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úמ‰ נ‡מר ‚„י ‡ם כú ב˘ר ‡סור?

ú‡י˘ר úכ ú˘ פר‰ - ט‰ר˙ם

„ין נ˙ינ˙ מחˆ‰"˘ בב˙ ‡ח˙ „ו˜‡

˙ח˘וב טוב - י‰י' טוב

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

זו בחכמ˙ ‰‡ל˜י˙, ו‰יו מ˙נ‰‚ים ב‰˙בו„„ו˙ כמ‰ ˘עו˙ ביום, כמ‰ ימים - ועל ‰רוב 
לילו˙ - ב˘בוע, וכמ‰ ˘בועו˙ וח„˘ים ב˘נ‰, כל ‡ח„ מ‰ם כפי יכול˙ו.

‰‰˙בו„„ו˙ ל‡ ‰י˙‰ ‡ˆלם „בר ˘ל עינוי ‰‚וף ‡ו סי‚וף ˘ל עˆבו˙, ‡ל‡ ‡„רב‡, 
‰י‡ ‰י˙‰ ערב‰ עלי‰ם בנעימו˙ מיוח„˙ ו‰י˙‰ ‚ורמ˙ ˘מח‰ לנפ˘ם ומ˙ענ‚ים עלי‰ 
ב‡‰ב‰ ו˙ענו‚ים, ל‰יו˙ כי ב‰ ועל י„‰, ‰נ‰ ל‡ זו בלב„ ˘מ˙רח˜ים מ‰בˆ‰ ‰חומרי˙ 
ו‰‚˘מי˙, ‡ל‡ עו„ ז‡˙ עולים בטו‰ר זכו˙י לחזו˙ בנועם ‰׳ ב‰˘כל‰ ו‰˘‚‰ ב‰יר‰.

בין ‰˙למי„ים ‰‡לו ‰יו - ‡ח„ים מיחי„י ס‚ול‰ - כ‡לו ‡˘ר „בר ל‡ ‰י׳ ל‰ם עם כל 
ו‰מ˘פח‰ ˜יימו  עניני ‰‚וף  כל  מ˘פח‰, ‰נ‰  בעלי  ול‰יו˙ם  ב˘רים,  בחיי  עולם  עניני 
כפרוע חוב וכ‚ומל חס„, וכל נפ˘ם, רוחם ונ˘מ˙ם נ˙ונים ‰מ‰ לעלו˙ ב‰ר „׳ ול‰‚יע 

ל‡ו˙ו ‰רום ‰‚בו‰ מכל ‚בו‰.

ב˘„רו˙  ‚ם  ‰י˙‰  ‰‚„ול‰  ‰˘פע˙ם  ‡בל  ‰יו,  יחי„ים  כי  ‡ם  ס‚ול‰,  יחי„י  בחירי 
‰ו‡  ‰‡„ם  עי˜ר  כי  ‰בינונים,  ב˙וככי  ‚ם  לפ˙‚ם  ‰י׳  כי  ע„  מ‰ם  ‰נמוכים  ‰˙למי„ים 

"˙‚בור˙ ‰ˆור‰ על ‰חומר״, כלומר ‰‚בר˙ ‰רוחניו˙ על ‰‚˘מיו˙.

בכל ‡ח„  כי ‡ם ‰ו‡  מו‚בל‰,  מ„‰  נו˙ן  על ‰חומר״ ‡ינו  ״˙‚בור˙ ‰ˆור‰  ‰פ˙‚ם 
לפי מעמ„ו ומˆבו, ‡בל עם ז‰ ‰נ‰ ‡ומר ברור, כי כל ‡„ם ˆריך ל˘‡וף למ‰ ˘למעל‰ 
ממנו, ויכסוף וי˘˙ו˜˜ לעלו˙ מ˘ליב‰ ל˘ליב‰ בוע˘‰ טוב, במח˘ב‰, „יבור ומע˘‰, 

ב˜נין ‰מ„ו˙ טובו˙ וב˜נין ‰˘כלים.

ו‰פ˙‚ם ‰לז‰ ‰עמי„ ‡לפים ורבבו˙ ‡נ˘ים ונ˘ים במחנ‰ ‰חסי„ים בכל ˘„רו˙ עם 
י˘ר‡ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˙˜לח ו‡ילך) 



כ‚

תגבורת הצורה על החומר
הפתגם ״תגבורת הצורה על החומר״ אינו נותן מדה מוגבלה, כי אם הוא 

בכל אחד לפי מעמדו ומצבו, אבל עם זה הנה אומר ברור, כי כל אדם צריך 
לשאוף למה שלמעלה ממנו, ויכסוף וישתוקק לעלות משליבה לשליבה 

בועשה טוב, במחשבה, דיבור ומעשה, בקנין המדות טובות ובקנין 
השכלים.

כל ענין ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ ל˘נו˙ טבע מ„ו˙יו
כבו„ ˜„ו˘˙ רבינו ‰ז˜ן מייס„ ˙ור˙ חסי„ו˙ חב"„, ב‡ח˙ מ‰ור‡ו˙יו ‡ומר, כי כל 
ענין ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ ל˘נו˙ טבע מ„ו˙יו, ז‡˙ ‡ומר˙, ‡˘ר כל ענין עבו„˙ ‰‡„ם ‰ו‡ עם 

עˆמו, ל˘נו˙ טבע מ„ו˙יו.

בכמ‰   - ס‚נונ‰  לפי   - מסו„ר  בס„ר  ערוכ‰  ˘למ‰  ˙ור‰  ‰י‡  חב"„  חסי„ו˙  ˙ור˙ 
מייס„י  רבו˙ינו,  כבו„ ˜„ו˘˙ ‡בו˙ינו  כ˙בום  ועי˜ריים, ‡˘ר  ˘ר˘יים  יסו„יים,  ספרים 

˙ור˙ חסי„ו˙ חב"„, כל נ˘י‡ ונ˘י‡ ב„ורו.

רבינו  ˜„ו˘˙  כבו„  ‰ו‡  חב"„,  חסי„ו˙  מייס„  ו˙למי„י  חניכי  ‰ר‡˘ונים,  חסי„ים 
‰ז˜ן, ‰יו ‚„ולים בחכמ˙ ‰˙ור‰ ויר‡˙ ‡ל˜ים, ח˜רי לב בח˜יר‰ ‡ל˜י˙ ובעלי כ˘רון 
מˆויין ב„˜ו˙ ‰‰˘‚‰, ו‡ו˙ם למ„ כבו„ ˜„ו˘˙ רבינו ‰ז˜ן ‡˙ עי˜רי ‰חסי„ו˙ וכללי׳.

כל ‡„ם ˆריך ל˘‡וף למ‰ ˘למעל‰ ממנו
חכמ‰  י„יע˙  על  נפ˘ם  מסרו   - - ‰˙למי„ים ‰‡לו  ובימים ‰‰ם ‰נ‰ ‰ם  בע˙ ‰‰י‡ 

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 בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  במ˜ורי ‰„ברים (כפי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
‡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˙ כב

טוב עו„ יו˙ר, ולכן ˆריך לעמו„ בטענו˙ ˙מי„יו˙ מ‰˜ו˘י ובמרירו˙ על כל ˆע„ וענין,

כל  ‰פסו˜  על  ממרז"ל  ו˜"ו  ומכ˘"כ   ,'˜‰ ˙ור˙נו  ‰ור‡˙  ‰יפך  ˘ז‰ו  מובן  ו‰נ‰ 
‰ˆלח‰  כ˘ב‡‰  ע‡כו"כ  ל‰לל,  ˆריך  ונ˘ימ‰  נ˘ימ‰  כל  ˘על  י"‰,  ˙‰לל  ‰נ˘מ‰ 
ב‰עבו„‰ . . ונוסף על כל ז‰ ‰רי פס˜ו בז‰ר ‰˜' ˘כ˘מר‡ים פנים עˆובו˙ מעוררים ח"ו 
וב˘ביע˙  ב˘מח‰  עומ„  כ˘‰‡„ם  מ˘‡"כ  ˘מלמעל‰,  וב‰‰˘פע‰  מלמעל‰  ‚ם  ע„"ז 
(יעוין  יו˙ר  ‚„ול  לטוב  מטוב,  וב‡  ‰מˆב  מטיב  עˆמו  ז‰  ‰רי  מˆבו,  ˘י‰י'  ‡יך  רˆון 

בזח"ב ˜פ"„ ע"ב).

(‡ף  ‰נ"ל  ˘לו  ב‰נ‰‚‰  ‰‰ר‚ל   ˙‡ ז‰  י˘נ‰  ‡ם  מסופ˜ני  כי  ל‰‡ריך,  רˆוני  ו‡ין 
˘˙˜ו˙י ˘ע„יין ל‡ נ‰פך לטבע ˘ני ‡ˆלו), ובפרט ˘‚ם ˘ורו˙ ‡לו מספי˜ו˙ ל‰ב‰יר 
וˆריך  ב˜רן ‡ור‰,  ˘‰עמי„ו‰ו  לר‡ו˙ ‡˙ ‡˘רו  יזכ‰ו  ו‰˘י"˙  ˘‰ו‡,  כמו  ‡˙ ‰מˆב 

ל‰ו„ו˙ ול‰לל על מ‰ ˘מˆליח . . ב‰˘˙„לו˙ ˘ע„ ע˙‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ˘כ‡)



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰עולם ‡ומרים ˘‡ם ‡ין ביכול˙ לעבור מלמט‰, ‡זי י˘ לעבור מלמעל‰, ‡בל ‡ני סבור 
˘מלכ˙חיל‰ י˘ לעבור מלמעל‰,

˘יוטב  ע„  ‚לוי'  ב‰˘מח‰  לחכו˙  ˆריך  ˘לכ‡ור‰  פי  על  ˘‡ף  ז‰  בנ„ון  ‰„ין  ו‰ו‡ 
מˆב ‰ברי‡ו˙ בפועל, ‰נ‰ י˘ מ˜ום לומר על פי נוסח ‰נ"ל ל‰˜„ים ‰˘מח‰ על ‰טב˙ 

‰ברי‡ו˙ ‡ף ˘לע˙ ע˙‰ ‡ינ‰ ב‚לוי, וז‰ עˆמו ימ‰ר ‰ענין,

טוב",  וי‰י‰  חב"„ "˙ח˘וב טוב  פעמים מנ˘י‡י  ˘נ˘מע כמ‰  על „רך ‰פ˙‚ם  ו‰ו‡ 
ופ˘יט‡ ˘כ˘מבי‡ים ז‰ ב„בור ˘ל ˘מח‰ ובמע˘‰ ˘ל ˘מח‰, וביחו„ ב‰נו‚ע לכבו„ 
˙ור˙ו ‡˘ר על י„י עטו עט סופרים י˘ בי„ו ל‰˘פיע על ‰רבים ב‰‡מור, ‰רי י„וע ˘כר 

‰ני ב„וחי (˙עני˙ כב, ‡).

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' רנב)

‡ין לח„˘ סברו˙ ˘ל מר‰ ˘חור‰
במענ‰ על מכ˙בו, ˘בו נר‡‰ ˘ע„יין ל‡ פעל˙י עליו רוממו˙ ‰רוח, וכמ„ומ‰ ˘כבר 
חסי„ו˙ - ‰נ‰ ‡ין  בספרי  ל‡ו „ו˜‡   - בספרים  ˘עפ"י ‰מבו‡ר  פעמים,  כמ‰  לו  ‡מר˙י 
לח„˘ סברו˙ ˘ל מר‰ ˘חור‰ בעולם, ˘ז‰ו ס‚ול‰ ˘ל‡ יבו‡ ‰„בר לי„י פועל, ול‡ ר˜ 
˘‡ין לח„˘ ב„בור - וע"„ ‰מוב‡ (סי„ור מ‡‰ ˘ערים כח, ‡) ˘‰רב ‰מ‚י„ כ˘‰י' נופל לו סבר‡ 
‰י' ‡ומר‰ ב„בור כ„י ל‰מ˘יכ‰ בעולם - ‡ל‡ ˘‡פילו במח˘ב‰ ‡ין לח„˘ סבר‡ כזו 
ו‰טעם כנ"ל, ו‰ו‡ מובן ‚"כ מפ˙‚מי כ"˜ נ˘י‡ינו רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים ˘סיפר כ"˜ מו"ח 

‡„מו"ר ˘‰יו ‡ומרים "˙ח˘וב טוב י‰י‰ טוב".

בטח נ„מ‰ לו ˘˜˘‰ במ‡„ לפעול על כח ‰מח˘ב‰ ב‰נ"ל, ובלי˙ בריר‰ ילבי˘ כח 
‰מח˘ב‰ במח˘ב‰ „˙ור‰, ומ‰טוב ברוחניו˙ יומ˘ך ‚"כ טוב ב‚˘מיו˙.

‰מח˘ב‰  על  ‚ם  ˘יפעול  ע„  בבטחונו  ˘י˙חז˜  מ‰  ככל  ‡˘ר  ‰נ"ל,  מכל  ו‰מורם 
ו‚ם  ב‚˘מיו˙  ב‰רחב‰  לפרנס‰  יו˙ר  במוח˘  ‰„בר  י˙‚˘ם  ‰רי  ˘לו,  ומע˘‰  „יבור 

ברוחניו˙...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' רפו-רפז)

‰מח˘ב‰ עˆמ‰ מטיב‰ ‰מˆב
...מ‰ ˘כו˙ב ‡˘ר מעבו„˙ו ‡ין לו נח˙ וכו' ועבו„‰ ˜˘‰ ‰י‡ וכו'.

‰נ‰ ‰יפך ‰˘כל י˘נם כמ‰ ‡נ˘ים ˘‰ונח ‡ˆלם ˘‡ין ˆריך ל‰ר‡ו˙ פנים ˘וח˜ו˙ 
˘‰רי  כיון  בפרט,  ועניני‰ם  בכלל  ‰עולם   ˙‡ מנ‰י‚  ˘‰˘י"˙  מ‰‡ופן  רˆון  ו˘ביע˙ 
‡פ˘ר ˘י˙פר˘ ‰„בר ˘‰ם מס˙פ˜ים במ‰ ˘י˘ ל‰ם, וככל ˘‰ו‡ טוב ‰רי ‡פ˘ר ˘י‰י' 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
למ‰ נ‡מר ‚„י ‡ם כל ב˘ר ‡סור?

מנין למ„ ר˘"י לח„˘ ˘בפר˘˙נו כולל ‡יסור "ל‡ ˙ב˘ל" כל ב˘ר, ‚ם ב˘ר ˘ור? /  ‡ם 
ב‡ו˙‰  ב„יו˜  נו˜ט  מ„וע  ל‰וסיף ‡˙ ‡יסור ‰‰נ‡‰,  ˙ב˘ל"  ב‰כפל˙ "ל‡  כוונ˙ ‰כ˙וב 
ל˘ון כמו בפעם ‰ר‡˘ונ‰? / בי‡ור ˘יט˙ ר˘"י ב‰בנ˙ ‡יסור ב˘ר בחלב, ˘י˘ ‰ב„ל בין 

כמו ˘‰ו‡ בפ' מ˘פטים לבין ‰‡יסור כמו ˘‰ו‡ בפר˘˙נו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 201 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ור ‡נו˘ וחט‡ ‰ע‚ל / "וימ‰ר מ˘‰" – מ‡י ˜מ"ל?

י יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ט‰ר˙ן ˘ל כל י˘ר‡ל

בעבו„˙  ˙מי„י  יסו„  ענין ‰˙˘וב‰ –  ב‰' ‡ל˜יכם" /  חסר "‰„ב˜ים  כ‡˘ר  מ˙ –  טומ‡˙ 
‰˘י"˙ / ‡ם ל‡ נבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ – כ‡ילו ‰חריבו רח"ל / בכ„י לבו‡ לפסיח‰ ו˜פיˆ‰ 

בעבו„˙ ‰˘י"˙ – ˆריכים ל"‡פר פר‰"  

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 417 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
מ„וע נרמז מ˘‰ בכיור „ו˜‡? / "‡מחנו מספרי" - למעליו˙‡

טו חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ין נ˙ינ˙ מחˆ‰"˘ בב˙ ‡ח˙ ובמטבע „ו˜‡

˘‰ם  „ינים  ב'  יב‡ר   / ל‰רמב"ם  ר˘"י  בין  ‰˘˜ל  מחˆי˙  ב‚„ר  יסו„י˙  פלו‚˙‡  יב‡ר 
מ‰ו˙יים במחˆ‰"˘ ל˘יט˙ ‰רמב"ם, „ין נ˙ינ‰ בב˙ ‡ח˙ ו„ין נ˙ינ˙ מטבע „ו˜‡ / עפ"ז 

מיי˘ב ס˙יר‰ בין ˙ירוˆי ‰˙וס' בחולין ובמנחו˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 381 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
˙ח˘וב טוב - י‰י' טוב! | לח˘וב מח˘בו˙ (˙˘‡ ל‡, „) .

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‚
˙‚בור˙ ‰ˆור‰ על ‰חומר

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

למה נאמר גדי 
אם כל בשר אסור?

מנין למד רש"י לחדש שבפרשתנו כולל איסור "לא תבשל" כל בשר, גם 
בשר שור? /  אם כוונת הכתוב בהכפלת "לא תבשל" להוסיף את איסור 
ההנאה, מדוע נוקט בדיוק באותה לשון כמו בפעם הראשונה? / ביאור 
שיטת רש"י בהבנת איסור בשר בחלב, שיש הבדל בין כמו שהוא בפ' 

משפטים לבין האיסור כמו שהוא בפרשתנו

בפר˘˙נו חוזר ‰כ˙וב בפעם ‰˘ני' על ‡יסור ב˘ר בחלב. ‰פעם ‰ר‡˘ונ‰ ‰י˙‰ 
זו  ל˘ון  נ˘ני˙  ו˘וב  ‡מו";  בחלב  ‚„י  ˙ב˘ל  "ל‡  נ‡מר:  ˘ם  יט),  (כ‚,  מ˘פטים  בפ' 

בפר˘˙נו (ל„, כו), לל‡ כל ˘ינוי; ופעם ˘לי˘י˙ בספר „ברים (פ' ר‡‰ י„, כ‡). 

ו‰טעם לז‰ ˘חוזר ‰כ˙וב על ‡ז‰ר‰ זו ‚' פעמים – מפר˘ ר˘"י על ‡˙ר (וכן פיר˘ 
כבר בפ' מ˘פטים): "‡ח„ ל‡כיל‰, ו‡ח„ ל‰נ‡‰, ו‡ח„ ל‡יסור בי˘ול". ו‰יינו, ˘נ˜ט 
‰כ˙וב ל˘ון "ל‡ ˙ב˘ל", ‡ך ‰‡יסור ‡ינו על בי˘ול לב„, ‡ל‡ ‚ם על ‡כיל‰ ועל ‰נ‡‰ 
וז‰   – ו‰‰נ‡‰)  ‰‡כיל‰  ˘ל  ו‰כנ‰  ‰˙חל‰  ‰ו‡  ˘‰בי˘ול  מ˘ום  ˙ב˘ל"  "ל‡  (ונ˜ט 

ילפינן מ‚' ‰פעמים: ‡ח„ מלמ„נו על ‡כיל‰, ‡ח„ על ‰נ‡‰, ו‡ח„ על בי˘ול. 

ב. ו‰נ‰, בסוף פירו˘ו לפסו˜ „י„ן, מפר˘ ר˘"י ˘‰‡יסור – מן ‰˙ור‰ – ‡ינו כולל 
ב˘ר עוף: 

מ„ברי  ‡ל‡  ‰˙ור‰  מן  ‡יסורו  ˘‡ין  ‡ם,  חלב  לו  ˘‡ין  לעוף  פרט   – ‡מו  "בחלב 
סופרים". 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

כ

תחשוב טוב - יהי' טוב!
  לח˘וב מח˘בו˙  (˙˘‡ ל‡, „) .

‰כוונ‰ ‰י‡ ˘‰מח˘ב‰ ˙ועיל
לפל‡ ˘מ„ברים ומ„ברים וכ˘מ‚יע לפועל – כל ‡ח„ ו‡ח„ חו˘ב ˘‰כוונ‰ למי˘‰ו 

‡חר, ל‡ ‡ליו!

טוב  וי‰י‰  טוב  ˙ח˘וב  נ˘י‡נו  רבו˙ינו  ‰ור‡˙   - פ˙‚ם  מוב‡  פעמים  וכמ‰  כמ‰ 
מז‰  וב‰יפך   - בז‰)  ˙ועיל  ˘‰מח˘ב‰  (˘‰כוונ‰  ‚ּוט")  זיין  וועט  ‚ּוט,  ("טרַ‡כט 
ל‰רבו˙  ˘נˆטוינו  ‡„ר  בחו„˘  ˘נמˆ‡ים  ולמרו˙  ‰פכי,  ב‡ופן  מח˘בו˙  "ממˆי‡" 

ב˘מח‰, ˘רוי בעˆבו˙ (עיין ˙ני‡ בז‰) וכו'.

וחו˙מים ב„בר מלכו˙: ˙ח˘וב טוב וי‰י' טוב - בנר‡‰ ובנ‚ל‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ עמ' ˜ˆ‰)

‡ין לחכו˙ ב˘מח‰ ע„ ˘יוטב ‰מˆב, 
‡ל‡ ל‰˜„ימו וז‰ ימ‰ר ‰ענין

ז‰ ע˙‰ נ˙˜בל מכ˙בו . . בו כו˙ב ‡ו„ו˙ מˆבו ע˙‰.

‡„מו"ר):  מו"ח  כ"˜  ˘ל  (‡ביו-ז˜נו  מו‰ר"˘  ‡„מו"ר  כ"˜  פ˙‚ם  ˘מע  בטח  ו‰נ‰ 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

„ו˜‡  ˘ˆ"ל  „מחˆ‰"˘  ‰חפˆ‡  ב‚„ר 
˘וויו˙‰,  ול‡  וב˙בני˙‰  ב„מו˙‰  מטבע 
נ˙˜˘‰  ˘כ˙בו „ל‡  בחולין  ו‰˙וס'  כנ"ל. 
„יני  פרטי  ל‚בי  „‡יירי  י"ל  כלל,  מ˘‰ 
˘ום  ליכ‡  ‡כן  „בז‰  „‰‚בר‡,  ‰נ˙ינ‰ 
˘כ˙בו  וז‰ו  „יני'.  בפרטי  מיוח„  ˜ו˘י 
ל‡   ˘‡ ˘ל  מטבע  ˘‰ר‡ו  בחולין  ‰˙וס' 

מ‰  מ˘‰  ˙מ‰  כי  ‡ל‡  ב„ין  ˜ו˘י  מ˘ום 
„‡יירי  ו‰יינו  נפ˘ו,  כופר  לי˙ן  ‡„ם  יוכל 
˙כפר  ‡יך  ו˙מ‰  ‰‚בר‡  נ˙ינ˙  ב„ין 
 ˘‡ ˘ל  מטבע  ‰˜ב"‰  ו‰ר‡‰ו  ‰נ˙ינ‰, 
כ˜רבן  כפר‰  ב‰  י˘  זו  „נ˙ינ‰  לו  לח„˘ 
ל˜ו"˘  עיי"ע   – ב‡˘  ‰„בר  (ונרמז  יחי„ 

חט"ז ˙˘‡ ‡). 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ולכ‡ור‰ ˆ"ע (וכן ‰˜˘‰ בספר ‰‚ור כ‡ן. ועו„), למ‰ ל‡ פיר˘ ר˘"י „בר ז‰ מי„ בפעם 
‰ר‡˘ונ‰ ˘נכ˙ב ‡יסור ז‰ – בפ' מ˘פטים?

בז‰),  ר˘"י „˘˜ו"ט  במפר˘י  (ר‡‰  מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  מוכרח˙  זו  ˘‡ין „ר˘‰  ו‡˙"ל 
ולכן ל‡ ‰בי‡‰ ר˘"י בפ' מ˘פטים – ‰רי יו˜˘‰ ל‡י„ך ‚יס‡: מנין ‰˙ח„˘‰ „ר˘‰ זו 
בפר˘˙נו? ו‰רי ל˘ון ‰כ˙וב ב˘ני ‰מ˜ומו˙ ˘וו‰ ממ˘: "ל‡ ˙ב˘ל ‚„י בחלב ‡מו"!

‚. ובי‡ור ‰ענין: 

˘ם  ˘‰רי  בחלב,  ב˘ר  בכלל ‡יסור  ˘‡ין ‰עוף  לפר˘  ר˘"י ˆריך  מ˘פטים ‡ין  בפ' 
מ˙פר˘ ‰‡יסור פ˘וטו כמ˘מעו: "ל‡ ˙ב˘ל ‚„י" – "‚„י" „ו˜‡, ו‡ם כן מובן מעˆמו 

˘‡ין ב˘ר עוף בכלל ז‰. 

 – ר˘"י  ‰רי  בחלב,  ב˘ר  כל  על  ז‰  ‡יסור  מ˙פר˘  „‰לכ˙‡  ˘‡ליב‡  ˘‡ף  ו‰יינו, 
˙פס ‡˙ „ברי ‰כ˙וב   – ל‰לכ‰)  מ˙‡ים  (‚ם ‡ם ‡ינו  מ˜ר‡"  ˘ל  לפר˘ "פ˘וטו  ˘ב‡ 
כפ˘וטם, וכמו ˘מפור˘ בפירו˘ו ˘ם: "‡ף ע‚ל וכב˘ בכלל ‚„י, ˘‡ין ל˘ון '‚„י' ‡ל‡ 
ל˘ון ול„ רך . . ˘כל מ˜ום ˘נ‡מר '‚„י' ס˙ם ‡ף ע‚ל וכב˘ במ˘מע", ו‰יינו, ˘"‚„י" 
ו‡ין  וכב˘"),  "ע‚ל  ‡ו  עזים"  ("‚„י  ורך  ˜טן  ע„יין  כ˘‰ו‡  ‰ב‰מ‰  ול„  „ו˜‡  מ˘מעו 

בכלל ז‰ ב˘ר ˘ור ו‡יל ‰‚„ולים, ובוו„‡י ˘‡ין בכלל ז‰ ב˘ר עוף ˘‡ינו "‚„י". 

מˆ„ ‡כזריו˙  ˘‰ו‡  בחלב ‡מו",  ˙ב˘ל  בטעם ‡יסור "ל‡  י„וע  מובן:  בז‰  [ו‰טעם 
ומב˘לים ‡ו˙ו  רך  ול„  לו˜חים  כ‡˘ר  ו‰רי  ועו„),  כ‡.  י„,  ר‡‰  פ'  רמב"ן  (ר‡‰  חיים  בבעלי 

בחלב ‡מו, ‰‡כזריו˙ ‚„ול‰ יו˙ר מ‡˘ר עו˘ים ז‡˙ עם ב‰מ‰ ‚„ול‰]. 

 ˙‡ ˘לומ„  ו‰יינו,  לב˘ר",  ‡ז‰ר‰   – ‚„י  ˙ב˘ל  "ל‡  ר˘"י:  כ˙ב  בפר˘˙נו  ‡מנם 
‰‡ז‰ר‰ ˘בפר˘˙נו כמכוונ˙ לכל ב˘ר ˘‰ו‡, ול‡ו „ו˜‡ "‚„י" (ר‡‰ ‚ם ר‡"ם וב‡ר ‰יטב 
„ו˜‡  ולכן   – ‰‡יסור  בכלל  עוף  ב˘ר  ˘‚ם  ל˜ס"„  מ˜ום  י˘  ˘פיר  ומע˙‰  ר˘"י);  על 

"עוף  למעט  ב‡ו˙  ‡מו"  "בחלב  ‰˙יבו˙  כי  כן,  ˘‡ינו  ל‰„‚י˘  ר˘"י  נˆרך  בפר˘˙נו 
˘‡ין לו חלב ‡ם, ˘‡ין ‡יסורו מן ‰˙ור‰" (‡ל‡ מ„ברי סופרים בלב„).

כל  ‰‡יסור  כולל  ˘בפר˘˙נו  לח„˘  ר˘"י  למ„  מנין   – ˜˘י‡  ‚ופ‡   ‡‰ וע„יין   .„
ב˘ר, ‚ם ב˘ר ˘ור ‰‚„ול וכו' [ול‡ ר˜ "ול„ רך" - כמו ˘מובן מפירו˘ו בפ' מ˘פטים]?

ו‰בי‡ור בז‰: 

‰כ˙וב  ב‡  זו  ˘בכפילו˙  לומר  ומס˙בר  ˘ני',  פעם  ‰‡יסור  על  כ‡ן  חוזר  ‰כ˙וב 
ל‰וסיף עו„ ב˙וכן ‰‡יסור; ולכן, ‡ף ˘בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ˘כ˙וב ‰‡יסור מובנו כפ˘וטו 
˘ני',  פעם  וכו˙ב  מוסיף  ˘‰כ˙וב  מז‰  בחלב, ‰רי  לב˘ל  ˘ל "‚„י" ‡סור  ב˘ר  ˘ר˜   –

מובן ˘ב‡ בז‰ ל‰וסיף ˘‰‡יסור ‰ו‡ על ב˘ר בכלל. 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰חינוך  בספר  וכמבו‡ר  ב˘ר,  לכל  ‰מו˘‡ל  ˘ם  ˘‰ו‡  לפר˘  ˆריך  "‚„י"  [ו˙יב˙ 
רך  „בר  ‰ו‡  ˘‰ב˘ר  לפי  ‚„י  בל˘ון  ו‰וˆי‡  ב‰מ‰,  ל˘ון  ‡ל‡  ‚„י  "‡ין  ˆב):  (מˆו‰ 

ב˘ם ‰מו˘‡ל ˜ור‡ים ‡ו˙ו  לכן  חל˜י ‰‚וף,  לי˙ר  ביחס  רך,  ˘ב˘ר ‰ו‡  כיון   - כ‚„י" 
ב˘ם "‚„י"].

לרבו˙ ‡יסור  כ„י  לכפילו˙ ‰כ˙וב ‰ו‡  ˘‰טעם  ס"‡)  (כנ"ל  פיר˘  עˆמו  ˘ר˘"י  ו‡ף 
˘פיר  מ˜ום,  מכל  בי˘ול") –  ל‡יסור  ו‡ח„  ל‰נ‡‰  ו‡ח„  ל‡כיל‰  ובי˘ול ("‡ח„  ‰נ‡‰ 

‡פ˘ר ללמו„ מחזר‰ זו ‚ם ‡˙ ˙וספ˙ ‰‡יסור על ב˘ר בכלל, כי:

‡יסור   ˙‡ ח„˘,  ‡יסור  ל‰וסיף  כ„י  ר˜  ‰י‡  ‰˘ני',  בפעם  כ‡ן,  ‰כ˙וב  כוונ˙  ‡ם   
‰‰נ‡‰ (ל‡חר ˘מ‰פעם ‰ר‡˘ונ‰ למ„נו ‡יסור ‡כיל‰ ˘ל "‚„י בחלב ‡מו") – נ˘‡ל˙ 

‰˘‡ל‰: מ„וע נו˜ט ‰כ˙וב ב„יו˜ ב‡ו˙‰ ל˘ון ("ל‡ ˙ב˘ל") כמו בפעם ‰ר‡˘ונ‰? 

‰י' ˆריך ל‰˘˙מ˘ בל˘ון ‡חר˙, כ„י ל‰„‚י˘ ול‰ב‰יר ˘מ„ובר ב‡יסור נוסף!

 ˙‡ ר˜  (ל‡  ל‰וסיף  ברˆונו  כי  ל˘ון,  ב‡ו˙‰  מ˘˙מ˘  ˘‰כ˙וב  ר˘"י,  מפר˘  וע"ז 
„"ל‡  ‰‡יסור  לעˆם  ˘נו‚ע  כללי,  ענין  ‡ל‡)  וחלב,  מב˘ר  ‰נ‡‰  על  ‰פרטי  ‰‡יסור 
‡מורים   – ובי˘ול  ‰נ‡‰  ‡כיל‰,   – ‰‡יסורים  ˘ל˘˙  ˘כל  לרבו˙  ב‡  ‰כ˙וב  ˙ב˘ל": 

(ל‡ ר˜ על "‚„י" במובן ˘ל "ול„ רך" בלב„, ‡ל‡) על כל "ב˘ר" ב‡˘ר ‰ו‡. 

‰. ‡ך לפ"ז ‡ינו מובן, מ‰ ˘ר˘"י ממ˘יך בפר˘˙נו ומפר˘ ˘"‚„י" ˜‡י על ב‰מ‰ 
ˆעיר‰ - וז"ל: 

"‚„י – כל ול„ רך במ˘מע, ו‡ף ע‚ל וכב˘. ממ‰ ˘‰וˆרך לפר˘ בכמ‰ מ˜ומו˙ '‚„י 
עזים' למ„˙ ˘‚„י ס˙ם כל יונ˜ים במ˘מע"; 

ב˘ר  כל  על  ‡ל‡  "יונ˜ים",  על  ר˜  ‡ינו  ˘‰‡יסור  ר˘"י  ‡ו˙נו  לימ„  ע˙‰  ז‰  ו‰רי 
˘‰ו‡, ‚ם על ב‰מ‰ ‚„ול‰ (מלב„ ב˘ר עוף)!

‡ל‡: 

‡מנם ר˘"י לומ„ ˘‰כ˙וב כ‡ן ב‡ ל‰וסיף "‡ז‰ר‰ לב˘ר", ‰יינו לכל ב˘ר – ולפ"ז 
ˆ"ל ˘˙יב˙ "‚„י" מ˙פר˘˙ ב˘ם ‰מו˘‡ל לכל ב˘ר, ˘‰ו‡ רך כמו "‚„י" - ‡בל סו"ס 

טעמ‡ בעי: למ‰ נ˜ט בל˘ון "‚„י" ˘מ˘מעו˙‰ „ו˜‡ מין מו‚בל בלב„? 

"יונ˜ים"  ˘‰ם  רך"  "ול„  כל  פירו˘ו  ˘"‚„י"  ומפר˘,  ר˘"י  ˘ממ˘יך  מ‰  וז‰ו 
מ‡מו˙י‰ם; ומע˙‰ מובן, ˘‡ף ˘‰כ˙וב נ˙כוון ל‡סור כל ב˘ר, בכל ז‡˙ נ˜ט "‚„י" - 

לפי ‰כלל ‰י„וע "„יבר ‰כ˙וב ב‰וו‰" (ר˘"י מ˘פטים כ‡, כח. ועו„): 

ו˘כיח  מˆוי  בו  ˘כן  מ‡מו,  ‰יונ˜  רך"  "ול„  ˘‰ו‡  "‚„י"  ˘ל  „ו‚מ‡  מזכיר  ‰כ˙וב 
בסמיכו˙  ˘נמˆ‡˙  ‡מו"  "חלב  ב˙וך  ולב˘לו  ב˘רו   ˙‡ ל˜ח˙  ‰‡„ם  ˘ירˆ‰  ביו˙ר 
מ˜ום, כך ˘‡ין ˆריך לחפ˘ חלב ממ˜ום ‡חר כו' (ור‡‰ ע„"ז ר˘ב"ם מ˘פטים כ‚, יט. פרי˘‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ב‰ן  נ˙˜˘‰  ל‡  ˘‰ר‡‰ו  ‡ע"פ  ‰ני  ‡בל 
לי˙ן  יוכל ‡„ם  מ‰  על ‰„בר  ˘˙מ‰  ‡ל‡ 
‰˙וס'  „„ברי  ליי‡,  וכלפי  נפ˘ו".  כופר 
‡יך  סבר‡  ˘ל  טעם  וˆריך  ‡‰„„י,  ס˙רי 
מ˘‰  י„ע  „ל‡  ‰˙וס'  סברו  „‰כ‡  ז‰ 
בלי  ו‰בין  „י„ע  סברו  ו‰כ‡  מ‡ומ‰  כלל 

ל‰˙˜˘ו˙ מ‡ומ‰.

˘מ˘‰  בחולין  ‰˙וס'  „ברי  וב‡מ˙, 
˘‰רי  ‰יטב,  מובנים  כלל  נ˙˜˘‰  ל‡ 
פרטים  בע˘יי˙‰  ˘י˘  במנור‰  ב˘למ‡ 
פרכ‰,  וע„  ירכ‰  ע„  מסובכים,  וˆיורים 
מ‰  מובן  וכו',  ‡ח˙  מ˜˘‰  ˆ"ל  ו‰כל 
מול„ ‰לבנ‰ ‡פ"ל  ל‚בי  וע„"ז  ˘נ˙˜˘‰, 
ו˙‰י'  ˙ר‡‰  ˘ע‰  "ב‡יזו  ב„יו˜  „נ˙˜˘‰ 
ר‡וי' ל˜„˘" כמ"˘ ר˘"י במנחו˙, וע„"ז 
בכל  מכיר  ‰י'  ˘ל‡  פר˘"י  ב˘רˆים 
‡ין  לכ‡ו'  מחˆ‰"˘  ‚בי  ‡בל  ‰˘רˆים. 
מחˆי˙  ˘ל  מטבע  מ‰ו  ל‰כיר  ˜ו˘י  ˘ום 
„מ"מ  ונ‡מר  נ„חו˜  ‡ם  ו‡פי'  ‰˘˜ל. 
‰מ„וי˜  ומ˘˜ל  ‰˘יעור  מ‰ו  נ˙˜˘‰ 
„מחˆ‰"˘, ‰רי ‡ין ז‰ ˜ו˘י מיוח„ ˘‡"‡ 
‰˜ב"‰  ˘‰וˆרך  ע„  ב„יבור  ל‰סבירו 
ל‰ר‡ו˙ו מטבע ˘ל ‡˘. ו‡"כ ˆ"ע במ"˘ 
‰˙וס' במנחו˙ „ל‡ ‰וי י„ע מ˘‰ כלל ‡ם 

ל‡ ‰י' מר‡‰ו.

במנחו˙  ‰˙וס'  „ברי  „בי‡ור  ונר‡‰ 
בפרטי  מ˘‰  נ˙˜˘‰  ל‡  „ו„‡י  ‰ם,  כך 
נ˙˜˘‰  ˘ל‡  וכ"˘  מחˆ‰"˘,  נ˙ינ˙  „יני 
וכ„ברי  „מחˆ‰"˘,  מטבע  בכלל  מ‰ו 
במנחו˙  ‰˙וס'  כוונ˙  וזו  בחולין,  ‰˙וס' 
לומר  רוˆ‰  נ˙˜˘‰",  ‰˙ם  ˘ייך  "ל‡ 
בפרטי  ˜ו˘י  ˘ום  „‡ין  בחולין  כמ"˘ 
‰„בר ב‡מ˙, ומוכרח ‰ו‡ מיני' ובי', ˘‰רי 
ו‡ם  ‡˘ „יי˜‡,  ˘ל  מטבע  ‰ר‡‰ו ‰˜ב"‰ 

‡ו  ‰ˆור‰  בפרטי  מ˘‰  „נ˙˜˘‰  נ‡מר 
‰ר‡‰ו  טעמ‡  מ‡י  „מחˆ‰"˘,  ‰מ˘˜ל 
ל‡˘  ‡ין  ‰רי   ,˘‡ ˘ל  מטבע  ‰˜ב"‰ 
מטבע  ל‰ר‡ו˙ו  ‰י'  וע„יף  מ˘˜ל  ˘ום 
‰לבנ‰  ‰˜ב"‰  ˘‰ר‡‰ו  (ע"„  כסף  ˘ל 
„ל‡  כרחין  על  ‡ל‡  עˆמם),  ו˘רˆים 
˜ו˘י  למ˘‰  לברר  ‰˜ב"‰  כוונ˙  ‰י˙‰ 
בפרטי ‰מˆו‰, וכוונ˙ ‰˙וס' במ"˘ "„ל‡ 
מר‡‰ו"  ‰י'  ל‡  ‡ם  ענין  ב˘ום  י„ע  ‰ו‰ 
פרטי  כל  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  ‡חר  „‚ם  ‰י‡, 
‰מˆו‰ ע„יין ל‡ י„ע ו‰בין כלל עי˜ר ‚„ר 
„‰י'  נ˙ינ˙‰,  י‰‡  ‡יך  „מחˆ‰"˘  ‰מˆו‰ 
‰˘וויו˙  נ˙ינ˙  ‰ו‡  ‰מˆו‰  „‚„ר  ‡פ"ל 
„מחˆ‰"˘ ב‡יז‰ ‡ופן ˘י‰י' ו‰עי˜ר ‰ו‡ 
ו‚ם ‡ם  ל‰˘יעור „מחˆ‰"˘,  ˘יˆטרף  ר˜ 
נ‡מר „ˆריך לי˙ן „ו˜‡ חפˆ‡ „מטבע ˘ל 
מעי˜ר  ˘‡י"ז  לומר  מ˜ום  ע„יין  מחˆ‰"˘ 
˙נ‡י ˆ„„י  (לכל ‰יו˙ר)  כ"‡  ‚„ר ‰מˆו‰, 
מטבע.  בˆור˙  ˘י‰‡ ‰כסף  ב˜יום ‰מˆו‰ 
˘ל  מטבע  ל‰ר‡ו˙ו  ‰˜ב"‰  ‰וˆרך  ולכן 
מ‰  ‰ו‡  בז‰  ‰„יו˜  „עי˜ר  ונר‡‰   ,˘‡
„מˆי‡ו˙  „ו˜‡,   ˘‡ ˘ל  מטבע  ˘‰ר‡‰ו 
פרטים,  מכמ‰  ‰מˆטרף  „בר  ‡ינו   ˘‡‰
מסוים  למ˜ום  מˆי‡ו˙ „בר ‰מו‚בל  ו‡ינו 
ועפר),  מים  רוח,  ‰ברי‡‰,  חומרי  (כ˘‡ר 
זו  „מˆו‰  ‰חפˆ‡  ‚„ר  ‰˘מיעו  ובכך 
ˆירוף  ול‡  „‰מטבע  ‰חפˆ‡  עˆם  ˘‰ו‡ 

˘וויו˙ „מחˆ‰"˘.

ב'  ס˙רי  „ל‡  יבו‡ר  ז‰  בי‡ור  ולפי 
˙ירוˆי ‰˙וס' ‰נ"ל כלל, ומכוונים ‰ם לב' 
במנחו˙  במחˆ‰"˘, „‰˙וס'  ‰„ינים ‰נ"ל 
כ˙בו  ˘ע"ז  „מˆו‰,  ‰חפˆ‡  ל‚בי  ‡יירי 
˘ל  מטבע  ‰ר‡‰ו  ˘‰˜ב"‰  „לולי  ‰˙וס' 
נ˙˜˘‰)  ר˜  (ול‡  כלל  י„ע  ‰ו‰  ל‡   ˘‡



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ל‡ על עˆם ‰נ˙ינ‰ „כל יחי„ „‰וי מˆו‰ 
י˙ב‡ר  ועפ"ז  כפר‰.  ב‚„ר  „‰ו‡  בפ"ע 
‰יטב מ‰ ˘‰בי‡ ‰רמב"ם בס‰מ"ˆ מ˘"נ 
ז‰  כיון „בפסו˜  נפ˘ו",  כופר  "ונ˙נו ‡י˘ 
„‰ו‡  מח‰"˘  מˆו˙  ‚„ר  עˆם  מ˙פר˘ 

ב‚„ר כפר‰ ע"„ ˜רבן כנ"ל.

ר˘"י  בין  ל„ינ‡  „נפ˜"מ  וי"ל 
לרבו˙)  נב, ‡ „"‰  (מנחו˙  ו‰רמב"ם, „בר˘"י 
מבו‡ר ˘ˆריך לכוון ב˘ע˙ נ˙ינ˙ מח‰"˘ 
˜רבנו˙  ב˘ביל  ˘נו˙נו  „‰כי"  "‡„ע˙‡ 
‡זיל  „ל˘יט˙י'  מובן  ועפמ˘נ"˙  ˆבור, 
˘י‰יו  ‰ו‡  מח‰"˘  נ˙ינ˙  מˆו˙  „יסו„ 
ל„ע˙  מ˘‡"כ  ˆבור,  ˜רבנו˙  ב‰  לו˜חין 
מובן „ל‡  בפ"ע  ענין  ‰רמב"ם „ס"ל „ז‰ו 
˘ייך כוונ‰ זו ב˘ע˙ נ˙ינ˙ מחˆי˙ ‰˘˜ל. 

בב˙  נ˙ינ‰  „ין  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
בב"˜  מבו‡ר  „‰נ‰  ‰רמב"ם.  ל˘י'  ‡ח˙ 
"‰חזירו‰ו  ‰‚ר,  ל‚זל  בנו‚ע  ע"‡  ˜י  „ף 
‡˘ם  טעמ‡  מ‡י  יˆ‡,  ל‡  חˆ‡ין  (לכ‰ן) 
„ב˜רבן  ומפור˘  עיי"˘.  רחמנ‡".  ˜ריי' 
פענח  ובˆפנ˙  לחˆ‡ין,  נ˙ינ‰  מ‰ני  ל‡ 
(‰˘למ‰ ‚, ‡ ו‡ילך) מב‡ר „„ין נ˙ינ‰ בב"‡ 

ובי‡ור  ו˜רבן,  כפר‰  ב‚„ר  „‰וי  כיון  ‰ו‡ 
„בריו ‰ו‡ כמ˘נ˙"ל ב‡רוכ‰, „‡ין נ˙ינ˙ 
ˆבור,  ˜רבנו˙  ‰ב‡˙  ב˘ביל  מחˆ‰"˘ 
‡ל‡ „עˆם נ˙ינ˙ מח‰"˘ ‰ו‡ ב‚„ר ˜רבן. 
וז‰ו יסו„ ‰„ין ˘כ˙ב ‰רמב"ם „במח‰"˘ 
„ל‡  ˜רבן  כ„ין  „‰ו‡  בב"‡,  נ˙ינ‰  ˆ"ל 
מובן  ז‰  בי‡ור  וע"פ  לחˆ‡ין.  נ˙ינ‰  מ‰ני 
ברי˘  ז‰  „ין  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡  מ‰  ‰יטב 
פרטי  „ין  ר˜  ז‰  „‡ין  כיון  ˘˜לים,  ‰ל' 
יסו„ו  ‡ל‡  ‰˜רי"ס,  כמ˘מעו˙  ב‰נ˙ינ‰ 

בעˆם ‚„ר ‰מˆו‰ „מח‰"˘ „‰וי ˜רבן.

‰רי  בב"‡,  ‰נ˙ינ‰  „ין  מלב„  ‡ולם, 
וכנ"ל,  מטבע  נ˙ינ˙  ˘ˆ"ל  „ין  עו„  נ‡מר 
י˙נו"  "ז‰  ממ˘"נ  יסו„ו  ז‰  „„ין  ונר‡‰ 
ועפ"ז  "ז‰".   – „מטבע  חפˆ‡  ˘ˆ"ל 
ו„ין  בב"‡  נ˙ינ‰  „ין  „חלו˜ים  יעל‰ 
בב"‡  ‰נ˙ינ‰  „„ין  ב‚„רם.  מטבע  נ˙ינ˙ 
נפ˘ו"  כופר  ‡י˘  "ונ˙נו  ממ˘"נ  ‰נלמ„ 
בב"‡  נ˙ינ‰  ˘ˆ"ל  ‰‚בר‡,  בנ˙ינ˙  ‡מור 
מטבע  ˘ˆ"ל  ‰„ין  מ˘‡"כ  לחˆ‡ין,  ול‡ 
‰נלמ„ ממ"˘ "ז‰ י˙נו" ‰ו‡ „ין ב‰חפˆ‡ 
„ו˜‡  ˘ˆ"ל  ו‰יינו  ‰מˆו‰,  בו  ˘מ˜יימים 
כ˘יעור  בכסף  „י  ול‡  „מח‰"˘  מטבע 
‰פסו˜ים  ב'  ‰ן  ו‰ן  „מח‰"˘.  ומ˘˜ל 
‚„ר  בעי˜ר  בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡ 
כופר  ‡י˘  ונ˙נו  „מ˘"נ  מח‰"˘,  מˆו˙ 
נפ˘ו ‰ו‡ בי‡ור ‚„ר ‰מˆו‰ מˆ„ ‰‚בר‡, 
בי‡ור  ‰ו‡  י˙נו  ז‰  ומ˘"נ  כ˜רבן,  „‰וי 

‰חפˆ‡ „מˆו‰ זו „ˆ"ל חפˆ‡ „מטבע.

‰˙וס'  ב„ברי  ל˙ווך  י˘  ומע˙‰ 
ע"‡  כט  „ף  במנחו˙  „‰נ‰  מ˜ומו˙.  בב' 
מ˘‰  ב‰ם  ˘נ˙˜˘‰  „ברים  כמ‰  ‡˘כחן 
נ˙˜˘‰  ב‡ˆבעו,  ‰˜ב"‰  ˘‰ר‡‰ו  ע„ 
˘ל  מנור‰  ו‰ר‡‰ו  ‰מנור‰  במע˘‰ 
וב‡יסור  ‰לבנ‰  במול„  נ˙˜˘‰  וכן   ,˘‡
ל˙מו‰  "וי˘  ‰˙וס'  וכ˙בו  ועו„.  ˘רˆים 
י˙נו  ז‰  „כ˙יב  ‰˘˜ל  מחˆי˙  ח˘יב  „ל‡ 
מטבע  כמין   („"‰ פ"‡  (ירו˘למי  ו‡מרינן 
˘ייך  „ל‡  וי"ל  למ˘‰  ‰ר‡‰ו   ˘‡ ˘ל 
י„ע  ‰ו‰  „ל‡  מ˘ום  ‡ל‡  נ˙˜˘‰  ‰˙ם 
מ˘מע  מר‡‰ו",  ‰י'  ל‡  ‡ם  ענין  ב˘ום 
˘י˘  (‰יינו  ˘"נ˙˜˘‰"  ז‡˙  „‡ין  כוונ˙ו 
י„ע  ל‡  ‡ל‡  ב‰)  ומ˙˜˘‰  י„יע‰   ˙ˆ˜
˙י' ‰˙וס'  ע"‡  מב  בחולין  מ‡ומ‰. ‡מנם 
„נ˙˜˘‰  מי„י  ‡ל‡  ח˘יב  ל‡  "˘מ‡  ע"ז 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ליור‰ „ע‰ סי' פז ס˜"‚).   

כמו  בחלב  ב˘ר  בין ‰בנ˙ ‡יסור  ‰ב„ל ‚„ול  י˘  ר˘"י  ˘ל˘יט˙  מכל ‰נ"ל,  ו‰עול‰ 
בפר˘˙נו  ˘‰ו‡  כמו  ז‰  ‡יסור  ‰בנ˙  לבין   – ‰ר‡˘ונ‰)  (בפעם  מ˘פטים  בפ'  ˘‰ו‡ 
(בפעם ‰˘ני'), ˘„ו˜‡ בפר˘˙נו מ˙ח„˘ ‰‡יסור על כל ב˘ר ול‡ ר˜ על "‚„י"; ועפ"ז 
יומ˙˜ו עו„ כו"כ „יו˜ים ו˘ינויים ˘מˆינו בין ל˘ונו ˘ל ר˘"י בפ' מ˘פטים לל˘ונו ˘ל 

ר˘"י בפר˘˙נו, ו‡כמ"ל עו„. 



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

"וימהר משה" – מאי קמ"ל?
וימ‰ר מ˘‰, וי˜„ ‡רˆ‰ וי˘˙חו
כ˘ר‡‰ מ˘‰ ˘כינ‰ עובר˙, ו˘מע ˜ול ‰˜רי‡‰, מי„ 
'וי˘˙חו'
(ל„, ח. ר˘"י)

למ‰   ıל˙ר ר˘"י  ב‡  ˘בפירו˘ו  נר‡‰  לכ‡ור‰ 
ולכ‡ור‰  מ˘‰").  ("וימ‰ר  ל‰˘˙חוו˙  מ˘‰  מי‰ר 
בוו„‡י  כי  מ˘‰,  מי‰ר  למ‰  ומובן  פ˘וט  ˜˘‰, ‰רי 
˘מˆינו  [וכמו  בזריזו˙  ‰יו   '‰ בעבו„˙  מע˘יו  כל 
ל˘ון "וימ‰ר", "וי˘כם", "רı" ‚בי ‡בר‰ם (ויר‡ יח, 
ו-ז. כב, ‚)], ו‡"כ, מ„וע ‰וˆרך ר˘"י לטעם מיוח„ על 

מ‰ירו˙ מ˘‰?

עˆם  על  ‰י‡  ר˘"י  ˜ו˘יי˙  ˘‡„רב‰,  לומר  וי˘ 
מ˘‰", „למ‰ ‰וˆרך ‰כ˙וב  "וימ‰ר  ‰ו„ע˙ ‰כ˙וב 
לפר˘ ˘מי‰ר מ˘‰, ‰ל‡ מ‰ירו˙ זו מובנ˙ מעˆמ‰!

נ˙כוון  "וימ‰ר"  ˘ב˙יב˙  ר˘"י,   ıמ˙ר וע"ז 
‰˘˙חוו‡‰  ˘ל  בזמנ‰  חי„ו˘  ל‰˘מיענו  ‰כ˙וב 
‰כ˙ובים)  מפ˘טו˙  ˘מ˘מע  (כמו  נלמ„  ˘ל‡  זו, 
י"‚  כל   ˙‡ ‰˜ב"‰  ˘‡מר  ל‡חר  ‰˘˙חוו‰  ˘מ˘‰ 
מ„ו˙ ‰רחמים, ב˙ור ‰ו„‡‰ על ב˘ור‰ טוב‰ - ‡ל‡ 
מי‰ר  ˘מ˘‰  ללמ„נו  ב‡‰  מ˘‰"  "וימ‰ר  ‰ל˘ון 
מ˘‰  "כ˘ר‡‰  ˙יכף  ‰„יבור,  לפני  עו„  ל‰˘˙חוו˙ 
"ו˘מע  לעבור,  מ˙חיל‰  ˘‰˘כינ‰  עובר˙",  ˘כינ‰ 
עו„  ˘ל ‰˜ב"‰,  כ˘˘מע ˜ולו  ˙יכף  ˜ול ‰˜רי‡‰", 

˜ו„ם ˘˘מע ‰˜רי‡‰ עˆמ‰, "מי„ וי˘˙חו".

וז‰ ˘‰˜„ים ל‰˘˙חוו˙ ‰ו‡ מפני "˘ר‡‰ ˘כינ‰ 
ומיוח„ים  יחי„ים  ‰י'  ז‰  ו˜ול  ˘˜רי‡‰   – עובר˙" 
נ‡  "‰ר‡ני  ב˜˘˙ו  ˜יום  עובר˙",  "˘כינ‰  במינ ם, 
רו‡ים  ˘כ‡˘ר  ופ˘וט  יח),  ל‚,  (פר˘˙נו  כבו„ך"   ˙‡
וב˙חיל˙  ˙יכף  לפניו  ל‰˘˙חוו˙  ‡˙ ‰מלך ˆריכים 

ר‡יי˙ פניו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 153 ו‡ילך)

דור אנוש וחטא העגל
וי˜ח מי„ם ויˆר ‡ו˙ו בחרט ויע˘‰ו ע‚ל 
מסכ‰

ויˆר ‡ו˙ו בחרט - 'ויˆר' ל˘ון ˆור‰, 'בחרט' כלי ‡ומנו˙ 
‰ˆורפין ˘חורˆין וחורטין בו ˆורו˙ . . כמו 'וכ˙וב עליו בחרט 
‡נו˘'
(לב, „. ר˘"י)

„י  פירו˘ו  לˆורך  ‰רי  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
רו‡ים  ˘מ‰ן  בחרט",  עליו  "וכ˙וב  ב‰˙יבו˙ 
ומ„וע  ו‰ר˘ימ‰,  ‰חריט‰  לפעול˙  ˘ייך  ˘"חרט" 

מבי‡ ר˘"י ‚ם ‡˙ ˙יב˙ "‡נו˘" ˘בסוף ‰כ˙וב?

ל˙ירוı ˜ו˘י‡  ר˘"י  רמז  ז‰  ˘ב„יו˜  לב‡ר,  וי˘ 
ב"ויˆר"  ז‰  לפירו˘  ˘‰רי  ב‰בנ˙ ‰כ˙ובים,  עˆומ‰ 
 ˙‡ ‰"חרט")  י„י  (על  ˘ע˘‰  ‰ו‡  עˆמו  ˘‡‰רן 
ˆור˙ ‰ע‚ל ˙מו‰ ביו˙ר, ‡יך ˘ייך ˘‡‰רן ˆר ˆור˙ 

עבו„‰ זר‰?!

רבע‰"˙,  פי'  ‰רמב"ן,  בז‰  ˘‰‡ריכו  (וכמו  ועכˆ"ל 
˘י‰י'  „בר  זר‰,  עבו„‰  בי˜˘ו  ל‡  ˘ב˙חיל‰  ועו„), 
במ˜ום  ר˜ "ממוˆע"  ח"ו, ‡ל‡  ˘ל ‰˜ב"‰  במ˜ומו 
בחט‡ ‰ע‚ל,  מ˜ˆ˙ם  נמ˘כו  כך  ˘‡חר  [‡ל‡  מ˘‰ 
ע„ ˘ח˘בו‰ו לעבו„‰ זר‰ ממ˘ ו‰ם ‡לו ˘נ‰ר‚ו]. 
ב˙ור  ‰ע‚ל   ˙‡ לע˘ו˙  י˘ר‡ל  בני  רˆו  ולכן 

"ממוˆע" כז‰.

וז‰ מ‰ ˘רמז ר˘"י בז‰ ˘‰בי‡ ˙יב˙ "‡נו˘" – 
בן   ˙˘ ˘ל  ב„ו‚מ˙ „ור ‡נו˘ (בנו  כ‡ן ‰י'  ˘‰חט‡ 
טעו˙  ‰‡„ם  בני  טעו  ‡נו˘  ˘"בימי  ‡„ם ‰ר‡˘ון), 
‰י˙‰  וזו  ‰י',  ‰טועים  מן  עˆמו  ו‡נו˘  וכו'  ‚„ול‰ 
‡לו  כוכבים  בר‡  ו‰‡ל˜ים  ‰ו‡יל  ‡מרו,  טעו˙ם, 
ו‚ל‚לים ‡לו ל‰נ‰י‚ ‡˙ ‰עולם כו' ר‡ויין ‰ן ל˘בחם 
רי˘  ‰רמב"ם  (ל˘ון  כו'"  כבו„  ל‰ם  ולחלו˜  ולפ‡רם, 
‰ל' ע"ז), ו‰יינו, ˘טעו˙ „ור ‡נו˘, כ˘‰˙חילו לעבו„ 

‡˙ ‰כוכבים ומזלו˙, ל‡ ‰י˙‰ ˘‰ח˘יבום כעבו„‰ 
זר‰ ממ˘, ‡ל‡ ˘‰ח˘יבום כממוˆע ˘י˘ לו בחיר‰ 
ל‰רע ‡ו ל‰יטיב, ‡ף ˘ב‡מ˙ ‡ינם ‡ל‡ "כ‚רזן בי„ 

‰חוˆב בו" ומ˘ם נ˘˙ל˘ל לעבו„‰ זר‰ ממ˘.

‰ע‚ל   ˙‡ לע˘ו˙  ˘רˆו  בעניננו,  ‰ו‡  וכן 
מי˘ר‡ל,  כמ‰  ‡ˆל  נ˘˙ל˘ל,  ומז‰  ל"ממוˆע", 

‰חט‡ ˘ל ע"ז ממ˘.

(יעויין ב‡רוכ‰ בל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 139 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‰רמב"ם „‰ו‡ מעˆם ‚„ר ‰מˆו‰.

ל‰לן  בז‰, „‰נ‰  ‰י' ‡פ"ל  ולכ‡ור‰ 
זו  ‰˘˜ל  "מחˆי˙  ‰רמב"ם  כ˙ב  ב‰"‰ 
‡ו˙ו  ˘ל  מטבע  מחˆי˙  ˘י˙ן   '‰ מˆו˙‰ 
מ˘˜ל  ‚„ול  מטבע  ‡ו˙ו  ‰י'  ‡פי'  ‰זמן 
נ˙ינ˙  ˘ˆ"ל  ומבו‡ר  עיי"˘.  כו'",   ˘„˜‰
בנ˙ינ˙  יˆ‡  ול‡  מחˆי˙ ‰˘˜ל  ˘ל  מטבע 
"˘ו‰ כסף" (עיי' ‰יטב ל˘ונו בפי‰מ"˘ בכורו˙ 
ו‡"כ   .(‰˜ מˆו‰  ומנ"ח  בחינוך  ועיי'  מ"ח,  פ"ח 

‡פ"ל „ז‰ו מ˜ור ‰„ין ˘ˆ"ל נ˙ינ‰ בב"‡, 
˘וויו˙ו  ול‡  ‰מטבע  לי˙ן  ˘ˆריך  „כיון 
‡יבר‡,  לחˆ‡ין.  נ˙ינ‰  ל‰יו˙   ‡"‡ ˘וב 
‰רמב"ם,  ב„ע˙  ‰כי  לפר˘  ‡ין  „לכ‡ור‰ 
מ˘מע  כו'"  נו˙נו  ˘כ˙ב "ו‡ינו  כי ‰ל˘ון 
„˜‡מר בז‰ נ˜ו„‰ בפ"ע, „ין נ˙ינ‰ בב"‡, 
„ˆ"ל  מ‰‡  ממיל‡  ˙וˆ‡‰  „‰ו‡  ול‡ 
כי  מו˜˘‰  ‰„בר  ‚וף  ‚ם  וב‡מ˙  מטבע. 
ל‡ו „ו˜‡ „˙לויים זב"ז, ˘‰רי י˙כן נ˙ינ˙ 
ע„  פעמים  בכמ‰  כסף  מטבע  ח˙יכו˙ 

˘יˆטרפו למטבע ˘לם.

מ"ע  בס‰מ"ˆ  „‰נ‰  בז‰  ו‰נר‡‰ 
מחˆי˙  לי˙ן  ˘נˆטוינו  "‰ˆיווי  כ˙ב  ˜ע‡ 
ונ˙נו  י˙על‰  ‡מרו  ו‰ו‡  ˘נ‰  בכל  ‰˘˜ל 
עכ"ל.  י˙נו",  ז‰  ו‡מר  נפ˘ו  כופר  ‡י˘ 
בס‰מ"ˆ  טוב‡, „‰ל˘ון ‰ר‚יל  ל„יי˜  וי˘ 
‰מˆו‰  למ˜ור   '‡ מפסו˜  יו˙ר  כ˘מבי‡ 
וכ„ומ‰.  ‰ˆיווי"  ז‰  נכפל  "וכבר  ‰ו‡ 
ובכלל ‡ין מובן ‰טעם ל‰בי‡ מ˘"נ ונ˙נו 
נ˙ינ˙  מˆו˙  עˆם  ˘‰רי  נפ˘ו,  כופר  ‡י˘ 
י˙נו  „"ז‰  ב˜ר‡  יו˙ר  מפור˘  מח‰"˘ 
‰˘˜ל",  מחˆי˙  ‰פ˜ו„ים  על  ‰עובר  כל 
נפ˘ו"  כופר  ‡י˘  „"ונ˙נו  ב˜ר‡  מ˘‡"כ 
 ˙‡ ‡˘˙ למ˘"נ "כי  ו‰מ˘ך  כבי‡ור  „ב‡ 
בפ˜ו„  נ‚ף  י‰י'  ˘ל‡  „כ„י  בנ"י",  ר‡˘ 

‡בל  נפ˘ו",  כופר  ‡י˘  "ונ˙נו  ‡זי  ‡ו˙ם 
מס‚נון ‰רמב"ם מ˘מע יו˙ר „כ‡ן מ˙ב‡ר 
‰רמב"ם  מוסיף  ו‡ח"כ  מˆו‰,  ˘ל  עˆמ‰ 
מ˙פר˘  ז‰  „בכ˙וב  י˙נו"  ז‰  "ו‡מר  עו„ 

עו„ ענין ב‚„ר ‰מˆו‰.

 ‡‰ פ˘וט  „ע"פ  ‰„ברים,  ובי‡ור 
‰ו‡  כפר‰  ב‚„ר  ‰ו‡  מח‰"˘  „נ˙ינ˙ 
ˆבור  ˜רבנו˙  לו˜חין  ‰יו  ˘ב‰ם  בז‰ 
ב‡ים,  לכפר‰  ו˜רבנו˙ ‡לו  במ˘ך ‰˘נ‰, 
פ"‡,  ˘˜לים  ‰˙וספ˙‡  מ˘מעו˙  וכן 
"ועל  טו)  ל,  (פר˘˙נו  בר˘"י  נ˜ט  וכן  ב. 
נפ˘ו˙יכם  על  לכפר  נ‡מר  ˙רומ‰  ‡ו˙‰ 
ו‰יינו  ב‡ים",  ‰ם  לכפר‰  ˘‰˜רבנו˙ 
רבים,  ל˘ון  נפ˘ו˙יכם  על  לכפר  „ממ˘"נ 
„‚„ר  מובן  ‰ˆבור,  על  כפר‰  „מ˘מע 
ˆבור  ˜רבנו˙  ע"י  ‰ו‡  במח‰"˘  כפר‰ 
˘לו˜חין ב‰ם. ‡ולם נר‡‰ „„ע˙ ‰רמב"ם 
‡ינ‰ כן, „‰נ‰ ‰רמב"ם ברי˘ ‰ל' ˘˜לים 
ול‡  מח‰"˘  עˆם ‰מˆו‰ „נ˙ינ˙  ר˜  כ˙ב 
‰זכיר ב„בריו „יסו„ו במ‰ ˘ˆריך ל‰˜ריב 
ל‡  ובכלל  ‰˙רומ‰,  מן  ˆבור  ˜רבנו˙ 
„במח‰"˘   ‡‰ ‰ר‡˘ונים  בפר˜ים  ‰זכיר 
כ˙בו  בפ"„  ור˜  ˆבור,  ˜רבנו˙  לו˜חין 
מ‰  ל‚מרי,  ח„˘  בפ"ע  ענין  ˘ל  בס‚נון 
‰˙רומו˙.  מן  לל˘כ‰  ‰נכנס  בכסף  יע˘ו 
מח‰"˘  מˆו˙  עˆם  „‡ין  „ס"ל  י"ל  ולכך 
ˆבור,  ˜רבנו˙  ב‰  לו˜חין  ˘י‰יו  ב˘ביל 
‡ל‡ י˘ מˆו‰ בפ"ע „נ˙ינ˙ מח‰"˘ (ו‰‡ 
בפ"ע).  „ין  ‰ו‡  ‰˜רבנו˙  ב‰  ˘לו˜חין 
„מפור˘   ‡‰ „ל‰רמב"ם  כרחין  על  ועפ"ז 
עˆם  על  ˜‡י  כפר‰  ‰ו‡  „מח‰"˘  ב˜ר‡ 
‰נ˙ינ‰ „מח‰"˘, „עˆם ‰נ˙ינ‰ ‰ו‡ ב‚„ר 
כפר‰ ו˜רבן יחי„ בפ"ע. וב‡מ˙ כן מ˘מע 
ל˘ון  נפ˘ו"  כופר  ‡י˘  "ונ˙נו  ממ˘"נ 
ˆבור  „˜רבנו˙  כפר‰  על  ˜‡י  „ל‡  יחי„, 



טו

דין נתינת מחצה"ש בבת אחת 
ובמטבע דוקא

יבאר פלוגתא יסודית בגדר מחצית השקל בין רש"י להרמב"ם / יבאר ב' 
דינים שהם מהותיים במחצה"ש לשיטת הרמב"ם, דין נתינה בבת אחת 

ודין נתינת מטבע דוקא / עפ"ז מיישב סתירה בין תירוצי התוס' בחולין 
ובמנחות

כ˙ב ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' ˘˜לים "מˆו˙ 
מי˘ר‡ל  ‡י˘  כל  לי˙ן  ‰˙ור‰  מן  ע˘‰ 
ו‡ינו  וכו'  ו˘נ‰  ˘נ‰  בכל  ‰˘˜ל  מחˆי˙ 
ולמחר  מעט  ‰יום  רבו˙  בפעמים  נו˙נו 
בפעם ‡ח˙".  כ‡ח„  כולו  נו˙נו  מעט ‡ל‡ 
בפעם  נ˙ינ‰  ˘ˆ"ל  ז‰  ב„ין  מ˜ורו  וˆ"ע 
עˆם  ˘ל  ‚„ר‰  ˘ז‰ו  נמי  ומ˘מע  ‡ח˙, 
ב‰,  ומסוים  פרטי  „ין  ול‡  ‰מˆו‰  חוב˙ 
‰ר‡˘ונ‰  ב‰לכ‰  ‰רמב"ם  ˘ל  כ„רכו 

ל‰‚„יר עי˜ר‰ ˘ל כל מˆו‰. 

ו‰נ‰ ב˜רי˙ ספר על ‡˙ר כ˙ב "ו‡ינו 
‡ח˙  בפעם  כ‡ח„  כולו  ‡ל‡  מעט  נו˙נו 

„‡י  ‰˘˜ל,  ממחˆי˙  ימעיט  ל‡  „כ˙יב 
למימר ˘י˙ן חˆי ˘˜ל ‰ו‰ ס‚י לכ˙וב י˙ן 
לומר  ימעיט „רוˆ‰  ל‡  ו˜‡מר  ˘˜ל,  חˆי 
ממחˆי˙ ‰˘˜ל".  ימעיט  ל‡  בנ˙ינ‰  ‡פי' 
‡בל ˆ"ע בז‰, „‡"כ ˙ימ‰ ˘‰רמב"ם ל‡ 
‰בי‡ ‰ך ˜ר‡ „ל‡ ימעיט כ‡ן [ו„ח‰ו ע„ 
מן ‰ˆ„˜‰  עני ‰מ˙פרנס  ל‰לן ‚בי „‡פי' 
י˘  ‡חר  „יסו„  נר‡‰  ובכלל  כו'].  חייב 
מ˙ב‡ר  ‰˜רי"ס  ל„ברי  כי  לרמב"ם,  כ‡ן 
‚„ר  מעˆם  ‡ינו  ‡ח˙  בב˙  נ˙ינ‰  „„ין 
מˆו˙ נ˙ינ˙ מח‰"˘ ‡ל‡ „ין בפ"ע ב‡ופן 
‰נ˙ינ‰ „ילפינן מל‡ ימעיט, ו‡ין נר‡‰ כן 
בבי‡ור „ברי  ויל"ע  כנ"ל.  כוונ˙ ‰רמב"ם 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

י

טהרתן של כל ישראל
טומאת מת – כאשר חסר "הדבקים בה' אלקיכם" / ענין התשובה – יסוד 

תמידי בעבודת השי"ת / אם לא נבנה בית המקדש – כאילו החריבו רח"ל / 
בכדי לבוא לפסיחה וקפיצה בעבודת השי"ת – צריכים ל"אפר פרה"  

פר˘˙ פר‰ נ˜ר‡˙ ˜ו„ם לפר˘˙ ‰חו„˘, מ˘ום ˘בפר˘˙ ‰חו„˘ ˜ור‡ים ‡˙ מˆו˙ 
י˘ר‡ל",  כל  ˘ל  ט‰ר˙ן  ˘"‰י‡  מ˘ום  פר‰  פר˘˙   ˙‡ מ˜„ימין  כן  ועל  ‰פסח,  ˜רבן 

כ‰כנ‰ ל˜רבן ‰פסח (ירו˘למי מ‚יל‰ פ"‚ ‰"‰).

ור˜  ‰פסח,  ל˜רבן  ל‰יט‰ר  ˆריכים  י˘ר‡ל"  "כל  ‡ין  בפ˘טו˙  ‰ל‡  ˙מו‰:  ו‰„בר 
מיעוט ˘‰ם טמ‡י מ˙ים ˆריכים לט‰ר‰ זו. ו‡ם רוב ‰ˆיבור ‰ם טמ‡י מ˙ים ‰רי עו˘ים 
"‰י‡  פר‰  ˘פר˘˙  חז"ל  ‡מרו  ומ„וע  ˙חיל‰.  מיט‰רים  ו‡ינם  בטומ‡‰  ‰˜רבן   ˙‡

ט‰ר˙ן ˘ל כל י˘ר‡ל"?

וי˘ לב‡ר כיˆ„ ענינ‰ ‰רוחני ˘ל פר‰ ‡„ומ‰ ‰ו‡ ענין ‰נחוı בעבו„˙ו ˘ל כל י‰ו„י 
˜רבן  ˘ל  ‰רוחני˙  לעבו„‰  ל‚˘˙  יכול  ‡ינו  י‰ו„י  ו‡˘ר  מˆב,  ובכל  זמן  בכל  וי‰ו„י, 

‰פסח, מבלי ‡˘ר י˜„ים ˙חיל‰ ‡˙ עבו„˙ "פר‰ ‡„ומ‰".

טומ‡˙ מ˙ – כ‡˘ר חסר "‰„ב˜ים ב‰' ‡ל˜יכם"
חיים ‡מ˙יים ˘ל י‰ו„י, ‰ם מ‰ ˘"ו‡˙ם ‰„ב˜ים ב‰' ‡ל˜יכם", ˘על י„י ז‰ "חיים 
˘‰רי  מ‰˘י"˙,  נב„ל  ח"ו ‰רי ‰ו‡  עובר עביר‰  י‰ו„י  כ‡˘ר  כולכם" ו‚ו' (ו‡˙חנן „, „). 
 ˙‡ ו‡ין  ב‰'"  "‰„ב˜ים  חסר  כ‡˘ר  וממיל‡  ב),  נט,  (י˘עי'  מב„ילים"  ‰יו  "עוונו˙יכם 

‰"חיים כולכם", נח˘ב ‰‡„ם כמ˙ רח"ל, וז‰ו ענין "טומ‡˙ מ˙" ברוחניו˙.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‰נ‰, כ‡˘ר נטמ‡ ‡„ם בטומ‡˙ מ˙, מזין עליו מ‡פר פר‰ ‡„ומ‰ לט‰רו מטומ‡‰ 
חמור‰ זו. וכמו כן ‰ו‡ ענינו ˘ל ‡פר ‰פר‰ ברוחניו˙, ˘‡ם ‰י' ‡„ם במˆב ˘‰י' נפר„ 
ויוˆ‡  ב‰˘י"˙,  ומ˜ורו  ל˘ר˘ו  ומ˙חבר  ˘ב  ו‡זי ‰ו‡  ב˙˘וב‰,  ל˘וב  יכול  מ‰˜ב"‰, 

ממˆב ˘ל מי˙‰ ל„בי˜ו˙ ב‡לו˜ים חיים.

ז‰ו ‚ם ‰טעם לכך ˘‰כנ˙ ‡פר פר‰ ‡„ומ‰ ו˘ריפ˙‰ נע˘י˙ "מחוı ל˘ל˘ מחנו˙" 
˘‡פר ‰פר‰  לפי  בבי˙ ‰מ˜„˘,  ˘נע˘ים  עניני ˜רבנו˙  כ˘‡ר  ˘ל‡  ובפר˘"י)   ‚ יט,  (ח˜˙ 

מ‡לו˜ו˙,  פירו„  ˘ל  במˆב  ˘נמˆ‡ים  י‰ו„ים  ולחבר ‡ל ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡ו˙ם  לט‰ר  ענינו 
ומחוı לכל מחנו˙ ‰˜„ו˘‰.

ו‡מנם ˘חיט˙ ‰פר‰ ו˘ריפ˙‰ ‰ו‡ מחוı ל˘ל˘‰ מחנו˙, ‡ך ‰‰ז‡‰ ‰י‡ "נוכח פני 
˘ל  ˙וכנ‰  כי   ,(„ (˘ם  ב˘ע˙ ‰ז‡˙ ‰„ם"  ˘ל ‰יכל  פ˙חו  ורו‡‰  "מ˙כוון  מוע„",  ‡‰ל 
ב˜„ו˘‰,  ו˘ר˘ו  למ˜ורו   ,"ıבחו" ˘נמˆ‡  י‰ו„י  ˘מחבר  ‰˙˘וב‰  ענין  ‰ו‡  זו  מˆו‰ 
˘בכ„י לחבר ‚ם י‰ו„י כז‰ ‡ל ‰˜ו„˘, ˆריכים לכח נעל‰, ‰מ‚יע מ˘ר˘ עליון ביו˙ר, 

"נוכח פני ‡‰ל מוע„".

מטומ‡˙  עב ו„˙ ‰˙˘וב‰, ‰מבי‡‰ ‡˙ ‰‡„ם  ˘‰י‡  ברוחניו˙  ענין ‡פר ‰פר‰  וז‰ו 
‰מי˙‰ ו‰פירו„ מ‰˜ב"‰, לחיים רוחניים ‡מ˙יים.

ענין ‰˙˘וב‰ – יסו„ ˙מי„י בעבו„˙ ‰˘י"˙
לעזוב  ˘עליו  ועבר ‡˙ ‰„רך,  ופ‚ם  ˘חט‡  למי  ˘ייך  בפ˘טו˙  ענין ‰˙˘וב‰  ו‰נ‰, 
"ע˘‰  ˘ל  ב„רך  ב˙מימו˙  ˘מ˙נ‰‚  ‡„ם  ‡ך  ‰י˘ר.  ל„רך  ול˘וב  טוב‰,  ‰ל‡  ‰נ‰‚˙ו 

‰‡לו˜ים ‡˙ ‰‡„ם י˘ר" (˜‰ל˙ ז, כט), ‡ינו ז˜ו˜ לכ‡ור‰ כלל לעבו„‰ זו.

‰ו‡  מˆו˙‰  ˘עי˜ר  ועו„)  ˜י‚  ע˘‰  (ס‰מ"ˆ  נ˙ב‡ר  ‡„ומ‰  פר‰  ˘ל  מˆו˙‰  ב‚„ר  ‡ך 
‰פר‰  ‡פר  ˘י‰י'  ו‰יינו  מ˙",  טומ‡˙  לט‰ר˙  ‡ליו  ˘יˆטרך  למי  מזומן  "˘י‰י' ‡פר‰ 
מוכן ˙מי„ למי ˘ירˆ‰ ל‰יט‰ר. ו‰ו‡ מ‰ ˘מˆו‰ ‰כ˙וב (חו˜˙ יט, ט) "ו‰י˙‰ לע„˙ בני 
ב˙„ר"  למ˘מר˙  "ופר‰  י„וע,  במ˜ום  למ˘מר˙  ‰פר‰  ‡פר  ˘י‰י'  למ˘מר˙",  י˘ר‡ל 

(רס"‚ בס‰מ"ˆ פר˘‰ מ‰).

ל‰יו˙  מוכרח˙  זו  ˘עבו„‰  ‰˙˘וב‰,  ענין  ברוחניו˙,  ‰פר‰  ‡פר  בענין  כן  וכמו 
ב˙מי„יו˙ ‡ˆל כל י‰ו„י וי‰ו„י, ˘‚ם ‡ם נ„מ‰ ˘‡ין ˘ום ענין ˘עליו ל˙˜ן, ‰רי ˆריך 

ל‰יו˙ ענין ‰˙˘וב‰ ˙מי„, "למ˘מר˙ ב˙„ר".

„‰נ‰, כבר ˆיוו חכמים "‡ל ˙‡מין בעˆמך ע„ יום מו˙ך" (‡בו˙ פ"ב מ"„), לעולם ‡ין 
יכול ‡„ם ל‰יו˙ בטוח בעˆמו ˘י˙מי„ ב‰נ‰‚˙ו ‰י˘ר‰, ועלול ‰ו‡ ˙מי„ ל‰יכ˘ל ח"ו, 
‡˘ר  פ‚מים  ל˙˜ן  ˙˘וב‰  ‰˙עוררו˙  ˘ל  ענין  ל‰יו˙  ˆריך  ˙מי„  מעבו„˙ו  חל˜  ולכך 

יכולים ל‰יו˙ ‡ˆלו.

פניניםפנינים

י˙ר על ‰עבו„‰ עˆמ‰ ‰ב‡‰ ל‡חר מכן!

כי  מ˘‰,  ˘ל  ענינו  „ו˜‡  בכיור  נרמז  ולכך 
ו‰סטר‡  ‰רע  ‰יˆר  על  ‰‰˙‚ברו˙  ˘ל  זו  עבו„‰ 
ו‰˙בטלו˙  עול"  "˜בל˙  על  ‰י‡  מבוסס˙  ‡חר‡, 
למי ˘‡מר ו‰י' ‰עולם, וז‰ו ענינו ˘ל מ˘‰ – ענין 
˙ו"‡ ˆט,  (ר‡‰  בס‰"˜  כמבו‡ר  י˙'  ‰"ביטול" ‡ליו 

.(‚
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 196 ו‡ילך)

"אמחנו מספרי" 
- למעליותא

מי ‡˘ר חט‡ לי ‡מחנו מספרי
(לב, ל‚)

˘ל  ז‰  ˘במענ‰  ‰פנימיו˙,  ע"„  לב‡ר  י˘ 
על  למעליו˙‡ - ‡ופן ‰כפר‰  ענין  מרומז   ‰˜ב"‰ 

"‡˘ר חט‡ לי":

‡מרו חז"ל ˘"‡וריי˙‡ ו˜וב"‰ כול‡ ח„" (ז‰ר, 
‰וב‡ ב˙ני‡ פ"„ וברי˘ פכ"‚), ומכל מ˜ום ‡מרו "˙ור‰ 

וי˘ר‡ל . . „רכן ˘ל בני ‡„ם ‡ומרים ‰˙ור‰ ˜„מ‰ 
פי"„),  (˙„ב‡"ר  ˜„מו"  י˘ר‡ל  ‡ומר  ‡ני  ‡בל   .  .
ומ‡וח„ים  מ‰˙ור‰,  ‚בו‰  י˘ר‡ל  נ˘מו˙  „מ˜ור 
 - "˜ו„מים"   - יו˙ר  עמו˜  ב‡ופן  ‰˜ב"‰  עם  ‰ם 
˘חט‡  ˘"י˘ר‡ל ‡ע"פ  בז‰  וכמו„‚˘  ל˙ור‰.  ‡ף 
˘מנ˙˜ים  ‡לו  ˘‚ם   ,(‡ מ„,  (סנ‰„רין  ‰ו‡"  י˘ר‡ל 
עלי‰ם,  "י˘ר‡ל"  ˘ם  ע„יין  ח"ו,  מ‰˙ור‰  עˆמם 
בין  מנ˙˜ ‡˙ ‰˜˘ר  מן ‰˙ור‰ ‡ינו  ‰"ני˙ו˜"  כי 

י˘ר‡ל ו‰˜ב"‰.

ועפ"ז י˘ לב‡ר „ברי ‰˜ב"‰, ˘"מי ‡˘ר חט‡ 
לי" ˘עבר על חט‡ ‰כי חמור – חט‡ ‰ע‚ל - וני˙˜ 
עˆמו מן ‰˙ור‰ – "‡מחנו מספרי", ˘‰˜ב"‰ ימח˜ 
‡ו˙ו מן ‰˙ור‰. ‡ך עי"ז מ˙‚ל‰ ‰˜˘ר ‰עˆמי בין 
˘חט‡  ו"‡ע"פ  ל˙ור‰",  ˘"˜„מו  וי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰ 
י˘ר‡ל ‰ו‡", וכ‡˘ר ˜˘ר עˆמי ז‰ מ˙‚ל‰ ‰רי ‚ם 
חוט‡ים ‡לו מ˙כפרים ומ˙˜˘רים ל˙ור‰ בחזר‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 173 ו‡ילך) 

מדוע נרמז משה 
בכיור דוקא?

‰כיור ‡˘ר ממנו ˜י„˘ו ‰כ‰נים י„י‰ם ור‚לי‰ם, 
בפר˘יו˙  מנויים  ˘‰ם  ‰מ˘כן,  כלי  מ˘‡ר  נ˘˙נ‰ 
ברי˘  עˆמו  בפני  נמנ‰  ו‰כיור  ו˙ˆו‰,  ˙רומ‰ 
ל,  (ספורנו  ‰מפר˘ים  כ˙בו  ‰„בר  ובטעם  פר˘˙נו. 
‰כוונ‰  ‰יי˙‰  "ל‡  ˘‰כיור  ˘ם)  חז˜וני  ‚ם  ור‡‰  יח. 

ר˜  ‡ל‡  ‰כלים,  ככל  במ˜„˘"  ˘כינ‰  ל‰˘כין  בו 
כן "ל‡ ‰וזכר  ועל  לעבו„˙ם",  "ל‰כין ‡˙ ‰כ‰נים 
למעל‰ עם ˘‡ר ‰כלים" ל‰יו˙ו ר˜ ‰כנ‰ לעבו„‰ 

ול‡ חל˜ מעבו„˙ ‰˘כנ˙ ‰˘כינ‰ עˆמ‰.

מ˘‡ר  לכ‡ור‰  נמוכ‰  „ר‚˙ו  ˘‰כיור  נמˆ‡ 
חל˜  ול‡  לעבו„‰  בלב„  ‰כנ‰  ל‰יו˙ו  ‰כלים, 

מ‰עבו„‰ עˆמ‰.

מˆינו  ˘ל‡  ענין  רו‡ים  בכיור  „ו˜‡  ול‡י„ך, 
‰מרמז  ענין  בו  ˘י˘  ‰כלים,  ב˘‡ר  „ו‚מ˙ו 
ב)  כ‡,  (זבחים  ב‚מר‡  וכ„‡י˙‡  רבינו,  מ˘‰  על 
"כ„י  ‰ו‡  ‰כיור  ˘ל  ביו˙ר  ‰פחו˙  ˘יעור  ‡˘ר 
‡רבע˙  כנ‚„  ו‰ו‡  ממנו",  כ‰נים  ‡רבע‰  ל˜„˘ 
‡‰רן  מ˘‰  ‰ם  ‰ל‡  ‰מילו‡ים,  בימי  ‰מ˙˜„˘ים 
˘„ו˜‡  בכיור,  מיוח„˙  מעל‰  ונמˆ‡  בניו.  ו˘ני 
מן  יו˙ר  נעל‰  ˘‰ו‡  מ˘‰,  על  ענין ‰מרמז  י˘  בו 

‰כ‰נים, ועבו„˙ו מרוממ˙ יו˙ר.

˘˘ני ‰„ברים –  בעבו„˙ ‰‡„ם,  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
מ˘‰  בו  ˘נרמז  וז‰  לעבו„‰,  ‰כנ‰  ‰כינור  ‰יו˙ 

– ˜˘ורים ז‰ בז‰:

‰מרומז˙  י˙'  לעבו„˙ו  ל‚˘˙  כללי˙  ‰‰כנ‰ 
ר‚לי‰ם",  ו‡˙  י„י‰ם   ˙‡ "ורחˆו  ‰י‡  בכיור 
‰בל˙י  מ‰ענינים  עˆמו   "ıלרחו" ˆריך  ˘י‰ו„י 
עˆמו  ול‰כין  ו˙‡וו˙יו  יˆרו   ˙‡ לכופף  רˆויים, 

לעבו„˙ו י˙'.

בלב„,  "‰כנ‰"  זו  עבו„‰  ‰יו˙  למרו˙  ‡ך 
„ו˜‡  ‰רי  נחו˙ים,  מענינים  ב"רחיˆ‰"  ומ˙עס˜ 
‡חר‡",  סטר‡  "‡˙כפי‡  ‰פועל˙  ‰י‡  זו  "‰כנ‰" 
כניע˙ ‰יˆר ‰רע, ו‰˜ליפ‰. „ו˜‡ בעבו„‰ זו רו‡ים 
˘למרו˙ ˘י˘ ב‡„ם ענין בל˙י רˆוי ויˆר ‰רע, ‰רי 
עליו  ומ˜בל  ויˆרו  רˆונו˙יו  ומכניע ‡˙  מבטל  ‰ו‡ 
על ‰˘י"˙  ביו˙ר  חביב‰  זו  ועבו„‰  ˘מים,  מלכו˙ 

דרוש ואגדה
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˘בכ„י לבו‡ לעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל ˜רבן ‰פסח י˘ ל‰˜„ים ˙חיל‰ ‡˙ עבו„˙ ‰˙˘וב‰ 
‰נרמז˙ ב‡פר פר‰ ‡„ומ‰.

ענין ˜רבן פסח ברוחניו˙ ‰ו‡ ענין ‰˜פיˆ‰ ו‰„ילו‚ בעבו„˙ ‰˘י"˙, ‡ין ‰ו‡ עוב„ 
עבו„˙ו בס„ר ו‰„ר‚‰ ‡ל‡ עול‰ מעל‰ מעל‰ ב‡ופן ˘ל פסיח‰ ו„ילו‚ למעל‰ ממ„י„‰ 
ו‰‚בל‰. וענין ‡כיל˙ ‰פסח רומז על עילוי ‚„ול יו˙ר, „‡כיל‰ ענינ‰ ‰ו‡ ˘‰„בר ‰נ‡כל 
‰ופך ל‰יו˙ חל˜ ממ‰ו˙ו ˘ל ‰‡„ם, כי ‰מזון נע˘‰ „ם וב˘ר ‡ˆל ‰‡„ם ‰‡וכלו, וז‰ו 

ענין ‡כיל˙ ‰פסח, ˘ס„ר עבו„‰ זו ˘ל פסיח‰ ו„ילו‚ נע˘‰ חל˜ ממ‰ו˙ו ˘ל ‰ˆ„י˜.

לענין ‰˙˘וב‰  ˙חיל‰  מוכרח ‰‡„ם  זו „‡כיל˙ ‰פסח,  נעלי˙  לעבו„‰  לבו‡  ובכ„י 
מרכזי  וענין  יסו„  ‡ם  כי  וˆ„„י˙,  טפיל‰  עבו„‰  ‡ינ‰  זו  ועבו„‰  ‡„ומ‰,  פר‰  „‡פר 

בעבו„˙ ‰בור‡, ˘ˆריך ˙מי„ לעסו˜ ב˙˘וב‰.

וז‰ו מ‰ ˘‡מרו חז"ל (˘מו˙ רב‰ פי"ט, ב) ˘חו˜˙ פר‰ ‡„ומ‰ ‚„ול‰ מחו˜˙ ‰פסח, כי 
"‡וכלי ‰פסח ˆריכים ל‰". ˘ענין ‰˙˘וב‰ „‡פר פר‰ ‡„ומ‰ ‰ו‡ יסו„ ו˙נ‡י ל‰˙עלו˙ 

˘ל עבו„˙ ‰"פסח".

כלפי  וכל  מכל  מˆי‡ו˙ו  לבטל  ומ˙יי‚ע  ˘עוב„  מ‰  וענין ‰˙˘וב‰ ‡ˆל ‰ˆ„י˜ ‰ו‡ 
˘ל  כזו  מˆי‡ו˙  ל‡  ‡פילו  עˆמי˙,  מˆי‡ו˙  ˘‰י‡  ‡יזו  ב„ע˙ו  ˙יוו˙ר  ˘ל‡  ‰˘י"˙, 
בטל  ו‡ינו  למˆי‡ו˙ ‰‡ו‰ב  י˘נ‰  וע„יין  מ‡חר  ‡„ם ‰‡ו‰ב ‡˙ ‰˘י"˙ ‡‰ב‰ ‚„ול‰, 
ל‰˘י"˙ ב˙כלי˙ (ר‡‰ ˙ני‡ פר˜ים ל‰, לז). ועבו„˙ ‰˙˘וב‰ ‰לזו ‰י‡ ‰י‡ ‰מבי‡˙ו לי„י 

פסיח‰ ו„ילו‚ בעבו„˙ ‰˘י"˙.

כי  ‰ˆ„י˜ים,  ˘ל  ‚ם  י˘ר‡ל",  כל  ˘ל  ט‰ר˙ן  "‰י‡  פר‰  ˘פר˘˙  ‡יך  יובן  ומע˙‰ 
כולם ˆריכים לעבו„˙ ‰˙˘וב‰, ובפרט כ‰כנ‰ לענין פר˘˙ ‰חו„˘ ו˜רבן ‰פסח.

פר‰  בין  מפסי˜ין  "‡ין  ‰רי  פר‰,  פר˘˙  ˘ל  ‰˙˘וב‰  בעבו„˙  עוס˜ים  וכ‡˘ר 
ל‰חו„˘" (ירו˘למי ˘ם), ועולים וב‡ים מי„ ל"‰חו„˘ ‰ז‰ לכם", חו„˘ ניסן ˘‰ו‡ חו„˘ 

‰‚‡ול‰, ו"בניסן ע˙י„ין לי‚‡ל".
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חט‡  כ), ‰ן  ז,  יחט‡" (˜‰ל˙  ול‡  טוב  יע˘‰  ב‡רı ‡˘ר  כך, ‰רי "‡ין ˆ„י˜  על  נוסף 
עוב„  ˘‡מנם   ,(‡ פב,  מטו˙  ˙ור‰  (ל˜וטי  חיסרון  מל˘ון  "חט‡"  פנים  כל  ועל  כפ˘וטו, 
עבו„˙ו ב˙ור‰ ומˆוו˙י', ‡ך יכול ‰י' לעבו„˙ עבו„˙ו ב˘לימו˙ יו˙ר, "כ„בעי למעב„", 

ועל כן נח˘ב ‰„בר כחיסרון ו"חט‡", ועל "חט‡" ז‰ ˆריך ל‰˙עורר ב˙˘וב‰ ˙מי„.

(נחל  מ‡מר ‰‡ריז"ל  י„וע  וחיסרון, ‰רי  חט‡  נ„נו„  כל  בו  ˘‡ין  ממ˘,  ו‡פילו ˆ„י˜ 
˜„ומים ע‰"פ. ˘ל"‰ ˘פ„, ב) על ‰פסו˜ "ו˙לי˙ ‡ו˙ו על עı" (˙ˆ‡ כ‡, כב), ˘י˘נם ˆ„י˜ים 

מן ‰עולם, ‰רי  מס˙ל˜ים  וכ‡˘ר  ענין ‰מי˙‰,  ב‰ם  ˘ייך  ל‡  עבו„˙ם ‰˘לימ‰  ˘מˆ„ 
"ו˙לי˙ ‡ו˙ו על עı", ˘י˘ ל˙לו˙ סיב˙ מי˙˙ם בחט‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון בעı ‰„ע˙ ˘‰בי‡ 

‡˙ ענין ‰מי˙‰ בעולם.

‰ענין  עˆם  ‰נ‰  ומו˘למ˙,  ˘לימ‰  ‰י‡  ˆ„י˜  ‡ו˙ו  ˘ל  ˘עבו„˙ו  ‡ף  ‰רי  כן,  ו‡ם 
לו ˜˘ר ‡יז‰  ˘י˘  מוכיח  ענין ‰מי˙‰,  ו‚ורם ‡ˆלו  עı ‰„ע˙,  חט‡  עליו  ˘מ˘פיע  מ‰ 
˘‰ו‡ ל"עטיו ˘ל נח˘" (˘ב˙ נ‰, ב. ב"ב יז, ‡). וממיל‡ מובן ˘עליו לעסו˜ ˙מי„ בעבו„˙ 
‰˙˘וב‰ ל˙˜ן ‡˙ ‰˘ייכו˙ ˘י˘ לו לענין ‰חט‡. ו‡ם ‡ינו עוס˜ בכך, ‰רי יכול רח"ל 

לר„˙ ממ„רי‚˙ו בסיב˙ "עטיו ˘ל נח˘" ˘‰ו‡ ˜˘ור ‡ליו.

‡ם ל‡ נבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ – כ‡ילו ‰חריבו רח"ל
חז"ל  במ‡מר  ‰יטב  מ˙בוננים  כ‡˘ר  ‰˙˘וב‰,  בעבו„˙  ‰נחיˆו˙  ˘בע˙יים  ו˙‚„ל 
(ירו˘למי יומ‡ פ"‡ ‰"‡) "כל „ור ˘[בי˙ ‰מ˜„˘] ‡ינו נבנ‰ בימיו, מעלין עליו כ‡ילו ‰ו‡ 

‰חריבו".

וכן בˆ„ ‰חיובי פס˜ ‰רמב"ם ˘כל ‡„ם ˆריך ל‰˙בונן ˘בו ˙לוי' ‰‚‡ול‰: ˘"ˆריך 
כל ‡„ם ˘יר‡‰ . . כל ‰עולם חˆיו זכ‡י וחˆיו חייב . . ע˘‰ מˆו‰ ‡ח˙ ‰רי ‰כריע ‡˙ 

עˆמו ו‡˙ כל ‰עולם כולו לכף זכו˙, ו‚רם לו ול‰ם ˙˘וע‰ ו‰ˆל‰".

„ע˜ב˙‡  ˘ב„ר‡  ומכופל  כפול  ובחו˘ך  ב‚לו˙,  ע„יין  ˘נמˆ‡ים  ˘רו‡‰  ומכיון 
כר‡וי,  עבו„˙ו  עב„  ˘ל‡  בעטיו  ‰ו‡  ˘‰„בר  י˙כן  ‰רי  נו˘ענו,  ל‡  וע„יין  „מ˘יח‡, 

וי˙יר‰ מזו ˘נח˘ב "כ‡ילו ‰ו‡ ‰חריבו", ועל כך ˆריך ל˘וב ב˙˘וב‰ כפ˘וט‰.

"למ˘מר˙  ˙מי„,  מזומן  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ‰˙˘וב‰,  ענין  ‡„ומ‰,  פר‰  ‡פר  ענין  וז‰ו 
ב˙„ר", כחל˜ מעבו„˙ ‰' ˘ל י‰ו„י, ˘‰רי ˆריכים ˙מי„ לענין ˘ל ˙˘וב‰, כפי ˘נ˙ב‡ר.

בכ„י לבו‡ לפסיח‰ ו˜פיˆ‰ בעבו„˙ 
‰˘י"˙ – ˆריכים ל"‡פר פר‰"

ו‰נ‰, ענין ‡פר פר‰ ‡„ומ‰ ‰ו‡ "ט‰ר˙ן ˘ל כל י˘ר‡ל" כ‰כנ‰ למˆו˙ ˜רבן פסח, 


