
‚úיון ˙רעז
ú‰˜ער˘"˜ פר˘˙ וי

˜„ימ‰ - ר‡י' ú˜וú‡ ‡ו úחומר‡?

úב˙" - ‚ם בימו˙ ‰חו˘ ú˘ י‰ו„י"

"ú˘מ‰" בנ„בו˙ ‰מ˘כן - „ין ב‚בר‡ ‡ו בחפˆ‡?

זכו˙ ‰פעוú‰ עם ‰זוú˙ מסייע˙ úנח˙ מ‰יú„ים 



בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  וי˜‰ל,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
חי„ו˘ים  רבבו˙  מ˙וך  בעניני ‰פר˘‰  בלום  ו‰ו‡ ‡וˆר  עזר˙), 
‡„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˙ ל

ו‰בנו˙  ‰בנים  בחינוך  ו‰‰˘˙„לו˙ 
וט‰ורים  רוחניים  יו˙ר  ל‰יו˙  ˘י‚„לו 
זו  ‰רי   – ב˙ומ"ˆ  ומ˜ו˘רים  וטובים 
‰וכח‰ ˘‰‰ורים מר‚י˘ים בעˆמם מ‰ 

˘חסר ל‰ם ברוחניו˙;

 ˘‚„‰  ˙‡ מניחים  כ‡˘ר  ‡בל 
‰˘‡יפ‰  על  ו‰בנו˙  ‰בנים  בחינוך 
ˆורך  י˘  וממיל‡  כסף,  יו˙ר  ל‰רויח 
ולכן,  טובים,  ונימוסים  טוב,  במ˜ˆוע 
˘‰עניב‰  לי„ע  ˆריך  מ˜טנו˙ו  כבר 
ו‰‚רביים ˆריכים ל‰יו˙ ב‡ו˙ו ˆבע... 
‡ינם  ˘‰‰ורים  ‰וכח‰  זו  ‰רי   –
ברוחניו˙;  ל‰ם  ˘חסר  מ‰  מר‚י˘ים 
˜וועט˘ט")  ("זיי  ל‰ם   ıולוח ‡יכפ˙ 
‡פסים  מספי˜  ‡ין  בבנ˜  ˘בח˘בונם 

למספר ‰„ולרים כפי ˘‰יו רוˆים!...

בחינוך  י˘לים   – ‡ˆלו  ˘חסר  מ‰ 
יל„יו

מ„‚י˘ים  ˙ור‰  ˘ע"פ  ‰טעם  וז‰ו 
„חינוך  ו‰‰כרח  ‰ח˘יבו˙  ‚ו„ל   ˙‡
˘‡ע"פ  כך,  כ„י  וע„  ו‰בנו˙,  ‰בנים 
מחוייב  ‡ינו  עˆמו  מˆ„  ˘‰˜טן 
חינוך  ˘מˆ„  ‰חיוב  ו‡פילו  במˆוו˙, 
מ"מ,  ‰˜טן,  על  ול‡  ‰‡ב  על  מוטל 
‰חיוב   – ‰כלל  מן  ‰יוˆ‡  ענין  י˘נו 

˙ור‰,  ˙למו„  לבניך",  „"ו˘ננ˙ם 

„ברי  יסו„  (על   ˜„ˆ ‰ˆמח  כמ"˘ 

חייב  ‡ביו  למ„ו  ˘ל‡  "מי  ‰רמב"ם 

„כיון  כ˘יכיר")  עˆמו   ˙‡ ללמ„ 

מ„‡וריי˙‡  ‰‡ב  מחוייב  ˘"ב˙"˙ 

‰˜טן  על  ‚ם  ˘מ‡   .  . בנו   ˙‡ ללמו„ 

י˘ חיוב מ„‡וריי˙‡".

‡לפי  מלפני  ‰חל  מו„‚˘  ז‰  וענין 

בנ"י  ‡מרו  ˘‡ז  במ˙ן-˙ור‰,  ˘נים, 

לפנ"ז,  ועו„  בע„נו",  ערבים  "בנינו 

למˆרים (‰˙חל˙ ‰‚לו˙  ˜ו„ם ‰ירי„‰ 

˘לח  י‰ו„‰  "ו‡˙  נ‡מר  ‰ר‡˘ונ‰), 

בי˙  לו  "ל˙˜ן  ל‰ורו˙",  ‚ו'  לפניו 

ממ„ר˘),  ר˘"י  ˘מבי‡  (כפי  ˙למו„" 

ו‡ז יכול לילך ל‚לו˙, ולולי ז‡˙, ‡ינו 

יכול לזוז מ‡רı י˘ר‡ל, ו"מימי‰ן ˘ל 

‡בו˙ינו ל‡ פר˘‰ י˘יב‰ מ‰ם".

וזו‰י ‰‰ור‡‰ ˘ל כל ‚„ולי י˘ר‡ל 

‰ן  בנ"י,  ב‡ים  ‡ליו  מ˜ום  ˘בכל   .  .

ומˆו˜,  מˆור  מ˙וך  ו‰ן  ‰רחב‰  מ˙וך 

בחינוך  לר‡˘  לכל  ל‰˙חיל  ˆריכים 

‰יסו„  ˘ז‰ו  כיון  ו‰בנו˙,  ‰בנים 

˘עלי‰ם נ˘ען בי˙ י˘ר‡ל.

(י' ˘בט ˙˘י"ט)



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘ל‡ יוכל) למל‡ ‡ח"כ מ‰ ˘‰בטיח לו ‰יˆ‰"ר ב˙חיל˙ ‰פי˙וי.

(י' ˘בט ˙˘י"ט)

˘ו‡ עמלו בוניו – „בי˙ 
‰כנס˙ ובי˙ ‰מ„ר˘!

יבנ‰  ל‡   '‰ "‡ם  מ˘"נ  ‚ם  ...וז‰ו 

בי˙ ˘ו‡ עמלו בוניו בו ‡ם ‰' ל‡ יבנ‰ 

עיר ˘ו‡ ˘˜„ ˘ומר":

חומ‰  "בי˙  לבנו˙  רוˆים  כ‡˘ר 

וב˙י-מ„ר˘ו˙  ב˙י-כנסיו˙  ‚„ול", 

וי˘יבו˙ – ‡ין בכך "˙ירוı" ˘ב‚לל ז‰ 

יכולים לוו˙ר על ‚ניב‰ ו‚זיל‰ וכיו"ב, 

‡ו  מע˘ר   ,‰˜„ˆ י˙ן  ˘‡ח"כ  ב‚לל 

ענינים  עבור  יו˙ר,  ‡פילו  ‡ו  חומ˘ 

בי˙",  יבנ‰  ל‡   '‰ "‡ם  ˘כן,  טובים, 

ל‡ יועיל בנין ‰לבנים!...

יסו„י  על  בנוי  ל‰יו˙  ˆריך  ‰בנין 

בחס„  "ו‰וכן  ו‰מˆו‰,  ‰˙ור‰ 

ברך  "זרע  מ˘ם  ‚„לים  ו‡ז  כס‡", 

"ר‡ו  ו‡ומרים  ב‰ם  ˘מ˙פ‡רים   ,"'‰

‚י„ולים ˘‚י„ל˙י".

וע„"ז בנו‚ע לכללו˙ ענין ‰ˆ„˜‰ – 

ונ˙ינ‰  לˆ„˜‰,  ‰נ˙ינ‰  מספי˜‰  ˘ל‡ 

בריבוי, כיון ˘"˘˜ול‰ ˆ„˜‰ כנ‚„ כל 

ענינים  עבור  לי˙ן  י˘  ‡ל‡  ‰מˆוו˙", 

˘‰ם  עלי‰ם  מעי„  ˘‰˜ב"‰  כ‡לו 

עניני טוב‰ ו˜„ו˘‰.

˘ל  ‰בטח˙ו  ‚ם  מ˙˜יימ˙  ו‡ז 

 – ˘˙˙ע˘ר"  ב˘ביל  "ע˘ר  ‰˜ב"‰ 

 ‰˜„ˆ‰ נ˙ינ˙  ˘ע"י  בלב„  זו  ˘ל‡ 

‡„רב‰,  ‡ל‡  ‰נו˙ן,  ‡ˆל  יחסר  ל‡ 

˘י˙וסף ‡ˆלו כמ‰ פעמים ככ‰.

"ל‡  ˘נ‡מר  ˘‡ע"פ  כך,  כ„י  וע„ 

מוני  (וי˘  ‡ל˜יכם"   '‰  ˙‡ ˙נסו 

‰מˆוו˙),  במנין  ז‡˙  ˘מונים  ‰מˆוו˙ 

 ,‰˜„ˆ‰ ענין   – ‰כלל  מן  יוˆ‡  י˘נו 

נ‡  "ובחנוני  ‰˜ב"‰  מב˜˘  ז‰  ˘על 

ע„  ברכ‰  לכם  ו‰רי˜ו˙י  ‚ו'  בז‡˙ 

 ‰˜„ˆ נו˙נים  ˘כ‡˘ר  ‰יינו,  „י",  בלי 

‡זי  טובים,  „ברים  ועבור  טוב  ב‡ופן 

„י"  בלי  ע„  "ברכ‰  ‰˜ב"‰  מ˘פיע 

ל‰נו˙ן ולכל בני בי˙ו, ובכל עניני‰ם.

(י' ˘בט ˙˘י"ט)

 ‰מבחן ל„בי˜ו˙ 
‰‰ורים ב‰˜ב"‰ 

...נ˙ב‡ר לעיל ˘‰מבחן ו‰נסיון ˘ל 

בעו‰"ז  מט‰  למט‰  ב‰יו˙ם  בנ"י ‰ו‡ 

‰מבחן  ˘כמו"כ  לב‡ר  וי˘  „ו˜‡, 

ו‰נסיון ‡ˆל בנ"י ‚ופ‡ ‰ו‡ ב‰˜טנים 

י„ם  ˘על  ‰יל„ים,  ˘‰ם  ˘ביני‰ם, 

בוחנים ‡˙ מ„˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ל‰˜ב"‰:

˘טבע ‰‰ורים,  פ˙‚ם ‰עולם,  י„וע 

בענין  ‡ˆלם  ˘חסר  מר‚י˘ים  ˘כ‡˘ר 

יל„י‰ם   ˙‡ ל‰בטיח  רˆונם  מסויים, 

˘ל‡ יבו‡ו ל‰טעו˙ ˘‰י˙‰ ‡ˆלם.

ובנו‚ע לעניננו: ‡ין לך ‡„ם ‰˘לם, 

כך, ˘כל ‡„ם חסר ‡ˆלו ‰ן ב‚˘מיו˙ 

רוˆ‰  מ‰  רו‡ים  וכ‡ן  ברוחניו˙.  ו‰ן 

‰‡„ם לפעול ‡ˆל יל„יו:

‰י‚יע‰  על   ˘‚„‰  ˙‡ מניחים  ‡ם 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
˜„ימ‰ – ר‡י' ל˜ול‡ ‡ו לחומר‡?

מ˜ומו˙  בכמ‰  ו‰רי  לחומר˙ ‰˘ב˙,  ר‡י'  ˘ב˙ ‰י‡  ˘‰˜„מ˙ ‡ז‰ר˙  ר˘"י  כו˙ב  ‡יך 
‰ב‡ ב‡חרונ‰ ‰ו‡ ‰חמור? / מ„וע ‰˜„ים מ˘‰ ‡˙ ‡ז‰ר˙ ‰˘ב˙ כ˘‰˜ב"‰ ‰˜„ים ‡˙ 

מל‡כ˙ ‰מ˘כן? / ‰זריזו˙ במל‡כ˙ ‰מ˘כן כ‚ורם לח˘˘ו˙ ב˘מיר˙ ˘ב˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 254 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע ל‡ ‰˘˙˙ף מ˘‰ ב˙רומ˙ ‰מ˘כן? / מ„וע ל‡ לפר˘ ˘בˆל‡ל ע˘‰ ‡˙ 

‰‡רון לב„?

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
˘ב˙ – ‰כנ‰ לבניין ‰מ˘כן

בניין ‰מ˘כן – „יר‰ ל‰˘י"˙ בעולם ‰˙ח˙ון / ‡ח„ו˙ י˘ר‡ל בכ„י ל‚לו˙ ‡˙ ‡ח„ו˙ ‰' 
/ ‡ח„ו˙ ‚ם בע˙ ‰‰˙עס˜ו˙ בממון / "י‰ו„י ˘ל ˘ב˙" – ‚ם בימו˙ ‰חול

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ט עמ' 292 ו‡ילך)

טו פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
וי˜‰ל – ‰˜‰ל˙ כל י˘ר‡ל / ‚ו„ל ‰ז‰ירו˙ „"ל‡פרו˘י מ‡יסור‡"

יז חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ין "ל˘מ‰" בנ„בו˙ ‰מ˘כן

בין  חילו˜  בז‰  ויח„˘ „י˘  בפועל,  ˘˜ו„ם ‰נ„ב‰  במל‡כו˙  ‚ם  ל˘מ‰  יסי˜ „‰י' „ין 
ר˘"י ו‰מ„ר˘ – ‡י ‰ך „ינ‡ „ל˘מ‰ ‰ו‡ „ין ב‚בר‡ ‡ו בחפˆ‡ / יב‡ר „ע"פ ˘י' ר˘"י 

עול‰ יפ‰ ‰חילו˜ בין ‰‡נ˘ים לנ˘ים ˘‰י' ב‡ופן ‰‰˙נ„בו˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 203 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
‰פעול‰ עם ‰זול˙ – מסייע˙ לנח˙ מ‰יל„ים

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
‰ר‚˘ בטוב˙ ‰זול˙

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
˙כלי˙ ‰מכוון – במ˜ום ˘"יˆר ‰רע י˘ ביניכם"

 ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‰עבו„‰ בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי „וו˜‡

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

קדימה – ראי' לקולא או לחומרא?
איך כותב רש"י שהקדמת אזהרת שבת היא ראי' לחומרת השבת, והרי בכמה 
מקומות הבא באחרונה הוא החמור? / מדוע הקדים משה את אזהרת השבת 

כשהקב"ה הקדים את מלאכת המשכן? / הזריזות במלאכת המשכן כגורם 
לחששות בשמירת שבת

ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰: "וי˜‰ל מ˘‰ ‡˙ כל ע„˙ בני י˘ר‡ל וי‡מר ‡לי‰ם, ‡ל‰ ‰„ברים 
לכם ˜„˘,  י‰י'  וביום ‰˘ביעי  מל‡כ‰,  ˙יע˘‰  ימים   ˙˘˘ לע˘ו˙ ‡ו˙ם.  ‡˘ר ˆו‰ ‰' 
ביום  מו˘בו˙יכם  בכל   ˘‡ ˙בערו  ל‡  יומ˙.  מל‡כ‰  בו  ‰עו˘‰  כל  ל‰',  ˘ב˙ון  ˘ב˙ 
ל‡מר. ˜חו   '‰ ז‰ ‰„בר ‡˘ר ˆו‰  ל‡מר,  י˘ר‡ל  בני  ע„˙  כל  מ˘‰ ‡ל  וי‡מר  ‰˘ב˙. 

מ‡˙כם ˙רומ‰ ל‰' ו‚ו'". 

וˆו‰  ‰מ˘יך  כך  ו‡חר  ‰˘ב˙,  ˘מיר˙  על  בˆיווי  „בריו   ˙‡ ‰˙חיל  ˘מ˘‰  ו‰יינו, 
‡ו„ו˙ ˙רומ˙ ומל‡כ˙ ‰מ˘כן. ומפר˘ ר˘"י, ˘ס„ר ז‰ מ„ויי˜ ‰ו‡: 

"‰˜„ים ל‰ם ‡ז‰ר˙ ˘ב˙ לˆיווי מל‡כ˙ ‰מ˘כן, לומר ˘‡ינו „וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙". 

˘‰˜„ים ‰כ˙וב  זו  ˘‰˜„מ‰  כפ˘וטם,  ר˘"י  ועו„) ‡˙ „ברי  במפר˘ים (ר‡"ם.  ו‰בינו 
ב˘ב˙  ˘י˘  ו‰חומר‡  ‰י˙רון  על  – ‰י‡ ‰מלמ„˙  מל‡כ˙ ‰מ˘כן  לפני  ˘ב˙  ל‡ז‰ר˙ 
ל‚בי ‰מ˘כן, ˘לכן ‡ין מל‡כ˙ ‰מ˘כן „וח‰ ˘ב˙; ו‡ילו ‰י' ‰ס„ר ‰פוך, ˘‰י' מ˜„ים 
וי˘  יו˙ר  חמור‰  ‰מ˘כן  ˘מל‡כ˙  למ„ים  ‰יינו  ˘ב˙,  מˆו˙  לפני  ‰מ˘כן  מל‡כ˙   ˙‡

ל„חו˙ ‡˙ ‰˘ב˙ מפני'. 

נ‡מר: "‡י˘  ˘ם  (יט, ‚),  בפ' ˜„ו˘ים  ר˘"י  מ„ברי  כך  על  ˙מ‰ו  רבים  במפר˘ים  ‡ך 
‡מו ו‡ביו ˙יר‡ו ו‡˙ ˘ב˙ו˙י ˙˘מרו" – ור˘"י מפר˘: "סמך ˘מיר˙ ˘ב˙ למור‡ ‡ב, 

לומר ‡ע"פ ˘‰ז‰ר˙יך על מור‡ ‡ב, ‡ם י‡מר לך חלל ‡˙ ‰˘ב˙ ‡ל ˙˘מע לו";

‰רי מפור˘, ˘‡ף ˘˘מיר˙ ‰˘ב˙ נ‡מר‰ ‡חרונ‰ בכ˙וב ˘ם (˜ו„ם כל נ‡מר "‡י˘ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

‰חיים, ל‡ ר˜ בנו‚ע לחיים רוחניים, חיים בעולם ‰ב‡, ‡ל‡ זו‰י ‚ם ‰„רך ˘י‰י' לו כל 
‰מˆטרך בחייו בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי.

˙לכו  בחו˜ו˙י  "‡ם   – פ˘וטו"  מי„י  יוˆ‡  מ˜ר‡  "ו‡ין   – ‰כ˙וב  „יבר  מל‡  ומ˜ר‡ 
ו‡˙ מˆוו˙י ˙˘מרו וע˘י˙ם ‡ו˙ם", ‡זי "ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם", וכל ‰ברכו˙ ‰‡מורו˙ 
בפר˘‰, וע„ לסיום ‰פר˘‰: "ו‡ולך ‡˙כם ˜וממיו˙", ˘‰ולכים ‡ל ‰‚‡ול‰ ‰˘לימ‰.

˙כלי˙ ‰‚לו˙ ו‰נסיונו˙
וז‰ו ‚ם ‰טעם על כללו˙ ענין ‰‚לו˙:

כיון ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ "‡-ל רחום וחנון", ו‰ו‡ עˆם ‰טוב, נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰: למ‰ ‰וˆרך 
˜יים,  ˘בי‰מ"˜ ‰י'  בזמן  כמו  יו˙ר  טוב  – ‰ל‡  ˘ם  ˘י˙יי‚עו  ב‚לו˙  בנ"י  ל˘לוח ‡˙ 
˘‡ז ‰יו כל ‰ענינים ב˜לו˙, ו‰יו רו‡ים בעיני ב˘ר ˘כ‡˘ר "בחו˜ו˙י ˙לכו" ‡זי יר„ו 
"‚˘מיכם בע˙ם", וכמסופר ב‚מר‡ במסכ˙ ˙עני˙ "˘יר„ו ל‰ם ‚˘מים ע„ ˘נע˘ו חטים 

ככליו˙ כו'".

ו‰מענ‰ על ז‰ – ע"„ ‰מענ‰ על טענ˙ ‰מל‡כים ˘‰˙ור‰ ˙ינ˙ן בעולם ˘כולו טוב, 
מבלי  ‰˜ב"‰  ˘ל  רˆונו   ˙‡ ˘מ˜יימים  בנ"י  ˘ל  מעל˙ם  מ˙בט‡˙  ל‡  כז‰  ˘במ˜ום 
לזמן  ˜יים  ‰י'  ˘בי‰מ"˜  ‰זמן  בין  ‰חילו˜  ‚ם  ‰ו‡  ˘„ו‚מ˙ו  ‰נסיונו˙,  מכל  ל‰˙פעל 

‰‚לו˙:

מי˘ר‡ל  וכל ‡ח„  בבי˙ ‰מ˜„˘",  ל‡בו˙ינו  נע˘ו  נסים  כ‡˘ר "ע˘ר‰  בזמן ‰בי˙, 
‰י' יכול לר‡ו˙ ‰נסים בעיני ב˘ר – ל‡ יפל‡ ˘בבו‡ו מבי‰מ"˜ עב„ ‡˙ ‰˜ב"‰ ו˜יים 

רˆונו כ„בעי;

‰חי„ו˘ ‰ו‡ – כ‡˘ר "‚לינו מ‡רˆנו ונ˙רח˜נו מעל ‡„מ˙נו", ו˘ם ממל‡ י‰ו„י ‡˙ 
רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰, ו‡ינו מ˙פעל מכך ˘‰‚וי מ˙נ‰‚ ב‡ופן ‡חר,

עם ‰‚וי, ‡זי  ("˜ָ‡מּפעטי˘ן")  יערוך "‰˙חרו˙"  ל‡  ˘‡ם  לו  וכ‡˘ר ‰יˆ‰"ר ‡ומר 
ל‡ יוכל ל‰˘י‚ פרנס˙ו, ובמיל‡, ל‡ יוכל לי˙ן ˆ„˜‰, ול‡ יוכל ל‰חזי˜ י˘יבו˙ וב˙י-
נ˙חכמ‰  בבחינ˙ "‰ב‰  זו ‰י‡  ˘טענ‰  יו„ע ‰ו‡   – כול‰...  ˙חרב ‰י‰„ו˙  ו‡ז  כנסיו˙, 
י˘ר‡ל",  ˘ל  ל‡לו˜י‰ם  "נ˙חכם  חז"ל  במ„ר˘י  וכ„‡י˙‡  מˆרים,  מלך  פרע‰  ˘ל  לו" 

ו‰יינו, ˘פרע‰ רˆ‰ ל‰וˆי‡ מבנ"י ‡˙ ענין ‰"‡ל˜ו˙" ˘‡ליו ‰ם ˜˘ורים.

מ˘י  ˘ל  בלבו˘ ‡רוך  מ˙לב˘  כ‡˘ר  ˘ל ‰יˆ‰"ר, ‡פילו  לכל ‰טענו˙  בנו‚ע  וע„"ז 
‰˜ב"‰  ˘ל  רˆונו  על  לוו˙ר  ˘ˆריך  ב‰טענ‰  ˘כוונ˙ו  ב‡מרו,  ז˘וּפיˆע"),  לַ‡נ‚ע   ‡ַ")
על  ‰נ‰   – יו˙ר  ב˙ו˜ף  ‰˜ב"‰  ˘ל  רˆונו   ˙‡ ל˜יים  יוכלו  כן  ˘ל‡חרי  כ„י  ‡ל‡  ‡ינ‰ 
‡חט‡  ו"‰‡ומר  ‰˜ב"‰,  ˘ל  „רכו  ‰יפך  ‰י‡  בעביר‰"  ‰ב‡‰  ˘"מˆו‰  לו  ‡ומרים  ז‰ 
ועובר  ‰יˆר  לפי˙ויי  ˘ומע  ˘כ‡˘ר  ‰יינו,  ˙˘וב‰",  לע˘ו˙  בי„ו  מספי˜ין  ‡ין  ו‡˘וב 
עביר‰, ‡זי "‡ין מספי˜ין בי„ו" (‡ין מניחים ‡ו˙ו, עי"ז ˘מזמינים לו מניעו˙ ו‰ס˙רים 
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‰˘‚˙ ‚בול למען נ˙ינ˙ ˆ„˜‰!..
וכ‡ן ב‡ ‡ליו ‰יˆ‰"ר וטוען:

 ,‰˜„ˆ מˆו˙  ל˜יים  ˘˙וכל  כ„י  ‰נ‰  ‰מˆוו˙,  כל  כנ‚„  ˘˜ול‰   ‰˜„ˆ ˘מˆו˙  כיון 
לפי-˘ע‰  לוו˙ר  עליך  רחב‰,  ובי„  נ„יב‰  בי„  לי˙ן ˆ„˜‰  ˘ל ‰˜ב"‰,  כרˆונו  ול˜יימ‰ 
על מˆו˙ ˘ב˙ (‡ע"פ ˘‚ם ‰י‡ ˘˜ול‰ כנ‚„ כל ‰מˆוו˙), וכמו"כ עליך לוו˙ר לפי-˘ע‰ 
על מˆוו˙ ˘בין ‡„ם לחבירו, כמו ‚ניב‰ ו‚זיל‰, ‰˘‚˙ ‚בול ול˘ון ‰רע (למרו˙ ‰חומר 
˘ב‰ם ˘‡ין יו‰כ"פ מכפר ע„ ˘ירˆ‰ ‡˙ חבירו) – ˘כן, כ‡˘ר ˙עסו˜ במסחר ב˘ב˙, 
ול‡ ˙˜פי„ על ‰˘‚˙ ‚בול כו', ˙רויח יו˙ר כסף, ובמיל‡ ˙וכל לי˙ן ˆ„˜‰ ב˙וספ˙ כח 

וב˙וספ˙ עוז, ˘לולי חילול ˘ב˙ ו‰˘‚˙ ‚בול כו' ל‡ ˙וכל ל‰‚יע לז‰.

ועי"ז  ‰יˆ"ט,  בלבו˘י  ומ˙לב˘  עˆמו   ˙‡ ˘ˆובע   – "ˆובע"  ‰ו‡  ˘‰יˆ‰"ר  וז‰ו 
מרמ‰ ‡˙ ‰‡„ם.

ול‡חרי כן, – בר‡ו˙ו ˘ע„יין ‡ין ז‰ מועיל – מ˙חיל ‰יˆ‰"ר לב‡ר ול‰סביר לו ˘י˘ 
חילו˜ בין ליל ˘ב˙ ליום ˘ב˙, בין ‚ניב‰ ל‚זיל‰, בין ˘ו‰ פרוט‰ ופחו˙ מ˘ו‰ פרוט‰, 

וכיו"ב – ב‰לבי˘ו ז‡˙ בטענו˙ ˘ל ‰"יˆר טוב".

ול‡חרי ˘נע˘‰ מעמ„ ומˆב „"מו˘כי ‰עון בחבלי ‰˘ו‡", ‡זי יכולים לבו‡ למעמ„ 
ומˆב „"כעבו˙ ‰ע‚ל‰ חט‡‰" – ˘‰יˆ‰"ר ‡ומר לו בפירו˘: עכ˘יו, כ‡˘ר בל‡ו ‰כי 
כבר ‡ינך יכול ל‰יו˙ ˆ„י˜, ו‚ם ל‡ "בינוני" – ‰רי ל‡חרי ˘‡ין לך "עולם ‰ב‡", מוטב 

˘לכל-‰פחו˙ ˙‰נ‰ מ‰"עולם ‰ז‰"!...

וז‰ו ˘˘וחט חייב מ˘ום ˆובע – ˘‰עונ˘ ‰ו‡ על ‰רע ˘מוסיף ‰יˆ‰"ר על ˘ליחו˙ו 
מי‰„ו˙  י‰ו„י  לנ˙˜  ביכל˙ו  בלב„  זו  ב„רך  ˘ר˜  יˆ"ט",  ב„מו˙  ˆבוע  "˘‰ו‡  עי"ז 

ומ‡ל˜ו˙.

˙כלי˙ עבו„˙ ‰' - בעולם ‰˘˜ר „ו˜‡!
ונחזור לעניננו:

‰˙ור‰ ני˙נ‰ למט‰ „ו˜‡, ול‡ ב‡ופן „"˙נ‰ ‰ו„ך על ‰˘מים" – כי, ‡ע"פ ˘רוחניו˙ 
מובן,  ו‰רי  ב‚מר‡),  (כ„‡י˙‡  „ר˜יע"  ב"מ˙יב˙‡  ‚ם  לומ„ים  ‰˙ור‰,  חכמ˙  ‰˙ור‰, 
‰יכן  מ"מ,  יו˙ר,  בעומ˜  ‰י‡  ‰˙ור‰  חכמ˙  ‰בנ˙  ‡זי  יו˙ר  נעל‰  ‰ו‡  ˘‰עולם  ˘ככל 
כפול  על ‰חו˘ך  מבלי ‰בט  ˘ל ‰˜ב"‰  רˆונו  י˜יים ‡˙  ˘י‰ו„י  ‰מכוון,  ˙כלי˙  נע˘‰ 
ומכופל ו‰נסיונו˙ כו' – ‰רי ז‰ ‡ך ור˜ בעו‰"ז ‰‚˘מי, ˘˘ם י˘נו "יˆר ‰רע", ˘על ז‰ 
נ‡מר "בור‡ רע", וכ‡מור, ˘‰כוונ‰ בברי‡˙ ‰רע ‰י‡ כ„י ˘י‰ו„י יעמו„ בנסיון וי˜יים 

‡˙ ˆיווי ‰˜ב"‰.

„רך   ˙‡ ˘יבחר   – בחיים"  "ובחר˙  לו  ו‡ומרים  ל‡„ם,  ‰בחיר‰  ני˙נ‰  ז‰  ובענין 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

מעˆם  למ„ים  מ˜ום  מכל  ˙˘מרו"),  ˘ב˙ו˙י  "ו‡˙  כך  ‡חר  ור˜  ˙יר‡ו"  ו‡ביו  ‡מו 
˙לוי  ‰„בר  ˘‡ין  ‡יפו‡  (ומ˘מע  ‰˘ב˙   ˙‡ ל„חו˙  ‡ב  כיבו„  בכח  ˘‡ין  ‰סמיכו˙ 
מˆו˙   ˙‡ ˘"‰˜„ים"  כך  על  בעניננו   ‰˘‚„‰‰ פ˘ר  מ‰  כן,  ו‡ם   – ו‡יחור)  ב˜„ימ‰ 
בכוח‰  כן  ‰מ˘כן  ˘מל‡כ˙  סבר‡  ‰י˙‰  ‰˜„ימ‰  לולי  כ‡ילו  ר‡˘ונ‰,  ל‰יו˙  ‰˘ב˙ 

ל„חו˙ ‡˙ ‰˘ב˙?! 

ל˘מיר˙  ‰מ˘כן  מל‡כ˙  בין  ‰יחס   – ‚ופ‡  „י„ן  בני„ון  ‰י‡  ˘‰˜ו˘י‡  וב‡מ˙  ב. 
˘ב˙:

‰˘ב˙  ˘מיר˙  לפני  ‰מ˘כן  מל‡כ˙   ˙‡ ‰כ˙וב  מ˜„ים   ,‡˘˙ פ'  ‰˜ו„מ˙,  בפר˘‰ 
על  ללמ„  ‰י‡  ˘‰כוונ‰  י‚)  (ל‡,  ר˘"י  מפר˘  כן  פי  על  ו‡ף  בפר˘˙נו),  מ‰ס„ר  (‰פוך 
ח˘יבו˙‰ ˘ל מˆו˙ ‰˘ב˙ „ו˜‡: "‡ע"פ ˘˙‰יו ר„ופין וזריזין בזריזו˙ ‰מל‡כ‰, ˘ב˙ 

‡ל ˙י„ח‰ מפני'"; 

‰מ˘כן  מˆו˙  על  ‰"‚ובר˙"  ‰י‡   – ‡חרונ‰  ˘ב‡‰  ˘ב˙  ˘מˆו˙  ˘ם,  מפור˘  ‰רי 
למל‡כ˙  ביחס  ‰˘ב˙  ‡ז‰ר˙  ˘ל  ˘ח˘יבו˙‰  כ‡ן  ר˘"י  ‡ומר  ו‡יך  ר‡˘ונ‰,  ˘ב‡‰ 

‰מ˘כן נלמ„˙ מ‰יו˙‰ ר‡˘ונ‰?!

ו‡מנם, לפי פ˘וטו ‡ין ל„מו˙ ‡˙ פר˘˙נו לפ' ˙˘‡, כי: 

("‡ך  ממל‡כ˙ ‰מ˘כן  ˘ב˙  למעט ‡˙  ˘ממנו „ור˘ים  מיוח„  מיעוט  י˘   ‡˘˙ בפ' 
ומע˙‰  כז‰.  מיעוט  ‡ין  בפר˘˙נו  ו‡ילו  ˘ם),  בר˘"י  כמבו‡ר  ˙˘מרו",  ˘ב˙ו˙י   ˙‡
‰ב‡‰  ‰˘ב˙  למˆו˙  ח˘יבו˙  ול˙˙  ל‰ע„יף  ‰ס„ר  מעˆם  לומ„ים  ˘בפר˘˙נו  מובן, 
ר‡˘ונ‰, ו‡ילו בפ' ˙˘‡ ל‡ מ˙ח˘בים בס„ר ‰„ברים, כיון ˘י˘ מיעוט מיוח„ ˘ממנו 

„ור˘ים על ח˘יבו˙ ‰˘ב˙ על ‡ף ‰יו˙‰ ‡חרונ‰ בס„ר ‰כ˙וב.

ב˙חיל˙  י˜ר  ‰כלי  (וכ˜ו˘יי˙  ˜˘י‡  ‚ופ‡   ‡‰ ˘‰רי  ע„יין,  מבו‡רים  ‰„ברים  ‡ין  ‡ך 
˘ם  ל‰פוך  יכול  ‰י'  מיוח„?!  למיעוט   ‡˘˙ בפ'  ‰כ˙וב  ‰וˆרך  ב‡מ˙  למ‰  פר˘˙נו): 

ב„רך  מבינים  ‰יינו  ו‡ז  ‰מ˘כן,  מל‡כ˙  לפני  ‰˘ב˙  ‡ז‰ר˙   ˙‡ ול‰בי‡  ‰ס„ר   ˙‡
(כמו  מיוח„˙  „ר˘‰  ב˘ום  לל‡ ˆורך  ר‡˘ונ‰,  ב‰יו˙‰  יו˙ר  ח˘וב‰  ˘‰˘ב˙  ממיל‡ 

בפר˘˙נו)!   

‚. ‡ל‡ בי‡ור ‰ענין: 

˘י˘  בכ˙וב  "ר‡˘ונ‰"  נכ˙ב‰  ‡ח˙  ˘מˆו‰  מז‰  ל‰וכיח  ‡פ˘ר  ‡י  ‰פ˘ט,  ב„רך 
ל‰ מעל‰ ביחס למˆוו˙ ‡חרו˙ ו‰י‡ "‚ובר˙" עלי‰ן (ר‡‰ ‚ם מל‡כ˙ ‰˜ו„˘ על ר˘"י כ‡ן).

˘ב˙, ‰וˆרך  ˘מל‡כ˙ ‰מ˘כן ‡ינ‰ „וח‰  ללמ„  ב‡ ‰כ˙וב  כ‡˘ר   ,‡˘˙ בפ'  ולכן 
למיעוט מיוח„ ‰מלמ„ ז‡˙ (ול‡ ‰י' מועיל ב‡ם ‰י' ‰ופך ‡˙ ס„ר ‰מˆוו˙ ומ˜„ים ‡˙ 

‡ז‰ר˙ ‰˘ב˙, כי ‡ין ז‰ ˙לוי ב˜„ימ‰ ו‡יחור). 
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ומ‰ ˘כ˙ב ר˘"י כ‡ן "‰˜„ים ל‰ם ‡ז‰ר˙ ˘ב˙ לˆיווי מל‡כ˙ ‰מ˘כן לומר ˘‡ינו 
˘‰רי   – ‰כ˙וב  מס„ר  ז‰  „ין  למ„ים  „‡מ˙  ˘‡ליב‡  כוונ˙ו  ‡ין  ‰˘ב˙",   ˙‡ „וח‰ 
˙˘מרו"  ˘ב˙ו˙י  "‡ך ‡˙  למ˘‰  ˘‡מר ‰˜ב"‰   ,‡˘˙ בפ'  מפור˘  כבר  ‚ופ‡  ‰לימו„ 
בני  לפני  מ˘‰  חזר  ˘בפר˘˙נו  ומובן  ‰מ˘כן",  ממל‡כ˙  ˘ב˙  "למעט  למ„ים  ומז‰ 

י˘ר‡ל על ‡ו˙ו ˙וכן ˘נ‡מר לו בפ' ˙˘‡!   

‡ל‡, כ„יו˜ ל˘ון ר˘"י – "‰˜„ים ל‰ם":  

כ‡˘ר ב‡ מ˘‰ רבינו ל„בר בפני בני י˘ר‡ל, ‰נ‰ ‡ף ˘ב„ברי ‰˜ב"‰ ‡ל מ˘‰ (בפ' 
˙˘‡) ˜„מ‰ מל‡כ˙ ‰מ˘כן לפני ‡ז‰ר˙ ‰˘ב˙, ‰רי מ˘‰ ב„בריו ע˙‰ ‰פך ‡˙ ‰ס„ר 

ו"‰˜„ים ל‰ם" ‡˙ ‡ז‰ר˙ ‰˘ב˙;  

ו‰טעם לכך – "לומר (ל‰ם, לבני י˘ר‡ל) ˘‡ינו „וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙": כ„י ל‰וסיף חיזו˜ 
ב‰לכ‰ זו ˘ב‡ מ˘‰ ללמ„ם, ˘‡ין מל‡כ˙ ‰מ˘כן „וח‰ ˘ב˙, ל‡ ‰ס˙פ˜ מ˘‰ בעˆם 
‡ז‰ר˙   ˙‡ ב„יבורו  ל‰ם"  ˘"‰˜„ים  י„י  על  ז‡˙  ו‰„‚י˘  ‰וסיף  ‡ל‡  ‰‰לכ‰,  ‡מיר˙ 

‰˘ב˙. 

„. ולי˙ר בי‡ור: 

עי˜ר  כי ‰ו‡   – מל‡כ˙ ‰מ˘כן  על  ˙˘‡) ‰ו˜„ם ‰ˆיווי  (בפ'  למ˘‰  ב„ברי ‰˜ב"‰ 
כ„י  טפל,  ב„רך  נזכר˙  ˘‰י‡   – ב‡‰ ‡ז‰ר˙ ‰˘ב˙  כך  ור˜ ‡חר  כמובן,  ע˙‰,  ‰חי„ו˘ 

לח„˘ ˘‚ם בע˙ מל‡כ˙ ‰מ˘כן ‡ין ל„חו˙ ‡˙ ‰˘ב˙; 

‡ולם כ‡˘ר ב‡ מ˘‰ וחוזר על ‰„ברים בפני בני י˘ר‡ל, ‰ו‡ ‰ופך ‡˙ ‰ס„ר ומ˜„ים 
‡˙ ‡ז‰ר˙ ‰˘ב˙, במטר‰ לחז˜ ול‰„‚י˘ יו˙ר ‡˙ ז‰ ˘‡ין מל‡כ˙ ‰מ˘כן „וח‰ ˘ב˙ 

– וטעמו בז‰:

ענינו ˘ל ‰מ˘כן ‰י' (כ„ברי ר˘"י ב˙חיל˙ פ' פ˜ו„י) "ע„ו˙ לי˘ר‡ל ˘וי˙ר ל‰ם ‰˜ב"‰ 
ב‡  מל‡כ˙ ‰מ˘כן  על  ˘‰ˆיווי  ביני‰ם". ‰יינו,  ˘כינ˙ו  ˘‰רי ‰˘ר‰  מע˘‰ ‰ע‚ל,  על 

כ‰מ˘ך לסליח‰ על חט‡ ‰ע‚ל. 

כפר‰  ˘ל  לסימן  וחיכו  ‰ע‚ל  חט‡  על  ˘‰ˆטערו   – י˘ר‡ל  ˘בני  מובן  ומע˙‰ 
ב‡מˆעו˙ ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ במ˘כן – עס˜ו במל‡כ˙ ‰מ˘כן ב‰˙ל‰בו˙ ובזריזו˙ ‚„ול‰, 
כ„י ל‰˘לים ‡˙ ‰מל‡כ‰ במ‰ירו˙ ‰‡פ˘רי˙, ול‰בי‡ סוף סוף לכפר‰ על חט‡ ‰ע‚ל. 

˘ום  לו  ‰י˙‰  ˘ל‡  עˆמו,  למ˘‰  בנו‚ע  ל‡  ‡בל  בכלל,  י˘ר‡ל  לבני  בנו‚ע  ‰ו‡  ז‰  ˘כל  [ול‰עיר, 

˘ייכו˙ לחט‡ ‰ע‚ל, ˘‰רי ל‡ ‰י' נוכח ‡ז (כי ‰י' ב‰ר) ול‡ ‰י' יכול למחו˙ כו', ולכן ב‡מ˙ מˆינו "˘ל‡ 

ע˘‰ מ˘‰ ˘ום מל‡כ‰ במ˘כן" - ר˘"י פ˜ו„י לט, ל‚].

ל‰˘ר‡˙  ול‰בי‡  ‰מ˘כן  מל‡כ˙   ˙‡ כבר  ל‰˘לים  ו‰„חיפו˙  ‰זריזו˙  כל  וב˙וך 
טוב‰  כוונ‰  מ˙וך  ‡ם  ‚ם  (ב˘ו‚‚),  ˘ב˙  ב‡יסורי  ל‰יכ˘ל  חליל‰  עלולים  ‰˘כינ‰, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

מ‡י  מ˘ום  "˘וחט  ˘ב˙  במסכ˙  ‰‚מר‡  בפירו˘ „ברי  מ˙ור˙ ‰בע˘"ט  ‚ם  ול‰עיר 
חייב . . מ˘ום ˆובע":

ר˘ו˙  נוטל  ומר‚יז  ועול‰  ומ˙ע‰  ב‚מר‡ "יור„  כ„‡י˙‡  "˘וחט" – ‰ו‡ ‰יˆר ‰רע, 
ונוטל נ˘מ‰ . . ‰ו‡ ˘טן ‰ו‡ יˆר ‰רע ‰ו‡ מל‡ך ‰מו˙". ‡מנם, "לע˙י„ לבו‡ מבי‡ו 
‰˜ב"‰ ליˆר ‰רע ו˘וחטו" (כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ במסכ˙ סוכ‰), וכפי ˘‡ומרים בפיוט "ח„ 

‚„י‡" בסוף ‰‰‚„‰: "ו‡˙‡ ˜וב"‰ ו˘חט למל‡ך ‰מו˙".

לבו‡  לע˙י„  ני„ון  ˘"‰יˆ‰"ר  מ‰ו ‰טעם  חייב" –  מ‡י  מ˘ום  וזו‰י ‰˘‡ל‰ "˘וחט 
. . ‰‡ לכך נבר‡"?

במ‰ פ˘ע ‰יˆר ‰רע?..
רע")  מ‰י ‡˘מ˙ו ˘ל ‰יˆ‰"ר – ‰רי ‰˜ב"‰ בר‡ ‡ו˙ו (כמ"˘ "עו˘‰ ˘לום ובור‡ 
˘‡ר  כמו  בעולם  ˘ליחו˙ו  ומיל‡  ב‡מונ‰...  עבו„˙ו  עב„  ו‡כן  ‰‡„ם,  ˘יסי˙ ‡˙  כ„י 

‰מל‡כים, ומ„וע מ‚יע לו עונ˘?!

˘‰ו‡  לומר  מרמ‰ ‡˙ ‰‡„ם   .  . טוב  יˆר  ב„מו˙  ˘‰ו‡ ˆבוע  מ˘ום ˆובע,  "ומ˘ני, 
מˆו‰".

˘‰ענינים  לו  ל‰ר‡ו˙  ˘ל "יˆר ‰רע",  טענו˙  ע"י  מסי˙ ‡˙ ‰‡„ם  כלומר: ‡ילו ‰י' 
‰רוחניו˙   ˙‡ לעזוב  כ„‡י  ז‰  ˘ב˘ביל  ‚ע˘מַ‡˜")  ("ַ‡זוי  כ"כ  ערבים  ‰ם  ‰‚˘מיים 
ו‰‡ל˜ו˙ – ‡זי ‰י' עוב„ עבו„˙ו, ול‡ ‰יו מעני˘ים ‡ו˙ו; ‡בל ‰יˆ‰"ר ‰ו‡ ‚ם "ˆבוע", 
‰ו‡ מחליף ‡˙ ˆבעו ומ˙לב˘ בלבו˘י ‰יˆר טוב ב‡מרו לי‰ו„י ˘‰ו‡ ‰"יˆר ‰טוב"... 

ו"מ˘ום ˆובע" – ‰רי ‰ו‡ חייב, כיון ˘ע˘‰ ענין ˘ל‡ ‰וטל עליו ב˘ליחו˙ו.

וכפי ˘רו‡ים במוח˘:

כ‡˘ר ‰יˆ‰"ר יבו‡ לי‰ו„י ˘יוˆ‡ לעולם, וי‡מר לו: ˘מע נ‡, ‰˜ב"‰ ˆו‰ ˘˙ע˘‰ 
כך וכך, ו‡˙‰ ˙ע˘‰ ל‰יפך, כ„י ל‰כעיס – ‰רי בו„‡י ל‡ י˘מע ‡ליו;

„רכו ˘ל ‰יˆ‰"ר – ˘˙חיל‰ מ˙רı ‡˙ „בריו בכך ˘„ו˜‡ מˆ„ ‰˙ור‰ ומˆ„ ‰˘ולחן-
ערוך ˆריך לוו˙ר לפי-˘ע‰ על רˆון ‰˜ב"‰, ועי"ז "ירויח" ‰˜ב"‰ ‡ˆלו, ˘יוכל ‡ח"כ 

ל˜יים מˆו‰ בכפליים.

ול„ו‚מ‡:

 ‰˜„ˆ "˘˜ול‰  ˘לכן  וˆ„˜‰,  חס„ים  ‚מילו˙  ב˘ם  נ˜ר‡ים  ‰מˆוו˙  ˘כללו˙  מˆינו 
כל  כנ‚„  ˘˜ול‰  "˘‰˘ב˙  ˙ע˘‰,  ל‡  למˆוו˙  בנו‚ע  מˆינו  וע„"ז  ‰מˆוו˙".  כל  כנ‚„ 
˘בין  במˆוו˙  מיוח„  חומר  מˆינו  וע„"ז  נ„רים).  במסכ˙  בירו˘למי  (כ„‡י˙‡  ‰מˆוו˙" 

‡„ם לחבירו, ˘‡פילו יו‰כ"פ ‡ינו מכפר "ע„ ˘ירˆ‰ ‡˙ חבירו".



כ‰

 ‰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

תכלית המכוון –
במקום ש"יצר הרע יש ביניכם"

במה פשע היצר הרע? / מלאך המוות "חייב משום צובע " /  השגת גבול למען 
נתינת צדקה  / תכלית עבודת ה' – בעולם השקר דווקא  / שוא עמלו בוניו – 

דבית הכנסת ובית המדרש  / המבחן לשאיפת ההורים – חינוך הילדים

‡י˙‡ ב‚מר‡ ˘‰מל‡כים טענו "˙נ‰ ‰ו„ך על ‰˘מים", „כיון ˘‰˙ור‰ ‰י‡ "חמו„‰ 
‚נוז‰", י˘ ל˙˙ ‡ו˙‰ למל‡כים כמו ˘‰ם ב˘מים. ועל ז‰ ‰י' ‰מענ‰ "למˆרים יר„˙ם 

. . ‡ב ו‡ם י˘ לכם . . יˆר ‰רע י˘ ביניכם".

‰ענינים,  ב‚˘מיו˙  ˘‰י‡  כפי  (ל‡  ‰י'  ב˙ור‰  ‰מל‡כים  ˘ל  רˆונם  ‰רי  ולכ‡ור‰: 
ו‡ם"  „"‡ב  ‚ם ‡ˆל ‰מל‡כים ‰ענין  ˘ייך  ו‡"כ,  ברוחניו˙ ‰ענינים.  ˘‰י‡  כפי  ‡ל‡) 
ברוחניו˙ – ע"„ "ו˘ננ˙ם לבניך ‡לו ‰˙למי„ים", ו‰יינו, ˘כ‡˘ר ‰מל‡ך מ˜בל פ˜ו„‰ 
בנו‚ע  וע„"ז  ו‡ם".  „"‡ב  ‰ענין  ב„ו‚מ˙  ז‰  ‰רי  ‰ימנו,  ˘למעל‰  ממל‡ך  ‰˘פע‰  ‡ו 

ל˘‡ר עניני ‰˙ור‰.

ו‡עפ"כ, מ˘מעו˙ ‰מענ‰ למל‡כים "‡ב ו‡ם י˘ לכם כו'" ‰ו‡ – ˘ˆריך ל‰יו˙ ‡ב 
ו‡ם ב‚˘מיו˙ „ו˜‡.

ו‰‰סבר‰ בז‰:

ו‰ניסיונו˙  ‰˜˘יים  על  ‰בט  מבלי  ‰˜ב"‰  ˘ל  רˆונו  ˜יום  ביטוי  לי„י  ב‡  ‰יכן 
ˆריך  כי, ‰מל‡ך ‡ינו  בעולם ‰מל‡כים,  בעולמו˙ ‰עליונים,  ז‰  – ‡ין  ב„בר  ‰כרוכים 
זו  ו‡ין   - "ıז‰ "˜ונ ובמיל‡ ‡ין  ˘ל ‰˜ב"‰,  ˘ליחו˙ו  ל˜יים  בכ„י  מי˘‰ו  עם  ל‰ילחם 

ר‡י' - ˘מˆיי˙ ל‰˜ב"‰ בכל עˆמו˙ו ומ‰ו˙ו;

יר„˙ם",  ˘"למˆרים  ומˆב  במעמ„  ‰ז‰,  לעולם  ב‡ים  כ‡˘ר  „ו˜‡  מ˙בט‡  ז‰  ענין 
טעמים  מיני  כל  ע"י  ומ„יח  ˘מסי˙  יˆר ‰רע   – ביניכם"  י˘  ו"יˆר ‰רע   ,"ıערו˙ ‰‡ר"

ו‰סברו˙ מ„וע ל‡ ל‰˙נ‰‚ ע"פ ‰ור‡˙ ‰˙ור‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

לכ‡ור‰ [וכל˘ון ר˘"י ‰נ"ל: "‡ע"פ ˘˙‰יו ר„ופין וזריזין בזריזו˙ ‰מל‡כ‰, ˘ב˙ ‡ל 
˙י„ח‰ מפני'"]; 

ולכן ‰וˆרך מ˘‰ ל‰„‚י˘ ולחז˜ בפני בני י˘ר‡ל ‡˙ ‡ז‰ר˙ ‰˘ב˙ בי˙ר ˘‡˙ וי˙ר 
ו‰˜„ים   (‡˘˙ בפ'  בˆיווי ‰˜ב"‰  ˘‰י'  (וכפי  ‰‰‚יוני  ז‰ ‰פך ‡˙ ‰ס„ר  ולˆורך   – עז 
במיוח„ ‡˙ ‡ז‰ר˙ ‰˘ב˙, ˘‰˜„מ‰ זו פועל˙ ˘לנ‚„ עיני בני י˘ר‡ל יעמו„ ˙מי„ ‡יסור 
‰˘ב˙ "לפני" מל‡כ˙ ‰מ˘כן, ובמיל‡ ‚ם בע˙ ‰ר„יפ‰ ו‰זריזו˙ במל‡כ˙ ‰מ˘כן ל‡ 

יפ‚ע ‰„בר ב"˘ב˙ ˘ב˙ון ל‰'".

ל‰בי‡  בעז"‰  למוע„  חזון  ועו„  ב‡רוכ‰,  ‰„ברים  במ˜ור  ועיין  בז‰,  ל‰‡ריך  [וי˘ 
מ‰מבו‡ר ˘ם במ„ור ז‰].     



פניניםפנינים

מנו„‰  ‰י'  ל‡  ז‰  לפני  ˘‚ם  מ˘‰,  ולכן 
‰י'  ו˘ם  למחנ‰,   ıמחו ‡‰לו  ו˘ם  לרב, 
‰וˆרך  ל‡  ˘ם)  ר˘"י  (ל˘ון  ˘כינ‰"  "מ˜ום 

ל"וע˘ו לי מ˜„˘". ו˜"ל.

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 221 ו‡ילך)

מדוע לא לפרש שבצלאל 
עשה את הארון לבד?

ויע˘ בˆל‡ל ‡˙ ‰‡רון
ויע˘ בˆל‡ל – לפי ˘נ˙ן נפ˘ו על ‰מל‡כ‰ יו˙ר מ˘‡ר 
חכמים נ˜ר‡˙ על ˘מו
(לז, ‡. ר˘"י)

לר˘"י  ‰כריחו  „מ‰  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
ולפר˘  מפ˘וטו,  ‰כ˙וב   ˙‡ ל‰וˆי‡ 
על  ˘"נ˜ר‡˙  בˆל‡ל" ‰ו‡  ˘פירו˘ "ויע˘ 
לב„ו  ˘בˆל‡ל  כפ˘וטו  פיר˘  ול‡  ˘מו", 

ע˘‰ ‡˙ ‰‡רון?

בע˘יי˙  בˆל‡ל  ‰˘˙˙ף  ˘בוו„‡י  ו‡ף 
מכל   – בלב„  ב‰‡רון  ול‡  ‰מ˘כן,  כלי  כל 
‰כלי  ‰י'  ˘‰‡רון  לפר˘  ‡פ˘ר  מ˜ום 
‰יחי„י ‡˘ר ע˘‰ו בעˆמו, בלי סיוע זול˙ו, 
ו‰מ˜ו„˘  ‰עי˜רי  „בר  ‰י'  ˘‰‡רון  מכיון 

ביו˙ר מכל כלי ‰מ˘כן.

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

‡רכ‰  וחˆי  "‡מ˙ים  ‰י˙‰  ‰כפור˙ 
ונוסף   – טפח  ובעובי  רחב‰",  וחˆי  ו‡מ‰ 
נע˘ו  ˘ממנו  ‰רב  ‰ז‰ב   ˙‡ כולל˙  לז‰ 
ונמˆ‡,   – ‰כפור˙  מן  ‰יוˆ‡ים  ‰כרובים 
˘ל  בכחו  ˘‡ין  מ˘˜ל,  רב  בז‰ב  ˘מ„ובר 
ל‡  לב„ו, ‡ם  ז‰  ולע˘ו˙  לעבו„  ‡„ם ‡ח„ 

בסיוע ˘ל עו„ ‡נ˘ים.

מדוע לא השתתף משה 
בתרומת המשכן?

וי‡מר מ˘‰ ‚ו׳ ז‰ ‰„בר ‡˘ר ˆו‰ ‰׳ ל‡מר

ז‰ ‰„בר ‡˘ר ˆו‰ ‰' לי, ל‡מר לכם
(ל‰, „. ר˘״י)

ועו„)  ר‡"ם,  ‡רי',  ‚ור  (ר‡‰  ר˘"י  במפר˘י 

˘˜ו"ט ב„ברי ר˘"י ‡לו, „לכ‡ור‰ כוונ˙ו 

‡ינ‰ מובנ˙.

וי˘ לב‡ר בז‰, „‰נ‰ מˆינו בפ' פ˜ו„י 

ע˘‰  "ל‡  ‰מ˘כן   ˙‡ ‰˜ים  ˘מ˘‰  ˘ע„ 

על  ר˘"י  (ל˘ון  במ˘כן"  מל‡כ‰  ˘ום  מ˘‰ 

מ˘‰"),  ‡ל  ‰מ˘כן   ˙‡ "ויבי‡ו  ל‚  לט,  ˘ם  ‰כ˙וב 

"‰נ„ב‰  ˘‚ם  ‡י˙‡  י‡)  (פ˜ו„י  וב˙נחומ‡ 

ני˙נ‰ ע"י י˘ר‡ל" ול‡ ע"י מ˘‰. ולכ‡ור‰ 

"˜חו  נˆטוו  י˘ר‡ל  בני  כל  ‰רי   ,‰˘˜

בנ„ב˙  ˘י˘˙˙פו   – ‚ו'"  ˙רומ‰  מ‡˙כם 

בז‰  ‰˘˙˙ף  ל‡  ומ„וע  ‰מ˘כן,  ומל‡כ˙ 

מ˘‰ רבינו בעˆמו?

בפירו˘ו  ר˘"י  בי‡ר  ז‰  ˘ענין  ‡ל‡, 

נ„ב˙ ‰מ˘כן ‡מר  על  ˘לפני ‰ˆיווי  כ‡ן, 

ˆו‰  ‡˘ר  ‰„בר  "ז‰  י˘ר‡ל  לבני  מ˘‰ 

נˆטוו  ˘בז‰  ו‰יינו,  לכם",  ל‡מר  לי   '‰

ל‡  ולכן  עˆמו.  מ˘‰  ול‡  י˘ר‡ל  בני  ר˜ 

‰˘˙˙ף במל‡כ˙ ‰מ˘כן.

י"ל  בז‰  נˆטוו‰  ל‡  עˆמו  ˘מ˘‰  ו‰‡ 

˘‰רי ‰ˆיווי „"וע˘ו לי מ˜„˘" ‰י' ל‡חרי 

"סלח˙י  ו‡מר  לי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  ˘נ˙רˆ‰ 

כ„ברך" (ר˘"י ˙˘‡ ל‚, י‡), ˘מˆ„ חט‡ ‰ע‚ל 

ול‡חרי  ז),  ˘ם,  (ר˘"י  לרב"  "מנו„ין  ‰יו 

סליח˙ ‰˜ב"‰, נˆטוו "ו˘כנ˙י ב˙וכם".

עיונים וביאורים קצרים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ר˜ ‡˙  ו‡ו‰ב  בעˆם  רע  ו‰נ‰״ב ‰ו‡  ˘לו,  בכל ‰עיר ˜טנ‰  ל‰יו˙ ‰נ‰״ב ‰ו‡ ‰עי˜רי 
עˆמו על כן ‰ו‡ עלול ל„בר „ברים כ‡לו ‰מרעי„ים ‡˙ ‰˘כל ‰י˘ר.

‰ימים  כל  י˘˜ו„  ובז‰  עˆמו,  ו‡‰ב˙  מ„ו˙  עי˜רו  ‰ו‡  ˘‰נ‰"ב  לפי  ‰ו‡  ז‰  וכל 
לרבו˙ ‰לילו˙ ל‰˙ענ‚ ב˙ענו‚י עולם ‰ז‰ ול‰רבו˙ ‰ון ועו˘ר בלי ˘ום יו˘ר כלל,

‰˙כונ‰,  חכמ˙  וכמו  ומˆי‡ו˙,  י˘  ˘‰ם  כ‡לו  בחכמו˙  ר˜  ‰ו‡  „נ‰״ב  ‰˘כל  ו‚ם 
‰רפו‡‰ ו‰טבע, ו‰יינו „חכמ˙ו ‰ו‡ ר˜ בי˘ו˙ ‰„בר ומˆי‡ו˙ו לי„ע ‰‰רכב‰ ו‰‰פר„‰, 
נ˙‰וו‰ ‰„בר ‰‰ו‡  בר‡˘י˙ ‰ווי˙ו ‡יך  עˆם ‰„בר  על  חו˜ר  ו‡ינו  ו‰˙נוע‰,  ‰מנוח‰ 
וכל ‰˘כלו˙יו  כלל,  לו  מו˘‚  מ‡ין ‡ינו  י˘  ענין ‰ברי‡‰  לפי „כללו˙  ו‰ו‡  לי˘,  מ‡ין 

ו‰˘‚ו˙יו ‰ו‡ ר˜ ב‰„בר כמו ˘‰ו‡ כבר י˘ ומˆי‡ו˙ ו„בר מ‰. 

בעˆם  מ‰ו˙ו, „‰נ‰"‡ ‰ו‡ ‡ל˜י  בעˆם  חומרי  ל‰יו˙ ‰נ‰״ב ‰ו‡  וטעם ‰„בר ‰ו‡ 
מ‰ו˙ו ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‰ו‡ חומרי. 

 (ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"ו עמ' ˜נ‚ ו‡ילך)



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

י˘ר ("‡ ‡יי„עלער מענט˘"), ו‰‚ם כי ‚ם ‰ו‡ ‰ולך ב˘רירו˙ לבו, ומ״מ טבע ‰מזי‚‰ 
טענו˙  ˘ל  ˜˘ים  ב„ברים  ולˆערו  חבירו  „מי  כך  כל  ל˘פוך  ˘ל‡  בע„ו  מעכב  ˘לו 

ו˙ביעו˙ ˘ל ˘˜ר.

ו‡ין ז‰ מˆ„ ‰‰ר‚˘ ˘מר‚י˘ ‡˙ זול˙ו, כי ב‡מ˙ ‰רי ‰˘כל ‰ברי‡ מחייב „‡ם ח"ו 
לבבו  יפול  ˘ל‡  ול˙מוך ‡ו˙ו  ב„ברים  ולחז˜ו  לנחמו  ו„וח˜ ˆריכים  ע˙ ˆר  ל‡„ם  ב‡ 
כלל, ו‚ם ל‰יו˙ בעזרו ו˙ומכי נפ˘ו בכל מ‰ „‡פ˘ר, ו‚ם לכנוס בעניניו ול‰˜ל מעליו 
„‡ין  ‚„ול,  וחיזו˜  רוח  ˙מיכ˙  ‰ו‡  ‚ופ‡  ז‰  ‡˘ר  נ‡מנים,  רעים  ב‡‰ב˙  מ˘‡ו  כוב„ 
ל‰˘˙„ל  מחייב  ‰˘כל  ולכן  בˆערו,  מ˘˙˙פים  לו  ˘‡ין  מז‰  ‚„ולים  יסורים  ר"ל  לך 
רעים  ‡ו‰ב  ‰וי  (לעולם  ‰רע  ‡‰ב  ע˙  בכל  וכמ״˘  זול˙ו,  בטוב˙  זמן  ובכל  ע˙  בכל 
ל˜נו˙ ‡ו‰בים, ר˘"י) ו‡ח לˆר‰ יול„ (לע˙ ˆר‰ יול„ לך ‰רע כ‡ח לעזור לך ול‰˘˙˙ף 
עבו„‰,  ע"י  ב‡  „ו˜‡  ‰ו‡  ו‰‰ר‚˘  מ‰‰ר‚˘,  ב‡  ‰ו‡  ז‰  כל  ‡מנם  ר˘״י),  בˆר˙ך, 
וכל  נועם  כ˙יב „רכי׳ „רכי  ו‰מˆו˙, „ב˙ור‰  פי ‰˙ור‰  על  מ˙נ‰‚ים  ˘‰ם  ב‡לו  ו‰יינו 
˘לום  מבי‡ים  ‰ם  ‰˙ור‰  ונ˙יבו˙  נועם  ˘ל  „רכים  ‰ם  ‰˙ור‰  „„רכי  ˘לום,  נ˙יבו˙י' 

בעולם.

ענין  ‡ינו  ר״ל  ומˆו˜  ˆר‰  בע˙  ע˙‰  ˘חברו  ז‰  ‰נ‰  ב‡מ˙  ‡˘ר  מ˙בונן  „כ‡˘ר 
טבעי, וכן ז‰ ˘‰ו‡ בעˆמו במעמ„ טוב ‚ם כן ‡ינו ענין טבעי כלל, ו‰יינו ˘מבין ‰יטב 
‚"כ  ב‡ופן ‰פכי ‰ו‡  ˘חברו ‰ו‡  ז‰  כן ‰נ‰  על  ו‡˘ר  בעניניו,  לו  עמ„ו  חכמ˙ו  „ל‡ 
וכו', ‡ל‡  לחכם  ח˘בו‰ו  ˘‰כל  ב‡ופן ‡חר  מ˜ו„ם ‰י׳  ˘מזמן  ו‰ר‡י׳  בז‰,  ‡ינו ‡˘ם 
חברו   ˙‡ לנחם  במ‰  „ברים  מוˆ‡  בז‰  ‰‰˙בוננו˙  ובטיב  בעולם,  ‰חוזר  ‰ו‡  „‚ל‚ל 
ז‰  חברו, ‡מנם ‰ר‚˘  ˘ל  טוב  על ‰מˆב ‰ל‡  לבבו  ופנימיו˙  בעומ˜  ומˆטער  ולחז˜ו, 

‰ו‡ ר˜ במי ˘מ˙נ‰‚ ע״פ ‰˙ור‰.

‰נ‰״ב ‰ו‡ רע בעˆם ו‡ו‰ב ר˜ ‡˙ עˆמו
‡מנם מי ˘‰ו‡ ‰ולך ב˘רירו˙ לבו ב‡‰ב˙ עˆמו ‰נ‰ על פי ‰רוב ‡ינו ˘ייך ל‰ר‚˘ 
חברו   ˙‡ יˆער  ˘ל‡  ‡ו˙ו  ומעכב  מונע  ז‰  ‰נ‰  טוב‰  במזי‚‰  ˘‰ו‡  מי  ור˜  כלל,  ז‰ 
‰ו‡  לבם,  בר˘ו˙  ‰ם  ר˘עים  וכמ‡מר  ‰רע,  לבו  בר˘ו˙  ר״ל  ˘‰ו‡  מי  ‡בל  ב„ברים, 
‡ינו נכנס כלל בענינים ‰‡לו ב‰נו‚ע לזול˙ו ל‰יטיב עמו, ‡„רב‡ מˆער ‡ו˙ו, ו‚ם ב„בר 
מר‚י˘  ו‡ינו  ˜˘ים,  „ברים  עמו  ומ„בר ‡˙ו  ו˘וב  בלך  ממ˘יכו  לו ‰ו‡  מחוייב  ˘‰ו‡ 
עו˘‰  ˘‰נני  ל‡מר "ר‡‰ ‰חס„  מ„‚י˘ „בריו  ו‡„רב‡  ממ˘,  כמים  ˘ופך „מיו  כי  כלל 
עמך, כי מ‡חר ˘ב‡˙ לי„י ז‰ ע"י ‰‰נ‰‚ו˙ ‰טובו˙ ˘לך ‡˘ר ע˘י˙ חס„ים וטובו˙ עם 
‡חרים ˘‡ינם לפי כחך ויכול˙ך, וכל ז‰ ‰בי‡ך לי„י מˆב כז‰, וע˙‰ מ‰ ‡וכל לע˘ו˙? 

„כ‡˘ר ‡˙‰ ב‡˙ לי„י ז‰ ‰רי ‡ני ˆריך לוו˙ר ול˙˙ לך מ‰ ˘‡ינו מ‚יע כלל?!".

וברוע לבב טוען טענו˙ ו„ובר „ברים כ‡לו ‡˘ר ‰ו‡ בעˆמו יו„ע ˘‡ינם ‡מ˙, ור˜ 

פניניםפנינים

"כל  בˆירוף  ר˜  ‡ל‡  לב„‰  ‰מנור‰  ˘ל 
כלי'" ˘עומ„ים כ"‡ בפ"ע (ר‡‰ רמב"ן ˘ם). 
לב„‰  ‰מנור‰  מ˘˜ל  ˘ז‰ו  ‡˙"ל  ו‚ם 
(כפירו˘ ‰ר‡"ם ˘ם) – ‰רי מפור˘ בר˘"י (כ‰, 

ו‰˘ליכו  ‰ככר  טלטל  לב„ו  ˘מ˘‰  ל‡) 
ל‡ור.

ע˘‰  ˘בˆל‡ל  לפר˘  ‡פ˘ר  ‡י  ו‡"כ 
‡˙ ‰‡רון לב„ו, ולכן ‰וכרח ר˘"י לפר˘ 
‡ל‡  כפ˘וטו,  ‡ינו  בˆל‡ל"  ˘"ויע˘ 
לכן  מל‡כ˙ ‰‡רון  על  נפ˘ו  ˘נ˙ן  ˘לפי 

נ˜ר‡˙ על ˘מו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 163 ו‡ילך)

כ‰,  (˙רומ‰  ‰כ˙וב  מפ˘טו˙  ועו„,  ז‡˙ 

‰‡רון  על  ‰כפור˙  ˘נ˙ינ˙  מ˘מע  כ‡) 

מ„ובר  ל‡  ו‡"כ,  ע˘יי˙ ‰‡רון,  ‰י‡ ‚מר 

ז‰ב  כח˙יכ˙  ‰כפור˙  ע˘יי˙  על  ר˜ 

ˆריכים  ˘‰יו  ‡ל‡  ‰˜ר˜ע,  על  ‰עומ„˙ 

על ‚בי  ול‰ניח‰  כל ‰ח˙יכ‰ ‰זו  ל‰‚בי' 

‰‡רון; ו‡"כ פ˘וט ˘ל˘ם ע˘יי˙ ‰‡רון 

בני  כמ‰  ˘ל  ‰˘˙˙פו˙  מוכרח˙  ‰י˙‰ 

‡„ם ביח„. 

˘‡ף   – מ‰מנור‰  ‰‡רון  ˘ונ‰  ובז‰ 

לט),  כ‰,  (˙רומ‰  ט‰ור"  ז‰ב  "ככר  ˘‰י˙‰ 

˘‚ם ז‰ מ˘‡ כב„, ‰רי ל‡ ‰י' מ˘˜ל ז‰ 



י‡

שבת – הכנה לבניין המשכן
בניין המשכן – דירה להשי"ת בעולם התחתון / אחדות ישראל בכדי לגלות את 
אחדות ה' / אחדות גם בעת ההתעסקות בממון / "יהודי של שבת" – גם בימות 

החול

כ‰˜„מ‰ לˆיוויי ‰מ˘כן ˘ברי˘ פר˘˙נו, ‰˜‰יל מ˘‰ "‡˙ כל ע„˙ בני י˘ר‡ל", 
‰ מל‡כ‰, וביום ‰˘ביעי י‰י' לכם  ∆ׂ̆ ָע ּ≈̇ ו‰ז‰ירם ˙חיל‰ על ˘מיר˙ ‰˘ב˙: "˘˘˙ ימים 
˜ו„˘ ˘ב˙ ˘ב˙ון ל‰' . . ל‡ ˙בערו ‡˘ בכל מו˘בו˙יכם ביום ‰˘ב˙", ור˜ ל‡חר מכן 

מסר מ˘‰ ‡˙ ‰ˆיווי על ‰מ˘כן.

וי˘ ל˙מו‰ כמ‰ ˙מי‰ו˙:

‡. חז"ל (‰וב‡ בפר˘"י) בי‡רו ‡˙ ‰˜˘ר בין מל‡כ˙ ‰מ˘כן לבין ‡ז‰ר˙ ‰˘ב˙, "לומר 
˘[מל‡כ˙ ‰מ˘כן] ‡ינו „וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙". ‡בל לכ‡ור‰ ‰י' על מ˘‰ למסור ˙חיל‰ ‡˙ 
„וח‰  ‡ינ‰  ‰מ˘כן  ˘מל‡כ˙  ‰„ין  ל‰וסיף  כך,  ‡חר  ור˜  ‰עי˜ר,  ˘‰ו‡  ‰מ˘כן  ˆיווי 
‡˙ ‰˘ב˙. ו‡ילו לפועל פ˙ח מ˘‰ ב‡ז‰ר˙ ‰˘ב˙, ˘‰ו‡ עניין ˆ„„י לכ‡ור‰. ומ˘מע 

˘עניין ‰˘ב˙ ‰ו‡ ‰כנ‰ נחוˆ‰ לבניין ‰מ˘כן, ו‰„בר ˆריך לבי‡ור.

 ˙‡ פירט  ‡ל‡  בכללו˙,  ‰˘ב˙  עניין  ב‰˜„מ˙  מ˘‰  ‰ס˙פ˜  ל‡  כך,  על  נוסף  ב. 
ומ˘מע  ביום ‰˘ב˙".  מו˘בו˙יכם  בכל  ˙בערו ‡˘  עˆמ‰: "ל‡  בפני  מל‡כ˙ ‰‰בער‰ 

מכך ˘עי˜ר עניין ‰‰כנ‰ לבניין ‰מ˘כן ˜˘ור למל‡כ˙ ‰‰בער‰.

‚. מ‰ ר‡‰ מ˘‰ ל‰˜‰יל ‡˙ "כל ע„˙ בני י˘ר‡ל" ל˘ם ˆיוויים ‡לו, מ‰ ˘ל‡ מˆינו 
„ו‚מ˙ו ברוב ˆיוויי ‰˙ור‰?

בניין ‰מ˘כן – „יר‰ ל‰˘י"˙ בעלם ‰˙ח˙ון
 :(‚ פי"ב,  רב‰  ˘מו˙  (ר‡‰  י˙'  מלפניו  ‚זיר‰  ‰יי˙‰  ˙ור‰  מ˙ן  וע„  ‰עולם  מ˘נבר‡ 
יעלו  ל‡  ו˙ח˙ונים  למט‰  יר„ו  ל‡  עליונים  לבני ‡„ם –  נ˙ן   ıו‰‡ר ל‰'  ˘מים  "‰˘מים 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

כב

הרגש בטובת הזולת
אין לך ר"ל יסורים גדולים מזה שאין לו משתתפים בצערו, ולכן השכל מחייב 

להשתדל בכל עת ובכל זמן בטובת זולתו

‡ל˜י,  ˘כל  עו„  ו‰ו‡  מ‰ו˙ו,  בעˆם  ˘כל  ˘‰ו‡  מוחין  עי˜רו  ‰‡ל˜י˙  ...‰נפ˘ 
ו‰‚ם ˘י˘ בו מ„ו˙ ‚״כ, ‡מנם ‰מ„ו˙ ‰ם ר˜ על פי ‰˘כל וכפי חיוב ˘כלו „ו˜‡.

ב‰נו‚ע ‡ל  ר˜  „נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‰ו‡  „‚ם ‰˘כל  ו‰יינו  מ„ו˙,  עי˜רו  ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ 
‰מ„ו˙, ו‰ו‡ ל‰˘כיל ול‰˙חכם ב„בר ˙‡וו˙יו ולמˆו‡ „רכים ונ˙יבו˙ ‡יך ל‰˘י‚ „בר 
ל‰יטיב  ו‰חומרים  ‰‚˘מיים  בעניניו  ב˙חבולו˙  ‰ו‡  ו˙מי„  ‡לי',  כוסף  ˘‰ו‡  ‰˙‡ו‰ 
ר˜ לעˆמו ול˜בל ˙ועל˙ מזול˙ו ול„רו˘ טוב˙ עˆמו, ומר‡‰ ˆ„˜ו ויו˘ר לבבו, כי „בר 
ו‡ם  מˆ„ו,  ונ„יבו˙  זול˙ו  ו‰ר‚˘  טוב‰  מ„˙  לז‰  ˜ור‡  לזול˙ו  לע˘ו˙  מוכרח  ˘‰ו‡ 

‰˘ני ‡ינו ממל‡ חפˆו ורˆונו במילו‡ו ˜ור‡ לז‰ עוול ורˆח.

ו‰‰יפך מז‰ מ‰ ˘‰ו‡ חייב לזול˙ו מוˆ‡ על ז‰ כמ‰ וכמ‰ טענו˙ ו˙ביעו˙ ל‰ר‡ו˙ 
כי ‡ינו חייב כלל ו‰ו‡ ר˜ נ„יבו˙ לבו, ‡˘ר י˘ לפעמים כי ‚ם ‰ו‡ בעˆמו יו„ע ˘‡ין 
„מי  מענט˘"),  ‚ר‡בער   ‡ בעˆם  ‡יז  ("ער  בעˆם  וחומרי  ‚ס  ל‰יו˙ו  ‡מנם  כן,  ‰‡מ˙ 
˘‰ו‡ ‰ולך ב˘רירו˙ לבו ע״פ ‰נ‰‚˙ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‰ו‡ נע˘‰ חומרי ומ‚ו˘ם בעˆם 
ו‡ין לו ˘ום „בר ‡˘ר יעˆור בע„ו ‡˘ר מ˘ום ז‰ ל‡ יוכל ל„בר ול‰‚י„ מ‰ ˘לבו ‰רע 

ובליעל חפı ל‰‚י„.

‰ר‚˘ ב‡ „ו˜‡ ע"י עבו„‰
בל˘ון ‰עולם ‡י˘  ונ˜ר‡  ומנומס,  נכונ‰  ומזי‚‰  בטבע ‰רך  ˘‰ו‡  בן ‡„ם  לך  „י˘ 

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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‰מלך, מלך מ‰״מ ‰˜ב״‰, כמו ˘‰ורנו ב˙ור˙נו ˙ור˙ ‡מ˙ ו˙ור˙ חיים, ‰רי במ„˙ו ˘ל 
רוב  לרוו˙  ˘כרו ‰טוב  י˘ולם  ככ‰,  פעמים  ˘כמ‰  מ„‰ ‡ל‡  כנ‚„  מ„‰  ˘‰י‡  ‰˜ב״‰, 

נח˙ ‡מי˙י, ‰ו‡ נח˙ י‰ו„י מסור˙י, ביח„ עם זו‚˙ו וכל ‰מ˘פח‰ ˘י׳.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' עז)

י˘לם לו ‰˘י"˙ פי כמ‰ ב‰ˆלח˙ בניו ובנו˙יו ˘י׳ ‰ו‡
˘„ור˘ים  מזמן  וז‰  ב...  יל„ים  לכי˙˙  ‰ו‡  מלמ„  ‡˘ר  כו˙ב  בו   .  . למכ˙בו  במענ‰ 
ומ„ברים עמו ˘יע˙י˜ מו˘בו ל... ‡˘ר ˘ם בנ˜ל יו˙ר כל עניני י‰„ו˙ וכו׳ ו˘ו‡ל „ע˙י בז‰.

ול„ע˙י ˙מו‰ ‡פילו נ˙ינ˙ מ˜ום לספ˜ בז‰, ˘‰רי חינוך בני י˘ר‡ל על ט‰ר˙ ‰˜„˘, 
חל˜ו  ו‡˘רי  י˙ום,  ב˙˜ופ˙נו „ור  ובפרט  מז‰  יו˙ר  לך „בר ‚„ול  ו‡ין  מל‡כ˙ ‰׳ ‰י‡, 
˘ל כ‡ו"‡ ˘זכ‰ לע˘ו˙ בז‰, ו‡„רב‰ ˆריך ל‰וסיף חילים ול‰˘פיע ‚ם על ‡חרים ˘‰ם 
יע˘ו ככ‰ כמו‰ו, ופ˘יט‡ בערי ‰˘„‰, ‡˘ר ˘ם ‰ו‡ ב‚„ר מˆו‰ ˘‡י ‡פ˘ר לע˘ו˙‰ 
ע״י ‡חרים, ו„ו˜‡ מטעם ‰‡מור (‰ל‡ ב... כל עניני י‰„ו˙ ב˜ל יו˙ר), ‡˘ר זכו˙ו ˘ל 
מ„‰  ‰˜ב״‰  ˘ל  ˘מ„˙ו  רז״ל  ‰בטיחו  ו‰רי  כמ‰,  פי  ‚„ול  בז‰  מ‰מ˙עס˜ים  ‡ח„  כל 
כנ‚„ מ„‰ ‡ל‡ ˘כמ‰ פעמים ככ‰, וז‰ ‰עוס˜ בחינוך יל„י בני י˘ר‡ל ˘כל ‡ח„ מ‰ם 
בניו  ב‰ˆלח˙  כמ‰  פי  ‰˘י"˙  לו  ˘י˘לם  בו„‡י  ‡ל˜יכם,  ל‰׳  ‡˙ם  בנים  נ‡מר  עליו 

ובנו˙יו ˘י׳ ‰ו‡ ל‰יו˙ לו מ‰ם רוב נח˙ ‡מי˙י ‰ו‡ נח˙ י‰ו„י מסור˙י.

‡˘ר  י˘ר‡ל,  נ˘י‡  זי"ע  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰  ‡„מו״ר  מו"ח  כ״˜  ‰נ‰‚˙  י„וע‰  ו‰רי 
בחר בכמ‰ בחורים ו‡ברכים מבחירי ˙למי„יו ו˘לחם „ו˜‡ לערי ‰˘„‰, ובמ˘ך ‰˘נים 
‡ח„  כל  ב˘ביל  ולימו„  ‰ור‡‰  ‚ם  ז‰  ו‰רי  פירו˙,  ופירי  פירו˙  ר‡ו  כבר  ‰רי  ˘עברו, 

מ‡˙נו כמובן.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' ˜לט)

נח˙ ‡מי˙י, נח˙ י‰ו„י מ‰יל„ים ˘ל‰ם
בנועם ˜בל˙י מכ˙בו . . ו˘מח˙י ל˜רו‡ בו, ˘ממ˘יך ‡˙ עבו„˙ו בעס˜נו˙ ˆיבורי˙ 
זו  ˘ל‡  ו„‡י,  „בר  וז‰  בפרט,  ‰י˘יב‰  ועניני  ‡נ״˘  ו‚ם  בכלל  „˙יים  לי‰ו„ים  לסייע 
בלב„ ˘ז‰ ל‡ יפריע ל‰ˆלח‰ בעס˜יו, ‡ל‡ ‡„רב‰ זו ˙‰י׳ סיב‰ וכלי ל‰רחב˙ ‰כלים 
˘ל פרנס‰ ב‰ם ‰˘י״˙ י˙ן לו מ‰יום ו‰ל‡‰ מי„ו ‰מל‡‰ ‰פ˙וח‰ ‰˜„ו˘‰ ו‰רחב‰.

בטח ˘מע מ‰פ˙‚ם ˘חמי כ״˜ ‡„מו״ר זˆו˜לל‰״‰ נב‚״מ זי"ע, נ‰‚ ˙מי„ לומר, ˘כל 
נו˙ן  ‡ל˜יכם,  ל‰׳  ‡˙ם  בנים  ‰נ˜ר‡ים  י˘ר‡ל,  יל„י  ˘ל  ‰כ˘ר  בחינוך  ‰מסייעים  ‡ל‰ 
ו‚ם  ˘ל‰ם,  מ‰יל„ים  י‰ו„י,  נח˙  ‡מי˙י,  נח˙  ל‰ם  ˘י‰י׳  מ„‰,  כנ‚„  מ„‰  ‰˘י״˙  ל‰ם 

במ˜ר‰ ז‰ בו„‡י כך י‰י׳, ˘לו ביח„ עם זו‚˙ו ˙חי׳ י‰י׳ נח˙, נח˙ י‰ו„י, מב˙כם ˙חי׳.

 (˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˙˜‚  – ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"‡ עמ' 248-9)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‡ינם  ‚˘מיים  ו„ברים  ‰‚˘מי,  בעולם  ל‰˙לב˘  יכולים  ‡ינם  ˜„ו˘‰  ענייני   – למעל‰" 
יכולים ל‰˙˜„˘ ול‰˙עלו˙.

˘בני  טז),  נ˘‡  (˙נחומ‡  ב˙ח˙ונים"  „יר‰  י˙'  לו  "לע˘ו˙  ‰י‡  ‰עולם  ברי‡˙  ˙כלי˙ 
י˘ר‡ל י˜„˘ו ויזככו ‡˙ ‰עולם ‰‚˘מי, על י„י ˜יום ‰מˆוו˙ ב„ברים ‚˘מיים וע˘יי˙ 
ענייני ‰‚וף ו‰פרנס‰ ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙'. ‡בל ע„ מ˙ן ˙ור‰ ל‡ ‰י' ‰„בר ‡פ˘רי.

במ˙ן ˙ור‰ על ‰ר סיני בטל‰ ‰‚זיר‰. ‰˘י"˙ יר„ על ‰ר סיני, ו"‡ל מ˘‰ ‡מר על‰ 
ב˜י„ו˘  י˘ר‡ל  בני  עבו„˙  בפועל  ‰˙חיל‰  ל‡  ע„יין  ‡מנם,   .(‡ כ„,  (מ˘פטים   "'‰ ‡ל 
וזיכוך ‰עולם, ˘כן ˜י„ו˘ ‰עולם ˘‰י' במ˙ן ˙ור‰ ‰י' על י„י ‰˙‚לו˙ עליונ‰ ול‡ על 

י„י עבו„˙ ‰נבר‡ים ‰˙ח˙ונים.

ור˜ בע˘יי˙ ‰מ˘כן, ‡ז ‰˙חיל‰ ˘לימו˙ עניין ‰מ˘כ˙ ‰˘כינ‰ למט‰ על י„י עבו„˙ 
ו˘כנ˙י  מ˜„˘  לי  "וע˘ו  ˘נ‡מר  כפי  ‰מ˘כן.   ˙‡ בעˆמם  וע˘ו  ˘˙רמו  י˘ר‡ל,  בני 
˘‰ו˜ם  ביום   –  ıל‡ר ‰˘כינ‰  ˘ר˙‰  "‡ימ˙י  חז"ל  ‰עי„ו  וכן  ח),  כ‰,  (˙רומ‰  ב˙וכם" 

‰מ˘כן" (במ„בר רב‰ פי"‚, ב).

ˆיווי ע˘יי˙ ‰מ˘כן ב‡ למחר˙ יום ‰כפורים, מי„ ל‡חר ˜בל˙ ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙ (ר˘"י 
מ˙ן  ˘ל  ˘למו˙ו  ‰י‡  י˘ר‡ל  בני  י„י  על  ‰מ˘כן  ע˘יי˙  ˘כ‡מור,  מ˘ום  פר˘˙נו).  רי˘ 

˙ור‰, ולכן נˆטוו על ‰מ˘כן מי„ ל‡חר ˘נ˘לם מ˙ן ˙ור‰.

‡ח„ו˙ י˘ר‡ל בכ„י ל‚לו˙ ‡˙ ‡ח„ו˙ ‰'
עי˜ר ‚„ול במ˙ן ˙ור‰ ו‚ם בע˘יי˙ ‰מ˘כן, ‰ו‡ ˘‡ינם יכולים ל‰יו˙ ‡ל‡ ב‰˜„מ˙ 

‡ח„ו˙ם ‰מוחלט˙ ˘ל בני י˘ר‡ל.

ב  יט,  (י˙רו  בלב ‡ח„"  כ‡י˘ ‡ח„   – י˘ר‡ל  ˘ם  "ויחן  נ‡מר  ˙ור‰  למ˙ן  על ‰‰כנ‰ 
כל  ל‰˜‰יל "‡˙  מוכרח  מ˘‰  ע˘יי˙ ‰מ˘כן ‰י'  על  מסיר˙ ‰ˆיווי  טרם  ו‚ם  ובפר˘"י), 

ע„˙ בני י˘ר‡ל" – לע˘ו˙ם מˆי‡ו˙ ˘ל ˜‰ל ‡ח„ ומ‡וח„.

וי˘ ל‰˜„ים ולב‡ר טעמו ˘ל „בר:

‰‡מ˙ ‰י‡, ˘כל ‰עולמו˙ ‰‚˘מיים ו‰רוחניים וכל ‰נמˆ‡ים ו‰נבר‡ים – ‰מ‰ כולם 
מ˙‰ווים  וכל ‰נבר‡ים  ˘‰ו‡ ‰נמˆ‡ ‰‡מ˙י ‰יחי„י.  י˙',  למˆי‡ו˙ו  ומבוטלים  בטלים 

מזיו ו‰‡ר‰ ממנו י˙', ו‡ין ל‰ם מˆי‡ו˙ כלל בל‡ ‰‡ר‰ זו.

בר‡  כי ‰˘י"˙  על ‰‡מ˙,  ו‰עלם ‚„ול  י˘ ‰ס˙ר  ו‰נחו˙  בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי  ‡מנם, 
בני  עבו„˙  וזו‰י  רח"ל.  ממנו  נפר„˙  מˆי‡ו˙  ‰ו‡  כ‡ילו  ˘ייר‡‰  ב‡ופן  ‰עולם   ˙‡

י˘ר‡ל, ל‚לו˙ בעולם ‰‚˘מי ‡˙ ‡ח„ו˙ו י˙'.

 ˙‡ ל‚לו˙  מ˜ו„ם  י˘ר‡ל  בני  ˆריכים  ‰ז‰,  בעולם  י˙'  ‡ח„ו˙ו   ˙‡ ל‚לו˙  ובכ„י 
‰‡ח„ו˙ בינם לבין עˆמם:



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‰ן  ולפני  לב),  פר˜  (˙ני‡  לכולנ‰"  ‡ח„  ו‡ב  מ˙‡ימו˙  "כולן  ‰ן  י˘ר‡ל  נ˘מו˙ 

‚˘מיים  ל‚ופים  ˘יר„ו  מ˘ע‰  ‡ך  ‡ח„".  בלב  ‡ח„  "כ‡י˘  ‰ן  ‰רי  ב‚ופים  מ˙לב˘ו˙ 

˘וב ‡ין ניכר˙ ‰˙‡ח„ו˙ זו, ו"‡ין ‡ח„ מ‰ם „ומ‰ לחברו" (סנ‰„רין לח, ‡). ‰„רך ל‚לו˙ 

לטפל – "ל‰‚בי' ‡˙  ו‡˙ ‰‚וף  לעי˜ר  ˘˘מים ‡˙ ‰נ˘מ‰  י„י  על  זו, ‰י‡  ˘וב ‡ח„ו˙ 

‰נפ˘ על ‰‚וף", ו‡זי ˘וב מר‚י˘ים כיˆ„ כולם מˆי‡ו˙ ‡ח˙ (˙ני‡ ˘ם).

וכ‡˘ר בני י˘ר‡ל מ‚לים ‡˙ ‰‡ח„ו˙ ‰פנימי˙ ‡˘ר ב‰ם, למרו˙ ˘ב‚ופים ‰‚˘מיים 

למרו˙  בעולם ‰‚˘מי,  י˙' ‚ם  ל‚לו˙ ‡˙ ‡ח„ו˙ו  ל‰ם ‚ם ‰כח  י˘  מחול˜ים – ‡זי  ‰ם 

˘למר‡י˙ עין נר‡‰ כנפר„ מ‡ח„ו˙ו י˙'.

‡ח„ו˙ ‚ם בע˙ ‰‰˙עס˜ו˙ בממון
‡ח„ו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ˘נפעל‰ כ‰כנ‰ לע˘יי˙ ‰מ˘כן ו‰˘כנ˙ ˘כינ˙ו י˙' למט‰, 

‰י' ב‰ חי„ו˘ מיוח„:

עניינ‰   ˙‡ ˘מ„‚י˘ים  מחמ˙  ‰י‡  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ‰‡ח„ו˙  ˘עי˜ר  למעל‰,  נ˙ב‡ר 

˘ל ‰נפ˘, ועו˘ים ‡˙ ‰‚וף לטפל. ‡ח„ו˙ כזו ני˙ן ל‰˘י‚‰ בעי˜ר בזמן ˜„ו˘‰ כ‡˘ר 

‡י˘  כל  ˘ל  נ˘מ˙ו  עˆם  מ˙‚לי˙  ˘בו  ‰כיפורים,  ביום  ו‡כן  ב‚ילוי.  עומ„˙  ‰נ˘מ‰ 

עזיב˙  יום  ורעו˙,  ‡‰ב‰  ˘ימ˙  "יום   – יח„  כולם  ˘ל  מופל‡‰  ‡ח„ו˙  י˘נ‰  י˘ר‡ל, 

רˆונך  לע˘ו˙  ‡ח˙  "‡‚ו„‰  כולם  נע˘ים  ז‰  ביום  ‰כפורים).  יום  (מוסף  ו˙חרו˙"  ˜נ‡‰ 

בלבב ˘לם" (˙פל˙ ר"‰ ויו‰"כ).

י˘ר‡ל",  בני  ע„˙  כל  מ˘‰ ‡˙  ע˙ ‡˘ר "וי˜‰ל  ˘ל ‰˜מ˙ ‰מ˘כן,  ‡מנם, ‰‡ח„ו˙ 

ובכל  ובעניינים ‚˘מיים,  ומ˙ן  במ˘‡  עוס˜ים  ˘וב  כ‡˘ר  יום ‰כפורים,  למחר˙  ‰יי˙‰ 

ז‡˙ ממ˘יכים ומח„ירים ‡˙ ‰‡ח„ו˙ ˘˘רר‰ ביום ‰כפורים ‚ם בזמן ‰חול.

בכך  י˘ר‡ל, ‰˙בט‡‰  בני  ˘ל  בענייני‰ם ‰‚˘מיים  ‚ם  ˘נר‡י˙  זו,  מופל‡‰  ‡ח„ו˙ 

˘‰˙˜‰לו˙ בני י˘ר‡ל ‰יי ˙‰ ל˙רומ˙ ‰מ˘כן:

סכסוכים  ‰י‡  לרע‰ו,  י‰ו„י  בין  ופילו‚ים  למריבו˙  ביו˙ר  ו‰מˆוי'  ‰עי˜רי˙  ‰סיב‰ 

בנו‚ע לממון. חז"ל כבר ‡מרו ˘"‡„ם ב‰ול על ממונו" (˘ב˙ ˜יז, ב ועו„), וממיל‡ מ‚יע 

‚ם לענייני ‰יפך ‰‡ח„ו˙ ו„ברי ריבו˙ ב˘עריך.

ו‡ילו ב˙רומ˙ ‰מ˘כן, ‰י' ממונם ˘ל כל י˘ר‡ל, כ‡י˘ ‡ח„, מו˜„˘ כולו לע˘יי˙ 

‰מ˘כן. ‰‡ח„ו˙ ל‡ ‰יי˙‰ ר˜ בעניינים רוחניים, ל‡ ‰יי˙‰ ר˜ "בלב ‡ח„" – ‡ל‡ ‚ם 

בנו‚ע לממון ‰‚˘מי ˘‰ו‡ ‰סיב‰ ‰עי˜רי˙ ב„רך כלל לסכסוכים ומריבו˙!

וע„  ‰חול,  ובזמן  ‰‚˘מיים,  בענייני‰ם  ‚ם  ‰‡ח„ו˙   ˙‡ י˘ר‡ל  בני  פעלו  וכ‡˘ר 

‰‚˘מי  בעולם  י˙'  ו‡ח„ו˙ו  לפעול ‡˙ ‰מ˘כ˙ ‰˘כינ‰  ‚ם  בכוחם  י˘  – ‰רי  בממונם 

‰נר‡‰ כנפר„ ממנו י˙'.

כ

הפעולה עם הזולת 
– מסייעת לנחת מהילדים

רוˆ‰ ל‰˘פיע על ‰בן? ˙˘פיע על ‡חרים!
...ובמ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ בנו ˘ליט"‡ ˘ל‡ ˙מי„ ˘ומע ל„בריו, ‰נ‰ בכ‚ון „‡ לפעמים 

רבו˙ מועילים „ברי י„י„ים יו˙ר מ‡˘ר „ברי י„י„ים ו˜רובים ‚ם יח„, ובטח יכול למˆו‡ 

ופעמים  ופעמים  פעם  ˘כו˙ב  בנו ‡ו„ו˙ ‰ענין  עם  ˘י„ברו  בנו  על  בעלי ‰˘פע‰  ‡נ˘ים 

˘י‰יו  בסביב˙ו  ל‰˘פיע  ל‰˘˙„ל  ˘עליו  ‰עי˜ר  ו‰ו‡  ועו„  ˘יˆליחו,  וי‰"ר  רבו˙, 

'י‰ו„ים בלי פ˘רו˙', ו‡ין ˆורך לומר ˘ל‡ יס˙פ˜ו ב‰נ‰‚‰ ˘ל 'פיפטי-פיפטי', ו‰' יר‡‰ 

ללבב ˘מ˘˙„ל בכל כחו בזול˙ו ˘י˙נ‰‚ מ˙‡ים לרˆון ‰עליון, ו‡ז במ„˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ 

˘‰י‡ מ„‰ כנ‚„ מ„‰ ‡ל‡ ˘כמ‰ פעמים ככ‰ י˘ולם לו ב‰נו‚ע לבניו ובני בניו ˘ליט"‡. 

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ע„)

‰פעול‰ עם "בנים ‡˙ם ל‰׳ ‡ל˜יכם"
‰י‰„ו˙  ב‰פˆ˙  כ˙״ר  ופעולו˙  טוב.  יב˘ר  ‰ב˜˘‰  ˘כ˙ב  ˘כ˘ם  רˆון  ...י‰י 

יעמ„ו  וכ‰נ‰,  כ‰נ‰  מוסיף  ˘בוו„‡י  מ‚ע˙,  י„ו  ככל ‡˘ר  ב˜‰יל˙ו ˜„י˘‡  ‰מסור˙י˙ 

לו ולכל בני בי˙ו ˘יחיו, ו‰רי ‰פעולו˙ ‰ן לטוב˙ בני ובנו˙ י˘ר‡ל עלי‰ם נ‡מר "בנים 

‡˙ם ל‰׳ ‡ל˜יכם" ˘‚ורמו˙ נח˙ רוח ל‡בינו ˘ב˘מים, ובמי„˙ו ˘ל ‰˜ב״‰ מי„‰ כנ‚„ 

מי„‰ כמ‰ פעמים ככ‰ י˙ברך כ˙״ר בנח˙ רוח מכל יוˆ‡י חלˆיו ˘י׳.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ עמ' ˘ˆב)

מ„‰ כנ‚„ מ„‰ ‡ל‡ ˘כמ‰ פעמים ככ‰ 
‰ו‡  ˘מ˘פיע  ב‡ופן  בחיים  ‰עמי„˙ו  ‰עליונ‰  ‰‰˘‚ח‰  ‡˘ר  כבו„ו  ˘זכ‰  ...וכיון 

על חינוך ‰נוער, ובי„ו ‚ורל ע˘יריו˙ מ‡ו˙ מ‰ם לכוונם ל„רך ‰טוב ו‰יו˘ר, ‰ו‡ „רך 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ובפרט  (ז‰ב,  ‰ע‚ל  נע˘‰  ‚ופיי‰ו  ˘מ‰ם 

˙כ˘יטי ז‰ב), ‰„‚י˘ ‰כ˙וב "כל נ„יב לב 

ביחו„  ‰לב  וכוונ˙  ר‚˘  ל‰„‚י˘  ‰בי‡ו", 

(עיי'  ‰ע‚ל  עבור  ‡לו  נ˙ינ˙  על  לכפר 

בפר˘"י  וכמוב‡  ˘ם,  ˙רומ‰  ˙נחומ‡ 

למ˘כן  ˘ני˙ן  ז‰ב  מענין  בכ"מ  ע‰"˙ 

ב˘‡ר  מ˘‡"כ  ‰ע‚ל);  ז‰ב  על  לכפר 

„נ„יב˙  זו  מיוח„˙   ‰˘‚„‰ „לי˙‡  נ„בו˙ 

נמˆ‡  ‡˘ר  ‡י˘  "כל  בס˙ם  ˜‡מר  ‰לב 

‡˙ו". ‡ל‡ ˘ב‡מ˙ י"ל „כיון ˘כללו˙ כל 

‰ע‚ל  ˘נ˙כפר  ל‡חר  ב‡‰  ‰מ˘כן  נ„בו˙ 

מס˙בר‡ ˘‚ם ב„ברים ˘ל‡ ‰יו בע‚ל ‰י' 

בע˙  מיוח„˙  לב  ונ„יבו˙  טוב  רˆון  ˆ"ל 

‰˘כינ‰,  ב‰ם  ל‰˘רו˙  למ˘כן  נ˙ינ˙ם 

‰יפך ‰ע‚ל (ו‰רי בפ' ˙רומ‰ נ‡' בכל מיני 

נ‡'  ‰כ‡  ו‡ף  לבו",  י„בנו  "‡˘ר  ‰נ„בו˙ 

כל  "ויבו‡ו  ‰נ„בו˙  לכל  כ‰˜„מ‰  לעיל 

רוחו ‚ו'"),  נ„ב‰  ‚ו'  לבו  נ˘‡ו  ‡˘ר  ‡י˘ 

לב  נ„יב  "כל  נ‡מר  לז‰ב  ˘בנו‚ע  ור˜ 

‰בי‡ו חח ונזם ‚ו' כל כלי ז‰ב", כי ‰ב‡˙ 

˙כ˘יטין כו' וכל כלי ז‰ב מור‰ על נ„יבו˙ 

ב˙י‡ור  ˘‰„‚י˘ ‰כ˙וב  וז‰ו  ביו˙ר,  ‰לב 

ב‰˘‡ר,  מ˘‡"כ  לב";  נ„יב  "כל  נ˙ינ˙ם 

‰רי ‰ב‡˙ם מˆ"ע ‡ין ב‰ כ„י ל‚רום ביטוי 

˘כנ"ל ‰רי  י"ל „מ‡חר  ובכן  מיוח„.  ר‚˘ 

˙‰י' ‡יזו  ב‡לו  ˘‚ם  ‰ˆיווי „מעי˜ר‡ ‰י' 

לב  נ„יבו˙  ל‰ר‡ו˙  בפ"ע  מיוח„˙  פעול‰ 

י˙יר‰ – ‰˙בט‡ ‰„בר ב‰פעול‰ ו‰טרח‡ 

בז‰  ס˙ם)  ו‰ב‡‰  נ˙ינ‰  (מלב„  ‰מיוח„˙ 

‡ל‡  לחו„  וˆבע  לחו„  ˆמר  ‰בי‡ו  ˘ל‡ 

˘ל‡  ומכיון  כו'.  בעˆמם  וˆבעו  טרחו 

למל‡כ˙  ‡לו  „ברים  ˘‰בי‡ו  בלב„  זו 

‰מ˘כן, ‡ל‡ ˘טרחו ‚ם לˆבוע ‡˙ ‰ˆמר 
על  ‰וכח‰  זו  ‰רי   – וכו'  ‰מ˙‡ים  בˆבעו 
ר˘"י  ‰טוב",  "רˆונם  (‰יינו  לבם  נ„ב˙ 

ר"פ ˙רומ‰) בנ˙ינ˙ם לע˘יי˙ ‰מ˘כן. 

ב‚„ר „ין  ר˘"י  ˘י'  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
„ין  בז‰  ˘‰י'   – ‡לו  ˘במע˘ים  ל˘מ‰ 
מיוח„ על ‰‚בר‡, ‰יינו ˘‡י"ז „ין בחפˆ‡ 
‡ל‡  כללי,  ב‡ופן  ס˙ם  מ˘כן  „˜„ו˘˙ 
מיוח„  ‚„ר  ‰י'  במ„בר  י˘ר‡ל  ‡ˆל  „ו˜‡ 
י˘ר‡ל  ע"י  ‰מ˘כן  ˘ע˘יי˙  „כיון  ז‰, 
על  ל‰ם  ‰˜ב"‰  וי˙ור  עם  ˜˘ור‰  ‰י˙‰ 
ל‰'  ˘נ„ב˙ם  ‰וˆרכו  לכן  ‰ע‚ל,  מע˘‰ 
ומע˙‰  לע‚ל).  נ˙ינ‰  ל˘ם ‰' (‰יפך  ˙‰י' 
‡פ"ל „מ˘ום ‰ך ‰לכ˙‡ ‚ופ‡ ‰י' ‰חילו˜ 
„ל‡נ˘ים  בז‰,  לנ˘ים  ‰‡נ˘ים  בין  ‰נ"ל 
מטוו‰,  ˘יבי‡ו  ל‰˙יר  יכולים  ‰יו  ל‡ 
נ‡מנו˙  ‡ין  בע‚ל  ˘חט‡ו  ל‡חרי  כי 
‡ם  (‡ף  ל˘מ‰  מל‡כ˙ם  ˘יע˘ו  ו„‡י˙ 
‰נ„ב‰ ו‰‰כנ‰ ‰יו ל˘מ‰), ור˜ חכמי לב 
כמבו‡ר  לז‰,  נ‡מנים  ‰יו  מינ‰  ˘‰˜ב"‰ 
בכ˙ובים; מ˘‡"כ ‰נ˘ים ‰רי ל‡ ‰˘˙˙פו 
יט.   ‡˘˙ ˙נחומ‡  פמ"‰.  בחט‡ ‰ע‚ל (פר„ר"‡ 
מ˜ום  נ˙ינ˙  ‡ין  ובמיל‡  ועו„),  ז.  פינחס 

ל˘מ‰  ופעול‰  לע˘י'  בנו‚ע  לספ˜  כלל 
נ„יבו˙  י˘נ‰  ˘‡ˆלן  ו„‡י  ו‰י'  י„ן,  על 
˘‰‡ריכו  (כמו  ‰מ˘כן  לעניני  ביו˙ר  לב 
˘ל‡  בפועל  ˘‰י'  וכפי  ‡˙ר),  על  ‰מפר˘ים 

˘נ„ב˙ם  כ„י  טרח‡  מכל  עˆמן   ˙‡ מנעו 
˘ב˘ביל  ˘מˆינו  ע„  יו˙ר,  מ‰ו„ר˙  ˙‰י' 
כך "טוו ‡˙ ‰עזים", ‰יינו ˘ע˘ו ב‡ומנו˙ 
בטרם ‰‚זיז‰  על ‚בי ‰עזים  לטוו˙  י˙יר‰ 

(˘ב˙ ע„: ˆט.).  

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

"י‰ו„י ˘ל ˘ב˙" – ‚ם בימו˙ ‰חול
בכ„י ˘י‰ו„י יוכל ל‰ר‚י˘ ולנ‰ו‚ בפועל ב‡ח„ו˙ י˘ר‡ל ‚ם בנו‚ע לממונו, מוכרח 
ול˜בוע  ממון,  בענייני  ול‰˙ר‚˘  ל‰˙ל‰ב  ל‡  טפל,  ˘ל  ב‡ופן  לממון  ל‰˙ייחס  ‰ו‡ 

בלבו ˘כל עניין ‰ממון נוע„ ר˜ לעבו„˙ו י˙'.

וז‰ו עניין ˆיווי ‰˘ב˙ ˘נ‡מר כ‰˜„מ‰ לנ„ב˙ וע˘יי˙ ‰מ˘כן:

בˆיווי ‰˘ב˙ ˘בפר˘˙נו [לעומ˙ ‰ˆיווי ˘בע˘ר˙ ‰„ברו˙] מו„‚˘ במיוח„, כיˆ„ ‰˘ב˙ 
‰י‡ פועל˙ ומ˘פיע‰ על כל ˘˘˙ ימי ‰מע˘‰. עניין יום ‰˘ב˙ ‰ו‡ "ל˜בוע בנפ˘ו˙ינו 
‡מונ˙ חי„ו˘ ‰עולם" (חינוך מˆו‰ לב), וכ‡˘ר י‰ו„י ח„ור כר‡וי ב‰ר‚˘‰ זו ביום ‰˘ב˙, 
‰רי כל מ˘‡ו ומ˙נו במ˘ך ימו˙ ‰˘בוע ‰ו‡ ב‡ופן ˘יו„ע ˘‡ין ‰˘˙„לו˙ו עי˜ר כי ‡ם 

ברכ˙ ‰', בור‡ ‰עולם ומנ‰י‚ו.

‰י‰ו„י ח˘ כיˆ„ ‰˘פע מ‚יע ב‡מ˙ מ‰˘י"˙, "וברכך ‰' ‡ל˜יך בכל ‡˘ר ˙ע˘‰" – 
˘‰"‡˘ר ˙ע˘‰", ‰‰˘˙„לו˙ ‰‚˘מי˙, ‰י‡ ר˜ כלי ˘בו ˘וכן ‰˘פע ‰‡לו˜י, ול‡ ח"ו 

˘‰‰˘˙„לו˙ עˆמ‰ ‚ורמ˙ ל‰˘פע˙ ‰˘פע.

כ‡˘ר י‰ו„י ח„ור ב‰כר‰ זו, ‰ו‡ עמל ב‡ופן ˘ל "י‚יע כפיך" – ‰ר‡˘ ו‰לב מונחים 
בענייני ˙ור‰ ומˆוו˙י', ור˜ ‰כוחו˙ ‰חיˆוניים, "כפיך", מ˙עס˜ים בע˘יי˙ ‰כלי ‰‚˘מי 

לברכ˙ ‰'.

כי ‡ין  מ‡לי',  ‰מל‡כ‰  נע˘י˙  כביכול  מל‡כ‰",   ‰ ∆ׂ̆ ָע ≈ּ̇ ימים   ˙˘˘" נ‡מר  כך  ועל 
‚ם  ז‰,  י‰ו„י  ˘‰ו‡ ‰ו‡ ‰עו˘‰.  עליו  לומר  ˘ייך  ו‡ין  בענייני ‰‚˘מיו˙,  ˘˜וע  ‰‡„ם 

בימו˙ ‰חול ‰רי ‰ו‡ "‡ ˘ב˙'„י˜ער ‡י„"!

ל‰ורו˙   – מו˘בו˙יכם"  בכל   ˘‡ ˙בערו  "ל‡  ‰ל‡ו   ˙‡ „וו˜‡  ‰˙ור‰  פירט‰  ולכן 
ול‰ז‰יר ˘ל‡ יבער ‰‡„ם ב"‡˘" וב‰˙ל‰בו˙ "בכל מו˘בו˙יכם" – בע˙ מ˘‡ו ומ˙נו, 
‡ל‡ י‰יו ענייני ‰‚˘מיו˙ בל‡ לב ולב, ו‡˙ ‰חום ו‰‰˙ל‰בו˙ י˜„י˘ ר˜ לענייני ˜„ו˘‰.

ל‰יו˙  מ˘ך ‰˘בוע, ‡זי ‡פ˘ר  ימי  כל  על  ממ˘יך ‡˙ ‰ר‚˘˙ ‰˘ב˙  י‰ו„י  וכ‡˘ר 
ב‡ח„ו˙ ‡מ˙י˙ ‚ם בענייני ממון, כי ברור ופ˘וט ˘כל ענייני ‰‚˘מיו˙ ‰ם ל˘ם ˘מים 
זו  ומ‡ח„ו˙  ‡ח„".  "כ‡י˘  כולם  ‡ל‡  מחלו˜˙,  ˘ל  עניין  ˘ייך  ול‡  בלב„,  ו"מ˘כן" 

‡פ˘ר ל‰‚יע ל‚ילוי ‡ח„ו˙ו י˙' בעולם ‰‚˘מי, בע˘יי˙ ‰מ˘כן.



פניניםפנינים

"וי˜‰ל" ‰י‡ פר˘‰ בפני עˆמ‰ – ז‰ מור‰ 
˘י˘ בעבו„˙ "וי˜‰ל" עבו„‰ עי˜רי˙ בפני 
‚ילוי ‡מי˙˙ ‰מˆי‡ו˙  ˘ע"י  עˆמ‰, ‰יינו, 
כולם  מ˙‡ח„ים  ‰נבר‡ים,  פרטי  בכל 
למˆי‡ו˙ ‡ח˙ וממל‡ים ‡˙ ‰עבו„‰ ל‚לו˙ 
בכל ‰ברי‡‰ ˘כל מˆי‡ו˙‰ ‰י‡ ל˘מ˘ ‡˙ 
פר˘‰  (ו‡ילו ‰עבו„‰ „"פ˜ו„י" ‰י‡  ˜ונ‰ 

ועבו„‰ בפני עˆמ‰).

˘˜לים  לפ'  וי˜‰ל  פ'  בין  ‰˜˘ר  וז‰ו 
ענין  רו‡ים  ˘˜לים  בפ'  ‚ם  כי  „וו˜‡, 
בכ˙וב  „מו„‚˘  ‡ח˙,  למˆי‡ו˙  ‰‡ח„ו˙ 
˘˙ורמים "מחˆי˙ ‰˘˜ל" – ר˜ חˆי מ„בר 
‰עבו„‰  על  מור‰  ‰˘˜ל  מחˆי˙  כי  ˘לם, 
˘כ‡ו"‡  י˘ר‡ל,  כל  ו‰˙˜‰לו˙  „‡ח„ו˙ 
מבנ"י ‰ו‡ "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘" (˙ני‡ 
במ˜ˆ˙ו  ˙ופס  כ˘‡˙‰  "‰עˆם  ו‰רי  רפ"ב), 

‡˙‰ ˙ופס בכולו" (ר‡‰ כ˙ר ˘ם טוב ‰וספו˙ סרכ"ז. 
ו˘"נ) – ו‡"כ ‰רי כל בני י˘ר‡ל ‰ם מˆי‡ו˙ 

נמˆ‡  י‰ו„י  ˘כ‡˘ר  מ„‚י˘ים  ולכן  ‡ח˙,  
ובכ„י  "מחˆי˙",  ר˜  ‰ו‡  ‰רי  עˆמו  בפני 
עם  ל‰˙‡ח„  עליו  ‰˜ו„˘"  "˘˜ל  ל‰יו˙ 

י‰ו„י ˘ני.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙ ˙˘נ"ב ח"ב עמ' 357 ו‡ילך)

גודל הזהירות 
ד"לאפרושי מאיסורא"

וי˜‰ל מ˘‰ ‡˙ כל ע„˙ בני י˘ר‡ל ‚ו' 
˘˘˙ ימים ˙ע˘‰ מל‡כ‰ וביום ‰˘ביעי ‚ו'

˘˘˙ ימים – ‰˜„ים ל‰ם ‡ז‰ר˙ ˘ב˙ לˆיווי מל‡כ˙ 
‰מ˘כן, לומר ˘‡ינו „וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙
(ל‰, ‡-ב. ר˘"י)

ב‚ו„ל ‰ז‰ירו˙  מכ‡ן ‰ור‡‰  ללמו„  י˘ 
„"ל‡פרו˘י מ‡יסור‡":

ויקהל – הקהלת כל ישראל
‰ן  ופ˜ו„י  וי˜‰ל  פר˘יו˙  ˘נים  בכו"כ 
מחוברו˙, ‡ך ב˘נ‰ זו, פר˘יו˙ ‡לו נפר„ו˙ 
‚ם  ˜ור‡ים  זו  ˘נ‰  ב˜ביעו˙  כן,  כמו  ‰ן. 
וי˜‰ל  פ'  בין  ‰˜˘ר  לב‡ר  וי˘  ˘˜לים.  פ' 

„וו˜‡ לפ' ˘˜לים בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

‰ו‡  ו"פ˜ו„י"  "וי˜‰ל"  בין  ‰חילו˜ 
˘"פ˜ו„י" מור‰ על ענין ‰מנין (˘מונים כל 
פרט ופרט בייחו„). ו˙וכנו וענינו - ‰„‚˘˙ 
ופרט  פרט  ˘בכל  ו‰ח˘יבו˙  ‰מעל‰ 
מ‰נמנים, ו‰יינו ל‚לו˙ בכל פרטי ‰נבר‡ים 
˘ל‰ם  ‰פרטי˙  ו‰ח˘יבו˙  ‰מעל‰   ˙‡
ב˘ימו˘ם ‡˙ ˜ונם, כיון ˘כל נבר‡ מ˘מ˘ 
מעל‰  וי˘  לו,  ‰מיוח„  ב‡ופן  ˜ונו   ˙‡
וח˘יבו˙ מיוח„˙ בכל ‡ח„ מ‰ם בפרטיו˙.

ל‰˜‰יל   - ועניינו  ˙וכנו  "וי˜‰ל", 
ב"עלמ‡  כל ‰נבר‡ים ‰נמˆ‡ים   ˙‡ ıול˜ב
„פרו„‡" - ‡ל ר˘ו˙ ‡ח˙, ר˘ו˙ ‰˜„ו˘‰, 
˘ייכו˙ם  בעי˜ר  מו„‚˘˙  ובז‰  "וי˜‰ל". 
ל‡ל˜ו˙,  ביח„  ‰נבר‡ים  כל  ˘ל  ‰כללי˙ 
בפרטי  ‰עבו„‰  ע"י  ל‡  מ˙‚ל‰  ז‰  ˘ענין 
ע"י  ‡ל‡  ו‚„רם,  ענינם  מˆ„  ‰נבר‡ים 
ו‡זי  ‰מˆי‡ו˙,  ‡מי˙˙   ˙‡ ב‰ם  ˘מ‚לים 
ר˘ו˙  ‡ל  ממיל‡  ב„רך  יח„  מ˙˜‰לים  ‰ם 

‰˜„ו˘‰, וע„ ˘‰ם נע˘ים מˆי‡ו˙ ‡ח˙.

זו,  ˘נ‰  ב˜ביעו˙  וז‰ו ‰חי„ו˘ ‰מיוח„ 
˘פר˘˙ "וי˜‰ל" ‰י‡ פר˘‰ בפני עˆמ‰:

מחובררו˙,  ‰ן  פ˜ו„י"  "וי˜‰ל  כ‡˘ר 
‚ם  ‰עבו„ו˙  בב'  ‰ˆורך  על  מור‰  ז‰  ‰רי 
ענינ‰  ˘כל  ‰ברי‡‰  בכל  ל‚לו˙  בכ„י  יח„ 
˘פר˘˙  זו  וב˘נ‰  ˜ונ‰.   ˙‡ ל˘מ˘  ‰ו‡ 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ל˘מ‰  ˆ"ל  למ˘כן)  ל‰ימסר  ר‡וי  ל‰יו˙ 

˘עפ"ז  ל„בר,  סמך  ב  וי˜‰ל  חל"‡  בל˜ו"˘  [ועיי' 

„ו˜‡ י˙יי˘בו ‰יטב כמ‰ ˜ו˘יו˙ ו„יו˜ים בפר˘"י 

בענין ˙רומו˙ ‡לו, ו‡כ"מ]. 

כ‡ן  „י˘  ‡פ"ל  ‰„ברים  כנים  ו‡ם 
ב˘מו"ר  „‡י'  למ„ר˘,  ר˘"י  בין  חילו˜ 

בניו  בי„י  ‰כין  כבר  ‡בינו  ˘יע˜ב  ספל"‚ 

עˆמן  ˘‰˙˜ינו  מ‰ם  "וי˘  ‰מ˘כן,  ˆרכי 

מ˘‰  וכ˘ב‡  ˘˘כחו  מ‰ן  וי˘  ל„ברים 

וע˘ו ‰מ˘כן י˘ מ‰ם ˘‰בי‡ו מעˆמן וי˘ 

מונח  ˘‰י'  ממ‰  ‡ל‡  ‰בי‡ו  ˘ל‡  מ‰ם 

כל  כ‚)  ל‰,  (פר˘˙נו  ‡ומר  ‰ו‡  ˘כן  בי„ו 

‡י˘ ‡˘ר נמˆ‡ ‡˙ו ˙כל˙ ו‡ר‚מן ו‡ומר 

˘טים".  עˆי  ‡˙ו  נמˆ‡  ‡˘ר  כל  כ„)  (˘ם, 

פסו˜ים ‡לו  „בב'  מפר˘י ‰מ„ר˘  ובי‡רו 

‰י'  ˘כבר  ‰יינו  ‡˙ו",  נמˆ‡  "‡˘ר  נ‡' 

מ˘‡"כ  מ‡בו˙ם,  מוכן  למ˘מר˙  ‡ˆלם 

בנו‚ע לחח ונזם וכל כלי ז‰ב וכיו"ב ˘˘ם 

(ול‡  ‰מבי‡  ˘ל  ‰לב  בנ„ב˙  ˘‰י'  נ‡מר 

פי'  ‰˘מיענו  ˘ל‡  ור˘"י  מ˜ו„ם).  מוכן 

ח„˘ ז‰ על "‡˘ר נמˆ‡ ‡˙ו", ˘‰י' מוכן 

„נ˜יט  י"ל  ˜„ם,  מימי  מ‡בו˙י‰ם  עו„ 

ו‰פרי˘ו  ˘‰כינו  לעˆמם,  ‰מˆי‡ו  ˘‰ם 

לב„ מינים ‡לו ל‰'. 

ו‰ם ב' ˘יטו˙ ב‰ך „ינ‡ „ל˘מ‰, „י˘ 
בס˙"ם  ל˘מ‰  ‚בי  (ועיי'  ב‚„רו  לח˜ור 

סנ‰„' מח: ומנחו˙ מב:, ובˆיˆי˙ סוכ‰ י‡: 

ומנחו˙ ˘ם, ועיי"ע בעל ‰מ‡ור ומלחמו˙ 

‰' סוכ‰ ט. ו‡כ"מ), ‡י ‰ו‡ חוב˙ ‰‚בר‡ 

‡יך ר‡וי ל‰יו˙ ‡ופן ע˘יי˙ו (עיי' ‰יטב ר"ן 

„בר  ˘‰ו‡  ‡ו  ‰נ"ל)   '‰ ובמלחמו˙  ˘ם  סנ‰„' 

‰˘ייך ונ˙פס ב‰חפˆ‡, „מˆ„ „ין ‰חפˆ‡ 

ובז‰  ל˘מ‰.  ˘˙ע˘‰  ˆריכ‰  זו  וחלו˙ 

בחפˆ‡ „כ„י  כ‡ן, „ל‰מ„ר˘ ‰ו‡ „ין  נח' 

ב„ברים  וי˙˜יים  מ˘כן  חלו˙  ע"ז  ˘י‰י' 
ב˙וכם"  „"ו˘כנ˙י  ‰˜„ו˘‰  ‚„ר  ˘נמסרו 
ל˜„ו˘˙ם,  מוכנים  ל‰יו˙  ˆריכים ‰„ברים 
פנים  (עיי'  למל‡כ˙ ‰מ˘כן  ˘מזומנים  עי"ז 
„מ˘"נ  מפר˘ינן  ול‰כי  ˘ם),  וˆפע"נ  יפו˙ 

מוכנים  ˘‰יו  ו‚ו'" ‰יינו  נמˆ‡ ‡˙ו  "‡˘ר 
„ברים  כי  ‰מ˘כן,  ב˘ביל  מכבר  בי„ם 
‡ל‰ ˘‰וˆרכו ל‰כנ‰ ‰י' ע"ז ˆיווי מיוח„ 
מ˘כן  עבור  מוכנים  ˘י‰יו  ‡בי‰ם  מיע˜ב 
˘‰„ברים  יו˙ר  מובטח  ובכך  ‰ע˙י„, 
‰‰כנ‰)  בפעול˙  (‚ם  מ˙חל˙ם  נע˘ו 
מוכ˘ר  ו‡זי  ל˘מ‰,  מיוח„˙  בכוונ‰ 
ר˘"י  ל˘י'  ‡בל  למ˘כן.  ל‰ימסר  ‰חפˆ‡ 
‰‚בר‡,  במע˘‰  „ין  ‰ו‡  „ל˘מ‰  ‰חיוב 
כבר  מוכנים  „‰יו  פי'  ל‡  ול‰כי  כמ˘י"˙, 
כוונ‰  כ‡ן  ‡ין  ‡ז  כי  מ‡בו˙ם,  למ˘מר˙ 
„˜‡י  יל"פ  ‡ל‡  ‰מנ„ב,  „‰‚בר‡  ל˘מ‰ 
על ‰מנ„בים ˘‰ם ‰כינו ו‰פרי˘ו ל˘מ‰. 

‰חילו˜  ב‰˜„ים  ר˘"י  ˘י'  ובי‡ור 
‰כ˙וב  „ז"ל  ‰˙רומו˙,  סו‚י  בין  ˘מˆינו 
ונזם  חח  ‰בי‡ו  לב  נ„יב  "כל  בפר˘˙נו 
‡י˘  וכל  ‚ו'.  ז‰ב  כלי  כל  וכומז  וטבע˙ 
‡˘ר נמˆ‡ ‡˙ו ˙כל˙ ו‡ר‚מן ו˙ולע˙ ˘ני 
ו˘˘ ועזים ועורו˙ ‡ילים מ‡„מים ועורו˙ 
טוב‡ ‰˘ינוי, „‚בי  וˆ"ע  ˙ח˘ים ‰בי‡ו". 
ו‚בי  לב",  נ„יב  "כל  כ˙יב  כו'  ונזם  חח 
נמˆ‡  "כל ‡י˘ ‡˘ר  כ˙יב  ו‡ר‚מן  ˙כל˙ 
˘נ„ב˙  „כיון  י"ל  רי‰ט‡  ולפום  ‡י˙ו". 
מן  ‰˜ב"‰  ˘נ˙רˆ‰  ל‡חרי  ב‡‰  ‰מ˘כן 
ח,  ˙רומ‰  (˙נחומ‡  בחז"ל  כמבו‡ר  ‰ע‚ל, 
˙˘‡ ל‡, ועו„) ו‰בי‡ו ר˘"י בפירו˘ו כמ"פ, 
 – "מ˘כן ‰ע„ו˙"  נ˜'  כולו  ˘‰מ˘כן  וע„ 
על  ‰˜ב"‰  ל‰ם  ˘וי˙ר  לי˘ר‡ל  "ע„ו˙ 
ועיי'  פ˜ו„י,  ר"פ  (ר˘"י  כו'"  ‰ע‚ל  מע˘‰ 
„ברים  „ב‰נך  י"ל  ‡"כ  ב),  ˙נחומ‡  ˘ם 
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„פר˘˙נו  למ˘כן  ‰נ„בו˙  ‰ב‡˙  ‚בי 
ו‰נ˘ים,  ‰‡נ˘ים  בין  חילו˜  מˆינו 
מ‰  ר˜ ‰ב‡˙  לב ‰‡נ˘ים ‰י˙‰  „נ„יבו˙ 
„˙כל˙  ‰„ברים  עˆם  ‰יינו  מ‰ם,  ˘נ„ר˘ 
‰נ˘ים  מ˘‡"כ  וכו',  ˘ני  ו˙ולע˙  ו‡ר‚מן 
(מלב„ ˘‰˙נ„בו בכללו˙ י˙ר על ‰‡נ˘ים, 
כ„כ˙יב "ויבו‡ו ‰‡נ˘ים על ‰נ˘ים", עיי' 
במפר˘י ‰פסו˜; עו„ ז‡˙ – ) ל‡ ‰ס˙פ˜ו 
‰בי‡ו  ‡ל‡  כ˘לעˆמם  ‰„ברים  ב‰ב‡˙ 
בעˆמן  וטוו  ˙חיל‰  ˘טרחו  ‰יינו  מטו‰, 
טוו ‡˙ ‰עזים  ו‡ף  וכו'  ו‰‡ר‚מן  ‰˙כל˙ 
חי„ו˘  ב„רך  ונ"ל  ב˜ר‡.  כמ˙ו‡ר  כו', 
ב„יני  ‰לכ˙י  יסו„  טמון  ז‰  „בחילו˜ 

‰נ„ב‰ „‡ז. 

„‰נ‰ ‚בי ‰ב‡˙ ‰נ„בו˙ מˆינו „חייב 
כפר˘"י  ל˘מ‰,  ‰נ˙ינ‰   ‡‰˙˘ רחמנ‡ 
˘ם)  ו˙נחומ‡  ירו˘'  ˙ר‚ום  (ועיי'  ˙רומ‰  ר"פ 
ומע˙‰  ל˘מי".  לי   – ˙רומ‰  לי  "וי˜חו 
‰נ˙ינ‰  עˆם  מלב„  ˘ב‰ן  בנ„בו˙  יל"ע 

ו‰כנו˙  פעולו˙  „רו˘ו˙  ‰יו  ו‰‰ב‡‰ 
ב˙כל˙  כ‚ון  ˘נמסר,  לפני  ‰„בר  ב‚וף 
לחו„  ˆמר  ˘‰בי‡ו  פירו˘ו  ˘‡ין  ו‡ר‚מן 
ב„ם  ˆבוע  "ˆמר  ‰בי‡ו  ‡ל‡  לחו„  וˆבע 
ממין  ˆבוע  [ו]ˆמר   .  . ירו˜  וˆבעו  חלזון 
ˆבע ˘˘מו ‡ר‚מן" (ר˘"י ˙רומ‰ כ‰, „), וי˘ 
כ‰כנ‰  ˘ב‡‰  ‰ˆביע‰  פעול˙  ‡י  לח˜ור 
בז‰  ˘„ן  מ‰  עיי'  ל˘מ‰,  נמי  לנ„ב‰ ˆ"ל 
בפנים יפו˙ פר˘˙נו ל‰, כ‚. ועיי"ע ˆפע"נ 

פר˘˙נו ל‰, ו. 

(˘עלי'  „"˙רומ‰"  פי'  בר˘"י  ו‰נ‰ 
פירו˘‰  "ל˘מי")  ˘ˆ"ל  "לי"  נ‡מר 
נ„ב‰", ‰רי  מממונם  לי  יפרי˘ו  "‰פר˘‰, 
בפועל  ‰נ„ב‰  ומסיר˙  נ˙ינ˙  לפני  ˘‡ף 
(‡ˆל  ‰ממון  ‰פר˘˙  ˆ"ל  ל‰‚זברים 
˘ם  ‰‡ור‰  לבו˘  (עיי'   '‰ ל˘ם  ‰בעלים) 
ˆ"ל  ל˘מ‰  „כוונ˙  ר˘"י  חי„ו˘  ˘עי˜ר 
מס˙בר‡  ועפ"ז  בפועל),  לפני ‰נ˙ינ‰  ‡ף 
‰„בר  (‰מכ˘ירים  ‰‰כנ‰  מע˘י  ˘‚ם 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

דין "לשמה" בנדבות המשכן
יסיק דהי' דין לשמה גם במלאכות שקודם הנדבה בפועל, ויחדש דיש בזה חילוק 
בין רש"י והמדרש – אי הך דינא דלשמה הוא דין בגברא או בחפצא / יבאר דע"פ 

שי' רש"י עולה יפה החילוק בין האנשים לנשים שהי' באופן ההתנדבות 

פניניםפנינים

(רי˘  ‰יל˜ו"˘  מל˘ון  [ול‰עיר  י˘ר‡ל 
‡ין  סופ‰  וע„  ‰˙ור‰  "מ˙חל˙  פר˘˙נו) 
‡ל‡  וי˜‰ל  בר‡˘‰  ˘נ‡מר  פר˘‰  ב‰ 
ז‡˙ בלב„, ‡מר ‰˜ב"‰ ע˘‰ לך ˜‰לו˙ 
‰לכו˙  ברבים  לפני‰ם  ו„רו˘  ‚„ולו˙ 

˘ב˙"].

עוס˜  ‡„ם  כ‡˘ר  „‚ם  ‰ור‡‰,  ומז‰ 
‰כי  לענין  ע„   – ביו˙ר  נעלים  בענינים 
ב˘ע˙  ‰נ‰  ‰˘כינ‰,  ‰˘ר‡˙  כמו  עי˜רי 
ל„ע˙  ˆריך  לז‰,  ˜ו„ם  ועו„   – מע˘‰ 
‡סור,  ממע˘‰  ‰‡חרון   ‰ˆ˜ ע„  ול‰ז‰ר 
י„י  על  ‡ם  ‡ף  מ‡יסור‡",  "ל‡פרו˘י 
‡פ˘ר  ˘ב‰)  ‰‡יסור  (לולי  זו  מע˘‰ 

˘˙ו˜„ם ‡ˆלו ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 162)

 

ˆיווי ו‡ז‰ר˙ ‰˘ב˙ ב‡ כ‡ן ר˜ כפרט 
˘‡ינו  ("לומר  ‰מ˘כן  „מל‡כ˙  בˆיווי 
‡מרו  ל‡  ז‡˙  ובכל  ‰˘ב˙"),   ˙‡ „וח‰ 
‰ˆיווי   ˙‡ מסר  ‡ל‡  וטפל,  כפרט  מ˘‰ 
‰מ˘כן  מל‡כ˙  וˆיווי  מיוח„˙,  ב‡מיר‰ 
ב‡ ב‡מיר‰ בפני עˆמו "וי‡מר מ˘‰ ‚ו' 

˜חו מ‡˙כם ‚ו'".

‚ו'"  מ˘‰  ˘"וי˜‰ל  מז‰  מזו,  י˙יר‰ 
וˆיווי  ‚ו'",  ימים   ˙˘˘" ˆיווי  ‚בי  נ‡מר 
ב‡מיר‰  ‡ח"כ  ר˜  נ‡מר  ‰מ˘כן  מל‡כ˙ 
בפני עˆמ‰, מ˘מע ˘‰˜‰ל˙ כל ע„˙ בני 
י˘ר‡ל ‰י˙‰ בעי˜ר ב˘ביל ‡ז‰ר˙ ˘ב˙, 
מל‡כ˙  כן ˆיווי  ‚ם  ל‰ם  ‡ח"כ ‡מר  ור˜ 
"ו˘כנ˙י  מ˙˜יים  י„‰  ˘על  ‰מ˘כן, 
בני  ב˙וך  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙   – ב˙וכם" 


