡ל ל‰' ר‡˘י˙ ˙בו‡˙‰" (ירמי' ב, ‚),

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

פי  ‰י‡  ‰ˆומח˙  ו‰"˙בו‡‰"  ˆומח˙,  כן  ו‡חרי  ˙חיל‰  נזרע˙  ˘‰˙בו‡‰  ˘כמו  מ˘ום 
כבו„‰  ממ˜ום  ˘יור„˙  י‰ו„י,  ˘ל  נ˘מ˙ו  כן ‰י‡   ,ıב‡ר ˘נזרעו  מ‰‚רעינים  וכמ‰  כמ‰ 
במ˜ום  בעמ˜י ‰‡„מ‰  נטמן  ˘‰‚רעין  לזריע‰  נמ˘ל˙  זו  ˘ירי„‰  ‚˘מי,  ב‚וף  ל‰˙לב˘ 
נחו˙, וכמו כן ‰נ˘מ‰ יור„˙ מ‡י‚ר‡ רמ‡ לביר‡ עמי˜˙‡, "וזרע˙י' לי ב‡רı" (‰ו˘ע ב, 

כ‰).

ומכופלו˙  כפולו˙  חיטים  ˘יˆמחו  ב˘ביל  ‰י‡  ‰˙בו‡‰  זריע˙  ˘מטר˙  וכ˘ם 
מ‰נזרעו˙, כך ‚ם ירי„˙ ‰נ˘מ‰ למט‰ ‰י‡ "ירי„‰ ˆורך עלי'", ˘על י„י ירי„˙ ‰נ˘מ‰ 

למט‰ ועבו„˙‰, ‰רי ‰י‡ מ˙עלי˙ למ˜ום נעל‰ ‰רב‰ יו˙ר מ˘‰י˙‰ ˜ו„ם ירי„˙‰.

ר˜בון ‰‚רעין כ‰כנ‰ לˆמיח‰ – ביטול ‰נ˘מ‰
ול‡ ‰זריע‰ וˆמיח‰ בלב„ ‰ם ˆ„ ‰˘וו‰ בין י˘ר‡ל ל˙בו‡‰, ‡ל‡ ‚ם ‡ופן ‰ˆמיח‰ 

ו‰˜ˆיר‰ ‰מ‰ מרמזים על „רך עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל:

י„י  ˘על  ‡ל‡   ,ıב‡ר ‰נזרע  עˆמו  ‰חיט‰  ‚רעין  מן  נע˘י˙  ‡ינ‰  ‰˙בו‡‰  ˆמיח˙ 
ל‰ˆמיח  כח ‰ˆומח  מעורר ‡˙  ˘ב‡רı, ‰רי ‰ו‡  כח ‰ˆומח  ל‚בי  ובטל  נר˜ב  ˘‰‚רעין 
˘‰חיטים  ונמˆ‡  ועו„).  ס"ח.  ‰˜ו„˘  ‡‚ר˙  חל˜  ˙ני‡  (ר‡‰  ח„˘ו˙  חיטים  ˘ל  ˘בלים 
ובטל‰,  נר˜ב‰  ˘נזרע‰  ‰חיט‰  ‡ל‡  ˘נזרע‰,  ‰חיט‰  על  ‰וספ‰  ר˜  ‡ינן  ‰נˆמחו˙ 

ו‰חיטים ‰נˆמחו˙ ‰ן כמו ‰˙‰וו˙ ח„˘‰, ‡יכו˙ ‡חר˙.

וב„רך זו ‰י‡ ‰˙עלו˙‰ ˘ל ‰נ˘מ‰ על י„י ירי„˙‰ למט‰, ˘‰„רך ל"ˆמיח˙" ‰נ˘מ‰ 
‰י‡ כ‡˘ר נע˘י˙ פעול˙ ‰"זריע‰" כ„בעי, ˘‰נ˘מ‰ "נר˜ב˙", ‰יינו ˘‰‡„ם מר‚י˘ ‡˙ 
"רי˜בון",  ˘ל  ענין  ‰ו‡  ז‰  ו"ביטול"  ˙‰י‰",  לכל  כעפר  "ונפ˘י  ‰˜ב"‰,  כלפי  ביטולו 
‰˜ר˜ע.  ‡ל  בטל  ו‰ו‡  ‰עˆמי˙  מˆי‡ו˙ו  ˘נפס„‰  ‰‚רעין  כ‡ו˙ו  ממˆי‡ו˙ו  ˘בטל 

ועבו„˙ ‰"ביטול" ו"˜בל˙ עול" ‰י‡ "ר‡˘י˙ ‰עבו„‰ ועי˜ר‰ ו˘ר˘‰" (˙ני‡ פמ"‡).

ועל י„י עבו„˙ ‰ביטול „וו˜‡, ˘‰‡„ם עוב„ עבו„˙ו ב„רך ˘ל "˜בל˙ עול" ˘מˆיי˙ 
ב‡  ˘ב„בר, ‰רי ‰ו‡  ו‰˙ועל˙  ל‰בין ‰ענין  מבלי  ‚ם  ˘ˆיוו‰ו  מחמ˙  ל‰ור‡ו˙ ‰˘י"˙ 
כמˆי‡ו˙  ונע˘‰  ירי„˙‰,  ˜ו„ם  ‰נ˘מ‰  ˘‰י˙‰  מכפי  ערוך  ל‡ין  ו‰˙עלו˙  ל"ˆמיח‰" 

ח„˘‰ ממ˘.

"ברינ‰ י˜ˆורו" – ‰˘מח‰ בעבו„˙ ‰'
˘נ‡מר  כפי  רב‰,  ב˘מח‰  ‰ˆמיח‰  ב‡‰  ‡ז  כר‡וי,  בי‚יע‰  ‰זריע‰  נע˘י˙  כ‡˘ר 
‰-ו),  ˜כו,  (˙‰לים  ברינ‰"  יב‡  ב‡   .  . ובכ‰  ילך  ‰לוך  י˜ˆורו,  ברינ‰  ב„מע‰  "‰זורעים 
וכמו כן בעבו„˙ ‰‡„ם, כ‡˘ר עוב„ עבו„˙ו ב"בכי'" ‰יינו בביטול מˆי‡ו˙ו, נע˘י˙ מז‰ 

˘מח‰ רב‰ כ‡˘ר מ˙על‰ על י„י ז‰.

פניניםפנינים

מלוה מלכה – תיקון 
חטא עה"ד 

לסעו„ו˙  ˘‰מ˜ור  סע"ב)  ˜יז,  (˘ב˙  ב‚מ'  מבו‡ר 
כ˙ב  ו‰נ‰,  בפר˘˙נו.  ˘נ‡מר  ‰מן  ענין  ‰ו‡  ‰˘ב˙ 
‰לבו˘ "‡בר ‡ח„ ב‡„ם . . ו‡ינו נ‰נ‰ ב˘ום ‡כיל‰ 
. . ‡ל‡ כ˘י‡כל במוˆ‡י ˘ב˙ ללוו˙‰". ובי‡ר ב‡לי' 
רב‰ ˘‰כוונ‰ לעˆם "לוז". ומכיון ˘נ‰נ‰ ר˜ ממלו‰ 
מלכ‰ "‡"כ ל‡ נ‰נ‰ מעı ‰„ע˙", ו"לכך ‡ינו נפס„" 
‰"לוז"  ‡ך  ‰„ע˙,   ıע חט‡  ב‚לל  ב‡‰  ‰מי˙‰  (כי 
‰מי˙‰),  מענין  למעל‰  ‰ו‡  ‰„ע˙   ıמע נ‰נ‰  ˘ל‡ 
ו"ממנו יחי' ‰‡„ם לע˙ ‰˙חיי'" (לבו˘ ‡ו"ח סי' ˘ ו‡"ר 

˘ם, ו˘"נ).

למעל‰  ‰ו‡  ז‰  לוז  ˘עˆם  „כיון  ˆ"ע,  ולכ‡ור‰ 
‡ינו  ‰רי  ˘ב˙,  במוˆ‡י  נ‰נ‰  ‡מ‡י  ‰מי˙‰,  מענין 
ˆריך ל‡כיל‰ כלל? ול‡י„ך, למ‰ ‡ינו נ‰נ‰ מסעו„ו˙ 
מוˆ‡י  מסעו„˙  ר˜  כ"‡  מˆו‰,  ˘‰‡כיל‰ ‰וי  ‰˘ב˙ 

˘ב˙?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ ע"„ ‰„רו˘: ˙כלי˙ ‰כוונ‰ 
מענין  למעל‰  יעל‰ו  ˘‰‡„ם  כ„י  ע‰"„ ‰י‡  בברי‡˙ 
כ‚.  יט,  ˜„ו˘ים  ע‰"˙  (˘"ך  בספרים  וכמבו‡ר  ‰מי˙‰. 
‰˘ב˙,  ע„  ˘עו˙   '‚ ‡„‰"ר  ממ˙ין  ‰י'  ˘‡ם  ובכ"מ), 

‰י' ‡וכל מעı ‰„ע˙ ול‡ ‰י' ענין ˘ל מי˙‰ כלל, לפי 
˘˘ב˙ ‰י‡ מעין חיי עו‰"ב, ולמעל‰ מ‚„ר מי˙‰.

מעין  ‰י‡  ˘‰˘ב˙  ‡ף  ‰נ‰  ‰חט‡,  ל‡חר  ו‰נ‰ 
מ˘‡ר  ו˜„ו˘‰  מוב„ל˙  ˘‰˘ב˙  כיון  מ"מ,  עו‰"ב, 
במ˜ום  נמ˘כים  „˘ב˙  ‰"חיים"  ‡ין  ‰רי  ‰ימים, 
(˘˘ם  חול  ˘ל  בעולם  חי  ˘‰‡„ם  כפי  ‰יינו  ‰מי˙‰, 
נ˜נס‰ עליו מי˙‰). וז‰ו ‰˙וכן ‰פנימי „סעו„˙ מלו‰ 
מלכ‰, ˘י˘ ב‰ ‰חיבור „˘ב˙ וחול, „מח„ ‚יס‡ ‰י‡ 
ב‰ ‰ברכ‰  י˘  ל‡י„ך  ˘ב˙, ‡בל  ˜„ו˘˙  ‚מר  ל‡חרי 
˘ל ˘ב˙, וע"י נמ˘ך ‰כח „˘ב˙ ‚ם בסעו„‰ ˘ל חול, 

ובז‰ י˘ ˙י˜ון לחט‡ עı ‰„ע˙.

ולכן נ‰נ‰ עˆם לוז מסעו„‰ זו „וו˜‡, ˘‰רי ז‰ו ‚ם 
ענינו ˘ל "עˆם לוז", ˘ל‡ ר˜ ˘‰ו‡ נ˘‡ר ˜יים, ‡ל‡ 
מי˙‰  בו ‚„ר  ˘‰י'  ˘‚ם ‰‚וף  כולו,  בנין ‰‚וף  ˘ממנו 
לז‰  ו‰כח  נˆחיים.  בחיים  ויחי'  ‰מ˙ים  ב˙חיי˙  י˜ום 
‰ו‡ ע"י ˘נ‰נ‰ מסעו„‰ זו ˘ענינ‰ ˘‚ם בסעו„‰ בזמן 

˘ל חול ממ˘יכים ברכ˙ ‰˘ב˙, מעין עו‰"ב. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 75 ו‡ילך)

בין ישראל לעמים 
– חינם או תענוג

וי‡מר מ˘‰ ‚ו' ˜ח ˆנˆנ˙ ‡ח˙ ו˙ן ˘מ‰ מל‡ 
‰עומר מן ‚ו' למ˘מר˙ ל„ורו˙יכם
(טז, ל‚)

‡ח„  בכל  ˙מי„  ˘י˘נו  ‰מן  ענין  ˙וכן  לב‡ר  י˘ 
מי˘ר‡ל בעבו„˙ו:

י„וע (ר‡‰ ˜ונטרס ומעין מ‡מר ח ו‡ילך. ועו„) ‰‰פר˘ בין 
בלי  ‰˘פע‰  נ˘פע˙  ‰עולם  „ל‡ומו˙  לעמים,  י˘ר‡ל 
ב‰עלו˙ך  (ר˘"י  מן ‰מˆו˙"   - וב‡‰ ‡לי‰ם "חנם  ח˘בון 
בריבוי,  ולכן ‰‰˘פע‰ ‰י‡  רוחני˙.  עבו„‰  בלי   ,(‰ י‡, 

‰‰˘פע‰  מ˘‡"כ  בעבו„˙ם;  ˙לוי'  ˘‡ינ‰  מ‡חר 
עבו„˙ם ‡˙ ‰',  ערך  לפי  מ„ו„‰  לי˘ר‡ל ‰י‡ ‰˘פע‰ 

וכמ˘"נ "‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו ‚ו' ונ˙˙י ‚˘מיכם".

ר˜  ‰ו‡  ‰‡ומו˙  ˘‡ˆל  ‰‰˘פע‰  ריבוי  ‡מנם, 
‰˜ב"‰  (פכ"ב),  ‰˙ני‡  בל˘ון  כי,  בכמו˙,  ריבוי 
˘ל‡  ל˘ונ‡ו  כ˙פוי  ב˙ר  „˘„י  "כמ‡ן  ל‰ם  מ˘פיע 
‰יו˙‰  עם  לי˘ר‡ל,  ‰‰˘פע‰  מ˘‡"כ  ברˆונו"; 
‰˘פע‰ מ„ו„‰, ‰רי ‰˜ב"‰ מ˙ענ‚ מ‰˘פע‰ זו לבני 

י˘ר‡ל עם ˜רובו, ו"ב‡ור פני מלך חיים".

ריבוי  על  ˘מוו˙רים  י˘ר‡ל  ˘ל  מעל˙ם  וזו‰י 
‰עולם,  ‡ומו˙  ב„ו‚מ˙  ל˜בל  ˘יכולים  ‰‰˘פע‰ 
‰˘פע‰  ˘‰י‡  ‡ף  מ‰˜„ו˘‰,  חיו˙ם  ל˜בל  ובוחרים 
מ„ו„‰, מ‡חר ˘ר˜ ‰˘פע‰ זו נ˘פע˙ "ב‡ור פני מלך 

חיים".

לי„י  ב‡‰  לי˘ר‡ל,  ב‰‰˘פע‰  זו  ומעל‰ 
ריבוי  ב‰מן  ‡ין  ‡ח„  מˆ„  ˘‰רי  ‰מן,  בענין  ביטוי 
מ„וי˜˙,  ‰כי  במ„י„‰  ני˙ן  ‰מן  ‡„רב‰,  בכמו˙, 
‰מרב‰  ‰ע„יף  ל‡  ל‚ול‚ול˙,  ועומר  ‡ח„,  ליום  ר˜ 
"בפנים  ני˙ן  ז‰  עומר  ול‡י„ך,  ל‡ ‰חסיר;  ו‰ממעיט 
‡ור  "כבו„  בז‰  ר‡ו  ˘בנ"י  חיב‰",  „רך   .  . מ‡ירו˙ 

פניו" (ל˘ון ר˘"י טז, ז).

‰„ורו˙  לכל  ‰מן  מענין  ‰נˆחי˙  ‰‰ור‡‰  וזו‰י 
˘מˆ„  ‰‰˘פע‰  י˜ר‰  ˆ"ל  י˘ר‡ל  בני  ˘‡ˆל   -
‰˜„ו˘‰ ˘‰י‡ ב‡ופן ˘ל "ב‡ור פני מלך חיים", ‡ף 
‡ם ב‚לל ז‰ ˆריכים לוו˙ר על ריבוי ‰‰˘פע‰ ˘מˆ„ 
למנוח‰  מ‚יעים  עי"ז  ו„ו˜‡  כ˙פוי",  ב˙ר  „"˘„י 

ו‰עונ‚ ‰‡מ˙יים.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 90 ו‡ילך)

דרוש ואגדה



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰‡ילן  בˆמיח˙  ˘נרמז˙  ‰עלי‰  כי  ‰ו‡  ‰‡ילן,  ˘בפירו˙  ‰י˙יר‰  ‰˘מח‰  וטעם 
נעלי˙ ‰י‡ מ‰עלי‰ ˘ב˙בו‡‰:

מ‰  מ˜ום  מכל  ח„˘‰,  מˆי‡ו˙  ˘ˆומח˙  מ‰‚רעין, ‰רי ‡ף  „כ‡˘ר ˆומח˙ ‰˙בו‡‰ 
˘ˆומח ‰י‡ ‡ו˙‰ מˆי‡ו˙ כמו ‰‚רעין, כי ‚ם ‰זרע ‰נזרע ‰ו‡ חט‰ ‡ו ˘עור‰ וכיו"ב 

(˘י˘ בו טעם ור‡וי ל‡כיל‰), ‡ל‡ ˘‰וכפל‰ כמו˙ו בכפלי כפליים.

˘ˆומח˙  בלב„  זו  „ל‡  ממ˘:  ערוך  ˘ב‡ין  עלי‰  ‰י‡  ‰‡ילן  ˘בˆמיח˙  ‰עלי‰  ‡ך 
כמו˙ מכופל˙ מ‰‚רעין ‰יחי„ ˘‰וטמן ב˜ר˜ע, ‡ל‡ ˘‰עı ‰ˆומח ‰ו‡ מ‰ו˙ ומˆי‡ו˙ 
 ıח„˘‰ ממ˘. ˘‰‚רעין ‡ין בו טעם כלל, ועל י„י ר˜בונו נע˘י˙ מˆי‡ו˙ ח„˘‰ ˘ל ע
נרמז  ממ˘,  ח„˘‰  כמˆי‡ו˙  ‰נ˘מ‰  עליי˙  ˘עי˜ר  ונמˆ‡  טעם.  ‰מל‡ים  פירו˙  נו˘‡ 

בעי˜ר בˆמיח˙ ‰‡ילן.

ˆריך  "‡ין  „בזריע‰  ‰ˆמיח‰,  לזמן  בנו‚ע  ונטיע‰  זריע‰  בין  חילו˜  י˘  ז‰  ומטעם 
˘‰ו˙ כ"כ ועיכוב מזמן ‰זריע‰ ע„ ‰ˆמיח‰" (ל' ‰ל˜ו"˙ בחו˜ו˙י מט, „), מ˘‡"כ בנטיע‰ 
˘בין ‰‚רעין  ריחו˜ ‰ערך  מˆ„  ו‰יינו  (˘ם),  כו'"  בזמן ˆמיח˙ו  רב  ועיכוב  ˘‰ו˙  „"י˘ 
ל‚בי  פירו˙ ‰‡ילן  בˆמיח˙  ‚„ול‰  מעל‰  י˘  ול‡י„ך,  ממנו.  ‰ˆומחים  ו‰פירו˙  ‰נזרע 
ˆמיח˙ ˙בו‡‰, „פירו˙ ‰‡ילן ר‡ויים ל‡כיל‰ מי„, „ל‡ כ˙בו‡‰ ˘‰חט‰ ‰נˆמח˙ ‡ינ‰ 

ר‡וי' למ‡כל כמו ˘‰י‡, וˆריך כמ‰ מל‡כו˙ ע„ ˘נע˘י˙ ר‡וי' ל‡כיל‰.

ו„בר ז‰ נרמז ‚ם ב„ברי ‰מ˘נ‰ ˘פו˙ח˙ ב"ר‡˘ ‰˘נ‰ למלכים ולר‚לים", ומסיימ˙ 
‰˘נ‰  ב"ר‡˘  ‰נרמז˙  ˘‰עלי‰  בסופן",  ˙חיל˙ן   ıנעו" כי  ל‡ילן",  ‰˘נ‰  ב"ר‡˘ 
ביטוי  לי„י  ב‡‰  וכˆמיח˙ ‰˙בו‡‰,  עבו„˙ ‰ביטול „‰נ˘מ‰  י„י  ע ל  לר‚לים" – ‰עלי‰ 

„ו˜‡ בˆמיח˙ ‰‡ילנו˙, "ר‡˘ ‰˘נ‰ ל‡ילן".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

מעבו„˙ ‰"ˆמיח‰",  חל˜  על ‰עלי‰, ‡ל‡ ‰י‡  ו˙‚וב‰  ˙וˆ‡‰  ר˜  זו ‡ינ‰  ו˘מח‰ 
מעל˙‰  כלפי  ר˜ ‰וספ‰  עבו„˙‰ ‡ינ‰  י„י  על  ˘עליי˙ ‰נ˘מ‰  למעל‰  נ˙ב‡ר  כבר  כי 
‰˜ו„מ˙  ממ„ר‚˙ו   ıלפרו ובכ„י  ח„˘‰,  כמˆי‡ו˙  ערוך,  ב‡ין  ‰˙עלו˙  ‡ל‡  ‰˜ו„מ˙ 

ול‰‚יע לעלי‰ נפל‡‰ זו ‰ו‡ על י„י עבו„˙ ‰˘מח‰.

˘"טבע ‰˘מח‰  רכ‚)  עמ'  ˙רנ"ז  (ספר ‰מ‡מרים  בס‰"˜  בכלל ‡מרו  ענין ‰˘מח‰  „על 
לפרוı ‰‰‚„ר‰  טבע ‰˘מח‰ ‰י‡  ˘בנפ˘,  ו‰‚בל‰  כל ‰‚„ר‰  לפרוı ‚„ר, „‰יינו  ‰ו‡ 
י„י  ˘על  ‰‡„ם,  בעבו„˙  ‚ם  ‰ו‡  וכן   ."‰ˆ˜‰ ‡ל   ‰ˆ˜‰ מן  ול˘נו˙ו  ‰‰י‡  ו‰‰‚בל‰ 
˘יכול  וע„  ˘לו,  ו‰‰‚בלו˙  כל ‰‚„רים  על  מ˙על‰ ‰ו‡   ,'‰ בעבו„˙  ‰˘מח‰ ‰‡מ˙י˙ 

ל‰˙עלו˙ ול‰יו˙ כמˆי‡ו˙ ח„˘‰ ממ˘.

י˘ר‡ל  ˘ל  עבו„˙ם  כי  ‰˙בו‡‰,  ס„ר  על  ‰ר‚לים  ˘נ˜בעו  מ‰  יובן  ‰‡מור  פי  ועל 
נמ˘ל‰ לזריע˙ ‰˙בו‡‰, רי˜בונ‰ ב˜ר˜ע, וˆמיח˙‰ ב˘מח‰.

ביטול ו˘מח‰ ב˘ל˘˙ ‰ר‚לים
ב‰ם ‡ו˙ם  ˘מוˆ‡ים  עˆמם,  ב"ר‚לים"  נרמזים ‚ם  ˘ב˙בו‡‰  ענינים ‡לו  ˘ני  ו‰נ‰, 

˘ני ‰˜ˆוו˙: עבו„˙ ‰"ביטול" ו‰בכי', ו‚ם ‰ˆמיח‰ ו‰עלי‰ ב˘מח‰:

"חי‚ר  בר‚ליו",  לעלו˙  "‰ר‡וי  ב‚מר‡  מז‰  ˘למ„ו  (וכפי  "ר‚ל"  מל˘ון  ‰ו‡  "ר‚לים"  „˘ם 
וענינ‰   ,((‡  ,‚ ˘ם  וב‚מ'  ˘ם.  ובר˘"י  ח‚י‚‰  רי˘  מ˘נ‰  (ר‡‰  ר‚לים"  ˘נ‡מר  ‰ר‡י‰  מן  פטור   .  .

מˆיי˙˙  ו˙נועו˙י‰, ‡ל‡ ‰י‡  ב‰ילוכ‰  ומ˘י‚‰ ‡˙ ‰ˆורך  מבינ‰  ˘‡ינ‰  ר‚ל ‰ו‡  ˘ל 
עבו„˙  ‰ו‡  ‰"ר‚ל"  ענין  ‰‡„ם  בעבו„˙  כן  וכמו  מ‰ן.  מ˘נ‰  ו‡ינ‰  ‰ר‡˘  ל‰ור‡ו˙ 

‰ביטול ו˜בל˙ עול – "זריע‰".

‰‡„ם  מ‚יע  ‰"ר‚ל"  עבו„˙  י„י  ˘על  ל˘מח‰",  "מוע„ים  ‰ם  ‰ר‚לים  ‰רי  ומ‡י„ך 
לעלי‰ ול"ˆמיח‰" ˘‰י‡ ב˘מח‰.

‰˘מח‰ ‰‡מ˙י˙ בפירו˙ ‰‡ילן „וו˜‡
בין ˘ל˘˙ ‰ר‚לים, ‰רי ‰˘מח‰ ‰‚„ול‰ ביו˙ר ‰י‡ בח‚ ‰סוכו˙, כפי ˘‡מרו רז"ל 
˘‡ז "‰˙בו‡‰  מ˘ום  נ‡מר‰ ‡פילו "˘מח‰" ‡ח˙  ל‡  פסח  ˘‚בי  ˙רנ„)  רמז  (יל˜וט ‡מור 

בפנים", ‡בל ‰˘מח‰  נכנס˙  ˘‰˙בו‡‰  כ˙וב "˘מח‰" ‡ח˙ "מפני  ובעˆר˙  ני„וני˙", 
‰‚„ול‰ ביו˙ר ‰י‡ בח‚ ‰סוכו˙ ˘"כ˙ב ˘לו˘ ˘מחו˙", וטעם ‚ו„ל ‰˘מח‰ ‰ו‡ מ˘ום 

˘"‰˙בו‡‰ ופירו˙ ‰‡ילן בפנים".

˘לכן  ‰‡ילן,  פירו˙  עם  „ו˜‡  ˜˘ור  בר‚לים  ו‰עלי‰  ‰˘מח‰  ˘עי˜ר  מ‰כ‡  וחזינן 
‚ו„ל ‰˘מח‰ ‰ו‡ בח‚ ‰סוכו˙ „ו˜‡ ˘‡ז ‚ם "פירו˙ ‰‡ילן בפנים".


