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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 
˙רמ‡), 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



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ל‰  ˘ל  ˘מו˙י‰ם   ˙‡ ל‰זכיר  רוˆ‰ 
‰כרי˙˙-ברי˙,  במעמ„  נוכחים  ˘‰יו 
כ„י ˘ל‡ לעורר ‡ˆלם ר‚˘ ˘ל י˘ו˙.

˙ובע  ‰י'  ˘‰רבי  ‰סיב‰  וזו‰י 

‰זכר˙  לל‡  ‚ם  ˘כן,  ˘מו˙,  מזכיר  ‡ינני  ולכן 
˘מו˙ נע˘‰ כבר ‡ˆלם ר‚˘ ˘ל י˘ו˙...

כלפי  וביטול  ‰˙מסרו˙  ˘˙‰י' 
‚ם   .  . ‰˙למי„ים  כל  ‡ˆל  ‰מ˘פיעים 
 .  . [טוב‰]  ‰י˙‰  ˘‰נ‰‚˙ם  ‡ל‰  ‡ˆל 
˘ל‰ם  ו‰˘לימו˙  ‰עליו˙  מˆ„  ˘כן, 
י˘ו˙,  ˘ל  ר‚˘  לי„י  לבו‡  יכולים 
ו‰ביטול  ‰‰˙מסרו˙  ‰י‡  לז‰  ו‰עˆ‰ 

כלפי ‰מ˘פיעים.

(ח‚ ‰˘בועו˙ ˙˘י"‡)

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מ˘‡ בכ˙ף בבני ‚ר˘ון ובני מררי

בין "ז‡˙ עבו„˙ ‚ו' מ˘‡" ל"ז‡˙ מ˘מר˙ מ˘‡ם" / ‰‡ם ‰˜ימו ‡˙ ‰חˆר ר˜ ל‡חרי 
סיום ‰˜מ˙ ‰מ˘כן? / ‡יך ‰כניסו ‡˙ ‰מזבח בין עמו„י ‰חˆר? / בי‡ור עבו„˙ ‰מ˘‡ 

˘ל בני ‚ר˘ון ובני מררי וס„ר ‰˜מ˙ ופירו˜ ‰מ˘כן

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 44 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ל‰˘‡יר ‡˙ מרים לב„ במ„בר? / כבו„ ב˘כר ‰ˆל˙ נפ˘ו˙?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי'" ב˘בע‰ ספרים ˘ב˙ור‰

ל‰„לי˜ ‡˙ "נר" ‰נ˘מ‰ / ˘‰˙למי„ י‰י' "˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי'" / ‡ור ‰˜„ו˘‰ ב"וי‰י 
‰עם כמ˙‡וננים" / ‰"מנוף" ‰מ‚בי'  ‡˙ ‰חל˜ ‰˙ח˙ון „וו˜‡

 (ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙נ˘"‡ ח"ב עמ' 598 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ל‡ ל‡ב„ ‡˙ ‰‰˙בטלו˙ ל‰˜ב"‰ / מ„וע נ˜ר‡ו ˘ונ‡י י˘ר‡ל "מ˘נ‡יך"?

טז חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בסברו˙ ‰˘˜ו"ט ב˘"ס ב„ין פסח „וח‰ ˘ב˙

יפלפל ב˜רבן פסח ‡ם ‰ו‡ ב‚„ר ˜רבן ˆבור ‡ו ˜רבן יחי„, ויסי˜ „בז‰ ˙לוי' ‰˘˜ו"ט 
ו‰פלו‚˙‡ ‡י „חי ˘ב˙ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ ' 104 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
‰‡ˆל˙ סמכו˙ ל˙למי„ים

ם (ב‰עלו˙ך י‡, יז) י‰∆ י ֲעל≈ ƒּ̇ מ¿ ַׂ̆ יָך ו¿ ר ָעל∆ ∆ ׁ̆ ן ָ‰רּוַח ֲ‡ ƒי מ ƒּ̇ ל¿ ַ̂ ‡ָ ו¿

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
˙פל˙ ‰„רך לכל ‰חיים

יָך ˜ומ‰ ‰' ויפוˆו ‡ויביך זו ‰י‡ ˙פל˙ ‰„רך (ב‰עלו˙ך י, ל‰. חז˜וני ˘ם) ב∆ ָיֻפˆּו ‡…י¿ ˜ּוָמ‰ ‰' ו¿

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ„
‡ני כליל ‰מעלו˙ - ‰‡ם ‡ני ז˜ו˜ לביטול?

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ עבו„˙ ביטול ‰י˘ו˙ ו‰‚‡וו‰ 

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

משא בכתף בבני גרשון ובני מררי
בין "זאת עבודת גו' משא" ל"זאת משמרת משאם" / האם הקימו את החצר רק 

לאחרי סיום הקמת המשכן? / איך הכניסו את המזבח בין עמודי החצר? / ביאור 
עבודת המשא של בני גרשון ובני מררי וסדר הקמת ופירוק המשכן

"ז‡˙  כ„-כו):  (ח,  חמ˘ים  ‚יל  ל‡חר  יעב„ו  ˘ל‡  ללויים  ‰‡ז‰ר‰  ב‡‰  בפר˘˙נו 
‡˘ר ללוים, מבן חמ˘ וע˘רים ˘נ‰ ומעל‰ יבו‡ לˆבו‡ ˆב‡ בעבו„˙ ‡‰ל מוע„. ומבן 
חמ˘ים ˘נ‰ י˘וב מˆב‡ ‰עבו„‰, ול‡ יעבו„ עו„. ו˘ר˙ ‡˙ ‡חיו ב‡‰ל מוע„ ל˘מור 

מ˘מר˙, ועבו„‰ ל‡ יעבו„ ו‚ו'". 

בכ˙ף,  מ˘‡  עבו„˙  לענין  ר˜  ‰י‡  ˘נ‰  „חמ˘ים  זו  ‰‚בל‰  ˘כל  ר˘"י,  ומפר˘ 
‰„ור˘˙ כח רב, ‡בל ˘‡ר עבו„ו˙ יכול ל‰מ˘יך ‚ם ל‡חר מכן: 

"ול‡ יעבו„ עו„ – עבו„˙ מ˘‡ בכ˙ף, ‡בל חוזר ‰ו‡ לנעיל˙ ˘ערים ול˘יר ולטעון 
ע‚לו˙".  

ב"עבו„˙  ‰˙עס˜ו  ל‡  מלכ˙חיל‰  ‰לויים  רוב   – „לכ‡ור‰  בז‰,  ‰מפר˘ים  ונ„ח˜ו 
בכ˙ף  עלי‰ם  ‰˜ו„˘  עבו„˙  "כי  ז-ט)  ז,  (נ˘‡  נ‡מר   ˙‰˜ בבני  ר˜  ˘‰רי  בכ˙ף",  מ˘‡ 
י˘‡ו", ו‡ילו לבני ‚ר˘ון ובני מררי ‰יו ע‚לו˙ ˘ב‡מˆעו˙ן נ˘‡ו ‡˙ חל˜י ‰מ˘כן ול‡ 

‰וˆרכו לי˘‡ בכ˙ף;

ולפי „ברי ר˘"י, ˘כל ‰‰‚בל‰ ˘ל "חמ˘ים ˘נ‰" ‰י‡ ר˜ לענין מ˘‡ בכ˙ף – מ„וע 
ובני  ‚ר˘ון  בני  ‚ם  ‰˘˙˙פו  חמ˘ים  ‚יל  ע„  ‰לויים   ˙‡ ˘מנו  ‰מיוח„  ˘במנין  מˆינו 
מררי? לכ‡ור‰ ‰י' ˆריך למנו˙ במנין ז‰ ר˜ ‡˙ בני ˜‰˙ לב„, כי ר˜ ‰ם נ˘‡ו בכ˙ף! 

 - ב‚ור ‡רי'  כ„ברי ‰מ‰ר"ל   - מ˘מע  וב„רך ‰פ˘ט  בכמ‰ „רכים,  יי˘בו  ו‰מפר˘ים 
˘ב‡מ˙ ‚ם בבני ‚ר˘ון ובני מררי ‰י' מ˘‡ בכ˙ף במˆבים מסויימים (ור‡‰ ‚ם בב‡ר ב˘„‰ 

˘‰רחיב בז‰); 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

כ˘‰‡„ם מ˙חיל 
ל‰ר‚י˘ ‡˙ עˆמו 

סימן ˘‰ו‡ חול‰...
ל‡'  כ˙ב  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜ 
‰ו‡  ‰‚וף  לברי‡ו˙  ˘‰סימן  במכ˙ב, 
˘כן,  עˆמו,   ˙‡ מר‚י˘  ‡ינו  ˘‰‡„ם 
ר‡˘ו, ‡ו  לבו,  ל‰ר‚י˘ ‡˙  כ˘מ˙חיל 
˘‡ר ‡בריו, ‰רי ז‰ סימן ˘מ˘‰ו ‡ינו 

כ˘ור‰!

מרומז  ז‰  ˘ענין  מˆ‡˙י  ˘וב   -
‰˘ונמי˙:  בן  בסיפור  בפסו˜  במ"˘ 
˘ל‡  ‰יינו,  ר‡˘י",  ר‡˘י   .  . "וי‡מר 
ר˜  ‡ל‡  וכיו"ב,  כו‡ב  ˘ר‡˘ו  ‡מר 
ר‡˘ו,   ˙‡ ˘מר‚י˘  ר‡˘י",  "ר‡˘י 
˘כן, ‰ר‚˘˙ ‰ר‡˘ כ˘לעˆמ‰ מוכיח‰ 
˘מ˘‰ו ‡ינו כ˘ור‰, סימן ˘ל מחל‰.

‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  כ˙ב  ז‰  ענין 
‰‡„ם  ˘כ‡˘ר  וי˘ו˙,  ל‚‡ו‰  ב˜˘ר 
("ער  עˆמו  י˘ו˙   ˙‡ ל‰ר‚י˘  מ˙חיל 
י˘"),  ‡יי‚ענעם  „עם  פילן  ‡ן  ‰ויבט 
ליˆלן,  רחמנ‡  חול‰,  ˘‰ו‡  סימן  ‰"ז 
˘כן, ‡ילו ‰י' ברי‡, ל‡ ‰י' מר‚י˘ ‡˙ 

עˆמו.

(יו"„ ˘בט ˙˘י"ב)

ˆריך ‡˙‰ לזבוח ‡˙ 
‰עליו˙ ו‰˘לימו˙ 
על מזבח ‰ביטול

י˘ ˙ור‰ ˘ל רבינו ‰ז˜ן:

ל‡חרי  ˘נ‡מר‰  ‰ר‡˘ונ‰  ‰מˆו‰ 
‡ל‰י  ‡˙י  ˙ע˘ון  "ל‡  ‰י‡,  מ"˙, 
‡„מ‰  "מזבח  ‚ו'",  ז‰ב  ו‡ל‰י  כסף 

˙ע˘‰ לי וזבח˙ עליו ‡˙ עולו˙יך ו‡˙ 
˘למיך ‚ו'".

˙ע˘‰  ˘‰ל‡  ˘‰טעם  וממ˘יך, 

˜ו„ם  ˘‰ע„ר  לפי  ‰ו‡,  לע˘‰,  ˜ו„ם 
לי˘, ר˜בון ˜ו„ם לˆמיח‰.

וממ˘יך לב‡ר ˙וכן ‰ע˘‰ ("מזבח 
בעבו„˙ ‰‡„ם:  לי ‚ו'")  ˙ע˘‰  ‡„מ‰ 

˘ˆריך   – לי"  ˙ע˘‰  ‡„מ‰  "מזבח 
לע˘ו˙ מזבח ˘ל ביטול, "וזבח˙ עליו 
‡˙ עולו˙יך ו‡˙ ˘למיך" – "עולו˙יך" 
‰ם ‰עליו˙ ˘לך, ו"˘למיך" ‰˘לימו˙ 
‰עליו˙   ˙‡ לזבוח   ‰˙‡ וˆריך  ˘לך, 
ל‰יו˙  ‰ביטול  מזבח  על  ו‰˘לימו˙ 
עפר ו‡פר ממ˘. ל‡ „י במזבח ‰ביטול 
 ˙‡ עליו  לזבוח  י˘  ‡ל‡  כ˘לעˆמו, 

‰עליו˙ ו‰˘לימו˙.

כלומר, כ‡˘ר ‰‡„ם מ˙על‰ מ„ר‚‡ 
‡ח˙ ל„ר‚‡ ˘למעל‰ ממנ‰, וע‡כו"כ 
˘לימו˙,  ˘ל  ומˆב  למעמ„  כ˘מ‚יע 
יכול לבו‡ לי„י ר‚˘ ˘ל י˘ו˙. ועל ז‰ 
וזבח˙  לי  ˙ע˘‰  ‡„מ‰  "מזבח  נ‡מר 
 – ˘למיך"  ו‡˙  עולו˙יך   ˙‡ עליו 
ר‚˘  ‡ˆלו  י‰י'  ˘ל‡  ל‰˘˙„ל  ˘ˆריך 

˘ל י˘ו˙.

˘‡ינני  לעיל1  ‰„‚˘˙י  ז‰  ב‚לל   –

לפנ"ז  מ‰„יבורים  כ‡ן  1) מוע˙˜ 
‰מסיר˙-נפ˘   ˙‡ לזכור  ˆריכים  ב‰˙ווע„ו˙: 

על ‰חז˜˙ ‰י‰„ו˙ ˘‰י˙‰ ברוסי‡!

‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ˜ר‡  ˙˜ופ‰  ב‡ו˙‰ 
כרי˙˙-ברי˙  עמ‰ם  וע˘‰  מ‰חסי„ים,  ע˘ר‰ 
‰י‰„ו˙,  ו‰חז˜˙  ‰˙ור‰  ב‰רבˆ˙  ‰עבו„‰  על 
מבלי ל‰˙פעל מ˘ום „בר, ע„ כ„י מסיר˙-נפ˘ 

בפועל ממ˘!

– נמˆ‡ים כ‡ן ‡ח„ים מ‡ו˙ם ע˘ר‰ חסי„ים, 



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

מוטב ל‡ ל‰˙חיל עם 
"˘מיני˙ ˘ב˘מיני˙"...

לפעמים ˆריכים ל‰˙נ‰‚ ב‡ופן ˘ל 

‰˙רחבו˙ ו‰‚ב‰‰, וכמ‡רז"ל  "˙למי„ 

מ˘מונ‰  ‡ח„  בו  ˘י‰‡  ˆריך  חכם 

ז‰  ˘י‰י'  ל‰ז‰ר  י˘  ‡בל,  ב˘מיני˙", 

ב‡ופן ‰מ˙‡ים.

במכ˙בו  מי˘‰ו  ‰˙‡ונן  פעם   -

˘בבי˙- כך  על  ‡„מו"ר  מו"ח  לכ"˜ 

‡ו˙ו  מבטלים  מ˙פלל,  ˘בו  ‰כנס˙ 

˘ב˘מיני˙"  ‰"˘מיני˙  בו  ˘י˘  ב‚לל 

 ‡") חסי„י  בי˙-כנס˙  כנר‡‰,  ז‰,  [‰י' 

עממי  ‡פילו  ‡ו  ˘טיבל"),  חסי„י˘ע 

ב‰נ‰‚˙ו  ˘‰בחינו  עולם'˘ע"),   ‡")

˘"מ‰„ר" ב‰"˘מיני˙ ˘ב˘מיני˙".

 - במכ˙בו  ממ˘יך   - לו  ‡יכפ˙  ל‡ 

בי„עו  ˘כן,  ˘מבטלים ‡ו˙ו,  ‰עוב„‰ 

לו;  ˘מ‚יע  ‰ו‡  יו„ע  ומˆבו  מעמ„ו 

˘נוכחו˙ו  ‰עוב„‰  ר˜  לו  ‡יכפ˙ 

(˘מבטלים  סביבו  ל‰עומ„ים  ‚ורמ˙ 

‰ם  [˘‰רי  בל˙י-רˆוי'  ‰נ‰‚‰  ‡ו˙ו) 

˘מ‚יע  ˘לו  ‰ח˘בונו˙  יו„עים  ‡ינם 

לו כו', וכוונ˙ם ‡ינ‰ ‡ל‡ ס˙ם לבטלו 

זיין")],  מבטל  ס˙ם  „‡ך  מיינען  ("זיי 

עור  "לפני    .  . ב  ‡ו˙ו  מכ˘ילים  ובכך 

ל‡ ˙˙ן מכ˘ול"!...

מ‰   - במכ˙בו  ממ˘יך   - עו˘‰  ‰ו‡ 

‰ו‡  ‡ו˙ם,  למנוע  כ„י  יכול  ˘‰ו‡ 

˘ל‡  כ„י  יבטלו‰ו  ˘ל‡  ל‰ם  ‡ומר 

לל‡  ‡ך  עור",  ב"לפני  יכ˘ילו‰ו 
 - ולכן  לו.  מˆיי˙ים  ‡ינם  ‰ם  ‰ועיל, 
מסיים במכ˙בו - מב˜˘ ‰ו‡ ‡˙ עˆ˙ו 
ל‚רום  ˘ל‡  כ„י  לע˘ו˙  מ‰  ˘ל ‰רבי 

לי‰ו„ים ‰נ‰‚‰ בל˙י-רˆוי'...

˘‰‡מ˙ ‰י‡ ‡מנם  לו,  ‰רבי ‰˘יב 
‡ח„  בו  ˘י‰‡  ˆריך  חכם  ˘"˙למי„ 
לכך  ב˘מיני˙", ‡בל, ‰‚י˘‰  מ˘מונ‰ 

יכול‰ ל‰יו˙ מ˘ני ‰˜ˆוו˙:

‡פ˘ר ל‰˙חיל מ‰˜ˆ‰ ˘ל "˙למי„ 
חכם,  ˙למי„  ל‰יו˙  ל‰˘˙„ל  חכם", 
‰"˘מיני˙   ˙‡ ‚ם  ל‰וסיף  ‡ח"כ  ור˜ 
מי„  ל‰˙חיל  ו‡פ˘ר  ˘ב˘מיני˙", 

מ‰˜ˆ‰ ˘ל "˘מיני˙ ˘ב˘מיני˙".

‡ליו  ב‰יחס  ‚ם  ‰י‡  ו‰נפ˜"מ 
מי„  מ˙חיל  ˘כ‡˘ר   - מלמעל‰ 
‰ו‡  מעורר  ˘ב˘מיני˙",  מ‰"˘מיני˙ 
זיך  וו‡רפט  ("ער  י˙יר‰  ˙˘ומ˙-לב 
[ומ‰  ‰מל‡כים  ‡ˆל  ‡וי‚ן")  „י  ‡ין 
‚ם ˘בעמ„ם ˙מי„ ב˙נוע‰ ˘ל ביטול, 
כ˘רו‡ים  מי„  ומבחינים  מר‚י˘ים 
‡ליו  נטפלים  ומי„  ‰פכי˙],  ˙נוע‰ 
˘בו,  חכם"  ‰"˙למי„   ˙‡ למ„ו„ 
ל‰"˘מיני˙  ב‰˙‡ם  ‡כן  ז‰  ‰‡ם 

˘ב˘מיני˙" ˘בו...

מוטב ‡יפו‡ - מסיים ‰רבי במכ˙בו 
„"˘מיני˙   ‰ˆ˜‰ עם  ל‰˙חיל  ˘ל‡   -
˘ב˘מיני˙", ‡ל‡ ל‰˙חיל מ‰˜ˆ‰ ˘ל 

"˙למי„ חכם".

(˘"פ וי˘ב ˙˘י"ב)

„ער ביטול ַ‡ליין ‡ים ‡ויס‡יי„לען"), וממיל‡ יוכל ‚ם ל‰ר‚י˘ ‡˙ ‰טעם ˘ב‰ביטול.

(‡חרון ˘ל פסח ˙˘ט"ו)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

 ,„) נ‡מר  ˘˘ם  נ˘‡,  פר˘˙  ב˙חיל˙  ‰כ˙וב  מל˘ון  ‰מפר˘ים  ‰בי‡ו  לז‰  ו‰ר‡י' 
כ„) "ז‡˙ עבו„˙ מ˘פחו˙ ‰‚ר˘וני לעבו„ ולמ˘‡", וכן בבני מררי נ‡מר („, ל‡) "וז‡˙ 
ר˜  (ול‡  ממ˘  מ˘‡  ˘ל  ענין  ‰י'  מררי  ובני  ‚ר˘ון  בבני  ˘‚ם  ‰רי   – מ˘‡ם"  מ˘מר˙ 
"לטעון ע‚לו˙"), ולכן ‚ם ‰ם נכללו ב‰לכ‰ זו ˘"מבן חמ˘ים ˘נ‰ . . ל‡ יעבו„ עו„", 

ו˘פיר נכללו ב‰מנין ˘מנו ‡˙ ‰לויים ע„ ‚יל חמ˘ים. 

לבני  ‚ר˘ון  בני  בין  חילו˜  ˘י˘  נמˆ‡  ‰נ"ל,  ‰כ˙ובים  בל˘ון  „יי˜˙  כ„  ו‰נ‰,  ב. 
מררי – בבני ‚ר˘ון נ‡מר "ז‡˙ עבו„˙ מ˘פחו˙ ‰‚ר˘וני לעבו„ ולמ˘‡", ומ˘מע ˘‰י' 
מ˘מר˙  "וז‡˙  נ‡מר  מררי  בבני  ו‡ילו  ועמל;  "עבו„‰"  ˘ל  ב‡ופן  ממ˘  מ˘‡  ‡ˆלם 
מל˘ון  ("מ˘מר˙"  ‰מ˘‡  ענין  על  ממונים  ר˜  ‰יו  ˘‰ם  זו  מל˘ון  ומ˘מע   – מ˘‡ם" 
י„י  על  יינ˘‡ו  וכו'  ˘‰˜ר˘ים  ולוו„‡  ל„‡ו‚  ממונים  ‰יו  ˘‰ם  ו‰יינו,  ו˙פ˜י„),  מינוי 
נ˘‡,  „˘"פ  ‰˜ו„ם  ב‚ליון  [וכמ˘נ"˙  בפועל  מ˘‡  ˘ל  ענין  (כמעט)  ב‰ם  ‰י'  ול‡  ‰ע‚לו˙, 

עיי"˘ ב‡רוכ‰].

ולפום רי‰ט‡ נר‡‰ ‰„בר חי„ו˘, ˘‰רי ל˘ני‰ם ‰יו ע‚לו˙, ומ‰ טעם לחל˜ ביני‰ם 
לענין ‰מ˘‡, ולומר ˘בבני ‚ר˘ון ‰י' ‰מ˘‡ יו˙ר מ‡˘ר בני מררי? – ‡ך לכ‡ור‰ כך 

מ˘מע מ˙וכן ‰ענין:

פור˜ין ‰מ˘כן  מררי  ובני  ‚ר˘ון  "בני  למ˜ום, ‰יו  ממ˜ום  לנסוע  כ‡˘ר ‰יו ˆריכים 
וטוענין ‡ו˙ו בע‚לו˙" - כ„ברי ר˘"י בפר˘˙נו (י, יז). 

 ˙‡ מפר˜ים   – עבו„˙ם  כל   ˙‡ ועו˘ים  ‚ר˘ון  בני  ב‡ים  ‰יו  ˘ב˙חיל‰  ומס˙בר, 
מי„  ‡ו˙ם  וטוענים  בחˆר,  ˙לויים  ˘‰יו  ‰˜לעים  ו‡˙  מוע„  ‡ו‰ל   ˙‡ ˘כיסו  ‰יריעו˙ 
על ‰ע‚לו˙; ור˜ ל‡חר מכן ‰יו ב‡ים בני מררי ועו˘ים ‡˙ חל˜ם – מפר˜ים ‡˙ ˜ר˘י 

‰מ˘כן ועמו„י ‰חˆר וטוענים ‡ו˙ם על ‰ע‚לו˙.

ו‡ם כנים ‰„ברים, נמˆ‡ ˘לבני ‚ר˘ון ‰י˙‰ עבו„‰ ˜˘‰ יו˙ר מ‡˘ר בני מררי (וכעין 
ז‰ כ˙ב ‰‡ל˘יך בר"פ נ˘‡):

לפר˜ם  ו‡ז  ‰חˆר,  לעמו„י  ממ˘  סמוך  ‰ע‚לו˙   ˙‡ ל˜רב  ‰יו  יכולים  מררי  בני 
ל‰מ˘יך  מפור˜˙,  ‰י˙‰  כ˘‰חˆר  מכן,  ול‡חר  ‡˙ר;  על  מי„  ‰ע‚לו˙  על  ול‰טעינם 
ול˜רב ‡˙ ‰ע‚לו˙ פנימ‰ יו˙ר, סמוך ל˜ר˘י ‡ו‰ל מוע„, ו‚ם ‡ו˙ם לפר˜ ול‰טעין מי„ 

על ‰ע‚לו˙ ‰סמוכו˙. 

ע„יין  ‰חˆר  ˘עמו„י  כך  מררי,  בני  לפני  חל˜ם   ˙‡ עו˘ים  ˘‰יו  ‚ר˘ון,  בני  ‡ולם 
‰יו  ‰חˆר  ˘עמו„י  מחמ˙  פנימ‰,  ‰ע‚לו˙   ˙‡ ל‰כניס  יכולים  ‰יו  ל‡   – כס„רם  עמ„ו 
רוחב   ˙‡ ביני‰ם  ל‰כניס  ‡פ˘ר  ‰י'  ול‡  י„)  כז,  ˙רומ‰  ור‡"ם  ר˘"י  (ר‡‰  לז‰  ז‰  סמוכים 
‰ע‚ל‰; ומע˙‰, ‰וˆרכו ל˘‡˙ ‡˙ ‰יריעו˙ ˘ל ‡ו‰ל מוע„ ב‚ופם - בכל ˘טח ‰חˆר, 

ע„ ˘יˆ‡ו ‰חוˆ‰ ו‰טעינום על ‰ע‚לו˙. 
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וכעין חילו˜ ז‰ ‰י' ‚ם כ˘‰‚יעו למ˜ום חניי˙ם ו‰˜ימו ‡˙ ‰מ˘כן מח„˘: ב˙חיל‰ 
 ˙‡ וכיסו  ‚ר˘ון  בני  נכנסו  כך  ‡חר  ור˜  ‰חˆר,  ו‡˙  מוע„  ‡ו‰ל   ˙‡ מררי  בני  ‰˜ימו 
‰˜ר˘ים ביריעו˙ ו‡˙ ‰עמו„ים ב˜לעים, ו˘וב נמˆ‡ ˘ל‡ ‰יו יכולים ל‰יכנס פנימ‰ עם 
ל˘‡˙  מררי) ‡ל‡ ‰יו ˆריכים  בני  י„י  על  ˘כבר ‰ועמ„ו  עמו„י ‰חˆר  (מחמ˙  ‰ע‚לו˙ 

ב‚ופם ‡˙ ‰יריעו˙ בכל ‰˘טח ˘מפ˙ח ‰חˆר וע„ ‡ו‰ל מוע„. 

‚. ברם ל˜ו˘ט‡ „מיל˙‡ ‡ינו מוכרח לומר כן, כי י˘ סבר‡ לומר ˘בכל פעם ˘‰˜ימו 
˘ב‰ "‰ו˜ם  ‰פעם ‰ר‡˘ונ‰  ל‚בי  בכ˙וב  ב‡ו˙ו ‰ס„ר ‰מפור˘  ז‡˙  ע˘ו  ‡˙ ‰מ˘כן 

‰מ˘כן", כמסופר בפ' פ˜ו„י (מ, יח ו‡ילך): 

˙חיל‰ ‰˜ימו ‡˙ ‡‰ל מוע„ כולו, ‰˜ר˘ים, ‰בריחים ו‰עמו„ים, ופר˘ו ‡˙ ‰יריעו˙ 
 ˙‡ ˘מו  מ˜ומו;  על  ‡ח„  כל  ו‰ˆיבו  ‰כלים   ˙‡ ב˙וכו  ‰כניסו  מכן  ל‡חר  ו‰מכסים; 
‰עמו„ים   – עˆמ‰  ‰חˆר   ˙‡ ‰עמי„ו  מכן  ל‡חר  ור˜  ‰חˆר;  ב˘טח  ו‰כיור  ‰מזבח 

ו‰˜לעים וכו'. 

ל‡חר  מי„  כול‰, ‡ל‡  מררי  בני  ˘ל  עבו„˙ם  לסיום  ל‡ ‰מ˙ינו  ‚ר˘ון  ˘בני  ו‰יינו, 
˘בני מררי ‰˜ימו ‡˙ ˜ר˘י ‰מ˘כן – ב‡ו בני ‚ר˘ון ופר˘ו ‡˙ ‰יריעו˙ ו‰מכסים; ור˜ 

ל‡חר מכן ‰מ˘יכו בני מררי בעבו„˙ם ל‰עמי„ ‡˙ עמו„י ‰חˆר וכו'. 

ב˙חיל‰  כמובן:  ˘ב‡ופן ‰פוך,  ז‰ – ‡ל‡  בס„ר  זו, ‰רי ‚ם ‰פירו˜ ‰י'  סבר‡  ולפי 
פיר˜ו בני ‚ר˘ון ‡˙ ˜לעי ‰חˆר ומי„ ב‡ו בני מררי ו‰סירו ‡˙ ‰עמו„ים; ונמˆ‡ ˘כ‡˘ר 
ב‡ו בני ‚ר˘ון ל‰סיר ‡˙ ‰יריעו˙ ˘ל ‡‰ל מוע„, ‰יו יכולים ל‰כניס ‡˙ ‰ע‚לו˙ פנימ‰ 
בסמיכו˙ (כי עמו„י ‰חˆר כבר ל‡ ‰יו במ˜ומם) ול‡ ‰וˆרכו ל˘‡˙ ב‚ופם על ‚בי ˘טח 

רב. 

‰יו  סוף  סוף  כי  ב‚ופם,  י˙יר‰  טירח‡  ‚ר˘ון  לבני  ‰י'  ע„יין  זו  סבר‡  לפי  ‚ם  ‡בל 
עומ„ים  כבר  ו‰˜ר˘ים  ˘‰עמו„ים  ל‡חר  וכו'  ו‰˜לעים  ‰יריעו˙  עם  ל‰˙עס˜  ˆריכים 
בכל ‚וב‰ם, ו‰יינו ˘‰וˆרכו לטפס למעל‰, ל˘‡˙ ע„ ל˘ם ‡˙ ‰יריעו˙ וכו' ול˜ו˘רם 
˘עי˜ר  מררי,  כבני  „ל‡   - ˘ם  ל‰סירם  וכן   – וכו'  ו‰מי˙רים  ‰לול‡ו˙  ב‡מˆעו˙  ˘ם 

עבו„˙ם ‰י˙‰ ב‰עמ„˙ ‰˜ר˘ים ו‰עמו„ים על ‰˜ר˜ע, ו„ו"˜. 

„. וי˘ ל‰וסיף, ˘כסבר‡ ‰‡חרונ‰ ˘נ˙ב‡ר‰ ב‡ופן ‰˜מ˙ ‰מ˘כן, כן מ˘מע מ„ברי 
ר˘"י בפר˘˙נו (י, כ‡) ˘כ˙ב – "‰יו בני ‚ר˘ון ובני מררי מ˜ימין ‡˙ ‰מ˘כן, וכ˘ב‡ים 

בני ˜‰˙ מוˆ‡ים ‡ו˙ו על מכונו ומכניסין בו ‰‡רון ו‰˘ולחן ו‰מנור‰ ו‰מזבחו˙":

כל   ˙‡ ו‰˜ימו  עבו„˙ם  כל   ˙‡ מררי  בני  סיימו  ˘ב˙חיל‰   ,'‡‰ כ‡ופן  נ˙פוס  ‡ם 
‰חˆר, ור˜ ל‡חר מכן ב‡ו בני ‚ר˘ון ובני ˜‰˙ לע˘ו˙ חל˜ם – י˜˘‰, כיˆ„ ‰ˆליחו בני 
ו‰רי ‰מזבח ‰י' "חמ˘ ‡מו˙ ‡ורך  עמו„י ‰חˆר,  בין  ל‰כניס ‡˙ ‰מזבח ‰חיˆון   ˙‰˜
בר˘"י  (כמבו‡ר  ‰חˆר  עמו„י  בין  לעבור  יכול  ו‡ינו   ,(‡ כז,  (˙רומ‰  רוחב"  ‡מו˙  וחמ˘ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו
ור‡˘י˙  ˘יסו„  רבו˙ינו  ˙בעו  ולכן  ‰עבו„‰.  יסו„  ‰ם  עול  ו˜בל˙  ˘ביטול  כיון  נפ˘, 

‰עבו„‰ י‰י' ‰ענין „˜בל˙ עול.

ועל ז‰ ‡מרו "בלע מˆ‰ יˆ‡":

בז‰,  טעם  לו  ˘‡ין  טוען ‰ו‡   – (מˆ‰)  ‰ביטול  ענין  ˘י‰י' ‡ˆלו  מי‰ו„י  כ˘˙ובעים 
כיון ˘‰ו‡ מכיר ערך עˆמו ויו„ע ‡˙ מעלו˙יו, ו‡ינו מבין מ„וע עליו ל‰יו˙ בטל.

על כך עונים לו:

ענין  ‡ˆלו  ˘י‰י'  לכך  טעם  ˘י˘  „‰יינו  טעם,  ב‰  י˘   – עˆמ‰  ˘‰מˆ‰  ‰‡מ˙ ‰י‡, 
‰ביטול, ˘‰רי ‰‡מ˙ ‰י‡ בו„‡י ˘מˆבו ‰ו‡ ˘ל‡ כ„בעי,

וכ„‡י˙‡  בימיו",  נחרב  כ‡ילו  בימיו  בי‰מ"˜  נבנ‰  ˘ל‡  מי  "כל  חז"ל  ‡מרו  ˘‰רי 
(וז‰ו  מ˘יח  ב‡  ‰י'  ב„ורו  ˘לימ‰  ב˙˘וב‰  חוזר  ‡ח„  ˆ„י˜  ‰י'  ˘‡ילו  ז‰ר  ב˙י˜וני 
טעם פס"„ ‰רמב"ם "כל ‰עולם חˆיו זכ‡י וחˆיו חייב . . ע˘‰ מˆו‰ ‡ח˙ ‰רי ‰כריע 
מוכח  בי‰מ"˜, ‰רי  ע„יין  נבנ‰  ˘ל‡  וכיון  זכו˙"),  לכף  כולו  כל ‰עולם  ו‡˙  עˆמו   ˙‡
עליו  ‡ל‡  י˘ו˙,  בו  ˘˙‰י'  לכך   ‰˜„ˆ‰ ‡ין  ובמיל‡,  כ„בעי.  ˘ל‡  ע„יין  ‰ו‡  ˘מˆבו 

ל‰יו˙ בביטול.

‡ל‡  ‡ינו  כולו  ˘כל  מר‚י˘  ‰ו‡  ז‡˙!  מר‚י˘  ‡ינו  ˘‰ו‡  ‰י‡  טענ˙ו   – מ‡י  ‡ל‡ 
מעלו˙ ("ער פילט „ורכ‡ויס מעלו˙!") . . על כך ‡ומרים לו, ˘כיון ˘‰מˆ‰ עˆמ‰ י˘ 
ב‰ טעם, ˘י˘נו טעם לענין ‰ביטול – ‡ין ז‰ מ˘נ‰ ‡ם ‰ו‡ ‡ינו מר‚י˘ ‡˙ ‰טעם, ˘‰רי 
"בלע מˆ‰ יˆ‡". ולכן, לע˙-ע˙‰ עליו לכל-‰פחו˙ ל‰כניס עˆמו ("זיך ַ‡ריינ˘טעלן") 

ב˙נוע‰ ˘ל ביטול, ‚ם ‡ם ‡ינו מר‚י˘ ˘ום טעם בז‰.

‚ם ‡ם ‡ין לך ˘יניים...
וי˘ ל‰וסיף בז‰:

לו  ו˜˘‰  ברי‡ו˙,  ˘ינים  לו  ˘‡ין  ב‡„ם  ב‚˘מיו˙, ‰י‡,  מˆ‰"  "בלע  ˘ל  ‰מˆי‡ו˙ 
ללעוס ‡˙ ‰מˆ‰, ולכן בולע‰.

ו‰ענין בז‰ ברוחניו˙:

˙פ˜י„ן ˘ל ˘ינים ‰ו‡ לחל˜ ול‰פרי„ ("פַ‡נַ‡נ„ער-˜לייבן") ‡˙ ‰מ‡כל. ומי ˘˘יניו 
ב"‡ח„  ל‰˘˙מ˘  ˆורך  י˘  מ˙י  ‰„ברים,  בין  ול‰בחין  ל‰פרי„  יכול  ‡ינו   – חולו˙ 
מ˘מונ‰ ב˘מיני˙", ומ˙י י˘ ˆורך ב˙נוע‰ ˘ל ביטול, כיון ˘חסר ‡ˆלו חו˘ ‰‰בחנ‰.

חו˘  לו  ‡ין  ˘לע˙-ע˙‰  מ˘נ‰  ז‰  ˘‡ין   – יˆ‡"  מˆ‰  ˘"בלע  לו  ‡ומרים  ז‰  ועל 
‰מˆ‰",   ˙‡ "לבלוע  עליו  כז‰  במˆב  ‚ם  ‰מˆ‰";  "טעם   ˙‡ מר‚י˘  ו‡ינו  ‰‰בחנ‰ 
ל‰כניס ‡˙ ענין ‰ביטול ל˙וכו ולעמו„ ב˙נוע‰ ˘ל ביטול, ‚ם מבלי ל‰ר‚י˘ טעם בכך.

וכיון ˘מˆ‰ ‰י‡ "מיכל‡ „‡סוו˙‡" – ‰רי ע"י ‡כיל˙ ‰מˆ‰ י˙רפ‡ וי‰יו לו ˘ינים 
ברי‡ו˙, ו‰יינו, ˘ע"י עמי„˙ו ב˙נוע‰ ˘ל ביטול, יפעל בו ‰ביטול עˆמו זיכוך ("וועט 



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙
ביטול.

‰ן  ל‡„ם,  ˘י˘  מ‰  כל  ˘‰רי  י˘ו˙,  ˘ל  לענין  כלל  מ˜ום  ‡ין  לכ‡ור‰   – ˘כל  ע"פ 
ב‚˘מיו˙ ו‰ן ברוחניו˙ – ‡ין ז‰ מ˘לו, ‡ל‡ מ‰ ˘נ˙ן לו ‰˜ב"‰.

כמו‰ו  חכמים  ˘‰ם  ‡נ˘ים  י˘נם  ˘‰רי  בעיניו,  ז‡˙  ‰ו‡  רו‡‰   – ‚˘מיו˙  בעניני 
ויו˙ר ממנו, בעלי ‡פ˘רויו˙ וכחו˙ כמו‰ו ויו˙ר ממנו, ו‡עפ"כ ל‡ ‰ˆליחו, ˘‰רי "ל‡ 

לחכמים לחם". ונמˆ‡, ˘כל מ‰ ˘י˘ לו – ‡ין ז‰ ‡ל‡ מ˘ום ˘‰˜ב"‰ נ˙ן לו ז‡˙.

ל˜יום ‰˙ומ"ˆ,  כל ‰ענינים ‰„רו˘ים  מכין ‡˙  רוחניו˙ – ‰רי ‰˜ב"‰  בעניני  וע„"ז 
לו",  יכול  ‡ינו  לו  ˘עוזר  ‰˜ב"‰  "‡למל‡  חז"ל  ו‡מרו  ו‡˘לם",  ‰˜„ימני  "מי  כמ"˘ 

ונמˆ‡, ˘‚ם עניניו ‰רוחניים ‡ינם ב‚לל כחו˙יו וחכמ˙ו ˘לו, ‡ל‡ ע"י עזר ‰˜ב"‰.

ב' ח˘בונו˙: ל‚בי ‰יˆ‰"ר, ו˘לו עˆמו
 ıחו ˘מים  בי„י  ˘"‰כל  ˘כיון  בנפ˘ו,  ח˘בון  לערוך  יכול ‰ו‡  ל‡י„ך ‚יס‡,  ‡מנם, 
˘כל  נמˆ‡   – חפ˘י˙  בחיר‰  י˘נ‰   '‰ ועבו„˙  ˙ומ"ˆ  ˘בעניני  ‰יינו  ˘מים",  מיר‡˙ 

‰ענין ˘לו ‰ו‡, ˘‰ו‡ בחכמ˙ו י„ע לבחור "‡˙ ‰חיים ו‡˙ ‰טוב",

וכיון ˘כן, ˆריך ‰ו‡ ל‰˙‚‡ו˙ בכך! . . ובפרט ˘זו‰י ‚מר‡ מפור˘˙ – ˘ˆ"ל "‡ח„ 
מ˘מונ‰ ב˘מיני˙" ‚‡ו‰! . . ו‡ם ל‡ ‚‡ו‰ – לכל-‰פחו˙ י˘ו˙. ו‡ם ל‡ י˘ו˙ – לכל-
‰פחו˙ ‰כר˙ ערך עˆמו, ˘מ˘ער ומעריך ‡˙ מעלו˙יו – ˘עי"ז ˘לומ„ ˙ור‰ ‡ו מ˜יים 
‡ומר  עˆמו  ˘‰˜ב"‰  וע„  מ‡ˆילו˙,  למעל‰  ‡פילו  ‰עולמו˙,  בכל  ‰ו‡  פועל  מˆו‰, 
"נח˙ רוח לפני ˘‡מר˙י ונע˘‰ רˆוני", ולכן מכיר ‰ו‡ בערך עˆמו, ויו„ע ומעריך ‰יטב 

‡˙ ערכו ומעל˙ו – ˘‰ו‡ ‚ורם ל‰˜ב"‰ נח˙ רוח!...

ובכן: ח˘בון ז‰ ‰ו‡ ‡כן ‡מי˙י, ולפעמים י˘ בו ˆורך – כ‡˘ר ב‡ ‰יˆ‰"ר וטוען: 
פ˘עיך  ורבו  בו  ˙פעל  מ‰  חט‡˙  ל‡, ‰רי "‡ם  מ˜יים ‡˙ ‰מˆו‰ ‡ו  נו‚ע ‡ם ‰נך  למי 
י˘  מ˜ום  ˙פיס˙  ‡יזו  ו‡"כ  י˜ח",  מי„ך  מ‰  ‡ו  לו  ˙˙ן  מ‰   ˙˜„ˆ ‡ם  לו,  ˙ע˘‰  מ‰ 
ל‰מˆוו˙ ול‰עבירו˙ ˘לך?! – ‰נ‰ כ„י ל‰נˆל מטענ‰ זו ˘ל ‰יˆ‰"ר, עליו לערוך ‡˙ 
˘מ˜יים  מˆו‰  וכל  ˘עובר  עביר‰  כל  כטענ˙ ‰יˆ‰"ר, ‡ל‡  ז‰  ˘‡ין  ‰"ח˘בון" ‰נ"ל, 
‡כן נו‚ע למעל‰, כנ"ל; ‡בל, ח˘בון ז‰ ‡ינו ‡ל‡ ל‚בי ‰יˆ‰"ר, ‡בל כ‡˘ר מ„ובר ע"„ 

‰ח˘בון ˘לו עˆמו – ‡ין מ˜ום לענין ˘ל י˘ו˙ כלל, ‡ל‡ עליו ל‰יו˙ בביטול.

וכפי ˘מˆינו במ˘‰ רבינו ˘עליו נ‡מר "ו‰‡י˘ מ˘‰ עניו מ‡„ מכל ‰‡„ם ‡˘ר על 
פני ‰‡„מ‰" – ˘עם ‰יו˙ו ז‰ ˘"˜יבל ˙ור‰ מסיני ומסר‰" לכל י˘ר‡ל, ל‡ ‰י' בו ˘ום 
ענין ˘ל י˘ו˙, וע„ ˘‰י' ˜טן בעיניו "מכל ‰‡„ם ‡˘ר על פני ‰‡„מ‰", בח˘בו, ˘‡ילו 

ני˙נו ל‰ם ‰כחו˙ ˘ני˙נו לו, ‰יו ‰ם במ„רי‚‰ נעלי˙ יו˙ר ממנו.

וע„ כ„י כך, ˘‡פילו ל‚בי ‰„ור „ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡, „ור ˘פל, ˘‡ין לו ‰˘‚‰ ב‡ל˜ו˙ 
– ‚ם ל‚בי‰ם ‰י' מ˘‰ רבינו ˜טן בעיניו, בר‡ו˙ו ‡˙ מעל˙ם בענין ‰˜בל˙ עול ומסירו˙ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ובר‡"ם ˙רומ‰ כז, י„)! 

עˆמ‰  ˘‰˜ימו ‡˙ ‰חˆר  ב‡ופן  ˘ב‡מ˙ ‰‰˜מ‰ ‰י˙‰  כ‡ופן ‰ב',  ומס˙בר ‡יפו‡ 
בסוף, ל‡חר ‰˘למ˙ ‡ו‰ל מוע„ כולו ו‰כנס˙ ‰כלים ו‰מזבחו˙. 

ומ‰ ˘כ˙ב ר˘"י "וכ˘ב‡ים בני ˜‰˙ מוˆ‡ים ‡ו˙ו על מכונו" – כוונ˙ו ר˜ ל‰מ˘כן 
עˆמו, ול‡ ל‰חˆר, ופ˘וט. 



פניניםפנינים

כבוד בשכר הצלת נפשות?
ו˙ס‚ר מרים ‚ו' ו‰עם ל‡ נסע ע„ ‰‡סף מרים

ז‰ ‰כבו„ חל˜ ל‰ ‰מ˜ום ב˘ביל ˘ע‰ ‡ח˙ ˘נ˙עכב‰ 
למ˘‰ כ˘‰ו˘לך לי‡ור ˘נ‡מר ו˙˙ˆב ‡חו˙ו מרחו˜ ו‚ו'
(יב, טו. ר˘"י)

למ˘‰"  "˘נ˙עכב‰  ז‰  ‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
‚ם ‰˘כר  ולכ‡ור‰  נפ˘ו˙,  מ˘ום ‰ˆל˙  בז‰  ‰י' 
‰י' ˆריך ל‰יו˙ "מ„‰ כנ‚„ מי„‰" – „בר ‰˜˘ור 
ב‚„ר  ‰כבו„"  "ז‰  ‰וי  ו‡יך  ‰‡„ם,  חיי  ל‰ˆל˙ 

˙˘לום ˘כר על ‰ˆל˙ חיי מ˘‰!

במ‰  זו  ˜ו˘י‡  ר˘"י   ıיר˙˘ לומר,  וי˘ 
˘‰וסיף ˙יב˙ "מרחו˜":

ז‰ "˘נ˙עכב‰" מרים למ˘‰ ל‡ ‰י' בז‰ מ˘ום 
‰י˙‰  ול‡  "מרחו˜",  עמ„‰  ˘‰רי  נפ˘ו˙,  ‰ˆל˙ 
„יבר  מל‡  ומ˜ר‡  ב‰ˆל˙ו!  כלום  לע˘ו˙  יכול‰ 
(˘מו˙  לו"  יע˘‰  מ‰  ˘ם "ל„ע‰  ˘עמ„‰  ‰כ˙וב, 

ב, „), ול‡ ˘‰י˙‰ יכול‰ לפעול מ˘‰ו ל‰ˆילו.

‡ל‡, ˘‡כן יˆ‡ מז‰ „בר טוב למ˘‰, ˘כ‡˘ר 
ר‡˙‰ ב˙ פרע‰ "נער בוכ‰" ול‡ רˆ‰ ‰נער לינו˜ 
מפני ˘"‰חזיר˙ו על מˆריו˙ ‰רב‰ לינ˜ ול‡ ינ˜" 
מ˘‰   ˙‡ מרים  ‰בי‡‰  ‡ז  ‰רי  ז),  ב,  ˘מו˙  (ר˘"י 

ל‡מו יוכב„.

מרים  ‰י˙‰  ל‡  ‡ם  ˘‚ם  ˘למרו˙  ונמˆ‡, 
˘‡ין  לב„  מבינ‰  פרע‰  ב˙  ‰י˙‰  ˘ם,  עומ„˙ 
מחפ˘˙  ו‰י˙‰  ‰מˆריו˙,  מן  לינו˜  רוˆ‰  מ˘‰ 
בז‰  מרים  עזר‰  מ"מ,  ‰עבריו˙,  מן  מינ˜˙  לב„ 
˘נ˙עכב‰ ˘ם, כי בז‰ ˜יˆר‰ ‡˙ ˆערו ˘ל מ˘‰, 
פרע‰  ב˙  ˘˙מˆ‡  ע„  ל‰מ˙ין  ˆריך  ‰י'  ˘ל‡ 
‡˘‰ מינ˜˙ ‡ל‡ מי„ ‰בי‡‰ ‡ו˙ו מרים ליוכב„.

כנ‚„  "מ„‰  ‰˜ב"‰  ל‰  ˘ילם  ז‰  וב˘כר 
ימים,  ˘בע˙  י˘ר‡ל  כל  ל‰  ˘‰מ˙ינו  מי„‰", 
ול‡  ‰‡פ˘רי,  ככל  מרים  ˆער  ול˜ˆר  למעט  כ„י 

˙ˆטרך ל‰מ˙ין ברפו‡˙‰ (עיין ב"פנינ‰" ‰˜ו„מ˙).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 132 ו‡ילך)

להשאיר את מרים 
לבד במדבר?

ו˙ס‚ר מרים ‚ו' ו‰עם ל‡ נסע ע„ ‰‡סף מרים
ז‰ ‰כבו„ חל˜ ל‰ ‰מ˜ום ב˘ביל ˘ע‰ ‡ח˙ ˘נ˙עכב‰ 
למ˘‰ כ˘‰ו˘לך לי‡ור
(יב, טו. ר˘"י)

מפני  ר˜  למרים  ˙מו‰, ‰‡ם ‰‰מ˙נ‰  לכ‡ור‰ 
‰כבו„ ‰י˙‰? ו‰רי ‡ם ‰יו מ˘‡ירים ‡ו˙‰ לב„‰ 
ו‡"כ  ממ˘,  נפ˘ו˙  סכנ˙  מ˘ום  בז‰  ‰י'  במ„בר 
‰י‡ך ˘ייך לומר ˘‰מ˙ינו ל‰ מפני ‰כבו„ בלב„?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ בפ˘טו˙:

מכניסים  ‰יו  ל‡  נוסעים  ‰יו  י˘ר‡ל  ‡ם  ‚ם 
ל‡  ˘מרים  כנ"ל,  פ˘וט,  כי  לסכנ‰,  מרים   ˙‡
עם  ביח„  נוסע˙  ‰י˙‰  ‡ל‡  לב„,  נ˘‡ר˙  ‰י˙‰ 
כל י˘ר‡ל. ‡ל‡, ˘ס‚יר˙‰ מחוı למחנ‰ "˘בע˙ 
˘‰רי  ל‡חר ‰נסיע‰,  נ„חי˙  י„) ‰יי˙‰  (יב,  ימים" 
כ‡˘ר ‡ין  למחנ‰"   ıמחו" ל‰יס‚ר  ל‰  ‡י ‡פ˘ר 
‚' מחנו˙, וי˘ר‡ל נוסעים ו‡ינם חונים ב"מחנ‰".

ונמˆ‡, ˘‡ם ל‡ ‰יו ממ˙ינים ל‰, ל‡ ‰י' בז‰ 
˘‰י'  למרים,  ˆער  ר˜  ‡ם  כי  סכנ‰,  ח˘˘  מ˘ום 
ע„  ימים"  ˘בע˙  "˙יס‚ר  ב˜יום  ל‰מ˙ין  עלי' 

ל‡חרי ‰נסיע‰, ול‡ ‰י˙‰ מ˙רפ‡˙ ע„ ‡ז.

˘למרו˙  ל‰ ‰מ˜ום",  חל˜  ˘"ז‰ ‰כבו„  וז‰ו 
י‰י'  ˘ל‡  כ„י  מ"מ,  סכנ‰,  ח˘˘  כ‡ן  ‰י'  ˘ל‡ 
לחכו˙  ˘עלי'  למרים,  ‰כבו„"  "‰ע„ר  מ˘ום 
ל‰  ע„ ‡חרי ‰נסיע‰, ‰מ˙ינו  ברפו‡˙‰  ול‰מ˙ין 

כל י˘ר‡ל, מ˘ום כבו„‰. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 132 ו‡ילך)

עיונים וביאורים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

  ‰וספ‰ . 
לקט מתוך דברות קודש 
בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו, ובאו כאן כמעט ללא עריכה, 
באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

אני כליל המעלות - 
האם אני זקוק לביטול?

בנו‚ע ל‚' ‰חיובים „פסח מˆ‰ ומרור – ‰רי בזמן ‰ז‰ י˘נם ר˜ ב' ‰חיובים „מˆ‰ 
ומרור. ו‡ף ˘‰חיוב „מרור בזמן ‰ז‰ ‡ינו ‡ל‡ מ„רבנן, כיון ˘מ„‡וריי˙‡ ‰חיוב „מרור 
„ברי  "חמורים  ו‡„רב‰,  ח˘וב,  ענין  ‰ו‡  מ„רבנן  חיוב  ‚ם  ‰רי   – פסח  ב˜רבן  ˙לוי 

סופרים" ו"ערבים עלי „ברי סופרים".

ו‰יינו,  יˆ‡",  ל‡  מרור  בלע  יˆ‡,  מˆ‰  ˘"בלע   – ומרור  מˆ‰  בין  ומ‰חילו˜ים 
˘‡ינו  כיון  יˆ‡",  ל‡  מרור  "בלע  ולכן  ‰מרירו˙,  טעם  ‰ר‚˘˙  נו‚ע  מרור  ˘ב‡כיל˙ 
מר‚י˘ ‰טעם, ו‡ילו ב‡כיל˙ מˆ‰ ‡ין נו‚ע ‰ר‚˘˙ ‰טעם, ו„י בעˆם ‰‡כיל‰ כ„י לˆ‡˙ 

י"ח, ולכן "בלע מˆ‰ יˆ‡".

‡מנם, ‡ין ‰כוונ‰ ˘‰מˆ‰ עˆמ‰ ‡ין ˆורך ˘י‰י' ב‰ טעם, ˘‰רי ‰מˆ‰ עˆמ‰ ˆריך 
˘י‰י' ב‰ טעם, כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ "יוˆ‡ין (י"ח מˆ‰) . . ל‡ במבו˘ל . . „בעינן טעם מˆ‰ 
וליכ‡"; ‡ל‡ ˘‰‡„ם ‰‡וכל ‡ינו מחוייב ל‰ר‚י˘ ‡˙ ‰טעם ("‡"ˆ ˘יטעום טעם מˆ‰ 

בפיו", ‡בל "‰מˆ‰ עˆמ‰ ˆריך ˘י‰י' ב‰ טעם מˆ‰").

ובי‡ור ‰ענין בעבו„‰:

‰ויבט  עס  ווָ‡ס  זַ‡ך   ‡ַ") ‰מ˙נ˘‡  „בר  ‰ו‡   ıחמ˘ ‰ו‡,  למˆ‰   ıחמ בין  ‰חילו˜ 
˘לימ‰"  "מˆי‡ו˙  ל‰יו˙  ˘˙ופח  בˆ˜  ונע˘‰  מים,  ומעט  ˜מח  מעט  לו˜חים  זיך"): 
("עס בלָ‡זט זיך ‡ון ווערט ַ‡ ‚ַ‡נˆע מˆי‡ו˙") . . מ˘‡"כ במˆ‰ – עו˘ים כל מיני עˆו˙ 
כ„י ˘‰˜מח ‰מעורב במים ל‡ י˙פח וי˙נ˘‡: מ˙עס˜ים בו, מכים בו וסוטרים לו ("מען 

ּפָ‡ר˜עט „ָ‡ס, מען ˜לַ‡ּפט „ָ‡ס ‡ון מען ּפַ‡ט˘ט „ָ‡ס"), ובלב„ ˘ל‡ י˙פח.

נר‚˘˙ ‡ˆלו,  טוב  ˘ע˘יי˙ו „בר  מטבעו ‰ו‡  ˘‰ר‚˘ ‰‡„ם  בעבו„‰ –  ו˙וכן ‰ענין 
עˆו˙  מיני  בכל  ל‰˘˙מ˘  ˆורך  י˘  ולכן  ומˆי‡ו˙.  לי˘  ול‰יו˙  "ל˙פוח"  לו  ו‚ורמ˙ 
˘ל  במˆב  יי˘‡ר  ומˆי‡ו˙, ‡ל‡  י˘  ל‰יו˙  ˘ל‡ "י˙פח"  כ„י  זו,  כ„י "ל‰כו˙" ‰ר‚˘‰ 
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˙פל˙ ‰„רך על ‰עבו„‰ ‰רוחני˙
ו‰˙פל‰  ‰„רך,  ˙פל˙  יום  כל  ‡ומר  ˘‰י'  מויטבס˜,  ‡ייזי˜  ר'  ‰ר‰"ח  על  מספרים 

‰י˙‰ ר˜ ˘‰ו‡ י‰י' כר‡וי.

כוונ˙ו ל‡ ‰י˙‰ על חיים ‚˘מיים, ליר‡ ולח˘ו˘ עלי‰ם. כי„וע ‰י' ‰ר' יˆח˜ ‡ייזי˜ 
מויטבס˜ ז˜ן מופל‚ ו‰‡ריך ימים למעל‰ מ˙˘עים ו˘בע ˘נים. ‡ך מכך ל‡ פח„, ˘כן 
כ"˜  עליו  ‡מר  כך  ב‚לל  מנוח‰.  ˘ל  חיים  וחי  פעם  ‡ף   ‚‡„ ל‡  פח„ן,  ‰י'  ל‡  בכלל 
חי  ‰ו‡  כי  פסו˜‰,  ו‰לכ‰  ברור‰  מ˘נ‰  ‰ו‡  ˘לימו„ו   "˜„ˆ "ˆמח  ‰ר‰"˜  ‡‡זמו"ר 

במנוח‰ בלי „‡‚ו˙.

בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ˘‰י' ‰ר‰"ח ר' יˆח˜ ‡ייזי˜ מויטבס˜ ‡ˆל כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן, ‡מר 
מויטבס˜,  ‡ייזי˜  יˆח˜  ר'  ‰ר‰"ח  על  כך  כל  פעל‰  זו  ‰ור‡‰  ל„‡ו‚.  ˆריכים  ˘ל‡  לו 
˘‡ף כ˘‡ירע ‡י פעם במ˘ך כל ימי חייו, ‡יז‰ ענין ל‡ טוב, ‡מר ˙יכף ומי„: ‰רבי ‰רי 

‡מר לי ˘ל‡ ל„‡ו‚ כלל.

במיל‡ מובן, ˘כוונ˙ו ב˙פל˙ ‰„רך ˘‡מר כל יום ל‡ ‰י˙‰ על חיים ‚˘מיים, ‡ל‡ 
על ‰„רך ‰רוחני˙, ˘על כך ˆריכים ל‰˙פלל ˘˙‰י' כר‡וי.

ל‡ מ„ברים כע˙ על מ‰ ˘כ˙וב ב˙ני‡ "ו‡ל י‰י ˘וט‰ ב‰על‡˙ ‰מ„ו˙", ‡ך לפעמים 
יכול‰ ‚ם ל‰יו˙ ‰ור„˙ ‰מ„ו˙ על י„י טעו˙ ˘‰ו‡ מכוון ל˘ם ˘מים, ול‡מי˙ו ˘ל „בר 

ז‰ ‰ור„˙ ‰מ„ו˙, ועל כך ב‡‰ ‰˙פל‰, ˘י‰י' כר‡וי.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‡ עמ' 148-9 - ספר ‰˘יחו˙ ‰מ˙ור‚ם לל‰"˜ ‰'˙˘"‡ עמ' ˜כז)

י

"שלהבת עולה מאלי'" בשבעה 
ספרים שבתורה

להדליק את "נר" הנשמה / שהתלמיד יהי' "שלהבת עולה מאלי'" / אור הקדושה 
ב"ויהי העם כמתאוננים" / ה"מנוף" המגבי'  את החלק התחתון דווקא

פר˘˙ "וי‰י בנסוע ‰‡רון" (פר˘˙נו י, ל‰-לו) – "ע˘‰ ל‰ ‰˜ב"‰ סימניו˙ מלמעל‰ 
ולמט‰", מ˘ום ˘"ספר ח˘וב ‰ו‡ בפני עˆמו" (˘ב˙ ˜טו, ב ו‡ילך). ו‰יינו ˘˘ני פסו˜ים 

‡לו לב„ם ‰ם ספר מן ‰ספרים ˘ב˙ור‰.

וי‰י  ˘˜ו„ם  ‰ספר   .‡ ספרים:  ל˘לו˘‰  מ˙חל˜  במ„בר  ˘חומ˘  נמˆ‡  ז‰  פי  על 
‰עם  "וי‰י   – בנסוע  וי‰י  ˘ל‡חר  ‰ספר   .‚ בנסוע";  "וי‰י  ספר  ב.  "במ„בר";   – בנסוע 
עמו„י'  "חˆב‰  יונ˙ן  נחמן ‡"ר  בר  ˘מו‡ל  ˘ם "‡"ר  ב‚מר‡  ו‡כן ‡י˙‡  כמ˙‡וננים". 

˘בע‰" – ‡לו ˘בע‰ ספרי ˙ור‰".

וי˘ לעיין במ˘מעו˙ ‰„בר ˘ל חלו˜˙ ‰˙ור‰ ל˘בע‰ ספרים, ומ‰ו ‰חי„ו˘ בחלו˜‰ 
זו על פני ‰חלו˜‰ ‰ר‚יל‰ ˘ל חמ˘‰ חומ˘י ˙ור‰.

ל‰„לי˜ ‡˙ "נר" ‰נ˘מ‰
מ˘לו˘‰  ˘מורכב˙  ב‰עלו˙ך,  בפר˘˙  ‰י‡  ‰˙ור‰  ספרי  ˘בע˙  ˘ל  ‰חלו˜‰  עי˜ר 

ספרים. וממיל‡ י˘ לחפ˘ ‡˙ מ˘מעו˙ חלו˜‰ זו בענייני פר˘˙ ב‰עלו˙ך.

עול‰  ˘‰ל‰ב  ˘ם  ר˘"י: "על  פיר˘  פר˘˙נו)  (רי˘  על ‰פסו˜ "ב‰עלו˙ך ‡˙ ‰נרו˙" 
כ˙וב ב‰„ל˜˙ן ל˘ון עלי', ˘ˆריך ל‰„לי˜ ע„ ˘˙‰‡ ˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי'". וי˘ לב‡ר 

˙וכן עניין "˘˙‰‡ ˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי'" בעבו„˙ ‰˘י"˙ ˘בכל „ור:

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יינ‰ ˘ל ˙ור‰
החסידות דרך עלל הפרשה בעניני ביאורים
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‰י‡  "נר"  י˘  י‰ו„י  בכל  ‰נרו˙".   ˙‡ "ב‰עלו˙ך  ‰י‡  ‰י‰ו„י  ˘ל  עבו„˙ו  כללו˙ 

‰נ˘מ‰ ‰˜„ו˘‰ – "נר ‰' נ˘מ˙ ‡„ם" (מ˘לי כ, כז), וי˘ "ל‰„לי˜‰" על י„י "נר מˆוו‰ 

עניני ‰עולם ‰ז‰,  ו˘‡ר  מ‡יר ‚ם ‡˙ ‰‚וף  ˘ל ‰נ˘מ‰  כ‚). ‡ור‰  ו,  (מ˘לי  ו˙ור‰ ‡ור" 

וע„ ˘‰עולם כולו נ‰י' "מנור‰" ‰מ‡יר‰ ב"נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור".

ועל עבו„‰ זו, מ„‚י˘ ר˘"י ˘ˆריך ל‰יו˙ "˘˙‰‡ ˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי'". ובז‰ מרומז 

י‰י'  ˘‰‡ור  ב‡ופן  ל‰יע˘ו˙  ו‰‚˘מיו˙, ˆריכ‰  ענייני ‰‚וף  ל‰‡יר ‡˙  ˘עבו„˙ ‰‡„ם 

"עול‰ מ‡ליו", ‰ן בו בעˆמו ו‰ן ב„ברים ‰‚˘מיים, וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

˘‰˙למי„ י‰י' "˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי'"
עבו„˙ ‰‡„ם עם עˆמו ועם זול˙ו –

˘ל  בכוחו  ‰י‡  עבו„˙ו  כל  ‡ל‡  ובכוחו,  מעˆמו   '‰  ˙‡ לעבו„  מ˙חיל  ‰‡„ם  ‡ין 

עליו  ‡מנם,  ‰י˘ר.  „רך  על  ˘יעמי„ו‰ו  ולמחנכיו  ל‰וריו  ‰ו‡  ˆריך  ו‚ם  י˙"˘,  ‰בור‡ 

לעמול על כך ˘עבו„‰ זו ˙‰י' ח„ור‰ בו כל כך, ע„ "˘˙‰‡ ˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי'".

ובכל פרטי עבו„˙ ‰‡„ם:

˘מלמ„ו.  וממי  ‰˙ור‰  מן  מ˜בל  ˘‰י‰ו„י  י„י  על  ‰ו‡  ‰˙ור‰  לימו„  עניין  ˙חיל˙ 

˙יח˜˜  ˘‰˙ור‰  ˘כלו ‰עˆמיים,  בכוחו˙  ב‰בנ˙ ‰˙ור‰  ל‰˙יי‚ע  כך  ‡מנם, ˆריך ‡חר 

בזיכרונו וב˘כלו, וע„ ˘‰˙ור‰ מ˙‡ח„˙ עמו –"נ˜ר‡˙ על ˘מו" (ע"ז יט, ‡). ‰ו‡ ˘ונ‰ 

פר˜ו פעמים רבו˙, ע„ ˘‡ינו ˆריך ללמו„ פר˜ ז‰ עו„, ‡ל‡ ‰ו‡ זוכרו מ‡ליו. וכ‡˘ר 

‡וחז י‰ו„י ב„ר‚‰ זו ‰רי לימו„ ‰˙ור‰ ˘לו ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל "˘ל‰ב˙ ‰עול‰ מ‡לי'".

ב˜יום  ר‚יל  ˘‡ינו  ‰‚וף  עם  ללחום  מ˙יי‚ע  ˘‰ו‡  ב‡ופן  מ˙חיל  ‰מˆוו˙  ˜יום  ‚ם 

‰‡מ˙י˙  ‰˘לימו˙  ‡בל  לפרטי‰ן.  ‰מˆוו˙   ˙‡ ולע˘ו˙  ל˘מור  עˆמו  וכופ‰  ‰מˆוו˙, 

מ‰  „רך  ועל  מ‡ליו.  ‰מˆוו˙   ˙‡ ל˜יים  ‚ופו   ˙‡ מר‚יל  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ‰י‡   '‰ בעבו„˙ 

˘עו˘‰  פ"ב ‰"„) [ו‡ין ‰כוונ‰  ברכו˙  (ירו'  כרע"  מנפ˘י'  למו„ים  מט‡  חז"ל "כי  ˘‡מרו 

ז‡˙ כ˙נוע‰ ‚˘מי˙ לל‡ כוונ‰ ור‚˘, ‡ל‡ ˘מכיון ˘‚ופו ר‚יל כבר ב˜יום ‰מˆוו˙, י˘ 

ביכול˙ו ל‰לוך ול‰וסיף ב˜ו„˘ ב‰י„ור ‰מˆוו˙ וכיוˆ‡ בז‰]. וכ‡˘ר ‰‚וף עˆמו ח„ור 

ב‡ור ‰˜„ו˘‰ כל כך, ‰רי "˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי'".

ל˜רבו ‡ל  זול˙ו  על  ב‰˘פע‰  עוס˜ ‰‡„ם  ˙חיל‰  עם ‰זול˙:  בעבו„‰  ‚ם  כן  וכמו 

‰˜„ו˘‰. ‡מנם, ˘לימו˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ כ‡˘ר ‰מו˘פע ח„ור כל כך ב˙ור‰ ומˆוו˙י', ע„ 

˘‚ם כ‡˘ר ‰רב ‰ולך – נ˘‡ר ‰ו‡ מעˆמו נר מ‡יר ב"נר מˆוו‰ ו˙ור‰ ‡ור". כי ח„ר‰ 

‰˘פע˙ ‰רב כל כך, ע„ ˘‰ו‡ כבר עומ„ על ר‚ליו כ"˘ל‰ב˙ ‰עול‰ מ‡לי'".

עבו„‰ עם ענייני ‰עולם ‰‚˘מיים –

כב

תפלת הדרך לכל החיים
אמרתו של אדמו"ר הזקן אודות תפלת הדרך, אשר כבשה את לבו של החסיד ר' 

אייזיק מויטבסק

יָך  ב∆ י¿ ָיֻפˆּו ‡… ˜ּוָמ‰ ‰' ו¿

˜ומ‰ ‰' ויפוˆו ‡ויביך זו ‰י‡ ˙פל˙ ‰„רך

 (ב‰עלו˙ך י, ל‰. חז˜וני ˘ם)

כל יום ויום ‰ו‡ חל˜ מ‰„רך
‰ר‰"ח ר' ‡ייזי˜ מויטבס˜ ‰י' רב בויטבס˜ במ˘ך ˘˘ים ˘נ‰. לפני ז‰ ‰י' רב במ˘ך 

מ‚„ולי  ‰י'  זעמיל,  ר'  „ו„ו  ויטבס˜.  ˘לי„  ‡סטרבנ‰  ˜טנ‰  בעייר‰  ˘נ‰  ע˘ר‰  חמ˘ 

‰מנ‚„ים על רבנו ‰ז˜ן, וב˙חיל‰ ‰י' ‚ם ‰ר' ‡ייזי˜ מנ‚„. ‡ך ‡חרי ˘‰י' במינס˜ בע˙ 

‰ויכוח ‰‚„ול ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן עם ‚„ולי ‰מנ‚„ים, ‰כיר ‡ז ‰ר‰"ח ר' ‡ייזי˜ ‡˙ 

רבנו ‰ז˜ן ו‰˙„ב˜ ‡ליו.

‚ם  ‰מלווים  בין  ‰י'  ב„רכו,  ‡ו˙ו  וליוו  ממינס˜  ‡ז  נסע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כ"˜  כ‡˘ר 

‰ר‰"ח ו‰ר‰"‚ ר' יˆח˜ ‡ייזי˜ מ‰ומיל. ‰˙פ˙ח‰ ˘יח‰ ב‰לכ‰ ‡ו„ו˙ ˙פל˙ ‰„רך ‡ם 

˘זו  ‡ˆלם,  ו‰וחלט  לחבר˙‰.  ‰סמוכ‰  ברכ‰  ל‰יו˙  ˘עלי'  ‡ו  עˆמ‰  בפני  ברכ‰  ‰י‡ 

ברכ‰ בפני עˆמ‰, כלומר ˘˜ובע˙ ברכ‰ לעˆמ‰.

פני  על  ‰‡„ם  חיי  מ˘ך  לכל  ˙פל‰  ‰י‡  ‰„רך  ˘˙פל˙  ‰ז˜ן,  ‡„מו"ר  כ"˜  ‡ז  ‡מר 

‰‡„מ‰, ˘כל יום ויום ‰ו‡ חל˜ מ‰„רך.

ומכך נע˘‰ ‰ר‰"ח ר' ‡ייזי˜ מויטבס˜ לחסי„ ומ˜ו˘ר לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן.

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
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ו‡ע"פ ˘י˘ מ˜ום לומר ˘ב‰יו˙ם מחוסרי נסיון ב˙˜ופ‰ ר‡˘ונ‰, ב˙˜ופ‰ זו ‡פ˘ר 
‡˘ר   ‡„ בכ‚ון  ‡חרים  ממ˜ומו˙  חז˜‰  ו‰חינוך,  ‰‰ור‡‰  בענין  כך  כל  יˆליחו  ˘ל‡ 
‰חסר   ˙‡ ממל‡‰  ‡חר‡י˙,  ל˙עו„‰  ‰˙מנו˙ם  לר‚לי  כ‡לו  ˙למי„ים  ˘ל  ‰‰˙ל‰בו˙ 

ל‰ם בי„יע‰ ב‡ופני חינוך ופ„‚ו‚י'.

על  נוסף  כי  לז‰,  ר‡ויים  ‰‚בו‰ו˙  כ˙ו˙  ˙למי„י  כל  ל‡  ‰‡מור  כל  ˘ל‡חרי  מובן 
‰נ‰‚˙ם טוב‰ ור‚˘ ‰‡חריו˙, ˆ"ל ‡יז‰ כ˘רון ל‰חז˜˙ מ˘מע˙ וכו'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' ˘ע‡-ב)

ו‚ם  מ„ריכים,  לע˘ו˙ם  ‰‚בו‰ו˙  „כ˙ו˙  ב‰˙למי„ים  מ˘˙„לים  ‡ם  ל„ע˙  ‡˙ענין 
וכו',  מ˘ר‰  ל‰ם  ל˙˙  בז‰  כוונ˙י  ˘‡ין  (ומובן  ‰˜טנו˙  כ˙ו˙  ל˙למי„י  מחנכים  מעין 
רוח  ל‰ם ‰רמ˙  ˘נו˙נים  בז‰  ‚„ול‰  מעל‰  ועו„  וחינוך),  בענין ‰„רכ‰  ל‰ר‚ילם  ‡ל‡ 
ז‰  ל‰בי‡  „רכים  וכמ‰  טוב‰,  ב‰נ‰‚‰  ול„˜„˜  בי„יעו˙י‰ם  ל‰וסיף  ˘˜י„‰  ל˙וספ˙ 
לי„י פועל ‡ם ע״י ‰˙מנו˙ מ˘‚יח מ‰ם מ˙חלף מ˘בוע ל˘בוע, ‰יינו מ˘‚יח על חבריו 

בכ˙˙ו, ‡ו מ„ריכים ומ˘‚יחים בזמני ‰מנוח‰ ˘בין ˘יעור ל˘יעור כו' וכו'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' רו-ז)

‡ומנו˙ ‰‰‚ב‰‰
˙˘פיע  ב‰י˘יב‰  ˘נוכחו˙ם  לח˘ו˘  ˘י˘  מיוח„ים  ˙למי„ים  ‡ו„ו˙  ˘˘ו‡ל  במ‰ 
למעמ„ם  ‰ח˘˘  ‚„ול  מ‰י˘יב‰  יˆ‡ו  ‡ם  ‚יס‡  ול‡י„ך  ‡חרים,  ˙למי„ים  על  למוטב 

ומˆבם ‰ם -

‰נ‰ ‡ף ˘˜˘‰ ל‰יכנס בפרטים, כיון ˘מ˘˙נ‰ ‰מˆב ב‰˙‡ם למ‰ו˙ כל ‡ח„ מ‰ם 
‰רבים  ˘‰יז˜  ‡לו,  כמו  ב˘‡לו˙  י˘נ‰  כללי˙  נ˜ו„‰  ‡בל  וכו',  וכו'  ‰מ˘פח˙י  מˆבו 
˘מים,  יר‡˙  ˘נ˜ו„˙ו ‰עי˜רי˙ ‰י‡  וחינוך  חינוך,  במוס„  ובפרט  ˙ועל˙ ‰יחי„,  „וח‰ 
˘במיל‡ ‰‰ורים ו‰‡ברכים ‰ב‡ים מוסרים ‡˙ ‚ורלם ל‰נ‰ל˙ ‰י˘יב‰ וביחו„ ב‰נו‚ע 

ליר‡˙ ˘מים ˘ז‰ו מ‚„יל ‡˙ ‰‡חריו˙ כמ‰ פעמים ככ‰.

סיפור  וכי„וע  ‰‚ב‰‰.  י„י  על  עליו  ל‰˘פיע  לנסו˙  כ„‡י ‰י'  . ‰נ‰   . ב‰נו‚ע  בפרט 
עביר‰  לעבור ‡יז‰  לו   ‰˘˜˘ עליו  ˘‡מרו  רבינו ‰ז˜ן,  חסי„י  מ‚„ולי  על ‡ח„  חסי„ים 
˘˙‰י' מפני מ„˙ ‰‚‡וו‰ ˘לו, ב‡מרו לנפ˘ו 'וכי ‡ני ‡ח„ מ‚„ולי חסי„י רבי ‚„ול כל 
כך ‡˙פ˙‰ ל‰ס˙˙ ‰יˆר ‰רע ˘על י„י ז‰ עלול ‡ני ל‡ב„ מˆבי ב˙וככי י˘ר‡ל ובפרט 

ב˙וככי ע„˙ ‰חסי„ים'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ'  ˘י)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰˜„ו˘‰  ‡ין  ‡מנם,  מ˙˜יימ˙.  ‰מˆוו‰  ˘בו   ıבחפ ˜„ו˘‰  מח„יר  ‰מˆוו‰  ˜יום 

נובע˙ מן ‰חפı עˆמו ‡ל‡ מן ‰מˆוו‰ ˘מ˜יים ‰‡„ם.

ו‡ף על פי כן, ‰˜„ו˘‰ נ˜בע˙ בחפˆי ‰עולם ‰‚˘מיים, ˘נע˘ים חפˆ‡ ˘ל ˜„ו˘‰ 

וכיוˆ‡ בז‰. וע„ ˘‚ם ל‡חר ˘‰‡„ם סיים ‡˙ ˜יום ‰מˆוו‰, נו˙ר ‰חפı ב˜„ו˘˙ו. י˙ר 

על כן, ל‡חר ˘‰חפˆ‡ ˘ל מˆו‰ מ˙˜„˘, י˘ בכוחו ל‰˘פיע ‚ם על ענייני ‰‡„ם. וכמו 

˘נ˙˜„˘ ‰ו‡   ıחפ‰˘ ונמˆ‡   ,"ıחפ י„י "נ˜יט˙  על  ˘נפעלו˙  ˘בועו˙  ˘י˘  ב˘בוע‰, 

‰פועל ‡˙ חיוב ‰˘בוע‰ ב‡„ם.

מכל  „וו˜‡,  ‰‡„ם  י„י  על  ב‡‰  ‰ב‰מ‰  ˘˜„ו˘˙  ‡ף  ‰˜רבנו˙:  בעניין  כן  וכמו 

מ˜ום ‰˜„ו˘‰ נ˜בע˙ ונע˘י˙ ˜„ו˘‰ עˆמי˙ ב˜רבן. ול‡חר מכן בכוח‰ ˘ל ˜„ו˘‰ זו 

ל‰˘פיע על ‰‡„ם, ˘‰ו‡ מ˙כפר ב‰˜רב˙ ‰˜רבן.

י„י ‰‡„ם  על  נפעל˙  ב˙חיל‰ ‰˜„ו˘‰  כיˆ„  רו‡ים  ב‰ם,  וכיוˆ‡  עניינים ‡לו  ובכל 

 – ‰‡„ם  על  מ˘פיעים  ˘‰ם  כך,  כ„י  ע„  ב‰ם  נ˜בע˙  ‰˜„ו˘‰  ‡ך  ‰‚˘מיים,  בחפˆים 

וכ"˘ל‰ב˙ ‰עול‰ מ‡לי'".

ענייני  בכל  מ‡לי'"  עול‰  "˘ל‰ב˙  כיˆ„  נפל‡‰  ובמ˙י˜ו˙  ב‡ריכו˙  ˘נ˙ב‡ר  במ˜ור ‰„ברים  [ור‡‰ 

עבו„˙ ‰‡„ם, ו‚ם בניˆולו ‡˙ חפˆי ‰˜„ו˘‰ ל˘ם ˘מים, ובפרט בעניין חינוך יל„י י˘ר‡ל. ועו„].

‡ור ‰˜„ו˘‰ ב"וי‰י ‰עם כמ˙‡וננים"
ומע˙‰ י˘ לב‡ר עניין ˘בע‰ ספרים ˘ב˙ור‰:

˘בע מי„ו˙ י˘ בלב ‰‡„ם – "חס„, ‚בור‰, ˙פ‡ר˙, נˆח, ‰ו„, יסו„, מלכו˙". חמ˘ 

‰ר‡˘ונו˙ ‰ם ר‚˘ו˙ ‰‡„ם עˆמו, וכמו ‡‰ב‰ ויר‡‰ וכיוˆ‡ בז‰. ו˘˙י ‰מי„ו˙ "יסו„" 

חמ˘  ˘ל  ‰ר‚˘ו˙   ˙‡ ל‰עביר  ‰„רך  ‰ם  ‡ל‡  עˆמם,  בפני  ר‚˘ו˙  ‡ינם  ו"מלכו˙" 

‰מי„ו˙ ‰ר‡˘ונו˙ – ‡ל ‰זול˙.

‰מי„ו˙ ˘ב‡„ם נ˘˙ל˘לו מ"˘בע ספירו˙" ˘‰ן ‰˘פעו˙ ‰בור‡ י˙"˘ לעולם. ו‚ם 

ו‡ילו  עˆמ‰,  יו˙ר ‡ל ‰˜„ו˘‰  ˘ייכו˙  חמ˘ ‰ספירו˙ ‰ר‡˘ונו˙   – זו  חלו˜‰  י˘  ב‰ן 

˘˙י ‰ספירו˙ ‰‡חרונו˙ עניינן ‰˘פע˙ ‰˜„ו˘‰ ב˙וך ‰עולם ‰‚˘מי.

וז‰ו ‰חילו˜ בין חמי˘‰ ספרים ˘ב˙ור‰, לבין ‰ספר ‰˘י˘י ו‰˘ביעי:

ענייני  על  מורים  ו˘מו˙י‰ם  ˜„ו˘‰,  עם  בעי˜ר  ˜˘ורים  ‰ר‡˘ונים  ‰ספרים  חמ˘˙ 

˜„ו˘‰: "בר‡˘י˙" – ברי‡˙ ‰עולם. "˘מו˙ בני י˘ר‡ל". "וי˜ר‡ ‡ל מ˘‰". "במ„בר" 

– מניין בני י˘ר‡ל. "וי‰י בנסוע ‰‡רון".

ב˙וך  ‰˜„ו˘‰  ‰˘פע˙  ˘ל  עניינים  מבט‡ים  ‰‡חרונים  ‰ספרים  ˘ני  ז‡˙  לעומ˙ 

כמ˙‡וננים",  ‰עם  "וי‰י  ב˘מו˙י‰ם:  ניכר  ו‰„בר  ו‰‚˘מיים.  ‰נחו˙ים  ‰עולם  ענייני 
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ו"„ברים" – "„ברי ˙וכחו˙" (ספרי ופר˘"י רי˘ „ברים). בספרים ‡לו מסופר ‡ו„ו˙ עניינים 
נחו˙ים, מ˘ום ˘‰ם מבט‡ים ‡˙ ירי„˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ ‚ם לעולם ‰‚˘מי ‰נחו˙.

ו‰נ‰, ˙חיל˙ ‰ספר ‰˘י˘י ‰י‡ בפר˘˙ ב‰עלו˙ך „יי˜‡, מ˘ום ˘בספרים ‰‡חרונים 
ˆריכ‰ ל‰יו˙ מו„‚˘˙ במיוח„ עבו„˙ "˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי'", וכפי ˘י˙ב‡ר.

‰"מנוף" ‰מ‚בי‰ ‡˙ ‰חל˜ ‰˙ח˙ון „וו˜‡
מ˘ל מ˘לו בס‰"˜ (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור בר‡˘י˙ „, ‡), מכלי ‰"ליווער" [– "מנוף"]:

"כ˘ˆריכים ל‰‚בי' ‡יז‰ „בר מן ‰‡רı, על י„י כלי ‰‰‚ב‰‰ ‰נ˜ר‡ ליווע"ר, ˆריכים 
ל‰˙חיל  ˘ˆריכים  בי˙  כו˙לי  ב‰‚ב‰˙  כמו  „ו˜‡,  ˘בו  ‰˙ח˙ונים  בחל˜ים  ל‡חוז 

ל‰‚בי‰ ‰˜ור‰ ‰˙ח˙ון „ו˜‡, ו‡ז ממיל‡ יו‚ב‰ו ‚ם ‰עליונים ‰ימנו".

ל‰ח„יר  ˘י˘  למעל‰,  נ˙ב‡ר  מ‡לי'":  עול‰  "˘ל‰ב˙  בעבו„˙  ‚ם  ‰„ברים  ‰ם  וכן 
‰עולם  ובענייני  ‰זול˙  ‡ˆל  ובנ˘מ˙ו,  ‰‡„ם  ב‚וף   – ועניין  מ˜ום  בכל  ‰˜„ו˘‰   ˙‡
ˆריך  ˘י‰י'  ול‡  ‰עניינים  ב‡ו˙ם  ˙י˜בע  ˘‰˜„ו˘‰  לר‡ו˙  ˆריך  ‡לו  ובכל  ‰‚˘מיים. 

ל˘וב ול‰˘פיע ב‰ם ˙מי„.

וז‡˙ י„ע ‰‡„ם: ‡ימ˙י עבו„˙ו ‰י‡ ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙, „וו˜‡ כ‡˘ר ‰ˆליח ל˜בוע 
‡˙ ‰˜„ו˘‰ בעניינים ‰נמוכים ו‰נחו˙ים ביו˙ר, כענייני ‰עולם ‰‚˘מיים.

לע˘ו˙  ˘עליו  ל‡„ם  לרמוז  ב‰עלו˙ך,  בפר˘˙  מ˙חילים ‰ספרים ‰‡חרונים  כן  ועל 
ו„וו˜‡  ביו˙ר,  במ˜ומו˙ ‰נחו˙ים  ‚ם  ול‰‡יר ‡˙ ‡ור ‰נ˘מ‰  "ב‰עלו˙ך ‡˙ ‰נרו˙", 

ב‡ופן ˘במ˜ומו˙ ‡לו ‚ופ‡ ˙י˜בע ‰˜„ו˘‰, ע„ ˘"˙‰‡ ˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי'".

כ

האצלת סמכות לתלמידים
האצלת סמכות ותפקידים הכוללים אחריות על אחרים גורמת לתלמידים ולנוער 

להיטיב הנהגתם

ם  י‰∆ י ֲעל≈ ƒ ּ̇ מ¿ ַׂ̆ יָך ו¿ ר ָעל∆ ∆ ׁ̆ ן ָ‰רּוַח ֲ‡ ƒי מ ƒ ּ̇ ל¿ ַ̂ ‡ָ ו¿

(ב‰עלו˙ך י‡, יז)

‰‡ˆל˙ סמכו˙ ל˙למי„ים מוסיפ‰ בביטחונם ויˆיבו˙ם
מ‡˘ר ‰נני ˜בל˙ מכ˙בו . . ב˜˘˙ ברכ‰ עבור ‰נער . . וכפי ˘מ˙‡ר מˆבו במכ˙בו, 
י˘ מ˜ום לומר, ˘‡ם ‰יו מעסי˜ים ‡˙ ‰נער בענין ˘יכול ל‰יו˙ מנ‰י‚ מ˘פיע וכיוˆ‡ 
ז‰  - ‰י׳  בז‰)  וכיוˆ‡  ˘נים  ב‡יז‰  ממנו  יל„ים ˜טנים  ˘ל  ˘ב˙  מסיבו˙  (ב„ו‚מ˙  בז‰ 
‰נ˘מעים  כ‡ל‰  וי˘נם  ˘מˆליח  רו‡‰  ˘‰י׳  כיון  ˘לו,  וביˆיבו˙  ˘לו  בבטח‰  מוסיף 
מעˆמן.  בטלים  מ‰פרעו˙ ‰יו  ˘כמ‰  לומר  מ˜ום  י˘  זו,  י„י ‰זז‰  ועל  ו‰„רכ˙ו,  ל˜ולו 
ול‰מ˘יכו  בז‰  וכיוˆ‡  כ‰‡מור  ˜בוˆ‰  לס„ר  י˘נם  ו„רכים  ‡ופנים  כמ‰  ובו„‡י 
("‡ריינˆי‰ען עם") ˘ירˆ‰ ל‰נ‰‚‰, וכ˘עו˘ים ב„רך ‰טבע ‰רי ז‰ כלי ל˜בל˙ ברכו˙ 

‰˘ם ‚ם למעל‰ מ„רך ‰טבע.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ׳ ˙ז)

˙פ˜י„ ‡חר‡י מבי‡ ל‰וספ‰ ביר‡˙ ˘מים ו„ו‚מ‡ חי‰
ללמ„  ‰‚בו‰ו˙  ‰כ˙ו˙  ˙למי„י  לנˆל  ‰‰ˆע‰  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו   .  . מכ˙בו  נ˙˜בל 

ל˙למי„י כ˙ו˙ ‰˜טנו˙ ‡יז‰ ˘עו˙ ביום.

ו‰נ‰ בכלל סבר‡ נכונ‰ ‰י‡, וכנר‡‰ במוח˘ ‡˘ר עˆם ‰ענין ˘נו˙נים ‡מון ב˙למי„י 
מוסיפ‰  ˘עו˙,  ל‡יז‰  פנים  כל  על  ומ˘פיע  מור‰  ל„ר‚˙  ‡ו˙ם  ומעלים  ‰‚בו‰  ‰כ˙‰ 
ובפנימיו˙  ‰˙˜˘רו˙ם  על  נוסף  ז‰,  במוס„  ‰ם  בלימו„ם  ו˘˜י„‰  ל‰˙מ„‰   ıמר ב‰ם 

יו˙ר ל‰מוס„ ועניניו.

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי
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‚„ר  עלי‰ם  חל  ממ‡‰  יו˙ר  ‰ם  כ‡˘ר 

˘ל  מˆי‡ו˙  ר˜  ‰וו  יונ˙ן  ולר'  ˆבור, 

˘ל  רובו  "ע„  „יחי„ים]   ıיבו˜] "עיר" 

˘בט". ו‰יינו „ר' י‡˘י' ס"ל „‚„ר "ˆבור" 

ומכריע,  ‚ובר   – ב„בר  למˆו‡  ˘‡פ˘ר 

כמˆי‡ו˙  בעיניו  נר‡‰  ממ‡‰  יו˙ר  ולכן 

"יחי„"  „‚„ר  יונ˙ן  ר'  ו˘יט˙  ˆבור,  ˘ל 

˘‡פ˘ר לר‡ו˙ בז‰ – ‚ובר ומכריע, ול‰כי 

˘ל  "רובו  ע„  "עיר"  ב‚„ר  ‰„בר  נ˘‡ר 

‚בי  מחלו˜˙ם  לענין  ‰ו‡  וע„"ז  ˘בט". 

יו˙ר  ‰ע„יף  יונ˙ן  „ר'  מ‡‰,  וע„  מע˘ר‰ 

לר‡ו˙ בכל „בר ‡˙ ‚„ר ‰יחי„, ומח˘יבם 

ב˙ור˙  ‡פי'  ˘‡י"ז  ‰יינו  ממ˘,  ליחי„ים 

בז‰  לר‡ו˙  ‰ע„יף  י‡˘י'  ור'  "עיר", 

מˆי‡ו˙ ˘ל עיר (‡ח˙). 

ב,  ב‰עלו˙ך  חי"ח  בל˜ו"˘  וע"ע 
˙חומים  ובכו"כ  ‰˘"ס  מכל  פלו‚˙ו˙ 

יונ˙ן  לר'  י‡˘י'  ר'  בין  ב˙ור‰  ˘ונים 

ועו„  סבר‡.  ב‰ך  כולן  ל˙לו˙  „מˆינן 

 '‡ בכל  ˘י˘  ˘ם ‰חי„ו˘ ‰מיוח„  נ˙ב‡ר 

‰סבר‡  ˘ל  ˙חומ‰  ב‰רחב˙  מ‰פלו‚˙ו˙ 

מ‰ם  ‡ח„  „כל  ‡ליב‡  ˘בז‰  ‰כללי˙ 

עיי"˘  ˘ב˘"ס).  ‰"ˆריכו˙ו˙"  ענין  (ע"„ 

ו˙מˆ‡ נח˙.

פניניםפנינים
דרוש ואגדה

בו  י˙כנו  ול‡  ˘ינויים  בו  ˘‡ין  „בר  ז‰ו  ‡זי 
פירכו˙, ועבו„˙ ‰‡„ם יˆיב‰ ו‡י˙נ‰.

‰יו˙ם  ‡ף  על  ‰˘בטים,  ˘‡ר  ולכן, 
ל˘בח  טעם  בעבו„˙ם  וי˘  למ˘כן"  "˜רובים 
מ˘ום  „וו˜‡  ‰רי  ו‰ר‚˘‰,   ‰‚˘‰ ‰בנ‰  ˘ל 
יכול  ב˜„ו˘‰,  ומר‚י˘ים  מבינים  ‰יו˙ם 
˜בל˙  ˘ל  ו‰יסו„  ‰בסיס  ח"ו  מ‰ם  ל‰י˘מט 
לו".  ˘נו˙נים  מ‰  "מ‡ב„   – פ˘וט‰  עול 
ו"‡בי„‰" ח˘וב‰ זו "מ˘יבים" ל‰ם מחנ‰ „ן 
‡לו  ˘‰ם  פ˘וט‰,  עול  ו˜בל˙  ‰ביטול  בעלי 
‰מ˜רבים ‡ו˙ם, מעוררים ב‰ם ‡˙ ‰‰˙בטלו˙ 

ל‰˘י"˙ ומבי‡ים ‡ו˙ם לעבו„˙ ‰בור‡ י˙' .

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 103 ו‡ילך)

מדוע נקראו שונאי 
ישראל "משנאיך"?

וי‰י בנסוע ‰‡רון וי‡מר מ˘‰ ˜ומ‰ ‰' 
ויפוˆו ‡ויביך וינוסו מ˘נ‡יך מפניך
(י, ל‰)

על  כ‡ן  מ„ובר  ‰רי  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
ולר„פם,  ‡˙ם  ללחום  ‰ב‡ים  י˘ר‡ל  ˘ונ‡י 
ו‡"כ, מ„וע נ˜ר‡ו ב˘ם "‡ויביך" ו"מ˘נ‡יך", 
‡ויבי  ול‡  ‰˜ב"‰,  ו˘ונ‡י  ‡ויבי  ˘‰ם  ו‰יינו 

ו˘ונ‡י י˘ר‡ל עˆמם?

וי˘ לב‡ר על „רך ‰חסי„ו˙:

מ„ובר  ˘עליו  י˘ר‡ל  ˘ל  ומˆבם  מעמ„ם 
כ„בעי   '‰  ˙‡ עבו„˙ם  ˘‡ין  ‰ו‡  בכ˙וב 
בנסוע  "וי‰י  על  בר˘"י  וכמרומז  למ‰וי, 
בין  ל‰פסי˜  כ„י  כ‡ן  "נכ˙ב   – ‰‡רון" 
ב‡   "'‰ ˘"˜ומ‰  ו‰יינו,  לפורענו˙",  פורענו˙ 
י„י  על  ˘נ‚רמ‰  פורענו˙  ולבטל  "ל‰פסי˜" 

מע˘י י˘ר‡ל.

י˘ר‡ל  ו‡ויבי  ˘ונ‡י  ˘‰‚וים ‰ם  ז‰  ולכן, 
כי  ‰י˘וע‰,   ˙‡ לעורר  מספ˜˙  סיב‰  ‡ינ‰ 
ונס,  לי˘וע‰  כז‰  בזמן  ר‡ויים  ‡ינם  י˘ר‡ל 

לא לאבד את 
ההתבטלות להקב"ה

ונסע „‚ל מחנ‰ בני „ן, מ‡סף לכל 
‰מחנו˙ לˆב‡ו˙ם

˘‰י' ˘בטו ˘ל „ן . . נוסע ב‡חרונ‰, וכל מי ˘‰י' 
מ‡ב„ „בר ‰י' מחזירו לו
(י, כ‰. ר˘"י)

˘מחנ‰  ˘נ˜בע  מ‰  בפ˘טו˙,  ‰מובן  כפי 
˘‰ם  כך  על  מור‰  ‰מחנו˙  כל  בסוף  ילכו  „ן 
‰יו  „ן  ˘˘בט  מכך  ‡ך  ˘ב˘בטים,  ‰פחו˙ים 
מ˘יבים "‡בי„ו˙י‰ם" ˘ל כל ‰˘בטים מ˘מע 
˘י˘ ב„רך עבו„˙ם עילוי ‚„ול כל כך ˘יכולים 

ל‰˘לים ול˙˜ן עבו„˙ם ˘ל ˘בטים ‡חרים.

רז"ל:  ˘‡מרו  מ‰  פי  על  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
לו"  ˘נו˙נים  מ‰  כל  ז‰ ‰מ‡ב„  ˘וט‰  "‡יז‰ו 
˘מ‰ו˙ ‰‡בי„‰  בספרים  ונ˙ב‡ר   ,(‡  ,„ (ח‚י‚‰ 

ל˜וטי  (ר‡‰  לו"  ˘נו˙נים  מ‰  "כל  ˘מ‡ב„  ‰י‡ 
מור‰  ˘"מ‰"  ל‚, ‡)  ˘ם „ברים  במ„בר ˆ‡, ‚.  ˙ור‰ 

ב‰  לעמול  ‰‡„ם  ˘ˆריך  ‰ביטול,  עבו„˙  על 
ל‚מרי  בטל  ל‰יו˙  ומˆי‡ו˙ו,  ‚‡וו˙ו  ל‰כניע 
ביטול  ומפסי„  ˘"מ‡ב„"  מי  וי˘  ל‰˘י"˙. 
ח˘וב‰,  למˆי‡ו˙  עˆמו  מר‚י˘  ו‰רי ‰ו‡  ז‰, 

ונופל ב‚‡וו‰.

ועל פי ז‰ מובן מ‰ ˘מחנ‰ „ן ‰"נמוכים" 
"‡בי„ו˙" ‰˘בטים  ˘מ˘יבים  „וו˜‡ ‰ם ‡לו 
‰‡חרים, כי מחנ‰ „ן עי˜ר עבו„˙ם ‡˙ ‰˘י"˙ 
עול,  ו˜בל˙  ו‰כנע‰  ביטול  ˘ל  ב‡ופן  ‰יי˙‰ 

˘עו˘ים כל מ‰ ˘מˆטווים בל‡ ל‰ר‰ר.

˘כ‡˘ר  ‰י‡,  זו  בעבו„‰  ‰מעלו˙  ו‡ח˙ 
‰בנ‰  על  ומבוסס˙  "בנוי'"  ‰‡„ם  עבו„˙ 
‡ינו  ז‰  יסו„  ‰רי  ‰לב,  ‰ר‚˘  ‡ו  ˘כלי˙ 
ח"ו,  ˘ינויים  בו  ל‰יו˙  ויכולים  וחז˜  יˆיב 
ע˘ויו˙  ˘כלו  ו‰נחו˙  ˘ל ‰‡„ם  ˘‰רי ‰בנ˙ו 
ל‰˘˙נו˙ מזמן לזמן, ור˜ כ‡˘ר ‰יסו„ ו‰בסיס 
ו˙מימ‰,  פ˘וט‰  עול"  "˜בל˙  ‰ו‡  לעבו„‰ 



ל‰יו˙  ˆריך  ˙חיל‰  ‰כ˙וב:  פירו˘  וז‰ו 
ˆריכ‰  ‰י˘וע‰  ˘˙בו‡  ˘כ„י   ,"'‰ "˜ומ‰ 
˘למעל‰  לבחינ‰  ו"‰˙עלו˙"  "˜ימ‰"  ל‰יו˙ 
מע˘י  ‰ר‚יל  ו‰ס„ר  ‰טעם  לפי  כי  ‰טעם,  מן 
˘"˜ומ‰  בזמן  ˘ווים ‰ם. ‡ך  ו"יע˜ב"  "ע˘ו" 
י˘ר‡ל  בין  ‰עˆום  ‰˜י˘ור  ב‚לוי  ניכר   "'‰
פנים  ב˘ום  ל‰חלי˘ו  ‡פ˘ר  ˘‡י  למ˜ום 
ו‡ופן, וכמ‡מר רז"ל "ל‰חליפם ב‡ומ‰ ‡חר˙ 
כ˘‡ין  ‚ם  ו‡ז,   .(‚ פ˙יח˙‡  רב‰  (רו˙  יכול"  ‡יני 
יע˜ב"  מ"מ "ו‡ו‰ב ‡˙  כ„בעי,  י˘ר‡ל  מע˘י 
(מל‡כי ‡, ב) „וו˜‡. ובז‰ ב‡‰ ‰י˘וע‰, כי ניכר 

˘ונ‡י  ר˜  ‡ינם  י˘ר‡ל  על  ˘‰˜מים  ב‚לוי 
י˘ר‡ל בלב„ ‡ל‡ ‚ם "‡ויביך" ו"מ˘נ‡יך".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‚ עמ' 79 ו‡ילך)

˘יפיל  סיב‰  ‡ין  ‰ר‚יל  ו‰ס„ר  ‰‰י‚יון  ולפי 
„ומים  כ˘י˘ר‡ל  לפני‰ם,  ‡ויבי‰ם  ‰˘י"˙ 

במע˘י‰ם ל‰˜מים עלי‰ם ר"ל.

ו"מ˘נ‡יך",  "‡ויביך"  נ‡מר  כן  ועל 
˘י˘ר‡ל ‰ם  ז‰  מˆ„  לי˘וע˙ ‰' ‰י‡  ˘‰טעם 
ס‚ול‰",  "עם  ל‰יו˙  ונבחרו  מ˜ום  ˘ל  בניו 
מז‰  יˆ‡  לי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  יעזור  ל‡  ‡ם  ולכן 
י˘ר‡ל  ל˘ונ‡י  ‡יכפ˙  ל‡  „‰רי   ,'‰ חילול 
יˆ‡ו  ‡ם  כי   ,'‰ בעבו„˙  י˘ר‡ל  ˘ל  מˆבם 
ל‡  ו‡ם  ובניו,  ‰˜ב"‰  ˘ל  עמו  נ‚„  ללחום 
ל˘ון  וע"„   .'‰ חילול  ז‰  ‰רי  י˘ר‡ל,  יוו˘עו 
(˙‰לים  כבו„"  ˙ן  ל˘מך  כי   .  . לנו  ‰כ˙וב "ל‡ 
מחולל  ‰‚„ול"  "˘מי  י‰י'  ˘ל‡   ,(‡ ˜טו, 

"ב‚וים" (יחז˜‡ל לו, כ‚).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

מˆ„ ‰‡ „‡˙י בכנופי‡, ונ˘חט ב‚' כ˙ו˙ 
(˘ם:).  "˜‰לים"   '‚ ˘‰ם  ס„.),  (פסחים 

˘ל  ‰ן  ‚„רים  בו  י˘  פסח  „˜רבן  ונמˆ‡ 
˜רבן יחי„ ו‰ן ˘ל ˜רבן ˆבור. וי"ל י˙יר‰ 
ב˙ור  ל‡  בו  נכללים  ‡לו  ˘‚„רים  מז‰, 
˘בו  ‰יחי„  ˘ב‚„רי  ‡ל‡  נפר„ים,  ענינים 
‚ם  וכן  ‰ˆבור,  ‚„רי  ˘‰ם  פרטים  ‚ם  י˘ 
‚„ר  ‚ם  י˘נו  ˘בו  ˆבור  ˘ב„ין   – ל‡י„ך 
‰יחי„. „‰נ‰ כנ"ל ‰פסח ˜רב מממונו ˘ל 
יחי„, ל‡ ב‡ מ˙חיל˙ו ‡ל‡ ל‡כיל‰ ו‡ינו 
כל  מוכרח  ובמיל‡  למנוייו,  ‡ל‡  נ‡כל 
וכו', ‡בל  עˆמו  בפני  לו ˜רבן  ˘י‰י'  מנין 
י˘ר‡ל  כל   – בכנופי‡  ל‰יו˙  ˆריך  ז‰  כל 
 ˙‡ ˘‰˜ריבו  ‡ע"‚  ‚יס‡,  ול‡י„ך  יח„יו; 
– ‰י'  ע„˙"  ו"˜‰ל  ב"כ˙ו˙"  ˜רבן ‰פסח 
כ˙ו˙",  "ב‚'  ‡ל‡)  ‡ח˙,  בכי˙‰  (ל‡  ז‰ 
ל˜‰ל  י˘ר‡ל  נˆטרפו  כ‡˘ר  ˘‚ם  ‰יינו 
ביני‰ם  ‰‰˙חל˜ו˙  עומ„˙  ע„יין  וע„‰ 
מפני  ו(עכ"פ  „ו˜‡,  כ˙ו˙  ב‚'  לפרטים, 

‰ספ˜) כל ‡ח„ מ‰ם ˆ"ל ‚"פ "˜‰ל".

‰˘˜ו"ט  עומ˜  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
„וח‰  פסח  ˜רבן  ‡י  ו‰לל  ב˙יר‡  בני  בין 
פסח  ˘ב˜רבן  „כיון  ל‡ו,  ‡ו  ‰˘ב˙   ˙‡
„ˆבור,  ו‰ן  „יחי„  ‰ן  ‰‚„רים,  ב'  ‡י˙נ‰ו 
‰ו‡  מ‰ם  ‡יז‰  לח˜ור  מ˜ום  י˘  ˘וב 
˘בו  ‰"יחי„"  ענין  ‡ם  ו‰מכריע,  ‰עי˜ר 
‰"ˆבור"  ענין  ‡ו  ˘ב˙)  „וח‰  ‡ינו  (ו‡זי 

˘בו (ו‡ז בכחו ל‰יו˙ „וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙).

סברו˙  כ‡ן  ˘י˘  בז‰  בי‡ור  ולי˙ר 
˘ל "ˆיבור"  במˆי‡ו˙  ולכ‡ן, „‰נ‰  לכ‡ן 
‡ופנים  ב'  י˘  „‡וריי˙‡  במילי  ˘מˆ‡נו 
„‚„ר  ו‡ילך),  ס"ב  פ"„  ˆפונו˙  מפענח  (עיי' 

מ˙בטלים  ˘‰יחי„ים  ממ˘ ‰יינו  "ˆיבור" 
מˆי‡ו˙  ל‚מרי,  ח„˘‰  מˆי‡ו˙  ונוˆר˙ 

‡ח˙  למˆי‡ו˙  (ב„ומ‰  ˆבור  ˘ל  ‡ח˙ 
˘בו "ˆבור" ‡ין  י˘ ‡ופן  יחי„). ‡בל  ˘ל 
ˆירוף  ‡ל‡  ל‚מרי,  ‡ח˙  מˆי‡ו˙  פירו˘ו 
„"ברוב  ‰„ין  ‚„ר  ע"„  יחי„ים,  ריבוי  ˘ל 
„ברים,  בכמ‰  ˘מˆינו  מלך"  ‰„ר˙  עם 
‡ח˙,  מˆי‡ו˙  ‡ינו „נע˘ים  ˘ם  ˘‰מכוון 
„ככל  ‰ריבוי,  נו‚ע  בז‰  ‡„רב‰,   ‡‰„
˘‰ו‡ יו˙ר "רב" כן מוסיף ‰„בר ב"‰„ר˙ 
מלך". ו˘וב י"ל „„ו˜‡ ז‰ו ‚„ר ‰"ˆבור" 
כלל  ˘בו  ˆבור  ˜רבן  „‡י"ז   – פסח  ‚בי 
˘בו  ‡ל‡  ‡ח˙,  מˆי‡ו˙  נע˘ים  י˘ר‡ל 
˘ל  מˆי‡ו˙  (ˆבור)  י˘ר‡ל  כל  נ˘‡רים 
˘ל  מˆי‡ו˙  עכ"פ  (‡ו  יחי„ים  (ריבוי) 
ומיזו‚  ˘ילוב  כ‡ן  י˘  ול‰כי  כ˙ו˙),  ˘ל˘ 
„‚„רי יחי„ וˆיבור, וע"ז נחל˜ו כ˘ˆריכים 
‡ו  ˆיבור  כ˜רבן  ‰פסח   ˙‡ ל‰‚„יר  ‡נו 
ו‰‚ובר  מ‰ו ‰„בר ‰מכריע   – יחי„  כ˜רבן 
על רע‰ו ו˜ובע ‡˙ ‰‚„ר ‰כללי ˘ל ‰„בר.

"ויע˘ו  ע‰"פ  פר˘˙נו  בספרי  ו‰נ‰ 
ר'  „‚ם  ‡˘כחן  במוע„ו"  ‰פסח   ˙‡ בנ"י 
˘ב˙,  פסח „חי  נחל˜ו ‡י  יונ˙ן  ור'  י‡˘י' 
פסח  „˜רבן  מ"במוע„ו"  יליף  י‡˘י'  „ר' 
‡מר  יונ˙ן  ור'  ‰לל),  (כ„ע˙  ˘ב˙  „וח‰ 
‰יינו  ˘מענו",  ל‡  ע„יין  ‰ז‰  "ממ˘מע 
„וח‰  „˜"פ  מ"במוע„ו"  למילף  „ליכ‡ 
י"ל  ומע˙‰  ב˙יר‡;  בני  כ„ע˙   – ˘ב˙ 
„‰נ‰  במ˜"‡,  ל˘יט˙יי‰ו  כ‡ן  „‡זלי 
‚ובר  ו‰פרט  ‰יחי„  ‚„ר  ‡י  ‰נ"ל,  נ˜ו„‰ 
ומכריע ‡ו ‚„ר ‰ˆבור ו‰כלל, מˆינו לומר 
"ע„  טו:  בסנ‰„'  מחלו˜˙ם  ‰י‡  ˘‰י‡ 
„ברי   '˜ וע„  מי'  ‰נ„ח˙  עיר  עו˘ין  כמ‰ 
ר' י‡˘י', ר' יונ˙ן ‡ומר מ˜' וע„ רובו ˘ל 
„"בˆיר  י‡˘י'  „ר'  טעמ‡  ופר˘"י  ˘בט", 
נפ˜‡  ממ‡‰  וטפי  עיר  מ˜רי  ל‡  מע˘ר‰ 
ˆבור", ‰רי „ל„י„י'  ל‰ו  ו‰וו  עיר  מ˙ור˙ 



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

מˆרים („פ'  פסח  בין  מ‰חילו˜ים „‡˘כחן 
(„פר˘˙נו),  ‰˘ני˙  ב˘נ‰  מ„בר  לפסח  ב‡) 
‰י'  ‡ז  (וכבר  בחול  ‰ו˜רב  מˆרים  „פסח 
˘מו"ר ‡,  עיי'  בי˘ר‡ל  מנוח‰  כיום  מו‚„ר  ‰˘ב˙ 

ב˘ב˙  „ב‰'  ˘ב˙),  ˘ל  ˘חרי˙  ‡בו„ר‰ם  סח. 

ב„'  ‰ו˜רב  ו‡"כ  פז:)  (˘ב˙  ממˆרים  יˆ‡ו 
ב˘ב˙,  ‰ו˜רב  מ„בר  פסח  ‡בל  ב˘ב˙, 
כ„‡י˙‡ ב˘ב˙ (˘ם) ועו„ „ר"ח ניסן „˘נ‰ 
נ˘˙נו,  ועו„  למע"ב,   '‡ ביום  ‰י'  ‰˘ני˙ 
על  ‰חיוב  ‚„ר  עי˜ר  ‰י'  מˆרים  „בפסח 
עבו„ו˙  כל  בעˆמו  ע˘‰  בי˙  ˘כל  ‰יחי„, 
‰יחי„,  בבי˙  ‰„בר  נע˘‰  ו‡ף  ‰˜רבן, 
˘נ˙נו ‰„ם על ‰מזוזו˙ כו' (עיי' ל˜ו"˘ חי"ח 
לעבו„˙  ‰˘וים  עבו„‰  מע˘י  בז‰  ˘‰יו   3-4 ע' 

˜רבן במ˜„˘), מ˘‡"כ בפסח מ„בר נ˙חייבו 

כל י˘ר‡ל ל‰בי‡ פסחי‰ם למ˘כן, ו‰„בר 
ל‡ח„,  י˘ר‡ל  „כל  ‰˜רבנו˙  כל  מˆרף 
בסו‚יין)  בר˘"י  (‰וב‡  נ‡.  יומ‡  ‰˘"ס  וכל' 
"‡˙י בכנופי‡" ("ב‡סיפ˙ חברים בר‚ל", ר˘"י 
וי"ל  ˆבור.  ˜רבן  נ˜ר‡  ול‰כי  עו:),  פסחים 

ב‚„ר  ל‰יו˙  ˘נ˘˙נ‰  וז‰  ˙לי‡  ב‰‡   ‡‰„
˘‰˜רב˙ו  ‚ופ‡  לז‰  ˘ייך  ˆיבור  ˜רבן 
˜רבן  כ˘‰ו‡  „ו˜‡  כי  ב˘ב˙,  ˆ"ל  ‰י˙‰ 
ˆיבור יוכל ל‰יו˙ „וח‰ ˘ב˙. ומכ‡ן נילף 
‚ם ל‡חר ˘ני˙נ‰ ˙ור‰, לענין פסח „ורו˙ 
„וח‰  ˘פסח  ומ‰  זב"ז  ˙לויים  „‰„ברים 

‡˙ ‰˘ב˙ ‰ו‡ לפי ˘‰ו‡ ˜רבן ˆבור]. 

כלל  ‰‡י  "נ˜וט  ‚רסי'  נ.  ביומ‡  ו‰נ‰ 
בי„ך כל ˘זמנו ˜בוע „וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙ כו' 
בלב„  ביחי„", ‰רי „ב"זמנו ˜בוע"  ‡פילו 
נ‚„  מ˘ם  ל‰וכיח  ‡ין  ‡בל  מיל˙‡,  ˙לי‡ 
כי  ˘ב˙,  ‰‡מור „„ו˜‡ ˜רבן ˆיבור „וח‰ 
‰רי ‰‡י כלל‡ ל‡ ‡י˙מר ‰˙ם ‡ל‡ ‡ליב‡ 
˘ם)  ביומ‡  ‰וב‡  „˙מור‰,  רפ"ב  (במ˙ני'  „ר"מ 
‡פי'  ˘ב˙  „וח‰  ˜בוע"  „"זמנו  „פס˜ 

ל‰„י‡  (˘ם)   ˜"˙ „ע˙  ‡בל  יחי„,  ב˜רבן 
ב˜רבנו˙  ˘‡ין  מ‰  ב˜רבנו˙ ‰ˆבור  „"י˘ 
‰˘ב˙   ˙‡ „וחין  ‰ˆבור  ˘˜רבנו˙  יחי„ 
‰יינו  כו'",  „וחו˙  ‡ינן  יחי„  ו˜רבנו˙   .  .
„˙לי‡ מיל˙‡ ב‚„ר „"˜רבן ˆבור" „ו˜‡. 
ב˙יר‡  בני  „בין  ˘מˆינו  ‚ופ‡  ז‰  ו‰נ‰ 
כ„ל˜מן)  יונ˙ן  ור'  י‡˘י'  ר'  בין  (וע„"ז  ו‰לל 
 ˙‡ „וח‰  פסח  ˜רבן  ‡י  ˘˜ו"ט  ‰י˙‰ 
י˘  ולכן   ,˜"˙ כ„ע˙  „סברי  מוכח  ‰˘ב˙, 
מ˜ום ל˘˜ו"ט כי י˘ ‚ם מ˜ום ל„ון „‡ולי 
מ˘‡"כ  כמ˘י"˙,  יחי„  ˜רבן  ב‚„ר  ‰ו‡ 
„‰ל‡  ל˘‡ל‰  מ˜ום  ‡ין  מעי˜ר‡  לר"מ 
˘מ"מ  [‡ל‡  ˜בוע  ‰פסח  ˘ל  זמנו  ו„‡י 
˘י„ח‰  כ„י   ˜"˙ ל„ע˙  „‚ם  לומר  ˆריך 
‰˘ב˙ מוכרח ‡כן ל‰יו˙ ‚ם "זמנו ˜בוע", 
 ıור˙˙ לפ"ז  ר˜  כי  (ˆ„„י),  ˙נ‡י  ב˙ור 
יע˜ב  ר'  עליו   ‰˘˜‰˘ ממ‰   ˜"˙ „ע˙ 
˘ל  „בר  ‰עלם  „פר  ˘ם,  „יומ‡  בסו‚י‡ 
ˆבור ‡ינו „וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙ ‡ע"‚ „"חט‡˙ 
‰˜‰ל ‰ו‡", ו‰רי ‡ין לך ˆבור ‚„ול מכלל 
בעינן  „סו"ס  מו„‰   ˜"˙ ‚ם  כי   – י˘ר‡ל 
בכל ‡ופן  נמי ‰˙נ‡י „"זמנו ˜בוע", ‡בל 
סבר ˙"˜ „עי˜ר „חיי˙ ‰˘ב˙ בכל „וכ˙ין 

‰ו‡ מ˘ום ‚„ר ˜רבן ˆבור].

„‡ינו  לומר  ‰˘˜ו"ט  סבר˙  ובי‡ור 
„‡ינו  מˆינו  ‰נ‰  כי  ˆיבור,  ˜רבן  ב‚„ר 
„ומ‰ ל˜רבן ˆבור בכל ‰פרטים, ו‡„רב‰, 
˘כל  יחי„,  ומ‰ו˙ו ‰רי ‰ו‡ ˜רבן  בעי˜רו 
עˆמו  בפני  ˜רבן  ל‰בי‡  ˆריכ‰  חבור‰ 
ממון  ‰ל˘כ‰,  מן  (ול‡  ˘ל‰ם  מממון 
ומ‰  בעלים.  ‡כיל˙  בז‰  י˘  ו‚ם  ‰ˆבור); 
‚ם ˘‰פסח ל‡ ב‡ מ˙חיל˙ו ‡ל‡ ל‡כיל‰ 
(זבחים  למנויו  נ‡כל ‡ל‡  ו‡ינו  עו:)  (פסחים 

ור˜  יחי„.  ˜רבן  ל‚„רי  מ˙‡ים  וכ"ז  נו:), 
ˆבור  „˜רבן  ‚„ר  ‚ם  פסח  ב˜רבן  ˘י˘ 

טז

בסברות השקו"ט בש"ס 
בדין פסח דוחה שבת

יפלפל בקרבן פסח אם הוא בגדר קרבן צבור או קרבן יחיד, ויסיק דבזה תלוי' 
השקו"ט והפלוגתא אי דחי שבת 

זו  ‰לכ‰  "˙"ר  סו.  בפסחים  ‚רסינן 
מבני  נ˙עלמ‰  ר˘"י)  ˘ב˙,  „וח‰  (˘פסח 

ב˙יר‡ (נ˘י‡ים ‰יו, ר˘"י), פעם ‡ח˙ חל י"„ 

פסח  ‡ם  י„עו  ול‡  ˘כחו  ב˘ב˙,  ל‰יו˙ 

ל‰ם  ‡מרו  כו',  ל‡ו  ‡ם  ‰˘ב˙   ˙‡ „וח‰ 

‰בבלי  ו‰לל  מבבל  ˘על‰  י˘  ‡ח„  ‡„ם 

‰˘ב˙   ˙‡ „וח‰  פסח  ‡ם  ויו„ע  כו'  ˘מו 

‡ם ל‡ו, ˘לחו ו˜ר‡ו לו כו' ‡מר ל‰ם וכי 

פסח ‡ח„ י˘ לנו ב˘נ‰ ˘„וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙ 

לנו  י˘  פסחים  ממ‡˙ים  יו˙ר  ו‰ל‡ ‰רב‰ 

מנין  לו  ‡מרו  ‰˘ב˙,   ˙‡ ˘„וחין  ב˘נ‰ 

לך, ‡מר ל‰ם נ‡מר מוע„ו בפסח (ויע˘ו בני 

ר˘"י   ,(‡ ט,  (פר˘˙נו  במוע„ו  ‰פסח   ˙‡ י˘ר‡ל 

ב)  כח,  (פינחס  ב˙מי„  מוע„ו  ונ‡מר  לעיל) 

מ‰ מוע„ו ‰‡מור ב˙מי„ „וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙ 

‡ף מוע„ו ‰‡מור בפסח „וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙, 

ועו„ ˜"ו ‰ו‡ כו'".

י˘  פסחים  ממ‡˙ים  "יו˙ר  בל'  ו‰נ‰ 
‰כוונ‰  ‰˘ב˙"   ˙‡ ˘„וחין  ב˘נ‰  לנו 
ומוסף („בכל  ˙מי„  ˆבור, ˜רבן  ל˜רבנו˙ 
וב'  ל˙מי„  ב'  כב˘ים   '„ מ˜ריבין  ˘ב˙ 
˘ב˙וך  „˘ב˙ו˙  מוספים  ועו„  למוסף, 
‡˙ר.  על  כ"ז  כ„פר˘"י  כו'),  ‰מוע„ו˙ 
‰ו‡  ˘ב˙  „וח‰  „פסח   ‡‰„ י"ל  ועפ"ז 
וכמ˘מעו˙  ˆבור,  ב‚„ר ˜רבן  מ˘ום „‰וי 
‰יינו  מוע„ו,  מוע„ו  ב‚ז"˘  ‰ילפו˙‡ 
מפור˘  וב‡מ˙  ל˙מי„.  ‰פסח  „‰ו˘וו‰ 
ב˙וספ˙‡  ‰ו‡  (וע„"ז  ‡˙ר  על  בירו˘'  יו˙ר 
ו˙מי„  "‰ו‡יל  ‰לל  ב„ברי  „‚ריס  י‡),   ,„

˙מי„  מ‰  ˆבור,  ˜רבן  ופסח  ˆבור  ˜רבן 
˜רבן  פסח  ‡ף  ‰˘ב˙  „וח‰  ˆבור  ˜רבן 

ˆבור „וח‰ ‰˘ב˙".

‰˘ב˙  „„חיי˙  ‰„בר  „יסו„  [וי"ל 
לי'  ˘מעינן  ˆיבור,  כ˜רבן  ‚„רו  מˆ„  ‰י‡ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון


