הוספה
מיוחדת

כח
ולע˘ו˙ כל מ˘ ‰בכחו ,ו‡פילו
למעל ‰מ‰כחו˙ ,לפעול ב‰יל„ים
˘ילכו ב„רך ˘מחנכים ‡ו˙ם.

‚ם בנו‚ע לעˆמו˘ ,י˘‡ר ב˘לימו˙.
ו‰בי‡ור בז:‰
על כל ענין ˆריכים סיוע מלמעל.‰

לכ‡ור ,‰למ‰ ‰זכיר כ"˜ ‡„מו"ר

ולכן ,ל‡חרי ˘נח נכנס כבר ל˙יב,‰

‰ר˘"ב מˆו˙ ˙פילין „ו˜‡‰ ,רי י˘נם

‰וˆרך ל‰יו˙ "ויס‚ור  '‰בע„ו" – סיוע

עו„ כו"כ מˆוו˙? – ‡ל‡ ‡ח„ ‰רמזים

מלמעל.‰

בז ,‰לפי ˘מˆו˙ ˙פילין ‰י‡ ל‡ ר˜
מˆו ‰מע˘י˙‡ ,ל‡ ענינ‰ ‰פנימי ‰ו‡:
˘עבו„ ‰מוח ו˘עבו„ ‰לב ,כמ"˘
ב˘ו"ע וב˙ני‡ .וכמו"כ ˆריכ ‰ל‰יו˙
˘‰פע˙ו על בני ‰בי˙ :י˘ לע˘ו˙
ז‡˙ ל‡ ר˜ כ„י לˆ‡˙ י„י חוב˙ו‡ ,ל‡
ל‰כניס בז‰ ˙‡ ‰מוח ו‰לב.

כ‡˘ר נכנסים ל˙יב˙ – ‰יבו˙
˙‰ור ‰ו˙‰פל – ‰בכח עˆמו‡ ,זי יכול
ל‰יו˙ ˘י‰י' ז ‰ל‚מרי ˘ל‡ כ„בעי.
וכמ‡מר רז"ל "˘ל‡ ברכו ב˙ור‰
˙חיל :"‰בברכ˙ ˙‰ור‡ ‰ומרים "‡˘ר
כו' ונ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו" ,וחו˙מים
"נו˙ן ˙‰ור – "‰נו˙ן ל˘ון ‰ו‰ – ‰יינו

וכ‡˘ר ‡ינו מס˙פ˜ בעבו„ ‰עם

˘יו„ע ˘מ˜בל ‡˙ ˙‰ור ‰מ˜‰ב";‰

עˆמו‡ ,ל‡ ‰ו‡ עוס˜ – ול‡ ס˙ם

‡בל "˘ל‡ ברכו ב˙ור˙ ‰חיל,"‰

עוס˜‡ ,ל‡ מ˙וך ˘עבו„ – לˆ‰יל
עו„ י‰ו„י ממים ‰זי„ונים ˘ל ‰מבול,
ול‰כניס ‡ו˙ו ב˙יב‡ – ‰זי בטוח ‰ו‡

ﬠמ' כ‚

פירו˘ו˘ ,בלמ„ם ˙ור˘ ‰כחו על נו˙ן
˙‰ור.‰

‚úיון ˙רúב
ﬠר˘"˜ פר˘˙ וי˜-ú‰פ˜ו„י ˘˙'‰ﬠ"ח

)˘ב˙ פר˘˙ נח ˙˘י"ז(

מי ˜‰ריב ˜‰רבנו˙ ביום ˘‰מיני?
‡ח„ו˙ בכחו ˘ úמ˘‰
‡יסור בניי˙ בי˙  '‰úחוú ıירו˘úים
ניˆו‰ úכ˘רונו˙ „˜úו˘‰

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ וי˜‰ל פ˜ו„י‰ ,ננו מ˙כב„ים
ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙
˘ב˙' )‚ליון ˙רלב( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך
רבבו˙ 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.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘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
עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור
"חי„ו˘י סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘
ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו
יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו עלŒ
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על
‡מי˙˙ „‰ברים.

כז

כז

ר‡˘י˙ „בר  -לˆ˜‰יב
סכום כסף לחינוך ‰יל„ים

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע,"'‰ ˙‡ ‰
ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

ב( ˆריכים ל„˙˘‰ל˘‡ ,ר ˙‰עס˜ו˙
‰בעל בפרנס‰˙ ‰י' ב‡ופן כז˘‡ ‰ר
י‰י' לו פנ‡י מספי˜ ללימו„ ˙‰ור– ‰

י˘נם ענינים ב‰נ‰ ˙‚‰בי˙˘‡ ,ר

מספי˜ כנ„ר˘ עפ"י ˙ור ‰ממנו‡ ,ף

‰בעל – ל‰יו˙ ˘‰ו‡ מבחו ıל‰נ˙‚‰

‡˘ר עי"ז י˙עס˜ פחו˙ בעניני פרנס.‰

‰בי˙ – חו˘ב ˘ז‰ו נו‚ע ל‰חז˜˙

וכל ‰מחמיר בז‰ ‰רי ז ‰מ˘ובח.

‰בי˙ )˜יום ‰בי˙˘ ,לום בי˙( ולחינוך
‰בנים ו‰בנו˙ ,ומ˘ום ז‰ ‰ו‡ מוו˙ר
על כמ ‰ענינים עי˜ריים‡ .מנם ‰˘‡‰
– ל‰יו˙ ˘‰י‡ בפנים ‰נ‰ ˙‚‰בי˙ –
יו„ע˙ ‰י‡ ‡˘ר ‡ין ‰ענינים עי˜ריים

יי˙כן ‡˘ר ‰בעל ,ל‰יו˙ו מבחוı
ל‰נ‰ ˙‚‰בי˙ ,יטע ‰ויח˘וב על כמ‰
פרטי ‰וˆ‡˘ ‰בבי˙˘‡ ,ר בני בי˙ו
ל‡ יוו˙רו עלי‰ם וענינים עי˜ריים ‰ם.
‰נ ‰על ‰˘ ‰˘‡‰י‡ בפנים ‰ענין,

כלל ,ובכ‚ון ‡„-כ˙יב "˘מע ב˜ול."‰

ל‰סביר לבעל˘‡ ‰ר ענינים טפלים

וכללו˙ ‰ענין בז˘ – ‰בכל ˘˜‰ור

‰מ ,‰ול„רו˘ ממנו וב˙ו˜ף ˘ל‡

ל‰נ‰ ˙‚‰בי˙ ˆריך ‰בעל ל˙‰ח˘ב

לוו˙ר על ענינים ˘ל ˙ומ"ˆ ב˘ביל

עם „ע˙˘ ‰ל "ע˜ר˙ ‰בי˙" ˘עומ„˙

ענינים ˘ל מ ‰בכך.

ב˙ו˜ף וחוז˜ ˘י˘ לוו˙ר על ענינים

)פורים ˙˘י"ז(

טפלים לטוב˙ ˘לימו˙ם ˘ל ‰ענינים
‰עי˜ריים,

ו‰י‡

זו

˘יו„ע˙

על

מ ‰יכולים לוו˙ר בענינים ‚˘מיים
˘ב‚˘מיים ,לטוב˙ ענינים ‰רוחניים
˘ב‚˘מיים ,בי„ע˘ ‰ווי˙ור ז) ‰ל‡ זו
בלב„ ˘ל‡ יפ‚ע‡ ,ל‡ ‡„רב (‰יסייע
עו„ יו˙ר ב˘לום בי˙ וב‰רחב˙ ‰בי˙.

◇ ◇ ◇

כז

כמו חוב˙ ומˆוו˙
‰נח˙ ˙פילין!
‡‰מור ˘ˆריך לפעול ‚ם על ‰זול˙,
ובפרט על בני ‰בי˙ – ˆריך לע˘ו˙ ל‡
)"‚ל‡ט פון
ַ
ס˙ם כ„י לˆ‡˙ י„י חוב‰

מובן ‡˘ר ל‡ כולם ˘ווים בז,‰

יוˆ‡ ווע‚ן"(‡ ,ל‡ ‡כן ˆריך ל‰יו˙

‡מנם‰ ,נ˜ו„‰ ‰כללי˙ ו‰עי˜רי˙ בז‰

ט‡˜ע זיין
ַ
)"מ'„‡רף
ַ
מונחים בכך

‰י‡:

ַ‡ריינ‚עט‡ָן ‡ין „עם"(.

‡( מ‰מעו˙ ˘מרוויחים ל‰כנס˙

וכפ˙‚ם

‰י„וע

מכ"˜

‡„מו"ר

‰בי˙‰ ,נ ,‰ר‡˘י˙ „ברˆ ,ריך לˆ˜‰יב

‰ר˘"ב נ"ע :כ˘ם ˘‰נח˙ ˙פילין

‰סכום „‰רו˘ לחינוך ‰בנים ו‰בנו˙

בכל יום ‰י‡ מˆו ‰מ„‡וריי˙‡ על כל

ב„רך ˙‰ור ‰ו‰מˆו] ‰ופ˘וט‡˘ ,ין

י‰ו„י ,לל‡ חילו˜ ‡ם ‰ו‡ ‚„ול ב˙ור‰

ל‰ס˙פ˜ בלימו„ ˘ל ˘ע˙יים ‡ו ‡רבע

‡ו ‡י˘ פ˘וט ,כמו"כ חוב ‚מור על כל

˘עו˙ ליום‡ ,ל‡ כל ‰מרב‰ ‰רי ז‰

י‰ו„י לח˘וב בכל יום ,לכל ‰פחו˙

מ˘ובח[ ,ו‰נ˘‡ר י‰י' לכלכל˙ ‰בי˙.

חˆי ˘ע‡ ,‰ו„ו˙ חינוך ‰יל„ים,

כו
כ‡˘ר י‰ו„י ˜ם בבו˜ר ,ב˙‰חל˙ ‰יום ˜ -ור‡ ‰ו‡ "˘מﬠ" ,ובסיום ‰יום˜ ,ו„ם ˘י˘ן
 חוזר ו˜ור‡ "˘מﬠ".ומ‰ﬠנינים ‰ﬠי˜ריים ˘נ˜בﬠו ב˜רי‡˙ ˘מﬠ ‰ו‡ ﬠנין ‰חינוך " -ו˘ננ˙ם לבניך".
וז‰ו ˘‡ומרים לי‰ו„י :בנו‚ﬠ לכל ‰ﬠנינים ˘ﬠבורם ‰נך מ˙חיל ומסיים ‡˙ ‰יום
ב"˘מﬠ י˘ר‡ל" ,ﬠליך לזכור ˘ˆריך ל‰יו˙ ‰‰מ˘ך ו‰סיום „"ו˘ננ˙ם לבניך" ,למסור
וללמ„ ולנטוﬠ ‡˙ „‰ברים ב‰יל„ים˘ ,ימ˘יכו לילך ב„רך זו.
וז‰ו ˘‰כר ‡‰מי˙י ˘מ˙ברך י‰ו„י ופוﬠל ‡ˆל ˜‰ב"‰˘ - ‰פˆ˙ ˙‰ור ,‰כיבו˘
‰מ„ינו˙ וכל ﬠניני ‰ﬠס˜ ,ימ˘יכו וי˙נ‰לו ל‡ ר˜ ﬠ"י ‡„ם טוב ו‡מי˙י ,כמו ‡ליﬠ
)"‡ן ‡יי‚ﬠנﬠם זון ָ‡„ﬠר ַ‡ן
זר‡ ,ל‡ ˘כל ‰ﬠניינים ימ˘יכו וי˙נ‰לו ﬠ"י בנך ‡ו נכ„ו ַ
‡יי‚ענעם ‡ייני˜ל"( „ו˜‡.

˜וב ıז ‰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'

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל

‡ין ל‰יר˙ע מ"˜‰רב˙ ˜רבנו˙"

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

ומכ‡ן ב‡ים ל‰מ˘ך ‰פר˘˜‰˘ - ‰ב"‡ ‰מר ל‡בר‰ם "˜ח ‰לי ﬠ‚ל ‰ו‚ו'"" ,בזכו˙
˜‰רבנו˙":
כל „בר טוב ˆ -ריך ל‰יו˙ ˜˘ור ﬠם "˜רבן"‰ ,יינו˜‰ ,רב ‰ﬠˆמי˙„ .בר טוב ל‡ יכול
לבו‡ ב˜לו˙ .כ‡˘ר „בר מסויים ב‡ ב˜לו˙"‰ ,ז ‰וכח‡˘ ‰ין ז„ ‰בר ח˘וב ,וב‡ו˙‰
˜לו˙ ˘ב‡ „‰בר‰ ‰"‰ ,ולך ומס˙ל˜ .ולכן י˘ ˆורך בﬠנין ˘ל ˜רבן „ו˜‡ .ובז‚ ‰ופ‡
 ככל ˘˙‚„ל מעל˙ „‰ברˆ .ריך ל‰יו˙ ‚ם ˜‰רבן ‚„ול יו˙ר.וﬠ„"ז בנ„ו"„ ,כ‡˘ר רוˆים ˘˙‰י' ל‡ ר˜ ˆ‰לח ‰ונˆחון בכל ‰ﬠנינים‡ ,ל‡ ˘י‰י' ‚ם
‰מ˘ך ‰ﬠניינים ﬠ"י ‰יל„ים ˘לנו )"‡יי‚ﬠנﬠ ‡י„י˘ﬠ ˜ינ„ﬠר"( ˆ -ריכים ל‰יו˙ מוכנים
ול‡ ל‰יר˙ﬠ מﬠניינים ˘ל ˜רבנו˙ ,כלומר ,ל˜‰ריב מﬠˆמו ﬠבור ‰ﬠניין ,ובנ„ו"„  -ﬠ"י
˙˙˘‰‰פו˙ בממונו כו'.
)"וו‡ס מﬠרﬠר ‡יז ‡ל‚ ıלייכﬠ
ָ
וכפי ˘‡מר ‡' ‰ﬠס˜נים :מ˘ ‰יו˙ר  -טוב יו˙ר
ר"( ,ו‡ם י‰י' ב' פﬠמים ככ‡ ‰ו ‚' פﬠמים ככ - ‰מ ‰טוב ,ו '‰פﬠמים ככ - ‰בו„‡י טוב
וח˘וב יו˙ר.
)ו' מר-ח˘וון ˙˘כ"„  -ל˙ומכי י˘יב(‰

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

˙וכן ‰ענינים

כ‰

כ‰

כ‰

וז‰ו ˘‡בר‰ם מ„‚י˘ ‡˙ מﬠלו˙יו ˘ל ‡ליﬠזר ב„ברי טענ˙ו ל˜‰ב"‰" ‰ן לי ל‡
נ˙˙ ‰זרﬠ":
‚ם כ‡˘ר י˘נו ﬠב„ מסור כמו ‡ליעזר )"בן מ˘˜ בי˙י ‰ו‡ „מ˘˜ ‡ליעזר"(˘ ,בוו„‡י
ימ˘יך לפרסם ˙ור˙ו ˘ל ‡בר‰ם ,ל‰רחיב ‡˙ ﬠס˜יו ,ולכבו˘ ‡˙ כל ‰מ„ינו˙ ˘רוˆ‰

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מי ˜‰ריב ˜‰רבנו˙ ביום ˘‰מיני?
מנ‡ לן ˘מ˘˜‰ ‰ריב ‡˙ ˜רבן ˙‰מי„ ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים?  /מ‰ ‰חי„ו˘ בז˜‰˘ ‰טירו
˜‰טור˙ "˘חרי˙ וערבי˙"? ˜˘ /ו"ט ב„ברי ר˘"י ‡ו„ו˙ עבו„˙ מ˘ ‰ב˘מיני למילו‡ים
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ'  225ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח

זמן מל‡כ˙ ‰מ˘כן ב"˘˘˙ ימים"  /מ"בנ˘ ‰ל מרים" ל"מבני ˘‰פחו˙"

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
‡ח„ו˙ בכוחו ˘ל מ˘‰
‰פיכ˙ בני י˘ר‡ל למˆי‡ו˙ ˘ל "˜‰ל"  /בחינ˙ "מ˘˘ "‰בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל ‡ /ח„ו˙
ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙  /מ˙י י˘ "‡‰ב ‰ו‡חוו‡ ‰מ˙י˙"?
)ע"פ ˙ור˙ מנחם חל"ט עמ'  200ו‡ילך(

פנינים

„רו˘ ו‡‚„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰יב

בין ‰˜‰ל ‰ל‡סיפ / ‰כוח˘ ‰ל מסיר˙ נפ˘

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
‡יסור בניי˙ בי˙ ל '‰חו ıלירו˘לים
יפלפל במ˘˘ ‰ינ ‰מן "˘‰ס במ˜ור ‡יסור ˜‰רב ‰בבמו˙ מ˘נבנ ‰מ˜„˘ בירו˘לים ,ויסי˜
„‰ע„יף פסו˜ ˘ממנו מ˜ור ‚ם ל‡יסור עˆם בניי˙ בי˙ חו ıלירו˘לים  /י„ון במ˜ור ‡יסור
ז‰

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' ‰ 466ע'  ;12חי"ט עמ' ‰ 145ע' (47

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יז
‰חוב ‰ו‰זכו˙ לנˆל ‡˙ ‰כ˘רונו˙ במי„‰ ‰מל‡ ‰ו‰סיוע ‰ני˙ן לכך מלמעל‰
‡כ˙ ַ ˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ל‡ ‰י‰ ‰עולם ר‡וי ל˙˘‰מ˘ בז‰ב ,ולמ‰
‡כ¿ּ ‰בכ…ל ¿מ ∆ל ∆
ָּכל ַָּ ‰ז ָ‰ב ∆ָ ‰ﬠ˘ׂוּ י ַל ּ¿מ ָל ָ
נבר‡ – ב˘ביל ‰מ˘כן וב˘ביל בי˙ ‰מ˜„˘ )פ˜ו„י לט ,כ„˘ .מו˙ רב ‰רפל"(‰

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
נטיל˙ י„יים בעבו„˙ '‰
˘ם ∆‡˙ ַƒּ ‰כיּ …ר ּ≈בין ‡ ∆…‰ל מו ≈…ﬠ„ וּ ≈בין ַƒּ ‰מז¿ ּ≈ב ַח וַ ּƒי ּ≈˙ן ׁ ָ˘ ָּמַ ‰מי ƒם ¿ל ָר ¿ח ָˆ ‰מכ‡ן ‡מרו ˙יכף לנטיל˙
וַ ָּי ∆ ׂ
י„ים ברכ) ‰פ˜ו„י מ ,ל .ל˜ח טוב(

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
עי˜ר ‰עיסו˜  -בחינוך יל„יו ˘לו
ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ח˘יבו˙ „˙˘‰‰לו˙ בחינוך ‰יל„ים

‡בר‰ם לכבו˘ ‡ -ומר ‡בר‰ם ל˜‰ב"˘ ‰ל‡ ז‰ ‰ו‡ ˘‰כר ˘מב˜˘ ממנו )"מ˙ ‰וﬠל˙
בכל ‡˘ר ˙˙ן לי"(;
רˆונו וחפˆו ˘ל ‡בר‰ם ˘ -י‰יו לו יל„ים ˘לו )"‡ײ‚ﬠנﬠ ˜ינ„ﬠר"(˘‡ ,ר ‰ם י‰יו
‡ל˘ ‰ימ˘יכו ‡˙ כל ‰פﬠולו˙ ו‰ﬠניינים ˘ﬠבורם נלחם ,ﬠבורם מסר נפ˘ו ,וﬠבורם
בי˜˘ מ˜‰ב" ‰ברכ˙ ˆ‰לח...!‰
ﬠנין ז ‰מ‰ו ‰לימו„ ו‰ור‡ ‰לכ‡ו"‡ מ‡˙נו:
כ‡˘ר מנ‰לים מﬠרכ ‰ולוחמים ﬠבור ‡י„י‡ל מסויים ,ﬠבור ‰פˆ˙ ˙ור˘ ,‰י‚יﬠו
„‰ברים בכל פינ‡ - ‰ין ז ‰מספי˜;
י˘ ל‰בטיח ˘‰יל„ים וכל בני ‰מ˘פח„") ‰י ‡יי‚ﬠנﬠ ˜ינ„ﬠר ‡ון „י ‡יי‚ﬠנﬠ
כפ‡ל‚ﬠר"(,
נ‡ ָ
מיט‚לי„ער פון „ﬠר מ˘פח ("‰י‰יו "ממ˘יכים" נ‡מנים )"‚ﬠטרייﬠ ָ
נ‡כטוּﬠר ‡ון
ול‡ ר˜ "ממ˘יכים"‡ ,ל‡ ‚ם "מ˙חרים" ו"׳לוחמים" נ‡מנים )"‚עטרייﬠ ָ
˜עמפער"(  -למﬠן ‡ו˙ו ‡י„י‡ל ו‡ו˙˙ ‰ור˘ ‰ﬠבורם נלחמו ‡בי‰ם וז˜ני‰ם!
וכל כך ח˘וב ונו‚ﬠ „בר ז‚˘ - ‰ם כ‡˘ר ˜‰ב" ‰נו˙ן ˘כר רב )"˘כרך ‰רב ‰מ‡„"(,
וﬠ„ ל˘כר „‚‰ול ביו˙ר ˘ביכל˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰לי˙ן לי‰ו„י ולכל„‡-ם‰ ,רי ,כל זמן
˘חסר‰ ‰וו„‡ו˙ ב‰בטח˙ ‰מ˘ך „‰ברים ﬠ"י בנו „ו˜‡‡ ,ינו מר‚י˘ ˘ום ˙וﬠל˙ בכל
˘‰כר ,ובכל ‰מלחמ˘ ‰ני‰ל במ˘ך כל ימי חייו!

‚„ולי י˘ר‡ל  -חינכו יל„י‰ם במיוח„
ולכן מˆינו ˘‚„ולי י˘ר‡ל ‰ -חל ממ˘ ‰רבינו וע„ ל„ורו˙ ‡‰חרונים ‰ -טילו ‡˙
מלו‡ כוב„ ‰מ˘˜ל ﬠל ﬠנין ‰חינוך ,לחנך יל„י י˘ר‡ל ל‰יו˙ ממ˘יכים נ‡מנים לכל
‰ﬠניינים ˘ﬠבורם נלחמו י‰ו„ים ומסרו נפ˘ם במ˘ך כל „‰ורו˙.
‚„ולי י˘ר‡ל ל‡ ‰ס˙פ˜ו ב‰כרזו˙ ו‰ˆ‰רו˙ ˘ˆריכים לפﬠול למﬠן ﬠולם ˘ל ˆ„˜
ויו˘ר ו˘לום‡ ,ל‡ „˙˘‰לו ופﬠלו ˘‰יל„ים ˘לנו‰ ,נכ„ים ˘לנו ו‰מ˘פח˘ ‰לנו‰ ,ם
י‰יו נו˘‡י ‚„‰ל ﬠבור כל ‡‰י„י‡לים ˘ﬠבורם מסרו נפ˘ם י‰ו„ים במ˘ך כל „‰ורו˙.
ﬠנין ז‡ ‰ינו „בר נוסף˘‡ ,ר‡ ,ם יˆליחו לפﬠול ‡זי טוב ,ו‡ם ל‡ו ‚ -ם ל‡ נור‡;
ענין ז‰ ‰ו‡ ﬠי˜ר ˘כרו ˘ל ‡„ם ﬠבור כל ‰ﬠניינים ˘נלחם ﬠבורם וניˆח במ˘ך כל ימי
חייו  -כ˘י˘ לו ‡פ˘רו˙ לחנך יל„ים ˘ימ˘יכו ב„רכו ‰ו‡.
ח˘יבו˙ ‰חינוך מו„‚˘˙ ‚ם ב˜רי‡˙ ˘ׂ מﬠ פﬠמיים בכל יום:

‰

כ„
˘מ˜בל ˙ור˙ו וממל‡ ˘‰ליחו˙ ˘לו לפרסמ ‰בﬠולם.

חˆי עבו„ ‰בלב„

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

ולכ‡ור‡ ‰ינו מובן:

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

מˆ„ ˙וכן ‰סיפור ﬠ"„ טﬠנ˙ ‡בר‰ם ל˜‰ב"" ‰מ˙ ‰וﬠל˙ בכל ‡˘ר ˙˙ן לי" -
מספי˜ ˘י‡מר ‡בר‰ם "‰ן לי ל‡ נ˙˙ ‰זרﬠ ו‰נ ‰בן בי˙י יור˘ ‡ו˙י"‰ ,יינו‰˘ ,יור˘
˘לי ‰ו‡ ‡„ם זר;
ל˘ם מ ‰מ„‚י˘ ‡בר‰ם ‡בינו  -בטﬠנ˙ו ˘‰יור˘ ˘לו ‰ו‡ ‡„ם זר „‡˘ -ם זר ז‰
‰ו‡ ‡ליﬠזר ˘י˘ לו כל ‰מﬠלו˙ ‰כי נעלו˙ ,ומ ‰נו‚ﬠ לנו „‰בר ˘ -ב˘ביל ז ‰מספר˙
לנו ˙‰ור‡ ‰ו„ו˙ ˘‰בחים ˘˘יבח ‡בר‰ם ‡˙ ‡ליﬠזר?!
ו‰בי‡ור ˘ -בﬠנין ז ‰י˘ ‰ור‡ ‰ﬠמו˜˘ ‰מ‡יר ˙‡ ‰כללו˙ ‰סיפור ב‡ור ח„˘:
טבﬠו ˘ל ‡„ם ˘ -רˆונו וחפˆו ˘˙‰י' לו ˆ‰לח ‰ב‡ו˙ם ﬠניינים ˘מ˙יי‚ﬠ ב‰ם.

מי הקריב הקרבנות ביום השמיני?
מנא לן שמשה הקריב את קרבן התמיד בשבעת ימי המילואים?  /מה החידוש
בזה שהקטירו הקטורת "שחרית וערבית"?  /שקו"ט בדברי רש"י אודות עבודת
משה בשמיני למילואים

י˘ בני„‡-ם ˘‰חיו˙ ו‰ל‰ט ˘ל‰ם ‰ו‡ בﬠנייני ﬠס˜ ומסחר .י˘ בני„‡-ם ˘„‰בר
˘מעניין ‡ו˙ם ‰ו‡ כיבו˘ מ„ינו˙ ח„˘ו˙ ,וﬠ„ ל"כיבו˘ ‰ﬠולם" .וב„˜ו˙ ‰יינו,
˘„ו˙-פﬠול ‰ח„˘ים ˘ˆריכים לכבו˘ מ‡חרים ול‰וכיח ˘מˆליחים ב‰ם יו˙ר .וי˘ בני-
‡„ם ˘כל מﬠיינם ‰ו‡ ב‰פˆ˙ ‡מונ˙ם ו˙ור˙ם ‰ -מכונ‡" ‰י„י‡ל" ˘ל‰ם ˘ -י˙פרסמו

בפר˘˙נו

)מ ‡ ,ו‡ילך( ב‡ ˆיווי ˜‰ב"‡ ‰ל מ˘ – ‰ב„בר ˜‰מ˙ ‰מ˘כן על י„ו:

"ביום ‰חו„˘ ‰ר‡˘ון ,ב‡ח„ לחו„˘˜˙ ,ים ‡˙ מ˘כן ‡‰ל מוע„ .ו˘מ˙ ˘ם ‡˙
‡רון ‰ע„ו˙ ,וסכו˙ על ‡‰רון ‡˙ ‰פרוכ˙ .ו‰ב‡˙ ‡˙ ˘‰ולחן וערכ˙ ‡˙ ערכו ,ו‰ב‡˙

בכל ‰ﬠולם.
ולכ‡ור˘‰ „ˆ‰ ,‰וו˘ ‰בכולם˘ ,כ‡˘ר רו‡ים ˆ‰לח ‰בענייני‰ם ˆ‰ -לח ‰ב‰פˆ˙

‡˙ ‰מנור ‰ו‰עלי˙ ‡˙ נרו˙י'".

‡מונ˙ם ו˙ור˙םˆ‰ ,לח ‰בכיבו˘ ˘„ו˙-פﬠול ‰ח„˘ים‡ ,ו ˆ‰לח ‰ב‰רחב˙ ‰ﬠס˜ים

וכ‡ן ב‡ ˆ‰יווי ב„בר ‰עמ„˙ ‰מזבחו˙ – ‰מזבח ‰פנימי ו‰מזבח ‰חיˆון:

ופי˙וח ﬠס˜ים ח„˘ים  -מ˘י‚ים ‰ם בכך ‡˙ ‰רﬠיון ‰מרכזי ו˙‰כלי˙ ‰מרכזי˙ ˘ל

"ונ˙˙ ˙‡ ‰מזבח ‰ז‰ב ל˜טור˙ ,לפני ‡רון ‰ע„ו˙  . .ונ˙˙ ˙‡ ‰מזבח ‰עול,‰

חיי‰ם.

לפני פ˙ח מ˘כן ‡‰ל מוע„" )ו‰כ˙וב ממ˘יך ומפרט פעולו˙ נוספו˙ ˘מ˘‰ ‰י' ˆריך

רבעט"(:
לבﬠ ַ‡ ּ
ּ ‡‰
על כן ב‡˙‰ ‰ור ‰ומספר˙ לנו ˘ -כל ז‡ ‰ינו ‡ל‡ חˆי ﬠבו„ַ ‡") ‰

לע˘ו˙ כחל˜ מ˜‰מ˙ ‰מ˘כן :מ˘יח˙ ‰כלים וכו'(.

מ˙י יכול ל‰יו˙ ‡„ם מרוˆ ‰ו˘מח מ‰פˆ˙ ‡מונ˙ו ו˙ור˙ו בכל מ˜ום ,מכיבו˘

ונר‡ ‰לכ‡ור˘ ,‰מ˘ ‰נ„ר˘ ר˜ ל‰עמי„ – "ונ˙˙‰ ˙‡ – "‰מזבחו˙ ,ו˙ו ל‡; ‡מנם

˘„ו˙-פﬠול ‰ח„˘ים ,ומˆ‰‰לח ‰בפי˙וח ‰ﬠס˜ים ,מ˙י יכול לר‡ו˙ בז˙ ‰כלי˙

ב‰מ˘ך ‰פר˘ ‰מסופר כיˆ„ מ˘˜ ‰יים בפועל ‡˙ ˆיווי ‡ '‰ליו ו˜‰ים ‡˙ ‰מ˘כן על

)"‚ﬠ˘מ‡˜"( ‡ -ך ור˜ כ‡˘ר יו„ﬠ ˘כל ‰ﬠניינים
ַ
ומטר ,‰ומ˙י יכול ל‰יו˙ בז˙ ‰ﬠנו‚

כל פרטיו ,ו˘ם מסופר על פעולו˙ נוספו˙:

‡‰ל ‰יועברו וימ˘יכו ל˙‰נ‰ל )ל‡ ﬠ"י ‡„ם זר‡ ,ל‡( ﬠ"י בנו „ו˜‡!

"וי˘ם ‡˙ מזבח ‰ז‰ב ב‡‰ל מוע„ לפני ‰פרוכ˙ .וי˜טר עליו ˜טור˙ סמים"

)מ ,כו-

כז(; "ו‡˙ מזבח ‰עול˘ ‰ם פ˙ח מ˘כן ‡‰ל מוע„ ,ויעל עליו ‡˙ ‰עול ‰ו‡˙ ‰מנח"‰

"‰ן לי ל‡ נ˙˙ ‰זרע"
טבﬠו ˘ל ‡„ם ‡˘ -ינו מס˙פ˜ בכך ˘‰ﬠניינים ˘לו ימ˘יכו ל˙‰נ‰ל ע"י ‡„ם ˘יוכל
ל˜ח˙ ﬠל ﬠˆמו ‡˙ כל ‰ﬠניינים‡ ,ל‡ רˆונו וחפˆו ˘‰עניינים ˘לו ימ˘יכו ל˙‰נ‰ל ﬠ"י
בנו „ו˜‡.

)מ ,כט(.
ו‰יינו˘ ,ל‡ ‰ס˙פ˜ מ˘ ‰בעˆם ˘ימ˙ ‰מזבחו˙ במ˜ומם‡ ,ל‡ ‰מ˘יך ו˜‰טיר
˜טור˙ )על ‰מזבח ‰פנימי( ו‰על˜ ˙‡ ‰רבן ˙‰מי„ )על ‰מזבח ‰חיˆון(.
‡מנם כיון ˘בכ˙וב נר‡) ‰כנ"ל( ˘ל‡ נˆטוו ‰מ˘‡ ‰ל‡ ב‰עמ„˙ ‰מזבחו˙ בלב„,
מפר˘ ‰ר˘ב"ם )ועו„ מפר˘ים( ˘‡כן ‰פעולו˙ ˘ל "וי˜טר עליו ˜טור˙" ו"ויעל עליו

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

כ‚

כ‚

‰וספ. ‰

‡˙ ‰עול ‰ו‡˙ ‰מנח "‰ל‡ נע˘ו על י„י מ˘‡ – ‰ל‡ על י„י ‡‰רן ‰כ‰ן‰˘ ,ו‡ ז‰

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

˘˙‰מנ ‰ל˘ר˙ ב˜ו„˘ ול˜יים ‡˙ ס„רי ˜‰רבנו˙ ו˜‰טור˙ מ„י יום ביומו.

ב.

כ‚

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

‡מנם בפירו˘ו על ˙‰ור ‰נ˜ט ר˘"י ˘‰י' ז ‰מ˘˜‰˘ ‰ריב ˜‰רבנו˙ ‡ז; וז‰

ל˘ונו:
"ויעל עליו ו‚ו' ‡ -ף ביום ˘‰מיני למילו‡ים‰˘ ,ו‡ יום ˜‰מ˙ ‰מ˘כן˘ ,ימ˘ מ˘‰
ו˜‰ריב ˜רבנו˙ ˆבור ,חו ıמ‡ו˙ן ˘נˆטו‰‡ ‰רן בו ביום".
ו‰יינו‰˘ ,יו ‡מנם ˜רבנו˙ מיוח„ים ˘˜‰ריב ‡‰רן ‡ז )כמו במפור˘ ב˙חיל˙ פ' ˘מיני(,
‡ך ‡˙ ‰ס„ר ‰ר‚יל ˘ל "˜רבנו˙ ˆיבור" – ‰נע˘ ‰מ„י יום ביומו – ע˘ ‰מ˘) ‰ור˜
למחר˙ ‰חל ‰ס„ר ‰ר‚יל‰‡˘ ,רן ובניו ‰ם ˘מ˜ריבים(.
וי˘ ל‰בין ,מ ‰ב‡מ˙ ‰כריחו לר˘"י לפר˘ כן˘ ,מ˘‰ ‰ו‡ ז˜‰˘ ‰ריב )˘‰רי
‰מ˘מעו˙ ‰פ˘וט‡ ‰ינ ‰כן ,ו‡פילו ר˘"י עˆמו בפירו˘ו ל˘"ס )זבחים יט ,ב( נ˜ט
˘‡‰רן ˜‰ריב(?
עו„ ˆריך בי‡ור ב‡ריכו˙ ל˘ונו – "‡ף ביום ˘‰מיני למילו‡ים‰˘ ,ו‡ יום ˜‰מ˙
‰מ˘כן˘ ,ימ˘ מ˘ ‰ו˜‰ריב ˜רבנו˙ ˆיבור"; לכ‡ור‰ ‰י' לר˘"י לומר ב˜יˆור" :מ˘‰
˜‰ריב" ,ולמ‰ ‰וˆרך ל‡‰ריך בבי‡ור מ‰ו˙ו ˘ל יום?

‚.

ונר‡ ‰לומר˘ ,ר˘"י „יי˜ בל˘ון ‰כ˙וב "ויעל עליו ‡˙ ‰עול ‰ו‡˙ ‰מנח- "‰

ב‰ ‡"‰י„יע‰ ,‰יינו ˘‰עול ‰ו‰מנח‰ ‰ם מ‡ו˙ו סו‚ ‰י„וע:
‰נ ‰לפני ˜‰מ˙ ‰מ˘כן‰˘ ,י˙ ‰ב‡' ניסן‰ ,יו "˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים" ˘ב‰ם חנך
מ˘‰ ˙‡ ‰מ˘כן ו‡˙ ‡‰רן ובניו לכ‰ונ ,‰ומפור˘ בכ˙וב ˘בימים ‡לו מ˘‰ ‰ו‡
˘˘ימ˘ בכל עבו„ו˙ ‰כ‰ונ) ‰כי ‡‰רן ובניו ל‡ נ˙˜„˘ו ע„יין ב˘לימו˙( ,ובימים ‡לו
˜‰ריב מ˘‚ ‰ם ‡˙ ˜רבן ˙‰מי„" ,עול ‰ומנח."‰
]ב‚ור ‡רי' פ' ˘מיני )ט ,כ‚( כ˙ב˘ ,ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים "ל‡ ˜‰ריב ‡ל‡ ˜רבנו˙
˘‰ייכים למילו‡ים )˜‰רבנו˙ ‰מיוח„ים לימים ‡לו ‰ -מנויים בפ' ˙ˆו ‰ובפ' ˆו( ,ול‡
˜‰טור˙ ˘‰י‡ ˜בוע ‰ל„ורו˙ ,כמו ˘ל‡ ˜‰ריב ˙‰מי„ים".
‡בל לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ברור ˘כן ˜‰ריב ‡ז מ˘˜ ˙‡ ‰רבן ˙‰מי„‰˘ ,רי בפ'
˙ˆו ‰מפרט ‰כ˙וב ‡˙ ‰ס„ר ‰מיוח„ לימי ‰מילו‡ים ,וממ˘יך ˘ם" :וז˘‡ ‰ר ˙ע˘‰
על ‰מזבח כב˘ים בני ˘נ˘ ‰נים ליום ˙מי„ ו‚ו'" )כט ,לח( – ומ˘מע ל„‰י‡ ˘ז‰ו ‰מ˘ך
‡ח„ ,ו‰יינו˘ ,ע˘יי˙ ˙‰מי„ ˙‰חיל ‰כבר ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים .וכן מבו‡ר ב„ברי
ר˘"י בפ' פינחס )כח.[(„ ,
ובכן ,מז‰˘ ‰כ˙וב מ„יי˜ כ‡ן "‰עול "‰ו"‰מנח "‰ב‰ ‡"‰י„יע ,‰מובן ˘מ„ובר

עיקר העיסוק  -בחינוך ילדיו שלו
למרות ההבטחות 'במידתו של הקב"ה' אברהם לא הסתפק עד שיובטח לו שבנו
שלו ימשיך דרכו  /אין להסתפק בניצחונות ,כיבוש העולם ,הפצת היהדות
וכו'  -העיקר שילדיו שלו ימשיכו בדרך זו  /צריך בשביל זה להתמסר ולהקריב
"קרבנות"

„ובר

כמ"פ ˘מפר˘˙ ˘‰בוﬠ ני˙ן ˙מי„ למˆו‡ לימו„ ו‰ור‡ ‰בנו‚ﬠ לכל ﬠנין

˘י‰ו„ים ב‡ים במ‚ﬠ ﬠמו;
בפר˘˙ ˘‰בוﬠ ,בחל˜ ‰פר˘˘‰ ‰ייך ליום ז) ‰חמי˘י „פ' לך לך( מסופר ˘˜‰ב"‰
‰בטיח ל‡בר‰ם ‡בינו ˘כר רב )"‡נכי מ‚ן לך ˘כרך ‰רב ‰מ‡„"( ,וﬠל ז˘‰ ‰יב
‡בר‰ם ל˜‰ב"˘‡ ‰ר ‡ין לו ˙וﬠל˙ בריבוי ˘‰כר  -כ‡˘ר ‡ין לו בנים ,וכל מ˘ ‰י˘ לו
ייר˘ ‡ליﬠזר וכ„ברי ‰פסו˜ "מ˙˙ ‰ן לי ו‡נכי ‰ולך ﬠרירי ‚ו' ‰ן לי ל‡ נ˙˙ זרﬠ" ומ‰
˙וﬠל˙ בכל ‡˘ר ˙˙ן לי "ו‰נ ‰בן בי˙י ‡ -ליﬠזר  -יור˘ ‡ו˙י".
‡ך בינ˙יים ,מוסיף ‡בר‰ם ומ˙‡ר ‡˙ „מו˙ו ˘ל ‡ליﬠזר ‚˘ -ם פרט ז‰ ‰ו‡ חל˜
מכללו˙ ‰סיפור ˘נכ˙ב ב˙ור .‰ומז ‰מובן ˘פרט ז ‰מוסיף ב‰בנ˙ ‰‰ור‡˘ ‰רוˆ‰
˙‰ור ‰ללמ„נו מסיפור ז ‰כ„ל˜מן.
כ‡˘ר ‡בר‰ם מ„בר ‡ו„ו˙ ‡ליﬠזר ‰˘ -ו‡ )ול‡ בנו( ﬠ˙י„ ליר˘ ‡˙ כל ‡˘ר לו -
מ„‚י˘ ‡בר‰ם" :בן מ˘˜ בי˙י ‰ו‡ „מ˘˜ ‡ליﬠזר".
בכך מ„‚י˘ ‡בר‰ם ‡˙ מﬠלו˙יו ˘ל ‡ליﬠזר  -כפי ˘מפר˘ ר˘"י "בן מ˘˜ בי˙י
 ˘כל בי˙י ניזון ﬠל פיו"‰ ,יינו˘ ,כ‡˘ר ‡בר‰ם ˆריך לנ‰ל ‡˙ ﬠס˜יו )"פירן זיינﬠ‚ע˘עפטן"(‡ ,ליעזר מנ‰ל ﬠבורו ‡˙ ﬠס˜יו ,וﬠו˘ ‰ז‡˙ בˆ‰לח.‰
"ע„ „מ˘˜" ˘" -ר„ף ‰מלכים ﬠ„ „מ˘˜"‰ ,יינו˘ ,כ‡˘ר ‡בר‰ם ‡בינו ‰וˆרך לילך
במלחמ ,‰ני‰ל ‡ליﬠזר ‡˙ ‰מלחמ ‰וניˆח ב.‰
"ע„ „מ˘˜"  -בנוטרי˜ון "„ול ‰ומ˘˜ ‰מ˙ור˙ רבו ל‡חרים"‰ ,יינו˘ ,כ‡˘ר ‡בר‰ם
לומ„ ˙ור ‰ומפרסם בﬠולם ‡ו„ו˙ ˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ בור‡ ‰ﬠולם וכו'‰ ,רי ‡ליעזר ‰ו‡ ז‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב
‰י„יים בכוח ‚בר‡ בר„-ע˙.

]מ˘מעו˙ „‰בר˘‰ [:כל ‰מט‰ר ומעל‰ ˙‡ ‰מי„ו˙ ˆריך ל‰יו˙ ˘כל ‡ל˜י ˘ל
˘לימו˙ ‰מוחין ,עם ˙וך פנימי˘ ,כלי ‡‰ ‰‚˘‰‰ל˜י˙ נו‚ע בעבו„.‰
‡ף ˘‰רחיˆ‰ ,‰ן ב‡ופן ‰ט‰ר ‰ו‰ן ב‡ופן ‰‰על‡ˆ ,‰ריכ ‰ל‰יו˙ בכוח ‚בר‡,
כלומר ,ב˙ו˜ף ˘ל ‡ ‰‚˘‰ל˜י˙  -עם ז‡˙ ˙‰ו˜ף ˆריך ל‰יו˙ מˆ„ מוח „‰ע˙˘‡ ,ר
מוח „‰ע˙ ‰ו‡ ˘לימו˙ ‰מוחין.
ז‰ו ˘בזמן ‰בי˙ ‰מזבח ‰י' מכפר ,וכע˙ „ו˜‡ "˘ולחנו ˘ל ‡„ם" ˘ -לימו˙ ‰מוחין
‰מ˘פיעים על ‰מי„ו˙  -מכפר עליו.
)˙ר‚ום מספר ‰מ‡מרים – ‡י„י˘ עמ'  159ו‡ילך  -ספר ‰מ‡מרים ‡י„י˘ ‰מ˙ור‚ם עמ'  249ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

כ‡ן על ‰על‡˘ ‰ל ‡ו˙" ‰עול "‰ו"מנח‰ "‰י„וע ‰לנו מ˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים‰˘ ,י‡
˜רב) ‰ל‡ על י„י ‡‰רן ,כפי ‰ס„ר ‰ר‚יל בכל ‰ימים ˘ל‡חר מכן‡ ,ל‡( על י„י מ˘;‰
וז‰ו מ˘ ‰מפר˘ ר˘"י‡" :ף ביום ˘‰מיני למילו‡ים ˘ . .ימ˘ מ˘˘ – "‰מל˘ון
‰כ˙וב מובן ˘"‰עול "‰ו"‰מנח‰ "‰יו ‰מ˘ך ל‡ו˙ם עול ‰ומנח ‰י„ועים ˘˜רבו על
י„י מ˘ ‰ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים ,ומז‡"˘ ‰ף ביום ˘‰מיני" ˜‰ריב מ˘) ‰ור˜ למחר˙,
ביום ˘˙‰יעי‰ ,חל ‰ס„ר ‰ר‚יל ˘‡‰רן מ˜ריב ˜‰רבנו˙ ˙מי„ין כס„רן(.

„.

ו‰נ ‰לפי ‰נ"ל י˘ לנו ר‡י' ˘מ˘‰ ‰ו‡ ˘˜‰ריב ˙‰מי„ – "‰עול "‰ו"‰מנח,"‰

‡ך ע„יין ל‡ ‰וכחנו :מי ‰ו‡ ˘˜‰טיר ‡˙ ˜‰טור˙ ב‡ו˙ו יום?
וכ„ „יי˜˙ בל˘ון ר˘"י ˘כ˙ב "˘ימ˘ מ˘ ‰ו˜‰ריב ˜רבנו˙ ˆיבור" – מ˘מע
˘כוונ˙ו בז ‰לכלול ‚ם ‡˙ ˜‰טר˙ ˜‰טור˙‡˘ ,ף ‰י‡ בכלל ז‰

)ר‡ ‰ר˘"י ˙˘‡ ל ,טו.

ול‰עיר מל˘ון ‰כ˙וב נ˘‡ ז .‚ ,ז ,י‚-י„(.
ונר‡ ‰לב‡ר בפ˘טו˙‰˘ ,יו˙ ול‚בי ˜רבן ˙‰מי„ מוכח מל˘ון ‰כ˙וב ˘מ˘‰ ‰ו‡
˘˜‰ריב‰ ,רי ˘וב ‡ין סבר‡ לחל˜ בין ‰עבו„ו˙ ,ולכן למ„ ר˘"י ˘מ˘‚ ‰ם ˜‰טיר ‡˙
˜‰טור˙ ב‡ו˙ו ‰יום )‡ף ˘‡ין לז‰ ‰וכח ‰מל˘ון ‰כ˙וב ממ˘(.
ול‰וסיף˘ ,מ˘ ‰פיר˘נו ב˘יט˙ ר˘"י – ˘˜‰טר˙ ˜‰טור˙ ב‡ו˙ו יום ‰י˙ ‰על י„י
מ˘ – ‰מ„ויי˜ בפירו˘ ר˘"י ע"‰פ "וי˜טר עליו ˜טור˙" ,וז"ל˘" :חרי˙ וערבי˙ ,כמו
˘נ‡מר 'בבו˜ר בבו˜ר ב‰יטיבו ‡˙ ‰נרו˙ ו‚ו''":
‡ם נפר˘ ˘‰כוונ ‰ב"וי˜טר עליו ˜טור˙" ‰י‡ ל‡‰רן‰˘ ,ו‡ ˘˙‰חיל ל˜‰טיר
˜‰טור˙ כחל˜ מעבו„˙ ˜‰ו„˘ כס„ר‡ – ‰ינו מובן מ ‰ב‡ ר˘"י לח„˘ בז‰˘ ‰ו‡
˜‰טיר "˘חרי˙ וערבי˙" ,ב˘ע˘ ‰בפ' ˙ˆו ‰מפור˘ „‰בר ל„‰י‡ )ל ,ז-ח(" :ו˜‰טיר
עליו ‡‰רן ˜טור˙ סמים בבו˜ר בבו˜ר ב‰יטיבו ‡˙ ‰נרו˙ י˜טירנ ,‰וב‰עלו˙ ‡‰רן ‡˙
‰נרו˙ בין ‰ערביים י˜טירנ ,"‰ופ˘וט מעˆמו ˘‡‰רן ˜יים מˆו ‰זו ככ˙ב ‰וכל˘ונ,‰
מ„י יום ביומו;
‡ולם לפי „רכנו ‡˙י ˘פיר˘ ,כיון ˘"וי˜טר עליו ˜טור˙" מ˙ייחס למ˘‰˘ ,‰ו‡ ז‰
˘˜‰טיר ב‡ו˙ו יום ב˙ור˙ חי„ו˘ )ב‰מ˘ך ל‰חי„ו˘ ˘ל ˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים וכו'(,
‰רי ‰י' יכול ל‰יו˙ ˜ס"„ ˘‰ו‡ ˜‰טיר ר˜ פעם ‡ח˙ וכיו"ב ,ועל ז ‰מ˘מיע ר˘"י
ומח„˘ ˘ב‡ו˙ו יום ˜יים מ˘˜‰‰ ˙‡ ‰טר ‰כ˙י˜ונ˘" – ‰חרי˙ וערבי˙" .ו„ו"˜.
]וי˘ עו„ ל‡‰ריך בכ"ז ,ור‡‚ ‰ם במ˘נ"˙ במ„ור ז ‰ל˘"פ ˙ˆו ,‡˙˘‰ ‰עיי"˘[.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

עיונים וביאורים קצרים

כ‡

מ˘מעו˙ „‰ברים :י„יים ‰ן מי„ו˙ ,ולמי„ו˙ י˘ ˆיפורניים˘ ,ז‰ו ‡ח„ ‰חילו˜ים
ב‡ופן ‰פעול˘ ‰ל ˘כל ומי„ו˙‰] .וי ‡ומר˘‰ [:כל מב‡ר ]‡˙ ‰מˆי‡ו˙[ ב‚‰יון

זמן מלאכת המשכן
ב"ששת ימים"

מ"בנה של מרים"
ל"מבני השפחות"

˘˘˙ ימים ˙יע˘ ‰מל‡כ ‰וביום
˘‰ביעי י‰י' לכם ˜ו„˘ ˘ב˙ ‚ו'

ר‡ו ˜ר‡  '‰ב˘ם בˆל‡ל בן ‡ורי בן חור
למט ‰י‰ו„‰

˘˘˙ ימים – „˜‰ים ל‰ם ‡ז‰ר˙ ˘ב˙ לˆיווי מל‡כ˙
‰מ˘כן ,לומר ˘‡ינו „וח˘‰ ˙‡ ‰ב˙

חור ,בנ˘ ‰ל מרים ‰י'

)ל ,‰ב .ר˘"י(

לכ‡ור ‰י˘ ל˘˜‰ו˙‡ ,ם טעם ‰ב‡˙ ˆיווי
˘‰ב˙ כ‡ן ‰ו‡ ל‰ורו˙ ˘‡ין מל‡כ˙ ‰מ˘כן
„וח˘‰ ˙‡ ‰ב˙‰ ,רי לז‰ ‰י' מספי˜ ‡ם ‰י' כ˙וב
ר˜ ˘"יום ˘‰ביעי" ‰ו‡ יום ˘‰ב˙ ,ומ„וע מ˜„ים
‰כ˙וב ‚ם "˘˘˙ ימים ˙יע˘ ‰מל‡כ?"‰
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
"˘˘˙ ימים" ‡ין מ˘מעו ר˜ ˘˘ ‰ימים
נפר„ים‡ ,ל‡ י˘ בו ‚ם ‰מ˘מעו˙ ˘ל ˙˜ופ‰
"‡ח˙" ,יחי„˙ זמן ‰כולל˙ "˘˘˙ ימים" .וכמו
˘מפר˘ ר˘"י )‡מור כ‚ ,ח( "כל מ˜ום ˘נ‡מר
'˘בע˙' – ˘בוע ˘ל ימים .וכן כל ל˘ון '˘מונ˙',
'˘˘˙' כו'" .ו‰יינו˘ ,בז‰˘ ‰כ˙וב ‡ומר "˘˘˙
ימים ˙יע˘ ‰מל‡כ "‰ב‡ ל„‚‰יר ול˜בוע ˘‡ין
כ‡ן ר˜ ‡יסור מל‡כ ‰ב˘ב˙‡ ,ל‡ ‚ם ˜ביע˙
זמן מיוח„ ˘ל "˘˘˙ ימים" – ימי ‰חול – ˘ר˜
ב‰ם ‰ו˙ר ‰ע˘יי˙ מל‡כ .‰ונמˆ‡˘ ,י˘ כ‡ן
˘ני "זמנים" ˙˘˘ ,ימים ‰מו˙רים במל‡כ ,‰ויום
˘‰ב˙ ‡‰סור במל‡כ.‰
ומע˙ ‰יובן מ˘ ‰נ‡מר כ‡ן "˘˘˙ ימים
˙יע˘ ‰מל‡כ "‰כי בז ‰מבו‡ר ‰טעם לז‡˘ ‰ין
מל‡כ˙ ‰מ˘כן „וח˘‰ ˙‡ ‰ב˙‡„ ,ין ז ‰ר˜ מפני
˘˘‰ב˙ ‡סור ‰במל‡כ‡ ,‰ל‡ מפני ˘„‚‰יר
‰כ˙וב זמן ע˘יי˙ מל‡כ ‰ל˘˘˙ ימי ‰חול בלב„,
ובמיל‡ ‡ינ„ ‰וח˘‰ ˙‡ ‰ב˙ ,כי ‡ין ˘‰ב˙
"זמן" מל‡כ‡ ‰ל‡ ˘˘˙ ימי ‰חול בלב„.
ויומ˙˜ עפ"ז מ˘ ‰פיר˘ ר˘"י „בריו על "˘˘˙
ימים" ול‡ על "ביום ˘‰ביעי" ‡ף ˘˙וכן פירו˘ו
‰ו‡ על "‡ז‰ר˙ ˘ב˙" ,כי לפי ‰נ"ל „וו˜‡ ˙יבו˙
"˘˘˙ ימים" מב‡רו˙ ‰טעם ל‰‰לכ˘ ‰בפירו˘ו.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ'  242ו‡ילך(

ובמ˙ינו˙ ,ו‡ילו מי„ו˙ ˜ורעו˙ ו„ו˜רו˙ .ב‡יזו מי„„‡‰˘ ‰ם נמˆ‡‰ ,ן ב‡‰ב ‰ו‰ן
ב˘נ‡‰ ,‰כל ב‡ ב„ו˜רנו˙ ובל‰ט.
זו ‰כוונ ‰בנטיל˙ י„ים :ל˘פוך מים ‰ -כוונ ‰ל˘ׂכל  -כ„י לנ˜ו˙ ‡˙ ‰מי„ו˙
מ˙‰כונו˙ „‰ו˜רניו˙ ו‰לו‰טו˙ ˘ל‰ן‰˘ ,מי„ו˙ י‰יו ˙ח˙ ˘‰פע˙ ˘‰כל.

)ל ,‰ל .ר˘"י(

˘˜‰ו ‰מפר˘ים )‚ו"‡„ ,ברי „ו„ ,ועו„(‰ ,רי חור
כבר נזכר ב˙ור ‰לעיל כמ ‰פעמים )ב˘לח יז ,י˘ .ם,
יב .מ˘פטים כ„ ,י„( ,וכבר פיר˘ ר˘"י ˘ם „חור "בנ‰
˘ל מרים ‰י'" ,ו‡"כ למ ‰חוזר על ז ‰ר˘"י כ‡ן?
ועו„ ,מ‰ו ‰‰כרח לומר ˘‰כ˙וב מייחסו לחור
ל‰יו˙ו בנ˘ ‰ל מרים‰ ,ל‡ ‡פ˘ר לומר ˘ז‰ו
מפני מעל˙ו ˘ל חור עˆמו?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז ‰בפ˘טו˙:
פירו˘ ר˘"י "חור בנ˘ ‰ל מרים ‰י'" ‡ינו
„יבור בפני עˆמו ‡ל‡ ‰ו‡ ˙‰חל˙ פר˘"י
˘ל‡חרי ז ‰על ‰פסו˜ "‰ו‡ ו‡‰לי‡ב בן ‡חיסמך
למט„ ‰ן"„ ,פיר˘ ר˘"י "ו‡‰לי‡ב ,מ˘בט „ן מן
‰ירו„ין ˘ב˘בטים מבני ˘‰פחו˙ ו˘‰ו‰ו ‰מ˜ום
לבˆל‡ל למל‡כ˙ ‰מ˘כן ו‰ו‡ מ‚„ולי ˘‰בטים
ל˜יים מ˘ ‰נ‡מר ול‡ נכר ˘וע לפני „ל".
ו‰יינו„˘ ,ברי ר˘"י ‡לו מ˙חילים ב"חור
בנ˘ ‰ל מרים ‰י'" ,וב‡ בז ‰לב‡ר כוונ˙ ‰כ˙וב
ב‰זכר˙ יחוסם ˘ל בˆל‡ל ו‡‰לי‡ב‰˘ ,ו‡
ל‚„‰י˘ ‰ריחו˜ ˘ביני‰ם˘ ,בˆל‡ל ‰ו‡ "מ‚„ולי
˘‰בטים" ו‡‰לי‡ב "מן ‰ירו„ין ˘ב˘בטים",
ומכל מ˜ום "˘‰ו‰ו ‰מ˜ום לבˆל‡ל".
ולכן פיר˘ כ‡ן ר˘"י ˘"בנ˘ ‰ל מרים ‰י'" -
"ל‰ו„יע ‚ו„ל יחוסו כו' בין מˆ„ ‡‰ב בין מˆ„
‡‰ם" )מ˘כיל ל„ו„ פר˘˙נו כ‡ן( .וי˙יר ‰מזו ,כמו
˘‡‰לי‡ב ‰ו‡ "מן ‰ירו„ין ˘ב˘בטים" מˆ„ יחוס
‡‰ם " -מבני ˘‰פחו˙" ,כך ‚ם ‚ו„ל ‰יחוס ˘ל
בˆל‡ל ‰ו‡ ל‡ ר˜ מˆ„ ‡‰ב ‡ל‡ ‚ם מˆ„ ‡‰ם -
"בנ˘ ‰ל מרים ‰י'".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ'  211ו‡ילך(

‰עבר˙ ‰רוח רע ‰ו‰רמ˙ ‰מי„ו˙
רחיˆ˙ ‰מי„ו˙ ]ע"י ˘‰כל ,כ‡מור[ ˜יימ˙ ב˘ני ‡ופנים:
‡ופן ‡ח„ ‰ו‡ נטיל˙ י„ים ˘חרי˙˘ ,כוונ˙‰ ‰י‡ לנ˜ו˙ ‡˙ ‰י„יים מ‰רוח ‰רע‰
˘ב‡ ‰מ‰חו˘ך ˘ל ‰נ‚‰ו˙ ‰עולם‡ .ופן רחיˆ ‰ז‰ ‰ו‡ בסירו‚ין ,ל‡ט ל‡ט ,לנ˜ו˙
מעט ‡˙ ‰מי„‰ ‰זו ,מעט ‡˙ ‰מי„‡‰ ‰חר˙ ,לפי ‰ס„ר ,ע„ ˘רוחˆים ומנ˜ים ‡˙ כל
‰מי„ו˙.
‡‰ופן ˘‰ני ‰ו‡ נטיל˙ י„ים לסעו„ .‰כ‡ן „‰בר כס„רן ,כי ענין ‰נטיל‡ ‰ינו לנ˜ו˙
ול‰סיר ‡˙ ‰רע ‡ל‡ ל˜„˘ ‡˙ ‰מ„ו˙ .כ‡ן זˆ ‰ריך ל‰יו˙ כס„רן ו˘‰פ˘וף ‰ו‡
˙‰כללו˙ ]=˘ילוב[ ‰מ„ו˙ .ב˜„ו˘ ‰כל ‰מ„ו˙ ˆריכו˙ ל‰יו˙ מי„‡ ‰ח˙.
במי„˙ ‰‡‰ב‡ ‰ו במי„˙ ‰יר‡ ‰ל‡ „י .כל ‰מי„ו˙ ˆריכו˙ ל‰יו˙ ˙ח˙ ˘‰פע˙
˘‰כל ,ו‡ז ‰ן כולן מעורבו˙‰ ,ן מ˘פיעו˙ זו על זו לטוב‡˘ ,‰ז ‰י‡ ˘לימו˙ מעל˙
„‡‰ם.
‡בר‰ם ‡בינו ‰י' ‡ו‰ב ‰׳ .ל‡חר ניסיון ‰ע˜י„ ‰כ˙וב ״ע˙ ‰י„ע˙י כי יר‡ ‡ל˜ים
‡˙‰״ .על י„י ניסיון ‰ע˜י„‚‰ ,‰יע ‡בר‰ם ‡בינו ל˘לימו˙ ˘ל מי„˙ ‰יר‡‡] .‰ו ‡ז
‚‰יע ל˘לימו˙ו ,כי[ ˙‰כללו˙ ‡‰ב ‰ויר‡‰] ‰י‡ [‰מבי‡˘‰ ˙‡ ‰לימו˙ „‚‰ול ‰ביו˙ר
˘ל „‡‰ם.
לכן נוסח ‰ברכ ‰על רחיˆ˙ ‰י„יים ‰ו‡ ״על נטיל˙ י„יים" ,ל˘‰מיענו ‡˙ ˘ני
‡‰ופנים כיˆ„ ל˙˜ן ‡˙ ‰מי„ו˙:
נטיל˙ י„יים ˘חרי˙˘ ,ענינ‰ ‰עבר˙ ‰רוח ‰רע‰ ‰נע˘י˙ מ‰ח˘יב‰ ‰נובע˙ מ‰נ‰‚‰
לפי ‰נחו˙ ‰עולם ,פירו˘ - ‰ל˜ח˙ ‡˙ ‰מי„ו˙ ‰טבעיו˙ ו‰ר‚ילו˙ מ‰נחו˙ ‰עולם;
נטיל˙ י„ים לסעו„ ,‰פירו˘ - ‰ל‰רים ‡˙ ‰מי„ו˙ ,כמו ˘כ˙וב ״˘‡ו י„יכם ˜„˘״.

כוחו ˘ל ‡„ם בר „ע˙
‰מים ב‰ם רוחˆים ‡˙ ‰י„יםˆ ,ריכים ל‰יו˙ כ˘רים עלŒפי ˙‰ור‰] .‰מים ‚ם[
ˆריכים ל‰יו˙ בכלי ˘לם ,ו‰כלי ˆריך ל‰יו˙ לו ˙וך ,ומוכרחים ל˘פוך ‡˙ ‰מים על
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ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

נטילת ידיים בעבודת ה'
הסרת הרוח הרעה של הנחות העולם; נטילה לסעודה בסדר דקדושה; המים –
שכל אלקי הבא ממוח הדעת

אחדות בכוחו של משה
הפיכת בני ישראל למציאות של "קהל"  /בחינת "משה" שבכל אחד מישראל /
אחדות בגשמיות וברוחניות  /מתי יש "אהבה ואחווה אמתית"?

וַ ָ ּי˘ׂ∆ ם ∆‡˙ ַּƒ ‰כ ּי…ר ≈ּבין ‡ ∆…‰ל מו… ≈ﬠ„ ו ≈ּבין ַƒּ ‰מז¿ ≈ּב ַח וַ ּ ƒי ּ≈˙ן ׁ ָ˘ ָּמַ ‰מי ƒם ל¿ ָר ¿ח ָˆ‰
מכ‡ן ‡מרו ˙יכף לנטיל˙ י„ים ברכ‰
)פ˜ו„י מ ,ל .ל˜ח טוב(

בכ„י למסור לי˘ר‡ל ‡˙ ˆיווי ‰מ˘כן‰˜‰ ,יל מ˘ ˙‡" ‰כל ע„˙ בני י˘ר‡ל"

)רי˘

פר˘˙נו(‡ .מנם ,ל‡ מי„ מסר ל‰ם מ˘ˆ‰ ˙‡ ‰יווי "˜חו מ‡˙כם ˙רומ ‰ל '‰ו‚ו'"‡ .ל‡

נטיל˙ י„יים – ל˜ליפו˙ ל‡ ˙‰י‡ ‰חיז ‰בˆיפורניים
‰לכו˙ נטיל˙ י„יים ‰ן ‰לכ ‰ערוכ ‰ומסו„ר˙ ב‚לי‡ ˘ב˙ור‡] .‰כן [,כל ‰ענינים
]˘ב‰לכ ,[‰י˘נם ]‚ם[ בעבו„ ‰בנפ˘ „‡‰ם ‰˘ -ם ‰פנימיו˙ ו‰נ˘מ˘ ‰ל ‰‰לכ‰
ב‚לי‡ ˘ב˙ור.‰
‰לכו˙ פסו˜ו˙ ‰ן ˘״‡„ם מוע„ לעולם בין ˘ו‚‚ ובין מזי„ בין ער ובין י˘ן" ו״י„יים
עס˜ניו˙ ‰ן״.
]בי‡ורם ‰רוחני ˘ל ‰‰לכו˙ ‡‰ל‰ ‰ו‡[:
״‡„ם מוע„ לעולם״  -מ„רי‚˙ '‡„ם' ב˙פ˜י„ו ˘ל „‡‰ם ‰ו‡ ‡חר‡י למע˘יו ˙מי„,
לל‡ חילו˜ ‡ם ב˘ו‚‚ ‡ו במזי„‡ ,ם ער ‡ו י˘ן.
״י„יים עס˜ניו˙ ‰ן״ ‰ -כוונ˙˘ ‰כונ˙ ‰י„יים ‰י‡ ˘‰ן עס˜ניו˙ ופעילו˙ .ל‡ˆבעו˙
‰י„יים י˘ ˆיפורניים ,ו˙ח˙ ˆ‰יפורניים מ˙˜ב ıלכלוך‰ .זו‰ר „˜‰ו˘ ‡ומר ״בטופר‡‰
‡חי„ן"  -ל˜ליפו˙ י˘ ‡חיז ‰בˆיפורניים] .לפי ז [,‰ענין נטיל˙ י„יים  -רחיˆ˙ ‰י„יים -
‰ו‡˘ ,ל˜ליפו˙ ל‡ ˙‰י' ‡חיז ‰בˆיפורניים.
‰חיו˙ בˆיפורניים ‰י‡ חיו˙ מˆומˆמ˙ ,לכן יכול ל‰יו˙ ˘ם מ˜ום ‡חיז ‰ל˜ליפו˙.
בפרט כ‡˘ר מ˙˜ב˘ ıם לכלוך‡˘ ,ז ‰לכלוך ‰ו‡ חיו˙ ל˜ליפו˙ ,ו‡ז ‚ם נטיל˙ י„ים
ל‡ מועל˙ .נטיל˙ י„יים בבו˜ר ,ונטיל˙ י„יים לסעו„‰ ,‰ן ר˜ כ‡˘ר ˆ‰יפורניים נ˜יו˙.

פ˙ח בˆיווי ˘מיר˙ ˘‰ב˙ "˘˘˙ ימים ˙ע˘ ‰מל‡כ ‰וביום ˘‰ביעי י‰י' לכם ˜„˘
˘ב˙ ˘ב˙ון ל '‰ו‚ו'".
ו‰נ ,‰סיב˙ מ„˜‰"˘ ‰ים ל‰ם ‡ז‰ר˙ ˘ב˙ לˆיווי מל‡כ˙ ‰מ˘כן"‰ ,י‡ "לומר
˘‡ינו „וח˘‰ ˙‡ ‰ב˙" – ˘‡ין ע˘יי˙ ובניי˙ ‰מ˘כן „וח‡ ˙‡ ‰יסור מל‡כ ‰ב˘ב˙
)ר˘"י(‡ .בל י˘ ל˙מו ‰ב„בר ז˙ :‰ינח מ˘ ‰מˆוו‰ ‰כ˙וב "וביום ˘‰ביעי י‰י' לכם
˜ו„˘ ˘ב˙ ˘ב˙ון"‡ ,ך מ ‰נחו ıלכ˙וב כ‡ן ‚ם "˘˘˙ ימים ˙ע˘ ‰מל‡כ?"‰

‰פיכ˙ בני י˘ר‡ל למˆי‡ו˙ ˘ל "˜‰ל"
מ˘מעו˙ ˙‰יב" ‰וי˜‰ל" ‡ינ ‰מל˘ון ‡סיפ ‰בלב„‡ ,ל‡ ‰פיכ˙ ‰נ‡ספים למˆי‡ו˙
˘ל ˜‰ל ‡ח„ .וכפי ˘מˆינו ב‚מר‡ )יבמו˙ נז‰˜"˘ (‡ ,ל ‚רים ל‡ ‡˜רי ˜‰ל" ,ולכ‡ור‰
‰ל‡ בוו„‡י יכולים ‚רים ל‡˙‰סף ול˜˙‰ב‡ ıל מ˜ום ‡ח„‡ .ל‡ ˘מכל מ˜ום ‡ינם יכולים
ל‡˙‰ח„ למˆי‡ו˙ ˘ל "˜‰ל" ‡ח„ ,ו‰רי ‰ם ‡סיפ˘ ‰ל יחי„ים .וכמו כן עניין "וי˜‰ל
מ˘ "‰פירו˘ו ˘מ˘ ‰רבנו ‰˜‰יל ‡˙ כל בני י˘ר‡ל ו‰פכם למˆי‡ו˙ ˘ל ˜‰ל ‡ח„.
וˆריך ל‰בין ,מ„וע ‰וˆרך מ˘ ‰ל‰˜‰יל ‡˙ כל בני י˘ר‡ל ב˘ביל ˆיווי ע˘יי˙
‰מ˘כן .ולכ‡ור‡ ,‰ם ˆריך מ˘ ‰ל‰ו„יעם ‡˙ פרטי ˆיווי ˘‰י"˙ „י לו בכך ˘י‡ספם
למ˜ום ‡ח„ – "וי‡סוף מ˘ ,"‰ומ‰ו ‰‰כרח ל"וי˜‰ל מ˘„ "‰וו˜‡?

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

˜úר‡˙ ˘ב˙

יט

בי‡ור „‰בר:

לנˆל ‰כוחו˙ ו‰כ˘רונו˙ ˘חונן ב‰ם ,ניˆול כפי ‡‰פ˘רי ו„‰רו˘ ,ומˆערני ˘ע„ ע˙‰

˙כלי˙ ˙רומ˙ ‰מ˘כן ובניי˙ו‰ ,ו‡ מ˜˙˙˘ ‰יים ‰בטח˙ ˘‰י"˙ "וע˘ו לי מ˜„˘

ל‡ נ˙‚˘ם ‰ענין .ו˙˜ו˙י ˘למרו˙ ז‰ ‰רי מˆ„ו יע˘ ‰כל ˙‰לוי בו למˆו‡ ‡פ˘ריו˙

ו˘כנ˙י ב˙וכם" )˙רומ ‰כ ,‰ח( .וכ‡˘ר ‡ומר ˘‰י"˙ "ו˘כנ˙י"‡ ,ין ‰פירו˘ ר˜ ˘י‰י'

‡‰מור...‰

˘ם ‡יז‚ ‰ילוי ‡ור וזיו מ˘כינ˙ו י˙'‡ ,ל‡ ˘י˘כון ˘ם ‰בור‡ י˙"˘ בכבו„ו ובעˆמו!

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו עמ' רסח(

וכפי ˘מˆינו במ„ר˘ )˙נחומ‡ נ˘‡ טז( ˘˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡ מ˘ ‰נ˙‡וו‰

ניˆול ‰כ˘רונו˙ ל‰פˆ˙ ‰י„‰ו˙ בט‰ר˙‰

˜‰ב"‰˙˘ ‰י' לו "„יר ‰ב˙ח˙ונים" ,ו„בר ז˜˙‰ ‰יים ב˘ע˙ בניי˙ ‰מ˘כן .ו‰נ,‰
עניין "„יר‡ "‰ינו מ˜ום ˘בו „‡‰ם מ‚ל‡ ‰יז ‰כח מכוחו˙יו ‡ו ˘מ˘פיע ˘ם ˘‰פע‰
מסוימ˙ .ב„יר‚ ‰ר „‡‰ם עˆמו ,ומ˙‚ל ‰כפי ˘‰ו‡ .וכך ‚ם בעניין „"‰יר ‰ב˙ח˙ונים",
˘˜‰ב"˘ ‰ור ‰במ˘כן כפי ˘‰ו‡ בעˆמו˙ו לל‡ ‰עלמים ולל‡ ˆמˆומים.
ו‰נ˘‰ ,‰י"˙ ‰ו‡ "‡ח„ו˙ פ˘וט "‰ו‡ין ˘ייך בו ח"ו ˘ום עניין ˘ל חילו˜ים ו„ר‚ו˙.
ועל כן ,כ‰כנ ‰לכך ˘˙˘ר‡" ‰ח„ו˙ ‰פ˘וט "‰במ˘כן‰ ,וˆרכו בני י˘ר‡ל לפעול
בעˆמם מעין ז ,‰ול‰פוך עˆמם ‚ם כן למˆי‡ו˙ ‡ח˙ ,ב‡˙‰ח„ו˙ ‚מור‰˜" – ‰ל".

‰נני ל‰ביע לכב' ‡יחולי ˘ינˆל ‰כ˘רונו˙ ˘חונן ב‰ם ,כעס˜ן בעל מר ,ıנ‡„ ‰ור˘,
‡˘ר כוחו בפיו ובלבבו לע˘ו˙ו‰ ,יינו במח˘ב„ ‰יבור ומע˘ ,‰כבי‡ור ל˘ון ‰כ˙וב
ב˙ני‡ ˜„י˘‡ לרבנו ‰ז˜ן )פר˜ יח(˘‡ ,ר ˘‰נ‰ ‰י‡ ˘נ˙ ‰מ‡ ‰וחמ˘ים ל‰ס˙ל˜ו˙ו -
ל‰פˆ˙ ‰י„‰ו˙ ‰מסור˙י˙ בט‰ר˙ ,‰בלי פ˘רו˙„˘ ,ו˜‡ ב„ורנו ז„ ,‰ור נבוך מחמ˙
ט˘טו˘ ‚‰בולים ‰מב‰יל ,י˘ ל˘מור בי˙ר ˘‡˙ על ‰סיי‚ים ו‚בולים ˘‚בלו ר‡˘ונים;
וכן ‡‡חל לו ˆ‰לח ‰ללכ˙ מחיל ‡ל חיל בפעולו˙יו למען ‰חנוך על ט‰ר˙  .˘„˜‰וי‰י
רˆון ˘יע˘ ‰בכל ז ‰מ˙וך ˘מח ‰וטוב לבב.

בחינ˙ "מ˘˘ "‰בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ עמ' ל(‰

‡˙ עניין ‰˜"‰ל" ˘נפעל בבני י˘ר‡ל ,ל‡ ע˘ו בני י˘ר‡ל בכח עˆמם לב„‡ ,ל‡ ‰י'

ניˆול ‰עט ו‰ע˙

ז ‰מכוחו ˘ל מ˘" – ‰וי˜‰ל מ˘."‰
עניינו ˘ל מ˘ ‰רבנו ‰ו‡ עניין ‰ענוו ‰ו‰ביטול ,כפי ˘‡מר "ונחנו מ"‰

)ב˘לח טז,

וכיון ˘כל ענין ‰ו‡ ב‚˘‰ח ‰פרטי˙‡ ,ר˘ ‰לעˆמי לנˆל ‰ז„מנו˙ זו ל‰ביע ˙˜ו˙י

ז-ח( .וכמו כן י˘ בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל בחינ˙ מ˘) ‰ר‡˙ ‰ני‡ פמ"ב( ˘‰ו‡ ‰כח לפעול

 -בר‡ו˙י ‡˘ר עטו בי„ו ,ובו„‡י ‚ם ע˙ו בי„ו ,ל‰פי ıמח˘בו˙ ורעיונו˙ וע„ ˘י‚יעו

בעˆמו ביטול וענוו ,‰ו„וו˜‡ על י„י ‰ביטול ‰עˆמי יכולים ל‚‰יע ל‡ח„ו˙ ‚מור ,‰וע„

לכמ ‰וכמ ‰חו‚ים ˘ -מנˆל כ˘רונו˙יו ל‰פˆ˙ עניני ˙ור˙נו‰ ,נ˜ר‡˙ ˙ור˙-חיים ,ז‡˙

למˆי‡ו˙ ‡ח˙ ˘ל "˜‰ל".

‡ומר˙ ‰ור‡ ‰בחיים ,וביח„ עם ז ‰נ˜ר‡˙ ‚ם כן ˙ור˙ ‡מ˙‰‰˘ ,ור‡ ‰מ‚ל‡‰ ‰מ˙

כי כ‡˘ר ‡„ם מר‚י˘ עˆמו למˆי‡ו˙ ח˘וב‰ ,‰רי מˆי‡ו˙ זול˙ו סו˙ר˙ למˆי‡ו˙ו.
„‡‰ם ‡ינו סובל מˆי‡ו˙ ˘חו‰ ıימנו ,ו‡ינו מסו‚ל ל˙˙ מ˜ום למˆי‡ו˙ ‡חר˙ מלב„
מˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙‡ .בל כ‡˘ר מבטל מˆי‡ו˙ו‡ ,ז יכול ל‰עלו˙ ב˜ו„˘ ול‡˙‰ח„ עם

בכל „בר.
ובפרט ‡˘ר בטבע בני ‡„ם ,כ˘י˘ למי˘‰ו ˘‰פע ‰ב‡יז˘ ‰טח ˘י‰י'‰ ,רי ז‰
מוסיף ב˘‰פע˙ו ‚ם ב˘‡ר ˘‰טחים ,כולל עניני ‡מונו˙ ו„עו˙.

י‰ו„י ‡חר.

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל"‡ עמ' מט-נ(

וז‰ו עניין "וי˜‰ל מ˘˘ – "‰על י„י בחינ˙ מ˘˘ ‰בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל ,יכולים לבו‡
ולעלו˙ ל‡˙‰ח„ו˙ ‚מור˘ ‰ל "˜‰ל" ,וכל ז ‰כ‰כנ ‰לבניין ‰מ˘כן ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰
– "‡ח„ו˙ ‰פ˘וט."‰

על פי ˜טעי ‰מכ˙בי-ע˙ ‰מˆורפים במכ˙בו ‰ -רי חונן בכ˘רון ספרו˙י ,ו˙˜ו˙י
‡˘ר מנˆלו ככל ‡‰פ˘רי  -ל‰פˆ˙ „בר  '‰ו˙ור˙ו ˙ור˙ ‡מ˙ )‰יינו ˘‡ין ˘ייך בז‰
פ˘ר ‰ו‚ם ל‡ ˘ינוי ממ˜ום וזמן ‡'  -לב' .ו˜"ל( .ו‰רי ‡ף זו‰י „רי˘˙ ˘‰ע ,‰ובפרט
ב‡ר˜‰ ıו„˘ וב˙˜ופ˙נו רב˙ ‰מבוכו˙.

‡ח„ו˙ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙
ו‰ור‡ ‰נפל‡ ‰מלמ„˙ ˙‰ור ‰בעניין ‡˙‰ח„ו˙ זו ,בכך ˘„˜‰ימˆ‰ ˙‡ ‰יווי "˘˘˙
ימים  . .וביום ˘‰ביעי" לˆיווי ע˘יי˙ ‰מ˘כן.
כ‡˘ר מ˙‡ח„ י‰ו„י עם רע‰ו ,יכול ‰ו‡ ל‰עלו˙ ב„ע˙ו ˘‡ין ‡˙‰‰ח„ו˙ ˆריכ‰

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו עמ' ˘ל‡(

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

עונ˘ ˘לעולם ל‡ י‰י' לו ל‡„ם סיפו˜ רוחני‡ ,ל‡ ‡„רב ‰כיוון ˘רכ˘ "מנ "‰מזכים
‡ו˙ו ברˆון חז˜ לרכו˘ "מ‡˙יים" ,ו‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני ‰רˆון.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ עמ' כו(

‰חוב ‰לנˆל ‡˙ ‰כ˘רונו˙ במי„‰ ‰מ˜סימלי˙
‰...נני רו‡ ‰כחוב וזכו˙ ,ל‚ע˙ בנ˜ו„ ‰נוספ˙ ב˜˘ר לכ˙בו ˘‰י' מור˘ ,‰ז ‰מוכיח
˘י˘ לו כ˘רון ב˙חום ‰חינוך ו˘‰‰פע .‰רˆוני ל‚„‰י˘ בז˘ ,‰כל ‡„ם ˘˙‰ברך
בכ˘רונו˙ מסוימים ,ב‡ ‰יח„ עם ז‚ ‰ם חוב ,‰ז ‰מחייב ‡ו˙ו לנˆל ‡˙ כ˘רונו˙יו,
ול‡ ר˜ לעˆמו ‡ל‡ ‚ם לכל ‰סביב ,‰במי„„‚‰ ‰ול ‰ביו˙ר .וכ˘לו˜חים בח˘בון ˘כל
חל˜י ‰עולם כרוכים ב˜˘ר „‰ו˜ ו˜˘ורים ז ‰בז‰ ,‰רי ‡י ניˆול ‰כ˘רונו˙‡ ,ו ˘ל‡
במלו‡ ‰מי„‡ ,‰ין ז" ‰עס˜יו ‰פרטיים" כפי ˘‡ומרים כ‡ן‡ ,ל‡ ז ‰מפריע למ‰לך כל
‰עולם סביבו.
כ„רכם ˘ל חז"ל ‰כניסו ‚ם ‰נכ˙ב לעיל במ˘פט ˜ˆר ,כפי ˘מנוסח על י„י ‰מור‰
„‚‰ול ‰רמב"ם )‰לכו˙ ˙˘וב ‰פ"‚ ˆ" :(„"‰ריך כל ‡„ם ˘יר‡ ‰עˆמו כל ˘‰נ ‰כול ‰כ‡ילו
חˆיו זכ‡י וחˆיו חייב ,וכן כל ‰עולם חˆיו זכ‡י וחˆיו חייב ,חט‡ חט‡ ‡ח„ ‰רי ‰כריע
‡˙ עˆמו ו‡˙ כל ‰עולם כולו לכף חוב ‰ו‚רם לו ˘‰ח˙ ,‰ע˘ ‰מˆו‡ ‰ח˙ ‰רי ‰כריע
‡˙ עˆמו ו‡˙ כל ‰עולם לכף זכו˙ ו‚רם לו ˙˘וע ‰וˆ‰ל."‰

י‡

ל˜‰יף ‡˙ כל ענייניו ˘‚‰מיים ו‰רוחניים ,כי י˘ מˆבים ועניינים ˘ב‰ם ‡ין מ˙‡ימ‰
ונחוˆ ‰כלל ‡˙‰ח„ו˙ ,ו˘ני ‡ופנים בטעו˙ זו:
‡ .י˘ מי ˘˘ו‚ ‰ב„ע˙ו ,ומח˘ב ˘כל עניין ‡˙‰‰ח„ו˙ בין בני י˘ר‡ל ‰י‡ ר˜
בעניינים ˘ל "˘ב˙" ,בענייני עבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ .בעניינים ‡לו ‡ין ח˘˘ ˘חברו י‚זול
ממנו ‡˙ ‚˘‰ו˙יו ‰רוחניו˙ ,וממיל‡ ביכל˙ו ל‡˙‰ח„ עמו לל‡ ח˘˘.
‡מנם ,בעניינים ‚˘מיים ‡ינו יכול ל‡˙‰ח„ עם זול˙ו‰˘ ,ל‡ יכול חברו ל˘‰י‚ ‡˙
‚בולו ולפ‚וע בפרנס˙ו .ועל כן מוטב ˘בעניינים ‚˘מיים י˘‡ר כל ‡ח„ מˆי‡ו˙ נפר„˙
בפני עˆמו ,ו‡ין ˆורך ב‡˙‰ח„ו˙.
ב .י˘ מי ˘טוע ‰לומר ל‰יפך :מיל‡ ב"˘˘˙ ימים ˙ע˘ ‰מל‡כ ,"‰י˘ מ˜ום
˘י˙‡ח„ י‰ו„י עם רע‰ו‡ .בל ביום ˘‰ביעי ,יום רוחני ˘ל ˙ור ‰ועבו„‡ ,‰ין מ˜ום
לעניין ˘ל ‡ח„ו˙ .ביום ˜„ו˘ זˆ ‰ריך ‰י‰ו„י ל˙‰נ˙˜ מסביב˙ו ול˙‰עס˜ ב˙ור˙ו
ועבו„˙ו – ‰ו‡ ו˘‰י"˙ בלב„.
ועל כך מור˙ ‰ור ‰ומˆוו"˘ ,‰וי˜‰ל מ˘‰ "‰ו‡ ‚ם בעניינים ˘‰ייכים ל"˘˘˙ ימים
˙ע˘ ‰מל‡כ ,"‰ו‚ם בעניינים רוחניים ˘ל "ביום ˘‰ביעי י‰י' לכם ˜ו„˘".

מ˙י י˘ "‡‰ב ‰ו‡חוו‡ ‰מ˙י˙"?
˘ני עניינים ‡לו ב‡ח„ו˙ י˘ר‡ל – בעניינים ‚˘מיים ובענייני עבו„˙  ,'‰נובעים
מבחינ˙ "מ˘ ,"‰ומעניין "‰ביטול":

בכבו„ וב˙˜ו ‰לב˘ורו˙ טובו˙.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב עמ' רˆט(˘-

‡י˙‡ ב˙ני‡ )פר˜ לב( ˘‡ח„ו˙ ‡מ˙י˙ יכול ‰לבו‡ ר˜ כ‡˘ר ‡ין „‡‰ם מר‚י˘ ‡˙
מˆי‡ו˙ו ˘‚‰מי˙ ,ו‰עי˜ר ‡ˆלו ‰ו‡ עניין ‰רוחניו˙ ועבו„˙  .'‰כי "‰עו˘ים ‚ופם

‡ופן ‰י‚יע - ‰לפי ‰כ˘רונו˙

עי˜ר ונפ˘ם טפל‰ "‰רי ‡ˆלם ‰עי˜ר ‰ו‡ ˙ועל˙ ‚ופם ˘‚‰מי ,ועל כן "‡י ‡פ˘ר

...במ˘ ‰כו˙ב ˘‡ינו רו‡ ‰סימן ברכ ‰ב‰לימו„‰ ,נ ‰על פי מ‡מר רז"ל "י‚ע˙ ומˆ‡˙
˙‡מין"‰ ,כוונ ‰בז ‰י‚יע˘ ‰לו‰ ,יינו לימו„ ב‡ופן ‰מ˙‡ים לכוחו˙יו וכ˘רונו˙יו
‰ו‡ יעמול ויי‚ע ב˙ור ,‰ומובן ˘בעל כ˘רונו˙ טובים ‡יננו יוˆ‡ בז˘ ‰לומ„ כ‰בעל
כ˘רונו˙ ר‚ילים‰˘ ,רי בערכו ‡יננו י‚ע.
וכיון ˘‡ין ‡„ם מעי„ על עˆמו‰ ,נ‡‰ ‰מ˙ בז ‰יכול ל‰וו„ע מ‰ר‡˘ י˘יב‰
ו‰מ˘פיע ˘לו ˘‰רי מכירים ‰ם ‡ו˙ו וכ˘רונו˙יו ˙‰מ„˙ו ו˘˜י„˙ו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' מב(

לחפ˘ ‰ז„מנו˙ לניˆול ‰כ˘רונו˙
...מובן ‡˘ר מזמן לזמן „ור˘ ‡ני מ‰נע˘ ˙‡ ‰מר ו‰ני˙נ ‰לו כבר ‡‰פ˘ריו˙

ל‰יו˙ ‡‰ב ‰ו‡חו‡ ‰מי˙י˙ ביני‰ם‡ ,ל‡ ˙‰לוי' ב„בר לב„."‰
ולעומ˙ ז‡˙ ,כ‡˘ר על י„י ‰ביטול )‰מבו‡ר בפר˜ים ˜‰ו„מים ב˙ני‡ ˘ם( "‚ופו
נמ‡ס ומ˙ועב ‡ˆלו" ,ו‰עי˜ר ‡ˆלו ‰ו‡ ‰רוחניו˙ ,ממיל‡ עניינים ‚˘מיים ‡ינם
˙ופסים ‡ˆלו מ˜ום ,ויכול ל‡˙‰ח„ עם חברו בענייני "˘˘˙ ימים ˙ע˘ ‰מל‡כ,"‰
מבלי ˘י˙ייר‡ פן י˘י‚ ‚בולו.
ומ‡י„ך ,כ‡˘ר ענייני ˘‚‰מיו˙ ‡ינם ˙ופסים מ˜ום ‡ˆל „‡‰ם‰ ,רי ‚ם ‡ין ˘ייך
˘„‡‰ם יר‚י˘ עˆמו מעול ‰ומנו˘‡ על חברו .כי כ‡˘ר ‰רוחניו˙ ו‰נ˘מ‰ ‰ם ‰עי˜ר,
‰נ‰" ‰נפ˘ ו‰רוח מי יו„ע ‚„ול˙ן ומעל˙ן ב˘ר˘ן ומ˜ורן ב‡ל˜ים חיים" .וממיל‡ ‰רי
‰ו‡ מבטל עˆמו בפני חברו ,ו‡ינו מ˙נ˘‡ עליו ,וביכל˙ו ל‡˙‰ח„ עמו.
וכ‡˘ר מ˙‡ח„ים בני י˘ר‡ל בינם לבין עˆמם – "וי˜‰ל" ,על י„י בחינ˙ "מ˘"‰
˘ב‰ם ,ו‡ח„ו˙ זו מ˙בט‡˙ ‰ן בענייני "˘˘˙ ימים" ו‰ן בענייני "יום ˘‰ביעי"‰ ,רי
בז‰ ‰ם מכ˘ירים עˆמם ל˜בל ‡˙ ‚ילוי ‡ח„ו˙ו ‰פ˘וט ‰במ˘כן ומ˜„˘.

פנינים

יז

דרוש ואגדה

בין הקהלה לאסיפה

כוחה של מסירת נפש

וי˜‰ל מ˘ ˙‡ ‰כל ע„˙ בני י˘ר‡ל

ויע˘ בˆל‡ל ‡˙ ‡‰רון

ו‰ו‡ ל˘ון ‰פעיל ˘‡ינו ‡וסף ‡נ˘ים בי„ים ‡ל‡ ‰ן
נ‡ספים על פי „יבורו

לפי ˘נ˙ן נפ˘ו על ‰מל‡כ ‰יו˙ר מ˘‡ר
חכמים נ˜ר‡˙ על ˘מו

)ל .‡ ,‰ר˘"י(

)לז(‡ ,

י˘ לעיין ‰רי ל˘ון ‰כ˙וב ‰ו‡ "וי˜‰ל מ˘,"‰
ו‡ם כן ‰ו"ל לר˘"י לכ˙וב "˘‡ינו מ˜‰יל ‡נ˘ים"
ו"‰ן נ˜‰לים" ,ומ„וע מ˘נ ‰מל˘ון "‰˜‰ל"‰
לל˘ון ‡סיפ?‰
וי˘ לב‡ר ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
‰‰ב„ל בין "‰˜‰ל "‰ל"‡סיפ‰ "‰ו‡ „‡סיפ‰
פירו˘˜ ‰יבו˘ ıל יחי„ים‡ ,ך "˜‰ל" ‰ו‡
כ˘‰נ‡ספים נ‰פכים למˆי‡ו˙ ˘ל "˜‰ל" ‡ח„
)ר‡ ‰לעיל מ„ור "יינ˘ ‰ל ˙ור "‰ב‡ריכו˙( .ו‰יינו,
˘"˜‰ל" מור ‰על ‡ח„ו˙ ‡מי˙י˙ בין ‡ח„
לרע‰ו ,כ‡˘ר מ˙‡ח„ כל כך עם ˘‰ני ,ע„ ˘מ‡ב„
ומבטל ל‚מרי ‡˙ מˆי‡ו˙ו ‰פרטי˙ ונ‰פך ל‰יו˙
„בר ‡חר ‰˜" -ל"‡ .ך "‡סיפ‚‰ "‰ם ˘‚ם ‰י‡
מור ‰על ‡ח„ו˙ בין ˘ני ‡נ˘ים‡ ,ולם ‡ח„ו˙ זו
‡ינ ‰נעלי˙ כ"כ‡ ,ל‡ כל ‡ח„ מ‰מ˙‡ח„ים ע„יין
מר‚י˘ ‡˙ עˆמו ל‡„ם פרטי ונפר„ ,ו˘ייכו˙ו
ל˘ני ‰י‡ ר˜ בז˘ ‰נמˆ‡ים ˘ני‰ם ב‡ו˙ו מ˜ום.
ובס‚נון ‡חר‡" ,סיפ "‰מור ‰על ‡ח„ו˙ בין
˘ני ‡נ˘ים ˘מ˙‡ח„ים ר˜ בפעולו˙י‰ם ,ו"˜‰ל"
מור ‰על ‡ח„ו˙ כזו ˘‚ם ב‰ר‚˘˙ ‰מ˙‡ח„ים
‡ינם ˘ונים ‡י˘ מרע‰ו ‡ל‡ ‰ם „בר ‡ח„ ממ˘
 "˜‰ל".ומע˙ ,‰ל˘ון ‰כ˙וב "וי˜‰ל מ˘ "‰ב‡
ל‰ורו˙ ˘˙כלי˙ ו˘לימו˙ ‡‰ח„ו˙ ‰י‡ כ‡˘ר
‰מ˙‡ח„ים נ‰פכים ל"˜‰ל" ו„בר ‡ח„ ממ˘,
‡מנם ,ר˘"י ‰מפר˘ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ,ב‡
ל‰ורו˙ „רכי ‰עבו„ ,‰ומפר˘ ˘ב˜ירוב ו‡יחו„
˘ני ‡נ˘ים י˘ לעבו„ מן ˜‰ל ‡ל ‰כב„ ,ולכן
„‰רך לבו‡ ל"וי˜‰ל" ‰י‡ על י„י ˘י˙חיל ˙חיל‰
בעבו„˙ ‡"‰יסוף" ,ועל כן "פירו˘" וי˜‰ל ‰ו‡
"‡יסוף" כי מעבו„˙ ‡"‰יסוף" יעל ‰ויבו‡ ‡„ם
ל˘לימו˙ "‰וי˜‰ל".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ'  217ו‡ילך(

˙ור˙ חיים

י˘ לב‡ר ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
כח ‰מסיר˙ נפ˘ ‰ו‡ כח ‰כי נעל˘ ‰ל „‡‰ם,
וב‡ מעומ˜ ופנימיו˙ נ˘מ˙ו ,כמובן בפ˘טו˙.
‡מנם˙ ,כלי˙ ˘‰לימו˙ ‰י‡ ˘כח נעל ‰ז˘ ‰ל
„‡‰ם יפעל על כל חל˜י וכוחו˙ „‡‰ם˘ ,בכל
פעול„‡‰˘ ‰ם עו˘ ‰י‰י' ניכר ˘עו˘ ‰כן מכח
‰מסיר ‰ונ˙ינ˘ ‰י˘ לו ל˜‰ב" ‰ע„ כ„י מסיר˙
נפ˘ .וז‰ו "לפי ˘נ˙ן נפ˘ו על ‰מל‡כ‚˘ – "‰ם
ב"מל‡כ‰˘ "‰ו‡ כח ‰מע˘˘ ‰ל „‡‰ם‰ ,כח
‰כי ˙ח˙ון‰ ,י' ניכר "˘נ˙ן נפ˘ו" – פעול˙
‰מסיר˙ נפ˘.
ועל י„י ˘בכל כחו˙ „‡‰ם ניכר ˘פועלים מכח
˙נוע˙ ‰מסיר˙ נפ˘‰ ,רי ז ‰פועל עלי' ו"י˙רון"
בכל כח˘ ,נ˙עלי˙ ופועל˙ ב‡ופן נעל ‰יו˙ר .וז‰ו
"יו˙ר מ˘‡ר חכמים"˘ ,על י„י "˘נ˙ן נפ˘ו"
נפעל "י˙רון" בכל כחו˙ בˆל‡ל ,ע„ ל"חכמים" –
כח ‰חכמ‰ ,‰כח ‰כי נעל˘ ‰ל „‡‰ם ,ו‚ם כח ז‰
נ˙על ‰על י„י עבו„˙ "˘נ˙ן נפ˘ו".
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ניצול הכשרונות לקדושה
החובה והזכות לנצל את הכשרונות במידה המלאה והסיוע הניתן
לכך מלמעלה
‡כ˙ ַ˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰
‡כּ¿ ‰בכ…ל ¿מל∆ ∆
ָּכל ַָּ ‰ז ָ‰ב ∆ָ ‰ﬠ˘ׂ וּי לַ ּ¿מלָ ָ
ל‡ ‰י‰ ‰עולם ר‡וי ל˙˘‰מ˘ בז‰ב ,ולמ ‰נבר‡ – ב˘ביל ‰מ˘כן וב˘ביל בי˙ ‰מ˜„˘
)פ˜ו„י לט ,כ„˘ .מו˙ רב ‰רפל"(‰

‰כ˘רון ני˙ן לבניי˙ ‰מ˘כן ˘בלב
...במ„ר˘ בפר˘˙נו מוב‡ "ל‡ ‰י' ‰עולם ר‡וי ל˙˘‰מ˘ בז‰ב ולמ ‰נבר‡ – ב˘ביל
‰מ˘כן וב˘ביל בי˙ ‰מ˜„˘".
‰מוסר ˘‰כל לכל ‡„ם ‰ו‡˘ ,כ˘רון ˘˜‰ב"‰ ‰עני˜ לו ,נבר‡ ב˘ביל ‰מ˘כן
וב˘ביל בי‰מ"˜ ˘בלב כל ‡ח„ ,ור˜ בזכו˙ ז ‰ר‡וי ל˙˘‰מ˘ בו ‚ם בעולם.

ו‰טעם לז˘ ‰מסיר˙ נפ˘ פועל˙ עילוי ‚„ול
כל כך ‰ו‡ מ˘ום ˘"נ˜ר‡˙ על ˘מו"˜"˘ ,רי‡"‰
‰ו‡ מל˘ון "‰מ˘כ ,"‰וכ‡„ם ˜‰ור‡ לחבירו,
˘עי"ז פונ‡ ‰ליו ‰נ˜ר‡ .ו„‡‰ם בעבו„˙ ‰מסיר˙
נפ˘ "˜ור‡" ו"ממ˘יך" – "על ˘מו"˘"„ ,מו"
מור ‰על בחינ‚ ‰בו ‰‰מ‡ו„ ˘ל ˜‰ב" - ‰בחינ˙
"‰כ˙ר" ˘ -נעלי˙ ‰י‡ מכל ‰ספירו˙ „˜‰ו˘ו˙
)ל˜ו"˙ פ˜ו„י ז ,(„ ,ומכיון ˘עבו„˙ ‰מסיר˙ נפ˘
"˜ור‡˙" בחינ˙ "על ˘מו" ,לכן ‰י‡ פועל˙
ב‡ופן כל כך נעל ,‰ע„ ˘מעל‰ ‰י‡ ‡˙ כל כוחו˙
„‡‰ם.

ב‚וף ˘ככל ˘מ˘˙מ˘ים ומ˙עמלים ב‡יבר מן ‚‰וף  -כן י˙פ˙ח וי‚„ל כוחו ,ו‰ו‡

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ'  166ו‡ילך(

„‰ין בכוחו˙ ‰נפ˘ ,וכן ‰ו‡ בניˆול ‡‰פ˘רויו˙ ‰˘ -מנˆל ‡ו˙ן במילו‡ן מזמינים לו

)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' רנ(

מזמינים לו מלמעל ‰כ‰נ ‰וכ‰נ‰
...י‰י רˆון ˘ינˆל כל ‡פ˘רויו˙יו ל‰חז˜˙ ‰י„‰ו˙ ‰מסור˙י˙ ˘ . .בניˆול ‰כ˘רונו˙
ו‡‰פ˘רויו˙ ‰רי ‰ם ‰ולכים ומ˙רבים.
כי ‰נ˘מ‰ ‰י‡ בˆלם ו„מו˙ ‡„ם ‰עליון ,ו‚‰וף ‰ו‡ מעין ו„ו‚מ˙ ‰נ˘מ ,‰ורו‡ים

מלמעל ‰כ‰נ ‰וכ‰נ.‰
ו‡ם ˙מˆ‡ לומר ,ז‰ו עניין מי ˘י˘ לו מנ ‰רוˆ ‰מ‡˙יים  -ברוחניו˙‡˘ ,ין ‰כוונ‰

י‚

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

בי˙ ‡‰ל˜ים( .ור‡‚ ‰ם ל˘ונו ב‰ל' בי‡˙

˘‡ם ‡ין ‰בי˙ מוכן ומוכ˘ר ל˜‰רב‰

מ˜„˘ פ"ט ‰י"„ ו‰ל' מע ˜"‰פי"„ "‰ז.

ל‡ נ˙˜יימ‰ ‰מ"ע וע˘ו לי מ˜„˘ ,עיי'

וי"ל

בכמ‡ ‰ופנים ,ומ‰ם – „נלמ„

במכ˘"כ ו˜"ו מן ‰פרט ‡ל ‰כלל‡„ ,ם
ענין פרטי „˜‰רב ‰נ‡סר במ˜"‡ ,כ"˘
ו˜"ו „‰בנין בכללו ‡סור ,ו‰רי ‰רמב"ם
ל˘יט˙י' ‰י„וע˜‰„ ‰רב ‰ב‰בי˙ "‰ז
סו"ס ‚"כ פרט מ˙וך מˆו˙ בניי˙ ‰בי˙ ,כי

בז ‰ב‡רוכ ‰בחי„ו˘ים ובי‡ורים ל‰ל'
בי‰ב"ח סי' ‡ ועו„( ,ו‡"כ ˜‰רב‰ ‰ל‡
ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

‰י‡ ‰‰ב‡ ‰בפועל „ענינו ומ‰ו˙ו ˘ל
חיוב בניי˙ ‰בי˙˘ ,כל „‚‰ר˙ חוב˙
‰בני' ‰י‡ לˆ‰יב בי˙ ‰מ‡פ˘ר ˜‰‰רב,‰
ו‡"כ פ˘יט‡ במכ"˘ „‚ם עˆם ‰בי˙ ‡ין
לבנו˙ו במ˜ום ˘‡י ‡פ˘ר ל˜‰ריב ˘ם,

ל˘יט˙ו ‚„ר חוב˙ ‰בנין ‰ו‡ מˆ˘ ‰ריך

ו˜"ל ]ו„ו"˜ „‡‰יסור ‰ו‡ ר˜ "לבנו˙ בי˙

לבנו˙ "בי˙ מוכן ל‰יו˙ מ˜ריבין בו

ל – "'‰בי˙ ‰מ˜„˘ ,כ„‚‰ר˙ו ‰‰לכ˙י˙ –

˜רבנו˙" ,כל˘ונו רי˘ ‰ל' בי‰ב"ח )ו‰יינו

ול‡ בי˙ ˘‰ו‡ ב„‚‰ר‡ ‰חר˙[.

איסור בניית בית לה' חוץ
לירושלים
יפלפל במה ששינה מן הש"ס במקור איסור הקרבה בבמות משנבנה מקדש
בירושלים ,ויסיק דהעדיף פסוק שממנו מקור גם לאיסור עצם בניית בית חוץ
לירושלים  /ידון במקור איסור זה

ז"ל

‰רמב"ם ‰ל' בי˙ ‰בחיר ‰פ"‡

" :‚"‰כיון ˘נבנ‰ ‰מ˜„˘ בירו˘לים
נ‡סרו כל ‰מ˜ומו˙ כולן לבנו˙ ב‰ן בי˙

ט( "כי ל‡ ב‡˙ם ע„ ע˙‡ ‰ל ‰מנוח‰
ו‡ל ‰נחל" – "‰מנוח ‰זו ˘יל‚˘] ‰ם
בימי מ˘כן ˘יל ‰נ‡סרו ‰במו˙ ,כמבו‡ר

ל '‰ול˜‰ריב ב‰ן ˜רבן ,ו‡ין ˘ם בי˙

במ˙ני'[ ,נחל ‰זו ירו˘לים  . .ר"˘ ‡ומר

ל„ורי „ורו˙ ‡ל‡ בירו˘לים בלב„ וב‰ר

מנוח ‰זו ירו˘לים נחל ‰זו ˘יל ‰ו‡ומר

)„ברי ‰ימים ‡ כב(‡ ,

ז‡˙ מנוח˙י ע„י ע„ כו'" .ור‡ ‰פר˘"י

וי‡מר „ו„ ז‰ ‰ו‡ בי˙ ‡‰ '‰ל˜ים וז‰

במ˙ני' ‚בי ירו˘לים" :ו‰י‡ ‰י˙ ‰מנוח,‰

)˙‰לים ˜לב,

וכ˙יב כי ל‡ ב‡˙ם ע„ ע˙ ‰ו‚ו' כלומר

‰מורי' ˘ב˘ ,‰נ‡מר

מזבח לעול ‰לי˘ר‡ל ,ו‡ומר

]כל˘ון ‰כ˙ובים בפר˘˘ ‰ם "ל‡ ˙ע˘ון

י„( ז‡˙ מנוח˙י ע„י ע„".

ככל ‡˘ר ‡נחנו עו˘ים פ‰ ‰יום ‡י˘

ולפום

רי‰ט‡ ‰י' נר‡„ ‰מיירי כ‡ן

כל ‰י˘ר בעיניו ,כי ל‡ ב‡˙ם ע„ ע˙‰

לענין ‡יסור ˜‰רב ‰בבמ‰ ‰מבו‡ר

‡ל ‰מנוח ‰ו‡ל ‰נחל‚ ‰ו' ועבר˙ם ‡˙

במ˙ני' רי˘ פר˜ ב˙ר‡ „זבחים„ ,ע„

‰יר„ן ‚ו' ו‰י' ‰מ˜ום ‡˘ר יבחר  ‡"‰בו

˘נבנ‰ ‰מ˜„˘ בירו˘לים ע˙ים ˘‰יו

‚ו' ˘מ˙ ‰בי‡ו ‚ו' עולו˙יכם וזבחיכם

‰במו˙ מו˙רו˙ וע˙ים ˘‰יו ‡סורו˙‡ ,בל

‚ו' ˘‰מר לך פן ˙על ‰עולו˙יך בכל

"ב‡ו לירו˘לים נ‡סרו ‰במו˙ ול‡ ‰י'

מ˜ום ‡˘ר ˙ר‡ ,"‰פירו˘[ :כ˘˙עברו

ל‰ן ‰י˙ר ,ו‰י‡ ‰י˙ ‰נחל ,"‰ובבריי˙‡

‡˙ ‰יר„ן ל‡ ˙˜ריבו בבמו˙ ככל ‡˘ר

)יב,

‡נחנו עו˘ים פ‰ ‰יום  . .ועבר˙ם ‡˙

˘ם ˜יט ע"‡ יליף ל ‰מ˜ר‡ „פ' ר‡‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

טו

‰יר„ן וי˘ב˙ם ב‡ר‰ ,ıיינו ל‡חר ירו˘‰

˘פיר יבי‡נו מבלי ˙‰ח˘ב ‡ם ‰נפ˜ו˙‡

כ‡˘ ‚"‰מרו ˙נ‡ים„ ,מב‡ר "˘‰ס "מ‡י

וי˘יב ,‰ו‰י' ‰מ˜ום ו‚ו' ˘‰מר לך ו‚ו',

„טעם ז ‰ב‰לכו˙ ‡חרו˙ ‡ו ב‡‚„ו˙ ‡ינ‰

ו‡ומר כו'" ומפר˘ „ב‡ ל˘‰יב על ‡יזו

‡ינ ‰בטל ‰לעולם כו' ,לכן "ז‡˙ מנוח˙י"

ו‰יינו ‡יסור ‰במו˙".

כמס˜נ˙ חז"ל וכיו"ב

)ועיי"ע ל˜ו"˘ ח"ו ע'

˜ו˘י‡ נוספ˙ ‰עלול ‰לעלו˙ ל‡חר עי˜ר

ול‡ במ˜"‡"‡‡˘ ,פ לבנו˙ "בי˙ ל "'‰ר˜

‰ענין ‰נלמ„ מן ‰כ˙וב ˘לפנ"ז .ו‡"כ

בירו˘לים לב„.

ולפכ"ז

יל"ע על ‰רמב"ם ‡מ‡י

 299ו‡ילך ב˘ו ,‚"‰ו‡כ"מ(;

‰ע„יף ˘ל‡ ל‰בי‡ ‰כ˙ובים „פר˘˙

‡בל מכל מ˜ום בנ„ו"„ ע„יין ‚ ‡‰ופ‡

ר‡„ ‰מיני' ילפינן ל„ ‰מירו˘לים ו‡ילך

טעמ‡ בעי ,מ‰י ‡כן מעל˙ם ופ˘יטו˙ם

‡סור‰ ‰במ ,‰ובחר ל‰זכיר כ‡ן „וו˜‡

˘ל ‰כ˙ובים ˘בחר ‰רמב"ם ל‰בי‡ י˙ר

כ˙ובים ‡חרים לענין ז.‰

על מ˜ור מפור˘ ב˙ור ‰ל‡יסור ו‡ז‰ר ‰זו

]ו‡ם

כי כי„וע מכללי ‰רמב"ם ‡ין

„רכו ל„יי˜ ל‰בי‡ „ו˜‡ ‰כ˙וב ˘ב˘"ס,

כ„ „יי˜˙ ˘פיר ,פ˘טו˙ ל˘ון

כמ"˘ בי„ מל‡כי )כללי ‰רמב"ם ס"„( „„רכו

‰רמב"ם„˜‰˘ ,ים "נ‡סרו כל ‰מ˜ומו˙

"לי˜ח „‰ר˘ ‰יו˙ר פ˘וט . . ‰ולפעמים

כולן לבנו˙ ב‰ן בי˙ ל "'‰מ˘מע ˘כוונ˙ו

מבי‡ פסו˜ ˘ל‡ נזכר ב‚מר‡ כלל מ‡חר

)ל‡ ל‡יסור ˜‰רב ‰בבמו˙ ,כ"‡( ˘‡סור

˘‰ו‡ מבו‡ר יו˙ר" ,עיי"˘ ˘מנ ‰כעומר

לבנו˙ "בי˙ ל‡ "'‰ל‡ בירו˘לים

)ועיי' ‰ר

‚רנ ‰כו"כ „ו‚מ‡ו˙ בספר ‰י„ )ועיי'

‰מורי' על ‰רמב"ם כ‡ן(‡ .ל‡ ˘‚ם ל‡ ˘‰מיט

ל˜ו"˘ חי"ב ע' „ 189כלל ז‡ ‰ינו ז˜ו˜

מ‰לכו˙יו ‡יסור ‰במו˙ „מ˙ני' „זבחים,

לבי‡ור נוסף בכל מ˜ום ומ˜ום ,וסבר‡

ו‡ח"כ מוסיף ענין ˘ני בפ"ע – „‡סור

כללי˙ ‰י‡ ,כי ‡ף ˘לכ‡ו' י˘ ל˘˜‰ו˙
„‡ם טעם פ˘וט ומבורר ‰ו‡ יו˙ר ‡מ‡י
ל‡ ‰בי‡ו ‚ם "˘‰ס ‚ופ‡ מ‡ו˙‰ ‰סיב,‰
‡ל‡ ז‰ו לפי ˘ס„ר ‰רמב"ם ‰ו‡ פס˜י
„ין ו‰לכו˙ ,וב‡ופן ˘מחול˜ים כ"‡
למ„ור בפ"ע כו' ,מ˘‡"כ "˘‰ס ˘בלול
‰ו‡ מכל )‰יינו ˘י˘ ˘„ין מעורב ב‰לכ‰
ו‰לכ ‰מעורב˙ ב‡‚„ ‰וכו' ,ועו„ ז‡˙,
˘י˘ ב˘"ס ‰ן עˆם פס˜י „‰ין ו‰ן ‰סבר˙
ו‰טעמ˙ ‚„רי ‰ענינים וכו'( .ול‰כי "˘‰ס

‰ו‡ ‰מ˜ור לכל ‡‰יסורים ˘‰זכיר ,ולכן
ע„יף ‰ו‡ על ‰כ˙וב „פ' ר‡ ,‰כי בו „ו˜‡
מ˙ב‡רים ב' ‡‰יסורים ˘˘נ ‰כ‡ן.
כי „ ‡‰פ' ר‡" ‰כי ל‡ ב‡˙ם ‚ו'" ‰ל‡

)ועיי' ל˜ו"˘ חי"ט ע' .[(532

‡ולם

י"ל „‰כ˙וב ‰ר‡˘ון ˘‰בי‡ ‰רמב"ם כ‡ן

נמי "ל˜‰ריב ב‰ן ˜רבן" ]ו„ו"˜ „כ˙ב
"ל˜‰ריב ב‰ן" )ב‰מ˜ומו˙( ול‡ "בו"
)ב‰בי˙( ,ו‰ל˘ון מור‰ ‰יטב ˘ל‡ ב‡
ביח„ עם ענין ‰ר‡˘ון ,כ‡יסור ‡ח„ ‡רוך

ב‡ ב‰מ˘ך ל‰כ˙וב ˜‰ו„ם "ל‡ ˙ע˘ון
‚ו' ‡י˘ כל ‰י˘ר בעיניו" ,ו‰יינו לענין
˜‰רב˙ ˜רבנו˙ )כנ"ל מפר˘"י ב‡רוכ,(‰
ור˜ ˘ל‡ח"ז מב‡ר ‰כ˙וב טעם ‰חילו˜
ו˘‰ינוי ‰לז ‰לענין ˜‰רבנו˙˘ ,י˘˙נ‰
„‰ין כ˘˙עברו ‡˙ ‰יר„ן˘‡ ,ר ‰טעם ‰ו‡
כי "פ "‰ו"‰יום" "ל‡ ב‡˙ם ‡ל ‰מנוח‰
‚ו'"‰ ,רי „‰כ˙וב "ל‡ ב‡˙ם ‚ו'" ל‡ עס˜
מעי˜רו ‡ל‡ ב‡יסור „˜‰רב˙ ˜רבן חוı
ל"מנוח "‰ו"נחל ,"‰ול‡ לעˆם בניי˙
‰בי˙ במ˜ום ז„ ‰ו˜‡ ול‡ במ˜"‡.

מ˘‡"כ

‰פסו˜ ‰˘ '‡‰בי‡ ‰רמב"ם

"לבנו˙ ב‰ן ]במ˜ומו˙ ˘חו ıלירו˘לים[

‰ל‡ נ‡מר בו יח„יו ע"„ ב' עניינים ‰נ"ל:

בי˙ ול˜‰ריב בו ˜רבן"‡ ,ל‡ ב' ‡יסורים

)‡( ‡יסור „בנין בי˙ ל '‰חו ıלירו˘לים

נ˘נו כ‡ן – ‡יסור לבנו˙ במ˜ומו˙ ‡חרים

– "ז‰ ‰ו‡ בי˙ ‡‰ '‰ל˜ים") ,ב( ‡יסור

בי˙ ,וכן ‡יסור ל˜‰ריב במ˜ומו˙ ‡חרים

‰במו˙ – "וז ‰מזבח לעול ‰לי˘ר‡ל".

˜רבן בל‡ בי˙ ,ו‰יינו ‡יסור במו˙[.

עיי' בפירו˘ ר˘"י ל„"‰י ˘ם„ ,מ˘מעו˙

ומע˙‰

י˙ב‡ר בטוב טעם מ˘ ‰בחר

נמנע מ‰ב‡˙ טעם ‡ף ‡ם ‡ין ממנו

‰פסו˜ים ‰נ"ל ,וב„˜‰ים „כ˘מוב‡ פסו˜

נפ˜ו˙‡ ל„ינ‡ ב‰לכ ‰זו עˆמ ,‰כל זמן

˘ני בל˘ון "ו‡ומר" „‰בר מור˘ ‰עי˜ר

˘י˙כן ממנו נפ˜ו˙‡ למ˜ום ‡חר „ל‡

‰ר‡י' ‰י‡ ‰כ˙וב ‰ר‡˘ון לב„ו ,ו‰כ˙וב

כ‰לכ˙‡‡ ,ו ‡ף ˘י˘ מז ‰נפ˜ו˙‡ ב‡‚„‰

˘‰ני ל‡ ב‡ ‡ל‡ ל˙וספ˙ ‰סבר ‰וטעם

‰כ˙וב ‰י‡ ‰ור‡"„ ‰מכ‡ן ו‡ילך" י‰י'
ז ‰מזבח לעול ‰כו'˘" ,כל ˘מב˜˘ ל'‰
ל˜‰ריב לו ˜רבן יˆ‡ וי˜ריב על ‡ו˙ו
מזבח".

ו‰כ˙וב

ל‰לן פ"ו ‰ט"ז „˜„ו˘˙ מ˜ום ‰מ˜„˘

]ועו„

י"ל בז„ ,‰ב‡ „‰בר לח„„

יו˙ר ‰ר‡י' ˘מן ‰כ˙וב ‰ר‡˘ון .כי ‰נ‰
‡ף ‰ל˘ון "ז ‰מזבח לעול ‰לי˘ר‡ל",
˘מ‡ ‡ין ‰כוונ ‰ל„יי˜ ביחס למ˜ומו ˘ל
‰מזבח ‡ל‡ ‰כוונ‰ ‰י‡ כ„פיר˘ו חז"ל
ב˘‡ר מ˜ומו˙ ˘נ‡מר "ז‡ "‰ו "ז‡˙"
וכיו"ב )"‰חו„˘ ‰ז" ,"‰ז‡˙ ‰חי'" ,ועו„(
„‰כוונ‰ ‰י‡ ˘ˆריך ל˜‰פי„ בענין ˘‰ייך
ל‚וף „‰בר עˆמו )ול‡ בנו‚ע למ˜ומו
וכיו"ב‰˘ ,ו‡ ענין ופרט ˘‡ינו ‚וף „‰בר
עˆמו(‰ ,יינו „נ‡מר ˘כוונ˙ ‰‰ור‡‰
‰י‡ ˘מכ‡ן ו‡ילך כל מזבח ˘ייבנ"ˆ ‰ל
כמזבח ז ,‰רבוע ו‡רכו כרחבו וכו'

)עיי'

ברמב"ם ל‰לן פ"ב ‰י"ז ועו„( .ול‰כי נˆרך ‚ם
ל‰כ˙וב "ז‡˙ מנוח˙י ע„י ע„" ,ל˘‰מיענו
ולב‡רנו ‰פירו˘ ‰נכון ב‰ור‡"„ ‰ז‰
‰ו‡ בי˙ ‡‰ '‰ל˜ים וז ‰מזבח ‚ו'"„ ,ל‡
נפר˘ ˘‡ין ‰כוונ ‰לענין ˜ביעו˙ ‰מ˜ום,
‡בל "ז‡˙" ˘בכ˙וב ‰ב' ‰ל‡ ו„‡י ˜‡י
על ‰מ˜ום„ ,ז‰ו מ˜ום ‰מנוח ‰לע„,
וילמ„ "ז‡˙" על "ז„ ,"‰לענין ‡ז‰ר˙
˜ביעו˙ ‰מ˜ום נ‡מר ,ול‡סור לעולם ˘‡ר
‰מ˜ומו˙‰ ,ן לבנין ‰בי˙ ו‰ן ל˜‰רב.[‰

וע„יין

עלינו לחפ˘ מ˜ורו „‰רמב"ם

ל‡יסור ז˘ ‰חי„˘ כ‡ן בפ"ע ,לבנו˙ בי˙
ל˘ '‰ל‡ בירו˘לים‡ ,ף בלי ל˜‰ריב בו

‰ב' ˘מבי‡ ,ב‡ כ˙וספ˙

)ועיי' בז ‰ב‡וˆר ‰ספרי ל‚‰ר"מ זעמב‡„˜ ,ו˘˙

˘‡ינ ‰ל„ע˙ "˘‰ס כו' ,מ˘‡"כ ‰רמב"ם

‰נˆרכים )ול‡ ˘עˆם ‰יסו„ ו‰מ˜ור ‰ו‡

בי‡ור ו‰סבר ‰בטעם ‡‰יסור )"ו‡ומר"(,

עבר ‰יר„ן .ועו„ .וי˘ ל‰עיר ממ„ר˘ ˙‰לים מזמור

‡ין נו‚ע לו ‡ל‡ ˘‰ייך ל‰לכ„ ‰י„ן,

מ˘ני ‰כ˙ובים ביח„ ב‡ופן „"ז ‰וז‰

"ז‡˙ מנוח˙י ע„י ע„" – „מכיון ˘˜„ו˘˙

„ „‰י' „ו„ מˆטער ע„ ˘‰רחיב לו ˜‰ב" ‰ומˆ‡

וכ˘ב‰לכ„ ‰י„ן י˘ טעם ‡חר פ˘וט יו˙ר

‚ורם"( .וכל˘ון ‰ר‚יל ב˘"ס ‚בי "ו‡ומר"

‰מ˜„˘ ‰י‡ ב‡ופן „"ע„י ע„" ,וכמ"˘

‡˙ מ˜ומו ˘ל ‰מ˜„˘˘ ,נ‡' וי‡מר „ו„ ז‰ ‰ו‡

