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ער˘"˜ פר˘˙ ˙רומ‰

מ„וע "‰פך" ‰רמב"ם ‡˙ ‚ביעי ‰מנור‰?

בענין ˆיפוי כúים ú‚בי טומ‡‰

כú בי˙ י‰ו„י י‰י׳ „יר‰ ú˘כינ‰!

‡בר‰ם ‡בינו ע״‰ - מעú˙ ‰עבו„‰ ב‚וף „ו˜‡



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 
˙˘כב), 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

ב"ה

השתכר  שאחשורוש  לדעת  לנו  חשוב  מדוע 
180 יום רצופים? • מתי הי' מרדכי מרוצה ושמח 
ממשתה אחשורוש? • למה הפיל המן פור ולא 
צמה  אסתר  רק  מדוע  מיד? •  הגזירה  את  קבע 
ב"תענית אסתר"? • איך הצליחה אסתר לבטל 
המן? עלילות  את  לפרוך  מבלי  הגזירה  את 

"קם רבה שחטי' לר' זירא" - הייתכן?!

אוצרות
המגיה

עיונים וביאורים, דרוש 
והגדה על מגילת אסתר 

והוראות בעבודת השי"ת 
הנלמדים ממנה

להזמנות:
3030-770-718
oh@chasidus.net



כ‰ כ‰כ‰

ממ˘  כפ˘וטו  יו˙ר  טוב  ‰ו‡  מר‚י˘  ז‰,  מכ˙בי  ˜בל˙  ˘לע˙  מ˜ו‰  ‰נני 
בברי‡ו˙ ‰‚˘מי˙ ˘ז‰ ˙לוי ב‰˘ם י˙ברך, במיל‡ ז‰ יוטב וי‚„ל בענינים ˘ל 
ברי‡ו˙ ‰רוחני˙, ˘ז‰ו בי„י ‡„ם, כמ‡מר רז״ל11 ‰כל בי„י ˘מים חוı מיר‡˙ 

˘מים, 

וכי„וע פ˙‚ם רבנו ‰ז˜ן . . ˘‰˘ם י˙ברך נו˙ן לי‰ו„ים ‚˘מיו˙ ו‰ם עו˘ים 
יו˙ר,  פנימי˙  ‡ל‡  רווחים,  כפ˘וטו,  ר˜  ‡ינ‰  ˘‰כוונ‰  רוחניו˙.  מ‚˘מיו˙ 
‰‚וף ו‡פילו ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙, ˘‡ו˙ם מ˜בלים מ‰˘ם י˙ברך, עו˘‰ ‡ו˙ם ‰˘ם 
רוחניו˙,  מ‰‚˘מיו˙  עו˘ים  ‰י‰ו„ים,  ו‰ם,  ב‚˘מיו˙,  ˘לימים  ˘י‰יו  י˙ברך 
וכפי ˘‰רמב״ם כו˙ב12, ˘‰יו˙ ‰‚וף ברי‡ ו˘לם מ„רכי ‰˘ם ‰ו‡, ועו„ יו˙ר 
חל˙ פר˜ [ז], לעבו„ ‡˙ ‰׳ ב‚ופו, וז‰ מ˙חז˜ עו„  „י˘‡̇  מפור˘ נ‡מר ב˙ני‡̃ 
על-י„י ‰ור‡˙ נ˘י‡נו ‰˜'13 ‡˘ר ו‡‰ב˙ ‡˙ ‰׳ ‡ל˜יך מ˙˜˘ר עם ו‡‰ב˙ לרעך 

כמוך, ˘לכן י˘ ל‰˘פיע על ‰סביב‰ ל‰˙נ‰‚ ב„רך זו.

ֈבברכ‰ לברי‡ו˙ ופרנס‰ ב‰רחב‰ ולב˘ורו˙ טובו˙ בכל ‰‡מור,
 (˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' ˜ל‡, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' 237)

11) ברכו˙ ל‚, ב.

12) ‰ל' „עו˙ „, ‡.

13) ר‡‰ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ נ"ע ח"ב ˜ל„. ‰וב‡ ב‰יום יום י"ב מנחם ‡ב.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‰‡ם ‰יו ‰"נרו˙" חל˜ מן ‰מנור‰?

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

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

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 322 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"וי˜חו לי" עˆים ˘בי„ם / מ„וע מנור‰ ˘ל ‡˘?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ל‰פוך" ‡˙ ‰"‚ביע"

מ„וע "‰פך" ‰רמב"ם ‡˙ ‚ביעי ‰מנור‰? / מנור‰ – ל‰פיı ‡ור ו˜„ו˘˙ ‰˘כינ‰ בעולם / 
‰‰˘פע‰ לעולם ‰˘פל ב"פ‰ רחב" ו"‰פוך" „וו˜‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 164 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
לומ„ ˙ור‰? ˙‰י‰ "מוכן" לˆ‡˙! / למ‰ ‰כרובים עם "פרˆוף ˙ינו˜"?

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

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

ב„יני ‰˙ור‰ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 309 ו‡ילך)

יט „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פירו˘י ‰˙פל‰ ˘ל ‰‡„מו"ר ‰‡מˆעי

‰וספ‰ /// „רכי ‰חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
˙ו…ָכם (˙רומ‰ כ‰, ח) י ּב¿ ƒּ̇ ַכנ¿ ָ ׁ̆ ׁ̆ ו¿ ָ„ּ ¿̃ ƒי מ ƒּו ל ׂ̆ ָע ‰מ˘כן ˘בלב ובחיי ‡י˘ י˘ר‡ל / ו¿

‰חיבור בין עניני ˜„ו˘‰ לחיי‰ם ומע˘י‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל; ‰˜ב"‰ נו˙ן לי‰ו„י ‚˘מיו˙ – 
כ„י ˘יˆור ממנ‰ רוחניו˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

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

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

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

ל‡-לב). 

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

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

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

ל‰ם, ˘‰ם בוו„‡י כלים נפר„ים).

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

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

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

כ„כ„
‰חכמ‰ ‡י ‡פ˘ר למ˘˘‰ בי„ים, ‡ל‡ ˘על י„י זיכוך ‰חומר ו‚ם ‰‚˘ם נ˙על‰ 
על-פי ‰מבו‡ר  ייכו˙ לרוחניו˙, וב„ו‚מ˙ חומר ‰מוח „ו˜‡̆  י˘ לו ‡יז‰̆  ע„̆ 
כן  ˘‡ין  מ‰  ˘כל,  ב„ברי  על-י„י ‰‰˙עס˜ו˙  ˘ינוי  בו  נע˘‰  מ‡מרים6  ב‡יז‰ 

ֈ‰ברי ˘טו˙, ונ˙על‰ על-י„י עס˜ ז„
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ ע' רסו)

‰˜ב"‰ נו˙ן לי‰ו„י ‚˘מיו˙ – כ„י ˘יˆור ממנ‰ רוחניו˙
פ˙‚ם ˘ל ‡„מו״ר ‰ז˜ן בעל ‰˙ני‡ ו‰˘ולחן-ערוך:

˘ניˆור  כ„י  ‚˘מיו˙,  לנו  נו˙ן  רוחניו˙. ‰˜ב״‰  י‰ו„ים ‰י‡  ˘ל  ֈ‚˘מיו˙ 
ממנ‰ רוחניו˙7.

במילים ספורו˙ ‡לו טמון לימו„ עמו˜ ו‰ור‡‰ ˙מי„י˙, כיˆ„ ˆריכ‰ ל‰יו˙ 
ט‰ר˙  על  חינוך  ומוס„ו˙  ולי˘יבו˙  בכלל,   ‰˜„ˆ לעניני  י‰ו„י  ˘ל  ‰‚י˘‰ 

‰˜ו„˘, בפרט:

‚˘מיו˙  כי  ‰י‡  ל‚˘מיו˙,   – ל‰׳8  ˜„ו˘  עם   – י‰ו„ים  ˘ל  ‰˘ייכו˙  כל 
רוחניו˙,  בעˆם  ‰י‡   – ומ˘י‚  מבין  ˘י‰ו„י-˙ורני  כפי  ‚˘מיו˙   – י‰ו„ים  ˘ל 
ולרוחניו˙ י˘ ‰רי לי‰ו„י ˘ייכו˙ רב‰ מ‡ו„. לכן ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ נו˙ן לי‰ו„י 

כמ‰ ˘יו˙ר ‚˘מיו˙, כ„י ˘י‰ו„י יע˘‰ מכך כמ‰ ˘יו˙ר רוחניו˙.

‰ענין ‰רוחני ‰נעל‰ ביו˙ר ‰ו‡ ‰רי לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙, ע„ ל‰˘‚˙ 
‰„ר‚‰ ˘ל „ע ‡˙ ‡ל˜י ‡ביך ועב„‰ו בלב ˘לם ובנפ˘ חפˆ9‰ – ל‰בין ‡ל˜ו˙ 
ע„   – ומב‡ר˙  מור‰  ˘חסי„ו˙  כפי  טוב,  וברˆון  ‰לב  כל  עם  ‰׳   ˙‡ ולעבו„ 

לעבו„˙ ‰˘ם על-י„י כל ‰עניינים ˘ל חיי ‰יום-יום.

בכל  ‰‡„ם  ˘ל  עמלו  פרי   - כסף  ‰רי  ‰ו‡  ב‚˘מיו˙  ביו˙ר  ‰חז˜  ‰ענין 
כוחו˙יו10.

ביו˙ר  ‰נעל‰  ב„בר   – ביו˙ר  ‰חז˜  ‰‚˘מי  ‰ענין   ˙‡ ל‰מיר  י‰ו„י  על 
ברוחניו˙.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו ע' מט, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"„ ע' 115-6)

6) ר‡‰ ס‰"מ ˜ונטרסים ‡ ˆז, ‡. ספר ‰מ‡מרים ˙˘"„ ע' 243.

7) ‰יום יום כז טב˙.

8) „ברים כו, יט.

9) „ברי ‰ימים ‡ כח, ט.

10) ר‡‰ ˙ני‡ פל"ז.



כ‚ כ‚כ‚

בחיי בני י˘ר‡ל ל‡ ˙י˙כן ‰פר„‰
בין ‰„˙ ובין ‰חיים ‰‚˘מיים

„˙ י˘ר‡ל מ‡ח„˙ ב' ˜ˆוו˙ (˘ר˜ לכ‡ור‰ בס˙יר‰ ‰ם ז‰ לז‰): 

ו‡ח„ו˙  ‰בור‡  ‡ח„ו˙  כמו  מופ˘טים,  ‰כי  ענינים  ‰י‡  כולל˙  ‡ח„  מˆ„ 
‰יום- בחיים  ‰‡„ם  ‰נ‰‚˙  ‰י‡  ˜ובע˙  ‚יס‡  ומ‡י„ך  וכו',  מ‡ין  י˘  ‰ברי‡‰ 

יומיים לכל פרטי‰ם ופרטי פרטי‰ם, ‡פילו ‰פ˘וטים ו‰פחו˙ים ביו˙ר. 

„יבור ר‡˘ון – ‡נכי ‰' ‡ל˜יך – מובנו  וכנר‡‰ ‚ם כן ב˙וכן ע˘ר˙ ‰„ברו˙,̆ 
˙רˆח  בל‡  ומסיים   ,'‰ מˆי‡ו˙  זול˙י  ‡חר˙  ‡מ˙י˙  מˆי‡ו˙  ל˘לול  ‰פנימי 
וכו' ב˙חום ‰‡ינסטינ˜טים ‰פחו˙ים ביו˙ר. ללמ„ ˘בחיי בני י˘ר‡ל ל‡ ˙˙כן 
בעולם  ו‰˘לום  ו‡„רב‰ ‰‡ח„ו˙  ‰‚˘מיים,  ובין ‰חיים   ˙„‰ בין  כל ‰פר„‰ 
‰‚„ול, כמו בעולם ‰˜טן ‰ו‡ ‰‡„ם, י˙כנו ר˜ ב˘ילוב ‰‡ח„ ב˘ני, ז‡˙ ‡ומר˙ 

ב‰ב‡˙ ‰רוחניו˙ ב˙וך ‰‚˘מיו˙ ובזיכוך ‰חומר על י„י כך.

‰מע˘‰,  ‡ל‡  עי˜ר  ‰מ„ר˘  ל‡  ז"ל4  חכמינו  ˘ל  ‰כללי˙  ‰סיסמ‡  ומכ‡ן 
ור‰ ובענינים ‰כי מופ˘טים, ‰נ‰ יח„ עם ז‰ ‰פלי‚ו  עס˜ו בלימו„ ס˙רי̇  ˘‡ף̆ 
ב„˜„ו˜ים בענינים מע˘יים, ‰נר‡ים ˜טנים, ו‡פילו בעניני ‡כיל‰ ו˘˙י' ו˘‡ר 

ענינים ˜טנטנים.

וזו‰י ‡בן ‰בוחן ב˘ביל כל ‡י˘ ו˘[י]ט‰.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח ע' ˘ˆו-ז)

‰חי„ו˘ ˘ביכול˙ לע˘ו˙ ‡˙ ‰‚˘מיו˙ ל„יר‰ לו י˙ברך
ֈ‰עלי' [˘על י„י ˘‡וכלים מ‡כל ‚˘מי ל˘ם ˘מים וכ„ומ‰ עול‰ ‰מ‡כל 
‰י‡  ‰חיˆוני˙  ˘‰סבר‡  כיון  י„)   ,‚ רב‰  מ˜‰ל˙  (ל‰עיר  חי„ו˘  ל˜„ו˘‰] ‰ו‡ 
ל˜„ו˘˙ ‰˙ור‰  ‰‚וף  ל‚˘ם  ו‡פילו  וכו'  ל‚˘ם ‰מ‡כל  ˘ייכו˙  „מ‰  ל‰יפך, 
מ˜ום  י˘  לנפ˘ ‰ב‰מי˙  ב‰נו‚ע  ˘‚ם  עו„ ‡ל‡  ול‡  רוחני˙,  ˘כול‰  ו‰˙פל‰ 

ל˙מי' זו, 

וב„ו‚מ‡ ˘י„ ‰כו˙ב˙ „ברי ˘כל ‡ין ניכר ב‰ כלל כל זיכוך על-י„י ז‰ ו‡ין 
טו˙, „ברי חכמ‰ ו˘כל ‡ו ‡חר˙, וכל˘ון רבנו ז"ל5  נפ˜‡ מינ‰ ‡ם כו˙ב „ברי̆ 

4) ‡בו˙ פ"‡ מי"ז.

5) ˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ פ"ט.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

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

ומל˜חי' ומח˙ו˙י' ז‰ב ט‰ור". 

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

˜בועין במנור‰ ו‰ם מכלל ‰ככר". 

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

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

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

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

‡ך ב‡מ˙ ‡ין בז‰ ר‡י':

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

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

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

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

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

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

‰מ‡ור". 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

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

מ˙‡ים לומר "‡˙ נרו˙י'"!

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

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

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

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

עˆמם?!

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

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

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

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

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

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

‰ו‡ ל‡חר ˘פיר˘ פעם ‡ח˙].  

‡ל‡:

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

ב‡ „ו˜‡ על י„י "נרו˙י'".  

כבכב

‰מ˘כן ˘בלב 
ובחיי ‡י˘ י˘ר‡ל

הקב"ה  ישראל;  בני  של  ומעשיהם  לחייהם  קדושה  עניני  בין  החיבור 
נותן ליהודי גשמיות – כדי שיצור ממנה רוחניות

˙ו…ָכם (˙רומ‰ כ‰, ח) י ּב¿ ƒּ̇ ַכנ¿ ָ ׁ̆ ׁ̆ ו¿ ָ„ּ ¿̃ ƒי מ ƒּו ל ׂ̆ ָע ו¿

כל לב י‰ו„י וכל בי˙ י‰ו„י י‰י׳ „יר‰ ל˘כינ‰
כל לב  ל ‰מ˘כן ‰י˙‰ ו˘כנ˙י ב˙וכם – ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח˙1:̆  ‰כוונ‰ ‰פנימי˙̆ 
י‰ו„י וכל בי˙ י‰ו„י י‰י׳ „יר‰ ל˘כינ‰ ‰‡לו˜י˙; ב„יו˜ כפי ˘‰כוונ‰ ‰פנימי˙ 
‰˙ור‰  רבן2), כפי̆  כל לב י‰ו„י י˙˜רב ‡ל ‰˜ב״‰ (מכם̃  ˘ל ‰˜רבנו˙ ‰י˙‰,̆ 

מ„‚י˘‰ מי„ ב˙חיל˙ [פר˘˙] וי˜ר‡.

בכך מ˙בט‡˙ נˆחיו˙ ‰˙ור‰. ˘כן ‡ף ˘‰מ˘כן מז‰ב וכסף וכו׳ חרב זמני˙, 
בלב ל‡ נפ‚עו;  ל ב˜ר וˆ‡ן פס˜ו זמני˙, ‡ך ‰מ˘כן ב˙וכם ו‰עבו„‰̆  ו‰˜רבנו˙̆ 

‡„רב‰, עו„ ‰˙חז˜ו.

ו‡ח˙  ‡ח„  כל  ˆריך  ז‰,  בזמן  ‰‡מורו˙  ‰˙ור‰  בפר˘יו˙  ‰˙בוננו˙  מ˙וך 
לעורר בעˆמם כוחו˙ ח„˘ים לע˘ו˙ כל ‰‡פ˘רי כ„י לבט‡ ‡˙ נˆחיו˙ ‰˙ור‰ 
ב‡מˆעו˙ מע˘ים חיים בחיי ‰יום יום, כך ˘על כל לב י‰ו„י ועל כל בי˙ י‰ו„י 
˘ל‰ם ‰ם ‰˜רבנו˙  ו‰˙פלו˙  ˘לי  ז‰ו ‰מ˘כן  לומר:  ברוך ‰ו‡  יוכל ‰˜„ו˘ 

˘לי3!
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ ע' ˜לח, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‚ ע' 359)

1) ‰וב‡ ב˘ל"‰ פ' ˙רומ‰ ובכ"מ.

2) ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ וי˜ר‡ ב, ב.

3) ר‡‰ ברכו˙ כו, ב.



הוספה

פרשת תרומה

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

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

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

ו„ו"˜ בכ"ז. 



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

מנורה של אש למה?
ור‡‰ וע˘‰ ב˙בני˙ם ‡˘ר ‡˙‰ מר‡‰ ב‰ר
מ‚י„ ˘נ˙˜˘‰ מ˘‰ במע˘‰ ‰מנור‰, ע„ ˘‰ר‡‰ לו 
‰˜ב"‰ מנור‰ ˘ל ‡˘
(כ‰, מ. ר˘״י)

מ˘‰  "נ˙˜˘‰  ‡ם  „לכ‡ור‰  בז‰,  לעיין  י˘ 
לו  ˘יר‡‰  יו˙ר  מ˙‡ים  ‰י'  ‰מנור‰"  במע˘‰ 
מ˘‰ ˆריך  ˘ממנ‰ ‰י'  ז‰ב,  ˘ל  מנור‰  ‰˜ב"‰ 
לע˘ו˙ ‡˙ ‰מנור‰, וכמו ˘מˆינו בנו‚ע למול„ 
˘ל  "לבנ‰  למ˘‰  ‰˜ב"‰  ‰ר‡‰  ˘ל‡  ‰לבנ‰ 
כו'  ‰לבנ‰  מול„  על  מ˘‰  וכ˘"נ˙˜˘‰  ז‰ב", 
‰ר‡‰ לו ב‡ˆבע ‡˙ ‰לבנ‰ בר˜יע ו‡מר לו כז‰ 
כ‡ן  מ„וע  ו‡"כ  ב),  יב,  ב‡  ר˘"י  (ל˘ון  ו˜„˘"  ר‡‰ 

‰ר‡‰ לו „וו˜‡ מנור‰ ˘ל ‡˘?

וי˘ לב‡ר ז‰, „‰נ‰ מנור‰ זו נˆטוו לע˘ו˙‰ 
ר˜ ‡ז. ו‡"כ, ע„יין ל‡ ‰י' מנור‰ ‡חר˙ בעולם 
למ˘‰  ˘יר‡‰ ‰˜ב"‰  ˘במ˘כן  „ו‚מ˙ ‰מנור‰ 
ל‰ר‡ו˙  וכ„י  ‰מנור‰.  ˆור˙  ממנ‰  ל‰בין  כ„י 
למ˘‰ מנור‰ ˘ל ז‰ב, ‰י' נˆרך ˘יע˘‰ ‰˜ב"‰ 

מנור‰ מיוח„˙ מז‰ב, ר˜ למטר‰ ז‡˙.

ו‰נ‰ ‰„ין ‰ו‡ ˘"ל‡ יע˘‰ ‡„ם בי˙ ˙בני˙ 
˘בע‰  ו˘ל  כו'  מנור‰  כנ‚„  מנור‰  כו'  ‰יכל 
מ˙כו˙"  מיני  ˘‡ר  ˘ל  ‡פי'  יע˘‰  ל‡  [˜נים] 
(ר"‰ כ„, ‡–ב). ו‰יינו, ˘חוı מ‰מנור‰ ˘בבי‰מ"˜ 

י˘ ‡יסור לע˘ו˙ מנור‰ „ו‚מ˙‰.

‰˜ב"‰  ‰י'  ˘ב‡ם  „מכיון  לומר,  י˘  ועפ"ז 
ל‰˘˙מ˘  ל‡ ‰י' ‡פ˘ר  ז‰ב,  ˘ל  מנור‰  עו˘‰ 
י˘ר‡ל  ˘בני  ‰י'  ‰ˆיווי  ˘‰רי  למ˘כן,  בז‰ 
ו‰רי  ועו„),  כ‡ן  ‡רי'  ‚ור  (ר‡‰  ‡ו˙‰  יע˘ו  „וו˜‡ 
ו„ם  ב˘ר  "מ„˙  ועו„)  ט.  פ"ל,  (˘מו"ר  חז"ל  ‡מרו 
כלום,  עו˘‰  ‡ינו  ו‰ו‡  לע˘ו˙  ל‡חרים  מור‰ 
‰ו‡  עו˘‰  ˘‰ו‡  מ‰  ‡ל‡  כן,  ‡ינו  ו‰˜ב"‰ 
ע˘‰  ל‡  ולכן  ול˘מור",  לע˘ו˙  לי˘ר‡ל  ‡ומר 
‰˜ב"‰ "מנור‰ ˘ל ז‰ב" מטעם ‡יסור ז‰, כ"‡ 

‰ר‡‰ לו מנור‰ ˘ל ‡˘.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 383 ‰ער‰ 25)

"ויקחו לי" עצים שבידם
ועˆי ˘יטים
ומ‡ין ‰יו ל‰ם במ„בר, פיר˘ רבי ˙נחומ‡ יע˜ב ‡בינו 
כו' ‰בי‡ ‡רזים למˆרים ונטעם, וˆו‰ לבניו ליטלם 
עמ‰ם כ˘יˆ‡ו ממˆרים
(כ‰, ‰. ר˘״י)

˘מ‡   ‰˘˜" כ‡ן ‰˜˘‰  (ל‰ט"ז)  „ו„'  ב'„ברי 
וכן  ‡חרו˙",  ב‡רˆו˙  ˜נו  ‡ו  ‰בי‡ו  ממˆרים 

‰˜˘ו עו„ מפר˘ים, ו˙ירˆו ב‡ופנים ˘ונים.

לי  "וי˜חו  ע‰"פ  ‰˜ו˘י‡  י„וע‰  ו‰נ‰ 
˙רומ‰", „לכ‡ור‰ ‰ול"ל "וי˙נו לי ˙רומ‰".

בחבר˙‰.  מ˙ורˆ˙  ‡ח˙  ˘˜ו˘י‡  לומר  וי˘ 
„מז‰ ˘נ˜ט ‰כ˙וב "וי˜חו" ול‡ "וי˙נו" מ˘מע 
‰"˙רומ‰"   ˙‡ לחפ˘  ˆריכים  י˘ר‡ל  ‰יו  ˘ל‡ 
‡ו לע˘ו˙ ‡יזו מל‡כ‰ כ„י ל‰כינ‰ ב˘ביל ל˙˙ 
מוכנ‰  ‰יי˙‰  ‰"˙רומ‰"  ‡ל‡  למ˘כן,  ‡ו˙‰ 
‡ל‡  חסר  ‰י'  ול‡  י˘ר‡ל,  ˘ל  בי„י‰ם  ל‚מרי 
ע"כ  ו‡"כ  ‰מ˘כן.  לˆורך  מי„י‰ם  ‰ל˜יח‰ 
‰עˆים   ˙‡ ˜נו  ‰ˆיווי  ˘ל‡חר  לומר  ‡פ˘ר  ‡י 

"ב‡רˆו˙ ‡חרו˙".

במˆרים  ‰עˆים  ˘‚„לו  לומר   ‰˘˜ כן,  כמו 
י)  י‚,  (לך  ע‰"פ  ˘‰רי  בˆ‡˙ם,  י˘ר‡ל  ול˜חום 
 –  '‰ "כ‚ן  ר˘"י  פיר˘  מˆרים"   ıכ‡ר  '‰ "כ‚ן 
למ„ו  ומז‰  לזרעים"   – מˆרים   ıכ‡ר ל‡ילנו˙. 
˘‡ין  כ‡ן)  י‰ו„‰  מנח˙  מזרחי,  (˜יˆור  ‰מפר˘ים 
ל˜חו  מנין  ו‡"כ  מˆרים,   ıב‡ר לרוב  ‡ילנו˙ 

עˆים מ˘ם.

עˆים  ל‰ם  ‰יו  "מ‡ין  לר˘"י   ‰˘˜ ‰י'  ולכן 
במ„בר", ובי‡ר ע"פ פירו˘ רבי ˙נחומ‡ ˘יע˜ב 
ול˜חום  י˘ר‡ל   ıב‡ר ‰עˆים   ˙‡ ‡˙ו  ‰בי‡ 

י˘ר‡ל עמ‰ם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 142 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

במזמור ‡ו  מ˙בונן  ולפעמים ‰י‰  במל‰,  מל‰  ב‡רוכ‰  מ˙פלל  ביל„ו˙ו ‰י‰  ‰‡מˆעי] 
בפסו˜ ‡ח„ ˘ע‰ ‡רוכ‰.

בב˜ר  וי˘כם ‡בר‰ם  בפסו˜  ובני‚ון  בנעימ‰  ˘‰‡ריך  בו ‡ח„ ‰חסי„ים  פעם ‰ר‚י˘ 
ויחבו˘ ‡˙ חמורו וי˜ח ‡˙ ˘ני נעריו עמו.

כך  כל  ˘‰‡ריך  ז‰  בפסו˜  כיוון  כוונ‰  ‡יזו  ‰חסי„  ˘‡ל‰ו  ˙פיל˙ו   ˙‡ וכ˘‚מר 
ב‡מיר˙ו?

ויען כ״˜ ‡‡זמו״ר: ל‡ ‰י˙‰ לי כוונ‰ מיוח„˙, ר˜ פירו˘ ‰מלו˙ בלב„, „‰נ‰ י„וע 
˘‰˘כמ‰ ובו˜ר ‰ם זמנים חלו˜ים, ו‡ם כן מ‰ו פירו˘ וי˘כם ‡בר‰ם בבו˜ר, ‡ם ‰ו‡ 
חב˘ ‡˙  לענינ‡ ‡ם  נו‚ע  ז‰  מ‰  ו‚ם  בו˜ר ‡ינו ‰˘כמ‰,  ו‡ם ‰ו‡  בו˜ר  ‰˘כמ‰ ‡ינו 

חמורו, רכב על סוס ‡ו ‰לך בר‚ל?

‡בר‰ם ‡בינו ע״‰ י„ע ˘‰כוונ‰ ‰עליונ‰ ‰י‡ עבו„‰ ב‚וף „ו˜‡, ‰יינו ˘‰‚וף „ו˜‡ 
י˜יים מˆו˙ ‰׳, וכ˘‡מר לו ‰˜ב״‰ ˜ח נ‡ ‡˙ בנך כו׳ ולך לך ‡ל ‡רı ‰מורי‰ כו', ‰נ‰ 
‰˙חל˙ ˜יום ‰מˆו‰ ‰י‡ ‰‰ליכ‰, ‰סכים ‡בר‰ם ‡בינו על כך ˙יכף ומי„, ‡בל ‰˙חל˙ 
‰עבו„‰ בפועל ‰י‡ בבו˜ר „ו˜‡ ˘ז‰ו ˆפר‡ „‡בר‰ם, ו‰י‰ חפı ˘‚ם ‚ופו יסכים לז‰ 

ל˜יים מˆו˙ ‰׳.

בבו˜ר,  ‰י‡  בפועל  ‰עבו„‰  ‰˙חל˙  חמורו,   ˙‡ ויחב˘  בב˜ר  ‡בר‰ם  וי˘כם  וז‰ו 
ו‰˘כים ל˜יים מˆו˙ ‰׳, ‰יינו ˘בינ˙יים מזמן ‰˘כמ‰ ע„ זמן ‰בו˜ר חב˘ ‡˙ חמורו, 

כלומר ‡˙ ‚ופו לפעול עליו - על ‰‚וף - ˘‚ם ‰ו‡ יחפוı ל˜יים מˆו˙ ‰׳ ב˘מח‰.

וז‰ו וי˜ח ‡˙ ˘ני נעריו עמו, ˘ני ‰נערים ‰ם ‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙ ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙, ול˜ח 
 ıחפו˙ ‰י‡  ˘‚ם  עלי‰  ˙פעל  ‰‡ל˜י˙  ו‰נפ˘  ˙מ‡ן  ‰ב‰מי˙  ˘‰נפ˘  כ„י  ˘ני‰ם   ˙‡

וי‰י‰ כל ז‰ ב„רך עבו„‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ס„)



יט

פירושי התפלה 
של האדמו"ר האמצעי

כ״ק אדמו״ר האמצעי היה מתפלל בילדותו באריכות מלה במלה, ולפעמים היה 
מתבונן במזמור או בפסוק אחד שעה ארוכה

׳בערב ילין בכי׳ - ‰בכי‰ ב˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מט‰ 
בר˘ימו˙יו ˘ל ‰רבי ‰‡מˆעי י˘נם בי‡ורים ו‰סברים ˘ונים ופירו˘י ‰˙פל‰ מ˘נו˙ 

‰יל„ו˙.

ב‡ח„ מספרי ‰כ˙ובים ˘ר˘ם ‰רבי ‰‡מˆעי ב˘נ˙ ˙˜מ״‚, ברי˘ומי פירו˘י ‰˙פל‰, 
‰ו‡ כו˙ב:

בערב  ברˆונו  חיים  ב‡פו  ר‚ע  "כי  ‰פסו˜   ˙‡ לעˆמי  פיר˘˙י  ‰˙פל‰,  ב˘ע˙  ‰יום 
טוב ‡מי˙י,  י˙ברך ‰ו‡  ˘‰ו‡  כ˘מ˙בוננים  מנוח‰,  ל˘ון  ר‚ע   - רינ‰"  ולב˜ר  בכי  ילין 
מר‚י˘ים ‡˙ ‰‡מ˙ ˘‡ף מ‰ ˘בעיני נבר‡ים נ˜ר‡ ‡ף וחרון, ‰ו‡ ב‡מ˙ ‡ˆל ‰˘י"˙ - 

חיים. ז‰ו עי˜ר ‰כוונ‰ ˘למעל‰ בעבו„‰. 

 - רנ‰׳  ׳ולב˜ר  ‡ז  ‰מט‰,  ˘על  ˘מע  ב˜רי‡˙  ‰בכי‰   - בכי׳  ילין  ׳בערב  פירו˘  וז‰ 
מ‰‰ר‚˘ ב˙פל‰ וב˙ור‰ ˘בכל ‰יום.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙"˘ [‰מ˙ור‚ם] ע' ˜כז)

"וי˘כם ‡בר‰ם בב˜ר" - ‰˙חל˙ ‰עבו„‰ בפועל ‰י‡ בבו˜ר
‡„מו״ר  [כ״˜  ‡‡זמו״ר  כ"˜  ‡˘ר  מו‰ר״˘]  ‡‡זמו"ר  [כ״˜  ‡‡מו"ר  כ״˜  לי  סיפר 

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

י

"להפוך" את ה"גביע"
מדוע "הפך" הרמב"ם את גביעי המנורה? / מנורה – להפיץ אור וקדושת 
השכינה בעולם / ההשפעה לעולם השפל ב"פה רחב" ו"הפוך" דווקא

מ„וע "‰פך" ‰רמב"ם ‡˙ ‚ביעי ‰מנור‰?
‰מנור‰ ‰ט‰ור‰ נ˙עטר‰ ב‚ביעים, כפ˙ורים ופרחים, ובˆור˙ ‰‚ביעים ˘‰יו ב˜נים 
˘כוס  ‰מ˘ניו˙2  בפירו˘  ‰רמב"ם  וכ˙ב  ‡לכסנ„ריים",  כוסו˙  "כמין  רבו˙ינו1:  פיר˘ו 
‰ו‡  ‰מ˘˜‰   ˙‡ ‰מחזי˜  ‰˙ח˙ון  ˘חל˜ו  ‰יינו  ˆרים",  ˘לו  "˘וליים  ‡לכסנ„רי‡‰ 
לכוסו˙  בספר ‰י"„3: "‰‚ביעים „ומין  פס˜  וכן  רחב‰,  ו˘פ˙ו ‰עליונ‰ ‰י‡  ביו˙ר,  ˆר 

‡לכסנ„רי‡‰ ˘פי‰ן רחב ו˘ולי‰ן ˜ˆר".

ו‰נ‰, ל‡חר ˘מב‡ר ‰רמב"ם ˆור˙ ‰מנור‰, מסיים "וזו ‰י‡ ˆור˙‰", ובכ˙בי י„ ב‡ 
מˆוירים  י„ ‡לו  ˘בכ˙בי  בˆיור ‰מנור‰  ביו˙ר:  בולט  ומוˆ‡ים ‡נו „בר  ˆיור ‰מנור‰. 

כל ‰"‚ביעים" כ˘זווי˙ם ‰ˆר‰ כלפי מעל‰, וˆ„ ‰רחב ˘ל ‰מ˘ול˘ פונ‰ מט‰!

טעמ‡  ומ‡י  מעל‰,  כלפי  כ˘פיו  ‰ו‡  ‰נח˙ו  ו„רך  טבעו  ‚ביע  ‰„בר,  ˙ימ‰  ו‰ל‡ 
"‰פך" ‰רמב"ם ‡˙ כ"ב ‰‚ביעים וˆיירם כ˘פ˙חם פונ‰ מט‰?

ו‡ף  ˆור˙ ‰מנור‰.  ˘ˆייר  ˘ל ‰רמב"ם4  כ˙י"˜  ˘ב‚וף  בˆיור ‰מנור‰  ‚ם  [וכן ‰ו‡ 

1) מנחו˙ כח, ב.

2) מנחו˙ סוף פ"‚.

3) ‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ פ"‚ ‰"ט.

4) בפירו˘ו למ˘נ‰, ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים (ל˜וט ˘יחו˙ עמ' 172) ˘נע˙˜ ˘ם ‰ˆיור ˘ב‚וף כ˙ב י„ ˜ו„˘ 
‰רמב"ם.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘כ˙ב ˘מˆיור ז‰ ‡י ‡פ˘ר "˘˙„ע ממנו ˙בני˙ ‰‚ביע ב„˜„ו˜", כי ‡ם "כללו˙‰ ‰י‡ך 
ורמזים:  סימנים  י„י  על  כללו˙‰  ‡ל‡  ב„˜„ו˜  ‰מנור‰   ˙‡ מˆייר  ‡ינו  ˘לכן  ‰יי˙‰", 
‚ביע נסמן במ˘ול˘, כפ˙ור בעי‚ול ופרח בחˆי עי‚ול, מכל מ˜ום ברור ˘ל‡ יˆייר ‡˙ 

‰‚ביעים ב‡ופן ‰פוך מכפי ˘‰יו במˆי‡ו˙, כ"ב פעמים!].

˘י˘  ומ‰  ו‰מנור‰,  ‰מ˜„˘  בי˙  ˘ל  מ‰ו˙ם  בי‡ור  פי  על  ‰„בר  טעם  לב‡ר  וי˘ 
ללמו„ מז‰ ב„רכי עבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.

‰מנור‰ – ל‰פיı ‡ור ו˜„ו˘˙ ‰˘כינ‰ בעולם
מטר˙‰ ˘ל ‰מנור‰ ונרו˙י‰ ‡ינ‰ ב˘ביל ל‰‡יר ‡˙ בי˙ ‰מ˜„˘ ˘‰רי "ל‡ ל‡ור‰ 
‡ני ˆריך", „מ˜ום ‰מ˜„˘ ‰ו‡ מו‡ר מˆ„ עˆמו ב‡ור ‰˜„ו˘‰. כי ‡ם "ע„ו˙ ‰ו‡ לכל 
ב‡י עולם ˘‰˘כינ‰ ˘ור‰ בי˘ר‡ל"5, ˘‡ור ‰מנור‰ ‰י‰ ‰ולך ומ˘פיע ˜„ו˘‰ וט‰ר‰ 

בכל ‰עולם כולו.

ו‡טומים   ıמבחו ˘˜ופים   – "˘˜ופים ‡טומים6  ˘במ˜„˘ ‰יו  חלונו˙  טעמ‡  ומ‰‡י 
כלפי  ומ˙רחב  ו‰ולך   ıמבחו ˘פ˙חו ˆר  ב‡ופן  ר‚יל ‰ע˘וי  חלון  כמו  ˘ל‡  מבפנים", 
בבי˙ ‰מ˜„˘  ˆ„„י ‰ח„ר. ‡בל  מכניס ‰חלון ‰יטב ‡˙ ‰‡ור ‡ל  ˘כך  ˘בבי˙,  פ˙חו 
‰י‰ ל‰יפך: מבפנים ‰יו "‡טומים" – "˜ˆר", ומבחוı "˘˜ופים" – "מרחיב ו‰ולך לˆ„ 
חוı", וכל ז‰ מכיון ˘"ל‡ ל‡ור‰ ‰ו‡ ˆריך", ‡ל‡ ל‰יפך "˘˙‰‡ ‡ור‰ יוˆ‡˙ מ‰יכל 

˘˙‡יר לעולם"7.

בי˙  ‡ור  ‰˘פע˙  מ˙בט‡˙  זו  בˆור˙ם  כי  ‰מנור‰,  ‚ביעי  ˆור˙  ˙ובן  ז‰  פי  ועל 
:ıמ˜„˘ על ‰עולם ˘בחו‰

בבי‡ור ‰רמז ˘ב‚ביעי ‰מנור‰ כ˙ב רבינו בחיי8, ˘‚ביע מ‰ו˙ו "˘י˘ לו בי˙ ˜יבול, 
ו‰ו‡ מ˘˜‰ ומרוו‰", ו‚ביעי ‰מנור‰ רומזים על "‰‚ל‚לים", ˘מ˜בלים ל˙וכם "כוחו˙ 
כ„רך  ‰˘פל"  בעולם  כח  ו"מ˘פיעים  ‰מ˘˜‰,   ˙‡ ‰‚ביע  ˘מ˜בל  כ„רך  ‰עליונים" 

˘‰‚ביע מ˘˜‰ ומרוו‰ ‡˙ ‰‡„ם.

מ‰ו˙ם ˘ל ‰‚ביעים ‡ם כן, ‰ו‡ ב˘ני פנים: מח„ מרמזים ‰ם על ˜בל˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ 
˘ל  ˙פ˜י„ו  על ‰מ˘ך  מרמזים  ומ‡י„ך  מ˜בל ‰מ˘˜‰,  ˘‰‚ביע  כ˘ם  במ˜„˘,  ‰נמ˘ך 
‰נמ˘ך  ‰‡ור  ˘ל  יעו„ו  ‡ין  כן  וכמו  ‰‡„ם,   ˙‡ ול‰רוו˙  ‰מ˘˜‰   ˙‡ ל‰רי˜   – ‰‚ביע 

במ˜„˘ ל‰˘‡ר ˘ם בלב„ ‡ל‡ ל‰פיˆו ‰ל‡‰ ל‰‡יר ˙בל ויו˘בי‰.

5) ˘ב˙ כב, ב.

6) מלכים ‡' ו, „.

7) כל ז‰ במנחו˙ פו, ב. ובפר˘"י מכ˙"י על ‡˙ר, ועל פי ‚רס˙ו ב‚מ'.

8) בפירו˘ו ל˙רומ‰ כ‰, ל‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‰כלי  ‡ל  ˘בטלו˙   – ל‰ן  חיפוי  „ין  ב‰ן, 
‡בל  ט‰ורו˙,  ולכן   – כלי  ‚„ר  ל‰ן  ו‡ין 
‡ינ‰  ˘˙כלי˙ן  מˆויירו˙  ˘‡ינן  מטפחו˙ 
‡ל‡  ב‰ן,  ˘מכוסין  ‰כלים  בנוי  ל‰וסיף 
 – ו˘ומר ‡˙ ‰כלי  ˘מ‚ין  כ˙י˜  מ˘מ˘ו˙ 

טמ‡ו˙. 

‰רמב"ם  ˘י'  ‰יטב  ˙בו‡ר  ומע˙‰ 
„‡ף  לי'  „מס˙בר‡  ח‚י‚‰,  „סוף  במ˙ני' 
פלו‚˙‡  ומ˘ום ‰ך  ל˘יט˙יי‰ו  ‰כ‡ ‡זלי 
נו˙נ˙  ‰סבר‡  (ב"˘)  „לר"‡  ב‰,  נ‚עו 
‰מזבח  ˘ˆיפוי  "‡„מ‰")  ‰פסו˜  (לול‡ 
ענינו  ‰ו‡   – ‰מ˙כ˙   – ‰ˆיפוי  כי  מטמ‡ 

˘ם  ונ˜ר‡  ‰מזבח,  ˘ל  ו‰בולט  ‰כללי 

‰ז‰ב",  ‰נחו˘˙" ‡ו "מזבח  כולו "מזבח 

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

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

כי ‡ע"פ  טומ‡‰,  בסבר‡ ‡˙ ˜בל˙  ˘ולל 

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

בפרטי  לכ˘נ˙בונן  ‡בל  כנ"ל,  מ˙כ˙ 

‰„בר  עומ˜  על  נעמו„  ‰רי  ‰מזבחו˙ 

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

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

‡לו  ופרטים  ‰ˆיפוי),  מחמ˙  טומ‡‰ 

‚וברים על ‰כלל ‰ניכר ב˙חיל‰ כנ"ל. 



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

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

˘מ‰‡˘ ‰י‡ מכל ‚ווני נ‰ור‡.

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

‡˘‰ על בעל‰"), ו‡ין כ‡ן ˘˜ר. 

כל  ‡ומר  "˘מ‡י  ˙נן  נ„‰  וברי˘ 

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

‰ר‡˘ונ‰ טמ‡ו˙ (מספ˜ עכ"פ).

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

‡ח˙ מ‰פלו‚˙ו˙].

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ומ˘ני ‡לו – ˙פ˜י„ו ‰עי˜רי ˘ל ‰‚ביע ‰ו‡ "ל‰˘˜ו˙ ול‰רוו˙", „כלי ˜יבול כחבי˙ 
וכיוˆ‡ עי˜ר יעו„ם ‰ו‡ ל‡ˆור ‡˙ ‰מ˘˜‰ ול˘מרו, ‡ך ‰כוס ו‰‚ביע מטר˙ם ועי˜רם 
וכמו  מלכ˙חיל‰ ‡˙ ‰מ˘˜‰,  מ˜בלים  כך  ול˘ם  ול‰רוו˙ ‰˘ו˙‰  ‰מ˘˜‰  ל‰רי˜  ‰ו‡ 

כן בי˙ ‰מ˜„˘ עי˜ר יעו„ו ‰ו‡ ל‰‡יר ‡˙ ‰עולם!

˘וליו ‰רי  על  ‰‚ביע  עומ„  – „‡ם  ‰‚ביעים  כ"ב  ו"‰פך" ‡˙  כן „יי˜ ‰רמב"ם  ועל 
מור‰ ‰„בר על ˘מיר˙ ‰מ˘˜‰ ב˙וכו, ‡בל ‰‚ביעים ˘במנור‰ ‰יו ‰פוכים ופי‰ם כלפי 
‰‚ביע,  ˘יור˜  כ„י  ‰‚ביע,   ˙‡ ‰ופכים  ‡זי  ומרוו‰",  "מ˘˜‰  ‰‚ביע  כ‡˘ר  כי  מט‰, 
 ıוי˘˜‰ וירוו‰ ‡˙ ‰˘ו˙‰. ובז‰ מרומז˙ ‰יטב מטר˙ ‰מ˜„˘ ו‰מנור‰ ו‚ביעי‰ – ל‰פי

‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ כלפי חוı, ול‰˘פיע ל"עולם ‰˘פל".

‰‰˘פע‰ לעולם ‰˘פל „ו˜‡ ב"פ‰ רחב" ו"‰פוך" 
ומ‚ביעי ‰מנור‰ ילמו„ ‰‡„ם ‰‡יך י˘ לו לעבו„ ‡˙ ˜ונו:

˘"יוˆ‡  ‡ל‡  ˜ונו,  לבין  בינו  מˆ˙מˆמ˙  ˘‡ינ‰  ‰עבו„‰  ‰י‡  ‰"מנור‰"  עבו„˙ 
וכן  י˙"˘,  ‰בור‡  ‡ל  יו˙ר  עו„  ˘י˙˜רב  עליו  ל‰˘פיע  ‡חר  לי‰ו„י  ו‰ולך  מעˆמו" 
ו˙פיל‰  ˙ור‰  ˘ל  מ„' ‡מו˙  ˘יוˆ‡  ‰‚˘מיים,  עניני ‰עולם  וזיכוך  בירור  ˘ל  ‰עבו„‰ 
ו‰מנור‰ –  בי˙ ‰מ˜„˘  ענין  מעין  כל ‡לו ‰ם  עס˜י ‰עולם. ‡˘ר  ל˜„ו˘‰ ‡˙  ומעל‰ 

ל‰ו„יע ול‰פיı ‰˜„ו˘‰ "לכל ב‡י עולם".

˘‰יו  ‰‚ביעים,  ˘ל  מˆור˙ם  ללמו„  לנו  י˘  זו,  ˜„ו˘‰  עבו„‰  ˘ל  ב‡ופנ‰  ו‰נ‰ 
כלפי  מופנ‰  ‰י‰  ‰רחב  ‰פ‰  ב.  רחב.  פי‰ן   .‡ מיוח„ים:  פרטים  ˘לו˘‰  עם  ‚ביעים 

מט‰. ‚. ˆור˙ ‰‚ביעים ‰יי˙‰ ‰פוכ‰ מ„רך ‰ר‚יל.

ומכל ‡ח„ מ‰פרטים ‰ללו י˘ ללמו„ ב‡ופן עבו„˙ ‰‰˘פע‰ ל"עולם ‰˘פל":

‚בול  ל‰  י˘  זו  עבו„‰  עˆמו, ‰רי  עם  בעבו„‰  עוס˜ ‰‡„ם  כ‡˘ר  רחב":  "פי‰ן   .‡
 – רחב"  ב"פ‰  ול˜בל  לעמו„  עליו  לזול˙ו,  ול‰˘פיע  לילך  עומ„  כ‡˘ר  ‡בל  ומי„9‰, 
מכל  למעל‰  וב‡ופן "רחב",  בריבוי ‚„ול  ו‰מˆוו‰  ב‡ור ‰˜„ו˘‰ ‰˙ור‰  עˆמו  למל‡ 

מי„‰ ו‚בול.

ל‰ס˙פ˜  ˘‡ין  ללמו„,  י˘  מז‰  מט‰:  כלפי  מופנ‰  ˘ל ‰‚ביעים ‰י‰  ב. ‰פ‰ ‰רחב 
בכך ˘˜ו„ם ˘יוˆ‡ ל‰˘פיע בעולם ‰רי ‰ו‡ ממל‡ עˆמו ˜„ו˘‰ ברחבו˙ ‚„ול‰, ‡ל‡ 
וב˘פע  בריבוי  ל‰יו˙  מט‰ - ˆריכ‰  כלפי  מופנ‰  פ‰ ‰‚ביע  ˘‡ז  עˆמ‰ –  ‚ם ‰‰˘פע‰ 

בלי ‰‚בל‰. עליו ל‰˘פיע ל"עולם ‰˘פל" ברחבו˙ ובלי ‰‚בלו˙ כלל.

"בכל  ל‰יו˙  ˆריך  עˆמו  עם  בעבו„‰  ‚ם  ˘‰רי  ‰זול˙,  עם  ˘בעבו„‰  ‚בול"  ו‰"בלי  ‰רחבו˙  בערך   (9
מ‡ו„ך" – למעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰.
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‰‡„ם  כי  ‰פוכים,  ‰יו  ובמנור‰  ˘ולי‰ם,  על  מונחים  ל‰יו˙  ‰ו‡  ‰‚ביעים  טבע   .‚
‰עוס˜ בעבו„˙ו בינו לבין ˜ונו, ויוˆ‡ ל‰˘פיע בחוı – ‰רי ז‰ ‰יפך טבעו, וכ„י לעסו˜ 
ר‚ילו˙ו  מטבע  ˘יוˆ‡  ענין "‰פיכ˙ ‰‚ביע"  וז‰ו  ר‚ילו˙ו.  ל˘נו˙  זו ˆריך ‰ו‡  בעבו„‰ 
ומ‰פך ס„ר עבו„˙ו ל‰˘פיע לזול˙ ול"עולם ‰˘פל". ו‡זי יכול "ל‰˘˜ו˙ ול‰רוו˙" ‡˙ 

‡ור ‰˜„ו˘‰ בעולם בל‡ ‰‚בלו˙ ומ„י„ו˙ כלל, וב‡ופן "רחב" „וו˜‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

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

בטל לכלי ‰ו‡ ‰מ˘ך סבר˙ חכמים ובי‡ור 
לטמ‡,  סבר‡  כ‡ן  ˘‡ין  ‰‡מור  טעם 
סבר‡  ‡ין  לכלי  ˘בטל  מ‡חר  „‰ˆיפוי 
‰כלי  ‚ם  ומ‡י„ך  טומ‡‰,  עליו  ˘יבי‡ 
‡ינו  ˜יבול)  בי˙  לו  ‰י'  (‡פי'  עˆמו  מˆ„ 
חיפוי,  ע"י  ˘˘ימו˘ו  כיון  טומ‡‰  מ˜בל 
˘ם).  בס' ‰י„  ל' ‰רמב"ם  (ועיי'  בספר‡  וכנ"ל 
לרבנן,  ˆיפוי  „ין  ב‚„ר  מח'  כ‡ן  ונמˆ‡‰ 
˘‰˙ור‰  ˘‡ני  מזבחו˙  „ו˜‡  „לר˘"י 
י˘  מˆופים  כלים  ˘‡ר  ‡בל   ,ıע ˜ר‡˙ם 
ˆיפוי  לעולם  ול‰רמב"ם  טומ‡‰,  ב‰ם 

כלים מבטל „ין טומ‡‰ מן ‰כלי. 

ויל"ע מ‰ו יסו„ ל‰רמב"ם לפר˘ „ל‡ 
˘פיר  ‡˙י  ‰˘"ס  ˘ל˘ון  ובפרט  כר˘"י, 
ו‡ף  ˘ם,  כלים  ‰ר‡"˘  פי'  (ר‡‰  כפר˘"י  יו˙ר 
ב„וח˜,  עול‰  ‰רמב"ם  ˘פי'  ˆיין  ˜ור˜וס  ‰ר"י 

ועיי' מל"מ).

ו‰נ‰ ˙נן בכלים פכ"ח מ"„ "מטפחו˙ 
מˆויירו˙  ˘‡ינן  בין  מˆויירו˙  בין  ספרים 
‡ומרים  ב"‰  ב"˘,  כ„ברי  טמ‡ו˙ 
מˆויירו˙  ו˘‡ינן  ט‰ורו˙  מˆויירו˙ 
‰‚‡ון  בי‡ר  מחלו˜˙ם  ובטעם  טמ‡ו˙". 
יסו„  על   – סי' ˜לו)  נ.י.  ˆ"פ  (˘ו"˙  ‰ר‚ˆ'ובי 
‰ספר‡  על  בפירו˘ו  ‰ר‡ב"„  ˘ל  בי‡ורו 
פט"ז „כלים  וכברי˘  ט‰ור,  ‰נ"ל („חיפוי 
˘ל  ˘˘ימו˘ו  ט‰ור),  וחיפוי  טמ‡  „˙י˜ 
˘ב˙וכו,  מ‰  על  ול‰‚ן  ל˘מור  ‰ו‡  ˙י˜ 
ולכן מ˜בל טומ‡‰ כי ‰ו‡ בסו‚ „מ˘מ˘י 
ל˘ימור  ‡ינו  ‰חיפוי  ˘ימו˘  ‡בל  ‡„ם, 
‡ינו  ולכן  לנוי,  ר˜  ‡ל‡  ‰מחופ‰,  ‰„בר 
יסו„ם  ˘ז‰ו  מב‡ר  ועפ"ז  טומ‡‰.  מ˜בל 
˘‰ן  כיון  ‰מˆויירו˙  „מטפחו˙  ב"‰,  ˘ל 

ע˘ויו˙ לנוי ‰ספרים ˘‰ם עטופים ב‰ן י˘ 
„ט‰ורו˙  ב"‰  סברי  ולכן  חיפוי,  „ין  ל‰ן 
˘‡ינן  מˆויירו˙  ˘‡ינן  מטפחו˙  ‡בל  ‰ן, 
ב"˘  מי‰ו  ˙י˜.  כ„ין  טמ‡ו˙  לנוי  ע˘ויו˙ 
טמ‡  כלים  חיפוי  ב‚„ר  כ˘‰ו‡  ˘‚ם  ס"ל 
„‡ף  ומסיים  ב"˘),  ˘י'  „כ"‰  ‰ר‡יו˙  (עיי"˘ 

ר"‡ „י„ן – ˘‰ו‡ מ˙למי„י ב"˘ (עיי' ר˘"י 
‰יטב  (ועיי'  כב"˘  ס"ל   – ˜ל:)  ˘ב˙  ו˙וס' 

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

ב"˘.

וב"‰  „ב"˘  מח'  בכמ‰  „‰נ‰  וי"ל 
בכולן,  נחל˜ו  ‡ח˙  „בסבר‡  לומר  מˆינו 
‰„בר  „‡וריי˙‡  במילי  „לב"˘  ו‰י‡ 
‰˜ובע יו˙ר ‰ו‡ כללו˙ ‰ענין, ‰יינו ‰‚„ר 
ול‡  ב‚לוי,  לעינינו  ‰עול‰  יו˙ר  ‰כללי 
ו„רי˘‰  עיון  ע"פ  ר˜  ‰פרטים ‰מ˙בררים 
מסו˙ר˙ (על-„רך ‰כלל ‡ין לו ל„יין ‡ל‡ 
ל‰˙ח˘ב  ולב"‰ ˆריך  רו‡ו˙),  ˘עיניו  מ‰ 
מ˙בררים  ˘‰ם  כפי  ‰ענינים  עם  בעי˜ר 
˘פרטים  ‡ע"פ  ו‡ופני‰ם,  פרטי‰ם  לפי 
‡ל‡  ר‡˘ונ‰  ב‰˘˜פ‰  ניכרים  ‡ינם  ‡לו 
ו„ו˜‡   – וכו'  „רי˘‰  ל‡חר  ר˜  נר‡ים  ‰ם 

ז‰ מכריע ב„יני ‰˙ור‰. 

 ˘‡‰ ברכ˙  בנוסח  נח'  נ‡:  בברכו˙ 
 "˘‡‰ מ‡ור  "˘בר‡  לב"˘  „מוˆ"˘, 
˘ם  ומבו‡ר   ,"˘‡‰ מ‡ורי  "בור‡  ולב"‰ 
"ח„‡  כי  יחי„  בל'  ‡מרי'  „לב"˘  נב: 
י˘  ‡ח„  ‡ור  [‚וון  בנור‡"  ‡יכ‡  נ‰ור‡ 
"טוב‡  כי  רבים  בל'  ‡מרי'  ולב"‰  ב‡˘], 
‡„ומ‰  [˘ל‰ב˙  בנור‡"  ‡יכ‡  נ‰ורי 
נח'  „ל‡  ופ˘יט‡  ר˘"י].  ויר˜ר˜˙,  לבנ‰ 
כמ‰  בעינינו  כ„חזינן  ובו„‡י  במˆי‡ו˙, 
ל˜בוע  י˘  „לב"˘  ‡ל‡  ב‡ור,  י˘  ‚וונים 
ברכ˙ ‰נר  ו‰רי  ובכללו˙,  מי„  כפי ‰נר‡‰ 



טו

בשיטת הרמב"ם בענין ציפוי 
כלים לגבי טומאה

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

מקומות בש"ס בין ב"ש לב"ה בדיני התורה 

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

„מˆופין מיבטל בטיל ˆיפויין ‚ביי‰ו".

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

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

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

ט‰ורין. 

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

חיפויו (ˆיפויו) – ‡ינו מ˜בל טומ‡‰. 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

פניניםפנינים
דרוש ואגדה

למה הכרובים עם 
"פרצוף תינוק"?

ז‰ב"  כרבים  ˘נים  "וע˘י˙  כ˙וב  בפר˘˙נו 
(כ‰, יח). ופיר˘ ר˘"י "כרבים - „מו˙ פרˆוף ˙ינו˜ 

ל‰ם".

ובכ"מ)  ז.  פ"‰,  רב‰  („ברים  במ„ר˘  נ‡מר  ו‰נ‰, 
ו‰י‰ ‡ו‰ב ‡˙ ‰˜טן  בנים ‰רב‰  לו  ˘‰יו  "מלך 
‰‡ומו˙  מכל  ‰˜ב"‰:  ‡מר  כך  כו',  מכולן  יו˙ר 
"כי  ˘נ‡מר  לי˘ר‡ל,  ‡ל‡  ‡ו‰ב  ‡יני  ˘בר‡˙י 
‰˜ב"‰  ˘‡‰ב˙  ו‰יינו,  ו‡ו‰ב‰ו".  י˘ר‡ל  נער 

לי˘ר‡ל ‰י‡ ב„ו‚מ˙ ‡‰ב˙ ‰‡ב לבנו ‰˜טן.

ובספרי חסי„ו˙ (ר‡‰ ל˜וטי ‡מרים ו‡ור ˙ור‰ (ל‰רב 
ועו„)  ˙רס"ו,  י˘ר‡ל  נער  כי   ‰"„ ב˙חיל˙ם.  נ"ע)  ‰מ‚י„ 

„וו˜‡,  ‰˜טן  לבן  ‰‡ב  ל‡‰ב˙  ‰טעם  מבו‡ר 
‰בן,  מעלו˙  מˆ„  ‡ינ‰  לבן  ‡ב  בין  ‰‡‰ב‰  כי 
בנו  ˘‰ו‡  מ˘ום  ‡ל‡  וכיו"ב,  מ„ו˙יו  חכמ˙ו, 

וחל˜ ממנו, ולכן ‡ו‰ב ‡ו˙ו ‰‡ב ב‡‰ב‰ עז‰.

בבן  כי  ˜טן.  בבן  „וו˜‡  מו„‚˘  ז‰  וענין 
ומ„ו˙יו  בחכמ˙ו  כבר  ˘מ˘˙מ˘  מכיון  ‚„ול 
מˆ„  ‚ם  ‰בן   ˙‡ י‡‰ב  ˘‰‡ב  ל‰יו˙  ‡פ˘ר 
מעלו˙יו וכ˘רונו˙יו. מ‰ ˘‡ין כן בבן ˜טן מכיון 
לכל  ע„יין, ‚לוי  מפו˙חים  ומ„ו˙יו ‡ינם  ˘˘כלו 

˘‰‡‰ב‰ ‰י‡ ר˜ מˆ„ עˆם ‰יו˙ו בנו.

וכן ‰ו‡ ‚ם ב‡‰ב˙ ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל, ˘‡‰ב‰ 
 ˙‡ ˘מ˜יימים  י˘ר‡ל,  מעלו˙  מˆ„  ר˜  ‡ינ‰  זו 
מ„ו˙י‰ם  חכמ˙ם,  מˆ„  ‰מˆוו˙  ו‡˙  ‰˙ור‰ 
וכיו"ב, ‡ל‡ ‡‰ב‰ זו ‰י‡ ב„ו‚מ˙ ‰‡‰ב‰ ל"בן 
נ˘מ˙  מˆ„  ‰ב‡‰  עˆמי˙  ‡‰ב‰  ˘‰י‡  ‰˜טן", 
פ"ב  ˙ני‡  (ר‡‰  ממעל"  ˘‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰  י˘ר‡ל 

ב‡רוכ‰).

"„מו˙  ˘‰כרובים  ז‰  לב‡ר  י˘  ז‰   פי  ועל 
‰‡‰ב‰  מרומז˙  בז‰  כי  ל‰ם",  ˙ינו˜  פרˆוף 
˘‰י‡  בניו,  לי˘ר‡ל  ל‰˜ב"‰  ˘י˘  ‰‚„ול‰ 
וליל„ו  ל"˙ינו˜"  ל‡ב  ˘י˘  ‰‡‰ב‰  ב„ו‚מ˙ 

‰˜טן.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 181)

לומד תורה? תהיה 
"מוכן" לצאת!

י‰יו ‰ב„ים  "בטבעו˙ ‰‡רון  כ˙וב  בפר˘˙נו 
ל‡ יסרו ממנו" (כ‰, טו).

לבל  ˘"נˆטוינו  ˆו)  (מˆו‰  ‰חינוך  בספר  וכ˙ב 
עם  לˆ‡˙  נ‰י‰ ˆריכים  פן  ממנו  ב„י ‰‡רון  נסיר 
‰‡רון ל˘ום מ˜ום במ‰ירו˙, ו‡ולי מ˙וך ‰טר„‡ 
כל  חז˜ים  ב„ים  ל‰יו˙  יפ‰  נב„ו˜  ל‡  ו‰חפזון 
ול‡  לעולם  מוכנים  בו  ב‰יו˙ם  ‡בל  כו'  ‰ˆורך 

יסורו ממנו יע˘ו ‡ו˙ו חז˜ו˙ כו'".

˘ם),  (חינוך  ‰˙ור‰"  "מ˘כן  ‰ו‡  ‰‡רון  ו‰נ‰ 
ב„ו‚מ˙  ‰ו‡  ˙ור‰  ‰לומ„  ‡„ם  ז‰  „רך  ועל 

‰"‡רון" כי ‰ו‡ "מ˘כן ‰˙ור‰".

עסו˜  ˘‰ו‡  ˘בזמן  לח˘וב,  ‰‡„ם  עלול 
לז‰,  כולו  כל  ל‰˙מסר  לו  י˘  ‰˙ור‰  בלימו„ 
ו‡ם  ‰מבלבלים,  ‰„ברים  מכל  ל‚מרי  ול‰˙ב„ל 
עו„  על  ‰לימו„  בע˙  ‚ם  ˘יח˘וב  מ˜ום  ‡ין  כן 

י‰ו„י ˘‡ינו ˜רוב ע„יין ללימו„ ‰˙ור‰.

‚ם  ‰‡רון,  ˘בב„י  כמו  כן:  ‰‡מ˙  ‡ין  ‡ך 
‰יו  ‰˜„˘ים  ב˜ו„˘  נמˆ‡  ‰י‰  ‰‡רון  כ‡˘ר 
כ„י  ‰‡רון,  על  ˙מי„  ל‰יו˙  ˆריכים  ‰ב„ים 
לˆ‡˙  מוכן  ‰‡רון  י‰י‰  ˘יˆטרכו  ˘בר‚ע 
ב‡„ם ‰לומ„,  כן ‰ו‡  למ˜ום ‰˘ני,  "במ‰ירו˙" 
‰˜„˘ים"  ב"˜ו„˘  ˘ו‰‰  ˘‰ו‡  בע˙  ˘‚ם 
ל‰יו˙  ‰ו‡  ˆריך  ו‰˙מ„‰  ב˘˜י„‰  ˙ור‰  ולומ„ 
לי‰ו„י  ‰˙ור‰   ˙‡ ל‰בי‡  ˙מי„  ומזומן  "מוכן" 
‰כי  ו"במ‰ירו˙"  ‡ו˙‰,  ˘ˆריכים  ולמ˜ום  ‡חר 

‡פ˘רי˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 334 ו‡ילך)


