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‡רבע‰ ב˙ים עם ˘˙י פר˘יו˙?

ú˜„˘ ‡˙ כú מ˘ך מ‰úך ‰זמן

פúו‚˙˙ ‰˙נ‡ים ב˜„ו˘˙ ˘ם ˆב‡ו˙

סיפורים חסי„יים - י˜רים ונˆחיים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

מסיר˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ברוחניו˙,  ובפרט  ב‚˘מיו˙  לי‰ו„י  טוב‰  ע˘יי˙  "עבור  ‰ל˘ון) 
לי‰ו„י  טוב‰  לע˘ו˙  בכ„י  ויו˙ר –  ˘נ‰  ˘בעים-˘מונים  וחי‰  לעולם  ב‡‰  נ˘מ‰  נפ˘, 
("ˆוליב ‡ ‡י„ן ט‡ן ‡ טוב‰ ‡ין ‚˘מיו˙ ובפרט ‡ין רוחניו˙, „‡רף מען ‰‡בן מסיר˙ 
י‡‰רין,  מער  ‡ון  ‡כˆי‚  זיבעˆי‚  ‡פ  לעבט  ‡ון  וועלט  „ער  ‡ויף  ˜ומט  נ˘מ‰   ‡ נפ˘, 

ˆוליב ט‡ן ‡ ‡י„ן ‡ טוב‰").

מ‡מר פי ˜„˘ ‰˜„˘ים מורנו ‰בע˘״ט ״כ„י לע˘ו˙ טוב‰ לי‰ו„י ב‚˘מיו˙ ובפרט 
ברוחניו˙, ˆריכ‰ ל‰יו˙ מסירו˙ נפ˘״ ‰˜ים ‡לפי ‡לפים ורבו‡ רבבו˙ ‡נ˘ים, ו‰עמי„ם 
‰חסי„ו˙  „רכי  בכל  ‰חי‰  רוח  ‰ו‡  ז‰  ˜„ו˘  מ‡מר  ועבו„‰,  ˙ור‰  ˘ל  ‡ור‰  ב˜רן 

״מסירו˙ נפ˘ כ„י לע˘ו˙ טוב‰ לי‰ו„י".

רוח  ל‰חיו˙  כי  ‚וי",  ˙רומם  "וˆ„˜‰  בענין  ‰ז˜ן  רבינו  כ״˜  ‰ו„  „ברי  נפל‡ו  ומ‰ 
ב„ברי  ‰למו„  בענין  ‰רוחני˙   ‰˜„ˆ‰ ‚ם  ומ‰  עליונ‰,  ‰יו˙ר  ‰מעל‰  ‰י‡  ˘פלים 

‰חסי„ו˙ ו„רכי ‰חסי„ים.

[‰מ˘ך ‰מכ˙ב – במ„ור ז‰ ב˘בוע ‰ב‡ בעז"‰]

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˘כ„ ו‡ילך) 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰נ˘מו˙ ל„חו˙ ‡˙ מי ˘‰ו‡, ול‚ר˘ו מל‰ס˙פח בנחל˙ ‰׳.

‡˙ם  בנים  י˘ר‡ל  בכורי  בני  ‰כ˙ובים  בבי‡ור  „ע˙  מלמ„נו  ‰ז˜ן  רבינו  כ״˜  ‰ו„ 
נמ˘כ‰  י˘ר‡ל  כל  נ˘מ˙  כביכול  כך  ממוח ‰‡ב  נמ˘ך  ˘‰בן  כמו  ל‰וי׳ ‡ל˜יכם, "פי׳ 
וחכמ˙ו ‡ח„" (˙ני‡  י„יע‡ ‡ל‡ ‰ו‡  בחכמ‰  ול‡  חכים  י˙׳ „‡י‰ו  וחכמ˙ו  ממח˘ב˙ו 

פ"ב).

כמ‰ מן ‰‡‰ב‰ ו‰חב‰ ˜ובע ‰ו„ כ״˜ רבינו ‰ז˜ן בלב כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‡נ״˘ לחבירו 
 ,˘„˜ ב‰„ר˙  י˘ר‡ל  ‡‰ב˙  ˘ל‰ב˙   ˘‡ בר˘פי  ‰כ˙ובו˙  ‡לו  ב‡ו˙יו˙  י˘ר‡ל,  ולכל 

ביחוסי ‰נ˘מ‰ ב‰מ˘כ˙‰ מחכמ‰ עיל‡‰ ˘‰ו‡ י˙׳ וחכמ˙ו ‡ח„.

ו˙‡ ˘מע ב‡יז‰ טוב טעם ו„ע˙ עליון ב‡מרי ˜„˘ ב‰˙ל‰בו˙ ‡‰ב‰ פנימי˙ מ„בר 
 ,ıר‡‰ ועמי  ‰‰מון  ונ˘מו˙  מ˘יח‡  „ע˜בו˙  ‰נ˘מו˙  ‡ו„ו˙  ‰ז˜ן,  רבינו  כ״˜  ‰ו„ 

כמבו‡ר ב‡רוכ‰ בפר˜ ב'.

ו‡ם נמˆ‡ים ב‡ח„ ‰ב˙י כנסיו˙ וב˙י מ„ר˘ים ˘ל ‡נ״˘ ‡לו ‰בל˙י מ˙‡ימים לרוח 
‰חסי„ו˙, ‰‡ם ב„רכי ריחו˜ כ‡ל‰ י˙˜רבו, ל‡ור ‰חיים...

״מסירו˙ נפ˘ כ„י לע˘ו˙ טוב‰ לי‰ו„י"
‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰״˜ [רבי ˘לום „ובער נ"ע] מספר לי, ‡˙ ‡˘ר ˘מע מ‰ו„ כ״˜ 
‡‡זמו״ר ‡„מו״ר מו‰ר״˘, מ‰ ˘˘מע מפי ˜„˘ ‰ו„ כ"˜ ‡ביו ‡‡זמו״ר ‡„מו״ר ˆמח 

ˆ„˜, מ‰ ˘˘מע מ‰ו„ כ״˜ רבינו ‰ז˜ן.

‰בע˘״ט  מורנו  כ״˜  ‰ו„  ˘ל  מ˙ור˙ו  זורח  ‰‡ור  ‰בי‡  ‡˘ר  ב‡נ˘ים  ‰ר‡˘ון 
פ‡ל‡ˆ˜ -  בעיר  וויטעבס˜ - ‡ז ‰י׳ ‰פלך  מינס˜  מ‡‰ילעוו  פלכי  רוסי‡ ‰לבנ‰,  בחבל 
ט˘ערני‚‡וו, ‰י׳ ‡ברך מופל‚ ב˙ור‰ וביר‡˙ ˘מים ובעל ˘כל נפל‡ ילי„ עיר ב‡ייעוו, 

- פלך מ‡‰ילעוו - ור׳ מר„כי ˘מו.

פעם ‡מר ‰ו„ כ״˜ מורנו ‰בע˘״ט:

"כי  עמו",  ˙עזוב  עזב  לו,  מעזוב  וח„ל˙  מ˘‡ו  ˙ח˙   ıרוב ˘נ‡ך  חמור  ˙ר‡‰  "כי 
˙ר‡‰" כ‡˘ר ˙ס˙כל בעיון טוב, "חמור", ב‰חומר ˘לך, ˘‰ו‡ ‰‚וף, ˙ר‡‰ ב׳ „ברים, 
ו‰ו‡  ולרוחניו˙,  ל‡ל˜ו˙  ‰מ‚ע‚ע˙  ‰נ˘מ‰   ˙‡ ˘ונ‡  "˘נ‡ך",  ˘לך  ‰חומר  כי  ‰‡׳ 
‰חומר נמ˘ך ‡חר ‰‚˘מיו˙, ו‰ב׳ כי ‰חומר "רובı ˙ח˙ מ˘‡ו" כלומר ˘‡ו˙‰ ‰מ˘‡ 
˘נ˙ן ‰˜ב״‰ ל‰‚וף ˘יז„כך וי˙ברר ע״י למו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆו˙, ‰נ‰ ‰‚וף ‰ו‡ עˆל 
לו"  מעזב  בלב ‰‡„ם ‰יר‡ ‡˙ ‰׳, "וח„ל˙  יעל‰  כן  על  ו‡˘ר  מ˘‡ו,  ˙ח˙   ıורוב בז‰ 
˘יוכל ל˜יים ‡˙ ‰˘ליחו˙ ˘נ˙ן ‰˜ב״‰ ל‰‚וף, כי ‡ם י˙חיל בס‚ופים ו˙עניו˙ ל˘בור 
לברר  עמו"  ˙עזב  "עזב  ‡ם  כי  ‰˙ור‰,  ‡ור  י˘כון  ‰„רך  בזו  ל‡  ‰נ‰  ‰חומריו˙,   ˙‡
בז‰  מורנו ‰בע˘״ט  וס‚ופים (וסיים  ב˙עניו˙  ל˘ברו  ל‡  ולזככו, ‡בל  ‡˙ ‰‚וף ‰‚˘מי 

בעז‰י״˙.

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

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˙ ‰עריכ‰ ו‰‰‚‰‰: 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

כב

מחשבות של קירוב 
ולא של דחי'

האם בדרכי ריחוק כאלה יתקרבו, לאור החיים, אדרבא ואדרבא, על כל 
אחד ואחד מאנ"ש שי', שיש בהם דעת תורת החסידות ומחונך בדרכי 

החסידות, עליו להשתתף בצערם ולדאוג לחשוב מחשבות למצוא דרכים 
ונתיבות איך לקרבם שיתאימו לרוח החסידות

מי ז‰ ‡˘ר ב‡ בסו„ ‰נ˘מו˙ ל„חו˙ ‡˙ מי 
˘‰ו‡, ול‚ר˘ו מל‰ס˙פח בנחל˙ ‰׳

לרוח  מ˙‡ימים  ˘‡ינם  כ‡לו  י˘נם  בו  ˘מ˙פלל  ב‰מנין  ב‡˘ר  כי  ˘כו˙ב  ...ומ‰ 
חסי„ו˙].  ל„ברי  כינוי   – חיים  ‡ל˜ים  [=„ברי  „‡״ח  מלחזור  פס˜  כן  על  ‰חסי„ו˙, 

וכו˙ב, ‰‡ם ב˘ביל ‡לו י˘פוך ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ לל‡ ˙ועל˙.

ז‰  ב˘ביל  ‰‡ם  ע˘‰.  טוב  ל‡  ברבים,  חסי„ו˙  ולחזור  מללמו„  ˘פס˜  מ‰  ‰נ‰ 
בר  ימנע  ז‡˙  ב‚לל  ‰‡ם  ‰חסי„ו˙,  לרוח  מ˙‡ימים  ˘‡ינם  כ‡לו  ‚ם  י˘נם  ˘ב‰מנין 
במזון ‰נפ˘ ‚ם מ‡לו ˘מ˙‡ימים לרוח ‰חסי„ו˙, ˘‰ם ‚ם כן ל‡ י˘מעו „ברי חסי„ו˙, 

‰יכן ‰י‡ ˘ור˙ ‰˘כל, לענו˘ ‡˙ ‡לו מפני ‡לו.

ל˘מוע  ב‡ים  לרוח ‰חסי„ו˙,  מ˙‡ימים  - ‡ינם  לפי „ע˙ו   - ז‡˙, ‡ם ‡לו ‡˘ר  עו„ 
ל‰ם  י˘  כבר  ל˘מוע, ‰רי  נ˘‡רים  חסי„ו˙  וחוזרים „ברי  כ˘לומ„ים  חסי„ו˙, ‡ו  „ברי 
˘‰ו‡,  מי  על  ל‡מור  חריפ‡,  בסכינ‡  לפסו˜  יכול  ז‰ ‡˘ר  ומי ‰ו‡  לז‰,  ‡יזו ‰מ˘כ‰ 
בסו„  ב‡  ‡˘ר  ז‰  מי  כי  לז‰,  ˘ייך  ‡ינו  ‰ו‡  כי  חסי„ו˙,  „ברי  ל˘מוע  ב‡  ‡ו  ‰נ˘‡ר 

מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘ינוי מ˜ום בלב„, ול‡ ח"ו כליון ‰יל"˙. 

ב„רכי  ול‰נ‰‚‰  יו˙ר   ‰˘˜ בז‰  ‰עבו„‰  נע˘י˙  ‰זמנים  מן  ˘בזמן  ‰„בר  ‡מ˙ 
‰חסי„ים ו‰חסי„ו˙ ˆריכים לז‰ כחו˙ נוספים, ‡בל כבר ‡מרו רז"ל לפום ‚מל‡ ˘יחנ‡, 
לפי  ‡ל‡  מב˜˘  ‡ינו  מב˜˘  וכ˘‰ו‡  בריו˙יו  עם  בטרוני‡  ב‡  ‰˜ב"‰  ‡ין  ‡מרו  ועו„ 

כחם, 

וכלי  וז‰ו ‚"כ ‰˜„מ‰  חוˆ‰,  מעיינו˙ ‰בע˘"ט  יפוˆו  סוף  ˘סוף  ˘‰ובטחנו  ומכיון 
לנו  נ„מ‰  ו‡ם  ונמ˘ך,  ‰ולך  ˘‰„בר  ספ˜  מכל  נעל‰  ‰רי  בב"‡,  ˆ„˜נו  מ˘יח  לבי‡˙ 
ז‰ ‡ל‡  ˘‡ין  מ˘˙י ‡ל‰, ‡ו  ז‰, ‰רי ‡ח˙  ˘לפני  ל‚בי ‰„ור  כפול ‰ו‡  ע˙‰  ˘‰ח˘ך 

„מיון ועˆ˙ ‰יˆר בלב„, ‡ו ˘נ˙נו לנו ‰כחו˙ על ז‰,

ובמיל‡ מוטל˙ עלינו ‰‡חריו˙ ‰‚„ול‰ ל‰˙‡זר בכל כחו˙ינו ל„חו˙ ‡˙ ‰ח˘ך ע"י 
י˙רון ‰‡ור, ו‡ז בו„‡י ˙˜ויים ‰בטח˙ רז"ל ‰ב‡ ל˜„˘ עˆמו מעט למט‰ מ˜„˘ין ‡ו˙ו 
‰רב‰ מלמעל‰, ו‰ב‡ לט‰ר (טי"˙ בַפ˙ח - פ˙וח‰) ‰יינו לט‰ר ‡חרים ו‰סביב‰ ˘לו, 
מסייעין - ל˘ון רבים - לו, ˘‰עבו„‰ ‚ופ‡ ו‰מˆו‰ ˘עו˘‰ מסייעין לו (וכנ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ 
ל‰˘לים ‡˙ ‰כוונ‰ ‰עליונ‰  פר˜ ‰')  בעוזרי  לי  ל˘מע"ˆ „"‰ ‰'  ב„רו˘  ל‡„מו"ר ‰ז˜ן  בל˜ו"˙ 

ל‰‡יר ‡˙ ח˘ך ‰עולם ול˜רב עי"ז ‡˙ ‰יעו„, ו‰י' לע˙ ערב י‰י' ‡ור, וליל‰ כיום י‡יר, 
ל‡  ˘˙‰י' ‰‰ו„‡‰  בי,  כי ‡נפ˙  נ‡מר: ‡ו„ך ‰'  ו‡ז  ל‡ור,  נ˙‰פך  ˘ח˘ך ‰‚לו˙ ‚ופ‡ 

ר˜ על ‰י˘וב ‡פך ו˙נחמני, ‡ל‡ ‚ם על ‰כי ‡נפ˙ בי. 

בברכ‰ ל‰וסיף חום ו‡ור ‰חסי„ים ב˙וככי בנ"י.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' רפב ו‡ילך) 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‡רבע‰ ב˙ים עם ˘˙י פר˘יו˙?

מ„וע כ˙וב "טוטפו˙" ˘‰ו‡ חיבור ˘˙י מילים "טט" ו"פ˙" ול‡ כ˙וב "‡רבע"? / ‡יך ‰יו 
‰˙פילין במספר ‡רבע לפני ˘נ‡מרו ˘˙י ‰פר˘יו˙ ˘ל ˘מע וו‰י' ‡ם ˘מוע? / בי‡ור ‡ופן 

‰נח˙ ˙פילין במ„בר ומנין ‰ב˙ים ו‰פר˘יו˙ ˘ב‰ם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 50 ו‡ילך; ˙ור˙ מנחם ח"מ עמ' 178)

פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
ב' „ינים בˆליי˙ ‰פסח / מיל‰ ˘ל‡ כ„רכ‰ בליל פסח

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
ל˜„˘ ‡˙ כל מ˘ך מ‰לך ‰"זמן"

ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰ במˆי‡ו˙ ‰"זמן" ו‰"מ˜ום" / ב˜יום מˆו‰ מ˜„˘ים ‡˙ כל ‰"מכ˘ירים" 
לזמנים" –  ˘בינ˙יים / "י˘ר‡ל „˜„˘ינ‰ו  כל ‰זמן  מ˜„˘ים ‡˙  בחי˘וב ‰מול„  ˘ל‰ / 

˘מ˜„˘ים ‡˙ כל ‰זמנים כולם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 59 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
"ב˙וך בי˙ו" ˘ל "כל ‡ח„ ו‡ח„"! / ˘ני סו‚ים בבני ‰"מחר"

חי„ו˘י סו‚יו˙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
בפלו‚˙˙ ‰˙נ‡ים ב˜„ו˘˙ ˘ם ˆב‡ו˙

ל ‰˜ב"‰ ‡ו ל‡ו, ועפ"ז  מו̆  יב‡ר „נחל˜ו ‰בבלי ומס' סופרים ב˘יט˙ ר' יוסי ‡י ‰וי כלל̆ 
י˙יי˘בו „יו˜י ‰ל˘ונו˙ בכל ‰מ˜ומו˙ / עפ"ז יפלפל ‚ם ב˘יט˙ ˙"˜ „‰לכ˙‡ כוו˙י'

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 53 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יט
        סיפורים חסי„יים – י˜רים ונˆחיים | למען ˙ספר (י, ב)

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
מח˘בו˙ ˘ל ˜ירוב ול‡ ˘ל „חי'

תוכן העניניםתוכן הענינים



‰

ארבעה בתים עם שתי פרשיות?
מדוע כתוב "טוטפות" שהוא חיבור שתי מילים "טט" ו"פת" ולא כתוב 

"ארבע"? / איך היו התפילין במספר ארבע לפני שנאמרו שתי הפרשיות 
של שמע ווהי' אם שמוע? / ביאור אופן הנחת תפילין במדבר ומנין הבתים 

והפרשיות שבהם

 '‰ ‰וˆי‡נו  י„  בחוז˜  כי  עיניך  בין  ולטטפ˙  י„כ‰  על  ל‡ו˙  "ו‰י'  ‰ס„ר‰:  בסוף 
ממˆרים". ומפר˘ ר˘"י: 

"ולטטפ˙ בין עיניך – ˙פילין. ועל ˘ם ˘‰ם ‡רבע‰ ב˙ים ˜רויין 'טטפ˙': טט בכ˙פי 
˘˙ים, פ˙ ב‡פרי˜י ˘˙ים". 

כמ‰  ב‡‰  ‰ר‡˘ונ‰  ו‰פעם  ˙פילין,  על  ‰ˆיווי  נ‡מר  ˘ב‰  ‰˘ני'  ‰פעם  זו  ו‰נ‰, 
ל‡  ˘ם  ו‚ו'" – ‡ך  עיניך  בין  ולזכרון  י„ך  על  ל‡ו˙  לך  ט): "ו‰י'  (י‚,  לכן  פסו˜ים ˜ו„ם 

נ‡מר‰ ל˘ון זו ˘ל "טטפ˙" (‡ל‡ "לזכרון").  

˘‡ז  מ˘ום  ‰ו‡   – "טטפ˙"   '‡‰ בפעם  נ‡מר  ˘ל‡  ˘‰טעם  מ˘מע,  ‰פ˘ט  וב„רך 
ע„יין ל‡ ‰יו ‰˙פילין במספר ‡רבע (˘ז‰ו ˙וכן ‰˙יב‰ "טטפ˙" – כ„ברי ר˘"י: "טט 

בכ˙פי ˘˙ים, פ˙ ב‡פרי˜י ˘˙ים", וביח„ ‡רבע): 

‰˙פילין י˘ ב‰ם ‡רבע‰ ב˙ים, ˘ב˙וכם ‡רבע פר˘יו˙: פר˘˙ "˜„˘", פר˘˙ "ו‰י' 
כי יבי‡ך", פר˘˙ "˘מע" ופר˘˙ "ו‰י' ‡ם ˘מוע". 

ל‡חר  ר˜  נ‡מרו  ‰‡חרונו˙  ‰פר˘יו˙  ˘˘˙י  מ˘מע,  מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  וע"פ 
‡רבעים ˘נ‰, ולכן נכ˙בו לר‡˘ונ‰ בספר „ברים; ובזמן יˆי‡˙ מˆרים ‰יו לבני י˘ר‡ל 

ר˜ ‡˙ ˘˙י ‰פר˘יו˙ ‰ר‡˘ונו˙ (ר‡‰ ‚ם ˘ו"˙ ב˘מים ר‡˘ כס‡ „‰רסנ‡ סכ"„). 

‰יו  ל‡  ע„יין  ‰‰ו‡  בזמן  כי   –  '‡‰ בפעם  "טטפ˙"  נ‡מר  ל‡  למ‰  מובן  ומע˙‰ 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מקרא מקרא אני דורשאני דורש

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

כל  ˘ל  מ˜ורו  ‰ספר,  בסוף  פנים  כל  על  ‡ו  ‰‚ליון  ב˘ולי  ‡ם  ל‰עיר,  י˘   - ‰מ˜ומו˙ 
סיפור ו‰עי˜ר - ‰סמכו˙ ˘לו. 

ו‡ם ב‰נו‚ע לכל נ˘י‡י י˘ר‡ל ‰„ברים ‡מורים, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ לנ˘י‡י ˙נוע˙ 
רˆוי' -  בל˙י  במטר‰  מזויפים  ענינים  ולפעמים  מ„ויי˜ו˙  ˘‡ינן  י„יעו˙  ‰חסי„ו˙, ‡˘ר 

‰בי‡ו נז˜ רב ל‰פˆ˙ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ו‰ח„ר˙ ‰„רכו˙י' ומנ‰‚י' לחו‚ים יו˙ר רחבים. 

מ˜ום  מר‡‰  ‰עמו„ים  מ˘ני  ובכלל  ˘בספר,  ‰‡חרונו˙  מ‰˘ורו˙  ˘כנר‡‰  וכיון 
וסיפור ‡˘ר  ספור  כל  מ˜ור  נר˘ם ‡ˆלו  ˘י' -  כ˙"ר  ˘ל  ובי„עי ‡‰ב˙ ‰ס„ר  ‰מ˜ורו˙, 
 - עˆמם  בפני  בעלים   - סיפור  כל  מ˜ור  מ˜ום  מר‡‰  ע˙‰  י„פיס  ˘עכ"פ  כ„‡י  בספרו, 

˘עכ"פ י˙˜ן ‡˙ ‰‡מור במ„‰ ח˘וב‰ ‡ם ל‡ ב˘לימו˙ו. 

˜ובˆי  ˘ל  ‰סמכו˙  ערך  ע"„  ‡ח„ו˙  ˘ורו˙  ‚ם  לז‰  לˆרף  ‡פ˘ר,  ‡ם  טוב  ומ‰ 
בעלי  ‰יינו  ‰˜ˆוו˙,  ˘ני  בז‰  י˘  ˘כי„וע   - ‰˘ונים  ‰מַספרים  וכן  ‰˘ונים  ‰סיפורים 
 ıסמכו˙ ב˙כלי˙ ול‰יפך, ורובם נמˆ‡ים בין ˘ני ‰˜ˆוו˙. - מובן ˘‡פ˘ר ל‰וˆי‡ ˜וב
סיפורים כ‰נ"ל ‡פילו ‡ין יו„עים סמכו˙ ‰סיפורים, כיון ˘עכ"פ מ˘˜יף מ‰לך ‰רוח ˘ל 
חסי„ים ‡ו יוˆ‡י חלˆי‰ם, וכי„וע ‰מ‡מר "‚ם ‡ם ‰סיפור ‡ינו ‡מי˙י, ‰י' יכול ב‡מ˙ 
לפי  זיין ‡מ˙")", ‡בל  ‚ע˜ענט  עס ‡בער  ניט ‡מ˙, ‰‡ט  מע˘‰ ‡יז  „י  ("‡ויב  ל‰יו˙ 
ומˆ‡ם  ב„˜ם  כ‡ילו  סיפוריו  על  ˘יסמכו  לו„‡י  - ˜רוב  ב˙וככי ‡נ"˘  כ˙"ר  ˘ל  מˆבו 

נ‡מנים, ובפרט כ˘נ„פסים בספר, ולכן נחוˆ‰ בז‰ מסיר˙ מו„ע‰ מפור˘˙... 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' רסח)

 סיפורי ‰חסי„ים ‡ינם ר˜ נחל˙ ‰עבר 
וועלטן"  "פ‡ר‚‡נ‚ענע  ב‡י„י˘  ספרו  ˘לי,  ל‰ספרי'  ‰˙˘ור‰  בע„  חמ‰  ˙ו„‰ 
„פ‚ר‡,  ביומי  ‰חסי„ים  ˘ל  ‰סביב‰   ˙‡ ‰מ˙‡רים  ו‰ם  זכרונו˙  מ‰עבר']  [='עולמו˙ 

˘ב˙ו˙ ימים טובים ו‚ם בימו˙ ‰חול. 

‰חום   ˙‡ לר‡ו˙  ונ‰ני˙י  בו  ל„פ„ף   - ‰זמן  ר˘יון  כפי   - מוע„  לי  ול˜ח˙י 
‰˘ער˙י,  ˘לפי  ‰חום,   ˙‡ ‚ם  ‡ל‡  עו„  ול‡  ‰ספר,  פר˜י  נכ˙בו  ˘בו  ("וו‡רימ˜ייט") 

יפעלו על ‰˜ור‡ בו,

‡בל מוכרחני ‚ם ל‰עיר, במ‰ ˘נכ˘לו ‚"כ ‡חרים ‰כו˙בים על ענינים „ומים ל‰נ"ל, 
˘‰יחס ˘ל‰ם לז‰ ‰ו‡ כמו ˘כ˙ב כ˙"ר על ˘ער ‰ספר 'עולמו˙ מ‰עבר' ("פ‡ר‚‡נ‚ענע 
˘כבר  ענין  על  מעין ‡זכר‰  כ‡ן ‰ו‡  ˘‰כ˙וב  ‰˜ור‡ים  ‡ˆל  ונ˘‡ר ‰רו˘ם  וועלטן") 
י˘ר‡ל  בני  כן  נˆחי  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  כמו  כי  כן,  לומר  וח"ו  וח"ו  ‰עולם,  מן  ח"ו  חלף 

נˆחיים, וכ‡מור י˘ר‡ל ‡וריי˙‡ ו˜וב"‰ כול‡ ח„. 

‰נ‰ כן ‚ם כן ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ו„רכי ‰חסי„ים ו‰חסי„ו˙ נˆחיים ‰מ‰, ו‡פ˘ר בז‰ ר˜ 



יט

        סיפורים חסידיים 
– יקרים ונצחיים

  למען ˙ספר (י, ב) .

יו˜ר סיפורי חסי„ים
ל‰ב‡  ‚ם  כז‰  יע˘‰  ובטח  מכ˙ביו,  בכל  ˘מע˙י˜  חסי„ים  סיפורי  על  חמ‰  ˙ו„‰ 

ו˙ו„‰ מר‡˘.

י„וע ע„ כמ‰ ˘‰יו מיי˜רים נ˘י‡נו רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע סיפורי 
בז‰,  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜ל‰"‰  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ˘ל  ‰˘יח‰  וי„וע‰  וחסי„ים,  ˆ„י˜ים 
ˆ„י˜ים  סיפורי  ‰ו‡  ככולו  ורובו  ˘עי˜רו  ‡ף  ˘‡חריו,  ל‰ספרים  ˜„ם  בר‡˘י˙  ˘ספר 

ו‰ספרים ˘‡חריו ‰ם במˆוו˙ ‰˙ור‰ וכו'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' ˘כז ו‡ילך)

מ˜ורו וסמכו˙ו ˘ל כל סיפור
‰ו‡  מועיל  „יו˜,  ול‰וסיף  ‰ענינים  ל‰ב‰יר  ˘י˘  ככל  ‰נ‰  ז‰,  מבולבל  ...ב„ורנו 
˘במ˜ום ‡חר  בז‰, ‰רי ‡פ˘ר  כך ‰נחיˆו˙  כל  ניכר˙  וב‰ו‰ ‡ינ‰  על ‡˙ר  ו‡ם  ביו˙ר. 

ועל כל פנים בע˙י„ ‰˜רוב י˙ברר ‰‰כרח.  

ובכל  ‰זמנים  ˘בכל  י˘ר‡ל  נ˘י‡י  „בר  על  סיפורים  ל‡וסף  ב‰נו‚ע  ‰„ין  ו‰ו‡ 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‰˙פילין במספר ‡רבע, ‡ל‡ במספר ˘˙ים בלב„! 

 ıל‡ר ל‡חר ‰כניס‰  ר˜  בכלל, ‡ל‡  ˙פילין  ˘ל‡ ‰ניחו ‡ז  ˘י˘ ‰סוברים  [ול‰עיר 
(ר‡‰ ˙ור‰ ˘לימ‰ חל˜ יב ע' רמט, ו˘"נ), וכפי ˘מ˘מע לכ‡ור‰ מז‰ ˘נ‡מר בפר˘‰ זו "ו‰י' 

כי יבי‡ך ‰' ‡ל ‡רı ‰כנעני ‚ו'" (י‚, ‰). 

‡בל ר˘"י בפר˘˙נו מבי‡ סבר‡ זו ר˜ בנו‚ע ל˜„ו˘˙ בכורו˙ (י‚, י‡): "י˘ מרבו˙ינו 
˘למ„ו מכ‡ן ˘ל‡ ˜„˘ו בכורו˙ ‰נול„ים במ„בר", ו‚ם בז‰ מוסיף ומבי‡ „יע‰ נוספ˙: 
 ıל‡ר ל‰יכנס  ˙זכו  במ„בר  ˙˜יימו‰ו  '‡ם   – לומר  זו  בי‡‰  מפר˘  ˜„˘ו,  "ו‰‡ומר 
ו˙˜יימו‰ו ˘ם'". ומ˘מע ˘בנו‚ע ל˙פילין סובר ר˘"י ˘לכולי עלמ‡ ˜יימו מˆו‰ זו ‚ם 

במ„בר, ו‡כמ"ל].  

למ"˘  ב‰מ˘ך  ב‡  ז‰  ˘פסו˜  י"ל,   – "טטפ˙"  ל˘ון  נ‡מר  כן  ‰ב'  ˘בפעם  ומ‰ 
ולכן  ר˘"י);  (כפירו˘  זמן"  "ל‡חר  ו‰יינו  מחר",  בנך  י˘‡לך  כי  "ו‰י'  י„)  (י‚,  בסמיכו˙ 
ב‰מ˘ך  "מחר",  ˘י‰יו  כמו  ‰˙פילין  על  מ„ובר  כ‡ן  כי   – "טטפ˙"  ‰ל˘ון  נ‡מר‰ 
‰„ורו˙, ˘‡ז יˆטרפו ‚ם ˘˙י ‰פר˘יו˙ „"˘מע" ו"ו‰י' ‡ם ˘מוע" ו‡ז י‚יעו ‰˙פילין 

ל˘לימו˙ם במספר ‡רבע.    

ממ˘מעו˙ו ‰פ˘וט‰,  כ‡ן  ל‰וˆי‡ ‰ˆיווי  ˘‡ין ‰כרח  נר‡‰  ˘פיר  כ„ „יי˜˙  ‡ך  ב. 
ר˜  (ול‡  ‡רבע  ˘ל  במ˘מעו˙  י˜יימו ‡˙ ‰ˆיווי „"טטפ˙"  מˆרים  יˆי‡˙  ל‡חר  ˘מי„ 

"מחר") – וכן מ˘מע מ„יו˜ ל˘ון ר˘"י, וכפי ˘י˙ב‡ר בעז"‰. 

ויובן ב‰˜„ים מ‰ ˘י˘ ל„˜„˜: 

בל˘ון  נו˜ט  מ„וע ‰ו‡  ב˙פילין,  ל‰˘מיענו ‡˙ ‰מספר ‡רבע  ב‡ ‰כ˙וב  כ‡˘ר   (‡
˘˙ים  מ˘מעו˙‰  מ‰ן  ˘כל ‡ח˙  ו"פ˙",  ˙יבו˙: "טט"  מ˘˙י  מורכב˙  ˘‰י‡  "טטפ˙" 

וביח„ ‰ן ‡רבע – ול‡ ‡מר ˙יב‰ ‡ח˙ ˘מ˘מעו˙‰ מלכ˙חיל‰ מספר ‡רבע? 

ו‡˙חנן  בפ'  ‡ך  'טטפ˙'",  ˜רויין  ב˙ים  ‡רבע‰  ˘‰ם  ˘ם  "על  ‡ומר  כ‡ן  ר˘"י  ב) 
˘ב‡  ˘‰י‡ ‰פעם ‰‚'  עיניך",  בין  לטטפ˙  ו‰יו  י„ך  על  ל‡ו˙  ח) "ו˜˘ר˙ם  (ו,  ע‰"פ   –
‰ˆיווי על ˙פילין – ‰ו‡ מפר˘: "ועל ˘ם מנין פר˘יו˙י‰ם נ˜ר‡ו 'טטפ˙'; טט בכ˙פי 

˘˙ים, פ˙ ב‡פרי˜י ˘˙ים". 

ולכ‡ור‰, מ‰ נ˘˙נ‰? מ„וע בפר˘˙נו נ˜ט ר˘"י ‡˙ ‰מספר ‡רבע ב˜˘ר ל‰ב˙ים, 
– ו‡ילו בפ' ו‡˙חנן ‰ו‡ מזכיר „ו˜‡ ‡˙ ‰פר˘יו˙? 

‚. ובי‡ור ‰ענין (ר‡‰ ‚ם מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ל˘"פ ו‡˙חנן ˙˘ע"ו): 

כנ"ל  (ו„ל‡  מˆרים  יˆי‡˙  ˘ל‡חר  ‰זמן  על  מ„בר  בפר˘˙נו  ˘‰ˆיווי  לומ„  ר˘"י 
סוס"‡), ובמיל‡ ‡ין ‰ו‡ יכול לפר˘ "טטפ˙" על ˘ם ‡רבע  ‰פר˘יו˙ (וכמ"˘ בפ' ו‡˙חנן) 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

– ˘‰רי ע„יין ל‡ ‰יו ‡רבע פר˘יו˙ ‡ל‡ ˘˙ים בלב„;

˙פילין  ל‰ם  ˘‡ז ‰יו  בז‰,  וכוונ˙ו  ב˙ים" –  ˘‰ם ‡רבע‰  ˘ם  מ„יי˜ "על  ולכן ‰ו‡ 
˘˙י  ‰יו  ב˙ים  ˘ני  ˘ב˙וך  ו‰יינו,  פר˘יו˙.  לל‡  מ‰ם  ו˘נים  ב˙ים,  ‡רבע‰  ‰כוללים 

‰פר˘יו˙ ˘בפר˘˙נו ("˜„˘" "ו‰י' כי יבי‡ך"), ו˘ני ב˙ים ‰יו רי˜ים מפר˘יו˙.

ו‰˙ועל˙ בז‰ – כי על י„י כל ‡ח„ מ‰ב˙ים נע˘י˙ ‰‚„ל‰ ב‰˙פילין וממיל‡ בזכרון 
יˆי‡˙ מˆרים ˘על י„ם. כלומר: כיון ˘כללו˙ ‰˙פילין ב‡ כ‡ו˙ וכזכרון ליˆי‡˙ מˆרים, 

‰רי כל בי˙ נוסף (‡פילו ‡ם רי˜ ‰ו‡) מ‚„יל ‰זכרון ב‰„‚˘‰ י˙יר‰.

ˆירוף  ע"י  „ו˜‡  ‡רבע  ‰מספר   ˙‡ ‰כ˙וב  מ˘מיענו  למ‰  בפ˘טו˙  מובן  ומע˙‰ 
כי ‡כן,  ב˙יב‰ ‡ח˙) –  נ˜ט ‰‡רבע  (ול‡  ˘˙ים  ענינ‰  מ‰ן  ˘כל ‡ח˙  ˙יבו˙  ˘˙י  ˘ל 
ועו„  בפר˘יו˙,  ‰מל‡ים  ב˙ים  ˘ני  ו"˘˙ים":  ל"˘˙ים"  ‰ם  מחול˜ים  ‰ב˙ים  ‡רבע˙ 

˘ני ב˙ים ˘‡ין ב‰ם פר˘יו˙.

˘˙י  ‚ם  נ‡מרו  כבר   – ‰‡רבעים  ב˘נ˙   – ו‡˙חנן  בפ'  ‡ך  בפר˘˙נו;  ‰ו‡  כ"ז   .„
ע"˘  נ˜ר‡ים "טטפ˙"  ˘‰˙פילין  ˘ם  ר˘"י  מפר˘  ˘פיר  וממיל‡  ‰פר˘יו˙ ‰‡חרונו˙, 

‡רבע ‰פר˘יו˙.

ו‡ף ˘‚ם ‰ב˙ים ‰ם ‡רבע‰ – ו‡"כ למ‰ ˆריך ר˘"י ל˘נו˙ מפירו˘ו בפר˘˙נו, ו‰י' 
יכול ל‰מ˘יך ולפר˘ ‚ם ˘ם ˘‰ו‡ על ˘ם ‡רבע˙ ‰ב˙ים!

‰נ‰ לפי ‰נ"ל מובן ‰יטב:

ו˘וב  ב˘וו‰,  מל‡ים  ‰ב˙ים  ‡רבע˙  כל  ע˙‰  ‰רי  עס˜ינן,  ‰‡רבעים  ˘ב˘נ˙  כיון 
‡ינו מובן: מ‰ פ˘ר ‰חלו˜‰ ˘ל "˘˙ים" ו"˘˙ים" – ולמ‰ ל‡ נ˜ט ‰כ˙וב בל˘ון ˘ל 

"‡רבע" בב˙ ‡ח˙?! 

על  ˘‰ל˘ון "טטפ˙" ˜‡י  ו)מ„יי˜   - – "ב˙ים"  בפר˘˙נו  ממ"˘  (מ˘נ‰  ר˘"י  ולכן 
נ‡מרו  ˘˙י ‰פר˘יו˙ ‰ר‡˘ונו˙  חלו˜‰:  מוˆ‡ים ‡נו  ע„יין  ב‰פר˘יו˙  כי   – ‰פר˘יו˙ 
˘˙י ‰פר˘יו˙  ו‚ם:  ˙ור‰;  מ˙ן  ל‡חר  ˘˙י ‰פר˘יו˙ ‰‡חרונו˙  ו‡ילו  ˙ור‰,  מ˙ן  לפני 

‰ר‡˘ונו˙ מ„ברים בענין יˆי‡˙ מˆרים, מ˘‡"כ ‰‡חרונו˙.

[ול‰עיר, ˘ב‡מ˙ ‡פ˘ר למˆו‡ ‚ם ב‰ב˙ים (˘ב˙פילין ˘לנו) חלו˜‰ ל˘נים, ˘‰רי י˘ ˘נים מ‰ב˙ים 
– ‰חיˆוניים - ˘י˘ ב‰ם ˆור˙ ˘י"ן, ו˘נים – ‰פנימיים - ˘‡ין ב‰ם ˘י"ן. ור‡‰ ‚ם ב‚מר‡ (מנחו˙ ל‰, 
רי˘ ע"‡) ˘י˘ סבר‡ לחל˜ בין ‰ב˙ים ‰חיˆוניים ל‰ב˙ים ‰פנימיים. - ‡ך ל‡ מˆינו חלו˜‰ כזו בפ˘ט 

‰מ˜ר‡ו˙].

‰. ולפי „רכנו זו יומ˙˜ עו„:

בפר˘˙נו ‡ין ר˘"י מס˙פ˜ בפירו˘ ‰נ"ל ב˙יב˙ "טטפ˙", ‡ל‡ ‰ו‡ ממ˘יך ומבי‡ 
פירו˘ נוסף:

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

˘‡ין ˜„ו˘˙ם  ר˜  נמח˜ים,  ˘‡ינם  ˘„ינם 
˘וו‰ זל"ז (ר‡‰ ר"ן ˘בועו˙ ˘ם בטעם ˘‰וˆרך 
‰ו‡  „יחי„  "‡ע"פ  כר"י,  ‰לכ‰  ‡ין  לומר  ˘מו‡ל 

וע"פ  עמו".  נימו˜ו  יוסי  „רבי  מ˘ום  רבים  ל‚בי 

‰כוונ‰  כר"י"  ‰לכ‰  "‡ין  ˘‰‰וספ‰  י"ל  ‰נ"ל 

ל‚„ר  בנו‚ע  נמח˜, ‡בל  ˘‡ינו  ל‰‰לכ‰  בנו‚ע  ר˜ 

˘‡ר ‰˘מו˙.  ל˜„ו˘˙  ˘וו‰  ל˙"˜ ‡ינו  ‚ם  ‰˘ם, 

‡ין  ל„י„י'  ˘ב‡מ˙  י"ל  ב'  ו‡ופן  ועˆ"ע). 

חילו˜ בין ‰˘מו˙. 

מ‰ל'  רפ"ו  ‰רמב"ם  מ„ברי  ול‰עיר 
˘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' 65 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. 



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

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"‰ 
˘‰י‡ „בר ‰' ממ˘. „‡ף ˘„ברי ‰נבי‡ ‰ם 
„בר ‰', מ"מ, כיון ˘‚„ר ‰נבו‡‰ ‰ו‡ מ‰ 
˘"‰‡-ל מנב‡ ‡˙ בני ‰‡„ם" (רמב"ם רפ"ז 
מ‰ל' יסו„י ‰˙ור‰), ‰יינו „בר ‰' ‰מˆטמˆם 

ב˙וך „ע˙ו ו‰˘‚˙ו וס‚נונו ˘ל ‰נבי‡ (עיין 
ו‰רי  פל"ו),  ח"ב  נבוכים  במור‰  ˘‰‡ריך  מ‰ 

ל‰˘י‚  נבר‡  ˘ום  ביכול˙  „‡ין  נו„ע  כבר 
מי„ו˙יו  על  (‰מורים  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘מו˙יו 
פ"‚,  ב˘מו"ר  כמבו‡ר  פעול˙ו,  ו„רכי 
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‡ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

"ומנחם חיברו עם 'ו‰טף ‡ל „רום', '‡ל ˙טיפו', ל˘ון „יבור, כמו 'ולזכרון בין עיניך' 
‰‡מור‰ בפר˘‰ ר‡˘ונ‰, ˘‰רו‡‰ ‡ו˙ם ˜˘ורים בין ‰עינים יזכור ‰נס וי„בר בו".

‰‡ח„  ‰פירו˘  ‡ל‡  "טטפ˙",  ל˙יב˙  נוסף  פירו˘  מבי‡  ר˘"י  ‡ין  ו‡˙חנן  בפ'  ‡ך 
ו‰יחי„ ‰ו‡ על ˘ם ‰מספר ‡רבע. 

כל  ל‰ם ‡ז ‡˙  כי ‡כן ‰יו  מיו˘ב ‰יטב  ו‡˙חנן ‰פירו˘  ˘בפ'  לב‡ר,  י˘  ועפ‰נ"ל 
‰‡רבע פר˘יו˙, ולכן ר˘"י מס˙פ˜ בפירו˘ ז‰ לב„ו; 

‡ך בפר˘˙נו ‰רי ˆריך ל‰‚יע לחי„ו˘ ˘י˘ בו מן ‰„וח˜ – ˘‰יו ‡רבע‰ ב˙ים ו˘נים 
פירו˘  מבי‡  ‡ל‡  ז‰  בפירו˘  מס˙פ˜  ר˘"י  ‡ין  ולכן  פר˘יו˙!  בלי  רי˜ים,  ‰יו  מ‰ם 

נוסף. ו˜"ל.   



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

‚ ם  בו  י˘  ‡כיל˙ ‰פסח, ‡ל‡  במˆו˙  פרט  ר˜  ל‡ 
וחיוב  ענין  ˘‰ו‡  ‰חירו˙  ענין  על  ‰מר‡‰  ענין 
ל‰יו˙  מע˘יו ˆריכים  ˘כל  ז‰,  בליל‰  בפ"ע  כללי 

ב"„רך חירו˙". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 57)

מילה שלא כדרכה 
בליל פסח

וכל ערל ל‡ י‡כל בו
(יב, מח)

 ,‡  ˘"‰˘) ע‰"פ  (פ"‡)  רב‰  ‰˘ירים  ב˘יר  ‡י' 
וי˘ר‡ל  ˘מ˘‰  "ע„  במסיבו":  ˘‰מלך  "ע„  יב) 
לו  ‡מרו  כו',  במˆרים  פסחי‰ם  ו‡וכלין  מסובין 
‡"ל  כך  מ˘‰  ‡"ל  נ‡כל,  מ‰  לנו  ˙ן  רבינו  מ˘‰ 
‡ח„  כל  מי„  בו",  י‡כל  ל‡  ערל  "כל  כו'  ‰˜ב"‰ 

ו‡ח„ נ˙ן חרבו על ירכו ומל עˆמו".

ו‰˜˘ו ‰מפר˘ים (יפ‰ ˙ו‡ר ˘מו"ר פי"ט, ‰. ר˘"˘ 
„וח‰  בזמנ‰  ˘ל‡  מיל‰  „‡ין  ועו„),  כ‡ן.  ˘‰˘"ר 

בליל  בנ"י  עˆמם  מלו  ו‡יך  ב),  ˜לב,  (˘ב˙  יו"ט 
‰פסח?

‰מ„ר˘  ל˘ון  ב„יו˜  ‰ו‡   ıמ˙ור˘ לומר  וי˘ 
מ‰  „לכ‡ו'  עˆמו",  ומל  ירכו  על  חרבו  "נ˙ן 
‡חר?  ב‡ופן  ‡ו  בחרבם  עˆמם  מלו  ‡י  ‰נפ˜"מ 
כי  ביו"ט,  עˆמם  ˘מלו  מ‰  מבו‡ר  ˘עפ"ז  ‡ל‡ 
כ˘נע˘י˙  ר˜  בזמנ‰ ‰ו‡  ˘ל‡  מיל‰  ˘נ‡סר‰  ז‰ 
פי"‚  כלים  רע"ב  סע"‡.  ˜ל,  (˘ב˙  ב‡יזמל   – כ„רכ‰ 
טו˘ו"ע   .‡"‰ פ"ב  מיל‰  ‰ל'  (רמב"ם  בסכין  ‡ו  מ"„) 

יו"„ סרס"„), מ˘‡"כ מיל‰ בחרב ‰י‡ מל‡כ‰ ˘ל‡ 

כ„רכ‰ ˘ל‡ נ‡סר‰ מ‰"˙.

חרבו˙  לך  "ע˘‰  ב)   ,‰) בי‰ו˘ע  ˘מˆינו  ו‡ף 
מ˘מע  „לכ‡ו'  ˘ני˙",  בנ"י   ˙‡ מול  ו˘וב  ˆורים 
˘מלו  ‰מ„ר˘  מבי‡  ע"ז  ‰נ‰  בחרב,  ‚ם  ˘מלים 
˘בחרב  פ˘וט  וז‰  ירכו",  על  ב"חרבו  עˆמם 
ביו"ט  נ‡סר‰  ול‡  כ„רכ‰,  מיל‰  זו  ‡ין  מלחמ‰ 

מ‰"˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 125 ו‡ילך)

ב' דינים בצליית הפסח
ו‡כלו ‡˙ ‰ב˘ר בליל‰ ‰ז‰ ˆלי ‡˘ ‚ו' 
ר‡˘ו על כרעיו ועל ˜רבו
(יב, ח-ט)

‡וכל  "כ˘‡„ם  ‰רמב"ם  כ˙ב  „פסח  ˆלי  ב„ין 
וכ˘י‚יע  כו'  וחו˙ך  ו‡וכל  חו˙ך ‰ב˘ר  ‡˙ ‰פסח 
‡ל‡  ‡ו˙ו  מח˙כין  ו‡ין   .  . מוˆי‡ו  ‰נ˘‰  ל‚י„ 

ˆולין ‡ו˙ו ˘לם" (‰ל' ˜"פ פ"י ‰י"‡).

ולכ‡ור‰ ˆ"ע, ‰רי לכ‡ור‰ כל „ין ˆליי˙ פסח 
בליל‰  ‰ב˘ר   ˙‡ "ו‡כלו  כמ"˘  ב‡כיל˙ו,  ˜˘ור 
‰ז‰ ˆלי", ו‡"כ ‰וי כל כולו פרט ב‡כיל˙ ‰פסח, 
ו‡"כ מ‰ו ‰ענין ˘"ˆולין ‡ו˙ו ˘לם" עם ‰‚י„ כו', 
ז‰  פרט  על  (ו‡כן  כלל  ל‡כיל‰  ˘ייך  בעו„ ‰‚י„ ‡ינו 

פלי‚ ‰ר‡ב"„)?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

מע˘‰  ב‡ופן  פרטי „ינים  ˘‰˙ור‰ ˜בע‰  מז‰ 
ועל  כרעיו  על  ר‡˘ו   ˘‡ "ˆלי  ˘י‰י'   – ‰ˆלי' 
˜רבו" למ„ ‰רמב"ם, „"ˆלי ‚ו'" ‰ו‡ ל‡ ר˜ פרט 
ב‡ופן ‡כיל˙ ‰פסח, ‡ל‡ „מע˘‰ ‰ˆלי' עˆמו ‰וי 

„ין ומˆו‰ בפ"ע במע˘‰ ‰˜רבן.

בס'  ‰מבו‡ר  פי  על  לז‰  ‰טעם  לומר  וי˘ 
‰חינוך (מˆו‰ ז) „"ז‰ ˘נˆטוינו ל‡כול ˆלי „וו˜‡" 
‰ו‡ "לפי ˘כך „רך בני מלכים ו˘רים ל‡כול ב˘ר 
˘‡וכלין  ו‡נו  כו'  ומוטעם  טוב  מ‡כל  ˘‰ו‡  ˆלי 
לנו  ר‡וי  ו„‡י  כו'  לחירו˙  ˘יˆ‡נו  לזכרון  ‰פסח 

ל‰˙נ‰‚ ב‡כיל˙ו „רך חירו˙ ו˘ררו˙".

ועפ"ז י"ל ˘‰רמב"ם ס"ל, ˘‰חיוב ל‡כול ˆלי 
י˘ בו ˘ני ענינים: ‡) ˙נ‡י במˆו˙ ‡כיל˙ ‰פסח. 
ל‰ר‡ו˙  ‡„ם  „"חייב  ‰כללי  מ‰חיוב  חל˜  ב) 
מ˘עבו„  ע˙‰  יˆ‡  בעˆמו  ‰ו‡  כ‡ילו  עˆמו   ˙‡
מˆרים" (ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' חו"מ פ"ז ‰"ו) ע"י ˘עו˘‰ 
ב˘ר  ו‰רי ‡כיל˙  חירו˙,  „רך  ז‰  ליל‰  מע˘‰  כל 

ˆלי מור‰ על "„רך חירו˙ ו˘ררו˙".

ומטעם ז‰ י˘ ב‚וף מע˘‰ ‰ˆלי' ח˘יבו˙ בפני 
˘‡ינם  מיוח„ים  „ינים  עליו  ˘חלים  וע„  עˆמו 
‰ו‡  ‰"ˆלי"  ˘ענין  מכיון  ‰פסח,  ל‡כיל˙  נו‚עים 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

"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"), 
˜„ו˘‰  עליו  חל‰  ˘ל‡  ‡ל‡  ממ˘,  חול 
מ"מ  ‡בל  נמח˜,  ˘‡ינו  כ˘ם  ל‰ע˘ו˙ 
‰ו‡ ˙ו‡רו ˘ל ‰˜ב"‰, כמו "‰‚„ול ‰‚בור 
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  ˆב‡ו˙ ‡ל‡  נ˜ר‡ ‰˜ב"‰  ˘ל‡  "לפי  יוסי 

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

נמח˜ים,  ˘‡ינם  „˘מו˙  ו‰„ין  ‰‚„ר  עליו 
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‡ 



טו

בפלוגתת 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˙  נמח˜ים, ‡בל "ר' 

˘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 

‡‚ו„‰ ‰יו  בי˙  ˘ל  בן ‡לעזר  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 
בטעם ‰חילו˜ים  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 
"ופ˜„ו  ‰כ˙וב  ‰וב‡  מ˜ומו˙  וב˘‡ר 
בי‡ור  ‚ם ˆריך  בר‡˘ ‰עם".  ˘רי ˆב‡ו˙ 
מ˘"כ ב˘"ס „י„ן "˘ל‡ נ˜ר‡ ˆב‡ו˙ ‡ל‡ 
על  וכי ‡ילו ˆב‡ו˙ ˜‡י  י˘ר‡ל",  ˘ם  על 
‰י'  ˘וב  וכיו"ב),  (מל‡כים  ‰˘מים  ˆב‡ 

‰„בר עו˘‰ו ˘ם ˜„ו˘ ˘ל ‰˜ב"‰. 

סופרים  ומס'  ˘‰בבלי  לומר  ונר‡‰ 
˘ם  ב‚„ר  ר"י  ב˘יט˙  חלו˜ים  (וירו˘למי) 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

י

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יינה של תורה
החסידות דרך עלל הפרשה בעניני ביאורים

לקדש את כל משך מהלך 
ה"זמן"

להמשיך קדושה במציאות ה"זמן" וה"מקום" / בקיום מצוה מקדשים את 
כל ה"מכשירים" שלה / בחישוב המולד מקדשים את כל הזמן שבינתיים / 

"ישראל דקדשינהו לזמנים" – שמקדשים את כל הזמנים כולם

ח„˘ים  "ל˜„˘  ‡), ‰י‡   ,‡ בר‡˘י˙  ר˘"י  (ר‡‰  י˘ר‡ל  ב‰  ˘נˆטוו  ‰ר‡˘ונ‰  ‰מˆו‰ 
ר‡˘  לכם  ‰ז‰  ‰חו„˘  ב)  יב,  (פר˘˙נו  ˘נ‡מר  בלב„,  „ין  בבי˙  וח„˘ים  ˘נים  ולח˘ב 

ח„˘ים ר‡˘ון ‰ו‡ לכם לח„˘י ‰˘נ‰" (מניין ‰מˆוו˙ ל‰רמב"ם מ"ע ˜נ‚).

 ˙‡ ל‰˙חיל  ˆריך  ‰י'  "ל‡  ‰רי  ב‰,  ˘נˆטווינו  ‰ר‡˘ונ‰  ‰מˆו‰  ‰יו˙‰  ומחמ˙ 
‰˙ור‰ ‡ל‡ מ‰חו„˘ ‰ז‰ לכם", ומ‰ ˘פ˙ח בסיפור ברי‡˙ ‰עולם ומע˘י ‰‡בו˙, ‰ו‡ 
בכ„י ˘י‰י' בי„י י˘ר‡ל ל‰˘יב על טענו˙ ‡ומו˙ ‰עולם "לסטים ‡˙ם ˘כב˘˙ם ‡רˆו˙ 

˘בע‰ ‚וים" (ר˘"י ˘ם).

מורי„  ‰„בר  ‡ין  ‰רי  לכם",  ‰ז‰  ב"‰חו„˘  ˙ור‰  פ˙ח‰  ל‡  ˘לפועל  ‡ף  ו‰נ‰, 
˘במˆו˙  ומ˘מע ‡˘ר  ˘ם).  (ר˘"י  י˘ר‡ל"  ב‰  ˘נˆטוו  ר‡˘ונ‰  ˘‰י‡ "מˆו‰  ממעל˙‰ 

˜י„ו˘ ‰חו„˘ י˘ ˙וכן כללי, ו‰י‡ יסו„ בכל ‰מˆו˙ כולן, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰ במˆי‡ו˙ ‰"זמן" ו‰"מ˜ום"
עי˜ר ענינן ˘ל מˆוו˙ ‰˙ור‰ (ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 212 ו‡ילך), ‰ו‡ ל‰מ˘יך 
˜„ו˘‰ בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי. ˘כ‡˘ר נוטל י‰ו„י חפı ‚˘מי ומ˜יים בו מˆו‰, ‰ו‡ מח„יר 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˜„ו˘‰ ב˙וכו, ע„ ˘נע˘‰ ‡ו˙ו ‰חפı ל"חפˆ‡ ˘ל מˆו‰", ו‡פילו ל„בר ˜„ו˘ ממ˘.

ו‰נ‰, "‚„ר ובחינ˙ ˘ם 'עולם' נופל על בחינ˙ מ˜ום ובחינ˙ זמן" (˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ 
‰„בר  עי˜ר  וז‰  ו‰"מ˜ום",  ‰"זמן"  ‚„רי  ‰ו‡  ‰‚˘מי  ‰ז‰  עולם  ˘ל  ˘מ‰ו˙ו  פ"ז), 
ובזמן  מסוים  במ˜ום  ל‰יו˙  מו‚בל  ˘‰ו‡  ‰‚˘מי,  ‰נבר‡  ˘ל  מו‚בלו˙ו   ˙‡ ˘מבט‡ 
מסוים. וכ‡˘ר נבר‡ ‰עולם נבר‡ו ‰‚בלו˙ ‰זמן ו‰מ˜ום (ר‡‰ סי„ור ˘ער ‰˜"˘ ע‰, סע"„ 

ו‡ילך ובכ"מ).

ל˜„˘ ‚ם  ז‰ ‰עולם, ‰רי ˆריך  ולזכך ‡˙ ‚˘מיו˙  ל˜„˘  י˘ר‡ל  בבו‡ ‡י˘  כן,  ועל 
י˘  ח˘יבו˙  ו‡„רב‡,  ‰‚˘מי.  ‰ז‰  מעולם  חל˜  ‰י‡  ˘‚ם  ˘מ‰,  ˘"זמן"  ‰ברי‡‰   ˙‡
ב˜י„ו˘ ‰זמן י˙ר על ˘‡ר בריו˙ ˘בעולם, כי ברי‡˙ ‰זמן ˜„מ‰ ל˘‡ר עניני ‰ברי‡‰, 
˘יחו˙  ל˜וטי  בז‰  (ר‡‰  ב‡ו˙ו ‰זמן  בריו˙  נבר‡ו  כך  ור˜ ‡חר  נוˆר ‰זמן  מ˙חיל‰  ˘‰רי 

ח"כ עמ' 333. ו˘"נ).

ו‰„רך ב‰ יכול ‰י‰ו„י ל˜„˘ ‡˙ ‰זמן, ‰י‡ מˆו˙ ˜י„ו˘ ‰חו„˘, ˘בי˙ „ין מˆווין 
"ל˜„˘" ‡˙ ‰חו„˘ בזמנו, ובכך מ˜„˘ים י˘ר‡ל ‡˙ מ˘ך ‰זמן ˘ל ‡ו˙ו ר‡˘ חו„˘, 

ומח„ירים ˜„ו˘‰ ‚ם במˆי‡ו˙ ‰זמן.

ב˜יום מˆו‰ מ˜„˘ים ‡˙ כל ‰"מכ˘ירים" ˘ל‰
ו‰נ‰, כ‡˘ר מ˜„˘ים בי˙ „ין ‡˙ יום ר‡˘ ‰חו„˘, נמˆ‡ לכ‡ור‰ ˘‰ח„ירו י˘ר‡ל 
˜„ו˘‰ ר˜ ב‡ו˙ו זמן „יום ר‡˘ ‰חו„˘, ‡ך י˘ לומר י˙יר‰ מזו, ˘ב˜יום מˆו˙ "‰חו„˘ 

‰ז‰ לכם", ממ˘יכים ופועלים י˘ר‡ל ˜„ו˘‰ בכל מ˘ך מˆי‡ו˙ ‰"זמן".

ו‰„בר יובן ב‰˜„ים בי‡ור יסו„ כללי בעבו„˙ ‰מ˘כ˙ ‰˜„ו˘‰ בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי:

י˘ר‡ל"  וב˘ביל   .  . ‰˙ור‰  "ב˘ביל  ‰י‡  פרטיו,  וכל  ‰עולם  ברי‡˙  ומטר˙  ˙כלי˙ 
(ר˘"י לבר‡˘י˙ ‡, ‡), ˘י˘ר‡ל י˜„˘ו ויזככו ‡˙ ‰עולם ב‡מˆעו˙ מˆוו˙ ‰˙ור‰.

˙כלי˙ו  נ˙‚ל˙‰  מˆו‰, ‰רי  בו  ומ˜יים  מחפˆי ‰עולם   ıחפ י‰ו„י  נוטל  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 
˙ור‰  לספר  ו‰ופכו  ב‰מ‰  מעור  ˜לף  ‰י‰ו„י  ˘לו˜ח  וכ‚ון  ברי‡˙ו,  מטר˙  ונ˙˜יימ‰ 
‰ברי‡‰  עניני  ˘‡ר  ‡ך  ברי‡˙ו,  ˙כלי˙  ‰ב‰מ‰  בעור  מ˙‚ל‰  ובז‰  ˜„ו˘,   ıחפ ˘‰ו‡ 

˘ל‡ נ˙˜יימ‰ ב‰ם מˆו‰, לכ‡ור‰ ל‡ נ˙˜יימ‰ ˙כלי˙ם.

ומ‡פ˘רים ˜יום  מסייעים  ˘‰ם  בכך  ברי‡˙ם  מטר˙  מ˜יימים  ענינים ‡לו  ˘‚ם  ‡ל‡ 
‰מˆו‰ כ˙י˜ונ‰. ועל „רך מ˘ל ‡י˙‡ ב‚מר‡ (˘ב˙ ˜ל, ‡) ˘"כור˙ין עˆים לע˘ו˙ פחמין 
כולם  ו‰ברזל  ו‰פחמין  ˘‚ם ‰עˆים  ו‰רי  מיל‰,  ˘ל  עבור ‡יזמל  ז‰  וכל  ברזל"  לע˘ו˙ 
בכל  וכן ‰ו‡  מיל‰.  מˆוו˙  ל˜יום  סכין  י„ם  ועל  בעזר˙ם  ˘י‰י'  ברי‡˙ם  ˙כלי˙  ˜יימו 
מˆו‰, ˘ב˜יום ‰מˆו‰ ‰י‰ו„י מ˘לים ‡˙ כוונ˙ ‰ברי‡‰ ‰ן ˘ל חפı ‰מˆו‰ ו‰ן ˘ל כל 

פניניםפנינים

לז‰  ‰טעם  נ˙ב‡ר  ˘ם  ‰„ברים,  במ˜ור  [ועיין  מי˘ר‡ל" 
˘בפסח „ורו˙ ל‡ כן].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 82  ו‡ילך)

שני סוגים בבני ה"מחר"
כי י˘‡לך בנך מחר ל‡מר
י˘ מחר ˘‰ו‡ עכ˘יו וי˘ מחר ˘‰ו‡ ל‡חר זמן
(י‚, י„. ר˘"י)

‰‡„ם  בעבו„˙  ‡לו  ר˘"י  „ברי  לב‡ר  י˘ 
ל˜ונו:

"מחר" ‰יינו ‰„ור ‰ב‡, ו"בנים" ˘ל "מחר" 
˘ני  י˘נם  ‡לו  וב"בנים"  ‰ב‡.  ‰„ור  בני  ‰יינו 

סו‚ים: 

בן,  ‡מנם  ‰ו‡   - עכ˘יו"  ˘‰ו‡  מחר  "י˘ 
חי  ‰ו‡  ‰רי  מ‰ו˙ו  ב˙וכן  ‡בל  ‰ב‡,  מ‰„ור 
ונמˆ‡ "עכ˘יו", כי ‡ינו נפר„ מ‡ביו, ‡ל‡ ‰ו‡ 
ומ‰וו‰  ‰י‰„ו˙,  חיי  ‰‡ב,  ˘ל  ‰חיים  ‡ו˙ם  חי 
חי„ו˘,  ובז‰ ‡ין  ˘ל ‰‡ב.  ("מחר")  י˘ר  ‰מ˘ך 
חייבים  בי‰„ו˙,  ˘‡לו˙  ˘ו‡ל  ז‰  "בן"  „כ‡˘ר 
 '‰  ˙‡ לעבו„  ˘יוכל  כ„י  לו  לענו˙  ל‰˘˙„ל 

ב˘מח‰ וחיו˙.

כז‰  בן  זמן",  ל‡חר  ˘‰ו‡  מחר  "י˘   - ‡בל 
‰‡ב,  ˘ל  ‰חיים  ל‡ופן  ו˘ייכו˙  ˜˘ר  לו  ˘‡ין 
ו‰רי ‰ו‡ מ"˙˜ופ‰ ח„˘‰", „ור ח„˘ "‡˘ר ל‡ 

י„ע" ‡˙ חיי ‰י‰„ו˙.

ב‡ו˙  ז‰, ‡ינן  ˘ל "בן"  ˘‰"˘‡לו˙"  ומובן 
ר˜ מחמ˙ חסרון י„יע‰, ‡ל‡ ˘‡ופן ‰חיים ע"פ 
וזר  ח„˘  „בר  ‰ו‡  כו'  ב‰י„ור  ומˆוו˙  ˙ור‰ 

‡ˆלו ו‡ינו לפי רוחו.

מחר  בנך  י˘‡לך  "כי  ‰˙ור‰  ‰ור‡˙  וזו‰י 
זמן",  ל‡חר  "מחר  ˘‰ו‡  "בן"  „‚ם   - ל‡מר" 
מכיון ˘‰ו‡ "בנך", ‰רי זו‰י ‡חריו˙ וזכו˙ ˘לך 
כנפי  ˙ח˙  ול˜רבו  ז‰,  בן  ˘ל  ˘‡לו˙  על  לענו˙ 

‰˘כינ‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 67 ו‡ילך)

"בתוך ביתו" של 
"כל אחד ואחד"!

ול˜חו מן ‰„ם ונ˙נו על ˘˙י ‰מזוזו˙ 
ועל ‰מ˘˜וף על ‰ב˙ים

פסח מˆרים כל ‡ח„ ו‡ח„ ˘וחט ב˙וך בי˙ו, פסח 
„ורו˙ כל י˘ר‡ל ˘וחטין במ˜ום ‡ח„
(יב, ז. פסחים פ"ח, ז)

מˆרים  בפסח  י˘ר‡ל  ˘‰וˆרכו  ז‰  לב‡ר  י˘ 
‡ח„  "כל  ˘ל  בי˙ו"  "ב˙וך  ‰פסח   ˙‡ ל˘חוט 
"מזבח"  ‚„ר  ˘ם  ˘‰י'  מˆינו  ‡˘ר  ע„  ו‡ח„" 

(פסחים ˆט, ‡. ועו„):

עם  לי„˙  זמן  ‰ו‡  מˆרים  ˘יˆי‡˙  י„וע 
ו‡"כ,  ˘ם).  ובמפר˘ים  טז  פר˜  יחז˜‡ל  (ר‡‰  י˘ר‡ל 
ליˆי‡˙  ב˜˘ר  י˘ר‡ל  ˘˜יימו  פסח  ˜רבן  מˆו˙ 

מˆרים ˜˘ור‰ ללי„˙ ‰עם.

נ˙ב‡ר  טז.  נ˘‡  (˙נחומ‡  במ„ר˘  ‡י˙‡  ו‰נ‰, 
ברי‡˙  ו˙כלי˙  ˘מטר˙  ועו„)  פל"ו  ב˙ני‡  ב‡רוכ‰ 

לו  ו„יר‰  מ˘כן  לע˘ו˙  כ„י  ‰י‡  ‰ז‰  עולם 
"נ˙‡וו‰  כי  ו‰חומרי  ‰‚˘מי  ז‰  בעולם  ‚ם  י˙' 
‰י˙‰  וזו  ב˙ח˙ונים".  „יר‰  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰ 
‰כ˙וב  כ„ברי  ‰מ˜„˘,  ובי˙  ‰מ˘כן  מטר˙ 
ח),  כ‰,  (˙רומ‰  ב˙וכם"  ו˘כנ˙י  מ˜„˘  לי  "וע˘ו 
˘‰מ˘כן מ‰וו‰ "„יר˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰ בעולם ז‰.

‡מרו  ב˙וכם"  "ו˘כנ˙י  ‰פסו˜  על  ו‰נ‰, 
כל  ב˙וך   – ב˙וכם  ‡ל‡  נ‡מר  ל‡  "ב˙וכו  רז"ל 
ר"פ  בל˜ו"˙  רז"ל  ב˘ם  (‰וב‡  מי˘ר‡ל"  ו‡ח„  ‡ח„ 
נ˘‡). ו‰יינו, ˘˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡ ל‡ ר˜ 
‰מ˘כן ‡ל‡  ב˙וך  ל‰˜ב"‰  ו„יר‰  מ˘כן  ˘י‰י' 

˘י˘כון וי„ור "ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל".

נˆטוו  י˘ר‡ל,  עם  לי„˙  ˘בע˙  מ‰  וז‰ו 
‰פסח   ˙‡ י˘חוט  ו‡ח„"  ‡ח„  ˘"כל  י˘ר‡ל 
ו˙כלי˙  מטר˙  מו„‚˘˙  בז‰  כי   – בי˙ו"  "ב˙וך 
˘‰י‡  ‡„מו˙,  עלי  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  עבו„˙ם 
לפעול בי˙ ומ„ור ל˘כינ‰ "ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„ 

דרוש ואגדה



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

"‰חו„˘ ‰ז‰ לכם".

זו  ˘במˆו‰  לפי  לכם",  י˘ר‡ל ‰י‡ "‰חו„˘ ‰ז‰  ב‰  ˘נˆטוו  ר‡˘ונ‰  מˆו‰  כן  ועל 
ניכר ב‡ופן ‚לוי וי˘ר ‡יך ˘כל מˆי‡ו˙ ‰זמן נבר‡‰ בכ„י ˘י˜יימו ב‰ ‡˙ מˆו˙ חי˘וב 
ו˜י„ו˘  ‰מˆוו˙  ˜יום  עבו„˙  לכללו˙  ועי˜ר  יסו„  ‰י‡  וממיל‡  ח„˘ים,  ר‡˘י  ו˜י„ו˘ 
לˆורך ˜יום  ברי‡˙ו ‰י‡  ˘˙כלי˙  ו„בר ‡יך  בכל „בר  ל‚לו˙  י˘ר‡ל  ˘ˆריכים  ‰עולם, 

מˆו‰, ע„ ˘י‰י' ‰עולם ‰‚˘מי ר‡וי ל‰יו˙ "„יר‰" לו י˙'.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰ענינים ‰‚˘מיים ˘סייעו ועזרו ל˜יום ‰מˆו‰.

בחי˘וב ‰מול„ מ˜„˘ים ‡˙ כל ‰זמן ˘בינ˙יים
חפı ‰מˆו‰  ר˜  ול‡  עניני ‰עולם,  כללו˙  וזיכוך  על ˜י„ו˘  ˘נ˙ב‡רו  וככל ‰„ברים 

עˆמו, כן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע ל˜י„ו˘ ‰זמן.

„‰נ‰, מ„ברי ‰רמב"ם (בפ˙יח‰ ל‰ל' ˜י„ו˘ ‰חו„˘ ובפ"‡ ‰"ז) מובן ˘˙וכן מˆו˙ "‰חו„˘ 
פי ‰ר‡י', ‡ל‡  על  ר‡˘ ‰חו„˘  בי˙ „ין ‡˙  ˘י˜„˘ו  ר˜  ח„˘ים", ‡ינו  ר‡˘  לכם  ‰ז‰ 
‡ין  ו‡זי  ‰˘ל˘ים  ביום  ר˜  נר‡‰  ‰מול„  כ‡˘ר  חו„˘  ר‡˘  יחול  ‡ימ˙י  ˘יח˘בו  ‚ם 
מ˜„˘ין ‡˙ ‰חו„˘, וכמו כן בזמן ˘‡ין בי˙ „ין מ˜„˘ין על פי ‰ר‡י' ועו˘ין ‰כל על 
ז‰  ב‡י  ול˜בוע  לכם": "לח˘ב  במˆו˙ "‰חו„˘ ‰ז‰  נכלל  ז‰  ח˘בון  ˘‚ם  פי ‰ח˘בון, 

יום ˙חיל˙ כל חו„˘ מח„˘י ‰˘נ‰ . . ˘יח˘בו וי„עו ‡ם יר‡‰ ‰ירח ‡ו ל‡ יר‡‰".

וכ‡˘ר יו˘בים בין „ין ומח˘בים ‡˙ כל מ‰לך ‰לבנ‰ ˘ל כל ‰חו„˘ כולו, ‰רי ל‡ 
זו בלב„ ˘מ˜„˘ים ‡˙ ‡ו˙ו ‰יום ˘נ˜בע בח˘בונם ˘י‰י' בו ר‡˘ חו„˘ ‡ו מוע„, ‡ל‡ 
˜י„˘ו בז‰ ‡˙ כל עˆם מˆי‡ו˙ ‰זמן, ˘‰רי בי˙ „ין ˆריכים לח˘ב ‡˙ כל מ˘ך מ‰לך 
זו,  ממˆו‰  חל˜  ‰י‡  ‰זמן  מˆי‡ו˙  כל  וממיל‡  ו‰מוע„ים,  ‰ח„˘ים  ר‡˘י  ˘בין  ‰זמן 

ו‡זי מ˙‚ל‰ ‡יך ˘כל מ‰לך ‰זמן נוˆר  "ב˘ביל ‰˙ור‰ . . וב˘ביל י˘ר‡ל".

"י˘ר‡ל „˜„˘ינ‰ו לזמנים" – ˘מ˜„˘ים ‡˙ כל ‰זמנים כולם
עו˘‰  י‰ו„י  כ‡˘ר  ‰רי  ˘בעולם,  ‰‚˘מיים  בחפˆים  ‚ם  ‡˘ר  למעל‰  נ˙ב‡ר  ו‰נ‰, 
ול‡  ל˜יים ‰מˆו‰,  יכול ‰י'  ˘בעזר˙ם  ‰‚˘מיים  כל ‰„ברים  ‚ם ‡˙  בז‰  מˆו‰, ˜י„˘ 
וב˘‡ר  עˆמו  ‰מˆו‰   ıבחפ ב˘וו‰  ‡ינו  ז‰  ˜י„ו˘  ‡מנם,  בלב„.  ‰מˆו‰   ıחפ  ˙‡ ר˜ 
מˆו‰,  ˙˘מי˘י  ˜„ו˘‰,  ˙˘מי˘י  וי˘נם  מˆו‰,  ˘ל   ıחפ „י˘נו  ‰מסייעים:  ‰ענינים 
י˘ר ‡ל ‰מˆו‰,  ב‡ופן  ˜˘ורים  ˘‡ינם  ענינים  ו˘‡ר  „מכ˘יר,  מכ˘יר  למˆו‰,  מכ˘יר 

‡ל‡ ר˜ ˘‰ם ‡פ˘רו ‡˙ ˜יומ‰.

וז‡˙ מעל‰ ‚„ול‰ וי˙ר‰ ב˜י„ו˘ כל מˆי‡ו˙ ‰זמן, ˘‰זמן ˘בין ר‡˘ חו„˘ לר‡˘ 
חו„˘ ‡ינו ר˜ "‰כ˘ר מˆו‰" ˘מ‡פ˘ר ‡˙ ˜יום מˆו˙ ˜י„ו˘ ‰חו„˘, ‡ל‡ ‰ו‡ ˜˘ור 
כן  ו‡ם  כל ‰מ˘ך ‰זמן,  ˘"יח˘בו" ‡˙  מˆווין  בי˙ „ין  כי  זו,  מˆו‰  ל˜יום  י˘ר  ב‡ופן 
‰מ˘ך  כל  ˘נ˙˜„˘  ונמˆ‡  עˆמו,  ‰זמן  מ˘ך  בכל  ‰מˆו‰  ל˜יום  מ˘˙מ˘ים  „ין  בי˙ 

‰זמן ב‡ופן י˘יר ול‡ ר˜ כ"‰כ˘ר מˆו‰".

 ,(‡ מט,  (ברכו˙  לזמנים"  „˜„˘ינ‰ו  "י˘ר‡ל  רז"ל  מ‡מר  ˘ל  ‰פנימי  ‰˙וכן  וז‰ו 
˘י˘ר‡ל מזככים ומ˜„˘ים ‡˙ כל ‰"זמנים" כולם, בכך ˘מ˘˙מ˘ים ב‰ם ל˜יום מˆוו˙ 


