
‚úיון ˙˘כ„
ער˘"˜ פר˘˙ ˙˘‡

מ„וע ב„˜ ‰˜ב"‰ ‡˙ עו˘י ‰ע‚ú "כסוטו˙"?

פ˜וח נפ˘ ב˘ב˙ ובכú ‰˙ור‰

פרסום עו˘י מˆו‰ – ימ˘וך ‡חרים ú‰ˆטרף

כú מ‰ ˘ע˘‰ ר׳ זúמן ‰י‰ במ˙ינו˙

כחכח
מ‰ענינים ‰מעוררים למ‡מˆים י˙רים ול‰˙˜„מו˙ וניˆול כל ‰כחו˙ ובזריזו˙ 
וכולי – ‰ו‡ „ו˜‡ מז‰ ˘י˘ לו ל‡„ם ‡˙‚ר ו‰˙חרו˙. ‡ל‡ ˘על ‰˜בוˆ‰ לˆנר 
[=ל˙על] ‡˙ ‰‰˙חרו˙ ‰טבעי˙ ל˘טח עליון יו˙ר. במלים ‡חרו˙, ˙מור˙ ז‰ 
פ˘וטים, ‰‚˘מיים  בˆרכים ‰כי  מ˙חיל‰ ‰‰˙חרו˙  ˘בחבר‰ ‡ינ„יבי„ו‡לי˙ 
‰כרח   –) מלכו˙  ˘ל  מור‡‰  ‡למל‡  ז"ל15  חכמינו  ˘כל˘ון  וע„  ו‰חומריים, 
‰חבר‰) ‡י˘ ‡˙ רע‰ו חיים בלעו, ‰נ‰ ב˜בוˆ‰ ‡פ˘ר ל‰עביר ‡˙ ‰כח ‰ז‰ 
ב˘טח  על ‰ˆרכים ‰‰כרחיים ‡ו  מרוב‰  ב˙וספ˙  יו˙ר, ‡ם  ל‰י˘‚ים ‚„ולים 

נעל‰ יו˙ר – בחיי ‰רוח.

ו‰י˘‚  מטר‰  וחיי ‰˜בוˆ‰ ‡ינו  ˘ענין ‰˜בוˆ‰  לעיל ‰ו‡  מ‰‡מור  ‰מורם 
בפני עˆמו, ‡ל‡ ˘לב ו‰כנ‰ ו„רך לפי˙וח ‰‡ינ„יבי„ו‡ליו˙ ו‰יחי„ו˙ ˘בכל 

‡ח„ ו‡ח„ ו‰˙‚˘מו˙ם ב‡ופן ‰כי טוב ובמ„‰ ‰כי מל‡‰.
 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ ע' רס„-‰)

15) ‡בו˙ פ"‚ מ"ב.



כז כזכז

‡ין   – ול"ע  ל"ע  ל˘לימ-מזל  (ר˜  וכו'  ול‰˙חרו˙  ז‰,  „רך  על  לע˘ו˙  כמ‰ 
מ˙חר‰). ‡זכיר עו„ ‰פעם על ‰ˆיון ויב˘ר טוב.

(‰יכל מנחם ח"ב ע' פח)

*

˘י˙וף כחו˙ ו‰סר˙ ˜נ‡‰, 
‡ך נ˙ינ˙ מ˜ום ל˙חרו˙ וניˆול ‰כחו˙

ו‡ין ˆריך  עˆמ‰,  בפני  מטר‰  ˘ענין ‰˜בוˆ‰ ‡ינו  יסכים  ˘כבו„ו  ֈ‡˜ו‰ 
י„י  על   ‰ ומ˜ּוו∆ רˆוי  חיים  ס„ר  ל‰˘י‚  ˙כלי˙‰  לומר ‰מטר‰ ‰‡חרונ‰; ‡ל‡ 

˘י˙וף פעול‰ ˜יבוˆי˙.

כ˘לעˆמ‰ ‰˜בוˆ‰ ענינ‰, לכ‡ור‰, ל‰˘וו˙ ˜טן ו‚„ול, ˘ז‰ו בעˆם ‰יפך 
„יעו˙י‰ם  ‡ין  כך  „ומים  פרˆופי‰ם  ˘‡ין  כ˘ם  ‡„ם  בני  ב‡˘ר  ‰‡„ם;  טבע 
„ומו˙ זו לזו11. ולכן ‰יחי„ מוˆ‡ סיפו˜ ו˘לימו˙ כ˘‡פ˘ר לו ל‰וˆי‡ לפועל 
כל מ‰ ˘י˘ לו בכח, ובמ„‰ ‰כי מל‡‰, ל‡ כל כך בענינים ‰מ˘ו˙פים ˘י˘ לו 
עם בני חבר˙ו, ‡ל‡ „ו˜‡ ב˘טח ‰‡ינ„יבי„ו‡לי ˘לו ˘בו מˆטיין ‰ו‡ מחבריו 
וסביב˙ו, כי ‰ל‡ זו‰י ‰עˆמיו˙ ˘לו. ל‡י„ך, ‡ין ‰‡„ם בטבעו מ˙בו„„12 ול‡ 
טוב ‰יו˙ ‰‡„ם לב„ו13, ו‰ו‡ מחפ˘ חיי חבר‰ ‡˘ר ב‰ ועל י„‰ ובעזר˙‰ יוכל 

ל‰‚יע ל˘לימו˙ו ‰ו‡.

מ˙וך ‰נח‰ ‰‡מור‰, ‰נ‰ מח„ ‚יס‡ י˘ לחיי ‰˜בוˆ‰ ח˘יבו˙ ‚„ול‰ בז‰ 
˘מ‰וים ר˜ע ל˘י˙וף כוחו˙ ˘ל כמ‰ וכמ‰ ‡נ˘ים ועל י„י כך ל‰י˘‚ים ‚„ולים 
יו˙ר, וכמובן, ‡פילו מסכום כל ‰כחו˙ ‰פרטיים, וכי„וע14 ˘פעילו˙ ˘ני ‡נ˘ים 
בˆו˙‡ ‚„ול‰ יו˙ר מכפלים מפעילו˙ו ˘ל כל ‡ח„ מ‰ם לחו„. ועו„ מ‰ענינים 
‰מבי‡‰  רˆוי'  בל˙י  ‡ו˙‰ ˜נ‡‰ ו˙חרו˙  מסיר‰  ˘‰י‡  ˘ב˜בוˆ‰  ‰חיוביים 
פעול‰  כן  ˘‡ין  מ‰  לחברו,  ‡„ם  ˘בין  ‰יחסים  ל‰˙„ר„רו˙  ˙כופו˙  פעמים 

˜יבוˆי˙ ˘ב„רך כלל מ˜רב˙ ‰לבבו˙ וכולי.

‡ח„  ˘‰רי  בכלל,  ‰˙חרו˙  כל  לבטל  ‰˜בוˆ‰  ˙כלי˙  ‡ין  ‚יס‡,  ל‡י„ך 

11) ר‡‰ סנ‰„רין לח, ‡.

12) ר‡‰ מו"נ ח"ב פ"מ. ח"‚ פכ"ז.

13) בר‡˘י˙ ב, יח.

14) ר‡‰ סוט‰ ל„, ‡.

בעז‰י״˙.

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

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

כוכו
‡ינו  ˘‰ו‡  ˘מי  רו‡‰  וב‡ם  בו,  ‰˙לוי  כל  ‚„ול  ‰כי   ıבמר ‡ח„  כל  לע˘ו˙ 
ממל‡ ˙פ˜י„ו ‰ו‡ ב˘טח ‰‡מור, ‰רי ‡„רב‰ על-י„י ז‰ יוסיף [‰ו‡ עˆמו] עו„ 

מרı ועו„ כח בפעול˙ו בענינים. 

ומ˘ני טעמים:

למל‡  מ˘˙„ל [‰ו‡]  חברו,  בחל˜  י‰‡  לּו  ˘חסר,  ˘ר‡‰  כיון  פ˘וט  על-פי 
חסר,  פלוני˙  ˘בנ˜ו„‰  לו  ˘‰ר‡ו  מכיון  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙  ˘על-פי  ועו„  ‰חסר, 
י„וע‰ „בר ‰בעל ˘ם טוב7 ˘„בר ברור ‰ו‡ ˘ז‰ ‰ענין ˘ייך לו, כי ‡ין ‰ר‡י׳ 

ָל‰, ו˜״ל. ַבּטָ ל¿

ועו„ נ˜ו„‰ ˘לי˘י˙ נוספ˙ בכל ‰‡מור, ˘רו‡ים במוח˘ ˆ„˜˙ מ‡מר רז״ל 
‡ין ‡˘‰ מ˙˜נ‡˙ כו׳8 ו˜נ‡˙ סופרים ˙רב‰ חכמ‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח ע' ˘ו-ז)

סיוע ‰„„י ול‡ ˙חרו˙
ֈו‰נ‰ ז‰ כמ‰ כ˙ב˙י ˘‰ˆלח˙ ‡נ״˘ֈ ˙לוי בז‰ ˘יסכימו ל‰‡מ˙ ˘‡ין 

‰ם מ˙חרים ‡ל‡ מסייעים ‡י˘ לרע‰ו. 

‰ˆנורו˙  מ˜ל˜לים  ‰רי  ובמע˘‰  בפועל  ניכר  ז‰  ˘‡ין  כמ‰  כל  ‡בל 
ֈו‰‰˘פעו˙, ועל-פי מ‡מר ‰ˆמח ˆ„˜9 ‡. ב. ‡ח„ו˙ ברכ‰ כו׳

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ע' רס‰)

ר˜ ל"˘לימזל" ‡ין מ˙חר‰
במ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ סוחרים ‰מ˙חרים ‡˙ו וכו'

מ‰עˆו˙ בז‰ ל‰סיח „ע˙ מ‰ם, ועל פי מ‰ ˘כ˙וב10 "כמים ‰פנים לפנים כן 
לב ‰‡„ם ל‡„ם", ‰רי סוף-סוף פועל ‰יסח ‰„ע˙ ממנו ומעניניו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז ע' ˘ל)

כ˘מסחר: ‡. מˆליח. ב. מ˙פ˘ט למ˜ומו˙ נוספים – מ˙עוררים  טבעי ‰„בר̆ 

7) מ‡ור עינים פ' ח˜˙. ר‡‰ ˙ול„ו˙ י"י סוף פ' ˙רומ‰.

8) מ‚יל‰ י‚, ‡.

9) ˘יח˙ ‡חרון ˘ל פסח ˙רˆ"‰ (ספר ‰מ‡מרים ˙˘י"‡ ע' 246).

10) מ˘לי כז, יט. ור‡‰ ר˘"י ˘ם: לפי מ‰ ˘‡„ם יו„ע ˘חבירו ‡ו‰בו, כן ‰ו‡ מר‡‰ לו פנים.



כ‰ כ‰כ‰

‡ל יבו˘ מפני ‰מ˜נ‡ים
ומ‰ ˘כו˙ב ˘י˘ כ‡לו ‰ˆוח˜ים [מכך ˘‰חליט ל˘וב ל„רך ‰י‰„ו˙] וכו', 
מ‰נכון ‡˘ר ל‡ יכנס עמ‰ם בכל וויכוח כלל וכלל, כי לפעמים ‡ל‰ ‰ˆוח˜ים, 
˘‰רי  כ„בעי,  ˘ל‰ם  ˘‡ין [‰]‰נ‰‚‰  פנימ‰,  בנפ˘ם  ˘ח˘ים ‰ם  ‰סיב‰ ‰י‡ 
˘נ‰ ‰ולכים  ו˙"˜  ˘נ‰  ˘ל˘˙ ‡לפים  ˘ל  במ˘ך  ו‡בו˙ ‡בו˙י‰ם,  ‡בו˙י‰ם 
‰ם ב„רך ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰, ור˜ ‰ם נטו מז‰, וח˘ים, ו‡ף ˘לפעמים ‡ין מבינים 
ז‰ ב˘כל, ˘‰נטי' ‰י˙‰ מ˘ום ˘ל‡ רˆו ל‰לחם נ‚„ ‰יˆר, ומנסים לכסו˙ על 
לוויכוח  נכנסים  כ˘‡ין  במוח˘ ‡˘ר  ורו‡ים  וכו'  ולע‚  על-י„י ˆחו˜  ז‰  ‰ר‚˘ 
‚ם  סוף  סוף  ‰רי  ל‰לוע‚ים,  לב  ל˘ים  מבלי  ו‰מˆו‰  ‰˙ור‰  ב„רך  ו‰ולכים 
‰לוע‚ים ו‰ˆוח˜ים מפסי˜ים ‡˙ ז‰, ומ˙˜רבים ‚ם ‰ם ˆע„ ‡חר ˆע„ ל˙ור‰ 

ולמˆו˙י' עלי‰ם נ‡מר6 וחי ב‰ם. 
 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח ע' ˜לט)

ֈובטח למו˙ר ל‰„‚י˘ ˘ב„בר ‰נו‚ע בנפ˘ ולכל ‰ע˙י„ [ני˘ו‡ין ו‰˜מ˙ 
˘יו„עים  כיון   ,ıמבחו˘ ‰מלעי‚ים  י‡מרו  מ‰  מ˙ח˘בים  ‡ין  בי˘ר‡ל]  בי˙ 
˘ז‰ו ‰יסו„ לכמ‰ ˘נים, לע˘יריו˙ ב˘נים בחיים בע˙י„, ובפרט ˘חל˜ ח˘וב 
מ‰מלעי‚ים ‰ו‡ מפני ˘‰˙‡כזבו מר‰ ב‰‡י„י‡לים ˘ל‰ם ומ˜נ‡ים כ˘רו‡ים 

‡י˘ ‡ו ‡˘‰ עומ„ים ‡י˙ן ב‡מונ˙ם ו˘לום בנפ˘ם פנימ‰.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ ע' ח)

בעל‰  פעול˙  ‡ופן  על-„בר  כו˙ב˙  בו  ˘בט,  מ˘יל‰י  למכ˙ב‰  במענ‰ 
ט‰ר˙ ‰˜ו„˘]  על  י˘ר‡ל  יל„י  חינוך  מכ‡ן [בעניני  חזר‰  בו‡ו  מע˙  ˘ליט״‡ 
ו‰˙וˆ‡ו˙ מז‰ ב‰נו‚ע ל‰מ˘פח‰, כיון ˘עסו˜ ‰ו‡ ביו˙ר וכו' וכפי ˘כו˙ב˙ 

‡פילו ב˙וך ‰חבר‰ ˘לנו מביטים על ‰נ‰‚‰ זו ב˙מ‰ון וכו'.

כל „׳  ו‰˙חל˙  יסו„  ˘‰רי  ל˘לול ‰טענ‰ ‰‡חרונ‰,  עלי  לר‡˘  לכל  ו‰נ‰ 
חל˜י ‰˘ולחן ערוך, ‡ל יבו˘ מפני ‰מלעי‚ים ובפרט ˘ˆריך עיון טעם ‰לע‚ 
‡ם ‡ינו מפני ˜נ‡‰ וכיוˆ‡ בז‰, ו‰לו‡י ˘˙‰י' ˜נ‡˙ סופרים ˘˙וˆ‡ו˙י' ˙רב‰ 

ֈ‰חכמ
 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז ע' ˘נח-ט)

לעורר ˜נ‡‰ לפעול ב˙חום ‰עס˜נו˙
ˆריך  לר‡˘  ˘לכל  ז‰  בכ‚ון  ‰‰ור‡‰  י„וע‰  ‰רי   .  . ‡ו„ו˙  ˘כו˙ב  ובמ‰ 

6) וי˜ר‡ יח, ‰. ור‡‰ רמב"ן ˘ם.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מעל˙ חור מˆ„ עˆמו

מ˘‡"כ  מפר˘ „בר,  ר˘"י ‡ינו  חור  בן  בן ‡ורי  בˆל‡ל  על ‰כ˙וב  בי‡ור ‰‡ „בפר˘˙נו 
בפר˘˙ וי˜‰ל „מפר˘ ע"ז "חור - בנ‰ ˘ל מרים ‰י‰", „לכ‡ור‰ ‡ם י˘ ˜ו˘י ב‰כ˙וב ‰ו"ל 

לר˘"י לפר˘ו כ‡ן - בפעם ‰ר‡˘ונ‰ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 211 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין ט‰ר‰ ל˙וספ˙ ˜„ו˘‰ / ב„י˜‰ ל'‡רוס˙ו' בלב„

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ע˘ויים ליˆר ‰רע – חביבין עלי?

נחו˙ים  ב„ברים  ‚ם  ˘י˘כון  ‰˜ב"‰  נ˙‡וו‰   / „וו˜‡?  ב"כיור"  רבינו  מ˘‰  נרמז  מ„וע 
ו‚˘מיים / ‰כנע˙ ‰יˆר – חביב‰ מן ‰כל / ˜בל˙ עול ‰˜ב"‰ – ‰רחיˆ‰ ˘˜ו„ם ‰עבו„‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 196 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
מ„וע רוחˆים ‚ם ‡˙ ‰פנים בבו˜ר? / לוחו˙ ו˘ברי לוחו˙ בלימו„ ‰˙ור‰

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
פ˜וח נפ˘ ב˘ב˙ ובכל ‰˙ור‰

מ˜˘‰ ב„ברי ‰רמב"ם לענין פ˜ו"נ ב˘ב˙ – ‡מ‡י ˘ינ‰ מן ‰˘"ס ו‰בי‡ ‰ילפו˙‡ „"וחי 
נפ˘ו˙  סכנ˙  ˘ב˙ ‡ˆל  ˘„חוי'  ל‚ופ‡ „„ינ‡  ול‡  כו'  ל‰˙מ‰מ‰  ˘‡סור  לענין  ר˜  ב‰ם" 
/ מוסיף ל‰˜˘ו˙ מ‰ ר‡‰ ‰רמב"ם ל‰ˆריך כ‡ן ‰לימו„ „"וחי ב‰ם" ‡חר ˘‰זכירו כבר 
„יני ‰˙ור‰  ‰‡ריך̆  בכל ‰˙ור‰, ו‚ם מ˜˘‰ מ‰ו ‰חי„ו˘ „ין במ‰̆  ב„ין י‰ר‚ ו‡ל יעבור̆ 
‡ינם נ˜מ‰ בעולם כו' / מח„˘ „˘‡ני „ין ז‰ ב˘ב˙ מבכל ‰˙ור‰, ˘‰ו‡ „ין ב˘מיר˙ ˘ב˙ 
‚ופ‡ ול‡ ב‰לכו˙ נפ˘ו˙ / מב‡ר „בריו על פי ‰כ˙וב בפר˘˙נו „‚„ר ˘מיר˙ ‰˘ב˙ ‰ו‡ 
ל‡ו˙ בין י˘ר‡ל ל˜ונם ול‰כי פ˜וח נפ˘ ‰וי ˘מיר˙‰ ˘ל ˘ב˙ ול‡ חילול‰, ומסי˜ „ז‰ו 

‚ופ‡ „ינ‡ „‡סור ל‰˙מ‰מ‰ כו' / מ˙רı עפ"ז כל ‰˜ו˘יו˙ ‰נ"ל

(מ˙וך ספר "פניני מנחם" ח"ב סי' ל‰ - ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 133 ו‡ילך)

יט „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ˆ„˜‰ ‰מוסיפ‰ חיו˙ ב˙פיל‰

‰וספ‰ /// „רכי ‰חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
˜נ‡‰ ו˙חרו˙

טוב‰  ב‰נ‰‚‰  ˜נ‡‰  מˆוו‰,  עו˘י  פרסום  ‰˙למי„ים;  בין   – חכמ‰  ˙רב‰  סופרים  ˜נ‡˙ 
ובזול˙ ‰מעורר˙ ל‰˘˙פר ולע˘ו˙ טוב; ‡ל יבו˘ מפני ‰מלעי‚ים – כי מ˜נ‡ים ‰ם, סיוע 
‰„„י לל‡ ˙חרו˙, ר˜ ל"˘לימזל" ‡ין מ˙חרים; „רך ‰"˜יבוı" – ‰מעלו˙ ו‰חסרונו˙, ‡ין 

˜נ‡‰ ‡ך ‡ין ˙חרו˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מעלת חור מצד עצמו
ביאור הא דבפרשתנו על הכתוב בצלאל בן אורי בן חור רש"י אינו מפרש דבר, 

משא"כ בפרשת ויקהל דמפרש ע"ז "חור - בנה של מרים היה", דלכאורה אם יש 
קושי בהכתוב הו"ל לרש"י לפרשו כאן - בפעם הראשונה 

‡. "וי„בר ‰' ‡ל מ˘‰ ל‡מר. ר‡‰ ˜ר‡˙י ב˘ם בˆל‡ל בן ‡ורי בן חור למט‰ י‰ו„‰. 
 –  (‚-‡ ל‡,  (פר˘˙נו  מל‡כ‰"  ובכל  וב„ע˙  וב˙בונ‰  בחכמ‰  ‡ל˜ים  רוח  ‡ו˙ו  ו‡מל‡ 
ובˆיווי ז‰ מˆו‰ ‰˜ב"‰ ‡˙ מ˘‰ על מינויו ˘ל בˆל‡ל למל‡כ˙ ע˘יי˙ ‰מ˘כן וכליו. 

מסר  ˘מ˘‰  ז‰  על  מספר ‰כ˙וב  ו‡ילך),  ל  (ל‰,  וי˜‰ל  פר˘˙   – בפר˘‰ ‰ב‡‰  ו‰נ‰, 
בˆל‡ל  ב˘ם  ר‡ו ˜ר‡ ‰'  י˘ר‡ל,  בני  מ˘‰ ‡ל  י˘ר‡ל ‡˙ „ברי ‰˜ב"‰: "וי‡מר  לבני 
ובכל  ו„ע˙  וב˙בונ‰  בחכמ‰  ‡ל˜ים  רוח  ‡ו˙ו  וימל‡  י‰ו„‰.  למט‰  חור  בן  ‡ורי  בן 

מל‡כ‰"; 

ו˘ם ‰ע˙י˜ ר˘"י ‡˙ ˙יב˙ "חור", ומפר˘ "בנ‰ ˘ל מרים ‰י‰". 

˘"˜˘‰ ‰ל‡ ‡ין  ר˘"י,  כוונ˙  בי‡רו ‡˙  ועו„)  „ו„.  ב„ברי  וע„"ז  (‚ור ‡רי‰.  ובמפר˘ים 
„רך לייחס ‡˙ ‰‡„ם ר˜ ‡ל ‡ביו . . – ולמ‰ ייחס ‡˙ בˆל‡ל ‡חר חור ‡בי ‡ביו? ‡ל‡ 
מייחס ‡ו˙ו  ולכך  בˆל‡ל,  ˘ל  יחוס  עי˜ר  מרים) ‰י‰  ˘ל  בנ‰  (ל‰יו˙ו  חור  כי  בוו„‡י 

‡חריו". 

ולכ‡ור‰ חסר בי‡ור:

‰וˆרך  ולכן  חור,  ‡ביו  ‡בי  ‡חרי  בˆל‡ל   ˙‡ מייחסים  מ„וע  לר˘"י   ‰˘˜ ‡כן  ‡ם 
ב„ברי  וי˜‰ל,  בפר˘˙  ר˜  ז‰  לו „בר  למ‰ ‰ו˜˘‰  מרים ‰י‰" –  ˘ל  ˘חור "בנ‰  לפר˘ 
מ˘‰ לבני י˘ר‡ל, ול‡ בפר˘˙נו, ב„ברי ‰˜ב"‰ ‡ל מ˘‰, ˘כ‡ן ˘˙˜ ר˘"י ול‡ פיר˘ 

כלום?!

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

כ„כ„
 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' י-י‡)

‰ˆלח‰ ˘ל ‡חרים מרמז˙ מלמעל‰ ל‰˘˙„ל ול‰ˆליח
˜נ‡˙ סופרים ˙רב‰ חכמ‰ (עיין בז‰ ב‰ער‰ ב˜ונטרס ‰חלˆו ע׳ טז) ועל-פי ‰מˆב 
בז‰  ‰רמז  ‰ם  מבינים  בו„‡י  וי˘יבו˙,  ספסלי[ם]  ˘ם  ˘נ˙וספו  בעירם  ע˙‰ 
ול‰ע„פ‰  י˙יר‰  ל‰˘˙„לו˙  ע˙‰  ‰ם  ˆריכים  ‡˘ר  ‡לי‰ם,  בנו‚ע  מלמעל‰ 
ב˙וספ˙ מרוב‰ על ‰עי˜ר ל‰עמי„ ‡˙ ‰י˘יב‰ על ‰‚וב‰ ‰„רו˘ מ˙‡ים לרˆון 

מייס„‰ ‰ו‡ כבו„ ˜„ו˘˙ מורי וחמי ‡„מו״ר, 

ו˜ף ועוז, ‰רי בו„‡י י˘נם  „ור˘ ‰ו‡ ז‡˙ מ‡˙ם, ובכל̇  כיון̆  ובטוח ‰„בר̆ 
ב‰ם ‰כחו˙ על-ז‰ וי˘נ‰ ‰‡פ˘ריו˙ לפ˙ח ‡˙ ‰י˘יב‰ בכיוון ז‰ במחנם, וי‰י 
רˆון מ‰˘ם י˙ברך ˘ל‡ יחסר ‚ם כן ‡ˆלם ‰רˆון ל‰בי‡ ‡˙ כל ‰נ״ל בפועל 

ממ˘ וטוב י‰י׳ ל‰י˘יב‰ על-י„י ז‰ ל‡ ר˜ ברוחניו˙ כי ‡ם ‚ם ב‚˘מיו˙.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ ע' ˜ˆח)

פרסום עו˘י מˆו‰ – יוסיף במ˘˙˙פים
בנו‚ע  ב‰ע˙ון  ˘‰י׳  מ‰  על-„בר   .  . למכ˙בו  ב‰מˆורפים  ל˜רו˙  ֈנ‰ני˙י 
ל‰˙וע„ו˙ „˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, וכן בנו‚ע ל‰˙וע„ו˙ „נ˘י חב״„ ו‰˘ייכו˙ 

‡לי‰ן, ובטח ‚ם ל‰ב‡ י˙‡מˆו בכ‚ון ז‰,

וב‡ופן ‰מ˙‡ים „ו˜‡, ‰יינו  בפרסום,  ל‰˘˙„ל  עˆמ‰,  על ‰עבו„‰  ונוסף 
בל‡ פרסום זול‰, וכי„וע מ˙˘וב˙ ‰ר˘ב״‡4 ˘מˆו‰ לפרסם עו˘י מˆו‰ כיון 
סופרים  „˜נ‡˙  וכ‰ענין  ‡חרים  עו„  [=למ˘וך]  ל‰מ˘יך  ‡פ˘ר  ז‰  ˘על-י„י 

˙רב‰ חכמ‰.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ ע' ˜עט)

ֈ ובמ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰‰˘˙˙פו˙ ב˘יעורי לימו„ ‰נלמ„ים ברבים – כ„‡י 
‰י' מ˙‡ים לפס˜ ˙ור˙נו, מˆו‰ לפרסם עו˘י מˆו‰ (˘ולחן ערוך יור‰ „ע‰ סי' רמ״ט 
סעיף י"‚5) ל‰„בי˜ על ‰כו˙ל ר˘ימ˙ ‰מ˘˙˙פים בכל ˘יעור, ˘לב„ ˘ז‰ יחז˜ 

כל ‡ח„ ו‡ח„ ירˆ‰ ל‰ופיע על כל פנים  יו˙ר ‡˙ ‰מ˘˙˙פים, י˘ מ˜ום ו˙˜ו‰̆ 
ב‡ח˙ ‰ר˘ימו˙.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' ˜ˆ)

4) ח"‡ סי' ˙˜פ‡.

5) עיי"˘ בנ˜‰"כ.



כ‚ כ‚כ‚

מנין  לס„ר  סבר˙ו  מ‡„  נכונ‰  לז‰  וב‰מ˘ך  יומים,  ‰יום  חיי‰ם  על  וי˘פיעו 
ׁ̆ מבין ‰נערים ‚ופ‡, ו‰רי י„וע  ּמָ ַׁ̆ בע„ם כיון ˘ז‰ נו˙ן מ˜ום לבחיר˙ ‚ב‡י 
טים  ˘ל  ל‰ם ‡ופן  ˘י˘  סי„ורים  ל‰וט ‡חרי  ב‡רˆו˙ ‰ברי˙  כמ‰ ‰נוער  ע„ 
ֈ'[=˜בוˆ‰] ובמיל‡ י˘ לו לי„ער [=מנ‰י‚], ˜עפטיין [=מפ˜„] כו׳ וכו team
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' מ‰)

˜נ‡‰ בחברים – ˙רב‰ ‰˙מ„‰ ו˘˜י„‰
„˜נ‡˙  מ‰ענין  ‰ו‡  סובל  ‡˘ר  כו˙ב  בו   .  . חנוכ‰  מז‡˙  למכ˙בו  במענ‰ 
סופרים, ‡˘ר מ˜נ‡ חבריו ‰מ˙מי„ים בלימו„ יו˙ר ממנו, ‡ף ˘‚ם נפ˘ו ח˘˜‰ 

בלימו„ ‰˙ור‰ ב‰˙מ„‰ ו˘˜י„‰.

˙רב‰  סופרים  ˜נ‡˙  חז״ל  ‡מרו  ‡„רב‰  ˘‰רי  כ˙בו,  ס‚נון  ‰„בר  ולפל‡ 
מנ˙  על  ‰‡מור‰  מ„‰  ל‰רבו˙  ˘עליו  פ˘וט  ˘לכן   (‡ כב,  ב˙ר‡  (בב‡  חכמ‰ 
˙רב‰ ‚ם כן ‰ˆלח˙ו ב‰לימו„ים, וכבר  ל‰רבו˙ ב‰˙מ„‰ ו˘˜י„‰, ועל-י„י ז‰̇ 
י„וע מעל˙ מ„‰ ‰‡מור‰ מיוס„ על ‰כ˙וב ו˙˜נ‡ רחל ב‡חו˙‰ ופירו˘ו בז‰ר 
‰˜„ו˘ חל˜ ב׳ ˜כ״ו ע״ב, עיין ˘ם וכן בספר ‡רחו˙ ˆ„י˜ים ˘ער י״„, ומבו‡ר 
ב‡רוכ‰ ב‡ור ‰˙ור‰ ל‰ˆמח ˆ„˜ פר˘˙ ויˆ‡ על ‰כ˙וב ‰‡מור, ומ˜ר‡ מל‡ 

‡מר ‰חכם מכל ‡„ם3, ‡ל י˜נ‡ לבך בחט‡ים כי ‡ם ביר‡˙ ‰׳ כל ‰יום.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח ע' ˜נז)

˜נ‡‰ ב‰נ‰‚‰ טוב‰ – כ„י ל‡מˆ‰
ז‰ ימים ‡ח„ים ˘˜בל˙י מכ˙בו בו כו˙ב ר‡˘י פר˜ים מ„ברי ימי חייו ו‡˙ 
‡˘ר עבר עליו ו‡˘ר ע˙‰ נמˆ‡ ‰ו‡ בֈ ז‰ ‡יז‰ ˘נים. כן מוסיף ˘במ˘ך ימי 
נ„ו„יו נפ‚˘ עם ‡נ״˘ ו˜נ‡ ב‰ם ‡˘ר בכל מ˜ום בו‡ם מ˙נ‰‚ים ‰ם ב‰נ‰‚˙ם 

וכ‡ילו ‰ם ב„׳ ‡מו˙ ˘ל עˆמם.

וי˘ ל‰עיר בז‰ ˘˙י נ˜ו„ו˙:

‡) בכל „בר י˘ ל‰בי‡ סיוע בעבו„˙ ‰' י˙ברך ו‰ו‡ ‰„ין במ„˙ ‰˜נ‡‰ ‡˘ר 
רב‰ חכמ‰,  נ‡˙ סופרים̇  נ‡‰ „˜„ו˘‰̃  בכלל ‰י‡ מ„‰ מ‚ונ‰ בכל ז‡˙̃  ‡ף̆ 
וב‡ם ל‡ו ‰רי ז‰ נ˘‡ר „בר מ‚ונ‰, ולכן ˙˜ו˙י ˘‚ם ‡ˆלו ‰ר‚˘, ז‰ו ל‰רבו˙ 

ֈבחיזו˜ עˆמו בעניני ˙ור‰ ומˆו˙ ו„ו˜‡ ב‰י„ור

3) מ˘לי כ‚, יז.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. וי˘ לומר בז‰, וב‰˜„ים ‰˙מי‰‰ בעˆם „ברי ר˘"י (˘בפ' וי˜‰ל): 

מייחסים ‡˙  ˘לכן  חור  ˘ל  מעל˙ו ‰מיוח„˙  לב‡ר ‡˙  רוˆ‰  ר˘"י  לכ‡ור‰, ‚ם ‡ם 
‰י‡  חור  ˘ל  ˘מעל˙ו  ולפר˘  נוסף,  ל„ור  לכ˙"  "ל‰רחי˜  ‰וˆרך  למ‰  ‡חריו,  בˆל‡ל 
עˆמו,  חור  ˘ל  מעל˙ו  מפני  ˘ז‰ו   – בפ˘טו˙  לפר˘  לו  ‰י‰  מרים?  ˘ל  בנ‰  ב‰יו˙ו 

‰מפור˘˙ לעיל כמ‰ פעמים:

בע˙  מ˘‰  עם  ˘עלו  וחור ‰ם ‡לו  ˘ר˜ ‡‰רן  י-יב)  יז,  (ב˘לח  מˆינו  עמל˜  במלחמ˙ 
מלחמ˙ עמל˜ ו˙מכו בי„יו; 

כ‡˘ר על‰ מ˘‰ ל‰ר ‡מר (מ˘פטים כ„, י„) "‰נ‰ ‡‰רן וחור עמכם מי בעל „ברים י‚˘ 
‡לי‰ם", ‰רי ˘חור מיל‡ ‡˙ מ˜ומו ˘ל מ˘‰ ביח„ עם ‡‰רן; 

ובע˙ ע˘יי˙ ‰ע‚ל מˆינו (פר˘"י פר˘˙נו לב, ‰ „"‰ וי‡מר) ˘חור ‰י‰ מוכיח ‡˙ י˘ר‡ל 
ע„ ˘‰ר‚ו‰ו, כלומר, ˘‰י‰ בו ‚ם ‰עילוי „מסירו˙ נפ˘ על ˜י„ו˘ ‰˘ם. 

בנ‰  ב˙ור  ל(חור  בˆל‡ל  לייחס ‡˙  ˘כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡  לח„˘  לר˘"י  מנ"ל  כן,  ו‡ם 
˘ל) מרים – ול‡ לחור בזכו˙ עˆמו?

‚. ‡ל‡, ˘˘˙י ‰˘‡לו˙ מ˙ורˆו˙ זו בזו: 

ולכן  עˆמו,  מעל˙ו  ב‚לל  לחור  בˆל‡ל   ˙‡ מייחס  ˘‰כ˙וב  מס˙בר  בפ˘טו˙  ‡כן, 
מייחס  ˘‰כ˙וב  כך  על  „בר  ר˘"י  מסביר  ל‡   – למ˘‰  ‰˜ב"‰  ב„ברי    – בפר˘˙נו 
חור  ˘ל  ‰‚„ולו˙  מעלו˙יו  ב‚לל  בפ˘טו˙,  מובן  ˘‰„בר  מ˘ום  לחור,  בˆל‡ל   ˙‡

(˘מפור˘ו˙ בכ˙ובים לעיל, ו‡ין ר˘"י ˆריך לחזור ולפר˘ ז‡˙ ל‰„י‡); 

לבני  ‡ומרם  ˘‰ו‡  כפי  מ˘‰  „ברי  על  מספר˙  ‰˙ור‰  כ‡˘ר  וי˜‰ל,  בפר˘˙  „ו˜‡ 
בנ‰  ˘חור ‰י‰  ל‰וסיף  עˆמו, ‡ל‡) ˆריך  מˆ„  חור  במעל˙  ל‰ס˙פ˜  כ‡ן (‡ין  י˘ר‡ל, 

˘ל מרים, כי: 

˘מ˘‰  י˙כן  ‡יך  כן,  ו‡ם  ‰ע‚ל;  במע˘‰  חור   ˙‡ ˘‰ר‚ו  ‡לו  ‰ם  י˘ר‡ל  בני  ‰רי 
יבו‡ וי„‚י˘ בפני‰ם ‡˙ ˘מו ˘ל חור, ובפרט כ‡˘ר מ„ובר על מל‡כ˙ ‰מ˘כן ˘נוע„‰ 
לכפר על מע˘‰ ‰ע‚ל [וע"„ ‰‡יסור ל‰זכיר לבעל ˙˘וב‰ ‡˙ מע˘יו ‰ר‡˘ונים (מ˘נ‰ 
בב‡ מˆיע‡ נח, ב)]?! ולכן מפר˘ ר˘"י, ˘‰זכר˙ חור ב˙וך „ברי מ˘‰ לבני י˘ר‡ל ‰י‡ 

ר˜ כ„י לייחסו למרים – ול‡ ב˘ביל ל‰זכיר ‡˙ מע˘יו עˆמו. [‡ולם בפר˘˙נו, כ‡˘ר 
כולל  חור,  ˘ל  מעלו˙יו ‰פרטיו˙  מל‰זכיר ‡˙  מניע‰  עˆמו, ‡ין  למ˘‰  מ„בר  ‰˜ב"‰ 

ז‰ ˘נ‰ר‚ על ˜י„ו˘ ‰˘ם וכו'].

„. ועו„ ז‡˙: 

בע˙ „ברי מ˘‰ לי˘ר‡ל, ‰מסופרים בפ' וי˜‰ל, מˆינו ˘‰י˙‰ ‰„‚˘‰ י˙יר‰ על ענין 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰יחוס ˘ל ‰עו˘ים במל‡כ˙ ‰˜ו„˘. וכ„ברי ר˘"י מי„ ל‡חר מכן (פסו˜ ל„): "‡‰לי‡ב 
למל‡כ˙  לבˆל‡ל  ‰מ˜ום  ו‰˘ו‰ו  ‰˘פחו˙,  מבני  ˘ב˘בטים  ‰ירו„ין  מן  „ן  מ˘בט 

‰מ˘כן ו‰ו‡ מ‚„ולי ‰˘בטים, ל˜יים מ‰ ˘נ‡מר 'ול‡ ניכר ˘וע לפני „ל'". 

‰ריחו˜  ל‰„‚י˘  ‰י‡  ו‡‰לי‡ב  בˆל‡ל  ˘ל  יחוסם  ב‰זכר˙  ‰כ˙וב  כוונ˙  כלומר: 
ומכל  ˘ב˘בטים" –  ו‡‰לי‡ב "מן ‰ירו„ין  ˘בˆל‡ל ‰ו‡ "מ‚„ולי ‰˘בטים"  ˘ביני‰ם, 
ר˘"י  ומפר˘  חור",  "בן  ‰כ˙וב  מ„‚י˘  ז‰  ומטעם  לבˆל‡ל";  ‰מ˜ום  "‰˘ו‰ו  מ˜ום 
בין  מˆ„ ‰‡ב  בין  ו‰מעל‰,  מ‚„ולי ‰יחס  יחוסו  מרים ‰י‰" – "ל‰ו„יע ‚ו„ל  ˘ל  "בנ‰ 

מˆ„ ‰‡ם, ˘בז‰ מ˙˜יים טפי מ‰ ˘נ‡מר . . 'ול‡ נכר ˘וע' כו'" (מ˘כיל ל„ו„ ˘ם).

˘ב˘בטים  ‰ירו„ין  "מן  ל‡‰לי‡ב  בנו‚ע  ˘כ˙וב  למ‰  ב‰˙‡ם  ‚ם  ˘ז‰ו  לומר,  [וי˘ 
מבני ‰˘פחו˙", ‰יינו ˘פחי˙ו˙ו ˘ייכ˙ ליחוס ‰‡ם, ולכן מס˙בר לומר, ˘‚ו„ל ‰יחוס 

˘ל בˆל‡ל ‰ו‡ (ל‡ ר˜ מˆ„ ‰‡ב, ‡ל‡) ‚ם מˆ„ ‰‡ם].

ולפי ז‰ מ˙ורı מ„וע ל‡ פיר˘ ר˘"י בפר˘˙נו ˘חור בנ‰ ˘ל מרים ‰י‰ – כי ‡פ˘ר 
עˆמו;  חור  ˘ל  מעלו˙יו  מˆ„  לחור  בˆל‡ל   ˙‡ לייחס  רוˆ‰  ˘‰כ˙וב  בפ˘טו˙,  לומר 
ור˜ בפר˘˙ וי˜‰ל, ˘ב‰ עי˜ר ‰כוונ‰ ‰י‡ ל‰„‚י˘ ‡˙ ‰‰˘וו‡‰ למרו˙ ‰‰ב„ל בענין 
יחוסו  מעל˙  ל˙‡ר  ב‡  לחור  ˘‰ייחוס  ר˘"י  מוסיף  לפני „ל",  ˘וע  ניכר  ˘"ל‡  ‰יחוס, 

˘ל בˆל‡ל (‚ם) מˆ„ ‰‡ם מרים.

כבכב

˜נ‡‰ ו˙חרו˙
קנאת סופרים תרבה חכמה – בין התלמידים; פרסום עושי מצווה, קנאה 
מפני  יבוש  אל  טוב;  ולעשות  להשתפר  המעוררת  ובזולת  טובה  בהנהגה 
המלעיגים – כי מקנאים הם, סיוע הדדי ללא תחרות, רק ל"שלימזל" אין 
מתחרים; דרך ה"קיבוץ" – המעלות והחסרונות, אין קנאה אך אין תחרות

ָך  ַעּמ∆ ָך ּב¿ ‰ ַ‡ּפ¿ ר∆ ח¡ ָלָמ‰ ‰' י∆
כלום מ˙˜נ‡ ‡ל‡ חכם בחכם, ‚בור ב‚בור (˙˘‡ לב, י‡. ר˘"י)

ל‰רבו˙ ב˜נ‡˙ סופרים בין ‰˙למי„ים
מימים ביח„  ומכי̇  בל˙י מכ˙בו מכ"ב ‡ייר, ‡ו„ו˙ בי˜ורו בי˘יב˙̇  בנועם̃ 
עם ‰ר‰"‚ ‡י˘ יר‡ ‡לו˜ים נכב„ ונעל‰ וכו' . . ו˙וˆ‡ו˙ ‰בחינו˙ ‡˘ר ‰˘ביעו 

רˆונם.

ו‰עי˜ר  ‰טוב‰,  ב˘ור‰  בע„  וחבירו  לכבו„-˙ור˙ו  חן  ˙˘ו‡ו˙  ֈומ˘נ‰ 
˙רב‰  נ‡מר  עלי׳  סופרים  ב‰˙למי„ים ˜נ‡˙  עוררו  על-י„י ‰בחינ‰  בטח  ‡˘ר 
חכמ1‰, ובל˘ון ‰ז‰ר (ח"ב ˜כו, ב) ‡ס‚י‡ו מ˘יכו „חכמ˙‡ [=מ‚„ילים מ˘יכ˙ 
‰חכמ‰], ו‰וסיף בי‡ור ‡„מו״ר ‰ˆמח ˆ„˜ על-פי מ‡מר רז״ל (˘ב˙ ˜נב, ב) מי 
˘י˘ בו ˜נ‡‰ מר˜יב, ˘‰ו‡ כענין ‰˙ולע „˜„ו˘‰ ˘מר˜יב ‰‡רז, מ„ו˙ „נפ˘ 
רז״ל ‰‡מור  מ‡מר  על  י„  ˘ער  ˆ„י˜ים  ב‡רחו˙  ועל-„רך ‰מבו‡ר  ‰ב‰מי˙, 
˜נ‡˙ סופרים ˙רב‰ חכמ‰, כי ˙ר‡‰ ‡„ם ˘לומ„ וכו' וכן לענין כל ‰מˆו˙ כו'2 

ומˆיין ‚ם כן לסוט‰ ‚, ע״‡ (‡ור ‰˙ור‰ ויˆ‡ „״‰ ו˙˜נ‡ רחל ב‡חו˙‰).
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז ע' ˜כב)

ל‡חרי ‰˘˙י˜‰ ‰‡רוכ‰ נעם לי ל˜בל מכ˙בו ממוˆ‡י ˘ב˙ ˜ו„˘ בו כו˙ב 
‡יך ˘‰ס˙„רו ‰ענינים ב‰˙למו„ ˙ור‰ וסי„ור ‰כ˙ו˙ ‰˘ונו˙, ונ‰ני˙י במ‡„ 
יבי‡  ˘בטח  ‰˙למי„ים  בין  סופרים  ב˜נ‡˙  ענינים  כמ‰  ˘‰מˆי‡  ממ‰  מ‡„ 
פירו˙ לעורר ב‰ם כחו˙ ‰פנימים ˘י˘ בכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל ˘י˙‚לו בפועל 

1) בב‡ ב˙ר‡ כ‡, ‡.

כן.  כל ‰יום, ‚ם ‡ני ‡ע˘‰  לומ„  ז‰  וי‡מר:  בלבו  י˙פ˘ ˜נ‡‰  ˘לומר,  יר‡‰ ‡„ם  כי ‡ם  ל˘ונו:  וז‰   (2
וכן לענין כל ‰מˆו˙ י˜נ‡ כל ‡ח„ בחבירו ל˙פו˘ מע˘‰ חבריו ‰טובים.



הוספה

פרשת תשא

מכתבי עצות והדרכות 
בעבודת השי״ת ובחיי היום יום 
מ˙וך סט ‰ספרים „רכי ‰חיים

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

בדיקה ל'ארוסתו' בלבד
וי˘˜ ‡˙ בני י˘ר‡ל וי˜ח ‡˙ ‰ע‚ל ‚ו׳ ויזר 
על פני ‰מים

נ˙כוין לב„˜ם כסוטו˙, ˘ל˘ מי˙ו˙ ני„ונו ˘ם כו' בסייף 
כו' במ‚פ‰ כו', ל‡ ע„ים ול‡ ‰˙ר‡‰ ב‰„רו˜ן ˘ב„˜ום 
‰מים וˆבו בטני‰ם
(לב, כ. ר˘״י)

מˆינו חילו˜ בין ‰"˘ל˘ מי˙ו˙" ˘ב‰ן ני„ונו 
י˘ר‡ל, ˘‡ˆל ‡לו ˘נ‰ר‚ו בסייף כ˙יב "ויפול מן 
כ˙יב "וי‚וף ‰' ‡˙ ‰עם"  במ‚פ‰  כח),  (˘ם,  ‰עם" 
כ˙יב  ‰מים"  ˘"ב„˜ום  ל‡לו  בנו‚ע  ‡ך  ל‰),  (˘ם, 

"וי˘˜ ‡˙ בני י˘ר‡ל". וי˘ לעיין בטעם ‰˘ינוי.

מובן  ‡ינו  „לכ‡ור‰  ל‰˜„ים,  י˘  ז‰  ולב‡ר 
"כסוטו˙",  ‰ע‚ל  עו˘י   ˙‡ ‰˜ב"‰  ב„˜  מ„וע 
לחט‡  ‰סוט‰  ענין  בין  י˘  ו˘ייכו˙  ˜˘ר  „מ‰ 

‰ע‚ל?

לחט‡  בנו‚ע  ר˘"י  ˘כ˙ב  מ‰  ע"פ  ז‰  ויובן 
למלך  "מ˘ל   (‡ (ל„,  לך"  "פסל  ע‰"פ  ‰ע‚ל, 
‰מלך  כך  כו'  ‰˘פחו˙  עם  ‡רוס˙ו  ו‰ניח  כו' 
‡רוס˙ו  כו',  רב  ערב  ‡לו  ‰˘פחו˙  ‰˜ב"‰,  ז‰ 
‰ע‚ל  ˘חט‡  ונמˆ‡,  י˘ר‡ל".  ‡לו  ‰˜ב"‰  ˘ל 
˘"ב„˜ם  וז‰ו  "‡רוס‰".  ˜ל˜ול  ב„ו‚מ˙  ‰ו‡ 
מטעם  ‚ם  ‰י‡  ‰סוט‰   ˙‡˜˘‰ ˘‰רי  כסוטו˙", 

"˜ל˜ול" כ‚ון ז‰.

זו  ב„י˜‰  ˘עי˜ר  ˘מכיון  לומר,  י˘  ועפ"ז 
זו  ב„י˜‰  ‰יי˙‰  ‰‡רוס‰,  ˜ל˜ול  מטעם  ‰יי˙‰ 
˘ייכ˙ ר˜ ל"י˘ר‡ל" ˘‰ם "‡רוס˙ו ˘ל ‰˜ב"‰", 
מ˘‡"כ ‰ערב רב נמ˘לו "ל˘פחו˙", ולכן ל‡ ‰י' 

˘ייך ‡ˆלם ענין ז‰.

„יי˜‡,  "‰עם"  נ‡מר  ‰מי˙ו˙  ˘‡ר  ˘על  וז‰ו 
בכללם,  רב  ‰ערב  ˘‚ם  ‰עם,  כל  נכללו  ב‰ן  כי 
מ˘‡"כ על ב„י˜‰ זו נ‡מר "וי˘˜ ‡˙ בני י˘ר‡ל", 
ול‡ "‰˘פחו˙ ‡לו  בז‰,  נכללו  י˘ר‡ל  בני  ר˜  כי 

ערב רב".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 409 ו‡ילך)

בין טהרה לתוספת קדושה
ורחˆו ‡‰רן ובניו ממנו ‡˙ י„י‰ם ו‡˙ 
ר‚לי‰ם ‚ו׳ ורחˆו י„י‰ם ור‚לי‰ם ול‡ ימו˙ו
(ל, יט. כ‡)

מפני  ‰כ˙ובים,  בין  ב˘ינוי  ˘˜ו"ט  במפר˘ים 
ול‡  ר‚לי‰ם"  ו‡˙  י„י‰ם   ˙‡" ˙חיל‰  כ˙וב  מ‰ 
בלי  ור‚לי‰ם"  "י„י‰ם  ˘כ˙וב  ‰˘ני  כבפסו˜ 

‰פס˜ ביני‰ם (ר‡‰ ‡ו‰"ח, ˆפע"נ על ‰˙ור‰, ועו„).

ב‚„ר  „מˆינו   ‡‰ ב‰˜„ים  בז‰  לומר  ונר‡‰ 
חיוב רחיˆ˙ י„ים ור‚לים ˘ני ענינים:

נˆטוינו  ולפיכך  ‰ן  עס˜ניו˙  ˘‰י„ים  "לפי   .‡
מ‰יסח  לט‰רם  כ„י  כו'  ממנו  ובניו  ‡‰רן  ורחˆו 
‰„ע˙" (פי' ‰מיוחס לר‡ב"„ לספר יˆיר‰ פ"‡ מ"‚). ו‰יינו, 
‚ם  ב‰  י˘  ‰רחיˆ‰  ע"י  נ˜יו˙  ל˙וספ˙  ˘בנוסף 
‚„ר ט‰ר‰, כמו ט‰ר‰ מטומ‡‰ ˘‰י‡ ע"י טביל‰ 
[וכמו ‰טביל‰ ˘ˆ"ל לפני ‰כניס‰ לעזר‰ לעבו„‰, 

‡ף על פי ˘‰ו‡ ט‰ור (יומ‡ ל, ‡ במ˘נ‰)].

"˜י„ו˘  זו  לרחיˆ‰  ˜ר‡ו  ˘חכמים  מז‰  ב. 
י„ים ור‚לים" (ר‡‰ ל„ו‚מ‡ מ˘נ‰ יומ‡ ˘ם, ועו„) מ˘מע, 

˘ע"י רחיˆ‰ זו י˘ ‚ם ˙וספ˙ ˜„ו˘‰.

ט‰ר‰  „ין  „לענין  ביני‰ם,  ‰נפ˜"מ  וי"ל 
„כ˘ם  ולר‚לים,  לי„ים  ‡ח„  „ין  י˘  ˘ברחיˆ‰, 
כ‡ן,  ע„"ז  ‚ופו,  כל  לטבול  ˆריך  ˘בטביל‰ 
‡ח˙,  כמˆי‡ו˙  ‰ם  ז‰  לענין  ו‰ר‚לים  ˘‰י„ים 
˘ברחיˆ‰  ˜„ו˘‰  „ין  ו‡ילו  לחˆ‡ין,  ט‰ר‰  ו‡ין 
עבו„˙  בפועל  נע˘ו˙  ˘ב‰ן  בי„ים,  עי˜רו ‰ו‡  זו 
‰מ˜„˘ (ו‰ר‚לים ‰ם ר˜ כעין עזר, כי ˆ"ל עמי„‰ 

על ‰רˆפ‰).

ועפ"ז י˘ לפר˘ ‰˘ינוי בין ‰כ˙ובים, „‰פסו˜ 
ט‰ר‰  ב„ין  ˜‡י  ור‚לי‰ם"  י„י‰ם  „"ורחˆו 
ביח„  ור‚לי‰ם"  נ‡מר "י„י‰ם  ולכן  זו,  ˘ברחיˆ‰ 
ומˆי‡ו˙  כ‚וף  ‰ן  ‰ט‰ר‰  לענין  כי  ‰פס˜,  בלי 
 ˙‡ ‚ו'  „"ורחˆו  ‰פסו˜  מ˘‡"כ  כנ"ל;  ‡ח˙, 
˘‡ין  ‰˜„ו˘‰,  בענין  ˜‡י  ר‚לי‰ם"  ו‡˙  י„י‰ם 
ו˜י„ו˘  ‡ח˙,  ומˆי‡ו˙  ב‚„ר  ו‰ר‚לים  ‰י„ים 

‰ר‚לים ב‡ כ‰וספ‰ על ‰˜י„ו˘ „י„ים.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 186 ו‡ילך)



ט

עשויים ליצר הרע 
– חביבין עלי?

מדוע נרמז משה רבינו ב"כיור" דווקא? / נתאווה הקב"ה שישכון גם בדברים 
נחותים וגשמיים / הכנעת היצר – חביבה מן הכל / קבלת עול הקב"ה – הרחיצה 

שקודם העבודה

‰כלים  מ˘‡ר  ו‰ופר˘  נ˘˙נ‰  ור‚לי‰ם,  י„י‰ם  ‰כ‰נים  ˜י„˘ו  ממנו  ‡˘ר  ‰כיור 
‰מנויים בפר˘יו˙ ˙רומ‰ ו˙ˆו‰, ו‰רי ‰ו‡ נמנ‰ בפני עˆמו ברי˘ פר˘˙נו1.

ל‰˘כין  בו  ‰כוונ‰  ‰יי˙‰  "ל‡  ˘‰כיור  מפני  ˘‰ו‡  ‰מפר˘ים2  כ˙בו  ‰„בר  ובטעם 
˘כינ‰ במ˜„˘" ככל ‰כלים, ‡ל‡ ר˜ "ל‰כין ‡˙ ‰כ‰נים לעבו„˙ם", ועל כן "ל‡ ‰וזכר 
מעבו„˙ ‰˘כנ˙ ‰˘כינ‰  חל˜  ול‡  לעבו„‰  ר˜ ‰כנ‰  ל‰יו˙ו  ˘‡ר ‰כלים"  עם  למעל‰ 

עˆמ‰.

בלב„  ‰כנ‰  ל‰יו˙ו  ‰כלים,  מ˘‡ר  לכ‡ור‰  נמוכ‰  „ר‚˙ו  ˘‰כיור  כן,  ‡ם  נמˆ‡ 
לעבו„‰ ול‡ חל˜ מ‰עבו„‰ עˆמ‰.

ומעל‰  עמו˜  ˙וכן  בו  י˘  לעבו„‰  כללי˙  ‰כנ‰  ‰יו˙ו  מ˘ום  „וו˜‡  ב‡מ˙,  ‡בל 
‚„ול‰, וממנו נלמ„ עי˜ר ‚„ול בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

מ„וע נרמז מ˘‰ רבינו ב"כיור" „וו˜‡?
מ˘‰  ממנו  ורחˆו   .  . ‰כיור   ˙‡ "וי˘ם  פ˜ו„י3:  בפ'  נ‡מר  ‰מ˘כן  חנוכ˙  ב˙י‡ור 

1) ל, יז ו‡ילך.

2) ספורנו לפסו˜ יח, ור‡‰ ‚ם בחז˜וני ˘ם.

3) מ, ל-ל‡.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰י‰ מ˙ון ומסו„ר, ‰י‰ מ˜ו˘ר מסור לסב‡ מ‰ר״˘.

לו  ‰י˙‰  „בר  לכל  ‰˘כל˙י˙.  ב‰˙בוננו˙  במ˙ינו˙,  ‰י‰  זלמן  ‰ר׳  ˘ע˘‰  מ‰  כל 
ל‰יו˙ ‡ˆל  לליוב‡וויט˘,  בנסיע‰  לו  מיוח„ ‰י‰  ס„ר  חב״„י˙.  ס„ר ‰˘כל‰  ˘ל  ‚י˘‰ 

‰רבי, כמ‰ זמן ל˘‰ו˙ ˘ם ומ˙י לחזור מליוב‡וויט˘.

‰י˙‰  ˘ל‚בם  ‰עבו„‰  ובעלי  בחסי„ו˙  ‰מ˘כילים  מבחירי  ‡ח„  ‰י‰  זלמן  ‰ר׳ 
‰נסיע‰ לליוב‡וויט˘, ˘מיע˙ חסי„ו˙ וכניס‰ ל״יחי„ו˙״, מ˘ום חווי‰ נפ˘י˙ ˘˙פס‰ 

ב‰ם ‰מ˜ום ‰נעל‰ ביו˙ר בחיים.

ס„ר ‰נסיע‰, ‡ל ומליוב‡וויט˘, ‰ו‡ חווי‰ נפ˘י˙ ‡ˆל חסי„ים בעלי ‰˘כל‰ ועבו„‰ 
בנסעם ‡ל  מסויימו˙,  ועיירו˙  בערים  מ˙עכב  מנכב„י ‰חסי„ים ‰י‰  כל ‡ח„  פנימיים. 
ומליוב‡וויט˘, למסור לחסי„ים מ‰ ˘˘מעו בליוב‡וויט˘, לחזור על מ‡מרי ‰חסי„ו˙ 
˘˘מעו. ‰יו עורכים ‡ז ‰˙ווע„ו˙ חסי„י˙. ˜בל˙ ‰פנים ‰‡מי˙י˙ ‰יו עורכים כ˘˘בו 
ברוחניו˙,  ו‰ן  ב‚˘מיו˙  ‰ן  ע˘ירים,  ‡ו  עניים  ‰ב„ל  בלי  חב״„,  חסי„י  כל  ‰בי˙‰. 

בי„יע‰ ובעבו„‰, ‰יו מ˘˙˙פים ב˘מח‰.

"כ˘מחיים י‰ו„י ב‚˘מיו˙, נו˙נים לו ל‡כול, 
‰˘כר ‰ו‡ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙"

פעם ‡ח˙ כ˘‰ר׳ זלמן חזר מליוב‡וויט˘, ‰נ‰ ב‰˙ווע„ו˙ חסי„י˙ ˘נערכ‰ ל˜בל˙ 
פני ‰‡ורח, סיפר על ‡ימר‰ ˘‰סב‡ מ‰ר״˘ ‡מר ב‡מˆע מ‡מר:

כ˘מחיים י‰ו„י ב‚˘מיו˙, נו˙נים לו ל‡כול, ‰˘כר ‰ו‡ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

לפני  ל˙˙  ס„ר  לעˆמו  ע˘‰  בפנימיו˙,  ‰‡ימר‰   ˙‡ ˜לט  בער  חיים  ר׳  כ˘‰חסי„ 
‰˙פיל‰ לעוברים ול˘בים ‡ו לעניים ס˙ם ˘‰יו בבי˙ ‰כנס˙, ˘י‰י‰ ל‰ם במ‰ לסעו„ 

‡˙ לבם ‡חרי ‰˙פיל‰.

חיים  ר׳  ‰חסי„  ˘ל  ‰פנימי˙  ו‰נ˙ינ‰  ˘‰מסיר‰  לי  ‡מר  ‰ר‰"˜  ‡‡מו״ר  כ״˜  ‰ו„ 
בער ‡ל ‰רבי מ‰ר"˘ ‰עמי„‰ ‡ו˙ו על מ˜ום ‰ˆלח‰ נכון בעבו„˙ ‰מוח ו‰לב.

(ספר ‰˘יחו˙ ‰'˘"˙ [ל‰"˜] עמ' ˜ס‰-˜סו)



יט

צדקה המוסיפה חיות בתפילה
"תפילה צריכה הרי להיות בחיות, ועל ידי הנתינה והחיאת נפש העני לפני 

התפילה, מתווסף הרבה חיות בתפילה"

רמז בי„ו ‰˜„ו˘‰ ב„רך ‰מ˘כ‰ למעל‰
ב‡  כ˘‰י‰  מ‰ר"˘.  ‰רבי  ‰סב‡  ˘ל  חסי„  ‰י‰  זלטפולס˜י  זלמן  ר׳  ‰חסי„ 

לליוב‡וויט˘ ‰י‰ ‰סב‡ ‡ומר חסי„ו˙ לפניו ביחו„.

פעם ‡ח˙ - ב˘נ˙ ˙רל״ז - ‡מר ‰רבי מ‰ר״˘ לפניו מ‡מר ˘‡מר בפני ‰˜‰ל ב˘ב˙ 
˘עבר‰. ב˘נ˙ ˙רל"ח ‡מר לפניו מ‡מר מיוח„.

‰רבי מ‰ר׳׳˘ ‰י‰ לע˙ים ˜רובו˙ ‡ומר ב‡מˆע ‰מ‡מר מספר מלים ˘ל‡ ‰י˙‰ ל‰ן 
˘ייכו˙ למ‡מר, ולפעמים ‰י˙‰ ל‰ן ˘ייכו˙ למ‡מר.

במ‡מר מ˘נ˙ ˙רל"ח ‰סביר ‰סב‡ מ‡מר חז"ל1 ר"‡ י‰יב פרוט‰ לעני ו‰„ר מˆלי, 
ו‡מר על כך:

לפני ‰˙פיל‰,  נפ˘ ‰עני  ו‰חי‡˙  י„י ‰נ˙ינ‰  ועל  בחיו˙,  ל‰יו˙  ˙פיל‰ ˆריכ‰ ‰רי 
מ˙ווסף ‰רב‰ חיו˙ ב˙פיל‰. ורמז בי„ו ‰˜„ו˘‰ ב„רך ‰מ˘כ‰ למעל‰. כך ‰י˙‰ „רכו 

לרמוז בי„ו ‰˜„ו˘‰ על כל „בר ˘ב‰פל‡‰.

בעל מוחין ‚„ול ובעל לב חסי„י רחב
‰חסי„ ר׳ זלמן זלטפולס˜י ל‡ זו בלב„ ˘‰י‰ בעל מוחין ‚„ול ובעל לב חסי„י רחב, 

1) בב‡ ב˙ר‡ י, ‡.

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

ו‡‰רן ובניו" ו‚ו', ולמ„ו מכך ב‚מר‡4 ‡˘ר ˘יעורו ‰פחו˙ ביו˙ר ˘ל ‰כיור ‰ו‡ "כ„י 
בימי ‰מילו‡ים, ‰ל‡ ‰ם  כנ‚„ ‡רבע˙ ‰מ˙˜„˘ים  ו‰ו‡  ממנו",  כ‰נים  ל˜„˘ ‡רבע‰ 

מ˘‰, ‡‰רן ו˘ני בניו.

˘לכן  לעבו„‰,  ‰כנ‰  ˘ענינו ‰ו‡  ככלי  ˘ל ‰כיור  מ‰ו˙ו  ברור ‡˙  רו‡ים  ז‰  ומ„ין 
„וו˜‡ בנו‚ע לכיור מˆינו „ין מיוח„ כז‰ – ˘˘יעורו נלמ„ מענין ˘‰י‰ ר˜ ב˘בע˙ ימי 

‰מילו‡ים:

ר˜  ‰יי˙‰  עבו„˙ו  ומטר˙  בלב„,  ‰מילו‡ים  ימי  ב˘בע˙  במ˘כן  עב„  רבינו  מ˘‰ 
˘ˆריך  ז‰,  „ין  ל„ורו˙  ‰ונˆח  מ˜ום  ומכל  ו‡ילך,  מ‡ז  ‰מ˘כן  עבו„˙  לכללו˙  ‰כנ‰ 
בכללם.  ומ˘‰  לעבו„˙ ‰מ˘כן,  בימי ‰‰כנ‰  בו  כנ‚„ ‰מ˙˜„˘ים  ל‰יו˙  ˘יעור ‰כיור 
עבו„˙  לכללו˙  ‰כנ‰  ל‰יו˙   – ענינו  עי˜ר  וז‰  ‰כיור  ˘ל  מ‰ו˙ו  זו  כי  ‰„בר,  וטעם 

‰מ˘כן.

ומז‰ ‡פ˘ר ללמו„ ל‡י„ך ‡˙ מעל˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל ‰כיור, ˘„וו˜‡ בו י˘ ענין ‰מרמז 
ל‰יו˙ו ‰כנ‰  כי  יו˙ר,  מרוממ˙  ועבו„˙ו  מן ‰כ‰נים,  יו˙ר  נעל‰  ˘‰ו‡  רבינו,  מ˘‰  על 

לכללו˙ ‰עבו„‰ י˘ בו מעל‰ וכח מיוח„.

נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ˘י˘כון ‚ם ב„ברים נחו˙ים ו‚˘מיים
˘ני  וב‰˜„ים ‡˘ר  לכללו˙ ‰עבו„‰,  כ‰כנ‰  עבו„˙ ‰"כיור"  ומ‰ו˙  ענין  לב‡ר  וי˘ 
˜ˆוו˙ ‡לו – מח„ פחי˙ו˙ו ˘ל ‰כיור ל‰יו˙ו ר˜ ‰כנ‰, ומ‡י„ך מעל˙ו ˘„וו˜‡ בו נרמז 

‚ם מ˘‰ – מוˆ‡ים ‡נו ‡ו˙ם ‚ם בנו‚ע לע˘יי˙ ‰כיור מ"מר‡ו˙ ‰ˆוב‡ו˙".

˘‰יו  י˘ר‡ל  בנו˙  ˘ל  מ"מר‡ו˙ ‰ˆוב‡ו˙"5  נל˜ח‰  נע˘‰ ‰כיור,  ˘ממנ‰  ‰נחו˘˙ 
˘כ‡˘ר ‰בי‡ו ‡˙  וע„  ביו˙ר,  ונמוך  נחו˙  ענין  ˘‰ו‡  מ˙˜˘טו˙",  כ˘‰ן  ב‰ם  "רו‡ו˙ 

‰מר‡ו˙ לנ„ב˙ ‰מ˘כן "‰י‰ מו‡ס מ˘‰ ב‰ן מפני ˘ע˘ויים ליˆר ‰רע".

‡ל‡  בלב„  זו  ול‡  זו,  נ„ב‰  ל˜בל  למ˘‰  ‰˜ב"‰  ˘ˆיו‰ו  מˆינו  ‚יס‡  מ‡י„ך  ‡בל 
˘‰ו„יע "‡לו חביבין עלי מן ‰כל" מפני ˘ב‰ם נ˘˙מ˘ו נ˘י י˘ר‡ל ˆ„˜ניו˙ ל‰עמי„ 

"ˆב‡ו˙ רבו˙ במˆרים".

במ‰ו˙ו  ו˜˘ור  כרוך  ‰ו‡  ‰רי  „וו˜‡,  ‰ˆוב‡ו˙  במר‡ו˙  ו‰חביבו˙  ‰ˆורך  ו‰נ‰, 
ומטר˙ו ˘ל ‰מ˘כן ובי˙ ‰מ˜„˘6:

˘"נ˙‡וו‰  ‰י‡  ‰‚˘מי,  ‰ז‰  עולם   ˙‡ ‰˘י"˙  ˘בר‡  מ‰  ‰כוונ‰  ˙כלי˙  ‡˘ר  י„וע 

4) זבחים כ‡, ב.

5) וי˜‰ל לח, ח ובפר˘"י.

6) ר‡‰ בז‰ בבי‡ור וב‡ורך בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 902 ו‡ילך. ו˘"נ.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‚˘מיים  ב„ברים  ‚ם  ב‚לוי  ל˘כון  ˘יוכל  ב˙ח˙ונים"7,  „יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰ 
ונחו˙ים ביו˙ר. ו‡ף ˘בעולמו˙ ‰עליונים מ‡יר ‡ורו י˙' בי˙ר ˘‡˙ וי˙ר עז, מכל מ˜ום 
‡יוו‰ ‰˜ב"‰ למו˘ב לו ‡˙ ‰‡רı ‰˙ח˙ונ‰, ובר‡ נבר‡ים פחו˙ים ויו˘בי ב˙י חומר, 

כי נ˘˙ו˜˜ ˘י‰יו ‚ם „ברים כ‡לו מכון ומ„ור ל˘ב˙ו י˙'.

˘י˜חו  ‰˜ב"‰  ˘רˆ‰  ב˙וכם"8,  ו˘כנ˙י  מ˜„˘  לי  "וע˘ו  ‰˘י"˙  ˘ˆיוו‰  מ‰  וז‰ו 
י˘ר‡ל „ברים ‚˘מיים וחומריים, כמו כסף ז‰ב ונחו˘˙ וכיו"ב, ומ‰ם יבנו מ˘כן לו י˙', 
"ו˘כנ˙י   – ב˘ר  כל  לעיני  במוח˘  ‚ילוי ‡לו˜ו˙  י‰י‰  ומ˜„˘  במ˜ום ‰מ˘כן  ע„ ‡˘ר 

ב˙וכם", ובז‰ י˘ מילוי כוונ˙ ‰ברי‡‰, לע˘ו˙ לו י˙' "„יר‰ ב˙ח˙ונים".

‰כנע˙ ‰יˆר – חביב‰ מן ‰כל
ו‰נ‰, לפי ‰מ˙ב‡ר לעיל, ˘כוונ˙ ברי‡˙ ‰עולם וע˘יי˙ ‰מ˘כן ‰י‡ ˘יוכל ‰˜ב"‰ 
כ‡˘ר  יו˙ר, ‰נ‰  ונחו˙  נמוך  ˘‰„בר  ˘ככל  מובן  ב„ברים ‰‚˘מיים „וו˜‡, ‰רי  ל˘כון 
ממ˘יכים ˘ם ‡ורו י˙' ועו˘ים ‚ם מז‰ „יר‰ ב‰ ˘וכן ‡ורו י˙' ‰רי ממל‡ים בז‰ כוונ˙ 

ברי‡˙ ‰עולם ב‡ופן נעל‰ יו˙ר.

˘"חביבין  ˘"מר‡ו˙ ‰ˆוב‡ו˙" ‰ן ‡לו  למ˘‰  ˘‰ו„יע ‰˜ב"‰  מ‰  יובן ‰יטב  ובז‰ 
„וו˜‡  כ‡˘ר  כי  טובו˙,  ו‡בנים  כסף  ז‰ב  ‰מ˘כן  נ„בו˙  מ˘‡ר  יו˙ר  ‰כל",  מן  עלי 
מר‡ו˙ ‡לו ˘‰ם „ברים ‚˘מיים ‰נחו˙ים ביו˙ר, ‰ם ‰ם ‰„ברים ˘ב‰ם י˘כון ‰˘י"˙, 
˘"‡ין  ‰˙ח˙ון   ˙‡ י˘ר‡ל  ˘י˜„˘ו  ‰˘י"˙,  לו  ˘נ˙‡וו‰  ‰˙כלי˙   ˙‡ ממל‡ים  ‡זי 

˙ח˙ון למט‰ ממנו"9, וימ˘יכו ‚ם ˘ם ˘כינ˙ו י˙'.

וז‰ו ענינו ˘ל ‰כיור: מח„ ‰רי ‰ו‡ ‰כלי ‰נחו˙ ביו˙ר, וע˘וי מ‰חומר ‰‚ס ו‰מ‚ו˘ם 
ביו˙ר – "מר‡ו˙ ‰ˆוב‡ו˙" ‰"ע˘ויים ליˆר ‰רע", ומכל מ˜ום כ‡˘ר מכופפים ומכניעים 
רבו˙  ל‰עמי„ "ˆב‡ו˙   – ל˜„ו˘‰  עˆמו  ז‰  בענין  מ˘˙מ˘ים  ו‡„רב‡,  ‡˙ ‰יˆר ‰רע, 

במˆרים", ‡זי „וו˜‡ „ברים נחו˙ים ‡לו נע˘ים "חביבין עלי ביו˙ר".

˜בל˙ עול ‰˜ב"‰ – ‰רחיˆ‰ ˘˜ו„ם ‰עבו„‰
ו‰כיור ‰ו‡ "‰כנ‰" לכללו˙ עבו„˙ ‰מ˘כן – ‰ל‡ ‰י‡ כללו˙ עבו„˙ ‰‡„ם:

י‰ו„י ˆריך  ר‚לי‰ם",  ו‡˙  י„י‰ם  י˙', ‰י‡ "ורחˆו ‡˙  לעבו„˙ו  ל‚˘˙  כללי˙  ‰כנ‰ 

7) ר‡‰ ˙נחומ‡ בחו˜ו˙י ‚. נ˘‡ טז. בר‡˘י˙ רב‰ ספ"‚. במ„בר רב‰ פי"‚, ו. ˙ני‡ פל"ו. ובכ"מ. ור‡‰ 
בנו‚ע ל‰וספ˙ ˙יב˙ "י˙'" – בל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 57 ו‡ילך.

8) ˙רומ‰ כ‰, ח.

9) ˙ני‡ ˘ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ו˘˜י„‰, ועל-י„י ז‰ ˙˙רב‰ ‚ם כן ‰ˆלח˙ו ב‰לימו„ים, וכבר י„וע מעל˙ מ„‰ ‰‡מור‰ 
מיוס„ על ‰כ˙וב ו˙˜נ‡ רחל ב‡חו˙‰ ופירו˘ו בז‰ר ‰˜„ו˘ חל˜ ב׳ ˜כ״ו ע״ב, עיין ˘ם 
פר˘˙  ל‰ˆמח ˆ„˜  ב‡ור ‰˙ור‰  ב‡רוכ‰  ומבו‡ר  י״„,  ˘ער  בספר ‡רחו˙ ˆ„י˜ים  וכן 
כי  בחט‡ים  לבך  י˜נ‡  מכל ‡„ם1, ‡ל  מל‡ ‡מר ‰חכם  ומ˜ר‡  על ‰כ˙וב ‰‡מור,  ויˆ‡ 

‡ם ביר‡˙ ‰׳ כל ‰יום.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח ע' ˜נז)

פרסום עו˘י מˆו‰ – יוסיף במ˘˙˙פים
...נ‰ני˙י ל˜רו˙ ב‰מˆורפים למכ˙בו . . על-„בר מ‰ ˘‰י׳ ב‰ע˙ון בנו‚ע ל‰˙וע„ו˙ 
‚ם  ובטח  ‡לי‰ן,  ו‰˘ייכו˙  חב״„  „נ˘י  ל‰˙וע„ו˙  בנו‚ע  וכן  ‰˘ו‡ב‰,  בי˙  „˘מח˙ 

ל‰ב‡ י˙‡מˆו בכ‚ון ז‰,

בל‡  ‰יינו  „ו˜‡,  ‰מ˙‡ים  וב‡ופן  בפרסום,  ל‰˘˙„ל  עˆמ‰,  ‰עבו„‰  על  ונוסף 
ז‰  ˘על-י„י  כיון  מˆו‰  עו˘י  לפרסם  ˘מˆו‰  ‰ר˘ב״‡   מ˙˘וב˙  וכי„וע  זול‰,  פרסום 

‡פ˘ר ל‰מ˘יך [=למ˘וך] עו„ ‡חרים וכ‰ענין „˜נ‡˙ סופרים ˙רב‰ חכמ‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ ע' ˜עט)

כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰‰˘˙˙פו˙ ב˘יעורי לימו„ ‰נלמ„ים ברבים – כ„‡י ‰י' מ˙‡ים  ... ובמ‰̆ 
ל‰„בי˜  י"‚)  סעיף  רמ״ט  סי'  יור‰ „ע‰  ערוך  (˘ולחן  מˆו‰  עו˘י  לפרסם  מˆו‰  ˙ור˙נו,  לפס˜ 
י˘  יו˙ר ‡˙ ‰מ˘˙˙פים,  יחז˜  ˘ז‰  ˘לב„  ˘יעור,  בכל  ר˘ימ˙ ‰מ˘˙˙פים  על ‰כו˙ל 

מ˜ום ו˙˜ו‰ ˘כל ‡ח„ ו‡ח„ ירˆ‰ ל‰ופיע על כל פנים ב‡ח˙ ‰ר˘ימו˙.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' ˜ˆ)

1) מ˘לי כ‚, יז.
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קנאה ותחרות – בתורה ומצוות
קנאת סופרים תרבה חכמה – בין התלמידים; פרסום עושי מצוה – ימשוך 

אחרים להצטרף

ָך  ַעּמ∆ ָך ּב¿ ‰ ַ‡ּפ¿ ר∆ ח¡ ָלָמ‰ ‰' י∆
כלום מ˙˜נ‡ ‡ל‡ חכם בחכם, ‚בור ב‚בור (˙˘‡ לב, י‡. ר˘"י)

ל‰רבו˙ ב˜נ‡˙ סופרים בין ‰˙למי„ים
‡יך  כו˙ב  בו  ˜ו„˘  ˘ב˙  ממוˆ‡י  מכ˙בו  ל˜בל  לי  נעם  ‰‡רוכ‰  ‰˘˙י˜‰  ל‡חרי 
ממ‰  מ‡„  במ‡„  ונ‰ני˙י  ‰˘ונו˙,  ‰כ˙ו˙  וסי„ור  ˙ור‰  ב‰˙למו„  ‰ענינים  ˘‰ס˙„רו 
ב‰ם  לעורר  פירו˙  יבי‡  ˘בטח  ‰˙למי„ים  בין  סופרים  ב˜נ‡˙  ענינים  כמ‰  ˘‰מˆי‡ 
חיי‰ם ‰יום  על  וי˘פיעו  בפועל  ˘י˙‚לו  מי˘ר‡ל  ו‡ח„  בכל ‡ח„  ˘י˘  כחו˙ ‰פנימים 
לבחיר˙  מ˜ום  נו˙ן  ˘ז‰  כיון  בע„ם  מנין  לס„ר  סבר˙ו  מ‡„  נכונ‰  לז‰  וב‰מ˘ך  יומים, 
ל‰וט ‡חרי  ב‡רˆו˙ ‰ברי˙  כמ‰ ‰נוער  ע„  י„וע  ו‰רי  ‚ופ‡,  מבין ‰נערים   ׁ̆ ּמָ ַׁ̆ ‚ב‡י 
[=מנ‰י‚],  לי„ער  לו  י˘  ובמיל‡  [=˜בוˆ‰]   maet טים  ˘ל  ‡ופן  ל‰ם  ˘י˘  סי„ורים 

˜עפטיין [=מפ˜„] כו׳ וכו'...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' מ‰)

˜נ‡‰ בחברים – ˙רב‰ ‰˙מ„‰ ו˘˜י„‰
סופרים,  „˜נ‡˙  מ‰ענין  ‰ו‡  סובל  ‡˘ר  כו˙ב  בו   .  . חנוכ‰  מז‡˙  למכ˙בו  במענ‰ 
בלימו„ ‰˙ור‰  ח˘˜‰  נפ˘ו  ˘‚ם  ממנו, ‡ף  יו˙ר  בלימו„  חבריו ‰מ˙מי„ים  מ˜נ‡  ‡˘ר 

ב‰˙מ„‰ ו˘˜י„‰.

חכמ‰  ˙רב‰  סופרים  ˜נ‡˙  חז״ל  ‡מרו  ‡„רב‰  ˘‰רי  כ˙בו,  ס‚נון  ‰„בר  ולפל‡ 
ב‰˙מ„‰  ל‰רבו˙  מנ˙  על  מ„‰ ‰‡מור‰  ל‰רבו˙  ˘עליו  פ˘וט  ˘לכן   (‡ כב,  ב˙ר‡  (בב‡ 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

עˆמו  ול‰כין  ו˙‡וו˙יו  יˆרו   ˙‡ לכופף  רˆויים,  ‰בל˙י  מ‰ענינים  עˆמו   "ıלרחו"
לעבו„˙ו י˙'.

‰מ˘ולים  נחו˙ים  בענינים  ז‰  ב˘לב  מ˙עס˜  ו‰ו‡  בלב„,  "‰כנ‰"  ‰י‡  זו  עבו„‰ 
‰י‡  ‰י‡  ‡חר‡"  סטר‡  "‡˙כפי‡  ˘ל  זו  "‰כנ‰"  „וו˜‡  ‡בל  ‰ˆוב‡ו˙",  ל"מר‡ו˙ 

‰חביב‰ ביו˙ר על ‰˘י"˙ י˙ר על ‰עבו„‰ עˆמ‰ ‰ב‡‰ ל‡חר מכן!

על ‰יˆר ‰רע  ˘ל ‰‰˙‚ברו˙  זו  עבו„‰  כי  מ˘‰,  ˘ל  ענינו  בכיור „וו˜‡  נרמז  ולכך 
ו‰סטר‡ ‡חר‡, מבוסס˙ על "˜בל˙ עול" ו‰˙בטלו˙ למי ˘‡מר ו‰י‰ ‰עולם, וז‰ו ענינו 

˘ל מ˘‰ – ענין ‰"ביטול" ‡ליו י˙' כמבו‡ר בס‰"˜10.

10) ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור ˆט, ‚.



פניניםפנינים

לוחות ושברי לוחות 
בלימוד התורה

‰לוחו˙   ˙‡ מי„יו  "וי˘לך  כ˙וב  בפר˘˙נו 
ב‚מר‡  וכ˙וב  יט)  (לב,  ‰‰ר"  ˙ח˙  ‡ו˙ם  וי˘בר 
ב.  י„,  (ב"ב  ב‡רון"  מונחין  לוחו˙  ו˘ברי  "לוחו˙ 

מנחו˙ ˆט, סע"‡).

וי˘ לב‡ר ענין ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

„ברים  ˘ני  ל‰יו˙  ˆריכים  ‰˙ור‰  בלימו„ 
‰פכיים - לוחו˙ ו˘ברי לוחו˙.

מˆ„ ‡ח„ על ‰‡„ם ל‰יו˙ בבחינ˙ "לוחו˙". 
על  ח˜ו˜ו˙  ‰יו  ‰לוחו˙  ˘על  ˘‰‡ו˙יו˙  וכמו 
‰‡בנים ו‡י ‡פ˘ר ‰י‰ ל‰פרי„ ביני‰ם, כמו כן  
„ברי   ˙‡ ‰ו‡  ב˘כלו  ול‰˘י‚  ל‰בין  ‰‡„ם  על 
‰˙ור‰, ע„ ˘˘כלו ו‰˙ור‰ י‰יו ל‡ח„ים ממ˘, 
ע„יין  ב˙ור‰  ˘כ˙וב  במ‰  לב„  ˘כ˘מ‡מין 
‡ינו יוˆ‡ בז‰ חוב˙ ˙למו„ ˙ור‰, ור˜ כ˘מבין 

ב˘כלו ‡˙ ‰˙ור‰ ‰רי ‰ו‡  יוˆ‡ י„י חוב˙ו.

‡ך מ‡י„ך, ב‡ו˙ו "‡רון" בו מונחים ‰לוחו˙ 
לימו„  ב˘ביל  ˘כן  לוחו˙",  ‰"˘ברי  ‚ם  ‰יו 

‰˙ור‰ על ˘כלו ˘ל ‰‡„ם "ל‰י˘בר".

ל‡ין  ‚בו‰‰  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘חכמ˙ו  מכיון  כי 
‡י  ב˙כלי˙,  ממנו  ורחו˜‰  ‰‡„ם  מ˘כל  ˘יעור 
˘ל  חכמ˙ו  ‡מי˙י˙  וי˘י‚  יבין  ˘‰˘כל  ‡פ˘ר 

‰˜ב"‰.

"˘ברי  בבחינ˙  י‰י‰  ˘‰‡„ם  י„י  על  ור˜ 
‰˜ב"‰,  ˘ל  לחכמ˙ו  ל‚מרי  וי˙בטל  לוחו˙", 
לבחינ‰   ˘כלו  ˘י˙על‰  ‰˘י"˙  לו  יסייע  ‡זי 
‚בו‰‰ ביו˙ר, וי‰י‰ מסו‚ל ל‰˘י‚ ‡מי˙˙‰ ˘ל 
˙ור‰. וכמו ˘‡ומרים ב˙פל˙ ‡ל˜י נˆור "ונפ˘י 
ל‰יו˙  יוכל  ז‰  ל‡חרי  ור˜  ˙‰י‰"  לכל  כעפר 

"פ˙ח לבי ב˙ור˙ך".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 248 ו‡ילך)

מדוע רוחצים גם את 
הפנים בבוקר?

‰כיור  ע˘יי˙  על  ‰ˆיווי  מוב‡  בפר˘˙נו 
 ˙‡ ממנו  ובניו  ‡‰רן  ורחˆו  ‚ו'  כיור  "וע˘י˙ 

י„י‰ם ו‡˙ ר‚לי‰ם" (ל, יח-יט).

ומˆינו בר‡˘ונים (ר‡‰ ˘ו"˙ ‰ר˘ב"‡ ח"‡ ס˜ˆ"‡, 
˘ל  ור‚לי‰ם  י„י‰ם  ˜י„ו˘   ˙‡ ˘˜י˘רו  ועו„) 
‚ופו   ıלרחו ‰חיוב  עם  ‰עבו„‰  לפני  ‰כ‰נים 

לפני ‰˙פיל‰.

פיל‰ פ"„ ‰"‚) "˘חרי˙  ו‰נ‰ כ˙ב ‰רמב"ם (‰ל'̇ 
רוחı פניו י„יו ור‚ליו ו‡ח"כ י˙פלל". וי˘ לעיין 
נˆטוו  ‰כ‰נים  ˘ברחיˆ˙  ‰טעם  מ‰ו  ל˘יט˙ו, 
ולפני  בלב„,  ר‚לי‰ם"  ו‡˙  י„י‰ם   ˙‡"  ıלרחו

‰˙פיל‰ י˘ לרחוı ‚ם ‡˙ ‰פנים.

וי˘ לב‡ר ז‰ ב„רך ‰„ר˘:

‰ו‡,  ור‚לים  לי„ים  ‰פנים  בין  ‰חילו˜ 
˘בי„ים ור‚לים ˘וכן כח ‰ע˘יי‰ ˘ל ‰‡„ם, מ‰ 
˘‡ין כן  ‰פנים ‰ם מ˜ום מ˘כן ‰כחו˙ ‰נעלים 
˘בו, כח ‰˘כל, חו˘ ‰ר‡י‰ ו‰˘מיע‰ ו‰„יבור 

וכיו"ב.

˜י„ו˘  בין  ‰חילו˜  לפר˘  י˘  ז‰  פי  ועל 
‰בי˙  ˘בזמן  ‰˙פיל‰.  לפני  ו‰רחיˆ‰  ‰כ‰נים 
 - ‰נעלים  וכוחו˙י‰ם  נעל‰,  במˆב  י˘ר‡ל  ‰יו 
˘כלם ומ„ו˙י‰ם ‰יו ˙מי„ בל˙י ל‰' לב„ו, ול‡ 
‰יו ˆריכים ל˜„˘ ולט‰ר ‡˙ ‰"פנים" כי כחו˙ 
ור‚לי‰ם  י„י‰ם  ור˜  ממיל‡.  ט‰ורים  ‰יו  ‡לו 
ו˘˙י‰  וב‡כיל‰  „חול  בעוב„ין  ‰˙עס˜ו  ˘ב‰ן 

‰יו נˆרכו˙ ל˜י„ו˘ וט‰ר‰.

ב‰ם  מˆבים  י˘נם  בזמננו,  כן   ˘‡ין  מ‰ 
עולם  בעניני  ולבו  ˘כלו   ˙‡ ‚ם  מ˘˜יע  ‰‡„ם 
‰ז‰, ולכן לפני ‰˙פיל‰ על ‰‡„ם לט‰ר לנ˜ו˙ 
למען  ל˙פיל‰,  כ‰כנ‰  "פניו"   ˙‡ ‚ם  ול˜„˘ 

יוכל לעמו„ לפני ˜ונו ב˜„ו˘‰ ובט‰ר‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 184 ו‡ילך)

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

לכל  ו‰סיב‰  ‰יסו„  ‰ו‡  ‰י‰ו„י  ˘˜יום 
‡ין  ז‰  „לפי  ובו„‡י  ‰˘ב˙.  מˆו˙  עי˜ר 
כ‡ן חילול ˘ב˙ כלל כיון „פעול˙ ‰‰ˆל‰ 
וי˙יר‰  ‚ופ‡.  ˘ב˙  מˆ„  (‚ם)  מחוייב˙ 
בחיר˙  על  ‡ו˙  ‰י‡  „˘ב˙  כיון  מזו, 
עבור  ‰˘ב˙   ˙‡ כ˘מחללים  לכן  י˘ר‡ל, 
ביטוי  ז‰  ‰רי  מי˘ר‡ל,  נפ˘  ˘ל  ˜יומ‰ 
י˘ר‡ל  ˘ל  ו‰יו˜ר  ל‰חביבו˙  מפור˘  ‰כי 
ז‰  י„י  על  נע˘י˙  וממיל‡  ‰˜ב״‰,  בעיני 
‰‡ו˙  ˘‰י‡  ‰˘ב˙,  במˆו˙  ˜יום  ‰וספ˙ 

על בחיר˙ י˘ר‡ל וחביבו˙ם.

בין ‰ך „״‡סור  ˘ז‰ו ‚ם ‰חילו˜  וי״ל 
ל‰‡  וכו'"  ˘ב˙  בחילול  ל‰˙מ‰מ‰ 
„״‰זריז ‰רי ז‰ מ˘ובח" (‰מוב‡ ב‰לכ‰ טז). 
‰ˆל˙  מ‰לכו˙  ‰ו‡  וכו'"  „״‰זריז  „„ינ‡ 
˘˙ע˘‰  ˘מˆו˙‰  נפ˘)  (פ˜וח  נפ˘ו˙ 
ל‰˙מ‰מ‰  „״‡סור  ‰ך  ‡בל  בזריזו˙, 
‰˘ב˙,  מ‰לכו˙  ז‰  ‰רי  ˘ב˙"  בחילול 
„מˆו˙ ˘מיר˙ ˘ב˙ ‡וסר˙ ‡יז˘‰ו עיכוב 
מי˘ר‡ל.  נפ˘  ב‰ˆל˙  ב‚לל‰  ˘‰יי'  ‡ו 
חו˜ו˙י  ב˜ר‡ „״ו˘מר˙ם ‡˙  וז‰ו ‰‡מור 
„וח‰  נפ˘  „פ˜וח  ר˜  „ל‡  ב‰ם",  וחי   .  .
עˆמן  ˘‰מˆוו˙  מזו,  י˙יר‰  ‰מˆוו˙, ‡ל‡ 
‰מחייבו˙  ו‰מ‰  ב‰ם",  ״וחי  למען  ני˙נו 
לסכנ˙  ל‰בי‡  יכול  ˘˜יומן  (˘במ˜ום 
˘ל  ‰חיים  ˜יום  מפני  ‰ן  ˘י„חו  נפ˘ו˙) 
כ‡ן ‰רמב״ם  מ‡ריך  ול‰כי  מי˘ר‡ל.  נפ˘ 
נ˜מ‰  ‰˙ור‰  מ˘פטי  ˘‡ין  למ„˙  ״‰‡ 
בעולם.  ו˘לום  וחס„  רחמים  ‡ל‡  בעולם 
˘ב˙  חילול  ˘ז‰  ˘‡ומרים  ‰מינים  ו‡לו 
נ˙˙י  ‡ני  ו‚ם  ‡ומר  ‰כ˙וב  עלי‰ן  ו‡סור, 
יחיו  ל‡  ומ˘פטים  טובים  ל‡  חו˜ים  ל‰ם 

‰ם  ‚ופ‡  ‰˙ור‰  ˘מ˘פטי  „‰יינו  ב‰ם", 
״וחי  ˘ל  ‰נ‰‚‰  ומחייבים  וחס„  רחמים 
˘ב˙  ˘‡יסורי  ‰‡ומרים  ו‡לו  ב‰ם". 
‰ם  ‰רי  נפ˘ו˙  סכנ˙  במ˜ום  ‚ם  ˜יימים 
עו˘ים סילוף ועיוו˙ במˆו˙ ‰˘ב˙ עˆמ‰, 
טובים  ל‡  ל״חו˜ים  ‡ו˙‰  ומ‰פכים 

ומ˘פטים ל‡ יחיו ב‰ם".

וב‡מ˙ „מל˘ון ‰ר"מ מבו‡ר „‰‚„ר‰ 
זו ‡ינ‰ נו‚ע˙ „ו˜‡ ל˘ב˙, ‡ל‡ ˘כן ‰ו‡ 
‡ח„  ˘כל  ומˆוו˙י',  ‰˙ור‰  מ˘פטי  בכל 
י‰י'  למען  וני˙נו  וחס„  רחמים  ‰ו‡  מ‰ם 
״וחי ב‰ם". ‡ל‡ ˘מז‰ ˘‰עמי„ ‰רמב״ם 
נפ˘  לפ˜וח  ובנו‚ע  ˘ב˙  ב‰לכו˙  ז‰  ענין 
מ˘˙ייך  ‰נ״ל  „‰מו˘‚  מבו‡ר  ב˘ב˙, 
‡ל‡  ˘ב˙,  למˆו˙  פרטי  וב‡ופן  במיוח„ 
לכל  וכו'")  למ„˙  (״‰‡  נלמ„  „ממנ‰ 

מˆוו˙ ‰˙ור‰.

ומˆו‰  מˆו‰  כל  ˘ב‡מ˙  לפי  ו‰יינו 
בנו  בחר  ‡˘ר  על  ‡ו˙  ‚ם  ‰י‡  ˘ב˙ור‰ 
ולכן  ˙ור˙ו.   ˙‡ לנו  ונ˙ן  ‰עמים  מכל 
מחייב˙  עˆמ‰  ‰מˆו‰  נפ˘  פ˜וח  במ˜ום 
ובל˘ון  מי˘ר‡ל,  נפ˘  מפני ˜יום  „חיי˙‰ 
״מ‰  ˘ב˙)  ˘בי˙˙  (במˆו˙  לב  מˆו‰  ‰חינוך 
מפני  ‰כל  ˘„וחין  מ‰כ˙וב  ז"ל  ˘למ„ו 
ע˘יי˙  ˘סב˙  לפי  . . ‰טעם  נפ˘ו˙  ‰ˆל˙ 
ו˜יום ‰סב‰ ‰ו‡ ˜יום  ‰מˆו‰ ‰ו‡ ‰‡„ם 
‰כל". ‡ל‡ ˘ענין ‰‡ו˙ על בחיר˙ ‰˜ב״‰ 
מˆו˙  לענין  ומו„‚˘  מפור˘  י˘ר‡ל  בבני 
ולכן  וביניכם"),  ביני  ‰י‡  ‡ו˙  (״כי  ˘ב˙ 
ל˘ב˙,  ביחס  ז‰  ענין  ‰רמב״ם  ‰עמי„ 
‰˙ור‰  מˆוו˙  לכל  נלמ„  ˘ממנ‰  ו‰וסיף 

ומ˘פטי'.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

״„חוי'  מ״˘  על  ‰פר˜  ב˙חיל˙  ל‰בי‡ו 
„רך  (על  נפ˘ו˙"  סכנ˙  ‡ˆל  ˘ב˙  ‰י‡ 
ר˜  ‰בי‡ו  ולמ‰  ספר),  ב˜רי˙  ‰מבי״ט  ל˘ון 

וכן  כו'".  ל‰˙מ‰מ‰  „"‡סור  ‰„ין  ל‚בי 
ל‰לן  מוב‡  מ˘ובח"  ז‰  ‰רי  „״‰זריז   ‡‰
(ב‰לכ‰ טז) ״ו‰מ˜„ים ל‰ˆיל ‰נפ˘ ‰רי ז‰ 

מ˘ובח" ו‡"כ לכ‡ור‰ ‡יכ‡ כוונ‰ ‡חר˙ 
במ"˘ כ‡ן ״‡סור ל‰˙מ‰מ‰ וכו'״, וˆ״ב.

ו‰נ‰ ברי˘ פ״‰ מ‰לכו˙ יסו„י ‰˙ור‰ 
כוכבים  עוב„  ״כ˘יעמו„  ‰רמב״ם  כ˙ב 
מכל  ‡ח˙  על  לעבור  י˘ר‡ל   ˙‡ וי‡נוס 
יעבור  י‰ר‚נו,  ‡ו  ב˙ור‰  ‰‡מורו˙  מˆו˙ 
ו‡ל י‰ר‚ ˘נ‡מר במˆו˙ ‡˘ר יע˘‰ ‡ו˙ם 
˘ימו˙  ול‡  ב‰ם  וחי  ב‰ם,  וחי  ‰‡„ם 
„יעבור  ‰„ין  „עי˜ר  מבו‡ר  ‰רי  ב‰ם". 
ב‰ם"  מ"וחי  נלמ„  ‰˙ור‰  בכל  י‰ר‚  ו‡ל 
יעבור,  „״‰   ‡ ע„,  סנ‰„רין  בר˘״י  ‰ו‡  (וכן 

‡ו˙ו  ומבי‡  ‰רמב"ם  חוזר  ולמ‰  ובכ״מ), 
פ˜וח  לענין  במיוח„  ‰פעם  עו„  ‰לימו„ 
נפ˘ ב˘ב˙. וב‡מ˙ „‰כי ˜˘‰ ‚ם בסו‚י‡ 
לפ˜וח  ״מנין  ‰˘‡ל‰  „מ‰י  ˘ם  „יומ‡ 
˜יי״ל  ו‰רי  ‰˘ב˙",   ˙‡ ˘„וח‰  נפ˘ 
˘ב˙ור‰  עבירו˙  כל  „על  ˙למו„‡  בכול‡ 
˘מו‡ל  חי„˘  מ‰  ו‚ם  י‰ר‚.  ו‡ל  יעבור 
˘ז‰ו  בעו„  ב‰ם",  „"וחי  ‰כ˙וב  ב‰ב‡˙ 
‰מ˜ור „פ˜וח נפ˘ „וח‰ כל ‰˙ור‰ כול‰. 

וכבר עמ„ו על ז‰ במפר˘י ‰˘"ס.

כ‡ן  ‰רמב"ם  ל˘ון  ב‡ריכו˙  ˆ"ב  ‚ם 
למ„˙   ‡‰ ב‰ם,  ˘ימו˙  ול‡  ב‰ם  ״וחי 
‡ל‡  בעולם  נ˜מ‰  ‰˙ור‰  מ˘פטי  ˘‡ין 
רˆ‰  „מ‡י  בעולם",  ו˘לום  וחס„  רחמים 
˘ל  ענין  ז‰  ‰רי  ולכ‡ור‰  בז‰,  לומר 
(וב„רך  ‰לכ‰  ב‡מˆע  מ˜ומו  ˘‡ין   ‰„‚‡
כל  בסיום  עניני ‡‚„‰  מבי‡ ‰רמב״ם  כלל 

‰‰לכו˙). ועו„, כיון ˘ענין ז‰ ˘ייך ל‰„ין 
ול‡ו „ו˜‡  כל ‰מˆוו˙  נפ˘ „וח‰  „פ˜וח 
יסו„י  ב‰לכו˙  ‰בי‡ו  ל‡  ‡מ‡י  ל˘ב˙, 
בכל  י‰ר‚  ו‡ל  „יעבור  ‰„ין  ל‚בי  ‰˙ור‰ 

‰מˆוו˙, ולמ‰ נטר בז‰ ע„ ‰לכו˙ ˘ב˙.

נפ˘  פ˜וח  „„ין  בז‰,  לומר  ו‰נר‡‰ 
ו‡ל  יעבור  ו„ין  כ‡ן  ‰‡מור  ˘ב˙  „וח‰ 
יסו„י  ב‰לכו˙  ‰‡מור  ‰מˆוו˙  בכל  י‰ר‚ 
‰מ‰.  ונפר„ים  ˘ונים  „ינים  ˘ני  ‰˙ור‰ 
מ„יני  יסו„י ‰˙ור‰ ‰ו‡  ב‰לכו˙  „‰מוב‡ 
מי˘ר‡ל  נפ˘  ˜יום  „מ˘ום  נפ˘,  פ˜וח 
˘ב˙  ב‰לכו˙  מ˘‡״כ  כל ‰מˆוו˙.  נ„חו˙ 
˘כ˙ב  וז‰  ‰˘ב˙,  ב„יני  ‰רמב"ם  ˜‡י 
נפ˘ו˙"  סכנ˙  ‡ˆל  ˘ב˙  ‰י‡  „״„חוי' 
‚ופ‡  ˘ב˙  ˘מיר˙  „מˆו˙  ‰י‡  ‰כוונ‰ 
˘ל  פעול‰  ˘˙יע˘‰  ו„ור˘˙  מחייב˙ 
מי˘ר‡ל.  נפ˘  ‰ˆל˙  למען  ˘ב˙  חילול 
‰‡סור‰  מל‡כ‰  ˘ע˘יי˙  ר˜  ל‡  ולכן, 
ב˘ב˙ ‰נע˘י˙ לˆורך פ˜וח נפ˘ ל‡ מ˜רי 
ז‡˙,  עו„  ‡ל‡  ˘ב˙,  חילול  ˘ל  מע˘‰ 

˘‰י‡ ‚ם ˜יום ב˘מיר˙ ˘ב˙.

כ˙יב  ‰נ‰  ‰„בר:  בי‡ור  ‰ו‡  וכך 
כי  ˙˘מרו  ˘ב˙ו˙י  ״‡˙  י‚)  ל‡,  (פר˘˙נו 

ל„ע˙  ל„ורו˙יכם  וביניכם  ביני  ‰י‡  ‡ו˙ 
כי ‡ני ‰' מ˜„˘כם", ופיר˘"י ״‡ו˙ ‚„ול‰ 
‰י‡ בינינו ˘בחר˙י בכם ב‰נחילי לכם ‡˙ 
מפור˘ „מˆו˙  למנוח‰". ‰רי  מנוח˙י  יום 
˘ב˙ במ‰ו˙‰ ‰י‡ ‡ו˙ על בחיר˙ ‰˜ב״‰ 
‰˘ב˙  ˘ל  עˆמ‰  ולכן  י˘ר‡ל,  בבני 
˘בו  י‰ו„י  כל  ˘ל  ב˜יומו  ו˙לוי  ˜˘ור 
‰‡ו˙.  ‰י‡  ובינו  ‰׳  ובין  ‰בחיר‰,  ‰י‡ 
סכנ‰,  ˘ל  במˆב  עומ„  כ˘י‰ו„י  ול‰כי 
(‡פילו  ‰ˆל˙ו  מחייב˙  עˆמ‰  ‰˘ב˙ 
מ‡חר  ‰‡סור‰),  במל‡כ‰  ‰˜˘ור  ב‡ופן 

י„

פקוח נפש בשבת ובכל התורה
מקשה בדברי הרמב"ם לענין פקו"נ בשבת – אמאי שינה מן הש"ס והביא 
הילפותא ד"וחי בהם" רק לענין שאסור להתמהמה כו' ולא לגופא דדינא 

שדחוי' שבת אצל סכנת נפשות / מוסיף להקשות מה ראה הרמב"ם להצריך כאן 
הלימוד ד"וחי בהם" אחר שהזכירו כבר בדין יהרג ואל יעבור שבכל התורה, 

וגם מקשה מהו החידוש דין במה שהאריך שדיני התורה אינם נקמה בעולם כו' 
/ מחדש דשאני דין זה בשבת מבכל התורה, שהוא דין בשמירת שבת גופא ולא 
בהלכות נפשות / מבאר דבריו על פי הכתוב בפרשתנו דגדר שמירת השבת הוא 
לאות בין ישראל לקונם ולהכי פקוח נפש הוי שמירתה של שבת ולא חילולה, 
ומסיק דזהו גופא דינא דאסור להתמהמה כו' / מתרץ עפ"ז כל הקושיות הנ"ל

‰״‡):  (פ״ב  ˘ב˙  ‰לכו˙  ברמב״ם 
כ˘‡ר  נפ˘ו˙  סכנ˙  ‡ˆל  ˘ב˙  ‰י‡  „חוי' 

‰מˆוו˙ לפיכך חול‰ ˘י˘ בו סכנ‰ עו˘ין 

 :‚ ב‰ל׳  ול‰לן  וכו'.  ב˘ב˙  ˆרכיו  כל  לו 

לחול‰  ˘ב˙  בחילול  ל‰˙מ‰מ‰  ו‡סור 

‡ו˙ם  יע˘‰  ‡˘ר  ˘נ‡מר  סכנ‰  בו  ˘י˘ 

 ‡‰ ב‰ם.  ˘ימו˙  ול‡  ב‰ם  וחי  ‰‡„ם 

בעולם  נ˜מ‰  ‰˙ור‰  מ˘פטי  ˘‡ין  למ„˙ 

ו‡לו  בעולם.  ו˘לום  וחס„  רחמים  ‡ל‡ 

‰מינים ˘‡ומרים ˘ז‰ חילול ˘ב˙ ו‡סור, 

ל‰ם  נ˙˙י  ‡ני  ו‚ם  ‡ומר  ‰כ˙וב  עלי‰ן 

חו˜ים ל‡ טובים ומ˘פטים ל‡ יחיו ב‰ם.

„״‡סור   ‡‰„ מ˘נ‰  ‰מ‚י„  וכ˙ב 
ב)  (פ„,  ביומ‡  מ˜ורו  וכו'"  ל‰˙מ‰מ‰ 

״ו‰זריז ‰רי ז‰ מ˘ובח״, ובירו˘למי יומ‡ 

ו‰˘ו‡ל  מ˘ובח  ז‰  ״‰זריז ‰רי  (פ״ח ‰"‰) 

˘נ‡מר  ˘כ˙ב  ומ‰  „מים״.  ˘ופך  ז‰  ‰רי 

"וחי ב‰ם״ מבו‡ר ביומ‡ ˘ם (פ‰, ב) ו‰ו‡ 

„מ‰˙ם  „‚מ'  ומס˜נ‡  „˘מו‡ל  מימר‡ 

‰וב‡  ˘ם  ב‚מר‡   ‡‰„ וˆ״ע,  ל‰.  ילפינן 

‰„ין  לעי˜ר  כמ˜ור  ב‰ם"  „״וחי  ˜ר‡  ‰ך 

לפ˜וח  (״מנין  ˘ב˙  „וח‰  נפ˘  „פ˜וח 

˘מו‡ל  ‡מר  כו'  ‰˘ב˙   ˙‡ ˘„וח‰  נפ˘ 

ל‰רמב״ם  ו‡״כ ‰ו״ל  כו'״),  ב‰ם  וחי  כו' 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


