
„ú˘˙ יוןú‚
ער˘"˜ פר˘˙ נ˘‡

?"‰úנ„ב כ‡ן ב˙חי˙‰ú מ‰ ר‡ו נ˘י‡ים"

מ„וע ‰י' ˜וú ‰' נפס˜?

ח˘יבו˙ ‰ז‰ירו˙ בˆיווי ‰˜ב"‰

‰‚וף טפú ‡ו ˘‰נפ˘ ‰עי˜ר?



ב

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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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



מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
"מ‰ ר‡ו נ˘י‡ים ל‰˙נ„ב כ‡ן ב˙חיל‰"?

ח˘בו  מ„וע   / ‰נ˘י‡ים?  נ„ב˙   ˙‡ ל˜בל  מ˘‰  רˆ‰  ל‡  מ„וע 
‰נ˘י‡ים ˘מ˙ו˜ף ˙פ˜י„ם עלי‰ם לנ„ב בסוף? / בי‡ור ב˙פ˜י„ו 

˘ל "נ˘י‡" ל„‡ו‚ לˆיבור לפני ˘„ו‡‚ לעˆמו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 424 ו‡ילך)

‰  . . . . . . . . . . . . . פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
ח˘יבו˙ ‰ז‰ירו˙ בˆיווי ‰˜ב"‰ / למ‰ נפס˜ ‰˜ול?

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
מ„וע ‰י' ˜ול ‰' נפס˜?

‰˘י"˙ ‰‚ביל ‰˜ול „מ˙ן ˙ור‰ ב˘ביל מעל˙ ‰בחיר‰ / ‡ילו ‰י' 
‰עולם  ברי‡˙  ˙כלי˙   / מוע„  ‡‰ל  כולו  ‰עולם  ‰י'  נמ˘ך  ‰˜ול 

– "„יר‰ ב˙ח˙ונים" / ל‰בי‡ ‡˙ ‰"˜ול" ‡ל מחוı ל‡‰ל מוע„

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 20 ו‡ילך)

ט פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚ר˘ון ו˜‰˙ – סור מרע וע˘‰ טוב / נו˘‡י ‰מ˘כן ‚ם במ„בר

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
‚„ר ‰נזירו˙ „˘מ˘ון ו˘מו‡ל

עולם  כנזיר  „‡ינו  ˘מ˘ון  נזיר  ב„ין  ו‰˘"ס  ‰רמב"ם  ב„ברי  י˜˘‰ 
נזירו˙  ע"פ „יני  יפלפל   / מנזירו˙ו  ˘מו‡ל  לנזירו˙  ילפינן  ו‡עפ"כ 
וסברו˙ ‰מפר˘ים – ‰י‡ך ‰י' חלו˙ נזירו˙ ב˘מ˘ון ו˘מו‡ל, ויח„˘ 

סבר‡ „„מי‡ ל‚„ר ‚ר ˘נ˙‚ייר ב˜טנו˙

( ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 63 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
˘˙יי˙ מ˘˜‰ – ז‰ירו˙ ו„רכי מניע‰

ב˘˙יי˙  ˘נופל  למי  ורפו‡‰  ˙י˜ון  בל‚ימ‰,  ל‰פריז  ˘ל‡  ז‰ירו˙ 
יי"˘

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
‰‚וף טפל ‡ו ˘‰נפ˘ ‰עי˜ר?

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

‰ננו  נ˘‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ל‰˘כיל ל‰בין ולי„ע בי„יע˙ ‰˙ור‰ ו‰˘‚˙ ‡ל˜ו˙ ("‚עטליכ˜ייט") ‰נ‰ עו„ ז‡˙ ‰רי ‰‡„ם 
‰ו‡ ברי‡‰ ‰˙יכוני˙ ‰כולל ‰נבר‡ים ‰עליונים ו‰נבר‡ים ‰˙ח˙ונים.

כי  ‡ל˜ו˙,  בעניני  וי„ע  ויבין  י˘כיל  ונפ˘ו  מב˘רו  „‰‡„ם  ‡לו˜‰,  ‡חז‰  ומב˘רי  וכ˙יב 
‡„ם,  ב˘ר  נ˜ר‡  לעˆמו  ‰‚וף  כי  ‡„ם,  ב˙ו‡ר  נ˜ר‡  „ו˜‡  ו‡ז  ונפ˘  מ‚וף  מורכב  ‰ו‡  ‰‡„ם 
ב‡„ר"נ „כל  ו‡י˙‡  נ˜ר‡ ‡„ם,  יח„יו ‡ז  ונפ˘  וכ‡˘ר ‰‚וף  נ˘מ˙ ‡„ם  נ˜ר‡˙  לעˆמו  ו‰נפ˘ 
מ‰ ˘בר‡ ‰˜ב"‰ בעולם בר‡ ב‡„ם, לכן ‰נ‰ ‰‡„ם נ˜ר‡ עולם ˜טן ו‰עולם נ˜ר‡ ‚וף ‚„ול.

‰כל יו„עים כי ‰‡„ם ‰מורכב מ‚וף ונפ˘, ‰נ‰ ‰‚וף טפל ו‰נפ˘ ‰ו‡ ‰עי˜רי, וכ˘ם ˘‰ו‡ 
ב‡„ם ˘נ˜ר‡ עולם ˜טן ˘‰נפ˘ ‰ו‡ ‰עי˜ר ו‰‚וף ‰ו‡ ‰טפל, ‰נ‰ כמו"כ ‰ו‡ ב‰עולם ˘נ˜ר‡ 
‚וף ‚„ול, ˘‰עי˜ר ‰ו‡ ‰חיו˙ ‰‡ל˜י ˘מחי' ‡˙ ‰עולם וכל ‰ברו‡ים. ו‚ופי ‰נבר‡ים וממ˘ו˙ 

‰עולם וי˘ו˙ו ‰ו‡ ר˜ טפל לב„.

ו‰חיו˙ ‰‡ל˜י  ˘ב‚וף  ו‰נפ˘  טפלים  ר˜ „ברים  וכן ‰עולם ‰ם  ˘‰‚וף  ז‰  י„יע˙ „בר  ו‰נ‰ 
˘בעולם ‰ם ‰עי˜ר, ‰י‡ י„יע‰ ‰ב‡‰ עפ"י ‰סברים ˘כלים בכמ‰ ר‡יו˙ מן ‰מוח˘, ‡˘ר בז‰ 

מ˙פר˘ים כמ‰ כ˙ובים וכמ‰ מ‡מרי רז"ל.

‰עולם ‰‚˘מי ‰ו‡ ‰בל, ו‰עי˜ר ‰ו‡ ˙ור‰ ומˆו˙
‡מנם ‰י„יע‰ ‰˘כלי˙ ‰ז‡˙ ˘‰נפ˘ וכן ‰חיו˙ ‰‡ל˜י ‰ם ‰עי˜ר, ו‰‚וף ו‰עולם ‰ם טפל, 
ו‰עולם ‰ם  ˘‰‚וף  „כ˘מבינים  כלומר  ו˘לילי,  חיובי  במובן  ז‰ ‰˘כל‰ ‡ח˙ ‰ב‡‰  ‰רי ‡ין 
טפל מובן ב„רך ממיל‡ ˘‰נפ˘ ו‰חיו˙ ‰‡ל˜י ‰ם ‰עי˜ר, ‡ל‡ ‰ם ˘ני מיני ˘כל, ˘כל ‡ח„ 
מב‡ר ומסביר כי ‰‚וף ו‰עולם ‰ם טפלים, ו˘כל ‡ח„ מב‡ר ומסביר כי ‰נפ˘ ו‰חיו˙ ‰‡ל˜י 

‰ם ‰עי˜ר.

כי ‰עולם ‰‚˘מי ‰ו‡  ומסבירים  מב‡רים  כ‡ח„  ˘˙י‰ם  ו˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰נ‰  ˙ור˙ ‰מוסר 
‰בל, ו‰עי˜ר ‰ו‡ ˙ור‰ ומˆו˙.

‡מנם ‰‰פר˘ ביני‰ם ‰ו‡, „מוסר מב‡ר ומסביר ‡יך כי ‰‚וף ו‰עולם ‰ם „בר טפל, וחסי„ו˙ 
מב‡ר ומסביר ‡יך כי ‰נפ˘ ו‰חיו˙ ‰‡ל˜י ‰ם עי˜ר, ועם ז‰ מסבר˙ ‰כוונ‰ ‰עליונ‰ בברי‡˙ 

„ברים ‰‚˘מים לע˘ו˙ם כלים ל‡ל˜ו˙.

מחויב  ו‡ח„  כל ‡ח„  ‚בר‡, ‡˘ר  חוב˙  כי ‰חיו˙ ‰‡ל˜י ‰ו‡ ‰עי˜ר ‰י‡  ז‰  „בר  וי„יע˙ 
ללמו„ ˙ור‰ זו למען ‰כיר ‡˙ מי ˘‡מר ו‰י' ‰עולם, ועל כל ˆע„ וˆע„ יר‡‰ ‰˘‚ח‰ פרטי˙, 
וכל „בר ו„בר מעניני עולם יעורר ‡˙ לבבו ל‡‰ב‰ ‡˙ ‰' וליר‡ מפניו י˙' וי˙עורר בו ‰ח˘˜ 

פנימי ל‰˘לים ‰כוונ‰ ‰עליונ‰ בברי‡˙ ‰עולם לע˘ו˙ ‡˙ ‰מט‰ כלי ל‡ל˜ו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ ע' ˙˜מז-ח)



יז

הגוף טפל או שהנפש העיקר?
ומסביר  מבאר  וחסידות  טפל,  דבר  הם  והעולם  הגוף  כי  איך  ומסביר  מבאר  מוסר 

איך כי הנפש והחיות האלקי הם עיקר

מ‰ ‰‰פר˘ בין ˙ור˙ ‰מוסר ל˙ור˙ ‰חסי„ו˙?
לימו„  ‚ם  ‰ל‡  ‰חסי„ו˙,  ל˙ור˙  ‰מוסר  ˙ור˙  בין  ‰‰פר˘  מ‰  ‰˘ו‡ל  מכ˙בו  על  במענ‰ 
‰מוסר מב‡ר ומסביר כי עולם ‰‚˘מי ‰ו‡ ‰בל, ו‰עי˜ר ‰ו‡ ˙ור‰ ומˆו˙, ומ‰ ‰י˙רון ב˙ור˙ 

‰חסי„ו˙ על ˙ור˙ ‰מוסר.

רב  ז‰ ‰נ‰  ועם  ני˙נו,  ומרוע‰ ‡ח„  ו˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‡ל ‡ח„ ‡מרם,  ˙ור˙ ‰מוסר  ˙˘וב‰. 
‰‰ב„ל ביני‰ם, ‡מנם במכ˙בי ז‰ ל‡ ‡בו‡ לפר˘ ‰„ברים בכל ‰˜יפם, כי ‡ם בפרט ‡ח„, ו‡˙ 

‡˘ר יוכל ל‰‰בינו ב‰בנ‰ טוב‰.

לנו, כ„מו˙נו ל‰בין ול‰˘כיל,  כ˙יב "נע˘‰ ‡„ם בˆלמנו כ„מו˙נו" ופר˘"י בˆלמנו, ב„פוס̆ 
ו‰כוונ‰ בז‰ ‰ו‡ „לב„ מ‰ ˘נ˘˙נ‰ ‡ופן יˆיר˙ו וברי‡˙ו ˘ל ‰‡„ם מכל ‰יˆורים ו‰ברו‡ים, 
˘י˘  ובז‰  ˘למעל‰,  ב„ו‚מ‡  ˘‰ו‡  בז‰  ‰נבר‡ים  מכל  נב„ל  ‰ו‡  ‰‡„ם  ‰רי  ז‡˙  לב„  ‰נ‰ 
ל‰בין  ל‰˘כיל  יכולים  ˘˘‡ר ‰נבר‡ים ‡ינם  מ‰  ולי„ע,  ל‰בין  ל‰˘כיל  ו„ע˙  בינ‰  חכמ‰  בו 

ולי„ע.

י˙יר‰ ‰ו‡  חיב‰  מעל‰,  ל˘ל  ˘‰ו‡ „ו‚מ‡  בˆלם",  ˘נבר‡  רז"ל "חביב ‡„ם  ˘‡מרו  וז‰ו 
בˆלם,  ˘נבר‡   - בז‰  ˘‡ר ‰נבר‡ים  ל‚בי  ל‰‡„ם  לו  ˘י˘  - ‡ו˙ו ‰י˙רון  לו,  ˘נו„ע˙  ל‰‡„ם 

‡˘ר מז‰ י˘כיל ויבין לי„ע ענינים ‰רוחנים.

‰‡„ם ‰מורכב מ‚וף ונפ˘, ‰‚וף טפל ו‰נפ˘ ‰ו‡ ‰עי˜רי
רב  וכחו  מעל‰,  ˘ל  ו„מו˙  בˆלם  ˘‰ו‡  ‰נבר‡ים  כל  על  מעל˙ו  י˙רון  לב„  ‰נ‰  ‰‡„ם 

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

"מה ראו נשיאים להתנדב 
כאן בתחילה"?

שמתוקף  הנשיאים  חשבו  מדוע   / הנשיאים?  נדבת  את  לקבל  משה  רצה  לא  מדוע 
לפני  לציבור  לדאוג  "נשיא"  של  בתפקידו  ביאור   / בסוף?  לנדב  עליהם  תפקידם 

שדואג לעצמו

בסוף פר˘˙נו מספר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ ‰˙נ„בו˙ם ˘ל נ˘י‡י י˘ר‡ל ˘‰י˙‰ "ביום כלו˙ מ˘‰ 
ל‰˜ים ‡˙ ‰מ˘כן". ב˙חיל‰ ‰˙נ„בו "˘˘ ע‚לו˙ ˆב ו˘ני ע˘ר ב˜ר" – ומ˘‰ נ˙נם ‡ל ‰לוים 
˘מפרט  וכפי  ‰מזבח,  לחנוכ˙  ˜רבנו˙י‰ם   ˙‡ ‰˜ריבו  מכן  ול‡חר  ‰מ˘כן,   ˙‡ ב‰ם  ˘י˘‡ו 

‰כ˙וב ב‡רוכ‰. 

מ˘‰  רˆ‰  ל‡  ˘ב˙חיל‰  ר˘"י  מ„‚י˘  ‰נ˘י‡ים  ˘‰˙נ„בו  ‡לו  נ„בו˙  ל˘ני  בנו‚ע  ו‰נ‰, 
מפי  לו  ˘נ‡מר  ע„  מי„ם  מ˘‰  ˜יבל  "˘ל‡  ו‰ב˜ר:  ‰ע‚לו˙  ל‚בי  כ˙ב  ˘כן  מי„ם,  ל˜בלם 
‰מ˜ום" (ז, ‚); וב‰מ˘ך ‰ענין – ל‚בי ‰˜רבנו˙ ˘‰בי‡ו לחנוכ˙ ‰מזבח: "ל‡ ˜יבל מ˘‰ מי„ם 

ע„ ˘נ‡מר לו מפי ‰‚בור‰" (ז, י).  

 ˙‡ ל˜בל  מ˘‰  רˆ‰  ל‡  ב‡מ˙  מ„וע  ועו„):  ל„ו„.  מ˘כיל  (ר‡‰  ˘נ˙˜˘ו  במפר˘ים  ומˆינו 
נ„בו˙ ‰נ˘י‡ים? ובי‡רו לפי „רכם; וי˘ לומר בז‰ ב„רך מחו„˘˙, ˘ב‡מ˙ ר˘"י עˆמו נ˙כוון 
מי„ם  מ˘‰  ˜יבל  "˘ל‡  כ˙ב  ˘בו  '„יבור'  ב‡ו˙ו   – ו‰בי‡  ˘‰מ˘יך  וז‰ו  מ˘‰,  סבר˙  ליי˘ב 

כו'" – וז"ל: 

"‡מר רבי נ˙ן: מ‰ ר‡ו נ˘י‡ים ל‰˙נ„ב כ‡ן ב˙חל‰ ובמל‡כ˙ ‰מ˘כן ל‡ ‰˙נ„בו ˙חל‰? 
˘ר‡ו  כיון  מ˘לימין.  ˘מחסרין ‡נו  ומ‰  ˘י˙נ„בו,  מ‰  י˙נ„בו ˆבור  כך ‡מרו ‰נ˘י‡ים:  ‡ל‡ 
˘‰˘לימו ˆבור ‡˙ ‰כל, ˘נ‡מר 'ו‰מל‡כ‰ ‰י˙‰ „ים', ‡מרו: מע˙‰ מ‰ לנו לע˘ו˙, ‰בי‡ו 

‡˙ ‡בני ‰˘‰ם ו‰מלו‡ים ל‡פו„ ולח˘ן; לכך ‰˙נ„בו כ‡ן ˙חל‰". 

על  ר˘"י  מ„בר  (˘ב˙חיל‰  עˆמו  בפני  ענין  ‰ם  נ˙ן  רבי  ˘„ברי  נר‡‰,  ר‡˘ונ‰  וב‰˘˜פ‰ 
כ„ „יי˜˙  ˘‰בי‡ו); ‡בל  ‰נ˘י‡ים  סבר˙  ל‰סביר ‡˙  עובר  כך  ו‡חר  ל˜בל,  רˆ‰  ˘ל‡  מ˘‰ 
˘פיר ‰רי ˘בכוונ‰ ‰סמיכם ר˘"י ז‰ לז‰ (ר‡‰ ‚ם נחל˙ יע˜ב כ‡ן) – כי על פי „ברי רבי נ˙ן מובנ˙ 

‚ם סבר˙ מ˘‰ ˘ל‡ רˆ‰ ל˜בל, וכ„ל˜מן.  

לביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

„



‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב. בי‡ור ‰ענין (ור‡‰ ‚ם ב‡ר ב˘„‰ כ‡ן): 

כ„בעי,  ˘ל‡  ‰נ˘י‡ים  נ‰‚ו  ‰מ˘כן  ˘במל‡כ˙   – פ˘וט‰  נ˙ן  רבי  כוונ˙  רי‰ט‡  לפום 
ו"נ˙עˆלו" (כל˘ון ר˘"י בפ' וי˜‰ל ל‰, כז. עיי"˘) וב‡ו ‡חרונים, ולכן ע˙‰ "˙י˜נו" ‰נ‰‚˙ם וב‡ו 

ר‡˘ונים ל‰˙נ„ב לחנוכ˙ ‰מ˘כן.   

רבי  פו˙ח  ˘ב‰  מ‰˜ו˘י‡  ו‡„רב‰,  יו˙ר.  עמו˜  ˙וכן  כ‡ן  ˘י˘  מ˘מע  ל˘ונו  מ‡ריכו˙  ‡ך 
נ˙ן: "מ‰ ר‡ו ‰נ˘י‡ים ל‰˙נ„ב כ‡ן ב˙חיל‰ ובמל‡כ˙ ‰מ˘כן ל‡ ‰˙נ„בו ˙חיל‰" – מ˘מע 
‰מ˘כן)  (בחנוכ˙  כ‡ן  ולכן  ו‰מובן,  ‰נכון  ב‡ופן  ‰נ˘י‡ים  נ‰‚ו  ‰מ˘כן  ˘במל‡כ˙  ל‰יפך, 

מ˙עורר˙ ˜ו˘י‡: "מ‰ ר‡ו ‰נ˘י‡ים" ל˘נו˙ מ"מנ‰‚ם ‰טוב" ול‰˙נ„ב ˙חיל‰?!...

ו‰‰סבר‰ בז‰: 

 ˙‡ יע˘ו  ˘‰ם  מרעי˙ו,  ˆ‡ן  לˆיבור,  ‡ל‡)  לעˆמו,  (ל‡  ל„‡ו‚  לר‡˘  לכל  נ„ר˘  "נ˘י‡" 
‰מוטל עלי‰ם, ור˜ ל‡חר מכן יכול ‰נ˘י‡ לח˘וב על עניניו ‰פרטיים. 

וכפי ˘מˆינו ל‚בי מ˘‰ רבינו, נ˘י‡ כל י˘ר‡ל, ˘פיר˘ ר˘"י על ‰פסו˜ (י˙רו יט, י„) "ויר„ 
מ˘‰ מן ‰‰ר ‡ל ‰עם" – "מלמ„ ˘ל‡ ‰י‰ מ˘‰ פונ‰ לעס˜יו, ‡ל‡ מן ‰‰ר ‡ל ‰עם". ו‰חי„ו˘ 
בז‰ ‰ו‡, ˘מ˘‰ ל‡ ‰י‰ פונ‰ ‡פילו ל"עס˜יו" ‰רוחניים, ‡ל‡ לכל לר‡˘ „‡‚ לבני י˘ר‡ל, 
˘‰ם יע˘ו ‡˙ ‰מוטל עלי‰ם, ור˜ ‡חר כך ח˘ב על ‰"עס˜ים" ‰רוחניים ˘בינו ובין ‰˜ב"‰.  

˘בני   – ˘י˙נ„בו"  מ‰  ˘"י˙נ„בו ˆיבור  ל„‡ו‚  בני„ון „י„ן: ‰נ˘י‡ים ˆריכים  ז‰  ועל „רך 
י˘ר‡ל יבי‡ו ‡˙ נ„בו˙י‰ם ‰ם. וז‰ו ˘במל‡כ˙ ‰מ˘כן ל‡ ‰ז„רזו ‰נ˘י‡ים ל‰בי‡ ‡˙ נ„ב˙ם, 
כי ח˘בו ˘לפני ˘י„‡‚ו על נ„ב˙ם ‰פרטי˙ עלי‰ם ל„‡ו‚ ˙חיל‰ ˘בני י˘ר‡ל י˙נ„בו למ˘כן 
כל מ‰ ˘‰ם יכולים, ור˜ ל‡חר ˘בני י˘ר‡ל ‰בי‡ו ‡˙ כל נ„בו˙י‰ם – ‡ז ח˘בו ‰נ˘י‡ים על 

‰‰˘˙˙פו˙ ˘ל‰ם ‰פרטי˙.  

˘במל‡כ˙  כיון  ב˙חיל‰":  כ‡ן  ל‰˙נ„ב  נ˘י‡ים  ר‡ו  "מ‰   - ‰˜ו˘י‡  ˙וכן  ‡יפו‡  וז‰ו   .‚
על  ח˘בו  כך  ‡חר  ור˜  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  ‰ˆיבור,  ˘ל  לזכו˙  כל  ˜ו„ם  ‰נ˘י‡ים  „‡‚ו  ‰מ˘כן 
נ„ב˙ם ‰פרטי˙ – ˘כך ˆריך ל‰˙נ‰‚ נ˘י‡ בי˘ר‡ל, לח˘וב ˜ו„ם כל על טוב˙ ‰ˆיבור – מ„וע 

כ‡ן בחנוכ˙ ‰מ˘כן ˘ינו ‡˙ ‰ס„ר ו"˜פˆו בר‡˘" ל‰˙נ„ב ר‡˘ונים?!

ול‡  ‡˙ ‰כל"  ˘"‰˘לימו ˆיבור  ר‡ו ‰נ˘י‡ים  ˘במל‡כ˙ ‰מ˘כן  ˘כיון   ,ıב‡ ‰˙ירו וע"ז 
˘ז‰  ‰בינו   – בעז"‰)  למוע„  חזון  ועו„  „ברים,  ‡ריכו˙  בז‰  ˘י˘  (וב‡מ˙  בז‰  לע˘ו˙  מ‰  בי„ם  נ˘‡ר 
˘‰ם ‰מ˙ינו ע„ סוף נ„בו˙ בני י˘ר‡ל, ל‡ ‰˙˜בל לרˆון ‡ˆל ‰˜ב"‰, כי ‰י˙‰ מעורב˙ בז‰ 

‚ם ˙נוע‰ ˘ל "עˆלו˙", וכ„י ל˙˜ן ז‡˙ "‰˙נ„בו בחנוכ˙ ‰מזבח ב˙חיל‰". 

לזכויו˙  ל„‡ו‚  ועליו  ‰פרטי˙  זכו˙ו  בענין  ל‰ז„רז  לנ˘י‡  ˘‡ין  ‰„בר  נכון  ˘‡מנם  ‡ף  כי 
נ„ר˘˙  וכו',  חט‡ ‰ע‚ל  על  לכפר  ˘ב‡  בענין ‰˜מ˙ ‰מ˘כן,  עוס˜ים  כ‡˘ר  ˘ל ‰ˆיבור, ‰רי 

זריזו˙, כ„י ˘‰מ˘כן יו˜ם ב‰˜„ם ‰כי ‡פ˘רי. 

כלומר: 

‡נו  ˘מחסרין  ומ‰  ˘י˙נ„בו  מ‰  ˆיבור  ˘"י˙נ„בו  ‰נ˘י‡ים  מח˘ב˙  ˆו„˜˙  כלל,  ב„רך 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

˙י˜ונו ורפו‡˙ו ˘ל ‰נופל ב˘˙י‰ רח"ל
ו˘ל‡חרי  מכ˙בי ‰˜ו„ם,  בע˙ ˜בל˙ו  כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰חלט˙ו ‰טוב‰  בו   .  . למכ˙בו  במענ‰ 

זמן, בכל ז‰ ל‡ יכול לעמו„ בנסיון וכו'.

בנסיון  עמ„  ל‡  ב‡ם  עליו  ‰‡„ם  לב  יפול  ‡ל  ‡˘ר  ז‰,  בכ‚ון  ז"ל  חכמנו  „ברי  וי„ועים 
‡„רב‰, ‰י‡ו˘  כי  עם ‰יˆר ‰רע,  במלחמ˙ו  ח"ו  י‡ו˘  לי„י  יבו‡  ˘ל‡  ˘כן  וכל  ח"ו,  ונכ˘ל 
עם ˜רובו  י˘ר‡ל   - ל‡„ם  ב‡מרו  ˘ל ‰יˆר ‰רע,  מלחמ˙ו  ו˙כסיסי  זינו  מכלי  רוח ‰ם  ונפיל˙ 
כיון  ל˘לול ‰מלחמ‰ ‡˙ו,  ויע˜ב,  יˆח˜  בן ‡בר‰ם  נ˜ר‡  מ‰ם  ˘כל ‡ח„   - ‡˙ם ˜רוים ‡„ם 
˘ל‡ ˙ˆליח ח"ו וכו', ו‡„רב‰ ב‡ם נכ˘ל ורו‡‰ ‡יך ˘רע ומר ‰כ˘לון ˘ל‡ לב„ ˘ז‰ו ‰יפך 
חייו ‰‚˘מים,  ו‰ירוס  חורבן  מבי‡  כן  ‚ם  ˘ז‰ו  ומˆו‰ ‰מˆו‰, ‡ל‡  נו˙ן ‰˙ור‰  רˆון ‰בור‡ 
מ˙˜יימ˙  סוף  וסוף  ‰‡מור‰  במלחמ‰  וחז˜  ח„˘  כח  בו  י˙וסף  ז‰  י„י  על  ‰ז‰,  בעולם  חייו 

‰‰בטח‰, ‡„ם מ˜„˘ עˆמו מעט מלמט‰ מ˜„˘ין ‡ו˙ו ‰רב‰ מלמעל‰.

‡ˆלו  י‰י'  ˘ל‡  ˘י˘˙„ל  ביו˙ר,  מ‰נכון  ‰נˆחון,  ול˜רב  ‰‡מור‰  מלחמ‰  לחז˜  בכ„י   (‡
מעו˙ מלב„ סכומים ‰כי נחוˆים ל˜נו˙ „ברים ˜טנים וכיו"ב.

ב) וי˙חבר ככל ‰‡פ˘רי ‡ך ור˜ עם ‡נ˘ים ˘ומרי ˙ור‰ ומˆו‰, ובפרט ˘כל ‡ח„ מי˘ר‡ל 
נˆטו‰ על ז‰, וכמ‡מר חכמנו ז"ל ‰רב‰ חברו˙ עו˘‰, וטוב לˆ„י˜ טוב ל˘כנו ול‰יפך.

למ˘˜ים  על ‰רˆון, ‰נוט‰  ול‰˙‚בר  ל‰˙חז˜  בכ„י  ˙רופו˙  יו„עים  רופ‡ים  ˘כמ‰  כיון   (‚
חריפים כיו"ב ובמ˘ך ‰זמן לבטלו כל‰, י˘‡ל ‡ו˙ם וימל‡ ‰‰ור‡ו˙ ˘ל‰ם, ועו„ ו‚ם ז‰ עי˜ר 
בזמן  ובפרט  עלי‰ם,  יחזור  לזמן  ומזמן  ˙‰לים  סימני  ‡יז‰  מ˘ניו˙  פר˜ים  ב‡יז‰  ב˜י  יע˘‰ 

˘נ„מ‰ לו ˘כ‡ילו נ˙עורר ‰רˆון ˘ל‡ כˆיווי ‰‡מור...

נ˘י‡  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ˘ל  ‰‰ילול‡  ליום  בסמיכו˙  ‰זמן  י‰י'  ז‰,  מכ˙בי  ˜בל˙  ולע˙ 
‰ור‡‰  ללמו„  כמובן,  בכלל  ‰ו‡  ו‚ם  מ‡˙נו  ‡ח„  כל  על  י˘  בז‰  ‚ם  ענין  מכל  וכמו  י˘ר‡ל, 
בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו, ו‰ו‡: ומ‰ במ˜ום ˘ל סכנ˙ נפ˘ו˙ ממ˘ ‡˘ר ‡ין לך רˆון חז˜ יו˙ר ב‡„ם 
מ‰רˆון לחיים, ‰נ‰ למען ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ מסר בעל ‰‰ילול‡ נפ˘ו ב˘ביל ל˜יים רˆון ‰בור‡ 
כי ‡ם ˙‡ו‰ עובר˙  וכלל  כלל  ח"ו  סכנ‰  כל  כ˘‡ין  ע‡כו"כ  מכל ‡ח„,  ז‰ו ‰מ˜ו‰  ו‡מר ‡˘ר 
חייו, ‰רי  לי„י ‰ירוס  ר˜  ˘מבי‡  ו‰˙‡ו‰,  על ‰רˆון  י˙חרט  ר‚עים  ˘ל‡חרי ‡יז‰  עובר,  ורˆון 

פ˘וט ˘ˆריך ל˜יים מˆו˙ ‰בור‡ ול‰˙נ‰‚ ב„רכי נועם ב„רכי ˘לום „רך ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב ע' ˜י ו‡ילך)



טו

שתיית "משקה"
 – זהירות ודרכי מניעה

זהירות שלא להפריז בלגימה, תיקון ורפואה למי שנופל בשתיית יי"ש

יר ַל‰' ƒּז‰ַ יר ל¿ ƒר ָנז ∆„ ּ„…ר נ∆ נ¿ ƒל ‡ ƒל י ַיפ¿ ƒּכ ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ …ו‡ ׁ̆ י ƒ‡
למ‰ נסמכ‰ פר˘˙ נזיר לפר˘˙ סוט‰, לומר לך ˘כל ‰רו‡‰ סוט‰ ב˜ל˜ול‰ יזיר עˆמו מן ‰יין (נ˘‡ ו, ב. ר˘"י)

ז‰ירו˙ ˘ל‡ ל‰פריז בל‚ימ‰
ל˘˙יי˙ מ˘˜‰,  ב‰נו‚ע  נז‰ר  ‡ינו  לפעמים  ‡˘ר  ו‰י‡  ‡ו˙י,  ˆיער‰  ‡˘ר  ˘מוע‰  ‰‚יע˙ני 
בע˙  בפומבי  ‚ם  ז‰  ˜ור‰  ולפעמים  מ˘˙כר,  ‡˘ר  לכל  ˘ניכר  ב‡ופן  ‰מ„‰  על  ˘מפריז  ע„ 

‰‰˙וע„ו˙ וכיו"ב.

ז.‡.  כ‡לו,  זי"ע נ‚„ ענינים  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰   '˜‰ נ˘י‡נו  רבו˙ינו  „ברי  י„ועים  כבר  ו‰נ‰ 
ב‡ופן  ו‡ח„  ‡ח„  וכל  מו‚בל‰,  במ„‰  ‡ז  ו‚ם  ˘מח‰,  בזמן  מלב„  נ‚„ ˘˙יי˙ מ˘˜‰ בכלל 
במ„‰  ‚ם  ˘ל מ˘˜‰,  ˜טנ‰  במ„‰  ‡פילו  ˘י˘˙כר  ומור‡  ח˘˘  י˘  ב‡ם  ז.‡.  ‡ליו,  ‰מ˙‡ים 
בע˙  וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙  ז‰,  בפר‰סי‡ „ר˘ו ‡˙  ˘ל‡  בענין  ו‡ם ‡פילו  ענין ‰˘˙י'.  זו ‡סור 

‰˙וע„ו˙ ברבים... 

בע˜ב˙‡  „ו˜‡  [ו]‰נ‰  „ורו˙...  ומכמ‰  ב˘נים  ע˘יריו˙  ז‰  ז‰,   ˙‡ „ר˘ו  רבו˙ינו  ו‰נ‰ 
„מ˘יח‡ מ˙‚בר ח˘ך ‰‚לו˙, ובמיל‡ ‚ם חומר ‰‚וף, ˘לכן ענין ‰‡מור (ל‡ ר˜ במ„‰ ל‰˘˙כר 

‡ל‡ ‰˘˙י' בכלל) עלול‰ ל‰‚ביר ‡˙ ‰חומר ול‰בי‡ עי"ז לכמ‰ ˙וˆ‡ו˙ ˘ליליו˙ ו‡סורו˙.

‰„רו˘.  ככל  ‰‡מור  בענין  עˆמו   ˙‡ י‚„יר  ז‰,  מכ˙בי  ל˜בל˙  ˙יכף  ‡˘ר  חז˜‰  ˙˜ו˙י 
ובמ˜ום ספ˜ - ‰רי ספי˜‡ לחומר‡, ו‡חכ‰ לב˘ורו˙ טובו˙ ממנו בכל ‰‡מור, וב‰˜„ם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז ע' פב)

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

השהשי״י״תת בבעבעבודודתת ווהדהדרכרכותות עצעצותות מכמכתבתביי

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˘בני  לכך  ל„‡ו‚  עליו  ‡ל‡  בעˆמו,  לזכו˙  ל‰ז„רז  ˆריך  ‡ינו  ˘‰נ˘י‡  ‰יינו,   – מ˘לימין" 
י˘ר‡ל יזכו;  

ז‰  ˘בענין  במ˘כן,  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  ˘ל  בענין  ˘מ„ובר  מ˘ום  ‰„בר,  ˘ונ‰  בעניננו  ‡ך 
נ„ר˘˙ זריזו˙ מיוח„˙, וזריזו˙ זו "„וח‰" ‡˙ ס„ר ‰‰נ‰‚‰ ‰ר‚יל. ולכן ז‰ ˘‰מ˙ינו בנ„ב˙ם, 

ע„ ˘"‰˘לימו ˆיבור ‡˙ ‰כל" ול‡ נ˘‡ר ל‰ם מ‰ לע˘ו˙, נח˘ב ל‰ם לפ‚ם וחסרון.  

נ„ב˙ם   מי„י ‰נ˘י‡ים ‡˙  ל˜בל  רˆ‰  ל‡  ˘ב˙חיל‰  רבינו,  מ˘‰  סבר˙  ˙˙ב‡ר  ומע˙‰   .„
(ור˜ ‡חר כך נˆטוו‰ מפי ‰‚בור‰ ל˜בל‰): 

סבר  ומע˙‰,  ‰מ˘כן".   ˙‡ ל‰˜ים  מ˘‰  "כלו˙  ל‡חר  ניסן,   '‡ ביום  ב‡‰  ‰נ˘י‡ים  נ„ב˙ 
מ˘‰, כיון ˘נס˙יימ‰ מל‡כ˙ ‰מ˘כן וכבר ב‡‰ ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ – ˘וב ‡ין ˆורך כל כך בענין 
‰נ‰‚˙  ˆריכ‰  וממיל‡  ‰מ˘כן],  במל‡כ˙  „ו˜‡  מ˘‰,  סבר˙  לפי  נ„ר˘˙,  [˘‰י˙‰  ‰זריזו˙ 
בעˆמם.  ל‰˙נ„ב  ר‡˘ונים  יבו‡ו  ול‡  י˘ר‡ל  לכלל  בעי˜ר  י„‡‚ו  ˘‰ם  ב‡ופן  ל‰יו˙  ‰נ˘י‡ים 

‡ין ז‰ ס„ר מ˙‡ים לנ˘י‡, ˘‰ו‡ ב‡ ו"˜ופı" ר‡˘ון! 

חנוכ˙  ‚ם  ‡ל‡)  ‰מ˘כן,  מל‡כ˙  ר˜  (ל‡  ˘ב‡מ˙  כיון  מי„ם,  ל˜בל  נˆטוו‰  בפועל  ‡ולם 
ולכן ‰נ‰‚˙ ‰נ˘י‡ים  וב‰˜„ם,  בזריזו˙  לע˘ו˙ו  ˘י˘  ויסו„י  כללי  ענין  ו‰מזבח ‰י‡  ‰מ˘כן 
ל‰ז„רז ול‰˙נ„ב ˙חיל‰ – ול‡ ל‰מ˙ין ולזכו˙ ‡˙ ‰ˆיבור - נכונ‰ ‰י‡ (‡ף ˘בענינים ‡חרים 

‡ין ז‰ ‰ס„ר ‰ר‡וי לנ˘י‡). 



פניניםפנינים
חשיבות הזהירות 
בציווי הקב"ה

עובר  ‡„ם  "‡ין   (‡  ,‚ (סוט‰  ב‚מר‡  כ˙וב 
˘טו˙,  רוח  בו  נכנס˙  כן  ‡ם  ‡ל‡  עביר‰ 
 ,‰ (פר˘˙נו  ˙˘ט‰ ‡˘˙ו  כי  ˘נ‡מר: ‡י˘ ‡י˘ 

יב), ˙˘ט‰ כ˙יב" 

‡„ם  ˘‡ין  ז‰  ענין  נ‡מר  מ„וע  ל‰בין  וי˘ 
עובר עביר‰ כו' „ו˜‡ ב„ין סוט‰, ו‰רי ענין ז‰ 
˘ייך בכל עביר‰ (ו‡פילו ב„˜„ו˜ ˜ל ˘ל „ברי 
ובפרט  פכ"„),  ˙ני‡  ב‡רוכ‰  ר‡‰   - סופרים 

˘עביר‰ חמור‰ ‰י‡?

וי˘ לומר: 

ו‰נ‰,  ‡י˘,  ב‡˘˙  ר˜  ˘ייך  סוט‰  „ין 
ומכיון  לבעל,  ו‰˜ב"‰  ל‡˘‰  נמ˘לו  י˘ר‡ל 
בעל‰"  רˆון  ‰עו˘‰  כ˘ר‰   ‰˘‡ ˘"‡יזו‰י 
 ,((˙ˆ˜ ל˘ון  (ב˘ינוי  ט  פר˜  רב‡  ‡לי‰ו  „בי  (˙נ‡ 

רˆון  על  לעבור ‡פילו  ˘ל‡  נו‚ע  ˘בז‰  ומובן 
מרˆון ‰בעל  כ˘מ˘נים ˜ˆ˙  ˘‰רי ‡פילו  ˜ל, 
‰ו‡   כן  ‰רי  בעל‰",  רˆון  "עו˘‰  ז‰  ‡ין  ‰רי 
בי˘ר‡ל ו‰˜ב"‰ ˘כל עביר‰ נו‚ע˙ מכיון ˘‚ם 
על י„י עביר‰ ˜ל‰ נפר„ים ר"ל מ‰˜ב"‰. ולכן 
‡˘˙ו",  ˙˘ט‰  "כי  מ‰פסו˜  ז‰  ענין  לומ„ים 
על  נו‚ע˙ –  עביר‰ ˜ל‰  ˘‚ם  ל‰„‚י˘  מנ˙  על 

„רך ‡˘‰ ובעל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 311 ו‡ילך)

למה נפסק הקול?
ובב‡ מ˘‰ ‡ל ‡‰ל מוע„ ל„בר ‡˙ו וי˘מע ‡˙ 
‰˜ול מ„בר ‡ליו ‚ו' מבין ˘ני ‰כרובים וי„בר ‡ליו

יכול ˜ול נמוך, ˙למו„ לומר ‡˙ ‰˜ול, ‰ו‡ ‰˜ול ˘נ„בר עמו 
בסיני, וכ˘מ‚יע לפ˙ח ‰י' נפס˜ ול‡ ‰י' יוˆ‡ חוı ל‡ו‰ל
(ז, פט. ר˘"י)

‚„ול  לנס  ‰ˆורך  מ‰ו  בי‡ור  ˆריך  לכ‡ור‰ 
˘וב  ‡ו‰ל-מוע„  לפ˙ח  ‰˜ול  ˘כ˘י‚יע  כז‰, 

ל‡ י˘מע, ומ‰ בכך ˘יˆ‡ חוı ל‡ו‰ל מוע„?

ל˘ונו  ב„יו˜  ז‰   ıמ˙ר ˘ר˘"י  לומר  וי˘ 
"‰ו‡ ‰˜ול ˘נ„בר עמו בסיני":

˘ל‡חרי  רו‡ים  בסיני"  עמו  ˘נ„בר  ב"˜ול 
ז‰  ˜ול  נפס˜   - ‰יובל"  "במ˘וך   - ˙ור‰  מ˙ן 
"כ˘ימ˘וך  ר˘"י  וכ„ברי  עו„,  ‰מ˘יך  ול‡ 
‰יובל ‰ו‡ סימן סילו˜ ˘כינ‰ ו‰פס˜˙ ‰˜ול" 
˙ור‰  מ˙ן  ˘ל‡חרי  לז‰  ו‰טעם  י‚).  יט,  (י˙רו 

‡ילו  כי  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‚„ול"  ‰"˜ול  פס˜ 
‰"בחיר‰  ענין  ‰י'  ל‡  לע„  ז‰  ˜ול  נמ˘ך  ‰י' 
˜ול  נ˘מע  כ‡˘ר  ˘‰רי  כלל,  ˜יים  חפ˘י˙" 
˘ל‡  ברור  ‡ל˜יך",   '‰ "‡נכי  ‰‡ומר  ‰˘כינ‰ 

י‰י' מ˜ום לעביר‰, ולבחור ב‡ופן ‰פכי.

מוב‡  טז)  (פר˘˙נו,  ב˙נחומ‡  מזו:  וי˙יר‰ 
 ˙‡ ‰˜ב"‰  בר‡  ˘ל˘מ‰  ו‰˙כלי˙  ˘‰סיב‰ 
י˙ברך  לו  ˘˙‰י'  לפעול  מנ˙  על  ‰י‡  ‰עולם 
במ˜ום  ˘‚ם  ו‰יינו,  ב˙ח˙ונים",  "„יר‰ 
"˙ח˙ון" – ˘‡ין בו ‚ילוי ˘כינ‰, ‚ם ˘ם יפעלו 
י˘ר‡ל ע"י עבו„˙ם ויבי‡ו ל˘ם ‡ור ‰˜„ו˘‰. 
˙ור‰,  מ˙ן  ל‡חרי  ˘ל ‰˜ב"‰  פס˜ ˜ולו  ולכן 
‰עולם,  ברי‡˙  מטר˙   ˙‡ לפעול  ˘נוכל  כ„י 
בו  ˘‡ין  במ˜ום  ‚ם  ‰˘כינ‰  ‡ור   ˙‡ ל‚לו˙ 
ע"י  ‰‡„ם  ור˜  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ו„יבורו  "˜ולו" 

עבו„˙ו מ‚ל‰ ˘ם ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰.

‰˜ב"‰  ˘ל  ˜ולו  בענין  ‰ו‡  ז‰  „רך  ועל 
עמו  ˘נ„בר  ‰˜ול  ˘"‰ו‡  למ˘‰,  ר˜  ˘נ˘מע 
‚ם  ונ˘מע  ממ˘יך  ‰˜ול  ‰י'  ˘ב‡ם  בסיני", 
˙בל,  ˜ˆווי  לכל  ומ‚יע  מוע„  ל‡ו‰ל   ıמחו
ול‡ ‰י'  בחיר‰  מ˙וך  עבו„˙ ‰'  ל‡ ‰י˙‰  ‰רי 
˘ייך ל‚לו˙ ˜„ו˘‰ ‚ם ב"˙ח˙ונים", כי ‡ז ‰י' 
פס˜  ולכן  מוע„".  בבחינ˙ "‡ו‰ל  כולו  ‰עולם 
‚ם  ול‰מ˘יך ˜„ו˘‰  לפעול  ˘נוכל  כ„י  ‰˜ול, 

במ˜ום וזמן ˘ל‡ נ˘מע ˜ולו ˘ל ‰˜ב"‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 22)

עיונים וביאורים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

˘י‚„יל, מי‰ו כ˘‰‚„יל ול‡ מיח‰ ˘וב נע˘‰ 
‡ינו  ולכך  למפרע,  י˘ר‡ל  ב˜„ו˘˙  ˜„ו˘ 
ברי˙),  „ם  ‰טפ˙  (ול‡  ב˘ני˙  טביל‰  ˆריך 
‰ב"„  (˘ל  ‰‚ירו˙  במע˘‰  ז‰  עבור  „י  ‡ל‡ 
ע„״ז  ב˜טנו˙ו (וב‡מ˙  ˘נע˘‰  ˘ל ‡ביו)  ‡ו 
ל‡  וע„יין  ˘מל  ‚ר  בכל  ‰ו‡   – ממ˘  ול‡   –
ו‰"‰  כו'  ‰ברי˙  לבטל  ביכל˙ו  „ע„יין  טבל, 

‚וי כ„מעי˜ר‡, ו‡כ"מ).

‰מל‡ך  „ˆיווי  בנ„ו"„,  ‰ו‡  ז‰  ומעין 
‡יסור  (כעין  נזירו˙  ו‰נ‰‚˙  ב„ין  חייב  ר˜ 
לעבור על „ברי נבי‡, עי' מ‰רי״ט ח״‡ ס״כ), 
‡יסור ‚ילוח ויין, וכן נ„ר חנ‰ חייב ר˜ לנ‰ו‚ 
˘ל  חיוב  ‰י'  ז‡˙  (ו‡ף  פרי˘ו˙  ˘ל  ב‰נ‰‚‰ 
חנ‰ על עˆמ‰ לנ‰ו‚ בו מנ‰‚י נזירו˙), ‡מנם 
‡ל‡  מיחו,  ול‡  ו˘מ˘ון  ˘מו‡ל  כ˘‰‚„ילו 
ב‰ם  פעל  נזירו˙,  ב‰נ‰‚˙  ל‰˙נ‰‚  ‰מ˘יכו 
‰„בר ˜„ו˘˙ נזירו˙ למפרע – כל ‡ח„ כ„ינו. 
פי' „ל‡ ‰י' ז‰ ב‚„ר נ„ר ˘ל‰ם (˘ˆ"ל ב˜בל‰ 
˘‰מ˘יכו  ˘ז‰  ‡ל‡  בלב)  עכ״פ  ‡ו  ב„בור 
‰מח‡‰),  (‰ע„ר  כמ˜ו„ם  ‰נזירו˙  ב‰נ‰‚˙ 

פעל ב‰ם חלו˙ ˜„ו˘˙ נזירו˙ למפרע.

נ‰ור‡י,  ר'  „ע˙  ‰יטב  לנו  ˙חוור  ועפ"ז 
‡ע״פ  ˘מ˘ון  מנזירו˙  ˘מו‡ל  נזירו˙  „יליף 
מו˙ר  ו"‰י'  ‚מור"  "נזיר  ‰י'  ל‡  ˘˘מ˘ון 
 ,ıל˙ר י˘  „לפ‰נ"ל  כו'".  למ˙ים  ל‰טמ‡ 
מיל˙‡  ‚ילוי  (ר˜)  ‡ינו  ז‰  לימו„  „‡כן 
י˘  ‡ל‡  ˙ער,  פירו˘ו  ˘"מור‰"  מ˘מ˘ון 
‰מ˘נ‰,  ל˘ון  כפ˘טו˙  ˘ו‰,  ‚זיר‰  כ‡ן 
מיל˙‡,  לכול‡  למחˆ‰ ‡ל‡  ˘ו‰  ‚זיר‰  ו‡ין 
„ין  ‚„ר  ב‚ז"˘  מ˘מ˘ון  למ„  נ‰ור‡י  ר'  כי 
ל‡  ״ומור‰  ‰נ‰‚˙  על  ‰מח‡‰  ˘‰ע„ר  ז‰ 
(‡ינו  ˙וכנ‰  נזירו˙,  ‰נ‰‚˙  „‰יינו  יעל‰", 
נוספים  בענינים  ל‡סרו  בכמו˙,  ענין ‰מוסיף 
˘ל‡ נ‡סרו עליו ע„ ‡ו˙ו ‰זמן (כ‚ון טומ‡‰ 
למ˙ים ב˘מ˘ון), ‡ל‡) ˘ב‡ו˙ם ענינים ˘‰י' 
מˆוו‰ ב‰ם ונ‰‚ ב‰ם מ˜ו„ם, ‰ע„ר ‰מח‡‰ 
‰‰נ‰‚‰  „ין  ‡˘ר   – ב‡יכו˙  ו‰וסיף  פעל 
(למפרע).  נזירו˙  ל˜„ו˘˙  נע˘‰  בנזירו˙ 
˘מ‰ע„ר  ל˘מו‡ל,  בנו‚ע  למ„ים  ומז‰ 
‡ז  ע„  חנ‰  עמו  ˘נ‰‚‰  ‰‰נ‰‚‰  על  מח‡˙ו 
˘ל  לענין  (למפרע)  נע˘‰   – נ„ר‰  מחמ˙   –

˜„ו˘˙ נזירו˙ ב˘מו‡ל.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘ר׳  „מ‡חר  ˘מו‡ל,  נזירו˙  לענין  טוב‡ 
נ‰ור‡י יליף ל‰ ב‚זיר‰ ˘ו‰ מ˘מ˘ון, ו˜יי"ל 
„‡ין ‚זיר‰ ˘ו‰ למחˆ‰ (זבחים מח. ועו„), ˆ"ל 
‰נזירו˙,  ב‚„ר  ל˘מ˘ון  „ומ‰  ˘מו‡ל  „‰י' 
"˘מו‡ל  ‰רמב״ם  ˘ס˙ם  מ‰  ˆ"ע  ו˘וב 
‰רמ˙י נזיר עולם ‰י'" ו˙ו ל‡, „מ˘מע ˘‰יו 
ל„ינ‡  ˘פס˜ ‰˙ם  וכמו  עליו,  נזירו˙  „יני  כל 
נזיר  ‰וי  כ˘מו‡ל  נזירו˙  עˆמו  על  „‰נו„ר 
עולם ר‚יל ול‡ נזיר ˘מ˘ון, ובכלל לפ"ז ˆ"ע 
‡פ˘ר  ‡יך  מ˘מ˘ון,  „˘מו‡ל  ‰לימו„  ‚וף 
ממי  ר‚יל  עולם  נזיר  ˘ילמו„  ועי˜ר  כלל 

˘"ל‡ ‰י' נזיר ‚מור".

ו‰מפר˘ים ‰ˆיעו (עיי' ר„ב"ז לרמב"ם פ"„ 
‰מ˘נ‰  על  ‰רמ"ז  ˜ול  נזיר,  סוף  מי˘ור  ‡ורח  ‰ט"ז, 

˘ו‰  ב‚זיר‰  ‡ינו  מ˘מ˘ון  „‰ילפו˙‡  ועו„) 
ענינ‰  „"מור‰"  בעלמ‡  מיל˙‡  ‚ילוי  ‡ל‡ 
ו˘וב  יר‡‰),  ˘פיר˘ו  יוסי  כר'  (ו„ל‡  נזירו˙ 
עולם.  נזיר  לע˘ו˙ו  ז‰  נ„ר  „כוונ˙  י„עינן 
ומור‰  ב˘מ˘ון  ״נ‡מר  ‰מ˘נ‰  „ל'  ‡יבר‡ 
‰‡מור‰  מור‰  מ‰  ומור‰  ב˘מו‡ל  ונ‡מר 
ב˘מו‡ל  ‰‡מור‰  מור‰  ‡ף  נזיר  ב˘מ˘ון 
״מ‰  „‰ל'  ועי˜ר,  ועו„  ‚ז"˘,  מ˘מעו  נזיר״ 
כו'  מור‰  "מ‰  (ול‡  נזיר"  כו'  נזיר  כו'  מור‰ 
˘בסיום  ‰ל'  כעין  עכ"פ  ‡ו  ˙ער",  כו'  ˙ער 
נזירו˙")  "˘ל  ‡ו  מ˙כו˙"  ˘ל  "מור‰  ‰ענין 
בפירו˘  מיל˙‡  ‚ילוי  (ר˜)  ˘‡י"ז  מ˘מע   –
˙יב˙ "מור‰", ‡ל‡ ענין נזירו˙ ˘מו‡ל ילפי' 

מנזירו˙ ˘מ˘ון.

‰ר„״˜  ˜ו˘יי˙  ב‰˜„ים  בכ"ז  ו‰נר‡‰ 
ל˙מו‰  חנ‰, „‰‡ריך  נ„ר  י‡) ‚בי  (˘מו‡ל ‡ ‡, 

נזיר,  ˘י‰י'  בנ‰  על  ˘ל‰  נ„ר  ˘יחול  ז‰  ‡יך 
ועו„ ˘ל‡ ‰י' בעולם, ו‡פילו ‰י' בעולם ‰רי 
מ„ר˙   ‰˘‡‰ ו‡ין  בנזיר  בנו   ˙‡ מ„יר  ‰‡י˘ 

‡˙ בנ‰ בנזיר (נזיר כח:), עיי"˘. 

בנזירו˙  ‚ם  ל‰˜˘ו˙  י˘  ע„״ז  ו‰נ‰ 

ר˜  (ול‡  נזירו˙  חלו˙  ‰י˙‰  בו  „‚ם  ˘מ˘ון, 
„נזיר),  בפרי˘ו˙  לנ‰ו‚  ˘ˆריך  ב‰נ‰‚‰,  „ין 
״נזיר  ‰י'  ל‡  ˘ר˜  ‰רמב״ם  ל'  כמ˘מעו˙ 
וˆ"ע  מ"ב).  פ"‡  לנזיר  ‰רמ"ז  ˜ול  (ור‡‰  ‚מור״ 
‰פרי˘ו  ‰מל‡ך  בנזיר ‡ל‡  נ„ר  ˘״ל‡  „כיון 
בכח  ‡יך  ‰רמב"ם,  ל'  כנ"ל  ‰טומ‡‰״,  מן 
‰מל‡ך ל‰חיל עליו „ין נזירו˙, „מל‡ך לכ‡ו' 
˘ˆריך  ו‰נ‰‚‰  למסור ‰ור‡‰  בכחו ‡ל‡  ‡ין 
נר‡‰  מסיפור ‰כ˙וב  (וב‡מ˙  וכיו"ב  לע˘ו˙ 
‰ור‰  ‡ל‡  „ין  ‰חיל  ל‡  ˘‰מל‡ך  ל‰„י‡ 

‰נ‰‚ו˙ ˘ינ‰‚). 

ו˘מו‡ל  ˘˘מ˘ון  לומר  ‡ין  ו„‡י  ו‰נ‰ 
‰יו נזירים מפני ˘˜בלו ‰ם נזירו˙ על עˆמם, 
„ל‡ מˆינו רמז על כך בכ˙וב, ו‰רמב״ם כ˙ב 
בפירו˘ ב˘מ˘ון ״˘‰רי ל‡ נ„ר בנזיר״, ו‚ם 
מ‰ל'  ב‡‰  „נזירו˙ם  ל‰„י‡  עול‰  ממ˙ני' 
(ב˘מ˘ון)  ‰מל‡ך  בˆיווי  ‰‡מור  "מור‰" 
ונ„ר ‰‡ם (ב˘מו‡ל). ‡בל מ‡י„ך כיון ˘‰‡ם 
כרחך  על  נזירו˙,  ל‰חיל  בכוחם  ו‰מל‡ך ‡ין 
‰נ„ר  ‡ל‡  ‰חלו˙,  פעלו  ˘‰ם  ז‡˙  „‡ין 
לפעול  ‡חר  ל„בר  ˘‚רמ‰  סיב‰  ‰יו  ו‰ˆיווי 

‰חלו˙.

˜טן  ‚ר  מ„ין  „ו‚מ‡  ב‰˜„ים  ויובן 
˜טן  ‚ר  וכן  ב"„  „ע˙  על  ‡ו˙ו  ˘מטבילין 
ל‰לן  ‰ב‡  בכל  (עיי'  ‡ביו  עם  ביח„  ˘נ˙‚ייר 
יו"„  טו˘ו"ע  יז.  ונ„רים  י‡.  לכ˙ובו˙  במפר˘ים 

"‰‚„ילו  מפור˘  ‡לו  ˘ל  וב„ינם  סרס"ח), 

‡ח˙  ˘ע‰  ˘‰‚„ילו  וכיון  למחו˙",  יכולין 
ולכ‡ו'  למחו˙.  יכולין  ‡ינם  ˘וב  מיחו  ול‡ 
˘‰˜טן  „כיון  בסבר‡,  ל‰עמיסו  ז‰ ˜˘‰  „ין 
מח‡˙ו  בכח  י˘  ˘‚יירו‰ו ‡יך  בע˙  נע˘‰ ‚ר 
‚וי  ולע˘ו˙ו  י˘ר‡ל  מ‚„ר  עכ˘יו  ל‰פ˜יעו 
כי   – בז‰  ‰‰סבר‰  וי״ל  מעי˜ר‡,  ˘‰י'  כמו 
‰˘ייך  ‰מע˘‰  (ר˜)  ‰י‡  ˘ב˜טנו˙ו  ‰‚ירו˙ 
‰˙וˆ‡‰  כ‡ן  ‡ין  ע„יין  ‡בל  ‰‚ירו˙,  ‡ל 
ע„  י˘ר‡ל  ˜„ו˘˙  ‚„ר  עליו  חל‰  ל‡  וע„יין 

ח

מדוע הי' קול ה' נפסק?
השי"ת הגביל הקול דמתן תורה בשביל מעלת הבחירה / אילו הי' הקול נמשך הי' 
את  להביא   / בתחתונים"  "דירה   – העולם  בריאת  תכלית   / מועד  אהל  כולו  העולם 

ה"קול" אל מחוץ לאהל מועד

‰מ˜ום בו ‰י' ‰˘י"˙ מ„בר עם מ˘‰, ‰ו‡ כמסופר בסוף פר˘˙נו: "ובבו‡ מ˘‰ ‡ל ‡‰ל 
מוע„ ל„בר ‡˙ו". ו˘ם ‰י' מ˘‰ ˘ומע ‡˙ ‰˜ול "מ„בר ‡ליו מעל ‰כפר˙".

˘‰˜ול ‰י'  מ˘ום  ל˘מוע ‡˙ ‰˜ול, ‡ינו  בכ„י  לבו‡ ‡ל ‰‡‰ל  מ˘‰  ˘‰י' ˆריך  מ‰  ו‰נ‰, 
˘"‰ו‡ ‰˜ול  מ˘ום  ˘‰˙ור‰ ˜ר‡˙ו "‰˜ול" –  בר˘"י)  חז"ל (‰וב‡  ו‡„רב‡, ‡מרו  וחל˘,  נמוך 
בלב„,  מוע„  ב‡‰ל  נ˘מע  מ˜ום  מכל  וחז˜,  ‚„ול  ˜ול  ˘‰י'  פי  על  ו‡ף  בסיני".  עמו  ˘נ„בר 

ו"כ˘מ‚יע לפ˙ח ‰י' נפס˜ ול‡ ‰י' יוˆ‡ חוı ל‡‰ל".

וי˘ ל˙מו‰ בז‰, מ‰ טעם ‰י' ‰˜ול פוס˜ חוı ל‡‰ל, ומ‰ פסול י˘ בכך ˘ימ˘יך ‰˜ול ‚ם 
במחנו˙ ‡חרים וי˘מענו מ˘‰ ˘ם? ו˙‚„ל ‰˙מי‰‰, ˘‰רי נס מיוח„ ע˘‰ ‰˘י"˙ בעבור ˘ל‡ 
י˘מע ‰˜ול בחוı, ˘טבעו ˘ל ˜ול חז˜ ˘נ˘מע ‚ם למרח˜ים, ו‡ם ‰י' נעˆר מחוı ל‡‰ל, ‡ין 

.ıז‰ ‡ל‡ פל‡ ‰יוˆ‡ מ‚„רי ‰עולם. ומ˘מע ˘ענין ‚„ול י˘ ב„בר ˘ל‡ י˘מע ‰˜ול בחו

‰˘י"˙ ‰‚ביל ‰˜ול „מ˙ן ˙ור‰ ב˘ביל מעל˙ ‰בחיר‰
כלל  מ˜ום  ‰י'  ˘ל‡  וו„‡י  ברור  ‰רי  י˘ר‡ל,  ˜‰ל  כל  ‡ל   '‰ „יבר  כ‡˘ר  ˙ור‰,  מ˙ן  בע˙ 
‡ליו  נ‚ל‰  ˘‰˜ב"‰  ‡יך  י‰ו„י  ˘ומע  „כ‡˘ר  ˘ע‰.  ב‡ו˙‰  ‰˘י"˙  רˆון  על  י‰ו„י  ˘יעבור 
ו‡ומר לו "‡נכי ‰' ‡ל˜יך" (י˙רו כ, ב) ˘‰˘י"˙ ‰ו‡ כחו וחיו˙ו ˘ל י‰ו„י (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ במ„בר 

טז, „ ועו„), ממיל‡ ברור ופ˘וט ב„ע˙ו ˘כל מ‰ו˙ו ומˆי‡ו˙ו ‰י‡ ר˜ לעב„ו י˙'.

ו‰נ‰, ‰˙ור‰ ל‡ ני˙נ‰ למל‡כים כי ‡ם לבני ‡„ם. וטעם ‰„בר מ˘ום ˘נח˙ רוח לפניו י˙' 
ני˙ן  ל‡„ם  ˘ליחו˙ם, ‡בל  לע˘ו˙  ומוכרחים  בחיר‰  בעלי  ˘‰מל‡כים ‡ינם  בעבו„˙ם „ו˜‡. 
כח ‰בחיר‰ בחיים ‡ו במוו˙, בטוב ‡ו ברע. וכ‡˘ר ‰ו‡ בוחר בחיים רוחניים ‡מ˙יים, על ‡ף 

‰פי˙ויים ו‰ניסיונו˙, ‰רי ‚„לו מ‡ו„ ‰חביבו˙ ו‰˙ענו‚ לפניו י˙'.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

וז‰ו ‰טעם מ‰ ˘‰˜ול „מ˙ן ˙ור‰ ‰פסי˜ ל‡חר סיום מעמ„ ‰ר סיני, ‡ף ˘˜ולו ˘ל ‰˘י"˙ 
‰ו‡ בל˙י מו‚בל ו‰י' יכול ל‰יו˙ נמ˘ך לעולם וע„. „‡ילו ‰י' ‰˜ול ממ˘יך ל‰י˘מע, ‰רי ל‡ 
‰י˙‰ לי‰ו„י ‰‡פ˘ריו˙ לבחור ברע, ˘‰רי ˘ומע ב‡זניו ˜ול ‰˘י"˙ מˆו‰ו לבחור בחיים. ועל 
˘יוכל  בכ„י  י‚),  יט,  י˙רו  (פר˘"י  ו‰פס˜˙ ‰˜ול"  ˘כינ‰  סילו˜  סימן  "כ˘ימ˘וך ‰יובל ‰ו‡  כן, 

י‰ו„י לעבו„ עבו„˙ו על י„י בחיר‰ עˆמי˙, ולע˘ו˙ נח˙ רוח לבור‡ י˙"˘.

‡ילו ‰י' ‰˜ול נמ˘ך ‰י' ‰עולם כולו ‡‰ל מוע„
ועל יסו„ ‰‡מור, ˘עי˜ר עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ ב‰יו˙ לו ‡פ˘ריו˙ ‰בחיר‰ בין טוב לרע „ו˜‡, 

נמˆ‡ מובן ‚ם מ‰ ˘‰י' ‰˜ול ‰מ„בר למ˘‰ נפס˜ בפ˙ח ‡‰ל מוע„.

ב‚ילוי  מל‡  נע˘‰  כולו  ‰עולם  ‰י'  ‰רי  מוע„,  ל‡‰ל   ıמחו ‚ם  נמ˘ך  ‰˜ול  ‰י'  ‡ילו  כי 
מ˘ום  ‰י‡  ˜„ו˘˙ו  מוע„  „‡‰ל  כלל.  ולעביר‰  לחט‡  מ˜ום  נ˙ינ˙  ‰י˙‰  ול‡  י˙',  ˘כינ˙ו 
˘ם"  לך  מל˘ון "ונוע„˙י  מ˘‰,  עם  ˘ם ‰„יבור  על  מוע„"  ונ˜ר‡ "‡‰ל  ˘ם  ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ 
(˙רומ‰ כ‰, כב). ו‡ם ‰י' ‰˜ול נמ˘ך ‰ל‡‰, ‰י' ‰עולם כולו בבחינ˙ ‡‰ל מוע„, ול‡ ‰י' ‰˜ב"‰ 

מ˜בל ‡˙ ‰נח˙ רוח מעבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‰נע˘י˙ מבחיר‰ ו‰˙‚ברו˙ על ‰רע „יי˜‡.

ו‰נ‰, ל‡ ממעל˙ ‰בחיר‰ בלב„ ‰י' ‰˜ול ˆריך ליפס˜, ‡ל‡ ‚ם מחמ˙ עי˜ר ˙כלי˙ ‰כוונ‰ 
בברי‡˙ ‰עולם מעי˜רו, ˘‡ינ‰ יכול‰ ל‰˙˜יים ‡ילו ‰י' ‰˜ול נמ˘ך מחוˆ‰ ל‡‰ל מוע„.

„‰˘י"˙ לב„ ‡ינו חסר „בר ו‰ו‡ ˘למו˙ ‰כל, ומ‰ ˘בר‡ עולמו˙, ‡ין לז‰ סיב‰ ‰מו˘‚˙ 
ב˘כל, ‡ל‡ מ‰ ˘"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו „יר‰ ב˙ח˙ונים", ברˆון ו˙‡וו‰ ˘מעל‰ מן ‰טעם 
ו‰„ע˙. ו˙וכן "˙‡וו‰" זו ‰י‡ ˘ייבר‡ו עולמו˙ רבים, ˘כל ˙כלי˙ם ו˙ועל˙ם ‰ן לˆורך ‡ו˙ו 
עולם נחו˙ ו˘פל ˘בסוף כל „ר‚ין, ˘‰ו‡ ˙ח˙ון ˘‡ין ˙ח˙ון למט‰ ‰ימנו, ו‰ו‡ ח˘וך מ‚ילוי 

‡ורו י˙', ו‰˜ליפו˙ וסטר‡ ‡חר‡ ‚וברים בו ביו˙ר.

ו˘ם „יי˜‡, "ב˙ח˙ונים", נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ˘˙‰י' לו "„יר‰" ב‰ יוכל ל˘כון במ‰ו˙ו ועˆמו˙ו 
‰‚˘מיים  ב„ברים  ל‰˘˙מ˘  ול˜„˘ ‡˙ ‰עולם ‰˘פל,  לזכך  י˘ר‡ל  ˘ל  עבו„˙ם  כל  וזו  י˙'. 
ל˘ם ˘מים ול˜יים ‡˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' בעניני ‰עולם, ע„ ˘י‰י' ‰עולם כולו זך ומזוכך ור‡וי 

ל‰יו˙ מכון ל˘ב˙ו י˙' (ר‡‰ ˙ני‡ פל"ו ועו„).

ל‡ ‰י' ‰עולם ‰ז‰  מע˙‰  מוע„, ‰רי  ל‡‰ל  מחוˆ‰  נ˘מע ‚ם  ˘‡ם ‰י' ‰˜ול  כן,  ומובן ‡ם 
"˙ח˙ון" כלל, ול‰יפך ‰י' כולו ˜„ו˘ ומזוכך ב„ו‚מ˙ ‡‰ל מוע„ עˆמו, ו‡ם כן ‡ין מ˙˜יימ˙ 
כלל "˙‡וו˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰ ˘בני י˘ר‡ל „יי˜‡ יבררו ויזככו ‡˙ חו˘ך ‰עולם ‰˙ח˙ון ויע˘ו‰ו 
˘ל  ˜ולו   ˙‡ ממ˘יכים  ‰ם  עבו„˙ם  י„י  על  וי˘ר‡ל  נפס˜,  ‰˜ול  ‰י'  כן  ועל  י˙'".  לו  "„יר‰ 

‰˘י"˙ בעולם ומ˜„˘ים ומזככים ‡ו˙ו. 

ל‰בי‡ ‡˙ ‰"˜ול" ‡ל מחוı ל‡‰ל מוע„
ומז‰ ילמו„ ‰‡„ם ‰ור‡‰ נחוˆ‰ לעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘:

יכול י‰ו„י לטעו˙ ולח˘וב ‡˘ר „י לו בעבו„˙ו ב‡‰ל מוע„ פנימ‰, ל˘ב˙ כל ימיו ב‡‰ל‰ 

יב

גדר הנזירות דשמשון ושמואל
ילפינן  ואעפ"כ  עולם  כנזיר  דאינו  שמשון  נזיר  בדין  והש"ס  הרמב"ם  בדברי  יקשה 
הי'  היאך  המפרשים –  וסברות  נזירות  דיני  ע"פ  יפלפל   / מנזירותו  שמואל  לנזירות 

חלות נזירות בשמשון ושמואל, ויחדש סברא דדמיא לגדר גר שנתגייר בקטנות

כ„ברי  ˘מו‡ל  ‰י'  "נזיר  נזיר  בסוף  ˙נן 
ר‡˘ו,  על  יעל‰  ל‡  ומור‰  ˘נ‡מר  נ‰ור‡י  ר׳ 
ומור‰  ב˘מו‡ל  ונ‡מר  ומור‰  ב˘מ˘ון  נ‡מר 
מור‰  ‡ף  נזיר  ב˘מ˘ון  ‰‡מור‰  מור‰  מ‰ 
‡ין  ו‰ל‡  יוסי  ‡"ר  נזיר.  ב˘מו‡ל  ‰‡מור‰ 
מור‰ ‡ל‡ ˘ל ב˘ר ו„ם. ‡"ל ר׳ נ‰ור‡י ו‰ל‡ 
ו˘מע  ‡לך  ‡יך  ˘מו‡ל  וי‡מר  נ‡מר  כבר 
ב˘ר  ˘ל  מור‰  עליו  ˘כבר ‰י'  ו‰ר‚ני,  ˘‡ול 
כ„‡מר ˜ר‡  נזיר  ופר˘"י „˘מ˘ון ‰י'  ו„ם". 
‚בי' "ומור‰ ל‡ יעל‰ על ר‡˘ו כי נזיר ‡ל˜ים 
‡י  ˙נ‡י  ‰נך  ונחל˜ו  ‰בטן",  מן  ‰נער  י‰י' 
נילף ב‚זיר‰ ˘ו‰ „מור‰ ‰‡מור ב˘מו‡ל ‡ף 
‰ו‡ לענין נזירו˙. ופס˜ ‰רמב"ם ל„ינ‡ ב‰ל' 
עולם  נזיר  ‰רמ˙י  "˘מו‡ל  ‰ט"ז  פ"‚  נזירו˙ 
‰י', לפיכך ‰‡ומר ‰ריני כ˘מו‡ל ‰רמ˙י כו' 

‰רי ז‰ נזיר עולם".

„˘מו‡ל,  זו  נזירו˙  ב‚„ר  יל"ע  וע„יין 
וב‰˜„ים „„ין נזיר ‰מבו‡ר בפר˘˙נו, ˘‡סור 
ביין ו˙ער ו‡ינו נטמ‡ למ˙, מˆינו בו ב' סו‚ים 
– נזיר לזמן ˜ˆוב (˘לו˘ים יום ‡ו יו˙ר) ונזיר 
נזיר  „יני  חלים  ˘ב˘ני‰ם  חייו,  לכל  עולם 

ל‰ו  ילפינן  כיˆ„  נזיר  פר˘˙  בספרי  (עי'  ˘בפר˘‰ 
סוף  ע„  ל‚לח  ‡סור  לזמן  ˘נזיר  ור˜  מ˜ר‡י), 
‰˜רבנו˙  (ומבי‡  מ‚לח  עולם  ונזיר  נזרו,  ימי 
חו„˘  (מי״ב  ˘ערו  כ˘‰כבי„  ‰‚ילוח)  ˘עם 
‰י"ב.  ˘ם  ברמב"ם  כ"ז  עי'  חו„˘),  לי״ב 
˘‡ינו  מחו„˘  סו‚  ‰י‡  ˘מ˘ון  נזירו˙  ‡ולם 
מפור˘ ב˙ור‰ ‡ל‡ בנבי‡ים (ב‰פטר˙ פר˘˙נו) 
ונ˜' בל' ‰˘"ס "נזיר ˘מ˘ון" (‰נו‰‚ ל„ורו˙ 
כ˘מ˘ון),  נזיר  ל‰יו˙  עˆמו  על  בנו„ר 
˘נזיר  ס˙ם, „‡ף  כנזיר  „ינו  ל‡ ‰י'  „˘מ˘ון 
לעולם ‰י', ל‡ ‰יו עליו כל „יני נזירו˙ ו‰ו˙ר 
˘נטמ‡  ב˜ר‡  ‡˘כחן  (ו‡כן  למ˙  ל‰טמ‡ 
ל‰ם), כמבו‡ר כ"ז בנזיר „. ו‡ילך, וברמב"ם 
‚מור,  נזיר  ‰י'  ל‡  "˘מ˘ון  ‰י"‚-„:  ˘ם 
‰פרי˘ו  ‰מל‡ך  ‡ל‡  בנזיר  נ„ר  ל‡  ˘‰רי 
ביין  ‡סור  ‰י'  „ינו,  ‰י'  וכיˆ„  ‰טומ‡‰,  מן 
ו„בר  למ˙ים.  ל‰טמ‡  ומו˙ר  ב˙‚לח˙  ו‡סור 
˘‡מר  מי  לפיכך  ‰˜בל‰.  מפי  ‰לכ‰  ז‰ 
‰˙‚לח˙  מן  נזיר  ‰"ז  כ˘מ˘ון,  נזיר  ‰ריני 
למ˙ים"  ל‰טמ‡  ומו˙ר  כו'  לעולם  ‰יין  ומן 
עולם  מנזיר  ˘מ˘ון  נזיר  „ין  נ˘˙נ‰  (ועו„ 
ס˙ם בכמ‰ מילי ו‡כ"מ). ומע˙‰ י˘ ל‰˜˘ו˙ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון



פניניםפניניםפנינים
גרשון וקהת

 – סור מרע ועשה טוב
נ˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני ‚ר˘ון ‚ם ‰ם ‚ו' ונ˘‡ו ‡˙ 
יריעו˙ ‰מ˘כן
(„, כב-כ‰)

י˘ לב‡ר עבו„˙ בני ‚ר˘ון ובני ˜‰˙ בעבו„˙ 
‰‡„ם ל˜ונו:

וכו',  ‰מ˘כן  יריעו˙   ˙‡ נ˘‡ו  ‚ר˘ון  בני 
ובני ˜‰˙ נ˘‡ו ‡˙ כלי ‰מ˘כן, ‰‡רון ו‰˘לחן 
‰ו‡,  ו‰כלים  ‰יריעו˙  בין  ‰חילו˜  ו‰נ‰,  וכו'. 
מ„ברים  ומ‚ינו˙ ‡˙ ‰מו˜ף  מ˜יפו˙  ˘‰יריעו˙ 
לכל  י˘  ‰רי  ‰כלים,  מ˘‡"כ  וכיו"ב,  ‰מזי˜ים 
˘נע˘י˙  ועבו„‰  במ˘כן,  מיוח„˙  פעול‰  כלי 

על י„ו.

מ„ברים  ‰מ‚ינים  ‰יריעו˙  ‰‡„ם,  ובעבו„˙ 
‰מזי˜ים מורים על ‰עבו„‰ ב"סור מרע", ˘בז‰ 
ומזי˜ים  עליו  ‰‡סורים  מ„ברים  ‰‡„ם  נז‰ר 
˜יום  טוב",  "ע˘‰  על  מורים  ו‰כלים  ‡ו˙ו, 

מˆוו˙ ומע˘ים טובים וכיו"ב.

וז‰ו מ‰ ˘בני ‚ר˘ון נ˘‡ו ‡˙ ‰יריעו˙ ובני 
מל˘ון  ‰ו‡  "‚ר˘ון"  כי  ‰מ˘כן,  כלי   ˙‡  ˙‰˜
על  ˘מור‰  סע"‡),  כ‡,  פר˘˙נו  (ל˜ו"˙  "‚ירו˘ין" 
י˜‰˙  "ולו  מל˘ון  ‰ו‡  ו"˜‰˙"  מרע",  "סור 
עמים" (ויחי מט, י), ו‰יינו, ‡סיפ˙ ו˜יבוı ענינים 

טובים, ומור‰ על "ע˘‰ טוב".

לו  ל˙˜ן  כ˘רוˆים  ו„ם,  ב˘ר  מלך  וכמו ‡ˆל 
„יר‰, ˆריך "לפנו˙ ‰‰יכל מכל לכלוך וטינוף כו' 
ו‡חר כך לס„ר ˘ם כלים נ‡ים" (ל˜ו"˙ בל˜ ע, ‚),

‰רי כן ‰ו‡ בעבו„˙ זיכוך עולם ‰ז‰ ‰‚˘מי 
˘ˆריך  ל˘כינ‰,  ומ„ור  מכון  ל‰יו˙  ו‰על‡˙ו 
"לפנו˙" ‡˙ ‰עולם "מכל לכלוך וטינוף", ו‰ו‡ 
˘ם  "לס„ר  ו‡ח"כ  מרע",  "סור  עבו„˙  י„י  על 
כלים נ‡ים", ˘‰ו‡ על י„י עבו„˙ "ע˘‰ טוב".

סי„ור  כי   ,˙‰˜ לפני  נול„  ˘‚ר˘ון  מ‰  וז‰ו 

‰‰יכל  ני˜וי  ‡חרי  ר˜  ‡פ˘רי  נ‡ים"  ‰"כלים 
ל‰יו˙  ˆריכ‰  ב˙חיל‰  ולכן  לכלוך,  מכל 

‰עבו„‰ ב"סור מרע" ו‡חר כך "ע˘‰ טוב".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 19)

נושאי המשכן גם במדבר
מבן ˘ל˘ים ˘נ‰ ומעל‰ ‚ו' ˙פ˜ו„ ‡ו˙ם
(„, כ‚)

י˘ לב‡ר ‰‰ור‡‰ מז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

בנפ˘ו,   ˜„ˆ ח˘בון  ‡„ם  עו˘‰  לפעמים 
ומ‚יע למס˜נ‡ ˘‰נ‰‚˙ו ע„ ע˙‰ ‰י˙‰ בבחינ˙ 
בח˘בו  י‡ו˘,  לי„י  לבו‡  ויכול  ח"ו,  "מ„בר" 
כבר  ב‰  ˘נ‰‚  ל˘נו˙ ‰נ‰‚˙ו  יוכל  לעˆמו, ‡יך 

זמן רב?

ועל ז‰ ב‡ ‰‰ור‡‰ מכ˙וב ז‰:

ע„  ‰מ˘כן  עבו„˙   ˙‡ עב„ו  ל‡  לוי  בני 
ז‡˙  ובכל  ומעל‰",  ˘נ‰  "˘לו˘ים  בני  ‰יו˙ם 
לנו˘‡י  יי‰פכו  ו‰ל‡‰  ˘מ‡ז  ‰כח  ל‰ם  ני˙ן 
"‰יו  במ„בר  ‰מ˘כן  נ˘י‡˙  י„י  ˘על  ‰מ˘כן, 
סע"ב)  כב  פר˘˙נו  (ל˜ו"˙  ‚ילוי ‡ל˜ו˙"  ממ˘יכים 
˘רף  נח˘  ו‰נור‡  ‰‚„ול  "מ„בר  ˘ל  במ˜ום 
וע˜רב וˆמ‡ון ˘‡ין בו מים" (ע˜ב ח, טו), ו‰ענן 
י,  ב‰עלו˙ך  (ספרי  וע˜רבים  ‰י' ‰ור‚ ‡˙ ‰נח˘ים 

ל„), ו‰פכו ‡˙ ‰מ„בר למ˜ום י˘וב.

וכן ‰ו‡ בכל ‡ח„ ו‡ח„, ˘‰רי "ל‡ ˘בט לוי 
רוחו  נ„ב‰  ‡˘ר   .  . ו‡י˘  ‡י˘  כל  ‡ל‡  בלב„ 
‡ו˙ו . . ל‰ב„ל לעמו„ לפני ‰' ול˘ר˙ו . . י‰י' 
‰' חל˜ו ונחל˙ו . . כמו ˘זכ‰ לכ‰נים ללוים" (ל' 
‰רמב"ם סוף ‰ל' ˘מיט‰ ויובל), ו‡ם כן, מבלי ‰בט 

˘מכ‡ן  יחליט  ב‡ם  ‰נ‰  עכ˘יו,  ע„  מˆבו  על 
יו˙ן  ולעב„ו",  ל˘ר˙ו   '‰ לפני  "יעמו„  ול‰ב‡ 
‰בל˙י  ‰ענינים  מכל  עˆמו   ˙‡ לט‰ר  ‰כח  לו 
רˆויים ˘‰יו בעבר ב‰יו˙ו ב"מ„בר", ול‰מ˘יך 

"‚ילוי ‡ל˜ו˙" בנפ˘ו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 16 ו‡ילך)

 דרוש ואגדה 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

נ˘מע ˜ולו  מוע„  ב‡‰ל  כלל, „‰ל‡  לו  נו‚ע  מוע„ ‡ינו  ל‡‰ל   ıמחו וכל ‰מ˙רח˘  ˙ור‰,  ˘ל 
˘ל ‰˜ב"‰, ומחוı ל‡‰ל ‰רי ‰ו‡ מ˜ום ‰חו˘ך ו‰ס˙ר ‡ורו י˙', ומוטב ‡ם כן ל‰ס˙‚ר ב‡‰ל.

‡ך ‰‡מ˙ ‰י‡, „יסו„ ‚„ול בעבו„˙ ‰‡„ם וב˙כלי˙ו עלי ‡„מו˙, ‰ו‡ ˘עי˜ר עבו„˙ ‰‡„ם 
לו  ˘˙‰י' „יר‰  ומטר˙ ‰˙‰וו˙ם,  ברי‡˙ ‰עולמו˙  ˙כלי˙  זו  ˘‰ל‡  ל‡ו‰ל „יי˜‡!   ıמחו ‰י‡ 
וזיכוך ‰עולם, ‰רי  לבירור  לבו  מ˘ים ‡ל  ו‡ינו  מוע„,  ב‡‰ל  מס˙‚ר ‰ו‡  ו‡ם  ב˙ח˙ונים,  י˙' 

‡ינו עוס˜ ב˙כלי˙ ברי‡˙ו ח"ו.

וכפי ˘נ˙ב‡ר למעל‰, ˘˜ול ‰' מˆ„ עˆמו ‰י' ˆריך ל‰יו˙ נמ˘ך בעולם כולו ול‰‡ירו, ומ‰ 
˘י˘ חו˘ך ו‡פיל‰ בעולם ו‡ין נ˘מע ˘ם ˜ולו ˘ל ‰˘י"˙, ‰ו‡ על י„י נס ‚„ול ˘‰˜ול נפס˜ 
יˆ‡ו ‡ל  י˘ר‡ל „יי˜‡  ובני  חו˘ך,  ˘י‰י'  ˘˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡  מ˘ום  ו‰ו‡  מוע„,  בפ˙ח ‡‰ל 

‰חו˘ך ל‰‡ירו ול˜„˘ו.

וזו ˙עו„˙ ‰‡„ם ועבו„˙ו בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי, לי˘ב ב‡‰ל מוע„ וללמו„ ‡˙ ˜ול ‰', ול‡חר 
מכן "ל‡מר", ל‰מ˘יך ול‰פיı ‡˙ ‰˜ול ‰נ˘מע ב‡‰ל מוע„, ‰ו‡ לימו„ ‰˙ור‰, ול‰‡יר עמו 

‡˙ ח˘כ˙ ‰עולם ‰נע„ר ‚ילוי ‡ורו י˙', ע„ ‡˘ר י‰י' מ˘כן לו י˙'.


