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מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‚
"‰כ‰נים בני לוי" – כ‰נים ‡ו לויים?

בכ˙וב  מפור˘  ˘בטו", ‰רי  לבני  "נ˙נ‰  בכ˙בו  ר˘"י  מח„˘  מ‰ 
‰˙ור‰   ˙‡ ל˜בל  לוי  ˘בט  נˆי‚י  ‰יו  מי   / לוי"?  ל"בני  ˘נ˙נ‰ 
וי˘וב  לוי"  בני  על "‰כ‰נים  ר˘"י  ב„ברי  בי‡ור  רבינו? /  ממ˘‰ 
ו˘יו˙ בל' ‰כ˙וב "‰כ‰נים בני לוי ‰נו˘‡ים ‡˙ ‡רון ברי˙  לכמ‰̃ 

"'‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 315 ו‡ילך)

‰.   . . . . . . . . . . . . פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
בין ‰כנענים בימי מ˘‰ ל‰‚בעונים בימי י‰ו˘ע / חיוב 

‰˜‰ל – מ‡יז‰ ‚יל?

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
‰˙‡ח„ו˙ ל˜ר‡˙ יום ‰„ין 

לימ‰"  ומ‰ ‡ח˙̆  כרי˙˙ ברי˙ בין י˘ר‡ל ל‰˘י"˙ / "כל י˘ר‡ל̃ 
 – בערכין  י˘ ˜ו˘י‡  ˘כליים / "כ‡˘ר  ח˘בונו˙  בלי  ל‰˙‡ח„   /

ˆריך ל‰עריך עˆמו ˜ו„ם"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 398 ו‡ילך)

ט פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין "עמו ‡נכי" ל"‰˘כינ‰ ˘רוי'" / ‡וחז בי„יו "ממ˘"?

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
˘יט˙ ‰רמב"ם בחיובים ˘בלב

יבי‡ פלו‚˙˙ ‰רמב״ם ו‰ר‡ב״„ ‡ם י„יע˙ ‡בר‰ם ‰י˙‰ ב‡מונ‰ 
חיוב  עי˜ר  יב‡ר „נחל˜ו ‡י  מ˘‰ /  נבו‡˙  לענין  וכן  ב‰˘‚‰,  ‡ו 
ע״פ  יסי˜  יכול /  ˘‡ינו  במ‰  ל‰˘י‚ ‡ו  ˘יכול  במ‰  ‰י„יע‰ ‰ו‡ 
‰ו‡  ‰חיוב  „עי˜ר  ממוˆע˙  ב„רך  „ס״ל  ‰רמב״ם,  ל˘ון  „יו˜ 

ב‰˘‚‰ ‡בל מחוייב לח˜ור ב˘כלו ‡ף ב„ברים ˘‰ם ‡מונ‰

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ׳ 173 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
˙למי„י י˘יב‰ ומורים - סמל ומופ˙

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
עניינ‰ ˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙

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

נˆבים-וילך,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
‰פר˘‰  בעניני  בלום  ‡וˆר  ו‰ו‡  ˙˘מט), 
˘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‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰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˙



˜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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב‡יז‰  מל‡כ‰  עבו„˙  ‡ינ‰  ‰˘נ‰  „ר‡˘  „‰עבו„‰  ˙ע˘ו",  ל‡  עבו„‰  מל‡כ˙  "כל  וז‰ו 
עבו„‰ ˘˙‰י‰ כי ‡ם: "יום ˙רוע‰ י‰י‰ לכם", „˙רוע‰ פירו˘ו ˘ביר‰. ו‡ין לך ˘ביר‰ ‚„ול‰ 
נ˘בר  בלב  ‰˙˘וב‰  י„י  על  ‰ב‡‰  נפ˘ו  ועˆמיו˙  בפנימיו˙  ˘מים  מלכו˙  עול  מ˜בל˙  יו˙ר 
˙וˆ‡ו˙  ועˆמי ‡˘ר  פנימי  ב‰˙עוררו˙  יום ‰˙˘וב‰  ˘‰ו‡  לכם  י‰י‰  ˙רוע‰  יום  וז‰ו  ונ„כ‡. 

‰פועל ˘לו ‰ו‡ ‰˘מח‰ כל ‰˘נ‰ ב‡ור ‰˙ור‰ ו‰מˆוו‰.
(ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ח עמ' 4)

˙י˜ון ‰כלי על–י„י ˜בל˙–עול מלכו˙ ˘מים
‰עבו„‰ ˘ל ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰י‡ ˙י˜ון ‰כלי על י„י ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים: 

נ˜ו„˙  מ˙וך  פנימי˙  בˆע˜‰  ב‰˙‚לו˙ „ו˜‡,  ˙˘וב‰  ˘ל  ˘ופר ‰ו‡ ‰זמן  ˙˜יע˙  ˘ל  ‰זמן 
‰לב. כי„וע מ˘לו ˘ל כ"˜ מורנו ‰בע˘"ט נ"ע על ‰בן ‰ˆוע˜: ‡ב‡, ‡ב‡, ‰ˆילני.

כ˘יל„ חט‡ כלפי ‡ביו ב˜ל˜ול כלי י˜ר, חפı י˜ר ביו˙ר, ‰רי נוסף על ˆערו ‰‚„ול ˘ל ‰‡ב 
ו‰חפı ‰י˜ר ‰ו‡  ˘‡יב„ ‡˙ ‰כלי ‰י˜ר  ˘ז‰  מן ‰עוב„‰  ומ˘ול˘  כפול  מ‡יבו„ ‰כלי, ˆערו 
יל„ו ˘לו. עˆם ‰„בר ˘‰יל„ ‡ינו מבין ‡˙ יו˜רו ˘ל ‰„בר ‰י˜ר ‚ורם ל‡ב ˆער ‚„ול, ובמיוח„ 

כ‡˘ר ‰יל„ נ˜לע ל„ר‚‡ נחו˙‰ כזו ˘‰י‰ מסו‚ל ל‡ב„ ‡˙ ‰„בר ‰י˜ר. 

י˘ר‡ל  מבני  לכל ‡ח„  ברוך ‰ו‡ ˜בע  סוף  ˘עˆמו˙ ‡ין  ˘ופר ‰ו‡ ‰זמן  ˙˜יע˙  ˘ל  ‰זמן 
ל‰˙‚ונן כלפי כל ‰טענו˙ ו‰˙ביעו˙ ˘כל ‰מל‡כים ‰רעים ˙ובעים ומעי„ים עליו. 

ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ו‡ זמן ‰„ין ומ˘פט ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„. ‰רי כ˘כל ‡ח„ מ˙בונן במעמ„ו ומˆבו 
ב˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙, מעמ„ו בעבו„˙ בירור וזיכוך ‰מ„ו˙, ו‰ו‡ מ˙בונן ˘"בני ‰‡ל˜ים" (ר‡‰ 
‡יוב ‡, ו), ‰מ˜טר‚ים, מזכירים ומˆביעים על כל ‰חט‡ים ‰עוונו˙ ו‰פ˘עים ˘ע˘‰ במ˘ך ‰˘נ‰, 

ו˙ובעים ל„ון ‡ו˙ו ח"ו בעונ˘ים ˜˘ים ומרים, ‰רי ‡ם ב‡ו˙ו זמן י˙חרט ב‡מ˙ — ‰„בר יעזור.

‰˙בוננו˙ זו יוˆר˙ ˘˙י ˙נועו˙ נפ˘ ‰פכיו˙: 

˙נוע‰ ˘ל רע˘ ע˜ב ‰ˆער ‰‚„ול מ‰ל‡–טוב ˘ע˘‰ מ‡יבו„ ‰„ברים ‰י˜רים ו‚ם מן ‰ˆער 
˘י˘נם "˙ובעים"  ˘ב˘ע‰  כז‰  נ‡מן  מי ˆיער — ‡ב  ומן ‰מח˘ב‰ ‡˙  כביכול,  למעל‰  ˘‚רם 

מרים כ‡ל‰, ‡‰ב˙ו ‰‡ב‰י˙ ‰י‡ כל כך ‚„ול‰ ˘‰ו‡ נו˙ן ‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ל‰˙חרט. 

‰"י˙ו„‰ בלח˘" [בע˙ ‰˙˜יעו˙ בין ס„ר לס„ר] מ‰וו‰, ‡יפו‡, „ר‚‡ ˘ל ‚ע‚ועים, ‚ע‚ועי 
‰בן ‰נמ˘ך ל‡ביו. 

‰˙˘וב‰ ברע˘ ‰י‡ ‰חרט‰ על ‰ל‡–טוב ˘ע˘‰ וכו' ו‡ילו ‰"י˙ו„‰ בלח˘" ‰ו‡ ‰‚ע‚ועים 
‰פנימיים ל‡ב‡.

‰זמן ˘ל ˙˜יע˙ ˘ופר ‰ו‡ ע˙ רˆון, ו‰זמן ˘ל "י˙ו„‰ בלח˘" ‰ו‡ ‰ע˙ רˆון ˘ל ‰ע˙ רˆון. 

בלעם",  ל˘מוע ‡ל  ˘ל "ול‡ ‡ב‰ ‰' ‡ל˜יך  ˘בו ‰‚ילוי  ˘ופר ‰ו‡ ‰זמן  ˙˜יע˙  ˘ל  ‰זמן 
ו˜ול  י˘ר‡ל  על  ח"ו  ל˜טר‚  ‰מחפ˘  ‰מ˜טר‚  ‰ו‡  ˘בלעם  ˙ור‰",  ב"ל˜וטי  ˘מוסבר  כמו 
י˘נ‰ ‰‰˙‡ח„ו˙  ˘‡ז  רˆון,  ˘ל ‰ע˙  רˆון  בלח˘" ‰ו‡ ‰ע˙  ו‰"י˙ו„‰  מבלבל ‡ו˙ו;  ‰˘ופר 

˘ל ‰בן, ‰בעל ˙˘וב‰, עם ‡בינו ˘ב˘מים י˙ברך וי˙על‰.

(ל˜וטי „יבורים [‰מ˙ור‚ם לל‰"˜] ח"‡ עמ' 70 ו‡ילך)

"הכהנים בני לוי" – 
כהנים או לויים?

מה מחדש רש"י בכתבו "נתנה לבני שבטו", הרי מפורש בכתוב שנתנה ל"בני לוי"? /
על  רש"י  בדברי  ביאור   / רבינו?  ממשה  התורה  את  לקבל  לוי  שבט  נציגי  היו  מי 
את  הנושאים  לוי  בני  הכתוב "הכהנים  בל'  קושיות  לכמה  וישוב  לוי"  בני  "הכהנים 

ארון ברית ה'"

ברי˙ ‰',  לוי ‰נו˘‡ים ‡˙ ‡רון  בני  וי˙נ‰ ‡ל ‰כ‰נים  מ˘‰ ‡˙ ‰˙ור‰ ‰ז‡˙,  "ויכ˙וב 
ו‡ל כל ז˜ני י˘ר‡ל" (וילך ל‡, ט). ובפירו˘ ר˘"י: "כ˘נ‚מר‰ כול‰ נ˙נ‰ לבני ˘בטו". 

ו‰נ‰, מ‰ ˘כ˙ב ר˘"י "כ˘נ‚מר‰ כול‰" – ב‡ לח„˘ בז‰ ‡˘ר מ˘‰ נ˙ן ‡˙ ספר ‰˙ור‰ ˘לם, 
כולל ‰פר˘יו˙ ˘ל‡חר פר˘‰ זו (כמ"˘ ‰מפר˘ים, ר‡‰ ‚ו"‡ ס' זכרון (בפי' ‰‡') וחי' ופי' מ‰רי"˜ כ‡ן); 

בכ˙וב ‚ופ‡: "וי˙נ‰  מפור˘ ‰ו‡  ˘‰רי  ˘בטו" – ˆ"ע,  לבני  וכ˙ב "נ˙נ‰  ˘‰מ˘יך  מ‰  ‡ך 
‡ל ‰כ‰נים בני לוי", ומ‡י ˜מ"ל ר˘"י?!

ב. ויובן ב‰˜„ים: 
‰כ˙וב „י„ן לכ‡ור‰ מו˜˘‰ ‰ו‡, כי מ˙חיל ו‡ומר "‰כ‰נים בני לוי" – ומ˘מע ˘כוונ˙ו ‰י‡ 
"‰נו˘‡ים  ממ˘יך  מכן  ל‡חר  מי„  לכללו˙ ‰˘בט); ‡מנם  (ול‡  לוי  ˘מ˘בט  ל‰כ‰נים  „ו˜‡ 
˘עלי‰ם  בני ˜‰˙,  ‰לויים  ˘ל  ˘ל ‰כ‰נים, ‡ל‡)  (ל‡  מ˙פ˜י„ם  ˘ז‰ ‰י'  ברי˙ ‰'"  ‡˙ ‡רון 

נ‡מר (נ˘‡ ז, ט) "כי עבו„˙ ‰˜ו„˘ עלי‰ם בכ˙ף י˘‡ו".

ומ‰  ל‰ם.  ר˜  מ˘‰ ‰˙ור‰  ונ˙ן  מפ˘וט‰,  "‰כ‰נים"  ˙יב˙  ל‰וˆי‡  ˘‡ין  ומפר˘ ‰חז˜וני 
˘כ˙וב "‰נו˘‡ים ‡˙ ‡רון ברי˙ ‰'" – נ˜ר‡ו כן ‰כ‰נים על ˘ם ˘‰ם ‡לו ˘מכינים ‡˙ ‰‡רון 
˘נ˘‡ו  מ˘‰ ‰כ‰נים ‰ם  פטיר˙  ˘ל‡חר  ז‡˙,  ועו„  במ„בר.  בס"פ  ˘כ˙וב  כמו  למ˘‡ ‰לוים, 

‡˙ ‰‡רון, בע˙ ˘עברו ‡˙ ‰יר„ן ועו„ (ר‡‰ י‰ו˘ע פר˜ים ‚-„; סוט‰ ל‚, ב).

[ובפרט ˘‡י ‡פ˘ר לפר˘ ˘‰כוונ‰ ב"‰נו˘‡ים ‡˙ ‡רון ברי˙ ‰'" ‰י‡ לכל ˘בט לוי, ˘‰רי 
ר˜ בני ˜‰˙ נ˘‡ו ‡˙ ‰‡רון (ור‡‰ ספר זכרון על ר˘"י כ‡ן)].

˘‡ין  ל‰כריע   – ˘בטו"  לבני  "נ˙נ‰  ב‡ומרו  לח„˘  ר˘"י  נ˙כוון  ˘ז‰  לומר  ומע˙‰ ‡פ˘ר 

אביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא מ של ש ש א

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘



‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰„ין  ו‰ו‡  „ו˜‡  ל‡ו  כ‰נים  ב‡מ˙  ‰רי  "‰כ‰נים",  נ‡מר  ˘בכ˙וב  ו‡ף  ז‰,  כפירו˘  לפר˘ 
ללויים ˘‰ם "בני ˘בטו". 

‚. ‡ך ב‡מ˙ ˜˘‰ לפר˘ כן ב˘יט˙ ר˘"י, כי ל˘ון זו ממ˘ – "‰כ‰נים בני לוי" – מˆינו 
בם  וכ‰מ˘ך ‰כ˙וב: "כי  לכ‰נים,  „ו˜‡  ˘‰כוונ‰ ‰י‡  ברור  ו˘ם  (כ‡, ‰),  ˘ופטים  בפ'  כבר 

בחר ‰' ‡ל˜יך ל˘ר˙ו ולברך ב˘ם ‰', ועל פי‰ם י‰י' כל ריב וכל נ‚ע";

וכן מˆינו כמ‰ פעמים בפר˘יו˙ ‰סמוכו˙ ‡˙ ‰ל˘ון "‰כ‰נים ‰לויים" (˘ופטים יז, ט. יז, יח. 
יח, ‡. ˙ˆ‡ כ„, ח. ˙בו‡ כז, ט), ו‚ם ˘ם ברור ˘‰כוונ‰ ‰י‡ „ו˜‡ לכ‰נים, וכפי ˘‡כן מפר˘ ר˘"י 

בפעם ‰ר‡˘ונ‰ (˘ופטים יז, ט): "‰כ‰נים ˘יˆ‡ו מ˘בט לוי". 

 – כפ˘וטו  ‰כ˙וב  לומ„  מ˜ר‡")  ˘ל  "פ˘וטו  (˘„רכו  ˘ר˘"י  מס˙בר  בנ„ו"„,  ‚ם  ומע˙‰ 
וכ˘יט˙ ‰חז˜וני ‰נ"ל – ˘‰כוונ‰ ‰י‡ „ו˜‡ לכ‰נים ול‡ לכלל ‰לויים; ו‰„ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ 

– מ‰ נ˙כוון ר˘"י ב‡ומרו "נ˙נ‰ לבני ˘בטו"? 

„. וי"ל בבי‡ור ‰ענין: 
‡ל‡  בלב„,  כ‰נים  ב˙ור  ל‡  ‰י˙‰  ל‰ם  נ˙ינ˙ו  ‡ך  ל‰כ‰נים,  ‰˙ור‰   ˙‡ נ˙ן  מ˘‰  ‡מנם 
‰"נˆי‚ים"  ˘‰ם   – י˘ר‡ל"  ז˜ני  ל"כל  ˘נ˙ן  כ˘ם  כי  ו‰יינו,  לוי.  ˘בט  כלל  ˘ל  כ"נˆי‚ים" 
נ˙ן  כך  כו),  י‡,  ב‰עלו˙ך  פר˘"י  (ר‡‰  "ז˜נים"  כמ‰  ˘בט ‰יו  מכל  כי  י˘ר‡ל,  ˘בטי  י"ב  כל  ˘ל 

ל‰"כ‰נים" – ב˙ור "נˆי‚ים" ˘ל כל ˘בט לוי (˘‡ינו נמנ‰ בכלל י"ב ‰˘בטים). 

וזו ‡יפו‡ כוונ˙ ר˘"י בל˘ונו "נ˙נ‰ לבני ˘בטו" – ˘‡מנם ‰נ˙ינ‰ בפועל ‰י˙‰ ר˜ לכ‰נים, 
‡ך כיון ˘‰כ‰נים ב‡ו כ"נˆי‚ים" ˘ל כלל ˘בט לוי נח˘ב עי"ז ˘˜יבלו כל "בני ˘בטו" ‰לוים 

(כ˘ם ˘ע"י ‰נ˙ינ‰ ל‰ז˜נים ˜יבלו כל י"ב ‰˘בטים). 

(ור‡‰  מיו˙ר  לוי", „לכ‡ור‰  בני  ב˘ם "‰כ‰נים  ל˜ור‡ם  מ„יי˜  ˘‰כ˙וב  ב‡מ˙ ‰טעם  וז‰ו 
בזכו˙  (ל‡  כ‡ן  ב‡ו  ˘‰כ‰נים  ללמ„נו   – עיי"˘)  בז‰.  ˘נ˙˜˘‰  ‰רו‚ˆובי,  ל‰‚‡ון  ע‰"˙,  פענח  ˆפנ˙ 

עˆמם לב„, ‡ל‡) כב‡י-כח ˘ל כל "בני לוי".  

ומˆינו כבר כעין ז‰ כמ‰ פעמים: 

י"ב ‰נ˘י‡ים  י„י  על  חנוכ˙ ‰מזבח  על  ב‡רוכ‰  מסופר  נ˘‡  בפר˘˙   – בחנוכ˙ ‰מזבח   (‡
‰ˆיווי  ב‰עלו˙ך)  פ'  (ב˙חיל˙  נ‡מר  לז‰  וב‰מ˘ך  בכללם),  לוי  ˘בט  (˘‡ין  י˘ר‡ל  ˘בטי  ˘ל 
‡ז  חל˘‰  ‰נ˘י‡ים  חנוכ˙  ‡‰רן  "כ˘ר‡‰  ר˘"י:  ומפר˘  ו‚ו'".  ‰נרו˙   ˙‡ "ב‰עלו˙ך  ל‡‰רן 
„ע˙ו כ˘ל‡ ‰י' עמ‰ם בחנוכ‰, ל‡ ‰ו‡ ול‡ ˘בטו. ‡מר לו ‰˜ב"‰, חייך ˘לך ‚„ול‰ מ˘ל‰ם, 
י„י ‡‰רן  על  נע˘י˙  ˘‡מנם ‰„ל˜˙ ‰נרו˙  למ„ים,  ונמˆ‡נו  ומטיב ‡˙ ‰נרו˙".  מ„לי˜   ‰˙‡˘
‰כ‰ן (ו‰י‡ עבו„‰ ‰˘ייכ˙ לכ‰נים „ו˜‡ ול‡ ללויים), ‡בל על י„י ז‰ "מפייסים" ‡˙ כל ˘בט 

לוי, כי ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ ˘ל ‡‰רן "˘ייכ˙" לכל ‰˘בט.

 .  . מט‰  מט‰  מ‡˙ם  ו˜ח  י˘ר‡ל  בני  ‡ל  "„בר  מ˘‰:   ˙‡  '‰ ˆו‰  ˜רח  מחלו˜˙  ל‡חר  ב) 
מ‡˙ כל נ˘י‡י‰ם לבי˙ ‡בו˙ם ˘נים ע˘ר מטו˙, ‡י˘ ‡˙ ˘מו ˙כ˙וב על מט‰ו. ו‡˙ ˘ם ‡‰רן 
˙כ˙וב על מט‰ לוי, כי מט‰ ‡ח„ לר‡˘ בי˙ ‡בו˙ם" (˜רח יז, יז-יח). ומפר˘ ˘ם ר˘"י: "‡ף על 
˘בט ‡ח„ ‰ו‡",  מ˜ום  מכל   – לב„  ולוי'  לב„  כ‰ונ‰  מ˘פח˙  מ˘פחו˙,  ל˘˙י  ˘חיל˜˙ים  פי 

ו‰יינו, ˘‡‰רן ‰כ‰ן נח˘ב כ"נˆי‚" ˘ל כל ˘בט לוי. 

טז

קבלת עול מלכותו ית'
העבודה דתקיעת שופר שהוא התשובה מעומקא דליבא בבכיה עצומה מנקודת הלב 
לצעוק "אבא! אבא!" ולשעבד מוחו ולבו וגופו כל כוחות נפשו לה' לבדן, שהוא ענין 

הקבלת עול דראש השנה בעבודת עבד.

ל˜בל על עˆמו עול מלכו˙ ˘מים
ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ו‡ ‰זמן ל˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים. כ˘ם ˘עם ˜בל˙ עולו ˘ל מלך ב˘ר ו„ם' 
ל‰ב„יל, מ˜בל עליו ‰עם לע˘ו˙ ‡˙ כל ‡˘ר ‰מלך יˆו‰, כך, ל‰ב„יל ב‰ב„לו˙ ‡ין ˜ı, בר‡˘ 
ב˜יום  ˘פ‚מו  מ‰  ועל  ו‰מי„ו˙ ‰רעו˙  טובים  ‰„רכים ‰ל‡  כל  על  ˙˘וב‰  לע˘ו˙  י˘  ‰˘נ‰ 

‰רˆונו˙ ˘ל מלך מלכי ‰מלכים ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡.

 — חו˘  ˘י‰י‰  ˙ור‰,  ללימו„  זמן  ב˜ביע˙  ˘מים  מלכו˙  עול  עˆמו  על  ל˜בל  ‡ח„  כל  על 
'‰ר‚˘' ב˙פיל‰ במ˙ינו˙, ˜יום ‰מˆוו˙ בחיו˙ ועונ‚ במי„ו˙ טובו˙ ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל.

(ספר ‰מ‡מרים ‡י„י˘ [‰מ˙ור‚ם לל‰"˜] עמ' 35)

יום ˙רוע‰ י‰י‰ לכם
‰עבו„‰ „˙˜יע˙ ˘ופר ˘‰ו‡ ‰˙˘וב‰ מעומ˜‡ „ליב‡ בבכי‰ עˆומ‰ מנ˜ו„˙ ‰לב לˆעו˜ 
עול  ‰˜בל˙  ענין  ˘‰ו‡  לב„ן,  ל‰'  נפ˘ו  כוחו˙  כל  ו‚ופו  ולבו  מוחו  ול˘עב„  ‡ב‡!"  "‡ב‡! 

„ר‡˘ ‰˘נ‰ בעבו„˙ עב„.

וכי„וע „‡ינו „ומ‰ ‰˜בל˙ עול „ר‡˘ ‰˘נ‰ ל‰˜בל˙ עול „כל ‰˘נ‰. „‰˜בל˙ עול ˘בכל 
‰˘נ‰ ‰ו‡ למט‰ מכל ‰כוחו˙ פנימיים ו‰ו‡ ר˜ ‰‰סכם ו‰‰חלט לפעול ולע˘ו˙ בפועל ממ˘ 

ב„רך ˜בל˙ עול.

ל‡  מכל ‰כוחו˙,  ˘למעל‰  ממ˘  נפ˘ו  ועˆמיו˙  בפנימיו˙  „ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ו‡  עול  ו‰˜בל˙ 
מבעי מפנימיו˙ „˘כל ומ„ו˙, כי ‡ם ‰ו‡ ‚ם למעל‰ מ‰כוחו˙ מ˜יפים „רˆון ועונ‚.

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



טוטו תורת חייםתורת חיים

בן י˘יב‰ – סמל ומופ˙ 
‚ם ב‡כיל‰ ו˘ינ‰

ח˜ו˜  ל‰יו˙  מכם  ו‡ח„  ‡ח„  כל  על 
‰מוטל˙  ‰‚„ול‰  ‰‡חריו˙  בזכרונו, 
˘‡ר  לכל  מופ˙  ל˘מ˘  ˆריך  ˘‰ו‡  עליו, 
ממנו  ‡˘ר  ב‰י˘יב‰,  ‰נמˆ‡ים  ‰˙למי„ים 
‰חסי„ו˙  בלימו„  לב„  ול‡  יע˘ו,  וכן  יר‡ו 
ובעבו„˙ ‰˙פל‰, ‡ל‡ ‚ם כן בלימו„ ‰נ‚ל‰ 

בכלל ובעניני „רך ‡רı ˘בין ‡„ם לחבירו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‡ ע' ˜לח)

כו˙ב  בו ‡˙‰  מכ˙בך,  ל˜בל ‡˙  ˘מח˙י 
‡ו„ו˙ ס„רי ‰לימו„ ‰ן בנ‚ל‰ ו‰ן בחסי„ו˙. 
 '˜‰ ˙ור˙נו  פס˜   ˙‡ מ˜יים   ‰˙‡ ובטח 
ומ˙יי‚עים  בז‰  וכ˘עו˘ים  ב˜ו„˘,  ˘מעלין 

על ז‰, מ˜ויים ‰פס˜, י‚ע˙ ומˆ‡˙.

ובטח ח˜ו˜‰ ‡ˆלך ‰נ˜ו„‰, ‡˘ר ‰נסיע‰ 
חי',  „ו‚מ‡  ל‰יו˙  כ„י  ‰י‡  למונטרי‡ול 
ל‰יו˙,  ˆריך  ˙ומכי-˙מימים  ˙למי„  כיˆ„ 
בזמן ‰לימו„  ר˜  ל‡  ל‰יו˙  ו‰„ו‚מ‡ ˆריכ‰ 
ב„יו˜, ‡ל‡  ס„רי ‰י˘יב‰  ו˘מיר˙  ו‰˙פל‰ 
י˘  כיˆ„  חי'  ו„ו‚מ‡  סמל  ב˙ור  ל˘מ˘  ‚ם 
ל‰˙נ‰‚ בזמנים ˘בין ס„רי ‰לימו„ ו‰˙פל‰, 
כמבו‡ר בחסי„ו˙ . . . עב„ כפי ˘‰ו‡ מ˘ר˙ 
ב˘ר  ‡ל‡  ‡ינו  ‰‡„ון  כ‡˘ר  ‚ם  ‡„ונו,   ˙‡
ו„ם, ועל ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ פעמים ככ‰ כ‡˘ר 
‰˜ב"‰,  ‰מלכים  מלכי  מלך  ‰ו‡  ‰‡„ון 
‚ם  ‰יום  כל  ניכר˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘‰עב„ו˙ 

ב‡כיל‰ וב˘ינ‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‡ ע' ˘כ‡-ב, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ 

‰מ˙ור‚מו˙ ח"‚ ע' 258)

„ו‚מ‡ חי' ˘ל מור‰ – 
ל˙למי„ים ו‚ם למורים

‡ו„ו˙  כו˙ב  בו   .  . למכ˙בו  במענ‰ 
מזכיר  ˘‡ינו  ‡ף  ובטח  ‰כ˙ו˙,  עם  לימו„ו 
ל‰ח„ירם  ו‡ופנים  מחפ˘ „רכים  ז‰  על „בר 
רוח חסי„ו˙י ויר‡˙ ˘מים ‡˘ר ז‰ נע˘‰ ל‡ 
ר˜ ע"י ‰לימו„ ‡ל‡ ‚ם ע"י ‰„בור 'מסביב' 
מור‰  ˘ל  ‰מ˙‡ימ‰  ‰נ‰‚‰  וע"י  לענינים, 
מ˙‡ימ‰  ל‰נ‰‚‰  חי'  „ו‚מ‡  ל‰יו˙  ‰כ˙‰ 
לחסי„ ויר‡ ˘מים, ו‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני 
˘זכו˙ ‰רבים ‰ם ‰˙למי„ים  ובפרט  ‰רˆון1 

ו‰מו˘פעים מסייע˙ו...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' פ‡)

מ˘ר˙‰  כו˙ב˙ ‡˘ר  בו  למכ˙ב‰  במענ‰ 
בחינוך על ט‰ר˙ ‰˜ו„˘, ו‰˙˜ו‰ ‡˘ר בטח 
עוס˜˙ בז‰ במסיר‰ ונ˙ינ‰ ‰מ˙‡ימ‰ לענין 

‡˘ר חז"ל2 ‡מרו עליו ˘מל‡כ˙ ‰' ‰י‡.

לט‰ר  ‰ב‡   – ז‰  כ‚ון  על  ו‰ובטחנו 
‰רבים  ˘זכו˙  ובפרט  ‡ו˙ו3,  מסייעין 

מסייע˙‰.

וכ‰נ‰,  כ‰נ‰  ב‰‡מור  ˘˙וסיף  רˆון  וי‰י 
ו˙‰י' „ו‚מ‡ חי' למור‰ בי˘ר‡ל, „ו‚מ‡ חי' 
ל˙למי„ים ו‚ם למורים, ו‡ין לך „בר ‰עומ„ 

בפני ‰רˆון.

(ממכ˙ב ‰' ‡„ר ˙˘כ"‡)

1) ר‡‰ ז‰ר ח"ב ˜סב, ב.

2) בב‡ ב˙ר‡ כ‡, ב.

3) ˘ב˙ ˜„, ‡. ו˘"נ.

תלמידי ישיבה ומורים - סמל ומופת

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום
פניניםפניניםפנינים

בין הכנענים בימי משה 
להגבעונים בימי יהושע

מחוטב עˆיך ע„ ˘ו‡ב מימיך
מלמ„ ˘ב‡ו כנענים ל‰˙‚ייר בימי מ˘‰ כ„רך ˘ב‡ו ‚בעונים 
בימי י‰ו˘ע וז‰ו ‰‡מור ב‚בעונים ויע˘ו ‚ם ‰ם בערמ‰ ונ˙נם 
מ˘‰ חוטבי עˆים ו˘ו‡בי מים
(כט, י. ר˘"י)

˙יב˙  ר˘"י  ‰ע˙י˜  מ„וע  בי‡ור  ˆריך 
‰ר‡י'  ‰רי  ב‚בעונים",  מ"‰‡מור  "בערמ‰" 
˙יב˙  כ‡ן  נו‚ע  ומ‰  ‰ם",  ‚ם  מ"ויע˘ו  ‰י‡ 

"בערמ‰"?

וי˘ לב‡ר ˘ב„יו˜ ל˘ונו ˙ירı ר˘"י ˜ו˘י‡ 
‚„ול‰:

‰‚בעונים,  ב‡ו  ˘כ‡˘ר  מסופר  בי‰ו˘ע 
ט,  (י‰ו˘ע  ‰נ˘י‡ים"  על  ‰ע„‰  כל  "וילונו  ‡זי 
על  מ‰ ‰יי˙‰ ‰˙לונ‰  ולכ‡ור‰ ˜˘‰, ‰רי  יח). 
מ˘‰?  ˘ע˘‰  כמו  כ‰ו‚ן,  ע˘ו  ‰רי  ‰נ˘י‡ים, 
˘כן  ל‰מ˙לוננים  י‰ו˘ע  ענ‰  ל‡  מ„וע  ו‚ם, 

ע˘‰ מ˘‰?

ולז‰ מע˙י˜ ר˘"י ˙יב˙ "בערמ‰":

בכוונ‰  ל‰˙‚ייר"  כנענים  "ב‡ו  מ˘‰  בימי 
מז‰  ללמו„  ‡ין  ו‡"כ  כ‡ן).  ל„ו„  (מ˘כיל  ‚לוי' 
˘ב‡ו  ‰‚בעונים,  עם  י‰ו˘ע  ‰נ‰‚˙  ‡ופן  על 
בזמן  ‰עם  ‰˙לוננו  ולכן  וב˙חבולו˙.  בערמ‰ 
ע˘‰  ˘כן  לענו˙  י‰ו˘ע  יכול  ‰י'  ול‡  י‰ו˘ע 

מ˘‰, ˘‰רי בימי מ˘‰ ‰י' ענין ‡חר ל‚מרי.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 114 ו‡ילך)

חיוב הקהל – מאיזה גיל?
‰˜‰ל ‡˙ ‰עם ‰‡נ˘ים ו‰נ˘ים ו‰טף
ו‰טף- למ‰ ב‡ים, ל˙˙ ˘כר למבי‡י‰ם
(ל‡, יב. ר˘"י)

כ˙ב  ל"‰˜‰ל"  לבו‡  "‰טף"  חיוב  בזמן 
נפל  מכלל  ˘יˆ‡ו  „˙יכף  "נר‡‰  חינוך  ‰מנח˙ 

‡ו בנול„ ˘כלו רוב ח„˘יו" (מˆו‰ ˙ריב).

‰˜‰ל  מˆוו˙  ˘‰רי  ˆע"‚,  לכ‡ור‰  ו„בריו 
‰י‡ מ"ע מן ‰˙ור‰, וספי˜‡ לחומר‡, ו‡"כ ‚ם 
˜ו„ם ˘יˆ‡ו מכלל נפל וו„‡י ˆריכים ל‰בי‡ם.

מכלל  ˘יˆ‡ו  ˜ו„ם  ˘‚ם  לומר  י˘  וב‡מ˙ 
˘ספי˜‡  מטעם  ר˜  ‡ינו  ‡ך  ל‰בי‡ם,  י˘  נפל 

לחומר‡:

מח‚י‚‰  (ומ˜ורו  ר˘"י  כ˙ב  בטעם ‰ב‡˙ ‰טף 
ו‡"כ,  למבי‡י‰ם",  ˘כר  "ל˙˙  ˘‰ו‡   (‡  ,‚

˙יכף מ˘נול„ יל„ מחוייבים ל‰בי‡ו, ˘‰רי ‡ין 
כ„י  ‡ל‡  וי˘מע,  ילמ„  ˘‰ו‡  ב‰ב‡˙ו  ‰כוונ‰ 
‰„בר  ˘‡פ˘רי  ˘בר‚ע  ונמˆ‡,  ˘כר".  "ל˙˙ 
מן  למ"ע  י˘נו  ˘כר"  "ל˙˙  ‰טף   ˙‡ ל‰בי‡ 

‰˙ור‰ ל‰בי‡ ‚ם "טף" כז‰.

"וטף  מ"‚:  פ"‡  למ‚יל‰  ˙ויו"ט  ‚ם  [ור‡‰ 
ל‡ ב‡ו ‡ל‡ כ„י לי˙ן ˘כר למבי‡י‰ן . . ו‡"כ 
למבי‡י‰ן  ˘כר  י˘  ˘‰ו‡  כמו˙  ˜טן  ‰ו‡  ‡פי' 

ומבי‡ין ‡ו˙ו"].

ומע˙‰ י˘ לומר ˘חיוב ‰ב‡˙ ‰טף ‚ם ˜ו„ם 
˘ספי˜‡  מטעם  ר˜  ‡ינו  נפל,  מכלל  ˘יˆ‡ו 
ל‰בי‡ם  ˘מחוייבים  ‡ל‡  כנ"ל,  לחומר‡, 
‰טף  לכל  ‰ו‡  טעמ‡  ח„  ˘‰רי  וו„‡י,  מ˙ור˙ 
בין  לחל˜  ‡ין  ובז‰  למבי‡י‰ם",  ˘כר  "ל˙˙   -
‰‚יעו לחינוך ‡ו ל‡ ‰‚יעו, בין יˆ‡ו מ˙ור˙ נפל 
לל‡ יˆ‡ו וכיו"ב, ‡ל‡ בכל מי ˘˘ייך ל‰בי‡ו, 
למבי‡י‰ם",  ˘כר  "ל˙˙  ל‰בי‡ו  מחוייבים 

ו˜"ל.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙ ח"‡ עמ' 457)

עיונים וביאורים



ז

התאחדות לקראת יום הדין 
כריתת ברית בין ישראל להשי"ת / "כל ישראל קומה אחת שלימה" / להתאחד בלי 

חשבונות שכליים / "כאשר יש קושיא בערכין – צריך להעריך עצמו קודם"

"‡˙ם  ‰פר˘‰:  ב˙חיל˙  נרמז  ו‰„בר  ‰˘נ‰,  ר‡˘  לפני  נ˜ר‡˙  לעולם  נˆבים  פר˘˙ 
נˆבים ‰יום", „"‰יום" ˜‡י על ר‡˘ ‰˘נ‰, יום ‰„ין (פענח רז‡ סוף פר˘˙נו).

ב‰  נ˙ב‡ר‰ ‰„רך  פר˘˙נו,  ˘ברי˘  בפסו˜ים  פר˘˙נו) ‡˘ר  רי˘  ˙ור‰  (ל˜וטי  בס‰"˜  ונ˙ב‡ר 
יכין ‰‡„ם ‡˙ עˆמו לעבו„˙ ‰˜ו„˘ ˘ל יום ר‡˘ ‰˘נ‰:

בר‡˘ ‰˘נ‰ – "‰יום", ˆריכים ל‰יו˙ "נˆבים כולכם" – ˘כל ‰נ˘מו˙ עלי‰ן ל‰˙ייˆב כולן 
ו˘וטריכם",  ז˜ניכם  ˘בטיכם  מ"ר‡˘יכם  כולן, ‰חל  ˘וו˙ ‰נ˘מו˙  ובז‰  ‰' ‡ל˜יכם",  "לפני 
וע„ "חוטב עˆיך ו˘ו‡ב מימיך", ˘‚ם ‡ו˙ם "כנעניים" ˘ב‡ו ל‰˙‚ייר, ע„ ˘"נ˙נם מ˘‰ חוטבי 

עˆים ו˘ו‡בי מים" (ר˘"י על ‰פסו˜), ‚ם ‰ם עומ„ים ב˘וו‰ יח„ עם "ר‡˘יכם ˘בטיכם".

וי˘ לב‡ר ‰יטב מ‰ו˙‰ ˘ל ‡ח„ו˙ זו, ו‡יך יוכל ‰‡„ם לפעול בעˆמו ‰˙‡ח„ו˙ עם ‰נחו˙ 
ממנו בכמ‰ מ„ר‚ו˙, ו‚ם מ„וע נˆרכ˙ עבו„‰ זו „וו˜‡ ל˜ר‡˙ יום ‰„ין.

כרי˙˙ ברי˙ בין י˘ר‡ל ל‰˘י"˙
‰י‡  מ‰ו˙‰  "ברי˙"   ."'‰ בברי˙  "לעברך  בכ„י  ‰י‡  "כולכם",  ˘ל  ב‡ופן  ‰עמי„‰  מטר˙ 
˜˘ר נעל‰ וחז˜ ביו˙ר, וכפי ˘ני˙ן לר‡ו˙ ממ‰ו˙ ‰ברי˙ ‡ˆל בני ‡„ם, ˘כ‡˘ר י˘נם ‡ו‰בים 
מז‰,  וי˙ר‰  ל‡‰ב˙ם  ˘יפריע  „בר  י‰י'  ˘בע˙י„  חו˘˘ים  ‰ם  ו‰רי  ביו˙ר,  חז˜‰  ˘‡‰ב˙ם 
˘‰˜˘ר  ˘˙וכנ‰  ברי˙,  לכרו˙  ‰י‡  לכך  ‰עˆ‰  ‰נ‰  ל˘ונ‡ים,  י‰פכו  סיבו˙  ‡יז‰  ˘מחמ˙ 
ו‰‡‰ב‰ בין ‰‡ו‰בים י‰יו למעל‰ מטעם ו„ע˙, ו‡זי מבלי ל‰˙ח˘ב ב˘ום טעם וסיב‰ יי˘‡רו 

‡ו‰בים לע„ ולעולמי עולמים.

וכן ‰ו‡ ‚ם עניין "לעברך בברי˙ ‰'" ˘בר‡˘ ‰˘נ‰, ל‡חרי עבו„˙ בני י˘ר‡ל בחו„˘ ‡לול, 
לבניו, ‰רי  ˘ל ‰˘י"˙  על ‰‡‰ב‰  כל ‰חט‡ים ‰מעלימים  מסירים ‡˙  נכונ‰  ˙˘וב‰  י„י  ˘על 
ברי˙",  "כרי˙˙  נע˘י˙  ו‡זי  י˘ר‡ל,  לבני  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‰‡‰ב‰  ˙ו˜ף  ב‚לוי  ניכר  ‰˘נ‰  בר‡˘ 
˘בני י˘ר‡ל מ˙˜˘רים ב‰˘י"˙ ב‰˙˜˘רו˙ עˆמי˙, למעל‰ מטעם ו„ע˙, ‰˙˜˘רו˙ כזו ˘˘ום 

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

ז‰  נ‰‚  "ל‡  ˘ם  ‰ר‡ב"„  וב‰˘‚˙ 
מ˙חיל  ‡„ם  ˘‡ין  ‰חכמים  מנ‰‚  ‰מחבר 
ב„בר ול‡ י„ע ל‰˘לימו ו‰ו‡ ‰חל ב˘‡לו˙ 
ו‰חזירו  ב˜ו˘י‡  ‰„בר  ו‰ניח  ˜ו˘יו˙ 
ל‡מונ‰, וטוב ‰י' לו ל‰ניח ‰„בר ב˙מימו˙ 
נˆח˙  ˙˘וב‰  ˘‡ין  ו‡ע"פ   .  . ‰˙מימים 
˙˘וב‰   ˙ˆ˜ לו  לסמוך  ‰ו‡  טוב  ז‰  על 
˙לוים  ור˘ע˙ו  ‰‡„ם   ˙˜„ˆ ‰יו  ‡ם  ו‡ומר 
˘י„יע˙ו  ‡ומרים  ‰יינו  י˙'  ‰בור‡  ב‚זיר˙ 
מ‡„,   ‰˘˜ ‰˘‡ל‰  לנו  ו‰י˙‰  ‚זיר˙ו  ‰י‡ 
מי„ו  ‰ממ˘ל‰  זו  ‰סיר  ˘‰בור‡  ועכ˘יו 
‚זיר‰  י„יע˙ו  ‡ין  עˆמו  ‰‡„ם  בי„  ומסר‰ 
‡בל ‰י‡ כי„יע˙ ‰‡ˆט‚נינים ˘יו„עים מכח 

‡חר מ‰ י‰יו „רכיו ˘ל ז‰ כו'". 

˘ˆ"ל  ˘מ‰  „ס"ל  ‰רמב"ם,  ב„ע˙  ונ"ל 
כח  ˘י˘  ב„ברים  ר˜  ‡ינו  ˘כלי˙,  ח˜יר‰ 
ב‡ו˙ם  ‡ף  ‡ל‡  בוריים,  על  ל‰˘י‚ם  ב˘כל 
‰ענינים "˘‡ין בנו כח לי„ע", מי‰ו י˘ חיוב 
למעל‰  ז‰  ˘ענין  ‚ופ‡  ז‰  ול‰˘י‚  ל‰˙יי‚ע 

מ‰˘‚˙ו. 

ו‰ר‡ב"„  ‰רמב"ם  פלו‚˙˙  ‰י‡  ו‰י‡ 
‰כ‡, „‚ם ‰ר‡ב"„ כ' ˘ם "טוב ‰ו‡ לסמוך לו 
"˙מימו˙  ˘ע"פ ‰ר‡ב"„  ˙˘וב‰", ‡ל‡   ˙ˆ˜
‰˙מימים" ו‰˘‚‰ ‰ם ˘ני ענינים, ו‡ין לערבם 
ל˘כל ‰‡„ם,  ˘מעל  ˘‰‡מונ‰ ‰י‡ „בר  יח„, 
מˆ„ טבע ‡י˘ י˘ר‡ל, וי„יע˙ ‰‡„ם ‰ו‡ „בר 
˙˘וב‰"   ˙ˆ˜"‰ ˘לכך  בעˆמו,  ב‡„ם  ‰˙לוי 
ב˘כל  ר˜ „בר ‰מ˙יי˘ב  ˘סמך ‰ר‡ב"„ ‰י‡ 
‰‡מונ‰,  ענין  ˆ"ל  ˘ב‰ם  וב„ברים   – ‰‡„ם8 

ס"ל „‡סור לערב ענין ‰˘כל; 

‡בל ‰רמב"ם סבר, „חוב˙ ‰י‚יע‰ ל‰כיר 

8) ‡ף ˘מסיים "וכל ז‰ ‡יננו ˘ו‰", ‰"ז מˆ„ ˙וכן ו‚וף 
מ‰˘‚˙  ˘למעל‰  ב„בר  ˘‰מ„ובר  לפי  ול‡  ‰˙˘וב‰, 

‰‡„ם.

˘‰‡„ם  ב„ברים  ר˜  ‡ינ‰  ול‰˘י‚  ולי„ע 
מסו‚ל ל˜לוט ב˘כלו, ‡ל‡ ‚ם בענינים ˘‰ם 
פ˘וט,  ו„ע˙  וטעם  ˘כלו  מ‰˘‚˙  למעל‰ 
ו‚ם „ברים ‡לו ˆריך ˘יונחו ויו˜לטו ב˘כלו, 
ולכן כ˙ב ‰רמב"ם ˘‚ם ‡ופן י„יע˙ ‰˜ב"‰ 
˘ל  „ע˙ו  ולמˆו‡  ל‰˘י‚  ב‡„ם  כח  ˘"‡ין 
י„ע ‰˜ב"‰  לי„ע ‰י‡ך  כח  בנו  . . ‡ין  בור‡ 
כו'" – ˆריך ‰‡„ם "לי„ע ול‰בין ב„בר ז‰", 
‡ינ‰  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘י„יע˙ו  ויכיר  יבין  ועי"ז 

בס˙יר‰ לבחיר˙ ‰‡„ם.

כלל בל˘ונו˙יו לענין מˆו‰ ר‡˘ונ‰  וז‰ו̆ 
‰ו‡  ‰„בר  ˘יסו„  ‰‡מונ‰,  ו‰ן  ‰י„יע‰  ‰ן 
ל‰יו˙  ב"‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו" ‡‡"פ  כי  ב‡מונ‰, 
ענין ‰‡מונ‰, ‡בל  ר˜  כ"‡  בוריו  על   ‰‚˘‰
ל‡י„ך, בז‰ ‚ופ‡ מוכרח˙ ‰י„יע‰ ("לי„ע"), 
˘‰‡„ם ˆריך ל‰˙בונן כפי ˘י„ ˘כלו מ‚ע˙ 
˘למעל‰  ‡לו  ב„ברים  ‚ם  ולי„ע  ל‰בין 

מ‰כרח ˘כלי9. 

בנו‚ע  ‰רמב"ם  ˘נ˙כוין  מ‰  ‚ם  וז‰ו 
‰"י)  פ"‡  יסו‰"˙  ‰ל'   – (‰נ"ל  מ˘‰  לב˜˘˙ 
"בי˜˘ לי„ע ‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו ˘ל ‰˜„ו˘ ב"‰ 
לפניו  ‡„ם  י„ע  ˘ל‡  מ‰  ב"‰  ו‰ו„יעו   .  .
˘‰י'  כו'",  ‰מˆ‡ו  מ‡מי˙˙  ˘‰˘י‚  ע„  כו' 
ב‡ופן ˘ל ‰˘‚‰, ‰יינו ל‡ ר˜ ר‡י' ו‡מונ‰, 
„ו˜‡  ב‡  וז‰  מ˘‰,  ˘ל  ב‰˘‚˙ו  ב‡  ‡ל‡ 

ל‡חרי ב˜˘˙ מ˘10‰ לי„ע ‡מי˙˙ ‰˜ב"‰.

ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  „ברי  בבי‡ור  ב‡רוכ‰  ר‡‰   (9
‰ס˙ומים  „ברים  "יו„עים  ובסיומו  ‰י„  „ספר  ‰ר‡˘ונו˙ 
„˘נו˙  ‰רמב"ם  על  ב‰„רנים   – כו'"  בור‡ם  „ע˙  וי˘י‚ו 
 250 ע'  חכ"ז  (ל˜ו"˘  ˙˘מ"ו  ˙˘מ"‰),   ,˙"‰˜) ˙˘ל"‰ 

ו‡ילך). ועו„.

10) עפ"ז י˘ לב‡ר מ"˘ בכס"מ ˘ם (‰ל' יסו‰"˙ פ"‡ 
‰˜ב"‰  במ˘"‡  ‰ר‡ב"„,  ˜ו˘יי˙   ıב˙ירו בסופו)   – ‰"י 

(˙˘‡ ל‚, יט) וחנו˙י ‡˙ ‡˘ר ‡חון.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡רבעים ˘נ‰ ‰כיר ‡בר‰ם ‡˙ בור‡ו"4, „"בן 
‡רבעים לבינ‰" (‡בו˙ פ"‰ מכ"‡ (ל‚ירס˙ ‡„‰"ז 
– מכ"ב)); מ˘‡"כ ל„ע˙ ‰ר‡ב"„ עי˜ר י„יע˙ 

ע"י  ‡מונ‰  ב„רך  ‰י˙‰  ‡בר‰ם  ˘ל  ‰בור‡ 
˘ל˘  "בן  ˘‰י'  ‰בי‡  ˘לכן  מ‰˜ב"‰,  ‚ילוי 
˘נים", ˘בפ˘טו˙ בן ˘ל˘ ‡ינו ב‚„ר ל‰כיר 

‡˙ בור‡ו ב‡ופן ˘ל ‰˘‚‰ ו‰כר‰ מל‡‰.

מ˘‰,   ˙‚˘‰ לענין  נר‡‰  וע„"ז 
עי˜ר  מ‰ו   – ‰י‡  פלו‚˙˙ם  ˘לכ‡ור‰ 
‰˘לימו˙ בי„יע˙ ‰בור‡ ˘‡לי' ˆריך ‰‡„ם 
ע"י ‰˘‚˙ ‰˘כל  ל‰‚יע, ‡ם ‰י„יע‰ ‰ב‡‰ 
ל‰‚יע  ‡פ˘ר  (˘‡י  ‡מונ‰  ע"י  ‰י„יע‰  ‡ו 
‡לי' ע"י ‰˘‚‰, ‡ל‡ ב‡‰ מלמעל‰): ל„ע˙ 
מ˘‰  ב‰˘‚˙  ‰ר‡ב"„ ‰˘לימו˙ ‰כי ‚„ול‰ 
‰י‡ מ‰ ˘‰˘י‚ בע˙ מ"˙, "ר‡‰ בסיני" מ‰ 
עי˜ר  ‰רמב"ם,  ל„ע˙  ‡בל  מלמעל‰;  ˘ב‡ 
ומ˘י‚  ˘מבין  מ‰  ‰י‡  ‰י„יע‰  ˘לימו˙ 
˘ר‡‰  במ‰  מ˘‰  ‰ס˙פ˜  ל‡  ולכן  ב˘כלו, 

בסיני ‡ל‡ בי˜˘ לי„ע ול‰˘י‚5. 

‚
יסיק ע"פ דיוק לשון הרמב"ם, דס"ל 
הוא  החיוב  דעיקר  ממוצעת  בדרך 
בשכלו  לחקור  מחוייב  אבל  בהשגה 

אף בדברים שהם אמונה

‰רמב"ם  „˘יט˙  י"ל,  ‡ולי  ‡מנם, 
(ר˜)  ‡ינ‰  י„יע‰,  חיוב  ב‚„ר  (ב‰לכו˙יו6) 
˘כלי˙,  ח˜יר‰  ‚ם  ˘ˆ"ל  ‰חו˜רים  כ˘יט˙ 
‰„יו˜  וב‰˜„ם  ממוˆע˙,  ˘יט‰  ‰י‡  ‡ל‡ 

ספר  בסוף  ו‰ר‡ב"„  ‰רמב"ם  בפלו‚˙˙  ‚ם  ומו„‚˘   (5
‰מ„ע, סוף ‰ל' ˙˘וב‰. ע"˘. ועו„.

6) בנו‚ע לספרו מו"נ – ר‡‰ ב‡רוכ‰ מ"˘ בפ˙יח‰ ˘ם. 
ור‡‰ ‚ם ב‡‚ר˙ ‰רמב"ם ל˙למי„ו ר' יוסף ˘נ„פס‰ לפני 
 119 וב‰ער‰   39 (ע'  חכ"ו  ל˜ו"˘  ור‡‰  ˘ם.  ‰פ˙יח‰ 

˘ם). ו‡כ"מ.

˘בס‰מ"ˆ  ר‡˘ונ‰,  מˆו‰  ‚בי  בל˘ונו˙יו 
‰י„  ובספר  "ל‰‡מין"  ˘מˆו‰  כ˙ב   (7‡ (מ"ע 

מ"ע  ספר ‰י„  ברי˘  ובמנין ‰מˆו˙  יסו‰"˙,  (רי˘ ‰ל' 

‡) נ˜ט "לי„ע". 

בי‡ר  (רפ"‰)  ˙˘וב‰  ב‰לכו˙  „‰נ‰ 
חפ˘י˙,  „בחיר‰  ‰יסו„  ב‡ריכו˙  ‰רמב"ם 
ל‰טו˙  רˆ‰  ‡ם  נ˙ונ‰  ‡„ם  לכל  "ר˘ו˙ 
עˆמו ל„רך טוב‰ ול‰יו˙ ˆ„י˜ ‰ר˘ו˙ בי„ו 
ול‰יו˙  רע‰  ל„רך  עˆמו  ל‰טו˙  רˆ‰  ו‡ם 
ר˘ע ‰ר˘ו˙ בי„ו", ומ‡ריך ב‰סבר˙ ו‰כרח 
"˘מ‡   :‰˘˜‰  (‰"‰) ‰פר˜  ובסוף  ‰„בר, 
י‰י' ˆ„י˜ ‡ו  ˘ז‰  יו„ע  ו‰ל‡ ‰˜ב"‰  ˙‡מר 
ˆ„י˜  י‰י'  ˘‰ו‡  י„ע  ‡ם  י„ע,  ל‡  ‡ו  ר˘ע 
˘י„ע  ˙‡מר  ו‡ם  ˆ„י˜  י‰י'  ˘ל‡  ‡פ˘ר  ‡י 
י„ע  ל‡  ר˘ע ‰רי  ˘י‰י'  ו‡פ˘ר  ˘י‰י' ˆ„י˜ 
‰„בר על בוריו, „ע ˘˙˘וב˙ ˘‡ל‰ זו ‡רוכ‰ 
עי˜רים  וכמ‰  ים  מני  ורחב‰  מ„‰   ıמ‡ר
ˆריך  ‡בל  ב‰  ˙לויים  רמים  ו‰ררים  ‚„ולים 
‡˙‰ לי„ע ול‰בין ב„בר ז‰ ˘‡ני ‡ומר, כבר 
˘‰י‡  מ„יע‰  יו„ע  ‡ינו  ˘‰˜ב"‰   .  . ב‡רנו 
חוı ממנו כבני ‡„ם ˘‰ם ו„ע˙ם ˘נים, ‡ל‡ 
˘ל  ו‡ין „ע˙ו  ו„ע˙ו ‡ח„  ˘מו  י˙על‰  ‰ו‡ 
וכ˘ם  בוריו  על  ז‰  „בר  ל‰˘י‚  יכול‰  ‡„ם 
‡מי˙˙  ולמˆו‡  ל‰˘י‚  ב‡„ם  כח  ˘‡ין 
‰בור‡ ˘נ‡מר (˙˘‡ ל‚, כ) כי ל‡ יר‡ני ‰‡„ם 
„ע˙ו  ולמˆו‡  ל‰˘י‚  ב‡„ם  כח  ‡ין  כך  וחי 
ח)  נ‰,  (י˘עי'  ‡מר  ˘‰נבי‡  ‰ו‡  בור‡,  ˘ל 
„רכיכם  ול‡  מח˘בו˙יכם  מח˘בו˙י  ל‡  כי 
לי„ע ‰י‡ך  בנו כח  ˘כן ‰ו‡ ‡ין  וכיון  „רכי, 
י„ע ‰˜ב"‰ כל ‰ברו‡ים ו‰מע˘ים ‡בל נ„ע 
ו‡ין  ‰‡„ם  בי„  ‰‡„ם  ˘מע˘‰  ספ˜  בל‡ 
כך,  לע˘ו˙  עליו  ‚וזר  ול‡  מו˘כו  ‰˜ב"‰ 
ז‰  „בר  נו„ע  בלב„   ˙„‰ ˜בל˙  מפני  ול‡ 

‡ל‡ בר‡יו˙ ברורו˙ מ„ברי ‰חכמ‰". 

ע'  חכ"ו  בל˜ו"˘  ‰נסמן  ור‡‰  ‰נפוˆ‰.  כ‚ירס‡   (7
114-5 ‰ערו˙ 10, 13.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

„בר ˘בעולם ל‡ יוכל ל‰חלי˘‰.

ובכ„י לעורר ‡˙ ‰˜ב"‰ כביכול ל‰˙˜˘ר עם בני י˘ר‡ל ב"כרי˙˙ ברי˙" נעלי˙ זו, ˆריכים 
ע„  ˘בטיכם,  מר‡˘יכם  ב˘וו‰,  ‰˘י"˙  לפני  "כולכם"  ולעמו„  ˙חיל‰  ל‰˙‡ח„  י˘ר‡ל  בני 

חוטב עˆיך ו˘ו‡ב מימיך וכפי ˘י˙ב‡ר.

"כל י˘ר‡ל ˜ומ‰ ‡ח˙ ˘לימ‰"
‰‰˙‡ח„ו˙ בין כל ‰„ר‚ו˙ ˘בבני י˘ר‡ל, יכול‰ ל‰יו˙ ב˘ני ‡ופנים:

יי˙כן ˘‰"ר‡˘יכם ˘בטיכם" מכיר במעל˙ו, ויו„ע ˘‰ו‡ נעל‰ מ˘‡ר ‰עם, ובוו„‡י מ‡ו˙ם 
 ˙‡ ו"לסבול"  ‰פ˘וט  ‰‡י˘  עם  יח„  לעמו„  מוכן  ˘‰ו‡  ‡ל‡  מימיך",  ו˘ו‡ב  עˆיך  "חוטב 

מˆי‡ו˙ו.

ו"חוטב  ˘בטיכם"  "ר‡˘יכם  ‡ו˙ו  יו˙ר:  נעלי˙  ‰י‡  ‰כ˙וב,  מ„בר  ‡ו„ו˙י'  ‰‡ח„ו˙  ‡ך 
מן  נעל‰  ‰ו‡  ‡ם  ל„ע˙  יכול  ‰‡„ם  ‡ין  כי  "כולכם",  ˘ל  ב‡ופן  ב˘וו‰  יח„  עומ„ים  עˆיך" 
‰זול˙ ‡ו זול˙ו נעל‰ ממנו, ˘‰רי טבע ‰‡„ם ‰ו‡ ˘‡˙ עˆמו מעריך ביו˙ר ממ‰ ˘‰ו‡, ו‡˙ 

זול˙ו בפחו˙ ממ‰ ˘‰ו‡...

ו‚ם ‡ם ‡כן נעל‰ ‰ו‡ מחברו, ˆריך ל‰כיר בכך ˘לכל ‡ח„ י˘נן ‰מעלו˙ ‰מייח„ו˙ ‡ו˙ו, 
בל‡  לר‡˘  לו  ‡פ˘ר  ‡י  כך  ˘בטיכם",  ‰"ר‡˘יכם  בל‡  ‰נחו˙  ל‡י˘  לו  ‡פ˘ר  ˘‡י  וכ˘ם 

"חוטב עˆיך ו˘ו‡ב מימיך".

ומ˘ל ל„בר מוב‡ בס‰"˜ (ל˜וטי ˙ור‰ פר˘˙נו מ„, ‡): "‰‡„ם ˘‰ו‡ בעל ˜ומ‰ בר‡˘ ור‚לים 
מ˜ום, ‰רי  מכל  ממנו;  ומעול‰  ו‰ר‡˘ ‰ו‡ ‰עליון  ולמט‰,  סוף ‰מ„ר‚‰  ˘ר‚לים ‰ם  ˘‡ף   –
ו‰ר‡˘;  מעמי„י ‰‚וף  ו‚ם ‰ם  ב‰ם,  ל‰לך  ˘ˆריך   – ל‰ר‚לים  ומעל‰  י˙רון  י˘  בבחינ‰ ‡ח˙ 
˘לימו˙  ˘‡ין  ונמˆ‡  ממנו,  חיו˙ו  ומ˜בל  ונרפ‡  בר‚לים  מ˜יזין „ם  בר‡˘  כוב„  כ˘‡ירע  ו‚ם, 

לר‡˘ בל˙י ‰ר‚לים. כך ‰נ‰ כל י˘ר‡ל ˜ומ‰ ‡ח˙ ˘לימ‰".

˘כל  בכך  ‰‰כר‰  ‰י‡  ‰˘נ‰,  לר‡˘  כ‰כנ‰  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ‰‰˙‡ח„ו˙  ˘עבו„˙  ונמˆ‡ 
י‰ו„י ‰ו‡ מ˜בל מחברו, וי˙ר‰ מזו: ˘‡ינו יכול ל‰‚יע ל˘למו˙ו מבלע„י חברו, וכמ˘ל ‰ר‡˘ 

ו‰ר‚ל – ˘‰ם מ˘פיעים ז‰ לז‰ ומ˘לימים ז‰ ‡˙ ז‰.

ל‰˙‡ח„ בלי ח˘בונו˙ ˘כליים
מטעם  ˘למעל‰  „בר   – כ‡מור   – ר‡˘ ‰˘נ‰, ‰י‡  ביום  י˘ר‡ל  עם  כור˙  ˘‰˜ב"‰  ‰ברי˙ 
י‰יו  ˘ב‰מ˘ך  ח"ו  י˙כן  ‚לוי‰, ‰רי  י˘ר‡ל ‰י‡  לבני  ˘בר‡˘ ‰˘נ‰ ‡‰ב˙ו  ו„ע˙, „‰ן ‡מ˙ 
לעולמי  לי˘ר‡ל  ˘˙‰י' ‡‰ב˙ו  ברי˙  ‰˜ב"‰  כור˙  מ˜ום  ומכל  על ‰‡‰ב‰,  ˘יעלימו  חט‡ים 

ע„.

ועל כן, בכ„י ˘‰˘י"˙ יו‡יל לכרו˙ ‡˙ ‰ברי˙ עם י˘ר‡ל, ˆריכים ‚ם י˘ר‡ל מˆ„ם לע˘ו˙ 
עניין ˘למעל‰ מטעם ו„ע˙, וזו‰י מטר˙ ‰‰˙‡ח„ו˙ ˘ל "‡˙ם נˆבים כולכם" – בכ„י ˘‰˜ב"‰ 
˘כליים  לח˘בונו˙  מביטים  ˘‡ינם  ב‡ופן  ל‰˙נ‰‚  י˘ר‡ל  ˆריכים   ,"'‰ בברי˙  "לעברך  יפעל 



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‰˙‡ח„ו˙  מ˙מסרים  מימיך", ‡ל‡  ו˘ו‡ב  עˆיך  ל"חוטב  ˘בטיכם"  "ר‡˘יכם  בין  ‰מחל˜ים 
ברי˙  י˘ר‡ל  עם  כור˙  ו‡זי ‚ם ‰˜ב"‰  ו„ע˙.  מטעם  למעל‰  ב‡˘ר ‰ו‡,  י‰ו„י  כל  עם  ‡מ˙י˙ 

למעל‰ מטעם ו„ע˙.

"כ‡˘ר י˘ ˜ו˘י‡ בערכין – ˆריך ל‰עריך עˆמו ˜ו„ם"
כ‡˘ר י‰ו„י מ˙בונן במ‰ו˙ו ובמˆבו ‰רוחני, ומעריך ‡˙ מˆבו ב‡מ˙ – ‰רי ל‡ נו˙ר לו זמן 

בכ„י ל‰עריך ‡˙ מˆבו ˘ל ‰זול˙, וממיל‡ ‡ינו מ˙נ˘‡ עליו.

מ‡ו„  ˘‰˘˙ו˜˜  מפ‡ריט˘,  ר' ‰לל  ו˘"נ) ‡ו„ו˙ ‰חסי„  ˘פב.  עמ'  ר˘ימו˙ ‰יומן  (ר‡‰  מסופר 
ל‰ס˙ופף בˆל ˜„˘ו ˘ל רבינו ‰‚„ול בעל ‰˙ני‡; ‡ך „‡ ע˜‡ ˘בכל מ˜ום ˘‡ליו נסע ר' ‰לל 

בכ„י לפ‚ו˘ ‡˙ בעל ‰˙ני‡, נו„ע לו ˘כבר נסע רבינו מ˘ם.

ונסע  לנסוע,  רבינו  ע˙י„  ל‰יכן  ובירר  בי„ו, ‰˙חכם  עול‰  ˘‰„בר ‡ינו  ר' ‰לל  ר‡‰  כ‡˘ר 
בעל  ˘בו ‰˙‡כסן  לח„ר  נכנס  בכך, ‡ל‡  ל‡ ‰ס˙פ˜  ר' ‰לל  רבינו.  ˘ל  בו‡ו  עו„ ˜ו„ם  ל˘ם 

‰˙ני‡, ו‰˙חב‡ מ˙ח˙ למיט‰ ˘עמ„‰ ˘ם.

בלבו ‰כין ר' ‰לל ˜ו˘י‡ במסכ˙ ערכין בכ„י ל˘‡ול ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ול„בר עמו בלימו„. 
כ‡˘ר נכנס רבינו לח„ר, ‡מר מי„: "כ‡˘ר י˘ ל‡ברך ˜ו˘י‡ בערכין – עליו ל‰עריך ‡˙ עˆמו 

˜ו„ם". ב˘מעו ז‡˙ ‰˙עלף ר' ‰לל, וכ‡˘ר ‰˙עורר כבר עזב בעל ‰˙ני‡ ‡˙ ‰עיר.

˙וכן „בריו ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰ו‡:

ערכין ‡ין  במסכ˙  ‚ילו.  לפי  נ˜בע  ו‰ערך  למ˜„˘,  ערכו  נו„ר ‡˙  ˘‡„ם  עניינם  ערכין  „יני 
מ˙ייחסים למעלו˙יו ˘ל ‰נערך ולמˆבו ‰רוחני, ו‡„ם ˘למ„ ˙ור‰ ב˘˜י„‰ ו‰˙מ„‰ כל ימיו 

מוערך ב‡ו˙ו ‰סכום כפי ˘מעריכים ‡„ם ˘"טוב לו ˘ל‡ נבר‡".

ו‰ל‡  ˘וו‰,  בסכום  ‚יל  ‡ו˙ו  בני  כל  נערכים  ‰כיˆ„  בערכין":  "˜ו˘י‡  מ˙עורר˙  וממיל‡ 
נמˆ‡ים ‰ם ב„ר‚ו˙ רחו˜ו˙ ו˘ונו˙ ז‰ מז‰?

וכ‡˘ר ˘ו‡ל י‰ו„י ˘‡ל‰ זו, מ˘יבים לו: "כ‡˘ר י˘ ל‡ברך ˜ו˘י‡ בערכין – עליו ל‰עריך 
ל‰עריך  פנ‡י  לו  יוו˙ר  ל‡  ב‡מ˙,  ומˆבו  מעמ„ו  ויב„ו˜ ‡„ם ‡˙  יעריך  עˆמו ˜ו„ם". ‡ם   ˙‡
ולב„ו˜ מˆבם ˘ל ‡חרים, וממיל‡ כבר ל‡ יו˜˘‰ לו מ„וע ˆריכים ל‰יו˙ "נˆבים" כולם כ‡ח„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰‡„ם,  מיכול˙  רחו˜  ˘‰ו‡  ב„בר  ˘מיירי 
‰כ˙וב  בז‰  מח„˘  ‚יס‡  ל‡י„ך  ‡מנם 
˘‰ו‡  מ‡ו„ ‚ו'", ‰יינו  ˘"˜רוב ‡ליך ‰„בר 
‰‡„ם.  ע"י  ויכול˙  ˜רב‰  ‚ם  בו  ˘י˘  „בר 
ומובן „עי˜ר ‰חי„ו˘ ‰ו‡ בנו‚ע ל"ובלבבך" 
˘‰ו‡ "˜רוב ‡ליך . . מ‡„" ["„לכ‡ור‰ ‰ו‡ 
. . נ‚„ ‰חו˘ ˘לנו . . ˘‡ין ˜רוב מ‡„ ‰„בר 
ל‰פך לבו מ˙‡וו˙ עו‰"ז ל‡‰ב˙ ‰' ב‡מ˙, 
וכמ"˘ ב‚מר‡ (ברכו˙ ל‚, ב) ‡טו יר‡‰ מיל˙‡ 
˘כו˙ב  (וכפי  ‡‰ב‰"  ˘כן  וכל  ‰י‡,  זוטר˙י 
„מˆו˙  וב‚„ר  רפי"ז)].  ‰˙ני‡  בספר  ‰ז˜ן  רבינו 

[ובל˘ון   '‰ י„יע˙  מˆו˙  ‚ם  נכלל˙  ˘בלב 
‰רמב"ם (סוף ‰ל' ˙˘וב‰) "‡ינו ‡ו‰ב ‰˜ב"‰ 
˙‰י'  ‰„ע‰  פי  ועל  ˘י„ע‰ו,  ב„ע˙  ‡ל‡ 
‰‡‰ב‰ ‡ם מעט מעט ו‡ם ‰רב‰ ‰רב‰"2]. 

בכללו˙  מˆינו   '‰ י„יע˙  ב˜יום  ו‰נ‰, 
‡ו  פ˘וט‰,  ‡מונ‰  ע"י  ‰ו‡  ‡ם  ‡ופנים,  ב' 
ח˜יר‰  „רך  ‰‡„ם,  ˘כל  ו‰בנ˙  ‰כרח  מ˙וך 
בי‡ר  כבר  „‰נ‰  בז‰,  ˘‡ין  מ‰  בז‰  וי˘   –
˘ל  ‰מˆ‡ו"  „"‡מי˙˙  ‰"י),  (˘ם  ‰רמב"ם 
˘‰ו‡  ‰חי  ‰‡„ם  ב„ע˙  כח  "‡ין  ‰˜ב"‰ 
מחובר מ‚וף ונפ˘ ל‰˘י‚ ‡מי˙˙ „בר ז‰ על 
בוריו", ‡ל‡ ˘מ‡מין ב‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו. וזו‰י 
‰מעל‰ ב‡מונ‰ על ח˜יר˙ ‰˘כל, ˘‰‡מונ‰ 
ו‡ילו  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ‰מˆ‡ו"  ב"‡מי˙˙  ‰י‡ 
ר˜  ˜ונו  מ„ע˙  ל‰˘י‚  יכול  ‰‡„ם  ˘כל 
ל‰בין  ב‡„ם  ˘י˘  כח  מˆומˆם, "כפי  ב‡ופן 
˘ב‡רנו  כמו  ומסיים:  ˘ם,  ˙˘וב‰  (‰ל'  ול‰˘י‚" 

וב‡ברבנ‡ל  לפנ"ז.  ‰נזכר˙  ‰˙˘וב‰  מˆו˙  על  ‡ו  כול‰ 
חז"ל  "ו‡מנם  כ'  ‰˙˘וב‰  על  ˘מפר˘ו  ל‡חרי  כ‡ן 
על  פיר˘ו ‰מˆו‰ ‰ז‡˙  ז*)  פ"ח,  (פר˘˙נו  רב‰  ב„ברים 
ב  מ‰,  פר˘˙נו  ל˜ו"˙  ור‡‰  כו'".  ‡מרו  ‰˙ור‰  כללו˙ 
ו‡ילך.  ˙˘עז  ע'  פר˘˙נו  מ‡מרי ‡„מו"ר ‰‡מˆעי  ו‡ילך. 

ועו„

‰י‡  "ו‰י‡ך  ‰"ב  פ"ב  יסו‰"˙  ‰ל'  רמב"ם  ור‡‰   (2
‰„רך ל‡‰ב˙ו ויר‡˙ו ב˘ע‰ ˘י˙בונן כו'". 

*) וראה גם שם, ב ואילך. מדרש לקח טוב פרשתנו עה"פ.

ב‰לכו˙ יסו„י ‰˙ור‰), ˘‡ין זו "‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו" 

כמו ˘‰י‡; ‡בל ל‡י„ך, כיון ˘י„יע‰ זו ב‡‰ 
י„יע‰  ‰י‡  ‰רי  ‰˘כל,  וח˜יר˙  ‰כרח  מˆ„ 
חז˜‰ יו˙ר ‡ˆל ‰‡„ם, כיון ˘ב‡‰ מן ‰‡„ם 
‰‡מונ‰  ענין  מ˘‡"כ  ‰ו‡,  ו˘כלו  עˆמו 
‡פ˘ר ל‰יו˙ בחלי˘ו˙ ‚„ול‰, וכ‰‡ „ברכו˙ 
˘ם)  סופרים  „˜„ו˜י  ור‡‰  ‰ע"י.  ‚ירס˙   –  ‡ (ס‚, 

"‚נב‡ ‡פום מח˙ר˙‡ רחמנ‡ ˜ריי'".

ב
יבאר דנחלקו אי עיקר חיוב הידיעה 
במה  או  להשיג  שיכול  במה  הוא 

שאינו יכול

˘ל  בפלו‚˙‡ ‰נ"ל, „טעמו  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
‰רמב"ם ˘מבי‡ „ו˜‡ ‰‡ ˘בן ‡רבעים ‰כיר ‡˙ 
‰י‡  ‰בור‡  י„יע˙  חיוב  עי˜ר  ל„ע˙ו,  כי  בור‡ו, 
˘ז‰  ב‡בר‰ם,  וכן  ˘כל ‰‡„ם,  מˆ„  ב‡‰  כ‡˘ר 
˘‰כיר ‡בר‰ם ‡˙ בור‡ו ‰יינו ‰כר˙ו מ"˙בונ˙ו 
ל˘וטט  ˘"‰˙חיל  ˘ם  ˘‰‡ריך  [כפי  ‰נכונ‰"3 
ובליל‰  ביום  לח˘וב  ו‰˙חיל  ˜טן4  ו‰ו‡  ב„ע˙ו 
נו‰‚  ‰ז‰  ‰‚ל‚ל  ˘י‰י'  ‡פ˘ר  ‰‡יך  ˙מי'  ו‰י' 
ול‡  כו'  יסבב ‡ו˙ו  ומי  מנ‰י‚  לו  י‰י'  ול‡  ˙מי„ 
ומבין  מ˘וטט  ולבו  כו'  מו„יע  ול‡  מלמ„  לו  ‰י' 
ו‰בין ˜ו  מ') „רך ‰‡מ˙  בן  (ב‰יו˙ו  ˘‰˘י‚  ע„ 
‡לו˜‰  ˘ם  ˘י˘  וי„ע  ‰נכונ‰  מ˙בונ˙ו   ˜„ˆ‰

‡ח„ ו‰ו‡ מנ‰י‚ ‰‚ל‚ל כו'"] 

„"בן  ‰„יע‰  ‰י„)  (בספרו  ‰בי‡  ולכך   –

3) ומו„‚˘ ביו˙ר „יו˜ ‰רמב"ם בז‰, ˘‰רי בפסו˜ים 
‰‡מונ‰  בענין  מעל˙ו  מפור˘˙  ב‡בר‰ם  ‚ם  וברז"ל 
י„,  (ב˘לח  ובמכיל˙‡  ב‰'.  ו‰‡מין  ו)  טו,  (לך  כמ"˘ 
‡ל‡  ו‰עו‰"ב  ‰עו‰"ז  ‡בינו  ‡בר‰ם  יר˘  "ל‡  ל‡) 
 – למ‡מינים  ר‡˘  ונ˜'  ב‰'",  ˘‰‡מין  ‰‡מונ‰  בזכו˙ 
ח  פ"„,  ˘‰˘"ר  ˘ם.  ובמ‰רז"ו   ‰ פכ"‚,  ˘מו"ר  ר‡‰ 

(ב). ועו„.

ור‡‰  ˘ם.  כס"מ  וס˜"ב.  ס˜"‡  ˘ם  ‰‚‰"מ  ור‡‰   (4
 19 ע'  (ו˘"נ).  ו‡ילך   14 ע'  ח"כ  ל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  בכ"ז 

ו‡ילך.



י‡

שיטת הרמב"ם בחיובים שבלב
וכן  בהשגה,  או  באמונה  היתה  אברהם  ידיעת  אם  והראב״ד  הרמב״ם  פלוגתת  יביא 
להשיג  שיכול  במה  הוא  הידיעה  חיוב  עיקר  אי  דנחלקו  יבאר   / משה  נבואת  לענין 
דעיקר  ממוצעת  בדרך  דס״ל  הרמב״ם,  לשון  דיוק  ע״פ  יסיק   / יכול  שאינו  במה  או 

החיוב הוא בהשגה אבל מחוייב לחקור בשכלו אף בדברים שהם אמונה

‡
אם  והראב"ד  הרמב"ם  פלוגתת  יביא 
או  באמונה  היתה  אברהם  ידיעת 

בהשגה, וכן לענין נבואת משה

(‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב  ע"ז  „יני  ב˙חיל˙ 
˘נ‰ ‰כיר ‡בר‰ם  "בן ‡רבעים  פ"‡ ‰"‚)  ע"ז 

עליו ‰ר‡ב"„ "י˘ ‡‚„‰  ו‰˘י‚  בור‡ו",   ˙‡
˘ל˘  בן  ועו„)   .„ פס"„,  ב"ר  סע"‡.  לב,  (נ„רים 

˘מע  ‡˘ר  ע˜ב   (‰ כו,  (˙ול„ו˙  ˘נ‡מר  ˘נים 
‡בר‰ם ב˜ולי, מנין ע˜ב".

‚„ר  בכללו˙  כ‡ן  „‡יפלי‚ו  ו‰נר‡‰ 
חיוב י„יע˙ ‰', וב‰˜„ם עו„ פלו‚˙‡ ˘מˆינו 
רבינו  מ˘‰  ‚בי ‰˘‚˙  נבו‡‰,  לענין  ביני‰ם 
‰"י)  פ"‡  יסו‰"˙  (‰ל'  כ˙ב  „‰רמב"ם  ע"‰, 
"מ‰ו ז‰ ˘בי˜˘ מ˘‰ רבינו ל‰˘י‚ כ˘‡מר 
(˙˘‡ ל‚, יח) ‰ר‡ני נ‡ ‡˙ כבו„ך, בי˜˘ לי„ע 

˘י‰י'  ע„  ב"‰  ‰˜„ו˘  ˘ל  ‰מˆ‡ו  ‡מי˙˙ 
י„וע בלבו כמו י„יע˙ ‡ח„ מן ‰‡נ˘ים ˘ר‡‰ 
פניו ונח˜˜‰ ˆור˙ו בלבו ˘נמˆ‡ ‡ו˙ו ‰‡י˘ 
נפר„ ב„ע˙ו מ˘‡ר ‰‡נ˘ים, כך בי˜˘ מ˘‰ 
בלבו  נפר„˙  ‰˜ב"‰  מˆי‡ו˙  ל‰יו˙  רבינו 

‰מˆ‡ו  ‡מי˙˙  ˘י„ע  ע„  ‰נמˆ‡ים  מ˘‡ר 
כח  ˘‡ין  ‰ו‡  ברוך  ו‰˘יבו  ‰י‡,  כ‡˘ר 
ונפ˘  מ‚וף  מחובר  ˘‰ו‡  ‰חי  ‰‡„ם  ב„ע˙ 

ל‰˘י‚ ‡מי˙˙ „בר ז‰ על בוריו". 

ובכסף מ˘נ‰ ˘ם מע˙י˜ ‰˘‚˙ ‰ר‡ב"„ 
בסיני  ר‡‰  ˘‰רי  ז‰  על  מיו˘ב˙  "‡ין „ע˙י 
ר‡‰  ˘ל‡  מ‰  לוחו˙  ˘ל  יום  ב‡רבעים 
וב˜˘ו  בו  ˘˜נ‡ו ‰מל‡כים  ע„  מעולם  נבי‡ 
עו„".  ‰וˆרך  ומ‰  בכס‡  ˘‡חז  ע„  ל„וחפו 

ונר‡‰ לב‡ר „‡זלו ‡ף בז‰ ל˘יט˙יי‰ו. 

„‰נ‰, ‚בי מˆוו˙ ˘בלב נ‡מר בכ˙ובים 
‡˘ר  ‰ז‡˙  ‰מˆו‰  "כי  ו‡ילך)  י‡  ל,  (פר˘˙נו 

רחו˜‰  ול‡  ‚ו'  נפל‡˙  ל‡  ‰יום  מˆוך  ‡נכי 
‚ו' ל‡ ב˘מים ‚ו' ול‡ מעבר לים ‚ו' כי ˜רוב 
לע˘ו˙ו",  ובלבבך  בפיך  מ‡ו„  ‰„בר  ‡ליך 
˘ז‰  מובן,  ‰כ˙ובים  ל˘ון  פ˘ט  ˘לפי 
חי„ו˘,  מ‡ו„ ‚ו'" ‰ו‡  ˘"˜רוב ‡ליך ‰„בר 
‰ז‡˙"  ˘"‰מˆו‰  ˙ור‰)  (ע"פ  ˜ס"„  „י˘ 
‰יינו  ו"רחו˜‰",  "נפל‡˙"  ‰י‡  (‰˙ומ"ˆ1) 

1) ר‡‰ מפר˘ים כ‡ן (רמב"ן, כלי י˜ר, ועו„ – ע‰"פ ל, 
כל ‰˙ור‰  על  ב"‰מˆו‰ ‰ז‡˙" ‡ם ˜‡י  פירו˘ים  ב'  י‡), 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

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

פניניםפניניםפנינים
בין "עמו אנכי" 
ל"השכינה שרוי'"

ו˘ב ‰' ‡ל˜יך ‡˙ ˘בו˙ך
‰י' לו לכ˙וב ו‰˘יב ‡˙ ˘בו˙ך. רבו˙ינו למ„ו מכ‡ן, כביכול 
˘‰˘כינ‰ ˘רוי' עם י˘ר‡ל בˆר˙ ‚לו˙ם
(ל, ‚. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˙מו‰, ‰רי בפר˘˙ ˘מו˙ כבר פיר˘ 
"מ˙וך  למ˘‰  ‰˙‚ל‰  ˘‰˜ב"‰  „מ‰  ר˘"י 
בˆר‰'".  ‡נכי  'עמו  "מ˘ום  ‰ו‡  ב)   ,‚) ‰סנ‰" 
למ„ו  ˘"רבו˙ינו  ר˘"י  כ˙ב  מ„וע  כן,  ו‡ם 
בˆר˙  י˘ר‡ל  עם  ˘רוי'  "˘‰˘כינ‰   – מכ‡ן" 
˘מו˙!  מפ'  כבר  י„וע  ז‰  „בר  ‰רי   – ‚לו˙ם" 
פסו˜  ‰רי  ‰ו‡  בˆר‰"  ‡נכי  "עמו  מזו:  וי˙יר‰ 
ˆריך  למ‰  כן,  ו‡ם   – טו)   ,‡ˆ (˙‰לים  מפור˘ 
י˘  כ‡˘ר  כ‡ן,  ‰כ˙וב  מ„יו˜  ז‰  ˙וכן  ללמו„ 

לז‰ פסו˜ מפור˘?!

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

˘מˆ„  מלמ„נו  בˆר‰"  ‡נכי  "עמו  ‰פסו˜ 
כ‡˘ר  ‰רי  לי˘ר‡ל,  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‰חיב‰  ‚ו„ל 
בˆר˙  ומ˙ייסרים  רח"ל  בˆר‰  נמˆ‡ים  י˘ר‡ל 
ו‚ם  כביכול,  ˆר  ל‰˜ב"‰  ‚ם  נע˘‰  ‰‚לו˙, 
ˆר‰  וכל  עמם,  יח„  מ˙ייסר  כביכול  י˙'  ‰ו‡ 
כביכול ‡ˆל ‰˜ב"‰  למיˆר  י˘ר‡ל ‚ורמ˙  לעם 
(˘יח  ‰סנ‰"  "מ˙וך  למ˘‰   '‰ נר‡‰  [˘לכן 
˘ל  בˆערם  מ˘˙˙ף  ˘‰ו‡  ל‰ר‡ו˙  „ו˜ר), 
י˘ר‡ל – ‰ˆרו˙ ˘ל י˘ר‡ל ר"ל "„ו˜רו˙" ‡ו˙ו 

ומˆרו˙ לו].  

מˆערו˙ ‡ו˙ו,  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘‰ˆרו˙  ז‰  ‡בל 
‡ין פירו˘ו ˘‰ו‡ נמˆ‡ ב‚לו˙, ‡ל‡ ר˜ ˘‰ˆער 
˘ל י˘ר‡ל ‚ורם ‚ם לו לˆער. וכמו מלך ‰נמˆ‡ 
נמˆ‡  ˘בנו  כך  על  בלבו  ומˆטער  ב‰יכלו, 

ב‚לו˙ ‡ו בבי˙ ‰‡סורים.

מ‰פסו˜ "ו˘ב ‰' ‡ל˜יך  ˘לומ„ים  מ‰  וז‰ו 
‡˙ ˘בו˙ך": 

˘ל  בˆר˙ם  מˆטער  ˘‰˜ב"‰  בלב„  זו  ל‡ 
עמם,  יח„  נמˆ‡  ‰ו‡  מזו:  י˙יר‰  ‡ל‡  י˘ר‡ל, 

וכמו  ‰‚לו˙.  ˘ל  ˆר‰  וב‡ו˙‰  מ˜ום  ב‡ו˙ו 
וטוחן  ויו˘ב  נ˙פס  ˘בנו  כך  על  ˘˘מע  מלך 
‡חר ‰רחיים בבי˙  ‰‡סורים, ו‰ו‡ ל‡ מס˙פ˜ 
מ˙וך  יוˆ‡  ‡ל‡  בˆערו,  מ˘˙˙ף  ˘‰ו‡  בכך 
בי˙  ב˙וך  בנו  עם  ל‰יו˙  ו‰ולך  מלכו˙ו  ‰יכל 
 .‰˘˜‰ בעבו„˙ו  ˘ם  עמו  טוחן  ו‡ף  ‰‡סורים, 
עם  ˘רוי'  ˘"‰˘כינ‰  ר˘"י  ˘כו˙ב  מ‰  וז‰ו 
י˘ר‡ל בˆר˙ ‚לו˙ם", ˘‰˘כינ‰ כביכול נמˆ‡˙ 

עם י˘ר‡ל ב˙וך ‰‚לו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 175 ו‡ילך)

אוחז בידיו "ממש"?
ו˘ב ‰' ‡ל˜יך ‡˙ ˘בו˙ך
‚„ול יום ˜יבוı ‚לויו˙ וב˜ו˘י כ‡ילו ‰ו‡ עˆמו ˆריך ל‰יו˙ 
‡וחז בי„יו ממ˘ ‡י˘ ‡י˘ ממ˜ומו, כענין ˘נ‡מר ו‡˙ם 
˙לו˜טו ל‡ח„ ‡ח„ בני י˘ר‡ל
(ל, ‚. ר˘"י)

 '‰ רחום  ‡-ל  "כי  ‰פסו˜  על  ו‡˙חנן  בפ' 
‡ל˜יך, ל‡ ירפך ול‡ י˘חי˙ך ‚ו'" („, ל‡) פיר˘ 
וˆריך  בי„יו".  בך  מל‰חזי˜   – ירפך  "ל‡  ר˘"י 
ו˘ם  ממ˘"  בי„יו  כ˙ב "‡וחז  כ‡ן  מ„וע  בי‡ור 

כ˙ב "מל‰חזי˜ בך בי„יו" בלי ˙יב˙ "ממ˘"?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

‡ז  ˘‚ם  ‰‚לו˙,  זמן  על  מ„ובר  ו‡˙חנן  בפ' 
בי„יו",  בך  "מל‰חזי˜  "מרפ‰"  ‡ינו  ‰˜ב"‰ 
בין  ‡ח˙  "כב˘‰  ‰ם  י˘ר‡ל  ˘בני  מז‰  ˘‰רי 
(ר‡‰  מ˘˙מר˙"  "‰י‡  ו‡עפ"כ  ז‡בים"  ˘בעים 
עם  על  מ˘‚יח  ˘‰˜ב"‰  ברור  י‡),  פ"י,  ‡ס˙"ר 

מˆ„  ‡מנם,  "בי„יו".  ‡ו˙ם  ו"מחזי˜"  י˘ר‡ל 
‰חו˘ך כפול ומכופל ˘בזמן ‰‚לו˙ ‰רי ענין ז‰ 
ר˜  זו  ל‰כר‰  ל‰‚יע  ו‡פ˘ר  ב‚לוי,  נר‡‰  ‡ינו 

על י„י ‰˙בוננו˙ ומח˘ב‰ לעומ˜.

ו"יום  ‰‚‡ול‰  זמן  על  מ„ובר  בפר˘˙נו  ‡ך 
˘‰˜ב"‰  ‡יך  לכל  ‚לוי  ˘‡ז  ‚ליו˙",   ıיבו˜
„וו˜‡  ולכן  י˘ר‡ל.  עם  ונמˆ‡  בי„יו"  "‡וחז 
‰"‡וחז  כי  "ממ˘",  ‰ל˘ון  נ‡מר  בפר˘˙נו 

בי„יו" ‰ו‡ ב‚לוי וב‡ופן "ממ˘י".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 177 ו‡ילך) 

 דרוש ואגדה 


