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˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‡‰ ‰"‰ ‰חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰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

לקראת שבת

יח

ומורנו ‰בע˘׳׳ט ‰נ‰י‚ ˘יט ‰ח„˘ ,‰כי ˆריכים לחז˜ ‡˙ בני י˘ר‡ל ובי˙ יע˜ב
ב˙‰עו„„ו˙ ונחמו˙ ולכל לר‡˘ ל‰ביט ב‰טוב ,ולעורר עלי‰ם רחמי ˘מים.
ול‡ט ל‡ט ‰נ˜˙‰ ‰בל˘ ‰יט˙ו ב˙וככי חבור˙ ˆ„י˜ים ‰נס˙רים ונ˘˙נו ‡ופני עבו„˙ם
לטוב˙ ‰רמ˙ כלל י˘ר‡ל.

תוכן ענינים

פתח דבר

מקרא אני דורש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ג

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ב‰עלו˙ך,
‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰

כפי ˜‰בל‰ ,‰נ ‰ב‰יו˙ מורנו ‰בע˘״ט כבן ‡ח˙ ע˘ר˘ ‰נ ‰ב˘נ˙ ˙ס"ט נכנס בחבור˙
„ˆ‰י˜ים ‰נס˙רים .וב‰יו˙ו כבן ‡רבע ע˘ר ‰ב˘נ˙ ˙ע"ב יס„ ‡˙ ˘יט˙ו ,ו„ור˘י ר˘ומו˙
מˆ‡ו רמז במספר ˘נ˙ ˙‰חל˙ ˘יט˙ מורנו ‰בע˘״ט ˙ע"ב.

ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

˙˙לב( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך
רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡
י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

"תבוא עליך ברכה"

וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו

בסעו„˙ יום ˘ני „ח‚˜˙ ˘"‰ל"„ סיפר ‰ר‰״ˆ ‰רמ״מ מ‡‰ר‡„‡˜˘‡ ˙‡ .ר ˘מע מ‡˙

‰בי‡ורים כ‡ופן ‡מיר˙ם ,ו‡ף עוב„ו
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים

מורו ורבו מורנו ‰רב ‰מ‚י„ ממעזריט˘ ב˘ם ‰י˘י˘ ר' מר„כי „ˆ‰י˜ ‡ -ו כמו ˘‰יו

בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי

˜ור‡ים ‡ו˙ו בימי ‡ברכו˙ו ב˘נו˙ ˙״נ˙Œ״ס – ר' מר„כי ‰נס˙ר˘‡ ,ר בעבור כחמ˘ ע˘ר‰

‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם

˘נ ‰מ‡ז ‡˘ר ‰חבור„˜ ‰י˘‡ ˜יבל˘ ‰יט˙ו ˘ל י˘ר‡ל ˆ‰עיר ,ור‡ו ‚ו„ל עוˆם מעל˙
˙‰ועל˙ ‡˘ר ‰בי‡˜ ,‰ר‡ ‰י˘י˘ „ˆ‰י˜ ר׳ מ‡יר ‡˙ ˆ‰עיר ר׳ י˘ר‡ל „ˆ‰י˜ ו‰ניח י„יו
על ר‡˘ו ,ו‡מר ˙בו‡ עליך ברכ ,‰עבור ˘יט˙ך ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל.

מי עשה את המנורה?
מ„וע ל‡ פיר˘ ר˘"י ˘מ˘ ‰ע˘‰ ˙‡ ‰מנור‡‰ / ?‰ם ‰י' בע˘יי˙
‰מנור‚ ‰ם מע˘ ‰בני ‡„ם?  /בי‡ור ˘ני פירו˘י ר˘"י על "כן
ע˘‰ ˙‡ ‰מנור˘ "‰ב‡ו לב‡ר מעל˙‰ ‰מיוח„˙ ˘ל ‰מנור ‰על
˘‡ר כלי ‰מ˜„˘

מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,
וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ח עמ'  33ואילך(

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

שונאי ישראל – שונאי הקב"ה

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ'  73ואילך(

מדוע נשארו אלדד ומידד במחנה?

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז
"לתבוע" מהשי"ת את קיום המצוות
מ„וע ‡י ˜‰רב˙ ‰פסח במ„בר נח˘ב˙ כ"‚נו˙"? ‰ /יכן ˜‰ריבו מ˘‰
ו‡‰רן ‡˙ ˙‰עלו˙ם ‡‰י˘י˙ בעבור כבו„ עם י˘ר‡ל?  /מ„וע ‰יו
‡‰נ˘ים ‰טמ‡ים ˆריכים ל˙בוע ‡˙ פסח ˘ני ול‡ ˆיוו˜‰ ‰ב" ‰כן
מלכ˙חיל / ?‰ומ ‰י˘ ללמו„ ב„ורנו מפסח ˘ני?

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

‰חבור„˜ ‰י˘‡  -סיים ‰רב ‰מ‚י„ ממעזריט˘  -ע˘ו ˆיון ורמז ב‰ר"˙ „ברכ˙ „ˆ‰י˜
‰ר' מ‡יר˙ ,ב‡ עליך ברכ‰˘ ‰ו‡ מספר ˘‰נ˘„ ‰נ˙ ˙ע״ב˘‡ .ר ‡ז יס„ מורנו ‰בע˘״ט
נ"ע ‡˙ ˘יט˙ו ‰ח„˘ ‰ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל.

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' רˆ‡-ב(

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

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ'  62ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

הדלקת הנרות  -גם במסעות
ביטול והכנעה  -גם לאחר הנצחון במלחמה )ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ'
)ע״פ ספר השיחות תשמ"ט עמ׳  522ואילך(

 28ואילך(

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
נבנה מקדש בין פסח ראשון לשני
יסי˜ פירו˘ מחו„˘ ב‡„ ‡‰ין ˆיבור נ„ח ‰לפ"˘‰˘ ,ו‡ „ין בפסח
ר‡˘ון ול‡ בפסח ˘ני ,ויח„˘ עו„ „„ין ז‰ ‰ו‡ „ו˜‡ כ˘„‰חי'
‰י‡ מˆ„ „ין ˙ור ‰כטומ‡ ‰וכיו"ב ול‡ מ‡ונס ˆ„„י  /ועפ"ז י„ון
ל‰לכ‡ ‰ם י˘ לח˘ו˘ בז"‰ז ל„ע˙ ר"י „פרי˘ ול‰יו˙ ב„רך
רחו˜ ‰בפ"ר ופ"˘

‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)ע"פ אגרות קודש ח"ב עמ' שו ואילך(

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ'  216ואילך(

דרכי החסידות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
שיטת ותורת הבעש"ט

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ﬠ"ה
בת יבחט"א ר' דוב
ביסטריצקי

לקראת שבת
לק

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' שמה
בן ר' יﬠקב ﬠ"ה

יז

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

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

מי ﬠשה את המנורה?
מדוע לא פירש רש"י שמשה עשה את המנורה?  /האם הי' בעשיית המנורה גם מעשה בני אדם?  /ביאור שני
פירושי רש"י על "כן עשה את המנורה" שבאו לבאר מעלתה המיוחדת של המנורה על שאר כלי המקדש

ī
"וז ‰מע˘‰ ‰מנור ‰מ˜˘ ‰ז‰ב ,ע„ ירכ ‰ע„ פרח ‰מ˜˘‰ ‰י‡ ,כמר‡˘‡ ‰ר ‰ר‡˙‡ '‰ ‰

שיטת ותורת הבﬠש"ט
מורנו הבעש׳׳ט הנהיג שיטה חדשה ,כי צריכים לחזק את בני ישראל ובית יעקב בהתעודדות ונחמות ולכל
לראש להביט בהטוב ,ולעורר עליהם רחמי שמים

ī

מ˘ ‰כן ע˘‰ ˙‡ ‰מנור) "‰פר˘˙נו ח .(„ ,וכ˘לומ„ים ‰פסו˜ לפי פ˘וטו ,נר‡˘ ‰סיומו – "כן
ע˘‰ ˙‡ ‰מנור "‰מ˙ייחס למ˘‰ ‰נזכר ˜ו„ם לכן.
וכן פיר˘ ‰רמב"ן )ועו„ מפר˘ים(" :כן ע˘ – ‰מ˘‰ ‰נזכר ,כי ‰ו‡ „˙˘‰ל בלימו„ ‰וע˘‰
‡ו˙ ‰בˆיווי .וכך ‡מרו בספרי :ל‰ו„יע ˘בחו ˘ל מ˘˘ ,‰כ˘ם ˘‡מר לו ˜‰ב" – ‰כן ע˘."‰
‡מנם ר˘"י ל‡ פיר˘ בפ˘יטו˙ „˜‡י על מ˘‡ ,‰ל‡ כ˙ב בל˘ון ס˙ומ:‰

שיטת התנועה ותורת התנועה
כל ˙נוע ‰ו˙נוע ‰ב‰ופע˙‚˙‰ ‰לו˙ ‰ו˙‰פ˙חו˙ ‰ב‡ ‰ב˘˙י „רכים מוכרו˙ ,ו‰ן(‡ ,

"כן ע˘‰ ˙‡ ‰מנור – ‰מי ˘ע˘‡."‰

˘יט˙ ˙‰נוע ,‰ב( ˙ור˙ ˙‰נוע‰‰ ‰י‡ ,ועל ‰רוב ‰נ˘‰ ‰יט‰ ‰י‡ כולל˙ כללי „‰בר ‰ן

ו‰יינו˘ ,כ˙וב ז‰ ‰ו‡ "מ˜ר‡ ˜ˆר" ,וכמו ˘לימ„ ‡ו˙נו ר˘"י )ויחי מח ,ב(‰" :רב ‰מ˜ר‡ו˙

„‰בר ‰‰ו‡ ו‰ן ב‰מ˙יחס ‡ל ‰פועל ,ו˙ור‰ ‰י‡ בי‡ור ‰חכמ ‰ו‰ור‡ו˙ ב‡ופני ‰פועל,

˜ˆרי ל˘ון"; וכעין מ˘ ‰מˆינו בפר˘˙ ויחי )מח-‡ ,ב( "וי‡מר ליוסף  . .וי‚„ ליע˜ב" ,ול‡
פיר˘ ‰כ˙וב מי ‡מר ומי ‚‰י„ – ומפר˘ ר˘"י „‰יינו "‡ח„ מן ‰מ‚י„ים" .ו‡ף כ‡ן ס˙ם
‰כ˙וב ול‡ פיר˘ "מי ע˘‡."‰

וכן ‰ו‡ ‚ם ב‚˙‰לו˙ ˙נוע˙ ‰חסי„ו˙˘‡ ,ר ‰ופע˙ ‰ב‡ ‰ב˘ני ‡ופני ו„רכי ˙‰‰פ˙חו˙:
˘יט ‰ו˙ור ,‰ו‰ן ‰מ˘ ‰ני ‰ענינים ‰י„ועים ב‡‰לי חסי„ים˘ :יט˙ מורנו ‰בע˘״ט ו˙ור˙

וי˘ לעיין בטעם ˘נט ‰ר˘"י ממ˘מעו˙ו ‰פ˘וט˘ ‰ל ‰כ˙וב )וכפירו˘ ‰מפר˘ים ‰נ"ל( –
˘מ˘‰) ‰נזכר כ‡ן( ‰ו‡ ˘ע˘‰ ˙‡ ‰מנור ‰כמר‡˘‡ ‰ר ‰ר‡‡ '‰ ‰ו˙ו.

ב.

ולעולם ‰נ˘‰ ‰יט˜ ‰ו„מ˙ ‡ל ˙‰ור.‰

בכמ ‰ממפר˘י ר˘"י למ„ו בכוונ˙ו )ר‡"ם .נחל˙ יע˜ב .ב‡ר ב˘„˘ ,(‰בˆל‡ל ‰ו‡ ˘ע˘‰

‡˙ ‰מנור ,‰כ˘ם ˘ע˘‡˘ ˙‡ ‰ר כלי ‰מ˘כן .וזו כוונ˙ ר˘"י ב‡ומרו "מי ˘ע˘‡" – "‰מי

מורנו ‰בע˘״ט.
˘יט˙ מורנו ‰בע˘״ט ˜„מ ‰ל˙ור˙ מורנו ‰בע˘״ט ˜„ימ ‰זמני˙ ,כי ב˙חל˙ כניס˙ו
˘ל מורנו ‰בע˘״ט בחבור˙ ˆ„י˜ים ‰נס˙רים ב‰יו˙ו כבן ‡רבע ע˘ר˘ ‰נ ,‰כבר ˙‰חיל
ב˘יט˙ו ‰ח„˘ ‰ב˙וככי „ˆ‰י˜ים ‰נס˙רים.

˘„רכו לע˘ו˙ ,"‰ו‰ו‡ בˆל‡ל )וע"„ פר˘"י מ˜ ıמ‡ ,י‚(.
ו‰נ ‰כן מפור˘ בכמ ‰ממ„ר˘י חז"ל

התעודדות ,נחמות ולהביט בטוב

)˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל כ‡ן .ור‡‚ ‰ם ˙נחומ‡ פר˘˙נו ו בסופו.

במ„בר רב ‰פט"ו‡ ;(„ ,בל ב„רך ‰פ˘ט – „רכו ˘ל ר˘"י בפירו˘ו – ‡ין „‰בר מבורר:
בפר˘˙ וי˜‰ל נ‡מר )לז" (‡ ,ויע˘ בˆל‡ל ‡˙ ‡‰רון" ,וב‰מ˘ך ‰פר˘ – ‰לענין ˘‡ר
‰כלים – ל‡ מפור˘ ˘מו ˘ל בˆל‡ל‡ ,ל‡ בל˘ון ס˙ומ" :‰ויע˘ ‡˙ ‰מנור) "‰לז ,יז(.

„רכם ˘ל ‰נס˙רים ‰י˙ ‰לע˘ו˙ ˙עמול ‰ל‰חז˜˙ ‰י„‰ו˙ ב˜רב עם י˘ר‡ל‡ ,בל ‰כל
ב‡ופן ˘ל מוסר ‰וכח ‰ו˙‰ר‡˘‡ ,‰ר על כל „בר פ˘ע וחט‡ ‚ם ˜ל‡‰ ,ל˜ים ב‡ במ˘פט
חמור ר״ל ,וכ„ומ.‰

טז

לקראת שבת

לקראת שבת

‰חיוב ‰ו‡ ‚ם ‡ם י˙מ‰מ ‰ח"ו – ˘וב

ויע˘ ‰בטומ‡ ,"‰וי˘ לומר˘ ,ז‰ו „ו˜‡

‚ם בזמננו י˘ ל˙‰רח˜ ל„רך רחו˜ ,‰וז‰

כ˘˙‰ור„ ‰ח˙ו ,וכ‰ל˘ון ˘ם "˙‰ור‰

מ˘מעו˙ ˘˘‡ר ‰כלים ל‡ נע˘ו ב‰כרח על י„י בˆל‡ל „ו˜‡

מ‡חר ˘ל„ע˙ רבי בפסחים ˆ‚ ע"‡ פסח

חזר ‰עליו לע˘ו˙ו בט‰ר‡ ."‰בל ‰יכ‡

וב‰ער˘ 10 ‰ם(.

˘ני ‰וי ר‚ל בפ"ע ול‡ ר˜ ˙˜נ˙‡ „ר‡˘ון

˘ל‡ ˜‰ריב פסח ר‡˘ון מˆ„ סיב„„ˆ ‰י˙

וע"כ חמור ‰ו‡ ביו˙ר וחייבים ‡ף עליו

עו˘ ‰פסח ˘ני ‚ם בטומ‡) ‰ומ˘ ‰ס˙ם

כר˙ ,ופס˜ ‰רמב"ם )˘ם פ""‰ ‰ב( „‰לכ‰

‰רמב"ם ‰לכ ‰פסו˜‡˘ ‰ין פ"˘ „וח‰

כמו˙ו .ול˘יט˙ ‰ר‡ב"„ „ע˙ רבי ‰י‡

‡˙ ‰טומ‡‰ – ‰רי י„וע בכללי ‰רמב"ם

„‚ם מי ˘‰י' בי"„ ניסן ב„רך רחו˜ ‰חייב

„‡ינו מבי‡ „ברים ‰נלמ„ים מ„יו˜‡ וכו'.

כר˙ כ˘‰זי„ ב˘ני ול‡ ˜‰ריב .ו‡"כ ‚ם

וחי„ו˘ ‚„ול יו˙ר ממ˘ ‰כ˙בנו כ‡ן – עיין

בפסח ˘ני י˘ ל‰חמיר כנ"ל ל‰יו˙ ב„רך

בˆפענ"ח ‰מלו˜ט ע ˙"‰ב‰עלו˙ך )בענין

רחו˜ ,‰ו‡פי' ‡ם ˙מˆי לומר ˘כל ‰ח˘˘

ˆבור ו„חיי˙ ˘ב˙(( .וז‰ו „ל‡ כמ"˘

‰ו‡ ר˜ ספ˜ וספ˜ ספי˜‡ וכו' )עיין ל‰לן(.

‰מנ"ח ˘ם ˜רוב לסופו‰„ ,נ ‰במנ"ח

ו‡ף ˘כולנו טמ‡י מ˙ים –  ‡‰ל„ע˙ ר'

כ' בפירו˘ ˘מפני ‰טומ‡‡˘ ‰מרו ל‡ו

יו„‡ פסח ˘ני „וח‰ ˙‡ ‰טומ‡ .‰ו‚ם ע"פ

„ו˜‡ ,ו ‰"‰כ˘˘‚‚ ‡ו נ‡נס ,וסיים ˘ז‰

‰פס"„ „פסח ˘ני ‡ינו „וח‰ ˙‡ ‰טומ‡‰

פ˘וט ול‡ ני˙ן לכ˙וב מפני רוב פ˘יטו˙ו.

)פסחים ˆ :‰רמב"ם סוף ‰ל' ˜"פ(‰ ,רי לכמ‰

עיי"˘ מ˘ ‰בי‡ר בל˘ון "˘‰ס "מפני

)עיי' מ‡ירי פסחים ˘ם ו˙וס' יומ‡ נ‡ ע"‡(

טומ‡„ ‰חי˙יו"‡ .בל במחכ"˙ „‰מנ"ח

‡ין כ‡ן חילו˜ ‡מ˙י ב„ין בין פסח ר‡˘ון

‡ין ‡נו מחוייבים ל„חו˜ ל˙ר„ ıבריו

ל˘ני ,ו„ ‡‰פסח ˘ני ‡ינו „וח ‰טומ‡‰

בל˘ון "˘‰ס במ˜ום „ל˙‡ „כר˙ ,ועו„

‰ו‡ ר˜ לפי ˘לעולם ‰ו‡ ב‡ ביחי„

ז‡˙ ˘„בריו ‰ם ‰יפך ‰פי' ‰פ˘וט ב˘"ס

)˘‰רי "‡ין ˆבור נ„ח ‰לפסח ˘ני"( ,ו„ין

)ועיי"ע מ˘ ‰י˘ לפלפל במס˜נ‡ זו ב‡‚רו˙ ˜ו„˘

‰יחי„ ‰ו‡ ˘‡ין טומ‡ ‰נ„חי˙ מפניו ‚ם

חל˜ כ ‰ב˘ולי ‡‚ר˙ ט'˙˜טו(.

„יעו˙

בפסח ר‡˘ון ,ו˘וב נמˆ‡ ˘‡ין כ‡ן „ין
מיוח„ לפסח ˘ני יו˙ר מפסח ר‡˘ון,
ומעי˜ר „‰ין ‡ם י˘ ‰יכי ˙מˆי )כמו
בנ„וננו( ˘ˆ‰יבור ˆריך ל˜‰ריב בפסח
˘ני – ‰טומ‡„˙ ‰ח ‰מפני ‰פסח כמו
בפסח ר‡˘ון‡ .בל יו˙ר עי˜ר מז ‰י˘
לומר )ו‰ו‡ ‚ם ל˘‡ר „‰יעו˙( ,ב„ומ‰
ל‰מבו‡ר לעיל ‚בי ‡„ ‡‰ין ˆיבור נ„ח‰
לפ"˘ „‰יינו „ו˜‡ „חי' ˘ע"פ „ין ˙‰ור‰
– „על „רך ז ‰י˘ לומר ל˘יט˙ ר"י „פרי˘
‚בי זמן ‰ז˘ ,‰בנ„ו"„ מ˜ריבין פסח ˘ני
‚ם בטומ‡ ,‰מכיון ˘‰טעם מ˘ ‰פסח
˘ני ‡ינו „וח‰ ˙‡ ‰טומ‡‰ ‰ו‡ כל˘ון
"˘‰ס ˘ם "מפני טומ‡„ ‰חי˙יו יחזור

‡מנם,

כל ˜˘‰ו"ט „לעיל ‡ינ‡ ‰ל‡

לזמן ˘‡ין י„ ‡‰ומו˙ ˙˜יפ ‰וי˘ מ˜ום
ל‡פ˘רו˙ ˜‰רב˙ ˜"פ )ובמיל‡ י˘ מ˜ום
ל‰חמיר ולח˘ו˘ ל˘יט˙ ר"י „פרי˘(‡ ,בל
בעו"‰ר ˙יכף ל‡חר ˘נˆחו בנ"י „‡˜"‰
במלחמ‰ ‰י„וע ‰בו' ימים – נ˘˙נ‰ ‰מˆב
ויר„˜˙ ‰יפו˙ י„ י˘ר‡ל )כולל ˘מ˙חיל
מביום ‰ז' ממ˘ מכריזים "‡חי ‰ו‡ .
 .ויעל‰ו ‚ו'" )מ"‡ כ ,לב-ל‚(( ,ו‡ין ע˙‰
‰יכול˙ ו‡פ˘ריו˙ ל˘נו˙ )ולבנו˙( כפי
„‰רו˘ ל˜‰רב˙ ˜"פ וכו' – ולכן ‡‰י„נ‡
‚ם ‡ין מ˜ום ˘ל‡ ל‰יו˙ בער"פ ‡ו בי"„
ב‡ייר ˜רוב לירו˘לים ˙"ו.

‰

ולכ‡ור ,‰מז˘ ‰נ˙פר˘ ˘מו ˘ל בˆל‡ל „ו˜‡ ל‚בי ‡‰רון ול‡ ל‚בי ˘‡ר ‰כלים ,י˘
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ומכל מ˜ום‚ ,ם ‡ם מ˘ ‰ל‡ ע˘ ‰בפועל ‡˙ ‰מנור‰ ,‰רי כבר למ„נו בפירו˘ ר˘"י לעיל
בפר˘˙ נ˘‡ )ז" :(‡ ,בˆל‡ל ו‡‰לי‡ב וכל חכם לב ע˘ו ‡˙ ‰מ˘כן ,ו˙ל‡ו ‰כ˙וב במ˘‰
לפי ˘מסר נפ˘ו עליו כו'".
ומע˙„‰ ‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ ,למ ‰ל‡ פיר˘ ר˘"י ‡˙ ‰כ˙וב כ‡ן כמ˘מעו˙ו ‰פ˘וט– ‰
˘˙ל ‰ע˘יי˙ ‰מנור ‰במ˘.‰

‚.

ו‰בי‡ור בז:‰

‡ם מפר˘ים ˘מ˘‰ ‰ו‡ ˘"ע˘‰ ˙‡ ‰מנור – "‰נמˆ‡ ˘‰כוונ‰ ‰י‡ לספר ב˘בחו ˘ל
מ˘˘ ,‰ע˘ ‰ב„יו˜ כמר‡˘‡ ‰ר ‰ר‡‡ ‰ו˙ו ˜‰ב".‰
‡בל לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ˜˘ :‰למ‡י נפ˜"מ כ‡ן סיפור ˘בחו ˘ל מ˘ ‰ב‡ופן ע˘יי˙
‰מנור) ?‰ו‰רי ז˘ ‰ייך ל‰פר˘יו˙ ˘בסוף ספר ˘מו˙(.
וז‰ו ˘פיר˘ ר˘"י "כן ע˘‰ ˙‡ ‰מנור – ‰מי ˘ע˘‡˘ ,"‰ב„יו˜ ובכוונ ‰ל‡ פיר˘ ‰כ˙וב
מי‰ו ‰עו˘ ,‰כי ‡ין כוונ˙ ‰כ˙וב לספר ב˘בחו ˘ל „‡‰ם ‰עו˘‡ ,‰ל‡ לב‡ר מעל˙ ‰חפˆ‡
„‰מנור ,‰וכ„ל˜מן.

„.

ויובן ב„˜‰ים מ˘ ‰ממ˘יך ר˘"י ומבי‡ פירו˘ נוסף ב˙יבו˙ "כן ע˘‰ ˙‡ ‰מנור– "‰

")מי ˘ע˘‡ (‰ומ„ר˘ ‡‚„ :‰על י„י ˜‰ב" ‰נע˘י˙ מ‡לי'".
ו‰נ„ ,‰בר ז˘ – ‰ע˘יי˙ ‰מנור ‰ל‡ ‰י˙ ‰ב‡ופן ‰ר‚יל ,בי„י ‡„ם – ‰בי‡ ר˘"י כבר
בפר˘˙ ˙רומ) ‰כ ,‰ל‡( על ‰פסו˜ "מ˜˘˙ ‰יע˘‰ ‰מנור ,"‰וז"ל˙" :יע˘‰ ‰מנור – ‰מ‡לי'.
לפי ˘‰י' מ˘ ‰מ˙˜˘ ‰ב‡ ,‰מר לו ˜‰ב"˘‰' ‰לך ‡˙ ‰ככר ל‡ור ו‰י‡ נע˘י˙ מ‡לי'";
‡ל‡ ˘˘ם ‰בי‡ ר˘"י ז ‰כ"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ממ˘ )˘‰רי ל‡ „˜‰ים ˘‰ו‡ "מ„ר˘" ‡ו
"‡‚„ ,("‰ו‡ילו בפסו˜ „י„ן ‚„‰י˘ ˘‡ינו "פ˘וטו" ממ˘ ‡ל‡ "מ„ר˘ ‡‚„."‰
ו‰טעם מובן ,כי בפ˘ט ‰כ˙וב כ‡ן ‡ין פירו˘ ז ‰מ˙יי˘ב:
‰כ˙וב מ˙חיל "כמר‡˘‡ ‰ר ‰ר‡ ˙‡ '‰ ‰מ˘ – ‰כן ע˘‰ ˙‡ ‰מנור ,"‰ו‰יינו ˘ב‡
לח„˘ ˘ע˘יי˙ ‰מנור ‰בפועל ‰י˙ ‰ב„יו˜ "כמר‡˘‡ ‰ר ‰ר‡ ;"'‰ ‰ובכן‡ ,ם ע˘יי˙
‰מנור‰ ‰י˙‚ ‰ם ‰י‡ על י„י ˜‰ב" – ‰מ ‰חי„ו˘ י˘ ב„בר ומ‡י ˜מ"ל?!
‡מנם מע˙ ‰י˘ ל˙מו ‰על ר˘"י ,למ‰ ‰וˆרך ל‰בי‡ פירו˘ ז ‰כל עי˜ר – ו‰רי ‰ו‡ רחו˜
מ‡ו„ מ„רך ‰פ˘ט!

.‰

ו‰בי‡ור בכ"ז )ב‰ב‡ ל˜מן  -ר‡ ‰מ˘נ"˙ במ„ור ז „˜˙˘‡ ‰וˆרף „‰ברים לכ‡ן(:

פר˘ ‰זו עוס˜˙ ב‡‰רן˘ ,נˆטוו ‰ו˜יים ל‰עלו˙ ‡˙ ‰נרו˙ ,וב˙חיל˙ ‰ס„ר ‰פיר˘ ר˘"י
סמיכו˙ ‰פר˘יו˙ ˘ -כ‡˘ר "ר‡‰‡ ‰רן חנוכ˙ ‰נ˘י‡ים ,חל˘‡ ‰ז „ע˙ו לפי ˘ל‡ ‰י' עמ‰ם

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

טו

בחנוכ ,‰ל‡ ‰ו‡ ול‡ ˘בטו; ‡מר לו ˜‰ב" :‰חייך˘ ,לך ‚„ול ‰מ˘ל‰ם ‰˙‡˘ ,מ„לי˜

בר‡˘ון )בטומ‡ ,(‰כנ"ל ברי˘ „ברינו

˜רבנו˙ בזמן ‰ז .‰ע"כ .ועיין ב˘ו"˙

ומטיב ‡˙ ‰נרו˙".

ע"פ "˘‰ס .וכ‡˘ר ‰ם טמ‡י זבים וכו',

ח˙"ס יו"„ סי' רלו מ˘ ‰פלפל בז‡ ‰י

נ„חים ‰ם ל‚מרי מע˘יי˙ ‰פסח ו‡ין ל‰ם

בעינן כ‰ן מיוחס ו˘‡ר „יני עבו„˙ כ‰ונ‰

˙˜נ ‰בפסח ˘ני ,כי בˆבור לי˙‡ ענין

ו‡י טומ‡˙ ‰˜‰ל מעכב˙ .ו‡ף ˘למע˘‰

„‰חי' לפסח ˘ני‰ .כלל„ ,בין כך ובין כך

רבו ‡‰וסרים ל˜‰ריב בזמן ‰ז ‰ו„חו

לעולם ל‡ נ‡מר „„יני טומ‡˘ ‰ב˙ור‰

ר‡יו˙ ‰מ˙ירים בז‰ ,‰רי כיון ˘י˘ כ‡ן

י„חו ˆיבור מפסח ר‡˘ון ל˘ני .ו‡ם כנים

ענין ˘ל כר˙‰ ,רי כ„י לח˘ו˘ ‚ם ל˘יט‰

„‰ברים ‰נ"ל ˘‰‰פר˘ בין יחי„ לˆבור

זו נמˆ‡ חי„ו˘ ‚„ול לענין זמן ‰ז‚ ‰ם ‡ם

‰ו‡ בענין „חיי˙ ˙‰ור‡˘ ,‰ין ˙‰ור‰

י˙מ‰מ‚ ‰ו‡לנו ח"ו .ר‡˘י˙ ,לענין פסח

„וחˆ ‰בור לפסח ˘ני – ˘וב י"ל ˘‡ם ל‡

ר‡˘ון – ˘מעי˜ר „‰ין ל‡ בטל חיובו

ע˘ו ˆ‰בור ‡˙ ‰פסח מˆ„ סיב„„ˆ ‰י˙,

‚ם בזמן ‰ז ,‰ו‡"כ – בע˙ ˘י„ י˘ר‡ל

ול‡ מˆ„ „ין טומ‡ ‰וכיו"ב ,חייבים ‰ם

˙˜יפ ‰ול‡ י„ ‡‰ומו˙ ,ו‡ין ‡ונס ‡מ˙י

בפסח ˘ני .כי בעˆם ‰ענין „פ"˘ ל‡

מ‡‰פ˘רו˙ לעלו˙ ל‰ר ‰בי˙ ל˜‰ריב

מˆ‡נו מפור˘ חילו˜ בין יחי„ לˆבור ‡ל‡

˜רבן פסח‰ ,רי לפענ"„ מן ‰ר‡וי לח˘ו˘

בז‡˘ ‰ינם "נ„חין" מפסח ר‡˘ון לפסח

ל„ע‰ ‰נ"ל ול‰מנע מל‰יו˙ בי"„ בניסן

˘ני ,וכנ"ל ‰יינו „ו˜‡ „חי' מˆ„ „ין

ב˙וך ט"ו מיל סמוך לירו˘לים‰˘ ,ו‡

˙‰ור .‰ועפ"ז יומ˙˜ לנו ‚"כ מ‰"˘ ‰יכ‡

˘יעור „רך רחו˜ ‰ל‰פטר מחיוב ˜רבן

„ל‡ עב„י ˆיבור בר‡˘ון ל‡ עבי„ יחי„

פסח‰˘ ,רי ‰מ„ובר ‰ו‡ בענין „˘ייך בו

ב˘ני" ,נ˜ט "˘‰ס ברובן זבין „ו˜‡ ,ול‡

כר˙ ,ול‡י„ך ‚יס‡ – ז‰˘ ‰זכרים מבני

כ˘‡י ע˘יי˙ן ‰פסח ‰י˙ ‰מˆ„ סיב‰

י‚"˘ ומעל ‰י‰יו מ˘ך ˘עו˙ ‡ח„ו˙ ב„רך

‡חר˙ .ו‰נ ,‰בנ„ון „י„ן ‚בי פסח ר‡˘ון

רחו˜ ‰מירו˘לים ˙"ו ל‡ו מיל˙‡ רברב‡

˘ל‡ ˜‰ריבו י˘ר‡ל ול‡ ‰י' ל‰ם מ˜„˘,

‰ו‡ )וע‡כו"כ – ˘‡ל‰˘ ‰ם בל‡ו ‰כי

‰רי „‰בר ‰י' מפני י„ ‡‰ומו˙ ול‡ מˆ„

ב„"ר ל‡ י„ח˜ו ‡˙ ˘‰ע ‰ליכנס לירו˙"ו

עיכוב ˙‰ור ‰עˆמ ,‰וב‰כי ל‡ נ‡מר

„ו˜‡ ב˘עו˙ ‡לו( ,ול‰כי מס˜נ˙י ˘י˘

מעולם ‰ך כלל „"‡ין ˆיבור נ„ח ‰לפסח

ספ˜ וס"ס וכו' בנ„ו"„ ,ולכן ‡לו ˘ב„"ר

ו‰ ‰˘˜‰רמב"ן" :למ ‰ניחמו ב„‰ל˜˙ ‰נרו˙ – ול‡ ניחמו ב˜טור˙ בו˜ר וערב"? כלומר:
למ ‰מעל˙ ‡‰רן מו„‚˘˙ „ו˜‡ בענין ז˘ ‰ל "ב‰עלו˙ך ‡˙ ‰נרו˙" ,ול‡ ב˜‰טר˙ ˜‰טור˙
על ‰מזבח ‰פנימי?
ועל ז‰ ‰ו‡ ˘ממ˘יך ‰כ˙וב ומ„בר במעל˙ ‰מנור„˘ ,‰ו˜‡ ב‰ ‰י' מחז ‰מ˜‰ב" ‰על
ˆור˙" – ‰כמר‡˘‡ ‰ר ‰ר‡ ˙‡ '‰ ‰מ˘ ,"‰יו˙ר מ˘‡ר כלי ‰מ˘כן; וכמו ˘פיר˘ ר˘"י
בפר˘˙ ˙רומ) ‰כ ,‰מ( "˘‰ר‡ ‰לו ˜‰ב" ‰מנור˘ ‰ל ‡˘" )ומ„ברי ר˘"י מובן ˘‰י' "מר‡"‰
ז„ ‰ו˜‡ במנור ,‰ור‡ ‰במפר˘י ר˘"י ˘ם ,ו‡כמ"ל(.
וי˘ לומר‰˘ ,מיוח„ ב‰מנור ‰מובן על פי פירו˘ ר˘"י בפר˘˙ ‡מור )כ„˘ (‚ ,נר ‰מערבי
˘במנור‰" ‰ו‡ ע„ו˙ לכל ב‡י עולם ˘˘‰כינ˘ ‰ור ‰בי˘ר‡ל" – ולכן ‚ם ע˘יי˙‰ ‰י‡
ב‡ופן ˘ל "‚ילוי ˘כינ "‰מיוח„˜‰˘ ,ב"‰ ‰ר‡ ‰למ˘ ˙‡ ‰מר‡‰ ‰מנור) ‰יו˙ר מ˘‡ר
כלים(.

ו.

ומע˙ ‰מובן ‰יטב מ˘ ‰פיר˘ ר˘"י על סיום ‰פסו˜ "כן ע˘‰ ˙‡ ‰מנור – ‰מי

˘ע˘‡:"‰
כוונ˙ ‰כ˙וב כ‡ן ‰י‡ ל‰פלי‡ במעל˙ ‰מנור˘ ,‰נע˘˙" ‰כמר‡˘‡ ‰ר ‰ר‡˙‡ '‰ ‰
מ˘ – "‰ולענין ז‡ ‰ין נפ˜"מ מי בפועל ע˘‡‡ ,‰ם מ˘‡ ‰ו בˆל‡ל ‡ו חכם ‡חר ,ולכן
בכוונ ‰ס˙ם ‰כ˙וב ול‡ פיר˘ ‡˙ ˘ם ‰עו˘ ,‰כי ‰עי˜ר בעניננו ‰ו‡ ז‰˘ ‰י' "‚ילוי ˘כינ"‰
מיוח„ לˆורך ע˘יי˙.‰
ולפי ז ‰מובן ‚ם מ˘ ‰ל‡ ‰ס˙פ˜ ר˘"י בפירו˘ ז ‰לפי פ˘וטו‡ ,ל‡ ‰וסיף ו‰בי‡ "‰מ„ר˘
‡‚„"˘ "‰על י„י ˜‰ב" ‰נע˘י˙ מ‡לי'" – כי לפי "‰מ„ר˘" מבו‡ר˙ עו„ יו˙ר מעל˙˘ ‰ל
‰מנור˘ ,‰ל‡ ר˜ ˘נע˘י˙ על פי "‰מר‡˘‡ ‰ר ‰ר‡ ˙‡ '‰ ‰מ˘‡ ,"‰ל‡ עו„ ז‡˙ ˘‚ם
ע˘יי˙ ‰בפועל ‰י˙ ‰על י„י ˜‰ב"!‰

ז.

ו‰נ ,‰ל˘ון ‰מ„ר˘ כ‡ן )˙נחומ‡ פר˘˙נו ‚ .במ„ב"ר פט"ו‰ („ ,ו‡" :מי ע˘˜‰ – ‰ב"‡ ,"‰ך

ר˘"י ˘ינ ‰ו‰וסיף ˘"על י„י ˜‰ב" ‰נע˘י˙ מ‡לי'" ,וˆריך בי‡ור ב‰וספ ‰זו.
ונר‡ ‰לפר˘ ˘ב‡ ר˘"י ל‚„‰י˘‡˘ ,ין כוונ˙ ‰מ„ר˘ ל‰פ˜יע ‰כ˙וב מי„י פ˘וטו –
˘"כן ע˘‰ ˙‡ ‰מנור "‰מ„בר בע˘יי˙ ‡„ם‰˘ ,ו‡ ע˘" ‰כמר‡˘‡ ‰ר ‰ר‡‡ – "'‰ ‰ל‡

˘ני" „מיירי במ˜ום ˘„‰בר ב‡ מˆ„

ל‡ יעלו ומ ‰טוב ˘‰נמˆ‡ים בפנים –

„חיי˙ „יני ˙‰ור .‰ו˘פיר ‡ין מחלו˜˙ בין

יˆ‡ו.

מס˜נ˙ ‰בבלי ו‰ירו˘למי )ו‡פילו ל„ע˙
ר' יו„‡(.

וז‰ו „יו˜ ‰ל˘ון "נע˘י˙ מ‡לי'"‡ :ם ‰י˙‰ ‰כוונ ‰ב"כן ע˘‰ ˙‡ ‰מנור "‰ל˜‰ב"‰
בלב„ – ‡ז ל‡ מ˙‡ים ‰ל˘ון "מ‡לי'" ,ו‰י' ‡ומר "על י„י ˜‰ב" ‰נע˘י˙" ו˙ו ל‡;

וב‡מ˙,

‰ו‡ „‰ין בזמן ‰חיוב „פסח

˘ני„ ,כנ"ל ‚ם ב˘ל‡ ע˘ו פסח ר‡˘ון

ר˜ ל˘‰מיענו רמז נוסף‰˘ ,טעם ˘ל‡ נ‡מר בפירו˘ מי ‰י' ‰עו˘‰ ‰ו‡ לפי ˘‰מנור ‰ל‡
נע˘˙ ‰בפועל על י„י ע˘יי˙ „‡‰ם בלב„ ‡ל‡ ר˜ בˆירוף מע˘ ‰י„י ˜‰ב".‰

1

ו‰נ‰

י„וע„ ‰ע˙ ‰ר"ח )וי"‚ – ר'

יחי‡ל( „פרי˘„ ,מ˜ריבין ˜רבנו˙ )פסח(
בזמ"‰ז .וז"ל ‰כפ˙ור ופרח פ"ו‚ :ם כי

‡ך כיון ˘‰י' כ‡ן ‚ם מע˘˘ ‰ל ‡„ם ,על ז ‰מ˙‡ים ‰ל˘ון "נע˘י˙ מ‡לי'" – ˘כלפי

‡מר ‡לי )מ"‰ר ברוך(˘ ...רבינו חננ‡ל

מע˘„‡‰ ‰ם נח˘ב ˘‰מנור" ‰נע˘י˙ מ‡לי'" ,כיון ˘‡ין במע˘˘ ‰לו כ„י לע˘ו˙ מנור‰

„פריז ז"ל ‡מר לב‡ לירו˘לים ו‰ו‡

)וע"„ ל˘ון ר˘"י פ˜ו„י לט ,ל‚( .ו‡כמ"ל עו„.

ב˘נ˙ ˘בע ע˘ר ‰ל‡לף ˘‰י˘י ו˘י˜ריב

י˘ מ˜ום ˘י˜ריבו כל ˆ‰יבור בפ"˘ )‡ף
˘ע„יין ˆ"ע בכמ ‰מ‰ענינים ˘נזכרו
לעיל בז‰ ,(‰רי כיון ˘ל„ע˙ ר"י „פרי˘
 .1מס˜נ‡ זו פס˜ רבינו ב˘נ˙ ˙˘כ"ח˙ ,יכף
ל‡חר נˆחון ‰מלחמ ‰ב‡‡ .˜"‰בל עיין ל‰לן
בסיום – מ˘"כ רבינו כמ˘ ‰נים ל‡ח"ז טעם למ‰
‡ין לח˘ו˘ לז ‰בפועל ב˘נים ‡לו‰ .מו"ל.

לקראת שבת

י„

עיונים וביאורים

פ ע"‡ ‚בי רוב ˜‰ל זבין ומיעוטן טמ‡י

‰ו‡ „ין בפסח ר‡˘וןˆ˘ ,יבור ‡ינו נ„ח‰

מ˙ים„ ,ל„ע˙ רב כל ‰יכ‡ „ל‡ עב„ו

מן פסח ר‡˘ון ל˜‰ריב ˜רבנם בפסח ˘ני,

ˆיבור בר‡˘ון ˘וב ‡ין מ˘לימין ‰פסח

ו‡"כ „‰ין נמ„„ בע˙ פסח ר‡˘ון‡˘ ,ז

בפ"˘ ,ו‡פילו ‰מיעוט ˘‰יו טמ‡י מ˙ ל‡

– ‡ין ‰ו‡ „וחˆ‰ ˙‡ ‰יבור לפסח ˘ני.

מדוע נשארו אלדד
ומידד במחנה?

יע˘ו פ"˘‰" ,ו‡יל ול‡ ע˘ ‰רוב ‰˜‰ל

)ונפ˜‡ מינ"‚ ‰כ ב‰יכ‡ „בזמן פסח ר‡˘ון

בר‡˘ון )כי ‰זבין לעולם ‡ין עו˘ים פ"ר

‰יו ‰נ„חים מיעוט ,ולזמן פסח ˘ני נע˘ו

וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני
מידד ותנח עליהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה
ויתנבאו במחנה

ו‡פי' ‰יו רוב ,כנ"ל( ל‡ יע˘ו ‡לו ‰מיעוט

רוב ,ע"י ‚רים ˘נ˙‚יירו בינ˙יים וכיו"ב(.

˘‰ני" )רמב"ם ‰ל' ˜"פ פ"ז

ועפ"ז ˙ובן פ˘טו˙ ל˘ון "˘‰ס בפסחים

 .(„"‰ועפכ"ז נר‡„„ ‰ע˙ ‰בבלי ל„‰י‡

בכמ ‰מ˜ומו˙ „ח˘בון רוב ומיעוט לענין

ת"ר וישארו שני אנשים במחנה ,יש אומרים בקלפי נשתיירו ,שבשעה
שאמר לו הקב"ה למשה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ,אמר
משה כיצד אעשה אברור ששה מכל שבט ושבט נמצאו שנים יתירים
כו' .מה עשה ,בירר ששה ששה ,והביא שבעים ושנים פיתקין ,על
שבעים כתב זקן ושנים הניח חלק ,בללן ונתנן בקלפי ,אמר להם
בואו וטלו פתקיכם .כל מי שעלה בידו זקן אמר כבר קידשך שמים,
מי שעלה בידו חלק אמר המקום לא חפץ בך כו' .רבי שמעון אומר
במחנה נשתיירו כו' ,אמרו אלדד ומידד אין אנו ראויין לאותה גדולה
)יא ,כו .סנהדרין יז ,א(

‰טמ‡ים למ˙ ‡˙

„ל‡ יע˘ו כל ˆ‰יבור פ"˘ ‚ם ב˘ל‡ יכלו

„חי' מפסח ר‡˘ון ל˘ני ˙לוי ב‰מˆב

ל˜‰ריב בר‡˘ון כלל .ולפ"ז נמˆ‡ „ס˙מי'

בזמן פסח ר‡˘ון )ועפ"ז י˙וסף נופך רב

„‰בבלי פס˜ „ל‡ כר' יו„‡ ובירו˘' נ˘‡ר

ב„ברי ‰מנ"ח ˘ם ב˙חיל˙ו ‚בי ‡ופן

„‰בר בפלו‚˙‡.

חי˘וב רוב ומיעוט עיי"˘ ו‰בן(.

ונר‡‰

לח„˘ „ב‡מ˙ ל‡ ב‡ ‰בבלי

לחלו˜ על ‰ירו˘' כלל בענין ז ‰ו‡ין
לס˙ום ב‰כרח „˘יט˙ו נ‚„ „ע˙ ר' יו„‡
˘בירו˘למי .וכי„וע „ברי ˙‰וס' יומ‡
פז"„ :במ‡˘ ‰נו יכולין ל˘‰וו˙ם

)בבלי

וירו˘למי( י˘ לנו ל˘‰וו˙ם" ,וכלל ז‰ ‰ו‡
‡פילו בענין ˘י˘ בו ‚ופ‡ פלו‚˙‡

)כמו

ב‚וונ‡ „מיירי בי' ˙‰וס' ˘ם( .ובס' י„ מל‡כי
)כללי ˘ני ˙‰למו„ים ס"י( ‡˘כחן „י˘
לנו ל˘‰וו˙ם ‡פילו בפירו˘ ˘י‰י' רחו˜
˜ˆ˙ .ומע˙ ‰י˘ לומר ‚ם בנ„ו"„ כן‰„ .נ‰
ל˘ון "˘‰ס בבלי ‰ו‡ "‡י˘ נ„ח ‰לפסח
˘ני ו‡ין ˆיבור נ„ח ‰לפסח ˘ני" ,וכן
בסו‚י‡ ‰נ"ל ב„ע˙ רב ‰ל˘ון ‰ו‡ "ורוב‡

ומע˙‰

ברור „‡ין ר‡י' מ„ברי "˘‰ס

בבלי לומר „‡ין ˆיבור מ˜ריב פ"˘ ‰יכ‡
„בזמן פסח ר‡˘ון ל‡ ‰י' ‰מ˜„˘ ול‡ חל
על "‰רוב" ‰פטור מפסח ˘ני )מˆ„ ‰כלל
„‡ין פסח ר‡˘ון „וח ‰רוב לפסח ˘ני(,
ומעולם ל‡ ‡מר "˘‰ס בבלי „י˘ ‚זיר‰
˜בוע˘ ‰ל ˙‰ור˘ ‰לעולם ל‡ ייע˘‰
פסח ע"י ˆ‰יבור בפסח ˘ני

)ועיי"ע בספר

יוסף ‡ומ ıל‰חי„"‡ ,ב˘ו"˙ ח˙נו ‰נ„פס ˘ם סי'

ו'( .ו˘וב ˘פיר יכולים ‡נו לומר ב„ע˙
‰בבלי ‚ם כ˘יט˙ ר' יו„‡ בירו˘למי‡„ ,ם
יבנ‰ ‰מ˜„˘ יע˘ו כל ˆ‰יבור פסח ˘ני.

ועו„

י˘ ל‰וסיף בעומ˜ כוונ˙ "˘‰ס

"‡י˘ נ„ח ‰לפ"˘ ו‡ין ˆיבור נ„ח‰

ל‡ מ„חו לפסח ˘ני" .ו‰ו‡ ב˘ינוי ל˘ון

לפ"˘"„ ,ר"ל „„ו˜‡ ענין ז‰˘ ‰פסח

מ‰ספרי בפר˘˙נו "‰יחי„ עו˘ ‰פסח ˘ני

"נ„ח˘ ,"‰פירו˘ו„˘ ,יני ו‡יסורי ˙‰ור‰

ו‡ין ˆ‰יבור עו˘ים פסח ˘ני" ,וכ‡ן ל‡

„וחין )ו‡וסרין( ‡˙ ע˘יי˙ ‰פסח מר‡˘ון

נ˜יט "˘‰ס "ורוב‡ ל‡ עב„י פסח ˘ני".

ל˘ני – ז‰ו „ו˜‡ ב"‡י˘" ול‡ בˆיבור,

ולכ˘˙„ו˜ י˘ כ‡ן ˘ינוי ‚„ול בל˘ון

„‡ין „יני ˙‰ור) ‰לענין טומ‡„ (‰וחין ‡˙

"˘‰ס„‰„ ,יו˜ בז‰ ‰ו‡ „„ ‡‰ליכ‡ פסח

ˆ‰יבור מר‡˘ון ל˘ני .ומכ‡ן למ„נו ל˘ני

˘ני בˆיבור ל‡ ‰וי „ין בפסח ˘ני ˘ל‡

פנים :כ‡˘ר ˆ‰יבור ‰ם טמ‡י מ˙ים‡ ,ין

נ˙נ˙ ‰ור ‰ענין פסח ˘ני לˆיבור‡ ,ל‡

נ„חים לפסח ˘ני ‡ל‡ עו˘ים ‡˙ ‰פסח

יש לבאר מחלוקתם של ת"ק ור"ש ,שנחלקו
אי הי' מותר לזקנים למאן בקבלת הנבואה לאחר
שנבחרו לזה משמים.
וע"ד מה שנחלקו בברכות )ז ,ב( גבי מה שהסתיר
משה את פניו בסנה :תנא משמי' דר' יהושע בן
קרחה ס"ל שלא הי' לו למשה להסתתר ,וגם נענש
על זה ,שכאשר ביקש לראות פני שכינה אמר לו
הקב"ה "לא תוכל לראות את פני כו' ,כשרציתי
לא רצית ,עכשיו שאתה רוצה איני רוצה" .ואילו
דעת ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן היא ש"בשכר
ויסתר משה פניו זכה לקלסתר פנים" ,היינו שלא
זו בלבד שלא נענש על שהסתתר מגילוי שכינה
בסנה ,אלא אדרבה  -קיבל על זה שכר.
ועל דרך זה נחלקו כאן ת"ק ור"ש:
ת"ק ס"ל כדעת התנא משמי' דר' יהושע
בן קרחה ,שמשה נענש על הסתרת פניו ,היינו
שהי' אסור לו למאן בקבלת הנבואה .ולכן פירש
"בקלפי נשתיירו" ,היינו שלא נטלו פתק בקלפי,
לפי "שנתייראו שלא יעלה בידן חלק" )פרש"י
סנהדרין שם( ,ולא חפץ לפרש שכבר נטלו פתק
בקלפי ומ"מ נשתיירו במחנה מחמת ענווה ,כנ"ל
שאין לנהוג כן.
ואילו ר"ש ס"ל כדעת ר' שמואל בר נחמני א"ר
יונתן ,שמשה קיבל שכר על הסתרת פניו .ולכן
פירש גם כאן שאלדד ומידד "נשתיירו במחנה",

היינו שכבר נטלו פתק בקלפי ועלה בידם פתק
זקן ,ואעפ"כ נמנעו מהאצלת רוח משה עליהם
מחמת ענווה ,שאמרו "אין אנו ראויים לאותה
גדולה" ,והדבר נדרש להם לשבח.

שונאי ישראל – שונאי הקב"ה
קומה ה' ויפוצו איביך וינוסו משנאיך מפניך
משנאיך – אלו שונאי ישראל ,שכל השונא את ישראל שונא את
מי שאמר והי' העולם ,שנאמר ומשנאיך נשאו ראש ומי הם על עמך
יערימו סוד
)י ,לו .רש"י(

הקשו מפרשי רש"י :מדוע פירש כן רש"י רק
גבי "וינוסו משנאיך" ולא גבי "ויפוצו אויביך"
שלמעלה ממנו ,דלכאורה גם שם הי' לו לפרש
שאויבי ישראל הם אויבי הקב"ה? )ראה שפתי חכמים,
משכיל לדוד ,נחלת יעקב ובאר יצחק כאן .וראה במקור
הדברים השקו"ט בתירוציהם(

ויש לומר הביאור בזה:
גבי "ויפוצו אויביך" שפיר מובן שאויבי בני
ישראל הם אויביו של מקום ,שהרי בזה שהם
מצרים לישראל פועלים הם נגד רצונו של מקום,
וממילא אויביו הם .וסמך בזה רש"י על מה שכבר
כתב בפרשת בשלח )בשלח טו ,ז(" :כי הנה אויביך
יהמיון ,ומה היא ההמי' על עמך יערימו סוד ,ועל
זה קורא אותם אויביו של מקום" ,ואין רש"י צריך
לחזור ולפרש גם כאן ש"ויפוצו אויביך" קאי על
אויבי ישראל שהם אויביו של מקום.
אבל גבי "משנאיך" קשה לפרש כן ,שהרי
שנאה אינה תלוי' במעשה ,אלא היא רגש שבלב
)ראה במקור הדברים שמאריך בביאור גדר השנאה( ,וקשה
לצייר רגש כזה כלפי מעלה ,שהרי אם הוא שונא
את המקום משמע שהוא מאמין בו ,ואיך שייך
שתהי' לאדם שנאה כלפי מי שבראו ומחי' אותו?
ולזה מפרש רש"י ,שאכן לא שייכת שנאה
לקב"ה עצמו ,אלא מדובר במי ששונא את בני
ישראל ,שהשונא את בני ישראל נחשב כמי
ששונא את מי שאמר והי' העולם .וכיון שענין זה
חידוש הוא ,נזקק רש"י להביא ראי' לזה מן הכתוב
"ומשנאיך נשאו ראש".

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

ללקראת שבת

ח

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר

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

לקראת שבת

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרב שמﬠון ב"ר מנחם
שמוא דוד הוי ﬠ"ה

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

"תבוﬠ" מהשי"ת את קיום
המצוות
מדוע אי הקרבת הפסח במדבר נחשבת כ"גנות"?  /היכן הקריבו משה ואהרן את התעלותם האישית בעבור כבוד
עם ישראל?  /מדוע היו האנשים הטמאים צריכים לתבוע את פסח שני ולא ציווה הקב"ה כן מלכתחילה?  /ומה יש
ללמוד בדורנו מפסח שני?

ī
יסוד בעבודת ה' הנלמד מפסח שני
‰פעם ˘‰ני' ˘ב˜‰ ‰ריבו בני י˘ר‡ל ‡˙ ˜רבן ‰פסח ל‡חר ˜‰רב˙ו ביˆי‡˙ מˆרים,
‰יי˙ ‰בחו„˘ ניסן "ב˘נ˘‰ ‰ני˙ לˆ‡˙ם מ‡ר ıמˆרים" ,כ‡˘ר נˆטוו "ויע˘ו בני י˘ר‡ל ‡˙
‰פסח במוע„ו ו‚ו'" )פר˘˙נו ט-‡ ,ב(.
בחו„˘ ˘ל‡חר מכן" ,ב‡ח„ לחו„˘ ˘‰ני ב˘נ˘‰ ‰ני˙" )במ„בר ‡ (‡ ,נˆטוו בני י˘ר‡ל על
‰מניין ˘ב˙חיל˙ חומ˘ במ„בר.
וכ˙ב ר˘"י ˘י˘ בז ‰מ˘ום ‰יפוך ‰ס„ר :פר˘˙ ˜רבן פסח ˘נ‡מר ‰בניסן מופיע‰
בפר˘˙נו ,ו‡ילו פר˘˙ ‰פ˜ו„ים ˘נ‡מר ‰ב‡ייר מופיע ‰לפני ז ,‰ב˙חיל˙ חומ˘ במ„בר.
ובי‡ר ˘מ˘ינוי ז ‰לומ„ים "˘‡ין ס„ר מו˜„ם ומ‡וחר ב˙ור."‰
וממ˘יך ר˘"י ל‰בי‡ טעם מ„וע ‡כן ˘ינ˙˙‰ ‰ור ‰מס„ר ‰מ‡ורעו˙ ,ול‡ פ˙ח˙‡ ‰
חומ˘ במ„בר בˆיווי ˜‰רב˙ ‰פסח" :למ ‰ל‡ פ˙ח בזו ,מפני ˘‰ו‡ ‚נו˙ן ˘ל י˘ר‡ל˘ ,כל
‡רבעים ˘נ‰˘ ‰יו י˘ר‡ל במ„בר ל‡ ˜‰ריבו ‡ל‡ פסח ז ‰בלב„" .ו‰יינו‡˘ ,כן ‰י' ר‡וי
לפ˙וח בפר˘ ‰זו‡ ,ך מכיוון ˘˜רי‡˙ ‰מ‚ל‚ ˙‡ ‰נו˙ בני י˘ר‡ל ,ל‡ פ˙ח ‰ב˙‰ ‰ור˙‡ ‰
חומ˘ במ„בר.
וי˘ ל˙מו ,‰לכ‡ור‰

]ל˘˜ו"ט „ל˜מן ר‡˙ ‰ו„"‰ ‰ו‡יל ˜י„ו˘ין לז ,ב .ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים מ„וע ‡ין

ל˙ר ıכ˙ירו˙‰ ıוס' ˘ם – ב„רך לימו„ פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ל˘יט˙ ר˘"י[:

י‚

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

נבנה מקדש בין פסח ראשון
שני
יסיק פירוש מחודש בהא דאין ציבור נדחה לפ"ש ,שהוא דין בפסח ראשון ולא בפסח שני ויחדש עוד דדין זה
הוא דוקא כשהדחי' היא מצד דין תורה כטומאה וכיו"ב ולא מאונס צדדי  /ועפ"ז ידון להלכה אם יש לחשוש
בזה"ז לדעת ר"י דפריש ולהיות בדרך רחוקה בפ"ר ופ"ש

ī
˘‡ל‰

‰לכ ‰למע˘ :‰כ˘נבנ ‰בי˙

יו„‡ ס"ל בזˆ„ ‰יבור עו˘ ‰פסח ˘ני.

‰מ˜„˘ בין פסח ר‡˘ון ל˘ני ‡ם י˙חייבו
כל ˆ‰יבור בע˘יי˙ פסח ˘ני‚„ .בי טומ‡˙
מ˙ ˜יי"ל במ˙ני' „פסחים עט ע"‡ „‡ין
ˆיבור נ„ח ‰לפסח ˘ני ‡ל‡ מיעוטו ,ו‡ם
רוב ˆ‰יבור טמ‡י מ˙ בזמן פסח ר‡˘ון
מ˜ריבין פ"ר בטומ‡ ‰ו‡ינם נ„חין לפסח
˘ני .ומע˙"ˆ ‰ע בכ˘ ‚"‰ל‡ ‰י' ‰מ˜„˘
בפסח ר‡˘ון ‡ם נ‡מר ˘יי„חו כל י˘ר‡ל
לפסח ˘ני .ו‰מנ"ח כבר ‡‰ריך לח˜ור בז‰

‡מנם ,לכ‡ור ‰ז‰ו ר˜ „ע˙ ‰ירו˘למי,
‡בל ב„ע˙ ‰בבלי ע„יין ˆ"ע ,וכי„וע „ברי
‰בבלי בפסחים סז ע"‡ ‚בי טומ‡˙ מ˙
"‡י˘ נ„ח ‰לפסח ˘ני ו‡ין ˆיבור נ„ח‰
לפסח ˘ני"„ ,מ˘מע „לכו"ע ל‡ ‡מרינן
˘ˆיבור ˘לם יע˘ו פסחי‰ם בפ"˘ .ו‡ף
„˙‰ם ‰יינו בטמ‡י מ˙ים ,ו‡מרי' „ל‡
יי„חו לפ"˘ ועו˘ין פסח ר‡˘ון בטומ‡,‰

במˆו˘ ‰פ ,ופלפל מכמ ‰סברו˙ ,וסיים:

מ˘‡"כ ‰כ‡ „‰פסי„ו ‰˜‰ל פסח ר‡˘ון

˘וב ‡ח"ז ר‡י˙י בירו˘' פר˜ מי ˘‰י'

ב‡ין מ˜„˘ ,מ"מ נר‡ ‰ל‰וכיח „ל„ע˙

˘‰ו‡ פלו‚˙‡ „˙נ‡י ‡ם יבנ ‰בי‰מ"˜

‰בבלי בכ ‚"‰נמי ‡י ‡פ˘ר ˘ˆ‰יבור

בין פ"‡ לפ"˘ „ח„ ‡מר „י˜ריבו י˘ר‡ל

יי„ח ‰כולו ויע˘ ‰פסח ˘ני .כי ‰נ„ ‰ין

פ"˘ וח„ ‡מר „ל‡ י˜ריבו .ע"כ .וכוונ˙ו

ז˘ ‰רוב ˜‰ל טמ‡ים מ˜ריבין פסח ‰ו‡

.‡"‰

ר˜ בטומ‡˙ מ˙‡ ,בל בטומ‡˙ זיב‰

˙וספ˙‡ פסחים פ"ח "‰ב( ‚בי "ני˙ן לי˘ר‡ל

וכיו"ב ˜יי"ל בפסחים ˙‰ם „‡ין ל‰ם

לבנו˙ בי˙ ‰בחיר) ‰בין פ"ר לפ"˘(" ,ור'

ל˜‰ריב פסח ר‡˘ון ,ו‡עפ"כ ‚רסינן לעיל

לפלו‚˙‡

בירו˘למי

)פסחים

פ"ט

לקראת שבת

ט

לעיל בפר˘˙ ב‡ )יב ,כ (‰כ˙ב ר˘"י ˘"˙ל‰ ‰כ˙וב מˆוו ‰זו ]˘ל ˜רבן פסח[ בבי‡˙ם

הדלקת הנרות  -גם במסעות
וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן גו'
ואחרי כן יסעו בני ישראל גו' על פי ה' יסעו בני ישראל
ועל פי ה' יחנו
עתה יחזור לספר בעניני הנסיעה והמצות שנצטוו בה
)ט ,טו-יח .רמב"ן(

מכיון שהתורה חוזרת לספר בענין המסעות
בפרשת בהעלותך דוקא ,בוודאי ישנה שייכות
בין ענין המסעות לפרשה זו ,ובפרט לתחילת
הפרשה " -בהעלותך את הנרות" )וראה לקוטי
שיחות ח"ה עמ'  75בענין מה ששם הפרשה מורה על

תוכן הפרשה כולה( .ויש לבאר שייכות זו בעבודת
האדם:
ענין העלאת הנרות בעבודת כל איש ישראל,
הוא שהאדם צריך "להעלות" ולהדליק את אור
ה' בנפשו ,שעלי' נאמר "נר ה' נשמת אדם" )משלי
כ ,כז( ,על ידי "נר מצוה ותורה אור" )שם ו ,כג(.
ובהמשך לזה מדברת הפרשה בענין
המסעות ,ללמדנו אשר העלאת אור הנשמה
אינה רק בלימוד התורה וקיום המצוות ,אלא
צריכה להיות גם ב"מסעות" האדם:
בחיי האדם ישנם "מסעות" רבים ,מעין
מסעות בני ישראל במדבר .האדם מיטלטל
ממקום למקום וממדינה למדינה ,ומסעות אלו
אינם בהכרח לצורך עניני התורה ומצוותי' ,אלא
גם לדברי הרשות ומצד מצב המדינה וכיוצא.
ועל כך מורה פרשתנו ,שגם עניני הרשות,
ה"מסעות" והפעולות שעוסק בהם האדם בימי
חייו ,עליהם להיות מוארים באור הקדושה.
והיינו ,שגם בעניניו הגשמיים צריך האדם
לעסוק לשם שמים ולעבודתו ית' ,ולנצל כל
"מסע" וכל מצב שהוא נמצא בו בכדי להאיר את
אור הקדושה בו ובסביבה שאלי' נקלע.
וכבר דרש מורנו הבעש"ט נ"ע" :על יהודי
לדעת ,שכאשר הולך הוא ממקום למקום ,אין
זאת שהוא הולך מעצמו ,אלא מובילים אותו
לשם מלמעלה .והכוונה היא 'לשכן שמו שם' –
בכדי לפרסם את אלקותו ית' במקום המצאו"
)לוח "היום יום" ח"י אלול ,בתרגום ללה"ק(.

ביטול והכנעה  -גם לאחר
הנצחון במלחמה
וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם
והרעתם בחצצרות ונזכרתם לפני ה' אלקיכם ונושעתם
מאיביכם .וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם
ותקעתם בחצצרת
)י ,ט-י(

בפסוק זה נרמזה דרך בעבודת השי"ת:
"וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר
אתכם" – זו מלחמת האדם עם יצרו הרע ,שהוא
צורר את האדם ,וכלשון השל"ה "כי אין לנו צר
הצורר כמוהו" )פרשתנו חלק תושב"כ שנא ,א(.
"והרעותם בחצוצרות" – העצה לנצח את
היצר היא כאשר זועקים ומתחננים לפני השי"ת,
שהוא רגש ההכנעה וההתבטלות לפני השי"ת.
וכדאיתא בתניא )פכ"ח( ,שאם אין האדם מצליח
לדחות את המחשבות זרות בשעת התפילה,
אזי "ישפיל נפשו לה' ,ויתחנן לו ית' במחשבתו,
לרחם עליו ברחמיו המרובים כרחם אב על בנים
כו' על נפשו כו' להצילה ממים הזדונים".
"ונזכרתם לפני ה' אלקיכם ונושעתם
מאיביכם" – על ידי ההתבטלות והזעקה נושע
האדם ממלחמת היצר.
והנה ,אפשר להעלות על הדעת ,שלאחר
שנצח האדם במלחמת היצר ,ואין לו עוד מונע
בעבודתו  -יכול הוא כבר לעבוד את ה' רק מתוך
טעם ותענוג ,ואינו צריך עוד לרגש ההכנעה
וההתבטלות .ועל כך מזהיר הכתוב:
"וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי
חדשיכם ותקעתם בחצצרת" – גם לאחרי הנצחון
במלחמת היצר ,כשכבר מקריב קרבנות ,שענינם
הוא קירוב להקב"ה )ספר הבהיר סמ"ו )קט( .וראה
גם זהר ח"ג ה ,א .ועוד( ,הנה גם אז עליו "לתקוע
בחצוצרות" ולהיות בכניעה וביטול לפני ה'.

ל‡ר ,ıול‡ נ˙חייבו במ„בר ‡ל‡ פסח ‡ח„ ˘ע˘ו ב˘נ˘‰ ‰ני˙ על פי „‰יבור" .ו‰יינו ˘ˆיווי
˜רבן פסח חל ר˜ ב‡ר ıי˘ר‡ל ,ומ˜‰˘ ‰ריבו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰פסח ב˘נ˘‰ ‰ני˙‰ ,י' יוˆ‡
מן ‰כלל ,ל‡חר ˘נˆטוו על כך בפירו˘ ,ו‡ם ל‡ ‰יו מˆטווים על כך בפירו˘ ‰י' ‡סור ל‰ם
ל˜‰ריבו.
ו‡ם כן ,נמˆ‡ ˘מ˜‰˘ ‰ריבו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰פסח במ„בר ב˘נ˘‰ ‰ני˙ בלב„‰ ,י' על פי
„ין ומ˙‡ים לˆיווי  ,'‰ומ„וע „‰בר נח˘ב „‰בר ל"‚נו˙" ,וע„ ˘מ˘ום כך ˘ינ‰ ‰כ˙וב מס„ר
‰מ‡ורעו˙˘ ,ל‡ לפ˙וח ב‚נו˙ם?

בני ישראל היו צריכים לתבוע את הקרבת הפסח גם במדבר!
בי‡ור ‰עניין:
בנו‚ע לכמ ‰וכמ ‰מˆוו˙ מˆינו ˘חיובן ר˜ ל‡חרי ‰כניס ‰ל‡ר„˜‰ ıו˘ ,‰כמו בכורים,
˙רומו˙ ומע˘רו˙ וחל ,‰ובז ‰לכ‡ור‰ ‰ן ˘וו˙ ל˜רבן פסח ˘חיובו ‰ו‡ ר˜ ב‡ר.ı
‡מנם ,חילו˜ י˘ בין מˆוו˙ ‡לו לבין ˜רבן פסח‰ ˙‡ .מˆוו˙ ˙‰לויו˙ ב‡ר ıל‡ ˘ייך
ל˜יים במ„בר˘ ,כן ‰ן ˜˘ורו˙ ל‚וף ‡‰ר ,ıל˙בו‡ו˙ ולפירו˙ ˘‚„לים ב‡ ,‰ך ˜רבן פסח ‰י‡
מˆוו˘˘ ‰ייכ˙ ל˜יום במ„בר ,ו ‡‰ר‡י' ˘ב˘נ˘‰ ‰ני˙ ˆיוו˜‰ ‰ב" ‰ל˜‰ריבו ‚ם במ„בר.
]‡פילו מˆוו ‰כמו פ„יון פטר חמור‡˘ ,ינ˘ ‰ייכ˙ ל‚וף ‡‰ר‡ ,ıך חל ‰ר˜ ב‡רı

)ל„ע˙

"י˘ מרבו˙ינו" בפר˘"י ב‡ י‚ ,י‡( ,ל‡ מˆינו ˘נ˙חייבו ב ‰כלל ˜ו„ם כניס˙ם ל‡ר ,ıוממיל‡ נמˆ‡
˘מˆוו ‰זו ‡ינ˘ ‰ייכ˙ למ„בר‡ ,ך ˜רבן פסח ˘˜רב ב˘נ˘‰ ‰ני' ,מובן ˘‰ו‡ ˘ייך ל˜‰רב‰
במ„בר[.
וממיל‡ מ˙עורר˙ ˘‡ל ‰עˆומ :‰מכיוון ˘מˆוו˙ ‰פסח ‰י‡ מˆוו˘˘ ‰ייכ˙ וני˙ן ל˜יימ‰
במ„בר ,מ„וע ל‡ ˙בעו בני י˘ר‡ל מ˜‰ב"˘ ‰יי˙ן ל‰ם ‡˙ ‰זכו˙ ויˆוו‡ ‰ו˙ם ל˜‰ריבו
במ˘ך כל ‡‰רבעים ˘נ?‰
ו˜‰ו˘י‡ מ˙חז˜˙ ל‡ור מ˘ ‰מˆינו ˘ל‡חר ˜‰רב˙ ‰פסח ב˘נ˘‰ ‰ני˙ ‰יו ‡נ˘ים ˘ל‡
יכלו ל˜‰ריבו במוע„ו ,ועל י„י ˘זע˜ו "למ ‰נ‚רע" ני˙ן ל‰ם זמן מיוח„ בי"„ ‡ייר ל˜‰ריב
פסח ˘ני )פר˘˙נו ט ,ו ו‡ילך(.
ו‰ל‡ „‰ברים ˜ל וחומר‡ :ם נענ˜‰ ‰ב" ‰לב˜˘˙ ‡ו˙ם יחי„ים ˘בי˜˘ו ל˜‰ריב ‡˙
‰פסח וזע˜ו "למ ‰נ‚רע" ,על ‡ח˙ כמ ‰וכמ‰˘ ‰י' נענ ‰לב˜˘˙ כל בני י˘ר‡ל לזכו˙
ול˜‰ריב ‡˙ ‰פסח במ„בר.
ו‡ם כן‰ ,יו ˆריכים כל בני י˘ר‡ל לזעו˜ ול˙‰חנן בכל ‡ו˙ן ˘נים ˘‰יו במ„בר" ,למ‰
נ‚רע" ,ולב˜˘ ל˜‰ריב ‡˙ ˜רבן ‰פסח‡ ˙‡ ,ו˙ו ˜רבן ˘ˆ‰ילם במˆרים ע˙ ‡˘ר "ור‡י˙י ‡˙
„‰ם ופסח˙י עליכם" )ב‡ יב ,י‚( ,ו˘בזכו˙ו נ‚‡לו ממˆרים )פר˘"י ˘ם ,ו(.
ו‡ילו ‰יו בני י˘ר‡ל זוע˜ים כן כ‡י˘ ‡ח„ ,בוו„‡י ‰י' ˜‰ב" ‰נענ ‰לב˜˘˙ם ונו˙ן ל‰ם
ל˜‰ריב ˜רבן פסח במ˘ך ‡רבעים ˘‰נים ˘‰יו במ„בר.

לקראת שבת

י

ומ˘ ‰ל‡ בי˜˘ו ופעלו ‡˙ ˜‰רב˙ ‰פסח ב‡ו˙ן ˘נים‰ ,י‡ ‚נו˙ם ˘ל י˘ר‡ל ,ולכן ˘ינ‰
‰כ˙וב ‡˙ ‰ס„ר בכ„י ל‡ לפ˙וח ‡˙ חומ˘ במ„בר ב‚נו˙ם.

לקראת שבת
ו‰טעם לז„˘ ‰ין פסח ˘ני ל‡ ני˙ן מלכ˙חיל ‰על י„י ˜‰ב" ‰נ˙ב‡ר במ˜"‡

י‡
)ל˜וטי ˘יחו˙

חי"ח עמ'  118ו‡ילך( ˘‰ו‡ מפני ˘„ין פסח ˘ני ‰ו‡ ב˘ביל "‰טמ‡ים לנפ˘ ‡„ם"

)פר˘˙נו ט,

ו(˘ ,מור ‰על ‰נ ‰‚‰ל‡ רˆוי'‰ ,נ˘ ‰‚‰ל טומ‡ ‰וחט‡ .ומכיוון ˘‰נ˙‚‰ם ל‡ ‰יי˙ ‰על פי

מקריבים את מעלתם בשביל כבוד בני ישראל
‡מנם ,י˘ ל˙מו:‰
‚ם ‡ם בני י˘ר‡ל ל‡ נ‚‰ו כר‡וי ,ול‡ „ר˘ו ‡˙ ˜‰רב˙ ‰פסח בכל ˘‰נים ˘‰יו במ„בר,
‰ל‡ ‰יו עמ‰ם מ˘ ‰ו‡‰רן ועו„ י‰ו„ים נעלים ומרוממים ,וכיˆ„ יי˙כן ˘‰ם ל‡ ˙‰עוררו
לפעול ‡ˆל ˜‰ב"˘ ‰י˜ריבו ‡˙ ˜רבן ‰פסח בל"ט ˘‰נים ‰ללו?

‰ס„ר ˘˜בע ˜‰ב" ,‰לכן נ„ר˘˙ מ‰ם עבו„ ‰ו˙י˜ון ˘ל‡ על פי ס„ר‰ ,י‡ עבו„˙ ˘˙‰וב.‰
ו‡ח„ ‰עי˜רים בעבו„˙ ˘˙‰וב‰ ‰ו‡˘ ,נ„ר˘˙ ˙‰עוררו˙ ˘ל ˘‰ב ב˙˘וב˘ ,‰מ˙עורר
מעˆמו לב˜˘ ˙י˜ון וכפר ‰על ˘‰חסיר בעוונו˙יו.
ולכן ,פסח ר‡˘ון‰˘ ,ו‡ עבור מי ˘נו ‚‰כפי "‡˘ר ע˘‡‰ ‰ל˜ים ‡˙ „‡‰ם י˘ר"‰ ,נ‰
˜רבן פסח ˘לו ני˙ן כˆיווי מלכ˙חיל‡ .‰בל מי ˘חט‡ ופ‚ם ועבר ‡˙ „רך ‰י˘ר‰ ,נ ‰עליו
לזעו˜ ול˙‰חנן ˘˙ינ˙ן לו ‡‰פ˘ריו˙ ל˙˜ן ,בבחינ˙ פסח ˘ני.

וי˘ לומר ˘בז ‰חזינן ‡˙ ˙‰מסרו˙ם ‰עˆומ˘ ‰ל מ˘ ‰ו‡‰רן לבני י˘ר‡ל:

ועל „רך ז‰ ‰ו‡ בנו‚ע ל˘נים ˘‰יו בני י˘ר‡ל במ„בר:

עבו„˙ם ˘ל נ˘י‡י י˘ר‡ל ‰י‡ לכל לר‡˘ ל„‡ו‚ ולע˘ו˙ עבור ˆ‡ן מרעי˙ם .וע„ כ„י כך

כ‡˘ר נˆטוו בני י˘ר‡ל ל˜‰ריב ‡˙ ˜רבן ‰פסח במˆרים‰ ,יו ב„ר‚ ‰נעלי˙ ,נ˜יים מן

˘מˆינו ˘מ˘ ‰רבנו מסר ‡˙ נפ˘ו עבור בני י˘ר‡ל ,ל‡ ר˜ ‡˙ חייו ˘‚‰מיים‡ ,ל‡ ‡פילו ‡˙
חייו ‰רוחניים ,ו‡מר ל˜ב"‡˘ ‰ם ‡ינו מוחל לבני י˘ר‡ל ‰רי "מחני נ‡ מספרך ‡˘ר כ˙ב˙"
)˙˘‡ לב ,לב( ,ו‡ף על פי ˘˙‰ור‰ ‰יי˙ ‰כל חייו ˘ל מ˘ ‰רבנו ,מכל מ˜ום רˆ˜‰˘ ‰ב"‰
ימחו˜ ‡˙ ˘מו ממנ‰ ,‰עי˜ר לˆ‰יל ‡˙ בני י˘ר‡ל!
ובני„ון „י„ן‰ ,נ‡ ‰ם ‰יו מ˘ ‰ו‡‰רן פועלים ‡ˆל ˜‰ב" ‰על י„י ב˜˘ ‰ו˙חינ˙‡ ‰
˜‰רב˙ ‰פסח בכל ‡רבעים ˘‰נים‰ ,י' „‰בר מ‚ל‚ ˙‡ ‰נו˙ם ˘ל י˘ר‡ל ב‡ופן מו„‚˘.
˘‰ל‡ בני י˘ר‡ל ל‡ בי˜˘ו ‡˙ ˜‰רב˙ ‰פסח ,ומ˘ ‰ו‡‰רן בי˜˘ו וˆ‰ליחו לפעול ז‡˙.
‡ך ‡ם מ˘ ‰ו‡‰רן ל‡ יב˜˘ו ‡˙ ˆיווי ˜‰רב˙ ‰פסח‰ ,רי ‚‰נו˙ "˜טנ "‰יו˙ר .כי ל‡
מˆינו ˘‡„ם בעולם ˆ‰ליח לפעול ‡ˆל ˜‰ב"ˆ ‰יווי ל˜‰רב˙ ‰פסח .כי בפסח ˘ני ל‡ ‰י'

‰חט‡ .וכמבו‡ר בנבו‡˙ יחז˜‡ל )יחז˜‡ל טז( ˘מ˘וו ˙‡ ‰מˆב בני י˘ר‡ל ‡ז ל˙ינו˜ ˘נול„,
וממיל‡ ל‡ ˘ייכים ‡ז חט‡ים ופ‚מים ,ולכן ‚‰יע ‡ז ˆיווי ˜רבן ‰פסח מ˜‰ב" ‰ב‡ופן י˘ר.
‡מנם ,עיכובם ˘ל בני י˘ר‡ל ‡רבעים ˘נ ‰במ„בר‰ ,י' מחמ˙ חט‡ם ,וממיל‡ ‰עבו„‰
˘נ„ר˘‡ ‰ז מ‡י˙ם ‰יי˙ ‰עבו„˙ ˘˙‰וב .‰ולכן ‚ם כ‡ן ל‡ ˆיוום ˜‰ב" ‰על ˜‰רב˙ ‰פסח
ב‡ופן י˘ר ,כ„רך ‰‰נ ‰‚‰ל‡י˘ ‡˘ר ‰ולך י˘ר ב„רכו עם ˜ונו‡ ,ל‡ ‰י' עלי‰ם ל„ר˘ו
ולב˜˘ו מעˆמם ,כ„רך ‰בעל ˙˘וב.‰

לתבוע את הגאולה!

זˆ ‰יווי ל˜רבן פסח ח„˘‡ ,ל‡ ר˜ ל˘‰למ˙ ˜‰רבן ˘ל‡ ˆ‰ליחו ל˜‰ריבו‡ .בל חי„ו˘ ˆיווי

ומכל ‡‰מור י˘ ל‰פי˜ ‰ור‡„‚ ‰ול ‰ונחוˆ ‰ביו˙ר ב˙˜ופ ‰זו:

ל˜‰רב˙ פסח ח„˘ ל‡ על ‰בי„ו ˘ל ˘ום י‰ו„י .וממיל‡ ‚‰נו˙ בכך ˘בני י˘ר‡ל ל‡ ע˘ו

כ‡˘ר זע˜ו ‡‰נ˘ים ‰טמ‡ים "למ ‰נ‚רע"‰ ,רי ‡‰זין ˜‰ב" ‰ל˙חינ˙ם וחי„˘ ‡˙ פר˘˙

ז‡˙‰ ,י‡ ˜טנ ‰יו˙ר.
ולכן‰ ,ע„יפו מ˘ ‰ו‡‰רן לוו˙ר על ˙‰עלו˙ם ‰עˆמי˙ ˘יכול‰ ‰יי˙ ‰ל‰יו˙ מו˘‚˙ על
י„י ˘יפעלו ‡˙ ˆיווי ˜‰רב˙ ‰פסח במ„בר‰ ,עי˜ר ל˘מור על כבו„ם ˘ל בני י˘ר‡ל ככל
‡‰פ˘רי.

ולזעו˜ ˘יˆטוו ל˜‰ריב פסח ,ו‰י' ˜‰ב" ‰נענ ‰ל‰ם.
ומכיוון ˘˙‰ור‰ ‰י‡ נˆחי˙ ,ו‰ור‡ו˙י' נˆחיו˙ בכל „ור ו„ור ובכל מ˜ום ומ˜ום‰ ,רי י˘
ל„ע˙ ˘לב˜˘ו˙י‰ם ו˙פילו˙י‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל י˘ כח עˆום ,ו‰ן מ˙˜בלו˙ על י„י ˜‰ב".‰

עבודת התשובה דורשת התעוררות עצמית
וי˘ ל‰עמי˜ ולב‡ר מ„וע ‡כן נ„ר˘ו בני י˘ר‡ל במ„בר לעבו„ ‰מיוח„˙ זו ˘ל ˙ביע˙
‡‰פ˘ריו˙ ל˜‰ריב ˜רבן פסח ,ול‡ ‰עני˜ ל‰ם ˘‰י"˙ מלכ˙חילˆ‰ ˙‡ ‰יווי ל˜‰ריב ‡˙
‰פסח במ„בר.
כ‡מור למעל‰ ,‰רי ˙ביע ‰מעין זו כבר ‰יי˙ ‰מעולם ,בנו‚ע ל˜רבן ‰פסח ,ו‰ו‡ „ין פסח
˘ני˘ ,ל‡ ני˙ן מלכ˙חיל ‰על י„י ˜‰ב"‡ ,‰ל‡ נ˙ח„˘ ע˜ב ˙ביע˙ ‡‰נ˘ים ˘טענו "למ‰
נ‚רע".

פסח ˘ני .ונ˙ב‡ר למעל‡˘ ‰ף במ˘ך ˘‰נים ˘‰יו בני י˘ר‡ל במ„בר‰ ,י' ביכול˙ם ל„רו˘

ובפרט כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰ב˜˘‰ ‰נפ˘י˙ ˘מב˜˘ כל ‡י˘ י˘ר‡ל ‚' פעמים בימו˙
‰חול "‡˙ ˆמח „ו„ עב„ך מ‰רˆ˙ ‰מיח" ,ו‰רי ‰ו‡ מוסיף ומב˜˘ ‚ם ב˘ב˙ו˙ וימים טובים
"˘יבנ ‰בי˙ ‰מ˜„˘ במ‰ר ‰בימינו"˘ ,בוו„‡י ב˜˘ו˙ ‡לו מ˙˜בלו˙ על י„י ˜‰ב" ,‰ו‰ו‡
‚ו‡ל ‡˙ עמו י˘ר‡ל ברחמים ובע‚ל‡ „י„ן.

