


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰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

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



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
מפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים?

מ„וע ‡י ‡פ˘ר לומר ˘מיל˙ י˘ר‡ל ‰י˙‰ בי' ניסן? / מ‰ו ˘יעור 
בי‡ור   / ‰„ע˙?  י˘וב  מ˙וך  „בר  עו˘‰  ‰‡„ם  ‡ם  ל„ע˙  ‰זמן 
˙ירוı ר˘"י ל˜ו˘יי˙ו מפני מ‰ ˆיוו‰ ‰˜ב"‰ ל˜ח˙ ‡˙ ‰˘‰ „' 

ימים ˜ו„ם ל˘חיט˙ו

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 114 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
"שביתת" מזיקי מצרים (ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 58 ואילך)

כמה בתים היו בתפלין שבמדבר  (יעויין לקו"ש ח"ט עמ' 50 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אהבת השי"ת לישראל במכת בכורות

מ„וע ר˜ במכ˙ בכורו˙ ˆוין ‰זמן ‰מ„וי˜ – "כחˆו˙ ‰ליל‰"? / מ‰ו 
חˆו˙  מ‰  מפני   / מ‡לו"?  נ˘˙נו ‡לו  "מ‰  לטענ˙ ‰מ˜טר‚  ‰מענ‰ 
‰ליל‰ ‰ו‡ ‚ילוי מיוח„ מעˆמו˙ ‰בור‡ י˙'? / וכיˆ„ „ם פסח ו„ם 

מיל‰ ‚ילו ‡˙ ‡‰ב˙ו ‰עˆמי˙ ˘ל ‰˜ב"‰ לבניו?

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 864 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מדוע ישב ר' מתיא בן חרש ברומי?  (ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 119 ואילך)

בשיא האור, בשיא החושך (ע"פ תורת מנחם התוועדויות תשמ"ד ח"ג עמ' 1437 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בפלוגתת התנאים בקדושת שם צבאות

יב‡ר „נחל˜ו ‰בבלי ומס' סופרים ב˘יט˙ ר' יוסי ‡י ‰וי כלל ˘מו 
˘ל ‰˜ב"‰ ‡ו ל‡ו, ועפ"ז י˙יי˘בו „יו˜י ‰ל˘ונו˙ בכל ‰מ˜ומו˙ 

/ עפ"ז יפלפל ‚ם ב˘יט˙ ˙"˜ „‰לכ˙‡ כוו˙י'

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 53 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
האחריות והזכות לפעול על הסביבה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
יהודים פשוטים ותלמידי חכמים

בעז‰י״˙.

‰ננו  ב‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת שבתיח לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

יהודים פשוטים ותמידי חכמים
עד מורנו הבעש"ט נ"ע היו הת"ח ובני תורה בדלים מן היהודים הפשוטים. ובא מורינו הבעש"ט נ״ע והראה 

הפלגת מעלתם של ישראל הפשוטים

בעלי אמונה ומדות טובות
כ˙ו˙:  ל˘˙י  עמנו  נ˙פל‚  רבינו  מ˘‰  ע"י  ‰˜„ו˘‰  ˙ור˙ו   ˙‡ ‡ל˜ינו  ‰וי'  ‰נחילנו  מ‡ז 
נ"ע  ‰בע˘"ט  מורנו  וע„  פ˘וט‰.  ‡מונ‰  בעלי  פ˘וטים  ‡נ˘ים  ב)  ˘כל.  בעל  ˙ור‰  בני   (‡
ו‰ר‡‰ ‰פל‚˙  נ״ע  מורינו ‰בע˘"ט  וב‡  מן ‰י‰ו„ים ‰פ˘וטים.  ב„לים  ˙ור‰  ובני  ‰יו ‰˙"ח 

מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‰פ˘וטים.

ל˜רב  נ"ע  ‰בע˘"ט  מורינו  ‰נ‰‚˙  על  ‰˙פל‡ו  נ"ע  ‰בע˘"ט  ˙למי„י  ‚ם  ‰נ‰  בר‡˘ונ‰ 
"‡ומרי  ב˘ם  ˜ר‡ום  ˙ור‰  ‰בני  ‰˘ו˜.  ו‡נ˘י  ‰פ˘וטים  בעלי-‰מל‡כו˙  ‡חינו,  פ˘וטי   ˙‡

‰˙‰לים", ו"„ל‡ י„ע מ‡י ˜‡מרי'ני˜עס".

לעˆמם.  ב„לים  ‰יו  ‰י˘יבו˙  ו˙למי„י  י˘יבו˙  ר‡˘י  ‰רבנים,  ‰נ‰  עיירו˙  וכמ‰  בכמ‰ 
ל‰ח„ר  כנסיו˙  מ‰ב˙י  ו‰רחי˜ום  לפני ‰˙יב‰,  לעבור  למחוייבי ˜„י˘ים  מ˙ירים  וב˜ו˘י ‰יו 
˘ל  מעל˙ם  לפרסם  ‰˜„ו˘‰  מרוחו  ו‰˘פיע  נ״ע  ‰בע˘"ט  מורנו  ˘ב‡  ע„  ו‰„ומ‰.  ‰˘ני 

‰בעלי ‡מונ‰ פ˘וט‰ בי˘ר‡ל.

מורנו  ˘‰˙וע„   ˘„˜ ‰ועי„ו˙  ‡ח˙  ‡ו„ו˙  על  ב‰מסופר  ‰˘יחו˙  ‡ח˙   ˙‡ ר‡‰  בו„‡י 
כמ‰  ובבי‰כ"נ ‰˙‡ספו ‡ז  ˙˜י"‚-˙˜ט"ו  ב˘נו˙  ˙למי„יו ‰ˆ„י˜ים  ז˜ני ‚„ולי  עם  ‰בע˘"ט 

וכמ‰ ‡ורחים וב‰ם ‡נ˘ים פ˘וטים כו', ו‰בע˘״ט נ"ע ‰ר‡‰ ל‰ם ‰˙˜רבו˙ ‚„ול‰.

י˜ר.  מכל  י˜ר  ‰ו‡  ביו˙ר  ‰פ˘וט  ˘‰י‰ו„י  י˘ר‡ל,  מעל˙  ‰פל‡˙  ל„ע˙  נוכחו  מ‡ז  ‰נ‰ 
ו] [בטבעו  מוח ‰נו ˜ר  בעל  ביו˙ר.  י˜ר  חכם ‰ו‡  ˙למי„  בי‡ר ‰ענין:  רבינו ‰ז˜ן  כ"˜  ו‰ו„ 

לע˙ים ˜רובו˙ מ˜רר. וˆריכים ז‰ירו˙. ‡נ˘ים פ˘וטים ‰ם בעלי ‡מונ‰ ומ„ו˙ טובו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜לט)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



אמרת בעל חידושי הרי"ם לחסידיו
כי  הנ״ל  במכתבו  שמבשר  הבשורה  היא  ...טובה 

על  לטובה  להשפיע  בהשתדלותו  ברכה  סימני  רואה 

 - לרבים  ולהקנות   - לעצמם  לקנות  שיכולים  אלה 

עולמם בשעה אחת.

פרי  בעתיד  לראות  הן  חזקות  שתקוותיו  אף  אבל 

ביקורו  בעת  שיחתנו  תוכן  את  הוא  זוכר  בטח  מעלליו, 

המעשה  הוא  העיקר  סוף  סוף  כי  הדגשתי  אשר  כאן, 

מהנעשה  צדק  חשבון  לדעת  וצריכים  ממש,  והבפועל 

בפועל.

בנוגע  הנוכחי  המצב  אודות  וביחוד  זה,  כל  דבר  ועל 

ליהדות וחינוך במחנות העולים אינו כותב מאומה.

נשען על דבריו בעת שיחתנו, אכפיל בזה בקשתי אז, 

הפרטים  להוודע  ישתדל  ועסקיו,  טרדותיו  למרות  אשר 

של  שרק  אפילו  ושרק,  כחל  בלי  המצב  ולהודיעני  בזה 

לשאלות  היחס  אדות  לההחלטות  כי  ישראל,  אהבת 

ידיעה  כל  לי  חשובה  הנ"ל  המחנות  במצב  הקשורות 

ברורה ומפורטת.

שמעתי מספרים, אשר פעם אמר בעל חידושי הרי"ם 

כמה  יהדות,  שהוא  כל  בכם  אפעול  לא  אם  לחסידיו: 

למשה  "וירע  שנאמר  וכמו  עלי,  הרחמנות  תהי'  גדולה 

בעבורם".

להשפיע,  שיכול  ואחת  אחד  בכל  הוא  זה  ומעין 

לחזקו  בישראל  שהוא  מי  על  ישר,  בלתי  או  ישר  באופן 

ביהדות או להביאו לפעולה בחיזוק היהדות, אשר צריך 

הוא לדעת ברור, אשר הצלחתו בזה הוא אשרו ותפקידו 

הדרוש.  ככל  בזה  ישתדל  ובמילא  עצמו,  המשפיע  של 

לעבודה  חזקה  הכ"מ:  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  דברי  וע"פ 

שאינה חוזרת ריקם.

בברכה ובתקוה לקבל בשו"ט.

(אגרות קודש ח"ג עמ' שכ-שכא)

"לעשות צדקה ומשפט" – הפרשת 
צדקה רוחנית לסביבה

כותב  בו  מכתבו...  נתקבל  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 

אודות המאורע ל"ע ול"ע שקרה לו [שמכוניתו נתהפכה 

בדרך. המו"ל]. 

האמור  להמאורע  במיוחד  דעתי  ששואל  ...במה 

הענינים  אשר  בכ"מ,  המבואר  ידוע   - בדרך  שקרה 

ברוחניות,  מהענינים  משתלשלים  הגשמי  דעולמנו 

וביחוד מהענינים אשר בתורה, וכמובן ג"כ ממאמר רז"ל 

פנקסאות  היא  התורה  אשר  בתחלתו,  רבה  בראשית 

וכל  ועניניו,  כולו  העולם  כל  נבנה  שע"פ  ודפתראות 

מרמז  יותר  עוד  ולפעמים  רמז  זה  הרי  גשמי  מאורע 

בהנוגע להמצב ברוחניות. 

ענין דרך ברוחניות הוא, כמ"ש ושמרו דרך ה' לעשות 

וביחוד  בכלל,  והמצוה  התורה  ז.א.  ומשפט,  צדקה 

קשר  החסידות  בתורת  ומבואר  ומשפט,  הצדקה  ענין 

המשפט  לאחרי  לעשותה  צריך  שצדקה  הענינים  שני 

לצרכיו,  לו  ומוכרח  שייך  מה  לעצמו  בהנוגע  שעושה 

גם  הוא  ועד"ז  לצדקה,  ממנו  גדול  חלק  מפריש  שאז 

הוא,  ומצבו  מעמדו  בהעריכו  רוחנית,  לצדקה  בהנוגע 

וגם  הקרובה  בסביבתו  הזולת  על  להשפיע  שיכול  ואיך 

ויכולתו,  מרצו  מזמנו,  גדול  חלק  מפריש  שאז  הרחוקה, 

עוה"ב  לחיי  לקרבם  הרחוקים  על  להשפיע  לצדקה, 

(שזהו גם לחיי עוה"ז).

(אגרות קודש חי"ח עמ' קמו)

השכר הגדול ביותר – ראיית 
הצלחה בעבודת הקודש

אשר  הזכות  וגודל  בכפרים...  הוא  מבקר  אשר  כותב 

(אשר  טוב  שם  הבעל  פתגם  וידוע  באר,  די  אין   - בזה 

זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  פעמים  כמה  שמענוהו 

אצל  חביב  מישראל  ואחת  אחד  שכל  זי"ע)  נבג"מ 

אצל  יחיד  בן  של  מחביבות  יותר  ערוך  באין  הקב"ה 

לשער  יש  ומעתה  זקנתם,  לעת  להם  שנולד  הורים 

זה  יחיד  בן  של  ליבו  את  כשמקרב  הזכות  גדול  כמה 

גם-כן  זה  שקשור  כותב  שהוא  וביחוד  שבשמים,  לאביו 

הנה  וכו'  הבהמה  על  לרכוב  צריך  כי  גופנית  טרחה  עם 

"לפום צערא אגרא".

בשר  בעיני  גם  שיראה  יתברך  מהשם  רצון  ויהי 

הצלחה בעבודתו בקודש זו, אשר זהו השכר היותר גדול, 

וכפסק המשנה ”שכר מצווה – מצווה“, ויומשך זה גם כן 

”מעלין  רז“ל  כפסק  ובודאי  הפרטיים,  בעניניו  בהצלחה 

מוסיפין  המוסיף  וכל  הנ"ל  בכל  אומץ  יוסיף   - בקודש“ 

לו מן השמים בהמצטרך לו בגשמיות וברוחניות.

(אגרות קודש ח“ח עמ‘ כג-ד)

האחריות והזכות לפעול על הסביבה

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

לקראת שבת „

מפני מה הקדים קיחתו 
שחיטתו ארבעה ימים?

מדוע אי אפשר לומר שמילת ישראל היתה בי' ניסן? / מהו שיעור הזמן לדעת אם האדם עושה דבר מתוך ישוב 
הדעת? / ביאור תירוץ רש"י לקושייתו מפני מה ציווה הקב"ה לקחת את השה ד' ימים קודם לשחיטתו

"„ברו ‡ל כל ע„˙ י˘ר‡ל ל‡מר, בע˘ור לחו„˘ ‰ז‰ וי˜חו ל‰ם ‡י˘ ˘‰ לבי˙ ‡בו˙, ˘‰ 
לבי˙ . . ו‰י' לכם למ˘מר˙ ע„ ‡רבע‰ ע˘ר יום לח„˘ ‰ז‰, ו˘חטו ‡ו˙ו כל ˜‰ל ע„˙ י˘ר‡ל 

בין ‰ערבים" (יב, ‚-ו). 

ובפירו˘ ר˘"י ‰˜˘‰, למ‰ נˆטוו ל˜ח˙ ‡˙ ‰˘‰ כבר "בע˘ור לחו„˘", ב˘ע‰ ˘‰˘חיט‰ 
‰י˙‰ ר˜ בי"„ ניסן בין ‰ערביים:

"ומפני מ‰ ‰˜„ים ל˜יח˙ו ל˘חיט˙ו ‡רבע‰ ימים?"

ומיי˘ב וז‰ ל˘ונו: 

ע˙ „ו„ים'.  ע˙ך  ו‰נ‰  ו‡ר‡ך  עליך  'ו‡עבור  חר˘ ‡ומר: ‰רי ‰ו‡ ‡ומר  בן  מ˙י‡  רבי  "‰י' 
כ„י  ב‰ם  ל‰˙עס˜  מˆוו˙  בי„ם  ול‡ ‰יו  בניו,  ˘‡‚‡ל ‡˙  ל‡בר‰ם  ˘נ˘בע˙י  ˘בוע‰  ‰‚יע‰ 
ב‡ו˙ו  ˘מלו  מיל‰  ו„ם  פסח  „ם  מˆוו˙:  ˘˙י  ל‰ם  ונ˙ן  וערי'';  ערום  'ו‡˙  ˘נ‡מר  ˘י‚‡לו, 
‡סירייך  ˘לח˙י  ברי˙ך  ב„ם   ˙‡ '‚ם  ו‡ומר  „מים.  ב˘ני  ב„מיך'  'מ˙בוסס˙  ˘נ‡מר  ‰ליל‰, 
מבור ‡ין מים בו'. ולפי ˘‰יו ˘טופים בעבו„‰ זר‰, ‡מר ל‰ם 'מ˘כו ו˜חו לכם' – מ˘כו י„יכם 

מעבו„‰ זר‰ ו˜חו לכם ˆ‡ן ˘ל מˆו‰". 

ב. ולכ‡ור‰, ל‡חר כל ‰‡ריכו˙ ˘‰בי‡ ר˘"י ב„בר ‰ח˘יבו˙ ˘ל ‰‰˙עס˜ו˙ במˆוו˙ על 
מ‰  "מפני  נ˙יי˘ב‰:  ל‡  ב‰  ˘פ˙ח  ‰˜ו˘י‡  לכ‡ור‰  ע„יין   – ˘י‚‡לו"  "כ„י  י˘ר‡ל  בני  י„י 

‰˜„ים ל˜יח˙ו ל˘חיט˙ו ‡רבע‰ ימים"?

ל˜יח˙ו  "‰˜„ים  י˘ר‡ל:  ˘ל  בזכו˙ם  ל‰רבו˙  ‰כוונ‰  ˘‰י˙‰  ‡רי'),  ‚ור  ‚ם  (ור‡‰  פיר˘  יע˜ב  [בנחל˙ 
‡רבע‰ ימים, ˘ב‡לו ‡רבע‰ ימים י˜בלו ˘כר על ‰ל˜יח‰ ועל ‰‰˙עס˜ו˙ בו". 

ל˘חיט˙ו  ל˜יח˙ו  מ‰ ‰˜„ים  ˘‰˜˘ו ‰מפר˘ים: "מפני  וכמו   – נ˙ב‡ר  ל‡  ע„יין  כי  מספי˜,  ז‰  ‡מנם ‡ין 
‡רבע‰ ימים „ו˜‡, ל‡ פחו˙ ול‡ יו˙ר"?

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

ומחומר ‰˜ו˘י‡ מˆינו לכמ‰ ממפר˘י ר˘"י ˘נ„ח˜ו ברמזים ˘ונים: 

בˆ„‰ ל„רך כ˙ב "˘‰ם כנ‚„ ‡רבע‰ „ינים ‰נע˘ים ב‡ל˜י מˆרים" (כמבו‡ר במכיל˙‡ בפר˘˙נו ע‰"פ יב, 
יב, ˘כל ‡ח„ מ‰סו‚ים ˘ב‡לילים ל˜‰ ב‡ופן ‡חר, ומסיים ˘ם: "נמˆ‡נו למ„ין ˘עבו„‰ זר‰ לו˜‰ ב‡רבע‰ 

„רכים");

ב‡לו  לח˘וב  ‰˘עבו„,  עלי‰ם  ˘נ‚זר  ˘נים  מ‡ו˙  ‡רבע  כנ‚„  ימים  ‡רבע‰  כן  "˘‰י'  כ˙ב  ל„ו„  במ˘כיל 
ל˘חוט ‡˙  ר‡ויים  י‰יו  ו˘וב  ˘נ‰,  מ‡ו˙  כל ‰‡רבע  עוס˜ים  כ‡ילו ‰יו  במˆו‰  עוס˜ים  ˘‰יו  ימים  ‰‡רבע‰ 

‰פסח ולˆ‡˙ מעב„ו˙ לחרו˙"; 

ובב‡ר ב˘„‰ כ˙ב ˘‰ו‡ כנ‚„ ‡רבע ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול‰: ו‰וˆ‡˙י, ו‰ˆל˙י, ו‚‡ל˙י, ול˜ח˙י (ועיי"˘ עו„).

˘ל  „רכו  ‰פ˘ט,  ב„רך  ‚ם  ˘י˙‡ים  בי‡ור  למˆו‡  ˆריכים  ו‡נו   – ‰רמז  ב„רך  ‰ם  ‡לו  בי‡ורים  ˘כל  ‡ל‡ 

ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙. ‰מו"ל].  

מל ‡˙  ל‡  רבינו  ˘מ˘‰  כ„),   ,„) ˘מו˙  בפר˘˙  ר˘"י  בבעלי ‰˙וספו˙ ‰בי‡ו ‡˙ „ברי    .‚
בנו ‡ליעזר לפני ˆ‡˙ו ל„רך, כי ‡מר "סכנ‰ ‰י‡ ל˙ינו˜ ע„ ˘ל˘‰ ימים". ו‰יינו, ˘סכנ‰ ‰י‡ 

למול ולˆ‡˙ ל„רך מי„, ‡ל‡ י˘ ל‰מ˙ין ˘לו˘‰ ימים ל‡חר ‰מיל‰. 

ולפי ז‰ חי„˘ו (וכן למ„ ‰רע"ב כ‡ן), ˘מיל˙ בני י˘ר‡ל ‰י˙‰ (ל‡ בליל ט"ו ניסן, ליל ‰פסח, 
˘‰רי למחר˙ יˆ‡ו ל„רך וסכנ‰ ‰י‡ – ‡ל‡) ב‡ו˙‰ ליל‰ ˘ל‡חר "ע˘ור לחו„˘" ("˘נימולו 
לפני  עו„  ‰מיל‰  ל‡חר  מל‡ים  ימים  ˘לו˘‰  ל‰ם  ˘י‰יו  כ„י  ל˜יח‰"),  ˘ל  ‰ליל‰  ב‡ו˙ו 

יˆי‡˙ם ל„רך. 

˘ל  ˘˙י ‰מˆוו˙  לחבר ‡˙  כ„י  לחו„˘" –  כבר "בע˘ור  ל˜ח˙ ‰פסח  ˘נˆטוו  וז‰ו ‰טעם 
פסח ומיל‰ (˘בזכו˙ ˘˙י מˆוו˙ ‡לו נ‚‡לו, כ„ברי ר˘"י), ולכן ל˜חו ‡˙ כב˘ ‰פסח בסמיכו˙ 

לזמן ‰מיל‰. 

‡בל מ‰לך ז‰ מחו„˘ ‰ו‡ ביו˙ר, ובכמ‰ מ˜ומו˙ ב„ברי חז"ל מפור˘ ˘מיל˙ בני י˘ר‡ל 
‰י˙‰ ר˜ בליל ‰פסח, ‡ור לט"ו ניסן (ר‡‰ ˘מו˙ רב‰ פי"ט, ‰. ˘‰˘"ר פ"‡, יב (‚). ור‡‰ ב‡רוכ‰ מ˘כיל 

ל„ו„ כ‡ן). 

וב„ברי ר˘"י כ‡ן בוו„‡י ˘‡י ‡פ˘ר ללמו„ כן, כי ר˘"י ‡ומר ˘‰מיל‰ ‰י˙‰ (ל‡ ביח„ עם 
˘ל  חיבור  ˘‰י'  ו‰יינו,  ב˘ני „מים",  ב„מיך,  „ם ‰פסח, "מ˙בוסס˙  עם  ל˜יח˙ ‰פסח, ‡ל‡) 

„ם ‰פסח עם „ם ‰מיל‰ ביח„ – 

ומע˙‰ מוכרח ˘"„ם מיל‰" ‰י' ר˜ ל‡חר ˘חיט˙ ‰פסח ו˜בל˙ „מו, ב‡ור לט"ו ניסן. ו˘וב 
‰„ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡: למ‰ ‰וˆרכו ל˜ח˙ ‡˙ כב˘ ‰פסח ‡רבע‰ ימים ˜ו„ם לכן?

[במ˘כיל ל„ו„ פיר˘, ˘‰˜ב"‰ רˆ‰ לזרזם ˘ימולו מו˜„ם, ולכן ˆו‰ ל˜ח˙ ‡˙ כב˘ ‰פסח 
בע˘ור לחו„˘, "ל‰זכירם ˘‰ם ˆריכים לע˘ו˙ ‰פסח ובז‰ יכנס בלבם ח˘˜ למול", כי ‰ערל 
ר˜  ומלו  ‡יחרו  וחל˜  י˘ר‡ל,  בני  לכל  ‰„בר  ‰ועיל  ל‡  ˘בפועל  (‡ל‡  ‰פסח  ב‡כיל˙  ‡סור 

בליל ‰פסח). 

‡ך ˆ"ע, כי ל˘יט˙ ר˘"י (פר˘˙נו יב, מ‚) ‰‡ז‰ר‰ "וכל ערל ל‡ י‡כל בו" (יב, מח) נ‡מר‰ ר˜ 
בי"„ ניסן, ו‡ם כן "בע˘ור לחו„˘" ע„יין ל‡ נˆטוו ולכ‡ור‰ ל‡ ‰י' מ‰ ˘יזרזם!].

לקראת שבת טז

˘ם  ‰מ‡ב„  "כל  ˘מ˜„ים  רפ"ו,  יסו‰"˙ 
˘נ˜ר‡  ‰ט‰ורים  ‰˜„ו˘ים  ‰˘מו˙  מן 
‰ו‡  ˘‰רי  ‰˙ור‰  מן  לו˜‰  ‰˜ב"‰  ב‰ם 
˘ל‡ח"ז  ב‰לכ‰  ו‡ח"כ  כו'",  ‡ומר 
כו'  ‰נכ˙ב  ‰˘ם  ‰ם  ˘מו˙  "ו˘בע‰ 
(ומונ‰ כולם ע„) וˆב‡ו˙", ומז‰ ˘מ˜„ים 
˘ם  "‰מ‡ב„  ‰˙ו‡ר  ב‡ו˙ו  כולם  ומ˙‡ר 
˘נ˜ר‡  ‰ט‰ורים  ‰˜„ו˘ים  ‰˘מו˙  מן 
˘ב„ין  ˘ס"ל   ˙ˆ˜ מ˘מע  ‰˜ב"‰",  ב‰ם 
"‡ין נמח˜ים" כל ‰˘מו˙ ˘ווים ‚ם בעˆם 
‰ב'  כ‡ופן  וט‰ר˙ם)  (ב˜„ו˘˙ם  ‚„רם 
מנינם  ˘מ˜„ים  מז‰  מוכח ˜ˆ˙  וכן  ‰נ"ל, 
"ו˘בע‰ ˘מו˙ ‰ם" (‡ף ˘פ˘וט „˜„ו˘˙ 

ו‡"ו ‰"‡, ‰י‡  יו"„ ‰"‡  "˘ם ‰מפור˘", 
יו˙ר מ˘‡ר ‰˘מו˙).

ס"ל  יוסי  ר'  „ב‡מ˙  לומר  י˘  [ועפ"ז 
כ˙"˜ ˘˘ם ˘ל ‰˜ב"‰ יכול ל‰˙‚לו˙ ע"י 
‰יינו  נמח˜"  "כולו  ˘ˆב‡ו˙  ומ‰  נבי‡, 
ב˘ם  נ˜ר‡  ˘‰˜ב"‰  ‰˘ם,  ˙וכן  מפני 
ˆב‡ו˙ ר˜ "על ˘ם י˘ר‡ל" ו‡ינו ˘מו ˘ל 

‰˜ב"‰ מˆ„ עˆמו (כנ"ל)].

ועיי"ע בל˜ו"˘ חל"ו ע' 56 ו‡ילך ‡יך 
˘נ˜ר‡ו  ‰טעם  ‰יטב  מ˙ב‡ר  כ‰נ"ל  ע"פ 
ביˆי‡˙ם  „ו˜‡  ˆב‡ו˙  ב˘ם  י˘ר‡ל 

ממˆרים, כמבו‡ר בפר˘˙נו.



טולקראת שבת

˘ל ‰נבי‡ (עיין מ‰ ˘‰‡ריך במור‰ נבוכים ח"ב 
˘ום  ביכול˙  „‡ין  נו„ע  כבר  ו‰רי  פל"ו), 
(‰מורים  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘מו˙יו  ל‰˘י‚  נבר‡ 
פ"‚,  ב˘מו"ר  כמבו‡ר  פעול˙ו,  ו„רכי  מי„ו˙יו  על 

יסו„י  מ‰ל'  ספ"ב  רמב"ם  בז‰  ועיי'  ו), 
‰"ז;  פ"ט  ˙פל‰  ‰ל'  ‚ם  ור‡‰  ‰˙ור‰, 
˘ל  ˘˘מו  י˙כן  ˘ל‡  יוסי  לר'  ס"ל  לכן 
‰˜ב"‰ ממ˘ י˙‚ל‰ ע"י נבי‡. ולכן מפר˘ 
‰ˆב‡ו˙",  "‡ל˜י  ‰יינו  ˆב‡ו˙"   '‰"„
ממ˘. ‡בל  חול  ˙ו‡ר ‰˜ב"‰ ‡ל‡  ˘‡ינו 
בסו‚י‡  כמבו‡ר  ‰לכ˙‡  (ו‰כי   ˜"˙ „ע˙ 
˘‡ינם  מ˘מו˙  ‰ו‡  ˘ˆב‡ו˙  „˘בועו˙), 
נמח˜ין, יסו„ו „כיון ˘„ברי ‰נבי‡ ‰ם סוף 
‚ם  לכן  „ע˙ו,  ב˙וך  ‰נמˆ‡   '‰ „בר  סוף 

˘ם ז‰ י˘ בו ˜„ו˘‰ כזו ˘‡ינו נמח˜. 

ˆב‡ו˙  ˘רי  „"ופ˜„ו  ‰כ˙וב  ועפ"ז 
לב‡ר  (ל‡  סופרים ‰ו‡  במס'  ˘‰וב‡  ‚ו'" 
ל‰ורו˙  ‡ל‡)  כנ"ל,  ˘‰ו‡  ‰˘יט‰,  יסו„ 
נו‰‚ין  ˘"‰יו  „מ‰  ‰„ין,  ו‚וף  ‰מˆי‡ו˙ 
כ˘מו˙  (ול‡  ממ˘  חול  ‰יינו  חול"  בו 
‰ל˘ון  ˘בו  כ˙וב  מבי‡  ולכן  ‰נמח˜ין), 
"˘נ‡מר"  ול˘ון  ממ˘.  חול  ‰י‡  ˆב‡ו˙ 
נו‰‚ין  "˘‰יו  ˘נ‡מר",  "כ‡ו˙ו  פירו˘‰ 
בו חול [כ‡ו˙ו] ˘נ‡מר ופ˜„ו ˘רי ˆב‡ו˙ 
ר'  ˘ל  ˘יסו„ו  ומע˙‰,  ממ˘.  חול  ‚ו'", 
נזכר  ˘ל‡  מז‰  ‰ו‡  חול"  ˘"ˆב‡ו˙  יוסי 
ל‡  סופרים  ˘במס'  ז‰  יומ˙˜  ב˙ור‰, 
לר‡י'  פסו˜  ˘ום  יוסי  ר'  ב„ברי  ‰וב‡ 
‰וב‡  (ו‰פסו˜  חול"  "ˆב‡ו˙  ‡ומר  ור˜ 
ל‰ענין  ב‰מ˘ך  בן ‡לעזר  ר"˘  ב„ברי  ר˜ 

"˘‰יו נו‰‚ין בו חול"). 

וביסו„ ˘יט˙ ‰בבלי, „לר' יוסי "כולו 
˘ם  על  ‡ל‡  ˆב‡ו˙  נ˜ר‡  ˘ל‡  נמח˜ 
‰˜ב"‰ נ˜ר‡ כן  ם̆  ‰ו‡̆  י˘ר‡ל" (‰יינו̆ 
לומר „ל‰בבלי  י˘  למוח˜ו),  ˘מו˙ר  ‡ל‡ 

˘ם  ˘י˙‚ל‰  ˘‡פ˘ר  ˘‡ף  יוסי  ר'  סבר 
‰נבי‡  ˘„ברי  (כיון  נבי‡  ע"י  ‰˜ב"‰  ˘ל 
‰י‡  ˘‰נבו‡‰  כיון  מ"מ,   ,('‰ „בר  ‰ם 
כפי ˘„בר ‰' מ˙לב˘ ב‰˘‚˙ו ו˘כלו ˘ל 
˜„ו˘‰  ז‰  ב˘ם  ‡ין  לכן  (כנ"ל),  ‰נבי‡ 
ב˙ור‰.  ˘נ˙פר˘ו  ‰˘מו˙  כ˜„ו˘˙ 
„בר  ‰ו‡  נבו‡‰  ˘ל  ˘‚ופ‰  כ˘ם  פירו˘, 
בו,  ˙ופס˙  נבר‡  ‡„ם  בן  ˘„ע˙  כפי   '‰
ע„"ז  מעˆמו,  ˘‰ו‡  כמו˙   '‰ „בר  ול‡ 
ע"י  ‰מ˙‚ל‰  ‰˜ב"‰  ˘ם  ˘ל  ‚„רו  ‰ו‡ 
מˆ„  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˙ו‡ר  ז‰  ˘‡ין  נבי‡, 
עˆמו, ‰יינו ˜„ו˘˙ו ‰‡מי˙י˙, ‡ל‡ ˙ו‡ר 
‰˜רוב‰  ˜„ו˘˙ו  במ„ר‚˙  ר˜  ‰˜ב"‰  ˘ל 
˙וכן  וז‰ו ‚ם  נמח˜.  ולכן  ל‚„רי ‰נבר‡ים 
‰פירו˘ „"ל‡ נ˜ר‡ (‰˜ב"‰) ˆב‡ו˙ ‡ל‡ 
וי˘  נבר‡ים.  ע"˘  ‰יינו  י˘ר‡ל"  ˘ם  על 
לומר, ˘בז‰ נרמז ‚"כ, ˘ז‰ו כפי ˘‰˜ב"‰ 

מ˙לב˘ ב‰˘‚˙ ‰נבי‡ (י˘ר‡ל). 

‰וי  „‡עפ"כ  „ס"ל   ˜"˙‰ וב„ע˙ 
ב'  י"ל  ‡ולי   – נמח˜ין  ˘‡ינם  מ˘מו˙ 
˘ˆב‡ו˙  כיון  „ב‡מ˙  ח„‡,  ‡ופנים: 
‡ין  ‰נבי‡ים  ע"י  ‡ל‡  ב˙ור‰  נ‡מר  ל‡ 
‰˘מו˙,  ˘‡ר  כ˜„ו˘˙  חמור‰  ˜„ו˘˙ו 
ומ"מ ‰וי בכלל ‰˘מו˙ ˘נ˜' ב‰ם ‰בור‡ 
˘‡ין ˜„ו˘˙ם  ר˜  נמח˜ים,  ˘‡ינם  ˘„ינם 
בטעם  ˘ם  ˘בועו˙  ר"ן  (ר‡‰  זל"ז  ˘וו‰ 
כר"י,  ‰לכ‰  ‡ין  לומר  ˘מו‡ל  ˘‰וˆרך 
מ˘ום  רבים  ל‚בי  ‰ו‡  „יחי„  "‡ע"פ 
י"ל  ‰נ"ל  וע"פ  עמו".  נימו˜ו  יוסי  „רבי 
ר˜  ‰כוונ‰  כר"י"  ‰לכ‰  "‡ין  ˘‰‰וספ‰ 
בנו‚ע  ‡בל  נמח˜,  ˘‡ינו  ל‰‰לכ‰  בנו‚ע 
ל˜„ו˘˙  ˘וו‰  ל˙"˜ ‡ינו  ‚ם  ל‚„ר ‰˘ם, 
י"ל  ב'  ו‡ופן  ועˆ"ע).  ‰˘מו˙.  ˘‡ר 

˘ב‡מ˙ ל„י„י' ‡ין חילו˜ בין ‰˘מו˙. 

מ‰ל'  רפ"ו  ‰רמב"ם  מ„ברי  ול‰עיר 

לקראת שבת ו

„. ונר‡‰ לומר בז‰, וב‰˜„ים:

מ‡ז  ‰רביעי  ביום  ר˜  ‰מורי'  ‰ר   ˙‡ ל‡בר‰ם  ‰ר‡‰  ˘‰˜ב"‰  ‰ע˜י„‰,  בנסיון  מˆינו 
‰ע˜י„‰,  עˆם  על  נˆטוו‰  ‰ר‡˘ון  ˘ביום  ˘ל‡חר  ו‰יינו,  ‰ע˜י„‰.  על  עמו  ל„בר  ˘‰˙חיל 
‰יום  (˘‰ו‡  ללכ˙ם  ‰˘לי˘י  ביום  ור˜  ל„רך,  ויˆ‡  בבו˜ר   – ‰˘ני  ביום   – למחר˙  ‰˘כים 
‰ע˜י„‰  מ˜ום   ˙‡ לו  ‰ר‡‰  ‡ז   ((„-‚ כב,  ויר‡  ורמב"ן  ר‡ב"ע  (ר‡‰  ‰ˆיווי  ‰˙חל˙  מ‡ז  ‰רביעי 

בפועל. 

ו‰טעם ל˘‰יי˙ זמן זו מ‡ז ‰˙חל˙ ‰ˆיווי, מפר˘ ר˘"י (ויר‡ כב, „): "כ„י ˘ל‡ י‡מרו ‰ממו 
וערבבו פ˙‡ום וטר„ „ע˙ו, ו‡ילו ‰י' לו ˘‰ו˙ ל‰מלך ‡ל לבו ל‡ ‰י' עו˘‰". ולמ„נו ‡יפו‡, 
˘‡רבע‰ ימים ‰ם ‰זמן ‰מספי˜ ל‡„ם "ל‰מלך ‡ל לבו", ו‡ז ‡פ˘ר ל„ע˙ ˘ע˘יי˙ ‰„בר ‰י‡ 

מ˙וך ‰סכמ‰ ‡מי˙י˙ מˆ„ עומ˜ נפ˘ו. 

ומע˙‰ יובן ‚ם בני„ון „י„ן, „‰נ‰ ר˘"י בסיום „בריו כ‡ן כ˙ב: "ולפי ˘‰יו ˘טופים בעבו„‰ 
זר‰, ‡מר ל‰ם 'מ˘כו ו˜חו לכם' – מ˘כו י„יכם מעבו„‰ זר‰ ו˜חו לכם ˆ‡ן ˘ל מˆו‰". 

ח,  ו‡ר‡  (ר˘"י  מˆרים  ˘ל  זר‰"  ‰"עבו„‰  כ‡ן), ‡˘ר ˆ‡ן ‰י'  יע˜ב  נחל˙  ‚ם  (ר‡‰  בז‰  וכוונ˙ו 
כב). ולכן בז‰ ˘בני י˘ר‡ל לו˜חים ˘‰, ˘‰ו‡ "יר‡˙ מˆרים" (כל˘ון ר˘"י ˘ם), במטר‰ ל˘חוט 

‡ו˙ו – ‰רי פעול‰ זו ‚ופ‡ מ„‚י˘‰ ‡˙ ‰פרי˘‰ מ‰עבו„‰ זר‰ ˘ל מˆרים. 

ומע˙‰ י˙ב‡ר למ‰ "‰˜„ים ל˜יח˙ו ל˘חיט˙ו": 

בעומ˜  ‡ˆלם  ומו˘ר˘  מור‚ל  ˘‰י'  ‰יינו  זר‰",  בעבו„‰  "˘טופים  ‰יו  י˘ר‡ל  ˘בני  כיון 
כך ‡ין  ול˘ם  ˘ל "˘טופים".  מˆב  מן ‰˘ור˘ ‡˙ ‡ו˙ו  ˘˙ע˜ור  פעול‰  נ„ר˘˙  נפ˘ם, ‰י˙‰ 
„י ר˜ בעˆם ˘חיט˙ ‰ˆ‡ן ל˜רבן ל‰', כי ‡ין בכח‰ ˘ל פעול‰ ‡ח˙ ל˘ר˘ ולע˜ור ‰ר‚ל רע 

˘נ„ב˜ בבני י˘ר‡ל ב‡ופן ˘ל "˘טופים"; 

ב‰  ל‰„‚י˘ ‡˙ ‰זלזול  זר‰, ‰וˆרכו  בעבו„‰  י˘ר‡ל  ˘‰˙ר‚לו  לבטל ‡˙ ‡ו˙ו ‰ר‚ל  כ„י 
ב‡ופן ˘ל פעול‰ ‡רוכ‰ ונמ˘כ˙. ולכן ˆיוו‰ ‡ו˙ם ‰˜ב"‰ ל˜ח˙ ‡˙ ‰ˆ‡ן למטר˙ ˘חיט˙ו 
‡רוך  זמן  במ˘ך   – מˆרים"  "יר‡˙   – ‰ˆ‡ן  ˘ל  ˘עמי„˙ו  בפועל,  ‰˘חיט‰  לפני  ימים  מספר 
כ‰כנ‰ ל˘חיט˙ו, מ„‚י˘‰ בעיני בני י˘ר‡ל ˘וב ו˘וב (בכל ר‚ע ור‚ע) ‡˙ ‰פרי˘ו˙ מעבו„‰ 

זר‰ ו‰זלזול ב‰.

 – כנ"ל   – ‰ע˜י„‰  בנסיון  ˘מˆינו  כמו  ˘‰ו‡  ימים",  "‡רבע‰  ˘ל  ‰„יו˜  י˙ב‡ר  ומע˙‰ 
עוברים  כ‡˘ר  ‰„ע˙, ‰סימן ‰ו‡  ויי˘וב  מ˙ינו˙  מ˙וך  נע˘‰  „בר ‡ם  לבחון  רוˆים  ˘כ‡˘ר 

‡רבע‰ ימים ˘ב‰ם ‰י‰ בי„י ‰‡„ם לח˘וב ול‰˙בונן בו; 

 ˙‡ י˘ר‡ל  בבני  פעל‰  ימים,  ‡רבע‰  במ˘ך  ˘חיט‰  למטר˙  ‰ˆ‡ן  ˘ל  עמי„˙ו  כ‡ן:  וכך 
‰‰ר‚˘ ˘˘חיט˙ו ˘ל ‰ˆ‡ן ל˜רבן ו‰פרי˘ו˙ מעבו„‰ זר‰ ‡ינם „בר ‡רעי בלב„ – ‡ל‡ „בר 

˜בוע, ‡מי˙י ופנימי. ו„ו"˜.



"שביתת" מזיקי מצרים
בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות 
שה לבית
בשבת כו' לקחו פסחיהן, שאז הי' בעשור לחודש
(יב, ג. תוד"ה ואותו יום שבת פז, ב)

שעוד  חז"ל,  במדרשי  מצינו  הרי  ביאור:  צריך 

שתהי'  פרעה  על  משה  פעל  מצרים  שעבוד  בזמן 

השבת יום מנוחה מעבודה (ראה שמו"ר פ"א, כח. פ"ה, 

יח. וש"נ), וא"כ מדוע נצטוו ישראל לקחת את השה 

דווקא ביום השבת, והרי לקיחת השה יש בה כו"כ 

איסורי שבת - קנין ומו"מ (ראה פרש"י פרשתנו יב, כא, 

ועוד), הוצאה מרשות לרשות וכיו"ב?

ראוי  הי'  שבת  איסורי  שמצד  שאף  לומר,  ויש 

שלא לקחת את השה בשבת, מ"מ, מצד תוכן ענין 

השבת, דוקא השבת היא הזמן המתאים לזה.

שמעוני  (ילקוט  במדרש  דאיתא  מה  ע"פ  ויובן 

שיר  "מזמור  הפסוק  על  שם)  תו"כ  תרעב,  רמז  בחקותי 

מן  מזיקין  למשבית   – השבת  "ליום  השבת":  ליום 

העולם שלא יזיקו". ומבואר במדרש שם, דשביתה 

זו יכולה להיות באופן ד"מעבירם מן העולם" (דעת 

הוא  מקום"  של  "שבחו  אך  שם),  ובתו"כ  ביל"ש  ר"י 

מזיקים  "שיש  באופן  מתקיימת  זו  שביתה  כאשר 

פירוש  וראה  שם.  ובתו"כ  ביל"ש  ר"ש  (דעת  מזיקים"  ואין 

"יהל אור" לכ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע עה"פ).

יתקיים  העולם"  מן  מזיקין  ש"משבית  ואף 

בראשית  בשבת  זה  כעין  מצינו  מ"מ  לבוא,  לעתיד 

אותה  שמשה  שעות  ש"ל"ו  הבריאה,  שבתחילת 

הפך  הלילה  של  שהחושך  ב),  פי"א,  (ב"ר  האורה" 

שתוכן  ונמצא,  יאיר".  כיום  "ולילה   - ויום  לאור 

ענין השבת הוא השביתה מן המזיקין באופן "שיש 

מזיקים ואין מזיקים".

לחודש  בעשור  השה  שבלקיחת  מצינו  והנה, 

"נעשה בו נס גדול", כי "כשלקחו ישראל פסחיהם 

אצל  העולם  אומות  בכורי  נתקבצו  שבת,  באותו 

להם  אמרו  כך,  עושין  הם  זה  למה  ושאלום  ישראל 

הלכו  מצרים.  בכורי  שיהרוג  לה'  הוא  פסח  זבח 

מהם  לבקש  פרעה  ואל  אבותיהם  אצל  בכוריהם 

הבכורות  ועשו  רצו.  ולא  ישראל,  את  שישלחו 

אדמו"ר  שו"ע  (ל'  מהם"  הרבה  והרגו  מלחמה  עמהם 

הזקן סי' תל ס"א, וש"נ).

לחודש  בעשור  השה  שבלקיחת  נמצא  ועפ"ז 

נתקיימה השביתה מן המזיקים באופן נעלה ביותר 

- שלמרות היות ישראל עדיין תחת ממשלת פרעה, 

ובקשו  בכוריהם  באו  מ"מ  בעולם,  מזיקים  ויש 

שישלחו את ישראל, היינו שלא זו בלבד שהמזיקים 

עצמם  המזיקים  ובכורי  שגדולי  אלא  מזיקים,  אינם 

פעלו ונלחמו לטובת ישראל.

כמה בתים היו בתפלין שבמדבר
והי' לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך

ע"ש שהם ארבעה בתים קרוין טוטפות, טט בכתפי שתים, פת באפריקי 
שתים
(יג, טז. רש"י)

לטוטפות  "והיו  ח)  (ו,  הפסוק  על  ואתחנן,  בפ' 

פרשיותיהם  מנין  "ע"ש  רש"י  פירש  עיניך",  בין 

שכאן  השינוי,  בטעם  לעיין  ויש  טוטפות".  נקראו 

ובפ'  בתים",  "ארבעה  ע"ש  טוטפות  שנקראו  פי' 

ואתחנן פי' שהוא ע"ש "מנין פרשיותיהם".

וי"ל  בזה:

איתא בקידושין (לז, סע"ב): "ביאה דכתב רחמנא 

דבי  לכדתנא  לי'  מיבעי  כו'  חמור  ופטר  תפילין  גבי 

ר' ישמעאל עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץ". 

והיינו, שנתחייבו בנ"י במצות תפילין מיד כשנצטוו 

שמעוני  בילקוט  אי'  (וכן  לארץ  כשנכנסו  רק  ולא  עלי', 

שלח טו, לב).

על  במדבר,  ישראל  שהניחו  אלו  תפילין  והנה, 

כי  והי'  (קדש  פרשיות  ב'  אלא  בהן  היו  לא  כרחך 

לא  שמוע  אם  והי'  שמע  פרשיות  שהרי  יביאך), 

נאמרו עד סוף ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר.

שהתפילין  כאן  לפרש  יכול  רש"י  אין  ולכן 

היינו  הפרשיות,  מנין  שם  על  טוטפות  נקראות 

עדיין  שהרי  פרשיות,  ארבע  להניח  הוא  שהציווי 

לא נאמרו ארבע פרשיות כי אם שתים בלבד. ולכן 

טוטפות  התפילין  נקראו  שבפרשתנו  לפרש  הוצרך 

ב'  רק  היו  שעה  שבאותה  דאף  הבתים,  ע"ש 

פרשיות, נצטוו להניח ד' בתים, ושנים מהם נשארו 

ריקים (ועי' מש"כ המבי"ט בבית אלקים (ש' היסודות פל"ז). 

ואכ"מ).

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

˜„ו˘‰  עליו  חל‰  ˘ל‡  ‡ל‡  ממ˘,  חול 
ל‰ע˘ו˙ כ˘ם ˘‡ינו נמח˜, ‡בל מ"מ ‰ו‡ 
‰‚בור  "‰‚„ול  כמו  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ˙ו‡רו 
בבריי˙‡  ‰נ˜ר‡ים  וכו'",  ורחום  חנון  כו' 
˘נמח˜ין",  "˘מו˙  ˘ם  לעיל  „˘בועו˙ 
˘‡ין  ‡ל‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘מו˙  ˘‰ם  ‰יינו 
ב‰ם ˜„ו˘‰ ו‰ם נמח˜ין [ו‡וי"ל „נפ˜"מ 
עכ"פ  ‰ו‡  ‡ם  זו  מפלו‚˙‡  ל„ינ‡  ‚ם 
‡„מו"ר  מ"˘  ע"„  ‰נמח˜ים,  כ˘מו˙ 
˘מו˙  ‚בי  ס"‚  ספ"‰  ‡ו"ח  ב˘ו"ע  ‰ז˜ן 
˘חל  חול,  ˘בל˘ון  ל‰˜ב"‰  ‰מיוח„ין 
ולפי"ז  וכו',  ‰˘ם  ביזוי  ‡יסור  עלי‰ם 
ועˆ"ע].  ביזוי.  מ˘ום  י˘  בז‰  ‡ף  ‡פ˘ר 
‰כ˙ובים  בין  ‰חילו˜  טעם  ‰יטב  ומבו‡ר 
סופרים  ובמס'  „י„ן  ב˘"ס  ˘‰וב‡ו 
(וירו˘למי)  סופרים  „במס'  (וירו˘למי), 
כ˙וב  נ˜ט  ולכן  חול,  ˘‰ו‡  ר‡י'  מבי‡ 
‰˜ב"‰  על  ˜‡י  ל‡  ˆב‡ו˙  ‰˙ו‡ר  ˘בו 
˘רי ˆב‡ו˙  ממ˘, "ופ˜„ו  חול  כלל, ‡ל‡ 
ר'  כוונ˙  „י„ן  ב‚מ'  ו‡ילו  ‰עם";  בר‡˘ 
מ"מ  ל‰˜ב"‰  כינוי  ˘‰ו‡  ˘‡ף  ‰י‡  יוסי 
נמח˜ין,  ˘‡ינם  ‰˜„ו˘ים  מ˘מו˙  ‡ינו 
˘ם  על  ‡ל‡  ˆב‡ו˙  נ˜ר‡  "˘ל‡  לפי 
˘‡ין ‰כוונ‰ (כ˘טחיו˙ ‰ל˘ון)  י˘ר‡ל", 
על  ול‡  י˘ר‡ל  בני  על  ר˜  ˜‡י  ˘ˆב‡ו˙ 
ˆב‡ו˙  נ˜ר‡ו  "˘ל‡  ‰ול"ל  („‡ז  ‰˜ב"‰ 
נ˜ר‡  ˘‰˜ב"‰  „ז‰  ‡ל‡  י˘ר‡ל"),  ‡ל‡ 
י˘ר‡ל"  ˘ם  ˘"על  כיון  ב˘ם ˆב‡ו˙ ‰ו‡ 
‰˜ב"‰  נ˜ר‡  לכן  "ˆב‡ו˙י",  ˘נ˜ר‡ים 
ר'  ב„ברי  ו‰ר‡"˘  ‰רי"ף  ‚ירס˙  (ועיי'  ז‰  ב˘ם 
˘ם  על  ‡ל‡  ˆב‡ו˙  ‰˜ב"‰  נ˜ר‡  ˘ל‡  "לפי  יוסי 

חל  ל‡  ל‰בבלי  ז‰  ומטעם  י˘ר‡ל").  ˆב‡ו˙ 

נמח˜ים,  ˘‡ינם  ו‰„ין „˘מו˙  עליו ‰‚„ר 
מˆ„  ב‰ם  נ˜ר‡  ‰˜ב"‰  ‡לו  ˘מו˙  כי 
עˆמו, ו‡"כ ביסו„ם ‰ם ˘מו˙ ˘ל ‰˜ב"‰ 
פירו˘  ‚ם  ‡לו  ל˙יבו˙  ˘י˘  ˘כיון  [‡ל‡ 

˘בעולם  חול  ל„ברי  חול, ‰ו˘‡לו ‚ם  ˘ל 
(כמו "ו‡˙ ‡ילי ‰‡רı ל˜ח" (יחז˜‡ל יז, י‚), 
„יינים,  על  בו  ˘מ˘˙מ˘ים  "‡ל˜ים"  וכן 
ח"‡  נבוכים  במור‰  כמבו‡ר  וכיו"ב), 
‡ינם  חול  ל„ברי  ˘‰ו˘‡לו  וכיוון  פס"‡, 
˘ם  ו‡ילו  ‰˜ב"‰];  ˘ל  ˘מו  ב‚„ר  (‡ז) 
˘ל ‰˜ב"‰, ‡ל‡  ˘ם  ביסו„ו ‡ינו  ˆב‡ו˙ 
בו  ˘מ˘˙מ˘ים  י˘ר‡ל, ‡ל‡  בני  ˘ל  ˘ם 

‚"כ כ˙ו‡ר ˘ל ‰˜ב"‰. 

˘במס'  ב‰ר‡י'  לעיין  י˘  וע„יין 
˘רי  "ופ˜„ו  מ‰כ˙וב  (וירו˘למי)  סופרים 
‰˘מו˙  ‚ם  „‰ל‡   – ‰עם"  בר‡˘  ˆב‡ו˙ 
במ˜ום  חול  ל˘ון  ‰ם  ועו„  ‡ל˜ים  ‡-ל 
ל˜ח",   ıר‡‰ ‡ילי  "ו‡˙  (כמו  כנ"ל  ‡חר, 
"ˆ„˜˙ך כ‰ררי ‡-ל" (˙‰לים לו, ז), "‡ל˜ים 
 ‡‰ ולמ‰  כז)),  כב,  (מ˘פטים  ˙˜לל"  ל‡ 
‰וי  ‡חר  במ˜ום  חול  נ˜ר‡  ˆב‡ו˙  ˘˘ם 
‰ו‡  י˙'  בו  ‡ו˙ו  ˜ור‡ין  ˘כ‡˘ר  ר‡י' 
˜רבן  ˘ירי  (ר‡‰  ˜„ו˘  ˘ם  ו‡ינו  נמח˜ 

לירו˘למי מ‚יל‰ ˘ם, ˘‰˜˘‰ ע„"ז). 

‰כ˙ובים  לכו"ע  „ב‡מ˙  נ"ל  ול‰כי 
יוסי) ‡ינם  ר'  ל˘יט˙  ר‡י'  ‰ללו (˘‰וב‡ו 
„בר  לב‡ר  כ„י  ו‰וב‡ו  ל˘יט˙ו,  ‰יסו„ 
ר'  ל˘יט˙  „‰יסו„  „י"ל  וב‰˜„ים  נוסף. 
יוסי ˘ˆב‡ו˙ ‡ינו מ˘מו˙ ‰˜„ו˘ים, ‰ו‡ 
וכ„‡י˙‡  ב˙ור‰,  ז‰  ˘ם  מˆינו  ˘ל‡  בז‰ 
על  "ˆב‡ו˙"  „‰˙ו‡ר  ב  ל‡,  בברכו˙ 
ב„ברי  ר˜  לר‡˘ונ‰  מˆינו  ‰˜ב"‰ 
˘ל  „˘מו˙  יוסי,  לר'  וס"ל  ‰נבי‡ים, 
ב˙ור‰,  לר‡˘ונ‰  לבו‡  ˆריכים  ‰˜ב"‰ 
‰נבי‡  ˘„ברי  „‡ף  ממ˘.   '‰ „בר  ˘‰י‡ 
‰נבו‡‰  ˘‚„ר  כיון  מ"מ,   ,'‰ „בר  ‰ם 
‰‡„ם"  בני   ˙‡ מנב‡  ˘"‰‡-ל  מ‰  ‰ו‡ 
„בר  ‰יינו  ‰˙ור‰),  יסו„י  מ‰ל'  רפ"ז  (רמב"ם 

‰' ‰מˆטמˆם ב˙וך „ע˙ו ו‰˘‚˙ו וס‚נונו 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בפוגתת התנאים
בקדושת שם צבאות

יבאר דנחלקו הבבלי ומס' סופרים בשיטת ר' יוסי אי הוי כלל שמו של הקב"ה או לאו, ועפ"ז יתיישבו דיוקי 
הלשונות בכל המקומות / עפ"ז יפלפל גם בשיטת ת"ק דהלכתא כוותי'

ב  ל‰,  ב˘בועו˙  בבריי˙‡  ‡י˙‡ 
בו  ˘נ˜ר‡  "ˆב‡ו˙"  ˘ם   ˜"˙ „ל„ע˙ 

˘‡ינם  ˘מו˙ ‰˜„ו˘ים  בכלל  ‰˜ב"‰ ‰וי 

כולו  יוסי ‡ומר ˆב‡ו˙  "ר'  נמח˜ים, ‡בל 

˘ם  על  ‡ל‡  ˆב‡ו˙  נ˜ר‡  ˘ל‡  נמח˜ 

˘נ‡מר  ˆב‡ו˙],  נמי  [˘נ˜ר‡ו  י˘ר‡ל 

י˘ר‡ל  בני  עמי   ˙‡ ˆב‡ו˙י   ˙‡ ו‰וˆ‡˙י 

מ‡רı מˆרים", וכנזכר בפר˘˙נו נמי כמ‰ 

בע˙  י˘ר‡ל  ‚בי  "ˆב‡ו˙"  ˙ו‡ר  פעמים 

‚ם  זו  פלו‚˙‡  ו‡˘כחן  ממˆרים.  ˘יˆ‡ו 

"רבי  ‰ל˘ון  ו˘ם  סופרים,  „מס'  ברפ"„ 

לז‰  וב‰מ˘ך  חול",  ˆב‡ו˙  ‡ומר  יוסי 

‰יו  ‡‚ו„‰  בי˙  ˘ל  ‡לעזר  בן  ר"˘  "‡מר 

ˆב‡ו˙  מוח˜ין  ו‰יו  בירו˘לים  כו˙בין 

˘רי  ופ˜„ו  ˘נ‡מר  חול  בו  נו‰‚ין  ˘‰יו 

ר'  ל„ע˙  ‰וב‡  וכן  ‰עם".  בר‡˘  ˆב‡ו˙ 

ובירו˘למי  ב  פל"„,  נ˙ן  „ר'  ב‡בו˙  יוסי 

‰חילו˜ים  בטעם  ויל"ע  ‰"ט.  פ"‡  מ‚יל‰ 

ר‡י'  ‰בי‡  „י„ן  ˘ב˘"ס  יוסי,  ר'  ב„ברי 
י˘ר‡ל,  ˘ל  ˘מם  ˘‰ו‡  מ˘ום  ל˘יט˙ו 
וב˘‡ר מ˜ומו˙ ‰וב‡ ‰כ˙וב "ופ˜„ו ˘רי 
ˆב‡ו˙ בר‡˘ ‰עם". ‚ם ˆריך בי‡ור מ˘"כ 
על  ‡ל‡  ˆב‡ו˙  נ˜ר‡  "˘ל‡  „י„ן  ב˘"ס 
˘ם י˘ר‡ל", וכי ‡ילו ˆב‡ו˙ ˜‡י על ˆב‡ 
‰„בר  ‰י'  ˘וב  וכיו"ב),  (מל‡כים  ‰˘מים 

עו˘‰ו ˘ם ˜„ו˘ ˘ל ‰˜ב"‰. 

סופרים  ומס'  ˘‰בבלי  לומר  ונר‡‰ 
˘ם  ב‚„ר  ר"י  ב˘יט˙  חלו˜ים  (וירו˘למי) 
"ˆב‡ו˙", „במס' סופרים ‰ל˘ון ‰י‡ "רבי 
˘ל„ע˙  ‰יינו  חול",  ˆב‡ו˙  ‡ומר  יוסי 
‰יינו  כלל,  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘ם  ‡ינו  ר"י 
"ˆב‡ו˙"  ˙יב˙  ‡ין  ˆב‡ו˙"   '‰" „בל˘ון 
 '‰" ‰נ‡מר  ע"„  ‡ל‡  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ˙ו‡ר 
˘˘ם  ל‰בבלי,  מ˘‡"כ  ‰ˆב‡ו˙";  ‡ל˜י 
(ול‡  נמח˜"  כולו  ˘"ˆב‡ו˙  ‰ל˘ון 
‰ו‡  ˘"ˆב‡ו˙"  ‡ינ‰  ר"י  ˘יט˙  "חול"), 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

ישרא אהבת השי"ת
במכת בכורות

מדוע רק במכת בכורות צוין הזמן המדויק – "כחצות הלילה"? / מהו המענה לטענת המקטרג "מה נשתנו 
אלו מאלו"? / מפני מה חצות הלילה הוא גילוי מיוחד מעצמות הבורא ית'? / וכיצד דם פסח ודם מילה גילו את 

אהבתו העצמית של הקב"ה לבניו?

הגילוי המיוחד במכת בכורות שלא נתגלה בשאר המכות
לפני מכ˙ בכורו˙ נˆטוו י˘ר‡ל ל‰כין עˆמם ˘ל‡ ינז˜ו מן ‰מכ‰: "ול˜חו מן ‰„ם ונ˙נו 
על  י‰י' "ל‡ו˙"  ז‰  ב‰ם". „ם  י‡כלו ‡˙ו  על ‰ב˙ים ‡˘ר  ועל ‰מ˘˜וף  ˘˙י ‰מזוזו˙  על 
ב˙י בני י˘ר‡ל, ו‡זי "ור‡י˙י ‡˙ ‰„ם ופסח˙י עליכם, ול‡ י‰י' בכם נ‚ף למ˘חי˙ ב‰כו˙י 

ב‡רı מˆרים" (פר˘˙נו יב, ז. ˘ם, י‚).

ו„ם  מיל‰  "„ם  ‰י'  ז‰  ˘„ם  ב)  ל‰,  ח"ב  ז‰ר  י‚.  יב,  פר˘˙נו  ˙"י  פכ"ט.  (פ„ר"‡  במ„ר˘  ו‡י˙‡ 
ו„ם  ‰ברי˙  „ם  ור‡‰  מˆרים   ˙‡ לנ‚וף  ‰˜ב"‰  "כ˘עבר  ‡לו  מˆוו˙  ˘˙י  ובזכו˙  פסח", 
‰פסח, נ˙מל‡ רחמים על י˘ר‡ל, ˘נ‡מר ו‡עבור עליך ו‡ר‡ך מ˙בוסס˙ ב„מיך ו‡ומר לך 

ב„מיך חיי".

˘י‰יו  מˆינו  ול‡  מכו˙,  ˙˘ע  ‰מˆריים  על  ב‡ו  בכורו˙  מכ˙  ˜ו„ם  ‰ל‡  ל˙מו‰:  וי˘ 
בכורו˙  במכ˙  ר˜  ומ„וע  מ‰ן.  ל‰ינˆל  בכ„י  ב"‡ו˙"  ב˙י‰ם   ˙‡ לˆיין  מוז‰רים  י˘ר‡ל 

‰וˆרכו בני י˘ר‡ל ל‰יז‰ר ˘ל‡ ˙פ‚ע ב‰ם ‰מכ‰?

"מה נשתנו אלו מאלו"?!
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:



טלקראת שבת

עי˜ר ˙כלי˙ ‰מכו˙ ל‡ ‰יי˙‰ ‰כ‡˙ ‰מˆריים, ‡ל‡ ל‰בי‡ לי„י כך ˘י„עו "כי ‡ני ‰'" 
(ו‡ר‡ ז, יז (במכ˙ „ם). וכן ע„"ז ˘ם ח, יח (ערוב) ˘ם ט, י„ (בר„)), וממיל‡ בני י˘ר‡ל ˘כבר ‰יי˙‰ 

ל‰ם י„יע‰ ב‡לו˜ו˙ ל‡ ‰יו ˆריכים ‡˙ ‰מכו˙, ו‚ם ל‡ ‰וˆרכו ל‰י˘מר מפני‰ן.

 ˙‡ ל‰בי‡  ‰יי˙‰  ˘˙כלי˙ן  ‰מכו˙,  ב˘‡ר  ל‚מרי:  ˘ונ‰  ‰יי˙‰  בכורו˙  מכ˙  ‡מנם, 
וי„ע  מן ‰מכ‰  ˙ועל˙  ˘יפי˜  ב‡ופן  נענ˘  ל‚מרי ‡ל‡  נ‡ב„ ‰מוכ‰  ל‡  לי„יע˙ ‰',  ‰מוכ‰ 
‡˙ ‰'. ‡ך במכ˙ בכורו˙ נ‡ב„ו ‰בכורים ל‚מרי, ב‡ופן ˘ל‡ נוספ‰ ב‰ם י„יע˙ ‰', וב‰כרח 

לומר ˘˙כלי˙ ‰מכ‰ ‰יי˙‰ עונ˘ על מע˘י‰ם ‰רעים, ול‡ ‰ב‡˙ם לי„יע˙ ‰'.

וכ‡˘ר ‰י' מ„ובר ‡ו„ו˙ עונ˘ על חט‡ים, ממיל‡ נוˆר מ˜ום למי„˙ ‰„ין ל˜טר‚ ולומר 
˘עונ˘ ז‰ נחוı ‚ם בין בני י˘ר‡ל, וכפי ˘מוב‡ ב„ברי חז"ל ˘ב‚לו˙ מˆרים ‰יו בני י˘ר‡ל 
˘˜ועים במ"ט ˘ערי טומ‡‰ (ר‡‰ ז‰ר ח„˘ רי˘ פר' י˙רו), ו‰יו ביני‰ם עוב„י עבו„‰ זר‰ (ר‡‰ 
נ˘˙נו  "מ‰  ‰טענ‰  ˜יימ˙  ו‰יי˙‰  כז),  ˘ם,  ר‡ובני  יל˜וט  כח.  י„,  ב˘לח  מכיל˙‡  ב.  ˜ע,  ח"ב  ז‰ר 

בין  יב„יל  ל‡  ˘‰מ˘חי˙  וממיל‡ ˜יים ‰ח˘˘  כו'",  ו‰ללו  ע"ז  עוב„י  . ‰ללו   . מ‡לו  ‡לו 
‰מˆריים לבני י˘ר‡ל.

ובכ„י ˘ל‡ יפ‚ע ‰מ˘חי˙ בבני י˘ר‡ל, ˆיוו‰ ‰˜ב"‰ ˘ל‡ לˆ‡˙ מפ˙ח ‰בי˙, ולי˙ן ‡˙ 
‰„ם ל‡ו˙ על פ˙חי ‰ב˙ים, ובכך ינˆלו מן ‰מ˘חי˙.

‡מנם י˘ ל˙מו‰, מכיוון ˘‰מ˘חי˙ טוען ˘בני י˘ר‡ל ר‡ויים לעונ˘ כמו ‰מˆריים, "מ‰ 
נ˘˙נו ‡לו מ‡לו", כיˆ„ יועיל ‰"‡ו˙" ל‰ˆילם מכך?

חצות הלילה שמחבר הפכים
וי˘ לב‡ר ˙חיל‰ ‡˙ עומ˜ מ‰ו˙‰ ˘ל מכ˙ בכורו˙. כי ‰נ‰ עו„ „בר מיוח„ מˆינו במכ˙ 
בכורו˙, ˘מ˘‰ טרח לˆיין לפרע‰ ‡˙ ‰זמן ‰מ„וי˜ ˘בו ˙בו‡ ‰מכ‰, בחˆו˙ ‰ליל‰, ‡ל‡ 
וי‡מרו  פרע‰,  יטעו ‡ˆט‚ניני  "˘מ‡  "כחˆו˙ ‰ליל‰",  ו‡מר  לפרע‰  ב„בריו  ˘ינ‰  ˘מ˘‰ 

מ˘‰ ב„‡י ‰ו‡" (פר˘˙נו י‡, „ ופר˘"י).

˙˙רח˘,  ˘ב‰  ‰מ„וי˜  ‰זמן   ˙‡ לפרע‰  מ˘‰  ‰ו„יע  זו  במכ‰  „וו˜‡  מ„וע  ולכ‡ור‰, 
ול‡ ב˘‡ר מכו˙? ובפרט, ˘ב‰ו„ע‰ זו ‰י' מ˘‰ ˆריך ל˘נו˙ מ„ברי ‰˘י"˙, ומ˘מע ˘י˘ 

ח˘יבו˙ רב‰ ב‰ו„ע˙ זמן ‰מכ‰, וטעמ‡ בעי. 

בי‡ור ‰עניין:

נ˙ב‡ר בס‰"˜ (ר‡‰ ‡ור ‰˙ור‰ בר‡˘י˙ ח"‡ עמ' ע‰. ו˘"נ) ˘˘ני חˆ‡י ‰ליל‰ מורים על ˘˙י 
‰מ˘כו˙ מ‡˙ו י˙'. חˆי ‰ליל‰ ‰ר‡˘ון מ˜בל ממי„˙ ‰‚בור‰ ו‰ˆמˆום ו‰„ין ˘ל ‰˘י"˙, 
ממי„˙ ‰חס„  יונ˜  חˆי ‰ליל‰ ‰˘ני  ו‡ילו  יו˙ר,  וח˘וך  נע˘‰ ‡פל  לר‚ע ‰ו‡  מר‚ע  ולכן 

˘למעל‰, ומ˘ום כך ‰ו‡ ‰ולך ומ‡יר ע„ ˘מ‡יר ל‚מרי בבו˜ר.

ו‰נ‰, ˘˙י ‰מ˘כו˙ ‡לו ˘ל חס„ ו‚בור‰ ‡ינן יכולו˙ ל‰˙חבר יח„, ˘כן ‰ן ˘˙י ˙נועו˙ 
ז‰  ‰ופכיים  ‰ם  ו‰ריחו˜  ‰˜ירוב  ו‰מניע‰,  ‰‰˘פע‰  ו‰רחבו˙,  ‰ˆמˆום  מזו.  זו  ‰פכיו˙ 

מדוע ישב ר' מתיא 
בן חרש ברומי?

והי׳ לכם למשמרת
הי' רבי מתיא בן חרש אומר: הרי הוא אומר ואעבור עליך ואראך 
והנה עתך עת דודים, הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל 
את בניו, ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר 
ואת ערום וערי', ונתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה שמלו 
באותו הלילה

(יב, ו. רש"י) 

אומר"  חרש  בן  מתיא  רבי  "הי'  רש"י  מלשון 

הי'  אלא  אחת,  פעם  רק  כן  אמר  שלא  משמע 

רגיל לומר כן בקביעות.

ויש לומר הביאור בזה בעבודת האדם לקונו:

מקום  ועוד),  ב.  לב,  (סנהדרין  בכ"מ  כמסופר 

מושבו של רבי מתיא בן חרש הי' ברומי, ודוקא 

ישראל  בארץ  ולא  וישיבתו,  מקומו  קבע  שם 

שבה חיו רוב התנאים.

בן  מתיא  רבי  "הי'  רש"י:  בדברי  הרמז  וזהו 

תלמידיו  את  ומעודד  מנחם  הי'   – אומר"  חרש 

בזה  תלוי'  שהגאולה  ברומי,  עמו  הנמצאים 

וערי'",  "ערום  שהוא  מי  גם  ויהודי,  יהודי  שלכל 

"מצוות  יהיו  רומי,  בגלות  המצב  בשפל  שנמצא 

את  קבע  ולכן  שיגאלו".  כדי  בהם  להתעסק 

ישיבתו ברומי, מקום הגלות, כדי לסייע ליהודים 

ולהוציאם  במצוות  לזכותם  שם,  הנמצאים 

ממצב של "ערום וערי'".

להשתדל   - היא  פשוטה  למעשה  וההוראה 

ב"קול  הנמצאים  יהודים  לאותם  גם  לסייע 

ולתת  בסופה),  מכות   – הש"ס  (כל'  רומי"  של  המונה 

וכבר  וכו'.  שתים  או  אחת  מצוה  עכ"פ  בידם 

מ"ב),  פ"ד  (אבות  מצוה"  גוררת  ש"מצוה  הובטחנו 

ישראל  כלל  לגאולת  עד  ואור,  ומוסיף  והולך 

במהרה בימינו.

בשיא האור, בשיא החושך
ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ 
מצרים
(יב, מא)

שהיא  בכורות,  שמכת  בכתובים  מצינו 

בדיוק  התחילה  מצרים,  גלות  ביטול  התחלת 

א.  ד,  ברכות  כט.  יב,  פרשתנו  (ראה  הלילה  בחצות 

רש"י שם יא, ד), שהוא הזמן החשוך ביותר בלילה; 

היום  "בעצם  היתה  בפועל  מצרים  יציאת  ואילו 

הזמן  היום,  בחצות  בדיוק  שפירושו  הזה", 

ספרי  מח.  לב,  האזינו  רש"י  (ראה  ביום  ביותר  המואר 

האזינו שם ועוד. מכילתא ורש"י פרשתנו יב, מ).

ויש ללמוד מזה הוראה בעבודת האדם לקונו:

כאשר האדם נמצא בחושך רוחני, עלול הוא 

כאשר  זה  ממצב  לצאת  לנסות  לו  שאין  לחשוב 

לבטל  עליו  יקשה  שהרי  ביותר,  גדול  החושך 

יאיר  שבו  לזמן  להמתין  עליו  אלא  כזה,  חושך 

לבטל  עליו  יקל  ואזי  הקדושה,  אור  יותר  אצלו 

את החושך, ויוכל לצאת ולהשתחרר ממנו.

גלות  ביטול  מהתחלת  ההוראה  באה  זה  ועל 

ליהודי  לו  שאין   - דוקא  הלילה  בחצות  מצרים 

בעת  גם  כי  הנוכחי,  החשוך  במצבו  להתחשב 

לצאת  כוחות  ליהודי  ניתנו  גדול  הכי  החושך 

הקשיים,  כל  על  להתגבר  וביכלתו  ממצרים, 

אפילו על החושך של "חצות הלילה".

במצב  נמצא  אדם  כאשר  לאידך:  הוא  וכן 

אור  אצלו  שמאיר  והיינו  הזה",  היום  "עצם  של 

לחשוב,  הוא  עלול   - גדול  בתוקף  הקדושה 

בעבודת  ומצבו  במעמדו  להשאר  שביכלתו 

הנוכחי,  ממצבו  לצאת  צריך  הוא  ואין  השם, 

שהרי כבר מאיר בו אור הקדושה.

מצרים  שיציאת  מזה  ההוראה  באה  כך  ועל 

אור  של  במצב  שגם   - הזה"  היום  "בעצם  היתה 

שבה  במדריגתו  להסתפק  לאדם  אין  רוחני 

מדרגא  תמיד  להתעלות  עליו  אלא  נמצא,  הוא 

ממקומו  לצאת  ויותר,  יותר  להתייגע  לדרגא, 

העכשווי וללכת מחיל אל חיל.



י‡לקראת שבת

‚ילוי  ˘מ‡יר  בזמן  "כחˆו˙ ‰ליל‰",  ˙בו‡  זו  ˘מכ‰  לפרע‰  ו‡מר  מ˘‰  כן ‰וסיף  ועל 
˘למעל‰  עˆמי˙  ב‡‰ב‰  י˘ר‡ל  בני  ˘מˆ„ו ‰˘י"˙ ‡ו‰ב ‡˙  ו„ע˙,  מטעם  ˘למעל‰  כז‰, 

מטעם.

דם של מסירת נפש
˘ל ‰˜ב"‰,  מעˆמו˙ו  בכורו˙  מכ˙  נמ˘כ‰  ל‡י„ך ‚יס‡: ‡ם  ל‰בין  מע˙‰ ˆריך  ‡מנם, 
ומ„וע  כלל,  ל‰ם  ל‰זי˜  ˆריכ‰  זו  מכ‰  ‰יי˙‰  ל‡  ‰רי  לבניו,  כ‡ב  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ ˘‡ו‰ב 

‰וˆרכו לי˙ן ‡ו˙ בפ˙חי ב˙י‰ם?

ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡, ˘‡כן ‡‰ב˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ לבני י˘ר‡ל ‰י‡ ‡‰ב‰ ˘‡ינ‰ ˙לוי' בטעם 
י˘  בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי,  ו˙˙˜בל  ˙˙‚ל‰  זו  ˘‡‰ב‰  בכ„י  בעבו„˙ם. ‡מנם,  ˙לוי' ‚ם  ו‡ינ‰ 

ˆורך בעבו„‰ ˘ל בני י˘ר‡ל.

י„י  על  ר˜  למט‰ ‰י‡  ˘‰מ˘כ˙ן  מ‡˙ ‰˘י"˙,  בכל ‰‰מ˘כו˙ ‰רוחניו˙  כן ‰ו‡ ‰כלל 
‚ם ‰‚ילויים  ועו„. ‰מו"ל).  עמ' 72.  ח"ט  עמ' 1009,  ח"‚  ˘יחו˙  ל˜וטי  ר‡‰  לז‰,  (‰טעם  עבו„˙ ‰‡„ם 
„ר‚ו˙  ל‡ו˙ן  ל‰‚יע  ויכול‰  ˘ייכ˙  ‰‡„ם  עבו„˙  ˘‡ין  ופ˘וט  ˘ברור  ביו˙ר,  ‰נעלים 
מעין  עבו„˙ו  ˘עוב„  ‰‡„ם,  עבו„˙  י„י  על  „וו˜‡  נמ˘כים  ‰ם  ‚ם  מ˜ום  מכל  נ˘‚בו˙, 

וב„ו‚מ˙ ‡ו˙ם ‰‚ילויים.

ובכ„י ל‰מ˘יך ‡˙ ‡‰ב˙ ‰˘י"˙ ˘למעל‰ מטעם ו„ע˙, ˘˙˙‚ל‰ ו˙˙בט‡ בעניין ‰ˆל˙ 
עניין  ˙וכנ‰ ‰ו‡  ˘‚ם  בעבו„‰  י˙עס˜ו  י˘ר‡ל  ˘בני  ˆריך  בכורו˙, ‰רי  ממכ˙  י˘ר‡ל  בני 

˘למעל‰ מטעם ו„ע˙.

וז‰ו עניין „ם מיל‰ ו„ם פסח:

„ם מיל‰, ‰י‡ עבו„‰ ˘למעל‰ מן ‰˘כל ל‚מרי. כרי˙˙ ‰ברי˙ בין ‰˜ב"‰ לבני י˘ר‡ל 
˘על י„י ‰מיל‰, ‰ו‡ ˜˘ר ˘למעל‰ מן ‰˘כל ל‚מרי. וכנר‡‰ במוח˘ מכך ˘‰ברי˙ נכר˙˙ 
ב‰יו˙ ‰י‰ו„י עולל בן ˘מונ‰ ימים, בעו„ ˘‡ינו ˘ייך לעניין ˘ל ˘כל ו‰בנ‰ כלל (ר‡‰ ל˜וטי 

˘יחו˙ ח"‡ עמ' 45 ו‡ילך).

מבע‰"˙  ז˜נים  „ע˙  (ר‡‰  וכנו„ע  מן ‰˘כל.  ˘למעל‰  עבו„‰  פסח ‰י‡  „ם  ‚ם  ז‰,  „רך  על 
˘ל ‰מˆריים,  זר‰  עבו„‰  כז), ‰יינו  ח,  (ו‡ר‡  מˆרים"  "˙ועב˙  ˘‰כב˘ים ‰יו  ז-ח)  טז,  ב˘לח 

‡רבע‰  מ˘ך  ו‰חזי˜ום  ‰מˆריים,  עיני  מול  ‰כב˘ים   ˙‡ י˘ר‡ל  בני  ל˜חו  כן,  פי  על  ו‡ף 
במסיר˙  כרוכ‰  זו  עבו„‰  ל‰˘י"˙.  ול‰˜ריבם  ל˘חטם  עומ„ים  ˘‰ם  ב‚לוי  ב‡מרם  ימים, 

נפ˘ בפועל, ו‰י‡ למעל‰ מן ‰˘כל ומן ‰טעם ל‚מרי.

מכ˙  בע˙  ונמ˘כ‰  נ˙‚ל˙‰  ל‚מרי,  ‰˘כל  מן  למעל‰  ˘‰ן  ‡לו,  עבו„ו˙  ˘˙י  י„י  ועל 
˘מו ‡˙ ‰„מים ‰ללו  וכ‡˘ר  ומן ‰טעם.  מן ‰˘כל  ˘למעל‰  לבניו  בכורו˙ ‡‰ב˙ ‰˘י"˙ 
על פ˙חי ב˙י‰ם, ‰רי ל‡ נ‚ע ‰מ˘חי˙ בבני י˘ר‡ל, ב‡ופן ˘ל "ו‡ו‰ב ‡˙ יע˜ב ו‡˙ ע˘ו 

˘נ‡˙י", למרו˙ טענ˙ ‰מ˜טר‚ "מ‰ נ˘˙נו ‡לו מ‡לו".

לקראת שבת י

ל‰בין  בן ‡נו˘  ב˘כל  יכול˙  ו‡ין  מ"˜ו ‰‚בור‰".  וזול˙ו  מ"˜ו ‰חס„"  ˘‰‡ח„ ‰ו‡  מז‰, 
כיˆ„ חס„ ו‚בור‰ י˙‡ח„ו יח„, וכיˆ„ י˘כנו ‰‡˘ ו‰מים בכלי ‡ח„.

סו‚,  מ˘ום  ו‰‚בלו˙  ˙ח˙ ˆמˆומים  נ˙ון  ו‡ינו  מכל ‰‰‚„רו˙,  נעל‰  ‡מנם, ‰˘י"˙ ‰ו‡ 
ו‡ˆלו י˙' יכולים ל˘כון יח„ ‰חס„ ו‰‚בור‰.

˘‰ו‡  כפי  בעולמו˙  עˆמו  מ‚ל‰ ‡˙  ו‡ינו  עˆמו,  מˆמˆם ‰˜ב"‰ ‡˙  כלל,  ב„רך  ו‰נ‰, 
ב‡ופן  ו‡זי ‰‚ילוי ‰ו‡  ומו‚בל,  ומו‚„ר  מˆומˆם  ˘‰‡ור  ב‡ופן  ו‰ס˙ר  י„י ‰עלם  על  ‡ל‡ 
˘ל חס„ ‡ו ‚בור‰ וכ‰‡י ‚וונ‡, וז‰ו עניין ˘ני חˆ‡י ‰ליל‰, ˘בר‡˘ון מ‡יר ‰‚בור‰ וב˘ני 

מ‡יר ‡ור ‰חס„.

מ‡יר  ובו  ו‰‚בור‰,  ‰חס„   ˙‡ ‰חˆ‡ים,  ˘ני   ˙‡ ˘מ‡ח„  ‰ר‚ע  ‰ו‡  ‰ליל‰,  חˆו˙  ‡ך 
‰בור‡ י˙' בלי ‰‚בלו˙ כלל, ב‡ופן ˘‰חס„ ו‰‚בור‰ מ˘מ˘ים יח„.

אהבה של אב לבניו אינה משתנה
ומע˙‰ י˘ לב‡ר מ„וע מכ˙ בכורו˙ ב‡‰ "בחˆי ‰ליל‰" „וו˜‡:

מכ˙ בכורו˙ ‰יי˙‰, כפי ˘נ‡מר ב‰‚„‰, על י„י "‰˜ב"‰ בכבו„ו ובעˆמו", וכמו ˘כ˙וב 
(פר˘˙נו יב, יב) "ועבר˙י ב‡רı מˆרים – ‡ני ול‡ מל‡ך" וכו'. ו‰יינו ˘מכ‰ זו ל‡ ‰יי˙‰ על 

י„י ‚ילוי ‡ור מˆומˆם ממנו י˙', ‡ל‡ על י„י ‰˘י"˙ בכבו„ו ובעˆמו ממ˘.

מכל  למעל‰  זמן  ˘‰ו‡  ‰ליל‰",  "בחˆו˙  ב‡‰  ˘‰מכ‰  מ‰  בעˆם  מ˙בט‡  ז‰  ו„בר 
‰‰‚„רו˙ ו‰‰‚בלו˙, מפני ˘בו מ˙‚ל‰ "‰˜ב"‰ בכבו„ו ובעˆמו" ˘למעל‰ מכל ‰‰‚בלו˙, 

ובכוחו ל‡ח„ ‡˙ ‰חס„ ו‰‚בור‰ יח„.

ו‰נ‰, ‰טענ‰ "מ‰ נ˘˙נו ‡לו מ‡לו" ‰י‡ טענ‰ ˘כלי˙, ˘מ‡חר ובני י˘ר‡ל ‰יו ˘˜ועים 
‚ם ‰ם בענייני עבו„‰ זר‰, לכן ˆריכים ‚ם ‰ם ל‰יפ‚ע מן ‰מ˘חי˙. ‡מנם, ב˘ע‰ ˘מ˙‚ל‰ 
לפי  ˘כליו˙, ‰נ‰‚˙ ‰˘י"˙ ‡ינ‰  לטענו˙  כלל  מ˜ום  ובעˆמו, ‰נ‰ ‡ז ‡ין  בכבו„ו  ‰˜ב"‰ 

‰כללים ‰ר‚ילים, ו‡ין ˘ום מ˜ום למי„˙ ‰„ין לטעון ‡˙ טענו˙י'.

ב˘ע‰  ‚ם  ˜יימ˙  זו  י˘ר‡ל. ‡‰ב‰  לבני  ˘ל ‰˜ב"‰  מ˙‚ל‰ ‡‰ב˙ו ‰עˆמי˙  זו,  ב˘ע‰ 
‰˜ב"‰  ‡ו‰ב  מ˜ום  ומכל  ‰ם,  ˘ווים  ‰עולם  ו‡ומו˙  י˘ר‡ל  בני  ‰˘כל  פי  על  ˘לכ‡ור‰ 
מˆ„  ז‰  כ‰ו‡  נפ‚ע˙  ו‡ינ‰  בטל‰  ˘‡ינ‰  בניו, ‡‰ב‰  ˘‡ב ‡ו‰ב ‡˙  כמו  י˘ר‡ל  בני   ˙‡
טענו˙ ˘כליו˙. ‚ם במˆב ˘"‡ח ע˘ו ליע˜ב", ˘ל‡ ניכר ‰‰פר˘ ביני‰ם, ‰נ‰ מכריז ‰כ˙וב 
"ו‡ו‰ב ‡˙ יע˜ב ו‡˙ ע˘ו ˘נ‡˙י" (מל‡כי ‡, ב-‚), וז‡˙, מ˘ום ˘"בנים ‡˙ם ל‰' ‡ל˜יכם" 

(ר‡‰ י„, ‡), ו‡ב ‡ו‰ב ‡˙ בניו ב‡‰ב‰ ˘‡ינ‰ נפ‚מ˙ מ˘ום טעם.

ומע˙‰ יובן מ„וע „וו˜‡ במכ˙ בכורו˙ ‰ו„יע מ˘‰ לפרע‰ ‡˙ זמנ‰ ‰מ„וי˜ ˘ל ‰מכ‰:

כ‡˘ר ‰ו„יע מ˘‰ לפרע‰ על ‡ו„ו˙ מכ˙ בכורו˙, ל‡ ‰י' יכול פרע‰ ל‰‡מין ˘מכ‰ כזו, 
למˆרים  ר˜  ˙זי˜  למ˘חי˙",  ר˘ו˙  ˘"ני˙נ‰  בזמן  ו‰טומ‡‰,  ‰˜ליפ‰   ˙‡ ל‡ב„  ˘עניינ‰ 

ול‡ ל‡ו˙ם מבני י˘ר‡ל ˘‰יו ‡ז עוב„י ע"ז.


