‚úיון פר˙
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ˆו

˜רבן ˙ו„ ‰ﬠ úנס  -מנין?
˜רי‡˙ ˙‰ינו˜ו˙ בחומ˘ וי˜ר‡
„ין ˜‰טר˙ חúבים ו‡מורים כú‰ úי‰ú
˜úח˙ ‡˙ ˜‰ב" ‰כ˘ו˙ף

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˆו‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

פר˙( ,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.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘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
עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם 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 וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו
יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר 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.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים

)כפי ˘נסמנו על˙‡Œר

‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙
„‰ברים.

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

˜וב ıז ‰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'

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
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 רפ‡ל לבנוני ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

˜úר‡˙ ˘ב˙

˙וכן ‰ענינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰פרט ב„יני ˘למים ˘ני˙וסף בפ' ˆו
מנין בפ˘וטן ˘ל מ˜ר‡ו˙ ˘˙‰ו„ ‰ב‡ ‰על נס „וו˜‡?  /בי‡ור ‰כרחו ˘ל ר˘"י לפר˘
˘˜רבן ˙ו„ ‰מבי‡ים ר˜ על „' סו‚י נסים ,ול‡ על כל נס ˘נע˘ ‰ל‡„ם
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ׳  20ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח

ל˘ון יחי„ ורבים ב˜רבן ˙ו„" / ‰ביום ˜רבנו" ‡ו "ע„ בו˜ר"?

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
סו„ לימו„ ˙‰ינו˜ו˙ בחומ˘ וי˜ר‡

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ'  1ו‡ילך(

פנינים

„רו˘ ו‡‚„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י„

לחסר מחיי נפ˘ו ולמסרו ל˜‰ / '‰רב˙ ˙‰ענו‚ ב‡ור וחו˘ך

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
פלו‚˙˙ ר˘"י ו‰רמב"ם ב˜‰טר˙ חלבים ו‡מורים כל ‰ליל‰
יב‡ר „˘י' ר˘"י ל˙‰יר כל ‰ליל ‰מ˘ום „‡ין כח בי„ חכמים ל‡סור ‰יכ‡ „מפור˘
ב˙ור ‰ל‰י˙ר ,ועפ"ז י˙˜˘ ‰ב˘י' ‰רמב"ם  /י˙ר˘ ıי' ‰רמב"ם ע"פ ב' ‚„רים ב‡כיל˙
מזבח
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  948ו‡ילך; ח" ‰עמ'  ;439חט"ו עמ' (456-7

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
ל˜ח˙ ‡˙ ˜‰ב" ‰כ˘ו˙ף
ל˜ט מכ˙בים ‡ו„ו˙ מעל˙ נ˙ינ˙ ˘ ‰˜„ˆ‰בכך נע˘˜‰ ‰ב" ‰ל˘ו˙ף בעס˜ ˘‰ /מח‰
„‚‰ול ‰ב˘ו˙פו˙ עם ˘‰ם י˙ברך ˘‰ /ו˙ף עו˘ ‰כל ˙‰לוי בו לˆ‰לח˙ ‰עס˜ ˘/ו˙ף
‰מבי‡ ברכ ‰וˆ‰לח / ‰מ˜בלים מ˜‰ב" ‰יו˙ר מענין ˘‰ו˙פו˙ ‡ /ין ל˜‰טין ‡˙ חל˜ו
˘ל ˘‰י״˙ בעס˜

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
בין חכמו˙ ‰טבעיים לחכמ˙ '‰

‰וספ˘ - ‰יחו˙

˜ו„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מסירו˙ נפ˘ „פורים – ‚ם ב˘ע˙ עס˜יו!

‰‰נ‡"„ ‰‚‰נ˘י מ˘ ,"‰ב‡ופן ˘ל

וע„ ˘‡פילו "בי˙ ‰מן נ˙˙י ‚ו'"

ביטול" ,ונחנו מ ,"‰ב„ו‚מ˙ מ˘‰

לע˘ו˙ בו כרˆונו.

˘‰י' "עניו מכל „‡‰ם ‡˘ר על פני
„‡‰מ‰ ,"‰יינו˘ ,ענין ‰ביטול ו‰ענו‰
ˆ"ל ל‡ ר˜ כלפי ר‡˘-י˘יב ‰נוסף,
רב נוסף‡‚ ,ון נוסף ‡ו מ‡ריך ב˙פל‰
נוסף‡ ,ל‡ כלפי "כל „‡‰ם ‡˘ר על
פני „‡‰מ :"‰כל י‰ו„י ˘פו‚˘ בו –
רו‡ ‰מי„ ˘י˘ לו מעל ‰ל‚ביו ,ו‡ין
לו ספ˜ בכך ˘‡ילו ‰י' י‰ו„י ז ‰מ˜בל
‡˙ ‰כחו˙ ו‰עזר מלמעל˘ ‰ני˙נו לו,
‰י' פועל ‰רב ‰יו˙ר ממנו.

˜‰רבן מ‚ל˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰רו˙ ‰עˆמי˙ ˘ל י‰ו„י ב˘‰י"˙  /בחיר˘ ‰למעל ‰מטעם ו„ע˙
 /מעל˙ ˜רי‡˙ ˙‰ינו˜ו˙ ב˙ור˙ כ‰נים

כ‰

כט

ו˙יכף ומי„ ב‡‡‚‰ ‰ול˘‰ ‰לימ‰
– ˘כן‡ ,ע"פ ˘בר‚ע ˘לפנ"ז נמˆ‡ים
במעמ„ ומˆב ˘"‡כ˙י עב„י ‡ח˘ורו˘
‡נן"‰ ,רי ,כללו˙ ‰עבו„„ ‰פורים ‰י‡
ב‡ופן ˘בר‚ע ‡ח„ נע˘" ‰ונ‰פוך
‰ו‡" מן ‡ ‰ˆ˜‰ל  ,‰ˆ˜‰וכמו כן
מ˙‰פך ‚ם ‰ענין „"בע˙‡ ‰חי˘נ,"‰
‡˘ר ,בין ‡ם ˙‰י' ˙‰‰חל ‰ב‡ופן
„"‡חי˘נ‡ "‰ו ב‡ופן „"בע˙‰ ,"‰רי
ז ‰נע˘ ‰ב‡ופן „"‡חי˘נ˘ ,"‰ב‡‰

וזו‰י ˙‰‰עוררו˙ ˘לו˜חים מימי
‰פורים – לבטל ‡˙ ‰מˆי‡ו˙ „עמל˜
ע"י ˙נוע˙ ‰ביטול „"ונחנו מ,"‰

"˙˘וע˙ ‡‚ – '‰ול˘ ‰לימ – ‰כ‰רף
עין".
‡ל‡ מ‡י ,י˘נ˜‰ ‰ו˘י‡ ˘‡‚‰ול‰

ועי"ז חו‚‚ים ‡˙ ˘‰מח„ ‰פורים

˘‰לימ ‰ל‡ יכול ‰ל‰יו˙ בליל,‰

ב‡ופן „"ע„ „ל‡ י„ע",

ולכל לר‡˘ ˆריך לבו‡ ‡לי‰ו ‰נבי‡

וממ˘יכים

‡˙

˘‰מח‰

„ימי

‰פורים על כל ‰זמנים וכל ‰מ˜ומו˙
– ˘בכל מ˜ום ˘ב‡ים נע˘" ‰ונ‰פוך
‰ו‡"" ,ורבים מעמי ‡‰ר ıמ˙יי„‰ים
כי נפל פח„ ‰י‰ו„ים עלי‰ם"‰ ,יינו,
˘כל ‰ענינים ˘י‰ו„י ˆריך כ„י ˘יוכל
לחיו˙ חייו כי‰ו„י‚ ,ם ענינים ‡ל‰
נ‡ך
˘ע„יין ‡ינם י‰ו„יים )"זיי זיינען ָ
ניט ‡י„י˘"( ‰רי ‰ם מ˙יי„‰ים )"זיי
ווערן ‡י„י˘"( ,ועוזרים לו ב˙כלי˙
ברי‡˙ו ,ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו ,ובו„‡י
˘מ˙בטלים כל ‰‰עלמו˙ ו‰‰ס˙רים,

ול˙˜וע ב˘ופר ‚„ול ,ור˜ ל‡ח"ז
יכול ‰לבו‡ ‡‚‰ול˘‰ ‰לימ‰ – ‰רי
"‡ ניכטערער"...
‡ל˜ ‰ו˘יו˙ ˘˘ו‡ל ַ
˘כן ,מי ˘מ˜יים פורים כ‰לכ˙ו" ,ע„
„ל‡ י„ע"‡ ,ין לו ˘ום ˜ו˘יו˙ ...כל
‰רכסים נ„מו בעיניו כמי˘ור ,כך‚˘ ,ם
בליל ,‰ו˜ו„ם ˘‰ופר ‚„ול ˘ל ‡לי‰ו,
)"‡ט ˜ומט"(
ָ
מונח ‡ˆלו ˘˙יכף ב‡
מ˘יח ומוˆי‡ ‡˙ כולנו מ‚‰לו˙
ל‚‡ול˘ ‰לימ ‰ו‡מי˙י˙ במ‰ר‰
בימינו.
)פורים ˙˘ט"ו(

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כח

נ˙ינ˙ כח מפורים לכל יום ויום!
ו‡ין ז ‰פל‡ ‡ˆלו כלל‰ ,י˙כן ˘בזמן ר‚יל ובמ˜ום ר‚יל יעמו„ ב˙‰עוררו˙ כזו ˘ל

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

מס"נ כפי ˘עומ„ י‰ו„י ביו‰כ"פ – כיון ˘זו‰י ‰נ˙ינ˙-כח „פורים ˘‰ו‡ נעל ‰יו˙ר
מיו‰כ"פ ,כ„‡י˙‡ ב˙˜ו"ז )ומבו‡ר בחסי„ו˙( ˘יום ‰כפורים ‰ו‡ "כפורים" ,בכ"ף

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

„‰מיון‰ ,יינו˙˘ ,נוע˙ ‰מס"נ „יו‰כ"פ ‡ינ‡ ‰ל‡ בכ"ף „‰מיון ל‚בי ˙נוע˙ ‰מס"נ
„פורים ,ב‰יו˙ו במעמ„ ומˆב ˘‡ין לו עינויים )כביו‰כ"פ( ,ול‡ זו בלב„ ˘מו˙ר לו
ל‡כול ול˘˙ו˙‡ ,ל‡ ‡„רב ,‰מˆו ‰ל‡כול ול˘˙ו˙ ,וי˘ לו כל ˆרכיו ב‰רחב ‰ב‡ופן

הפרט בדיני שלמים
שניתוסף בפ' צו

˘מספי˜ ל‡ ר˜ עבורו‡ ,ל‡ ‚ם עבור חבירו" ,מ˘לוח מנו˙ ‡י˘ לרע‰ו ומ˙נו˙
ל‡ביונים" ,ו‡עפ"כ ,עומ„ ‰ו‡ ב˙נוע˘ ‰ל מס"נ; וע„"ז ‰י‡ מעל˙ ‰מס"נ בזמן ‰ז– ‰
במעמ„ ומˆב ˘ל ‰רחב ,‰בני חיי ומזוני רויחי.
)פורים ˙˘ט"ו(

˙‰פל ‰ולימו„ ˙‰ור ,‰ול‚רום ˘י‰י'

‚ם "בני ‰כרך"
ˆריכים ל‰ז‰ר

לו ר‚˘ ˘ל ‚‡ו" ,‰י˙‰לל חכם
בחכמ˙ו ...ע˘יר בע˘רו" ,בח˘בו

‰ז‰ירו˙ מעמל˜ ˆריכ ‰ל‰יו˙
ל‡ ר˜ ב˘ע˙ ‰עס˜ במסחר ,ב˘ע‰
˘מ„בר „ברים בטלים רח"ל‡ ,ו
כ˘נמˆ‡ במ˜ום ˘מחו ıלבי˙‰-כנס˙
ובי˙‰-מ„ר˘‡ ,ל‡ ‚ם כ‡˘ר נמˆ‡
בכרך מו˜ף חומ ,‰וב˘ע˙ ˙‰פל‰
ולימו„ ˙‰ור.‰
ˆריכים לי„ע ˘‰יˆ"‰ר ‰ו‡ ‡ומן
במל‡כ˙ו ,חכם וערום ,ו"כך ‡ומנ˙ו
˘ל יˆ"‰ר וכו'" ,וכ„ברי כ"˜ מו"ח
‡„מו"ר ב˘ם ‡ביו ˘לפעמים מ˙לב˘
‰יˆ"‰ר ב‡יˆטל‡ ˘ל מ˘י )"‡ין
ַ‡ זיי„ענע זופיˆע"( ,ומ„בר ב‡ופן
‰מ˙‡ים למי ˘לוב˘ ‡יˆטל‡ ˘ל
מ˘י‰ ,יינו ,כמי ˘נמˆ‡ בכרך מו˜ף
חומ...‰

˘זו‰י ‰חכמ ‰ו‰ע˘ירו˙ ˘לו –
‡ע"פ ˘‡‰מ˙ ‰י‡ ,ומובן ‚ם ב˘כל,
˜‰ב"˘ ‰עוזר לו ‡ינו יכול לו"‰˘ ,רי

˘נע˘ ‰לו ,כ‚ון יור„י ‰ים ו‰ולכי מ„ברו˙ וחבו˘י בי˙ ‡‰סורים וחול˘ ‰נ˙רפ‡‰˘ ,ן

"כל „‚‰ול מחבירו יˆרו ‚„ול ‰ימנו",

ˆריכין ל‰ו„ו˙˘ ,כ˙וב ב‰ן 'יו„ו ל '‰חס„ו ונפל‡ו˙יו לבני ‡„ם ויזבחו זבחי ˙ו„– '‰

וכיון ˘חו˘ב ‡˙ עˆמו ל"‚„ול"‰ ,רי

‡ם על ‡ח˙ מ‡ל ‰נ„ר ˘למים ‰ללו˘ ,למי ˙ו„‰ ‰ן ,וטעונו˙ לחם ‡‰מור בענין ,ו‡ין

מובטח לו ˘יˆרו ‚„ול ממנו‰ ,יינו,

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

˘‚„לו˙ו ˘ל ‰יˆר ‰י‡ יו˙ר מ„‚‰לו˙
˘לו!

וˆריך ל‰בין:
‰רי "˙ו„ "‰פירו˘‰ ‰ו„‡ ‰ס˙ם – ומנלי' לר˘"י ל„יי˜ ˘")‡ם על( ˙ו„‡‰ "‰מור

ולכן‚ ,ם ב‰יו˙ו בכרך מו˜ף חומ‰
ˆריך ל‰ז‰ר ˘ל‡ לי˙ן ‡חיז ‰לעמל˜
˘ענינו חוˆפ‡ בלי טעם ,ומ"מ ב‡ים
ממנו כל ˘‰בע ‰מ„ו˙ רעו˙.

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
˘נכללים בז ‰ר˜ „' נסים ‡לו ול‡ יו˙ר? ו‡ם נ‡מר ˘‰וכח˙ו מ‰כ˙וב ב˙‰לים

)˜‡פיטל

˜ז – ˘מבי‡ ר˘"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

‰עˆ ‰מול עמל˜

ריינכ‡ ּפן זיך"( ‚ם ב˘ע˙
ַ
)"‡
ַ
ל‚˙‰נב

ענין ˘ל ‰בנ ‰ו‡ ,‰‚˘‰ל‡ „ו˜‡ ע"י

...ומז‰

י˜ריבנו ו˜‰ריב על זבח ˙‰ו„ ‰ו‚ו'".

˘ז˜ו˜ ‰ו‡ לעזר ˘ל ˜‰ב"‡" ,‰למל‡

יכול

מובן

‡.

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

ו‰ע˙י˜ ר˘"י ˙‰יבו˙ "‡ם על ˙ו„ ‰י˜ריבנו" ,ופיר˘‡" :ם על „בר ‰ו„‡ ,‰על נס

וכ‡מור‰ ,עˆ ‰לז‰ ‰י‡ – ל‡ ע"י

˘‰יˆ"‰ר

מנין בפשוטן של מקראות שהתודה באה על נס דווקא?  /ביאור הכרחו של רש"י
לפרש שקרבן תודה מביאים רק על ד' סוגי נסים ,ולא על כל נס שנעשה לאדם

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‡

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˘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.

˜úר‡˙ ˘ב˙

כז

כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ענין ˘ל י„יע‰ ,‰בנ ‰ו‰ – ‰‚˘‰רי "‡ין „ע˙ם „ומ ‰ז ‰לז‰
ו‡ין פרˆופי‰ן „ומים ז ‰לז‡ ;"‰בל כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ "ל‡ י„ע"‰ ,יינו ,ענין ˘‡ינו
˜˘ור עם מ„י„ ‰ו‚‰בל˘ ‰ל ‰בנ ‰ו ,‰‚˘‰ו‡„רב‰ ,‰ענין ‰יחי„י ˘נ„ר˘ ‰ו‡ יˆי‡‰

ו‰בי‡ור בכל ז:‰

מכל מ„י„ ‰ו‚‰בל‰ – ‰רי בז˘ ‰וים כל בנ"י.

בפר˘˙ ˆו ‰מ„ובר ב˜רבנו˙ כ‡לו˘ ,בעי˜רם כבר נ˙פר˘ו בפר˘˙ וי˜ר‡‡ ,ל‡
˘בפר˘˙נו ני˙ווספו בכל ˜רבן ו˜רבן עו„ פרטים ˘ל‡ נ˙ב‡רו ˜ו„ם.
‡מנם בנו‚ע ל˜רבן ˘למים ‡יננו מוˆ‡ים לכ‡ור˘ ‰ום פרט נוסף בפר˘ ‰זו‰˘ ,רי
ל‡חר ‰כ˙וב "וז‡˙ ˙ור˙ זבח ˘‰למים ‡˘ר י˜ריב ל "'‰נ‡מר מי„‡" :ם על ˙ו„‰
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".
ו˘ולל ר˘"י ˙מי ‰‰זו ומפר˘‡" :ם על „בר ‰ו„‡ . . ‰נ„ר ˘למים ‰ללו ˘למי
˙ו„‰ ‰ן" – כוונ˙ו לומר‡"˘ ,ם על ˙ו„ "‰ב‡ ב‰מ˘ך למ˘ ‰כ˙וב "וז‡˙ ˙ור˙ זבח
˘‰למים"‰ ,יינו ˘בפר˘ ‰זו ב‡ ‰כ˙וב ל‰וסיף עו„ סו‚ ופרט ב˙וך "זבח ˘‰למים"
˘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.

‚.

ו‰נ‡ ,‰ף ˘ענין ז‰ ‰ו‡ עי˜ר ‰חי„ו˘ בפירו˘ו על ‰כ˙וב ,מכל מ˜ום מפר˘

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:‰
מובן בפ˘טו˙ ˘˙מי„ ˆריכים ל‰ו„ו˙ ל˜‰ב" ‰על כל ‰טוב ˘‰ו‡ ‚ומל לכל יחי„
ויחי„ ,כי כל ‡ח„ ו‡ח„ מבני י˘ר‡ל מ‡מין ב '‰ויו„ע ˘כל מ˘ ‰י˘ לו‚ ,ם ‡ם ב‡ לו
ב„רך ‰טבע – ‰רי ז ‰ב‡ מ˜‰ב" .‰וכמו ˘י˘ ל‰ו„ו˙ לכל נו˙ן מ˙נ ‰טוב ‰י‰י' מי
˘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
)‡ו כמ ‰פעמים ביום( – ו‰רי ז„ ‰בר בל˙י מ˙˜בל על „‰ע˙ ,ו‡פילו ‡˙"ל ˘מספי˜
פעם ‡ח˙ ב˘נ ‰על כל ˘‰נ‚ – ‰ם ז‰ ‰ו‡ חי„ו˘ ‚„ול ˘‰י˙˙‰ ‰ורˆ ‰ריכ ‰לפר˘ו.
לכן ‚ם בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ מוכרח לומר ˘ל‡ על כל ‰ו„‡ ‰חייבים ˜רבן ˙ו„‡ ,‰ל‡

ל‡ ר˜ בנעיל ‰ביום ‰כיפורים
וכ˘ם ˘‰י' "בימים ‰‰ם" – כך ˆריך ל‰יו˙ ‚ם "בזמן ‰ז:"‰
ענין ‰מס"נ ‰ו‡ ל‡ ר˜ בזמן ומˆב מיוח„ ˘„ור˘ מסיר˙ ‰נפ˘ ו‚‰וף כפ˘וטם‡˘ ,ז
מ˙עורר˙ ‰נ˜ו„‰ ‰פנימי˙ ˘בכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל לעמו„ ב˙נוע˘ ‰ל מס"נ ‡פילו ביום
חול ובענין ˘ל חול‡ ,ל‡ – כפי ˘נ‡מר במ‚יל˜" :‰יימו ו˜בלו ‰י‰ו„ים עלי‰ם ועל
זרעם ‚ו' בכל „ור ו„ור"" ,וי˘לח ספרים ‚ו'"‚‡‰" ,ר˙ ‰ז‡˙" ,ו"‡‚ר˙ ‰פורים ‰ז‡˙
˘‰ני˙",
ובנ"י ˜בלו ‡˙ ב˜˘˙˘ ‰ל ‡ס˙ר "כ˙בוני ל„ורו˙"‰ ,יינו"˘ ,כ˙בו" בכ‡ו"‡
מי˘ר‡ל בפנימיו˙ו˘ ,י‰י' בכחו ˘ל כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל‡ ,נ˘ים ונ˘ים נער וז˜ן ,ל˙‰עלו˙
למעל ‰מן ‰מ˜ום ולמעל ‰מן ‰זמן ,ולעמו„ ב˙נוע˘ ‰ל מס"נ בפועל – ‚ם בזמן ˘‡ינו
יו‰כ"פ בע˙ נעיל ,‰ו‡פילו ל‡ ˘ב˙ ויו"ט ,ובמ˜ום ˘‡ינו בי˙-כנס˙ ‡ו י˘יב‡ ,‰ל‡
בלכ˙ו ברחוב‡ ,ו ב˘ע˙ ‡כיל˙ו ו˘˙יי˙ו" ,בכל „רכיך".
ו‡„רב – ‰י˘ עילוי "בזמן ‰ז "‰ל‚בי ‰מעמ„ ומˆב "בימים ‰‰ם":
בימים ‰‰ם – ‰י' ˆורך ב‰סר˙ ‰טבע˙ ˘ל ‡ח˘ורו˘ ונ˙ינ˙ ‰ל‰מן כ„י לעורר ‡˙
בנ"י ל˙נוע˘ ‰ל מס"נ ,כ„ברי ‚‰מר‡ "‚„ול‰ ‰סר˙ טבע˙ יו˙ר מ‡רבעים ו˘מונ‰
נבי‡ים ו˘בע נבי‡ו˙ ˘נ˙נב‡ו ל‰ן לי˘ר‡ל˘ ,כולן ל‡ ‰חזירום למוטב ,ו‡ילו ‰סר˙
טבע˙ ‰חזיר˙ן למוטב".
ו‡ילו בזמן ‰ז – ‰בכחו ˘ל י‰ו„י לעמו„ ב˙נוע˘ ‰ל מס"נ ב‰יו˙ו במעמ„ ומˆב
˘˜‰ב" ‰נו˙ן לו כל ˆרכיו ב‰רחב ,‰בני חיי ומזוני רויחי ,ו‡עפ"כ ,בר‡ו˙ו ˘‰יˆ"‰ר
מ˘ח˜ עמו‰ ...נ‚ ‰ם ב‰יו˙ו ב‡מˆע עניניו ,ב‡כיל˙ו וב˘˙יי˙ו ,בלכ˙ו ברחוב ,ב‰יו˙ו
„ז˘‡ ּב" – בל˘ון ‰מ„ינ ,(‰במ˘ר„ו ,כ˘מ˙עס˜ ‡פילו עם ‡ינו-
ַ
על מ˘ר˙ו )"‡ויף זיין
ט‡ן"( לפ˙ע ˘"‡ין עו„ מלב„ו" ,ול‰עמי„ ‡˙
כ‡ ּפ ָ
י‰ו„י – יכול ‰ו‡ ל‰זכר )"זיך ַ‡ ַ
עˆמו ב˙נוע˘ ‰ל מס"נ בפועל‰ ,יינו˘ ,מוכן ומזומן בפועל ,ע„ ל„ר‚‡ ‰כי ˙ח˙ונ‰
„פועל˘ ,ל‡ לעבור ‡פילו על „˜„ו˜ ˜ל ˘ל „ברי סופרים ,ול˜יים רˆון ˜‰ב" ‰בכל
‰פרטים – ‡ף ˘לפני ר‚ע ‡ח„ „יבר בענין ˘ל מסחר‡ ,ו ענין ‡חר ˘˜‰ור עם ‰מ˘ר‰
˘עוס˜ ב.‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

‚„ולו˙ בי"„ ,ומו˜פים חומ ‰בט"ו"‰˘ ,רי ‡ל ‰עו˘ים פורים בזמן ˘‡ל ‰נו‚‰ים חול

על ‰ו„‡‡˘ ‰ינ ‰ר‚יל‰ – ‰יינו ˘˙‰ו„ ‰ב‡ ‰ר˜ "על „בר ‰ו„‡ ‰על נס ˘נע˘ ‰לו".

כו

ז

)כ˜˘‰ו"ט בר‡˘ונים(.

„.

זמן ולמעל ‰מ‰זמן בח‚ ‰פורים
ונמˆ‡˘ ,ימי ‰פורים ‰ם ב‚‰בל˙ ‰זמן ב‡ופן ˘‰זמן נמ˘ך ויור„ במ˜ום‰ ,יינו,
˘מˆ„ ˘ינויי ‰מ˜ום ,ערי ‰פרזו˙ ,ערים מו˜פו˙ חומ‡ ‰ו כפרים ,נע˘˘ ‰ינוי בזמן –
‡ם זמן ז‰ ‰ו‡ פורים ‡ו יום חול.
ול‡י„ך ‚יס‡ – ענין ‰פורים ‰ו‡ למעל ‰מ‰זמן ל‚מרי‰˘ ,רי ˜יום „יני ‰פורים
כ‰לכ˙ם מחייב ל‰יו˙ במעמ„ ומˆב ˘ל "ע„ „ל‡ י„ע" ,וכ‡˘ר „‡‰ם נמˆ‡ במעמ„
ומˆב „"ל‡ י„ע"‡ ,זי ‡ינו ˘ייך ל‡ למ˜ום ול‡ לזמן.
ונמˆ‡˘ ,בימי ‰פורים י˘נם ˘ני ‰פכים ל‚מרי :מח„ ‚יס‡‰ ,רי ז˘˜ ‰ור עם זמן
במ„רי‚‰ ‰יו˙ר ˙ח˙ונ ,‰ע„ כ„י כך ˘‰זמן מ˘˙נ ‰לפי ˘ינויי ‰מ˜ום; ול‡י„ך ‚יס‡,
בכל ‰זמנים ו‰מ˜ומו˙ – ‰ן בערי ‰פרזים‰ ,ן בערים מו˜פו˙ חומ ,‰ו‰ן בכפרים
˘מ˜„ימים – ˆ"ל מעמ„ ומˆב ˘ל "ע„ „ל‡ י„ע"‰ ,יינו ,יˆי‡ ‰ל‚מרי מ‚‰בלו˙ ‰מ˜ום
ו‰זמן ,וע„ למעל ‰מ˘‰כל.

עמ„ו במסירו˙ נפ˘ כל ˘נ˙ ‚‰זיר‰
ו‰‰ור‡ ‰מז:‰
ענינו ˘ל פורים – ˘על י„ו זכו ל‰נס „פורים – ‰ו‡ ‰עבו„„ ‰מסיר˙-נפ˘˘ ,במ˘ך
כל ˘‰נ ‰כול˜) ‰ו„ם ˘בטל‚‰ ‰זיר (‰עמ„ו כל בנ"י ,מנער וע„ ז˜ן טף ונ˘ים ,ב˙נוע‰
˘ל מס"נ ,בי„עם ˘˜יימ˙ ‚‰זיר" ‰ל˘‰מי„ ל‰רו‚ ול‡ב„ ‡˙ כל ‰י‰ו„ים"‰ ,יל"˙.
כלומר :ענין ‰מס"נ ‰י' ‡ˆל כל בנ"י – כ„ברי כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ב˘ם ˆ‰מח˜„ˆ-
בפירו˘ מ"˘ "י‰ו„יים" ב˘ני יו„י"ן‡˜˘ ,י ‚ם על ‡ל˘ ‰ל‡ י„עו ‡ו ‡פילו ל‡ רˆו
ל„ע˙ כלל ˘‰ם י‰ו„ים‰˘ ,רי ‚ם ‡ˆלם י˘נ ‰נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ ,וכ˘ם ˘‚ם עלי‰ם חל‰
‚זיר˙ ‰מן" ,ל˘‰מי„ ‚ו' ‡˙ כל ‰י‰ו„ים" ,כך ‰י˙‚ ‰ם ˙נוע˙ ‰מס"נ ‡ˆל כל ‰י‰ו„ים,
‡פילו ˜ל ˘ב˜לים˘ ,ל‡ רˆ ‰ל„ע˙ ע"„ ˘ייכו˙ו עם י„‰ו˙ ,רח"ל.
ועו„ ז‡˙˘ ,ענין ‰מסירו˙ נפ˘ ‰יˆ‡ ‰לם ל‡ ר˜ בזמנים מיוח„ים ב˘נ ,‰כמו
ביו‰כ"פ בע˙ נעיל) ‰כמ"˘ ‡„מו"ר ‡‰מˆעי ˘בע˙ נעיל‡ ‰פילו ˜ל ˘ב˜לים עומ„
ב˙נוע˘ ‰ל מס"נ(‡ ,ו ב˘ב˙ ויו"ט‡ ,ל‡ ‚ם בימו˙ ‰חול ,בכל ˘‰נ ‰כול‰ ,‰ן ב˜יı
ו‰ן בחורף ,בכל ˘ינויי ‰מˆבים ˘במ˘ך ˘‰נ ‰כול.‰
וז‰ו ˘‰ענין „פורים ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל יˆי‡ ‰ל‚מרי מ‚‰בלו˙ ˘ל זמן ומ˜ום – "ע„
„ל‡ י„ע" – ˘בז˘ ‰וים כל בנ"י:

‡בל ע„יין ‡ינו מובן‰ :רי כבר מסופר לפני ז˘ ‰במ˘ך ‡‰רבעים ˘נ‰˘ ‰יו

י˘ר‡ל במ„בר נ˙ן ל‰ם ˜‰ב" ‰בכל יום לחם מן ˘‰מים ב‡ופן ניסי; כן ‰י' ל‰ם ב‡ר‰
˘ל מרים; וכן ‰י' ל‰ם ענן ˙מי„ ל˘מרם מכל ‰ענינים ‰בל˙י רˆויים – ˘כל ‡לו ‰רי ‰ם
נס .ו‡ם על כל נס מחוייבים ל‰בי‡ ˜רבן ˙ו„ ,‰נמˆ‡ ˘כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל )˘‰יו
יו˙ר מ˘˘ים רבו‡( נ˙חייבו ו˜‰ריבו ˜רבן ˙ו„ ‰בכל יום ויום – „בר ˘‡ין ל‡ומרו כלל.
לכן מוכרח לומר ˘ל‡ על כל נס חייבים ב˜רבן ˙ו„‡ ,‰ל‡ על ניסים מסויימים; וכיון
˘בכ˙ובים "יו„ו ל '‰חס„ו" ˘ב˙‰לים מוב‡ים כמ ‰סו‚י נסים ,ומפר˘ ˘ם "ויזבחו
זבחי ˙ו„‰ ,"‰רי מובן ˘ז‰ו ב„ו˜‡ – ˘˜רבן ˙ו„ ‰מבי‡ים ר˜ על ‰נסים ‰מפור˘ים
˘ם.
ז‡˙ ‡ומר˙ ,מ‡חר ˘מוכרח לומר ˘ל‡ על כל נס מבי‡ים ˜רבן ˙ו„‡ ,‰ל‡ ר˜ על
נס מיוח„; ו‡ף ˘בכ˙ובי ‰חומ˘ ל‡ נ˙ב‡ר על ‡יז ‰נס מבי‡ים ‡˙ ˜‰רבן – ‰רי מכיון
˘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‡[.
ו‡ף על פי כן ‡ין ר˘"י מס˙פ˜ ב‰בי‡ו ‰כ˙וב מבלי פירוט „‰ברים ,כי ‰כ˙וב
"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
ל‡חרי חול˘ ‰נ˙רפ‡‰ ,יינו יור„י ‰ים ,וע„יין ל‡ ‰יינו יו„עים על ‰ולכי מ„בריו˙
וחבו˘י בי˙ ‡‰סורים )˘‰ם כ˙ובים ב˙‰לים לפני חול˘ ‰נ˙רפ‡( – ולכן כו˙ב ר˘"י
בפירו˘ כל ˆ˘ '„‰ריכים ל‰ו„ו˙[.
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‰וספ. ‰

לשון יחיד ורבים
בקרבן תודה

לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

‡˘ר נ˘וב ‡ליכם"(  -נח˘ב ל‰ם ‰˘‰יי' במ„בר
„‚‰ול ו‰נור‡ ,כחבו˘י בי˙ ‡‰סורים.

‡ם על ˙ו„ ‰י˜ריבנו
יור„י ‰ים ו‰ולכי מ„בריו˙ וחבו˘י בי˙ ‡‰סורים
וחול˘ ‰נ˙רפ‡‰˘ ,ם ˆריכים ל‰ו„ו˙
)ז ,יב .ר˘"י(

י˘ ל„יי˜ בל˘ון ר˘"י ˘"חול‰
˘נ˙רפ‡" כ˙ב בל˘ון יחי„ ,ו˘‡ר
‰מˆבים כ˙ב בל˘ון רבים .וטעמ‡ בעי.
וי˘ לב‡ר בז:‰

‡ולם "חול˘ ‰נ˙רפ‡" ,ל‡ ‡ירע
לי˘ר‡ל ב˙ור "רבים" ,ולכן נ‡מר לי˘ר‡ל
‡חרון ,ובל˘ון יחי„ ,מ˘ום ˘ל‡ ‰י'
מ˘ו˙ף לכלל י˘ר‡ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ'  24ו‡ילך(

"ביום קרבנו" או
"עד בוקר"?

כ‡˘ר מטילים על „‡‰ם ‡יז ‰חיוב

וב˘ר זבח ˙ו„˙ ˘למיו ביום ˜רבנו י‡כל
ל‡ יניח ממנו ע„ ב˜ר

‰וי עוב„‡" ,נ˜ל לו יו˙ר ל‰בין פרטי

ל‡ יניח ממנו ע„ ב˜ר – ‡בל ‡וכל ‰ו‡ כל ‰ליל‡ .‰ם
כן למ‡ ‰מרו ע„ חˆו˙ ,כ„י ל‰רחי˜ ‡˙ „‡‰ם מן
‰עביר‰

ב˜˘ר למ‡ורע מסויים‰ ,נ‡ ‰ם "ב„י„י'
‰ענין ,טעם ‰חיוב וכו' .ובנ„ו"„ ,מכיון

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו ,ובאו כאן כמעט ללא עריכה,
באופן שנאמרו ,מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

מסירות נפש דפורים
– גם בשעת עסקיו!
זמן ולמעלה מזמן בחג הפורים  /עמידה במס"נ כל השנה כולה  /לא רק בנעילה
ביום הכיפורים  /נתינת כח מפורים לכל יום ויום  /בני הכרך גם צריכים להזהר /
העצה מול עמלק.
בפורים מˆינו „בר ו‰יפוכו‡˘ ,ינו ב˘‡ר ‰ימים טובים:

)ז ,טו .ר˘"י(

בכל ‰ימים טובים ˘˜‰ורים עם ענין ‰זמן – ˘י˘נו זמן ˜בוע לכל יו"ט ,כמו„‚˘

‡˙ „ור ‰מ„בר‰ ,נ ‰מס˙בר ˘כ‡˘ר

לכ‡ור˙ ‰מו„ ,‰מל˘ון ר˘"י "‡ם כן

ב˘מם :ימים טובים – ‰רי זמנם ˘וˆ‡ ‰ל כל בנ"י ,וכמו ‰יו"ט „ח‚ ‰פסח˘ ,כל בנ"י

נ‡מרו לבני י˘ר‡ל ‡רבע˙ ‰מˆבים

למ‡ ‰מרו" מ˘מע ˘כבר י„וע לנו „ין

˘מ„ובר על מˆוˆ˘ ‰יוו ‰ב ‰מ˘ ‰רבינו

˘י˘ ל‰בי‡ עלי‰ם ˜רבן ˙ו„‰ ,‰זכירו

"ע„ חˆו˙" ו‡˘‰ל‰ ‰י‡ ר˜ על ‰טעם

ב˙חיל ‰מ‡ורעו˙ כ‡לו ˘נע˘ו עם

" -למ – "‰ל„ין ז .‰ולכ‡ור ‰מנין לנו

בני „ור ‰מ„בר ,ור˜ ‡חר כך ‰וסיפו

בפ˘וטי ‰מ˜ר‡ו˙ ‰לכ ‰זו‰ ,רי „ין ז‰

מ‡ורעו˙ ‡חרים.

‰ו‡ ‚זיר˙ חכמים? ובכלל ˆ"ע מ„וע ‰בי‡

ומע˙ ‰י˙ב‡ר מ˘ ‰ב˘לו˘˙ ‰מˆבים
‰ר‡˘ונים נ˜ט ר˘"י ל˘ון רבים ,מ˘ום
˘מˆבים ‡לו ‡ירעו ב„ור ‰מ„בר לכולם
יח„ ,ב‡ופן ˘ל "רבים" .ועל ‰ס„ר:

ר˘"י „ין ז ‰בפירו˘ו‰ ,רי „רכו לפר˘ ‡˙
‰מ˜ר‡ו˙ ול‡ לˆיין ‰לכו˙ ו„ינים?

‡...ך י˘נו ענין ‡ח„ ˘יוˆ‡ מן ‰כלל בפרט ז – ‰ימי ‰פורים:
ימי ‰פורים נ˜בעו מלכ˙חיל ‰ב‡ופן ˘‰י‰ו„ים ‰יו˘בים בערי ‰פרזו˙ עו˘ים ‡˙
יום ‡רבע ‰ע˘ר ,ו‰י‰ו„ים ˘יו˘בים בערים מו˜פו˙ חומ ,‰כמו ˘ו˘ן ,עו˘ים ‡˙ יום
חמ˘ ‰ע˘ר .ו‰יינו˘ ,יום ז‰˘ ‰ו‡ פורים בערי ‰פרזו˙ – ‡ינו פורים בערים מו˜פו˙
חומ ,‰וכן ל‡י„ך˘ ,יום ז‰˘ ‰ו‡ פורים בערים מו˜פו˙ חומ‡ ,‰ינו פורים בערי ‰פרזו˙.
ו‡ם ל‡ „י בחילו˜ ז ,‰ני˙וסף עו„ חילו˜ בזמן ‰מ˘נ ‰ו˙‰חל˙ זמן "˘‰ס –

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

˘"כפרים מ˜„ימים )˜רי‡˙ ‰מ‚יל (‰ליום ‰כניס) "‰בי"‡ בי"ב ‡ו בי"‚ – ב‡˙‰ם

ב‡ם כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ללמ„נו ˘זמן

ל˜ביעו˙ ˘‰נ ,(‰כפי ˘למ„ו ממ"˘ "ל˜יים ‡˙ ימי ‰פורים ‡‰ל ‰בזמני‰ם"" ,זמנים

"יור„י ‰ים" – ‰ירי„ ‰לים סוף;

‡כיל˙ ˜‰רבן ‰ו‡ "ע„ בו˜ר" ‰ול"ל

"‰ולכי מ„בריו˙" – ‰‰ליכ ‰במ„בר

"ביום ˜רבנו י‡כל ע„ בו˜ר"‡ ,ך מז˘ ‰ל‡

˘ל‡חר מכן; "חבו˘י בי˙ ‡‰סורים"

נ‡מר כן‡ ,ל‡ "ביום ˜רבנו י‡כל ,ל‡ יניח

– כ˘נ‡מר לי˘ר‡ל ˘י˙עכבו במ„בר

ממנו ע„ בו˜ר" מוכח „‡כן זמן ‡‰כיל‰

)ר‡‰

‡ינו "ע„ בו˜ר" ‡ל‡ מס˙יים לפני ז ,‰ור˜

פ' מ˘פטים כ„ ,י„" :ו‡ל ‰ז˜נים ‡מר ˘בו לנו בז ‰ע„

‡יסור "ל‡ יניח ממנו" זמנו "ע„ בו˜ר".

‡רבעים יום ע„ ר„˙ מ˘ ‰מן ‰‰ר

חו‚‚ים יו"ט ז ‰ב‡ו˙ו זמן.

‰רב˜˙ ‰נו ל‰ם".
]ו‡ף ˘"כפרים מ˜„ימים ליום ‰כניס‰ "‰י‡ מסיב ‰מסויימ˙ " -כ„י ˘יספ˜ו
מים ומזון ל‡חי‰ם ˘בכרכים"‰ ,יינו˘ ,עי"ז י˘ ל‰ם ˘ייכו˙ ‚ם לפורים ˘ל ‡חי‰ם
˘בכרכים‰ ,רי סוכ"ס נע˘ים ‡ˆלם עניני ‰פורים בזמן ˘ונ.[‰
וע„ כ„י כך‡˘ ,מרו על ז ‰ב‚מר‡ "‡י˜רי כ‡ן ל‡ ˙˙‚ו„„ו ,ל‡ ˙ע˘ו ‡‚ו„ו˙
‡‚ו„ו˙"„" ,נר‡ ‰כנו‚‰ין ב' ˙ורו˙ כ˘˜ורין כפרים ‡˙ ‰מ‚יל ‰ביום כניס ,‰ועיירו˙

כ„
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ו‡ופן ‡‰׳‰ ,נ˘‰ ‰כל˙ם ו˙‚˘‰ם מבי‡ים ‡ו˙ם לי„י י˘ו˙ ו‚סו˙ ‰רוח ,וכל ‡˘ר ‰ם
עולים בחכמ ‰ובמ„ע ‰נ ‰מ˙רב ‰מˆי‡ו˙ עˆמם ורמ˙ רוחם ,ועל ‰רוב בעלי מ„ו˙
˙˜יפו˙ ,ו‰עוס˜ים במו˘כלו˙ ב„רך ‰ב׳‰ ,נ˘‰ ‰כל˙ם ו˙‚˘‰ם מבי‡ים ‡ו˙ם לי„י
ביטול י˘ו˙ם ,וכל ‡˘ר ‰ם עולים בחכמ ‰ובמ„ע ‰נ ‰מז„ככים יו˙ר ויו˙ר ומ˙בטלים
ממˆי‡ו˙ י˘ו˙ם ובעלי מ„ו˙ נעימו˙.
˘‰י״˙ י‰י׳ בעזרו ללמו„ ולˆ‰ליח בעבו„˘ ‰בלב˘‡ ,ר ˙פעול ˙‰כלי˙ ‰נרˆ,‰
וטוב י‰י׳ לו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˜עח-ט(

‡ך ל‡י„ך ,ממ˘ ‰נ‡מר "ביום ˜רבנו
י‡כל"‰˘ ,כוונ ‰בז ‰בפ˘טו˙ ‰י‡ לכל
‰מע˙ לע˙ ,מ˘מע ˘‚ם זמן ‡‰כיל‰
נמ˘ך ע„ ב˜ר.
ולכן מפר˘ ר˘"י ˘‰כ˙וב מ˘מיענו
˘ני „‰ברים:
מעי˜ר „‰ין "‡וכל ‰ו‡ כל ‰ליל,"‰
ולכן נ‡מר "ביום ˜רבנו י‡כל"‡ .מנם
ב„יו˜ ל˘ון ‰כ˙וב "ל‡ יניח ממנו ע„
ב˜ר" מרומז ˘י˘ לע˘ו˙ ‰פס˜ וריחו˜
בין ‰זמן ˘ל "ל‡ יניח ממנו" לזמן
‡‰כיל ,‰וז‡˙ "כ„י ל‰רחי˜ ‡˙ „‡‰ם

מן ‰עביר ."‰ולכן "‡מרו ע„ חˆו˙",
כי מכיון ˘˙‰ור ‰רומז˙ ˘ˆריכ ‰ל‰יו˙
‰רח˜ ‰מסויימ˙ בזמן ‡‰כיל˘ ,‰יערו
חכמי י˘ר‡ל ˘‰כוונ‰ ‰י‡ "ע„ חˆו˙".
ולפי ז ‰מובן ˘מ„ברי ‰כ˙וב עˆמו
כבר מוכח ˘י˘ כ‡ן ‰רח˜ ‰ו˘יעור
‡‰כיל‡ ‰ינו "ע„ בו˜ר" ,ולכן פ˘יט‡ לן
מ‡"˘ ‰מרו ע„ חˆו˙" ,ולכן ‚ם מבי‡ו
ר˘"י כ‡ן ,כי בז ‰מפר˘ „יו˜ ל˘ון
‰כ˙ובים ,כנ"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ'  37ו‡ילך(
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כ‚

ללמו„ ˘לו˘ים פעמים מ‡מר ‡ח„ ‡ו
ללמו„ ˘לו˘ים מ‡מרים?

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

‡בל ˙חל˙ ‰כל ‰ו‡ ˙‰‰עס˜ו˙ במ˙ינו˙ ,כ‰כלל ‰י„וע לכל עוס˜ במו˘כלו˙:

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

‰ממ‰ר ‡וב„ ,ו‰מ˙ון מרויח; ‰מ˙ינו˙ ו˙‰‰עכבו˙ בכל סבר‡ ˘כלי˙ ,ו‰עלי׳ מ„ר‚‡
ל„ר‚‡ מן ˜‰ל ‡ל ‰כב„ ,מעמי„ ‡˙ ‰מ˘כיל על בסיס נ‡מן ברום בל˙י מ˘וער.
‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‡„מו"ר ‰ר‰״˜ מו‰רר"˘ ‡מר ל‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜

סוד לימוד התינוקות
בחומש ויקרא

]‰ר˘"ב[ זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״מ זי"ע:
"כ˘חוזרים במח˘ב ‰ו‰ר‰ור מ‡מר ‡ח„ ˘˘ים ו˘מונים פעמים בעיון‰ ,נ ‰על י„י
ר‚ילו˙ זו ˘מר‚ילים ‡˙ ‰מוח לח˘וב ב˙וכן ˘‰‰כל ‰ונו˘‡ ,‰מכ˘ירים ‡˙ ‰מוח
ל‰יו˙ כלי ל˜בל ˘כל עˆמי".

הקרבן מגלה את ההתקשרות העצמית של יהודי בהשי"ת  /בחירה שלמעלה
מטעם ודעת  /מעלת קריאת התינוקות בתורת כהנים
עבו„˙ ˜‰רבנו˙ ˘נ˙ב‡ר ‰בפר˘יו˙ ‡לו‰ ,י‡ ‡ח„ מעי˜רי עבו„˙ בני י˘ר‡ל בעולם.
וכפי ˘‡מרו במ˘נ‡) ‰בו˙ פ"‡ מ"ב(" :על ˘לו˘„ ‰ברים ‰עולם עומ„ על ˙‰ור ‰על ‰עבו„‰
ועל ‚מילו˙ חס„ים" ,ו"עבו„‰ "‰י‡ עבו„˙ ˜‰רבנו˙ בבי˙ ‰מ˜„˘ )מפר˘י ‰מ˘נ˘ ‰ם(.

‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰״˜ זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״מ זי"ע ‡מר לי:
"טוב ומועיל יו˙ר לחזור במח˘ב ‰עיוני˙ מ‡מר ‡ח„ ˘ל˘ים פעמים ,מכמו ללמו„
˘ל˘ים מ‡מרים למי‚רס ,כי ב‰לימו„ „˘ל˘ים מ‡מרים יו„ע ענינים ˘טחים ,ובמח˘ב‰
עיוני˙ ˘ל˘ים פעמים מ‡מר ‡ח„ ,ב‡ ‰ו‡ על עˆם נו˘‡ ‰ענין במ‰ו˙ ˘כלו ‰עˆמי".
ופעם ‡מר לי בס‚נון ז:‰
"כ˘לומ„ים ˘ל˘ים מ‡מרים למי‚רס˙‰ ,ועל˙ מז‰ ‰ו‡ ,מ‰˘ ‰ו‡ למ„ ˘ל˘ים

וי˘ ל˙מו:‰

מ‡מרים ויו„ע ˘טחיו˙ עניני‰ם‡ ,בל ‰חו˘ב ומ‰ר‰ר מ‡מר ‡ח„ ˘ל˘ים פעמים

˘לו˘ ‰עניינים ‡לו ˘ל ˙ור ‰עבו„ ‰ו‚מילו˙ חס„ים‰ ,ם ˘לו˘˜" ‰ווים" בעבו„˙ו

בעיון‰ ,נ˙‰ ‰ועל˙ מז‰ ‰ו‡ מ‰˘ ‰מ‡מר לימ„ ‡ו˙ו ,בר‡˘ון ‰ו‡ ר˜ מ‰˘ ‰ו‡ למ„

˘ל י‰ו„י ,ו‰ן ‰ן ˘לו˘ „‰רכים ˘‰עני˜ ˘‰י"˙ לבני י˘ר‡ל על מנ˙ ˘יוכלו ל˘˜˙‰ר

‡˙ ‰מ‡מרים‡ ,בל ‰מ‡מרים ל‡ לימ„ו ‡ו˙ו ,וב‡‰חרון ‰ו‡ מ‰˘ ‰מ‡מר לימ„ ‡ו˙ו,

‡ליו ול„˙‰ב˜ בו .ועל כן‰ ,י' מ˙‡ים לכ‡ור˘ ‰י‰יו ‡לו עניינים רוחניים נעלים

וב‡מ˙ ל‡מ˙ו ‰נ ‰ז‰ו ˙כלי˙ ‰לימו„".

ומרוממים .וב„ו‚מ˙ עבו„˙ ˙‰פיל‰˘ ‰י‡ "עבו„˘ ‰בלב"

)˙עני˙ ב,

‡( ,ורו‡ים ב‰

במוח˘ ‡˙ ˜˙‰רבו˙ „‡‰ם ל˘‰י"˙.
ולפועל ,רו‡ים ‡נו ˘‡ח„ ‰עניינים ‰עי˜ריים ביו˙ר ‰ו‡ עבו„˙ ˜‰רבנו˙ .עבו„ ‰זו
‡ינ ‰רוחני˙ לכ‡ור‡ ,‰ל‡ ˙וכנ‰ ‰ו‡ ˜‰רב˙ ˜רבנו˙ ‚˘מיים˘ ,חיט˙ם ו‰על‡˙ם על
‚בי ‰מזבח .ולכ‡ור ,‰כיˆ„ מ˙‡ים ˘זו ˙‰י' „‰רך ל˘˜˙‰רו˙ בני י˘ר‡ל ב˘‰י"˙?

ו˙‰מי„‚ ‰‰ל ‰על פי מ˘ ‰מˆינו ˘‚ם ‚ויים מו˙רים ב‰ב‡˙ ˜רבנו˙ ,ו‡פילו
ל˜‰ריבם בבי˙ ‰מ˜„˘

)ר‡ ‰מנחו˙ ע‚,

ב( .ו‡ינו מובן כלל ,מ„וע בחר ˘‰י"˙ לבט‡

‡˙ עבו„˙ בני י˘ר‡ל בעניין ‚˘מי ˘˘ייך ‚ם ‡ˆל ‡ומו˙ ‰עולם?

ככל ‡˘ר ‰ם עולים בחכמ ‰ובמ„ע ‰נ ‰מז„ככים יו˙ר ויו˙ר
‰מטריח ˘כלו ל‰עמי˜ „ע˙ו ˘עו˙ ‡רוכו˙ ב‰ס˙כלו˙ ˘כלי˙ חז˜ ‰ב‡„ ‡‰מר
רבינו נ״ע בספר ˘ל בינונים ]-ספר ˙‰ני‡[ פר˜ ‰׳‰" :נ ‰כל ˘כל כ˘מ˘כיל ומ˘י‚
ב˘כלו ‡יז ‰מו˘כל ‰רי ˘‰כל ˙ופס ‡˙ ‰מו˘כל ומ˜יפו ב˘כלו ,ו‰מו˘כל נ˙פס
ומו˜ף ומלוב˘ ב˙וך ˘‰כל ˘˘‰י‚ו ו˘‰כילו" ,יבין כי ‰מ˘כיל ו˘‰‰כל˙‰ ‰ופס
ו‰נ˙פס פועלים ז ‰בז‰ ,‰מ˘כיל פועל ב˘‰‰כל ‰ו˘‰‰כל ‰פועל˙ ב‰מ˘כיל .ו„ע˙
למבין נ˜ל ל‰בין ,כי כל ‡ח„ מ‰ם פועל כפי מ‰˘ ‰ו‡ במˆי‡ו˙ מ‰ו˙ו‡ ,בל לעולם

˜‰רבן מ‚ל˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰רו˙ ‰עˆמי˙ ˘ל י‰ו„י ב˘‰י"˙
˜‰רבנו˙ ‰ם חל˜ מ˙רי"‚ מˆוו˙ ˙‰ור‡ ,‰ך י˘ ב‰ם עניין בו ‰ם נעלים מכל ‰מˆוו˙
כולן:

‰נ˘‰‰ ‰כל‚ ‰ובר˙ בפעול˙ ‰על ‰מ˘כיל.
‡˘ר על כן ‰ננו רו‡ים במוח˘˘‡ ,ר על פי ‰רוב ‰נ‡ ‰לו ‰עוס˜ים במו˘כלו˙ ב„רך

כב
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"מˆוו‰ "‰ו‡ מל˘ון ˆוו˙‡ וחיבור
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י‡

)ל˜וטי ˙ור ‰בחו˜ו˙י מ,‰

‚( .כ‡˘ר י‰ו„י מ˜יים

‡˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'‰ ,רי ‰ו‡ ˜˘ור עם ˘‰י"˙ ,וכ‡˘ר פ‚ם ועבר ‡˙ „‰רך רח"ל,
‰ו‡ מ˙נ˙˜ ונפר„ ממנו י˙' ח"ו.
‡מנם‚ ,ם כ‡˘ר י‰ו„י חט‡ ונפר„ לכ‡ור ‰מ˘‰י"˙‰ ,רי בפנימיו˙ו ‰ו‡ ע„יין
˜˘ור ‡ליו י˙' .כל ‡י˘ י˘ר‡ל ,י‰י' מי ˘י‰י'„ ,בו˜ ומ‡וח„ ב˘‰י"˙ ב˜˘ר עˆמי,
ו˜˘ר ז‡ ‰ינו מ˙נ˙˜ ‚ם בע˙ מע˘‰ ‰עביר .‰בני י˘ר‡ל ‰ם בבחינ˙ בנים ל˘‰י"˙
)ר‡ ‰י„ ,(‡ ,וכ˘ם ˘בן נו˙ר ˜˘ור ל‡ביו ‚ם כ‡˘ר חט‡ לו ,כך בני י˘ר‡ל מ‡וח„ים
ב˘‰י"˙ ˙מי„‚ ,ם כ‡˘ר ‡ינם ‰ולכים ב„רך ‰י˘ר

)ר‡„˜ ‰ו˘ין לו˘ .‡ ,ו"˙ ‰ר˘ב"‡ ח"‡

סי' ˜ˆ„ ‚בי מ˘ומ„(.

בין חכמות הטבעיים לחכמת ה'
העוסקים במושכלות בדרך הב׳ ,הנה השכלתם והשגתם מביאים אותם לידי
ביטול ישותם ,וכל אשר הם עולים בחכמה ובמדע הנה מזדככים יותר ויותר
ומתבטלים ממציאות ישותם ובעלי מדות נעימות

ב' „רכים ב˘‰כל ‰ו‰‚˘‰

‡ך ˜˘ר מיוח„ ז‡ ‰ינו ב‚ילוי ˙מי„˘˜‰ .ר ‚‰לוי ˘בין י‰ו„י ל˘‰י"˙ מיוס„ על
˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ,וכ‡˘ר פ‚ם י‰ו„י‰ ,רי נפ‚מ˘˜˙‰ ‰רו˙ו ב˘‰י"˙.

וז‰ו עניין ˜‰רב˙ ˜‰רבן˜ ,רבן מל˘ון "˜ירוב"
)˜ט(

ועו„(˘ ,על י„ו מ˙‚ל˘˜‰ ‰ר ‰פנימי ו‰עˆמי ˘בין ‰י‰ו„י ל˘‰י"˙ .ומכיוון

˘ב˜˘ר ‰עˆמי ˘בין י˘ר‡ל ל˘‰י"˙ ,ל‡ יכול ל‰יו˙ מˆב ˘ל פ‚ם‰ ,רי ב‚˙‰לו˙
˜˘ר ז ,‰נ‰י' ‰י‰ו„י ˜˘ור ל˘‰י"˙ ˙מי„.
וז‰ו עניין ‰כפר˘ ‰נפעל˙ על י„י ˜‰רבן" ,כפר "‰מל˘ון ˜ינוח˘ ,מ˙נ˜ ‰ומ˙˜נח
‰חט‡ ו‰פ‚ם ˘‰י' ב˘˜˙‰רו˙ ‰י‰ו„י ב‡ל˜ו˙.

בחיר˘ ‰למעל ‰מטעם ו„ע˙

...ו‰נ ‰י„וע „ב˘‰כל ‰ו ‰‚˘‰י˘ ˘ני „רכים ˘ונים ז ‰מז‰ '‡‰ ,‰ו‡ ‰ור„˙ ‰מ˘כיל
‡ל ‰מ˘י‚ ,ו‰ב׳ ‰ו‡ ‰על‡˙ ‰מ˘כיל ‡ל ‰מו˘‚.
˘ני „רכים ‡לו עם ‰יו˙ם חלו˜ים ז ‰מז ‰ב˙כלי˙„ ,ב„רך ‡‰׳ ‰נ‰ ‰מ˘כיל עומ„
על עמ„ו ,וב‰יו˙ ‰מו˘‚ נעל ‰בערך‰ ,נ‡ ‰ופן ˜ירובו ˘ל ˘‰‰כל‡ ‰ל ‰מ˘כיל ‰ו‡
ע״י ˙‰עבו˙ ˘‰‰כל ‰ו‰ור„˙‡ ‰ל מ˜ום עמי„˙ו ˘ל ‰מ˘כיל ,ו„‰רך ‰ב׳ ‰ו‡ ‡˘ר
˘‰‰כל ‰במ˜ומ ‰עומ„˙ ,ו˜ירוב˘ ‰ל ˘‰‰כל‡ ‰ל ‰מ˘כיל ‰ו‡ ע״י ‰ז„ככו˙ו ˘ל
‰מ˘כיל ועליי˙ו ‡ל מ˜ום עמי„˙˘ ‰ל ˘‰‰כל ,‰בכל ז‰ ‰נ˘ ‰ני‰ם ב‡ים ב‡ופן ‡ח„,
ו‰ו‡ ‰‰ילוך מן ˜‰ל ‡ל ‰כב„.
˘ני „רכי ˘‰‰כל ‰ו‡‰ ‰‚˘‰‰מורים ,י˘נם בכל ‰חכמו˙‡ ,בל בעי˜רם ‰ם פר˘˙
„רכים ˘ל ˘ני סו‚י חכמו˙ :חכמו˙ ‰טבעים ,וחכמ˙ ˙‰ור ‰ו‡‰ל˜י˙.
חכמו˙ ‰טבעים ,עם ‰יו˙ם ˘‰כלו˙ ‚„ולו˙ וב‰ם חכמו˙ עמו˜ו˙‡ ,בל כללו˙
‰סו‚ ‰חכמו˙ ‡לו ‰ו‡ ˙‰עבו˙ ˘‰‰כל ‰ו‰ור„˙‡ ‰ל מעמ„ ‰מ˘כיל ו‰מ˘י‚ ,ו‰סו‚
„חכמ˙ ˙‰ור ‰ו‡‰ל˜י˙ ‰ו‡ ‰ז„ככו˙ ‰מ˘כיל ועליי˙ו ‡ל מ˜ום מעמ„˘ ‰ל ˘‰‰כל‰
ו.‰‚˘‰‰

)ר‡ ‰ז‰ר ח"‚  ;‡ ,‰ספר ‰ב‰יר סמ"ו

ומע˙ ‰י˘ לב‡ר מ„וע מ˙עורר ˘˜‰ר ‰עˆמי ˘ל בני י˘ר‡ל ב˘‰י"˙ על י„י
˜‰רבנו˙ „וו˜‡:
˘˜‰ר ‰עˆמי ˘בין ˘‰י"˙ לבני י˘ר‡ל ,כ˜˘ר ˘ל ‡ב ובן‡ ,ינו מחמ˙ מעל˙ם ˘ל
בני י˘ר‡ל על ‡ומו˙ ‰עולם ,ול‡ מחמ˙ עבו„˙ם ‰רוחני˙ ו‰מרוממ˙‡ ,ל‡ ‰ו‡ נע˘‰
על י„י בחיר˙ו ˘ל ˘‰י"˙ ,עניין ˘‰ו‡ למעל ‰מטעם ו„ע˙.

˘‰י"˙ בחר בבני י˘ר‡ל ‡ף על פי ˘"‡ח ע˘ו ליע˜ב" .כלפי חו ıנר‡˘ ‰יע˜ב
וע˘ו ‰ם ‡חים ו‡ין כל ‰פר˘ ביני‰ם ,ומכל מ˜ום "ו‡ו‰ב ‡˙ יע˜ב"

)מל‡כי ‡ ,ב(

„וו˜‡ – בבחיר˘ ‰למעל ‰מטעם ו„ע˙.
ומע˙ ‰יובן מ„וע בחר ˘‰י"˙ ˘"עבו„˙" בני י˘ר‡ל‰ ,מעורר˙ ‡˙ ˘˜˙‰רו˙ם
‰עˆמי˙ ב˘‰י"˙‰˙ ,י' על י„י ˜רבנו˙ ‚˘מיים „וו˜‡:
בעבו„˙ ˜‰רבנו˙ ‡ין ניכר˙ מעל˙ם ורוחניו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ,וכ‡מור למעל‰ ‰רי
‰י‡ נע˘י˙ על י„י פעולו˙ ‚˘מיו˙ ˘ל ˜‰רב˙ ב‰מ˘‚ ‰מי˙ ו˘חיט ‰ו‰על‡ ‰על
‰מזבח .עבו„ ‰זו ‚ם „ומˆ‡ ‰ל בני י˘ר‡ל ו‡ומו˙ ‰עולם ,ומכל מ˜ום בחר ˘‰י"˙
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„וו˜‡ ב˜רבנו˙י‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל ,ור˜ ‰י‡ מעורר˙ ומ‚ל˘˜˙‰ ˙‡ ‰רו˙ם ‰עˆמי˙
ב˘‰י"˙.
ונמˆ‡ ˘בחיר˙ ˘‰י"˙ ב˜רבנו˙י‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל ,מבט‡˙ ומזכיר ˙‡ ‰בחיר˙
˘‰י"˙ בבני י˘ר‡ל ו‡‰ב˙ו ‡לי‰ם ,בחיר˘ ‰למעל ‰מטעם ו„ע˙ ,ו‡ינ˙ ‰לוי' במעל˙ם
ועבו„˙ם .ולכן ,על י„י ˜‰רבנו˙ מ˙‚ל ‰ומ˙עורר ˘˜‰ר ‰עˆמי ˘בין ‰י‰ו„י ל˘‰י"˙,
ו‰ו‡ מכפר ומ˘לים ‡˙ ‰פ‚מים ˘בעבו„˙ו.

מעל˙ ˜רי‡˙ ˙‰ינו˜ו˙ ב˙ור˙ כ‰נים
ועל פי ‰מבו‡ר כ‡ן ,י˘ לי˙ן טעם ל˘בח במ‡מרם ז"ל ‡ו„ו˙ ˙חיל˙ לימו„
˙‰ינו˜ו˙ ב˙ור˙ כ‰נים˘ .כן „ר˘ו חז"ל ב˙נחומ‡ )פר˘˙נו י„(:
"למ‰ ‰ם מ˙חילים ˙‰ינו˜ו˙ ˘ל בי˙ רבן ללמו„ בספר וי˜ר‡‡ ,ל‡ מפני ˘כל
˜‰רבנו˙ כ˙ובים בו ,ומפני ˘‰ם ט‰ורים ע„ עכ˘יו ו‡ינם יו„עים מ‰ו טעם חט‡ ועון,
לפיכך ‡מר „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ˘י‰ו מ˙חילין ˙חל ‰בס„ר ˜‰רבנו˙ ,יבו‡ו ט‰ורים
וי˙עס˜ו במע˘ ‰ט‰ורים.
"לפיכך ‡ני מעל ‰עלי‰ם כ‡לו ‰ם עומ„ים ומ˜ריבים לפני ˜‰רבנו˙ .ו‰ו„יעך‡˘ ,ף
על פי ˘חרב בי˙ ‰מ˜„˘ ו‡ין ˜רבן נו‡ ,‚‰ילולי ˙‰ינו˜ו˙ ˘˜ורין בס„ר ˜‰רבנו˙ ,ל‡
‰י' ‰עולם עומ„".
וי˘ לב‡ר ‡˙ ˘‰ייכו˙ ‰מיוח„˙ ˘ל ˙‰ינו˜ו˙ ל˜רי‡ ‰בענייני ˜‰רבנו˙ „וו˜‡:
˘לו˘ ˙˜ופו˙ י˘ ב˘ייכו˙ו ˘ל י‰ו„י ל˙ור ‰ומˆוו˙י' .‡ :מ‰יו˙ו בר וב˙ מˆוו,‰
˘‡ז ‰ו‡ מחויב במˆוו˙ ל‚מרי .ב .מ˘‚‰יע לחינוך ,ו‡זי ˜יום ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ˘לו
‰ו‡ ב˙ור ‰כנ ‰ל˜יומן כמˆוו ‰ועומ„ .‚ .ב‰יו˙ו ˜טן‡˘ ,ז ‡ינו ˘ייך ע„יין ל‰נ‰‚‰
˘ל ˙ור ‰ומˆוו˙.

ו‰נ‡ ,‰ף ˘˜‰טן ‡ינו ˘ייך ל˜יום ˙ור ‰ומˆוו˙י' בפועל‰ ,רי ‰ו‡ ˘ייך ‚ם ‡ז
ל˙ור ‰ומˆוו˙ ,וכפי ˘מ˙בט‡ „‰בר ב‰לכ‡˘ ‰סור לספו˙ לו ‡יסור בי„יים ‚ם
כ˘‡ינו מבין כלל )ר‡ ‰ב‡רוכ˘ ‰ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח סי' ˘מ‚ ס" ‰ו‡ילך( .וי˙יר ‰מזו:
˙‰ור ‰ני˙נ ‰לכל ‡י˘ י˘ר‡ל בירו˘ ,‰כ‡מור "˙ורˆ ‰יו ‰לנו מ˘ ‰מור˘‰˜ ‰ל˙
יע˜ב" )ברכ ‰ל‚ ,(„ ,ו‚ם ˙ינו˜ בן יומו יור˘ ‰כל ,וממיל‡ ‚ם ˙‰ינו˜ו˙ ˜˘ורים ל˙ור‰
ומˆוו˙י' ככל י‰ו„י.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ‡לו ‰עוב„ים עבו„˙ם בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙י',
‰רי ב„רך כלל ˘˜‰ר ‚‰לוי ˘בינם ל˘‰י"˙ ‰ו‡ ˘˜‰ר ˙‰לוי בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום
‰מˆוו˙ .ו˘˜‰ר ‰עˆמי ו‰‡‰ב‰ ‰עˆמי˙ ˘ל ˘‰י"˙ לי˘ר‡ל ‡ינם ‚לויים.
‡ך ˙‰ינו˜ו˙ ,מכיוון ˘‰ם ‡ינם ˘ייכים לעבו„˙ ˜יום ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ,ממיל‡
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‡ין ל˜‰טין ‡˙ חל˜ו ˘ל ˘‰י״˙ בעס˜
‰נני ˘ומע ˘י˘נם ענפי מסחר ˘ונים ˘‡ינם מˆליחים כע˙ כפי ˘‰סוחרים ˆיפו.
וברור ˘ˆריך ל‰ביט על ז ‰כעל נסיון ˘˘‰י״˙ רוˆ ‰לנסו˙ י‰ו„ים ,ו‡ע״פ ˘‰ו‡,
ברוך ‰ו‡ ,יו„ע ˘לבו ˘ל י‰ו„י פ˙וח ˙מי„ ונמ˘ך ל˙ור ‰ומˆוו˙‡ ,בל כ„י לרˆו˙ ‡˙
מל‡כי בי˙ „‰ין ˘‡ינם רוˆים ל‡‰מין ˘י‰ו„י יעמו„ בנסיון ,מר‡ ‰ל‰ם ˘‰י״˙" ,ר‡ו,
למרו˙ ˘‰יˆר ‰רע יכול ל˘‰לו˙ י‰ו„י ˘ˆריך ל˜‰טין ‡˙  ,‰˜„ˆ‰כי ‰עס˜ים ‡ינם
כמ˜ו„ם ,מכלŒמ˜ום י‰ו„ים ‰ם פ˜חים ב‰חלט ו‰ם מבינים ˘רוˆים ר˜ לנסו˙ ‡ו˙ם".
וכ˘יעמו„ בנסיון ויבין ‡˙ ‰כוונ‡‰ ‰מי˙י˙ בז‰ ,‰רי ל‡ זו בלב„ ˘‰עס˜ י‰י׳ טוב
כמ˜ו„ם ‡ל‡ ‡„רב ‰י‰י׳ עו„ יו˙ר טוב מ‡˘ר ˜ו„ם ,כי ‡‰ב ‡ו‰ב ˘‰בן מבין ‡˙
‰כוונ‡‰ ‰מי˙י˙ ˘ל מע˘י ‡‰ב ,וככל ˘‰יל„ מ‚ל ‰יו˙ר ‡˙ חכמ˙ו בז ,‰כך ‚„ולו˙
יו˙ר ‰מ˙נו˙ ˘‰ו‡ מ˜בל מ‡‰ב.
סוחרים ‡ומרים ˘ככל ˘נע˘ים יו˙ר מבו‚רים ,מבינים יו˙ר ‡˙ ענין ‰מסחר ,ולכן
מכיון ˘‰ו‡ זמן רב במסחר יבין ‡˙ כוונ˙ ˘‰י״˙ במˆב ‰נ״ל ,וכמו ב˜˘‰ע ‰טוב‡ ‰ם
ז ‰מלון ‡ו עס˜‰ ,רי ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ל˜‰טין ‡˙ חל˜ו ˘ל ˘‰י״˙ בז‡ ,‰ל‡ ‡„רב‰
ל˙˙ עו„ יו˙ר לל‡ ח˘בון על ‰חל˜ ˘לו‡˘ ,ז ˘‰י״˙ מ˜יים ‡˙ ‰בטח˙ו ב˙ור ‰ע˘ר
ב˘ביל ˘˙˙ע˘ר ל˙˙ ל˘ו˙ף ˘לו ‰כנס ‰עו„ יו˙ר ‚„ול ‰מ‡˘ר ˜ו„ם.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˘לז(
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ˆ‰ע˙י ‰י‡ ,כפי ˘„ברנו בע˙ ˘נפ‚˘נו˘ ,י˜חו כ˘ו˙ף ‡˙ ‰בור‡ ברוך ‰ו‡ ע"י
‰חלט ‰בלב ˘לם ,ל˙˙ מ‰רווחים לˆ„˜ ‰בין ע˘ר ‰לע˘רים ‡חוזים ,ומכיון ˘כל
˘ו˙ף ‰רי עו˘ ‰בעס˜ כל ˙‰לוי בו לˆ‰לח˙ ‰עס˜ ,בטח י˙ן ˘‰י"˙ ,ב˙ור ˘ו˙ף˙‡ ,
ברכ˙ו וˆ‰לח˙ו ב‡מור לעיל.

י‚

ניכר˙ ‡ˆלם ב‚לוי ˙מי„ ‰‡‰ב‰ ‰פנימי˙ ‰עˆמי˙ ˘ל ˘‰י"˙ לבניו! וכ‡מור‰ ,רי
‡‰ב ‰עˆמי˙ זו מ˙בט‡˙ בעבו„˙ ˜‰רבנו˙˘ ,ב‚לוי ‡ין ב ‰עבו„ ‰רוחני˙ ,ו‰י‡ „ומ‰
ל˜רבנו˙ ˘ל ‡ומו˙ ‰עולם ,ומכל מ˜ום בחר ˘‰י"˙ „וו˜‡ ב˜רבנו˙ בני י˘ר‡ל.
ועל כן כ‡˘ר מ˙חילים ל˜רו˙ ל˜טנים ב˙ור‰ ,‰רי ‰מ˙‡ים ביו˙ר ‰ו‡ ל˜רו˙ עמ‰ם

מובן מ‡ליו ˘י˘ ר˜ ל˘מור ˘‰כלי י‰י' כלי ט‰ור על פי ‰ור‡ו˙ ˙ור˙נו ‰„ ,'˜‰יינו
ל‡ ר˜ ב˜˘ר ל˘ב˙ ויום טוב‡ ,ל‡ ‚ם לערב ˘ב˙ וערב יום טוב ,ומענינים ˘ל ‡ב˜
‡פילו „‚ ˙‚˘‰בול וכו' וכו' ,ולמרו˙ ˘זו ‰רי חז˜˘ ‰בני ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב מ˜יימים
‡˙ מ˘‰˘ ‰י"˙ ‰ור ,‰ב‡ ‡‰מור לעיל לזריזו˙ ו‰ע„פ ‰ול‰וספ ,‰ו˘‰י"˙ יעזור
˘‰זריזו˙ ‰‰ע„פ ‰ו‰‰וספ ‰מˆי„ם ˙וסיף ‚ם ˘‰ברכו˙ מ˘‰י"˙ יבו‡ו בזריזו˙‰ ,יינו
ב˜רוב ממ˘ וב‰ע„פ ‰ו‰וספ ‰יו˙ר מ‰מˆופ ‰ב‡ופן ‰ר‚יל.

‡˙ פר˘˙ ˜‰רבנו˙˘ ,ב ‰מ˙בט‡˙ ‡‰ב˙ו ‰עˆמי˙ ˘ל ˘‰י"˙ לבניו.
ועל י„י ˜רי‡ ‰ב˙ור˘ ‰ל ˜‰טנים˜˘ ,ור‡ין ב˙ור˙ כ‰נים ˘‰ו‡ עניין ˜‰רבנו˙
ובחיר˙ ˘‰י"˙ בבני י˘ר‡ל‰ ,רי נפעל ˘י‰י' ‰עולם עומ„.
ובפרט ˘˜רי‡˙ ˙‰ינו˜ו˙ ‡ין ב‡ ‰פילו עניין ˘ל ‰בנ ‰ו ,‰‚˘‰ו‡ין ב ‰מעל‰
˘כלי˙‡ ,ל‡ ר˜ מע˘˘ ‰ל ע˜ימ˙ ˘‰פ˙יים ו„יבור בפועל .ועבו„ ‰זו ‡ין ב ‰מעל ‰על
פי טעם ו„ע˙‡ ,ל‡ ר˜ בחיר˙ ˘‰י"˙ ו‡‰ב˙ו לבניו .ובזכו˙ ‡‰ב ‰זו מ˙˜יים ‰עולם

)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' נ-‰ו(

˘ו˙ף ‰מבי‡ ברכ ‰וˆ‰לח‰
ב˘‡ל˙ו ‡ו„ו˙ מכירו ...כיון ˘י˘ רופ‡ ‡ומר ˘‡ין ˆריכים נ˙וח ,ור˜ ˘יז‰ר ב‡כיל‰
ו˘˙י ‰וכו'‰ ,נ ‰עליו ל˙‰נ ‚‰מ˙‡ים ל‰ור‡ ‰זו ,ול˙‰חז˜ בבטחונו ב '‰י˙ברך ‰רופ‡
כל ב˘ר ומפלי‡ לע˘ו˙ .ומנוח˙ ‰נפ˘ ‰י‡ ‡ח˙ ‰רפו‡ו˙ ‰יו˙ר מועילו˙ למיחו˘ים
כ˘ל ‰נ''ל.
כן במ˘˘ ‰ו‡ל ‰נ"ל‡˘ ,ין מז„מן לו ˜ונים על ‰בי˙ ˘˜נ ‰ב˘ביל פרנס‰ .‰נ‰
י˜ח ‡˙ ˘‰י"˙ ל˘ו˙ף – ע"י ˘יבטיח לˆ„˜ ,‰מעט יו˙ר ממע˘ר מ‰ריוח ,ומ ‰טוב
˜רוב לחומ˘ – ומובטח ˘ו˙ף ‰נ"ל ל‰בי‡ ברכ ‰וˆ‰לח ‰מ˙‡ים ל‰פס˜ "ע˘ר ב˘ביל
˘˙˙ע˘ר".
וכ‡˘ר יר‡‚˘‰ ‰ח ‰פרטי˙ בז‰ ,‰רי כ„‡י ˘‚ם ‡חר כך י˙עס˜ ב˜ניי˙ בי˙ לפרנס‰
על„-רך ז ‰נוסף על מ˘ ‰י˙עס˜ ‚"כ במל‡כ˙ו – בלי מר‡") ıן ‡ימפעט"( ,וב‰פס˜י
מנוח ‰כפי „‰רו˘.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' רל(‰

מ˜בלים מ˜‰ב" ‰יו˙ר מענין ˘‰ו˙פו˙
...בכלל ‡ין ל˙‰פעל מז˘ ‰נפ‚˘ עם ˜י˘ויים ב‰בנין ,ור˜ ˆריך ‰י' לי˙ן יו˙ר מעט
עכ"פ ממע˘ר מ‰וˆ‡ו˙ ‰בנין לעניני ˜„ˆ‰ו˙  . .וכ‡˘ר עו˘˘˙ ‰לום על ‰בנין לי˙ן
מכל ˙˘לום כנ"ל ל˜ופ˘ ‰ל ˆ„˜ ‰זו ,וכ‡˘ר לו˜ח ‡˙ ˘‰י"˙ ל˘ו˙ף י˜בל ממנו ועו„
יו˙ר מענין ˘‰ו˙פו˙ לב„.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ס„(

כולו.

פנינים

יט

דרוש ואגדה

לחסר מחיי נפשו
ולמסרו לה'

˙ור˙ חיים

הקרבת התענוג
באור וחושך

ˆו ‡˙ בני י˘ר‡ל

ז‡˙ ˙ור˙ ‰עול‚ ‰ו' כל ‰ליל‰

ביו˙ר ˆריך ‰כ˙וב לזרז במ˜ום ˘י˘ בו חסרון כיס

ב‡ ללמ„ על ˜‰טר חלבים ו‡ברים ˘י ‡‰כ˘ר כל
‰ליל‰

)ו ,ב .ר˘"י(

י˘ לב‡ר ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו"˘ ,חסרון
כיס" מרמז על מˆוו˙  ,‰˜„ˆ‰ומˆו ‰זו נˆרכ˙
לזירוז מיוח„:
מבו‡ר בספר ˙‰ני‡ )פל"ז( ˘‰טעם לז‰
˘מˆוו˙ ˜˘ ‰˜„ˆ‰ול ‰כנ‚„ כל ‰מˆו˙
ט ,(‡ ,ומעל˙„‚ ‰ול ‰ביו˙ר ‰ו‡ מפני ˘כ‡˘ר
נו˙נים מעו˙"˘ ,במעו˙ ‡לו ‰י' יכול ל˜נו˙ חיי
נפ˘ו ‰חיוני˙"‰ ,נ ‰כ‡˘ר במ˜ום ז ‰נו˙ן מעו˙
‡לו לˆ„˜ ,‰נמˆ‡ ˘"נו˙ן חיי נפ˘ו" ממ˘ ל.'‰
)ב"ב

מˆו˙ ‡ ‰˜„ˆ‰ינ˘˜ ‰ור ‰ר˜ ל"חיי נפ˘"
„‡‰ם ‡ל‡ ‚ם ל‰עולם ˘חו ıממנו‰˘ ,רי
‰ממון ‰ני˙ן לˆ„˜‰ ‰ו‡ מחו ıל‚ופו ˘ל ‰נו˙ן,
ו‰רי ז ‰חל˜ מ‰עולם ‰חיˆוני .ונמˆ‡ ˘בנ˙ינ˙
ˆ„˜ ‰מעל„‡‰ ‰ם ‡˙ כללו˙ "נפ˘ו ‰חיוני˙"
ל ,'‰ו‚ם ‡˙ ‰עולם ˘מחו ıממנו.
ו‰נ ,‰כ„י לזכך ול‰עלו˙ ‡˙ ‰נחו˙ ביו˙ר
ˆריך כוח נעל ‰ביו˙ר .ועל פי ז ‰מובן ˘‰˜„ˆ‰
˘מעל‰ ‰י‡ ‡˙ כללו˙ נפ˘ו ‰חיוני˙ ל '‰ו‡ף
‡˙ ‰עולם ˘מחוˆ ‰לו‰ ,רי ‰כח למˆו ‰זו ‰ו‡
מעומ˜ פנימיו˙ ‰נ˘מ.‰
וז‰ו "ביו˙ר ˆריך ‰כ˙וב לזרז" – מ˙י ˆריך
„‡‰ם זירוז מיוח„ ונ˙ינ˙ כח ‚„ול "ביו˙ר"?
כ‡˘ר ז" .‡ :‰במ˜ום" – כ‡˘ר „‰בר ˜˘ור
ל"מ˜ום" ו˘טח ‰עולם ˘חו ıל‡„ם ‰מ˜יים
‡˙ ‰מˆו .‰ב˘" .י˘ בו חסרון כיס" ‚ -ם ב‡„ם
עˆמו נו‚ע „‰בר לכללו˙ נפ˘ו ‰חיוני˙ ,בז‰
˘‰ו‡ מחסר מעˆמו „בר ‡˘ר "‰י' יכול ל˜נו˙
חיי נפ˘ו ‰חיוני˙".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ'  37ו‡ילך(

)ו ,ב .ר˘"י(

ב„ין ˜‰טר חלבים ו‡ברים נ˙ב‡ר במ˜ום
‡חר )ר‡ ‰ל‰לן מ„ור "חי„ו˘י סו‚יו˙" ב‡רוכ˘ (‰י˘ בו
˘ני פרטים„ .‡ :ין חיובי  -מˆו˙ ˜‰‰טר ‰כחל˜
מעבו„˙ ˜‰רבנו˙ ,וזמן ˜‰טר ‰זו ‰ו‡ ביום
בלב„ .ב„ .ין ˘לילי  -כ„י ל‰ימנע מלעבור על
‡יסור נו˙ר ,ו˜‰טר ‰זו כ˘ר ‰כל ‰ליל.‰
וי˘ לב‡ר ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
'יום' מור ‰על זמן בו „‡‰ם מו‡ר ב‡ור
„˜‰ו˘ ,‰ו'ליל ,'‰זמן ˘בו ˘ורר חו˘ך ,מור‰
על מˆב בו „‡‰ם ˘רוי בחו˘ך רוחני .וב˘ני
‰זמנים על „‡‰ם ל˜‰ריב ל˜‰ב" ‰ול˜‰טיר
‡˙ "‰חלב"˘ ,מור ‰על ˙ענו‚ „‡‰ם )ר‡‚ ‰יטין
נו ,ב(˘ ,כח ˙‰ענו‚ ˘לו ˆריך ל‰יו˙ ל '‰לב„ו.
‡מנם ,בז ‰עˆמו י˘ חילו˜ בין "‰יום"
ו"‰ליל:"‰
ב"יום" – כ‡˘ר מ‡יר ‡ˆל „‡‰ם ‡ור
„˜‰ו˘ – ‰יכול „‡‰ם ל˜‰ריב ‡˙ ‰חלב ב„רך
‰חיוב ,ו‰יינו˘ ,יכול ‰ו‡ ל‰ר‚י˘ בנפ˘ו
˙ענו‚ ,כי ˜‰ריב ל‚מרי ‡˙ ˙‰ענו‚ ל˜‰ב",‰
ו˙‰ענו‚ ˘מר‚י˘ ‰רי ז˙ ‰ענו‚ רוחני ו˜„ו˘
מעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.
‡מנם ב"ליל – "‰כ‡˘ר „‡‰ם ˘רוי בחו˘ך
רוחני – ‰נ‡ ‰ם יחו˘ ˙ענו‚‡ ,ין ז˙ ‰ענו‚
רוחני ו˜„ו˘ ‡ל‡ ‰נ‡ ‰ועונ‚ ˘ל „‡‰ם מˆ"ע.
ולכן במˆב ז ‰עבו„˙ ˜‰טר˙ ˙‰ענו‚ ‰י‡ ב„רך
˘‰ליל ,‰ל‰ז‰ר ול˘‰מר מ‰ר‚˘˙ עונ‚ ו‰נ‡‰
˘‡ינ" ‰ל˘ם ˘מים" ,ול˙‰רח˜ מז ‰ל‚מרי,
ול˜‰טיר ול˘רוף כל "‰חלבים" ו‰‰נ‡ו˙ ˘לו
כ˜רבן ל.'‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  950ו‡ילך(

השי״ת
י״ת
השי״
ת הש
בעבודת
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וד
בעב
ות ב
רכות
והדרכות
הדרכ
ות ווהד
עצות
מכתביי עצ
מכתב
תב
מכ
בחיי היום יום

לקחת את הקב"ה כשותף
ל˜ט מכ˙בים ‡ו„ו˙ מעל˙ נ˙ינ˙ ˘ ‰˜„ˆ‰בכך נע˘˜‰ ‰ב" ‰ל˘ו˙ף בעס˜
השמחה הגדולה בשותפות עם השם יתברך  /השותף עושה כל התלוי בו להצלחת
העסק  /שותף המביא ברכה והצלחה  /מקבלים מהקב"ה יותר מענין השותפות /
אין להקטין את חלקו של השי״ת בעסק

˘‰מח„‚‰ ‰ול ‰ב˘ו˙פו˙ עם ˘‰ם י˙ברך
ו„‡י ‰ו‡ ˘˘‰ם י˙ברך י˘לם לו כמ„˙ו כמ ‰פעמים ככ ,‰בכל ‰ענינים ˘‰ו‡
ובני בי˙ו ז˜ו˜ים‡ ,בל ‰ו„‡‚˙י מ˜רי‡˙ מכ˙בו ˘‡ינו מרוˆ ‰ומˆב רוחו ˘פוף„ ,בר
˘מ‡ו„ מפלי‡ ‡ו˙י ,כי כ˘נו˙נים ˆ„˜ ‰ו˙ומכים במוס„ו˙ ‰כ˘רים ˘ל ˜‰ב״ ‰וכיו״ב
נע˘ים ˘ו˙ף עם ˜‰ב״‰ ,‰נ ‰מ ‰יכול ‰ל‰יו˙ ˘מח„‚ ‰ול ‰יו˙ר מז˘ ‰מ˙˜˘רים
עם ˜‰ב״˘‡ ?‰ר ‡יז„ ‰בר חז˜ יו˙ר מז ‰יכול ל‰יו˙˘ ,על י„ו י‰יו בטוחים ˘כל מ‰
„עבי„ רחמנ‡ לטב עבי„ ,מכיון ˘˜˘ורים עם ˜‰ב״ ,‰וכפי ˘רבנו ‰ז˜ן כו˙ב ב˙ני‡,
˘ע״י ˘„‡‰ם נו˙ן ˆ„˜ ,‰מ˙על‚ ‰ם כל ‰כסף ו‰רכו˘ ˘נ˘‡ר ‡ˆלו ,וכפי ˘רבנו ‰ז˜ן
מב‡ר ב‡ריכו˙ ב‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ ˘ע״י מˆו˙ ˆ„˜˜‰ ,‰ב״ ‰מ˘פיע טוב בענינים ‚˘מיים,
בברי‡ו˙ ו˘‡ר ‰ענינים ˘‚‰מיים ˘‡„ם ˆריך.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח" ‰עמ' ˜ס(‰

˘‰ו˙ף עו˘ ‰כל ˙‰לוי בו לˆ‰לח˙ ‰עס˜
˘‰ו˙פים „בי˙ חרו˘˙...
˘לום וברכ!‰
בע˙ו ˜בל˙י ‡˙ ‰פ˙˜‡ ˘ל‰ם פ"נ לˆ‰לח˙ ‰עס˜.

טו

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

‰ו‡ לע˘ו˙ עבו„˙ ˜‰‰טר ‰ביום ,כי ‡ז

חכמים ל‡סור „בר ˘פיר˘˙‰ ‰ור‰

„ו˜‡ מ˜יימים ב' פרטי ‰חיוב „‡כיל˙

בפירו˘ ל‰י˙ר ‡ינו ‡ל‡ כ‡˘ר ‰נ„ון

מזבח ,ור˜ ‡ם ל‡ נע˘„‰ ‰בר ביום ,וזמן

‰ו‡ מˆו‚ ‰מור‰ ,‰יינו˘ ,במ˜ום ˘‡מר‰

עבו„˙ ˜‰‰טר‰ – ‰ענין ‰חיובי ˘בז‰
– כבר עבר ,ע„יין בעי ל˜‰טירם במ˘ך
‰ליל ‰מ˘ום ענין ‰ב' ,כ„י ˘ל‡ לעבור
על ‰ל‡ו „נו˙ר.

ו˘וב

˙‰ור ‰בפירו˘ ˆיווי ˘י˘ לע˘ו˙ ‰מˆו,‰
‡ין כח בי„ חכמים לע˜ור ז‡˙ ול˙˜ן ˘ל‡

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

לע˘ו˙ ;‰מ˘‡"כ ‰יכ‡ „‡ין ז‡˙ ‡ל‡
‰י˙ר‰˘ ,כ˙וב ˙‰יר לע˘ו˙ ‡˙ „‰בר
במ˘ך כל ‰ליל) ‰וממיל‡ בעי ל˜‰טירם

י˘ ליי˘ב ‰יטב ˘יט˙ ‰רמב"ם

בליל ‰כ„י ל‡ לעבור על ‰ל‡ו „נו˙ר(,

כ‡ן„ ,י"ל „‡י‰ו ס"ל )„ל‡ כ‰ט"ז ו˘‡ר

‡בל ‡ין בז ‰מ"ע ‚מור˘ ,‰פיר י˘ בי„

פוס˜ים ‰נ"ל‡ ,ל‡( „‡„ ‡‰ין כח בי„

חכמים ל‚זור ˘ל‡ לע˘ו˙ו ‡ל‡ ע„ חˆו˙.

פלוגתת רש"י והרמב"ם בהקטרת
חלבים ואמורים כל הלילה
יבאר דשי' רש"י להתיר כל הלילה משום דאין כח ביד חכמים לאסור היכא
דמפורש בתורה להיתר ,ועפ"ז יתקשה בשי' הרמב"ם  /יתרץ שי' הרמב"ם ע"פ
ב' גדרים באכילת מזבח

˙נן

במ‚יל ‰כ" :כל ‰ליל ‰כ˘ר כו'

ול˜‰טר חלבים ו‡מורים" )מו˙רי ˙מי„
˘ל בין ‰ערביים ˘נזר˜ „מו ביום כ„ין(,
וב‚מ' כ‡ .ילפינן ל ‰מ„כ˙יב בפר˘˙נו
)‚בי ˙‰מי„( "ז‡˙ ˙ור˙ ‰עול‚ ‰ו' על
‰מזבח כל ‰ליל ‰ע„ ‰בו˜ר".

ובמ˙ני'

„רי˘ ברכו˙˜‰" :טר חלבים

פ"„ "‰ב "‡ברי ‰עולו˙ מ˜טירין ‡ו˙ן
בליל ‰ע„ ˘יעל ‰עמו„ ˘‰חר ,וכ„י
ל‰רחי˜ מן ‰פ˘יע‡ ‰מרו חכמים ˘‡ין
מ˜טירין ‡‰מורים ו‡ברי ‰עול‡ ‰ל‡
ע„ חˆו˙ ‰ליל ."‰ועיי' נמי ל˘ונו ב‰ל'
˙מי„ין ומוספין פ"‡ "‰ו.

ובבי‡ור

טעם ˘י' ר˘"י ‡מ‡י נימ‡

ו‡מורים מˆו˙ן ע„ ˘יעל ‰עמו„ ˘‰חר

„‰כ‡ ל‡ ‚זרו )ו‰רי טעמ‡ ח„ ‰ו‡,

כו'"‡ ,כ למ‡ ‰מרו חכמים ע„ חˆו˙ כ„י

ל‰רחי˜ מן ‰עביר ,(‰י"ל עפמ˘"כ כמ‰

ל‰רחי˜ ‡˙ „‡‰ם מן ‰עביר ,"‰ופר˘"י

פוס˜ים „‡ף „˜יי"ל „י˘ כח בי„ חכמים

„‡ין כוונ˙ ‰סיפ‡ „"‡מרו חכמים ע„

לע˜ור „בר מן ˙‰ור‰

חˆו˙" למימר‡ „‚זרו ‡ף ב˜‰טר חלבים

ברכו˙ טז‡˘ (.ני „בר ˘‰י˙רו מפור˘

ו‡ברים ‚ופ‡‡ ,ל‡ ˜‡י ר˜ על ˜רי‡˙

ב˙ור‡„ ‰ז ‡ין כח בי„ חכמים ל‚זור בו

˘מע ו‡כיל˙ ˜„˘ים „‡מרי' ברי˘‡

‡יסור )ר‡ ‰ט"ז ‡ו"ח סו"ס ˙˜פח ‚בי

„מ˙ני' ˙‰ם „‰ו‡ ע„ חˆו˙ ,ול„י„י'

‚זיר˙ חכמים ˘ל‡ ל˙˜וע בר"˘ ‰חל

˜‰טר חלבים ו‡מורים כ˘ר כל ‰ליל‡ ‰ף

ב˘ב˙„ ,מ"מ ל‡ ‚זרו כ˘חל בחול מ˘ום

מ„רבנן‡ .ולם ‰רמב"ם נ˜ט ל„‰י‡ „‡ף

˘מ‡ י˙˜ן כלי ˘יר כי "‡ין ל‰ם ל‚זור

‡‡˜ ‡‰י ,כמ"˘ ב‰ל' מע˘˜‰ ‰רבנו˙

ולע˜ור ל‚מרי „"˙ ˘ˆיו˙ ‰ל˙˜וע ביום

)עיי' ˙ו„" ‰וחו˙ם

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

ז ,"‰ו ‰"‰במיל˘ ‰ל‡ ˘ייכ‡ ‚זיר‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

˘י‡כלו חל˜ם ביומו ול‡ יו˙ירו למחר,

ב˘ב˙ ˘מ‡ יטלטלנו בר"˙‰„" ‰ור‰

כמ"˘ בפר˘˙נו "ביום ˜רבנו י‡כל" )"כל

ריב˙ ‰בפירו˘ וביום ˘‰מיני‡ ,פילו

˜‰רבנו˙ במ˘מע חו ıמן ˘‰למים ˘פיר˘

ב˘ב˙ )˘ב˙ ˜לב ,"(:וע„"ז כ' ביו"„ ר"ס

ב‰ם ‰כ˙וב ]„נ‡כלים ל˘ני ימים[ ובכור

˜יז ˘‡ין חכמים ‡וסרים „בר ˘˙‰ירו

ומע˘ר „‰ומים ל‰ם" ,רמב"ם ‰ל' מע˜"‰

מפור˘ ב˙ור ‰במילי „ר˘ו˙ .ועיי"ע ב˘„י

פ"י "‰ז( .וב‰ך חיוב‡ ל‡כול ביומו י˘

חמ„ כללים מערכ˙ י' כלל יז-כז וב„רכי

ב' ‚„רים (‡) :ז‰ו זמן ˜יום מˆו˙ ע˘‰

˙˘וב ‰יו"„ ˘ם ]ול‰עיר „לכ‡ור˘ ‰י'

„‡כיל˙ ‰זבח‰˘ ,י‡ מˆו ‰בפ"ע ו˙י˜נו

רבינו ‰ז˜ן „ל‡ כן‰˘ ,רי ב‡ו"ח ˘ם ˙י'

עלי' ברכ ‰ככל מ"ע ,כמבו‡ר במ˘נ‰

„ ‡‰ל‡ ‚זרו ˘ל‡ ל˙˜וע בר"˘ ‰חל

ו˙וספ˙‡ סוף פסחים) .ב( ‡כיל˙ם ב‡ו˙ו

בחול כיון ˘‰ו‡ ‡יסור ˜ל ול‡ מטעם

‰יום ‰י‡ פעול‰ ‰מונע˙ מ‡יסור„ ,עי"ז

˘כ' ‰ט"ז ,עיי"˘[( ,ו‰רי ‰כ‡ ‰‰כ˘ר

נמנעים ‰כ‰נים מלעבור על ‰ל‡ו „נו˙ר.

„˜‰טר חלבים ו‡ברים כל ‰ליל ‰נ‡מר
בפירו˘ ב˙ור" ,‰כל ‰ליל ‰ע„ ‰בו˜ר";
וכן כ˙יב בפ' מ˘פטים "ול‡ ילין חלב ח‚י
ע„ בו˜ר" )ובחינוך מˆו ‰"‰„ ˆ ‰ב˘‡ר
‡ימורים מלב„ ‰חלב ,וב˘‡ר ˜רבנו˙
מלב„ ח‚י( ,ול‰כי ל‡ ‚זרו כ‡ן חכמים.

ומע˙‰

יל"ע טוב‡ בטעם ‰רמב"ם

„נ˜יט ˘‚זרו כ‡ן חכמים ,ו‰רי כבר
‰וכיחו כמ‡ ‰חרונים „‡ף ‰רמב"ם ס"ל

ו‰חילו˜ בין ב' ‰ענינים ‰ו‡‰„ ,מˆו‰

‡ין עליו ˘ם ˜רבן ˆיבור(‡ ,ף ˘עי"ז

כלל ,ול‡ ‰י˙ ‰בי„ם ˘ום מˆו ,‰וי"ל

יוכל ל˜‰טיר ‡ימוריו ל‡חר ˆ‡˙ ˘‰ב˙

„‰ו‡ מ˘ום „מˆו˙ ˘ל‡ לבו‡ לי„י נו˙ר

ול‡כול ‰ב˘ר כו' )מ˘‡"כ ‡ם ל‡ יזרו˜

‡ינ ‰חוב˙ ‚‰בר‡‡ ,ל‡ ‰ו‡ חיוב ˘מˆ„

בעו„ ‰יום˘ ,וב ייפסל „מו ב˘˜יע ‰ול‡

‰חפˆ‡ „˜„˘ים ˘ל‡ יבו‡ו לי„י נו˙ר,

˙וכל ל‰יו˙ ˜‰טר˙ ‡ימורים ו‡כיל˙

ו‡כ"מ(.

‰ב˘ר( ,כי "עמו„ חט‡ ב˘ב˙ כ„י ˘˙זכ‰
ב˘ב˙ ‡מרינן ,עמו„ חט‡ ב˘ב˙ כ„י
˘˙זכ ‰בחול ל‡ ‡מרינן" )ו‰כ‡ ל‡ ˙‡‰
˜‰‰טר ‰ו‡‰כיל‡ ‰ל‡ בליל‰˘ ,‰ו‡ כבר
חול( .וב˙וס' ˘˜‰ו ‡מ‡י ל‡ נימ‡ „יזרו˜
כ„י ל‡וכלן חי )ב˘ב˙ עˆמ ,(‰ומבי‡
ר‡י' ממ˙ני' „מנחו˙ ˆט˘„ :ייכ‡ ‡כיל˙
‰ב˘ר חי )„‡מרי' ˙‰ם ‚בי ‡כיל˙ ˘עיר
˘ל יו"‰כ ˘חל בע"˘ ‡"‡„ ,לב˘לו בע˙

‰חיובי˙ „‡כיל˙ ‰זבח י˘ כמ˙ ‰נ‡ים

‡‰כיל ‰כי ליל ˘ב˙ ‰ו‡ ,ומ‡י„ך ‡"‡

‰י‡ך ˆריכ ‰ל˜˙‰יים ,כ‚ון „ ‡‰ילפינן

ל‡כלו בליל˘ ‰ל‡ח"ז ˘‰ו‡ ל‡חר זמנו,

בזבחים ˆ‡" .למ˘ח – ‰ל‚„ול ,‰כ„רך

ועל כן ‰בבליים ‰יו ‡וכלין ‡ו˙ו כ˘‰ו‡

˘‰מלכים ‡וכלין" ,ו‰יינו כ„˙נן לעיל ˘ם

חי( ,ו˙יר" ıוי"ל „‡ין ז ‰זכו˙ ו‡ין

ˆ"ˆ„ :ל ˆלוין ‡ו ˘לו˜ין ‡ו מבו˘לין,

לחטו‡ ב]˘ביל[ כך" ,ול‡ בריר‡ מיל˙‡

‰יינו „‡סור ל‡כול ‰ב˘ר חי )וב˘ו"˙

בכוונ˙ו ‡‰„ ,כיון ˘מˆינו „‡כיל˙ חי

חכם ˆבי סי' סב ‰וכיח מ„ברי ר˘"י ו˙וס'

˘פיר ‰וי ‡כיל"‡ ‰כ למ ‰ל‡ ‰וי זכו˙

בבכורו˙ כז„„ .ין ז‰ ‰ו‡ חיוב ‚מור(,

„מˆו˙ ‡כיל˙ ˜„˘ים.

ל‡‰י כלל‡ „„בר ‰מפור˘ ל„‰י‡ ב˙ור‰

וב‡ם חסר ‡ח„ מן ˙‰נ‡ים ל‡ נ˙˜יימ‰

)ר‡ ‰כס"מ ‰ל'

‰מˆו .‰מ˘‡"כ בז‰ירו˙ מ‡יסור נו˙ר ‰רי

מלכים פ"‚ "‰ז ,וב‡רוכ ‰ב˘„"ח ˘ם מ„ברי

‡ין כל נפ˜"מ ב‡יז‡ ‰ופן נע˘י˙ ‡‰כיל,‰

יז

‡בל

ומע˙‰

י˘ לומר„ ,כיון ˘‰ו˘וו˙‰

‡כיל˙ כ‰נים ל‡כיל˙ מזבח‰ ,רי כ˘ם
˘ב' ‚„רים ‡לו י˘נם ב‡כיל˙ כ‰נים ‰ו‡
„‰ין נמי ב‡כיל˙ מזבח‰ ,יינו „˜‰טר˙
חלבים ו‡ברים ע"‚ ‰מזבח ביום ˜‰‰רב‰
עˆמו כולל˙ ב' „ברים‰ (‡) :עבו„‰
„˜‰טר˙ חלבים ו‡ברים ע"‚ ‰מזבח –
‰ענין ‰חיובי ˘ב‡כיל˙ מזבח) .ב( עי"ז
נמנע˙ מˆי‡ו˙ "‰נו˙ר" ,ו‡ין עוברין על
‰ל"˙ „"ול‡ ילין חלב ח‚י ע„ בו˜ר".

וסמך

ל„בר‰„ ,נ˘‡ ‰כחן במנחו˙

עב‡„ .ף ˘מˆו˙ ˜‰‰טר ‰כל ‰ליל ‰כנ"ל
מ"מ "˘ע˙‰ "‰ו‡ ביום „ו˜‡ )ול‰כי
חביב‰ ‰מˆו‡ ‰ז יו˙ר כו' כמבו‡ר
˘ם( ,וכ" ‰ברמב"ם ‰ל' מע ˜"‰פ"„
 ,‚"‰ו‰יינו „מעי˜ר „ין ˙‰ור ‰לכ˙חיל‰
ˆריך ל˜‰טיר ‡˙ ‰חלבים ו‡‰ברים ביום

לפמ˘נ"˙ „‰ברים עולים יפ,‰

„ו˜‡ ול‡ בליל ,‰ולכ‡ו' ‰ל‡ ב„רך כלל

כי י"ל „ב‡כיל˙ו חי ‡ין מ˙˜יים ‡ל‡

ל‡ מˆינו מ„‡וריי˙‡ חילו˜ „לכ˙חיל‰

‰חיוב למנוע ‡יסור נו˙ר‡ ,בל ל‡ ‰מˆו‰

וב„יעב„

„‡כיל˙ ˜„˘ים ,ול‰כי ל‡ ‰וי' ב‚„ר

לר"י ענ‚על כלל  ,‰וב‡˙וון „‡וריי˙‡ כלל יב,

"זכו˙" ‰מ˙יר ‰לחטו‡ ב˘ביל כך )ועיי'

„רכי ˘לום ‡ו˙ ב ע"‡ )נ„פס ב˘„י חמ„ ‰וˆ‡˙

ב˙וס' במנחו˙ ˘ם ‚בי ‡כיל˙ ‰בבליים,

˜ .(˙"‰ועיי"ע ל˜ו"˘ חכ"ב ב‰ר ‡ ו‡כ"מ(‡ .בל

לחטו‡

"„מˆו˜ ‰עב„י ˘ל‡ יבו‡ו לי„י נו˙ר",

לפ‰נ"ל י"ל בפ˘טו˙ „‚‰ר בז„ ,‰ענין

וי"ל „כוונ˙ו ר˜ לחיוב ז‡ ‰בל ל‡ מ"ע

‰ ,'‡‰עבו„˜‰„ ‰טר˙ חלבים ו‡ברים,

ב‡יסור ‡ח„ כ„י ˘˙˙˜יים עי"ז עכ"פ

‚מור‡„ ‰כיל˙ ˜„˘ים .ו„ו˜‡ ˙‰ם נ‚‰ו

‰רי ככל עבו„ו˙ ‰מ˜„˘ ˆ"ל ביום „ו˜‡,

מˆו‡ ‰חר˙ ,ו‡מרי' ˙‰ם בבריי˙‡ „‰יכ‡

כן כי ‡י ‡פ˘ר ל˜יים ‰מ"ע‰˘ ,רי בליל‰

ומ‡„ ‰מר רחמנ‡ „יכול ל˜‰טירם ‚ם "כל

„‰ו˘וו „יני ‡כיל‡ ‰ח˙ לחבר˙ ,‰עיי"˘.

„נפסל ˜רבן ˆיבור ע"י ˘חיט˘ ‰ל‡

˘ל‡ח"ז – כ˘יוכלו לב˘לו כו' – ‰ו‡ חוı

‰ליל ‰ע„ ‰בו˜ר" ל‡ מיירי ‰כ˙וב ‡ל‡

ל˘מ˘ – ‰וב ל‡ יזרו˜ „מו ב˘ב˙ )כיון

לזמן ‡כיל˙ו .ועפ"ז נמˆ‡ „˘‡ר ‰כ‰נים

בנו‚ע לפרט ‰ב' ,ל˘‰מר מן ‰ל‡ו „נו˙ר.

‚ם ב‡כיל˙ כ‰נים ‡יכ‡ מˆו‰

„ר˜ ˜רבן ˆיבור „וח˘ ‰ב˙ ,וז ‰כבר

מלב„ ‰בבליים ל‡ ‰יו ‡וכלים ‡ו˙ו

ו‡"כ מובן ˘פיר ‰„ ‡‰ר‡וי לכ˙חיל‰

‡ין כח בי„ חכמים לע˜רו
‰ח˙"ס וכו'(.

ו‰נר‡‰

ובלב„ ˘ע"י ‡כיל ‰זו ל‡ י˘‡ר מן ˜‰רבן
בז ‰ב„רך חי„ו˘ ב„˜‰ים

„ ‡‰זבחים י‚‚ :בי ‡‰מור בפר˘˙נו "ו‡ם
‡‰כל י‡כל ‚ו'"" ,ב˘˙י ‡כילו˙ ‰כ˙וב
מ„בר‡ ,ח˙ ‡כיל˙ ‡„ם )חל˜ ‰כ‰נים
ב‡כיל˙ ˜‰רבן( ו‡ח˙ ‡כיל˙ מזבח"
)‰חל˜ ‰מו˜טר ע"‚ ‰מזבח( ,וב‚מר‡
˙‰ם ילפינן מינ ,‰מ„‰וזכרו ב„„‰י,

ו‰נ‰

"נו˙ר" ,ו‡פי' י‡כלנו חי.

ולפ"ז

י˘ לב‡ר ‰יטב מ˘"כ ˙‰וס'

במ˜"‡"˘‰„ .ס במנחו˙ מח„ .ן ‚בי
ב‡יז‰

‡ופן

ר˘‡י

ב˜„˘ים

)עיי' מ‡‰˘ ‰ריך בז ‰בל˜ח טוב

