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ער˘"˜ פר˘˙ פ˜ו„י

"כו˙נו˙" - ומ‰ עם ˘‡ר ‰ב‚„ים?

‰úו˙ כמסע ו‚‡וú‚חני' ו

‚„ר "נכסי ˆיבור" במע˘‰ ‰מ˘כן

„כ‡ון - ˙חבוú˙ יˆר ‰רע



בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  פ˜ו„י,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙רעח), 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 
עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
על ‡מי˙˙  בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ב˙וכן ‰ענינים),  ‡ו 

‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

למחˆי˙ ‰˘˜ל  בנו‚ע  מˆינו  וע„"ז 
‚ופ‡ - ˘‡ע"פ ˘בזמן מ˘‰ ‰י' ‰חיוב 
„נ˙ינ˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל ר˜ ״מבן ע˘רים 
‰מנ‰‚  ‰ז‰  בזמן  ‰רי  ומעל‰",  ˘נ‰ 
„נ˙ינ˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל בערב פורים [על 
יסו„ „ברי ‰‚מר‡ "‚לוי וי„וע לפני מי 
˘‡מר ו‰י' ‰עולם ˘ע˙י„ ‰מן ל˘˜ול 
‰˜„ים  לפיכך  י˘ר‡ל,  על  ˘˜לים 
ב‡ח„  „˙נן  ו‰יינו  ל˘˜ליו,  ˘˜לי‰ן 
‰ו‡  ‰˘˜לים"]  על  מ˘מעין  ב‡„ר 
וע„  ומעל‰,  י"‚  מבן  „עו˙)  (לכמ‰ 
˘י˘ נו‰‚ין ˘‰‡ב נו˙ן מחˆי˙ ‰˘˜ל 
‚ם עבור ‰יל„ים ˘לפני בר מˆו‰, ו‚ם 

עבור ‰נ˘ים (ו‰בנו˙).

ל‚בי  ‰ז‰  בזמן  מעל‰  ˘י˘  ונמˆ‡ 
‰יו  מ˘‰  ˘בזמן   - מ˘‰  ˘ל  ‰זמן 
ו‡ילו  ‰˘˜ל,  מחˆי˙  בנ˙ינ˙  ‰‚בלו˙ 
‰˘˜ל  „מחˆי˙  ‰ענין  ˘ייך  ‰ז‰  בזמן 
˘בזמן  ‰˜רבנו˙,  בענין  כמו  לכולם, 
בזמן  ו‡ילו  ‰‚בלו˙,  בז‰  ‰יו  מ˘‰ 
˙פל‰)  (ע"י  ‰˜רבנו˙  ענין  ˘ייך  ‰ז‰ 

לכולם.

לעיל  ב‰‡מור  ‚ם  ני˙וסף  ועפ"ז 
ע˘רים  ״מבן  מי˘ר‡ל  ‡ח„  ˘כל 
ˆב‡  ״יוˆ‡  ל‰יו˙  ר‡וי  ומעל‰"  ˘נ‰ 
˘‚ם   - ‰עולם   ˙‡ ולכבו˘  בי˘ר‡ל" 
יכולים  ומעל‰  ˘נ‰  י״‚  בני  ˘‰ם  ‡לו 
 ˙‡ ולכבו˘  ˆב‡"  ״יוˆ‡י  ל‰יו˙ 

‰עולם.

יכולו˙  נ˘ים  ˘‚ם   – מז‰  וי˙יר‰ 
˘"‡י˘  ‡ע"פ  כי,  ‰עולם,   ˙‡ לכבו˘ 
„רכו לכבו˘ ו‡ין ‡˘‰ „רכ‰ לכבו˘", 
‡ל‡ "כל כבו„‰ ב˙ מלך פנימ‰", ‰רי 
י˘  כנ‚„ו",  "עזר  ‰י‡   ‰˘‡‰˘ כיון 

בכיבו˘  ‰‡י˘  ˘ל  בפעול˙ו  חל˜  ל‰ 
‰ענין  פועלים  יח„יו  ו˘ני‰ם  ‰עולם. 

„"ו˘כנ˙י ב˙וכם" בכל בי˙ בי˘ר‡ל.

מ˙חיל מ„' ‡מו˙ ˘לו
 '„‰  ˙‡ לכבו˘  ˆריך  לר‡˘  ולכל 
 - ‡מו˙יו  ל„'   ıחו ו‚ם  ˘לו,  ‡מו˙ 
‰בט  מבלי  נוספים,  י‰ו„ים  ל˜רב 
‡ל  ˙בט  ״‡ל   - ˘ל‰ם  ‰חיˆוניו˙  על 
כפי  עליו  ל‰ביט  י˘  ‡ל‡  מר‡‰ו״, 
עמו  ול‰˙עס˜  נ˘מ˙ו,  מˆ„  ˘‰ו‡ 
‰יינו,  כמוך״,  לרעך  „״ו‡‰ב˙  ב‡ופן 
כמו  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰זול˙  ‡ל  ˘‡‰ב‰ 
כל  ˘״על  ב‡ופן  ˘‰י‡  עˆמו,  ‡‰ב˙ 

פ˘עים ˙כס‰ ‡‰ב‰״.

מי˘ר‡ל,  ‡ח„  לכל  ˘ייך  ז‰  וענין 
עם  בטרוני‡  ב‡  ‰˜ב״‰  ˘״‡ין  וכיון 
ז‰  על  כחו˙  לו  ני˙נו  בו„‡י  בריו˙יו״, 

כו'.

...וכ‡˘ר יפעלו ˘כל ‡ח„ מי˘ר‡ל 
 ˙‡ יכב˘ו  יח„  וכולם  ‰׳,  בˆב‡  יכנס 
˘ל  בסיומ‰  מ״˘  י˜ויים  - ‡זי  ‰עולם 
פר˘˙ ˘˜לים: ״לכפר על נפ˘ו˙יכם״, 
על  וסליח‰  ומחיל‰  כפר‰  ר˜  ול‡ 
נעל‰  ‰יו˙ר  ‰ענין  ‚ם  ‡ל‡  חט‡ים, 
לפניו  וחביב  מרוˆ‰  ˘נע˘‰   - בכפר‰ 
‰רמב"ם  וכמ״˘  ‰חט‡,  כ˜ו„ם  י˙׳ 
טרם  ו‰י׳  ˘נ‡מר  מי„  ונענ‰  ˘״ˆוע˜ 
לפנ״ז  וכמ״˘  ‡ענ‰",  ו‡ני  י˜ר‡ו 
י˘ר‡ל  ˘סוף  ˙ור‰  ‰בטיח‰  ˘״כבר 

לע˘ו˙ ˙˘וב‰ . . ומי„ ‰ן נ‚‡לין". 

(˘"פ מ˘פטים (˘˜לים) ˙˘ל"ב)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב‰˙ווע„ויו˙  וכמ„ובר  בחיˆוניו˙,  ˘נר‡‰  כמו  ‡ינ‰  ‰‡מ˙  ‰רי   - לעולם  בנו‚ע 
˘ל  ‚נו  ‡ל‡  ״‚ן״,  ס˙ם  ול‡  ״‚ן״,  ‰ו‡  ‰עולם  ‰נ‰  ‰ענינים  ˘ל  ˘ל‡מי˙˙ן  ˘לפנ״ז 
ר˜  וˆריך  ‰י˙‰״,  ב˙ח˙ונים  ˘כינ‰  „עי˜ר  כו'  "ל‚נוני  ל‚ני״,  ״ב‡˙י  כמ״˘   ‰˜ב״‰, 

לי˙ן ‡ˆבעו ‰˜טנ‰, ו‡ז יוכל ל‰עלו˙ ‡˙ ‰״‡בן" ול‰˜„י˘‰ ל‰'.

מˆ„  ˘‰ו‡  כפי  בחיˆוניו˙,  ˘נר‡‰  ומˆב  עם ‰מעמ„  ל‰˙ח˘ב  לעˆמו - ‡ין  ובנו‚ע 
בנ˘מ˙ו  ‚ם  ו‡״כ,  ו‚וף,  נ˘מ‰  י˘  ענין  ˘בכל  כי„וע  ˘בנ˘מ‰,  ‰‚וף  ‚ם  [כולל  ‰‚וף 
מˆ„  בפנימיו˙ ‰ענינים,  ˘‰ו‡  כפי  ומˆב  לי„ע ‡˙ ‰מעמ„  ˘בנ˘מ‰], ‡ל‡  י˘נו ‰‚וף 
‰נ˘מ‰, ˘מעולם ל‡ ‰לכ‰ ל‚לו˙, וע„ ˘״‚ם ב˘ע˙ ‰חט‡ ‰י˙‰ ב‡מנ‰ ‡˙ו י˙׳״ (ל‡ 
‰בט  מבלי  ולכן,  ב‡ל˜ו˙),  ˙מי„  ˘˜˘ור‰  י˙׳״,  ״‡˙ו  ‡ל‡  ס˙ם,  ב‡מנ‰״  ״‰י˙‰  ר˜ 
בנו‚ע  ‰ן  ממנו,  ˘„ור˘ים  מ‰  כל  לפעול  בכחו  י˘  ב‰ו‰,  ‡ו  בעבר  ומˆבו  מעמ„ו  על 
לכבו˘ ‡˙  בעולם,  לפעול‰  בנו‚ע  ו‰ן  ו˜יום ‰מˆוו˙,  בלימו„ ‰˙ור‰  בעˆמו  לעבו„˙ו 

‰עולם לע˘ו˙ו „יר‰ לו י˙׳.

כל  על  ˘˜לים  מפר˘˙  ˘לו˜חים  בעבו„‰  ו‰עי„ו„  ‰‰ור‡‰  כללו˙  ...וזו‰י 
‰זמנים . . ˘כל ‡ח„ מי˘ר‡ל י„ע ˘‰ו‡ ר‡וי ל‰יו˙ ״יוˆ‡ ˆב‡ בי˘ר‡ל״, ולכבו˘ ‡˙ 

‰עולם.

וענין ז‰ נע˘‰ בכחו ˘ל מ˘‰ רבינו - עליו נ‡מר ״כי ˙˘‡״ (ל˘ון יחי„), ולכן ‰רי 
יכול  ז‰  ובכח  מ˘‰,   ıניˆו בו  וי˘  מ˘‰,  ˘ל  מרעי˙ו  מˆ‡ן  ˘‰ו‡  ‡ח„  לכל  ˘ייך  ז‰ 

לעבור ‡˙ ‰״מ„בר״, ולכבו˘ ‡˙ ‰עולם כו'.

ובז‰ נכלל˙ ‚ם ‰פעול‰ בעולם לבטל ‰מעמ„ ומˆב ˘ל ‰‚לו˙, ולפעול ב˜רוב ממ˘ 
״‚ו‡ל  רבינו,  מ˘‰  על  ˘˜‡י  ˙˘‡״,  ״כי  עם  ˜˘ור  ז‰  ענין  ˘‚ם   - ˆ„˜נו  מ˘יח  בי‡˙ 
˙עבורנ‰  ״עו„  כמ״˘  י‰י' ‰מנין ‰‡חרון,  ˘‡ז  ״‚ו‡ל ‡חרון״,  מ˘יח,  על  וכן  ר‡˘ון״, 

‰ˆ‡ן על י„י מונ‰״, ו‡ז ״˙רום ˜רן י˘ר‡ל״. 

(˘"פ מ˘פטים (˘˜לים) ˙˘ל"ב)

בזמן ‰‚לו˙ „וו˜‡ 
˘ייך יו˙ר!

נ˙נו  ˘עבורם   - ל˜רבנו˙  בנו‚ע 

‰‚בלו˙,  כמ‰  י˘נם   - ‰˘˜ל  מחˆי˙ 

˜רבנו˙,  ל‰˜ריב  יכול  כ‰ן  ר˜  ˘‰רי 

˘‰˜רב˙  ו‰יינו,  כו',  ˙מים  ור˜ 

‡ח„  לכל  ˘˘ייך  ענין  ‡ינו  ‰˜רבנו˙ 

כ‰ן  ˘בין  ‰חילו˜  ו‰רי  מי˘ר‡ל; 

‡ל‡  ‰‚וף,  מˆ„  ר˜  ‡ינו  בנ״י  ל˘‡ר 

ענין  ז‰  ˘‡ין  כך,  ‰נ˘מ‰,  מˆ„  ‚ם 

˘יכולים לומר עליו ˘מˆ„ ‰נ˘מ‰ ‰רי 

ז‰ ˘ייך לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל.

˘‰ו‡  כפי  ‰˜רבנו˙  ענין  ו‡עפ"כ, 

מי˘ר‡ל,  ‡ח„  לכל  ˘ייך  ‰ז‰,  בזמן 

˙˜נום",  ˜רבנו˙  כנ‚„  ״˙פלו˙  ˘‰רי 

בנ"י,  בין  חילו˜ים  ‡ין  ‰˙פל‰  ובענין 

‡ל‡ כולם חייבים ב˙פל‰, ועי״ז י˘ ‡ˆל 

כל י˘ר‡ל ‰מעל‰ ˘בענין ‰˜רבנו˙.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"כו˙נו˙" – ומ‰ עם ˘‡ר ‰ב‚„ים?

מ„וע ל‡ נזכר ˘על מ˘‰ ל‰לבי˘ ‡˙ ‰כ‰נים ב‡בנט, מכנסיים ומ‚בע˙? / בין ‰חינוך 
ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים לחינוך ביום ‰˘מיני / בין ‰לב˘˙ מ˘‰ ‡˙ ‰כ‰נים ל‰לב˘˙ו ‡˙ 

‡‰רן / בי‡ור ענין  ‰לב˘˙ מ˘‰ ‡˙ ב‚„י ‰כ‰ונ‰ ב˘מיני למילו‡ים
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 288 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין "˘˜ל ‰˜ו„˘" ל"ב˜ע" / מי ‰˜ריב ‰˜רבנו˙ ביום ‰˘מיני?

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חני' ו‚לו˙ כמסע ו‚‡ול‰

בזמן ‰"חני'"  ל‚‡ול‰ ‚ם  ב‚לו˙ / "נוסעים"  "מסעו˙" – ‚‡ול‰, "חניו˙" – ‰˙עכבו˙ 
ב‚לו˙ / ‚ם ˙י‡ור ˘עבו„ מˆרים ‰ו‡ חל˜ מ"ספר ‰‚‡ול‰"!   

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 235 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יב
פ˜ו„י – יחו„ עליון ב˙וך „בר מ„ו„ / ˙כלי˙ו ˘ל ‰מ˘כן – במ„בר!

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
‚„ר "נכסי ˆיבור" במע˘‰ ‰מ˘כן

נכסי  נע˘ו ‰נ„בו˙  ˘עי"ז  ˘בו,  מלך  מˆ„ „ין  מ˘‰ ‰י˙‰  לי„י  יח„˘ „מסיר˙ ‰נ„בו˙ 
ˆיבור ויˆ‡ו מבעלו˙ פרטי˙ / עפ"ז יב‡ר ענין ח˘בון ‰נ„בו˙ „פר˘˙נו, ˘נוע„ לסל˜ 

˘ם ‰‡ומנין ˘נוסף בע˙ ‰מל‡כ‰ כ„י ˘י‰י' ˘וב ב‚„ר נכסי ˆיבור ל‚מרי

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 280 ו‡ילך)

יז ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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‰

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

"כותנות" – ומה עם שאר הבגדים?
מדוע לא נזכר שעל משה להלביש את הכהנים באבנט, מכנסיים ומגבעת? / 
בין החינוך בשבעת ימי המילואים לחינוך ביום השמיני / בין הלבשת משה 
את הכהנים להלבשתו את אהרן / ביאור ענין  הלבשת משה את בגדי הכהונה 

בשמיני למילואים

˘בו  ב),  (מ,  לחו„˘"  ב‡ח„  ‰ר‡˘ון  ‰חו„˘  "ביום  ‡ו„ו˙  ‰ˆיווי  ב‡  בפר˘˙נו 
נˆטוו‰  ‰„ברים  וב˙וך  לכך;  ‰נו‚עים  ‰פרטים  וכל  ‰מ˘כן   ˙‡ ל‰˜ים  מ˘‰  נˆטוו‰ 

מ˘‰ ב„בר ב‚„י ‡‰רן ובניו: 

בניו  ו‡˙  לי.  וכ‰ן  ו˜„˘˙ ‡ו˙ו  ומ˘ח˙ ‡ו˙ו  ב‚„י ‰˜ו„˘,  "ו‰לב˘˙ ‡˙ ‡‰רן ‡˙ 
ו‚ו'"  לי  וכ‰נו  מ˘ח˙ ‡˙ ‡בי‰ם  כ‡˘ר  ומ˘ח˙ ‡ו˙ם  כו˙נו˙.  ו‰לב˘˙ ‡ו˙ם  ˙˜ריב 

(מ, י‚-טו). 

ומ˙עורר˙ כ‡ן ‰˘‡ל‰ מ‡לי' – למ‰ בנו‚ע לבני ‡‰רן נˆטוו‰ מ˘‰ ל‰לבי˘ ר˜ ‡˙ 
‰"כו˙נו˙"? ˘‡ר ב‚„י ‰כ‰ונ‰ ˘ל‰ם – ל‰יכן ‰לכו?

בˆיווי  ˙ˆו‰ (כט, ‰-ט),  בפ'  מˆינו ‚ם  כן  נזכרו ‰"מכנסיים" – ‰נ‰  ˘ל‡  ז‰  וב˘למ‡ 
ו‰לב˘˙ ‡˙ ‡‰רן ‡˙  "ול˜ח˙ ‡˙ ‰ב‚„ים,  ימי ‰מילו‡ים:  ˘בע˙  ס„ר  למ˘‰ ‡ו„ו˙ 
‰כ˙ונ˙ ו‡˙ מעיל ‰‡פו„ ו‡˙ ‰‡פו„ ו‡˙ ‰חו˘ן . . ו˘מ˙ ‰מˆנפ˙ על ר‡˘ו, ונ˙˙ ‡˙ 
נזר ‰˜ו„˘ על ‰מˆנפ˙ . . ו‡˙ בניו ˙˜ריב ו‰לב˘˙ם כו˙נו˙. וח‚ר˙ ‡ו˙ם ‡בנט, ‡‰רן 

ובניו, וחב˘˙ ל‰ם מ‚בעו˙ ו‚ו'"; 

ו (ח, ו-י‚): "וי˜רב מ˘‰ ‡˙ ‡‰רן   יווי ז‰ בפועל – בפר˘˙̂  יום̂  וכן בסיפור ‰כ˙וב ‡ו„ו˙̃ 
. . וי˙ן עליו ‡˙ ‰כ˙ונ˙, ויח‚ור ‡ו˙ו ב‡בנט, וילב˘ ‡ו˙ו ‡˙ ‰מעיל, וי˙ן עליו ‡˙ ‰‡פו„ . .
נזר  ‰ז‰ב   ıיˆ  ˙‡  .  . וי˘ם  ר‡˘ו,  על  ‰מˆנפ˙   ˙‡ וי˘ם   .  . ‰חו˘ן   ˙‡ עליו  וי˘ם 
‰˜ו„˘ . . וי˜רב מ˘‰ ‡˙ בני ‡‰רן וילבי˘ם כו˙נו˙, ויח‚ור ‡ו˙ם ‡בנט ויחבו˘ ל‰ם 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

טפל,  ו‚ופו  עי˜ר  נ˘מ˙ו  עו˘‰  י‰ו„י  ˘כ‡˘ר  מובן,  ˘מז‰   - כלל  ב‚לו˙  נמˆ‡˙  ‡ינ‰ 
‡זי ‡ינו נמˆ‡ ב‚לו˙, ˘‰רי ‰עי˜ר ‡ˆלו ‰י‡ ‰נ˘מ‰ (ו‰‚וף נמ˘ך ‡חר ‰נ˘מ‰), ˘ל‡ 

נמˆ‡˙ ב‚לו˙.

˘עוס˜  מי  ‡ל‡  חורין  בן  לך  ״‡ין  רז"ל  כמ‡מר  ‰˙ור‰,  לימו„  ע"י  נע˘‰  ז‰  וענין 
ב˙למו„ ˙ור‰", כי, כ‡˘ר י‰ו„י לומ„ ˙ור‰, וב‡ופן ˘"עוס˜ ב˙ור‰", ‡זי ‰ו‡ מ˙עˆם 
פר˜  ב˙ני‡  (כמבו‡ר  ו‰‚וף ‰ו‡ ‰טפל  ˙ור‰ ‰נ˘מ‰ ‰י‡ ‰עי˜ר  ˘ע"פ  וכיון  עם ‰˙ור‰, 
ל"ב), ‡זי נע˘‰ כן בפועל ‚ם ‡ˆלו, ˘‰עי˜ר ‰י‡ ‰נ˘מ‰, ובמיל‡ ‰רי ‰ו‡ "בן חורין".

ל‡  ו‡פילו  ‰‚‡ול‰,  ב‡‰  ל‡  ע„יין  ˘‰רי  ב‚לו˙,  נמˆ‡  עˆמו  מˆ„  ˘‰‚וף  ו‡ע״פ 
ב˘נים  ˘‰י'  מכמו  יו˙ר  ומכופל  כפול  בחו˘ך  נמˆ‡ים  ו‡„רב‰:  „‚‡ול‰״,  ״‡˙חל˙‡ 
ל‡  ˘‡כן  ‰נ˘מ‰  לעניני  בנו‚ע  מ˘‡"כ  ‰‚וף,  לעניני  בנו‚ע  ר˜  ז‰  ‰רי   - ז‰  ˘לפני 

נמˆ‡˙ ב‚לו˙.

בזמן  ˘‰יו  מ‰ענינים  בזמן ‰‚לו˙  לס„ר ‰‰נ‰‚‰  בנו‚ע  ללמו„ ‰ור‡ו˙  יכולים  ולכן 
״מבן  מי˘ר‡ל  ‡ח„  ˘כל  לעיל  ל‡מור  בנו‚ע  כמו  במ„בר,  רבינו  מ˘‰  בזמן  ‡ו  ‰בי˙ 
ע˘רים ˘נ‰ ומעל‰" ר‡וי ל‰יו˙ ״יוˆ‡ ˆב‡ בי˘ר‡ל״ -  כיון ˘‰לימו„ ע˙‰ ‰ו‡ בנו‚ע 
˘ז‰ו ‡ו˙ו  כך,  עכ˘יו,  ל‡  ו‚ם  ב‚לו˙,  מעולם  ל‡ ‰לכ‰  ו‰רי ‰נ˘מ‰  לעניני ‰נ˘מ‰, 

מעמ„ ומˆב כמו ˜ו„ם ‰‚לו˙.

ל‡ ל‰ביט על חיˆוניו˙ עˆמך ו‰עולם!
וזו‰י ‰‰ור‡‰ ‚ם בנו‚ע לזמננו ז‰:

כל ‡ח„ מי˘ר‡ל - לל‡ חילו˜ ‡ם ‰ו‡ ˘ייך ל״ר‡˘יכם ˘בטיכם״ ‡ו ל״חוטב עˆיך״ 
בן  ר˜  ‰ו‡  ‡ם   - ˜טן  ˙ינו˜  כמו  ‡ו  ‰˙ור‰  בי„יע˙  ‚„ול  ‰ו‡  ‡ם  מימיך״,  ו״˘ו‡ב 
˘‚ם  כנפי ‰˘כינ‰,  ˙ח˙  ונכנסו  כ‰לכ‰  ˘נ˙‚יירו  ‚רים  ‚ם  [כולל  ויע˜ב  יˆח˜  ‡בר‰ם 
‰ם בני ‡בר‰ם, ולכן יכולים לומר ״ל‡בו˙ינו״, וע„ ˘יחוסם ‚„ול יו˙ר כו', כי„וע ‡‚ר˙ 
לˆב‡  לˆ‡˙  בי˘ר‡ל״,  ˆב‡  ״יוˆ‡  ל‰יו˙  ‰ו‡  ר‡וי  ‰‚ר],  לעוב„י'  ˘כ˙ב  ‰רמב״ם 

ולכבו˘ ‡˙ ‰עולם - ״מל‡ו ‡˙ ‰‡רı וכב˘ו‰״, ולע˘ו˙ו „יר‰ לו י˙'.

ו‡ע״פ ˘כ‡˘ר מביט סביבו יכול לח˘וב לעˆמו: כיˆ„ יוכל לע˘ו˙ מ‰עולם „יר‰ לו 
י˙' - ‰רי מ„ובר ‡ו„ו˙ עו‰״ז ‰‚˘מי ו‰חומרי, ˘‰ו‡ מל‡ ˜ליפו˙ כו', ו‰ר˘עים ‚וברים 
בו, וי˘ ˆורך בעבו„‰ ˜˘‰ ביו˙ר, ע„ למלחמ‰ עˆומ‰, כ„י לפעול בירור וזיכוך בעניני 
בי˘ר‡ל״  ˆב‡  ״יוˆ‡  ל‰יו˙  ‰ו‡  יוכל  ו‡יך  ל‡ל˜ו˙,  כלים  וי‰יו  ˘י˙עלו  ע„  ‰עולם 
ולכבו˘ ‡˙ ‰עולם, ב‰ ב˘ע‰ ˘בע˘ו˙ו ח˘בון ˆ„˜ רו‡‰ ˘‰ו‡ רחו˜ ע„יין מ˘לימו˙ 
‰עבו„‰ עם עˆמו, ״˜˘וט עˆמך״, ו‡״כ, ‡יך יוכל ל‰יו˙ ‡ˆלו ‰ענין „״˜˘וט ‡חרים״?

 ‰נ‰ על ז‰ ‡ומרים לו, ˘כל ‰ח˘בון ‰נ״ל ‰ו‡ ר˜ מˆ„ חיˆוניו˙ ‰ענינים, מ˘‡״כ 
מˆ„ פנימיו˙ ‰ענינים:



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘רי  מ‡ו˙  ˘רי  ‡לפים  ״˘רי  ‰יו  ˘ביני‰ם  ‰˘בט,  ‡נ˘י  ל˘‡ר  ‰˘בט  נ˘י‡  בין  ‚ופ‡ 
חמי˘ים ו˘רי ע˘רו˙", וע„ ל‡לו ˘עלי‰ם ‰יו ממונים ‰״˘רי ע˘רו˙".

ח˘ובים - ‰נ‰  ענינים  לכמ‰  בנו‚ע  נפ˜״מ  ב‰ם  ˘י˘  כל ‰חילו˜ים  למרו˙  ו‡עפ״כ, 
וכולם  ומעל‰",  ˘נ‰  ע˘רים  ״מבן  בנ״י  כל  ˘וים  בי˘ר‡ל"  ˆב‡  „״יוˆ‡  לענין  בנו‚ע 
עם  וע˜רב״,  ˘רף  נח˘  ו‰נור‡  לעבור ‡˙ ‰״מ„בר ‰‚„ול  כו',  למלחמ‰  לˆ‡˙  ר‡ויים 
 ı״‡רון ברי˙ ‰'", ב‡ופן „״˜ומ‰ ‰' ויפוˆו ‡ויבך וינסו מ˘נ‡יך מפניך״, ולבו‡ ‡ל ״‡ר

נו˘ב˙״, "‡רı טוב‰ ורחב‰״.

ריחו˜ ‰ערך מ„ורו ˘ל מ˘‰
וע״פ ‰‡מור כמ‰ פעמים ˘כל ענין ב˙ור‰ מ‰ו‰ ‰ור‡‰ לכל ‰זמנים, וכל˘ון ‰˙ני‡: 
 ,ıל‡ר ı״‰˙ור‰ ‰י‡ נˆחי˙״, ו‰יינו, ˘‡פילו בזמן ˘‡ין בי˙ ‰מ˜„˘ ˜יים, ב‚לו˙ ובחו
ב„ור י˙ום ובע˜ב˙‡ „מ˘יח‡, ‰נ‰ כל זמן ˘לומ„ים ˙ור‰, י˘ בכל ענין ב˙ור‰ ‰ור‡‰ 
נˆחי˙, בכל זמן ובכל מ˜ום - ‰רי מובן ˘‚ם ‰ענין ‰‡מור ˘כל בנ״י מבן ע˘רים ˘נ‰ 
‚ם  ולימו„  ‰ור‡‰  מ‰ו‰  ‰‚וף,  בברי‡ו˙  חסרון  לל‡  בי˘ר‡ל,  ˆב‡  יוˆ‡י  ‰יו  ומעל‰ 

בנו‚ע לזמן ‰ז‰.

˘כל  רבינו,  מ˘‰  בזמן  ˘‰י׳  ומˆב  ˘‰מעמ„  לומר  מובן: ‡יך ‡פ˘ר  ולכ‡ור‰ ‡ינו 
‚ם  ˘ייך  בי˘ר‡ל,  ˆב‡  יוˆ‡  ל‰יו˙  ר‡וי  ‰י'  ומעל‰  ˘נ‰  ע˘רים  מבן  מי˘ר‡ל  ‡ח„ 

בנו‚ע לזמן ‰ז‰?!

ו‰‚ע עˆמך:

ניזון  ‰י'  ‰‚˘מי  ˘‰‚וף   - ‰מן  ‡וכלי  ‰יו  ו‰ם  „ע‰,  „ור  ‰י'  רבינו  מ˘‰  ˘ל  „ורו 
מ״לחם מן ‰˘מים" ˘ז‰ו חי„ו˘ ‚„ול יו˙ר מ‰מעמ„ ומˆב „לע˙י„ לבו‡, ˘‡ז ל‡ י‰י' 
מן ‰˘מים"  ״לחם  נמ˘ך  ב‡כיל˙ ‰מן  ו‡ילו  מזיו ‰˘כינ‰,  ניזונים  וי‰יו  ו˘˙י'  ‡כיל‰ 
ב‡כיל‰ ‚˘מי˙ במ„י„‰ ‚˘מי˙ (״עומר ל‚ל‚ל˙", ״‰עומר ע˘ירי˙ ‰‡יפ‰ ‰ו‡") ב‚וף 

‚˘מי (ע"י כלי ‰עיכול). 

ו‡ח"כ נכנסו בנ"י ל‡רı י˘ר‡ל, וזכו לבנין בי‰מ"˜ - כפי ˘נמ˘ך במ˘ך כו"כ „ורו˙.

ע˜ב˙‡  ‰ז‰,  לזמן  ע„  ‰ירי„ו˙,  פרטי  ‰יו  ‚ופ‡  ובז‰  ‰‚לו˙,  ענין  ‰˙חיל  ול‡ח"ז 
„מ˘יח‡, ˘נמˆ‡ים ב‚לו˙ עמו˜ וחו˘ך כפול ומכופל.

בנו‚ע  מ‰ו‰ ‰ור‡‰  רבינו,  מ˘‰  בזמן  ˘‰י'  ומˆב  ˘‰מעמ„  לומר  ו‡"כ, ‡יך ‡פ˘ר 
לזמן ז‰ - ‰רי ז‰ ענין ˘‡ין לו ערך ו„מיון כלל?!

‰נ˘מ‰ ‡ינ‰ ב‚לו˙
‰נ˘מ‰  ו‡ילו  ב‚לו˙,  נמˆ‡  ‰‚וף  ˘ר˜  ‰י„וע,  נ˘י‡ינו  רבו˙ינו  מ‡מר  ע"פ  ויובן   

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

מ‚בעו˙" – ˘‚ם ˘ם נ˙פרטו כל ב‚„י ‰כ‰ונ‰ ˘‡ו˙ם ‰לבי˘ מ˘‰ ל‡‰רן ובניו, מלב„ 
‰"מכנסיים" (ובטעם ‰„בר י˘ ל‰‡ריך ו‡כ"מ. ור‡‰ מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ל˘"פ ˙ˆו‰ ˙˘ע"‰). 

‡ך ‰"‡בנט" ו‰"מ‚בעו˙" כן נ˙פר˘ו בפ' ˙ˆו‰ ובפ' ˆו ˘‰לבי˘ מ˘‰ לבני ‡‰רן – 
ומ‰ נ˘˙נ‰ ‡יפו‡ בפר˘˙נו ˘נˆטוו‰ "ו‰לב˘˙ ‡ו˙ם כו˙נו˙" ו˙ו ל‡?!

˘‡מר 'ו‰לב˘˙ ‡˙ ‡‰רן ‡˙  ובניו,  לבי˘˙ ‡‰רן  בענין  מיי˘ב: "˜יˆר  ‰רמב"ן  ב. 
ב‚„י ‰˜ו„˘' ובבניו ‡מר 'ו‰לב˘˙ם כו˙נו˙' – כי כבר ‡מר וˆו‰ו בפרט בס„ר לבי˘˙ם, 
ול‡ ב‡ עכ˘יו ‡ל‡ לס„ר לו ˘ע˙ ‰לבי˘‰ . . ו‰זכיר כו˙נו˙ ˘ב‰ן י˙חיל ‰לבי˘‰". 

‡ך מלב„ ˘עˆם ‰יסו„ ˘כ˙ב ‰רמב"ן – ˘‰לב˘˙ ‰ב‚„ים ‰˙חיל‰ מ‰כ˙ונ˙ – ˆ"ע 
(ר‡‰  מ‰מכנסיים  ˘‰˙חל˙ ‰לבי˘‰ ‰י˙‰  חז˜‰  סבר‡  י˘  כי  עלמ‡,  לכולי  מוסכם  ‡ם 

יומ‡ כ‚, ב. ו˘"נ. ר˘"י ˙ˆו‰ כח, מ‡. ו‡כמ"ל בז‰); 

‰רי לכ‡ור‰ ‡ין בכך „י ליי˘ב ל˘ון ‰כ˙וב כ‡ן (ב„רך ‰פ˘ט), כי: 

‡ם כל כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ל˜ˆר, ‰רי כ˘ם ˘ב‡‰רן עˆמו, ˜יˆר ו‡מר "ו‰לב˘˙ ‡˙ 
‡‰רן ‡˙ ב‚„י ‰˜ו„˘" – כך בבניו ‰י' ‡ומר ב‡ו˙ו ‡ופן ובל˘ון ברור‰ "ו‰לב˘˙ ‡ו˙ם 
ר˜ ‡˙ ‰"כו˙נו˙" (ו„ו˜‡  למ‰ ‰זכיר  ל„וכ˙‡,  ו‰„ר‡ ˜ו˘י‡  ב‚„י‰ם" (וכ„ומ‰);   ˙‡

בבני ‡‰רן ול‡ ב‡‰רן עˆמו)? 

‚. ונר‡‰ לומר בז‰ „בר ח„˘, ˘נ˙כוון ‰כ˙וב פ˘וטו כמ˘מעו – ˘‡כן מ˘‰ ילבי˘ 
לבני ‡‰רן ר˜ ‡˙ ‰"כו˙נו˙". וכן מ˘מע מס˙ימ˙ ר˘"י בפירו˘ו כ‡ן ˘ל‡ פיר˘ „בר, 

ומכ‡ן ˘ל„ע˙ו י˘ ל‰˘‡יר ‡˙ ‰כ˙וב כמ˘מעו.

‰‡בנט   ˙‡ ‚ם  ‡‰רן  לבני  ‰לבי˘  ˘מ˘‰  ˆו  ופ'  ˙ˆו‰  בפ'  ˘כ˙וב  ˘מ‰  ו‰יינו, 
ו‰מ‚בעו˙, ‰ו‡ מ˘ום ˘˘ם מ„בר ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים; 

נˆטוו‰  ז‰  וביום  יום ‰˜מ˙ ‰מ˘כן,  מ„בר ‡ו„ו˙ ‰יום ‰˘מיני –  כ‡ן  ו‡ילו ‰כ˙וב 
מ˘‰ ל‰לבי˘ ל‰ם ‡˙ ‰כו˙נו˙ בלב„, ו˘‡ר ‰ב‚„ים ילב˘ו בעˆמם. 

„. בי‡ור ‰ענין:   

ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים ‰יו כל ‰עבו„ו˙ ˆריכו˙ ל‰יע˘ו˙ על י„י מ˘‰ „ו˜‡, כי ר˜ 
לב„ ‰י'  ולו  כב-כ„),  כט,  ˙ˆו‰  פר˘"י  (ר‡‰  ב˘לימו˙ו  "כ‰ן"  „ין  ˘ע‰  ב‡ו˙‰  למ˘‰ ‰י' 

‰כח לחנך ‡˙ ‡‰רן ובניו ול‰כניסם בכ‰ונ‰. 

וכפי ˘‰כ˙וב מ„יי˜ ב˙חיל˙ ‰ענין – בפ' ˙ˆו‰ (כח, ‡): "ו‡˙‰ ‰˜רב ‡ליך ‡˙ ‡‰רן 
‡חיך ו‡˙ בניו ‡˙ו מ˙וך בני י˘ר‡ל לכ‰נו לי" – ˘בכ„י ל‰עלו˙ ‡˙ ‡‰רן ובניו "מ˙וך 
בני י˘ר‡ל" ולרוממם למ„ר‚˙ "כ‰נים" ‰רי ז‰ ע"י ˘"ו‡˙‰ ‰˜רב ‡ליך", מ˘‰ רבינו 

‰ו‡ ˘מ˜רב ‡ו˙ם ל‰יו˙ כ‰נים. 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ולכן כל ‰פעולו˙ ˘ל ‰חינוך ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים ˘ייכו˙ ‰ן למ˘‰, וכך ‰לב˘˙ 
‰ב‚„ים ל‡‰רן ולבניו ‰י˙‰ על י„י מ˘‰ לב„ו; 

‡ולם ביום ‰˘מיני, ‡ף ˘‚ם בו ˘ימ˘ ע„יין מ˘‰ רבינו ו‰ו‡ נח˘ב כ‰מ˘ך ˘ל "ימי 
˘ל ‡‰רן  כ‰ונ˙ם  כבר ‰ו˘למ‰  ז‰  ביום  כט-ל‡), ‰רי  מ,  פר˘˙נו  פר˘"י  (ר‡‰  ‰מילו‡ים" 

ובניו, וכ„ברי ר˘"י ב‰מ˘ך ‰ענין (מ, ל‡) ˘ביום ז‰ "‰ו˘וו כולם לכ‰ונ‰".  

ב‡ופן  לכ‰ונ‰  ובניו  ‡‰רן  ˘ל  ‰"חינוך"  נע˘‰  ‰מילו‡ים"  ימי  ˘ב"˘בע˙  ו‰יינו, 
˘ע„יין ל‡ ‰‚יעו לז‰ ב˘לימו˙, וב„ו‚מ˙ חינוך ˜טן לפני ˘‰‚יע ל‚יל מˆוו˙, ˘מחנכים 
נכנסו  כבר  ‰˘מיני,  ביום  ו‡ילו  לע˙י„;  כ‰כנ‰  ‰מˆוו˙  ב˜יום  ‡ו˙ו  ומכ˘ירים  ‡ו˙ו 
ב˙ור  (ל‡  ז‰  ביום  י„י‰ם   ˙‡ ומיל‡  ‰מ˘יך  ˘מ˘‰  ‡ל‡  ˘לימ‰,  לכ‰ונ‰  ובניו  ‡‰רן 

‰כנ‰ לע˙י„, ‡ל‡) כ‰˙חל‰ ˘ל ‰עבו„‰ בפועל.

נ„ר˘  מ˘‰  ‰מילו‡ים  ימי  ˘ב˘בע˙   – ‰ב‚„ים  לבי˘˙  לענין  ‰‰ב„ל  ‚ם  וז‰ו    
ל‰לבי˘ בעˆמו ‡˙ כל ב‚„י ‰כ‰ונ‰ ל‡‰רן ולבניו, ו‡ילו ביום ‰˘מיני כבר יכולים ‰יו 
ל‰לבי˘ בעˆמם ‡˙ ב‚„י‰ם, ‡ל‡ ˘ע„יין ‰י' ˆריך ˘מ˘‰ רבינו "י˘˙˙ף" ב‰˙חל‰ זו, 
ול˘ם כך „י בז‰ ˘‰ו‡ ילבי˘ ל‰ם ‡˙ ‰"כ˙ונ˙" (˘‰י‡ ב‚„ ‰כ‰ונ‰ ‰עי˜רי ˘מכס‰ 

‡˙ כל ‰‚וף (ר‡‰ סנ‰„רין מט, ב)).  

ילב˘ו  ˘בני ‡‰רן  כבר ‡פ˘ר  ז‰  ביום  ל‡י„ך ‚יס‡: ‡ם  ל‰˜˘ו˙  י˘  מע˙‰  ‡ך   .‰
בכל  ˘ילבי˘ ‡ו˙ו  ז‰  ˘‰ו‡  מ˘‰  נˆטוו‰  עˆמו  ל‚בי ‡‰רן  למ‰  מב‚„י‰ם,  חל˜  לב„ 
˘ל  ˘כחו  מס˙בר‡,  ‡יפכ‡  ולכ‡ור‰  ‰˜ו„˘"?  ב‚„י   ˙‡ ‡‰רן   ˙‡ "ו‰לב˘˙   – ב‚„יו 

‡‰רן ˆריך ל‰יו˙ ‚„ול מכחם ˘ל בניו!

ונר‡‰ לב‡ר על פי „ברי ר˘"י בפ' ˘מיני (ט, כ‚), ˘‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ במ˘כן – ˘ב‡‰ 
ביום ז‰, ‰יום ‰˘מיני – ב‡‰ בפועל בזכו˙ עבו„˙ ‡‰רן ביום ז‰, וכפי ˘‡מר מ˘‰ לבני 
י˘ר‡ל: "‡‰רן ‡חי כ„‡י וח˘וב ממני, ˘על י„י ˜רבנו˙יו ועבו„˙ו ˙˘ר‰ ˘כינ‰ בכם"; 

˘מ˘‰  ז‰,  ביום  ˘לו  ‰כ‰ונ‰  עבו„˙  על  מיוח„˙  כח"  ל"נ˙ינ˙  ‡‰רן  ‰וˆרך  ולכן 
ל‰˘ר‡˙  ל‰בי‡  ‰כח  לו  ˘י‰י'  כ„י  ‰˜ו„˘",  "ב‚„י  כל   ˙‡ לו  ˘ילבי˘  ‰ו‡  רבינו 

‰˘כינ‰, ו„ו"˜. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

 ‰וספ‰ . 
לקט מתוך דברות קודש 
בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו, ובאו כאן כמעט ללא עריכה, 
באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

אל תבט על מראהו – דעצמך!
כל ישראל בשווה גם בגשמיות / ריחוק הערך מדורו של משה / הנשמה אינה 
בגלות / לא להביט על חיצוניות עצמך ושל העולם! / בזמן הגלות שייך יותר

על  ‰עובר  כל   .  . ‰˘˜ל  מחˆי˙   .  . י˙נו  ״ז‰  נ‡מר:  ‰˘˜ל  מחˆי˙  „נ˙ינ˙   בˆיווי 
‰פ˜ו„ים מבן ע˘רים ˘נ‰ ומעל‰".

י˘נו  ˘ם  י˘ר‡ל, ‡בל  בני  במנין  ‚ם  נ‡מר  ומעל‰"  ˘נ‰  ע˘רים  „"בן  ו‰נ‰, ‰˙נ‡י 
˙נ‡י נוסף: ״כל יוˆ‡ ˆב‡ בי˘ר‡ל", ומובן, ˘כ„י ל‰יו˙ ״יוˆ‡ ˆב‡" ל‡ מספי˜ ‰‚יל 
בעל  ˘‰רי  ברי‡ו˙ ‰‚וף,  מˆ„  לכך ‚ם  ר‡ויים  ל‰יו˙  ˘נ‰", ‡ל‡ ˆריכים  ע˘רים  „"בן 

מום ‡ינו יוˆ‡ למלחמ‰. 

למספר  ˘ו‰  ‰˘˜ל  מחˆי˙  ˘נ˙נו  ומעל‰"  ˘נ‰  ע˘רים  "מבן  בנ״י  ˘מספר  וכיון 
 - וחמ˘ים״  מ‡ו˙  וחמ˘  ‡לפים  ו˘ל˘˙  ‡לף  מ‡ו˙  ״˘˘   - בי˘ר‡ל"  ˆב‡  „״יוˆ‡י 
˘‡ˆל  יוˆ‡י ˆב‡, ‰יינו,  ל‰יו˙  ר‡ויים  ומעל‰ ‰יו  ˘נ‰  ע˘רים  מבן  בנ״י  ˘כל  נמˆ‡, 
חסרון  ˘י‰י' ‡ˆלו ‡יז‰  מ‰ם  ול‡ ‰י' ‡פילו ‡ח„  ב˘לימו˙,  ברי‡ו˙ ‰‚וף  כולם ‰י˙‰ 

בברי‡ו˙ ‰‚וף.

כל י˘ר‡ל ב˘וו‰ ‡פילו ב‚˘מיו˙!
בנ״י,  ˘ל  ביו˙ר  ‚„ול  ˘במספר   - ל‚מרי  ‰טבע  מ„רך  ˘למעל‰  פל‡  „בר  ז‰  ו‰רי 
למעל‰ מ˘˘ים ריבו‡, ל‡ ‰י' ‡פילו ‡ח„ ˘יחסר ‡ˆלו בברי‡ו˙ ‰‚וף, ‡ל‡ ‡ˆל כולם 

‰י˙‰ ברי‡ו˙ ‰‚וף ב˘לימו˙, וכולם ‰יו ר‡ויים ל‰יו˙ יוˆ‡י ˆב‡ בי˘ר‡ל.

ול‰עיר:

ע״פ ˙ור‰ י˘ חילו˜י „ר‚ו˙ ‡ˆל בנ״י - ‰ן ‰חילו˜ ˘בין ‰˘בטים, ˘‰רי ‡ינו „ומ‰ 
מ˜ום,  בריחו˜  ˘חנו  ל˘בטים  רבינו,  למ˘‰  בסמיכו˙  ‰י'  חניי˙ו  ˘מ˜ום  י‰ו„‰  ˘בט 
˘בט  בכל  ‰חילו˜  ו‰ן  ‰מחנו˙";  לכל  ״מ‡סף  ˘‰י'  ˘ב˘בטים,  ירו„  „ן,  ל˘בט  וע„ 
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סוף „בר ור‡˘י˙ ‰כל ‰ו‡, ‡˘ר כל ‰˙ר‚˘ו˙ ו‰˙פעלו˙ ˆריכים לעˆר‰ ול‰וליכ‰ 
ב˜ביעו˙  בפועל „בר  ממ˘י˙  ˙ועל˙  ˙בי‡  י˙'  בעזר˙ו  ו‡ופנים, ‡˘ר  בˆנורו˙ ‚ל‚לים 
ב˙פיל‰  ו‰חסי„ים  ‰חסי„ו˙  „רכי  בחיזו˜  טובו˙,  מ„ו˙  ב‰˙עוררו˙  ל˙ור‰,  ע˙ים 
לי‰ו„י  טוב‰  וע ˘יי˙  ב‰˙עוררו˙,  ‰מיט‰  ˘על  ˘מע  ˜רי‡˙  ‡מיר˙  ומ‡יר‰,  חמימ‰ 

ב‚˘ם וברוח.

ו„בר ברור ‡˘ר כל פועל ‡יז‰ ˘י‰י׳ ‚ם ‰פ˘וט ביו˙ר, ‡ם ‰ו‡ ב‡ ממ˜ור ‰מעיין 
חיים ב„רכי ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ נעל‰ ‡ף ˜„ו˘.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˘-˘‡)

פניניםפנינים

מי הקריב ביום השמיני?
ו‡˙ מזבח ‰עול‰ ˘ם פ˙ח מ˘כן ‡‰ל מוע„, ויעל 
עליו ‡˙ ‰עול‰ ו‡˙ ‰מנח‰ 
ויעל עליו ו‚ו' - ‡ף ביום ‰˘מיני למילו‡ים, ˘‰ו‡ יום ‰˜מ˙ 
‰מ˘כן, ˘ימ˘ מ˘‰ ו‰˜ריב ˜רבנו˙ ˆבור, חוı מ‡ו˙ן ˘נˆטו‰ 
‡‰רן בו ביום
(מ, כט. ר˘"י)

‰ר˘ב"ם כ‡ן (וכ"‰ ‚ם בפר˘"י ל˘"ס זבחים יט, ב) מפר˘ 
"ויעל עליו - ‡‰רן ובניו ‡˙ ‰עול‰ ו‡˙ ‰מנח‰ כל 
כ‡ן  לפר˘  לר˘"י  ‰כריחו  מ‰  לעיין  וי˘  ‰ימים", 
˘מ˘‰ ‰ו‡ ˘‰˜ריב ˜רבנו˙ ˆיבור.  כן ˆריך בי‡ור 
‡ריכו˙ ל˘ונו – "‡ף ביום ‰˘מיני למילו‡ים, ˘‰ו‡ 
˜רבנו˙  ו‰˜ריב  מ˘‰  ˘ימ˘  ‰מ˘כן,  ‰˜מ˙  יום 
‰˜ריב",  "מ˘‰  ב˜יˆור  ‰ול"ל  „לכ‡ור‰  ˆיבור"; 

ולמ‰ ‰וˆרך ל‰‡ריך בבי‡ור מ‰ו˙ו ˘ל יום?  

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

ו‡˙  ‰עול‰   ˙‡ עליו  "ויעל  ‰ו‡  ‰כ˙וב  ל˘ון 
˘˜רבנו˙  ומ˘מע  ‰י„יע‰,  ב‰"‡   - ‰מנח‰" 
כבר  לנו  י„ועים  כ‡ן  ‰מוזכרים  ו‰מנח‰  ‰עול‰ 

מלפני כן, ‰יינו: מ˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים.

מ˘‰  חינך  ˘ב‰ם  ‰מילו‡ים  ימי  ב˘בע˙  ו‰נ‰ 
‡˙ ‰מ˘כן ו‡˙ ‡‰רן ובניו לכ‰ונ‰, מפור˘ בכ˙וב 
˘מ˘‰ ‰ו‡ ˘˘ימ˘ בכל עבו„ו˙ ‰כ‰ונ‰ (כי ‡‰רן 
ובניו ל‡ נ˙˜„˘ו ע„יין ב˘לימו˙), ו‡"כ, בימים ‡לו 

‰˜ריב מ˘‰ ‚ם ‡˙ ˜רבן ‰˙מי„, "עול‰ ומנח‰". 

˘‰˜ריב  ז‰  ‰ו‡  ˘‡‰רן  נ‡מר  ‡ם  ומע˙‰, 
עול‰  ‡ו˙ם  ‡לו  ‡ין  ˘וב   – ‡לו  ומנח‰  עול‰ 
ימי  ב˘בע˙  ˘‰רי  כן,  מלפני  לנו  ומנח‰ ‰י„ועים 
‰מילו‡ים ‰˜ריב מ˘‰ וכ‰ור‡˙ ˘ע‰, ו‡ילו כ‡ן 
על  ‰˙מי„י˙  בˆור˙‰  ‰˜רבן  ‰˜רב˙  על  מ„ובר 
ו‰מנח‰"  "‰עול‰  ל˘ון  כי  ונמˆ‡,  ‡‰רן!  י„י 
ל‡  כ‡ן  ˘‰‰˜רב‰  מלמ„˙ ‡ו˙נו  ב‰"‡ ‰י„יע‰, 
י„י  ‡‰רן, ‡ל‡ ‰י‡ ‰י‡ ‡ו˙‰ ‰˜רב‰  על  ‰י˙‰ 

‰י„וע‰ לנו כבר מ˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים.

‰˘מיני  ביום  "‡ף  ר˘"י:  ˘מפר˘  מ‰  וז‰ו 
מובן  ˘מל˘ון ‰כ˙וב  מ˘‰" –  ˘ימ˘   .  . למילו‡ים 
עול‰  ל‡ו˙ם  ‰מ˘ך  ‰יו  ו"‰מנח‰"  ˘"‰עול‰" 
ימי  ב˘בע˙  מ˘‰  י„י  על  ˘˜רבו  י„ועים  ומנח‰ 
‰מילו‡ים, ומז‰, ˘"‡ף ביום ‰˘מיני"  ‰˜ריב מ˘‰.
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 225 ו‡ילך)

בין "שקל הקודש" ל"בקע"
ב˜ע ל‚ול‚ול˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל ב˘˜ל ‰˜ו„˘
ב˜ע – ‰ו‡ ˘ם מ˘˜ל ˘ל מחˆי˙ ‰˘˜ל
(לח, כו. ר˘"י)

˘"מחˆי˙ ‰˘˜ל"  ז‰  ענין  מ„וע  ל˙מו‰,  י˘ 
כ˘נמנו  כ‡ן  ר˜  נזכר  ל‚ול‚ול˙"  "ב˜ע  ‰ו‡ 
על  ‰ˆיווי  בעי˜ר  ול‡  ‰ע„‰",  פ˜ו„י  "כסף 

נ˙ינ˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל, בר"פ ˙˘‡?

ב„יו˜  זו  ˘‡ל‰  ר˘"י   ıיר˙˘ לב‡ר  וי˘ 
ל˘ונו:

לעיל ע‰"פ "‡ל‰ פ˜ו„י ‰מ˘כן" פיר˘ ר˘"י 
"בפר˘‰ זו נמנו כל מ˘˜לי נ„ב˙ ‰מ˘כן לכסף 
‰י'  ל‡  כ‡ן  ˘‰מנין  ו‰יינו,  ולנחו˘˙",  ולז‰ב 
לפי ח˘בון ‡ו ˘וויו˙, ח˘יבו˙ ו˙ועל˙ וכיו"ב, 
˘ל  ‰מ˘˜לים  כ‡ן  ומזכיר‰  מונ‰  ‰˙ור‰  ‡ל‡ 

‰נ„בו˙.

"ב˜ע  ‰˙ור‰  מזכיר‰  כ‡ן  ˘„וו˜‡  מ‰  וז‰ו 
ל‚ול‚ול˙" ˘‰ו‡ "˘ם מ˘˜ל" ˘ל נ„ב˙ מחˆי˙ 
ל‡  י˘ר‡ל  „בני  ‰נ˙ינ‰  ˘‚ם  ל‰„‚י˘  ‰˘˜ל, 
‡ם  כי  בלב„,  וח˘בון  סכום  עם  ˜˘ור‰  ‰י˙‰ 
‚ם  ‰ו‡  ‰˜ו„˘"  "˘˜ל  „‰רי,  מ˘˜ל.  עם  ‚ם 
˙˘‡ ל, י‚ „"‰ ‚ר‰ ו„"‰ ע˘רים ‚ר‰,  פר˘"י  (ר‡‰  "מ˘˜ל" 
ˆפע"נ לרמב"ם ‰ל' ˘˜לים פ"‡ ‰"‚ ו‰"‰), ו‡עפ"כ מוסיף 

"מחˆי˙  ˘ל  מ˘˜ל"  "˘ם  ˘‰ו‡  "ב˜ע"  כ‡ן 
‰"מ˘˜ל"  ענין  יו˙ר  עו„  ל‰„‚י˘  ‰˘˜ל" 

˘בנ˙ינ‰ זו.

[ועפ"ז י˘ ל˙רı ‚ם ז‰ ˘ר˘"י כו˙ב "לכסף 
ס„רם  ‰יפך  ז‰ב,  לפני  כסף  ולנחו˘˙",  ולז‰ב 
ס„ר  ו‰יפך  ‰מ˜ומו˙,  וב˘‡ר  ‰פר˘‰  ב‰מ˘ך 
˘‚ם   – ‰מ˘כן"  נ„ב˙  "מ˘˜לי  כי   – ח˘יבו˙ם 
 – ‰מ˘˜ל  ענין  מו„‚˘  ‰י'  ונ˙ינ‰  ב‰נ„ב‰ 

מו„‚˘ ‚בי כסף – "ב˜ע ל‚ול‚ול˙"].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 276 ‰ע' 28)

עיונים וביאורים קצרים
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חני' וגלות כמסע וגאולה
"מסעות" – גאולה, "חניות" – התעכבות בגלות / "נוסעים" לגאולה גם בזמן 

ה"חני'" בגלות / גם תיאור שעבוד מצרים הוא חלק מ"ספר הגאולה"!   

‰יו  נח˘בו˙  ˜בועו˙,  ול‡  ער‡יו˙  ‰יו  ˘לכ‡ור‰  ‡ף  במ„בר,  י˘ר‡ל  בני  חניו˙ 
כ˜בועו˙. וכפי ˘‡מרו חז"ל: "כיון „כ˙יב על פי ‰' יחנו ועל פי ‰' יסעו", ‰רי "כמ‡ן 

„˜ביע ל‰ו „מי" (עירובין נ‰, ב).

וי˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ רב‰:

על ‰פסו˜ ˘בסוף פר˘˙נו "כי ענן ‰' על ‰מ˘כן יומם, ו‡˘ ˙‰י' ליל‰ בו, לעיני כל 
לזמן ‰מסעו˙,  מסעי‰ם"  ב"בכל  ˘‡ין ‰כוונ‰  ר˘"י  פיר˘  מסעי‰ם",  בכל  י˘ר‡ל  בי˙ 
כי ‡ז ‰רי ל‡ ‰י' "ענן ‰' על ‰מ˘כן", ‡ל‡ ‰כוונ‰ לזמן ‰חניו˙. ו‡ף ˘נ‡מר בפירו˘ 
בי‡ר:  ובטעם ‰„בר  מסע".  חניי˙ן ‡ף ‰ו‡ ˜רוי  "מ˜ום  מ˜ום  מכל   – מסעי‰ם"  "בכל 

"לפי ˘ממ˜ום ‰חני' חזרו ונסעו, לכך נ˜ר‡ו כולן מסעו˙".

ו‰„בר ˙מו‰ ביו˙ר: מכיוון ˘‰פלי‚ו חז"ל במעל˙ ˜ביעו˙ ‰חניו˙, ˘ל‡ ‰יו ער‡יו˙ 
ממעל˙ ˜ביעו˙ ‰חניו˙  מפחי˙‰ ‰˙ור‰  מ„וע   ,"'‰ פי  ˘‰יו "על  מכיוון  ‡ל‡ ˜בועו˙ 

ו˜ור‡˙ ‡ו˙ן ב˘ם "מסעי‰ם", על ˘ם ‰מסע ‰ב‡ ל‡חרי‰ן?

מ‰˜ביעו˙  ל‚רוע  ב‡‰  ‡ינ‰  "מסעי‰ם"  ב˘ם  ‰חניו˙  ˘˜רי‡˙  לומר,  ומוכרחים 
˘בחניו˙,  ‰˜ביעו˙  למעל˙  ˘נוסף  במעל˙ן.  ול‰פלי‡  ל‰וסיף  ˘ב‰ן, ‡ל‡  ו‰ח˘יבו˙ 
‰יי˙‰ ב‰ן ‚ם מעל‰ עˆומ‰ בעˆם ‰יו˙ן ‰כנ‰ למסעו˙ ‰ב‡ים, וע„ ˘‰חניו˙ נ˜ר‡ו˙ 

על ˘מם ב˘ם "מסעי‰ם".

"מסעו˙" – ‚‡ול‰, "חניו˙" – ‰˙עכבו˙ ב‚לו˙
רוחני.  עניין  ‚ם  ב‰  י˘  ‡ל‡  בלב„,  ‚˘מי˙  ‚לו˙  ‡ינ‰  במˆרים  י˘ר‡ל  בני  ‚לו˙ 
מˆרים ‰ו‡ מל˘ון מיˆר ו‚בול (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור ו‡ר‡ נז, ‚ ו‡ילך. ועו„), ו‰י‡ מור‰ על מיˆרים 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰ו‡ ‡ל˜ינו ˘בר‡נו ל‰כיר כבו„ו ‚„לו ו˙פ‡ר˙ו, ˙פ‡ר˙ו ‚„לו וכבו„ו".

"ברוך ‰ו‡  ר‡˘ונ‰:)  בב‡  מכמו  יו˙ר  ו‚בו‰  ˆו‰ל  ב˜ול  לנ‚נ‰  ˆריכים  ˘ני׳  (בב‡ 
‡ל˜ינו ˘‰ב„ילנו מן ‰˙ועים וטועים, ˙ועים וטועים, ˙ועים, ˙ועים, ˙ועים".

(בב‡ ˘לי˘י˙ ˆריכים לנ‚נ‰ ב˜ול ממו˘ך ו‚בו‰ כפי ‰‡פ˘רי:) "ברוך ‰ו‡ ‡ל˜ינו 
˘נ˙ן לנו ˙ור˙ ‡מ˙, ל‰˘כיל כוונו˙ ‰ברי‡‰ ול‰בין כוונ˙ ירי„˙ ‰נ˘מ‰ בעולם ז‰ 

לע˘ו˙ רˆונו י˙ברך וי˙על‰".

‰ר˘״„ ˘מע ני‚ון ז‰ מ‡˙ ‰חסי„ ר׳ מר„כי נ״ע מ‰‡ר‡„‡˜, ו‰ר‚״„ ˘מע ני‚ון ז‰ 
מ‡˙ ‰חסי„ים ר׳ יˆח˜ ˘‡ול ור׳ יוסף ˘לום ז˜ני חסי„י ˜לימ‡וויט˘.

‡מנם בימי ‰ו„ כ״˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן ‰וסיפו ‰חסי„ים בבב‡ ‰˘לי˘י˙ ‡יז‰ ˙יבו˙.

"ל‰˘כיל כוונו˙ ‰ברי‡‰ ול‰בין כוונ˙ 
ירי„˙ ‰נ˘מ‰ לעולם ז‰"

˘ל˘ בבו˙ „ני‚ון ז‰ מכוונו˙ נ‚„ ‚' עולמו˙ בי״ע.

"ברוך ‰ו‡ ‡ל˜ינו ˘בר‡נו ל‰כיר כבו„ו ‚„לו ו˙פ‡ר˙ו, ˙פ‡ר˙ו ‚„לו וכבו„ו" נ‚„ 
ומלמעל‰  למעל‰  מלמט‰  ‡ופנים  ב˘ני  ‰ו‡  ‰עבו„‰  ס„ר  כי  (ול‰יו˙  ‰ברי‡‰  עולם 
למט‰ לכן ‰כפיל ל‡מר, ל‰כיר כבו„ו ‚„לו ו˙פ‡ר˙ו ב„רך מלמט‰ למעל‰, וחזר ו‡מר 

˙פ‡ר˙ו ‚„לו וכבו„ו ב„רך מלמעל‰ למט‰).

˙ועים  ˙ועים  וטועים,  ˙ועים  וטועים,  ‰˙ועים  מן  ˘‰ב„ילנו  ‡ל˜ינו  ‰ו‡  "ברוך 
˙ועים", נ‚„ עולם ‰יˆיר‰.

"ברוך ‰ו‡ ‡ל˜ינו ˘נ˙ן לנו ˙ור˙ ‡מ˙ וחכמ‰ בינ‰ ו„ע˙ ל‰˘כיל כוונו˙ ‰ברי‡‰ 
‰מוח  ב˘עבו„  וי˙על‰  י˙ברך  רˆונו  לע˘ו˙  ז‰  לעולם  ‰נ˘מ‰  ירי„˙  כוונ˙  ול‰בין 

ו‰לב", נ‚„ עולם ‰ע˘י׳.

בב‡ ‰˘לי˘י˙ ‰ו‡ יסו„ ‰חסי„ו˙ כול‰
וסיים ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰"˜ ל‡מר:

˘ל  עבו„˙ם  ‰י'  ‰ז˜ן]  ‡„מו"ר  ˘ל  ‰מפורסם  מ‡סרו  [-לפני  פעטערבור‚'  '˜ו„ם 
‰חסי„ים  ˘ל  עבו„˙ם  ‰י'  פעטערבור‚'  ו'ל‡חר  ˘ני,  „בב‡  ו‰נו˘‡  ב‰˙וכן  ‰חסי„ים 

בבב‡ ˘לי˘י˙, ו‰‰„‚˘‰ ‰ו‡ במ‰ ˘נ˙ן לנו.

ובז‰  וע„ ‰יום,  מ‡ז  וב‰ ‰ו‚ים ‰חסי„ים  כול‰,  יסו„ ‰חסי„ו˙  בב‡ ‰˘לי˘י˙ ‰ו‡ 
נ˜בל פני מ˘יח ‚ו‡ל ˆ„˜ בב"‡.
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ניגון ישן "ברוך הוא אלקינו"
'קודם פטרבורג' [-לפני מאסרו המפורסם של אדמו"ר הזקן] הי' עבודתם 

של החסידים בהתוכן והנושא דבבא שני, ו'לאחר פטרבורג' הי' עבודתם של 
החסידים בבבא שלישית, וההדגשה הוא במה שנתן לנו. בבא השלישית הוא 

יסוד החסידות כולה, ובה הוגים החסידים מאז ועד היום, ובזה נקבל פני משיח 
גואל צדק בב"א.

...ו‰ו‡יל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [מו‰ר˘"ב נ"ע] לספר:

ב˜יı ˙רל״ט ‰ז„מנו חסי„ים ‰מפורסמים ‰ר׳ ˘מו‡ל „ובער מב‡ריס‡וו, ‰ר' ‚ר˘ון 
ו‰˙עכבו  בליוב‡וויט˘,  ‡ח„  בזמן  מ˜רעמענט˘ו‚  „ובער  חיים  ו‰ר׳  מפַ‡‰ַ‡ר,  „וב 
חזרו  ‰נ״ל  מ˘ל˘‰  ‡ח„  וכל  ‡רוכו˙,  ל˘עו˙  פעמים  ‡יז‰  ו‰˙ווע„נו  ˘בועו˙,  כ˘ני 

‰מ‡מרים ב‰סברים ˘ונים ו‚ם סיפרו סיפורים ˘ונים מ‰ ˘˘מעו מז˜ני ‰חסי„ים.

חסי„ים ‰ר‡˘ונים ‰יו  נו˘ן ‡˘ר  י˘ן  ני‚ון  על ‡ו„ו˙  סיפרו  ˘ני‰ם  ו‰ר‚"„  ‰ר˘״„ 
˘נים ‰ר‡˘ונו˙   ˘˘ חמ˘  ע„  רבינו ‰ז˜ן  כ״˜  ˘ל ‰ו„  נ˘י‡ו˙ו  מ˙חל˙  מנ‚נים ‡ו˙ו 
מ‡˙  מיוח„  פי ˆיווי  על  כן,  ו‡חרי  כ״˜ ‡‡זמו״ר ‡„מו״ר ‰‡מˆעי  ˘ל ‰ו„  „נ˘י‡ו˙ו 
כ״˜ ‡‡זמו״ר ‡„מו"ר ‰‡מˆעי, פס˜ו מלנ‚נו ברבים, ור˜ יחי„י ס‚ול‰ ‰יו מנ‚נים ‡ו˙ו 

ביחי„ו˙ ב‰טעמ‰ מיוח„˙, ומזמן לזמן נ˙מעטו ‰מנ‚נים ונ˘כח.

עם  בבו˙  ˘ל˘  בעל  ˘יר  ו‰ו‡  נ״ע,  מורנו ‰בע˘״ט  נ˘י‡ו˙  ב˙חל˙  ז‰ ‰וס„  ני‚ון 
˙יבו˙.

וז‰ נוסחו:

וב‰טעמ‰ ‚„ול‰:) "ברוך  ממו˘כ‰  חרי˘י˙  ב˙נוע‰  לנ‚נ‰  (בב‡ ‰ר‡˘ונ‰ ˆריכים 

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

ו‚בולים ‰מונעים ומפריעים ‡˙ ‰‡„ם מעבו„˙ו י˙'.

י‰ו„י  ו‰˜ליפו˙.  מכבלי ‰יˆר ‰רע  ו‰˘חרור  על ‰יˆי‡‰  רומזים  י˘ר‡ל  בני  מסעו˙ 

‰ולך ממסע למסע, ו‰ו‡ מ˙רח˜ ממˆב ˘ל ‰פרעו˙ ומניעו˙ לעבו„˙ ‰'.

‰יˆי‡‰  לכ‡ור‰,  מˆרים":   ıמ‡ר יˆ‡ו  ‡˘ר  י˘ר‡ל  בני  מסעי  "‡ל‰  נ‡מר  ולכן 

ממˆרים ‰יי˙‰ במסע ‰ר‡˘ון בלב„, ˘‰ל‡ ˘‡ר ‰מסעו˙ ‰יו ב˙וך ‰מ„בר ‚ופ‡, ע„ 

יר„ן ירחו. ‡ך ‰פסו˜ מור‰ על כך ˘בכל "מסעי בני י˘ר‡ל" ‰ם "יˆ‡ו מ‡רı מˆרים". 

ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡ כ‡מור, ˘בכל מסע מ˘˙חררים יו˙ר מ‰"מˆרים" ˘ל ‰‚בלו˙ ומניעו˙ 

על עבו„˙ ‰' (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ פר˘˙נו פח, ‚ ו‡ילך).

ז‡˙,  לעומ˙  ‰מסעו˙.  בע˙  ר˜  ‰יי˙‰  ו‚בולים  מ‰"מˆרים"  ו‰‰˘˙חררו˙  ‰יˆי‡‰ 

ב˘ע˙ ‰חניו˙ ‰רי ל‡ ‰˙˜„מו ל˜ר‡˙ יר„ן ירחו, ונו˙רו עומ„ים במעמ„ם ומˆבם ˘בו 

ע„יין מ˙עכבים ב‡ופן מסוים ב"מˆרים". ונמˆ‡, ˘‰מסעו˙ רומזים על ‰יˆי‡‰ ממˆרים 

ועל ‰‚‡ול‰, ו‰חניו˙ על ‚לו˙ מˆרים ועל זמן ‰‚לו˙ בכלל.

"נוסעים" ל‚‡ול‰ ‚ם בזמן ‰"חני'" ב‚לו˙
‡ף ˘‰"חניו˙" מבט‡ו˙ ‡˙ עניין ‰‚לו˙, ‰רי בפנימיו˙ן ‰ן עניין ˘ל "מסעו˙" ו˘ל 

‚‡ול‰, ‡ל‡ ˘בע˙ ‰חניו˙ ו‰‚לו˙ עניין ז‰ ‰ו‡ ב‰עלם ובפנימיו˙ בלב„.

ובכ„י ל‰בין ז‡˙, י˘ ל‰˜„ים ולב‡ר עניין יסו„י בעבו„˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל:

˘ני  כ‡ן  ˘י˘  לכ‡ור‰  נמˆ‡  חיל",  "מחיל ‡ל  ל„ר‚‰,  מ„ר‚‰  מ˙על‰  י‰ו„י  כ‡˘ר 

‰נמוך  ‰מˆב  ו‚בו‰.  נעל‰  למˆב  נ˙על‰  וע˙‰  ונחו˙,  נמוך  ‰י'  ‰˜ו„ם  מˆבו  מˆבים: 

‰ו‡ לכ‡ור‰ ר˜ ‰כנ‰ ו‰˜„מ‰ למˆב ‰‚בו‰. וכ‡˘ר מ˙בוננים בעברו ˘ל ‰י‰ו„י, נר‡‰ 

˘‰יו ˙˜ופו˙ ˘ב‰ן ‰י' מˆבו נמוך יו˙ר.

‡ך ב‡מ˙ ‡ין ‰„בר כן. עניינו ו˙כלי˙ו ˘ל ‰מˆב ‰נחו˙, ‰ו‡ ˘ממנו ועל י„ו יבו‡ 

‰י‰ו„י למˆב ‰‚בו‰ יו˙ר. ומכיוון ˘˙כלי˙ו ‰י‡ ‰„ר‚‰ ‰‚בו‰‰, ‰רי ב‡מ˙ בפנימיו˙ 

יעבו„  וכ‡˘ר  בפועל.  ‰„בר  ‚ילוי  ע„יין  ˘חסר  ‡ל‡  נעלי˙,  ב„ר‚‰  עומ„  כבר  ‰ו‡ 

עבו„˙ו וי˙על‰, ‡זי י˙‚ל‰ ˘‚ם בעבר עמ„ ב„ר‚‰ ‚בו‰‰.

˘‰ם  מ˘ום  „וו˜‡,  י˘ר‡ל  בבני  מיוח„  ‰ו‡  ז‰  עניין  ‡˘ר  ובעומ˜,  ב‡ורך  ‰„ברים  במ˜ור  [ור‡‰ 

לעניין  בחיי‰ם ‡ינו ‰כנ‰  ומˆב  מˆב  כל  ‚ם  כך  ומ˘ום  ל˘ום „בר ‡חר.  ו‡ינם ‡מˆעי  ˙כלי˙ ‰ברי‡‰, 

‡חר ‡ל‡ ‰˙כלי˙ ‰י‡ בו עˆמו. עיי"˘].

ו‰נ‰, ‰יו˙ בני י˘ר‡ל ב‚לו˙ ‡ינו עניין ˘ל עונ˘ בלב„ ח"ו, ‡ל‡ י˘ ˙כלי˙ ומטר‰ 

ו˙ועל˙ ב‚לו˙. על י„י ˘בני י˘ר‡ל עוב„ים ‡˙ עבו„˙ם במ˘ך זמן ‰‚לו˙, נפעל עילוי 

ז‰  ועילוי  ‰‚לו˙.  בזמן  ‰עבו„‰  לל‡  ז‰  לעילוי  ל‰‚יע  ‡פ˘ר  ו‡י  י˘ר‡ל.  בבני  עˆום 

י˙‚ל‰ בע˙ ‰‚‡ול‰ ‰‡מ˙י˙ ו‰˘למ‰ על י„י מ˘יח ˆ„˜נו.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מˆבו  ‚ם  מ˙על‰  חיל  ‡ל  מחיל  ‰‡„ם  עליי˙  י„י  ˘על  למעל‰,  ˘נ˙ב‡ר  ומכיוון 
‰˜ו„ם ל‰יו˙ ב„ר‚‡ ‰נעלי˙, ‰רי נמˆ‡ ˘‚ם ‰זמן ˘בו נמˆ‡ים בני י˘ר‡ל ב‚לו˙, ‰ו‡ 
‰עˆום  ‰עילוי  ‰י‡  ‰‚לו˙  ומטר˙  ˘˙כלי˙  מ˘ום  וז‡˙,  ‚‡ול‰.  ˘ל  עניין  בפנימיו˙ו 
בבו‡  ר˜  ‰עילוי  י˙‚ל‰  ˘בפועל  ו‡ף  זמן.  ב‡ו˙ו  י˘ר‡ל  בני  עבו„˙  י„י  על  ˘י‰י' 

‰‚‡ול‰, ‰רי ב‰עלם ובפנימיו˙ י˘ כבר בזמן ‰‚לו˙ ‡˙ עניין ‰‚‡ול‰!

‚ם ˙י‡ור ˘עבו„ מˆרים ‰ו‡ חל˜ מ"ספר ‰‚‡ול‰"!
על פי ‰מבו‡ר למעל‰, יובן ‰יטב מ„וע ˜ור‡˙ ‰˙ור‰ ‡˙ ‰חניו˙ ב˘ם "מסעי‰ם":

‰"חניו˙" רומזו˙ על זמן ‰‚לו˙ ועל זמנים ˘ב‰ם נמˆ‡ים ב„ר‚‰ נחו˙‰, ו"חונים" 
ומ˙עכבים מלבו‡ לי„י מˆב ˘ל ‚‡ול‰. ו‡ף על פי כן, ‰רי ‚ם ‰חניו˙ ˜רויו˙ מסעו˙, 
מ˘ום ˘ב‡מ˙ כבר בע˙ ‰"חני'" י˘נו בפנימיו˙ וב‰עלם ‰עילוי ˘ל ‰"מסע" ˘ב‡ על 

י„ו. ו‰יינו ˘בזמן ‰‚לו˙ נמˆ‡ בפנימיו˙ וב‰עלם ‰מˆב ˘ל ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰.

ובז‰ יומ˙˜ ‚ם מ‰ ˘‰˙יבו˙ "בכל מסעי‰ם" ‰ן ‰סיום ו‰חו˙ם ˘ל ספר ˘מו˙:

י˘ר‡ל  יˆ‡ו  "˘בו   (‰ פ"‚,  רב‰  (בר‡˘י˙  חז"ל  ‡מרו  ˘מו˙  ספר  ˘ל  מ‰ו˙ו  ‡ו„ו˙ 
מ‡פיל‰ ל‡ור‰". ספר ז‰, ‰ו‡ כולו "ספר ‰‚‡ול‰" (רמב"ן סוף פר˘˙נו).

ולכ‡ור‰, כיˆ„ ני˙ן ל‰‚„יר ‡˙ ‰ספר כולו ב˘ם ˘ל ‚‡ול‰ ויˆי‡‰ מן ‰‚לו˙, בעו„ 
˘˙חיל˙ ‰חומ˘ מ„בר˙ ‡ו„ו˙ ירי„˙ בני י˘ר‡ל למˆרים ו˘עבו„ם ˘ם בעבו„‰ ˜˘‰?

‰חניו˙  ‚ם  ‡˘ר  ולומ„ים  ˘מו˙,  ספר   ˙‡ מסיימים  כ‡˘ר  מ˙יי˘ב˙  זו  ו˙מי‰‰ 
כ‡˘ר  ‡ך  ‰˘עבו„,  ול˜ו˘י  ל‚לו˙  יר„ו  י˘ר‡ל  בני  ‡מנם  "מסעי‰ם".  ב˘ם  נ˜ר‡ו˙ 
יˆ‡ו ממˆרים ו˜יבלו ‰˙ור‰ ובנו ‰מ˘כן, וע„ ˘"כבו„ ‰' מל‡ ‡˙ ‰מ˘כן", ‡זי מ˙‚ל‰ 

כיˆ„ עילויים ‡לו כבר ‰יו מ˜ו„ם ב‰עלם ‚ם בע˙ ‰‚לו˙.

ב˘ם  ל‰˜ר‡  ר‡ויו˙  ו‰˘עבו„,  ‰‚לו˙  זמן   – ‰חניו˙  ˘‚ם  ‰˙ור‰  מ„‚י˘‰  ולכן 
"מסעי‰ם" – על ˘ם ‰‚‡ול‰ ˘טמונ‰ ב‰ן ב‰עלם ובפנימיו˙.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

וב˘טח  ב‰ו‰,  חכמ˙ ‰רפו‡‰  מˆב  לפי  כך  ˘‰ו‡  בˆ„ו  ˘וברו  ל‰וסיף  ˆריך  פנים  כל 
‰‡מור ‰רי כנ״ל ‰מח˜ר ‰ו‡ ‡ינטנסיבי ביו˙ר כיון ˘רבים ז˜ו˜ים לז‰.

וכונ‰ ˘ני׳ בכ˙בי ‰‡מור: ˘לכן כ„‡י לעמו„ ב˜י˘ור עם ‡ו˙ם ‰מ˙עס˜ים במח˜ר 
על  ו‰‰„‚˘‰ ‰י‡  ז‰.  ב˘טח  נ˙ח„˘  מ‰  לזמן  מזמן  ול˘‡לם  ז‰, ‡ו ‰˜רובים ‡לי‰ם, 
‡ו˙ם ‰מ˙עס˜ים במח˜ר ‰‡מור, כי ע„ ˘מ‚יעו˙ ˙וˆ‡ו˙ ‰מח˜ר לרופ‡ים ‰מטפלים 
ע˙ים  ממכ˙בי  ז‰  „בר  על  ˘ומעים  ‰מטפלים  ˘‰רופ‡ים  כיון  ביו˙ר,  רב  זמן  עובר 
ר˜  מ˙פרסמים  ובכלל  ‡רוכים,  ב„ו״חים  ˘ם  מו„פסים  ˘‰מ‡מרים  ‰רפו‡‰,  ב˘טח 

ל‡חרי ˘‰˙רופ‰ ‰י‡ ב„ו˜‰ ומנוס‰ מ˘ך זמן ‡רוך.

˘לו  מ„׳ ‡מו˙  לרפו‡‰  כ˘מוˆי‡ים ‡˙ ‰ז˜ו˜  טובו˙  ˙וˆ‡ו˙  ר‡ו  „ומים  במ˜רים 
ברוב‡  כי  ממנו.  טוב‰  ב˜˘˙  ב˙ור  וכיו״ב,  ובמוס„  בפעול‰  ב˜˘˙ ‰˘˙˙פו˙ו  י„י  על 
לע˘ו˙  בז‰  ˘‰כונ‰  ˘‰רו˘ם ‡ˆלם  כיון  ב˘ליל‰  מ˘יבים  כ˘מב˜˘ים ‡ו˙ם  „רוב‡, 
פלוני˙  פעול‰  פלוני ‡ו  ˘מוס„  כ˘‰‚י˘‰ ‰י‡  מ˘‡״כ  וכו'.  לרפ‡ו˙ם  טוב‰ ‡ו  ל‰ם 
˜רובו˙  ˘לפעמים  ‰כי,  בל‡ו  ‡פ˘ר  ו‡י  וכו׳  ו‰˘˙˙פו˙ו  ‰מ„ובר  לעזר˙  ז˜ו˜ים 
‡ל‡  ‰בריו˙.  עם  יו˙ר  מעורבים  נע˘ים  ל‡ט  ל‡ט  ובמיל‡  עזר˙ם  ל˙˙  ‰ם  נ˘מעים 
ל‰וˆי‡ו  ב˘ביל  ערמ‰  כ‡ן  ˘י˘  ח˘„  לעורר  ˘ל‡  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריך  ˘‰„יבור  כנ״ל 

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו עמ' ב-‚)ממס‚ר˙ ˘לו.

‰˙בוננו˙ ל˘ליל˙ „כ‡ון מ‡פסו˙ו ˘ל ‰‡„ם
ל‰מלט   ‰˘˜ רעיוניו,  ‰בל  ‡„ם  ˘ל  ‡פסו˙ו  כל  כ˘˙ופסים  ‡˘ר  ˘כו˙ב  ובמ‰ 

מ„כ‡ון. – 

י„וע ‰פירו˘ ‰פנימי ˘ל ‰מ˘נ‰, ˘כר מˆו‰ מˆו‰, כמבו‡ר ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ˘מˆו‰ 
מלכי ‰מלכים ‰˜ב״‰  מלך  עם  חיבורו  מˆו‰ ‰מˆו‰, ‡˘ר  עם  וחיבור  ענינ‰ ‚ם ˆוו˙‡ 
כיון  ול‰˙חבר  ל‰˙˜˘ר  יכולים  ר‚ע  ובכל  כביכול,  לי˘ ‰‡מי˙י  מ‰פך ‡˙ ‰‡פס ‰נ״ל 
 ‰Œי ˙‰לל  כל ‰נ˘מ‰  רז״ל  ˘‡מרו  ע„  בכל ‰ענינים  לעבו„ ‡˙ ‰˘ם ‰י‡  ˘‰‡פ˘ריו˙ 
‡פילו  לע˘ו˙  ‰‡„ם  ˘ביכול˙  ז.‡.  ל‰˘י״˙,  ל‰לל  י˘  ונ˘ימ‰  נ˘ימ‰  כל  על  ‡˘ר 
ל״‡ - „ף  פר˜  ˙ני‡  ועיין ‚״כ  י˙',  לו  עבו„‰  ˘לכ‡ור‰ ‰כרחי˙ ‰י‡,  ˘לו, ‡ף  נ˘ימ‰ 

מ׳ ע״ב - ˙י˜ר נפ˘ו בעיניו כו׳ ˘ל‡ לערבב ולבלבל ˘מח˙ ‰נפ˘ וכו'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' עז)

(1) ˙˙בונן ˘בכל מˆו‰ ומע˘‰ טוב ˘עו˘‰ – ‰רי ‰י‡ מ˜יימ˙ ˘ליחו˙ ‰˘ם ו‡יך 
̆ טו˙ ‰יˆר. ‡פ˘ר ל‰יו˙ ב„כ‡ון. ו‡ין ז‰ ‡ל‡ 

(2) כ˘˙ז„מן ‰ˆע‰ „˘י„וך מ˙‡ים – ˙˙עניין ב‰, ו‚ם ז‰ יעזור למˆב רוח טוב.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ל עמ' ˘י‡)
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דכאון – התחבולה, 
הטיפול והתפקיד

˙חבול˙ ‰יˆר למנוע ‡˙ ‰‡„ם ממילוי ˙פ˜י„ו בעולם
מˆב רוח ˘ל „כ‡ון, וכל ˘כן ˘ל י‡ו˘, חס ו˘לום, ‰ו‡ ‡ח„ ‰„ברים ‰מחלי˘ים ‡˙ 

‰‰חלטיו˙ ברˆון ל‰˘˙פר.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˙פט)

...ומובן ופ˘וט ˘מ‰ ˘כו˙ב ˘נמˆ‡ ב„כ‡ון נפ˘י וכו', ‰רי ז‰ מעˆ˙ ‰יˆר ו˙חבולו˙יו 

למנוע ‡˙ ‰‡„ם ממילוי ˙פ˜י„ו בעולם, ‰ו‡ כ„בר מ˘נ‰ '‡ני נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני', 

לולב)  (סוף ‰לכו˙  ˘ל ‰מור‰ ‰‚„ול ‰ו‡ ‰רמב"ם  וכבי‡ורו  ב˘מח‰ „ו˜‡,  ל‰יו˙  ˘ˆריך 

ב˘מח‰ ‡מי˙י˙,  וי˘מח  י‚יל  ו‡ז  ˘ם ‡ליב‡ „נפ˘י',  יעויין  ומפלי‡ים,  נפל‡ים  ב„ברים 

‰˙ני‡  בספר  ‡לי'  לבו‡  ו‡יך  זו  ˘מח‰  ענין  וכמבו‡ר  „ע‰ו,  „רכיך  בכל  ‰‡מור  וע"„ 

עיי"˘ פר˜ ל"‡ ו‡ילך, ועבו„‰ זו מבי‡‰ ‚"כ ˙וספ˙ בברי‡ו˙ ‰‚וף וכנר‡‰ במוח˘. 

בברכ‰ לב˘ו"ט בכל ‰‡מור. 
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˜„)

טיפול רפו‡י ב„כ‡ון
במענ‰ למכ˙בו . . בו כו˙ב על „בר בנו ˘יחי' [‰˘רוי ב„כ‡ון].

‰נ‰ בכלל, לˆערנו ‰רב, מ˜ר‰ כז‰ ‡ינו נ„יר בימינו ‡ל‰, ובטח ˘מע ‚ם מ‰רופ‡ים 

רבים  מ˘ום ˆר˙  ל‡  ז‰  וכו˙ב ‡ני ‡˙  ל˘לו.  מ˜רים „ומים  וכמ‰  כמ‰  ˘י˘  ‰מטפלים 

רב  נסיון  לרופ‡ים  ˘י˘  ל‰„‚י˘  כ„י  כ‡ן, ‡ל‡  במ˜ומו  ז‰  יו„ע ‡ם  ˘‡יני  נחמ‰,  חˆי 

במ˜ˆוע ז‰, ו‚ם מ˙נ‰ל מח˜ר ‡ינטנסיבי בנו‚ע ‡ופני טיפול ורפוי בז‰ וכו'.

˘לכן מובן ˘‡ין כל מ˜ום ל‰‚י„ ע˙י„ו˙ ˘‰סיכויים בז‰ בל˙י טובים וכ„ומ‰, ועל 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

פניניםפנינים

תכלית המשכן – במדבר!
וב‰עלו˙ ‰ענן מעל ‰מ˘כן 
יסעו בני י˘ר‡ל בכל מסעי‰ם
(מ, לו)

‡ו„ו˙  מ„בר˙  ‰פר˘‰  ‰רי  ל˙מו‰,  י˘ 
ענין  מ‰  ו‡"כ,  ו‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰,  ‰˜מ˙ ‰מ˘כן 
סילו˜ ‰ענן בע˙ ‰מסעו˙ (עליו לומ„ים בפר˘˙ 
‰˜מ˙  סיפור  וחו˙ם  לסיום  לכ‡ן,  ב‰עלו˙ך) 

‰מ˘כן?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

עניינו ˘ל ‰מ˘כן ‰ו‡ לפעול ‰‚˘מ˙ ˙כלי˙ 
ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  ‰עולם  ברי‡˙  ומטר˙ 
ר‡‰  טז.  נ˘‡  ˙נחומ‡  (ע"פ  ב˙ח˙ונים"  „יר‰  לו 
ו‰˘ר‡˙  ‰מ˘כן  ‰˜מ˙  ˘ע"י  פל"ו),  ˙ני‡  ב‡רוכ‰ 

‰ז‰  ובעולם  זו,  ˙כלי˙  נ˙˜יימ‰  ˘בו  ‰˘כינ‰ 
‰‚˘מי ו‰חומרי נע˘˙‰ „יר‰ ומכון ל˘ב˙ו י˙'.

ל‡  מ˙˜יימ˙  זו  ומטר‰  ˙כלי˙  עי˜ר  ‡מנם, 
במ˜ום בו ˘ור‰ ˘כינ‰ ב‚לוי, כמו במ˘כן, ‡ל‡ 
 - ונ‚לי˙  נר‡י˙  ‰˘כינ‰  ‡ין  בו  במ˜ום  „וו˜‡ 
"ב˙ח˙ונים". וכ‡˘ר ‚ם במ˜ום כז‰ עוב„ים ‡˙ 
מוכ˘ר  ל‰יו˙  ‡ו˙ו  ומ‰פכים  ומבררים  ‰˜ב"‰ 
ל‚ילוי ˜„ו˘‰, ‰רי בז‰ מ˙˜יימ˙ ˙כלי˙ ברי‡˙ 

‰עולם ב‡ופן ˘לם יו˙ר.

בענין  ‰מ˘כן  ‰˜מ˙  סיפור  מס˙יים  כן  ועל 
˘˙כלי˙  ללמ„נו  ‰מסעו˙  בע˙  ‰ענן  סילו˜ 
‰י‡  במ˘כן  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  ˘ל  ‰מכוון 
"‰עלו˙  בע˙  ˘‚ם  ועוז  כח  נו˙נ˙  זו  ˘‰˘ר‡‰ 
‰ענן" – סילו˜ ‰˘כינ‰, ובע˙ ‰מסעו˙ ב"מ„בר 
‰עמים" – מ˜ום ˘‡ין ˘ם ‚ילוי ˘כינ‰ כלל, ‰נ‰ 
‚ם ˘ם יעב„ו בני י˘ר‡ל ב˙י˜ון ‰עולם ו‰פיכ˙ו 
מ˜ום  ו‚ם  ‰˘כינ‰,  ל‚ילוי  מוכ˘ר  מ˜ום  ל‰יו˙ 

"˙ח˙ון" כז‰ ל‰כינו ל‰יו˙ "„יר‰" לו י˙'.

ובכך מ˙˜יימ˙ ˙כלי˙ ‰˜מ˙ ‰מ˘כן – ‚ילוי 
‰˘כינ‰ "ב˙ח˙ונים". 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 475 ו‡ילך)

פקודי – יחוד עליון 
בתוך דבר מדוד

‡ל‰ פ˜ו„י ‰מ˘כן
(רי˘ פר˘˙נו)

מפר˘  ו‡ילך)  סע"‚   ,„ (פר˘˙נו  ˙ור‰  בל˜וטי 
˘‰ו‡  ‰מ˘כן"  "פ˜ו„י  ל˘ון  נ"ע  ‰ז˜ן  רבינו 
סב,  (יבמו˙  ‡˘˙ו"   ˙‡ לפ˜ו„  ‡„ם  "חייב  מל˘ון 
˘"פ˜ו„י"  ו‰יינו,  פ˜י„‰",  נ˜ר‡  "‰יחו„  כי  ב) 
בספירו˙  ˘נע˘ים  עליונים  יחו„ים  על  מור‰ 

עליונו˙.

˘ל  ‰פ˘וט  פירו˘  ‰רי  יו˜˘‰,  ולכ‡ור‰ 
"פ˜ו„י" ‰ו‡ מנין, ˘מנין מור‰ על ‰‚בל˙ ‰„בר 
ול‡  פחו˙  ל‡  מסויים,  במספר  ˘‰ו‡  ‰נמנ‰, 
יו˙ר, ‡מנם "יחו„" ‰ו‡ ענין נעל‰ מ‡ו„, ומור‰ 
˘ני  ו‡"כ  כלל,  ל‰ ‰‚בל‰  ˘‡ין  בחינ‰  על ‚ילוי 
‰פירו˘ים ‰פכים ‰ם, ו‡יך י˘כנו ˘ני‰ם ב˙יב‰ 

‡ח˙?

˘‡ינם  ר˜  ל‡  פירו˘ים ‡לו  לב‡ר, „˘ני  וי˘ 
‰פכים ‡ל‡ ˘ני‰ם יח„יו מורים על ענין ‰מ˘כן:

ענינו ˘ל ‰מ˘כן ‰י' ˘ל˜חו „ברים מו‚בלים 
ב˙וכם"  נפעל "ו˘כנ˙י  וב˙וכם „וו˜‡  ומ„ו„ים, 
˘˘כנ‰  מו‚בל˙,  ‰בל˙י  י˙'  ˘כינ˙ו  ‚ילוי   –
‰י'  ˘‡כן  וכפי  ‰מו‚בל.  ‰מ˘כן  ב˙וך  „וו˜‡ 
„ברים  עם  ‰מ˘כן   ˙‡ בנו  ˘˙חיל‰  בפועל, 
נפעל‰ ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰  ו˘ם  ומו‚בלים,  ‚˘מיים 
(פר˘˙נו  מל‡ ‡˙ ‰מ˘כן"   '‰ "וכבו„   - מלמעל‰ 
יכול  ˘"ל‡  ע„  מו‚בל,  בל˙י  ב‡ופן  ל„-ל‰)  מ, 

‰ענן"  עליו  ˘כן  כי  מוע„  ‡ו‰ל  ‡ל  לבו‡  מ˘‰ 
(˘ם).

ב˙וך  כי  ‰ם,  ‡ח„  ‰פירו˘ים  ˘˘ני  ונמˆ‡, 
מל˘ון  פ˜ו„י   – ו‰ספורים  ‰מ„ו„ים  ‰„ברים 
מנין, ‰נ‰ „וו˜‡ ˘ם ˘כנ‰ ˘כינ‰ ו˜„ו˘‰ בל˙י 

מו‚בל˙ – פ˜ו„י מל˘ון יחו„.

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 286 ו‡ילך) 

דרוש ואגדה
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מ‰מפר˘ים  כמ‰  ˘כ˙בו  מ‰  י„וע 
ע"י  ‰מ˘כן  מל‡כ˙  "פ˜י„˙"  בטעם 
ח˘בון  פירוט  ‰יינו  פר˘˙נו,  ברי˘  מ˘‰ 
י˘ר‡ל  נ„בו˙  כל  מסך  ˘נע˘ו  ‰„ברים 
מן  עˆמו   ˙‡ "ל‰וˆי‡  כ„י  ˘‰ו‡  כו', 
‰ח˘„" (ל' ‰כלי י˜ר, עיי"˘ „נחל˜ו בז‰ 
‡ו  לכך  י˘ר‡ל  ˘בי˜˘ו‰ו  מ˘ום  ‰י'  ‡ם 
˘"מעˆמו רˆ‰ לנ˜ו˙ עˆמו", ועיי' בב"ח 
יו"„ סי' רנז ˘ז‰ו מ˜ור ל„ין ‰נפס˜ בטור 
ח˘ו„  ˘‡ינו  כ˘ר   ‰˜„ˆ ‚ב‡י  ˘‡ף  ˘ם 
טוב ˘י˙ן ח˘בון מ˘ום ו‰יי˙ם נ˜יים כו'. 
ב.  פנ"‡,  ˘מו"ר   ,‰ כ‡ן  ˙נחומ‡  ועיי"ע 
כן  על  „י˙ר  חי„ו˘  ב„רך  ונ"ל  ו‡כ"מ). 
י˘ כ‡ן, ו‰„בר ˘ייך ל‰לכ‰ יסו„י˙ ב„יני 
ע˘יי˙ מ˘כן ומ˜„˘ (ועפ"ז „ו˜‡ י˙יי˘ב 
יו˙ר ס„ר „ברי ‰כ˙וב במ‰ ˘‡ינו מ˙ב‡ר 

ע"פ ‰טעם „לעיל, כמ˘י"˙).

‰כ˙וב  חזר  כ‡ן  ‰פר˘‰  ברי˘  „‰נ‰ 
ו˘נ‰ (מי„ ל‡חר ‰פ˙יח‰ "‡ל‰ פ˜ו„י ‚ו' 

‚ו'  "ובˆל‡ל  ‚ו'")  מ˘‰  ע"פ  פו˜„  ‡˘ר 

ע˘‰ ‡˙ כל ‡˘ר ˆו‰ ‰' ו‡˙ו ‡‰לי‡ב ‚ו' 

ר‡‰ ‰כ˙וב  מ‰  וˆע"‚  ‚ו'",  וחו˘ב  חר˘ 

˘כבר  ‡חר  ‰מל‡כ‰  עו˘י  ˘וב  ל‰זכיר 

בפסו˜י  ו‰ן  ‰ˆיווי  בפסו˜י  ‰ן  נ˙פר˘ 

 ‡˘˙ בפר˘יו˙  בפועל  ‰ע˘י'  ˙י‡ור 

(פ‡‰  בירו˘'  ‡מרו  כבר  וב‡מ˙  וי˜‰ל; 

פ"‡ ‰"‡, ו‰בי‡ו ר˘"י כ‡ן) „„יי˜ ‰כ˙וב כ‡ן 

ו‡מר "‡˘ר ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰" ול‡ "‡˘ר 

ˆו‰ ‡ו˙ו מ˘‰" למימר‡ „"‡פילו „ברים 

„ע˙ו  ‰סכימ‰  [מ˘‰]  רבו  לו  ‡מר  ˘ל‡ 

ר˘"י  (ו‰בי‡  מסיני"  למ˘‰  ˘נ‡מר  למ‰ 

לס„ר  בˆל‡ל  ˘כיון  נ‰.  „ברכו˙   ‡‰ ע"ז 

ל‰˜„ים  מפי ‰‚בור‰,  מ˘‰  ˘˘מע  ‰נכון 

בס„ר  לו  מסר  ˘מ˘‰  ‡ף  לכלים,  ‰מ˘כן 

‰פוך), וז‰ו ˘˘בחו כ‡ן בסיכום ‰מל‡כ‰ 

˘ע˘‰ ‰כל כפי ˆיווי ‰' (עיי' רמב"ן). מי‰ו 

עˆ"ע טוב‡ למ‰ ˘ילב ‰כ˙וב „ברים ‡לו 

˘בו  ‰ח˘בון  פירוט  לפני  עו„  כ‡ן,  ˙יכף 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

גדר "נכסי ציבור" במעשה המשכן
יחדש דמסירת הנדבות לידי משה היתה מצד דין מלך שבו, שעי"ז נעשו 

הנדבות נכסי ציבור ויצא מבעלות פרטית / עפ"ז יבאר ענין חשבון הנדבות 
דפרשתנו, שנועד לסלק שם האומנין שנוסף בעת המלאכה כדי שיהי' שוב 

בגדר נכסי ציבור לגמרי

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

(בפרט ל„ע˙ ‰רמב"ם בז‰, „ע˘יי˙ כלים 

חל˜י  בכלל  ‰י‡  כי  בפ"ע  מˆו‰  ‡ינ‰ 

ס‰מ"ˆ  מ˜„˘",  י˜ר‡  "ו‰כל  ‰מ˜„˘ 

ב‡רוכ‰  ור‡‰  יב,  ˘ור˘  ועיי"˘  כ,  מ"ע 

כ‡  וחל˜  ב  ˙רומ‰  י‡  חל˜  בל˜ו"˘  בז‰ 

י˙„ו˙  וי˜‰ל-פ˜ו„י) ‡ף ‰ם "נ˜נים" ‡‚ב 

‰מ˘כן וכו'.

ב  פ˜ו„י  כו  חל˜  בל˜ו"˘  [ועיי"ע 

‰יטב  ב‡ר  י˙יי˘ב  לפכ"ז  ‡יך  וב˘ו‰"‚, 

מ˘‰  ˘ע˘‰  ‰פ˜י„‰  ‡ופן  „נ˘˙נ‰   ‡‰

בו,  נ ע˘‰  מ‰  פירט  ˘‚ם  ונחו˘˙,  בכסף 

‡ל‡  י„ו  על  נ‡מר‰  ˘ל‡  ‰ז‰ב  מפ˜י„˙ 

‰ע˘וי  ‰ז‰ב  כל  מ˘˜ל  כללי,  בסכום 

‰‚„רים  לחילו˜י  ב‰˙‡ם  למל‡כ‰; 

˘נע˘ו  ו‰ב‚„ים  ‰כלים  ˘בין  ‰‰לכ˙יים 

מז‰ב ובין מ‰ ˘נע˘‰ מכסף ונחו˘˙]. 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰כ˙ובים),  מן  כן  ˘‰על‰  פר˘˙נו  רי˘ 
(‡ף  ‰מל‡כ‰  על  ‰‡ומנין  ˘˘ם  מ‡חר 
˘ל‡ יˆ‡ בכך ל‚מרי מבעלו˙ ˘ל ˆיבור), 
‚בי  ˘כ˙ב   ‡ לז,  וי˜‰ל  ע‰"˙  עיי' ˆפע"נ 
ול‡  עליו  ‰בעלים  ˘˘ם  „כל  ˘ר˙  כלי 
נ˘˙˜ע ע„יין ל‡ ‰וי מסיר‰ ‚מור‰ לˆיבור 
 ‡"‡ ול‰כי  ו:),  בערכין  ז‰  ‚„ר  יסו„  (עיי"˘ 

˘י‰י' ˘ם בˆל‡ל עלי‰ם, וע„"ז ל‰לן ˘ם 
כמ"„ „‡ומן ˜ונ‰  נ˜טינן  ול‰וסיף „‡י  ו. 
ב"˜  ˘כרו),  ˜יבל  ˘ל‡  (ע„  כלי  ב˘בח 
בעלו˙  כ‡ן  ‰י˙‰  ו„‡י  ‰רי  ו‡ילך,  ˆח: 
בפ'  ˘ם  לפמ˘"כ  (ו‡ף  ל‡ומנין  פרטי˙ 
ל‡ ‰י' „ין ‡ומן  בˆל‡ל  ל‡, ‚ „‚בי   ‡˘˙
‡‰לי‡ב  ‚בי   ‡‰ מ"מ  כלי,  ב˘בח  ˜ונ‰ 
‡בל  עיי"˘),  בי',  ‰ו‰  „˘פיר  ˘ם  מסי˜ 
˘‡ין  ˘ם  בב"˜  למ"„  „‚ם  י"ל  ב‡מ˙ 
‡ומן ˜ונ‰ ב˘בח כלי (וכ"פ ‰רמב"ם ˘כירו˙ 
˘ם  ˘"ך  עיי'  ‡בל  ˘ו,  סי'  חו"מ  ו˘ו"ע   „"‰ פ"י 

ס˜"‚) סו"ס ‚ם עˆם ‰„בר ˘˘מו עליו ‰וי 

חסרון במסיר˙ו לˆיבור כנ"ל מ‰ˆפע"נ. 

מועיל  ‰י'  „ל‡  נמי  מובן  ומע˙‰ 
על  ‰‡ומן  ˘ם  ˘מˆ„  זו  "בעלו˙"  לסל˜ 
מל‡כ˙ו עי"ז ˘‰יו יכולים ‰‡ומנים לנ„ב 
‡˙ ‰מל‡כ‰ ˘ל‡ ליטול עלי' ˘כר, ‡י נמי 
על ‰מל‡כ‰ (עיי'  ˘י˜בלו  לנ„ב ‡˙ ‰˘כר 
פנים יפו˙ ˘ם ב' ‡ופנים ‡לו), כי מ"מ ‚ם עי"ז 

ל‚מרי  ונ˘˙˜ע  נ˙בטל  ל‡  ע„יין  ˘ינ„בו 
˘מם מן ‰מל‡כ‰ (מ˘‡"כ ‡ומן ב‡ומנו˙ 
ז‰  ‰רי  ו‰ולך,  ˘כרו   ˙‡ ‰מ˜בל  ר‚יל‰, 
כל  ממנו  מסל˜  מל‡  כסף  ˘נוטל  ‚ופ‡ 
י  חל˜  ל˜ו"˘  עיי'  בכלי,  לו  ˘‰י'  ˜ניינו 
ו„ו„  ‡בר‰ם  ˘˘ילמו  בטעם   ‡ ˘ר‰  חיי 
‡ף  וירו˘לים,  חברון  על  „ו˜‡  מל‡  כסף 
לסל˜  כ„י  ‰„ין,  מן  לי˜ח  יכולים  ˘‰יו 

ל‚מרי ‰˜נין ‰˜ו„ם). 

מל‡כ˙  ‰כ˙וב  כ‡ן  ˘‰זכיר  וז‰ו 
ל‰˜„ים  רˆ‰  „בז‰  ו‡‰לי‡ב,  בˆל‡ל 
˘‰י˙‰  ‰‡ומנין  מל‡כ˙  ˘מˆ„  ולומר 
למ˘‰,  ‰ˆיבור  מסיר˙  ל‡חרי  בינ˙יים, 
מן  ˘מם  ˘˙סל˜  פעול‰  עו„  נˆרכ‰  ˘וב 
‰מל‡כ‰ כ„י ˘י‰י' מסור לˆיבור יפ‰ יפ‰ 
˘ל‡חר  מ‰  ‰י˙‰  ו‰פעול‰  כב˙חיל‰, 
‚מר ‰מל‡כ‰ ע˘‰ מ˘‰ על כל ‰מל‡כו˙ 
פ˜י„‰ ומנין, ‰ב‡ ל‰לן בכ˙וב, ל‰ח˘יבם 
"מ˘כן  ‰כללי,  ‰מ˘כן  נכסי  ב˘ם  מח„˘ 
כנ"ל),  כולם  לי˘ר‡ל"  ("ע„ו˙  ‰ע„ו˙" 
עו„  [וי"ל  מעלי‰ם  ‰‡ומנין  ˘ם  ולסל˜ 
ענין, „ל‡ ר˜ ˜י„ו˘ ‰כל ב˙ור נכסי ‰˜„˘ 
‰ענין  ‚ם  ‡ל‡  מ˘‰,  ע"י  ˆ"ל  ‰י'  בכלל 
פרט  כל  נע˘‰  ˘ב˘בילו  ו‰פרטי  ‰מיוח„ 
ופרט ˆריך ˘˙‰י' בו י„ מ˘‰, ע"י פ˜י„˙ו 

‰ב‡‰ ל‡חרי עבו„˙ בˆל‡ל וכו'].

ר˜  ‰פ˜י„‰  ‰י˙‰  למ‰  ˙‡מר  ו‡ם 
„ברים  ב˘‡ר  ול‡  ונחו˘˙  וכסף  בז‰ב 
יריעו˙  (˜ר˘ים,  ‰מ˘כן  נע˘‰  ˘מ‰ם 
 ‡‰ „רך  על  ˘‰ו‡  לומר  י˘  וכיו"ב), 
‰˘ער  (˜ביע˙)  ע"י  ‰ו‡  ‰בי˙  כל  „˜נין 
ע"י  וכן  סי' ˜ˆב),  חו"מ  וטו˘ו"ע  נ‚:  ב"ב  (עיי' 

ו‰˘˙‡. ‡בל  נ‚. „"‰  ב"ב  ר˘ב"ם  (עיי'  ‰מפ˙ח 
‡„מו"ר  ו˘ו"ע  ובנו"כ,  ס"ב  ˘ם  טו˘ו"ע  עיי' 

נעיל˙ ‰„ל˙  וסי"‚),  סי"‡  ˙מח  סי'  ‰ז˜ן ‡ו"ח 

בז‰  (כ‰„עו˙  ל„ל˙  מנעול  ע˘יי˙  במפ˙ח, 
„‡פ"ל  ‰כ‡  ‰„ין  ו‰ו‡  ס"‚);  ˘ם  בטו˘ו"ע 

‰˜ר˘ים  (‰יינו  ‰מ˘כן  ו‚‚  בכ˙לי  ‚ם 
ו‰חˆר  ‰מ˘כן  י˙„ו˙  „פ˜י„˙  וכו'), 
מי‰ו  ו‰בן.  ל‰ם.  מועל˙  ונחו˘˙)  („כסף 
ב‰ם  ‰י˙‰  ˘ל‡  ‰מ˘כן  בכלי  עˆ"ע 
סו"ס  כי  כנ"ל,  י"ל  ב‰ם  ‚ם  ו‡ולי  פ˜י„‰ 
‚ופי'  „‰מ˘כן  וחל˜ים  פרטים  „‰וו  כיון 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

פ˙ח ל„בר, כ„ממ˘יך ל‰לן "כל ‰ז‰ב ‚ו' 
וכסף פ˜ו„י ‰ע„‰ ‚ו'", ו‰ו"ל ל‰˜„ים ‰‡ 
„בˆל‡ל ‡ו לס"פ וי˜‰ל ‡ו ל„חו˙ו ל‡חר 
„ל‰לן,  ו‰נחו˘˙  ‰כסף  ‰ז‰ב  ח˘בון 

ו˜"ל.

‰וי  ז‰  „פסו˜  חי„ו˘  ב„רך  ונר‡‰ 
פירוט  ˘ל  לענינו  ו‰˜„מ‰  פ˙יח‰  נמי 
˘מˆינו  מ‰  וב‰˜„ים  ˘ל‡ח"ז,  ‰ח˘בון 
לכל  חל˜  ˆ"ל  ˘‰י'  „ו„  ˘בנ‰  במ˜„˘ 
ל˜ניי˙  ‰כסף  „ו„  ‚ב‰  ולכך  בו  י˘ר‡ל 
ר‡‰  ספרי  (עיי'  ו˘בט  ˘בט  מכל  מ˜ומו 
˙ו„"‰  יב.,  יומ‡  ‡ל‡   ‰"„ ר˘"י   ,‰ יב, 
˜טז:  זבחים  ועיי"ע  פב:.  ב"˜  ו‡ין 
ובספרי  בסופו.  כו  ו,  נ˘‡  ספרי  ובר˘"י. 
בעלו˙  לסל˜  ˆריך  „‰י'  לב  י,  ב‰עלו˙ך 
י"ל „‡ף  ומע˙‰  ממ˜ום ‰מ˜„˘),  פרטי˙ 
מבעלו˙  מסול˜  ל‰יו˙  ‰וˆרך  ‰מ˘כן 
י˘ר‡ל  „כלל  בבעלו˙  ול‰כנס  פרטי˙ 
(ובמ˘כן י˘ טעם ל˘בח ל‰ˆריכו, „˜ר‡ו 
‰כ˙וב כ‡ן "מ˘כן ‰ע„ו˙", ו‰יינו "ע„ו˙ 
˙נחומ‡  ‰ע‚ל,  ל‰ם  ˘נ˙כפר  לי˘ר‡ל" 
י˘ר‡ל  „נ„בו˙  מובן  ו‡"כ  פר˘˙נו),  רי˘ 
מ˘מט  ˘כ"‡  ב‡ופן  ל‰ימסר  ˆריכו˙  ‰יו 
לבעלו˙  ‰נ„ב‰  ומכניס  ‰פרטי˙  בעלו˙ו 
„‰נו„ב  ז  „ף  „ר"‰   ‡‰ ע"„  ‰ˆיבור,  כל 
לˆיבור  ˘"ימסרם  ˆריך  ˆיבור  ל˜רבנו˙ 
בלב  בעלו˙ו  על  ˘יוו˙ר  (‰יינו  יפ‰"  יפ‰ 
˘לם), ונ˙˜יים ‰„בר ע"י ‰מסיר‰ למ˘‰, 
„‰‡ „ינו ˘ל מ˘‰ ‰י' מלך (רמב"ם ‰ל' בי˙ 
כל ‰ˆיבור  כללו˙  ˘‰ו‡  פ"ו ‰י"‡)  ‰בחיר‰ 

‰"ו,  פ"‚  מלכים  ‰ל'  ‰רמב"ם  ל'  (עיי' 
ועיי' ˘ו"˙ ‰ר˘ב"‡ ח"‡ סי' ˜מח "‰מלך 
כˆיבור, ˘‰ˆיבור וכל י˘ר‡ל ˙לויין בו"), 
נכסי  נע˘ו  לי„ו  ‰נ„בו˙  ˘נמסרו  ובכך 

ˆיבור ל‚מרי. 

ו‡ף ˘בסו‚י‡ „ר"‰ חזינן „ל‡ ‰ˆריכו 
מלב„  „ינ‡  ‰ך  ב˘ביל  מיוח„˙  פעול‰ 
„‡מרי'  כ„בעי,  למ˜„˘  ‰מסיר‰  עˆם 
ובלב„  כ˘רין  מ˘לו  ˘‰˙נ„ב  "יחי„ 
לח˘ו˘  י˘  סו"ס  מי‰ו  לˆיבור",  ˘ימסרם 
יפ‰  לˆיבור  ‡ח„  ימסרם  ל‡  בפועל  ˘מ‡ 
מע˘‰  וייפ‚ם  ˘ם,  ‰‡מור  ‰„ין  כפי  יפ‰ 
˘ם  וב˙וס'  ל‰:  יומ‡  (ועיי'  ‰מ˘כן 
‡„ם  ˘מסר  לסמוך  י˘  מ˜ום  בכל  „ל‡ו 
בנ„ב˙  כ˘‰מ„ובר  ופ˘יט‡  יפ‰),  יפ‰ 
נ˘ים,  ‚ם  ‰בי‡ו,  מי˘ר‡ל  ˘כ"‡  ‰מ˘כן 
לומר  ‡ין  ‡ופן  ובכל  לז‰.  לחו˘  „י˘ 
ב˘ו‰.  ‰ו‡  ‡ח„  בכל  לˆיבור  „‰מסיר‰ 
מן  ‚ם  ˜בלו  ‰מ˘כן  ˘בנ„ב˙  „כיון  ו˙ו, 
‰˜טנים (‡בו˙ „ר"נ פי"‡, ‡ בסופו) ‡ין לומר 
יפ‰  יפ‰  לˆיבור  מסרם  ‰נ˙ינ‰  ˘בעˆם 
מ˜נ‰,  ו‡ינו  ˜ונ‰  „˜טן  מ‰‡  ל„ון  (וי˘ 
פ"„  זכי'  ‰ל'  רמב"ם  ס‰.  ‚יטין  עיי' 
עו„  ו‡כ"מ).  רמ‚,  סי'  חו"מ  ˘ו"ע  ‰"ז. 
‚„ר  לר‡˘ונ‰  נ˙ח„˘‰  „‡ז  בעומ˜,  י"ל 
ונכסי  ˆיבור  ˘ל  „˜ופ‰  זו  ומˆי‡ו˙  ז‰ 
יכול  ˘יחי„  וז‰  („בי‰מ"˜),  ‰ˆיבור 
ל‰˙נ„ב ו"למסור" לˆיבור ‰ו‡ ר˜ ל‡חרי 
‰חי„ו˘  ולכן  ‡ז,  זו  מˆי‡ו˙  ˘נ˙ח„˘‰ 
כולם  ‰˙חברו˙  ע"י  ˆ"ל  ‰י'  ‰ר‡˘ון 
בעלו˙  ו‰יינו  ב‚„ר ˆיבור,  ˘‰י‡  לבעלו˙ 

מלך. ועיין.

‰רי  מ˘‰  בי„י  ˘‰יו  ל‡חר  ו‰נ‰, 
בˆל‡ל  ˘ל  לי„י‰ם  ‰נ„בו˙  כל  מסר  ˘וב 
כמסופר  לב),  חכם  ‡י˘  (וכל  ו‡‰לי‡ב 
כל  ב‰ם  ˘יע˘ו  כ„י  ‰˜ו„מ˙,  בפר˘‰ 
ע˘יי˙ם  י„י  על  ו‡"כ  ‰מ˘כן,  מל‡כו˙ 
מל‡כו˙  על  בעלו˙  מעין  ל‰ם  ‰י˙‰ 
‰מ˘כן (ו‡פי' ‡˙"ל ˘‰˙נ„בו ל‚מרי ול‡ 
יפו˙  פנים  עיי'  מל‡כ˙ם,  על  ˘כר  ל˜חו 


