




מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
"כחצות הלילה" – למאי נפק"מ? 

‚ם  ‡ולי  ל"כחˆו˙",  ˘ינ‰  ומ˘‰  "בחˆו˙"  ‡מר  ˘‰˜ב"‰  מנין 
‰˜ב"‰ ‡מר "כחˆו˙"? / מ‰י ‰˙ועל˙ לפר˘ זמן ‰מכ‰ בלי לומר 
ב‡יז‰ יום ˙‰י'? / בי‡ור „ברי ר˘"י על "כחˆו˙ ‰ליל‰" ו‰ˆורך 

ל˘ני פירו˘יו

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 55 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
ארבעה ימים – שיעור יישוב הדעת (ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 116 ואילך)

"לא הי' נגאל" או "לא הי' כדאי ליגאל"  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 187 הע' 35)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עבודת המצה

ב‡‰ב˙  ו‰˙נ˘‡ו˙ / ‰˘˜וע  חמı – ‚‡וו‰  ו"ביטול",  ענוו‰  מˆ‰ – 
עˆמו – ‡ינו מסו‚ל ל˘וב ב˙˘וב‰! / ‰‚‡וו‰ מונע˙ ‚ם מל˜יים ‡˙ 
‰מˆוו˙ ˘נ˜רו˙ ב„רכו / ‡‰ב˙ עˆמו ˙כס‰ ‚ם על פ˘עים ‰וו„‡יים 

/ ‡נח‰ ˘ל י‰ו„י – ‰י‡ "˙˘וב‰ עיל‡‰"

(ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 129 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יראה  מתי  מראש  ידעו  הבי"ד  אם  העדים,  בראיית  הצורך  מהו 

הירח?  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 62 ואילך)
למה דוקא במכת בכורות "ניתנה רשות למשחית"? (ע"פ לקוטי שיחות 

ח"ג עמ' 864)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדר היתר מלאכת אוכל נפש ביו"ט

טעם  ‰ו‡  ‡ם  ‡ו"נ,  „ˆורך  ‰‰י˙ר  ב‰סבר˙  ‡ופנים  כמ‰  יפלפל 
ו‡ם  בכלל ‰‡יסור,  ל‡ ‰י˙‰  זו  „מל‡כ‰  סימן  ˘‰ו‡  ‰מ˙יר ‡ו 
ול˘ון  ˘י' ‰˙וס'  יב‡ר ‰יטב  עפ"ז   / ב‚„ר ‰ו˙ר‰ ‡ו „חוי'  ‰ו‡ 

רבנו ‰ז˜ן בז‰ 

(ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ' 34 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ידיעת המעלות והחסרונות

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
היחס לצער הזולת

בעז‰י״˙.

‰ננו  ב‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר
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ˆוו˙ ‰עריכ‰ ו‰‰‚‰‰: ‰רב לוי יˆח˜ ברו˜, ‰רב מ˘‰ ‚ור‡רי', ‰רב מנחם מענ„ל „רו˜מן, ‰רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב, ‰רב ˘לום חריטונוב, 
‰רב מנחם טייטלבוים,  ‰רב ‡בר‰ם מן, ‰רב יˆח˜ נוב, ‰רב מנחם מענ„ל רייˆס, ‰רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰

לקראת שבת יח

כ˘למי˘‰ו ל‡ טוב ב‡ח„ מ˘ל˘˙ ‰„ברים: בני, חיי ומזוני, עליו ל‰‡מין ב‰׳ ˘ז‰ מ‚יע לו 

ויח„ עם כך ˆריך ל‰יו˙ לו בטחון ב‰׳ ˘יעזור לו. ככל ˘י˘ ל‡„ם יו˙ר ‡מונ‰ ובטחון - ‰מˆו‰ 

‚„ול‰ יו˙ר.

ו‰מר   ‰˘˜‰ מˆבו  על  ומספר  ב‡  כ˘‰זול˙  ו‡ילו  לעˆמו,  ‰‡„ם  כלפי  ‡מור  ז‰  כל  ברם, 

יכולים  ˘ר˜  במ‰  ממ˘י,  ב„בר  לו  לעזור  מן ‰‰כרח  ומזוני,  חיי  בני,  ‰„ברים  מ˘ל˘˙  ב‡ח„ 

לעזור לו, ולנחם ולחז˜ ‡˙ ‡מונ˙ו ובטחונו.

מ˙ן  ב‡י  י˘  ב‰׳,  בטחון  לו  ˘י‰י'  לו  ועונים  לזול˙,  ממ˘י˙  טוב‰  ˘ום  עו˘ים  כ˘ל‡  ‡ך, 

‰עזר‰ לו מ˘ום עביר‰ ‚„ול‰.

על כל ‡ח„, ‰ע˘יר כמו ‰בינוני, ו‡ף ‰עני, ל‰˙‡מı לעזור לזול˙ ל‡ ר˜ בברכ‰, ‡ל‡ ‚ם 

ב„בר ממ˘י, ˘י‰י' לברכ‰ על מ‰ לחול.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˜יı ‰˙"˘ עמ' 15 - ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ ‰מ˙ור‚ם עמ' כ‚)

זהירות לא להגדיל את צער הזולת
י˘ ליי˜ר ‡˙ כל ‡ח„ מי˘ר‡ל, ובפרט ‰חסי„ים ו‚זע ‰חסי„ים, וי˘ לעזור לכל ‡ח„ ו‡ח„ 

בכל מ‰ ˘‡פ˘ר, ‡בל כל עזר‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ בחכמ‰, ˘ל‡ י‰י' ח״ו מלבין פני חברו. י˘ ל„ע˙ 

‡יך ל‰וכיח ‡˙ ‰זול˙, ל‡ ל‰‚„יל ˆערו –  ‡˙ ז‰ יו„ע ‰ו‡ בעˆמו וכו‡ב לו ‰לב –  ‡ל‡ י˘ 

על  לבכו˙ ‰יטב  עליו  עˆמו  לבין  ובינו  וכו',  בי„  מכן  ול‡חר  ב‡ˆבע  ˙חיל‰  ל˜רב ‡˙ ‰זול˙, 

‰ל‡ טוב ˘ל ‰זול˙ ולומר פר˜ ˙‰לים.

(˙ר‚ום מל˜וטי „בורים ח"‡ עמ' 90 - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ‡-ב עמ' 63)

צערו של הזולת פגע בו קשות
בטבע  טובו˙  מ„ו˙  בעל  נ"ע] ‰י'  ‡„מו"ר ‰ר˘"ב  כ"˜  ˘ל  [-‡חיו ‰בכור  נ"ע  רז״‡  ‰„ו„ 

ו‰ו‡   - ר״ל  עליו  ˘עברו  ביו˙ר  ביסורים ‰‚„ולים  ו‚ם  חז˜,  לב  בעל  בטבעו  ˘‰י'  ˙ול„˙ו, ‡ף 

סבל ‰רב‰ – ‰י' חיוך ˘פוך ˙מי„ על פניו. ‰חיוך ‰י' ˘ל ביטול יסורים. מובן ˘‡ף פעם בחייו 

ל‡ ‰זיל „מע‰.

זו  ל‡  בו ˜˘ו˙, ‡ז,  פו‚ע  ˘ל ‰זול˙ ‰י'  ו‡ילו ˆערו  ליסוריו ‰ו‡,  ביחס  ר˜  ז‰ ‰י'  כל  ‡ך, 

בלב„ ˘‰חיוך נמו‚, ‡ל‡ ˘פניו נ‰יו עˆובו˙ ו„מעו˙ נר‡ו על עיניו. למו˙ר לˆיין ˘‰י' עו˘‰ 

כל ‡˘ר ביכל˙ו לעזור לנפ‚ע.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˜יı ‰'˙"˘ עמ' 39 - ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ ‰מ˙ור‚ם עמ' מ‰)



יז

היחס צער הזות
כשלא עושים שום טובה ממשית לזולת, ועונים לו שיהיה לו בטחון בה׳, יש באי מתן העזרה לו משום עבירה גדולה

השתתפות בצער הזולת
...עי˜ר ענין ‰ˆ„˜‰ ו‰חס„ ‰ו‡ ‰˙עוררו˙ ‰לב „ו˜‡, ˘י‰י' נו‚ע לו ‰זול˙ וי˘˙˙ף בˆערו 

ומ‰ ˘עמו חס„ וˆ„˜‰ ‰ו‡ מפני ‰ר‚˘ ˆער זול˙ו ו„וח˜ו „ז‰ ‰ו‡ מ‰ ˘מעוררו ל‰˙חס„ עמו. 

(ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"ז עמ' פח)

לזולת יש לעזור בדבר ממשי
ברוח, ‰ם  ב‚˘ם ‡ו  מˆבם  ˘מפ‡˙  בסברם  בלב„,  בברכ‰  חוב˙ם]  [י„י  ˘יוˆ‡ים  כ‡ל‰  י˘ 

מ‡ו˙ם ‰‡נ˘ים ˘‡ינם יכולים לע˘ו˙ בפועל ממ˘.

‡ך, זו טעו˙ ‚„ול‰. כל ‡ח„ יכול לע˘ו˙ וˆריך לע˘ו˙.

י˘ר‡ל ‡˙  בני  יעברו  ובבטחון  ב‡מונ‰   .˙„‰ מיסו„י  מסויימים  יסו„ו˙  ובטחון ‰ם  ‡מונ‰ 

‰‚לו˙ ‰מר‰ ו‡נחנו נ˜בל פני מ˘יח ‚ו‡ל ˆ„˜.

ו‡ילו ‡˙  עˆמו.  ל‡„ם  ב‡˘ר  ז‰ ‰ו‡  כל  ביו˙ר, ‡ך  מ‰מˆו˙ ‰‚„ולו˙  ובטחון ‰ם  ‡מונ‰ 

‰זול˙ מוכרחים לעזור בפועל ממ˘.

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

"כחצות היה"
– מאי נפק"מ? 

מנין שהקב"ה אמר "בחצות" ומשה שינה ל"כחצות", אולי גם הקב"ה אמר "כחצות"? / מהי התועלת לפרש זמן 
המכה בלי לומר באיזה יום תהי'? / ביאור דברי רש"י על "כחצות הלילה" והצורך לשני פירושיו

"וי‡מר מ˘‰, כ‰ ‡מר ‰' כחˆו˙ ‰ליל‰ ‡ני יוˆ‡ ב˙וך ‰מˆרים. ומ˙ כל בכור ב‡רı מˆרים 

ו‚ו'" (פר˘˙נו י‡, „). 

כ‰חל˜   – ‰ליל‰  "כחˆו˙  ל˘ונו:  וז‰  ‰ליל‰",  "כחˆו˙  ‰ל˘ון   ˙‡ לפר˘  ‰˙עכב  ובר˘"י 

‰ליל‰ . . ז‰ו פ˘וטו ליי˘בו על ‡ופניו, ˘‡ין 'חˆו˙' ˘ם „בר ˘ל חˆי". 

˘בו  ‰זמן  על  „בר  כ˘ם  כלומר:  "˘ע‰",  ב˙ור  ‡ינ‰  כ‡ן  "חˆו˙"  ˙יב˙  ˘פירו˘  ו‰יינו, 

מס˙יים חˆיו ‰ר‡˘ון ˘ל ‰ליל‰ ומ˙חיל חˆיו ‰˘ני – ‡ל‡ ‰ו‡ ל˘ון פעול‰ ˘ל חˆיי' וחלו˜‰, 

ו‰פירו˘ "כחˆו˙ ‰ליל‰" ‰ו‡ – "כ‰חל˜ ‰ליל‰", כ‡˘ר י˙חל˜ ‰ליל‰ ל˘נים. 

˘ל  ‰ר‚יל  במובן  ‡כן  ‰י‡  ‰ליל‰"  "כחˆו˙  ˘‰כוונ‰  נוסף,  פירו˘  ומבי‡  ר˘"י  וממ˘יך 

˘ע˙ "חˆו˙" – וז‰ ˘נ‡מר "כחˆו˙" ‰ו‡ ל‰„‚י˘ ˘‡ין ז‰ מ„ויי˜ ממ˘, וז‰ ל˘ונו: 

לו, ‡ו  סמוך  'כחˆו˙', „מ˘מע  מ˘‰  ˘‡מר  ו‡מרו,  'כבחˆו˙ ‰ליל‰'.  כמו  "ורבו˙ינו „ר˘ו 

‰ו‡;  ב„‡י  מ˘‰  וי‡מרו  פרע‰,  ‡יˆט‚ניני  יטעו  ˘מ‡   - 'בחˆו˙'  ‡מר  ול‡  ל‡חריו,  ‡ו  לפניו 

‡בל ‰˜ב"‰ יו„ע ע˙יו ור‚עיו, ‡מר 'בחˆו˙'". 

ב. ולכ‡ור‰ נר‡‰, ˘‰פירו˘ ‰˘ני ˜רוב יו˙ר לפ˘וט‰ ˘ל ˙יב˙ "חˆו˙", ˘‰רי ‰מ˘מעו˙ 
‰ר‚יל‰ ˘ל ˙יב˙ "חˆו˙" ‡ינ‰ כל˘ון ˘ל פעול‰ ‡ל‡ ˘ם ˘ל נ˜ו„˙ זמן. וכמו ב˙‰לים (˜יט, 

"חˆו˙  ˘נ˜ר‡˙  ל˘ע‰  ‰י‡  ˘ם  ‰כוונ‰  ˘בוו„‡י  ו‚ו'",  לך  ל‰ו„ו˙  ‡˜ום  ליל‰  "חˆו˙  סב): 

ליל‰" ול‡ ב˙ור פעול‰ ˘ל חˆיי' וחלו˜‰ (ור‡‰ ‚ם ‡יוב ל„, כ).

ביאורים בפשוטו של מקרא



‰לקראת שבת

ומע˙‰ ˆריך בי‡ור (וכן ‰˜˘‰ ‰לבו˘):

ו‰וˆרך  "כחˆו˙",  ‰ל˘ון  לפ˘ט  לכ‡ור‰  ˘מ˙‡ים  ‰˘ני,  בפירו˘  ר˘"י  ‰ס˙פ˜  ל‡  למ‰ 
ל‰‚יע לפירו˘ ‰ר‡˘ון ˘י˘ בו מן ‰חי„ו˘? 

ו„ו˜‡ ‡˙ ‰פירו˘ ‰פ˘וט  ר‡˘ון,  ל‰יו˙  ר˘"י ‰˜„ים ‡˙ ‰פירו˘ ‰מחו„˘   – מזו  וי˙יר‰ 
יו˙ר ‰ˆיב כפירו˘ ‡חרון, ו‡ף ‰‚„יר ‡ו˙ו כענין ˘ל "„ר˘‰" בלב„ ("ורבו˙ינו „ר˘ו").  

‚. בפ˘טו˙ למ„ים, ˘‰„וח˜ בפירו˘ ‰˘ני ‰ו‡ בז‰ ˘מ˘‰ ˘ינ‰ מ„ברי ‰˜ב"‰ (ור‡‰ ר‡"ם, 
ו‡ילו  חˆו˙,  בזמן  ב„יו˜  ˘מ˘מעו  ‰ליל‰"  "בחˆו˙  ‡מר  ‰˜ב"‰   – בז‰)  ˘‰‡ריכו  ועו„  לבו˘ 

מ˘‰ ˘ינ‰ ו‡מר "כחˆו˙" ˘מ˘מעו "סמוך לו, ‡ו לפניו ‡ו ל‡חריו". 

‡ך ‰‡ ‚ופ‡ ˜˘י‡ – מ„וע ‡י ‡פ˘ר לומר ˘‚ם ‰˜ב"‰ ‡מר "כחˆו˙"?

ו‡מנם, ‰מפר˘ים פיר˘ו ˘כיון ˘‡ין ‡ˆל ‰˜ב"‰ ספ˜, לכן ב‰כרח ˘‰ו‡ ‡מר זמן מ„ויי˜ 
ול‡ מ˘וער. וכיון ˘‰מכ‰ בפועל ‰י˙‰ ב„יו˜ "בחˆי ‰ליל‰", כמו ˘מפור˘ ב‰מ˘ך ‰פר˘‰ 
(יב, כט) – ˆריכים ‡נו לומר ˘‰˜ב"‰ ‰ו„יע מר‡˘ ˘‰מכ‰ ˙‰י' ב„יו˜ "בחˆו˙ ‰ליל‰" (ול‡ 

‡מר "כחˆו˙" - ˘‰ו‡ ל˘ון מ˘וער˙). 

‡בל ע„יין ‡ין ז‰ מובן, ˘‰רי כ˘ם ˘מפר˘ים ‡נו ל‚בי מ˘‰ ˘‰ו‡ ‰ע„יף לומר "כחˆו˙" 
מח˘˘ "˘מ‡ יטעו ‡יˆט‚ניני פרע‰ וי‡מרו מ˘‰ ב„‡י ‰ו‡", כך ‡פ˘ר לומר ˘‰˜ב"‰ ‰˙ח˘ב 
בח˘˘ ז‰ עˆמו, ו‡ף ˘י„ע ˘‰מכ‰ ˙‰י' ב„יו˜ "בחˆו˙", מכל מ˜ום ‡מר למ˘‰ בל˘ון זו ˘ל 

"כחˆו˙", ˘מ‡ יטעו וכו'; 

‡מר  ‰˜ב"‰  ו‡ילו   - "כחˆו˙"  ‡מר  מ˘‰  ˘„ו˜‡  מ˜ר‡")  ˘ל  (ב"פ˘וטו  ‰‰כרח  ומ‰ו 
"בחˆו˙" ממ˘?! 

[ו‡כן, ‰לבו˘ בפירו˘ו לר˘"י כ‡ן לומ„ ˘‚ם ‰˜ב"‰ ‡מר "כחˆו˙": 

˘מ‡  מטעם   .  . כו'  כחˆו˙ ‰ליל‰  בנבו‡˙ו:  למ˘‰  כן  בעˆמו ‡מר  י˙ברך  ‰˘ם  "כביכול 
יטעו ‡ˆט‚ניני פרע‰ ויטיחו „ברים כלפי מעל‰ י˙ברך, וי‡מרו ‰ו‡ בעˆמו כביכול ב„‡י ‰ו‡ 

‡ו ‡ינו יכול לכוון ‰˘ע‰ וכו' . . ‡ל‡ ˘רז"ל כינו ‰„ברים כלפי מ˘‰". 

וכפי ‰נר‡‰, ˘ב‚ירס‡ ˘‰י˙‰ לפניו ‰י' חסר סיום „ברי ר˘"י (כמו ˘‰ו‡ ב‚ירס‡ ˘לפנינו): 
"‡בל ‰˜ב"‰ יו„ע ע˙יו ור‚עיו ‡מר 'בחˆו˙'". ור‡‰ ‚ם ˆי„‰ ל„רך ˘‰˜˘‰ על ‰לבו˘].  

„. ונר‡‰ לב‡ר, וב‰˜„ים:

ו‡פילו  ‰מכ‰;  לבו‡  ע˙י„‰  ˘בו  ‰זמן   ˙‡ לפרע‰  ‰ו„יע  ל‡  ‰˜ב"‰  ככולן,  ‰מכו˙  ברוב 
י,  פר˘˙נו   .‰ ט,  (ו‡ר‡  ˙בו‡ ‰מכ‰: "מחר"  ˘בו  מר‡˘ ‡˙ ‰יום  ˘ם ‰ו„יע  ו‡רב‰,  במכ˙ „בר 
„) – ל‡ פיר˘ ב‡יזו ˘ע‰ ביום (וב˘‡ר ‰מכו˙ בכלל ל‡ ‰ו„יע מ˙י ˙˙חיל ‰מכ‰, ‡פילו ל‡ 

ב‡יז‰ יום). 

לא להתגאות, אך לא לזלזל במעלות
על  שכותבת  מה  קראתי  התענינות  ברוב 

דבר  על  שכותבת  ובמה  וכו'.  לבבה  רגשי  דבר 

תורתנו  הוראת  ידוע  הרי   - וכו'  ערכה  מיעוט 

חשובה  היא  הענוה  שמידת  שאף  הקדושה 

עם  ביחד  אבל  וכו',  מגאוה  להיזהר  ויש  מאוד 

זה אין לזלזל במעלות וכוחות הניתנות מהשם 

לברכה  זכרונם  חכמינו  שאמרו  ועד  יתברך, 

אשר "נפש אחת בישראל היא עולם מלא".

עם  והצנור  הקשר  את  לחזק  [ש]צריך  רק 

יום-יום  חיי  ידי  על  והוא  ומנהיגו,  עולם  בורא 

בשולחן  כמבואר  יתברך,  השם  הוראות  פי  על 

הרי  האדם,  בורא  הוא  שהמצווה  וכיון  ערוך. 

בודאי שנתן הכוחות לקיים רצונו ומצוותיו. 

עמו  שנפגשת  להבחור  בנוגע  ולכתבה 

אם   - בזה  דעתי  ושואלת  לשידוך  בכוונה 

החילוק בגיל לא מפריע לה, ושנית, אם הסיבה 

נוגע,  לא  כן  גם  התחתן  לא  עתה  עד  שהבחור 

ושלישית, והוא העיקר, ששניהם יחליטו לייסד 

רצון  יהי   - והמצוה  התורה  יסודי  על  ביתם 

שיהי' השידוך בשעה טובה ומוצלחת. 

בברכה לבשורות טובות בכל האמור...

(אגרות קודש חכ"ח עמ' נד)

תחבולות היצר  - גרימת נפילת הרוח
שצריך  שכשם  נשיאינו  רבותינו  פתגם  ידוע 

מעלות  לדעת  צריך  כך  עצמו  חסרונות  לדעת 

הוא  היצר  שמתחבולות  שידוע  ובפרט  עצמו, 

או  רוח  נפילת  של  ברגש  האדם  את  להשליך 

פחות מזה, ובא בטענה שכיון שאין מצליח הרי 

מאי איכפת לי' וכו', ואף שאומן הוא באומנתו 

הרי ברא לו הקב״ה תורה תבלין, ובפרט בתורת 

חסידות חב״ד שמבארת התחבולות שלו, ובהן 

היצר  (של  כוונתו  שאין  האמורה,  תחבולה  גם 

הרע) בזה אלא להוריד האדם מדרגתו.

שלו  השנית  נפש  מישראל  אדם  בכל  והרי 

בשעת  וגם  ממש,  ממעל  אלקה  חלק  היא 

במילא  וא״כ  ית'.  אתו  באמנה  היא  החטא 

לנצח  יכול  חדא  וברגעא  חדא  שבשעתא  מובן 

ללמוד  שזכו  אלו  ובפרט  היצר,  תחבולות 

כ״ק  של  מיסודם  תמימים  תומכי  בישיבת 

על  לחינוך  זמנם  ומקדישים  נשיאינו,  רבותינו 

ישראל  בני  של  לבם  ומקרב  הקודש  טהרת 

לאבינו שבשמים.

בזה,  מה  לעשות  שצריך  שפשוט  אלא 

לזמן  מזמן  הנה  קשות  התחלות  שכל  ואעפ"י 

ההבטחה  ומתקיימת  יותר  בקל  הענין  נעשה 

לגמרי  דעתו  ויסיח  אגרשנו.  מעט  מעט 

ויוסיף  במכתבו  שכותב  צודק  בלתי  מהחשבון 

וכן  הוא  שעושה  במלאכתו  ושקידה  בהתמדה 

ויבשר  ומדריך,  מחנך  בתור  ונתינה  במסירה 

טוב בכל האמור.

(אגרות קודש חי"ט עמ' רכו)

לשון הרע – גם כלפי עצמו
ידוע  וכו'  מטומטם  שהלב  שכותב  ...ובמה 

הרע  לשון  ששלילת  אדמו״ר  מו"ח  כ״ק  פתגם 

אלא  הזולת  על  זה  לדבור  בהנוגע  רק  לא  הוא 

הדבר  שמוכרח  וכשם  לעצמו,  בהנוגע  גם 

כן  החסרונות  להפחית  שלא  השם  בעבודת 

וכנראה  עצמו,  מעלות  גם  לדעת  מוכרח 

הרע  היצר  של  התחבולות  שאחת  במוחש, 

האדם  על  יאוש  ומעין  עצבות  להטיל  הוא 

תועיל  ומה  אתה  מי  באמרו  בוראו,  את  העובד 

ההשתדלות וכו' ואין להאריך בדבר הפשוט...

(אגרות קודש חט"ו עמ' קנב-ג)

ידיעת המעלות והחסרונות

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי

המדור מודפס זכות ר' איהו ישרא בן אירית הצחה מופגה ו וכ משפחתו, מתוך בריאות הנכונה, ופרנסה בהרחבה גדוה



טולקראת שבת

ומ‰ו˙ן  ב‡יכו˙ן  ל‡ו"נ  ב‰ן ˜ˆ˙ ˆ„ ‰˘וו‰ 
ב"‰  „ברי  פי'  וז‰ו  ‰ם.  ‰‡„ם  ˘ˆורך   –
˘לˆורך  ר"ל  כו'",  לˆורך  ˘‰ו˙ר‰  "מ˙וך 
‰לכך  „חוי',  ר˜  ול‡  ‰מל‡כ‰  ‰ו˙ר‰  ‡ו"נ 
"‰ו˙ר‰ ˘ל‡ לˆורך", פי' „ע"י ‰ˆורך ‰˜טן 
ˆורך"  ‰"ל‡  ˘‡ר  בכל  ‚ם  ‰ו˙ר‰  ב‰  ˘י˘ 
˘י˘נו),   "˙ˆ˜ ל‰"ˆורך   ıמחו) ב‰  ˘י˘ 
בין  ממ˘,  „‡ו"נ  מ‰ˆורך  מ˜ˆ˙  ˘‰ו‡  בין 
˘‰ו‡ ˆורך ‡˘ר י˘ בו ˆ„ ‰˘וו‰, "מ˜ˆ˙" 

(ב˙וכן, ‡יכו˙) מ‰ˆורך „‡ו"נ.

רבינו  „ברי  ‰יטב  ליי˘ב  י˘  ומע˙‰ 
‰ז˜ן, „י"ל „ס"ל כ˘יט˙ ‰˙וס' לפי בי‡ורנו 
‰‡חרון. וב‰˜„ים „‡ליב‡ „‰רמב"ן „לעיל, 
מל‡כו˙  ‰יו  ול‡  ‰ו‡  ‚מור  ‰‰י˙ר  „לעולם 
‡ו"נ בכלל ‰‡יסור, י˘ ל‰˜˘ו˙ לכ‡ו', סו"ס 
„ו˜‡  בפר˘˙נו  ‰כ˙וב  ˘ינ‰  טעמ‡  מ‡י 
לכ˙וב "כל מל‡כ‰ ל‡ יע˘‰ ב‰ם" ובמיל‡ 
‰וˆרך לפר˘ ‰י˙ר ע˘יי˙ מל‡כ˙ ‡ו"נ (כנ"ל 
ב„ברי ‰רמב"ן), ‰‡ טפי ‰ו"ל למכ˙ב (כב˘‡ר 

‰מוע„ו˙) "כל מל‡כ˙ עבו„‰ ו‚ו'" וממיל‡ 
˘מעינן „מל‡כו˙ ‡ו"נ ˘‰ן "מל‡כ˙ ‰נ‡‰" 

מלכ˙חיל‰ ל‡ נכללו ב‰‡יסור.

‡בל עפ‰נ"ל ב˘י' ‰˙וס' (‡ליב‡ „ב"‰) 
י"ל „ב‡מ˙ ‰י˙‰ מל‡כ˙ ‡ו"נ בכלל ‰‡יסור 
ע˘יי˙  ˘‡יסור  ולפי  מטעם ‡ו"נ,  יˆ‡‰  ור˜ 
בפר˘˙נו  ר‡˘ונ‰  נזכר  ביו"ט  מל‡כ‰ 
ל‡  (ס˙ם)  מל‡כ‰  "כל  ‰כ˙וב  „יי˜  ב„ו˜‡ 
עבו„‰"  "מל‡כ˙  נ˜ט  (ול‡  ב‰ם"  יע˘‰ 
„מל‡כ˙  מ˘מע  „ל‰וי  מוע„ו˙,  כב˘‡ר 
ללמ„נו  ב‡  „בז‰  מעי˜ר‡),  ‰ופ˜ע‰  ‡ו"נ 
ביו"ט,  ‰ן  ‡סורו˙  ‰מל‡כו˙  כל  ˘מעי˜ר‡ 

יע˘‰   .  . י‡כל  ‡˘ר  "‡ך  ‰כ˙וב  ו‰וסיף 
מל‡כו˙  ‚יס‡  „מח„  ˘מעינן  ומז‰  לכם", 
„חוי')  ב‚„ר  ר˜  (ול‡  ‰˙ור‰  ‰˙יר˙ן  ‡לו 
ל‡  ˘מ˙חיל‰  (‡ינו  ‰‰י˙ר  ‚„ר  כל  ומ‡י„ך 
‡ם)  כי  "סימן",  וב‚„ר  ‰‡יסור,  בכלל  ‰יו 
(ועיי'  ‰‡„ם  ‡כיל˙  לˆורך  ˘‰ן  מטעם   –
ו‡חר  „פר˘˙נו).  ‰כ˙וב  ‚בי  בסו‚יין  ‰ח˙"ס  ל' 

‡ו"נ  „‰י˙‰  ‰‰י˙ר,  ‚„ר  כ‡ן  ˘˘מענו 
‰מ˜ר‡  ˜יˆר  ˘וב  ויˆ‡‰,  ‰‡יסור  בכלל 
נ‡סר‰,  עבו„‰  מל‡כ˙  „ר˜  מוע„ו˙  ב˘‡ר 
מכ‡ן  ולפר˘  לטעו˙  מ˜ום  ‡ין  כבר  „ע˙‰ 
(וכפי'  מעי˜ר‡  נ‡סרו  ל‡  ‡ו"נ"  ˘"מל‡כו˙ 
‰ר‡˘ונ‰  בפעם  נ˙ב‡ר  כבר   ‡‰„ ‰רמב"ן), 
ביו"ט  מל‡כ‰  ע˘יי˙  ‡יסור  על  ˘‰וז‰רנו 
(ו‰ו˙רו  מˆ"ע  ‡סורו˙  ‡לו  מל‡כו˙  ˘‚ם 

מטעם ˘‰ן לˆורך ‡ו"נ).

‡יסור  ‰ז˜ן  רבינו  ‰בי‡  ב˘ולחנו  ו‰נ‰ 
לענין  ולכן  ‰מוע„ו˙,  ˘בכל  מל‡כ‰  ע˘יי˙ 
‰מוע„ו˙  בכל  ˘נ‡מר  ‰כ˙וב  נ˜ט  ‰‡יסור 
ועיי"˘  ˙ע˘ו",  ל‡  עבו„‰  מל‡כ˙  "כל 
כל  עבו„‰  מל‡כ˙  "ומ‰ו  לב‡ר  ˘‰וסיף 
מ˘˜‰  ‡ו  ב‡וכל  נע˘י˙  ˘‡ינ‰  מל‡כ‰ 
‡ל‡  ‰מ„ובר  ‡ין  ז‰  „בפסו˜  ר"ל   – וכו'" 
נ˙פר˘ ‚„ר „ין  ול‡  עבו„‰,  למל‡כ˙  בנו‚ע 
ו‡ח"כ  ‰ו˙ר‰),  ‡ופן  (ב‡יז‰  ‡ו"נ  מל‡כ˙ 
 – ומ˜ורו  ‡ו"נ  מל‡כ˙  „ין  לב‡ר  ממ˘יך 
"‡בל כל מל‡כ‰ ‰נע˘י˙ ב‡וכל... נ˜ר‡ין... 
לע˘ו˙‰...  ‰˙יר‰  ˘‰˙ור‰  ‡ו"נ  מל‡כו˙ 
לב„ו  ‰ו‡  נפ˘  לכל  י‡כל  ‡˘ר  ‡ך  ˘נ‡מר 
מ˘מע   – "‡ך"  „‡מרו  פירו˘,  לכם",  יע˘‰ 
„ממעט‰ ומוˆי‡‰ (מכלל ‡יסור) ו"‰˙יר‰", 
"‰ו˙ר‰"  ב‚„ר  ˘‰ו‡  ‰נ"ל  כבי‡ור  ו‰יינו 

ול‡ "„חוי'".

לקראת שבת ו

˘ל ‰מכ‰: "‰נני  זמנ‰ ‰מ„ויי˜  ˘ב‰ ‰ו„יע ‰˜ב"‰ ‡˙  בר„,  מכ˙  מן ‰כלל ‰י˙‰  יוˆ‡˙ 
ממטיר כע˙ מחר" (ו‡ר‡ ט, יח), "˘רט לו ˘ריט‰ בכו˙ל, למחר כ˘˙‚יע חמ‰ לכ‡ן יר„ ‰בר„" 
(ר˘"י ˘ם), ‡בל ˘ם ‰י' ז‰ מטעם מיוח„ - כ„י ˘‰"יר‡ ‡˙ „בר ‰'" יי„ע מ˙י עליו ל‰ˆיל ‡˙ 

עב„יו ומ˜נ‰ו מן ‰מכ‰ ול‰כניסם ‰בי˙‰ (ר‡‰ ל˜ו"˘ חל"‡ ע' 43. ור‡‰ ‚ם ‡ו‰"ח ו‡ר‡ ט, ‰). 

ומע˙‰ נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰ בעניננו: ל˘ם מ‰ ‰ו„יע ‰˜ב"‰ לפרע‰ ‡˙ זמנ‰ ˘ל מכ˙ בכורו˙ 
– למ‡י נפ˜‡ מינ‰? ו‰רי במכ˙ בכורו˙ ל‡ ‰י˙‰ ‡פ˘רו˙ ל‰ינˆל מן ‰מכ‰ (כמו במכ˙ בר„) 

– ומ‰ ‰˙ועל˙ בי„יע˙ זמנ‰?

ע˙‰ ‡יז‰  פיר˘  "ול‡  (כ„ברי ‰רמב"ן:  ˙בו‡ ‰מכ‰  יום  ב‡יז‰  כ‡ן  ל‡ ‡מר  מזו: ‰˜ב"‰  י˙יר‰ 
ליל‰ ˙‰י' ‰מכ‰ ‰ז‡˙"), ‡ל‡ ר˜ ˘‰י‡ ˙ופיע "כחˆו˙ ‰ליל‰" – מ‰י ‰מטר‰ ב˜ביע˙ ˘ע‰ בלי 

˙‡ריך?! 

‰מכ‰,  ב‡יכו˙  ונפל‡  מיוח„  ענין  על  מור‰  ‰מ„ויי˜˙  ‰˘ע‰  ˘˜ביע˙  לומר,  וˆריך   .‰
‰מ„‚י˘ ומ‚ל‰ ˘"‡ני יוˆ‡ ב˙וך מˆרים" – ‰˜ב"‰ עˆמו "יוˆ‡" ומבי‡ ‡˙ ‰מכ‰ (ועל „רך מ‰ 

˘כ˙וב בפ' ו‡ר‡ ח, ו – ל‚בי זמן סיום מכ˙ ˆפר„ע: "למען ˙„ע כי ‡ין כ‰' ‡ל˜ינו"). 

סמוך  כלומר:  ‰ליל‰",  "כחˆו˙  מ„ויי˜˙,  ל‡  ˘ע‰  ‡מר  ˘‰˜ב"‰  לפר˘  ‡פ˘ר  ‡י  ולכן 
לחˆו˙ – כי ‡ין בכך עילוי מיוח„, ˘י„‚י˘ ‡˙ ‰פל‡˙ ‰ענין ˘ל "‡ני יוˆ‡"; 

˘‰˜ב"‰  מ„ויי˜,  זמן  ב˜ביע˙  ‰˜ב"‰  ˘ל  כחו  ‰וכח  כבר  בר„  ˘במכ˙  ל‡חר  ו‡„רב‰: 
˙חול  ˘עכ˘יו  י˙כן  – ‡יך  כנ"ל  יר„ ‰בר„",  לכ‡ן  חמ‰  "כ˘˙‚יע  ב„יו˜  מחר",  "כע˙  ‡מר: 

"חלי˘ו˙" ב‰„יו˜ ‰˘לם ויי‡מר זמן מ˘וער בלב„?!

‰ר‡˘ון)  (בפירו˘  ר˘"י  ˘פיר˘  וז‰ו  ב˙כלי˙,  מ„ויי˜  זמן  ‡מר  ˘‰˜ב"‰  כרחך,  ועל 
"כ‰חל˜ ‰ליל‰":

[כ‡ן ‡מנם ל‡ ‰י' יכול ל˘רוט ˘ריט‰ בכו˙ל כמו בע˙ מכ˙ בר„, כי ‰י' ז‰ ב‡מˆע ‰ליל‰ 
˘‡ין ‰חמ‰ זורח˙ – ו‡ף על פי כן] זמן ‰מכ‰ נ˜בע ב„יו˜ עˆום: ב„יו˜ כ‡˘ר מ˙חל˜ ‰ליל‰ 
ל˘נים, ˘זו "נ˜ו„˙" זמן ˘בל˙י ני˙נ˙ לחלו˜‰ ולמ„י„‰ (˘‰רי ‡ם ‡פ˘ר למו„„‰, ‰רי ˘וב 

‰י‡ ˆריכ‰ ל‰˙חל˜ – חˆי ממנ‰ ˘ייך לחˆי ‰ר‡˘ון ˘ל ‰ליל‰, וחˆי לחˆי ‰˘ני); 

ב"נ˜ו„˙"  ב„יו˜  "יˆ‡"  ‰˜ב"‰   – יוˆ‡"  ‡ני  ‰ליל‰  "כחˆו˙  ˘ל  ו‰‰פל‡‰  ‰חי„ו˘  וז‰ו 
חלו˜˙ ‰ליל‰. 

 – פנים  בכמ‰  ל‰˙פר˘  ˘יכול‰  ל˘ון   – "כחˆו˙"  ˘נ‡מר  בז‰  בי‡ור  ל‰וסיף  כ„י  ‡מנם 
מוסיף ר˘"י ‚ם ‡˙ „ר˘˙ רבו˙ינו ˘י˘ לפר˘ "כחˆו˙" במ˘מעו˙ ‰ר‚יל‰, ו‰י' ז‰ ˘ינוי ˘ל 
זמן  מˆי„ו ‡מר  ˘‰˜ב"‰  לומר  ב‰כרח  ז‰  לפירו˘  יטעו; ‡ך ‚ם  ל‡  ˘‰‡יˆט‚נינים  כ„י  מ˘‰ 
מ„ויי˜ ב˙כלי˙ ("בחˆו˙"), כי ‡ם ל‡ נפר˘ כן – ‡ין טעם ו˙ועל˙ ב‡מיר‰ זו, וכנ"ל ב‡רוכ‰. 

וי˘ ל‰‡ריך בכ"ז, ועו„ חזון למוע„ בעז"‰.



פ

ארבעה ימים – שיעור 
יישוב הדעת

והי׳ לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש
מפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים וכו', שהיו 
שטופים באלילים, אמר להם משכו וקחו לכם, משכו ידיכם 
מאלילים וקחו לכם צאן של מצוה
(יב, ו. רש״י)

"מפני  הקושיא  מתורצת  איך  ביאור:  צריך 

ימים"  ארבעה  לשחיטתו  לקיחתו  הקדים  מה 

בזה "שהיו שטופים באלילים"?

ויש לבאר, בהקדים מה שפרש"י גבי עקידת 

וישא  השלישי  "ביום  ד)  כב,  (וירא  עה"פ  יצחק, 

מרחוק":  המקום  את  וירא  עיניו  את  אברהם 

יאמרו  שלא  כדי  מיד,  מלהראותו  איחר  "למה 

הממו וערבבו פתאום וטרד דעתו, ואילו הי' לו 

שהות להמלך אל לבו לא הי' עושה".

הרביעי  ביום  זה  שהי'  נמצא  ולכשנעיין 

התחיל  אברהם  שהרי  הקב"ה,  ציווי  לאחר 

ג)  (שם,  כמ"ש  הקב"ה,  ציווי  למחרת  בהליכתו 

השלישי  וביום  וגו'",  בבוקר  אברהם  "וישכם 

להליכתו (ראה ראב"ע שם, ד. רמב"ן שם, ג) הראה לו 

הקב"ה את המקום.

ה"שהות  שיעור  הם  ימים  שארבעה  ונמצא 

לאחר  דבר  עושה  שכשאדם  לבו",  אל  להמלך 

המתנת ד' ימים, יודעים אנו שעשה זאת מתוך 

ישוב הדעת.

נצטוו  שישראל  בנדו"ד,  לפרש  יש  ועפ"ז 

(ראה  מצרים  של  הע"ז  שהי'  הצאן,  את  לקחת 

ימים,  ד'  אצלם  ולהשהותו  שם),  ורש"י  ב.  ח,  וארא 

נעשתה  מאלילים  ידם  שמשיכת  להראות  כדי 

מתוך ישוב הדעת ולא מתוך טרדה ובהילות.

"לא הי' נגאל" או "לא 
הי' כדאי ליגאל"

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי
רמז תשובה לבן רשע לומר עשה ה' לי ולא לך, שאילו היית שם 
לא היית כדאי ליגאל
(יג, ח. רש"י)

רשע  לבן  התשובה  פסח  של  הגדה  בנוסח 

רש"י  אך  נגאל",  הי'  לא  שם  הי'  "אילו  היא 

משנה וכותב "לא היית כדאי ליגאל".

ויש לבאר טעם השינוי, דרש"י לשיטתו:

וגו'  אפילה  חושך  "ויהי  הפסוק  על  לעיל, 

עליהם  הביא  "ולמה  פרש"י  וגו'",  ימים  שלשת 

חושך, שהיו בישראל באותו הדור רשעים, ולא 

היו רוצים לצאת, ומתו בשלשת ימי אפילה" (י, 

כב). ומשמע שרק אלו ש"לא היו רוצים לצאת" 

הרשעים  אך  ממצרים,  ליגאל  שלא  נענשו 

אלא  זה,  בעונש  נענשו  לא  אחרים  בענינים 

עמ'  חי"א  בלקו"ש  לזה  הטעם  (וראה  ממצרים  נגאלו 

3 ואילך).

זה  בכתוב  הרשע  הבן  של  שחטאו  ומכיון 

של  הכלל"  מן  עצמו  ש"הוציא  בזה  רק  הוא 

מצות קרבן פסח וכיו"ב, ולא בזה שאינו רוצה 

היית  "לא  רש"י  פירש  לכן  ממצרים,  לצאת 

ממצרים  נגאל  הי'  שלא  ולא  ליגאל",  כדאי 

בפועל.

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

לקראת שבת י„

וכ˘‡ין  ל‰י˙ר,  טעם  לב"˘ ‰וי  לˆורך. ‡בל 
ˆורך ‡ו"נ ‡ין טעם ‰‰י˙ר ועומ„˙ ‰מל‡כ‰ 
כ„ע˙  כ'  (ו‰רמב"ן  ‰ר‡˘ון  ˘בכ˙וב  ב‡יסור‰ 

ב"‰ „‰לכ˙‡ כוו˙יי‰ו).

 ‰ˆ˙ סי'  ב˘לחנו  ‰ז˜ן  רבינו  ז"ל  ו‰נ‰ 
עבו„‰  מל‡כ˙  טובים "כל ‰עו˘‰  ימים  ‚בי 
ב‡' מ‰ן ‰רי ז‰ לו˜‰ מ‰"˙ ˘נ‡' כל מל‡כ˙ 
עבו„‰  מל‡כ˙  ומ‰ו  ‚ו',  ˙ע˘ו  ל‡  עבו„‰ 
מ˘˜‰  ‡ו  ב‡וכל  נע˘י˙  ˘‡ינ‰  מל‡כ‰  כל 
˘‰˙ור‰  נפ˘  ‡וכל  מל‡כ˙  כו'  ‡בל  כו' 
˘נ‡מר  יו"ט  ‡כיל˙  לˆורך  לע˘ו˙‰  ‰˙יר‰ 
יע˘‰  לב„ו  ‰ו‡  נפ˘  לכל  י‡כל  ‡˘ר  ‡ך 
„ב˙חיל‰  כס˙יר‰,  נר‡‰  „רכנו  ולפי  לכם". 
ו‡ינו  מעי˜ר‡  ‰‡יסור  בכלל  ‰וי  „ל‡  נ˜יט 
˘‰˙ור‰  נ˜ט  ובסיפ‡  עבו„‰,  מל‡כ˙  ב‚„ר 

‰˙יר˙ן בכ˙וב "‡ך ‡˘ר ‚ו'" („פר˘˙ פסח).

ב„ע˙  בסו‚יין  נחל˜ו  ו˙וס'  ר˘"י  ו‰נ‰ 
‰יכ‡  ‚ם  ‰ו‡  מ‰"˙  ‰‰י˙ר  „לר˘"י  ב"‰, 
ˆ"ל  לב"‰  ‚ם  ול˙וס'  כלל  לˆורך  „‡ינ‰ 
בעי ˆורך ‡ו"נ),  ˆורך ‰יום ˜ˆ˙ (‡ל‡ „ל‡ 
ל‡  ‡ו"נ  מל‡כו˙  סו‚  „לב"‰  „רכנו  ולפי 
‰יו בכלל ‰‡יסור „ע˙ ‰˙וס' ˆריכ‰ לימו„, 

מ‰יכי ˙י˙י ל‰˙נו˙ בˆורך ˜ˆ˙. 

נ˜'  „‡ו"נ  מ‰רמב"ן  נ˙"ל  ו‰נ‰ 
"מל‡כו˙ ‰נ‡‰", ויל"ע ‡ם ‰ו‡ ‚„ר במ‰ו˙ 
 ˙‡ ‰‚בר‡  ע˘יי˙  ב‡ופן  ‡ו  ‰מל‡כ‰  ו˘ם 
סו‚  בעˆם  ‰ו‡  „לר˘"י  וי"ל  ‰מל‡כ‰. 
ו‡י"ˆ  ‰נ‡‰",  "מל‡כ˙  ˘מ‰ו˙ו  מיוח„ 
˘י˜ר‡  כ„י  בע˘יי˙ן  ז‰  ‡„ם  לכוונ˙  „ו˜‡ 
עלי‰ן ˘ם "מל‡כ˙ ‰נ‡‰", ו˘פיר ‰וו ב˘ם 
ˆורך  ל˘ום  מ˙כוון  ‡ינו  ז‰  כ˘‡„ם  ‚ם  ז‰ 
ו‰נ‡‰, „סו"ס ‡ין סו‚ ז‰ נ˜' מל‡כ˙ עבו„‰. 
˘ונו˙  ‡ינן  ‡לו  מל‡כו˙  „‚ם  י"ל  ול‰˙וס' 
„כ˘נע˘ו˙  ור˜  ‰מל‡כו˙,  מ˘‡ר  במ‰ו˙ן 
‰נ‡‰"  "מל‡כ˙  ב˘ם  ‰וו  ‰נ‡‰  לˆורך 

„"מל‡כ˙  ‰‡יסור  בכלל  כלל  ‡ינן  ‡כן  ו‡ז 
ˆורך  „ו˜‡  „בעינן  סבר  ול‰כי  עבו„‰", 
"מל‡כו˙  ב‚„ר   ‰"‰ ˘וב  ז‰  ובל‡  כל˘‰ו, 
נמי  סברי ‰˙וס'  ˘פיר  ע„יין  ולפ"ז  עבו„‰". 
סו‚  ˘ל  ו‚„ר  סימן  ‰ו‡  „‡ו"נ  ב"‰  ב„ע˙ 
ב‡יסור.  מלכ˙חיל‰  נכללו˙  ˘‡ינן  מל‡כו˙ 
ו‡"כ ‡ף מן ‰˙וס' ‡ין יסו„ ל‰בין ˘י' רבינו 
ו‡ף  סימן,  ול‡  טעם  ‰וי  „‡ו"נ  „נ˜ט  ‰ז˜ן 

ל˙וס' „ע˙ ב"˘ ‰י‡ זו.

‰י‡,  ‡חר˙  ‰˙וס'  סבר˙  „ב‡מ˙  וי"ל 
טעם  ‰וי  ‡ו"נ  לב"‰  ‡ף  ‡„רב‰,  „ב‡מ˙ 
ול‡  מˆ"ע,  ‰‡סורו˙  ‡לו  מל‡כו˙  ‰מ˙יר 
מיוח„˙  סבר‡  כ‡ן  ל‰ם  ˘י˘  ור˜  סימן, 
בכמ‰  „כי„וע  ‡ו"נ,  מטעם  ‰‰י˙ר  ב‡ופן 
ור˜  ‰„בר  על  חל  ˘‰‡יסור  י˘  ˙ור‰  „יני 
‰„וח‰ו  ‰ימנו  ‰‚„ול  „בר  מפני  ˘נ„ח‰ 
מ˙ירין  ו‰סיב‰  ˘‰טעם  וי˘  עליו,  ו‚ובר 
‰י„וע:  ובל'  ‰‡יסור,  מ˘ם  ‡ו˙ו  ומפ˜יעין 
ב"‰  „סברי  ‰כ‡,  ו‰"‰  ‰ו˙ר‰,  ‡ו  „חוי' 
‚ובר˙  ‡ו"נ  „ˆורך  ˘‰ח˘יבו˙  ז‡˙  „‡ין 
ו„וח‰ ‡יסור מל‡כ‰ (ו‡"כ ז‰ו „ו˜‡ כ˘י˘ 
מ˘‡"כ  וח˘וב‰,  ‚„ול‰  במי„‰  ‡ו"נ  ˆורך 
ˆורך ˜ˆ˙ וכיו"ב); ‡ל‡ ‰‰י˙ר מטעם ‡ו"נ 
מופ˜ע˙  ‡ו"נ  ˆורך  ˘כ˘י˘  ב‡ופן  ‰ו‡ 
חל  ל‡  „בכ‰"‚  ל‚מרי  ‰‡יסור  מן  ‰מל‡כ‰ 
סוס˜"ב],  ˙˜י ˜ו"‡  סי'  רבינו ‰ז˜ן  ל'  [עיי'  ‰‡יסור 
וז‰ו „מˆינו ˘‡י"ˆ "לˆמˆם" במל‡כ˙ ‡ו"נ 
יז  (ביˆ‰  ‰יום  ‡כיל˙  ˆורך  כ„י  כול‰   ‡‰˙˘
ע"‡), וכן ‡˘כחן „מו˙ר ל˘חוט ‚ם כ˘ˆריך 

במל‡כ‰  ˘י˘  „י  כי  ע"‡),  כ‰  (˘ם  כזי˙  ר˜ 
ו˘וב  זו ‡יז‰ ˆורך ‡ו"נ, ‡ף "מ˜ˆ˙ ‡ו"נ", 
ˆורך  ˘‡ינו  מ‰  ‚ם  כול‰,   ˙‡ ‰„בר  מ˙יר 
‡ו"נ. ומע˙‰ י"ל „מ‰‡י טעמ‡ סברי „מו˙ר 
‚ם ל˘‡ר ˆרכי ‰נ‡‰, כי כ˘ם ˘„י ב"מ˜ˆ˙" 
ב‡יכו˙,  ל"מ˜ˆ˙"  ‰„ין  ‰ו‡  בכמו˙,  ‡ו"נ 
„‰יינו ˆרכי ‰נ‡‰ ˜לו˘ים מ‡ו"נ, „סו"ס י˘ 



י‚

בגדר היתר מאכת
אוכ נפש ביו"ט

יפלפל כמה אופנים בהסברת ההיתר דצורך או"נ, אם הוא טעם המתיר או שהוא סימן דמלאכה זו לא היתה בכלל 
האיסור, ואם הוא בגדר הותרה או דחוי' / עפ"ז יבאר היטב שי' התוס' ולשון רבנו הזקן בזה 

‡ין  ‡ומרים  "ב"˘  ע"‡  יב  בביˆ‰  ˙נן 
וב"‰  לר‰"ר  כו'  ‰˜טן   ˙‡ ל‡  מוˆי‡ין 
‡מרינן  ‡י  „פלי‚י  ב‚מר‡  ומפר˘  מ˙ירין", 
‰ו˙ר‰  נפ˘)  (‡וכל  לˆורך  ˘‰ו˙ר‰  "מ˙וך 

(נמי) ˘ל‡ לˆורך". 

‰י˙ר  ‡ם  „נחל˜ו  י"ל  רי‰ט‡  ולפום 
נפ˘  לכל  יע˘‰  ‡˘ר  "‡ך  (בפר˘˙נו)  ‰˙ור‰ 
‰ו‡ לב„ו יע˘‰ לכם" ל‰וˆי‡ ב‡ ‡ו לפר˘ 
בכלל  זו  מל‡כ‰  „‚ם  י"ל  „מח„  פי'  ב‡, 
‡יסור מל‡כ‰ „"כל מל‡כ‰ ל‡ יע˘‰ ב‰ם" 
„לעיל מיני', ו‡ף מל‡כ˙ ‡ו"נ במ˘מע, וב‡ 
‡וכל  מטעם  ‰‡יסור  מכלל  ו‰וˆי‡ן  ‰כ˙וב 
ב‡ ‰כ˙וב  „ל‡ ‰י‡, ‡ל‡  נפ˘; ‡בל ‡פ"ל 
"מל‡כ‰"  בכלל  מ‰  ול‰סביר  „בריו  לפר˘ 
ר˜  ‰וי  ולפ"ז  מיני',  לעיל  ל‡יסור  ˘נזכר‰ 
‡ינן  מל‡כו˙  סו‚  ‡יז‰  טעם)  (ול‡  סימן 
˘טמ"˜  (עיי'  „‡ו"נ  מל‡כו˙   – ‰‡יסור  בכלל 
‡ינו  כ˘בפועל  רב˙י  ונפ˜"מ  ע"‡).  ז  כ˙ובו˙ 

‡לו,  מל‡כו˙  בסו‚  ‰ו‡  ‡בל  ‡ו"נ,  לˆורך 
טעם  ב‚„ר  מ˙ענ‰, „‡ם ‰ו‡  ז‰  ˘‡„ם  כ‚ון 
‰ו‡  ‡ם  מ˘‡"כ  ‰טעם,  ליכ‡  ‰כ‡  ל‰˙יר 

סימן, ו˜"ל. 

ו‰חינוך מˆו‰ רחˆ ‰בי‡ מ"˘ ‰רמב"ן 
ב‡ופן  ‡ו"נ  ‰י˙ר  נ˘נ‰  ‰מוע„ו˙  „ברוב 
"מל‡כ˙  „נ‡מר  פסח),  (‚בי  מבפר˘˙ן  ‡חר 
‡ו"נ  מל‡כ˙  כי  ‰ו˙ר  כבר  ובז‰  עבו„‰" 
עבו„‰",  מל‡כ˙  ל‡  ‰נ‡‰,  מל‡כ˙  "‰י‡ 
‡ינ‰  מעי˜ר‡  ‡ו"נ  „מל‡כ˙  נ˜ט  ועפ"ז 
"כל  ˘נ‡מר  ˘בפר˘˙נו  (ור˜  ‰‡יסור  בכלל 
„"‡ך  ‰‰י˙ר  לפר˘  ‰וˆרך  ס˙ם  מל‡כ‰" 
‡ינו  ו‚„רו  ‰‰י˙ר  יסו„  ‡בל  ‚ו'".  ‡˘ר 
מכ˙ובים ‡לו, „ילמ„ פסח מ˘‡ר ‰מוע„ו˙).

ב"˘  פלו‚˙˙  ‰י‡  „‰י‡  י"ל  ומע˙‰ 
‰‡יסור  בכלל  ‡ינו  מעי˜ר‡  „לב"‰  וב"‰, 
ו‰לכך מו˙ר סו‚ מל‡כ‰ ז‰ לעולם, ‚ם ˘ל‡ 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ח

עבודת המצה
מצה – ענווה ו"ביטול", חמץ – גאווה והתנשאות / השקוע באהבת עצמו – אינו מסוגל לשוב בתשובה! / הגאווה 
מונעת גם מלקיים את המצוות שנקרות בדרכו / אהבת עצמו תכסה גם על פשעים הוודאיים / אנחה של יהודי – 

היא "תשובה עילאה"

מˆו˙ ‡כיל˙ מˆ‰ ו‡יסור ‡כיל˙ חמı ‰נזכרים בפר˘˙נו1, מ˘מעו˙ רב‰ ל‰ם ב„רכי עבו„˙ 
ולעומ˙‰ "חמı" ‰ו‡ ‡סור  בי˙ ‡-ל,  ב‰ ‰‡„ם  יעל‰  ‰‡„ם ‡˙ ˜ונו, "מˆ‰" ‰י‡ ‰„רך ‡˘ר 

ופסול ו‰ו‡ מוביל ‡˙ ‰‡„ם מט‰ מט‰ ח"ו.

‡לו,  „רכים  ˘ל  מ‰ו˙ן  נלמ„  מ‰ם  ‡˘ר   ,"ıל"חמ "מˆ‰"  בין  מˆינו  ‰פר˘ים  ˘ני  ו‰נ‰, 
:"ıו‰י‡ך י˘ ל‰י˘מר ול‰יז‰ר ˘ל‡ לבו‡ לי„י "חימו

‡. מˆ‰ ‰י‡ מעיס‰ ‡˘ר ל‡ ‰ספי˜‰ ל‰חמיı, ולעומ˙‰ חמı ‰ו‡ בˆ˜ ‡˘ר ˙פח ונ˙נ˘‡.

וˆ',  מ'  מכילים ‡˙ ‰‡ו˙יו˙  ˘ני‰ם  כ˙יב˙ם, ‡˘ר  ב‡ופן  מ‡ו„  ו"חמı" „ומים  ב. "מˆ‰" 
 '‰ ב‡ו˙  בינו˙ן:  ‡ח„  ‰פר˘  ‡ך  בˆיורן,  ‰מ‰  „ומים   "ıחמ"„ וח'  „"מˆ‰"   '‰ ‡ו˙יו˙  ו‚ם 
„"מˆ‰" י˘נו פ˙ח ˜טן בר‡˘ ‰˜ו ‰˘מ‡לי, ו‡ילו ח' „"חמı" ‰י‡ ס˙ומ‰ מ‚' ˆ„„י‰ ופ˙וח‰ 

ר˜ מלמט2‰.

בעבו„˙  מכך  ו‰‰ור‡‰  בז‰,  ז‰  ‰מ‰  כרוכים  ‡˘ר  ‰ללו,  ‰פר˘ים  ˘ל  מ‰ו˙ם  לב‡ר  וי˘ 
‰בור‡ י˙"˘.

1) יב, טו.
2) ר‡‰ ז‰ר ח"‚ רנב, ‡. ‰וב‡ ב˙ור‰ ‡ור ויˆ‡ כ‡, ‚. ל˜וטי ˙ור‰ ˆו י„, ב. ובכ"מ.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות



טלקראת שבת

מצה – ענווה ו"ביטול", חמץ – גאווה והתנשאות
כלפי ‰בור‡.  ו‰‰כנע‰  ‰"ביטול"  ו˘פל‰, ‰ו‡  נמוכ‰  ˘עיס˙‰  ˘ל ‰מˆ‰  עניינ3‰ ‰רוחני 
ומטעם ז4‰ ‰מˆ‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ "לחם עוני" בל‡ טעם „ו˜‡, ל‰יו˙ ˘‰‡„ם ‰עומ„ ב"ביטול" 
‡ינו מחפ˘ "טעם" ועונ‚ בעבו„˙ו, ‡ל‡ עוב„ עבו„˙ו ב‰כנע‰ כעב„ ל‡„ונו, וז‰ו ענין "לחם 

עוני" – לל‡ טעם.

מח˘ב   עˆמו,  ב"‚„ול˙"  מכיר  ‡˘ר  ‰‡„ם  על  מור‰  ומ˙נ˘‡˙,  מו‚ב‰˙  ˘עיס˙ו   "ıו"חמ
עבו„˙ ‰'  ענייני  על  כל ‰˘˜פ˙ו  ו‰נ‡ו˙יו,  עˆמו  טוב˙  בחיפו˘  כל ‰ע˙  ו˘˜וע  מˆי‡ו˙ו   ˙‡
נ‚וע‰ ב‡‰ב˙ עˆמו, וממיל‡ כ˘ב‡ לי„י מˆו‰ ‡ו ז‰ירו˙ מעביר‰ ‰רי יכול לבו‡ לי„י טעו˙ 

וחט‡ ח"ו, וכפי ˘י˙ב‡ר.

השקוע באהבת עצמו – אינו מסוגל לשוב בתשובה!
מ˘˙ל˘ל  ב‰',  ומˆ‰  בח'  נכ˙ב˙   ıחמ „˙יב˙  ו"מˆ‰",   "ıחמ" ‰˙יבו˙  כ˙יב˙  ‡ופן 

מ‰‰פר˘ ‰‡מור „מˆ‰ מור‰ על "ביטול", וחמı – על ‰˙נ˘‡ו˙ ו‚‡וו‰:

‰‡„ם  ‡˘ר  כך  ועל   ,5"ıרוב חט‡˙  "לפ˙ח  על  מור‰  וח'   '‰ ל‡ו˙יו˙  מ˙ח˙  ‡˘ר  ‰פ˙ח 
מכל  ס˙ומ‰   "ıח' „"חמ ביני‰ן: ‰‡ו˙  עˆום  ו‡ב„ון, ‡בל ‰פר˘  ירי„‰  לי„י  לבו‡  ח"ו  עלול 
עברי‰ ומוביל‰ ר˜ למט‰, ו‡ילו ב‡ו˙ ‰' „"מˆ‰" י˘נו פ˙ח ˜טן ‚ם מלמעל‰, ו‰ו‡ מור‰ על 

‰‡פ˘רו˙ ‡˘ר ני˙נ‰ ל‡„ם לע˘ו˙ ˙˘וב‰ ולעלו˙ מעל‰.

לו  ‡פ˘ר  עˆמו,  ב˘פלו˙  ומכיר  ל‰˘י"˙  ב"ביטול"  ˘עומ„  „"מˆ‰"  ‰‡„ם  ‰„בר:  וטעם 
לˆ‡˙ ממˆבו ול˘וב ב˙˘וב‰.

˜טן  פ˙ח  ˘פו˙ח  בכך  ל‡„ם  לו  „י  ‰רי  ביו˙ר,  ˜טן  ‰ו‡   '‰ „‡ו˙  ‰עליון  ˘‰"פ˙ח"  ו‡ף 
ב‰ר‰ור  ˘‡פילו  ‡ולם"6,  ˘ל  כפ˙חו  לכם  ‡פ˙ח  "‡ני  מבטיחו  ו‰˜ב"‰  מחט",  ˘ל  "כפ˙חו 

˙˘וב‰ ‡ח„ ‡פ˘ר לו ל‡„ם ל‰פוך לˆ„י˜ ‚מור, וכמבו‡ר בס‰"˜7.

רח"ל,  ב˙˘וב‰  ל˘וב  לו „רך  ו‚‡וו‰, ‡ין  ב‰˙נ˘‡ו˙   – "ıבמˆב „"חמ ‡בל ‰‡„ם ‰מˆוי 
ל˘וב  ˘עליו  כלל  מר‚י˘  ‡ינו  ‰ע˜ומ‰  ‰˘˜פ˙ו  מˆ„  ‰רי  עביר‰,  ב„בר  ˘נפל  ‡ירע  „‡ם 

ב˙˘וב‰, ו‡ינו רו‡‰ ˆורך בכך! ולכן ‡ין פ˙ח למעל‰ ב‡ו˙ ח'.

3) ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ˆו י‚, ‚. ˘‰"˘ י„, „. ובכ"מ.
4) עיין ˙ור‰ ‡ור וי˜‰ל פט, ‚; ˆ, ב. ˘ם ב‰וספו˙ ˜י„, ‚ ו‡ילך; ˜טו, „; ˜טז, ב. ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז 

עמ' 124. ו˘"נ.
5) בר‡˘י˙ „, ז.

6) ˘‰"˘ רב‰ פ"‰, ב. ור‡‰ ב˙ור˙ מנחם ח"‰ עמ' 73 ‰ער‰ 45.
7) כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ (˜י„ו˘ין מט, ב) - ˘‰מ˜„˘ ‡˙ ‰‡˘‰ "על מנ˙ ˘‡ני ˆ„י˜ (וי"‚: "ˆ„י˜ ‚מור"), ‡פילו 
‰‡„ם  יכול   – ‡ח„  בר‚ע  ˙˘וב‰  ‰ר‰ור  ˘ע"י  מובן,  ומז‰  ב„ע˙ו",  ˙˘וב‰  ‰ר‰ר  ˘מ‡  מ˜ו„˘˙,  ‚מור  ר˘ע 

ל‰˘˙נו˙ מר˘ע ‚מור לˆ„י˜ ‚מור.

עיונים וביאורים

מהו הצורך בראיית 
העדים, אם הבי"ד ידעו 
מראש מתי יראה הירח?

החודש הזה לכם ראש חדשים
(יב, ב)

ה"ו):  פ"א  החודש  קידוש  (הל'  הרמב"ם  כתב 

שמחשבים  כדרך  בחשבונות  מחשבין  דין  "בית 

שיראה  אפשר  אם  שידעו  עד  כו'  האיצטגנינים 

כו',  אפשר  אי  או  שלשים  ליל  שהוא  בזמנו  הירח 

ואם ידעו בחשבון שאי אפשר שיראה כו' אם באו 

עדים יודעין בודאי שהן עדי שקר כו'".

אם  לסופו):  קרוב  מ"ו  פ"ב  (ר"ה  יו"ט  התוס'  והק' 

היו  מדוע  הלבנה,  תיראה  יום  באיזה  ב"ד  יודעין 

בזה  אין  דלכאו'  שראוה,  שיעידו  לעדים  צריכים 

תועלת.

ויש לבאר בדרך החסידות:

ה'  עבודת  א.  סוגים:  שני  יש  השי"ת  בעבודת 

בשכלו  שמבין  מה  ע"פ  דהיינו  ודעת,  טעם  ע"פ 

שהיא  הנשמה,  מצד  ה'  עבודת  ב.  בלבו.  ומרגיש 

שמבין  ממה  למעלה  להשי"ת,  גמור  בביטול 

בשכלו.

והנה ישראל דומין ללבנה (ראה בראשית רבה פ"ו, 

ג. סוכה כט, א). וכמו שבעבודת בנ"י צ"ל שני סוגים 

אנו  "אין  הלבנה  וקידוש  בחידוש  כן  כמו  הנ"ל, 

והחשבון"  הראי'  כאחד,  שניהם  על  אלא  סומכין 

(לשון המפרש לרמב"ם שם), כי הראי' והחשבון מורים 

על שני סוגי עבודה אלו:

מה שב"ד היו צריכים לחשב באיזה יום אמורה 

הלבנה להיראות - מורה על העבודה ע"פ השכל 

והחשבון. ומה שהעדים היו צריכים להעיד שראו 

את הלבנה - מורה על עבודה שלמעלה מהשכל, 

(לשון  הכתוב"  גזירת  הוא  עדים  ב'  "נאמנות  כי 

ע"פ  ולא  ספ"ז)  התורה  יסודי  הל'  הרמב"ם  על  הצפע"נ 

השכל. 

למה דוקא במכת בכורות 
"ניתנה רשות למשחית"?

ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר
מאחר שניתנה רשות למשחית אינו מבחין
(יב, כב. רש"י)

שבה  בכורות,  מכת  נשתנתה  מה  לתמוה  יש 

צריכים  בנ"י  והיו  ח"ו,  למשחית  רשות  ניתנה 

להישאר בבתיהם ולציין בדם את מזוזותיהם, מה 

שלא מצינו כן בשאר המכות.

של  ומטרתן  במהותן  תלוי  שהשינוי  וי"ל 

המכות:

ש"ידעו  כדי  היתה  המכות  שאר  כל  מטרת 

באופן  המכות  היו  לא  ולכן  ה'".  אני  כי  מצרים 

הלקאתם,  רק  אלא  המצרים,  והריגת  איבוד  של 

(וארא  הארץ"  בקרב  ה'  אני  "כי  וידעו  שיכירו  עד 

ח, יח). ולכן במכות אלו לא ניתנה רשות למשחית 

להלקות את בנ"י, כי בנ"י לא היו זקוקים שיחדשו 

בני  "מאמינים  שהרי  ה',  ידיעת  ענין  את  להם 

מאמינים הם", והיו יודעים את ה'.

כדי  רק  היתה  לא  בכורות  מכת  משא"כ 

להעניש  כדי  אלא  ה'",  אני  "כי  מצרים  שידעו 

"ומת  של  באופן  המכה  היתה  ולכן  המצרים,  את 

ולכן  העולם.  מן  מצרים  בכורי  איבוד   – בכור"  כל 

במכה זו נתעוררה מדת הדין וטענה (ילקוט ראובני 

עובדי  אלו  כו'  מאלו  אלו  נשתנו  כז) "מה  יד,  שמות 

היו  גופא  ישראל  דמבני  כו'",  ואלו  זרה  עבודה 

שהיו שקועים בע"ז רח"ל, ואף הם ראויים לעונש. 

למשחית  רשות  ניתנה  בכורות  במכת  ולכן 

להיפרע גם בישראל רח"ל.

שגם  לבניו,  הקב"ה  של  אהבתו  גדלה  ומה 

מבנ"י,  גם  שינזקו  הדין  שורת  שלכאורה  בשעה 

בכבודו  הוא  ברוך  "הקדוש  אהבת  נתעוררה 

אב  אהבת  לישראל,  ההגדה)  (כנוסח  ובעצמו" 

שום  ואין  הבן,  מעשי  מחמת  משתנית  שאינה 

טענה וחשבון בעולם שיפגומו באהבה עצמית זו. 

ובעצמו,  בכבודו  בנ"י  על  והגן  הקב"ה  ירד  ואזי 

"אני הוא ולא אחר".

דרוש ואגדה



י‡לקראת שבת

בחט‡ פלוני נכ˘ל בו מחמ˙ ‰יˆר ‰רע ˘בו ˘"יˆרו בוער כ‡˘"8, ו‰רי יˆר ‰רע ‰ו‡ מ„ברים 
ו‡ין  לחטו‡"10,  לו  ˘"מ˜ומו ‚ורם  סיב˙ו ‰י‡  חט‡ ‡חר  ˘בר‡ם"9,  עלי‰ן ‰˜ב"‰  ˘"מ˙חרט 
‰ו‡ ‡˘ם בכך ˘„ר במ˜ום ז‰, ו‡ם כן ‡ף ˘מסכים ˘חט‡, ‰רי מכיון ˘‰י‰ ז‰ ל‡ונסו – ‡ינו 
ˆריך ל˘וב על כך ב˙˘וב‰... ול‡ עו„, ‡ל‡ ˘חו˘ב ב„ע˙ו, ˘ל‡ור ‰נסיבו˙ ב‰ן ‰ו‡ מˆוי – 

‰נ‰ מˆבו ‰עכ˘ווי, כבר טוב ויפ‰, ומי˘‰ו ‡חר במ˜ומו – ‡ין ל„ע˙ ‰יכן ‰י‰ עומ„...

וי˙ר על כל ז‰ – ‚ם כ‡˘ר נכ˘ל בחט‡ ˘‡ינו מוˆ‡ ‡פילו סיב‰ ל‰ˆ„י˜ מ‰ ˘חט‡, ˘פ˘ע 
˙כס‰ ‡‰ב‰"11, „"פ˘עים ‡לו ‰מר„ים"12  פ˘עים  כל  מ˜ום "על  כל  מכל  ח"ו,  במ˙כוון  ומר„ 
ל‰יו˙  בכך,  רו‡‰ ˆורך  ו‡ינו  ב˙˘וב‰  ˘ב  כן ‡ינו  פי  על  ו‡ף  וביו„עין,  במזי„  וחוט‡  ˘מור„ 

˘‡‰ב˙ עˆמו מכס‰ על ‰י„יע‰ ו‰‰ר‚˘‰ ˘ל‡ ‰˙נ‰‚ כ„בעי!

אנחה של יהודי – היא "תשובה עילאה"
וז‰ו מ‰ ˘ילמ„ ‰‡„ם ממ‰ו˙ן ˘ל חמı ומˆ‰:

‡ם ‰‡„ם ‰ו‡ ב‰˙נ˘‡ו˙ ו‡‰ב˙ עˆמו, ‰רי: ‡) מˆ„י˜ ˙מי„ מע˘יו, ‚ם ‡˘ר ל‡ טובים. 
כמ˘מכיר  ‚ם   (‚ עˆמו.  מ‡˘ים ‡˙  ו‡ינו  חיˆוניו˙  בסיבו˙  ז‡˙  ל˙לו˙  טוע‰  כ˘חט‡,  ‚ם  ב) 

בחט‡ו, מכס‰ ‡‰ב˙ עˆמו על כל פ˘עיו.

ול‰יו˙  ‰בור‡,  כלפי  ‰ו‡  ונחו˙  ˘˘פל  ‡יך  לר‡ו˙  בעˆמו  ל‰˙בונן  ‰‡„ם  ˆריך  כן  ועל 
ב) ‡ינו  ˙י˜ון.  בˆריך  ל‰כיר  בנפ˘ו   ˜„ˆ ח˘בון  ˙מי„  עו˘‰  ו‡זי: ‡)  ˙מי„,  ו‰כנע‰  בביטול 
˙ול‰ חט‡יו בסיבו˙ חיˆוניו˙ ‡ל‡ מכיר ‡˘מו. ‚) כ‡˘ר מכיר ˘חט‡, ‰רי ‡ינו מכס‰ פ˘עיו 

ב‡‰ב˙ עˆמו, ‡ל‡ נע˘‰ ˘בור מכך.

וכ‡˘ר נע˘‰ ˘בור ממעמ„ו ומˆבו, ‰רי ‡י˙‡ בס‰"˜13 ‡˘ר "‡נח‰ ˘ל י‰ו„י ‰ינ‰ ˙˘וב‰ 
ול‰יע˘ו˙  נעלי˙,  ל˙˘וב‰  לבו‡  ‡ח˙  ˙˘וב‰  וב‰˙עוררו˙  ‡ח˙  ב‡נח‰  ˘‡פ˘ר  עיל‡‰", 

ל"ˆ„י˜ ‚מור".

על  לחו˘ ‰˙נ˘‡ו˙  ˘‡ין ‰ו‡ ˆריך  לכך  סיבו˙  ˘ם, ‰ן  ו„ומו˙י‰ ‰מוב‡ו˙  זו  וטענ‰  ל.  פר˜  ˙ני‡  ר‡‰   (8
זול˙ו ‰חוט‡ ל‰יו˙ ˘חט‡יו ˘ל ‰זול˙ נובעים מסיבו˙ ˘‡ינן ˙לויו˙ בו, ‡ך ‡ין סיבו˙ ‡לו יכולו˙ ל‰יו˙ ‰ˆ„˜‰ 

לחט‡יו ˘לו.
9) סוכ‰ נב, ב.
10) ˙ני‡ ˘ם.

11) מ˘לי י, יב.
12) יומ‡ לו, ב.

13) ר‡‰ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ ח"‚ עמ' ˙˜נ‡ (נע˙˜ בספר "‰יום יום", פ˙‚ם ליום ‚ ˙מוז).

לקראת שבת י

„‰‡„ם ‰˘˜וע ב‡‰ב˙ עˆמו ומח˘יב מˆי‡ו˙ו ל„בר עי˜רי, עו˘‰ ˙מי„ ח˘בונו˙ ל‰ˆ„י˜ 

כל ‰נ‰‚ו˙יו, ו‚ם כ‡˘ר נכ˘ל וחט‡ ‡ינו מכיר בכך ומˆ„י˜ עˆמו ‡˘ר ל‡ חט‡, וממיל‡ ‡ין 

לו ˆורך כלל בע˘יי˙ ˙˘וב‰.

הגאווה מונעת גם מלקיים המצוות שנקרות בדרכו
ו‰נ‰, כ˘ם ˘‰בעל ‚‡וו‰ מˆ„י˜ עˆמו ˙מי„ על כל חט‡יו, ‰רי ‚ם כ˘מז„מנ˙ ‡ˆלו מˆו‰ 

‡ין ‰ו‡ מ˜יימ‰, ומˆ„י˜ עˆמו ל‡מור ‡˘ר מˆ„ ‰„ין ‡ינו ˆריך כלל לע˘ו˙‰.

ועל „רך מ˘ל במˆוו˙ ‰ˆ„˜‰, וכיון ˘ˆ„˜‰ ‰י‡ כללו˙ ‰מˆוו˙, יובן ממנ‰ ‚ם ביחס לכל 

טוען  לפניו, ‡ל‡  ˘נ˜ר˙‰  ל˜יים ‰מˆוו‰  ממ‰ר  בעני ‰מב˜˘ ˆ„˜‰, ‡ינו  כ˘פו‚˘  ‰מˆוו˙: 

מ‰ ˘"˘‡ל טרונוסרופוס ‰ר˘ע ‡˙ ר' ע˜יב‡": „"‡ם ‡ל˜יכם ‡ו‰ב עניים ‰ו‡, מפני מ‰ ‡ינו 

מפרנסם"?

וב‰˘˜פ˙ו ‰פ‚ומ‰ מ‡‰ב˙ עˆמו ו‰˙נ˘‡ו˙ו, נופל ב˘˙י טעויו˙ יסו„יו˙:

‡. חו˘ב ‰ו‡ ‡˘ר כל ‰רכו˘ ˘בר˘ו˙ו, ˘ייך ‡ליו ור‡וי ‰ו‡ לכך, ומˆ„ ‰‡מ˙ ‰י‰ ר‡וי 

מ‚יע   – בר˘ו˙ו  כבר  ˘נמˆ‡  מ‰  וו„‡י ‡˘ר  וז‰  ל‚ו„ל "מעל˙ו",  מכך  יו˙ר  לו ‰רב‰  ˘י‰י‰ 

‰ו‡ לו, ו‡ין ב‡פ˘רו˙ לי˙ן מכך לזול˙ו לˆ„˜‰.

ב. מכיוון ˘מכיר ב"מעל˙" ו"‚„לו˙" עˆמו, ‡ינו יכול לסבול מˆי‡ו˙ו וח˘יבו˙ו ˘ל זול˙ו, 

ומח˘ב ‡˘ר ‡ם ‰˘ני במˆב ˘ל עניו˙, ‰נ‰ כנר‡‰ ˘ל‡ מ‚יע‰ לו פרנס‰ כי מ˘מים ‰עני˘ו‰ו 

על מע˘יו, ו‡ם כן ‡ין מן ‰ר‡וי ‡˘ר ‰ו‡ ינ‚„ ח"ו לרˆון ‰˜ב"‰ וי˙ן לו לˆ„˜‰...

˜ו„ם  ‰נ‰  ‰בור‡,  כלפי  ומ˙בטל  ב˘פלו˙ו  ˘מכיר  י˘ר‰,  ‰˘˜פ˙ו  כ‡˘ר  כן  ˘‡ין  מ‰ 

מח˘ב בעˆמו ‰‡ם ‡כן טוב ‰ו‡ מזול˙ו ‰עני, ומ‚יע למס˜נ‰ ‡˘ר ‡ין ‰„בר כן, וממיל‡ ר‡וי 

ל‰פרי˘ לו מממונו ולי˙ן לו לˆ„˜‰.

ומ‰ ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰זול˙ לעני, ו‡פ˘ר ˘ב‡ ‰„בר כעונ˘ על חט‡יו, ‰רי ‰ו‡ מ˙בונן 

בכך ‡˘ר ‰ו‡ עˆמו י˘ לו פרנס‰ למרו˙ מעמ„ו ‰נחו˙, ו‡ין ‰„בר ‡ל‡ מ˘ום ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ 

בעניו˙,  ו‰עני˘ו‰ו  ˘חט‡  למי  ‚ם  לˆ„˜‰  לי˙ן  ‰„בר  ר‡וי  כן  ו‡ם  י˘ר‡ל,  לבני  רחום  כ‡ב 

מכך,  מ‡„  מרוˆ‰  ‰מלך  ‰רי   – לבן  מסייע  ‰מלך  ˘ל  ו‡ו‰בו  בנו,   ˙‡ מעני˘  ‰מלך  „כ‡˘ר 

וכ˙˘וב˙ ר' ע˜יב‡ לטרונוסרופוס.

אהבת עצמו תכסה גם על פשעים הוודאיים
כ‡˘ר  ˘‚ם  מע˘יו, ‡ל‡  ˙מי„ ‡˙  מˆ„י˜  ו‰˙נ˘‡ו˙  ב‚‡וו‰  ˘‰נכ˘ל  בלב„  זו  ל‡  ו‰נ‰, 

‡ינו מˆליח למˆו‡ ‡˘ר ˆ„י˜ ‰ו‡, ומכיר בכך ˘חט‡, מכל מ˜ום ע„יין ‡ינו ב‡ לי„י ˙˘וב‰.

„כ˘נכ˘ל בחט‡ ˘‡ינו יכול ל‰ˆ„י˜ו, ‰רי ‰ו‡ מחפ˘ ומוˆ‡ ‡˙ ‰סיב‰ ˘‰בי‡˙ו לחטו‡: 


