
‚úיון ˙רע„
ער˘"˜ פר˘˙ ˙רומ‰

"וי˜חו úי" - ‰רי "ú‰' ‰‡רı ומúו‡‰"?

‡ין מ˘כן úú‡ נחו˘˙

„ין וע˘ו úי מ˜„˘ בזמן ‰ז‰

ומ‰ בנו‚ע úברי‡ו˙ ברוחניו˙?

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

לנפ˘ ‰טבעי˙  ב˘כנו˙  ל‰יו˙  ועˆמו˙,  ב˘ר ‚י„ים  ˘ל  בלבו˘  ל‰˙לב˘  וח˘וך,  ב˘רי 
ו‰ב‰מי˙ מ‡‰ וע˘רים ˘נ‰, וכמ"˘ "ו‰יו ימיו מ‡‰ וע˘רים ˘נ‰".

ומ‡‰ וע˘רים ˘נים ‡לו, ˘‰נ˘מ‰ ‰י‡ ב‚וף ‚˘מי ועוס˜˙ ב˙ור‰ (‚ם בעלי עס˜ים 
טובו˙,  מ„ו˙  ˘ל  טוב‰  ב‰נ‰‚‰   '„ מˆו˙  ומ˜יימ˙  ערבי˙)   '‡ ופר˜  ˘חרי˙   '‡ פר˜ 

מעלים ‡˙ ‰נ˘מ‰ למ„רי‚‰ עליונ‰ יו˙ר מכמו ˘‰י˙‰ ‰נ˘מ‰ ˜ו„ם בו‡‰ לעולם.

ע„ כמ‰ ˆריך ‰‡„ם ‰חי על פני ‡„מ‰ זו, ליי˜ר ולחבב כל ˘ע‰ ו˘ע‰ ממ˘, ול‰יו˙ 
כל ‡„ם ˆריך  כן  על  ב‡מ˙,  וב‰ירים  מ‡ירים  ˘י‰יו  וספורים  מ„ו„ים  במ„ו˙  עניניו  כל 

ל‰˘˙„ל במ„ו˙ טובו˙...

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ˜לו)

‰˘למ˙ ‰כוונ‰ לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים
...‰עי˜ר ‰ו‡ עבו„˙ ‰בירורים ול‰‡יר מח˘כי ‰‡רı ב‡ור ˙ור‰ ועבו„‰ ו‰‰ילוכים 

ו‰נסיעו˙ בעניני עס˜ ומסחר ו˜נין ‡ינם ‡ל‡ טפל בלב„.

כי  בנועם ‰וי',  לחזו˙  רמ‰  מ‡י‚ר‡  ב‚וף  בירי„˙ ‰נ˘מ‰  בענינו  נחמ˙ינו  וז‡˙ ‰י‡ 
ב‚וף  ל‰˙לב˘  למט‰  ירי„˙ן  ˜ו„ם  למעל‰  ב‰יו˙ם  ‰נ‰  פחו˙ו˙  ‰יו˙ר  ‰נ˘מו˙  ‚ם 
[מ] ל‚מרי  ‡חר  ב‡ופן  ˘ז‰ו  וביר‡‰  ב‡‰ב‰  בעבו„‰  ˘עוס˜ים  ז‡˙  לב„  ‰נ‰  ‚˘מי 

כולו  ‰עולם  ˘חלל  עולם  ז‰ו  „˘י˜ר‡,  עלמ‡  ‰ו‡  ‰ז‰  ˘עולם  ‰ז‰,  בעולם  ‰עבו„‰ 
מל‡  כולו  ‰עולם  ˘חלל  עולם  ˘ז‰ו  ‰‡מי˙י,  עולם  ‰ו‡  ‰ב‡  ועולם  ב˘˜ר,  ממול‡ 

ב‡מ˙, ו‰עבו„‰ ˘ם ‰י‡ ב‡ופן ‡חר ל‚מרי, 

‰נ‰ לב„ ז‡˙ ‰רי ‰נ˘מ‰ בעˆם טבע‰ ‰י‡ בעל˙ ‰ר‚˘ ("זי ‰‡ט ‡ ‚וטן ˘ט‡ר˜ן 
‚עפי‰ל") ומר‚˘˙ ‡˙ ˘ר˘‰, „˘ר˘ ‰נ˘מ‰ כמו ˘‰י‡ ב‡ˆילו˙, ור‚˘ ("‚עפי‰ל") ז‰ 
ו‰‰ר‚˘‰ ("„ערפילען") ‡˙ ‰˘ר˘ ו‰מ˜ור כמו ˘‰נ˘מ‰ ‰י‡ ב‡ˆילו˙, ז‰ו כבר ענין 
‡חר ל‚מרי ("‡יז ˘וין עפעס ‚‡ר ‡נ„ער˘"), ויר„‰ ‰נ˘מ‰ לביר‡ עמי˜˙‡ ב‚וף ‚˘מי 

ובעולם ‚˘מי ‡˘ר ‰חומר מכס‰ על ‰ˆור‰,

‰נ‰ ז‡˙ ‰י‡ נחמ˙ינו ‡˘ר ‰ו‡ י˙' מסבב כמ‰ עילו˙ וסיבו˙ לזכנו ול‰יו˙ בעזר˙ינו 
בכ„י ל‰˘לים ‰כוונ‰ לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ ' רנ-רנ‡) 



כ‚

מדוע ירדה הנשמה למטה?
עד כמה צריך האדם החי על פני אדמה זו, לייקר ולחבב כל שעה ושעה ממש, 
ולהיות כל עניניו במדות מדודים וספורים שיהיו מאירים ובהירים באמת, על 

כן כל אדם צריך להשתדל במדות טובות

‰חי„ו˘ ˘בירי„˙ ‰נ˘מ‰ ב‚וף
˘י‰י'  ע„  ‰וי'],  [-˘ם  ‰טבע'  מן  ‰'למעל‰   ˙‡ ˙‡‰וב   – ‰וי'"   ˙‡ "ו‡‰ב˙  ...וז‰ו 

"‡ל˜יך" – בפנימיו˙, 'לחיו˙' עם ‰'למעל‰ מן ‰טבע'.

˘‰ם  טובו˙  מ„ו˙  י„י  ˘על  מכיון  טובו˙,  מ„ו˙  ˘‰ם  י˘ר‡ל  לז‰ ‰ו‡ ‡‰ב˙  ו‰כלי 

על פי ˙ור‰, ‡פ˘ר ל‰‚יע ל‡ל˜ו˙, ˘ז‰ו כל ‰חי„ו˘ ˘בירי„˙ ‰נ˘מ‰ ב‚וף, ˘‰חומרי 

ע„ן  ב‚ן  למעל‰  ˘‰י‡  כמו  מ‰נ˘מ‰  למעל‰  ב"‰,  ועˆמו˙ ‡"ס  ל‡ל˜ו˙  י‚יע  ו‰‚˘מי 

˜ו„ם ירי„˙‰ למט‰ ל‰˙לב˘ ב‚וף.

נ˘מ‰ ב‚וף ‚˘מי ומ˜יימ˙ מˆו˙ „' ב‚˘מיו˙, וי˘ ל‰ מ„ו˙ טובו˙ כמו ˘‰ם על פי 

˙ור‰, ‰רי ‰י‡ נעלי˙ יו˙ר מכפי ˘‰נ˘מ‰ ‰י˙‰ ˜ו„ם ירי„˙‰ למט‰.

‰ם  ‰עולם  „ברי‡˙  ‰עולם,  ˘נבר‡  ˜ו„ם  נבר‡ו  ‰נ˘מו˙  כל  וחריף,  ˜ˆר  ח˘בון 

‰עולם  נבר‡  ˘ב‰ם  מ‡מרו˙  ‰ע˘ר‰  ו‰ם  ‡ל˜ים",  "וי‡מר  כמ"˘  כביכול  ב„יבור 

˜ו„ם  „מח˘ב‰  במח˘ב‰,  עלו  י˘ר‡ל  כמ‡מר  במח˘ב‰  נבר‡ו  ו‰נ˘מו˙  ומלו‡ו, 

ל„יבור ‚ם במעל‰ ומ„רי‚‰.

לר„˙ לעולם ‰ב˘רי, ‰‚ס ו‰ח˘וך
‚ס  לעולם  לר„˙  ב‚ורל,  ˘˙זכ‰  ע„  וממ˙ינ‰  ˘נ‰,  ‡לפים  חמ˘˙  נ˘מ‰  עומ„˙ 

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 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 
ע„ר˙), 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 רפ‡ל לבנוני, הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ובנו‚ע ל˙˘י˘ו˙ ‰כחו˙ - י‰י ז‰יר בפ˙ ˘ל ˘חרי˙, ומזמן לזמן ילמו„ ‡יז‰ לימו„, 
ו˘י˜וי  ל˘רך  ˙‰י  ורפ‡ו˙  ממ˘.  כפ˘וטו  מז‰ ‰נ‡‰  לו  ˘י‰י'  ב„‡"ח,  בנ‚ל‰ ‡ם  ‡ם 

לעˆמו˙יך. 

‰נכונ‰.  לברי‡ו˙  ˙י'  זו‚˙ו  ו‡˙  ‡זכירו  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ˘ל  ‰ˆיון  על  ב‰יו˙י 
ו˙˜ו˙י ˘יב˘רני ב˘ורו˙ טובו˙ בז‰.

‡ח„  ˘ל  ‰סיפור  ˘מע  ו‡ולי  ברוחניו˙.  ברי‡ו˙ו  „בר  על  „בר  מזכיר  ˘‡ינו  ולפל‡ 
ו‡חרי ‰מענ‰  ˘לו.  עˆים  במסחר  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  עˆ˙  ל˘‡ול  ˘ב‡  מבני ‡מרי˜‡ 
ל‡ ‡ו„ו˙  ˘‰רי  - ‡מר  ומˆוו˙  ˙ור‰  בעניני  ל‰ורו˙ו  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  ו‰מ˘יך  בז‰ 
ז‰ ˘‡ל. ו‡מר לו  כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר: כלפי ליי‡. מסחר ˘‡˙‰ ‰מומח‰ ו‡ין ז‰ ˘ייך 
‡לי - ˙˘‡ל בעˆ˙י. וב˙ור‰ ומˆוו˙ ˘ז‰ו מעניני ‰ע˜ריים ומעס˜ ‡בו˙י ו‡בו˙ ‡בו˙י 

- בז‰ ‡ין ‡˙‰ ˘ו‡ל?!

‚פ"˙  ללימו„  יו˙ר  ˘ייכו˙  לי  י˘  ‡ופן,  בכל  ‡בל,   - כלל  „ומ‰  ‰נ„ון  ‡ין  כמובן 
ו„‡"ח מ‡˘ר לחכמ˙ ‰רפו‡‰. ו‡ם כן כלפי ליי‡?

 בברכ˙ רפו‡‰ ˜רוב‰ וברי‡ו˙ ‰נכונ‰ לו ולזו‚˙ו יחיו. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‡ עמ' ˜כ)

ברי‡ו˙ ברוחניו˙ - מילוי ˘ליחו˙ם בעלמ‡ „ין 
יזכ‰ו  ו‰˘י"˙  ˙חי׳  זו‚˙ו  ברי‡ו˙  מˆב  ‰וטב  ‡˘ר  ˘לו  ‰פ˙˜‡  ˜בל˙  ‰נני  מ‡˘ר 
˘ליחו˙ם  מילוי  ‰יינו  ברוחניו˙,  ברי‡ו˙  ו‡ו„ו˙  ב‚˘מיו˙  ברי‡ו˙  ‡ו„ו˙  טוב  לב˘ר 
בעלמ‡ „ין, ‡˘ר ˘ליחו˙ ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח˙ מי˘ר‡ל לע˘ו˙ ‰עולם כלים ל‡ל˜ו˙ על 

י„י ‰פˆ˙ ו‰חז˜˙ נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור...

ו‡ם ˙פ˜י„ ז‰ ‰ו‡ על ‡לו ‰נמˆ‡ים בכרכים ‚„ולים ˘י˘נם ˘ם מנין ‚„ול ˘ל יר‡ים 
 .  . ס‚ול‰  יחי„י  ˘ם  ו‰ם  בעיירו˙,  ˘ל ‡לו ‰נמˆ‡ים  מ˙פ˜י„ם  ˘ז‰ו  ע‡כו״כ  וחר„ים 
ב˜„˘  מעלין  עו˘‰, ‡בל ‰רי  ובמיל‡ ‚ם  בז‰  לע˘ו˙  י˘ ‰‡פ˘רו˙  לכ˙״ר  ובו„‡י ‚ם 
‡י˘  כל  ˘ז‰  ‰˜ב״‰  ˘ל  (˘לוחו  ˘ליח  וחז˜‰  ‡פ˘ריו˙ו  בכל  בז‰  ‚ם  יוסיף  ובו„‡י 

ו‡˘‰ ‰י˘ר‡לי˙) עו˘‰ ˘ליחו˙ו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח  עמ' רכז) 



כ‡

ומה בנוגע לבריאות ברוחניות?

‰יחס לברי‡ו˙ ברוחניו˙ – כלברי‡ו˙ ב‚˘מיו˙
...י‰„ו˙ ˘ל ˙ור‰ ומˆוו˙ ‰י‡ „רך חיים ˘חייב˙ ל‰˜יף ול‰ח„יר ‡˙ חיי ‰יום-יום. 
כ˘ם ˘ל‡„ם ברי‡ נח˘ב ‡„ם ˘‰ו‡ ברי‡ ˙מי„ ול‡ ר˜ מי ˘‰ו‡ ברי‡ מזמן לזמן ‡ו 
מספר ימים ב˘נ‰ - כך י‰ו„י ברי‡ ברוחניו˙ ‰ו‡ י‰ו„י ˘חי חיי ˙ור‰ ומˆוו˙ בכל יום 

וכל ימי כל ‰˘נ‰, כל ‰ע˙.

ברי‡ו˙  במˆב  ל‰יו˙  למˆבו ‰פיזי,  ב˜˘ר  לפ˘רו˙  ל‰כנס  מסכים  ˘‡„ם ‡ינו  כ˘ם 
יכול  י‰ו„י  בחיים ‰רוחניים ‡ין  כך ‚ם  ח"ו -  ברי‡  ל‡  וחˆי  ברי‡  חˆי  ˘ל "חˆי-חˆי", 

ל‰כנס לי‰„ו˙ ˘ל "חˆי-חˆי".

‰‡פ˘ר  כל  ולע˘ו˙  ברי‡‰  בסביב‰  ל‰ימˆ‡  ל‰˘˙„ל  ˆריך  ברי‡  ˘‡„ם  וכ˘ם 
עˆמו  כלפי  י‰ו„י  כל  על  חוב‰  מוטל˙  בחיים ‰רוחניים  כך ‚ם  ברי‡‰,  ˙‰י׳  ˘‰סביב‰ 
 ˙‡ ול‰ברי‡  ומˆוו˙,  ˙ור‰  ˘ל  וחום  ‡ור   ıל‰פי  - סביב˙ו  וכלפי  מ˘פח˙ו  וכלפי 

סביב˙ו.

י˙ן ‰˘י״˙ ˘ח˘בון ‰נפ˘ ‰נערך בימים ‡ל‰ [‰מכ˙ב נ˘לח בחו„˘ ‡לול. ‰מו"ל], יוביל 
‰י‡  ‰יום-יומיים  ‰מע˘יים  בחיים  ˘לנו  ˘˙ור˙-חיים  ‰‡מ˙  ולר‡יי˙  ‡י˙נ‰  ל‰חלט‰ 
„רך ‰חיים ‰יחי„‰ לי‰ו„ים כיחי„ים ולי‰ו„ים בכלל, ול‡ ר˜ ב˘ביל חיי ‰עולם ‰ב‡, 

כי ‡ם, פ˘וט, ‚ם ב˘ביל חיים מ‡ו˘רים בעולם ‰ז‰.

 (˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˘כח-ט - ‡‚רו˙ מלך ח"‡ עמ' טו-ז)

לפל‡ ˘‡ינו מזכיר „בר על „בר ברי‡ו˙ו ברוחניו˙ 
ו‰רופ‡  ‰כוחו˙  ˙˘י˘ו˙  מר‚י˘  ‡˘ר  ברי‡ו˙ו,  ממˆב  ‰מו„יע  מכ˙בו  על  במענ‰ 
רוˆ‰ לע˘ו˙ ב„י˜ו˙ וכו' ו˘ו‡ל „ע˙י - יכול ‰ו‡ לˆיי˙ ל„ברי ‰רופ‡ ולע˘ו˙ ‰ב„י˜ו˙. 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
וי˜חו לי ˙רומ‰ – מ‰ ˜˘‰ ב˙יב˙ "לי"?

 ˙‡ "ל˜ח˙"  ‡פ˘ר  ‡יך   / ומלו‡‰"?   ıר‡‰ "ל‰'  ‰רי   – לי"  "וי˜חו  לומר  ‡פ˘ר  ‡יך 
‰˜ב"‰? / רמז בר˘"י ל„ין ‰מ˜„י˘ לב„˜ ‰בי˙ ‡ם יכול ל˘נו˙ מ‰יכל למזבח / בי‡ור 

‰חי„ו˘ ב„ברי ר˘"י ˘"וי˜חו לי" פירו˘ו "לי ל˘מי" 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 284 ו‡ילך) 

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"בין ‰˜ו„˘ ובין ˜ו„˘ ‰˜„˘ים" / ˆור˙ ˜ני ‰מנור‰

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
‡ין מ˘כן לל‡ נחו˘˙

י„ו˘ ‰‚˘מיו˙?  ייכים לעבו„˙̃  „י˜ים̆  ˘וב‰ ‡ו לר˘עים? /̂  מ˘כן לˆ„י˜ים, לבעלי̇ 
/ ‚ם ר˘עים ˆריכים ל‰˘˙˙ף בע˘יי˙ ‰מ˘כן / ‡י ‡פ˘ר לבנו˙ ‰מ˘כן לל‡ נחו˘˙

(ע"פ  ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 152 ו‡ילך)

טו פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין "ו˘כנ˙י" ל"ב˙וכם" / מי עו˘‰ ‡˙ ‰‡רון?

יז חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ין וע˘ו לי מ˜„˘ בזמן ‰ז‰

יפלפל ב˘יט˙ ‰רמב"ם „חיוב וע˘ו לי מ˜„˘ ‰ו‡ ל„ורו˙, ‰יינו „˙מי„ו˙ ‰מ˜„˘ ‡ינו 
ר˜ לענין נˆחיו˙ ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ ‡ל‡ ‡ף לענין חוב˙ ‚בר‡ בע˘יי˙ מ˜„˘ / יב‡ר עפ"ז 
„ברי ‡„מו"ר ‰ˆמח-ˆ„˜ ˘ענין וע˘ו לי מ˜„˘ ˘ייך לב˙י כנסיו˙, וי‡ריך ב‚„ר חוב˙ 

בנין בי˙ כנס˙ ו˘ייכו˙ו ל‚„רי „ין בנין ‰מ˜„˘

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 123 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
ומ‰ בנו‚ע לברי‡ו˙ ברוחניו˙?

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
מ„וע יר„‰ ‰נ˘מ‰ למט‰?

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ויקחו לי תרומה 
– מה קשה בתיבת "לי"?

איך אפשר לומר "ויקחו לי" – הרי "לה' הארץ ומלואה"? / איך אפשר "לקחת" 
את הקב"ה? / רמז ברש"י לדין המקדיש לבדק הבית אם יכול לשנות מהיכל 

למזבח / ביאור החידוש בדברי רש"י ש"ויקחו לי" פירושו "לי לשמי" 

לבו  י„בנו  כל ‡י˘ ‡˘ר  מ‡˙  ˙רומ‰,  לי  וי˜חו  י˘ר‡ל  בני  פר˘˙נו: "„בר ‡ל  ברי˘ 
˙˜חו ‡˙ ˙רומ˙י".

ובפירו˘ ר˘"י: "וי˜חו לי ˙רומ‰ – לי ל˘מי".

ובמפר˘ים כ˙בו, ˘‰ו˜˘‰ לר˘"י ‰ל˘ון "לי" – כי:

בז‰  כוונ˙ו   – לי"  "˜ח  מסויים  „בר  על  לחבירו  ‡ומר  ‡ח„  כ‡˘ר  ‡„ם,  בני  בל˘ון 
ל‡  לכן  מוכיח‰ ‡˘ר ˜ו„ם  זו  ו‡מיר‰  וב˘בילו;  לˆרכו  ˘י˜ח ‡˙ ‰„בר  ו‰יינו,  "‡ליי", 

‰י' ‰„בר ˘ייך ‡ליו ולכן ˆריך לפעול‰ מחו„˘˙ ˘ל ˜יח‰ ב˘בילו.

‡מנם ‡ˆל ‰˜ב"‰ ‡ין ˘ייך לומר "(וי˜חו) לי" במובן ז‰ – מ˘ני טעמים:

כ„,  (˙‰לים  ומלו‡‰"   ıכ˙וב "ל‰' ‰‡ר˘ וכמו  ומ˜„ם,  מ‡ז  ל‰˜ב"‰  כבר  ˘ייך  ‡) ‰כל 
‡); ו‡ם כן, ל‡ ˘ייך ˘‰˜ב"‰ יב˜˘ "וי˜חו לי" (‡ליי), כ‡ילו לפני כן ל‡ ‰י' ‰„בר ˘לו 

˘ייך  "מ‰  ובלבו˘ ‰‡ור‰:  ˘לו ‰ו‡".  ˘בעולם  „בר  כל   ‡‰„" חכמים:  [ובל˘ון ‰˘פ˙י 
נ˙ינ‰ לו י˙ברך, כבר ‰כל ˘לו"!].

וכמו  ב˘בילו,  ˘נבי‡  מסויים  „בר  מ‡˙נו  ˆריך  ˘‰˜ב"‰  לומר  ˘ייך  ‡ין  בכלל,  ב) 
חסרון  ˘ל  ענין  למעל‰  ˘ייך  ˘‡ין  ‰יינו  יב),  נ,  (˙‰לים  לך"  ‡ומר  ל‡  ‡רעב  "‡ם  ˘כ˙וב 
לי',  'ע˘‰  ‡ו  לי'  '˜ח  למימר  ˘ייך  ל‡  מעל‰  ˘כלפי  "לפי  זכרון:  בס'  כ˙ב  [וכן  וˆורך 

„מ˘מע לˆרכי". ועיין בר‡"ם, ‚ור ‡רי' ועו„ מפר˘י ר˘"י].

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

כנסיו˙], ‡ל‡  לב˙י  ז‰ ‡י"ˆ  „בר  נˆחיו˙ 

מˆ„ מע˘‰ ‰‡„ם ˘בז‰, „‰חיוב „"וע˘ו 

חיוב  י˘  ˙מי„  כי  לעולם,  מ˜„˘" ˜יים  לי 

כ˘‡ין  ‚ם  ל‰',  מ˜ום  ול˜בוע  לע˘ו˙ 

בנ"י  ˘נמˆ‡ים  מ˜ום  ובכל  בי‰מ"˜ ˜יים, 

ויעויי'  כנסיו˙.  ב˙י  ו‰ם  כו')  בחו"ל  (‚ם 

ב˘ם  ס˜"‰  ˜נ  סי'  ‡ו"ח  ‰חיים  בכף 

כ˘ם  ב‰כ"נ  לחז˜  "‚ם  „כופין  ‰פוס˜ים 

˘כופין בכל מ"ע „כ˘ם ˘מ"ע לבנו˙ בי˙ 

‰בחיר‰ ולחז˜ ב„˜ ‰בי˙ ˘נ‡מר וע˘ו לי 

ב„˜  ולחז˜  לבנו˙  בז‰"ז  ‰ו‡  כך  מ˜„˘ 

ב˙י כנסיו˙ וב˙י מ„ר˘ו˙".

זז  "‡ינו  ‰מ„ר˘  ל„יו˜  ‰טעם  וז‰ו 
ב‚˘מיו˙  (‰יינו  כו'"  בעו‰"ז  ל‡  לעולם 

כפ˘וט‰,  ‚˘מי˙  ע˘י'  כנ"ל),  „יי˜‡, 

˘כינ‰  ו‰˘ר‡˙  ‰˜„ו˘‰  מענין  ל‡פו˜י 

˘סו"ס ‰"‰ ענין רוחני.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

„י  ל‡  ‡מ‡י  בז‰  נ˙'  ל‡  ע„יין  מי‰ו 
ל‰ˆ"ˆ לומר כ„לעיל, „מ˘ום "לי" ˘נ‡מר 
‚ם  ‰‚בר‡  על  ˆיווי  ˘י˘  נימ‡  במ˜„˘ 
˙ור˙  „לימו„  חיוב  לו  ˘י˘  בז‰  בז‰"ז 
‰בי˙. וי"ל „ז‰ו כיון ˘‰ˆ"ˆ ˜‡י על ל˘ון 
כו'",  בעו‰"ז  ל‡  לעולם  זז  "‡ינו  ‰מ„ר˘ 
ו"‰זז‰"  ˘ינוי  חל  ˘ל‡  מובן  זו  „מל˘ון 
נ‡מר  (˘ב‰  ו‰ע˘י'  ‰ˆיווי  ˜יום  ב‡ופן 
"לי" כנ"ל), ו‚ם "בעו‰"ז"; ו‡ילו לבי‡ור 
‰בי˙,  ˙ור˙  לימו„  ע"י  „מ˙˜יים  ‰נ"ל 
ב‡ופן ˜יום ‰ˆיווי  ו"‰זז‰"  ˘ינוי  חל  ‰רי 
‡ו˙ו  מ˜יימים  ˘‡ין  מ˜„˘",  לי  „"וע˘ו 
ב‚˘מיו˙ (בבנין ‚˘מי) ‡ל‡ ר˜ בענין ˘ל 
לימו„, ענין רוחני. ול‰כי פי' „‰˜יום ‰ו‡ 
כנסיו˙",  ב˙י  ‡לו   .  . מעט  "מ˜„˘  בענין 
ע˘וי  ב"מ˜„˘"  מ„ובר  בז‰"ז  ‚ם  ˘לפ"ז 

כפ˘וטו וב‚˘מיו˙.

ב‰‡  למ‰  נוסף,  בי‡ור  „רו˘  וע„יין 
„מ˙˜יים ע"י ב˙י כנסיו˙ ˘‰ם ר˜ "מ˜„˘ 
מעט" ‡ין ˘ום "‰זז‰" ו˘ינוי ב‡ופן ˜יום 

‰ˆיווי "וע˘ו לי מ˜„˘". 

‰‡חרונים  ˘‰‡ריכו  מ‰  ב‰˜„ים  וי"ל 
(‰וב‡ו ב˘„י חמ„ כללים מערכ˙ ‰בי"˙ סוף כלל 

מ‚ וכלל מ„) לח„˘ „ב‡מ˙ חיוב בניי˙ בי˙ 

לי  „וע˘ו  ומ"ע  בחיוב  ממ˘  נכלל  כנס˙ 
וח"‚  ב  נט,  ח"ב  ‰ז‰ר  מ„ברי  [ור‡יי˙ם  מ˜„˘ 
˜כו, ‡, ו‡כ"מ]. ו‰וסיפו „כ"מ במ‰רי"˜ (סוף 

לבי‰מ"˜  בי‰כנ"ס  ל„מו˙  ˘ור˘ ˜ס‡) „י˘ 

"כ„‡מרינן בפר˜ ב˙ר‡ „מ‚יל‰ ו‡‰י ל‰ם 
וב˙י  כנסיו˙  ב˙י  ‡לו  כו'  מעט  למ˜„˘ 
‰מר„כי  ˘ם  כ˙ב  ז‰  ומ˙וך  כו'  מ„ר˘ו˙ 
‰יכי  [כי  ‰כנס˙  מבי˙  „בר   ıלנ˙ו „‡סור 
„‡סור בבי‰מ"˜] כו' ו˘מ‡ „ומ‰ לעליו˙ 
˘לנו  מעט  מ˜„˘  כו'  ˘נ˙˜„˘‰  ‰יכל 

˜„ו˘˙  ומעין  ˜„ו˘‰  מ˜ˆ˙  בו  לנ‰ו‚  י˘ 
‰יכל כו'", עיי"˘ ב‡רוכ‰ ר‡יו˙יו מ‰˘"ס 

ו‰ר‡˘ונים.

‡י˙נ‰ו  ˘˙רוויי‰ו  „‡ף  נ"ל,  וב‡מ˙ 
בי' בבי‰כנ"ס כמו בבי˙ ‰מ˜„˘, ‰ן ˜יום 
˘ל‡  ‡יסור  ו‰ן  מ˜„˘  לי  וע˘ו  מˆו˙ 
‰רמב"ם  ל'  ‰יטב  [ועיי'  ל‡ב„  ו˘ל‡   ıלנ˙ו
במנין ‰מˆוו˙ „רי˘ ספר ‰י„ מל"˙ ס‰, ובס‰מ"ˆ 

במˆו‰ זו], ‰רי ‰ם ב' ‚„רים ˘ונים, „‡יסור 
ל'  ˘ב‰ם [עיי'  ˜„ו˘‰  מˆ„ „ין  ‡יבו„ ‰ו‡ 
בי‰כנ"ס  ‚בי  ‰‡יסור  ו‡"כ  ˘ם],  ‰רמב"ם 

מעין ˜„ו˘˙ ‰מ˜„˘;  ˘˜„ו˘˙ו  לפי  ‰ו‡ 
ו„ין  מˆו‰  ‰י‡  מ˜„˘  לי  „וע˘ו   ‡‰ ‡בל 
ב‰‚„ר˙  ‰רמב"ם  כל˘ון  מ˜ום,  „˜ביע˙ 
לע˘ו˙  בי‰ב"ח "מ"ע  ברי˘ ‰ל'  זו  מˆו‰ 
בי˙ ל‰' מוכן ל‰יו˙ מ˜ריבים בו ‰˜רבנו˙ 
כו'", ו‰יינו „‚„ר ‰מ"ע ‡ינו ב„ו˜‡ ל˜„˘ 
‰מ˜ום וכיו"ב, ‡ל‡ ר˜ עˆם ‰„בר ל˜בוע 
מ˜ום ב˘ביל לעבו„ בו ‡˙ ‰' (ועיי"ע ל˘ונו 
˘„בר  ‰ז‰ר]  [ל„ע˙  וי"ל  כ),  מ"ע  בס‰מ"ˆ 

בב˙י  ˘˜יים  בפ"ע  וחיוב  „ין  ‰ו‡  ז‰ 
מ˜ומו˙ ˜בועים  ˘‡ף ‰ם  ˘בכ"מ  כנסיו˙ 
‚ופי',  ‰רמב"ם  „ע˙  [ועˆ"ע  "לעבו„‰" 
כולל˙  ל„י„י'  מ˜„˘  בנין  חיוב  ‡י ‰‚„ר˙ 

בניי˙ ב˙י כנס˙, ו‡כ"מ].

 ˆ"ˆ‰ כוונ˙  ˘זו‰י  י"ל  ומע˙‰ 
"וע˘ו  ‚בי  לעולם"  זז  "‡ינו  „ענין  במ"˘ 
כנסיו˙  „ב˙י  ‰ענין  מˆ„  ‰ו‡  מ˜„˘"  לי 
‡ו  ‰˜„ו˘‰  מˆ„  (ר˜)  ז‰  ˘‡ין  כו', 
ו„‡י  בז‰  [˘‰רי  ˘ב‰ם  ˘כינ‰  ‰˘ר‡˙ 
˘ל‡  „נימ‡  למ˜„˘,  בי‰כנ"ס  „מי  ל‡ 
ל‡י„ך, „‰ל‡  ז‡˙  ועו„  "זז" ‡ופן ‰„בר. 
„‰מ˜„˘  ‰˘כינ‰  ו‰˘ר‡˙  ‰˜„ו˘‰  ענין 
ב˘ביל  ו‡"כ  במ˜ומם  עכ˘יו  ‚ם  ˜יימים 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

וז‰ו ˘ב‡ ר˘"י לח„˘, ˘‡ין לפר˘ "לי" כמו "לי" ‰‡מור בל˘ון בני ‡„ם (כיון ˘‡ין 
˘ייך לומר כן כלפי מעל‰), ‡ל‡ ‰כוונ‰ ב"(וי˜חו) לי" ‰י‡ "ל˘מי".

ל‰ורו˙ ‡˙ ‰מ˘מעו˙ ‰נכונ‰  ר˜  ר˘"י ‰י‡  כוונ˙  בי‡ור: ‡ם  זו ˆריך  לפי „רך  ‡מנם 
˘ל ˙יב˙ "לי" (˘ל‡ נח˘וב ˘‰ו‡ "ב˘בילי" וכו') – ‰י' לו ל‰ע˙י˜ מן ‰כ˙וב ר˜ ˙יב˙ 
"לי" לב„‰; ומ„וע ‰ע˙י˜ ב'„יבור ‰מ˙חיל' ‚ם ‡˙ (˙יב˙ "וי˜חו" ˘לפני "לי", וכן) ˙יב˙ 

"˙רומ‰"?!

 – ˙רומ‰"  לי  "וי˜חו  ‰˙יבו˙  ˘לו˘  כל   ˙‡ ‰כ˙וב  מן  מע˙י˜  ˘ר˘"י  ˘ז‰  [ול‰עיר, 
מˆריך ‡ו˙ו ‡חר כך ל‰זכיר עו„ ‰פעם ‡˙ ˙יב˙ "לי" (ב‚וף פירו˘ו): "לי ל˘מי"; ומע˙‰ 

מו„‚˘ ‰„יו˜, ˘ל‡ ‰י' לו ‡ל‡ לכ˙וב "לי – ל˘מי" ו˙ו ל‡!].

ב. ‡ך כ„ „יי˜˙ ˘פיר, ‰רי „רך ז‰ ˘למ„ו ‰מפר˘ים ‡ינ‰ מ˙‡ימ‰ כלל לכוונ˙ ר˘"י; 
וכמו ˘כ˙ב ‰מ˘כיל ל„ו„:

"לכ‡ור‰ מ˘מע, „כוונ˙ ‰רב ל˘לול „ל‡ נפר˘ בס˙ם 'לי', „‰‡ ל‡ ˘ייך ח"ו, ˘‡ינו 
ˆריך לבריו˙; ‡ל‡ רוˆ‰ לומר 'ל˘מי'. וכן פיר˘ ‰ר‡"ם.

"‡בל ‡ינו נר‡‰ . . ˘‰רי מˆינו בכמ‰ מ˜ר‡ו˙ ‰„ומין לז‰, „ל‡ פיר˘ ר˘"י ב‰ו ול‡ 
ב); (‚) 'כל  י‚,  בכור' (ב‡  כל  לי  כב); (ב) '˜„˘  כח,  לך' (ויˆ‡  כ‚ון: (‡) 'ע˘ר ‡ע˘רנו  מי„י, 

פטר רחם לי' (˙˘‡ ל„, יט) . . וכן רבים".

כלומר: ‡ם ר˘"י נ„ר˘ לח„˘ לנו ‡˘ר ˙יב˙ "לי" ‰‡מור כלפי מעל‰ ‡ינו כל˘ון בני 
˘במ˜ומו˙  ומז‰  בפסו˜ „י„ן;  ר˜  ול‡  נוספים,  רבים  במ˜ר‡ו˙  ז‰  ל‰ב‰יר  לו  ‡„ם – ‰י' 
‡חרים (‰˜ו„מים לפסו˜ „נן) ל‡ פיר˘ ר˘"י מ‡ומ‰, מוכח ˘ל„ע˙ו ‰י‡ מיל˙‡ „פ˘יט‡ 

˘‡ין ˆורך ל‡ומר‰ בפירו˘ – ומע˙‰ ˆ"ב: מ‰ ‰ו˜˘‰ לו בפרט בפסו˜ „י„ן „ו˜‡?

‚. ו‰נ‰, ‰מ˘כיל ל„ו„ עˆמו מפר˘ (מכח ˜ו˘י‡ ‰נ"ל) כוונ˙ ר˘"י ב„רך זו:

לר˘"י ‰ו˜˘‰ ל˘ון ‰כ˙וב "וי˜חו לי" – ול‡ (כפי ˘מס˙בר יו˙ר) "וי˙נו לי". ועל ז‰ 
מפר˘ ר˘"י "לי ל˘מי", וכוונ˙ו בז‰ לרמז ˘על י„י נ˙ינ˙ ‰˙רומ‰ "לו˜חים" ‡˙ ‰˜ב"‰, 

ובל˘ון ‰מ„ר˘: "‡ו˙י ‡˙ם לו˜חים" (יל˜וט ˘מעוני כ‡ן רמז ˘ס‚. ˘מו˙ רב‰ פל"‚, ‡-ו);

‡פילו  [˘‰רי  עˆמו  ‰˜ב"‰   ˙‡ ˘"לו˜חים"  ‰כוונ‰  ˘‡ין  ל‰„‚י˘,  ר˘"י  ˘ב‡  וז‰ו 
"‰˘מים ו˘מי ‰˘מים ל‡ יכלכלוך" (מלכים ‡ ח, כז)] – ‡ל‡ (ר˜) "לי ל˘מי", ˘˘מו י˙ברך 
חל עלי‰ם על י„י ‰˙רומ‰ וע˘יי˙ ‰מ˘כן כו', ועל „רך מ‰ ˘כ˙וב (נ˘‡ ו, כז) "ו˘מו ‡˙ 

˘מי על בני י˘ר‡ל".

למימר  לי'  – „‰ו‰  'וי˜חו'  ל˘ון  ר˘"י  מ„‚י˘  ל„ו„: "נר‡‰ „כ‡ן  [ובל˘ונו „‰מ˘כיל 
'וי˙נו'. ורמז ב˙ירוˆו מ‰ ˘‡מרו במ„ר˘: וכי מי ˘נ‡מר ל‰' ‰‡רı ומלו‡‰ וכו' ‰ו‡ ˆריך 
'וי˜חו',  כ˙יב  ולכך  כ‡ן.  ע„  ב‰ם.  ˘כינ˙ו  ל‰˘רו˙  לי˘ר‡ל  ˘חומ„  ‡ל‡  ו„ם?!  לב˘ר 

˘י˘ר‡ל י˜חו ל‰˜ב"‰ על י„י ˙רומ‰ זו.



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ,ıוכי ‰יכי „ל‡ ˙י˜˘י לפי ‰מ„ר˘, „‡ם כן ‰ו‰ לי' למימר 'וי˜חו ‡ו˙י'! ולכך מ˙ר"
י˙ברך  יכלכלו‰ו  ל‡  ו˘מי ‰˘מים  כי ‰נ‰ ‰˘מים  ממ˘,  '‡ו˙י'  מל˙  ˘ייך  ל‡  „‡„רב‰: 
עלי‰ם,  י˙ברך  ˘מו  ˘יחול  י˘ר‡ל', „‰יינו  בני  על  ˘מי  'ו˘מו ‡˙  על „רך  ר˜ ‰ו‡  ˘מו, 

ו‰יינו „˜‡מר 'לי ל˘מי'"].

‡מנם מובן, ˘˜˘‰ ל‰עמיס ˙וכן ז‰ ב˘˙י ‰˙יבו˙ ˘כ˙ב ר˘"י "לי ל˘מי". ולכ‡ור‰ 
– לפי „רכו ˘ל ר˘"י לכ˙וב פירו˘ו בס‚נון ברור, ‰מ˙‡ים ‚ם ל˙למי„ מ˙חיל ("בן חמ˘ 
ומפורט  ברור  ב‡ופן  כוונ˙ו  מפר˘ ‡˙  בעˆמו  לז‰, ‰י'  מ˙כוון  ר˘"י  למ˜ר‡") – ‡ם ‰י' 

(ול‡ סומך על ז‰ ˘‰˙למי„ יעיין במ„ר˘י חז"ל ובמפר˘ים וכו' כ„י ל‰בין כוונ˙ו).

מ˘נ"˙  ר‡‰   – לי"  "וי˙נו  ול‡  לי"  "וי˜חו  ‰כ˙וב  ˘‡מר  במ‰  ‰„יו˜  לעˆם  [ובנו‚ע 
במ„ור ז‰ ב˘נ˙ ˙˘ע"‡ (ע"פ ‰מבו‡ר בל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 288 ו‡ילך), עיי"˘ ב‡ורך].

לפר˘ ‡˙  ב‡  ˘ר˘"י  ועו„),  ל„רך.   ‰„ˆ רע"ב.   – במפר˘ים  כ˙בו  ז‰  (וכעין  לומר  ו‰נר‡‰   .„
 – ˙רומ‰"  לי  "וי˜חו  ˘לו˘ ‰˙יבו˙  מן ‰כ˙וב ‡˙  מע˙י˜  ˘‰ו‡  וז‰ו  "לי".  ˙יב˙  יי˙ור 

˘כוונ˙ו בז‰: „לכ‡ור‰, ל‡חר ˘כ˙וב "וי˜חו ˙רומ‰", ˘וב ˙יב˙ "לי" מיו˙ר˙!

בי‡ור ‰„ברים:

פירו˘‰  ו"˙רומ‰"  לר˘ו˙;  מר˘ו˙  ‡ו  למ˜ום  ממ˜ום   ıחפ ‰עבר˙  מ˘מעו  "וי˜חו" 
לר˘ו˙  ‰˙ורם  מר˘ו˙  מופר˘   ıחפ‰  – ˙רומ‰)   ‰"„ ‰ב‡  ב„יבור  ר˘"י  (כמ"˘  ‰פר˘‰ 
‰˜„˘. ומע˙‰ ‡י ‡פ˘ר לפר˘ ˘‰חי„ו˘ ב"וי˜חו לי" ‰ו‡ ˘י˙נו ‡˙ ‰„בר ל‰˜„˘, ˘‰רי 
‰ופר˘   ıחפ‰˘ ˘פירו˘ן  ו"˙רומ‰",  "וי˜חו"  ב‰˙יבו˙  כבר  נ‡מר˙  ל‰˜„˘  ‰˘ייכו˙ 

ו˘ייך ל‰˜„˘ ("˙רומ‰") ונמˆ‡ בר˘ו˙ ‰˜„˘ ("וי˜חו").

ונמˆ‡, ˘˙יב˙ "לי" מיו˙ר˙ – וע"ז מפר˘ ר˘"י, ˘˙יב˙ "לי" ב‡‰ לח„˘ „ין נוסף, ענין 
מר˘ו˙   ıלעˆם ‰עבר˙ ‰חפ נוסף  כלומר:  "ל˘מי".  ל‰יו˙  ˘‰˙רומ‰ ˆריכ‰  עˆמו,  בפני 
‰˙ורם לר˘ו˙ ‰‰˜„˘, ˆריכ‰ ל‰יו˙ כוונ‰ ל˘מ‰ (על „רך „ין כוונ‰ ל˘מ‰ ˘מˆינו ב‚ט, 

ספר ˙ור‰ וכו') – ˘כ‡˘ר נו˙נים ל‰˜„˘ ˆריכים לכוון ˘‰נ˙ינ‰ ‰י‡ "ל˘מי".

‰. וי˘ ל‰וסיף, ˘י˙כן ללמו„ מ„ברי ר˘"י כ‡ן ענין ˘ל נפ˜‡ מינ‰ ל‰לכ‰:

‰י"‡):  פ"„  ˙מור‰  (‰ל'  ו‰ר‡ב"„  ‰רמב"ם  נחל˜ו   – ‰בי˙  לב„˜  „בר  ˘‰˜„י˘  במי 
‰רמב"ם ס"ל, ˘"‡ם ‰˜„י˘ לב„˜ ‰‰יכל – ל‡ י˘נ‰ לב„˜ ‰מזבח. וכן כל כיוˆ‡ בז‰". 
ב„וו˜‡,  ז‰  בנין ‰‰יכל, ‰רי  לחיזו˜  י‰י'  ˘‰„בר  ˘מח˘ב˙ ‰מ˜„י˘ ‰י˙‰  כיון  כלומר: 
ו‡ין ל˘נו˙ ‰„בר ˘י‰י' לחיזו˜ בנין ‰מזבח וכיו"ב; ‡ך ‰ר‡ב"„ ס"ל ˘ז‰ ˘"‡ין מ˘נין 
מ˜„ו˘‰ ל˜„ו˘‰" ‰ו‡ ר˜ ב˜„˘י מזבח, ב˜רבנו˙ – "˜„˘י מזבח ‡פילו מ˜„˘ים ˜לים 
כי "מ‰  ל˘נו˙,  ‰בי˙ ‡פ˘ר  לב„˜   ˘„˜‰ על  מ„ובר  כ‡˘ר  מ˘נים" – ‡בל  לחמורים ‡ין 

י˘ בין ז‰ לז‰".

"˜„˘י  (ול‡  ‰בי˙"  ל"ב„˜  כ‰˜„˘  נח˘ב˙  בפר˘˙נו  ‰מ„ובר˙  ‰מ˘כן  ˙רומ˙  ו‰נ‰, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‰חיוב  יסו„  וז‰ו  ‰מ˜„˘,  בבנין  לעסו˜ 

כו', „כיון  וˆור˙ ‰בי˙  ˙ור˙ ‰בי˙  ללמו„ 

עכ"פ  נ˘‡ר  בפועל  ‰בי˙  לבנו˙   ‡"‡˘

ע"י   – ‰בי˙  בבנין  ‰עס˜  ˘ל  ז‰  חל˜ 

‰לימו„ בˆור˙ו „ח˘יב כמע˘‰ בנינו (עיי' 

ו י"„ "י˙עס˜ו  סוף מנחו˙), וכ‰‡ „˙נחומ‡̂ 

וב˘כר ˜ריי˙‰  ב˙ור‰  ל˜רו˙ ˆור˙ ‰בי˙ 

עוס˜ין  ‰ם  כ‡ילו  עלי‰ם  מעל‰  ‡ני   .  .

נמנע˙  „עי"ז  ˘ם  ומבו‡ר  ‰בי˙",  בבנין 

י‰‡  ב‚ול‰  נ˙ונים  ˘בני  "וב˘ביל  ‰טענ‰ 

‡ין  ˘עי"ז  ‰יינו  כו'",  בטל  בי˙י  בנין 

‰בנין בטל! וז‰ו ‡ופן ‰˜יום „מˆו˙ בנין 

בי‰מ"˜ בז‰"ז (ועיין ל˜ו"˘ חכ"‡ ˙רומ‰ 

„יו˜ים  כמ‰  י˙ב‡רו  ˘בז‰   ,39 ‰ער‰   ‡

‰ל'  רי˘  ו‡ריכו˙ם  ‰רמב"ם  „ברי  בס„ר 

בי‰ב"ח, ו‡כ"מ).

(פר˘˙נו  ל‰ˆ"ˆ  ‰˙ור‰  ב‡ור  ‡ולם 
בעו‰"ז"  זז  "‡ינו  „ענין  נ˜יט  ‡'˙מב)  ס"ע 

˘ייכ‡  מ˜„˘  לי  וע˘ו  במˆו˙  ‰‡מור 

כנסיו˙  ב˙י  ‚בי  „לעיל  ‰˘"ס  ל„ברי 

בעו‰"ז",  ‚ם  זז  בז‰"ז, „עי"ז „ו˜‡ "‡ינו 

˙ור˙  „בלימו„  לומר  לי'  ניח‡  „ל‡  ‰רי 

‰בי˙ כבר מ˙˜יים ‰‡ „‡מר בספרי „"לי" 

‰יינו לעולמי עולמים, ויל"ע ב„בר.

לוי˜ר‡  (‰˘לם)  ˙ו‡ר  ‰יפ‰  ו‰נ‰ 
רב‰ ˘ם נ˜יט בבי‡ור ‰‡ „‡מרי' „מ˜„˘ 

"‡ינו זז לעולם" – "במ˜„˘ ו‰מזבח יר‡‰ 

‰ם  מ"מ  נס˙ל˜ו  ˘למ‰  ˘בבנין  ˘‡ע"פ 

י‰י'  ול‡  ˘נ‚נזו  במ˜ום  לעולם  ˜יימים 

˘ם  ‰ספרי  במפר˘י  ‡בל  ‰פס„",  ב‰ם 

„‡ע"פ  לומר  „‰כוונ‰  ‡חר,  פי'  עול‰ 

˘‰מ˜„˘ נחרב ˜„ו˘˙ ‰מ˜ום ל‡ בטל‰, 

ו,  בי‰ב"ח  (‰ל'  ל„ינ‡  וכ‰‡ „פס˜ ‰רמב"ם 

‡ינו  ו‰עזר‰  ירו˘לים  ˜„ו˘˙  „„ין  י„-טז) 

ול‰כי  ‰בי˙,  מ˘נחרב  ‡ף  לעולם  בטל 

 ˜"„˜ ו‡וכלים  בעזר‰  ˜רבנו˙  מ˜ריבין 

‡ף ‡ם נחרב‰ ‰עזר‰ ו‡ין ‰בי˙ בנוי כו', 

ניח‡  ל‡  ‡מ‡י  נמי  ˆ"ע  ומע˙‰  עיי"˘. 

"‡ינו  בענין  ‡לו  פירו˘ים  ‡ף  ל‰ˆ"ˆ  לי' 

לפ"ז  ˘‰רי  ע„יפי  ולכ‡ו' ‰נך  לעולם",  זז 

ל‰ˆ"ˆ ˜‡י  ו‡ילו  עˆמו,  ‰מ˜„˘  על  ˜‡י 

ממ˘  מ˜„˘  ˘‡ינם  מעט  מ˜„˘י  על  ר˜ 

כ"‡ „ו‚מ˙ו בלב„ [‡ל‡ ˘ב‡מ˙ על ‰פי' 

‰ר‡˘ון ‡פ"ל „מב‡ר ברווח ר˜ ל' ‰ספרי 

"˜יים לעולם ולעולמי עולמים", ‡בל ‡ינו 

מיי˘ב ל‚מרי ל˘ון ‰מ„ר˘ "‡ינו זז לעולם 

כו'", „‰‡ לפי' ז‰ זז ממ˜ומו ונ‚נז; מי‰ו 

‰פי' ‰˘ני מרווח ל‚מרי]. 

בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  מ"˘  ע"פ  וי"ל 
(‚בי  ‰נ"ל  ‰ספרי  „ברי  ˘‰בי‡  ˜עו,  מ"ע 

כל  ב‰ "לי") "ו‡מרו  ˘נ‡מר  מˆו‰ ‡חר˙ 

מ˜ום ˘נ‡מר לי ‰"‰ ˜יים לעולם, כלומר 

˘ע‰  לפי  מˆו‰  ו‡ינ‰  מ˙מי„  „בר  ˘‰ו‡ 

„ורו˙".  ל„ורי  ומחוייב  ר‡וי  ‰ו‡  ‡בל 

(ר˜)  ‡ינו  לעולם"  „"˜יים  ˘‰פי'  ו‰יינו, 

˘חיוב  ‡ל‡  לעולם,  ˜יים  ˘‰חפˆ‡ 

‰‚בר‡ ˜יים לעולם, „כל מ˜ום ˘נ‡מר לי 

‰"ז ˆיווי ˙מי„י ל„ורו˙, ו‰כי נמי בעניננו 

‰ו‡  „‰ˆיווי  ˆ"ל  "לי"  ˘נ‡מר  „כיון 

"וע˘ו",  ‰ע˘י',  חיוב  „על  (‰יינו  ל„ורו˙ 

‚ם  מ„וי˜  ובז‰  "לי",  נˆחי,  ל˘ון  נ‡מר 

‰וב‡  ˘ל‡  ‰נ"ל  ו‰מ„ר˘  ‰ספרי  ל˘ון 

ב˙וכם", ‰יינו  סיום ‰כ˙וב "ו˘כנ˙י  ב‰ם 

˘כינ‰,  ‰˘ר‡˙  על  ר˜  ‰י‡  ˘‰נˆחיו˙ 

‡ל‡ ר˜ ˙חיל˙ ‰כ˙וב "וע˘ו לי מ˜„˘", 

‰פירו˘ים  לפי  י˙יי˘ב  ל‡  וז‰  ו˜"ל), 

‰חפˆ‡  ˘מˆי‡ו˙  נ˙ב‡ר  (˘ר˜  ‰‡מורים 

˘נע˘˙‰ בעבר נ˘‡ר˙ לעולם). 
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מעט  למ˜„˘  ל‰ם  "ו‡‰י  כט.  מ‚יל‰ 
כנסיו˙  ב˙י  יˆח˜ ‡לו  טז) ‡"ר  י‡,  (יחז˜‡ל 

וב˙י מ„ר˘ו˙ ˘בבבל", ונ"ל ב„רך חי„ו˘ 
יסו„  ‡ל‡  בעלמ‡   ‰„‚‡ „ברי  ‡לו  „‡ין 
‚„ול ב‚„רי מˆו˙ וע˘ו לי מ˜„˘ ‰‡מור‰ 

בפר˘˙נו.

‰ל'  רי˘  ‰רמב"ם  „ל˘ון  וב‰˜„ים 
לבנו˙  ז‰  ברור „חיוב  מור‰  בי˙ ‰בחיר‰ 
לזמן  ול‡  ל„ורו˙  מˆו‰  ב‚„ר  ‰וי  מ˜„˘ 
מסויים, „‰‡ יליף לי' מ˜ר‡ „פר˘˙נו ‡ף 
כ‡חרים  „ל‡  ˘במ„בר,  במ˘כן  ˘נ‡מר 
עולמים  בבי˙  „מיירי  מ˜ר‡ו˙  ˘‰בי‡ו 
וכ'  ‡˙ר,  על  בכס"מ  בכ"ז  עיי'  „ו˜‡, 
לכל  ‰ו‡  כלל  ˜ר‡  "‰‡י  „ל‰רמב"ם 
ל˘יל‰  בין  ˘במ„בר  למ˘כן  בין  מ˜ום 
ונוב ו‚בעון בין לבי˙ עולמים", ו‡"כ ‰"ז 
(ו‡ף  זמן  ובכל  מ˜ום  בכל  ˙מי„י˙  מˆו‰ 
‡ינ‰ מ‰מˆו˙ ‰˙לויו˙ ב‡רı, ˘‰רי נכלל 

˘במ„בר).  ‰מ˘כן  ‚ם  ז‰  יחי„  בˆיווי 
מˆו‰  ובחינוך  פר˘˙נו  ב‡ו‰"ח  ועיי"ע 

ˆ‰ ומˆו‰ ˙ˆז.

וי"ל „‰ו‡ לפי ˘נ‡מר בˆיווי ז‰ "לי", 
וכבר ˘נינו בספרי ב‰עלו˙ך י‡, טז (ו‰וב‡ 
מ˜ום  "בכל  „י„ן)  פסו˜  על  פר˘˙נו  ביל˜וט 

עולמים  ולעולמי  לעולם  ˜יים  לי  ˘נ‡מר 
מ˜„˘",  לי  וע˘ו  ‡ומר  ‰ו‡  במ˜„˘   .  .
וע„"ז ‡י˙‡ בוי˜ר‡ רב‰ ב, ב "בכל מ˜ום 
ול‡  בעו‰"ז  ל‡  לעולם  זז  לי ‡ינו  ˘נ‡מר 
לעו‰"ב . . במ˜„˘ וע˘ו לי מ˜„˘"; וז‰ו 
˘פס˜ ‰רמב"ם „כיון ˘נ‡מר בˆיווי ז‰ לי 
˘במ„בר  מ˘כן  על  ר˜  ל‡  „˜‡י  עכˆ"ל 
ב˜נ‡˙  וכ"כ  ‰מ˜„˘ו˙.  כל  על  ‡ל‡ 
כ  מ"ע  סוף  ל‰רמב"ם  לס‰מ"ˆ  סופרים 

ובספרי „בי רב לספרי ר‡‰ יב, י. 

ˆיווי  ˘‰ו‡  „כיון  נ˙'  במ˜"‡  ו‰נ‰ 
חוב‰  י˘  ‰ז‰  בזמן  ˘‚ם  עכˆ"ל  ˙מי„י 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

דין ועשו לי מקדש בזמן הזה
יפלפל בשיטת הרמב"ם דחיוב ועשו לי מקדש הוא לדורות, היינו דתמידות 
המקדש אינו רק לענין נצחיות השראת השכינה אלא אף לענין חובת גברא 

בעשיית מקדש / יבאר עפ"ז דברי אדמו"ר הצמח-צדק שענין ועשו לי מקדש 
שייך לבתי כנסיות, ויאריך בגדר חובת בנין בית כנסת ושייכותו לגדרי דין בנין 

המקדש

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

מזבח", ˜רבנו˙. ור‡‰ מ‚יל‰ כט, ב); ומע˙‰ י˘ לומר, ˘פירו˘ ר˘"י כ‡ן ˘"וי˜חו לי ˙רומ‰" 

עם  ‰יטב  מ˙‡ים   – ס"„)  (כנ"ל  ‰˜ב"‰  ל˘ם  ‰נ˙ינ‰  בע˙  לכוון  ˘ˆריך  ל˘מי",  "לי  ‰יינו 
˘יט˙ ‰ר‡ב"„:

כיון ˘‰כוונ‰ ‰י‡ "ל˘מי", ל˘ם ‰˜ב"‰, ‰רי ‡ין נו‚ע כל כך ל‡יז‰ ענין פרטי ‰˙כוון 
לב„˜  ‰˜„י˘  ‡ם  ‡פילו  ולכן,  בכלל.  ‰˜ב"‰  ל˘ם  י‰י'  ˘ז‰  ‰ו‡  ‰עי˜ר  כי  ‰מ˜„י˘, 
"ל˘מי"  (‡ינ‰  ‰י‡  "ל˘מי"  ‰כוונ‰  כי  וכיו"ב,  ‰מזבח  לב„˜  ל˘נו˙  ‰ו‡  יכול  ‰‰יכל, 

פרטי ˘ל ‰‰יכל, ‡ל‡) כוונ‰ כללי˙ "ל˘מי" ˘ל ב„˜ ‰בי˙.

ו‡ם כנים ‰„ברים, נמˆ‡ ˘„ברי ר˘"י כ‡ן עולים ב˜נ‰ ‡ח„ עם מ‰ ˘כ˙ב בפירו˘ו על 
‰˘"ס (˙מור‰ לב, ‡): "וב˜„˘י מזבח ‡ין מ˘נין מ˜„ו˘˙ עול‰ ל˘למים ומ˘למים לעול‰" 
ב„˜ ‰בי˙ ‡פ˘ר  ב˜„˘י  ו‡ילו  מ˘נים,  מזבח ‡ין  ב˜„˘י  „ו˜‡  מבו‡ר ‡˘ר  ˘מל˘ונו   –

ל˘נו˙ כי ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰כוונ‰ ‰כללי˙ ל˘ם ‰˜ב"‰.
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חל˜ מ‚וף ‰בנין ‡ל‡ ר˜ "פרוכ˙"; מ˘‡"כ 
כו˙ל,  בנו  ˜בוע,  בנין  ˘‰י'  ‰מ˜„˘  בבי˙ 

˘‡ינו „בר ער‡י, ‡ל‡ חל˜ מעˆם ‰בנין.

‰מ˘כן  בין  ז‰  „˘ינוי  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
זו,  ‰ב„ל‰  ע˘יי˙  ב‡ופן  ר˜  ‡ינו  ו‰מ˜„˘ 
נ˘˙נ‰.  ‰מב„יל  ‰„בר  ‚„ר  עˆם  ‚ם  ‡ל‡ 
„‰פרוכ˙ ˘‰יי˙‰ במ˘כן ‰י‰ ‚„ר‰ מחיˆ‰ 
‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰  ˘נ‡מר  כמו  ‰מב„ל˙, 
לכם בין ‰˜ו„˘ ובין ˜ו„˘ ‰˜„˘ים" (פר˘˙נו 
 .(‚ מ,  פ˜ו„י  ר‡‰   – ‰‡רון  על  מסך  ‚„ר  ב‰  ‰י'  ו‚ם  ל‚.  כו, 

ל‰יו˙  ‰ו‡  ‰פרוכ˙  ‚„ר  ˘כל  נמˆ‡  ובז‰ 
 ˙‡ ‰מ˘מ˘˙  מחיˆ‰   - ‡חר  לחל˜  טפל 

˜ו„˘ ‰˜„˘ים.

‡מנם י˘ לומר, „ל„ע˙ ‰רמב"ם, ‚„ר ז‰ 
ב"פרוכ˙" ‰י' ר˜ במ˘כן, ˘‰י' בנין ער‡י, 
מ˘‡"כ בבי˙ ‰מ˜„˘, ‰נ‰ מכיון ˘מחיˆ‰ 
ב‰  י˘   - ˜בוע  בנין   – מ"בי˙"  חל˜  זו ‰י‡ 
‡ל‡  במ˜„˘,  עˆמו  בפני  מ˜ום  ˘ל  ‚„ר 
[וכן  ומסך  ל‰ב„ל‰  ‚"כ  מ˘מ˘˙  ˘‰י˙‰ 
ב˘ם  ז‰  כו˙ל  מ˜ום  ˘נ˜ר‡  מז‰  מ˘מע 

בפ"ע "„ביר" (מ"‡ ו, טז. ועו„. ועיין יומ‡ נב, ‡)].

זו  מחיˆ‰  ע˘יי˙  ‡ופן  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
ל‡ ע˘ו כו˙ל, ‰יו חייבים  ני, „‰‚ם̆  בבי˙̆ 
ז‰ו  כי  ‰"„ביר",  מ˜ום  ˘ל  זו  ‡מ‰  ל‰ניח 
מ˜ום  ˘ˆ"ל  ‰מ˜„˘",  "בי˙  מ‚„רי  ‡ח„ 
ו˜ו‰"˜.  ˜ו„˘  בין   – ‡מ‰  רוחב   – בפ"ע 
‡ל‡ ˘כיון ˘ל‡ ‰יו יכולים לע˘ו˙ו ממ„˙ 
ר‡˘ון)  (כבבי˙  ˜ו‰"˜  ממ„˙  ‡ו  ‰˜ו„˘ 
כי "נס˙פ˜ ל‰ם ‡ם עובי ‰כו˙ל ‰י' ממ„˙ 
יע˘ו‰ו  [ו‡ם  ˜ו‰"˜"  ממ„˙  ‡ו   ˘„˜‰
מ‚רעים  ˘‰ם  ‡פ˘ר  ב˜ו‰"˜,  ‡ו  ב˜ו„˘ 

"בין הקודש ובין 
קודש הקדשים"

כ˙ב ‰רמב"ם: "בבי˙ ר‡˘ון ‰י' כו˙ל 

‰˜„˘ים   ˘„˜ ובין   ˘„˜‰ בין  מב„יל 

נס˙פ˜  ˘ני  ‰בי˙  ˘בנו  וכיון  ‡מ‰  עביו 

 ˘„˜‰ ממ„˙  ‰י'  ‰כו˙ל  עובי  ‡ם  ל‰ם 

ע˘ו ˜„˘  לפיכך  ממ„˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים  ‡ו 

וע˘ו  ˙מימו˙  ע˘רים ‡מ‰  עביו  ‰˜„˘ים 

‰˜„˘ ‡רבעים ‡מ‰ ˙מימו˙ ו‰ניחו ‡מ‰ 

(‰ל'  ובין ˜„˘ ‰˜„˘ים"  בין ‰˜„˘  י˙יר‰ 

בי‰ב"ח פ"„ ‰"ב).

ע˘ו  ל‡  ˘בל‡‰"כ  כיון  ˆ"ע  ולכ‡ור‰ 

כו˙ל בבי˙ ˘ני, למ‰ ‰וˆרכו ל‰ניח ‡מ‰ 

בע˘יי˙  „י  ול‡  עובי ‰כו˙ל,  כנ‚„  י˙יר‰ 

˜ו„˘  ˘ל  לכ'  ˜ו„˘  ˘ל  מ'  בין  פרוכ˙ 

‰˜„˘ים?

וי˘ לומר בז‰:

‰בחיר‰  בי˙  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם  כ˙ב 

˘ע‰  לפי  ו‰י'  רבינו  מ˘‰  ˘ע˘‰  "מ˘כן 

ו‡ילך,  עמ' 302  חט"ז  ל˜ו"˘  (ר‡‰  במ"‡  ונ˙'  כו'", 

ועו„) ˘ב‰„‚˘‰ זו - ˘‰מ˘כן ‰י' ר˜ "לפי 

˘מˆינו  ‰חילו˜  יסו„  מ‚„יר   – ˘ע‰" 

‰מ˜„˘,  ובי˙  ‰מ˘כן  בין  „ברים  בכמ‰ 

˘ע‰"  "לפי  ר˜  ‰י'  ˘‰מ˘כן  מפני  „‰ו‡ 

ובנין  בי˙  ‰ו‡  ‰מ˜„˘  בי˙  מ˘‡"כ 

‰יי˙‰  „במ˘כן  בנ„ו"„,  מˆינו  וכן  ˜בוע. 

ל˜ו„˘  ‰˜ו„˘  בין  מב„יל‰  "פרוכ˙" 

"כו˙ל",  בנו  (ר‡˘ון)  ובמ˜„˘  ‰˜„˘ים, 

ר˜  ‰י'  ˘‰מ˘כן  מכיון  ˘‰ו‡  לומר  „י˘ 

‰י'  ל‡  ‰מב„יל  ‰„בר  לכן  ˘ע‰"  "לפי 

עיונים וביאורים קצרים

פניניםפנינים

על י„י מ˘‰ רבינו י˘ חל˜ בע˘יי˙ ‰‡רון ‚ם 
י˘ר‡ל  מבי˙  ונפ˘  נפ˘  "כל  כי  י˘ר‡ל,  לכל 
י˘ ב‰ מבחי' מ˘‰ רבינו ע"‰ . . ונ˜ר‡ רעי‡ 
מפרנס  רבינו  ומ˘‰  פמ"ב),  (˙ני‡  כו'"  מ‰ימנ‡ 
‡˙ כל ‡ח„ ו‡ח˙ מבנ"י, וממ˘יך ל‰ם ‰ר‰ור 
˘ל  רˆונו  "עו˘ין  ל‰יו˙  ˘יחזרו  ע„  ˙˘וב‰, 
מ˜ום", ו‡ז מ˙˜יים "וע˘ו ‡רון" – ע"י כולם.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"‚ עמ' 236 ו‡ילך)

ו‡פס  מ‡ין  מ˙ח„˘   – ˘ם  ‚נוז  ˘‰ו‡  מ˜ום 
בכל ר‚ע ור‚ע.

עו˘ין  ˘י˘ר‡ל  ˘"בזמן  ‡מרו,  ז‰  ובענין 
רˆונו ˘ל מ˜ום" – י˘ לכל בנ"י חל˜ בע˘יי˙ 
‡בל  ˘טים";  עˆי  ‡רון  "וע˘ו  כמ"˘  ‰‡רון, 
"בזמן ˘‡ין י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום" – 
‰נ‰ על ז‰ נ‡מר "וע˘י˙ לך ‡רון עı", ו‰יינו, 
‡מנם,  רבינו.  מ˘‰  ע"י  ‰י‡  ‰‡רון  ˘ע˘יי˙ 
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˙כלי˙  ‰נ‰  "ב˙ח˙ונים",  ל˘כון   – ב˙ו כם" 

‰מ˜ום  ‰מ˜„˘  ‰יו˙  ע"י  בעי˜ר  נ˘למ‰  זו 

"ל‰יו˙ מ˜ריבים בו ˜רבנו˙" ‚˘מיים. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 434 ו‡ילך)

מי עושה את הארון?
וע˘ו ‡רון עˆי ˘טים
(כ‰, י)

לך  וע˘י˙  ‡ומר  ‡ח„  "כ˙וב  ב‚מ'  ‡י˙‡ 

עˆי  ‡רון  וע˘ו  ‡ומר  ‡ח„  וכ˙וב   ,ıע ‡רון 

עו˘ין  ˘י˘ר‡ל  בזמן  כ‡ן  כיˆ„,   ‡‰ ˘טים, 

˘מם.  על  ‰עבו„‰  (נ˜ר‡˙  מ˜ום  ˘ל  רˆונו 

ר˘"י), כ‡ן בזמן ˘‡ין עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום" 

(יומ‡ ‚, ב).

ענין  – ‰ו‡  ע˘יי˙ ‰‡רון  ˙מו‰, ‰רי  ולכ‡ור‰ 

"כ‡ן  ‰ול"ל  ו‡"כ,  במ„בר,  ‰יו  בנ"י  כ‡˘ר  ˘‰י' 

˘ייך  ו‡יך  מ˜ום";  ˘ל  רˆונו  י˘ר‡ל  כ˘ע˘ו 

מ˜ום,  ˘ל  רˆונו  עו˘ין  ˘י˘ר‡ל  בזמן  לומר "כ‡ן 

מ˜ום",  ˘ל  רˆונו  עו˘ין  י˘ר‡ל  ˘‡ין  בזמן  כ‡ן 

בל˘ון ‰וו‰ – ב‰ ב˘ע‰ ˘ע˘יי˙ ‰‡רון ‡ינ‰ ענין 

˘ב‰ו‰, ‡ל‡ ענין ˘‡ירע לפני זמן רב?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ ב„רך ‰פנימיו˙:

מב‡ר  ‰˙ני‡,  בספר  ‰˘ני  חל˜  ב˙חיל˙ 

 '‰ "לעולם  ‰כ˙וב  פירו˘   ˙‡ נ"ע  ‰ז˜ן  רבינו 

בכל  לעולם  נˆב  ˘„בר ‰'  ב˘מים",  נˆב  „ברך 

בכל  ו‡פס  מ‡ין  ול‰חיו˙ם  ל‰וו˙ם  ‰נבר‡ים 

יום  בכל  בטובו  "‰מח„˘  וכמ"˘  ור‚ע,  ר‚ע 

˙מי„ מע˘‰ בר‡˘י˙", ו‰יינו, ˘ברי‡˙ ‰עולם 

מ˙ח„˘˙ בכל ר‚ע ור‚ע.

˘˜יים  ל‡רון,  בנו‚ע  ‚ם  מובן  ועפ"ז 

ב)  נב,  (יומ‡  ב‚מר‡  כ„‡י˙‡  ˙מי„,  ב˘לימו˙ו 

˘‰‡רון ‰ו‡ מ‰חמ˘‰ „ברים ˘נ‚נזו, ˘עלי‰ם 

לבו‡,  לע˙י„  וי˙‚לו  ל‡ויב,  ˘ליט‰  ‰י˙‰  ל‡ 

ב‡יז‰   – ז‰  ‡רון  ‰נ‰  ˆ„˜נו,  מ˘יח  בבי‡˙ 

בין "ושכנתי" ל"בתוכם"
וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם
(כ‰, ח)

בעניין מטר˙ו ‰עי˜רי˙ ˘ל ‰מ˘כן ו‰מ˜„˘ 

‰מ˜„˘  ˘ל  ˘עי˜רו  פר˘˙נו)  (רי˘  ‰רמב"ן  כ˙ב 

‰‡רון",  ˘‰ו‡  ‰˘כינ‰  מנוח˙  "מ˜ום  ‰ו‡ 

˘עי˜ר  כ˙ב  בי‰ב"ח)  ‰ל'  (רי˘  ‰רמב"ם  ‡מנם 

‰מ˜„˘ ‰ו‡ ‰יו˙ו ‰מ˜ום "ל‰יו˙ מ˜ריבים בו 

˜רבנו˙".

ח„‡  מר ‡מר  ˘ב„רך ‰פנימיו˙,  לב‡ר,  וי˘ 

ומר ‡מר ח„‡ ול‡ פלי‚י:

בנו‚ע ל‡רון ‡מרו חז"ל "מ˜ום ‡רון ‡ינו מן 

‰˘כינ‰  ˘‰˘ר‡˙  ו‰יינו,   .(‡ כ‡,  (יומ‡  ‰מי„‰" 

ע„  ביו˙ר,  ‚לוי  ב‡ופן  ‰י˙‰  ‰‡רון  ˘במ˜ום 

˙פס  ל‡  ‰‡רון  ˘ל  ‰‚˘מי  ˘מ˜ומו  כך  כ„י 

מ˜ום ומ„‰, ו‰י' ניכר ב‚לוי ‰‡ל˜ו˙ ˘ב˜ו„˘ 

‰˜רבנו˙,  ב‰˜רב˙  ז‡˙,  לעומ˙  ‰˜„˘ים. 

ל‡  מ"מ  ‚לויים,  נסים  ‰יו  ˘ם  ˘‚ם  למרו˙ 

ב‚וף  ‰‡ל˜ו˙  ב‚לוי  ניכר  ˘‰י'  ב‡ופן  ז‰  ‰י' 

‰„ברים ‰‚˘מיים.

‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  ‡מרו  חז"ל  ל‡י„ך, 

טז),  נ˘‡  (˙נחומ‡  ב˙ח˙ונים"  „יר‰  לו  ל‰יו˙ 

˘כינ‰  ˘ר˙‰  בו  ‰מ˘כן,  נע˘‰  זו  ול˙כלי˙ 

‰ו‡  ז‰  וענין  ו"˙ח˙ונים".  ‚˘מיים  ב„ברים 

‰‡רון,  מ˜ום  כי  ‰˜רבנו˙,  בעבו„˙  בעי˜ר 

מ˜ומו  ו‚ם  ב‚לוי,  ˘כינ‰  ˘ם  ˘˘ר˙‰  ל‰יו˙ 

‰‚˘מי "‡ינו מן ‰מ„‰" - ל‡ ניכר בז‰ ‰˘ר‡˙ 

‡ינו  כבר  ז‰  ˘מ˜ום  מכיון  "למט‰",  ‰˘כינ‰ 

ב‚„ר "מט‰" – ‡ל‡ מ˜ום רוחני ו‡ל˜י. ו„וו˜‡ 

בעבו„˙ ‰˜רבנו˙ ‰י' ניכר ‡יך ˘˘ר˙‰ ˘כינ‰ 

‚ם ב„ברים ‚˘מיים ו"˙ח˙ונים".

בנו‚ע  כי  פלו‚˙‡,  כ‡ן  „‡ין  נמˆ‡  ועפ"ז 

– ‰רי ‰‡רון ‰ו‡  ‚לוי  ב‡ופן  ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ 

"מ˜ום מנוח˙ ‰˘כינ‰", ‡מנם ביחס ל"ו˘כנ˙י 

דרוש ואגדה
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"ו‰כי  ‰סי˜:  ˘ם  חו˘ב"  וב"מע˘‰ 
מס˙בר‡ „ב‰כי ‰ם „ומים ל‚ל‚לי ‰ר˜יע 

כו' ˘כנ‚„ם ‰ם ‰˘בע‰ נרו˙".

מפור˘  ‰רמב"ם  ל„ע˙  בנו‚ע  ‡מנם, 
(בפירו˘ו  ‰רמב"ם  בן  ‡בר‰ם  ר'  מפי  יוˆ‡ 
 .  . ‰˜נים   ˙˘˘"„ לב)  כ‰,  פר˘˙נו   – ‰˙ור‰  על 

ר‡˘‰  לˆ„  מנור‰  ˘ל  מ‚ופ‰  נמ˘כים 
ז"ל,  מרי  ‡ב‡  ‡ו˙‰  ˘ˆייר  כמו  ביו˘ר 
זול˙ו".  ‡ו˙‰  ˘ˆייר  כמו  בעי‚ול  ל‡ 
ו‡"כ, מ‡חר ˘יסו„ ‰"מע˘‰ חו˘ב" לז‰ 
ל˘ון  מס˙ימ˙  ‰ו‡  בעי‚ול"  ˘"נמ˘כין 
‡לכסון"  ˙יב˙  ‰זכיר  ˘"ל‡  ‰רמב"ם 
כ˙ב-י„-˜ו„˘  ˘נ˙‚ל‰  ל‡חר  ‰רי   –
בנו  ˘ל  וע„ו˙ו  ‰מנור‰  בˆיור  ‰רמב"ם 
מפור˘˙,  בכוונ‰  "ביו˘ר"  ˆייר  ˘‡ביו 
˘‡ם  ברור  נר‡‰  ‰רי  כו'",  בעי‚ול  ו"ל‡ 
‰מ˘כן  חכמ˙  ובעל  חו˘ב  ‰מע˘‰  ‰יו 
ופירו˘ו  ‰רמב"ם  ˘ל  ˆיורו   ˙‡ רו‡ים 
˘‰˜נים ‰יו  כו˙בים  ‚ם ‰ם  בנו, ‰יו  ˘ל 
"ביו˘ר". ונמˆ‡ ˘‰רמב"ם ור˘"י סביר‡ 

ל‰ו ˘˜ני ‰מנור‰ ‰יו ב‡לכסון .

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 168 ו‡ילך)

– ‰יו  ממ˜ום ˜ו‰"˜]  ממ˜ום ‰˜ו„˘ ‡ו 
מוכרחים ל‰ניח "‡מ‰ י˙יר‰", ו˜"ל.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 136 ו‡ילך)

צורת קני המנורה
בענין ˆור˙ ˜ני ‰מנור‰ מˆינו „בˆיור 
˘ל  ˜„˘ו  י„  כ˙ב  ˘ב‚וף  ‰מנור‰ 
‰נ‰  „מנחו˙)  ספ"‚  למ˘ניו˙  (בפירו˘ו  ‰רמב"ם 
מעל‰  לˆ„  נמ˘כים  ‰מנור‰  ˜ני   ˙˘˘
כבˆיורי ‰מנור‰  ול‡  ב‡לכסון,  י˘ר  ב˜ו 
‚ם  וכן  בעי‚ול.  נמ˘כים  ˘‰ם  ‰ר‚ילים 
‰˜נים   ˙˘˘˘ לב)  כ‰,  (פר˘˙נו  ר˘"י  כ˙ב 

"ב‡לכסון נמ˘כים ועולין".

בספרו  חסי„ים  מ˘נ˙  בעל  ו‰נ‰, 
(פ"ז)  ‰מ˘כן  מל‡כ˙  על  חו˘ב"  "מע˘‰ 
בעי‚ול",  "נמ˘כים  ‰˜נים   ˙˘˘„ כ˙ב 
מוכח  ‰נ"ל  ˘מפר˘"י  „‡ע"‚  ומב‡ר 
‰רמב"ם  "‡בל   – בעי‚ול"  ‰יו  ˘"ל‡ 
‰זכיר  ל‡  ‰"י)  פ"‚  ‰בחיר‰  בי˙  (‰ל'  בחיבורו 
ונמ˘כים  כ˙ב  ‡ל‡  ‡לכסון  ˙יב˙ 
ב"חכמ˙  ממ˘"כ  ו‰בי‡  ועולים", 
"נר‡‰  ˘מז‰  רי˜נטי)  (ל‰ר"י  ‰מ˘כן" 
בעי‚ול";  כמעט  ‰˜נים  עולים  ˘‰יו   .  .



י‡

אין משכן ללא נחושת
משכן לצדיקים, לבעלי תשובה או לרשעים? / צדיקים שייכים לעבודת קידוש 

הגשמיות? / גם רשעים צריכים להשתתף בעשיית המשכן / אי אפשר לבנות 
המשכן ללא נחושת

‰„ברים ‰ר‡˘ונים ˘נמנו בפר˘˙נו מבין ˙רומו˙ ‰מ˘כן, ‰ם ז‰ב, כסף ונחו˘˙. 
˘לו˘‰ ‡לו ‰ם עי˜ר סו‚ ‰"„ומם" ˘‰˘˙מ˘ו בו לבניין ‰מ˘כן.

ל‰נ‰‚‰  ו‰ליכו˙יו ‰˙‡ימו  בניינו  וכל  ˘ל "ע˘ירו˙",  מ˜ום  בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י'  ו‰נ‰, 
זו. וכפי ˘מˆינו ˘‰יו מ˘˜ין ‡˙ ˜רבן ‰˙מי„ לפני ˘חיט˙ו בכוס ˘ל ז‰ב (˙מי„ כט, ‡. 
ל, ‡), ‡ף ˘פעול‰ זו ‰יי˙‰ ר˜ עניין ˆ„„י ל‰˜ל ‡˙ ‰פ˘ט˙ עורו. ‰נ‰‚‰ זו ˘ל ע˘ירו˙ 

‰יי˙‰ לכ‡ור‰ ‚ם במ˘כן, ˘‰ל‡ "מ˘כן ‡˜רי מ˜„˘ ומ˜„˘ ‡˜רי מ˘כן" (ר‡‰ ערובין 
ב, ‡).

ל˜רבן  ‰ב‰מ‰   ˙‡ מ˘˜ין  ˘ממנ‰  כוס  ‡פילו  ‡ם  רב‰:  ˙מי‰‰  ל˙מו‰  י˘  ומע˙‰ 
˘‰מ˘כן  בוו„‡י  ‰מ˜„˘,  בבי˙  "ע˘ירו˙"  „ין   ˙‡ ל˜יים  כ„י  ז‰ב,  ˘ל  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 
כסף  ‚ם  מרכיביו  בין  ˘‰יו  י˙כן  וכיˆ„  ז‰ב,  ע˘ויים  ל‰יו˙  ˆריכים  כליו  וכל  עˆמו 

ונחו˘˙?

‰רי  פר˘˙נו),  רי˘  מ‰רז"ו  ופי'  רב‰  ˘מו˙  (ר‡‰  ‰ז‰ב  פני  על  ‚ם  מעל‰  בו  י˘  ˘כסף  ו‡ף 
נחו˘˙ ‡ין בו לכ‡ור‰ ˘ום מעל‰ ל‚בי כסף וז‰ב, וכיˆ„ י˙כן ˘‰˙ור‰ ˙ˆוו‰ לע˘ו˙ ‡˙ 

‰מ˘כן ‚ם מנחו˘˙?

מ˘כן לˆ„י˜ים, לבעלי ˙˘וב‰ ‡ו לר˘עים?
˘לו˘ „עו˙ נ‡מרו ב„ברי חז"ל ‡ו„ו˙ זמן ˆיווי ונ„ב˙ ‰מ˘כן:

‡. ˆיווי "וע˘ו לי מ˜„˘" ו‰˙רומ‰ בפועל, ‰יו בין מ˙ן ˙ור‰ לחט‡ ‰ע‚ל (ז‰ר ח"ב 
רכ„, ‡).

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

‡י ‡פ˘ר לבנו˙ ‰מ˘כן לל‡ נחו˘˙
 ˙‡ בונים  יח„  כולם  ‰מ‰  י˙',  ˘כינ˙ו  ב‰˘כנ˙  ‰עסו˜ים  ‡לו  י‰ו„ים  סו‚י  ˘לו˘˙ 
כסף  מז‰ב,  ע˘וי  ‰מ˘כן  ב‰יו˙  מ˙בט‡  ז‰  ו„בר  בעולם,  ‰˘י"˙  ˘ל  ‰רוחני  ‰מ˜„˘ 

ונחו˘˙:

‰ז‰ב רומז על בחינ˙ ‰‚בור‰ ו‰‰על‡‰ מלמט‰ למעל‰ (ר‡‰ ז‰ר ח"‡ רנ, ‡. ח"ב ˜מח, ‡-ב. 
˙ני‡ פ"נ. ˙ו"‡ ˜י‡, „. ועו„). ועל כן מבט‡ ‰ז‰ב ‡˙ עניינם ˘ל בעלי ˙˘וב‰, ˘‰ם נמˆ‡ים 

מן ‰‚˘מיו˙  ל‰˙נ˙˜  עמלים  ˙˘וב‰  בעלי  ממˆי‡ו˙ם ‰˜ו„מ˙.  יˆי‡‰  ˘ל  ב˙נוע‰  ˙„יר 
ו‰חומריו˙, ו"לˆ‡˙" מן ‰עולם.

‰כסף רומז על בחינ˙ ‰חס„ ו‰‰מ˘כ‰ מלמעל‰ למט‰ (ר‡‰ בספרים ‰נ"ל). ו‰ו‡ מבט‡ 
‡˙ עבו„˙ ‰ˆ„י˜ים ˘עבו„˙ם ‰י‡ ל‰מ˘יך ול‚לו˙ ˜„ו˘‰ עליונ‰ בעולם ‰‚˘מי. 

ו‰נחו˘˙ מל˘ון "נח˘" (ר‡‰ ב"ר פל"‡, ח. ר˘"י ח˜˙ כ‡, ט. ˙˜ו"ז ˙ס"ו) רומז˙ על חט‡ים, 
˘‰רי ‰נח˘ ‚רם לחט‡ עı ‰„ע˙ – ‰˘ר˘ ˘ל כל ‰חט‡ים (˘ב˙ ˜מו, רע"‡), ו‰י‡ מבט‡˙ 

‡˙ עבו„˙ ‰ר˘עים, ˘ע„יין ˘ייכים לחט‡.

ומכ‡ן ‰ור‡‰ עבור ‡לו ‰עוס˜ים ב˜י„ו˘ ‰עולם ו‰פיכ˙ו למ˘כן לו י˙':

בעלי  ‡ו  ˆ„י˜ים  ˘‰ם  ו‰יינו  "כסף",  ‡ו  "ז‰ב"  ב„ר‚˙  עˆמם  ‰מח˘יבים  כ‡לו  י˘נם 
˙˘וב‰. וטוענים ‰ם, מ‰ לנו ל‰˙עס˜ עם ‰ר˘עים ˘בבחינ˙ "נחו˘˙"? ומוטב ל‰˙עס˜ 

עם י‰ו„ים ‰עומ„ים ב„ר‚‡ נעלי˙ יו˙ר.

ומ‡י„ך, ‰י‰ו„י ‰עומ„ ב„ר‚˙ נחו˘˙, ˘עו„נו ˘ייך לענייני חט‡, יכול לח˘וב לעˆמו, 
מי ‡ני ומ‰ ‡ני ל‚˘˙ ‡ל ‰˜ו„˘, ‡ל עבו„˙ ˜י„ו˘ ‰עולם?

 ˙‡ ל‰˜ים  ‡פ˘ר  ‡י  לב„ם,  וז‰ב  כסף  י˘נם  ˘‡ם  מפר˘˙נו,  ‰ור‡‰  למ„ים  כך  ועל 
‰מ˘כן. כי ‰˘כנ˙ ˘כינ˙ו י˙' בעולם ‰י‡ „וו˜‡ על י„י עבו„˙ בני י˘ר‡ל כולם: "ז‰ב", 

"כסף" ו"נחו˘˙".



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˜י„ו˘  לעסו˜  מוכרחים  בלב„, ‡ל‡  רוחני˙  בעבו„‰  ול‰˙עס˜  מן ‰‚˘מיו˙  ל‰˙נ˙˜ 

וזיכוך ענייני ‰עולם.

˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡, "ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים" (ר‡‰ ˙נחומ‡ נ˘‡ טז. ˙ני‡ 

פל"ו) – ˘בני י˘ר‡ל ינˆלו ‡˙ ענייני ‰עולם ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙', ע„ ˘י‰‡ ‰עולם 

יכול  ‰ˆ„י˜  ‡ין  וממיל‡  י˙"˘.  ‰בור‡  בו  ˘י˘כון  ור‡וי  ומזוכך  מ˜ו„˘  כולו  ‰‚˘מי 

לחמו˜ מעבו„‰ זו, ומחויב ‰ו‡ לנˆל ‡˙ ענייניו ‰‚˘מיים לענייני עבו„˙ ‰' ול˜„˘ם.

עניינים  ו˘‡ר  ו˘˙י'  ב‡כיל‰  מ˙עס˜  ו‰ו‡  ‚˘מי,  ‚וף  י˘  לˆ„י˜  ‚ם  כן:  על  י˙ר 

‚˘מיים. ו‡ם ‡ינו עסו˜ בבירורם ו˜י„ו˘ם, עלולים ענייניו ‰‚˘מיים לר„˙ למˆב בל˙י 

רˆוי ח"ו. 

‚ם ר˘עים ˆריכים ל‰˘˙˙ף בע˘יי˙ ‰מ˘כן
וע„יין י˘ מ˜ום לטעו˙, ˘„וו˜‡ ‰ˆ„י˜, מ˘ום ˘‰ו‡ מופר˘ מענייני ‰‚˘מיו˙, ‰רי 

‰‚˘מיו˙,  ב˜י„ו˘  י˙עס˜  ל‡  ˘‡ם  ‰‚˘מיים,  ענייניו   ˙‡ ˘י˜„˘  ל‡ז‰ר‰  ˆריך  ‰ו‡ 

עלולים ענייניו ‰‚˘מיים ל‰יו˙ ‰יפך ‰טוב ו‰˜„ו˘‰.

לעומ˙ ז‡˙, ‰בעל ˙˘וב‰ ‡ינו ז˜ו˜ לכ‡ור‰ לעˆ‰ ול„רך עבו„‰ על מנ˙ ˘ל‡ ליפול 

ב‚˘מיו˙. ‰ל‡ ‰בעל ˙˘וב‰ ‰ו‡ בורח מן ‰חט‡ ומן ‰‚˘מיו˙, ‰ו‡ עוס˜ ב‡ופן ˙מי„י 

˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  ‡פ˘י"  "‡י  ‰‡סורים  עניינים  על  לומר  ˘ˆריך  וע„  ‰רע,  מן  ב‰˙רח˜ו˙ 

ו‡˙חנן ט, „ ב˘ם ‰‰"מ ממעזריט˘).

ני˙ן  וזיכוך ‰‚˘מיו˙  ע˘יי˙ ‰מ˘כן  על  ˘‰ˆיווי  מן ‰„ע‰ ‰˘ני',  לומ„ים ‡נו  כך  ועל 

בזיכוך ‰‚˘מיו˙.  מ˙עס˜  ˘למו˙ ‡ם ‡ין ‰‡„ם  ו‰כפר‰  כי ‡ין ‰˙˘וב‰  ˙˘וב‰,  לבעלי 

ו‡„רב‡ – ˆיווי ‰מ˘כן ‰י' ביום ‰כפורים „וו˜‡, ל‰ורו˙ ול‰ו„יע ˘ע˘יי˙ ‰מ˘כן בעולם 

‰‚˘מי ‰י‡ ˘למו˙ ‰˙˘וב‰ ו‰כפר‰.

מן ‰חט‡  ˘פר˘  למי  ˘‡ין ˆיווי ‰מ˘כן ‡מור ‡ל‡  ויטע‰  יבו‡  לטעו˙  וע„יין ‰רוˆ‰ 

‰‚˘מיו˙.  ˜י„ו˘  עבו„˙  עליו  מוטל˙  ‡ין  בחט‡ו,  ˘רוי  ˘ע„יין  ר˘ע  ‡ך  ˙˘וב‰,  וע˘‰ 

נ‡מר  וע„ ‡ז  כ„בריך",  ו˘י‰י' "סלח˙י  ˙˘וב‰,  לע˘ו˙  ˘˙חיל‰ ˆריך ‰ו‡  נו˙נ˙  ‰„ע˙ 

עליו "ולר˘ע ‡מר ‡ל˜ים מ‰ לך לספר חו˜י" (˙‰לים נ, טז).

על כך ב‡‰ ‰„ע‰ ‰˘לי˘י˙ ומלמ„˙, ˘‚ם ב‰יו˙ בני י˘ר‡ל ר˘עים ל‡ ‰˙בטל מ‰ם 

י˙'  ˘כינ˙ו  ב‰˘כנ˙  לעסו˜  ‰ר˘ע  מחויב  ‰˙˘וב‰  לפני  ‚ם  כי  מ˜„˘",  לי  "וע˘ו  ˆיווי 

מחזירנו  ˘ב‰  ˘"‰מ‡ור  „בר  וסוף  ב˙ור‰,  לעסו˜  מחויב  ˘‰ר˘ע  וכ˘ם  ‰‚˘מי.  בעולם 

למוטב" (‰ל' ˙למו„ ˙ור‰ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן. ור‡‰ ירו˘למי ח‚י‚‰ פ"‡ ‰"„ ל‚רס˙ ˜‰"ע).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

בע‚ל  ˘חט‡ו  ל‡חר  ביום ‰כפורים,  ר˜  נ‡מר  ע˘יי˙ ‰מ˘כן  על  עי˜ר ‰ˆיווי  כל  ב. 

ונ˙כפר ל‰ם. ו‡זי בˆיווי "וע˘ו לי מ˜„˘" נ˙‚ל‰ לעין כל כיˆ„ "נ˙כפר ל‰ם על מע˘‰ 

‰ע‚ל" (˙נחומ‡ פר˘˙נו ח. ור‡‰ ר˘"י ˙˘‡ ל‡, יח. ל‚, י‡).

י˘ר‡ל  לבני  ‰ˆיווי  מסיר˙  ‡ך  ‰ע‚ל,  חט‡  לפני  נ‡מר  מ˜„˘"  לי  "וע˘ו  ‰ˆיווי   .‚

ו‰נ˙ינ‰ בפועל ‰יו ל‡חר יום ‰כפורים (ז‰ר ח"ב ˜ˆ‰, ‡. רמב"ן רי˘ וי˜‰ל).

ו‰נ‰, כ‡˘ר מעיינים במ˘מעו˙ם ˘ל ˙‡ריכים ‡לו, נמˆ‡ ˘‡ין זו ר˜ מחלו˜˙ בנו‚ע 

לזמן ‰ˆיווי ו‰˙רומ‰ בפועל, ‡ל‡ מחלו˜˙ מ‰ו˙י˙ י˘ כ‡ן, עבור מי ‰י' ˆיווי ‰מ˘כן: 

לˆ„י˜ים, לבעלי ˙˘וב‰ ‡ו ‡ף לר˘עים.

ומ˙ן  מˆרים  ביˆי‡˙  ‰רי  ˙ור‰,  מ˙ן  ל‡חר  ‰יו  ו‰˙רומ‰  ˘‰ˆיווי   (‡) ‰„ע‰  לפי 

˙ור‰ נע˘ו בני י˘ר‡ל כ‚רים (ר‡‰ יבמו˙ מו, ב), ו"‚ר ˘נ˙‚ייר כ˜טן ˘נול„ „מי" (˘ם כב, 

‡), וממיל‡ ‰יו במ„ר‚˙ ˆ„י˜ים ˘ל‡ חט‡ו מעולם.

נמˆ‡  ‰כפורים,  ביום  ו‰כפר‰  ‰ע‚ל  חט‡  ל‡חר  ‰יו  ו‰נ˙ינ‰  ˘‰ˆיווי  (ב)  ל„ע‰ 

˘‰מ˘כן נע˘‰ על י„י בעלי ˙˘וב‰.

ל‡חר ‰חט‡  בפועל ‰יי˙‰  ו‰נ˙ינ‰  חט‡ ‰ע‚ל  ני˙ן ˜ו„ם  ˘‰ˆיווי  ל„ע‰ (‚)  ו‡ילו 

מˆווים  י˘ר‡ל  בני  ‰יו  ר˘עים,  כ˘‰יו  רח"ל,  עˆמו  ‰חט‡  בע˙  ˘‚ם  נמˆ‡  ו‰כפר‰, 

ועומ„ים על ע˘יי˙ ‰מ˘כן [כי ‡ילו נ˙בטל ‰ˆיווי כ˘חט‡ו, ‰יו ˆריכים לˆיווי ח„˘ ל‡חר ‰כפר‰, 
ול‡ מˆ‡נו כן].

ו‡ף ˘בוו„‡י ב‚˘מיו˙ ‰˙˜יימו ‰„ברים ר˜ כ‡ופן ‡ח„, מכל מ˜ום בנו‚ע לפנימיו˙ 

‰עניינים ‰רי "‡לו ו‡לו „ברי ‡ל˜ים חיים" (ערובין י‚, ב). ועניין "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י 

ב˙וכם" ברוחניו˙, ˘ייך ‰ן בˆ„י˜ים, ‰ן בבעלי ˙˘וב‰ ו‡פילו בר˘עים. וכפי ˘י˙ב‡ר 

ל‰לן.

ˆ„י˜ים ˘ייכים לעבו„˙ ˜י„ו˘ ‰‚˘מיו˙?
כ‡˘ר עומ„ י‰ו„י ב„ר‚˙ "ˆ„י˜", עלול ‰ו‡ לטעו˙ ˘‡ין עבו„˙ "וע˘ו לי מ˜„˘" 

˘ייכ˙ ‡ליו כל עי˜ר. עניין ‰מ˘כן ‰ו‡ ‰˘כנ˙ ˜„ו˘˙ו י˙' במ˜ום ‚˘מי, ומעין ז‰ ‚ם 

בעבו„˙ ‰', עניין ‰מ˘כן ‰ו‡ ניˆול ענייני עולם ‰ז‰ לענייני ˜„ו˘‰.

מוכרחים  ו˙‡וו˙יו,  ‰עולם  לענייני  ‰˘ייכים  י‰ו„ים  ‡ו˙ם  מיל‡  ˆ„י˜:  ‡ו˙ו  טוען 

מו˙רו˙,  ב˙‡וו˙  ל˘˜וע  ‰ם  עלולים  כן  ל‡  ˘‡ם  ל˜„ו˘‰,  ‰עולם  ענייני   ˙‡ לנˆל  ‰ם 

ול‡חר מכן ‡ף ב„ברי ‡יסור רח"ל. ו‰„רך ‰יחי„‰ ˘ל‡ ל˘˜וע ב‚˘מיו˙, ‰י‡ ל˜„˘ ‡˙ 

לענייני ‰עולם  ˘ייך  ˘‡ינו  ˆ„י˜  „ע‰ו". ‡מנם,  „רכיך  "בכל  בבחינ˙  ‰‚˘מיים  ‰„ברים 

‡ין לו עס˜ עם בירורם ו˜י„ו˘ם.

‡סור  ˆ„י˜ים.  י„י  על  ‰יו  וע˘יי˙ו  ‰מ˘כן  ˘ˆיווי  ‰„ע‰  מן  ‡נו  למ„ים  כך  ועל 


