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‡מוריים ‡ו כנﬠניים?
פר˘˙ מˆורﬠ ב˘ב˙ „‚‰וú
„ין ט‰ר˙ מˆורﬠ ביום
 ˙‡ˆúממˆרים  -בﬠבו„˙ '‰

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ מˆורע )˘ב˙ ב‚„ול(‰ ,ננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס
'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙רפ‚( ,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 על˙‡Œר

‡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˙

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

ענ‰ו ר' ˘לום יוסף "˘מע˙י מ‰רבי ]‡„מו"ר ‰ז˜ן[ ˘‡ˆל כל י‰ו„י נ˘מ˙ו ‰י‡ מחכמ‰
„‡ˆילו˙ ,כע˙ כ˘ח˘ב˙י על כך ˘"חכמˆ‡„ ‰ילו˙" נמˆ‡˙ ‡ˆל נבל ]"ליי„‡˜"[ ,כמ‰
רחמנו˙ י˘ על חכמˆ‡„ ‰ילו˙ ‰נמˆ‡˙ ‡ˆל נבל ˘כז ,‰בכי˙י בכי רב".

˜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

כ‡˘ר ר' ‰לל ‡מר ב˙‰ווע„ו˙ ˘‰ו‡ מ˜נ‡ בר' ˘לום יוסף‰ ,ו‡ בכ ‰ממו˘כו˙.

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰

נענ ‰ר' ‡ייזי˜ ו‡מר‡" :ני מ˜נ‡ בר' ‰לל ,כז' ‰מ˘כיל' ,כז ‰י„ען – כי„וע ˘ר' ‰לל

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

וי‡מר ר' ‰לל לר' ‡ייזי˜ "נו"  . .וענ ‰ר' ‡ייזי˜ "‡˙ ז‡ ‰י ‡פ˘ר 'לע˘ו˙' ,כ˘י˘

ס .פ‡ולו ברזיל

כ˘‰ר˘ב" ıסיפר ‡˙ ‰סיפור ‰ו‡ ‡מר˘ ,בכיי˙ו ˘ל ר' ‰לל ‰י˙ ‰על „רך "‚ע ‰בבכי'"
וכו'.

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

‰י' ב˜י בכ˙בי ‡‰ריז"ל על ‡ו˙יו˙יו – וכז' ‰עוב„'˘ ,י˜נ‡ בפ˘טו˙ ˘ל ˘לום יוסף

ז‡י‡נı

‰בונ."‰
‡˙ ז – ‰י˘ ‡˙ ז ,‰ז‰ו ר˜ מˆ„ ‚ע‚ועי ‰נ˘מ‰˘ ,‰נ˘מ ‰נמ˘כ˙ ל‡ל˜ו˙ ,ועל כך ‡נו
מ˙יי‚עים ˘נזכ ‰לכך".

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˙˘"ו עמ' (29-30

מחממי ‰י‰ו„ים ˜‰רירים
על ‰מחונכים ומו„רכים ˘ל ר' ‰לל יכולים לומר ‰מ‡מר ‰י„וע "זוטרי „בכו מחי'
מ˙ים" .כי כמו ˘‰מי˙ ‰ב‚˘מיו˙ ‰ו‡ ‰ס˙ל˜ו˙ ‰חיו˙˜ ,רירו˙ ,כמו כן ‰מי˙‰
ברוחניו˙ ‰ו‡ ענין ˜‰רירו˙ :מ˙פללים ב˜רירו˙ ,מ˜יימים מˆו ‰ב˜רירו˙ ,לומ„ים
ב˜רירו˙; ‚ם ‡˙ ‰נ‚ינ ‰ו‰רי˜ו„ עו˘ים ב˜רירו˙ .בחינוכו ו„‰רכ˙ו ע˘ ‰ר' ‰לל
י‰ו„ים לבביים חמים˘ ,זוטרי „ב‰ו‰ ,פ˘וטים ביו˙ר ‰ -יו מחיים מ˙ים ,חיממו ‡˙
‰י‰ו„ים ˜‰רירים.
י‰ו„ים ˜רירים ‡ין ‰כוונ ‰לי‰ו„ים מ˜וררים מי„‰ו˙ ח״ו .י‰ו„ים ˜רירים ‰כוונ‰
לי‰ו„ים ˘ל ˙ור ‰ומˆוו˙ ,יר‡ים ו˘למים ,בעלי ˆ„˜ ‰ובעלי טוב‡ ,‰בל ˜רירים .כל
מ‰˘ ‰ם עו˘ים בעניני ˙ור ‰ומˆוו˙ ‰˜„ˆ ,ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל‰ ,ו‡ ב˜רירו˙ ,בלי חיו˙.
י‰ו„ים ˜רירים ‡ל ‰חיממו מחונכיו ומו„רכיו ˘ל ר' ‰לל.
לר' ‰לל ‰י˙ ‰מסירו˙ נפ˘ ל‰חם לבו ˘ל י‰ו„י ל˙ור ‰ולמˆוו˙ ,לˆ„˜ ‰ול‡‰ב˙
י˘ר‡ל .למחונך ולמו„רך ˘ל ר' ‰לל ‰י' בכוח לחמם ‡יזור ˘לם בעל ע˘ר ‰עיירו˙
וי˘ובים˘ ,נ‰י' ב‰ם חי )"‚עלעבט"( ,כל עניני ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ‰˜„ˆ ,ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל
‰יו בחיו˙ ובחיוניו˙.

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  ‚"˘˙'‰עמ' (99

הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם טייטלבוים,
הרב רפ‡ל לבנוני ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

˙וכן ‰ענינים

כ‡

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡מוריים ‡ו כנענים?
מ„וע ˘ינ ‰ר˘"י ומפר˘ ˘‡מוריים ‰טמינו מטמוניו˙ ול‡ כנענים?  /מ‰י ˘‰ייכו˙ בין
ברי˙ בין ‰ב˙רים ל‰טמנ˙ ז‰ב?  /בי‡ור „יו˜ „ברי ר˘"י על "‰ב˘ור "‰בנ‚עי ב˙ים

„רכי ‰חסי„ו˙
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ש
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ׳  91ו‡ילך(

פנינים

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

עי˜ר ‰נס – ˘ל‡ נמנעו מ˜יום מˆו˘ / ‰ב˙ „‚‰ול – ˙‰חל˙ יˆי‡˙ מˆרים

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
‰נ‚עים מ‚לים ‡˙ ‡‰מונ‰ ‰ט‰ור‰
‚‰ויים מכירים ב˘‰י"˙ ר˜ על פי ‰‰כרח ˘‰כלי  /בעיני ‚‰וי ‚ם ˜ריע˙ ים סוף ‰ו‡
עניין טבעי " /מˆוינים" – ‚ם בענייני ˘‚‰מיו˙  /בכל „בר ‰ב‡ מלמעל ‰י˘ "מטמוניו˙
˘ל ז‰ב"
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  239ו‡ילך(

פנינים

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

מ„וע נ˜בע˘ ‰ב˙ „‚‰ול בימי ˘‰בוע?  /מ„וע נ˜בע ‰זכרון ל"נס ‚„ול" ב˘ב˙
„ו˜‡?

במי קינא החסיד
ר' הלל מפאריטש?
"שמעתי מהרבי ]אדמו"ר הזקן[ שאצל כל יהודי יש נשמה מחכמה דאצילות,
כעת כשחשבתי על כך ש"חכמה דאצילות" נמצאת אצל נבל ,כמה רחמנות יש
על חכמה דאצילות הנמצאת אצל נבל שכזה ,בכיתי בכי רב"

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
ב„ין בין ˘‰מ˘ו˙ לענין ט‰ר˙ מˆורע ˘מˆו˙ ‰ביום
יח„˘ „„רך ר˘"י על ‰מ˜ר‡ בילפו˙‡ זו ‰י‡ „‡ינ ‰ממ˘מעו˙ "ביום" לחו„ ‡ל‡
מי˙ור‡ „"ז‡˙ ˙‰י' ˙ור˙ ‰מˆורע"  /עפ"ז י˙ר˘ ıינוי ל˘ונו מן "˘‰ס ו‰ספר‡ ,ויסי˜
נפ˜ו˙‡ ‚בי ט‰ר˙ מˆורע בבין ˘‰מ˘ו˙
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ'  78ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
לˆ‡˙ ממˆרים בעבו„˙ „‡‰ם
כמ ‰מכ˙בים ‡ו„ו˙ מעל˙ יˆי‡˙ מˆרים בעבו„˙ „‡‰ם ,ומ˘מעו˙ „‰ברים לחיי ‰יום יום

„רכי ‰חסי„ו˙

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

במי ˜ינ‡ ‰חסי„ ר' ‰לל מפ‡ריט˘?

כ‡

נענ ‰ר' ‡ייזי˜ ו‡מר‡" :ני מ˜נ‡ בר' ‰לל"...
‰ר˘ב"] ıמחסי„י ‡„מו"ר מ‰ר"˘ ,מורו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי" ıנ"ע ,ועו„[
‰כיר טוב˙ ‰מי„ על ‰זכו˙ ˘‰ר˘ו לו ]בˆעירו˙ו[ ל˙˙˘‰ף ב˙‰ווע„ויו˙י‰ם ˘ל
ז˜ני ‰חסי„ים .בעבר ‰יו מ‡פ˘רים ר˜ ל‡ברכים ל˙˙˘‰ף ב˙‰ווע„ויו˙ חסי„יו˙‡ ,ך
לבחורים בי˘יב – ‰כי„וע ˘בליוב‡וויט˘ ‰י˙˙ ‰מי„ י˘יב ,‰ו‚ם ל"יו˘בים" – ל‡
‰ר˘ו ל˙˙˘‰ף‡ .ך לר˘ב" ,ıב‰יו˙ו ˙למי„ ומחונך ˘ל ‰חסי„ ר' מיכל ‡ַפּ‡ָˆ˜ער
]מחסי„י ‡„מו"ר ‰ז˜ן[‰ ,ר˘ו ל‰יכנס ול˙˙˘‰ף.
‰ר˘ב" ıסיפר ‡˙ ˘ר‡ ‰כ˘‰י' נוכח ב˙‰ווע„ו˙ חסי„י˙ בליוב‡וויט˘ ,ב ‰י˘בו ר'
‰לל מפ‡ריט˘ ור' ‡ייזי˜ מ‰ומיל.
ב˘ע˙ ˙‰‰ווע„ו˙ נענ ‰ר' ‰לל ו‡מר ˘‰ו‡ מ˜נ‡ ב˘לום יוסף '‰בונ '‰פלוטני˜.
ר' ˘לום יוסף ‰י' י‰ו„י ז˜ן מחסי„יו ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן‡ ,ל‡ ˘‰י' פ˘וט ביו˙ר‰ ,ו‡
˙‰פרנס מעבו„˙ ‰בניי' ,עוב„ פ˘וט .ב‰יו˙ ר' ‰לל עו„ ‡ברך ˆעיר ,ר' ˘לום יוסף כבר
‰י' ז˜ן מופל‚ .ר' ˘לום יוסף נ ‚‰ל˙‰פלל ‰רב .‰פעם ‡ח˙ ר‡ ‰ר' ‰לל כיˆ„ ר' ˘לום
בוכ ‰בכי רב בזמן ˙‰פיל‡˘ ,‰ל‰ו ר' ‰לל ל‡חר ˙‰פיל" ‰מ„וע בכי˙ ב˙פיל,"?‰

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

לˆ‡˙ מ‚‰‰בלו˙ ‡פילו ממˆרים „˜„ו˘‰

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‰כ"מ לימ„ ‡ו˙נו כל חייו כיˆ„ ל˘‚˘‚ ,ול‡ ר˜ במח˘ב‡ ‰ל‡
‚ם בפועל ,ו‚ם ע˙˘ ‰פ˙יו מ„ובבו˙ ‚ם בעולם ‰ז ‰ע״י ‰כמו˙ ‰עˆומ˘ ‰ל ˙ורו˙,
מ‡מרים˘ ,יחו˙ ומכ˙בים .וע״י מילוי חפˆו ורˆונו בפועל‡ ,נו יוˆרים ‡˙ ‰כלים ל˜בל

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

‡˙ ˘‰‰פעו˙ ‰נעלו˙ ˘ברˆונו ל˘‰פיע לנו.
ימי ‰פסח ויˆי‡˙ מˆרים ,מˆרים ו‚בולים˘ ,כל ‡ח„ מ‡˙נו מוכרח לˆ‡˙ מ‚‰‰בלו˙
‡פילו ממˆרים „˜„ו˘˘ ‰לו ,וכל ˘כן מ‚‰‰בלו˙ ˘ל ˘כלו ‡‰נו˘י ונפ˘ו ‰ב‰מי˙,

אמוריים או כנענים?

מסו‚לים במיוח„ ל˘‚˘ו‚ ברוחניו˙ ˆ) -ריך ר˜ ל‰ז‰ר מרמ‡ו˙ ‰׳ערמומי׳(  -במיל‡
‰ם ‚ם מסו‚לים ל˜בל ‡˙ ˘‰‰פעו˙ ‰עליונו˙ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ .ו„‰רך לכך ‰י‡
ל˙˙ ל‡ ר˜ מעו˙ חטים לנˆרכים בערב פסח ‡ -ל‡ לעזור לנˆרכים ועניים ב˙ור‰
ומˆוו˙ כל ˘‰נ.‰
בברכ˙ ח‚ כ˘ר ו˘מח וˆ‰לח ‰רב ‰בלימו„ם ובעבו„˙ם ב˜ו„˘.

מדוע שינה רש"י ומפרש שאמוריים הטמינו מטמוניות ולא כנענים?  /מהי
השייכות בין ברית בין הבתרים להטמנת זהב?  /ביאור דיוק דברי רש"י על
ה"בשורה" בנגעי בתים

)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ער-רע‡ ‚‡ -רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‡ ע' (94

‡.

˜‰ב" ‰נו˙ן כוחו˙ לˆ‡˙ ממˆרים

"כי ˙ב‡ו ‡ל ‡ר ıכנען ‡˘ר ‡ני נו˙ן לכם ל‡חוז ,‰ונ˙˙י נ‚ע ˆרע˙ בבי˙ ‡רı

‡חוז˙כם" )פר˘˙נו י„ ,ל„(.

...ונעם בפרט ל˜רו˙ במכ˙בו מלימו„ו בבי˙ם ‰ח„˘ ב‰לכו˙ פסח ב˘ו"ע רבנו ‰ז˜ן
בעל ˙‰ני‡ – פוס˜ בנס˙ר „˙ור – ‰ו˘‰ולחן ערוך – פוס˜ בנ‚ל˙„ ‰ור˘‡ ,‰ר ‰ו‡
בי‡ר ענין ‰פסח ˘ז‰ו חירו˙ מכל עניני מˆרים ו‚בולים ו‡פילו מˆרים ו‚בולים „˜„ו˘.‰
ו‰וסיף בז ‰בספר ˙‰ני‡ ˜„י˘‡‰˘ ,חיוב לˆ‡˙ ממˆרים ו‚בולים ‰ו‡ ל‡ ר˜ פעם
‡ח˙ בכל „ור ‡ל‡ בכל יום ויום וכ‰ל˘ון ˘ם לר‡ו˙ עˆמו כ‡ילו ‰יום יˆ‡ ממˆרים,
ו‰רי מˆו˙ ˙‰ור ‰בענין ‰זכיר‡ ,‰ינם מן ˘‰פ ‰ולחו ,ıכי ‡ם לחיו˙ ז‡˙ ˘וב .ו˜ו„ם
˘„ור˘ים ז ‰מ‡י˘ ו‡˘‰ ‰י˘ר‡לים ‰רי ני˙נו ל‰ם ‰כחו˙ למל‡ו˙ ז ‰בפועל ,ול‡ עו„
‡ל‡ ˘˜‰ב" ‰עוזרו ,ו‰פועל יוˆ‡ בו„‡י מובן.

ופיר˘ ר˘"י" :ונ˙˙י נ‚ע ˆרע˙ – ב˘ור‰ ‰י‡ ל‰ם ˘‰נ‚עים ב‡ים עלי‰ם ,לפי
˘‰טמינו ‡מוריים מטמוניו˙ ˘ל ז‰ב ב˜ירו˙ ב˙י‰ם כל ‡רבעים ˘נ‰˘ ‰יו י˘ר‡ל
במ„בר ,ועל י„י ‰נ‚ע נו˙‰ ıבי˙ ומוˆ‡ן".
ו‰נ ,‰מ˜ור „ברי ר˘"י ‰ו‡ לכ‡ור ‰במ„ר˘-רב ‰כ‡ן )וי˜ר‡ רב ‰פי"ז ,ו(; ‡בל ר˘"י
מ˘נ ‰מל˘ון ‰מ„ר˘:
במ„ר˘ נ‡מר "כיון ˘˘מעו כנענים ˘י˘ר‡ל ב‡ים עלי‰ם עמ„ו ו‰טמינו ממונם"
– ו‡ילו ר˘"י ˘ינ ‰וכ˙ב "לפי ˘‰טמינו ‡מוריים מטמוניו˙" וכו' .ו‰יינו˘ ,במ˜ום
"כנענים" ˘‰ו‡ ˘ם כללי לכל יו˘בי ‡‰ר) ıר‡ ‰פר˘"י ב‡ י‚ – (‰ ,נ˜ט ר˘"י „ו˜‡

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' נח(

"‡מוריים".
ו‡פ˘ר לומר ˘מ˜ורו „ר˘"י ‰ו‡ ב‚מר‡ בב‡-מˆיע‡ )כ ,‰ב(˘˘ ,ם ‡י˙‡ )לענין
מˆי‡" :(‰מˆ‡ ב‚ל ובכו˙ל י˘ן ‰רי ‡לו ˘לו"˘ ,ל ‰מוˆ‡ ,ו‰טעם – כי "יכול לומר לו
)לבעל ‚‰ל ‡ו ‰כו˙ל( ˘ל ‡מוריים ‰ן" )˘מˆי‡ ‰זו טמנו ‡‰מוריים עו„ לפני כיבו˘
‡‰ר ,ıו‡ינ˘ ‰ייכ˙ לבעל ‚‰ל ‡ו ‰כו˙ל(‰ .רי ˘‚‰מר‡ „יי˜ ‰בני„ון„-י„ן ל‰זכיר
"‡מוריים" ,ול‡ "כנענים" ס˙ם.
‡בל ע„יין ‡ינו מחוור ,כי ר˘"י ב‡ ליי˘ב "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ,ו‰רי במ˜ר‡ נ‡מר
במפור˘ "כי ˙בו‡ו ‡ל ‡ר ıכנען" – ומ˘מע בפ˘טו˙ ˘‰מ„ובר על "כנענים" בכלל;
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ו

ו‡ם ˘ינ ‰ר˘"י מלי˘נ‡ „˜ר‡ )ומל˘ון ‰מ„ר˘ על ‡˙ר( ו‚„‰י˘ „ו˜‡ "‡מוריים" ,על
כרחך ˆריך לומר ˘י˘ ‡סמכ˙‡ ל˘ינוי ז) ‰ל‡ ר˜ ב‚מר‡‡ ,ל‡( במ˜ר‡ ‚ופ‡.

ב.

˙ור˙ חיים

וי˘ לומר:

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

˘‰ייכו˙ ‰מיוח„˙ ˘ל "‡מוריים" לכ‡ן )˘לכן מ˘נ ‰ר˘"י מ"כנענים" ל"‡מוריים"(
מובנ˙ מ‰מפור˘ ב˜ר‡ לעיל – ˘‰כ˙וב מפרט ‡˙ ‡"‰מורי" ב˙ור יוˆ‡ מן ‰כלל
„יו˘בי ‡ר ıכנען:
ב‰בטח˙ ‡‰ר ıבברי˙ בין ‰ב˙רים נ‡מר ל‡בר‰ם )פר˘˙ לך טו ,טז(" :ו„ור רביעי
י˘ובו ‰נ ,‰כי ל‡ ˘לם עון ‡‰מורי ע„ ‰נ‡„ ."‰ף ˘בפסו˜ים ˘ל‡חרי ז ‰נמנו ע˘ר
‡ומו˙ ˘ע˙י„ים בניו לר˘˙ ‡˙ ‡רˆם ,ו‡‰מורי ‰ו‡ ר˜ ‡ח˙ מ‰ן ,מכל מ˜ום˙‡ ,
˜ביע˙ זמן ˘‰יב ‰ל‡ר") ıו„ור רביעי י˘ובו ‰נ˙ ("‰ול‰ ‰כ˙וב ב"˘לם עון ‡‰מורי"
„ו˜‡.

לצאת ממצרים בעבודת האדם
כמה מכתבים אודות מעלת יציאת מצרים בעבודת האדם ,ומשמעות הדברים
לחיי היום יום

ומע˙˙˙ ‰ב‡ר  ˙˘‚„‰ר˘"י על "‡‰מוריים" :מכיון ˘בזמן יˆי‡˙ מˆרים כבר י˘נו
"„ור רביעי )˘(י˘ובו ‰נ‰ ,"‰רי י„עו ‡‰מוריים ˘עוונם נ˘לם )"˘לם עון ‡‰מורי"(
וכבר ‚‰יע זמן ‡‰מורי "ל‰יו˙ מ˘˙לח מ‡רˆו" )כל˘ון ר˘"י פר˘˙ לך ˘ם( .ומטעם ז‰
˙‰חילו ˙יכף ל‡חרי יˆי‡˙ מˆרים ל‰טמין ז‰בם ,כי י„עו ˘כבר ב‡ ‰זמן ˜‰בוע
ל˘יב˙ זרעו ˘ל ‡בר‰ם ל‡ר ıזו.
‚‡ .מנם ˆריך ל‰בין ,מ ‰ב‡מ˙ ˘˜‰ר ‰מיוח„ ˘ל „ברי ‰כ˙וב כ‡ן  -עם ‡ו˙ו פסו˜
בברי˙ בין ‰ב˙רים ˘˘ם נזכר "עון ‡‰מורי"?
כלומר:
‡מנם לענין ‰עוון מˆ‡נו  ‰˘‚„‰מיוח„˙ על "‡‰מורי" „ו˜‡˘ ,לכן נ‚זר עליו )יו˙ר
מ˘‡ר ‡ומו˙( "ל‰יו˙ מ˘˙לח מ‡רˆו" )ור‡ ‰רמב"ן ומ˘כיל ל„ו„ פ' לך ˘ם( – ‡ך לענין
עˆם ‰כיבו˘ „‡ר ıכנען מי„י יו˘בי' ‡ין ‰ב„ל לכ‡ור ‰בין יו˘בי ‡ר ıכנען ,ומפור˘
‡מר ‰כ˙וב ב˜ריע˙ ים סוף )ב˘לח טו ,טו ובפר˘"י( "נמו‚ו כל יו˘בי כנען"‡" ,מרו :עלינו
‰ם ב‡ים לכלו˙ינו וליר˘ ‡˙ ‡רˆנו"!
ו‡ם כן ,למˆ ‰ריך ר˘"י ל˜˘ר ‡˙ ענין ‰מטמוניו˙ בב˙ים עם ז˘"˘ ‰לם עון
‡‰מורי" )ולכן כ˙ב "‡מוריים" „ו˜‡( ,ו‡ינו מפר˘ בפ˘טו˙"˘ ,כל יו˘בי כנען"
)"כנענים" ס˙ם( ‰טמינו מטמוניו˙ ב‚לל ˘י„עו )ל‡חר ˜ריע˙ ים סוף ,ועו„ יו˙ר –
ל‡חר מלחמ˙ סיחון ועו‚( ˘ע˙י„ים י˘ר‡ל לבו‡ וליר˘ ‡˙ ‡רˆם!

„.

מעל˙ יˆי‡˙ מˆרים על ברי‡˙ ˘מים ו‡רı
ב„יבור ‰ר‡˘ון ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‡ :‰נכי ‰״‡ ‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡ר ıמˆרים ˘ -ו‡לים
)ל„ו‚מ‡‡ :בן עזר‡ ˘מו˙ כ‰ (‡ ,רי ‰י׳ ˆריך ל‰יו˙ כ˙וב „בר יו˙ר ‚„ול˘‡ :ר בר‡˙י
˘מים ו‡ר ıו‡˘ר ע˘י˙יך  -מעבר לכך ˘ז„ ‰בר ‚„ול יו˙ר ״‡˘ר בר‡˙י ˘מים כו׳״,
‰ו‡ נו˙ן ‰סבר חז˜ יו˙ר עבור כל „‰ורו˙ ,בזמן ˘״‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡ר ıמˆרים״ ר‡ו
ר˜ „‰ור ‰‰ו‡ ,ועי˜ר ‰ח˘יבו˙ בז‚ ,‰ם כן ‰י˙ ‰ר˜ עבורם.
חסי„ו˙ עונ ‰על כך:
‰ברי‡‰ ‰רי ‰י‡ :לע˘ו˙ מ‡ין  -י˘ .ב˘ביל ז ‰י˘ ‡˙ ‡‰‰ר‡‰ ‰לו˜י˙˘‰ ,ייכ˙
לעולמו˙ .יˆי‡˙ מˆרים ,ל‡י„ך˘ ,יכל ‰ל˙‰רח˘ ר˜ ע"י ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים

)„ברים „ ,ל„(

 כלומר ע״י ‰וˆ‡˙ ‰י˘ מ‰ע˜רונו˙ ו‚‰בולים ˘ל ‰י˘ ו‰ברי‡) ‰ז‰ו ‚ם ‰רמז במל‰״יˆי‡˙ מˆרים״  -לˆ‡˙ ממˆרים ‚ -בולים ,כמו ב‡יכ - (‚ ,‡ ‰כ‡ן ‰י׳ ׳‚ילוי ‡לו˜ו˙׳
‰רב ‰יו˙ר נעל .‰לכן יˆי‡˙ מˆרים נזכר˙ במ˙ן ˙ור‚˘ ,‰ם ‰ו‡ נעל ‰מברי‡ ‰ו‚בולים.
ל‰ב„יל‚ ,ם ב‡„ם כן ‰ו‡ :ללמ„  -עˆמו ‡ו חבר  -ללכ˙ ב„רך י˘ר ‰מלכ˙חיל,‰
ז‰ו „בר ,יחסי˙˜ ,ל‡ .בל ‡ם ˆריך ]ללמ„ מי˘‰ו[ ל˘נו˙ ע˜רונו˙ ולˆ‡˙ מ‚בולים
˘˙‰ר‚לו לחיו˙ ב‰ם וכבר ˙‰בררו ,ב„ברים ‡ח„ים ,כנכונים‡ ,בל במ˜ר ‰מסויים ‰ם

ו‰בי‡ור בז:‰

‰טמנ˙ ‰ממון י˘ ב„ ‰בר ו‰יפוכו :מח„ ‚יס‡‰ ,רי זו ‰וכח ,‰כמובן ,על פח„ם

מפריעים  -זו‰י יˆי‡˙ מˆרים ו‚בולים – ˘‰י‡ ˜˘‰ ‰רב ‰יו˙ר.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' לט-מ ‚‡ -רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‡ ע' (30-31
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ז

„‡וריי˙‡ לחומר‡ ‰ו‡ „ין „‡וריי˙‡‡ ,ו

‡בל כל ספ˜ ˘‡ינו נו„ע לנו ‡ינו טמ‡

ומור‡ם ˘י‚ור˘ו מב˙י‰ם ו‡רˆם; ‡בל ל‡י„ך ,מע˘‰‰ ‰טמנ ‰מור‡˘ ‰ין ‰ם

˘‰ו‡ „ין „רבנן ו‡ילו מ„‡וריי˙‡ ‡מרינן

מ‚זי"‰כ )עיי"˘ ‰יסו„ לז ,‰כי ‚ם מˆורע

מ˙יי‡˘ים ל‚מרי וע„יין ˙˜ו ‰בלבם ˘סוף סוף יחזרו לב˙י‰ם וימˆ‡ו ‰מטמוניו˙

ל˜‰ל בו ,ו‡"כ לˆ„ ‰ב' י"ל בנ„ו"„

‰טמ‡ בו„‡י ‡ינו נטמ‡ ע„ ˘יו„יע

˘‰טמינו.

„מ ˙"‰ח˘יב יום ‚מור ונע˘˙‰ ‰ט‰ר‰
כ„ין )‚ם ‡ם "יום" ˘ולל כל מ‡˘ ‰ינו
יום(; ‡בל לˆ„ „ '‡‰ספי˜‡ לחומר‡
מ„‡וריי˙‡‰ ,רי נח˘יב‰ו כ‡ן מ˙"‰
לליל‚ ‰מור ו‡ין ‰ט‰ר ‰כ„ין )‚ם ‡ם
‰ילפו˙‡ ‡ינ˘ ‰ולל˙ ‡ל‡ ליל ‰ממ˘(.

‡יבר‡,

„‡ולי י"ל „‡י בי„‚ ˘"‰רו

‰עˆמי ‰ו‡ ספ˜ יום ספ˜ ליל) ‰ור˜ מ„ין
ספי˜‡ לחומר‡ נו‚‰ים בו חומרי יום ‡ו
חומרי ליל˘ ,(‰וב בין כך ובין כך – לכו"ע
בני„ון „נ‚עים ו„‡י נ˜טינן „‰עו˘‰
ט‰ר˙ו בבי ˘"‰נט‰ר .ו‰ו‡ ע"פ ‰סבר‡
‰מבו‡ר˙ בל˜וטי ˙ור ‰פ' ˙זריע כ„‡ ,

ויפסו˜ ‰כ‰ן ,ו„ו"˜ .עיי"˘ מ˘ ‰בי‡ר

ולכן ל‡ רˆ ‰ר˘"י לפר˘ ˘עˆם יר‡˙ ‰כנענים מבני י˘ר‡ל )"נמו‚ו כל יו˘בי

עפ"ז סו‚י‡ „ב"מ פו‚ .בי ספ˜ נ‚עים

כנען" – בע˜בו˙ ˜ריע˙ ים סוף וכו'( ‰י‡ ‰י‡ ‰סיב˘ ‰ב‚לל‰ ‰טמינו ‡˙ ממונם‡„ ,י

ו‡כ"מ( .ו‡"כ ˘מ‡ י"ל „‡ף ‚בי ל‡פו˜י

מ˘ום  ,‡‰מ‰י ˙‰ועל˙ ב‰טמנ˙ ‰ממון כ‡˘ר ‰ם ע˙י„ים ל‰י‚ר˘ מ‰מ˜ומו˙ ˘ב‰ם

מטומ‡˙ו ‡מרינן ‰כי„ ,נימ‡ ˘כ„י

‰טמינו?

˘י˘‡ר טמ‡ ˆ"ל טומ‡ ‰י„וע ‰בו„‡ו˙
„ו˜‡ ,וכל ˘‡ין י„וע בו„‡י ˘נ˘‡ר טמ‡
ול‡ ע˘ ‰ט‰ר˙ו כ„ין ל‡ ‡מרינן בז‰
ספי˜‡ לחומר‡„ ,כיון ˘י˘ ספ˜ ˘מ‡

]ו„וח˜ ‚„ול לומר ˘כוונ˙ם ב‰טמנ‰ ‰י˙ ‰ר˜ כ„י ˘ממונם ל‡ י‚יע לבני י˘ר‡ל,
בבחינ˙ "‚ם לי ‚ם לך ל‡ י‰י'"[.
ומטעם ז ‰למ„ ר˘"י ל˜˘ר ענין ‰טמנ˙ ‰ממון עם ז˘"˘ ‰לם עון ‡‰מורי" –
˘„ו˜‡ לפי ז ‰י˙ב‡ר ‰טעם ˘‰טמינו ממונם:

כבר יˆ‡ מטומ‡˙ו ונט‰ר – ‡ינו טמ‡

‡‰מוריים ‡מרו לעˆמם˘ ,מכיון ˘"זכו˙" ‰י˘יב ‰ב‡ר˙ ıלוי' ב‰נ˙‚‰ם ˘ל יו˘בי'

בנ‚עים .ו‡חר „ל‡ ‡מרינן בז‰ ‰כלל

– ˘לכן ל‡ נ˘˙לח ‡‰מורי מ‡רˆו ע„ ˘˘לם עוונו – ‰רי כ˘ם ˘‰ם )‡‰מוריים(

„ספי˜‡ לחומר‡ ,כך ל‡ נ‡מר ‚ם ענין

עומ„ים ל‰י‚ר˘ מ‡רˆם מחמ˙ עוונו˙י‰ם ,כך י˙כן ˘בני י˘ר‡ל י˘˙לחו מן ‡‰ר ıעל

„חז˜‡„) ‰י˙חזי˜ בי' טומ‡˙ מˆורע(,

י„י עוונו˙י‰ם ‰ם )וכמפור˘ בכמ ‰כ˙ובים על „רך ז;(‰

„‡ף ˘בכ"מ ספי˜‡ „‡וריי˙‡ לחומר‡,

‡ל‡ כיון ˘‡ין י„יע˘ ‰ע˘˘ ‰ל‡ כ„ין

בנ‚עים י˘ סבר‡ „בי„יע ‰ו„‡י˙ „ו˜‡

)כי י˘ ספ˜ ˘מ‡ זמן ז˘ ‰נט‰ר בו יום

˙לי‡ מיל˙‡ ו‡ין מטמ‡ ‡‡"כ ו„‡י,

‰ו‡(˘ ,פיר ט‰ור ‰ו‡.

ולכן "‰טמינו מטמוניו˙ ˘ל ז‰ב"‡ ,ולי במ˘ך ‰זמן י˘˙לחו בני י˘ר‡ל מ‡‰רı
ויחזרו ‰ם לב˙י‰ם וימˆ‡ו ‡ו˙ם ‰מטמוניו˙.

פנינים
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עיונים וביאורים קצרים

עיקר הנס – שלא
נמנעו מקיום מצוה
כ˙ב ‰טור )‡ו"ח סי' ˙ל( בטעם ˜ביע˙ ˘ב˙
„‚‰ול "לפי ˘נע˘ ‰בו נס ‚„ול ˘פסח מˆרים
מ˜חו בע˘ור  . .ול˜חו ל‰ם כל ‡ח„ ˘ ‰לפסחו
ו˜˘ר ‡ו˙ו בכרעי מט˙ו ו˘‡לום ‰מˆריים
למ ‰ז ‰לכם ו˘‰יבו ל˘חטו ל˘ם פסח במˆו˙
˘‰ם עלינו ו‰יו ˘יני‰ם ˜‰ו˙ על ˘˘וחטין ‡˙
‡ל‰י‰ן ול‡ ‰יו ר˘‡ין לומר ל‰ם „בר".
ו‰נ˙ ‰י‡ור נס ז‰ ‰וב‡ בפירו˘ רבו˙ינו
בעלי ˙‰וס' )ב‡ יב ‚ ,ב˘ם ‰מ„ר˘(‡ ,בל ˘ם ‡י˙‡
"כ˘ר‡ו ‰מˆרים כ˘לו˜חין ‰פסחים ל˘חוט
נ˙˜בˆו עלי‰ם ל‰ר‚ן כי יר‡˙ם ˘ל מˆרים ‰י'
ב‰מו˙ וע˘ ‰ל‰ם ˜‰ב" ‰נס וניˆולו" .ולפי
ז‰ ,‰נס ˘נע˘ ‰ב˘ב˙ זו ‰ו‡ ˘בנ"י ניˆולו
מסכנ˙ נפ˘ו˙‡ .בל בטור ל‡ ‰בי‡ ˘‰מˆרים
רˆו ל‰ר‚ם וניˆולו כ"‡ ר˜ ˘"ל‡ ‰יו ר˘‡ין
לומר ל‰ם „בר"  -ולכ‡ור ‰עי˜ר ‰נס חסר מן
‰ספר?
וי˘ לב‡ר ז ‰ע"פ ‰‰וספ ‰בל˘ון ‰טור
"ו˘‡לו ‰מˆרים למ ‰ז ‰לכם ˘‰יבו ל˘חטו
ל˘ם פסח במˆו˙ ˘‰ם עלינו"„ ,לכ‡ור‰
למ ‰לי' לפר˘ ˘‡מרו פרט ז ‰ל‰מˆרים‰ ,רי
מובן מ‡ליו „מ‡˘ ‰מרו ˘‰ולכים ל˘חוט ‡˙
‡ל˜י‰ם ‰י' ל˜יים ˆיווי ?'‰
‡ל‡ ˘בל˘ון זו כוונ˙ ‰טור ל‚„‰י˘ „‡ין
˜ביע˙ ˘ב˙ „‚‰ול ב‚לל ˆ‰‰ל‰ ‰נסי˙ ˘ל
בנ"י‡ ,ל‡ ב‚לל חי„ו˘ ‡חר ˘˜ר ‰ב˘ב˙ זו,
˘ל‡ ‰יו ‰מˆריים יכולים למנוע ‡˙ י˘ר‡ל
מל˜יים מˆו˙ם„ .כ‡˘ר עמ„ו במסיר˙ נפ˘
ל˜יים מˆו˙ ˜‰ב" ‰מבלי ל˙‰ח˘ב ב‰סכנ‰
˘ב„בר ,וע„ ˘‡מרו ל‰מˆריים בפירו˘
˘ל˜יח˙ ‰ ‰˘‰י‡ כ„י "ל˘חטו ל˘ם פסח
במˆו˙ ˘‰ם עלינו"‰ ,רי ז‚ ‰ופ‡ פעל ˘נע˘‰
"נס ‚„ול"‡„ ,ע"פ ˘‰יו ˘יני‰ם ˘ל מˆרים

˜‰ו˙ על ˘˘וחטין ‡˙ ‡ל˜י‰ם מ"מ "ל‡ ‰יו
ר˘‡ים לומר ל‰ם „בר" .ול˘ם ז‰ ‰ו‡ עי˜ר
˜ביע˙ ˘ב˙ „‚‰ול.
]ו‰טעם ˘‰טור נ˜ט ר˜ פרט ז ‰ב‰נס י˘
לומר כי ל˘יט˙ו נס ˆ‰ל˙ י˘ר‡ל נכלל בכללו˙
‰נסים „יˆי‡˙ מˆרים; וכמו ˘ל‡ ˜בעו )ל„ו‚מ‡(
זכרון מיוח„ על ‰ע˘ר מכו˙ ועל ‰נסים ˘נע˘ו
ב‰ן לבנ"י ,מפני ˘‰ם פרט מ‰נסים „יˆי"מ ,כן
‰ו‡ בנ„ו"„‡˘ ,ין ל˜בוע זכרון מיוח„ )ביום
‡חר זול˙ ט"ו ניסן( על ˆ‰ל˙ בנ"י ב˜˘ר ל˜"פ
ויˆי"מ[.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ז עמ'  7ו‡ילך(

שבת הגדול – התחלת
יציאת מצרים
ב˘ולחן ערוך ‡„מו"ר ‰ז˜ן
מבי‡ ˙י‡ור ‰נס „˘ב˙ „‚‰ול ע"פ מ"˘ ˙‰וס'
)˘ב˙ פז ,ב( ,וז"ל" :כ˘ל˜חו י˘ר‡ל פסחי‰ם
ב‡ו˙ו ˘ב˙ נ˙˜בˆו בכורי מˆרים ‡ˆל י˘ר‡ל
ו˘‡לום למ ‰ז‰ ‰ם עו˘ין כך ‡מרו ל‰ם זבח
פסח ‰ו‡ ל˘ '‰י‰רו‚ בכורי מˆרים‰ ,לכו
בכורי‰ם ‡ˆל ‡בו˙י‰ם ו‡ל פרע ‰לב˜˘ מ‰ם
˘י˘לחו ‡˙ י˘ר‡ל ול‡ רˆו וע˘ו ‰בכורו˙
עמ‰ם מלחמ ‰ו‰ר‚ו ‰רב ‰מ‰ם".

)‡ו"ח סי' ˙ל ס"‡(

וˆריך בי‡ור˘ ,לכ‡ור ‰ב˙י‡ור ז‡ ‰ין „י ב‡ר
מ‰ ‰י˙˙‰ ‰ועל˙ ו„‚‰לו˙ ˘בנס ז‰˘ ,‰רי ‡ין
כ‡ן נס לˆ‰ל˙ בנ"י ,ולפום רי‰ט‡ ‡ין ז‡ ‰ל‡
„ברי ריבו˙ ומלחמ˘ ‰בין ‰מˆריים לבכורי‰ם?
ויובן ז ‰ב„˜‰ם מ"˘ ב‰מ˘ך „בריו ˘ם:
"˘ב˘ב˙ „‚‰ול ‰י˙˙‰ ‰חל˙ ‡‚‰ול ‰ו‰נסים".
ולכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰ ,רי לכ‡ור‡ ‰ין ב˘ב˙
„‚‰ול ‡ל‡ עו„ נס ב˘ייכו˙ ליˆי‡˙ מˆרים,
וכבר ‰יו לפני ז ‰כל ‰מכו˙ ˘‰בי‡ ˜‰ב" ‰על
‰מˆרים ,ו˙‰חל˙ ‡‚‰ול‰ ‰י‡ לכ‡ור ‰מר‡˘
˘‰נ‡˘ ‰ז "בטל ‰עבו„ ‰מ‡בו˙ינו במˆרים"
)ר" ‰י‡ ,רע"‡( ,ו‡יך נ˜ר‡ו ‰מ‡ורעו˙ „˘ב˙

יז

בע˘יי˙ ‰ט‰ר (‰לזמן ˘‡ינו ל‡ יום

חומרו˙ יום וחומרו˙ ליל (‚) ,‰זמן ז‰ ‰וי

ול‡ ליל ,‰ו‰יינו בין ˘‰מ˘ו˙˙„ .לוי

ב‚„ר מˆי‡ו˙ ˘לי˘י˙ בפני עˆמ˘ ,‰ע"פ

„‰בר ‡ם ‰מיעוט ‰ו‡ "ביום" „ו˜‡ ול‡

˙‰ור ‰מו‚„ר˙ ‰י‡ ˘‡ינ ‰ל‡ יום ול‡

בכל זמן ‡חר ,וכן מ˘מע לפי פ˘טו˙

ליל ,‰ו„ינ‰ ‰ו‡ ˘י˘ ב ‰חומרו˙ „‰ומו˙

„‰ר˘„ ,‰ילפינן ממ˘מעו˙ "ביום" ‚ופי',

ליום וחומרו˙ „‰ומו˙ לליל.‰

כי פירו˘ו יום „ו˜‡ )ול‰כי ˘ולל ‡˙
‰ליל ,(‰ו‡"כ ˘ולל כל זמן ˘‡ינו יום
)‡ף ‡ם ‡ינו ליל ,(‰וז ‰מ˘מעו˙ ל˘ון
‰ילפו˙‡ ב˘"ס ו˙ו"כ לפי פ˘ט ,‰בל˘ון
˘ל חיוב )˘ט‰ר˙ו ביום „ו˜‡(‰ ,יינו
„ילפינן מ˜ר‡ ˘‰ט‰ר"ˆ ‰ל ‡ך ור˜ בזמן
˘‰ו‡ יום ,ו˘מעינן „‡ם נמ˘כ ‰ט‰ר˙ו
בזמן ˘‡ינו ב˘ם "יום" – ל‡ נע˘˙‰
‰ט‰ר ‰בזמן ‰ר‡וי ל ‰ול‡ על˙ ‰לו‡ .בל
לפי „רך ˘‰ני˙ ˘ב‡מ˙ "יום" מˆ„ עˆמו
כולל ‚ם ‡˙ ‰ליל ,‰ור˜ „‡יכ‡ י˙ור‡
„"ז‡˙ ˙˙ ‡‰ור˙ ‰מˆורע" „ממנ ‰למ„נו
˘י˘ בכ˙וב כ‡ן ‡יז˘ ‰ליל ‰ו„יו˜˘ ,פיר
„י לנו ˘נ‡מר ˘˘‰ליל‰ ‰י˙ ‰ל˘לול
ולמעט ר˜ ‡˙ ‰ליל ,‰וע„יין ‡ין למעט
זמן „בין ˘‰מ˘ו˙ .וז‰ו „נ˜ט ר˘"י ר˜
ˆ„ ˘‰ליל‡˘ ,‰ין לט‰ר בליל ,‰ומ˘מע
„ס"ל „כל ˘ל‡ נע˘˙ ‰בזמן ˘‰ו‡ ליל‰
ממ˘ )כ‚ון בבין ˘‰מ˘ו˙( ˘פיר נט‰ר.

וב‡מ˙

כ"ז ˙לוי ב‚„ר בין ˘‰מ˘ו˙,

כי ‰נ"ל ‰ו‡ ר˜ ‡י נ˜טינן כנ"ל „בי˘"‰

ו‰נ‰

ל‡ופן „ ‡‰ '‡‰מחמרינן

בי' כ„ין יום וכ„ין ליל‰ ‰ו‡ ר˜ מ˘ום
„נ˜טינן ˘י˘ לח˘ו˘ ˘‰ו‡ ‡כן בכלל יום
ממ˘ וכן י˘ לח˘ו˘ ˘‰ו‡ בכלל ליל‰
ממ˘ ,ו‡"כ לכ‡ו' ‡ין מ˜ום ל„ון בט‰ר‰
˘נע˘˙ ‰בו ,כי ‡ין ‰ו‡ זמן ‡חר ‰נב„ל
מן ‰יום ו‰ליל‡ ,‰ל‡ ר˜ י˘ ל‰חמיר בו
לכל ˆ„ ,כמו יום ממ˘ וכמו ליל ‰ממ˘,
ובנ„ו"„ „ברור לפי ב' ‡ופני ‰ילפו˙‡
‰נ"ל „ליל ‰ממ˘ ל‡ו זמן ט‰ר‰ ‰ו‡ –
‰רי מ„ין "ספי˜‡ „‡וריי˙‡ לחומר‡"
נר‡˘ ‰י˘ לח˘ו˘ ול‰חמיר בעו˘‰
ט‰ר˙ו בבי˘ ˘"‰מ‡ ע˘‡ ‰בליל ‰ממ˘;
‡בל לב' ‡‰ופנים ‡‰חרים ‰רי בי˘"‰
זמן נב„ל מן ‰יום עˆמו ומן ‰ליל ‰עˆמו,
‰יינו ˘ברור ˘‡ינו ‰זמן ‰נ˜ר‡ "יום"
וברור ˘‡ינו ‰זמן ‰נ˜ר‡ "ליל ,"‰ור˜
˘„ינו ל‰חמיר בו כיום וכליל‡) ‰ם לפי
˘„‚‰ר˙ו ‰י‡ זמן ˘כולל ˘ני ‰זמנים
‡ו לפי ˘„‚‰ר˙ו ‰י‡ סו‚ ח„˘ ˘„ינו
כ˘ני‰ם( ,ו˘וב כיון ˘‡ינו יום ממ˘ ו‡ינו

‰וי זמן ˘‡ינו יום ו‡ינו ליל‡ ,‰ולם י„וע‰

ליל ‰ממ˘˘ ,פיר י˘ ל„ון עליו ‡ם ‚ם

)‰וב‡ בספר

בו נ˙מעט ‰ט‰ר˙ מˆורע ,ונוכל ל˙לו˙

‰ח˜יר˘ ‰ח˜ר ‡‚‰ון מר‚ˆוב

מפענח ˆפונו˙ ע' ˜עז( ב‚„ר זמן ז‡„ ,‰פ"ל
‚' ‡ופנים )‡( ‚„רו ‰ו‡ ספ˜ יום ספ˜
ליל‰ ,‰יינו ˘זמן ז ‰מˆ"ע ו„‡י מו‚„ר

„‰בר בב' ‡ופני ‰ילפו˙‡ ‰נ"ל.

וב‡מ˙

‡י נ˜טינן כ‡ופן  '‡‰ב‚„ר

ב‡יז„‚ ‰ר ו„‡י‡ ,ל‡ ˘לנו י˘ ספ˜ עליו,

בי„‚„ ˘"‰רו ספ˜ יום ספ˜ ליל ,‰ע„יין

ול‰כי ‡זלינן בי' לחומר‡ כ„ין ספי˜‡

„ין ט‰ר ‰בו י‰י' ˙לוי ועומ„ בפלו‚˙˙

„‡וריי˙‡) ,ב( ‚„רו ˘ל זמן ז ‰מˆ"ע

‰ר‡˘ונים ‰י„וע‰

‰ו‡ ‚ם יום ו‚ם ליל ,‰ול‰כי נו˙נים בו

ס כלל ט' י'( ‡י ‰ך „ינ‡ ‚ופ‡ „ספי˜‡

)עיי' ˘„"ח כללים מע'

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

מכ‡ן למ˘ ‰ח˜רו ‡חרונים ‡י ‡מרינן

‰מע˙ לע˙ .ול‰עיר נמי מ„ ‡‰כ˙יב "ביום

„מיל˙‡ „‡˙י‡ ב‚ז"˘ טרח וכ˙ב ל‰

‰כו˙י כל בכור ב‡רמ"ˆ" ,ומכ˙ בכורו˙

˜ר‡ ,ר‡„˘ ‰י חמ„ כללים מע' מ כלל

ל‡ ‰י˙‡ ‰ל‡ בחˆי ‰ליל] ‰ו˙‰ם ˘ייכ‡

כז(‡ .בל ר˘"י ‡ינו ˆריך לז ‰כיון ˘ל‡

ממ˘ ל„י„ן ,כי ‡ף ˙‰ם ‡פ"ל „"ביום"

ב‡ ‡ל‡ ליי˘ב פ˘ט ‰מ˜ר‡ בי˙ור‡

י˙ור‡ ‰ו‡ ,ו„ו"˜[( .ויעויי' ב˘ב˙ ˜יז:

„˙יב˙ "ביום"[ .וע"כ י"ל „‡כן לר˘"י

„לח„ מ"„ ‡ף ליל ‰בכלל "יום" ‡‰מור

עי˜ר ‰ילפו˙‡ ‰ו‡ מן ˙‰יבו˙ "ז‡˙ ˙‰י'

‚בי חיוב ‡כיל˙ סעו„ ‰ב˘ב˙ .ועיי"ע

˙ור˙ ‰מˆורע" עˆמן )‡בל מ"מ רמז ‚ם
על ‰‰מ˘ך "ביום" ע"י ˙יב˙ "ו‚ו'" ,כי
‰לימו„ ‰ו‡ ‡כן מ˙יבו˙ ‡לו ‡בל ז‰ו
ב‡ופן ˘‰ן מלמ„ו˙ ‰פי' ‰נכון „"ביום"
‡‰מור ל‡חרי‰ן˘ ,ב‡ ל˘לול ט‰ר‰
בליל ,‰כמ˘י"˙(.

ומע˙‰

י"ל „ב‡מ˙ ב‡ ליי˘ב ˜ו˘י‡

‡חר˙ בפ˘ט ‰כ˙וב„ ,כל ‰ל' "ז‡˙
˙‰י' ˙ור˙ ‰מˆורע" י˙ור‡ ‰ו‡

)עיי' ‚ם

ב‡ל˘יך ו‡ו"‰ח( כי מובן מעˆמו ˘‚‰בר‡
‰מ„ובר ב‰מ˘ך „‰ברים )"ביום ט‰ר˙ו"(
‰ו‡ מˆורע„ ,בו ˜‡י ‰פר˘˜‰ ‰ו„מ˙
‰עוס˜˙ בטומ‡˙ מˆורע ,וע"ז ˙י' ר˘"י
„˙יבו˙ ‡לו ב‡ו לח„˘ ול˘‰מיע ‡„ ‡‰ין
מט‰רין ‡ו˙ו בליל) ‰וז‰ו „יו˜ ל˘ונו
"מלמ„ ˘‡ין כו'"‰ ,יינו ˘ל‡ ב‡ ליי˘ב
‡יז˜ ‰ו˘י ע"י עˆם ‰ו„ע˙ „‰ין „‡ין
מט‰רין בליל‡ ,‰ל‡ ז‰ו ‚ופו ˘ל ˙ירוı
– „˙יבו˙ ‡לו ‡ינן מיו˙רו˙ כיון ˘ב‡ו
ללמ„ ‰ך „ינ‡(.

ו‰בי‡ור

בז ,‰כי ‰נ ‰בפ˘ט ‰מ˜ר‡

כ˘ב‡ ל˘ון "יום" בכ˙ובים ,כל ˘ל‡
נכ˙ב ביח„ עם ליל ‰ובני‚ו„ ‡ליו‡ ,ין
מובנו ב‰כרח ˘ליל˙ ‰ליל‡ ,‰ל‡ פירו˘ו
כל ‰מע˙-לע˙‰ ,יום ו‰ליל) ‰כלי˘נ‡

ˆפע"נ לכי ˙˘‡ ל‡ ,י„ .מלבי"ם ˆו ס˜"מ.
ומ˘ום כל ז" ‰יום" לחו„ ל‡ ˘‰מיענו
„ט‰ר‡ ‰סור בליל‡ ,‰ל‡ „ו˜‡ י˙ור‡
„"ז‡˙ ˙‰י' ˙ור˙ ‰מˆורע" ‰ו‡ ‰מלמ„נו
„"ביום ט‰ר˙ו" ‰נ‡מר ל‡חריו מובנו
ביום „ו˜‡ ול‡ בליל .‰פירו˘ ,כי ‰ל'
ז‡˙ ˙‰י' ‚ו' כולו ל˘ון ˘ל „יו˜ ומיעוט,
ל‚„‰י˘ )פרטי( ‰ענין ‰מ„ובר ול˘לול
‰פכו‰„ ,נ ‰פירו˘ "ז‡˙" בפ˘ט ‰מ˜ר‡
‰ו‡ )כמו "ז„ ("‰בר מבורר ומ„ויי˜
˘רו‡ין ומורין עליו ב‡ˆבע ,ר‡ ‰פר˘"י
נח ט ,יז .ב‡ יב ,ב .ועו„ ]ו‰רי "ז‡˙"
מיעוט‡ ‰ו‡ בכל "˘‰ס ,ר‡ ‰סוט‰
יח :חולין כז :זבחים פ„ .ועו„‰ .מו"ל[.
וכן ˙יב˙ "˙‰י'" מ˘מעו˙) ‰כבכ"מ(
"ב‰ווי˙ ,"‡‰˙ ‰וכ" ‰במנחו˙ בכ"מ

).‰

יט .כז (.לעניננו ‚ופ‡ .וכן ˙יב˙ "˙ור˙"
פירו˘‰ ‰ור‡˙ „ינים – "˙ור˙" ‰ענין
ו‰לכו˙יו‡‰ ,ופן ˘בו „ו˜‡ ˆריך ל˜יימו
]ול‰עיר מ˜ס"„ „"˘‰ס „מנחו˙ יט" .כל
מ˜ום ˘נ‡מר˙ ‰ור ‰כו' לעכב"[; ומכ"ז
מובן „‚ם לי˘נ‡ „˜ר‡ ל‡ח"ז "ביום
ט‰ר˙ו" ב„˜„ו˜ נ‡מר וב‡ ל˘לול ‡יז‰
„בר‡˘" ,ין מט‰רין ‡ו˙ו בליל."‰

ומע˙‰

י˘ לח„˘ ‚ם נפ˜ו˙‡ ל„ינ‡

מ„רך זו ‰מחו„˘˙ ,ובז ‰י˙יי˘ב ˘ינוי

„˜ר‡ "וי‰י ערב וי‰י בו˜ר יום ‡ח„" ,ו‰רי

ל' ר˘"י‰„ .נ ‰י˘ לח˜ור ‰יכ‡ „נמ˘כ‰

פ˘יט‡ „"ביום ˘‰ביעי ˙˘בו˙" ‰יינו כל

ט‰ר˙ו )‰יינו ‡ח„ ‰פרטים ‰מעכבים

עיונים וביאורים קצרים

„‚‰ול "˙‰חל˙ ‡‚‰ול ‰ו‰נסים"?

נח˘ב ז˙‰ ‰חל˘ ‰ל ‰יˆי‡ ‰ממˆרים.

וי˘ לומר˘ ,כוונ˙ו ‰י‡ ˘‰נס „˘ב˙
„‚‰ול נח˘ב כ˙‰חל˙ ‰יˆי‡ ‰בפועל
ממˆרים )וכן מ"˘ "ו‰נסים"‰ ,יינו ‰נסים
˘˜‰ורים עם ‰יˆי‡ ‰בפועל( .כלומר‚ ,ו„ל
‰נס „˘ב˙ „‚‰ול ‡ינו ר˜ בז˘ ‰נ‰ר‚ו ‰רב‰
מˆרים‡ ,ל‡ בעי˜ר בכך ˘בכורי מˆרים „ר˘ו
ו˙בעו "˘י˘לחו ‡˙ י˘ר‡ל" ,ע„ ˘ב‚לל ז‰
"ע˘ו ‰בכורו˙ עמ‰ם מלחמ ,"‰ומפני נס ז‰

ועפ"ז י˘ חי„ו˘ עי˜רי בטעם ז ‰ל‚בי
טעמים ˘‰וב‡ו במ˜ומו˙ ‡חרים ˘ -לטעמים
‰נ"ל ‰רי ז ‰ר˜ נס ˘‡ירע ב˜˘ר ל˜"פ ויˆי‡˙
מˆרים‡ ,בל לטעם ז‰ ‰רי ז ‰חל˜ מיˆי‡˙
מˆרים ‚ופ‡ ו˙חיל˙.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ז עמ'  9ו‡ילך(

טו

י

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

הנגעים מגלים את האמונה
הטהורה

בדין בין השמשות לענין טהרת
מצורע שמצותה ביום

הגויים מכירים בהשי"ת רק על פי ההכרח השכלי  /בעיני הגוי גם קריעת
ים סוף הוא עניין טבעי " /מצוינים" – גם בענייני הגשמיות  /בכל דבר הבא
מלמעלה יש "מטמוניות של זהב"

יחדש דדרך רש"י על המקרא בילפותא זו היא דאינה ממשמעות "ביום" לחוד
אלא מיתורא ד"זאת תהי' תורת המצורע"  /עפ"ז יתרץ שינוי לשונו מן הש"ס
והספרא ,ויסיק נפקותא גבי טהרת מצורע בבין השמשות

בנ‚ע ˆ‰רע˙ ,ני˙ן ‰י' לר‡ו˙ בעליל ‡˘ר ‡ין ‰טבע ˘ולט בעולם‡ ,ל‡ ˘‰י"˙ ‰ו‡
בור‡ עולם ומנ‰י‚ו בכל פרטיו.
וכפי ˘מ˙ו‡ר ברמב"ם )סוף ‰ל' ˆרע˙(˘ ,נ‚ע ˆ‰רע˙ ‰י' ב‡ ‡ל רכו˘ „‡‰ם מחמ˙
חט‡ ל˘ון ‰רע ,ו‡ם ל‡ ˘ב מסורו‰ ,יו ‰נ‚עים מ˙פ˘טים ע„ ל‚ופו:
"‡ו˙ ופל‡ ‰י' בי˘ר‡ל ,כ„י ל‰ז‰ירן מל˘ון ‰רע‰˘ .מספר בל˘ון ‰רע מ˘˙נו˙
˜ירו˙ בי˙ו‡ .ם חזר בו יט‰ר ‰בי˙‡ ,ם עמ„ בר˘עו ע„ ˘‰ו˙‰ ıבי˙ ,מ˘˙נין כלי ‰עור
˘בבי˙ו ˘‰ו‡ יו˘ב ו˘וכב עלי‰ן‡ .ם חזר בו יט‰רו ,ו‡ם עמ„ בר˘עו ע„ ˘י˘רפו
מ˘˙נין ‰ב‚„ים ˘עליו‡ .ם חזר בו יט‰רו ,ו‡ם עמ„ בר˘עו ע„ ˘י˘רפו מ˘˙נ ‰עורו
ויˆטרע".
ומכיוון ˘פר˘˙ מˆורע חל ‰ב˘ב˙ „‚‰ול‰ ,רי „‰בר ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ מ‡˙ו י˙',
ועניין ˆ‰רע˙ ˘ייך ו˜˘ור ל‚‡ול˙ ויˆי‡˙ מˆרים ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.1

‚‰ויים מכירים ב˘‰י"˙ ר˜ על פי ‰‰כרח ˘‰כלי
‡ו„ו˙ ‰זכו˙ ˘ב‚ינ ‰נ‚‡לו י˘ר‡ל ממˆרים‡ ,מרו חז"ל" :בזכו˙ ‡‰מונ ‰נ‚‡לו

 (1בכ‚ון „‡ ‰י' ר‚יל רבנו לˆיין ל„ברי ˘‰ל") ‰חל˜ ˙ו˘ב"כ ˙חיל˙ וי˘ב( ˘"‰מוע„ים ˘ל כל ˘‰נ. . ‰
בכולן י˘ ˘ייכו˙ ל‡ו˙ן ‰פר˘יו˙ ˘חלו˙ ב‰ן ,כי ‰כל מי„ ˘‰ '‰כיל"‰ .מו"ל

˙נן במ‚יל ‰כ„ :כל ‰יום כ˘ר לט‰ר˙
מˆורע ,וב‚מ' כ‡ .יליף ל ‰מ„כ˙יב ברי˘

‰יכ‡ „מיי˘בו˙ פ˘ט ‰מ˜ר‡( ,ו‰סי˜ו
„‰ו˜˘ ‰לי' י˙ור‡ „˙יב˙ "ביום"‡ ,בל

פר˘˙נו "ז‡˙ ˙‰י' ˙ור˙ ‰מˆורע ביום

ˆ"ע ב„ברי‰ם כי לפ"ז ˙מו„‰˘ ‰יבור

ט‰ר˙ו" .ובספר‡ „ר˘ו‰ו בל' ז˙" :‰ור˙

‰מ˙חיל „ר˘"י ‰ו‡ ˙‰יבו˙ "ז‡˙ ˙‰י'

‰מˆורע ביום ,מלמ„ ˘טומ‡˙ו וט‰ר˙ו

˙ור˙ ‰מˆורע" ,ו‰‰מ˘ך )"ביום"( ‰ו˙יר

ביום" ,ו‰נ ‰ר˘"י ‰בי‡ ‰ל‰ך ילפו˙‡

ברמז בלב„ ב˙יב˙ "ו‚ו'" ,ול„ברי‰ם

בפירו˘ו על ‰כ˙וב‡ ,בל ב˘ינוי ל˘ון,

‡„רב ,‰ל‡ ‰ו"ל ל‰ע˙י˜ ‡ל‡ ˙יב˙

„נ˜ט „ו˜‡ ב„רך ˘‰ליל" ‰מלמ„ ˘‡ין
מט‰רין ‡ו˙ו בליל ,"‰וˆ"ע טעם ˘‰ינוי.

ויובן

ב„˜‰ים „י"ל „כוונ˙ ר˘"י

לנ˜וט ‰ילפו˙‡ ב„רך מחו„˘˙ ,וב‡ו"‡
מפ˘טו˙ "˘‰ס )ו‰ספר‡(˙‰„ ,ם נר‡‰
„‰ו‡ מעˆם ˙יב˙ "ביום" ˘בכ˙וב,
‡בל ל‡ כן כוונ˙ ר˘"י „‡זיל ב„רך

"ביום" )כ„רכו בכ"מ ל‰ע˙י˜ ר˜ ל'
‰כ˙וב ˘בו נו‚ע פירו˘ו( ,ו˜"ל ]ול‰וסיף
„ב˘למ‡ "˘‰ס ˘טרח ל‰זכיר ‚ם ˙‰חל˙
‰כ˙וב" ,ז‡˙ ˙‰י' ˙ור˙ ‰מˆורע",
„‡פ"ל „רמז „י˘ ללמו„ „‰בר ‡ף מˆ„
‚ז"˘ "˙ור˙ ‰ור„ "‰לעיל בסו‚יין )‚בי
˜˘‰יי˙ סוט„ ‰ילפינן „מˆו˙ ‰ביום מז‰

פ˘ט ‰מ˜ר‡ו˙ .וב„˜‰ים „‰מפר˘ים

˘נ‡מר ב˙" ‰ור "‰ונ‡מר ‚בי מ˘פט

עמ„ו לב‡ר כ‡ן מ‰ו ˜‰ו˘י בפ˘ט

„יינים "˙ור ,"‰ו‡ין מ˘פט ‡ל‡ ביום(,

‰מ˜ר‡ו˙ ˘ב‡ ר˘"י לסל˜ כ‡ן )כי ‡ין

וכ„רך "˘‰ס בכ"מ ל‰בי‡ יו˙ר מלימו„

„רכו ל‰בי‡ „ר˘ו˙ מ"˘‰ס וכיו"ב ‡ל‡

‡ח„ מ˜ר‡ על ‰לכ‡ ‰ח˙ )ולפ"ז י˘ ל„ון

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

דרוש ואגדה

‡בו˙ינו ממˆרים" )ר‡ ‰יל"˘ ‰ו˘ע רמז ˙˜יט(.

מדוע נקבעה שבת
הגדול בימי השבוע?

מדוע נקבע הזכרון ל"נס
גדול" בשבת דוקא?

˘ב˙ „‚‰ול נ˜בע ‰לזכר ‰נס ˘‰י' לפני יˆי‡˙
מˆרים ,בע˘ירי בניסן˘ ,ב‡ו˙˘ ‰נ ‰חל ב˘ב˙.
וי„וע‡˘‰ ‰ל ,‰מ„וע ˜בעו ‡˙ ‰זכרון ליום
ב˘בוע – ˘ב˙ ,ול‡ ליום בחו„˘ ,כ„רך ˘נ˜בעו כל
‰מוע„ים?

˘ב˙ „‚‰ול נ˜בע ‰לזכר ‰נס ˘‰י' לפני יˆי‡˙
מˆרים ,בע˘ירי בניסן˘ ,ב‡ו˙˘ ‰נ ‰חל ב˘ב˙.
וי„וע‡˘‰ ‰ל ,‰מ„וע ˜בעו ‡˙ ‰זכרון ליום ב˘בוע –
˘ב˙ ,ול‡ ליום בחו„˘ ,כ„רך ˘נ˜בעו כל ‰מוע„ים?

וי˘ לב‡ר ז ‰על „רך ‰פנימיו˙:
‡ח„ ‰חילו˜ים בין ימי ˘‰בוע לימי ‰חו„˘ ‰ו‡
˘ימי ˘‰בוע ˜˘ורים למ‰לך ˘‰מ˘˘ ,בע פעמים
"וי‰י ערב וי‰י בו˜ר"˘ ,ב‡ור ומ‰לך ˘‰מ˘ ‡ין
˘ינויים .ו‰רי ז ‰מור ‰על ‰‰נ‰ ‰‚‰טבעי˙ ˘ל
‰עולם‰˘ ,י‡ ב‡ופן „"ל‡ י˘בו˙ו" ,ב˙מי„ו˙ לל‡
˘ינוי‡ .מנם ,ימי ‰חו„˘ ˜˘ורים למ‰לך ‰לבנ,‰
˘‡ור ‰לבנ ‰מ˙ח„˘ בכל חו„˘  -חו„˘ מל˘ון
חי„ו˘ )ר‡ב"ע ב‡ יב ,ב( .וז ‰מרמז על ‰וספ ‰וחי„ו˘
בטבע ‰ברי‡ ,‰ו‰יינו‰ ,נ ‰‚‰ניסי˙ ˘למעל‰
מ‰טבע.
ומטעם ז ‰כל ‰מוע„ים נ˜בעים לפי ימי ‰חו„˘,
כי ענינו ˘ל יום טוב ‰ו‡ ‚˙‰לו˙ מיוח„˙ ˘ל
‡לו˜ו˙ ˘למעל ‰מטבע ‰עולם )ר‡ ‰ר„"˜˙ ‰עו ˙רס"‡,
ועו„( ,וענין ז˘ ‰ייך לימי ‰חו„˘  -ל˘ון חי„ו˘.
‡מנם ,בנס „"˘ב˙ „‚‰ול" ל‡ ‰י' „בר ˘ל‡
ע"פ טבע‰˘ ,רי ז ‰ע˙ ‰ר‡ו ‰כל ˘˜˙‰יימו
‡‰ז‰רו˙ ‡ו„ו˙ ט' ‰מכו˙ ˜‰ו„מו˙ ,ובמיל‡ מ‰
˘ע˘ו ‰בכורו˙ מלחמ ‰ו‰ר‚ו ‰רב ‰מˆריים ‰יי˙‰
˙וˆ‡ ‰טבעי˙ מז‡‰˘ ‰מינו ˘חיי‰ם ‰יו בסכנ.‰
ו‡"כ ל‡ ‰י' בנס ז˘ ‰י„ו„ ‰טבע כי ‡ם ˘‰טבע
‚ופ‡ ˙˘‰נ˙„ ,‰מור˙ ז˘ ‰טבע ‰מˆרים ‰ו‡ לנ‚„
ל˜„ו˘‰ ‰נ ‰בכורי מˆרים ביטלו ‡˙ מˆרים ב‡ופן
טבעי – "למכ ‰מˆרים בבכורי‰ם".
ולכן ל‡ נ˜בע זכרון ‰נס בימי ‰חו„˘ ˘מורים על
חי„ו˘ בטבע‡ ,ל‡ בימי ˘‰בוע ‰מורים על ‰טבע
‚ופ‡.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ'  44ו‡ילך(

י‡

וי˘ לב‡ר ˘י˘ ˘ייכו˙ פנימי˙ בין יום ˘‰ב˙
לנס „˘ב˙ „‚‰ול:
‡מרו חז"ל )יל˜"˘ בחו˜ו˙י רמז ˙רעב( על ‰פסו˜
"מזמור ˘יר ליום ˘‰ב˙" – "ליום ˘‰ב˙  -למ˘בי˙
מזי˜ין מן ‰עולם ˘ל‡ יזי˜ו וכן ‰ו‡ ‡ומר ו‚ר ז‡ב
עם כב˘" .ומב‡ר כ"˜ ‡„מו"ר ˆ‰מח ˆ„˜ נ"ע
)י‰ל ‡ור ˙‰לים ˆב˙˘ (‡ ,וכן ענין ˘‰ב˙ ‰ו‡ ענין
˘‰בי˙ ‰מן ‰מזי˜ים .ובז ‰עˆמו ,ל‡ ˘‰מזי˜ים
עוברים מן ‰עולם ל‚מרי )כ„ע˙ ר"י ˘ם(‡ ,ל‡ י˙יר‰
מזו˘ ,מ˘בי˙ן ˘ל‡ יזי˜ו‰˘ ,מזי˜ים נ˘‡רים ‡ך
˘‰בי˙‚ ‰ורמ˙ לכך ˘ל‡ יזי˜ו .ב˘בי˙ ‰ב‡ופן
כז ‰נפעל ‰ענין ˘ל "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡",
˘‰מזי˜ים עˆמם ‰ופכים מרע לטוב.
ו‡ף ˘"מ˘בי˙ מזי˜ין מן ‰עולם" י˙˜יים לע˙י„
לבו‡ ,מ"מ מˆינו כעין ז ‰ב˘ב˙ בר‡˘י˙ ˘ב˙חיל˙
‰ברי‡"˘ ,‰ל"ו ˘עו˙ ˘מ˘‡ ‰ו˙‡‰ ‰ור) "‰ב"ר
פי"‡ ,ב(‰˘ ,חו˘ך ˘ל ‰ליל‰ ‰פך ל‡ור ויום -
"וליל ‰כיום י‡יר".
ו‰נ„‚ ,‰לו˙ ‰נס ˘ל ˘ב˙ „‚‰ול ‰י˙ ‰בכך
˘‰רי‚˙ ‰מˆרים ‰י˙ ‰ע"י "בכורי מˆרים" ˙‰ -ו˜ף
˘ל טומ‡˙ מˆרים .ו‚‰ם ˘פרע ‰ו‰מˆריים סרבו
ל‰וˆי‡ ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים ,מ"מ ˙בעו בכורי מˆרים
ל˘חרר ‡˙ י˘ר‡ל ,ע„ ˘ע˘ו מלחמ ‰ו‰ר‚ו מˆריים
רבים .ו‚ם ‡ז ,ל‡ נ˙בטל ‰טומ‡˙ מˆרים‰˘ ,רי ‡ף
ל‡חרי ז ‰ל‡ ‰וˆי‡ו ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים .וז‰ו "נס
‚„ול" ˘ל‡ מוˆ‡ים „ו‚מ˙ו בניסים ‡חרים˘ ,ל‡
נ˘בר‰ ‰טומ‡ ‰ונ˙בטל‡ ,‰ל‡ ‰טומ‡ ‰בכל עוז‰
נלחמ ‰לˆ„ „˜‰ו˘‰˙‡" - ‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡".
וז‰ו מ˘ ‰נ˜בע ‰נס ב˘ב˙ „ו˜‡ ,כי ˙וכן וענין
˘‰ב˙ ‰ו‡ ב„ו‚מ˙ ‰נס ˘‰ -בי˙ ‰ו‰ביטול ˘ל
‰מזי˜ים ב‡ופן ˘"בכור" ו˙ו˜ף ˜‰ליפ ‰ו‰חו˘ך
עˆמם פועלים פעול‰ ‰פכי˙ מטבעם  -פעול˙ ‡‰ור.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ'  57ו‡ילך(

‡מונ ‰זו‰ ,י‡ ‰מב„יל ‰בין י˘ר‡ל לעמים‚ ,ם בין י˘ר‡ל ל‡ו˙ם ‚ויים ˘מ‡מינים
במˆי‡ו˙ ˘‰י"˙ בור‡ ‰עולם ומנ‰י‚ו.
‚ויים ‡ינם מ‡מינים בבור‡ י˙"˘‡ ,ל‡ מו„ים ב˜יומו .כ‡˘ר מ˙בוננים ב˘כל ‰י˘ר
מוכרחים ל‰ו„ו˙ ‡˘ר "‡ין „בר עו˘ ˙‡ ‰עˆמו"

)ר‡ ‰ב‡רוכ ‰בכ"ז חוב˙ ‰לבבו˙ ˘ער

‰יחו„ פ" ,(‰וממיל‡ מכירים במˆי‡ו˙ ˘ '‰בר‡ ומנ‰י‚ ‡˙ ‰ביר.‰
ו‡ף ˘מו„ים במˆי‡ו˙ו י˙'‰ ,רי ‰כר ‰זו ‰י‡ מˆומˆמ˙ ומו‚בל˙ מ‡ו„„‚ .ול˙ו ˘ל
˜‰ב" ‰ומˆי‡ו˙ו ‡ינ ‰מס˙כמ˙ ח"ו בכך ˘‰ו‡ בור‡ ‰עולם˘‰ .י"˙ ‡ין לו ˘ום ‚„ר
וˆיור ,ו‰ו‡ נעל ‰ומרומם מן ‰עולם לחלוטין‰ .כח ‡‰לו˜י ˘מ˙לב˘ בעולם ל˜יימו
ול‰חיו˙ו ‰ו‡ ‰מ˘כ‡ ‰לו˜י˙ מˆומˆמ˙ ביו˙ר .ו‡ומו˙ ‰עולם מכירים בכח מˆומˆם
ז ‰בלב„.
‚‰ויים ‡ינם מ‡מינים במˆי‡ו˙ ˘‰י"˙ ˘‡ינו מו‚„ר ב˘ום ‚„ר ,ו‰ו‡ נעל ‰ומרומם
מן ‰עולם ל‚מרי‡ ,ל‡ ר˜ בכח ‡‰לו˜י ‰מלוב˘ בטבע‰ .ו„‡˙ם במˆי‡ו˙ ‰בור‡
מבוסס˙ על ‰עולם˘ ,מחייב ˘י˘ בור‡ ,ועל כן ‰י‡ מו‚בל˙ ר˜ למ‰˘ ‰עולם מכריח
‡ו˙ם ל‰ו„ו˙ בו.
ו‡ילו ‡מונ˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ,ל‰ב„יל‡ ,ינ ‰נובע˙ מ‰וכחו˙ ור‡יו˙ ˘כליו˙‰ .ם
‡ינם ˙ולים ‡˙ ‰כר˙ם ב '‰בכך ˘˘‰כל מכריח ˘י˘ בור‡ לעולם .בני י˘ר‡ל מ‡מינים
ב '‰מכיוון ˘בעˆם מˆי‡ו˙ם ‰ם ˜˘ורים ל˘‰י"˙ ,וממיל‡ ‰רי ‡מונ˙ם ‰י‡ ב˘‰י"˙
בכבו„ו ובעˆמו ˘נעל ‰ומרומם מן ‰עולם לחלוטין.

בעיני ‚‰וי ‚ם ˜ריע˙ ים סוף ‰ו‡ עניין טבעי
‰‰פר˘ בין ‡מונ˙ בני י˘ר‡ל ב˘‰י"˙ ל‰כר˙ ‚‰ויים בו ,מ˙בט‡˙ ב‰נ˙‚‰ם על
כל ˆע„ ו˘על:
י‰ו„י מחפ˘ בכל „בר ו„בר‚ ,ם בעניינים טבעיים לכ‡ור‰‰ ˙‡ ,‰נ‡‰ ‰‚‰לו˜י˙.
כ‡˘ר רו‡‰ ‰ו‡ עניין טבעי‰ ,רי ‰ו‡ נעמ„ בע˜˘נו˙ ˘ל "עם ˜˘ ‰עורף" ,ומכריז:
‡ין כ‡ן טבע כי ‡ם נס! ולעומ˙ ז‡˙‚‰ ,וי מחפ˘ ‡פילו בעניינים נסיים ‡˙ ‰‰נ‰‚‰
‰טבעי˙.
ו„ו‚מ‡ ל„בר מעניין עבו„˙ „‡‰מ:‰
כ‡˘ר ‚‰וי זורע ‡˙ ˘„‰ו‰ ,ו‡ מס˙מך על חו˜י ‰טבע ˘‡‰ר ıמˆמיח˙‰ ˙‡ ‰בו‡.‰
לעומ˙ ז‡˙ ,כ‡˘ר י‰ו„י זורע‡ ,י˙‡ בירו˘למי )‰וב‡ ב˙וס' ˘ב˙ ל‡"˘ (‡ ,מ‡מין בחי
‰עולמים וזורע" – י‰ו„י ‡ינו מטמין ‚רעין ב‡ר ıומ˜ל˜לו ומר˜יבו ,ר˜ מ˘ום חו˜י
טבע „‡‰מ˘ ‰מˆמיח‰ .‰טעם לכך ˘זורע‰ ,ו‡ ,ר˜ ב‚לל ˘מ‡מין בחי ‰עולמים ו‰ו‡

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

סמוך ובטוח על ˘‰י"˙ ˘יˆמיח ‡˙ ˙בו‡˙ו.
‡ם כן‰ ,נכרי מ˙ייחס לˆמיח˙ ˙‰בו‡ ‰כ‡ל עניין טבעי ,וי‰ו„י רו‡ ‰בכך ˘‰פע‰
‡לו˜י˙‡ ,ל‡ ˘˘‰פע ‰זו מ˙לב˘˙ ומס˙˙ר˙ בחו˜י ‰טבע.
וכ˘ם ˘‰י‰ו„י רו‡ ‰בכל מ‰לך טבעי ‰נ‡ ‰‚‰לו˜י˙ ,כך ל‰ב„יל ‚‰וי רו‡‡ ‰פילו

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‚

ו‰נ‚‰ו˙ טבעיו˙˘ ,ב‰ם לכ‡ור˘ ‰ווים י‰ו„י ו‚וי‰ ,נ‚ ‰ם ב‰ם ‰יו בני י˘ר‡ל
"מˆוינים" ומופר˘ים מן ‰מˆריים .וז‡˙ ,מ˘ום ˘בני י˘ר‡ל ‰ם מ‡מינים ורו‡ים ‚ם
בכל ‰עניינים ˘‚‰מיים ו‰טבעיים ‡˙ ‰חיו˙ ו‰‰נ‡‰ ‰‚‰לו˜י˙ .ובזכו˙ ‡מונ ‰זו,
נ‚‡לו ‡בו˙ינו ממˆרים ˘‚‰מי˙ ו‰רוחני˙.

במע˘ ‰נסים – ‰נ ‰‚‰טבעי˙:
‡מרו חז"ל )מכיל˙‡ ב˘לח י„ ,כ‡(˘ ,בע˙ ˘נב˜ע ים סוף "כל מים ˘בעולם נב˜עו",
ובכללם "‡ף ‰מים ˘בבורו˙ ו˘ב˘יחין ו˘במערו˙ ו˘בכ„ ו˘בכוס ו˘בˆלוחי˙
ו˘בחבי˙".

בכל „בר ‰ב‡ מלמעל ‰י˘ "מטמוניו˙ ˘ל ז‰ב"
ומע˙ ‰יובן מ„וע סיבב ‰בור‡ י˙"˘ ˘י‰יו ˜ור‡ים ‡˙ פר˘˙ ‰נ‚עים ב˘ב˙ „‚‰ול,
בימי ‰‰כנ ‰למוע„ ˘בו נ‚‡לו בזכו˙ ‡‰מונ ‰ב˘‰י"˙:

˜ריע˙ ים סוף‰ ,י‡ בוו„‡י מע˘ ‰נסים מוחלט ,וחז"ל ‡ף מ˙‡רים ‡ו˙ו כעניין
"˜˘) "‰סוט ‰ב ,(‡ ,ו‡ם כן לכ‡ור ‰ברור לכל ˘‡ין ז ‰טבע כי ‡ם ‰נ‡ ‰‚‰לו˜י˙ נסי˙.
ומכל מ˜ום‰ ,רי ע„יין י˘ מ˜ום לטעו˙ וכפיר˘ ,‰יבו‡ ‡„ם ויטען ˘‡ין כ‡ן נס עבור
בני י˘ר‡ל ,ו ‡‰ר‡י' – ˘‰ל‡ כל מימו˙ ‰עולם‚ ,ם ‡לו ˘ל‡ עברו ב‰ם בני י˘ר‡ל,
נב˜עו! ועל כ‚ון ז‡ ‰מרו חז"ל˘‰˘ ,י"˙ נו˙ן ל‡„ם בחיר ‰חופ˘י˙ בטוב ‡ו ברע ,ועל
כן י˘נם עניינים ב˙ור˘ ‰יכול „‡‰ם לפר˘ם בטעו˙ ובכפיר ‰רח"ל – "כ˙וב ,ו‰רוˆ‰
לטעו˙ יטע) "‰בר‡˘י˙ רב ‰פ"ח ,ח(.
וז‰ו טבעם ˘ל ‡ומו˙ ‰עולם˘ ,בכל ענין ˘בעולם – מנסים ‰ם לב‡רו ב‰סבר טבעי,
וכ‡˘ר רו‡ים נס ‚לוי ˘‡ין לו ˘ום מ˜ום בטבע ,ומוכרחים ‰ם ל‰ו„ו˙ ˘ז‰ו „בר ‡ל˜י,
‰נ‚ ‰ם ‡ז ,ע„ כמ˘ ‰יכולים – מנסים ל‰לבי˘ ז‡˙ בחו˜י ‰טבע‡ .בל י‰ו„י ,ל‰ב„יל,
בכל „בר ˘רו‡ ,‰מוˆ‡ ‰ו‡ מי„ ‡˙ ‚ילוי ‡‰ל˜ו˙ ˘בו.

"מˆוינים" – ‚ם בענייני ˘‚‰מיו˙
ו‰נ ,‰כ‡˘ר „‡‰ם מכיר ב˘‰י"˙ ר˜ במי„ ‰מו‚בל˙ ומˆומˆמ˙‰ ,רי ‰ו‡ נמˆ‡
ב"מˆרים" – ‡מונ˙ו מ„ו„ ‰ומו‚בל˙ במיˆרים ו‚בולו˙‡ .ך בחינ˙ "מˆרים" זו ,ע„יין
˜˘ור ‰עם ‰כר ‰מסוימ˙ ב˘‰י"˙‡ ,ל‡ ˘‰י‡ ‰כר ‰מו‚בל˙.
‡מנם ,כ‡˘ר י„יע˙  '‰מבוסס˙ על ‰כר˘ ‰כלי˙ בלב„‰ ,רי ז ‰מ„ר„ר ‡˙ „‡‰ם
לבחינ˙ "מˆרים" ˘פל ‰יו˙ר – לעניינים ˘ל כפיר ‰וטומ‡ ,‰וב„ו‚מ˙ ‡ר ıמˆרים
˘‰יו כופרים ב˘‰י"˙ ל‚מרי רח"ל .ולבסוף נע˘„‡‰ ‰ם ˘˜וע במ"ט ˘ערי טומ‡‰
˘ל מˆרים.
ו„‰רך ‰יחי„ ‰ל‡‚‰ל ממˆרים ‰י‡ על י„י ‡‰מונ‡ .‰מונ˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ‰י‡
‡מונ ‰ב˘‰י"˙ ˘למעל ‰מ‚„רי ‰עולם לחלוטין‡ .מונ ‰זו ‚ורר˙ ˙‰ייחסו˙ לכל
‰נ‰ ˙‚‰טבע כ‰נ‡ ‰‚‰לו˜י˙.
על כך ‡ומרים ב˘ ‰„‚‰ל פסח" :מלמ„ ˘‰יו י˘ר‡ל מˆוינים ˘ם" – ‚ם בעניינים

כ‡מור למעל ,‰כל עניין פר˘˙ ‰נ‚עים ‰ו‡ "‡ינו ממנ‚‰ו ˘ל עולם" .ב‰ם רו‡ים
במוח˘ ‡˙ ‰נ˘‰ ˙‚‰י"˙ עם „‡‰ם לפי מע˘יו.
וכ˘ם ˘בעניין ‰נ‚עים נר‡ ‰בעליל ˘‰כל ב‡ מלמעל ‰ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ ,כך מ‡מין
כל ‡י˘ י˘ר‡ל ˘כל ענייני ופרטי ‰נ‰ ˙‚‰עולם‡ ,ינם מ˜רי ‰טבע ‡ל‡ ‰נ‡ ‰‚‰לו˜י˙
עם כוונ ‰ו˙כלי˙.
וכמו ˘מוˆ‡ים ‡נו בעניין נ‚עי ב˙ים˘ ,סוף „בר ‰י' ˘נ˙‚ל‰ ‰טוב ˘ב‰ם˘ ,כ‡˘ר
מ˜יים ‰י‰ו„י מˆוו˙ "ונ˙‰ ˙‡ ıבי˙"‰ ,ו‡ מ‚ל ‰בו "מטמוניו˙ ˘ל ז‰ב" ˘‰טמינו
‰כנענים )וי˜ר‡ רב ‰פי"ז ,ו( ,כן ‰ו‡ בכל „בר ‰ב‡ מלמעל˘ ,‰ב‡ ‰ו‡ ב‚˘‰ח ‰מיוח„˙
ולכוונ˙˘ ‰בו‡ מז ‰טוב‡ .‰ל‡ ˘פעמים ˘ב‡ ב‰ס˙ר ‰ופעמים ˘‰טוב ‰ו‡ ‚לוי
ונר‡ ‰לעין.

