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כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

זכרו ˆור חוˆב˙ם, ו„‡‚ו לטוב˙ יוˆ‡י חלˆיכם
ו‰‡ז‰ר‰  ‰ˆווי   ˙‡ ל˜יים  עליכם  ו˜בלו  חוˆב˙ם,  ˆור  זכרו  חסי„ים  בני  חסי„ים 

‰נמרˆ‰ פ˜ו„˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים ‡˘ר ב‡רˆו˙ ‰חיים כ‡מור. 

‰חסי„ים  ‡בו˙יכם  נ˘מ˙  עילוי  ˙לוי  ‰‡מור‰  ‰פ˜ו„‰  ב˜יום  ‡˘ר  „עו  חסי„ים! 

נ"ע, ‚ורל חייכם ב‡רחו˙ חיי ‡ור וחיו˙ בעבו„‰ ˘בלב בלימו„ ‰˙ור‰ וב˜יום ‰מˆו˙, 

ו‚ורל בניכם ובני בניכם יחיו. כי ‰מוסר ונו˙ן נפ˘ו ל‰˙˜˘ר ב‡ילנ‡ „חיי מובטח לו כי 

‡ור זכו˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים י‡‰יל עליו ועל יוˆ‡י חלˆיו לטוב לו כל ‰ימים. 

חסי„ים! עמ„ו על נפ˘כם ו„‡‚ו לטוב˙ יוˆ‡י חלˆיכם יחיו. ו‡ני ˙פל‰ כי ˙˙עורר 

 ıזכו˙ ‡בו˙יכם ‰חסי„ים נ"ע ו˙˜בלו ‡˙ ‰פ˜ו„‰ ‰‡מור‰ ב˘מח‰ ל˜יימ‰ ברˆון וחפ

פנימי לטוב ל‰ם נ"ע, ו˙ב„לו לחיים טובים ו‡רוכים ונעימים לכם לבניכם ולבני בניכם 

יחיו. 

מ˜ום ‰לימו„ י‰י' בבי˙ ‰כנס˙. ‰לימו„ י‰י' ב‡יז‰ ספר ‡ו כ˙ב ‡˘ר יבחרו ללמ„, 

ולימו„ פר˜ ˙ני‡ ‰ו‡ בחיוב. זמן ‰לימו„ י‰י' ל‡ פחו˙ מ˘ע‰ ו‰מוסיף יוסיפו לו ברב‰ 

וכל טוב. 

‰נני מברך ‡˙ כ‡ו"‡ מ‡נ"˘, ‡ו˙ו, זרעו וזרע זרעו
ול˜ר‡˙ ‰˘נ‰ ‰ח„˘‰ ‰ב‡‰ עלינו ועל כל י˘ר‡ל ‡חינו לטוב‰ ולברכ‰ ‰נני מברך 

טוב‰  ב˘נ‰  ˘י'  כ‡חב"י  ב˙וך  יחיו  זרעו  וזרע  זרעו  בי˙ו  ‡ו˙ו,  מ‡נ"˘,  כ‡ו"‡   ˙‡

ו˜רן  ˘בלב ˜רן ‡נ"˘  ו‰עבו„‰  ירים ‰˘י"˙ ˜רן ‰˙ור‰  ב‰  ˘נ‰ ‡˘ר  ב‚ו"ר,  ומ˙ו˜‰ 

כ‡חב"י ˘י'. 

כל  על  ויעוררו  ˘י'  מ‡נ"˘  ומיו„עיו  מכיריו  בין  ז‰  מכ˙בי  יפרסם  מ‡נ"˘  ‡ח„  כל 

לי  יכ˙בו  ‰‡מור‰  ו‰פ˜ו„‰  ‰‡ז‰ר‰  ‰ˆווי  בל"נ  עלי‰ם  ‰מ˜בלים  וכל  בז‰.  ‰‡מור 

˘מם וכ˙וב˙ם, ˘ם בי‰כנ"ס וכ˙וב˙ו. 

וי˜בלו ‰חיים ו‰˘לום ו‰ברכ‰ מ‡„ון ‰˘לום כ‡ו"נ וי„י„ם עוז ‰„ור˘ ˘לומם טובם 

ח˙ימ‰  וב‚מר  טוב‰  וח˙ימ‰  בכ˙יב‰  ו‰מברכם  ב‚ו"ר  בני‰ם  ובני  בני‰ם  ו‰ˆלח˙ם 

טוב‰. 

(‡‚רו˙-˜ו„˘ ח"ב עמ' רב ו‡ילך)

בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  וילך,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙רנ‰), 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

כב

מועד קבוע ללימוד חסידות
ובזה הנני בא לידידינו אנ"ש שי' לקבוע בעזרתו ית' בכל מקום מושב אנ"ש שי' 
את היום השלישי בשבוע משעה השמינית בערב מועד קבוע ללימוד חסידות 
מבלי התחשב עם מספר הלומדים, וכמאמר עשרה שיושבין ועוסקין בתורה 

שכינה שרוי' ביניהם כו' ומנין אפילו חמשה כו' שלשה כו' שנים כו' ומנין אפילו 
אחד שנא' בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך.

‡י ‡פ˘ר לחסי„ים בל‡ חסי„ו˙
ב"‰, ‚', כ"ו ‡לול, ‚' „סליחו˙, ˙רפ"ט 

כ˘ם ˘‡י ‡פ˘ר לחסי„ו˙ בל‡ חסי„ים, כך ‡י ‡פ˘ר לחסי„ים בל‡ חסי„ו˙. 

‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב] זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע ב‡‚ר˙ ‰ˆו‡‰ ‰˜' מˆו‰ 
ומפ˜„ ‡ו˙י ו‡נ"˘ ˘י' ליס„ בעזר˙ו י˙' בכל מו˘ב ומו˘ב מ‡נ"˘ ˘י' חבורו˙ לומ„י 

חסי„ו˙ במ˜ום ˜בוע ובזמן ˜בוע.

ובז‰ ‰נני ב‡ לי„י„ינו ‡נ"˘ ˘י' ל˜בוע בעזר˙ו י˙' בכל מ˜ום מו˘ב ‡נ"˘ ˘י' ‡˙ 
‰יום ‰˘לי˘י ב˘בוע מ˘ע‰ ‰˘מיני˙ בערב מוע„ ˜בוע ללימו„ חסי„ו˙ מבלי ‰˙ח˘ב 
כו'  ביני‰ם  ˘רוי'  ˘כינ‰  ב˙ור‰  ועוס˜ין  ˘יו˘בין  ע˘ר‰  וכמ‡מר  מספר ‰לומ„ים,  עם 
בכל ‰מ˜ום ‡˘ר  ˘נ‡'  ומנין ‡פילו ‡ח„  כו'  ˘נים  כו'  ˘ל˘‰  כו'  חמ˘‰  ומנין ‡פילו 

‡זכיר ‡˙ ˘מי ‡ב‡ ‡ליך וברכ˙יך.

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



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מעל‰  ו‡ינ‰  פרס‰  מפרס˙  ˘‡ינ‰  וב‰מ‰  חי'  ˘ל  ו˙פילין, ‡יסור ‡כיל‰  מˆו˙ ˆיˆי˙ 
‚ר‰, וכיוˆ‡ בז‰ - ‰ם ‰ן ˘מוˆ‡ים ‡נו ‡ו˙ם במ˘ך כל ˘ל˘˙ ‰‡לפים ˘נ‰ ויו˙ר ˘ל 

‰‰יסטורי‡ ˘ל בני י˘ר‡ל מבלי כל ˘ינויים בז‰, ו‰מס˜נ‡ מובנ˙.

וע„  ובמילוי  ‰‡מור  בכיוון  לו,  ˘ני˙נ‰  ‰‡פ˘ריו˙  ינˆל  ‡˘ר  מ‰˘י"˙  רˆון  וי‰י 
˘י˘פיע ‚ם על חביריו ˘י' ‰מ„ריכים, ˘ממנו יר‡ו וכן יע˘‰, וזכו˙ ‰רבים, ‰מחונכים 

ו‰מו˘פעים מסייע˙ם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ עמ' ˘לו-ח)

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"˙בו‡ ‡˙ ‰עם" ‡ו "˙בי‡"?

ב"מ˘‡  י‰ו˘ע  ב‰נ‰‚˙  לז˜נים? / ‰חילו˜  עˆמו  לכופף  י‰ו˘ע  ˘על  מ˘‰  סבר  מ„וע 
בני  ינ‰י‚ו ‡˙  ˘‰ז˜נים  מ˘‰  ˘סבר  ר˘"י  בי‡ור „ברי   / י˘ר‡ל   ıוב‰נחל˙ ‡ר ‰עם" 

י˘ר‡ל

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 307 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מסורו˙ ומעיינו˙ / מˆ„ ‰‡רון – ב˙וך ‰‡רון?

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰ס˙ר פנים – בכ„י לעורר ‡˙ ‰‡‰ב‰

 / י˘ר‡ל  ˘ל  ל˙˘וב˙ן  ˙מי„  ומחכ‰  מˆפ‰  / ‰˘י"˙  רב‰  ב˘מח‰  ˘ב˙ ‰י‡  ˙˘וב˙ 
"ו‰ס˙ר˙י פני" ול‡ "וכיסי˙י פני" / ‰ס˙ר˙ פני ‰‡ב בכ„י לעורר ‡˙ ‡‰ב˙ ‰בן

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 194 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
‰˜˘ר בין "‰˜‰ל" ל"חˆוˆרו˙" / מ„וע ‰י˙‰ ‰ס"˙ ב˜ו„˘ ‰˜„˘ים?

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב‚„רי מˆו˙ ‰˜‰ל וכ˙יב˙ ס"˙

יב‡ר ע"פ „ברי ‰ר‡˘ונים „˙וכן מˆוו˙ ‡לו כללי יו˙ר מכל ‰מˆוו˙, ומ˘מעו˙ ‰„בר 
ל„יני מˆוו˙ ‡לו ב‰לכ‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 187 ו‡ילך)

יט ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ל‡ לנטו˙ מ‰„רך!

ך¿ (וילך ל‡, כט) ר∆ ן ַ‰ּ„∆ ƒם מ ∆ּ̇ ַסר¿ ו¿

דרכי החסידות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
מוע„ ˜בוע ללימו„ חסי„ו˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

"תבוא את העם" או "תביא"?
מדוע סבר משה שעל יהושע לכופף עצמו לזקנים? / החילוק בהנהגת יהושע 
ב"משא העם" ובהנחלת ארץ ישראל / ביאור דברי רש"י שסבר משה שהזקנים 

ינהיגו את בני ישראל

˙בו‡ ‡˙  כי ‡˙‰   ,ıו‡מ חז˜  י˘ר‡ל  כל  לעיני  וי‡מר ‡ליו  לי‰ו˘ע,  מ˘‰  "וי˜ר‡ 
(פר˘˙נו  ˙נחילנ‰ ‡ו˙ם"  ו‡˙‰  ל‰ם,  ל˙˙  ל‡בו˙ם   '‰ נ˘בע  ‰עם ‰ז‰ ‡ל ‰‡רı ‡˘ר 

ל‡, ז). ומפר˘ ר˘"י: 

לי‰ו˘ע:  ‡מר  מ˘‰  ‰„ין.  עמ‡  ם  ƒע עול  ≈̇  ˙‡ ‡רי   – ‰ז‰  ‰עם   ˙‡ ˙בו‡   ‰˙‡ "כי 
ז˜נים ˘ב„ור י‰יו עמך, ‰כל לפי „ע˙ן ועˆ˙ן".

ונ˙כוון ר˘"י ל‰ב‰יר ‡˙ ‰„רך ‰נכונ‰ ב‰בנ˙ ‰כ˙וב (לפי פ˘וטו): 

ל‰יו˙  ˘ע˙י„  ז‰  ˘‰ו‡  מכיון   – י‰ו˘ע  לחז˜ ‡˙  ב‡  ˘מ˘‰  מ˘מעו˙ ‰כ˙וב ‰י‡, 
בר‡˘ ‰עם בע˙ ‰כניס‰ ל‡רı י˘ר‡ל, ולכן ˆריך ‰ו‡ לחיזו˜.

לפר˘,  ‰י'  ˆריך  לכ‡ור‰   – ‰ז‰"  ‰עם   ˙‡ ˙בו‡   ‰˙‡ כי   ıו‡מ "חז˜  ˘כ˙וב  ומ‰ 
˘‡ף ˘נ‡מר "˙בו‡" ‰נ‰ ‰כוונ‰ ‰י‡ "˙בי‡": מ˘‰ ‡ומר לי‰ו˘ע, מכיון ˘‡˙‰ ˙בי‡ 
‡˙ ‰עם ‰ז‰ ‡ל ‰‡רı, ‡˙‰ ˙‰י' ‰"ר‡˘" ˘ל כולם, לכן "חז˜ ו‡מı" בחיזו˜ מיוח„. 

ולומ„  "˙בו‡",  ‡ל‡)  "˙בי‡",  (ל‡  ‡ומר  ‰כ˙וב  כי   – ל˘לול  ר˘"י  ˘ב‡  וז‰ו 
 "˙‡") י˘ר‡ל   ıל‡ר י˘ר‡ל  עם  ביח„  ייכנס  ˘י‰ו˘ע   – כפ˘וטו  ל‰˘‡ירו  ˘י˘  ר˘"י 
ונמˆ‡  ‰„ין",  עמ‡  עם  ˙יעול   ˙‡ "‡רי  ‰˙ר‚ום  ˘מפר˘  וכפי  ם"),  ƒע" ˘ל  במ˘מעו˙ 
על   - ‡„רב‰  ‡ל‡  ‰עם,  לכלל  ביחס  י‰ו˘ע  ˘ל  מעל˙ו  על   ‰˘‚„‰ ‡לו  ב˙יבו˙  ˘‡ין 

‰יו˙ו ˘וו‰ לכולם.    

‰כ˙וב –  לסיום  בעי˜ר  מ˙ייחסו˙ ‰ן   "ıו‡מ ˘‰˙יבו˙ "חז˜  כרחך  על  ˘כן,  ומכיון 
"ו‡˙‰ ˙נחילנ‰ ‡ו˙ם": מ˘‰ ‡ומר לי‰ו˘ע, ˘כיון ˘‰ו‡ ז‰ ˘ינחיל לעם י˘ר‡ל ‡˙ 

‰‡רı, לכן ‰ו‡ ˆריך לחיזו˜.  

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‡בל ביח„ עם ז‰ - ‰יˆר ‰רע מ˙ערב ומבלבל ומפ˙‰ לנˆל ‰‡פ˘ריו˙ ב˜ˆ‰ ‰˘ני, 
לו, ‡בל  ˘י˘מע  ˙˜ו‰  ˘י˘  ופי˙ויים  ובטענו˙  מ„בר "בל˘ונו",  לכל ‡ח„  ומובן ‡˘ר 
ני˙נ‰  ‡ח„  לכל  ‰רי  ח"ו,  מ˜ר‰  ב„רך  ול‡  ובח˘בון  בס„ר  ‰ענינים  כל  ˘בעולם  כיון 
‰פי˙וים  בפני  ˘יעמו„  ‰יכול˙  ‚"כ  וני˙נ‰  ‰„רכים,  מ˘˙י  ב‡ח˙  לבחור  ‰‡פ˘ריו˙ 

ו‰‰ס˙ו˙ ˘ל ‰יˆר ‰רע.

‡˘ר ‡ז - זכו˙ו ‚„ול ביו˙ר, וכ‡מור לעיל, ‡˘רי חל˜ו וטוב ויפ‰.

בחינ‰ - ‰‰ר‚˘‰ ˘ל‡חר ‰ע˘י' 
בלבו˘  ‚ם  מ˙לב˘  לפעמים  ˘‰יˆ‰"ר  כיון  ‰מפורסמ˙:  ‰˘‡ל‰  על  ‰מענ‰  י„וע‰ 
טוב ויפ‰, ז.‡. מפ˙‰ בטענו˙ ˘ב‰˘˜פ‰ ר‡˘ונ‰ י˘ ל‰ם "מר‡‰" ˘ל טוב וˆ„˜, מ‰ 

‰י‡ סוף סוף ‰בחינ‰ ל„ע˙, ‡ם ב‡‰ ‰טענ‰ מˆ„ ‰טוב ‡ו מˆ„ ‰רע.

פנים,  כל  על  פרטי  ולמ˜ר‰  לפרט  בנו‚ע   - בז‰  לעיל, ‡ח˙ ‰בחינו˙  פי ‰כ˙וב  ועל 
˘בע˘יי˙ עביר‰ (מפני ˙ו˜ף ‰˙‡ו‰ ו‰רˆון), ‰נ‰ ל‡חרי ‰ע˘י' מר‚י˘ים ר‚˘ חרט‰, 
וככל ˘י‡ריך ‰זמן מ˙חז˜ ר‚˘ ז‰, ובע˘יי˙ ‰טוב ‡„רב‰ ל‡חרי ‰ע˘י' י˘נ‰ ˘ביע˙ 

רˆון עו„ יו˙ר.

ל‡ נ˘‡ר ˘רי„ ופליט מ‡לו ˘סרו וסטו מ‰„רך
בחינ‰ בנו‚ע לכלל (ובז‰ ‚ם במ˜ר‰ ˘לו, ˘‰מ„ובר ב‰„רכ˙ ˜בוˆ‰ ‡ו חו‚ מסויים): 
עמנו  על ˜יום  ˘˘מר‰  מ‰ ‰י‡ ‰‰נ‰‚‰  ולר‡ו˙  י˘ר‡ל,  בני  עמנו  ב„ברי  ל‰˙בונן  י˘ 
ב˙˜ופו˙ ˘ונו˙ ומ˘ונו˙, ˘ל „ברי ‰ימים ˘לו ‰‡רוכים, ˜יום - למרו˙, ˘כנוסח ‰י„וע, 
בכל „ור ו„ור עמ„ו עלינו לכלו˙ינו ורבים ו‚יבורים (‡ומו˙ ‰עולם) על חל˘ים ומעטים.

˘‚ם ב‰˙בוננו˙ ˜ל‰ רו‡ים, ˘כל ‡לו ‰חו‚ים ˘סרו וסטו מן ‰„רך ‰מ˜ובל˙ ו˘מו 
רˆו  ‡ו  עמנו,  לל˘ון"  "‰ע˙י˜ו‰  ‚ם  ‡ם  ‡ף  ל‰ם,  ˘מסביב  ‰‡רˆו˙  ב˙רבו˙  מבטחם 
ל‰˙‡ימ‰ ל˙רבו˙ עמנו (‰נוטים ‡חרי ‡˘ור ובבל ב˙˜ופ˙ וזמן בי˙ ר‡˘ון, ‰מ˙יונים 
פילוסופי‡  ‡חרי  ˘נטו  ‡לו  יו˙ר,  ‰רב‰  מ‡וחר˙  ב˙˜ופ‰  ˘ני,  בי˙  ˙˜ופ˙  ב‰˙חל˙ 
‰˘כל˙  ‡חרי  ˘נטו  ב‡˘כנז  מנ„לסון  ˙למי„י   - וע„"ז  ‰בינים.  בימי  בספר„  ‰˘לט˙ 

ˆרפ˙, מולי„י ‰ריפורמים),

‰נ‰ כעבור „ור, ˘נים ‡ו ˘ל˘‰ „ורו˙, ל‡ נ˘‡ר מ‰ם ˘רי„ ופליט ב˙וככי עמנו בני 
י˘ר‡ל: חל˜ מ‰ם חזרו מ„ע˙ם ‰‡מור‰, וחל˜ נטמעו כליל בין ‰‚וים ‡˘ר סביבו˙ם, 

וכ‡מור - מבלי רו˘ם כלל ב„ור ˘ל‡חרי‰ם.

"ל‡  ‡ז  ˘נ‡מר  סיני,  ב‰ר  ˙ור‰  מ˙ן  ˘מימי   - בפועל  מע˘יו˙  „מˆו˙  ‰ענין  ור˜ 
ז‰  „רך  ועל  וכו',  מל‡כ‰"  כל  ˙ע˘‰  "ל‡  ‰˘ב˙",  יום   ˙‡ "˘מור  פסל",  לך  ˙ע˘‰ 



יט

לא לנטות מהדרך!
שלילת הנטי', אפילו הקלה ביותר, מדרך ישראל סבא, הן בנוגע לפרט

והן בנוגע לכלל ישראל

ך¿ ר∆ ן ַ‰ּ„∆ ƒם מ ∆ּ̇ ַסר¿ ו¿
(וילך ל‡, כט)

‰זכו˙ ל‰˘פיע ול˜בוע ˆור˙ם ˘ל נערי י˘ר‡ל
במענ‰ למכ˙בו, בו כו˙ב ר‡˘י פר˜ים מ„ברי ימי חייו ומ˘ר˙ו ע˙‰, ˘‰י‡ בעי˜ר‰ 

ב‰„רכ˙ ‰נוער.

נוער  ˘ל  ב˜ביע˙ ˆור˙ם  חל˜  ול˜ח˙  ל‰˘פיע  לו ‰‡פ˘ריו˙  ˘ני˙נ‰  חל˜ו,  ו‡˘רי 
בי˙ם  ובנין  ב˘נים  ע˘יריו˙  ז.‡.  חיי‰ם,  ימי  מ˘ך  כל  על  ˘י˘פיע  ˘‡פ˘ר  י˘ר‡לי 

לכ˘י˙ח˙נו וכו'.

כ˙בי על ‰‡מור "‡˘רי חל˜ו", ‰ו‡ ב˘נים: ב‡ם חל˜ טוב ‰ו‡ כ˘‡פ˘רי לעזור למי 
כ˘‰מ„ובר  וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙   - ולזמן ˜ˆר  בענין ‡רעי  ברוח ‡פילו  ב‚˘ם ‡ו  ˘‰ו‡ 

בענין עזר, ˘כ‡מור ‰ו‡ ‚˘מי ורוחני ‚ם יח„ ולזמן ‡רוך, ו‡ולי ‚ם לכל ימי חיי‰ם.

‰חיים   ˙‡ לפניך  "נ˙˙י1  חיים,  ˙ור˙  ˙ור˙נו  ‡מר‰  עלי‰ם  ‰ענינים  ˘ככל  ‡ל‡ 
בחיים",  "ובחר˙  ב˙ור‰  ‰ענין  ˘ל  כ‰סיום  ו‰˙˜ו‰,  ‰רע",  ו‡˙  ‰מו˙   ˙‡ ‰טוב  ו‡˙ 
מ˜וים מ‰‡י˘ ˘ני˙נ‰ לו ‰‡פ˘ריו˙ ‰‡מור‰ ˘יבחר ב„רך ‰חיים ו‰טוב, ז.‡. ינˆל כל 
ענין „‡מ˙  וככל  וטוב ‡מי˙יים,  לחיים  ל‰„ריך ‡˙ ‰מחונכים  ˘לו  ו‰‰˘פע‰  ‰יכול˙ 
‰נסיון בז‰ ‰ו‡, ˘‡ינו חולף ועובר ל‡חר ‡יז‰ ר‚עים ימים ו˘בועו˙ וכו', ונמ˘ך לזמן 

‡רוך וע„ לנˆחיו˙.

1) „ברים ל, טו.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשיי״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‡מנם לפי ז‰, ‡יך נכנסו˙ לכ‡ן ‰˙יבו˙ ˘ב‡מˆע – "כי ‡˙‰ ˙בו‡ ‡˙ ‰עם ‰ז‰" 
לו ˆורך  כן ‰רי ‡ין  ז‰ (ו‡ם  בענין  לכלל ‰עם  ˘וו‰ ‰ו‡  ˘י‰ו˘ע  ז‰  ˘מ„‚י˘ו˙ ‡˙   –

בחיזו˜ מיוח„)? 

מח„˘ ר˘"י, ˘˙יבו˙ ‡לו ‰ן עˆמן ˙וכן ‰חיזו˜: 

‡ל‡  לב„,  עליך  ‡ינ‰  ‰‡חריו˙  כי  ˙פח„,  ו‡ל   "ıו‡מ "חז˜  לי‰ו˘ע,  ‡ומר  מ˘‰ 
ז˜ניכם"  ˘בטיכם  "ר‡˘יכם  ˘בר‡˘ו  כל ‰עם  עם  ביח„   – ˙בו‡ ‡˙ ‰עם ‰ז‰"   ‰˙‡"
מפני  לח˘ו˘  לך  לכן ‡ין  עמך",  י‰יו  ˘ב„ור  ˘"ז˜נים  ומכיון  נˆבים);  בר"פ  (כל˘ון ‰כ˙וב 

‰‡חריו˙ ˘ב‰נחל˙ ‰‡רı ("ו‡˙‰ ˙נחילנ‰ ‡ו˙ם"), כי ‰ז˜נים יעמ„ו לעזר˙ך. 

ב. ‡ך י˘ ל˙מו‰ ב‰מ˘ך „ברי ר˘"י: 

ר˘"י ‡ינו מס˙פ˜ בז‰ ˘"ז˜נים ˘ב„ור י‰יו עמך", ‡ל‡ ממ˘יך ומוסיף: "‰כל לפי 
‡ל‡  י‰ו˘ע,  בי„  יסייעו  ˘‰ז˜נים  בלב„  זו  ˘ל‡  זו,  ‰וספ‰  ומ˘מעו˙  ועˆ˙ן".  „ע˙ן 

˘"‰כל" י‰י' לפי „ע˙ם ועˆ˙ם „ו˜‡, וי‰ו˘ע י‰י' כפוף ל„ברי‰ם. 

 ‰˙‡"  (‡ ח,  (סנ‰„רין  ‰‚מר‡ ‰ו‡  ל˘ון  ו‡כן,  זו?  ל‰וספ‰  נˆרך  מ‰  ל˘ם  ולכ‡ור‰, 
וכו˙ב  ר˘"י  מ˘נ‰  ולמ‰  ‰ז˜נים,  עם  ביח„  י‰ו˘ע  כלומר:   – עמ‰ם"  ˘ב„ור  ו‰ז˜נים 
ל˜ח  ‚ם  [ר‡‰  כלל?  מ˘לו  ˙‰י' „יע‰  ל‡  ˘לי‰ו˘ע  ˘מ˘מע  ועˆ˙ן",  לפי „ע˙ן  ˘"‰כל 

טוב על ‰פסו˜: "‰˙ייעı עמ‰ם, וחוı מ‰ם ‡ל ˙ע˘‰ „בר"].  

וי˘ לב‡ר, ˘ר˘"י למ„ ז‡˙ מ„יו˜ ל˘ון ‰כ˙וב – "כי ‡˙‰ ˙בו‡ ‡˙ ‰עם ‰ז‰": 

ב‰עלו˙ך  בפ'  ר˘"י  ב„ברי  ˘למ„נו  כפי  פחי˙ו˙,  ‰מבט‡  ˘ם  ‰ו‡  "‰עם"  ‰˙ו‡ר 
ומע˙‰,  עוממו˙");  "‚חלים  מל˘ון  ‰ו‡  ˘"עם"  ב˙חיל˙ו,  פ"ז  ו‰‡מונ‰  ‰יחו„  ˘ער  ור‡‰   .‡ (י‡, 

עמ‡  ם  ƒעם ‰ז‰", "ע‰ לבין "‰עם" – "‡˙  י‰ו˘ע  בין  ומ„‚י˘ ‰‰˘וו‡‰  ב‡  כ˘‰כ˙וב 
‰נ˜ר‡ים  ˘בי˘ר‡ל  ‰פחו˙ים  עם  (‚ם)  ביח„  י‰י'  ˘י‰ו˘ע  מכ‡ן  ללמו„  י˘   – ‰„ין" 

"ַעם" (ור‡‰ ‚ם כלי י˜ר ע‰"פ ˘‰‡ריך). 

‰‡ כיˆ„? על ז‰ מפר˘ ר˘"י, ˘"‰כל לפי „ע˙ן ועˆ˙ן" ˘ל ‰ז˜נים „ו˜‡ – וממיל‡ 
נ˘‡ר י‰ו˘ע ˘וו‰ ל˘‡ר ‰עם (‡פילו ‰פחו˙ים) בענין ז‰, ו‡ין לו י˙רון מעל‰ עלי‰ם, 

כי כולם ˆריכים ל˘מוע ל„ע˙ ‰ז˜נים ‰עומ„ים בר‡˘.  

‚. ו‰נ‰, כל ז‰ ‰ו‡ כפי ˘סבר מ˘‰ רבינו ביחס לי‰ו˘ע, ‡ך למס˜נ˙ ‰ענין ל‡ ‰י' 
וכפי  ו‚ו'",  י˘ר‡ל  בני  ז) "כי ‡˙‰ ˙בי‡ ‡˙  ל‡,  (פר˘˙נו  לי‰ו˘ע  כן, ‡ל‡ ‰˜ב"‰ ‡מר 
˘ממ˘יך ר˘"י כ‡ן ˘‰˜ב"‰ ‡מר לי‰ו˘ע "‰כל ˙לוי בך טול מ˜ל ו‰ך על ˜„˜„ן כו'" 

(ועו„ חזון למוע„ בעז"‰ ל‰‡ריך בז‰).   

˘ל  „ע˙ם  לפי  י‰י'  ˘‰כל  מעי˜ר‡  ח˘ב  ‡יך   – מ˘‰  סבר˙   ˙‡ ל‰בין  י˘  וע„יין 
(פינחס  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  כמנ‰י‚  יפ‰"  י‰ו˘ע "בעין  סמך ‡˙  עˆמו  ˘‰ו‡  ב˘ע‰  ‰ז˜נים, 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ומר  ‚ופ‡  „י„ן  ובפסו˜  טז),  כז,  (פינחס  ‰ע„‰"  על  כ"‡י˘  ‡ו˙ו  ו˙י‡ר  ובר˘"י),  כ‚  כז, 

מ˘‰ לי‰ו˘ע "ו‡˙‰ ˙נחילנ‰ ‡ו˙ם"? 

 ובי‡ור ‰ענין: 

˘מספר  וכמו  ‰עם,  ב‰נ‰‚˙  עמו  ‰˘˙˙פו  ˘‰ז˜נים  רבינו  מ˘‰  ‡ˆל  כבר  מˆינו 
‰כ˙וב בפ' ב‰עלו˙ך (י‡, י‡ ו‡ילך) ˘מ˘‰ ב‡ בטענ‰ על ז‰ ˘"מ˘‡ כל ‰עם ‰ז‰ עלי", 
ו‡מר "ל‡ ‡וכל ‡נכי לב„י ל˘‡˙ ‡˙ כל ‰עם ‰ז‰ כי כב„ ממני"; ו‡כן, ‰˜ב"‰ נע˙ר 
ל„בריו ו‡מר לו ל˜ח˙ ˘בעים ז˜נים ˘י˜בלו מרוחו ˘ל מ˘‰, "ונ˘‡ו ‡˙ך במ˘‡ ‰עם 

ול‡ ˙˘‡ ‡˙‰ לב„ך" (י‡, יז). 

י‰י'  כך  ‰עם",  "במ˘‡  בי„ו  ˘סייעו  ‰ז˜נים  ‰יו  ˘בחייו  ˘כ˘ם  מ˘‰,  סבר  ולכן 
ל‡חר מו˙ו – ˘‰ז˜נים ימ˘יכו ל˘‡˙ ‡˙ "מ˘‡ ‰עם" (‰נ‰‚˙ ‰עם בעניניו ‰פנימיים) 
לב„ם; ומ‰ ˘מינ‰ ‡˙ י‰ו˘ע למנ‰י‚ ‰י' ר˜ לˆורך ‰מלחמ‰, כיבו˘ ‰‡רı וחלו˜˙‰ – 
˘לˆורך ז‰ „רו˘ מלך ‡ח„ ˘יעמו„ בר‡˘ ‰עם, ולענין ז‰ סמך מ˘‰ ‡˙ י‰ו˘ע ומינ‰ 

‡ו˙ו כ"‡י˘ על ‰ע„‰".

וז‰ו ‡יפו‡ מ‰ ˘‡מר כ‡ן מ˘‰ לי‰ו˘ע – (‡) "כי ‡˙‰ ˙בו‡ ‡˙ ‰עם ‰ז‰": לענין 
‰‰נ‰‚‰ ‰פנימי˙ ˙‰י' ˘וו‰ לכלל י˘ר‡ל, ול‡ י‰י' לך בז‰ י˙רון, כי בענין ז‰ ‰‰נ‰‚‰ 
 ıר‡‰ כיבו˘  ‰מלחמ‰,  בענין  ‡ו˙ם":  ˙נחילנ‰  "ו‡˙‰  (ב)  ‰ז˜נים;  ‡ˆל  ˙י˘‡ר 
ו‰חלו˜‰ ˘ב‡‰ ב‰מ˘ך לז‰, ˙‰י' "‡˙‰" לב„ך בר‡˘ ‰עם. וז‰ מוסיף חיזו˜ בי‰ו˘ע 
– "חז˜ ו‡מı" – ביו„עו ˘‡ין ‰ו‡ ˆריך ל„‡ו‚ ל"מ˘‡ ‰עם" ונ˘‡ר פנוי ל˙פ˜י„ו בענין 

‰מלחמ‰ ו‰כיבו˘.   

בי„  יי˘‡ר  ‡ל‡  ‰עם"  "מ˘‡  בענין  כלל  י˙עס˜  ל‡  ˘י‰ו˘ע  מ˘‰  ˘סבר  [ו‰טעם 
‰ז˜נים לב„ם, ‡ף ˘‡ˆל מ˘‰ עˆמו ‰רי ‰ו‡ כן ‰˙עס˜ ב"מ˘‡ ‰עם" ביח„ עם ‰ז˜נים 

(מלב„ ‰יו˙ו מלך ומנ‰י‚) – פ˘וט: 

‡ˆל  ˘‰י'  מ‰  כל   ˙‡ ˜יבל  ל‡  ˘י‰ו˘ע  כ),  (טז,  פינחס  בפ'  ‡ו˙נו  לימ„  כבר  ר˘"י 
מ˘‰ רבו, כי "פני מ˘‰ כחמ‰" ו‡ילו "פני י‰ו˘ע – כלבנ‰" בלב„. וממיל‡ סבר מ˘‰ 
˘‡ף ˘‰ו‡ עˆמו עס˜ ‚ם ב"מ˘‡ ‰עם", ‰רי ל‡ י‰‡ ‰„בר לפי כוחו ˘ל י‰ו˘ע (˘‰ו‡ 

ר˜ "כלבנ‰" ול‡ "כחמ‰"), ומוטב ˘י˙עס˜ ר˜ ב‰נ‰‚˙ ‰מלחמ‰].  

לˆ‡˙  עו„  ‡וכל  "ל‡  לי˘ר‡ל  ˘‡מר  ‰ס„ר‰,  ב˙חיל˙  מ˘‰  ב„ברי  ‚ם  מ„ויי˜  וכן 
 ıולבו‡, ו‰' ‡מר ‡לי ל‡ ˙עבור ‡˙ ‰יר„ן ‰ז‰" (ל‡, ב), ו‰מ˘יך ל„בר על ‰כניס‰ ל‡ר
˘˙‰י' על י„י י‰ו˘ע "י‰ו˘ע ‰ו‡ עובר לפניך כ‡˘ר „יבר ‰'" (ל‡, ‚) – ולכ‡ור‰, למ‰ 

ל‡ פיר˘ מי ינ‰י‚ ‡˙ "מ˘‡ ‰עם" במ˜ומו? 

כיון  ‰עם",  "מ˘‡  ˘ל  ז‰  בענין  מיוח„  חי„ו˘  ל‰יו˙  ‡מור  ‰י'  ל‡  מ˘‰  ל„ע˙  כי 
בפועל  י‰ו˘ע [‡מנם  ˘ל  ל‰נ‰‚‰ ‰ח„˘‰  ˘ייך  ז‰  ו‡ין  בז‰,  לעסו˜  ימ˘יכו  ˘‰ז˜נים 
‚ם  ‰עם,  ˘ל  ˘לם  מנ‰י‚  י‰י'  ˘י‰ו˘ע  רˆ‰  ‰˜ב"‰  כי  מ˘‰  ˘ל  „ע˙ו  נ˙˜בל‰  ל‡ 

בעניניו ‰פנימיים, וכנ"ל], ו„ו"˜ בכ"ז. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

מˆוו˙  ˘˙י  ˘י˘נן  ‰טעם  לב‡ר  וי˘ 
כ„י ˘י‰י' ˙מי„ מעין ˜בל˙ ‰˙ור‰ בסיני, 

„‰ו‡ לפי ˘במ"˙ ב‰ר סיני ‰יו (בכללו˙) 

בענינ‰  ‰˙ור‰  ˜בל˙   (‡) „ברים:  ˘ני 

לומר,  וי˘  מˆוו˙.  ˜בל˙  (ב)  (לימו„‰), 

ענינים  ˘ני  כנ‚„  ‰ן  ‰נ"ל  ‰מˆוו˙  ˘ב' 

מˆוו˙  ˜בל˙   – ענינ‰  ‰˜‰ל  מˆו˙  ‡לו: 

‰י‡   – ˙ור‰  ספר  כ˙יב˙  ומˆו˙  ‰˙ור‰, 

וכמפור˘  ‰˙ור‰.  לימו„  ב˘ביל  (בעי˜ר) 

"למען  ‰ו‡  ‰˜‰ל  מˆו˙  ˘˙וכן  בכ˙וב 

י˘מעו ולמען ילמ„ו ויר‡ו ‡˙ ‰' ‡ל˜יכם 

‰ז‡˙  ‰˙ור‰  „ברי  כל   ˙‡ לע˘ו˙  ו˘מרו 

ובני‰ם ‡˘ר ל‡ י„עו י˘מעו ולמ„ו ליר‡‰ 

˘עי˜ר  ‰יינו   – ‚ו'"  ‰ימים  כל   ‡"‰  ˙‡

לי„י  ‰מבי‡‰   '‰ יר‡˙  על  ‰י‡   ‰˘‚„‰‰

ע˘יי˙ ‰מˆוו˙; מ˘‡"כ מˆו˙ כ˙יב˙ ס"˙ 

˙וכנ‰ ‰ו‡ "וע˙‰ כ˙בו ‚ו' ולמ„‰ ‡˙ בני 

‰כ˙יב‰  ˘˙כלי˙  בפי‰ם",  ˘ימ‰  י˘ר‡ל 

‰י‡ – ‰לימו„ (ועיי' חינוך מˆו‰ ˙רי‚).

‰ו‡  ‡לו  מˆוו˙  ˘˙י  בין  ז‰  וחילו˜ 
ל‰לכ˙‡, וע„ ˘י˘ מז‰ נפ˜"מ למע˘‰. 

כ˙ב  ‰˜‰ל  וענין  במˆו˙  „‰נ‰, 
‰רמב"ם רפ"‚ מ‰ל' ח‚י‚‰ "מ"ע ל‰˜‰יל 

ול˜רו˙  כו'  וטף  ונ˘ים  ‡נ˘ים  י˘ר‡ל  כל 

מזרזו˙  ˘‰ן  פר˘יו˙  ‰˙ור‰  מן  ב‡זני‰ם 

‡ו˙ן במˆו˙ ומחז˜ו˙ י„י‰ם ב„˙ ‰‡מ˙", 

‰ז‰  ו‰˜„ו˘  ‰‚„ול  ‰מעמ„  ˘כל  ו‰יינו 

(לימו„  ‰˙ור‰  לימו„  ב˘ביל  (כ"כ)  ‡ינו 
פר˘יו˙ ‡לו), ‡ל‡ ב˘ביל ‰חיזו˜ ו‰זירוז 
למ"˘  ‰טעם  ˘ז‰ו  וי"ל  ‰מˆוו˙.  ב˜יום 
‡לו  (‚ם  ˘‰כל  ‰ענין,  ב‰מ˘ך  ‰רמב"ם 
לבם  ל‰כין  "חייבין  כו')  מכירים  ˘‡ינם 
ויר‡‰  ב‡ימ‰  ל˘מוע  ‡זנם  ול‰˜˘יב 
‚„ולים  חכמים  ‡פילו   .  . ברע„‰  ו‚יל‰ 
ל˘מוע  חייבין  כול‰  ‰˙ור‰  כל  ˘יו„עים 
ל˘מוע  יכול  ˘‡ינו  ומי  כו'  בכוונ‰ ‚„ול‰ 
 ˙„ לחז˜  ‡ל‡  ‰כ˙וב  ˜בע‰  ˘ל‡  כו' 
כי ‡ין   – ˘ומע‰"  מפי ‰‚בור‰  כו'  ‰‡מ˙ 
‰˙כלי˙ – ‰לימו„, ‡ל‡ ˜בל˙ עול מˆוו˙.

˙כלי˙‰  ס"˙  כ˙יב˙  ˘מˆו˙  ז‰  ו‚ם 
‰ר‡"˘  וכמ"˘  ל„ינ‡,  נו‚ע   – ‰לימו„ 
כ˙יב˙  ס"˙, „מˆו˙  רי˘ ‰ל'  ב‰ל' ˜טנו˙ 
"ב„ורו˙  ‰י˙‰  ו‡ח„  ‡ח„  כל  ˘על  ס"˙ 
בו,  ולומ„ין  ס"˙  כו˙בים  ˘‰יו  ‰ר‡˘ונים 
‡ו˙ו  ומניחין  ס"˙  ˘כו˙בין  ‰‡י„נ‡  ‡בל 
בב˙י כנסיו˙ ל˜רו˙ בו ברבים מˆו‰ ע˘‰ 
מ˘‚˙  י„ו  מי˘ר‡ל ‡˘ר  כל ‡י˘  על  ‰י‡ 
ו‚מר‡  ומ˘נ‰  ‰˙ור‰  חומ˘י  לכ˙וב 
מˆו˙  כי  ובניו,  ‰ו‡  ב‰ן  ל‰‚ו˙  ופירו˘י' 
כ„כ˙יב  ב‰  ללמו„  ‰י‡  ‰˙ור‰  כ˙יב˙ 
וע"י  בפי‰ם  ˘ימ‰  י˘ר‡ל  בני  ולמ„‰ ‡˙ 
על  ו‰„ינים  ‰מˆו˙  פי'  י„ע  ו‰פי'  ‰‚מר‡ 
מˆו‰  ˘‡„ם  ‰ספרים  ‰ם  ‰ם  לכן  בוריים 
ע'  חכ"‚  בל˜ו"˘  ב‡ריכו˙  בז‰  (ועיי'  לכ˙בם" 

18 ו‡ילך).



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל„ברי  ב‰מ˘ך  ב‡‰  ‰˜‰ל  מˆו˙  ‡˘ר 
וכיבו˘  בי‡˙  ‡ו„ו˙  לי‰ו˘ע  ‰ˆוו‡‰ 
‰‡רı כו'. ‡מנם ע"„ ‰‰לכ‰ ˘‰י‡ מˆו‰ 
ע„יין  ˆריך  „ורו˙,  ל„ורי  ‰מˆוו˙  ככל 
לפי  ובפרט  מספי˜,  ‰נ"ל  ו‡ין  בי‡ור 
‰מלך  מˆו˙  ‡ינ‰  ‰˜‰ל  ˘מˆו˙  ‰„יעו˙ 
„ו˜‡, פירו˘, „‡ף ˘˜רי‡˙ ‰פר˘יו˙ ‰י‡ 
 .‡ מ‡,  (סוט‰  במ˘נ‰  כמפור˘  ‰מלך,  ע"י 
ור‡‰ ר˘"י ˘ם „"‰ ˘נ‡מר) – ‡ין ‰כרח לפר˘ 

˘מˆו˙ ‰˜‰ל ‰י‡ מˆו‰ „‰מלך, ו‡„רב‰, 
ח‚י‚‰  מ‰ל'  פ"‚  רי˘  ‰רמב"ם  מל˘ון 
"מ"ע ל‰˜‰יל כל י˘ר‡ל" (ס˙ם, ול‡ כ˙ב 
˘‰חיוב ‰ו‡ "על ‰מלך ל‰˜‰יל" וכיו"ב) 
בנו‚ע  ו‚ם  ‰מלך.  מˆו˙  ‰וי  „ל‡  מ˘מע 
˘‰רמב"ם  מז‰  ‰רי  ‰פר˘יו˙,  ל˜רי‡˙ 
ב˙חיל˙  ˙יכף  ˜ור‡  „מלך   ‡‰ ‰זכיר  ל‡ 
ב‰לכ‰  (כ"‡  ‰מˆו‰  עˆם  כ˘מ‚„יר  ‰פר˜ 
‚„ר  מעˆם  ˘‡י"ז   ˙ˆ˜ מ˘מע  ˘ם),   ‚

‰מלך  כבו„  מפני  ר˜  „‰וי  ו‡פ"ל  ‰מˆו‰ 
ב‰  ˘מחוייבים  ב˜רי‡‰  לכב„ו  וכיו"ב, 
כ‡ן  ברלב"‚  (ועיי'  מˆו˙ו  ל‡ ‰וי  ‰כל, ‡בל 
˘כ' "‰מלך ‡ו ‰כ‰"‚ ‡ו ‰נ˘י‡  ב‰˙ועל˙ ‰י"‚, 

˘בי˘ר‡ל". וע„"ז ב‡ברבנ‡ל "י˜ר‡ ‰‚„ול ˘בעם 

˘‰ו‡ ‰מלך ‡ו ‰˘ופט". (ור‡‰ ל˘ונו לפנ"ז ˘ם). 

ועיי"ע בחינוך ובמנ"ח מ"ע ˙ריב. ל˜ו"˘ חי"ט ע' 

מˆ„  ו‡"כ  ˘ם).  ובמˆויין   .367 וע'  ו‡ילך   323

לי‰ו˘ע  ˘ייכו˙  כ‡ן  עˆם ‰מˆו‰ ‡ין  ‚„ר 
„ו˜‡ כו'.

˘ל  מ˜ומ‰  „ב‡מ˙  נר‡‰  כן  ועל 
ב‰  ‰מיוח„  ‚„ר  מ˘ום  ‰ו‡  כ‡ן  ‰מˆו‰ 
ו‰ו‡   .ıב‡ר ‰˙לויו˙  מˆוו˙  כ˘‡ר  ˘ל‡ 
פ"‚  ח‚י‚‰  ב‰ל'  ‰רמב"ם  „כ˙ב  ממ‰ 
ל‰כין  וז"ל:  "חייבין  זו  מˆו‰  ב˙וכן  ‰"ו 
לבם ול‰˜˘יב ‡זנם ל˘מוע ב‡ימ‰ ויר‡‰ 
ו‚יל‰ ברע„‰ כיום ˘ני˙נ‰ בו בסיני ‡פילו 

כול‰  ‰˙ור‰  כל  ˘יו„עים  ‚„ולים  חכמים 
ומי  י˙יר‰  ‚„ול‰  בכוונ‰  ל˘מוע  חייבין 
ל˜רי‡‰  לבו  מכוין  ל˘מוע  יכול  ˘‡ינו 
 ˙„ לחז˜  ‡ל‡  ‰כ˙וב  ˜בע‰  ˘ל‡  זו 
ב‰  נˆטו‰  ע˙‰  כ‡ילו  עˆמו  ויר‡‰  ‰‡מ˙ 
‰ו‡  ˘ליח  ˘‰מלך  ˘ומע‰  ‰‚בור‰  ומפי 
„ב˘‡ר  י"ל  ועפ"ז  ‰‡-ל".  „ברי  ל‰˘מיע 
ב‰ן „כניס‰  ב‡רı ‰˙נ‡י  מˆוו˙ ‰˙לויו˙ 
חיובן  וזמן  במ˜ום  ˙נ‡י  ר˜  ‰וי   ıל‡ר
בכניס˙ם  כ"‡  במ„בר  ב‰ן  חייבים  (˘‡ין 
ז‰  מˆו˙ ‰˜‰ל, ‰רי  מ˘‡"כ  וכו');   ıל‡ר
מעˆם  חל˜  ב‡רı „ו˜‡, ‰וי  ˘חיוב‰ ‰ו‡ 
ממ„בר  בנ"י  יוˆ‡ים  „כ‡˘ר  ‰מˆו‰, 
מפי  ‰˙ור‰   ˙‡ ˜בלו  ˘בו  ‰מ˜ום   – סיני 
וכן  ב˙כלי˙;  ו˘ונ‰  ‡חר  למ˜ום  ‰‚בור‰ 
עוברים מנ˘י‡ו˙ מ˘‰ (˘˜בל ‰˙ור‰ מפי 
ל‰יו˙  ˆריך   – י‰ו˘ע  לנ˘י‡ו˙  ‰‚בור‰) 
˘ני˙נ‰  ‰מעמ„  מעין  לזמן)  (מזמן  ‡ˆלם 
בו בסיני "‰˜‰ל ‡˙ ‰עם ‰‡נ˘ים ו‰נ˘ים 
במˆוו˙  ולזרזם  לחז˜ם  ו‚רך",  ו‰טף 
כל  בסיום  ב„ו˜‡  נ‡מר‰  ולכך  ‰˙ור‰. 

‰˙ור‰.

לכל  ס"˙  כ˙יב˙  מˆו˙  ‡ף  ו‰נ‰, 
˘‡ף  וי"ל  כנ"ל.  לבסוף,  ר˜  נ‡מר‰  ‡ח„ 
לבי‡ור  ו„ומ‰   – מˆו˙‰  ל‚„ר  ˘ייך  ז‰ 
כ˙יב˙  במˆו˙  ‚ם  כי  ‰˜‰ל.  ‚בי  ‰נ"ל 
עליו  מעל‰   – "כ˙בו  ב‰  מפור˘  ס"˙, 
ל,  (מנחו˙  סיני"  מ‰ר  ˜בלו  כ‡ילו  ‰כ˙וב 
רי˘  ס"˙  ‰ל'  ברמב"ם  ל‰לכ‰  ו‰וב‡   ,(‡
פ"ז; ו‰יינו נמי כי ז‰ו (˙וכן) מˆו˙ כ˙יב˙ 
ס"˙ ב˘לימו˙‰, ˘‚ם ‡לו ˘ל‡ ‰יו ב‚ופם 
‡ˆלם  י‰י'  ‰˙ור‰,  ˜בל˙  בע˙  סיני  ב‰ר 
זו  מˆו‰  נ‡מר‰  ולכן  ‰˙ור‰.  ˜בל˙  מעין 
ומנ˘י‡ו˙  ‰מ„בר  מן  ליˆי‡˙ם  בסמיכו˙ 

מ˘‰.

פניניםפנינים

מצד הארון – בתוך הארון?
ויˆו מ˘‰ ‡˙ ‰לוים נו˘‡י ‡רון ברי˙ ‰' ‚ו', 
ל˜וח ‡˙ ספר ‰˙ור‰ ‰ז‰ ו˘מ˙ם ‡ו˙ו מˆ„ 
‡רון ברי˙ ‰'

„ף ‰י' בולט מן ‰‡רון מבחוı ו˘ם ‰י' מונח, וי"‡, מˆ„ 
‰לוחו˙ ‰י' מונח, ב˙וך ‰‡רון
(ל‡, כ‰-כו. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˙מו‰, ‰רי בכ˙וב נ‡מר מפור˘ "ו˘מ˙ם 
ר˘"י  מבי‡  מ„וע  ו‡"כ   ,"'‰ ברי˙  ‡רון  מˆ„  ‡ו˙ו 
ב˙וך  מונח  ‰י'  ‰לוחו˙  ˘"מˆ„  ‰˘יט‰   ˙‡ כ‡ן 

‰‡רון"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

מז‰ ˘ˆוו‰ מ˘‰ ענין ז‰ ל"נו˘‡י" ‰‡רון מ˘מע 
בזמן  ר˜  ל‡  ‰‡רון  "מˆ„"  ל‰יו˙  ˙ור‰  ‰ספר  ˘על 
נ˘י‡˙  זמן  ‰מסעו˙,  בזמן  ‚ם  ‡ל‡  ‰מ˘כן,  חניי˙ 
‰י'  ‰מסעו˙  ב˘ע˙  ‰רי   ,‰˘˜ ז‰  לפי  ‡ך  ‰‡רון. 
‰‡רון מכוס‰ ב˘לו˘‰ כיסויים (במ„בר „, ‰-ו). ו‡"כ, 
‰‡רון  "מˆ„"  מונח  ‰˙ור‰  ספר  ˘י‰י'  י˙כן  ‡יך 

כ‡˘ר בין ‰˙ור‰ ו‰‡רון ‰פסי˜ו ‚' כיסויים!

בולט  לפירו˘ ‰ר‡˘ון "„ף ‰י'  ר˘"י   ıמ˙ר וע"ז 
מן ‰‡רון מבחוı ו˘ם ‰י' מונח", ˘עפ"ז ל‡ ‰פסי˜ו 
‰‡רון   ˙‡ כיסו  כי  ו‰˙ור‰,  ‰‡רון  בין  ‰כיסויים 
כי  ‰ו‡,  ‚„ול  „וח˜  ז‰  פירו˘  ‡ך  ‰"„ף".  עם  ביח„ 
‰‡רון  ˆור˙   ˙‡ ˘ינו  ‰‡רבעים  ˘ב˘נ˙  לומר   ‰˘˜

ו‰וסיפו עליו "„ף"!

‚ם ‡˙ ‰פירו˘  ר˘"י  זו ‰בי‡  ל˙רı ˜ו˘י‡  וכ„י 
כי,  ב˙וך ‰‡רון".  מונח  "מˆ„ ‰לוחו˙ ‰י'  ˘‰˙ור‰ 
‡ף ˘פירו˘ ז‰ מו˜˘‰ מˆ„ ל˘ון ‰כ˙וב "מˆ„ ‡רון 
˘ל‡  מ‰  יו˙ר  מרווח  ז‰  לפירו˘  מ"מ   ,"'‰ ברי˙ 
‰פסי˜ו ‰כיסויים בין ‰˙ור‰ ו‰‡רון, כי ספר ‰˙ור‰ 
ולומר  ל„חו˜  ˆריכים  ול‡  ‰‡רון,  ב˙וך  מונח  ‰י' 

˘‰וסיפו על ˆור˙ ‰‡רון.

בכל ‡ח„  כ‡˘ר  פירו˘ים  ˘ני  ˘מבי‡  ר˘"י,  ˘י'  [וכ"‰ 

מ‰ם י˘ ˜ו˘י, כמו ˘נ˙ב‡ר בס' "כללי ר˘"י" פ"„].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 196 ו‡ילך)

בין מסורות ומעיינות
ל‡ ‡וכל עו„ לˆ‡˙ ולבו‡
ב„ברי ˙ור‰, מלמ„ ˘נס˙מו ממנו מסורו˙ ומעיינו˙ ‰חכמ‰
(ל‡, ב. ר˘"י)

ממ˘‰  ˘נס˙˙מו  ר˘"י  כ˙ב  ‰י‡ך  ל˙מו‰,  י˘ 
 '‚ לי˘ר‡ל  מסר  יום  ב‡ו˙ו  ו‰רי  חכמ‰,  מעיינו˙ 
בפירו˘‰  „"˙ור‰   – ל‰ם  ופיר˘ן  ב˙ור‰  פר˘יו˙ 
˘בפר˘יו˙  וו„‡י  לפי‰"מ),  ‰רמב"ם  (‰˜„מ˙  ני˙נ‰" 

‡לו ופירו˘ן י˘ ריבוי עניני חכמ‰?

לˆ‡˙  ז‰ "ל‡ ‡וכל  רז"ל  מ‡מר  בז‰, „‰נ‰  וי"ל 
ולבו‡ – ב„ברי ˙ור‰" ‰וב‡ במסכ˙ סוט‰ (י‚, ב) ‡בל 
חכמ‰",  ˘ערי  ממנו  "˘נס˙˙מו  ‰י‡  ‰‚ירס‡  ˘ם 
(פר'  וב˙נחומ‡  חכמ‰",  "מעיינו˙  ‚רס  יע˜ב  ובעין 

ו‡˙חנן בסופ‰) – "מסור˙ חכמ‰".

ממנו  "˘נס˙מו  וכ˙ב  ˘ינ‰  בפירו˘ו  ר˘"י  ‡בל 
ל˘ונו  ˘מ„יו˜  וי"ל  ‰חכמ‰",  ומעיינו˙  מסורו˙ 

˙˙יי˘ב ‰˜ו˘י‡ „לעיל.

„‰נ‰, "מסורו˙" ‰ן ‰לכו˙ ˘"‡ין רמז ללמו„ ל‰ 
ב˙ור‰, ‡ל‡ למ˘‰ נ‡מר על פ‰" (ר˘"י ב‚יטין ס, ב).

˙ור‰,  ˘ל  פלפול‰  ‰ו‡  ‰חכמ‰"  ו"מעיינו˙ 
„"‡רוכ‰  סוף,  לו  ˘‡ין  ‰מ˙‚בר  כמעיין  ˘‰ו‡ 
ופלפול‰  ט).  י‡,  (‡יוב  ים"  מני  ורחב‰  מ„‰   ıמ‡ר
˘בכ˙ב,  ˙ור‰  בפירו˘  מוכרח  חל˜  ‡ינו  ˙ור‰  ˘ל 
˙ור‰  ˘ל  ˘פלפול‰   (‡ לח,  (נ„רים  ב‚מ'  ‡מרו  ˘‰רי 
עין  טוב˙  ב‰  ˘"נ‰‚  ‡ל‡  ולזרעו"  "למ˘‰  ר˜  ני˙ן 

ונ˙נ‰ לי˘ר‡ל".

מסורו˙  ממ˘‰  ˘נס˙ל˜ו  ל‡חר  ˘‡ף  ונמˆ‡ 
פר˘יו˙   '‚ לבנ"י  ללמ„  יכול  ‰י'  ‰חכמ‰,  ומעיינו˙ 
‡לו ולפר˘ן ב˘לימו˙, „‰ן "מסורו˙" ו‰ן "מעיינו˙ 
˘בכ˙ב  ˙ור‰  בלימו„  מוכרחו˙  ‡ינן  ‰חכמ‰" 

ופירו˘‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ' 189 ו‡ילך)

עיונים וביאורים קצרים



ט

הסתר פנים – בכדי
לעורר את האהבה

תשובת שבת היא בשמחה רבה / השי"ת מצפה ומחכה תמיד לתשובתן של ישראל 
/ "והסתרתי פני" ולא "וכיסיתי פני" / הסתרת פני האב בכדי לעורר את אהבת הבן

כ˙ב ‰˘ל"‰ (חל˜ ˙ו˘ב"כ ˙חיל˙ וי˘ב) ˘"‰מוע„ים ˘ל כל ‰˘נ‰ . . בכולן י˘ ˘ייכו˙ 
‰נ˜ר‡˙  וילך,  בפר˘˙  ו‡כן  ‰˘כיל".   '‰ מי„  ‰כל  כי  ב‰ן,  ˘חלו˙  ‰פר˘יו˙  ל‡ו˙ן 
ומˆוו˙י',  ‰˙ור‰  עזיב˙  על  מוסר  ענייני  כמ‰  י˘נם  ˙˘וב‰,  ימי  בע˘ר˙  ˘נים  בכמ‰ 

‡˘ר ˙כלי˙ מוסר ז‰ ‰ו‡ לעורר ‡˙ ‰לבבו˙ ל˙˘וב‰.

‡ח˙ מן ‰˙וכחו˙ ˘בפר˘‰ (ל‡, יז) ‰ו‡ ˙י‡ור ‰עונ˘ על עזיב˙ ‰˘י"˙: "וחר‰ ‡פי 
וˆרו˙"  רבו˙  רעו˙  ומˆ‡‰ו  ל‡כול,  ו‰י'  מ‰ם  פני  ו‰ס˙ר˙י  ועזב˙ים,  ‰‰ו‡  ביום  בו 
ו‚ו'. ובפירו˘ עניין "ו‰ס˙ר˙י פני מ‰ם", כ˙ב ר˘"י: "ו‰ס˙ר˙י פני – כמו ˘‡יני רו‡‰ 
‡ינו  ˘‰˘י"˙  "כמו"  ב‡ופן  ז‰  י‰י'  ‰רי  רח"ל,  ‰עונ˘  יבו‡  ˘כ‡˘ר  ו‰יינו  בˆר˙ם". 

רו‡‰ בˆר‰.

˘‡יני  "כמו  בˆר‰, ‡ל‡  רו‡‰  ˘‰˜ב"‰ ‡ינו  ז‰  ˘‡ין  בפירו˘ו  מ„‚י˘  ר˘"י  ו‰נ‰, 
רו‡‰ בˆר˙ם". ובמפר˘ים בי‡רו ˘ב˙יב˙ "כמו" נ˙כוון ר˘"י ל‰ב‰יר ˘ל‡ יבו‡ו לי„י 
טעו˙ "˘י‰‡ ˘ום „בר נס˙ר ונעלם מעיני ‰˘ם י˙'", ועל כן ‰„‚י˘ "כמו ˘‡יני רו‡‰", 
כי ר˜ עו˘‰ עˆמו "כ‡ילו ‡ינו רו‡‰" (ב‡ר מים חיים ל‡חי ‰מ‰ר"ל. ור‡‰ ‚ם „ב˜ טוב. ˜יˆור 

מזרחי ועו„).

‡בל לכ‡ור‰ ‰„‚˘‰ זו מיו˙ר˙, ו‰י' ר˘"י יכול לכ˙וב "˘‡יני רו‡‰ בˆר˙ם", ו‰י' 
˘מˆינו  וכפי  בˆר‰.  ‰נ˙ונים   ˙‡ מˆיל  ˘‡ינו  ר˜  ‡ל‡  כפ˘וטו  ז‰  ˘‡ין  וברור  פ˘וט 
בפר˘˙ ˘מו˙ (ב, כ‚) ˘נ‡מר "ויר‡ ‡ל˜ים", ופיר˘ ר˘"י "ל‡ ‰עלים עיניו", ול‡ ‰וˆרך 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

מכן,  ל‡חר  מ˜ומ‰  נ„ח‰  ולמ‰  ˜מ‚),  ב"‡ 

‰˜ב"‰  לפני  מ˘‰  "כינסם  ˘כבר  בזמן 
ˆיוום  ול‡  בברי˙"  ל‰כניסם  מו˙ו  ביום 
עו„ במˆוו˙ (מלב„ זו ומˆו˙ כ˙יב˙ ס"˙, 

ועיי' עו„ ל‰לן ‚ם ‚בי זו ‰‡חרונ‰). 

‡פ˘ר  לכ‡ור‰  ‰פ˘ט  ע"„  ו‰נ‰ 
 ˙‡ "˙˜ר‡  נ‡מר  ‰˜‰ל  ˘במˆו˙   ,ıל˙ר
ו‰יינו  י˘ר‡ל",  כל  נ‚„  ‰ז‡˙  ‰˙ור‰ 
‰„ברים"  ‡ל‰  "מ˙חל˙  ˜ור‡  ˘‰מלך 
(עיי' סוט‰ מ‡), ומכיון ˘"‰˙ור‰ ‰ז‡˙" ל‡ 

נ‚מר‰ כ˙יב˙‰ ע„ סמוך למי˙˙ מ˘‰ (עיי' 
ע"„  לˆוו˙  מ˜ום  ‡ין  לכן  טו),  ב˙ר‡  בב‡ 

 ıירו˙ „ז‰ו  ‡יבר‡  ‡ז.  ע„  ‰˜‰ל  מˆו˙ 
נ˜ר‡ו˙  פר˘יו˙  (‡ילו  ז‰  ענין  כי  „חו˜, 
ממˆו‰  ‡ח„  פרט  ר˜  ‰ו‡  ‰מלך)  י„י  על 
˙˙עכב  ז‰  ב˘ביל  ˘(ר˜)  לומר  ו˜˘‰  זו, 
‡מיר˙ מˆו‰ זו לי˘ר‡ל ע„ ל‡חרי ‡מיר˙ 
˘‡ר כל מˆוו˙ ‰˙ור‰. ועו„ ועי˜ר, מˆינו 
ע"„  ‰ˆיווי  ול„ו‚מ‡  כיו"ב,  מˆוו˙  כמ‰ 
ס"˙ ˘ל ‰מלך "וכ˙ב לו ‡˙ מ˘נ‰ ‰˙ור‰ 
‰ז‡˙" ‰‡מור בפר˘˙ ˘ופטים, „‰יינו כל 
‰„בר  נ‡מר  ו‰רי  כ‡),  סנ‰„רין  (עיי'  ‰˙ור‰ 
כל ‰˙ור‰  כ˙יב˙  לפני ‚מר  ב˙ור‰  ונכ˙ב 
ליי˘ב  י˘  מ˜ר‡  ˘ל  בפ˘וטו  כול‰. ‡ולם 
˘מˆו˙  ‰ו‡  ‰מ˜ר‡  „פ˘ט  ו‰ו‡  ב‡ו"‡, 
לי‰ו˘ע,  מ˘‰  מ„ברי  חל˜  ‰י‡  ‰˜‰ל 
 ,ıל‡ר ‰כניס‰  ע"„  ‡ליו  ל„בריו  ב‰מ˘ך 
 ıר‡‰ ‡ל  ‰ז‰  ‰עם   ˙‡ ˙בו‡   ‰˙‡ "כי 
ˆיוו‰  לז‰  ˘ב‰מ˘ך  ‚ו'",  נ˘בע  ‡˘ר 
‡ו˙ו ע"„ מˆו˙ ‰˜‰ל, "˙˜ר‡ ‡˙ ‰˙ור‰ 
כלומר,  ‚ו'".  ‰עם   ˙‡ ‰˜‰ל  ‚ו'  ‰ז‡˙ 
ב˙וך „ברי ‰ˆוו‡‰ לי‰ו˘ע ‡ו„ו˙ כיבו˘ 
‰˙ומ"ˆ  ˜יום  ע"„  זרזו  כו',   ıר‡‰ וי˘וב 
י‰י'  עי"ז  ˘„ו˜‡  ‰יר„ן,   ˙‡ כ˘יעברו 
ב‡‰  לז‰  וב‰מ˘ך   ,ıב‡ר ˜יום  לבנ"י 

י˙˜יימו  ˘י˘ר‡ל  ˘כ„י  ‰˜‰ל,  מˆו˙ 

זו  מˆו‰  ל˜יים  י‰ו˘ע  ˆריך  כו',   ıב‡ר

‡י  לעיל  ועיי'  ˘ל‡חריו,  ‰מלכים  (וכן 

ול˜רו˙  י‰ו˘ע)  ע"י  ‚ם  בפועל  נ˙˜יימ‰ 

‡˙ ‰˙ור‰ ‰ז‡˙ ב‡זני ‰עם "למען י˘מעו 

ולמ„ו  י˘מעו  ‚ו'  ובני‰ם  ‚ו'  ילמ„ו   .  .

ליר‡‰ ‡˙ ‰"‡ כל ‰ימים ‡˘ר ‡˙ם חיים 

‰יר„ן   ˙‡ עוברים  ‡˙ם  ‡˘ר  ‰‡„מ‰  על 

בפ˘טו˙   ıמ˙ור ו˘וב  לר˘˙‰".  ˘מ‰ 

מ„וע נ‡מר ז‰ ר˜ כ‡ן, כי מˆו‰ זו נ‡מר‰ 

בס‚נון (ו‰י‡ כעין) ˆוו‡‰ וˆיווי לי‰ו˘ע, 

ומחוור   .ıל‡ר בכניס˙ו  ‰נ‰‚˙ו  ב‡ופן 

ב‰מ˘ך  זו  מˆו‰  נ‡מר‰  ˘ל‡  מ‰  ˘פיר 

ל‡  ˘ם  נ‡מר‰  ˘‡למל‡  ˘מיט‰,  למˆו˙ 

סיני  ב‰ר  ˘מיט‰  במˆו˙  פרט  ‡ל‡  ‰י˙‰ 

מ˘נ‡מר‰  ‡בל  ˘נ‰,  ‰‡רבעים  ב˙חיל˙ 

ו‰ור‡‰  ˆוו‡‰  ‰ו‡  ˘ענינ‰  ‰ו„‚˘  כ‡ן 

ל‡חרי  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ‰רˆוי'  ב‰נ‰‚‰ 

‰˙יי˘בו˙ם ב‡רı י˘ר‡ל.

˘מיט‰  מˆו˙  ˘‚ם  ל‰˜˘ו˙  ו‡ין 
 ,ıב‡ר י˘ר‡ל  י˙˜יימו  י„‰  ˘על  ענינ‰ 

‚לו  ˘מיט‰  ˘בעון  ב‰˙וכח‰  וכמו„‚˘ 

וביו˙ר  חלו˜‰  כי   – כו'  מ‡רˆם  י˘ר‡ל 

מˆו˙  ‰˜‰ל:  ממˆו˙  ˘מיט‰  מˆו˙ 

‰יחי„  מˆו˙  פרטי˙,  מˆו‰  ‰י‡  ˘מיט‰ 

ו‚ם ‡˙"ל  ˘לו,  ב˘„‰  ל˜יים  ˘כ"‡ ˆריך 

˘‰י‡ (‚ם) מˆו˙ ‰ˆיבור, ‰רי סו"ס מˆו˙ 

˘מ˜יימים  פרטי˙  מˆו‰  ר˜  ‰י‡  ˘מיט‰ 

מˆו‰  ˘‰י‡  ‰˜‰ל  מˆו˙  מ˘‡"כ   ;ıב‡ר

(וע„)  ‚ו'  ליר‡‰  "ולמ„ו   – ביו˙ר  כללי˙ 

ל˜יום  מבי‡‰  ˘‰י‡  כל ‰ימים ‚ו'", ‰יינו 

במלך  ˙לוי'  ו‰י‡  וכל ‰ימים,  כל ‰מˆוו˙ 

‰כוב˘ ‡˙ ‰‡רı, ע"„ כיבו˘ י‰ו˘ע.

ו‰נ‰ כ"ז ‰ו‡ ע"פ פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡, 



טו

בגדרי מצות הקהל וכתיבת ס"ת
יבאר ע"פ דברי הראשונים דתוכן מצוות אלו כללי יותר מכל המצוות, ומשמעות 

הדבר לדיני מצוות אלו בהלכה

י˘  „פר˘˙נו,  ‰˜‰ל  למˆו˙  בנו‚ע 
י˘ר‡ל  בכניס˙  ˙לוי'  ‰יו˙‰  ב‚„ר  ל„ון 

י˘ר‡ל  כל  "בבו‡  ב‰  כ˙יב   ‡‰„  ,ıל‡ר

לר‡ו˙ ‡˙ פני ‰"‡ במ˜ום ‡˘ר יבחר ‚ו'" 

למ˜ום,  ממ˜ום  ˘נסע  במ˘כן  ל‡  ו‰יינו 

 ıב‡ר ˜בוע  ˘במ˜ום  בבי˙ ‰בחיר‰  ‡ל‡ 

פי'  על ‰˙ור‰  לחי„"‡  י˘ר‡ל (ובפני „ו„ 

עיי"˘  ˘בירו˘לים,  בי‰מ"˜  „ו˜‡  „‰יינו 

‰מˆו‰  נ˙˜יימ‰  ‡יך  עפ"ז  ˘נ˙˜˘‰  מ‰ 

ומ˜ר‡  ז‰,  לפני  ‰רב‰  ˘מ˙  י‰ו˘ע  ע"י 

לי‰ו˘ע  מ˘‰  „ˆיו‰  ‰כ˙וב  „יבר  מל‡ 

‡פ"ל  ‡ולי  ‡בל  ‰עם.   ˙‡ ל‰˜‰יל  עˆמו 

‰מבו‡ר  ע"פ  ˘יל‰,  מ˘כן  נמי  „‰יינו 

„‡ף  ב  כו,  ˙בו‡  וכן  ב  טז,  ר‡‰  בספרי 

‰ו‡ ‰וי בכלל ‰מ˜ום ‡˘ר יבחר ‰', ו‰רי 

‰מורי'  ‰ר  עיי'  לר‚ל,  עלי'  ‰י˙‰  ˘ם  ‡ף 

˘‰‡ריך  ‰בחיר‰  בי˙  ‰ל'  רי˘  לרמב"ם 

ל‡חר  רבו˙  ˘נים  מ˙  י‰ו˘ע  ו‰רי  בז‰; 

ב"‡  ‰„ורו˙  ס„ר  עיי'   –  ıר‡‰ חלו˜˙ 

וח˘וב).  וˆ‡  ספי"‡,  עולם  וס„ר  ˙˜טז 
כל  עם  ‡ח„  מ‚„ר  ‰ו‡  לכ‡ור‰  ו‡"כ 
מˆוו˙ ‰˙לויו˙ ב‡רı, כ‚ון ˘מיט‰ ויובל 

וכו'.

מיוח„  „‚„ר  לח„˘  נר‡‰  ‡ולם 
מ˘‡ר  ו˘‡ני   ıב‡ר ˙לוי'  ל‰יו˙‰ 
עולים  ו‰„ברים   ,ıב‡ר ‰˙לויו˙  מˆוו˙ 
כמ˘י"˙  ‰רמב"ם  ב„ברי  „יו˜  מ˙וך 
ז‰  „˘ינוי  ל‰˜„ים  י˘  ו˙חיל‰  ל‰לן. 
וב‰˜„ים  ‰מ˜ר‡ו˙.  מ˙וך  ‚ם  יפ‰  עול‰ 
ע„  זו  במˆו‰  ‰כ˙וב  ˘‰מ˙ין  „חזינן 
‰י‡  ‰מˆו‰  ‰ל‡  ולכ‡ור‰  ‰˙ור‰,  סיום 
˘נ˙ ‰˘מיט‰",  במוע„  ˘נים  ˘בע   ı˜מ"
וע"פ  כ‡ן,  „ו˜‡  לי˘ר‡ל  נ‡מר‰  ולמ‰ 
לכ‡ור‰  ‰ו‡  מ˜ומ‰  זו  מˆו‰  ˘ל  זמנ‰ 
‡ו  ב‰ר  בפר˘˙  ˘מיט‰  למˆו˙  ב‰מ˘ך 
˙בו‡  בפר˘˙  נמי  ר‡‰. ‡י  בפר˘˙  עכ"פ 
(ועיי'   ıב‡ר מˆוו˙ ‰˙לויו˙  עו„  עם  ביח„ 
ח"ו  ‰ר„ב"ז  ˘ו"˙  „ברים.  לספר  רמב"ן  ‰˜„מ˙ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

ר˘"י ל‰„‚י˘ ˘‡ין ˘ייך ‡ˆל ‰˜ב"‰ ‰עלמ˙ עין כפ˘וטו.

זו  ב‰וספ‰  ˘י˘  מובן  רו‡‰"  ˘‡יני  ו‰„‚י˘ "כמו  ר˘"י  טרח  כן  פי  על  ˘‡ף  וממ‰ 

עניין ו˙וכן מיוח„, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

˙˘וב˙ ˘ב˙ ‰י‡ ב˘מח‰ רב‰
˙˘וב˙ ˘ב˙ ˘וב‰ ‰רי ‰י‡ ˘ונ‰ ונעלי˙ מ˙˘וב˙ ימו˙ ‰חול ˘בע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰. 

ל˜וטי  ר‡‰  ל˜מן  (ב‰ב‡   "‰‡˙˙ ו"˙˘וב‰  עיל‡‰"  "˙˘וב‰  בין  ‰ו‡  ‰חילו˜  ובכללו˙ 

˘יחו˙ חי"„ עמ' 143 ו‡ילך):

‰חט‡ים   ˙‡ לעזוב  ‰רע‰,  מ„רך  ל˘וב  כפ˘וט‰,  ˙˘וב‰  ‰י‡   "‰‡˙˙ "˙˘וב‰ 

‰ו‡  עניינ‰  וכל  ועוונו˙,  חט‡ים  על  ‡ינ‰  עיל‡‰"  "˙˘וב‰  ז‡˙,  לעומ˙  ול˙˜נם. 

˘‰י˙‰  כמו  נפל‡,  ביחו„  י˙'  בו  ול„ב˜‰  [˘ל ‰נ˘מ‰],  למ˜ור‰  מעל‰  מעל‰  "לעלו˙ 

מיוח„˙ בו י˙' ב˙כלי˙ ‰יחו„ בטרם ˘נפח‰ ברוח פיו י˙' ליר„ למט‰ ול‰˙לב˘ ב‚וף 

‰‡„ם" (˙ני‡ ‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ פ"ח).

ומ˘ום  ולזככם,  ל˜„˘ם  ענייני ‰עולם  עם  ל‰˙עס˜  עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡  בימו˙ ‰חול, 

ולזכך ‡˙  ל˜„˘  י‰ו„י  יכול  עס˜ ‰פרנס‰  ˘בע˙  כיוון  במל‡כ‰,  ימים ‡לו  מו˙רים  כך 

ביום  י˙'.  ולעבו„˙ו  ˘מים  ל˘ם  ב‰ם  מ˘˙מ˘  כ‡˘ר   – ‰נחו˙ים  ‰‚˘מיים  ‰„ברים 

‰עבו„‰  ‡ין  ו‡זי  כולם,  ‰עולמו˙  מ˙עלים  ˘‡ז  לפי  במל‡כ‰,  י‰ו„י  ‡סור  ‰˘ב˙, 

ב‰על‡˙ ‰„ברים ‰‚˘מיים וזיכוכם, כי ‡ם ב‰˙עלו˙ רוחני˙ ב˙ור‰ ו˙פיל‰.

˘ל  ‰חול  בימו˙  ‰˘ב˙.  ויום  ‰חול  ימו˙  ˘ל  ‰˙˘וב‰  בעבו„˙  ‚ם  ‰ו‡  ז‰  ומעין 

מן ‰˜„ו˘‰,  ורחו˜ים  פ‚ומים  ˘‰יו  פרטי ‰נפ˘  כל  ב˙י˜ון  עוס˜ים  ˙˘וב‰  ימי  ע˘ר˙ 

ב˙י˜ון  ‰עבו„‰  ‡ין  ‡ז  ˘וב‰,  ˘ב˙  ביום  ‡ך  י˙'.  ‰בור‡  עם  מח„˘  ‡ו˙ם  ומ˜˘רים 

‰וספ‰  י„י  על  ‡ליו  ו‰˙˜רבו˙  י˙'  ‰בור‡  ‡ל  ‰נפ˘  ב˘יב˙  ‡ם  כי  ועוונו˙,  פ‚מים 

בענייני ˜„ו˘‰.

ו‰נ‰, ‡ח˙ ‰‰„‚˘ו˙ ‰מיוח„ו˙ בעניין ˙˘וב‰ עיל‡‰ ‰י‡ ˘‡ינ‰ מ˙וך מרירו˙ כי 

בפר˘˙נו,  ˘נזכרו  ‰˙˘וב‰  ענייני  ˘‚ם  מובן  ומכך  פי"‡).  סוף  (˘ם  רב‰"  "ב˘מח‰  ‡ם 

˘ב˜רב˙  ‰˘מח‰  על  מיוח„˙   ‰˘‚„‰ ב‰ם  י˘  ˘ב‰ם,  ו‰עונ˘ים  ב˙וכחו˙  ו‡פילו 

‰˘י"˙ ‡ל ‰‡„ם ונ˘מ˙ו.

‰˘י"˙ מˆפ‰ ומחכ‰ ˙מי„ ל˙˘וב˙ן ˘ל י˘ר‡ל
כוונ˙ עונ˘י ‰˙ור‰ ‡ינ‰ לעונ˘ים כ˘לעˆמם, כי ‡ם לעורר ‡˙ ‰‡„ם ל˙˘וב‰, וכפי 

˘נ‡מר "‡ם ‡חפוı במו˙ ‰ר˘ע, כי ‡ם ב˘וב ר˘ע מ„רכו וחי'" (יחז˜‡ל ל‚, י‡).



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‰נ‰, ‰כ˙וב "ו‰ס˙ר˙י פני מ‰ם", ‡ינו מ„בר בעˆם עניין ‰עונ˘, ˘על ז‰ כבר נ‡מר 
זו  ועזיב‰  ˘‰˜ב"‰ "עוזב" ‡˙ ‰‡„ם  ועזב˙ים",  ביום ‰‰ו‡  בו  לכן "וחר‰ ‡פי  ˜ו„ם 
‰י‡  מ‰ם",  פני  "ו‰ס˙ר˙י  ‰˙וספ˙  מ˘מעו˙  ‡ל‡  עליו.  ˘ב‡ו  ו‰רעו˙  לˆרו˙  ‚ורמ˙ 
˘בע˙ ‰עונ˘ עˆמו מ˙נ‰‚ ‰˜ב"‰ "כמו ˘‡יני רו‡‰ בˆר˙ם" (ור‡‰ ב‡רוכ‰ במ˜ור ‰„ברים 

‰˘˜ו"ט ב˘יט˙ ר˘"י בז‰).

נעל˙  ‰רי  עונ˘ו,  בע˙  ‰חוט‡  ˆע˜˙   ˙‡ ˘ומע  ‰˜ב"‰  ‡ין  ‡ם   :‰˘˜ לכ‡ור‰  ‡ך 
„ל˙ בפני ˘בין, ו˘וב ‡ין ‰עונ˘ מ˘י‚ מטר˙ו ˘י˘וב ‰חוט‡ ב˙˘וב‰?

עיניו  מעלים  ˘‰˜ב"‰  ז‡˙  ‡ין  בˆר˙ן".  רו‡‰  ˘‡יני  "כמו  ר˘"י:  ‰וסיף  כן  ועל 
לזע˜˙ו,  ומ‡זין  ˘ומע  כ‡ילו ‰ו‡ ‡ינו  לחוט‡  נ„מ‰  ˘י‰י'  עו˘‰  מˆר˙ ‰חוט‡, ‡ל‡ 
‡בל ב‡מ˙ ˘ומע ‰˘י"˙ ‡˙ ˘ווע˙ ‰י‰ו„י מ˙וך ייסורי עונ˘ו, ‰ו‡ רו‡‰ ומר‚י˘ ˆר˙ן 

˘ל י˘ר‡ל, מˆפ‰ ומחכ‰ ל˙˘וב˙ם, וע„ ˘"בכל ˆר˙ם לו ˆר".

ו‡ף על פי ˘‰˜ב"‰ רו‡‰ ו˘ומע ‡˙ ˆר˙ו ˘ל ‰חוט‡, ‰רי ‰ו‡ מˆייר ‡˙ ‰„ברים 
יו˙ר  חז˜  ב‡ופן  י˙עורר  וממיל‡  יו˙ר,  יˆטער  ˘‰חוט‡  בכ„י  רו‡‰",  ˘‡יני  "כמו 

ל‰˙רומם ממˆבו ול˘וב ב˙˘וב‰.

"ו‰ס˙ר˙י פני" ול‡ "וכיסי˙י פני"
"כמו  נר‡‰   ıחו ˘כלפי  למרו˙  ‰י‰ו„י,  ˘ל  לˆערו  ‰˜ב"‰  ˘ל  ו‰בט˙ו  ‰˜˘ב˙ו 

˘‡יני רו‡‰", מו„‚˘˙ ‚ם בל˘ון "ו‰ס˙ר˙י פני", ול‡ "וכיסי˙י פני" וכיוˆ‡ בז‰:

ל‰עלים ‡˙ ‰„בר  עניינ‰ ‰ו‡  כל  לבין ‰ס˙ר‰. ‰‰ס˙ר‰  כיסוי  בין  י˘  ‚„ול  ‰פר˘ 
ז‡˙  לעומ˙  מס˙ירים.  ˘ממנו  זול˙  ‡ין  כ‡˘ר  זו  ל˘ון  לנ˜וט  ˘ייך  ו‡ין  ‰זול˙,  מ‡˙ 

עניין "כיסוי" ˘ייך ‚ם כ˘‡ין זול˙, ‡ל‡ רוˆים לכסו˙ ‡˙ ‰„בר ב˘ביל עˆם ‰כיסוי.

ו‰נ‰, ‡ילו ל‡ ‰י' ‰˜ב"‰ רו‡‰ בˆר˙ ‰חוט‡, ‡זי ‰י' מ˙‡ים יו˙ר ‰ל˘ון "וכיסי˙י 
˘‰˜ב"‰  מכיוון  ‡בל  מ‰.  „בר  על  ל‰ביט  ל‡  בכ„י  עיניו  ‰מכס‰  ‡„ם  כמ˘ל  פני", 
ב‡מ˙ מביט ומ˜˘יב ל˜ול ˘ווע˙ ‰נענ˘, ועניין "‡יני רו‡‰ בˆר˙ן" ‰ו‡ ר˜ „מיון ‡ˆל 
˘עניינו  "ו‰ס˙ר˙י",  ל˘ון  נ˜ט ‰כ˙וב  כן  על  ל˙˘וב‰,  יו˙ר  עו„  לעוררו  בכ„י  ‰נענ˘ 
‰ו‡ ‰ס˙ר‰ בעי˜ר כלפי ‰רו‡‰. כי ב‡מ˙ ‰ו‡ רו‡‰ ומביט, ו‰וי ר˜ "כמו ˘‡יני רו‡‰".

‰ס˙ר˙ פני ‰‡ב בכ„י לעורר ‡˙ ‡‰ב˙ ‰בן
ו‡ח„  ‡ח„  כל  ‡ל  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˜רב˙ו  מו„‚˘˙  מ‰ם",  פני  "ו‰ס˙ר˙י  ˘ל  ב˙וכח‰ 
נ˜ר‡˙  זו  פר˘‰  עונ˘ו.  בע˙  ‰מˆטער  ‰חוט‡  ‡ל  ו‚ם  ˘‰ו‡,  מˆב  ב‡יז‰  מי˘ר‡ל, 
˘י˘נם  ו˜רב˙ ‰˘י"˙  ענייני ‰˘מח‰  ל‰„‚י˘ ‡˙  י˘  זו  ˘ב˘ב˙  מכיוון  ˘וב‰  ב˘ב˙ 

בעבו„˙ ‰˙˘וב‰.

פניניםפנינים

כ˘ב‡ים לבי‰מ"˜ – יו˘פעו מ˙וכן ענין ˜ו„˘ 
זרים  ˘"ועמ„ו  לז‰  יבו‡ו  ‡˘ר  ע„  ‰˜„˘ים, 

ורעו ˆ‡נכם" (י˘עי' ס‡, ‰).

‚ם  ‰˜„˘ים  ב˜ו„˘  מונחו˙  ‰יו  כן  ועל 
כ"ממוˆע"  ˘ימ˘ו  ‰ן  כי   – ‰כ˙יב‰  ‡ו˙יו˙ 
במ˜ום  ‚ם  ˘ל ˜ו„˘ ‰˜„˘ים  ענינו  ל‰מ˘כ˙ 
˘ב˜ו„˘  „ע"י  ל˜„ו˘‰,   ıמחו˘ וענין 
˘ל‡ ‰יו "מחוברו˙"  ‰˜„˘ים ‰יו ‚ם ‡ו˙יו˙ 
פעל  ז‰  ב‰ן ˜„ו˘‰, ‰רי  ˘ר˙‰  ומ"מ  ל‚מרי, 

˘˜„ו˘‰ זו ˙ומ˘ך ‚ם ל‰עולם כולו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 407)

ב˙וך  ‰י'  מ˜ומו  מ"מ  ל‡רון,   ıמחו מונח 
˙ור‰  ˘בספר  ‰‡ו˙יו˙  ‰רי  ‰˜„˘ים,  ˜ו„˘ 
מוסיפו˙  ‡לו  ˘‡ו˙יו˙  ‰כ˙יב‰,  ‡ו˙יו˙  ‰ן 
ל˜ו„˘  ˘ייכו˙ן  ומ‰י   ,- „יו   – ב‰˜לף 

‰˜„˘ים?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

˘ענינו  ‰י‡,  ‰˜„˘ים  ˜ו„˘  ˘ל  ˙כלי˙ו 
יומ˘ך   – ‚בול  ובלי  ‚בול  חיבור   – ו˙וכנו 
בעזר˙  ‰˜„˘ים,  ל˜ו„˘   ıמחו ‚ם  וי˙‚ל‰ 
‰בי˙,  ‰ר  נ˘ים,  עזר˙  י˘ר‡ל,  עזר˙  כ‰נים, 
‡ומו˙  ˘‡פילו  וע„  ‰בי˙,  ל‰ר   ıמחו ו‚ם 
ר˜  ול‡  ‰ם,  נמˆ‡ים  ˘בו  במ˜ום   – ‰עולם 



פניניםפנינים

˘‚ם  ומ„ברי ˜„ו˘‰,  מבי˙ ‰מ˜„˘  "רחו˜ים" 
‰ם יבו‡ו ל‰˙˜‰ל ול‰˙˜רב ל‰˜ב"‰.

ולכן נפעל˙ ‰˜‰ל‰ זו על י„י ‰חˆוˆרו˙, כי 
‰חˆוˆרו˙ מורו˙ על עבו„‰ זו, לחבר ול‰˜‰יל 
כ„י  ‰˜ב"‰,  עם  ˘י˙„ב˜  מי˘ר‡ל,  ‡ח„  כל 

˘ביח„ י‰יו ˆור‰ ‡ח˙ ˘לימ‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 132 ו‡ילך)

מדוע היתה הס"ת 
בקודש הקדשים?

ל˜ח ‡˙ ספר ‰˙ור‰ ‰ז‰ ו˘מ˙ם ‡ו˙ו 
מˆ„ ‡רון ברי˙ ‰' ‡ל˜יכם

„ף ‰י' בולט מן ‰‡רון מבחוı ו˘ם ‰י' מונח וי"‡ מˆ„ 
‰לוחו˙ ‰י' מונח ב˙וך ‰‡רון
(ל‡, כו. ר˘"י)

מבו‡ר בספרים (ר‡‰ ל˜ו"˘ חי"‡ ע' 319 ו‡ילך. 
‰˜„˘ים  ˜ו„˘  ˘ל  ˘ענינו  ו˘"נ)   ,253 עמ'  חכ"ו 

˘‰רי  ‚בול,  ובלי  ‰‚בול  חיבור  ‰י'  ˘בו  ‰ו‡ 
סע"‡),  כ‡,  (יומ‡  ‰מ„‰"  מן  ‡ינו  ‡רון  "מ˜ום 
ו‰יינו ˘עם ‰יו˙ו מ˜ום מו‚בל - "‡מ˙ים וחˆי 
עˆמו  ‰מ˜ום  מ"מ,   - י)  כ‰,  (˙רומ‰  ו‚ו'"  ‡רכו 
‰י' למעל‰ מן ‰מ˜ום – "‡ינו מן ‰מ„‰" – בלי 

‚בול.

מונחו˙  ‰יו  ˘‰לוחו˙  מ‰  מובן  ז‰  לפי 
˘בלוחו˙  ‰‡ו˙יו˙  ˘‰רי  ‰˜„˘ים,  ב˜ו„˘ 
חיבור  רו‡ים  בז‰  ˘‚ם  ‰ח˜י˜‰,  ‡ו˙יו˙  ‰יו 
˘בלוחו˙  ‰כ˙ב  ‰יו˙  ˘עם  ו‚בול,  ‚בול  בלי 
‰וסיפו  ל‡  מ"מ,  ומ„‰,  ˘יעור  עם  ‡ו˙יו˙ 
‡ו˙יו˙ ‡לו על ‰לוחו˙, ˘‰רי ‡ו˙יו˙ ‰ח˜י˜‰ 
וחו˜˙),  בחו˜ו˙י  ר"פ  ל˜ו"˙  (ר‡‰  ובי'  מיני'  ‰ן 
˘"בנס  ˘בלוחו˙  וסמ"ך  מ"ם  ‡ו˙יו˙  ובפרט 

‰יו עומ„ין" (˘ב˙ ˜„, ‡).

‰ספר  ‚ם  ‰י'  מ„וע  יו˜˘‰,  ז‰  לפי  ‡ך 
˘‰י'  ל„יע‰  „‚ם  ‰˜„˘ים,  ב˜„˘  מונח  ˙ור‰ 

הקשר בין "הקהל" 
ל"חצוצרות"

‡י˙‡  ˘בפר˘˙נו  ‰˜‰ל  למˆוו˙  בנו‚ע 
ב‚„רים  עומ„ים  כ‰נים  ‰יום  "‡ו˙ו  ב˙וספ˙‡ 
˙ו˜עין  בי„י‰ם,  ז‰ב  ˘ל  וחˆוˆרו˙  ופרˆו˙, 
בי˙  ‡ל  ‰עם   ˙‡ [ל‰˜‰יל  ו˙ו˜עין  ומריעין 
‡ומרין  חˆוˆרו˙  בי„ו  ˘‡ין  כ‰ן  כל  ‰מ˜„˘]. 

„ומ‰ ז‰ ˘‡ין כ‰ן ‰ו‡" (סוט‰ פ"ז, ח).

וי˘ לב‡ר ‰˜˘ר בין ‰˜‰ל˙ ‰עם לחˆוˆרו˙ 
„וו˜‡, בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

מפר˘  נ"ע  ממעזריט˘  ‰מ‚י„  מורנו  כ"˜ 
˘˙י  "וע˘י˙  ‰פסו˜   ˙‡ ו‡ילך)   „ מ‰,  ˙ור‰  (‡ור 

נוטרי˜ון  ‰ו‡  חˆוˆרו˙"  ˘"˘˙י  חˆוˆרו˙", 
˘ל „בר  חˆ‡ים  ˘ני  ו‰יינו  חˆי ˆורו˙",  "˘˙י 
‰˜ב"‰  על  רומזו˙  ‡לו  „"חˆוˆרו˙"  ‡ח„. 
ממ˘.  ‡ח„  כ„בר  מ‡וח„ים  ˘‰ם  וי˘ר‡ל 
‡ו‰ב  ו‰בן  ‰בן,   ˙‡ ˘‡ו‰ב  ˘"‰‡ב  וכמ˘ל 
‡˙ ‰‡ב, ˘‰ם ‚וף ‡ח„, ˘י˘ ל‰ם ‚ע‚ועים ז‰ 
ו‡ינו  ב˘לימו˙  ‡ינו  בעˆמו  ‡ח„  וכל  ז‰,  על 
ר˜ חˆי ˆור‰, ו˘ני‰ם ביח„ ‰וי ˆור‰ ˘לימ‰".

לעבו„˙  רומזו˙  ˘"חˆוˆרו˙"  ונמˆ‡ 
‰˜ב"‰,  עם  י˘ר‡ל  ˘ל  ו‰„בי˜ו˙  ‰חיבור 
לˆור‰  וי˙‡ח„ו  ˆורו˙"  ‰"חˆי  ˘י˙חברו 

˘לימ‰.

ובן מ˘מעו˙ ‰˙˜יע‰ בחˆוˆרו˙  ועל פי ז‰̇ 
ל‰˜‰יל ‡˙ ‰עם:

לבי˙  י˘ר‡ל  ˘יבו‡ו  עניינו  "‰˜‰ל" 
‰מ˜„˘ ל˘מוע ˙ור‰ מפי ‰מלך "למען י˘מעו 
מי˘ר‡ל  וכל ‡ח„  ויר‡ו ‡˙ ‰'".  ילמ„ו  ולמען 
כ„י  נמוכ‰,  ב„ר‚‡  ˘‰ו‡  מי  לבו‡, ‚ם  מחוייב 

ל‰˙עלו˙ בעבו„˙ו ו˜ירובו ל‰'.

‚ם  ול‰˜‰יל  לעורר  ‰ו‡  ‰כ‰נים  ו˙פ˜י„ 
˘‰ם  ו‰יינו  ופרˆו˙",  "ב‚„רים  ‰נמˆ‡ים  ‡לו 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

 ‡ יח,  (ר"‰  חז"ל  ˘‡מרו  כפי  לבניו,  ‰˘י"˙  ˜רב˙  ˘ל  זמנים  ‰ם  ˙˘וב‰  ימי  ע˘ר˙ 
ר‡˘  ˘בין  ‰ימים  על  ˜‡י  ˜רוב"  ב‰יו˙ו  "˜ר‡ו‰ו  ו)  נח,  (י˘עי'  ˘‰כ˙וב  ‰ר"ח)  ל‚ירס˙ 

‰˘נ‰ ליום ‰כיפורים.

מר‚י˘ ‡ז ‡˙ ˜רב˙ ‰',  ˘‡ינו  מי  ˘‚ם  מ‡, „)  ˙בו‡  ˙ור‰  (ל˜וטי  בס‰"˜  נ˙ב‡ר  ו‰נ‰, 
מחמ˙ מע˘יו ב˘נ‰ ˘עבר‰ – ‰רי ‚ם ריחו˜ ז‰ ‚ופ‡ ‰ו‡ מחמ˙ ˜רב˙ ‰' ‡ליו. "ו‰ו‡ 
כמו למ˘ל בן ˘‰ו‡ ‡ˆל ‡ביו בבי˙ו, ‡ל‡ ˘‰‡ב מס˙יר פניו ממנו, בכ„י ˘בנו י˙ן ‡ל 
לבו ‰‡‰ב‰, וי˙‚ל‰ ‡‰ב˙ו בי˙ר ˘‡˙". וכמו כן ‰ו‡ ב‰ס˙ר ‰פנים ˘ל ‰˘י"˙ ‡ל מי 
˘פ‚ם בנ˘מ˙ו, ˘כל עניין ‰ס˙ר ז‰ ‡ינו כלפי ‰˜ב"‰ ור˜ ‰י‰ו„י מר‚י˘ כן, וז‡˙ כ„י 
לעורר ‡ˆלו ‡˙ ‰ˆימ‡ון ו‰‡‰ב‰ ל‰˘י"˙. ו"כ‡˘ר יכיר ‰בן ˘‰‡ב ‰ו‡ בכ‡ן ומס˙יר 

פניו ממנו, ‡זי בו„‡י ˙‚„ל ‡‰ב˙ו בבחינ˙ ‚ילוי יו˙ר".

וכ‡˘ר מ˙עוררים בני י˘ר‡ל ופונים ‡ל ‰˜ב"‰, ‡זי מ˙בטל מי„ ‰עניין ˘ל "ועזב˙ים 
ו‰ס˙ר˙י פני", ו‰˜ב"‰ מ˙‚ל‰ לבני י˘ר‡ל פנים ‡ל פנים בחיב‰ ‚„ול‰ וב‡‰ב‰ ‚לוי' 
לעין כל, ומ˘פיע לבני י˘ר‡ל ‡˙ כל ‰ברכו˙, מי„ו ‰מל‡‰ ‰פ˙וח‰ ‰˜„ו˘‰ ו‰רחב‰, 

בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰ „וו˜‡.


