
‚úיון ˙רכט
ער˘"˜ פר˘˙ ˙רומ‰ ‰'˙˘ע"ח

‰‡ם ‰יו ‰נרו˙ חú˜ מן ‰מנור‰?

‡„ני ‰עבו„‰ ויסו„ו˙י'

בענין ˆיפוי כúים ú‚בי טומ‡‰

‡ין úע˘ו˙ '˙נ‡ים" ‚בי ˆ„˜‰



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ס‚ורים בפניו כל ‰„ל˙ו˙ ו‰˘ערים . . ומלמעל‰ ‡ומרים לו: ברˆונך ל‰יו˙ "מ˘כיל" 
– ‰י' "מ˘כיל", ‡בל ‡ור ‡ל˜י ל‡ נו˙נים לו.

‰מבינים ‡˙ם מ˘מעו˙ ‰„בר - ‡ומר ‡בי למסובים - למעל‰ ‡ומרים למ˘כילים:

״כי ˙בו‡ו לר‡ו˙ פני״6 - רוˆים ‡˙ם בחכמו˙יכם וב‰˘כלו˙יכם לר‡ו˙ פני ‡ל˜ים, 
כלומר, ב‰˘כל‰ ‡˙ם רוˆים ל‰ר‚י˘ ‡ור ‡ל˜י - ˆ‡ו מכ‡ן,

עליו  ול„רוך  ‡ל˜י  ˘כל  ל˜ח˙  לכם  ‰˙יר  מי   - חˆרי״  רמוס  מי„כם  ז‡˙  ב˜˘  ״מי 
ב˘כל ‰‡נו˘י ‰מ‚ו˘ם ˘לכם, 

‡˙כם  עו˘ים  ב‰˘כל‰,  מח„˘ים  ˘‡˙ם  ‰חי„ו˘ים   - ומוע„יכם״  ״ח„˘יכם 
ל‰ר‡ו˙  כ„י  מוע„]  ˘ור  נו‚חים ‡ח„ ‡˙ ‰˘ני [בבחינ˙  ˘רו˜‰), ‡˙ם  ל״מּוע„ים״ (מ׳ 

‡˙ ‰‰˘כלו˙ ˘לכם, וז‡˙ ״˘נ‡‰ נפ˘י״, לכן ״‚ם כי ˙רבו ˙פל‰ ‡ינני ˘ומע״.

˙פל‰ - עבו„‰ ˘בלב - ז˜ו˜‰ ל‰˜„מ‰ ול‰כנ‰. נוסף ל‰כנו˙ ˘ל ˜רי‡‰ ˘מע ˘על 
‰מט‰ ו˙י˜ון חˆו˙, ‚ם ל‰כ˘ר˙ ‰לב ‰ב‡‰ על י„י זיע‰ ˘ל מˆו‰, ועל י„י כך מ‚יעים 
ל‰ר‚י˘ ‡˙ ‰‡ור ‰‡ל˜י  יכולים  וב„מעו˙, ‡ז  בזיע‰   ıל‰˙רח ל״רחˆו ‰זכו״. ˆריכים 

˘ל ‰˘כל ‰‡ל˜י ˘בחסי„ו˙.

ו‡בי בסיימו לומר ‡˙ ‰‡מור, יˆ‡ ברי˜ו„ נל‰ב עם ‰מסובים ˘ע˘‰ ‡˙ כולם כ‡י˘ 
‡ח„.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ עמ' ˜כו, ‡ ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‡ עמ' 170 ו‡ילך)

  

6) י˘עי‰ ‡, יבŒטו.

בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

˜בל‰ ‡י˘ מפי ‡י˘. בינ˙יים ל˜חו ˜ˆ˙ מ˘˜‰ וני‚נו.

ˆריכים  ‰חסי„ו˙,  עי˜ר  ‰י‡  ˘"עבו„‰"  עˆמו,  ז‰  „בר  ‡בי:  ‡מר  לנ‚ן,  כ˘סיימו 
˘כל  ר˜ ‰˘כל‰, ‡ל‡  חסי„ו˙ ‡יננ‰  ˘כל ‡ל˜י,  חסי„ו˙ ‰י‡  על פי "‰˘כל‰".  ל‰בין 
‡ל˜י, ‰‰ו„ ו‰‰„ר ˘ב˘כל. כלומר, ‰"למעל‰ מ‰˘כל" [=‰‡לו˜י] ˘ב˙וך ‰˘כל, ועל 

‰מוח ‰‚˘מי "ל˙פוס" ‡˙ ‰˘כל ˘למעל‰ מ‰˘כל.

על  ר˜  ‡פ˘רי  ז‰  ‰רי  ‡ל˜י,  ˘כל  ול‰˘י‚  ל˙פוס  יוכל  ‰‚˘מי  ˘‰מוח  כ„י  ברם, 
‰ם  ‡ו˙י   - לי1  "וי˜חו  ˘ל  ו‰מ˜ום  ‰זמן  ‰י‡  ‰˙פל‰  ˘כן,  ב˙פל‰.  ˘בלב  עבו„‰  י„י 

לו˜חים"2, עˆמו˙ ‡ין סוף ברוך ‰ו‡ ‡ומר לעוב„ ‰' ב˙פל‰ – "‡ו˙י ‡˙‰ לו˜ח".

‡˙ם  "‡ו˙י  ˘ל  ‰ר˘ו˙  לנ˙ינ˙  ל‰‚יע  כ„י  ‡מי˙י˙,  עבו„‰  ˙‰י'  ˘‰˙פל‰  כ„י  ‡ך 
לו˜חים", י˘ ל‰ז„˜˜ ל‰כנו˙ ˘ל "חומ˙ ב˙ ˆיון ‰ורי„י כנחל „מע‰"3 ו˘ל "‰י˙‰ לי 

„מע˙י לחם יומם וליל‰"4.

מˆו‰, ‡י  ˘ל  זיע‰  ובלי  בלי „מעו˙  בלב„,  ביו˙ר,  ˘ל ‰˘כל‰, ‡ף ‰עמו˜‰  ב‰בנ‰ 
‡פ˘ר ל‰יו˙ עוב„ ‰' ב˙פל‰.

ויבינו  בחסי„ו˙  עמו˜‰  ‰˘כל‰  ˘ל  ענין  ילמ„  ˘‡ח„   – ‡בי  ‡ומר   – ‰„בר  ‡פ˘רי 
‰יטב, ‰יטב וב‡מ˙, כך ˘ל‡ ר˜ ˘‰ענין נמˆ‡ בו, כי ‡ם ˘‰ו‡ ˘˜וע בענין – ‡ז ‰סביר 
מ˙פלל  ‰ו‡  ענין  ‡ו˙ו  ועם   - ומו˜ף"  "מ˜יף  ב"˙ני‡"5  נ"ע  ‰ז˜ן  רבנו  ל˘ון   ˙‡ ‡בי 
˘˜וע  ˘‰ו‡  מפני  עליו  ˘ולט˙  ו‰˘ינ‰ ‡ינ‰  חˆו˙  ˙י˜ון  עורך  ערבי˙,  ˘ל  יפ‰  ˙פל‰ 
ו˜˘ור לענין, ול‡חרי כל ‰‰כנו˙ ˘ל מ˜ו‰ ו‰˙בוננו˙ ˘לפני ‰˙פל‰, ‰רי כ˘‰ו‡ עומ„ 
˘ב‡ו˙‰  ‰‡ל˜ו˙   ˙‡ ו‡ילו  ‰ענין,  ˘ל  ‰˘כלי  ובעונ‚  בערבו˙  מ˙עמ˜  ‰ו‡  ל‰˙פלל 

‰˘‚‰ ‡ין ‰ו‡ מר‚י˘.

"מי ‰˙יר לכם ל˜ח˙ ˘כל ‡ל˜י ול„רוך 
עליו ע"י ˘כל ‡נו˘י?!"

‰‡ל˜ו˙,  ‰ר‚˘˙  לבין  ‰˘כל  ‰ר‚˘˙  ˘בין  ‰‰ב„ל   ˙‡ יו„ע   – ‰"מ˘כיל"   – ‰ו‡ 
בוכ‰  ‰ו‡  מ˙חנן,  ‰ו‡  ברי‡ו˙,  ‰רב‰  לו  עול‰  ˘ב‰˘כל‰  ‰‡ל˜ו˙  ‰ר‚˘˙  ו‰ע„ר 

ומ˙‡ונן – ו˘ום „בר.

1) ˘מו˙ כ‰, ב.

2) וי˜"ר ל, י‚.

3) ‡יכ‰ ב, יח.

4) ˙‰לים מב, „.

5) פר˜ ‰.



כ‡

"אותי אתם לוקחים" בתפילה
תיאור התוועדות במחיצת כ"ק אדמו"ר הרש"ב, בה נידון הצורך ב"עבודה" שעל 

ידה מרגישים אלקות ושלילת ה"השכלה" בלא "עבודה"

רּוָמ‰ ¿ ּ̇ י  ƒחּו ל ¿̃ ƒי ו¿
וי˜חו ˙רומ‰ ‡ינו ‡ומר ‡ל‡ וי˜חו לי ‡ו˙י ‡˙ם לו˜חים
(˙רומ‰ כ‰, ב. וי˜ר‡ רב‰ ל, י‚)

עי˜ר ‰חסי„ו˙ ‰י‡ "עבו„‰"
‡„מו"ר  כ"˜  (‡חו˙  מו˘˜‡  חי'  ‰רבני˙  ˘ל  ‰˙נ‡ים  ˜י˘ורי  ˘ל‡חר  חסי„י˙  ו‰˙ווע„ו˙  [בסעו„‰ 

‰ר˘"ב נ"ע) ובעל‰ ‰רב מ˘‰ ‰כ‰ן ‰ורנ˘טיין ע"‰:]

חסי„ו˙  ב˘מו):  לפרו˘  רוˆ‰  (‡ינני  מ‰מסובים  ‡ח„  ‰˙בט‡  ‰˙ווע„ו˙  ...ב‡ו˙‰ 
כל  ב˘ע˙ ‰˙פל‰,  ר˜  ול‡  לפני ‰˙פל‰  ר˜  ל‡  טוב,  זמן ‰ו‡  בכל  ו˘כל  ‰י‡ ‰˘כל‰ 

˘ע‰ ˘˘˜ועים ב˘כל – טוב, מ‰ ז‰ נו‚ע ל˙פל‰?!

מוחין ‚„ולים,  בעל  בחסי„ו˙,  בעל ‰בנ‰  ללמו„ ‰רב‰,  י„ע  בר „ע˙,  ‡ו˙ו ‡„ם ‰י' 
בעל מח˘ב‰ מעמי˜‰, פ‰ מפי˜ מר‚ליו˙ ממ˘, נוסף על ז‰ ‰י' בעל מ„ו˙ טובו˙, ‡ל‡ 
ב'‡ריכו˙',  ול‡  עם ‰]ˆיבור [=‰יינו,  ב[יח„  מ˙פלל  רוב ‰י'  פי  ועל  ˘ל‡ ‰י' "עוב„", 

כ„רכם ˘ל ‰'עוב„ים'] ‚ם ב˘ב˙.

„וב,  ‚ר˘ון  כר'  ‰מסובים  ˘בין  ‰„ע‰  בעלי  ‚„ולי  ז‰,  על  עמו˜‰  ˘יח‰  ‰˙פ˙ח‰ 
˘עי˜ר ‰חסי„ו˙ ‰י‡  מפו„וברנ˜‰ ‰˙בט‡ו  יו‡ל  ור'  פרסון  ר' ‡ב‡  ניימר˜,  זלמן  ‰ר' 

"עבו„‰" וכל ‡ח„ מ‰ם סיפר ממ‰ ˘˘מע מז˜ני ‰חסי„ים...

‰˙פל‰ ‰י‡ ‰זמן ו‰מ˜ום ˘ל "‡ו˙י ‡˙ם לו˜חים"
‡בי [כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב נ"ע] נ‰נ‰ מ‡„ מ‰סיפורים ˘˘מע מכולם, ˘‰ם ‰רי „ברי 

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 מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰

‰‡ם ‰יו ‰"נרו˙" חל˜ מן ‰מנור‰?
‰נרו˙  ˘‚ם  פ˘וט  ‰מנור‰   ˙‡ כ˘‰בי‡ו  ‰רי  ‰נרו˙,   ˙‡ ˘‰בי‡ו  ‰כ˙וב  מפרט  מ„וע 
עˆמם? /  בפני  ופירט ‡ו˙ם  מ"כלי" ‰מנור‰  מ„וע ‰וˆי‡ ‰כ˙וב ‡˙ "‰נרו˙"  ‰וב‡ו? / 

‰וכחו˙ מפ˘טי ‰מ˜ר‡ו˙ ˘ל‡ ‰יו ‰נרו˙ חל˜ מ‚וף ‰מנור‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 322 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע ‰י' ‰מ˘כן במי˘ור ו‰מ˜„˘ במעל‰? / מ‰ו "‡ר‚מן"?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡„ני ‰עבו„‰ ויסו„ו˙י'

"˙רומ˙ ‰‡„נים" – יסו„ ‰עבו„‰ / ˙פיל‰ בכוונו˙ ‰‡ר"י ו˙פיל‰ פ˘וט‰ – ב‡ו˙ו נוסח? 
/ ˙‡וו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ בברי‡˙ ‰עולם 

(ע"פ  ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 109 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
מ„וע ל‡ ‰יו מעלו˙ לפני ˜ו„˘ ‰˜„˘ים? / מחיˆ‰ כ‡ח„ מחל˜י ‰מ˜„˘?

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב˘יט˙ ‰רמב"ם בענין ˆיפוי כלים ל‚בי טומ‡‰

י˙˜˘‰ בפלו‚˙˙ ר"‡ ורבנן „סוף ח‚י‚‰ ‡מ‡י ל‡ פיר˘ ‰רמב"ם כר˘"י „ˆיפוי מ˙כ˙ ‰ו‡ 
טעם ל˜בל˙ טומ‡‰ / יב‡ר פלו‚˙‡ יסו„י˙ ˘מˆינו בכמ‰ מ˜ומו˙ ב˘"ס בין ב"˘ לב"‰ 

ב„יני ‰˙ור‰ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 309 ו‡ילך)

יט ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ח˘יבו˙ נ˙ינ˙ ‰ˆ„˜‰

רּוָמ‰ (˙רומ‰ כ‰, ב) ¿ּ̇ י  ƒחּו ל ¿̃ ƒי ו¿

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
"‡ו˙י ‡˙ם לו˜חים" ב˙פיל‰

ב.  כ‰,  (˙רומ‰  לו˜חים  לי ‡ו˙י ‡˙ם  וי˜חו  ˙רומ‰ ‡ינו ‡ומר ‡ל‡  וי˜חו  רּוָמ‰  ¿ּ̇ י  ƒל חּו  ¿̃ ƒי ו¿
וי˜ר‡ רב‰ ל, י‚)

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

האם היו ה"נרות" חלק מן המנורה?
מדוע מפרט הכתוב שהביאו את הנרות, הרי כשהביאו את המנורה פשוט שגם 

הנרות הובאו? / מדוע הוציא הכתוב את "הנרות" מ"כלי" המנורה ופירט אותם בפני 
עצמם? / הוכחות מפשטי המקראות שלא היו הנרות חלק מגוף המנורה

 – ע˘יי˙‰  בפרטי  מ‡ריך  ו‰כ˙וב  ‰מנור‰,  ע˘יי˙  ‡ו„ו˙  ‰ˆיווי  ב‡  בפר˘˙נו 
˜נים  ו˘˘‰  י‰יו.  ממנ‰  ופרחי'  כפ˙ורי'  ‚ביעי'  ו˜נ‰,  ירכ‰  ‰מנור‰,  ˙יע˘‰  "מ˜˘‰ 
(כ‰,  ‰˘ני"  מˆ„‰  מנור‰  ˜ני  ו˘לו˘‰  ‰‡ח„  מˆ„‰  מנור‰  ˜ני  ˘לו˘‰  מˆ„י',  יוˆ‡ים 

ל‡-לב). 

ו‰כ˙וב ממ˘יך לפרט כיˆ„ ב„יו˜ י‰יו ‰פרחים ו‰‚ביעים, ‰כפ˙ורים ו‰˜נים, ו‰ו‡  
ול‡חר  לו);  (כ‰,  ט‰ור"  ז‰ב  מ˜˘‰ ‡ח˙  כול‰  י‰יו,  ממנ‰  ו˜נו˙ם  מסיים: "כפ˙ורי‰ם 
ו‰על‰  ˘בע‰  נרו˙י'   ˙‡ "וע˘י˙  במנור‰:  ˘‰יו  ‰נרו˙  ‡ו„ו˙  ל„בר  ממ˘יך  מכן 
‰נרו˙  ב‰„ל˜˙  ‰מסייעים  ו‰מח˙ו˙  ‰מל˜חיים  ‡ו„ו˙  וכן  לז),  (כ‰,  ו‚ו'"  נרו˙י'   ˙‡

ובני˜וים: "ומל˜חי' ומח˙ו˙י' ז‰ב ט‰ור" (כ‰, לח). 

מ‚וף ‰מנור‰,  חל˜  ˘‰נרו˙ ‡ינם  ועו„),  כ‡ן.  ב‡ור ‰חיים  כ˙ב  (וכן  נר‡‰  וב„רך ‰פ˘ט 
‡ל‡ ‰ם כלים נפר„ים ממנ‰, ˘לכן ר˜ ל‡חר ˘‰כ˙וב מ˙‡ר ‡˙ ‰מנור‰ עˆמ‰ על כל 
חל˜  ˘‡ינם  על ‰נרו˙  מ„בר  ט‰ור", ‡ז ‰ו‡  ז‰ב  מ˜˘‰ ‡ח˙  "כול‰  ומסיים:  חל˜י', 
ומח˙ו˙י'" ‰סמוכים  "מל˜חי'  (ב„ו‚מ˙  נפר„ים  כלים  "מ˜˘‰ ‡ח˙", ‡ל‡ ‰ם  מ‡ו˙‰ 

ל‰ם, ˘‰ם בוו„‡י כלים נפר„ים).

˘‰ם  ללמ„ך  נרו˙י'"),  ("וע˘י˙ ‡˙  לנרו˙  'ע˘יי''  כ‡ן: "כ˙ב  בחז˜וני  מבו‡ר  [וכן 
‰יו כלים לב„ם, וָנעים וָנ„ים ‰יו מן ‰˜נים". ובז‰ מפר˘ ‚ם ‡˙ ל˘ון ‰כ˙וב "ו‰על‰ ‡˙ 
נרו˙י'" – ˘‰ו‡ ‰ור‡‰ לכ‰ן ˘‰ו‡ י˘ים ‡˙ ˘בע˙ ‰נרו˙ למעל‰, על ר‡˘י ‰˜נים]. 

וכן מ˘מע בפ' וי˜‰ל, כ‡˘ר ‰כ˙וב מ˙‡ר ‡˙ ע˘יי˙ ‰מנור‰ בפועל: ב˙חיל‰ מ„בר 
ע˘‰ ‡˙ ‰מנור‰  מ˜˘‰  ט‰ור  ז‰ב  - "ויע˘ ‡˙ ‰מנור‰  פרטי'  וכל  עˆמ‰  על ‰מנור‰ 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

פרנס‰ ב‰רחב‰, במ„‰ כזו ˘‰ו‡ ‡כן יוכל בפועל ממ˘ למל‡ ‡˙ ‰חלט˙ו ‰טוב‰.

ו˘ו˙פו  ˘‰ו‡  מכיון  ל‡ ‰י', ‡ך  עו„  ז‰  ע˙‰  ˘ע„  למרו˙  בענינו,  ˘‚ם  בטוח  ו‰נני 
ב‰רחב‰  פרנס‰  לכם  ל˙˙  למעל‰  נפס˜  כבר  בו„‡י  ‰לב,  בכל  ‰‰חלט‰   ˙‡ ˜יבלו 

וב‰ˆלח‰, ˘˙וכלו ליי˘ם ‡˙ ‰רˆון ‰טוב ˘לכם בטוב לבב ובי„ רחב‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˜ל-˜ל‡)

‡ין לע˘ו˙ ˙נ‡ים עם ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡
נ„ר  בלי  י˙ן  ו˙˙רפ‡  ‰˘י"˙  ˘כ˘יעזור  מכ˙בו,  לסיום  ב‰נו‚ע  ל‰עיר  מוכרחני 
ול‰˜„ים  ‰˘י"˙  עם  ˙נ‡ים  „ל‰˙נו˙  ב‡ופן  רˆוי  נוסח  ז‰  ˘‡ין   - וכו'   .  . לי˘יב˙ 
ככל ‰‡פ˘רי  לע˘ו˙  י˘ר‡ל ‰ו‡  כל ‡י˘  ˘ל  ענינו  ו‰רי  וכו'.  כן  ו‡חרי  יעזור  ˘˙חל‰ 
וככל יכול˙ו בעניני ˙ור‰ ומˆו˙ ˘ˆ„˜‰ בכלל ז‰, ועו„ ˘˘˜ול‰ ‰י‡ כנ‚„ כל ‰מˆו˙ 
לב˜˘  ל‰˙פלל,  ז‰  עם  וביח„  ב‡רוכ‰),  ל"ז  פר˜  ב˙ני‡  (עיין  ס˙ם  מˆו‰  ב˘ם  ˘נ˜ר‡˙  ע„ 

ול„רו˘ מ‰˘י"˙ ‰מˆטרך לו בבני חיי ומזוני רויחי. ו˜"ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' ˙)

˜בל˙י מכ˙בו, פ„יון נפ˘, בע„ ב˙ו וח˙נו, ל‰פ˜„ בזרע‡ ˘ל ˜יימ‡...

כו˙ב בסיום מכ˙בו, "ו‡ני ‡פזר ‡ם ירˆ‰ ‰' ‰רב‰ כסף עבור י˘יב˙ . . כ˘יפ˜„נו", 
‰נ‰ ל‡ י˘ר בעיני כ˙בו ז‰, כי למ‰ לו ל‰כנס ב˙נ‡ים עם ‰˜ב"‰, וי„וע מ‡מר רבו˙ינו 
ז"ל "‰נו˙ן סלע לˆ„˜‰ ב˘ביל כו'1 ‰רי ז‰ ˆ„י˜ ‚מור", ‡בל בכל ז‰ ל‡ נמˆ‡ ב„ברי‰ם 
מי ‰ו‡  ˘‡ל‰,  ˘כ˘י˘  מבין  מעˆמו  ‚ם  ובו„‡י  ˘˙˙מל‡ ‰ב˜˘‰,  ל‡חר  ˘י˙נו  ˙נ‡י 

‰בטוח יו˙ר - ‰רי בו„‡י ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰נ‡מן ב˙כלי˙ ו‚ם כן ‰כל יכול.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' ˜מז)

...עלי' ל‰סביר ל‡מ‡ ˘ל‰ ˘˙חי', ˘עם ‰˜ב"‰ ל‡ ˆריך ל‰˙נ‰‚ בס„ר ז‰, ל‰ˆיב 
לו ˙נ‡ים, ˘כ‡˘ר י˜ויים ‡ו˙ו ענין, ‡זי י˙נו לˆ„˜‰.

י‰ו„י מ˙נ‰‚ בס„ר ‰פוך, ˙חיל‰ נו˙נים ˆ„˜‰ ו‡חר כך מב˜˘ים מ‰˘י"˙ ל‡ ב˙ור 
מ˘‡לו˙  ימל‡ ‡˙  עˆם ‰טוב,  ˘‰ו‡  ברוך-‰ו‡  ˘‰ו‡  ב˜˘‰  ב˙ור  ˘כר, ‡ל‡  ˙˘לום 
ו‰˙˜ו‰  וב˜רוב.  ב˘ר  בעיני  ‚ם  ז‡˙  רו‡ים  ‡זי  ז‰,  ‡י˙ן  בטחון  וכ˘י˘  ‰טוב‰.  לבם 

˘˙מˆ‡ ‡˙ ‰מלים ‰מ˙‡ימו˙ ל‰סביר ל‰ ‡˙ ‰‡מור לעיל.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' ˜כ‚-„)

1) ˘יחי' בני (פסחים ח, סע"‡).



יט

חשיבות נתינת הצדקה
החשיבות וההכרח בנתינת הצדקה, הקשר בין הפרנסה לבין הצדקה והסגולות 

הרוחניות להן זוכה האדם בנתינתה

רּוָמ‰  ¿ ּ̇ י  ƒחּו ל ¿̃ ƒי ו¿
(˙רומ‰ כ‰, ב)

‰˙˜˘רו˙ ל‰˜ב"‰ ע"י ‰וˆ‡˙ ממון
˘ל‰נ‰ל˙  כיון  בפרט,  י˘ר‡ל  ובני  ‡„ם  בני  סו‚י  מכל  לו  י˘   - בעולמו  ל‰˜ב"‰ 
בעל  זוכ‰   - (ממיל‡  ממון  ב‰וˆ‡˙  ˜˘ורים  ˘י‰יו   '‰ רˆ‰   - ‰ז‰  בעולם  ‰˘ם  עס˜י 
חל˜   - ‚ופ‡  ובז‰  כל˘ו˙ף),  מברכו  ו‰˘ם  ל‰˘ם,  כביכול  ˘ו˙ף  ל‰יע˘ו˙   - ‰ממון 
זכו˙ם  ו‚„ול  חל˜ם  ‡˘רי  וכו',  לממון  ז˜ו˜  ˘עס˜ ‰˘ם  ˘יעוררם  ז˜ו˜ים  מ‰˘ו˙פים 
ב˘מח‰  בז‰  וילכו ‚ם  בפועל,  מע˘‰  לי„י  וב‡  לז‰  מ˙עורר˙  מעˆמ‰  ˘נפ˘ ‰‡לו˜י˙ 

ובטוב לבב מחיל לחיל ובכל ענייני‰ם.

(מענ‰ בעניני ˆ„˜‰, נ„פס ב‰יכל מנחם ח"‡ עמ' סב)

‰‰חלט‰ ל˙˙ ˆ„˜‰ 'פוס˜˙' למעל‰ פרנס‰ ב‰רחב‰
ומ‰‰חלט‰   .  . לו  ˘‰י˙‰  ‰‡סיפ‰  ‡ו„ו˙   .  . ממנו  פרי˘˙-˘לום  ל˜בל  ˘מח˙י 
ממעיינו˙  בעזר˙ ‰˘י"˙  ˘˙‰י'  ˘מ‰‰כנס‰  ומוˆלח˙  טוב‰  ב˘ע‰  ˘‰˙˜בל‰  ‰טוב‰ 

[‰נפט ˘ל] "חבר˙ ב‡ר ˘בע" ינ˙ן חל˜ מסויים לˆ„˜ו˙ ‰˘ונו˙...

[בעולם ‰ז‰]  למט‰  כ‡ן  י‰ו„י  ˘כ‡˘ר  מו"ח ‡„מו"ר,  מכ"˜  ˘˘מענו  י„וע ‰פ˙‚ם 
מע˘‰ ‡ינו  ב˘ע˙  ‚ם ‡ם  בסכום ‚„ול, ‰רי  ל˙˙ ˆ„˜‰  טוב‰  עˆמו ‰חלט‰  על  מ˜בל 
מי„  עבורו  נפס˜˙  למעל‰  בפועל, ‡ך  ז‰  ליי˘ם ‡˙  יוכל  רו‡‰ ‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ‡יך ‰ו‡ 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ירכ‰ ו˜נ‰ ‚ביעי' כפ˙ורי' ופרחי' ממנ‰ ‰יו . . כול‰ מ˜˘‰ ‡ח˙ ז‰ב ט‰ור" (לז, יז-כב); 
˘בע‰,  נרו˙י'   ˙‡ "ויע˘  כ‚):  (לז,  ממנ‰  ‰נפר„ים  ‰כלים  על  ל„בר  פונ‰  מכן  ול‡חר 

ומל˜חי' ומח˙ו˙י' ז‰ב ט‰ור". 

ועו„),  פ"ט.  ‰מ˘כן  „מל‡כ˙  בריי˙‡  ב.  פח,  (מנחו˙  חכמים  נחל˜ו  ז‰  ˘בענין  וב‡מ˙  ב. 
פ"‚  בי˙ ‰בחיר‰  (‰ל'  מ‚וף ‰מנור‰  חל˜  ˘‰נרו˙ ‡כן ‰יו  ˘יט‰  כ‡ו˙‰  פוס˜  ו‰רמב"ם 
‰לכו˙ „-ו): "מנור‰ ‰ב‡‰ ז‰ב ˙‰י' כול‰ ככר, עם נרו˙י', ו˙‰י' כול‰ מ˜˘‰ . . ˘‰נרו˙ 

˜בועין במנור‰ ו‰ם מכלל ‰ככר". 

כן  ולכ‡ור‰  במנור‰,  ˘‰נרו˙ ˜בועים  ס"ל  ל˙ור‰  בפירו˘ו  ר˘"י  כי ‚ם  ˘למ„ו  וי˘ 
מ˘מע בפירו˘ו על ‰ˆיווי "מ˜˘‰ ˙יע˘‰ ‰מנור‰" (כ‰, ל‡): 

‡יברים  ונרו˙י'  ˜ני'  יע˘‰  ול‡  חוליו˙,  יע˘נ‰  ˘ל‡   – ‰מנור‰  ˙יע˘‰  "מ˜˘‰ 
ומ˜י˘  ‡ח˙,  מח˙יכ‰  ב‡‰  כול‰  ‡ל‡   .  . ‰ˆורפים  כ„רך  י„בי˜ם  כך  ו‡חר  ‡יברים 

ב˜ורנס וחו˙ך בכלי ‰‡ומנו˙ ומפרי„ ‰˜נים ‡ילך ו‡ילך". 

 ומז‰ ˘ר˘"י מזכיר בענין ז‰ ˘ל "מ˜˘‰" ‡˙ ז‰ ˘"ל‡ יע˘‰ ˜ני' ונרו˙י' ‡יברים 
‡יברים" – מ˘מע ˘‚ם ‰נרו˙ ‰ם בכלל ‰"מ˜˘‰" ˘ל ‰מנור‰ עˆמ‰. 

‡ך ב‡מ˙ ‡ין בז‰ ר‡י':

ר˘"י ב‡ ר˜ ל˘לול מˆי‡ו˙ ˘ל נרו˙ ‰מו„ב˜ים למנור‰ – ומב‰יר, ˘‰מנור‰ ˆריכ‰ 
ל‰יו˙ ‚ו˘ ‡ח„ מ˙חיל˙ו, וכ˘ם ˘‡סור לע˘ו˙ ‰˜נים בנפר„ ו‡חר כך ל‰„בי˜ ‡ו˙ם 
‰נרו˙  עו˘ים  ‡ם  ‡ך  ל‰;  ול‰„בי˜ם  בנפר„  ‰נרו˙  לע˘ו˙  ‡סור  כן  ‰מנור‰,  ל‚וף 
עומ„ים  ר˜  ‰ם  (‡ל‡  ב‰מנור‰  „בו˜ים  ˘‡ינם  ל‚מרי,  נפר„ים  כלים  ˘ל  כמˆי‡ו˙ 

מעלי') – בז‰ ‡ין פ‚ם, ˘‰רי סוף סוף ‰מנור‰ עˆמ‰ נ˘‡ר˙ "ח˙יכ‰ ‡ח˙". 

מח˙יכ‰  ב‡‰  "כול‰  ‰˜נים:   ˙‡ ר˜  ר˘"י  מזכיר  „בריו  ˘בסיום  מז‰  ו‡„רב‰, 
‡ח˙ . . וחו˙ך בכלי ‰‡ומנו˙ ומפרי„ ‰˜נים ‡ילך ו‡ילך" – ול‡ ‰זכיר כ‡ן ‡˙ ‰נרו˙, 
ול‡ ‰נרו˙,  מ‚וף ‰מנור‰  חל˜  ˘ר˜ ‰˜נים ‰ם  מ˘מע   – ב˙חיל˙ „בריו  ˘‰זכיר  כ˘ם 
‰פ˘וט‰  ‰מ˘מעו˙  ‰י‡  ˘כן  (ס"‡)  לעיל  ˘נ˙ב‡ר  וכמו  נפר„ים;  כלים  ב‡מ˙  ˘‰ם 

במ‰לך ‰כ˙ובים, ו‰רי „רכו ˘ל ר˘"י ‰י‡ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡". 

‚. וי˘ ל‰וסיף ול‰וכיח ˘על פי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ‰יו ‰נרו˙ כלים נפר„ים – מ„ברי 
‰כ˙וב בפ' פ˜ו„י (לט, לז): 

נ‡מר:  ‰„ברים  וב˙וך  פרטיו,  כל  ו‡˙  ‰מ˘כן   ˙‡ מ˘‰  ‡ל  ˘‰בי‡ו  ˘ם  מסופר 
˘מן  ו‡˙  כלי',  כל  ו‡˙  ‰מערכ‰  נרו˙  נרו˙י'   ˙‡ ‰ט‰ור‰,  ‰מנור‰   ˙‡  .  . "ויבי‡ו 

‰מ‡ור". 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰נרו˙  ˆריכים  למ‰  מובן  ‡ינו  ‰מנור‰,  עם  "מ˜˘‰"  ‰יו  ˘‰נרו˙  נ‡מר  ‡ם  ובכן, 
ל"‰ב‡‰" מיוח„˙? ‰רי כ˘ם ˘ל‡ מ˙‡ים לומר "‡˙ ‰מנור‰ ‰ט‰ור‰, ‡˙ ˜ני', ‚ביעי', 
ל‡  כך  ממ˘,  ‰ב‡‰  ב‡ו˙‰  ונכללים  למנור‰  מחוברים  ‡לו  כל  כי   – ופרחי'"  כפ˙ורי' 

מ˙‡ים לומר "‡˙ נרו˙י'"!

‡ל‡ מכ‡ן מוכח (ב„רך ‰פ˘ט) ˘‰נרו˙ ‰יו כלים נפר„ים, ולכן ‰יו ˆריכים ל‰ב‡‰ 
מיוח„˙ – ‰ב‡‰ ‡ח˙ למנור‰ עˆמ‰ ו‰ב‡‰ נוספ˙ לנרו˙י'.  

„. וע„יין י˘ ל˘‡ול - ל‡י„ך ‚יס‡: כיון ˘‰כ˙וב ˘ם ממ˘יך "‡˙ ‰מנור‰ . . ו‡˙ 
נפר„ים,  כלים  ‰ם  ‰נרו˙  ‡כן  ב‡ם  נרו˙י'"?   ˙‡" ‚ם  לפרט  ‰וˆרך  למ‰   – כלי'"  כל 

ב„ו‚מ˙ ‰מל˜חיים ו‰מח˙ו˙ – ‰רי ‰ם נכללים כבר ב‰ב‡˙ "כל כלי'"!  

ו˜ו˘י ז‰ ˜יים עו„ ˜ו„ם לכן, בפ' וי˜‰ל (ל‰, י„), ˘ם מפרט ‰כ˙וב ‡˙ כל ‰פרטים 
ו‡˙  כלי'  ו‡˙  ‰מ‡ור,  מנור˙  "ו‡˙  ‰„ברים:  וב˙וך  לע˘ו˙,  לב"  ‰"חכמי  ˘ˆריכים 
נרו˙י'" – ולכ‡ור‰, ‰רי ‰נרו˙ ‰ם חל˜ מ"כלי'" ˘ל ‰מנור‰, ולמ‰ ‰וˆרך לפרטם בפני 

עˆמם?!

 – "נרו˙י'  וז"ל:  ˘ם,  וי˜‰ל  לפ'  בפירו˘ו  ליי˘ב  ר˘"י  ב‡  ז‰  ˘˜ו˘י  לומר,  וי˘   .‰
לוˆיני"˘ בלע"ז. בזיכים ˘‰˘מן ו‰פ˙ילו˙ נ˙ונין ב‰ן". 

˘‰י‡  בפר˘˙נו,  כבר  ‰רי  בז‰?  לח„˘  ר˘"י  ב‡  מ‰   – מובן  ‡ינו  רי‰ט‡  ולפום 
‰פעם ‰ר‡˘ונ‰ ˘נזכר ל˘ון "נרו˙י'", פיר˘ ר˘"י: "כמין בזיכין ˘נו˙נין ב˙וכן ‰˘מן 

ו‰פ˙ילו˙"; ולמ‰ ‡יפו‡ ‰וˆרך בפ' וי˜‰ל לחזור ולפר˘?

בפר˘˙נו – ‡˙ ‰˙ר‚ום  פיר˘  ˘ל‡  ח„˘  ר˘"י „בר  מוסיף  וי˜‰ל  בפ'  ˘ב‡מ˙  ‡ל‡ 
ˆורך  י˘  "נרו˙י'"  ˙יב˙   ˙‡ ל‰בין  כ„י  ‡ם  ˜˘י‡:  ‚ופ‡   ‡‰ ‡ך  בלע"ז".  "לוˆיני"˘ 

ב‰ב‡˙ ˙ר‚ום ז‰, למ‰ ל‡ ‰בי‡ו ר˘"י כבר בפר˘˙נו (בפעם ‰ר‡˘ונ‰)?! 

בלע"ז,  "לוˆ"˘  ‰ר˘ב"ם  מפר˘  בפר˘˙נו  לנכון:  לכ‡ור‰  ‰ו‡  ‰ר˘ב"ם  [ובפירו˘ 
י„וע  כבר  כי  ומפר˘,  חוזר  כבר ‡ינו  וי˜‰ל  בפ'  ו‡ילו  ו‰פ˙ילו˙",  ˘נו˙נים ‡˙ ‰˘מן 

‰ו‡ ל‡חר ˘פיר˘ פעם ‡ח˙].  

‡ל‡:

ר˘"י  מבי‡  ˘ב˙חיל‰  ו‰יינו,  ‰‡ור.  ענין  כ˙ר‚ום, ‰ו‡  ר˘"י  ˘מבי‡  ˘ור˘ ‰˙יב‰ 
˘"נרו˙י'" ‰ם "לוˆיני"˘ בלע"ז", ו‰יינו ˘‰נרו˙ נ˜ר‡ים על ˘ם ‰‡ור; ו‡חר כך ‰ו‡ 
ו‰פ˙ילו˙  "˘‰˘מן  מ˘ום  ˘ם ‰‡ור ‰ו‡  על  נ˜ר‡ים  ˘‰נרו˙  ב‡מ˙  ˘‰טעם  ממ˘יך, 
נ˙ונין ב‰ן", וממיל‡ ‡ור ‰מנור‰ – ˘‰ו‡ עי˜ר ‰מכוון ב‰, וכ˘מ‰ "מנור˙ ‰מ‡ור" - 

ב‡ „ו˜‡ על י„י "נרו˙י'".  

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‰כלי  ‡ל  ˘בטלו˙   – ל‰ן  חיפוי  „ין  ב‰ן, 

‡בל  ט‰ורו˙,  ולכן   – כלי  ‚„ר  ל‰ן  ו‡ין 

‡ינ‰  ˘˙כלי˙ן  מˆוירו˙  ˘‡ינן  מטפחו˙ 

‡ל‡  ב‰ן,  ˘מכוסין  ‰כלים  בנוי  ל‰וסיף 

 – ו˘ומר ‡˙ ‰כלי  ˘מ‚ין  כ˙י˜  מ˘מ˘ו˙ 

טמ‡ו˙. 

‰רמב"ם  ˘י'  ‰יטב  ˙בו‡ר  ומע˙‰ 
„‡ף  לי'  „מס˙בר‡  ח‚י‚‰,  „סוף  במ˙ני' 

פלו‚˙‡  ומ˘ום ‰ך  ל˘יט˙יי‰ו  ‰כ‡ ‡זלי 

נו˙נ˙  ‰סבר‡  (ב"˘)  „לר"‡  ב‰,  נ‚עו 

‰מזבח  ˘ˆיפוי  "‡„מ‰")  ‰פסו˜  (לול‡ 

ענינו  ‰ו‡   – ‰מ˙כ˙   – ‰ˆיפוי  כי  מטמ‡ 

˘ם  ונ˜ר‡  ‰מזבח,  ˘ל  ו‰בולט  ‰כללי 

‰ז‰ב",  ‰נחו˘˙" ‡ו "מזבח  כולו "מזבח 

טפל.  ˆיפוי  ‡ל‡  ˘‡י"ז  לן  ‡כפ˙  ול‡ 

כבר  "ˆיפוי"  ‰יו˙ו  עˆם  לחכמים  ‡בל 

כי ‡ע"פ  טומ‡‰,  בסבר‡ ‡˙ ˜בל˙  ˘ולל 

˘ל  כלי  ‰ו‡  ‰מזבח  ובענינו  ˘בכללו˙ו 

בפרטי  לכ˘נ˙בונן  ‡בל  כנ"ל,  מ˙כ˙ 

‰„בר  עומ˜  על  נעמו„  ‰רי  ‰מזבחו˙ 

‰טפל  ˆיפוי  ‡ל‡  ‡ינ‰  ‰נר‡י˙  ˘‰מ˙כ˙ 

מ˜בל  ‡ינו  ‰כלי  ‚ם  (ו˘וב  לכלי  ובטל 

‡לו  ופרטים  ‰ˆיפוי),  מחמ˙  טומ‡‰ 

‚וברים על ‰כלל ‰ניכר ב˙חיל‰ כנ"ל. 



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰יינו  ‰˙ם,  כ„˙נן  ל‡ורו  כ˘י‡ו˙ו  ‰י‡ 
‰ל‡  ו‰‰נ‡‰  ‰‡ור,  מן  ‰נ‡‰  כ˘˘ייכ‡ 
˘‡ז  בכללו˙  כ˘רו‡‰ ‡˙ ‰‡ור  מי„  ‰י‡ 
‡ח„,  ב‚וון  ס˙ם  ‡ור  ‡ל‡  רו‡‰  ‡ינו 
 ,˘‡‰ כללו˙  ברי‡˙  על  מברכינן  ול‰כי 
ע"י  ‰עול‰  כפי  לילך  י˘  לב"‰  מ˘‡"כ 
עיון ו‰˙בוננו˙ בפרטי ‰„בר ול„רו˘ ‡חר 
ימˆ‡  ב‰‡˘  כ˘מ˙בונן  ו‰רי  ˘לם,  בירור 
ב‰ כמ‰ מ‡ורו˙, וי˙ברר ˘בפועל ‰‰נ‡‰ 

˘מ‰‡˘ ‰ו‡ מכל ‚ווני נ‰ור‡.

לפני  מר˜„ין  "כיˆ„  טז:  בכ˙ובו˙ 
˘‰י‡  כמו˙  כל‰  ‡ומרים  ב"˘  ‰כל‰, 
מ˜לסין  וח˘יבו˙‰  יופי'  לפי  (ר˘"י: 
וחסו„‰,  נ‡‰  כל‰  ‡ומרים  וב"‰  ‡ו˙‰), 
חי‚ר˙  ˘‰י˙‰  ‰רי  לב"‰  ב"˘  ל‰ן  ‡מרו 
וחסו„‰  נ‡‰  כל‰  ל‰  ‡ומרים  סומ‡  ‡ו 
‡מרו  ˙רח˜.  ˘˜ר  מ„בר  ‡מר‰  ו‰˙ור‰ 
מ˜ח  ˘ל˜ח  מי  ל„בריכם  לב"˘  ב"‰  ל‰ם 
י‚ננו  ‡ו  בעיניו  י˘בחנו  ‰˘ו˜  מן  רע 
ו‰נ‰  בעיניו".  י˘בחנו  ‡ומר  ‰וי  בעיניו 
˘˜ר  „בר  ל‰‚י„  ‡סור  לב"‰  ˘‚ם  פ˘וט 
מן ‰˘ו˜ ˆריך  מ˜ח  ˘ל˜ח  מי  לב"˘  ו‚ם 
˘י˘בחנו בעיניו, ‡ל‡ „לב"˘ ‰עי˜ר ‰ו‡ 
זו  ˘בכל‰  וכיון  פ˘וט‰,  ב‰˘˜פ‰  ‰נר‡‰ 
ל˜לס‰  מ˜ום  ‡ין  ניכרו˙  ‡לו  מעלו˙  ‡ין 
כל‰   – ‰נר‡‰  ‰„בר  ר˜  לומר  וי˘  ב‰ן, 
ב‚לוי  ניכר  ˘‡ינו  (ומ‰  ˘‰י‡  כמו˙ 
י˘  ולב"‰  בו),  ל˘בח  "˘˜ר"  ב‚„ר  ‰וי 
‰˙בוננו˙,  ל‡חרי  ל‰מ˙ברר  ל‰˙ייחס 
זו,  בכל‰  ובחר  מ˜ח  ל˜ח  ˘‰ח˙ן  „כיון 
ז‰ ‰רי ‰י‡  ˘בעיניו „ח˙ן  מיל˙‡  מוכח‡ 
"חן  ע"‡  מז  בסוט‰  (ועיין  וחסו„‰  נ‡‰  ‡כן 

‡˘‰ על בעל‰"), ו‡ין כ‡ן ˘˜ר. 

כל  ‡ומר  "˘מ‡י  ˙נן  נ„‰  וברי˘ 

מפ˜י„‰  ‡ומר  ו‰לל  ˘ע˙ן  „יין  ‰נ˘ים 
ומבו‡ר  ‰רב‰".  לימים  ‡פילו  לפ˜י„‰ 
‰עמ„  ˜סבר  "˘מ‡י  ‰ר‡˘ון)  (ב‡ופן  ב‚מ' 
ט‰ור‰  בחז˜˙  ו‡˘‰  חז˜˙‰  על   ‰˘‡
על  „בר  ‰עמ„  ‡מר  כי  ו‰לל  עומ„˙, 
מ‚ופי' ‡בל  רעו˙‡  לי'  חז˜˙ו ‰יכ‡ „לי˙ 
‡מרינן  ל‡  ˜חזי‡  „מ‚ופ‡  כיון  ‡י˙˙‡ 
‡ו˜מ‡ ‡חז˜˙‰". ו‰יינו „ל˘מ‡י ˜ובעים 
מי„,  לעיניים  נר‡‰)  ‡ינו  (‡ו  ‰נר‡‰  ע"פ 
ול‰כי „י' ˘ע˙‰ – זמן ר‡יי˙ ‰„ם בפועל 
ל‰לל ˆריך  ר‡˙‰, ‡בל  כ˘ל‡  לפנ"ז  ול‡ 
„מ‰  ‰„ם,  „ר‡יי˙  ‰ענין  פרטי  לח˜ור 
כי  מסובב,  ‰ו‡  (˘ע˙‰)  עכ˘יו  ˘ר‡˙‰ 
טבעי  ענין  ו‰ר‡י' ‰ו‡  ב‚ופ‰,  ריעו˙‡  י˘ 
ומ‰‡י  ו‰‚מ'),  ‰מ˘נ‰  במפר˘י  (עייי'  ב‡˘‰ 
ט‰ר‰,  בחז˜˙  ל‰עמי„‰  טעמ‡ ‡י ‡פ˘ר 
פ˜י„‰  מע˙  ב‰ן  ˘נ˙עס˜‰  ‰ט‰רו˙  וכל 

‰ר‡˘ונ‰ טמ‡ו˙ (מספ˜ עכ"פ).

 „ ˙רומ‰  חט"ז  בל˜ו"˘  [ועיי"ע 
‰˘"ס,  ס„רי  בכל  זו  ל˘יט‰  „ו‚מ‡ו˙ 
‡ף  טעם  בטוב  נ˙ב‡ר  ˘ם  וב˘ו‰"‚ 
‰חי„ו˘ ‰מיוח„ ב˙וך סבר‡ זו ‚ופ‡ בכל 

‡ח˙ מ‰פלו‚˙ו˙].

ומע˙‰ י"ל „‰"‰ ‚בי חיפוי ו˙י˜ כו', 
‚„רו  לפי  ענין  על  ‡נו  מס˙כלים  „לב"˘ 
לפרטים  נכנסים  ו‡ין  (מטפחו˙),  ‰כללי 
˘עינינו  ומ‰  ‰„בר),  לכללו˙  (˘ב‰וספ‰ 
מיני ‰מטפחו˙  ˘˘ני  בכללו˙ ‰ו‡  רו‡ו˙ 
ול˘מור  לכסו˙  ˘ימו˘   – ככלי  מ˘מ˘ו˙ 
לב"‰  ‡בל  טמ‡ו˙.  ולכן  ‰כלים,  על 
 – ובנ„ו"„  ‰ענין,  פרטי  עם  מ˙ח˘בים 
ו˙כלי˙  מטר˙   ˙‡ ‰מר‡ים  ‰פרטים  עם 
‰˘ימו˘ ˘ל כל מין בפני עˆמו: מטפחו˙ 
‰מכוסים  ‰כלים  לנוי  ˘מטר˙ן  ‰מˆוירו˙ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

‰וˆי‡  מ„וע  לב‡ר  כ„י  ‰ו‡   – וי˜‰ל  בפ'  „ו˜‡  זו  ל‰„‚˘‰  ר˘"י  ˘‰וˆרך  ו‰טעם 
‰כ˙וב ˘ם ‡˙ "נרו˙י'" מכלל "כלי'" ופירטם בפני עˆמם ("‡˙ כלי' ו‡˙ נרו˙י'"), וע"ז 
מב‡ר, ˘כיון ˘‰נרו˙ ‰ם ‰עי˜ר ˘ל כל ‰מנור‰ (כי על י„ם ב‡ בפועל ‡ור ‰מנור‰) – 
לכן ‰כ˙וב מזכירם ב‡ופן מיוח„ ומפורט, יו˙ר מ˘‡ר ‰כלים (מל˜חיים ומח˙ו˙) ˘‰ם 
נזכרים ר˜ ב„רך כלל בלי לפרטם [ול‡חר ˘פיר˘ כן בפ' וי˜‰ל, מובן ˘‰ו‡ ‰טעם ‚ם 

לז‰ ˘נ˙פרטו ‰נרו˙ בפני עˆמם בפ' פ˜ו„י ("‡˙ נרו˙י' . . ו‡˙ כל כלי'")]. 

ו„ו"˜ בכ"ז. 



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

"במי˘ור",  כולו  ‰מ˘כן  ‰י'  ‡ל‡  חנ‰,  בו  ‰מ„בר 
ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ' 71 ו‡ילך)

מהו "ארגמן"?
ו˙כל˙ ו‡ר‚מן ‚ו'
ו‡ר‚מן - ˆמר ˆבוע ממין ˆבע ˘˘מו ‡ר‚מן
(כ‰, „. ר˘"י)

ו‰ר‡ב"„:  ‰רמב"ם  נחל˜ו  "‡ר‚מן"  בפירו˘ 
(‰ל'  ‡„ום"  ‰ˆבוע  ‰ˆמר  "˘‰ו‡  פיר˘  ‰רמב"ם 
(כ‡ן)  עזר‡  ‰‡בן  פיר˘  וע„"ז  ‰י"‚)  פ"ח  ‰מ˜„˘  כלי 

‰מ˜„˘  כלי  ל‰ל'  (ב‰˘‚ו˙  ו‰ר‡ב"„  ‡„ום",  "כ„מו˙ 
מ˘ל˘‰  ‡ו  מינין  מ˘ני  ‡רו‚  ˘"‡ר‚מן  פיר˘  ˘ם) 

ˆבעין על כן נ˜ר‡ ‡ר‚מן".

כ˘˙י  ס"ל  ˘ל‡  מ˘מע  ר˘"י  מל˘ון  ו‰נ‰ 
‰˘יטו˙ ‰נ"ל, ˘‰רי ממ‰ ˘כו˙ב "מין ˆבע ˘˘מו 
כמ‰  ול‡  ‡ח„  ˆבע  ˘ל  ˘ם  ˘ז‰ו  מוכח  ‡ר‚מן" 
מס˙ימ˙  ו‚ם  כ˘יט˙ ‰ר‡ב"„.  יח„,  ˆבעים ‡רו‚ים 
ס"ל  ˘ל‡  מוכח  ‡ר‚מן"  ˘˘מו  ˆבע  "מין  ל˘ונו 
˘‰ו‡ "‡„ום", כ˘יט˙ ‰רמב"ם, „‡"כ ‰ו"ל לפר˘ 
˘ˆבעו ‡„ום, כמו ˘פיר˘ ˘"˙כל˙ . . ˆבעו ירו˜".

 - ˘לי˘י˙  ˘יט‰  ‰י‡  ר˘"י  ˘˘יט˙  ועכˆ"ל 
ע‰"פ  ˙ו"˘  (ור‡‰  עˆמו  בפני  ˆבע  ‰ו‡  ˘"‡ר‚מן" 

(‡ו˙ מו) ובמילו‡ים ל˘ם ס"ב (נ„פסו בסוף כרך כב)).

‰ו‡  ˘‡ר‚מן  לפר˘  ר˘"י  ˘‰וכרח  לומר  וי˘ 
כמ‰   - ‰נ"ל  ‰˘יטו˙  ˘˙י  כי  עˆמו,  בפני  ˆבע 
ב„ברים  נכללו  כבר   - ‡„ום  וˆבע  ביח„  ˆבעים 

˘נ˙פר˘ו ל˜מן:

 – ל‡ר‚מן  ‰ר‡ב"„  פירו˘   – ˆבעין"  "˘ל˘‰ 
בו  ˘י˘  ר˘"י  ˘פיר˘ו  ˙ח˘ים"  ב"עורו˙  מˆינו 
פירו˘   – ו"‡„ום"  ˙ח˘ים),   ‰"„ (ר˘"י  ‚וונים  ריבוי 
י˘עי'  (פר˘"י  ˘ני"  "˙ולע˙  ‰ו‡   - ל‡ר‚מן  ‰רמב"ם 
ר˘"י  ור‡‰  ועו„.  כ‡ן,  ו‰ר‡ב"ע  ‰ר˘ב"ם  פיר˘ו  וכן  יח.   ,‡

‚יטין סט, ב „"‰ ‡‰ל‡. ר˘"י ע"ז כח, רי˘ ע"ב „"‰ ˘ב).

ועל כן פיר˘ ר˘"י ˘‡ר‚מן ‰ו‡ ˆבע בפני עˆמו 
˘‡ינו כלול במינים ‰‡חרים.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 144)

מדוע הי' המשכן במישור 
והמקדש במעלה? 

כ˙ב ‰רמב"ם ב‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ "‰מ˜„˘ כולו 
ל‡ ‰י' במי˘ור ‡ל‡ במעל‰ ‰‰ר . . עול‰ מן ‰חיל 
 .  . י˘ר‡ל  לעזר˙  ממנ‰  ועול‰   .  . ‰נ˘ים  לעזר˙ 
ועול‰ ממנ‰ לעזר˙ ‰כ‰נים . . ועול‰ מ˘ם ל‡ולם" 
(פ"ו ‰"‡-„). וי˘ לעיין, מ„וע מ˙חיל ‰רמב"ם בל˘ון 

„‡מ‡י  במי˘ור",  ‰י'  ל‡  כולו  "‰מ˜„˘  ˘ליל‰ 
˘ˆריך  ע„  במי˘ור  ˆ"ל  ˘‰מ˜„˘  ‡„ע˙ין  ˙סי˜ 

‰רמב"ם ל˘וללו בפירו˘ - "ל‡ ‰י' במי˘ור"?

ברפ"‡  ל˘יט˙י'  ‡זיל  ˘‰רמב"ם  לב‡ר  וי˘ 
מ"ע „"וע˘ו  ˘ם „˜יום  ˘כ˙ב  בי˙ ‰בחיר‰,  מ‰ל' 
לי מ˜„˘" בבנין בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י' ב‰מ˘ך ל"מ˘כן 
˘מפר˘  וכמו  במ„בר",  רבינו  מ˘‰  ˘ע˘‰ 
˘"‰„ברים ˘‰ן עי˜ר בבנין ‰בי˙" ‰ם "כעין ˜לעי 
מוע„",  ‡ו‰ל  חˆר  כעין   .  . במ„בר  ˘‰יו  ‰חˆר 
‰מ˘כן  וב„ו‚מ˙  כעין  ‰ו‡  ‰מ˜„˘  ˘בנין  ו‰יינו, 

(ור‡‰ ‚"כ ל˘ונו בפ"ז ˘ם ‰י"‡).

ועל כן ‰י' ס"„ לומר ˘כמו ˘‰מ˘כן ‰י' במי˘ור 
ול‡ ‰י' בו חל˜ מו‚ב‰ מחבירו, כן י‰י' ‚ם במ˜„˘, 
במי˘ור",  ‰י'  ל‡  כולו  ˘"‰מ˜„˘  ‰˜„ים  ולכן 
למ˘כן, ‡ל‡  ל‡ ‰י' ‰מ˜„˘ „ומ‰  ז‰ ‡כן  ˘ב„בר 
ב‰˙‡ם  ˘טחם  ב‚וב‰  ˘ונים  ‰יו  ‰מ˜„˘  חל˜י 

ל˜„ו˘˙ם, ו‰חל˜ ‰מ˜ו„˘ יו˙ר ‰י' ‚בו‰ יו˙ר.

ו‰טעם לז‰ ˘ר˜ במ˜„˘ ‰י' כן ול‡ במ˘כן, י˘ 
ל˘כינ‰  ˜בע  ˘‰מ˜„˘ ‰י' „יר˙  מפני  ˘‰ו‡  לומר 
‡˘ר  "‰מ˜ום  ‰ו‡  כי  נ˙˜„˘  ‰מ˜„˘  מ˜ום  ועˆם 
נ˘‡ר  ˘נחרב  ל‡חר  ו‚ם  יב, ‡),  (ר‡‰  בו"  יבחר ‰"‡ 
˘‡ין  ‡ף  כולן  ‰˜רבנו˙  ו"מ˜ריבין  ˜„ו˘,  מ˜ומו 
˘ם בי˙ בנוי" (‰ל' בי‰ב"ח פ"ו ‰ט"ו), מ˘‡"כ ‰מ˘כן 
ול‡  במ˘כן  ר˜  וחלו˙ ‰˜„ו˘‰ ‰י'  ער‡י,  בנין  ‰י' 
˘ם  נ˘‡ר‰  ל‡  ‰מ˘כן  פיר˜ו  וכ‡˘ר  במ˜ומו, 

˜„ו˘‰.

‰י'  במ˜ומו,  ˜„ו˘˙ו  ˘נ˜בע‰  במ˜„˘  ולכן, 
מ˜ומו,  ב˘טח  ‚ם  ‚בו‰  יו˙ר  ‰מ˜ו„˘  ‰חל˜ 
מ˘‡"כ במ˘כן ˘ל‡ נ˜בע‰ ‰˜„ו˘‰ במ˜ום  עˆמו, 
במ˜ום  חל˜י ‰מ˘כן  ב˜„ו˘˙  נ˜בעו ‰‰ב„לים  ל‡ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ובי‡ר ‰כס"מ ב˘ם ‰ר"י ˜ור˜וס (‰ל' 
„‰ˆיפוי  ‰˘"ס  ל'  „לפ"ז   („"‰ פ"„  כלים 

בטל לכלי ‰ו‡ ‰מ˘ך סבר˙ חכמים ובי‡ור 

לטמ‡,  סבר‡  כ‡ן  ˘‡ין  ‰‡מור  טעם 

סבר‡  ‡ין  לכלי  ˘בטל  מ‡חר  „‰ˆיפוי 

‰כלי  ‚ם  ומ‡י„ך  טומ‡‰,  עליו  ˘יבי‡ 

‡ינו  ˜יבול)  בי˙  לו  ‰י'  (‡פי'  עˆמו  מˆ„ 

חיפוי,  ע"י  ˘˘ימו˘ו  כיון  טומ‡‰  מ˜בל 

˘ם).  בס' ‰י„  ל' ‰רמב"ם  (ועיי'  בספר‡  וכנ"ל 

לרבנן,  ˆיפוי  „ין  ב‚„ר  מח'  כ‡ן  ונמˆ‡‰ 

˘‰˙ור‰  ˘‡ני  מזבחו˙  „ו˜‡  „לר˘"י 

י˘  מˆופים  כלים  ˘‡ר  ‡בל   ,ıע ˜ר‡˙ם 

ˆיפוי  לעולם  ול‰רמב"ם  טומ‡‰,  ב‰ם 

כלים מבטל „ין טומ‡‰ מן ‰כלי. 

ויל"ע מ‰ו יסו„ ל‰רמב"ם לפר˘ „ל‡ 
˘פיר  ‡˙י  ‰˘"ס  ˘ל˘ון  ובפרט  כר˘"י, 

ו‡ף  ˘ם,  כלים  ‰ר‡"˘  פי'  (ר‡‰  כפר˘"י  יו˙ר 

ב„וח˜,  עול‰  ‰רמב"ם  ˘פי'  ˆיין  ˜ור˜וס  ‰ר"י 

ועיי' מל"מ).

ו‰נ‰ ˙נן בכלים פכ"ח מ"„ "מטפחו˙ 
מˆויירו˙  ˘‡ינן  בין  מˆויירו˙  בין  ספרים 

‡ומרים  ב"‰  ב"˘,  כ„ברי  טמ‡ו˙ 

מˆויירו˙  ו˘‡ינן  ט‰ורו˙  מˆויירו˙ 

‰‚‡ון  בי‡ר  מחלו˜˙ם  ובטעם  טמ‡ו˙". 

יסו„  על   – סי' ˜לו)  נ.י.  ˆ"פ  (˘ו"˙  ‰ר‚ˆ'ובי 

‰ספר‡  על  בפירו˘ו  ‰ר‡ב"„  ˘ל  בי‡ורו 

„כלים  וכברפט"ז  ט‰ור,  („חיפוי  ‰נ"ל 

˘ל  ˘˘ימו˘ו  ט‰ור),  וחיפוי  טמ‡  „˙י˜ 

˘ב˙וכו,  מ‰  על  ול‰‚ן  ל˘מור  ‰ו‡  ˙י˜ 

ולכן מ˜בל טומ‡‰ כי ‰ו‡ בסו‚ „מ˘מ˘י 

ל˘ימור  ‡ינו  ‰חיפוי  ˘ימו˘  ‡בל  ‡„ם, 

‡ינו  ולכן  לנוי,  ר˜  ‡ל‡  ‰מחופ‰,  ‰„בר 

יסו„ם  ˘ז‰ו  מב‡ר  ועפ"ז  טומ‡‰.  מ˜בל 

˘‰ן  כיון  ‰מˆויירו˙  „מטפחו˙  ב"‰,  ˘ל 

ע˘ויו˙ לנוי ‰ספרים ˘‰ם עטופים ב‰ן י˘ 

„ט‰ורו˙  ב"‰  סברי  ולכן  חיפוי,  „ין  ל‰ן 

˘‡ינן  מˆויירו˙  ˘‡ינן  מטפחו˙  ‡בל  ‰ן, 

ב"˘  מי‰ו  ˙י˜.  כ„ין  טמ‡ו˙  לנוי  ע˘ויו˙ 

טמ‡  כלים  חיפוי  ב‚„ר  כ˘‰ו‡  ˘‚ם  ס"ל 

„‡ף  ומסיים  ב"˘),  ˘י'  „כ"‰  ‰ר‡יו˙  (עיי"˘ 

ר"‡ „י„ן – ˘‰ו‡ מ˙למי„י ב"˘ (עיי' ר˘"י 

‰יטב  (ועיי'  כב"˘  ס"ל   – ˜ל:)  ˘ב˙  ו˙וס' 

˙ו„"‰ ו‡ומר ביˆ‰ ל„:). וע„יין ˆל‰"ב סבר˙ 

ב"˘.

וב"‰  „ב"˘  מח'  בכמ‰  „‰נ‰  וי"ל 
בכולן,  נחל˜ו  ‡ח˙  „בסבר‡  לומר  מˆינו 

‰„בר  „‡וריי˙‡  במילי  „לב"˘  ו‰י‡ 

‰˜ובע יו˙ר ‰ו‡ כללו˙ ‰ענין, ‰יינו ‰‚„ר 

ול‡  ב‚לוי,  לעינינו  ‰עול‰  יו˙ר  ‰כללי 

ו„רי˘‰  עיון  ע"פ  ר˜  ‰פרטים ‰מ˙בררים 

מסו˙ר˙ (על-„רך ‰כלל ‡ין לו ל„יין ‡ל‡ 

ל‰˙ח˘ב  ולב"‰ ˆריך  רו‡ו˙),  ˘עיניו  מ‰ 

מ˙בררים  ˘‰ם  כפי  ‰ענינים  עם  בעי˜ר 

˘פרטים  ‡ע"פ  ו‡ופני‰ם,  פרטי‰ם  לפי 

‡ל‡  ר‡˘ונ‰  ב‰˘˜פ‰  ניכרים  ‡ינם  ‡לו 

ו„ו˜‡   – וכו'  „רי˘‰  ל‡חר  ר˜  נר‡ים  ‰ם 

ז‰ מכריע ב„יני ‰˙ור‰. 

 ˘‡‰ ברכ˙  בנוסח  נח'  נ‡:  בברכו˙ 
 "˘‡‰ מ‡ור  "˘בר‡  לב"˘  „מוˆ"˘, 

˘ם  ומבו‡ר   ,"˘‡‰ מ‡ורי  "בור‡  ולב"‰ 

"ח„‡  כי  יחי„  בל'  ‡מרי'  „לב"˘  נב: 

י˘  ‡ח„  ‡ור  [‚וון  בנור‡"  ‡יכ‡  נ‰ור‡ 

"טוב‡  כי  רבים  בל'  ‡מרי'  ולב"‰  ב‡˘], 

‡„ומ‰  [˘ל‰ב˙  בנור‡"  ‡יכ‡  נ‰ורי 

נח'  „ל‡  ופ˘יט‡  ר˘"י].  ויר˜ר˜˙,  לבנ‰ 

כמ‰  בעינינו  כ„חזינן  ובו„‡י  במˆי‡ו˙, 

ל˜בוע  י˘  „לב"˘  ‡ל‡  ב‡ור,  י˘  ‚וונים 

ברכ˙ ‰נר  ו‰רי  ובכללו˙,  מי„  כפי ‰נר‡‰ 



טו

בשיטת הרמב"ם בענין ציפוי 
כלים לגבי טומאה

יתקשה בפלוגתת ר"א ורבנן דסוף חגיגה אמאי לא פירש הרמב"ם כרש"י 
דציפוי מתכת הוא טעם לקבלת טומאה / יבאר פלוגתא יסודית שמצינו בכמה 

מקומות בש"ס בין ב"ש לב"ה בדיני התורה 

ומזבח  ח‚י‚‰ „מזבח ‰ז‰ב  בסוף  ˙נן 
˘‰ן  "מפני  טומ‡‰  מ˜בלין  ‡ין  ‰נחו˘˙ 
˘‰ן  מפני  וחכ"‡  ר"‡,  „ברי  כ˜ר˜ע 
„‰וי  יליף  „ר"‡  מבו'  וב‚מ'  מˆופין", 
˙ע˘‰  ‡„מ‰  "מזבח  מ„כ˙יב  כ˜ר˜ע 
(„מ˘מע  חכמים  ל'  על  ב‚מ'  ופריך  לי", 
 – ‡חר  מטעם  ור˜  „ט‰ור,  נמי  „סברי 
„מˆופין  כיון  "‡„רב‡  ‰ˆיפוי)  מ˘ום 
ט‰ור  עˆמו  „‰כלי  [‰יינו  מיטמ‡ו"  נינ‰ו 
‰ˆיפוי  ‡בל  לנח˙,  ‰ע˘וי   ıע כלי  מ˘ום 
וחכמים  "‡ימ‡  ומ˘ני  ‰ו‡],  מ˙כ˙  ‰ל‡ 
בעי˙  ו‡י  מˆופין,  ˘‰ן  מפני  מטמ‡ין 
‡ימ‡ רבנן לר"‡ ˜‡מרי מ‡י „ע˙יך מ˘ום 

„מˆופין מיבטל בטיל ˆיפויין ‚ביי‰ו".

מ˜˘ים  „רבנן  פר˘"י  ‰ב'  ‰˙י'  ובפי' 
‰וו  ‰פסו˜  „לולי  „סבר  במ‰  ר"‡  על 
לנח˙,  עı ‰ע˘ויין  כלי  טמ‡ין ‡ע"‚ „‰וי 

˘‰ן  "מפני  טעמו  „בוו„‡י  רבנן  ו˜‡מרי 
„‰ל‡  מ˜˘ו   ‡„ ועל  במ˙כ˙,  מˆופין" 
 "ıע" למזבחו˙  רחמנ‡  „˜ר‡  מ‰‡ 
˙ור‰  מוכח „˜בע‰  עיי"˘)  בסו‚יין,  (כמבו‡ר 

 ıמיבטל בטיל ˆיפויין ל‚ביי‰ו" ו˘ם ע"„
נמי  „"‡„מ‰"  ˜ר‡  בל‡ו  ו‡"כ  עלי‰ם, 

ט‰ורין. 

פי"‡  כלים  בפי‰מ"˘  ‰רמב"ם  ‡בל 
חכמים  „ברי  ˙ירוˆ‡  „ל‰ך  פי'  מ"„ 
‰טעם   ˙‚ˆ‰ ‡ינו  מˆופין"  ˘‰ן  "מפני 
„ר"‡ מטמ‡ לול‡ ‰כ˙וב, ‡ל‡ ז‰ו ˘יט˙ 
לט‰ר,  ‰טעם  בבי‡ור  ‚ופיי‰ו  חכמים 
יע˘‰  כלי ‡˘ר  כל  ע‰"כ  בספר‡  „"‡י˙‡ 
מל‡כ‰ ב‰ם, יכול ˘‡ני מרב‰ ‡˙ חיפויי 
כלים ˙"ל ב‰ם פרט לחיפויי כלים", ‰יינו 
„רך  ‡ל‡  ב‚ופו  ‡ינו  ˘‰˘ימו˘  ˘כלי 

חיפויו (ˆיפויו) – ‡ינו מ˜בל טומ‡‰. 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

י

אדני העבודה ויסודותי'
"תרומת האדנים" – יסוד העבודה / תפילה בכוונות האר"י ותפילה פשוטה – 

באותו נוסח? / תאוותו של הקב"ה בבריאת העולם

זו   – ˙רומ‰  לי  וי˜חו  י˘ר‡ל  בני  ‡ל  "„בר  פר˘˙נו:  ברי˘  נ‡מרו  ˙רומו˙  ˘לו˘ 
˙רומ˙ ‡„נים", "מ‡˙ כל ‡י˘ ‡˘ר י„בנו לבו ˙˜חו ‡˙ ˙רומ˙י – זו ˙רומ˙ ˘˜לים", 

"וז‡˙ ‰˙רומ‰ ‡˘ר ˙˜חו מ‡˙ם – זו ˙רומ˙ ‰מ˘כן" (ירו˘למי ˘˜לים פ"‡ ‰"‡).

‡ינו  ב˙ור‰,  ומסופר  ˘נ‡מר  מ‰  ˘כל  ועו„),  פי"ז  ˙ני‡  (ר‡‰  בס‰"˜  מוס„  יסו„  ו‰נ‰ 
י˘  וסיפורי ‰˙ור‰  בכל ˆיוויי  וממיל‡  נˆחי˙",  כי "‰˙ור‰ ‰י‡  בלב„.  ולזמנו  ל˘ע˙ו 
˙וכן ו‰ור‡ו˙ ל„ורו˙ בעבו„˙ ‰‡„ם. ו˙ו˜ף מיוח„ י˘ ל„ברים ‡לו בעניינים ‰˜˘ורים 
עם ‰מ˘כן ומ˜„˘, כי עי˜ר עניין ‰מ˘כן ‰ו‡ ‰˘כנ˙ ‰˘י"˙ בלב ‰‡„ם, כמו ˘נ‡מר 
"וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם" – "ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„" (פר˘˙נו כ‰, ח. ר‡˘י˙ חכמ‰ ˘ער 
עבו„˙  עם  ˜˘ורו˙  בוו„‡י  במ˘כן  ˘נ‡מרו  ‰˙רומו˙  ענייני  כן,  ו‡ם  ועו„).  פ"ו.  ‰‡‰ב‰ 

‰‡„ם בלבו פנימ‰, בכל ע˙ ובכל „ור.

נו‰‚˙  ‰˜רבנו˙  לˆורך  ˘‰י‡  ˘˜לים  ˙רומ˙  ‰‡מורו˙,  ‰˙רומו˙  ˘לו˘  ומ˙וך 
‰˘˜ל  למחˆי˙  זכר  ל˙˙  נו‰‚ים  וי˘  ˘˜לים,  פר˘˙  ˜ור‡ים  ‰ז‰  בזמן  ו‚ם  ל„ורו˙, 
(˘ו"ע ‡ו"ח סי' ˙רˆ„). ‡בל ˙רומ˙ ‡„נים ו˙רומ˙ ‰מ˘כן ‰יו ר˜ ˜ו„ם בניין ‰מ˘כן. ו‡ם 

ו‡יזו ‰ור‡‰  ˙רומו˙ ‡לו,  ˘˙י  מעניין  בעבו„˙ו  ללמו„  ל‡„ם  לו  י˘  מ‰  לפר˘  י˘  כן, 
נˆחי˙ ˆריכים ל‰פי˜ מ˙רומ˙ ‰‡„נים ו˙רומ˙ ‰מ˘כן ל„ורי „ורו˙.

"˙רומ˙ ‰‡„נים" – יסו„ ‰עבו„‰
ו‡ם  כו-כז),  לח,  (פ˜ו„י  ‰˘˜ל  מחˆי˙  ˘ל  לכל  ˘וו‰  בסכום  ‰יי˙‰  ‰‡„נים  ˙רומ˙ 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ז‡˙, ‡˙  לעומ˙  בכולם.  ˘וו‰  ˘‰י‡  עבו„‰  סו‚  זו, ‰ו‡  ˙רומ‰  ˘ל  ˙וכנ‰ ‰פנימי  כן, 
עבו„‰ ‰מ˘˙נ‰  ו‰יינו  פר˘˙נו),  (רי˘  לבו ‡ו˙ו  נ„ב  כ‡˘ר  כל ‡י˘  נ˙ן  ˙רומ˙ ‰מ˘כן 

ומו˙‡מ˙ לכל ‡ח„ לפי נפ˘ו וכוחו˙יו.

‰בור‡.  ‡ל  ו‰˙בטלו˙  ˘מים  מלכו˙  עול  ˜בל˙  ‰י‡  ‰‡„נים"  "˙רומ˙  עבו„˙ 
במי„‰  י˙"˘  בטלים ‡ל ‰בור‡  י˘ר‡ל  כל  ˘כן  ל‚„ול,  בין ˜טן  חילו˜  זו ‡ין  בעבו„‰ 
‡ח„  כל  על  ז‰  ביטול  ‰פועל˙  ‰˜„ו˘‰  נ˘מ˙ם  מˆ„  ל‰ם  ב‡‰  ז‰  „בר  ˘‰רי  ˘וו‰, 
˘מים: ‰‡„נים ‰ם  מלכו˙  עול  על ˜בל˙  רומז˙  עˆמם  מ‰ו˙ ‰‡„נים  ˘וו‰. ‚ם  ב‡ופן 
כן ‰‰˙בטלו˙ ‡ל ‰˘י"˙  וכמו  כולו.  יסו„ ‰מ˘כן  ז‡˙ ‰ם  עם  ויח„  ונמוכים,  נחו˙ים 
ענייני  לכל  ו˘ור˘  יסו„  ‰י‡  ‡ך  ו‰ר‚˘ים,  ‰˘כלו˙  ב‰  ˘‡ין  "נחו˙‰"  עבו„‰  ‰י‡ 

עבו„˙ ‰˘י"˙ (ור‡‰ ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ח עמ' 131 ו‡ילך).

‡מנם, מע˙‰ י˘ ל˙מו‰ על פרטי ‰ˆיווי ˘ל ˙רומ˙ ‰‡„נים:

ני˙נ‰  מ„וע  ‰י‰ו„י,  מנ˘מ˙  ‰נובע˙  עול  ‰˜בל˙  יסו„  ‰י‡  זו  ועבו„‰  מ‡חר   .‡
˙רומ‰ זו ר˜ "מבן ע˘רים ˘נ‰ ומעל‰", ו‰ל‡ ‚ם ˜טנים י˘ ב‰ם נ˘מ‰ ‡לו˜י˙ ו‰מ‰ 

˘ייכים לעבו„‰ זו ˘ל ביטול ו˜בל˙ עול?

ב. מˆינו למ‡ן „‡מר (ר‡‰ פני מ˘‰ ב˘יט˙ ˙"˜ בירו˘למי ˘˜לים פ"‡ מ"„) ˘ˆיווי ‰˙ור‰ 
(˙˘‡ ל, טו) "‰ע˘יר ל‡ ירב‰ ו‰„ל ל‡ ימעיט ממחˆי˙ ‰˘˜ל", נ‡מר על ˙רומ˙ ‰‡„נים.

עול"  ‰"˜בל˙  ˙נוע˙  ‰ו‡  ‰‡„נים  ˙רומ˙  ˘ל  ˘עניינ‰  ˘נ˙ב‡ר  מ‡חר  ולכ‡ור‰, 
‰חילו˜ים   ˙‡ ‰˙ור‰  מזכיר‰  זו  ב˙רומ‰  מ„וע  י˘ר‡ל,  בכל  ‰˘וו‰  ‰י‰ו„י  ˘בנפ˘ 
˘בין בני י˘ר‡ל: "ע˘יר" ו"„ל", ‰רי כ‡˘ר מ„ובר על ‰‰˙בטלו˙ ˘מˆ„ ‰נ˘מ‰ ‡ין 

מלכ˙חיל‰ ‰ב„ל בין "ע˘יר" ברוחניו˙ לבין "„ל" בעבו„˙ ‰'?

˙פיל‰ בכוונו˙ ‰‡ר"י ו˙פיל‰ פ˘וט‰ – ב‡ו˙ו נוסח?
ו‰בי‡ור בז‰:

כ‡מור,  ˘‰ל‡,  עˆמו.  עול  ˘ל ˜בל˙  על ‰יסו„  רומז˙  ˙רומ˙ ‰‡„נים ‡ינ‰  עבו„˙ 
˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ‰י‡ יסו„ ‰עבו„‰ ˘ל כל בני י˘ר‡ל ‡נ˘ים נ˘ים וטף, ו‡ילו 

ב˙רומ˙ ‰‡„נים נˆטוו ר˜ ‡נ˘ים מבן ע˘רים ˘נ‰ ומעל‰.

‡ל‡ עניין "˙רומ˙ ‰‡„נים" ‰י‡ עבו„˙ ˜רי‡˙ ˘מע ו˙פיל‰ ˘ב˙חיל˙ ‰יום. עבו„‰ 
זו מיוס„˙ על ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ב‡מיר˙ "מו„‰ ‡ני לפניך" ב˜ומו מ˘נ˙ו. ב˘ע‰ 
סי'  מ‰„ו"˜  ˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן  (ר‡‰  עלי‰ן  ˘ור‰  טומ‡‰  ורוח  י„יו  נטל ‰‡„ם  ל‡  ע„יין  זו 
מעˆם  ‰נובע˙  ב‰˙בטלו˙  ‰˘י"˙  לפני  מ˙בטל  ‰ו‡  מ˜ום  ומכל  ס"ו),  ומ‰„ו"˙  ס"‰   ‡

‰נ˘מ‰ ˘‡ינ‰ ˘ייכ˙ ל˘ום טומ‡‰ (ר‡‰ ב‡רוכ‰ ב˜ונטרס "עניינ‰ ˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙").

מח„יר  ˘ב‰ן  ו˙פיל‰,  ˘מע  ב˜רי‡˙  ‰עבו„‰  כך  ‡חר  ב‡‰  ‡ני"  ל"מו„‰  וכ‰מ˘ך 

פניניםפנינים
דרוש ואגדה

מחיצה כאחד 
מחלקי המקדש?

ו‰ב„יל‰ ‰פרוכ˙ לכם בין ‰˜ו„˘ ובין 
˜ו„˘ ‰˜„˘ים
(כו, ל‚)

בי˙  לבנו˙ ‡˙  ˘למ‰  ככלו˙  "וי‰י  בז‰ר  ‡י˙‡ 
‰' ו‡˙ בי˙ ‰מלך ‚ו' . . בי˙ ‰' „‡י‰ו בי˙ ‰מ˜„˘ 
בי˙   .  . ו‰„ביר  ‰‡ולם  ובי˙  ול˘כו˙  עזרו˙  כ‚ון 
‰מלך „‡ ˜„˘ ‰˜„˘ים" (זח"ב „, ‡). ונמˆ‡, ˘‰ז‰ר 

מנ‰ ‡˙ ‰"„ביר" כ‡' מחל˜י בי˙ ‰מ˜„˘.

‰ו‡  ז‰  "„ביר"  ‰רי  בי‡ור,  ˆריך  ולכ‡ור‰ 
(ר‡‰  ‰˜„˘ים  ˜ו„˘  ובין  ‰˜ו„˘  ˘בין  ‰מחיˆ‰ 
נב,  ˘ם  יומ‡  ‚מ'  י‡.  פ"ב,  יומ‡  ˙וספ˙‡  טז.  ו,  מ"‡  פר˘"י 

‡ין  לכ‡ור‰  ו‡"כ,  ועו„).  „ביר,   ‰"„ ˘ם  ובפר˘"י   ‡

כמו ‰"עזרו˙"  בי˙ ‰מ˜„˘,  מחל˜י  ‰"„ביר" ‡ח„ 
‰˜ו„˘  בין  ‰מב„ל˙  מחיˆ‰  ‡ל‡  ו‰"ל˘כו˙" 
בפני  כחל˜  בז‰ר  מנ‰ו  ומ„וע  ‰˜„˘ים,  ל˜ו„˘ 

עˆמו?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

חל˜י  מכל  ב˜„ו˘˙ו  חלו˜  ‰˜„˘ים  ˜ו„˘ 
‰מ˜ומו˙  ˘בכל  נעלי˙  ‰כי  ‰˜„ו˘‰  ˘‰ו‡  ‰בי˙, 
‰מ˜ו„˘ים; ו˜„ו˘˙ו ‡יננ‰ ר˜ עו„ „ר‚‡ ב˜„ו˘‰, 
מ˜ו„˘˙  מ‰ן  ‡ח˙  ˘כל  ‰˜„ו˘ו˙  ל˘‡ר  ב„ו‚מ‡ 
מכל  מוב„ל˙  ממנ‰, ‡ל‡ ˜„ו˘˙ו  ˘למט‰  מ„ר‚‡ 

‰˜„ו˘ו˙ ˘למט‰ ממנו.

ל˜ו„˘  ‰˜ו„˘  בין  ˘‰‰ב„ל‰  מספי˜  ‡ין  ולכן 
‰˜„˘ים ˙‰י' ר˜ ע"י מחיˆ‰, כ˘‡ר ‰‰ב„לו˙ בין 
עˆמו  בפני  מ˜ום  ל‰יו˙  ˆריך  ‡ל‡  מ˜ומו˙,  ˘ני 
‰˜„˘ים,  ו ˜ו„˘  ˜ו„˘  בין  "ממוˆע"  כעין  ˘‰ו‡ 

ומ˜ום ז‰ ‰ו‡ ‰מב„יל ביני‰ם.

וז‰ו ˘‰"„ביר" נח˘ב כחל˜ בפני עˆמו מחל˜י 
‡ין  ‰˜„˘ים  ˜ו„˘  ˜„ו˘˙  מעוˆם  כי  ‰מ˜„˘, 
בין  ל‰ב„יל  כ„י  ר‚יל‰  מחיˆ‰  ‰ב„ל˙  מספי˜‰ 
נח˘ב‰  זו  מחיˆ‰  ‡ל‡  ‰˜„˘ים,  ל˜ו„˘  ‰˜ו„˘ 
כמ˜ום מיוח„ ˘‰י' בו ‚„ר בפני עˆמו, כי ר˜ מ˜ום 
כז‰ יכול ל‰יו˙ מב„יל בין ‰˜ו„˘ ל˜ו„˘ ‰˜„˘ים.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 140 ו‡ילך)

מדוע לא היו מעלות 
לפני קודש הקדשים?

כ˙ב ‰רמב"ם ב‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ "כ˘‡„ם נכנס 
‰חיל  סוף  ע„  מ‰לך  ‰בי˙  ‰ר  ˘ל  מזרחי  מ˘ער 
ב˘ו‰. ועול‰ מן ‰חיל לעזר˙ ‰נ˘ים ב˘˙ים ע˘ר‰ 
ועול‰  ב˘ו‰  ‰נ˘ים  עזר˙  כל  ומ‰לך  כו'  מעלו˙ 
בחמ˘  ‰עזר‰  ˙חיל˙  ˘‰ו‡  י˘ר‡ל  לעזר˙  ממנ‰ 
ב˘ו‰  י˘ר‡ל  עזר˙  כל  ומ‰לך  כו'  מעלו˙  ע˘ר‰ 
‡מ‰  ‚בו‰‰  במעל‰  ‰כ‰נים  לעזר˙  ממנ‰  ועול‰ 
ועול‰  כו'  ו‰מזבח  ‰כ‰נים  עזר˙  כל  ומ‰לך  כו' 
ו‰‡ולם  כו'  מעלו˙  ע˘ר‰  ב˘˙ים  ל‡ולם  מ˘ם 

ו‰‰יכל כולו ב˘ו‰" (פ"ו ‰"‡-„). 

ו‰יוˆ‡ מ„ברים ‡לו, ˘כ‡˘ר ‰י' ‰ב„ל ב˜„ו˘˙ 
 - לעלו˙  ˆריך  ‰‡„ם  ‰י'  ‰מ˜„˘  בחל˜י  ‰מ˜ום 
לחל˜ ‰˜„ו˘  ל‰‚יע  כ„י  במעלו˙  מ˘ם" –  "ועול‰ 
‰˜„˘ים,  ל˜ו„˘  מ‰‰יכל  לבו‡  כ„י  ‡מנם,  יו˙ר. 
וˆריך  במעלו˙.  לעלו˙  ˘‰י' ‰‡„ם ˆריך  מˆינו  ל‡ 

בי‡ור בטעם ‰˘ינוי.

וי˘ לב‡ר ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

‡ח˙  ממ„רי‚‰  ‰ולך  ‰‡„ם  כ‡˘ר  כלל,  ב„רך 
‰רי  ‰˜„ו˘‰,  ומעלו˙  בבחינו˙  ‡חר˙  למ„רי‚‰ 
‰ו‡  ו"עול‰"  ו‰‚ב‰‰,  עלי'  ב‡„ם  פועל  ‰„בר 
במעלו˙  ‰פנימי  ‰˙וכן  וז‰ו  למ„רי‚‰.  ממ„רי‚‰ 
"‰עלי'"   ˙‡ ˘מסמלים  ‰מ˜„˘,  חל˜י  ˘בין 
לבחינ‰  עול‰  כ‡˘ר  ב‡„ם  ˘נפעל˙  ‰רוחני˙ 

‚בו‰‰ יו˙ר במעלו˙ ‰˜„ו˘‰.

˘‡ינ‰  ‰˜„˘ים,  ל˜ו„˘  ‰כניס‰  ˘ונ‰  ‡ך 
˘מˆ„  ל‰יפך,  ‡ל‡  ‰נכנס,  ב‡„ם  "עלי'"  פועל˙ 
‰‡„ם  מ˙בטל  ז‰  ˘במ˜ום  ‰˜„ו˘‰  ו‚ו„ל  עוˆם 
בז‰  ו‡ין  כלל.  עˆמו   ˙‡ מר‚י˘  ˘‡ינו  ע„  ל‚מרי 
‰‡„ם  ‰רי  כז‰  במˆב  ‡ל‡  ל„ר‚‡  מ„ר‚‡  "עלי'" 
לפני  ל‚מרי  מ˙בטלים  כוחו˙יו  ˘כל  ב˘ו‰",  "כולו 

"‰˘וו‰ ומ˘וו‰ ˜טן ו‚„ול".

כי  ‰˜„˘ים,  ˜ו„˘  לפני  "מעלו˙"  ‰יו  ל‡  ולכן 
‰כניס‰ ל˘ם ‡ינ‰ "מעל‰" ‡˙ ‰‡„ם, ‡ל‡ ‡„רב‰, 
לפני  ל‚מרי  ובטל  ב˘ו‰"  "כולו  ˘י‰י'  פועל˙  ‰י‡ 

‡„ון כל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ' 77 ו‡ילך)



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ˙‡ מזככים  ‰ם   – ‰בור‡  לעבו„˙  ‰‚˘מיים  ‰„ברים   ˙‡ ומנˆלים  ˘מים,  ל˘ם  ‰עולם 
‰‚˘מיו˙ ומ˙˜ינים „יר‰ לו י˙' ב˙ח˙ונים.

עבו„‰ זו ‰י‡ עניין "˙רומ˙ ‰מ˘כן". רˆון ו˙‡וו˙ ‰בור‡ י˙"˘ ‰ו‡ ל˘כון ב„ברים 
זו.  לעבו„‰  ˘ייכים  וע„ ˜טן  מ‚„ול  וע„ ‡˘‰  מ‡י˘  י˘ר‡ל  כל  ולכן  עˆמם,  ‰‚˘מיים 
כל י‰ו„י מ˙עס˜ בעניינים ‰‚˘מיים, וכ‡˘ר עו˘‰ ‡ו˙ם ל˘ם ˘מיים ולעבו„˙ ‰בור‡, 
‰ו‡ מ˘כין ב‰ם ‡˙ ‰בור‡ י˙'. ולכן ‚ם ‡ין ‰‚בל‰ בסו‚ "˙רומ˙ ‰מ˘כן" ובכמו˙‰ כי 
‡ין ‰פר˘ ו‰ב„ל ב‡יז‰ מסחר וב‡יזו מל‡כ‰ מ˙עס˜ ‰י‰ו„י, כיוון ˘כל ענייני ‰עולם 

‰‚˘מיים ˆריכים ל‰יו˙ „יר‰ לבור‡ י˙"˘.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰‡„ם ‡˙ ‰˜בל˙ עול ˘ל ‰נ˘מ‰ לר‡˘ו ולבו. ‰˙פיל‰ ‰י‡ ‡מנם עבו„˙ ‰מוח ו‰לב, 
פנימי˙ ‡ל ‰בור‡  עול  מ˜בל˙  נובע˙  ˘‰י‡  בעבו„˙ו  ניכר  ˘י‰י'  לעמול  על ‰‡„ם  ‡ך 
י˙"˘. עבו„‰ זו ˘ייכ˙ בעי˜ר מבן ע˘רים ˘נ‰ ומעל‰, ˘כן ‰ם ‰ר‡ויים ומסו‚לים מˆ„ 

˘לימו˙ כוחו˙ ‰נפ˘ לעבו„˙ ‰˘כל ו‰ר‚˘.

מטעם ז‰ ˙י˜נו חכמים ‡˙ ‰˙פיל‰ בנוסח ˘וו‰ לכל י˘ר‡ל. כי למרו˙ ˘‡ינ‰ „ומ‰ 
‰י‡  כולם  עבו„˙  יסו„  מ˜ום  מכל  פ˘וט,  ‡„ם  ל˙פיל˙  ור‚˘  מוחין  בעל  ‡„ם  ˙פיל˙ 
ול‚„ול,  ל˜טן  ˘וו‰  נוסח  חכמים  ˙י˜נו  כן  ועל  ˘ב˙חיל˙ ‰יום.  ˜בל˙ ‰עול ‰פ˘וט‰ 

ל‰ורו˙ על ‰‰˙בטלו˙ ל‰˘י"˙ ˘‰י‡ יסו„ ‰עבו„‰ ‰˘וו‰ ומ˘וו‰ ‡˙ כולם.

‡„ני  על  ‰מיוס„˙  ‰˙פיל‰  עבו„˙   – ‰‡„נים"  "˙רומ˙  ˘ל  ‰פנימי  עניינ‰  וז‰ו 
‰˜בל˙ עול, ˘‰י‡ ˘וו‰ בכולם, ‡ך נו‰‚˙ מבן ע˘רים ˘נ‰ ומעל‰ ˘‰ם ‰עוב„ים ‡˙ 

עבו„˙ ‰˘כל ו‰ר‚˘.

ומע˙‰ יובן ‚ם מ‰ ˘‰„‚י˘‰ ˙ור‰ ‡˙ ‰חילו˜ים בין "ע˘יר" ו"„ל" בנו‚ע ל˙רומ˙ 
‰‡„נים:

מי  י˘  ו"ע˘יר".  ב‰ "עני"  ˘ייכים  עˆמ‰  ˘מˆ„  עבו„‰  ˙רומ˙ ‰‡„נים ‰י‡  עבו„˙ 
נפ˘ו „לים  ˘כוחו˙  מי  וי˘  נעלי˙.  במ„ר‚‰  ו˙פיל˙ו  ומזוככים,  ע˘ירים  נפ˘ו  ˘כוחו˙ 
בפני  ˘‰י‡  כפי  ‰י‰ו„י  עבו„˙   ˙‡ בוחנים  כ‡˘ר  ו‡כן  ובר‚˘.  ב˘כל  עניי'  ו˙פיל˙ו 

עˆמ‰, ‰רי רו‡ים ˘˙פיל˙ו ‰י‡ ע˘יר‰ ‡ו עניי'.

עני, ‰רי ‰„ברים ‡מורים  ב„ר‚˙  ˘‰ו‡  מי  וי˘  ע˘יר  ˘‰ו‡  מי  ˘י˘  למרו˙  ‡מנם, 
ר˜ בעבו„‰ עם כוחו˙ ‰נפ˘ עˆמם, ‡ך עבו„˙ כולם כ‡ח„ מיוס„˙ על ‰ביטול ‰נובע 
‰"ע˘יר"  כי   – ימעיט"  ל‡  ו‰„ל  ירב‰  ל‡  "‰ע˘יר  ˘‡מרו  מ‰  ו‰ו‡  ‰נ˘מ‰.  מעˆם 

ו‰"עני" יח„יו עוב„ים עבו„˙ם על יסו„י ‰˜בל˙ עול ˘מˆ„ ‰נ˘מ‰.

˙‡וו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ בברי‡˙ ‰עולם
ויסו„ו˙  ‡„ני  ˘‰י‡  ב˙פיל‰  עוס˜ים  ומעל‰  ˘נ‰  ע˘רים  מבן  ‚„ולים  ‡ו˙ם  כ‡˘ר 
"˙רומ˙  עבו„˙  עבו„˙ ‰˜מ˙ ‰מ˘כן, ‰י‡  ל‰מ˘ך  רוחני  כח  נו˙נים  ‰מ˘כן, ‰רי ‰ם 

‰מ˘כן".

‡י˘  "כל  ‡ל‡  בכל  ˘וו‰  ‡ינ‰  ‰י‡  ‰‡„נים.  מ˙רומ˙  ל‚מרי  ˘ונ‰  ‰מ˘כן  ˙רומ˙ 
‡˘ר י„בנו לבו", ול‡י„ך נו‰‚˙ בכל י˘ר‡ל ‡נ˘ים נ˘ים וטף.

ב˙ח˙ונים"  „יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  מ˘ום  ‰י‡  ‰עולם  ברי‡˙  סיב˙ 
ונחו˙ים,  ˙ח˙ונים ‚˘מיים  עולמו˙  לברו‡   ıחפ פל"ו). ‰˘י"˙  ˙ני‡  ור‡‰  טז.  נ˘‡  (˙נחומ‡ 

וכל ז‡˙ בכ„י ˘על י„י עבו„˙ בני י˘ר‡ל יוכ˘ר ‰עולם ל‰יו˙ „יר‰ ר‡וי' ˘י˘כון ב‰ 
בענייני  עוס˜ים  ˘כ‡˘ר  ‰‚˘מי,  ‰ז‰  בעולם  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ˘ליחו˙ם  זו‰י  י˙'.  ‰ו‡ 


