


˜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



מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
˘ום – ˜˘‰ למני˜ו˙ ‡ו לכל ‡„ם?

מנ‡ לי' לר˘"י ˘‰˘ום ˜˘‰ למני˜ו˙ בלב„? / מ„וע מנע ‰' ‡˙ 
כל י˘ר‡ל ממ‡כל ˘˜˘‰ ר˜ למני˜ו˙? / ‡ם ‰"˘ום" ‰ו‡ מ‡כל 
ב„ברי  בי‡ור  מז‰? /  כ˘מנעם ‰˘י"˙  י˘ר‡ל  מ„וע ‰˙לוננו  רע, 

ר˘"י "˘‰ם ˜˘ין למני˜ו˙" על פי בי‡ור ˙לונ˙ בני י˘ר‡ל

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ׳ 71 ו‡ילך)

‰  . . . . . . . . . . . . . פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
˘ני   / בטומ‡‰?  פסח  ל‰˜ריב  ˘יוכלו  ‰טמ‡ים  ח˘בו  ‡יך 

"מוע„ים" ל˜רבן פסח

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו

טומ‡‰, ריחו˜ וחמı ˘מנו‚„ים ל˜רבן פסח
‰‚‡וו‰  לבטל   / ו"‰מ ˘כ‰"  "‰על‡‰"  ˜ירוב,  ‰˜רבן:  פעולו˙ 
˘וב‰ ‚ם למנ‚„ על עˆם ‰˜רבן  ול‰יו˙ מוכ˘ר לפעולו˙ ‰˜רבן /̇ 

/ ב˙ור‰ ˘בעל פ‰ מ˙‚לי˙ ‚ם כפר˙ו ˘ל ‰מזי„

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 61 ו‡ילך)

ט פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"‰„ל˜‰" כ˘ר‰ בזר / מעל˙ ‰ענו‰ „מ˘‰ רבינו

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
בסברו˙ ‰˘˜ו"ט ב˘"ס ב„ין פסח „וח‰ ˘ב˙

יפלפל ב˜רבן פסח ‡ם ‰ו‡ ב‚„ר ˜רבן ˆבור ‡ו ˜רבן יחי„, ויסי˜ 
„בז‰ ˙לוי' ‰˘˜ו"ט ו‰פלו‚˙‡ ‡י „חי ˘ב˙ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ ' 104 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
טופח על מנ˙ ל‰טפיח

ל‰טפיח"  מנ˙  על  "טופח  ˘י‰יו  ב‡ופן  ‰מו˘פעים  ל‰עמי„  י˘ 
וי˘פיעו לטוב‰ על ‡חרים; כ„י ל‰ˆליח ב‰˘פע‰ על ‡חרים על 
‰מ˘פיע ל‰˙עלו˙ ב‰נ‰‚˙ו ‰‡י˘י˙; מענ‰ למחנך ˘‰˙לונן על 

ˆרי„ו˙ – ל‰˘פיע על ‰˙למי„ים ˘יי‰פכו למ˘פיעים

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
‰כוסף ו‰בטחון ל‰˙רפ‡

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים פ˙ח „ברפ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

ב‰עלו˙ך,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

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

בעˆמו 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˙

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‡ם לס„ר לו ‡ופן ‰נ‰‚‰ י˘ר‰ בכל ‰„ברים במ‰ ˘יע˘‰ ובמ‰ ˘ימנע ‡˙ עˆמו מ‰ן.

‰ס„ר ב˘ינ‰ ‡כיל‰ ו˘˙י' ופרטי ‰‰נ‰‚ו˙ ב‡רחו˙ חייו ‰יום יומי ‰נ‰ ו„‡י כי יבי‡ ˙ועל˙ 
י˙רפ‡  ובכ„י ‡˘ר  מחליו,  י˙רפ‡  ל‡  עו„  ז‰  י„י  על  ז‰ ‰נ‰  עם  ברי‡ו˙ו, ‡בל  לחז˜  מרוב‰ 
מחליו ˆריך רפו‡‰ פרטי˙ בס„ר מסו„ר נוסף על ‰נ‰‚˙ו ‰טוב‰ ב‡רחו˙ חייו ‰יום יומי כנ"ל.

ו‰˙˘ו˜‰  ‰כוסף   '‡‰ ענינים,  ˘ני  ˙מי„  בעˆמו  לעורר  ˆריך  ר"ל  ‰חול‰  ‰נ‰  ז‡˙,  עו„ 
ל‰˙רפ‡ו˙, ו‰ב' ‰˙˜ו‰ ‰עˆומ‰ כי ‰˘י"˙ ירפ‡‰ו כמ"˘ (מ˘לי י"ח) רוח ‡י˘ יכלכל מחל‰ו.

‡חיז˙  וסיב˙  ‰חולי  מ˜ום  פרטי  י˙ברר  ל‡  ‡˘ר  ע„  כי  ‰נפ˘  חולי  ברפו‡˙  ‰ו‡  כן  ‡˘ר 
‰מחל‰ ‡י ‡פ˘ר לרפ‡ו˙ ברפו‡‰ פרטי˙, ‡בל עם ז‰ ‰נ‰ ו„‡י ‰„בר כי טיב ‰‰נ‰‚‰ בס„ר 
ל‰יו˙  מרע  ובסור  טובו˙,  מ„ו˙  ל˙ור‰ ˜נין  ע˙ים  ב˜יום ‰מˆו˙, ˜ביעו˙  טוב  בוע˘‰  מסו„ר 
מ˘מוע „יבורי  וי‡טום ‡זנו  רע  מר‡ו˙  עיניו  ולעˆום  ב„יבורי „ב"ט  ליפול  ˘ל‡  ב„יבורו  נז‰ר 
סוף  סוף  כו' ‡˘ר  בי˙ו  חבירו, ‰נ‰‚˙  ˘ל  ומˆבו  מעמ„ו  ˘מ„ברים ‡ו„ו˙  מ‰  ז‰  ובכלל  רע, 
רכילו˙ ˜נ‡‰  ל‰"ר  ˘ל  רפ˘  רב ‚ם  בז‰ ‡ב˜  וי˘  ובי˙ו,  חבירו  ב‚נו˙  מס˙יים  ‰נ‰ ‚ם ‰˘בח 

˘נ‡‰ ˘ם רע ו‰„ומ‰.

בעלי חולי מ‰ ˘‰ם בעˆמם ‡ינם יו„עים מז‰
ו‰נ‰ ו„‡י ‰„בר כי טוב ‰‰נ‰‚‰ ‰לז‡˙ ˙חז˜‰ו ו˙עמ„‰ו בעזר˙ ˆור עולמים ב˜רן ‡ור‰, 

‡בל בכל ז‰ עו„ ל‡ נ˙רפ‡ מחליו.

וי˘˙ו˜˜  ויכסוף  חול‰,  ˘‰ו‡  לי„ע   (‡ ‡לו,  ענינים  ˘ני  ‰ו‡  ביו˙ר   ıנחו˘ מ‰  ‡מנם 
ל‰˙רפ‡ו˙ מחליו, ב) ‰י„יע‰ כי יכול ל‰˙רפ‡ו˙ ‰˙˜ו‰ ובטחון ‚מור כי בעז‰"י י˙רפ‡ מחליו.

˘‰ם  מ‰  חולי  בעלי   - ל"ע   – ˘‰ם  ‡„ם  בני  כמ‰  ˘י˘נם  במוח˘  רו‡ין  ‡נו  ‰‚וף  בחולי 
בעˆמם ‡ינם יו„עים מז‰, ור˜ ‡חרי כמ‰ בחינו˙ מבחינו˙ ˘ונו˙ עומ„ים על ‰‡מ˙.

כן ויו˙ר מכן ‰ו‡ בחולי ‰נפ˘ ˘ˆריכים ל˘מור ˘ני ˙נ‡ים ‰כפולים ‡) לי„ע ˘‰ו‡ חול‰, 
ובטחונו  ˙˜ו˙ו  וי‚ביר  ל‰˙רפ‡ו˙  ˘יכול  נ‡מנ‰  לי„ע  ב)  מחליו,  ל‰˙רפ‡ו˙  וי˘˙ו˜˜  ויכסוף 

ב‰' כי י˙רפ‡.

ויעמו„  חסי„ו˙  בספרי  ימˆ‡ ‰‡„ם  ˙נ‡ים ‰כפולים ‰‡מורים  ˘ני  ˘מיר˙  ב‡ופן  ו‰‰ור‡‰ 
עלי‰ם על פי ‰ור‡˙ו ˘ל ‡ח„ ‰חסי„ים ‰עוס˜ים ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ו‰ב˜י‡ים ב„רכי ‰חסי„ים...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ˘נב-„)



יז

הכוסף והבטחון להתרפא
וישתוקק  ויכסוף  חולה,  שהוא  לידע  א)  אלו,  ענינים  שני  הם  ביותר  שנחוץ  מה 
להתרפאות מחליו, ב) הידיעה כי יכול להתרפאות התקוה ובטחון גמור כי בעזה"י 

יתרפא מחליו

˙חל‰ ˆריכים לסמן מ˜ום ‰חולי
כבר  לטוב, ‰נ‰  ˘ל ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙  מ‰פכין ‰ר˙יח‰  כענין ‡יך  מכ˙בו ‰˘ו‡ל  על  במענ‰ 

‰חליטו ‰ר‡˘ונים כמל‡כים זי"ע ‡˘ר רפו‡˙ חסרוני וחלי ‰נפ˘ ‰ו‡ כרפו‡˙ חולי ‰‚וף.

ברפו‡˙ ‰‚וף ‰נ‰ ˙חל˙ ‰כל ˆריכים לסמן ול‰‚ביל מ‰ו˙ ‰חולי ר"ל, ‡ף כי כל עניני חולי 
מולי„  מום  בעל  ‚ם  ר"ל  ‰נ‰  ולכן  ˘לם,  ‰ו‡  ‰נפ˘  כי  ‰נפ˘,  בכחו˙  ול‡  ‰‚וף  ב‡ברי  ‰ו‡ 

˘לם, ‡מנם ז‰ו בעˆם ‰נפ˘, ‡בל בכחו˙ ‰נפ˘ ‰נ‰ לפעמים יכול ל‰יו˙ ‡יז‰ ˜ל˜ול.

ו‡˘ר על כן ‰נ‰ ˙חל‰ ˆריכים לסמן מ˜ום ‰חולי, ‡ם ‰ו‡ ב‡בר ‰‚וף ˘‰ו‡ ‰כלי ‡ל כח 
‰נפ˘, ‡ו בכח ‰נפ˘ ˘‰ו‡ ‡ור ‰כלי.

מˆ„  מ˜ום ‰חולי ‡ם ‰ו‡  לסמן  לר‡˘ ˆריכים  לכל  בחולי ‰רוחני ‡˘ר  יובן  מז‰  ו‰„ו‚מ‡ 
˘‰חסרון  ומו˘ח˙, ‡ו  ‚ס  עב  ‚ופו  ˘חומר  מי  וי˘  ‚ופו „˜  ˘חומר  לך ‡„ם  חומר ‰‚וף, „י˘ 
כו'  רע  עין  רעים  ‰ר‰ורים  ˘˜ר  ‚‡ו‰  כמו  רעים  לענינים  נטיו˙  לו  ˘י˘  ‰נפ˘  בכחו˙  ‰ו‡ 
חולי  חולי ‰‚וף ‡ו  ז‰  בענין ‰ר‚ילו˙, ‰יינו „‡ין  עי˜ר ‰חולי ‰ו‡  כל  ולפעמים ‰נ‰  ו‰„ומ‰, 

כחו˙ ‰נפ˘, כ"‡ ‰ו‡ חולי ‰ב‡ מˆ„ ר‚ילו˙ רעו˙ ˘‰ר‚יל ‡˙ עˆמו ב‰ן.

רוע  סיב˙ם  ולפעמים  רוע ‰חינוך,  סיב˙ו ‰ו‡  לפעמים  ˘ונו˙ ‰מ‰,  רעו˙  וסיבו˙ ‰ר‚ילו˙ 
‰סביב‰, ובו„‡י כי במ„‰ י„וע נו‚ע בז‰ מˆב ברי‡ו˙ ‰‚וף ומעמ„ כחו˙ נפ˘ו, ‡בל ‡חר כל 

ז‰ ‰נ‰ מ˜ור ‰חולי ‰ו‡ ב‰ר‚ילו˙.

טיב ‰‰נ‰‚‰ בס„ר מסו„ר
וע„ ‡˘ר ל‡ י˙ברר מ˜ום ‰חולי וסיב˙ ‡חיז˙ ‰מחל‰ ‰נ‰ ‡י ‡פ˘ר ל‰˙חיל ברפו‡˙ו, כי 

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

„רכי ‰חסי„ו˙
ה' עבודת בעניני ומכתבים שיחות

שום – קשה למניקות או לכל אדם?
מנא לי' לרש"י שהשום קשה למניקות בלבד? / מדוע מנע ה' את כל ישראל ממאכל 
שקשה רק למניקות? / אם ה"שום" הוא מאכל רע, מדוע התלוננו ישראל כשמנעם 
בני  תלונת  ביאור  פי  על  למניקות"  קשין  רש"י "שהם  בדברי  ביאור   / מזה?  השי"ת 

ישראל

‰חˆיר  ו‡˙  ‰‡בטחים  ו‡˙  ‰˜˘ו‡ים   ˙‡ חנם,  במˆרים  נ‡כל  ‡˘ר   ‰‚„‰  ˙‡ "זכרנו 
מ‰ ‰מן  מפני  ˘מעון,  רבי  ר˘"י: "‡מר  ובפירו˘  י‡, ‰).  (פר˘˙נו  ו‡˙ ‰˘ומים"  ו‡˙ ‰בˆלים 
מ˘˙נ‰ לכל „בר חוı מ‡לו? מפני ˘‰ן ˜˘ין למני˜ו˙. ‡ומרים ל‡˘‰: ‡ל ˙‡כלי ˘ום ובˆל 

מפני ‰˙ינו˜. מ˘ל למלך וכו', כ„‡י˙‡ בספרי". 

ולכ‡ור‰ י˘ לעיין ב„בריו: 

ל˘ון מ‡מר רבי ˘מעון בספרי ‰ו‡ כך: "מפני מ‰ ‰מן מ˘˙נ‰ ל‰ם לכל „בר ˘‰יו רוˆים, 
חוı מחמ˘˙ ‰מינים ‰ללו? מ˘ל למלך ב˘ר ו„ם ˘מסר בנו לפ„‚ו‚, ו‰י‰ יו˘ב ומפ˜„ו ו‡ומר 
מפני  ל‡  לומר:  על ‡ביו,  מ˙רעם  כך ‰י‰ ‰בן ‰‰ו‡  ובכל   .  . רע  מ‡כל  י‡כל  ˘ל‡  לו ‰נר‡‰ 

˘‡ו‰בני, ‡ל‡ ˘‡י ‡פ˘ר לו [˘‡ין רˆונו] ˘‡וכל". 

‰רי י˘ כ‡ן ˘ינוי ‚„ול בין ל˘ון ‰ספרי ול˘ון ר˘"י – ˘בספרי ל‡ ‰וב‡ ‡ל‡ ‰מ˘ל, ו‡ילו 
ובˆל  ˘ום  ˙‡כלי  ‡ל  ל‡˘‰  ‡ומרים  למני˜ו˙,  ˜˘ים  ˘‰ן  "מפני  ופירו˘  בי‡ור  מוסיף  ר˘"י 

מפני ‰˙ינו˜". 

וˆריך עיון, מנ‡ לי‰ לר˘"י לפר˘ ˘כוונ˙ רבי ˘מעון ‰י‡ ˘מ‡כלים ‡לו ˜˘ים ר˜ למני˜ו˙, 
ול‡ כפ˘טו˙ מ˘מעו˙ ‰מ˘ל ˘‰ם מ‡כלים רעים ס˙ם – לכל ‡„ם? 

וביו˙ר ˙מו‰: ב‚מר‡ מפור˘ (עבו„‰-זר‰ כט, ‡) – "למ‰ נ˜ר‡ ˘מן ˜˘ו‡ים, מפני ˘‰ן ˜˘ין 
וע„  (ולכל ‚ופו),  לכל ‡„ם  רע  מ‡כל  ˘˜˘ו‡ים ‰ם  מפור˘  כחרבו˙", ‰רי  ˘ל ‡„ם  לכל ‚ופו 

˘ז‰ נרמז ב˘מם; 

"מ‡כלים  ‰ם  ‰ללו  ˘מינים  כפ˘וטם,  ל‰˙פר˘  יכולים  ˘מעון  רבי  ˘„ברי  ו„‡י  כן  ו‡ם 
רעים" בכלל [ו‰רמב"ם ב‰לכו˙ „עו˙ (פ"„ ‰"ט) מנ‰ "‰חˆיר ו‰בˆלים ו‰˘ומים" בין "מ‡כלים 

לביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

„
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ומנין   – ‰‚˘מים"]  ובימו˙  מ‡ו„  ע„  מעט  מ‡לו ‡ל‡  ל‡כול  ל‡„ם  ר‡וי  ˘"‡ין  וכ˙ב  רעים", 
למ„ ר˘"י ל‰‚ביל „בריו ‰ס˙מיים ˘ל רבי ˘מעון, ולומר ˘כוונ˙ו ˘‰ם ˜˘ים ר˜ למני˜ו˙?! 

ב. וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ – בפ˘טו˙: 

בפסו˜ ז‰ מבו‡ר˙ טענ˙ בני י˘ר‡ל על מ˘‰ רבינו, ˘י˘ חסרון במˆבם במ„בר ל‚בי מˆבם 
במˆרים. ולפי ז‰, ‡ם נפר˘ ˘מ‡כלים ‡לו ‰ם מ‡כלים רעים ו˜˘ים ל‚ופו ˘ל ‡„ם – ‡ין מ˜ום 
לטענ‰ "זכרנו . . ‡˘ר נ‡כל במˆרים", ו‡„רב‰, ‰י‰ ל‰ם ל‰ו„ו˙ ˘ע˙‰ ‡ין מ˜ום למ‡כלים 

רעים! 

לומר  על ‡ביו  ˘‰י‰ "מ˙רעם  מבן ‰מלך  בספרי ‡˙ ‰מ˘ל  ˘מעון  רבי  ז‰ ‰בי‡  ˘על  ו‡ף 
וכן  ˘‡וכל",  לו  ‡פ˘ר  ˘‡י  ‡ל‡  רעים]  מ‡כלים  ממני  למנוע  [ורוˆ‰  ˘‡ו‰בני  מפני  ˘ל‡ 
לו  ‡פ˘ר  ˘‡י  ‡ל‡  ˘‡ו‰בני  מפני  ˘ל‡  "לומר  ‰˜ב"‰  על  ‰˙רעמו  י˘ר‡ל  ˘בני  בנמ˘ל, 
˘מ˙רעם  מובן  ˜טן,  בבן  ˘‰מ„ובר  במ˘ל  מספי˜, „ב˘למ‡  בי‡ור  ז‰  לכ‡ור‰ ‡ין  ˘‡וכל" – 
על ‡ביו ל‰יו˙ו מ˙‡וו‰ ‡ל מ‡כלים רעים; ‡בל בנמ˘ל ˜˘‰ לומר ˘בני י˘ר‡ל יטענו טענ‰ 
מ‰ם  למנוע  לטוב˙ם,  ז‰  כל  ‰י‰  במˆי‡ו˙  ‰מפורסמ˙,  ‰מˆי‡ו˙  ˘לפי  (כיון  יסו„  ל‰  ˘‡ין 
בטעו˙  ˘טענ˙ם  ל‰˘יבם  למ˘‰  לו  פנים ‰י‰  כל  ועל  ˘ל ‡„ם).  ל‚ופו  רעים ‰˜˘ים  מ‡כלים 

יסו„‰, ו‡„רב‰, מניע˙ מ‡כלים ‡לו ‰י‡ לטוב˙ם. 

˘ב‡מ˙ "‰י‰  ב˘ר" –  י‡כילנו  על ‰פסו˜ (י‡, „) "מי  ז‰,  לפני  ר˘"י  פי „ברי  על   ıל˙ר [ו‡ין 
וב˜ר, ‰י‰  ל‰ם ˆ‡ן  ˘‰י‰  ˘ז‰  לעניננו,  כי ‡ינו „ומ‰  עליל‰" –  ˘מב˜˘ים  . ‡ל‡   . ב˘ר  ל‰ם 
במספר מו‚בל, ו‡ם כן ‰י‰ ˜ˆ˙ מ˜ום לעליל‰ זו; מ‰ ˘‡ין כן כ‡ן, ‰רי כל ‰˙לונ‰ ‡ין ל‰ יסו„, 

˘‡„רב‰, ז‰ו מטובו וחס„ו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘מנע מ‰ם מ‡כלים רעים!] 

ולכן פיר˘ ר˘"י, ˘מינים ‡לו ˜˘ים ר˜ למני˜ו˙ בלב„, ‡בל ‡ינם מ‡כלים רעים לכל ‡„ם. 
ב‚לל  ור˜  מ‡כלים ‡לו ‡ך  ˘ל  טעמם  מ‰ם  נמנע  מ‰  מפני  י˘ר‡ל:  בני  ˘ל  ˙לונ˙ם  וזו ‰י˙‰ 
ל‡  ˘ר˜ ‡ˆל ‰מני˜ו˙  לע˘ו˙  ל‰˜ב"‰  ל‡ ‰י‰ ‡פ˘ר  וכי   – למני˜ו˙  טובים  מ‡כלים  ˘‡ינם 

י˘˙נ‰ ‰מן למינים ‡לו, ו‡ילו ‡ˆל כל בני י˘ר‡ל ל‡ יחסר טיב ‰מ‡כלים ‰‰ם?! 

‚. לפי בי‡ור ז‰, ‡פ˘ר ליי˘ב „יו˜ בל˘ון ר˘"י: 

בפסו˜ נ‡מר ˜ו„ם בˆל ו‡חר כך ˘ום, "‡˙ ‰בˆלים ו‡˙ ‰˘ומים", ‡ולם ר˘"י ב„בריו ‰פך 
‰ס„ר, וכ˙ב "‡ומרים ל‡˘‰ ‡ל ˙‡כלי ˘ום ובˆל", ˘‰˜„ים ‡˙ ‰˘ום; 

ועפ‰נ"ל ‡פ˘ר לב‡ר, כי ב"˘ום" מו„‚˘ ומוכרח ˘‰ו‡ מ‡כל ˜˘‰ ר˜ למני˜ו˙ בלב„ ול‡ 
לכל י˘ר‡ל, ˘‰רי חכמים מנו כמ‰ מעלו˙ טובו˙ ב‡כיל˙ ˘ום, וע„ ˘עזר‡ ˙י˜ן ˘י‡כלו ˘ום 
בערב ˘ב˙ וב‚לל ז‰ נ˜ר‡ים כל י˘ר‡ל "‡וכלי ˘ום" (ר‡‰ בב‡-˜מ‡ פב, ‡. נ„רים ל‡, ‡. ˘ב˙ ˜יח, 
 – למני˜ו˙.  ר˜  מ‡כל ˜˘‰  ˘˘ום ‰ו‡  לומר  וב‰כרח  ועו„),  רפ.  סי'  רי˘  חיים  מ‚ן ‡בר‰ם ‡ורח  ב. 

ומז‰ למ„ים על ‰˘‡ר, ˘‰ם מ‡כלים ˜˘ים ר˜ למני˜ו˙ ול‡ לכל י˘ר‡ל. 

„. ו‰נ‰, י„וע ˘‡ין „רכו ˘ל ר˘"י ל‰בי‡ „ברי חז"ל ב˘ם ‡ומרם, ובמ˜ום ˘מ˘נ‰ מ„רכו 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ומב‡ר ומפרט ‰˜י˘וים ‰מיוח„ים בעבו„˙ו ומ˘ר˙ו ‡˘ר ב‰נ‰‚‰ כזו.

...במ‰ ˘כו˙ב ˘ב‡ בטענ‰, למ‰ ז‰ וכו' . . ב‡ם רוˆים למˆו‡ „ו˜‡ פירו˘ ובי‡ור ל‰ענין, 
˘בחינוך, ‡ף  על ‰˙כלי˙  ב‡ˆבע  ˘ז‰ו ‰ור‡‰  ב„רך ‡פ˘ר)  ר˜  כמובן,  כי  לומר (‡ף  י˘  ‰רי 

˘ל‡ ‰כל מ„יי˜ים בז‰,

‡˘ר מטר˙ כל מחנך, ‰ר‡˘ונ‰ ו‰עי˜רי˙, ˘י‰י' ‰מחונך ˘לו בבחינ˙ חי נו˘‡ ‡˙ עˆמו, 
‚ם בענין ˘‰ו‡ מחנך ‡ו˙ו, ול‰˘י‚ מטר‰ זו ב‰˜„ם (‡ף כי כמובן בחינוך יסו„י).

וביחו„ ב‰נו‚ע ‡ליו, ‰רי ז‰ פ˘וט עו„ יו˙ר: ˘י˘˙„ל ˘‰מחונכים ˘לו י˙פללו ב‰˙ל‰בו˙ 
˘י‰יו  וב‡ופן  ‰˘פע˙ו,  ˙ח˙  ˜ˆר  זמן  ‰מˆ‡ם  ל‡חרי  וכו'  ב‰˙ל‰בו˙  י‰„ו˙  בעניני  וי„ברו 
טופח על מנ˙ ל‰טפיח, ול‰˘פיע על ‰מחונכים-ו˙ ˘נכנסו ל‰מוס„ ל‡חרי‰ם – ו‰ו‡ י‰י' ר˜ 

בבחינ˙ עומ„ על ‚בי‰ם מ˘‚יח ומנ‰ל כללי, ו˜"ל.

מובן ˘בכל ‰נ"ל – ‡ין כ‡ן ח"ו ל‰ˆ„י˜ ‰ענין וכו' וכו'. ו‡„רב‰, ˆריך ל˜וו˙ ˘בע˙י„ ‰כי 
בז‰  חפ˘י˙  ב‡ופן „בחיר‰  ב‡ופן ‰‡מור, ‡בל  ˘לו  ב‰מחונכים  וי˘˙„ל  ל‡י˙נו,  יחזור  ˜רוב 

ומ˙וך ‰רחב˙ ‰„ע˙ ‡מי˙י˙.

בברכ‰ לב˘ורו˙ טובו˙ ולרפו‡‰ ˜רוב‰ ו˘לימ‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח ע' ˜פט-˜ˆ)

‰˙למי„ים י˙פללו כ„בעי – כ˘‰מ˘פיע יוסיף ב˙פיל˙ו
ל‰טפיח", ‰רי  מנ˙  על  "טופח  וכ„ין  על ‡חרים.  למ˘פיע  ע˘˙‰ ‡ו˙ו  עליונ‰  ...‰‰˘‚ח‰ 
[˘י˙פלל  במ˘פיע  בז‰  ל‰יו˙ ‰וספ‰  ˆריכ‰   – ב˘ב˙  עכ"פ  ב‡ריכו˙  י˙פללו  ˘‰‡חרים  כ„י 

ב‡ריכו˙ ‚ם בימו˙ ‰חול], ופ˘וט. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' ˜נח)



טו

טופח על מנת להטפיח
לטובה  וישפיעו  להטפיח"  מנת  על  "טופח  שיהיו  באופן  המושפעים  להעמיד  יש 
בהנהגתו  להתעלות  המשפיע  על  אחרים  על  בהשפעה  להצליח  כדי  אחרים;  על 
שייהפכו  התלמידים  על  להשפיע   – צרידות  על  שהתלונן  למחנך  מענה  האישית; 

למשפיעים

˙ ר… ˙ ַ‰ּנ≈ ָך ‡∆ ¿̇ ַ‰ֲעל… ּב¿
על ˘ם ˘‰ל‰ב עול‰ כ˙יב ב‰„ל˜˙ן ל˘ון עליי', ˘ˆריך ל‰„לי˜ ע„ ˘˙‰‡ ‰˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי' (ב‰עלו˙ך ח, ב. ר˘"י)

‰עמ„˙ עס˜נים מ˜ומיים
בעבו„‰  יס˙פ˜  ל‡  ובו„‡י  בחינוך,  בעבו„˙ו  ברכ‰  סימן  ˘רו‡‰  ˘כו˙ב  ממ‰  ...נ‰ני˙י 

במ˜ˆוע ז‰ ‡ף כי רב‰ ‰י‡, ‡ל‡ יע˘‰ ככל יכול˙ו ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ ב˘‡ר ‰ענינים,

וכ‚ון „‡ ‰רי ‡ח„ מ˙פ˜י„ים ‰ר‡˘ונים ‰ו‡ ל‰עמי„ עס˜נים בז‰ מבין ‡נ˘ים ‰נמˆ‡ים על 
‡˙ר, ו‡ף כי מובן [˘]ע„ ˘י˙ר‚לו וכן מˆ„ ‰נ‡מנו˙ ו‰‡חריו˙, נז˜˜ים ‰ם ל‰˘‚ח‰ מיוח„˙ 
ל˜וו˙  י˘  ובמיל‡  בעבו„‰  ומ˘˙פרים  מ˙ר‚לים  ל‡ט  ל‡ט  ‡בל  ˙כופו˙,  לע˙ים  ול‰ור‡ו˙ 

˘בע˙י„ ‰˜רוב יע˘ו לעזר.

עˆמו,  בפני  ללמו„  יוכל  ˘‰˙למי„  ˘ענינו ‰ו‡  פועל  בר  מחנך  מ„ריך  מור‰  ב„ו‚מ˙  ו‰ו‡ 
ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘י‰י' טופח על מנ˙ ל‰טפיח....

בברכ˙ ‰ˆלח‰ ולב˘ורו˙ טובו˙ בכל ‰נזכר לעיל. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ע' יב)

נע˘‰ ˆרו„ – ל˙ועל˙ ˙למי„יו!
במענ‰ למכ˙בו . . בו כו˙ב ‡ו„ו˙ מˆב ברי‡ו˙ו, וב‰עי˜ר – ב‰נו‚ע ל‰ˆרי„ו˙, ו‡˘ר ˘‡ל 
„ע˙ רופ‡ים ול‡ מˆ‡ו כל סיב‰ מיוח„˙, ‡ל‡ ˘פ˜„ו עליו מנוח‰ עכ"פ מנוח‰ במיעוט-„בור, 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

השהשי״י״תת בבעבעבודודתת ווהדהדרכרכותות עצעצותות מכמכתבתביי
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י„י  על  פירו˘ו,  ב˙וכן  ˙וספ˙ ‰סבר‰  על  לרמוז  כ„י  בעל ‰מ‡מר, ‰ו‡  ˘ל  ˘מו  כו˙ב ‡˙  וכן 
‰י„יע‰ ˘מ‡מר ז‰ ‡מרו חכם פלוני. 

וכן בעניננו, ˘ז‰ ˘ר˘"י ˆיין במיוח„ ˘מ‡מר ז‰ נ‡מר על י„י רבי ˘מעון [ובפרט ˘בפירו˘ו 
לפני כן (י‡, ב) ‰בי‡ ר˘"י מ˘ל ˘‚ם ‰ו‡ מ˜ורו מ„ברי רבי ˘מעון בספרי, ו˘ם ‰˘מיט ר˘"י 

‡˙ ˘מו ˘ל רבי ˘מעון] – ‰ו‡ כ„י ל‰וסיף בי‡ור ב˙וכן ‰מ‡מר. 

וי˘ לב‡ר בז‰: 

‰נ‰ ל‡חרי כל ‰נ"ל י˘ מ˜ום ל˘‡ל‰ – למ‰ ב‡מ˙ ע˘‰ ‰' ככ‰, למנוע מכל י˘ר‡ל טעמם 
˘ל מינים ‡לו ר˜ ב‚לל ‰מני˜ו˙ ˘‰ם מיעוט‡ „מיעוט‡ ˘ל כל י˘ר‡ל? 

ולכן ‰ע˙י˜ ר˘"י ˘ם בעל ‰מ‡מר – רבי ˘מעון – „‡זיל ל˘יט˙ו, ˘פעמים י˙כן ו‰מיעוט 
„חיי˘ינן  ˘מעון  רבי  סובר   – ב)  (סז,  יבמו˙  ב‚מר‡  ‡ח„   ıל˙ירו˘ [ול‰עיר  ‰רוב   ˙‡ מכריע 

למיעוט‡]. 

וכפי ˘מˆינו ב‰„‚˘‰ במ‡מרו (סוכ‰ מ‰, ב): "יכול ‡ני לפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו מן ‰„ין 
ו‡ילמלי  עכ˘יו;  וע„  ˘נבר‡ ‰עולם  מיום  עמי,  בני  ו‡ילמלי ‡לעזר  ע˙‰;  ע„  ˘נבר‡˙י  מיום 

יו˙ם בן עוזי‰ו עמנו, מיום ˘נבר‡ ‰עולם ועו„ סופו" – 

„‡ף ˘‰ם יחי„ים ממ˘, מכל מ˜ום ביכול˙ם ל‰כריע ‡˙ כל ‰עולם כולו. ו‰יינו מ˘ום ˘רבי 
˘מעון "רו‡‰" ‡˙ כל י˘ר‡ל, ו‡˙ כל ‰„ורו˙ כולם, ˘‰ם מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ממ˘, ולכן מע˘‰ כל 

יחי„ ופרט ˘בי˘ר‡ל נו‚ע לכלל כולו. 

כ„‡י  ‰מיעוט,   ˙‡ ל‰זי˜  ˘יכול  „בר  י˘נו  ˘כ‡˘ר  ל‰יפך,  ˘מעון  רבי  סובר  ז‰  „רך  ועל 
למנוע ענין ז‰ ‚ם מ‰רוב, כ„י ˘ל‡ י‰י‰ ˘ום ח˘˘ ˘י‚יע רע‰ זו למיעוט. 

וי˙‡וו  טובים ‡לו  ממ‡כלים  נ‰נים  י˘ר‡ל  ˘כל  לב  י˘ימו  ל‡  ˘‰מני˜ו˙  כ„י  [ובפ˘טו˙: 
ל‰ם כו', כ„‡י למנוע מ‡כלים ‡לו מרוב בני י˘ר‡ל]. 

ומז‰ ‰ור‡‰ ע„ כמ‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰‰˘˙„לו˙ בטוב˙ ‡י˘ פרטי, ועו„ ז‡˙ – ‡פילו כ‡˘ר 
מ„ובר ב˙ינו˜ מי˘ר‡ל, וכבני„ון „י„ן, ˘‰˜ב"‰ מנע מ‡כלים טובים ‡ל‰ מכל בני י˘ר‡ל כ„י 
בטוב˙ם  ‰˘˙„לו˙  ל‰יו˙  ˘ˆריכ‰  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  על  ˘„ים;  ליונ˜י  ‰יז˜  ח˘˘  י‰י‰  ˘ל‡ 
‰רוחני˙ ˘ל ˜טנים בי˘ר‡ל, ל„‡ו‚ ˘כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‰ם י˜בל חינוך על ט‰ר˙ ‰˜ו„˘, ב‡ופן 

˘"‚ם כי יז˜ין ל‡ יסור ממנ‰". 



פניניםפנינים
איך חשבו הטמאים שיוכלו 

להקריב פסח בטומאה?
וי‰י ‡נ˘ים ‡˘ר ‰יו טמ‡ים ‚ו' וי‡מרו ‚ו' 
‡נחנו טמ‡ים ‚ו' למ‰ נ‚רע לבל˙י ‰˜ריב ‡˙ 
˜רבן ‰' במוע„ו

למ‰ נ‚רע – ‡מר ל‰ם ‡ין ˜„˘ים ˜רבים בטומ‡‰, ‡מרו לו 
יזר˜ ‰„ם עלינו בכ‰נים ט‰ורים וכו'
(ט, ו-ז. ר˘"י)

˜רבים  ˜„˘ים  ˘"‡ין  ז‰  ‰רי  ˆ"ע,  לכ‡ור‰ 
כבר  ˘‰רי  ז‰,  מלפני  י˘ר‡ל  י„עו  כבר  בטומ‡‰" 
נˆטוו "וי˘לחו מן ‰מחנ‰ ‚ו' וכל טמ‡ לנפ˘" (נ˘‡ 
"למ‰  ‰טמ‡ים  ˘‡ל˙  ˙וכן  ‰י'  מ‰  ו‡"כ  ב),   ,‰

עו„ ‰פעם  ל‰ם  לומר  ˆריך  מ˘‰  ומ„וע ‰י'  נ‚רע", 
"‡ין ˜„˘ים ˜רבים בטומ‡‰"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

מˆרים  בפסח  מˆינו  ל‡  ‰מ˜ר‡ו˙  פ˘וטי  לפי 
‚„ר ˜רבן, ‡ל‡ ‰פסח ‰י' מˆו‰ מיוח„˙ ל˘חוט ˘‰ 
˘˙י  על  ‰„ם  ונ˙ינ˙  ומרור,  מˆ‰  עם  ˆלי  ול‡כלו 
‰„ם   ˙‡ ˘"ור‡י˙י  ‰בי˙  על  ל‡ו˙  ר˜  ‰י'  ‰מזוזו˙ 
בז‰ ‚„ר  ל‡ ‰י'  י‚), ‡ך  יב,  עליכם ‚ו'" (ב‡  ופסח˙י 

‰˜רב˙ ˜רבן וזרי˜˙ „ם על ‰מזבח.

‰פסח   ˙‡ לע˘ו˙  י˘ר‡ל  נˆטוו  כ‡˘ר  ו‡"כ, 
ח˘בו  מˆרים"   ıמ‡ר לˆ‡˙ם  ‰˘ני˙  "ב˘נ‰  ‚ם 
מˆרים,  פסח  ˘ל  ו‚„ר  ‡ופן  ‡ו˙ו  על  ˘מ„ובר 
ו‚ם  ו˜„˘ים,  ˜רבן  ‚„ר  ‰פסח  בע˘יי˙  ‡ין  ובמיל‡ 
˘‚ם  מˆרים  בפסח  (כמו  בע˘יי˙ו  מו˙רים  טמ‡ים 

‰טמ‡ים ע˘‡ו‰ו). וזו ‰י˙‰ טענ˙ם "למ‰ נ‚רע".

˜רבים  ˜„˘ים  "‡ין  מ˘‰  ל‰ם  חי„˘  ז‰  ועל 
‚„ר  י˘  ‰˘ני˙  ב˘נ‰  ‰פסח  ˘בע˘יי˙  בטומ‡‰", 
ובמיל‡  ‰מזבח,  על  ממנו  וי˜ריבו  ו˜„˘ים  ˜רבן 
‡סור ל‰ם ל‰˜ריב ‡˙ ‰פסח, כי "‡ין ˜„˘ים ˜רבים 

בטומ‡‰".

[ועיין במ˜ור ‰„ברים ˘מבו‡ר ˘ם ב‡רוכ‰ ‡יך לפי 

‰„ם  "יזר˜  ‰טמ‡ים  ב„ברי  ‰‰מ˘ך  ‚ם  מובן  ז‰  יסו„ 

עלינו כו'"]. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ' 68 ו‡ילך)

שני "מועדים" לקרבן פסח
ו‰‡י˘ ‡˘ר ‰ו‡ ט‰ור ‚ו' כי ˜רבן ‰' ל‡ 
‰˜ריב במוע„ו חט‡ו י˘‡ ‚ו'
(ט, י‚)

‡י˙‡ ב‚מ' "‚ר ˘נ˙‚ייר בין ˘ני פסחים וכן ˜טן 
˘‰‚„יל בין ˘ני פסחים חייב לע˘ו˙ פסח ˘ני, „ברי 
ל˘ני,  ז˜ו˜  לר‡˘ון  ˘ז˜ו˜  כל  ‡ומר,  נ˙ן  רבי  רבי. 
כל ˘‡ין ז˜ו˜ לר‡˘ון ‡ין ז˜ו˜ ל˘ני". ומפר˘ ב‚מ' 
פלו‚˙˙ם, „"רבי סבר, ˘ני ר‚ל בפני עˆמו ‰ו‡, רבי 
נ˙ן סבר, ˘ני ˙˘לומין „ר‡˘ון ‰ו‡" (פסחים ˆ‚, ב).

וי˘ לב‡ר עומ˜ מחלו˜˙ם:

בפירו˘  ˙לוי‰  ז‰  ˘מחלו˜˙  ‰וב‡  ˘ם  ב‚מ' 
‰כ˙וב "כי ˜רבן ‰' ל‡ ‰˜ריב במוע„ו", ול„ע˙ רבי 
˜‡י  "במוע„ו"  ולר"נ  ˘ני,  פסח  על  ˜‡י  "במוע„ו" 

על פסח ר‡˘ון.

ועל פי ז‰, ב‡ם ‡מרינן ˘"במוע„ו" ˜‡י על פסח 
ר‡˘ון  בפסח  ‰ו‡  ‰פסח  ‰˜רב˙  זמן  ‰רי  ר‡˘ון, 
˘ני,  בפסח  ז‰  חיוב  ˘‡פ˘ר "ל‰˘לים"  ור˜  בלב„, 
‡ך ל‡ נ˙נ‰ ‰˙ור‰ עו„ מוע„ ל˜רבן פסח. ‡ך ב‡ם 
ז‰,  לפי  יוˆ‡  ˘ני,  פסח  על  ˘"במוע„ו" ˜‡י  ‡מרינן 
˘מלכ˙חיל‰ י˘נם ˘ני זמנים ו"מוע„ים" ‰מחייבים 
˘ני.  ובפסח  ר‡˘ון  בפסח  ‰פסח,   ˙‡ ב‰ם  ל‰˜ריב 
פעמיים,  פסח  ˜רבן  ל‰˜ריב  ‡פ˘ר  ˘‡י  מ˘ום  ור˜ 

לכן ‰מ˜ריב בר‡˘ון ‡ינו מ˜ריב עו„ פעם ב˘ני.

פסחים"  ˘ני  בין  ˘נ˙‚ייר  "‚ר  ר"נ,  ל„ע˙  ולכן, 
בר‡˘ון,  נ˙חייב  ˘ל‡  מכיון  כי  ב˘ני,  מ˜ריב  ‡ינו 
˘ני  ˘פסח  לרבי,  ‡ך  ב˘ני.  "ל‰˘לים"  מ‰  לו  ‡ין 
מˆ„  ב‡ייר  ˘י"„  נמˆ‡,  פסח,  „˜רבן  "מוע„ו"  ‰ו‡ 
˘ל‡  מי  כן, ‚ם  ועל  בו ‰פסח.  ל‰˜ריב  מחייב  עˆמו 
‰י' מחוייב ב˜רבן ר‡˘ון, מחייבו ‰מוע„ „פסח ˘ני 

ל‰˜ריב בו ˜רבן פסח. ו˜"ל.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 126 ו‡ילך)

עיונים וביאורים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

ומע˙‰ י˘ לב‡ר עומ˜ ‰˘˜ו"ט בין בני 
‰˘ב˙   ˙‡ „וח‰  פסח  ˜רבן  ‡י  ו‰לל  ב˙יר‡ 
ב'  ‡י˙נ‰ו  פסח  ˘ב˜רבן  „כיון  ל‡ו,  ‡ו 
מ˜ום  י˘  ˘וב  ו‰ן „ˆבור,  ‰‚„רים, ‰ן „יחי„ 
‡ם  ו‰מכריע,  ‰עי˜ר  ‰ו‡  מ‰ם  ‡יז‰  לח˜ור 
ענין ‰"יחי„" ˘בו (ו‡זי ‡ינו „וח‰ ˘ב˙) ‡ו 
„וח‰  ל‰יו˙  בכחו  (ו‡ז  ˘בו  ‰"ˆבור"  ענין 

‡˙ ‰˘ב˙).

לכ‡ן  סברו˙  כ‡ן  ˘י˘  בז‰  בי‡ור  ולי˙ר 
˘מˆ‡נו  ˘ל "ˆיבור"  במˆי‡ו˙  ולכ‡ן, „‰נ‰ 
מפענח  (עיי'  ‡ופנים  ב'  י˘  „‡וריי˙‡  במילי 
ממ˘  "ˆיבור"  „‚„ר  ו‡ילך),  ס"ב  פ"„  ˆפונו˙ 

מˆי‡ו˙  ונוˆר˙  מ˙בטלים  ˘‰יחי„ים  ‰יינו 
ˆבור  ˘ל  ‡ח˙  מˆי‡ו˙  ל‚מרי,  ח„˘‰ 
י˘  ‡בל  יחי„).  ˘ל  ‡ח˙  למˆי‡ו˙  (ב„ומ‰ 
‡ח˙  מˆי‡ו˙  פירו˘ו  ‡ין  "ˆבור"  ˘בו  ‡ופן 
ל‚מרי, ‡ל‡ ˆירוף ˘ל ריבוי יחי„ים, ע"„ ‚„ר 
בכמ‰  ˘מˆינו  מלך"  ‰„ר˙  עם  „"ברוב  ‰„ין 
מˆי‡ו˙  „נע˘ים  ‡ינו  ˘ם  ˘‰מכוון  „ברים, 
„ככל  ‰ריבוי,  נו‚ע  בז‰  ‡„רב‰,   ‡‰„ ‡ח˙, 
ב"‰„ר˙  ‰„בר  מוסיף  כן  "רב"  יו˙ר  ˘‰ו‡ 
‰"ˆבור"  ‚„ר  ז‰ו  „„ו˜‡  י"ל  ו˘וב  מלך". 
‚בי פסח – „‡י"ז ˜רבן ˆבור ˘בו כלל י˘ר‡ל 
כל  נ˘‡רים  ˘בו  ‡ל‡  ‡ח˙,  מˆי‡ו˙  נע˘ים 
יחי„ים  (ריבוי)  ˘ל  מˆי‡ו˙  (ˆבור)  י˘ר‡ל 
ול‰כי  כ˙ו˙),  ˘ל˘  ˘ל  מˆי‡ו˙  עכ"פ  (‡ו 
וˆיבור,  יחי„  „‚„רי  ומיזו‚  ˘ילוב  כ‡ן  י˘ 
וע"ז נחל˜ו כ˘ˆריכים ‡נו ל‰‚„יר ‡˙ ‰פסח 
‰„בר  מ‰ו   – יחי„  כ˜רבן  ‡ו  ˆיבור  כ˜רבן 
‰‚„ר   ˙‡ ו˜ובע  רע‰ו  על  ו‰‚ובר  ‰מכריע 

‰כללי ˘ל ‰„בר.

בנ"י  "ויע˘ו  ע‰"פ  פר˘˙נו  בספרי  ו‰נ‰ 
י‡˘י'  ר'  „‚ם  ‡˘כחן  במוע„ו"  ‰פסח   ˙‡
„ר'  ˘ב˙,  „חי  פסח  ‡י  נחל˜ו  יונ˙ן  ור' 

„וח‰  פסח  „˜רבן  מ"במוע„ו"  יליף  י‡˘י' 
"ממ˘מע  ‡מר  יונ˙ן  ור'  ‰לל),  (כ„ע˙  ˘ב˙ 
למילף  „ליכ‡  ‰יינו  ˘מענו",  ל‡  ע„יין  ‰ז‰ 
בני  כ„ע˙   – ˘ב˙  „וח‰  „˜"פ  מ"במוע„ו" 
ל˘יט˙יי‰ו  כ‡ן  „‡זלי  י"ל  ומע˙‰  ב˙יר‡; 
‰יחי„  ‚„ר  ‡י  ‰נ"ל,  נ˜ו„‰  „‰נ‰  במ˜"‡, 
ו‰כלל,  ‰ˆבור  ‚„ר  ‡ו  ומכריע  ‚ובר  ו‰פרט 
בסנ‰„'  מחלו˜˙ם  ‰י‡  ˘‰י‡  לומר  מˆינו 
 '˜ וע„  מי'  ‰נ„ח˙  עיר  עו˘ין  כמ‰  "ע„  טו: 
רובו  וע„  מ˜'  ‡ומר  יונ˙ן  ר'  י‡˘י',  ר'  „ברי 
י‡˘י' „"בˆיר  טעמ‡ „ר'  ופר˘"י  ˘בט",  ˘ל 
נפ˜‡  ממ‡‰  וטפי  עיר  מ˜רי  ל‡  מע˘ר‰ 
„ל„י„י'  ‰רי  ˆבור",  ל‰ו  ו‰וו  עיר  מ˙ור˙ 
ˆבור,  ‚„ר  עלי‰ם  חל  ממ‡‰  יו˙ר  כ‡˘ר ‰ם 
 ıיבו˜] ˘ל "עיר"  מˆי‡ו˙  ר˜  יונ˙ן ‰וו  ולר' 
„ר'  ו‰יינו  ˘בט".  ˘ל  רובו  "ע„  „יחי„ים] 
למˆו‡  ˘‡פ˘ר  "ˆבור"  „‚„ר  ס"ל  י‡˘י' 
ב„בר – ‚ובר ומכריע, ולכן יו˙ר ממ‡‰ נר‡‰ 
יונ˙ן  ר'  ו˘יט˙  ˆבור,  ˘ל  כמˆי‡ו˙  בעיניו 
‚ובר   – בז‰  לר‡ו˙  ˘‡פ˘ר  "יחי„"  „‚„ר 
ע„  "עיר"  ב‚„ר  ‰„בר  נ˘‡ר  ול‰כי  ומכריע, 
"רובו ˘ל ˘בט". וע„"ז ‰ו‡ לענין מחלו˜˙ם 
יו˙ר  יונ˙ן ‰ע„יף  מ‡‰, „ר'  וע„  מע˘ר‰  ‚בי 
ומח˘יבם  ‰יחי„,  ‚„ר   ˙‡ „בר  בכל  לר‡ו˙ 
ב˙ור˙  ‡פי'  ˘‡י"ז  ‰יינו  ממ˘,  ליחי„ים 
מˆי‡ו˙  בז‰  לר‡ו˙  י‡˘י' ‰ע„יף  ור'  "עיר", 

˘ל עיר (‡ח˙). 

וע"ע בל˜ו"˘ חי"ח ב‰עלו˙ך ב, פלו‚˙ו˙ 
מכל ‰˘"ס ובכו"כ ˙חומים ˘ונים ב˙ור‰ בין 
ב‰ך  כולן  ל˙לו˙  „מˆינן  יונ˙ן  לר'  י‡˘י'  ר' 
סבר‡. ועו„ נ˙ב‡ר ˘ם ‰חי„ו˘ ‰מיוח„ ˘י˘ 
˘ל  ˙חומ‰  ב‰רחב˙  מ‰פלו‚˙ו˙   '‡ בכל 
‰סבר‡ ‰כללי˙ ˘בז‰ ‡ליב‡ „כל ‡ח„ מ‰ם 
עיי"˘  ˘ב˘"ס).  ‰"ˆריכו˙ו˙"  ענין  (ע"„ 

ו˙מˆ‡ נח˙.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰יחי„, ˘נ˙נו ‰„ם על ‰מזוזו˙ כו' (עיי' ל˜ו"˘ 
לעבו„˙  עבו„‰ ‰˘וים  מע˘י  בז‰  ˘‰יו   3-4 ע'  חי"ח 

˜רבן במ˜„˘), מ˘‡"כ בפסח מ„בר נ˙חייבו כל 

י˘ר‡ל ל‰בי‡ פסחי‰ם למ˘כן, ו‰„בר מˆרף 
‰˘"ס  וכל'  ל‡ח„,  י˘ר‡ל  „כל  ‰˜רבנו˙  כל 
בכנופי‡"  בסו‚יין) "‡˙י  בר˘"י  (‰וב‡  נ‡.  יומ‡ 
ול‰כי  עו:),  פסחים  ר˘"י  בר‚ל",  חברים  ("ב‡סיפ˙ 

וז‰  ˙לי‡  ב‰‡   ‡‰„ וי"ל  ˆבור.  ˜רבן  נ˜ר‡ 
לז‰  ˘ייך  ˆיבור  ˜רבן  ב‚„ר  ל‰יו˙  ˘נ˘˙נ‰ 
„ו˜‡  כי  ב˘ב˙,  ˆ"ל  ‰י˙‰  ˘‰˜רב˙ו  ‚ופ‡ 
˘ב˙.  „וח‰  ל‰יו˙  יוכל  ˆיבור  ˜רבן  כ˘‰ו‡ 
לענין  ˙ור‰,  ˘ני˙נ‰  ל‡חר  ‚ם  נילף  ומכ‡ן 
פסח „ורו˙ „‰„ברים ˙לויים זב"ז ומ‰ ˘פסח 
„וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙ ‰ו‡ לפי ˘‰ו‡ ˜רבן ˆבור]. 

כלל‡  ‰‡י  "נ˜וט  ‚רסי'  נ.  ביומ‡  ו‰נ‰ 
כו'  ‰˘ב˙   ˙‡ „וח‰  ˜בוע  ˘זמנו  כל  בי„ך 
בלב„  ˜בוע"  „ב"זמנו  ‰רי  ביחי„",  ‡פילו 
נ‚„  מ˘ם  ל‰וכיח  ‡ין  ‡בל  מיל˙‡,  ˙לי‡ 
‰‡מור „„ו˜‡ ˜רבן ˆיבור „וח‰ ˘ב˙, כי ‰רי 
‰‡י כלל‡ ל‡ ‡י˙מר ‰˙ם ‡ל‡ ‡ליב‡ „ר"מ 
„פס˜  ˘ם)  ביומ‡  ‰וב‡  „˙מור‰,  רפ"ב  (במ˙ני' 

יחי„,  ב˜רבן  ˘ב˙ ‡פי'  „וח‰  „"זמנו ˜בוע" 
ב˜רבנו˙  „"י˘  ל‰„י‡  (˘ם)   ˜"˙ „ע˙  ‡בל 
˘˜רבנו˙  יחי„  ב˜רבנו˙  ˘‡ין  מ‰  ‰ˆבור 
יחי„  ו˜רבנו˙   .  . ‰˘ב˙   ˙‡ „וחין  ‰ˆבור 
ב‚„ר  מיל˙‡  „˙לי‡  ‰יינו  כו'",  „וחו˙  ‡ינן 
˘מˆינו  ‚ופ‡  ז‰  ו‰נ‰  „ו˜‡.  ˆבור"  „"˜רבן 
ור'  י‡˘י'  ר'  בין  (וע„"ז  ו‰לל  ב˙יר‡  בני  „בין 
יונ˙ן כ„ל˜מן) ‰י˙‰ ˘˜ו"ט ‡י ˜רבן פסח „וח‰ 

‡˙ ‰˘ב˙, מוכח „סברי כ„ע˙ ˙"˜, ולכן י˘ 
„‡ולי  ל„ון  מ˜ום  ‚ם  י˘  כי  ל˘˜ו"ט  מ˜ום 
‰ו‡ ב‚„ר ˜רבן יחי„ כמ˘י"˙, מ˘‡"כ לר"מ 
זמנו  ו„‡י  „‰ל‡  ל˘‡ל‰  מ˜ום  ‡ין  מעי˜ר‡ 
˘ל ‰פסח ˜בוע [‡ל‡ ˘מ"מ ˆריך לומר „‚ם 
‡כן  מוכרח  ‰˘ב˙  ˘י„ח‰  כ„י   ˜"˙ ל„ע˙ 
(ˆ„„י),  ˙נ‡י  ב˙ור  ˜בוע",  "זמנו  ‚ם  ל‰יו˙ 
 ‰˘˜‰˘ ממ‰   ˜"˙ „ע˙   ıור˙˙ לפ"ז  ר˜  כי 

˘ם, „פר ‰עלם  בסו‚י‡ „יומ‡  יע˜ב  ר'  עליו 
‡ע"‚  ‰˘ב˙   ˙‡ „וח‰  ‡ינו  ˆבור  ˘ל  „בר 
„"חט‡˙ ‰˜‰ל ‰ו‡", ו‰רי ‡ין לך ˆבור ‚„ול 
מכלל י˘ר‡ל – כי ‚ם ˙"˜ מו„‰ „סו"ס בעינן 
‡ופן  בכל  ‡בל  ˜בוע",  „"זמנו  ‰˙נ‡י  נמי 
„וכ˙ין  בכל  ‰˘ב˙  „חיי˙  „עי˜ר   ˜"˙ סבר 

‰ו‡ מ˘ום ‚„ר ˜רבן ˆבור].

ובי‡ור סבר˙ ‰˘˜ו"ט לומר „‡ינו ב‚„ר 
˜רבן ˆיבור, כי ‰נ‰ מˆינו „‡ינו „ומ‰ ל˜רבן 
ˆבור בכל ‰פרטים, ו‡„רב‰, בעי˜רו ומ‰ו˙ו 
ˆריכ‰  חבור‰  ˘כל  יחי„,  ˜רבן  ‰ו‡  ‰רי 
(ול‡  ˘ל‰ם  מממון  עˆמו  בפני  ˜רבן  ל‰בי‡ 
מן ‰ל˘כ‰, ממון ‰ˆבור); ו‚ם י˘ בז‰ ‡כיל˙ 
בעלים. ומ‰ ‚ם ˘‰פסח ל‡ ב‡ מ˙חיל˙ו ‡ל‡ 
למנויו  ‡ל‡  נ‡כל  ו‡ינו  עו:)  (פסחים  ל‡כיל‰ 
יחי„.  ˜רבן  ל‚„רי  מ˙‡ים  וכ"ז  נו:),  (זבחים 

ˆבור  „˜רבן  ‚„ר  ‚ם  פסח  ב˜רבן  ˘י˘  ור˜ 
כ˙ו˙  ב‚'  ונ˘חט  בכנופי‡,  „‡˙י   ‡‰ מˆ„ 
ונמˆ‡  (˘ם:).  "˜‰לים"   '‚ ˘‰ם  ס„.),  (פסחים 

יחי„  ˜רבן  ˘ל  ‰ן  ‚„רים  בו  י˘  פסח  „˜רבן 
ו‰ן ˘ל ˜רבן ˆבור. וי"ל י˙יר‰ מז‰, ˘‚„רים 
נפר„ים,  ענינים  ב˙ור  ל‡  בו  נכללים  ‡לו 
˘‰ם  פרטים  י˘ ‚ם  ˘בו  ˘ב‚„רי ‰יחי„  ‡ל‡ 
ˆבור  ˘ב„ין   – ל‡י„ך  ‚ם  וכן  ‰ˆבור,  ‚„רי 
‰פסח  כנ"ל  „‰נ‰  ‰יחי„.  ‚„ר  ‚ם  י˘נו  ˘בו 
˜רב מממונו ˘ל יחי„, ל‡ ב‡ מ˙חיל˙ו ‡ל‡ 
ובמיל‡  למנוייו,  ‡ל‡  נ‡כל  ו‡ינו  ל‡כיל‰ 
עˆמו  בפני  ˜רבן  לו  ˘י‰י'  מנין  כל  מוכרח 
כל   – בכנופי‡  ל‰יו˙  ˆריך  ז‰  כל  ‡בל  וכו', 
˘‰˜ריבו  ‚יס‡, ‡ע"‚  ול‡י„ך  יח„יו;  י˘ר‡ל 
‡˙ ˜רבן ‰פסח ב"כ˙ו˙" ו"˜‰ל ע„˙" – ‰י' 
ז‰ (ל‡ בכי˙‰ ‡ח˙, ‡ל‡) "ב‚' כ˙ו˙", ‰יינו 
˘‚ם כ‡˘ר נˆטרפו י˘ר‡ל ל˜‰ל וע„‰ ע„יין 
עומ„˙ ‰‰˙חל˜ו˙ ביני‰ם לפרטים, ב‚' כ˙ו˙ 
„ו˜‡, ו(עכ"פ מפני ‰ספ˜) כל ‡ח„ מ‰ם ˆ"ל 

‚"פ "˜‰ל".

ח

טומאה, ריחוק וחמץ 
שמנוגדים לקרבן פסח

מוכשר  ולהיות  הגאווה  לבטל   / ו"המ שכה"  "העלאה"  קירוב,  הקרבן:  פעולות 
לפעולות הקרבן / תשובה גם למנגד על עצם הקרבן / בתורה שבעל פה מתגלית גם 

כפרתו של המזיד

˘ני  פסח  ל‰ם  ל˜בוע  ו‰ו‡יל  נ‚רע",  ˘ל ‰טמ‡ים "למ‰  טענ˙ם  ˜יבל ‰˘י"˙ ‡˙  כ‡˘ר 
ל‰˘לים ˜רבנם, ˆירף ‡ל ‰טמ‡ים ‚ם ‡˙ מי ˘‰י‰ "ב„רך רחו˜‰", ˘‚ם ‰ו‡ יוכל לע˘ו˙ ‡˙ 

‰פסח בחו„˘ ‰˘ני (פר˘˙נו ט, ז-י).

ל‰˜ריב ‡˙ ‰פסח  מן ‰מנועים  עו„ ‡ח„  י˘נו  רחו˜‰,  ב„רך  ˘‰י‰  ולמי  לטמ‡  נוסף  ו‰נ‰, 
רחו˜‰  ב„רך  ˘חמˆו  ‡ל‡  בעזר‰,  מˆוי  ו‡ף  טמ‡  ˘‡ינו  מי  ו‰ו‡  כלל,  בכ˙וב  מוזכר  ˘‡ינו 
י‰ו„י  ו‚ם ‡ו˙ו  ב),  (פסחים ‰,  ל‰˜ריב ‰פסח  יכול  ˘חמˆו ˜יים ‡ינו  ומכיון  לבערו,  יכול  ו‡ינו 
יכול ל‰˜ריב פסח ˘ני. וי˘ לי˙ן טעם ב„בר מ„וע נ˜ט‰ ˙ור‰ „ו˜‡ ˘ניים ‡לו, ‰טמ‡ ו˘‰י‰ 

ב„רך רחו˜‰, ונמנע‰ מל‰זכיר ‡˙ ז‰ ˘‰י‰ חמˆו ˜יים.

וי˘ לב‡ר ˙חיל‰ ב„רך ‰פנימיו˙ ענינם ˘ל ‡לו ‰˘ל˘‰ ˘ל‡ ‰˜ריבו ‰˜רבן במוע„ו, ˘כל 
‡ח„ מ‰ם מחסר ‡ח„ מעי˜רי עבו„˙ ‰˜רבן ‰רוחני˙, ומכל מ˜ום ‰סכימ‰ ˙ור‰ לכפר ול˜בל 
ב˙˘וב‰ ‡˙ ˘ל˘˙ם, ו‡זי י˙ברר כיˆ„ ˘ונ‰ ‰ו‡ מי ˘‰י‰ חמˆו ˜יים, ˘חסרונו ‚„ול ויסו„י 

יו˙ר, ו‡˘ר לכן ל‡ נכ˙ב‰ כפר˙ו ב˙ור‰ בפירו˘.

פעולו˙ ‰˜רבן: ˜ירוב, "‰על‡‰" ו"‰מ˘כ‰"
ב‰˜רב˙ ‰˜רבן ˘לו˘‰ ענינים עי˜ריים:

‡. "˜רבן" מל˘ון ˜ירוב. כ‡˘ר י‰ו„י מבי‡ ˜רבן, ‰נ‰ "‡מ‡י ‡˜רי ˜רבן – על ˘ם ˘מ˜רב" 
(ספר ‰ב‰יר סי' ˜ט), ˘‰י‰ו„י מ˙˜רב בכך ל‰˘י"˙.

נ˘רף,  מ‰˜רבן  ˘חל˜  בכך  מ˙בט‡  ו‰„בר  לרוחניו˙,  ‰‚˘מיו˙  ‰על‡˙  פועל  ‰˜רבן  ב. 

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

ונכלל ועול‰ ב‡˘ ˘למעל‰.

חל˜י  י„י  על  ו‰ו‡  למט‰,  כ‡ן  ב‚˘מיו˙  ˜„ו˘‰  ‰מ˘כ˙  ‚ם  נפעל˙  ‰‰על‡‰,  עם  יח„   .‚
‰˜רבן ‰נ‡כלים על י„י ‰כ‰נים ו‰בעלים, ˘ב‡כיל‰ זו חו„ר˙ ˜„ו˘˙ ‰˜רבן ‡ל ‰‡„ם ונע˘י˙ 

„ם וב˘ר מב˘רו.

וב˜רבן פסח במיוח„, מו„‚˘ים ביו˙ר ˘ל˘‰ חל˜ים ‡לו:

˜ירוב ‰‡„ם ˘על י„י ˜רבן ‰פסח, ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל פסיח‰ ו„ילו‚. בכל ˜רבן מ˙רומם ‰‡„ם 
י˙ר על מ‰ ˘‰י‰ ˜ו„ם, ‡ך ל‡ יˆ‡ ממˆי‡ו˙ו ‰˜ו„מ˙, ‡מנם ב˜רבן פסח ‰רי ‰ו‡ מ„ל‚ ויוˆ‡ 

ממˆי‡ו˙ו ל‚מרי ‡ל מעמ„ ומˆב ח„˘ ונעל‰.

‚ם ‰על‡˙ ‰‚˘מיו˙ לרוחניו˙ מו„‚˘˙ ביו˙ר ב˜רבן פסח, ו‰ו‡ מ‰ ˘‡ינו נ‡כל ‡ל‡ ˆלי 
‡˘, ˘ענינ‰ ˘ל ‡˘ ‰ו‡ ‰עלי‰ ˙מי„ מלמט‰ למעל‰, ומן ‰‚˘ם ‡ל ‰רוח.

וענין ‰˘לי˘י ˘‰ו‡ ‰מ˘כ˙ ‰˜„ו˘‰ למט‰ בעולם ‰‚˘מי, מ˙בט‡ ‚ם ‰ו‡ ב‡ופן מיוח„ 
מ˙חיל˙ו ‡ל‡  ב‡  ˘"ל‡  וע„  עי˜ריים,  מעניניו ‰יו˙ר  ˘בו ‰ו‡  ˘ענין ‰‡כיל‰  ב˜רבן ‰פסח, 

ל‡כיל‰" (פסחים עו, ב).

ונמˆ‡ ˘˜רבן פסח מבט‡ ‡˙ ענין מ‰ו˙ ופעול˙ ‰˜רבן בי˙ר ˘‡˙ מ˘‡ר מיני ˜רבנו˙.

לבטל ‰‚‡וו‰ ול‰יו˙ מוכ˘ר לפעולו˙ ‰˜רבן
חל˜  ולכל  ‡לי‰ם,  ר‡וי  כלי  ל‰יו˙  ‰‡„ם  ˆריך  ‡לו,  ענינים  ˘לו˘˙  לפעול  בכ„י  ו‰נ‰, 

מפעול˙ ‰˜רבן י˘ ˙נ‡י ‰מ˙‡ים לו בכ„י ˘יוכל ‰˜רבן לפעול פעול˙ו כר‡וי.

בכ„י ˘יוכל ל‰יו˙ ענין ˜ירוב ‰‡„ם ‡ל ‰בור‡ י˙"˘, ˆריך ˘ל‡ י‰י‰ "חמˆו ˜יים". „י„וע 
מ‰ ˘נ˙ב‡ר בספרים (ל˜וטי ˙ור‰ ˆו י‚, ‚. ועו„) מענין חמı בעבו„˙ ‰‡„ם ˘‰י‡ ‰‚‡וו‰ ו‰י˘ו˙ 
מוכרח  בו„‡י  ‰˘י"˙  ‡ל  ל‰˙˜רב  ובכ„י  ‰˙ופח.  כבˆ˜  ‚בו‰  ל„בר  עˆמו  מר‚י˘  ˘‰‡„ם 
ו‰ו‡  ‚‡וו‰ ‡ומר ‰˜ב"‰ "‡ין ‡ני  בעל  על  ל‡ו, ‰רי  וב‡ם  מלבו ‡˙ ‰‚‡וו‰,  לע˜ור  ˙חיל‰ 

יכולין ל„ור" (סוט‰ ‰, ‡).

ט‰ר‰  „עניני  ט‰ור.  ‰‡„ם  ˘י‰‡  מוכרח  למעל‰,  מלמט‰  ‰על‡‰  ל‰יו˙  ˘˙וכל  בכ„י 
עי˜ר  ‡ל‡  לט‰ר‰,  טומ‡‰  בין  מ˘˙נ‰  ‡ינו  ˘‰ו‡  ‰‡„ם,  ב‚וף  ב‚לוי  נר‡ים  ‡ינם  וטומ‡‰ 
ענינן ˘ל טומ‡‰ וט‰ר‰ ‰ו‡ בנו‚ע לנ˘מ‰, ˘על „רך ‰ר‚יל ‰רי ‰י‡ עול‰ ומ˙˜רב˙ עו„ ועו„ 

ל‰˘י"˙, וב‰יו˙ ‰‡„ם טמ‡ י˘ ירי„‰ בנ˘מ‰ ו‡ינ‰ יכול‰ ל‰˙עלו˙.

‰‚וף  ˘י‰‡  יסו„י,  ˙נ‡י  מˆריך  ‰‚˘מיו˙,  ‡ל  ‰רוחניו˙  מן  ‰‰מ˘כ‰  ‰˘לי˘י,  ‰ענין  ו‚ם 
ונפ˘ו  רˆונו  מˆ„  ‡ם  ˘‡ף  ‰עזר‰.  ב˙וך  „‰יינו  ול‰˙˜„˘ו˙,  ל‰˜רב‰  ‰ר‡וי  מ˜ום  ב‡ו˙ו 
נמˆ‡ ‰ו‡ בעזר‰, מכל מ˜ום ב‰יו˙ ‚ופו מחוı ל‡ס˜ופ˙ ‰עזר‰, ‡ינו יכול ל‰˜ריב ‡˙ ˜רבנו, 

ו‡ין ‰˜„ו˘‰ נע˘י˙ חל˜ מ‚ופו ‰‚˘מי.

˙˘וב‰ ‚ם למנ‚„ על עˆם ‰˜רבן
וממוˆ‡ „בר ‡˙‰ למ„, ˘˘לו˘‰ ענינים י˘ בפעול˙ ‰˜רבן על ‰‡„ם, ו‰רי ‰ם מ˙בט‡ים 

יב

בסברות השקו"ט בש"ס 
בדין פסח דוחה שבת

תלוי'  דבזה  ויסיק  יחיד,  קרבן  או  צבור  קרבן  בגדר  הוא  אם  פסח  בקרבן  יפלפל 
השקו"ט והפלוגתא אי דחי שבת 

‚רסינן בפסחים סו. "˙"ר ‰לכ‰ זו (˘פסח 
„וח‰ ˘ב˙, ר˘"י) נ˙עלמ‰ מבני ב˙יר‡ (נ˘י‡ים 

ב˘ב˙,  ל‰יו˙  י"„  חל  ‡ח˙  פעם  ר˘"י),  ‰יו, 

‰˘ב˙   ˙‡ „וח‰  פסח  ‡ם  י„עו  ול‡  ˘כחו 
˘על‰  י˘  ל‰ם ‡„ם ‡ח„  כו', ‡מרו  ל‡ו  ‡ם 
פסח  ‡ם  ויו„ע  כו'  ˘מו  ‰בבלי  ו‰לל  מבבל 
„וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙ ‡ם ל‡ו, ˘לחו ו˜ר‡ו לו כו' 
‡מר ל‰ם וכי פסח ‡ח„ י˘ לנו ב˘נ‰ ˘„וח‰ 
פסחים  ממ‡˙ים  יו˙ר  ו‰ל‡ ‰רב‰  ‡˙ ‰˘ב˙ 
לו  ‡מרו  ‰˘ב˙,   ˙‡ ˘„וחין  ב˘נ‰  לנו  י˘ 
בפסח (ויע˘ו  מוע„ו  נ‡מר  ל‰ם  לך, ‡מר  מנין 
ר˘"י   ,(‡ ט,  (פר˘˙נו  במוע„ו  ‰פסח   ˙‡ י˘ר‡ל  בני 

מ‰  ב)  כח,  (פינחס  ב˙מי„  מוע„ו  ונ‡מר  לעיל) 

‡ף  ‰˘ב˙   ˙‡ „וח‰  ב˙מי„  ‰‡מור  מוע„ו 
ועו„  ‰˘ב˙,   ˙‡ „וח‰  בפסח  ‰‡מור  מוע„ו 

˜"ו ‰ו‡ כו'".

לנו  י˘  פסחים  ממ‡˙ים  "יו˙ר  בל'  ו‰נ‰ 
ל˜רבנו˙  ‰כוונ‰  ‰˘ב˙"   ˙‡ ˘„וחין  ב˘נ‰ 
˘ב˙  („בכל  ומוסף  ˙מי„  ˜רבן  ˆבור, 
למוסף,  וב'  ל˙מי„  ב'  כב˘ים   '„ מ˜ריבין 
ועו„ מוספים „˘ב˙ו˙ ˘ב˙וך ‰מוע„ו˙ כו'), 

כ„פר˘"י כ"ז על ‡˙ר. ועפ"ז י"ל „‰‡ „פסח 
„וח‰ ˘ב˙ ‰ו‡ מ˘ום „‰וי ב‚„ר ˜רבן ˆבור, 
מוע„ו,  מוע„ו  ב‚ז"˘  ‰ילפו˙‡  וכמ˘מעו˙ 
‰יינו „‰ו˘וו‰ ‰פסח ל˙מי„. וב‡מ˙ מפור˘ 
יו˙ר בירו˘' על ‡˙ר (וע„"ז ‰ו‡ ב˙וספ˙‡ „, י‡), 
ו˙מי„ ˜רבן ˆבור  ב„ברי ‰לל "‰ו‡יל  „‚ריס 
ופסח ˜רבן ˆבור, מ‰ ˙מי„ ˜רבן ˆבור „וח‰ 

‰˘ב˙ ‡ף פסח ˜רבן ˆבור „וח‰ ‰˘ב˙".

‰˘ב˙  „„חיי˙  ‰„בר  „יסו„  [וי"ל 
לי'  ˘מעינן  ˆיבור,  כ˜רבן  ‚„רו  מˆ„  ‰י‡ 
מ‰חילו˜ים „‡˘כחן בין פסח מˆרים („פ' ב‡) 
„פסח  („פר˘˙נו),  ‰˘ני˙  ב˘נ‰  מ„בר  לפסח 
מו‚„ר  ‰˘ב˙  ‰י'  ‡ז  (וכבר  בחול  ‰ו˜רב  מˆרים 
‡בו„ר‰ם  סח.   ,‡ ˘מו"ר  עיי'  בי˘ר‡ל  מנוח‰  כיום 

ממˆרים  יˆ‡ו  ב˘ב˙  „ב‰'  ˘ב˙),  ˘ל  ˘חרי˙ 

פסח  ב˘ב˙, ‡בל  ב„'  ו‡"כ ‰ו˜רב  פז:)  (˘ב˙ 

(˘ם)  ב˘ב˙  כ„‡י˙‡  ב˘ב˙,  ‰ו˜רב  מ„בר 
 '‡ ביום  ‰י'  ‰˘ני˙  „˘נ‰  ניסן  „ר"ח  ועו„ 
למע"ב, ועו„ נ˘˙נו, „בפסח מˆרים ‰י' עי˜ר 
‚„ר ‰חיוב על ‰יחי„, ˘כל בי˙ ע˘‰ בעˆמו 
בבי˙  ‰„בר  נע˘‰  ו‡ף  ‰˜רבן,  עבו„ו˙  כל 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון



פניניםפניניםפנינים
"הדלקה" כשרה בזר

ב‰עלו˙ך ‡˙ ‰נרו˙ ‡ל מול פני ‰מנור‰ י‡ירו 
˘בע˙ ‰נרו˙
(ח, ב)

כז),  כ,  (מ˘לי  ‡„ם"  נ˘מ˙   '‰ "נר  כ˙יב 
˘נ˘מ˙ כל ‡ח„ מי˘ר‡ל מ‡יר‰ ב‡ור ‰'.

‡ינו  נ˘מ˙ם  ˘‡ור  מבנ"י  כ‡לו  י˘נם  ‡ך 
‚לוי לכל, ‡ל‡ טמון בעומ˜ ‰לב ומכוס‰ בכמ‰ 

‰עלמו˙ ‰מס˙ירו˙ על ‡ור ‰'.

"ל‰עלו˙"  ‚„ול,  כ‰ן  ‡‰רן  עבו„˙  וזו‰י 
˘בע˙  ˘‰ם  ‰נרו˙",  "˘בע˙  בכל  ול‚לו˙ 
כט,  במ„בר  ל˜ו"˙  (ר‡‰  י˘ר‡ל  בנ˘מו˙  ‰סו‚ים 
‚) ‡˙ "נר ‰'" ˘ל נ˘מ˙ם, ע„ ˘"˙‰‡ ˘ל‰ב˙ 
˙˙ל‰ב  ˘נ˘מ˙ם   ,(‡ כ‡,  (˘ב˙  מ‡לי'"  עול‰ 

ו˙˙ל‰ט מ‡לי' בעבו„˙ם ל˜ונם.

בי‡˙  ‰ל'  (רמב"ם  בזר"  "כ˘ר‰  זו  ו"‰„ל˜‰" 
‰מ˜„˘ פ"ט ‰"ז):

‰ו‡  ‰כ‰ן  ‡‰רן  ˘ר˜  ‰‡„ם,  י‡מר  ‡ל 
נ˘מו˙  ו‰„ל˜˙  ‰נרו˙"  ב"‰על‡˙  ‰מˆוו‰ 
"‰וי  מˆוו‰  "זר"  ו‚ם  כ‡ו"‡  ‡ל‡  י˘ר‡ל, 
˘לום,  ורו„ף  ˘לום  ˘ל ‡‰רן, ‡ו‰ב  מ˙למי„יו 
פ"‡  (‡בו˙  ל˙ור‰"  ומ˜רבן  ‰בריו˙   ˙‡ ‡ו‰ב 
˘‡ור  ל˜רב ‡˙ ‡לו  כ‡ו"‡ ‰י‡  ˘חוב˙  מי"ב), 

 ˙‡ ול‰„לי˜  ול‰עלו˙  ומכוס‰,  נעלם  נ˘מ˙ם 
‰"נר ‰'", ע„ ˘"˙‰‡ ˘ל‰ב˙ עול‰ מ‡לי'".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 316 ו‡ילך)

מעלת הענוה דמשה רבינו
ו‰‡י˘ מ˘‰ עניו מ‡„ מכל ‰‡„ם ‡˘ר על 
פני ‰‡„מ‰ 
(במ„בר יב, ‚)

‰ו‡  מ˘‰  ‰רי  כלל:  מובן  ‡ינו  ולכ‡ור‰ 
מ'  ˙ור‰  לימ„ו  ו‰˜ב"‰  מסיני  ˙ור‰  ˘˜יבל 

‰וˆי‡  ז‰  ולפני  במ˙נ‰  ‰˙ור‰  לו  וני˙נ‰  יום 
עם  „יבר  ˘רˆ‰  ע˙  ובכל  ממˆרים,  בנ"י   ˙‡
˘י‰י‰  ˘ייך  ו‡יך  רבו˙,  מעלו˙  ועו„  ‰˘כינ‰, 

עניו מכל ‰‡„ם? 

ומבו‡ר בז‰ „עם ‰יו˙ ˘מ˘‰ ‰כיר במעל˙ו 
מ"מ  ‡„ם,  מכל  במעל‰  ‚בו‰  ˘‰ו‡  וי„ע 
לו  ני˙נו  מעלו˙יו  ˘כל  ˘י„ע  מפני  עניו,  ‰י‰ 
‡ˆל  ‰יו  ‰‡לו  ‰כוחו˙  ˘‡ם  וח˘ב  מלמעל‰ 
ויכול  זו,  ומ„ר‚‰  במעל‰  ‚"כ  ‰י‰  ‡חר  י‰ו„י 
ז‰  ומפני  יו˙ר,  מ‚ל‰ ‡˙ ‰כוחו˙  ˘‰י‰  ל‰יו˙ 

‰י‰ עניו בפני כל ‡ח„ ו‡ח„. 

כוחו˙  ל‚בי  ‰ניח‡  בי‡ור:  ˆריך  ע„יין  ‡ך 
‰נפ˘, ‡ך ל‚בי מעל˙ו ‰עי˜רי˙ ˘ל מ˘‰ ל‚בי 
‰נבו‡‰  ˘‰י‡  ‰‡„מ‰  פני  על  ‡˘ר  ‰‡„ם  כל 
˘ייך  ל‡  כמ˘‰",  בי˘ר‡ל  עו„  נבי‡  ˘"ל‡ ˜ם 
יו˙ר  ‡לו  כוחו˙  מ‚ל‰  ‰י‰  ‡חר  ˘‡„ם  לומר 
‰‡„ם,  לעבו„˙  ˘ייכ˙  ל‡  נבו‡‰  כי  מבמ˘‰, 
מלמעל‰,  נעלי˙ ‰ני˙נ˙  ומ„רי‚‰  מעל‰  כי ‡ם 
‰כנע‰]  [˘פי'  מ‡„  עניו  מ˘‰  ‰י‰  מ‰  ומפני 

ל‚בי כל ‰‡„ם?

וי"ל ˘י˘ ב' סו‚י ענו‰, י˘ ענו‰ ע"פ ח˘בון 
עˆמי˙  ענו‰  וי˘  במ˘‰]  ˘נ˙"ל  [וכמו  וטו"„ 
˘נ‡מר  מ‰  ע"„   , ˘כליים  מח˘בונו˙  ˘למעל‰ 
˘ם  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‚„ול˙ו  "במ˜ום  ‰˜ב"‰  על 
ל‡  ‰˜ב"‰  על  ו‰רי   – ענו˙נו˙ו"  מוˆ‡   ‰˙‡
˘ייך לומר ˘זו‰י ענו‰ ע"פ ח˘בון [ח"ו], ‡ל‡ 
‰י‡ ענו‰ עˆמי˙,  וענו‰ זו ‰י˙‰ למ˘‰ רבינו, 
ע"פ  ‰ענו‰  מעל˙   ˙‡ לו  ˘‰י‰  ז‰  על  „נוסף 
ח˘בון, ‰י‰ לו ‡ף ‡˙ מעל˙ ‰ענו‰ בעˆם, „‚ם 
כ‡˘ר מˆ„ ‰˘כל ‡ין נ˙ינ˙ מ˜ום כלל לענו‰ - 
ל‚בי  בטל  מ"מ ‰י‰   - ˘בו  בענין ‰נבו‡‰  וכמו 
פני  על  ‡˘ר  ‰‡„ם  מכל  מ‡„  "עניו  ‡„ם,  כל 

‰‡„מ‰".

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 30-38)

 דרוש ואגדה 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

ר‡˘ון, ‰חסירו  פסח  ˘‰פסי„ו ˜רבן  ומנ‚„, ‡לו ‰˘ל˘‰  ב˜רבן ‰פסח,  עוז  וי˙ר   ˙‡˘ בי˙ר 
˘ייכ˙ ‡ˆלו  ˘‡ין  בעל ‚‡וו‰  חמˆו ˜יים, ‰ו‡  ˘‰י‰  ז‰  מ˙נ‡י ‰˜רבן:  עי˜רי  ˙נ‡י  כל ‡ח„ 
‰˙˜רבו˙ ‡ל ‰בור‡; מי ˘‰י‰ טמ‡, ‡ין נ˘מ˙ו יכול‰ ל‰˙עלו˙ מלמט‰ למעל‰; ומי ˘‰י‰ 

מחוı לעזר‰ ‡ין ‚ופו יכול ל‰˙˜„˘.

ו‡ף על פי ˘‰חסירו ˙נ‡ים יסו„יים מ˙נ‡י ‰˜רבן, מכל מ˜ום חס עלי‰ם ‰˘י"˙, ו˙י˜ן ל‰ם 
˙˘וב‰ ו‰˘למ‰ בפסח ˘ני.

מי  ר˜  נמנו  עˆמ‰,  ˘בכ˙ב  „ב˙ור‰  חלו˜ו˙.  כמ‰  מוˆ‡ים ‡נו  ב‡ופני ‰˙˘וב‰  ‚ם  ו‰נ‰, 
ענין  לעˆם  מנ‚„ים  ˘‡ינם  יו˙ר,  ˘ניים ‡לו ‰ם ‰˜לים  כי „ו˜‡  רחו˜‰,  ב„רך  טמ‡ ‡ו  ˘‰י‰ 
ל‰˜ל  יו˙ר  נו˙ן  ‰„ין  כן  ועל  ‰˜רבן,  מפעולו˙  ‡ח˙  לפעול  ˙נ‡י  ב‰ם  ˘חסר  ‡ל‡  ‰˜רבן, 

ב˙˘וב˙ם.

‡ך מי ˘‰י‰ חמˆו ˜יים, ‰ו‡ בעל ‚‡וו‰ ˘‡ין ‰˜ב"‰ יכול ל„ור במחיˆ˙ו, ו‰ו‡ מנ‚„ על 
כללו˙ עˆם ענין ‰˜רבן ו‰‰˙˜רבו˙ ל‰˘י"˙, ו‡כן, במפור˘ ב˙ור‰ ˘בכ˙ב ‡ין לו כפר‰. ‡ך 
ענין  לעˆם  ˘מנ‚„  מי  ‚ם  לפי‰  ‡˘ר  יו˙ר,  ורוחני˙  ‚בו‰‰  „ר‚‰  מ˙בט‡˙  פ‰  ˘בעל  ב˙ור‰ 

‰˜רבן, ע„יין רפו‡‰ י˘ למכ˙ו ומ˜ריב פסח ˘ני.

ב˙ור‰ ˘בעל פ‰ מ˙‚לי˙ ‚ם כפר˙ו ˘ל ‰מזי„
ו‰נ‰, „ין פסח ˘ני במי ˘‰י‰ חמˆו ˜יים, רמוז ‰ו‡ ב„ברי ר˘"י, ˘פירו˘ ר˘"י ‰ו‡ ˙ור‰ 
˘בעל  ב˙ור‰  י˘  יו˙ר  נעלי˙  ˘בכ˙ב. ‡ך „ר‚‡  ˙ור‰  ˘ל  פ˘ט‰  ומפר˘˙  פ‰ ‰סמוכ‰  ˘בעל 
 ‡ ל‰,  (סנ‰„רין  ˙ור‰"  ˘ל  מיינ‰  יו˙ר  סופרים]  [„ברי  „ו„יך  „ברי  עלי  ˘"ערבים  מ‰  ו‰ו‡  פ‰, 
וברמב"ם ‰ל' ˜רבן  ב.  (פסחים ˆב,  וב‚מר‡  ו‰לכו˙.  ו‚מר‡  במ˘נ‰  ממ˘  פ‰  ˘בעל  ˙ור‰  ובר˘"י), 
פסח פ"‰ ‰"ב) ‡מרו ˘‡פילו מי ˘ל‡ ע˘‰ ‰˜רבן במזי„ ‚מור, מכל מ˜ום יכול ‚ם ‰ו‡ ל‰˜ריב 

‰פסח ב˘ני, כי מˆ„ ‰„ר‚‰ ‰נעלי˙ יו˙ר ˘ב˙ור‰ ‰רי י˘ מ˜ום ל˙˘וב‰ ‚ם למי ˘פ˘ע ממ˘ 
ועבר ‡˙ ‰„רך.

ל˙˜ן",  ו˙מי„ ‡פ˘ר  „בר ‡בו„  ˘"‡ין  מ‰  ˘ני,  פסח  ענין  כל  ˘ז‰ו  בס‰"˜  וכפי ‰מבו‡ר 
מבלי ‰בט על מעמ„ו ומˆבו ˘ל ‰י‰ו„י ומ‰ו˙ חט‡ו, יכול ‰ו‡ ˙מי„ ל˘וב ‡ל ‡ביו ˘ב˘מים 

ול‰יו˙ ˜רוב ‡ל ‰˘י"˙ כב˙חיל‰.


