
‚úיון ˙˘כ‰
ער˘"˜ פר˘˙ וי˜‰ú-פ˜ו„י

מ„וע נכפú‰ פר˘˙ ‰מ˘כן?

‰˜˘ר בין ‰מ˘כן ú"‡ין עו„ מúב„ו"

‚„ר "מ˘ו˜„ים" במנור‰

‰נ‡‰ מ‰úימו„ ‡ו מ‰מ‡כú ו‰מ˘˜‰?



בעז‰י״˙.

מ˙כב„ים  ‰ננו  וי˜‰ל-פ˜ו„י,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳,  ‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘ 
מ˙וך  ‰פר˘‰  בעניני  בלום  ‡וˆר  ו‰ו‡  ˙˘כ‰),  (‚ליון  ˘ב˙' 
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.

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
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ב"ה



כט כטכט

פ˜י„ו במ˜ום פלוני ובענין פלוני ‡˘ר נמסר לכל  ו‡ח„ ינˆל כל כוחו˙יו במלוי̇ 
‡ח„ ו‡ח„ בפרט. וביחו„ כ˘‰ו‡ ענין ˘‡י ‡פ˘ר לע˘ו˙ו על י„י ‡חרים, וכמו 
˘מובן ‚ו„ל כח ˙נ‡י ז‰ ממ‰ ˘פס˜ו רז״ל (מוע„ ˜טן ט, ב) „ברי ˙ור‰, ‡פילו 
חפˆי ˘מים - ‰ן ‰מˆוו˙ – ל‡ י˘וו ב‰, ו‡ם ‰י‡ מˆו‰ ˘‡י ‡פ˘ר לע˘ו˙‰ על 

י„י ‡חרים ל‡ ר˜ ˘וו‰ ‰י‡ ל„ברי ˙ור‰, ‡ל‡ ‚ם „וח‰ ‡ו˙‰.

ופועלים,  מ˙עס˜ים  ‰רב‰  י˘  וחומריים  ‚˘מיים  בענינים  ‰נ‰  ל‰נ"ל,  וב‰נו‚ע 
ובעניני ‰„˙ ל„‡בוננו מעט מזעיר, ו‡פילו ‰עוס˜ים בז‰, ‰רי ‰ו‡ בז‰ירו˙ ‚„ול‰ 
ביו˙ר ˘ל‡ לפ‚וע בכבו„ו ˘ל מי ˘‰ו‡, ב‡ופן ˘ל "ב˙י-י„ ˘ל מ˘י״ [=כפפו˙], 
ו„ו˜‡ כ˘‰ˆ„ ˘כנ‚„ ‰ו‡ במˆב רוח טוב וכו' וכו', במיל‡ מובן ע„ כמ‰ נו‚ע ‰„בר 
זו ‡פילו  פעול‰  י„ח‰  ל‡  בעניני „˙,  לפעול  וב‰˘פע‰  בכחו˙  ˘חננו ‰׳  ז‰  ‡˘ר 

לר‚ע ב˘ביל ענינים ‡חרים.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ ע' ס-ס‡)

ב˙וככי  נמˆ‡ים  כחו˙  כך  כל  בעולמנו,  לפעול  י˘  ‰רב‰  כך  כל  בעˆמ‰,  ...˙˙בונן 
כח ‡ח„  על  לוו˙ר ‡פילו  רוב ‰עבו„‰ ‡י ‡פ˘ר  מפני  מבני ‡„ם, ‡בל  ו‡ח˙  כל ‡ח„ 
חל˜ו  ל˘יפור  לר˘ו˙ו  כל ‰עומ„  ל‰פעיל ‡˙  ו‡ח˙  כל ‡ח„  ˘ל  ו˙פ˜י„  וכ˘רון ‡ח„, 
‰‰כרחיו˙  י„יעו˙  רכו˘  ‰מ˜ˆוע,  לימו„  ‰ו‡  ‰ענינים  בכל  כמו  ו‰‰˙חל‰  בעולם, 
בכלל ו‰‰כרחיו˙ לניˆול כ˘רונו˙יו וכחו˙יו ˘ל ‡י˘ פלוני בפרט, וכ˘˙˙בונן ב‰‡מור 
ו‰˙‡מˆו˙,  מי‚יע‰  ˙˙ר˘ם  ל‡  בפעולו˙  ˙˙חיל  ומי„  ˘˙יכף  ˙˜ו˙י  ו˘˙ים  פעם  בז‰ 

וב˜רוב ˙ר‡‰ ‚ם כן פרי טוב בעמל‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ ע' ˙פז-ח)

„בר  ˘‡ין  וכיון  למל‡ו˙ו,  ˘עליו  ˙פ˜י„  לו  י˘  ‰ברי‡‰  מחל˜י  ו‡ח„  ‡ח„  ...לכל 
בעולם לבטל26‰, ‰רי נו˙נים לכל חל˜ וחל˜ ‰כחו˙ ו‰זמן ‰„רו˘ים למילוי ˙פ˜י„ו ז‰, 
˘‡ינם  ענינים  על  ו˘כלו)  ˘לו  ‰˙בוננו˙  כח  ‚ם  נכנס  (˘בז‰  וכחו˙יו  זמנו  וכ˘מבל‰ 

מ˙פ˜י„ו, יחסרו לו בע˙ ˘י‚˘ למל‡ו˙ ˙פ˜י„ו ‰מיוח„.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ ע' ס„)

26) ˘ב˙ עז, ב.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מ„וע נכפל‰ פר˘˙ ‰מ˘כן?

מ„וע ‰וˆרך ‰כ˙וב לחזור על כל פרטי ‰מ˘כן? / מ„וע ‡ין לפר˘ ˘‰ו‡ מפני ˘ב‡ ‰כ˙וב 
לח„˘ ˘ע˘ו ‰מ˘כן לפני ‰כלים? / בי‡ור חביבו˙ ענין ע˘יי˙ ‰מ˘כן ˘לכן נכפל ב˙ור‰ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 458 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טוב˙ ‰ˆיבור לפני טוב˙ ‰יחי„ / ‰מ˘כן כ"מ˘כון"

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰˜˘ר בין ‰מ˘כן ל"‡ין עו„ מלב„ו"

‡ין עו„ מˆי‡ו˙ מלב„ו י˙' כלל / ‚ם מע˘י ‰‡„ם ‰‚˘מיים ˆריכים ל‰יו˙ "ל˘ם ˘מים" / 
‰מ˘כן ˘בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 930 ו‡ילך; עמ' 907)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יב
לעסו˜ ב"ל"ט מל‡כו˙" ‰מ˘כן – מˆו‰! / ע˘י' ˘י˘ ב‰ "מ˘˜ל" בלב„

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
מ˘ו˜„ים במנור‰

מבי‡ ˜ו˘יי˙ ‰מל״מ ב‰ך „פס˜ ‰רמב״ם „כל ‰‚ביעים ‰כפ˙ורים ו‰פרחים ‰יו מ˘ו˜„ים 
בו׳  ול‡  ב‚וף ‰מנור‰  ״מ˘ו˜„ים״ „˜ר‡ ‡ינו ‡ל‡  ‚בי  ב˘״ס  לן  - „לכ‡ו' ‰‡ „מספ˜‡ 
‰˜נים / מ˜„ים ל‰˜˘ו˙ „כיון „על כרחך ‰ספ˜ ב„ין מ˘ו˜„ים נול„ לי˘ר‡ל בבי˙ ˘ני, 
מ˘ו˜„ים  ל‰רמב״ם ‰‡ „‰כל  מסי˜ „ב‡מ˙   / טר˜סין  כמו ‡מ‰  ב˘"ס  נזכר  ˘ל‡  ˙ימ‰ 
‡ינו מספ˜ וז‰ ל‡ יˆוייר ˘‰˙ור‰ ˙˘‡יר „ברי׳ בספ˜, ‡ל‡ ו„‡י ל„ינ‡ „רחמנ‡ ‰כל ˆריך 
ל‰יו˙ בנוי מ˘ו˜„ ˘‰ו‡ ‡ומנו˙ ˘ל יופי ו‰‡ „‡ין ‰כרע ל‰כ˙וב ‡ינו ספ˜ ל‰לכ˙‡ ‡ל‡ 

מ˘מעו˙ „ור˘ין

(מ˙וך ספר "פניני מנחם" ח"‚ סי' טו - ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 183 ו‡ילך)

טז ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לימו„ ברבים

כ„י  וחמימו˙;  חיו˙  מ˙וך  לימו„  ברבים;  ˘יעור  מוסר  ˘ל  ו‰ח˘יבו˙  ‰כוחו˙  ‰זכו˙, 
ל‰˘פיע על ‰‡חרים נ„ר˘˙ ‰וספ‰ מיוח„˙ בעניניו; מטר˙ ‰נ‡ום ‡ו ‰„ר˘‰; י˘ ל‰‚„יל 

‡˙ כמו˙ ‰מ˘˙˙פים 

יח „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰נ‡‰ מ‰לימו„ ‡ו מ‰מ‡כל ו‰מ˘˜‰?

‰וספ‰ /// „רכי ‰חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
למחלו˜˙ ˆריך ˘ניים / כוחו ˘ל ‰יחי„

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מדוע נכפלה פרשת המשכן?
מדוע הוצרך הכתוב לחזור על כל פרטי המשכן? / מדוע אין לפרש שהוא מפני 
שבא הכתוב לחדש שעשו המשכן לפני הכלים? / ביאור חביבות ענין עשיית 

המשכן שלכן נכפל בתורה 

ב˙חיל˙ פר˘˙נו כו˙ב ר˘"י: 

"כבר פיר˘˙י נ„ב˙ ‰מ˘כן ומל‡כ˙ו במ˜ום ˆוו‡˙ם". 

˙רומ‰  בפר˘˙  כבר  ר˘"י  פיר˘  ל‰בנ˙ ‰פר˘‰  רוב ‰פרטים ‰נˆרכים   ˙‡˘ ו‰יינו, 
ובפר˘˙ ˙ˆו‰ – ˘ם ב‡ ˆיווי ‰' על ‰ענינים ˘מסופר בפר˘‰ על ע˘יי˙ם. [ול„ו‚מ‡: 
˘‰יו  ‰פרטים  כל   ˙‡ ומפרט  ו‚ו',  ט‰ור"  ז‰ב  ‰מנור‰   ˙‡ "ויע˘  מסופר  בפר˘˙נו 
ל‡  ור˘"י  יז-כ„);  (לז,  ומח˙ו˙  מל˜חיים  נרו˙,  פרחים,  כפ˙ורים,  ‚ביעים,  בע˘יי˙‰: 
למ˘‰   '‰ ב‡ ˆיווי  ˘ם   – ˙רומ‰  ˘בפר˘˙  מ˘ום  כל ‡לו,  בפר˘˙נו ‡˙  לפר˘  ‰וˆרך 
חל˜י  ב˘‡ר  וכן ‰ו‡  כולם.  לפר˘ ‰יטב ‡˙  ר˘"י  כבר ‰‡ריך  ע˘יי˙ ‰מנור‰ –  ‡ו„ו˙ 

‰מ˘כן]. 

˘כבר  ל‡חר   – ˜˘י‡  ‚ופ‡   ‡‰„ ‰כ˙וב,  ‡ריכו˙  טעם  פיר˘  ול‡  ר˘"י  ס˙ם  ‡ך 
‰כ˙וב  מ„וע ‰וˆרך  ˙רומ‰,  ˘בפ'  בˆיווי ‰'  (ל„ו‚מ‡)  ˘במנור‰  כל ‰פרטים  נ˙פר˘ו 
ל˜ˆר  ולכ‡ור‰, ‰י‰ ˆריך  חי„ו˘?!  כ‡ן ‡יז‰  י˘  כ‡ילו  כל ‡לו,  על  עו„ ‰פעם  לחזור 

ולומר: "ויע˘ ‡˙ ‰מנור‰ כ‡˘ר ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰" (וכיוˆ‡ בז‰), ו˙ו ל‡!   

ב. בכמ‰ מפר˘ים עמ„ו על ˜ו˘י‡ זו (ר‡‰ רלב"‚ בפר˘˙נו. ועו„), ו‰‡ברבנ‡ל מיי˘ב 
בז‰ וז"ל: 

"ו‡מנם, למ‰ ‰‚י„ ‰כ˙וב כל ‰מל‡כ‰ ‰ז‡˙ בפרטיו˙ ‰ז‰ כמ‰ פעמים, ול‡ ‰ספי˜ 
לומר בכלל 'ויע˘ו כל חכם לב כ‡˘ר ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰' . . ‰טעם בז‰ ‡ˆלי ‰ו‡, מפני 
˘ל‡ ע˘ו ‰‡ומנים ‰מל‡כ‰ ‰ז‡˙ ב‡ו˙ו ‰ס„ר מ‰˜„ימ‰ ו‰‡יחור ˘ˆו‰ ‰˘ם למ˘‰ 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

כחכח
וטוב˙  ‡ליו,  ו˜˘ור‰  י˘ר‡ל  מכלל  חל˜  מ‰וו‰  ˘˘ליחו˙ו  ‡יפו‡,  ברור, 

‰כלל מכריע‰ חי˘ובים ‡י˘יים ו‡ינטרסים ‡י˘יים.

מכך מובן ‚ם ˘כ‡˘ר י‰ו„י עו˘‰ לטוב˙ ‰ˆיבור, לטוב˙ עם ‡ח„, ‰מ˜יף 
‡˙ כל ‰„ורו˙, ‰ו‡ ˘ו‡ב כוחו˙ מן ‰מעיין ‰בל˙י נ„ל‰ ˘ל ״עם עולם״, ו‰ו‡ 
מˆליח, ו„‡י, בכך, ועל-י„י ז‰ ‚ם בכל ‰ענינים ‰‡י˘יים, ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ 

‚ם יח„.
(‡‚רו˙ מלך ח"ב ע' רי„-רטו)

‡„ם ‡ח„ – עולם מל‡, ‰זכו˙ ו‰‡פ˘רו˙ ל‰˘פיע
בני  מטבע  ˘‰ו‡  ˘‡ף  ‰נמוכ‰":  "מעל˙י  ביטוי'  על  ל‰‚יב  ‰מ˜ום  וכ‡ן 
"כי  ז"ל23 ‡˙ ‰כ˙וב24  חכמינו  ˘פיר˘ו  וכמו  עˆמם,  למעט ‡˙  י˘ר‡ל  ובנו˙ 
‡˙ם ‰מעט מכל ‰עמים", ‡בל עם כל ז‰ ˆריך כל ‡„ם ל‰עריך מעמ„ו ומˆבו 
בחבר‰, ˘‰רי בז‰ ˙לוי מילוי ˙פ˜י„ו ב˘לימו˙. כוונ˙י למ˘ר˙‰ ב˙ור מרˆ‰ 
ב‡וניברסיט‰, ˘ז‰ נו˙ן ל‰ ‰זכו˙ ו‰‡פ˘ריו˙ ל‰˘פיע על בני ‰נוער ˘ומעי 
ל˜ח‰. ורו‡ים בפועל ˘י‰י' ‰מ˜ˆוע מ‰ ˘י‰י' ‰רי ‰˙למי„ים מו˘פעים ל‡ ר˜ 

מרכי˘˙ י„ע במ˜ˆוע, ‡ל‡ מו˘פעים ‚ם כן מ‡י˘יו˙ ‰מרˆ‰.

ע„  מל‡,  עולם  ‡ח˙  ˘נפ˘  ‰ו‡  ו„˙נו  ‡מונ˙נו  ˘מיסו„ו˙  יו„ע˙  ובו„‡י 
˘חכמינו ז"ל25, בס‚נונם ‰˜ˆר ו‰˜ולע, מסבירים ˘ז‰ו ‰טעם ˘‡„ם ‰ר‡˘ון 
נבר‡ יחי„י, ל‡ ככל ˘‡ר ‰נבר‡ים ˘נבר‡ו בריבוי, כ„י ל‰ו„יע לכל ‰„ורו˙ 

˘‡„ם ‡ח„ [‰ו‡]עולם מל‡.

ועו„ נ˜ו„‰ בז‰, ˘כיון ˘מ˜ˆוע ‰‰רˆ‡‰, ‡יז‰ ˘י‰י' ‰ו‡ חל˜ ממח˘ב˙ 
‰‡„ם, ו‡פילו מחייו ‰מע˘יים, ‰רי בו„‡י ˘י˘ לז‰ ‰˘לכו˙ על חייו במובן 
כ‡˘ר  ולכן  ו˜„ו˘ים.  ט‰ורים  מוסריים  לחיים  כוונ˙י  "חיים",  ˘ל  ‰‡מי˙י 
ברור  בכיוון ‰‡מור,  כ˘רונו˙י'  לנˆל  ל‰ ‡פ˘רו˙  ‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰ ‰זמינ‰ 

˘ז‰ נע˘‰ מחוב˙‰ ול‡ „י ב‰רˆ‡˙ ‰מ˜ˆוע לב„.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ז ע' ˙ע‚)

‰‰ˆלח‰ ו‰נˆחון ˙לויים בכך ˘‰יחי„ ינˆל כל כוחו˙יו
בכל מערכ‰ י˘ ˙פ˜י„ים ˘ונים, ו‰‰ˆלח‰ ו‰נˆחון ˙לויים בז‰ ˘כל ‡ח„ 

23) חולין פט, ‡.

24) „ברים ז, ז.

25) סנ‰„רין לז, ‡.



כז כזכז

לעס˜נו˙ו  מפריע  ז‰  ˘‡ין  ר˜  ל‡  לטוב˙ ‰יחי„ ‰רי  כ„בעי  ו‰מ˘˙„ל  מˆו‰, 
‰ˆיבורי˙, ‡ל‡ ‡„רב‰ עו„ מבי‡‰ ברכ‰ ‚ם בזו-‡ף-זו.

רבים  כן  ‚ם  ‰רי‰ו  ‰יחי„  על  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  ב‰˘˜פ˙  ‡˘ר  ז‡˙,  ועו„ 
במ„‰  לנˆל  יחי„ ‰מ˘˙„ל  וכל  במועט,  י˘ער ‡˙ ‰מרוב‰ ‰נכלל  ומי  בכוח, 
‰מ˜סימלי˙ ‡˙ ‡פ˘רויו˙יו בכיון ‰נכון ול˙כלי˙ ‰רˆוי', ‰רי‰ו מ˙˜˘ר על-

י„י ז‰ עם מ˜ור ‰טוב ו‰˜„ו˘, ˘‰ו‡ ‡ין סופי, וממיל‡ סרים ‚ם ‰‰‚בלו˙.

ו‡‚ב ר‡וי לˆיין ‡˘ר ‰מ˙בונן ב‰מ˙רח˘ בעולם ‰מ„ע ‰חילוני מ„ור ל„ור 
ל ‰מ„ע ‰חילוני ומ˙˜רבו˙ למס˜נו˙  רו‡‰ ע„ כמ‰ ‚ם בז‰ ‰ולכו˙ מס˜נו˙יו̆ 
נ˙‚ל‰  ור˙ י˘ר‡ל סב‡, ובפרט ב„ורנו ז‰ וב˘נים ‰‡חרונו˙ ביחו„,̆  ˙ור˙נו,̇ 
˘‚ם כמו˙ זעיר‰ ביו˙ר מכיל‰ כוחו˙ עˆומים, ע„ ˘כל ˙˜ופ˙נו זו נ˜ר‡˙ על 

˘ם ‰‡טום.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז ע' כ‰-ו)

˘ליחו˙ ‰יחי„ כ"עולם מל‡" וכחל˜ מ"עם ‡ח„"
בור‡  מן ‰˜ב״18‰,  מיוח„˙  ˘ליחו˙  לו  וי˘  מל‡17,  עולם  י‰ו„י ‰ו‡  ֈכל 
˘ני˙נו  ולפי ‰‡פ˘רויו˙  במלו‡ ‰מ„19‰  לבˆע ‡ו˙‰  ˘עליו  ˘ליחו˙  ‰‡„ם, 
 ˙‡ ˘יבˆעו  י˘ר‡ל,  כלל  ‡ו  ‰˘לי˘י,  ‰˘ני,  על  ל‰ס˙מך  מבלי  כיחי„,  לו20, 

‰˘ליחו˙ עבורו.

מˆ„ ˘ני עליו ל„ע˙ כי ‰ו‡ חל˜ מ״עם ‡ח„״ ‰מורכב ממיליוני י‰ו„ים, כן 
ירבו, ˘‰˙ברכו ל‰יו˙ ״ככוכבי ‰˘מים לרוב״21.

– במובן עמו˜ יו˙ר ‰רי ז‰ עם ‡ח„ ‰מורכב מי‰ו„י כל ‰„ורו˙22, למן מ˙ן 
˙ור‰ וע„ ‡חרי˙ ‰ימים.

‰ערו˙ 16-21 „ל‰לן מכ"˜ ‡„מו"ר זי"ע:

17) סנ‰„רין לז, סע"‡ (במ˘נ‰).

חייב  כ‡ו"‡  ˘ם)  (סנ‰„רין  ממחז"ל  ול‰עיר  ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני.  נבר‡˙י  פב, ‡) ‡ני  (˜י„ו˘ין  כמחז"ל   (18
לומר ב˘בילי נבר‡ ‰עולם. – ועיין ˙ני‡ פל"ז (מח, ב): ירי„˙ו לעו‰״ז כו' ‰ו‡ כ„י כו' וכמ״˘ (בע"ח כו').

19) כ„בעי לי' למיעב„ „ו˜‡ (כ˙ובו˙ סז, ‡).

20) ר‡‰ במ„ב"ר פי"ב, ‚: וכ˘‡ני מב˜˘ ‡יני מב˜˘ ‡ל‡ לפי כחן.

21) „ברים ‡, י. ור‡‰ לך לך י‚, טז.

22) ˘כולם עמ„ו (נ˘מו˙י‰ם) ב˜בל˙ ‰˙ור‰ (פ„ר"‡ פמ"‡. ˘מו"ר פכ"ח, ו. ˙נחומ‡ י˙רו י‡). ול‰עיר 
ממחז״ל „ˆיבור ‡ינו מ˙ (‰וריו˙ ו, ‡). ור‡‰ ˆפע"נ (ל‰ר‚ˆ'ובי) כללים ע׳ ˆבור.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

בס„ר 'וי˜חו לי ˙רומ‰', ולכך ‰וˆרך ‰כ˙וב ל‰‚י„ כ‡ן ‡יך ע˘ו ‰כלים ו‰„ברים ‰‰ם 
˘˘ינו  ˘כמו  יח˘וב ‡„ם  ˘ל‡  ומפני  מ˘‰;  ב‰ם  ˘נˆטוו‰  למ‰  מ˙חלף  ב‡ופן  ˘‰י‰ 
 - ˘ע˘ו  ו„בר  כל „בר  כ‡ן  לב‡ר  ובמספר‰, ‰וˆרך  בעˆמו˙‰  ˘ינו  כך  בס„ר ‰מל‡כ‰ 
כ„י ל‰ו„יע ˘ע˘ו כל ‰„ברים ˘ˆו‰ ‰˘ם, ול‡ ˘ינו „בר, ‡ל‡ ב˜„ימ‰ ו‰‡יחור בס„ר 

‰מע˘‰". 

ו‰יינו, ˘˜יים ˘ינוי בין ‰ˆיווי (בפ' ˙רומ‰) ל‰מסופר על ‰ע˘י‰ בפועל (בפר˘˙נו), 
בס„ר ‰„ברים: בˆיווי ‰' ב‡ ˜ו„ם ‰ˆיווי ‡ו„ו˙ ע˘יי˙ ‰כלים ור˜ ‡ח"כ ‡ו„ו˙ ע˘יי˙ 
ל‡חר  ור˜  עˆמו  ‰מ˘כן  ע˘יי˙  ‡ו„ו˙  ˜ו„ם  מסופר  בפר˘˙נו  מ˘‡"כ  עˆמו,  ‰מ˘כן 
ל‰˘מיענו  ˘בפר˘˙נו,  ב‡ריכו˙  ‰כ˙וב  ˘נ˙כוון  מ‰  וז‰   – ‰כלים  ע˘יי˙  ‡ו„ו˙  מכן 
˘בפועל ל‡ ע˘ו חכמי ‰לב כפי ‰ס„ר ˘נ‡מר בפ' ˙רומ‰ (כלים ו‡ח"כ מ˘כן) ‡ל‡ כפי 

‰ס„ר ˘בפר˘˙נו (מ˘כן ו‡ח"כ כלים).   

ר˘"י  ˘‰רי   – ע‰"˙  בפירו˘ו  ר˘"י  ב˘יט˙  ז‰  בי‡ור  ל‰עמיס  ולכ‡ור‰ ‡פ˘ר ‰י‰ 
כלים  ˙חיל‰  לע˘ו˙  לבˆל‡ל  "מ˘‰ ˆו‰  כב):  (לח,  פ˜ו„י  לפ'  בפירו˘ו  ז‰  כעין  מבי‡ 
כלים  מ˘ים  ו‡ח"כ  בי˙  ˙חיל‰  לע˘ו˙  ‰עולם  מנ‰‚  בˆל‡ל:  לו  ‡מר  מ˘כן.  ו‡ח"כ 

ב˙וכו . . וכן ע˘‰, ‰מ˘כן ˙חל‰ ו‡חר כך ע˘‰ ‰כלים".  

‡ך ˜˘‰ לומר כן, מכמ‰ טעמים – ומ‰ם: 

חי„ו˘  ˘ז‰ו  מ˘מע   - פ˜ו„י  בפ'  ר˜  ‰ס„ר  ˘ינוי   ˙‡ ˘‰בי‡   - ר˘"י  מל˘ון   (‡
˘נ˙ח„˘ ˘ם; ו‡ם ל„ע˙ ר˘"י זו ‰י˙‰ ‰כוונ‰ ב‡ריכו˙ ‰כ˙וב בפר˘˙ וי˜‰ל – ‰י‰ 

לו לפר˘ ז‰ על ‡˙ר. 

ב) ‡ם כל כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ל‰˘מיע ‡˙ ‰ס„ר ‰כללי, ˘בז‰ ‰ו‡ ‰חי„ו˘ ו‰˘ינוי 
ל‚בי מ"˘ בפ' ˙רומ‰ – למ‰ ‰וˆרך לחזור ˘וב על כל ‰פרטים ו‰פרטי-פרטים, ˘בז‰ 
˘˘ינו  "˘כמו  ‰˜ס"„   ˙‡ ול˘לול  ל‰ב‰יר  ˘ב‡  ‰‡ברבנ‡ל  [ומ"˘  חי„ו˘?!  כל  ‡ין 
בס„ר ‰מל‡כ‰ כן ˘ינו בעˆמו˙‰ ובמספר‰" – „וח˜ ‰ו‡ לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡", כי 

למ‰ יעל‰ על ‰„ע˙ ˘י˘נו ‡˙ פרטי ‰מל‡כ‰ מכפי ˘נˆטוו ב‰?!].

‚. ו‰נ‰, ‚ם לפי ˘יט˙ ‰‡ברבנ‡ל ˘נ˙כוון ‰כ˙וב ל‰˘מיענו ‡˙ ˘ינוי ‰ס„ר – ‰רי 
ז‰ מיי˘ב ר˜ ‡˙ ז‰ ˘כפל ‰כ˙וב ‡˙ ‰פרטים בענין ‰ע˘י‰; 

‡ולם מˆינו ב˙חיל˙ ‰פר˘‰ ˘‰כ˙וב מ‡ריך וכופל ‚ם ‡˙ ‰פרטים בענין ‰נ„ב‰ – 
˘‡ף ˘בפ' ˙רומ‰, בˆיווי ‰' למ˘‰, מפורט ˘‰˙רומ‰ ˙‰י‰ מ"ז‰ב וכסף ונחו˘˙ ו‚ו'" 
ככל ‰פרטים ‰נמנים ˘ם (כ‰, ‚ ו‡ילך), בפר˘˙נו ב‡ים עו„ ‰פעם כל ‰פרטים ‰מפור˘ים 

˘ם בˆיווי מ˘‰ לי˘ר‡ל ("ז‰ב כסף ונחו˘˙ ו‚ו'") וכן בסיפור ‰ב‡˙ ‰נ„ב‰ בפועל. 

וז‰ וו„‡י ˆריך בי‡ור: למ‰ ל‡ ˜יˆר ‰כ˙וב וסיפר ˘מ˘‰ מסר לי˘ר‡ל ‡˙ ˆיווי ‰' 
על כל פרטיו ובני י˘ר‡ל ע˘ו "כ‡˘ר ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰"?

ליי˘ב ‡˙ ‰כפילו˙  ר˘"י  מ˙עכב  כו),  (ל„,   ‡˘˙ כי  פ'   - ˘בס„ר‰ ‰סמוכ‰  [ול‰עיר, 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

כמ‰  ‰כ˙וב  עלי‰ם  חוזר  למ‰  ‡מו",  בחלב  ‚„י  ˙ב˘ל  "ל‡  בלב„:  ˙יבו˙  חמ˘  ˘ל 
ר˘"י  ‡ין  ז‡˙  ובכל  ˘לם,  ענין  ‰כ˙וב  כופל  ˘בפר˘˙נו  ‰פל‡,  י‚„ל  ועפ"ז  פעמים; 
(ר‡‰  במ˜"‡  נ˙ב‡ר  וכבר   – ב˜רבנו˙ ‰נ˘י‡ים  נ˘‡,  פ'  בסוף  מˆינו  ז‰  ˘כעין  (וב‡מ˙  „בר.  מפר˘ 
במ„ור ז‰ ל˘"פ נ˘‡ ˙˘ע"‚, ע"פ ‰מבו‡ר בל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 43), ˘כ„י ליי˘ב ‡ריכו˙ זו ‰בי‡ 

ר˘"י ˘ם ‡˙ „ברי ר"מ ‰„ר˘ן, עיי"˘ בפרטיו˙)].    

„. ו‰בי‡ור בז‰ (ור‡‰ ‚ם ב„ברי ‰רמב"ן פר˘˙נו לו, ח ב‡ו"‡ ˜ˆ˙):

‰מ˘כן וכליו ‰ם מ‰ענינים ‰כי עי˜ריים וחביבים ‡ˆל בני י˘ר‡ל – ˘על י„ם ˘ור‰ 
˘כינ‰ בי˘ר‡ל. 

לי˘ר‡ל  "ע„ו˙  פ˜ו„י)  (ר"פ  ר˘"י  וכפירו˘  ‰ע„ו˙",  "מ˘כן  נ˜ר‡  ˘‰מ˘כן  ובפרט 
עו„  מובן  ˘מז‰  ביני‰ם",  ˘כינ˙ו  ‰˘ר‰  ˘‰רי  ‰ע‚ל  מע˘‰  על  ‰˜ב"‰  ל‰ם  ˘ווי˙ר 
יו˙ר ‚ו„ל ‰חביבו˙ ˘בז‰ - ב‰יו˙ חט‡ ‰ע‚ל חט‡ ‰כי ‚„ול וכללי (ע„ כ„י כך ˘‡פילו 
ל‡חר ‰סליח‰ ו‰מחיל‰ ‡מר ‰˜ב"‰ "וביום פ˜„י ופ˜„˙י" (˙˘‡ לב, ל„)), ˘מז‰ מובן 
ע„  ונעל‰  כללי  ענין  ‰ו‡   – ‰ע‚ל  חט‡  על  לכפר‰  ˘˘ייך   – ˘‰מ˘כן  ‚יס‡)  (ל‡י„ך 

מ‡ו„. 

‰פרטים   ˙‡ פעמים)  (כמ‰  וכופל  מ‡ריך  ˘‰כ˙וב  ‰טעם  בפ˘טו˙  מובן  ומע˙‰ 
‰˘ייכים לנ„ב˙ ‰מ˘כן וע˘יי˙ו – מפ‡˙ ‚ו„ל ‰חביבו˙ ˘ב„בר. 

ור˘"י ל‡ ‰וˆרך לפר˘ ז‡˙ ל‰„י‡, מ˘ום ˘יסו„ ז‰ נמˆ‡נו למ„ים מ„בריו בפ' חיי 
˘ר‰ (כ„, מב), לענין ז‰ ˘‰כ˙וב חוזר וכופל ‡˙ ‰מ‡ורעו˙ ˘‰יו ל‡ליעזר עב„ ‡בר‰ם 
–  "יפ‰ ˘יח˙ן ˘ל עב„י ‡בו˙ לפני ‰מ˜ום מ˙ור˙ן ˘ל בנים, ˘‰רי פר˘‰ ˘ל ‡ליעזר 

כפול‰ ב˙ור‰ ו‰רב‰ ‚ופי ˙ור‰ ל‡ ני˙נו ‡ל‡ ברמיז‰"; 

וכו',  ‰פרטים  כל  עם  פעמים  כמ‰  ‰כ˙וב  כופל  חביב  ˘ענין  כבר  ‡נו  יו„עים  ומז‰ 
ל‡בר‰ם  ˘נ‡מר  מ‰  על  י‡),  (כב,  ויר‡  בפ'  ר˘"י  בפירו˘  ‚ם  [ור‡‰  „י„ן  בני„ון  וע„"ז 

"‡בר‰ם ‡בר‰ם" – "ל˘ון חיב‰ ‰ו‡ ˘כופל ‡˙ ˘מו"].

כ„י  ‡ינו  בנים"  ˘ל  מ˙ור˙ן  ‡בו˙  עב„י  ˘ל  ˘יח˙ן  "יפ‰  ˘ם  ר˘"י  „כ˙ב  [ו‰‡ 
˘לפעמים ‡פילו "˘יח‰"  ל‰„‚י˘  כ„י  על ‰"בנים" ‡ל‡  י˙רון "עב„י ‡בו˙"  ל‰„‚י˘ 
‰„ברים  במ˜ור  ור‡‰   – ‡בו˙"  מ"עב„י  ‰י‡  זו  ˘"˘יח‰"  ‰‚ם  מ"˙ור‰"  יו˙ר  חביב‰ 

‰בי‡ור בז‰ ב‡רוכ‰].

נ„ב˙ ‰מ˘כן  פיר˘˙י  ס"‡) "כבר  ר˘"י (‰נ"ל  ˘„ברי  בפנימיו˙ ‰ענינים,  ול‰וסיף - 
˘בז‰  וי"ל  לבו";  "נ„יב  ‰מ˙חיל  ל„יבור  ב‰מ˘ך  כ˙בם  ˆוו‡˙ם",  במ˜ום  ומל‡כ˙ו 
ˆריך  ‡ינו  ר˘"י  (˘לכן  ˆוו‡˙ם"  "במ˜ום  ‰פרטים  נכ˙בו  כבר  ˘לכ‡ור‰  ˘‡ף  מרמז, 
(‚ם)  ו‰חביבו˙ ‰י‡  חביבו˙ם,  מחמ˙  עלי‰ם ‰כ˙וב  חוזר  מ˜ום  מכל  ולפר˘ם),  ל˘וב 
מ˘ום ˘בפר˘‰ זו מו„‚˘ ענין נ„יבו˙ ‰לב מˆ„ בני י˘ר‡ל, ˘‰בי‡ו ˙רומ˙ם בזריזו˙ 
לבו"  נ˘‡ו   .  . לב  ˘‰ם "חכמי  מו„‚˘  בפועל  ˘ע˘ו ‰מל‡כ‰  ב‡ומנים  ו‚ם  ובנ„יבו˙, 

(פר˘˙נו לו, ‡-ב) – ומובן, ˘בענין נ„יבו˙ ‰"לב" י˘ חביבו˙ י˙יר‰.  

כוכו

„בר ‰˘לם ב˘לימו˙ נובע מכל חל˜יו
‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰ ‰ן נˆחיו˙13. ‡ף ˘‰מ˘כן ו‰מ˜„˘ כע˙ ‡ינם, ‡בל ‰מ˘כן 

ו‰מ˜„˘ ‰רוחניים נמˆ‡ים בכל י‰ו„י, ובכל מוס„ ˙ורני על ט‰ר˙ ‰˜ו„˘.

כל ‡ח„  כמו ‰י˘יב‰ֈ ˆריך  לכז‰ "מ˘כן"  לסייע  כ˘מ‚יע‰ ˜רי‡‰  ולכן, 
ל‰˙בונן, ˘˙רומ˙ו – בין ‡ם ‰י‡ חל˜ ‚„ול ‡ו ˜טן מ‰סך-‰כל – מכיון ˘ז‰ו 
לל‡ חל˜ו ‰י‰ חסר ב˘לימו˙;  ‰מירב ‰מˆופ‰ ממנו, ‰רי ז‰ חל˜ מכל ‰„בר,̆ 
רומ˙ו  ˘כן „בר ‰˘לם ב˘לימו˙ נובע מכל חל˜יו. לכן עליו "ל˘˜ול" ‰יטב ‡˙̇ 

‡ם ‰י‡ ב‡מ˙ במי„‰ ‰מרבי˙ ‰מזכ‰ ‡ו˙ו למלו‡ ‰זכו˙ ˘ל כל ‰„בר.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ט ע' ˜י‡-ב, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"„ ע' 304-5)

ח˘יבו˙ו ˘ל ‰פרט – מעי˜רי ‰י‰„ו˙
‡ח„ מעי˜רי ‰י‰„ו˙ ‰י‡ ח˘יבו˙ו ˘ל ‰פרט, בני‚ו„ ל‰˘יטו˙ ‡˘ר מˆו‰ 
‰י‡ ל‰˜ריב ‡˙ ‰פרט לטוב˙ ‰כלל. ו‰ו‡ ‚ם רעיון מ‡מר חז״ל14 כל ‰מ˜יים 
נפ˘ ‡ח˙ מי˘ר‡ל כ‡ילו ˜יים עולם מל‡, וכמ‰ מ‡מרים מ˜בילים לז‰. וז‰ו 
נוסף על ז‰, ‡˘ר בכל ‡„ם י˘נם כחו˙ נס˙רים ובזמן מן ‰זמנים יכול ל‰ע˘ו˙ 
בב˜˘‰  לכבו„ו  לפנו˙  זו  ב‰ז„מנו˙  ל‰˘˙מ˘  ‰נני  זו  וב‰˜„מ‰  כללי.  ‡„ם 
לטוב˙ ‰פרט, ‡ף ‡˘ר ‚ם מבלע„י ז‡˙ בטח ע˘‰ ככל ‡˘ר בי„ו, ‡ל‡ ˘‡ין 

ֈ15מזרזין ‡ל‡ למזורזין
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ע' ˜ב)

כחו ˘ל ‰יחי„ – כחו ˘ל ‰‡טום
ֈמ‰ ˘כו˙ב ומ„‚י˘ ‡˘ר למרו˙ ‰ענינים ‰ˆבוריים זמני נ˙ון ‚ם לˆרכיו 
יט˙ חסי„ו˙ חב"„, כמו  ˘ל ‰יחי„, בטח ל‡ יפל‡ ‰„בר לפניו, בי„עו ‡˘ר כל̆ 
˘יט˙ ‰חסי„ו˙ בכלל, מו˜„˘˙ לטוב˙ו ˘ל כל יחי„, וכן מˆו˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל 
ל‡ור ו‰„‚˘˙ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ „ור˘˙ מסיר‰ ונ˙ינ‰ לˆרכיו ˘ל כל יחי„. ו‡˘ר 
ל‰‚בלו˙יו ˘ל כל נבר‡ בזמן ומ˜ום, ‰רי י„וע‰ ‰ו„ע˙ רז"ל16 ˘מˆו‰ ‚ורר˙ 

13) ˙ני‡ פר˜ יז (כב, ב).

14) סנ‰„רין לז, ‡.

15) ר‡‰ מכו˙ כ‚, ‡.

16) ‡בו˙ פ"„ מ"ב.



כ‰ כ‰כ‰

כוחו ˘ל ‰יחי„
הפרט  של  חשיבותו  המשכן;  במעשה  יחיד  כל  של  ההשתתפות  מעלת 
והאפשרות  הזכות   – מלא"  כ"עולם  היחיד  שליחות  היהדות,  מעיקרי 
לפעול ולהשפיע, ההצלחה והנצחון תלויים בכך שהיחיד ינצל כל כחותיו

‰ ∆̆ ם מ… ָ̇ ך¿ ‡… ָבר∆ ַוי¿
‡מר ל‰ם י‰י רˆון ˘˙˘ר‰ ˘כינ‰ במע˘‰ י„יכם (פ˜ו„י לט, מ‚. ר˘"י)

"מע˘‰ י„יכם" – ˘ל כולם יח„ ו˘ל כל ‡ח„ בנפר„
פר˘˙ פ˜ו„י מ˜יפ‰ ‡˙ כל ענין ‰מ˘כן, מ‰‰˙חל‰ וע„ ‰סיום: מ‰‰˙רמ‰ 
למ˘כן במענ‰ לˆיווי ‰‡ל˜י וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם9 – ע„ וכבו„ ‰' מל‡ 

‡˙ ‰מ˘כן10.

‡ח„ מ‰רמזים ‰עמו˜ים ˘ל ‰פר˘‰ ‰ו‡, ˘כ‡˘ר ‰ולכים לע˘ו˙ „בר טוב, 
על כל ‡ח„ ל˘ער, ˘ב‡מˆעו˙ ‰˘˙˙פו˙ו, ע„ כמ‰ ˘‚„ול‰ ‡ו ˜טנ‰ בכמו˙, 
י˙בˆע כל ‰„בר ב˘לימו˙. ולמרו˙ ˘נחוı ל‰עזר בעו„ מנ„בים רבים, ‡ך לכל 
לכל ‰י‰ו„ים  נ˙ן  רבינו  ˘מ˘‰  בברכ‰  מרומז  וז‰ ‚ם  בכל ‰„בר.  זכו˙  מנ„ב 
כינ‰  ˙˘ר‰̆  חכמינו זכרונם לברכ‰ מספרים11: י‰י רˆון̆  בסיום ‰מ˘כן, כפי̆ 
כל  ו˘ל  יח„  כולם  ˘ל  י„יכם".  מכונ‰ "מע˘‰  מע˘‰ ‰מ˘כן  י„יכם.  במע˘‰ 

‡ח„ בנפר„.

כ‡˘ר   – כל ‰„בר  ˘ל  למלו‡ ‰זכו˙  ר‡וי  ל‰יו˙  יכול ‰יחי„  ˘מ˙י  מובן, 
˙רומ˙ו ‰י‡ ‰מירב ˘‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ מˆפ‰ ממנו. ‡ז ע„ כמ‰ ˘˙‰י' ‚„ול‰ 
‡ו ˜טנ‰ בכמו˙, י˘ לכולם ב˘וו‰ ‡˙ מלו‡ ‰זכו˙ ˘ל ‰עמ„˙ ‰„בר כולו. ז‰ 
מו„‚˘ ‚ם ב˙חיל˙ ‰פר˘‰ ˘ם מוזכרים ˘וב בˆל‡ל ו‡‰לי‡ב, ‰"מ˙כננים" 
˘ל ‰˘בטים  נˆי‚ים  – ‰יו  מעיר12  ˘ר˘"י  כפי   – ˘‰ם  ˘ל ‰מ˘כן,  ‰ר‡˘יים 

‰נעלים ו‰ירו„ים ביו˙ר, ל‰וכיח ˘‡ˆל ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ כולם ˘וים וי˜רים.

9) ˘מו˙ כ‰, ח.

10) ˘ם מ, ל„.

11) במ„בר רב‰ פ' יב, ט. פירו˘ ר˘"י ˘מו˙ לט, מ‚.

12) על ‰פסו˜ ˘מו˙ – ל‰, ל„.

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

ב˘ם  נ˜ר‡  ‰מ˘כן  בנ„ב˙  ˘‰נ‰‚˙ם  [וז‰ 
מ˘מם"  ‡ח˙  ‡ו˙  ˘"נחסר‰  ע„  "נ˙עˆלו" 
לנ˘י‡ים,  ‰ר‡וי'  ‰נ‰‚‰  ז‰  ˘‡ין  מ˘ום  ‡ינ‰ 
כמבו‡ר  ‰מ˘כן,  במל‡כ˙  פרטי  ענין  מˆ„  ‡ל‡ 

במ˜ור ‰„ברים ב‡רוכ‰, ע"˘].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 424 ו‡ילך)

המשכן כ"משכון"
"‡ל‰  ‰˙ור‰  ‡ומר˙  פ˜ו„י  פר˘˙  ב˙חיל˙ 
ז‰  על  ומפר˘  ‚ו'"  ‰ע„ו˙  מ˘כן  ‰מ˘כן  פ˜ו„י 
למ˜„˘  רמז  פעמים,  ˘ני  מ˘כן -  ר˘"י "‰מ˘כן 
˘ל  עוונו˙י‰ן  על  חורבנין  ב˘ני  ˘נ˙מ˘כן 

י˘ר‡ל".

‰נ‰, ‰טעם ˘‰כ˙וב כ‡ן רומז לבי˙ ‰מ˜„˘ 
סך- כעין  זו ‰י‡  ופר˘‰  מובן: ‰יו˙   - ו‰ב'   '‡‰
‰מ˜ום  ‰ו‡  כ‡ן  לכן  וכליו,  ‰מ˘כן  מבנין  ‰כל 
‡ולם  לע˙י„;  ˘י‰יו  מ˜„˘ו˙  ב'  לעו„  לרמוז 
למ˜„˘ו˙  לרמוז  לו  ‰י‰  לכ‡ור‰   ,‰˘˜ ע„יין 
„ו˜‡  רמז  טעם  ומ‰  ו˜יומם!  בבנינם  ˘‰ם  כמו 

לחורבנם - "נ˙מ˘כן ב˘ני חורבנין"?

ז‰  בענין  „ו˜‡  ˘‡„רב‰,  לב‡ר  וי˘ 
˙ו˜ף  ביטוי  לי„י  ב‡  חורבנין"  ב˘ני  ˘"נ˙מ˘כן 

˜יום בי˙ ‰מ˜„˘:

ער‡י  ב‡ופן  מ‰לוו‰  מ˘כון ‰ו‡ „בר ‰ניטל 
‰מ˘כון  חוזר  ˘‡ז  ‰חוב  ˘יפרע  ע„  וזמני, 
‰מ˘כון עˆמו נ˘‡ר ב˘לימו˙ו,  לבעליו. ו‰יינו,̆ 
ב‚לל  לר˘ו˙  מר˘ו˙  ˘עובר  ור˜   - מ˙בטל  ול‡ 
סיב‰ מסויימ˙. וכן ‰ו‡ בעניננו,˘למרו˙  ˘‰י‰ 
חורבן ˘ל בי˙ ‰מ˜„˘, ‡ין ‰פ˘ט בז‰ ˘‰˜ב"‰ 
ביטל ‰מˆי‡ו˙ ח"ו, ‡ל‡ ר˜ ˘ל˜ח ‡˙ ‰מ˜„˘ 
בבי˙  ‰חזירו  ו(‡ח"כ  מ‰,  לזמן  "מ˘כון"  ב˙ור 
במ‰ר‰  לנו  ל‰חזירו  ו)ע˙י„  ל˜חו  ו˘וב   - ‰ב' 

בימינו. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ'  175 ו‡ילך)

טובת הציבור לפני 
טובת היחיד

ו‰נ˘‡ם ‰בי‡ו ‡˙ ‡בני ‰˘‰ם
מ‰ ר‡ו נ˘י‡ים ל‰˙נ„ב בחנוכ˙ ‰מזבח ב˙חיל‰ 
ובמל‡כ˙ ‰מ˘כן ל‡ ‰˙נ„בו ב˙חיל‰, ‡ל‡ כך ‡מרו 
נ˘י‡ים י˙נ„בו ˆבור מ‰ ˘מ˙נ„בין ומ‰ ˘מחסרין ‡נו 
מ˘לימין ‡ו˙ו. כיון ˘‰˘לימו ˆבור ‡˙ ‰כל . . ‰בי‡ו 
‡˙ ‡בני ‰˘‰ם ו‚ו', לכך ‰˙נ„בו בחנוכ˙ ‰מזבח 
˙חיל‰, ולפי ˘נ˙עˆלו מ˙חיל‰ נחסר‰ ‡ו˙ ‡ח˙ 
מ˘מם, ו‰נ˘‡ם כ˙יב
(ל‰, כז. ר˘״י)

י˘ ל„יי˜ בל˘ון ר˘"י, ˘ב˜ו˘יי˙ו כ˙ב "מ‰ 
˙חיל‰".  ‰מזבח  בחנוכ˙  ל‰˙נ„ב  נ˘י‡ים  ר‡ו 
˘ב‰יו˙ם  ‰„בר  ברור  ‰רי  מובן,  ‡ינו  ולכ‡ור‰ 
ו‡"כ  ˙חיל‰,  ל‰˙נ„ב  ל‰ם  ‰י'  ‰ע„‰"  "נ˘י‡י 
"מ‰  ל‰יפך  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰יי˙‰  ר˘"י  ˜ו˘יי˙ 
‰˙נ„בו  ל‡  ‰מ˘כן  ˘במל‡כ˙  נ˘י‡ים  ר‡ו 
בחנוכ˙  ˙חיל‰  ˘‰˙נ„בו  ז‰  על  ול‡  ב˙חיל‰", 

‰מזבח?

מˆ„  „‡„רב‰,  בז‰,  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 
ב‡חרונ‰,  „וו˜‡  לנ„ב  ל‰ם  ‰י'  נ˘י‡ים  ‰יו˙ם 
לר‡˘  לכל  ל‰˘˙„ל  ‰ו‡  נ˘י‡  ˘ל  ˙פ˜י„ו  כי 
‰ˆיבור  ˆרכי  מילוי  ‡חרי  ור˜  ‰ˆיבור,  בטוב˙ 

יכולים ‰ם לח˘וב על טוב˙ עˆמם. 

‰מ˘כן  למל‡כ˙  ‰נ˘י‡ים  נ˙נ„בו  ולכן 
‰ע„‰  נ˘י‡י  ‰יו˙ם  מˆ„  כי  ב‡חרונ‰,  „וו˜‡ 
ח˘בו ˘לכל לר‡˘ עלי‰ם ל„‡ו‚ לז‰ ˘"י˙נ„בו 
ˆיבור" וימל‡ו ‡˙ חוב˙ם ב˙רומ˙ ‰מ˘כן, ור˜ 
‰ם  יכולים  ˙רומ˙ם   ˙‡ ‰ˆיבור  ˘יסיימו  ‡חרי 
ב˙רומ˙  ‰‡י˘י˙  חוב˙ם  מילוי  על  ‚ם  לח˘וב 

‰מ˘כן.

 .  . ל‰˙נ„ב  נ˘י‡ים  ר‡ו  "מ‰  ‰˜ו˘י‡  וז‰ו 
עלי‰ם  ‰י'  נ˘י‡ים  ‰יו˙ם  מˆ„  כי  ב˙חיל‰" 
ל„‡ו‚  ‡ח"ז  ור˜  ‰ˆיבור,  לטוב˙  ˙חיל‰  ל„‡ו‚ 

על ˆרכי‰ם ‰ם.



ט

הקשר בין המשכן
ל"אין עוד מלבדו"

אין עוד מציאות מלבדו ית' כלל / גם מעשי האדם הגשמיים צריכים להיות 
"לשם שמים" / המשכן שבכל אחד מישראל 

‰מ˘כן מכונ‰ ברי˘ פר˘˙ פ˜ו„י ב˘ם "מ˘כן ‰ע„ו˙", וכ˙ב ר˘"י ˘‰מ˘כן נ˜ר‡ 
כן מ˘ום ˘‰ו‡ מ‰וו‰ "ע„ו˙ לי˘ר‡ל ˘ווי˙ר ‰˜ב"‰ ל‰ם על מע˘‰ ‰ע‚ל". וב˘ל"‰ 
‰˜' מב‡ר ‡˘ר ‰מ˘כן ˘בנו בני י˘ר‡ל מ˙רומו˙י‰ם ‡˘ר ‰רימו כפי נ„ב˙ לבם, "‰י‰ 

מכפר על עוון ‰ע‚ל"1.

ו‰נ‰, ברור ‰„בר, ‡˘ר מ‰ ˘כיפר בנין ‰מ˘כן על חט‡ ‰ע‚ל ‰ו‡ מפני ˘י˘ במ‰ו˙ו 
˘ל ‰מ˘כן ˙י˜ון יסו„י ו˙˘וב˙ ‰מ˘˜ל לע˜ור כל רבב ˘נו˙ר מחט‡ ‰ע‚ל.

מו‚בל  ˘‡ינו  ‰ענינים,  פנימיו˙  פי  על  ‰מ˘כן  ע˘יי˙  עבו„˙  ענין   ˙‡ לב‡ר  וי˘ 
טמון  זו  ובעבו„‰  ‰˘י"˙,  בעבו„˙  ויסו„י  כללי  ענין  ‰ו‡  ‡ל‡  בלב„  ‰‚˘מי  למ˘כן 

˙י˜ון רב˙י לחט‡ ‰ע‚ל וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

‡ין עו„ מˆי‡ו˙ מלב„ו י˙' כלל
ממ˘  ר˜ ‰כופר  ל‡  ו‰נ‰,  רח"ל.  בבור‡  וכפיר‰  זר‰  עבו„‰  מ‰ו˙ו ‰י‡  חט‡ ‰ע‚ל 
י˘ ‡יז‰  בכסילו˙ו ‡˘ר  זר‰, ‡ל‡ ‚ם ‰מח˘ב  עבו„‰  עוב„  במˆי‡ו˙ ‰בור‡ ‰ו‡  ח"ו 

˘‰ו‡ בעל כח ˘ביכל˙ו לפעול „בר מבלע„י ‰בור‡, ‰רי ‰ו‡ עוב„ עבו„‰ זר2‰.

ובעומ˜  ב„˜ו˙  ‰נ‰  ‰עניינים3  פנימיו˙  פי  על  ‡ך  כפ˘וט‰,  זר‰  עבו„‰  ‰י‡  ז‰  כל 

1) ˘ל"‰ חל˜ ˙ו˘ב"כ ˘ל„, ב.

2) ר‡‰ ‰ל' ע"ז ל‰רמב"ם ב˙חל˙ו.

3) ר‡‰ ב‡רוכ‰ מˆו˙ ‡ח„ו˙ ‰' בספר „רך מˆוו˙יך לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆ"ˆ.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

כ„כ„
כס‰ ‡‰ב‰", ו˙ובעים  זכו˙ על עˆמם וב‰י„ור על-„רך ‰כ˙וב7 "על כל פ˘עים̇ 

ב‰סביב‰ ˘י‰יו ˘פל רוח נ‚„ם.

˘מ‰„רים  מועיל  ל‡  לחבירו,  ˘בין ‡„ם  ˘בענינים  מ˘נ8‰  י„וע „בר  וכבר 
ל‡כול בפסח „ו˜‡ מˆ‰ ˘מור‰ ע‚ול‰ ונ˘‡רים ערים בליל ˘בועו˙ וכו', ע„ 

˘ירˆ‰ ‡˙ חבירו, ‡˘ר ‡ז מועילים ענינים ‡לו.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ ע' יט)

7) מ˘לי י, יב.

8) יומ‡ פ"ח מ"ט.



כ‚ כ‚כ‚

˘‰כוונ‰  ולב,  כליו˙  ובוחן  עליו  ומביט  עליו  וניˆב  ו˙ח˙ונים  מניח ‰עליונים 
‰ם עוס˜ים בענין ‡ו„ו˙יו  ‰י‡ כפ˘וטו – כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‰נ‡ספים, ‚ם ב˘ע‰̆ 

‡˙ם כו˙בים במכ˙בכם.

‰מירבי˙,  במי„‰  ב„בר,  ול‰˙ח˘ב  ‰„בר  ב‡מי˙יו˙  ל‰˙בונן  כולם  על 
˘‰מ˜ום ‰ו‡ מ˜ום ˜„ו˘, ˘ˆריך ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰ בע˙ ˘נמˆ‡ים בו, ובמי„‰ 
מסוימ˙ ‚ם 'ל˜ח˙ לבי˙' מ˜„ו˘‰ זו. ולבטח ימˆ‡ו „רכים ˘י˘כון ˘לום בין 

כולם ל‡ורך ימים ו˘נים טובו˙.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ע' ˜לח-ט)

ל‡ יי˙כן ˘˘ני ‰ˆ„„ים ˆו„˜ים במ‡‰ ‡חוז
ומ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ פירו„ ‰לבבו˙, ‰נ‰ כמ‰ פעמים כ˙ב˙י, ˘יעיינו ב„רו˘י 
רבנו ‰ז˜ן ו‰נ˘י‡ים ˘ל‡חריו, ובמיל‡ י„עו מ‡ין ב‡ פירו„ ‰לבבו˙, וכן יר‡ו 
ע„ כמ‰ נו‚עים ‰„ברים, ו‡ם נו‚ע ז‰ ב˘ע˙ ˘לום ב˙כלי˙, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ 
˘י‰י' ‡ח„ ˆו„˜  כמעט ‡י ‡פ˘ר  בעולם ‰ז‰  ˘ני ˆ„„ים ‰רי  וכ˘י˘נם  וכו' 
מ‡‰ ‡חוז ו‰˘ני ‡˘ם מ‡‰ ‡חוז, ‡ל‡ כל ‡ח„ ו‡ח„ ‡˘ם על כל פנים במ˜ˆ˙.

ובפרט על פי ‰מבו‡ר בחסי„ו˙ פירו˘ ‰כ˙וב3 „"כמים ‰פנים לפנים וכו'", 
‰לבבו˙  „˜ירוב  ‰ע„ר  י„י  על  טוב  כמ‰  ‰˘חי˙ו  ע˙‰  ע„  ‡˘ר  ‰„בר  וברור 
ֈמים ז‰ו מפני יר‡˙̆  ב˘ביל ענינים „כבו„ ‰מ„ומ‰ וכו' ו‡ל יטעו ‡˙ עˆמם̆ 

י˘ ל‰פנו˙ ‰‰˙עוררו˙ כלפי עˆמו ול‡ ל‰וכח˙ ‰זול˙
לפעמים ‡פילו  י˘נם ‡ח„ים ‡˘ר  ˘מ˙עוררים, ‰נ‰  למרו˙  ע˜‡ ‡˘ר  ו„‡ 
ל‡חרי ‰‰˙עוררו˙ מחליפים ‰˜וים, ומ‰ ˘ˆריכים לע˘ו˙ ˙˘וב‰ על ענינים 
כל  בפני  רוח  ˘פל  ˘י˜וים "ו‰וי  כך,  כ„י  ע„  זכו˙  לכף  חבירו  ול„ון ‡˙  ˘לו, 
‡חר6  במ˜ום  (וכמבו‡ר  ל‡מי˙ו"  ב‡מ˙  "ו‰וי  ‰ז˜ן5  רבנו  וכל˘ון  ‰‡„ם"4, 
˘‰בי‡ בז‰ רבנו ‰‚ירס‡ '‰‡„ם' ב˙וספ˙ ‰"‡), ו‰ם עו˘ים ‰‰יפך, ˘מˆוים 
מלמ„ים  מז‰  פחו˙‰  ל‡  וב‰˙ל‰בו˙  ˙˘וב‰,  ˘יע˘ו  ב‰˙ל‰בו˙  על ‡חרים 

3) מ˘לי כז, יט.

4) ‡בו˙ פ"„ מ"י.

5) ˙ני‡ פר˜ ל.

6) ר‡‰ ˙ני‡ עם מ"מ ‰‚‰ו˙ ו‰ערו˙ ˜ˆרו˙ ע' ˜לט.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‰מ‡מין  ‚ם  ‡ל‡  ע"ז,  עוב„  ‰ו‡  ל‰˘י"˙  נוסף  כח  בעל  ˘י˘נו  ‰מח˘ב  ר˜  ל‡  יו˙ר, 
˘י˘נ‰ מˆי‡ו˙ נוספ˙ למˆי‡ו˙ו י˙' ‰ו‡ עוב„ ע"ז!

כי ‰‡מ˙ ‰י‡ ˘"‡ין עו„ מלב„ו"4, ו‰יינו, ˘ל‡ ר˜ ˘"מלב„ו" ל‡ ˜יימים בעלי כח 
ל‡ ˜יים  ומלב„ו  ‰יחי„‰,  י˙' ‰מˆי‡ו˙  לב„ו  ˘‰ו‡  מלב„ו",  עו„  ו˘ליט‰, ‡ל‡ "‡ין 

˘ום „בר.

ונבר‡ים  ו˙ח˙ונים  עליונים  ‰עולמו˙  מˆי‡ו˙  ˘כל  בס‰"˜5,  ב‡רוכ‰  וכמבו‡ר 
‡ין  ˘נבר‡ו,  ל‡חר  ו‚ם  ומכחו,  מ‰‡ר˙ו  י˙',  מ‡˙ו  נבר‡ו  כולם  ו‚˘מיים,  רוחניים 
ר‚ע  בכל  ‡ו˙ם  ומחי‰  בור‡ם  י˙'  ‰ו‡  כי  י˙',  מ‡˙ו  נפר„˙  כי˘ו˙  נח˘ב˙  מˆי‡ו˙ם 
˘ל  ‰‡ר‰  מכח  ר˜  ‰י‡  וחיו˙ם  ו˜יומם  ‰נבר‡ים  כל  ˘ל  מ‰ו˙ם  ˘עˆם  ומכיון  ור‚ע, 
‰˜ב"‰, ‰נ‰ ‡י ‡פ˘ר לומר על ‰נבר‡ים ˘‰ם ˜יימים כמˆי‡ו˙ נפר„˙ ח"ו מ‰בור‡, 

‡ל‡ כל מˆי‡ו˙ם ‰י‡ ‰י‡ כחו ˘ל ‰˜ב"‰ ‰מ˜יימם, ו"מלב„ו" – "‡ין עו„".

ולפי ז‰ נמˆ‡, ‡˘ר ‰˙י˜ון ו‰כפר‰ לחט‡ ‰ע‚ל עליו ל‰יו˙ בכך ˘˙ח˙ ‰יו˙ו כופר 
י˙'  במˆי‡ו˙ו  ˘מ‡מין  ל‚מרי,  ל˜ˆ‰ ‰‰פכי  מ˘˙נ‰  במˆי‡ו˙ ‰בור‡, ‰רי ‰ו‡  רח"ל 
וב‰נ‰‚˙ו  בעבו„˙ו  ניכר  ˘י‰‡  לעבו„  ועליו  מלב„ו,  עו„  ו‡ין  ˘‰י‡ ‰מˆי‡ו˙ ‰יחי„‰ 

‡מונ‰ מוחלט˙ זו, ובז‰ י˙כפר עוון ‰ע‚ל.

ו‡ם כן י˘ לב‡ר ‰יטב כיˆ„ מ˙בט‡˙ ‡מונ‰ נעלי˙ ומוחלט˙ זו ב‰נ‰‚˙ו ˘ל י‰ו„י 
ובעבו„˙ו ל˜ונו.

‚ם מע˘י ‰‡„ם ‰‚˘מיים ˆריכים ל‰יו˙ "ל˘ם ˘מים"
‡˘ר  רז"ל  ‰ורו  מˆוו˙י‰,  ומ˜יים  ‰˙ור‰  לומ„  ל‰יו˙  ‰‡„ם  ˘נˆטוו‰  ממ‰  לב„ 
זו  ‰ור‡‰  ומ˘מעו˙  „ע‰ו"7.  „רכיך  "בכל  כ˙וב  וכן  ˘מים"6,  ל˘ם  י‰יו  מע˘יך  "כל 
‰י‡ ‡˘ר ‡ל לו ל‡„ם ל‰ס˙פ˜ בכך ˘‰ו‡ מ˙נזר ממ‰ ˘‡סר‰ עליו ˙ור‰ ומ˜יים ‡˙ 
וˆרכי  ‰פרטיים  ו‰נ‰‚ו˙יו  מע˘יו  ˘‰ם  "מע˘יך"  כל  ‚ם  ‡ל‡  ב‰ן,  ˘נ˙חייב  ‰מˆוו˙ 
כל  מ˘ך  מע˘יו  בכל  ˘מטר˙ו   – ˘מים"  "ל˘ם  ר˜  י‰יו  כולם   – וכיוˆ‡  ופרנס˙ו  ‚ופו 
י˘  ‰ז‰,  עולם  בעניני  ‰ם  ‡ם  ‚ם  „רכיו",  "בכל  ו‡זי   ,'‰  ˙‡ לעבו„  ˘יוכל  ‰י‡  ‰יום 

"„ע‰ו" – י„יע˙ ‰בור‡.

4) ו‡˙חנן „, ל‰.

‰יחו„  ˘ער  חל˜  ˙ני‡  כ-כ‡.  פר˜ים  ˙ני‡  ר‡‰  ב‡ורך  ז‰  ענין  ול‰בנ˙  ב˜יˆור,  כ‡ן  ‰וב‡  ז‰  ענין   (5
ו‰‡מונ‰. „רך מˆוו˙יך מˆו˙ ‡ח„ו˙ ‰'. ועו„.

6) ‡בו˙ פ"ב מי"ב.

7) מ˘לי ‚, ו.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מˆי‡ו˙  וכל  מלב„ו",  עו„  ˘"‡ין  מכיר  ˘‰‡„ם  מכך  נובע  זו  ו‰נ‰‚‰  עבו„‰  ס„ר 
‰עולם ‰י‡ ר˜ ‰‡ר‰ ממˆי‡ו˙ו י˙', ובמיל‡ ‡ין מ˜ום ˘י˘˙מ˘ ב„ברי ‰ר˘ו˙ ל‰נ‡˙ו 
ו˙‡וו˙ו, ˘‰רי „ברי ‰ר˘ו˙, ‰נ‡ו˙יו ו˙‡וו˙יו, כולם ‡ינם ענין לעˆמם ח"ו ו‡ין ל‰ם 
לע˘ו˙  ו˙כלי˙ם ‰י‡  ˙עו„˙ם  ו‡"כ,  מ‡ל˜ו˙,  ר˜ ‰‡ר‰  ומˆי‡ו˙ם ‰י‡  כלל,  מˆי‡ו˙ 

רˆונו י˙' בלב„.

„‡ם ‰י‰ סובר ˘‰עולם ‰ו‡ מˆי‡ו˙ בפני עˆמו ח"ו, ו‰˜ב"‰ ‰ו‡ ר˜ מו˘ל ו˘ולט 
ל‡  כי ‰רי  ˘מים,  ל˘ם  ˘ל‡  ס˙ם  מעניני ‰עולם  ˘נ‰נ‰  בכך  פסול  על ‰עולם ‰רי ‡ין 
˘מˆי‡ו˙  ב‡מ˙  ˘מכיר  מכיוון  ‡ך  ˙ע˘‰,  בל‡  ול‡  בע˘‰  ל‡  ‰מלך  ˆו  בז‡˙  עבר 
חפˆיו ועניניו ‰י‡ ‰‡ר˙ ‰בור‡ י˙"˘, ו"‡ין עו„ מלב„ו" ‰רי ל‡ ˜יימים ‡ˆלו רˆונו˙ 
כוונ˙  למל‡ו˙  ר˜  וˆרכיו ‰ם  עניניו  כל  ובמיל‡  ˘מים",  "ל˘ם  ˘‡ינם  ו˙‡וו˙ ‡חרים 

‰˘י"˙, "כל מע˘יך" – "ל˘ם ˘מים"8.

‰מ˘כן ˘בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל
וממוˆ‡ „בר ‡˙‰ למ„ כיˆ„ בנין ‰מ˘כן ‰ו‡ כפר‰ על חט‡ ‰ע‚ל:

 – רז"ל  וכפירו˘  ב˙וכם"  ו˘כנ˙י  מ˜„˘  לי  "וע˘ו  ‰ו‡  ‰מ˘כן  ˘ל  ‰פנימי  ענינו 
כל  כי  ‰‡„ם,  ˘ל  עניניו  בכל  ˘ור‰  ˘‰˘כינ‰  ‰„בר  ופירו˘  ו‡ח„"9.  ‡ח„  כל  "ב˙וך 

מˆי‡ו˙ו, עבו„˙ו ו‰נ‰‚ו˙יו ‰ן ר˜ ענינים ˘ל ˜„ו˘‰ ˘‰˘כינ‰ ˘ור‰ ב‰ם.

מ‰‡מונ‰  נובע˙  „ע‰ו"   – „רכיך  ˘"בכל   '‰ בעבו„˙  זו  נעלי˙  „ר‚‡  ‰רי  וכ‡מור, 
ל‰יו˙  רח"ל,  ‰ע‚ל  מחט‡  ‰‰פכי   ‰ˆ˜ ‰ו‡  ז‰  ˘ענין  מלב„ו",  עו„  "‡ין  ‡˘ר  ‰˙מ‰ 

מ‡מין ב‡מונ‰ ˘למ‰ פנימי˙ ועמו˜‰.

ו‰ו‡  חט‡ ‰ע‚ל,  נ˙כפר  כזו, ‰רי  מוחלט˙  ל‡מונ‰  ומ˙על‰  מˆבו,  ˘מ‰פך  ומכיוון 
על י„י בנין מ˘כן ‰ע„ו˙ ‰רוחני.

8) ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים, ˘נ˙ב‡ר ˘ם עומ˜ נפל‡ בז‰ – ‰חילו˜ בין "כל מע˘יך י‰יו ל˘ם ˘מים" ו"בכל 
˘מים" ‡ל‡  "ל˘ם  מע˘יו ‰ם  ר˜  ˘ל‡  בז‰  מלב„ו" ‰י‡  עו„  ב"‡ין  ˙כלי˙ ‰‰כר‰  ו‡˘ר  „ע‰ו",  „רכיך 

˘„רכי עולם ‰ז‰ עˆמם נע˘ים ˜„ו˘ים, עיין ˘ם.

˜רוב  פ"ו  ‰‡‰ב‰  (˘ער  חכמ‰  ר‡˘י˙  ור‡‰  בכ"מ.  ועו„  נ˘‡  ר"פ  ˙ור‰  בל˜וטי  רז"ל  ב˘ם  ‰וב‡   (9
ל˜וטי  ור‡‰  ב.  ˘כו,  ב.  ˘כ‰,  ˙רומ‰  ˙ו˘ב"כ  חל˜   .‡ ר‡,   .‡ סט,  ˘ל"‰  ‰פסו˜.  על  ‡ל˘יך  ל˙חל˙ו). 

˘יחו˙ חכ"ו עמ' 173 ‰ע' 45. 

כבכב

למחלו˜˙ ˆריך ˘ניים
התרחקות מן המחלוקת והדרך לפתרונה על ידי חשבון נפש אישי

ׁ̆ ַבֲערּו ‡≈ ¿̇ ל…‡ 
רומז ל‡˘ ‰מחלו˜˙ ו‡˘ ‰כעס ˘ˆריך ‰‡„ם ליז‰ר ˘ל‡ לבער ‡ו˙ו עולמי˙ (וי˜‰ל ל‰, ‚. ˘ל"‰)

לכל ˆ„ י˘ ‡˘מ‰ מסוימ˙
בכלל, כ‡˘ר י˘נם חילו˜י „עו˙ בין ˘ני ˆ„„ים, ומ˙נ‰ל˙ מחלו˜˙ ˙וך כ„י 
כ‡˘ר  ˘ני ‰ˆ„„ים, ‡פילו  בכך  ב‡ופן ˜בוע ‡˘מים  כמעט  חריפים,  ביטויים 
במי„‰ מסויימ˙ ולעי˙ים ˜ור‰ ˘‰ˆ„ ‰‡ח„ ‡˘ם במי„‰ מ˘מעו˙י˙, ‡ך בכל 

ז‡˙, ‡˘מ‰ כל˘‰י‡ נמˆ‡˙ בכל ˆ„.

„עו˙י‰ם  ˘"‡ין  ‰יו˙  טבעי˙,  ˙ופע‰  זו‰י  ˘ונו˙  ˘מח˘בו˙  ‰„בר  ברור 
˘וו˙"1, ‡ך ‰„בר ל‡ ˆריך ל‰בי‡ למחלו˜˙ ועו„ ב‡ופן חריף.

לו  ˙פיל‰  בי˙  כנס˙, ‡ו„ו˙  בי˙  מ„ובר ‡ו„ו˙  כ‡˘ר  וכמ‰,  כמ‰  על ‡ח˙ 
י˙ברך, מ˜ום בו י‰ו„ים נ‡ספים ל‰˙פלל ולב˜˘ מ‰˘י"˙ ‡˙ כל ‰ˆטרכויו˙י‰ם 
‰ו‡ עˆם ‰טוב – רוˆ‰ למל‡ ‡˙ כל ‰ב˜˘ו˙  ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙, ו‰˜ב"‰ –̆ 
ו‰˙פילו˙. ‡ך ל˘ם כך נ„ר˘ ˘כל ‰מ˙פללים וכל בעלי ‰„ע‰ ˘ל בי˙ ‰כנס˙, 
‡ל‡  לי˘ר‡ל  ברכ‰  מחזי˜  כלי  ‰˜ב"‰  מˆ‡  "ל‡  ‰מ˘נ2‰  פס˜   ˙‡ יזכרו 
‰˘לום", ˘פס˜ ז‰ מב‰יר ע„ כמ‰ מוכרח ל˘רור ˘לום בבי˙ ‰כנס˙, בנוסף 

על ‰ˆורך ב˘לום בכלל.

על ‰ˆ„„ים ל„בר יח„ ביני‰ם, בזכרם ˘‰' ניˆב עלי‰ם
˜˘‰ ל˘מוע טענו˙ ˘ל ˆ„ ‡ח„, ובכלל כ‡˘ר נמˆ‡ים בריחו˜ מ˜ום ˜˘‰ 
ˆורך  ‡ין  טוב  רˆון  ˘עם  בטוחני  ‡ך  ˘כ‡ל‰,  בנו˘‡ים  ‰חלטו˙  ל‰חליט 
לבין  בינם  יח„  ‰ˆ„„ים  ˘י˙„ברו  בכך  „י  ‡חר,  ממ˜ום  ‰מ‚יעו˙  ב‰חלטו˙ 
עˆמם ˙וך ˘‰ם זוכרים, עפ"י „ברי רבינו ‰ז˜ן ב˙ני‡ רי˘ פר˜ מ"‡, ˘‰˜ב"‰ 

1) סנ‰„רין לח, ‡.

2) עו˜ˆין ‚, יב.



הוספה

פרשת ויקהל-פקודי

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

פניניםפנינים

‰רי  בעולם  ו‡ילו  ‰˘כינ‰,  ל‰˘ר‡˙  "מ˜„˘" 
ז‰ ר˜ בכח, ועלינו לעמול ל‰בי‡ ‡˙ ‰כח לי„י 

פועל, ˘‰עולם י‰י' בפועל „יר‰ לו י˙'.

ו‰ר‚עים  ‰˘עו˙  כל   ˙‡ לנˆל  י˘  ולכן 
ל‰בי‡  כ„י  ולמל‡כ‰,  לעבו„‰  ‰יום  ˘במ˘ך 
לי„י פועל ולבנו˙ ‡˙ ‰„יר‰ לו י˙', וכל ר‚ע י˘ 

לנˆל ל"בכל „רכיך „ע‰ו".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 193)

עשי' שיש בה 
"משקל" בלבד

‡ל‰ פ˜ו„י ‰מ˘כן ‚ו' ‡˘ר פו˜„ על פי מ˘‰
בפר˘‰ זו נמנו כל מ˘˜לי נ„ב˙ ‰מ˘כן
(לח, כ‡. ר˘"י)

נ„ב˙  מ˘˜לי  כל  נמנו  זו  ˘"בפר˘‰  מˆינו 
לפי  ול‡  מ˘˜לן,  לפי  ‰נ„בו˙  ˘נמנו  ‰מ˘כן", 
‰‡„ם  בעבו„˙  ז‰  לב‡ר  וי˘  ˘ל‰ן.  ‰˘וויו˙ 

ל˜ונו:

וכמו˙ו,  ‰„בר  חומר  על  מור‰  ‰מ˘˜ל 
ח˘יבו˙ו,  על  מור‰  ‰„בר  ˘ל  ‰˘ווי  מ˘‡"כ 
לחיוב  ובעבו„˙ ‰˘י"˙, [בנו‚ע  וˆור˙ו.  ‡יכו˙ו 
רוחני  מ˘כן  י„ן  על  ולבנו˙  מˆוו˙  ל˜יים  ‰‡„ם 
ל˘כינ‰], מור‰ ‰מ˘˜ל על עˆם ע˘יי˙ ‰מˆו‰, 
כוונ˙ ‰מˆו‰,  ˘ל ‰ע˘י',  על ‰˘וויו˙  ו‰˘ווי, 

˙וכנ‰ וˆור˙‰.

ל‰˜ב"‰  "נ„ב"  ˘‡ם  לח˘וב,  ‰‡„ם  עלול 
˘ום "ˆור‰"  בלי  לב„ –  במ˘˜ל   - ע˘י' ‚˘מי˙ 
ו"כוונ‰" – ‡יך י˙כן ˘בז‰ ייבנ‰ מ˘כן לו י˙'?

‰מ˘כן  פ˜ו„י  "‡ל‰  בכ˙וב  נ‡מר  ז‰  על 
נ„בו˙  ˘"מ˘˜לי  מ˘‰",  פי  על  פו˜„  ‡˘ר  ‚ו' 
˘‚ם  ו‰יינו,  מ˘‰",  פי  על  "פו˜„   – ‰מ˘כן" 
לו  מ‰מ˘כן  חל˜  ‰ם  כ‡לו  וע˘יו˙  "מ˘˜לי" 
ומונ‰  פו˜„ן  י˘ר‡ל  נ˘י‡  רבינו  מ˘‰  כי  י˙', 
‡ו˙ן, ופועל ב‰ן ˘‚ם ‰ן ˙‰יינ‰ ר‡ויו˙ ל‰יו˙ 

חל˜ ממ˘כן ‰'.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 278 ו‡ילך)

לעסוק ב"ל"ט מלאכות" 
המשכן – מצוה!

וי˜‰ל מ˘‰ ‚ו' ‡ל‰ ‰„ברים ‡˘ר ˆו‰ ‰' 
לע˘ו˙ ‡ו˙ם ו‚ו' ˘˘˙ ימים ˙ע˘‰ מל‡כ‰

‡ל‰ ‰„ברים – ‡לו ˘ל˘ים ו˙˘ע מל‡כו˙ ˘נ‡מרו 
למ˘‰ מסיני
(ל‰, ‡-ב. ˘ב˙ ע, ‡)

ח"ו,  מ˜ר‰  ב„רך  ‡ינו  ב˙ור‰  לימו„  כל 
מ‰˘ני ‰י‡   '‡ ענין  ˘לומ„ים  לכך  ‡ל‡ ‰סיב‰ 
˘‰"מלמ„"  ו‰יינו,  ביני‰ם.  ˘ייכו˙  ˘י˘  מפני 
ו‰"למ„" בפנימיו˙ם ‰ם ענין ‡ח„. ובנ„ון „י„ן, 
ב˘ב˙  ‰‡סורו˙  מל‡כו˙  ל"ט  ˘למ„ים  מכיון 
ממל‡כ˙ ‰מ˘כן, ‰רי ז‰ מפני ˘ל"ט ‰מל‡כו˙ 

˜˘ורו˙ עם מל‡כ˙ ‰מ˘כן.

וי˘ לב‡ר ‰˜˘ר ביני‰ן:

לבנו˙  כ„י  נע˘ו  ‰מ˘כן  ˘מל‡כו˙  כמו 
‚ם  ל‰יו˙  ˆריך  כן  ‰נ‰  ל˘כינ‰,  ו„יר‰  מ˘כן 
˘‰מטר‰  ‰חול,  בימי  ‰מל‡כו˙  ל"ט  בע˘יי˙ 
ו‰˙כלי˙ ˘ל כל ‰מל‡כו˙, ‚ם מל‡כו˙ ‰ר˘ו˙, 
לו  ו„יר‰  מ˘כן  מ‰ן  לע˘ו˙  כ„י  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 
י˙', וכמו ˘נ‡מר "בכל „רכיך „ע‰ו" (מ˘לי ‚, ו).

˘מו˙ר  ˘ביום  ˘מˆינו  מ‰  יובן  ובז‰ 
כ„י  וע„  מל‡כ‰,  מביטול  ל‰ז‰ר  י˘  במל‡כ‰ 
ו˙פל‰  ˙ור‰  ˘ל  בענינים  ˘ממעטים ‡פילו  כך, 
˘ל‡  בכ„י  נוספו˙,  ו˙פלו˙  ‰˙ור‰  ˜רי‡˙   –
למעט במל‡כ‰ (ר‡‰ ברכו˙ טז, ‡. מ‚יל‰ כב, ב. ˜י„ו˘ין 
 ˙˘˘" ‰פסו˜  ˘על  מˆינו  כן,  על  וי˙ר   .(‡ ל‚, 

חז"ל  „ר˘ו  כ‡)  ל„,   ‡˘˙ ט.  כ,  (י˙רו  ˙עבו„"  ימים 
ולכ‡ור‰  ‰„ברים).  במ˜ור  (נסמן  ע˘‰  מˆו˙  ˘‰י‡ 

‡יך י˙כן ‰„בר?

‡ך לפי ‰‡מור מובן ז‰ בפ˘טו˙, כי ˙כלי˙ן 
י„ן,  על  מ˘כן  לבנו˙  ‰י‡  ‰מל‡כו˙  כל  ˘ל 
ו‡"כ מובן ˘זו‰י מˆו‰, ועל ‰‡„ם ˙מי„ לעמול 
ולעסו˜ בז‰, ˘‰רי "‡„ם לעמל יול„" (‡יוב ‰, ז).

חילו˜  ר˜  ‰ו‡  למ˘כן  ‰עולם  בין  ו‰חילו˜ 
בפועל  כבר  ‰ו‡  ‰מ˘כן  ל"פועל":  "כח"  בין 

דרוש ואגדה



י‚

משוקדים במנורה
מביא קושיית המל״מ בהך דפסק הרמב״ם דכל הגביעים הכפתורים והפרחים 
היו משוקדים - דלכאו' הא דמספקא לן בש״ס גבי ״משוקדים״ דקרא אינו אלא 

בגוף המנורה ולא בו׳ הקנים / מקדים להקשות דכיון דעל כרחך הספק בדין 
משוקדים נולד לישראל בבית שני, תימה שלא נזכר בש"ס כמו אמה טרקסין / 

מסיק דבאמת להרמב״ם הא דהכל משוקדים אינו מספק וזה לא יצוייר שהתורה 
תשאיר דברי׳ בספק, אלא ודאי לדינא דרחמנא הכל צריך להיות בנוי משוקד 

שהוא אומנות של יופי והא דאין הכרע להכתוב אינו ספק להלכתא אלא 
משמעות דורשין

(רי˘  ‰בחיר‰  בי˙  ‰לכו˙  ברמב״ם 
ב˙ור‰  ˆור˙‰  מפור˘˙  ‰מנור‰  פ״‚): 

כו׳  ‰מנור‰  ב˜ני  כו'  ‚ביעים  ו‡רבע‰ 

‚ביעים  ˘ל˘‰  מ‰ן  ו˜נ‰  ˜נ‰  ובכל 

וכפ˙ור ופרח ו‰כל מ˘ו˜„ים כמו ˘˜„ים  

ו‰כל  ומ״˘  מ˘נ‰:  ובכסף  בע˘יי˙ן. 

מ˘ו˜„ים כ˙ב ‰ר"י ˜ור˜וס ז״ל ˘כ˙ב כן 

רבינו מ„‡מרינן בפר˜ ‰וˆי‡ו לו (יומ‡ נב, 

‡Œב) ‰׳ מ˜ר‡ו˙ ‡ין ל‰ן ‰כרע ו‡ח„ מ‰ם 

ובמנור‰  לח)  כ‰,  (˙רומ‰  מ˘ו˜„ים [בכ˙וב 

‡רבע‰ ‚ביעים מ˘ו˜„ים כפ˙ורי׳ ופרחי׳], 

„מספ˜‡ לן ‡י ˜‡י ‡‚ביעים ‡ו ‡כפ˙ורי׳ 

ל‰ו  עב„ינן  מפר˘ „מספי˜‡  ולכן  ופרחי' 
ל˙רוויי‰ו מ˘ו˜„ים, ˘‡ף ‡ם ‡ין ˆריכים 
˘יע˘ו  ‰פס„  בכך  ‡ין  מ˘ו˜„ים  ל‰יו˙ 
ויניח  מ˘ו˜„ים  ˆריך  ‡ם  ‡בל  מ˘ו˜„ים, 
מלע˘ו˙ מ˘ו˜„ים ‡יכ‡ ˜פי„‡. ובמ˘נ‰ 
למלך ˙מ‰ עליו: ו˙ימ‰ לי „ב„ברי ר˘״י 
ב˜ר‡  ‡ל‡  לי׳  מספ˜‡  „ל‡  מוכח  ˘ם 
מ˘ו˜„ים  ‚ביעים  ‡רבע‰  „ובמנור‰ 
כפ˙ורי׳ ופרחי׳ „מיירי ב‚ופ‰ ˘ל מנור1‰, 

(וכן  ‰״ז  פ״ב  ע״ז  בירו˘למי  מפור˘  כך   (1
יז,  ב˘לח  מכיל˙‡  פ״י,  ‰מ˘כן  „מל‡כ˙  בבריי˙‡ 
ט ועו„). ועכˆ״ל „‰‡ „פי׳ ב˙וס' יומ‡ ˘ם „‰ספ˜ 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

חי„ו˘י סו‚יו˙
הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ולזכו˙ ‡˘ר יעורר רחמי ˘מים עלינו כולנו ‰ז˜נים ו‰‡ברכים ובפרט ‰ˆעירים, ˘חליל‰ 
ל‡ "נ˜פ‡" ב"‰כל מו˙ר" ‰˜ריר ˘ל ‡מרי˜‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' כז)

‰נפ˘ ‰טבעי˙ ‰עביר‰ ‡˙ ‰עונ‚ ‚ם ל„ייס‰
ב‰˙ווע„ו˙ י"ט כסלו ˙רנ"‚ ‰˙ווע„ כ"˜ ‡‡מו"ר [מו‰ר˘"ב] . . [ובין ‰˘‡ר „יבר] 

‡ו„ו˙ ‰ר‰"˜ ר' לויŒיˆח˜ מבר„יˆ'וב, ˘‰י‰ מנ˘˜ ‡˙ ‰‡˙רו‚ בליל סוכו˙.

חיב˙  מענין  ובי‡ר  זו,  ל]נ˘י˜‰  מ‰ ‰י‰ ‰מניע  נבע‰ [=כלומר  מ‰יכן  בי‡ר ‡ז  ‡בי 
‰מˆו‰, ‰עונ‚ ˘במˆו‰. ‰י‰ ˙ענו‚ ל˘מוע ‡˙ ‰„ברים.

בין ‰מסובין י˘ב י‰ו„י חסי„י ˘˘מע ו‰בין מ‰ ˘„ובר, ו‰‡זין מ˙וך ˙ענו‚.

כסלו  ˘בי"ט  ‰מנ‰‚,  (כפי  כסלו  י"ט  ˘ל  ("˜ַ‡˘ע")  ‰„ייס‰   ˙‡ ‡כלו  ‰‰י‡  בע˙ 
‰‡‰וב  ‰מ‡כל   ˙‡ י˘  מ„ינ‰  לכל  ˘‰רי  ˜‡˘ע");  ("‚רי˜ענע  כוסמ˙  „ייס˙  מב˘לים 
ביו˙ר, ובליט‡ [מ˜ום מו˘בו ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן, ˘נ˘˙חרר בי"ט כסלו] ‰מ‡כל ‰‡‰וב 

‰ו‡ „ייס˙ כוסמ˙ ("‚רי˜ענע ˜‡˘ע")).

י‰ו„י ז‰, ˘˘מע ‡˙ ‰„יבורים ‡ו„ו˙ חיב˙ מˆו‰ מ˙וך ˙ענו‚ – ‡כל מ‰„ייס‰ מ˙וך 
‰„ייס‰,  ‡כיל˙  ב˙ענו‚  ‰ל‰  ‡ˆל  ‰˙חלף  ‰„יבורים  ˘ל  ˘‰˙ענו‚  ‰ר‚י˘  ‡בי  עונ‚. 

˘‡ו˙‰ ‡כל בח˘˜ (ל‡ ב‡ופן ˘י‰ו„י חסי„י ˆריך ל‡כול).

‰עיר לו ‡בי: "˘כח˙ם ˘‡˙ם ‡וכלים „ייס‰".

[:ı"ו‰סביר כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי] 

כוח ‰˙ענו‚  עורר ‡˙   – עסו˜  ˘בכך ‰ל‰ ‰י‰   – חיב˙ ‰מˆו‰  ב‰סבר  עונ‚ ‰מוחין 
‰י‰  ל‡  ‰ו‡  ˘כן  כלל,  בכך  ‰ר‚י˘  ל‡  ‰‡וכל  ‰„ייס‰;  ב‡כיל˙  ‰טבעי˙  ‰נפ˘  ˘ל 
˘˜וע ב‡כיל‰ ‡ל‡ בענין ˘˘מע, ובכל ז‡˙ ‰נפ˘ ‰טבעי˙ ע˘˙‰ ‡˙ ˘ל‰. ‰‡וכל ל‡ 

‰ר‚י˘ ˘‰נפ˘ ‰טבעי˙ ‰עביר‰ ‡˙ ‰עונ‚ ‚ם ל„ייס‰. 

וז‰ו מ‰ ˘‡מר לו [כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב]: "˘כח˙ם ˘‡˙ם ‡וכלים „ייס‰".

[:ı"וסיים כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי]

Œל‡חר רבו˙  ˘נים  ˙˘עŒע˘ר‰.  בן  בחור  נכח ‚ם  ב‡ו˙‰ ‰‰˙ווע„ו˙,  ˘‰יו  בין ‡לו 
וכ˘˘וחחנו ‰זכיר  „לעיל,  זכר˙י ‡˙ ‰סיפור  ל‡  ˙ר"ˆ.  ב˘נ˙  ב‡מרי˜‰,  פ‚˘˙יו  מכן 

‰ו‡ ‡˙ ‰מילים ˘ל ‡בי ‡˘ר "י˘ לזכור ˘‡וכלים „ייס‰".

‡לו מלים ˘ל "עˆמי" [=מי ˘˘ייך לבחינ˙ ‰"עˆם"; ˙כלי˙ ‰פנימיו˙].

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙רח"ı ע' 250 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

‰˜נים  ב˘˘˙  ופרחים  בכפ˙ורים  ‡בל 
‰‡ח„  ב˜נ‰  מ˘ו˜„ים  ‚ביעים  [״˘ל˘‰ 
(˙רומ‰  ל˘˘˙ ‰˜נים״  כן  ופרח ‚ו׳  כפ˙ור 
˘ם, ל‚)] ל‡ מספ˜‡ לי׳ ‡י בעינן מ˘ו˜„ים 

מ˘ו˜„ים  בין  ‰‡ח„  ב˜נ‰  „‰פסי˜  כיון 
לכפ˙ור ופרח כו׳ ו‡״כ רבינו „˜‡י ב˘˘˙ 
וˆ"ע.  מ˘ו˜„ים  „‰כל  לי׳  מנ‡  ‰˜נים 
‰רמב״ם  כלי  נו˘‡י  ‰‡ריכו  וכבר  עכ״ל. 
ביי˘ובים ˘ונים (עיין ˜רי˙ ספר, מע˘‰ רו˜ח, 

‰ר ‰מורי׳ ועו„). ו‡כ״מ.

וי˘ לומר בז‰ „בר ח„˘, וב‰˜„ם ˙מי׳ 
לו  ‡ין  „מ˘ו˜„ים  ב‰ך  לכ‡ור‰  עˆומ‰ 
ספי˜‡,  לרבנן ‰ך  ל‰ו  נול„  ‰כרע, ‡ימ˙י 
˘ר‡‰  ב˙בני˙  ˘נע˘י˙  מ˘‰  מנור˙  ‰ל‡ 
‰פסו˜)  על  חז״ל  וב„ברי  מ.  כ‰,  (˙רומ‰  ב‰ר 
ועל  ר‡˘ון,  מ˜„˘  זמן  כל  ˜יימ˙  ‰י˙‰ 
מן  כ˘עלו  נול„  ˘‰ספ˜  לומר  כרחך ˆריך 
ב˘ום  ‡˘˙מיט  ל‡  ‡מ‡י  ו˙מו‰  ‰‚ול‰, 
(ר‡‰  ‰‚ול‰  מן  „כ˘עלו  לומר  „וכ˙‡ 
עזר‡ (‚, יב): ורבים מ‰כ‰נים ‚ו׳ ‡˘ר ר‡ו 
‰מנור‰  ˆור˙  ˘כחו  ‰ר‡˘ון)  ‰בי˙   ˙‡

‰כ˙ובים,  „˘ני  ‰ס˙יר‰  מˆ„  ‰ו‡  במ˘ו˜„ים 
מ˘ו˜„ים  ״מ˘מעו  ל„  בפסו˜  ב‚ביעים  „‰‡˙נח˙‡ 
מוכח‡  ל‚)  (פסו˜  ו˜ר‡ ‡חרינ‡  ופרחים,  כפ˙ורים 
˘ל˘‰  „כ˙יב  ‡‚ביעים  ‡ל‡  ˜‡י  ל‡  „מ˘ו˜„ים 
בפירו˘  ספ˜  ˘י˘  כוונ˙ם  ‡ין  מ˘ו˜„ים״,  ‚ביעים 
בירו˘למי  ˘˘˙ ‰˜נים (‰יפך ‰בריי˙‡  ‚בי  ‰פסו˜ 
˘ל  „‚ופ‰  ב˜ר‡  ר˜  ‰ו‡  „‰ספ˜  ‰נ"ל),  וכו' 
„מיני׳  ל‚)  (פסו˜  ‡חרינ‡  ˘‰˜ר‡  ‡ל‡  מנור‰, 
ספ˜  מטיל  ל‡ ˜‡י ‡ל‡ ‡‚ביעים  מוכח „מ˘ו˜„ים 
בפירו˘ פסו˜ ל„ (‰‡ם ל„יי˜ ממ˘מעו˙ ‰‡˙נח˙‡ 
‡ם ל‡), וכ„יו˜ ל˘ון ‰˙וס׳ ״ו˜ר‡ ‡חרינ‡ מוכח‡ 
˘‚ם  ונמˆ‡  כ„לעיל),  ״מ˘מע״  כ‡ן  נ˜ט  (ול‡  כו'" 
ל‰˙וס׳ ‰ספ˜ ‰ו‡ ר˜ בפסו˜ ל„ „‡יירי ב‚ופ‰ ˘ל 
מנור‰. - ונס˙ר עפ״ז ‰יי˘וב ב˜רי˙ ספר ועו„ כ‡ן. 

ו‡כמ״ל.

ונס˙פ˜ו ב‡ופן ע˘יי˙‰ ומספי˜‡ ע˘‡ו‰ 
ביומ‡  ˘‰וב‡  „רך  על  מ˘ו˜„ים.  כול‰ 
ו˜„ו˘˙י׳  טר˜סין  ב‡מ‰  ˘נס˙פ˜ו  ב)  (נ‡, 

‡י כלפנים ‡י כלחוı, וכן ‚בי מזבח ˘נינו 
‰וסיפו  ‰‚ול‰  בני  „כ˘עלו  רפ"‚)  (מ„ו˙ 

נזכר  ל‡  מנור‰  ‚בי  ו‡ילו  ועו„.  כו',  עליו 
ב‡ופן  ‰‚ול‰  בני  ˘נס˙פ˜ו  מ˜ום  ב˘ום 

ע˘יי˙‰.

„כ˙ב   ‡‰„ ברור  נ״ל  כן  על  ‡˘ר 
מספי˜‡  ל‡ו  מ˘ו˜„ים  ‰כל  ‰רמב״ם 
˜‡מר לי׳ ‡ל‡ מ˘ום „כך ‰וי „ינ‡ „כולם 
ˆריכים ל‰יו˙ מ˘ו˜„ים, „כן ‰י˙‰ מנור˙ 
(כ„ל‰לן),  ל„ורו˙  נע˘י˙  ‰י‡  וכך  מ˘‰ 
לו ‰כרע ‡ינו  „מ˘ו˜„ים ‡ין  „‡מרו  ו‰‡ 
˘ום  ב‰  זו ‡ין  ספי˜‡  כי  כלל,  לכ‡ן  ענין 
נפ˜״מ ל„ינ‡, „כל ‰ספ˜ ‰ו‡ ר˜ בפירו˘ 
˘‡ין  „׳ ‰מ˜ר‡ו˙  ˘‡ר  „רך  ועל  ‰כ˙וב, 
ו˜ם״, „כולן  מחר ‡רור  ״˘‡˙  ל‰ן ‰כרע, 
ו‰ו‡ ‰„ין ‚בי ‰ספ˜  ל„ינ‡,  ענין  ל‰ן  ‡ין 
מוכרע,  ‰ו‡  ממ˜ומו  וב‡מ˙  במ˘ו˜„ים. 
„ין  יי‡מר  ˘ב˙ור‰  לומר  ני˙ן  ‡יך  כי 
‡פ˘ר  ו‡י  ‰כרע  לו  ˘‡ין  ב‡ופן  ו‰לכ‰ 
(ו‚ם  ‰מˆו‰  ל˜יים  חייבים  כיˆ„  לי„ע 
‡˙מ‰‰,  ב˙ו˘בע״פ),  מסור‰  בז‰  ‡ין 
‡ל‡ „‰ן ‰ן ‰„ברים, „מעולם ל‡ נס˙פ˜ו 
ב‡ופן ע˘יי˙ ‰מנור‰ וכל ‰ספ˜ ‡ינו ‡ל‡ 

בפירו˘ ‰כ˙וב, כ„ל‰לן.

יעויין  ‰נ‰  ‰„ברים:  בי‡ור  ‰ו‡  וכך 
בפירו˘  ספ״‚)  מנחו˙  (פי‰״מ  ברמב״ם 
מל‡כ‰  ו‰ו‡  ˘˜„ים  ״מע˘‰  מ˘ו˜„ים 
מכין  ˘‰ן  נחו˘˙  ‡ומני  ‡ˆל  י„וע‰ 
˘י‰י'  ע„  ‰ז‰ב]  [ח˙יכ˙  ‰ע˘˙  בפטי˘ 
מ„בריו,  ו‰מובן  ˘˜„ים",  ˘˜„ים  כולו 
על  בליטו˙  ˘פיר˘ „מ˘ו˜„ים ‰ן  „‡ע"פ 
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(וכ״כ  ˘˜„ים  בˆיור  כו'  ‰‚ביעים  כו˙לי 
ו„ל‡   - ועו„.  ‰‚‡ון.  ב˘ם  ˘ם  ˙רומ‰  ב‡ב״ע  ‚ם 

‡ין  מ״מ  ‰˙ר‚ום),  ע״פ  ˘ם  ע‰׳׳˙  כפר˘״י 

ב‰  ל‰יו˙  ˘חייב  ‰מנור‰  בˆור˙  „ין  ז‰ 
ע˘יי˙  ב‡ופן  „ין  ז‰ו  ‡ל‡  ˘˜„ים,  ˆור˙ 
‡ומנו˙  מע˘‰  ‰וי  „מ˘ו˜„ים  ‰מנור‰, 
כ‡ן  ‰רמב״ם  בל˘ון  ‚ם  ומ„ויי˜  מיוח„, 
˘˜„ים  כמו  מ˘ו˜„ים  ״ו‰כל  ‰י„  בס׳ 
‰וי  „˘˜„ים  בז‰  לומר  רˆ‰  בע˘יי˙ן״, 
„ין בע˘יי˙ ‰מנור‰ ˘חייב˙ ל‰יו˙ על י„י 
נוˆרו˙ ˆורו˙  י„ו  (˘על  זו  מע˘‰ ‡ומנו˙ 

ובליטו˙ ˘ל ˘˜„ים), כי ז‰ו נוי ‰מנור‰.

‡Œלי  ז‰  ב)  (˜ל‚,  ב˘ב˙  יעויין  ו‰נ‰ 
ו‡נו‰ו ‰˙נ‡‰ לפניו במˆו˙ כו׳ סוכ‰ נ‡‰ 
ל‡  „‰רמב״ם  ו‡ע״‚  נ‡‰,  ˙ור‰  ספר  כו׳ 
(כי„וע  ו‡נו‰ו  ‡Œלי  „ז‰  „ר˘‰  ‰ך  ‰בי‡ 
‰˘˜ו״ט בז‰), ‰רי פס˜ בסוף ‰ל׳ ‡יסורי 
‰טוב  ‰‡Œל  ל˘ם  ˘‰ו‡  „בר  ״כל  מזבח 
ל‰׳״.  חלב  כל  כו׳  ו‰טוב  מן ‰נ‡‰  ˘י‰י׳ 
בנין  לענין  ‰י״‡)  (פ"‡  ‰בחיר‰  בי˙  וב‰ל׳ 
‰מ˜„˘ כ˙ב ״מˆו‰ מן ‰מובחר לחז˜ ‡˙ 
כחן  כפי  ומייפין  ‡ו˙ו  ומפ‡רין  כו'  ‰בנין 
מˆו‰  ˘י˘  ל‰„י‡  מˆו‰״, ‰רי  זו  כו' ‰רי 
י"ל  ועפ״ז  כחן.  כפי  ‰מ˜„˘   ˙‡ לייפו˙ 
˘יופי  ˙ור‰  ˘‚יל˙‰  „ל‡חרי  בפ˘טו˙ 
על  נע˘ים  כו'  כ˘‰‚ביעים  ‰ו‡  ‰מנור‰ 
חל  ˘וב  זו „מ˘ו˜„ים,  מע˘‰ ‡ומנו˙  י„י 

(‰יינו  ‰מנור‰  חל˜י  כל  לע˘ו˙  ‰חיוב 
‡ו˙ם חל˜ים ˘נע˘ו לנוי ‰מנור‰) על י„י 
‰חיוב  מˆ„  „מ˘ו˜„ים,  ‡ומנו˙  מע˘‰ 
וז‰ו  ל‰׳.  חלב  כל  ‡ו  ו‡נו‰ו  ‡Œלי  „ז‰ 
„כך  מ˘ו˜„ים״,  ״ו‰כל  ‰רמב״ם  ˘כ˙ב 

‰י׳ במנור˙ מ˘‰ וכן נע˘י˙ ל„ורו˙.

‰כרע  לו  ‡ין  מ˘ו˜„ים  „‡מרו  ו‰‡ 
‡ˆל  כלומר  ‰כ˙וב,  בפירו˘  ר˜  ‰יינו 
˙ור‰  ‚יל˙‰  ‰מנור‰  ˘ל  פרט  ‡יז‰ 
י„י  על  כ˘נע˘‰  ‰ו‡  ‰מנור‰  ˘יופי 
ל„ינ‡  ‡בל  „מ˘ו˜„ים.  ‡ומנו˙  מע˘‰ 
לע˘ו˙  ˆריכים  ‰כי  בל‡ו  כי  נפ˜״מ  ‡ין 
ל‰׳.  חלב  חיוב‡ „כל  מˆ„  מ˘ו˜„ים  ‰כל 
נפ˜״מ  ˙‰י׳  עפ״ז  ‚ם  ˘לכ‡ור‰  ‡ל‡ 
ר˜  ‰ו‡  ל‰׳  חלב  „כל  ‰„ין  „‰רי  ל„ינ‡, 
„‡ינו  ופ˘יט‡  לכ˙חיל‰  מˆו‰  ‰י„ור 
„ין  ב˙ור‰  „נ˙פר˘  ‰יכ‡  מ˘‡״כ  מעכב, 
כן  מ˘מע  ול‡  לעיכוב‡,  ‰וי  מ˘ו˜„ים 
מ˘ו˜„ים״  ״ו‰כל  וכ˙ב  ˘ס˙ם  ברמב״ם 
י״ל  ו‡ולי  לכולם.  ‡ח„  ˘„ין  ומ˘מע 
‰מפור˘  ‚ם  „מ˘ו˜„ים  ‰„ין  „ל‰רמב״ם 
מ„בריו  וכ„מ˘מע  לעיכוב‡,  במנור‰ ‡ינו 
ב‰לכ‰ ˘ל‡ח״ז ״וכולן (‚ביעים כפ˙ורים 
„מ˘מע  כו'״,  ז‰  ז‰ ‡˙  מעכבין  ופרחים) 
„מ˘ו˜„ים  ‰חיוב  מ˘‡״כ  מעכב  ז‰  „ר˜ 

‡ינו לעיכוב‡. וˆ״ע.

יח

הנאה מהלימוד 
או מהמאכל והמשקה?

 התענוג של הדיבורים התחלף אצל הלה בתענוג אכילת הדייסה, שאותה אכל 
בחשק, לא באופן שיהודי חסידי צריך לאכול

ספר "˙ור‰ ‡ור" מונח פ˙וח לפניו, ובכל 
ל‚ימ‰ ‡ומר ב‰˙פעלו˙ "‡יי טוב, טוב"

במענ‰ על כ˙בו . . ‡ו„ו˙ ‰˙ווע„ו˙ם ו‰חלט˙ם במוˆ‡י ˘ב˙ ˜„˘ בר‡˘י˙.

[‰ר˘"ב]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  מ˘יח˙  ר˘ימ‰  י˘נ‰  ˘לי  ‰יומן  בר˘ימ˙ 
ב]ב‡ליוו˜ע, ‡לו   '‡˘„ [ב'נ‡ו˙  ˙רנ"‰,  ˙מוז  י"ב  [מ˙‡ריך]  זי"ע,  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰ 

‰מס˙פ˜ים במועט ב"פ˘טי„ו˙ ˜רו˙" ("‡ין ˜‡לטע ˜ו‚עלעך"), 

ו˙וכנו 'ˆיורו' ˘ל בעל ‰בי˙ מ‚זע חסי„ים ‡˘ר כל ענין עבו„˙ו ‰חסי„ו˙י ˘לו ‰ו‡ 
[ב]ב˜ר  ב˘ב˙  חמ‰]  ˘˙י‰  מין   -  ] ˘ל ˆי˜ורי‰  ˘˘ו˙‰ ‡˙ ‰˘˙י‰ ‰חמ‰  בע˙  ‡˘ר 
לפניו,  פ˙וח  מונח  ‡ור"  "˙ור‰  ‡ו  "˙ני‡"  ‰חסי„ו˙  מספרי  ‡ח„  ‰נ‰  ‰˙פל‰,  ˜ו„ם 
˘בחו,  מ‰ ‰ו‡  על  י„וע  ו‡ינו  טוב".  טוב,  ב‰˙פעלו˙ "‡יי  ל‚ימ˙ ˆו˜רי‰ ‡ומר  ובכל 

‡ם על ‰נ‡מר ב‰ספר ‡ו ‰˘˙י‰ ‰חמ‰ ˘ל ‰ˆו˜רי‰.

ב‰˜רירו˙ ‰עˆומ‰  ו‰‡יום  על ‰מˆב ‰נור‡  לבבי,  מˆו˜˙  פנימיו˙  ˙וכיו˙  ומעומ˜ 
ויו˙ר מ˙‡ים ‡ל ‰מˆב ‰ו‡ על ‰עזוב‰ ‰נור‡‰ בעניני עבו„˙ ‰˙פל‰ ולימו„ ‰חסי„ו˙ 
חוסו  בפרט,  ‰˙מימים  ו˙למי„י  בכלל  ‡נ"˘  י„י„ינו  ‡ליכם  ˜ור‡  ‰נני  ‰„רו˘,  בעיון 
‰כלים  ‰מ‰  ˘‰ם  ‰חסי„ו˙  ו„רכי  ‰˙פל‰  בעבו„˙  ‰עבו„‰  ב„רכי  לכנוס  עˆמכם  על 
‰ז‰  כ‰יום  לחיו˙ינו  [‰ר˘"ב]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  נ‡ˆל  ‰‡ור  ל‡ו˙ו  ‰‡מי˙ים 

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ופנים לחיזו˜ ו‰‚„ל˙ כמו˙ ‰מ˘˙˙פים
ברבים. ‡בל  ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰˘יעור ‰נלמ„  ממ‰  נ‰ני˙י  . ‰נ‰   . מכ˙בו  על  במענ‰ 
ב‰˘˙„לו˙  ספ˜  ˘בלי  במ˜ום  ‰˜בועים,  מ˘˙˙פים  מספר  מועט  ˘כל-כך  ‚„ול  פל‡ 

מ˙‡ימ‰ ‰י' מספרים כמ‰ פעמים ככ‰.

זי"ע, ‡˘ר  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  וחמי ‡„מו"ר  מורי  כבו„ ˜„ו˘˙  ˘י„וע‰ ‰ור‡˙  ו‡ף 
מ‚„ר  יˆ‡  כבר  ˘ל‰ם  בנ„ון  ‰רי  ˘י‰י',  ‡ופן  ב‡יז‰  ל‰˙חיל  וˆריך  עי˜ר  ‰כמו˙  ‡ין 
˘ל ‰˙חל‰, ובמיל‡ ˆריך ‰י' ל‰יו˙ ˜‰ל ˘ומעים, ול‡ מיעוט רבים ˘נים ו˘ל˘‰ כמו 

˘כו˙ב. 

ובו„‡י י˘˙„לו בז‰, וחז˜‰ ל˙עמול‰ ˘‡ינ‰ חוזר˙ רי˜ם.

(מכ˙ב י"ט מר-ח˘ון ˙˘ט"ו)

מטר˙ ו˙וכן ‰נ‡ום ו‰„ר˘‰ 
„‡ר‚ון  ‰פעולו˙  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו  ו‰˜ו„מו,  ניסן  חו„˘  מר‡˘  מכ˙בו  על  במענ‰ 
כמ‰  ‰רי  כי  ‰„ר˘ו˙,  „˙וכן  ‰נ˜ו„ו˙  ל„ע˙  ו‡˙ענין  ברבים,  ‰˙עוררו˙  „ברי  „ר˘ו…˙ 
סו‚ים ב‰˙עוררו˙ וכמ‰ ‡ופנים ו„רכים ל‰˙עוררו˙, ומובן ˘בימינו ‡ל‰ ביחו„ על-י„י 

˜ירוב ו„ברי נועם פועלים יו˙ר מ‡˘ר על-י„י ‰‰יפך...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' טז)

נ‡ום ברבים – מטר˙ו ‰˘פע‰ על ‰˘ומעים, וכיון ˘‰ם ˘בעי רˆון – ‰ו˘‚‰ ‰מטר‰. 
וב‡ם ‰נו‡ם ‡יננו ˘בע רˆון – מעל‰ נוספ˙ – ˘‰ˆלח˙ו ל‡ ‰בי‡˙ו ל‚‡ו‰ וכיוˆ‡ בז‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב ע' ˘לב)

טז

לימוד ברבים
הזכות, הכוחות והחשיבות של מוסר שיעור ברבים; לימוד מתוך חיות 

וחמימות; כדי להשפיע על האחרים נדרשת הוספה מיוחדת בעניניו; מטרת 
הנאום או הדרשה; יש להגדיל את כמות המשתתפים 

 ‰ ∆̆ ל מ… ≈‰ ¿̃ ַוּיַ
‡מר ‰˜ב"‰, ע˘‰ לך ˜‰ילו˙ ‚„ולו˙, ו„רו˘ לפני‰ם ברבים ‰לכו˙ ˘ב˙, כ„י ˘ילמ„ו ממך
 „ורו˙ ‰ב‡ים ל‰˜‰יל ˜‰ילו˙ בכל ˘ב˙ ו˘ב˙ (וי˜‰ל ל‰, ‡. יל˜וט ˘מעוני ע‰"פ)

כוחו˙יו ˘ל ‰מלמ„ ˙ור‰ ברבים
˘‰‰˘‚ח‰  חל˜ו  ו‡˘רי  ברבים.  חסי„ו˙  לומ„  ‡˘ר  כו˙ב  בו  מכ˙בו  ל˜בל  לי  נעם 
‰עליונ‰ ‰עמי„˙ו ב˙פ˜י„ ‰כי נעל‰ ז‰. וכיון ˘‡מרו רז״ל1 לפום ‚מל‡ ˘יחנ‡, בו„‡י 
ני˙נו לו ‰כחו˙ ל‰ˆליח בז‰. ו‡ין ‰„בר ˙לוי ‡ל‡ בו ˘יוˆי‡ ‰ני˙ן לו מכח ‡ל ‰פועל. 
ל‰יו˙  ˆריך  ‰˙ור‰  חל˜י  בכל  ‡ם  ‡˘ר  ובחיו˙,  בחמימו˙  ‰ו‡  ˘לו  ‰לימו„  ובו„‡י 
כנ״ל, וכ„ר˘˙ רז״ל על ‰כ˙וב ערוכ‰ בכל ו˘מור‰ (עירובין נ„, ‡), עיין ˙ני‡ פר˜ ל"ז – 

על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ב‡ו˙ו ‰לימו„ ˘‰ו‡ ‰„רך לבו‡ ל‡‰ב˙ו ויר‡˙ו וכו'. ו˜״ל.

ועל-פי ‰מבו‡ר, ‚ם בנ‚ל‰ „˙ור‰, ‰חילו˜ בין טופח לחו„ לטופח על מנ˙ ל‰טפיח, 
מובן ˘ˆריכ‰ ‰וספ‰ מיוח„˙ בעניניו ˘לו – ב˘ביל ˘˙‰י׳ ‰‰טפח‰ כפי ‰„רו˘. וכיון 
˘‡ין ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ב‡ בטרוני‡ עם בריו˙יו2 ‰רי כ‡מור בו„‡י ˘נו˙נים ‰כחו˙ על 

ז‰. ולפום ‚מל‡ ˘יחנ‡.

בברכ˙ ‰ˆלח‰

(ממכ˙ב ‰' כסלו ˙˘י"ז)

1) כ˙ובו˙ סז, ‡.

2) עבו„‰ זר‰ ‚, ‡.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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


