
‚úיון ˙˘ם
ער˘"˜ פר˘˙ פנחס

בין "בעú ‰ˆ‡ן" úרוע‰ ‰ˆ‡ן

"‡ך ב‚ורú" - עבו„˙ ‰' ב„בר ‰˜˘‰ „וו˜‡

"כ‰ונ˙ עוúם" - úפנחס וú ‡úמ˘‰?

ú‡רב בי˘ר ú˘ מו˙ו„



˜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



‚ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין "בעל ‰ˆ‡ן" לרוע‰ ‰ˆ‡ן

ל"בעל ‰ˆ‡ן"  י˘ר‡ל  מנין  ר˘"י ‡˙  ממ˘יל  בחט‡ ‰ע‚ל  מ„וע 
‡נו, ובפר˘˙נו ממ˘ילו ל"רוע‰" ‰מונ‰ ‡˙ ‰ˆ‡ן? /  ˘מונ‰ ‡˙̂ 
מ„וע מנו ‡˙ י˘ר‡ל לי„ע ‰נו˙רים מן ‰מ‚יפ‰, ול‡ לי„ע ‰נו˙רים 
מ‡לו ˘נ‰ר‚ו על י„י ˘ופטי י˘ר‡ל? / בי‡ור במטר˙ מנין י˘ר‡ל 

בפר˘˙נו ובחט‡ ‰ע‚ל ובי‡ור פרטי ‰מ˘לים ˘‰וב‡ו לז‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 326 ו‡ילך) 

פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . .  ו
יסו„   / ל˘יט˙יי‰ו   – מ‰מעפילים"  ‡ו  "מ˜ו˘˘  מחלו˜˙ 

טענ˙ בנו˙ ˆלפח„

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ז
"‡ך ב‚ורל" – עבו„˙ ‰' ב„בר ‰˜˘‰  „וו˜‡

"ז‰יר   / נ˘מ˙ו  ל˘ור˘  במיוח„  ‰˘ייכ˙  מˆוו‰  י˘  י‰ו„י  לכל 
טפי" – „וו˜‡ בעניין ˘על פי ‰˘כל ‡ינו ˘ייך ‡ליו / "ומ‰ נעים 

‚ורלנו"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 346 ו‡ילך. ˙ור˙ מנחם ח"ו עמ' 79 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
ול‡  לפנחס    - עולם"  "כ‰ונ˙   / מ"פל‡ו˙"  ˘למעל‰  "פל‡" 

למ˘‰?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‡ חי„ו˘י סו‚יו˙
ב„יני מ˘˜ל ככר ז‰ב „מנור‰

˘˜ו"ט בין ב' ‰בריי˙ו˙ „מנחו˙ ‚בי מ˘˜ל מנורו˙ ˘ע˘‰ ˘למ‰, 
ו‡י ˘יעור ככר מעכב ‡ף למעל‰ „ל‡ לוסיף על‰

(ע"פ '‰לכו˙ בי‰ב"ח ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' כ ס"˜ ו. 
(ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' (449-450))

י„ ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„מו˙ו ˘ל רב בי˘ר‡ל

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו „רכי ‰חסי„ו˙
חבר ומ„ריך

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים פ˙ח „ברפ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

‰ננו  פנחס,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘ם), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
‡ו  עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים),  ב˙וכן 

בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

בבחינ˙ מור‰ „רך, מ‰ ל˘‡ול ‡˙ ‰רב, ועוזר ל˜יים בפועל ממ˘ ‡˙ מ‰ ˘‰רב מˆוו‰.

מ˘פיעים  מ„ריכים,  י˘נם  ‰חסי„ים  ˘ב˜רב  ˘נ‰  וע˘רים  ממ‡‰  למעל‰  ‰˘ם  ברוך  כבר 
וחברים טובים.

רבנו  מינ‰ ‡ו˙ו ‡ביו,  לערך,  ˘נ‰  ע˘ר‰   ˘˘ בן  כ˘‰רבי ‰‡מˆעי ‰י‰  לערך,  ˙˜"ן  ב˘נ˙ 
‰ז˜ן, על ‰„רכ˙ם ˘ל ˆעירי ‰חסי„ים.

ל˘ני ‡˙  מספר  כ˘‡ח„  ו‡מר:  חברים,  ˘ל  בין ‰‡ברכים ‡˙ ‰ענין  ‡ז ˜בע ‰רבי ‰‡מˆעי 
מ˙„ברים  ו˘ני‰ם  רע‰,  מ„‰  חליל‰  טוב‰ ‡ו  ל‡  מ„‰  על ‰˘ני  רו‡‰  כ˘‡ח„  לבבו, ‡ו  נ‚עי 
‡ו„ו˙ ז‰ ומחפ˘ים עˆו˙ כיˆ„ ל‰יפטר מ‰מ„‰ ‡ו מ‰ר‚ילו˙ ‰רע‰, ‡ז ‰ן ˘˙י נפ˘ו˙ ‡ל˜יו˙ 

כנ‚„ נפ˘ ב‰מי˙ ‡ח˙, ובמיל‡ ‰ם מבˆעים בפועל ‡˙ ‰˙י˜ון.

מ‡ז נ˜בע ב˜רב ‰חסי„ים ענין ‰מ„ריכים, ‰יינו חבר טוב. ר˜ ˘במ˘ך ‰זמן, בזמן נ˘י‡ו˙ו 
‚ם  י‰יו  ˘בעיירו˙ ‰חסי„יו˙  ˘‰מ˘פיעים  [-כ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜], ‰ו‡ ‰וסיף  ˘ל ‰סב‡ 

‰מ„ריכים.

‰סב‡,  ˘ל  בזמנו  ו‡ילו  טוב,  חבר  ˘ל  ‰ענין  לחסי„ים  ‰ספי˜  ‰‡מˆעי  ‰רבי  ˘ל  בזמנו 
‰חסי„יו˙  בעיירו˙  ˘‰מ˘פיעים  ‰סב‡  ‰וסיף  עˆומים,  בממ„ים  ‚„ל‰  חב"„  חסי„י  כ˘ע„˙ 

י˙עס˜ו ‚ם ב‰„רכ˙ ‰‡ברכים.

ב‡ים ‡ליו,  ˘‰יו  ˘ל ‰‡ברכים  ו‰נ‰‚˙ם  בלימו„ם  ס„ר  מפרסם  לע˙ים ˜רובו˙ ‰י‰ ‰סב‡ 
ו‰י‰ ˘ולח ‡ו˙ם ל˙˜ופ‰ מסויימ˙ ל˜בל ‰„רכ‰ ‡ˆל ז˜ני ‰מ˘פיעים.

‡ור‰  ב˜רן  ‰חסי„ים  ע„˙   ˙‡ ˘‰עמי„ו  ‰סרסורים  ‰ם  ‰ם  ‰חסי„יים  ו‰מ„ריכים  ‰חברים 
ו˙ור‰ - ˙ור‰ ˘ל ‡ור.

(˘ם, ע' 457-8)

לחיו˙ ‡˙ מ‰ ˘לומ„ים
‡בי [כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב] למ„ ‡˙י ‡ז ‡˙ ‰מ˘נ1‰ ״ע˘‰ לך רב ו˜נ‰ לך חבר״, ו‡מר לי: 

בעלי ‰מסור‰ ‡ומרים ˘‡מי˙˙ ‰מעל‰ ˘ל ״ע˘‰ לך רב״ ‰ו‡ ״ו˜נ‰ לך חבר״. 

˘נים  ˘מונ‰  לו  כ˘מל‡ו  כ״˜ ‰רבי ‰״ˆמח ˆ„˜״  לנכ„ו ‰ו„  כ״˜ ‰רבי ‰ז˜ן  כך ‡מר ‰ו„ 
˘˘מע  מ‰„רו˘ים  ״‰נחו˙״  כבר  כו˙ב  ‰י‰  ˙˘ע  בן  ב‰יו˙ו  ובחסי„ו˙.  בנ‚ל‰  לכ˙וב  ו‰חל 
מסבו, ‰ו„ כ״˜ ‰רבי ‰ז˜ן. ‡בי ˆיין ˘‰כ˙ב ˘ל ‰רבי ‰״ˆמח ˆ„˜״ ב‡ו˙ו זמן ‰י‰ כבר כז˜ן 

ור‚יל בכ˙יב‰.

˘‰כוונ‰  פיר˘  ו‡בי  חבר.  לך   - ˜ולמוס   - ו˜נ‰  ‰ז˜ן:  ‰רבי  כ״˜  ‰ו„  ב˘ם  ˘מענו  פעם 
ל˜ולמוס ‰לב, ו‰יינו ˘כל מ‰ ˘לומ„ים ˆריכים לחיו˙ ‡ו˙ו.

(ספר ‰˘יחו˙ [‰מ˙ור‚ם] ‰'˙˘״‡ ע' ˜כט)

1) ‡בו˙ ‡, ו. ‡„ר"נ ח, ‡. כב, ‡.



יז

חבר ומדריך
או  טובה  לא  מדה  השני  על  רואה  כשאחד  או  לבבו,  נגעי  את  לשני  מספר  כשאחד 
להיפטר  כיצד  עצות  ומחפשים  זה  אודות  מתדברים  ושניהם  רעה,  מדה  חלילה 
אחת,  בהמית  נפש  כנגד  אלקיות  נפשות  שתי  הן  אז  הרעה,  מהרגילות  או  מהמדה 

ובמילא הם מבצעים בפועל את התיקון

״ו˜נ‰ לך״ – חבר כז‰ ˘לב ‰‡„ם נמ˘ך ‡ליו 
[סיפר כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב נ"ע ב‰˙ווע„ו˙:]

על ‡ח˙ מ˘‡לו˙יי ב״יחי„ו˙״ ‡מר לי ‡בי [כ״˜ ‡„מו"ר מו‰ר"˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע]:

ל˘ני. ‡ם ‡ין  ˘ייכו˙ ‡ח„  ל‰ם  י˘  וחבר  רב  חבר״.  לך  ו˜נ‰  רב  לך  ״ע˘‰  חז״ל ‰י‡  עˆ˙ 
ל‡„ם רב, ‚ם ‰חבר ‡ינו חבר. ‡ם ‡ין לו חבר, ‚ם ‰רב ‡ינו רב.

״ע˘‰ לך רב״ - סיים ‡ז ‡בי - ‰ו‡ ב˜בל˙ עול, ו‡ילו ביחס לחבר ˆריך ל‰יו˙ ״ו˜נ‰ לך״, 
כז‰ ˘לב ‰‡„ם נמ˘ך ‡ליו.

ברם, מן ‰‰כרח ˘י‰י‰ חבר, כי ‰חבר ‰ו‡ מור‰ ‰„רך מ‰ ל˘‡ול ‡˙ ‰רב, ו‚ם עוזר ב˜יום 
‰ור‡ו˙יו ˘ל ‰רב בפועל ממ˘.

וכל  לבבי  „בי˜ו˙  ני‚ון  לנ‚ן  ‰חל  סבי,  ˘ל  ו‰מענ‰  ˘לו  ‰"יחי„ו˙"  סיפור  ‡בי  כ˘סיים 
‰מסובים ‰ˆטרפו ‡ליו...

(ל˜וטי „יבורים [‰מ˙ור‚ם] ‡-ב ע' 451)

‰חברים ו‰מ„ריכים ‰חסי„יים
[סיפר כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב נ"ע ב‰מ˘ך ‰‰˙ווע„ו˙ „לעיל:]

‰ו‡  חבר  כי  חבר,  ל‡„ם  ˘י‰י‰  ‰‰כרח  ˘מן  ‡ומר  נ"ע]  [מ‰ר"˘  ‡‡זמו"ר  כ"˜   – ...‡בי 

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה'
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

„רכי ‰חסי„ו˙
ה' עבודת בעניני ומכתבים שיחות



‰

בין "בעל הצאן" לרועה הצאן
צאנו,  את  שמונה  הצאן"  ל"בעל  ישראל  מנין  את  רש"י  ממשיל  העגל  בחטא  מדוע 
לידע  ישראל  את  מנו  מדוע   / הצאן?  את  המונה  ל"רועה"  ממשילו  ובפרשתנו 
ישראל?  שופטי  ידי  על  שנהרגו  מאלו  הנותרים  לידע  ולא  המגיפה,  מן  הנותרים 
המשלים  פרטי  וביאור  העגל  ובחטא  בפרשתנו  ישראל  מנין  במטרת  ביאור   /

שהובאו לזה

ב˙חיל˙ פר˘˙נו, ל‡חר ˘מזכיר ‰כ˙וב ‡˙ עוון פעור ˘נ‚רם לי˘ר‡ל על י„י ‰מ„ינים 
כו', ב‡ ‰ˆיווי למנו˙ ‡˙ י˘ר‡ל: "וי‰י ‡חרי ‰מ‚פ‰, וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰ ו‡ל ‡לעזר בן ‡‰רן 
כל  לבי˙ ‡בו˙ם,  ומעל‰  ו˘נ‰  ע˘רים  מבן  י˘ר‡ל,  בני  ע„˙  כל  ר‡˘  ˘‡ו ‡˙  ל‡מר.  ‰כ‰ן 

יוˆ‡ ˆב‡ בי˘ר‡ל" (כו, ‡-ב). 
ובפירו˘ ר˘"י: 

"וי‰י ‡חרי ‰מ‚פ‰ ו‚ו' – מ˘ל לרוע‰ ˘נכנסו ז‡בים ל˙וך ע„רו ו‰ר‚ו ב‰ן, ו‰ו‡ מונ‰ ‡ו˙ן 
לי„ע מנין ‰נו˙רו˙". 

מ‚פ‰  ˘‰י˙‰  ˘ל‡חר  ופ˘וט –  מובן  לכ‡ור‰ ‰ענין  כי  ב‡ריכו˙ „בריו,  רי‰ט‡ ˆ"ע  ולפום 
ונחסרו כו"כ מבני י˘ר‡ל מ˙‡ים לע˘ו˙ מנין כ„י ל„ע˙ כמ‰ נו˙רו; ולמ‰ ‰וˆרך ר˘"י ל‰בי‡ 

"מ˘ל" מיוח„, כ‡ילו ‡ין ‰ענין מובן בל‡ו ‰כי?

ז),  פכ"‡,  רב‰  במ„בר   .„ פר˘˙נו  (˙נחומ‡  ‡˙ר  על  חז"ל  במ„ר˘י  ‰ו‡  ‰מ˘ל  מ˜ור  ו‰נ‰,  ב. 
ו˘ם ‰מ˘ל ‰ו‡ מ"ז‡ב ˘נפל על ‰ˆ‡ן, ‰וˆרך בעל ‰ˆ‡ן למנו˙ם". ולכ‡ור‰ מ˙‡ים ז‰ עם 

‰נמ˘ל – ˘‰˜ב"‰, ˘‰ו‡ "בעל ‰ˆ‡ן", ‰ו‡ ˘ˆו‰ למנו˙ ‡˙ י˘ר‡ל;   
רבינו  למ˘‰  נ˙כוון  ולכ‡ור‰   – כו'"  ז‡בים  ˘נכנסו  לרוע‰  "מ˘ל  וכ˙ב  ˘ינ‰  ר˘"י  ‡ך 
˘‰ו‡ ‰"רוע‰" ‡˙ בני י˘ר‡ל ו‰ו‡ ז‰ ˘מונ‰ ‡ו˙ם. וˆ"ב: ‡מנם מ˘‰ ‰ו‡ ˘מנ‰ בפועל ‡˙ 
טעם ‡יפו‡  מ‰  לו ‰˜ב"‰!  ˘כן ˆיוו‰  מפני  עˆמו ‡ל‡  מ„ע˙  ז‰  ע˘‰  ל‡  "‰ˆ‡ן", ‡בל ‰רי 
"לרוע‰"  ‰ו‡  ˘ייך  ˘‰מנין  ו„יי˜  במ„ר˘ים)  (וכ‰ל˘ון  ‰ˆ‡ן"  מ"בעל  ל‰מ˘ל  ר˘"י  ˘ב˜ 

(מ˘‰) „ו˜‡?

  ו˙‚„ל ‰˜ו˘י‡ – ˘‰רי ר˘"י עˆמו מ„‚י˘ (בענין „ומ‰) ˘‰מנין ˘ייך ‰ו‡ ל"בעל ‰ˆ‡ן": 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

תורת חייםתורת חיים

ר‡˘ לכל בני ‰˜‰יל‰ ו˘ליח ‰'
ו˘‡ר  ר‡˘  ב„ו‚מ˙  ‰ם  ‰˜‰יל‰  ובני  ‰רב 
‰ם  ביח„  ˘ני‰ם  ˘„וו˜‡  ˘מובן  ‰‚וף,  חל˜י 

„בר ˘לם, ‚וף חי ופעיל ברי‡ ו˘לם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ כרך כב ע' ˙י)

‰ו‡  ˘ליח  ‡˘ר   – ‰ו‡  ו˙˜פו  ענינו  רב  כל 
למסור „ע˙ ˙ור‰, ˘ליחו˙ עמו„י ‰˙ור‰, ר‡˘ונים 
ע„  ‡י˘  מפי  ‡י˘  לסמוכין  ע„  ר‡˘ונים  ור‡˘וני 
מ˘‰ רבינו ˘˜בל ‰˙ור‰ מסיני – ˘לוחו ˘ל מ˜ום.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט״ו ע' רמז)

על- מו„יע  בו  מכ˙בו  בע˙ו  ˜בל˙י  בנועם 
„בר ‡ופן פעול˙ו ועבו„˙ו ב˜‰ל˙ו, ובטח מזמן 
ב˜„˘  מעלין  רז״ל ‡˘ר  וכפס˜  בז‰  יוסיף  לזמן 
– ‡˘ר ל„ע˙ כמ‰ מ‰פוס˜ים ‰ו‡ מ„‡וריי˙‡1 – 

ו‡˘מח ל‰ו„ע ממנו ‡˘ר ‡מ˙ כן ‰ו‡.

מˆומˆמ˙  ב˜‰ל˙ו  ˘‰˘פע˙ו  ˘כו˙ב  ומ‰ 
ו˜˘‰ לו ל‰עריכ‰, ‰נ‰ י„וע ‡˘ר כל ‡ח„ ו‡ח„ 
‰ו‡ ˘לוחו ˘ל ‰˜ב״‰ ל‰‡יר ‡˙ ‰עולם במ˜ום 
למל‡ו˙  מ˙כוונים  ר˜  ו‡ם  נמˆ‡,  ‰ו‡  ˘ם 
‰˘ליחו˙ כ„בעי ‰רי ‡ז פועל ‰ו‡ בכח ‰מ˘לח 
˘‡ומרים  ומ‰  ‰˜ב״‰,  ‰מלכים  מלכי  מלך  ‰ו‡ 

חל"ב  ˜ו„˘  ב‡‚רו˙  (נ„פס‰  זי"ע  ‡„מו"ר  כ"˜  ‰ער˙   (1
זח"‚  ור‡‰  ו˘"נ   ‡ כח  ברכו˙  ב˜ו„˘:  ל‰עלו˙  רלט):  ע' 
 (‡ ˆט  (במנחו˙  כו"'  מעלין  "‚מירי  ˘ם  בברכו˙   – ב.  ˜סב 
פ"‚  בכורים  בירו˘'  כו'", ‡בל  ˜ר‡  כו' „‡מר  "ומנלן „מעלין 
ססל"„.  ‡ו"ח  ‡„‰"ז  ˘ו"ע  ור‡‰   – כו'  ˘מעלין  ˘מע˙י   ‚"‰
לכל ‰מחנו˙ ‡ו"ח  מ‡סף  ס"˜ ˜ˆ„,  מ"ם  כללים  ˘„"ח  ור‡‰ 
מ‰"˙  ‰ו‡  ‡ם  וכן  בז‰  פרטים  בכמ‰  ‰„עו˙   – ס˜י"ב  סכ"‰ 

‡ו מ„רבנן.

„ב‡מרי˜‰ ˘ונ‰ ‰מˆב – ‰רי י„וע‰ ˘יח˙ כ״˜ 
ב˘נ˙  נ„פס  וכבר  ז2‰  על-„בר  ‡„מו״ר  מו״ח 

˙˘״‡ וכמ„ומ‰ ˘י˘נ‰ ‚ם ‰ע˙˜‰ ב‡נ‚לי˙. 

(ממכ˙ב כ"ח כסלו ˙˘י"‚)

 בעל ‰בי˙ ˘ל ‰מ˜ום
בנועם ˜בל˙י מכ˙בו... בב˘ור˙ו ‡˘ר נ˙˜בל 
לנ‰ו‚  לו  י‰י'  ‡פ˘ר  ˘נר‡‰  וכפי  ב...  לרב 

ברבנו˙ בל‡ כל ‰˘פע‰ ˆ„„י˙ ח"ו. 

ל‰חזי˜  יˆליח  בי„ו   '‰  ıחפ ‡˘ר  רˆון  וי‰י 
ו‰וסיף,  ‰לוך  במחנו  ‰י‰„ו˙  עניני   ıול‰פי
מר‡  ‰˙ו‡ר  ב˙וכן  ‰ז˜ן  רבנו  „ברי  וכי„וע3 
˘ל  ‰בי˙  ‰בעל  ‰ו‡  ‰רב  ב‡מ˙  ‡˘ר  „‡˙ר‡, 
ו‰˘ו"ע,  ‰סמיכ‰  בסמכו˙  ‡ומר˙  ז‡˙  ‰מ˜ום, 
נ‡מן  ‡„ם  ו‡ין  עˆמו  ‡ˆל  ˜רוב  ˘‡„ם  ו‡ף 
מ˜ומו˙  בכמ‰  ‰מבו‡ר  י„וע  ‰רי  עˆמו,  על 
י˘  ‰חסי„ו˙  ב˙ור˙  ‡˘ר   '˜‰ רבו˙ינו  מ˘יחו˙ 
למˆו‡ כמ‰ עˆו˙ ובחינו˙ ‡יך ל‰פר עˆ˙ ‰יˆר 

ו˙חבולו˙יו לרמו˙ ‡˙ ‰‡„ם. 

נועם  ב„רכי  כי  ‡ף  ‡˘ר  ‰נ˜ו„‰  ...וכללו˙ 
וב„רכי ˘לום, ‡בל ב˙ו˜ף ‰מ˙‡ים י˘ לנ‰‚ ‡˙ 
ע"י  כי ‡„רב‰  לפ˘רו˙,  כלל  ז˜ו˜ים  ו‡ין  ‰ע„‰ 
ב˙ים  ‰בעלי  ‡מון   [˙‡] מפסי„ים  פ˘ר‰  ‰ˆע˙ 

ב‰רב, מ‰ ˘‡ין כן ב„רך ‰‡מ˙. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ ע' ס‰)

 461 ע׳   ‡"˘˙ (ס‰"˘  ו‡ילך   ‡  ,‰ˆ˘ ח"‚  ל˜ו"„  ר‡‰   (2
ו‡ילך). ור‡‰ ‚ם ס‰"˘ ˙˘"ו ע' 35. ו˘"נ.

ס"ע  ˙רˆ"ו  ס‰"˘  ב‰ער‰.   – ל  ע'  ח"„  "‰˙מים"  ר‡‰   (3
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טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

„‰נ‰  ב„בר,  ס˙יר‰  י˘וב  נרוויח  י˙רון) 
‰וב‡‰   ‚"‰ פ"ו  ˘˜לים  ˘לפנינו  בירו˘' 
„ע"י  נ‡מר  ו˘ם  ‚ירס‡,  ב˘ינוי  זו  בריי˙‡ 
כלום",  חסר‰  פעמים "ל‡  פ'  לכור  ‰כנס˙‰ 
„ל‰בבלי  וירו˘',  בבלי  כפלו‚˙˙  ונר‡‰ 
י˙יר‡,  ‰„ינר  ממנ‰  חיסר‰  ‰כנס˙‰ 
ול‰ירו˘' ל‡ נחסר‰ עי"ז מ‡ומ‰ (וכ„מב‡ר 
ז‰  ˘ייך  ‰י‡ך  „פריך  ב‰ירו˘',  ל‡ח"ז 
ומיי˘ב  מ‡ומ‰,  ˙חסר  ל‡  לכור  ˘‰כנס‰ 
ב‰כנסו˙  נ˙ברר  (˘כבר  מבורר  „בז‰ב 
כו'  עו„  מחסר  ‰כור  ‡ין  ˘למ‰)  „ימי  לכור 
„כל  „˜‡מר‰  ˜מיי˙‡  בריי˙‡  (מ˘‡"כ 
‰י'  ˘ל‡  בז‰ב  ז‰ו  כו'  חיסר‰  לכור  ‰כנס‰ 
˘למ‰  ב˙ור‰  ועיי'  ‰‰כנס‰),  ˜ו„ם  מבורר 
ז‰  בירו˘'  ˘ונו˙  ‚ירס‡ו˙  רי‚  ‡ו˙  ˙רומ‰ 
פלו‚˙‡  „ליכ‡  י"ל  ‰נ"ל  לפי  ועכ"פ  כו'; 
˘נחסר‰  זו  פור˙‡  „ב‰ירו˘'  ור˜  מ„י,  ול‡ 
(חסרון ˘ל „ינר בלב„, בערך לככר ˘לם) ל‡ 
˘לם  „ככר  חסרון  (מ˘‡"כ  ל‰זכירו  ח˘יב 
˜מיי˙‡),  בבריי˙‡  ‰מסופר  לכור  ב‰כנס‰ 
ו˘פיר מ˜רי "ל‡ חסר‰ כלום". ו˙נ‡ „מסייע 
„פיר˘  ˘ם,  לירו˘'  סירלי‡ו  ר"˘  בפי'  לן 
‰י‡  ˘בירו˘'  ‰בריי˙‡  ל'  „כוונ˙  ל‰„י‡ 

"ול‡ חסר‰ כלום, ‡ל‡ „ינר", עיי"˘.

[מי‰ו עיי' בספרי סוף פ' נ˘‡, "כל כסף 
‰˜ו„˘,  ב˘˜ל  מ‡ו˙  ו‡רבע  ‡לפים  ‰כלים 
‰„יוט,  כלי  עולמים  בי˙  ככלי  ˘ל‡  ללמ„ך 
ו˘˜לם  וחזר  ו‡ח„  ‡ח„  ˘˜לן  ‰„יוט  כלי 
ל‡  ‡לו  ‡בל  מיעט,  ‡ו  ריב‰  ‡ו  כ‡ח„ 
עולמים  בי˙  כלי  ‡מר  ר"נ  מיעט,  ול‡  ריב‰ 
‚ו˘  [„‰יינו  סימון  וע˘‡ן  חזר  כולם,  ˘˜לם 
ל‡  כלים  וע˘‡ם  חזר  ˆור‰]  בל‡  נסכ‡ 

‰ו‡  ‰כלים  „מ˘˜ל  ‰רי  מיעט",  ול‡  ריב‰ 
‚ם  ול‰עיר  למ˘‰ו.  ע„  וב„יו˜  בˆמˆום 
˘למ‰  ˘ע˘‰  בים  י„.  בעירובין  מ‰נ‡מר 
בבנין ‰מ˜„˘ (מ˜ו‰ ‚„ול‰ לטביל˙ כ‰נים) 
מ„ו˜„˜  ב‡ופן  ל‰˙‡ים  ‰˘"ס  ˘מכריח 
עי‚ולו  ‰י˜ף  מ„˙  בין  ‰ח˘בון  כללי  ע"פ 
‰מבו‡רו˙  ‰עי‚ול,  ב‡מˆע  רוחבו  למ„˙ 
ב‡ופן „ל‡  לח˘בו  ומ„יי˜ ‰˘"ס  בכ˙ובים, 
"מ˘מע  ב˙וס'  עיי"˘  "מ˘‰ו",  ‡פי'  י˙יר 
ל˘יעור  ז‰ ‚ם  (ומ˘ו‰  מˆומˆם"  ˘‰ח˘בון 
עול‰  י„:  „ב"ב  „מסו‚י‡  ˘במ˜„˘  ‡רון 
בפור˙‡),  סטי' ‡פי'  בלי  מˆומˆם  „‰ח˘בון 
חכמי  ח˘בון  עם  י˙‡ים  ‡יך  ˘נ˙˜˘‰  ע„ 
לרמב"ם  בפי‰מ"˘  עו„  ועיי'  כו'.  ‰מ„ו˙ 

למ˘נ‰ „עירובין ˘ם. ועו„].

י"ל  וכו',  ‰מנ"ח  יסו„  על  ועפכ‰נ"ל 
בין  ˘ברי˘ „ברינו  עˆם ‰ס˙יר‰   ıב˙ירו ‚ם 
בפועל,  ‰מע˘‰  ‰י'  כיˆ„  לענין  ‰בריי˙ו˙, 
ב„יו˜  ככר  במ„˙  ‰מנורו˙  ˘למ‰  ע˘‰  ‡י 
י˙יר‰  ˘‰י˙‰  מנור‰  ˘‰י˙‰  ‡ו  מוחלט 
„פלו‚˙‡  כ„לעיל  („ל‡  „י"ל  כו',  „ינר 
על  פלי‚  ל‡  בר"י  ר"י  „ב‡מ˙  ‡ל‡)  ‰י‡, 
בריי˙‡  ו‡ף  ‰„בר,  בסיפור  ˜מיי˙‡  בריי˙‡ 
˜מיי˙‡ „˜‡מר‰ "ו‰עמי„ון על ככר", ‰יינו 
„ל‡  ככר,  על  י˙יר‰  לפור˙‡  ע„  ˘‰עמי„ון 
˘‰מ„ובר  ובפרט  ‰ככר,  (בערך  ל‰  ח˘בינן 
 ,(.‰ בכורו˙  כפול ‰ו‡,  ˘ככר  בככר „˜ו„˘ 
מי‰ו ב‡ ר"י בר"י ל‰וסיף ולח„˘ פרט בכ"ז, 
מעכב˙)  (˘‡ינ‰  כזו  ‡פור˙‡  „‡פילו  ו‰ו‡ 
מ‡„ „‰כנס‰  רב  בטורח  ו‡ף  לבטלו,  ‰י„רו 

לכור עו„ ועו„. וי˘ ל‰‡ריך בכל ‰נ"ל.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

בפר˘˙ כי ˙˘‡ (ל, טז) ב‡ ‰ˆיווי למנו˙ ‡˙ י˘ר‡ל ל‡חר חט‡ ‰ע‚ל, ומפר˘ ר˘"י: "נˆטוו 
למנו˙ם . . ‡חר מע˘‰ ‰ע‚ל, מפני ˘נכנס ב‰ם מ‚פ‰ . . מ˘ל לˆ‡ן ‰חביב‰ על בעלי' ˘נפל 
ב‰ „בר, ומ˘פס˜ ‡מר לו לרוע‰: 'בב˜˘‰ ממך, מנ‰ ‡˙ ˆ‡ני ו„ע כמ‰ נו˙רו ב‰ם' - ל‰ו„יע 

˘‰י‡ חביב‰ עליו".

ומ‰  למנו˙ם –  מור‰  ולכן  עליו  חביב  ˘‰ˆ‡ן  בעל ‰ˆ‡ן  ל‰„י‡ ‡˙  ר˘"י  מזכיר  ˘˘ם  ‰רי 
נ˘˙נ‰ כ‡ן ˘‰ו‡ מזכיר ר˜ ‡˙ ‰"רוע‰"?

‚. ובי‡ור ‰ענין:
כ‡˘ר ב‡ים למנו˙ ‡˙ ‰ˆ‡ן ל‡חר ˘‰י' ‡סון ונחסרו מ‰ם, י˘ ‰ב„ל בין מנין ז‰ מˆ„ "בעל 

‰ˆ‡ן" – לבין  מנינם כמו ˘‰ו‡ מˆ„ ‰"רוע‰". 

כ˘‰רוע‰ מונ‰ ‡˙ ‰ˆ‡ן – ‰רי ז‰ בעי˜ר מˆ„ ˙פ˜י„ו כרוע‰, ו‰יינו מחמ˙ ‰‡חריו˙ ˘י˘ 
לו לˆ‡ן מרעי˙ו. ומנין ז‰ מ˙‡ים כ‡˘ר ‰רוע‰ מר‚י˘ ˘י˘ לו ‡˘מ‰ מסויימ˙ בז‰ ˘ל‡ מנע 
‡˙ ‰‡סון, ו‰ו‡ מונ‰ ע˙‰ ‡˙ מי ˘נ˘‡ר מ˙וך כוונ‰ ל‰˙מסר יו˙ר ול‰וסיף ב˘מיר˙ם מכ‡ן 

ול‰ב‡;

לו  ח˘וב  ˘לכן  בעיניו,  חביבו˙ם  מחמ˙  ז‰  למנו˙ ‰ˆ‡ן – ‰רי  מב˜˘  כ˘בעל ‰ˆ‡ן  ‡ולם 
מ˜ר‰  בכל  כי  וכו',  ומי ‡˘ם  ב‰ם  ˘‡ירע  מ‰ ‰י' ‰‡סון  נפ˜"מ  ז‰ ‡ין  ולענין  מניינם.  ל„ע˙ 

ח˘וב לו ל„ע˙ כמ‰ נו˙רו מ‰ם מˆ„ עˆם ‰חביבו˙. 

‰ˆ‡ן"  ל"בעל  ר˘"י  ייחס  ‰ע‚ל  חט‡  ל‡חר  ˘‰י'  ‰מנין   ˙‡˘  – ‰‰ב„ל  מ„ויי˜  ומע˙‰ 
(‰˜ב"‰), ו‡ילו ‡˙ ‰מנין כ‡ן ייחס ל"רוע‰" (מ˘‰):

ב˘ע˙ חט‡ ‰ע‚ל ‰י' מ˘‰ רבינו – ‰"רוע‰" - ב‰ר סיני, ובכלל ל‡ יכול ‰י' ל„ע˙ מכל מ‰ 
מכן  ל‡חר  י˘ר‡ל  בני  ˘מנין  ועכˆ"ל,  בז‰.  ו‡˘מ‰  ˘ייכו˙  כל  לו  ל‡ ‰י˙‰  וממיל‡  ˘‡ירע, 
ל‡ ‰י' מˆ„ ‰"רוע‰" (מ˘‰), ‡ל‡ מˆ„ "בעל ‰ˆ‡ן" (‰˜ב"‰) – ˘מˆ„ חביבו˙ י˘ר‡ל בי˜˘ 

למנו˙ם ול„ע˙ כמ‰ נו˙רו; 

נעˆר‰ ‰מ‚פ‰,  זמרי  ˘פינחס ‰ר‚ ‡˙  ל‡חרי  ˘ר˜  מסופר  בל˜  פ'  בסוף  בנ„ו"„, ‰רי  ‡ולם 
וז‰ ˘מ˘‰ ל‡ ע˘‰ ב„בר ˜ו„ם לכן ‰ו‡ מ˘ום "˘נ˙עלמ‰ ממנו ‰לכ‰" - ונמˆ‡ ˘‰י' מ˘‰ 
יכול לח˘וב ˘י˘ לו ‡˘מ‰ בענין, ˘ז‰ ˘"נ˙עלמ‰ ממנו" ‰‰לכ‰ עיכב‰ ‡˙ ‰פס˜˙ ‰מ‚יפ‰. 
˘נכנסו  כרוע‰  חביבו˙ם, ‡ל‡)  מחמ˙  ס˙ם  (ל‡  י˘ר‡ל  למנו˙ ‡˙  מ˘‰  ע˙‰  ˘נˆטוו‰  וז‰ו 

ז‡בים ל˙וך ע„רו ˘מונ‰ ‡˙ ‰ˆ‡ן מ˙וך ‡חריו˙ו ל‰ם.

[ול„רכנו יובן ‰ב„ל נוסף – ˘בפ' ˙˘‡ כ˙ב ר˘"י מ˘ל מˆ‡ן "˘נפל ב‰ „בר", ו‡ילו כ‡ן 
„יי˜ "˘נכנסו ז‡בים":

‰‰ב„ל בין "„בר" ל"ז‡בים" ‰ו‡, ˘כניס˙ ז‡בים ‰י‡ ‡סון ˘מ˙פ˜י„ו ˘ל ‰רוע‰ ל‰˘˙„ל 
למונעו, ו‡ילו „בר – מ‚פ‰ – ‰י‡ מכ‰ בי„י ˘מים ˘‡ינ‰ ˘ייכ˙ ל˙פ˜י„ ‰רוע‰ כלל. 

נכנסים  ˘כ‡˘ר  כ˘ם   – ז‡בים  כניס˙  ב„ו‚מ˙  ‰י‡  ˘בפר˘˙נו  ‰מ‚פ‰  ‰„ברים:  ‰ם  ו‰ם 
˘ייכ˙ ‰י‡  בנ„ו"„ ‰מ‚פ‰  ע„"ז  מל‰יכנס,  מ‰ם  מנע  ˘ל‡  על ‰רוע‰  מוטל˙ ‰‡חריו˙  ז‡בים 
בנ"י  לכן ‰מ˘יכו  ו)  כ‰,  בל˜  ר˘"י  (ל˘ון  י„יו"  ו"רפו  ממנו ‰לכ‰"  ˘"נ˙עלמ‰  ˘מ˘ום  למ˘‰, 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

לחטו‡ כו'; ‡ולם ‰מ‚פ‰ ˘‰י˙‰ ב‰מ˘ך לחט‡ ‰ע‚ל ‰י‡ ב„ו‚מ˙ "„בר" – כי כ˘ם ˘מ‚פ‰ 
‰נופל˙ בˆ‡ן ‡ינ‰ מענין ‰רוע‰ כלל, כך חט‡ ‰ע‚ל ל‡ ‰י' ˘ייך למ˘‰, מ˘ום ˘ל‡ ‰י' נוכח 

כלל ב˘ע˙ מע˘‰ ו‡ין ז‰ ב‡חריו˙ו].   

 „. וע"פ כל ז‰ ˙˙ורı ˜ו˘י‡ ‚„ול‰ ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡": 
ל˘ון ‰כ˙וב ‰ו‡ - "וי‰י ‡חרי ‰מ‚פ‰", ˘‰מנין ב‡ לי„ע מנין ‰נו˙רים מ‰מ‚פ‰ „ו˜‡.

ו˜˘‰: ‰לו‡ מנין ‰מ˙ים במ‚פ‰ ‰י' ר˜ ע˘רים ו‡רבע ‡לף (בל˜ כ‰, ט); ‡מנם מלב„ מ˙ים 
˙מˆ‡  בח˘בון  וכ„ „יי˜˙  פעור",  לבעל  י˘ר‡ל "‰ר‚ו ‡י˘ ‡נ˘יו ‰נˆמ„ים  נˆטוו „ייני  ‡ל‰ 
˘נ‰ר‚ו ‡ז על י„י ‰„יינים כמ‡‰ ו˘בעים ‡לף (ר‡‰ ב„ברי ר˘"י בל˜ כ‰, ‰, ˘מספרם ˘ל „ייני י˘ר‡ל 
‰ו‡ פ"ח ‡לף, וכל ‡ח„ מ‰ם ‰י' ‰ור‚ ˘נים. ו‡ף ˘כ˙בו ‰מפר˘ים ˘בפועל ל‡ ‰ר‚ו כ"כ, ‰נ‰ מפ˘טו˙ ל' ר˘"י 

מ˘מע ˘כן ‰ר‚ו בפועל)  – ו‡ם כן למ‰ מ„‚י˘ ‰כ˙וב ˘‰מנין ‰י' לי„ע מנין ‰נו˙רים מן ‰מ‚פ‰ 

„ו˜‡, "וי‰י ‡חרי ‰מ‚פ‰"? 

 :ıמנם ע"פ ‰נ"ל מ˙ור‡

לˆ‡ן ‰נו˙רו˙,  יו˙ר  ˘י˙מסר  כרוע‰  ˙פ˜י„ו  ב‚לל  בעי˜ר  י„י ‰רוע‰, ‰ו‡  על  מנין ‰ˆ‡ן 
לע„רו  ז‡בים  כ˘נכנסו  וכמו  ב‡˘מ˙ו,  ‰י'  בˆ‡ן  ˘‰חסרון  במ˜ר‰  בעי˜ר  ב‡  ז‰  מנין  ולכן 

(˘מ˙פ˜י„ ‰רוע‰ ל˘מור ‡˙ ‰ˆ‡ן מז‡בים ולמנוע ‡ו˙ם מליכנס). 

ובני„ון „י„ן: ‡ו˙ם י‰ו„ים ˘נ‰ר‚ו על פי בי˙ „ין – מכח ‰ˆיווי "‰ר‚ו ‡י˘ ‡נ˘יו ‰נˆמ„ים 
˘„נו ‡ו˙ם  ומ˘פט ‰בי˙ „ין,  פי „ין  על  נ‰ר‚ו  כי  בכך,  מ˘‰ ‡˘ם  ל‡ ‰ר‚י˘   - פעור"  לבעל 

למי˙‰.

נˆטוו‰  ולכן  ב‡רוכ‰),  (כנ"ל  בז‰  ˘‰ו‡ ‡˘ם  לח˘וב  יכול  מ˘‰  – ‰י'  למ‚פ‰  בנו‚ע  ו„ו˜‡ 
˘מונ‰ ‡˙  ע„רו  ל˙וך  ז‡בים  ˘נכנסו  כרוע‰  י˘ר‡ל „ו˜‡ "‡חרי ‰מ‚יפ‰",  למנו˙ ‡˙  מ˘‰ 

‰ˆ‡ן מ˙וך ‡חריו˙ כו'. 

˘ע"פ  זו,  ˜ו˘י‡   ıל˙ר כ„י  ˘‰ו‡  ז‡בים",  ˘נכנסו  מ"רוע‰  ‰מ˘ל   ˙‡ ר˘"י  ‰בי‡  ולכן 
‰מ˘ל מ‰רוע‰ מבו‡ר מ‰ ˘נˆטוו‰ מ˘‰ למנו˙ ר˜ ‰נו˙רים מן ‰מ‚יפ‰.

 ˙‡ למנו˙  ירˆ‰  ˘‰˜ב"‰  בעניננו  מˆינו  ל‡  ב‡מ˙  מ„וע  ˜˘י‡:  ‚ופ‡   ‡‰ ע„יין  ‡ך   .‰
י˘ר‡ל מחמ˙ חיב˙ם?! 

„ו˜‡  ‰ˆ‡ן   ˙‡ למנו˙  מ˙עס˜  ˘‰ו‡  ‰"רוע‰",  ˘מˆ„  ‰מנין  ר˜  כ‡ן  נזכר  מ„וע  כלומר: 
כ˘‰‡סון ‰י' ˘ייך ‡ליו (˘לכן מ„יי˜ ‰כ˙וב "וי‰י ‡חרי ‰מ‚יפ‰", כנ"ל) – ול‡ ‰מנין ˘מˆ„ 
"בעל ‰ˆ‡ן", ז‰ ˘‰˜ב"‰ רוˆ‰ ל„ע˙ כמ‰ נו˙רו בבני י˘ר‡ל מˆ„ עˆם חביבו˙ם [˘לענין ז‰ 

‡ין נפ˜"מ מ‰ ‰י' ‰‡סון ומי ‡˘ם כו' - וכ˘ם ˘בי˜˘ ל„ע˙ ל‡חר חט‡ ‰ע‚ל]?

ונ"ל, ˘כיון ונכ˘לו ‡ז י˘ר‡ל בחט‡ „"בועל ‡רמי˙", ˘‰ו‡ חט‡ חמור ביו˙ר, וכפי ˘‰בי‡ 
ר˘"י לעיל (בל˜ כ‰, ז) ˘מחמ˙ חומר˙ ‰חט‡ ‰רי ‡ין מחכים ˘י‰יו ע„ים ובי˙-„ין ‡ל‡ "˜נ‡ין 
פו‚עין בו" מי„ – ‰רי במˆב ז‰ כביכול ל‡ י˙כן ˘‰˜ב"‰ יר‡‰ ב‚לוי ‡˙ חיב˙ו לבני י˘ר‡ל, 

ובל˘ון ר˘"י לעיל (בל˜ כ„, י„) "‡ל˜י‰ם ˘ל ‡ל‰ ˘ונ‡ זמ‰ ‰ו‡". ומסיימים בטוב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

ר"‡ בן ˘מוע ‡ומר כו' בכולן ‰יו מ„לי˜ין", 
‰יינו ‡ף במנורו˙ ˘למ‰, ו˜˘‰ ‡יך ‰„לי˜ו 
כמי„˙‰, „‡מר ˜ר‡  ˘ל‡  ˘נע˘˙‰  במנור‰ 
(˙רומ‰ ˘ם) "ככר ז‰ב ט‰ור יע˘‰ ‡ו˙‰ ‚ו'", 

עיי' מנחו˙ פח:.

ו‰נר‡‰ בז‰, „‰נ‰ בבריי˙‡ „ל˜מן ˘ם 
˘ולחנו˙  לענין  ור‡ב"˘   ˜"˙ נמי  ‡יפלי‚ו 
מס„רין  ‰יו  "ל‡  „ל˙"˜  ˘למ‰,  ˘ע˘‰ 
‡ל‡ על ˘ל מ˘‰" ולר‡ב"˘ "על כולם ‰יו 
מס„רין", ופיר˘ ר˘"י "על כולן ‰יו מס„רין 
– פעמים בז‰ ופעמים בז‰", ו‡"כ מובן „‡ף 
לר‡ב"˘ ‡ין ‰כוונ‰ ˘ב„ו˜‡ ‰˘˙מ˘ו בכל 
˘ע˘‰ ˘למ‰; ומע˙‰ י"ל נמי ‚בי ‰מנורו˙ 
בכל  בו„‡י  „‰„לי˜ו  „ו˜‡  כוונ˙ו  „‡ין 
מנור‰  י"ל „‡ו˙‰  כולן, ‡ל‡  ע˘ר ‰מנורו˙ 
‡ף  ב‰  ‰„לי˜ו  ל‡   – ב„ינר  י˙יר‰  ˘‰י˙‰ 
פ"ב „‰יו   ‡˘„˙ כבמ„ר˘  (ו„ל‡  ‡ליב‡ „ר‡ב"˘ 
מ„לי˜ין בכולן, ועיי' ˙ור‰ ˘למ‰ ˙רומ‰ כ‰ ‡ו˙ ˜ס„ 

˘‰‡ריך בכ"ז).

ל‡  „לר‡ב"˘  כן,  לומר  „וח˜  ‡בל 
‰פלו‚˙‡  „ב‡מ˙  [ול‰עיר  כולן  ‰„לי˜ו 
‰„ל˜‰  לענין  ‰י‡  כ‡ן  ור‡ב"˘   ˜"˙„
ˆח:  ˘ם  לעיל  ‰יטב  יעויי'  ‡בל  בפועל, 
חל˜  ˘למ‰  „‰ניח  לומר  „‡ין  „˘˜ו"ט 
‡מר‰  ‰˙ור‰  כי  לפ˙ח  בˆפון  ממנורו˙יו 
ומוכח „נ˜טינן „מנורו˙  כו',  ב„רום  „מנור‰ 
מפור˘  וכן  לעבו„‰.  כ˘רו˙  ‰יו  ˘למ‰ 
ירו˘'  ור‡‰  פ"י,  ‰מ˘כן  „מל‡כ˙  בבריי˙‡ 
ו.  פי"‡,  מנחו˙  ו˙וספ˙‡   ‚"‰ פ"ו  ˘˜לים 
וכן ס˙ם במ„ר˘ ‰‚„ול ˙רומ‰ כ‰, כ‚ לענין 
ב  ˙ˆו‰  חכ"ו  ל˜ו"˘  ועיי"ע  ‰˘ולחנו˙. 

‰ער‰ 81]. ומחוור˙‡ יו˙ר „‰„לי˜ו ˘פיר.

לומר  כבר ‰ˆיע  מˆו‰ ˆח  ‰מנ"ח  ו‰נ‰ 
ב˘‡ר  וכן  ככר,  ˆ"ל  ‰מנור‰  „מ˘˜ל   ‡‰„
ב˙ור‰,  ‰מ„ו˙  ˘יעורי  ב‰ם  ˘נ˙ב‡ר  כלים 
י‰יו  „ל‡  למט‰  ˘יעור  ל‰ם  „י˘  "‡פ"ל 

‡פ˘ר  למעל‰  ‡בל  ‰ז‰,  מ˘יעור  פחו˙ים 
‡ו  מ‰מ„ו˙  י˙ר  ‰ם  ו‡ם  ˘יעור  ל‰ם  „‡ין 
ע"ז  ו˘וב ‰˜˘‰  כלום",  בכך  מ‰מ˘˜ל ‡ין 
ל‰„י‡  ˘כ˙ב  (˘ם)  ˙רומ‰  בפ'  מפר˘"י 
יו˙ר",  ול‡  פחו˙  "ל‡  ככר  ˆ"ל  ˘‰מ˘˜ל 
„"מבו‡ר ב„בריו ל‰„י‡ „‰י‡ ‚זיר˙ ‰כ˙וב 
 ‡‰ ו‰וכיח  ˘‰ו‡".  כל  ‡פי'  יו˙ר  י‰י'  „ל‡ 
‚בי  „ילן  מ‚מר‡  ‡ף  למעל‰  ˘יעור  „י˘ 
על  כל ‡ח˙  ו‰עמי„ו  ˘למ‰  ˘ע˘‰  מנורו˙ 
‰˘˙„לו˙  ‰י˙‰  כ‡ן  כמסופר  ˘‰רי  ככר, 
כך  ל˘ם  ו‰כניסו‰ו  זו,  למ„‰  ל‰‚יע  ב„ו˜‡ 
לכור ‡לף פעמים כו'; וממ˘יך „‡ף ‰בריי˙‡ 
˘י˘  מור‰  „ינר  י˙יר‰  ˘‰י˙‰  מנור‰  ‚בי 
˘יעור למעל‰, „לכך ‰כניסו פ' פעמים לכור 
כל ‰טˆ„˜‡ו˙  "חזינן „ע˘ו  ל‰פחי˙‰,  כ„י 
˘ל‡  ז‰ב  ב„ינר  ור˜  ככר,  ‡ל‡  י‰‡  ˘ל‡ 
יו˙ר ‰יו עו˘ין ˘ל‡ י‰י' ר˜ בˆמˆום", ‰יינו 
˘מ‰  ל‡ו  זו  זוטר˙‡  „‰וספ‰  ע˙‰  „חי„˘ 
‰וספ‰ ו˘פיר ‰וי ב˘יעורו ‚ם למעל‰, ויס„ 
בי„י ‡„ם ‡י ‡פ˘ר  ע"ז „נימ‡ "„‡ף  ‰„בר 
בי„י ‡„ם  ב„בר ‰˙לוי  לˆמˆם" [‰יינו „‡ף 
‡מרי' ‰כלל "‡י ‡פ˘ר לˆמˆם", ˘‡ין ˘ייך 
נ˜ו„˙‰,  על  ממ˘  ב„˜„ו˜  ‰מי„‰  ל„˜„˜ 
„בנו‚ע  פוסל  ‡ינו  ˜ל  י˙רון  ˘פיר  ול‰כי 
ל‡  פור˙‡  יו˙ר"  „"ל‡  למעל‰  ל‰˘יעור 
לע˘ו˙  נוכל  כן "‰י‡ך  נימ‡  ל‡  כי ‡ם   ,[˜„
יו˙ר  ובין  פחו˙  „בין  כיון  ז‰ב  ˘ל  ‰מנור‰ 
פסול‰", עיי"˘ מ‰ ˘„ן בז‰ ממ˜"‡ ב˘"ס. 

יומ˙˜  „עפ"ז  ‰מנ"ח,  „ברי  לבסס  וי˘ 
„יו˜ ‰ל' ב„ברי ר"י בר"י ˘טרח לספר „‰י' 
נ„:  בחולין  „‰נ‰  "˜ור„י˜יני",  „ינר  ז‰ 
כפ˘יט‡  "‰וי   – ˜ור„ינ‡‰"  „"„ינר‡  ‡מרי' 
˜ור„ינ‡‰"  "„ינר‡  ‰ערוך  (וע"פ  זוטר˙י" 
כן  מ˘מע  „ל‡  ‡ף  „מנחו˙,  ‰ך  ‰יינו  ז‰ 
„ע˙ ר˘"י, עיי' פירו˘יו בב' ‰מ˜ומו˙), ‰רי 
„˘יעור ˜טן ‰ו‡, וז‰ו ˘‰„‚י˘ ר"י „בר ז‰. 

מ˜רי  ל‡  ז‰  ˜ל  („י˙רון  ‰כי  ננ˜וט  ו‡י 



י‚

בדיני משקל ככר זהב דמנורה
שיעור  ואי  שלמה,  שעשה  מנורות  משקל  גבי  דמנחות  הברייתות  ב'  בין  שקו"ט 

ככר מעכב אף למעלה דלא לוסיף עלה

יוסי  "ר'  כט.  „מנחו˙  בבריי˙‡   *
‚רסינן1

בי˙  מנור˙  ו‰י˙‰  מע˘‰  ‡ומר  י‰ו„‰  ב"ר 
ז‰ב  ב„ינר  מ˘‰  ˘ל  על  י˙יר‰  ‰מ˜„˘ 
פ'  ו‰כניסו‰  ר˘"י),  מטבע,  (˘ם  ˜ור„י˜יני 
„˜‡י  כיון  ככר,  על  ו‰עמי„ו‰  לכור  פעמים 
˘נע˘˙‰  למנור‰  „‰כוונ‰  ופר˘"י,  ˜‡י", 
על  י˙יר‰ „ינר  ˘‡ז ‰י˙‰  ˘למ‰ ‡ל‡  בימי 
ב„יו˜,  ככר  (˘מ„˙‰  „מ˘‰  ‰מנור‰  מ„˙ 
ועכ˘יו  לט),  כ‰,  ˙רומ‰  ב˜ר‡  כמבו‡ר 
ר‡‰  כור˘,  ל‰ם  כ˘‰חזיר‰  ˘ני  בי˙  (בימי 
ו‡זי  עו„,  לˆרפ‰  לכור  ‰כניסו‰  ר˘"˘) 
מנור˙  מ„˙  על  ו‰ועמ„‰  ז‰  „ינר  נחסר 

 *) כבר נו„ע ב˘ערים, ספר ״‰ל׳ בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב״ם 
˘ל  ובי‡וריו  חי„ו˘יו  לו˜טו  בו  ובי‡ורים״  חי„ו˘ים  עם 
בפומי׳  ומר‚ל‡  ל‰רמב״ם.  ‰בחיר‰  בי˙  ב‰לכו˙  רבינו 
בין  ˘ל  ‡לו  בימים  ‰בי˙  ‰לכו˙  לימו„  ‡˘ר  „רבינו, 
ל‚‡ול‰.  ו‰כנ‰  ס‚ול‰  - ‰ו‡  חרב ‰בי˙  ב‰ם   - ‰מˆרים 
כבנין  ‰ו‡  ‰רי  ‰בי˙  בנין  ‰לכו˙  לימו„  מזו:  וי˙יר‰ 
ז‰  ענין  בי‡ור  ‰נ״ל  לספר  ב״פ˙יח‰״  (ר‡‰  עˆמו  ‰בי˙ 
‰˜ריב  כ‡ילו  עול‰  ב˙ור˙  ‰עוס˜  ״כל  וע״„  ב‡ריכו˙). 
 ıב˜וב לכן ‰ב‡נו  ˘פ˙ינו״. ‡˘ר  פרים  ו״נ˘למ‰  עול‰״ 
‡׳  מ˙וך  ל‰רמב״ם,  ‰בחיר‰  בי˙  ב‰ל׳  ‰לכ‰  בי‡ור  ז‰ 

‰סימנים ˘בספר ‰נ״ל. ‰מוˆי‡ים ל‡ור.

פי'  ˜‡י",  „˜‡י  "כיון  ו˜‡מר  ב„יו˜.  מ˘‰ 
˘למ‰,  בימי  יפ‰  נז˜˜ ‰ז‰ב  ˘כבר  „מ‡חר 
ממנו ‡ל‡ „ינר.  מחסר  עכ˘יו ‡ין ‰כור  ‡זי 
עם  ‡ח„  ב˜נ‰  יעל‰  ‡יך  ˆ"ע  לכ‡ו'  ועפ"ז 
מנורו˙  בסמוך, "ע˘ר  מיני'  ‰בריי˙‡ „לעיל 
‡לף  ל‰  ‰בי‡  ו‡ח˙  ‡ח˙  וכל  ˘למ‰  ע˘‰ 
על  ו‰עמי„ו‰ו  לכור  ו‰כניסו‰ו  ז‰ב  ככר 
בימי  ע˘י˙ם  ב˙חיל˙  ˘כבר  „מ˘מע  ככר", 
מנור‰  כמי„˙  מעי˜ר‡  כולם  נע˘ו  ˘למ‰ 

˘ע˘‰ מ˘‰ ול‡ י˙ירו˙ „ינר.

˘˘נ‰  ומי  זו  ‰י‡  מחלו˜˙  „‡כן  וי"ל 
"ר"י  ‰ו‡  ‰בריי˙‡  ל'  ו‰רי  ז‰,  ˘נ‰  ל‡  ז‰ 
בר"י ‡ומר" (ול‡ "‡מר ר"י בר"י") ˘‰ו‡ ל' 
‰מור‰ „פלי‚ ‡‡י„ך מ"„ כי„וע בכל ‰˘"ס 
‡'˙ע‰),  ע'  וח"ז  מט  ע'  ח"‡  כללים  ˘„"ח  (ר‡‰ 

ומ˘מע „מחלו˜˙ ב„בר.

"‡יך  נ˙˜˘‰  ‡˙ר  על  ‰ר˘"˘  ו‰נ‰ 
ר‡ב"˘  ל„ע˙  ר‡˘ון  בבי˙  ב‰  ‰˘˙מ˘ו 
כיכר",  על  י˙יר‰  ‰י˙‰  ‡ם  (ˆט.),  ל˜מן 
ע˘‰  מנורו˙  "ע˘ר  ˙ני‡  ˘ם  „ל˜מן  פירו˘ 
˘למ‰ ול‡ ‰יו מ„לי˜ין ‡ל‡ ב˘ל מ˘‰ כו', 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

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

פניניםפנינים
מחלוקת "מקושש או 

מהמעפילים" – לשיטתייהו
‡בינו מ˙ במ„בר ו‰ו‡ ל‡ ‰י׳ ב˙וך ‰ע„‰ 
‰נוע„ים על ‰׳ בע„˙ ˜רח כי בחט‡ו מ˙

לפי ˘‰יו ב‡ו˙ לומר בחט‡ו מ˙ נז˜˜ו לומר ל‡ בחט‡ 
מ˙לוננים ול‡ בע„˙ ˜רח ˘‰ˆו על ‰˜ב"‰ ‡ל‡ בחט‡ו לב„ו 
מ˙ ול‡ ‰חטי‡ ‡˙ ‡חרים עמו. ר' ע˜יב‡ ‡ומר מ˜ו˘˘ 
עˆים ‰י', ור' ˘מעון ‡ומר מן ‰מעפילים ‰י'
(כז, ‚. ר˘״י)

לר"˘, „‡זלי  ר"ע  בין  זו  פלו‚˙‡  לפר˘  י˘ 
ל˘יט˙יי‰ו:

 ‰"„ (ר˘"י  י˘ר‡ל   ˙‡ לזכו˙  ר‚יל  ‰י'  ר"ע 
˘ב˜י' – סנ‰„רין ˜י, ב). וע"כ מפר˘ "מ˜ו˘˘ עˆים 

‰מעפילים,  מחט‡  יו˙ר  ˜ל  ז‰  חט‡  כי  ‰י'", 
מי˘ר‡ל,  עו„  ‰˘˙˙פו  ל‡  ‰מ˜ו˘˘  „בחט‡ 
 ˙‡ ˘"‰חטי‡  ח˘˘  ˘ום  בז‰  ‰י'  ל‡  ו‡"כ 
כו"כ  ‰יו  במעפילים  מ˘‡"כ  עמו",  ‡חרים 

מבני י˘ר‡ל.

(‚יטין  „˜ר‡"  טעמ‡  „"„רי˘  לר"˘  מ˘‡"כ 
בפירו˘  כי  ‰י'",  ‰מעפילים  „"מן  ס"ל  ב),  מט, 

מ˙"  "בחט‡ו  ˆלפח„  בנו˙  ˘ב„ברי  נמˆ‡  ז‰ 
כי   ,ıב‡ר חל˜  לו  ˘י‰י'  לז‰  טעם  ‚ם  מרומז 

‡בי‰ם מסר נפ˘ו ב˘ביל ‡רı י˘ר‡ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 179 ו‡ילך)

יסוד טענת בנות צלפחד
למ‰ י‚רע ˘ם ‡בינו מ˙וך מ˘פח˙ו כי ‡ין לו 
בן, ˙נ‰ לנו ‡חוז‰ ב˙וך ‡חי ‡בינו
(כז, „)

"˘ני  ל˜בל  ‰יי˙‰  ˆלפח„  בנו˙  ˙ביע˙ 
מˆרים,  מיוˆ‡י  ˘‰י'  ‡בי‰ן,  חל˜  חל˜ים, 
ל˜מן  ר˘"י  (ל˘ון  חפר"  בנכסי  ‡חיו  עם  וחל˜ו 
ˆלפח„).  בנו˙  ˙ביע˙  ‰יי˙‰  ˘זו  ˘ם  מל˘ונו  ומ˘מע  ט,  כז, 

בנו˙  ˙ביע˙  יסו„  ‰יי˙‰  מ‰  ˙מו‰,  ולכ‡ור‰ 
מיוˆ‡י  ˘‰י'  ‡בי‰ן  "חל˜  ל˜בל  ˆלפח„ 
מˆרים",  "מיוˆ‡י  ˘‰י'  בכך  „מ‰  מˆרים", 

ר˘"י  (ל˘יט˙   "ıר‡‰ נ˙חל˜‰   ıר‡‰ "לב‡י  ‰רי 
‚ם ‡ם ‰י'  ו‡"כ,  ו‡ילך),   ‡ ב"ב ˜יז,  ע"פ  נ‰,  כו,  לעיל 

˘ל  חל˜ו   ˙‡ מ˜בל  ‰בן  ‰י'  ל‡  בן  לˆלפח„ 
ˆלפח„ ˘ל‡ ‰י' מ"ב‡י ‰‡רı", כ"‡ ‡˙ חל˜ו 

˘לו (וכ˜ו˘יי˙ ‰˘"ס - ב"ב ˜יח, ‡)?

 ıלב‡י ‰‡ר"˘ ב‰˜„ים, „‡ף  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
 "ıמ"מ זכו˙ם ˘ל "ב‡י ‰‡ר ,"ıנ˙חל˜‰ ‰‡ר
˘ל  יור˘י‰ם  ‰יו˙ם  מˆ„  ‰ו‡  י˘ר‡ל   ıב‡ר
 ,ıר‡‰ ‰ובטח  ל‰ם  ‰רי  כי  מˆרים.  יוˆ‡י 
 ıב‡ר זכו˙ם  ניטל‰  ל‡  חט‡ו,  כ‡˘ר  ו‡פילו 
ל‚מרי, כ"‡ ˘עבר‰ ‡ל בני‰ם. כמ"˘ "וטפכם 
‚ו' ו‰ב‡˙י ‡ו˙ם וי„עו ‡˙ ‰‡רı" (˘לח י„, ל‡), 
מפ‡˙  ‰ו‡  ב‡"י   "ıר‡‰ "ב‡י  ˘זכו˙  ו‰יינו 

‰יו˙ם "טפכם" ˘ל יוˆ‡י מˆרים.

˘זכו˙  „כ˘ם  ˆלפח„,  בנו˙  טענו  כן  ועל 
זכו˙  ‚ם  כן  לבני‰ם,  עבר‰  מˆרים  יוˆ‡י  ˘‡ר 

‡בי‰ן ˆריכ‰ לעבור ל‰ן.

טענו  מ"מ   ,ıב‡ר חל˜  לנ˘ים  ˘‡ין  ו‡ף 
˘י˜בלו חל˜ ב‡רı, מפני ˘"‡בינו ‚ו' בחט‡ו 
 ,ıמ˙" (כז, ‚), ו‰יינו ˘ל‡ מ˙ בעוון מי‡וס ‰‡ר
"‡ל‡ בחט‡ו לב„ו מ˙ כו' [„]מ˜ו˘˘ עˆים ‰י' 
טענו  וע"כ  ˘ם),  (ר˘"י  ‰י'"  ‰מעפילים  מן  [‡ו] 
‡ל‡  י˘ר‡ל   ıב‡ר מ‡ס  ל‡  ˘ˆלפח„  „מכיון 
˘‰בטח˙  י˙כן  ל‡  ‡"כ  ‰פרטי,  בחט‡ו  מ˙ 
‰˜ב"‰ ˘י˜בל חל˜ו ב‡רı ˙ל˜ח ממנו ל‚מרי, 
חל˜  ˘יטלו  בנים  לו  ˘‡ין  ˘מפני  כך  כ„י  ע„ 
ו‰רי   ,ıב‡ר חל˜  כלל  י˜בל  ל‡  בזכו˙ו   ıב‡ר

‰ו‡ ל‡ מ‡ס ב‡רı י˘ר‡ל!

‰˜ב"‰  ˘‰בטח˙  ˘כ„י  טענו  כן  ועל 
לו  ˘‰ובטח  ‡בי‰ן",  "חל˜  ינ˙ן  ˙˙˜יים, 

מ‰˜ב"‰, ל‰ן.

[י˘ ל‰עיר ˘במ˜ור ‰„ברים נ˙ב‡ר ענין ז‰ 
בז‰,  ‰ˆ„„ים  כל  ובי‡ור  ˘˜ו"ט  עם  ב‡רוכ‰, 

.[ıוכ‡ן ‰וב‡ו ‰„ברים ב˜יˆור נמר

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 171 ו‡ילך)

עיונים וביאורים



ט

"אך בגורל" – עבודת ה' 
בדבר הקשה  דווקא

לכל יהודי יש מצווה השייכת במיוחד לשורש נשמתו / "זהיר טפי" – דווקא בעניין 
שעל פי השכל אינו שייך אליו / "ומה נעים גורלנו"

כ‡˘ר ‰ור‰ ‰˘י"˙ למ˘‰ ‡˙ ס„ר חלו˜˙ ‰‡רı ל˘בטים ‡י˘ ‡י˘ לנחל˙ו ‰ר‡וי‰ לו, 
ˆיוו‰ו ‰˘י"˙: "‡ך ב‚ורל יחל˜ ‡˙ ‰‡רı" (במ„בר כו, נ‰), ˘חלו˜˙ ‰נחלו˙ "בין רב למעט" 

ל‡ ˙‰י‰ על פי ס„ר ˘כלי כי ‡ם על פי ‰‚ורל.
ו‰נ‰, "‡רı י˘ר‡ל" ברוחניו˙ מור‰ על כללו˙ עבו„˙ו ‰רוחני˙ ˘ל ‰‡„ם כמבו‡ר בס‰"˜ (ר‡‰ 
˙ור‰ ‡ור רי˘ פ' וי˘ב), ו‡ם כן, ‚ם חלו˜˙ ‰‡רı ל˘בטים ולב˙י ‡ב מור‰ על ‰˙חל˜ו˙ עבו„ו˙ם ˘ל 

י˘ר‡ל, ‡י˘ ‡י˘ ועבו„˙ו ‡˙ ˜ונו ‰˘ייכ˙ לנ˘מ˙ו ב‡ופן פרטי.

ומ‰ ייפל‡ ‡יפו‡ ‡˘ר ˜ביע˙ נחל˙ו – ‰י‡ עבו„˙ו ˘ל ‰‡„ם – נע˘י˙ על פי ‰‚ורל, ו‰יינו 
 ‡‰˙˘ מוכרח˙  ˘עבו„˙ ‰‡„ם  בעו„  ו„ע˙,  טעם  בל‡  ב"‚ורל"  עבו„˙ו  י‰‡ ‡ופן  מ‰  ˘בוחר 
מסו„ר˙ ומיוס„˙ על פי „ע˙ ו˘כל, כפי ‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰ בס„ר נכון, ו‡יך יעבו„ עבו„˙ו על פי 

"‚ורל" בל‡ ס„ר מסו„ר?

ו‡ף ˘יסו„ ‰עבו„‰ ‰ו‡ ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים לע˘ו˙ רˆון ˜ונו, לˆיי˙ ל‰˘י"˙ ‚ם כ˘‡ין 
מ˜ום ל„ברים ב˘כלו, מכל מ˜ום ‰רי ז‰ו ר˜ ‰יסו„ ו‰‰כנ‰ לעבו„‰, ˘יסו„ ז‰ ‰ו‡ ‰˙בטלו˙ 
˘י‰יו ‰„ברים  מוכרח  לפני ‰˘י"˙,  בפועל  ל˘ר˙  ב‡  כ‡˘ר  ו˘כל. ‡ך  מטעם  למעל‰  ל‰˘י"˙ 
‰˙ור‰  ˘כל  פי  על  ו‰כל  ו‰טפל,  ‰ע„יף  ו‰‡סור,  ‰מו˙ר   ˙‡ ‰מור‰  ‰˙ור‰,  פי  על  מיוס„ים 

ו‰˘‚˙‰, ומ‰ מ˜ום י˘ לבחור עבו„˙ו על פי "‚ורל"?

לכל י‰ו„י י˘ מˆוו‰ ‰˘ייכ˙ במיוח„ ל˘ור˘ נ˘מ˙ו
ובלי˙  ‰„בר,  ב˘כלו  מ˘י‚  ‰‡„ם  ‡ין  כ‡˘ר  ב‡  ‡ינו  ו‰פנימי˙,  ‰‡מ˙י˙  במ‰ו˙ו  "‚ורל" 
בריר‰ מטיל ‚ורל בכ„י ל‰חליט במ‰ לבחור, ‡ל‡ בפנימיו˙ו נעל‰ ‰‚ורל מן ‰˘כל, ˘כ‡˘ר 

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

פניניםפניניםפנינים
"פלא" שלמעלה מ"פלאות"

לו  נע˘‰  פל‡  בחלום  פינחס  "‰רו‡‰  ב‚מ'  ‡י˙‡ 
פל‡ו˙  בחלום  פיל  ‰רו‡‰  ר˘"י),  לפינחס.  ˘נע˘‰  (כמו 

מ˘מע,  ‰‚מר‡  ומפ˘טו˙  ב).  נו,  (ברכו˙  לו"  נע˘ו 
‰ו‡,  פיל"  ל"‰רו‡‰  פינחס"  "‰רו‡‰  בין  ˘‰חילו˜ 
ו‡ילו  רבו˙,  "פל‡ו˙"  לו  עו˘ים  פיל"  ˘"‰רו‡‰ 

"‰רו‡‰ פינחס" עו˘ים לו ר˜ פל‡ ‡ח„.

ולכ‡ור‰ ˙מו‰, ‰רי ‡מרו רז"ל "˘˘‰ נסים נע˘ו 
"‰רו‡‰  מ„וע  ו‡"כ,  ב),  פב,  (סנ‰„רין  לפינחס"  לו 
ז‰  ‡ין  ‰רי   - ‡ח„  פל‡  ר˜  לו  נע˘‰  בחלום"  פינחס 

"כמו ˘נע˘‰ לפינחס"?

וי˘ לב‡ר ז‰ ב‰˜„ים ‰חילו˜ בין "נס" ל"פל‡":

˘˜ור‡ים  ˘מז‰  מערכו˙ ‰טבע,  ˘י„ו„  "נס" ‰ו‡ 
"נס"  לפעול  ˘כ„י  מובן  ‰טבע"  מערכו˙  "˘י„ו„  לו 
‰נ‰‚ו˙  ביטול  ˘ל  מיוח„˙  פעול‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ז‰ 
˘מוב„ל˙  ‰נ‰‚‰  על  מור‰  "פל‡"  מ˘‡"כ  ‰טבע. 
ל‚מרי מ‰נ‰‚˙ ‰טבע, ˘‰רי "כל ‰פל‡‰ ל˘ון ‰ב„ל‰ 
ל‡  כז‰  ‰נ‰‚‰  וב‡ופן  יח).  יז,  ˘ופטים  (ר˘"י  ופרי˘‰" 
כ‡ן  י˘  ‡ל‡  ‰טבע,  ˘י„ו„  ˘ל  מיוח„˙  פעול‰  ˆ"ל 

‰נ‰‚‰ נסי˙ ˘‰י‡ ‰‰נ‰‚‰ ‰ר‚יל‰ בכל מ‡ורע ז‰.

˘‰רי  לפינחס",  "˘נע˘‰  מ‰  ‰ו‡  כז‰  ו"פל‡" 
ענין,  ב‡ו˙ו  כולם  ‰יו  לפינחס  ˘נע˘ו  נסים"   ‰˘˘"
‰˜ב"‰  ע˘‰  ˘לו  במע˘‰  ופרט  פרט  ˘בכל  ‰יינו 
פינחס  עם  ˘כל ‰נ‰‚˙ ‰˜ב"‰  בעליל  נר‡‰  ובז‰  נס. 
‰י˙‰ ב‡ופן בל˙י ר‚יל ל‚מרי, מלכ˙חיל‰ ‰נ‰‚‰ ˘ל 

"פל‡".

˘נע˘‰  כמו  לו,  נע˘‰  "פל‡  ר˘"י  מ"˘  וז‰ו 
לפינחס": עי˜ר ‰חי„ו˘ ‡ˆל פינחס ‡ינו כמו˙ ‰נסים 
˘נע˘ו לו, ‡ל‡ ז‰ ˘"פל‡ נע˘‰ לו", ˘‰י˙‰ ‰נ‰‚‰ 
‡ל‡   - ‰טבע  מ‚„ר  ל‚מרי  ומוב„ל  "פל‡"  ב„רך 
נ˜ר‡ים  ולכן ‡ין ‰ם  רבים.  נסים  ˘‰יו  מז‰  ˘נס˙עף 
 - ‡ח„  למˆב  ‰י‡  ‰כוונ‰  כי  רבים,  ל˘ון  "פל‡ו˙" 

‰נ‰‚‰ פל‡י˙.

ל"‰רו‡‰  ˘נע˘‰  ˘‰"פל‡"  לומר,  י˘  ועפ"ז 
‡ˆל  מ‰"פל‡ו˙"  למעל‰  ‰ו‡  בחלום"  פינחס 
רבים,  ל˘ון  "פל‡ו˙"  ˘‡ומר  מז‰  כי  פיל",  "‰רו‡‰ 
פעולו˙  ו‰יינו  בכמו˙,  פל‡ו˙  לריבוי  ˘‰כוונ‰  מובן, 
˘נע˘‰  לו" ("כמו  נע˘‰  מ˘‡"כ "פל‡  נפל‡ו˙,  ˘ל 

˘ל  מˆב  ‡ל‡  ‡ח„,  פל‡  ע˘יי˙  ‡ינו  לפינחס") 
"פל‡", כנ"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 164 ו‡ילך)

"כהונת עולם" -  לפנחס 
ולא למשה?

פנחס ‚ו' ‰˘יב ‡˙ חמ˙י מעל בני י˘ר‡ל ‚ו' 
לכן ‡מור ‚ו' ו‰י˙‰ לו ולזרעו ‡חריו ברי˙ כ‰ונ˙ 
עולם
(כ‰, י‡-י‚)

ב˜˘˙  על  ועו„)  י‡.  פר˘˙נו  (˙נחומ‡  במ„ר˘  ‡י˙‡ 
 . . מ˘‰  על ‰ע„‰" - "‡מר  מ˘‰ "יפ˜ו„ ‰' ‚ו' ‡י˘ 
נע˙ר  ˘ל‡  ומˆינו  כבו„י".  בני ‡˙  ˘ייר˘ו  ב„ין ‰ו‡ 
ולכ‡ור‰  ייר˘נו.  ˘י‰ו˘ע  לו  ˆיוו‰  ‡ל‡  ‰˜ב"‰  לו 
‡חריו"  "לזרעו  לכ‰ונ‰  זכ‰  פנחס  ב‡ם  ‰רי  ˙מו‰, 
מפני ˘"‰˘יב ‡˙ חמ˙י מעל בני י˘ר‡ל", ‰רי מ˘‰ 
˘‰˘יב חמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ מעל בני י˘ר‡ל כמ‰ וכמ‰ 
˘"זרעו  ז‰  ב‚לל  לזכו˙  ˆריך  ‰י'  בוו„‡י  פעמים 

‡חריו" ייר˘ו ‡˙ כבו„ו?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

˘עמ„  ‰י'  י˘ר‡ל  בני  על  מ˘‰  ‰‚ן  בו  ‰‡ופן 
‡ך  חט‡ם.  על  לי˘ר‡ל  ˘יסלח  ל‰˜ב"‰  ב˙פיל‰ 
בפנחס ל‡ מˆינו ˘פנ‰ ‡ל ‰˜ב"‰ ב˙פיל‰, ‡ל‡ מסר 
נפ˘ו ו˜ינ‡ ‡˙ ˜נ‡˙ ‰'. וי˙יר‰ מזו, בפעולו˙יו עורר 
י˘ר‡ל,  על  כיפר  ז‰  י„י  ועל  ב˙˘וב‰,  י˘ר‡ל   ˙‡
יע˘ו  ˘י˘ר‡ל  "˘ע˘‰  לפינחס  בנו‚ע  רז"ל  וכמ‡מר 

˙˘וב‰" (פ„ר"‡ פמ"ז).

בר˙  ‰˘פע‰  ‰י˙‰  ל‡  מ˘‰  ˘לפעולו˙  ונמˆ‡, 
פעולו˙יו  ˘‰רי  „רכי‰ם,  ˘ייטיבו  י˘ר‡ל  על  ˜יימ‡ 
כפר‰  לפעול  ב˙פיל‰  בעמ„ו  בלב„,  ˘מי‡  כלפי  ‰יו 
י˘ר‡ל   ˙‡ ˘עורר  מכיון  פנחס,  מ˘‡"כ  י˘ר‡ל.  על 
ל˙˘וב‰, פעל ‡ˆל י˘ר‡ל ˘ינוי לטוב‰ ‚ם על ל‰ב‡, 

ונ˙עוררו ל‰טיב „רכי‰ם.

 – עולם"  כ‰ונ˙  ל"ברי˙  זכ‰  פנחס  ˘„וו˜‡  וז‰ו 
ב˘כר  מ„‰"  כנ‚„  "מ„‰  בז‰  ˘‰י'  ‡חריו",  "לזרעו 
מ‰ ˘פעל ‡ˆל י˘ר‡ל, ל‡ ר˜ בזמן ‰מע˘‰ ‡ל‡ ‚ם 

בזמן "‡חריו". 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 344 ו‡ילך)

 דרוש ואגדה 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

"ומ‰ נעים ‚ורלנו"
„וו˜‡  ומ˙עס˜  ‰יˆר,  לנ‚„ו  ˘מעמי„  ועיכובים  ‰מניעו˙  על  ל‚בור  ‰‡„ם  מ˙יי‚ע  וכ‡˘ר 
ב‡ו˙‰ מˆוו‰ ˘‰י‡ "‚ורלו" ו˘ייכ˙ ‡ליו במיוח„, ‰רי ‰˙˜˘רו˙ מיוח„˙ זו עם ‰˘י"˙ „רך 

‡ו˙‰ מˆוו‰ עלי‰ נ‡מר "ומ‰ נעים ‚ורלנו", מרוממ˙ ‡˙ ˘‡ר ענייני עבו„˙ו ‰רוחני˙.

„ו‚מ‡ ל„בר:

˙ור‰  מ˜יים  ˘‡ינו  י‰ו„י  ל˜רב  ני„ח,  מ˜ום  מו˘בו ‡ל  ממ˜ום  לנסוע  על ‰‡„ם  ומוטל  י˘ 
ומˆוו˙ לע˙ ע˙‰, ולפעול עליו ˘י˙˜רב יו˙ר לענייני ˜„ו˘‰.

ועלול ‡ו˙ו ‡„ם לח˘ב בנפ˘ו ‡˘ר עניין ז‰ ‡ינו מ˙‡ים ‡ליו, ˘‰רי עˆם נסיע‰ זו ממ˜ום 
‰י„ורי  ‡ו˙ם  כל  על  ל‰˜פי„  לו  ‡פ˘ר  ‡י  ב„רך  ‰לכו  ובע˙  ˙ור‰,  ביטול  עם  כרוכ‰  מו˘בו 
‰י‡  י‰ו„י  ‡ו˙ו  עם  ‰‰˙עס˜ו˙  עˆם  ז‰,  לכל  ונוסף  בבי˙ו,  ב˘ב˙ו  ב‰ם  נו‰‚  ‡˘ר  מˆוו‰ 
עבו„‰ במ„רי‚‰ נמוכ‰ ביו˙ר בעניינים בסיסיים ב˙ור‰ ומˆוו˙, ‡˘ר על „רך ‰ר‚יל עוס˜ ‰ו‡ 

בעניינים נעלים ועמו˜ים ל‡ין ערוך.

ול‡חר כל ז‰, מי יו„ע ‡ם ‡כן יˆליח בעבו„˙ו, ו˘מ‡ ל‡ יעל‰ בי„ו ל˜רב ‡ו˙ו י‰ו„י ל‡ור 
‰˜„ו˘‰.

נעל‰,  ב‡ופן  ‰˘י"˙   ˙‡ יעבו„  במ˜ומו,  ˘יוו˙ר  מוטב  ‰ז‡˙?  ולˆר‰  לו  מ‰  ˘כך,  ומכיון 
וי˙על‰ מעל‰ מעל‰ בעבו„˙ ‰˙פיל‰, בלימו„ ‰˙ור‰ וב˜יום ‰מˆוו˙ ב‰י„ור מופל‚.

ובז‰ י˘ ללמו„ מעניין חלו˜˙ ‰‡רı על פי ‰‚ורל, „„וו˜‡ כ‡˘ר נר‡‰ ˘על פי ‰˘כל ‡ין 
מˆ„  ‡˘ר  ל˘כנעו   ıמ˙‡מ ‰יˆר  ו‡„רב‡,  כז‰,  נעל‰  ל‡„ם  זו  "נחו˙‰"  עבו„‰  בין  ˘ייכו˙ 
טבעו ו‡ופן עבו„˙ו ‰נעל‰ ‰רי זו ‰˘פל‰ וירי„‰ ‚„ול‰ עבורו, ‰נ‰ י„ע ‰‡„ם ˘זו‰י ‰מˆוו‰ 
ל‰˘יב  י„י ‰‰˙עס˜ו˙  ועל  במיוח„,  עמו  ו˘ייכ˙  מ˘כל,  ˘למעל‰  נעל‰  ב˜˘ר  עמו  ‰˜˘ור‰ 
לב בנים ‡ל ‡בי‰ם ˘ב˘מים, ˘ולח לו ‰˘י"˙ ‰ˆלח‰ ב˘‡ר ענייניו, ומוסיף לו כח ועוז בעס˜ 

‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ˘לו.

מיוח„˙, ‡פילו ‡ם  ב‰˘˙„לו˙  לפעול  ˘בו ˆריך  מיוח„  מ˜ˆוע  י‰ו„י  לכל  י˘  זו ‰„רך  ועל 
 ,ıין ‰„בר נר‡‰ לו ב˘כלו ו‡ינו מבין ˘ייכו˙ו ל˘ליחו˙ זו, וכ‡˘ר יעסו˜ ב‰ ב˘מח‰ ובחפ‡

‰נ‰ בטוח י‰י‰ ˘‰' יˆליחו וי˘לח לו ברכ‰ ו‰ˆלח‰ ‚ם ב˘‡ר ענייני עבו„˙ו.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‡ין י„ ‰˘כל מ˘‚˙ לבחור, ב‡ ‰‚ורל ˘‰ו‡ למעל‰ מן ‰˘כל ומעמי„ו על ‰בחיר‰ ‰נכונ‰.

ו‚ם בעבו„˙ו ˘ל י‰ו„י י˘נו עניין ‰"‚ורל" ˘למעל‰ מטעם ו„ע˙:

„‰נ‰, ‡י˙‡ ב˙ני‡ (חל˜ ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ ס"ז) ˘‡ף ˘"עס˜ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ‰ו‡ ˘וו‰ לכל נפ˘ 
מי˘ר‡ל ב„רך כלל, כי ˙ור‰ ‡ח˙ ומ˘פט ‡ח„ לכולנו", מכל מ˜ום י˘ לכל ‡י˘ י˘ר‡ל מˆו‰ 
טפי"  ז‰יר  במ‡י ‰וי  רז"ל "‡בוך  ב„ברי  ˘‡י˙‡  וכפי  לנ˘מ˙ו,  במיוח„  ˘ייכ˙  ˘‰י‡  מיוח„˙ 
כולן,  בכל ‰מˆוו˙  ז‰יר  פ"„), „ו„‡י ‰י‰  ספר ‰‚ל‚ולים  טז.  ˘ער ‰‚ל‚ולים ‰˜„מ‰  ור‡‰  ב.  (˘ב˙ ˜יח, 

‡ל‡ ˘י˘נ‰ לכל ‡ח„ מˆוו‰ ‰˘ייכ˙ ‡ליו ב‡ופן מיוח„, „‡ף ˘ˆריך ליז‰ר ול‰„ר ב˜יום כל 
‰מˆוו˙, מכל מ˜ום "ל‡ נˆרכ‰ ‡ל‡ ל‰ע„פ‰ וז‰ירו˙ וזריזו˙ י˙יר‰ בי˙ר ˘‡˙ וי˙ר עז כפול‰ 

ומכופל˙ למעל‰ מעל‰ מז‰ירו˙ ˘‡ר ‰מˆו˙".

וטעם ‰„בר מ‰ ˘˘ייכ˙ מˆוו‰ זו „וו˜‡ ל‡„ם ולנ˘מ‰ פלוני˙, ‡ינו מו˘‚ וי„וע לנו, כי ‡ם 
"למעל‰ מבחינ˙ ‰„ע˙, ˘כך על‰ במח˘ב‰ לפניו י˙ברך", וכמ˘ל לז‰ מבי‡ ˘ם: "ו„ו‚מ˙ו 
‡ין  ‡„ם,  ˘ל  עבו„˙ו  ‰˜ובע  ‰‚ורל  ˘עניין  נמˆ‡  כן,  ו‡ם  ממ˘",  ‰‚ורל  בחינ˙  ‰ו‡  למט‰, 
˘כל  ע"פ  לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙  ו„‡י ˆריך  כי  ס„ר,  ובל‡  ו„ע˙  טעם  בל‡  עבו„˙ו   ‡‰˙˘ ‰כוונ‰ 
וס„ר ˘ב˙ור‰, ‡ל‡ ˘מכל מ˜ום י˘נו ‰עניין ‰מיוח„ ˘בו ˆריך ל‰יו˙ "ז‰יר טפי", ועניין ז‰ 
עבו„˙ו  ˘חלו˜˙   –  "ıר‡‰  ˙‡ יחל˜  ב‚ורל  "‡ך  כי  ‡ליו,  במיוח„  ˘ייך  מ„וע  יו„ע  ‡„ם  ‡ין 

‰מיוח„˙ לו ‰י‡ על פי ‚ורל ˘למעל‰ מ˘כל.

"ז‰יר טפי" – „וו˜‡ בעניין ˘על פי ‰˘כל ‡ינו ˘יייך ‡ליו
וכיˆ„ י„ע ‰‡„ם מ‰י ‰עבו„‰ ‰מיוח„˙ ‡ליו ונו‚ע˙ ל˘ור˘ ופנימיו˙ נ˘מ˙ו, ‰נ‰ ‰בחינ‰ 
לז‰ ‰י‡, ‰‡ם ‰יˆר ‰רע מנס‰ בכל כחו למנעו לעסו˜ „וו˜‡ במˆוו‰ זו ו‰‡ם נו˙ן ב‰ ‰עלמו˙ 

ו‰ס˙רים רבים.

ועיכובים  מניעו˙  לנ‚„ו  עומ„ים  מסוימ˙  מˆוו‰  ל˜יים  בבו‡ו  ‡˘ר  י‰ו„י  כ˘יר‡‰  ולכן, 
י˙ר על ‰ר‚יל, ‡ו ˘כ‡˘ר עוס˜ במ˜ˆוע מסוים ב˙ור‰ ‡ינו רו‡‰ בז‰ עונ‚ ו‰ˆלח‰, ומר‚י˘ 
‡˘ר עניין ז‰ ‡ינו מ˙‡ים עם ˙כונו˙ נפ˘ו, ‡ו˙ ‰י‡ ‡˘ר מˆוו‰ ועניין ז‰ ˘ייך ‡ליו במיוח„, 
ו„וו˜‡ על כן מעמי„ ‰יˆר מניעו˙ ועיכובים לנ‚„ו כי עניין ז‰ „וו˜‡ ירוממנו וי˜רבנו ל‰˘י"˙.

ובמיל‡ ברור, ‡˘ר בר‡ו˙ ‰‡„ם ‡˙ ‰‰˙נ‚„ו˙ ‰‚„ול‰ ל˜יום ‡ו˙‰ מˆוו‰, ‡ל לו ל‰יכנע 
ל‰ניח ל‡ו˙‰ מˆוו‰ ח"ו, כי „וו˜‡ ‡ו˙‰ מˆוו‰ ˘‡ין לו ˘ייכו˙ ‡לי‰ על פי ‰˘כל, ‰י‡ ‰י‡ 
‰מˆוו‰ ‰˘ייכ˙ ‡ליו במיוח„, ˘‰רי "‡ך ב‚ורל יחל˜ ‡˙ ‰‡רı", ˘עבו„˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל כל 
י‰ו„י מ‚יע‰ „וו˜‡ "ב‚ורל" – ב‡ופן ˘‡ינו מבין כיˆ„ ‰ו‡ ˘ייך ‡לי‰, ו‡„רב‡, ‰יˆר מערים 

˜˘יים רבים בעניין ז‰ „וו˜‡, ו˘ייכו˙ו למˆוו‰ ‰י‡ על פי ‰‚ורל ˘למעל‰ מטעם ו„ע˙.

ועל כך מו„‰ י‰ו„י ב˙פיל˙ ‰˘חר "‡˘רינו מ‰ טוב . . ומ‰ נעים ‚ורלנו" ‰י‡ ‰‰˙˜˘רו˙ 
מ‰בנ‰  ˘למעל‰  ב˜˘ר  עמו  ו˜˘ור‰  לו  ‰מיוח„˙  מˆוו‰  ‡ו˙‰  „רך  ‰˘י"˙  עם  ‰י‰ו„י  ˘ל 

ו‰˘‚‰.


