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˜יום ‰מˆוו˙ – חיבור עם ‰בור‡

‰˜„˘˙ מח˘ב‰ עú חינוך ‰יú„ים



ל‡ל‡
ע״ב)  עח,  (י˙רו  ל˘ון ‰ז‰ר  פי  ועל  בימים ‰˘מחים,  נמˆ‡ים  כבר  ˘‡נו  כיון 
˘מע˘ירי ב‡ב "ע˘ו ‡˙‡ב„ ול‡ ‡˘˙כח" [= ע˘ו ‡וב„ ול‡ נמˆ‡], כך ילכו 
י˜וים  ˘‡ז  ע˘ו,  מˆ„  ו‰פי˙ויים ‰ב‡ים  כל ‰‰עלמו˙  ימˆ‡ו ‚ם  ול‡  ל‡יבו„ 

"בכל לבבך6", בלבב ˘לם, ב˘˙י ב׳, "עב„ו ‡˙ ‰׳ ב˘מח7‰".
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט ע' רמב-‚)

6) „ברים ו, ‰.

7) ˙‰לים ˜, ב.

בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

וכיו"ב, ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
Œעל ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על 

‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

לל
י˘ ל‰ו„ו˙ ל‰˘ם י˙ברך על ז‰ מעומ˜ ‰לב, ור˜ ‡חר כך ל‰˙לונן על ‰„ברים 

‰ללו ˘‰ם לע˙-ע˙‰ ל‡ כרˆוי.

ח"ו  ב‡יטיו˙  ללכ˙  ˆריך  ˘‰עס˜  בז‰  לומר  כוונ˙י  ˘‡ין  מעˆמו,  מובן 
וכ„ומ‰, כי ‰˘ם י˙ברך רוˆ‰ ל˙˙ לי‰ו„י ‡˙ כל ‰מˆטרך לו ול‡ ל‰מיר ‡ח„ 
וכ‡˘ר  י‰ו„י,  עם  עו˘‰  ˘‰˘י"˙  ממ‰  ל‰˙עלם  ז‰ ‡ין  כל  ב˘ני, ‡בל ‡חרי 
˙ור‰  בעניני  ביטוי  לי„י  ב‡‰  ˘‰˙ו„‰  ע˙‰,  ע„  ˘‰ר‡‰  על ‰נסים  לו  מו„ים 

ומˆוו˙, ‰רי ז‰ עˆמו מזרז בו‡ן ˘ל עו„ ברכו˙ מ‰˘ם י˙ברך.

ו‰˘ם י˙ברך יעזור ל‰ ˘˙ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ מעˆמ‰, מבעל‰ ומכל ‡˘ר 
ל‰ם.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ע' ˜י)

י˘ לו על ‰וˆ‡ו˙ ‰יום ו„ו‡‚ למחר?!
נ‰  ‰‰ב„ל בין̆  כו˙ב̆  במענ‰ למכ˙בו מיו"„ מנחם ‡ב, ‰נני מ˙פל‡ עליו̆ 
˘עבר‰ ל˘נ‰ זו ‰י‡ "חוı מ„רך ‰טבע", ולפי ס‚נון ‰מכ˙ב ‡ינו מ˙כוין בˆ„ 

‰טוב.

לפי „ע˙י, ‡ם יזכר בנו‚ע לברי‡ו˙ וי˜ח בח˘בון ˘זו‚˙ו ˙חי' ב‰ריון ב˘ע‰ 
טוב‰ ומוˆלח˙, ‰רי ז‰ „בר ברור ˘ז‰ חוı מ„רכי ‰טבע ˙"ל ‡ך בˆ„ ‰טוב. 
ומ‰ ˘לזמן ˜ˆר נפח˙ בסכומים ˘מונחים בבנ˜ על ‰ח˘בון, ‰רי ‡ין ז‰ חסרון 

בענינים בפועל, ˘ל‡ ל„בר בעניני בני חיי ומזוני.

וי„וע מ‡מר רז"ל (סוט‰ מח:) ˘מי ˘י˘ לו עבור ‰‰וˆ‡‰ ‰יומי˙ ו„ו‡‚ למחר 
‚ם  על ‰יום ‡ל‡  ר˜  ל‡  במזומן  מסו„רים  ב"‰  וכ‡˘ר  מ˜טני ‡מנ‰,  ז‰  ‰רי 
בעו„  י‰י׳  מ‰  ˘„ו‡‚ים  ˘נים, ‡ל‡  כמ‰  עו„  על  מ„בר  כלל  ומי  על ‰חו„˘, 
יו˙ר ˘נים, וכ˘‰פ˜„ון בבנ˜ נע˘‰ ˜טן יו˙ר, ‚„ל‰ ‰„‡‚‰ לעו„ יו˙ר ˘נים, 
מˆב ‰ברי‡ו˙  מסו‚ ‰טב˙  ז‰  ו‡ין  ערך  לז‰  ˘‡ין   - מע˘‰  ב˘ע˙  ו˘וכחים 
 ‡ ("‚‡ר  ביו˙ר  ‚„ול  ו‰ס˙ר  ‰עלם  ז‰  ‰רי  לטוב,  לבבם  מ˘‡לו˙  ומילוי 

‚עוו‡ל„י˜ער").

מובן מעˆמו, ˘‡ין כוונ˙י כ‡ן ל‡מיר˙ מוסר, ר˜ חבל ומˆער ‰„בר כ‡˘ר 
בענינים  ‚ם  רוחניים ‡ל‡  בענינים  ר˜  ל‡  ב˘מח‰  ל‰יו˙  במ‰  לו  ˘י˘  י‰ו„י 
מנפ˘  מ‰‚וף, ‰ן  ‚ם  מ‰נ˘מ‰ ‡ל‡  ר˜  ל‡  ˘‰˘מח‰ ‰י‡ ‡ז  ‚˘מיים, ‰יינו 
‰‡ל˜י˙ ו‰ן מנפ˘ ‰ב‰מי˙ - ו˙מור˙ ז‰ ‰רי ‰ו‡ מו„‡‚ ומˆטער מ‰ יע˘‰ ‰זן 
ומפרנס לכל בחס„ וברחמים בעו„ כמ‰ ˘נים ב˜˘ר לפרנס˙ו ופרנס˙ בני בי˙ו.



כטכט
‰‚לויים  חס„יו   ˙‡ עיניו  במו  ˘ר‡‰  ˘ל‡חר  מכ˙בו,  ס‚נון  ‡ו˙י  מפלי‡ 
˘ל ‰˘י"˙ ו‡˙ ‰ניסים ˘לו כ‡˘ר ניˆל מ‰מחנו˙ וכו', כע˙ ב‰מˆ‡ו במ˜ום 
ו˘וכח  עזרי"?,  יב‡  ב˘‡ל‰ - "מ‡ין  נ˘‡ר ‰ו‡  כלל ‡יננ‰,  ר"ל -  ˘‰סכנ‰ - 

˘מי„ ‡חר כך ‰רי כ˙וב "עזרי מעם ‰'"3.

רז"ל "‡ל4  מ‡מר  ‚ם  י„וע  ו‰רי  מוסר,  לומר  בז‰  כוונ˙י  ˘‡ין  מ‡ליו  מובן 
˙„ין ‡˙ חברך ע„ ˘˙‚יע למ˜ומו" ו"‰וי5 „ן ‡˙ כל ‰‡„ם לכף זכו˙", רˆוני 
בבטחון  חז˜  ל‰יו˙  עליו  כמ‰  ע„  יר‡‰  ו‡ז  ˘‰ו‡,  כפי  ל‰‡יר ‡˙ ‰מˆב  ר˜ 
בבור‡ עולם ומנ‰י‚ו, וככל ˘‰בטחון י‰י' חז˜ יו˙ר, כך יר‡‰ מ‰ר יו˙ר ‰וספ‰ 

בברכו˙ מ‰˘ם י˙ברך. 

וז‰ עו„ יו˙ר נו‚ע במˆבו, ˘‡פילו בחיפו˘ עבו„‰ ‡ו ענין ‡חר ˘ל פרנס‰, 
‰זול˙ ח˘ ע„ כמ‰ ‰ו‡ עˆמו בטוח ˘י˜בל ‡˙ ‰עבו„‰ ו‡˙ ‰ריוח וז‰ מ˘פיע 

על ‰זול˙ למל‡ ‡˙ „רי˘˙ו, וכפי ˘רו‡ים ז‡˙ במוח˘. 

מובן מ‡ליו ˘י˘ לע˘ו˙ ‚ם ב„רך ‰טבע, ‡בל ‰‡מור לעיל נכלל ‚ם בטבע, 
ז‰ו ‰ˆינור ו‰‡מˆעי ל‰‚„יל ‡˙ ‰ברכו˙  י˘ ל‰וסיף בעניני מˆוו˙,̆  מובן ‚ם̆ 

.ıמ‰˘ם י˙ברך במ‰ ˘נחו
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' רכו-ז)

ר‡˘י˙ ל‰ו„ו˙ ל‰', ר˜ ‡חר כך ל‰˙לונן
ולפי  ˘י׳.  בעל‰  וברי‡ו˙  בעס˜,  ‰מˆב  על  כו˙ב˙  בו   .  . מכ˙ב‰  ˜בל˙י 
נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  כ"˜ ‡„מו"ר  חמי  ˘ל  על ‰ˆיון ‰˜׳  ב˜˘˙‰ ‡זכיר ‡˙כם 

זי"ע, ל‰טב‰ ב‡מור.

‡ו„ו˙  ב‰˙מרמרו˙  פעמים  כמ‰  ‡˙י  ˘„בר‰  ˘ל‡חר  ‡ו˙י,  מפלי‡  ‡בל 
˘י„וך לב˙‰ ˙י׳ ו‰ביט‰ על ז‰ ב"פסימיו˙", ‰נ‰ כע˙, כ‡˘ר ‰˘י"˙ ‰ר‡‰ 
כך,  על  מיל‰  מזכיר‰ ‡פילו  טוב, ‡ינ‰  ˘י„וך  ע˘˙‰  [‰ב˙]  ו‰י‡  נסים  לכם 
מבלי ‰בט על כך ˘ז‰ו ‡ו˘ר לכל ‰חיים לב˙‰ ובמיל‡ ‚ם ‡ו˘ר ל‰ ולבעל‰ 
ר‡˘י˙-כל  ˘יערו ‡ו„ו˙ם, ‰רי  ל‡  ˘כלל  מ‰˘י"˙  חס„ים  וכ˘רו‡ים  ˘יחיו, 

3) ˙‰לים ˜כ‡, ‡-ב.

4) ‡בו˙ פ"ב מ"„.

5) ˘ם פ"‡ מ"ו.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‰מ˜ור ל„יני ˙ו„‰ ע"„ ‰פ˘ט

ומפרט –  לו"  ˘נע˘‰  נס  ר˘"י „‰ו‡ "על  מפר˘  י˜ריבנו"  ˙ו„‰  על  בפירו˘ ‰כ˙וב "‡ם 
"כ‚ון יור„י ‰ים ו‰ולכי מ„ברו˙" וכו' – ‰‰סבר‰ בכך ˘פרטי „ינים ‡לו ˘ייכים ל"פ˘וטו 

˘ל מ˜ר‡"

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ יב עמ׳ 20 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פלו‚˙˙ ר"י ור"˘ במנח˙ חבי˙ין / מ„וע על חול‰ נ‡מר "˘נ˙רפ‡"?

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰נס ‰'‚„ול' ˘ב˘ב˙ ‰'‚„ול'

ל י˘ר‡ל / "נס ‚„ול" – "‡˙‰פכ‡  ו˜ף מˆרים – לעזר˙ם̆  ליפ˙ מˆרים ל˜„ו˘‰ /̇  ‰פיכ˙̃ 
̇  "מˆרים" ˘ב‡„ם לעבו„˙ ‰˘י"˙ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡" / לר˙ום ‡

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ח ח"‡ עמ' 357 ו‡ילך. ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ב ח"ב עמ' 1125 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
מ‡יפ‰ מ„לי˜ים ‡˙ ‡˘ ‰˙ור‰? / ˘ריפ˙ ‰חלב – עי˜ר ˘ע˙‰ ב"˙ור‰ ‡ור"

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
בפלו‚˙‡ „זבחים ‡י מ˘‰ כ‰ן ‰י'

יפלפל ב„ברי ר˘"י בזבחים ‡מ‡י ‰כריח „רב „‡מר ˘כ‰ן ‰י' ס"ל ר˜ כ‰י"‡ בבריי˙‡ ול‡ 
כחכמים „בז' ימי מילו‡ים נ˙כ‰ן, וי„ון ב‡ריכו˙ ב˘יט˙ ר˘"י בז‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 28 ו‡ילך)

יח ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˜יום ‰מˆוו˙ – חיבור עם ‰בור‡

עבור ‡„ם ‰˜רוı מחומר, מילוי רˆון מלך מלכי ‰מלכים – ‰˘כר ‰נעל‰ ביו˙ר, ˘כר מˆו‰ 
– מˆו‰; ‰חיבור עם ‰בור‡ מ‰פך ‡˙ ‰"‡פס" ל"י˘ ‰‡מי˙י" כביכול 

יח „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰˜„˘˙ מח˘ב‰ על חינוך ‰יל„ים

‰וספ‰ /// „רכי ‰חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
מˆו‰ ‰מחבר˙ ומזכ‰

ּנּו (ˆו ז, יב) יב∆ ƒר ¿̃ ו…ָ„‰ ַי ּ̇ ם ַעל  ƒ‡ / '‰טוב ל‰ו„ו˙ ל
ח˘יבו˙ ‰‰˙בוננו˙ בחל˜ ‰טוב ˘ני˙ן ל‡„ם מ‰˘י"˙, ‰כר˙ ˙ו„‰ ו‰‰ו„י‰ על חס„י ‰'

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



לעילוי נ˘מ˙
הרה"˙ ˘מ˘ון הכהן ב"ר יע˜ב ‡פרים ע"ה

˘ט‡˜
נלב"ע ביום י"„ ‡„ר ה'˙˘ס"ז

וזו‚˙ו
מר˙ מ‡טיל ב"ר בנˆיון ע"ה
נלב"ע ביום ח' ניסן ה'˙˘ס"ז

˙נˆב"ה

נ„פס ע"י בני מ˘פח˙ם
הרה"˙ בנˆיון הכהן וזו‚˙ו מר˙ מוסי‡ רב˜ה ˘חיו

˘ט‡˜
הרה"˙ ‡ברהם ‡ב‡ וזו‚˙ו מר˙ חנה ˘יחיו

פערלמוטער
הרה"˙ ‡ברהם יˆח˜ הלוי וזו‚˙ו מר˙ פיי‚‡ ˘יחיו 

מ‡ס˜‡וויט˘

כחכח
‰„ברים ˘לפי „ע˙ו ‰ם, לפי ˘ע‰, ל‡ כ„בעי. - וכ‡˘ר סוחר עורך סיכום ‰ו‡ 

‡יננו מח˘ב כל פריט בפני עˆמו, ‡ל‡ עו˘‰ מ‡זן מכל ‰מל‡י.

˘‰ו‡  ‰"ח˘בונו˙"  על  ˘וב  לעבור  יניעו ‡ו˙ו  מעטו˙ ‡לו  ˘˘ורו˙  ˙˜ו˙י 
עורך, ‡ו ‡ז, בטוחני ˘יבו‡ לי„י סך-‰כל ˘מח. ו‰˘י"˙ יזכ‰ ‡ו˙ו ו‡˙ זו‚˙ו, 
˘ל‡ריכו˙ ימים ו˘נים טובו˙ יפעלו בעניני ˆ„˜‰ ומˆוו˙ בכלל, ועם ‰רב‰ נח˙ 

‡מי˙י מיל„ים ונכ„ים.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ ע' רמט-נ)

‰ערכ˙ ‰טוב‰ ממ˘יכ‰ ברכו˙ מ‰˘י"˙ 
במענ‰ על מכ˙בו:

לי  לכ˙וב  ממנו  ב˜˘˙י  ˘‡ני  כו˙ב  ‰רי  עˆמו  ‰ו‡  ‡ו˙י.  מפלי‡  ˙וכנו 
מ˘‰ו ׳נ˙˜ע׳  ול‰ו„יעני כ‡˘ר ‰מˆב י˘˙פר. ‰ו‡ ל‡ ע˘‰ כן, ‡ל‡ ‰מ˙ין ע„̆ 

ל‡חר ‰˘יפור. ור˜ ‡ז ‰ו‡ מו„יע.

י˘  י˙ברך,  מ‰˘ם  חס„ים  רו‡ים  ˘כ‡˘ר  בספרים ‰˜„ו˘ים,  י„וע ‰מבו‡ר 
ל‰עריך ‡ו˙ם במלו‡ ‰מי„‰ ול‰ו„ו˙ לו ב‡ופן ‰מ˙‡ים, ‰יינו ˘‰˙ו„‰ ב‡‰ 
מעריכים ‡˙ ‰טוב‰  ˘כ‡˘ר  ומˆוו˙,  ˙ור‰  ˘ל  בענינים  ב‰וספ‰  ביטוי  לי„י 
˘‰˘י"˙ נו˙ן, ז‰ ממ˘יך ‡˙ ‰ברכו˙ מ‰˘ם י˙ברך, ו‰˘ם י˙ברך עו„ מוסיף 
בז‰, ‡ך ‡ם כ˘מ‚יע‰ ‰טוב‰, מ˜בלים ז‡˙ כ„בר מובן מ‡ליו ולפעמים ‡פילו 
כ‰מˆ‡‰ ‡י˘י˙ ˘‰ו‡ פעל בחכמ˙ו וכ„ומ‰, ‰רי ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ז‰ מבי‡ 
ל‰וספ‰ ב˙ור‰ ומˆוו˙ ‡ל‡ לפעמים ‡ף ל‰יפך, כי מר‚י˘ים בטחון בעˆמם, 

ו‡ם כן, ‡ין ז‰ פל‡ ‡ם ‡חר כך ‰מˆב ׳נ˙˜ע׳.

לעוררו  בכך ‰י˙‰  על ‰˘יפור, ‰כוונ‰  ל‰ו„יעני  ממנו  ˘ב˜˘˙י  ˘ז‰  מובן, 
ל‰˙בונן כיˆ„ ‰˘ם י˙ברך מ˙נ‰‚ עמו בחס„ וברחמים, ועל י„י ז‰ ˙˙חז˜ עו„ 

יו˙ר ‰טוב‰.

ֈו‰˘י"˙ יעזור לו ˘לפחו˙ מכ‡ן ול‰ב‡ יע˘‰ כ‡מור לעיל
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' כ‚)

ל‰‡יר ‡˙ ‰מˆב כמו ˘‰ו‡
במענ‰ על מכ˙בו . . בו כו˙ב ‡ו„ו˙ מˆב ‰ברי‡ו˙, ˘לו ו˘ל זו‚˙ו ˙חי' ו‚ם 

‡ו„ו˙ פרנס‰.



כזכז
ובלימו„  לב",  מ˘מחי  י˘רים  ˘כ˙וב2 "פ˜ו„י ‰'  וכמו  בכלל,  בלימו„ ‰˙ור‰ 
וירב‰  י˜ל  ז‰  ˘כל   ,‡„ בכ‚ון  ‰זול˙  על  וב‰˘פע‰  ביחו„  ‰חסי„ו˙  ב˙ור˙ 
פי  על  במעונו  ˘‰˘מח‰  לברך  ˘יוכל  כך  כ„י  ע„  במעונו  ‰˘מח‰  ב‰מ˘כ˙ 

ֈין„
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ ע' ˜פ‡-ב)

סוחר עו˘‰ מ‡זן מכל ‰מל‡י
מזמן לזמן ‰נני מ˙עניין ומ˜בל פרי˘ו˙-˘לום ממנו – על י„י יל„יו ˘יחיו, 

ומפלי‡ ‡ו˙י ˘לפעמים ‰ם מוסרים לי ˘מˆב רוחו ‡ינו כ„בעי,

בכלל, כל ‡ח„ מ‡˙נו, כ˘יס˙כל וי˙בונן בחייו, ו‡פילו ר˜ ב˘נים ‰‡חרונו˙, 
ממ‰  ויו˙ר  ל‰ם.  ˆיפ‰  ˘ל‡  כ‡ל‰  ב„ברים  ‚ם  י˙ברך  ‰˘ם  חס„י   ˙‡ יר‡‰ 
˘‡חר יכול ל‰ר‡ו˙ - יו„ע כל ‡ח„ בעˆמו. וז‰ ˆריך ל‰בי‡ ‡˙ ‰‡„ם ל‰כיר 

בברכ˙ ‰˘ם י˙ברך ˘˜יבל, וי˙כן - פעמים רבו˙ - ‚ם מבלי ל‰˙יי‚ע על כך.

כפי  ˘‡ינם  כ‡ל‰  „ברים  י˘נם  ˘‡ם  מס˜נ‰,  לי„י  לבו‡  מוכרחים  ומכך 
˘רוˆים, ‰רי ר‡˘י˙ - לע˙ים ˜רובו˙ ביו˙ר, ‡ין ‡„ם יו„ע מ‰ טוב יו˙ר עבורו, 
ו‡ם מ‰ ˘‰ו‡ רוˆ‰, ייטיב עמו ‡ו ל‰יפך. ו‚ם ‡ם ‰ו‡ מניח ˘‰ו‡ ˆו„˜ במ‡‰ 
‡חוזים וז‰ טוב עבורו, ‰רי ל‡ יו„עים ‡˙ ‰סיבו˙ מ„וע, בינ˙יים, ל‡ נו˙נים 

לו ‡˙ ז‰.

ב„יו˜ כמו במסחר, סוחר טוב ו˘‡פ˙ן ‡ינו מוכר סחור‰ בעי˙וי ל‡ מ˙‡ים, 
יו˙ר  ‰רב‰  י‰יו  ‰רווחים  זמן  ˘כעבור  סבור  ‰ו‡  ‡ם   - רווח  כ˘י˘נו  ‡פילו 
‚„ולים. כך ‚ם בנו‚ע לטּובו ˘ל ‰˜ב"‰, ‡ם ז‰ מ˙עכב, ‰רי ז‰, כנר‡‰, מ˘ום 

˘כעבור זמן, ‰טוב י‰י׳ ב‡ופן וב‰י˜ף יו˙ר ‚„ול.

ובפרט במˆבו, ˘‰˘ם י˙ברך נו˙ן לו נח˙ ‡מי˙י מ‰יל„ים, „בר ˘‡ינו מˆוי 
כל כך ‡ˆל ‡מרי˜נים, וביח„ עם זו‚˙ו ˙חי׳ יכול ‰ו‡ לˆפו˙ ל‰רב‰ יו˙ר נח˙ 
- ‰רי ‰יו˙ו ל‡ מרוˆ‰ (˘עלול‰ ל‰˙פר˘ ח"ו כ‡י ˘ביעו˙ רˆון מ‰ˆור‰ ב‰ 
‰˘ם י˙ברך מנ‰ל ‡˙ עניניו [=˘ל ‰נמען]), ‰רי ז‰ ל‚מרי ל‡ מובן, ובמי„‰ 

מסויימ˙ - כפיו˙ טוב‰ כלפי ‰˘ם י˙ברך.

מובן מ‡ליו ˘כ˙יב˙ מכ˙בי ‡ליו ‡ינ‰ כ„י לומר לו מוסר, ‡ל‡ ל‰וכיח לו, 
מ‡˘ר   - וח˘וב  יו˙ר ‚„ול  בערך  ˘ל‡  לו, ‰ו‡  ˘י˘  ח˘בונו, ‰טוב  לפי  ˘‚ם 

2) ˙‰לים יט, ט.

המקור לדיני תודה ע"ד הפשט
בפירוש הכתוב "אם על תודה יקריבנו" מפרש רש"י דהוא "על נס שנעשה לו" 
ומפרט – "כגון יורדי הים והולכי מדברות" וכו' – ההסברה בכך שפרטי דינים 

אלו שייכים ל"פשוטו של מקרא"

˙ו„‰  על  ל‰'. ‡ם  י˜ריב  זבח ‰˘למים ‡˘ר  ˙ור˙  ו‡ילך): "וז‡˙  י‡  (ז,  בפר˘˙נו   .‡
י˜ריבנו ו‰˜ריב על זבח ‰˙ו„‰ ו‚ו'". 

נס  על  על „בר ‰ו„‡‰,  ופיר˘: "‡ם  י˜ריבנו",  ˙ו„‰  על  ר˘"י ‰˙יבו˙ "‡ם  ו‰ע˙י˜ 
˘נע˘‰ לו, כ‚ון יור„י ‰ים ו‰ולכי מ„ברו˙ וחבו˘י בי˙ ‰‡סורים וחול‰ ˘נ˙רפ‡, ˘‰ן 
˙ו„‰' –  זבחי  ויזבחו  לבני ‡„ם  ונפל‡ו˙יו  חס„ו  ל‰'  ב‰ן 'יו„ו  ˘כ˙וב  ל‰ו„ו˙,  ˆריכין 
‡ם על ‡ח˙ מ‡ל‰ נ„ר ˘למים ‰ללו, ˘למי ˙ו„‰ ‰ן, וטעונו˙ לחם ‰‡מור בענין, ו‡ין 

נ‡כלין ‡ל‡ ליום וליל‰, כמו ˘מפור˘ כ‡ן". 

וˆריך ל‰בין: 

‰רי "˙ו„‰" פירו˘‰ ‰ו„‡‰ ס˙ם – ומנלי‰ לר˘"י ל„יי˜ ˘"(‡ם על) ˙ו„‰" ‰‡מור 
כ‡ן ‰יינו "‰ו„‡‰ על נס" „ו˜‡? 

‡פילו ‡ם י˘ לו לר˘"י ‡יז‰ ‰כרח ˘‡ין ‰כוונ‰ ‡ל‡ ל‰ו„‡‰ על נס – מ‡ין „יו˜ו 
(פר˜  ב˙‰לים  מ‰כ˙וב  ˘‰וכח˙ו  נ‡מר  ו‡ם  יו˙ר?  ול‡  נסים ‡לו   '„ ר˜  בז‰  ˘נכללים 
˜ז – ˘‰וב‡ בר˘"י) "יו„ו ל‰' חס„ו" ו˜ח˘יב ר˜ „' סו‚י נס – מנלן בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ 
˘כוונ˙ ‰פסו˜ ˘מבי‡ים ˜רבן ˙ו„‰ ר˜ על נסים ‡לו; ‰רי י˙כן ˘חייבים על כל ‰נסים 

ו‰כ˙וב מבי‡ „ו‚מ‡ו˙ מסו‚ים ˘ונים בלב„! 

‚ם ‡ם מן ‰כ˙וב מוכח ˘ר˜ על „' נסים ‡לו חייבים ב˜רבן ˙ו„‰, למ‰ ‰וˆרך ר˘"י 
בפירו˘ו כ‡ן (˘‡ינו ספר ‰לכו˙) לפרט ‡˙ כולם, ו‰רי מספי˜ ל‰בנ˙ פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘



ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ז

˘יבי‡ ‡ח„ מ‰ם ב˙ור „ו‚מ‡ (ולרמוז ל˘‡ר ‚' ‰נסים ב˙יב˙ "וכו'") כפי ‰ר‚יל בכ‚ון 
„‡ בכמ‰ וכמ‰ מ˜ומו˙ בפירו˘ ר˘"י על ‰˙ור‰? 

ב. ו‰בי‡ור בכל ז‰: 

‡ל‡  וי˜ר‡,  בפר˘˙  נ˙פר˘ו  כבר  ˘בעי˜רם  כ‡לו  ב˜רבנו˙  מ„ובר  ˆו  בפר˘˙ 
˘בפר˘˙נו ני˙ווספו בכל ˜רבן ו˜רבן עו„ פרטים ˘ל‡ נ˙ב‡רו ˜ו„ם. 

˘‰רי  זו,  בפר˘‰  נוסף  פרט  ˘ום  לכ‡ור‰  מוˆ‡ים  ˘למים ‡יננו  ל˜רבן  בנו‚ע  ‡מנם 
˙ו„‰  על  "‡ם  מי„:  נ‡מר  ל‰'"  י˜ריב  ‡˘ר  ‰˘למים  זבח  ˙ור˙  "וז‡˙  ‰כ˙וב  ל‡חר 
י˜ריבנו" – ו‡ם כן ‰רי מ‰ ˘כ˙וב "וז‡˙ ˙ור˙ זבח ‰˘למים" מיו˙ר ‰ו‡ לכ‡ור‰, ו‰י‰ 

ל‰כ˙וב ל‰˙חיל מי„: "‡ם על ˙ו„‰ י˜ריב". 

˘למי  ‰ללו  ˘למים  נ„ר   .. ‰ו„‡‰  „בר  על  "‡ם  ומפר˘:  זו  ˙מי‰‰  ר˘"י  ו˘ולל 
זבח  ˙ור˙  ˘כ˙וב "וז‡˙  למ‰  ב‰מ˘ך  ב‡  ˙ו„‰"  על  ˘"‡ם  לומר,  כוונ˙ו  ˙ו„‰ ‰ן" – 
"זבח ‰˘למים"  ב˙וך  ופרט  סו‚  עו„  ל‰וסיף  ב‡ ‰כ˙וב  זו  ˘בפר˘‰  ‰˘למים", ‰יינו 
˘עליו „ובר בפר˘˙ וי˜ר‡, ו‰ו‡ ˜רבן ˙ו„‰, ˘י˘נם בו כמ‰ פרטי „ינים ˘‡ינם ב˘‡ר 

˘למים. 

ופירו˘ ז‰ מוכח ממ‰ ˘כ˙וב "‡ם על ˙ו„‰ י˜ריבנו" – ˘פירו˘ו י˜ריב ‡ו˙ו "זבח 
‰˘למים" ‰‡מור בכ˙וב לפני ז‰, וכ‡ילו כ˙וב "‡ם על ˙ו„‰ י˜ריב ‡˙ זבח ‰˘למים" 

„ינו כך וכך. 

מפר˘  מ˜ום  מכל  ‰כ˙וב,  על  בפירו˘ו  ‰חי„ו˘  עי˜ר  ‰ו‡  ז‰  ˘ענין  ‡ף  ו‰נ‰,   .‚
ר˘"י ב„רך ‡‚ב (ב˙וך „ברי ‰פירו˘ ‰נ"ל) ‚ם „בר ‰מובן בפ˘טו˙ בל‡ פירו˘ו, ו‰ו‡: 

˘‰חיוב ל‰בי‡ ˜רבן ˙ו„‰ ‰ו‡ ר˜ על „' נסים ‡לו. 

ו‰‰כרח לז‰: 

יחי„  לכל  ˘‰ו‡ ‚ומל  כל ‰טוב  על  ל‰˜ב"‰  ל‰ו„ו˙  ˘˙מי„ ˆריכים  בפ˘טו˙  מובן 
ויחי„, כי כל ‡ח„ ו‡ח„ מבני י˘ר‡ל מ‡מין ב‰' ויו„ע ˘כל מ‰ ˘י˘ לו, ‚ם ‡ם ב‡ לו 
מי  י‰י‰  טוב‰  מ˙נ‰  נו˙ן  לכל  ל‰ו„ו˙  ˘י˘  וכמו  מ‰˜ב"‰.  ב‡  ז‰  ב„רך ‰טבע – ‰רי 
˘י‰י‰, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ˘חייבים ל‰ו„ו˙ למלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰ על מ˙נו˙יו 
‰רבו˙ לכל ‡ח„ ו‡ח„ בכל יום ˙מי„. ולכן סי„רו חז"ל ל‰ו„ו˙ ול‰לל ול˘בח ל˜ב"‰ 

בכל יום ויום ב˙פלו˙ וברכו˙ וכו'. 

לפי ז‰ נמˆ‡, לכ‡ור‰, ˘כל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל י˙חייב ל‰בי‡ ˜רבן ˙ו„‰ בכל יום ויום 
˘מספי˜  ו‡פילו ‡˙"ל  על ‰„ע˙,  מ˙˜בל  בל˙י  ז‰ „בר  ו‰רי   – ביום)  פעמים  כמ‰  (‡ו 
פעם ‡ח˙ ב˘נ‰ על כל ‰˘נ‰ – ‚ם ז‰ ‰ו‡ חי„ו˘ ‚„ול ˘‰י˙‰ ‰˙ור‰ ˆריכ‰ לפר˘ו. 

כוכו
ובפרט כ‡˘ר ‡י ‰‰כר‰ ‰י‡ ב‡ופן מב‰יל כל כך ע„ ˘ב‡ לביטוים ‰חריפים 

˘במכ˙בו, מ‰ו ‰פל‡, ‡ם מלמעל‰ ‡ין ממ˘יכים ברכ‰ ב˘‡ר ‰ענינים?

 ˙‡ לר‡ו˙  עיניו  ל‰‡יר  ˙ספי˜נ‰  בכמו˙  ‰מעטו˙  ‡ל‰  ˘˘ורו˙י  ˙˜ו˙י 
‡מי˙י˙  ˘מח‰  מ˙וך  י˙ברך  ‰˘ם   ˙‡ לעבו„  וכ˘י˙חיל  ˘‰ו‡,  כמו  ‰מˆב 
וכמובן  ופרנס‰,  לברי‡ו˙  ב‰נו‚ע  ‚ם  ‰˘י"˙  ברכ˙  ˙˙וסף  בו„‡י  ופנימי˙, 

מ‰כ˙וב בכמ‰ מ˜ומו˙ ומ‰ם בז‰ר ח"ב ˜פ"„ ב'.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' ער-רע‡)

ב‰˙בוננו˙ ˜ל‰ רו‡ים ‡˙ חס„ ‰'
ל„כוו˙י'  ובו„‡י  רוחו,  מˆב  מ˘מחו˙ ‡ו„ו˙  בל˙י  י„יעו˙  לˆערי ‰ו„יעוני 
בפס˜ „ין ‰רמב"ם  ב‰˙בונן  בז‰,  על ‰פלי‡‰ ‰כי ‚„ול‰  ל‰‡ריך  למו˙ר  ‡ך 
לפס˜  זו  ובˆירוף ‰ור‡‰   ,1'‰ בעבו„˙  ענין ‰˘מח‰  לולב ‡ו„ו˙  סוף ‰לכו˙ 
„ין ‰רמב"ם טור ו˘ו"ע ‡ו"ח סי' רל"‡, ‡˘ר עבו„˙ ‰' ‰י‡ בכל „רכיך, ‰יינו 
כל מ˘ך ‰ע˘רים ו‡רבע ˘עו˙ ˘ל ‰יום, ˘מז‰ מובן ‰כרח ‰˘מח‰ בכל מ˘ך 
זמן ז‰, ובפרט על פי ‰מבו‡ר בכמ‰ מ˜ומו˙ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ מ‡ור ˘ב˙ור‰ 
˙ור‰  בז‰  (ר‡‰ ‚"כ  מˆו‰  ˘ל  ו‚ו„ל ‰ענין „˘מח‰  ‰ענינים „בכל „רכיך „ע‰ו, 

‡ור כ, ב).

וב‰נו‚ע ‡ליו בפרט, ‡פילו מנ˜ו„˙ ‰מבט ˘ל נ‰"ב, ‡˘ר בו„‡י ל‡ ˘כח 
ל‚מרי מˆב ברי‡ו˙ו לפני ˘˙ים ו˘ל˘ ˘נ‰ ו‰פח„ – ל"ע – ˘‰י' ‡ז, ˘‡פילו 
ב‰˙בוננו˙ ˜ל‰ יר‡‰ ‰˘‚ח‰ פרטי˙ וחס„ ‰' בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰, ו‰‡ומנם 
י"ל ח"ו וח"ו, ‡˘ר י„ ‰' ˙˜ˆר, ‡ל‡ ˘‚ם ב‰מ˘כ˙ ברכ˙ ‰' למט‰ מע˘ר‰ 
טפחים ו˜בל˙‰, נחוı ‰ענין „˘מח‰, ול‡ ר˜ ˘מח‰ במוח ב‡ופן ˘‡ינו ˘ייך 
‡ל ‰פועל ‰ר‚˘ ‰לב, ‡ל‡ ˘מח‰ בלי ‡מ˙ל‡ו˙ ("ָ‡ן ּפ˘ט'לך"), ו‡ז מ˙˜יים 
פ„, ב) "‡י‰ו – עולם ‰˙ח˙ון ו‰‡„ם בכללו˙ו  במילו‡ו ‰‡מור בז‰ר ‰˜' (חל˜ ב'̃ 
– ˜יימ‡ בנ‰ירו „‡נפין מ˙˙‡, כ„ין ‰כי נ‰רין לי' מלעיל‡ כו', ח„ו‰ „בר נ˘ 

מ˘יך ל‚בי' ח„ו‰ ‡חר‡ עיל‡‰".

בפועל  ‰‡„ם  ˘˘מח˙  מסכימים  ‰רופ‡ים  כל  ‰רי  ל˜ר‡,  ועו„  וכי‰ו„‡ 
ב˜ביעו˙  יוסיף  רˆון ‡˘ר  וי‰י  ברוחניו˙.  וברי‡ו˙  ב‚˘מיו˙  ברי‡ו˙  מוסיפ‰ 

1) ו˘ם: "‰˘מח‰ ˘י˘מח ‡„ם בע˘יי˙ ‰מˆו‰ וב‡‰ב˙ ‰‡ל ˘ˆו‰ ב‰ן. עבו„‰ ‚„ול‰ ‰י‡. וכל ‰מונע 
נ‡מר "˙ח˙ ‡˘ר ל‡ עב„˙ ‡˙ ‰' ‡ל‰יך ב˘מח‰ ובטוב לבב" . . ו‡ין  עˆמו מ˘מח‰ זו ר‡וי ל‰פרע ממנו̆ 

‰‚„ול‰ ו‰כבו„ ‡ל‡ ל˘מוח לפני ‰' ˘נ‡מר "ו‰מלך „ו„ מפזז ומכרכר לפני ‰' ו‚ו'"".



כ‰כ‰

טוב ל‰ו„ו˙ ל‰'
חשיבות ההתבוננות בחלק הטוב שניתן לאדם מהשי"ת,

הכרת תודה וההודיה על חסדי ה'

ּנּו  יב∆ ƒר ¿̃ ו…ָ„‰ ַי ּ̇ ם ַעל  ƒ‡
וחול‰  ‰‡סורים,  בי˙  וחבו˘י  מ„ברו˙,  ו‰ולכי  ‰ים,  יור„י  כ‚ון  לו,  ˘נע˘‰  נס  על  ‰ו„‡‰  „בר  על  ‡ם 

˘נ˙רפ‡, ˘‰ם ˆריכין ל‰ו„ו˙, ˘כ˙וב ב‰ן יו„ו ל‰' חס„ו ונפל‡ו˙יו לבני ‡„ם (ˆו ז, יב. ר˘"י)

‡י˘ ˘י‡מר ˘ל‡ ר‡‰ טוב מימיו - כפוי טוב‰
במענ‰ על מכ˙בו . . בו כו˙ב מˆבו ע˙‰ וכן ‡˘ר כל מ˘ך ימי חייו ל‡ ר‡‰ 

טוב, ומב˜˘ ל‰זכירו וכן זו‚˙ו וילי„י‰ם ˘יחיו לברכ‰.

וכנר‡‰ ˘‡ינו מר‚י˘ ב‰ס˙יר‰ במכ˙בו עˆמו.

˘ליט"‡,   – ביל„ים  וברכם  ‚ילו  ב˙  לו ‡˙  עולם ‰זמין  בור‡  כי ‡י˘ ‡˘ר 
י‡מר ˘ל‡ ר‡‰ טוב מימיו, ‰רי ‰ו‡ כפוי טוב‰ במ„‰ מב‰יל‰.

ובו„‡י ל‡ י‚עו ח"ו „ברים ‡לו בברכו˙ ‰˘י"˙ ˘‰˘פיע ל‰ם ע„ ע˙‰, ‡בל 
‰מ˘ך ‰‰˘פע‰ וברכ‰ זו ו‰‰וספ‰ ב‰ן - ‡ין ז‰ ˆריך ל‰יו˙ סיב‰ ל‰מ˘יך 

ל‰יו˙ כפוי טוב‰.

בטן,  בפרי  ל‰˙ברך  ויום  יום  כל  מ˙פללים  ‡„ם  מבני  ו‡לפים  מ‡ו˙  ו‰רי 
ו‰יו נו˙נים ‡˙ כל ‡˘ר ל‰ם ב˘ביל בן יחי„ ‡ו ב˙ יחי„‰, וע„יין ל‡ זכו לז‰ 
– יברכם ‰˘ם י˙ברך במילוי מ˘‡לו˙ לבבם לטוב‰ ב˜רוב – ו‰ו‡ ‡˘ר ˜בל 
ברכ‰ זו, וכנר‡‰ מבלי ˙פל‰ י˙יר‰ על ‰„בר, ‡ינו מכיר ב‰עו˘ר ו‰‡ו˘ר ‡˘ר 
יעזרו לו  בז‰ וכופל במכ˙בו כ‰‡מור לעיל! ועו„ מסיים ‡˘ר ‡ינו מ‡מין ח"ו̆ 

מלמעל‰, כי נ‚זר ח"ו ˘כל ימיו י‰יו עניים ומרו„ים!

מובן ˘‡ין כוונ˙י לומר ˘‰פרנס‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ בˆמˆום ‡ו מˆב ‰ברי‡ו˙ 
בחלי˘ו˙ וכו' – ‡ל‡ ב‡˙י לעורר, ‡˘ר ‡פ˘ר ז‰ו ‰טעם לחלי˘ו˙ ‰ברי‡ו˙ 
בענין  י˙ברך  ‰˘ם  בברכ˙  כלל  מכיר  ˘‡יננו  כיון  בפרנס‰,  ‰רחב‰  ול‰ע„ר 
עו„ יו˙ר עי˜רי מ‡˘ר ˘לימו˙ ברי‡ו˙ ו‰רחב˙ ‰פרנס‰, ו‰י‡ ‰ברכ‰ בבנים 
ובנו˙ ‰ולכים ב„רך „'. וכ˘‡ין מכירים בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰ ‰ני˙ן מלמעל‰, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

לכן ‚ם בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ מוכרח לומר ˘ל‡ על כל ‰ו„‡‰ חייבים ˜רבן ˙ו„‰, ‡ל‡ 
על ‰ו„‡‰ ˘‡ינ‰ ר‚יל‰ – ‰יינו ˘‰˙ו„‰ ב‡‰ ר˜ "על „בר ‰ו„‡‰ על נס ˘נע˘‰ לו". 

˘‰יו  ˘נ‰  ‰‡רבעים  ˘במ˘ך  ז‰  לפני  מסופר  כבר  ‰רי  מובן:  ‡ינו  ע„יין  ‡בל   .„
ל‰ם  ‰י‰  כן  ניסי;  ב‡ופן  ‰˘מים  מן  לחם  יום  בכל  ‰˜ב"‰  ל‰ם  נ˙ן  במ„בר  י˘ר‡ל 
˘כל   – רˆויים  ‰בל˙י  ‰ענינים  מכל  ל˘מרם  ˙מי„  ענן  ל‰ם  ‰י‰  וכן  מרים;  ˘ל  ב‡ר‰ 
מ‡ח„  ‡ח„  ˘כל  נמˆ‡  ˙ו„‰,  ˜רבן  ל‰בי‡  מחוייבים  נס  כל  על  ו‡ם  נס.  ‰ם  ‰רי  ‡לו 
– „בר  ויום  יום  בכל  ˙ו„‰  ו‰˜ריבו ˜רבן  נ˙חייבו  רבו‡)  מ˘˘ים  יו˙ר  (˘‰יו  מי˘ר‡ל 

˘‡ין ל‡ומרו כלל. 

לכן מוכרח לומר ˘ל‡ על כל נס חייבים ב˜רבן ˙ו„‰, ‡ל‡ על ניסים מסויימים; וכיון 
"ויזבחו  ˘ם  ומפר˘  נסים,  סו‚י  כמ‰  מוב‡ים  ˘ב˙‰לים  חס„ו"  ל‰'  "יו„ו  ˘בכ˙ובים 
על ‰נסים ‰מפור˘ים  ר˜  מבי‡ים  ˙ו„‰  ˘˜רבן   – ב„ו˜‡  ˘ז‰ו  מובן  ˙ו„‰", ‰רי  זבחי 

˘ם. 

על  ר˜  ˙ו„‰, ‡ל‡  מבי‡ים ˜רבן  נס  כל  על  ˘ל‡  לומר  ˘מוכרח  מ‡חר  ז‡˙ ‡ומר˙, 
מכיון  מבי‡ים ‡˙ ‰˜רבן – ‰רי  נס  על ‡יז‰  נ˙ב‡ר  ל‡  עˆמו  ˘בכ˙וב  ו‡ף  מיוח„;  נס 
˘ב˙‰לים נ˙פר˘ו כמ‰ נסים, מס˙בר לומר (˘‡ינם ר˜ ב˙ור „ו‚מ‡ בעלמ‡, ‡ל‡) ˘‰ם 
ב„ו˜‡, ˘ר˜ על ‰נסים ‰ללו מבי‡ים ˜רבן ˙ו„‰ [ובפרט ˘נ˜ט ‡רבע‰ נסים – ול‡ ‡ח„ 

‡ו ˘נים ל„ו‚מ‡]. 

‰כ˙וב  כי  ‰„ברים,  פירוט  מבלי  ‰כ˙וב  ב‰בי‡ו  מס˙פ˜  ר˘"י  ‡ין  כן  פי  על  ו‡ף 
"ויזבחו זבחי ˙ו„‰" נ‡מר בפירו˘ ‡ˆל חול‰ ˘נ˙רפ‡, ו‰י‰ מ˜ום לומר ˘˜‡י ר˜ על 

חול‰ ˘נ˙רפ‡ – לכן מפרט ר˘"י ˘בכל ‰‡רבע‰ ‰מוב‡ים ˘ם חייבים ˜רבן ˙ו„‰. 

[ו‚ם ל‡ „י ˘יכ˙וב "חול‰ ˘נ˙רפ‡ וכו'", כי מז‰ ‰יינו למ„ים ל‰וסיף ר˜ מ‰ ˘כ˙וב 
מ„בריו˙  ‰ולכי  על  יו„עים  ‰יינו  ל‡  וע„יין  ‰ים,  יור„י  ‰יינו  ˘נ˙רפ‡,  חול‰  ל‡חרי 
ר˘"י  כו˙ב  ולכן   – ˘נ˙רפ‡)  חול‰  לפני  ב˙‰לים  כ˙ובים  (˘‰ם  בי˙ ‰‡סורים  וחבו˘י 

בפירו˘ כל ‰„' ˘ˆריכים ל‰ו„ו˙]. 



פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

מדוע על חולה נאמר 
"שנתרפא"?

‡ם על ˙ו„‰ י˜ריבנו
‡ם על „בר ‰ו„‡‰ על נס ˘נע˘‰ לו, כ‚ון יור„י ‰ים 
ו‰ולכי מ„בריו˙ וחבו˘י בי˙ ‰‡סורים וחול‰ ˘נ˙רפ‡, 
˘‰ן ˆריכין ל‰ו„ו˙
(ז, יב. ר˘"י)

 ˙‡ מזכיר  ˘כ‡˘ר  ר˘"י  בל˘ון  ל„יי˜  י˘ 
ב˘לו˘˙  ‰נ‰  ל‰ו„ו˙"  ˘ˆריכים  ‰"‡רבע‰ 
ו‡ינו  עˆמ‰,  ‰סכנ‰   ˙‡ ר˜  מזכיר  ‰ר‡˘ונים 
"יור„י  ˘כו˙ב  ו‰יינו,  ממנ‰,  ‰‰ˆל‰   ˙‡ מזכיר 
‰ים" מבלי לסיים "˘עלו (מן ‰ים)", וכן ב"‰ולכי 
וע„"ז  לי˘וב",  "˘‰‚יעו  מסיים  ‡ינו  מ„בריו˙" 
"˘יˆ‡ו";  מוסיף  ‡ינו  ‰‡סורים"  בי˙  ב"חבו˘י 
˘נ˙רפ‡",  "חול‰  ר˘"י  נ˜ט  ב"חול‰"  ‡ולם 
ומזכיר ל‡ ר˜ ‡˙ מˆב ‰סכנ‰, "חול‰", ‡ל‡ ‚ם 

‡˙ ‰‰ˆל‰ ממנ‰ ("˘נ˙רפ‡"). וטעמ‡ בעי.

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

מ‡ליו  מובן  ‰ר‡˘ונים,  ‰מˆבים  ב˘לו˘˙ 
 - מ‰סכנ‰  ‰יˆי‡‰  ל‡חר  ר˜  ב‡  ‰˜רבן  ˘חיוב 
˜ו„ם לכן ‡י ‡פ˘ר לבו‡ לבי˙ ‰מ˜„˘ ול‰˜ריב 
˜רבן  ל‰˜ריב  ‡פ˘ר  ‡י  ˘‰רי  ‰˜רבן,    ˙‡
כ˘נמˆ‡ים בלב ים, במ„בר ‡ו בבי˙ ‰‡סורים!

מי„  כי  ל˜ס"„  מ˜ום  י˘  חול‰,  ל‚בי  ‡ולם 
לבו‡  עליו  במˆבו  מסויימ˙  ‰טב‰  כ˘חל‰ 
˘ע„יין  ‡ף   - ˙ו„‰  ˜רבן  ול‰בי‡  ‰מ˜„˘  לבי˙ 
ל‰ב‰יר  ר˘"י  ˆריך  ולכן   – ב˘לימו˙  נרפ‡  ל‡ 
ולח„˘: "חול‰ ˘נ˙רפ‡", ˘חיוב ‰˜רבן ב‡ ר˜ 

ל‡חר ˘נ˙רפ‡ ל‚מרי.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ' 25 ‰ע' 33)

פלוגתת ר"י ור"ש 
במנחת חביתין

ז‰ ˜רבן ‡‰רן ובניו
(ו, י‚)

ל‰˜ריב  ˘ˆריך  ‰ו‡  ‚„ול  כ‰ן  בחבי˙י  ‰„ין 
בין  ומחˆי˙‰  בבו˜ר  "מחˆי˙‰  מנח‰  יום  בכל 

‰ערביים".

˙ח˙יו"  ‡חר  מינו  ו"ל‡  כ‰"‚"  וכ˘"מ˙ 
נחל˜ו רבי י‰ו„‰ ורבי ˘מעון (מנחו˙ נ‡, ב) "מ˘ל 
ˆיבור,  מ˘ל  ˜ריב‰  לר"˘  ˜ריב‰".  ‰יי˙‰  מי 

ו‡ילו לר"י ˜ריב‰ מ˘ל יור˘ים.

מנח˙  בטעם  ‰ו‡  פלו‚˙˙ם  „יסו„  לומר  וי˘ 
חבי˙ין „כ‰"‚:

טעמים.  ˘ני  מˆינו  חבי˙ין  למנח˙  „‰נ‰ 
בחינוך (מˆו‰ ˜לו) בי‡ר ‰טעם "לפי ˘‰כ‰"‚ ‰ו‡ 
ולכן   .  . ˘ב˘מים  ל‡בי‰ם  י˘ר‡ל  בין  ‰˘ליח 
כמו  ˙מי„  מיוח„  לו ˜רבן  ל‰יו˙  כז‰  ל‡י˘  ר‡וי 
˙מי„י ‰ˆיבור", ולבי‡ור ז‰ ‰וי מנח˙ חבי˙ין על 
„רך ˜רבן ˆיבור. ‡ך כמ‰ ממפר˘י טעמי ‰מˆוו˙ 
ז‰  ולפי  עˆמו,  לכ‰"‚  ˜˘ור‰  „‰מנח‰  בי‡רו 
˘כ˙ב ‰‡ברבנ‡ל  מ‰  (ול„ו‚מ‡  יחי„  כ˜רבן  ‰וי 
(ע‰"פ) ב"טעם ‰‰'" למנח‰ זו ˘‰י‡ "כ„י ל‰כניס 

˘כ˙ב  מ‰  כו'" ‡ו  „לו˙  ובסימני  בענו‰   '‰ לפני 
יום  ˘בכל   '‰ "˘רˆ‰  לפי  ˘‰ו‡  ‰ט'"  ב"טעם 
י‰יו ˜רבים לפניו ˜רבן יחי„ ו˜רבן ˆבור כו' „רך 
כלל ו„רך פרט כו'". ו‚ם עו„ ‚' ‰טעמים ˘‰בי‡ 

˘ם ‰רי ‰ם ˜˘ורים לכ‰"‚ עˆמו. עיי"˘).

ס"ל  „ר"˘  ור"˘,  ר"י  נחל˜ו  „בז‰  וי"ל 
מ˙  „‡ם  ס"ל  ולכן  ˆבור  כ˜רבן  ‰וי  זו  ˘מנח‰ 
ב‡‰ מ˘ל ˆבור, ור"י ס"ל „‰וי כ˜רבן יחי„ ולכן 

כ˘מ˙ ב‡‰ מ˘ל יור˘ים.

לב‡ר  י˘  ˘עפ"ז  ˘ם  ˘נ˙ב‡ר  ‰„ברים,  במ˜ור  [ועיין 
לר"˘  מ˘‡"כ  ל„ורו˙  „נו‰‚˙  ילפו˙‡  ˆריך  „לר"י  ‰טעם  ‚ם 

פ˘יט‡ לי' „נו‰‚˙ ל„ורו˙ ול‡ ˆריך לז‰ ילפו˙‡].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 21 ו‡ילך)

הוספה

פרשת צו

מכתבי עצות והדרכות 
בעבודת השי״ת ובחיי היום יום 
מ˙וך סט ‰ספרים „רכי ‰חיים



ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ‚
י˙כן  ל‡  ביל„.  לזכו˙  י„ו  ל‡ל  ככל ‡˘ר  פועל  ל״ע,  ח״ו,  יל„ים,  לו  ˘‡ין  ˘מי  י„וע 
בבי˙  עוזרים  ל‰יו˙  ולנˆלם  חיי ‰פ˜ר,  לחיו˙  ל‰ם  יניח   - ביל„ים  זיכ‰ו  ˘‰˘י״˙  ˘מי 

‰מסחר ‡ו בבי˙ ‰מל‡כ‰.

י˙ן לכם ‰˜ב״‰ ‚˘מיו˙ במלו‡ ‰מ„‰, כ„י ˘˙ע˘ו ממנ‰ רוחניו˙. ‰רבו ברוחניו˙ 
ו‰˘י״˙ ירב‰ לכם ‚˘מיו˙.

ז‰ כ˘˙ים ע˘ר‰ ˘נ‰ ‡˘ר ‡נ"˘ ˘י' פונים ‡לי בעניני‰ם ובמ˘‡לו˙ם ‡בל על ‰רוב 
זו  ˘בלב  ‰עבו„‰  בס„ר  ו‰ן  ‰לימו„  בס„רי  ‰ן  ‰רוחנים  ובענינים  ‰‚˘מים,  בˆרכי‰ם 
˙פל‰, ו‰ן בעניני בירור ‰מ„ו˙ ו˙י˜ונן נ˙מעטו ‰˘ו‡לים ועוס˜ים בז‰, ובפרט ל‰ו„יע 
˘י׳  מ‡נ״˘  רוב  מונעים ‡"ע  מז‰  ו‰נ‰‚˙ם ‡˘ר  ו‰בנו˙ ‰„רכ˙ם  ˘ל ‰בנים  מ‰חינוך 
ב˘מו˙ם,  יזכירום  ‡ז  לז‰  ב‰„ומ‰  ‡ו  ‰ברי‡ו˙  בחלי˘ו˙  ˆר‰  ע˙  ב‰‚יע  ח"ו  ור˜ 
ו‚ם  לז‰,  ר‡וים ‰ם  לב ‡ם  ˘ימ˙  מבלי  רבים  רחמים  עלי‰ם  לעורר  י˙נו ˜ולם  וב˘מים 
‡חרי ˘‰‡ל˜ים בעזרם ונ‚‡לים מˆר˙ם ‰ולכים ‰ם ב„רכי‰ם כו' ו‡ני ב‡‰ב˙י ‰‚„ול‰ 
ל‡נ״˘ ˘י׳ יכ‡ב לבי במ‡„ על ז‰ וכל ‰˘˙„לו˙י לעורר ל‡נ״˘ ˘י' בכל מ‰ „‡פ˘ר, 
במע‚לי  יחיו  עלי‰ם  ובנו˙י‰ם „׳  בני‰ם  בי˙ם  ול‰נ‰י‚ ‡ו˙ם  ל‰„ריך  לר‡˘ ‰ו‡  ולכל 
ˆ„˜, כל ‡ח„ לפי ערכו וערך ‡נ˘י בי˙ו ל˜רבם בכל מיני ˜ירוב לסע„ם ול˙מכם ב‰ר‚˘ 
בבני  ˘מים  לברכ˙  ר‡וים  כלים  ˘י‰יו  מע˘יו˙  וב˘מיר˙ ‰מˆו˙  בחיזו˜ ‰י‰„ו˙  טוב 
‰˜„ו˘ים  רבו˙נו  ‡בו˙נו  כ״˜  ‰ו„  ˘ל  רבים  רחמים  ב‰˙עוררו˙  רוויח‡  ומזונ‡  חיי‡ 

זˆו˜לל‰״‰ נב‚״מ זי״ע.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ע' ˜פו-ט)

י

הנס ה'גדול' שבשבת ה'גדול'
הפיכת קליפת מצרים לקדושה / תוקף מצרים – לעזרתם של ישראל / "נס גדול" 
– "אתהפכא חשוכא לנהורא" / לרתום את  "מצרים" שבאדם לעבודת השי"ת

ל‰לכ‰  וכ˙בו ‰˙וספו˙ (‰וב‡  ב˘ם "˘ב˙ ‰‚„ול",  נ˜ר‡˙  ח‚ ‰פסח  ˘לפני  ‰˘ב˙ 
‚„ול",  נס  בו  "˘נע˘‰  מ˘ום  ˘‰ו‡  ל˜מן),  נע˙˜  ומ˘ם  ס˙"ל,  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ערוך  ב˘ולחן 

ומע˘‰ ˘‰י' כך ‰י':

י˘ר‡ל  וכ˘ל˜חו  ˘ב˙ ‰י'",  ו‡ו˙ו ‰יום   .  . לח„˘  מבע˘ור  מ˜חו  מˆרים ‰י'  "פסח 
פסחי‰ם ב‡ו˙‰ ˘ב˙, ˘‡ל ‡ו˙ם בכורי מˆרים מ„וע לו˜חים ‰ם ‡˙ ‰˘‰, וכ‡˘ר ענו 
בכורי‰ם ‡ˆל ‡בו˙י‰ם  מי„ "‰לכו  מˆרים,  בכורו˙  ל‰כו˙ ‡˙  ע˙י„  ˘‰˜ב"‰  י˘ר‡ל 
מלחמ‰,  עמ‰ם  ‰בכורו˙  וע˘ו  רˆו,  ול‡  י˘ר‡ל,   ˙‡ ˘י˘לחו  מ‰ם  לב˜˘  פרע‰  ו‡ל 
בבכורי‰ם",   – מˆרים  י) "למכ‰  (˙‰לים ˜לו,  מ˘בח ‰כ˙וב  כך  ועל  מ‰ם",  ו‰ר‚ו ‰רב‰ 

˘‰בכורו˙ עˆמם ‰כו במˆריים.

מכו˙,  ˙˘ע  על ‰מˆריים  ˘ב‡ו  ל‡חר  ב‡‰  בכורו˙  מכ˙  ביו˙ר: ‰ל‡  ˙מו‰  ו‰„בר 
וממיל‡ ‰רי על פי ˘כל ˆריכים ‰בכורו˙ ל‰‡מין ˘˙בו‡ ‚ם ‰מכ‰ ‰ע˘ירי˙ וע˙י„ים 
ענין  ב‰ם, ‰ו‡  ונלחמו  י˘ר‡ל,  ל˘חרר ‡˙  מ‡בו˙י‰ם  ˘„ר˘ו  מ‰  כן,  ו‡ם  למו˙.  ‰ם 

טבעי ל‚מרי, ˘„ו‡‚ים לעˆמם ˘ל‡ ימו˙ו, ומ‰ "נס ‚„ול" י˘ כ‡ן?

וי˘ לב‡ר מ‰ו˙ו ˘ל נס ז‰, ˘‡„רב‡, י˘ בו חי„ו˘ ועילוי ל‚בי ˘‡ר ‰מכו˙ ו‰נסים 
בעבו„˙ ‰˘י"˙,  נחוˆ‰  ממנו ‰ור‡‰  וללמו„  ל‰˙עורר  ל‡„ם  לו  וי˘  במˆרים,  ˘נע˘ו 

וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

‰פיכ˙ ˜ליפ˙ מˆרים ל˜„ו˘‰
˘ל  ‰רע  ביטול  נפעל  ˘‡ז  ‰ו‡  מˆרים  ביˆי‡˙  ˘נפעלו  ‰עי˜ריים  ‰ענינים  ‡ח„ 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י‡

 ˙‡ י˘ר‡ל  "ויר‡  ‰נ‰  ממˆרים,  ויˆ‡ו  י˘ר‡ל  נ‚‡לו  ˘כ‡˘ר  ˘רו‡ים  וכמו  מˆרים, 
י˘ר‡ל  ר˜ ‰ˆל˙  י˘ר‡ל ‡ינ‰  ˘‚‡ול˙  ו‰יינו,  ל).  י„,  (ב˘לח  ˘פ˙ ‰ים"  על  מ˙  מˆרים 
מ˜ו˘י ‰˘עבו„ ו‰‚לו˙, ‡ל‡ ‚ם ביטול ˜ליפ˙ מˆרים. ו‚‡ול˙ מˆרים ‰י‡ ˘ר˘ ויסו„ 
‰רע  ˘ביטול   ,(164 עמ'  ˙˘"ח  ‰מ‡מרים  ספר  (ר‡‰  ˆ„˜נו  מ˘יח  לבי‡˙  ע„  ‰‚‡ולו˙  לכל 
˘‰˙חיל ביˆי‡˙ מˆרים יבו‡ ל˘לימו˙ו ול˙כלי˙ו ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ בע˙ ‡˘ר "‡˙ רוח 

‰טומ‡‰ ‡עביר מן ‰‡רı" (זכרי' י‚, ב).

מן  ועובר  בטל  ‡˘ר  ע„  ‰רע   ˙‡ ומבטלים  י˘  ו‰רע,  ‰˜ליפ‰  ביטול  בענין  ו‰נ‰, 
‰עולם. ‡ך ˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ כ‡˘ר ‰רע עˆמו נ‰פך לטוב, "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡" 

(ר‡‰ ז‰ר ח"‡ „, ‡), ˘חו˘ך ‰˜ליפ‰ נ‰פך ל‰יו˙ מסייע לעניני ˜„ו˘‰.

ב˙ח˙ונים"  י˙' „יר‰  לו  ל‰יו˙  ˘"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰  מ‰  ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡  מטר˙  כי, 
(˙נחומ‡ נ˘‡ טז. נ˙ב‡ר ב˙ני‡ פל"ו). ˘‰˘י"˙ בר‡ עולם ‚˘מי ˘פל ונחו˙, מפני ˘נ˙‡וו‰ 

ל‰יו˙  ו"˙ח˙ונים"  ˘פלים  ענינים  ‚ם  ויכ˘ירו  יזככו‰ו  עבו„˙ם  י„י  על  י˘ר‡ל  ˘בני 
ר‡ויים ל„יר‰ ומ˘כן לו י˙'.

ו‡ם כן, ‰רי ככל ‡˘ר י‚ברו ‰רע ו‰חו˘ך ˘ב‡ו˙ו מ˜ום, ‰נ‰ כ‡˘ר מזככים ומכינים 
י˙' „יר‰  לו  ל‰יו˙  ˘נ˙‡וו‰  רˆון ‰˘י"˙  יו˙ר  בז‰  מ˙˜יים  י˙',  לו  ל‰יו˙ „יר‰  ‡ו˙ו 
 ıב˙ח˙ונים „ו˜‡, וע„ ל˙ח˙ון ˘‡ין ˙ח˙ון ‰ימנו. ו‰מ˜ום ‰˘פל ביו˙ר ‰ל‡ ‰ו‡ ‡ר
מˆרים, ערוו˙ ‰‡רı, ו˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ ˘‚ם מ˜ום ˘פל וח˘וך ז‰ יע˘‰ מ˜ום ר‡וי 

ל˘ב˙ו י˙'.

˙ו˜ף מˆרים – לעזר˙ם ˘ל י˘ר‡ל
בע˙ ‰נס  ו˜„ו˘‰, ‰˙חיל‰  ל‡ור   ıערוו˙ ‰‡ר „מˆרים  ו‰רע  ו‰נ‰, ‰פיכ˙ ‰חו˘ך 

„"למכ‰ מˆרים בבכורי‰ם":

מˆרים בכללו˙ ‰רי ‰י‡ "ערוו˙ ‰‡רı", ‰מ˜ום ‰נחו˙ ביו˙ר ועי˜ר ‰˜ליפ‰ וסטר‡ 
‡חר‡ בעולם. וכ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ "בכורי מˆרים", ‰רי ‰ם עי˜ר ˙ו˜ף ˜ליפ˙ מˆרים 
בפי'  ‡ונ˜לוס  ˙ר‚ום  (ור‡‰  ‚ופ‡  ‰מˆריים  ב˙וך  ו‰˙˜יפים  ‰˘ולטים  ‰ם  ‰בכורו˙  כי  עˆמ‰, 
"בכורי" (ויחי מט, ‚) – "חילי ורי˘ ˙˜פי"). ו‡ˆל ‰בכורו˙ עˆמם, ‰נ‰ ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ˘עו˘ים מלחמ‰ 

ז‰ו ‰˙ו˜ף  מלחמ˙ם,  בע˙  מˆרים"  ˘"בכורי  ונמˆ‡  וחוז˜ם.  ˙ו˜פם  יו˙ר  עו„  מ˙‚בר 
‰‚„ול ביו˙ר ˘יכול ל‰יו˙ ב˜ליפ‰ וסטר‡ ‡חר‡.

 ˙‡ לבט‡  ‰ו‡  טבעם  עˆמם  ˘מˆ„  ‰בכורו˙,  עמ„ו  מˆרים,  יˆי‡˙  ˘לפני  וב˘ב˙ 
˘ב‰ם,  ביו˙ר  ‰‚„ול  ‰˙ו˜ף   ˙‡ וניˆלו  ˜„ו˘‰,  בעניני  ו‰מלחמ‰  ‰‰˙נ‚„ו˙  ˙כלי˙ 

לע˘ו˙ מלחמ‰ במˆרים בכ„י ל‰יטיב לי˘ר‡ל!

ו˙˜יפי  ˘בכורו˙  לנ‰ור‡",  ח˘וכ‡  "‡˙‰פכ‡  ˘ל  ‰ענין  ‰˙חיל  ז‰  ˘בנס  ונמˆ‡ 
מˆרים מנˆלים ‡˙ ‰כחו˙ ‰חז˜ים ביו˙ר ˘ב‰ם, לעניני ˜„ו˘‰ ולטוב˙ י˘ר‡ל.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

‰˜„ו˘ים  רבו˙ינו  ‡בו˙ינו  כ״˜  ‰ו„  ˘ל  רחמים  ב‰˙עוררו˙  ‰חסי„ים,  ‡בו˙י‰ם 
וטוב  וˆ„˜  יו˘ר  במע‚לי  ללכ˙  יחיו,  יל„י‰ם  ר‡˘ם  על  ˙חול  זי״ע,  נב‚״מ  זˆו˜לל‰"‰ 

י‰י׳ ל‰‰ורים ו‰יל„ים ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

כל „˜‰ מבי‡ים ‰מל‡כים י„יעו˙ מב˙י ‰כנס˙
כ׳׳˜  ‰ו„  ‡מר  ‰˜י„ו˘  בע˙  ל˘בוע  „׳  ביום  ˜ביעו˙ו  ˘‰י'  ˙רס״‰  ˙ור‰  ב˘מח˙ 

‡‡מו״ר ‰ר‰״˜:

י‰ו„ים ‰˜˘יבו! ‰יום יום רביעי ב˘בוע, ‡ך ‡ין ‰ו‡ יום ר‚יל: ‰יום ‰ו‡ ‰יום ˘בו 
‰˙ור‰ ˘מח‰ בי˘ר‡ל ועם י˘ר‡ל ˘מחים ב˙ור‰, ו‰˜ב״‰ ˘מח ב˘ני‰ם, ˘‰רי ‰יום 

‰ו‡ ח‚ ˘מח˙ ˙ור‰. בע˙ רˆון וח„ו‰ כמו ‰יום - מו˙ר ל‰˘מיע ‚ם „ברים כ„רבנו˙.

על ‡„ם ל‰יו˙ ז‰יר בל˘ונו, כמ‡מר חז״ל: ״עי˜ם ‰כ˙וב . . ול‡ ‰וˆי‡ „בר מ‚ונ‰ 
מפיו". כלŒ ˘כן ˘‡ין ל‰˘מיע מלים ‰עלולו˙ ל‰˙פר˘ כ˜לל‰, חליל‰, ˘על כך ˜יימ˙ 
‡ז‰ר˙ רבו˙ינו ז׳׳ל ˘ל‡ לפ˙וח פ‰ ל˘טף. ז‡˙, ‚ם כ‡˘ר ‰מ˘מיע מ˙כוון לטוב˙ מי 

˘‡ליו מופנים ‰„ברים, כך ˘י˘ בכך מˆו‰.

ר‡‰  בו:  מ˙‚רים  יו˘ר,  מליˆי  מעל‰,  מל‡כי  כי  ל˘טן  כוח  ˙ור‰ ‡ין  ב˘מח˙  ברם, 
וטף,  ונ˘ים  י˘ר‡ל, ‡נ˘ים  בני  ר‡‰ ‡˙  י˜ר‰.  על ‡ומ‰  מ˜טר‚  ˘‰נך  ˘כך,  ‡˙ ‰רוע 
‰מל‡כים  מבי‡ים   ‰˜„ כל  ‰˜„ו˘‰.  ב˙ור‰  ל˘מוח  כ„י  ‰כנס˙  ב˙י   ˙‡ ‰ממל‡ים 
י„יעו˙ מב˙י ‰כנס˙, ב‰ם רו˜„ים י‰ו„ים בספרי ‰˙ור‰ בי„י‰ם, ו‰יל„ים מנ˘˜ים ‡˙ 
ספרי ‰˙ור‰. י„יעו˙ ‡ל‰ ‚ורמו˙ למעל‰ ח„ו‰ ‚„ול‰, וכל ‰מל‡כים לוע‚ים למ˜טר‚, 

ו‰ו‡ נ‡לı ל‰ס˙˙ר מרוב חרפ‰.

‡ם כן, כ‡מור, מו˙ר ב˘מח˙ ˙ור‰ ל‰˘מיע „ברים כ„רבנו˙. ובכן, י‰ו„ים ‰˜˘יבו: 
ב‚˘מיו˙.  ‰˜ב״‰  מחסר‰ו   - ברוחניו˙  ו‰מחסר  רוחניו˙,  ל˘ם  ל‡„ם  ני˙נ˙  ‰‚˘מיו˙ 
‰מוסיף  וכל  ‚˘מיו˙,  ˘ובר  עˆמו˙,  ˘‰ו‡,  ‡ין-סוף  מעˆמו˙  ‰י‡  ‰‚˘מיי˙  ‰˙‰וו˙ 

ברוחניו˙ - מוסיף לו ‰˜ב"‰ ב‚˘מיו˙.

כל ‡˘ר בכוחו, ו‡ף למעל‰ מכוחו, ל‰˘פיע על ‰יל„ים
‰י‡  ‰‚˘מיו˙  ˘‰˙‰וו˙  ‰נו˘‡  ב‰סבר˙  ב‰רחב‰  „יבר  ‰ר˘"ב]  ‡„מו"ר  ([כ"˜ 

„וו˜‡ מעˆמו˙, ול‡חר מכן ˘רו ני‚ונים זמן רב וב‰˙ל‰בו˙ ‚„ול‰. ‡חר כך ‡מר:)

בין ‚„ול  י‰ו„י,  כל  על  מˆו‰ „‡וריי˙‡ ‰מוטל˙  יום ‰י‡  בכל  ˙פילין  ˘‰נח˙  כ˘ם 
ב˙ור‰ ובין ‡„ם פ˘וט, כך מוטל˙ חוב‰ מוחלט˙ על כל י‰ו„י ל‰˜„י˘ מחˆי˙ ‰˘ע‰ 
בכל יום לח˘וב על חינוך ‰יל„ים, ולע˘ו˙ כל ‡˘ר בכוחו, ו‡ף למעל‰ מכוחו, ל‰˘פיע 

עלי‰ם ˘ילכו ב„רך ˘ב‰ מ„ריכים ‡ו˙ם.



כ‡

הקדשת מחשבה על חינוך הילדים
כשם שהנחת תפילין בכל יום היא מצוה דאורייתא המוטלת על כל יהודי, בין 
גדול בתורה ובין אדם פשוט, כך מוטלת חובה מוחלטת על כל יהודי להקדיש 

מחצית השעה בכל יום לחשוב על חינוך הילדים, ולעשות כל אשר בכוחו, ואף 
למעלה מכוחו, להשפיע עליהם שילכו בדרך שבה מדריכים אותם.

ל‰כניס ‡ור זכו˙ ‡בו˙ בבי˙ו
יחיו  ובנו˙י‰ם  בני‰ם  בע„  רחמים  לעורר  ו„ור˘ים  ‰˘ו‡לים  ˘י׳  מ‡נ״˘  ...י˘נם 
בע˙ ˆר˙ם, ו‡ינם ˘מים לבם לפ˜וח בטוב˙ בני‰ם ובנו˙י‰ם יחיו, ל‰˘רי˘ ב‰ם ‡ו˙ם 
‰‰ר‚˘ים ‰חסי„ו˙ים  כמו ˘‰˘רי˘ו ‡בו˙י‰ם ו‡בו˙ ‡בו˙י‰ם ב‰ם, לספר ל‰ם ‚זעם 

ולחבב עלי‰ם ˆור מחˆב˙ם, ול‰ר‚ילם לבו‡ בכנופי‡ ˘ל חסי„ים בע˙ ‰˙ווע„ו˙ם.

על  יעמ„ו  כולם  ויל„י‰ם  בי˙ם  ‰ם  מו‚בל‰,  בל˙י  ‡‰ב‰  ‡נ"˘   ˙‡ ‡נכי  ‡ו‰ב 
בכל ‰מ„ינו˙ ˜רב˙י  מסעיי  ובכל  ממ˘,  בנפ˘  לי  נו‚עים  וב‚˘מיו˙,  ברוחניו˙  ‰ברכ‰ 
וב˘מיר˙  ‰י‰„ו˙  בחיזו˜  ‰˙עוררו˙  „ברי  ‡לי‰ם  ו„בר˙י  יחיו,  ו‰נוער  ‰ˆעירים   ˙‡
‰מˆו˙ מע˘יו˙, ו˙״ל, ‰רב‰ פעל˙י ורבים ‰ם מ‰ˆעירים ו‰נוער יחיו ‰ב‡ים בכ˙ובים 

ב˘‡לו˙ ˘ונו˙ בעניני ‰י‰„ו˙, ו‰נני עונ‰ ל‰ם בחיב‰.

ברור ‰„בר, כי ‚ם בנו˙ ‰חסי„ים ‡˘ר י˘ ל‰ם ר‚˘ טוב וזוכרים ‰מ‰ ‰נ‰‚˙ ‰ורי‰ם 
בז‰  ‰נ‰  ו‰נ‰‚˙ם,  ‡בו˙י׳  בבי˙  ו˘מע‰  ר‡˙‰  מ‡˘ר  לב˙‰  מספר˙  ו‰‡ם  ‰חסי„ים, 

‰י‡ נוטע˙ ˘ור˜ ‰מבי‡ פרי טוב.

בבי˙ו,  ‡בו˙  זכו˙  ‡ור  ל‰כניס  ˘י׳  מ‡נ״˘  ו‡ח„  ‡ח„  כל  על  ו‰חוב‰  ‰מˆו‰ 
ו‡בי ‡ביו ‰חסי„ים, ‡˘ר  בבי˙ ‡ביו  ו˘מע  ר‡‰  מ‡˙ ‡˘ר  בי˙ו,  ו‡נ˘י  ליל„יו  לספר 

בסיפורים ‡לו ˙ו˜ע י˙„ ביסו„ ˘ל יר‡˙ ˘מים במ˜ום נ‡מן.

ו‡בו˙  ‡בו˙י‰ם  זכו˙  ‰נ‰  ˘י׳  ‡נ״˘  יע˘ו  כ‰  ‡ם  טוב,  כי  ל„׳  ˙˜ו‰  מל‡  לבי 

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה'ה' עבעבודודתת בבענעניניניי וומכמכתבתביםים ששיחיחותות

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

"נס ‚„ול" – "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡"
ו‰ו‡  נסים  ˘‡ר  על  בו  י˘  ˘מעל‰  ‚„ול",  "נס  ב˘ם  נ˜ר‡  ז‰  ˘נס  מ‰  יובן  ומע˙‰ 

נב„ל מ‰ם בעˆם מ‰ו˙ו:

בנס ר‚יל ‰˜ב"‰ מ˘„„ ‡˙ מערכו˙ ‰טבע, ˘‰עולם בטבעו ‰ו‡ מס˙יר ומעלים על 
עניני ‰˜„ו˘‰, ובע˙ ‰נס ‰נ‰ נס˙ר טבע ‰עולם, ונע˘י˙ פעול‰ למעל‰ מ„רך ‰טבע. 
ברם, ‡ין ז‡˙ ˘טבע ‰עולם מ˘˙נ‰ לטוב, ‡ל‡ ˘‰ו‡ נ„ח‰ ומ˙בטל ו‡ינו יכול לעכב 

‡˙ פעול˙ ‰נס.

‡ך "נס ‚„ול", ‰יינו ˘טבע ‰עולם נ˘‡ר כס„רו, וחו˜י ‰טבע ‡ינם מ˘˙נים במ‡ום, 
ומכל מ˜ום, חו˜י ‰טבע כפי ˘‰ם, מ˙‰פכים ל‰יו˙ לטוב˙ם ˘ל י˘ר‡ל ולˆ„ ‰˜„ו˘‰. 
וז‰ו ענין ‚„לו˙ו ˘ל ‰נס, ˘טבע ‰עולם ‡ינו נ„ח‰ ‡ל‡ מ˙‰פך בעˆמו ל‰יו˙ ל˙ועל˙ 

‰˜„ו˘‰, וכענין "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡".

עˆמם,  מˆרים  ˘בכורי  בבכורי‰ם",  מˆרים  ˘ל ‰נס „"למכ‰  מעל˙ו ‰מיוח„˙  וזו‰י 
על פי ˘כלם ור‚˘ו˙י‰ם בטבעם, נ‰פכו ל‰יו˙ לטוב˙ י˘ר‡ל, ונˆלו ˙ו˜פם וכוחו˙י‰ם 

ל‰ילחם ב‡בו˙י‰ם ול‰וˆי‡ ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים.

˘י‰י'  לנ‰ור‡"  ח˘וכ‡  ל"‡˙‰פכ‡  ו˘ור˘  ‰˙חל‰  ‰י'  ‰‚„ול  „˘ב˙  ‚„ול"  ו‰"נס 
בע˙ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰, ˘‡ז ˙˙‰פך כללו˙ חו˘ך ‰עולם ל‡ור, "ליל‰ כיום י‡יר" (˙‰לים 

˜לט, יב).

לר˙ום ‡˙ "מˆרים" ˘ב‡„ם לעבו„˙ ‰˘י"˙
ו‰נ‰, י˘ לו ל‡„ם ל‰˙בונן במ‰ו˙ו ˘ל ‰נס כפי ˘נ˙ב‡ר למעל‰, וללמו„ מכך ‡˘ר 
‰בור‡  עבו„˙  ול˙ועל˙  לטוב˙  ˘לו,  מˆרים"  "בכורי   ˙‡ ל‰פוך  לו  י˘  בעבו„˙ו  ‚ם 

י˙"˘:

"מˆרים" ˘ל ‰‡„ם, ‰ם כל עניני ˆרכי ‚ופו כ‡כיל‰ ו˘˙י' וכ„ומ‰, ו‚ם עס˜ ‰פרנס‰ 
‡˘ר לו. ˘כל ‡לו ‰ם ענינים ‰מו˙רים ונ„ר˘ים על פי ‰˙ור‰, ‡ך מכל מ˜ום ‰ם ענינים 

˘ל "מˆרים", ˘‰ם "מˆירים לי˘ר‡ל".

˘ל  ‰‡מ˙י  מ˜ומו  ‰רי  מ˜ום  מכל  ˙ור‰,  פי  על  נ„ר˘ים  ‡לו  ˘ענינים  ‡מנם  „‡ף 
"זבולון  נ˜ר‡  בפרנס˙ו  ל‰˙עס˜  יוˆ‡  וכ‡˘ר  ובבי˙ ‰מ„ר˘,  בבי˙ ‰כנס˙  י‰ו„י ‰ו‡ 
‡ין  ‰נ‰  ב‰י˙ר,  ˘"יוˆ‡"  ‡ף  כן  ועל  ‰‡מי˙י.  ממ˜ומו  ˘יוˆ‡  יח),  ל‚,  (ברכ‰  בˆ‡˙ך" 

‰„בר מסב לו ˜ור˙ רוח ו˙ענו‚, ‡ל‡ ענין ˘ל "מˆרים", ˘עיסו˜ ז‰ מיˆר ומפריע לו.

בבכורי‰ם",  מˆרים  מ‰נס „"למכ‰  בעבו„˙ו  ללמו„ ‰ור‡‰  ל‡„ם  לו  ˘י˘  מ‰  וז‰ו 
˘כ‡˘ר עוס˜ בעניני "מˆרים", „‰יינו ˆרכי ‚ופו ופרנס˙ו, ˆריך ‰ו‡ לר˙ום ולנˆל ‡˙ 



ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י‚

עניני "מˆרים", ˘ל‡ ר˜ ˘ל‡ יפריעו לעניני ˜„ו˘‰, ‡ל‡ ‰ם עˆמם י‰יו בכוונ‰ ו˙כלי˙ 
לסייעו בעבו„˙ ‰'.

מˆרים  בעניני  ו‰חוז˜  ‰˙ו˜ף  מˆרים",  "בכורי  ענין  ˘ז‰ו  בעס˜ו,  ‰ו‡  מˆליח  ו‡ם 
ועו„  עו„  ל‰וסיף  ז‡˙  ˘מנˆל  בעבו„˙ו, ‡ל‡  מפריעו  ז‰  ˘‡ין  בלב„  זו  ל‡  ‚ופ‡, ‰רי 

בעניני ˜„ו˘‰ ועבו„˙ ‰'.

וכ‡˘ר ‰‡„ם ח„ור ב‰כר‰ זו, ˘כל עניני ˆרכי ‚ופו ופרנס˙ו ‰ם ר˜ ל˙ועל˙ עבו„˙ 
ב),  ˜כח,  (˙‰לים  כפיך"  ב"י‚יע  נע˘ים  ‰עס˜  עניני  ˘כל  ב‰נ‰‚˙ו,  ‰„בר  מ˙בט‡   ,'‰
עבו„˙ ‰',  לעניני  ˙מי„  נ˙ונים  ו„ע˙ו  ר‡˘ו  ו‡ילו  בלב„,  ו‰חיˆוניים  בכוחו˙ ‰נחו˙ים 

ו‰ו‡ מנˆל כל ר‚ע פנוי ללימו„ ‰˙ור‰ ועניני ˜„ו˘‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

מˆו‰  ˘כר  רז"ל2  מ‡מר  בפירו˘  וכנו„ע1  נעל‰,  ‰יו˙ר  ˘כר  ‰ו‡  עˆמו  ‰מˆו‰  ˜יום 
מˆו3‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב ע' סו-ז)

חיבור ‰‰ופך ‡˙ ‰"‡פס" ל"י˘ ‰‡מי˙י" כביכול
ל‰מלט   ‰˘˜ רעיוניו,  ‰בל  ‡„ם  ˘ל  ‡פסו˙ו  כל  כ˘˙ופסים  ‡˘ר  ˘כו˙ב  ובמ‰ 

מ„כ‡ון. –

 י„וע ‰פירו˘ ‰פנימי ˘ל ‰מ˘נ‰ ˘כר מˆו‰ מˆו‰, כמבו‡ר ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ˘מˆו‰ 
מלכי ‰מלכים ‰˜„ו˘  מלך  עם  חיבורו  מˆו‰ ‰מˆו‰, ‡˘ר  עם  וחיבור  ענינ‰ ‚ם ˆוו˙‡ 
ל‰˙˜˘ר  יכולים  ר‚ע  ובכל  כביכול,  ‰‡מי˙י  לי˘  ‰נ"ל  ‰‡פס   ˙‡ מ‰פך  ‰ו‡  ברוך 
כל  רז"ל   ˘‡מרו  ע„  ‰ענינים  בכל  ‰י‡  ‰˘ם   ˙‡ לעבו„  ˘‰‡פ˘ריו˙  כיון  ול‰˙חבר 
‰נ˘מ‰ ˙‰לל י-‰ ‡˘ר על כל נ˘ימ‰ ונ˘ימ‰ י˘ ל‰לל ל‰' י˙ברך ז‡˙ ‡ומר˙ ˘ביכול˙ 
ועיין  י˙ברך,  לו  עבו„‰  ˘לכ‡ור‰ ‰כרחי˙ ‰י‡,  ˘לו, ‡ף  נ˘ימ‰  לע˘ו˙ ‡פילו  ‰‡„ם 
‚ם כן ˙ני‡ פר˜ ל"‡ – „ף מ' ע"ב – ˙י˜ר נפ˘ו בעיניו כו' ˘ל‡ לערבב ולבלבל ˘מח˙ 

‰נפ˘ וכו'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' עז) 

1) ר‡‰ ˙ני‡ פר˜ לז, לט. ל˜וטי ˙ור‰ וי˜ר‡ מ‰, ‚. מז, ב.

2) ‡בו˙ פ"„ מ"ב.

‰ער˙  כ‰.  ע'  ח"‡  ב"‰˙מים"  ˘ליט"‡ ‰נ„פס  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  במכ˙ב  ר‡‰  ז‰  על-„בר  ב‡רוכ‰   (3
כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע.



יט

קיום המצוות – חיבור עם הבורא
עבור אדם הקרוץ מחומר, מילוי רצון מלך מלכי המלכים – השכר הנעלה 

ביותר, שכר מצוה – מצוה; החיבור עם הבורא מהפך את ה"אפס" ל"יש 
האמיתי" כביכול

ר  ‡מ… ָניו ל≈ ˙ ּבָ ∆‡ ˙ ַ‡ֲ‰ר…ן ו¿ ו ‡∆ ַ̂
‰מˆו˙ ‰ן . . ל˘ון ˆוו˙‡ ל˘ון חיבור (ˆו ו, ב. ל˜וטי ˙ור‰ וי˜ר‡ מ‰, ‚)

חיבור ‰‡„ם עם בור‡ו – ‰˙ענו‚ ו‰˘כר ‰נעלים ביו˙ר
ממיל‡  י„ו.  על  ממנו ‡ו  לו,  ˘טוב  ל‰מ˜בל „בר  ˘נו˙נים  ˘כר ‰יינו  נ˙ינ˙  ...ו‰נ‰ 

מובן ˘‚ו„ל ו‡מי˙יו˙ ‰˘כר נמ„„ על י„י ‰טוב ‰ב‡ ממנו.

 ˙‡ ‰מ˘מ˘  ˙למי„  ללבו˘.  וב‚„  ל‡כול  לחם  ב˘כרו  ‰מ˜בל  פועל  ל„בר:  „ו‚מ‡ 
רבו ו‰רב ב˘כרו ילמ„נו חכמ‰. ˙למי„ ‰מ˘מ˘ ‡˙ רבו ו‰רב יורנו ˙כלי˙ ברי‡˙ו ו‡˙ 

‰„רך ב‰ ילך בכ„י ˘י‚יע ל˙כלי˙ו.

 וב‡˘ר רכו˘ רוחני נעל‰ יו˙ר מרכו˘ ‚˘מי, ו‡ו˘ר נˆחי נעל‰ מ˘ני‰ם, ‰רי מובן 
‰ור‡˙   – ממנו  עו„  ו‚„ול‰  ל‡כול.  מלחם  יו˙ר  ‚„ול  ˘כר  ‰ו‡  ‰חכמ‰  ˘לימו„  מזו 

‡רחו˙ חיים בחיים נˆחיים.

 ו‰נ‰ כמ‰ מ„רי‚ו˙ בטוב, ‰ן ‰מו˘‚ים לנו כנ"ל, ‰ן ˘‡ינם מו˘‚ים לנו. ‰ˆ„ ‰˘וו‰ 
ובעלי  נבר‡ים  ו‰נפ˘  ˘‰‚וף  וכיון  י„ם.  על  ‡ו  מ‰ם  מ˙ענ‚˙  ‰נפ˘  ‡ו  ˘‰‚וף  ˘ב‰ם 

‚בול ‰ם, ‰רי ‚ם ‰˙ענו‚ ‚בולי ‰ו‡, ו‡ם כן ‚ם ‰˘כר מו‚בל ‰ו‡.

למעל‰ מכולם כ˘‰‡„ם מ˜יים מˆו˙ בור‡ו ו‰ולך ומז„כך ‰ולך ומ˘˙לם, ‡˘ר ‡ז 
‰רי ˜יום מˆו‰ זו מחבר ‡ו˙ו עם מˆוו‰ ‰מˆו‰, בור‡ו ‰בל˙י בעל ˙כלי˙ ובל˙י בעל 
נמˆ‡  ממנו.  למעל‰  טוב  לך  בור‡ו, ‰רי ‡ין  עם  ˘ל ‰‡„ם ‰נבר‡  וˆוו˙‡  וחבור  ‚בול. 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

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

פניניםפנינים

שריפת החלב – עיקר 
שעתה ב"תורה אור"

ו‰˜טיר ‰כ‰ן ‡˙ ‰חלב ‰מזבח‰
(ז, ל‡)

מˆו‰  חביב‰  כמ‰  ור‡‰  "ב‡  ב‚מ'  ‡י˙‡ 
ב˘ע˙‰, ˘‰רי ‰˜טר חלבים ו‡ברים כ˘רים כל 
(מנחו˙  ˘˙ח˘ך"  ע„  ל‰ן  ממ˙ין  ול‡ ‰י'  ‰ליל‰ 

עב, ‡).

וי˘ לב‡ר ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

ב),  נו,  ‚יטין  (ר‡‰  ˙ענו‚ ‰‡„ם  על  מור‰  'חלב' 
‰‡„ם  ˘ל  ו‰˙ענו‚  ‰חלב   ˙‡˘ ‰כ˙וב  ומור‰ 
˘לו  ‰˙ענו‚  וכח  ל‰',  ול‰˜ריב  ל‰˜טיר  עליו 

ˆריך ל‰יו˙ ל‰' לב„ו.

מו‡ר  ‰‡„ם  בו  זמן  על  מור‰  'יום'  ו‰נ‰, 
˘ורר  בו  'ליל‰',  ‡ך  ‡ור',  ו˙ור‰  מˆו‰  ב"נר 
חו˘ך, מור‰ על מˆב בו ‰‡„ם ‡ינו מו‡ר ב"‡ור 

˙ור‰" ‡ל‡ עוס˜ ב„ברי ‰ר˘ו˙.

˘ל  "˘ע˙‰"  ˘עי˜ר  ולימ„ונו  חז"ל  וב‡ו 
כי,  ˘˙ח˘ך".  - "ע„  ביום  חלבים" ‰ו‡  "‰˜טר 
בע˙  ו˙ענו‚ו  ל‰˜טיר "חלבו"  ˘‰‡„ם ˆריך  ז‰ 
‰פ˘וט,  „בר  ז‰  ‰רי  ‰ר˘ו˙,  ב„ברי  עיסו˜ו 
ר˜  ל‰יו˙  ˆריך  ב‰ם  ‰‡„ם  עיסו˜  ˘כל  וברור 
ל˘ם ˘מים. ‡ך כ‡˘ר ‰ו‡ עוס˜ ב"˙ור‰ ‡ור", 
עלול  ‚„ול,  ˙ענו‚  בז‰  ומ˙ענ‚  ב˙ור‰  ומח„˘ 
ב˙ור‰,  ˘עוס˜  ‰ו‡  ˘‰עי˜ר  לח˘וב,  ‰‡„ם 

ו‡ם י˘ לו בז‰ ˙ענו‚ ‡י˘י ‡ין בכך כלום.

ביום,  ‰ו‡  חלבים  ‰˜טר  "˘ע˙"  עי˜ר  ולכן 
ˆריך  ב˙ור‰  ו‰חי„ו˘  ‰עיסו˜  ˘‚ם  ללמ„נו, 
ל‰ר‡ו˙  וכ„י  ‰‡י˘י  ˙ענו‚  ל˘ם  ל‡  ל‰יו˙ 
ול˘רוף ‡˙ ‰חלב,  ל‰˜טיר  י˘  ˘כלו, ‡ל‡  כח 

וללמו„ ˙ור‰ ל˘ם ‰' בלב„.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 948 ו‡ילך)

מאיפה מדליקים 
את אש התורה?

‡˘ ˙מי„ ˙ו˜„ על ‰מזבח
‡˘ ˙מי„ – ‡˘ ˘נ‡מר ב‰ ˙מי„ ‰ו‡ ˘מ„לי˜ין ב‰ 
‡˙ ‰נרו˙ ˘נ‡מר ב‰ ל‰עלו˙ נר ˙מי„, ‡ף ‰י‡ מעל 
‰מזבח ‰חיˆון ˙ו˜„
(ו, ז. ר˘"י)

י˘ לב‡ר ענין ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ‡˙ ˜ונו:

כמו  ‰˙ור‰,  ענין  על  רומזים  ‰מנור‰  נרו˙ 
˘נ‡מר "כי נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור". וכמו ˘במנור‰ 
‰עלו "נר ˙מי„", כן ‚ם חיוב לימו„ ‰˙ור‰ ‰ו‡ 
"˙ור˙ו  ˘ל  ב‡ופן  ˙ור‰  ‰לומ„  ו‰‡„ם  ˙מי„י. 
‡ומנ˙ו"- מ˜ו˘ר ‰ו‡ עם ‰˜ב"‰ ב‡ופן ˙מי„י.

כל  ˜רבנו˙  ‰˜ריבו  ˘בו  ‰חיˆון,  ‰מזבח 
עם ‡לו  ‚ם  עבו„˙ ‰‡„ם  על  מרמז  י˘ר‡ל,  בני 
‰‡„ם  ˘על  ‰˜„ו˘‰,  ל˙חום   ıמחו ˘נמˆ‡ים 

לעסו˜ ‡י˙ם ול˜רבם ל˙ור‰ ועבו„˙ ‰'.

˙מי„"  "נר  בבחינ˙  ˘‰ו‡  ‰‡„ם  עלול 
כבר  ˘לי  ‰נר  ‰רי  לח˘וב,  ‡ומנ˙ו"  ו"˙ור˙ו 
„לו˜ ועומ„ ב‡ופן ˙מי„י, ו‡ם כן, מ‰ לי לעסו˜ 
לי  י˘  ˘ייכו˙  ‡יזו   ,ıבחו ˘נמˆ‡ים  ‡לו  עם 

לעבו„‰ זו?

 .  .  ˘‡"  - זו  בפר˘‰  ‰‰ור‡‰  ב‡‰  ז‰  על 
מזבח  מעל  . . ‡ף ‰י‡  ב‰ ‡˙ ‰נרו˙  ˘מ„לי˜ין 

‰חיˆון ˙ו˜„":

˘י‡ירו ‡ˆלו ‡˘  ˙ור‰  רוˆ‰ ‡„ם ‰לומ„  ‡ם 
מ˜ו„ם  לו  נו‚ע  י‰י'  ‡ם  ר˜  ז‰  ‰רי  ‰˙ור‰,  ו‡ור 
‡ור  ו˙˜ו„  ˙בער   "ıב"חו ˘נמˆ‡  מי  ‡ˆל  ˘‚ם 
‰"נר"  ו„וו˜‡  ‡„ם",  נ˘מ˙   '‰ ‰"נר  נ˘מ˙ו, 
 ˙‡ ˘מ„לי˜ים  ‰ם  ‰חיˆון"  ‰"מזבח  ˘ל  ו"‡˘" 
‰˙ור‰.   ˘‡  ˙‡ ‰לומ„  ‡ˆל  ומבעירים  ‰מנור‰ 
ו‡ם רוˆ‰ ‰ו‡ ˘לימו„ו ב˙ור‰ י‰י' ˙מי„י ונˆחי 
בלימו„ו  מס˙פ˜  ˘‡ינו  עי"ז  „וו˜‡  ז‰  ‰רי   –
˘נמˆ‡ים  ‡לו  ב˜ירוב  ‚ם  עוס˜  ‡ל‡  בעˆמו, 
"נר   – ˙מי„י  י‰י'  ˘לו  לימו„ו  ‚ם  ו‡זי   ,ıבחו

˙מי„".
(ע"פ לי˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 55 ו‡ילך)

דרוש ואגדה



טו

בפלוגתא דזבחים אי משה כהן הי'
יפלפל בדברי רש"י בזבחים אמאי הכריח דרב דאמר שכהן הי' ס"ל רק כהי"א 
בברייתא ולא כחכמים דבז' ימי מילואים נתכהן, וידון באריכות בשיטת רש"י 

בזה

בזבחים ˜‡: ו‡ילך ˘˜יל וטרי ‰˘"ס 
‰מילו‡ים  מ‡יל  מ˘‰  „‡כל   ‡‰ ‚בי 
כמסופר בפר˘˙נו (ח, כט), „רב ס"ל "מ˘‰ 
˘מים",  ב˜„˘י  וחול˜  ‚„ול  כ‰ן  רבינו 
‰מילו‡ים  "מ‡יל  ‰כ˙וב  מן  ור‡יי˙ו 
חלו˜‰  ל˘ון  ו"מנ‰"  למנ‰",  ‰י'  למ˘‰ 
"כ˙נ‡י",  ומסי˜  (ר˘"י),  ‰ו‡  בכ‰נים 
נל˜ח‰  ˜מיי˙‡  „למ"„  בריי˙‡  ומבי‡ 
בפר˘˙   '‰ ‡ף  בו  כ˘חר‰  כ‰ונ‰  ממנו 
מ˘‰  נ˙כ‰ן  ל‡  ‡ומרים  "וחכמים  ˘מו˙, 
וי˘  בלב„,  ‰מלו‡ים  ימי  ˘בע˙  ‡ל‡ 
˘ל  מזרעו  ‡ל‡  כ‰ונ‰  פס˜‰  ל‡  ‡ומרים 
"ל‡  ‰י"‡  „ל˘יט˙  ופר˘"י  כו'".  מ˘‰ 
כל  ‰ו‡  ‡בל  מזרעו  ‡ל‡  כ‰ונ‰  פס˜‰ 
‡ומרים".  כי˘  „‡מר  ורב  ‰י',  כ‰ן  ימיו 
˘חל˜  במ‰  ל‡ ˜‡י ‡ל‡  כיון „רב  וˆ"ב, 
ל‰כריח  לן  למ‰  בימי ‰מלו‡ים,  ב˜„˘ים 
מˆי  ול‡  כ‰ן  ‰י'  ימיו  „כל  כי"‡  „ס"ל 
נ˙כ‰ן  „ל‡  כחכמים  „ס"ל  נמי  ל‡ו˜מי 

כוונ˙ו  „זו‰י  (ונימ‡  ‰מלו‡ים  בימי  ‡ל‡ 
˘מ˘‰ רבינו כ‰ן ‰י'). ו‰‡ „‡מרינן ‰˙ם 
‡ליב‡  ל‡ו  „רב  „מ˘מע  "כ˙נ‡י",  ב‚מ' 
„כולי ˙נ‡י, י"ל „‰כוונ‰ ‰י‡ ר˜ „ל‡ ˜‡י 
‡ליב‡ „‰˙נ‡ ˘ברי˘‡ „בריי˙‡ „ל‡ ‰י' 

כ‰ן כלל.

˘בימי  רבנן  ˘י'  „לר˘"י  ונ"ל 
‡ין  כ‰ונ‰  בעבו„ו˙  ˘ימ˘  ‰מילו‡ים 
בו  ‰י'  ממ˘  כ‰ונ‰  „„ין  יסו„  ממנ‰ 
זר  „„ין  י"ל  ˘פיר  ˘‰רי  רב),  (כ„נ˜ט 
ולי˘נ‡  ˘ע‰,  ב‰ור‡˙  ˘ימ˘  ור˜  בו  ‰י' 
מוכח  ו‰כי  ‰ו‡.  ‰מו˘‡ל  ˘ם  „"נ˙כ‰ן" 
חכמים  ב„ע˙  בסו‚יין  „ר˘"י  מלי˘נ‡ 

"ול‡ פס˜ו לו כ‰ונ‰ מעולם".

‚ם  לר˘"י  ס"ל  „‰כי  ל„יי˜  ומˆינו 
ממ˘"כ בפר˘˙נו ע‰"פ "וי˜טר ‰מזבח‰" 
‰מלו‡ים  ימי  ˘בע˙  כל  ˘מ˘  "מ˘‰   –
נ˙כוין  מ‰  נ˙פר˘  ול‡  לבן",  בחלו˜ 
˙מי„  בפ˘ט ‰כ˙ובים (כ„רכו  בז‰  ליי˘ב 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון
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ובז‰ נחל˜ו בסו‚י‡ „זבחים, „ו„‡י לכו"ע 

בכל  כ‰"‚  ˜„ו˘˙  במ„רי‚˙  מ˘‰  ‰י' 

‰י'  ‡ם  „נחל˜ו  ‡ל‡  ‰מ„בר,  ימו˙  מ˘ך 

ר˜  בפ"ע ‡ו  כ‰ונ‰  ˘ל  ו‚„ר  כענין  ‚ם  ז‰ 

ל‰בי‡  ˘ענינו  ז‰  בעˆם  ‰נכלל˙  ˜„ו˘‰ 

נ˙כ‰ן  ˘ל‡  חכ'  „„ע˙  לי˘ר‡ל,   '‰ „בר 

ל‡  ‰˘נים  כל  ˘כ‰ונ˙  ‰יינו  ‰˘נים  כל 

‰י˙‰ כענין בפ"ע, ולפ"ז מ‰ ˘˘ימ˘ בימי 

ו„‡י  מ˜„˘  „עבו„˙  בכ‰ונ‰  ‰מילו‡ים 

‰י' ז‰ ר˜ ב‚„ר ˘ימו˘ כ‰ונ‰ בפועל ול‡ 

ב˘ם ‰˙ו‡ר „כ‰ונ‰, ו‰ו‡ מכלל ˜„ו˘˙ו 

‰ר‚יל‰ „מוכן ˙מי„ ל˘מוע „בר ‰', ‡בל 

ל„ע˙ ‰י"‡ „‰י' כ‰ן כל ימיו ˆ"ל „‰י' ז‰ 

בימי  ˘ימו˘ו  ‚ם  ו‡"כ  בפ"ע  כ‰ונ‰  ‚„ר 

„כ‰ן,  ‰˙ו‡ר  ב˘ם  ‰י'  ו„‡י  ‰מילו‡ים 

רבינו  "מ˘‰  ˘נ˜ט  „רב  פר˘"י  ול‰כי 

כרחך  על  ˘מים ‰י'"  ב˜„˘י  וחול˜  כ‰"‚ 

ס"ל כמו˙ם. 

ו‡"כ ל„ע˙ ‰י"‡ „כ‰ונ‰ בפ"ע ‰י˙‰ 
ולעבו„  ל˘ר˙  ליכנס  מ˘‰  רˆ‰  ‡ם  בו, 

עבו„˙ (כ‰"‚) ‰י' עליו ללבו˘ ב‚„י כ‰ונ‰ 

מ˘‰  מ"„ ‰י'  ב˙וס' ‰נ"ל „ל‰ך  (וכמ"˘ 
לחכמים  ‡בל  ‰˘נים),  כל  כ‰ונ‰  בב‚„י 
˘‰י‡  מכלל ˜„ו˘˙ו ‰כללי˙,  „‡ינו ‡ל‡ 
לב‚„י  ˆריכ‰  ו‡ינ‰  ע˙"  "בכל  בבחי' 
כ‰ונ‰, ‰רי ‚ם ‡ם ‰י' נכנס לˆורך עבו„‰ 
ו˜"ל.  כ‰ונ‰,  ב‚„י  ללבו˘  ˆריך  ‰י'  ל‡ 
רבנן,  ב˘י'  ˜‡י  ע‰"˙  „ר˘"י  י"ל  ומע˙‰ 
‰י'  מ˘‰  ˘˘ימ˘  ‰מלו‡ים  ימי  בז'  ו‚ם 
 '‰ „בר  כמ˜בל  כ‰ונ˙ו  בכללו˙  פרט  ז‰ 
‰‰ס˙עפו˙  ˘בפועל  (ור˜  ‰˜ב"‰  מ‡˙ 
מיוח„  „בר  ב‰  ‰י'  ‡לו  בימים  מכ‰ונ˙ו 
במע˘ים  ˘˘ימ˘  ו‰נ‰‚‰,  למע˘‰  בנו‚ע 
לעבו„˙  ‰˘ייך  כ‰ונ‰  מסו‚  כ‰ונ‰  ˘ל 
במ˘מעו˙  ‰ו‡  "נ˙כ‰ן"  ופי'  ‰˜רבנו˙, 
כ‰ונ‰,  ˘ל  פעול ו˙  ולענין  ‰מו˘‡ל  „˘ם 
עליו  ˘חל  „"כ‰ן"  ‰˙ו‡ר  ב˘ם  ל‡  ‡בל 
ע„יין  כי  ˘‡ר ‰ימים;  על  י˙ר  בימים ‡לו 
‰י' ז‰ כחל˜ ופרט מ˙ו‡רו ‰כללי כ"כ‰ן" 
"בחלו˜  ˘˘ימ˘  כ'  ולכן  ‰˘נים),  לכל 
כ‚„ר   – ר‚יל‰  כ‰ונ‰  „ל‡  ל‰„‚י˘  לבן", 
בפ"ע – ‰י˙‰ כ‡ן כ"‡ פרט מ‰יו˙ו מ˜בל 

„בר ‰'.



ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יז

רמב"ם ‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"י ‰"„.

˘ל‡ ‰י'  מלו‡ים  ימי  ז'  ‚בי  [וב‡מ˙ 
ועבו„˙ו  ‰˜מ˙ו  („עי˜ר  ב˘לימו˙  מ˘כן 
ב„וח˜  י"ל  ניסן)  ר"ח  ‰ח',  ביום  ‰˙חילו 
ב‚„  ˘‰ו‡  ‡פ˘ר  לבן  חלו˜  ‚ם  „‡ז 
ע"ז  ב˙וס'  (ויעויי'  „‡ז  ל‰מ˘כן  מ˙‡ים 
‰וי  ‰מילו‡ים  בימי  „מ˘כן  סבר‡  ˘ם 
ב‚„ר במ‰ ˘‡ין ב‰ ב‚„י כ‰ונ‰. ‡בל עי' 
ב˙וס' רב ‡לחנן ור˘ב"‡ ו˙וס' ˘‡נı ˘ם, 
˘ב˙וס'  יˆויין  ועו„   ,:„ בכורו˙  ˘טמ"˜ 
טרם  כ‰ונ‰  „ב‚„י  נ˜יט  ו:  ובח‚י‚‰  ˘ם 
ר˘"י  ‰כי  נ˜יט  ‡י  ˆ"ע  ‡בל  ‡ז,  נ˙˜„˘ו 
כז‡˙).  ‰זכיר  ל‡  ˘‰רי  ‰כ˙ובים  בפ˘ט 
˘כל  לומר  י˙כן  ‡יך  לר˘"י  ˙˜˘י  וע„יין 
ב‚„י  בלי  ‚„ול  כ‰ן  מ˘‰  ‰י'  ˘נ‰  ‰ל"ט 
„למ"„  כ˙בו  ˘ם  ע"ז  ב˙וס'  ‡כן  כ‰ונ‰. 
"מ˘מע  ‰מ„בר  ימי  כל  בכ‰ונ‰  „˘ימ˘ 

בח' ב‚„ים ככ"‚"].

‡חרי  בפ'  ‰˙ו"כ  „ברי  ב‰˜„ים  וי"ל 
יבו‡  ו‡ל  ‡חיך  ‡‰רן  ‡ל  "„בר  ע‰"פ 
יבו‡  ב‡ל  "‡חיך   – ‰˜ו„˘"  ‡ל  ע˙  בכל 
ו‡ין מ˘‰ בבל יבו‡", ופי' ‰ר‡ב"„ "ו‡ין 
˙מי„  מ˘‰  ˘‰רי  ע˙  בכל  יב‡  בבל  מ˘‰ 
‰י' נכנס לפני ולפנים ל˘מוע ‰„יבור מבין 
˘יˆטרך  מˆינו  ל‡  וכן  ‰כרובים",  ˘ני 
מ˘‰ ללבו˘ ב‚„י כ‰ונ‰ בכ„י ליכנס לפני 

ולפנים "ל˘מוע ‰„יבור".

ו˘ימו˘ו  ‰מ˘כן  ב‚„ר  „‰נ‰  ו‰ענין, 
ב' ענינים: (‡) כ‚„ר מˆו˙ ‰מ˜„˘, ˘‚„רו 
"בי˙  בי‰ב"ח  ‰ל'  רי˘  ‰רמב"ם  כמ"˘ 
‰˜רבנו˙",  בו  מ˜ריבים  ל‰יו˙  מוכן  ל‰' 
מ˜ום  (ב)  ‰כ‰נים,  עבו„˙  מ˜ום  ‰יינו 
"ונוע„˙י  למ˘‰,   '‰ ל„יבור  ‰מיוע„ 
נ˜ר‡  וע˘"ז  כב),  כ‰,  (˙רומ‰  ‚ו'"  ˘ם  לך 

"‡ו‰ל מוע„" (ור‡‰ בכ"ז רמב"ן ר"פ ˙רומ‰). 
וי"ל „כ‰ונ˙ מ˘‰ ‰ו‡ בענין ‰ב' – ו‰יינו 
ו‰י‡  ‰„יבור,  ל˘מיע˙  למ˘כן  כניס˙ו 
מסיר˙  ו˙פ˜י„ו ‰י'  ענינו  כי  כ‰ונ˙ו  עי˜ר 
‰מ˘כן  ‚„ר  עי˜ר  ולכן  לי˘ר‡ל,   '‰ „בר 
˘ל"כ‰ונ‰"  ו‰טעם  ‰ב'.  ענין  ‰ו‡  עבורו 
זו ‡ינו ˆריך ללבו˘ ב‚„י כ‰ונ‰, כי „ו˜‡ 
ר˜  נ˙ח„˘  ˜רבנו˙  „עבו„˙   '‡‰ ‚„ר 
מ˜„˘  לי  וע˘ו  ˘נˆטוו  ‰מ˘כן,  ב‰˜מ˙ 
מ˜ום),  בכל  בבמ‰  מ˜ריבים  ‰יו  ‡ז  (וע„ 
ענין "ונוע„˙י" ‰ל‡ ‰י' ‚ם ˜ו„ם  מ˘‡"כ 
לז‰ במ˜ום מיוח„ – ב‡‰ל מ˘‰ ˘נ˙ייח„ 
ו‡"כ  ובר˘"י).  ו‡ילך  ז  ל‚,   ‡˘˙ (עיי'  לז‰ 
כ˘ם ˘ב˙חיל‰ ב‡‰לו ל‡ ‰וˆרך לב‚„ים 
ל‡ו‰ל  בכניס˙ו  „ינו  נ˘‡ר  כן  מיוח„ים 
ענינו  כי   – ‰„בר  ויסו„  ז‰.  לˆורך  מוע„ 
ע˙  בכל  ˙„יר  מוכן  ˘ˆ"ל  ‰ו‡  מ˘‰  ˘ל 
ובר˘"י  ‡חרי.  מ˙ו"כ  (כנ"ל  ‰„יבור  ל˘מוע 
˘‰י'  זמן  ˘כל  (מספרי)  ‰וב‡  ז)  (ט,  ב‰עלו˙ך 

יב,  ˘ם  ל‰לן  ועיי"ע  עם ‰˘כינ‰.  מ„בר  רוˆ‰ ‰י' 

.(„

מ˘‰  ‰מילו‡ים  ˘בימי  מז‰  מי‰ו, 
וחינך  ‰˜רבנו˙,  לעבו„˙  ‰מ˘כן  חינך 
ענין  ˘‚ם  מ˘מע  זו,  לעבו„˙ם  ‰כ‰נים 
בזבחים  (ור‡‰  כלפיו  ˘ייך  ˘במ˘כן   '‡‰
ב˘כינ‰"  "טרו„  מ˘‰  ˘ל‰יו˙  בסו‚יין 
י˘  וב‰כי  „כ‰ונ‰).  ב˘ירו˙  טרו„  ל‡ ‰י' 
‰י'  „מ˘‰  ˘ימו˘  ‰ך  ‡י  לח˜יר‰  מ˜ום 
חל˜  ל‚מרי ‡ו „מ"מ ‰י'  בפ"ע  נפר„  ענין 
מכ‰ונ˙ו מˆ„ ענין "ונוע„˙י" (וי"ל „˙לי‡ 
מיל˙‡ ‡י ‚„ר "ונוע„˙י" נע˘‰ ממ˘ חל˜ 
‡ו  עניניו  ל˘‡ר  ומחובר  ‰מ˘כן  מ‚וף 
˘כיון ˘ב˘‡ר ‰„ורו˙ ו‰זמנים ‡ין נבו‡˙ 
‰˘כינ‰ ˜˘ור‰ למ˜„˘ כו' מוכח „ל‡ ‰וי 
ו˜"ל),  ‰מ˘כן,  עניני  ˘‡ר  עם  ‡ח„  ענין 
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בפ˘ט),  ‰מע˜˘ים  לסל˜  בעי˜ר  ˘ב‡ 
ע˘יי˙  פ˘ר  ל‰ב‰יר  רˆ‰  רי‰ט‡  ולפום 
„‰יינו  ומב‡ר  ‰ללו,  עבו„ו˙  כל  מ˘‰ 
ל˘"ס  וכוונ˙ו  בכ‰ונ‰,  ‡ז  ˘˘ימ˘  לפי 
„זבחים; ‡בל לפ"ז ˆ"ע למ‰ ל‡ נ˜ט בל' 
(וכ"‰  בזבחים  כ‰ל'  בכ‰ונ‰,  ‡ז  ˘˘מ˘ 
˘ימ˘  ‰מילו‡ים  „בימי  פר˘˙נו  ב˙ו"כ 
˘מ˘  לבן  „בחלו˜  ו‰‡  ‚„ול‰),  בכ‰ונ‰ 
˘מ˘  "במ‰  י‡:  ו˙עני˙  ל„.  בע"ז  נמˆ‡ 
בחלו˜  ‰מילו‡ים,  ימי  ˘בע˙  כל  מ˘‰ 
לפרט  ל‰יכנס  כ‡ן  נˆרך  מ‰  ו‡י"מ  לבן", 
„‡„רב‰,  וי"ל  ˘ימ˘.  ב‚„  ב‡יז‰   – ז‰ 
ב„ו˜‡ נמנע מלנ˜וט בל' "כ‰ונ‰" כי ס"ל 
ב„ע˙ חכמים „˘ימו˘ו ל‡ ‰י' ב„ין כ‰ונ‰ 
ל˘ונו,  בחי„ו„  ‰ב‰יר  ז‡˙  (ו‡˙  ממ˘ 
˘"נ˙כ‰ן"  „זבחים  ˘ב˘"ס  חכמים  „ל' 
וז‰ו  כנ"ל.  בלב„  ‰מו˘‡ל  ב˘ם  ‰ו‡ 
ול‡  לבן  בחלו˜  ל‰בי‡ ‰‡ „˘ימ˘  „טרח 
כ‰ונ‰ ‚„ול‰ ‰ר‚ילים, „מז‰ ‰בי‡  בב‚„י 
˘‚„ר  ‰כ˙ובים  בפ˘ט  לנ˜וט  „‡ין  ר‡י' 
כ‰ונ‰ ‚„ול‰ ‰י' כ‡ן, כל' ‰˙ו"כ. ו‡ליב‡ 
„‰˙ו"כ נˆטרך ל„בר חי„ו˘, „‡ף ˘כ‰"‚ 
ב‚„י  ול‡  מיוח„  ב‚„  ללבו˘  נˆטו‰  ‰י' 

כ‰"‚).

"במ‰  על  ˘ם  ע"ז  בר˘"י  ‚ם  ועיי' 
˘ל‡  כיון  ‰י‡  „‰˘‡ל‰  ˘בי‡ר  ˘ימ˘", 
בל˘ונו  ו‰„‚י˘  כ‰ונ‰,  בב‚„י  ˘ימ˘ 
‡ל‡  בב‚„ים  ˘ימ˘  ל‡  ˘בפועל  ר˜  ל‡ 
‰וזכרו  ול‡  ˘מ˘  ‰„בור  פי  ˘"על  ‚ם 
‰„בור  פי  ˘"על  „מ˘"כ  ‰יינו  ב‚„ים". 
לי'  „˘רי  לסבור  כטעם  ל‡  ‰ו‡  ˘מ˘" 
ל˘מ˘ בל‡ ב‚„ים (עיי' בפי' ‰ר‡ב"„ ˘ם 
„‰ספ˜  ˘ימ˘",  "במ‰  ‰˘‡ל‰  כן  „פי' 
ול„בריו  ב‚„ים,  בלי  ל˘מ˘  ‰ו‡ ‡י ‰ו˙ר 
ל˘מ˘  ל‡ ‰ו˙ר  ˘‡כן  מ˘מע „‰˙י' ‰ו‡ 

חי„ו˘  כ‡ן  ˘י˘  ‡ל‡  כ‰ונ‰  ב‚„י  בלי 
˘‰י' חלו˜ לבן ב‚„ר ב‚„י כ‰ונ‰ ‚מורים); 
ב‰ˆיווי  נזכר  „מ„ל‡  ר˘"י  כוונ˙  ‡ל‡ 
ב‚„ים י˘ מ˜ום לומר ˘‰˘ימו˘ כ‡ן ‰ו‡ 
ב‚„ר ‰ור‡‰ מיוח„˙ ("ע"פ ‰„יבור") ול‡ 
‰י' ב‚„ר כ‰ונ‰ ‰ר‚יל. ו‡"כ ˙ירוı ‰˘"ס 
ל'  ועיי'  כ‰ונ‰.  ב‚„ר  ו‡י"ז  כך  ‰ו‡ „‡כן 

ר˘"י ב˙עני˙ ˘ם.

„וח˜,  ר˘"י  ב˘יט˙  „כ‰נ"ל  ‡יבר‡ 
˙ˆו‰  כן, „בפ'  נ˜ט  ל‰„י‡ „ל‡  מˆינו  כי 
"˘ני‰ם  פי'  ‰מלו‡ים  „‡יל  ˙נופ‰  ‚בי 
ובז‰  כו'  ו‰כ‰ן  ‰בעלים  ב˙נופ‰  עסו˜ים 
ועו„  כ‰ן",  ומ˘‰  בעלים  ובניו  ‡‰רן  ‰יו 
למלו‡ים  ח'  "יום  כ'  ל‡)  (מ,  פ˜ו„י  „בפ' 
וי˜„˘ון  ו˙ר‚ומו  לכ‰ונ‰  כולם  ‰ו˘וו 
ומ˘מע  עמ‰ם",  מ˘‰   ˘„˜ ביום  בו  מני' 
‡‰רן.  לכ‰ונ˙  ˘וו‰  ‰י'  מ˘‰  ˘כ‰ונ˙ 
‡מ‡י  ל„וכ˙‡  ˜ו˘יין  ‰„ר‡  ומע˙‰ 
‰וכרח למימר בסו‚יין „רב ס"ל כי"‡ ול‡ 

מˆי לומר „כחכמים ‡זיל.

בפ˘ט  בפירו˘ו  ‚בי ‰‡ „‰זכיר  ו‰נ‰ 
‰כ˙ובים „ו˜‡ ˘˘ימ˘ "בחלו˜ לבן" ול‡ 
כב˙ו"כ,  ‚„ול‰"  "בכ‰ונ‰  ˘˘ימ˘  נ˜ט 
י"ל „ב‡מ˙ ‡„רב‰, בפירו˘ו למ˜ר‡ ס"ל 
‚„ול  כ‰ן  מ˘‰  ‰י'  ˘נ‰  ל"ט  „כל  כמ"„ 
(ור‡‰ פסי˜˙‡ „ר"כ פ' פר‰, ˙וס' ע"ז ˘ם), ו‡"כ 

בז'  „ר˜  ‰מור‰  בל˘ון  למנ˜ט  ˘ייך  ל‡ 
˘מ"מ  ו„ו"˜; ‡ל‡  כ‰ן ‰י',  מילו‡ים  ימי 
לבן,  בחלו˜  ˘ימ˘  ‰מלו‡ים  ימי  ב˘בע˙ 
כ‰ונ‰.  בב‚„י  ˘˘מ˘ו  ובניו  כ‡‰רן  ול‡ 
‡ינם  כ‰ונ‰  ב‚„י   ‡‰„ בז‰,  ˘יל"ע  ‡ל‡ 
‰כ‰ונ‰  מ‚„ר  ‰וו  ‡ל‡  בכ‰ן,  נוסף  „ין 
ר˘"י  ר‡‰  בכ‰ונ‰,  נכנס  י„ם  ˘על  עˆמ‰ 
ובר˘"י,  פ‚:  סנ‰'  ועיי'   .‚ כח,  ˙ˆו‰ 


