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בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  במ„בר,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
ל˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון 
˙˜ˆו), 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˙ ú˜ר‡˙ ˘ב˙כו

ל‚בי ‰ימים ו‰˘נים ˘כבר עברו, נח˘ב לז˜ן, ול‚בי ‰ימים ˘ל‡ ב‡ו ע„יין, ‰רי 
יו˜ר  בענין  ל‰˙בוננו˙  ז˜ו˜  ימים,  ו˘נ"‚  ˘נ‰  בן ˜י"ט  י‰ו„י  ˘‚ם  כך,  ‰ו‡ ˆעיר, 

‰זמן, כ„י ליי˜ר ‡˙ ‰ר‚ע ‰‡חרון ˘נו˙ר לו לחיו˙ ולעבו„ עבו„˙ו;

 ,ıבל, בעי˜ר ˆריכים ל‰ז‰יר על כך ‡˙ ‰ˆעירים, כי, לˆעירים י˘ מעל˙ ‰מר‡
י˘נם  ˘‡ˆלם  ב‚לל  ו‚ם   ,ıבמלו‡ ‰מר ˘‰ם  ולנˆל ‡˙ ‰זמן  לחטוף  ולכן ˆריכים 

פי˙ויי ‰יˆר כו'.
(˙ור˙ מנחם חכ"ח עמ' 85)     

מה רע אם תשאר דקה ללא כל תוכן?
ז‰; ‰ו‡  ביום  בעבו„˙ ‰'  ˙פ˜י„ו  מיל‡ ‡˙  ˘כבר  לח˘וב  י‰ו„י  יכול  לכ‡ור‰, 
פעל על עˆמו ל‰˙פלל "˙פל˙ ‰עמי„‰" עם פירו˘ ‰מילו˙, ‰ו‡ ‡כל "ל˘ם ˘מים, 
כ„י לעבו„ ‡˙ ‰' ב‚ופו", כמבו‡ר ב˙ני‡ (פ"ז), ‰ו‡ למ„ ˙ור‰ ו˜יים מˆוו˙, עס˜ 
בע˘יי˙ טובו˙ לי‰ו„ים, לבני בי˙ו, ו‚ם לעˆמו (‡כל ו˘˙‰, טייל ונח, ו‡פילו ˜ר‡ 
‡˙ ‰"עי˙ון") – ו‡"כ מ„וע ˘ל‡ יס˙ובב כמ‰ „˜ו˙, ‡ו „˜‰ ‡ח˙ בלב„, לל‡ כל 

˙וכן?!

לנˆל  ולכן ˆריך ‰‡„ם  ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני",  נבר‡˙י  לו: "‡ני  ז‰ ‡ומרים  על  ‰נ‰ 
מˆ„י˜  עי"ז ‰רי ‰ו‡  ר˜  כי  ברי‡˙ו – "ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו",  ל˙כלי˙  ב‰˙‡ם  ר‚ע  כל 

‡˙ ברי‡˙ו!

ונ"ט „˜ו˙)  ˘עו˙  (כ"‚  ˘עו˙ ‰יום  כל  במ˘ך  טוען ‰ו‡: ‰י˙כן,  ‡בל ‡עפ"כ, 
עס˜ בעבו„˙ ‰', ו‡"כ, מ‰ ‰רע˘ ‡ם ˙˘‡ר „˜‰ ‡ח˙ במ˘ך ‰מע˙-לע˙ לל‡ כל 

˙וכן (‰רי ‡ין כוונ˙ו לע˘ו˙ פעול‰ מסויימ˙ ‰יפך רˆון ‰')?!

ע"˘  ‡„ם",  ˜רויין  „"‡˙ם  ב‡ופן  ‡ו˙ך  בר‡  ‰˜ב"‰  לו:  ‡ומרים  ז‰  על  ‰נ‰ 
כן  כמו  לבטל‰,  בעולמו „בר ‡ח„  בר‡  ל‡  ˘‰˜ב"‰  כ˘ם  ולכן,  לעליון",  "‡„מ‰ 
˘‰נ‰‚˙ו  ממנו  „ור˘ים  (ולכן  ל‰יו˙  ˙וכל  ˘‰נ‰‚˙ו  מי˘ר‡ל  לכ‡ו"‡  ‰כח  ני˙ן 

˙‰י') ב‡ופן ˘‡פילו ר‚ע ‡' במ˘ך כל ימי חייו ל‡ ילך לבטל‰ ח"ו!

בסיום  לכבו„ו" (כמ"˘  בר‡ו ‡ל‡  ל‡  בעולמו  ˘בר‡ ‰˜ב"‰  מ‰  ˘"כל  ומ‡חר 
˘ל  לכבו„ו  ב‡ופן ‰מ˙‡ים  ר‚ע  כל  לנˆל  ˘י‰ו„י ˆריך  מובן,  פר˜י ‡בו˙),  וחו˙ם 
˘י˘נם  ‡ל‡  לכבו„ו".  ‡ל‡  בר‡ו  "ל‡   – ז‰  ר‚ע  ברי‡˙  ˙כלי˙  ˘זו‰י  ‰˜ב"‰, 
ל˜ונו  ‰˘ימו˘  מ˙בט‡  ‰עמי„‰  ˙פל˙  ב˘ע˙  ‰עבו„‰:  ל‡ופן  בנו‚ע  חילו˜ים 
("ל‡ בר‡ו ‡ל‡ לכבו„ו") בענין ‰ביטול "כעב„‡ ˜מי מרי'"; ב˘ע˙ לימו„ ‰˙ור‰ 
וע„"ז  עניני ‰˙ור‰,  ב˘כלו ‡˙  ל‰בין  ו‰י‚יע‰  ע"י ‰עיון  ל˜ונו  מ˙בט‡ ‰˘ימו˘ 
ל˘ם  י‰יו  מע˘יך  "כל   – ‰ר˘ו˙  בעניני  ל‰˙עס˜ו˙  וע„  ‰מˆוו˙,  ל˘‡ר  בנו‚ע 

˘מים" ו"בכל „רכיך „ע‰ו". 
 (˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ב ח"‚ עמ' 1616 ו‡ילך)     



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

"˙פיס‰ מ‰יר‰". מ‰ פירו˘ "˙פיס‰ מ‰יר‰"? – ˘„בר ˘נמ˘ך ‡ˆל ‡חר זמן רב, 
נמ˘ך ‡ˆל בעל ‰˙פיס‰ ‰מ‰יר‰ זמן מועט. ובמיל‡, ‚ם בענין ‰˘ינ‰ – ‰נני י˘ן 

מ‰ר...

לומר  ˘רˆונם  מ‰ר, ‡לו  יי˘נו  לי˘ון,  י˜ר – ‰נ‰ ‰רי ‡לו ‰חפˆים  ˘‰זמן  כיון 
"לחיים", י‡מרו "לחיים" מ‰ר, ו‡לו ˘רˆונם לנ‚ן ני‚ון, ינ‚נו ני‚ון מ‰ר!

(˙ור˙ מנחם חי"ח עמ' 95 ו‡ילך)     

שמירת הזמן בכמות ובאיכות
י˘    – ל˘ל˘ ‰˘נים"  וע˘˙ ‡˙ ‰˙בו‡‰  ב˘נ‰ ‰˘˘י˙  ‚ו'  ברכ˙י  "וˆוי˙י ‡˙ 

בפסו˜ ז‰ ‰ור‡‰ בנו‚ע ליו˜ר ‰זמן, ˘ז‰ו"ע ‰˜˘ור ‚ם עם ימי ‰ספיר‰:

לכ‡ור‰ ‡ינו מובן: מ‰ו ‰ענין בספיר˙ ‰זמן – ‰רי מ‰לך ‰זמן ‰ו‡ ˙מי„ ב‡ו˙ו 
‡ופן?

˘ממל‡ים  י˘נו ‡ופן  בכמ‰ ‡ופנים:  ל‰יו˙  יכול  ˘ניˆול ‰זמן  ‡ך ‰ענין ‰ו‡ – 
‡˙ ‰זמן ב˙וכן ˘ל עבו„˙ ‰', ומˆ„ ז‰ ‰נ‰ ‚ם ריבוי זמן נח˘ב "כימים ‡ח„ים"; 
˘נ‰  ˘מונים  ˘נ‰,  ˘בעים  לחיו˙  יכול  ‡„ם  כו'.  ממול‡  ‡ינו  ˘‰זמן  ‡ופן  וי˘נו 
ומ‡‰ וע˘רים ˘נ‰, ול‡ לפעול מ‡ומ‰; ויכול ל‰יו˙ מעמ„ ומˆב ˘"ב˘ע‰ ‡ח˙" 

‰רי ‰ו‡ "˜ונ‰ עולמו", ע„ כ„י כך, ˘רבינו ‰˜„ו˘ מ˜נ‡ בו!...

ו˜יום  ‰˙ור‰  בלימו„  ממול‡  ‰זמן  כמו˙  ˘כל  ב‡ופן  ‰זמן  ˘מיר˙  על  ונוסף 
‰מˆוו˙, ˆריך ז‰ ל‰יו˙ ‚ם בנו‚ע ל‡יכו˙ ‰זמן, ‰יינו, ˘מילוי ‰זמן בעניני ˙ור‰ 
כולל  בכמו˙  ‰זמן  מיעוט  ˘‚ם  כך,  כו',  וחיו˙  ונ˙ינ‰  מסיר‰  מ˙וך  י‰י'  ועבו„‰ 

ריבוי זמן ב‡יכו˙, ע"„ ˘ב˘נ‰ ‰˘˘י˙ נע˘י˙ ˆמיח˙ ˙בו‡‰ ל˘ל˘ ‰˘נים.
(˙ור˙ מנחם חכ"‰ עמ' 284 ו‡ילך)     

מחוגי השעון שזזים - הטפת-המוסר הטובה ביותר
מוסר- ˘טומער   ‡ַ") מוסר ‡ילם  מטיף  ˘"˘עון" ‰ו‡  מו"ח ‡„מו"ר ‡מר,  כ"˜ 
זָ‡‚ער"). – ‰ו‡ ‡מנם ל‡ ‡ומר מ‡ומ‰, ‡בל, כ‡˘ר מביטים ורו‡ים ‡יך ˘מחו‚י 
˜ל‰  ב‰˙בוננו˙  ‚ם  ו„י  ביו˙ר,  זו ‰טפ˙-מוסר ‰טוב‰  ר‚ע, ‰רי  בכל  זזים  ‰˘עון 

ב„בר כ„י לפעול על עˆמו ליי˜ר ‡˙ ‰זמן.

ו‰נ‰, טבע בני ‡„ם ‰ו‡ ˘כ‡˘ר מ˙ב‚רים ‡זי מ˙חילים לח˘וב ˘חבל על ‰זמן 
˘עבר, ˘בו ‰יו יכולים לפעול ולע˘ו˙ „בר פלוני ופלוני, ו‡ילו כ‡˘ר ˆעירים ‡זי 
ולכן,  ליום.  מיום  ‰נ„ר˘˙  ‰פעול‰   ˙‡ ו„וחים  זמן,  מספי˜  ˘י˘  ח˘בון  עו˘ים 

‰˙בוננו˙ ‰נ"ל נו‚ע˙ ביו˙ר ל‰ˆעירים, כ„י ˘ל‡ יטעו ב„בר.

‰‡מ˙ ‰י‡, ˘ˆריכים ל‰ז‰יר על ז‰ ‡˙ כולם, ‚ם ‡˙ ‰ז˜נים, כי, כל ‡ח„, ‰נ‰ 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
˜בל‰ זרי˜‰ ו‰˜טר‰ – עבו„˙ י˘ר‡ל, לוי ‡ו כ‰ן?

יכולים  ˘לויים  ˜ס"„  ‰י'  מ„וע   / י˘ר‡לים?  י„י  על  ו‰˜טר‰  זרי˜‰  ˜בל‰  מˆינו  ‡יפ‰ 
‰חי„ו˘  בי‡ור   / ‰כ‰נים?  מעבו„˙  ˘ז‰  לעיל  למ„נו  כבר  ‰רי  „מים",  ב"˜בל˙  לעבו„ 

בנו‚ע לעבו„ו˙ ‰מסורו˙ לכ‰נים ˘נ‡מר בפר˘˙נו „ו˜‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 1 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע נמנו י˘ר‡ל ל‡חר מע˘‰ ‰ע‚ל? / רבי י‰ו„‰ בר' ˘לום ל˘יט˙י'

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘ל˘˙ ‰מנינים בפר˘˙ במ„בר כ‰כנ‰ לח‚ ‰˘בועו˙

לזככו  ‡ו  ‰עולם  מן  ל‰יב„ל   / עבו„˙ם  ומחמ˙  ‰בחיר‰  מˆ„   – י˘ר‡ל  ˘ל  מעלו˙י‰ם 
ול‰עלו˙ו / ˘ל˘‰ מנינים כנ‚„ ˘ל˘ ‰מעלו˙ / ‰עי˜ר ‰ו‡ לזכך ‡˙ ‚˘מיו˙ ‰עולם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 19 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
 מ„וע ˆריכים י˘ר‡ל למנין? / מנין בחו„˘ ‡ייר „ו˜‡

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
˘ינוי ‰ל˘ונו˙ בין ‰מ‚"‡ ו‡„מו"ר ‰ז˜ן ב„ין ימי ‰‚בל‰

י˜˘‰ כמ‰ „יו˜ים בל' ‡„‰"ז ובמ‰ ˘‰‡ריך בבי‡ור מ‰ו˙ ימים ‡לו / יסי˜ „י˘ כ‡ן ב' 
‡ופנים ב‰‚„ר˙ ‰˜„ו˘‰ ‰חל‰ על ימים ‡לו – כימי סניף ו‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰ ‡ו כענין בפ"ע 

בפעולו˙ ˘נע˘ו בימים ‡לו כ˘לעˆמם 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח ע' 1 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ור‰  כל ‰מלמ„ בן חבירו̇  ול„ו˙ ‡‰רן ומ˘‰̆  ‰מלמ„ בן חבי רו זוכ‰ ל„ברים ‰רב‰ | ו‡ל‰̇ 

כ‡ילו יל„ו (במ„בר ‚, ‡. ר˘ "י)

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
לעורר ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰טמונ‰

‰וספ‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
ל˜ט מ˙וך „ברו˙ ˜ו„˘ בעניני ‰ור‡‰, ‰„רכ‰ וחיזו˜ בעבו„˙ ‰˘י"˙

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

קבלה זריקה והקטרה 
– עבודת ישראל, לוי או כהן?
איפה מצינו קבלה זריקה והקטרה על ידי ישראלים? / מדוע הי' קס"ד 

שלויים יכולים לעבוד ב"קבלת דמים", הרי כבר למדנו לעיל שזה מעבודת 
הכהנים? / ביאור החידוש בנוגע לעבודות המסורות לכהנים שנאמר 

בפרשתנו דוקא

י).   ,‚ (פר˘˙נו  יומ˙"  ‰˜רב  ו‰זר  כ‰ונ˙ם   ˙‡ ו˘מרו  ˙פ˜ו„,  בניו  ו‡˙  ‡‰רן  "ו‡˙ 
ומפר˘ ר˘"י:  

"ו˘מרו ‡˙ כ‰ונ˙ם – ˜בל˙ „מים וזרי˜‰ ו‰˜טר‰, ועבו„ו˙ ‰מסורו˙ לכ‰נים". 

וחי„ו˘ י˘ בפירו˘ו ז‰:  

ל˘מור  ˘‰כ‰נים ˆריכים  כ‰ונ˙ם" ‰ו‡ –  ˘‰פירו˘ "ו˘מרו ‡˙  נר‡‰  רי‰ט‡  לפום 
וכיו"ב.  טומ‡‰  י„י  על  לכ‰ונ‰  ייפסלו  ל‡  עˆמם  ˘‰כ‰נים  ו‰יינו,  ˘ל‰ם,  על ‰כ‰ונ‰ 
כ˙ב:  ובחז˜וני  פסלו˙".  לי„י  יבו‡ו  ˘ל‡  כ‰ונ˙ם   ˙‡ "י˘מרו  עזר‡:  ‰‡בן  פיר˘  וכן 

"˘ל‡ יבו‡ו לי„י טומ‡‰".  

וכסיום   – זרים  מפני  ‰י‡  ל˘מור  ‰כ‰נים  ˘ˆריכים  ˘‰˘מיר‰  מח„˘  ר˘"י  ‡מנם 
‰כ‰ונ‰  ˘ל  במ˘מעו˙  (ל‡  "כ‰ונ˙ם"   ˙‡ פיר˘  ולכן  יומ˙".  ‰˜רב  "ו‰זר  ‰כ˙וב: 
עˆמ‰, ‡ל‡) במ˘מעו˙ ˘ל "עבו„ו˙ ‰מסורו˙ לכ‰נים" – ˘‰כ‰נים ˆריכים ל˘מור על 

עבו„ו˙ ‡לו ˘י‰יו נחל˙ ‰כ‰נים בלב„, ול‡ י˙נו לי˘ר‡לים ‡ו לוויים ל‰˙עס˜ בז‰. 

[במ˘כיל ל„ו„ מפר˘ ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ˘"ו˘מרו" פירו˘ו ˘‰עבו„ו˙ י‰יו „ו˜‡ בט‰ר‰. ‡בל ˆ"ע, 
כי ר˘"י ל‡ ‰זכיר כלל ענין ‰ט‰ר‰ כ‡ן, ולכן מס˙בר לפר˘ כוונ˙ו על ענין ‰˘מיר‰ מזרים (˘ז‰ מפור˘ 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ו‡פס  מ‡ין  ‰מטוס   ˙‡ ‰˜ב"‰  יח„˘ 
לעלו˙  ˘יˆטרכו  ר‚ע  ב‡ו˙ו  ‰מוחלט 
למרו˙  ‡עפ"כ,  ‡בל  ל‡‰"˜;  לטוס  עליו 
 ‰˘˜ ספ˜ו˙,  לל‡  בכך  מ‡מינים  ˘כולם 
˘עכ˘יו  ˘יר‚י˘  בעˆמו  לפעול  ביו˙ר 
נמל-‰˙עופ‰  ˜יים  ל‡  ‰מטוס,  ˜יים  ל‡ 
‰טיס‰";  "כרטיס  ˜יים  ול‡  "˜ענע„י", 

‰מˆי‡ו˙ ‰יחי„‰ ‰י‡ ˘נמˆ‡ים ביח„...

מ˙‡פ˜  ‰˜‰ל יו˘ב ומביט ב˘עון, ‡ו̆ 
ו‡ינו מביט ב˘עון, ‡בל, ‡ז ‰בלבול ‰ו‡ 
יו„ע  ב˘עון,  כ˘מביט  כי,   .  . יו˙ר  ‚„ול 
ר‚עים,  וכך  כך  עו„  לו  י˘  לכל-‰פחו˙ 
ב˘עון,  ל‰ביט  ˘ל‡  כ˘מ˙‡פ˜  מ˘‡"כ 
מוכרח  וכבר  זמן,  פחו˙  ˘נ˘‡ר  לו  נ„מ‰ 
‡ו˙ו  לעכב  ממ˘יכים  ו‡עפ"כ   ,ıלרו

כ‡ן!...

˘‡פ˘ר  כמ‰  ע„  ל˜ˆר  ‡נס‰  ולכן, 
 .  . בנסיון  י‰ו„ים  ל‰עמי„  ˘ל‡  כ„י   .  .
ו‰˜ב"‰ יעזור ל‰ם ˘יˆליחו ב‡ופן ניˆול 

‰זמן כו'.

(˙ור˙ מנחם חנ"ט עמ' 186 ו‡ילך)

‡„מו"ר, ˘יו˘ב בח„רו (ב‰"˜‡ביניעט") 
ימ˙ לב ועיון, וסומך  ועוס˜ בענין ‰„ור˘̆ 
על ‰חלט˙ו בענין ז‰, וז‡˙, למרו˙ ˘˙וך 
זמן ˜ˆר עליו לˆ‡˙ לנסיע‰ ‰˜˘ור‰ עם 
ב˙ור  עבורו  ר˜  ל‡  בפועל,  נפ˘ו˙  סכנ˙ 
כיון   - כו'  ‰ˆיבור  עבור  ‡ל‡  פרטי,  ‡י˘ 
‡ינ‰  ˘ל‡ח"ז  בר‚עים  ˘˙‰י'  ˘‰נסיע‰ 

˜יימ˙ במˆי‡ו˙ ‡ˆלו!

ל‡ ˜יים ‰מטוס, ל‡ ˜יים נמל-‰˙עופ‰ 
"˜ענע„י", ול‡ ˜יים "כרטיס ‰טיס‰"

‰י‡,  בפועל  ‰מˆי‡ו˙  ‡עפ"כ,  ‡בל 
˘בעו„  ˘יו„עים  י‰ו„ים  י˘נם  ˘כ‡˘ר 

˘ע‰ ורבע ˆריכים לטוס,

‰חבילו˙,   ˙‡ ל‡רוז  עו„  ˆריכים   -
ˆוו‡רם  על  ליפול  ‰בי˙,  מבני  ול‰יפר„ 
ובינ˙יים  ל˘לום",  "ˆ‡˙כם  בברכ˙ 

ˆריכים ‚ם ל‰˙פלל מעריב - 

ל‰יו˙  עלי‰ם  לפעול  ביו˙ר   ‰˘˜
˘מטוס  כ‡ילו  מוחלט,  ריכוז  ˘ל  במˆב 

"‡ל-על" ‡ינו במˆי‡ו˙ ע„יין!

- ע"פ ‰מבו‡ר ב˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰, 

אין הזמן קצר, הוא יקר
‡ין ברˆוני לומר ˘‰זמן ‰ו‡ ˜ˆר,

וכר‚יל ‡ˆל  ללוו˙ו,  ב‡ו ‡נ"˘  בווינ‡,  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  כ˘‰י'  פעם  ˘כן,   -
 '‡ ˘ם  עמ„  מע˘‰  ב˘ע˙  ‰רכב˙.  ˘ל  נסיע˙‰  זמן  ˜ו„ם  זמן  מ˘ך  ב‡ו  ‡נ"˘, 
ו‡מר:  נענ‰ ‰רבי  מינוטע".  י˘ "‡יינע  ˘ע„יין  ו‡מר  מי‰ו„י ‡˘כנז ("ַ‡ „ייט˘"), 
לע˘ו˙  ‡פ˘ר  ח„‡"  ובר‚ע‡  ח„‡  "ב˘ע˙‡  ˘‰רי  רב,  זמן  ‰ו‡  ‡ח„  ר‚ע  ‡כן, 

- ." ̇ ˙˘וב‰, וע„ ˘"ז„ונו˙ נע˘ים לו כזכיו

‡ל‡ ‡ומר ‡ני ˘‰זמן ‰ו‡ י˜ר. ולכן, י˘ למל‡ זמן ז‰ ב˙וכן מל‡.

‰מע˙-לע˙.  במ˘ך  ‡ח„ו˙  ˘עו˙  ביו˙ר,  מועט  זמן  לי˘ון  נ‰‚  מˆַ‡נז  ‰ר‰"˜ 
בעל  ˘‰נני  עלי  ‡ומרים  וענ‰:  ‰‚וף?  לברי‡ו˙  ‰נו‚ע  ענין  ז‰  ‰רי  ו˘‡לו‰ו: 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב‡ו˙‰ ˘ע‰, ˘‰י' „ור˘ ˘ימ˙ לב ועיון.

(וכפי  ‰לב  על  ˘ליט  ˘‰מוח  ‡מ˙  ‰ן 
˘מבי‡ רבינו ‰ז˜ן ב˙ני‡ (פר˜ יז) ˘"‰מוח 
לז‰ר:  ומˆיין  ב˙ול„˙ו",  ‰לב  על  ˘ליט 
‡בל  סע"‡)),  רכ„,  (זח"‚  בר"מ"  "כמ"˘ 

‡עפ"כ, ע„ כ„י כך?!...

ע„  ו˘‡ל˙י:  ל‰˙‡פ˜  יכל˙י  ל‡  ובכן, 
כ„י כך?!

 - ˘˘מע  מו"ח ‡„מו"ר,  כ"˜  לי  וסיפר 
(מ‰ור˘"ב)  ‡„מו"ר  כ"˜  מ‡ביו,  כנר‡‰ 
ענין  ˘י˘נו   - מ‰ר"˘  ‡„מו"ר  ב˘ם  נ"ע 

˘נ˜ר‡ ‰ˆלח‰ בזמן.

ל‰וסיף  ‡פ˘ר  ˘‡י  למרו˙  כלומר: 
‡ו  ‰יום  ל‡ריכו˙  בנו‚ע  ‰זמן  בענין 
יכול‰  ‚ופ‡  בזמן  ‰רי  ‰ליל‰,  ‡ריכו˙ 
ל‰יו˙ ‰ˆלח‰ ˘ל‡ בערך - לנˆל ‡˙ ‰זמן 
במלו‡ ‰מ„‰ ‰‡פ˘רי˙, וז‡˙, כ‡˘ר ‡„ם 
יכול לפעול בעˆמו, ˘ב˘ע‰ ˘עוס˜ בענין 
‡ח„, ‰נ‰ כל ˘‡ר ‰ענינים, ‰ן ‡לו ˘ע˘‰ 
לפנ"ז ו‰ן ‡לו ˘יˆטרך לע˘ו˙ ל‡ח"ז, ‡ם 
‡ינם נו‚עים לענין ˘עוס˜ בו ע˙‰, ‰רי ז‰ 
כ˘מ„ובר  ˘‚ם  כך,  בעולם,  ‡ינם  כ‡ילו 
ז‰  ˜טן  ˘בר‚ע  כיון  ‰רי  ר‚ע ˜טן,  ‡ו„ו˙ 
ענינים  ‡ו  ‰מבלבלו˙  מח˘בו˙  לו  ‡ין 
מ‰ע˙י„, ‡זי  ול‡  מ‰עבר  ל‡  ‰מבלבלים, 
וז‰  במילו‡ו.  זו  ר‚ע  לנˆל  לו  מ˙‡פ˘ר 

נ˜ר‡ ‰ˆלח‰ בזמן.

בשעת השיעור, כל 
שאר הענינים לא היו 
במציאות אצל הרשב"א

‚ם  (כמ„ומני  לז‰  ‰„ו‚מ‡  ו‰וב‡‰ 
מ‰נ‰‚˙ ‰ר˘ב"‡,  מ‰ר"˘)  ב˘ם ‡„מו"ר 
בלימו„  ˘יעורים   '‚ יום  בכל  ‡ומר  ˘‰י' 

ריבוי  על  מ˘יב  ‰י'  ז‡˙  ומלב„  ‰˙ור‰, 
˘‡לו˙ (˘‰רי ‚ם ‰חל˜ ˘נ˘˙מר מ˘ו"˙ 
ז‰  ומלב„  מופל‚),  ריבוי  ‰ו‡  ‰ר˘ב"‡ 
חולים  רפו‡˙  עם  ˘‰˙עס˜  רופ‡  ‰י' 
בכל  לטייל  ‰ולך  ‰י'  ז‰  ומלב„  כפ˘וטו, 
על  ב‰וספ‰  ‰ו‡  ז‰  ˘כל  ומובן   .  . יום! 
וכו',  לעˆמו  ˙ור‰  ו˘יעורי  ˙פל‰,  עניני 
בז‰  ול‡  מי˘ר‡ל,  כל ‡ח„  ˘מחוייב  כפי 

מ˙בט‡˙ ‚„לו˙ ‰ר˘ב"‡.

ו‰‚ע עˆמך:

בכלל,  ˙למי„ים  לפני  ˘יעור  לומר  כ„י 
ומˆב  במעמ„  ˙למי„ים  לפני  וע‡כו"כ 
˙למי„י  ל‰יו˙  ˘ר‡ויים  נעלי˙  ומ„רי‚‰ 
 '‚ ‡ל‡  ‡ח„,  ˘יעור  ר˜  ול‡  ‰ר˘ב"‡, 
לב  ב˘ימ˙  ˆורך  י˘   - יום  בכל  ˘יעורים 
בנו‚ע  וע„"ז  כו';  מיוח„˙  ו‰˙מסרו˙ 
ל‰˙עס˜ו˙ ברפו‡˙ חולים, וכן בנו‚ע לכל 
˘‡ר עניניו ˘ל ‰ר˘ב"‡, כולל ‚ם ‰טיול, 
במעמ„  ל‰יו˙  ˆריך  ממנו,  לי‰נו˙  ˘כ„י 

ומˆב לל‡ טיר„‡ ו„‡‚‰.

לע˘ו˙  יכול  ‰ר˘ב"‡  ‰י'  ‡יך  ו‡"כ, 
בכל  מסו„ר  בס„ר  ‰נ"ל  ‰„ברים  כל   ˙‡

יום?!

ו‰בי‡ור בז‰ - ‚ם מˆ„ ‰טבע - ˘‰נ‰‚˙ 
˘‡מר ‡˙  ˘ב˘ע‰  ב‡ופן  ‰ר˘ב"‡ ‰י˙‰ 
‰יו  ל‡  ‰ענינים  ˘‡ר  כל  ‰נ‰  ‰˘יעור, 
ב˘ע‰  ‚יס‡,  ול‡י„ך  ‡ˆלו;  במˆי‡ו˙ 
ב‡ופן  ז‰  ˘‰י'  למרו˙  ‰נ‰  לטייל  ˘‰לך 
ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  (כמ"˘  כו'"  ניכר  ˘"‰חכם 
"טיול",  ב˘ם  נ˜ר‡  ז‰  ‰רי  (רפ"‰)),  „עו˙ 

ל‡מיר˙  „ומ‰  ˘‡ינו  מובן  ‚ופ‡  ומז‰ 
˘מטייל, ‰נ‰  ר‚עים  ב‡ו˙ם  מ"מ,  ˘יעור, 

‚ם ‡מיר˙ ‰˘יעור כ‡ילו ‡ינ‰ ˜יימ˙!

מו"ח  כ"˜  ‰נ‰‚˙  על  ‰בי‡ור  ז‰ו 

כ‚ ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

 ˙‡ "ו˘מרו  בספורנו:  ל‰„י‡  פיר˘  וכן  לפר˘ו).  ר˘"י  ‰וˆרך  ול‡  יומ˙"  ‰˜רב  "ו‰זר  ‰פסו˜:  בסיום 

כ‰ונ˙ם . . ˘ל‡ י˜רבו ‰לויים"]. 

ס˙ם –  לכ‰נים"  ר˜ "עבו„ו˙ ‰מסורו˙  כו˙ב  ו‡ינו  בפירו˘ו,  מ‡ריך  ר˘"י  ו‰נ‰,  ב. 
‡ל‡ מפרט: "˜בל˙ „מים וזרי˜‰ ו‰˜טר‰". 

לומר  ב‰  ˘ייך  ˘חיט‰ „ל‡  ל‡פו˜י  ו‡ילך,  מ˜בל‰  פיר˘: "כלומר,  ל„ו„  ובמ˘כיל 
ו˘מרו כו' . . ˘‰˘חיט‰ כ˘ר‰ בזרים ובטמ‡ים". ו‰יינו, ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ למעט ‡˙ 
˘חיט˙ ‰˜רבן – ˘לפני "˜בל˙ „מים" – כי ˘חיט‰ ‰ו˙ר‰ לזרים ו‡ינ‰ מסור‰ לכ‰נים 

בלב„. 

 ,‡) וי˜ר‡  בפ'  ˘פיר˘  וכמו  ו‡ילך",  ב˜יˆור: "מ˜בל‰  לומר  לר˘"י  ז‰ ‰י‰  לפי  ‡ך 
לפרט  ולמ‰ ‰וˆרך  בזר" –  כ˘ר‰  על ‰˘חיט‰  לימ„  כ‰ונ‰,  מˆו˙  ו‡ילך  ‰): "מ˜בל‰ 

‚ם זרי˜‰ ו‰˜טר‰?

"˜בל˙ „מים וזרי˜‰ ו‰˜טר‰" ‡ינן חל˜ מ"עבו„ו˙  ועו„ ועי˜ר: מל˘ון ר˘"י מ˘מע̆ 
„מים  כ‚ון ˜בל˙  לכ‰נים  "עבו„ו˙ ‰מסורו˙  כן, ‰י‰ ‡ומר  ˘‡ם   – לכ‰נים"  ‰מסורו˙ 
לכ‰נים";  עבו„ו˙ ‰מסורו˙  ו˘‡ר  ו‰˜טר‰  וזרי˜‰  ו‰˜טר‰", ‡ו "˜בל˙ „מים  וזרי˜‰ 
ומז‰ ˘כ˙ב "˜בל˙ „מים וזרי˜‰ ו‰˜טר‰ ועבו„ו˙ ‰מסורו˙ לכ‰נים" – מ˘מע ˘˘ל˘ 
‰עבו„ו˙ ˘פירט ‰ן ענין בפ"ע ול‡ (ר˜) „ו‚מ‡ו˙ ל"עבו„ו˙ ‰מסורו˙ לכ‰נים", ו‰„בר 

ˆריך בי‡ור.  

‚. וי˘ לומר בז‰: 

˘מˆינו  (‚) ‰˜טר‰ – ‰ו‡  זרי˜‰  (ב)  עבו„ו˙ ‡לו – (‡) ˜בל˙ ‰„ם  ב˘ל˘  ‰מיוח„ 
‡ו˙ו  וי˘חטו  לבי˙"   ‰˘" ‡ח„  כל  ˘י˜ח  י˘ר‡ל  בני  נˆטוו  ˘‡ז  מˆרים,  בפסח  ‡ו˙ן 
על  ועל ‰מ˘˜וף  ˘˙י ‰מזוזו˙  על  ונ˙נו  מן ‰„ם,  מכן – "ול˜חו  ול‡חר  בין ‰ערביים; 
‰ב˙ים ‡˘ר י‡כלו ‡ו˙ו ב‰ם. ו‡כלו ‡˙ ‰ב˘ר בליל‰ ‰ז‰ ˆלי ‡˘ . . ‡ל ˙‡כלו ממנו 

נ‡ וב˘ל מבו˘ל במים, כי ‡ם ˆלי ‡˘, ר‡˘ו על כרעיו ועל ˜רבו" (ב‡ יב, ז-ט). 

‰רי מפור˘, ˘‡ז נˆטוו כל י˘ר‡ל (ול‡ ר˜ כ‰נים) לע˘ו˙ בעˆמם: (‡) ˜בל˙ ‰„ם 
– "ול˜חו מן ‰„ם", וכפירו˘ ר˘"י ˘ם: "זו ˜בל˙ ‰„ם"; (ב) פעול‰ ‰מ˜ביל‰ לזרי˜˙ 
 '‚"  :‡ ˆו,  פסחים  [ור‡‰  ‚ו'"  ‰מ˘˜וף  ועל  ‰מזוזו˙  ˘˙י  על  "ונ˙נו   – ‰מזבח  על  ‰„ם 
מזבחו˙ ‰יו ˘ם, על ‰מ˘˜וף ועל ˘˙י ‰מזוזו˙"]; (‚) פעול‰ ‰„ומ‰ ל‰˜טר˙ ב˘ר ‰˜רבן על 

‡˘ ‰מזבח – "ˆלי ‡˘, ר‡˘ו על כרעיו ועל ˜רבו" [ול‰עיר ˘במ‡ירי פסחים ˘ם מפר˘, ˘‡˙ 
ל‡  ע„יין  (כי  ˘‡כלו ‡ו˙ם ‡ח"כ  ל‰מפר˘ים  ל˘ם ‚בו‰"; ‡ך ‚ם  ו˘רפום  ב˘פו„  ‰חלבים "ˆל‡ום 

נˆטוו על ‡יסור חלב. ‡ף ˘‰יו בו„‡י כמ‰ ˘˜יימו כל ‰˙ור‰ ע„ ˘ל‡ ני˙נ‰, ו‡כמ"ל), ‰רי מכיון ˘ˆלו 

‡ו˙ם ע"פ ‰ˆיווי ‰"ז ב„ו‚מ˙ ‰˜טר‰].  
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וז‰ו ‡יפו‡ ˘‰וˆי‡ ר˘"י ˘ל˘ עבו„ו˙ ‡לו מכלל "עבו„ו˙ ‰מסורו˙ לכ‰נים" – כי 
בעבו„ו˙ ‡לו מˆינו בפסח מˆרים ˘‰ן ˘ייכו˙ לכל י˘ר‡ל, ולכן ‰י‰ ˜ס"„ ˘‚ם ל„ורו˙ 

‰ן ייע˘ו (ל‡ על י„י ‰כ‰נים, ‡ל‡) על י„י ‰לויים: 

וכפי  י˘ר‡ל,  בני  כל  ˘ל  ב˘ליחו˙ם  ב‡ים  ˘‰לויים  ‰כ˙וב  מ„‚י˘  זו  בפר˘‰ 
˙ח˙י‰ם  ב‡ים  ˘‰לוים  ‡ל‡  ‰מ˜„˘,  לˆרכי  ז˜ו˜ין  ‰יו  "˘כולן  ח)   ,‚) ר˘"י  ˘מפר˘ 
לכל  ˘ייכו˙  מˆרים ‰יו  ˘בפסח  ˘עבו„ו˙ ‡לו,  לומר  מ˜ום  ו‰י‰ ‡יפו‡  ב˘ליחו˙ם". 
י‰ו„י – ייע˘ו מע˙‰ ו‡ילך על י„י ‰לויים, ˘‰ם ‰"˘לוחים" ˘ל כל בני י˘ר‡ל וב‡ים 

"˙ח˙י‰ם" בבי˙ ‰מ˜„˘.

וז‰ו ‰חי„ו˘ ˘ב‡ז‰ר‰ כ‡ן – "ו˘מרו ‡˙ כ‰ונ˙ם", ˘‰כ‰נים ˆריכים ל˘מור ˘ל‡ 
˘כן  וכל  ו‰˜טר‰",  וזרי˜‰  ˘ל "˜בל˙ „ם  לעבו„ו˙ ‡לו  לוי)  ול‡  י˘ר‡ל  זר (ל‡  י˜רב 
ו˜ל וחומר ˘ל‡ י˜רב זר ל˘‡ר "עבו„ו˙ ‰מסורו˙ לכ‰נים" ˘ב‰ן מלכ˙חיל‰ ברור ˘‰ן 

˘ייכו˙ לכ‰נים בלב„. 

[לי˙ר בי‡ור: 

ו‡ילו "מ˜בל‰  ב˘חיט‰,  ר˜  מו˙רים  ˘זרים  מן ‰כ˙וב  למ„נו  וי˜ר‡  בפ'  כבר  ‡מנם 
ו‡ילך מˆו˙ כ‰ונ‰" (כ„ברי ר˘"י ˘ם ˘‰וב‡ו לעיל ס"ב) - ‡ך לימו„ ז‰ כחו יפ‰ לענין 
ובפר˘˙  וי˜ר‡  בפר˘˙  ˘‡ר ‰˜רבנו˙ ‰מנויים  ˘ם (וכן  מ„בר ‰כ˙וב  ˘בו  עול‰  ˜רבן 
ˆו ‰סמוכ‰ ל‰); וע„יין ל‡ למ„נו על פסח „ורו˙ ו‚ם ל‡ על מע˘ר (ו‚ם בבכור ע„יין ל‡ 
ולכן ‰וˆרך   – יז)  יח,  פ' ˜רח  ל˜מן  ר˜  ‡ל‡  „ו˜‡,  י„י ‰כ‰נים  על  נע˘ו˙  ˘עבו„ו˙יו  מפור˘  מˆינו 

לח„˘ כ‡ן ˘‚ם פסח „ורו˙ ומע˘ר ייע˘ו „ו˜‡ על י„י ‰כ‰נים בלב„. ו˜"ל].    

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

הדברים באו כאן באופן שנאמרו, כמעט ללא עריכה, מלבד 
שינויים קלים להקל על הקורא

ל‡ורחים  ל˘לום"  כ"ˆ‡˙כם  ˘נ‡מרו  [„ברים 

כמ‰  למ˜ומו˙י‰ם  בחזר‰  לנסוע  ‡מורים  ˘‰יו 

˘עו˙ ל‡חרי ז‰:]

‡„מו"ר,  מו"ח  כ"˜  ‡ל  נכנס˙י  פעם 
‰י˙‰  ל‡  כבר  (‡ז  בלענינ‚ר‡„  ב‰יו˙ו 
"לנינ‚ר„"),  ‡ל‡  "פטרבור‚",  נ˜ר‡˙ 
לנסוע  ˆריך  ‰י'  ˘בו  ערב  ב‡ו˙ו 

מלענינ‚ר‡„ למוס˜ב‡.

כבר  ˘‰יו  ‰זמן  ‡ו„ו˙  ‰ו‡  ‰מ„ובר   -
˘ב˘ע‰  כך,  וכו',  וכו'  ו‰‚זירו˙  ‰ר„יפו˙ 
ממ˜ום  נוסע  ‰י'  ‡„מו"ר  מו"ח  ˘כ"˜ 
ע"י  ‡חריו  ‰ח˜יר‰  ‡זי  ˘ני,  למ˜ום  ‡ח„ 
עוז,  ובי˙ר   ˙‡˘ בי˙ר  ‰י˙‰  ‰"בול˘˙" 
בח„רו,  במ˜ומו,  ב˘ב˙ו  ˘‡פילו  בי„עם, 
ו‰מעיינו˙,  ‰י‰„ו˙  ב‰פˆ˙  ‰ו‡  עוס˜ 
˜˘ור‰  למ˜ום  ממ˜ום  ˘נסיע˙ו  וע‡כו"כ 
ו‰י‰„ו˙,  ‰מעיינו˙  ‰פˆ˙  עם  בו„‡י 
˘לכן  עוז,  ובי˙ר   ˙‡˘ בי˙ר  ו‡„רב‰: 
‡חר,  מי˘‰ו  ע"י  ז‡˙  לפעול  ‡פ˘ר  ‡י 

בנו‚ע  וע‡כו"כ  בעˆמו,  לנסוע  ˆריך  ‡ל‡ 

‰ביר‰.  עיר  ‡ז  ˘‰י˙‰  למוס˜ב‡  לנסיע‰ 

˘כבר  ˘י„עו  ל‡חרי  ז‰  ˘‰י'  ‚ם  ומ‰ 

לסבול  יכולים  ‰יו  ול‡  סבלנו˙ם  פ˜ע‰ 

‰י‰„ו˙  ב‰פˆ˙  ˘לו  ‰עבו„‰   ˙‡ יו˙ר 

לע˘ו˙  ˘מוכרחים  ו‰חליטו  ו‰מעיינו˙, 

מו"ח  כ"˜  ‰מ˘יך  ו‡עפ"כ,   .  . מ˘‰ו 

ובי˙ר   ˙‡˘ ובי˙ר  בפעולו˙יו,  ‡„מו"ר 

עוז. -

‡ח„  ‡ף  ‡ז  ‰י'  ל‡   - ‡ליו  כ˘נכנס˙י 

ז‰  - ‰י'  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  מלב„  בח„ר, 

רבע  ‡ו  ‰˘ע‰  מחˆי˙  ˘ע‰,   - ˜ˆר  זמן 

ברחוב  מ„יר˙ו,  לˆ‡˙  ˘עמ„  לפני   - ˘ע‰ 

עמ„‰  ˘מ˘ם  ‰˙חנ‰  ‡ל   ,22 מ‡ח‡ווייע 

˘כ"˜  ור‡י˙י,  למוס˜ב‡,  לנסוע  ‰רכב˙ 

כמו  ‚מור‰,  במנוח‰  יו˘ב  ‡„מו"ר  מו"ח 

מיוח„ים,  ענינים  לל‡  ר‚יל  יום  ב‡מˆע 

˘ל  ענין  כלל ‡יז‰  עליו  ניכר  ˘י‰י'  מבלי 

טיר„‰, ועוס˜ בענין מסויים ˘בו ‰י' עסו˜ 

הצלחה בזמן
קשה ביותר לפעול בעצמו שירגיש שעכשיו לא קיים המטוס, לא קיים 

נמל-התעופה "קנדי", ולא קיים "כרטיס הטיסה" / כאשר מביטים ורואים 
איך שמחוגי השעון זזים בכל רגע, הרי זו הטפת-מוסר הטובה ביותר
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‰רבנים בעייר‰ ‡ח˙ בפלך ˜ובנ‰ ו‚ם ‰ניח ‡חריו חבורים. וכ‡˘ר ˘‡ל˙יו ‡ם מ˙יחס 
˘‡בי ‡בו˙יו  ל„ע˙  נעים  ז‰  בכל  ב‡מונ‰  מו˘‚  ˘ום  לו  ˘‡ין  ˘‰‚ם  בז‰ ‰˘יבני  ‰ו‡ 
‰י׳ מ‚„ולי ‰יחס. ועל יסו„ ז‰ עורר˙י בו ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰טמונ‰ ע„ ‡˘ר ‰בטיח לפ˙וח 

‡˙ בי‰״ט ו˘ל‡ יפריע עו„ ו‡˙ ‰בטח˙ו ˜יים.

ז‡˙ ‡ומר˙ ‡˘ר כל ‡„ם י‰י׳ מי ˘י‰י׳ עלול בע‰י״˙ ל‰˙עורר לטוב ‡ל‡ ˘ˆריכים 
לעורר  וע„ ‰מיס„  חוב˙ו ˘ל  וזו ‰י‡  ל˜רבו  ו‰נ˙יבו˙ ‰נכונו˙ ‡יך  למˆ‡ ‡˙ ‰„רכים 
בכל  פנ˜ס  לע˘ו˙  ו‰„רך ‰י˘ר‰ ‰י‡  לז‰,  לב  ל˘ום  למ˜ומו˙י‰ם  מנ‰לי ‰‡‚ו„ו˙   ˙‡
בנ˜ל  ר˘ומים  י‰יו  ˘‰כל  ול‡חר  מוˆ‡ו  חב״„  ˘מ‚זע  מי  כל  יר˘מו  ˘בו  ומ˜ום  מ˜ום 

יו˙ר י‰י׳ ל‰˙˜רב ‡ל ‰מטר‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' רי‡-ב)

זרו˜ חוטר‡ ב‡וויר‡ ועל עי˜רי׳ ˜‡ים
במענ‰ על מכ˙בו נ‰ני˙י ל˘מוע מ˘לומו ומ‚ע‚ועיו ‡ל לימו„ ו‰בנ˙ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ 
לימו„  בס„ר  ב˘בוע  פעמים  ומסו„ר ‡יז‰  בלימו„ ˜בוע  ז‡˙  ˙˘ו˜˙ו  ימל‡  ב‡ם  ‡˘ר 

מ„ע עיוני מ‰˜ל ‡ל ‰כב„ ‰נ‰ בעזר˙ו י˙׳ יˆליח.

רז״ל ‡מרו זרו˜ חוטר‡ ב‡וויר‡ ועל עי˜רי׳ ˜‡ים, ‰נ‰ חוטר‡ ‰ו‡ מ˜ל, ‡˘ר כבר 
על  כי  ז‰ ‡מרו  ובכל  מט‰,  חטר ‰ו‡  בל‰״˜  פירו˘ו  לפי  ו‚ם  למינו  פירו˙  עו˘‰  ‡יננו 
ב‡וויר‡  ‡ו˙‰  זור˜ים  ‡ם   - פרי  ‰עו˘‡˙  נבחר˙  זמר‰   - ˘ור˜  ‚ם  ומ‰  ˜‡ים,  עי˜רי׳ 

ועל עי˜רי׳ ˜‡ים.

נב‚״מ  זˆו˜לל‰"‰  ‰˜„ו˘ים  רבו˙נו  ‡בו˙נו  כ״˜  ‰ו„  ‰נחילונו  מˆרים  בלי  נחל‰ 
ב‡יז‰  ל„ורו˙י‰ם  בנו˙י‰ם  ובני  בני‰ם  בני  נ״ע ‡˘ר  לכבו„ ‰חסי„ים ‰ר‡˘ונים  זי״ע 
פנימי˙ ‰לב  ו‰ו‡ ‰מ˘כ˙  ל‰ם ‡ו˙ו ‰עי˜רי׳,  י‰י'  ˘י‰יו  סביב‰  וב‡יז‰  ˘י‰יו  מ„ינ‰ 

‡ל ˆור מחˆב˙ו, ‡ל‡ ˘לפעמים ‰עי˜רי' מכוס‰ ונעלם בכמ‰ לבו˘ים.

ˆריך  ומ˙ו˜ים  טובים  חיים  ˘מים,  ויר‡˙  ˙ור‰  ˘ל  בחיים   ıחפ‰ עבו„˙  ‰י‡  וז‡˙ 
ב˙ור˙  לימו„  זמני  לו  ול˜בוע  ‰עי˜רי׳  ‡ו˙ו  מעל  ‰כיסוים   ˙‡ ל‰סיר  ‰כל  לע˘ו˙ 
‰חסי„ו˙ ול‰נ‰י‚ ‡˙ עˆמו במנ‰‚י ע„˙ ‰חסי„ים ו‡ז בעזר˙ו י˙' יר‡‰ פרי טוב בעמלו 

בחיים ˘ל מ„ע ומ„ו˙ י˘רו˙.

‡˘ר  בטח  מ‚ורו  במ˜ום  ˙ור‰  בני  ˘ל  סביב‰  לו  חסר  ע„יין  כי  מ˙‡ונן  ‡˘ר  ועל 
˙למי„ים  למ„ינ˙ם ‰ט' ‰רב‰  ב‡ו  ע˙‰ ‡˘ר  ‚ם  ומ‰  ˙ור‰  בבני  ע„˙ו  י˙ברכו  לר‚ליו 
‰נ‰   - וב‚˘ם  ברוח  ונחל˙ו  עמו  על  וירחם  יחוס  ‰˘י״˙   - י˘ר‡ל  חורבן  ממ„ינ˙  ˘י' 
וי‚„יל  ˙ח˙ ‰נ‰ל˙ו  מ‚ורו  במ˜ום  י˘יב‰  ל˜בוע  ע„˙ו  בני  לעורר ‡˙  בעז‰"י  ביכול˙ו 

˙ור‰ וי‡„יר.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˙˜ט-י)

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

רבי יהודה בר' שלום לשיטתי' 
פ˜ו„ ‡˙ בני לוי ‚ו' כל זכר מבן חו„˘ ומעל‰
מ˘יˆ‡ מכלל נפלים ‰ו‡ נמנ‰ לי˜ר‡ ˘ומר מ˘מר˙ ‰˜ו„˘. 
‡מר רבי י‰ו„‰ בר' ˘לום, למו„ ‰ו‡ ‡ו˙ו ‰˘בט ל‰יו˙ 
נמנ‰ מן ‰בטן וכו'
(‚, טו. ר˘"י)

י˘ לב‡ר מ‰ ˘‰בי‡ ר˘"י כ‡ן ‡˙ ‰מ‡מר ב˘ם 
‡ומרו "רבי י‰ו„‰ בר' ˘לום", ˘ל‡ כ„רכו ‰כללי˙ 
ל‰בי‡ ‡˙ „ברי חז"ל ˘ל‡ ב˘ם ‡ומרם [ו‚ם מ‡מר ז‰ 
‚ופ‡ ‰בי‡ ר˘"י בפר˘˙ וי‚˘ (מו, טו) בלי ‰זכר˙ ˘ם ‡ומרו]:

 ˙‡ ˘מונים  מ‰  ל‰סביר  כ‡ן  בפירו˘ו  ב‡  ר˘"י 
מ˙חיל‰  ‰לויים  ˘עבו„˙  ‡ף  חו„˘"  "מבן  ‰לויים 
ר˜ ב‰יו˙ ‰לוי בן ˘ל˘ים (פר˘˙נו „, ‚), ˘‰ו‡ מ˘ום 
˘ומר  לי˜ר‡  נמנ‰  ‰ו‡  נפלים  מכלל  ˘"מ˘יˆ‡ 
לעבו„‰  ˘ייך  ‰ו‡  ˘‡ין  ˘‡ף  ‰˜ו„˘",  מ˘מר˙ 
מ˘מר˙ ‰˜ו„˘".  ˘ם "˘ומר  עליו  חל  מ"מ  בפועל, 
˙ועל˙  ‡יזו  ‰רי  ל˘‡ול,  מ˜ום  י˘  סוף  סוף  ‡ולם 
ע„יין  עוב„  ‡ינו  ‡ם  ז‰  ב˘ם  לו  ˘˜ור‡ים  בז‰  י˘ 
"רבי  ˘ם   ˙‡ ר˘"י  מבי‡  ז‰  ליי˘ב  וכ„י  בפועל? 
˘ם  ˘˜רי‡˙   – ל˘יט˙י'  „‡זיל  ˘לום",  בר'  י‰ו„‰ 

לב„ י˘ ב‰ ענין ‚„ול:

ו‰ימים  "כ˙יב   :(‡"‰ פ"‡  (ר"‰  בירו˘למי  ‰˜˘ו 
ו‚ו'  ˘נ‰  ‡רבעים  י˘ר‡ל  כל  על  „ו„  מלך  ‡˘ר 
ו˘˘‰  ˘נים  ˘בע  י‰ו„‰  על  מלך  בחברון  וכ˙יב 
ו‚ו'",  ˘נים  ו˘ל˘  ˘ל˘ים  מלך  ובירו˘לים  ח„˘ים 
ח„˘ים"   ‰˘˘"‰ ‰ר‡˘ון  בכ˙וב  נמנו  ל‡  „למ‰ 
ז‰,  על  ˙ירוˆים  כמ‰  ו‰וב‡ו  ‰˘ני.  בכ˙וב  ˘נמנו 
י˘ב  ח„˘ים   ˙˘˘ כי  כ˙יב  ˘לום,  ר'  בי  יו„ן  ו"‡"ר 
‡ל  ‡מר˙י  ‡ני  ‰˜ב"‰  ‡"ל  י˘ר‡ל  וכל  יו‡ב  ˘ם 
נמנין  ˘‡ינן  חייך  בם  ל‰˙‚רו˙  ובי˜˘˙  בם  ˙˙‚ר 
‰י‡  ˘לום"  בר'  י‰ו„‰  "רבי  ˘˘יט˙  ונמˆ‡,  לך". 
˘ז‰ ˘‰˙ור‰ ‡ינ‰ ˜ור‡˙ ל„ו„ ב˘ם "מלך" במ˘ך 
˘˘‰ ח„˘ים ("‡ינן נמנין לך") – ‡ף ˘‚ם ‡ז ‰י' לו 

„ין מלך - ‰רי ז‰ נח˘ב לעונ˘.

ללויים  ˘˜ור‡ים  „ז‰   – טוב‰"  מ„‰  ו"מרוב‰ 
˘ל  ענין  כבר  ‰ו‡  ‰˜ו„˘",  מ˘מר˙  "˘ומר  ב˘ם 

מעל‰ וח˘יבו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו ˙ חי"ח עמ' 6 ו‡ילך)

מדוע נמנו ישראל 
לאחר מעשה העגל?

וי„בר ‰' ‚ו' במ„בר סיני ב‡ח„ לחו„˘
מ˙וך חיב˙ן לפניו מונ‰ ‡ו˙ם כל ˘ע‰, כ˘יˆ‡ו ממˆרים 
מנ‡ן, וכ˘נפלו בע‚ל מנ‡ן לי„ע מנין ‰נו˙רים, וכ˘ב‡ 
ל‰˘רו˙ ˘כינ˙ו עלי‰ם מנ‡ם
(‡, ‡. ר˘"י)

מונ‰  לפניו  חיב˙ן  "מ˙וך   – ר˘"י  „ברי  לכ‡ור‰ 
‡ו˙ם כל ˘ע‰" ˆריכים בי‡ור: ‰רי ר˘"י עˆמו מונ‰ 
˘ע‰"?  ב"כל  ומ‰ו ‰פירו˘  מנינים,  ˘ל˘‰  ר˜  כ‡ן 
˙מי„י,  ענין  ‰י‡  לפניו"  "חיב˙ן  ˘‡מנם  ועכˆ"ל 
 – מיוח„˙  ˘ע‰"  ב"כל  ר˜  ‰ו‡  בפועל  ‰מנין  ‡בל 

זמן ˘בו נע˘‰ ˘ינוי ‡ˆל בני י˘ר‡ל.

י˘ר‡ל  נמנו  ˘ב‰ם  ‰זמנים  ר˘"י  ˘מפר˘  וז‰ו 
‡ˆל  ‡ז  ˘נע˘‰  ‰עי˜רי  ‰˘ינוי   ˙‡ ל‰„‚י˘  כ„י   –

י˘ר‡ל:

מˆרים  ביˆי‡˙   – מנ‡ן"  ממˆרים  "כ˘יˆ‡ו 
עב„י  ונע˘ו  פרע‰,  עב„י  מל‰יו˙  י˘ר‡ל  נ˘˙חררו 
˘כינ˙ו  ל‰˘רו˙  ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰. "כ˘ב‡  וזכו   '‰
"ו˘כנ˙י  נע˘‰  ‰מ˘כן  ב‰˜מ˙   – מנ‡ם"  עלי‰ם 
˘ל  ב‡ופן  בי˘ר‡ל  ˘וכן  ˘‰˜ב"‰  ב˙וכם", 
˜ביעו˙ ו‰˙יי˘בו˙. "כ˘נפלו בע‚ל מנ‡ן לי„ע מנין 
‰נו˙רים" – ר˘"י מ„יי˜ בל˘ונו וכו˙ב "‰נו˙רים", 

כ„י לרמז על ‰˘ינוי ˘נע˘‰ ‡ז ‡ˆל י˘ר‡ל:

ל‡לעזר  (בנו‚ע  ר˘"י  פיר˘  יב)  י,  (˘מיני  לעיל 
ו‡י˙מר) „פירו˘ "נו˙רים" ‰ו‡ "‰נו˙רים מן ‰מי˙‰ 
כו' ˘‡ף עלי‰ם נ˜נס‰ מי˙‰ על עוון ‰ע‚ל", ו‰יינו, 
„˘ם "נו˙רים" מר‡‰ "˘‡ף עלי‰ם נ˜נס‰ מי˙‰" וז‰ 
לומר  י˘  ומע˙‰  מיוח„.  חי„ו˘  בחיים ‰ו‡  ˘נ˘‡רו 
˘זו ‚ם כוונ˙ ר˘"י ב"לי„ע מנין ‰נו˙רים" – ˘ב‡מ˙ 
‰י˙‰ ‚זיר˙ כלי' רח"ל על כלל י˘ר‡ל, וכמ"˘ "ויחר 
נ˜נס‰  עלי‰ם  ו"‡ף  י),  לב,   ‡˘˙) ו‡כלם"  ב‰ם  ‡פי 
ולכן  מיוח„.  חי„ו˘  בחיים ‰ו‡  ˘נ˘‡רו  וז‰  מי˙‰", 
מעב„ו˙  ˘יˆ‡ו  ב‚לל  מנ‡ן"  ממˆרים  "כ˘יˆ‡ו  ‡ם 
‰נו˙רים"  מנין  לי„ע  ˘"מנ‡ן  ע‡כו"כ   – לחירו˙ 
ל‡חר מע˘‰ ‰ע‚ל, ב‚לל ˘נˆלו ממי˙‰ לחיים (וע"„ 
מ‡מר חז"ל "ומ‰ מעב„ו˙ לחירו˙ ‡מרי' ˘יר‰ ממי˙‰ לחיים ל‡ 

כ"˘" - מ‚יל‰ י„, ‡). 

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חמ"‚ עמ' 328 ו‡ילך)



ט

שלשת המנינים בפרשת במדבר 
כהכנה לחג השבועות

מעלותיהם של ישראל – מצד הבחירה ומחמת עבודתם / להיבדל מן העולם 
או לזככו ולהעלותו / שלשה מנינים כנגד שלש המעלות / העיקר הוא לזכך את 

גשמיות העולם

כלל ‚„ול כלל ‰˘ל"‰ ‰˜', ‡˘ר "לכל זמן וע˙ לכל חפı, כי בו„‡י ‚ל‚ול ‰מוע„ים ˘ל 
(חל˜  מי„ ‰' ‰˘כיל"  כי ‰כל  ב‰ן,  ˘חלו˙  ל‡ו˙ן ‰פר˘יו˙  ˘ייכו˙  י˘  בכולן   .  . כל ‰˘נ‰ 

˙ו˘ב"כ רי˘ פר' וי˘ב).

ו‰נ‰, על פר˘˙ במ„בר מפור˘ בפוס˜ים (טו˘ו"ע ‡ו"ח ס˙כ"ח ס"„) ˘"לעולם ˜ורין פר˘˙ 
במ„בר סיני ˜ו„ם עˆר˙". ומובן, ˘י˘ ללמו„ מפר˘˙נו על ענינם ˘ל ימי ‰‰כנ‰ לזמן מ˙ן 

˙ור˙נו, ˘חלים ב˙˜ופ‰ זו.

ו‰„ברים ‡מורים ˘בע˙יים ב˘נ‰ ב‰ נ˜ר‡˙ פר˘˙ במ„בר ביום ב' סיון, ˘‰ו‡ ‰יום בו 
ס"כ),  ס˙ˆ"„  ˘לו  ב˘ו"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  (ל'  ‰˙ור‰"  ˜בל˙  בענין  עמ‰ם  ל‰˙עס˜  מ˘‰  "‰˙חיל 

˘בו„‡י י˘ ל‰סי˜ מעניני פר˘˙ במ„בר על ‰‰כנ‰ ‰ר‡וי‰ למ˙ן ˙ור‰.

מעלו˙י‰ם ˘ל י˘ר‡ל – מˆ„ ‰בחיר‰ ומחמ˙ עבו„˙ם
לי  "ו‰יי˙ם   .‡ בסיון:  ב'  ביום  מ˘‰  ל‰ם  מסר  י˘ר‡ל  בני  מעל˙  ב‰פל‡˙  „ר‚ו˙  ˘ל˘ 
˜„ו˘"  "ו‚וי   .‚ כ‰נים";  ממלכ˙  לי  ˙‰יו  "ו‡˙ם  ב.   ;"ıר‡‰ כל  לי  כי  ‰עמים  מכל  ס‚ול‰ 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

כ

לעורר את הנקודה הטמונה
כל אדם יהי׳ מי שיהי׳ עלול בעהי״ת להתעורר לטוב אלא שצריכים 

למצא את הדרכים והנתיבות הנכונות איך לקרבו

לעורר ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰טמונ‰ 
‡חרי  לחפ˘  ˆריכ‰   - מו˘ב‰  ‡ו  כפר  עיר,   - ˘‰י‡  מ˜ום  בכל  חב״„  חסי„י  ‡‚ו„˙ 
‚זע חב״„ מבלי ‰˙ח˘ב עם מˆבם ‰מוסרי ב‰ו‰, כמחפ˘ ‡חר מטמון, וכ˘יעל‰ בי„‰ 
למˆ‡ ‡˙ מי ˘‰ו‡ - בין ‡י˘ ובין ‡˘‰ - ˘‡בו˙י‰ם ‰יו מ‚זע חב״„, ˆ״ל י˜ר וחביב 

‡ˆלם כמוˆ‡ ˘לל רב.

וע„ ‰‡‚ו„‰ ˆריך לח˘וב מח˘בו˙ רבו˙ ב‡ופנים מ‡ופנים ˘ונים ‡יך ל˜רב ‡˙ ‚זע 
‡נ״˘ לעו„„ם ול‰חיו˙ם בטל ˙חי׳ ˘ל ˜יום מˆו˙ מע˘יו˙ ול‡ט ל‡ט י˙˜רבו ב˜ירוב 
פנימי כי לב י˘ר‡ל פ˙וח ‰ו‡ לכל „ופ˜ עליו ברוח ט‰ר‰ וב„ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב, 

כי ‰נ˜ו„‰ ‰עˆמי˙ ט‰ור‰ ‰י‡ לעולם ומוכנ˙ ˙מי„ ל‰˙עורר לטוב.

ממונ‰  ˘‰י׳  נ‰ר „ון  על  ברוסטוב   - ˘כח˙י  ˘מו   ˙‡ - זוכרים ‡˙ם ‡˙ ‰„"ר  בטח 
‰י‰ו„י˙"  ‰"מחל˜‰  [‡נ˘י  ‰יעווסע˜ים  וכ‡ח„  ‰מ˜ו‰,   ˙‡  - ˙רפ״‡  ב˘נ˙   - וס‚ר  ‰נ˜יון  על 
בי˙   ˙‡ ˘ס‚ר  בז‰  ו‰˙פ‡ר   ˙„ מ˘ומרי   ıˆלו˙‰ „‡ז]  רוסי‰  ממ˘ל˙  מטעם  י˘ר‡ל  ב„˙  ˘לחמו 

‰טביל‰, כ˘עברו ‡יז‰ ימים – ובי˙ ‰טביל‰ ‰י׳ ס‚ור ‰זמנ˙יו ב˙ור רופ‡ לבחון ‡ו˙י 
ויר˘ום לי סמי מרפ‡, וכ˘כל‰ מע˘י‰ו ו‰י׳ מוכן ללכ˙ ‡מר˙י לו ‡˘ר כמ„ומני ˘‰ו‡ 
‰י׳  ו‡ביו  ‡מו  ‡בי   ˙‡ זוכר  ‡ינו  ˘‰ו‡  וי˘יבני  בליט‡  ‰רבנים  מ‚„ולי  ‰יחס  מ‚זע 
ל‰ב„יל  ו‚ם  י‰ו„ים  ˘ל  לבי‰כנ"ס  נכנס  ל‡  ומעולם  מ˘ומ„  חˆי  נ‡וו‡ˆער˜‡ס˜  ילי„ 
לבי״˙ ˘ל ‡ינם י‰ו„ים ו‡מו נ˙י˙מ‰ מ‰ורי' בעו„נ‰ ˜טנ‰ ו‚ר‰ ‡ˆל ‡ח˙ מ˜רובו˙י' 
ח„ל‰  ‡ביו  לבי˙  ˘ב‡‰  ‰ר‡˘ון  ומיום  לו,  ונ˘‡˙  ל‡ביו  נ˙ו„ע[‰]  ו˘ם  במ‡ס˜וו‡ 
מ‚„ולי  ‡ח„  ‰י׳  ‡בי׳  ‡בי  ‡ו  ‡מ‰  ‡בי  ‡˘ר  לו  ספר‰  ו‰י‡  י˘ר‡ל   ˙„  ˙‡ ל˘מור 

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



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ס‚ול‰ לבנים
...כב˜˘˙ו ‡זכירו ו‡˙ זו‚˙ו ˘יחיו על ‰ˆיון ‰˜׳ ˘ל כ״˜ מו״ח ‡„מו״ר זˆו˜לל‰״‰ 

נב‚״מ זי״ע למילוי מ˘‡לו˙ לבבם לטוב‰ לזרע‡ חיי‡ ו˜יימ‡.

ב‰פˆ˙  בסביב˙ו  ב‰˘פע‰  ˘יוסיף  ˘ככל  מובן  מ˜ומו˙,  בכמ‰  ‰מבו‡ר  פי  ועל 
‰י‰„ו˙ ו‰חז˜˙‰, ˘על ז‰ ‡מרו רז״ל מ‡י פרי מˆוו˙, וכל ‰מלמ„ ‡˙ בן חבירו ˙ור‰ 
כו' כ‡ילו יל„ו, ‰נ‰ במ„˙ו ˘ל ‰˜ב״‰ ˘‰י‡ מ„‰ כנ‚„ מ„‰ ‡ל‡ ˘כמ‰ פעמים ככ‰ 
על ‰פירו˘ ‡לו  נוסף  כפ˘וטו  לבניך  ו˘יננ˙ם  ול˜יום  ו˜יימ‡  חיי‡  בזרע‡  ‰˘כר ‰ו‡ 
‰˙למי„ים, ו‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני ‰רˆון, ובפרט ˘בטח נמˆ‡ים ב . . מספר י‰ו„ים 

˘ומרי ˙ור‰ ומˆוו˙ ˘יוכלו ל‰˘˙˙ף ולסייע בעבו„˙ו ב‰נ״ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' ˙י‡)

ב˜˘ר עם ‰‡מור [זרע‡ חיי‡ ו˜יימ‡] ‰נ‰ על פי מ„˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘‰י‡ מ„‰ כנ‚„ 
מ„‰ ‡ל‡ ˘כמ‰ פעמים ככ‰, ‰רי ‰מלמ„ ‡˙ בן חבירו ˙ור‰ כ‡ילו יל„ו ס‚ול‰ במיוח„ 

ללי„˙ בנים – נוספים – על בנם ˘ליט"‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' ˘פט)

פעול‰ על ‰˘כנים
˘כני  רˆון, ‡בל  ˘בעי  ומעˆם ‰„יר‰ ‰נם  ח„˘‰,  ב„יר‰  מ‚ורם  ...כו˙ב ‡˘ר ˜בעו 

‰מ˜ום בלי מים זו ˙ור‰ וכו'.

וכמובן  ‰ר‡˘ון,  מענין  יו˙ר  ו‡פ˘ר  ‰˘ני  מענין  ‚ם  רˆון  ˘בע  ל‰יו˙  ˆריך  ל„ע˙י 
ממ‡מר רז״ל ˘ל‡חרי ˘‰פלי‚ו ב‚ו„ל ‰ענין „‰מלמ„ ‡˙ בנו ˙ור‰ ‡˙ בן בנו ו‡˙ בן 
 ıר‡‰ עם  בן   ˙‡ ‰מלמ„  מזולל  י˜ר  „ל‰וˆי‡  ‰‰פל‡‰  ב‚ו„ל  מסיימים  ˙ור‰,  חבירו 
י„י  על  ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו  ˘נבר‡  כל ‰‡„ם  ז‰  ו‰רי  פ‰, ‡),  ב"מ  ע"‡,  ל,  (עיין ˜י„ו˘ין  ˙ור‰ 
מכיון  זו,  לעבו„‰  ו‰כ˘ר  ו„יר˙ ‰‡„ם ‡ינ‰ ‡ל‡ „רך  ב˙ח˙ונים,  י˙׳ „יר‰  לו  ˘יע˘‰ 
˘כל מי ˘‡ין לו בי˙ „יר‰ ‡ינו ‡„ם (עיין ל˜ו"˙ ברכ‰ ˆט, ב. יבמו˙ ס‚, ‡ וב˙וס' וח„‡"‚ ˘ם), 
לע˘ו˙  בפעולו˙יו  יו˙ר  מˆליח  ובמיל‡  ‡„ם  ˘ל  „ע˙ו  מרחיב‰  יפ‰  ו‚ם  טוב‰  ו„יר‰ 

‰„יר‰ ל‰˜ב״‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ע‡)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

(י˙רו יט, ‰-ו).

וי˘ לב‡ר ‰‰פר˘ בין ˘ל˘ מעלו˙ ‡לו:

‡. "ו‰יי˙ם לי ס‚ול‰ מכל ‰עמים":

מˆ„  בי˘ר‡ל  ‰בחיר‰  ו‡ין  י˘ר‡ל,  לבני  נוסף  עמים  עו„  י˘נם  כיˆ„  מו„‚˘  זו  במעל‰ 
˙ני‡  (ר‡‰  ס‚ול‰  לעם  לו  ל‰יו˙  „ו˜‡  בי˘ר‡ל  בחר  עמנו  ‰‚„ול  ˘בטובו  ‡ל‡  „ו˜‡,  מעל˙ן 
"לי  ˘‰רי  ˘לי",  לב„כם  ‡˙ם  ˙‡מרו  ˘"ל‡  ‰פסו˜,  על  ר˘"י  בפירו˘  מו„‚˘  ו‰„בר  פמ"ט). 

כל ‰‡רı", ומכל מ˜ום "‰ם בעיני ולפני לכלום", ובחר בבחיר‰ ˘למעל‰ מטעם ו„ע˙ ˘י‰יו 
י˘ר‡ל לב„ם ס‚ול‰ ו"‡וˆר חביב". 

˘˙י  ‰ן  ‰˘י"˙,   ˙‡ עבו„˙ם  מˆ„  י˘ר‡ל  ˘ל  מעלו˙י‰ם  י˘נן  ‰בחיר‰,  לעˆם  ונוסף 
‰מעלו˙ ˘ממ˘יך ומונ‰: "ממלכ˙ כ‰נים", ו"‚וי ˜„ו˘".

ב. "ו‡˙ם ˙‰יו לי ממלכ˙ כ‰נים":

˘ל  ענינם  "˘רים".  כ‰ונ‰, ‡ל‡  מענין  ר˘"י „‡ינו  כ˙ב  כ‰נים"  "ממלכ˙  בפ˘ר ‰˙ו‡ר 
˘רים ‰ו‡ ˘‰ם ˘ולטים ומנ‰י‚ים ‡˙ ‰מלוכ‰ ונכסי‰, וכמו כן י˘ר‡ל ‰מ‰ ˘רים ‰מנ‰י‚ים 
מטר˙  וכל  ונחו˙ים,  ˘פלים  עˆמם ‰ם  מˆ„  ‰‚˘מיו˙  ‚˘מיו˙ ‰עולם. „עניני  על  ו˘ולטים 
ברי‡˙ם, וברי‡˙ ‰עולם בכללו˙, ‰י‡ בכ„י ˘י˘ר‡ל על י„י עבו„˙ם יזככו וי˜„˘ו ‡ו˙ם ע„ 

˘י‰יו ר‡ויים ל‰יו˙ „יר‰ ומ˘כן לו י˙'.

ועניניו  ‰עולם  על  ב˘ליט‰  ‡ל‡  ממ˘,  ˜„ו˘‰  ועניני  במˆוו˙  עוס˜˙  ‡ינ‰  זו  ועבו„‰ 
ל˘ם  י‰יו  מע˘יך  "כל  מי"ב)  פ"ב  (‡בו˙  ˙ור‰  ˘ˆיו˙‰  מ‰  ו‰ו‡  ˜„ו˘ים.  ˘‡ינם  ‰‚˘מיים 
בעבור  ור˜  ‡ך  י‰יו  י‰ו„י  ˘ל  ‰חולין  עס˜י  וכל  ופרנס˙ו  ו˘˙יי˙ו  ‡כיל˙ו  ˘‚ם  ˘מים", 
˘‰מ‰  י˘ר‡ל "˘רים",  נ˜ר‡ו  זו  עבו„‰  ובעבור  כר‡וי.  לעבו„ ‰'  ויוכל  ו˘לם  ברי‡  ˘י‰י‰ 

מטילים ˘רר‰ על עניני ‚˘מיו˙ ‰עולם ומנ‰י‚ים ‡ו˙ם לעלו˙ ל˜„ו˘‰.

‚. "ו‚וי ˜„ו˘":

מוב„לים  „‰יינו  "˜„ו˘ים",  ˘‰מ‰  כפי  י˘ר‡ל  ˘ל  מעל˙ן  על  ‰כ˙וב  מ„בר  בז‰ 
ב‚וף  חיים  ˘‰ם  ˘‡ף  מעל˙ ‰כ‰נים,  ב„ו‚מ˙  זו ‰י‡  ומעל‰  מן ‰עולם ‰‚˘מי.  ומופר˘ים 
‚˘מי ומ˙נ‰‚ים ב‰נ‰‚ו˙ ‚˘מיו˙, מכל מ˜ום ‰רי ‡ין ל‰ם חל˜ ונחל‰, כי ‰' ‰ו‡ נחל˙ם, 

וכל מעיינם ‰ו‡ לעמו„ לפני ‰' ל˘ר˙ו.

˘בזמנים  ו˜יום ‰מˆוו˙,  לימו„ ‰˙ור‰  בע˙  י˘ר‡ל  בכל ‡י˘  מעל˙ ‰כ‰נים, ‰ו‡  ומעין 
‡לו ‡ין ‰ו‡ עוס˜ בעניני חולין, ו‰ו‡ ˜„ו˘ ומוב„ל מעניני ‰עולם, ועומ„ ומ˘ר˙ לפני ‰'.

ובפרטיו˙ יו˙ר, ‚ם ב˜יום ‰מˆוו˙ ‚ופ‡ י˙כנו ˘ני ‡ופנים בכוונ˙ וב‡ופן עבו„˙ ‰‡„ם, 
מ˙‡ים ל˘˙י מעלו˙ ‡לו ‰‡חרונו˙:

ור˜  ‰˘פל,  ‰עולם  מן  לפרו˘  ˘רוˆ‰  י˙',  בו  ל„ב˜‰  בכ„י  ‰מˆוו˙  מ˜יים  ו‰‡„ם  „י˘ 
לעמו„ ול˘ר˙ לפניו י˙'. ו‡זי ‰ו‡ נח˘ב כ"‚וי ˜„ו˘" – פרו˘ ומוב„ל מן ‰עולם.

˘"נ˙‡וו‰  מ‰  ˘‰ו‡  ‰עולמו˙,  ו‰˙‰וו˙  בברי‡˙  ‰כוונ‰  ˙כלי˙   ˙‡ ‰‡„ם  ויו„ע  וי˘ 
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ב˜יום  כוונ˙ו  כל  וזו  טז),  נ˘‡  מ˙נחומ‡  פל"ו  (˙ני‡  ב˙ח˙ונים"  „יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰ 
‚˘מיו˙   ˙‡ ומזככים  מבררים  ‚˘מיים,  „ברים  עם  ‰מˆוו˙  ˜יום  ˘ע"י  ומˆוו˙י‰,  ‰˙ור‰ 
˘רים",   – כ‰נים  "ממלכ˙  ‰ו‡  ‰רי  ז‰  וב‡ופן  י˙'.  לו  ומ˘כן  „יר‰  ל‰יו˙  ˘יוכל  ‰עולם, 

˘˘ולט ומנ‰י‚ ‡˙ עניני ‰עולם לרˆונו י˙'.

˘ל˘‰ מנינים כנ‚„ ˘ל˘ ‰מעלו˙
ועל ˘ל˘ מעלו˙ ‡לו רמז‰ ˙ור‰ בפר˘˙ במ„בר. „‰נ‰, ענין ‰פר˘‰ ‰ו‡ מנינם ˘ל בני 
י˘ר‡ל, ו˘ל˘‰ מנינים ‰ם בפר˘˙נו: ‡. מנין כל בני י˘ר‡ל מלב„ בני לוי; ב. מניין בני לוי 

מבן חו„˘ ומעל‰; ‚. מניין בני ˜‰˙ מבן ˘ל˘ים ˘נ‰.

ו‰ם ‰ם ˘ל˘˙ ‰ענינים במעל˙ן ˘ל י˘ר‡ל:

‡. מנין בני י˘ר‡ל – "ס‚ול‰ מכל ‰עמים":

כלל ‰ו‡ ב„ברי חז"ל (ביˆ‰ ‚, ב. ו˘"נ) ‡˘ר "„בר ˘במנין ל‡ בטיל", וכ˙ב ‰˘ל"‰ (˘מז, 
‡ ו‡ילך) ˘‰ו‡ ענין מ‰ ˘נמנו י˘ר‡ל בכ„י לי˙ן ב‰ם ח˘יבו˙ ˘ל‡ יבטלו בין ‡ומו˙ ‰עולם 
ח"ו. ו‰נ‰, כמ‰ ‚„רים י˘ ב„ברים ˘‡ינם בטלים, וכולם מ˘ום ח˘יבו˙ו ‰‚לוי‰ ˘ל ‰„בר. 
מ‚ל‰  ‡ו˙ו  ˘מונין  מ‰  ור˜  „ברים,  ˘‡ר  על  י˙ר  ‚לוי‰  מעל‰  בו  ‡ין  ˘במניין,  „בר  ‡ך 

ח˘יבו˙ מיוח„˙ ˘י˘ בו.

מˆ„  ל‡  ב‰ם  ˘בחר  ‰˘י"˙,  ˘ל  "ס‚ול‰"  ˘‰ם  מ‰  י˘ר‡ל  ˘ל  במעל˙ן  ‚ם  ‰ו‡  ז‰  ומעין 
מסוימו˙,  במעלו˙  זו ‡ינ‰ ˜˘ור‰  מיוח„˙  ˘חביבו˙  ו„ע˙,  מטעם  למעל‰  בבחיר‰  מעל˙ן ‡ל‡ 
וממיל‡ ‡ין ‰י‡ י„וע‰ לכל. וכ‡˘ר מונ‰ ‡ו˙ם ‰רי ז‰ מ‚ל‰ ˘"מ˙וך חיב˙ן לפניו מונ‰ ‡ו˙ן כל 

˘ע‰" (ר˘"י רי˘ פר˘˙נו).

ב. מניין בני לוי – "˘רים":

ל‡חר ‰מניין ‰כללי, ˆיו‰ ‰˘י"˙ למנו˙ ‡˙ בני לוי בפני עˆמם, ו‰ו‡ ‡ינו מניין וחביבו˙ 
˘מˆ„ עˆם מˆי‡ו˙ם, ‡ל‡ ‰ו‡ ב‡ ב˘ייכו˙ ל˙פ˜י„ם, "ו‡˙‰ ‰פ˜„ ‡˙ ‰לויים" – "מינוי 
„ו˜‡,  ומעל‰"  חו„˘  "מבן  למנו˙ן  ˘י˘  מכך  ‚ם  ˘מובן  וכפי  ובפר˘"י).  נ   ,‡) ˘רר‰"  ל˘ון 

מכיון ˘‡ז "‰ו‡ נמנ‰ לי˜ר‡ ˘ומר מ˘מר˙ ‰˜ו„˘" (‚, טו ובפר˘"י).

עניני  על  ˘˘ולטים  "˘רים",  ˘‰ם  עבו„˙ם,  מˆ„  י˘ר‡ל  ˘ל  מעל˙ן  על  רומז  ז‰  ומניין 
"ו‡˙ם  ‰כ˙וב  מ„ברי  לעיל  ˘נ˙ב‡ר‰  ‰מעל‰  ו‰י‡  בלב„.  ˜„ו˘‰  לעניני  ˘ינוˆלו  ‰עולם 
˙‰יו לי ממלכ˙ כ‰נים – ˘רים", ˘בני י˘ר‡ל ˘ולטים ומנ‰י‚ים ‡˙ ‚˘מיו˙ ‰עולם ˘˙על‰ 

ו˙ז„כך ו˙‰פך ל˜„ו˘‰.

‚. מניין בני ˜‰˙ – "‚וי ˜„ו˘":

מניין בני ˜‰˙ ‰‡מור בפר˘˙נו, ‡ינו ר˜ מ˘ום מעל˙ עבו„˙ם ‰כללי˙, ‡ל‡ ב‡ ל‰„‚י˘ 
סו‚ ‰מיוח„ ˘בעבו„˙ם, „בני ˜‰˙ ‰י˙‰ עבו„˙ם "ב‡‰ל מוע„ ˜ו„˘ ‰˜„˘ים" – "‰מ˜ו„˘ 

˘בכולן" (‚, „ ובפר˘"י).

יח

המלמד בן חבי רו 
זוכה לדברים הרבה

ו‡ל‰ ˙ול„ו˙ ‡‰רן ומ˘‰ 
˘כל ‰מלמ„ בן חבירו ˙ור‰ כ‡ילו יל„ו
(במ„בר ‚, ‡. ר˘ "י)

 ל‡לו ‰˘ייכים לז‰ – עניני ‰חינוך ‰כ˘ר ˜ו„מים לכל
 מ‡˘ר ‰נני ˜בל˙ מכ˙בו מ . . ורו‡‰ ‰נני בו ס˙יר‰ מרי˘‡ לסיפ‡ כי מ˙חיל כ˙יב˙ו 

‡ו„ו˙ ‰כ˙ו˙ ו‰˘יעורים ‡˘ר לומ„ עמ‰ם ומסיים ‡˘ר ברוחניו˙ ‰נ‰ מ‰ו˙ו פוח˙,

ו‰רי י„וע על פי מ‡מר רז"ל ‚ו„ל ענין ערך ‰מלמ„ ‡˙ בן חבירו ˙ור‰ ובפרט ‰מלמ„ 
ז‰ ‰ו‡  ובטח ‚ם  ערכו  יו˜טן  ז‰  י„י  ˘על  כן ‰רי ‡י ‡פ˘ר  ו‡ם  ˙ור‰   ıעם ‰‡ר בן   ˙‡
עˆ˙ ‰יˆר ל‰חלי˘ו בעבו„˙ו ‰נ"ל ו‡ולי ‚ם כ„י ל‰בי‡ו לי„י ר‚˘ י‡ו˘ ˘כיון ˘‰מˆב 
‡ינו  כ„בעי ‰רי מ‰ לו ו‡יך ‡פ˘ר לע˘ו˙ ול‡ כ„‡י˙ ‰י‚יע‰ ל‰יטיב ‰מˆב יו˙ר (‡˘ר 

‚ם ז‰ ‰יפך מ‡מר רז"ל י‚ע˙י ול‡ מˆ‡˙י ‡ל ˙‡מין), 

וכבר ‡מר˙י לו כמ‰ פעמים ‡˘ר בזמן ‰ז‰ ‰‰כרח ‰ו‡ ‡˘ר כל ‡ח„ ו‡ח„ י˙עס˜ 
ויח„  לכל  ˜ו„ם  ‰כ˘ר  חינוך  עניני  ‰רי  לז‰  ‰˘ייכים  ו‡לו  ˆבור  ˆרכי  ˘ל  ענין  ב‡יז‰ 
וי˘˙„ל ‚"כ  חב"„  חסי„ו˙  בספרי  לימו„ ˜בוע  לו  ˘י‰י'  מוכרח  בפרט  וב˘בילו  ז‰  עם 

לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙ „ו˜‡ מ˙וך ˘מח‰. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˘נט ו‡ילך)

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי
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‡ל‡ ‚ם) מר"ח ו‡ילך, ˘‡ז (כמבו‡ר בסו‚י‡ 
ויחן  סיני,  למ„בר  י˘ר‡ל  ב‡ו  ˘ם)  „˘ב˙ 

ל˜בל˙  מוכנים  ‰‰ר,  נ‚„  י˘ר‡ל  ˘ם 
ט.  פ"ט,  וי˜"ר  במ„ר˘  כמבו‡ר  ‰˙ור‰, 
ל‰עיר  (וי˘  ‰˘לום  פר˜  זוט‡   ıר‡ „רך 
‚ם  ˘י˘ ‰˘פע‰  ל„ינ‡  מˆינו  ב˘ב˙  „‚ם 
‡ו"ח  ט"ז  עיי'  ‰˘ב˙,  ˘לפני  ימים  ב‚' 

סרמ"ח ס˜"‚ ו˘ו"ע ‡„‰"ז ˘ם סוס"‰).

עˆמם  מˆ„  ב‰ם  י˘  ‡לו  בימים  (ב) 
ר˜  (ול‡  עˆמו  בפני  מיוח„  ו‚„ר  ˙וכן 
ב˙ור  ˙ור‰",  "מ˙ן  ליום  ו‰כנ‰  כסניף 
˜בל˙  "ימי  ‰נ˜ר‡  זמן  ˘‰ם  טפל), 
ומיוח„ים  מוב„לים  ‰ם  ולכן  ‰˙ור‰", 
‡ומרים  ו‡ין  ב‰ם  מ˙ענין  (˘‡ין  בפ"ע 
במ˙ן   :˙ˆ˜ ‡חר  ובס‚נון  ˙חנון).  ב‰ם 
מˆ„  ˙ור‰  מ˙ן   – ענינים  ˘ני  י˘  ˙ור‰ 
ו‡ף  י˘ר‡ל.  מˆ„  ‰˙ור‰  ו˜בל˙  ‰˜ב"‰, 
˙ור‰  ממ˙ן  ˙וˆ‡‰  ‰י‡  ‰˙ור‰  ˘˜בל˙ 
וזמנ‰ ל‡חרי ‰נ˙ינ‰, ‰רי בעומ˜ יו˙ר י˘ 
מ"˙  לפני  ‰˙חיל‰  ‰˙ור‰  ˘˜בל˙  לומר 
ענינם ‰מיוח„  וז‰ו  עˆמו.  בפני  ענין  ו‰ו‡ 

˘ל ימים ‡ל‰ – ימי ˜בל˙ ‰˙ור‰.

בין  ‰חילו˜  ˘ז‰ו  לומר  י˘  ומע˙‰ 
„במ‚"‡  ‡„‰"ז,  ול˘ון  ‰מ‚"‡  ל˘ון 
‰„‚י˘ "‡"ל מ˘‰ ל˜„˘ם ל˙ור‰", ו‰יינו 
מ˘‰  ‰˙חיל  ו‡ילך  סיון  ב'  ˘מיום  מ‰ 
ל‰כין ‡˙ בנ"י ל˙ור‰, ˘י˙ן ל‰ם ‰˜ב"‰; 
ו‡ילו ‡„‰"ז כו˙ב "‰˙חיל מ˘‰ ל‰˙עס˜ 
עמ‰ם בענין ˜בל˙ ‰˙ור‰", ‰יינו ˘בימים 

‡לו ‰˙חיל ‰ענין „˜בל˙ ‰˙ור‰. 

˘ימים  ז‰  ר˜  נ˜ט ‰מ‚ן ‡בר‰ם  ולכן 
נע˘‰  מ‰  פיר˘  ול‡  ימי ‰‚בל‰,  ‡ל‰ ‰ם 
˘ימים  מ„‚י˘  כבר  לחו„  ז‰  כי  יום,  בכל 
למ˙ן  ‰כנ‰  ימי  ˘ל  ‡ח„  ‰מ˘ך  ‰ם  ‡ל‰ 
˙ור‰ [ומע˙‰ י"ל „‚ם ‰לבו˘ ˘ס˙ם כעין 
ל' ‰מ‚"‡ ס"ל כמו˙ו ˘‰ו‡ מˆ„ ‰סמיכו˙ 
‰ל˘ונו˙   ˙ˆ˜ „מחול˜ים  ‡ל‡  ל˘בועו˙, 
‚ופ‡,  ז‰  ב‡ופן  ˘י˘  ‰‡ופנים  ב'  מˆ„ 
מ‡יר‰ ‰‰˙פ˘טו˙  בימים ‡ל‰  „ל‰מ‚"‡ 
בחפˆ‡ „‰זמן  ו‰ו‡ ‚„ר  עˆמו,  מ"˙  „יום 
ימי  עˆמו]  [‰זמן  "„‰וי  נ˜ט  ול‰כי  כנ"ל, 
מˆו˙  ימי  ˘"‰ם  ˘כ'  ול‰לבו˘  ‰‚בל‰", 
‰‚בר‡  פעול˙  מחמ˙  ‰ו‡  ‰‚בל‰",  ימי 

בימים ‡ל‰ ˘נˆטוו‰ ב‰‚בל‰. ו‡כ"מ].

‡חר  ˘(מי„  „ס"ל  ‡„‰"ז  מ˘‡"כ 
יום  כל  ‰רי  ‰˙ור‰,  ˜בל˙  ימי  ‰ם  ר"ח) 
ב˜בל˙  ענין ‡חר  נפעל  ˘בו  יום  ויום ‰ו‡ 
˜בל˙  ‰י˙‰  ‰˘לי˘י  ˘ביום  ‰˙ור‰, 
‰˙ור‰ בענין ז‰ ˘נ‡מר ל‰ם "ו‡˙ם ˙‰יו 
‰רביעי  וביום  ו‚ו'",  כ‰נים  ממלכ˙  לי 
‰‚בל‰,  מˆו˙  ע"י  ‰˙ור‰  ˜בל˙  ‰י˙‰ 
מˆו˙  ע"י  ‰˜בל‰  ‰י˙‰  ‰חמי˘י  וביום 
יום ‰י˙‰ "˜בל‰  ˘בכל   – כלומר  פרי˘‰, 
 – רבינו  מ˘‰  מˆ„  וכן  ממ˘‰,  ח„˘‰" 
˘בכל יום ‰י˙‰ ‰˙עס˜ו˙ ‡חר˙ ˘ל מ˘‰ 
חל"ח  בל˜ו"˘  (ועיי"ע  "בענין ˜בל˙ ‰˙ור‰" 
בימים  ˘‰יו  ‰נ"ל  ‰ענינים   '‚ כל  ‡יך  ו‡ילך   4 ע' 

‡לו, ˘‰ם ‚' ענינים ב˜בל˙ ‰˙ור‰, מכוונים ‰יטב 

מˆ„  ˙ור‰  במ˙ן  ˘‰יו  „ו‚מ˙ם  ענינים   '‚ כנ‚„ 

‰˜ב"‰).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ובז‰ נרמז מעל˙ן ‰˘לי˘י˙ ˘ל י˘ר‡ל, מ‰ ˘‰ם "‚וי ˜„ו˘", ˘מוב„לים מעניני ‰עולם, 
ועוס˜ים בעניני ˜„ו˘‰ בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙, וכל מˆי‡ו˙ם ‰י‡ ל˘ר˙ לפני ‰'.

‰עי˜ר ‰ו‡ לזכך ‡˙ ‚˘מיו˙ ‰עולם
˘נ˜ר‡˙  ב˜ביעו˙  ובפרט  ‰˘בועו˙,  ח‚  ˜ו„ם  במ„בר  פר˘˙  ˘נ˜ר‡˙  במ‰  ‰טעם  וז‰ו 
ביום ב' סיון ˘בו נ‡מרו ˘ל˘ מעלו˙ ‡לו „בני י˘ר‡ל, בעבור י„ע ‰‡„ם ‡˙ ‡ופני ‰עבו„‰ 

‰‡מורים ב˜˘ר עם מ˙ן ˙ור‰ ‰מ˙ח„˘ בכל ˘נ‰ ו˘נ‰.

"כ˘יˆ‡ו  נמנו  כבר  י˘ר‡ל  בני  ˘‰רי  לוי.  בני  מנין  ‰ו‡  בפר˘˙נו  ‰חי„ו˘  עי˜ר  ו‰נ‰, 
בני  ‚ם  כי  בפר˘˙נו,  חי„ו˘ ‰מיוח„  בני ˜‰˙ ‡ינו  מנין  ו‚ם  פר˘˙נו),  ˙חיל˙  (ר˘"י  ממˆרים" 
‚ר˘ון ובני מררי נמנו כמו˙ם ל‰לן בפר˘˙ נ˘‡. ועי˜ר ‰חי„ו˘ בפר˘˙נו, ‰ו‡ מנין בני לוי.

י˘ר‡ל ‰י‡ ‰מעל‰  ˘ל  עבו„˙ן  ענין  ˘עי˜ר  לבו,  ˘י˘ים ‰‡„ם ‡ל  ב‡ ‰„בר,  וללמ„נו 
‰˘ני˙, מ‰ ˘מנˆלים ‡˙ עס˜י ‰עולם ‰‚˘מיים ל˙ועל˙ עבו„˙ ‰', ˘‰רי זו ˙כלי˙ ברי‡˙ 
ענין  בס‰"˜ ‰מב‡רים  וכמבו‡ר  י˙'.  לו  לע˘ו˙ן „יר‰  ענינים ‚˘מיים  ול˜„˘  לזכך  ‰עולם, 
‰עולם   ˙‡ לזכך  י‰ו„י  ˘יכול  ˙ור‰,  במ˙ן  ˘נ˙‰וו‰  ‰חי„ו˘  עי˜ר  כל  ˘ז‰ו  ˙ור‰,  מ˙ן 

ול‰עלו˙ו ל˜„ו˘‰.



פניניםפנינים

‚ם  י˙'  לו  "„יר‰"  לע˘ו˙  ‰עולם,  ברי‡˙  כוונ˙ 
בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1019 ו‡ילך)

מנין בחודש אייר דוקא
וי„בר ‰' ‡ל מ˘‰ ‚ו' ב‡ח„ לחו„˘ ‰˘ני
מ˙וך חיב˙ן לפניו מונ‰ ‡ו˙ם כל ˘ע‰ כו' כ˘ב‡ 
ל‰˘רו˙ ˘כינ˙ו עלי‰ם מנ‡ן, ב‡ח„ בניסן ‰ו˜ם 
‰מ˘כן, וב‡ח„ ב‡ייר מנ‡ם
(‡, ‡. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור, ‰רי ‡ם מניין בני י˘ר‡ל 
‰י' מפני "˘ב‡ ל‰˘רו˙ ˘כינ˙ו עלי‰ם" – ‰˜מ˙ 
‰מ˘כן, מ„וע נמנו י˘ר‡ל ר˜ ב‡ח„ ב‡ייר, ול‡ 

מי„ ב‡ח„ בניסן, כ‡˘ר ‰ו˜ם ‰מ˘כן?

וי˘ לב‡ר ‰„בר ב„רך ‰פנימיו˙:

כל  מ˘˙ווים  ˘בו  מ˘‰ו  על  מור‰  מנין 
כולם   ˙‡ מונים  במנין  ˘‰רי,  ‰נמנים.  ‰„ברים 
‰˜טן  ע„  ˘ב‚„ולים  מ‰‚„ול  ˘וו‰,  ב‡ופן 
מור‰  ‡ינו  י˘ר‡ל  בני  מנין  ועפ"ז,  ˘ב˜טנים. 
בבני  ˘ונים  סו‚ים  ˘ל  ‰פרטיו˙  מעלו˙י‰ם  על 
י˘ר‡ל, ‡ל‡ על ‰„בר ˘בו מ˘˙ווים כולם, ו‰י‡ 

נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙, ˘ב‰ ˘ווים כל י˘ר‡ל.

ביו˙ר,  נעל‰  „בר  ‰י‡  ‰י‰„ו˙  נ˜ו„˙  ו‰נ‰, 
ורˆון  ‰‡„ם.  ‡ˆל  נר‚˘˙  ‡ינ‰  כלל  ˘ב„רך 
י˘ר‡ל  בני  ‡ˆל  ˙ור‚˘  זו  ˘נ˜ו„‰  ‰ו‡  ‰˜ב"‰ 
עם  ויפעלו  יו˘פעו  ‰‡„ם  ר‚˘ו˙  ˘‚ם  ב‡ופן 

"נ˜ו„‰" זו.

וז‰ו מ‰ ˘נמנו י˘ר‡ל ר˜ ב‡ייר, כי כמבו‡ר 
בספרים (ר‡‰ ל˜ו"˘ ח"‡ ‡מור, ח"„ עמ' 2031, ועו„, ו˘"נ) 
עבו„˙ חו„˘ ניסן - ˘‡ז יˆ‡ו י˘ר‡ל ממˆרים - 
"מזוככים"  ‡ינם  ‰‡„ם  ולב  מוח  ‡ם  ˘‚ם  ‰י‡ 
ו"לברוח"  מ"מˆרים"  לˆ‡˙  עליו  ומבוררים, 
מ‰רע. ו„ו˜‡ בחו„˘ ‡ייר – ˘כולו בזמן  ספיר˙ 
‰עומר - ‰ו‡ ‰זמן בו עוב„ים על בירור ‰מ„ו˙, 
‰‡„ם  ר‚˘ו˙  ˘‚ם  ב‡ופן  ולזככן,  ל‰עלו˙ן 

יפעלו כר‡וי ולפי "נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 1 ו‡ילך)

מדוע צריכים 
ישראל למנין? 

ספר  "ז‰  במ„בר  לספר  בנו‚ע  ‰˘ל"‰  כ˙ב 
˘נמנו  ‰מנין  ˘ם  על  ‰פ˜ו„ים  חומ˘  נ˜ר‡ 
ח˘וב  ˘„בר ‰מנין ‰ז‰ ‰ו‡  מז‰  נ˘מע  י˘ר‡ל, 
˘ל˘‰  ˙ו˘ב"כ,  (חל˜  עולמי˙"  ביטול  לו  ו‡ין 
‰˜ב"‰  ˘מנ‰  ˘‰טעם  ו‰יינו,   .((‡ (˘מז,  מחנו˙ 

˘במנין",  כ"„בר  ˘ייח˘בו  כ„י  ‰ו‡  י˘ר‡ל   ˙‡
˘‡ינו בטל, ועי"ז ל‡ י˙בטלו י˘ר‡ל בין ‡ומו˙ 
ז‡בים"  ˘בעים  בין  "כב˘‰  ˘‰ם  ‡ף  ‰עולם, 

(‡ס˙"ר פ"י, י‡).

ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור, ‰רי ז‰ ˘"„בר ˘במנין 
ח˘יבו˙  על  מור‰  ˘‰מנין  מפני  בטל" ‰ו‡  ‡ינו 
‰„בר, ו„בר ח˘וב ‡ינו בטל. ונמˆ‡, ˘‡ין ‰מנין 
סימן  ר˜  ‰ו‡  ‡ל‡  ‰„בר,  י˙בטל  ˘ל‡  פועל 
˘בני  מכיון  ו‡"כ,  ‰„בר.  ח˘יבו˙  על  ל‰ר‡ו˙ 
‡ינם  ‰ם  ‰רי  עˆמם,  מˆ„  ‰ם  ח˘ובים  י˘ר‡ל 
ומ„וע ‰יו  ח˘יבו˙ם,  מˆ„  בלי ‰מנין  בטלים ‚ם 

ˆריכים למנין „ו˜‡?

˘עי˜ר  ‰י„וע  ב‰˜„ים  ‰„בר  לב‡ר  וי˘ 
מטר˙ ו˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰ו‡ בכ„י ˘י˜יימו 
י˜„˘ו  ועי"ז  ב‚˘מיו˙,  ‰מˆוו˙   ˙‡ י˘ר‡ל  בני 
ל˜„ו˘‰.  ‡ו˙ם  ויעלו  ‰‚˘מיים  ‰„ברים   ˙‡
בברי‡˙  ‰˜ב"‰  ו˙כלי˙  מטר˙  ממל‡ים  ובז‰ 
„יר‰  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  ‰ז‰,  עולם 
מכון  י‰י'  ז‰  ˙ח˙ון  עולם  ˘‚ם  ב˙ח˙ונים", 

ומ„ור ל˘ב˙ו י˙'.

בפועל  י˘ר‡ל  ˘נמנו  מ‰  לב‡ר  י˘  ז‰  וע"פ 
ח˘יבו˙ם  ‰י˙‰  ז‰  מנין  ‡ילולי  כי  וב‚˘מיו˙, 
עו˘‰  ול‡ ‰י˙‰  רוחני,  ענין  נ˘‡ר˙  י˘ר‡ל  ˘ל 
‰יו  ˘ל‡  ‰‚ם  ו‡ז,  ‰ז‰.  עולם  ב‚˘מיו˙  רו˘ם 
ל‡  ‡ך  כנ"ל,  ח˘יבו˙ם  מˆ„  מ˙בטלים  י˘ר‡ל 
‰י˙‰ ח˘יבו˙ זו יכול‰ ל‰˘פיע בעולם ‰‚˘מי. 
ניכר‰  ˘בז‰  בפועל,  י˘ר‡ל  ˘נמנו  מ‰  וז‰ו 
עי"ז  „ו˜‡  ‚˘מי˙,  בפעול‰  ‚ם  ב‚לוי  ח˘יבו˙ם 
‚˘מיו˙  על  ‚ם  ל‰˘פיע  ‰כח  לח˘יבו˙ם  י˘ 
עולם ‰ז‰, ל‰עלו˙ו ולזככו, ול˜יים עי˜ר ˙כלי˙ 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

˘ב‰ם  ימים  (‰יינו  ‰‚בל‰"  "ימי  ‰ם  ‡לו 
נ‡סרו לעלו˙ ‰‰ר‰ ונˆטוו לפרו˘).

רבינו  ב‡  „ב‡מ˙  ז‰,  בכל  ו‰נר‡‰ 
וב‰‚„ר˙  טעם ‰„ין,  ב‰סבר˙  לח„˘ „בר 
˘ינוי  עו„  וב‰˜„ם  ‡לו.  ימים  ˜„ו˘˙ 
‰מ‚"‡,  ול˘ון  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ל˘ון  בין 
מ˘‰  ‡"ל  סיון  בב'  "„מי„  כ'  „במ‚"‡ 
"‰˙חיל  כ'  ‡„‰"ז  ‡בל  ל˙ור‰",  ל˜„˘ם 
מ˘‰ ל‰˙עס˜ עמ‰ם בענין ˜בל˙ ‰˙ור‰" 
‡„‰"ז  ˘˘ינ‰  לומר  ˆריך  ‰י'  (ובפ˘טו˙ 
ל˜„˘ם  מ˘‰  "‡"ל  כי  „יו˜,  לי˙ר  ר˜ 
סיון   '„ יום  על  בעי˜ר  מ˙‡ים  ל˙ור‰" 
„"ו˜„˘˙ם  פרי˘‰  מˆו˙  ל‰ם  כ˘‡מר 
כ˘‡מר   '‚ ביום  עכ"פ  ‡ו  ומחר",  ‰יום 
ל‰ם מˆו˙ ‰‚בל‰, מ˘‡"כ בב' סיון ˘‡מר 
ל‰ם ר˜ "ו‡˙ם ˙‰יו לי ‚ו'" מבלי לע˘ו˙ 
מע˘‰ מיוח„ ˘יחול עליו ענין "ל˜„˘ם". 
‚ו'  לי  ˙‰יו  ˘"ו‡˙ם  ל‰מ‚"‡  ס"ל  ו‡ולי 
נע˘‰  ‰‡מיר‰  ˘ע"י  פירו˘ו  ˜„ו˘"  ו‚וי 
פירו˘ו  (˘במ‚"‡)  ˘"ל˜„˘ם"  ‡ו  כן. 
בל˘ון  ופר˘"י  כב˙ר‚ום  ‰זמנ‰,  ל'  ר˜ 
יט,  (פסו˜  פרי˘‰  ˘במˆו˙  "ו˜„˘˙ם" 
‡בל  ˘ם).  מכיל˙‡  ור‡‰  י„.  ˘ם,  וע„"ז  יו„. 

ר‡‰  כך,  ל‡  נ˙פר˘  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
רמב"ן  פל"‚.  ח"‚  מו"נ  פמ"‡.  פ„ר"‡ 
ל‰לן  ‡ופן  ובכל  ועו„;  יו„.  ˘ם,  י˙רו 
‰מ‚"‡  מל'  ‡„‰"ז  ˘˘ינ‰  „מ‰  י˙ב‡ר 

‡ינו ר˜ מˆ„ „יו˜ ל' ˜„ו˘‰). 

וי˘ לומר, ˘ב˘ינוי ז‰ מ˘מיענו רבינו 
„‰נ‰  ‡לו,  ימים  ב‰‚„ר˙  ˘יט˙ו  ‰ז˜ן 
ימים  מס˙ם  יומי  ˘נ˙ייח„ו ‰נך  מ‰  ב‚„ר 

‡פ˘ר לח˜ור בכמ‰ ‡ופנים, ומ‰ם: 

מ"˙,  ליום  ˘ל‰ם  ‰סמיכו˙  מˆ„   (‡)
˘נ˙ב‡ר  ל‰‚„ר  ב„ומ‰  ˘ז‰ו  ו‰יינו 

ויו"ט  ˘ב˙  ערב  ˜„ו˘˙  לענין  במ˜"‡ 
˘ב˙  ערב  ˘כל  ‰יינו  ב‰לכ‰,  ˘מˆינו 
˘ב˙  ˜„ו˘˙  מעין  ב‰ם  י˘  יו"ט  וערב 
˘‰ו‡  זמן  ב‰יו˙ם  עˆמם  יו"ט  ו˜„ו˘˙ 
ז‰  לזמן  ˘י˘  ול‡  ויו"ט,  ל˘ב˙  ‰כנ‰ 
ב‡ופן  [וב‡מ˙  בפ"ע  ‡חר  ˜„ו˘‰  ˘ם 
‰סיב‰  ‡ם   – ‡ופנים  בב'  י"ל  ‚ופ‡  ז‰ 
˘‰‡„ם  ˘בכ„י  „כיון  ‰‚בר‡,  מˆ„  ‰י‡ 
„רו˘‰  כ‰לכ˙ם  ויו"ט  ˘ב˙  ל˘מור  יוכל 
יום ‰‰כנ‰  נח˘ב  ולכן  לפנ"ז  מˆ„ו  ‰כנ‰ 
˘ל‡חריו;  ו‰יו"ט  ל‰˘ב˙  ו˘ייך  כטפל 
˘ב˙  „זמן  ‰חפˆ‡  מˆ„  ‰י‡  ˘‰סיב‰  ‡ו 
ויו"ט ˘בערב ˘ב˙ וערב יו"ט י˘ בו מˆ„ 
מעין  לו)  ‰סמוך  ‰זמן  ‰יו˙ו  (מˆ„  עˆמו 
˜„ו˘˙ ˘ב˙ ויו"ט (וממיל‡ נע˘‰ יום ז‰ 
עליו  ˘חלים  ‰‚בר‡,  ל‚בי  ‰כנ‰  יום  ‚ם 
ל˘ב˙  ב˘ייכו˙  מיוח„ים  ו‰נ‰‚ו˙  חיובים 
‰כנ‰  ˘מ‰ו˙ם ‰י‡  בימים  ו‰"‰  ויו"ט)], 
‡ל מ˙ן ˙ור‰ וי˘ ב‰ם סניף מ˜„ו˘˙ יום 

מ˙ן ˙ור‰ עˆמו; 

ועיו"ט  ע"˘  ‚„ר  בין  חילו˜  ˘י˘  ור˜ 
ערב  ˘בכל  ‰˘בועו˙,  ח‚  ˘לפני  לימים 
ליום ‡ח„  בנו‚ע  ר˜  ‰"ז  יו"ט  וערב  ˘ב˙ 
בו   ‡"‡˘ ו‡ילך,  ‰יום  (מחˆו˙  ˘לפניו 
˘נ˜'  ‰יום  לכללו˙  בנו‚ע  ‚ם  ‡ו  ˙חנון, 
˘ל„ע˙  ע„  יו"ט",  ו"ערב  ˘ב˙"  "ערב 
‡ין  ˘ב˙)  ˙פילו˙  ס„ר  (˙חל˙  ‰‡בו„ר‰ם 
יו"ט,  „ערב  ב˘חרי˙  ‚ם  ˙חנון  ‡ומרים 
י˘  ˘למע˘‰  כן ‡ל‡  ˆ"ל  בע"˘ ‰י'  ו‚ם 
עיי'  בפועל,  כן  לנ‰ו‚  ˘ל‡  מיוח„  טעם 
מ˘ום  ר˜  ˘‰ו‡  ˘ם  ‰‡בו„ר‰ם  ב„ברי 
חˆי  ‰רי  ל˘ב˙ו˙  כן  עו˘ים  ‰יינו  ˘"‡ם 
בח‚  מ˘‡"כ  מ˙חננים"),  ‰יינו  ל‡  ‰˘נ‰ 
˙ור˙נו, ‰רי ‰˜„ו˘‰  מ˙ן  זמן  ‰˘בועו˙, 
יו"ט  בערב  ר˜  (ל‡  ‰י‡  ממנו  ‰מו˘פע˙ 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

ימים ˜ו„ם   '‚ יום ‰כפורים,  [‰לכו˙]  סוף 
‰‚בל‰,  ימי  „‰וי  מ˙ענים  ‡ין  ˘בועו˙ 
ל‰˙ענו˙  מו˙ר  בסיון  „ב˘ני  מ˘מע 
מטעם  ל‰˙ענו˙  ˘ל‡  ‰עולם  נ‰‚ו  ‡בל 

˘כ˙ב˙י לעיל". 

נ‰‚ו  ˘נ˜ט "וכן  ˘ם  ב‰‚‰"מ  [וˆע"˜ 
˘לפני  ימים  ב˘ל˘‰  ˙חינ‰  לומר  ˘ל‡ 
על  ‰לוי  י‰ו„‰  רבי  ‰נ‰י‚  וכן  ˘בועו˙ 
‰ו‡  (וע„"ז  ימים"  ל˘ל˘˙  נכונים  ‰יו  ˘ם 
ל˙מו‰  וי˘  ˜לויזנער),  לר"‡  ‰מנ‰‚ים  בס' 

מ‡˘‰  פרי˘‰  בחיוב  נ‡מר  ז‰  כ˙וב   ‡‰„
ל‡  ולמ‰  ˙‚˘ו ‡ל ‡˘‰"),  "‡ל  (כסיום ‰כ˙וב 

‰זכיר ‰‰‚‰"מ מˆו˙ ‰‚בל‰, „‰רי ˘ל˘˙ 
‡מר  ˘בו  סיון  מ‚'  מ˙חילים  ‰‚בל‰  ימי 
פרי˘‰  מˆו˙  ו‡ילו  ‰‚בל‰  מˆו˙  ל‰ם 
בסו‚י‡  כ"ז  (כמבו‡ר  סיון  ב„'  ר˜  ‡מר‰ 
מ˘פטים  ע‰"˙  בר˘"י  ועיי'  ˘ם.  „˘ב˙ 
פרי˘‰  מˆו˙  ל‰ם  ˘‡מר  „מ˘מע   ,‚ כ„, 
סיון)   '„„ יום  (וב‡ו˙ו  ‰‚בל‰  מˆו˙  לפני 
ל‡  ו‰ו‡  בכ˙וב,  למ˘‰  ב‰ˆיווי  וכס„רם 
כב‚מ' ˘ב˙ ˘ם, ועיי' ר˘"י ו˙וס' בסו‚יין; 
מי‰ו ‚ם ל˘יט˙ ר˘"י על ‰˙ור‰ ‰רי סו"ס 
כי  סיון,  ב‚'  מˆו‰  ˘ום  לבנ"י  נ‡מר‰  ל‡ 
‚ם לר˘"י על ‰˙ור‰ מˆו˙ פרי˘‰ נ‡מר‰ 
י˙רו  פר˘"י  ור‡‰  ˘ם, ‡.  מ˘פטים  ב„' – 
˘ם,  מ˘פטים  ר˘"י  מפר˘י  ור‡‰  ט.  ˘ם, 
‚. ו‡כ"מ). ול‰עיר ˘ב‰‚‰‰ במ‰רי"ל ‰ל' 
„מר"ח  ˆו"ˆ   ‡"‡ "במ‰ר‡"˜  ˘בועו˙ 
‰מנ‰‚ים  בס'  וכ"‰  ‰‚בל‰".  מˆו˙ 
 643 ע'  חכ"‚  ל˜ו"˘  ור‡‰  למ‰ר‡"˜. 

‰ער‰ „"‰ ימי ‰‚בל‰].

‰ז˜ן  רבינו  בל˘ון  יל"ע  ע„יין  ‡ולם 
כ‡ן, מ‰ ˘ר‡‰ ל‰וסיף על ‰מ‚"‡ ולפרט 
ויום  רביעי  „יום  ו‰„יבורים  ‰מ‡ורעו˙ 

בל˘ון ‰מ‚"‡ "„‰וי  ול‡ ‰ס˙פ˜  חמי˘י, 
 ‚ˆ˙ סו"ס  בלבו˘  ‚ם  [ועיי'  ‰‚בל‰"  ימי 
‚בי ‡י נפיל˙ ‡פיים כו' בימים ‡לו, ˘ס˙ם 
‰‚בל‰"],  ימי  מˆו˙  ימי  ˘‰ם  "מפני  נמי 
פירוט  ל‰וסיף  רבינו  ‰וˆרך  ‡מ‡י  וˆע"˜ 
˘בסימן  ובפרט  בו.  ‰˘מיענו  ומ‰  ז‰ 
˙ספור˙  ‰י˙ר  (לענין  בעˆמו  כ˙ב  ‰˜ו„ם 
וני˘ו‡ין) "י˘ נו‰‚ין ל‰ס˙פר ולי˘‡ בכל 
בז‰.  לפרט  טרח  ול‡  ‰‚בל‰"  ימי  ˘ל˘‰ 
‡יז‰  (מ˘ום  כ‡ן  רˆ‰  ˘ר˜  ‡˙"ל  ו‚ם 
ימי  ˘ל  ענינם  לפרט  לכ‡ן)  ‰˘ייך  טעם 
על  מ˘‰ו  ל‰וסיף  ˘נ˙כוון  ול‡  ‰‰‚בל‰, 
˘מ‡ריך  ˆ"ע  ע„יין  ‰„ין,  בטעם  ‰מ‚"‡ 
בסיפור ‰„ברים ומפרט מע˘‰ כל יום ויום 
ובחמי˘י  כו'  ל‰ם  ‡מר  "ברביעי  בפ"ע, 

‡מר ל‰ם כו'".

 ˙ˆ˜ מ˘מע  ˘‰ל˘ון  יל"ע,  ז‡˙  ועו„ 
כ‡ילו טעם ‡י ‡מיר˙ ˙חנון כו' ‡ינו מפני 
„בנ"י  פרי˘‰  ומˆו˙  ‰‰‚בל‰  מˆו˙  עˆם 
‡לו)  (מˆוו˙  מ˘‰  ‡מיר˙  מפני  ‡ל‡ 
ב‰מ˘ך  ז‰  ס‚נון  ב‡  (וב‡מ˙  בימים ‡ל‰ 
˘ם  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ל˘ון  ל˙חל˙  מ˙‡ים 
"‰˙חיל מ˘‰ ל‰˙עס˜ עמ‰ם בענין ˜בל˙ 
˙חל˙  ‚ם  ‡יך  ‰יטב  י˙'  ול‰לן  ‰˙ור‰", 
וב„ו˜‡).  ‰מ‚"‡  מן  ב˘ינוי  ‰י‡  ‰ל˘ון 
ו‡ע"פ ˘ס‚נון ז‰ מ˜ורו ב˘ב˙ ˘ם, "ב˙רי 
ל‰ו  ‡מר  ב˙ל˙‡  כו'  ירח‡  ‡י˜בע  ב˘ב‡ 
מˆו˙  ל‰ו  ‡מר  ב‡רבע‰  לי  ˙‰יו  ו‡˙ם 
‰‚בל‰ ב‰' עבו„ פרי˘‰", ‰רי ‰˘"ס ˘ם 
‰בי‡ ז‰ לענין פלו‚˙˙ ר' יוסי ורבנן לעיל 
נ˙פרטו  ולכן  „ירח‡",  "ב˜ביע‡  מיני' 
נ‡מר‰  מˆו‰  (‡יזו  ביני‰ם  ‰חילו˜ים 
ב‡יז‰ יום), ‡בל לענין ‰מ„ובר כ‡ן ˘‡ין 
 – ‡לו  בימים  ˙חנון  ‡ומרים  ו‡ין  מ˙ענין 
˘ימים  כללי  ב‡ופן  לומר  מספי˜  לכ‡ור‰ 

י„

שינוי הלשונות בין המג"א 
ואדמו"ר הזקן בדין ימי הגבלה

יקשה כמה דיוקים בל' אדה"ז ובמה שהאריך בביאור מהות ימים אלו / 
יסיק דיש כאן ב' אופנים בהגדרת הקדושה החלה על ימים אלו – כימי 

סניף והכנה למתן תורה או כענין בפ"ע בפעולות שנעשו בימים אלו כשל 
עצמם 

 „ˆ˙ סו"ס  ˘לו  ב˘ו"ע  ‰ז˜ן  רבינו  כ˙ב 
ל‰˙ענו˙  ˘ל‡  ‡לו  במ„ינו˙  "ונו‰‚ין 
ח'  ע„  [סיון]  מר"ח  ˙חנון  לומר  ו˘ל‡ 
יו"ט  מוˆ‡י  ע„ ‡חר  בכלל „‰יינו  וע„  בו 
ר"ח  ‡חר  ˘מי„  לפי  ח‚  ‡סרו  ‰נ˜ר‡ 
בענין ˜בל˙  עמ‰ם  ל‰˙עס˜  מ˘‰  ‰˙חיל 
‰˙ור‰ ˘ב˘ני ב˘ב˙ ‰י' ר"ח [עיי' ˘ב˙ פז 
ע"‡] וב˘לי˘י ב˘ב˙ ‡מר ל‰ם ו‡˙ם ˙‰יו 

ל‰ם  ‡מר  וברביעי  ו‚ו'  כ‰נים  ממלכ˙  לי 
ו‚ו'  ב‰ר  עלו˙  לכם  מˆו˙ ‰‚בל‰ ‰˘מרו 
ובחמי˘י ‡מר ל‰ם מˆו˙ פרי˘‰ ˘יפר˘ו 
ליום  נכונים  וי‰יו  ומחר  ‰יום  מנ˘ו˙י‰ן 
‰˙ור‰"  נ˙נ‰  ˘בו  ˘ב˙  ˘‰ו‡  ‰˘לי˘י 
בפוס˜ים  ‰מוב‡  ‰מנ‰‚  רבינו  ‰בי‡  [ובסי„ורו 

חל"ח  בל˜ו"˘  ועיי'  סיון,  י"ב  ע„  ‡ף  לומר  ˘ל‡ 

˘ולחנו  בין  ‰חילו˜  מ‰ו˙  בי‡ור   31 ‰ער‰   4 ע' 

לסי„ורו ע"פ ‰מ˙ב‡ר ל‰לן כ‡ן. ו‡כ"מ].

ב‰‚‰˙  ‰ו‡  ז‰  „ין  מ˜ור  ו‰נ‰, 
‡ומרין  "ו‡ין  ˜ל‡)  בסי'  (וכ"כ  כ‡ן  ‰רמ"‡ 
ח'  ע„  סיון  חו„˘  ר‡˘  מ˙חיל˙  ˙חנון 
כ‡ן ˆויין  (ברמ"‡  ח‚"  בו „‰יינו ‡חר ‡סרו 
ברכו˙".  ‰ל'  מיימוני  "‰‚‰ו˙  בחˆע"‚  ‰מ˜ור 

בפ"‰  ˘ם  (ו‰ו‡  ˙פל‰  ‰‚‰"מ ‰ל'  ˆ"ל  ולכ‡ור‰ 

ס˜"ז.  ס˜ל"‡  ל‡ו"ח  מ˘‰  ב„רכי  וכמ"˘   ,(˘ ‡ו˙  סוף 

וב„רכי מ˘‰ כ‡ן "כ"כ ב‰‚מ"יי ‰"ב"). 

‰ו‡  רבינו  ˘‰זכיר  ‰טעם  ומ˜ור 
מ˘"כ  על  לב‡ר  ˘כ˙ב  ‰מ‚"‡  בבי‡ור 
בב'  – "„מי„  סיון"  ר"ח  ‰רמ"‡ "מ˙חל˙ 
סיון ‡"ל מ˘‰ ל˜„˘ם ל˙ור‰ כ„‡י' פ"ח 
[לכ‡ו' ˆ"ל פ"ט ‡ו („ף) פז] „˘ב˙", וממ˘יך 

טירנ‡]  מ‰ר"‡  [במנ‰‚י  מנ‰‚ים  "כ˙ב ‰‚‰ו˙ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


