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בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

וכיו"ב, ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
Œעל ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על 

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'
ıז‡י‡נ

ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

לל

‡בל ע"פ ‰‡מור לעיל מובן ‰„בר: 

בכך ‰ר‡ו מסירו˙-נפ˘ ב˙כלי˙, ‡פילו 

ˆפר„עים  כמו   ,‰ˆ˜‰ ‡ל   ‰ˆ˜‰ מן 

‰י‡ור",   ıו˘ר"  – ‰מים  מן  ˘‰ם 

ו‡עפ"כ נכנסו ב˙נורים בוערים – ‡˘, 

‰יפך מ˜ˆ‰ ל˜ˆ‰].

כל   ˙‡ ל‰כו˙  כ„י  ב‡‰  ‰ˆפר„ע 

‰˜רירו˙  „‰יינו  פרע‰,  ˘ל  ‰˙חום 

‚˘מיו˙  ˘ל  לענינים  „˜„ו˘‰ 

וחומריו˙.

נכנסו  ˘‰ˆפר„עים  בכך  וז‰ו ‰ענין 

„‰יינו  ובמ˘‡רו˙יך",  "ב˙נוריך 

˘‰לכו לכבו˙ ‡˙ ‰חום ו‚ב‰ו˙-‰רוח 

בלעומ˙- כי ‚ם  ˘ל ‰˜ליפ‰,  ‰˘˜רי˙ 

ז‰ י˘נו ענין ‰חמימו˙.

‰י‡  ˘˜ליפ‰  לעיל  ˘„ובר  ו‡ף 

ענין  ל‰יו˙  ˘יוכל  כ„י  מ"מ,  ˜רירו˙, 

‡יז‰  ב˜ליפ‰  ˘י‰י'  ב‰כרח  ‰בחיר‰, 

"כ˜וף  ‰פחו˙  לכל  ל˜„ו˘‰,  ‰˙„מו˙ 

בפני ‡„ם", ולכן ‚ם ב˜ליפ‰ י˘נו ענין 

בעניני  ˜ָ‡ך")  ("„ער  ‰ר˙יח‰   – ‰חום 

עולם ‰ז‰.

‰‰ור‡‰ מ‰‡מור בעבו„‰:

ממˆרים  ולˆ‡˙  ל‰יפטר  בכ„י 

חמימו˙  ל‰כניס  י˘   .  . „לעומ˙-ז‰ 

כל  ‰˙חל˙  כי  ‰˜„ו˘‰,  בעניני  וחיו˙ 

מיני רע ‰י‡ ‰˜רירו˙. יכולים לח˘וב: 

מ‰ ‰רע˘ כל כך ˘‡ין חיו˙ ו‰˙ל‰בו˙ 

עו˘‰  ‡ינו  ‰רי  ב˜„ו˘‰,  ("˜ָ‡ך") 

˘‡ין  ‡יכפ˙  ולמי  ‰פכיים,  „ברים 

חיו˙ ו‰˙ל‰בו˙ ב˜„ו˘‰?

˘חו˘בים,  כמו  ז‰  ˘‡ין  ל„ע˙,  י˘ 

(לל‡  ˘ם  ול‡  כ‡ן  ל‡  ל‰יו˙  ˘‡פ˘ר 

לל‡  ו‚ם  ב˜„ו˘‰,  ו‰˙ל‰בו˙  חיו˙ 
חיו˙ ו‰˙ל‰בו˙ בעניני רע), כי, ‡ם י˘ 
סוף- מונחים  נע˘ים  ל˜„ו˘‰,  ˜רירו˙ 

סוף בטומ‡˙ מˆרים, ר"ל.

כחו˙  ‰יˆ‰"ר  מ˘˜יע  ולכן 
ל˜רר  כ„י  כך  כל  רבים  ו‰˘˙„לו˙ 
˘‡פילו  מ‡ל˜ו˙,  י˙פעל  ˘ל‡  י‰ו„י 
ב‡  ‚לוי,  ומופ˙  נס  ˘רו‡‰  ב˘ע‰ 
ל‰˙פעל  לך  מ‰  וטוען:  ‰יˆ‰"ר  ‡ליו 
מ‡מין  עˆמך   ‰˙‡ ‰רי  ז‰,  מענין 
˘כל ‰ענינים ב‡ים מ‰˜ב"‰, ו‰˜ב"‰ 
‰עולמו˙  כל  ˘ל‚ביו  יכול,  כל  ‰ו‡ 
פ˘יט‡  ו‡"כ  מ˜ום,  ˙ופסים  ‡ינם 
מ˜ום  ˙ופסים  ‡ינם  ‡ו˙יו˙  ˘˘ל˘ 
ל‰חליף ˆירוף ‡ו˙יו˙  וביכל˙ו  ‡ˆלו, 
ו"מי  "˘מן",  ‡ו˙יו˙  בˆירוף   "ıחמ"
 ıמר ל˘מן וי„לי˜ ‰ו‡ י‡מר לחומ‡˘
ל‰˙פעל   ‰˙‡ ˆריך  ומ„וע  וי„לי˜", 

ולˆ‡˙ מ‰כלים?

‡ו˙ו  ל˜רר  ‰י‡  ‰יˆ‰"ר  כוונ˙ 
מ‰˙פעלו˙ ‡ל˜י˙, ולפעול בו ˜רירו˙ 
לטומ‡˙  ‰מ˜ור  ˘ז‰ו  ל˜„ו˘‰, 
מˆרים. ולכן י˘ לזכור ˘‰„בר ‰ר‡˘ון 
מ"מˆרים"  ל‰יפטר  כ„י  לע˘ו˙  ˘י˘ 
‰ו‡ – "„ם", ל‰˙חיל לחיו˙ ול‰˙ל‰ב 

בענינים ˘ל ˜„ו˘‰. 

 ˙‡ בעˆמו  לפעול  ˘ˆריך  וכ˘ם 
ˆריך  כך  „ם,   – ב˜„ו˘‰  ‰חמימו˙ 
‰ו‡ לפעול בעˆמו ‡˙ ‰˜רירו˙ לעניני 
ב' ‰˙נועו˙  ˘‰ן ‰ן  ‰עולם – ˆפר„ע, 
טוב"  "וע˘‰  ˆפר„ע,   – מרע"  „"סור 
וענפי‰ן  ‡לו  ˙נועו˙  ˘˙י  וע"י  „ם,   –

יוˆ‡ים ממˆרים.

(˘"פ ו‡ר‡ ˙˘י"ח)



כט כטכט

‰י‰  ל‡  ˘ל‡י˘  מעˆמו  מובן 

נמˆ‡ים  ‰י˙כן?!  ‡ו˙ו:  ל˘‡ול  ‰עוז 

ל˙˙  ויכולים  עניים  וי˘נם  ב‚לו˙, 

נעליים  עם  וללכ˙  וכיו"ב  לˆ„˜‰ 

מעור!

עכ"פ ל‡חמ"כ "˙פסו" ˘‡מנם ‰ו‡ 

‰נעליים  ‡ך  וז‰ב  כסף  בנעלי  לבו˘ 

כ˘‰ו‡  במיל‡  סולי‰,  לל‡  למט‰ ‰יו 

‰לך ‰י‰ לו מל‡ ‰ˆער.

נעיל˙  מ‡יסור  בפ˘טו˙  (וכמובן 

˘ל  ענין  ˘‰ו‡  ביום ‰כיפורים  ‰סנ„ל 

'עינוי', כיון ˘‡ין ‡˙ ‰מ‚ן, ‡˙ ‰‰‚נ‰ 

בל˙י  עניינים  מפני  ‰ר‚ליים  כפו˙  על 

ז‰  למ˜ום, ‡ם  ממ˜ום  ב‰ולכו  רˆויים 

˜וˆים ‡ו מ‰מורו˙ וכיו"ב).

וכסף,  ז‰ב  ˘ל  ער„ליים  לו  ‰יו 

˘‰ו‡  ר‡ו  ל‡  ‡ך   - ז‡˙  ר‡ו  ˘‰כל 

כל  במיל‡  סוליו˙,  י‰יו  ˘ל‡  כך  ע˘‰ 

עם  כרוכ‰  ‰י˙‰  ˘לו  ו‰ליכ‰  ‰ליכ‰ 

˘‰ו‡  עליו  מעי„‰  ‡מ˙  ˘˙ור˙  עניין 

"עינוי"!

˘כל  לעיל,  ‰‡מור  ב„ו‚מ˙  ˘ז‰ו 

ב‡ופן  ‰‰נ‰‚‰  לו  ˘י‰י‰  ˆריך  י‰ו„י 

טוב  כל  לו  וי‰י‰  ברחב‰"  „"‡˙‰לכ‰ 

‡ף ב‚˘מיו˙, וכמו ˘‡ומרים "ו‡וˆרך 

‰˘‚ור‰  וכל˘ון  ˙פ˙ח"  לנו  ‰טוב 

"בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰",

ל‰יו˙  ˆריכים  ל‡  ז‡˙  כל  עם  ‡ך 

ול‡  ˘לו  ‰"חלב"  ל‡  בז‰,  מונחים 

ול‡  ˘לו  ‰˙ענו‚  ל‡  ˘לו,  ‰"„ם" 

‰ר˙יח‰ ˘לו.

(כ' מר-ח˘וון ˙˘מ"‡)

מכ˙ "ˆפר„ע" 
בעניינים ‰‚˘מיים

...ב‡רבע˙ ‰סו‚ים „ומם, ˆומח, חי 

מועט‰  ˘בו  ˘‰חיו˙  ‰סו‚   – ומ„בר 

מ‰˜„ו˘‰,  יו˙ר  ‰ו‡  רחו˜  יו˙ר, 

„ומם  כנ"ל.  חיו˙,  ‰י‡  ˜„ו˘‰  ˘‰רי 

מ˜„ו˘‰,  ביו˙ר  ‰רחו˜  ‰„בר  ‰ו‡   –

ו„ם  מים   .  . חי  ו‡חריו  ˆומח,  ‡חריו 

˘‰ם  כפי  וחמימו˙  ˜רירו˙  ‰ם   –

ב„ומם, ‡בל ‚ם בבעלי-חיים י˘נו ענין 

ב‡ו˙ם  בעי˜ר  ˘ז‰ו  ומובן,  ‰˜רירו˙. 

ע˘ר  בין  מ‰מים.  ˘נבר‡ו  חיים  בעלי 

 ıו˘ר" ‰ˆפר„עים,  ‰ם  ‡לו   – ‰מכו˙ 

˘ˆפר„ע  וע„   .  . ˆפר„עים"  ‰י‡ור 

ב‚מר‡  כמסופר  וכו',  בנ‰רו˙  ˘ט‰ 

לעבור  יוכל  ˘ע˜רב  ˘כ„י  ומ„ר˘, 

ˆפר„ע,  על  ‡ו˙ו  מו˘יבים  ‰נ‰ר,   ˙‡

ו‰ˆפר„ע מעביר˙ו ‡˙ ‰נ‰ר.

ו˙ו˜ף  ˜ר,  בטבע  ‰ו‡  ‚ם  ע˜רב   –

‰יפך  ‡ינו  מים,  ‡ינו  ומ"מ  ‰˜רירו˙. 

ל˘וט.  יכול  ‡ינו  ולכן  מ‡˘,  ב˙כלי˙ 

‰יפך  ‰מים,  ברי‡˙  ‰י‡  ˆפר„ע  ‡בל 

.˘‡‰

רבו˙‡  ˘מˆינו  מ‰  יובן  [ובז‰ 

נכנסו  ‰ם  ˘„ו˜‡   – לˆפר„עים  בנו‚ע 

‰חי„ו˘  מ‰ו  ולכ‡ור‰,  "ב˙נוריך", 

בז‰?

ל‰ם  ˘‰י˙‰  מכך  לומ„ים  חז"ל 

ˆיו‰  ˘‰˜ב"‰  ˘כיון  מסירו˙-נפ˘, 

נכנסו  מˆרים,   ıר‡ בכל  ללכ˙  ‡ו˙ם 

למ‰  בי‡ור  ז‰  ‡ין  ‡בל  ב˙נורים.  ‚ם 

ל‡ ‰י' כן ‚ם בכנים וערוב. –

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מ˙י ‰„לי˜ מ˘‰ בבו˜ר ו‡‰רן בין ‰ערביים?

˘‡ר  על  ול‡  ‰נרו˙,  ו‰על‡˙  ‰˙מי„  לחם  עריכ˙  על  פ˜ו„י  בפ'  ‰˜ב"‰  ˆיו‰  מ„וע 
 / ˜טור˙?  ב‰˜טר˙  ול‡  ‰מנור‰  ב‰„ל˜˙  ‡‰רן   ˙‡ ‰˜ב"‰  "ניחם"  מ„וע   / ‰עבו„ו˙? 

בי‡ור ‚„ר ‰על‡˙ ‰נרו˙ ו‰˜טר˙ ‰˜טור˙ ביום ‰˘מיני „מילו‡ים לפירו˘ ר˘"י

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 225 ו‡ילך; חי"ח עמ' 92 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰מיוח„ בחו˘ן, ‡פו„ ומעיל / זך – ‰זי˙ ‡ו ‰˘מן?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"‰„ל˜˙" נ˘מו˙ י˘ר‡ל 

פעול˙ ‡‰רן – "ל‰˜ריב" ‡˙ ‰‚˘מיו˙ / פעול˙ מ˘‰ – ל‰ח„יר ‡ל˜ו˙ ב˘כל ‰נבר‡ים 
/ זמנים ˘ל "ערב" ו˘ל "בו˜ר" בעבו„˙ ‰‡„ם / על י„י ‰˙ור‰ – ‰עבו„‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל 

"˙מי„"!

 (ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ט ח"‡ עמ' 268 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
בין ‰כניס‰ למ˜„˘ לעבו„‰ בו / כ˙י˘˙ ‰זי˙ בעבו„˙ ‰˘י"˙

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פלו‚˙ו˙ ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ ‚בי כל‡ים בב‚„י כ‰ונ‰

יח˜ור בעומ˜ ‚„ר ‰י˙ר כל‡ים בב‚„י כ‰ונ‰ – ‡ם ‰ו‡ „ין בע˘‰ „עבו„˙ מ˜„˘ ‡ו „ין 
ב‰ל‡ו „כל‡ים, ועפ"ז י˙ל‰ מחלו˜ו˙ ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ זו בזו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 153 ו‡ילך; חט"ז עמ' 237)

יט ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰עוס˜ים במל‡כ˙ ‰˜ו„˘

‰מעל‰ ו‰חוב‰ ˘ל ‰מ˘ר˙ים ב˜ו„˘: רב, סופר ס˙"ם, מו‰ל ובעל ‚מ"ח
ׁ̆ (˙ˆו‰ כח, מ‚) ∆„… ּ̃ ˙ ּבַ ר≈ ָ ׁ̆ ל¿

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
ˆיור מזמנים עברו

‰ (˙ˆו‰ כז, כ) ּו∆ ַ̂ ¿ּ̇  ‰ ָ ּ̇ ‡ַ ו¿

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
˘ליל˙ ‰עיסו˜ בחומריו˙

„ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ˘ליל˙ ‰ר„יפ‰ ו‰ל‰יטו˙ ‡חר ענינים ‚˘מיים וחומריים

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מתי הדליק משה בבוקר ואהרן 
בין הערביים?

מדוע ציוה הקב"ה בפ' פקודי על עריכת לחם התמיד והעלאת הנרות, ולא על 
שאר העבודות? / מדוע "ניחם" הקב"ה את אהרן בהדלקת המנורה ולא בהקטרת 
קטורת? / ביאור גדר העלאת הנרות והקטרת הקטורת ביום השמיני דמילואים 

לפירוש רש"י

ברי˘ פר˘˙נו: "ו‡˙‰ ˙ˆו‰ ‡˙ בני י˘ר‡ל וי˜חו ‡ליך ˘מן זי˙ זך, כ˙י˙ למ‡ור, 
ל‰עלו˙ נר ˙מי„. ב‡ו‰ל מוע„, מחוı לפרוכ˙ ‡˘ר על ‰ע„ו˙, יערוך ‡ו˙ו ‡‰רן ובניו 

מערב ע„ בו˜ר ו‚ו'" (כז, כ-כ‡). 

‰ליל‰  כל  ˘י„ל˜ו  ב‡ופן  בערב,  ‰נרו˙  ל‰„לי˜  ‰י‡  ˘‰מˆו‰  ‰ו‡,  ‰מ˜ר‡  ופ˘ט 
מפר˘  ˙מי„" –  נר  ב˘עו˙ ‰יום [ול˘ון ‰כ˙וב "ל‰עלו˙  ל‡  בו˜ר", ‡ך  וע„  – "מערב 
ליל‰,  בכל  ˘˜בוע  מ˘ום  ˘נ˜ר‡ "˙מי„"  ו‰יינו,  ˙מי„",  וליל‰ ˜רוי  ליל‰  ˘"כל  ר˘"י 

ול‡ מ˘ום ˘„ול˜ בפועל כל ‰זמן]. 

"ו‰˜טיר   – וערב  בו˜ר  ˜טור˙  ל‰˜טיר  ‰מˆו‰  ב‡‰  ˘ם  ‰פר˘‰,  בסוף  מבו‡ר  וכן 
‡‰רן  וב‰עלו˙  י˜טירנ‰.  ‰נרו˙   ˙‡ ב‰יטיבו  בבו˜ר  בבו˜ר  סמים,  ˜טור˙  ‡‰רן  עליו 
˘נ‡מר "בבו˜ר  ˘מ‰  ר˘"י,  ˘ם  ומפר˘  ז-ח).  (ל,  ו‚ו'"  י˜טירנ‰  בין ‰ערבים  ‡˙ ‰נרו˙ 
‡ל‡  בבו˜ר,  ‰נרו˙   ˙‡ ˘מ„לי˜ים  לז‰  ‰כוונ‰  ‡ין   – ‰נרו˙"   ˙‡ ב‰יטיבו  בבו˜ר 
ו‰י'  בליל‰,  ˘נ˘רפו  ‰פ˙ילו˙  מ„˘ן  ‰מנור‰  ˘ל  ‰בזיכין  "ני˜וי  פירו˘ו  "ב‰יטיבו" 
מטיבן בכל בו˜ר ובו˜ר"; ו‰‰„ל˜‰ עˆמ‰ ‰י‡ ר˜ בערב – "וב‰עלו˙ ‡‰רן ‡˙ ‰נרו˙ 

בין ‰ערבים" בלב„. 

ב. ו‰נ‰, בפר˘˙נו ב‡ ‰ˆיווי ‡ו„ו˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ ו‰˜טר˙ ‰˜טור˙, ול˜מן בפר˘˙ 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

כחכח

"טוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰" 
‡ך ˘‰"חלב" 

ו‰"„ם" י‰י‰ ל‰'!
˘‰‰נ‰‚‰  מחסי„ים  ˘מע˙י 

‰יילי˜ע  "„ער  מרוז'ין  ‰ר‰"˜  ˘ל 

˘ל  ב‡ופן  ב‰רחב‰,  ‰י˙‰  רוז'ינער" 

כי  ˘טענו  (ע„  ‰מלכו˙  ‰נ‰‚˙  ס„ר 

˘‰י˙‰  ל‰ל˘נ‰  מ‰סיבו˙  ‡ח˙  ז‡˙ 

עליו ˘‰ו‡ מ˙נ‰‚ כמו ‰מלך וממיל‡ 

‰ו‡ מור„ במלכו˙ ˘ל ‰מ„ינ‰ ‰‰י‡).

(פ‡נט‡פל)  ˘לו  ‰נעליים  ‡ף  ולכן 

מכסף  ‡ו  מז‰ב  ע˘ויים  ‰יו  ˘לו 

וכיוˆ‡ בז‰.

ב˘לימו˙ וב‡ופן ‰יו˙ר טוב.

בניו  'יˆוו‰ ‡˙  ר˜ ‡ˆל ‡בר‰ם ‡ל‡  ל‡  ומ˘פט" ‰י‡  ז‰ „"ˆ„˜‰  ב‡ופן  ו‰‰נ‰‚‰ 
‡חריו'.

וי˙יר‰ מכך, י˘ לו ‡˙ ז‰ 'בירו˘‰', ‡ין ‰ו‡ ˆריך ל‰˙בונן ולברו‡ מ‡ין לי˘ ‡ופן 
בכל  ˘ם  ˜יים  ז‰  ‡בל  "מסו˙ר˙",  ˘ל  ב‡ופן  ‡מנם  ב˜רבו,  ז‰   ˙‡ לו  י˘  זו.  ‰נ‰‚‰ 
ו‡˙  בניו   ˙‡ ז‰ "יˆו‰  ענין  ˘על  ובפרט  בר‡˘ון ‰‡בו˙,  ז‰  ˘‰י'  כפי  ו‰˙ו˜ף  ‰חוז˜ 
י‰י'  ˘‰חס„  ‡בר‰ם,  ˘ל  ענינו  ז‰ו  וחיבור:  ˆוו˙‡  מל˘ון  ‰ו‡  ˘ˆיווי  ‡חריו",  בי˙ו 
ע˘ו ‡˙  ˙ור‰  מ˙ן  ˘ל‡חר  ר˜  מˆ„ ‡בר‰ם,  לפניך"  יחי'  י˘מע‡ל  "לו  (‡פילו  לכולם 

‰‰‚בל‰ בכך), וענין ז‰ ˘‰י‰ ‡ˆלו ‰ו‡ מחבר ("יˆוו‰") עם בניו ‡חריו.

ריבוי ‚˘מיו˙ ר˜ מפריע!
בנו‚ע  ‰‡„ם  ברˆון  ˙לוי  ל‡,  ‡ו  ומ˘פט"   ‰˜„ˆ"„ ז‰  ס„ר  יע˘‰  ‰ו‡  ‡ם  ‰חילו˜ 

ל'ענייני מו˙רו˙' ˘לו ‡ם ‰ן ב‡ופן ˘ל "מחסורו ‡˘ר יחסר לו" ‡ו ל‡;

כ‡˘ר ‰ו‡ מ˙נ‰‚ ע"פ ‰ס„ר ˘ל 'ˆ„˜‰ ומ˘פט' ברור ‡ˆלו ˘‰רˆון לענייני מו˙רו˙ 
וכסף (˘ע"פ ‰'מ˘פט' ‡ין מוכרחים לו עניינים ‡לו) ‡ינו ˘ייך לרˆון ‰טבעי לעניינים 

˘‰ם "מחסורו ‡˘ר יחסר לו".

ו‡„רב‰, ‡זי ‰ו‡ יו„ע ‡˘ר ל‡ ר˜ ˘זו ‰וספ‰ מיו˙ר˙ ˘‡ינ‰ מוכרח˙ ל"מחסורו" 
‡ל‡ ז‰ ‚"כ מפריע לו!

˙‚לח˙  מˆוו˙  מˆוו˙יך  („רך  ˘לו  בספר ‰מˆוו˙   ˜„ˆ ‡„מו"ר ‰ˆמח  ˘מבי‡  וכפי 
מˆורע פ"‚) מ˘ל בנו‚ע לפרנס‰, ˘כ‡˘ר לבו˘ ‰ו‡ ‡רוך ממי„˙ ‚ופו, ל‡ ר˜ ˘‰לבו˘ 
לבו˘  ‰ו‡  ‡ם  לו.  מפריע  ל‚מרי  ‰לבו˘  ‡ל‡  לו  ו‰מ˙‡ים  ‰נכון  ‰לבו˘  ‡ינו  ‰ז‰ 
לר‚ליים ‰רי ז‰ יפריע לו ללכ˙, ‰לבו˘ יפריע בין ‰ר‚ליים וכו', ו‡ם ‰ו‡ לבו˘ לי„יים 

‰רי ז‰ יפריע ל‡ˆבעו˙ ˘לו לפעול וכו' וע„"ז ב˘‡ר לבו˘ים.

וע„"ז בנו‚ע לפרנס‰. 
(ז‡˙ חנוכ‰ ˙˘מ"‡)



כז כזכז

˘‰ו‡  מ‰כפ˙ור?  לו  י˘  ו‡יזו ‰נ‡‰  פ˘וט,  כפ˙ור  ˘ל  עלו˙ו  ממחיר  ככ‰  פעמים  כמ‰ 
לעיל  וכמ„ובר  מ˙‡פ˜  ˘‡ינו  ז‡˙, ‡ל‡  לומר  לו  מ˙‡ים  ל‡  ל‰חבי‡ ‡ו˙ו, ‰רי  ˆריך 

‰ו‡ מפרסם ז‡˙ ב‡ופן ˘ל סו„...

"לע˘ו˙ ˆ„˜‰ ומ˘פט"
...במ‰ „ברים ‡מורים ˘˙˙כן „חי˜‰ מב‰יל‰ כזו ˘ל ‰חב"„ ˘בנפ˘ בענינים ˘‡ין 
˙ח˙ון למט‰ מ‰ם, „וו˜‡ ‡ˆל י‰ו„י ˘‰ו‡ בר-„ע˙ ובנוסף ‰ו‡ עסו˜ בלימו„ ‰חסי„ו˙ 

‡בל ‡ח"כ מנˆל ז‡˙ ב‡ופן ‰‰פוך מעניין ‰חסי„ו˙.

˘‰רי חסי„ו˙ ˙ובע˙, ˘‰‚˘מיו˙ ל‡ ˙˙פוס-מ˜ום, ו"מ‰ י‡מרו ‰בריו˙" ל‡ י˙פוס-
מ˜ום, ו"‡ני ל‡ נבר‡˙י ‡ל‡ ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני": י˘ לו ענין ˘ל פרוט‰ - י˘ לו ‡˙ ‰ור‡˙ 

‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰נלמ„˙ מ‡בר‰ם ‡בינו;

‡בר‰ם ("‡ח„ ‰י‰ ‡בר‰ם") ‰י‰ו„י ‰ר‡˘ון ‡מר בנו‚ע לˆ„˜‰ ˘‰ס„ר ˆריך ל‰יו˙ 
על  בנפ˘ו   .  . "מ˘פט  לע˘ו˙  ˆריך  ˘י‰ו„י  ‰ז˜ן,  ‡„מו"ר  ומפר˘  ומ˘פט".   ‰˜„ˆ"

מו˙רו˙ חיי ‚ופו נ‚„ ‰ˆ„˜‰".

מ˘פט  ‰כ˙וב  ˘מ˜„ים   - ע˘י˙"   ‰˙‡ ביע˜ב  וˆ„˜‰  "מ˘פט  כ˙וב  מזו,  י˙יר‰ 
לˆ„˜‰, ו‰יינו, ˘‰מ˘פט "על מו˙רו˙ חיי ‚ופו" ˆריך ל‰יו˙ עו„ ˜ו„ם ˘נו˙ן ˆ„˜‰.

ו‰יינו, ˘כ‡˘ר מ‚יעים לב˜˘ ממנו ˆ„˜‰, ‡ו ˘נו„ע לו ˘י˘נו עני ב‡יז˘‰ו מ˜ום, 
לע˘ו˙  ‰ו‡  ˆריך  לר‡˘  לכל   - לˆ„˜‰  ל˙˙  ˆריך  ‰ו‡  כמ‰  לח˘ב  מ˙חיל  ל‡  ‰ו‡ 

"מ˘פט", מ˘פט ובירור על עˆמו: כמ‰ מ‚יע לו ב‡מ˙ מ‰כסף ˘‰˜ב"‰ ‰עני˜ לו.

˘כן, ‰ו‡ מ‡מין ב‡מונ‰ ˘לימ‰, ‡˘ר "ל‡ בכוחו ועוˆם י„ו" ‰ו‡ ע˘‰ "‡˙ ‰חיל 
‡ˆלו  נ˘‡ר  ז‰  כ‡˘ר  ‡בל  ‰˜ב"‰.  ˘ל  בכוחו  ר˜  ‰ו‡  ˘בר˘ו˙ו  ‰ממון  וכל  ‰ז‰" 
‰ו‡  כי  ח˘  ‰ו‡   - בפועל  לכסף  מ‚יע  ז‰  כ‡˘ר  ‡זי  ˘בלב,  בר‚˘  יור„  ול‡  ב‡מונ‰ 

בע‰"ב ‰יחי„ על ‰כסף.

בי˙ו  ו‡˙  בניו   ˙‡ יˆו‰  "‡˘ר  ‰פסו˜  על  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ל  ‰פירו˘  מ‚יע  לכך 
וכו'  „‡ˆילו˙  ‰חס„  מ„˙  ‰ס‚ול‰,  מיחי„י  יחי„  ב˙ור  "‡בר‰ם"  ‰י‰  ל‡  ז‰  ‡חריו": 
 ‰˜„ˆ לע˘ו˙  בי˙ו ‡חריו  ו‡˙  בניו  "יˆו‰ ‡˙  ז‰  בספרי ‰חסי„ו˙, ‡ל‡ ‰י‰  כמבו‡ר 

ומ˘פט".

ומי„ מפר˘ ז‡˙: לכל לר‡˘ ˆיוו‰ ‡בר‰ם ‡בינו "‡˙ בניו ו‡˙ בי˙ו ‡חריו" ˘‰ס„ר 
ו‡ח"כ  מכספך!  לך  מ‚יע  כמ‰  עˆמך  ˘פוט ‡˙  נו˙ן ˆ„˜‰,   ‰˙‡˘ לפני  ל‰יו˙:  ˆריך 

˙ר‡‰ כמ‰ כסף נ˘‡ר לך ל˙˙ לˆ„˜‰,

כפי  ‰י‡   "‰˜„ˆ"‰ ‡ח"כ  ‡זי   -  "˜„ˆ „"מ˘פט  וב‡ופן  "מ˘פט"  יע˘‰  ‰ו‡  ו‡ם 
˘‡בר‰ם רˆ‰.

‡ח"כ ‰ו‡ ירוויח ‚ם כן ˘ "‡רבע ‰י„ו˙ י‰י' לכם", ˘‰כסף ‰נ˘‡ר ‡ˆלו י‰י‰ 'לכם' 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

פ˜ו„י מסופר כיˆ„ ‰˙˜יימו (לר‡˘ונ‰) ˆיוויים ‡לו בפועל, ביום ‰˜מ˙ ‰מ˘כן. ומפרט 
‰כ˙וב ‡˙ כל ‰פעולו˙ ˘נע˘ו ‡ז ב‰˜מ˙ ‰מ˘כן, וב˙וך ‰„ברים (מ, כ„-כז): 

‰נרו˙  ויעל  נ‚ב‰.  ‰מ˘כן  ירך  על  ‰˘ולחן  נוכח  מוע„,  ב‡ו‰ל  ‰מנור‰   ˙‡ "וי˘ם 
לפני ‰', כ‡˘ר ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰. 

כ‡˘ר  סמים,  עליו ˜טור˙  וי˜טר  לפני ‰פרוכ˙.  מוע„  ב‡ו‰ל  מזבח ‰ז‰ב  וי˘ם ‡˙ 
ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰". 

 ובפירו˘ ר˘"י ˘ם מב‡ר ‡˙ זמנ‰ ˘ל ‰˜טר˙ ‰˜טור˙, ˘‰י˙‰ ‚ם בבו˜ר ו‚ם בערב 
(ומע˙י˜ ‡˙ ‰כ˙וב בפר˘˙נו) וז"ל: 

 ˙‡ ב‰יטיבו  בבו˜ר  'בבו˜ר  ˘נ‡מר  כמו  וערבי˙,  ˘חרי˙   – ˜טור˙  עליו  "וי˜טר 
‰נרו˙ ו‚ו''". 

("˘חרי˙  ‰‰˜טר‰  זמן   ˙‡ ר˘"י  פיר˘  ‰˜טור˙  בענין  למ‰  ˆ"ע,  רי‰ט‡  ולפום 
וערבי˙"), ו‡ילו בענין ‰על‡˙ ‰נרו˙ ל‡ פיר˘ ר˘"י ‡˙ זמנ‰ - ˘‰י˙‰ בין ‰ערביים?

מ˘מע  ומז‰  ˜טור˙",  עליו  "וי˜טר  לפני  ‰נרו˙"  "ויעל  ‡ומר  ˘ם  ‰כ˙וב  וב‡מ˙, 
˜טור˙"  עליו  "וי˜טר  ‡ם  ובכן,  ‰˜טור˙;  ל‰˜טר˙  ˜ו„ם  עו„  ‰י˙‰  ‰נרו˙  ˘‰על‡˙ 
לכן.  עו„ ˜ו„ם  ˘‰על‡˙ ‰נרו˙ ‰י˙‰  נמˆ‡  וערבי˙",  ר˘"י) "˘חרי˙  (כל˘ון  פירו˘ו 
˘מˆו˙ ‰על‡˙ ‰נרו˙ ‰י‡  בפר˘˙נו  ר˘"י  ˘יט˙  עם  מ˙‡ים ‰„בר  כיˆ„  ו‰„בר ˜˘‰: 

„ו˜‡ בין ‰ערביים?

‚. ובי‡ור ‰ענין: 

˘ונ‰  ב‡ופן  ˘‰י˙‰   – ‰נרו˙  ב‰על‡˙  חי„ו˘  ‰י'  ‰מ˘כן  ‰˜מ˙  ˘ל  יום  ב‡ו˙ו 
מ‰ר‚יל בכל יום: בכל יום מ„לי˜ים ‡˙ ‰נרו˙ ר˜ בין ‰ערביים, ו‡ילו ב‡ו˙ו יום ‰„לי˜ו 

בבו˜ר (עו„ לפני ‰˜טר˙ ‰˜טור˙, כנ"ל ס"ב). 

על  ‰מ„בר  ˘בפר˘˙נו  ‰כ˙וב   ˙‡ ˘ם  ר˘"י  מבי‡  ‰˜טור˙  ‰˜טר˙  ל‚בי  ר˜  ולכן 
 ˙‡ מבי‡  ‡ינו  ‰נרו˙  ‰על‡˙  ל‚בי  ו‡ילו  ‰ערביים",  ו"בין  "בבו˜ר"  ‰˜טור˙  ‰˜טר˙ 
‡ל‡  ˘בפר˘˙נו,  ‰ס„ר  לפי  ˘ל‡  ‰י˙‰  ‡ז  ‰נרו˙  ‰על‡˙  כי   – ˘בפר˘˙נו  ‰ˆיווי 

כחי„ו˘ יוˆ‡ מן ‰כלל. 

‰˜ב"‰  „ברי  מ˙וך   - חי„ו˘?  „בר  ‰י'  ‡ז  ‰נרו˙  ˘ב‰על‡˙  למ„נו  ב‡מ˙  מ‰יכן 
˘נ‡מרו ב˜˘ר ליום ‰˜מ˙ ‰מ˘כן: 

‡‰ל  מ˘כן   ˙‡ ˙˜ים  לחו„˘  ב‡ח„  ‰ר‡˘ון  ‰חו„˘  "ביום  מ˘‰:   ˙‡ ˆו‰  ‰˜ב"‰ 
 :(‰-„ מ,  (פ˜ו„י  ‰„ברים  וב˙וך  ‰‰˜מ‰,  ופרטי  ס„ר   ˙‡ לו  ופירט  ב),  מ,  (פ˜ו„י  מוע„" 
ונ˙˙‰  נרו˙י',  ו‰עלי˙ ‡˙  ו‰ב‡˙ ‡˙ ‰מנור‰  ערכו,  וערכ˙ ‡˙  "ו‰ב‡˙ ‡˙ ‰˘ולחן 

‡˙ מזבח ‰ז‰ב ל˜טור˙ ו‚ו'".  



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ר˜ ‡˙ ‰ב‡˙ ‰מנור‰,  (ל‡  ‰˜ב"‰  ל‰מנור‰ ‰זכיר  בנו‚ע  למ‰   – ונ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰ 
נ˙ינ˙ו ("ונ˙˙‰  על  ר˜  למזבח ‰˜טור˙ ˆו‰  בנו‚ע  ו‡ילו  נרו˙י',  ‰על‡˙  ‡ל‡ ‚ם) ‡˙ 

‡˙ מזבח ‰ז‰ב ל˜טור˙") ול‡ ˆו‰ על ‰˜טר˙ ‰˜טור˙ עליו?

‡ל‡ ˘‰ם ‰ם ‰„ברים: 

יום  בכל  ‰ר‚יל  כס„ר  ‰י˙‰  ‰י‡  ‡ל‡  מיוח„,  חי„ו˘  ‰י'  ל‡  ‡ז  ‰˜טור˙  ב‰˜טר˙ 
בין   .  . י˜טירנ‰  ‰נרו˙   ˙‡ ב‰יטיבו  בבו˜ר  "בבו˜ר  בפר˘˙נו:  נˆטוו  כבר  כך  ועל   –

‰ערביים י˜טירנ‰" – ולכן ל‡ ‰וˆרך לˆוו˙ על ז‰ ב‡ופן מפור˘ ב‡ו˙ו יום; 

מי„  ‰נרו˙  ‰על‡˙  על  מ˘‰  ˘נˆטוו‰  חי„ו˘,  „בר  ‰י'  ‡ז  ‰נרו˙  ב‰על‡˙  ‡מנם 
בע˙ ‰ב‡˙ ‰מנור‰ – בבו˜ר – ולכן ‰וˆרך לומר ˘ם במפור˘: "(ו‰ב‡˙ ‡˙ ‰מנור‰) 

ו‰עלי˙ ‡˙ נרו˙י'". 

[ולכן נˆטוו‰ מ˘‰ במפור˘ ב‡ו˙ו ‰יום ‚ם על עריכ˙ ‰˘ולחן – "וערכ˙ ‡˙ ערכו" 
– כי ‚ם בפעול‰ זו ‰י' חי„ו˘ מיוח„: 

‰˘ב˙  ביום  „ו˜‡  נע˘י˙  ‰פנים  בלחם  ‰˘ולחן  עריכ˙  ‰ר‚יל,  ‰עבו„‰  ס„ר  לפי 
ז,  נ˘‡  (פר˘"י  ב˘בוע  ר‡˘ון  יום  ˘בו ‰˜ימו ‡˙ ‰מ˘כן ‰י'  ז‰  יום  ח); ‡מנם  כ„,  (‡מור 

מיוח„,  וחי„ו˘  ענין  ˘ז‰ו   – ערכו"   ˙‡ "וערכ˙  מיוח„:  ˆיווי  ל‰יו˙  ‰וˆרך  לכן  יב)! 

˘ונ‰ מעריכ˙ ‰˘ולחן ‰ר‚יל‰].

„. ו‰נ‰, לפי כל ז‰ ‰רווחנו ליי˘ב ˜ו˘י‡ י„וע‰:  

י„ועים „ברי ר˘"י ב˙חיל˙ פ' ב‰עלו˙ך: "כ˘ר‡‰ ‡‰רן חנוכ˙ ‰נ˘י‡ים, חל˘‰ ‡ז 
„ע˙ו כ˘ל‡ ‰י' עמ‰ם בחנוכ‰, ל‡ ‰ו‡ ול‡ ˘בטו. ‡מר לו ‰˜ב"‰: חייך, ˘לך ‚„ול‰ 

מ˘ל‰ם, ˘‡˙‰ מ„לי˜ ומטיב ‡˙ ‰מנור‰". 

ו‰יינו, ˘חל˘‰ „ע˙ו ˘ל ‡‰רן מכיון ˘ל‡ ‰י' לו חל˜ בחנוכ˙ ‰מזבח; ועל ז‰ ניחמו 
‰˜ב"‰, ˘‡ף ˘חנוכ˙ ‰מזבח נע˘˙‰ על י„י ‰נ˘י‡ים, ‰רי ‡‰רן חנך ‡˙ ‰מנור‰. 

‰חיˆון  ‰מזבח  ‰ו‡  ‰נ˘י‡ים  ˘חנכו  ‰מזבח  מ˘ל‰ם":  ‚„ול‰  "˘לך   – [ו‡„רב‰ 
˘נמˆ‡ בחˆר, ו‡ילו חנוכ˙ ‡‰רן ‰י˙‰ במנור‰ ˘נמˆ‡˙ בפנים, ב˙וך ‰מ˘כן]. 

‡מנם ‰˜˘‰ ‰רמב"ן על ז‰: "למ‰ ניחמו ב‰„ל˜˙ ‰נרו˙, ול‡ ניחמו ב˜טור˙ בו˜ר 
לו  כן ‰י'  נרו˙ ‰מנור‰,  בענין ‰„ל˜˙  ˘˘יבח ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡‰רן  כ˘ם  כלומר:  וערב"? 

ל˘בחו בענין ‰˜טור˙ ˘‰ו‡ מ˜טיר על ‰מזבח ‰פנימי, פעמיים ביום – בו˜ר וערב! 

ולפי „רכנו ‡˙י ˘פיר: 

˘‰רי ‰ו‡  (ול‡ ‡‰רן),  מ˘‰  ביום ‰˜מ˙ ‰מ˘כן – ‰י'  ס„ר ‰עבו„‰  ˘ע˘‰ ‡˙  מי 
ז‰ ˘נˆטוו‰ בכל ‰פעולו˙ ˘ב‡ו˙ו יום (וכ„ברי ר˘"י פ˜ו„י מ, כט), ו‰ו‡ ˘‰˜טיר "˘חרי˙ 
וערבי˙" לפי ‰ס„ר ‰˜בוע כמו ˘נˆטוו בפר˘˙נו (כנ"ל ב‡רוכ‰), ובז‰ "חנך" ו‰˙חיל 

כוכו
ול˙ופרו  פלוני  כפ˙ור  ל‰בי‡  מנ˙  על  וז‰בו,  בכספו  טמן  ˘‰˜ב"‰  ניˆוˆי ‰˜„ו˘‰   ˙‡

לחל˜ מב‚„ו,

ו‰עי˜ר – ˘ח"ו ל‡ י‰י' "‰ˆנע לכ˙", ˘‰רי ‡ז כלום ל‡ יˆ‡ לו מז‰.

ל‰זי˜  יכול‰  ב„"כ  ˘‰רי   -  .  . ‚מור  בסו„  ויספרו  ˘יס˙ובבו  י˘כור ‡נ˘ים  ‡זי ‰ו‡ 
סו„,  ל‰ם  ולוח˘ים  ˘וכרים ‡נ˘ים  לכן   - ל‰˙פ‡ר!  לו  מ˙‡ים  ל‡  מז‰   ıוחו עין ‰רע, 
 ıו"„ברים ‚נובים ימ˙˜ו": ‰רי ‰ו‡ ‡מר ו‰„‚י˘ לו  ˘"‰רי ‰ו‡ בבל ˙‡מר" - ו‰ל‰ ר
˜יבל  ‰ו‡  ˘סוף-כל-סוף  ˙‡מר",  ו"בבל  בסו„  לו  סיפר  פלוני  בן  ˘פלוני  בסו„,  לספר 
בימו˙  בו  ומ˘˙מ˘  על ‰˘רפרף  ו‰ו‡ „ורך  פלוני,  ו˘רפרף  פלוני  ו˘טיח  פלוני  כפ˙ור 

‰חול - ‡ף על פי ˘‰ו‡ ‰וˆרך ל‰וˆי‡ עליו כך וכך כסף.

לירו˜ למרח˜ רב יו˙ר
כ˘ז‰ מ‚יע לענין ˘ל ˆ„˜‰, כ‡ן י˘ לו ˙ירוˆים: לענין ז‰ ‡ין לו ˘ום ˘ייכו˙, וענין 
ז‰  ועל  ל‡„ם ‡חר,  לפנו˙  ˘לי˘י ‰„רו˘ ˆריכים  ענין  ועל  ˘לו,  ב„מיון  ל‡  בכלל  ˘ני 

ˆריכים ל„בר עם ‰˘לי˘י, ו‰ו‡ כבר נ˙ן בענין פלוני וכו' וכו';

ז‰ - ‡זי ‡ין  כפ˙ור  י˘  כבר  ˘לבן-„ו„ו  ˘מע  ע‡כו"כ ‡ם ‰ו‡  לכפ˙ור,  מ‚יע  כ˘ז‰ 
˘ייך ‡חר˙! ("‡יז „‡ך ניט ˘ייך ˆו ז‡‚ן!") י˙‰פכו ˘מים ו‡רı, ‰עי˜ר ˘‰ו‡ מוכרח 
ב"˘פל- י‰י'  ˘‰ו‡   ‰˜„ ˘˙עבור  ‡סור   .  . „"‡חי˘נ‰"  וב‡ופן   - ז‰  כפ˙ור  ל‰˘י‚ 

‰„ר‚‡" ל‚בי בן-„ו„ו ˘כבר ‰˘י‚ כפ˙ור ז‰!

ז‰ו  לבו˘,  ˘ל  „ין  ‡ין  לכפ˙ור  ל'מ˘מ˘'.  'מ˘מ˘'  ר˜  ‰ו‡  ז‰  ˘"כפ˙ור"  למרו˙ 
כ‡ן  ˘‡ין  ‰„ברים  פרטי  כל  עם  נוסף,  ללבו˘  מ˘מ˘  לבו˘  ˘‡ו˙ו  ללבו˘,  מ˘מ˘ 

‰מ˜ום ל‰‡ריך בז‰.

‡בל ‡עפ"כ, ל„י„ו ‰רי ז‰ "„י מחסורו ‡˘ר יחסר לו".

...ו‰כל כ„‡י כ„י ˘"י‡מרו ‰בריו˙" -

כמ„ובר פעם, „ו„ ˘לי ‰י' רב במו˘ב‰ ˘ל ‡נ˘ים פ˘וטים.

פ˘וטים.  ‡נ˘ים  ˘ל  מ‰"פר‡יו˙"  מע˘ים  סיפר  ו‰ו‡  ‡לינו,  ‰‚יע  ‰ו‡  פעם 
‰"‚„לו˙"   ˙‡ ל‰ר‡ו˙  וˆריכים  ‰ענינים,  כל  סיום  ל‡חרי  נחים  ˘כ‡˘ר  ‡מר,  ‰ו‡ 
למרח˜  ייר˜  מי  ולר‡ו˙  לירו˜  ˘ˆריכים  ו‡ומרים  ‰כו˙ל  מול  מ˙יי˘בים  ˘ל‰ם, 
כח ‰בעל  ˘‰ו‡  ‰סימן,  ז‰ו  ביו˙ר,  רחו˜  למ˜ום  מ‚ע˙  ˘ר˜י˜˙ו  ומי  יו˙ר.  רב 

ו‰בעל ‚יבור ו‰‡י˘ ‰חכם ונבון וכו'.

ל‡  עˆום)  טוב‰  ובעל  ‚„ול  וב˜י  ‚„ול  למ„ן  ‰י'  (‰ו‡  ז‡˙  לי  סיפר  ‰„ו„  כ‡˘ר 
‰בנ˙י: כיˆ„ ˙˙כן מˆי‡ו˙ כזו. ‡ח"כ כ˘‡ני ב‚ר˙י, ונפ‚˘˙י עם עו„ כ‡ל‰ (ול‡ ס˙ם, 
לבין  בינם  ‰מ˙חרים  כ‡ל‰  ˘י˘נם  ר‡י˙י,  ‡לו)  בעניינים  בעˆם  ˘מ˘˜יעים  ‡לו  ‡ל‡ 
˘˘ילם  ˘‰ו‡ ‰י‰ ‰חכם  י˙פ‡ר,  ו‰ו‡  ביו˙ר,  רחו˜  ממ˜ום  כפ˙ור  י‰י'  למי  לעˆמם: 



כ‰ כ‰כ‰

  ‰וספ‰ . 
לקט מתוך דברות קודש 
בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו, ובאו כאן כמעט ללא עריכה, 
באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

שלילת העיסוק בחומריות
הרדיפה והלהיטות אחר עניינים גשמיים שאינו בטעם ודעת כלל / "לעשות 

משפט וצדקה" - לערוך משפט צדק בעצמו כמה זקוק באמת וכמה צריך ליתן 
לצדקה / ריבוי עניינים גשמיים אינם מועילים אלא רק מפריעים "למלא מחסורו 

אשר יחסר לו" / יהודי צריך להתנהג ברחבות אך לא להיות מונח בזה / מכת 
"צפרדע" בענינים הגשמיים

עניין  ביו˙ר  לו  חסר  כי  ˘ח˘  וע„  רˆון  ‡„ם  ‡ˆל  ˘י˙כן  לעיל  ‰מוזכר  ...וע"„ 
חכמ‰".  ˙רב‰  סופרים  "˜נ‡˙  וכמ‡מר  ‰‰ו‡  ‰עניין   ˙‡ י˘  ˘ל˘ני  מכיון  ר˜  מסויים 

וכפי ˘רו‡ים בפועל ˘כך ‰ו‡ בעניינים ‚˘מיים;

במ„ינ‰   ,ıל‡ר-ıבחו נוˆר  ל˜יר", ‡בל ‰˘טיח  ˘טיח ‡ח„ "מ˜יר  י˘  ול˘ני  במי„‰ 
יוב‡  ˘לו  ˘‰˘טיח  י˘ר‡ל',  ˘ל  ממונם  'לבזבז  מר‚י˘ ˆורך  עˆמו  - ‰רי ‰ו‡  פ˘וט‰ 

„ו˜‡ מפרס!

ז‰   - בפרס  ˘עו˘ים  ב„ו‚מ˙ ‰˘טיח  במ˜ום ‡חר  ˘ייˆרו  ˘טיח  כלל  לו  מספי˜  ל‡ 
"‰ור˙ו  ‡˘ר  מיוח„  ˘טיח  לייב‡  כ„י  „ולרים  ‡לפי  כמ‰  מוˆי‡ים  מספי˜.  ל‡  ע„יין 

ולי„˙ו" ‰י˙‰ בפרס ממ˘!

ועל „רך ז‰ בנו‚ע לכס‡ לי˘ב עליו, ועל „רך ז‰ ל˘רפרף ל"‰„ום ר‚ליו".

ועל „רך ז‰ לכל ענינים ˘ל ˘טו˙, ˆריך ‰ו‡ ˘כולם י„עו ‡˘ר י˘ לו מסמך ‰מעי„, 
‰כסף   ˙‡ ‡ין  ו˘כנו  לחבירו  כסף.  וכך  כך  עול‰  ו‰ו‡  לים,  מעבר  ‰וב‡  ז‰  ˘כפ˙ור 
וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  על  כז‰.  כפ˙ור  לרכו˘  ˘ני˙ן   ‰‚˘‰‰  ˙‡ לו  ו‡ין  בכלל  ז‰  ב˘ביל 
כפ˙ור  ˘ל  ממˆי‡ו˙ו  יו„ע  כלל ‡ינו  ˘‰ו‡  "בˆור˙ ‡„ם"  ל‡  כך  כ„י  ע„  ˘‰˘ני ‰ו‡ 

כז‰!

‡בל ‡ו˙ו ‰˜ב"‰ ‰ˆליח וי˘ לו חב"„ [חכמ‰, בינ‰, „ע˙] ˘בנפ˘, ‰ו‡ "„חף" ‡˙ 
‰חב"„ ˘בנפ˘ לח˜יר‰ ו„רי˘‰: ‰יכן י˘נו כפ˙ור מיוח„ ז‰ ‡˘ר כל „רי ‰רחוב ˘לו 
ינˆל  ˘‡ז ‰ו‡  וירכו˘ ‡ו˙ו  י˘י‚  ו„וו˜‡ ‰ו‡  ל‰˘י‚ ‡ו˙ו.  יוכלו  ל‡  ˘לו  ‡ו ‰˘כונ‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

˘‰רי  ז‰,  בענין  "ניחם" ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡‰רן  ל‡  ולכן   – ל„ורו˙  עבו„˙ ‰˜טור˙  ס„ר   ˙‡
מ˘‰ רבינו כבר חנך ‡˙ ‰מזבח ‰פנימי ו‰˜טיר עליו ‰˜טור˙ כס„ר‰ ביום ‰ר‡˘ון;  

‡ל‡ ‰˜ב"‰ "ניחם" ‡˙ ‡‰רן „ו˜‡ בחנוכ˙ ‰מנור‰, כי ‡‰רן ‰י' ז‰ ˘‰„לי˜ בפעם 
‰ר‡˘ונ‰ ‡˙ ‰מנור‰ לפי ‰עבו„‰ ‰ס„ור‰, "וב‰עלו˙ ‡‰רן ‡˙ ‰נרו˙ בין ‰ערביים": 

חי„ו˘  ב˙ור  ז‰ ‰י'   – יום ‰˜מ˙ ‰מ˘כן  ˘ל  בבו˜ר  ˘מ˘‰ ‰„לי˜ ‡˙ ‰מנור‰  מ‰ 
ו‰ור‡˙ ˘ע‰ יוˆ‡˙ מן ‰כלל, ו‡י ‡פ˘ר ל‰ח˘יב ‰„ל˜‰ זו כ‰˙חל˙ ‰עבו„‰ ‰ר‚יל‰ 

ו‰˜בוע‰ ˘ל ‰מנור‰, "˙מי„ין כס„רן";

ו„ו˜‡ ז‰ ˘‡‰רן ‰על‰ ‡חר כך ‡˙ ‰נרו˙ בין ‰ערביים – ב‡ופן ˘י„ל˜ו "מערב ע„ 
בו˜ר" - ז‰ ‰י' ‰˙חל˙ ו"חנוכ˙" ‰עבו„‰ ‰˜בוע‰ ו‰ס„יר‰ ˘ל ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ [ומ˙‡ים 
‚ם ל„ברי ‰מ˘נ‰ (מנחו˙ מט, ‡): "ו‡ין מחנכין ‡˙ ‰מנור‰ ‡ל‡ ב‰„ל˜˙ ˘בע‰ נרו˙י' בין ‰ערבים"], 

ולכן „ו˜‡ בענין ז‰ מו„‚˘˙ מעל˙ ‡‰רן – "˘לך ‚„ול‰ מ˘ל‰ם". 

וי˘ ל‰‡ריך בכ"ז טוב‡, ועו„ חזון למוע„ בעז"‰. 



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

˘מונ˙  בכל  ‰ו‡  ז‰  ‡יסור  כי  ‰כ‰ונ‰,  ב‚„י  כל 
‰ב‚„ים.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 181 ו‡ילך) 

זך – הזית או השמן?
ו‡˙‰ ˙ˆו‰ ‡˙ בני י˘ר‡ל וי˜חו ‡ליך 
˘מן זי˙ זך

ו‡˙‰ ˙ˆו‰. זך – בלי ˘מרים, כמו ˘˘נינו במנחו˙, 
מ‚ר‚רו בר‡˘ ‰זי˙ וכו'
(כז, כ. ר˘"י)

מזו  ר‡י'  ל„בריו  "‡ין  ‰רי  ‰ר‡"ם   ‰˘˜‰
‰מ˘נ‰ כלל", „‰‡יך רו‡ים מ„ברי ‰מ˘נ‰ „"זך" 
מ„וע  ל‰˜˘ו˙,  י˘  ועו„  ˘מרים"?  "בלי  פירו˘ו 
‰רי  ˙ˆוו‰",  "ו‡˙‰  ‰˙יבו˙   ˙‡ ר˘"י  מע˙י˜ 

מפר˘ ר˜ ˙יב˙ "זך"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

˘ˆריך  ‰זי˙,  על  ˜‡י  „"זך"  פיר˘  ‰ר‡ב"ע 
ל˜ח˙ "‰‚ר‚רים ˘‡ין ב‰ם עיפו˘ ‡ו ˘ל‡ נ‡כל‰ 
„"זך"  פיר˘  ר˘"י  ‡ך  ˘מן",  יע˘ו  וממנו  ˜ˆ˙ם, 
ול‡  ˘מרים",  "בלי  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ‰˘מן,  על  ˜‡י 

על ‡יכו˙ ‰זי˙.

מבי‡  ‰זי˙  על  „˜‡י  ‰פירו˘  ל˘לול  ובכ„י 
ר˘"י ˘˙י ר‡יו˙:

‰זי˙",  בר‡˘  "מ‚ר‚רו  ‰מ˘נ‰  מ„ברי   .‡
‡ין  ˘‰רי  נו‚ע˙,  ‡ינ‰  ‰זי˙  „‡יכו˙  ר‡י'  ˘מז‰ 
‰זי˙ים ‰‚„לים בר‡˘ ‰‡ילן נ˜יים יו˙ר, ו‡„רב‰, 
מן  ‰‡וכלים  עופו˙  יו˙ר  מˆויים  ‰‡ילן  בר‡˘ 
‰זי˙"  "ר‡˘  לע„יפו˙  ‰טעם  כרחך  ועל  ‰זי˙ים, 

‰ו‡ מ˘ום ע„יפו˙ ‰˘מן ‰יוˆ‡ מזי˙ים כ‡לו.

רומז  „בז‰  ˙ˆו‰",  "ו‡˙‰  ‰כ˙וב  מל˘ון  ב. 
מ˜ום  במ„בר,  ב‰יו˙ם  לי˘ר‡ל  נ‡מר  ז‰  ˘ˆיווי 
מ˘מן  ‰י˙‰  ‰מנור‰  ו‰„ל˜˙  זי˙ים,  ‚„לו  ˘ל‡ 
על  ˜‡י  „"זך"  ר‡י'  ומז‰  ממˆרים.  ‡י˙ם  ˘ל˜חו 
‰˘מן, ˘‰רי ‡י ‡פ˘ר ל‰כיר ב˘מן ‡ם יˆ‡ מזי˙ 
עˆמו  ˘‰˘מן  ‰כוונ‰  כרחך  ועל  ל‡,  ‡ו  מעופ˘ 

י‰י' "בלי ˘מרים".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 127 ו‡ילך)

המיוחד בחושן, 
אפוד ומעיל

ו‰י' על ‡‰רן ל˘ר˙ ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו 
‡ל ‰˜ו„˘ לפני ‰' ובˆ‡˙ו ול‡ ימו˙

ול‡ ימו˙ – מכלל ל‡ו ‡˙‰ ˘ומע ‰ן, ‡ם י‰יו לו ל‡ 
י˙חייב מי˙‰, ‰‡ ‡ם יכנס מחוסר ‡ח„ מן ‰ב‚„ים ‰ללו 
חייב מי˙‰ בי„י ˘מים
(כח, ל‰. ר˘"י)

‡חרי  מ‚)  (כח,  ל‰לן  ‰רי  ‰מפר˘ים,  ‰˜˘ו 
ועל  ‡‰רן  על  "ו‰יו  נ‡מר  כ‰ונ‰  ב‚„י  כל  ‰זכר˙ 
עון  י˘‡ו  ול‡  ב˜ו„˘  ל˘ר˙  ‚ו'  ב‚˘˙ם  ‚ו'  בניו 
ומ˙ו" ומפר˘ ר˘"י "‰‡ למ„˙ ˘‰מ˘מ˘ מחוסר 
‡ז‰ר˙  נ‡מר‰  מ„וע  ו‡"כ  מי˙‰",  חייב  ב‚„ים 
 '‡‰ ˘בפעם  ובפרט  פעמיים,  ב‚„ים"  "מחוסר 
כי ‡ם ‰‡פו„, ‰חו˘ן  כל ‰ב‚„ים  ע„יין  נזכרו  ל‡ 

ו‰מעיל בלב„?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

מחוסר  יכנס  "‡ם   '‡‰ בפעם  וכ˙ב  „יי˜  ר˘"י 
מחוסר  "‰מ˘מ˘  ‰ב'  ובפעם  מי˙‰"  חייב  כו' 
ב‚„ים", ו‰יינו, ˘מ„ובר ב˘ני ‡יסורים ˘ונים: ‡. 
כניס‰ ‡ל ‰˜ו„˘ מחוסר ב‚„ים. ב. עבו„‰ מחוסר 

ב‚„ים.

מבו‡ר  ומעיל  ‡פו„  לחו˘ן,  בנו‚ע  ו‰נ‰, 
 :"'‰ "לפני  לבי˘˙ם  בעˆם  מטר‰  ˘י˘  בכ˙וב 
על ‰‡פו„ נ‡מר "ונ˘‡ ‡‰רן ‡˙ ˘מו˙ם לפני ‰' 
נ‡מר  על ‰חו˘ן  יב),  (כח,  לזכרון"  כ˙פיו  ˘˙י  על 
"ונ˘‡ ‡‰רן ‡˙ ˘מו˙ בני י˘ר‡ל בחו˘ן ‰מ˘פט 
˙מי„"   '‰ לפני  לזכרון  ‰˜ו„˘  ‡ל  בבו‡ו  לבו  על 
(כח, כט), ועל ‰מעיל נ‡מר "ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו ‡ל 

ב˘‡ר ‰ב‚„ים  מ˘‡"כ  ובˆ‡˙ו".  לפני ‰'  ‰˜ו„˘ 
ל‡ נ‡מר כן, ומ˘מע ˘לבי˘˙ם ‰י‡ ל˘ם ‰עבו„‰ 

ב‰ם בלב„.

נ‡מר  ‰כניס‰  ˘‡יסור  מ‰  מובן  ז‰  פי  ועל 
בב‚„ים ‡לו  ר˜  כי  ו‰מעיל,  ‡חרי ‰חו˘ן, ‰‡פו„ 
פועלים  כי  בלע„י‰ם,  למ˜„˘  ל‰כנס  ‡יסור  י˘ 
מ˘‡"כ   ,"'‰ "לפני  לבי˘˙ם  בעˆם  ‰"זכרון" 
‡יסור ‰עבו„‰ כ˘‰כ‰ן מחוסר ב‚„ים נ‡מר ‡חרי 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

בפ˘יטו˙. ללכ˙ לבי˙ ‰כנס˙ ˘ל˘ פעמים ביום, ללמו„ "עין יע˜ב" בין מנח‰ למעריב, 
ללמו„ ‚מר‡ ‡חרי מעריב – כל ז‰ ‰י' בפ˘יטו˙, לכל ‡ח„ ‰י˙‰ סביב‰ ˘לו. ו‡ילו כ‡ן 

‰רי "י˘יב˙ כרכים ˜˘‰".

‡˙ו  ל˜ח  למוס˜ב‰,  מפולוˆ˜  מ‚ורו  מ˜ום  כ˘‰ע˙י˜  מ‡ניעוויט˘  זלמן  ר'  ‰חסי„ 
‰נוסח  ‰נוסח‡ו˙:  מכל  מנינים  ‰יו  ‰˙פלל  בו  במוס˜ב‰  ‰כנס˙  בבי˙  ‡ברכים.  כמ‰ 
כמו  בכלל  ו‰˙נ‰‚  ˘לנו  ב"מנין"  ‰˙פלל  זלמן  ר'  ‡˘כנז.  נוסח  ספר„,  נוסח  ˘לנו, 
‡˙ם  ל„בר  נ‰נ‰  ‰ו‡  ו‚ם  בלימו„  ‡˙ו  ל„בר  מ‡„  ‡‰בו  ‰מ˙נ‚„ים  ב"בי˙".  ˘‰˙נ‰‚ 

בלימו„.

פעם ‡ח˙ ב‡מˆע ˘יח‰ – נ‡נח. ˘‡לו ‡ו˙ו: מ„וע ‡˙ם נ‡נחים? ענ‰ ל‰ם ר' זלמן: 
‰ולכים  ‡˙ם  כרכים,  י˘יב˙  ‡ˆלכם  ˘ייך  מ‰  ˘וב:  ˘‡לו   .'‰˘˜ כרכים  'י˘יב˙  ַ‡יי, 
מבי˙ ‰כנס˙ לבי˙כם ומבי˙כם לבי˙ ‰כנס˙, ‡„רב‡ כ‡ן במוס˜ב‰ ‡˙ם נ‰נים מ‰רב‰ 
וכך  ב‚ז  מ˘˙מ˘ים  ‡˙ם  וכ‡ן  בנפט  ‰˘˙מ˘˙ם  בפולוˆ˜  ‰˜ו„ם  בבי˙כם  נוחיו˙. 
˜טנים,   ıע בבולי  מרוˆף  "ז‡ר‡ˆיי"  רחוב  למ˘ל  זלמן:  ר'  ל‰ם  ענ‰  ‰„ברים.  ב˘‡ר 
 ˙‡ ‰סוחב  ‰סוס  ל‚בי  ‰רי  ב‡ספלט,  "מליעוו˜ע"  ורחוב  ב‡בנים  "ב‡רביי˜ע"  רחוב 
ו‡ילו  יו˙ר,  לו  ב‡ספלט ˜ל  ברחוב ‰מזופ˙  רחוב ‰ו‡ ‰ולך,  ב‡יז‰  ‰מ˘‡ ˜יים ‰ב„ל 

ל‚בי ‰נ˘מ‰ – ל‰ב„יל – ‰רי 'י˘יב˙ כרכים ˜˘‰', ‰'סביב‰' חסר‰.

ולכן – כ‡˘ר נזכרים ‡יך ‰˙נ‰‚ו ב"בי˙", למרו˙ ˘‰י' ע„יין יל„ ˜טן, מכל מ˜ום ז‰ 
פועל עליו ‚ם ע˙‰, מ‰ ˘‡ז ‰ו‡ ‰י' ˘ונ‰, וכוח ‰ר‡י' ו‰ˆיור מוˆי‡ ‡ו˙ו מ‰בוı. ולכן 
מן ‰‰כרח ˘י‰י' ענין ‰ר‡י' ו‰ˆיור לרחוı ‡˙ כל סו‚י ‰בוı. ‰ר‡י' ו‰ˆיור מסירים ‡˙ 

‰עפרוריו˙ ו‰טיט.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"„ עמ' 71 ו‡ילך - ספר ‰˘יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ‰'˙˘"„ עמ' סז ו‡ילך)



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כל פרטיו ועניניו. כך ‚ם פועל כוח ‰ר‡י' על כוח ‰˘מיע‰, למ˘ל כ˘‡ח„ חוזר על מ‰ 
˘˘מע מר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰רי ‰ו‡ זוכר ר˜ ‡˙ ‰ענין, ויכול ל‰יו˙ ˘מ˙עוררים בו ספי˜ו˙ 
מעל‰  ‰„בר.  כל  על  נזכר  ‰ו‡  ר‡י'  י„י  על  ו‡ילו  ‡חר˙,  ‡ו  כך  ‰י'  ‡כן  ז‰  ‡ם  בענין 
נר‚˘  ‰י˘יב‰,  מר‡˘  ˘˘מע  מ‰  מספר  ‰בי˙  כ˘בעל  ‰ביטול.   - בר‡י'  נוספ˙  י˙יר‰ 

בכך ‰״‰ו‡״, ‰ו‡ ˘מע. ו‡לו בר‡י‰ ‡ין ״‰ו‡״ נר‚˘ כלל.

מ˘‰ רבינו ממ˘יך כח ז‰ בבני י˘ר‡ל
במ˘‰  ‰˙עˆמ‰  ‰מ˘כן  ˘˙בני˙  ‰עין״,  ״במר‡‰  עזר‡  ‰‡בן  „ברי  מ˘מעו˙  זו‰י 
נע˘‰  י„י ‰״ו'״  על  ˙ˆו‰,  ״ו‡˙‰״  ז‰ו ‰פירו˘  ר‡יי˙ ‰עין.  י„י  על  עליו ‰˘לום  רבנו 

״‡˙‰״2.

(על „רך מ‰ ˘‡מר ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜ ״ˆמח ˆ„˜״ ב˘נ˙ ˙˜ˆ״ח על ‰פסו˜3 
בכל ‰ענינים  ב‡בר‰ם  ״‡ח„״, ‰״‡ח„״ ‰‡יר  בבחינ˙  ״‡ח„ ‰י' ‡בר‰ם״, ‡בר‰ם ‰י' 

ו‰ו‡ נע˘‰ בבחינ˙ ״‡ח„״).

"˙ˆו‰ ‡˙ בני י˘ר‡ל" – כוח ז‰ ימ˘יך מ˘‰ רבנו עליו ‰˘לום בבני י˘ר‡ל, "וי˜חו 
‡ליך" – ‡ומר˙ ‰‚מר‡4 "‡ליך ול‡ לי", מסביר ‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן, ‡ליך – ז‰ חכמ‰, 
במ„רי‚˙ ר‡י' „חכמ5‰, "לי" – כ˙ר6, "˘מן זי˙ זך כ˙י˙" – כ˘‡„ם ‰ו‡ "כ˙י˙" ב˙וכו, 
‰רי ‰ו‡ "למ‡ור ל‰עלו˙ נר ˙מי„" – לעורר ‡˙ ‰‡‰ב‰ ‰מסו˙ר˙ ˘בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל, 
˘‡פילו ‡ם ‡יננו כ„בעי, ‡ף על פי כן י˘ לכל ‡ח„ ‡‰ב‰ מסו˙ר˙, ועל י„י כך מעוררים 

‡˙ ‰‡‰ב‰ ‰מסו˙ר˙ ונע˘ים "נר ˙מי„".

ıר‡י‰ ו‰ˆיור רוחˆים ‡˙ כל סו‚י ‰בו‰
בˆיבור  ˙פל‰  ‰י˙‰   'ıבחסלבי בעייר‰.  ‡ˆלו  ‰„ברים  נר‡ו  כיˆ„  ל‰יזכר  ˆריכים 

2) ל‰עיר מס„"‰ ו‡˙‰ ˙ˆו‰ ל‰ˆ"ˆ (נ„פס בספר פירו˘ ‰מילו˙ פ‡לט‡וו‡ ˙רע"ב ע' 536) וז"ל: ו‡˙‰ 
ח˘כי ‰מרומז  י‚י'  ו‰וי'  ובחי'  נרי ‰וי'  כי ‡˙‰  בחי'  ˘מו˙ ‰וי'  ב'  בחי' ‡˙‰ ‰יינו  ו˙חבר  ˘˙˜˘ר  ˙ˆו‰ 
מ˘‰  ע"י  ז‰ו  ו‰˙חברו˙  בˆוו˙‡  ל‰יו˙  ו‡˙‰  בחינ˙  ‰‰מ˘כ‰  ‰ו‡  ‰ו‡"ו  ˘ע"י  ו‡˙‰  ˘ל  ו‡"ו  ב‡ו˙ 
ע"˘.  כו'  כולם   ˙‡ מחי'  ו‡˙‰  ע"„  פי'  ˙ˆו‰  ו‡˙‰  ר"פ  בז‰ר  וע'   .  . מ‰˘˙ל'  מלמעל‰  ‰ממ˘יך  ˘‰ו‡ 

עכ"ל מ‰˘ייך לכ‡ן.

3) יחז˜‡ל ל‚, כ„.

4) מנחו˙ פו, ב.

חכמ‰  ˙כלי˙   ‰"„ ˙ער"ב.  במ˘פט  ˆיון   ‰"„ פכ"„.  רנ"ט   – „"‰ ‰חלˆו  ו‡˙חנן.  ס„"‰  ל˜ו"˙  ר‡‰   (5
˙רפ"ט. ועו„.

6) ר‡‰ ל˜ו"˙ פ' במ„בר בי‡ור ו‡ר˘˙יך פ"‚.

י

"הדלקת" נשמות ישראל 
פעולת אהרן – "להקריב" את הגשמיות / פעולת משה – להחדיר אלקות בשכל 

הנבראים / זמנים של "ערב" ושל "בוקר" בעבודת האדם / על ידי התורה – 
העבודה היא באופן של "תמיד"!

נˆטוו  ל‰„ל˜‰  י„י ‡‰רן ‰כ‰ן. ‡מנם ‡˙ ‰˘מן  על  נע˘˙‰  נרו˙ ‰מ˜„˘  ‰„ל˜˙ 
י˘ר‡ל ל‰בי‡ ‡ל מ˘‰, כנ‡מר ברי˘ פר˘˙נו "ו‡˙‰ ˙ˆוו‰ ‡˙ בני י˘ר‡ל וי˜חו ‡ליך 
˘מן זי˙ זך". וי˘ ל‰בין ‡˙ פ˘ר ‰„בר: מ‰ו חל˜ו ˘ל מ˘‰ ב‰„ל˜˙ ‰נרו˙, ו‰ל‡ ‰י‡ 

מˆוו‰ ‰נ˙ונ‰ ל‡‰רן?

ומובן מכך, ˘בפנימיו˙ ‰עניינים י˘ ‚ם למ˘‰ חל˜ בעבו„˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ ‰רוחני˙. 
˘ל  ˘בכוחו  עניינים: ‰„ל˜˙ ‰נרו˙  ˘ני  י˘נם  ˘בנפ˘ ‰‡„ם  ב‰„ל˜˙ ‰נרו˙  כן,  ו‡ם 

מ˘‰ רבנו, ו‰„ל˜˙ם על י„י ‡‰רן, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

לפעול˙ ‰„ל˜˙ ‡‰רן:  מ˘‰  בכוח  פעול˙ ‰‰„ל˜‰  בין  ˘חיל˜‰ ‰˙ור‰  מˆינו  עו„ 
בפסו˜ ‰ר‡˘ון נ‡מר "ו‡˙‰ ˙ˆוו‰ . . וי˜חו ‡ליך . . ל‰עלו˙ נר ˙מי„". ו‡ילו בפסו˜ 
‰˘ני ‰מ„בר ‡ו„ו˙ ‡‰רן, ˘ינ˙‰ ˙ור‰ וכ˙ב‰ "ב‡‰ל מוע„ . . יערוך ‡ו˙ו ‡‰רן ובניו 

. . מערב ע„ בו˜ר".

מ˘‰  י„י  ˘על  ‰רוחני˙  ‰‰„ל˜‰  כיˆ„  ולב‡ר  ז‰,  חילו˜  טעם  על  ‚ם  לעמו„  וי˘ 
פעול˙‰ ‰י‡ "˙מי„", ולעומ˙‰ ‰„ל˜˙ ‡‰רן פעול˙‰ בנפ˘ ‰‡„ם ‰י‡ ר˜ "מערב ע„ 

בו˜ר" (ר‡‰ ‚ם ˙ור‰ ‡ור רי˘ פר˘˙נו; ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"ז עמ' ˜י ו‡ילך).

פעול˙ ‡‰רן – "ל‰˜ריב" ‡˙ ‰‚˘מיו˙
ב)   ,„ (זכרי'  ‰נבי‡  ˘מ˙‡ר  וכפי  י˘ר‡ל,  נ˘מו˙  כללו˙  על  רומז˙  ‰ט‰ור‰  ‰מנור‰ 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

"ר‡י˙י ו‰נ‰ מנור˙ ז‰ב כול‰". ‰נרו˙ רומזים על ‰נ˘מו˙, כמו ˘כ˙וב (מ˘לי כ, כז) "נר 
בעבו„˙ם  כלליים  סו‚ים  ˘בע‰  על  ‰מורים  נרו˙  ˘בע‰  י˘  ובמנור‰  ‡„ם".  נ˘מ˙   '‰
‰רוחני˙ ˘ל בני י˘ר‡ל. כי ˘בע מי„ו˙ י˘נן בלב, וכל ‡י˘ י˘ר‡ל עוב„ עי˜ר עבו„˙ו 
עבו„˙ם  על  מור‰  ‰מנור‰  כן,  ו‡ם  וכיוˆ‡.  ב‚בור‰  ‡ו  בחס„  ‡לו,  ממי„ו˙  ב‡ח˙ 

‰רוחני˙ ˘ל נ˘מו˙ י˘ר‡ל.

‰"נרו˙"  ‡ˆל  לעורר  ו‰יינו  ‰נרו˙",   ˙‡ "ל‰עלו˙  ‰י‡  ‡‰רן  ˘ל  עבו„˙ו  ו‰נ‰, 
י˙"˘  ‰בור‡  ‡ל  ל‰˙˜רב  ˘יחפˆו  ב‡ופן  ל‰˘י"˙,  ‰‡‰ב‰   ˙‡  - י˘ר‡ל  נ˘מו˙   –

ול‰˙כלל בו, ובכך ˙‰י‰ עבו„˙ם ‡˙ ‰' ב˘מח‰ ובטוב לבב, ברˆון ובחיו˙. 

˘עי˜ר‰ ‰ו‡ ‰˜רב˙ ‰˜רבנו˙  ומ˜„˘,  במ˘כן  ˘ל ‡‰רן ‰כ‰ן ‰ו‡ ‰עבו„‰  עניינו 
ופועלים  וחומרי˙,  ב‰מ‰ ‚˘מי˙  לו˜חים  ב‰˜רב˙ ˜רבן  בי‰ב"ח).  רי˘ ‰לכו˙  רמב"ם  (ר‡‰ 

ב‰ עילוי וזיכוך מן ‰‚˘ם ‡ל ‰רוח. ‚ם בעבו„˙ ‰˜רבנו˙ ‰רוחני˙ מ˙עס˜ים ב‰על‡˙ 
ו‰י‡  ו˜יומו,  חיו˙ ‰‚וף  ˘‰י‡  ב‰מי˙  נפ˘  י˘  י‰ו„י  כל  ˘ל  ב˜רבו  "ב‰מו˙":  וזיכוך 
מ˙‡וו‰ לענייני עולם ‰ז‰, וז‡˙ עבו„˙ו ˘ל י‰ו„י, ל‰˙בונן ב‚„ול˙ ‰' ע„ ‡˘ר ˙˙עורר 
כי  עניין ‰˜רבנו˙,  מעין  ו‚ם ˜יום ‰מˆוו˙ ‰ו‡  ל‡‰ב‰ ‡˙ ‰˘י"˙.  נפ˘ו ‰ב‰מי˙  ‚ם 
כ‡˘ר י‰ו„י מ˜יים מˆוו‰ על י„י „בר ‚˘מי, ‰ו‡ מעל‰ ומזכך ‡˙ ‰„בר ‰‚˘מי ומעל‰ו 

ל˜„ו˘‰.

ו‡‰רן ‰כ‰ן, ‰ו‡ ‰נו˙ן כוח בבני י˘ר‡ל ל‰ˆליח לרומם ‡˙ נפ˘ם ‰ב‰מי˙ ל‡‰ב‰ 
י˘ר‡ל,  נ˘מו˙  לכללו˙  ו‡לו˜ו˙  חיו˙  רועים, ‰ממ˘יכים  מ˘בע‰  ˘‰ו‡  ‰', "לפי   ˙‡
ו‰ו‡ ממ˘יך ל‰עלו˙ ‡‰ב‰ עז‰ ל‰', ול‰‚„יל מ„ור˙ ‡˘ ‰‡‰ב‰ כר˘פי ‡˘ ˘ל‰ב˙ 
‰י‡  ‰ז‰  בזמן  ‰˜רבנו˙  עבו„˙  ועי˜ר  פמ"ב).  (˙ני‡  עמו˜"  ולב  ‡י˘  ב˜רב  מ˙ל‰ט˙ 
עבו„˙ ‰˙פיל‰, ˘"כנ‚„ ˙מי„ים ˙י˜נום" (ברכו˙ כו, ב), ˘ב‰ מ˙עס˜ ‰‡„ם ב‰˙בוננו˙ 

ב„ברים ‰מעוררים ‡˙ ‰לב ל‡‰ב‰ ל‰˘י"˙.

פעול˙ מ˘‰ – ל‰ח„יר ‡ל˜ו˙ ב˘כל ‰נבר‡ים
ור˙ מ˘‰ עב„י" (מל‡כי  מו" – "זכרו̇  "נ˜ר‡˙ על̆  ור‰, וע„̆  מ˘‰ רבנו, עניינו ‰ו‡̇ 
‰˜רבנו˙:  עבו„˙  מ‰˘פע˙  ‡חר  ב‡ופן  ‰י‡  בעולם  ‰˙ור‰  ˘ל  ‰˘פע˙‰  „רך  כב).   ,‚

‰י‡  ומטר˙ו  ונחו˙ים,  ב‰מיים  ‚˘מיים  עניינים  עם  ‰י‰ו„י  מ˙עס˜  ‰˜רבנו˙  בעבו„˙ 
מ˙עס˜  ‰‡„ם  ‰˙ור‰  בלימו„  ו‡ילו  למעל‰".  מלמט‰  "‰על‡‰   – ולזככם  ל‰עלו˙ם 

ב˙ור‰ ‰˜„ו˘‰, ו"ממ˘יך" ‡ו˙‰ ל˙וך ‰עולם ‰‚˘מי – "‰מ˘כ‰ מלמעל‰ למט‰".

‰˙ור‰ ‰י‡ „בר ‰' וחכמ˙ו י˙'. ומ‰ ˘‰‡„ם מ˘י‚ ‡˙ ‰לכו˙ ‰˙ור‰ ב˘כלו ‰נחו˙ 
ו‰מו‚בל, ‰רי ז‰ מ˘ום ˘כך על‰ ברˆונו י˙' ˘‰˙ור‰ ˙ר„ ו"˙˙לב˘" ב˘כל ‰נבר‡ים 
יו˘בי ב˙י חומר. ‡בל ‚ם ל‡חר ˘יר„‰ ‰˙ור‰ ל‰˙לב˘ בסברו˙ ‡נו˘יו˙ – ‰י‡ ע„יין 

רˆונו וחכמ˙ו י˙'.

כב

ציור מזמנים עברו
מעלת כח הראיה והציור מזמנים עברו; אמרתו של אדמו"ר הזקן במעלתו של 

משה רבינו שראה את המשכן בראיית העין והמשיך זאת בבני ישראל

‰ ּו∆ ַ̂ ¿ ּ̇  ‰ ָ ּ̇ ‡ַ ו¿

(˙ˆו‰ כז, כ)

בר‡י‰ ‡ין "‰ו‡" נר‚˘ כלל
ˆריך ל‰יו˙ לו ל‡„ם ˆיור בזמנים ˘עברו, כיˆ„ נ‰‚ו לפני חמ˘ים ˘נ‰, וז‰ מ˘פיע 
‚ם על ‰זמן ‰נוכחי. זו‰י מעל˙ כוח ‰ר‡י', למרו˙ ˘עבר כבר זמן ‡רוך מ‡ז, ‡ף על פי 

כן כ˘‰ו‡ מˆייר לעˆמו ‡˙ ‰„בר, ‰רי ז‰ כ‡לו ‰„בר ‰י‰ עכ˘יו.

ברˆוני לומר ‡מר‰ ˘ל ‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן על ‰פסו˜ "ו‡˙‰ ˙ˆו‰״.

 ˙‡ ‡ו˙ך  מר‡‰  ‡ני  ‡˘ר  "ככל  ˘כ˙וב1  מ‰  ‰˜ו„מים,  לפסו˜ים  ˘ייך  ‰"ו‡˙‰״ 
˙בני˙ ‰מ˘כן ו‡˙ ˙בני˙ כל כליו וכן ˙ע˘ו", ‡ומר על כך ‰‡בן עזר‡: "במר‡‰ ‰עין, 
כי מר‡ו˙ יחז˜‡ל ‰יו בחלום נבו‡‰". למרו˙ ˘יחז˜‡ל ‰נבי‡ ר‡‰ ‡˙ ‰בנין ‰˘לי˘י 
- ˘נזכ‰ לר‡ו˙ו ב˜רוב - בכל ‰פרטים, ‡ף על פי כן ‰י' ז‰ בחלום נבו‡‰, ו‡ילו מ˘‰ 

רבנו עליו ‰˘לום ר‡‰ במר‡‰ ‰עין ממ˘.

...כוח ‰ר‡י' מפ˙ח ˆיור בכל כוחו˙ ‰נפ˘. ב˘מיע‰ מˆטייר ‰„בר ר˜ במוח ‰זכרון, 
מ˘‡"כ בר‡י' מˆטייר ‰„בר במוח ונ˜בע בלב ונח˜˜ בכל כוחו˙ ‰נפ˘.

לכן ‡נו רו‡ים, כ˘‡ח„ ˘ומע „בר ‰רי מזמן לזמן מ˙עˆם בו ‰„בר, כך ˘‰ו‡ עלול 
לו  מזכיר  ז‰  ˘ר‡‰ ‡˙ ‰„בר ‰רי  נזכר ‡יך  כ˘‰ו‡  בר‡י'  ו‡ילו  ל‚מרי,  ממנו  ל‰י˘כח 

1) ˘מו˙ כ‰, ט.

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה'ה' עבעבודודתת בבענעניניניי וומכמכתבתביםים ששיחיחותות
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‰בנ‰  לכלל  ˘‰‚יע  ˜ו„ם  ‡„ם  ב‚וף  ז‰  ונע˘‰  נˆבים,  פר˘‰  רי˘  ל˜ו"˙  עיין  ו‰בנ‰, 
וכמו ˘כ˙וב4 "ביום ‰˘מיני ימול", ו‡ז ‰ו‡ ‰˙חל˙ כניס˙ נפ˘ ‰˜„ו˘‰ (˘ו"ע רבנו ‰ז˜ן 
מ‰„ו"ב סוף סי' „'), ‰רי ‚ם ‰נ‰‚˙ו ˆריכ‰ ל‰יו˙ על „רך ז‰, ‰יינו לימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰ 

רזי ˙ור‰ ˘מˆ„ עˆמם ‰ם למעל‰ מ‰˘‚‰ ו‰בנ‰, ולכן ˙חל˙ ‰לימו„ ‰ו‡ ב„רך ˜בל˙ 
כי  ב‡„ם,  ‰˜„ו˘‰  נפ˘  ˘ל  ‰ס˙ים  ‚ם  נ˙‚ל‰  ז‰  י„י  ועל  ו‰בנ‰,  מ‰˘‚‰  למט‰  עול 

ס˙ים „‡וריי˙‡ כ˘ב‡ ב‚לוי ‰רי מ‚ל‰ ז‰ ‚ם כן ‰ס˙ים ˘בי˘ר‡ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˘לט)

‰עי˜ר ‰ו‡ ‰בפועל ממ˘
˘בברי˙  זי"ע,  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מו"ח ‡„מו"ר  מכ"˜  ˘˘מע˙י  סיפור  י„וע  ...‰נ‰ 
מיל‰ ˘ל ‡ח„ מנכ„י ‰ˆמח ˆ„˜ ˘‰י' בחיי ‰ˆמח ˆ„˜, ו˘‡לו ‡˙ ‰ˆמח ˆ„˜ ב‡יז‰ 
‰ו‡  פ˘וט  ‡בל  ‰ˆעיר   ˙‡ ‡ו  וכו'  ‰כוונו˙  ויו„ע  ב˘נים  ‰ב‡  ז‰  ‡ם  לבחור,  מו‰ל 

ביו˙ר, וענ‰ ‰ˆמח ˆ„˜ ˘י˜חו ‡˙ ‰ˆעיר, כי ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰בפועל ממ˘...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' רלב)

˘כר ‰עוס˜ים ב‚מ"ח
...וי‰י רˆון ‡˘ר ‚ם עניני ‚מ"ח ˘ל‰ם, ניכר י‰י' ‡˘ר מיוס„ים ‰ם על "‡נכי ‰"‡" 
מ˙‡ימו˙  כולן   – ז‰  מˆ„  מי˘ר‡ל, ‡˘ר  ו‡ח˙  כל ‡ח„  ˘ל  יחי„6)  (ל˘ון  – "‡ל˜יך5" 
ו‰י„ור  ל˘לימו˙  מבי‡  ז‰  כל  ביני‰ם7, ‡˘ר  ו‡חו‰ ‡מי˙י˙  ו‡‰ב‰  לכולנ‰,  ו‡ב ‡ח„ 

ב‚מ"ח וב‰פיוס8 ˘ˆ"ל עמו יח„יו.

˙ור˙  ב˙ור˙נו  מ˜ומו˙  בכמ‰  ומפור˘  מבו‡ר ‰ו‡  ב‚מ"ח, ‰רי  כל ‰עוס˜ים  ו˘כר 
מˆו˙ ‰'  ו‰ˆ„˜‰ „יי˜‡ ‰י‡  ב„רכיו,  ללכ˙  וחנון ‡˘ר ˆוונו  רחום  מ‡-ל  חס„, ‰נ˙ונ‰ 

ממ˘, מ‰ ˘‰˜ב"‰ בכבו„ו ובעˆמו עו˘‰ ˙מי„9.

בברכ˙ ‰ˆלח‰ בעבו„˙ם ב˜ו„˘.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ עמ' ˘ל‚)

4) וי˜ר‡ יב, ‚.

5) ˘מו˙ כ, ‡.

6) ר‡‰ יל˜וט ˘מעוני ע‰"פ י˙רו כ, ב.

7) ר‡‰ ˙ני‡ פר˜ לב.

יו"„  טו˘ו"ע  (‰וספ˙  לבב  ובטוב   („"‰ פ"י  עניים  מ˙נו˙  ‰ל'  (רמב"ם  וב˘מח‰  יפו˙  פנים  בסבר   (8
סרמ"ט, ס"‚).

9) ‡‚‰"˜ סי' טו"ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

וז‡˙ ‰י‡ ‰˘פע˙ו ˘ל מ˘‰ רבנו לבני י˘ר‡ל, ˘‰ו‡ ממ˘יך לבני י˘ר‡ל ‡˙ ‰˙ור‰ 
‰˜„ו˘‰, ונו˙ן ל‰ם ‡˙ ‰כוח ל‰ורי„ ‡˙ חכמ˙ו י˙' ‡ל ˘כלם ‰‚˘מי.

זמנים ˘ל "ערב" ו˘ל "בו˜ר" בעבו„˙ ‰‡„ם
ו‡ילו  בו˜ר",  ע„  ר˜ "מערב  פעול˙ ‰„ל˜˙ ‡‰רן ‰י‡  מ„וע  למ„  וממוˆ‡ „בר ‡˙‰ 

‰עבו„‰ בכוח מ˘‰ ‰י‡ "ל‰עלו˙ נר ˙מי„":

ונפ˘ו  ‰עולם  ענייני  וזיכוך  ב‰על‡˙  ‰˜רבנו˙,  בעבו„˙  ‰‡„ם  מ˙עס˜  כ‡˘ר 
ב˙חיל‰ ‰ו‡  בעבו„˙ו:  ו„ר‚ו˙  ס„ר  י˘נם  ומו‚בל˙.  מ„ו„‰  עבו„˙ו ‰י‡  ‰ב‰מי˙, ‰רי 
‰עולם  לענייני  מ˙‡וו‰  מטבע‰  ‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  ˘‰רי  ו‰עלם,  חו˘ך  ˘ל  במˆב  נמˆ‡ 
ומזככם,  מעלם  בעבו„˙ ‰˜רבנו˙ ‰רוחני˙, ‰רי ‰ו‡  עוב„ ‰‡„ם  וכ‡˘ר  ב‰ם.  ומונח˙ 

˘"מ‡יר בנפ˘ו ‡ור‰ ו˘מח‰ ב‰' מעט מעט מ˙וך ‰חו˘ך" (˙ור‰ ‡ור פר˘˙נו פ‡, ‚).

‰˜רבנו˙  עבו„˙  עניין  עי˜ר  ˘‰י‡  ‰˙פיל‰,  בעבו„˙  ‚ם  ניכר˙  זו  ומ„י„‰  ‰‚בל‰ 
‰רוחני˙ בזמן ‰ז‰. י˘נו זמן מיוח„ ו˜בוע לכל ˙פיל‰ ו˙פיל‰, וכל ˙פיל‰ ‰י‡ ב„ר‚‰ 
‡חר˙: ˙פיל˙ ˘חרי˙ ˘˙י˜נ‰ ‡בר‰ם ˘ייכ˙ למ„ר‚˙ ‰חס„, מנח‰ ˘˙י˜נ‰ יˆח˜ ‰י‡ 
כנ‚„ מי„˙ ‰‚בור‰, ו˙פיל˙ ערבי˙ מ˙˜נ˙ יע˜ב ‰י‡ במי„˙ ‰˙פ‡ר˙ (ברכו˙ כו, ב. ור‡‰ 

ל˜וטי ˙ור‰ ˘יר ‰˘ירים כ„, ב).

בזמן  ר˜  ‰נו‰‚ו˙  מˆוו˙  י˘  ו‰‚בלו˙.  ‚„רים  ל‰ן  י˘  ‰מˆוו˙  כל  ‚ם  לז‰,  וב„ומ‰ 
‰ע˘יי‰.  וב‡ופני  בזמן  ˘ונו˙  ‰‚בלו˙  י˘  מˆוו‰  ולכל  ‚רמ‡.  ˘‰זמן  וי˘  ‰בי˙, 
ב„ברים  ‰י‡  ‰‰˙עס˜ו˙  עי˜ר  ˘ב‰  עבו„‰  ‰י‡  ‰רוחני˙  ‰˜רבנו˙  עבו„˙  ובכללו˙, 

‚˘מיים נחו˙ים, ועל כן ‰עבו„‰ ‰י‡ במ„י„‰ ו‰‚בל‰ ובס„ר ו‰„ר‚‰.

ועל כן נ‡מר ב‰„ל˜˙ ‡‰רן "מערב ע„ בו˜ר" – כי עבו„‰ זו י˘ ב‰ זמנים ˘ל "ערב" 
– ˘ב‰ם י˘ ‰עלם על ‡ור ‰', וי˘ זמנים ˘ל "בו˜ר" – ˘ל זיכוך ו‰˙עלו˙.

על י„י ‰˙ור‰ – ‰עבו„‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל "˙מי„"!
‡מנם, ‡ˆל מ˘‰ רבנו, בעבו„˙ לימו„ ‰˙ור‰, ‰עבו„‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל "˙מי„" – ‡ין 

כל חילו˜ים ו‰‚בלו˙!

לומ„ ‰‡„ם ‡˙ ‰˙ור‰  כ‡˘ר  לעולם, ‰רי  ˘יור„˙  י˙'  חכמ˙ו  ˘‰˙ור‰ ‰י‡  מכיוון 
‰ו‡ „בו˜ בבור‡ י˙"˘, ו‡ין ˘ייך לומר בז‰ חילו˜י „ר‚ו˙. כי כ‡˘ר מ˙עס˜ים ב‰על‡˙ 
„בר ‚˘מי, ‰רי ב˙חיל‰ ‰ו‡ רחו˜ מ‡ור ‰' ו‡ט ‡ט ‰ו‡ מ˙˜רב ומז„כך. ‡בל בלימו„ 

‰˙ור‰ עוס˜ים ˙מי„ ב„בר ‰'.

זמנים  ל‰ן  י˘  ו‰מˆוו˙  ˘‰˙פילו˙  ˙ור‰,  ˙למו„  ב„יני  ‚ם  ‰„בר  מ˙בט‡  ו‡כן 
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וחיוב‰ ‰ו‡  מן ‰זמן,  ולמעל‰  מן ‰עולם  למעל‰  ומו‚בלים, ‡בל ‰˙ור‰ ‰י‡  ˜בועים 
וכך  כול‰,  ‰˘נ‰  בכל  ‰ו‡  לימו„ם  חיוב  ‰רי  ˘ב˙ור‰,  ‰מוע„ים  „יני  ו‡פילו  ˙מי„י. 
וע„  בזמן ‰ז‰,  ˘לימו„ ‰לכו˙י‰ן ‰ו‡ ‚ם  בזמן ‰בי˙ –  ר˜  למˆוו˙ ‰נו‰‚ו˙  בנו‚ע  ‚ם 

˘בכך נח˘ב "כ‡ילו ‰˜ריב עול‰" (סוף מנחו˙).

ו‰נ‰, כ‡˘ר ‰‡„ם ח„ור כולו בלימו„ ‰˙ור‰, ‰רי ‚ם עבו„˙ ‰˙פיל‰ ו˜יום ‰מˆוו˙ 
˘לו נע˘ים ב‡ופן ‡חר ל‚מרי. כי ‡ז ‰˙ור‰ חו„ר˙ בכל כוחו˙יו וע˘יו˙יו, וממיל‡ י˘ 

‚ילוי ‡ל˜ו˙ ב‡ופן ˙מי„י בכל ענייניו.

‰˘מן  ‰ב‡˙  ב‰˜„מ˙  נע˘י˙  ‰נרו˙  ‰„ל˜˙  ˘כ‡˘ר  בפר˘˙נו,  ˘נ‡מר  מ‰  ו‰ו‡ 
ב‡ופן  וב˜יום ‰מˆוו˙, ‰י‡  ב˙פיל‰  עבו„˙ ‡‰רן   – ‚ם ‰„ל˜˙ ‰נרו˙  למ˘‰, ‰רי ‡ז 

˘ל ‚ילוי ‡ל˜ו˙ ˙מי„י – "ל‰עלו˙ נר ˙מי„".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

בפועל ממ˘ בחיים ‰יום יומיים.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' „)

על ‰סופר ל‰רבו˙ ביר‡˙ ˘מים
למו˙ר  בו„‡י   .  . ס˙"ם  מל‡כ˙  ללמו„  סבר˙ו,  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו   .  . למכ˙בו  במענ‰ 
ב‡  ‰˜ב"‰  ˘‡ין  ‡ל‡  ˘לו,  ˘מים  ביר‡˙  ל‰רבו˙  ˆריך  ס˙"ם  סופר  ‡˘ר  לעוררו 
בטרוני‡ עם בריו˙יו, ונו˙ן מר‡˘ ‰יכול˙ ו‰כחו˙ על ז‰, ו‡ין ‰„בר ˙לוי ‡ל‡ ב‰‡„ם, 
ל˜וטי  (ועיין  לו  מסייעין  לט‰ר  ‰ב‡  ז"ל  רבו˙ינו  וכמ‡מר  ˘לו,  בסיוע  מוסיפין  ו‡„רב‰ 

˙ור‰ „ברים פט, „).

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' י‚)

לימו„ מל‡כ˙ סופר ס˙"ם – ˙לוי בכ˘רון לכך
במ"˘ ‡ו„ו˙ לימו„ מל‡כ˙ סופר ס˙"ם, פ˙רון ‰˘‡ל‰ ˙לוי בכ˘רונו בז‰, ו‰בחינ‰ 
‰מ˙‡ים,  ב‡ופן  וינס‰ו  בז‰,  מומח‰  עם  ˘י˙„בר  ‰יינו  בפועל,  מע˘‰  י„י  על  ‰י‡ 

וב‰˙‡ם ‰˙וˆ‡ו˙ יחליט בז‰.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' ˘ˆ‡)

לימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰ עם ‰עיסו˜ בס˙"ם
 .  . חיי ˆער  חי  ו‡˘ר  ב˜ו„˘  מל‡כ˙ו  כו˙ב ‡ו„ו˙  בו  נפ˘,  פ„יון  למכ˙בו,  במענ‰ 
כ˙יב˙  ˘מים  במל‡כ˙  ˘עוס˜  ‰ימים  ב‡ו˙ן  ובפרט  ‰˙ור‰  בפנימיו˙  ˘יעור  ילמו„ 

ס˙"ם.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' ˜עו)

ר‡וי ˘מו‰ל יעסו˜ בפנימיו˙ ‰˙ור‰
...מ‰ ˘כו˙ב ˘זכ‰ לטעום מעט מעı ‰חיים ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ‰רי בז‰ יעמי˜ ב„בורו 
„ברי  בלימו„י  ˘יעורים  ל˜בוע  יכול˙ו  ככל  יע˘‰  בטח  ולכן  ‰חיים,   ıע ˘ז‰ו  ˘כו˙ב 
ב„רכי'  עי˜ר ‡ל‡ ‰מע˘‰", ‰ליכ‰  רז"ל3 "ל‡ ‰מ„ר˘  פס˜  פי  ועל  חיים ‡לו,  ‡ל˜ים 

ו‰נ‰‚ו˙י'.

‰˘כל  מן  למעל‰  ‰ו‡  ‰ברי˙  ˘ענין  בברי˙,  י˘ר‡ל  בני  ל‰כניס  ˘‡ומנ˙ו  ובפרט 

3) ‡בו˙ ‡, יז.
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העוסקים במלאכת הקודש
המעלה והחובה של המשרתים בקודש: רב, סופר סת"ם, מוהל ובעל גמ"ח

 ׁ̆ ∆„… ּ̃ ˙ ּבַ ר≈ ָ ׁ̆ ל¿
(˙ˆו‰ כח, מ‚)

ענין ‰'סמיכ‰' לרבנו˙
במענ‰ על מכ˙בו בו כו˙ב ‡˘ר ‰נ‰ו מ˙ע˙„ ‡י"‰ ל˜בל 'סמיכ‰' [לרבנו˙].

‰נ‰ י‰י רˆון ‡˘ר י˙בונן ‡ליב‡ „נפ˘י' ב‰ענין ˘ל סמיכ‰ ˘‰‡„ם מ˜בל כח ‰˙ור‰ 
ל‰ורו˙ ול‰ב„יל בין ‰‡סור ו‰מו˙ר, ‡סור ו˜˘ור בי„י ‰˜ליפו˙ ˘‡ין לז‰ עלי' ע„ ע˙ 
ב˙ני‡1, ‡˘ר ‰˙בוננו˙  וכמבו‡ר  עבו„˙ ‰‡„ם  י„י  על  לעלו˙  ˘יוכל  ומו˙ר  ו‰י˙ר   ,ı˜
זו ˙עמי„‰ו על ‰„רך ‰י˘ר ל‡סו˜י ˘מע˙˙‡ ‡ליב‡ „‰לכ˙‡ ול„ון „ין ‡מ˙ ל‡מי˙ו, 
לחכמ˙ו,  ˜ו„מ˙  ˆ"ל  ‰˘י"˙  ˘יר‡˙  לז‰  לבו‡  ‰„רך  ‰י‡ך  ‰מ˘נ2‰  פס˜  י„וע  וכבר 

˘‡ז „ו˜‡ חכמ˙ו מ˙˜יימ˙.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' פ‚)

˙כלי˙ מ˘ר˙ ‰רבנו˙
ב‰חז˜˙  ב˜‰ל˙ו,  בענין ‰˘פע˙ו  מ‡ומ‰  מזכיר  ˘‡ינו  לפל‡   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 
˘ל  ‰עי˜ר  ˙כלי˙  ז‰ו  סוף-סוף  ‡˘ר  ˘וכח  ‡ינו  בטח  ‡˘ר  ‰י‰„ו˙,  ו‰פˆ˙  ‰˙ור‰ 
מ˘ר˙ ‰רבנו˙, וענין ‰פרנס‰ ˘בז‰ ‰ו‡ טפל בערך ל˙כלי˙ ‰נ"ל, ו‰‡ריכו˙ בז‰ בטח 
‡ך למו˙ר, ומובן ‚ם כן ˘עי˜ר ‰פעול‰ ‰י‡ בעניני חינוך ‰כ˘ר, ‰ן ˘ל ‰˜טנים ו‰ן ˘ל 
‰‚„ולים, ועי˜ר ‰עי˜רים ל‰סבירם ‡˘ר ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰מע˘‰ בפועל, ‰יינו ˜יום ‰מˆו˙ 

1) פר˜ ח.

2) ‡בו˙ פ"‚ מ"ט.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

פניניםפנינים

‰כניס‰ פועל˙ ‡˙ ‰"זכרון" ו‡ין ב‰ רמז ל˜˘ר ז‰ 
˘בין י˘ר‡ל ו˜וב"‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 187 ו‡ילך) 

כתישת הזית 
בעבודת השי"ת

˘מן זי˙ זך
(כז, כ)

בבי‡ור ענין ˘מן וזי˙ ב„רך ‰חסי„ו˙ מˆינו ˘ני 
בי‡ורים:

˘ל  ‰רע  ויˆרו  ‰‚˘מי  ‰‚וף  על  מור‰  ‰זי˙   .‡
˘זי˙  „כמו  ‰˜„ו˘‰.  ‰נ˘מ‰  ‰ו‡  ו‰˘מן  ‰‡„ם, 
‰רע  ויˆרו  ‰‚וף  כן  ˘ב˙וכו,  ‰˘מן  על  מס˙יר 
מס˙ירים על ‰נ˘מ‰. וכן, ‰טעם ˘ל ‰זי˙ ‰ו‡ מר, 
ויˆר  ‰‚וף  ˘ל  ו‰חו˘ך  ‰"מרירו˙"  על  מור‰  וז‰ 
מ˜ור  ˘‰ו‡  ב. ‰זי˙,  ועו„).  פ‡, ‡.  פר˘˙נו  (˙ו"‡  ‰רע 
טעמו  ˘‰זי˙  וז‰  ‰נ˘מ‰.  מ˜ור  על  מור‰  ‰˘מן, 
נעל‰  ממ˜ום  ‰ו‡  ‰נ˘מ‰  ˘מ˜ור  מפני  ‰ו‡  מר 
מ„רי‚‰  ו˜„ו˘˙  מעל˙  ועוˆם  ‚ו„ל  ˘מˆ„  ביו˙ר, 
פר˘˙נו  (‡ו‰"˙  ממנ‰  ולי‰נו˙  ל‚לו˙‰  ‡פ˘ר  ‡י  זו 

ע' ‡'˙˜מז, ועו„).

ו‰נ‰, יˆי‡˙ ‰˘מן מן ‰זי˙ ב‡‰ על י„י כ˙י˘˙ 
‰זי˙, וי˘ לב‡ר ז‰ ב‰˙‡ם ל˘ני ‰בי‡ורים ‰נ"ל:

‡ור  על  מס˙ירים  ‰רע  ויˆר  ˘‰‚וף  מ‡חר   .‡
לבטל  כ„י  ‰‚וף   ˙‡ ולבטל  לכ˙ו˘  ˆריך  ‰נ˘מ‰, 
„ל‡  "‚ופ‡  ‰˜„ו˘  ‰ז‰ר  וכמ‡מר  ‰‰ס˙ר,   ˙‡
˜סח,  (זח"‚  לי'"  מבט˘ין  „נ˘מ˙‡  נ‰ור‡  בי'  סלי˜ 
‰„ברים  ביטול  על  מור‰  ˘כ˙י˘˙ ‰זי˙  ו‰יינו,   .(‡

‰בל˙י רˆויים ‰מנ‚„ים ל˜„ו˘‰.

˘מˆ„ ‚ו„ל  מ˜ור ‰˘מן,  ˘‰ו‡  כפי  ב. ‚ם ‰זי˙ 
"מר",  וטעמו  ממנו  לי‰נו˙  ‡פ˘רו˙  ‡ין  מעל˙ו 
˘עבו„˙  ו‰יינו,  וביטול.  כ˙י˘‰  ˆריך  ‰ו‡  ‚ם 
‰רע,  ו‰יˆר  ‰‚וף  כלפי  ר˜  ל‡  נˆרכ˙  ‰"כ˙י˘‰" 
כלימו„  בעניני ˜„ו˘‰,  עוס˜  ˘‰‡„ם  בע˙  ‚ם  ‡ל‡ 
נעלי˙,  ‰כי  ובמ„רי‚‰  ב‰י„ור  מˆוו˙  ו˜יום  ‰˙ור‰ 
˜„ו˘˙  מפני  עˆמו  ולבטל  לכ˙ו˘  ‚ם ‡ז ˆריך ‰ו‡ 
ערך  ל‰  ‡ין  נעלי˙  ‰כי  ‰עבו„‰  ‚ם  כי  ‰˘י"˙, 

וח˘יבו˙ ל‚ביו י˙'.

(ע"פ ספר ‰מ‡מרים ˙˘כ"‰ עמ' ˜ס‰ ו‡ילך)

בין הכניסה למקדש 
לעבודה בו

(ר‡‰  ‡חר  במ˜ום  נ˙ב‡ר  ‚„ול  כ‰ן  לב‚„י  בנו‚ע 
‰י‡  ר˘"י  ˘˘יט˙  ˜ˆרים")  ובי‡ורים  "עיונים  מ„ור  לעיל 

מחוסר  ‰עבו„‰  ‡יסור   .‡ ‡יסורים  ˘ונים.  ˘ני  ˘י˘ 
עבו„‰,  בלי  ‚ם  למ˜„˘,  ‰כניס‰  ‡יסור  ב.  ב‚„ים. 
מחוסר ב‚„ים. ו‰‡יסור ‰ר‡˘ון ‰ו‡ בכל ˘מונ˙ ב‚„י 

כ‰ונ‰, ו‰‡יסור ‰˘ני ‰ו‡ ר˜ בחו˘ן, ‡פו„ ומעיל.

וי˘ לב‡ר ז‰ ב„רך ‰פנימיו˙:

י˘ר‡ל  בין  ו‰˘ייכו˙  ב˜˘ר  ‡ופנים  ˘ני  י˘נם 
ב˙ור‰  ‰עבו„‰  ע"י  ˘נפעל  ‰˜˘ר   .‡ ו‰˜ב"‰: 
ועב„ים  בנים  ‰ם  ˘י˘ר‡ל  ז‰  מˆ„  ב.  ומˆוו˙. 
לפני  ‚ם  ˙מי„,  י˙'  ‡ליו  ˜˘ורים  ‰ם  ‰רי  ל‰˜ב"‰ 
‚„ול,  בכ‰ן  ‚ם  ולכן  בפועל.   '‰ בעבו„˙  ˘עוס˜ים 
פרטים  ˘ני  י˘נם  י˘ר‡ל,  כל  ˘ל  ˘לוחם  ˘‰ו‡ 
‰˜˘ר  על  ˘מרמז˙  כ‰ונ‰,  בב‚„י  ‰עבו„‰   .‡ ‡לו: 
ב˙ור‰  ‰עבו„‰  י„י  על  ‰נפעל  ו˜וב"‰  י˘ר‡ל  בין 
ומˆוו˙. ב. עˆם ‰כניס‰ למ˜„˘, ˘מרמז˙ על ‰˜˘ר 

בין י˘ר‡ל ו˜וב"‰ ‰˜יים ב‰ם ‚ם לפני עבו„˙ם.

חייב  למ˜„˘  ˘בכניס‰  מ‰  יובן  ז‰  פי  ועל 
„וו˜‡,  ו‰מעיל  ‰‡פו„  ‰חו˘ן,   ˙‡ ללבו˘  ‰כ‰"‚ 
כי ‚' ב‚„ים ‡לו מרמזים על ˘ל˘˙ ‰סו‚ים ‰˜יימים 

בי˘ר‡ל:

‡בני ‰חו˘ן ו‰‡פו„, ˘נח˜˜ו עלי‰ם "˘מו˙ בני 
י˘ר‡ל" (כח, ט. כ‡), מרמזים על ‡לו ˘נר‡‰ עלי‰ם 
ב‚לוי ‰יו˙ם מבני י˘ר‡ל [ובז‰ עˆמו, ‡בני ‰חו˘ן 
‰ˆ„י˜ים  על  מרמזים   - ל)  (˘ם,  ‡‰רן"  לב  ˘"על 
˘‡ו‰בים ‡˙ ‰' בלבם, ו‡בני ‰‡פו„ ˘"על כ˙פו˙ 
מרמזים   – ‰‚„ול  ‰כ‰ן  ומ‡חורי  יב)  (˘ם,  ‰‡פו„" 
עˆמם  וכופים  ע„יין,  לבם  ‰פכו  ˘ל‡  ‡לו  על 
מרמזים  ‰מעיל  ˘ב˘ולי  ו‰רמונים   .['‰  ˙‡ לעבו„ 
(ר‡‰  כרמון"  מˆוו˙  ˘"מל‡ים  ˘בך"  על ‰"רי˜נים 

עירובין יט, ‡. ח‚י‚‰ בסופ‰).

כ„י  ‰נ‰  למ˜„˘,  נכנס  ‚„ול  ˘‰כ‰ן  וב˘ע‰ 
חייב  כט)  יב.  (כח,   "'‰ לפני  "זכרון  ˙פעל  ˘כניס˙ו 
ל‰כנס עם כל ˘ל˘˙ ב‚„ים ‡לו, כי ‰‰˙‡ח„ו˙ בין 
˘וו‰,  ב‡ופן  י˘ר‡ל  כל  כולל˙ ‡˙  ו˜וב"‰  י˘ר‡ל 
מ˘ל˘˙ ‰סו‚ים, ‡ין  חסר ‡פילו ‡ח„  ובמיל‡, ‡ם 

דרוש ואגדה
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פלוגתות הרמב"ם והראב"ד גבי 
כלאים בבגדי כהונה

יחקור בעומק גדר היתר כלאים בבגדי כהונה – אם הוא דין בעשה דעבודת 
מקדש או דין בהלאו דכלאים, ועפ"ז יתלה מחלוקות הרמב"ם והראב"ד זו בזו

כל‡ים  ‰ל'  בסוף  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ב˘ע˙  ˘ל‡  כ‰ונ‰  ב‚„י  ˘לב˘ו  "כ‰נים 
מפני ‰‡בנט  לו˜ין  במ˜„˘  עבו„‰ ‡פילו 
ב˘ע˙  ‡ל‡  בו  ‰ו˙רו  ול‡  כל‡ים,  ˘‰ו‡ 
כˆיˆי˙",  ע˘‰  מˆו˙  ˘‰י‡  עבו„‰ 
ע"‡  סט  „יומ‡  מ‰‡  ‰˘י‚  ו‰ר‡ב"„ 
עבו„‰  ב˘ע˙  ˘ל‡  ‡פילו  "במ˜„˘ 
מו˙ר", ועו„ ‰˘י‚ ‡מ"˘ ‰רמב"ם „לו˜ין 
ו‡פו„  ח˘ן  "‡טו   – ‰‡בנט"  "מפני  ר˜ 
 '‡‰ ב˙י'  ובר„ב"ז  כל‡ים".  ב‰ו  לי˙  מי 
ב‰נך  ‰י'  ל‡  ‰רמב"ם  ל˘י'  „‡כן  ‰סי˜ 
‰ב'  [ו˙י'  כו'  "˜˘ים"  ˘‰יו  כיון  כל‡ים 
בר„ב"ז ‰ו‡ נ‚„ „ע˙ רבים ב˘י' ‰רמב"ם, 
‡י  פלו‚˙ו˙:  ב'  כ‡ן  ונמˆ‡ו  ו‡כ"מ], 
כל‡ים  ו‡י ‰י'  עבו„‰,  ב˘ע˙  ˘ל‡  ‰ו˙ר 

‚ם בחו˘ן ו‡פו„ ‡ו ר˜ ב‡בנט.

‡לו  פלו‚˙ו˙  „ב'  חי„ו˘  ב„רך  וי"ל 

‰‡ ב‰‡ ˙לי‡. וב‰˜„ים ענין ‰י˙ר כל‡ים 

בˆיˆי˙ [˘„ימ‰ו ‰רמב"ם לעניננו], „‚רסי' 

 .  . ˙ע˘‰  ל‡  ו„חי  ע˘‰  "‡˙י   :‚ ביבמו˙ 

מנלן „„חי „כ˙יב ל‡ ˙לב˘ ˘עטנז ‚„ילים 

כל‡ים  ו˘רינן  סמוכין  (ו„ר˘ינן  לך  ˙ע˘‰ 

˙ע˘‰.  ל‡  ו„חי  ע˘‰  ‡˙י  ‡למ‡  בˆיˆי˙ 

ר˘"י), ו‡מר רבי ‡לעזר סמוכים מן ‰˙ור‰ 

מנין כו'". ונחל˜ו ר‡˘ונים, „‰˙וס' מנחו˙ 

‡פי'  ‰ו‡  בˆיˆי˙  כל‡ים  „‰י˙ר  נ˜ט  כט: 

‰˙יר  „ל‚מרי  ˆיˆי˙,  זמן  „ל‡ו  בליל‰ 

‰רמב"ן  ‡בל  ˆיˆי˙.  ˘ל  כל‡ים  ‰כ˙וב 

בˆיˆי˙  כל‡ים  ע"‡ „ן ‡י ‰י˙ר  ביבמו˙ „ 

כ:) „ע˘‰  (˘ם  ל˜י˘ „ס"ל  כרי˘  ‰ו‡ „ל‡ 

‡ינו „וח‰ ל‡ ˙ע˘‰ כל זמן ˘‡פ˘ר ל˜יים 

ˆיˆי˙  לי˜ח  יכול  בˆיˆי˙  ו‰רי  ˘ני‰ם, 

˘‡ין ב‰ כל‡ים, וכ' ע"ז "י˘ ˘סובר „רי˘ 

בˆיˆי˙  כל‡ים  ‡בל  ‡י˙מר  בעלמ‡  ל˜י˘ 

˙וס'  ˘יט˙  (ו‰יינו  מסמוכין  ‰ו˙ר  ל‚מרי

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

מלכ˙חיל‰  ˙ור‰  ˆיוו˙‰  „כך  ל‰„‚י˘ 
כ‰ונ‰;  ב‚„י  ע˘יי˙  ‡ופן  ˆ"ל  ˘כן 
מ˘‡"כ ל„ע˙ ‰רמב"ם, ˘בעˆם ‚ם בב‚„י 
˘נ„ח‰  ‡ל‡  כל‡ים,  ‡יסור  נ‡מר  כ‰ונ‰ 
(ו‰ו˙ר) במ˜ום מˆו˙ ע˘‰, מס˙בר‡ יו˙ר 

למעט ‰„יחוי ו‰‰י˙ר „‡יסור כל‡ים ככל 
ח˘ן  ˘‚בי  ל‰רמב"ם  ס"ל  ולכן  ‰‡פ˘רי, 
כי "‰יו  ל‰˙יר ‰‡יסור  ו‡פו„ ‡ין ˆריכים 
„ין  י˘  ב‡בנט  ור˜  כל‡ים",  ו‡ינם  ˜˘ים 

כל‡ים ˘‰ו˙רו ב˘ע˙ עבו„‰.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‚„ילים  ˘עטנז  ˙לב˘  ל‡  ‡ח„.  ב„יבור 

מ‰  נ‡מרו  ב„יבור ‡ח„  ˘ני‰ם  לך  ˙ע˘‰ 

ומבו‡ר  כו'",  כן  לומר  ל‡„ם  ‡פ˘ר  ˘‡י 

במפר˘ים (ר"ן ‚‡ון ˘ב˙ ˜ל‚, ‡. ‰ליכו˙ עולם 

ועו„),  ‰"ח.  פ"‚  ירו˘למי  ˜רבן  ב˘ירי  ‰וב‡ 

‰י‡  ‡ח„"  ב„יבור  "˘ני‰ם   ‰˘‚„‰‰„

בעולם  ‰ל‡ו  ‡ין  ‰ע˘‰  ˘חל  ˘במ˜ום 

כב˘ים  מ˜ריבין  „כ‡˘ר  ‰פי'  וי"ל  כלל. 

˘ב˙  חילול  כ‡ן  ‡ין  מלכ˙חיל‰  ב˘ב˙ 

ב‰ל‡ו  ו„ין  ˙נ‡י  כמו  ז‰ו  כי  ועי˜ר,  כלל 

במ˜ום  חל  ‰ו‡  ‡ין  ˘מלכ˙חיל‰  ‚ופ‡ 

˘י˘נו לע˘‰. ועיי' ל' ר˘"י ברכו˙ כ ע"‡ 

כ˘נכ˙ב  "„מעי˜ר‡  לכ‰ן:  מˆו‰  מ˙  ‚בי 

נכ˙ב".  מˆו‰  מ˙  על  ל‡  „טומ‡‰  ל"˙ 

ב‰  ‡ין  ‰כב˘ים  ‰˜רב˙  ‡חר:  ובס‚נון 

˘‰ע˘‰  (‰יינו  „˙מי„  ‰ע˘‰  ˜יום  ר˜ 

מ˙˜יים ו„וח‰ מפניו ‡˙ ‰ל‡ו, ב‡ופן ˘ל 

‰˙ר‰  ˘ל  ב‡ופן  מז‰  למעל‰  ‡ו  „יחוי 

‰ל‡ו  ל‚„ר  ‚ם  ˘ייך  ‰„בר  ‡ל‡  ‚מור‰), 

במ˜„˘  ‰˙מי„ין  ל‰˜רב˙  „בנו‚ע  ‚ופי', 

‡ח„  "ב„יבור  וז‰ו  נ‡מר,  ל‡  מלכ˙חיל‰ 

‰ל‡ו  ב˙וך  ˙נ‡י  ‰ו‡  „‰ע˘‰  נ‡מרו", 

‰ו‡  ‚ופ‡  „ז‰  לח„˘  י˘  ומע˙‰  ‚ופי'. 

חי„ו˘ ‰מכיל˙‡ על ‰מבו‡ר ביבמו˙ ˘ם, 

ילפינן  ע"‡)  מ  מנחו˙  ר˘"י  (ור‡‰  „ביבמו˙ 

ז‰  ˘סמכו  מ‰  מˆ„  בˆיˆי˙  כל‡ים  ‰י˙ר 

ב‡רוכ‰  כ„לעיל  לפר˘ו  י˘  ולכן  לז‰, 

לחו„,  ונ‡מר  עˆמו  בפני  ˜יים  „‰ל‡ו   –

„ח‰ו.  ˆיˆי˙  ˘מˆו˙  לומר  ‰כ˙וב  וב‡ 

˘מעינן  „מ‰כ‡  ‰˘"ס  ל˘ון  וכפ˘טו˙ 

בין  וז‰  ‰ל"˙.   ˙‡ „וח‰  „ע˘‰  ‰כלל 

ו‡פי'  „יחוי,  ב‚„ר  ˘‰ו‡  ל˘יט˙ ‰רמב"ן 

ל˘יט˙ ר"˙ ˘‰ו‡ ‰י˙ר ‚מור, כנ"ל. ‡מנם 

נ˙ח„˘ „מלכ˙חיל‰ ‡ין  ב„ברי ‰מכיל˙‡ 

‰ל‡ו  נ‡מר  ול‡  „וכ˙י,  ב‰נך  ˜יים  ‰ל‡ו 

כבר  בו  ˘י‰י'  מבלי  ˙חיל‰  עˆמו  בפני 
‰ע˘‰ כ˙נ‡י מר‡˘י˙ו.

ל„י„ן  „‡ף  ס"ל  „‰ר‡ב"„  י"ל  ו˘וב 
„ל‡  בˆיˆי˙  כל‡ים  ‚בי  ב˘"ס  „˜יי"ל 
לחו„  ב‰ע˘‰  „ין  ˘ז‰ו  ‡ל‡  כבמכיל˙‡, 
‡ם  ‰ר‡˘ונים  נחל˜ו  ‚ופ‡  ˘בז‰  (ור˜ 
‚בי  ‰כ‡  מי‰ו  ל‚מרי),  ‰ו˙ר  ‡ו  נ„ח‰ 
„ין  „‰ו‡  ל‰ר‡ב"„  ס"ל  כ‰ונ‰  ב‚„י 
ב‰ל"˙ ‚ופ‡ כנ"ל ב‡רוכ‰, ‰יינו „‰‰י˙ר 
כ‡ן ‰ו‡ „ין ב„יני כל‡ים, ˘נ˙‚ל‰ לנו מן 
כל‡ים  ‡יסור  נ‡מר  ל‡  ˘מעולם  ‰˙ור‰ 
ל‰ר‡ב"„  ס"ל  ול‰כי  כ‰ונ‰.  ב‚„י  על 
כ‰ונ‰  בב‚„י  כל‡ים  לבי˘˙  ‰י˙ר  ˘‡ין 
ב‚„י  ‚בי   ‡‰„ ‰עבו„‰,  בע˘יי˙  ˙לוי 
נ‡מר ‰‡יסור „כל‡ים  ל‡  מעי˜ר‡  כ‰ונ‰ 
̃  במ˜„˘ (כל' ‰ר‡ב"„) ול‡  (‡ל‡ ˘ז‰ו ר
סו"ס  ב˘‡‚"‡  ‰˘˜ו"ט  ור‡‰  במ„ינ‰. 
כ‰ונ‰  ב‚„י  לבי˘˙  ˘ל  מ˜ומו  כי  וי"ל  ל. 
‡סור  במ„ינ‰  מ˘‡"כ  במ˜„˘,  ר˜  ‰ו‡ 
בטל  ל‡  וממיל‡  מ‰ם,  ולי‰נו˙  ללוב˘ם 
ס"ל  מ˘‡"כ ‰רמב"ם  כל‡ים).  ˘ם ‡יסור 
˘ו‰  כ‰ונ‰  ב‚„י  ˘‰י˙ר  לעיל  כמבו‡ר 
ו‰יינו  ל˘ונו),  (כ‰„‚˘˙  ˆיˆי˙  ל‰י˙ר 
‰י˙ר ˆיˆי˙ ‰ר‚יל (‰נזכר ב˘"ס) – ˘‡ינו 
‚„ר ב‰ל‡ו ‡ל‡ ב‰ע˘‰ לחו„. ול‰כי סבר 
עבו„‰  ב˘ע˙  ‡ל‡  ‰ו˙ר  „ל‡  ‰רמב"ם 

˘‡ז ‡י˙‡ ל‰ע˘‰ ˘י„חנו וי˙ירנו.

פלו‚˙˙  טעם  ‚ם  „ז‰ו  י"ל  ו‡"כ 
‰˘ני   ıל˙ירו) ו‰ר‡ב"„  ‰רמב"ם 
כל‡ים  „ין  ‰י'  ב‡בנט  ר˜  ‡ם  ˘בר„ב"ז) 
‰ר‡ב"„  „ל„ע˙  ו‡פו„.  בח˘ן  ‚ם  ‡ו 
בב‚„י  כל‡ים  „ין  נ‡מר  ל‡  ˘מעי˜ר‡ 
כ‰ונ‰, מס˙בר‡ יו˙ר לרבו˙ כל‡ים בב‚„י 
כל‡ים),  י˘  ו‡פו„  בח˘ן  (˘‚ם  כ‰ונ‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

 ‡‰„ ב˘מע˙ין  לי  נ‰יר‡  ול‡   .  . ‰נ"ל) 

ו„חי  ע˘‰  לכל ‰˙ור‰ „‡˙י  מ‰כ‡ ‚מרינן 

ל‡ ˙ע˘‰", ו‰סי˜ „‡כן לכו"ע ‚ם בˆיˆי˙ 

פירו˘  ‚מור,  ‰י˙ר  ול‡  ‰ו‡  „יחוי  ב‚„ר 

‰‡יסור  ל‚מרי  ומסל˜  מ˙יר  ע˘‰  „‡ין 

‡בל  עליו  ו‚ובר  „וח‰ו  ר˜  ‡ל‡  מכ‡ן 

„ל‡  לר"ל  ס"ל  (ול‰כי  כ‡ן  בעינו  ‰‡יסור 

„ל‡  ‡נן  ו‡ף  ˘‡‡"פ,  במ˜ום  ‡ל‡  נ‡מר 

˜יי"ל כוו˙י' מ"מ נ˜טינן „‡י"ז ב‚„ר ‰י˙ר 

‚מור יו˙ר מבכל ‰˙ור‰).

כל‡ים  ל‡סור  ‰רמב"ם  ˘י'  על  ו‰נ‰ 
‰‡ריך  עבו„‰  ב˘ע˙  ˘ל‡  כ‰ונ‰  בב‚„י 

‰˘‡‚˙ ‡רי' סי' כט ב˜ו˘יו˙ מכל ‰˘"ס, 

˘פיר˘  כיון  „˜ו˘יו˙יו ‰ן  יווכח  ו‰מעיין 

„יחוי  כ‡ן  ‰כל‡ים  ‰י˙ר  ‰רמב"ם  „ל˘י' 

‰ו‡ ול‡ ‰י˙ר ‚מור (ולכן ‡ינו נ„ח‰ ‡ל‡ 

עבו„‰  ב˘ע˙  ו˘ל‡  בפועל,  עבו„‰  מפני 

חוזר ‰ל‡ו וניעור), ועל ז‰ ‰˜˘‰ בר‡יו˙ 

 ˆ"ˆ ב˘ו"˙  ו‡כן  ל‚מרי.  ‰„בר  ˘‰ו˙ר 

ו˙ירˆן  ˜ו˘יו˙יו  כל  ‰בי‡  ע‡  סי'  ‡ו"ח 

„‡ף  ˘ם  ˘˜בע  ‰יסו„  ע"פ  ל‡ח˙  ‡ח˙ 

‡י˘˙רי  כ‰ונ‰  בב‚„י  כל‡ים  ל‰רמב"ם 

ר˜  ‰ו‡  ‚ופ‡  ‰‰י˙ר  ˘מ"מ  (‡ל‡  ל‚מרי 

ל˙לו˙  י˘  ולכ‡ור‰  ע"˘).  עבו„‰,  בעי„ן 

ˆיˆי˙,  ‚בי  „לעיל  בפלו‚˙‡  ‰„ברים 

„‰‰י˙ר  ל‰„י‡  כ˙ב  ‚ופי'  ‰רמב"ם   ‡‰„

˘‰י‡  („עבו„‰)  ע˘‰  מˆו˙  מˆ„  ‰ו‡ 

ו‡"כ  „˘עטנז.  ‰ל‡ו  ו„וח‰  "כˆיˆי˙" 

‰רמב"ם  ל˘יט˙  במ˜„˘  ‰‰י˙ר  ‰‚„ר˙ 

„יחוי  ‡ם   – בˆיˆי˙  ב‰‚„ר˙ו  ˙לוי'  ˙‰י' 

‰ו‡ ‡ו ‰י˙ר ‚מור.

ב'  ˘וים  סו"ס  כך,  ובין  כך  בין  ‡ולם, 
‰‡ופנים „‰י˙ר ו„יחוי בז‰ ˘ב˘ני‰ם ז‰ו 

ל„חו˙  וכחו  „חומר˙ו  ב‰ע˘‰,  ו„ין  ‚„ר 

‡ו ל‰˙יר ‰ל‡ו, ‡בל ‡י"ז „ין ב„יני ‰ל‡ו 

‰ע˘‰.  מפני  מו˙ר  ‡ו  נ„ח‰  ל‰יו˙  ‚ופ‡ 

בˆיˆי˙  „ין  ז‰ו  ‰סברו˙  „לב'  ‰יינו 

מ˙ירים  ‡ו  ˘„וחים  מ˜„˘  ובעבו„˙ 

˘נ„ח‰  כל‡ים  ב„יני  „ין  ול‡  כל‡ים, 

‰י'  כל‡ים  „מ‰לכו˙  כ‡ן,  נ‡מר  ל‡  ‡ו 

ול‡  „וכ˙י,  ב‰ני  ‚ם  לחול  ˆריך  ‰‡יסור 

˘ל‡  כל‡ים  ב‰לכו˙  סבר‡  ˘ום  ‰וזכר‰ 

יי‡סר ‰„בר בˆיˆי˙ ‡ו במ˜„˘.

ומחו„˘˙  ˘לי˘י˙  „רך  מˆינו  ‡מנם 
ב‰ע˘‰, ‡ל‡  כלל „ין  לומר „‰‰י˙ר ‡ינו 

ו‰י‡  ‚ופ‡,  ל‡-˙ע˘‰  ב‰מˆו˙  „ין  ‰ו‡ 

˘י' ‰ר‡ב"„, כמ˘י"˙. וב‰˜„ים „‰נ‰ י˘ 

וכל‡ים  בˆיˆי˙  כל‡ים  בין  עי˜רי  חילו˜ 

ב˘"ס  ‡˘כחן  ˆיˆי˙  „‚בי  כ‰ונ‰,  בב‚„י 

ל‰˙יר  מיוח„˙  ילפו˙‡  „‡יכ‡  כנ"ל 

מ˘‡"כ  ב˜ר‡י,  מסמיכו˙  בˆיˆי˙  כל‡ים 

˘כן  מ˙וך  עול‰  ‰‰י˙ר  כ‰ונ‰  בב‚„י 

ˆיוו˙‰ ˙ור‰ לע˘ו˙ ‰‡בנט מˆמר ופ˘˙ן 

פי'  ול‰ר‡ב"„  ובמפר˘ים),  ע"‡  ו  יומ‡  (עיי' 

˘יˆ‡  לימו„  כ‡ן  ˘י˘  ל‡  ‰ו‡  ‰„בר 

בב‚„י  כל‡ים  ל‰˙יר  וב‡  כ˙וב  מ‡יז‰ 

„ין  ‚„רי  מˆ„  ‡סורים  ˘‰יו  (‡חר  כ‰ונ‰ 

‰כ˙וב  עלינו  ˘ˆיו‰  „ממ‰  ‡ל‡  כל‡ים), 

ממיל‡  ב„רך  לנו  נו„ע  ‰ב‚„ים,  לע˘ו˙ 

˘מעולם ל‡ ‰י' בז‰ ‡יסור (כל‡ים), ‰יינו 

לבי˘˙  ˜יום  ‡ופן  ‰ו‡  כן  ˘מלכ˙חיל‰ 

ב‚„י כ‰ונ‰, ˘י˘ ב‰ם כל‡ים. 

˘מˆינו  ממ‰  לז‰  ו„ו‚מ‡  יסו„  וי"ל 
במ˜"‡ ˘יט‰ כעין זו בכללו˙ ‰„ין „ע˘‰ 

(י˙רו  ‰מכיל˙‡  ז"ל  „‰נ‰  ל"˙,  „וח‰ 

‰˘ב˙  וביום  יומ˙,  מו˙  "מחללי'  ח)  כ, 

נ‡מרו.  ‡ח„  ב„יבור  ˘ני‰ם  כב˘ים,  ˘ני 

ערו˙ ‡˘˙ ‡חיך, יבמ‰ יבו‡ עלי', ˘ני‰ם 


