‚úיון ˙רכ‰
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ב‡ ˘˙'‰ﬠ"ח

˙‰‰ר‡ ‰במכ˙ ‡רב˘ú - ‰ם מ?‰
"מ˘כן" ב˙וך בי˙ו ˘ úכ‡ úח„
‚„ר ‰י˙ר מ‡úכ˙ ‡וכ úנפ˘ ביו"ט
˘úי‡‚‰ ˙úוו ‰ו„‰רך úיפטר ממנ‰

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ב‡‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון
˙רכ ,(‰ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים
ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר
מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘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
עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור
"חי„ו˘י סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘
ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו
יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו עלŒ
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על
‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע,"'‰ ˙‡ ‰
ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

˜וב ıז ‰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'

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰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

˜úר‡˙ ˘ב˙

˙וכן ‰ענינים

כ‡

מז‚ ‡‰ויר בפטרבור‚ ‡ינו יˆיב – ‰נ ‰יור„ ‚˘ם‰ ,נ ‰יור„ ˘ל‚ עם רוח חז˜ ,ו„‰רכים
חל˜ל˜ו˙ .כן בי˜˘˙יו ל‰וליכני חזר ‰למלוני בעיר במוˆ‡י ˘ב˙.
בר‡ו˙ו – ‚‰וי – ‡˙ ‰מטבע ˘‰כנס˙י בי„ו – ע˘רים וחמ˘ ‰רובלים – ‰ופ˙ע כולו,

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙‰‰ר‡ ‰במכ˙ ‡רב‰
מ„וע ר˜ במכ˙ ‡רב ‰מˆינו בכ˙וב טעם ל‰ליכ˙ מ˘‡ ‰ל פרע / ?‰מ„וע ‡כן נ˙פעלו עב„י
פרע ‰מ˙‰ר‡˙ מ˘ ‰במכ˙ ‡רב˘ ,‰ל‡ מˆינו כן ב˘‡ר ‰מכו˙?  /בי‡ור ‰טעם ל˙‰ר‡˙
מ˘ ‰לפני מכ˙ ‡רב‰˘ ‰י˙ ‰כ„י ל„‚‰יל ˙‰‰עללו˙ ו˘‰חו˜ במˆרים
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ'  57ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח

מ„וע עורפים ‡˙ ‰פטר חמור?  /בין "יפסי„ ממונו" ל"יופס„ ממונו"

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
"מ˘כן" בבי˙ו ˘ל כל ‡י˘ י˘ר‡ל
˙‡וו˙ו ˘ל ˜‰ב"‡ / ‰יך מ˜„˘ים ריבוי עניינים ‚˘מיים במע˘‡ ‰ח„? „˜ /ו˘˙ מזבח
בבי˙ו ˘ל כל י‰ו„י
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ'  77ו‡ילך(

פנינים

„רו˘ ו‡‚„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י‚

מ„וע "‰חו„˘ ‰ז‰ "‰י‡ "מˆו ‰ר‡˘ונ˙‰ / ?"‰ר‡˙ פרע - ‰מ„וע?

ומיל‡ ‡˙ כל ‡˘ר בי˜˘˙יו.
בליל ˘ב˙ יˆ‡˙י ‡ל בי˙ו ˘ל ˘‰ר ,וב‰יכנסי לח„רו ˙‰נפל עלי ב„ברי ˙וכח:‰
"כיˆ„ ‰עז˙ לבו‡ ‡לי ב˘ע ‰כז‡˙! ‰רי ‡˙ ‰בן יחי„ ל‡ביך! – ˘‰ר כבר י„ע
עלי כל ‰נ„ר˘ – כיˆ„ ‰יר˘ ‰לך ‡ביך ללכ˙ ‡לי ב˘עו˙ ‰ליל‰ ,‰רי ‰כלבים ˘לי ‰יו
יכולים ל˜רוע ‡ו˙ך ל‚זרים ול‡כול ‡˙ ב˘רך!"

ירי„˙ ‰נ˘מ ‰לעולם – ב˘ביל מסירו˙ נפ˘
עני˙י לו :י‰ו„י ‡ינו מפח„ מכלב ,כלב י˘ לו מור‡ ופח„ מפני י‰ו„י.
‡ירוע ז‚ ‰רם ל˙ביע˙ם ˘ל ר' י˘עי' ברלין ור' יע˜ב ‰ורווי‡ ıל ‡בי ,כיˆ„ ‰ו‡
˘ולח ‡ו˙י ב˘ליחויו˙ כ‡ל˘ ‰י˘ ב‰ן מי„ ‰רב ‰כזו ˘ל מסירו˙ נפ˘.
ענ ‰ל‰ם ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר:˜"‰
‡˙ ‰כוונ‰ ‰פנימי˙ י˘ לבˆע במלו‡ ˘‰לימו˙‰ .רי כל ˙כלי˙ ירי„˙ ‰נ˘מ ‰למט‰
‰י‡ ל˘ם מסירו˙ נפ˘.
בטוח ‡ני ˘י‡ריך ימים.

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
ב‚„ר ‰י˙ר מל‡כ˙ ‡וכל נפ˘ ביו"ט

]ב‰ז„מנו˙ ‡חר˙ ˘ח כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ נ"ע ‡ו„ו˙ מע˘‰ ‰נ"ל[:

יפלפל כמ‡ ‰ופנים ב‰סבר˙ ‰‰י˙ר „ˆורך ‡ו"נ‡ ,ם ‰ו‡ טעם ‰מ˙יר ‡ו ˘‰ו‡ סימן
„מל‡כ ‰זו ל‡ ‰י˙ ‰בכלל ‡‰יסור ,ו‡ם ‰ו‡ ב‚„ר ‰ו˙ר‡ ‰ו „חוי'  /עפ"ז יב‡ר ‰יטב ˘י'
˙‰וס' ול˘ון רבנו ‰ז˜ן בז‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ'  34ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יז
‚‡ו‡ ‰סור ‰ב'מ˘‰ו' ˘ /ליל˙ ‡‚‰וו ‰ו„‰רך ‰נכונ ‰כיˆ„ ל‰יפטר ממי„ ‰רע ‰זו

„רכי ‰חסי„ו˙

......................................

וּל¿ כ…ל ¿ּבנ≈ י יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל ל …‡ י∆ ¡ח ַרּ∆ ıכל∆ ב ל¿ ׁ˘ …נו…

)ב‡ י‡ ,ז(

פעם ‰י' ‡ˆל ‡‡מו"ר ]‡„מו"ר מו‰ר˘"ב[ נ"ע˘‡ ,ר ‰יו ˆריכים ל˙‰ר‡ו˙ עם ‡י˘
‡ח„ בפטרבור‚ ,ו‰ו‡ ‰י' „ר מחו ıלעיר .זמן ˙‰‰ר‡ו˙ ‰ו˜בע על ליל ˘ב˙ ˜ו„˘
‡˘ר „ו˜‡ ‡ז ‰יי˙י ˆריך ל˙‰ר‡ו˙ ‡˙ו˘ .ם ל‡ ‰י' מלונו˙ ר˜ ב˙י-מרזח ,ו‰וכרח˙י
לבו‡ ל˘ם בערב ˘ב˙ ˜ו„˘ ו˘למ˙י ל‰ם ,כמובן ,עבור ˘‰ב˙ ˜ו„˘ ועו„ יו˙ר עבור
‰‰ליכ .‰כי ‰י' רחו˜ מ˘ם מ‰לך ‡יז˘ ‰עו˙ ,ו‡חר כך בליל‰ ‰לכ˙י ל˘ם על י„י לוי'
ו˘‰י˙י ˘ם ‡יז˘ ‰עו˙ ,ו„ברנו מ„˘ ‰ברנו.

…‡כל ּו ַמˆּ ו… ˙ )ב‡ יב ,כ(
יכם ּ˙ ¿
…‡כל ּו ¿ּבכ…ל מו… ׁ ¿˘ב ≈…˙ ∆
ָּכל ַמ ¿ח ∆מ ∆ˆ˙ ל …‡ ˙ ≈

י‰ו„י ‡ינו מפח„ מכלב

)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˙˘"ח עמ'  177ו‡ילך(

כל ז‰ ‰י' בלי ‰ר‚˘‰ ,ן ‡ˆל ‰מ˘לח ]‡ביו„‡ ,מו"ר ‰ר˘"ב[ – ‡ף ˘‰י' ‡ב‡ ,ו‰י'

כ‡

ז ‰בנו יחי„ו ,ו‰ו‡ ‰ל‡ י„ע בוו„‡י מ‰י ‰מ˘מעו˙ ˘ל יל„ ובן יחי„ ,ומכל מ˜ום ‰י'
ז ‰בל‡ ‰ר‚˘‰ ,ן מˆ„ו ו‰ן מˆ„י .מכיון ˘כך ‰י' ˆריך לע˘ו˙ ‡זי נע˘ ‰כך ,כי ‰י'
‚˙‰‰ברו˙ ˘ל ˆ‰ור ‰על ‰חומר.
כך ‰י' בליוב‡וויט˘ וזו‰י „רך ‰חסי„ו˙.
)ספר ˘‰יחו˙ ˙˘"ו עמ' (51

כ

‰

„רכי ‰חסי„ו˙

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

ת ה'
עבודת
עבוד
וד
בעניניי עב
ענינ
ינ
בענ
ים ב
תבים
ומכתבים
מכתב
ות וומכ
יחות
שיחות
שיח
ש
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

ההתראה במכת ארבה

יהודי אינו מפחד מכלב
טענות החסידים הגבירים לאדמו"ר מוהרש"ב; ”הכלבים יכלו לטרוף אותך" –
מסירות נפש לה' ,לתורתו ולעמו
וּל¿ כ…ל ¿ּבנ≈ י יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל ל …‡ י∆ ¡ח ַרּ∆ ıכל∆ ב ל¿ ׁ˘ …נו…
)ב‡ י‡ ,ז(

‰רבי מסכן עˆמו לˆ‰ל˙ י˘ר‡ל
‰חסי„ים ‚‰בירים ר' י˘עי' ברלין ור' יע˜ב ‰ורבי ,ıב‡ו פעם ב˙ביע‡ ‰ל ‰ו„ כ"˜
‡‡מו"ר ‰ר] ˜"‰מו‰ר˘"ב נ"ע[ ,מ„וע ‰ו‡ מסכן ‡ו˙י ב˘ליחויו˙ ˘ל מסירו˙ נפ˘
ממ˘ בעניני ‰כלל.
ומע˘‰˘ ‰י' כך ‰י':
‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר˘ ˜"‰לח ‡ו˙י פעם ב˘ליחו˙ ˘ל עס˜נו˙ ‰כלל לפטרבור‚˘ .ם
‰י' עלי ל‰יפ‚˘ עם ˘ר ‡ח„ ,ר˘ע מרו˘ע ]‰ו‡ ‰י' רבו ˘ל ˘‰ר ˆ‰ורר סטוליפין.[1
˘ר ז‚ ‰ר ב‡ח„ ‰פרברים מ‡חורי ‰עיר פטרבור‚ ,ב‚ ‰רו 'פריˆים' ובעלי ‡חוזו˙ ,ולכל
‡ח„ מ‰ם ‰י' '‡רמון' מ˘לו עם ‚ינ ‰וכלבים רבים.

מדוע רק במכת ארבה מצינו בכתוב טעם להליכת משה אל פרעה?  /מדוע אכן
נתפעלו עבדי פרעה מהתראת משה במכת ארבה ,שלא מצינו כן בשאר המכות?
 /ביאור הטעם להתראת משה לפני מכת ארבה שהיתה כדי להגדיל ההתעללות
והשחוק במצרים
‡ .ברי˘ פר˘˙נו" :וי‡מר ‡ '‰ל מ˘ ,‰ב‡ ‡ל פרע ,‰כי ‡ני ‰כב„˙י ‡˙ לבו ו‡˙ לב
עב„יו למען ˘˙י ‡˙˙י ‡ל ‰ב˜רבו .ולמען ˙ספר ב‡זני בנך ובן בנך ‡˙ ‡˘ר ˙‰עלל˙י
במˆרים ו‚ו'".
ו‰נ ,‰ב‰כ˙וב ל‡ נ˙פר˘ ל„‰י‡ מˆ ‰ריך מ˘ ‰לע˘ו˙ ‡ˆל פרע‡ ,‰ל‡ ר˜ "ב‡
‡ל פרע‡ ;"‰ך ר˘"י מפר˘ לפי פ˘וטו‡ '‰˘ ,מר למ˘" ‰ב‡ ‡ל פרע ‰ו˙‰ר ‰בו":
‡ '‰מר למ˘ ‰ל‰ז‰יר ‡˙ פרע‡˘ ‰ם ל‡ י˘לח ‡˙ י˘ר‡ל – ˙בו‡ עליו מכ˙ ‡‰רב,‰
וכפי ˘ממ˘יך ‰כ˙וב ומספר על „ברי מ˘ ‰לפרע" :‰כי ‡ם מ‡ן ‡˙ ‰ל˘לח ‡˙ עמי,
‰נני מבי‡ מחר ‡רב ‰ב‚בולך" )ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים בי‡ור „יו˜ ל˘ון ר˘"י "ו˙‰ר ‰בו" ,עיי"˘(.

ב.

‡ך ˆריך בי‡ור )ור‡ ‰במפר˘ים על ‡˙ר – ר˘ב"ם‡ .בן עזר‡‡ .ור ‰חיים .ועו„(:

‡ .במכו˙ ˜‰ו„מו˙ ל‡ מˆינו ˘˜‰ב" ‰נ˙ן טעם למ˘ ‰למ ‰עליו ללכ˙ ‡ל פרע‰
ול˙‰רו˙ בו .מ˙‰ ‰ח„˘ כ‡ן ,ב‡ז‰ר ‰על מכ˙ ‡רב˜‰˘ ,‰ב"ˆ ‰ריך ל˙˙ טעם מיוח„

„‰ברים ‚˙‰ל‚לו כך ˘יכול˙י לפ‚ו˘ ‡˙ ˘‰ר ר˜ בליל ˘ב˙ .ובכן ,נסע˙י ל˘ם

בפני מ˘ ‰על ‰ליכ˙ו לפרע :‰ב‡ ‡ל פרע – ‰כי ‡ני ‰כב„˙י ‡˙ לבו ו‡˙ לב עב„יו?

בערב ˘ב˙ .ב‡יזור ל‡ ‰י' בי˙ מלון ,ולכן ני‚˘˙י ‡ל ‡ח„ מב˙י ‰מרזח ‰מ˜ומיים,

ב .כיˆ„ "‰כב„˙י ‡˙ לבו" מ‰וו ‰טעם וסיב ‰לכך ˘מ˘ˆ ‰ריך לבו‡ לפרע‰

‰ענ˜˙י לבעל ‰מ˜ום מטבע מכוב„˙ ,ומסר˙י לו ‡˙ ‰טלי˙ ˘לי ל˘מיר ,‰כי ˘יער˙י

ול˙‰רו˙ בו?! ולכ‡ור„‡ ‰רב‰" – ‰כב„˙י ‡˙ לבו" ‰ו‡ "טעם לס˙ור"˘ ,ל‡ ל˙‰רו˙

˘‡י‡ל ıל‰י˘‡ר ˘ם במ˘ך כל ˘‰ב˙.

בפרע ,‰כיון ˘בל‡ו ‰כי ˙‰‰ר‡ ‰ל‡ ˙ועיל ול‡ ˙פעל מ‡ומ!‰

סיפר˙י לו ‡ל מי עלי ללכ˙ בליל ,‰וב˜˘˙יו ללוו˙ ‡ו˙י ב„רכי ‰לוך וחזור˘ ,כן

‚.
 (1פטר סטוליפין ימ"˘  -ר‡˘ ממ˘ל˙ רוסי' ב˘נים ˙רס"ו˙-רע"‡ˆ .ורר י˘ר‡ל מפורסם.

וי˘ ל‰וסיף˘ ,מˆינו עו„ „בר מיוח„ ב˙‰‰ר‡ ‰על מכ˙ ‡רב) ‰נוסף לז‰˘ ‰י‡

‰מכ‰ ‰יחי„˘ ‰ב ‰נ˙ן ˜‰ב" ‰טעם ל˙‰‰ר‡" – ‰כי ‡ני ‰כב„˙י ‡˙ לבו ‚ו'" ,כנ"ל(:
בכל ‰פעמים לפני כן ˘מ˘˙‰ ‰ר ‰בפרע ‰ו‰ו„יע לו על בו‡ ‡ח˙ ‰מכו˙˙‰‰ ,ר‡‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

יט

עˆמ„ – ‰ברי מ˘ – ‰ל‡ ‰ועיל ‰מ‡ומ) ‰ור˜ ל‡חר בו‡ ‰מכ ‰בפועל‡ ,ז ‡מר פרע‰
˘‰ו‡ מוכן ל˘לח ‡˙ י˘ר‡ל – ‡ל‡ ˘ל‡חר מכן ˘וב חזר בו(;
ו„ו˜‡ במכ˙ ‡רב‰ ‰י' „בר יוˆ‡ מן ‰כלל˘ ,עב„י פרע – ‰ו‡פילו פרע ‰עˆמו –
נב‰לו ונ˙פח„ו מ˙‰ר‡˙ מ˘˙‰‰) ‰ר‡ ‰עˆמ ,‰עו„ לפני בו‡ ‰מכ ‰בפועל( ,ו‡כן
רˆו ל˘לח ‡˙ י˘ר‡ל .כמסופר ב‰מ˘ך ‰כ˙וב ,ל‡חר סיום „ברי מ˘:‰

ב׳ „ ,יט" :וי‡מר ‡ל ‡ביו ר‡˘י ר‡˘י ו‚ו'"(  -ומכך ‚ם לומ„ים על ‰פחי˙ו˙ ˘ל מ„˙
‡‚‰ו‰˘ ,‰ו‡ ח˘ ‡˙ מעלו˙יו ‡ -פילו כ‡˘ר ‰ן ב‡מ˙ ˜יימו˙  -כי ז‚ ‰ופ‡ ˘מר‚י˘
‡˙ ‰מעלו˙ ,מ‰ו‰ ‰וכח‰˘ ‰ו‡ ל‡ בס„ר ,וכ‡˘ר ל‡ מר‚י˘ים ‡˙ ‰מעלו˙ ‰רוחניו˙,
‰רי ז ‰על פי רוב„‡ ,ם ברי‡ ברוחניו˙.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח" ‰עמ' ˜ס-‰ו(

"וי‡מרו עב„י פרע‡ ‰ליו ,ע„ מ˙י י‰י' ז ‰לנו למו˜˘˘ ,לח ‡˙ ‡‰נ˘ים ויעב„ו
‡˙ ‡ '‰ל˜י‰ם  . .ויו˘ב ‡˙ מ˘ ‰ו‡˙ ‡‰רן ‡ל פרע ,‰וי‡מר ‡לי‰ם לכו עב„ו ‡˙ '‰

‰יסח „‰ע˙‚ ,ם מ˙י˜ון ‰מ„‰

‡ל˜יכם מי ומי ‰‰ולכים ,וי‡מר מ˘ ‰בנערינו ובז˜נינו נלך  . .וי‡מר ‡לי‰ם  . .ל‡ כן
לכו נ‡ ‚‰ברים ועב„ו ‡˙ ‚ '‰ו'" )פר˘˙נו י ,ז-י‡(.
ו„‰בר פל‡:
‰רי בכל „ברי ‡‰ז‰ר˘ ‰ל מ˘ ‰לפני ‰מכו˙ ‡‰חרו˙ – ל‡ ˙‰פעלו פרע ‰ועב„יו
כלל; ו‡יך י˙כן ˘„ו˜‡ ע˙ ,‰ב„ברי ‡‰ז‰ר˘ ‰לפני מכ˙ ‡רב‰˘ ,‰י˙ ‰ל‡חר ˘˜‰ב"‰
‡מר "‰כב„˙י ‡˙ לבו ו‡˙ לב עב„יו" – כן ˙‰פעלו עב„י פרע ‰מ„ברי מ˘ ,‰ו‡פילו
פרע ‰עˆמו ‰סכים כבר ל˘לח ‡˙ )חל˜ מ(בני י˘ר‡ל?!
]ובפ˘טו˙ י˘ לב‡ר:
‰טעם ˘˜‰ב"‰ ‰כבי„ ‡˙ לב פרע ‰ועב„יו‰ ,ו‡ – כ„ברי ‰כ˙וב – "למען ˘˙י ‡˙˙י

מכ˙בו מ‡ז ˜בל˙י במוע„ו .ויעויין ˜ונטרס ומעין מ‡מר ט"ו ו‡ילך .ול˙י˜ון ‰מ„‰
˘כו˙ב‰ ,נ ‰ל„ע˙י ,ינס ‰לבטל ‰על י„י ‰יסח „‰ע˙ ל‚מרי ממנ‰ ,‰יינו ‚ם מ˙י˜ונ.‰
וכ˘מר‚י˘ ˘מ˙חיל לח˘וב על „בר מעלו˙ וכ˘רונו˙ ]עˆמו[ כו׳ ˙ -יכף יפנ ‰מח˘ב˙ו
ל‡יז ‰ענין ‡חר )ומ ‰טוב לענין ‚„לו˙ ‰בור‡(.
וכ„י ˘יבו‡ ‰נ"ל לפועל בנ˜ל יו˙ר על י„י סייע˙‡ „˘מי‡  -י˙ן בכל יום ˜ו„ם
˙‰פל ‰פרוט ‰לˆ„˜ ,‰ו‡חר ˙‰פל ‰י‡מר ˙‰לים )על כל פנים כפי ˘נחל˜ לימי
‰חו„˘(.
‡ם ‡פ˘ר כ„‡י ללמו„ ספר „רך חיים ל‡„מו"ר ‡‰מˆעי )בנו ˘ל בעל ˙‰ני‡(.

‡ל ‰ב˜רבו" ,כלומר :על י„י ˘יכב„ לב פרע ‰ול‡ י˘לח ‡˙ ‰עם – ˙‰י' ‡‰פ˘רו˙

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ‚(

ל‰ר‡ו˙ לו ‡˙ י„  '‰ו‡˙ ‰מכו˙ ˘ל ‡רב ,‰חו˘ך ובכורו˙.
כיון ˘זו ‰י˙‰ ‰מטר ‰ב‰כב„˙ לב פרע ,‰מובן ˘‰כב„ ‰זו ‰י˙ ‰ר˜ לענין ז,‰
˘פרע‡ ‰כן ל‡ י˘לח ‡˙ ‰עם ל‚מרי – כי על י„י ז ‰יימנעו ‰ניסים ו‡‰ו˙ו˙ ˘ל ‡רב,‰
חו˘ך ובכורו˙; ‡בל לענין ‡חר ,כל עו„ ‡ין „‰בר מבי‡ למניע˙ ‰ב‡˙ מכו˙ ‡לו על
מˆרים ,נ˘‡ר לב פרע ‰ועב„יו כמו ˘‰ו‡ מˆ„ טבעו.

‰כר ‰במעלו˙ ˙‰ור ,‰ל‡ ב‚סו˙ עˆמו
...מ˙‰˘ ‰למי„ חכם י˘ בו "˘מיני˙ ˘ב˘מיני˙" ‰ -ו‡ מ‰כר˙ו במעל˙ ˙‰ור‰
˘לומ„‰˘ ,י‡ חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ˜‰ב" ,‰ול‡ ‚סו˙ עˆמו ‡פילו ל‡חר ˘למ„ ˙‰ור.‰

ולפי ז ‰מובן˘ ,לענין „בריו ˘ל פרע ‰כ‡ן – "לכו נ‡ ‚‰ברים ‚ו'" – כיון ˘„בריו ‡לו

מ‡˘ ‰ין כן "‚סו˙ ‰רוח" ‰ו‡  -כמבו‡ר ב˙ני‡ ˘ם )סוף פר˜ כ"ב בבי‡ור מ‡מר רז"ל

בל‡ו ‰כי ל‡ ‰בי‡ו לכך ˘בני י˘ר‡ל יˆ‡ו ממˆרים) ,כי ‰סכימו לˆ‡˙ ר˜ ב‡ופן ˘ל

˘"‚סו˙ ‰רוח ˘˜ול ‰כע"ז ממ˘"( .ו‰בי‡ור ב‡רוכ ‰ב„רך ‰חסי„ו˙ ימˆ‡ ב‰וספו˙

"בנערינו ובז˜נינו בבנינו ובבנו˙ינו נלך ,בˆ‡ננו ובב˜רנו נלך" – ולז ‰ל‡ ‰סכים פרע‰

ל˙ור‡ ‰ור מ‚יל˙ ‡ס˙ר „" ‰וי˜ח ‰מן סעיף ‚׳ ו‡ילך.

ב˘ום ‡ופן( ,ל‡ ‰י˙‰ ‰כב„˙ ‰לב; ולכן על-פי טבע ,כיון ˘מכ˙ בר„ ˜‰ו„מ˙ ‰י˙ ‰מכ‰
מ‡ו„ ˜˘‰

]ר‡ ‰פר˘"י ו‡ר‡ ט ,י„ ובמפר˘יו  -ר‡"ם ,לבו˘ ו˘פ˙י חכמים .ועו„  -ולכן „ו˜‡ ל‡חר מכ˙

בר„ ‡מר פרע" ‰חט‡˙י ‰פעם„ˆ‰ '‰ ,י˜ ו‡ני ועמי ‰ר˘עים" )ו‡ר‡ ט ,כז([˙‰ ,עוררו פרע ‰ועב„יו
לנוכח ˙‰ר‡˙ מ˘‡ ,‰ל‡ ˘‰כב„˙ ‰לב מנע ‰מ‰ם ל‚‰יע לי„י ˘ילוח י˘ר‡ל ל‚מרי.
‡מנם כ„ „יי˜˙ י˘ בז ‰ענין עמו˜ יו˙ר ,כ„ל˜מן[.

„.

ובי‡ור ‰ענין:

‰טעם ˘בפעמים ˜‰ו„מו˙ ל‡ ‡מר ˜‰ב" ‰למ˘ ‰טעם על כך ˘עליו ללכ˙ לפרע‰ – ‰ו‡

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי״‚ עמ' ˘ˆ(‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

לפיכך‡ ,ח„ ‰טעמים לכך )‡ף ˘‡˙ כל ˆיוויי ˘‰י"˙ י˘ ל˜יים כˆיווי ‡לו˜י 5ול‡
מ˘ום טעמים ‡חרים( ˘‡יסור חמ‰ ıו‡ ‡פילו במ˘‰ו ‰ -ו‡ כ„י לרמוז ˘‚‡ו ‰ו‚סו˙
‰רוח י˘ ל˘לול ל‚מרי.6
י˙ר על כן ,כיוון ˘„‡‰ם עוס˜ ב"חמ "ıכל ˘‰נ ,‰כ˘‰ו‡ עוס˜ לפרנס˙ו˙˘˘" ,
ימים ˙עבו„" 7בעולם ‚˘מי ˘ל חולין ,עם ˘‰פעו˙ ˘ל חול‰ ,רי כמעט בל˙י נמנע ˘ל‡
˙˙‚נב ‡ליו מח˘ב˘ ‰ל "י˘ו˙"‡" ,ני" ו"לי" וכיוˆ‡ בז .‰ובמיוח„ ל‡ור ‰ר‚˘ ‰טבעי
‡‰מור ˘ל "‡„ם ˜רוב ‡ˆל עˆמו" - 8עלול ל‰יו˙ ˘˙‰נ‚‰ו˙ זו ל‡ זו בלב„ ˘˙‰י'
‡ˆלו ל"טבע ˘ני"‡ ,9ל‡ ˘‡ף ˙י˜בע בלבו ‰נח‰˘ ‰י‡ מוˆ„˜˙ וי˘ר ,‰כביכול .י˘
ˆורך‡ ,יפו‡ ,ל‰בטיח ‡˙ ˘‰מיר 10‰מפני ‡‰מור ,במ„ ‰חז˜ ‰ביו˙ר.
מ˘ום כך ‰רי כ˘מ‚יע ערב פסח על „‡‰ם לבˆע בו עˆמו "ב„י˜˙ חמ "ıו"ביעור
חמ "ıיסו„יים ,לבער כליל ‡˙ "‰חמˆ‰˘ "ıטבר במ˘ך כל ˘‰נ‚ ,‰ם ‡ם ‰ו‡ בכמו˙
זעיר ‰ו‡פסי˙" ,מ˘‰ו" ,ול‡חר מכן ל˘מור ב˜פ„נו˙ ‡˙ עˆמו ו‡˙ כל בי˙ו מ"מ˘‰ו
חמ 11"ıבמ˘ך כל ˘‰בוע ˘ל ח‚ ‰פסח )ב˙וספ˙ יו"ט ˘ני ˘ל ‚לויו˙ ביום ˘‰מיני -
ב‚לו˙(‰ ,כולל יום ר‡˘ון ,יום ˘ני ,וכך ‰ל‡ ,‰כל יום מימי ˘‰בוע ,ע„ ל‡ופן "˘ -ל‡
יר‡ ‰ול‡ ימˆ‡".
)‡‚רו˙ מלך ח"ב עמ' רכח ו‡ילך(

‡„ם ברי‡ ‡ינו מר‚י˘ ‡˙ עˆמו
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‡מר פעם:
‰סימן ל‡„ם ברי‡ ‰ו‡  -כ‡˘ר ‡ינו מר‚י˘ ‡˙ ‡בריו; כ‡˘ר מ˙חיל ל‰ר‚י˘ ‡˙
‰ר‡˘ ‡ו ‡˙ ‰לב‰ ,רי ז ‰סימן ˘‰מˆב ‡ינו כ„בעי )וב‡מ˙ ז ‰מרומז בפסו˜  -מלכים

ז

מ˘ום ˘ל‡ ‰י' ‡ז ˆורך בבי‡ור מיוח„ ,כי „ברי מ˘ ‰לפרע‰ ‰יו פ˘וטם כמ˘מעם :לפעול
עליו ל˘לח ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים ,ול‰ז‰יר ‡ו˙ו ˘‡ם ל‡ יע˘ ‰ז‡˙ – יבו‡ עליו עונ˘ ומכ.‰
‡ולם בעניננו ,כ‡˘ר מ˘‰ ‰ולך ל‰ז‰יר ‡˙ פרע ‰מפני מכ˙ ‡רב‡ – ‰י ‡פ˘ר
לפר˘ ‡˙ ‰ענין כפ˘וטו ,כי ‰כ˙וב מספר כבר לפני כן ,מי„ ל‡חר מכ˙ ˘חין

)ו‡ר‡

ט ,יב(" :ויחז˜  ˙‡ '‰לב פרע ‰ול‡ ˘מע ‡לי‰ם" ,כך ˘לכ‡ור‡ ‰ין טעם ל„ברי מ˘‰
לפרע ,‰כ‡˘ר ˜‰ב" ‰חיז˜ ‡˙ לבו ובוו„‡י ל‡ י˘מע ל„ברי מ˘.‰
ו‡מנם‚ ,ם ל‡חר מכן נ˘לח מ˘ ‰על י„י ˜‰ב" ‰ל‰ו„יע לפרע ‰על מכ˙ בר„‡ ,בל
˘ם ל‡ ‡מר לו ז‡˙ מ˘ ‰בס‚נון ˘ל ˙‰ר‡‡") ,‰ם ל‡ ˙˘לח – ‡ז ˙בו‡ ‰מכ‡ ,("‰ל‡
בס‚נון ˘ל ‰ו„ע˙ „ברים

)"עו„ך מס˙ולל בעמי לבל˙י ˘לחם‰ ,נני ממטיר כע˙ מחר בר„ כב„ מ‡„

‡˘ר ל‡ ‰י' כמו‰ו" – ו‡ר‡ ט ,יז-יח(;
וכ‡ן ,לפני מכ˙ ‡רב‰ ,‰י‡ ‰פעם ‰ר‡˘ונ ,‰ל‡חר ˘˜‰ב" ‰חיז˜ ‡˙ לב פרע,‰
˘˜‰ב"˘ ‰ולח ‡˙ מ˘ ‰ל˙‰רו˙ בו‡" :ם מ‡ן ‡˙ ‰ל˘לח ‡˙ עמי – ‰נני מבי‡ מחר
‡רב ‰ב‚בולך" ,כ‡ילו ‡כן י˘ לו ‡פ˘רו˙ לחזור בו .ולכ‡ור‡ ‰ין ˙ועל˙ ב˙‰ר‡ ‰זו,
מכיון ˘˜‰ב"‰ ‰כבי„ ‡˙ לב פרע .‰לכן כ‡ן י˘ ˆורך ב‰סבר מיוח„ על סיב˙ ˙‰‰ר‡.‰

.‰

וז‰ו ˘בי‡ר ˜‰ב" ‰למ˘" – ‰ב‡ ‡ל פרע ‰כי ‡ני ‰כב„˙י ‡˙ לבו ו‡˙ לב עב„יו,

למען ˘˙י ‡ו˙ו˙י ‡ל ‰ב˜רבו ,ולמען ˙ספר ב‡זני בנך ובן בנך ‡˙ ‡˘ר ˙‰עלל˙י במˆרים":
"˙‰עלל˙י" פירו˘ו "˘ח˜˙י"˜‰ .ב"˘ ‰ם ‡˙ מˆרים ללע‚ ול˜לס :מˆ„ ‡ח„ ‰ו‡
‰כבי„ ‡˙ לבם ול˜ח מ‰ם ‡˙ בחיר˙ם ‰חופ˘י˙ )וי˘ ל‡‰ריך בפרט ז‡ ,‰בל עכ"פ כן
מ˘מע לפי פ˘וטו .ו‡כ"מ( ,וביח„ עם ז˙‰ ‰ר ‰ב‰ם ˘‡ם ל‡ י˜יימו ‡˙ „ברו ייענ˘ו,
כ‡ילו ‡כן י˘ ‡פ˘רו˙ כז‡˙.
נמˆ‡‡ ,יפו‡‰˘ ,טעם ל"ב‡ ‡ל פרע‰ "‰י‡ ‰כב„˙ לב פרע ‰ולב עב„יו ,כי בכך ב‡
לי„י ביטוי ˘"‰חו˜" ˘ע˘˜‰ ‰ב" ‰במˆרים.
וז˘ ‰פרע ‰ועב„יו ‡כן ˙‰פעלו מ˙‰‰ר‡) ‰בפעם ‰ר‡˘ונ ‰ו‰יחי„ ‰בין כל

 (5ר‡‡ ‰ו ˙"‰וי˜ר‡ כרך ‚' רי˘ ע' ˙˘ˆח )ו˘ם ב˜˘ר למˆו˙ ‡כיל˙ מˆ ‰במיוח„( .ור‡ ‰ס"‰מ ˙˘"‡
ע'  .60ובכ"מ.
 (6רמב"ם ‰ל' „עו˙ פ"„  .‚"‰רבנו יונ ‰ל‡בו˙ פ"„ מ"„˘ .ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח ס˜נ" ‰סוס"‡ .ס˜נ"ו
ס"‚ .נ˙ב‡ר ב‡רוכ ‰ב‡ו ˙"‰וי˜ר‡ )כרך ב'( ע' ˙מ‡ ו‡ילך.

‰מכו˙( ו˙‰עוררו ל˘לוח ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים ,ובפועל ל‡ ע˘ו ז‡˙ – מוסיף ומ„‚י˘
"˙‰עללו˙" ז‡˙ ,ע„ כמ ‰נע˘ו פרע ‰ועב„יו לחוכ‡ ו‡יטלול‡:
‰רי ‰ם עˆמם טוענים "ע„ מ˙י י‰י' ז ‰לנו למו˜˘" ,ומבינים ˘‡י ˘ילוחם ˘ל

˘ (7מו˙ כ ,ח.

י˘ר‡ל מבי‡ ל‡ב„ן מˆרים .ו‡ם כן‡ ,פילו ל„י„‰ו ,מוכרחים ל˘לח ‡˙ י˘ר‡ל

 (8סנ„‰רין ט ,ב.

ממˆרים‰ ,עי˜ר ˘ל‡ י‰י' מˆב ˘ל "‡ב„ ‰מˆרים";

‰„ (9ר‚ל נע˘ ‰טבע ˘ני – ˘בילי ‡מונ ‰נ"„ ˘"ב .ור‡˘ ‰ו"˙ ‰רמ"ע מפ‡נו סל"ו˙ ,ני‡ ספי"„ )ור‡‰
‚ם פמ"„ – ס‚ ,ב(.
 (10ר‡˘ ‰ו"ע ‡„"‰ז ˘ם ס˙ל"‡ ס"„ ,ור"ס ˙מז.
 (11ר‡ ‰ב‡ר ‰יטב ‡ו"ח ר"ס ˙מז‡‰ :ריז"ל כ˙ב ‰נז‰ר ממ˘‰ו חמ ıבפסח מובטח לו ˘ל‡ יחט‡ כל
˘‰נ – .‰נ˙ב‡ר ב˘יח˙ ‡ח˘"פ ופסח ˘ני "˘˙'‰מ.

ו‡ף על פי כן ,ב˘ע˙ מע˘‚ ‰ופ‡ ,פרע‡" ‰ינו מˆליח" ל‚‰יע לי„י ˘ילוח י˘ר‡ל
בפועל ממ˘ ,ו‰ו‡ מ˙ע˜˘ ב‡ופן ˘‡ינו מובן כלל!
"ס˙יר "‰זו – ˘ב„ברי פרע ‰ועב„יו – מ„‚י˘ ‰ע„ כמ ‰לפרע‡ ‰ין בכלל „יע‰
מ˘לו ,ו‰ו‡ ‡ינו ‡ל‡ "כלי-מ˘ח˜" כביכול בי„י ˜‰ב"˘‡ ,‰ר "מ˙עלל" בו כרˆונו.

פנינים

יז

עיונים וביאורים קצרים

˙ור˙ חיים

בין "יפסיד ממונו"
ל"יופסד ממונו"

מדוע עורפים את
הפטר חמור?
וכל פטר חמור ˙פ„ ‰ב˘ ‰ו‡ם ל‡ ˙פ„‰
וערפ˙ו

וכל פטר חמור ˙פ„ ‰ב˘ ‰ו‡ם ל‡ ˙פ„‰
וערפ˙ו

עורפו ב˜ופי ıמ‡חוריו ו‰ור‚ו‰ .ו‡ ‰פסי„ ממונו ˘ל כ‰ן
לפיכך יפסי„ ממונו

‰ו‡ ‰פסי„ ממונו ˘ל כ‰ן לפיכך יפסי„ ממונו

)י‚ ,י‚ .ר˘"י(

לכ‡ור˙ ‰מו ,‰מ„וע מבי‡ ר˘"י טעם לעריפ˙
‰חמור‰ ,רי ב„רך כלל ל‡ מˆינו ˘יפר˘ ר˘"י
טעמן ˘ל ‰מˆוו˙ ,ומ ‰נ˘˙נ˙ ‰מˆו ‰זו ˘ר˘"י
מפר˘ טעמ?‰
וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:
‰רי‚˙ חמור ע"י עריפ‰ ‰י‡ מי˙˘˜‰ ‰ור ‰עם
יסורים וˆער ,כי ע"י עריפ ‰מ‡חוריו ב"˜ופי"ı
˘וברים ‡˙ ˆ‰וו‡ר .ו‡"כ ˙מו ‰ביו˙ר‚ ,ם ‡ם י˘
ˆורך ל‰מי˙ ‡˙ ‰פטר חמור ,מ„וע ˆריכים ל‰מי˙ו
ב‡ופן כז ?‰ובפרט ˘י˘ כ‡ן "ˆער בעלי חיים".
ועל כן ,ל‡חר ˘ר˘"י מפר˘ מ‰י עריפ‰ ,‰וכרח
לב‡ר ‰טעם לז‰˘ ,‰ו‡ מפני ˘"‰פסי„ ממונו ˘ל
כ‰ן":
ז˘ ‰בעל ‰חמור ‡ינו רוˆ ‰לפ„ו˙ ‡˙ ‰חמור
‡ינו ‡ל‡ ‰פס„ ממונו ˘ל כ‰ן בלב„‰˘ ,רי ‡ין
לבעל ‰חמור ˘ום ‰נ‡ ‰וריוח מז ,‰כי ˜ו„ם פ„יי˙ו
‰רי ‰ו‡ ‡סור ב‰נ‡) ‰בכורו˙ ט ,רע"ב .טו˘ו"ע יו"„
ס˘כ"‡ ס"ח( .ו‡ם ‡ינו פו„‡ ‰ו˙ו‰ ,רי ˆריך ל‰מי˙ו.
ו‡"כ‡ ,יז‰ ‰נ‡ ‰י˘ לו ב‰ע„ר פ„יי˙ ‰חמור?
ו‡„רב‡ ,‰ם ‰י' פו„‡ ‰ו˙ו ב˘‰ ‰י' מרוויח כי
ערך ‰ ‰˘‰ו‡ פחו˙ מערך ‰חמור )ר‡ ‰בכורו˙ ˘ם(.
ולכן כמו ˘‰ע„ר פ„יי˙ ‰חמור ‡ינו ‡ל‡ ‰פס„
ממונו ˘ל כ‰ן ,למנוע ממנו  ,‰˘‰בלי כל ˙ועל˙
ו‰נ‡‡ ,‰ל‡ ‰יפך ‰רחמים בלב„ ,כן מעני˘ים
‡ו˙ו˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘חמורו נ‰ר‚ ‡ל‡ ˘‰ו‡ ˆריך
ל‰ור‚ו ב‡ופן ˘ל "יפסי„ ממונו" ,פעול˘ ‰ל ‰פס„
ו‡כזריו˙ ,וכך י˘ים ‡ל לבו ‡‰כזריו˙ ˘ב‰נ˙‚‰ו.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ'  59ו‡ילך(

השי״ת
י״ת
השי״
ת הש
בעבודת
עבוד
וד
בעב
ות ב
רכות
והדרכות
הדרכ
ות ווהד
עצות
מכתביי עצ
מכתב
תב
מכ
בחיי היום יום

)י‚ ,י‚ .ר˘"י(

במנח˙ חינוך )מˆו ‰כ‚( ח˜ר ‡ם ‡פ˘ר לערוף
פטר חמור ˘ל חבירו ,ו„ן בז ‰מˆ„ ‰יז˜ ממון
חבירו .וע„יין י˘ לעיין בז‰˘ ,‰רי כ˙ב ר˘"י
)בכורו˙ י ,ב( "לפיכך יופס„ ממונו ,יכפו‰ו ב"„
לעורפו ל‡חר ˘ל˘ים" ,ו‡"כ ,לכ‡ור ‰י˘ מ˜ום
לומר ˘ל‡חר ˘ל˘ים יום מו˙ר לערוף פטר חמור
חבירו ˘‰רי ‡ין בז„ ‰ין מזי˜ ממון חבירו ,כי בין
כך ‡ין בי„ ‰בעלים לפ„ו˙ו ויכפו‰ו ב"„ לעורפו.

גאוה אסורה ב'משהו'
שלילת הגאווה והדרך הנכונה כיצד להיפטר ממידה רעה זו
…‡כל ּו ַמˆּ ו… ˙
יכם ּ˙ ¿
…‡כל ּו ¿ּבכ…ל מו… ׁ ¿˘ב ≈…˙ ∆
ָּכל ַמ ¿ח ∆מ ∆ˆ˙ ל …‡ ˙ ≈
‰ענין כי ‰חמ‰ ıו‡ בחי' ‚‰ב ‰‰ו˙‰נ˘‡ו˙ ˘˙ופח ועול ‰ומ‚בי"‡ ‰ע ,מ˘‡"כ מˆ‡˘ ‰ין ב˘ ‰ום ‚‰ב ,‰‰וכמ"כ
בעבו„˙  '‰חמ‰ ıו‡ בחי' ˙‰נ˘‡ו˙ ו‚סו˙ ˜‰ליפ ‰מ˘‡"כ מˆ ‰בחינ˙ ˘פלו˙ ו‰כנע ‰בבחי' בטל רˆונך

וי˘ לפ˘וט מי˘ ‡‰יט˙ ר˘"י בז ‰מ„יו˜ ל˘ונו
כ‡ן ˘כ˙ב "לפיכך יפסי„ ממונו" ˘ל‡ כל˘ון
‰בריי˙‡ )בכורו˙ ˘ם( "יופס„ ממונו" ‡ו כל˘ון
‰מכיל˙‡ "נכסיו י‡ב„ו":
‰חילו˜ בין "יופס„ ממונו" ל"יפסי„ ממונו"
‰ו‡ „"יופס„ ממונו" ˜‡י על ‰חפˆ‡ „"ממונו",
„‰יו˙ ˘‚רם ˘יופס„ ממון ‰כ‰ן לכן ‚ם ממונו
נפס„ ,ו‰ו‡ ע"„ חיוב ˙˘לומין; מ˘‡"כ "יפסי„
ממונו" ˜‡י על ‚‰בר‡‰˘ ,ו‡ ˆריך ל‰פסי„ ממונו.
ועפ"ז ר˘"י ˘כ˙ב "יפסי„ ממונו" ˘יט˙ו ‰י‡
˘עי˜ר ‰עוול ב‰ע„ר פ„יי˙ פטר חמור ‡ינו חסרון
ממון כ‰ן‡ ,ל‡ ‡כזריו˙ ‚‰בר‡ )כנ"ל ב'פנינ'‰
˜‰ו„מ˙(‰˘ ,פסי„ ממון ‰כ‰ן בלי ˙ועל˙ לעˆמו,
ועל כן "יפסי„ ממונו"‰˘ ,ו‡ ˆריך ל‰ר‚י˘ ‰פס„
ממונו .וי˙יר ‰מזו‰ ,ל˘ון "יפסי„ ממונו" פירו˘ו
„‰עריפˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ על י„י בעל ‰חמור„ ,מכיון
˘‰ו‡ ז˙‰˘ ‰נ ‚‰ב‡ופן ‡כזריˆ ,ריך ‰ו‡ לע˘ו˙
פעול˙ ‰עריפ ‰בעˆמו.
ולפי ז ‰יוˆ‡„ ,ל˘יט˙ ר˘"י ‰וי עריפ˙ פטר
‰חמור חוב˙ ‰בעלים ,ו‰ו‡ ˆריך לערוף ול‰פסי„
ממונו בעˆמו ,ו‡ין חבירו יכול לזכו˙ ב˜יום חוב‰
זו.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ'  61ו‡ילך(

)ב‡ יב ,כ .ל˜וטי ˙ורˆ ‰ו י‚(‚ ,

ב„י˜˙ וביעור ‡‚‰ו‰
טבעו ˘ל ‰חמ‰ ıו‡ ˘‰בˆ˜ ˙ופח ומ˙רומם יו˙ר ויו˙ר„ ,בר ‰נו˙ן טעם מיוח„
בלחם ‡‰פוי .מˆ ‰מ˙‰וו ‰מן ‰‰יפך ‰מוחלט :ל‡ ני˙ן לבˆ˜ ל˙פוח ול˙‰רומם כלל
וכלל.
בספרים 1מוסבר כי ‰חמ ıרומז ל‚‡ו ‰ו‚סו˙ ‰רוח ‰חו„רו˙ ,רחמנ‡ ליˆלן ,לחיי
יום יום .יח„ עם ז ‰מוסבר 2כי מי„˙ ‡‚‰ו ‰מ‰וו˘ ‰ור˘ ומ˜ור לכל ‰נטיו˙ ‰בל˙י
רˆויו˙ ,וכ‡מור˙" :3ועב˙  '‰כל ‚ב ‰לב" ,וכפי ˘חכמינו זכרונם לברכ‡ ‰ומרים 4כי
על ‡„ם ˘י˘ בו ‚סו˙ ‰רוח ‡ומר ˜‰ב"‡" :‰ין ‡ני ו‰ו‡ יכולים ל„ור בעולם" ,ועו„
מ‡מרי חז"ל ברוח זו.

 (1ר‡ ‰ל˜ו"˙ ˆו „" ˙˘˘ ‰ימים ) ('‡‰פ"‚ ˘"‰˘ .י„ „ ,ו‡ילך .ור‡‚ ‰ם ‡ו„ ˙"‰רו˘ים לח‚ ‰פסח
)וי˜ר‡ כרך ב( ע' ˙נח .ועו„.
 (2בל˜ו"˙ ˘˘ ˘"‰ם :וכי„וע ˘בחי' ‚סו˙ נ˜ר‡ ‡בי ‡בו˙ ‰טומ‡‰˘ ‰ו‡ מ˜ור כל ‡˙‰וו˙ וכו' .ור‡‰
ס"‰מ ˙רכ"ז ע' רטו ,ועו„ .ול‰עיר מכ˘"ט סי' ˘עו˘ .ם סי' כח .רלח‡ .ו"˙ ל"‰‰מ סי' ˜פט .ועו„.
 ((3מ˘לי טז.‰ ,
 (4סוט ,‰ ‰ב.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

ט

„‰יינו ˆרכי ‰נ‡˜ ‰לו˘ים מ‡ו"נ„ ,סו"ס

„בז ‰ב‡ ללמ„נו ˘מעי˜ר‡ כל ‰מל‡כו˙

י˘ ב‰ם ˜ˆ˙ ˆ„ ˘‰וו ‰ל‡ו"נ ב‡יכו˙ם

‡סורו˙ ‰ן ביו"ט ,ו‰וסיף ‰כ˙וב "‡ך

ומ‰ו˙ם – ˘ˆורך „‡‰ם ‰ם .וז‰ו פי'

‡˘ר י‡כל  . .יע˘ ‰לכם" ,ומז˘ ‰מעינן

„ברי ב"" ‰מ˙וך ˘‰ו˙ר ‰לˆורך כו'",

„מח„ ‚יס‡ מל‡כו˙ ‡לו ˙‰יר˙ן ˙‰ור‰

ר"ל ˘לˆורך ‡ו"נ ‰ו˙ר‰ ‰מל‡כ ‰ול‡

)ול‡ ר˜ ב‚„ר „חוי'( ומ‡י„ך כל ‚„ר

ר˜ „חוי'‰ ,לכך "‰ו˙ר˘ ‰ל‡ לˆורך",

‰‰י˙ר )‡ינו ˘מ˙חיל ‰ל‡ ‰יו בכלל

פי' „ע"י ˆ‰ורך ˜‰טן ˘י˘ ב‰ ‰ו˙ר‚ ‰ם

‡‰יסור ,וב‚„ר "סימן" ,כי ‡ם( – מטעם

בכל ˘‡ר "‰ל‡ ˆורך" ˘י˘ ב) ‰מחוı

˘‰ן לˆורך ‡כיל˙ „‡‰ם

לˆ"‰ורך ˜ˆ˙" ˘י˘נו( ,בין ˘‰ו‡ מ˜ˆ˙

בסו‚יין ‚בי ‰כ˙וב „פר˘˙נו( .ו‡חר ˘˘מענו

מˆ‰ורך „‡ו"נ ממ˘ ,בין ˘‰ו‡ ˆורך ‡˘ר
י˘ בו ˆ„ ˘‰וו" ,‰מ˜ˆ˙" )ב˙וכן‡ ,יכו˙(

‡‰יסור ויˆ‡˘ ,‰וב ˜יˆר ‰מ˜ר‡ ב˘‡ר

מˆ‰ורך „‡ו"נ.

מוע„ו˙ „ר˜ מל‡כ˙ עבו„ ‰נ‡סר,‰

ומע˙‰

‰ז˜ן„ ,י"ל „ס"ל כ˘יט˙ ˙‰וס' לפי
בי‡ורנו

‡‰חרון.

וב„˜‰ים

„‡ליב‡

„‰רמב"ן „לעיל„ ,לעולם ‰‰י˙ר ‚מור
‰ו‡ ול‡ ‰יו מל‡כו˙ ‡ו"נ בכלל ‡‰יסור,
י˘ ל˘˜‰ו˙ לכ‡ו' ,סו"ס מ‡י טעמ‡
˘ינ‰ ‰כ˙וב בפר˘˙נו „ו˜‡ לכ˙וב "כל
מל‡כ ‰ל‡ יע˘ ‰ב‰ם" ובמיל‡ ‰וˆרך
לפר˘ ‰י˙ר ע˘יי˙ מל‡כ˙ ‡ו"נ

)כנ"ל

ב„ברי ‰רמב"ן( ‡‰ ,טפי ‰ו"ל למכ˙ב
)כב˘‡ר ‰מוע„ו˙( "כל מל‡כ˙ עבו„‰
ו‚ו'" וממיל‡ ˘מעינן „מל‡כו˙ ‡ו"נ ˘‰ן
"מל‡כ˙ ‰נ‡ "‰מלכ˙חיל ‰ל‡ נכללו
ב‡‰יסור.

‡בל

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

)ועיי' ל' ‰ח˙"ס

כ‡ן ‚„ר ‰‰י˙ר‰„ ,י˙‡ ‰ו"נ בכלל

י˘ ליי˘ב ‰יטב „ברי רבינו

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

„ע˙ ‰כבר ‡ין מ˜ום לטעו˙ ולפר˘ מכ‡ן
˘"מל‡כו˙ ‡ו"נ" ל‡ נ‡סרו מעי˜ר‡

)וכפי'

‰רמב"ן( ‡‰„ ,כבר נ˙ב‡ר בפעם ‰ר‡˘ונ‰

"משכן" בביתו של
כל איש ישראל
תאוותו של הקב"ה  /איך מקדשים ריבוי עניינים גשמיים במעשה אחד? /
קדושת מזבח בביתו של כל יהודי

˘‰וז‰רנו על ‡יסור ע˘יי˙ מל‡כ ‰ביו"ט
˘‚ם מל‡כו˙ ‡לו ‡סורו˙ מˆ"ע )ו‰ו˙רו
מטעם ˘‰ן לˆורך ‡ו"נ(.
ו‰נ ‰ב˘ולחנו ‰בי‡ רבינו ‰ז˜ן ‡יסור
ע˘יי˙ מל‡כ˘ ‰בכל ‰מוע„ו˙ ,ולכן

˜ו„ם

˘נבנ‰ ‰מ˜„˘ ˘בירו˘לים‰ ,יו מו˙רים י˘ר‡ל ל˜‰ריב ˜רבנו˙י‰ם בבמו˙.

‡מנם ,מ˘מע מ„ברי חז"ל˘ ,ל‡ כל מ˜ום ר‡וי לבנו˙ בו במ ‰ול˜‰ריב בו ˜רבנו˙,
‡ל‡ ‰יו בוחרים מ˜ומו˙ ‰מסו‚לים לכך מחמ˙ מעל˙ם ‰מיוח„˙

)‡ף ˘מˆ„ „‰ין מו˙ר

בכל מ˜ום – ר‡˙ ‰וספ˙‡ זבחים בסופו .ועו„(.

לענין ‡‰יסור נ˜ט ‰כ˙וב ˘נ‡מר בכל

וכפי ˘מˆינו בנו‚ע למ˜ום ‰מזבח ˘ב‰ר ‰מורי'˘ ,כמ ‰וכמ„‚ ‰ולי עולם בנו ˘ם

‰מוע„ו˙ "כל מל‡כ˙ עבו„ ‰ל‡ ˙ע˘ו",

מזבח ל˜רבנם" :מ˜ום ˘בנ ‰בו ‡בר‰ם ‰מזבח ‰ . .ו‡ ‰מ˜ום ˘בנ ‰בו נח  . .ו‰ו‡

ועיי"˘ ˘‰וסיף לב‡ר "ומ‰ו מל‡כ˙

‰מזבח ˘˜‰ריב עליו ˜ין ו‰בל ,ובו ˜‰ריב ‡„ם ‰ר‡˘ון" )רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"ב "‰ב(.

עבו„ ‰כל מל‡כ‡˘ ‰ינ ‰נע˘י˙ ב‡וכל

ו‚ם ‡ˆל יע˜ב מסופר ˘בנ ‰מזבח „וו˜‡ ‰יכן ˘"נ‚לו ‡ליו ‡‰לו˜ים" )וי˘לח ל ,‰ז(,

‡ו מ˘˜ ‰וכו'" – ר"ל „בפסו˜ ז‡ ‰ין

וכיוˆ‡.

‰מ„ובר ‡ל‡ בנו‚ע למל‡כ˙ עבו„ ,‰ול‡
נ˙פר˘ ‚„ר „ין מל‡כ˙ ‡ו"נ )ב‡יז‡ ‰ופן

עפ‰נ"ל ב˘י' ˙‰וס' )‡ליב‡

‰ו˙ר ,(‰ו‡ח"כ ממ˘יך לב‡ר „ין מל‡כ˙

„ב" (‰י"ל „ב‡מ˙ ‰י˙ ‰מל‡כ˙ ‡ו"נ

‡ו"נ ומ˜ורו – "‡בל כל מל‡כ‰ ‰נע˘י˙

בכלל ‡‰יסור ור˜ יˆ‡ ‰מטעם ‡ו"נ,

ב‡וכל  . .נ˜ר‡ין  . .מל‡כו˙ ‡ו"נ ˘˙‰ור‰

ולפי ˘‡יסור ע˘יי˙ מל‡כ ‰ביו"ט נזכר

˙‰יר ‰לע˘ו˙˘ . . ‰נ‡מר ‡ך ‡˘ר י‡כל

ר‡˘ונ ‰בפר˘˙נו ב„ו˜‡ „יי˜ ‰כ˙וב "כל

לכל נפ˘ ‰ו‡ לב„ו יע˘ ‰לכם" ,פירו˘,

מל‡כ) ‰ס˙ם( ל‡ יע˘ ‰ב‰ם" )ול‡ נ˜ט

„‡מרו "‡ך" – מ˘מע „ממעט ‰ומוˆי‡‰

"מל‡כ˙ עבו„ "‰כב˘‡ר מוע„ו˙„ ,ל‰וי

)מכלל ‡יסור( ו"˙‰יר ,"‰ו‰יינו כבי‡ור

מ˘מע „מל‡כ˙ ‡ו"נ ‰ופ˜ע ‰מעי˜ר‡(,

‰נ"ל ˘‰ו‡ ב‚„ר "‰ו˙ר "‰ול‡ "„חוי'".

ו‰נ ,‰בנו‚ע ל˜רבן פסח ,מˆינו ב˙וספ˙‡ )פסחים פ"ח ,ז( ˘"פסח מˆרים ‰י' כל ‡ח„
ו‡ח„ ˘וחט ב˙וך בי˙ו ,פסח „ורו˙ כל י˘ר‡ל ˘וחטין במ˜ום ‡ח„" .וב‰בט˘ ‰טחי˙
נר‡ ‰לכ‡ור˘ ‰י˘ בז˜ ‰ול‡ ב„ין פסח מˆרים ˘‰ו˙ר ל˘חטו בכל מ˜ום‡ .ך כ„ „יי˜˙
˘פיר נמˆ‡ ל‰יפך˘ ,ב„ין ז ‰מ˙בט‡˙ מעל ‰מיוח„˙ בפסח מˆרים מ˘ ‰ל‡ מˆינו
כלל ב˘‡ר ˜רבנו˙:
ל‡ נ‡מר ב„ברי ˙‰וספ˙‡ ˘פסח מˆרים ‰ו˙ר ל˘חטו בכל מ˜ום ˘יר‡ו בני י˘ר‡ל
לנכון ,ו‡ין ז‡˙ ˘‰יו י˘ר‡ל מחפ˘ים מ˜ומו˙ ר‡ויים ונח˘בים לבנו˙ ב‰ם במ‰
ול˘חוט פסחם‡ .ל‡ ‰י' ז ‰חיוב ו„ין מיוח„ ˘י˘חט כל ‡ח„ ו‡ח„ בבי˙ו „וו˜‡ –
"˘ ‰לבי˙" )פר˘˙נו יב .(‚ ,ונמˆ‡ ˘בע˙ ˜‰רב˙ פסח מˆרים נ˜בע בי˙ו ˘ל כל י‰ו„י

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

וי‰ו„י ל‰יו˙ מ˜ום ר‡וי ונכון ל˜‰ריב בו ˜רבן!

]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ˘˜ו"ט בז ,‰ו‰מ˜ורו˙

˘נסמנו ˘ם[.
וי˘ לעמו„ על „בר ז ,‰ולח˜ור ול„רו˘ מ ‰נ˘˙נ˜ ‰רבן ז„ ‰פסח מˆרים˘ ,ב˘חיט˙ו
נע˘ ‰בי˙ו ˘ל כל ‡ח„ מ˜ום מוכ˘ר ל˜‰רב˙ ˜רבן ול˘‰ר‡˙ ˘‰כינ.‰

"˙‡וו˙ו" ˘ל ˜‰ב"‰
סיב˙ מ˘ ‰בר‡ ˜‰ב" ˙‡ ‰עולמו‰ ,ו‡ מ˘ום ˘"נ˙‡וו ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰
ב˙ח˙ונים" )ל˘ון ˙‰ני‡ פל"ו ,ע"פ ˙נחומ‡ נ˘‡ טז ועו„(˘ ,י‰י' ‰עולם מ˜ום ר‡וי ל‰יו˙
„יר ‰לו י˙' .וענין ז˙‰ ‰חיל ל˘‚˙‰ם כ˘נבנ‰ ‰מ˘כן˘ ,עליו נ‡מר "וע˘ו לי מ˜„˘
ו˘כנ˙י ב˙וכם" )˙רומ ‰כ ,‰ח( .ו‡ז ˘כן ˜‰ב"" ‰ב˙ח˙ונים" – במ˜ום ‰מ˘כן ˘בעולם
‰ז˘‚‰ ‰מי.
ו‰נ ,‰בפסו˜ "ו˘כנ˙י ב˙וכם" „יי˜ו רז"ל

˜úר‡˙ ˘ב˙
ו‰נ‰

ז"ל רבינו ‰ז˜ן ב˘לחנו סי'

„בעינן „ו˜‡ ˆורך כל˘‰ו ,ובל‡ ז˘ ‰וב

˙ˆ‚ ‰בי ימים טובים "כל ‰עו˘ ‰מל‡כ˙

 ‰"‰ב‚„ר "מל‡כו˙ עבו„ ."‰ולפ"ז ע„יין

עבו„ ‰ב‡' מ‰ן ‰רי ז ‰לו˜ ‰מ˘ ˙"‰נ‡'

˘פיר סברי ˙‰וס' נמי ב„ע˙ ב"‡„ ‰ו"נ

כל מל‡כ˙ עבו„ ‰ל‡ ˙ע˘ו ‚ו' ,ומ‰ו

‰ו‡ סימן ו‚„ר ˘ל סו‚ מל‡כו˙ ˘‡ינן

מל‡כ˙ עבו„ ‰כל מל‡כ‡˘ ‰ינ ‰נע˘י˙

נכללו˙ מלכ˙חיל ‰ב‡יסור .ו‡"כ ‡ף מן

ב‡וכל ‡ו מ˘˜ ‰כו' ‡בל כו' מל‡כ˙

˙‰וס' ‡ין יסו„ ל‰בין ˘י' רבינו ‰ז˜ן

‡וכל נפ˘ ˘˙‰ור˙‰ ‰יר ‰לע˘ו˙ ‰לˆורך

„נ˜ט „‡ו"נ ‰וי טעם ול‡ סימן ,ו‡ף ל˙וס'

‡כיל˙ יו"ט ˘נ‡מר ‡ך ‡˘ר י‡כל לכל

„ע˙ ב"˘ ‰י‡ זו.

נפ˘ ‰ו‡ לב„ו יע˘ ‰לכם" .ולפי „רכנו
נר‡ ‰כס˙יר„ ,‰ב˙חיל ‰נ˜יט „ל‡ ‰וי
בכלל ‡‰יסור מעי˜ר‡ ו‡ינו ב‚„ר מל‡כ˙
עבו„ ,‰ובסיפ‡ נ˜ט ˘˙‰ור˙‰ ‰יר˙ן

)ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰נ˘‡ כ ,ב˘ ,נ˜ט ל˘ון "‡רז"ל",

ור‡ ‰ר‡˘י˙ חכמ˘ ‰ער ‰‡‰ב ‰פ"ו „"" ‰ו˘ני ‰פסו˜ים" .ועו„( "ב˙וכו ל‡ נ‡מר ‡ל‡ ב˙וכם,
ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל" .ו‰יינו˘ ,ל‡ נ‡מר כ‡ן "ב˙וכו" בל˘ון יחי„ כפי
˘מ˙‡ים לומר על ‰מ˘כן .ו„ר˘ו ˘כוונ˙ "ב˙וכם" בל˘ון רבים ‰יינו ב˙וך כל ‡ח„
ו‡ח„ מי˘ר‡ל.
ו‡ף ˘‡ין מ˜ר‡ יוˆ‡ מ„י פ˘וטו – ˘˜‰ב"˘ ‰וכן במ˜ום ‰מ˜„˘ ומ˘כן ,מכל
מ˜ום נר‡ ‰מ„ברי חז"ל ˘י˘נ ‰כוונ ‰עי˜רי˙ ב˘‰ר‡˙ ˘כינ˙ו י˙' בכל ‡ח„ ו‡ח„
מי˘ר‡ל „וו˜‡‰˘ ,רי ל‡ נ‡מר כ‡ן "ב˙וכו" ‡ל‡ "ב˙וכם".
ו„בר ז ‰מוכרח ‚ם מעˆם מ"˘ ‰נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים":
כ‡˘ר ˘ור˜‰ ‰ב" ‰במ˜ום ‰מ˘כן‰ ,רי ‡ף ˘מ˜ום ז‰ ‰ו‡ "ב˙ח˙ונים" ,בעולם

בכ˙וב "‡ך ‡˘ר ‚ו'" )„פר˘˙ פסח(.

‡יך מ˜„˘ים ריבוי עניינים ‚˘מיים במע˘‡ ‰ח„?
עבו„˙ו ˘ל י‰ו„י בלימו„ ˙‰ור ‰וב˜יום ‰מˆוו˙ ממ˘יכ„˜ ‰ו˘ ‰על נ˘מ˙ו ,ו‚ם
על „‰ברים ˘‚‰מיים ˘על י„ם עב„ ‡˙ ˘‰י"˙ ,ו‰יינו ˘ל‡ נפ˘ו ו‚ופו בלב„ מ˙˜„˘ים
ב˜„ו˘˙ ‰מˆוו‡ ,‰ל‡ ‚ם ‰חפˆים ˘ב‰ם נע˘˙‰ ‰מˆוו ,‰כמו ˜לף ˙‰פילין ו‡˙רו‚
וכיוˆ‡ )ב‰ב‡ ל˜מן ר‡˙ ‰ני‡ פל"ז(.

סימן ,ור˜ ˘י˘ ל‰ם כ‡ן סבר‡ מיוח„˙
ב‡ופן ‰‰י˙ר מטעם ‡ו"נ„ ,כי„וע בכמ‰

ב"„ ,‰לר˘"י ‰‰י˙ר מ‰ ˙"‰ו‡ ‚ם ‰יכ‡
„‡ינ ‰לˆורך כלל ול˙וס' ‚ם לב""ˆ ‰ל

ו‚ובר עליו ,וי˘ ˘‰טעם ו‰סיב ‰מ˙ירין

ˆורך ‰יום ˜ˆ˙ )‡ל‡ „ל‡ בעי ˆורך

ומפ˜יעין ‡ו˙ו מ˘ם ‡‰יסור ,ובל' ‰י„וע:

‡ו"נ( ,ולפי „רכנו „לב" ‰סו‚ מל‡כו˙

„חוי' ‡ו ‰ו˙ר ,‰ו‰ ‰"‰כ‡„ ,סברי ב"‰

‡ו"נ ל‡ ‰יו בכלל ‡‰יסור „ע˙ ˙‰וס'

„‡ין ז‡˙ ˘‰ח˘יבו˙ „ˆורך ‡ו"נ ‚ובר˙

ˆריכ ‰לימו„ ,מ‰יכי ˙י˙י ל˙‰נו˙ בˆורך

ו„וח‡ ‰יסור מל‡כ) ‰ו‡"כ ז‰ו „ו˜‡

˜ˆ˙.

כ˘י˘ ˆורך ‡ו"נ במי„„‚ ‰ול ‰וח˘וב,‰

ו‰נ‰

נ˙"ל מ‰רמב"ן „‡ו"נ נ˜'

˙"‰ח˙ונים" כולם „יר ‰ל˘‰ר‡˙ ו‚ילוי ˘כינ˙ו י˙'.

„וו˜‡ ‡ז נע˘‰ ‰עולם כולו „יר ‰לו י˙' ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

‰מ˙יר מל‡כו˙ ‡לו ‡‰סורו˙ מˆ"ע ,ול‡

˘נ„ח ‰מפני „בר „‚‰ול ‰ימנו „‰וח‰ו

במ‰ו˙ ו˘ם ‰מל‡כ‡ ‰ו ב‡ופן ע˘יי˙

מ˜ום „וו˜‡ ב‚˙‰לו˙ זו ˘‡ˆל כל ‡י˘ י˘ר‡ל מו‚˘מ˙ "˙‡וו˙ו" ˘ל ˘‰י"˙ .כי

„ב‡מ˙ ‡„רב‡ ,‰ף לב"‡ ‰ו"נ ‰וי טעם

ו‰נ ‰ר˘"י ו˙וס' נחל˜ו בסו‚יין ב„ע˙

‰ז˘‚‰ ‰מי ,מכל מ˜ום ‰רי „יר˙ו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰י‡ ר˜ במ˜ום ‰מ˜„˘ .ונמˆ‡ ˘‡ין

˘מ‡יר ‰בו ‰י‡ נחו˙ ‰מ„ר‚˙ „˜‰ו˘‰˘ ‰יי˙ ‰מ‡יר ‰במ˘כן ומ˜„˘‡ ,בל מכל

וי"ל

„ב‡מ˙ סבר˙ ˙‰וס' ‡חר˙ ‰י‡,

„יני ˙ור ‰י˘ ˘‡‰יסור חל על „‰בר ור˜

"מל‡כו˙ ‰נ‡ ,"‰ויל"ע ‡ם ‰ו‡ ‚„ר

‡בל כ‡˘ר ˘ור˜‰ ‰ב"ˆ‡ ‰ל כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל‰ ,נ‰ ‰ן ‡מ˙ ˘„ר‚˙ „˜‰ו˘‰

טו

‚‰בר‡ ‡˙ ‰מל‡כ .‰וי"ל „לר˘"י ‰ו‡

מ˘‡"כ ˆורך ˜ˆ˙ וכיו"ב(; ‡ל‡ ‰‰י˙ר
מטעם ‡ו"נ ‰ו‡ ב‡ופן ˘כ˘י˘ ˆורך
‡ו"נ מופ˜ע˙ ‰מל‡כ ‰מן ‡‰יסור ל‚מרי
„בכ ‚"‰ל‡ חל ‡‰יסור

]עיי' ל' רבינו ‰ז˜ן

בעˆם סו‚ מיוח„ ˘מ‰ו˙ו "מל‡כ˙ ‰נ‡,"‰

סי' ˙˜י ˜ו"‡ סוס˜"ב[ ,וז‰ו „מˆינו ˘‡י"ˆ

ו‡י"ˆ „ו˜‡ לכוונ˙ ‡„ם ז ‰בע˘יי˙ן כ„י

"לˆמˆם" במל‡כ˙ ‡ו"נ ˘˙ ‡‰כול ‰כ„י

˘י˜ר‡ עלי‰ן ˘ם "מל‡כ˙ ‰נ‡ ,"‰ו˘פיר

ˆורך ‡כיל˙ ‰יום )ביˆ ‰יז ע"‡( ,וכן ‡˘כחן

‰וו ב˘ם ז‚ ‰ם כ˘‡„ם ז‡ ‰ינו מ˙כוון

„מו˙ר ל˘חוט ‚ם כ˘ˆריך ר˜ כזי˙

ל˘ום ˆורך ו‰נ‡„ ,‰סו"ס ‡ין סו‚ ז ‰נ˜'

כ ‰ע"‡( ,כי „י ˘י˘ במל‡כ ‰זו ‡יזˆ ‰ורך

מל‡כ˙ עבו„ .‰ול˙‰וס' י"ל „‚ם מל‡כו˙

‡ו"נ‡ ,ף "מ˜ˆ˙ ‡ו"נ" ,ו˘וב מ˙יר „‰בר

‡לו ‡ינן ˘ונו˙ במ‰ו˙ן מ˘‡ר ‰מל‡כו˙,

‡˙ כול‚ ,‰ם מ‡˘ ‰ינו ˆורך ‡ו"נ .ומע˙‰

ור˜ „כ˘נע˘ו˙ לˆורך ‰נ‡‰ ‰וו ב˘ם

י"ל „מ‡‰י טעמ‡ סברי „מו˙ר ‚ם ל˘‡ר

"מל‡כ˙ ‰נ‡ "‰ו‡ז ‡כן ‡ינן כלל בכלל

ˆרכי ‰נ‡ ,‰כי כ˘ם ˘„י ב"מ˜ˆ˙" ‡ו"נ

‡‰יסור „"מל‡כ˙ עבו„ ,"‰ול‰כי סבר

בכמו˙‰ ,ו‡ „‰ין ל"מ˜ˆ˙" ב‡יכו˙,

)˘ם

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

ו˘„˜˙‰ו˙ זו‡ ,ינ ‰ר˜ ב„ברים ˘‚‰מיים ˘ב‰ם נע˘˙‰ ‰מˆוו ‰ממ˘ .כי ‡ם ‚ם
כל ‡‰וכלין ומ˘˜ין ˘‡כל ו˘˘˙ ,‰ונע˘ו „ם וב˘ר מב˘רו ובכוחם ˜יים ‰מˆוו‰ ,‰רי
‰ם כולם מ˙עלים ומ˙˜„˘ים .ונמˆ‡ ˘בכל מˆוו„‡‰˘ ‰ם מ˜יים ‰רי ‰ו‡ מ˜„˘ כמ‰
וכמ ‰עניינים ‚˘מיים בעולם ‰ז.‰
ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

ו‰נ‰ ,‰עולם כולו נבר‡ ב˘ביל י˘ר‡ל )ר˘"י ב˙חיל˙ ˙‰ור˘ ,(‰על י„י עבו„˙ם יזככו
כל פרט ופרט ˘בעולם ויעלו‰ו ל˜„ו˘ .‰ועל כן נ˙חל˜ו ענייני ‰עולם כולם לפי מספר
נ˘מו˙ י˘ר‡ל˘ ,לכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל י˘ לו חל˜ מענייני ‰עולם ˘‰ו‡ ˙לוי בו

בגדר היתר מלאכת אוכל נפש ביו"ט
יפלפל כמה אופנים בהסברת ההיתר דצורך או"נ ,אם הוא טעם המתיר או שהוא
סימן דמלאכה זו לא היתה בכלל האיסור ,ואם הוא בגדר הותרה או דחוי'  /עפ"ז
יבאר היטב שי' התוס' ולשון רבנו הזקן בזה

ל‰עלו˙ו ל˜„ו˘ ‰על י„י עבו„˙ו.
ו„‰רך ל‰עלו˙ ל˜„ו˘‡ ˙‡ ‰ו˙ו חל˜ מענייני ‰עולם ˘‰ייך ‡ליו‰ ,ו‡ במ‰
˘"מ˘˙מ˘ מעולם ‰ז ‰לˆורך ‚ופו ונפ˘ו ‰חיוני˙ – לעבו„˙  ,'‰כ‚ון ‡כיל ‰ו˘˙י'
ו„ומי‰ם ,ו„יר ‰וכל כלי ˙˘מי˘יו".
ומכל ‡‰מור נמˆ‡‡˘ ,ם בני י˘ר‡ל כולם ימל‡ו ˘ליחו˙ם בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום
מˆוו˙י'‰ ,רי בכך ‰ם מ˜„˘ים ‡˙ כל ענייני עולם ‰ז ,‰כי כל ‡ח„ מ˜„˘ ‡˙ חל˜
‰עולם ˘‰ייך לנ˘מ˙ו ,ויח„ פועלים בני י˘ר‡ל כולם ˘"כללו˙ ‰חיו˙ ˘ל עולם ‰ז‰

˙נן

בביˆ ‰יב ע"‡ "ב"˘ ‡ומרים

‡ין מוˆי‡ין ל‡ ‡˙ ˜‰טן כו' לר"‰ר
וב" ‰מ˙ירין" ,ומפר˘ ב‚מר‡ „פלי‚י
‡י ‡מרינן "מ˙וך ˘‰ו˙ר ‰לˆורך )‡וכל
נפ˘( ‰ו˙ר) ‰נמי( ˘ל‡ לˆורך".

ולפום

רי‰ט‡ י"ל „נחל˜ו ‡ם ‰י˙ר

˙‰ור) ‰בפר˘˙נו( "‡ך ‡˘ר יע˘ ‰לכל
נפ˘ ‰ו‡ לב„ו יע˘ ‰לכם" ל‰וˆי‡ ב‡
‡ו לפר˘ ב‡ ,פי' „מח„ י"ל „‚ם מל‡כ‰
זו בכלל ‡יסור מל‡כ"„ ‰כל מל‡כ ‰ל‡
יע˘ ‰ב‰ם" „לעיל מיני' ,ו‡ף מל‡כ˙
‡ו"נ במ˘מע ,וב‡ ‰כ˙וב ו‰וˆי‡ן מכלל
‡‰יסור מטעם ‡וכל נפ˘; ‡בל ‡פ"ל „ל‡
‰י‡‡ ,ל‡ ב‡ ‰כ˙וב לפר˘ „בריו ול‰סביר

מ˙ענ‡„ ,‰ם ‰ו‡ ב‚„ר טעם ל˙‰יר ‰כ‡
ליכ‡ ‰טעם ,מ˘‡"כ ‡ם ‰ו‡ סימן ,ו˜"ל.

ו‰חינוך

מˆו ‰רחˆ ‰בי‡ מ"˘

‰רמב"ן „ברוב ‰מוע„ו˙ נ˘נ‰ ‰י˙ר
‡ו"נ ב‡ופן ‡חר מבפר˘˙ן )‚בי פסח(,
„נ‡מר "מל‡כ˙ עבו„ "‰ובז ‰כבר ‰ו˙ר

‡ ‡ˆ˙ . .ז מטומ‡˙ ‰וחל‡˙ ,‰ו˙על ‰ל˜„ו˘ ‰ל‰יו˙ מרכב ‰ל '‰ב‚˙‰לו˙ כבו„ו,
ור‡ו כל ב˘ר יח„יו ,ויופיע עלי‰ם ב„‰ר ‚‡ון עוזו ,וימל‡ כבו„  ˙‡ '‰כל ‡‰ר– "ı
בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו ב˜רוב.
וממיל‡ מובן˘ ,עי˜ר עניין ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ,‰מ"˘ ‰נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו
י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים"‰ ,ו‡ על י„י עבו„˙ן ˘ל י˘ר‡ל „וו˜‡ .וכפי ˘נ˙ב‡ר למעל,‰
˘במ˘כן ומ˜„˘ ˘ור˘‰ ‰י"˙ ב‚לוי ר˜ במ˜ום ‰מ˜„˘ עˆמו ,ומ˘ם ‡ור ‰יוˆ‡˙

כי מל‡כ˙ ‡ו"נ "‰י‡ מל‡כ˙ ‰נ‡ ,‰ל‡

לעולם כולו‡ .ך בני י˘ר‡ל "˘ו‡בים" ‡˙ „˜‰ו˘˘˘ ‰ור ‰בבי˙ ‰מ˜„˘ ,וממ˘יכים

מל‡כ˙ עבו„ ,"‰ועפ"ז נ˜ט „מל‡כ˙

‡ו˙ ‰על כל ענייני ‰עולם ‰ז˘‚‰ ‰מיים כולם .וכך נע˘‰ ‰עולם כולו „יר ‰לו י˙'.

‡ו"נ מעי˜ר‡ ‡ינ ‰בכלל ‡‰יסור )ור˜
˘בפר˘˙נו ˘נ‡מר "כל מל‡כ "‰ס˙ם

˜„ו˘˙ מזבח בבי˙ו ˘ל כל י‰ו„י

‰וˆרך לפר˘ ‰‰י˙ר „"‡ך ‡˘ר ‚ו'"‡ .בל
יסו„ ‰‰י˙ר ו‚„רו ‡ינו מכ˙ובים ‡לו,

ובמפר˘ים( .ועל כן ב˘ע˙ ˙חיל˙ ‰יו˙ו ˘ל עם י˘ר‡ל לעם ,י˘ ˆורך ל‰ורו˙ ול‚„‰י˘

„ילמ„ פסח מ˘‡ר ‰מוע„ו˙(.

ומע˙‰

יˆי‡˙ מˆרים ‰י‡ ˘ע˙ ‰יווס„ו ˘ל עם י˘ר‡ל ,ונמ˘ל ‰ללי„˙ו

)ר‡ ‰יחז˜‡ל טז

י"ל „‰י‡ ‰י‡ פלו‚˙˙ ב"˘

על מטר˙ו ו˙כלי˙ו ˘ל עם ˜„ו˘‰˘ ,י‡ ל˜„˘ ולזכך ‡˙ כללו˙ ‰עולם ול‰בי‡ו ל‰יו˙
„יר ‰לו י˙'.

מ ‰בכלל "מל‡כ˘ "‰נזכר ‰ל‡יסור לעיל

וב"„ ,‰לב" ‰מעי˜ר‡ ‡ינו בכלל ‡‰יסור

מיני' ,ולפ"ז ‰וי ר˜ סימן )ול‡ טעם( ‡יז‰

ו‰לכך מו˙ר סו‚ מל‡כ ‰ז ‰לעולם‚ ,ם

ומ˘ום כך נˆטוו י˘ר‡ל טרם ˆ‡˙ם ל˜‰ריב ‡˙ פסחם כל ‡ח„ בבי˙ו „יי˜‡ ,ובז‰

סו‚ מל‡כו˙ ‡ינן בכלל ‡‰יסור – מל‡כו˙

˘ל‡ לˆורך‡ .בל לב"˘ ‰וי טעם ל‰י˙ר,

נע˘ ‰בי˙ו ˘ל כל ‡י˘ י˘ר‡ל ר‡וי ל˜רבן ול˘‰ר‡˙ ˘‰כינ .‰כי בז ‰מ˙בט‡ ˙פ˜י„ו

„‡ו"נ )עיי' ˘טמ"˜ כ˙ובו˙ ז ע"‡( .ונפ˜"מ

וכ˘‡ין ˆורך ‡ו"נ ‡ין טעם ‰‰י˙ר ועומ„˙

ומטר˙ו ˘ל ‰עם ˘נול„ ז ‰ע˙˘ – ‰כל ‡ח„ ו‡ח„ י˜„˘ ‡˙ בי˙ו ˘‚‰מי˘ ,על י„י

רב˙י כ˘בפועל ‡ינו לˆורך ‡ו"נ‡ ,בל

‰מל‡כ‰

‰ר‡˘ון

‰ו‡ בסו‚ מל‡כו˙ ‡לו ,כ‚ון ˘‡„ם ז‰

)ו‰רמב"ן כ' כ„ע˙ ב"‰„ ‰לכ˙‡ כוו˙יי‰ו(.

ב‡יסור‰

˘בכ˙וב

כך מ˜„˘ים ‡˙ כל ענייני ‰עולם ˘‚‰מיים כולם
בפסח מˆרים „ו˜‡[.

]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים טעם מ‰˘ ‰י' ˆיווי ז‰

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

דרוש ואגדה

ו‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘ ‰בבי˙ם ˘ל י˘ר‡ל מ˙בט‡˙ בעו„ פרטי „ינים ‰נו‚‰ים בפסח
מˆרים‰ ,מורים על ˘„˜˙‰ו˙ ענייני‰ם ˘‚‰מיים ˘ל בני י˘ר‡ל:
‡" .ו‚‰ע˙ם ‡ל ‰מ˘˜וף ו‡ל ˘˙י ‰מזוזו˙" – ‚‰ע˙ „ם ‰פסח ‰יי˙ ‰ב‚„ר ˘ל
זרי˜ ‰על ‚בי ‰מזבח )ר‡˜˘‰ ‰ו"ט ב‡רוכ ‰בז ‰במ˜ור „‰ברים( ,ונמˆ‡ ˘‰יו חל˜ים מן
‰בי˙ ב˜„ו˘ ‰כעין ˜„ו˘˙ ‰מזבח.
ב" .ו‡˙ם ל‡ ˙ˆ‡ו ‡י˘ מפ˙ח בי˙ו ע„ בו˜ר" – ו‡מרו ב˙וספ˙‡

מדוע "החודש הזה"
היא "מצוה ראשונה"?

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ'  64ו‡ילך(

‰חו„˘ ‰ז ‰לכם ר‡˘ ח„˘ים
)פסחים פ"ח ,ז(

˘‡יסור ‰יˆי‡˘˜ ‰ור ‚ם עם ˜‰רב˙ ˜‰רבן"˘ ,מ˜ום ‡כיל˘ ‰ם ‰יי˙ ‰לינ˘ ,"‰ב„יני
‰במו˙ בכלל ,ל‡ מˆינו ˘יחול „ין מיוח„ על ‰מ˜ום ˘נע˘˙ ‰בו ‰במ‡ ,‰בל בפסח
מˆרים חל ‚„ר מ˜ום ˜‰‰רב ‰על ‰בי˙ כולו ,וע„ ˘נˆטוו ל‡כול ‡˙ ‰פסח „וו˜‡ בבי˙
ו‚ם ללון ˘ם.
ופרטים ‡לו מבט‡ים ‚ם ‰ם ‡˙ ˙חיל˙ עניין עבו„˙ בני י˘ר‡ל˘ ,עי˜ר‰ ‰ו‡ ˜י„ו˘
וזיכוך כל פרטי ‰עולם לע˘ו˙ו „יר ‰לו י˙' ,ע„ ‡˘ר "ימל‡ כבו„ו ‡˙ כל ‡‰ר,"ı
בבי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜ במ‰ר ‰בימינו.

פועלים ‡˙ "‰חי„ו˘"  -ביטול ‰י˘ ל‡ין ,וכך
עו˘ים „יר ‰לו י˙' ב˙ח˙ונים.

)יב ,ב(

ב˙חיל˙ פר˘˙ בר‡˘י˙ כו˙ב ר˘"י "ל‡ ‰י'
ˆריך ל˙‰חיל ‡˙ ˙‰ור‡ ‰ל‡ מ‰חו„˘ ‰ז ‰לכם
˘‰י‡ מˆו ‰ר‡˘ונ˘ ‰נˆטוו ב ‰י˘ר‡ל" .ולכ‡ור‰
‡ינו מובן ,מ„וע "‰מˆו ‰ר‡˘ונ‰ "‰י‡ "‰חו„˘
‰ז ‰לכם" ,ול‡ מˆו˙ "‡נכי ‡ '‰ל˜יך" – ˜בל˙ עול
מלכו˙ ˘מים‰˘ ,י‡ ˙‰חל˙ ויסו„ ˜יום כל ‰מˆוו˙?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז ‰ע"„ ‰רמז:
מˆו˙ "‡נכי ‡ '‰ל˜יך" ‰י‡ יסו„ כל ‰מˆוו˙
בנו‚ע ל˜יומן˘ ,בכ„י ˘י˜יים „‡‰ם ‰מˆוו˙ כ„בעי
 עליו ל˜בל על עˆמו ˙חיל ‰עול מלכו˙ ˘מים,‡ך מˆו˙ "‰חו„˘ ‰ז ‰לכם" ‰י‡ מטר˙ ו˙כלי˙ כל
‰מˆוו˙ ,ועל כן ‰י‡ "‰מˆו ‰ר‡˘ונ "‰ו„˜‰‰מ‰
לכל ‰מˆוו˙ ,כי ב ‰מבו‡ר ˙כלי˙ן ˘ל כל ‰מˆוו˙.
בי‡ור „‰ברים:
‡מרו חז"ל "‚„ולים מע˘„ˆ ‰י˜ים יו˙ר
ממע˘˘ ‰מים ו‡ר) "ıכ˙ובו˙  .(‡ ,‰ובספרי חסי„ו˙
)ר‡ ‰מ‡מר „"„‚ ‰ולים מע˘„ˆ ‰י˜ים ˙רפ" ‰פ"ז ,ועו„(

נ˙ב‡ר ˙‰וכן ‰פנימי במ‡מר ז"˘ ,‰מע˘˘ ‰מים
ו‡ר "ıבר‡ ˜‰ב" ‰מ‡ין לי˘‡ ,ך פעול˙ ו"מע˘‰
ˆ„י˜ים" ‰י‡ לפעול ביטול ‰י˘ ‡ל ‡‰ין ,ו‰יינו
ל‰עלו˙ ולזכך ‡˙ ‰חומריו˙ ו˘‚‰מיו˙ – "‰י˘" –
˘י‰י' בטל ל˜‰ב"‡"‰ – ‰ין" ˘בר‡ו.
ונמˆ‡ ˘מטר˙ן ˘ל כל ‰מˆוו˙ – "מע˘‰
ˆ„י˜ים" ‰ -י‡ לפעול חי„ו˘ בעולם ˘נבר‡ מ‡ין
לי˘ ˘י˘˙נ ‰וי˙‰פך וי˙בטל ‰י˘ ל‰יו˙ "‡ין",
ובז ‰ממל‡ים ˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם˘ ,נ˙‡וו‰
˜‰ב"˘ ‰י‰י' לו "„יר ‰ב˙ח˙ונים" )˙נחומ‡ נ˘‡ טז,
נ˙ב‡ר ב˙ני‡ פל"ו( ,ו"‰י˘" – ‰עולם  -י‰י' מ˜ום ר‡וי
ו„יר ‰ל˘כינ.‰
וז‰ו ˙וכן ענין "‰חו„˘ ‰ז ‰לכם" ˘בז ‰נ˙ב‡ר
מטר˙ן ˘ל ‰מˆוו˙"˘ ,חו„˘" ‰ו‡ מל˘ון חי„ו˘
)ר‡ ‰ר‡ב"ע כ‡ן( ,ו‰יינו˘ ,כח "‰חי„ו˘" נמסר
"לכם"  -לבני י˘ר‡ל˘ ,ע"י עבו„˙ם ב˙ור ‰ומˆוו˙

התראת פרעה  -מדוע?
וי‡מר ‡ '‰ל מ˘ ‰ב‡ ‡ל פרע ‰כי ‡ני
‰כב„˙י ‡˙ לבו
ב‡ ‡ל פרע – ‰ו˙‰ר ‰בו
)י .‡ ,ר˘"י(

י˘ לב‡ר „ברי ר˘"י בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
לפי ‰מבו‡ר בפ˘טו˙ ,חיז˜ ˜‰ב" ‰לב פרע‰
ול‡ ‰י' ביכל˙ו ל˘וב ב˙˘וב ,‰ו‡"כ טעם בי‡˙
מ˘‡ ‰ל פרע‰ ‰י' ˘על י„י ˘ל‡ י˜˘יב פרע‰
למ˘ ‰ול‡ י˘לח ‡˙ י˘ר‡ל יר‡ו ‰כל ˘"˙‰עלל˙י
במˆרים" – "˘ח˜˙י" )ר˘"י ע"‰פ(˜‰˘ ,ב"˘" ‰יח˜"
עם פרע ‰כ‡ילו ‰ו‡ נו˙ן לו בריר ‰ל˘וב ,וב‡מ˙
חיז˜ ‡˙ לבו )ור‡ ‰ב‡רוכ ‰לעיל מ„ור "מ˜ר‡ ‡ני „ור˘"(.
‡מנם‰ ,רי י„ועים „ברי רבינו ‰ז˜ן נ"ע )‡‚ר˙
˘˙‰וב ‰פי"‡( ˘‡ף מי ˘נ‡מר עליו "‡ין מספי˜ין
בי„ו לע˘ו˙ ˙˘וב) "‰יומ‡ פ ,‰ב( ‰נ‡" ‰ם „ח˜
ונ˙חז˜ ונ˙‚בר על יˆרו וע˘˘˙ ‰וב ‰מ˜בלין
˙˘וב˙ו"‰ .רי‡˘ ,ף מי ˘מלמעל ‰מכבי„ים
עליו ˘˙‰וב ,‰מ"מ ע„יין י˘ לו מ˘פט ‰בחיר‰
"ל‰י„ח˜" ול˘וב ב˙˘וב .‰וע„"ז י"ל בנו‚ע לפרע‰
˘‚ם כ‡˘ר "‰כב„˙י ‡˙ לבו" ומלמעל˘˜‰ ‰ו
עליו ל˘וב ב˙˘וב ,‰ע„יין ‰י' יכול "ל‰י„ח˜"
ול˘וב ב˙˘וב ‰ול˘לח ‡˙ בנ"י.

וז‰ו ˘מפר˘ ר˘"י "ו˙‰ר ‰בו"˘ ,בז ‰מ‚ל‰
‡˙ ‰כוונ‰ ‰פנימי˙ בבי‡˙ מ˘‡ ‰ל פרע‡˘ ,‰ין
ז ‰כמ˘מעו˙ „ברי ‰כ˙וב˘ ,מפני ˘"‰כב„˙י ‡ל
לבו" ‰י' כ‡ן "מ˘ח˜" בלב„‡ ,ל‡ ‰י' בז ‰מ˘ום
˙‰ר‡„ ,‰כ˘מ˙רים ב‡„ם ומז‰ירים ‡ו˙ו ‰כוונ‰
בז‰ ‰י‡ ˘יפח„ מ‰עונ˘ ˘עליו ‰וז‰ר וי˜˘יב
ל„ברים ,וכל˘ון ר˘"י "ומ˙ר ‰בו ל˘וב" )˘מו˙ „,
כ‚(˙‰˘ ,ר‡ ‰ב‡ ‰כ„י ˘י˘וב „‡‰ם ול‡ ייענ˘ .וכן
כ‡ן‚ ,ם פרע‰"˘ ‰כב„˙י ‡˙ לבו" ,ב‡ מ˘ ‰ל˙‰רו˙
בו כ„י ˘י‰י' בחינ˙ "„ח˜ ונכנס" ,וי˘וב ב˙˘וב.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ'  64ו‡ילך(

