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מצות בכור באמצע פרשת המועדים?

מ„וע מפר˘ ר˘"י "חו„˘ ‰‡ביב" ר˜ בפ' מ˘פטים ול‡ בפ' ב‡? 
/ מ„וע בפר˘˙נו כו˙ב ר˘"י פירו˘ "חו„˘ ‰‡ביב" כ˘כבר פיר˘ו 
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מדוע כפל רש"י ביאורו למה לא חשיב את הגרגשי?  (ע"פ לקוטי שיחות 
חכ"א עמ' 223 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טהרתן של כל ישראל

‰˙˘וב‰  ענין   / ‡ל˜יכם"  ב‰'  "‰„ב˜ים  חסר  כ‡˘ר   – מ˙  טומ‡˙ 
כ‡ילו   – בי˙ ‰מ˜„˘  נבנ‰  ל‡  / ‡ם  בעבו„˙ ‰˘י"˙  ˙מי„י  יסו„   –
 – ‰˘י"˙  בעבו„˙  ו˜פיˆ‰  לפסיח‰  לבו‡  בכ„י   / רח"ל  ‰חריבו 

ˆריכים ל"‡פר פר‰"  

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 417 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
להרגיש 'מחצית'  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 926 ואילך)

אם הם כלים – מה אני עושה בתורתך? (ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 217 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 / ל‰רמב"ם  ר˘"י  בין  מחˆי˙ ‰˘˜ל  ב‚„ר  יסו„י˙  פלו‚˙‡  יב‡ר 
„ין  ‰רמב"ם,  ל˘יט˙  במחˆ‰"˘  מ‰ו˙יים  ˘‰ם  „ינים  ב'  יב‡ר 
נ˙ינ‰ בב˙ ‡ח˙ ו„ין נ˙ינ˙ מטבע „ו˜‡ / עפ"ז מיי˘ב ס˙יר‰ בין 

˙ירוˆי ‰˙וס' בחולין ובמנחו˙

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 381 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כיצד מסירים דאגות?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
להגיע אל האמת, ועכ"פ לא לשקר

בעז‰י״˙.

‰ננו   ,‡˘˙ פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

˙״ל בע„ ‰טב˙ ברי‡ו˙ו, ו‰˘י״˙ י˘לח לו רפו‡˙ ‰‚וף ו‚ם רפו‡˙ ‰נפ˘ ל‰יו˙ מו„‰ ועוזב 
וטוב י‰י׳ לו וממנו ברוח וב‚˘ם, ויחז˜ ‰˘י״˙ ‡˙ ברי‡ו˙ זו‚˙ו ו‡˙ ברי‡ו˙ ילי„י‰ם וב״ב יחיו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ע' ˙ל‚)

"יום אחד שלא אשקר בו"
ר׳  ב˘ם  חסי„  מרמים. ‰י'   - כ˘חיים  ‚ר˘ון „וב ‡מר:  ר׳  ל˘˜ר. ‰ר‰״ח  ל‰פסי˜  ‰‚יע ‰זמן 
‡‰רן מביע˘נ˜וביı', בן ˙˘עים, ˘‰י' ‡ומר: "ריבונו ˘ל עולם, ˙˘עים ˘נ‰ חיי˙י, ˙ן לי לכל 

‰פחו˙ יום ‡ח„ ˘ל‡ ‡˘˜ר בו".

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ב עמ' 84 - ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ב ‰מ˙ור‚ם עמ' פ‡)

"חכמי האמת" – פנימיות התורה
‰ו‡  ז‰  ˘לפני  למרו˙  ‰‡מ˙"  ״וע"„  ‰]˜בל‰  מ˙ור˙  [ענינים  ל‚בי  ‰ל˘ון  ˘‚ור  ...ברמב״ן 
מבי‡ „ר˘ ב˘ם רבו˙ינו, ‰נ‰ ל‡חרי ז‰ ‰ו‡ מבי‡ מ˘‰ו מ˙ור˙ ‰˜בל‰ ו˜ור‡ לכך: ב˘ם חכמי 

‰‡מ˙, ו‡מ˙ ‰י‡ ‰רי ‰יפך מ˘˜ר. 

...כלומר . . [לפעמים] ‡ם י˘נ‰ פני' ˘ל ˘˜ר עלול ‰˘˜ר ל‰יבלע ˘ל‡ י‰י' ניכר כלל, ו‡ילו 
בלימו„ ‰˜בל‰ ו‰חסי„ו˙, ‡ם י˘נ‰ פני', ‰˘˜ר בולט, ˘כן ˘˜ר ‰ו‡ ‰יפך ‰‡מ˙, ו‡ין ‰‡מ˙ 

נו˙נ˙ מ˜ום ל˘˜ר.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"„ עמ' 54 - ספר ‰˘יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ‰'˙˘"„ עמ' נ)

לתקן מהשורש – מה"מסבב"
...‰˙˜ון ˘ˆריך ‰‡„ם ל˙˜ן ‡˙ עˆמו ‰נ‰ ל‡ יועיל מ‰ ˘י˙˜ן ‡˙ ס‚נון ל˘ונו לב„ [˘‡ינו 
מטבעו  בלב„  "מסובב"  ר˜  ‰ו‡  ‰ל˘ון  „ס‚נון  „ל‰יו˙  טבעו,   ˙‡ ל˙˜ן  ˆריך  כי-‡ם  כי‡ו˙] 
‰עˆמי, וכל "מסובב" ו"מסבב" עם ‰יו˙ „‚ם ˙˜ון ‰"מסובב" ‰ו‡ ˙˜ון ‡בל ‡ינו ע˜רי, וחוזר 

וניעור, ו‰˙˜ון ‰ע˜רי ‰ו‡ ‰"מסבב" ˘‡ז נ˙˜ן ‚ם ‰"מסובב"...

[וכ‚ון] במי ˘בטבעו ‰ו‡ ˘˜רן ובעל ל˘ון ‰רע ‰רי ‰„בור ב˘˜ר ול‰״ר ‰ו‡ מסובב מטבעו 
˘‰ו‡ ˘˜רן ובעל ל‰״ר ˘‰ם ‰"מסבבים" ‡˙ ‰˘˜ר ו‰ל‰״ר, 

‰נ‰ ‚ם ‡ם בזמנים י„ועים ‰ו‡ בולם פיו ול˘ונו מבלי ל˘˜ר ומבלי ל„בר ל‰״ר ‰נ‰ ‰ו‡ ר˜ 
ל˘ע‰, ו‚ם ב˘ע‰ ˘עובר עליו רוח ט‰ר‰ ורו‡‰ כל ˘פלו˙ו ‰נור‡‰ ‡˘ר ‰˘˜רים ו„בורי ל‰״ר 
‰˘פילו‰ו ו‰ורי„ו‰ו ו‡ב„ מ‰ו˙ו בעיני ‡חרים ˘‰כל יו„עים ˘‰ו‡ ˘˜רן ובעל ל‰״ר ורכילו˙ 
ולפעמים  ‰רע.  ומˆבו  מעמ„ו  על  בעˆמו  ומ˙מרמר  עˆמו  בעיני  ונמ‡ס  נבז‰  נע˘‰  ‡˘ר  ע„ 
מ˙עורר ב‰˙עוררו˙ ו‰˙ר‚˘ו˙ פנימי לפי ערכו ובוכ‰ במר נפ˘ו ועו˘‰ ‰סכם חז˜ בלבו ו„ע˙ו 
˘ל‡ י˘וב לכסל‰ עו„ ל˘˜ר ול„בר ל‰״ר ‰נ‰ בו„‡י טוב ‰„בר ו˙˘וב˙ו ‰וי ˙˘וב‰ מעליי˙‡ 
‡בל עם ז‰ ‡ינ‰ ‡ל‡ ל˘ע‰ כי עי˜ר ‰˙˜ון ‰ו‡ ב‰מסבב ו‰ו‡ לע˜ור טבעו ‰רע ב˘˜ר ול‰״ר...

(ספר ‰מ‡מרים ˙˘"‡ עמ' 93-4)
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הגיע א האמת,
ועכ"פ א שקר

כשהי׳ בן שבעים וחמש אמר זה לי כארבעים שנה שהנני עוסק בעבודת תקון המדות 
ועדיין לא זכיתי להיות מודה על האמת

להגיע אל האמת
‰ו„ כ"˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב נ"ע] ‡מר פעם ‡ח˙ ל‡ברך ‡ח„ ב"יחי„ו˙״:

"‡רבע ˘נים טלטל˙י ‡˙ עˆמי בכל ‰פינו˙ בחפ˘י ‡חרי ‰‡מ˙ ע„ ˘‰פנמ˙י".

˘על  ˘מע  מ˘מע‰ ˜רי‡˙  בכל ‰פינו˙  ל‰יטלטל  פנימי.  בי‡ור  נ˜ו„‰ ‰„ור˘˙  זו ‰י‡  ‡ימר‰ 
כבר  ˘ז‰  פעם  כל  ח˘ב  ˘נים  ‡רבע  ובמ˘ך  ‰˙פיל‰,  לפני  ‰‰˙בוננו˙   - ‰„˘ן  ˙רומ˙  ‰מט‰, 
עˆמו. ‰רי ˜˘‰  ו˘ינ‰ ‡˙  ו‰ל‡‰,  ממנו  ˘‰‡מ˙ ‰י‡  ˘‰ר‚י˘  ע„  ל„ר‚‡  מ„ר‚‡   - וכך  ‰‡מ˙, 

מ‡„ ל‰יו˙ מכיר ב‡מ˙ ו‡ז ˜˘‰ מ‡„ ל‰יו˙ מו„‰ על ‰‡מ˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰׳˙˘"‡ עמו„ 55)

הקושי להיות "מודה על האמת"
חסי„י  מ‚„ולי  ו‡ח„  יר‡-˘מים,  מל‰יו˙  יו˙ר  כב„  על ‰‡מ˙"  ל‰יו˙ "מו„‰  כי  ... ‡מ˙ ‰„בר 
חב״„, מ˘כיל בי„יע˙ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ בעמ˜ו˙ ועוס˜ בעבו„‰ ˘בלב ב‡ריכו˙ וב‰˙פעלו˙ ‰נפ˘, 
וע„יין  ˙˜ון ‰מ„ו˙  בעבו„˙  עוס˜  ˘‰נני  ˘נ‰  כ‡רבעים  לי  ז‰  וחמ˘ ‡מר  ˘בעים  בן  כ˘‰י׳  ‰נ‰ 
ל‡ זכי˙י ל‰יו˙ מו„‰ על ‰‡מ˙. ‡מנם ב„בר ‰נר‡‰ לעינים בנ˜ל ל‰יו˙ מו„‰ על ‰‡מ˙, ו‡ולי 

‰פעם יעל‰ בי„י ל‰וכיח ויו„‰.

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע
שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

מצות בכור
באמצע פרשת המועדים?

מדוע מפרש רש"י "חודש האביב" רק בפ' משפטים ולא בפ' בא? / מדוע בפרשתנו כותב רש"י פירוש "חודש 
האביב" כשכבר פירשו בפ' משפטים? / ביאורי רש"י ל"חודש האביב" הבאים לתרץ קושיות המתעוררות בכתובים

כי  ‰‡ביב,  חו„˘  למוע„  ˆוי˙יך,  ‡˘ר  מˆו˙  ˙‡כל  ימים  ˘בע˙  ˙˘מור,  ‰מˆו˙  ח‚   ˙‡"
בחו„˘ ‰‡ביב יˆ‡˙ ממˆרים" (פר˘˙נו ל„, יח). ובר˘"י מפר˘ ‡˙ ‰˘ם "חו„˘ ‰‡ביב": 

 "חו„˘ ‰‡ביב – חו„˘ ‰ביכור, ˘‰˙בו‡‰ מ˙בכר˙ בבי˘ול‰". 

נ˜ר‡  ולכן  ור‡˘ון,  ר‡˘  ˘‰ו‡  "‡ב"  מל˘ון  ‰ו‡  "‡ביב"  ˘פירו˘  נר‡‰,  „בריו  ובכוונ˙ 
חיים  מים  ב‡ר  כ˙ב  (כן  ח„˘י ‰˘נ‰"  ˙בו‡ו˙  לכל  ו˙חיל‰  ‡ב  – "˘‰ו‡  ב˘ם "‡ביב"  ז‰  חו„˘ 

ל‡חי ‰מ‰ר"ל). 

ו‰„‚י˘ „ו˜‡  מל˘ון "‡ב";  ˘‡ביב ‰ו‡  בפירו˘  כ˙ב  ˘ל‡  ר˘"י,  בל˘ון  עיון  ‡מנם ˆריך 
‡˙ ענין ‰"בכור‰" - "חו„˘ ‰ביכור ˘‰˙בו‡‰ מ˙בכר˙ בבי˘ול‰".

 

‰פעם  ‰‡ביב";  "חו„˘   ˙‡ ‰כ˙וב  ˘מזכיר  ‰˘לי˘י˙  ‰פעם  ‰ו‡  כ‡ן  ‰כ˙וב  ו‰נ‰,  ב. 
‡˙ם  "‰יום  לי˘ר‡ל  ˘נ‡מר  מˆרים,  יˆי‡˙  ל‡חר  מי„   ,(„ (י‚,  ב‡  בפר˘˙  ‰י˙‰  ‰ר‡˘ונ‰ 
יוˆ‡ים בחו„˘ ‰‡ביב", ו‰פעם ‰˘ני' בפר˘˙ מ˘פטים ˘ם נ‡מר (כ‚, טו) "˘בע˙ ימים ˙‡כל 

מˆו˙ . . למוע„ חו„˘ ‰‡ביב כי בו יˆ‡˙ ממˆרים ו‚ו'". 

מפר˘  (ור˜  על ‰˘ם "חו„˘ ‰‡ביב"  כלום  ר˘"י  פיר˘  ל‡  ˘בפעם ‰ר‡˘ונ‰  ופל‡ ‰„בר, 
ל‡  לˆ‡˙,  כ˘ר  ˘‰ו‡  בחו„˘  ˘‰וˆי‡ ‡˙כם  ˘‚מלכם,  חס„  "ר‡ו  ז‰:  ˘בחו„˘  ‡˙ ‰מעל‰ 

חמ‰ ול‡ ˆינ‰ ול‡ ‚˘מים" – ‡בל ל‡ פיר˘ ‡˙ ‰˘ם "‡ביב"); 

ו‡ילו בפעם ‰˘ני' מפר˘ ר˘"י ˘ם ז‰ בל˘ון ‡רוכ‰: 

ביאורים בפשוטו של מקרא



‰לקראת שבת

י', ‡ביב ל˘ון ‡ב בכור ור‡˘ון לב˘ל פירו˙".   ב∆ ƒ‡חו„˘ ‰‡ביב – ˘‰˙בו‡‰ מ˙מל‡˙ בו ב"

לפר˘ ‡˙ ‰˘ם  ל‡ ‰וˆרך  ב‡  בפר˘˙  למ‰   – ר˘"י  פירו˘י  ב‰˘וו‡˙  בי‡ור  וˆריך ‡יפו‡ 
"‡ביב", ו‡ילו בפר˘˙ מ˘פטים כן ‰וˆרך לפר˘ ˘ם ז‰? 

ול‡י„ך ‚יס‡: ל‡חר ˘כבר פיר˘ בפר˘˙ מ˘פטים ‡˙ ‰˘ם "‡ביב", למ‰ ‰וˆרך בפר˘˙נו 
לחזור ולפר˘ ז‡˙ (בס‚נון ˜ˆר יו˙ר וב˘ינוי ל˘ון)?

כיון  ‰‡ביב",  "חו„˘  ב˘ם  כלום  ר˘"י  פיר˘  ל‡  ב‡  ˘בפר˘˙  בפ˘טו˙,  לב‡ר  ונר‡‰   .‚
˘‡ין „רכו ‰כללי˙ לב‡ר ‡˙ פירו˘ ‰˘מו˙ ˘במ˜ר‡, מלב„ במ˜רים ˘מˆינו ˘ני ˘מו˙ ל‡„ם 
‡ח„ וכיו"ב (ר‡‰ ל˜ו"˘ חט"ז ע' 4. וˆע"˜ מפר˘"י בר‡˘י˙ ‡, ח. ו‡כמ"ל). ובל˘ון ‰‡בן עזר‡ (נח י, ח): 

"‡ל ˙ב˜˘ טעם לכל ‰˘מו˙". 

˙וכן  ˘˜יים  מלמ„˙   – ‰י„יע‰  ב‰"‡   – ‰‡ביב"  "חו„˘  ‰כ˙וב  ˘ל˘ון  נ‡מר  ‡ם  ו‡פילו 
‰י„וע מכבר ב˘ם "‡ביב", י˘ לומר ˘‰כ˙וב מס˙מך על מ‰ ˘כ˙וב בפר˘˙ ב‡ ˜ו„ם לכן (יב, 
ב. ור‡‰ רבינו בחיי ˘ם) ˘חו„˘ ז‰ ‰ו‡ "ר‡˘ ח„˘ים, ר‡˘ון ‰ו‡ לכם לח„˘י ‰˘נ‰", ולכן נ˜ר‡ 

"‡ביב" מל˘ון "‡ב" – ‡ב ור‡˘ לח„˘י ‰˘נ‰; ולפ˘יטו˙ ‰ענין ל‡ ר‡‰ ר˘"י ˆורך לפר˘ו.   

לפר˘ ‡˙ ‰˘ם "חו„˘ ‰‡ביב"  ל‡ ‰וˆרך  ˘ר˘"י  ב‡ופן ‡חר,  ללמו„  [לכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר 
בפר˘˙ ב‡, כיון ˘כבר פיר˘ ‡˙ ‰˘ם "‡ביב" בסיפור ‰˙ור‰ ל‚בי מכ˙ בר„ (ו‡ר‡ ט, ל‚), ˘˘ם 
ל˘ון  י',  ב∆ ƒ‡ב עמ„‰   .  . ב˜˘י'  ועומ„˙  ביכר‰  מפר˘: "כבר  ור˘"י  נ‡מר "כי ‰˘עור‰ ‡ביב", 
י ‰נחל'". ו‰יינו, ˘‰ל˘ון "‡ביב" מור‰ על עמי„˙ ‰˙בו‡‰ בעı ˘ל‰, ˘‡ינ‰ נכפפ˙ עו„  ב≈ ƒ‡ב'

כע˘ב רך. 

˘נ‡מר "כי  למ‰  ב‰מ˘ך  ב‡  ב‡  ˘בפר˘˙  ˘‰˘ם "חו„˘ ‰‡ביב"  לומר  מ‡ו„   ‡בל ˜˘‰ 
‰˘עור‰ ‡ביב" במכ˙ בר„ – 

˘‰רי מכ˙ בר„ ‰י˙‰ לפחו˙ ח„˘יים לפני "חו„˘ ‰‡ביב" ˘בו יˆ‡ו ממˆרים, וכפי ˘כבר 
בר„ ‰יו  מכ˙  ˘ל‡חר  וכיון  ימים,  כחו„˘  למכ‰ ‰י'  מכ‰  ˘בין  כ‰)  ז,  (ו‡ר‡  ר˘"י  לימ„ ‡ו˙נו 
ח„˘ים  כמ‰  ניסן ‡ל‡  חו„˘  בזמן  בר„ ‰י˙‰  ˘מכ˙  לומר  וחו˘ך, ‰רי ‡י ‡פ˘ר  מכו˙ ‡רב‰ 
לפני כן (ור‡‰ פענח רז‡ פ' ו‡ר‡ ˘ם, וכן במו˘ב ז˜נים מבעלי ‰˙וספו˙ ועו„ – ˘מכ˙ בר„ ‰י˙‰ בטב˙. ו‡כ"מ) 

– וממיל‡ ‡ין ל˜˘ר בין "‰˘עור‰ ‡ביב" ˘בפר˘˙ ו‡ר‡ ל"חו„˘ ‰‡ביב" ˘בפר˘˙ ב‡].

 

„. ‡מנם כ˘מ‚יעים ל˘˙י ‰פעמים ‰ב‡ו˙ ˘ב‰ן נ‡מר "חו„˘ ‰‡ביב" – בפר˘˙ מ˘פטים 
ובפר˘˙נו – ‡י ‡פ˘ר ל‰ס˙פ˜ בפירו˘ פ˘וט ז‰, ˘‰חו„˘ נ˜ר‡ ב˘ם "‡ביב" ב‚לל ‰יו˙ו ‡ב 

ור‡˘ון לח„˘י ‰˘נ‰, ו‰וˆרך ר˘"י ל‰וסיף בי‡ור ב˘ם "חו„˘ ‰‡ביב". 

ו‰טעם לכך:

כל  על  ‡ל‡)  ב‡,  בפר˘˙  כמו  בלב„,  ‰פסח  ח‚  על  ר˜  (ל‡  ‰כ˙וב  מ„בר  ‡לו  בפר˘יו˙ 
‰ˆמיח‰  לזמן  ‰י‡  ˘ייכ˙  ‰ר‚לים  ˘לו˘˙  ˘˜ביע˙  עול‰  ‰כ˙וב  ומ„ברי   – ‰ר‚לים  ˘לו˘˙ 

התחזקות בבטחון בה'
שהי'  והמיחוש  בריאותו  מצב  אודות  שכותב  ...במה 

ברוחו  שליט  להיות  עליו  אשר  הרופא  והוראת  בעבר  לו 

ולשחרר עצמו מדאגות ומתיחת הרוח וכו'.

מדת  הוא  הדאגות,  להעדר  היעוצה  העצה  ידועה 

ענין  לעצמו  להסביר  איך  בהאופן  והאריכות  הבטחון; 

חובת  בספר  ומהם  מקומות  בכמה  מבואר  הבטחון, 

הלבבות שער הבטחון;

בני  אמונת  מיסודי  ישרה  תוצאה  זהו  הרי  ובאמת 

ישראל, אשר כולם הם "מאמינים בני מאמינים"; והאמונה 

בהשגחה  ואחת  אחד  כל  על  משגיח  יתברך  שהשם  היא 

רז"ל  ובלשון  הטוב,  עצם  הוא  יתברך  השם  ואשר  פרטית 

מקום  מה  כן  ואם  עביד",  לטב  רחמנא  דעביד  מה  "כל 

נשאר לדאגה? 

אפשר  האמונה,  עיקרי  על  כששוכחים  אם  כי  זה  אין 

שתתעורר דאגה.

 - אמורים  דברים  במה  הנ״ל,  פי  על  אשר  ולהעיר 

"הכל  ז״ל  רבותינו  מאמר  פי  ועל  שמים,  שבידי  בענינים 

ומצות  תורה  בעניני  ולכן  שמים",  מיראת  חוץ  שמים  בידי 

על האדם לדאוג איך לשפר דרכיו להיות מתאים לתכלית 

בריאתו כדבר משנה, "אני נבראתי לשמש את קוני".

קביעות  לו  שיש  זה,  דבר  על  מזכיר  שאינו  אף  תקותי 

מזמן  ומוסיף  החסידות  בתורת  וגם  הנגלה  בתורת  עתים 

לזמן, שהרי נצטוינו לעלות בקדש.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור.
(אגרות קודש חי"ז עמ' ק)

עצה היעוצה וגם פשוטה
וכו'  שדואגת  דבר  על  כותבת  בו   .  . למכתבה  במענה 

ושואלת עצה בזה.

בבטחון  ההתחזקות  היא  פשוטה  וגם  היעוצה  ועצה 

כל  על  המשגיח  שהוא  ומנהיגו  עולם  בורא  יתברך  בהשם 

נעים  בדברי  ובהתבוננות  פרטית,  בהשגחה  ואחת  אחד 

לא  רועי  ה׳  ישראל,  מבני  אחד  כל  בשם  ישראל,  זמירות 

אחסר, ה׳ לי לא אירא, ותלמוד איזה פעמים מזמור האמור 

לזמן  ומזמן  היטיב  תוכנו  שתדע  עד  בתהלים)  כ״ג  (סימן 

גם  כולל  זה  במזמור  המוזכר  הצורר  והרי  בזה,  תתבונן 

ואשה  איש  של  הפנימים  צוררים  שהם  ועניניו,  הרע  היצר 

הישראלים.

החסידות  בתורת  המבואר  פי  על  הענין  מובן  ובפרט 

להיטיב  הטוב  ומטבע  הטוב  עצם  הוא  יתברך  שהשם  איך 

ומשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית.

בפני  העומד  דבר  לך  אין  הרי  העבר,  אודות  ולכתבה 

בטחון  מתוך  להיות  צריכה  תשובה  שגם  אלא  התשובה, 

חזק בהשם יתברך ולא חס ושלום מיאוש.
(אגרות קודש חכ"ב עמ' פא)

הסחת הדעת ורכישת ידידים
כותבת  בו   .  . מכתבה  נתקבל  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 

למורים  מזורז  בקורס  כניסה  דבר  על  רוחה  מצב  אודות 

בלתי מוסמכים וכו'.

וברור הדבר על יסוד מה ששמעתי ויודע אודותה.. אשר 

בקליטת  לחינוך,  בכשרון  אותה  חוננה  העליונה  השגחה 

הנדרשות  התכונות  באותן  ובכלל  ובסדר,  כדבעי  ידיעות 

להצלחה בתור מורה מחנכת ומדריכה.

בני  כללות  בתוככי  מאתנו  כאו"א  אשר  כן,  גם  מובן 

הוא  האדם  כן  שעל  שוה,  רוח  במצב  תמיד  איננו  אדם, 

גמורים  צדיקים  אפילו  גדול,  לנו  ומי  ויורד,  עולה  בבחי' 

זה  ובכל  הזקן,  רבנו  ידי  על  זה  תואר  כמבואר  אמיתים, 

מפרש אשר גם עליהם אומר הכתוב, שבע יפול צדיק וקם.

הראשונה  מדריגתו  לגבי  נפילה  זה  הרי  שבצדיק  אלא 

וכו'.

ענין  תמיד  שלא  הוא,  נורמלי  אשר  מובן,  מהאמור 

ההתרכזות במדה שוה אצלה, וכן ענין הבטחון-עצמי וכו'. 

הרוצה  היצר,  תחבולות  מתוספות  הנ"ל  כשלכל  ובפרט 

העיקרים  שאחד  לבוראו,  מעבודתו  האדם  את  לבלבל 

בעבודה זו, מנוחת הנפש ובטחון מוחלט, שכל מה דעביד 

רחמנא לטב עביד, והכשרונות שבאדם שניתנו לו - בודאי 

היצר  מתחבולות  הרי  כן,  גם  לנצלם  האפשרית  נתנה 

לפתות את האדם, אשר הירידה הזמנית והנורמלית לא כן 

הוא ומגזם אותה ומגדיל אותה בעיניו וכו'.

המורם מהאמור, שעלי' להסיח דעתה לגמרי ממחשבות 

תורת  ותורתנו  אמונתנו  יסוד  הבטחון  מדת  היפך  שהן 

חיים, ולא להתרשם ממה שלפעמים אינה מוצאת בעצמה 

הכח להתרכזות כמו שהי' לפני יום ויומיים.

תוכל  אשר  וידידה  חברה  לרכוש  עיקר,  זה  וגם  ועוד 

לדבר עמה גלוית לב, וכבר נאמר, דאגה בלב איש ישיחנה, 

היא  מקורו  אשר  הדמיון  פרי  היא  זו  דאגה  שכאמור  אף 

פיתוי היצר.

בעבודת  להצליח   – למטרה  תגיע  אשר  ובודאי  ובודאי 

הכל  את  עשה  והאלקים  חב"ד,  בשטח  מורה  בתור  הקדש 

יפה בעתו ובזמנו.

...בברכה לבשו"ט בכל האמור.

(אגרות קודש חי"ט עמ' קז)

כיצד מסירים דאגות?

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה



טולקראת שבת

כך  במנחו˙  ‰˙וס'  „ברי  „בי‡ור  ונר‡‰ 
‰ם, „ו„‡י ל‡ נ˙˜˘‰ מ˘‰ בפרטי „יני נ˙ינ˙ 
בכלל  מ‰ו  נ˙˜˘‰  ˘ל‡  וכ"˘  מחˆ‰"˘, 
בחולין,  ‰˙וס'  וכ„ברי  „מחˆ‰"˘,  מטבע 
‰˙ם  ˘ייך  "ל‡  במנחו˙  ‰˙וס'  כוונ˙  וז‰ו 
„‡ין  בחולין  כמ"˘  לומר  רוˆ‰  נ˙˜˘‰", 
˘ום ˜ו˘י בפרטי ‰„בר ב‡מ˙, ומוכרח ‰ו‡ 
˘ל  מטבע  ‰˜ב"‰  ‰ר‡‰ו  ˘‰רי  ובי',  מיני' 
בפרטי  מ˘‰  נ‡מר „נ˙˜˘‰  ו‡ם  ‡˘ „יי˜‡, 
טעמ‡  מ‡י  „מחˆ‰"˘,  ‰מ˘˜ל  ‡ו  ‰ˆור‰ 
‰ר‡‰ו ‰˜ב"‰ מטבע ˘ל ‡˘, ‰רי ‡ין ל‡˘ 
˘ל  מטבע  ל‰ר‡ו˙ו  ‰י'  וע„יף  מ˘˜ל  ˘ום 
ו˘רˆים  ‰לבנ‰  ‰˜ב"‰  ˘‰ר‡‰ו  (ע"„  כסף 
כוונ˙  ‰י˙‰  „ל‡  כרחין  על  ‡ל‡  עˆמם), 
‰מˆו‰,  בפרטי  ˜ו˘י  למ˘‰  לברר  ‰˜ב"‰ 
ב˘ום  י„ע  ‰ו‰  "„ל‡  במ"˘  ‰˙וס'  וכוונ˙ 
‡חר  „‚ם  ‰ו‡,  מר‡‰ו"  ‰י'  ל‡  ‡ם  ענין 
ל‡  ע„יין  ‰מˆו‰  פרטי  כל  ‰˜ב"‰  ˘‡מר 
י„ע ו‰בין כלל עי˜ר ‚„ר ‰מˆו‰ „מחˆ‰"˘, 
ו‡ופן ˜יומ‰,  „‰י'  זו  מ‰ו˙ ‰חפˆ‡ „מˆו‰ 
‰˘וויו˙  נ˙ינ˙  ‰ו‡  ‰מˆו‰  „‚„ר  ‡פ"ל 
‰ו‡  ו‰עי˜ר  ˘י‰י'  ‡ופן  ב‡יז‰  „מחˆ‰"˘ 
‡ם  ו‚ם  „מחˆ‰"˘,  ל‰˘יעור  ˘יˆטרף  ר˜ 
˘ל  „מטבע  חפˆ‡  „ו˜‡  לי˙ן  „ˆריך  נ‡מר 
מעי˜ר  ˘‡י"ז  לומר  מ˜ום  ע„יין  מחˆ‰"˘ 
ˆ„„י  ˙נ‡י  ‰יו˙ר)  (לכל  כ"‡  ‰מˆו‰,  ‚„ר 
מטבע.  בˆור˙  ‰כסף  ˘י‰‡  ‰מˆו‰  ב˜יום 
ולכן ‰וˆרך ‰˜ב"‰ ל‰ר‡ו˙ו מטבע ˘ל ‡˘, 

˘‰ר‡‰ו  מ‰  ‰ו‡  בז‰  ‰„יו˜  „עי˜ר  ונר‡‰ 

‡ינו   ˘‡‰ „מˆי‡ו˙  „ו˜‡,   ˘‡ ˘ל  מטבע 

מˆי‡ו˙  ו‡ינו  פרטים,  מכמ‰  ‰מˆטרף  „בר 

חומרי  (כ˘‡ר  מסוים  למ˜ום  ‰מו‚בל  „בר 

‰ברי‡‰, רוח, מים ועפר), ובכך ‰˘מיעו ‚„ר 

‰חפˆ‡ „מˆו‰ זו ˘‰ו‡ עˆם חפˆ˙ ‰מטבע 

˘ויו˙  ˆירוף  ול‡  „מחˆ‰"˘)  ומ˘˜ל  (בסך 

„מחˆ‰"˘.

ב'  ס˙רי  „ל‡  יבו‡ר  ז‰  בי‡ור  ולפי 
לב'  ‰ם  ומכוונים  כלל,  ‰נ"ל  ‰˙וס'  ˙ירוˆי 

במנחו˙  „‰˙וס'  במחˆ‰"˘,  ‰נ"ל  ‰„ינים 

כ˙בו  ˘ע"ז  „מˆו‰,  ‰חפˆ‡  ל‚בי  ‡יירי 

˘ל  מטבע  ‰ר‡‰ו  ˘‰˜ב"‰  „לולי  ‰˙וס' 

נ˙˜˘‰)  ר˜  (ול‡  כלל  י„ע  ‰ו‰  ל‡   ˘‡

מטבע  ˘ˆ"ל „ו˜‡  ב‚„ר ‰חפˆ‡ „מחˆ‰"˘ 

ל˘וויו˙‰,  ˜˘ור  ו‡ינו  וב˙בני˙‰  ב„מו˙‰ 

נ˙˜˘‰  „ל‡  ˘כ˙בו  בחולין  ו‰˙וס'  כנ"ל. 

„יני  פרטי  ל‚בי  „‡יירי  י"ל  כלל,  מ˘‰ 

˘ום ˜ו˘י  ליכ‡  ‰נ˙ינ‰ „‰‚בר‡, „בז‰ ‡כן 

‰˙וס'  ˘כ˙בו  וז‰ו  „יני'.  בפרטי  מיוח„ 

מ˘ום  ל‡   ˘‡ ˘ל  מטבע  ˘‰ר‡ו  בחולין 

יוכל ‡„ם  מ‰  מ˘‰  ˙מ‰  כי  ב„ין ‡ל‡  ˜ו˘י 

נ˙ינ˙  ב„ין  „‡יירי  ו‰יינו  נפ˘ו,  כופר  לי˙ן 

ו‰ר‡‰ו  ‰נ˙ינ‰,  ˙כפר  ‡יך  ו˙מ‰  ‰‚בר‡ 

י˘  זו  לח„˘ו „נ˙ינ‰  ˘ל ‡˘  מטבע  ‰˜ב"‰ 

ב‰ כפר‰ כ˜רבן יחי„ (ונרמז ‰„בר ב‡˘ – עיי"ע 

ל˜ו"˘ חט"ז ˙˘‡ ‡).

לקראת שבת ו

 ,ıו‰‡סיפ‰ ˘ל ˙בו‡˙ ‰˘„‰, ˘לכן בפר˘יו˙ ‡לו מ„בר על עו„ ענינים ‰˘ייכים לעבו„˙ ‰‡ר
‡˙ר,  על  חכמים  וב˘פ˙י  יז  כ‚,  מ˘פטים  ר˘"י  (ר‡‰  ‰˘מיט‰  ב˘נ˙  ו˜ˆיר‰  חרי˘‰  ˘ל  ‰‡יסור  כמו 

ובר˘"י פר˘˙נו ל„, כ‡).

˘ל‰ם  ‰˘ייכו˙  מובנ˙  ‰סוכו˙  ובח‚  ‰˘בועו˙  בח‚  ב˘למ‡   – ‰˜ו˘י‡  מ˙עורר˙  ובכן, 
ל˙בו‡˙ ‰˘„‰, ˘כן ח‚ ‰˘בועו˙ ‰ו‡ בזמן "˜ˆיר חטים", וח‚ ‰סוכו˙ ‰ו‡ "ח‚ ‰‡סיף", ‡בל 

מ‰ ‰˘ייכו˙ ˘ל ח‚ ‰מˆו˙ לענין ז‰?

ולכן מוסיף ר˘"י בי‡ור (בפר˘˙ מ˘פטים), ˘‰˘ם "חו„˘ ‰‡ביב" ˘ייך ‚ם ‰ו‡ לענין ‰˙בו‡‰ 
– "˘‰˙בו‡‰ מ˙מל‡˙ בו ב‡בי', '‡ביב' ל˘ון ‡ב בכור ור‡˘ון לב˘ל ‰פירו˙", ו‰יינו, ˘ל‡ 
‰ח˜יר‰  ספר  (ור‡‰  ז‰  בענין  ו‰ר‡˘ון  ‰בכור  ˘‰ו‡  ז‡˙  עו„  ‡ל‡  ל˙בו‡‰,  ˘ייך  ז‰  ˘זמן  ר˜ 

ל‰ˆמח ˆ„˜ ˆ‡, ‡-ב. ו˘"נ); 

ולכן, ‚ם כ˘נמנו ‰ח‚ים במ˜ר‡ ‰רי מי ˘נמנ‰ ר‡˘ון ‰ו‡ ח‚ ‰מˆו˙, ˘‰ו‡ ב"מוע„ חו„˘ 
‰‡ביב". 

ומ„‚י˘  ‰‡ביב",  "חו„˘  ‰˘ם   ˙‡ ולפר˘  ˘וב  לחזור  ר˘"י  ‰וˆרך  בפר˘˙נו  ‡מנם   .‰
במיוח„ ˘חו„˘ ז‰ ‰ו‡ "חו„˘ ‰ביכור":

בפר˘˙ מ˘פטים נסמכו ˘לו˘˙ ‰ר‚לים למˆוו˙ ‰˘ייכו˙ לעבו„˙ ‰‡רı כמו מˆו˙ ‰˘מיט‰ 
(כנ"ל) – ‡מנם בפר˘˙נו ‰וסיף ‰כ˙וב וסמך לח‚ ‰מˆו˙ ‡˙ מˆוו˙ ‰בכור: "כל פטר רחם לי, 
וכל מ˜נך ˙זכר פטר ˘ור ו˘‰. ופטר חמור ˙פ„‰ ב˘‰ . . כל בכור בניך ˙פ„‰ ו‚ו'" (ל„, יט-כ). 

ולכ‡ור‰ ‡ינו מובן: למ‰ מפסי˜ ב‡מˆע ˘לו˘˙ ‰ר‚לים בענין ז‰ ˘ל מˆוו˙ ‰בכור? 

ור‡‰  ב‡.  פר˘˙  (סוף  בכ˙ובים  כמפור˘  מˆרים,  ליˆי‡˙  ‰י‡  ˘ייכ˙  רחם  פטר  ˘מˆו˙  [ו‡ף 
ר‡ב"ע פר˘˙נו ל„, יח) – ‰רי ˜יימו˙ מˆוו˙ נוספו˙ ˘‰ן זכר ליˆי‡˙ מˆרים, כמו ˙פילין ˘‚ם ‰י‡ 

בין  ולטוטפו˙  י„כ‰  על  ל‡ו˙  ב‡) "ו‰י'  פר˘˙  (סוף  ב‰  ונ‡מר  מˆרים  יˆי‡˙  ל‡חר  מי„  נ‡מר‰ 
עיניך כי בחוז˜ י„ ‰וˆי‡נו ‰' ממˆרים"].

ועל ז‰ מב‡ר ר˘"י, ˘כיון ˘‰זכיר ‰כ˙וב ‡˙ "חו„˘ ‰‡ביב" – ובז‰ ‚ופ‡ מ„‚י˘ פעמיים: 
ב˘ם  נ˜ר‡  עˆמו  ˘‰חו„˘  ו‰יינו,  ממˆרים" –  יˆ‡˙  ‰‡ביב  בחו„˘  כי  ‰‡ביב  חו„˘  "למוע„ 

˘˙וכנו ‰ו‡ ענין ‰ביכור, לכן מסמיך ‰כ˙וב מי„ ‡˙ ‰מˆוו˙ ‰˙לויו˙ בבכור. ו„ו"˜.



פ

שמן המשחה כשמן 
או מרקחת

ושמן זית הין
הין – י"ב לוגין. ונחלקו בו חכמי ישראל ר' מאיר אומר בו שלקו 
את העקרין. אמר לו ר' יהודה והלא לסוך את העקרין אינו סיפק, 
אלא שראום במים שלא יבלעו את השמן, ואח"כ הציף עליהם 
השמן עד שקלט הריח וקפחו לשמן מעל העקרין.
( ל, כד. רש״י)

תירוץ  רש"י  הביא  לא  דלכאורה  לעיין,  יש 

אינו  העקרין  את  לסוך  "והלא  ר"י  קושיית  על 

"בו  דס"ל  ר"מ  דעת  מביא  מדוע  וא"כ  סיפק", 

שלקו את העקרין"?

בעיקר  ור"י  ר"מ  שנחלקו  לרש"י  דס"ל  וי"ל 

דין "שמן המשחה".

כה)  (שם,  כתוב  המשחה  לשמן  בנוגע  דהנה 

"ועשית אותו שמן משחת קודש רקח מרקחת 

"דבר  הוא  "מרקחת"  דפירוש  רוקח"  מעשה 

המעורב בחבירו עד שזה קופח מזה או ריח או 

טעם קרוי מרקחת" (רש"י שם).

"שמן  זה  שמן  שנק'  דאף  ר"מ  למד  ומזה 

שהוא  "מרקחת"   – עיקרו  אך  המשחה", 

קושיא  כלל  אין  וא"כ  ובשמים.  שמן  תערובת 

לא  כי  סיפק",  אינו  העקרין  את  לסוך  "והלא 

העקרין,  בתערובת  אלא  השמן  עם  רק  משחו 

הוא  דשליקה  העקרין",  את  שלקו  ש"בו  וע"י 

הדברים  נימוחין  ידו  שעל  כזה  הרבה  בישול 

היו  שלוקין),  ד"ה  לט,  פסחים  (רש"י  הנתבשלים 

הבשמים כמו משקה, והי' אפשר למשוח בו.

המשחה",  "שמן  שנק'  דמכיון  ס"ל,  ר"י  אך 

לבד.  השמן  עם  היתה  המשיחה  דעיקר  צ"ל 

והא דנק' "מרקחת", והיינו שעירבו בו בשמים, 

ע"כ צ"ל שאינו תערובת ממש, דהרי "לסוך את 

רק  "מרקחת"  דנק'  וצ"ל  סיפק",  אינו  העקרין 

משום ש"שראום במים שלא יבלעו את השמן, 

ואח"כ הציף עליהם השמן עד שקלט הריח".

מדוע כפל רש"י ביאורו למה 
לא חשיב את הגרגשי?

הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחתי והפרזי 
והחוי והיבוסי. השמר לך פן תכרות ברית וגו'
ו' אומות יש כאן כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם
(לד, יא-יב. רש"י)

על   – לעיל  כבר  הרי  המפרשים,  הקשו 

והחתי  האמורי  הכנעני  את  "וגרשתי  הפסוק 

רש"י:  פירש   – ב)  (לג,  והיבוסי"  החוי  והפרזי 

מפניהם  ופנה  עמד  והגרגשי  הן,  אומות  "ששה 

עניין  ומפרש  רש"י  חוזר  אפוא  מדוע  מאליו". 

זה שוב כאן?

ויש לבאר בפשטות:

את  הקב"ה  שיגרש  זה  על  מדובר  לעיל 

שלא  דהא  רש"י  מפרש  הארץ.  מן  האומות 

שהגרגשי  מפני  הוא  "גרגשי",  כאן  חשיב 

לשאר  שווה  באופן  ישראל  מארץ  גורש  לא 

האומות, אלא "עמד ופנה מפניהם מאליו".

גירוש  על  רק  מדובר  לא  דידן,  בנדון  אך 

אודות  בעיקר  אלא  הארץ,  מן  האומות 

האומות,  לשבעה  ביחס  שנצטווינו  האזהרות 

והאזהרות  ברית"  תכרות  פן  לך  "השמר  כמו 

האחרות שנפרטו בהמשך הפרשה. וא"כ קשה, 

הרי באזהרות אלו כלולות כל שבעת האומות, 

והגרגשי בכללן, ומדוע לא נחשב כאן?

דזה   – כאן"  יש  אומות  "ו'  רש"י  מפרש  וע"ז 

הגרגשי  ולא  אומות  ששה  רק  חשיב  שבכתוב 

"ו'  רק  ישראל  פגשו  ישראל  בארץ  כי  הוא 

מפניהם".  ופנה  עמד  הגרגשי  "כי   - אומות" 

ובמילא לא הי' נוגע להזהיר על הגרגשי, כי לא 

היו בארץ ישראל בזמן ההוא. וק"ל. 

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה

לקראת שבת י„

‡ח˙  בב˙  נ˙ינ‰  „ין  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
ל˘י' ‰רמב"ם. „‰נ‰ מבו‡ר בב"˜ „ף ˜י ע"‡ 
חˆ‡ין  (לכ‰ן)  "‰חזירו‰ו  ‰‚ר,  ל‚זל  בנו‚ע 
רחמנ‡".  ˜ריי'  ‡˘ם  טעמ‡  מ‡י  יˆ‡,  ל‡ 
נ˙ינ‰  מ‰ני  ל‡  „ב˜רבן  ומפור˘  עיי"˘. 
ו‡ילך)   ‡  ,‚ (‰˘למ‰  פענח  ובˆפנ˙  לחˆ‡ין, 
מב‡ר „„ין נ˙ינ‰ בב"‡ ‰ו‡ כיון „‰וי ב‚„ר 
כמ˘נ˙"ל  ‰ו‡  „בריו  ובי‡ור  ו˜רבן,  כפר‰ 
ב‡רוכ‰, „‡ין נ˙ינ˙ מחˆ‰"˘ ב˘ביל ‰ב‡˙ 
˜רבנו˙ ˆבור, ‡ל‡ „עˆם נ˙ינ˙ מח‰"˘ ‰ו‡ 
˘כ˙ב ‰רמב"ם  ‰„ין  יסו„  וז‰ו  ˜רבן.  ב‚„ר 
כ„ין  „‰ו‡  בב"‡,  נ˙ינ‰  ˆ"ל  „במח‰"˘ 
בי‡ור  וע"פ  לחˆ‡ין.  נ˙ינ‰  מ‰ני  „ל‡  ˜רבן 
ז‰  „ין  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡  מ‰  ‰יטב  מובן  ז‰ 
ברי˘ ‰ל' ˘˜לים, כיון „‡ין ז‰ ר˜ „ין פרטי 
יסו„ו  ‡ל‡  ‰˜רי"ס,  כמ˘מעו˙  ב‰נ˙ינ‰ 

בעˆם ‚„ר ‰מˆו‰ „מח‰"˘ „‰וי ˜רבן.

‰רי  בב"‡,  ‰נ˙ינ‰  „ין  מלב„  ‡ולם, 
וכנ"ל,  מטבע  נ˙ינ˙  ˘ˆ"ל  „ין  עו„  נ‡מר 
ונר‡‰ „„ין ז‰ יסו„ו ממ˘"נ "ז‰ י˙נו" ˘ˆ"ל 
חפˆ‡ „מטבע – "ז‰". ועפ"ז יעל‰ „חלו˜ים 
ב‚„רם.  מטבע  נ˙ינ˙  ו„ין  בב"‡  נ˙ינ‰  „ין 
"ונ˙נו  ממ˘"נ  ‰נלמ„  בב"‡  ‰נ˙ינ‰  „„ין 
‰‚בר‡,  בנ˙ינ˙  ‰‡מור  נפ˘ו"  כופר  ‡י˘ 
מ˘‡"כ  לחˆ‡ין,  ול‡  בב"‡  נ˙ינ‰  ˘ˆ"ל 
י˙נו"  "ז‰  ממ"˘  ‰נלמ„  מטבע  ˘ˆ"ל  ‰„ין 
‰מˆו‰,  בו  ˘מ˜יימים  ב‰חפˆ‡  „ין  ‰ו‡ 
„י  ול‡  „מח‰"˘  מטבע  „ו˜‡  ˘ˆ"ל  ו‰יינו 
ב'  ‰ן  ו‰ן  „מח‰"˘.  ומ˘˜ל  כ˘יעור  בכסף 
בעי˜ר  בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡  ‰פסו˜ים 
כופר  ונ˙נו ‡י˘  „מ˘"נ  מח‰"˘,  מˆו˙  ‚„ר 
‰‚בר‡,  מˆ„  ‰מˆו‰  ‚„ר  בי‡ור  ‰ו‡  נפ˘ו 
בי‡ור  ‰ו‡  י˙נו  ז‰  ומ˘"נ  כ˜רבן,  „‰וי 

‰חפˆ‡ „מˆו‰ זו „ˆ"ל חפˆ‡ „מטבע.

בב'  ‰˙וס'  ב„ברי  ל˙ווך  י˘  ומע˙‰ 

ע"‡ ‡˘כחן  כט  במנחו˙ „ף  מ˜ומו˙. „‰נ‰ 
כמ‰ „ברים ˘נ˙˜˘‰ ב‰ן מ˘‰ ע„ ˘‰ר‡‰ו 
‰מנור‰  במע˘‰  נ˙˜˘‰  ב‡ˆבעו,  ‰˜ב"‰ 
במול„  נ˙˜˘‰  וכן   ,˘‡ ˘ל  מנור‰  ו‰ר‡‰ו 
‰˙וס'  וכ˙בו  ועו„.  ˘רˆים  וב‡יסור  ‰לבנ‰ 
"וי˘ ל˙מו‰ „ל‡ ח˘יב מחˆי˙ ‰˘˜ל „כ˙יב 
ז‰ י˙נו ו‡מרינן (ירו˘למי פ"‡ ‰"„) כמין מטבע 
‰˙ם  ˘ייך  „ל‡  וי"ל  למ˘‰  ‰ר‡‰ו   ˘‡ ˘ל 
נ˙˜˘‰ ‡ל‡ מ˘ום „ל‡ ‰ו‰ י„ע ב˘ום ענין 
‡ם ל‡ ‰י' מר‡‰ו", מ˘מע כוונ˙ו „‡ין ז‡˙ 
˘"נ˙˜˘‰" (‰יינו ˘י˘ ˜ˆ˙ י„יע‰ ומ˙˜˘‰ 
מב  בחולין  מ‡ומ‰. ‡מנם  י„ע  ל‡  ב‰) ‡ל‡ 
‡ל‡  ח˘יב  ל‡  "˘מ‡  ע"ז  ‰˙וס'  ˙י'  ע"‡ 
ל‡  ˘‰ר‡‰ו  ‡ע"פ  ‰ני  ‡בל  „נ˙˜˘‰  מי„י 
יוכל  מ‰  ‰„בר  על  ˘˙מ‰  ב‰ן ‡ל‡  נ˙˜˘‰ 
„„ברי  ליי‡,  וכלפי  נפ˘ו".  כופר  לי˙ן  ‡„ם 
סבר‡  ˘ל  טעם  וˆריך  ‡‰„„י,  ס˙רי  ‰˙וס' 
מ˘‰  י„ע  „ל‡  ‰˙וס'  סברו  „‰כ‡  ז‰  ‡יך 
בלי  ו‰בין  „י„ע  סברו  ו‰כ‡  מ‡ומ‰  כלל 

ל‰˙˜˘ו˙ מ‡ומ‰.

וב‡מ˙, „ברי ‰˙וס' בחולין ˘מ˘‰ ל‡ 
ב˘למ‡  ˘‰רי  ‰יטב,  מובנים  כלל  נ˙˜˘‰ 
וˆיורים  פרטים  בע˘יי˙ו  ˘י˘  במנור‰ 
ˆ"ל  ו‰כל  פרכ‰,  וע„  ירכ‰  ע„  מסובכים, 
וע„"ז  ˘נ˙˜˘‰,  מ‰  מובן  וכו',  מ˜˘‰ ‡ח˙ 
ב„יו˜  „נ˙˜˘‰  ‡פ"ל  ‰לבנ‰  מול„  ל‚בי 
ל˜„˘"  ר‡וי'  ו˙‰י'  ˙ר‡‰  ˘ע‰  "ב‡יזו 
כמ"˘ ר˘"י במנחו˙, וע„"ז ב˘רˆים פר˘"י 
‚בי  ‡בל  ‰˘רˆים.  בכל  מכיר  ‰י'  ˘ל‡ 
מ‰ו  ל‰כיר  ˜ו˘י  ˘ום  ‡ין  לכ‡ו'  מחˆ‰"˘ 
נ„חו˜  ‡ם  ו‡פי'  ‰˘˜ל.  מחˆי˙  ˘ל  מטבע 
ומ˘˜ל  ‰˘יעור  מ‰ו  נ˙˜˘‰  „מ"מ  ונ‡מר 
מיוח„  ז‰ ˜ו˘י  ‰מ„וי˜ „מחˆ‰"˘, ‰רי ‡ין 
˘‰וˆרך ‰˜ב"‰  ע„  ב„יבור  ל‰סבירו   ‡"‡˘
במ"˘  ˆ"ע  ו‡"כ   .˘‡ ˘ל  מטבע  ל‰ר‡ו˙ו 
‡ם  כלל  מ˘‰  י„ע  ‰וי  „ל‡  במנחו˙  ‰˙וס' 

ל‡ ‰י' מר‡‰ו.



י‚לקראת שבת

בחינוך ומנ"ח מˆו‰ ˜‰). ו‡"כ ‡פ"ל „ז‰ו מ˜ור 

לי˙ן  ˘ˆריך  בב"‡, „כיון  נ˙ינ‰  ˘ˆ"ל  ‰„ין 
נ˙ינ‰  ל‰יו˙  ˘וב ‡"‡  ˘וויו˙ו  ול‡  ‰מטבע 
‰כי  לפר˘  ‡ין  „לכ‡ור‰  ‡יבר‡,  לחˆ‡ין. 
"ו‡ינו  ˘כ˙ב  ‰ל˘ון  כי  ‰רמב"ם,  ב„ע˙ 
בפ"ע,  נ˜ו„‰  בז‰  מ˘מע „˜‡מר  כו'"  נו˙נו 
ממיל‡  ˙וˆ‡‰  „‰ו‡  ול‡  בב"‡,  נ˙ינ‰  „ין 
‰„בר  ב‚וף  ‚ם  וב‡מ˙  מטבע.  „ˆ"ל  מ‰‡ 
וי˙כן  זב"ז,  ˙לויים  „‡ינם  ‡פ˘ר  כי  יל"ע 
ע„  פעמים  בכמ‰  כסף  מטבע  ח˙יכו˙  נ˙ינ˙ 

˘יˆטרפו למטבע ˘לם.

˜ע‡  מ"ע  בס‰מ"ˆ  „‰נ‰  בז‰  ו‰נר‡‰ 
‰˘˜ל  מחˆי˙  לי˙ן  ˘נˆטוינו  "‰ˆיווי  כ˙ב 
‡י˘  ונ˙נו  י˙על‰  ‡מרו  ו‰ו‡  ˘נ‰  בכל 
כופר נפ˘ו ו‡מר ז‰ י˙נו", עכ"ל. וי˘ ל„יי˜ 
טוב‡, „‰ל˘ון ‰ר‚יל בס‰מ"ˆ כ˘מבי‡ יו˙ר 
נכפל  "וכבר  ‰ו‡  ‰מˆו‰  למ˜ור   '‡ מפסו˜ 
מובן ‰טעם  ובכלל ‡ין  וכ„ומ‰.  ז‰ ‰ˆיווי" 
˘‰רי  נפ˘ו,  כופר  ‡י˘  ונ˙נו  מ˘"נ  ל‰בי‡ 
עˆם מˆו˙ נ˙ינ˙ מח‰"˘ מפור˘ יו˙ר ב˜ר‡ 
מחˆי˙  ‰פ˜ו„ים  על  ‰עובר  כל  י˙נו  „"ז‰ 
כופר  ‡י˘  „"ונ˙נו  ב˜ר‡  מ˘‡"כ  ‰˘˜ל", 
נפ˘ו" „ב‡ כבי‡ור ו‰מ˘ך למ˘"נ "כי ˙˘‡ 
בפ˜ו„  נ‚ף  י‰י'  ˘ל‡  „כ„י  בנ"י",  ר‡˘   ˙‡
‡בל  נפ˘ו",  כופר  ‡י˘  "ונ˙נו  ‡זי  ‡ו˙ם 
מ˙ב‡ר  „כ‡ן  יו˙ר  מ˘מע  ‰רמב"ם  מס‚נון 
עˆמ‰ ˘ל מˆו‰, ו‡ח"כ מוסיף ‰רמב"ם עו„ 
"ו‡מר ז‰ י˙נו" „בכ˙וב ז‰ מ˙פר˘ עו„ ענין 

ב‚„ר ‰מˆו‰.

ובי‡ור ‰„ברים, „ע"פ פ˘וט ‰‡ „נ˙ינ˙ 
מח‰"˘ ‰ו‡ ב‚„ר כפר‰ ‰ו‡ בז‰ ˘ב‰ם ‰יו 
לו˜חין ˜רבנו˙ ˆבור במ˘ך ‰˘נ‰, ו˜רבנו˙ 
‰˙וספ˙‡  מ˘מעו˙  וכן  ב‡ים,  לכפר‰  ‡לו 
˘˜לים פ"‡, ב. וכן נ˜ט בר˘"י (פר˘˙נו ל, טו) 
"ועל ‡ו˙‰ ˙רומ‰ נ‡מר לכפר על נפ˘ו˙יכם 
ו‰יינו  ב‡ים",  ‰ם  לכפר‰  ˘‰˜רבנו˙ 

רבים,  ל˘ון  נפ˘ו˙יכם  על  לכפר  „ממ˘"נ 
כפר‰  „‚„ר  מובן  על ‰ˆבור,  כפר‰  „מ˘מע 
˘לו˜חין  ˆבור  ˜רבנו˙  ע"י  ‰ו‡  במח‰"˘ 
כן,  ‡ינו  ‰רמב"ם  „„ע˙  נר‡‰  ‡ולם  ב‰ם. 
ר˜  כ˙ב  ˘˜לים  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם  „‰נ‰ 
‰זכיר  ול‡  מח‰"˘  „נ˙ינ˙  ‰מˆו‰  עˆם 
ל‰˜ריב ˜רבנו˙  ˘ˆריך  במ‰  ב„בריו „יסו„ו 
בפר˜ים  ל‡ ‰זכיר  ובכלל  מן ‰˙רומ‰,  ˆבור 
˜רבנו˙  לו˜חין  „במח‰"˘   ‡‰ ‰ר‡˘ונים 
ענין  ˘ל  בס‚נון  כ˙בו  בפ"„  ור˜  ˆבור, 
‰נכנס  בכסף  יע˘ו  מ‰  ל‚מרי,  ח„˘  בפ"ע 
„‡ין  „ס"ל  י"ל  ולכך  ‰˙רומו˙.  מן  לל˘כ‰ 
עˆם מˆו˙ מח‰"˘ ב˘ביל ˘י‰יו לו˜חין ב‰ 
„נ˙ינ˙  בפ"ע  מˆו‰  י˘  ‡ל‡  ˆבור,  ˜רבנו˙ 
‰ו‡  ‰˜רבנו˙  ב‰  ˘לו˜חין  (ו‰‡  מח‰"˘ 
כרחין „ל‰רמב"ם ‰‡  על  ועפ"ז  בפ"ע).  „ין 
על  כפר‰ ˜‡י  ב˜ר‡ „מח‰"˘ ‰ו‡  „מפור˘ 
‰ו‡  ‰נ˙ינ‰  „עˆם  „מח‰"˘,  ‰נ˙ינ‰  עˆם 
כן  וב‡מ˙  בפ"ע.  יחי„  ו˜רבן  כפר‰  ב‚„ר 
מ˘מע ממ˘"נ "ונ˙נו ‡י˘ כופר נפ˘ו" ל˘ון 
יחי„, „ל‡ ˜‡י על כפר‰ „˜רבנו˙ ˆבור ‡ל‡ 
בפ"ע  מˆו‰  יחי„ „‰וי  עˆם ‰נ˙ינ‰ „כל  על 
מ‰  ‰יטב  י˙ב‡ר  ועפ"ז  כפר‰.  ב‚„ר  „‰ו‡ 
˘‰בי‡ ‰רמב"ם בס‰מ"ˆ מ˘"נ "ונ˙נו ‡י˘ 
עˆם  מ˙פר˘  ז‰  „בפסו˜  כיון  נפ˘ו",  כופר 
ע"„  כפר‰  ב‚„ר  „‰ו‡  מח‰"˘  מˆו˙  ‚„ר 

˜רבן כנ"ל.

ו‰רמב"ם,  ר˘"י  בין  ל„ינ‡  „נפ˜"מ  וי"ל 
„בר˘"י (מנחו˙ נב, ‡ „"‰ לרבו˙) מבו‡ר ˘ˆריך 
מח‰"˘ "‡„ע˙‡ „‰כי"  נ˙ינ˙  ב˘ע˙  לכוון 
ועפמ˘נ"˙  ˆבור,  ˜רבנו˙  ב˘ביל  ˘נו˙נו 
נ˙ינ˙  מˆו˙  „יסו„  ‡זיל  „ל˘יט˙י'  מובן 
מח‰"˘ ‰ו‡ ˘י‰יו לו˜חין ב‰ ˜רבנו˙ ˆבור, 
ענין  „ז‰ו  „ס"ל  ‰רמב"ם  ל„ע˙  מ˘‡"כ 
בפ"ע מובן „ל‡ ˘ייך כוונ‰ זו ב˘ע˙ נ˙ינ˙ 

מחˆי˙ ‰˘˜ל. 

ח

ישרא כ טהרתן ש
טומאת מת – כאשר חסר "הדבקים בה' אלקיכם" / ענין התשובה – יסוד תמידי בעבודת השי"ת / אם לא נבנה בית 

המקדש – כאילו החריבו רח"ל / בכדי לבוא לפסיחה וקפיצה בעבודת השי"ת – צריכים ל"אפר פרה"

˜רבן  מˆו˙   ˙‡ ˜ור‡ים  ‰חו„˘  ˘בפר˘˙  מ˘ום  ‰חו„˘,  לפר˘˙  ˜ו„ם  נ˜ר‡˙  פר‰  פר˘˙ 
ל˜רבן  כ‰כנ‰  י˘ר‡ל",  כל  ˘ל  ט‰ר˙ן  ˘"‰י‡  מ˘ום  פר‰  פר˘˙   ˙‡ מ˜„ימין  כן  ועל  ‰פסח, 

‰פסח (ירו˘למי מ‚יל‰ פ"‚ ‰"‰).

ו‰„בר ˙מו‰: ‰ל‡ בפ˘טו˙ ‡ין "כל י˘ר‡ל" ˆריכים ל‰יט‰ר ל˜רבן ‰פסח, ור˜ מיעוט ˘‰ם 
טמ‡י מ˙ים ˆריכים לט‰ר‰ זו. ו‡ם רוב ‰ˆיבור ‰ם טמ‡י מ˙ים ‰רי עו˘ים ‡˙ ‰˜רבן בטומ‡‰ 

ו‡ינם מיט‰רים ˙חיל‰. ומ„וע ‡מרו חז"ל ˘פר˘˙ פר‰ "‰י‡ ט‰ר˙ן ˘ל כל י˘ר‡ל"?

וי˘ לב‡ר כיˆ„ ענינ‰ ‰רוחני ˘ל פר‰ ‡„ומ‰ ‰ו‡ ענין ‰נחוı בעבו„˙ו ˘ל כל י‰ו„י וי‰ו„י, 
מבלי ‡˘ר  ˘ל ˜רבן ‰פסח,  לעבו„‰ ‰רוחני˙  ל‚˘˙  יכול  י‰ו„י ‡ינו  ו‡˘ר  מˆב,  ובכל  זמן  בכל 

י˜„ים ˙חיל‰ ‡˙ עבו„˙ "פר‰ ‡„ומ‰".

טומאת מת – כאשר חסר "הדבקים בה' אלקיכם"
כולכם"  ז‰ "חיים  י„י  ˘על  ב‰' ‡ל˜יכם",  ˘"ו‡˙ם ‰„ב˜ים  מ‰  י‰ו„י, ‰ם  ˘ל  חיים ‡מ˙יים 
"עוונו˙יכם ‰יו  ˘‰רי  מ‰˘י"˙,  נב„ל  ח"ו ‰רי ‰ו‡  עביר‰  עובר  י‰ו„י  כ‡˘ר   .(„  ,„ (ו‡˙חנן  ו‚ו' 
מב„ילים" (י˘עי' נט, ב), וממיל‡ כ‡˘ר חסר "‰„ב˜ים ב‰'" ו‡ין ‡˙ ‰"חיים כולכם", נח˘ב ‰‡„ם 

כמ˙ רח"ל, וז‰ו ענין "טומ‡˙ מ˙" ברוחניו˙.

חמור‰  מטומ‡‰  לט‰רו  פר‰ ‡„ומ‰  מ‡פר  עליו  מזין  מ˙,  בטומ‡˙  נטמ‡ ‡„ם  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 
יכול  מ‰˜ב"‰,  ˘נפר„  במˆב  ‡„ם  ‰י'  ˘‡ם  ברוחניו˙,  ‰פר‰  ‡פר  ˘ל  ענינו  ‰ו‡  כן  וכמו  זו. 
ל˘וב ב˙˘וב‰, ו‡זי ‰ו‡ ˘ב ומ˙חבר ל˘ר˘ו ומ˜ורו ב‰˘י"˙, ויוˆ‡ ממˆב ˘ל מי˙‰ ל„בי˜ו˙ 

ב‡לו˜ים חיים.

ז‰ו ‚ם ‰טעם לכך ˘‰כנ˙ ‡פר פר‰ ‡„ומ‰ ו˘ריפ˙‰ נע˘י˙ "מחוı ל˘ל˘ מחנו˙" (ח˜˙ יט, 
‚ ובפר˘"י) ˘ל‡ כ˘‡ר עניני ˜רבנו˙ ˘נע˘ים בבי˙ ‰מ˜„˘, לפי ˘‡פר ‰פר‰ ענינו לט‰ר ולחבר 

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות



טלקראת שבת

‡ל ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡ו˙ם י‰ו„ים ˘נמˆ‡ים במˆב ˘ל פירו„ מ‡לו˜ו˙, ומחוı לכל מחנו˙ ‰˜„ו˘‰.

‡‰ל  פני  "נוכח  ‰י‡  ‰‰ז‡‰  ‡ך  מחנו˙,  ל˘ל˘‰   ıמחו ‰י‡  ו˘ריפ˙‰  ‰פר‰  ˘חיט˙  ו‡מנם 
מוע„", "מ˙כוון ורו‡‰ פ˙חו ˘ל ‰יכל ב˘ע˙ ‰ז‡˙ ‰„ם" (˘ם „), כי ˙וכנ‰ ˘ל מˆו‰ זו ‰ו‡ ענין 
‰˙˘וב‰ ˘מחבר י‰ו„י ˘נמˆ‡ "בחוı", למ˜ורו ו˘ר˘ו ב˜„ו˘‰, ˘בכ„י לחבר ‚ם י‰ו„י כז‰ ‡ל 

‰˜ו„˘, ˆריכים לכח נעל‰, ‰מ‚יע מ˘ר˘ עליון ביו˙ר, "נוכח פני ‡‰ל מוע„".

‰מי˙‰  מטומ‡˙  ‰‡„ם   ˙‡ ‰מבי‡‰  ‰˙˘וב‰,  עבו„˙  ˘‰י‡  ברוחניו˙  ‰פר‰  ‡פר  ענין  וז‰ו 
ו‰פירו„ מ‰˜ב"‰, לחיים רוחניים ‡מ˙יים.

ענין התשובה – יסוד תמידי בעבודת השי"ת
‰נ‰‚˙ו  לעזוב  ˘עליו  ‰„רך,   ˙‡ ועבר  ופ‚ם  ˘חט‡  למי  ˘ייך  בפ˘טו˙  ‰˙˘וב‰  ענין  ו‰נ‰, 
‰ל‡ טוב‰, ול˘וב ל„רך ‰י˘ר. ‡ך ‡„ם ˘מ˙נ‰‚ ב˙מימו˙ ב„רך ˘ל "ע˘‰ ‰‡לו˜ים ‡˙ ‰‡„ם 

י˘ר" (˜‰ל˙ ז, כט), ‡ינו ז˜ו˜ לכ‡ור‰ כלל לעבו„‰ זו.

‡ך ב‚„ר מˆו˙‰ ˘ל פר‰ ‡„ומ‰ נ˙ב‡ר (ס‰מ"ˆ ע˘‰ ˜י‚ ועו„) ˘עי˜ר מˆו˙‰ ‰ו‡ "˘י‰י' ‡פר‰ 
˘ירˆ‰  למי  ˙מי„  מוכן  ˘י‰י' ‡פר ‰פר‰  ו‰יינו  מ˙",  טומ‡˙  לט‰ר˙  ˘יˆטרך ‡ליו  למי  מזומן 
˘י‰י' ‡פר  למ˘מר˙",  י˘ר‡ל  בני  לע„˙  ט) "ו‰י˙‰  יט,  (חו˜˙  ˘מˆו‰ ‰כ˙וב  מ‰  ו‰ו‡  ל‰יט‰ר. 

‰פר‰ למ˘מר˙ במ˜ום י„וע, "ופר‰ למ˘מר˙ ב˙„ר" (רס"‚ בס‰מ"ˆ פר˘‰ מ‰).

ב˙מי„יו˙  ל‰יו˙  מוכרח˙  זו  ˘עבו„‰  ‰˙˘וב‰,  ענין  ברוחניו˙,  ‰פר‰  ‡פר  בענין  כן  וכמו 
‡ˆל כל י‰ו„י וי‰ו„י, ˘‚ם ‡ם נ„מ‰ ˘‡ין ˘ום ענין ˘עליו ל˙˜ן, ‰רי ˆריך ל‰יו˙ ענין ‰˙˘וב‰ 

˙מי„, "למ˘מר˙ ב˙„ר".

יכול  ‡ין  לעולם  מ"„),  פ"ב  (‡בו˙  מו˙ך"  יום  ע„  בעˆמך  ˙‡מין  "‡ל  חכמים  ˆיוו  כבר  „‰נ‰, 
חל˜  ולכך  ח"ו,  ל‰יכ˘ל  ˙מי„  ועלול ‰ו‡  ב‰נ‰‚˙ו ‰י˘ר‰,  ˘י˙מי„  בעˆמו  בטוח  ל‰יו˙  ‡„ם 

מעבו„˙ו ˙מי„ ˆריך ל‰יו˙ ענין ˘ל ‰˙עוררו˙ ˙˘וב‰ ל˙˜ן פ‚מים ‡˘ר יכולים ל‰יו˙ ‡ˆלו.

נוסף על כך, ‰רי "‡ין ˆ„י˜ ב‡רı ‡˘ר יע˘‰ טוב ול‡ יחט‡" (˜‰ל˙ ז, כ), ‰ן חט‡ כפ˘וטו, ועל 
כל פנים "חט‡" מל˘ון חיסרון (ל˜וטי ˙ור‰ מטו˙ פב, ‡), ˘‡מנם עוב„ עבו„˙ו ב˙ור‰ ומˆוו˙י', ‡ך 
יכול ‰י' לעבו„˙ עבו„˙ו ב˘לימו˙ יו˙ר, "כ„בעי למעב„", ועל כן נח˘ב ‰„בר כחיסרון ו"חט‡", 

ועל "חט‡" ז‰ ˆריך ל‰˙עורר ב˙˘וב‰ ˙מי„.

˜„ומים  (נחל  ‰‡ריז"ל  מ‡מר  י„וע  ‰רי  וחיסרון,  חט‡  נ„נו„  כל  בו  ˘‡ין  ממ˘,  ˆ„י˜  ו‡פילו 
ע‰"פ. ˘ל"‰ ˘פ„, ב) על ‰פסו˜ "ו˙לי˙ ‡ו˙ו על עı" (˙ˆ‡ כ‡, כב), ˘י˘נם ˆ„י˜ים ˘מˆ„ עבו„˙ם 

‰˘לימ‰ ל‡ ˘ייך ב‰ם ענין ‰מי˙‰, וכ‡˘ר מס˙ל˜ים מן ‰עולם, ‰רי "ו˙לי˙ ‡ו˙ו על עı", ˘י˘ 
ל˙לו˙ סיב˙ מי˙˙ם בחט‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון בעı ‰„ע˙ ˘‰בי‡ ‡˙ ענין ‰מי˙‰ בעולם.

ו‡ם כן, ‰רי ‡ף ˘עבו„˙ו ˘ל ‡ו˙ו ˆ„י˜ ‰י‡ ˘לימ‰ ומו˘למ˙, ‰נ‰ עˆם ‰ענין מ‰ ˘מ˘פיע 
עליו חט‡ עı ‰„ע˙, ו‚ורם ‡ˆלו ענין ‰מי˙‰, מוכיח ˘י˘ לו ˜˘ר ‡יז‰ ˘‰ו‡ ל"עטיו ˘ל נח˘" 
(˘ב˙ נ‰, ב. ב"ב יז, ‡). וממיל‡ מובן ˘עליו לעסו˜ ˙מי„ בעבו„˙ ‰˙˘וב‰ ל˙˜ן ‡˙ ‰˘ייכו˙ ˘י˘ 

נח˘"  ˘ל  בסיב˙ "עטיו  ממ„רי‚˙ו  לר„˙  רח"ל  יכול  בכך, ‰רי  עוס˜  ו‡ם ‡ינו  לענין ‰חט‡.  לו 
˘‰ו‡ ˜˘ור ‡ליו.

יב

דין נתינת מחצה"ש בבת אחת 
ובמטבע דוקא

יבאר פלוגתא יסודית בגדר מחצית השקל בין רש"י להרמב"ם / יבאר ב' דינים שהם מהותיים במחצה"ש לשיטת 
הרמב"ם, דין נתינה בבת אחת ודין נתינת מטבע דוקא / עפ"ז מיישב סתירה בין תירוצי התוס' בחולין ובמנחות

"מˆו˙  ˘˜לים  ‰ל'  רי˘  ‰רמב"ם  כ˙ב 
מי˘ר‡ל  ‡י˘  כל  לי˙ן  ‰˙ור‰  מן  ע˘‰ 
ו‡ינו  וכו'  ו˘נ‰  ˘נ‰  בכל  ‰˘˜ל  מחˆי˙ 
מעט  ולמחר  מעט  רבו˙ ‰יום  בפעמים  נו˙נו 
וˆ"ע  ‡ח˙".  בפעם  כ‡ח„  כולו  נו˙נו  ‡ל‡ 
‡ח˙,  בפעם  נ˙ינ‰  ˘ˆ"ל  ז‰  ב„ין  מ˜ורו 
חוב˙  עˆם  ˘ל  ‚„ר‰  ˘ז‰ו  נמי  ומ˘מע 
‰מˆו‰ ול‡ „ין פרטי ומסויים ב‰, כ„רכו ˘ל 
עי˜ר‰  ל‰‚„יר  ‰ר‡˘ונ‰  ב‰לכ‰  ‰רמב"ם 

˘ל כל מˆו‰. 

"ו‡ינו  כ˙ב  ‡˙ר  על  ספר  ב˜רי˙  ו‰נ‰ 
‡ח˙  בפעם  כ‡ח„  כולו  ‡ל‡  מעט  נו˙נו 
„‡י  ‰˘˜ל,  ממחˆי˙  ימעיט  ל‡  „כ˙יב 
י˙ן  לכ˙וב  ס‚י  ‰ו‰  ˘˜ל  חˆי  ˘י˙ן  למימר 
לומר  „רוˆ‰  ימעיט  ל‡  ו˜‡מר  ˘˜ל,  חˆי 
‰˘˜ל".  ממחˆי˙  ימעיט  ל‡  בנ˙ינ‰  ‡פי' 
ל‡  ˘‰רמב"ם  ˙ימ‰  „‡"כ  בז‰,  ˆ"ע  ‡בל 

[ול‡ ‰זכירו  כ‡ן  ימעיט  „ל‡  ‰בי‡ ‰ך ˜ר‡ 
מן ‰ˆ„˜‰  עני ‰מ˙פרנס  ‚בי ‡פי'  ל‰לן  ע„ 
כ‡ן  י˘  ‡חר  „יסו„  נר‡‰  ובכלל  כו'].  חייב 
„„ין  מ˙ב‡ר  ‰˜רי"ס  ל„ברי  כי  לרמב"ם, 
מˆו˙  ‚„ר  מעˆם  ‡ינו  ‡ח˙  בב˙  נ˙ינ‰ 
נ˙ינ˙ מח‰"˘ ‡ל‡ „ין בפ"ע ב‡ופן ‰נ˙ינ‰ 
כוונ˙  כן  נר‡‰  ו‡ין  ימעיט,  מל‡  „ילפינן 
‰רמב"ם כנ"ל. ויל"ע בבי‡ור „ברי ‰רמב"ם 

„‰ו‡ מעˆם ‚„ר ‰מˆו‰.

ל‰לן  „‰נ‰  בז‰,  ‡פ"ל  ‰י'  ולכ‡ור‰ 
זו  ‰˘˜ל  "מחˆי˙  ‰רמב"ם  כ˙ב  ב‰"‰ 
‡ו˙ו  ˘ל  מטבע  מחˆי˙  ˘י˙ן   '‰ מˆו˙ 
מ˘˜ל  ‚„ול  מטבע  ‡ו˙ו  ‰י'  ‡פי'  ‰זמן 
נ˙ינ˙  ˘ˆ"ל  ומבו‡ר  עיי"˘.  כו'",   ˘„˜‰
בנ˙ינ˙  יˆ‡  ול‡  ‰˘˜ל  מחˆי˙  ˘ל  מטבע 
כסף"  ב"˘ו‰  ˘ל‡  וכ"˘  נחו˘˙  פרוטו˙ 
ועיי'  מ"ח,  פ"ח  בכורו˙  בפי‰מ"˘  ל˘ונו  ‰יטב  (עיי' 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה



פ

להרגיש 'מחצית'
זה יתנו גו' מחצית השקל גו', עשרים גרה השקל, 
מחצית השקל תרומה לה'
(ל, יג)

יש לעיין, מהו הטעם שכתבה תורה שהשקל 

השלם הוא "עשרים גרה", ונצטוו ישראל לתת 

לומר   צריך  היה  דלכאורה  מזה,  "מחצית" 

שיתנו "עשר גרה", ותו לא?

חשובה  הוראה  טמונה  שבזה  לומר  ויש 

בעבודת האדם לקונו:

אדם  כל  של  הנפשיים  שכוחותיו  ידוע 

חסד  דעת,  בינה,  חכמה,  לעשרה:  נחלקים 

אלו  כוחות  שעשרה  וכו'.  תפארת  גבורה 

של  הקדושות  הספירות  מעשר  "נשתלשלו" 

הקב"ה (ראה בארוכה תניא פרק ג, ועוד).

ועל פי זה יש לפרש בענייננו:

כל  את  שיתן  בזה  שדי  לחשוב  אדם  עלול 

נפשו  כוחות  עשרת  בכל  וישתמש  לו  אשר 

ולכן  לנפשו.  כפרה  תהי'  ובזה  הקב"ה,  למען 

בא הציווי של מחצית השקל לומר, שגם אחרי 

"עשר   - נפשו  כוחות  עשרת  כל  מסר  שהאדם 

עצמו  את  מרגיש  באם  הנה  להקב"ה,   - גרה" 

לאדם השלם לא יצא ידי חובתו.

על  כוחותיו  עשרת  מסירת  אחרי  גם  אלא 

ולדעת  ל"מחצית",  עצמו  את  להרגיש  האדם 

אחרי  ורק  למאומה,  נחשב  אינו  עצמו  שבפני 

"עשרים  בבחינת  יהיו  ויחד  בהקב"ה  שיתדבק 

עשרת  עם  הקב"ה  של  הספירות  עשר   - גרה" 

נחשב  הוא  הרי  אז  רק   - האדם  של  הכוחות 

כ"שקל השלם", ותהי' כפרה לנפשו.

אם הם כלים – מה 
אני עושה בתורתך?

וישלך מידיו את הלוחות וישבר גו'
אמר ומה פסח שהוא אחד מן המצוות אמרה תורה כל בן נכר 
לא יאכל בו התורה כולה כאן וכל ישראל מומרים ואתננה להם 
(לב, יט. רש"י)

לכאורה קשה, הרי גם אם "ישראל מומרים" 

אינו  עדיין  התורה,  את  להם  לתת  מקום  ואין 

שהוא  הלוחות,  את  משה  ששבר  מה  מבואר 

היפך כבוד התורה!

המובא  פי  על  בזה,  הביאור  לומר  ויש 

לכל  קדמה  ישראל  של  "מחשבתן  במדרש 

את  לקבל  עתידין  ישראל  אילולי...  דבר... 

התורה לא הי' כותב בתורה צו את בני ישראל 

ד).  פ"א,  רבה  (בראשית  ישראל"  בני  אל  דבר 

ויתירה מזה כתוב בתנא דבי אליהו רבה (פי"ד): 

אבל  וישראל  תורה   .  . בעולם  יש  דברים  "שני 

איני יודע איזה מהם קודם, אמרתי לו בני דרכן 

אבל   . קדמה.  התורה  אומרים  אדם  בני  של 

שישראל  ונמצא,  קדמו".  ישראל  אומר  אני 

קדמו לתורה במעלה וחשיבות, עד שבלעדיהן 

והם  אליהם,  שנאמרו  התורה  ציוויי  יתכנו  לא 

המקיימים אותם.

ט)  פמ"ז,  (שמו"ר  במדרש  כתוב  מזו  ויתירה 

משה  אל  ה'  וידבר  היא  לי  שנתת  התורה  "כל 

אם  בנ"י  אל  אמור  בנ"י  את  צו  בנ"י  אל  דבר 

לא  והיינו,  בתורתך".  עושה  אני  מה  כלים  הם 

רק ש"ישראל קדמו", אלא יתירה מזו, "אם הם 

כלים" בטלה חשיבות התורה, ובמילא נשאלת 

השאלה "מה אני עושה בתורתך".

את  משה  ששבר  מה  מובן  זה  פי  ועל 

הלוחות, אף שלכאורה הוא היפך כבוד התורה, 

התורה,  את  לקבל  יכולים  ישראל  אין  אם  כי 

שוב בטלה חשיבות התורה עצמה, כנ"ל.

לקראת שבת י

אם לא נבנה בית המקדש – כאילו החריבו רח"ל
יומ‡  (ירו˘למי  חז"ל  במ‡מר  מ˙בוננים ‰יטב  כ‡˘ר  בעבו„˙ ‰˙˘וב‰,  ˘בע˙יים ‰נחיˆו˙  ו˙‚„ל 

פ"‡ ‰"‡) "כל „ור ˘[בי˙ ‰מ˜„˘] ‡ינו נבנ‰ בימיו, מעלין עליו כ‡ילו ‰ו‡ ‰חריבו".

‡„ם  כל  ˘"ˆריך  ‰‚‡ול‰:  ˙לוי'  ˘בו  ל‰˙בונן  ˆריך  ‡„ם  ˘כל  ‰רמב"ם  פס˜  ‰חיובי  בˆ„  וכן 
˘יר‡‰ . . כל ‰עולם חˆיו זכ‡י וחˆיו חייב . . ע˘‰ מˆו‰ ‡ח˙ ‰רי ‰כריע ‡˙ עˆמו ו‡˙ כל ‰עולם 

כולו לכף זכו˙, ו‚רם לו ול‰ם ˙˘וע‰ ו‰ˆל‰".

וע„יין  ˘ב„ר‡ „ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡,  ומכופל  כפול  ובחו˘ך  ב‚לו˙,  ע„יין  ˘נמˆ‡ים  ˘רו‡‰  ומכיון 
ל‡ נו˘ענו, ‰רי י˙כן ˘‰„בר ‰ו‡ בעטיו ˘ל‡ עב„ עבו„˙ו כר‡וי, וי˙יר‰ מזו ˘נח˘ב "כ‡ילו ‰ו‡ 

‰חריבו", ועל כך ˆריך ל˘וב ב˙˘וב‰ כפ˘וט‰.

וז‰ו ענין ‡פר פר‰ ‡„ומ‰, ענין ‰˙˘וב‰, ˘ˆריך ל‰יו˙ מזומן ˙מי„, "למ˘מר˙ ב˙„ר", כחל˜ 
מעבו„˙ ‰' ˘ל י‰ו„י, ˘‰רי ˆריכים ˙מי„ לענין ˘ל ˙˘וב‰, כפי ˘נ˙ב‡ר.

בכדי לבוא לפסיחה וקפיצה בעבודת השי"ת – צריכים ל"אפר פרה"
˘בכ„י  פסח,  ˜רבן  למˆו˙  כ‰כנ‰  י˘ר‡ל"  כל  ˘ל  "ט‰ר˙ן  ‰ו‡  ‡„ומ‰  פר‰  ‡פר  ענין  ו‰נ‰, 
לבו‡ לעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל ˜רבן ‰פסח י˘ ל‰˜„ים ˙חיל‰ ‡˙ עבו„˙ ‰˙˘וב‰ ‰נרמז˙ ב‡פר פר‰ 

‡„ומ‰.

ענין ˜רבן פסח ברוחניו˙ ‰ו‡ ענין ‰˜פיˆ‰ ו‰„ילו‚ בעבו„˙ ‰˘י"˙, ‡ין ‰ו‡ עוב„ עבו„˙ו בס„ר 
‡כיל˙  וענין  ו‰‚בל‰.  ממ„י„‰  למעל‰  ו„ילו‚  פסיח‰  ˘ל  ב‡ופן  מעל‰  מעל‰  עול‰  ו‰„ר‚‰ ‡ל‡ 
˘ל  ממ‰ו˙ו  חל˜  ל‰יו˙  ˘‰„בר ‰נ‡כל ‰ופך  ענינ‰ ‰ו‡  יו˙ר, „‡כיל‰  עילוי ‚„ול  על  רומז  ‰פסח 
˘ל  זו  עבו„‰  ˘ס„ר  ענין ‡כיל˙ ‰פסח,  וז‰ו  וב˘ר ‡ˆל ‰‡„ם ‰‡וכלו,  נע˘‰ „ם  כי ‰מזון  ‰‡„ם, 

פסיח‰ ו„ילו‚ נע˘‰ חל˜ ממ‰ו˙ו ˘ל ‰ˆ„י˜.

פר‰  לענין ‰˙˘וב‰ „‡פר  ˙חיל‰  מוכרח ‰‡„ם  זו „‡כיל˙ ‰פסח,  נעלי˙  לעבו„‰  לבו‡  ובכ„י 
˘ˆריך  ‰בור‡,  בעבו„˙  מרכזי  וענין  יסו„  ‡ם  כי  וˆ„„י˙,  טפיל‰  עבו„‰  ‡ינ‰  זו  ועבו„‰  ‡„ומ‰, 

˙מי„ לעסו˜ ב˙˘וב‰.

"‡וכלי  כי  ‰פסח,  מחו˜˙  ‚„ול‰  ‡„ומ‰  פר‰  ˘חו˜˙  ב)  פי"ט,  רב‰  (˘מו˙  חז"ל  ˘‡מרו  מ‰  וז‰ו 
‰פסח ˆריכים ל‰". ˘ענין ‰˙˘וב‰ „‡פר פר‰ ‡„ומ‰ ‰ו‡ יסו„ ו˙נ‡י ל‰˙עלו˙ ˘ל עבו„˙ ‰"פסח".

וענין ‰˙˘וב‰ ‡ˆל ‰ˆ„י˜ ‰ו‡ מ‰ ˘עוב„ ומ˙יי‚ע לבטל מˆי‡ו˙ו מכל וכל כלפי ‰˘י"˙, ˘ל‡ 
˙יוו˙ר ב„ע˙ו ‡יזו ˘‰י‡ מˆי‡ו˙ עˆמי˙, ‡פילו ל‡ מˆי‡ו˙ כזו ˘ל ‡„ם ‰‡ו‰ב ‡˙ ‰˘י"˙ ‡‰ב‰ 
לז).  ל‰,  פר˜ים  ˙ני‡  (ר‡‰  ב˙כלי˙  ל‰˘י"˙  בטל  ו‡ינו  ‰‡ו‰ב  למˆי‡ו˙  י˘נ‰  וע„יין  מ‡חר  ‚„ול‰, 

ועבו„˙ ‰˙˘וב‰ ‰לזו ‰י‡ ‰י‡ ‰מבי‡˙ו לי„י פסיח‰ ו„ילו‚ בעבו„˙ ‰˘י"˙.

כולם ˆריכים  כי  ˘ל ‰ˆ„י˜ים,  ‚ם  י˘ר‡ל",  כל  ˘ל  ט‰ר˙ן  פר‰ "‰י‡  ˘פר˘˙  יובן ‡יך  ומע˙‰ 
לעבו„˙ ‰˙˘וב‰, ובפרט כ‰כנ‰ לענין פר˘˙ ‰חו„˘ ו˜רבן ‰פסח.

וכ‡˘ר עוס˜ים בעבו„˙ ‰˙˘וב‰ ˘ל פר˘˙ פר‰, ‰רי "‡ין מפסי˜ין בין פר‰ ל‰חו„˘" (ירו˘למי 
ע˙י„ין  ו"בניסן  ‰‚‡ול‰,  חו„˘  ˘‰ו‡  ניסן  חו„˘  לכם",  ‰ז‰  ל"‰חו„˘  מי„  וב‡ים  ועולים  ˘ם), 

לי‚‡ל".


