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כזú˜ר‡˙ ˘ב˙ ú˜ר‡˙ ˘ב˙

"ו˘ננ˙ם   – ‰י‡  ‰כל  ˙כלי˙  ‡בל  יו˙ר.  וי˜רים  נעלים  ענינים  י˘נם  לכ‡ור‰ 
ל‡   – עמ‰ם  ללמו„  ˆריך  ומ‰  ‰˙למי„ים".  ‡לו  ו"לבניך  כפ˘וטו,  לבניך  לבניך" , 
ר˜ ‰ענינים ‰עי˜ריים ˘ל ˙ור‰ ומˆוו˙, ל‡ ר˜ מ‰ ˘כ˙וב בפירו˘ ב˙ור‰ ˘בכ˙ב 
עם ˆיפור,  ˘˜˘ור  כז‰  מנ‰‚  ו‚ם  מנ‰‚,  עמ‰ם ‚ם  ללמו„  ˘בעל-פ‰, ‡ל‡  וב˙ור‰ 
כולו  ל‰יו˙  ˘‡ז ˆריכים  ב˘ב˙  ו‡פילו  חי,  בעל  עם  י‰ו„י, ‡ל‡  עו„  עם  ל‡  ‰יינו, 
ול‰ט  חיו˙  מ˙וך  וי˜יים  לˆפרים,  „ייס‡  י˙ן  ˘יל„  לכך  ל‰˙מסר  ˆריכים   – ˜ו„˘ 

מנ‰‚ ז‰ – מנ‰‚ י˘ר‡ל ˙ור‰.

כפי  י‚„לו  ˘‰יל„ים  מלמעל‰,  עי"ז ‡˙ ‰ברכו˙  מ˜בלים  כן –  מ˙נ‰‚ים  וכ‡˘ר 
˘יל„י י˘ר‡ל ˆריכים ל‚„ול.

(˙ור˙ מנחם ח"ל עמ' 52 ו‡ילך)

המן כלל בטענתו התענית דיוהכ"פ וזריקת 
תפוחים מגג ביהכנ"ס - בחדא מחתא!

מˆינו ב‚זיר˙ ‰מן - ‰טענ‰ "י˘נו עם ‡ח„ מפוזר ומפור„ בין ‰עמים ‚ו' ו„˙י‰ם 
˘ונו˙ מכל עם"...

ב˙ר‚ום ˘ני מפרט כו"כ ענינים ב"„˙י‰ם ˘ונו˙ מכל עם", וכולל בח„‡ מח˙‡ 
ענינים ‰כי חמורים עם ענינים ˘‡ינם ‡ל‡ מנ‰‚ בלב„:

מח„ ‚יס‡ - "ב˙˘רי . . בע˘ר‡ בי' ˜ריין י˙י' ˆומ‡ רב‰ וˆיימין ‡ינון נ˘י‰ון 
‰יו˙ו  על  ˘נוסף   - כו'"  חובנ‡  מ˙כפרין  ‰„ין  יומ‡  ו‡מרין   .  . ובנ˙י‰ון  ובני‰ון 
˘לע˙-ע˙‰  ‡לו  ˘‚ם  וע„  בנ"י,  כל  ‡ˆל  ˘מ˜ובל  „בר  ז‰  ‰רי  מ„‡וריי˙‡,  חיוב 

‡ינם מ˜יימים כל עניני ‰˙ומ"ˆ, ‰רי ‰ם מ˜פי„ים על ‰˙עני˙ „יו‰כ"פ;

ומ‡י„ך ‚יס‡ - "בירח סיון . . יומ‡ „עˆר˙‡, סל˜ין ל‡י‚ר בי˙ ‡ל˜‰ון, ו˘„יין 
י˙ל˜טו  ‰יכ„ין  חזורי,  „מל˜טין  מ‰  ‰יך  ו‡מרין,  י˙‰ון,  ומל˜טין  ˙פוחים  חזורי 
ו˙פוחים,  ˘ו˘נים  ומפזרים  ˘ל‰ם,  ‰כנס˙  בי˙   ‚‚ על  (עולים  ביננ‡"  מן  בני‰ון 
ככ‰  ‰‡ל‰,  ו‰˙פוחים  ‰˘ו˘נים  מל˜טים  ˘‡נו  כ˘ם  ו‡ומרים,  ‡ו˙ם,  ומל˜טים 
רו˘ם  ˘נ˘‡ר  מˆינו  ˘ל‡  ˘מז‰   - ‰‚לו˙))  מן  (˘י˙˜בˆו  מבינינו  בני‰ם  י˙ל˜טו 
˘ל  ˜ל  „˜„ו˜  ‡ו  מ„רבנן  מ„‡וריי˙‡,  ז‰  ˘‡ין  בלב„  זו  ˘ל‡  מובן,  ז‰,  ממנ‰‚ 

„ברי סופרים, ‡ל‡ עו„ ז‡˙, ˘במנ‰‚י י˘ר‡ל ‰י' ז‰ ר˜ ב‡ופן ˘ל ‰ור‡˙ ˘ע‰.

‡לו  ענינים  ב'  כולל   – עם"  מכל  ˘ונו˙  ˘"„˙י‰ם  כך  על  מ˙‡ונן  ‰מן  וכ‡˘ר 
(‰˙עני˙ „יו‰כ"פ וזרי˜˙ ˙פוחים מ‚‚ בי‰כנ"ס בח‚ ‰˘בועו˙) בח„‡ מח˙‡!

˘מ˜יום  כיון   - ‰„בר  וטעם  י˘ר‡ל,  מנ‰‚י  על  ‰‰˜פ„‰  ‚ו„ל  רו‡ים  מז‰  ו‚ם 
‰מנ‰‚ים ב‡ים ל˜יום כל ˘‡ר ‰ענינים.

(˙ור˙ מנחם חל"ט עמ' 189 ו‡ילך)

בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

וכיו"ב, ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
Œעל ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על 

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

מ"מ,  וכו',  מˆוו˙  וי˜יים  י˙פלל  ˙ור‰, ‰ו‡  ללמו„  לו ˜ביעו˙  ˙‰י'  ‡פילו ‡ם 
מכיון ˘ב‰נ‰‚˙ו ‰"‰ „ומ‰ לסביב˙ו, ל‡ ניכר עליו ˘‰ו‡ י‰ו„י, ול‡ נר‚˘ ‡ˆלו 
‰ענין „"‰מב„יל . . בין י˘ר‡ל לעמים ", "‡˙‰ בחר˙נו מכל ‰עמים " - ‰רי ז‰ מבי‡ 

לי„י כך, ˘‚ם ב‰מˆוו˙ ˘מ˜יים וב‰˙ור‰ ˘לומ„, ל‡ נר‚˘˙ ‰˜„ו˘‰ ‰נ„ר˘˙.

˘במ˘ך ‰זמן  ו˜„ו˘˙ ‰מˆוו˙ – ‡פ˘ר  – ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰  ב‰יסו„  חסר  וכ‡˘ר 
יחסר ‡ˆלו, חס ו˘לום, ‚ם ב˜יום ‰מˆוו˙ בפועל...

‰יסו„ ‰ר‡˘ון ˘ל חינוך ‰ו‡: ˘‰יל„ י„ע ˘‰ו‡ ˘ונ‰ מ‰‡חרים, ˘י„ע ˘‰ו‡ 
לעין ("ווַ‡רפן  בולטים  מנ‰‚ים  י˘ר‡ל.  מנ‰‚י  על-י„י  בעי˜ר  מ˜בלים  וז‡˙  י‰ו„י. 
זיך ‡ין „י ‡וי‚ן"); ‰ם בעי˜ר חורטים בו ‡˙ ‰‰ר‚˘ „"‡˙‰ בחר˙נו מכל ‰עמים", 

˘מז‰ ב‡ ‰ענין „"ו˜רב˙נו מלכנו לעבו„˙ך" – ‰יסו„ ו‰˜יום „כל ‰˙ור‰.

וכמ‡מר רז"ל: "‚„ול‰ ˘ימו˘‰ יו˙ר מלימו„‰".
(˙ור˙ מנחם חט"ז עמ' 198 ו‡ילך)

המהר"ל הניח את עניני התורה העמוקים, 
והתמסר לחיזוק מנהג ישראל

כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר מספר ˘‰מ‰ר"ל מּפרַ‡‚ ˜בע מנ‰‚ ˘ב˘בוע „פר˘˙ ב˘לח 
 ˙‡ ל‡סוף  ˜טנים,  יל„ים  ל‰ם  ˘י˘  ‰‰ורים  ולכל  „ר„˜י  מלמ„י  לכל  מˆו‰  ‰י' 
 ˙‡ ליל„ים  לספר  למלמ„ים  מˆו‰  ו‰י'  בי˙-‰כנס˙,  לחˆר  ˘יר‰  ב˘ב˙  ‰יל„ים 
˘רו ור˜„ו ב˘ע‰ ˘מ˘‰ ובנ"י, ‡נ˘ים  ‰סיפור ˘ל ˜ריע˙ ים סוף, ‡יך ˘‰ˆפרים 
ונ˘ים, ˘רו ‡˙ ˘יר˙ "‡ז י˘יר", ו‰יל„ים ‰˜טנים ˜טפו פירו˙ מעˆי ‰ים ו‰‡כילו 

‡˙ ‰ˆפרים ‰˘רים ורו˜„ים.

ל˙רנ‚ולים  ˘יזר˜ו  ("˜ַ‡˘ע")  „ייס‡  ‰˜טנים  ליל„ים  ל˙˙  מˆו‰  ‰י'  ‰מ‰ר"ל 
ולˆפרים - זכרון לפירו˙ ‰ים ˘‰יל„ים ‰˜טנים ‰‡כילו ‡˙ ‰ˆפרים.

יל„י‰ם  ˘י‚„לו ‡˙  ‚ם ‡˙ ‰‰ורים,  כל ‰יל„ים,  מברך ‡˙  ו‡ח"כ ‰י' ‰מ‰ר"ל 
ל˙ור‰, חופ‰ ומע˘ים טובים...

כללו˙ ‰‰ור‡‰ מסיפור ז‰ ‰י‡:

ככל ˘˙‚„ל מעל˙ו ˘ל י‰ו„י, וככל ˘˙‚„ל מעל˙ם ˘ל ‰ענינים ˘מ˙עס˜ ב‰ם 
מנ‰‚  בחיזו˜  לעסו˜  ו‰˙מסר  ˘כ˙ב,  עניני ‰˙ור‰ ‰עמו˜ים  . ‰מ‰ר"ל ‰ניח ‡˙   .
‰מנ‰‚  טעם   ˙‡ ל‰ם  ול‰סביר  ‰מנ‰‚,   ˙‡ ל˜יים  י˘ר‡ל  יל„י  לעורר   – י˘ר‡ל 
˘י˜יימו ‡לפי ˘נים ל‡חרי ˜ריע˙ ים סוף ב‡ו˙‰ ˘מח‰ וחיו˙ ˘‰יו ‡ז. ובכך ל‡ 

‰ס˙פ˜ ‰מ‰ר"ל, ‡ל‡ ל‡חרי כן עו„ יˆ‡ לברך ‡˙ ‰יל„ים.

ו‰‰ור‡‰ מז‰:



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל„ין, ‰ו‡  מנ‰‚  בין  ˘‡ין ‰פר˘  חסי„ו˙ 
ר˜ במ˜ום ˘‡ין חילול ‰˘ם, ‡בל במ˜ום 
˘י˘ חילול ‰˘ם, ‰רי פ˘וט ‚ם ע"פ נ‚ל‰ 

˘‡ין ‰פר˘ ב‡יז‰ ענין מ„ובר.

˘י˘נם  מו˘פעים,  למי˘‰ו  כ˘י˘ 
י‰ו„ים, בני ‡ו בנו˙ י˘ר‡ל, ˘מביטים על 
‰ו‡  כ‡˘ר  ‰נ‰  ממנ‰,  ולומ„ים  ‰נ‰‚˙ו 
ז‰  ‰רי   – ח"ו  ל‚ריעו˙‡  ממנ‰‚ו  מ˘נ‰ 
יו„עים  מו˘פעיו ‡ינם  ˘כן,  חילול ‰˘ם, 
ר˜  יו„עים  ‰ם  מנ‰‚;  ר˜  ‡ו  „ין  ז‰ו  ‡ם 
ומ‰יום  מסוים,  ב‡ופן  ‰˙נ‰‚  ע˙‰  ˘ע„ 
ל‰˜ל.  ו‰˙חיל  ‰נ‰‚˙ו   ˙‡ ˘ינ‰  ו‰ל‡‰ 
 ˙‡ ‰רו‡‰  ‰מו˘פע  ˘‡ˆל  ונמˆ‡, 
ח"ו,  פלס˙ר  מ˘‰  ˙ור˙  נע˘י˙  ‰נ‰‚˙ו, 

ו‰רי ז‰ חילול ‰˘ם.

‰חילול  ‡ם  נפ˜"מ  למ‡י  ובמיל‡, 
‡ו  מפור˘  ב„ין  ˜ול‡  י„י  על  נ‚רם  ‰˘ם 
‡ו˙ו  ז‰  ‰רי  י˘ר‡ל,  במנ‰‚  ˜ול‡  ע"י 
‰יו˙ר  מ‰עבירו˙  ˘‰ו‡  ‰˘ם,  חילול 

חמורו˙.

(˘"פ ˘מיני ˙˘י"‚ – ˙ור˙ מנחם ח"ח עמ' 138 ו‡ילך)

מנ‰‚  ו‚ם  ב˘ו‰,  כולם  ‰רי  ‰רˆון", 
י˘ר‡ל י˘ לו ‡ו˙‰ ‰חומר‰, מ‡חר ˘‚ם 

מ˜ורו ˘ל ‰מנ‰‚ ‰ו‡ מ"בעל ‰רˆון".

˘נפעל˙  ‰„בי˜ו˙  לענין  בנו‚ע  וכן 
ו‰  ַ̂ למ ‰מˆו‰  מ˜יים  בין  ‰מˆוו˙  ע"י 
ב‰'  ‰„ב˜ים  "ו‡˙ם  וכמ"˘  ‰מˆוו˙, 
‰ב„ל  ‡ין   – ‰יום"  כולכם  חיים  ‡ל˜יכם 

בין ˜לו˙ וחמורו˙.

נפ˘ו˙,  פי˜וח  לענין  ˘מˆינו  וע"„ 
חילו˜י  י˘נם  כול‰  ˘בכל ‰˙ור‰  „‡ע"פ 
וכמ‰  ספי˜‡  ספ˜  ספ˜,  ו„‡י,  בין  „ינים 
לחומר‡,  ˙מי„  ˘בו„‡י ‰ולכים  ספי˜ו˙, 
„‡וריי˙‡  ספי˜‡  בין  נפ˜"מ  י˘  בספ˜ 
ספי˜‡  בספ˜  ו‡ילו  „רבנן,  לספי˜‡ 
חילו˜ים  כל  ‰נ‰   – ל˜ול‡  ˙מי„  ‰ולכים 
˘מ„ובר  ב˘ע‰  ˜יימים  ‡ינם  ‰ללו 
בפי˜וח נפ˘ו˙, ˘‡ז ‡פילו על כמ‰ וכמ‰ 

ספי˜ו˙ מפ˜חין עליו ‡˙ ‰‚ל ב˘ב˙.

‚ו'  ‰„ב˜ים  "ו‡˙ם  בענין  ‰ו‡  וע„"ז 
חיים" - ˘בז‰ ‡ין נפ˜"מ בין „ין מפור˘ 

למנ‰‚ י˘ר‡ל.

ע"פ  ב‰‰סבר‰  ˘‰ˆורך  ל‰וסיף,  וי˘ 

על ילד לדעת שהוא יהודי - וזאת מקבלים 
בעיקר על-ידי מנהגי ישראל

י˘נם ‰טוענים: ב˘ע‰ ˘ˆריכים לחנך יל„ים ב„רך ‰˙ור‰, ו˜˘‰ ביו˙ר ל‰ˆליח 
לפעול ‰כל – ‰רי לפעמים כ„‡י לוו˙ר ("ˆו פַ‡ר˜ו˜ן") על מנ‰‚ים, ול‰˙מסר ר˜ 

ל‰ח„יר ב‰ם ˙ו˜ף בענינים עי˜ריים...

[ו‰מענ‰ לז‰:] ‰„בר ‰ר‡˘ון ˘יל„ מבחין בו ו˘עו˘‰ עליו רו˘ם – ‡ינו ענין 
זיין  ("פַ‡רכַ‡ּפט  עיניו   ˙‡  „ˆ‰ ‰ו‡  י˘ר‡ל,  מנ‰‚  ‡ל‡  „רבנן,  ‡ו  „‡וריי˙‡  ˘ל 

‡וי‚"), וי˘ לו עליו ‰‰˘פע‰ ‰‚„ול‰ ביו˙ר.

‡ם ‰נ‰‚˙ו ˘ל ‰יל„ ו‰‰נ‰‚‰ מסביבו ˙‰י' ב„ומ‰ לסביב‰ ‰ל‡ - י‰ו„י˙, ‰רי 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"מ˘נ‡יך" – ‡יך י˙כן במˆי‡ו˙?

‰ס˙פ˜  ל‡  מ„וע   / ‰˜ו„מ˙?  "‡ויביך"  ˙יב˙  ול‡  "מ˘נ‡יך"  ˙יב˙  ר˘"י  מפר˘  מ„וע 
ר˘"י במ‰ ˘כבר בי‡ר ענין ז‰ בפ' ב˘לח, ומב‡ר כ‡ן ענין ז‰ עו„ ‰פעם? / בי‡ור ‰˜ו˘י 
‰מיוח„ ב˙יב˙ "מ˘נ‡יך" ˘‡ינו ב˙יב˙ "‡ויביך", ו˘ב‡מ˙ ל‡ ˙י˙כן "˘נ‡‰" על ‰˜ב"‰ 

ח"ו כ"‡ על י˘ר‡ל בלב„

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‚ עמ' 73 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע נ˘‡רו ב˜לפי? / ‡ל„„ ומי„„ – ו"ויס˙ר מ˘‰ פניו" בסנ‰

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טומ‡‰, ריחו˜ וחמı ˘מנו‚„ים ל˜רבן פסח

לפעולו˙  מוכ˘ר  ול‰יו˙  ‰‚‡וו‰  לבטל   / ו"‰מ ˘כ‰"  "‰על‡‰"  ˜ירוב,  ‰˜רבן:  פעולו˙ 
‰˜רבן / ˙˘וב‰ ‚ם למנ‚„ על עˆם ‰˜רבן / ב˙ור‰ ˘בעל פ‰ מ˙‚לי˙ ‚ם כפר˙ו ˘ל ‰מזי„

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 61 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
‚ם כ˘עול‰ ‰ל‰ב "ל‡ ˘ינ‰" / ‡˘‰ כו˘י˙ – פלפול‰ ˘ל ˙ור‰?

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
נבנ‰ מ˜„˘ בין פסח ר‡˘ון ל˘ני

יסי˜ פירו˘ מחו„˘ ב‰‡ „‡ין ˆיבור נ„ח‰ לפ"˘, ˘‰ו‡ „ין בפסח ר‡˘ון ול‡ בפסח ˘ני  
מ‡ונס  ול‡  וכיו"ב  כטומ‡‰  ˙ור‰  מˆ„ „ין  כ˘‰„חי' ‰י‡  ז‰ ‰ו‡ „ו˜‡  עו„ „„ין  ויח„˘ 
רחו˜‰  ב„רך  ול‰יו˙  ר"י „פרי˘  ל„ע˙  בז‰"ז  לח˘ו˘  י˘  ל‰לכ‰ ‡ם  י„ון  ועפ"ז   / ˆ„„י 

בפ"ר ופ"˘ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ' 216 ו‡ילך)

יט ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ל‰„לי˜ ‡˙ ‰‡ור

 ‡‰˙˘ ע„  ל‰„לי˜  ˘ˆריך  עליי‰,  ל˘ון  ב‰„ל˜˙ן  כ˙יב  עול‰  ˘‰ל‰ב  ˘ם  על  ר̇…  ַ‰ּנ≈  ˙ ∆‡ ָך  ¿̇ ַ‰ֲעל… ּב¿
‰˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי‰ (ב‰עלו˙ך ח, ב. ר˘"י)

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
˙ח˘וב ‡ו„ו˙ עˆמך

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

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

"משנאיך" – איך יתכן 
במציאות?

מדוע מפרש רש"י תיבת "משנאיך" ולא תיבת "אויביך" הקודמת? / מדוע 
לא הסתפק רש"י במה שכבר ביאר ענין זה בפ' בשלח, ומבאר כאן ענין 

זה עוד הפעם? / ביאור הקושי המיוחד בתיבת "משנאיך" שאינו בתיבת 
"אויביך", ושבאמת לא תיתכן "שנאה" על הקב"ה ח"ו כ"א על ישראל בלבד

מפניך"  מ˘נ‡יך  וינוסו  ויפוˆו ‡ויביך  מ˘‰, ˜ומ‰ ‰'  וי‡מר  בנסוע ‰‡רון  "וי‰י   .‡
ל"ינוסו  ‡ויביך"  "ויפוˆו  בין  ‰‰ב„ל  ב˙חיל‰  פיר˘  ר˘"י  ובפירו˘  ל‰).  י,  (פר˘˙נו 

מ˘נ‡יך" – "ויפוˆו ‡ויביך, ‰מכונסין; וינוסו מ˘נ‡יך, ‡לו ‰רו„פים". ו‡חר כך ‰ע˙י˜ 
מי   ˙‡ ˘ונ‡  י˘ר‡ל   ˙‡ ‰˘ונ‡  ˘כל  י˘ר‡ל,  ˘ונ‡י  "‡לו  ופיר˘:  "מ˘נ‡יך",  ˙יב˙ 

˘‡מר ו‰י‰ ‰עולם. ˘נ‡מר: 'ומ˘נ‡יך נ˘‡ו ר‡˘', ומי ‰ם? 'על עמך יערימו סו„'". 

ובפ˘טו˙ כוונ˙ ר˘"י ל‰ב‰יר: ‰רי ‰כ˙וב מ„בר על ‡לו ˘ב‡ים ל‰ילחם בי˘ר‡ל, 
"˘כל  מפר˘,  ‰ו‡  כך  ועל  ‰˜ב"‰?  ˘ל   – "מ˘נ‡יך"  ב˘ם  ל‰ם  ˜ור‡  מ„וע  כן,  ו‡ם 

‰˘ונ‡ ‡˙ י˘ר‡ל ˘ונ‡ ‡˙ מי ˘‡מר ו‰י‰ ‰עולם".

כן,  ב˙יב˙ "‡ויביך"! ‡ם  כבר ˜ו„ם,  מ˙עורר˙  זו  ˘‡ל‰  ˙מו‰ – ‰רי  לכ‡ור‰  ‡בל 
מ„וע מפר˘ ר˘"י ענין ז‰ ר˜ על ˙יב˙ "מ˘נ‡יך" – ול‡ על "‡ויביך" ‰מו˜„ם בפסו˜?

ב. י˘ מפר˘ים ‰מ˙רˆים (˘פ˙י חכמים כ‡ן – ב˘ם ˜יˆור מזרחי), ˘בר‡י‰ ˘ר˘"י מבי‡ 
מ‰כ˙וב ב˙‰לים (פ‚, ‚-„), נ‡מר‰ ל˘ון "מ˘נ‡יך" ("ומ˘נ‡יך נ˘‡ו ר‡˘"), ולכן מפר˘ 

ז‡˙ ר˘"י „ו˜‡ ביחס ל"מ˘נ‡יך" ול‡ ביחס ל"‡ויביך" ("˘ל‡ נזכר ˘ם ‡ויבים"). 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰י˙ר כ„י ˘ל‡ לעבור על ‡יסור.

אם התחיל ליפול - 
אין שיעור לנפילתו

כ‡˘ר מי˘‰ו רוˆ‰ ל˘נו˙  ומז‰ מובן,̆ 
˘‰מ„ובר ‰ו‡  בטענ‰  ל‚ריעו˙‡,  ממנ‰‚ו 
ר˜ במנ‰‚ בעלמ‡ . . ‰רי ‚ם במנ‰‚ ˙לוי' 
מנ‰‚  על  מוו˙ר  וכ‡˘ר  כנ"ל,  כל ‰˙ור‰, 

י˘ר‡ל, ‰רי זו ‰˙חל˙ ‰נפיל‰.

ול˜בוע  ל‰˙‚בר  ˘יוכל  יטע‰  ו‡ל 
בעˆמו "ע„ כ‡ן ‡נכי נופל ול‡ יו˙ר", כי, 
˘יעור  ‡ין  ˘וב  ליפול,  ˘‰˙חיל  ל‡חרי 
‰וב‡   .‡ טז,  (מ‚יל‰  רז"ל  וכמ‡מר  לנפיל˙ו, 
˙פול",  "נפול  פסו˜  על  ע‰"פ)  בפר˘"י 

וע„  כו'",  יור„ים  כ˘‰ם  כו'  זו  "‡ומ‰ 
רˆונו,  ‰יפך  ˘‰ם  ‡יסורים  לי„י  ˘יבו‡ 
‡ומר  "‰יום  ב)   ,‰˜ (˘ב˙  רז"ל  וכמ‡מר 
ע„  כך  ע˘‰  לו  ‡ומר  ולמחר  כך  ע˘‰  לו 
˘‚ם  „‡ף  זר‰",  עבו„‰  עבו„  לו  ˘‡ומר 
מ"מ,  זר‰,  עבו„‰  לעבו„  רוˆ‰  ‡ינו  ‰ו‡ 
ל‡חרי ˘ווי˙ר ל‰יˆר ב„בר ˜ל, ˘וב ‡ינו 

בר˘ו˙ עˆמו.

מסופ˜  ˘כ‡˘ר ‰ו‡  ל„ע˙  ‰‡„ם ˆריך 
ל‰פסי˜  ˆריכים  "מ˜ום"  ב‡יז‰  בעˆמו: 
˘ל‡  ב˙ו˜ף  עˆמו  על  ול˜בל  ‰ירי„‰ 
˘ˆריך  ‰"מ˜ום"  ‰רי   – ‰ל‡‰  ימ˘יך 
˘לכ˙חיל‰  ב‰˙חל‰,  ˙יכף  ‰ו‡  ל‰פסי˜ 
ל‡ ילך ב„רך ˘ל ירי„‰, כי ‡ח"כ ל‡ י‰י' 

בר˘ו˙ עˆמו ל‰פסי˜ ירי„˙ו.

כי  לו,  יזי˜  ל‡  ˘‰„בר  ˘טוען  ומ‰ 
‰„רך  מן  ל‰עביר  ‰יˆר  יˆליח  ל‡  ‡ו˙ו 
˘למ‰  „‚ם  ו‰יפך ‰˙ור‰,  טעו˙  זו  – ‰רי 
‡רב‰  "‡ני  ‡מר  ‡„ם,  מכל  ‰חכם  ‰מלך, 
ל‡  (˘‰ם  ‰„רך)"  (מן  ‡סור  ול‡  (נ˘ים) 

יטו ‡˙ לבבי), ונכ˘ל, ומכ"˘ ס˙ם ‡„ם.

˜ור‡‰  "פרˆ‰   (‡ כו,  (סוכ‰  רז"ל  ‡מרו 
ל‚נב". ‚ם כ˘י˘ חומ‰ – ל‡ „ל˙ ‡ו חלון, 
‡ל‡ חומ‰ ס˙ומ‰ – ו‡„ם חוטט ב‡ˆבעו 
פרˆ‰  ‰רי  ˜טנ‰,  פרˆ‰  ועו˘‰  ובˆפרניו 
‰נ‰  "בו‡  ‚„ול:  ב˜ול  ל‚נב,  "˜ור‡˙"  זו 
‰יחי„  מר˘ו˙  ‡ו˙ם  ו˜ח  חפˆיי  ו‚נוב 

לר˘ו˙ ‰רבים".

‰ˆ„„ים:  ומ˘ני   – ˙לי‡  ב‰‡  ו‰‡ 
˘‰י˙‰  בבירור  יו„עים   – ‚נב  כ˘נמˆ‡ 
‰חומ‰  ‰י˙‰  ‡ילו  כי  בחומ‰,  פרˆ‰ 
„רך  ˘ום  ל‚נב  ‰י'  ל‡  כ„בעי,  ס˙ומ‰ 
כ˘י˘נ‰  ול‡י„ך,  פנימ‰;  ‰בי˙  ‡ל  לבו‡ 

פרˆ‰ – ברור ‰„בר ˘יבו‡ ‚נב.

עו˘‰  ‰‡„ם  כ‡˘ר  בעניננו:  ‰ו‡  וכן 
‡ינ‰  ‡ם  ‚ם  ‰י‰„ו˙,  בחומ˙  ˜ל‰  פרˆ‰ 
במנ‰‚  ‰ז‰ירו˙  ב‰ע„ר  פרˆ‰  ‡ל‡ 
ל‚נב",  ‚ופ‡ ‰ו‡ "˜ור‡  בז‰  י˘ר‡ל, ‰רי 
עניניו  כל   ˙‡ ˘יוˆי‡  ‰יˆר   ˙‡ ˘מזמין 
‡פילו  „פרו„‡,  טורי  ‰רבים,  לר˘ו˙ 

ב„ינים עי˜ריים.

בדביקות הנפעלת ע"י 
המצוות - אין הבדל 
בין קלות וחמורות

י˘ר‡ל,  במנ‰‚י  חומר˙ ‰ז‰ירו˙  מלב„ 
ענינים  על  לעבור  פ˙ח  ‰יו˙‰  מחמ˙ 
חמורים יו˙ר – ‰נ‰ ‰‡מ˙ ‰י‡ ˘‚ם מנ‰‚ 
חמורים  ענינים  כמו  חמור  עˆמו  מˆ„ 

˘ב˙ור‰.

˘י˘נם  ‰חילו˜ים  ˘כל   – בז‰  ו‰ענין 
כפי  ר˜  ‰ם  וכו',  למנ‰‚ים  מˆוו˙  בין 
‡בל  ‰˘˙ל˘לו˙,  בס„ר  ‰ן  ˘מˆוו˙ 
"בעל  מˆ„  ובפרט  ˘במˆוו˙,  ‰רˆון  מˆ„ 

כ„



  ‰וספ‰ . כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙
לקט מתוך דברות קודש 
בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

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

ס"ט)  (ח"‡  ‰ר˘ב"‡  ב˙˘ובו˙  ‡י˙‡ 
˘‡ין לבטל מנ‰‚ ˘ל נ˘ים ז˜נו˙ בי˘ר‡ל 
‡פילו עם ˘˘ים רבו‡ סברו˙, ו‰יינו, ˘‚ם 
נ‚„  סברו˙  רבו‡  ˘˘ים  מי˘‰ו  ימˆ‡  ‡ם 

מנ‰‚ ז‰, ‡י ‡פ˘ר לבטלו.

- ענין ז‰ כ˙וב ל‡ בספר חסי„ו˙, ‡ל‡ 
נ„פס  ˘כבר  ספר  ‰ר˘ב"‡,  ב˙˘ובו˙ 

˜ו„ם ל‚ילוי ‰חסי„ו ˙...

ונמˆ‡, ˘מנ‰‚י י˘ר‡ל ‰ם כמו ‰ור‡ו˙ 
‰˙ור‰  פי  "על  נ‡מר  ˘עלי‰ן  בי˙-„ין, 
‰ור‡˙  על  לעבור  ˘‡סור  יורוך",  ‡˘ר 
נ‚„  מ˙ור‰  ר‡יו˙  לו  י˘  ‡ם  ‚ם  בי˙-„ין 
˘‡ינו  ממר‡,  ז˜ן  „ין  ˘ז‰ו   – ‰ור‡˙ם 
‰ר‡יו˙  מחמ˙  ‰בי˙-„ין  ל‰ור‡˙  מˆיי˙ 
‡ינ‰  ‰בי˙-„ין  ˘‰ור‡˙  מ˙ור‰  לו  ˘י˘ 
נכונ‰, ומ"מ חל עליו „ין „ז˜ן ממר‡. וכן 
‡ו˙ו  ל‰ם  ˘י˘  י˘ר‡ל,  מנ‰‚י  לענין  ‰ו‡ 
‡פ˘ר  ˘‡י  בי˙-„ין  ‰ור‡˙  ˘ל  ‰˙ו˜ף 

לבטלם ‡פילו עם ˘˘ים רבו‡ סברו˙.

מנ‰‚י  ˘ל  ל˙ו˜ף  ‰פנימי  ו‰טעם 

חומר˙  ˘ל  ‰טעם  מ‡ו˙ו   – ‰ו‡  י˘ר‡ל 

נ˘ענ˙  ˘כל ‰˙ור‰  לפי  בי˙-„ין –  ‰ור‡˙ 

ו‰ור‡ו˙י‰ם,  בי˙-„ין  ˘ל  ‰מˆי‡ו˙  על 

למ˘מר˙י"  מ˘מר˙  "ע˘ו  ˘נˆטוינו  וע„ 

‚זירו˙  כל  ˘‰ם  ל˙ור‰",  סי‚  ו"ע˘ו 

˘כל  מנ‰‚ים,  לענין  ‰ו‡  וע„"ז  „רבנן, 

כי  י˘ר‡ל,  מנ‰‚י  על  נ˘ענ˙  כול‰  ‰˙ור‰ 

זו  ‰רי  י˘ר‡ל,  במנ‰‚י  נז‰רים  ‡ין  כ‡˘ר 

עלולים  ומז‰  ‰י˘ר,  מ„רך  ‰נטי'  ‰˙חל˙ 

וענינים  „ינים  על  ח"ו  לעבור  לבו‡  ‡ח"כ 

עי˜ריים.

ל‰ם  ‡ין  ‰מנ‰‚ים  ˘עניני  ו‡ע"פ 

נו‰‚ים  ˘ר˜  ו„בר  „ין,  ˘ל  ‰˙ו˜ף  ‡ו˙ו 

"‰י˙ר"  ב‚„ר  ‰ו‡  ‰„ין  מˆ„  ‡יסור,  בו 

חוב˙  (ר‡‰  בספרים  מ"˘  ע"„  ז‰  ‰רי   –

‰לבבו˙ ˘ער ‰˙˘וב‰ פ"‰. ‰וב‡ בר‡˘י˙ חכמ‰ 

ב)  ˙יח,   .‡ ˘ע‚,  וב˘ל"‰  רפט"ו.  ‰˜„ו˘‰  ˘ער 

˘ˆריך למנוע ‡˙ עˆמו ממ‡‰ ˘ערים ˘ל 

לא לוותר על מנהגי ישראל!
אל יטעה שיוכל להתגבר ולקבוע בעצמו "עד כאן אנכי נופל ולא יותר", 
כי, לאחרי שהתחיל ליפול, שוב אין שיעור לנפילתו / הילד צריך לדעת 

שהוא שונה מהאחרים, שידע שהוא יהודי. וזאת מקבלים בעיקר על-ידי 
מנהגי ישראל 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‰˙יבו˙  לפני   – במפור˘  נ‡מר  ˘ם  ב˙‰לים  ˘‰רי  ביו˙ר,  מו˜˘‰  ז‰   ıירו˙ ‡ך 
עמך  ˘"על  ˘‡לו  ל‰„י‡,  ‰רי  י‰מיון"!  ‡ויביך  ‰נ‰  "כי   – ר‡˘"  נ˘‡ו  "ומ˘נ‡יך 

יערימו סו„" נ˜ר‡ים (ל‡ ר˜ ב˘ם "מ˘נ‡יך", ‡ל‡ ‚ם) ב˘ם "‡ויביך"!

ב˘לח  בפר˘˙  כן.  לפני  בפירו˘ו  זו „"‡ויביך"  ל˘ון  עˆמו ‰בי‡  ר˘"י  מזו:  וי˙יר‰ 
‰˜מים  ‡לו  כנ‚„ו?  ‰˜מים  ‰ם  "ומי  ר˘"י:  מפר˘  ˜מיך",  "˙‰רוס  ‰פסו˜  על  ז),  (טו, 

על י˘ר‡ל. וכן ‰ו‡ ‡ומר: 'כי ‰נ‰ ‡ויביך י‰מיון'; ומ‰ ‰י‡ ‰‰מי‰? 'על עמך יערימו 
סו„', ועל ז‰ ˜ור‡ ‡ו˙ם ‡ויביו ˘ל מ˜ום".

ביחס  כבר  ר˘"י  ‡ומר   – ל"מ˘נ‡יך"  ביחס  ר˘"י  כ‡ן  ˘מפר˘  פירו˘  ˘‡ו˙ו  ‰רי, 
ל"‡ויביך". ו‰„ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‰, למ‰ בפסו˜ „י„ן מפר˘ ר˘"י ר˜ ˙יב˙ "מ˘נ‡יך", 

ול‡ ˙יב˙ "‡ויביך"? 

ולכן נר‡‰ לומר „‡„רב‰, ר˘"י ‡ינו מפר˘ מ‡ומ‰ על ˙יב˙ "‡ויביך", מ˘ום ˘‰ו‡ 
˘ל  נ˜ר‡ים "‡ויביו  י˘ר‡ל"  על  ˘"‡לו ‰˜מים  לכן –  ˜ו„ם  כבר  ˘פיר˘  מ‰  על  סומך 
על ‡לו  ˘‰מ„ובר ‰ו‡  ל˘ון ‰כ˙וב "‡ויביך", ‡ף  ל‰סביר ‡˙  ולכן ‡ין ˆורך  מ˜ום", 

˘‰ם ‡ויבים לי˘ר‡ל; 

לכן  ˜ו„ם  פירו˘ו  על  סומך  ‡ינו  ‰ו‡  כ‡ן  "מ˘נ‡יך",  ל˙יב˙  ר˘"י  כ˘מ‚יע  ‡מנם 
ונז˜˜ לפר˘ ‰„‚˘‰ זו במיוח„, מ˘ום ˘י˘ ˜ו˘י מיוח„ ב˙יב˙ "מ˘נ‡יך" „ו˜‡ (˘‡ינו 

ב˙יב˙ "‡ויביך").

‚. ובי‡ור ‰ענין:

ערכי  [ר‡‰  ‰ו‡   – ביני‰ם  לחל˜  מ„יי˜ים  כ‡˘ר   – ל"˘ונ‡"  "‡ויב"  בין  ‰‰ב„ל 
ור‡‰  ‰˘נ‡‰".  מ‚ל‰  ‡ויב   .  . בלב  "˘ונ‡  ˘ונ‡:  ערך  ‰„ורו˙)  ס„ר  (לבעל  ‰כינויים 
בפועל;  לע˘י‰  ו‚לוי‰, ‰˜˘ור‰  חיˆוני˙  ˘נ‡‰  בעל  ˘‡ויב ‰ו‡  ועו„],  כ‡ן.  מלבי"ם 
˘כ˙וב  [וכמו  בלבו  ‰ח˜ו˜‰  בלב)  כמ„‰  (˘נ‡‰  עמו˜‰  ˘נ‡‰  בעל  ‰ו‡  ˘ונ‡  ו‡ילו 
לו  כ˘י˘  מˆי˜  ˘‰ו‡  בלב„  זו  ול‡  בלבבך"],  ‡חיך   ˙‡ ˙˘נ‡  "ל‡  יז)  יט,  (˜„ו˘ים 

לו  "˘ונ‡  ‰כ˙וב:  [וכל˘ון  ל‰רע  כיˆ„  „רכים  ˙מי„  מחפ˘  ˘‰ו‡  ‡ל‡  לכך  ‰ז„מנו˙ 
מ˙מול ˘ל˘ום" (פר˘˙ ˘ופטים יט, „)]. 

ומ„ויי˜ ‰„בר ב˙וכח‰ ˘בפר˘˙ בחו˜ו˙י (כו, יז), ˘ם נ‡מר: "ונ‚פ˙ם לפני ‡ויביכם 
ור„ו בכם ˘ונ‡יכם", ור˘"י מפר˘ – ˘"ונ‚פ˙ם לפני ‡ויביכם" פירו˘ו "בעלי „בביכון 
‡חר  ˘"מחפ˘ים  ל‡לו  מכוון  ˘ונ‡יכם"  בכם  "ור„ו  ו‡ילו   ,"ıמבחו ‡˙כם  מ˜יפין 

‰מטמוניו˙ ˘לכם": 

בפועל.  בע˘י‰  ו‚לוי‰, ‰מ˙בט‡˙  חיˆוני˙  ל‰ם ‡יב‰  ˘י˘  "‡ויביכם" ‰ם ‡לו  כי 
 ;"ıוכיון ˘כן, מס˙פ˜ים ‰"‡ויבים" בכך ˘"מ˜יפין ‡˙כם מבחו

‡ינם  ‰ם  מכך  וכ˙וˆ‡‰  בלב,  עמו˜  ח˜ו˜‰  ˘˘נ‡˙ם  מי  ‰יינו  "˘ונ‡יכם",  ‡ולם 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

מפסי˜ים לחרו˘ מזימו˙, ולכן ‚ם "מחפ˘ים ‡חר ‰מטמוניו˙ ˘לכם". 

ומע˙‰: 

ב˘למ‡ ז‰ ˘י˘נ‰ מˆי‡ו˙ ˘ל "‡ויביך", ˘‰ו‡ ˘נ‡‰ ‚לוי‰ בלב„, ‰˜˘ור‰ בע˘י‰ 
בפועל – מובן: מכיון ˘לבו מו˘כו לע˘ו˙ „בר ˘‰ו‡ ‰יפך רˆון ‰', ו‡ינו יכול למ˘ול 
ל‰יו˙ "מ˘נ‡יך",  כיˆ„ ‡פ˘ר  לרˆונו; ‡בל  בני‚ו„  ומ˙נ‰‚  ב‰'  מור„  ברוחו, ‰רי ‰ו‡ 

‡„ם ˘י˘ לו ˘נ‡‰ בלב ל˜ב"‰ ‰מ˙בט‡˙ בר„יפ‰ ˙מי„י˙?

‡ינו  ‰‡„ם  ‡ם  נפ˘ך:  „ממ‰   –  "'‰ "˘ונ‡י  ‰מו˘‚  עˆם  על  ‰י‡  ˘‰˜ו˘י‡  ו‰יינו, 
ח"ו,  ולי˙ „יין  לי˙ „ין  ב„ע˙ו  ˘ונ‡ ‰', „‰רי  ב˘ם  ל˙‡רו  מ˙‡ים  ל‡  ב‰'  ח"ו  מ‡מין 

ועל כרחך ˘מ„ובר ב‡„ם מ‡מין במˆי‡ו˙ ‰', ו‡"כ מ‰ו ‰פירו˘ ˘‰ו‡ ˘ונ‡ ‰'?! 

וב˘למ‡ ‚בי ‡יב‰ ˙י˙כן מˆי‡ו˙ ˘ל ‡ויבי ‰', ‰יינו ‡ל‰ ‰מור„ים נ‚„ ‰' ומ˙נ‰‚ים 
ב‰'  מ‡מין  (˘‚ם ‰ו‡  ל‰כעיס  מומר  כמו  ב‡יב‰  ל‰˙נ‰‚  ˘‡פ˘ר  וע„  י˙'  רˆונו  ‰יפך 
‰עולם,  ו‰י‰  ˘‡מר  מי   ˙‡ ˘ונ‡  ˘מי˘‰ו  לומר  י˙כן  ‡יך  ‡בל  ל‰כעיס),  עו˘‰  ‡ל‡ 
˘‡מר  "מי   ˙‡ בלב  כבו˘‰  ב˘נ‡‰  ל˘נו‡  ‡פ˘ר  ‡יך  עולם,  בבור‡  מ‡מין  ‰ו‡  „‡ם 

ו‰י‰ ‰עולם", ‰יינו מי ˘בר‡ ‡ו˙ו ומחיי‰ו?! 

ולפיכך ‰וˆרך ר˘"י לפר˘ כ‡ן במיוח„: "‡לו ˘ונ‡י י˘ר‡ל ˘כל ‰˘ונ‡ ‡˙ י˘ר‡ל 
˘ונ‡ ‡˙ מי ˘‡מר ו‰י‰ ‰עולם", כי ‡מנם ‡י ‡פ˘ר ל˘נו‡ ‡˙ מי ˘‡מר ו‰י‰ ‰עולם, 
 ,„ (˘מו˙  כ˙יב  י˘ר‡ל"  בכורי  ו"בני  עם ‰˜ב"‰  י˘ר‡ל ‰ם „בר ‡ח„  ˘בני  מ‡חר  ‡בל 

כב), ‰רי כל ‰˘ונ‡ ‡˙ י˘ר‡ל ב„רך ממיל‡ ˘ונ‡ ‡˙ מי ˘‡מר ו‰י‰ ‰עולם. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

"ח˘וב כל יום חמ˘‰ ע˘ר ר‚עים ‡ו„ו˙ עˆמך"
חסי„ ‡ח„ ב‡ ‡ל ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר‰״˜ מו‰ר״˘ ל״יחי„ו˙״ ו‰˙‡ונן ˘‰ו‡ בעל 
˙חבולו˙, כל „בר וכל ענין ‰ו‡ ״לו˜ח״ בערמומיו˙. ‡מר לו ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜ 

מו‰ר״˘ לˆום ˘˘ מ‡ו˙ ˙עניו˙, ו‰חסי„ נ˘‡ר ˙מ‰ מ‡„.

‡מר לו ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜ מו‰ר״˘: מ‰ ‡˙‰ חו˘ב, ˘ˆום נ˜ר‡ ˘ל‡ ל‡כול 
מנı ‰חמ‰ ע„ ‰˘˜יע‰, ז‰ נ˜ר‡ לרזו˙. ˙עני˙ ‰י‡ עבו„‰. ח˘וב כל יום חמ˘‰ ע˘ר 
„‡״ח,  למח˘ב˙  ‰כוונ‰  ‡ין  מל„בר.  פיך  בלום  „נפ˘י'.  ‡„ע˙‡  עˆמך  ‡ו„ו˙  ר‚עים 

‡ל‡ פ˘וט לח˘וב ‡ו„ו˙ עˆמך.

עברו ˘נ˙יים ו‡ו˙ו חסי„ נ˘˙נ‰ ב‡ופן ‡חר ל‚מרי.

˘נ˘˙נ‰  ר˜  ל‡  ז‰, ‡מר:  סיפור  לי  סיפר  [מו‰ר˘"ב]  כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜  כ˘‰ו„ 
ממ‰ו˙  מ‰˘ינוי  מ˙פעל  ר‡י˙ ‡ו˙ו ‰יי˙  לּו  למ‰ו˙,  ממ‰ו˙  ˘ינוי  בכחו˙ ‰נפ˘ ‡ל‡ 

למ‰ו˙ ˘חל בו.

(ו‡מר כ״˜ ‡„מו״ר:) ב‚מר‡ י˘ ביטוי ״ז‡˙ ‡ומר˙״. מ‰סיפור ‰‡מור ˆריך כל ‡ח„ 
ללמו„ ˘על כל ‡ח„ לח˘וב ‡ו„ו˙ עˆמו כל יום במ˘ך חמ˘‰ ע˘ר ר‚עים.

כל ‡ח„ ˆריך ל‰יו˙ לו מלמ„ ללמו„ ממנו
‰י‰  ז‰  ‡ברך  ‰״יו˘בים״.  מן  ‡ברך  ‰י‰  מו‰ר״˘  ‰ר‰״˜  ‡‡זמו״ר  כ״˜  ‰ו„  ‡ˆל 
בספרי  ˙ור‰״,  ב״ל˜וטי  וב˜י  בלימו„,  י„יע‰  לו  ‰י˙‰  ‡בל  ‚„ול,  למ„ן  ל‡  „ע˙,  בר 
‰חסי„ו˙ ˘ל ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜ ״ˆמח ˆ„˜״ ולמ„ מ‡מרי ‰„‡״ח ˘ל ‰ו„ כ״˜ 
‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜ מו‰ר״˘. ‰‡ברך עמ„ לˆ‡˙ לעסו˜ בעניני מסחר, ונכנס ‡ל ‰ו„ כ״˜ 

‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜ מו‰ר״˘ ו˘‡ל: במ‰ יוˆ‡ים?

ענ‰ לו ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜:

נ˜וט ‰‡י כלל‡ בי„ך: ‰חסרונו˙ ˘˙ר‡‰ ‡ˆל ‰זול˙, „ע ˘‰ם נמˆ‡ים בך, וב‡˘ר 
למעלו˙ - ‰˘˙„ל ל˜בוע ‡ו˙ן ב˙וכך.

בזמן  ˘יפ‚˘ו  סיבו˙  מסבב  ˘‰˜ב״‰  ‰י‡,  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  ‰בע˘״ט  מורנו  ˘יט˙ 
פלוני עם ‡י˘ פלוני ‰רי ז‰ ל˘ם כוונ‰. כל ‡ח„ ˆריך ˘י‰י' לו מלמ„ כ„י ללמו„ ממנו. 

מי ˘ל‡ מ‡מין בכך - ‰ו‡ כופר ר״ל.

‡ו˙ו ‡ברך ב‡ ל‡חר מכן לליוב‡וויט˘ (‰כר˙י ‡ו˙ו) ו‡מר, ˘„ברי ‰רבי - ‰ו„ כ״˜ 
על ‰ר‚לים. ‰ו‡ ‰י‰ ‰ולך ‡ל ‰ˆיון  ו‰עמי„ו ‡ו˙ו  מו‰ר״˘ - ‰ˆילו  ‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜ 

˘ל ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜ מו‰ר״˘ ונו˘˜ ‡˙ ‰‡„מ‰.

 (˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"„ עמ' 121 ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"„ עמ' 803 ו‡ילך)



כ‡

תחשוב אודות עצמך
חשוב כל יום חמשה עשר רגעים אודות עצמך, בלום פיך מלדבר, אין 

הכוונה למחשבת דא״ח, אלא פשוט לחשוב אודות עצמך

 

בעבר - ‡יך ˆריכים ל‰יו˙, כיום – ל„ע˙ ‡יך ˆריכים ל‰יו˙
ו‰מפרנס  ‰זן  ‰ו‡  ˘‰˘י״˙  י„עו,  בעבר  ‡ך  ˙עבו„"  ימים  ״˘˘˙  ‡מנם:  כ˙וב 
יו„עים  ‰יום  י‰ו„י,  ל‰יו˙  ˘ˆריכים  י„עו  פעם  ˙ע˘‰".  ‡˘ר  בכל  ‡ל˜יך   '‰ ו״וברכך 
˘חייט  כפי   .ıע ˘ל  (בובו˙)  ‡„ם  בני  ‚ם  י˘נם  ‡„ם  ובבני  ‡„ם,  בן  ל‰יו˙  ˘ˆריכים 
מ˙˜ין מלבו˘ ‰רי ‰ו‡ מו„„ ‡ו˙ו על בוב‰ ˘ל עı, ולכ‡ור‰ ‰רי ז‰ ‡„ם, ‰רי רו‡ים 

.ıו‡ מ˙‡ים לו לבו˘, ‡בל בכל ז‡˙ ז‰ ‡„ם (בוב‰) ˘ל ע‰˘

פעם י„עו ˘ˆריכים ל‰יו˙ י‰ו„י, יר‡ ˘מים, חסי„. ‰יום ˆריכים ל„ע˙, ל„ע˙ ללמו„, 
נפר„.  „בר   - ‰ו‡  ללמו„.  ל„ע˙  ˆריך  ‰ו‡  ענינים.  ˘ני  ‰ם  ו‰„בר  ‰ו‡  חסי„ו˙.  ל„ע˙ 

פעם ‰י‰ ‰"ל‰יו˙", ‰יום י˘ ‰"ל„ע˙". "ל‰יו˙" ו"ל„ע˙" ‰ם ˘ני „ברים ˘ונים.

‰סיב‰ לכך ‰י‡: פעם ח˘ב ‡„ם על עˆמו ו‰יום חו˘בים על ‰זול˙. וז‰ ב‡ בסיב˙ 
‡מן  לומר  ב‚ילוי,  ˙‰י‰  י‰ו„י  ˘ל  ˘‰נ˘מ‰  ˙‡יר,  ˘‰יו"„  י',  ‡ור  ‰ו‡  ‡ויר  ‰‡ויר. 
בלי  מכל‰ ‚ם ‡˙ ‰ברזל,  כוונ˙ו. ‡ויר  כח  בכל  כפי ‰פירו˘  כחו,  בכל  רב‡  ˘מי‰  י‰‡ 
˘יוסרו ‰נחו˙  ˙‡יר,  ˘‰יו״„  י',  ל‰יו˙ ‡ור  ומ˙כל‰. ˆריך  מ˙˜ל˜ל ‰ברזל  סיב‰  ˘ום 

‰עולם.

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה'
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

„רכי ‰חסי„ו˙
ה'ה' עבעבודודתת בבענעניניניי וומכמכתבתביםים ששיחיחותות

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

אלדד ומידד – ו"ויסתר 
משה פניו" בסנה

וי˘‡רו ˘ני ‡נ˘ים במחנ‰ ˘ם ‰‡ח„ ‡ל„„ 
ו˘ם ‰˘ני מי„„
(י‡, כו)

ז‰  בטעם  ‰˙נ‡ים  נחל˜ו   (‡ יז,  (סנ‰„רין  ב‚מ' 
˘נ˘‡רו ‡ל„„ ומי„„ במחנ‰, „י"‡ "ב˜לפי נ˘‡רו", 
ומי„„  . ‡מרו ‡ל„„   . נ˘˙יירו  ר"˘ "במחנ‰  ול„ע˙ 
‡ין ‡נו ר‡ויים ל‡ו˙‰ ‚„ול‰". ו‰יינו, „לי"‡ נ˘‡רו 
במחנ‰ מפני "˘נ˙ייר‡ו ˘ל‡ יעל‰ בי„ן חל˜" (ר˘"י 

˘ם), ולר"˘ נ˘‡רו במחנ‰ מפני ענוו‰.

בברכו˙  ˘נחל˜ו  מ‰  ע"פ  ‰מחלו˜˙  לב‡ר  וי˘ 
‚ילוי  בע˙  פניו  מ˘‰  ˘‰ס˙יר  ל‰‡  בנו‚ע   (‡ (ז, 

˘כינ‰ בסנ‰, „ל"˙נ‡ מ˘מי' „ר' י‰ו˘ע בן ˜רח‰" 
יונ˙ן"  ‡"ר  נחמני  בר  ˘מו‡ל  ול"ר'  ז‰,  על  נענ˘ 

˜יבל על ז‰ ˘כר.

על‰  ומי„„  ‡ל„„  ˘‰רי  כ‡ן,  לב‡ר  י˘  וע„"ז 
במחנ‰.  נ˘‡רו  ו‡עפ"כ  "ז˜ן"  ‰‚ורל  פי  על  בי„ם 
על  נענ˘  ˘מ˘‰  כמו  ˙נ‡ים, „ל„יע‰ ‡ח˙,  ונחל˜ו 
˘‰ס˙יר פניו, כי ‡ם רˆ‰ ‰˜ב"‰ ל‰˙‚לו˙ ‡ליו ל‡ 
ומי„„ ˆריכים  ל‡ ‰יו ‡ל„„  כן  ל‰ס˙˙ר,  ‰י' ˆריך 
ב‰ם.  רˆ‰  ‰˜ב"‰  ‡ם  ענוו‰  מפני  במחנ‰  ל‰˘‡ר 
ל‰יפך,  ‡ל‡  ענוו‰,  מפני  נ˘‡רו  ˘ל‡  פיר˘  וע"כ 
˘כר  ˜יבל  ˘מ˘‰  ול‰˘יט‰  כ‰ו‚ן.  נ‰‚ו  ל‡  ו‡כן 
על ˘‰ס˙יר פניו, כן ‚ם כ‡ן ‡ל„„ ומי„„ ע˘ו כ‰ו‚ן 

˘נ˘‡רו במחנ‰, ו‰˙נ‰‚ו ב„רך ‰ענוו‰.

מ˘‰,  ע˘‰  טוב  למ"„  „‡פילו  לומר,  י˘  ועו„ 
כי,  ומי„„,  ‡ל„„  ע˘ו  כ‰ו‚ן  ˘ל‡  סבור  כ‡ן  ‰רי 
‰י˙‰  ˘˘ם  מפני  „ו˜‡  ‰ו‡  פניו  ‰ס˙יר  ˘מ˘‰  ז‰ 
במ˘‰  כ"‡  נבי‡  ב˘ום  ‡פ˘ר  ˘‡י  פנים  ר‡יי˙ 
˘‰י˙‰  ומי„„  ב‡ל„„  ‡בל  מ‰ר˘"‡),  בח„‡"‚  (עיי"˘ 

‡ין  עלמ‡  לכולי  ז˜נים,  ע'  על  ממ˘‰  רוח  ‰‡ˆל˙ 
ל‰ם ל‰מנע מ˜בל˙ נבו‡‰ זו, ‡ם נבחרו כבר לז‰ מן 
מטעם  כ‰ו‚ן ‰ו‡  ע˘ו  כ‡ן  ‚ם  ו‰‡ „לר"˘  ‰˘מים. 
‡חר, מפני „ע' ז˜נים ‡לו ‰י' ל‰ם ‚"כ ל„ון ול‰ורו˙ 

ולנ‰ו‚ ˘רר‰ בי˘ר‡ל ולכן נ˘˙מטו מˆ„ ז‰ .

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ˘ו ו‡ילך)

מדוע נשארו בקלפי?
וי˘‡רו ˘ני ‡נ˘ים במחנ‰ ˘ם ‰‡ח„ ‡ל„„ 
ו˘ם ‰˘ני מי„„

נכ˙בו כולם נ˜ובים ב˘מו˙ וע"י ‚ורל לפי ˘‰ח˘בון עול‰ 
לי"ב ˘בטים ˘˘‰ ˘˘‰ לכל ˘בט ו˘בט חוı מ˘ני ˘בטים 
˘‡ין מ‚יע ‡לי‰ם ‡ל‡ חמ˘‰ חמ˘‰ ‡מר מ˘‰ ‡ין ˘בט 
˘ומע לי לפחו˙ מ˘בטו ז˜ן ‡ח„ מ‰ ע˘‰ נטל ע"ב פ˙˜ין 
וכ˙ב על ˘בעים ז˜ן ועל ˘נים חל˜ וברר מכל ˘בט ו˘בט 
˘˘‰ ו‰יו ע"ב ‡מר ל‰ם טלו פ˙˜יכם מ˙וך ˜לפי מי ˘על‰ 
בי„ו ז˜ן נ˙˜„˘ ומי ˘על‰ בי„ו חל˜ ‡"ל ‰מ˜ום ל‡ חפı בך
(י‡, כו. ר˘"י)

ז‰  בטעם  ‰˙נ‡ים  נחל˜ו   (‡ יז,  (סנ‰„רין  ב‚מ' 
"ב˜לפי  „י"‡  במחנ‰,  ומי„„  ‡ל„„  ˘נ˘‡רו 
‡מרו   .  . נ˘˙יירו  "במחנ‰  ר"˘  ול„ע˙  נ˘‡רו", 

‡ל„„ ומי„„ ‡ין ‡נו ר‡ויים ל‡ו˙‰ ‚„ול‰".

נ˘‡רו",  ˘"ב˜לפי   ˜"˙ פיר˘ „ברי  ˘ם  ובר˘"י 
˘"ל‡ ‰לכו ליטול ˘נ˙ייר‡ו ˘ל‡ יעל‰ בי„ן חל˜". 
על  כ˙ב  ˘ם)  (סנ‰„רין  יע˜ב  בעין  לפר˘"י  וב‰וספ‰ 
מו„‰  נמי  "ו˙"˜   – נ˘˙יירו"  "במחנ‰  ר"˘  „ברי 
לרבי ˘מעון „במחנ‰ נ˘˙יירו . . וב‰‡ פלי‚י, ˙"˜ 
ו‰סר˙ ‚„ול‰  ענו‰  מחמ˙  ל‡  סבר „‰‡י „נ˘˙יירו 
חל˜  ‡ל‡  בי„ם  יעל‰  ˘ל‡  מ˙יר‡ים  ˘‰יו  ‡ל‡ 
מנעו  ענו‰  מחמ˙  סבר  ור"˘   .  . בו˘ים  ונ˘‡רים 

עˆמן מן ‰‚„ול‰ וע˘ו עˆמם כ˘יריים".

 ‡‰ „ל˙"˜  לר˘"י  לי'  מנ‡  לעיין  י˘  ולכ‡ור‰ 
„"במחנ‰ נ˘˙יירו" "ל‡ מחמ˙ ענו‰" ‰ו‡, ‰רי ב„ברי 
פ˙˜י‰ם,  ליטול  ‰לכו  ˘ל‡  לז‰  טעם  נזכר  ל‡   ˜"˙

ו‡ולי ‚ם ל˘יט˙ו ל‡ ‰לכו ליטול "מחמ˙ ענו‰"?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

כי ‰˙"˜ ‡ומר „"ב˜לפי  מוכרח ‰ו‡,  ז‰  פירו˘ 
כלל  ומי„„  ‡ל„„  ‰˘˙˙פו  ˘ל‡  ‰יינו  נ˘‡רו", 
נימ‡  ‡י  ו‡"כ,  ‰פ˙˜‡ו˙.  ל˜ח˙  ‰לכו  ול‡  ב˜לפי 
˘‚ם ‰ם ‡מרו "‡ין ‡נו ר‡ויין ל‡ו˙‰ ‚„ול‰" ˙מו‰ 
מ˘פט  מ‰'  ‰רי  ‰פ˙˜‡ו˙,  ל˜ח˙  ‰לכו  ל‡  למ‰ 
˘יעל‰  בטוחים  ל‰יו˙  ˆריכים  ‰יו  ו‡"כ,  ‰‚ורל, 
ˆ"ל  וע"כ  ב˜לפי?  ‰˘˙˙פו  ל‡  ולמ‰  חל˜,  בי„ם 
בי„ם  ˘יעל‰  ˘פח„ו  מפני  ב˜לפי  נ˘‡רו  ˘‡„רב‰ 

חל˜, ול‡ מ˘ום ענוו‰. ו˜"ל.

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ˘ו ו‡ילך)
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טומאה, ריחוק וחמץ 
שמנוגדים לקרבן פסח

פעולות הקרבן: קירוב, "העלאה" ו"המ שכה" / לבטל הגאווה ולהיות 
מוכשר לפעולות הקרבן / תשובה גם למנגד על עצם הקרבן / בתורה 

שבעל פה מתגלית גם כפרתו של המזיד

כ‡˘ר ˜יבל ‰˘י"˙ ‡˙ טענ˙ם ˘ל ‰טמ‡ים "למ‰ נ‚רע", ו‰ו‡יל ל˜בוע ל‰ם פסח 
˘ני ל‰˘לים ˜רבנם, ˆירף ‡ל ‰טמ‡ים ‚ם ‡˙ מי ˘‰י‰ "ב„רך רחו˜‰", ˘‚ם ‰ו‡ יוכל 

לע˘ו˙ ‡˙ ‰פסח בחו„˘ ‰˘ני (פר˘˙נו ט, ז-י).

ו‰נ‰, נוסף לטמ‡ ולמי ˘‰י‰ ב„רך רחו˜‰, י˘נו עו„ ‡ח„ מן ‰מנועים ל‰˜ריב ‡˙ 
˘חמˆו  ‡ל‡  בעזר‰,  מˆוי  ו‡ף  טמ‡  ˘‡ינו  מי  ו‰ו‡  כלל,  בכ˙וב  מוזכר  ˘‡ינו  ‰פסח 
ב„רך רחו˜‰ ו‡ינו יכול לבערו, ומכיון ˘חמˆו ˜יים ‡ינו יכול ל‰˜ריב ‰פסח (פסחים ‰, 
ב), ו‚ם ‡ו˙ו י‰ו„י יכול ל‰˜ריב פסח ˘ני. וי˘ לי˙ן טעם ב„בר מ„וע נ˜ט‰ ˙ור‰ „ו˜‡ 

˘ניים ‡לו, ‰טמ‡ ו˘‰י‰ ב„רך רחו˜‰, ונמנע‰ מל‰זכיר ‡˙ ז‰ ˘‰י‰ חמˆו ˜יים.

ל‡ ‰˜ריבו ‰˜רבן במוע„ו,  ל ‡לו ‰˘ל˘‰̆  חיל‰ ב„רך ‰פנימיו˙ ענינם̆  וי˘ לב‡ר̇ 
˘כל ‡ח„ מ‰ם מחסר ‡ח„ מעי˜רי עבו„˙ ‰˜רבן ‰רוחני˙, ומכל מ˜ום ‰סכימ‰ ˙ור‰ 
חמˆו ˜יים,  ˘‰י‰  מי  ˘ונ‰ ‰ו‡  כיˆ„  י˙ברר  ו‡זי  ˘ל˘˙ם,  ב˙˘וב‰ ‡˙  ול˜בל  לכפר 

˘חסרונו ‚„ול ויסו„י יו˙ר, ו‡˘ר לכן ל‡ נכ˙ב‰ כפר˙ו ב˙ור‰ בפירו˘.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

עם ‰‡˘  מו‡ר  ˙חיל‰  ל‰יו˙  עליו  ז‰  נר-נ˘מ‰  ול‰‡יר ‡˙ ‰עולם. ‡ולם  בחיים  „רכו 
˘ל ˙ור‰, כ„י ˘י‡יר ב‡ור ‡מ˙י, ב‡ור ˘ל "נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור"3.

וז‰ו ‰˙פ˜י„ ו‰˙כלי˙ ˘ל כל י‰ו„י – ל‰יו˙ נר מו‡ר בעˆמו, ול‰„לי˜, ‡ו ל‰וסיף 
˘‚ם ‰ם  ב‡ופן  ב˘לימו˙,  ז‡˙  ולע˘ו˙  במ‚ע,  ב‡  עמו  נ˘מ˙ ‡„ם"  לכל "נר ‰'  ב‡ור, 

יוכלו ל‰יו˙ מו‡רים מעˆמם, ול‰יו˙ מ„לי˜י-נרו˙, נר מנר, ב‰מ˘ך בל˙י פוס˜.

מובן מ‡ליו, ˘עם ‰יו˙ ˘‰ˆיווי ˘ל "ב‰עלו˙ך ‡˙ ‰נרו˙" ני˙ן ל‡‰רן ‰כ‰ן, ‡ולם 
‰‰ור‡‰ מכך ˘ייכ˙ לכל י˘ר‡ל, ‰יו˙ ˘כל בני י˘ר‡ל מ˘˙ייכים ל"ממלכ˙ כ‰נים"4, 
ומ˜רבן  ‰בריו˙   ˙‡ ‡ו‰ב  כו'  ‡‰רן  ˘ל  מ˙למי„יו  "‰וי  ‰‰ור‡‰  ‚ם  ˘י˘נ‰  ובפרט 

ל˙ור‰"5, ל‰יו˙ מ˙למי„יו ˘ל ‡‰רן, ח„ור עם ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ול˜רב י‰ו„ים ל˙ור‰.

‰‡˘‰ – מ‡יר‰ ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל
‡ם ‰‡מור לעיל ˜˘ור לכל י‰ו„י ולכל י˘ר‡ל, ‰נ‰ י˘נ‰ ‰„‚˘‰ י˙יר‰ בנו‚ע ל‡˘‰ 
‰י‰ו„י', ˘‰י‡ זו ‰מ„לי˜‰ בפועל ‡˙ ‰נרו˙, ‡˘ר ל‰ נ˙ן ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰˙פ˜י„ ‰יחו„י 

ו‰זכו˙ ‰‚„ול‰ ו‰מˆו‰ ‰מ‡יר‰ ˘ל ‰„ל˜˙ נר ˘ל ˘ב˙ ˜ו„˘ ויום טוב. 

וברוחניו˙:

בבי˙‰  וכל ‡ח˙  ל‰‡יר ‡˙ ‰בי˙ ‰י‰ו„י  ל‰ ‡˙ ‰זכו˙  י˘  כע˜ר˙ ‰בי˙  ב˙פ˜י„‰ 
‡ם  וב˙ור  ‰בי˙;  ב˘ערי  ‰ב‡ים  ו‰‡ורחים  ו‰י„י„ים  ו‰יל„ים,  ‰בעל   ˙‡ ‚ם   – ˘ל‰ 
‰בנים ‰י‡ ‰ר‡˘ונ‰ ל‰‡יר ‡˙ ‰נ˘מו˙ ‰ˆעירו˙ ˘ל ‰יל„ים, ע„ ˘‰ם נע˘ים מ‡ירים 
בי˙-י˘ר‡ל  וכל  ˘ל‰,  בי˙‰ ‰י‰ו„י  בע˘יי˙  חל˜ ‚„ול  ל‡˘‰  י˘  למע˘‰  כך  מעˆמם. 
– בי˙ עבור ‰˘כינ‰ ‰עליונ‰, ב‰˙‡ם ל‰כוונ‰ ‰‡לו˜י˙ ו‰‡יחול – "ו˘כנ˙י ב˙וכם"6.

מיו˙ר ל‰„‚י˘, ˘כ„י למל‡ ‡˙ ‰מ˘ימו˙ ‰נעלו˙ ו‰ח˘ובו˙ ב˘לימו˙ ‰מל‡‰, י˘ 
ˆורך ב‰כנ‰ יסו„י˙ ˘ל בנו˙ י˘ר‡ל בחינוך על ט‰ר˙ ‰˜ו„˘, מ‰עריס‰ וע„ ‰ח˙ונ‰, 
ו‚ם ל‡חר מכן, ב˙ור ע˜ר˙ ‰בי˙ ו‡ם ‰בנים, ל‰עמי˜ ול‰רחיב ‡˙ ‰חינוך ‰ז‰, בכ„י 
נר  ˘ל  ו‰חיו˙  עם ‰‡ור  בי˙-י˘ר‡ל  כל  ו‡˙  בי˘ר‡ל  במי„‰ ‰מל‡‰ ‡˙ ‰בי˙  ל‰‡יר 

מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור.

(˙ר‚ום מ‡‚ר˙ "ערב ˘ב˙ ˜ו„˘ מברכים חו„˘ סיון, ‰'˙˘"מ" – ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 451 ו‡ילך)

3) ˘ם ו, כ‚.

4) ˘מו˙ יט, ו.

5) ‡בו˙ פ"‡ מי"ב.

6) ˘מו˙ כ‰, ח.
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להדליק את האור
ר̇… ˙ ַ‰ּנ≈ ָך ‡∆ ¿̇ ַ‰ֲעל… ּב¿

על ˘ם ˘‰ל‰ב עול‰ כ˙יב ב‰„ל˜˙ן ל˘ון עליי‰, ˘ˆריך ל‰„לי˜ ע„ ˘˙‰‡ ‰˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי‰ 
(ב‰על˙ך ח, ב. ר˘"י)

‰מ˘ימ‰ ו‰˙כלי˙ ˘ל כל י‰ו„י – ל‰‡יר ‡˙ ‰סביב‰
 ב˙חל˙ ‰פר˘‰ – ב‰עלו˙ך ‡˙ ‰נרו˙ – י˘נ‰ ‰ור‡‰ ברור‰, ˘על י‰ו„י "ל‰„לי˜ 
בברי‡˙  ˙יכף  ‡˘ר  ‰עולם,  כבור‡  לנ‰ו‚  י‰ו„י  על  כביכול,  בז‰,  ˘‚ם  ול‰‡יר.  נר" 

˘מים ו‡רı ‰וסיף ב‡ור – "י‰י ‡ור"1.

כל ענינו ˘ל ‰נר, ב‚˘מיו˙, ‰ו‡ ל‰וסיף ‡ור ול‰‡יר ‡˙ ‰סביב‰. נר ˘‡ינו „ול˜ ‡ו 
ומ‡יר ‰רי  ב‰יו˙ ‰נר „ול˜  ר˜  כ˘לעˆמו.  מ˘מעו˙  לו  ו‡ין  ˙ועל˙  מבי‡  כבוי ‡ינו  נר 
לר‡ו˙ ‡˙ ‰נע˘‰  ˘יוכל  כ„י  עבור ‰‡„ם,  ל‰‡יר  מטר˙ו ‰י‡  ˙פ˜י„ו.  ממל‡ ‡˙  ‰ו‡ 
מ‰   ˙‡ ול‰˘י‚  לע˘ו˙  ‰‡פ˘רו˙   ˙‡ לו  ול˙˙  ייכ˘ל,  ˘ל‡  „רכו,   ˙‡ ל‰‡יר  סביבו, 

˘נˆרך עבורו.

ז‡˙  עו˘ים  ‡ם   - ˜טן   ıניˆו ‡פילו  ‰פ˙יל‰,  ‡ל   ˘‡ מ˜רבים  ˘כ‡˘ר  ‰נר,  בטבע 
בל˘ון  ביטוי  לי„י  ב‡  ז‰  ענין  ‚ם  מ‡ליו.  כבר  „ול˜  ו‰נר   ıניˆו‰ נ˙פס  ב˘לימו˙, 

"ב‰עלו˙ך ‡˙ ‰נרו˙" – "ע„ ˘˙‰‡ ˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי‰".

‰‰ור‡‰ בז‰:

ל‰‡יר ‡˙  מנ˙  על   – ‡„ם"2  נ˘מ˙   '‰ "נר   – נ˘מ‰, ‡ור ‡לו˜י  לי‰ו„י  נ˙ן  ‰˜ב"‰ 

1) בר‡˘י˙ ‡, ‚.

2) מ˘לי כ, כז.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

פעולו˙ ‰˜רבן: ˜ירוב, "‰על‡‰" ו"‰מ˘כ‰"
ב‰˜רב˙ ‰˜רבן ˘ל˘‰ ענינים עי˜ריים:

‡. "˜רבן" מל˘ון ˜ירוב. כ‡˘ר י‰ו„י מבי‡ ˜רבן, ‰נ‰ "‡מ‡י ‡˜רי ˜רבן – על ˘ם 
˘מ˜רב" (ספר ‰ב‰יר סי' ˜ט), ˘‰י‰ו„י מ˙˜רב בכך ל‰˘י"˙.

מ‰˜רבן  ˘חל˜  בכך  מ˙בט‡  ו‰„בר  לרוחניו˙,  ‰‚˘מיו˙  ‰על‡˙  פועל  ‰˜רבן  ב. 
נ˘רף, ונכלל ועול‰ ב‡˘ ˘למעל‰.

י„י  על  ו‰ו‡  למט‰,  כ‡ן  ב‚˘מיו˙  ‰מ˘כ˙ ˜„ו˘‰  ‚ם  נפעל˙  עם ‰‰על‡‰,  יח„   .‚
חל˜י ‰˜רבן ‰נ‡כלים על י„י ‰כ‰נים ו‰בעלים, ˘ב‡כיל‰ זו חו„ר˙ ˜„ו˘˙ ‰˜רבן ‡ל 

‰‡„ם ונע˘י˙ „ם וב˘ר מב˘רו.

וב˜רבן פסח במיוח„, מו„‚˘ים ביו˙ר ˘ל˘‰ חל˜ים ‡לו:

˜ירוב ‰‡„ם ˘על י„י ˜רבן ‰פסח, ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל פסיח‰ ו„ילו‚. בכל ˜רבן מ˙רומם 
‰‡„ם י˙ר על מ‰ ˘‰י‰ ˜ו„ם, ‡ך ל‡ יˆ‡ ממˆי‡ו˙ו ‰˜ו„מ˙, ‡ך ב˜רבן פסח ‰רי ‰ו‡ 

מ„ל‚ ויוˆ‡ ממˆי‡ו˙ו ל‚מרי ‡ל מעמ„ ומˆב ח„˘ ונעל‰.

נ‡כל  ˘‡ינו  מ‰  ו‰ו‡  פסח,  ב˜רבן  ביו˙ר  מו„‚˘˙  לרוחניו˙  ‰‚˘מיו˙  ‰על‡˙  ‚ם 
‡ל‡ ˆלי ‡˘, ˘ענינ‰ ˘ל ‡˘ ‰ו‡ ‰עליי‰ ˙מי„ מלמט‰ למעל‰, ומן ‰‚˘ם ‡ל ‰רוח.

וענין ‰˘לי˘י ˘‰ו‡ ‰מ˘כ˙ ‰˜„ו˘‰ למט‰ בעולם ‰‚˘מי, מ˙בט‡ ‚ם ‰ו‡ ב‡ופן 
ב‡  ˘"ל‡  וע„  עי˜ריים,  מעניניו ‰יו˙ר  ˘בו ‰ו‡  ˘ענין ‰‡כיל‰  ב˜רבן ‰פסח,  מיוח„ 

מ˙חיל˙ו ‡ל‡ ל‡כיל‰" (פסחים עו, ב).

מיני  מ˘‡ר   ˙‡˘ בי˙ר  ‰˜רבן  ופעול˙  מ‰ו˙  ענין   ˙‡ מבט‡  פסח  ˘˜רבן  ונמˆ‡ 
˜רבנו˙.

לבטל ‰‚‡וו‰ ול‰יו˙ מוכ˘ר לפעולו˙ ‰˜רבן
ולכל  ‡לי‰ם,  ר‡וי  כלי  ל‰יו˙  ‰‡„ם  ˆריך  ‡לו,  ענינים  ˘לו˘˙  לפעול  בכ„י  ו‰נ‰, 

חל˜ מפעול˙ ‰˜רבן י˘ ˙נ‡י ‰מ˙‡ים לו בכ„י ˘יוכל ‰˜רבן לפעול פעול˙ו כר‡וי.

בכ„י ˘יוכל ל‰יו˙ ענין ˜ירוב ‰‡„ם ‡ל ‰בור‡ י˙"˘, ˆריך ˘ל‡ י‰י‰ "חמˆו ˜יים". 
˘‰י‡  בעבו„˙ ‰‡„ם   ıחמ מענין  ועו„)   .‚ י‚,  ˙ור‰ ˆו  (ל˜וטי  בספרים  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  „י„וע 
‡ל  ל‰˙˜רב  ובכ„י  ‰˙ופח.  כבˆ˜  ‚בו‰  ל„בר  עˆמו  מר‚י˘  ˘‰‡„ם  ו‰י˘ו˙  ‰‚‡וו‰ 
‚‡וו‰  בעל  על  ל‡ו, ‰רי  וב‡ם  מלבו ‡˙ ‰‚‡וו‰,  לע˜ור  ˙חיל‰  מוכרח  בו„‡י  ‰˘י"˙ 

‡ומר ‰˜ב"‰ "‡ין ‡ני ו‰ו‡ יכולין ל„ור" (סוט‰ ‰, ‡).

„עניני  ט‰ור.  ‰‡„ם  ˘י‰‡  מוכרח  למעל‰,  מלמט‰  ‰‰על‡‰  ל‰יו˙  ˘˙וכל  בכ„י 
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לט‰ר‰,  טומ‡‰  בין  מ˘˙נ‰  ˘‰ו‡ ‡ינו  ב‚וף ‰‡„ם,  ב‚לוי  נר‡ים  וטומ‡‰ ‡ינם  ט‰ר‰ 
‰י‡  ‰רי  ‰ר‚יל  „רך  ˘על  לנ˘מ‰,  בנו‚ע  ‰ו‡  וט‰ר‰  טומ‡‰  ˘ל  ענינן  עי˜ר  ‡ל‡ 
יכול‰  ו‡ינ‰  בנ˘מ‰  ירי„‰  י˘  טמ‡  וב‰יו˙ ‰‡„ם  ל‰˘י"˙,  ועו„  עו„  ומ˙˜רב˙  עול‰ 

ל‰˙עלו˙.

˘י‰‡  יסו„י,  ˙נ‡י  מˆריך  מן ‰רוחניו˙ ‡ל ‰‚˘מיו˙,  ו‚ם ‰ענין ‰˘לי˘י, ‰‰מ˘כ‰ 
מˆ„  ‡ם  ˘‡ף  ‰עזר‰.  ב˙וך  „‰יינו  ול‰˙˜„˘ו˙,  ל‰˜רב‰  ‰ר‡וי  מ˜ום  ב‡ו˙ו  ‰‚וף 
רˆונו ונפ˘ו נמˆ‡ ‰ו‡ בעזר‰, מכל מ˜ום ב‰יו˙ ‚ופו מחוı ל‡ס˜ופ˙ ‰עזר‰, ‡ינו יכול 

ל‰˜ריב ‡˙ ˜רבנו, ו‡ין ‰˜„ו˘‰ נע˘י˙ חל˜ מ‚ופו ‰‚˘מי.

˙˘וב‰ ‚ם למנ‚„ על עˆם ‰˜רבן
‰ם  ו‰רי  ‰‡„ם,  על  ‰˜רבן  בפעול˙  י˘  ענינים  ˘˘ל˘‰  למ„,   ‰˙‡ „בר  וממוˆ‡ 
˜רבן  ˘‰פסי„ו  ‰˘ל˘‰  ‡לו  ומנ‚„,  ‰פסח,  ב˜רבן  עוז  וי˙ר   ˙‡˘ בי˙ר  מ˙בט‡ים 
‰ו‡  ˜יים,  חמˆו  ˘‰י‰  ז‰  ‰˜רבן:  מ˙נ‡י  עי˜רי  ˙נ‡י  ‡ח„  כל  ‰חסירו  ר‡˘ון,  פסח 
יכול‰  נ˘מ˙ו  טמ‡, ‡ין  ˘‰י‰  מי  ˘ייכ˙ ‡ˆלו ‰˙˜רבו˙ ‡ל ‰בור‡;  ˘‡ין  בעל ‚‡וו‰ 

ל‰˙עלו˙ מלמט‰ למעל‰; ומי ˘‰י‰ מחוı לעזר‰ ‡ין ‚ופו יכול ל‰˙˜„˘.

‰˘י"˙,  עלי‰ם  חס  מ˜ום  מכל  ‰˜רבן,  מ˙נ‡י  יסו„יים  ˙נ‡ים  ˘‰חסירו  פי  על  ו‡ף 
ו˙י˜ן ל‰ם ˙˘וב‰ ו‰˘למ‰ בפסח ˘ני.

נמנו  עˆמ‰,  ˘בכ˙ב  „ב˙ור‰  חלו˜ו˙.  כמ‰  מוˆ‡ים ‡נו  ב‡ופני ‰˙˘וב‰  ‚ם  ו‰נ‰, 
ר˜ מי ˘‰י‰ טמ‡ ‡ו ב„רך רחו˜‰, כי „ו˜‡ ˘ניים ‡לו ‰ם ‰˜לים יו˙ר, ˘‡ינם מנ‚„ים 
לעˆם ענין ‰˜רבן, ‡ל‡ ˘חסר ב‰ם ˙נ‡י לפעול ‡ח˙ מפעולו˙ ‰˜רבן, ועל כן ‰„ין נו˙ן 

יו˙ר ל‰˜ל ב˙˘וב˙ם.

ו‰ו‡  במחיˆ˙ו,  ל„ור  יכול  ‰˜ב"‰  ˘‡ין  ‚‡וו‰  בעל  ˜יים, ‰ו‡  חמˆו  ˘‰י‰  מי  ‡ך 
˘בכ˙ב  ב˙ור‰  במפור˘  ו‡כן,  ל‰˘י"˙,  ו‰‰˙˜רבו˙  ענין ‰˜רבן  עˆם  כללו˙  על  מנ‚„ 
‡˙ר]  ˘על  בר˘"י  ברמז  ב‡  ז‰  ˘„ין  ‰„ברים  במ˜ור  [ר‡‰  פ‰  ˘בעל  ב˙ור‰  ‡ך  כפר‰.  לו  ‡ין 
מ˙בט‡˙ „ר‚‰ ‚בו‰‰ ורוחני˙ יו˙ר, ‡˘ר לפי‰ ‚ם מי ˘מנ‚„ לעˆם ענין ‰˜רבן, ע„יין 

רפו‡‰ י˘ למכ˙ו ומ˜ריב פסח ˘ני.

ב˙ור‰ ˘בעל פ‰ מ˙‚לי˙ ‚ם כפר˙ו ˘ל ‰מזי„
ר˘"י  ˘פירו˘  ר˘"י,  ב„ברי  ‰ו‡  רמוז  ˜יים,  חמˆו  ˘‰י‰  במי  ˘ני  פסח  „ין  ו‰נ‰, 
יו˙ר  נעלי˙  ˘בכ˙ב. ‡ך „ר‚‡  ˙ור‰  ˘ל  פ˘ט‰  ומפר˘˙  פ‰ ‰סמוכ‰  ˘בעל  ˙ור‰  ‰ו‡ 
מיינ‰  יו˙ר  סופרים]  [„ברי  „ו„יך  „ברי  עלי  ˘"ערבים  מ‰  ו‰ו‡  פ‰,  ˘בעל  ב˙ור‰  י˘ 
˘ל ˙ור‰" (סנ‰„רין ל‰, ‡ ובר˘"י), ˙ור‰ ˘בעל פ‰ ממ˘ במ˘נ‰ ו‚מר‡ ו‰לכו˙. וב‚מר‡ 
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במלחמ‰ ‰י„וע‰ בו' ימים – נ˘˙נ‰ ‰מˆב 
˘מ˙חיל  (כולל  י˘ר‡ל  י„  ˙˜יפו˙  ויר„‰ 
 .  . ‰ו‡  "‡חי  מכריזים  ממ˘  ‰ז'  מביום 
ע˙‰  ו‡ין  לב-ל‚)),  כ,  (מ"‡  ‚ו'"  ויעל‰ו 

כפי  (ולבנו˙)  ל˘נו˙  ו‡פ˘ריו˙  ‰יכול˙ 
ולכן ‰‡י„נ‡   – וכו'  ל‰˜רב˙ ˜"פ  ‰„רו˘ 
בי"„  בער"פ ‡ו  ל‰יו˙  ˘ל‡  מ˜ום  ‚ם ‡ין 

ב‡ייר ˜רוב לירו˘לים ˙"ו. 
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‡לו ˘ב„"ר ל‡ יעלו ומ‰ טוב ˘‰נמˆ‡ים 
בפנים – יˆ‡ו.

וב‡מ˙, ‰ו‡ ‰„ין בזמן ‰חיוב „פסח 
ר‡˘ון  פסח  ע˘ו  ב˘ל‡  ‚ם  „כנ"ל  ˘ני, 
(‡ף  בפ"˘  ‰ˆיבור  כל  ˘י˜ריבו  מ˜ום  י˘ 
˘נזכרו  מ‰ענינים  בכמ‰  ˆ"ע  ˘ע„יין 
„פרי˘  ר"י  ˘ל„ע˙  כיון  ‰רי  בז‰),  לעיל 
˘וב   – ח"ו  י˙מ‰מ‰  ‡ם  ‚ם  ‰ו‡  ‰חיוב 
וז‰  רחו˜‰,  ל„רך  ל‰˙רח˜  י˘  בזמננו  ‚ם 
פסח  ע"‡   ‚ˆ בפסחים  רבי  ˘ל„ע˙  מ‡חר 
˘ני ‰וי ר‚ל בפ"ע ול‡ ר˜ ˙˜נ˙‡ „ר‡˘ון 
עליו  ‡ף  וחייבים  ביו˙ר  ‰ו‡  חמור  וע"כ 
פ"‰ ‰"ב) „‰לכ‰  (˘ם  ופס˜ ‰רמב"ם  כר˙, 
‰י‡  רבי  „ע˙  ‰ר‡ב"„  ול˘יט˙  כמו˙ו. 
„‚ם מי ˘‰י' בי"„ ניסן ב„רך רחו˜‰ חייב 
‚ם  ו‡"כ  ‰˜ריב.  ול‡  ב˘ני  כ˘‰זי„  כר˙ 
ב„רך  ל‰יו˙  כנ"ל  ל‰חמיר  י˘  ˘ני  בפסח 
רחו˜‰, ו‡פי' ‡ם ˙מˆי לומר ˘כל ‰ח˘˘ 
ל‰לן).  (עיין  וכו'  ספי˜‡  וספ˜  ספ˜  ר˜  ‰ו‡ 
ר'  ל„ע˙   ‡‰  – מ˙ים  טמ‡י  ˘כולנו  ו‡ף 
ו‚ם  ‰טומ‡‰.   ˙‡ „וח‰  ˘ני  פסח  יו„‡ 
 ˙‡ „וח‰  ‡ינו  ˘ני  „פסח  ‰פס"„  ע"פ 
˜"פ),  ‰ל'  סוף  רמב"ם   :‰ˆ (פסחים  ‰טומ‡‰ 
‰רי לכמ‰ „יעו˙ (עיי' מ‡ירי פסחים ˘ם ו˙וס' 
יומ‡ נ‡ ע"‡) ‡ין כ‡ן חילו˜ ‡מ˙י ב„ין בין 

‡ינו  ˘ני  „פסח  ו‰‡  ל˘ני,  ר‡˘ון  פסח 
‰ו‡  ˘לעולם  לפי  ר˜  ‰ו‡  טומ‡‰  „וח‰ 
לפסח  נ„ח‰  ˆבור  "‡ין  (˘‰רי  ביחי„  ב‡ 
טומ‡‰  ˘‡ין  ‰ו‡  ‰יחי„  ו„ין  ˘ני"), 
נ„חי˙ מפניו ‚ם בפסח ר‡˘ון, ו˘וב נמˆ‡ 
˘‡ין כ‡ן „ין מיוח„ לפסח ˘ני יו˙ר מפסח 
˙מˆי  ‰יכי  י˘  ‡ם  ‰„ין  ומעי˜ר  ר‡˘ון, 
ל‰˜ריב  ˆריך  ˘‰ˆיבור  בנ„וננו)  (כמו 
‰פסח  מפני  ˙„ח‰  ‰טומ‡‰   – ˘ני  בפסח 
מז‰  עי˜ר  יו˙ר  ‡בל  ר‡˘ון.  בפסח  כמו 

י˘ לומר (ו‰ו‡ ‚ם ל˘‡ר ‰„יעו˙), ב„ומ‰ 
נ„ח‰  ‰‡ „‡ין ˆיבור  ‚בי  לעיל  ל‰מבו‡ר 
לפ"˘ „‰יינו „ו˜‡ „חי' ˘ע"פ „ין ‰˙ור‰ 
– „על „רך ז‰ י˘ לומר ל˘יט˙ ר"י „פרי˘ 
˘ני  פסח  מ˜ריבין  ˘בנ„ו"„  זמן ‰ז‰,  ‚בי 
˘פסח  מ‰  ˘‰טעם  מכיון  בטומ‡‰,  ‚ם 
כל˘ון  ‰ו‡  ‰טומ‡‰   ˙‡ „וח‰  ‡ינו  ˘ני 
יחזור  „חי˙יו  טומ‡‰  "מפני  ˘ם  ‰˘"ס 
„ו˜‡  ˘ז‰ו  לומר,  וי˘  בטומ‡‰",  ויע˘‰ 
"‰˙ור‰  ˘ם  וכ‰ל˘ון  „ח˙ו,  כ˘‰˙ור‰ 
‰יכ‡  ‡בל  בט‰ר‰".  לע˘ו˙ו  עליו  חזר‰ 
˘ל‡ ‰˜ריב פסח ר‡˘ון מˆ„ סיב‰ ˆ„„י˙ 
˘ס˙ם  (ומ‰  בטומ‡‰  ‚ם  ˘ני  פסח  עו˘‰ 
„וח‰  פ"˘  ˘‡ין  פסו˜‰  ‰לכ‰  ‰רמב"ם 
‰רמב"ם  בכללי  י„וע  ‰רי   – ‰טומ‡‰   ˙‡
„‡ינו מבי‡ „ברים ‰נלמ„ים מ„יו˜‡ וכו'. 
וחי„ו˘ ‚„ול יו˙ר ממ‰ ˘כ˙בנו כ‡ן – עיין 
בˆפענ"ח ‰מלו˜ט ע‰"˙ ב‰עלו˙ך (בענין 
כמ"˘  „ל‡  וז‰ו  ˘ב˙)).  ו„חיי˙  ˆבור 
במנ"ח  „‰נ‰  לסופו,  ˜רוב  ˘ם  ‰מנ"ח 
ל‡ו  ˘‡מרו  ‰טומ‡‰  ˘מפני  בפירו˘  כ' 
˘ז‰  וסיים  נ‡נס,  ‡ו  כ˘˘‚‚  ו‰"‰  „ו˜‡, 
פ˘וט ול‡ ני˙ן לכ˙וב מפני רוב פ˘יטו˙ו. 
"מפני  ‰˘"ס  בל˘ון  ˘בי‡ר  מ‰  עיי"˘ 
„‰מנ"ח  במחכ"˙  ‡בל  „חי˙יו".  טומ‡‰ 
„בריו   ıל˙ר ל„חו˜  מחוייבים  ‡נו  ‡ין 
ועו„  „כר˙,  „ל˙‡  במ˜ום  ‰˘"ס  בל˘ון 
ז‡˙ ˘„בריו ‰ם ‰יפך ‰פי' ‰פ˘וט ב˘"ס 
(ועיי"ע מ‰ ˘י˘ לפלפל במס˜נ‡ זו ב‡‚רו˙ ˜ו„˘ 

חל˜ כ‰ ב˘ולי ‡‚ר˙ ט'˙˜טו).

כל ‰˘˜ו"ט „לעיל ‡ינ‰ ‡ל‡  ‡מנם, 
מ˜ום  וי˘  ˙˜יפ‰  ‰‡ומו˙  י„  ˘‡ין  לזמן 
מ˜ום  י˘  (ובמיל‡  ל‡פ˘רו˙ ‰˜רב˙ ˜"פ 
ל‰חמיר ולח˘ו˘ ל˘יט˙ ר"י „פרי˘), ‡בל 
 ˜"‰‡„ בנ"י  ˘נˆחו  ל‡חר  ˙יכף  בעו‰"ר 
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במזי„  ע˘‰ ‰˜רבן  ˘ל‡  מי  ˘‡פילו  פ"‰ ‰"ב) ‡מרו  פסח  וברמב"ם ‰ל' ˜רבן  ב.  (פסחים ˆב, 

‚מור, מכל מ˜ום יכול ‚ם ‰ו‡ ל‰˜ריב ‰פסח ב˘ני, כי מˆ„ ‰„ר‚‰ ‰נעלי˙ יו˙ר ˘ב˙ור‰ 
‰רי י˘ מ˜ום ל˙˘וב‰ ‚ם למי ˘פ˘ע ממ˘ ועבר ‡˙ ‰„רך.

‡פ˘ר  ו˙מי„  ‡בו„  „בר  ˘"‡ין  מ‰  ˘ני,  פסח  ענין  כל  ˘ז‰ו  בס‰"˜  ‰מבו‡ר  וכפי 
ל˙˜ן", מבלי ‰בט על מעמ„ו ומˆבו ˘ל ‰י‰ו„י ומ‰ו˙ חט‡ו, יכול ‰ו‡ ˙מי„ ל˘וב ‡ל 

‡ביו ˘ב˘מים ול‰יו˙ ˜רוב ‡ל ‰˘י"˙ כב˙חיל‰.



פניניםפנינים

מול  "‡ל  ‡ז  ‚ם  מ‡ירים  ‰נרו˙  ‡ל‡  ˘ינ‰"  "ל‡ 
פני ‰מנור‰".

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ˜ל‰)

אשה כושית – פלפולה 
של תורה?

ו˙„בר מרים ו‡‰רן במ˘‰ על ‡„ו˙ ‰‡˘‰ 
‰כ˘י˙ ‡˘ר ל˜ח
(יב, ‡)

חכמ‰ (ט"ז  בי˙  בחל˜  (ב‰˜„מ˙ו  ב˘ל"‰ ‰˜'  ‡י˙‡ 
 ‰˘‡‰ ˘ענין  ו‡ילך))  ע"ב  (˜ˆ"ז  ˘בועו˙  ובמס'  ע"ב) 

˘ענינו  בבלי,  ˙למו„  ז‰ו  מ˘‰  ˘ל˜ח  כו˘י˙ 
"במח˘כים ‰ו˘יבני".

וי˘ לב‡ר כוונ˙ ‰„ברים:

בבלי  ˙למו„  ˘נ˜ר‡  במ‰  ‰בי‡ור  י„וע 
"במח˘כים ‰ו˘יבני", ˘‰ו‡ מפני ˘ב˙למו„ בבלי 
מ˘‡"כ  וכיו"ב,  ו‰ס˙ירו˙  רבו ‰˜ו˘יו˙, ‰פלפול 

ב˙למו„ ירו˘למי.

נ"ע  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  כ"˜  בז‰  ˘‰‡ריך  וכפי 
לומ„ים  ‰יו  ˘ב‡"י  "כי„וע  וז"ל  ‡ור‰,  ב˘ערי 
ר˜  כ"כ  ו‡רוך  עמו˜  פלפול  בלי  פסו˜ו˙  ‰לכו˙ 
מ‡˘ר נˆרך לב‡ר טעמי ‰‰לכו˙ על בוריין . . ‡בל 
„ו˜‡  ‰י'  עס˜י‰ם  עי˜ר  ‰˙למי„ים  כל  בבל  בני 
˘‰וˆי‡ו  ע„   .  . ו˙ירוˆים  ˜ו˘יו˙  ברוב  בפלפול, 
ל‡ור כל „ין ו„ין ל‡מ˙˙ו . . ולכך ‡מר 'במח˘כים 
כי   .  . מח˘כים  ˘נ˜ר‡  בבלי'  ˙למו„  ז‰  ‰ו˘יבני 
ל‡  ו„ין  ‰לכ‰  „בר  ˘כל  ‰ו‡  ‰פלפול  עי˜ר  ‰נ‰ 
ח˘ך  ב˘ם  י˜ר‡  וע"כ   .  . ר‡˘ונ‰  ב‰˘˜פ‰  יעל‰ 
מניע˙  כך  יר‡‰ ‡ור  ול‡  בח˘ך  ˘‡„ם ‰ולך  כמו 
˘י˜˘‰  וכל  כו'  ו‰עלם  ח˘ך  נ˜'  ‰‡מ˙   ˙‚˘‰
˜ו˘יו˙ יו˙ר יו˙ר יח˘ך ‡ור ‰‡מ˙ וי˙עלם עומ˜ 

‰„בר כנ"ל" (˘ערי ‡ור‰ ס„"‰ בכ"‰ בכסלו).

וז‰ו מ‰ ˘נ‡מר על מ˘‰ ˘"‡˘‰ כו˘י˙" ל˜ח, 
כי ‡מרו חז"ל ‡˘ר פלפול‰ ˘ל ˙ור‰ ני˙ן ב„ו˜‡ 
למ˘‰ רבינו (נ„רים לח, ‡). וז‰ו ‰"‡˘‰ כו˘י˙", כי 

‰פלפולים נ˜ר‡ים ב˘ם "חו˘ך", כנ"ל.

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ˘טז)

גם כשעולה הלהב 
"לא שינה"

ויע˘ כן ‡‰רן ‡ל מול פני ‰מנור‰ ‰על‰ 
נרו˙י'
ויע˘ כן ‡‰רן – ל‰‚י„ ˘בחו ˘ל ‡‰רן ˘ל‡ ˘ינ‰
(ח, ‚. ר˘"י)

מ‰  מפר˘  (כ‡ן)  ל‰‡ריז"ל  ˙ור‰  בל˜וטי 
˘‰ו‡  ˘ינ‰"  ˘"ל‡  ‰כ˙וב  ‰ו„יע  כ‡ן  ˘„ו˜‡ 
מפני ˘לכ‡ור‰ י˘ כ‡ן ˘ינוי, ˘‰רי מ˘‰ נˆטוו‰ 
˘בע˙ ‰נרו˙", ‰יינו,  י‡ירו  פני ‰מנור‰  מול  "‡ל 
"‡ל  ‰נרו˙  י‰יו  ממ˘  ‰‰„ל˜‰  מ‰˙חל˙  ˘כבר 
פני ‰מנור‰", ‡מנם בע˘יי˙ ‡‰רן נ‡מר "‡ל  מול 
מול פני ‰מנור‰ ‰על‰ נרו˙י'", ו‰יינו ל‡חר ˘כבר 
מ˘‰,  מ„ברי  ˘˘ינ‰  נר‡‰  ולכ‡ור‰  ‰ל‰ב,  על‰ 
ו‰נרו˙ ‰‡ירו ‡ל מול פני ‰מנור‰ ר˜ ‡חרי עליי˙ 
בע˘יי˙  ‚ם  ‡ל‡  ˘ינ‰,  ˘ל‡  מב‡ר  ולכן  ‰ל‰ב. 
˙יכף  ‰מנור‰"  פני  מול  "‡ל  ‰נרו˙  ‰יו  ‡‰רן 
מ˙חל˙ ‰‰„ל˜‰, ור˜ ˘‰כ˙וב מוסיף ˘‚ם ל‡חר 
ל˘בח  זו  ˘‰וספ‰  ונמˆ‡,  כן.  ‰י'  ‰ל‰ב  ˘על‰ 

‰י‡, ו‰וסיף ‡‰רן על מ‰ ˘נˆטוו‰ מ˘‰.

וי˘ לב‡ר ‰„ברים בעבו„˙ ‰‡„ם:

בעבו„˙  עבו„˙ו  ב˙חל˙  עומ„  ‰‡„ם  כ‡˘ר 
"‡ל  ˙‰י'  ˘עבו„˙ו  לכוון  ע„יין  בנ˜ל  ‰˘י"˙ 
מ‰  ר˜  לע˘ו˙  ˘יכוון  ‰יינו,  ‰מנור‰",  פני  מול 
˘‰˜ב"‰ רוˆ‰, וי˜יים ‰מˆוו˙ ל˘ם ‡מ˙י˙ כוונ˙ 

‰מˆוו‰.

בעבו„˙ו,  חיל  ‡ל  מחיל  כ˘עול‰  ‡מנם, 
"כ˘עול‰  ‚„ול‰  ב‰˙ל‰בו˙  בעבו„˙ו  ומ˙ל‰ב 
ו‡ופנים  סברו˙  כמ‰  ˘ימˆ‡  י˙כן  ‰ל‰ב", ‰רי ‡ז 
יכול  סוף  וסוף  ˘לו,  ‰‰˙ל‰בו˙   ˙‡ לבט‡  במ‰ 
˘ז‰ו  בנפ˘ו  י„מ‰  וח"ו  ‰כוונ‰   ˙‡ ל‰חטי‡  ‚ם 
‡ז  „ו˜‡  ולכן  עˆמו.  סבר˙  ול‡  ‰˜ב"‰  רˆון 
כ˘"עול‰ ‰ל‰ב" ˆריך ז‰ירו˙ מיוח„˙ ו˜בל˙ עול 
פני  מול  מכוונ˙ "‡ל  עבו„˙ו  ˙‰י'  ˘‚ם ‡ז  י˙ר‰, 

‰מנור‰".

וז‰ו ˘בחו ˘ל ‡‰רן, ˘‰ו‡ ז‰ ˘ממ˘יך ‡‰ב‰ 
 - ‰ל‰ב  עול‰  כ‡˘ר  ˘‚ם  י˘ר‡ל,  בנ˘מו˙  רב‰ 

דרוש ואגדה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

„וחין (ו‡וסרין) ‡˙ ע˘יי˙ ‰פסח מר‡˘ון 
בˆיבור,  ול‡  ב"‡י˘"  „ו˜‡  ז‰ו   – ל˘ני 
„‡ין „יני ‰˙ור‰ (לענין טומ‡‰) „וחין ‡˙ 
‰ˆיבור מר‡˘ון ל˘ני. ומכ‡ן למ„נו ל˘ני 
מ˙ים, ‡ין  טמ‡י  כ‡˘ר ‰ˆיבור ‰ם  פנים: 
‰פסח   ˙‡ עו˘ים  ‡ל‡  ˘ני  לפסח  נ„חים 
„ברינו  ברי˘  כנ"ל  (בטומ‡‰),  בר‡˘ון 
וכו',  זבים  טמ‡י  ‰ם  וכ‡˘ר  ‰˘"ס.  ע"פ 
ו‡ין  ‰פסח  מע˘יי˙  ל‚מרי  ‰ם  נ„חים 
לי˙‡  בˆבור  כי  ˘ני,  בפסח  ˙˜נ‰  ל‰ם 
כך  „בין  ‰כלל,  ˘ני.  לפסח  ‰„חי'  ענין 
טומ‡‰  „„יני  נ‡מר  ל‡  לעולם  כך  ובין 
ל˘ני.  ר‡˘ון  מפסח  ˆיבור  י„חו  ˘ב˙ור‰ 
בין  ˘‰‰פר˘  ‰נ"ל  ‰„ברים  כנים  ו‡ם 
‰˙ור‰,  „חיי˙  בענין  ‰ו‡  לˆבור  יחי„ 
˘‡ין ‰˙ור‰ „וח‰ ˆבור לפסח ˘ני – ˘וב 
מˆ„  ‰פסח   ˙‡ ‰ˆבור  ע˘ו  ל‡  ˘‡ם  י"ל 
סיב‰ ˆ„„י˙, ול‡ מˆ„ „ין טומ‡‰ וכיו"ב, 
‰ענין  בעˆם  כי  ˘ני.  בפסח  ‰ם  חייבים 
יחי„  בין  חילו˜  מפור˘  מˆ‡נו  ל‡  „פ"˘ 
מפסח  "נ„חין"  ˘‡ינם  בז‰  ‡ל‡  לˆבור 
וכנ"ל ‰יינו „ו˜‡ „חי'  ˘ני,  לפסח  ר‡˘ון 
‚"כ  לנו  יומ˙˜  ועפ"ז  ‰˙ור‰.  „ין  מˆ„ 
ל‡  בר‡˘ון  עב„י ˆיבור  ˘"‰יכ‡ „ל‡  מ‰ 
זבין  ברובן  נ˜ט ‰˘"ס  ב˘ני",  יחי„  עבי„ 
„ו˜‡, ול‡ כ˘‡י ע˘יי˙ן ‰פסח ‰י˙‰ מˆ„ 
פסח  ‚בי  „י„ן  בנ„ון  ו‰נ‰,  ‡חר˙.  סיב‰ 
ל‰ם  ול‡ ‰י'  י˘ר‡ל  ‰˜ריבו  ˘ל‡  ר‡˘ון 
מ˜„˘, ‰רי ‰„בר ‰י' מפני י„ ‰‡ומו˙ ול‡ 
מˆ„ עיכוב ‰˙ור‰ עˆמ‰, וב‰כי ל‡ נ‡מר 
לפסח  נ„ח‰  ˆיבור  „"‡ין  כלל  מעולם ‰ך 
מˆ„  ב‡  ˘‰„בר  במ˜ום  „מיירי  ˘ני" 
„חיי˙ „יני ‰˙ור‰. ו˘פיר ‡ין מחלו˜˙ בין 
ל„ע˙  (ו‡פילו  ו‰ירו˘למי  ‰בבלי  מס˜נ˙ 

ר' יו„‡). 

ר'   – (וי"‚  ‰ר"ח  „ע˙  י„וע‰  ו‰נ‰ 
(פסח)  ˜רבנו˙  „מ˜ריבין  „פרי˘,  יחי‡ל) 
כי  ‚ם  פ"ו:  ופרח  ‰כפ˙ור  וז"ל  בזמ‰"ז. 
חננ‡ל  ˘רבינו   .  . ברוך)  (מ‰"ר  ‡לי  ‡מר 
„פריז ז"ל ‡מר לב‡ לירו˘לים ו‰ו‡ ב˘נ˙ 
˘בע ע˘ר‰ ל‡לף ‰˘י˘י ו˘י˜ריב ˜רבנו˙ 
ח˙"ס  ב˘ו"˙  ועיין  ע"כ.  ‰ז‰.  בזמן 
בעינן  ‡י  בז‰  ˘פלפל  מ‰  רלו  סי'  יו"„ 
ו‡י  כ‰ונ‰  עבו„˙  „יני  ו˘‡ר  מיוחס  כ‰ן 
רבו  ˘למע˘‰  ו‡ף  מעכב˙.  טומ‡˙ ‰˜‰ל 
ר‡יו˙  ו„חו  ‰ז‰  בזמן  ל‰˜ריב  ‰‡וסרים 
‰מ˙ירים בז‰, ‰רי כיון ˘י˘ כ‡ן ענין ˘ל 
כר˙, ‰רי כ„י לח˘ו˘ ‚ם ל˘יט‰ זו נמˆ‡ 
חי„ו˘ ‚„ול לענין זמן ‰ז‰ ‚ם ‡ם י˙מ‰מ‰ 
ר‡˘ון  פסח  לענין  ר‡˘י˙,  ח"ו.  ‚ו‡לנו 
בזמן  ‚ם  חיובו  בטל  ל‡  ‰„ין  ˘מעי˜ר   –
‰ז‰, ו‡"כ – בע˙ ˘י„ י˘ר‡ל ˙˜יפ‰ ול‡ 
מ‰‡פ˘רו˙  ‡מ˙י  ‡ונס  ו‡ין  ‰‡ומו˙,  י„ 
לעלו˙ ל‰ר ‰בי˙ ל‰˜ריב ˜רבן פסח, ‰רי 
‰נ"ל  ל„ע‰  לח˘ו˘  ‰ר‡וי  מן  לפענ"„ 
ול‰מנע מל‰יו˙ בי"„ בניסן ב˙וך ט"ו מיל 
סמוך לירו˘לים, ˘‰ו‡ ˘יעור „רך רחו˜‰ 
‰מ„ובר  ˘‰רי  פסח,  ˜רבן  מחיוב  ל‰פטר 
ול‡י„ך ‚יס‡ –  כר˙,  בו  בענין „˘ייך  ‰ו‡ 
מ˘ך  י‰יו  ומעל‰  י‚"˘  מבני  ˘‰זכרים  ז‰ 
˘עו˙ ‡ח„ו˙ ב„רך רחו˜‰ מירו˘לים ˙"ו 
ל‡ו מיל˙‡ רברב‡ ‰ו‡ (וע‡כו"כ – ˘‡ל‰ 
˘‰ם בל‡ו ‰כי ב„"ר ל‡ י„ח˜ו ‡˙ ‰˘ע‰ 
ול‰כי  ‡לו),  ב˘עו˙  „ו˜‡  לירו˙"ו  ליכנס 
מס˜נ˙י1 ˘י˘ ספ˜ וס"ס וכו' בנ„ו"„, ולכן 

˙יכף  ˙˘כ"ח,  ב˘נ˙  רבינו  פס˜  זו  1) מס˜נ‡ 
ל‰לן  עיין  ‡בל  ב‡‰"˜.  ‰מלחמ‰  נˆחון  ל‡חר 
למ‰  טעם  ל‡ח"ז  ˘נים  כמ‰  רבינו  מ˘"כ   – בסיום 
‰מוˆי‡ים  ‡לו.  ב˘נים  בפועל  לז‰  לח˘ו˘  ‡ין 

ל‡ור.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

פסח  ויע˘‰  כולו  יי„ח‰  ˘‰ˆיבור  ‡פ˘ר 
טמ‡ים  ˜‰ל  ˘רוב  ז‰  „ין  ‰נ‰  כי  ˘ני. 
‡בל  מ˙,  בטומ‡˙  ר˜  ‰ו‡  פסח  מ˜ריבין 
בפסחים  ˜יי"ל  וכיו"ב  זיב‰  בטומ‡˙ 
ר‡˘ון,  פסח  ל‰˜ריב  ל‰ם  „‡ין  ‰˙ם 
רוב ˜‰ל  ע"‡ ‚בי  פ  לעיל  ו‡עפ"כ ‚רסינן 
כל  רב  „ל„ע˙  מ˙ים,  טמ‡י  ומיעוטן  זבין 
‡ין  ˘וב  בר‡˘ון  ˆיבור  עב„ו  „ל‡  ‰יכ‡ 
‰מיעוט  ו‡פילו  בפ"˘,  ‰פסח  מ˘לימין 
"‰ו‡יל  פ"˘,  יע˘ו  ל‡  מ˙  טמ‡י  ˘‰יו 
‰זבין  (כי  בר‡˘ון  ‰˜‰ל  רוב  ע˘‰  ול‡ 
רוב,  ‰יו  ו‡פי'  פ"ר  עו˘ים  ‡ין  לעולם 
כנ"ל) ל‡ יע˘ו ‡לו ‰מיעוט ‰טמ‡ים למ˙ 
‡˙ ‰˘ני" (רמב"ם ‰ל' ˜"פ פ"ז ‰"„). ועפכ"ז 
יע˘ו  „ל‡  ל‰„י‡  ‰בבלי  „„ע˙  נר‡‰ 
ל‰˜ריב  יכלו  ב˘ל‡  ‚ם  פ"˘  ‰ˆיבור  כל 
בר‡˘ון כלל. ולפ"ז נמˆ‡ „ס˙מי' „‰בבלי 
‰„בר  נ˘‡ר  ובירו˘'  יו„‡  כר'  „ל‡  פס˜ 

בפלו‚˙‡.

‰בבלי  ב‡  ל‡  „ב‡מ˙  לח„˘  ונר‡‰ 
ו‡ין  ז‰  בענין  כלל  ‰ירו˘'  על  לחלו˜ 
יו„‡  ר'  „ע˙  נ‚„  „˘יט˙ו  ב‰כרח  לס˙ום 
יומ‡  ‰˙וס'  „ברי  וכי„וע  ˘בירו˘למי. 
(בבלי  ל‰˘וו˙ם  יכולין  ˘‡נו  „"במ‰  פז: 
ז‰  וכלל  ל‰˘וו˙ם",  לנו  י˘  וירו˘למי) 
פלו‚˙‡  ‚ופ‡  בו  ˘י˘  בענין  ‡פילו  ‰ו‡ 
י„  ובס'  ˘ם).  ‰˙וס'  בי'  „מיירי  ב‚וונ‡  (כמו 

‡˘כחן  ס"י)  ‰˙למו„ים  ˘ני  (כללי  מל‡כי 
˘י‰י'  בפירו˘  ‡פילו  ל‰˘וו˙ם  לנו  „י˘ 
בנ„ו"„  ‚ם  לומר  י˘  ומע˙‰   .˙ˆ˜ רחו˜ 
"‡י˘  ‰ו‡  בבלי  ‰˘"ס  ל˘ון  „‰נ‰  כן. 
לפסח  נ„ח‰  ˆיבור  ו‡ין  ˘ני  לפסח  נ„ח‰ 
‰ל˘ון  רב  ב„ע˙  ‰נ"ל  בסו‚י‡  וכן  ˘ני", 
ו‰ו‡  ˘ני".  לפסח  מ„חו  ל‡  "ורוב‡  ‰ו‡ 
"‰יחי„  בפר˘˙נו  מ‰ספרי  ל˘ון  ב˘ינוי 
עו˘ים  ‰ˆיבור  ו‡ין  ˘ני  פסח  עו˘‰ 

"ורוב‡  ‰˘"ס  נ˜יט  ל‡  וכ‡ן  ˘ני",  פסח 
כ‡ן  י˘  ולכ˘˙„ו˜  ˘ני".  פסח  עב„י  ל‡ 
בז‰  „‰„יו˜  ‰˘"ס,  בל˘ון  ‚„ול  ˘ינוי 
ל‡  בˆיבור  ˘ני  פסח  „ליכ‡   ‡‰„ ‰ו‡ 
ענין  ˙ור‰  נ˙נ‰  ˘ל‡  ˘ני  בפסח  „ין  ‰וי 
בפסח  „ין  ‰ו‡  ‡ל‡  לˆיבור,  ˘ני  פסח 
פסח  מן  נ„ח‰  ‡ינו  ˘ˆיבור  ר‡˘ון, 
ו‡"כ  ˘ני,  בפסח  ˜רבנם  ל‰˜ריב  ר‡˘ון 
‡ין   – ˘‡ז  ר‡˘ון,  פסח  בע˙  נמ„„  ‰„ין 
(ונפ˜‡  ˘ני.  לפסח  ‰ו‡ „וח‰ ‡˙ ‰ˆיבור 
‰יו  ר‡˘ון  פסח  „בזמן  ב‰יכ‡  ‚"כ  מינ‰ 
‰נ„חים מיעוט, ולזמן פסח ˘ני נע˘ו רוב, 
ע"י ‚רים ˘נ˙‚יירו בינ˙יים וכיו"ב). ועפ"ז 
בכמ‰  בפסחים  ‰˘"ס  ל˘ון  פ˘טו˙  ˙ובן 
„חי'  לענין  ומיעוט  רוב  „ח˘בון  מ˜ומו˙ 
בזמן  ב‰מˆב  ˙לוי  ל˘ני  ר‡˘ון  מפסח 
פסח ר‡˘ון (ועפ"ז י˙וסף נופך רב ב„ברי 
‰מנ"ח ˘ם ב˙חיל˙ו ‚בי ‡ופן חי˘וב רוב 

ומיעוט עיי"˘ ו‰בן). 

ומע˙‰ ברור „‡ין ר‡י' מ„ברי ‰˘"ס 
פ"˘ ‰יכ‡  מ˜ריב  לומר „‡ין ˆיבור  בבלי 
„בזמן פסח ר‡˘ון ל‡ ‰י' ‰מ˜„˘ ול‡ חל 
על ‰"רוב" ‰פטור מפסח ˘ני (מˆ„ ‰כלל 
˘ני),  לפסח  רוב  „וח‰  ר‡˘ון  פסח  „‡ין 
‚זיר‰  „י˘  בבלי  ‰˘"ס  ‡מר  ל‡  ומעולם 
ייע˘‰  ל‡  ˘לעולם  ‰˙ור‰  ˘ל  ˜בוע‰ 
בספר  (ועיי"ע  ˘ני  בפסח  ‰ˆיבור  ע"י  פסח 
˘ם  ‰נ„פס  ח˙נו  ב˘ו"˙  ל‰חי„"‡,   ıומ‡ יוסף 

ב„ע˙  לומר  יכולים ‡נו  ˘פיר  ו˘וב  ו').  סי 
‰בבלי ‚ם כ˘יט˙ ר' יו„‡ בירו˘למי, „‡ם 

יבנ‰ ‰מ˜„˘ יע˘ו כל ‰ˆיבור פסח ˘ני.

‰˘"ס  כוונ˙  בעומ˜  ל‰וסיף  י˘  ועו„ 
נ„ח‰  ˆיבור  ו‡ין  לפ"˘  נ„ח‰  "‡י˘ 
˘‰פסח  ז‰  ענין  „„ו˜‡  „ר"ל  לפ"˘", 
"נ„ח‰", ˘פירו˘ו, ˘„יני ו‡יסורי ‰˙ור‰

י„

נבנה מקדש בין פסח ראשון 
לשני

יסיק פירוש מחודש בהא דאין ציבור נדחה לפ"ש, שהוא דין בפסח 
ראשון ולא בפסח שני ויחדש עוד דדין זה הוא דוקא כשהדחי' היא מצד 

דין תורה כטומאה וכיו"ב ולא מאונס צדדי / ועפ"ז ידון להלכה אם יש 
לחשוש בזה"ז לדעת ר"י דפריש ולהיות בדרך רחוקה בפ"ר ופ"ש 

בי˙  כ˘נבנ‰  למע˘‰:  ‰לכ‰  ˘‡ל‰ 
‰מ˜„˘ בין פסח ר‡˘ון ל˘ני ‡ם י˙חייבו 
כל ‰ˆיבור בע˘יי˙ פסח ˘ני. „‚בי טומ‡˙ 
„‡ין  ע"‡  עט  „פסחים  במ˙ני'  ˜יי"ל  מ˙ 
ו‡ם  מיעוטו,  ˘ני ‡ל‡  לפסח  נ„ח‰  ˆיבור 
ר‡˘ון  פסח  בזמן  מ˙  טמ‡י  ‰ˆיבור  רוב 
לפסח  נ„חין  ו‡ינם  בטומ‡‰  פ"ר  מ˜ריבין 
˘ני. ומע˙‰ ˆ"ע בכ‰"‚ ˘ל‡ ‰י' ‰מ˜„˘ 
בפסח ר‡˘ון ‡ם נ‡מר ˘יי„חו כל י˘ר‡ל 
לח˜ור  ‰‡ריך  כבר  ו‰מנ"ח  ˘ני.  לפסח 
סברו˙,  מכמ‰  ופלפל  ˘פ,  במˆו‰  בז‰ 
פר˜  בירו˘'  ר‡י˙י  ‡ח"ז  ˘וב  וסיים: 
יבנ‰  ‡ם  „˙נ‡י  פלו‚˙‡  ˘‰ו‡  ˘‰י'  מי 
בי‰מ"˜ בין פ"‡ לפ"˘ „ח„ ‡מר „י˜ריבו 
ע"כ.  י˜ריבו.  „ל‡  ‡מר  וח„  פ"˘  י˘ר‡ל 
פ"ט  (פסחים  בירו˘למי  לפלו‚˙‡  וכוונ˙ו 

"ני˙ן  ‚בי  ‰"ב)  פ"ח  פסחים  ˙וספ˙‡   .‡"‰

פ"ר  (בין  ‰בחיר‰  בי˙  לבנו˙  לי˘ר‡ל 
עו˘‰  בז‰ „ˆיבור  ס"ל  יו„‡  ור'  לפ"˘)", 

פסח ˘ני.

„ע˙  ר˜  ז‰ו  לכ‡ור‰  ‡מנם, 
ע„יין ˆ"ע,  ב„ע˙ ‰בבלי  ‰ירו˘למי, ‡בל 
‚בי  ע"‡  סז  בפסחים  ‰בבלי  „ברי  וכי„וע 
ו‡ין  ˘ני  לפסח  נ„ח‰  "‡י˘  מ˙  טומ‡˙ 
ˆיבור נ„ח‰ לפסח ˘ני", „מ˘מע „לכו"ע 
פסחי‰ם  יע˘ו  ˘לם  ˘ˆיבור  ‡מרינן  ל‡ 
מ˙ים,  בטמ‡י  ‰יינו  „‰˙ם  ו‡ף  בפ"˘. 
פסח  ועו˘ין  לפ"˘  יי„חו  „ל‡  ו‡מרי' 
„‰פסי„ו ‰כ‡  מ˘‡"כ  בטומ‡‰,  ר‡˘ון 

‰˜‰ל פסח ר‡˘ון ב‡ין מ˜„˘, מ"מ נר‡‰ 
‡י  נמי  בכ‰"‚  ‰בבלי  „ל„ע˙  ל‰וכיח 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


