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בעז‰י״˙.

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ל

˘ל  ר‚˘  לי„י  ל‰בי‡  עלול  ˙ור‰") 
˘לומ„  ˘ב‚לל  לעˆמו  בח˘בו  י˘ו˙, 
ועליו  ‰נבר‡ים,  בחיר   ‰"‰ ˙ור‰, 
מ‰  כל  ובמיל‡,  כולו,  ‰עולם  עומ„ 

˘י˙נו לו ‡ינו מספי˜ עבורו...

טענ‰  לו  ˘י˘  ‡מנם  ‰י‡  ‰‡מ˙ 
טוב‰"  "עו˘‰  ‰ו‡  ˘‰רי  ˆו„˜˙, 
מעל‰,  ˘ל  לפמלי‡  כביכול,  ל‰˜ב"‰, 
ע„  „ר‚ין  כל  מרי˘  ‰עולמו˙,  ולכל 
נמ˘כ˙  י„ו  ˘על   – ‰‚˘מי  עו‰"ז 
‡בל  ‰עולמו˙!...  בכל  ‰˘פע‰ 

‡עפ"כ, ר‚˘ ‰י˘ו˙ ‰ו"ע בל˙י-רˆוי.

‡ני  "‡ום  ל‡חרי  ‡ומרים  ולכן 
˘לימו„   – כחמ‰"  "בר‰  חומ‰", 
י‰י'  ל‡  חומ‰")  ‡ני  ("‡ום  ‰˙ור‰ 
"כ˙רים"  ˘ל  ח˘בונו˙  ב˘ביל 
„ברי  ל‰פריך  כ„י  ‡ו  ו‚„ול‰),  (כבו„ 
מלכים  ל˘ני  ‡פ˘ר  "‡י  (ע"„  חבירו 
‡ך  ‡ם,  כי  ‡ח„"),  בכ˙ר  ˘י˘˙מ˘ו 
חכמ˙ו  ˘‰י‡  ‰˙ור‰  מעל˙  מˆ„  ור˜ 
‰ו‡  ‰לימו„  ˘‡ז  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ורˆונו 
"בר‰  ˘ז‰ו"ע  ביטול,  ˘ל  ב‡ופן 
‰'לבנ‰'  בין  ‰חילו˜  (כי„וע  כחמ‰" 
ל'חמ‰' בזמן ברי‡˙ ‰עולם, ˘‰'לבנ‰' 
כו'"  מלכים  ל˘ני  ‡פ˘ר  "‡י  טענ‰ 

מ˘‡"כ ‰חמ‰).

‰י˘יבו˙  ל˙למי„י  ˘ייך  ז‰  ענין 
‰נמˆ‡ים כ‡ן:

ר‚˘  ל‰ם  ‡ין  עˆמם  ˘מˆ„  ‡ף 
‡ו˙ם  כ˘"נו˘‡ים  מ"מ,  י˘ו˙,  ˘ל 

„י  ‡ויף  זיי  ("מ'טרָ‡‚ט  ‰י„ים"  על 
‡ו„ו˙  ב"ח„˘ו˙"  ומ„ברים  ‰ענט"), 
עומ„,  ‰עולם  ˘עלי‰ם  מעל˙ם,  ‚ו„ל 
‰מˆטרך  כל  ל‰ם  לי˙ן  ˆריכים  ולכן, 
ו‰˙למי„ים  וכ„ומ‰,  ב˘ר,  חלב,  ל‰ם, 
„ברים  ˘ומעים   – ‡נ‚לי˙  ˘מבינים   –
מז‰  ˘כ˙וˆ‡‰  י˙כן  ומבינים,  ‡לו 

י˙עורר ‡ˆלם ר‚˘ ˘ל י˘ו˙.

ולכן י˘ ˆורך ל‰„‚י˘ ‰ענין „"בר‰ 
כחמ‰".

(מוˆ‡י יום ‡' „חול ‰מוע„ סוכו˙ ˙˘י"‡)

פר˜ ‡ח„ ˘חרי˙ וערבי˙ 
- ב‡ופן ˘ל עמל!

ו‡˙  ˙לכו  בח˜ו˙י  "‡ם  ‰פסו˜  על 
"˘˙‰יו  ר˘"י  מפר˘  ˙˘מרו"  מˆו˙י 

עמלים ב˙ור‰…"

בלימו„  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ז‰  ועמל 
ו‡ח„  ‡ח„  לכל  ˘ייך  ‰ו‡  ‰˙ור‰ 
לומ„י  בין  ˘‰חילו˜  ‰יינו  מי˘ר‡ל, 
י„י  ˘יוˆ‡ים  י˘נם  ‡˘ר  ‰˙ור‰, 
‡ח„  ופר˜  ˘חרי˙  ‡ח„  בפר˜  חוב˙ם 
בכל  ללמו„  ‰ˆריכים  ו‡לו  ערבי˙, 
"ל‡  ‡˘ר  ‡ומנ˙ו"  "˙ור˙ו  ור‚ע  ר‚ע 
‰˘וו‰   „ˆ‰ מ‚ירס‡",  פומי'  פסי˜ 
(בחל˜  ללמו„  ˆריכים  ˘כו"ע  ˘ב‰ם 
˘ל‰ם ב˙ור‰) ב‡ופן ˘ל "עמל ˙ור‰" 

„וו˜‡.

(˘ב˙ פר˘˙ בחו˜˙י ˙˘כ"‰)



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

לימו„ כ"‚ ˘עו˙ ונ"ט 
ר‚עים - ‡ינו מספי˜!

כל מˆי‡ו˙ו ˘ל י‰ו„י ‰י‡ מˆי‡ו˙ 
(בפירו˘  רז"ל  „ר˘ו  ˘לכן  ‰˙ור‰, 
ר‡˘י˙")  "ב'   – "בר‡˘י˙"  ˙יב˙ 
ר‡˘י˙  ˘נ˜ר‡˙  ‰˙ור‰  "ב˘ביל 
ר‡˘י˙",  ˘נ˜ר‡ו  י˘ר‡ל  וב˘ביל 
כול‡  ו˜וב"‰  ‡וריי˙‡  ˘"י˘ר‡ל  וע„ 
ח„". ולכן, כ˘ם ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‡ח„ו˙ 
ח"ו,  לחלו˜‰  ני˙נ˙  ˘‡ינ‰  ‰פ˘וט‰ 
י˘ר‡ל  בין  לחל˜  ‡פ˘ר  ‡י  ‚ם  כך 
‰ם  ˘ל‡מי˙˙ם  ו˜וב"‰,  ‡וריי˙‡ 
˘ל  ‰מˆי‡ו˙  ˘כל  ונמˆ‡,  ח„,  כול‡ 

י˘ר‡ל ‰י‡ – ˙ור‰.

ובנו‚ע ל˙ור‰ מˆינו ˘˙י ˜ˆוו˙:

‡ין  ˙ור‰  ˘ע"פ  מי   – ‚יס‡  מח„ 
ל‡  "‡פילו  ‰נ‰  יכול˙,  ‡ו  זמן  לו 
ופר˜  ˘חרי˙  ‡ח„  פר˜  ‡ל‡  ˘נ‰ 
ימו˘  ל‡  מˆו˙  ˜יים  ערבי˙  ‡ח„ 
מז‰  וי˙יר‰  מפיך",  ‰ז‰  ‰˙ור‰  ספר 
˘מע  ˜רי˙  ‡ל‡  ˜ר‡  ל‡  "‡פילו 

˘חרי˙ וערבי˙ ˜יים ל‡ ימו˘".

˙ור‰  ˘ע"פ  מי   – ‚יס‡  ול‡י„ך 
כל  ‡ם  ‡פילו  ‰נ‰  ויכול˙,  זמן  לו  י˘ 
‡ח„  ר‚ע  ‰י'  ‡בל  ˙ור‰,  למ„  ימיו 
ול‡  ב˙ור‰  לעסו˜  לו  ‡פ˘ר  ˘‰י‰ 
 '‰ „בר  "כי  רז"ל  „ר˘ו  עליו  עס˜, 
"בעולם  ‰„ר˘‰:  וכסיום  ו‚ו'",  בז‰ 

‰ז‰ . . לעולם ‰ב‡".

‰ו‡  ל˙ור‰  בנו‚ע  ˘‰ס„ר  ונמˆ‡, 
ול‡  במילו‡ו,  ליטול ‡˙ ‰ענין  ˘ˆריך 

‰˙ור‰  כל  כבר  ˘יו„ע  ח˘בון  לע˘ו˙ 
כול‰ וכו' וכו', ‡ל‡, כ‡˘ר י˘ לו ר‚ע 
ו‡ם  ב˙ור‰,  ‡ו˙ו  למל‡  ˆריך  פנוי, 
‰י„ור,  ˘ל  בענין  חסרון  ז‰  ‡ין  ל‡ו, 
ל˘‡ול,  ˘מו‡ל  מ‡מר  ע"„  ‡ל‡ 
 ˙‡ „"‰˜ימו˙י  ב‡ופן  ‡ינ‰  ˘‰נ‰‚˙ו 
‡ל‡  ˘‡ול),  ˘‡מר  (כפי   "'‰ „בר 
"כי   –  "'‰ „בר   ˙‡ ˘"מ‡ס˙  ב‡ופן 
˘ל‡  ‡ח„  ר‚ע  ב‚לל  בז‰",   '‰ „בר 

ניˆלו כ„בעי.

˘ל  ‰נ‰‚˙ו  לכללו˙  בנו‚ע  וע„"ז 
י‰ו„י ˘מˆי‡ו˙ו ‰י‡ ‰˙ור‰ – ˘כ‡˘ר 
˘נו˙נים  מ‰  ב˘לימו˙  מנˆל  ‡ינו 
מ"‰˜ימו˙י  ל‚מרי  ‰יפך  ז‰  ‰רי  לו, 
‰ענין  י˘נו  כ‡˘ר  ‚ם   ,!"'‰ „בר   ˙‡
כיון  ‡ילים",  ו"חלב  טוב"  „"זבח 

˘חסר ‰ענין „"˘מוע" ו"ל‰˜˘יב".

י‰ו„י  ‡ם   – ז‡˙?  בוחנים  וכיˆ„ 
˙ור‰  ˘למ„  ˘כיון  ח˘בון  עו˘‰ 
יכול  לכן  ר‚עים,  ונ"ט  ˘עו˙  כ"‚ 
ז‰  ‰רי  ˘כל  ע"פ  ‰נ‰   ,'‡ ר‚ע  לבטל 
‰ענין  מˆ„  ‡בל  ח˘בון-ˆ„˜.  ‡מנם 
‡ם  חילו˜  ‡ין  ו"ל‰˜˘יב",  „"˘מוע" 
˘חסר  ‡ו   ,'‡ ר‚ע  ‰רˆון  ב˜יום  חסר 
ב˜יום ‰רˆון כ"‚ ˘עו˙ ונ"ט ר‚עים!  

(פורים ˙˘כ"‡)

ליז‰ר מ‚‡וו‰
ב'‰ו˘ענו˙' "‡ום  לב‡ר ‰נ‡מר  י˘ 

‡ני חומ‰ בר‰ כחמ‰":

"זו   - חומ‰"  ("‡ני  ‰˙ור‰  לימו„ 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
יחוס פנחס לי˙רו ויוסף

מ„וע כו˙ב ר˘"י ס„ר יחוסו ˘ל פנחס לי˙רו, „למ‡י נפ˜"מ ב‡יז‰ ‡ופן ‰י' ‰יחוס? / ‡יך 
ביזו ‰˘בטים ‡˙ פנחס בז‰ ˘‰י' נכ„ו ˘ל י˙רו, ‰רי ‰י' ‚ם נכ„ו ˘ל ‡‰רן? / בי‡ור טענ˙ 

‰˘בטים לפנחס ‡ו„ו˙ יחוסו ו„ברי ר˘"י ב˜˘ר לז‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 160 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡יך ‰וכיחו ˘ל‡ ‰י' ˆלפח„ בחט‡ מ˙לוננים? / פנחס ו‡לי‰ו 

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בי‡˙ ‰‚‡ול‰ – על י„י מסיר˙ נפ˘

‚ילוי ‰"יחי„‰" על י„י ‰"מסיר˙ נפ˘" / מסיר˙ נפ˘ בלי ˘ום ˘˜ל‡ וטרי‡! / מן ‰מיˆר 
˘ל בין ‰מˆרים – למרחב ˘ל ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1070 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
˘מיני עˆר˙ ויו"ט ˘ני ˘ל ‚לויו˙ / ‰˙פיל‰ – ˙מי„ בכל יום

טו 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' 449-50))

יט ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מˆו‰ „‰וי ז‰יר ב‰ טפי

נפ˘  לכל  ˘ו‰  ‰י‡  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  עס˜  ע"י  ז‰  ˘‚ילוי  ‡ף   ıר ∆‡ָ‰ָ  ˙ ∆‡  ˜ יָחל≈ רל  ‚ו…ָ ּ ב¿ ַ‡ך¿ 
מי˘ר‡ל ב„רך כלל . . ‡עפ"כ ב„רך פרט ‡ין כל ‰נפ˘ו˙ . . ˘וו˙ בענין ז‰ . . וכמ‡רז"ל ”‡בוך 
במ‡י ‰וי ז‰י טפי" . . ו„ו‚מ˙ו למט‰ ‰ו‡ בחי' ‰‚ורל ממ˘ (פנחס כו, נ‰. ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ סוף סימן ז')

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
„מו˙ו ˘ל "‰מ˘פיע"

ָ„‰ (פנחס כז, טז) ׁ̆ ַעל ָ‰ע≈ י ƒ‡ 

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
˘˙‰יו עמלים ב˙ור‰!

„ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ענין ‰י‚יע‰ ב˙ור‰ 

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

יחוס פנחס ליתרו ויוסף
מדוע כותב רש"י סדר יחוסו של פנחס ליתרו, דלמאי נפק"מ באיזה אופן הי' 

היחוס? / איך ביזו השבטים את פנחס בזה שהי' נכדו של יתרו, הרי הי' גם נכדו 
של אהרן? / ביאור טענת השבטים לפנחס אודות יחוסו ודברי רש"י בקשר לזה 

‰˘בטים  ˘‰יו  לפי   – ‰כ‰ן  ‡‰רן  בן  ‡לעזר  בן  "פנחס  פר˘˙נו:  רי˘  בר˘"י   .‡
מבזים ‡ו˙ו ‰ר‡י˙ם בן פוטי ז‰ ˘פיטם ‡בי ‡מו ע‚לים לעבו„‰-זר‰ ו‰ר‚ נ˘י‡ ˘בט 

מי˘ר‡ל, לפיכך ב‡ ‰כ˙וב ויחסו ‡חר ‡‰רן".

˘‰י' "‡בי  י˙רו  ל‚בי  ˘כ˙ב  במ‰  ל„˜„˜  י˘  ר˘"י,  בל˘ון  וע"פ ‰י„וע ‚ו„ל ‰„יו˜ 
מסיפור  (ול‰עיר  "ז˜נו"  ב˙יב‰ ‡ח˙:  ולומר  ל˜ˆר  יכול  ולכ‡ור‰, ‰י'   – פנחס  ˘ל  ‡מו" 

‰‚מר‡ בעירובין נ‚, ב).

ו„יו˜ ז‰ י˘ בו ˘ני פרטים:

‡) בפ˘טו˙, ‰עי˜ר ‰ו‡ עˆם ז‰ ˘פנחס ‰י' מיוחס לי˙רו – ולמ‡י נפ˜‡ מינ‰ ‡ופן 
‰יחוס ‰מ„ויי˜, ‡ם ‰י' י˙רו "‡בי ‡מו" ‡ו "‡בי ‡ביו".

ב) י˙יר‰ מזו: בעניננו, ‚ם ‡ם ‰י' ר˘"י כו˙ב "ז˜נו" ‰יינו מבינים מעˆמנו ˘‰כוונ‰ 
כמפור˘  ‡ביו ‰ו‡ ‰רי ‡‰רן ‰כ‰ן,  ˘‡בי  כיון  ‡מו" „ו˜‡,  ˘י˙רו ‰י' "‡בי  לכך  ‰י‡ 

בכ˙וב! ו‡יז‰ חי„ו˘ ‰˘מיענו ר˘"י ב„יו˜ ל˘ונו "‡בי ‡מו"?

ב. ‡ך כ„ „יי˜˙ ˘פיר, חי„ו˘ ‚„ול למ„נו מל˘ון ר˘"י. וב‰˜„ים:

‰נ‰ ר˘"י כ‡ן ל‡ פיר˘ מנין י„ענו ˘פנחס ‰ו‡ נכ„ו ˘ל י˙רו – ובפ˘טו˙ ‰ו‡ מ˘ום 
˘ל  ו‡מו  ני˘ו‡י ‡ביו  מספר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙  ˘ם  כ‰).  (ו,  ו‡ר‡  בפר˘˙  על „בריו  ˘סמך 
"מבנו˙  ר˘"י:  ומפר˘  ל‡˘‰",  לו  פוטי‡ל  מבנו˙  לו  ל˜ח  ‡‰רן  בן  "ו‡לעזר  פנחס: 

פוטי‡ל – מזרע י˙רו ˘פטם ע‚לים לעבו„‰ זר‰, ומזרע יוסף ˘פטפט ביˆרו".

כ˙ב  ול‡   – י˙רו"  פנחס, "מזרע  ˘‰י˙‰ ‡˘˙ ‡לעזר, ‡ם  ר˜  ר˘"י  כ˙ב  ˘ם  ‡מנם, 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

פ˜י„י ‰מלך ימל‡ו כל ‰ˆטרכויו˙יו
˘‡ז "פו˙חים  וכ„ברי ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ,  בע˜ב˙‡ „מ˘יח‡,  ע˙‰  עומ„ים  כ‡מור ‡נו 
‡˙ ‰‡וˆרו˙ ונו˙נים ‡ו˙ם ע"י ˘רי ‰פ˜י„ים ˘‰ם פ˜י„י ‰חיל, ו‰כוונ‰ בז‰ ‰ם ‡נ˘י 
‰חיל, ˘‰ם „וו˜‡ עו˘ים ‡˙ ‰נˆחון", וכמבו‡ר ב‡רוכ‰ במ‡מרי יום ‰‰ילול‡ (מ‡מר 

„"‰ "ב‡˙י ל‚ני" ˙˘"י).

‰פ˜י„  ו‡ילו  ‰מלך',  ל'פ˜י„י  לˆיי˙  ˘ˆריך   – ‰ו‡  ‰חיל"  "‡י˘  ˘ל  עניינו  ובכן, 
בעבו„˙  לעסו˜  רˆונו  ˘‡ין  יטען  ‰חייל  ˘‡י˘  ˘ייך  ל‡  ‰ˆטרכו˙ו.  כל   ˙‡ לו  מספ˜ 

ניˆוח ‰מלחמ‰, כיון ˘‡ין לו פנ‡י, מ‡חר ˘עליו לחפ˘ פרנס‰!...

פרנס˙ו   ˙‡ ו‡ילו  עליו,  מˆוו‰  ˘‰פ˜י„  מ‰   ˙‡ לבˆע  ‰ו‡  ‰חיל  ‡י˘  ˘ל  ˙פ˜י„ו 
יספ˜ לו ‰פ˜י„ מבי˙ ‰מלוכ‰.

וכפי ˘‡מר כ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ, ‡˘ר ˙מי„ ‰י' "בעל חוב", ‡בל מעולם ל‡ "פ˘ט 
ו‰בטחו˙,  ברכו˙  עו„  נו˙ן  ˘˘ילם ‡˙ ‰חובו˙ ‰י˘נים ‰י'  עו„ ˜ו„ם  ח"ו.  ‡˙ ‰ר‚ל" 
וסוף כל סוף ˘ילם ‡˙ כל חובו˙יו – ‰ן ‡˙ ‰חובו˙ ‰י˘נים ו‰ן ‡˙ ‰חובו˙ ‰ח„˘ים, 

ובבחינ˙ מ‡מר רז"ל "לוו עלי כו' ו‡ני פורע".

לכל  ונ˙ינ‰'  'מסיר‰  ‰˙מסרו˙  בבחינ˙  עבו„‰  „‰יינו  ‰חיל",  "‡נ˘י  ענין  וע"י 
‰ור‡ו˙ 'פ˜י„י ‰מלך', ובכללם – ענין לימו„ ‰˙ור‰ לל‡ ‰‚בלו˙ כלל;

 - ˘‰רי עכ˘יו ˜יימ‡ לן "˙למו„ ‚„ול" (לע˙י„ לב‡ י‰י' "מע˘‰ ‚„ול" ‡בל עכ˘יו 
‰‰לכ‰ ‰י‡ "˙למו„ ‚„ול") ופירו˘ "‚„ול" ‰ו‡, ˘‰ו‡ בלי ‚בול, כי ‡ם ‰ו‡ מו‚בל וי˘ 
„בר ‰‚„ול ממנו ‰רי ‰ו‡ ל‡ '‚„ול' ב‡מ˙ (˘‰רי ‰ו‡ ˜טן ביחס ל‚„ול ממנו), ומ‡חר 
˘‰˙ור‰ ˜ור‡˙ ‡ו˙ו "‚„ול" ˆריך לומר ˘‰ו‡ ‚„ול ב‡מ˙, ‚„ול בכל ‰„ר‚ו˙ – ˘‡ין 

בו ‰‚בלו˙ כלל.

ב˙חיל˙  ˘‰י'  כפי  ומˆב  מעמ„  על  „˜‡י  'ˆביון'  מל˘ון  "ˆב‡"  לפירו˘  ב‡ים  ו‡זי 
‰חט‡,  ˜ו„ם  כמו  י‰י'  ˘‰עולם  ו‰יינו   - נבר‡ו"  "לˆביונן   - ‰חט‡  ˜ו„ם  ‰ברי‡‰ 
˘ז‰ו  ו‰זמן,  ‰מ˜ום  ב‰‚בלו˙  מט‰,  למט‰  ע„  ימ˘יכו   – ז‰  ו‡ור  יו˙ר.  ולמעל‰ 
פירו˘ ‰‚' ב"ˆב‡" – מל˘ון זמן מו‚בל, ו‰יינו ˘‰טוב ‰‡מי˙י ‰ב‡ מ‡וˆר ˘למעל‰, 
יומ˘ך למט‰, בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰ כמ"˘ "ו‡וˆרך ‰טוב לנו ˙פ˙ח" ‰ן ברוחניו˙ ו‰ן 

ב‚˘מיו˙. 

(חמ˘‰ ע˘ר ב˘בט ˙˘כ"ב)



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

˙ור‰, ו„וו˜‡ ר‚עים ‡ח„ים ˜ו„ם בי‡˙ ‰מ˘יח עזב ‡˙ לימו„ ‰˙ור‰ ו‰˙חיל ל‰˙עס˜ 
במסחר?!...

במוח˘ רו‡ים ˘‡ין ז‰ מˆליח!
מספ˜˙ –  כל ‰‰˙בוננו˙ ‰נ"ל ‡ינ‰  ˘עבורו  למי  בנו‚ע  כל ‰נ"ל – ‡פילו  על  ונוסף 

‰רי י˘ לו ר‡י' מניסיונו ˘ל חבירו:

לנˆל ‡˙ ‰‡פ˘ריו˙  ובמ˜ום  ˘טו˙,  מע˘‰  ˘ע˘‰ ‡˙ ‡ו˙ו  כמו‰ו,  עו„ ‡ח„  י˘נו 
˘‰י˙‰ לו ל˘ב˙ עו„ כמ‰ ˘נים וללמו„ ˙ור‰ – ‰˙חיל ל‰˙עס˜ במילי „עלמ‡; ורו‡ים 

בפועל מ‰ על‰ ב‚ורלו ˘ל ‡ו˙ו ‡ח„ – ‰ן ברוחניו˙ ו‰ן ב‚˘מיו˙!...

ו‡ף ˘‰ל‰ מ˙‰לך ו‡ומר ˘‰כל ‡ˆלו ב‡ופן ‰טוב ביו˙ר כו' – ‰רי ‡ין ז‰ ‡ל‡ מ‰ 
‰י'  ˘‡ילו  ‰מˆי‡ו˙,  ‰י‡  וכן  בנפ˘י'"  ‡יני˘  "י„ע  ‡בל  ‰בריו˙,  ב˘ביל  ‡ומר  ˘‰ו‡ 

ממ˘יך ללמו„ ˙ור‰ עו„ זמן מועט עכ"פ – ‰י' מעמ„ו ומˆבו ב‡ופן ‡חר ל‚מרי.

‡ˆל  מ‰נע˘‰  ללמו„  עכ"פ  לו  ‰י'   – עˆמו  מˆ„  ‰ענין   ˙‡ מבין  ‡ינו  ‡ם  ‚ם  ובכן, 
‡חרים!

מ˙ור˙  "ר‡י'"  לו  ומבי‡  ‡ליו  ב‡  במל‡כ˙ו"  "‡ומן  ˘‰ו‡  ‰רע,  ‰יˆר  ‡מנם 
‰חסי„ו˙!...

ממנו  ב‡‰  ‰˙ור‰  לימו„   ˙‡ לעזוב  ˘‰טענ‰  לו  י‡מר  ˘‡ם  ‰יטב  יו„ע  ‰רע  ‰יˆר 
(מ‰יˆר ‰רע), ‡זי ל‡ ירˆ‰ ל˘מוע לו, ולכן נפל‰ לו "עˆ‰" ל‰טעו˙ ‡˙ ‰‡„ם ˘‡ין זו 

טענ˙ ‰יˆר ‰רע, ‡ל‡ כן ‰ו‡ על פי חסי„ו˙ –

‰עולם  ענייני   ˙‡ ל˜„ו˘‰  ול‰עלו˙  ולברר  ל‰˙עס˜  ˆריכים  חסי„ו˙"  פי  ˘"על 
וכו'!...

("וו‡ס  ל‚רור  למ‰  ‡בל  לע˘ו˙;  ‡פ˘ר  מ‰  נו,   – ‰רע  ‰יˆר  ב˜ול  ל˘מוע  רˆונו 
„‡רף מען ‡ריינ˘לעפן") ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ו‡˙ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙?! ובל˘ון ‰˙ני‡ "‡וחז 

בר‡˘ו ˘ל מלך ומורי„ו למט‰ וטומן פניו וכו'"!

‰ו‡  ˘‚ם  ל‰ר‡ו˙  ˘יוכל  ובלב„  וכו',  ‰כל  על  לוו˙ר  מוכן  ו‰ו‡  לו,  כ„‡י  ז‰  וכל 
עניני  לרכו˘  וביכל˙ו  ‡ח„ים,  "„ולרים"  ˘בר˘ו˙ו  מענט˘!")   ‡") ‰יי˘וב"  מן  "‡„ם 
מן  "‡„ם  ‰ו‡  ‚ם  ‡ל‡  מו˙רו˙,  לרכו˘  יכול  פלוני  ר˜  ˘ל‡  ל‰וכיח  ˘ונים...  מו˙רו˙ 

‰יי˘וב" ו‚ם ‰ו‡ יכול לרכו˘ מו˙רו˙... וב˘ביל ז‰ ‰ו‡ מוו˙ר על לימו„ ‰˙ור‰!

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˘‰י˙‰ ממ˘ "ב˙ י˙רו". וטעמו בז‰ פ˘וט, ˘‰רי כיון ˘"פוטי‡ל" מ„בר ב˘ני ‡נ˘ים – 
י˙רו "˘פטם" ויוסף "˘פטפט" – ‡י ‡פ˘ר לומר ˘‰י˙‰ ‡˘˙ ‡לעזר ב˙ ממ˘ ל˘ני‰ם, 
ולכן על כרחך ˆריך לפר˘ (ביחס ל‡ח„ מ‰ם על כל פנים) ˘‰י˙‰ מזרע "פוטי‡ל", ול‡ 

ב˙ו ממ˘.

ו‡כן, ב‚מר‡ (סוט‰ מ‚, ‡. ו˘"נ) מ˘מע ˘ל‡ ‰י˙‰ ‡˘˙ ‡לעזר ב˙ ממ˘ ל‡ לי˙רו ול‡ 
פנחס): "‡י ‡בו‰  ˘כך ‡מרו (ל‚בי  יו˙ר.  רחו˜‰  ב„רך  מיוחס˙ ‡לי‰ן  ר˜  ליוסף, ‡ל‡ 

„‡ימי' מיוסף, ‡ימי' „‡ימי' מי˙רו; ו‡י ‡ימי' „‡ימי' מיוסף, ‡בו‰ „‡ימי' מי˙רו".

וז‰ו ‡יפו‡ ˘חי„˘ ר˘"י כ‡ן ב‡ומרו ˘י˙רו ‰י' "‡בי ‡מו" – ˘‡מנם ביחס ליוסף 
פנחס  לי˙רו ‰י˙‰ ‡ם  ביחס  ממ˘, ‡ך  ב˙ו  ול‡  מזרעו  ר˜  פנחס  ˘‰י˙‰ ‡ם  כרחך  על 
ב˙ו ממ˘. ולפי ז‰ נˆטרך לפר˘, ˘בי˙ י˙רו ב‡ ב˜˘רי מ˘פח‰ עם זרע יוסף, כך ˘ב˙ 

י˙רו ‰י˙‰ מיוחס˙ ‚ם ליוסף.

לומר „פנחס ‰ו‡ „ור  וכ˙ב: "‡י ‡פ˘ר  זו,  סבר‡  ל˘לול  כ‡ן ‰‡ריך  יע˜ב  [בנחל˙ 
˘לי˘י ליוסף ולי˙רו . . וממיל‡ י‰י' ‡ח„ מ‰ם ‡בי ‡מו ממ˘ . . על כרחך . . ‡ו בן יוסף 
י‰י' ‡ח„  וממיל‡  ז‰ ‰‡י˘.  ב˙  ל˜ח  ו‡לעזר  יוסף,  ב˙  נ˘‡  י˙רו  בן  י˙רו, ‡ו  ב˙  נ˘‡ 
מ‰ם ‡בי ‡בי ‡מו ˘ל פנחס, ו‰˘ני י‰י' ‡בי ‡ם ‡מו ˘ל פנחס. וכן ‰ו‡ ל˘ון ‰˘"ס . 
˘י‰י' ‡בי ‡ם  ˘י‰י' ‡בי ‡בי ‡מו, ‰ן  ˘ני‰ם '‡בי ‡מו', ‰ן  על  לומר  יˆ„˜  סוף  סוף   .
‡מו. – ו‡ין ל˙מו‰ לומר על „ור רביעי '‡בי ‡מו', „‰‡ בני בנים ‰ן כבנים". ועיין עו„ 

ב„בריו ובעו„ מפר˘ים.

‡ולם על פי ‰י„וע ˘ר˘"י מפר˘ ‰כ˙ובים ב‡ופן פ˘וט, ‰מ˙‡ים ‚ם ל˙למי„ ˆעיר 
יסמוך  ל‡  וכן  ברמז,  כוונ˙ו  ˘יכ˙וב  מס˙בר  ל‡  כו' –  ע„יין ‡˙ „ברי ‰˘"ס  למ„  ˘ל‡ 
לפר˘  נר‡‰  ולכן  ב„יו˜.  כוונ˙ו  למ‰  וכו'  חז"ל  ב„ברי  ˘יחפ˘ו  ‰˙ור‰  על  בפירו˘ו 

ל˘ונו "‡בי ‡מו" כפ˘וטו – ˘‡ם פנחס ‰י˙‰ ב˙ י˙רו ממ˘.

(ומ‰ ˘כ˙ב ר˘"י בפ' מטו˙ (ל‡, ו) על פנחס ˘‰י' "יוסף ‡בי ‡מו" – ‰רי מי„ ממ˘יך 
ומב‰יר כוונ˙ו בז‰, "˘‰י˙‰ ‡מו ˘ל פנחס מ˘ל יוסף", ול‡ "ב˙ יוסף")].

(ול‡  י˙רו  ˘ל  ממ˘  ב˙ו  פנחס ‰י˙‰  ˘‡ם  כ‡ן  לח„˘  ר˘"י  ˘נ„ר˘  לז‰  ו‰טעם   .‚
‰ס˙פ˜ במ"˘ בפ' ו‡ר‡ "מזרע י˙רו") – י˘ לב‡ר:

‰נ‰ ‰ל˘ון בפ' ו‡ר‡ ‰י‡ "מבנו˙ פוטי‡ל". ופ˘טו˙ ‰ל˘ון ‰י‡ – ˘‰י˙‰ ב˙ו ˘ל 
"פוטי‡ל". ‡ל‡, ˘כיון ˘"פוטי‡ל" ˜‡י על ˘ני ‡נ˘ים – י˙רו ויוסף – ב‰כרח ל‰וˆי‡‰ 
מפ˘וט‰ ביחס ל‡ח„ מ‰ם, ולפר˘ ˘‰כוונ‰ (ל‡ לב˙ ממ˘, ‡ל‡ ר˜) לזרע "פוטי‡ל"; 
‰י˙‰  ולמי  ממ˘  ב˙  ‰י˙‰  למי  פוטי‡ל")  ("מבנו˙  ‰כ˙וב  מל˘ון  ‰וכח‰  ˘‡ין  וכיון 
מיוחס˙ ב„רך רחו˜‰ יו˙ר – לכן ס˙ם ר˘"י ˘ם וכ˙ב ב˘ני‰ם: "מזרע י˙רו . . ומזרע 

יוסף".



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ם  ‰י˙‰  לי˙רו  ביחס  כי  ומ˙ברר  מוכח  בפר˘˙נו,  ‰ענין  ולומ„ים  כ˘ב‡ים  ‡מנם 
ביחס  כמו  "מזרעו",  ר˜  (ול‡  פוטי‡ל"  "מבנו˙  ‰ל˘ון  וכפ˘טו˙   – ממ˘  ב˙ו  פנחס 

ליוסף) – ולכן כ‡ן כו˙ב ר˘"י בפ˘טו˙ ˘‰י' י˙רו "‡בי ‡מו" ממ˘ ˘ל פנחס.

ו‰‰סבר‰ בז‰:

‰נ‰ מז‰ ˘‰כ˙וב ‰וˆרך ל‰˙ייחס לטענ˙ ‰˘בטים כנ‚„ פנחס ול˘לול ‡ו˙‰, מובן 
ר˜  פנחס  ‡ם  ˘‰י˙‰  נ‡מר  ו‡ם  כו"כ;  ‡ˆל  ‰˙˜בל‰  ו‰י‡  בטענ˙ם  ˙וכן  ‡יז‰  ˘‰י' 
נכ„˙ו וכו' ˘ל י˙רו, כך ˘‰י' פנחס „ור רביעי (ויו˙ר) לי˙רו – ‰רי ˘ל‡ ‰י˙‰ מ˙˜בל˙ 
מעי˜ר‡ טענ˙ ‰˘בטים ב„בר יחוסו ˘ל פנחס לי˙רו, כי ‰י' פ˘וט לכל ˘יחוסו ‰˜רוב 
ל‡‰רן (ב˙ור „ור ˘לי˘י) ‚ובר ומכריע ‡˙ יחוסו ‰רחו˜ לי˙רו (ב˙ור „ור רביעי בלב„)!

י˙רו  וכך ‰י'  י˙רו,  ˘ל  ממ˘  ב˙ו  פנחס  ˘‰י˙‰ ‡ם  למ„נו ‡יפו‡,  מטענ˙ ‰˘בטים 
˜רוב ב‡ו˙‰ מ„‰ ‰ן ל‡‰רן ו‰ן לי˙רו – ל˘ני‰ם ‰י' מיוחס ב˙ור נכ„ ממ˘, „ור ˘לי˘י 

– ולכן ‰י' מ˜ום לבזו˙ו על י„י יחוסו לי˙רו "‡בי ‡מו".

„. ‡ך ע„יין ‡ין ‰ענין מחוור „י ˆרכו:

‰יו  יכולים  ‡יך   – לי˙רו  ו‰ן  ל‡‰רן  ‰ן  מ„‰  ב‡ו˙‰  ˜רוב  ˘פנחס  כיון  סוף,  סוף 
לבזו˙ו על י„י יחוסו לי˙רו, ב˘ע‰ ˘‰כל יו„עים ˘ב„יו˜ כ˘ם ˘‰ו‡ מיוחס לי˙רו כך 

‰ו‡ מיוחס ל‡‰רן?!

ב‰יו˙ו  ל‡‰רן –  מ‡˘ר  לי˙רו  יו˙ר  פנחס ˜רוב  נח˘ב  ˘לטענ˙ ‰˘בטים  לומר,  וי˘ 
"‡בי ‡מו" „ו˜‡; ויסו„ ‰סבר‡ כבר לימ„ ‡ו˙נו ר˘"י ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡":

ב˙ו",  „ינ‰  ו‡˙   .. ליע˜ב  יל„‰  ‡˘ר  ל‡‰  בני  "‡ל‰  נ‡מר  טו)  (מו,  וי‚˘  בפר˘˙ 
מזרע˙   ‰˘‡ ללמ„ך:  ביע˜ב,  ˙ל‰  ו‰נ˜בו˙  בל‡‰  ˙ל‰  "‰זכרים  ר˘"י:  ˘ם  ומפר˘ 

˙חל‰ יול„˙ זכר, ‡י˘ מזריע ˙חיל‰ יול„˙ נ˜ב‰".

‡בי  מ‡˘ר  ‡מו  ‡בי  ˘ל  ל˙כונו˙יו  יו˙ר  ˜רוב  ‡„ם  טבע  פי  על  כי  מז‰,  ו‰עול‰ 
‡ביו, ˘‰רי ‰בן ˘ייך ל‡מו יו˙ר מל‡ביו ("‡˘‰ מזרע˙ ˙חל‰ יול„˙ זכר"), ו˘וב ‰‡ם 
˘ייכ˙ ‰י‡ יו˙ר ל‡בי' מ‡˘ר ל‡מ‰ ("‡י˘ מזריע ˙חל‰ יול„˙ נ˜ב‰") – ובעניננו טענו 
ו‰י‡ ‰רי  מ‡מו,  מ‡ביו ‡לעזר, ‡ל‡)  (ל‡  בעי˜ר  ˙כונו˙יו  ˘פנחס ˜יבל ‡˙  ‰˘בטים, 
ל‡בי  פנחס  בין  יו˙ר  י˘ ˜ירוב  ˘בסך-‰כל  כך  י˙רו,  מ‡בי'  בעי˜ר  ˙כונו˙י'  ˜יבל‰ ‡˙ 

‡מו י˙רו מ‡˘ר ל‡בי ‡ביו ‡‰רן.

[ול‰עיר ˘סבר‡ זו ‰וב‡‰ ‚ם ל‰לכ‰: ‰פרי מ‚„ים (‡ורח חיים סי' ˜כח, ‡˘ל ‡בר‰ם ס"˜ 
˘י˘  מחלל˙"),  ("‡˙ ‡בי' ‰י‡  ב˙ו  מע˘‰  י„י  על  כ‰ן  חילול ˜„ו˘˙  לענין  כו˙ב  סב) 
ו‡ף  ‡בי';  ˜„ו˘˙   ˙‡ ‰„בר  מחלל  רח"ל   ‰˙„  ˙‡ ממיר‰  ‰ב˙  ‡ם  ˘‚ם  לומר  סבר‡ 
˘‡ם ‰בן ממיר ‡˙ „˙ו רח"ל ‡ין ‰„בר מחלל ‡˙ ˜„ו˘˙ ‡ביו, י˘ לחל˜ בין בן לב˙, 

כי „ו˜‡ בב˙ "עי˜ר ב˙ר מז‚ וטבע ‰‡ב, ‡י˘ מזריע ˙חל‰ יול„˙ נ˜ב‰"].

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

„ין ב˘ולחן ערוך וי˘ ‰כח לז‰!
פס˜-„ין  בל˜וטי-˙ור‰, ‡ל‡  ב˙ור‰-‡ור ‡ו  (ל‡  ב˘ו"ע  רבנו ‰ז˜ן  פוס˜  ז‰  ובענין 
‚„ול‰  טר„‰  בלי  ˘נים   '‚ ‡ו  ב'  ללמו„  יוכל  ‰ני˘ו‡ין  ‡חר  ˘"‚ם  ערוך')  ב'˘ולחן 
כ"כ", כיון ˘‡ין ע„יין "ריחיים על ˆוו‡רו" וביכל˙ו ללמו„ ב‰˙מ„‰ כפי ˘למ„ ˜ו„ם 

‰ני˘ו‡ין.

˘‰רי „בר ‰פ˘וט  כלל,  ל‰ז‰יר  רבנו ‰ז˜ן  ל‡ ˆריך   - ˘˜ו„ם ‰ני˘ו‡ין  לזמן  בנו‚ע 
כמ‰  ועל ‡ח˙  כ„בעי;  וללמו„  ל˘ב˙  ו‡פ˘ר  מניעו˙,  ˘ום  ˘˜ו„ם ‰ני˘ו‡ין ‡ין  ‰ו‡ 
וכמ‰ ˘˜ו„ם ˘‰˙חילו ל„בר עמו ‡ו„ו˙ ˘י„וך, ‡ל‡ ר˜ ‰‚יע לעונ˙ ‰˘י„וכין – בו„‡י 

ובו„‡י ˘‡ין ˆורך ב‡ז‰ר‰ כלל;

וכבר „יברו  לעונ˙ ‰ני˘ו‡ין,  ˘כבר ‰‚יע  למי  בנו‚ע  ר˜  רבנו ‰ז˜ן ‰י‡  ˘ל  ‡ז‰ר˙ו 
פוס˜  ‡ליו  ובנו‚ע  ‰ני˘ו‡ין;  ל‡חר  כבר  ועומ„  ‰"˙נ‡ים",  נערכו  ˘י„וך,  ‡ו„ו˙  עמו 
רבנו ‰ז˜ן ב˘ו"ע ˘"‚ם ‡חר ‰ני˘ו‡ין יכול ללמו„ ב' ‡ו ‚' ˘נים" במנוח‰, כמו בזמן 

‰יו˙ו בי˘יב‰!

וכיון ˘ענין ז‰ ‰ו‡ פס˜ „ין ב˘ולחן ערוך – ‰רי בוו„‡י ˘"‡ין ‰˜ב"‰ ב‡ בטרוני‡ 
עם בריו˙יו" ובפרט ˘פס˜ ז‰ נ‡מר ע"י רבנו ‰ז˜ן, ˘כל ענייניו ‰יו ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ‰רי 

בוו„‡י ˘‡ין ‰„בר ˜˘‰ כלל.

‡מנם, י˘נם כ‡לו, ˘ב‰ז„מנו˙ ‰ר‡˘ונ‰ – מי„ כ‡˘ר י˘נ‰ ‡יזו ‡פ˘ריו˙ ל‰פסי˜ 
ללמו„ ˙ור‰ ול‰˙חיל ל‰˙עס˜ במילי „עלמ‡, ‡ם ‡חר ני˘ו‡י‰ם, ו‡ˆל ‡ח„ים ‡פילו 

‰רב‰ ˜ו„ם לז‰ – בוחרים ‰ם בז‰, ועו„ עו˘ים ז‡˙ בזריזו˙ ובחיו˙ כו'.

ובכן, ‰נ‰‚‰ זו מוכיח‰ ˘כל לימו„ ‰˙ור‰ ˘למ„ ˜ו„ם לכן ‰י' בל‡ ח˘˜, ו‰ר‡י' – 
ז‡˙  עו˘‰ ‰ו‡  במסחר,  לעסו˜  ול‰˙חיל  ללמו„  ל‰פסי˜  לו ‰‡פ˘ריו˙  כ˘נ˙נ‰  ˘מי„ 

בזריזו˙.

בענייני  ˘‰‰˙עס˜ו˙   – ‰י‡  ‰ר‡וי'  ‰‰נ‰‚‰  ‰ר‡וי',  ‰‰נ‰‚‰  ‰יפך  ‰י‡  זו  ‰נ‰‚‰ 
˙‰י'  ‰עולם  בענייני  ‰‰˙עס˜ו˙  ו‡ילו  ובחיו˙,  בזריזו˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ומˆוו˙  ˙ור‰ 

"בל‡ לב ולב", ו‡ילו ‡ˆלו ‰מˆב ‰ו‡ ל‰יפך כנ"ל.

ע"י ‰נ‰‚‰ כזו מ‰פכים נ‰ור‡ לח˘וכ‡ ומי˙˜ו למרירו, ˘ז‰ו ‰יפך ‰כוונ‰ ל‚מרי; 
‰רי ‰כוונ‰ ‰עליונ‰ ‰י‡ ל‰פוך "מח˘וכ‡ לנ‰ור‡ וממרירו למי˙˜ו", ו‡ילו ‰ו‡ עו˘‰ 

ל‰יפך!

כל ‰‡מור ‰י' בכל ‰˘נים, ועל ז‰ ני˙וסף ב˘נים ‰‡חרונו˙ ענין נוסף. עומ„ים ‡נו 
– ‰ליל‰  מ˘יח")  ב‡ל„ ˜ומט  ("‡ט  מ˘יח  ב‡  מי„  ו‰נ‰  בע˜ב˙‡ „ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡, 
ולמ„  פלוני  י˘ב  כל ‰˘נים  ˘במ˘ך   – בבו‡ו  יר‡‰ ‰מ˘יח  מ‰  ובכן,  בבו˜ר;  מחר  ‡ו 



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ‰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

שתהיו עמלים בתורה!
לימוד בכל מצב שאפשר לו ובאופן ד"תורתו אומנתו" הלכה היא ויש לו הכח / 
הכי טוב בשבילו אף למען הרחבות בגשמיות! / לימוד כ"ג שעות ונ"ט רגעים 
אינו מספיק / הזהירות מגאווה בלימוד / 'עמל' בתורה גם בפרק אחד שחרית

כל ענין ב˙ור‰ י˘נו ב„רך כלל וב„רך פרט, וכן ‰ו‡ בנו‚ע ל‰ענין ‰‡מור (˘‰˙כלי˙ 
‰י‡ ל‰יו˙ בבחינ˙ ‡ילן ‰עו˘‰ פירו˙), ˘‚ם  ענין ז‰ י˘נו ב„רך כלל וב„רך פרט:

ב„רך כלל - בנו‚ע ל‡„ם כלפי חבירו - ‰˙כלי˙  ‡ינ‰ ל‰˙עס˜ עם עˆמו בלב„, ‡ל‡ 
ל‰˙מסר ‚ם לפעולו˙ עם י‰ו„ים ‡חרים (בענין ‰פˆ˙ ‰מעיינו˙ חוˆ‰).

˙ומ˘ך  ‰˙פל‰  ˘ב˘ע˙  ו‰‰˙בוננו˙   ‰‚˘‰‰˘ עˆמו,  ל‰‡„ם  בנו‚ע   - פרט  וב„רך 
‰וי'  „"˘וי˙י  ˘‰‰ר‚˘  ‰יינו  מˆוו˙"),  פירו˙  ("מ‡י  יום  בכל  ‰מˆוו˙  ב˜יום  בפועל 

לנ‚„י ˙מי„" י‰י' ‡ˆלו כל ‰יום ול‡ ר˜ ב˘ע˙ ‰˙פל‰.

חיי ‰‡„ם,  ˘נו˙  מ˘ך  לכללו˙  בנו‚ע  ע„"ז ‰ו‡ ‚ם   - יום  בכל  ז‰  ענין  ˘י˘נו  וכ˘ם 
‰זמנים  על  ‚ם  לפעול  ˆריך  בי˘יב‰  נמˆ‡  ‰ו‡  ˘ב‰ן  ‰˘נים  במ˘ך  ‰˙ור‰  ˘לימו„ 

˘ל‡ח"ז. וזו‰י ‰"בחינ‰" ˘לימו„ו במ˘ך ˘נו˙ לימו„יו בי˘יב‰ ‰י' כ„בעי:

כו',  וחפיˆ‰  בח˘י˜‰  לימו„ו ‰ו‡  ל„ע˙ ‡ם  ע„יין ‡י ‡פ˘ר   - בי˘יב‰  ˘‰ו˙ו  בזמן 
˘‰רי י˙כן ˘‰סיב‰ לכך ˘לומ„ ˙ור‰ ‰י‡ ב‚לל ˘נמˆ‡ בי˘יב‰, ˘‡ז ל‡ ˘ייכ˙ ‡ˆלו 

מˆי‡ו˙ ‡חר˙;

לימו„יו   ˙‡ ל‰פסי˜  ‰‡פ˘ריו˙  ‡ˆלו  נע˘י˙  ˘‡ז  ‰ני˘ו‡ין,  זמן  כ˘מ‚יע  ‡בל 
ל˘ב˙  ל‰מ˘יך  ‰בריר‰  ע„יין  לו  י˘  ול‡י„ך  כו',  ומ˙ן  ומ˘‡  עס˜  בעניני  ולעסו˜ 
וללמו„ ˙ור‰ - ‡זי ע"י ‰בחיר‰ ˘בוחר ע˙‰, ‡פ˘ר ל„ע˙ ‡ם לימו„ ‰˙ור‰ ˘לו ‰ו‡ 

בח˘י˜‰ וחפיˆ‰ כו'.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

וי˘ ל‰וסיף בבי‡ור טענ˙ ‰˘בטים ˘ייחסו ‡˙ פנחס לי˙רו יו˙ר מל‡‰רן, ˘נס˙ייעו 
לו  ני˙נ‰  בפר˘˙נו  (ור˜  וכז˜נו ‡‰רן  כ‡ביו ‡לעזר  כ‰ן  ל‡ ‰י'  ע˙‰)  (ע„  ˘פנחס  בז‰ 
˘‰וˆרך  וז‰ו ‡יפו‡  ‡מו „ו˜‡;  ל‡בי  ˘˘ייך ‰ו‡  נוספ˙  ˘מז‰ ‰י˙‰ ‰וכח‰  כ‰ונ‰), 

‰כ˙וב לבו‡ "ולייחסו ‡חר ‡‰רן", ב„רך חי„ו˘.

ויחסו  ב"ב‡ ‰כ˙וב  ר˘"י  ˘כוונ˙  ˘ממ˘יך  במ‰  ל„ו„. ‡מנם  במ˘כיל  ע„"ז  [ור‡‰ 
נס˙ל˜  ומע˙‰  ‡ביו,  כמו  לעולם  כ‰ן  י‰י'  ‰ו‡  ‚ם  ו‰ל‡‰  ˘"מכ‡ן  ‰י‡  ‡‰רן"  ‡חר 
מעליו ע˜˘ו˙ פ‰ ולזו˙ ˘פ˙ים" – י˘ לכ‡ור‰ ל‰וכיח ˘ל‡ כ„בריו, ‡ך ˜ˆר‰ ‰יריע‰, 

ועו„ חזון למוע„ בעז"‰].



פניניםפנינים

‡ל‡, מכיון ˘„ברו לפני כל י˘ר‡ל, ל‡ ‰י' מכבו„ 
ב‡מרן  לז‰  רמזו  ולכן  ברבים,  חט‡ו  ˘יפרטו  ‡בי‰ם 
כז‰  בחט‡  ˘מ˙  י˘ר‡ל  ˘מז‰ ‰בינו  מ˙",  "בחט‡ו 

‰˘ולל חט‡ ‰מ˙לוננים. ו˜"ל.

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

פנחס ואליהו
פנחס בן ‡לעזר בן ‡‰רן ‰כ‰ן
פנחס ז‰ ‡לי‰ו
(כ‰, י‡. ˙יב"ע ו‡ר‡ ו, יח. יל"˘ רי˘ פר˘˙נו.
זח"ב ˜ˆ, סע"‡).

 – ב‚ל‚ול  ‰מ„ובר  ב‡ם  ˘˜ו"ט  ספרים  בכמ‰ 
‡ו  ‡לי‰ו,  ˘ל  ב‚ופו  ‰˙‚ל‚ל‰  פנחס  ˘ל  ˘נ˘מ˙ו 
˘‰ו‡ כפ˘וטו – ˘פנחס ‰‡ריך ימים ע„ ימי ‡לי‰ו, 

ו‡ז נ˜ר‡ ב˘ם ‡לי‰ו

˘מˆינו  מז‰  ב‚ל‚ול  ˘‰מ„ובר  ל‰וכיח  ונר‡‰ 
במ„ר˘ (ב"ר פ"ס, ‚) ‡ו„ו˙ ‰מ‡ורע עם ב˙ו ˘ל יפ˙ח 
"‡ל‡  נ„רו   ˙‡ ל‰˙יר  פנחס  ‡ˆל  לילך  יכול  ˘‰י' 
‡ˆלו  ‡לך  ו‡ני  לי  ˆריך  (יפ˙ח)  ‰ו‡  פנחס  ‡מר 
ו‡ני  י˘ר‡ל  ˜ˆיני  ר‡˘  ‡ני  ‡מר  ויפ˙ח  (ב˙מי'), 
‰ולך לי ‡ˆל פנחס . . ו˘ני‰ם נענ˘ו . . פנחס נטל‰ 
חלו˜ו˙,  מ„ר˘ו˙  כ‡ן  ‡ין  ו‡ם  ‰˜ו„˘".  רוח  ממנו 
‰רי מוכח מכ‡ן ˘‡לי‰ו ‰ו‡ ר˜ ‚ל‚ול „פנחס – כי, 
פנחס  יכול  ‰י'  ל‡  רו‰"˜"  ממנו  ˘"נטל‰  ל‡חרי 

בעˆמו ל‰יו˙ ל‡ח"ז נבי‡.

*

˘לכ‡ור‰  פנחס),  פ'  לוי  ˜„ו˘˙  (ר‡‰  י„וע‰ ‰˘‡ל‰ 
פנחס  ˘‰רי  פנחס"  ז‰  "‡לי‰ו  לומר  יו˙ר  מ˙‡ים 

˜„ם ל‡לי‰ו?

וי˘ ליי˘ב ז‡˙ ע"פ „ברי ‰ז‰ר (ח"‡ מו, ב) "ועוף 
יעופף על ‰‡רı . . „‡ ‡לי‰ו „‡˘˙כח ˙„יר ב‡רע‡ 
ול‡ מסטר‡ „‡ב‡ ו‡מ‡ ‡˘˙כח כו'". ומ„ברים ‡לו 
נמˆ‡ ˘‡לי‰ו ˜„ם לפנחס, ‡ל‡ ˘‡ז ‰י' מל‡ך ול‡ 

ילו„ ‡˘‰.

(ע"פ '˙ור˙ מנחם מנחם ˆיון' ח״ב עמ׳ 383 ו‡ילך)

איך הוכיחו שלא הי' 
צלפחד בחטא מתלוננים?

‡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„˙ ˜ורח ˘‰ˆו על ‰˜ב"‰, ‡ל‡ בחט‡ו 
לב„ו מ˙ ול‡ ‰חטי‡ ‡˙ ‡חרים עמו, רע˜"‡ מ˜ו˘˘ עˆים 
‰י', ור' ˘מעון ‡ומר מן ‰מעפילים ‰י'
(כז, י‚. ר˘"י)

ב‡ם  „לכ‡ור‰  ועו„)  ‚ו"‡  (ר‡"ם,  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
ול‡  מ˙לוננים  "בחט‡  ‰י'  ˘ל‡  ל‰זכיר  ‰סיב‰ 
לב„ו  ˘"בחט‡ו  לומר  כ„י  ר˜  ‰י‡  ˜ורח"  בע„˙ 
מ˙",  לב„ו  "בחט‡ו  בפירו˘  לומר  עלי‰ן  ‰י'  מ˙", 
כבר ‰זכירו  ול‡י„ך, ‡ם  מעˆמו,  מובן  ו‡ז ‰י' ‰„בר 
בפירו˘ ˘ל‡ ‰י' בחט‡ים ‰נ"ל, ‰רי כבר מובן ˘מ˙ 

"בחט‡ו", ומ‰ חי„˘ו ב‡מרן "בחט‡ו מ˙"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

מ˙  "‡בינו  לומר  ‰˙חילו  ˆלפח„  בנו˙  כ‡˘ר 
‰ו‡  ‰„ע˙  על  ‰עול‰  ‰ר‡˘ון  ‰„בר  ‰רי  במ„בר", 
‡חרי  במ„בר  ˘מ˙ו  י˘ר‡ל  ˘‡ר  כל  כמו  ˘מ˙ 
רˆו  ז‰  ו„בר  ‰מר‚לים,  בסיפור   '‰ על  ˘‰˙לוננו 
בנו˙ ˆלפח„ ל˘לול בפירו˘. ולכן ‰וˆרכו מי„ לומר 
˘מ˙  נח˘וב  ˘ל‡  כ„י  מ˙לוננים",  ˘ל‡ ‰י' "בחט‡ 
˘‰וכרחו  לז‰  במ˜ור ‰„ברים ‰טעם  [ועיין  ז‰  בעון  ˆלפח„ 

בנו˙ ˆלפח„ ל˘לול מ‡בי‰ם חט‡ ‰מ˙לוננים]. 

‡מנם, ל‡ ‰יו יכולו˙ ל‰ס˙פ˜ בז‰, ˘‰רי בחט‡ 
‰מ˙לוננים נ‡מר בפירו˘ "וילונו ‚ו' כל בני י˘ר‡ל", 
לומר  ‡פ˘ר  ‡יך  ו‡"כ  ז‰,  בחט‡  ‰יו  י˘ר‡ל  ˘כל 

˘ל‡ מ˙ בעוון ז‰?

יובן  ˘‡ז  ˆלפח„,  חט‡  לפרט  חייבו˙  ‰יו  ולכן 
‡ם  כי,  מ˙לוננים".  "חט‡  ב‚לל  ˘מ˙  ‡פ˘ר  ˘‡י 
‡ח˙  ˘נ‰  ‡ירע  ז‰  סיפור  ‰רי  ‰י'",  עˆים  "מ˜ו˘˘ 
לפני חט‡ ‰מ˙לוננים (ר‡‰ ר˘"י ˘לח טו, לב), ו‡ם "מן 
‰מעפילים ‰י'", ‰רי ‰מעפילים ‰ם ‡לו ˘חזרו ב‰ם 
מ˙לונו˙י‰ם בנו‚ע ל‡רı י˘ר‡ל ע„ כ„י כך ˘‰עפילו 
"מ˙לוננים"  בחט‡  ˘מ˙  י˙כן  ל‡  כן  ו‡ם  לעלו˙, 
על  ˘לו  ו‰˙˘וב‰  ‰חרט‰  ב‚לל  נפ˘ו  מסר  כ‡˘ר 

חט‡ ז‰!

עיונים וביאורים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

לו:  ו‡מר  למו˘בו˙,  לנסוע  ˙˜ע"ח  ב˘נ˙  לר' ‰לל  כ"˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי ‰ור‰  ‰ו„ 
ימי  כל  על  כ˙עו„‰  ז‰  ˙פ˜י„  עˆמו  על  ר' ‰לל  מ‡ז ˜יבל  רוחניו˙.  וזרע  ‚˘מיו˙   ıב˜
חייו. כל ימיו ˜יבı כסף לפ„יון ˘בויים. בחל˜ מ‰כסף סיפ˜ מ‡כל כ˘ר לחיילים  י‰ו„יים 

בבויברויס˜, ובחל˜ ‡חר פרנס ‡סירים ˘נ‡סרו בב˙י ‰סו‰ר ב‚לל עלילו˙ ˘ונו˙.

‰"ˆמח  ‡„מו"ר  כ"˜  ו‰ו„  למ˘פיע.  ‰לל  ר'   ˙‡ ע˘‰  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  כ"˜  ‰ו„ 
ˆ„˜" חיז˜ ‡ו˙ו בעבו„˙ ‰‰˘פע‰.

˘ל ‡ור  מ˜בלים  ל‰עמי„  נפ˘ו  מסר ‡˙  נפ˘. ‰ו‡  מסירו˙  בעל  מ˘פיע  ר' ‰לל ‰י' 
˘ל  ביו˙ר  ‰˜טן  ‚ם ‰סו‚  לו  י˜ר ‰י'  ביו˙ר.  ‚„ולים  כוחו˙  כך  על  ו"‰ניח"  ‰חסי„ו˙, 
ובנפ˘ו.  ב‚ופו  נ„יב  ˘‰י'  ‰˘לום  עליו  ‡בינו  ‡בר‰ם  על  מוˆ‡ים  ˘‡נו  כפי  "מ˜בל", 
‚ם  לערבי,  ‚ם  ‰‡ח„ו˙  ענין  ל‰סביר  נפ˘ו   ˙‡ ומסר  נפל‡  מ˘כיל  ‰י'  ‡בינו  ‡בר‰ם 

ל"בולעך" (ל‚ולם).

ולב„ ז‡˙, ‰˘‚יח ר' ‰לל על כל מחונך ‡יך ל‰˘פיע עליו טוב יו˙ר כ„י ˘י˜בל ‡˙ 
‡ור ‰חסי„ו˙, ˘‡ור ‰חסי„ו˙ יעזור לו בעבו„‰ בפועל.

פעמים,  ˘ל˘  ני‚ון  כל  ני‚ונים,  ˘ל˘‰  ˘ב˙ ˜ו„˘  בכל  ב˘ולחנו  לנ‚ן  ר' ‰לל ˆיוו‰ 
‰‡ברכים,  מחונכיו,   ˙‡ מ˜רב  ‰י'  ‰ו‡  פעמים.  ˘ל˘  ני‚ון  כל  ני‚ונים  חמ˘‰  ובח‚ים 
בסיפור וב‡מר‰ מיוח„˙ (למ˘ל, ל‰רב ‰חסי„ ר' „וב ז‡ב נ"ע ˜וזבני˜וב ‡מר ר' ‰לל 
ו‡חר  נרחב˙). -  ב‰סבר‰  ו‰סביר לו ‡˙ ‰„בר  בעבו„‰,  כוח ‰„יבור  ˘עבו„  ˘ל  ‰ענין 
כך ני‚נו ני‚ון, וממל‡ נ„ב˜‰ ‰‡מר‰ בני‚ון ‰ר‡˘ון, ול‡חר מכן ‰י‡ נ˜לט‰ בפנימיו˙ 

בפעם ‰˘ני' ˘ל ‰נ‚ינ‰.

*

לומר  ב„יבור,  ל‰˘פיע  ר˜  ל‡  ‰‡ברכים,  על  נפ˘ם   ˙‡ למסור  ˆריכים  מ˘פיעים 
‡מר‰  י˘נ‰  ‰זול˙.  על  ‚ם  ˘˙˘פיע  במ„‰  עˆמו  עם  לעבו„  עליו  ‡ל‡  כך,  ע˘‰  לו 
‰ו‡  ‡„ם  מ‡„ם.  למעל‰  ל‰יו˙  עליו   - ‡„ם  מ‰ו  ל‰ר‡ו˙  ‡„ם  רוˆ‰  ‡ם   ,ı"מ‰ר˘ב

ר‚ילו˙, למעל‰ מ‡„ם - ל‰יו˙ בעל ‰בי˙ על ר‚ילו˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‚ עמ' 77 ו‡ילך - ספר ‰˘יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ‰'˙˘"‚ עמ' פב ו‡ילך)



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

בלב„ ˘‰ˆמיח‰ כחו˘‰, ‡ל‡ ‚ם ‰פירו˙ ‰ˆומחים מנטיע‰ כזו ‰ם מ˜ול˜לים.

בלב„  זו  ל‡  מבי‡.  ‰ו‡  נז˜ים  ול‡יז‰  מ˜ול˜ל,  פרי  ˘ל  מ˘מעו˙ו  ל‰סביר  למו˙ר 
‚ם  ‡ל‡  ‰פירו˙,  מטיב  ˘ב‡  „בר  ‰‚וף,  ו‡ברי  ‰נפ˘  בכוחו˙  חיזו˜  פועל  ‰ו‡  ˘‡ין 

‚ורם כ‡בים חז˜ים וחלי˘ו˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ˘ל כוחו˙ ‰נפ˘ ו‡ברי ‰‚וף.

ע„ כמ‰ ˘פרי ‚˘מי מ˜ול˜ל ‚ורם לכ‡בים ולחלי˘ו˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ˘ל כוחו˙ ‰נפ˘ 
רוחני  פרי  ˘‚ורם  ‰נפ˘  כוחו˙  ול‡יבו„  ‰‚„ול  לנז˜  כלל  בערך  ז‰  ‡ין  ‰‚וף,  ו‡ברי 
חסי„י  מ˜ול˜ל  ˘פרי  ‰חסי„ו˙  ˜„ו˘˙  חילול   ˙‡ במוח˘  רו‡ים  ˘‡נו  כפי  מ˜ול˜ל. 

‚ורם, נוסף על ‡יבו„ כוחו˙ עˆמו.

‡ך,  מ˜ול˜לים.  פירו˙  בˆמיח˙  ‡ו  ‰נטיע‰  ˘ל  ‰ˆמיח‰  ב‰ע„ר  סיבו˙  כמ‰  י˘נן 
ב‡מ˙ ל‡מי˙ו ‰רי ז‰ ˙לוי ב‡ופן ‰נוטע. ל‡ זו בלב„ ˘על ‰נוטע ל‰ניח כוחו˙ ‚„ולים 
ז˜ו˜ים  מכן  ול‡חר  טוב‰,  ˙‰י'  ˘‰˜ליט‰  ‰˜ר˜ע  ל‰כ˘ר˙  ב˘ר  וי‚יע˙  נפ˘  בי‚יע˙ 
(‰מ˘פיע)  ˘‰נוטע  מן ‰‰כרח  מסו„ר,  ובס„ר  בזמנו  כל „בר  ו‰˘˜‡‰,  ניכו˘  לעי„ור, 
נו‚ע  ˘‡ינו  ‡ף  „בר,  כל  ועל  לחו„,  פרט  כל  על  ל‰˘‚יח  לנטיע‰,  ונ˙ון  מסור  י‰י' 
לˆמיח‰, ‡ל‡ מבי‡ במ„‰ י„וע‰ ‰טב‰ בפרי ‰ˆומח - ‰ו‡ מניח עליו כל ‰כוחו˙, ˘כן 

טוב˙ ‰פרי נו‚ע˙ לו בנפ˘ו. 

ז‰ו ‰מ˘פיע ‰חסי„י ("רבי'˘ער") ‰‡מי˙י.

... ברי ‰„בר ˘לז˜ני ‰חסי„ים חל˜ ‚„ול בחינוך ו‰„רכ˙ ע„˙ ‰חסי„ים. ‡ך, ‰מחנכים 
ו‰מ„ריכים ‰עי˜ריים ‰ם ‰מ˘פיעים, ˘‰רביים נ"ע ‰עני˜ו ל‰ם כוחו˙ ל‰˘פיע, לחנך 

ול‰„ריך ‡˙ ˆעירי ע„˙ ‰חסי„ים.

ר' ‰לל ‰י' מ˘פיע בעל מסירו˙ נפ˘ למו˘פעיו
‰חסי„ ר' ‰לל ‰י' עילוי מ˙ול„˙ו, ובכוחו˙יו ‰עילויים עמל וי‚ע ב˙ור‰ - ב‚יל י"‚ 
˘נ‰ ‰י' ב˜י ב˘"ס, וב‚יל ט"ו - ב˜י בכל כ˙בי ‰‡ריז"ל. ‰"ˆמח ˆ„˜" ‡מר עליו: ‰כל 

ˆריכים למ‡רי „חיט‡ ב˜בל‰.

ב‡ו˙‰ ˙˜ופ‰ ‡ין מן ‰פל‡ ל‰יו˙ ב˜י ב˘"ס ב‚יל ט"ו ‡ו ט"ז, ‡בל ל‰יו˙ ב˜י ‚ם 
ב˜בל‰ – ‰י' בכך, ‚ם בימי ‰‡ור ‰‰ם, מ˘ום חי„ו˘ נפל‡.

חינך  ‚ם  ‰ו‡  ‰לל,  לר'  ˘‰י˙‰  ונס˙ר,  נ‚ל‰  ב˙ור‰,  ‰‚„לו˙  מעל˙  ‰פל‡˙  ומלב„ 
ונס˙ר  ˙ור‰. ‚לי‡  פי  על  ˘‰ו‡  כפי  לע˘ו˙ ‰כל  עˆמו. ‰ו‡ ‡ימן ‡˙ ‚ופו  ו‰„ריך ‡˙ 

˘ל ˙ור‰ ‰יו ˘ווים ‡ˆל ר' ‰לל.

ר' ‰לל  ˘ב˙.  ל˜בל˙  מנח‰  בין  ˘ב˙  בערב  לר‚ע ˜ט  לי˘ון  י˘  פי ˜בל‰  ˘על  י„וע 
ל‡ ‰י' ˆריך לעמול כ„י ל‰יר„ם. מ˘נ˘כב נר„ם מי„. ˘כן, ‰ו‡ עב„ כל כך עם ‚ופו ע„ 

˘לימ„ ‡˙ נפ˘ו לע˘ו˙ ר˜ כמו ˘‰ו‡ על פי ‰˙ור‰ ועל פי ˙ור˙ ‰˜בל‰.

י

ביאת הגאולה –
 על ידי מסירת נפש

גילוי ה"יחידה" על ידי ה"מסירת נפש" / מסירת נפש בלי שום שקלא וטריא! / 
מן המיצר של בין המצרים – למרחב של הגאולה העתידה

י˘ר‡ל,   ıר‡ חלו˜˙  בפר˘˙נו:  מסופרים  י˘ר‡ל   ıל‡ר ‰˘ייכים  עניינים  כמ‰ 
˘נ‡מר‰  ופר˘˙ ‰˜רבנו˙   ,ıל‡ר י˘ר‡ל ‰מכניסם  רוע‰  ל‰יו˙  נון  בן  י‰ו˘ע  ‰˙מנו˙ 

ב˜˘ר עם כניס˙ם ל‡רı (ר‡‰ ספרי פר˘˙נו כח, ב), וי˙יר‰ מזו – חל˜ מ˜רבנו˙ ‡לו ‡ינם 

˜רבים ‡ל‡ ב‡רı (ר‡‰ מנחו˙ מ‰, ב. זבחים ˜י‡, ‡).

"‡למל‡ חט‡ו" בני י˘ר‡ל, ‰יי˙‰ כניס˙ם ל‡רı ל‡חר יˆי‡˙ מˆרים ‚‡ול‰ ˘לימ‰ 

מחמ˙  לבסוף  כן  ‰„בר  ‰י'  ˘ל‡  ו‡ף  פל"ב).  רב‰  ˘מו˙  ב.  כב,  נ„רים  (ר‡‰  עולם  ו‚‡ול˙ 

‰חט‡, מכל מ˜ום מובן ˘כניס˙ בני י˘ר‡ל ל‡רı ‰י‡ מעין ‰‚‡ול‰ ‰‡מ˙י˙ ו‰˘לימ‰.

ענייני ‰כניס‰ ל‡רı ב‡ים בפר˘˙נו ל‡חר סיפור ‰˘˙ל˘לו˙ מע˘‰ פנחס ומלחמ˙ 

מובן  ומכך  "פנחס".  ב˘ם  ˘נ˜ר‡˙  בפר˘‰  נ˜בעו  ‚ם  ו‰ם  י˘ר‡ל,  בני  ומניין  מ„ין 

‚ם  מובן  ולעבו„˙ו ‰מיוח„˙. ‰„בר  לפנחס  ˘ייכו˙  ו‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰   ıל‡ר ˘‰כניס‰ 

ממ‰ ˘‡מרו חז"ל "פנחס ‰ו‡ ‡לי'" (˙ר‚ום יונ˙ן ו‡ר‡ ו, יח. ז‰ר ח"ב ˜ˆ, סע"‡. פר„ר"‡ פמ"ז. 

ועו„), ו‡לי‰ו ‰ו‡ ‰רי מב˘ר ‰‚‡ול‰.

וי˘ לב‡ר ול‰עמי˜ ב˘ייכו˙ עבו„˙ פנחס ‰מסופר˙ בפר˘˙נו, ‡ל ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ 

לבו‡ במ‰ר‰ בימינו, ו‡זי נוכל ללמו„ מז‰ ‰ור‡‰ ‡ו„ו˙ עבו„˙נו בזמן ‰‚לו˙ ל‰חי˘ 

בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‚ילוי ‰"יחי„‰" על י„י ‰"מסיר˙ נפ˘"
‰‡„ם ˘למט‰ ‰ו‡ ב„ו‚מ˙ "‡„ם ‰עליון" – ו‰יינו ˘חל˜י נפ˘ ‰‡„ם נבר‡ו ב„ומ‰ 

לס„ר ‰˘פעו˙יו ו‚ילוייו ˘ל ‰˘י"˙ ‡ל ‰עולם.

‡ין ‰בור‡ י˙"˘ מ˙‚ל‰ ‡ל ‰עולמו˙ ‰˘פלים כפי ˘‰ו‡, ‡ל‡ מˆמˆם ומעלים ‡˙ 
עˆמו בלבו˘ים רבים, ע„ ˘יוכל ‰עולם ל˜בל ‡ורו י˙' בל‡ ˘י˙בטל ממˆי‡ו˙ו. ‡ורו 
ול‰˙‚לו˙  ‰‚˘מיים  ל‰חיו˙ ‡˙ ‰„ברים  ˘יכול  ע„  מˆטמˆם ˆמˆום ‡חר ˆמˆום  י˙' 
˘‡ינו  מ‰עולמו˙"  "˘למעל‰  עˆמו  י˙ברך  ‡ורו  י˘נו  י˙'  ‡ורו  ˘ב‚ילוי  ונמˆ‡  ב‰ם. 

מ˙‚ל‰, ולעומ˙ ז‡˙ י˘נו ‰‡ור ‰מˆומˆם ‰מ˙‚ל‰ בעולמו˙ ומחי' ‡ו˙ם.

מˆ„  כלליים ‡לו:  ˘ני ‡ופנים  י˘  ב‰  ˘‚ם  בנ˘מ˙ ‰‡„ם,  בר‡ ‰˘י"˙  זו ‰„רך  על 
‡ח„ עˆם ‰נפ˘ ו‰י‡ ‰מכונ‰ ב˘ם "יחי„‰ ˘בנפ˘", ולעומ˙ ז‡˙ י˘ ‡˙ ‰‡ר˙ ‰נ˘מ‰ 
"נפ˘,  ב˘ם  חלו˜ו˙ ‰נ˜ר‡ו˙  ומ„רי‚ו˙  לבחינו˙  ומ˙חל˜˙  בכוחו˙ ‰‡„ם  ‰מלוב˘˙ 
רוח, נ˘מ‰, חי'" (ר‡‰ בר‡˘י˙ רב‰ פי"„, ט). וכמו ˘‰ו‡ למעל‰ כן ‚ם בנפ˘ ‰‡„ם: עˆם 
‰י‡  ‰נפ˘  מ‡˙  מˆומˆמ˙  ‰‡ר‰  ור˜  ופעולו˙יו,  ‰‡„ם  מכוחו˙  למעל‰  ‰י‡  ‰נפ˘ 

‰מ˙‚ל‰ ופועל˙ בכחו˙יו ˘ל ‰‡„ם.

עו„  יכנף  "ל‡  ˘‡ז  ‰ו‡   ,˜„ˆ ‚ו‡ל  בבו‡  לבו‡  לע˙י„  ˘י˙ח„˘  ‰עˆום  ‰חי„ו˘ 
מוריך" (י˘עי' ל, כ) – ‰˘י"˙ ל‡ י˙עלם עו„ בלבו˘ים וˆמˆומים, ‡ל‡ י˙‚ל‰ בעולם ‰ז‰ 

‰˘פל כפי ˘‰ו‡ בעˆמו˙ו, לל‡ ‰עלם ו‰ס˙ר (ר‡‰ ˙ני‡ פל"ו).

על  ‰י‡  מ‰˘˙ל˘לו˙,  ˘למעל‰  י˙'  עˆמו˙ו  ‚ילוי   ˙‡ ‰ז‰  בעולם  ל‰מ˘יך  ו‰„רך 
בעˆמו ‡˙  מ‚ל‰  י‰ו„י  כ‡˘ר  ז‰:  נ˘‚ב  ‚ילוי  מעין  עבו„˙ם  עוב„ים  י˘ר‡ל  ˘בני  י„י 
ל‚לו˙  פועל  ‰ו‡  ‰רי   – ב‚וף  מ‰˙‚לו˙  ˘למעל‰  ‰נ˘מ‰  עˆם   ˙‡ ˘בנפ˘,  ‰יחי„‰ 

בעולם ‡˙ עˆמו˙ו י˙' ˘למעל‰ מ‰˙‚לו˙ בעולמו˙, בבי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜.

י‰ו„י  כ‡˘ר  נפ˘":  ‰"מסיר˙  בעבו„˙  ‰ו‡  ב‡„ם  ‰נ˘מ‰  עˆם  ל‰˙‚לו˙  ‰ביטוי 
נובע˙  זו  נפ˘  מסיר˙  וסיב‰, ‰רי  ˘כר  ˘ום  ל˘ם  ול‡  י˙',  ˘מו  על ˜„ו˘˙  נפ˘ו  מוסר 
מעˆם ‰נפ˘ ממ˘: עבו„‰ ‚בו‰‰ ונעלי˙ ככל ˘˙‰י' – י˘ ב‰ טעם ו„ע˙ ו‰סבר‰, ור˜ 
על מסיר˙ נפ˘ ממ˘ ‡ין ˘ום ‰סבר‰ ב˘כל, מ˘ום ˘‰י‡ נובע˙ מעˆם ‰נ˘מ‰ ˘‡ינ‰ 

מ˙לב˘˙ בכוחו˙ ‰‡„ם וב‚ופו.

לעורר  ˆריך  ˘כן ‡ז  „מ˘יח‡,  „ע˜ב˙‡  ב„ר‡  נפ˘ ‰י‡ ‰עבו„‰ ‰נ„ר˘˙  ומסירו˙ 
עבו„˙  כך ˆריך ‡˙  ול˘ם  י˙'.  עˆמו˙ו  ‚ילוי   – מוריך"  עו„  יכנף  "ול‡  ˘ל  ‰‚ילוי   ˙‡

‰מסיר˙ נפ˘ ב‚לוי ובפועל.

מסיר˙ נפ˘ בלי ˘ום ˘˜ל‡ וטרי‡!
בעבו„˙ ‰מסיר˙ נפ˘ ‚ופ‡, י˘ כמ‰ ‡ופנים:

כב

דמותו של "המשפיע"
תפקידו המרכזי של המשפיע בחיי החסידים, דאגתו למושפעיו-פירותיו; מעשה 

מהחסיד הנודע המשפיע ר' הלל מפאריטש

‰„ָ ׁ̆ ַעל ָ‰ע≈ י ƒ‡ 

(פנחס כז, טז)

‰כ˙ר ‰חסי„י בעייר‰ 
עˆ‰  ˘‡לו  ‡ˆלו  עבו„‰,  בעניני  ‰˙ייעˆו  ‡˙ו  ‰מ˘פיע,  ‰י'  בעייר‰  ‰חסי„י  ‰כ˙ר 

‡יך ל‰יפטר ממ„‰ רע‰ ו‡יך ל‰˙ר‚ל במ„‰ טוב‰, ב‡יזו ס‚ול‰ נו˜טים ˘‰˙פל‰ ˙‰י' 

˙פל‰, כיˆ„ ˜ור‡ים ˘מע ˘על ‰מט‰. ‡ˆל ‰מ˘פיע לו˜חים ס„ר ‰כנ‰ ל˜ר‡˙ ‰ליכ‰ 

‡ל ‰רבי ל"יחי„ו˙".

...מ˘פיעים ‡ˆל חסי„ים ‰ם „בר עי˜רי ב„רכי ‰חסי„ו˙. י˘נן „רכי ‰חסי„ים ו„רכי 

ב„רכי ‰חסי„ו˙. „רכי ‰חסי„ים ‰ן ˜ליט˙ ‰˘פע  עי˜רי  ומ˘פיעים ‰ם „בר  ‰חסי„ו˙, 

˙לוי'  ˘‰ˆלח˙ ‰ˆמיח‰  יו„עים ‡נו  ‚˘מי˙  בזריע‰  זריע˙ ‰˘פע.  ו„רכי ‰חסי„ו˙ ‰ן 

˘עי˜ר‰  בעבו„˙ ‰‡„מ‰,  מומח‰  בזורע. ‡ם ‰זורע  ˙לוי  טיב ‰˜ליט‰  בטיב ‰˜ליט‰. 

מוˆלח˙.  ˆמיח‰  ˙‰י'  ‡ז  ‰ˆומח,  כוח   ˙‡ ולעורר  ‰זרע   ˙‡ ל˜לוט  ‰˜ר˜ע  ‰כ˘ר˙ 

ובפרט בנטיע‰, ‰רי ז‰ ˙לוי ב‰כ˘ר˙ ‰˜ר˜ע.

עבו„˙ ‰חסי„ים ‰י‡ ענין ˘ל נטיע‰, ˘יו˙ר מ‡˘ר בזריע‰ ˙לוי' ‰ˆמיח‰ ‰רוחני˙ 

‰זורע  כ‡˘ר  ר˜  נע˘‰  וז‰  ‰‰כ˘ר‰,  בעבו„˙  ˙לוי'  ו‰˜ליט‰  ב˜ליט‰,  בעי˜ר‰ 

(‰מ˘פיע) ‰ו‡ מומח‰ בעבו„˙ו ו‡ינו עˆל במל‡כ˙ו. כ˘‰ו‡ עˆל במל‡כ˙ו ‰רי ל‡ זו 

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
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ל‰˙עס˜ בעי˜ר בענין ‡ח„
במענ‰ למכ˙בו . . בו מ˙‡ר ‡יך ˘עס˜ בכמ‰ וכמ‰ ענינים ולע˙ ע˙‰ ‡ין ‰˙וˆ‡ו˙ 

מ˘ביעו˙ רˆונו וכו'.

ל‡  לומר  ˙מˆי  ˘‡ם  מובן  ובמיל‡  ענינים  בכו"כ  ˘עס˜  עˆמו,  ב„ברי  ו‰˙ירוı ‰ו‡ 
עס˜ מספי˜ ‡פילו ב‡ח„ מ‰ם, וב˘נים כ˙˜ונם ‰רי „י ‰י' לכל ‡ח„ עס˜ ‡ח„ בענינים 
כ˙˜ונן  ˘‡ינן  ˘נים  ˘ב˙˜ופ˙   - פ˘וט  ו‚ם  ומובן  רוחנים,  בענינים  ז‰  ועל „רך  ‚˘מים 
ועל  ברוחניו˙  ב‡'  פעול‰  לˆמˆם  ˘‡ין  מוכרח  בז‰,  רז"ל  וכ„ברי  „מ˘יח‡  בע˜ב˙‡ 
בענין  בעי˜ר  ל‰˙עס˜  ˘ˆריך  מובן  ז‰  עם  ביח„  פרנס‰ ‚˘מי˙, ‡בל  בנו‚ע  ז‰ ‚ם  „רך 
טפי,  י˙עס˜  ז‰  ˘בעס˜  טפי",  ז‰יר  במ‡י ‰וי  ז"ל "‡בוך  רבו˙ינו  מ‡מר  ועל „רך  ‡ח„ 

וב˘‡ר עס˜נו˙ו י˙עס˜ על „רך ‰ר‚יל ‡ו עו„ פחו˙ מז‰.

[כוונ˙י ר˜ לעורר ולעו„„ ‡חרים, ˘‰ם י˙עס˜ו בז‰ כעין מ˜ˆוע ˘ל‰ם, ומזמן לזמן 
מ‡‰  ע„  חז"ל  ובס‚נון  פעמים  כמ‰  ול„רו˘  בעבו„˙ם,   ıומ‡ ל‰וסיף  מ‡˙ם  ל„רו˘ 

פעמים, ‡בל ל‡ ל˘כוח על עי˜ר עס˜ו].

ר˜  ל‡  ‰ˆלח‰  יר‡‰  בטח   - ‰‡מור  ב‡ופן  יס˙„ר  ול‰ב‡  מכ‡ן  פנים  כל  על  ו‡ם 
רˆון  וי‰י  ומ˙חיל.  מעורר „ור˘  ר˜  ˘ב‰ם ‰ו‡  ב‡ו˙ן ‰ענינים  ‚ם  בעי˜ר ‰עס˜, ‡ל‡ 

˘י‰י' ז‰ ב˜רוב.

נ.ב. מובן ˘כיון ˘ע˙‰ ‰מˆב ˘‰˙חיל בכמ‰ ענינים, ובמיל‡ סומכין עליו, ‰רי ‡ין 
כוונ˙ ‰‡מור לעיל - ˘יזניח ˙יכף כל ‰ענינים מלב„ ענין ‡ח„ ‡ו ˘נים, ˘‡ז ח˘˘ ‚„ול 
˘ימ˘יך  ‡ל‡  בעול.  ‰נו˘‡ם  ˘‰ו‡  ‰ור‚לו  ע˙‰  ˘ע„  כיון  ‰ענינים,  ˘‡ר  ˘י˙בטלו 
וירעים  לז‰,  ‰מ˙‡ימים  ˘נים  ‡ו  ‡ח„   - ‰ענינים  מ˘‡ר  וענין  ענין  בכל  (‡ריינˆי‰ען) 
על  מעס˜נו˙ו ‰עי˜רי˙  ˘מחסר ‰ו‡  כיון  ˘כמם,  על  ז‰  ˘י˜חו  ˘מוכרח ‰„בר  עלי‰ם 
י„י ‰עס˜נו˙ ‚ם בענין פלוני. וי˘ ל˜וו˙ ˘במ˘ך ‰זמן ל‡ ‡רוך – ימˆ‡ עס˜נים מסורים 

לכמ‰ מ‡ו˙ם ‰˘טחים, וב‡ופן ˘ב‰ם ע˘‰ ע„ ע˙‰, וכנ"ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' רˆו-ז) 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

למסור  ˘‰ו‡ ˆריך  בעניין  פו‚˘ ‰ו‡  ו‡זי  כפי ‰„רו˘,  עוב„ ‡˙ ‰˘י"˙  ו‰‡„ם  י˘ 
על  נפ˘ו  למסור  פי „ין ˆריך  על  ˘‡כן  ומוˆ‡  ערוך  ב˘ולחן  מעיין  ו‰ו‡  כך,  על  נפ˘ו 
‰ו‡  ˘כן  ו‰‚„רו˙,  ‰‚בלו˙  ל‰  י˘  זו  נפ˘  מסיר˙  בפועל.  נפ˘ו  מוסר  ו‰ו‡  ז‰,  עניין 
מ˙נ‰ל על פי ח˘בון ˘ל טעם ו„ע˙, ‡ל‡ ˘מכל מ˜ום כ‡˘ר ‰ו‡ רו‡‰ ˘ˆריך למסור 

נפ˘ו, ‡ז עבו„˙ו ‰י‡ למעל‰ מטעם ו„ע˙.

‡מנם, ‡מי˙˙ עניין ‰מסיר˙ נפ˘ ‰ו‡ ב‡ופן נעל‰ יו˙ר: ‰י‰ו„י מסור ל‰˘י"˙ לל‡ 
‰‚בלו˙ כלל, ו‡זי ‰ו‡ מוסר ‡˙ נפ˘ו לל‡ ח˘בונו˙ ו˘˜ל‡ וטרי‡ כלל.

ו„ר‚‰ זו ˘ל מסיר˙ נפ˘ מוˆ‡ים ‡נו בעבו„˙ו ˘ל פנחס:

‡ילו ‰י' פנחס ˘ו‡ל בבי˙ „ין ‰‡ם ל‰רו‚ ‡˙ ‰חוט‡ים, ‰רי "‡ין מורין לו" (סנ‰„רין 
‡ל‡  וטרי‡  ל˘˜ל‡  נכנס  ול‡  ח˘בונו˙  ח˘ב  ל‡  ‰ו‡  ו‡ילו  ‰ור‚ם.  ‰י'  ול‡   ,(‡ פב, 

‰˙נ‰‚ ב‡ופן ˘ל "˜נ‡ים פו‚עין בו", ˘זו‰י ‡מי˙˙ ‰מסיר˙ נפ˘!

˘ל  ‰עניינים  לסיפור  ב‰מ˘ך  פנחס  בפר˘˙   ıל‡ר ‰כניס‰  ענייני  נכ˙בו  כך  ומ˘ום 
מעין  ‰י‡  עולם  ב‚‡ול˙  י˘ר‡ל   ıל‡ר לבו‡  בכ„י  ‰נ„ר˘˙  ˘‰עבו„‰  מ˘ום  פנחס, 
עבו„˙ פנחס – מסיר˙ נפ˘ ˘למעל‰ מח˘בונו˙ ולל‡ ‰‚בלו˙ כלל. על י„י ˘בני י˘ר‡ל 
לל‡ ‰עלם  י˙',  עˆמו˙ו  בחינ˙ "יחי„" –  מלמעל‰  ˙˙‚ל‰  ˘בנפ˘,  י‚לו ‡˙ ‰"יחי„‰" 

ו‰ס˙ר כלל.

מן ‰מיˆר ˘ל בין ‰מˆרים – למרחב ˘ל ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰
˙˘וב‰  עו˘ין  י˘ר‡ל  ב) "‡ם  (סנ‰„רין ˆז,  ז"ל  במ‡מרם  ועומ˜  טעם  למˆו‡  י˘  בכך 

נ‚‡לין ו‡ם ל‡ו ‡ין נ‚‡לין":

מעˆם  נובע˙  בנפ˘,  ‰חט‡ים  ˘פ‚מו  ‰פ‚מים   ˙‡ ול˜נח  לכפר  ‰˙˘וב‰  ˘ל  כוח‰ 
ל˙˜נם  ו‡י ‡פ˘ר  י„י ‰חט‡  על  נפ‚מו  ˘ל ‰נ˘מ‰  ‰נ˘מ‰ ‰‡לו˜י˙. ‰כוחו˙ ‰‚לויים 
ב‡ופן ר‚יל. ור˜ כ‡˘ר מ˙עורר ‰‡„ם ב˙˘וב‰ עˆומ‰ מעומ˜‡ „ליב‡, ו‰ו‡ מ‚ל‰ ‡˙ 
˘ל  יו˙ר  ב„ר‚ו˙ ‰נמוכו˙  ול˙˜ן ‡˙ ‰פ‚מים  למל‡ו˙  בכוחו  נ˘מ˙ו, ‡זי  נ˜ו„˙  עˆם 

‰נ˘מ‰ (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ‡חרי כו, ‚).

כן ‰˙˘וב‰ ‰י‡  ועל  ˘בנפ˘,  יחי„‰  בחינ˙  ב‚ילוי  כרוכ‰  ˘עבו„˙ ‰˙˘וב‰  ונמˆ‡ 
˙נ‡י ל‚‡ול‰. ו‰יינו ˘נחיˆו˙ ‰˙˘וב‰ ב˘ביל ‰‚‡ול‰ ‡ינ‰ ר˜ בכ„י ל˜נח ול˙˜ן ‡˙ 
מבי‡‰  ˘‰י‡  ˘בנפ˘,  יחי„‰  מ‚לים ‡˙  זו  נ˘‚ב˙  ˘בעבו„‰  מ˘ום  ‰חט‡ים, ‡ל‡ ‚ם 
‰עולם  מ˙על‰  ו‡זי  ו‰ס˙ר,  ‰עלם  כל  לל‡  ועˆמו˙ו  במ‰ו˙ו  עולם  ˘ל  יחי„ו  ל‚ילוי 

למˆב ˘ל ‚‡ול‰ נˆחי˙.

ב˘נ‰ זו, נ˜ר‡˙ פר˘˙ פנחס בבין ‰מˆרים, ועל פי מ‰ ˘נ˙ב‡ר לעיל, ‰רי י˘ בכך 
‰ור‡‰ מיוח„˙ על ‰עבו„‰ ‰נ„ר˘˙ בימים ‡לו:
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מו˘יען  "נול„   – בי˙ ‰מ˜„˘  חורבן  ל‡חר  ˘מי„  נ‡)  פ"‡,  (‡יכ"ר  חז"ל  ב„ברי  ‡י˙‡ 
˘ל י˘ר‡ל". ונמˆ‡, ˘מ‰"מיˆר" ו‰חורבן ‚ופ‡, מ˙חילים לבו‡ ‡ל ‰מרחב – מעומ˜ 
‰‚לו˙ ‡ל בי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו ב˜רוב . ועל כן ˜ור‡ים בזמן ז‰ ‡˙ פר˘˙ פנחס, ˘עניינ‰ 
מסיר˙ נפ˘, וכפי ˘נ˙ב‡ר למעל‰, ˘‰מסיר˙ נפ˘ ‰ב‡‰ מכח ‰יחי„‰ ˘נפ˘, מעורר˙ 

‡˙ ‚ילוי עˆמו˙ו י˙' ב‚‡ול‰ ‰‡מ˙י˙ ו‰˘לימ‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰"ז‰יר טפי" בעבו„˙ ‰חינוך
על  ‰חנוך  ו‰˙˜ופו˙  ‰זמנים  בכל  ‡ם  ‡˘ר  פעמים,  כמ‰  ברור‰  „ע˙י  ...כ˙ב˙י 
ט‰ר˙ ‰˜„˘ ‰ו‡ מ‰ענינים ‰חיוניים ˘ל עמנו בני י˘ר‡ל, על ‡ח˙ כו"כ ב˙˜ופ˙נו זו 
וב‡‰"˜ ˙"ו. ומז‰ מובן ו‚ם פ˘וט ‡˘ר ‡˘רי חל˜ו ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח˙ ‰מ˙עס˜ בז‰, 
ז‰יר  ל‰יו˙  ב‰ ˆריך  כי ‰י‡ ‰מˆו‰  מוחלט‰  ˘זו‰י ‰וכח‰  ˘נים,  כמ‰  במ˘ך  ובפרט 
ובספר  ז'  סי'  ‰ז˜ן  לרבינו   ˘„˜‰ ב‡‚ר˙  ומ‰ם  ב„‡"ח,  מ˜ומו˙  בכמ‰  וכמבו‡ר  טפי, 
‰כי  ‰˘כר  מעין  ז‰ו  ו‰רי  בעמלו,  טוב  פרי  כ˘ר‡‰  וביחו„  כב.  ע'   ˙"˘  ıי˜ ‰˘יחו˙ 

נעל‰ „"עולמך ˙ר‡‰ בחייך".

‰עבו„‰  ב˙ועל˙  ספ˜  ‰מטל˙  מח˘ב‰  ˘כל  מובן  ‰רי  מ‰‡מור,  מי„י˙  כ˙וˆ‡‰ 
‰ז‡˙, ו‡ם רˆוי ל‰מ˘יך ב‰ מ˜ור‰ ל‡ מˆ„ ימין וכו', ועיין ‚ם כן ‰יום יום, כ"‚ סיון.

...‰מורם מ‰‡מור - ירב‰ בפעולו˙ מעין ‡ו˙ן ˘ע˘‰ ע„ עכ˘יו, ונכון י‰י' לבו בטוח 
ויוסיף  ("לייכטן"),  "זו‰ר"  מל˘ון  וז‰יר  טפי,  ז‰יר  ל‰יו˙  ˆריך  ב‰  ‰מˆו‰  זו‰י  ‡˘ר 
מ˘˙נים  ˘‰רי ‡פ˘ריו˙ ‰‡„ם  מז‰,  למעל‰  ועו„  ככל ‰‡פ˘רי,  וב‡יכו˙  בכמו˙  ב‰ן 
‰רב‰  ‡ו˙ו  מ˜„˘ין  למט‰  מעט  עˆמו  מ˜„˘  "‡„ם  ˙ור˙נו  וכפס˜  לרˆונו,  מ˙‡ים 
מלמעל‰". ויע˘‰ ז‰ מ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב, ו‰ובטחנו ˘"˘מח‰ פורı ‚„ר" - ‡פילו 

‰‚„רים ו‰‰‚בלו˙ „˜„ו˘‰, על ‡ח˙ כו"כ ‚„רים ו‰‚בלו˙ „לעומ˙ ז‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' ˘לט-מ‡)

˙נ‡י ‡רı ˜„ו˘‰  במוחו  י˘וו‰  וכו', ‰נ‰  כו'  ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰˙נ‡ים ‰˜˘ים  ...ומ‰ 
ומ˜יימי  ˙ור‰  לומ„י  ˘ל  „ור  ˘‰עמי„ו  ברוסי‡,  מ‡חינו  מ‡ו˙  לכמ‰  ˘‰יו  לכמו  זו, 
מˆו˙, ‡ף ˘‰י' ˜˘ור ז‰ בסכנ˙ מו˙ ממ˘ על כל ˆע„ ו˘על, ומ‰ ערך ל‰˜י˘וים ע˙‰ 

ל‚בי ‰‰ם, ו‰‡ריכו˙ ב„בר ‰פ˘וט ‡ין ב‰ ˆורך.

‡יך  מוˆ‡  רו‡‰  ˘‡ינו  ‰„יר‰,  ˘ל  ‰פרטי  בענין  ˘לו,  ל˘‡ל˙ו  מענ‰  כן  ‚ם  וז‰ו 
י˘˙פר ‰מˆב, כי כבר ‡מור ˘לכל ‡ח„ ו‡ח„ י˘נ‰ מˆו‰ ˘ב‰ ˆריך ל‰יו˙ ז‰יר טפי, 
כל  ל‰מ˘כ˙  ו‰˘ער  למעל‰,  מלמט‰  ב„רך  ומˆו˙  „˙ור‰  ענינים  לכל  ‰˘ער  ‰י‡  כי 
על  בחינוך  עבו„˙ו  ענין  ‰ו‡  „י„י'  ˘בנ„ון  למט‰,  מלמעל‰  ב„רך  ולב"ב  לו  ‰מˆטרך 
לו  ˙ומ˘ך  ח˘בונו˙  מבלי  ‰נ"ל  בעבו„˙ו  ˘לו   ˙‡ יע˘‰  וכ˘‰ו‡  ב...   ˘„˜‰ ט‰ר˙ 
כי  ח˘בון,  פי  על  מ˜ום  לז‰  רו‡‰  ˘‡ין  ‡ף  ‰נ"ל,  בענין  ו‚ם  בכלל,  בעניניו  ‰ˆלח‰ 
"מ„˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ מ„‰ כנ‚„ מ„‰", ויזכ‰ו ‰' י˙ברך ויˆליח ˘י˙חיל ב˙נוע‰ זו ˙יכף, 

וי‰י' ז‰ מבלי מניעו˙ ו‰עלמו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' רמז)



יט

מצוה דהוי זהיר בה טפי
בגורלו של כל יהודי עלתה מצוה וענין מיוחדים אשר בהם עליו להיות "זהיר 

טפי", והם המרכז של עבודתו בעולם

ıר ∆‡ָ‰ָ ˙ ∆‡ ˜ רל יָחל≈ ‚ו…ָ ּ ַ‡ך¿ ב¿
‡ף ˘‚ילוי ז‰ ע"י עס˜ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ‰י‡ ˘ו‰ לכל נפ˘ מי˘ר‡ל ב„רך כלל . . ‡עפ"כ ב„רך פרט ‡ין כל ‰נפ˘ו˙ . . 
˘וו˙ בענין ז‰ . . וכמ‡רז"ל ”‡בוך במ‡י ‰וי ז‰י טפי" . . ו„ו‚מ˙ו למט‰ ‰ו‡ בחי' ‰‚ורל ממ˘
(פנחס כו, נ‰. ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ סוף סימן ז')

‰˘ער „רכו עולו˙ ‰מˆו˙ מלמט‰
במ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰‰„רכ‰ [בעבו„˙ ‰˘י"˙] כו', ‰רי „‡ ע˜‡ עם כמ‰ מבני י˘ר‡ל, 
[רוˆים]  „רוב‡  ברוב‡  ‡בל  ‡ו˙ם,  ˘י„ריכו  רוˆים  ככולם  רובם  ‡˘ר  מ‡נ"˘,  ו‡פילו 
˘י„ריכו ‡ו˙ם „ו˜‡ ב‡ופן ˘בוחרים ‰ם בו, וב‰ענינים ˘בוחרים ב‰ם. וחו˘˘ני ˘‚ם 
בנו‚ע ‡ליו כן ‰ו‡ ‰„בר. וכוונ˙י מובנ˙, ב‰˜„ם ‰מרומז ב‡‚ר˙ ‰˜„˘ ומו[ס]בר בכמ‰ 
מ˜ומו˙ ב„‡"ח, ˘לכל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל י˘נ‰ מˆו‰ וענין ‰מ˘מ˘ ˘ער „רך בו עולים 

כל ‰˙ומ"ˆ ˘לו, ו„רך בו נמ˘ך כל ‰מ˘כו˙ ו‰˘פעו˙ מלמעל‰ לו.

 - מ‰חמורו˙  ל‡  ו‡פי'  וכו',   ˙„‰ מיסו„י  מˆו‰  „ו˜‡  ל‡ו  ˘י‰י'  ‡פ˘ר  ו‰˘ער, 
˘בחלו˜˙ ‰מˆו˙ לחמורו˙ ו˜לו˙ - וכמובן מ„ו‚מ˙ מ‡מר רבו˙ינו ז"ל ‡בוך "במ‰ ‰וי 

ז‰יר טפי – בˆיˆי˙". וב˘ער ‰מˆו‰ ‰זו י˘ ל‡„ם ל‰ז‰ר ול‰„ר טפי.

וב‰נו‚ע ‡ליו ולחבריו . . ‰רי בזמנים ‡לו ‰˘ער ˘ל‰ם ‰ו‡ פעול˙ם ו‰˙עס˜ו˙ם ב 
ובמיל‡  בעניני‰ם ‰רוחניים,  ימ˘יכו ‰ˆלח‰   - וביו˙ר  ביו˙ר  בז‰  כ˘י‰„רו  ובמיל‡   .  .
מעס˜נו˙  יפרו˘  ‡ם  ˘‡ל˙ו  על  ‰מענ‰  כן,  ‚ם  מובן  ומז‰   .  . ‰‚˘מיים  בעניני‰ם  ‚ם 

‰ˆבורי˙ - ˘על פי ‰נ"ל ‰ו‡ מופרך.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' כח)

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשיי״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי

פניניםפנינים

ועו„)   ,„"‰ פ"‰  ברכו˙  ירו˘למי  ˘ם.  ובפר˘"י   ‡ ל‰,  (ע"ז  רז"ל 
מ„ברי  סופרים  „ברי  חביבין  סופרים,  „ברי  עלי  ערבין 
˙ור‰, ˘מז‰ מובן ‚ם בנו‚ע ליו"ט ˘ני ˘ל ‚ליו˙, ˘י˘ בו 

עריבו˙ וחביבו˙ מיוח„˙ יו˙ר מיו"ט ר‡˘ון.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 184)

התפילה – תמיד בכל יום
ˆו ‡˙ בני י˘ר‡ל ‚ו' ‡˙ ˜רבני לחמי
מ‰ ‡מור למעל‰, יפ˜ו„ ‰'. ‡מר לו ‰˜ב"‰ ע„ ˘‡˙‰ מˆוני על 
בני ˆו‰ ‡˙ בני עלי
(כח, ב. ר˘"י)

˙מי„,  ˜רבן  על  ˘‰ˆיווי  עול‰  ‡לו  ר˘"י  מ„ברי 
"˜רבני לחמי" – לחמו ˘ל ‰˜ב"‰, ח˘וב יו˙ר ל‰˜ב"‰ 
"ע„  למ˘‰  ˘‡מר  ע„  י˘ר‡ל,  בני  על  רוע‰  ממינוי 
˘י˜ריבו ‡˙   – עלי"  בני  ˆו‰ ‡˙  בני  על  מˆוני   ‰˙‡˘

˜רבן ‰˙מי„.

ומז‰ ‰ור‡‰ נפל‡‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

מ‰י  ‡„ם,  ˘ל  בלבו  מח˘ב‰  עול‰  לפעמים 
יום  ומ„י  ˘לי,  ‰˙פל‰  עבו„˙  ˘ל  ‰‚„ול‰  ‰ח˘יבו˙ 
מ‰˙פלו˙  ‡ח˙  ח"ו,  ˙חסר,  ‡ם  ‰"רע˘"  ומ‰ו  ביומו, 

ביום פ˘וט בימו˙ ‰חול?

ו‰מענ‰ לז‰ רמוז בענין ז‰:

"˙פלו˙ במ˜ום ˙מי„ין ˙˜נום" (ברכו˙ כו, ב). ומכיון 
בין  למ˜ום, ‰רי ‰˜˘ר  בנים   – "בני"  י˘ר‡ל ‰ם  ˘בני 
˘ייך  ˘‡ין  ונˆחי  ˙מי„י  ענין  י˘ר‡ל ‰ו‡  ובני  ‰˜ב"‰ 
‰ו‡   – לז‰  ˘ב˘ייכו˙  ‰"˜רבן"  ‚ם  ולכן,  ˘ינויים.  בו 
כ„י  וע„  ביומו.  יום  מ„י  ל‰יו˙  ˘ˆריך  "˙מי„",  ˜רבן 
כך ‰י‡ ח˘יבו˙ ‰˜רבן ו‰˙פיל‰ ˘במ˜ומו, ע„ ˘נ˜ר‡ 
ב˘ם "לחמי" כביכול, ˘‰˜ב"‰ "מוכרח" ו"ז˜ו˜" לז‰ 

כלחמו ומזונו ˘ל ‡„ם.

ו‰˜ב"‰ מב˜˘ "ˆו‰ ‡˙ בני עלי", ˘י˘מרו ל‰˜ריב 
יום,  ˘כל  ˙מי„",  ליום  "˘נים  במוע„ו  ז‰  "˜רבן" 
˙מי„, י˘ ל‰˙פלל פעמיים, ו„בר ז‰ ח˘וב לו י˙' יו˙ר 

מ"יפ˜ו„ ‰'" רוע‰ לבני י˘ר‡ל!

‰מיוח„ים  בימים   – ˙מי„  יום  בכל  ‰ו‡  ˘כן  ומובן, 
˘ב˘נ‰ וביום פ˘וט בימו˙ ‰חול – ובכל יום ויום נע˘‰ 
רוח  ניחוחי" – "נח˙  ו‡ח„: "ריח  כל ‡ח„  ˙פל˙  י„י  על 

לפני ˘‡מר˙י ונע˘‰ רˆוני" (פר˘˙נו כח, ח ובפר˘"י).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 103 ו‡ילך)

שמיני עצרת ויו"ט 
שני של גלויות

ביום ‰˘מיני עˆר˙ ˙‰י' לכם
עˆורים בע˘יי˙ מל‡כ‰, „בר ‡חר, עˆר˙ עˆרו מלˆ‡˙ מלמ„ 
˘טעון לינ‰ ומ„ר˘ו ב‡‚„‰ כו' ‡מר ל‰ם ‰מ˜ום בב˜˘‰ מכם 
ע˘ו לי סעו„‰ ˜טנ‰ כ„י ˘‡‰נ‰ מכם כו' ‰˙עכבו לי מעט 
עו„ כו'
(כט, ל‰. ר˘"י)

 ˜"‰‚‡) ‰˙ני‡  בספר  כו˙ב  נ"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כ"˜ 
ונמ˘כו˙  יוˆ‡ו˙   .  . „רבנן  מˆו˙  ˘"ז'   (‡ ˜נ,   - סכ"ט 

ונמˆ‡,  ˙רי"‚".  במספר  ב‰ן  וכלולו˙  ‰˙ור‰  ממˆו˙ 
‰˙ור‰.  במˆוו˙  רמוזו˙  סופרים  מ„ברי  ‰מˆוו˙  ˘כל 
מ„ברי  ˘‰ו‡  ˘ל ‚ליו˙  ˘ני  ˘יו"ט  ז‰  פי  על  לב‡ר  וי˘ 
סופרים "יוˆ‡ ונמ˘ך" מ‰ח‚ („‡וריי˙‡) „˘מיני עˆר˙:

"ני˙וסף"  ‚ופ‡  ˘ב„‡וריי˙‡  ח‚  ‰ו‡  עˆר˙  ˘מיני 
‡ומר  ו‰˜ב"‰  ב˙ור‰,  ‰מפור˘ים  ‰ר‚לים  ˘ל˘˙  על 
לי˘ר‡ל "בב˜˘‰ מכם ע˘ו לי כו' ‰˙עכבו לי מעט עו„ 
‚לויו˙,  ˘ל  ˘ני  „יו"ט  ‰ענין  ‚ם  "נמ˘ך"  ומז‰  כו'". 
כ‰וספ‰  י˘ר‡ל  חכמי  י„י  על  ˘נ˙ח„˘  יו"ט  ˘‚ם ‰ו‡ 

על ‰מוע„ים ˘ב˙ור‰.

מח„  ˜ˆוו˙,  ˘ני  עˆר˙  ב˘מיני  מˆינו  כן  כמו 
פירו˘ "עˆר˙" ‰ו‡ "עˆורים מע˘יי˙ מל‡כ‰", ו‰יינו, 
ב˘‡ר  מ‰‡יסור  ‰ו‡  ˘ונ‰  ב˘מע"ˆ  מל‡כ‰  ˘‡יסור 
‰יו˙ם  ‰יום,  מ˜„ו˘˙  ב‡  ‰‡יסור  „ב‰ם  ‰מוע„ים, 
"מ˜ר‡ ˜ו„˘", ו‡ילו ב˘מיני עˆר˙, ‡י ע˘יי˙ מל‡כ‰ 
בו ‰ו‡ מ„ין "עˆורים בע˘יי˙ מל‡כ‰" - ‚„ר ˘ל ‰ע„ר 
‰„ברים  במ˜ור  (ר‡‰   "˘„˜ "מ˜ר‡  מˆ„  ול‡   - ו˘ליל‰ 
˜„ו˘˙ו  ‡ין  ז‰  ˘ח‚  מור‰  וז‰  בז‰).  ב‡רוכ‰  ‰˘˜ו"ט 

כ˜„ו˘˙ ˘‡ר ‰ר‚לים.

מלˆ‡˙,  "עˆרו  ˘בעˆר˙  ‰ב'  פירו˘  ול‡י„ך, 
עריבו˙  י˘  ז‰  בח‚  ˘„וו˜‡  מור‰  לינ‰"  ˘טעון  מלמ„ 
בין  ו‰˙‡ח„ו˙  י˘נ‰ ‰˙חברו˙  ˘‡ז  מיוח„˙,  וחביבו˙ 
ל‰פרי„  ‡פ˘ר  ˘‡י  ב‡ופן  ˘ב˘מים  ו‡בי‰ם  י˘ר‡ל 
‰ר‚לים.  מ˘ל˘˙  יו˙ר  בליל‰,  ל‡  ‚ם  כלל,  ביני‰ם 
˘"כ„י  מיוח„  ז‰ ˜ירוב  בח‚  ˘י˘  ר˘"י  וכ‰מ˘ך „ברי 

˘‡‰נ‰ מכם" – "‰˙עכבו לי מעט עו„".

˜ˆוו˙  ˘ני  ונמ˘כו˙"  "יוˆ‡ו˙  ‡ל‰,  ˜ˆוו˙  ומ˘ני 
‡לו ‚ם ביו"ט ˘ני ˘ל ‚לויו˙:

מח„, ‡ין ˜„ו˘˙ו חמור‰ כיו"ט ר‡˘ון, ול‡י„ך ‡מרו 

דרוש ואגדה



טו

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

ככר מעכב אף למעלה דלא לוסיף עלה

"ר'  כט.  „מנחו˙  בבריי˙‡   *
‚רסינן1

יוסי ב"ר י‰ו„‰ ‡ומר מע˘‰ ו‰י˙‰ מנור˙ 

בי˙ ‰מ˜„˘ י˙יר‰ על ˘ל מ˘‰ ב„ינר ז‰ב 

˜ור„˜יני (˘ם מטבע, ר˘"י), ו‰כניסו‰ פ' 

פעמים לכור ו‰עמי„ו‰ על ככר, כיון „˜‡י 

˜‡י", ופר˘"י, „‰כוונ‰ למנור‰ ˘נע˘˙‰ 

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

‰מוˆי‡ים ל‡ור.

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

˘ע˘‰ מ˘‰ ול‡ י˙ירו˙ „ינר.

˘˘נ‰  ומי  זו  מחלו˜˙ ‰י‡  „‡כן  וי"ל 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

י"ל  וכו',  ‰מנ"ח  יסו„  על  ועפכ‰נ"ל 
„ברינו  ˘ברי˘  ‰ס˙יר‰  עˆם   ıב˙ירו ‚ם 
‰מע˘‰  ‰י'  כיˆ„  לענין  ‰בריי˙ו˙,  בין 
במ„˙  ‰מנורו˙  ˘למ‰  ע˘‰  ‡י  בפועל, 
מנור‰  ˘‰י˙‰  ‡ו  מוחלט  ב„יו˜  ככר 
(„ל‡  „י"ל  כו',  „ינר  י˙יר‰  ˘‰י˙‰ 
ר"י  „ב‡מ˙  ‡ל‡)  ‰י‡,  „פלו‚˙‡  כ„לעיל 
בר"י ל‡ פלי‚ על בריי˙‡ ˜מיי˙‡ בסיפור 
„˜‡מר‰  ˜מיי˙‡  בריי˙‡  ו‡ף  ‰„בר, 

˘‰עמי„ון  ‰יינו  ככר",  על  "ו‰עמי„ון 
ח˘בינן  „ל‡  ככר,  על  י˙יר‰  לפור˙‡  ע„ 
בככר  ˘‰מ„ובר  ובפרט  ‰ככר,  (בערך  ל‰ 
 ,(.‰ בכורו˙  ‰ו‡,  כפול  ˘ככר  „˜ו„˘ 
פרט  ולח„˘  ל‰וסיף  בר"י  ר"י  ב‡  מי‰ו 
(˘‡ינ‰  כזו  ‡פור˙‡  „‡פילו  ו‰ו‡  בכ"ז, 
רב  בטורח  ו‡ף  לבטלו,  ‰י„רו  מעכב˙) 
מ‡„ „‰כנס‰ לכור עו„ ועו„. וי˘ ל‰‡ריך 

בכל ‰נ"ל.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

„‡ף  [‰יינו  לˆמˆם"  ‡פ˘ר  ‡י  ‡„ם  בי„י 
"‡י  ‰כלל  ‡מרי'  ‡„ם  בי„י  ‰˙לוי  ב„בר 
‡פ˘ר לˆמˆם", ˘‡ין ˘ייך ל„˜„˜ ‰מי„‰ 
˘פיר  ול‰כי  נ˜ו„˙‰,  על  ממ˘  ב„˜„ו˜ 
ל‰˘יעור  „בנו‚ע  פוסל  ‡ינו  ˜ל  י˙רון 
למעל‰ „"ל‡ יו˙ר" פור˙‡ ל‡ „˜], כי ‡ם 
‰מנור‰  לע˘ו˙  נוכל  "‰י‡ך  כן  נימ‡  ל‡ 
˘ל ז‰ב כיון „בין פחו˙ ובין יו˙ר פסול‰", 

עיי"˘ מ‰ ˘„ן בז‰ ממ˜"‡ ב˘"ס. 

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

˘‰„‚י˘ ר"י „בר ז‰. 

ו‡י ננ˜וט ‰כי („י˙רון ˜ל ז‰ ל‡ מ˜רי 
„‰נ‰  ב„בר,  ס˙יר‰  י˘וב  נרוויח  י˙רון) 
‰וב‡‰   ‚"‰ פ"ו  ˘˜לים  ˘לפנינו  בירו˘' 
נ‡מר  ו˘ם  ‚ירס‡,  ב˘ינוי  זו  בריי˙‡ 
חסר‰  פעמים "ל‡  פ'  לכור  „ע"י ‰כנס˙‰ 
וירו˘',  בבלי  כפלו‚˙˙  ונר‡‰  כלום", 
‰„ינר  ממנ‰  חיסר‰  ‰כנס˙‰  „ל‰בבלי 
מ‡ומ‰  עי"ז  נחסר‰  ל‡  ול‰ירו˘'  י˙יר‡, 
‰י‡ך  „פריך  ב‰ירו˘',  ל‡ח"ז  (וכ„מב‡ר 
מ‡ומ‰,  ˙חסר  ל‡  לכור  ˘‰כנס‰  ז‰  ˘ייך 
נ˙ברר  (˘כבר  מבורר  „בז‰ב  ומיי˘ב 
‰כור  ‡ין  ˘למ‰)  „ימי  לכור  ב‰כנסו˙ 
˜מיי˙‡  בריי˙‡  (מ˘‡"כ  כו'  עו„  מחסר 
ז‰ו  כו'  חיסר‰  לכור  „˜‡מר‰ „כל ‰כנס‰ 
ו„ם ‰‰כנס‰), ועיי'  ל‡ ‰י' מבורר̃  בז‰ב̆ 
‚ירס‡ו˙  רי‚  ‡ו˙  ˙רומ‰  ˘למ‰  ב˙ור‰ 

˘ונו˙ בירו˘' ז‰ כו'; ועכ"פ לפי ‰נ"ל י"ל 
„ב‰ירו˘'  ור˜  מ„י,  ול‡  פלו‚˙‡  „ליכ‡ 
פור˙‡ זו ˘נחסר‰ (חסרון ˘ל „ינר בלב„, 
ל‰זכירו  ח˘יב  ל‡  ˘לם)  לככר  בערך 
לכור  ב‰כנס‰  ˘לם  „ככר  חסרון  (מ˘‡"כ 
מ˜רי  ו˘פיר  ˜מיי˙‡),  בבריי˙‡  ‰מסופר 
בפי'  לן  „מסייע  ו˙נ‡  כלום".  חסר‰  "ל‡ 
ל‰„י‡  „פיר˘  ˘ם,  לירו˘'  סירלי‡ו  ר"˘ 
"ול‡  ‰י‡  ˘בירו˘'  ‰בריי˙‡  ל'  „כוונ˙ 

חסר‰ כלום, ‡ל‡ „ינר", עיי"˘.

"כל  נ˘‡,  פ'  סוף  בספרי  עיי'  [מי‰ו 
ב˘˜ל  מ‡ו˙  ו‡רבע  ‡לפים  ‰כלים  כסף 
עולמים  בי˙  ככלי  ˘ל‡  ללמ„ך  ‰˜ו„˘, 
ו‡ח„  ‡ח„  ˘˜לן  ‰„יוט  כלי  ‰„יוט,  כלי 
מיעט,  ‡ו  ריב‰  ‡ו  כ‡ח„  ו˘˜לם  וחזר 
‡מר  ר"נ  מיעט,  ול‡  ריב‰  ל‡  ‡לו  ‡בל 
וע˘‡ן  חזר  כולם,  ˘˜לם  עולמים  בי˙  כלי 
חזר  ˆור‰]  בל‡  נסכ‡  ‚ו˘  [„‰יינו  סימון 
‰רי  מיעט",  ול‡  ריב‰  ל‡  כלים  וע˘‡ם 
ע„  וב„יו˜  בˆמˆום  ‰ו‡  ‰כלים  „מ˘˜ל 
בעירובין  מ‰נ‡מר  ‚ם  ול‰עיר  למ˘‰ו. 
‰מ˜„˘  בבנין  ˘למ‰  ˘ע˘‰  בים  י„. 
˘מכריח  כ‰נים)  לטביל˙  ‚„ול‰  (מ˜ו‰ 
ע"פ  מ„ו˜„˜  ב‡ופן  ל‰˙‡ים  ‰˘"ס 
עי‚ולו  ‰י˜ף  מ„˙  בין  ‰ח˘בון  כללי 
‰מבו‡רו˙  ‰עי‚ול,  ב‡מˆע  רוחבו  למ„˙ 
ב‡ופן  לח˘בו  ‰˘"ס  ומ„יי˜  בכ˙ובים, 
ב˙וס'  עיי"˘  "מ˘‰ו",  ‡פי'  י˙יר  „ל‡ 
ז‰  (ומ˘ו‰  מˆומˆם"  ˘‰ח˘בון  "מ˘מע 
‚ם ל˘יעור ‡רון ˘במ˜„˘ „מסו‚י‡ „ב"ב 
סטי'  בלי  מˆומˆם  „‰ח˘בון  עול‰  י„: 
י˙‡ים  ‡יך  ˘נ˙˜˘‰  ע„  בפור˙‡),  ‡פי' 
עו„  ועיי'  כו'.  ‰מ„ו˙  חכמי  ח˘בון  עם 
˘ם.  „עירובין  למ˘נ‰  לרמב"ם  בפי‰מ"˘ 

ועו„].

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

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

‡'˙ע‰), 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 
מנורו˙  "ע˘ר  ˙ני‡  ˘ם  „ל˜מן  פירו˘ 
ב˘ל  ‡ל‡  מ„לי˜ין  ‰יו  ול‡  ˘למ‰  ע˘‰ 
בכולן  כו'  ‡ומר  ˘מוע  בן  ר"‡  כו',  מ˘‰ 
˘למ‰,  במנורו˙  ‡ף  ‰יינו  מ„לי˜ין",  ‰יו 
ו˜˘‰ ‡יך ‰„לי˜ו במנור‰ ˘נע˘˙‰ ˘ל‡ 
כמי„˙‰, „‡מר ˜ר‡ (˙רומ‰ ˘ם) "ככר ז‰ב 

ט‰ור יע˘‰ ‡ו˙‰ ‚ו'", עיי' מנחו˙ פח:.

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

˜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 
„נ˜טינן  ומוכח  כו',  ב„רום  „מנור‰ 
וכן  לעבו„‰.  כ˘רו˙  ‰יו  ˘למ‰  „מנורו˙ 
פ"י,  ‰מ˘כן  „מל‡כ˙  בבריי˙‡  מפור˘ 
ו˙וספ˙‡   ‚"‰ פ"ו  ˘˜לים  ירו˘'  ור‡‰ 
‰‚„ול  במ„ר˘  ס˙ם  וכן  ו.  פי"‡,  מנחו˙ 
ועיי"ע  ‰˘ולחנו˙.  לענין  כ‚  כ‰,  ˙רומ‰ 
ל˜ו"˘ חכ"ו ˙ˆו‰ ב ‰ער‰ 81]. ומחוור˙‡ 

יו˙ר „‰„לי˜ו ˘פיר.

‰ˆיע  כבר  ˆח  מˆו‰  ‰מנ"ח  ו‰נ‰ 
וכן  ככר,  ˆ"ל  „מ˘˜ל ‰מנור‰   ‡‰„ לומר 
˘יעורי ‰מ„ו˙  ב‰ם  ˘נ˙ב‡ר  כלים  ב˘‡ר 
למט‰  ˘יעור  ל‰ם  „י˘  "‡פ"ל  ב˙ור‰, 
‡בל  ‰ז‰,  מ˘יעור  פחו˙ים  י‰יו  „ל‡ 
‰ם  ו‡ם  ˘יעור  ל‰ם  „‡ין  ‡פ˘ר  למעל‰ 
י˙ר מ‰מ„ו˙ ‡ו מ‰מ˘˜ל ‡ין בכך כלום", 
ו˘וב ‰˜˘‰ ע"ז מפר˘"י בפ' ˙רומ‰ (˘ם) 
"ל‡  ככר  ˆ"ל  ˘‰מ˘˜ל  ל‰„י‡  ˘כ˙ב 
פחו˙ ול‡ יו˙ר", „"מבו‡ר ב„בריו ל‰„י‡ 
„‰י‡ ‚זיר˙ ‰כ˙וב „ל‡ י‰י' יו˙ר ‡פי' כל 
למעל‰  ˘יעור  „י˘   ‡‰ ו‰וכיח  ˘‰ו‡". 
‡ף מ‚מר‡ „ילן ‚בי מנורו˙ ˘ע˘‰ ˘למ‰ 
כמסופר  ˘‰רי  ככר,  על  כל ‡ח˙  ו‰עמי„ו 
למ„‰  ל‰‚יע  ב„ו˜‡  כ‡ן ‰י˙‰ ‰˘˙„לו˙ 
פעמים  ‡לף  לכור  כך  ל˘ם  ו‰כניסו‰ו  זו, 
מנור‰  ‚בי  ‰בריי˙‡  „‡ף  וממ˘יך  כו'; 
˘יעור  ˘י˘  מור‰  „ינר  י˙יר‰  ˘‰י˙‰ 
למעל‰, „לכך ‰כניסו פ' פעמים לכור כ„י 
‰טˆ„˜‡ו˙  כל  „ע˘ו  "חזינן  ל‰פחי˙‰, 
˘ל‡  ז‰ב  ב„ינר  ור˜  ככר,  י‰‡ ‡ל‡  ˘ל‡ 
בˆמˆום",  ר˜  י‰י'  ˘ל‡  עו˘ין  ‰יו  יו˙ר 
זו  זוטר˙‡  „‰וספ‰  ע˙‰  „חי„˘  ‰יינו 
ב˘יעורו  ‰וי  ו˘פיר  ‰וספ‰  ˘מ‰  ל‡ו 
"„‡ף  „נימ‡  ע"ז  ‰„בר  ויס„  למעל‰,  ‚ם 
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